
فحرف الل
لسان العرب - للعلمة ابن النظور

 : قال الشيخ أ%بو ممد بن ب.ر>ي رح1مه الل9ه: ال4ب.اءة ل34ج.م.ة1 الق%ص.ب,، والمع' أ%باء#. قال وربا ذ�كر هذا الرف ف@أ�بأ
 العتلY من الص>حاح وإ,ن المزة% أ%صلها ياء. قال: وليس ذلك بذهب س1يب.و.يه1 بل يم1لها على ظاهرها حت يقوم. دليلD أ%نا

من الواو أ%و من الياء3 نو: الر>داء ل4نه من الر_د\ية، والك1ساء ل4نه من الك�س\وة، والل9ه أ%علم.
ـgأة� أ�مe ق%ي\س بن ض1رار قاتل القدام، وهي من ب.كر وائل. قال:@أ�تأ  : حكى أ%بو علي، ف الت_ذكرة، عن ابن حبيب: أ%ت

  قوله قال «وهو من باب ال» كذا بالنسخ والذي ف شرح القاموس وأنشد ياقوت ف أجأ1) (1وهو من باب أ%جأ(
لرير.) . قال جرير:

ـgأ%ة%، نائماv، *  وب.ن'و أ�مام.ة%، ع.ن\ك.، غ%ي' نيام, أ%ت.ب,يت' ل%ي\ل%ك.، يا اب\ن. أ%ت
وت.رى الق1تال%، مع الكرام,، م'ح.ر_ماv، *  وت.رى الز>ناء4، ع.ل%ي\ك.، غ%ي. ح.ر.ام,

ـ4أ}ت'ه إ,ذا رميت'ه بسهم، عن أ%ب عبيد ال4صمعي. أ%ثي\ت'ه بسهم أ%ي@أثأ ـgئ1ي_ة{ من قومه أ%ي جاعة. قال: وأ%ث  : جاء4 فلن ف أ�ث
رميته، وهو حرف غريب. قال وجاء4 أ%يضاv أ%صب.ح فلنD م'ؤ\ت.ث1ئاv أ%ي ل ي.شتهي الطعام، عن الشيبان.

: أ%ج.أ على ف%ع.ل� بالتحريك: جبلD لطي>ىء� يذك�ر ويؤ.ن_ث. وهنالك ثلثة� أ%جب'ل: أ%ج.أ وس.ل}م.ى والع.و\ج.اء�.@أجأ
  وذلك أن أ%ج.أv اسم' رج'ل تعش_ق س.ل}م.ى وجع.ت\هما الع.و\جاء�، فهرب أ%جأ بس.لمى وذهب.ت معهما العوجاء�، فتب,عهم بعل
 سلمى، فأ%دركهم وقتلهم، وصلب. أ%جأv على أ%حد1 ال4ج\ب'ل,، فسم>ي. أ%جأv، وصلب سلمى على البل الخر,، فسم>ي. با،

وصلب العوجاء4 على الثالث، فسم>ي. باسها. قال:
إ,ذا أ%ج.أ ت.لف�عت\ بش1عاف1ها * علي_، وأ%م\ست\، بالعماء3، م'كل�له

وأ%ص\ب.ح.ت1 الع.و\جاء� ي.هت.زe ج,يد'ها، * ك%ج,يد1 ع.ر'وس� أ%ص\ب.ح.ت\ م'ت.ب.ذYل%ه
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 وقول أ%ب الن_جم:
قد\ حي_ر.ت\ه' ج,نe س.ل}مى وأ%جا

أ%راد وأ%جأ فخف�ف تفيفاv قياسي�اv، وعام.ل% اللفظ كما أ%جاز الليل
 رأ}ساv مع ناس، على غي التخفيف البد.ل، ولكن على معاملة اللفظ، واللفظ� كثياv ما يراع.ى ف صناعة العربية. أ%ل ت.رى

أ%ن موضوع. ما ل ينصرف على ذلك، وهو عند ال4خف%ش على البدل. فأ%ما قوله: 
م1ث}ل خ.ناذ1يذ1 أ%جا وصخ\ر,ه

 فإ,نه أ%بدل المزة% فقلبها حرف عل�ة للضرورة، وال%ناذ1يذ� رؤ'وس البال: أ%ي إ,بل مثل ق1طع هذا البل. الوهري: أ%جأ
وسلمى جبلن لطيء� ي'ن\سب إليهما ال4جئ1ي�ون مثل ال4جع1يeون. 

ابن ال4عراب: أ%ج.أ% إ,ذا ف%ر_. 
: ال4شاء�: صغار النخل، واحدتا أ%شاءة.@أشأ



 : ال4لء� بوزن الع.لء: شجر، ورقه' وح.م\له دباغD، ي'مدe وي'ق}صر،وهو حس.ن النظر مرe الطعم، ول يزال أ%خضر. شتاء@أل
 وصيفا. واحدته ألءة بوزن أ%لعة،وتأ}ليفه من لم بي هزتي .أ%بو زيد : هي شجرة تشبه الس ل ت.غي_ر' ف القيظ، ولا
 ثرة ت'شبه س'ن\بل الذ©رة، ومنبت'ها الرمل وال4ودية. قال: والسeلمان� نو ال4لء3 غي أ%نا أ%صغر' منها،ي'ت_خذ منها الساويك،

وثرتا مثل ثرتا، ومنبتها ال4ودية والصحارى؛ قال ابن ع.ن.م.ة:
�فخر_ على ال4لءة ل ي'و.س_د\، * كأ%ن� جب,ين.ه' س.ي\ف¬ صق1يل

 وأ%رض مأ}ل4ةD: كثية� ال4لء3. وأ%دي¬ مأ}لوء#: مدبوغD بال4لء3.
وروى ثعلب¬: إ,هاب¬ مإ,ل: مدبوغ بال4لء3.

: آء4 على وزن عاع: شجر، واحدته آءة. وف حديث@أوأ
جرير: بي ن.خ\لة وض.ال%ة وس1د\رة وآءة.

  الءة بوزن العاع.ة، وت'جمع على آء� بوزن1 عاع�: هوشجر¬ معروف¬، ليس ف الكلم, اسم¬ وقع.ت فيه1 الف¬ بي ه.مزتي إ,ل
 هذا. هذا قول� كراع، وهو من م.رات1ع, الن_عام,، والتنeوم' نبت¬ آخر. وتصغيها: أ�و.ي\أ%ةD، وتأسيس' ب,ن.ائها من تأ}ليف1 واو� بي

هزتي. ولو قلت. من الء3، كما تقول من الن_وم, م.نامةD، على تقدير,
 م.فعلةD، قلت: أ%رض مآءة. ولو اشت'ق_ منه' فعلD، كما ي'ش\ت.قe من

  القرظ1، فقيل% مقروظD، فان كان يدبغ� أ%و يؤدم' به طعام¬ أ%و يلط� به دواء# قلت.: هو م.ؤ'وء# مثل م.ع'وع. ويقال من ذلك أؤ\ت'ه
)v1بالءآ أ(

  صواب هذه اللفظة: «أوأ» وهي مصدر «آء» على جعله من الجوف الواوي مثل: قلت قولv، وهو ما أراده1(
 الصنف بل ريب كما يدل عليه الثر الباقي ف الرسم لنه مكتوب بأل1في كما رأيت ف الصورة الت نقلناها. ولو أراد

ان يكون مدوداv لرسه بألف{ واحدة كما هو الصطلح ف رسم المدود. « إبرهيم اليازجي») .
.Dو.ي\أ%ة� قال ابن' ب.ر>ي: والدليل� على أ%ن� أ%صل% هذه1 ال4لف1 الت بي. المزتي واو¬ قول�هم ف تصغي آءة أ

وأ%رض¬ مآءة: تeنبت' الء4، وليس بث%بت{. 
قال زهي' بن أ%ب س'لمى:

كأ%ن� الر_ح\ل% م1ن\ها ف%وق. ص.ع\ل�، *  من. الظYل}مان1، ج'ؤ\ج'ؤ'ه' هواء�
أ%ص.ك_، م'ص.ل�م, ال�ذ�ن.ي\ن,، أ%ج\ن.ى *  ل%ه'، بالس>ي>، ت.نeوم¬ وآء�

أبو عمرو: من الش_جر, الد>ف}لى والء�، بوزن العاع'، وال4لء�
وال%ب\ن' كله الد>ف}لى. قال الليث�: الء� شجر¬ له' ثر¬ يأ}كله'

 الن_عام'؛ قال: وت'سمى الشجرة� س.ر\خ.ةv وث%م.ر'ها الء. 
وآء#، مدود¬: من زجر البل. وآء
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حكاية أصوات؛ قال الشاعر:

إ,ن} ت.ل}ق. ع.م\راv، ف%ق%د\ لق%ي\ت. م'د_ر,عاv، *  ول%ي\س.، م1ن\ ه.م>ه، إ,ب\لD ول شاء�



ف ج.ح\فل� ل%ج,ب�، ج.م¼ صواه1ل�ه'، *  بالل�ي\ل, ت'سم.ع'، ف ح.افات1ه1، آء�
قال ابن' ب.ر>ي: الصحيح' عند. أ%هل, اللغة1 أ%ن� الء4 ثر' الس_رح,.
وقال أ%بو زيد: هو عنب¬ أ%بيض يأ}كله' الناس، ويت_خذون% منه'

 ر'با¾؛ وع'ذ}ر من س_اه بالشجر أ%نم قد ي'سمون% الشجر. باسم, 
 ثره، فيقول� أ%حد'هم: ف بستان السفرجل والتفاح، وهو يريد ال4شجار.، فيعب بالثمرة عن الشجر,؛ ومنه' قوله' تعال:>>

فأ%ن\ب.ت\نا فيها ح.با¾ وع1ن.باv وق%ض\باv وز.يت'ونا<< .
  ولو بنيت. منها فعلv لقلت.: أ�وت' ال4دي. اذا دبغته' به، وال4صل� أ�أ}ت' ال4دي. بمزتي، فأ�بدلت المزة� الثانية واواv لنضمام ما

قبلها. أ%بو عمرو: الء� بوزن العاع: الد>فلى. قال: والء� أ%يضاv صياح' ال4مي بالغلم مثل� العاع.

)1:ال4بe: الك%ل�، وع.ب_ر بعض'هم(@أبب
  قوله بعضهم: هو ابن دريد كما ف الكم.) عنه بأ%نه الـم.ر\ع.ى. وقال الزجاج: ال4بe ج.م1يع' الك%ل3 الذي ت.ع\ت.ل1ف�ه1(

 الاش1ية. وف التنزيل العزيز: وفاك1هةv وأ%ب�اv. قال أ%بو حنيفة: س.م_ى الل9ه' تعال الرع.ى ك�ل�ه أ%ب�اv. قال الفر_اء�: ال4بe ما يأ}ك�ل�ه
 ال4نعام. وقال ماهد: الفاكهة� ما أ%ك%له الناس، وال4بe ما أ%ك%ل%ت1 ال4ن\عام'، فال4بe من الـم.ر\عى للد_واب> كالفاك1هة1 للنسان.

وقال الشاعر:
ج,ذ}م'نا ق%ي\س¬، ون.ج\د¬ دار'نا، *  ول%نا ال4بe به1 والـم.ك}ر.ع'
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 قال ثعلب: ال4بe ك�ل© ما أ%خ\ر.ج.ت1 ال4رض' من الن_بات1. وقال عطاء: ك�ل© شيء� ي.ن\ب'ت' على و.ج\ه1 ال4رض, فهو ال4بe. وف
 حديث أنس: أ%ن� ع'مر بن ال%طاب، رضي الل9ه عنهما، قرأv قوله، عز وجل، وفاك1هةv وأ%ب�اv، وقال: فما ال4بe، ث قال: ما

ك�لYف}نا وما أ�م1ر\نا بذا.
.vوأ%ص1يد' ض.ب�ا vس� بن ساع1دة%: ف%جعل% ي.ر\ت.ع' أ%ب�ا�وال4بe: الـم.ر\ع.ى الـم'ت.ه.ي>ئ� للر_ع\ي, والق%ط}ع. ومنه حديث ق

وأ%ب_ للسي ي.ئ1بe وي.ؤ'بe أ%ب�اv وأ%ب,يباv وأ%بابةv: ت.ه.ي_أv للذ�هاب, وت.ج.ه_ز. قال ال4عشى:
ص.ر.م\ت'، ول أ%ص\ر,م\ك�م'، وكصار,م�؛ * أ%خ¬ قد ط%وى ك%ش\حاv، وأ%ب_ ل1ي.ذ}ه.با

أ%ي ص.ر.م\ت'ك�م ف ت.ه.يeئي لـم'فار.ق%ت1كم، ومن ت.ه.ي_أ% للـم'فارقة1، فهو كمن ص.ر.م.. وكذلك ائ}ت.ب_.
قال أ%بو عبيد: أب.ب\ت' أ%ؤ'بe أ%ب�اvإ,ذا ع.ز.م\ت. على الـم.س3ي وت.ه.ي_أ}ت.. وهو ف أ%ب.ابه وإ,باب.ت1ه وأ%باب.ت1ه أ%ي ف ج.هاز,ه.

 التهذيب: والو.بe: الت_ه.يeؤ للح.م\لة1 ف ال%ر\ب,، يقال: ه.ب_ وو.ب_ إ,ذا ت.ه.ي_أ% للح.م\لة1. قال أ%بو منصور: وال4صل فيه أ%ب_ فق�لبت
المزة واوا. ابن ال4عراب: أ%ب_ إ,ذا ح.ر_ك، وأ%ب_ إ,ذا ه.ز.م ب,ح.م\لة{ ل م.ك}ذ�وبة% فيها.

 وال4بe: الن>زاع' إ,ل الو.ط%ن,. وأ%ب_ إ,ل وط%ن,ه ي.ؤ'بe أ%ب_اv وأ%بابةv وإ,بابةv: ن.ز.ع.، والـم.ع\ر'وف' عند ابن دريد الك%س\ر'، وأ%نشد ل1شام
أ%خي ذي الرeمة:

وأ%ب_ ذو الـم.ح\ض.ر, الباد1ي إ,ب.اب.ت.ه، *  وق%و_ض.ت\ ن,ي_ةD أ%ط}ناب. ت.خ\ي,يم,



 وأ%ب_ يد.ه إ,ل س.ي\فه1: ر.د_ها إلي\ه لي.س\ت.ل�ه. وأ%ب_ت\ أ%بابة� الشيء3 وإ,باب.ت'ه: اس\ت.قام.ت ط%ريق%ت'ه. وقالوا للظYباء3: إ,ن أ%صاب.ت1 الاء4، فل
 ع.باب، وإ,ن} ل ت'ص1ب الاء4، فل أ%باب. أ%ي ل ت.أ}ت.ب_ له ول ت.ت.هي_أ لطل%به، وهو مذكور ف موضعه. وال�باب': الاء� والس_راب'،

عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
ق%و_م\ن. ساجاv م'س\ت.خ.ف_ ال1م\ل,، *  ت.ش'قe أ%ع\راف. ال�باب, ال%ف}ل,

أ%خب أ%نا س'ف�ن' الب.ر>. وأ�باب' الاء3: ع'باب'ه. قال: 
أ�باب' ب.ح\ر� ضاحك{ ه.ز'وق,

قال ابن جن: ليست المزة فيه بدلv من عي ع'باب، وإ,ن كنا قد سعنا، وإ,نا هو ف�عالD من أ%ب_ إ,ذا ت.ه.ي_أ%.
واس\ت.ئ1ب_ أ%باv: ات_خ1ذ}ه، نادر، عن ابن ال4عراب، وإ,نا قياسه

اس\ت.أ}ب,.
: ال3ت\ب': الب.ق1ية، وهو ب'ر\د¬ أ%و ثوب ي'ؤ\خ.ذ� ف%ي'ش.قe ف وس.ط1ه، ث ت'ل}ق1يه الرأ%ة� ف ع'ن'ق1ها من غي ج.ي\ب ول ك�م_ي\ن,. قال@أتب

أ%حد بن يي: هو ال3ت\ب' والع.ل%قة� والص>دار' والش_و\ذ%ر'، والمع
ال�ت'وب'.

 وف حديث النخعي: أ%ن9 جار,يةv ز.ن.ت\، ف%ج.ل%د.ها خ.مسي وعليها إ,ت\ب¬ لا وإ,زار¬. ال3ت\ب'، بالكسر: ب'ر\دةD ت'ش.قe، فت'لبس من
،vم_ي\ن, ول ج.ي\ب. وال3ت\ب': د1ر\ع' الرأ%ة. ويقال أ%ت_ب\ت'ها ت.أ}ت1يبا�غي ك

ف%أ}ت.ت.ب.ت\ هي، أ%ي أ%لب.س\ت'ها ال3ت\ب.، ف%ل%ب,س.ت\ه. وقيل: ال3ت\ب' من
الثياب: ما ق%ص'ر ف%ن.ص.ف. الساق.. وقيل: ال3ت\ب' غي ال3زار ل

ر,باط% له، كالت>ك�ة1، وليس على خ1ياطة1 الس_راو,يل,، ولكنه ق%م1يص¬ غي م.خ1يط1 الانبي. وقيل: هو
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  النeق}بة�، وهو الس_راو,يل� بل رجلي. وقال بعضهم: هو قميص بغي ك�م_ي\ن,، والمع آتاب¬ وإ,تاب¬. وال1ئ}ت.بة� كال3ت\ب,. وقيل
فيه كل© ما قيل ف ال3ت\ب.

وأ�ت>ب. الثوب': ص'ي>ر. إ,ت\باv. قال كثي عزة:
ه.ض1يم ال%ش.ى، ر'ؤ\د الـم.طا، ب.خ\ت.ر,ي_ة، *  ج.م1يلD علي.ها ال4ت\ح.م1يe الـم'ؤ.ت_ب'

،vإ,ذا د.ر_ع\ت.ها د1ر\عا vكلها: أ%ل}ب.سها ال3ت\ب.، فل%ب,س.ت\ه. أ%بو زيد: أ%ت_ب\ت' الار,ية% ت.أ}ت1يبا ،vوقد ت.أ%ت_ب. به وأ}ت.ت.ب.. وأ%ت_ب.ها به وإ,ي�اه تأ}ت1يبا 
 وأ}ت.ت.ب.ت1 الار,ية�، فهي م'ؤ\ت.ت1بةD، إ,ذا لبست ال3ت\ب. وقال أ%بو حنيفة: الت_أ%تeب' أ%ن ي.ج\ع.ل% الر_جل� ح1مال% الق%و\س, ف ص.دره

وي'خ\ر,ج. م.ن\ك1ب.ي\ه منها، في.ص1ي. الق%و\س على م.ن\ك1ب.ي\ه. ويقال: ت.أ%ت_ب. ق%و\س.ه على ظ%هر,ه.
وإ,ت\ب' الشع1ية1: ق1ش\ر'ها.

.�وال1ئ}ت.ب': ال1ش\م.ل
: الـم.آث1ب': موضع. قال كثي عزة:@أثب

وه.ب_ت\ ر,ياح' الص_ي\ف1 ي.ر\م1ي. بالس_فا،  * ت.ل1ي_ة% باق1ي ق%ر\م.ل� بالـم.آث1ب,
: ال4د.ب': الذي ي.ت.أ%د_ب' به ال4ديب' من الناس؛ س'م>ي. أ%د.باv@أدب



ل4نه ي.أ}د1ب' الناس. إ,ل الـم.حام1د، وي.ن\هاهم عن الق%اب,ح. وأ%صل
Dعاء�، ومنه قيل للص_ن,يع ي'د\ع.ى إليه الناس': م.د\عاةeال4د\ب, الد

.Dوم.أ}د'ب.ة
 ابن ب'ز'ر\ج: لقد أ%د'ب\ت' آد'ب' أ%د.باv حسناv، وأ%نت أ%د1يب¬. وقال أ%بو زيد: أ%د'ب. الر_جل� ي.أ}د'ب' أ%د.باv، فهو أ%د1يب¬، وأ%ر'ب. ي.أ}ر'ب

أ%ر.ابةv وأ%ر.باv، ف الع.ق}ل,، فهو أ%ر,يب. غيه: ال4د.ب': أ%د.ب' الن_ف}س, والد_ر\س,. وال4د.ب': الظ�ر\ف' وح'س\ن' الت_ناو'ل,.
وأ%د'ب.، بالضم، فهو أ%د1يب¬، من قوم أ�د.باء4.

وأ%د_به ف%ت.أ%د_ب: ع.ل�مه، واستعمله الزجاج ف الل9ه، عز وجل، فقال:
وهذا ما أ%د_ب. الل9ه' تعال به ن.ب,ي_ه، صلى الل9ه عليه وسلم.

وفلن قد اس\ت.أ}د.ب.: بعن ت.أ%د_ب.. ويقال للبعي, إ,ذا ر,يض. وذ�لYل%: أ%د1يب¬ م'ؤ.د_ب¬. وقال م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي:
وه'ن_ ي'ص.ر>ف}ن. الن_وى ب.ي عال1ج� *  ون.ج\ران%، ت.ص\ر,يف. ال4د1يب, الـم'ذ%ل�ل,

:vكل© طعام ص'ن,ع لد.ع\وة{ أ%و ع'ر\س�. قال ص.خ\ر الغ.ي� يصف ع'قابا :�وال�د\ب.ة� والـم.أ}د.بة� والـم.أ}د'بة
كأ%ن9 ق�ل�وب. الط�ي\ر، ف ق%ع\ر, ع'ش>ها، *  ن.و.ى الق%س\ب,، م'ل}قvى عند بعض الـم.آد1ب,

 الق%س\ب': ت.م\ر يابس¬ ص'ل}ب' الن_و.ى. ش.ب_ه قلوب. الطي ف و.ك}ر الع'قاب, ب,ن.وى الق%س\ب,، كما شبهه ام\ر'ؤ' القيس بالع'ن_اب ف
قوله:

كأ%ن� ق�ل�وب. الط�ي\ر,، ر.ط}باv وياب,ساv، *  ل%د.ى و.ك}ر,ها، الع'ن_اب' وال%ش.ف' البال
 والشهور ف الـم.أ}د'بة ضم الدال، وأ%جاز بعضهم الفتح، وقال: هي بالفتح م.ف}ع.لةD م1ن ال4د.ب,. قال سيبويه: قالوا

الـم.أ}د.بة� كما قالوا
 الـم.د\عاة�. وقيل: الـم.أ}د.بة� من ال4د.ب,.وف الديث عن ابن سعود: إ,ن� هذا القرآن% م.أ}د.بة� الل9ه ف ال4رض فت.ع.ل�موا من

م.أ}د.ب.ت1ه، يعن
 Dم.د\عات.ه. قال أ%بو عبيد: يقال م.أ}د'بة
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  وم.أ}د.بةD، فمن قال م.أ}د'بةD أ%راد به الص_ن,يع ي.ص\ن.عه الرجل، في.د\ع'و إ,ليه الناس.؛ يقال منه: أ%د.ب\ت' على القوم آد1ب' أ%د\باv، ورجل

 آد1ب. قال أ%بو عبيد: وتأ}ويل الديث أ%نه ش.ب_ه القرآن بص.ن,يع� ص.ن.ع.ه الل9ه للناس لم فيه خي¬ ومناف1ع' ث دعاهم إليه؛ ومن قال
م.أ}د.بة: جع.له م.ف}ع.لةv من ال4د.ب,.

وكان ال4حر يعلهما لغتي م.أ}د'بةv وم.أ}د.بةv بعن واحد. قال أ%بو
عبيد: ول أ%سع أحداv يقول هذا غيه؛ قال: والتفسي ال4ول أ%عجب'

إ,ل9.وقال أ%بو زيد: آد.ب\ت' أ�ود1ب' إ,يداباv، وأ%د.ب\ت' آد1ب' أ%د\باv، والـم.أ}د'بة�: الطعام'، ف�ر,ق. بينها وبي الـم.أ}د.بة1 ال4د.ب,.
وال4د\ب': مصدر قولك أ%د.ب. القوم. ي.أ}د1ب'ه'م، بالكسر، أ%د\باv، إ,ذا

دعاهم إ,ل طعام1ه.
:�والد1ب': الداع1ي إ,ل الطعام,. قال ط%ر.ف%ة



ن.ح\ن' ف الـم.ش\تاة1 ن.د\ع'و ال%ف%لى، *  ل ت.ر.ى الد1ب. فينا ي.ن\ت.ق1ر\
وقال عدي:

ز.ج,لD و.ب\ل�ه'، ياوب'ه د'فÒ *  ل1خ'ون{ م.أ}د'وب.ة{، وز.م1ي'
والـم.أ}د'وب.ة�: الت قد ص'ن,ع. لا الص_ن,يع'. وف حديث علي�، كر�م

 الل9ه وجهه: أ%ما إ,خ\وان'نا بنو أ�م.ي_ة% ف%قادةD أ%د.ب.ةD. ال4د.ب.ة� جع آد1ب�، مثل ك%ت.بة{ وكات1ب�، وهو الذي ي.د\ع'و الناس. إ,ل الـم.أ}د'بة،
 وهي الطعام' الذي ي.ص\ن.ع'ه الرجل وي.د\ع'و إ,ليه الناس. وف حديث كعب، رضي الل9ه عنه: إ,ن9 ل1ل9ه1 م.أ}د'بةv من ل�وم, الرeوم

ب'ر'وج
�ع.ك�اء4. أ%راد: أ%نم ي'ق}ت.ل�ون با ف%ت.ن\تاب'هم' الس>باع' والطي تأ}كل

من ل�وم1هم.
وآد.ب. القوم. إ,ل ط%عامه ي'ؤ\د1ب'هم إ,يداباv، وأ%د.ب.: ع.م1ل% م.أ}د'بةv. أ%بو عمرو يقال: جاش. أ%د.ب' البحر، وهو كث}ر.ة� مائ1ه.

وأ%نشد:
عن ث%ب.ج, البحر, ي.ج,يش' أ%د.ب'ه،

وال4د\ب': الع.ج.ب'. قال م.ن\ظ�ور بن ح.ب_ة% ال4س.د1ي�، وح.ب_ة� أ�مeه:
ب,ش.م.ج.ى الـم.ش\ي، ع.ج'ول, الو.ث}ب,،

غ%ل�بة{ للن_اج,يات1 الغ'ل}ب,،
حت أ%ت.ى أ�ز\ب,يeها بال4د\ب,

 ال�ز\ب,يe: السeر\عة� والن_شاط�، والش_م.ج.ى: الناقة� السر,يع.ة�. ورأ%يت ف حاشية ف بعض نسخ الصحاح العروف: ال3د\ب'،
بكسر المزة؛ ووجد كذلك بط أ%ب زكريا ف نسخته قال: وكذلك أ%ورده ابن فارس ف المل.

ال4صمعي: جاء4 فلن بأ%م\ر� أ%د\ب�، مزوم الدال، أ%ي بأ%م\ر� ع.ج,يب�، وأ%نشد:
س1عت'، م1ن ص.لص1ل, ال4ش\كال,، *  أ%د\باv على ل%ب_ات1ها ال%وال

: ابن ال4ثي ف حديث أ%ب بكر، رضي عنه: ل%ت.أ}ل%م'ن_ الن_و\م. على الصeوف1 ال4ذ}ر.ب,ي>، ي.أ}ل%م' أ%ح.د'كم الن_و\م. على ح.س.ك1@أذرب
 الس_ع\دان1. ال4ذ}ر.ب,ي�: منسوب إ,ل أ%ذ}ر.ب,يجان%، على غي قياس، هكذا تقول العرب، والقياس أ%ن يقال: أ%ذ%ر,يÒ بغي باء، كما

يقال ف الن_س.ب إ,ل رام.ه'ر\م'ز. راميÒ؛ قال: وهو م'ط�ر,د ف النسب إ,ل الساء3 الركبة.
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 : ال3ر\ب.ة� وال3ر\ب': الاجة�. وفيه لغات: إ,ر\ب¬ وإ,ر\ب.ةD وأ%ر.ب¬ وم.أ}ر'بةD وم.أ}ر.ب.ة. وف حديث عائشة، رضي الل9ه تعال@أرب
 عنها: كان رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%م\ل%ك%ك�م\ ل3ر\ب,ه أ%ي لاج.ت1ه، تعن أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، كان أ%غ}ل%ب.كم
 ل1ه.واه' وحاجت1ه أ%ي كان ي.م\ل1ك' ن.ف}س.ه وه.واه. وقال السلمي: ال3ر\ب' الف%ر\ج' ههنا. قال: وهو غي معروف. قال ابن ال4ثي:
 أ%كثر الد>ثي ي.ر\و'ونه بفتح المزة والراء3 يعنون الاجة، وبعضهم يرويه بكسر المزة وسكون الراء3، وله تأ}ويلن: أ%حدها
 أ%نه الاجة�، والثان أ%رادت به الع'ض\و.، وع.ن.ت\ به من ال4ع\ضاء3 الذك%ر خاصة. وقوله ف حديث الـم'خ.ن_ث1: كانوا ي.ع'دeون.ه

 من غ%ي\ر, أ�ول ال3ر\بة1 أ%ي الن>كاح. وال3ر\ب.ة� وال4ر.ب' والـم.أ}ر.ب كله كال3ر\ب,. وتقول العرب ف الثل: م.أ}ر'ب.ةD ل حفاوةD، أ%ي



 إ,نا ب,ك. حاجةD ل ت.ح.فYياv ب. وهي الراب' وال3ر.ب'. والـم.أ}ر'بة والـم.أ}ر.بة� مثله، وجعهما مآر,ب'. قال الل9ه تعال: ول1ي
فيها مآر,ب' أ�خرى.

وقال تعال: غ%ي\ر, أ�ول الر\بة1 م1ن الر>جال.
 وأ%ر,ب. إ,ليه ي.أ}ر.ب' أ%ر.باv: اح\تاج.. وف حديث عمر، رضي الل9ه تعال عنه، أ%نه ن.ق1م. على رجل ق%و\لv قاله، فقال له: أ%ر,ب\ت. عن

ذي
 ي.د.ي\ك.، معناه ذهب ما ف يديك حت ت.ح\تاج.. وقال ف التهذيب: أ%ر,ب\ت. من ذ1ي ي.د.ي\ك.، وعن ذي ي.د.ي\ك.. وقال شر:

 سعت ابن ال4عراب يقول: أ%ر,ب\ت. ف ذي ي.د.ي\ك.، معناه ذهب ما ف يديك حت تتاج. وقال أ%بو عبيد ف قوله أ%ر,ب\ت. عن
ذ1ي ي.د.ي\ك: أ%ي س.ق%ط%ت\ آراب'ك. من الي.د.ي\ن, خاصة.

 وقيل: س.ق%ط%ت م1ن يد.ي\ك.. قال ابن الثي: وقد جاء4 ف رواية أ�خرى لذا الديث: خ.ر.ر\ت. عن ي.د.ي\ك.، وهي عبارة عن
ال%ج.ل م.ش\هورةD، كأ%نه أ%راد أ%صاب.ك. خ.ج.لD أ%و ذ%م. ومعن خ.ر.ر\ت. س.ق%ط}ت..

.vإ,ذا احتاج إ,ل الشيء3 وط%ل%ب.ه، ي.أ}ر.ب' أ%ر.با ،�وقد أ%ر,ب. الرجل
قال ابن مقبل:

وإ,ن� ف1ينا ص.ب'وحاv، إ,ن} أ%ر,ب\ت. ب,ه،  *  ج.م\عاv ب,ه,ي�اv، وآلفاv ث%ان,ينا
جع أ%لف أ%ي ث%ان,ي أ%لفاv. أ%ر,ب\ت. به أ%ي اح\ت.ج\ت. إ,ليه

وأ%ر.د\ت.ه.
.vي.ص1ف فرسا eوأ%ر,ب. الد_ه\ر': اش\ت.د_. قال أ%بو د'واد ال3ياد1ي

أ%ر,ب. الد_ه\ر'، ف%أ%ع\د.د\ت' ل%ه *  م'ش\ر,ف. الارك1، م.ح\ب'وك. الك%ت.د\
 قال ابن بري: والار,ك' ف%ر\ع' الكاه1ل,، والكاه1ل� ما ب.ي\ن. الك%ت1ف%ي\ن,، والك%ت.د' ما بي الكاه1ل, والظ�ه\ر,، والـم.ح\ب'وك' الـم'ح\ك%م
 ال%ل}ق, من ح.ب.ك}ت' الثوب. إ,ذا أ%ح\ك%م\ت. ن.س\ج.ه. وف التهذيب ف تفسي هذا البيت: أ%ي أ%راد ذلك منا وط%ل%ب.ه؛ وقولم أ%ر,ب

الد_ه\ر: كأ%ن� له أ%ر.باv ي.ط}ل�ب'ه عندنا ف%ي'ل1حe لذلك، عن ابن العراب، وقوله أ%نشده ثعلب:
أ%ل%م ت.ر. ع'ص\م. ر'ؤ'وس, الش_ظ%ى، *  إ,ذا جاء4 قان,ص'ها ت'ج\ل%ب'

إل%ي\ه1، وما ذاك. ع.ن\ إر\بة{  *  يكون� ب,ها قان,ص¬ يأ}ر.ب'
و.ض.ع الباء4 ف موضع إ,ل وقوله تعال. غ%ي\ر, أ�ول ال3ر\بة1 م1ن.

الر>جال؛ قال س.ع1يد بن ج'ب.ي\ر: هو الـم.ع\ت'وه'.
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)1وال3ر\ب' وال3ر\بة� وال�ر\بة� وال4ر\ب': الد_هاء(
  قوله «والرب الدهاء» هو ف الكم بالتحريك وقال ف شرح القاموس عازياv للسان هو كالضرب.) والب.ص.ر1(

 بال�م'ور,، وهو من الع.ق}ل. أ%ر'ب. أ%رابةv، فهو أ%ر,يب¬ م.ن ق%و\م أ�ر.باء. يقال: هو ذ�و إ,ر\ب�، وما كان% الر_جل أ%ر,يباv، ولقد أ%ر'ب
أ%رابة.



 وأر,ب. بالشيء3: د.ر,ب. به وصار. فيه ماه1راv ب.ص1ياv، فهو أ%رب¬. قال أ%بو عبيد: ومنه ال4ر,يب' أ%ي ذ�و د.ه\ي� وب.ص.ر�. قال ق%ي\س
بن

ال%ط1يم:
أ%ر,ب\ت' ب,د.ف}ع, ال%ر\ب, ل%ـم_ا رأ%ي\ت'ها،  * على الد_ف}ع,، ل ت.ز\د.اد' غ%ي\ر. ت.قار'ب,

أ%ي كانت له إ,ر\ب.ةD أ%ي حاجةD ف دفع ال%رب,.
 وأ%ر'ب. الر_جل� ي.أ}ر'ب' إ,ر.باv، م1ثال ص.غ'ر. ي.ص\غ'ر' ص1غ.راv، وأ%رابةv أ%يضاv، بالفتح، إ,ذا صار ذا د.ه\ي�. وقال أ%بو الع1يال, ال�ذ%ل1ي� ي.ر\ثي

:vوف التهذيب: يدح رجل ،vع'ب.ي\د. بن ز'ه\رة
ي.ل�فÒ ط%وائف. ال4ع\دا  * ء3، و.ه\و. ب,ل%فYه,م\ أ%ر,ب'

ابن ش'م.ي\ل: أ%ر,ب. ف ذلك ال4مر, أ%ي ب.ل%غ% فيه ج'ه\د.ه وطاق%ت.ه وف%ط1ن. له. وقد تأ%ر_ب. ف أ%مر,ه.
وال�ر.ب.ى، بضم المزة: الد_اه1ية�. قال ابن أ%حر:

ـ�ها  * هي ال�ر.ب.ى، جاء4ت\ بأ�م� ح.ب.و\ك%را فل%م_ا غ%س.ى ل%ي\لي، وأ%ي\ق%ن\ت' أ%ن
 والـم'ؤ.ار.ب.ة�: الـم'داهاة�. وفلن ي'ؤ.ار,ب' صاح1ب.ه إ,ذا داهاه. وف الديث: أ%ن� النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، ذ%ك%ر ال%ي_ات

فقال: م.ن\
 خ.ش1ي. خ'ب\ث%ه'ن_ وش.ر_ه'ن� وإ�ر\ب.ه'ن_، فليس من_ا. أ%ص\ل� ال3ر\ب، بكسر المزة وسكون الراء: الد_هاء والـم.ك}ر؛ والعن م.ن\ ت.و.ق�ى

 ق%ت\ل%ه'ن_ خ.ش\ية% ش.ر>هن_، فليس من_ا أ%ي من سنتنا. قال ابن ال4ثي: أ%ي م.ن\ خ.ش1ي. غائل%تها وج.ب'ن. عن قت\ل1ها، ل1لذي قيل ف
 الاهلية إ,نا ت'ؤ\ذ1ي قات1ل%ها، أ%و ت'ص1يب'ه ب.ب.ل�، فقد فار.ق. س'ن_ت.نا وخال%ف. ما نن' عليه. وف حديث ع.م\رو بن العاص، رضي الل9ه

 عنه، قال: ف%أ%ر,ب\ت' بأب هريرة فلم ت.ض\ر'ر\ن,ي إ,ر\ب.ةD أ%ر,ب\ت'ها ق%ط©، ق%ب\ل% ي.و\م.ئذ{. قال: أ%ر,ب\ت' به أ%ي اح\ت.ل}ت' عليه، وهو من ال3ر\ب
الد_هاء3 والنeك}ر.

وال3ر\ب': الع.ق}ل� والد>ين'، عن ثعلب.
 وال4ر,يب': العاقل�. ور.ج'لD أ%ر,يب¬ من قوم أ�ر.باء. وقد أ%ر'ب. ي.أ}ر'ب' أح\س.ن. ال3ر\ب ف العقل. وف الديث: م'ؤ.ارب.ة� ال4ر,يب

ج.ه\ل
وع.ناء، أ%ي إ,ن� ال4ر,يب.، وهو العاق1ل�، ل ي'خ\ت.ل� عن ع.ق}ل1ه.
وأ%ر,ب. أ%ر.باv ف الاجة، وأ%ر,ب. الر_جل� أ%ر.باv: أ%ي,س.. وأ%ر,ب. 

بالشيء3: ض.ن_ ب,ه1 وش.ح_. والت_أ}ر,يب': الشeحe وال1ر\ص'.
وأ%ر,ب\ت' بالشيء3 أ%ي ك%ل1ف}ت' به، وأ%نشد لبن الر>قاع,:

وما لم\ر,ئ� أ%ر,ب� بال%يا  * ة1، ع.ن\ها م.ح1يص¬ ول م.ص\ر,ف'
أ%ي ك%ل1ف{. وقال ف قول الشاعر:

ول%ق%د\ أ%ر,ب\ت'، على الم'وم,، ب,ج.س\رة{،  * ع.ي\رانة{ بالر>د\ف1، غ%ي\ر, ل%ج'ون1
 أ%ي ع.ل1ق}ت'ها ول%ز,م\ت'ها واس\ت.ع.ن\ت' با على ال�موم,. وال3ر\ب': الع'ض\و' الـم'و.ف�ر الكام1ل الذي ل ي.نق�ص منه شيء#، ويقال لكل

ع'ض\و� إ,ر\ب. يقال: ق%ط�ع\ت'ه إ,ر\باv إ,ر\باv أ%ي ع'ض\واv ع'ض\واv. وع'ض\و¬ م'ؤ.ر_ب¬ أ%ي م'و.ف�ر¬. وف الديث: أ%نه أ�ت1ي. بك%ت1ف{ م'ؤ.ر_بة،
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فأ%ك%ل%ها، وصل9ى، ول ي.ت.و.ض_أ}.

الـم'ؤ.ر_ب.ة�: هي الـم'و.ف�رة الت ل ي.ن\ق�ص منها شيء#. وقد أ%ر_ب\ت'ه
ت.أ}ر,يباv إ,ذا وف�ر\ته، مأ}خوذ من ال3ر\ب، وهو الع'ض\و، والمع

)1آراب¬، يقال: السeج'ود على س.ب\عة آراب�؛ وأ%ر\آب¬ أ%يضاv. وأر,ب. الر_ج'ل إ,ذا س.ج.د.(
  قوله «وأرب الرجل إ,ذا سجد» ل تقف له على ضبط ولعله وأرب بالفتح مع التضعيف.) على آراب,ه م'ت.م.كYناv. وف1(

 حديث الصلة: كان ي.س\ج'د' على س.ب\عة1 آراب� أ%ي أ%ع\ضاء، واحدها إر\ب، بالكسر والسكون. قال: والراد بالسبعة ال%ب\هة
والي.دان1 والرeك}بتان1 والق%د.مان.

والراب': ق1ط%ع' اللحم,.
وأ%ر,ب. الر_ج'ل�: ق�ط1ع. إ,ر\ب'ه. وأ%ر,ب. ع'ض\و'ه أ%ي س.ق%ط%. وأ%ر,ب.

الر_ج'ل: ت.ساق%ط%ت\ أ%ع\ضاؤ'ه. وف حديث ج'ن\د.ب�: خ.ر.ج بر.ج'ل
ـ�ا قول�هم ف الدeعاء3: ما ل%ه أ%ر,ب.ت  أ�راب¬، قيل هي الق%ر\ح.ة�، وكأ%ن_ها م1ن آفات1 الراب, أ%ي ال4ع\ضاء3، وقد غ%ل%ب. ف الي.د. فأ%م

ي.د'ه،
فقيل ق�ط1ع.ت\ ي.د'ه، وقيل اف}ت.ق%ر فاح\تاج. إ,ل ما ف أ%يدي الناس.

.vويقال: أ%ر,ب\ت. م1ن\ ي.د.ي\ك. أ%ي س.ق%طت\ آر.اب'ك. من الي.د.ي\ن, خاص_ة
 وجاء رجل إ,ل النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال: د'ل�ن على ع.م.ل ي'د\خ1ل�ن ال%ن_ة%. فقال: أ%ر,ب¬ ما ل%ه'؟ معناه: أ%نه ذو أ%ر.ب

وخ'ب\رة{ وع1لم. أ%ر'ب. الرجل، بالضم، فهو أ%ر,يب¬، أ%ي صار ذا ف1ط}نة{.
 وف خب ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: أ%ن� رجلv اعترض النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ل1ي.س\أ%ل%ه، فصاح به الناس'، فقال عليه

 السلم: د.ع'وا الر_جل% أ%ر,ب. ما ل%ه؟ قال ابن ال4عراب: اح\تاج. ف%س.أ%ل% ما ل%ه. وقال القتيب ف قوله أ%ر,ب. ما ل%ه: أ%ي س.ق%ط%ت
 أ%ع\ضاؤ'ه وأ�ص1يبت، قال: وهي كلمة تقولا العرب ل ي'راد' با إ,ذا ق1يلت وق�وع' ال4م\ر, كما يقال ع.ق}ر.ى ح.ل}ق%ى؛ وق%و\ل1هم

 ت.ر,ب.ت\ يد.اه. قال ابن ال4ثي: ف هذه اللفظة ثلث ر,وايات: إ,حداها أ%ر,ب. بوزن ع.ل1م.، ومعناه الدeعاء عليه أ%ي أ�ص1يب.ت\ آراب'ه
 وسق%ط%ت\، وهي كلمة ل ي'راد' با وق�وع' ال4مر كما يقال ت.ر,ب.ت\ يد.اك وقات.لك. الل9ه'، وإ,نا ت'ذك%ر ف معن التعجب. قال: وف

 هذا الدعاء من النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قولن: أ%حدها ت.ع.جeب'ه من ح1ر\ص, السائل وم'زاح.م.ت1ه، والثان أ%نه ل%ـم_ا رآه
 بذه الال م1ن ال}ح1رص غ%ل%به ط%ب\ع' الب.ش.ر,ي_ة1، فدعا عليه. وقد قال ف غي هذا الديث: اللهم إ,نا أ%نا ب.ش.ر¬ ف%م.ن د.ع.و\ت' عليه،
 فاج\ع.ل} د'عائي له ر.ح\مة. وقيل: معناه اح\تاج. فسأ%ل%، م1ن أ%ر,ب. الر_جل� ي.أ}ر.ب' إ,ذا احتاج.، ث قال ما ل%ه أ%ي أ%يe شيء� به، وما

 ي'ر,يد. قال: والرواية الثانية أ%ر.ب¬ م_ا ل%ه، بوزن جل، أ%ي حاجةD له وما زائدة للتقليل، أ%ي له حاجة يسية. وقيل معناه
حاجة جاء4ت به فحذ%ف.، ث سأ%ل فقال ما ل%ه. قال:

والرواية الثالثة أ%ر,ب¬، بوزن ك%ت1ف{، وال4ر,ب': الاذ1ق' الكام1ل� أ%ي
هو أ%ر,ب¬، فحذ%ف البتدأ%، ث سأ%ل فقال ما ل%ه أ%ي ما شأ}ن'ه. وروى



 الغية بن عبدالل9ه عن أ%بيه: أ%نه أ%ت.ى النب_، صلى الل9ه عليه سلم، ب,م1نÝ، ف%دنا منه ،ف%ن'ح>ي.، فقال النب ، صلى الل9ه عليه وسلم:
د.ع'وه فأ%ر.ب¬ م_ا ل%ه'. قال: ف%د.ن.و\ت'. ومعناه: فحاج.ةD ما ل%ه، فد.ع'وه

 ي.س\أ%ل�. قال أ%بو منصور: وما صلة. قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد ف%أ%ر.ب¬ منالراب, جاء4 به، فد.ع'وه. وأ%ر_ب. الع'ض\و.: ق%ط�عه
م'و.ف�را. يقال: أ%ع\طاه 
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ع'ض\واv م'ؤ.ر_باv أ%ي تام�اv ل ي'ك%س_ر. وت.أ}ر,يب' الشيء3: ت.و\ف1ي'ه، وقيل: كل© ما و'فYر. فقد أ�ر>ب.، وكل© م'و.ف�ر م'ؤ.ر_ب¬.

وال�ر\ب,ي_ة�: أ%صل الفخذ، تكون ف�ع\ل1ي_ةv وتكون أ�ف}عولةv، وهي مذكورة ف بابا.
وال�ر\بة�، بالضم: الع'ق}دة� الت ل ت.ن\ح.ل© حت ت'ح.ل� ح.ل¾.

وقال ثعلب: ال�ر\ب.ة�: الع'ق}دة�، ول ي.خ'ص_ با الت ل ت.ن\ح.ل©. قال
الشاعر:

ه.ل} ل%ك1، يا خ.د\لة�، ف ص.ع\ب, الرeب.ه\، *  م'ع\ت.ر,م�، هام.ت'ه كال%ب\ح.به
قال أ%بو منصور: قولم الرeب.ة العقدة، وأ%ظنe ال4صل كان ال�ر\ب.ة،
فح'ذفت المزة، وقيل ر'بةD. وأ%ر.ب.ها: ع.ق%دها وش.د_ها. وت.أ}ر,يبها:

إ,ح\كام'ها. يقال: أ%ر>ب\ ع'ق}دت.ك. أ%نشد ثعلب لك1ناز بن ن'ف%ي\ع يقوله
ل%ر,ير:

غ%ض1ب\ت. علينا أ%ن} ع.لك. ابن' غال1ب�، *  ف%ه.ل�، على ج.د_ي\ك.، ف ذاك، ت.غ\ض.ب\
ها، حي. ي.س\ع.ى الـم.ر\ء� م.س\عاة% ج.د>ه، *  أ%ناخ.ا، ف%ش.د�اك الع1قال الـم'ؤ.ر_ب\

واس\ت.أ}ر.ب. الو.ت.ر': اش\ت.د_. وقول أ%ب ز'ب.ي\د:
على ق%ت1يل م1ن. ال4ع\داء3 قد أ%ر'ب'وا،  * أ%ن>ي لم واح1د¬ نائي ال4ناص1ي,

قال: أ%ر'ب'وا: و.ث1ق�وا أ%ن لم واحد. وأ%ناص1يي ناؤ'ون% عن، جع'
ال4ن\صار,. ويروى: وقد ع.لموا. وكأ%ن9 أ%ر'ب'وا من ال4ر,يب، أ%ي من

 ت.أ}ر,يب الع'ق}دة، أ%ي من ال4ر\ب. وقال أ%بو اليثم: أ%ي أ%عجبهم ذاك، فصار كأ%نه حاجة لم ف أ%ن أ%ب\ق%ى م'غ\ت.ر,باv نائ1ياv عن
أ%ن\صاري.

 وال�س\ت.أ}ر.ب': الذي قد أ%حاط% الد_ي\ن' أ%و غيه من الن_وائ1ب بآراب,ه من كل ناحية. ورجل م'س\ت.أ}ر.ب¬، بفتح الراء3، أ%ي مديون،
كأ%ن الد_ين أ%خ.ذ بآرابه. قال:

�وناه.ز'وا الب.ي\ع. م1ن\ ت1ر\ع1ي_ة{ ر.ه1ق�، *  م'س\ت.أ}ر.ب�، ع.ض_ه السeل}طان�، م.د\ي'ون
 وف نسخة: م'س\ت.أ}ر,ب، بكسر الراء3. قال: هكذا أ%نشده ممد بن أ%حد الفجع: أ%ي أ%خذه الد_ين من كل ناحية.

 والـم'ناه.زة� ف البيع: ان\ت1هاز' الف�ر\صة. وناه.ز'وا البيع. أ%ي باد.ر'وه. والر_ه1ق': الذي به خ1ف�ةD وح1د�ةD. وقيل: الر_ه1ق': الس_ف1ه، وهو
بعن الس_ف1يه. وع.ض_ه'



 السeل}طان� أ%ي أ%ر\ه.ق%ه وأ%ع\ج.ل%ه وض.ي_ق عليه ال4م\ر.. والت>ر\ع1ية�: الذي ي'ج,يد' ر,ع\ية% ال3بل,. وفلن ت1ر\ع1ية� مال� أ%ي إ,زاء� مال� ح.س.ن
الق1يام به. وأ%ورد الوهري ع.ج'ز. هذا البيت مرفوعاv. قال ابن بري:

هو مفوض، وذكر البيت بكماله. وقول� ابن مقبل ف ال�ر\بة1:
ل ي.ف}ر.ح'ون، إ,ذا ما فاز. فائز'هم، *  ول ي'ر.دe عليهم أ�ر\ب.ة� الي.س.ر,

قال أ%بو عمرو: أ%راد إ,ح\كام. ال%ط%ر, من تأ}ر,يب, الع'ق}دة.
.�والت_أ}ر,يب': ت.م.ام' الن_صيب,. قال أ%بو عمرو: الي.سر ههنا الـم'خاط%رة

وأ%نشد لبن م'قبل:
ب,يض م.هاض1يم، ي'ن\س3يهم م.عاط1ف%هم  * ض.ر\ب' الق1داح,، وتأ}ر,يب¬ على ال%ط%ر,

وهذا البيت أ%ورد الوهري عجزه وأ%ورد ابن بري صدره:
ش'م� م.خام1يص ي'ن\س3يهم م.راد1ي.ه'م\
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وقال: قوله ش'م�، يريد ش'م_ ال�ن'وف1، وذلك مـما ي'مد.ح' به.

.Dواحدتا م1ر\داة ،� والـم.خام1يص': يريد به خ'م\ص. الب'طون1 ل4ن كثرة ال4كل وع1ظ%م. البطن, م.ع1يب¬. والـم.راد1ي: ال4ر\د1ية
 وقال أ%بو عبيد: الت_أ}ر,يب': الشeحe وال1ر\ص'. قال: والشهور ف الرواية: وتأ}ر,يب¬ على الي.س.ر,، ع1وض.اv من ال%ط%ر,، وهو أ%حد

أي\سار, ال%ز'ور، وهي ال4ن\ص1باء.والت_أ%رeب': الت_ش.دeد ف الشيء3، وت.أ%ر_ب ف حاج.ت1ه: ت.ش.د_د.
(يتبع...)

): أرب: ال3ر\ب.ة� وال3ر\ب': الاجة�. وفيه لغات: إ,ر\ب¬ وإ,ر\ب.ةD... ...1@(تابع... 
وت.أ%ر_ب\ت' ف حاجت: ت.ش.د_د\ت. وت.أ%ر_ب. علينا: ت.أ%ب_ى وت.ع.س_ر. وت.ش.د_د.

والت_أ}ر,يب': الت_ح\ر,يش' والت_ف}ط1ي'. قال أ%بو منصور: هذا تصحيف
والصواب الت_أ}ر,يث� بالثاء3.

 وف الديث: قالت ق�ر.ي\ش¬ ل ت.ع\ج.ل�وا ف الف1داء3، ل ي.أ}ر.ب' عليكم م'ح.م_د¬ وأ%صحاب'ه، أ%ي يت.ش.د_دون عليكم فيه. يقال: أ%ر,ب
 الد_ه\ر' ي.أ}ر.ب' إ,ذا اش\ت.د. وت.أ%ر_ب. عل%ي_ إ,ذا ت.ع.د_ى. وكأ%نه من ال�ر\ب.ة1 الع'ق}دة1. وف حديث سعيد بن, العاص، رضي الل9ه عنه،

 قال لب\ن,ه ع.م\رو: ل ت.ت.أ%ر_ب\ على بنات أ%ي ل ت.ت.ش.د_د\ ول ت.ت.ع.د_.وال�ر\بة�: أ%خ1ي_ة� الداب_ة1. وال�ر\ب.ة�: ح.ل}ق%ة� ال4خ1ي_ة1 ت'وار.ى ف
ال4رض، وجعها أ�ر.ب. قال الطرماح:

)1ول أ%ث%ر' الدeوار,، ول ال%آل1ي، *  ولك1ن\ قد ت'رى أ�ر.ب' ال�ص'ون1(
  قوله «ول أثر الدوار إل» هذا البيت أورده الصاغان ف التكملة وضبطت الدال من الدوار بالفتح والضم ورمز لما1 (

بلفظ معاv اشارة إ,ل أ%نه روي بالوجهي وضبطت الآل بفتح اليم.)
وال�ر\ب.ة�: ق1لدة� الك%ل}ب, الت ي'قاد با، وكذلك الداب_ة ف لغة طيئ.

أ%بو عبيد: آر.ب\ت' على القوم,، مثال أ%ف}ع.ل}ت'، إ,ذا ف�ز\ت. عليهم 
وف%ل%ج\ت.. وآر.ب. على القوم: ف%از. ع.ل%يهم وف%ل%ج.. قال لبيد:



ق%ض.ي\ت' ل�بانات{، وس.ل�ي\ت' حاجةv، *  ون.ف}س' الف%ت.ى ر.ه\ن¬ ب,ق%م\رة1 م'ؤ\ر,ب,
أ%ي ن.ف}س' الف%ت.ى ر.ه\ن¬ ب,ق%م\رة1 غالب ي.س\ل�ب'ها. وأ%ر,ب. عليه:

ق%و,ي.. قال أ%و\س' بن ح.ج.ر�:
ول%ق%د\ أ%ر,ب\ت'، على ال�م'وم,، ب.س\رة{  * ع.ي\رانة{، بالر>د\ف1 غ%ي\ر, ل%ج'ون1

الل�ج'ون�: مثل ال%ر'ون1. وال�ر\بان�: لغة ف الع'ر\بان1. قال أ%بو علي�: هو ف�ع\لنD من ال3ر\ب,.
وال�ر\ب'ون�: لغة ف الع'ر\ب'ون1.

)2وإ,راب¬: م.و\ض1ع(
 قوله «وإراب موضع» عبارة القاموس واراب مثلثة موضع.)2(

أ%و جبل معروف. وقيل: هو ماء# لبن ر,ياح, بن ي.ر\ب'وع�.
وم.أ}ر,ب¬: موضع، ومنه م1ل}ح' م.أ}ر,ب�.

: أ%ز,ب.ت ال3بل� ت.أ}ز.ب' أ%ز.باv: ل ت.ج\ت.ر_.@أزب
 وال3ز\ب': الل�ئ1يم'. وال3ز\ب': الد_قيق' الـم.فاص1ل، الضاو,يe يكون ضئ1يلv، فل تكون زيادت'ه ف الوجه1 وع1ظام1ه، ولكن تكون

زيادته ف ب.طن,ه وس.ف1ل%ت1ه، كأ%نه ضاو,يÒ م'ح\ث%ل. وال3ز\ب' من الر>جال,: القص1ي' الغ.ل1يظ�. قال:
وأ�ب\غ1ض'، م1ن ق�ر.ي\ش�، ك�ل� إ,ز\ب�، *  ق%صي, الش_خ\ص,، ت.ح\س.ب'ه و.ل1يدا

كأ%نم' ك�ل%ى ب.ق%ر, ال4ضاح1ي، *  إ,ذا قاموا ح.س3ب\ت.ه'م' ق�ع'ودا
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ال3ز\ب': الق%ص1ي' الد_م1يم'. ورجل أ%ز,ب¬ وآز,ب¬: طويلD، التهذيب.
وقول ال4عشى:

ول%ب'ون1 م1ع\زاب� أ%ص.ب\ت.، فأ%ص\ب.ح.ت\  * غ%ر\ث%ى، وآزبة{ ق%ض.ب\ت. ع1قال%ها
قال: هكذا رواه ال3ياديe بالباء3. قال: وهي الت ت.عاف' الاء4

)1وت.ر\ف%ع رأ}س.ها. وقال الفضل: إ,بلD آز,بةD أ%ي ضام1زة(
  قوله «ضامزة» بالزاي ل بالراء الهملة كما ف التكملة وغيها. راجع مادة ضمز.) ب,ج,ر_ت1ها ل ت.ج\ت.رe. ورواه ابن1(

ال4عراب: وآزية بالياء3. قال: وهي الع.ي'وف' الق%ذ�ور، كأ%نا ت.ش\ر.ب' من ال3زاء3،وهو م.ص.بe الد_ل}و.
وال4ز\ب.ة�: لغة ف ال4ز\مة1، وهي الش�د_ة�، وأ%صابتنا أ%ز\ب.ةD وآز,بةD أ%ي شد_ة.

وإ,زاب¬: ماء# لب.ن الع.نب. قال م'ساو,ر بن ه1ن\د:
وج.ل%ب\ت'ه من أ%هل, أ�ب\ضة%، طائعاv،  * حت ت.ح.ك�م فيه أ%هل� إ,زاب,

ويقال للسنة الشديدة: أ%ز\ب.ةD وأ%ز\م.ةD ول%ز\ب.ةD، بعن واحد. ويروى
إ,راب.

وأ%ز.ب. الاء�: ج.ر.ى.
وال1ئ}زاب: ال1رزاب'، وهو الـم.ث}ع.ب' الذي ي.ب'ول� الاء4، وهو من



 ذلك، وقيل: بل هو فارسي معر�ب معناه بالفارسية ب'ل, الاء4، وربا ل يهمز، والمع الـم.آزيب'، ومنه م1ئ}زاب' الك%ع\بة1،
وهو م.ص.بe ماء3 الطر.

.Dورجل إ,ز\ب¬ ح1ز\ب¬ أ%ي داه1ية
 وف حديث ابن الزبي، رضي الل9ه عنهما: أ%نه خ.رج فبات. ف الق%ف}ر,، فلـم_ا قام. ل1ي.ر\ح.ل% وجد ر.جلv طول�ه ش1ب\ران1 ع.ظ1يم

اللYح\ية1 على الو.لي�ة1، يعن الب.ر\ذ%ع.ة%، ف%ن.ف%ض.ها ف%و.ق%ع. ث وض.ع.ها على
الراحلة1 وجاء4، وهو على الق1ط}ع,، يعن الطYن\ف1سة%، فن.ف%ض.ه ف%و.ق%ع،

 فوض.ع.ه على الراح1لة، فجاء4 وهو بي الش_ر\خ.ي, أ%ي جان,ب.ي, الر_ح\ل,، فن.فض.ه ث ش.د_ه وأ%خذ السوط% ث أ%تاه فقال: م.ن أ%نت.؟
فقال: أ%نا أ%ز.بe. قال: وما أ%ز.بe؟ قال: رجل من ال1ن>. قال: أف}ت.ح\ فاك

أ%ن\ظ�ر! فف%ت.ح فاه، فقال: أ%هكذا ح'ل�وق�كم؟ ث ق%ل%ب السوط فوض.ع.ه ف رأ}س, أ%ز.ب_، حت باص.، أ%ي فات.ه واس\ت.ت.ر.
ال4ز.بe ف اللغة: الكثي' الش_ع.ر,. وف حديث ب.ي\عة1 الع.ق%بة: هو

.�شيطان اسه أ%ز.بe الع.ق%بة1، وهو ال%ي�ة
وف حديث أ%ب ال4ح\وص,: ل%ت.س\بيحةD ف ط%ل%ب, حاج.ة{ خ.ي\ر¬ من

.Dأ%ي ج.د\ب¬ وم.ح\ل Dول%ز\ب.ة Dوح, صف1ي¼ ف عام أ%ز\بة{ أ%و ل%ز\ب.ة{. يقال: أ%صاب.ت\هم أ%ز\ب.ة�ل%ق
 : ال3س\ب'، بالكسر: ش.ع.ر' الر_ك%ب. وقال ثعلب: هو ش.ع.ر' الف%ر\ج,، وجعه أ�س'وب¬. وقيل: هو شع.ر' الس\ت1،@أسب

وحكى ابن جن آساب¬ ف جعه.
 وقيل:أ%صله من الو.س\ب, ل4ن الو.س\ب. كثرة الع'ش\ب, والنبات، فقلبت واو الو,س\ب,، وهو الن_بات'، هزة، كما قالوا إ,ر\ث

 وو,ر\ث. وقد أ%و\س.ب.ت1 ال4رض إ,ذا أ%ع\ش.ب.ت\، فهي م'وس1بةD. وقال أ%بو اليثم: العانة� م.ن\ب,ت' الش_ع.ر من ق�ب'ل الـم.رأ%ة1 والر_ج'ل،
والش_ع.ر الناب,ت عليها يقال

له الش>ع\رة� وال3س\ب'. وأ%نشد:
ل%ع.م\ر' ال�ذي جاء4ت\ ب,ك�م\ م1ن\ ش.ف%ل�ح�، *  ل%د.ى ن.س.ي.ي\ها، ساق1ط1 ال3س\ب,، أ%ه\ل%با

وكبش م'ؤ.س_ب¬: كث1ي' الصeوف
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: أ%ش.ب. الشيء4 ي.أ}ش1ب'ه أ%ش\باv: خ.ل%ط%ه.@أشب
وال�شابة� من الناس: ال4خ\لط�، والمع ال4شائ1ب'. قال النابغة

الذ©ب\يان:
و.ث1ق}ت' له بالن_ص\ر,، إ,ذ} ق1يل% قد غ%ز.ت\  * ق%بائ1ل� م1ن غ%س_ان%، غ%ي\ر' أ%شائ1ب,

 يقول: و.ث1ق}ت' للممدوح, بالنصر,، ل4ن ك%تائ1ب.ه وج'ن'ود.ه م1ن غ%س_ان%، وهم ق%و\م'ه وبنو عمه. وقد ف%س_ر الق%بائل% ف بيت بعده،
وهو: 

ب.ن'و ع.م>ه1 د'ن\يا، وع.م\ر'و بن عام1ر�، *  أ�ولئ1ك. ق%و\م¬، ب.أ}س'ه'م\ غ%ي\ر' كاذ1ب,
ويقال: با أ%و\باش¬ م1ن الناس, وأ%و\شاب¬ من الناس، وه'م' الضeر'وب'



الـم'ت.ف%ر>قون.
وت.أ%ش_ب. القوم': اخ\ت.ل%ط�وا، وأ}ت.ش.ب'وا أ%يضاv. يقال: جاء4 فلن فيمن ت.أ%ش_ب. إ,ليه أ%ي ان\ض.م_ إ,ليه والت.ف_ عليه.

وال�شاب.ة� ف الك%س\ب,: ما خال%ط%ه ال%رام' الذي ل خ.ي\ر. فيه، 
والسeح\ت'.

ور.جلD م.أ}ش'وب' ال%س.ب,: غ%ي\ر' م.ح\ض�، وهو م'ؤ\ت.ش1ب¬ أ%ي م.خ\ل�وطD غ%ي\ر' ص.ر,يح� ف ن.س.ب,ه.
والت_أ%شeب': الت_ج.مeع م1ن ه'نا وه'نا. يقال: هؤ'لء3 أ�شاب.ة ليسوا م1ن م.كان{ واح1د، والمع ال4شائ1ب'.

 وأ%ش1ب. الش_ج.ر' أ%ش.باv، فهو أ%ش1ب¬، وت.أ%ش_ب.: الت.ف_. وقال أ%بو حنيفة: ال4ش.ب' ش1د_ة� الت1فاف1 الشج.ر, وك%ث}ر.ت'ه حت ل م.جاز
 فيه. ي'قال: فيه موضع أ%ش1ب¬ أ%ي كثي الشج.ر، وغ%ي\ضةD أ%ش1بةD، وغ%ي\ض¬ أ%ش1ب¬ أ%ي م'ل}ت.فÒ. وأ%ش1ب.ت1 الغ.ي\ضة�، بالكسر، أ%ي

الت_ف%ت.
 وع.د.د¬ أ%ش1ب¬. وقولم: عيص'ك. م1ن\ك.، وإ,ن} كان% أ%ش1باv أ%ي وإ,ن كان ذا ش.و\ك{ م'ش\ت.ب,ك{ غ%ي\ر, س.ه\ل�. وقولم: ض.ر.ب.ت\ فيه1 ف�لنة

ب,ع1ر\ق
ذ1ي أ%ش.ب� أ%ي ذي ال}ت1باس�.

 وف الديث: إ,ن�ي ر.ج'لD ض.ر,ير¬ ب.ي\ن,ي وب.ي\ن.ك. أ%ش.ب¬ ف%ر.خ>ص\ ل ف كذا. ال4ش.ب': كثرة الشج.ر، يقال ب.ل}دةD أ%ش1بةD إ,ذا كانت
ذات

 شجر، وأ%راد ههنا الن_خ1يل. وف حديث ال4ع\ش.ى ال1ر\ماز,ي> ي'خاط1ب' سيدنا ر.سول% الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ف ش.أ}ن
ام\ر.أ%ت1ه:

وق%ذ%ف%ت\ن ب.ي\ن. ع1يص� م'ؤ\ت.ش1ب\، *  وه'ن_ ش.رÒ غال1ب¬ ل1م.ن\ غ%ل%ب\
الـم'ؤ\ت.ش1ب': الـم'لت.فe. والع1يص': أ%صل الشجر.

 الليث: أ%ش_ب\ت' الشر_ بينهم ت.أ}ش1يباv، وأ%ش1ب. الكلم' بينهم أ%ش.باv: الت.ف_، كما تقد_م ف الشجر، وأ%ش.ب.ه هو؛ والت_أ}ش1يب':
الت_ح\ر,يش' بي القوم. وأ%ش.ب.ه ي.أ}ش1ب'ه وي.أ}ش'ب'ه أ%ش\باv: لم.ه وعاب.ه.

وقيل: ق%ذ%ف%ه وخ.ل%ط عليه الك%ذ1ب.. وأ%ش.ب\ت'ه آش1ب'ه: ل�م\ت'ه. قال أ%بو ذؤ.يب:
وي.أ}ش1ب'ن فيها ال9ذ1ين. ي.ل�ونا، *  ول%و\ ع.ل1م'وا ل%م\ ي.أ}ش1ب'ون بطائ1ل,

 وهذا البيت ف الصحاح: ل ي.أ}ش1ب'ون ب,باط1ل,، والصحيح ل ي.أ}ش1ب'ون ب.طائ1ل,. يقول: لو ع.ل1م. هؤ,لء الذين ي.ل�ون% أ%م\ر. هذه
الرأ%ة

 أ%نا ل ت'ول1ين إ,ل شيئاv يسياv، وهو الن_ظ}رة والك%ل1مة، ل ي.أ}ش1ب'ون بطائ1ل: أ%ي ل ي.ل�وم'ون؛ والط�ائل�: الف%ض\ل�. وقيل: أ%ش.ب\ت'ه:
ع1ب\ت'ه وو.ق%ع\ت' فيه. وأ%ش.ب\ت'
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 القوم إ,ذا خ.ل%ط}ت بعض.هم ب,ب.ع\ض.

ـ©ها الناس' ات_ق�وا ر.ب_ك�م إ,ن9 ز.ل}زل%ة الساعة شيء# عظيم. ف%ت.أ%ش_ب. أ%صحاب'ه إ,ليه أ%ي اجتمعوا إ,ليه  وف الديث أ%نه قرأ%: يا أ%ي
وأ%طاف�وا به.



وال�شابة�: أ%خ\لط� الناس, ت.ج\ت.م1ع' م1ن\ ك�لY أ%و\ب�. ومنه حديث العباس، رضي الل9ه عنه، يوم. ح'ن.ي\ن�: حت_ى ت.أ%ش_ب'وا ح.و\ل% ر.سول,
الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم، ويروى تن.اش.ب'وا أ%ي ت.دان.و\ا وت.ضامeوا.وأ%ش_ب.ه بش.ر¼ إ,ذا رم.اه بع.لمة{ م1ن. الش_ر> ي'ع\ر.ف' با، هذه

عن اللحيان. وقيل: ر.ماه به وخ.ل%ط%ه. وقولم بالفارسية: ر'ور' وأ�ش'وب\، ترجة سيبويه فقال: ز'ور¬ وأ�ش'وب¬.
وأ�ش\ب.ة�: من أ%ساء3 الذYئاب.

 : النهاية لبن ال4ثي ف الديث: رأ%يت أ%با هريرة، رضي الل9ه عنه، وعليه إ,زار¬ فيه ع.ل}ق¬، وقد خ.ي_ط%ه بال�ص\ط�ب_ة:@أصطب
هي م'شاقة� الك%ت_ان1. والع.ل}ق': ال%ر\ق'.

: أ%ل%ب. إ,ليك الق%و\م': أ%ت.و\ك. من كل جانب. وأ%ل%ب\ت' اليش. إ,ذا@ألب
.vش.ديدا vج.م.ع.ها وساق%ها س.و\قا :vبها أ%ل}با� ج.م.ع\ت.ه. وت.أ%ل�ب'وا: ت.ج.م_ع'وا. وال4ل}ب': المع الكثي من الناس.وأ%ل%ب. ال3ب,ل% ي.أ}ل1ب'ها وي.أ}ل

)1وأ%ل%ب.ت\ هي ان\ساق%ت\ وان\ض.م_ بعض'ها إ,ل بعض. أ%نشد ابن ال4عراب(
 قوله «أنشد ابن العراب» أي لدرك بن حصن كما ف التكملة وفيها أ%يضاv أل تريا بدل أل تعلمي.) :1(

أ%ل%م\ ت.ع\ل%مي أ%ن9 ال4حاد1يث% ف غ%د{، *  وبعد. غ%د{، ي.أ}ل1ب\ن. أ%ل}ب. الط�رائد1
أ%ي ي.ن\ض.مe بعض'ها إ,ل بعض.

التهذيب: ال4ل�وب': الذي ي'س\ر,ع'، يقال أ%ل%ب. ي.أ}ل1ب' وي.أ}ل�ب'.
وأ%نشد أ%يضاv: ي.أ}ل�ب\ن. أ%ل}ب. الط�رائد1، وفسره فقال: أ%ي ي'س\ر,ع\ن.

ابن ب'ز'ر\ج..
ال1ئ}ل%ب': الس_ر,يع'، قال العجاج:

وإ,ن} ت'ناه1ب\ه ت.ج,د\ه م1ن\ه.با  * ف و.ع\كة1 ال1د>، وح1يناv م1ئ}ل%ب.ا
.vش.د1يدا vوأ%ل%ب. ال1مار' ط%ر,يد.ت.ه ي.أ}ل1ب'ها وأ%ل�ب.ها كلها: ط%ر.د.ها ط%ر\دا .vتقدير ع.ل%ب\ت'ها ع.ل}با ،vوال4ل}ب': الط�ر\د'. وقد أ%ل%ب\ت'ها أ%ل}با

والت_أ}ل%ب': الشد1يد' الغ.ل1يظ� الـم'ج\ت.م1ع' من ح'م'ر, الو.ح\ش,.
والت_أ}ل%ب': الو.ع1ل�، وال�نثى ت.أ}ل%بةD، تاؤه زائدة لقولم أ%ل%ب. ال1مار' أ�ت'ن.ه. والت_أ}ل%ب، مثال الث�ع\لب,: شج.ر.

وأ%ل%ب. الشيء� يأ}ل1ب' وي.أ}ل�ب' أ%ل}باv: ت.ج.م_ع.. وقوله:
وح.ل� ب,ق%ل}ب، م1ن\ ج.و.ى ال�ب>، م1يتةD،  * كما مات. م.س\ق1يe الض_ياح, على أ%ل}ب,

ل يفسره ثعلب إل بقوله: أ%ل%ب. ي.أ}ل1ب' إ,ذا اجتمع. وت.أ%ل�ب.
القوم': ت.ج.م_ع'وا.

 وأ%ل�ب.ه'م\: ج.م_ع.هم. وهم عليه أ%ل}ب¬ واحد، وإ,ل}ب¬، وال�ول أ%عرف، وو.ع\لD واح1د¬ وص.د\ع¬ واحد وض1ل%ع¬ واحدةD أ%ي متمعون
 عليه الظلم والع.داوة. وف الديث: إ,ن9 الناس. كانوا علينا إ,ل}باv واح1داv. اللب، بالفتح والكسر: القوم ي.ج\ت.م1ع'ون على ع.داوة

إ,ن\سان. وت.أ%ل�ب'وا: ت.ج.م_ع'وا. قال رؤبة:
قد أ%ص\ب.ح. الناس' ع.ل%ي\نا أ%ل}ب.ا،  * فالن_اس' ف ج.ن\ب�، وك�ن_ا ج.ن\با
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) 1وقد ت.أ%ل�ب'وا عليه ت.أ%ل©باv إ,ذا ت.ضاف%روا (



 قوله «تضافروا» هو بالضاد الساقطة من ضفر الشعر إ,ذا ضم بعضه إ,ل بعض ل بالظاء الشالة وان اشتهر.) عليه.1(
:eذ%ل1ي�وأ%ل}ب¬ أ%ل�وب¬: م'ج\ت.م1ع¬ كثي. قال الب'ر.ي\ق' ال

ب,أ%ل}ب� أ%ل�وب� وح.ر_ابة{، *  ل%د.ى م.ت\ن, واز,ع1ها ال4و\ر.م,
ـ4ا إ,نه ل ي'خ\ر,ج' م1ن\ها أ%ه\ل%ها إ,ل9 ال�ل}ب.ة�: هي وف حديث ع.ب\د1الل9ه بن ع.م\رو، رضي الل9ه عنهما، حي ذ%ك%ر الب.ص\رة% فقال: أ%م

الـم.جاعة�. مأ}خوذ من الت_أ%ل©ب, الت_ج.مeع,، كأ%نم ي.ج\ت.م1ع'ون ف
.vالـم.جاعة1، وي.خ\ر'ج'ون أ%ر\سال

وأ%ل�ب. بينهم: أ%ف}س.د..
:eذ%ل1ي�والت_أ}ل1يب': الت_ح\ر,يض'. يقال ح.س'ود¬ م'ؤ.ل�ب¬. قال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة% ال

ب.ي\نا ه'م' ي.و\ماv، ه'نال1ك.، راع.ه'م\  * ض.ب\ر¬، ل1باس'ه'م الق%ت1ي'، م'ؤ.ل�ب'
والض_ب\ر': ال%ماعة� ي.غ\ز'ون%. والق%ت1ي': م.سام1ي' الد>ر\ع,،

وأ%راد. با ههنا الدeر'وع. ن.ف}س.ها. وراع.ه'م: أ%ف}ز.ع.ه'م. وال4ل}ب':
Dوب¬: بار,دة�الت_د\ب,ي' على الع.د'و> م1ن حيث ل ي.ع\ل%م'. ور,يح¬ أ%ل

ت.س\في التeراب.
وأ%ل%ب.ت1 الس_ماء� ت.أ}ل1ب'، وهي أ%ل�وب¬: دام. م.ط%ر'ها.

وال4ل}ب': ن.شاط� الس_اقي.
ورجل أ%ل�وب¬: س.ر,يع' إ,خ\راج الد_لو، عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

ت.ب.ش_ر,ي ب,مات1ح� أ%ل�وب,،  * م'ط%ر>ح� ل1د.ل}و,ه، غ%ض'وب,
وف رواية:

م'ط%ر>ح� ش.ن_ت.ه غ%ض'وب,
 وال4ل}ب': الع.ط%ش'. وأ%ل%ب. الر_جل�: حام. حول% الاء، ول ي.ق}د1ر\ أ%ن ي.ص1ل إ,ليه، عن الفارسي. أ%بو زيد: أ%صاب.ت1 القوم. أ�ل}بة

 وج'ل}بةD أ%ي م.جاعةD ش.ديدة. وال4ل}ب': م.ي\ل� الن_ف}س, إ,ل ال%وى. ويقال: أ%ل}ب' ف�لن{ مع. ف�لن{ أ%ي ص.ف}و'ه م.ع.ه. وال4ل}ب': اب\ت1داء
بeر\ء3 الدeم_ل، وأ%ل1ب. ال�ر\ح' أ%ل%باv وأ%ل%ب. ي.أ}ل1ب' أ%ل}باv كلها: ب.ر,ئ. أ%ع\له وأ%س\ف%ل�ه ن.غ1لD، فان\ت.ق%ض..

وأ%وال1ب' الز_ر\ع, والن_خ\ل,: ف1راخ'ه، وقد أ%ل%ب.ت\ ت.أ}ل1ب'.
وال4ل%ب': لغة ف الي.ل%ب,. ابن الظفر: الي.ل%ب' وال4ل%ب': الب.ي\ض'

من ج'ل�ود ال3بل. وقال بعضهم: هو الف�ولذ� من ال%ديد1.
وال3ل}ب': الف1ت\ر'، عن ابن جن؛ ما بي. ال3ب\هام, والس_ب_ابة1.

 وال3ل}ب': شجرة شاكةD كأ%نا شجرة� ال�ت\ر'ج>، وم.ناب,تها ذ�ر.ى ال1بال، وهي خ.ب,يثةD يؤخ.ذ خ.ض\ب'ها وأ%ط}راف' أ%ف}نان,ها، في'د.ق
ر.ط}با

وي'ق}ش.ب' به الل�حم' وي'ط}ر.ح للسباع ك�لYها، فل ي'ل}ب,ث�ها إ,ذا أ%ك%ل%ت\ه، فإ,ن هي ش.م_ت\ه ول تأ}ك�ل}ه ع.م1ي.ت\ عنه وص.م_ت\ منه.



 : أ%ن_ب. الر_ج'ل% ت.أ}ن,يباv: ع.ن_ف%ه ولم.ه وو.ب_خ.ه، وقيل: ب.ك�ت.ه. والت_أ}ن,يب': أ%ش.دe الع.ذ}ل,، وهو الت_و\ب,يخ' والت_ث}ريب'. وف حديث@أنب
> خال1د' بن الو.ل1يد است.ر\ج.ع. ع'م.ر'، رضي الل9ه عنهم، فقلت يا أ%مي. الـم'ؤ\م1ني.:217ط%ل}حة% أ%نه قال: ل%ـم_ا مات<ص:

أ%ل أ%راك، ب'ع.ي\د. الـم.و\ت1، ت.ن\د'ب'ن,ي، *  وف ح.يات% ما ز.و_د\ت.ن,ي زادي
فقال عمر: ل ت'ؤ.ن>ب\ن,ي.

 الت_أ}ن,يب': الـم'بالغة ف الت_و\ب,يخ والت_ع\نيف. ومنه حديث ال%س.ن بن ع.لي� لـم_ا ص.ال% م'عاو,ية%، رضي الل9ه عنهم، قيل له:
س.و_د\ت. و'ج'وه. الـم'ؤ'م1ني.. فقال: ل ت'ؤ.ن>ب\ن. ومنه حديث ت.و\بة1 ك%ع\ب, ابن مالك، رضي الل9ه عنه: ما زال�وا ي'ؤ.ن>ب'ون. 

وأ%ن_ب.ه أ%يضاv: سأ%له ف%ج.ب.ه.ه.
وال4ناب': ض.رب¬ م1ن الع1ط}ر, ي'ضاهي ال1س\ك.. وأ%نشد:

ت.ع'ل©، بالع.ن\ب.ر, وال4ناب,،  * ك%ر\ماv، ت.د.ل�ى م1ن\ ذ�ر.ى ال4ع\ناب,
ي.عن جار,يةv ت.ع'ل© ش.ع.رها بال4ناب,.

وال4ن.ب': الباذ1ن\جان�، واحدته أ%ن.ب.ةD، عن أ%ب حنيفة.
وأ%ص\ب.ح\ت' م'ؤ\ت.ن,باv إ,ذا ل ت.ش\ت.ه1 الط�عام..

وف حديث خ.ي\فان%: أ%ه\ل� ال4ناب,يب,: هي الر>ماح'، واحدها أ�ن\ب'وب¬، يعن الـم.طاع1ي. بالر>ماح,.
: ال�ه\ب.ة�: الع'د_ة�.@أهب

ت.أ%ه_ب.: اس\ت.ع.د_. وأ%خ.ذ لذلك ال4م\ر, أ�ه\ب.ت.ه أ%ي ه'ب.ت.ه وع'د_ت.ه، وقد أ%ه_ب. له وت.أ%ه_ب.. وأ�ه\ب.ة� ال%ر\ب,: ع'د_ت'ها، والمع أ�ه.ب¬.
وال3هاب': ال1ل}د من الب.ق%ر والغنم والوحش ما ل ي'د\ب.غ}، والمع

القليل آه1ب.ةD. أ%نشد ابن ال4عراب:
س'ود. الو'ج'وه1 يأ}ك�لون% اله1ب.ه\

والكثي أ�ه'ب¬ وأ%ه.ب¬، على غي قياس، مثل أ%د.م� وأ%ف%ق� وع.م.د{، جع
أ%د1ي� وأ%ف1يق� وع.م'ود{، وقد قيل أ�ه'ب¬، وهو ق1ياس. قال سيبويه:

.Dليس مـما يكسر عليه ف1عال vأ%ه.ب¬ اسم للجمع، وليس بمع إ,هاب� ل4ن ف%ع.ل
 وف الديث: وف ب.ي\ت1 النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ�ه'ب¬ ع.ط1نةD أ%ي ج'لود¬ ف د1باغ1ها، والع.ط1ن.ة�: الـم'ن\ت1نة� الت هي ف

د1باغ1ها.
وف الديث: لو ج'ع1ل% الق�رآن� ف إ,هاب� ث أ�ل}ق1ي. ف النار ما

 اح\ت.ر.ق.. قال ابن ال4ثي: قيل هذا كان م'ع\ج,زةv للق�رآن ف زمن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كما تكون� اليات' ف ع'ص'ور
ال4ن\ب,ياء. وقيل: العن: من ع.ل�مه الل9ه الق�رآن ل%م ت'ح\ر,ق}ه نار' الخ1رة، فج'ع1ل% جس\م' حاف1ظ1 القرآن كال3هاب, له.

وف الديث: أ%يeما إ,هاب� د'ب,غ% فقد ط%ه'ر.. ومنه قول عائشة ف صفة أ%بيها، رضي الل9ه عنهما: وح.ق%ن. الد>ماء ف أ�ه'بها أ%ي ف
 أ%ج\ساد1ها.وأ�ه\بان�: اسم فيمن أ%خ.ذ%ه من ال3هاب، فإ,ن كان من البة، فالمزة بدل من الواو، وهو مذكور ف موضعه. وف

)1الديث ذ1ك}ر' أ%هاب(



  قوله «ذكرأهاب» ف القاموس وشرحه: }و{ف الديث ذكر أهاب }كسحاب{ وهو }موضع قرب1(
الدينة{ هكذا ضبطه الصاغان وقلده الد وضبطه ابن الثي وعياض وصاحب

الراصد بالكسر ا هـ ملخصاv. وكذا ياقوت.)، وهو اسم موضع بنواح1ي الـم.دينة1 بق�ر\با. قال ابن ال4ثي:
ويقال فيه ي.هاب' بالياء3.

@أوب: ال4و\ب': الرeج'وع'.
Dوأ%و\ب.ة vوإ,يابا vآب. إ,ل الشيء3: ر.ج.ع.، ي.ؤ'وب' أ%و\با
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 وأ%ي\ب.ةv، على الـم'عاقبة، وإ,يب.ةv، بالكسر، عن اللحيان: رجع.

وأو_ب. وت.أ%و_ب. وأ%ي_ب. ك�ل©ه: ر.ج.ع. وآب. الغائب' ي.ؤ'وب' مآباv إ,ذا ر.ج.ع، ويقال: ل1ي.ه\ن,ئ}ك. أ%و\بة� الغائ1ب, أ%ي إ,ياب'ه.
 وف حديث النب، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا أ%ق}ب.ل% من س.ف%ر قال: آي,ب'ون% تائ1ب'ون، لربنا حام1د'ون%، وهو جع سلمة

ليب.
وف التنزيل العزيز: وإ,ن9 له عندنا ل%ز'ل}ف%ى وح'س\ن. مآب أ%ي ح'س\ن.

الـم.رج,ع, الذي ي.ص1ي' إ,ليه ف الخرة. قال شر: ك�ل© شيء رج.ع. إ,ل م.كان,ه فقد آب. ي.ؤ'وب' إ,ياباv إ,ذا ر.ج.ع.
أ%بو ع'ب.ي\دة%: هو سريع ال4و\ب.ة1 أي الرeج'وع,. وقوم يو�لون الواو

ياء فيقولون: س.ريع' ال4ي\بة1.
)1وف د'عاء3 الس_ف%ر,: ت.و\باv ل1رب>نا أ%و\باv أ%ي ت.و\باv راجعاv م'ك%ر_راv، ي'قال منه: آب. ي.ؤ'وب' أ%وباv، فهو آي,ب¬(

  قوله «فهو آيب» كل اسم فاعل من آب وقع ف الكم منقوطاv باثنتي من تت ووقع ف بعض نسخ النهاية آئبون1(
 لربنا بالمز وهو القياس وكذا ف خط الصاغان نفسه ف قولم والئبة شربة القائلة بالمز أيضا.). وف التنزيل العزيز: إ,ن
إ,ل%ي\نا إ,ياب.ه'م وإ,ي_اب.ه'م\ أ%ي ر'ج'وع.هم، وهو ف1يعالD من أ%ي_ب. ف%ي\ع.ل. وقال الفر_اء�: هو بتخفيف الياء، والتشديد' فيه خ.ط%أD. وقال 
 الزجاج: ق�رئ. إ,ي_ابم، بالتشديد، وهو مصدر أ%ي_ب. إ,ي_اباv، على معن ف%ي\ع.ل% ف1يعالv، من آب. ي.ؤ'وب'، وال4صل إ,يواباv، فأ�دغمت

 الياء ف الواو، وانقلبت الواو إ,ل الياء، ل4نا س'ب,قت بسكون. قال ال4زهري�: ل أ%دري من قرأ% إ,ي_ابم، بالتشديد، والق�ر�اء
على إ,يابم مففا.

وقوله عز وجل: يا جبال� أ%و>ب م.ع.ه، وي'ق}ر.أ� أ�وب,ي معه، فمن قرأ%
 أ%و>ب معه، فمعناه يا ج,بال� س.ب>حي معه و.ر.ج>عي الت_س\بيح.، ل4نه قال س.خ_ر\نا ال1بال% معه ي'س.ب>ح\ن.؛ ومن قرأv أ�وب,ي معه، فمعناه

ع'ودي معه ف الت.س\بيح كلما عاد. فيه.
والـم.آب': الـم.ر\ج,ع'.

و.أ}تاب.: مثل آب.، ف%ع.ل% واف}ت.ع.ل بعن. قال الشاعر:
وم.ن ي.ت_ق\، فإ,ن9 الل9ه. م.ع\ه'، *  ور,ز\ق' الل9ه1 م'ؤ\تاب¬ وغادي

وقول� ساع1دة% بن ع.ج\لن%:
أ%ل يا ل%ه\ف. !أ%ف}ل%ت.ن,ي ح'ص.ي\ب¬،  * ف%ق%ل}ب,ي، م1ن\ ت.ذ%ك©ر,ه1، ب.ليد'



ف%ل%و\ أ%ن>ي ع.ر.ف}ت'ك. حي. أ%ر\م1ي، * لب.ك. م'ر\ه.ف¬ منها ح.ديد'
Dبن.ف}سه أ%ي جاء4ك م'ر\ه.ف¬، ن.ص\ل vيوز أ%ن يكون آب.ك. م'ت.ع.د>يا
م'ح.د_د، ويوز أ%ن يكون أ%راد آب. إ,ليك.، فحذف وأ%و\ص.ل%.

ورجل آي,ب¬ من ق%و\م أ�و_اب� وأ�ي_اب� وأ%و\ب�، ال4خية اسم للجمع،
وقيل: جع آي,ب�. وأ%و_ب.ه إ,ليه، وآب. به، وقيل ل يكون ال3ياب' إ,ل9

الرeج'وع إ,ل أ%هله لي\لv. التهذيب: يقال للرجل ي.ر\ج,ع' بالليل, إ,ل
 أ%هله1: قد ت.أ%و_ب.هم وأ}تاب.ه'م، فهو م'ؤ\تاب¬ وم'ت.أ%و>ب¬، مثل ائ}ت.م.ره. ورجل آي,ب¬ من قوم أ%و\ب�، وأ%و_اب¬: كثي الرeجوع إ,ل الل9ه،

عزوجل، من ذنبه.
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وال4و\ب.ة�: الرeجوع، كالت_و\ بة1.
�وال4و_اب': التائ1ب'. قال أ%بو بكر: ف قولم رجلD أ%و_اب¬ سبعة

أ%قوال: قال قوم: ال4و�اب' الراح1م'؛ وقال قوم: ال4و�اب' التائ1ب'؛ وقال
سعيد بن ج'ب.ي\ر: ال4و�اب' الـم'س_ب>ح'؛ وقال ابن السيب: ال4و�اب'
الذي ي'ذن,ب' ث ي.ت'وب ث ي'ذن,ب' ث يتوب'، وقال ق%تادة�: ال4و�اب'
الـم'طيع'؛ وقال ع'ب.يد بن ع'م.ي\ر: ال4و�اب الذي ي.ذ}كر ذ%ن\ب.ه ف
ال%لء3، في.س\ت.غ\ف1ر' الل9ه. منه، وقال أ%هل اللغة: ال4و�اب' الر_ج_اع'

الذي ي.ر\ج,ع' إ,ل الت_و\بة1 والطاعة1، م1ن آب. ي.ؤ'وب' إ,ذا ر.ج.ع.. قال
الل9ه' تعال: لك�لY أ%و�اب� حفيظ{. قال عبيد:

وكل© ذي غ%ي\بة{ ي.ؤ'وب'،  * وغائ1ب' الـم.وت1 ل ي.ؤ'وب'
وقال: ت.أ%و_ب.ه' منها ع.قاب,يل� أ%ي راج.ع.ه.

وف التنزيل العزيز: داود. ذا ال4ي\د1 إ,نه أ%و�اب¬. قال ع'ب.ي\د بن
) �)1ع'م.ي\ر: ال4و�اب' ال%ف1يظ

  قوله «الو�اب الفيظ إل» كذا ف النسخ ويظهر أن هنا نقصاv ولعل الصل: الذي ل يقوم من ملسه حت يكثر1(
�الرجوع إ,ل الل9ه بالتوبة والستغفار.) الذي ل ي.قوم من ملسه. وف الديث: صلة

ال4و�اب,ي. ح1ي تر\م.ض' الف1صال�؛ هو ج.م\ع' أ%و�اب�، وهو الكثي'
 الرeجوع إ,ل الل9ه، عز وجل، بالت_و\ب.ة؛ وقيل هو الـم'ط1يع'؛ وقيل هو الـم'س.ب>ح' ي'ريد صلة الضeحى عند ارت1فاع, النهار

وش1د_ة ال%ر.
وآب.ت1 الشمس' ت.ؤ'وب' إ,ياباv وأ�يوباv، ال4خية عن سيبويه: غاب.ت\ ف

م.آب,ها أ%ي ف م.غ1يبها، كأ%نا ر.ج.عت إ,ل م.ب\د.ئ1ها. قال ت'ب_ع¬:
)2ف%ر.أ%ى م.غ1يب. الشمس,، عند. م.آب,ها، *  ف ع.ي\ن, ذ1ي خ'ل�ب� وث%أ}ط{ ح.ر\م.د1 (



 قوله «حرمد» هو كجعفر وزبرج.)2(
)3وقال عتيبة (

 قوله «وقال عتيبة» الذي ف معجم ياقوت وقالت امية بنت3(
عتيبة ترثي أباها وذكرت البيت مع أبيات.) بن الر,ث اليبوعي:

ت.ر.و_ح\نا، م1ن. الل�ع\باء3، ع.ص\راv، *  وأ%ع\ج.ل}نا ال4لهة أ%ن} ت.ؤ'وبا
أ%راد: قيل أ%ن ت.غ1يب.. وقال:

ي'باد1ر' ال%و\ن.ة% أ%ن ت.ؤ'وبا
وف الديث: ش.غ.ل�ونا عن ص.ل%ة1 الو'س\طى حت آب.ت1 الشمس' م.ل4

الل9ه' ق�لوبم ناراv، أ%ي غ%ر.ب.ت\، من ال4و\ب, الرeجوع,، ل4نا ت.رج,ع'
بالغروب إ,ل الوضع الذي ط%ل%ع.ت\ منه، ولو اس\ت'ع\م1ل% ذلك ف ط�لوع1ها لكان وجهاv لكنه ل ي'س\ت.ع\م.ل}.

وت.أ%و_ب.ه وت.أ%ي_ب.ه على الـم'عاق%بة1: أ%تاه ليلv، وهو الـم'ت.أ%و_ب' والـم'ت.أ%ي_ب'.
وفلن س.ر,يع ال4و\بة. وقوم ي'حو>لون الواو ياء، فيقولون: سريع

.vب\ت' إ,ل بن فلن، وت.أ%و_ب\ت'هم إ,ذا أ%تيت.هم ليل�ال4ي\بة1. وأ
وت.أ%و_ب\ت' إ,ذا ج,ئ}ت' أ%و�ل الليل، فأ%نا م'ت.أ%و>ب¬ وم'ت.أ%ي>ب¬. وأ�ب\ت' الاء4 وت.أ%و_ب\ت'ه وأ}ت.ب\ت'ه: وردته ليلv. قال الذل©:

أ%ق%ب_ ر.باع�، بن'ز\ه1 الف%ل *  ة1، ل ي.ر,د' الاء4 إ,ل9 ائ}ت1ياب.ا
ومن رواه ان\ت1يابا، فقد ص.ح_ف%ه.

والي,ب.ة�: أ%ن% ت.ر,د ال3بل� الاء4 كل� ليلة. أ%نشد ابن
>220<ص:

 ال4عراب،رحه الل9ه تعال:
ل ت.ر,د.ن� الاء4، إ,ل9 آي,ب.ه\،

أ%خ\ش.ى عليك. م.ع\ش.راv ق%راض1ب.ه\ ،
س'ود. الوج'وه1، يأ}ك�لون% اله1ب.ه\

واله1بة�: جع إ,هاب�. وقد تقد_م.
.vنظي ال3س\آد1 ف السي ليل vوالت_أ}و,يب' ف الس_ي\ر, ن.هارا

والت_أ}و,يب': أ%ن ي.س3ي. النهار. أ%جع وي.ن\ز,ل% الليل. وقيل: هو ت.باري
الر>كاب, ف الس_ي. وقال سلمة� بن ج.ن\د.ل�:

ي.و\مان1: يوم' م'قامات{ وأ%ن\د1ي.ة{،  * ويوم' س.ي\ر� إ,ل ال4ع\داء3، ت.أ}و,يب
الت_أ}و,يب' ف كلم العرب: س.ي' النهار, كلYه إ,ل الليل. يقال:
أ%و_ب. القوم' ت.أ}و,يباv أ%ي سار'وا بالنهار، وأ%س\أ%د'وا إ,ذا سار'وا 

بالليل.وال4و\ب': السeر\عة�. وال4و\ب': س'ر\عة� ت.ق}ل1يب, الي.د.ي\ن والرجلي



ف الس_ي\ر. قال:
كأ%ن� أو\ب. مائح� ذ1ي أ%و\ب,،  * أ%و\ب' ي.د.ي\ها ب,ر.قاق� س.ه\ب,

 وهذا الرجز أ%ورد الوهريe البيت. الثان منه. قال ابن بري: صوابه أ%و\ب'، بضم الباء، ل4نه خب كأ%ن9. والر_قاق': أ%رض
م'س\ت.و,يةD لي>نة� التeراب ص'ل}بة� ما تت. التeراب. والس_ه\ب': الواس1ع'؛ وص.ف%ه با هو اسم الف%لة1، وهو الس_ه\ب'.

وتقول: ناقةD أ%ؤ'وب¬، على ف%ع'ول�. وتقول: ما أ%ح\س.ن. أ%و\ب. د.واع1ي
هذه الناقة1، وهو ر.ج\ع'ها قوائم.ها ف السي، وال4و\ب': ت.ر\ج,يع' 

ال4ي\د1ي والق%وائ1م. قال كعب' بن زهي:
�كأ%ن� أ%و\ب. ذ1راع.ي\ها، وقد ع.ر,ق%ت\،  * وقد ت.ل%ف�ع.، بالق�ور,، الع.ساق1يل
�أ%و\ب' ي.د.ي\ ناقة{ ش.م\طاء4، م'ع\و,لة{، *  ناح.ت\، وجاو.ب.ها ن'ك}د¬ م.ثاك1يل

قال: والـم'آو.بة�: ت.باري الر>كاب, ف السي. وأ%نشد:
وإ,ن} ت'آو,ب\ه ت.ج,د\ه م1ئ}و.با

وجاؤ'وا من كل9 أ%و\ب� أ%ي م1ن ك�لY مآب� وم'س\ت.ق%ر¼.
 وف حديث أنس، رضي الل9ه عنه: ف%آب. إ,ل%يه1 ناس¬ أ%ي جاؤ'وا إ,ليه من كل ناحي.ة{. وجاؤ'وا م1ن\ ك�ل9 أ%و\ب� أ%ي من كل ط%ر,يق

ووج\ه{ وناحية.
وقال ذو الرمة يصف صائداv رم.ى الو.ح\ش.:

ط%و.ى ش.خ\ص.ه، حت إ,ذا ما ت.و.د_ف%ت\، * على ه1يلة{، م1ن\ ك�لY أ%و\ب�، ن,ف%الا
vعلى ه1يلة{ أ%ي على ف%ز.ع� وه.و\ل� لا م.ر_ با من الص_ائ1د مر_ة

بعد. أ�خرى. م1ن\ ك�لY أ%و\ب� أ%ي من كل و.ج\ه{، ل4نه ل مكمن لا من كل و.ج\ه{ عن ي.مينها وعن ش1مالا ومن خ.ل}ف1ها.
 ور.م.ى أ%و\باv أ%و أ%و\ب.ي\ن, أ%ي و.ج\هاv أ%و و.ج\ه.ي\ن,. ور.م.ي\نا أ%و\باv أ%و أ%و\ب.ي\ن, أ%ي ر,ش\قاv أ%و ر,ش\ق%ي\ن. وال4و\ب': الق%ص\د' والس\ت1قامة�. وما

زال% ذلك أ%و\ب.ه أ%ي عاد.ت.ه وه1ج>ياه'، عن اللحيان. وال4و\ب': الن_ح\ل�، وهو اسم ج.م\ع كأ%ن� الواح1د. آي,ب¬. قال الذل©:
�ر.ب_اء� ش.م_اء، ل ي.أ}و,ي ل1ق�ل�تها *  إ,ل9 الس_حاب'، وإ,ل9 ال4و\ب' والس_ب.ل

وقال أ%بو حنيفة: س'م>يت أ%و\باv ل3ياب,ها إ,ل الـم.باءة. قال: وهي
،vوراج,عة vل تزال ف م.سار,ح1ها ذاه1بة

>221<ص:
 حت إ,ذا ج.ن.ح. الليل� آب.ت\ ك�ل©ها، حت ل ي.ت.خ.ل�ف منها شيء.

وم.آبة� الب,ئ}ر: مثل م.باء4ت1ها، حيث ي.ج\ت.م1ع إ,ليه الاء� فيها.
ـ4ر\ت.ه ب,خ'ط�ة{ ف%ع.صاك.، ث وق%ع فيما ت.ك}ر.ه'، فأ%تاك.، فأ%خبك بذلك، فعند ذلك ـgع.د.ه، د'عاء# عليه، وذلك إ,ذا أ%م ـ4ه الل9ه': أ%ب  وآب

ـ4ك. الل9ه'، وأ%نشد( ):1تقول له: آب
 قوله «وأنشد» أي لرجل من بن عقيل ياطب1(

قلبه: فآبك هل9 إل. وأنشد ف الساس بيتا قبل هذا:



أخبتن يا قلب أنك ذوعرا  * بليلي فذق ما كنت قبل تقول) 
�ـ4ك.، ه.ل�، والل�يال1ي ب,غ1ر_ة{، *  ت'ل1مe، وف ال4ي_ام, ع.ن\ك. غ�ف�ول فآب

وقال الخر:
ـ4ك1، أل� ك�ن\ت1 آل%ي\ت1 ح.ل}فةv، *  ع.ل%ي\ه1، وأ%غ}ل%ق}ت1 الر>تاج. الـم'ض.ب>با فآب

ـ4ك.، مثل و.ي\ل%ك.. وأ%نشد سيبويه: ويقال لن ت.ن\ص.ح'ه ول ي.ق}ب.ل�، ث ي.ق%ع' فيما ح.ذ�ر\ت.ه منه: آب
ـçه\ ب,ي.، أ%و م'ص.د>ر,  *  م1ن\ خ'م'ر ال1ل�ة1، ج.أ}ب� ح.ش\و.ر, ـ4ك.، أ%ي آب

وكذلك آب. ل%ك.
وأ%و_ب. ال4د1ي.: ق%و_ر.ه، عن ثعلب.

 ابن ال4عراب: يقال أ%نا ع'ذ%ي\ق�ها الـم'ر.ج_ب' وح'ج.ي\ر'ها الـم'أ%و_ب'. قال: الـم'أ%و_ب': الـم'د.و_ر' الـم'ق%و_ر' الـم'ل%م\ل%م'،
وكلها أ%مثال. وف ترجة جلب ببيت للمتنخل:

ق%د\ حال%، ب.ي\ن. د.ر,يس.ي\ه1، م'ؤ.و>بةD، *  م1س\ع¬، لا، بع1ضاه1 ال4رض,، ت.ه\ز,يز'
قال ابن بري: م'ؤ.و>بة�: ر,يح¬ تأ}ت عند الليل.

وآب': م1ن أ%ساء3 الشهور عجمي م'ع.ر_ب¬، عن ابن ال4عراب.
)2وم.آب': اسم موض1ع�(

 قوله «اسم موضع» ف التكملة مآب مدينة من نواحي2(
البلقاء وف القاموس بلد بالبلقاء.) من أ%رض الب.ل}قاء. قال عبد'الل9ه بن ر.واحة%:

فل، وأ%ب م.آب' ل%ن.أ}ت1ي.ن\ها،  * وإ,ن} كان.ت\ با ع.ر.ب¬ ور'وم'
 @أيب: ابن ال4ثي ف حديث عكرمة، رضي الل9ه عنه، قال: كان طالوت' أ%ي_اباv. قال الطاب: جاء4 تفسيه ف الديث أ%نه

الس_قاء

@أبت: أ%ب.ت. اليوم' ي.أ}ب,ت' وي.أ}ب'ت' أ%ب\تاv وأ�ب'وتاv، وأ%ب,ت.،
بالكسر، فهو أ%ب,ت¬ وآب,ت¬ وأ%ب\ت¬: كله بعن اشتد_ ح.رeه وغ%مeه،

وس.ك%ن.ت\ ريه؛ قال رؤ\بة:
من سافعات{ وه.ج,ي� أ%ب\ت1

وهو يوم¬ أ%ب\ت¬، وليلةD أ%ب\ت.ة�، وكذلك ح.م\ت¬، وح.م\ت.ةD، وم.ح\ت¬،
�وم.ح\ت.ةD: كل هذا ف شد�ة الر�؛ وأ%نشد بيت رؤبة أ%يضاv. وأ%ب\ت.ة

الغ.ض.ب,: شد_ت'ه وس.و\ر.ت'ه.
وت.أ%ب_ت. ال%م\ر': اح\ت.د.م..

@أتت: أ%ت_ه' ي.ؤ'تeه أ%ت�اv: غ%ت_ه بالكلم، أ%و ك%ب.ت.ه' بال�ج_ة{
وغ%ل%ب.ه. وم.ئ1ت_ةv: م.ف}ع1لة.

@أرت: أ%بو عمرو: ال�ر\ت.ة� الش_عر الذي على رأ}س ال1ر\باء3.



@أست: ترجها الوهري: قال أ%بو زيد: ما زال على اس\ت1 الد_ه\ر
م.ج\ن'وناv أ%ي ل ي.ز.ل} ي'ع\ر.ف' بال�نون، وهو مثل� أ�س� الد_ه\ر، وهو

الق1د.م'، فأ%بدلوا من إ,حدى السيني تاء، كما قالوا للطYس> ط%س\ت¬؛ وأ%نشد
ل4ب ن'خ.ي\لة:

ما زال م'ذ} كان% على اس\ت1 الد_ه\ر,،
ذا ح'م'ق� ي.ن\م1ي، وع.ق}ل� ي.ح\ر,ي

قال ابن بري: معن ي.ح\ري ي.ن\ق�ص'. وقوله: على اس\ت1 الد_ه\ر، يريد ما
ق%د'م. من الدهر؛ قال: وقد و.ه1م. الوهري ف هذا الفصل، بأ%ن جعل

vف فصل أ%س.ت.، وإ,نا حقه أ%ن يذكره ف فصل س.ت.ه، وقد ذكره أ%يضا vاس\تا
هناك. قال: وهو الصحيح'، أ%ن� هزة اس\ت{ موصولة،بإجاع، وإ,ذا كانت
موصولة فهي زائدة؛ قال: وقوله إ,نم أ%بدلوا من السي ف أ�س¼ التاء، كما

أ%بدلوا من السي تاء ف قولم ط%س�، فقالوا ط%س\ت¬، غلط ل4نه كان يب أ%ن
يقال فيه إ,س\ت، بقطع المزة؛ قال: ونسب هذا القول إ,ل أ%ب زيد ول

يقله، وإ,نا ذ%ك%ر اس\ت. الد_ه\ر مع أ�س> الدهر، لتفاقهما ف العن ل
غي، والل�ه أ%علم.

@أفت: أ%ف%ت.ه عن كذا كأ%ف%ك%ه أ%ي ص.ر.ف%ه.
وال3ف}ت': الكري من ال3بل، وكذلك ال�نثى. وقال أ%بو عمرو: ال3ف}ت'

الكري. وقال ثعلب: ال4ف}ت'، بالفتح، الناقة� السريعة، وهي الت
ت.غ\ل1ب' ال3بل% على السي؛ وأ%نشد لبن أ%حر:

كأ%ن>ي ل أ%ق�ل}: عاج, ل4ف}ت{،
ت'راو,ح' بعد ه1ز_ت1ها الر_س1يما

وف نسخة: ال3ف}ت'، بالكسر. التهذيب، وقول العجاج:
إ,ذا ب.نات' ال4ر\ح.ب,ي> ال4ف}ت1

(* قوله «إ,ذا بنات إل» عجزه كما ف التكملة «قاربن أ%قصى غوله بالت»
والغول البعد، بالضم فيهما، والت الد ف السي.)

قال ابن ال4عراب: ال4ف}ت' يعن الناقة% الت عندها من الصب والبقاء3
ما ليس عند غيها، كما قال ابن أ%حر. وقال أ%بو عمرو: ال3ف}ت' الكري؛

قال: كذا ف نسخة قرئت على شر:
إ,ذا بنات ال4ر\ح.ب,ي> ال3ف}ت1

.Dقال ابن ال4عراب: فل أ%دري، أ%هي لغة أ%و خطأ



@ألت: ال4ل}ت': ال%ل1ف'.
vشد_د عليه. وأ%ل%ت. عليه: طل%ب منه ح.ل1فا :vوأ%ل%ت.ه بيمي� أ%ل}تا

أ%و شهادةv، يقوم له با. ور'وي عن عمر، رضي الل�ه عنه: أ%ن رجلv قال
له: ات_ق الل�ه يا أ%مي الؤمني، فس.م1ع.ها رجلD، فقال: أ%ت.أ}ل1ت' على
أ%مي الؤمني؟ فقال عمر: د_ع\ه'، فلن ي.زال�وا بي� ما قالوها لنا؛

قال ابن ال4عراب: معن قوله أ%ت.أ}ل1ت'ه أ%ت.ح'ط©ه بذلك؟ أ%ت.ض.ع'
منه؟ أ%ت'ن.قYص'ه؟ قال أ%بو منصور: وفيه وجه آخر، وهو أ%ش\ب.ه' با أ%راد

الرجل؛ روي عن ال4صمعي أ%نه قال: أ%ل%ت.ه ييناv ي.أ}ل1ته أ%ل}تاv إ,ذا
أ%ح\ل%فه، كأ%نه لا قال له: ات_ق الل�ه.، فقد ن.ش.د.ه ب'الل�ه. تقول
العرب: أ%ل%تeك. بالل�ه ل%ا فعل}ت. كذا، معناه: ن.ش.د\ت'ك. بالل�ه.

وال4ل}ت': الق%س.م؛ يقال: إ,ذا ل ي'ع\ط1ك. ح.ق�ك. ف%ق%ي>د\ه
بال4ل}ت.

�وقال أ%بو عمرو: ال�ل}ت.ة� اليمي' الغ.موس'. وال�ل}تة�: الع.ط1ي_ة
.�الش_ق}ن.ة

وأ%ل%ته أ%يضاv: ح.ب.س.ه' عن و.ج\ه,ه وص.ر.فه مثل لت.ه ي.ل1يت'ه، وها
لغتان، حكاها اليزيدي عن أ%ب عمرو ابن العلء. وأ%لت.ه مال%ه وح.ق�ه

ي.أ}ل1ت'ه أ%ل}تاv، وأ%لت.ه'، وآل%ت.ه إ,ياه: ن.ق%ص.ه. وف التنزيل
العزيز: وما أ%ل%ت\ناه'م\ من ع.م.ل1هم من شيء�. قال الفراء: ال4ل}ت'

الن_ق}ص، وفيه لغة أ�خرى: وما ل1ت\ناهم، بكسر اللم؛ وأ%نشد ف
vع.ل�، ع.ن>ي، م'غ.ل}غ.ل%ة�ال4ل}ت1:أ%ب\ل1غ} ب.ن ث

ج.ه\د. الر>سال%ة1، ل أ%ل}تاv ول ك%ذ1با
أ%ل%ت.ه عن و.ج\ه,ه أ%ي ح.ب.سه. يقول: ل ن'ق}صان% ول زيادة. وف حديث

عبد الرحن بن عوف يوم الشeور.ى: ول ت.غ\م1د'وا سيوف%كم عن أ%عدائ1كم،
ف�تول1ت'وا أ%عمالكم؛ قال الق�ت.يب: أ%ي ت.ن\ق�ص'وها؛ يريد أ%نم كانت

لم أ%عمال ف الهاد مع رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، فإ,ذا هم
ت.ر.كوها، وأ%غ}م.د'وا س'ي'وف%هم، واخ\ت.ل%فوا، ن.ق%ص'وا أ%عمال%هم؛ يقال:

لت. ي.ل1يت'، وأ%ل%ت. ي.أ}ل1ت'، وبا نزل القرآن، قال: ول أ%سع
أ%و\ل%ت. ي'ول1ت'، إ,ل� ف هذا الديث. قال: وما أ%ل%ت\ناهم من ع.ملهم من

شيء�؛ يوز أ%ن يكون من أ%ل%ت.، ومن أ%لت.، قال: ويكون أ%لت.ه' ي'ل1يت'ه
إ,ذا ص.ر.فه عن الشيء3. وال4ل}ت': الب'هتان؛ عن كراع.



وأ%لYيت': موضع؛ قال كثي عزة:
بر.و\ض.ة1 أ%لYيت. وق%ص\ر, خ.ناث%ى

قال ابن سيده: وهذا البناء� عزيز، أ%و معدوم، إ,ل� ما حكاه أ%بو زيد
.Dين.ةYمن قولم: عليه س.ك

@أمت: أ%م.ت. الشيء4 ي.أ}م1ت'ه أ%م\تاv، وأ%م_ت.ه: ق%د_ر.ه' وح.ز.ر.ه.
eوفة؟ أ%ي ق%د\ر'. وأ%م.ت�وي'قال: كم أ%م\ت' ما ب.ي\ن.ك. وبي الك

القوم. آم1ت'هم أ%م\تاv إ,ذا ح.ز.ر\ت.هم. وأ%م.تe الاء4 أ%م\تاv إ,ذا
ق%د_ر\ت. ما بينك وبينه؛ قال رؤبة:

ف ب.ل}دة{ ي.ع\يا با ال1ر>يت'،
ر.أ}ي' ال4د1ل�ء3 با ش.ت1يت'،

أ%ي\هات. منها ماؤ'ها ال%أ}م'وت'
ال%أ}م'وت': ال%ح\ز'ور'. وال1ر>يت': الد_ليل� الاذ1ق'.
والش_ت1يت': ال�ت.ف%ر>ق، وع.ن.ى به ههنا ال�خ\ت.ل1ف..

الصحاح: وأ%م.تe الشيء4 أ%م\تاv ق%ص.د\ته وق%د_ر\ته؛ ي'قال: هو إ,ل
أ%ج.ل� م.أ}م'وت{ أ%ي م.و\قوت{. ويقال: ام\ت1 يا فلن، هذا ل، كم هو؟ أ%ي

.vه آم1ت'ه أ%م\تاeاح\ز,ر\ه كم هو؟ وقد أ%م.ت
وال4م\ت': الكان� الرتفع.

وشيء# مأ}م'وت¬: معروف.
وال4م\ت': الن\خفاض'، والر\تفاع'، والختلف' ف الشيء3.

وأ�م>ت. بالش_ر>: أ�ب,ن. به؛ قال كثي عزة:
ي.ؤ'وب أ�ول�و الاجات1 منه، إ,ذا ب.دا

إ,ل ط%ي>ب, ال4ث}واب,، غي, م'ؤ.م_ت1
وال4م\ت': الطريقة� ال%س.نة. وال4م\ت': الع1و.ج'. قال سيبويه: وقالوا

أ%م\ت¬ ف ال%جر ل فيك. أ%ي ل1ي.ك�ن ال4م\ت' ف الجارة ل فيك؛
ومعناه: أ%بقاك. الل�ه' بعد ف%ناء3 الجارة، وهي ما يوصف باللول والبقاء،

أ%ل تراه كيف قال:
ما أ%ن\ع.م. الع.ي\ش لو أ%ن� الف%ت.ى ح.ج.ر¬،

ت.ن\ب'و ال%واد1ث� عنه، وهو م.ل}م'وم'
ور.فع'وه وإ,ن كان فيه معن الدعاء3، ل4نه ليس بار� على الف1ع\ل، وصار

كقولك التeراب' له، وح.س'ن. البتداء� بالنكرة، ل4نه ف ق�و�ة



الدeعاء. وال4م\ت': الر_واب الص>غار'. وال4م\ت': الن_ب.ك'؛ وكذلك ع.ب_ر.
عنه ثعلب. وال4م\ت': الن>ب.اك'، وهي الت>لل� الص>غار. وال4م\ت':

vالو.ه\دة بي كل ن.ش\ز.ي\ن. وف التنزيل العزيز: ل ت.ر.ى فيها ع1و.جا
ولأ%م\تاv؛ أ%ي ل انفاض فيها، ول ار\تفاع.. قال الفراء: ال4م\ت'
الن_ب\ك' من ال4رض ما ارتفع، ويقال م.ساي,ل� ال4و\دية ما ت.س.ف�ل%.

وال4م\ت': ت.خ.ل}خ'ل� الق1ر\بة إ,ذا ل ت'ح\ك%م\ أ%ف}راط�ها. قال ال4زهري:
سعت العرب تقول: قد م.ل4 الق1ربة م.لé ل أ%م\ت. فيه أ%ي ليس فيه

استرخاء# من شد_ة ام\ت1لئها. ويقال: س1ر\نا س.ي\راv ل أ%م\ت. فيه أ%ي ل
ض.ع\ف. فيه، ول و.ه\ن.. ابن ال4عراب: ال4م\ت' و.ه\د.ةD بي ن'ش'وز�.

وال4م\ت': الع.ي\ب' ف الف%م والث�و\ب والجر. وال4م\ت': أ%ن ت.ص'ب_ ف
الق1ر\بة حت ت.ن\ثن,ي، ول ت.م\ل4ها، فيكون بعض'ها أ%شرف من بعض،والمع
Òم'وت¬. وحكى ثعلب: ليس ف ال%م\ر أ%م\ت¬ أ%ي ليس فيها ش.ك�إ,م.ات¬ وأ

أ%نا حرام. وف حديث أ%ب سعيد الدري: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه
وسلم، قال: إ,ن� الل�ه. ح.ر_م المر.، فل أ%م\ت. فيها، وأ%نا أ%ن\هي عن

الس_ك%ر وال�س\ك1ر؛ ل أ%م\ت. فيها أ%ي ل ع.ي\ب. فيها. وقال ال4زهري:
ل شك_ فيها، ول ارتياب. أ%نه من تنزيل رب العالي؛ وقيل للشك وما

ي'ر\تاب' فيه: أ%م\ت¬ ل4ن� ال4م\ت. ال%ز\ر' والت_قد1ير، ويدخ'لهما
الظ�نe والشك؛ وقول ابن جابر أ%نشده شر:

ول أ%م\ت. ف ج'م\ل�، ليال% ساع.ف%ت\
با الدار'، إ,ل� أ%ن� ج'م\لv إ,ل ب'خ\ل,

قال: ل أ%م\ت. فيها أ%ي ل ع.ي\ب فيها. قال أ%بو منصور: معن قول أ%ب
سعيد عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، إ,ن� الل�ه ح.ر_م المر، فل
vأ%م\ت. فيها، معناه غ%ي\ر معن ما ف البيت؛ أ%راد أ%نه ح.ر_مها تريا

ل ه.وادة% فيه ول ل1ي، ولكن_ه ش.د_د ف تريها، وهو من قولك س1ر\ت'
س.ي\راv ل أ%م\ت. فيه أ%ي ل و.ه\ن. فيه ول ض.ع\ف.؛ وجائز¬ أ%ن يكون

العن أ%نه ح.ر_مها ترياv ل شك فيه؛ وأ%صله من ال4م\ت1 بعن
ال%ز\ر، والتقدير، ل4ن� الشك يدخلهما؛ قال العجاج:

ما ف ان\ط1لق, ر.ك}ب,ه1 من أ%م\ت1
أ%ي من ف�تور� واس\ت1ر\خاء�.

@أنت: ال4ن,يت': ال4ن,ي'؛ أ%ن.ت. ي.أ}ن,ت' أ%ن,يتاv، ك%ن.أ%ت.،



وسيأ}ت' ذكره ف موضعه.
أ%بو عمرو: ر.ج'لD م.أ}ن'وت¬، وقد أ%ن.ته الناس' يأ}ن,تونه إ,ذا

ح.س.د'وه، فهو م.أ}ن'وت¬، وأ%ن,يت¬ أ%ي م.ح\س'ود¬، والل�ه أ%علم.
أبث: أ%ب.ث% على الرجل ي.أ}ب,ث� أ%ب\ثاv: س.ب_ه عند السلطان
.vأ%ب\ثا �خاصة.التهذيب: ال4ب\ث� الف%ق}ر؛ وقد أ%ب.ث% ي.أ}ب,ث

الوهري: ال4ب,ث� ال4ش1ر' الن_ش1يط�؛ قال أ%بو ز'رارة النصري:
أ%ص\ب.ح. ع.م_ار¬ ن.ش1يطاv أ%ب,ثا،

ي.أ}ك�ل� ل%ح\ماv بائ1تاv، قد ك%ب,ثا
ك%ب,ث%: أ%ن\ت.ن. وأ%ر\و.ح..

وقال أ%بو عمرو: أ%ب,ث% الرجل�، بالكسر، ي.أ}ب.ث�: وهو أ%ن ي.ش\ر.ب.
اللب.ن حت ينتفخ ويأ}خذ%ه كهيئة السeك}ر؛ قال: ول يكون ذلك إ,ل من

أ%لبان ال3بل.
@أثث: ال4ثاث� وال4ثاثة� وال�ثوث�: الكثرة والع1ظ%م' من كل شيء؛ أ%ث%

ي.أ%ث© وي.ئ1ث© وي.ؤ'ث© أ%ث¾ا وأ%ثاثةv، فهو أ%ثê، مقصور؛ قال ابن
سيده: عندي أ%نه ف%ع\لD، وكذلك أ%ث1يثD، وال�نثى أ%ث1يثة، والمع

.�أ%ثائ1ث� وأ%ثاي,ث
،Dر والت.ف_، وهو أ%ث1يث�ويقال: أ%ث� النبات' ي.ئ1ث© أ%ثاثةv أ%ي كث

ويوصف به الش_ع.ر الكثي، والنبات' ال�ل}تف؛ قال امرؤ القيس:
أ%ث1يثD ك%ق1ن\و, الن_خ\لة ال�ت.ع.ث}ك1ل,

وش.ع.ر أ%ث1يثD: غزير طويل، وكذلك النبات، والفعل كالفعل؛ ول1ح\ية
أ%ث�ة ك%ث�ة: أ%ث1يثة.

وأ%ث�ت1 الرأ%ة� ت.ئ1ث© أ%ث¾ا: ع.ظ�م.ت\ عجيزت'ها؛ قال
الطYر,م_اح:إ,ذا أ%د\ب.ر.ت\ أ%ث�ت\، وإ,ن} هي أ%ق}ب.ل%ت\،

ف%ر'ؤ\د' ال4عال، ش.خ\تة� ال�ت.و.ش_ح,
وامرأ%ةD أ%ث1يثةD: أ%ث1ية، كثية اللحم، والمع إ,ثاثD وأ%ثائثD؛ قال

رؤبة:
،�ومن ه.واي. الرeج'ح' ال4ثائث

�ت'م1يل�ها أ%عجاز'ها ال4واع1ث
وأ%ث�ث% الشيء4: و.ط�أ%ه ووث�ر.ه.

وال4ثاث�: الكثي من الال؛ وقيل: كثرة� الال؛ وقيل: الال� كل©ه



والتاع' ما كان من ل1باس�، أ%و ح.ش\و� لفراش�، أ%و د1ثار�، واحدت'ه
أ%ثاثةD؛ واشتقه ابن دريد من الشيء ال�ؤ.ث�ث1 أ%ي ال�و.ث�ر. وف التنزيل
العزيز: أ%ثاثاv ور,ئ}ياv؛ الفراء: ال4ثاث� ال%تاع، وكذلك قال أ%بو زيد.
وال4ثاث�: الال� أ%جع، ال3بل والغنم والعبيد والتاع. وقال الفراء:

ال4ثاث� ل واحد لا، كما أ%ن ال%تاع ل واحد. له، قال: ولو جعت.
ال4ثاث%، لقلت: ثلثة� آث�ة{، وأ�ث�ت¬ كثية.

وال4ثاث�: أ%نواع' ال%تاع من متاع البيت ونوه.
.v؛ وف الصحاح: أ%صاب. ر,ياشاvأ%صاب. خيا :�وتأ%ث�ث% الرجل

وأ%ثاثة�: اسم رجل، بالضم؛ قال ابن دريد: أ%حس3ب' أ%ن اشتقاقه من هذا.
@أرث: أ%ر_ث% بي القوم: أ%ف}س.د..

والت_أ}ر,يثD: ال3غ}راء بي القوم. والت_أ}ر,يث� أ%يضاv: إ,يقاد'
النار.

وأ%ر_ث% النار.: أ%و\ق%دها؛ قال عدي� بن زيد:
ولا ظ%ب\ي¬ ي'ؤ.ر>ث�ها،

عاق1د¬ ف ال1يد1 ت1ق}صارا
وت.أ%ر_ث%ت\، هي: ات_ق%د.ت\؛ قال:

vفإ,ن�، بأ%ع\لى ذ1ي ال%جازة، س.ر\حة
ط%ويلv، على أ%هل ال%جازة، عار'ها
ولو ض.ر.ب'وها بالف�ؤ'وس,، وح.ر_ق�وا
على أ%ص\ل1ها، ح.ت_ى ت.أ%ر_ث% نار'ها

�وف حديث أ%سلم، قال: كنت مع عمر، رضي ال عنه، وإ,ذا نار¬ ت'ؤ.ر_ث
:�بص1رار�. التأ}ريث�: إ,يقاد' النار وإ,ذ}كاؤ'ها. وال3راث� وال4ر,يث

النار'. وص1رار¬، بالصاد الهملة: موضع قريب من الدينة.
وال3راث�: ما أ�ع1د_ للنار من ح'راقة{ ونوها؛ وقيل: هي النار'

نف}س'ها؛ قال:
م'ح.ج_ل� ر,ج\ل%ي\ن,، ط%ل}ق' الي.د.ي\ن،

له غ�ر_ةD مثل� ض.و\ء3 ال3راث1
ويقال: أ%ر_ث% فلنD بينهم الش_ر_ وال%ر\ب. ت.أ}ر,يثاv، وأ%ر_ج.

ت.أ}ر,ياv إ,ذا أ%غرى بعضهم ببعض، وهو إ,يقاد'ها؛ وأ%نشد أ%بو عبيد
لعد1ي> بن زيد:



ولا ظ%ب\ي¬ ي'ؤ.ر>ث�ها
وال�ر\ثة�، بالضم: ع'ود¬ أ%و س1ر\ج,ي¬ ي'د\ف%ن' ف الر_ماد، ويوضع

:�عنده ليكون ث�قوباv للنار، ع'د_ةv لا إ,ذا اح\ت1يج إ,ليها. وال3راث
الر_ماد؛ قال ساعدة بن ج'ؤية:
عفا غي\ر. إ,ر\ث{ من ر.ماد، كأ%نه

ح.مام¬، بأ%لباد1 الق1طار,، ج'ث�وم'
قال السeك�ر,يe: أ%لباد الق1طار ما ل%ب_د.ه' الق%ط}ر.

�وال3ر\ث�: ال4صل�. قال ابن ال4عراب: ال3ر\ث� ف ال%س.ب، والو,رث
ف الال. وحكى يعقوب: إ,نه لفي إ,ر\ث1 م.ج\د{ وإ,ر\ف1 م.ج\د{، على

البدل. الوهري: ال3ر\ث� ال1ياث�، وأ%صل المزة فيه واو. يقال: هو ف
إ,ر\ث1 ص1د\ق� أ%ي ف أ%صل, ص1د\ق�، وهو على إ,رث{ من كذا أ%ي على أ%مر قدي

ت.وار.ثه الخ1ر' عن ال4و_ل. وف حديث الج: إ,نكم على إ,ر\ث{ من إ,رث
أ%بيكم إ,براهيم، يريد به مياث%هم م1ل�ته، ومن ههنا للتبيي مثلها ف
قوله: فاج\ت.ن,ب'وا الر_ج\س. من ال4و\ثان. وأ%صل� هزته واو، ل4نه من

و.ر,ث% ي.ر,ث�. وال3ر\ث� من الشيء: البقية من أ%صله، والمع إ,راث؛ قال
كثي عزة:

فأ%و\ر.د.ه'ن_ من الد_و\ن.ك%ي\ن،
ح.شار,ج. ي.ح\ف1ر\ن% منها إ,راثا

وال�ر\ثة: سواد¬ وبياض. كبش¬ آر.ث� ونعجة أ%ر\ثاء: وهي الر_ق}طاء،
فيها سواد وبياض.

وال�ر.ث� وال�ر.ف': ال�دود' بي ال4رضي، واحدتا أ�ر\ثة وأ�ر\فة.
ابن سيده: وال�ر\ثة ال%دe بي ال4ر\ض.ي، وأ%ر_ث% ال4ر\ض.ي\ن: جعل

بينهما أ�ر\ثة؛ قال أ%بو حنيفة: ال�ر\ث%ة الكان� ذو ال4راض.ة
الس_ه\ل�؛ قال: وال�ر\ث� شبيه بالك�ع\ر، إ,ل� أ%ن الك�gعر. أ%ب\س.ط� منه، قال:
وله ق%ض1يب¬ واحد¬ ف وسطه وف رأ}سه، مثل� الف1ه\ر ال�ص.ع\ن.ب، غي

أ%ن ل ش.و\ك فيه، فإ,ذا ج.ف_ تطاير. ليس ف جوفه شيء، وهو م.ر\عÝى لل3بل
�خاصة ت.س\م.ن' عليه، غي أ%نه ي'ور,ث�ها ال%ر.ب.، ومنابت'ه غ%ل}ظ

ال4رض. وال�ر\ثة: ال4ك%م.ة� المراء.
@أنث: ال�ن\ثى: خلف' الذكر من كل شيء، والمع إ,ناثD؛ وأ�ن'ثD: جع

إ,ناث، كحمار وح'م'ر. وف التنزيل العزيز: إ,ن ي.د\ع'ون من دونه إ,ل



إ,ناثاv؛ وقرئ: إ,ل أ�ن'ثاv، جع إ,ناث، مثل ت1مار� وت'م'ر؛ وم.ن قرأ% إ,ل
إ,ناثاv، قيل: أ%راد إ,ل م.واتاv مثل ال%ج.ر وال%ش.ب والشجر وال%وات،

كل©ها يب عنها كما ي'خ\ب عن ال�ؤ.نث؛ ويقال للم.وات الذي هو خلف
ال%يوان: ال3ناث�. الفراء: تقول العرب: الل�ت' والع'ز_ى وأ%شباه'ها من

اللة الؤ.نثة؛ وقرأ% ابن عباس: إ,ن ي.د\عون من دونه إ,ل أ�ث�ناv؛
قال الفراء�: هو جع الو.ث%ن\ فضم الواو وهزها. كما قالوا: وإ,ذا الرسل

أ�قYت.ت\. وال�ؤ.ن_ث: ذ%ك%ر¬ ف خ.ل}ق أ�ن\ثى؛ وال3ناث�: جاعة
ال�ن\ثى وييء� ف الشعر أ%ناثى. وإ,ذا قلت للشيء3 ت'ؤ.ن>ثه، فالن_ع\ت'

بالاء، مثل الرأ%ة، فإ,ذا قلت ي'ؤ.نث، فالنعت مثل الرجل بغي هاء�، كقولك
مؤ.نثة ومؤ.نث.

ويقال للرجل: أ%ن_ث}ت' ت.أ}نيثاv أ%ي ل1ن\ت. له، ول ت.ت.ش.د_د.
وبعضهم يقول: ت.أ%ن_ث% ف أ%مره وت.خ.ن_ث%. وال4ن,يث� من الرجال:

ال�خ.ن_ث�، ش1ب\ه الرأ%ة؛ وقال الكميت ف الرجل ال4نيث1:
وش.ذ�ب\ت. عنهم ش.و\ك. كلY ق%تادة{
بفارس.، ي.خ\شاها ال4ن,يث� ال�غ.م_ز'

.�والتأ}ن,يث�: خلف' التذكي، وهي ال4ناثة
ويقال: هذه امرأ%ة أ�نثى إ,ذا م'د1ح.ت\ بأ%نا كاملة من النساء، كما

يقال: رجل ذ%ك%ر إ,ذا و'ص1ف. بالكمال. ابن السكيت: يقال هذا طائر¬ وأ�ن\ثاه،
ول يقال: وأ�ن\ثات'ه.

وتأ}نيث� السم: خلف' تذكيه؛ وقد أ%ن_ث}ته، فت.أ%ن_ث%.
وال�نث%يان: ال�ص\يتان1، وها أ%يضاv ال�ذ�نان1، يانية؛ وأ%نشد

ال4زهري لذي الرمة:
وك�ن_ا، إ,ذا الق%ي\سيe ن.ب_ ع.ت'ود'ه،

ض.ر.ب\ناه فوق. ال�ن\ث%ي.ي\ن, على الك%ر\د1
قال ابن سيده، وقول الفرزدق:

وكن�ا، إ,ذا ال%ب_ار' ص.ع_ر خ.د_ه،
ض.ر.ب\ناه تت. ال�ن\ث%يي, على الك%ر\د

قال: يعن ال�ذ�ن.ي\ن، ل4ن� ال�ذ�ن% أ�نثى. وأ%ورد الوهري هذا
البيت على ما أ%ورده ال4زهري لذي الرمة، ول ي.ن\س'ب\ه ل4حد؛ قال ابن بري:

البيت للفرزدق، قال والشهور ف الرواية:



وكنا إ,ذا ال%ب_ار ص.ع_ر. خ.د_ه
كما أ%ورده ابن سيده. والك%ر\د': أ%صل الع'نق؛ وقول العجاج:

وكل© أ�ن\ثى ح.م.ل%ت\ أ%حجارا
يعن ال1ن\ج.نيق. ل4نا مؤ.نثة؛ وقولا 
(* هكذا وردت مؤنثةv.) ف صفة

فرس:
ت.م.ط�ق%ت\ أ�ن\ث%ياها بالع.ر.ق\،

ت.م.ط©ق. الش_ي\خ, الع.ج'وز, بال%ر.ق\
ع.ن.ت\ بأ�ن\ث%ييها: ر.ب.ل%ت.ي\ ف%خ1ذ%ي\ها. وال�ن\ث%يان: من أ%حياء3

العرب ب.جيلة وق�ضاعة، عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل ال4عراب؛ وأ%نشد للكميت:
فيا ع.ج.با لل�ن\ث%ي.ي\ن ت.هاد.نا

أ%ذان%، إ,ب\راق. الب.غايا إ,ل الش_ر\ب,
وآن.ث%ت1 الرأ%ة�، وهي م'ؤ\ن,ثD: و.ل%د.ت1 ال3ناث%، فإ,ن كان ذلك لا
عادةv، فهي م1ئ}ناثD، والرجل� م1ئ}ناثD أ%يضا، ل4نما يستويان ف
م1ف}عال. وف حديث ال�غية1: ف�ض'لD م1ئ}ناثD. الئ}ناث�: الت ت.ل1د'

:Dوأ%نيثة Dكال1ذ}كار,: الت ت.ل1د' الذكور. وأ%رض م1ئ}ناث ،vال3ناث% كثيا
س.ه\لة م'ن\ب,تة، خ.ل1يقةD بالن_بات، ليست بغليظة؛ وف الصحاح: ت'ن\بت'

.Dالب.ق}ل% س.ه\لة
وبلد¬ أ%ن,يثD: ل%ي>ن¬ س.ه\ل؛ حكاه ابن ال4عراب. ومكانD أ%ن,يثD إ,ذا

أ%س\ر.ع نبات'ه وك%ث�ر؛ قال امرؤ القيس:
ب.ي\ث{ أ%نيث{ ف رياض� د.م1يثة{،
ي'حيل� س.واف1يها باء3 ف%ض1يض,

ومن كلمهم: بلد د.م1يثD أ%ن,يثD ط%ي>ب' الر_ي\عة1، م.ر\ت' الع'ود1.
وزعم ابن ال4عراب أ%ن الرأ%ة إ,نا سيت أ�نثى، من البلد النيث، قال:

ل4ن الرأ%ة أ%ل}ي.ن' من الرجل، وسيت أ�نثى للينها. قال ابن سيده:
فأ%ص\ل� هذا الباب، على قوله، إ,نا هو ال4نيث� الذي هو الل�ي>ن'؛ قال

ال4زهري: وأ%نشدن أ%بو اليثم:
،vها التي'، ح'ر_ةeكأ%ن� ح1صانا وف1ض
على حيث� ت.د\مى بالف1ناء3 ح.صي'ها

قال، يقوله الشماخ: وال%صان� ههنا الدeر_ة من البحر ف ص.د.ف%ت1ها



ت'د\ع.ى الت>ي.. وال%ص1ي': موضع' ال%ص1ي الذي ي'ج\ل%س عليه، ش.ب_ه
الارية% بالدeر_ة. وال4ن,يث�: ما كان من ال%ديد غي. ذ%ك%ر. وحديد¬

أ%نيثD: غي ذ%ك1ي. وال4نيث� من السeيوف: الذي من حديد{ غي ذ%ك%ر؛
وقيل: هو نو¬ من الك%هام؛ قال ص.خ\ر' الغ.ي>:

في'ع\ل1مه' بأ%ن� الع.ق}ل ع1ن\دي
�ج'راز¬، ل أ%ف%ل©، ول أ%ن,يث

أ%ي ل أ�ع\ط1يه1 إ,ل الس_ي\ف. القاطع.، ول أ�ع\طيه الد>ية%.
وال�ؤ.ن_ث�: كال4ن,يث؛ أ%نشد ثعلب:

،Dوما ي.س\ت.وي س.ي\فان1: س.ي\ف¬ م'ؤ.ن_ث
وس.ي\ف¬، إ,ذا ما ع.ض_ بالع.ظ}م, ص.م_ما

وسيف¬ أ%ن,يثD: وهو الذي ليس بقاطع. وسيف م1ئ}ناثD وم1ئناثة، بالاء3،
عن اللحيان إ,ذا كانت ح.ديدت'ه ل%ي>نة، بالاء، تأ}ن,يث�ه على إ,رادة

الش_ف}رة، أ%و الديدة، أ%و السلح. ال4صمعي: الذ�ك%ر' من السeيوف
ش.ف}ر.ت'ه حديد ذ%ك%ر¬، وم.ت\ناه أ%نيثD، يقول الناس' إ,نا من ع.م.ل الن.

وروى إ,براهيم النحعي أ%نه قال: كانوا ي.ك}ر.ه'ون ال�ؤ.ن_ث% من الطYيب،
ول ي.ر.و\ن% بذ�ك�ورته بأ}ساv؛ قال شر: أ%راد بال�ؤ.ن_ث1 ط1يب.

�النساء3، مثل ال%ل�وق والز_ع\فران، وما ي'ل%و>ن� الثياب.، وأ%ما ذ�كورة
الطYيب,، فما ل ل%و\ن% له، مثل� الغالية والكافور وال1س\ك1 والع'ود

والع.ن\ب.ر، ونوها من ال4دهان الت ل ت'ؤ.ثYر'.
@أجج: ال4ج,يج': ت.ل%هeب' النار. ابن سيده: ال4ج_ة� وال4ج,يج' صوت

النار؛ قال الشاعر:
أ%ص\ر,ف' و.ج\هي عن أ%ج,يج الت_نeور،

كأ%ن� ف1يه صوت. ف1يل� م.ن\ح'ور
وأ%ج_ت1 النار' ت.ئ1جe وت.ؤ'جe أ%ج,يجاv إ,ذا سعت. ص.وت. ل%ه.ب,ها؛

قال:
كأ%ن� ت.ر.دeد. أ%نفاس1ه1

أ%ج,يج' ض1رام�، زف%ت\ه' الش_م.ال}
وكذلك ائ}ت.ج_ت\، على اف}ت.ع.ل%ت\، وت.أ%ج_ج.ت\، وقد أ%ج_ج.ها

.vت.أ}جيجا
وأ%ج,يج' الك1ي,: حفيف' النار، والفعل كالفعل.



:vوال4ج'وج': الضيء�؛ عن أ%ب عمرو، وأ%نشد ل4ب ذؤ.يب يصف برقا
،vم'ت.ك%ش>فا vي'ضيء� س.ن.اه' رات1قا

أ%غ%ر_، كمصباح الي.ه'ود1، أ%ج'وج
قال ابن بري: يصف سحاباv متتابعاv، والاء ف سناه تعود على السحاب،

وذلك أ%ن البقة إ,ذا برقت انكشف السحاب، وراتقاv حال من الاء ف سناه؛
ورواه ال4صمعي، راتق متكشف، بالرفع، فجعل الراتق البق. وف حديث

الط©ف%ي\ل,: ط%ر.ف' س.و\طه ي.ت.أ%ج_ج' أ%ي يضيء، من أ%ج,يج النار
�ت.و.ق©د1ها.وأ%ج_ج. بينهم ش.رìا: أ%وقده. وأ%ج_ة� القوم وأ%ج,يج'هم: اخ\ت1لط

كلمهم مع ح.فيف مشيهم. وقولم: القوم' ف أ%ج_ة أ%ي ف اختلط؛ وقوله:
ت.ك%ف©ح. الس_مائ1م ال4و.اج,ج

إ,نا أ%راد ال4و.اج_، فاضطر، ففك ال3دغام.
،vأ%بو عمرو: أ%ج_ج إ,ذا حل على العدو�، وج.أ%ج. إ,ذا وقف ج'ب\نا

وأ%ج_ الظ�ليم' ي.ئ1جe وي.ؤ'جe أ%ج�اv وأ%ج,يجاv: س'مع ح.فيف�ه ف
ع.د\و,ه؛ قال يصف ناقة:

،Dو.ى م'ح\ز.ئ1ل�ةeفر.اح.ت\، وأ%ط}راف' الص
ت.ئ1جe كما أ%ج_ الظ�ليم ال�ف%ز_ع'

وأ%ج_ الر_ج'ل� ي.ئ1جe أ%ج,يجاv: ص.و_ت.؛ حكاه أ%بو زيد، وأ%نشد
لميل:

ت.ئ1جe أ%ج,يج. الر_ح\ل,، ل�ا ت.ح.س_ر.ت\
م.ناك1ب'ها، واب\ت'ز_ عنها ش.ليل�ها

وأ%ج_ ي.ؤ'جe أ%ج�اv: أ%سرع؛ قال:
س.د.ا بيد.يه ث أ%ج_ بسيه،

كأ%ج> الظ�ليم من ق%ن,يص� وكال1ب
التهذيب: أ%ج_ ف سيه ي.ؤ'جe أ%ج�اv إ,ذا أ%سرع وهرول؛ وأ%نشد:

ي.ؤ'جe كما أ%ن� الظ�ليم' ال�ن.ف�ر'
قال ابن بري: صوابه تؤ'ج بالتاء، ل4نه يصف ناقته؛ ورواه ابن دريد:

الظليم ال�ف%ز_ع'. وف حديث خيب: فلما أ%صبح دعا علي�اv، فأ%عطاه الراية،
فخرج با ي.ؤ'جe حت رك%ز.ها ت.ح\ت. ال1ص\ن,. ال4جe: ال3سراع'

.�وال%ر\و.لة
وال4ج,يج' وال�جاج' والئ}ت1جاج': شد_ة� الر>؛ قال ذو الرمة:



بأ%ج_ة{ ن.ش_ عنها الاء� والرeط%ب'
وال4ج_ة�: شدة الر> و.ت.و.هeجه، والمع إ,جاج¬، مثل ج.ف}ن.ة{

وج,ف%ان{؛ وائ}ت.ج_ ال%رe ائ}ت1جاجاv؛ قال رؤبة:
وح.ر_ق. ال%رe أ�جاجاv شاعل%

ويقال: جاءت أ%ج_ة� الصيف. وماء# أ�جاج¬ أ%ي ملح؛ وقيل: مرÒ؛ وقيل:
شديد الرارة؛ وقيل: ال�جاج' الشديد الرارة، وكذلك المع. قال ال عز

وجل: وهذا م1ل}ح¬ أ�جاج¬؛ وهو الشديد اللوحة والرارة، مثل ماء البحر. وقد
أ%ج_ الاء� ي.ؤ'جe أ�جوجاv. وف حديث علي، رضي ال عنه: وع.ذ}ب'ها

أ�جاج¬؛ ال�جاج، بالضم: الاء� اللح، الشديد اللوحة؛ ومنه حديث
ال4حنف: نزلنا س.ب,خ.ةv ن.ش_اش.ةv، ط%ر.ف¬ لا بالفلة، وط%ر.ف¬ لا بالبحر

ال�جاج.
وأ%ج,يج' الاء3: صوت' انصبابه.

ويأ}ج'وج' ومأ}ج'وج': قبليتان من خلف ال، جاء4ت القراء4ة فيهما بمز
وغي هز. قال: وجاء4 ف الديث: أ%ن اللق عشرة أ%جزاء: تسعة منها

يأ}جوج' ومأ}جوج'، وها اسان أ%عجميان، واشتقاق' مثلهما من كلم العرب يرج من
أ%ج_ت1 النار'، ومن الاء ال�جاج، وهو الشديد اللوحة، ال�ح\ر,ق' من

ملوحته؛ قال: ويكون التقدير ف يأ}ج'وج. ي.ف}عول، وف مأ}جوج مفعول،
كأ%نه من أ%ج,يج النار.؛ قال: ويوز أ%ن يكون يأ}جوج فاعولv، وكذلك مأ}جوج؛

قال: وهذا لو كان السان عربيي، لكان هذا اشتقاق%هما، فأ%م_ا
ال4ع\ج.م1ي_ة� فل ت'ش\ت.قe من العربية؛ ومن ل يهمز، وجعل ال4لفي زائدتي

يقول: ياجوج من ي.ج.ج\ت'، وماجوج من م.ج.ج\ت'، وها غي مصروفي؛ قال
رؤبة:لو أ%ن� ي.اج'وج. وم.اجوج. معا،

وع.اد. عاد¬، واس\ت.جاش'وا ت'ب_عا
وي.أ}ج,ج'، بالكسر: موضع؛ حكاه السياف عن أ%صحاب الديث، وحكاه سيبويه

ي.أ}ج.ج'، بالفتح، وهو القياس، وهو مذكور ف موضعه.
@أذج: أ%بو عمرو: أ%ذ%ج. إ,ذا أ%كثر من الشراب.

@أذربج: أ%ذ}ر.ب,يج.ان�: موضع، أ%عجمي معر_ب؛ قال الشماخ:
ت.ذ%ك�ر\ت'ها و.ه\ناv، وقد حال% د'ونا،
ق�ر.ى أ%ذ}ر.ب,يجان% ال%س.ال1ح' والال

(* قوله «والال» كذا بال4صل بالاء الهملة وبعد اللم ياء تتية



بوزن عال، ومثله ف مادة سلح؛ وذكر البيت هناك وفسر السال بالواضع
الخوفة. وحذا حذوه شارح القاموس ف الوضعي، لكن ذكر ياقوت ف معجم البلدان

عند ذكر أ%ذربيجان هذا البيت وفيه: والال، باليم بوزن الال بدل
الال، وقال عند ذكر الال، باللم، موضع بأذربيجان.)

وجعله ابن جن مركباv، قال: هذا اسم فيه خسة موانع من الصرف، وهي
التعريف والتأ}نيث والعجمة والتركيب وال4لف والنون.
@أرج: ال4ر.ج': ن.ف}ح.ة� الريح, الطيبة. ابن سيده: ال4ر,يج'

وال4ر,ية�: الريح' الطيبة، وجعها ال4رائ1ج'؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%ن� ر,ياv من خ'ز.ام.ى عال1ج,،
أ%و ر,يح. م1س\ك{ ط%ي>ب, ال4رائ1ج,

وأ%ر,ج. الطYيب'، بالكسر، ي.أ}ر.ج' أ%ر.جاv، فهو أ%ر,ج¬: فاح.؛ قال
أ%بو ذؤيب:

،vل%ط%م1ي_ة vك%أ%ن� عليها ب.ال%ة
لا، من خ1لل, الد_أ}ي.ت.ي\ن,، أ%ر,يج'

وقال: أ%ر,ج. البيت' ي.أ}ر.ج'، فهو أ%ر,ج¬ بريح طيبة. وال4ر.ج'
وال4ريج': ت.و.هeج' ريح الطيب. والت_أ}ريج': ش1ب\ه' الت_أ}ر,يش, ف الرب؛

قال العجاج:
إ,ن_ا إ,ذا م'ذ}كي ال�ر'وب, أ%ر_ج.ا

وأ%ر_ج\ت' بي القوم تأ}ر,ياv إ,ذا أ%غريت بينهم. وه.ي_ج\ت. مثل
eج.د eؤ.ر>ج' الذ©ه\ل1ي�أ%ر_ش\ت.؛ قال أ%بو سعيد: ومنه سي ال

ال�ؤ.ر>ج الراوية، وذلك أ%نه أ%ر_ج. الرب بي بكر وتغلب. وف الديث: ل�ا
جاء4 ن.ع1يe عمر، رضي ال عنه، إ,ل الدائن أ%ر,ج. الن_اس' أ%ي

ض.جeوا بالبكاء؛ قال: وهو من أ%ر,ج. الطيب' إ,ذا فاح. وأ%ر_ج\ت' الرب. إ,ذا
أ%ث%ر\ت.ها. وال4ر.ج.ان�: ال3غ}راء� ب.ي. الناس؛ وقد أ%ر_ج. بينهم.

.vوأ%ر_ج. بالس_ب'ع, ك%ه.ر_ج.: إ,ما أ%ن تكون لغة، وإ,ما أ%ن تكون بدل
وأ%ر.ج. ال%ق_ بالباطل ي.أ}ر,ج'ه أ%ر\جاv: خ.ل%طه. ورجل أ%ر_اج¬

وم1ئ}ر.ج¬. وأ%ر_ج. النار. وأ%ر_ث%ها: أ%و\ق%د.ها، مشدد؛ عن ابن ال4عراب.
والت_أ}ر,يج' وال3ر.اج.ة�: شيء# من ك�ت'ب, أ%صحاب الدواوين. التهذيب:

وال4و.ار,ج.ة� من ك�ت'ب أ%صحاب الدواوين ف ال%ر.اج ونوه؛ ويقال: هذا
كتاب' الت_أ}ر,يج.



ور.و_ج\ت' ال4مر. ف%ر.اج. ي.ر'وج' ر.و\جاv إ,ذا أ%ر_ج\ت.ه.
وأ%ر_جان�: موضع¬؛ حكاه الفارسي وأ%نشد:

،vأ%راد. ال� أ%ن ي'خ\ز,ي ب'ج.ي\را
فس.ل�ط%ن عليه بأ%ر_جان1

وقيل: هو بلد بفارس، وخففه بعض متأ%خري الشعراء فأ%ق}د.م على ذلك
لع'ج\مته.

وال4يار,ج.ة�: دواء، وهو معر_ب.
@أزج: ال4ز.ج': بي\ت¬ ي'ب\ن ط�ولv، ويقال له بالفارسية أ%وستان.

والت_أ}ز,يج': الف1ع\ل�، والمع آز'ج¬ وآزاج¬؛ قال ال4عشى:
،vبن' داود. ح1ق}ب.ة �بناه سليمان
له أ%ز.ج¬ ص.مÒ، وط1يء#، م'و.ث�ق'

وال�ز'وج': س'ر\ع.ة� الش�د>. وفرس أ%ز'وج¬. وأ%ز.ج. ف مشيته ي.أ}ز,ج'
أ�ز'وجاv( قوله «وأزج يأزج» كذا بضبط الصل من باب ضرب. وف القاموس:

وأزجه تأزياv بناه وطو�له كنصر وفرح.): أ%سرع؛ قال:
ف%ز.ج_ ر.ب\د.اء4 ج.و.اداv ت.أ}ز,ج'،

ف%س.ق%ط%ت\، م1ن خ.ل}ف1ه,ن_، ت.ن\ش1ج'
وأ%ز,ج. وأ%ز.ج. الع'ش\ب': طال%.

@اسبج: ف الديث: م.ن ل%ع1ب. بال3س\ب,ر.ن\ج, والن_ر\د1 ف%ق%د غ%م.س.
ي.د.ه ف دم خنزير؛ قال ابن ال4ثي ف النهاية: هو اسم الفرس الت ف

الشطرنج، واللغة فارسية معر�بة.
@أشج: ال�ش_ج': دواء وهو أ%كثر استعمالv من ال�ش_ق,.

@أمج: ال4م.ج': ح.رÒ وع.ط%ش¬؛ يقال: صيف أ%م.ج¬ أ%ي شديد الر>؛ وقيل:
ال4م.ج' شد_ة الر والعطش وال4خذ بالنفس. ال4صمعي: ال4م.ج'

ت.ه.وeج' الر>؛ وأ%نشد للعجاج:
ح.ت إ,ذا ما الص_ي\ف' كان أ%م.ج.ا،

وف%ر.غ%ا م1ن\ ر.ع\ي, ما ت.ل%ز_ج.ا
 �وأ%م1ج.ت1 ال3بل

(* قوله «وأ%مت البل» من باب فرح، وقوله: «وأمج
إ,ذا سار» بابه ضرب كما ف القاموس.) ت.أ}م.ج' أ%م.جاv إ,ذا اشتد با حر أ%و

عطش. أ%بو عمرو: وأ%م.ج. إ,ذا سار سياv شديداv، بالتخفيف. وأ%م.ج':



موضع¬. وف حديث ابن عباس: حت إ,ذا كان بالك%ديد1 ماء# بي ع'س\فان%
وأ%م.ج. أ%م.ج، بفتحتي وجيم: موضع بي مكة والدينة؛ وأ%نشد أ%بو العباس

البد:
ح'م.ي\د' الذي أ%م.ج¬ دار'ه،

أ%خو ال%م\ر، ذو الش_ي\ب.ة1 ال4ص\ل%ع'
@أنبج: ف الديث: ايتون بأ%ن\ب,جان,ي_ة أ%ب ج.ه\م؛ قال ابن ال4ثي:

قيل هي منسوبة إ,ل م.ن\ب,ج.، الدينة العروفة؛ وقيل: إ,نا منسوبة إ,ل
موضع اسه أ%ن\ب,جان�، وهو أ%شبه، ل4ن� ال4ول فيه تعسف، قال: والمزة

فيها زائدة، وسيأ}ت ذكر ذلك مستوفv ف ترجة نبج، إ,ن شاء ال تعال.
@أحح: أ%ح�: حكاية تنحنح أ%و توجع. وأ%ح_ الرجل�: ر.د_د. الت_ن.ح\ن'ح.

ف حلقه، وقيل: كأ%نه ت.و.جeع¬ مع ت.ن.ح\ن'ح.
وال�حاح'، بالضم: الع.ط%ش'. وال�حاح': اشتداد الر�، وقيل: اشتداد

الزن أ%و الع.طش. وسعت له أ�حاحاv وأ%ح1يحاv إ,ذا سعته يتوجع من غيظ أ%و
حزن؛ قال:

ي.ط}وي ال%ياز,ي. على أ�حاح,
وال�ح_ة: كال�حاح,. وال�حاح' وال4ح1يح' وال4ح1يح.ة�: الغيظ

والض>غ\ن' وحرارة الغم؛ وأ%نشد:
ط%ع\ناv ش.ف%ى س.رائر ال�حاح,

الفراء: ف صدره أ�حاح¬ وأ%ح1يح.ةD من الض>غ\ن، وكذلك من الغيظ والقد،
وبه سي أ�ح.ي\ح.ة� بن ال�لح,، وهو اسم رجل من ال4و\س,، مصغ_ر.
vس.ع.ل%؛ قال رؤ\بة بن العجاج يصف رجل :vأ%ح�ا eي.ؤ'ح �وأ%ح_ الرجل

بيلv إ,ذا سئل تنحنح وس.ع.ل%:
ي.كاد' من ت.ن.ح\ن'ح� وأ%ح>،

ي.ح\كي س'عال% الن_ز,ق, ال4ب.ح>
وأ%ح_ القوم' ي.ئ1حeون% أ%ح�اv إ,ذا سعت لم حفيفاv عند مشيهم، وهذا

.êشاذ
@أزح: أ%ز.ح. يأ}ز,ح' أ�ز'وحاv وت.أ%ز_ح.: ت.باط%أ% وت.خ.ل�ف

وت.ق%ب_ض. ودنا بعضه من بعض؛ وأ%نشد ال4زهري:
ج.ر.ى ابن' ل%ي\لى ج.ر\ي.ة% الس_ب'وح,،

ج,ر\ي.ة% ل كاب� ول أ%ز'وح,



ويروى: أ%ن'وح,. ورجل أ%ز'وح¬: م'ت.ق%ب>ض¬ داخل بعضه ف بعض.
وال4ز'وح' من الرجال: الذي يستأ}خر عن الكارم، وال4ن'وح' مثله؛ قال

الشاعر:أ%ز'وح¬ أ%ن'وح¬ ل ي.ه.شe إ,ل الن_د.ى،
ق%رى ما ق%رى للض�ر\س, بي الل�هاز,م

الوهري: ال4ز'وح' التخلف. التهذيب: ال4ز'وح' الثقيل الذي ي.ز\ح.ر'
عند الم\ل، وقال شر: ال4زوح' كال�ت.قاع1س عن ال4مر؛ قال الكميت:

،vول أ%ك' عند م.ح\م1لها أ%ز'وحا
كما ي.تقاع.س' الف%ر.س' ال%ز.و_ر\

يصف ح1مال%ةv احتملها. ال4صمعي: أ%ز.ح. ال3نسان� وغيه ي.أ}ز,ح'
أ�ز'وحاv وأ%ر.ز. ي.أ}ر,ز' أ�ر'وزاv إ,ذا تقب_ض ودنا بعضه من بعض، وأ%ز.ح.ت\

vر,م_اح يصف ثوراYه؛ قال الط�ق%د.م'ه إ,ذا زل�ت، وكذلك أ%ز.ح.ت\ نعل
:vوحشي�ا

ت.ز,ل© عن ال4رض, أ%ز\لم'ه،
كما ز.ل�ت1 الق%د.م' الز,ح.ه

�@أشح: التهذيب: أ%بو عدنان: أ%ش1ح. الرجل� ي.أ}ش.ح'، وهو رجل أ%ش\حان
أ%ي غضبان؛ قال ال4زهري: هذا حرف غريب وأ%ظن قول% الطYر,م_اح منه:

على ت'ش\ح.ة{ من ذائد{ غي, واه1ن,
أ%راد على أ�ش\حة{، فقلبت المزة تاء، كما قيل: ت'راث ووراث، وت'ك}لن

وأ�ك}لن؛ وأ%صله أ�راث أ%ي على غ%ض.ب�، من أ%ش1ح. ي.أ}ش.ح'.
@أفح: أ%ف1يح¬، موضع 

(* قوله «أ%فيح موضع» ضبطه الد بوزن أمي وزبي.)
قريب من بلد م.ذ}ح1ج�؛ قال تيم بن م'ق}ب,ل:

وقد ج.ع.ل}ن. أ%ف1يحاv عن ش.مائ1لها،
بانت\ م.ناك1ب'ه عنها، ول ت.ب,ن,

@أكح: ال4و\ك%ح': التراب، على ف%و\ع.ل�، عند كراع، وقياس قول سيبويه أ%ن
يكون أ%ف}ع.ل.

vر\ح' يأ}م1ح' أ%م.حانا�@أمح: ال4زهري: قال ف النوادر: أ%م.ح. ال
ون.ب.ذ% وأ%ز_ وذ%ر,ب. ون.ت.ع. ون.ب.غ% إ,ذا ض.ر.ب بوجع.

@أنح: أ%ن.ح. ي.أ}ن,ح' أ%ن\حاv وأ%ن,يحاv وأ�ن'وحاv: وهومثل الز_ف1ي,
يكون من الغم والغضب والب,ط}ن.ة1 والغ.ي\ر.ة1، وهو أ%ن'وح؛ قال أ%بو



ذؤيب:س.ق%ي\ت' به دار.ها إ,ذ} ن.أ%ت\،
وص.د_ق%ت1 الال% فين.ا ال4ن'وحا

الال: التكب>ر. وفرس أ%ن'وح¬ إ,ذا ج.ر.ى ف%ز.ف%ر؛ قال العجاج:
ج,ر\ي.ة% ل كاب� ول أ%ن'وح,

وال�ن'وح': مثل الن_ح1يط1، قال ال4صمعي: هو صوت مع ت.ن.ح\ن'ح. ورجل
أ%ن'وح¬: كثي التنحنح. وأ%ن.ح. ي.أ}ن,ح' أ%ن\حاv وأ%ن,يحاv وأ�نوحاv إ,ذا

تأ%ذ�ى وز.ح.ر م1ن ثقل� يده م1ن مرض أ%و ب'ه\ر�، كأ%نه يتنحنح ول
يبي، فهو آن,ح¬. وقوم أ�ن_ح¬ مثل راكع ور'ك�ع؛ قال أ%بو ح.ي_ة

النميي:ت.لق%ي\ت'ه'م\ ي.و\ماv على ق%ط%ر,ي_ة{،
وللب'ز\ل,، ما ف ال�دور,، أ%ن,يح'

يعن من ثقل أ%ردافهن. والق%ط%ر,ي_ة: يريد با إ,بلv منسوبة إ,ل
ق%ط%ر�، موضع بعمان؛ وقال آخر:

ي.م\ش1ي قليلv خ.ل}ف%ها وي.أ}ن,ح'
ومن ذلك قول ق%ط%ر,ي> بن الف�جاء4ة قال يصف نسوة: ثقال ال4رداف قد

أ%ثقلت الب'ز\ل% فلها أ%ن,يح¬ ف سيها؛ وقبله:
ون,س\و.ة1 ش.ح\شاح� غ%ي'ور� ن.ه.ب\ن.ه،
على ح.ذ%ر� ي.ل}ه'ون%، وهو م'ش1يح'

والش_ح\شاح' والش_ح\ش.ح': الغ.ي'ور. وال�ش1يح': الادe ف أ%مره،
وال%ذ1ر' أ%يضاv. وف حديث عمر: أ%نه رأ%ى رجلv ي.أ}ن,ح' ببطنه أ%ي

ي'ق1ل©ه م'ث}ق%لv به من ال�ن'وح,، وهو صوت يسمع من الوف معه ن.ف%س¬
وب'ه\ر¬ ون.ه,يج¬، ي.ع\ت.ري السمي. من الرجال.

والن,ح'، على مثال فاع1ل�، وال4ن'وح' وال4ن_اح'، هذه ال4خية عن
اللحيان: الذي إ,ذا س'ئل تنحنح ب'خلv، والفعل كالفعل، والصدر كالصدر،

والاء ف كل ذلك لغة أ%و بدل، وكذلك ال�ن_ح'، بالتشديد؛ قال رؤبة:
eن_ح¬ إ,ر\ز.ب�ك%زe ال�ح.ي_ا أ

وقال آخر:
،vن_حا�أ%راك. ق%ص1ياv ثائ1ر. الش_ع\ر, أ

بعيداv عن اليات1 وال�ل�ق, ال%ز\ل,
التهذيب ف ترجة أ%زح: ال4ز'وح' من الرجال الذي يستأ}خر عن الكارم،

وال4ن'وح' مثله؛ وأ%نشد:



أ%ز'وح¬ أ%ن'وح¬ ل ي.ه.شe إ,ل الن_د.ى،
ق%رى ما ق%رى للض�ر\س, بي الل�هاز,م,

@أيح: أ%ي\ح.ى: كلمة 
(* قوله «أ�يى كلمة إل» بفتح المزة وكسرها مع فتح

الاء فيهما. وآح، بكسر الاء غي منو�ن: حكاية صوت الساعل. ويقال لن
يكره الشيء: آح بكسر الاء وفتحها بل تنوين فيهما كما ف القاموس.) تقال

للرامي إ,ذا أ%صاب، فإ,ذا أ%خطأ% قيل: ب.ر\ح.ى. ال4زهري ف آخر حرف
الاء ف اللفيف: أ%بو عمرو: يقال لبياض البيضة الت تؤ\كل: الح'، ولصفرتا:

الاح'، وال أ%علم.
@أبخ: أ%ب_خ.ه: لمه وع.ذل%ه، لغة ف و.ب_خ.ه؛ قال ابن سيده: حكاها ابن

العراب وأ�رى هزته إ,نا هي بدل من واو وبه، على أ%ن بدل المزة من
الواو الفتوحة قليل ك%و.ناة وأ%ناة، وو.ح.د{ وأ%ح.د{.

@أخخ: أ%خe: كلمة� توجع وتأ%وeه من غيظ أ%و حزن؛ قال ابن دريد:
.vوأ%حسبها م'ح\د.ثة

ويقال للبعي: إ,خ\، إذا ز'جر لي.ب\ر'ك. ول فعل له.
ول يقال: أ%خ.خ\ت' المل% ولكن أ%ن.خ\ته.

وال4خe: الق%ذ%ر؛ قال:
وان\ث%ن.ت1 الرجل� فصارت ف%خ_ا،

وصار و.ص\ل� الغانيات1 أخ_ا
أي ق%ذ%راv. وأ%نشده أبو اليثم: إ,خ_ا، بالكسر، وهو الزجر.

وال4خ1يخة�: دقيق يصب عليه ماء في'ب\ر.ق' بزيت أ%و سن في'ش\ر.ب' ول
يكون إ,ل رقيقاv؛ قال:

ت.ص\ف1ر' ف أ%ع\ظ�م1ه ال%خ1يخ.ه،
ت.ج.شeؤ. الش_ي\خ, على ال4خ1يخ.ه

شب_ه صوت مصه العظام. الت فيها الخ ب'شاء3 الشيخ ل4نه مسترخي النك
والل�ه.وات1، فليس ل�شائ1ه صوت؛ قال أ%بو منصور: هذا الذي قيل ف
ال4خيخة صحيح، سيت أ%خيخة لكاية صوت ال�ت.ج.ش>ئ1 إذا ت.ج.ش_أ%ها

لرقتها.
وال4خe وال4خ_ة�: لغة ف ال4خ, وال�خ\ت1، حكاه ابن الكلب؛ قال

ابن د'ر.ي\د{: ول أ%دري ما صحة ذلك.



@أرخ: الت_أ}ريخ': تعريف الوقت، والت_و\ريخ' مثله.
أ%ر_خ. الكتاب. ليوم كذا: و.ق�ته والواو فيه لغة، وزعم يعقوب أ%ن

الواو بدل من المزة، وقيل: إ,ن التأ}ريخ الذي ي'ؤ.ر>خ'ه الناس ليس بعرب
مض، وإ,ن السلمي أ%خذوه عن أ%هل الكتاب، وتأ}ريخ السلمي أ�4ر>خ. من

زمن هجرة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ ك�ت1ب. ف خلفة عمر، رضي
ال عنه، فصار تارياv إل اليوم.

ابن ب'ز'ر\ج: آر.خ\ت' الكتاب. فهو م'ؤ.ارخ وف%ع.ل}ت' منه أ%ر.خ\ت'
أ%ر\خاv وأ%نا آر,خ¬.

الليث: وال4ر\خ' وال3ر\خ' وال�ر\خ1يe البقر، وخص بعضهم به الف%ت1ي�
منها، والمع آراخ¬ وإ,راخ، وال�نثى أ%ر\خ.ة وإ,ر\خ.ة، والمع إ,راخ¬ ل

غي. وال4ر\خ': ال�نثى من البقر الب,ك}ر' الت ل ي.ن\ز' عليها
الثيان؛ قال ابن مقبل:

أ%و نعجة من إ,راخ الرمل, أ%خ\ذ%لا،
�عن إ,ل}ف1ها، واض1ح' ال%د_ين, م.ك}حول

قال ابن بري: هذا البيت يقوي قول من يقول إ,ن ال4رخ الفتية، بكراv كانت
أ%و غي بكر، أ%ل تراه قد جعل لا ولداv بقوله واضح ال%د�ين مكحول؟
والعرب ت'ش.ب�ه النساء4 ال%ف1رات ف مشيهن بال3راخ؛ كما قال الشاعر:

ي.م\ش1ي. ه.و\ناv م1ش\ي.ة% ال3راخ,
وال�ر\خ1ي_ة�: ولد الث�ي\ت.ل. قال أ%بو حنيفة: ال4ر\خ' وال3ر\خ'

الفتية من بقر الوحش، فأ%لقى الاء4 من ال4ر\خ.ة وال3ر\خ.ة� وأ%ثبته ف
الفتي_ة، وخص بال4ر\خ الو.ح\ش. كما ترى، وقد ذكر أ%نه ال4ز\خ' بالزاي.

وقال ابن السكيت: ال4ر\خ' بقر الوحش فجعله جنساv فيكون الواحد على هذا
القول أ%ر\خ.ة، مثل ب.طð وب.ط�ة{، وتكون ال4ر\خ.ة تقع على الذكر

وال�نثى. يقال: أ%ر\خ.ة ذكر وأ%ر\خ.ة أ�نثى، كما يقال ب.ط�ةD ذكر وب.ط�ة
أ%نثى، وكذلك ما كان من هذا النوع جنساv وف واحده تاء التأ}نيث نو حام

وحامة، تقول: حامة ذكر وحامة أ�نثى؛ قال ابن بري: وهذا ظاهر كلم
الوهري ل4نه جعل ال3راخ بقر الوحش، ول يعلها إ,ناث البقر، فيكون الواحد

أ%ر\خة، وتكون منطلقة على الذكر والؤ.نث. الص_ي\داوي�: ال3ر\خ' ولد
البقرة الوحشية إ,ذا كان أ�نثى. مصعب بن عبدال الزeب.ي\ري�: ال4رخ ولد

البقرة الصغي؛ وأ%نشد الباهلي� لرجل م.د.ن9 كان بالبصرة:



،vليت. ل ف ال%ميس, خ.م\سي ع.ي\نا
كل©ها ح.و\ل% مسجد1 ال4ش\ياخ,

.(vكذا بالصل والذي ف شرح القاموس عاما «vقوله «عينا *)
مسجد{، ل تزال ت.ه\وي إ,ليه

أ�مe أ%ر\خ�، ق1ناع'ها م'ت.راخ1ي
وقيل: إ,ن التأ}ريخ مأ}خوذ منه كأ%نه شيء ح.د.ث كما ي.ح\د'ث� الولد؛

وقيل: التاريخ مأ}خوذ منه ل4نه حديث. ال4زهري: أ%نشد ممد بن س.لم
ل�م.ي_ة بن أ%ب الص_ل}ت:

وما ي.ب\قى على ال1د\ثان1 غ�ف}ر¬
بشاهقة{، له' أ�مÒ ر.ؤوم'

ت.ب,يت' الليل% حان,يةv عليه،
كما ي.خ\ر.م>س' ال4ر\خ' ال4ط�وم'

قال: الغ'ف}ر' ولد الو.ع1ل,، وال4ر\خ': ولد البقرة. وي.خ\ر.م>س' أ%ي
ي.س\ك�ت'. وال4ط�وم': الض_م_ام' بي شفتيه. ابن ال4عراب: من أ%ساء3

البقرة الي.ف%ن.ة وال4رخ، بفتح المزة، والط�غ\يا واللYف}ت'. قال أ%بو
منصور؛ الصحيح ال4ر\خ، بفتح ال4لف، والذي حكاه الصيداوي فيه نظر،

والذي قاله الليث إ,نه يقال له ال�ر\خي� ل أ%عرفه.
وقالوا من ال4ر\خ, ولد1 البقرة: أ%ر.خ\ت' أ%ر\خاv. وأ%ر.خ. إ,ل مكانه

يأ}ر.خ' (قوله «وأ%رخ ال مكانه يأرخ» كذا بضبط الصل من باب منع ومقتضى
اطلق القاموس أنه من باب كتب). أ�ر'وخاv: ح.ن_ إ,ليه؛ وقد قيل: إ,ن

ال4ر\خ. من البقر مشتق من ذلك لنينه إ,ل مكانه ومأ}واه.
@أزخ: ال4ز\خ: الف%ت1يe من بقر الوحش كال4ر\خ، رواها جيعاv أ%بو

حنيفة، وأ%ما غيه من أ%هل اللغة فإ,نا روايته ال4ر\خ' بالراء3، وال
أ%علم.

@أضخ: أ�ضاخ'، بالضم: جبل يذكر ويؤ.نث، وقيل: هو موضع بالبادية يصرف ول
:vيصرف؛ قال امرو القيس يصف سحابا

فلما أ%ن د.نا ل1ق%فا أ�ضاخ�،
و.ه.ت\ أ%ع\جاز' ر.ي>قه فحارا

وكذلك أ�ضايخ؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ص.واد1راv عن ش'وك. أ%و أ�ضايا



@أفخ: اليأ}فوخ: حيث التقى عظم مقد_م الرأ}س وعظم مؤخره، وهو الوضع
الذي يتحرك من رأ}س الطفل؛ وقيل: هو حيث يكون ل%ي>ناv من الصب، قبل أ%ن

يتلقى العظمان الس_م_اعة� والر_م_اعة� والن_م.غ.ة%؛ وقيل: هو ما بي
الامة والبهة. قال الليث: من هز اليأ}ف�وخ فهو على تقدير ي.ف}ع'ول.

ورجل مأ}فوخ إذا ش'ج_ ف يأ}فوخه، ومن ل يهمز فهو على تقدير فاع'ول من
الي.ف}خ، والمز أ%صوب وأ%حسن، وجع اليأ}فوخ يآف1يخ'. وف حديث العقيقة:

ويوضع على يافوخ الصب؛ هو الوضع الذي يتحرك من رأ}س الطفل، ويمع على
يآفيخ، والياء زائدة. وف حديث علي�، رضي ال عنه: وأ%نتم ل%هام1يم' العرب

ويآفيخ' الشرف؛ استعار للشرف رؤ'وساv وجعلهم وسطها وأ%علها.
وأ%ف%خ.ه يأ}ف1خ'ه 

(* قوله «وأفخه يأفخه» كذا بضبط الصل من باب ضرب
ومقتضى اطلق القاموس انه من باب كتب) أ%ف}خاv: ضرب يأ}فوخه. أ%بو عبيد:

أ%ف%خ\ت'ه وأ%ذ%ن\ت'ه أ%صبت يأ}ف�وخ.ه وأ�ذنه. ويأ}فوخ الليل: معظمه.
@أل: ائ}ت.ل%خ. عليهم أ%مر'هم ائ}ت1لخاv: اختلط. ويقال: وقعوا ف
ائ}ت1لخ أ%ي ف اختلط. الليث: ائ}ت.ل%خ. الع'ش\ب' يأ}ت.ل1خ'، وائ}ت1لخ'ه:

ع1ظم'ه وطوله والتفافه.
وأ%رض مؤ\ت.ل1خة: م'ع\ش1بة، ويقال: أ%رض م'ؤ\ت.ل1خة وم'ل}ت.خ_ة

.Dوم'ع\ت.ل1جة وهاد1ر.ة
ويقال: ائ}ت.ل%خ. ما ف البطن إ,ذا تر�ك وسعت له ق%راق1ر.

@أبد: ال4ب.د': الدهر، والمع آباد وأ�بود؛ وف حديث الج قال سراقة بن
مالك: أ%رأ%يت م'ت\ع.ت.نا هذه أ%ل1عامنا أ%م لل4بد؟ فقال: بل هي لل4بد؛

وف رواية: أ%لعامنا هذا أ%م ل4ب.د{؟ فقال: بل ل4ب.د1 أ%ب.د{؛ وف
أ�خرى: بل ل4ب.د1 ال4ب.د أ%ي هي لخر الدهر. وأ%ب.د¬ أ%بيد: كقولم دهر

د.هي. ول أ%فعل ذلك أ%بد ال4بيد وأ%ب.د الباد وأ%ب.د. الد_هر وأ%بيد
وأ%بعد. ال4ب.د1ي_ة؛ وأ%بد. ال4ب.دين ليس على النسب ل4نه لو كان كذلك
لكانوا خلقاء أ%ن يقولوا ال4بدي�ي,؛ قال ابن سيده: ول نسمعه؛ قال:

وعندي أ%نه جع ال4بد بالواو والنون، على التشنيع والتعظيم كما قالوا
أ%رضون، وقولم ل أ%فعله أ%بد. البدين كما تقول دهر. الداهرين وع.وض.

العائضي، وقالوا ف الثل: طال ال4بعد' على ل�ب.د؛ يضرب ذلك لكل ما قد'م..
وال4ب.د': الدائم والتأ}ييد: التخليد.



وأ%ب.د. بالكان يأ}ب,د، بالكسر، أ�بوداv: أ%قام به ول ي.ب\ر.ح\ه.
وأ%ب.د\ت' به آب'د' أ�بوداv؛ كذلك. وأ%ب.د.ت البهيمة� تأ}ب'د وتأ}ب,د' أ%ي

توحشت. وأ%ب.د.ت الوحش تأ}ب'د وأ}ب,د' أ�بوداv وتأ}ب_دت تأ%بeداv: توحشت.
والتأ%بeد: التوحش. وأ%ب,د. الرجل�، بالكسر: توحش، فهو أ%ب,د¬؛ قال

أ%بو ذؤ.يب:
،vم�ء3، ناجيةYفاف}ت.ن_، بعد. ت.مام, الظ

مثل الراوة ث1ن\ياv، ب.ك}ر'ها أ%ب,د'
أ%ي ولدها ال4و�ل قد توحش معها.

وال4وايد وال�ب_د': الوحش، الذك%ر آبد وال�نثى آبدة، وقيل: سيت
بذلك لبقائها على ال4بد؛ قال ال4صمعي: ل يت و.ح\شي� حتف أ%نفه قط إ,نا

موته عن آفة وكذلك الية فيما زعموا؛ وقال عدي� بن زيد:
وذي ت.ناوير. م.م\ع'ون{، له ص.ب.ح¬،

يغذ�و أ%وابد قد أ%ف}ل%ي\ن. أ%م\هارا
يعن بال4مهار جحاشها. وأ%فلي: صرن إ,ل أ%ن كب أ%ولدهن واستغنت عن

ال�مهات. وال�بود: كال4وابد؛ قال ساعدة بن جؤ.ية:
أ%رى الدهر ل ي.بق}ى، على ح.د.ثانه،

أ�بود¬ بأ%طراف الثاع1د1 ج.ل}ع.د1
قال رافع بن خديج: أ%صبنا نب إ,بل فند� منها بعي فرماه رجل بسهم

فحبسه، فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن لذه ال3بل أ%وابد كأ%وابد1
الوحش، فإ,ذا غلبكم منها شيء# فافعلوا به هكذا؛ ال4وابد جع آبدة؛ وهي

الت قد توحشت ونفر.ت من ال3نس؛ ومنه قيل الدار إ,ذا خل منها أ%هلها
وخلفتهم الوحش با؛ قد تأ%بدت؛ قال لبيد:

ب,م1ن.، ت.أ%ب_د غ%و\ل�ها فرجام'ها
وتأ%بد النزل أ%ي أ%قفر وأ%لفته الوحوش. وف حديث أ�م زرع: فأ%راح علي�
من كل سائمة{ ز.و\ج.ي\ن، ومن كل آب,د.ة{ اثنتي؛ تريد أ%نواعاv من ضروب
الوحوش؛ ومنه قولم: جاء4 بآبدة أ%ي بأ%مر عظيم ي'ن\ف%ر' منه وي'ستوحش.
وتأ%ب_دت الدار: خلت من أ%هلها وصار فيها الوحش ترعاه. وأ%تان أ%ب.د¬:
وحشية. والبدة: الداهية تبقى على ال4بد. والبدة: الكلمة أ%و الفعلة

الغريبة. وجاء4 فلن بابدة أ%ي بداهية يبقى ذكرها على ال4بد. ويقال للشوارد
من القواف أ%وابد؛ قال الفرزدق:



ل%ن\ ت'د\ر,كوا ك%ر.مي ب,ل�ؤ\م, أ%بيك�م'،
وأواب,د1ي بت.ن.حeل الشعار,

ويقال للكلمة الوحشية: آبدة، وجعها ال4وابد. ويقال للطي القيمة
بأ%رض� شتاء4ها وصيفها: أ%وابد من أ%ب.د. بالكان يأ}ب,د' فهو آبد، فإ,ذا

كانت تقطع ف أ%وقاتا فهي قواطع، وال4وابد ضد القواطع من الطي. وأ%تان
Dإ,ل أ%ب,د¬ وأ%ب,ل Dأ%ب,د: ف كل عام تلد. قال: وليس ف كلم العرب ف%ع1ل
وبل1ح¬ ون.ك1ح¬ وخ.ط1ب¬ إ,ل أ%ن يتكلف فيبن على هذه ال4حرف ما ل

يسمع عن العرب؛ ابن شيل: ال4ب,د' ال4تان ت.لد كل عام؛ قال أ%بو منصور:
أ%ب.لD وأ%ب,د مسموعان، وأ%ما ن.ك1ح¬ وخ.ط1ب¬ فما سعتهما ول حفظتهما عن

ثقة ولكن يقال ب,ك}ح¬ وخ1ط}ب¬. وقال أ%بو مالك: ناقة أ%ب,د.ةD إ,ذا كانت
ولوداv، قي_د جيع ذلك بفتح المزة؛ قال ال4زهري: وأ%حسبهما لغتي أ%ب,د

وإ,ب,د¬. الوهري: ال3ب,د على وزن ال3بل الولود من أ%مة أ%و أ%تان؛
وقولم:

لن ي'ق}ل1ع. ال%دe الن_ك1د\،
إ,ل ب.ج.د> ذي ال3ب,د\،
ف كلY ما عام� ت.ل1د\

وال3ب,د ههنا: ال4مة ل4ن كونا ولوداv حرمان وليس بد� أ%ي ل تزداد
إ,ل شر�اv. وال3ب,د': الوارح من الال، وهي ال4مة والفرس ال�نثى

وال4تان ي'ن\ت.جن ف كل عام. وقالوا: لن يبلغ الد� النك1د، إ,ل ال3ب,د،
ف كل عام تلد؛ يقول: لن يصل إ,ليه فيذهب بنكده إ,ل الال الذي يكون منه

الال.
ويقال: وقف فلن أ%رضه مؤ.ب_داv إ,ذا جعلها حبيساv ل ت'باع ول تورث.

:vوقال عبيد بن عمي: الدنيا أ%م.د¬ والخرة أ%ب.د¬. وأ%ب,د. عليه أ%ب.دا
.vووم.دا vووب.د.ا vوأ%م.دا vغضب ك%ع.بد1 وأ%م1د. ووب,د. ووم1د. ع.ب.دا

وأ%بيد.ة�: موضع؛ قال:
فما أ%ب,يد.ة� من أ%رض فأ%س\ك�ن.ها،
وإ,ن ت.جاو.ر. فيها الاء� والشجر

ومأ}ب,د: موضع؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه ماب,د على فاعل، وستذكره ف
مبد. وال�ب.ي\د': نبات مثل زرع الشعي سواء وله سنبلة كسنبلة الدeخ\نة

.vفيها حب صغي أصغر من الردل وهي مسمنة للمال جدا



@أجد: ال3جاد' وال�جاد': طاق قصي. وبناء# م'ؤ.ج_د: مقوìى وثيق مكم،
وقد أ%ج_د.ه وأ%ج.د.ه'.

وناقة م'ؤج.د.ة: مو'ثقة اللق، وأ�ج'د¬: م'تصلة الف%قار تراها كأ%نا
عظم واحد. وناقة أ�ج'د أ%ي قوية موثقة اللق. وال�ج'د': اشتقاقه من

ال3جاد، وال3جاد كالطاق القصي؛ يقال: ع.ق}د¬ مؤجد وناقة مؤجدة الق%وى، وناقة
أ�ج'د¬ وهي الت فقار ظ%هرها متصل؛ وآجدها ال فهي م'ؤجدة الق%رى أ%ي

موثقة الظهر. وف حديث خالد بن سنان: وجدت أ�ج'داv تثها؛ ال�ج'د'، بضم
المزة واليم: الناقة القوية الوثقة اللق، ول يقال للجمل أ�ج'د¬؛

ويقال: المد ل الذي آجدن بعد ضعف أ%ي قو�ان.
وإ,جد\، بالكسر: من زجر اليل.

@أحد: ف أ%ساء3 ال تعال: ال4حد وهو الفرد الذي ل يزل وحده ول يكن
معه آخر، وهو اسم بن لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاء4ن أ%حد،

والمزة بدل من الواو وأ%صله و.ح.د¬ ل4نه من الو.ح\دة. وال4ح.د: بعن
الواحد وهو أ%و_ل العدد، تقول أ%حد واثنان وأ%حد عشر وإ,حدى عشرة.

وأ%ما قوله تعال: قل هو ال أ%حد؛ فهو بدل من ال ل4ن النكرة قد تبدل من
العرفة كما قال ال تعال: لنسفعن\ بالناصية ناصية؛ قال الكسائي: إ,ذا

أ%دخلت ف العدد ال4لف واللم فادخلهما ف العدد كله، فتقول: ما فعلت
ال4ح.د. ع.ش.ر. ال4لف الدرهم. والبصريون يدخلونما ف أ%و�له فيقولون: ما

فعلت ال4حد عشر أ%لف درهم. ل أ%حد ف الدار ول تقول فيها أ%حد.
وقولم ما ف الدار أ%حد فهو اسم لن يصلح أ%ن ياطب يستوي فيه الواحد والمع

والؤ.نث والذكر. وقال ال تعال: لست كأ%حد من النساء3؛ وقال: فما
منكم من أ%حد عنه حاجزين. وجاؤ'وا أ�حاد. أ�حاد. غي مصروفي ل4نما

معدولن ف اللفظ والعن جيعاv. وحكي عن بعض ال4عراب: معي عشرة فأ%ح>د\هن
أ%ي صيهن أ%حد عشر. وف الديث: أ%نه قال لرجل أ%شار بسبابتيه ف

التشهد: أ%ح>د\ أ%ح>د\. وف حديث سعد ف الدعاء: أ%نه قال لسعد وهو يشي ف
دعائه باصبعي: أ%ح>د\ أ%ح>د\ أ%ي أ%شر بإ,صبع واحدة ل4ن الذي تدعو

إ,ليه واحد وهو ال تعال. وال4ح.د' من ال4يام، معروف، تقول مضى ال4حد
.Dح\دان�با فيه؛ فيفرد ويذكر؛ عن اللحيان، والمع آحاد وأ

واستأ}حد الرجل: انفرد. وما استاحد بذا ال4مر: ل يشعر به، يانية.
وأ�ح'د: جبل بالدينة.



وإ,ح\دى ال3ح.د1: ال4مر النكر الكبي؛ قال:
بعكاظ{ فعلوا إ,حدى ال3ح.د\

وف حديث ابن عباس: وسئل عن رجل تتابع عليه رمضانان فقال: إ,حدى من سبع؛
يعن اش\تد� ال4مر فيه ويريد به إ,حدى سن يوسف النب، على نبينا ممد

وعليه الصلة والسلم، الدبة فشبه حاله با ف الشدة أ%و من الليال
السبع الت أ%رسل ال تعال العذاب فيها على عاد.

@أخد: قال ال4زهري: روى الليث ف هذا الباب أ%خذ وقال ال�س\تأ} خ1د
ال�س\تكي؛ قال: ومريض م'س\تأخ1د أ%ي مستك1ي لرضه؛ قال أ%بو منصور: هذا

حرف م'ص.ح_ف والصواب ال�ستأ}خ1ذ�، بالذال، وهو الذي يسيل الد_م من
أ%نفه، ويقال للذي بعينه رمد: مستأ}خ1ذ أ%يضاv. وال�ستأ}خ1ذ�: ال�طاطئ

رأ}سه من الوجع، قال: هذا كله بالذال و موضعها باب الاء والذال.
@أدد: ال3دe وال3د_ة�: الع.جب' وال4مر الفظيع العظيم والداهية،

وكذلك الد� مثل الفاعل، وجع' ال3د_ة إ,د.د¬؛ وأ%مر إ,دÒ وصف به؛ هذه عن
اللحيان. وف التزيل العزيز: لقد جئتم شيئاv إ,د�اv؛ قراءة القراء

إ,د�اv، بك%سر ال4لف، إ,ل ما روي عن أ%ب عمر وأ%نه قرأ%: أ%د�اv. قال: ومن
العرب من يقول ل%قد جئت بشيء آد� مثل ماد�، قال: وهو ف الوجوه كلها بشيء

عظيم؛ وأ%نشد ابن دريد:
يا أ�م�نا ركبت' أ%مراv إ,د�ا،

رأ%يت' مشبوح. الذYراع ن.ه\دا،
فن,لت' منه ر.ش\ف%اv وب.ر\دا

وال3د�: الداهية تئد� وتؤد� أ%د�اv. قال ابن سيده: وأ%رى اللحيان حكى
تأ%دe، فإ,ما أ%ن يكون بن ماضيه على فعل، وإ,ما أ%ن يكون من باب أ%ب

يأ}ب.
وأ%د�ه ال4مر يؤ'د�ه ويئد�ه إ,ذا دهاه. الليث: يقال أ%د�ت فلناv داهية

تؤده أ%د�اv، بالفتح؛ قال رؤبة:
وال3د.د. ال3داد. والع.ضائ1ل

وال3د�، بكسر المزة: الشد_ة. وف حديث علي�، رضى ال تعال عنه،
قال: رأ%يت النب، صلى ال عليه وسلم، ف النام فقلت: ما لقيت بعدك من

ال3د.د1 وال4و.د1؛ ال3دد، بكسر المزة: الدواهي العظام، واحدتا إ,د�ة،
بالكسر والتشديد، وال4و.د': العوج. وال4دe: الغلبة� والقو�ة�؛ قال:



ن.ض.و\ن% عن�ي شد�ةv وأ%د�ا،
من بعد1 ما كنت' ص'م'ل¾ ن.ه\دا

eرج_عت الني ف أ%جوافها. وأ%د :vوأ%د�ت الناقة: وال3بل تؤد� أ%د�ا
:vالناقة: حنينها ومد�ها لصوتا؛ عن كراع. وأ%د� البعي' يؤد� أ%د�ا
ه.د.ر.. وأ%د� الشيء4 والبل يؤد�ه أ%د�اv: مد�ه. وأ%د� ف ال4رض يؤد�
أ%د�اv: ذهب. وأ%د.د' الطريق: د.رر'ه. وال4دe: صوت. الوطء؛ قال

،�الشاعر:ي.ت\ب.ع' أ%رضاv ج,نeها ي'هو�ل
�أ%دÒ وس.ج\ع¬ ون.ه,يم¬ ه.ت\م.ل

وال4ديد: البلة. وشديد¬ أ%ديد¬: إ,تباع له.
وأ�د'د وأ�د.د: أ%بو عدنان وهو أ�د� بن طابة 

(* قوله «وهو أد� بن طابة
إل قوله بنزلة عمر» كذا ف نسخة الؤلف وعبارة القاموس وشرحه وأدد

كعمر مصروفا وأدد، بضمتي، لغة فيه عن سيبويه أبو قبيلة من حي وهو أدد، بن
زيد بن كلن بن سبأ بن حي وأد�، بالضم، ابن طابة بن الياس بن مضر أبو

قبيلة أخرى.) بن الياس ابن مضر؛ قال الشاعر:
أ�دe بن طاب,خة{ أ%بونا، فانسب'وا
يوم. الف%خار, أ%باv كأ�د¼، ت'ن\ف%روا

قال ابن دريد: أ%حسب أ%ن9 المزة ف أ�د� واو ل4نه من الود� أ%ي الب،
فأ�بدلت الواو هزة، كما قالوا اقتت وأ%رخ الكتاب. وأ�د.د: أ%بو قبيلة من

،vد.دا�اليمن وهو أ�د.د' بن زيد بن كهلن بن سبأ بن حي؛ والعرب تقول أ
جعلوه بنزلة ث�ق%ب ول يعلوه بنزلة عمر؛ ال4زهري: وكان لقريش صنم

يدعونه و'د�اv ومنهم من يهمز فيقول أ�د .
@أزد: ال4ز\د': لغة ف ال4س\د تمع قبائل وعمائر كثية ف اليمن.

وأ%ز\د¬: أ%بو حي� من اليمن، وهو أ%زد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلن بن
سبا، وهو أ%س\د¬، بالسي، أ%فصح يقال: أ%زد ش.ن'و'ءة وأ%ز\د' ع'مان وأ%ز\د'

السراة، قال النجاشي واسه قيس بن عمرو، وكان عاهد أ%زد شنوءة، وأ%زد
عمان أ%ن ل يول عليه فثبتت أ%زد شنوءة على عهده دون أ%زد عمان؛ فقال:

وكنت' كذي ر,جلي\ن,: رجل� صحيحة{،
ورج\ل� با ر.يب¬ من ال%د.ثان1،
فأ%ما الت صح_ت\ فأ%ز\د' شنوء4ة{،



وأ%ما الت ش'ل�ت فأ%ز\د' ع'م.ان1
@أسد: ال4س.د: من السباع معروف، والمع آساد وآس'د، مثل أ%جبال وأ%جبل،

وأ�س'ود وأ�س'د، مقصور مثل، وأ%س\د¬ مفف، وأ�س\دانD، وال�نثى أ%س.دة،
وأ%س.د¬ آسد على البالغة، كما قالوا ع.راد¬ ع.ر,د¬؛ عن ابن ال4عراب.
وأ%س.د¬ ب.ي�ن' ال4س.د نادر كقولم ح1ق�ه¬ بي�ن الق�ة1. وأ%رض مأ}س.دة:

كثية ال�سود؛ والأ}سدة له موضعان: يقال لوضع, ال4سد مأ}سدة: ويقال
لمع ال4س.د مأ}سدة أ%يضاv، كما يقال م.ش\ي.خة لمع الشيخ وم.س\ي.فة

للسيوف وم.ج.ن_ة للجن وم.ض.ب_ة للضباب.
واستأ}سد الgسد.: دعاه؛ قال مهلهل:

إ,ن وجدت ز'هياv ف مآث1ر,هم
شب\ه. الليوث1، إ,ذا استأ}سدت.هم أ%س1دوا

وأ%س1د الرجل�: استأ}سد صار كال4سد ف جراء4ته وأ%خلقه. وقيل لمرأ%ة
من العرب: أ%ي� الرجال زوجك؟ قالت: الذي إ,ن خرج أ%س1د.، وإ,ن دخل فه,د.،

ول يسأ%ل عما عه,د.؛ وف حديث أ�م زرع كذلك أ%ي صار كال4سد ف
الشجاعة. يقال: أ%س1د واستأ}سد إ,ذا اجترأ%. وأ%س1د الرجل، بالكسر، يأ}س.د'

أ%س.داv إ,ذا تي، ورأ%ى ال4سد فده1ش من ال%وف. واستأ}سد عليه:
اجترأ%.وف حديث لقمان بن عاد: خذ من أ%خي ذا ال4س.د1؛ ال4س.د' مصدر أ%س1د

يأ}س.د' أ%ي ذو القو�ة ال4سدية. وأ%سد عليه: غضب؛ وقيل: أ%سد عليه سفه.
واستأ}سد النبت: طال وعظم، وقيل: هو أ%ن ينتهي ف الطول ويبلغ غايته،

وقيل: هو إ,ذا بلغ والتف وقوي؛ وأ%نشد ال4صمعي ل4ب النجم:
مستأ}س1د¬ أ%ذ}ناب'ه ف ع.ي\طل,،

يقول للرائ1د1: أ%عشبت. ان\زل,
وقال أ%بو خراش الذل:

ي'ف%ح�ي بال4يدي على ظهر, آجن�،
له ع.ر\م.ض¬ مستأ}سد¬ ون.جيل

قوله: يفح�ي أ%ي يفر�جن بأ%يديهن لينال الاء أ%عناقهن لقصرها، يعن
ح'م'راv وردت الاء. والع.رم.ض: الطحلب، وجعله مستأ}سداv كما يستأ}سد

النبت. والنجيل: النز� والطي.
وآس.د. بي القوم 

(* قوله «وآسد بي القوم» كذا بالصل وف القاموس مع



الشرخ كضرب أفسد بن القوم.): أ%فسد . وآسد الكلب. بالصيد إ,يساداv: هيجه
وأ%غراه، وأ%شله دعاه. وآس.د\ت' بي الكلب إ,ذا عارشت بينها؛ وقال

رؤ\بة:
ت.رم1ي بنا خ1ند1ف' يوم ال3يساد

والؤس1د': الكل�ب الذي ي'ش\لي كلبه للصيد يدعوه ويغريه. وآسدت
الكل}ب. وأ%وسدته: أ%غريته بالصيد، والواو منقلبة عن ال4لف. وآسد. السي.

كأ%س\أ%د.ه'؛ عن ابن جن؛ قال ابن سيده: وعسى أ%ن يكون مقلوباv عن
أ%سأ%د.ويقال للوسادة: ال3سادة كما قالوا للوشاح, إ,شاح.

وأ�س.ي\د وأ%س1يد¬: اسان. وال4س.د': قبيلة؛ التهذيب: وأ%س.د أ%بو
:vقبيلة من مضر، وهو أ%س.د بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر. وأ%س.د أ%يضا

قبيلة من ربيعة، وهو أ%س.د بن ربيعة بن نزار. وال4س\د: لغة ف ال4زد؛
يقال: هم ال4س\د شنوءة. وال4س\دي�، بفتح المزة: ضرب من الثياب، وهو ف

:vشعر الطيئة يصف قفزا
م'ستهلك' الو,ر\د' كال4س\د1ي�، قد جع.ل%ت\

أ%يدي ال%ط1ي> به عاد1ي>ةv ر.غ�با
مستهلك الورد أ%ي يهلك وارده لطوله فشبهه بالثوب ال�س.د_ى ف استوائه،
والعادية: البار. والرغب: الواسعة، الواحد رغيب؛ قال ابن بري: صوابه

ال�س\د1يe، بضم المزة، ضرب من الثياب. قال: ووهم من جعله ف فصل أ%سد،
وصوابه أ%ن يذكر فيفصل سدي.؛ قال أ%بو علي: يقال أ�س\دي� وأ�س\تÒ، وهو

جع س.دىÝ وستÝ للثوب ال�س.د_ى كأ�م\ع'وز جع م.ع.ز�. قال: وليس بمع
تكسي، وإ,نا هو اسم واحد يراد به المع، وال4صل فيه أ�س\د'ويÒ فقلبت

الواو ياء لجتماعهما وسكون ال4و�ل منهما على حد مرمي� ومشي�.
@أصد: ال�ص\د.ة�، بالضم: قميص صغي يلبس تت الثوب؛ قال الشاعر:

وم'ر\ه.ق سال% إ,م\تاعاv بأ�ص\د.ت1ه،
ل ي.س\ت.ع1ن، وحوامي الوت1 تغ\شاه

ثعلب: ال�ص\د.ة� الصeد\رة؛ قال الشاعر:
مثل% البام غدا ف أ�ص\د.ة{ خل%ق�،

ل ي.س\ت.ع1ن\، وحوامي الوت1 تغشاه
ويقال: أ%ص_د\ت'ه تأ}صيداv. ابن سيده: ال4ص\د.ة وال4صيد.ة

وال�ؤ.ص_د' صد.ار¬ تلبسه الارية فإ,ذا أ%دركت د.ر�عت؛ وأ%نشد ابن ال4عراب



لكثي:
وقد د.ر_عوها، وه\ي ذات م'ؤ.ص_د{
م.ج'وب�، ولا تلب.س, الدرع. ر,يد'ها

وقيل: ال�صد.ة ثوب ل ك�م_ي\ له تلبسه العروس والارية الصغية.
وال4صيدة كالظية يعمل: لغة ف الوصيدة.

وأ%ص.د. الباب.: أ%طبقه كأ%وص\د إ,ذا أ%غلقه؛ ومنه قرأ% أ%بو عمرو:
إ,نا عليهم مؤصدة؛ بالمز، أ%ي مطبقة. وأ%ص.دع القدر: أ%طبقها والسم منها

ال3صاد' وال4صاد، وجعه أ�ص'د. أ%بو عبيدة: آصدت وأ%وصدت إ,ذا أ%طبقت؛
الليث: ال3صاد' وال3صد ها بنزلة الطبق؛ يقال: أ%طبق عليهم ال3صاد'

.vوالوصاد. وال3صدة؛ وقال أ%بو مالك: أ%ص.د\تنا م'ذ اليوم, إ,صادة
وال4صيد': الفناء، والوصيد أ%كثر. وذا ال3صاد1: موضع؛ قال:

لطمن على ذات1 ال3صاد1، وجع'كم
ي.ر.ون ال4ذى من ذ1ل�ة{ وهوان

�وكان مرى داحس والغ.ب\راء من ذات1 ال3صاد، وهو موضع؛ وكانت الغاية
مائة غلوة{. وال3صاد': هي ر.د\هة بي أ%ج\ب'ل�.

@أصفعد: ال3ص\ف%ع\د': من أ%ساء المر؛ قال أ%بو النيع الثعلب:
لا م.ب\س.م¬ شخ\ت¬ كأ%ن ر'ض.اب.ه'،

ب'ع.ي\د. ك%راها، إ,ص\ف%ع1ن\د¬ م'ع.ت_ق
قال الفسر: أ%نشدن البيت أ%بو البارك ال4عراب القحذمي� عن أ%ب

النيع لنفسه، قال: وما سعت بذا الرف من أ%حد غيه، قال: ورأ%يته ف شعره
بط ابن قطرب؛ قال ابن سيده: وإ,نا أ%ثبته ف الماسي ول أ%حكم بزيادة

النون ل4نه نادر ل مادة له ول نظي ف ال4بنية العروفة، وأ%ح\ر,
به1 أ%ن يكون ف الماسي كانقحل ف الثلثي.

@أطد: ال4ط%د: الع.و\س.ج؛ عن كراع.
@أفد: أ%ف1د. الشيء� يأ}ف%د' أ%ف%داv، فهو أ%ف1د¬: دنا وحضر وأ%سرع.

وال4ف1د: الستعج,ل�. وأ%ف1د. الرجل، بالكسر، يأ}ف%د أ%ف%داv أ%ي عجل فهو
أ%ف1د¬ على ف%ع1ل أ%ي مستعجل. وال4ف%د: الع.ج.لة. وقد أ%فد ت.رحeلنا

واستأف%د أ%ي دنا وعجل وأ%ز,ف؛ وف حديث ال4حنف: قد أ%ف1د. الجe أ%ي دنا
وقته وقرب. وقال النضر: أ%سر,ع'وا فقد أ%ف1دت اي أ%بطأ}ت. قال:

وال4ف}دة التأ}خي. ال4صمعي: امرأ%ة أ%ف1دة أ%ي عجلة.



@أكد: أ%ك�د العهد. والعقد.: لغة ف وك�ده؛ وقيل: هو بدل، والتأ}كيد
لغة ف التوكيد، وقد أ%ك�د\ت الشيء ووك%د\ته. ابن ال4عراب: دست' النطة

ودرستها وأ%ك%د\تا.
@ألد: تأ%ل�د: كتبل�د 

(* قوله «كتبلد» عبارة القاموس والشرح كتبلد إذا
تي).

@أمد: ال4م.د': الغاية كال%د.ى؛ يقال: ما أ%مد'ك؟ أ%ي منتهى عمرك. وف
التنزيل العزيز: ول تكونوا كالذين أ�وتو الكتاب من قبل فطال عليهم
ال4مد' ف%ق%س.ت\ قلوبم؛ قال شر: ال4م.د' منتهى ال4جل، قال: ولل3نسان

أ%م.دان1: أ%حدها ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده، وال4مد الثان الوت؛
ومن ال4ول حديث الجاج حي سأ%ل السن فقال له: ما أ%م.د'ك.؟ قال: سنتان

من خلفة عمر؛ أ%راد أ%نه ولد لسنتي بقيتا من خلفة عمر، رضي ال عنه.
وال4م.د': الغضب؛ أ%م1د. عليه وأ%ب,د. إ,ذا غضب عليه. وآم1د': بلد 

*)
قوله «وآمد بلد إل» عبارة شرح القاموس وآمد بلد بالثغور ف ديار بكر

ماورة لبلد الروم ث قال: ونقل شيخنا عن بعض ضبطه بضم اليم، قلت وهو
الشهور على اللسنة.) معروف ف الثغور؛ قال:

بآم1د. مر_ةv وبرأ}س, عي�،
وأ%حياناv ب,م.ي_ا فار,قينا

ذهب إ,ل ال4رض أ%و البقعة فلم يصرف.
وال3م>دان�: الاء� على وجه ال4رض؛ عن كراع. قال ابن سيده: ولست منه

على ثقة.
وأ%م.د' اليل ف الرهان: م.داف1ع'ها ف السباق ومنتهى غاياتا الذي

تسبق إ,ليه؛ ومنه قول النابغة:
س.ب\ق. الواد1، إ,ذا استول على ال4م.د1

أ%ي غلب على منتهاه حي سبق وسيلة إ,ليه. أ%بو عمرو: يقال للسفينة إ,ذا
كانت مشحونة عام1د¬ وآم1د¬ وعامدة وآم1د.ة، وقال: السامد' العاقل،

والم1د': الملوء من خي أ%و شر�.
@أندرورد: ال4زهري ف الرباعي روى بسنده عن أ%ب نيح قال: كان أ%ب

يلبس أ%ن\در.او.ر\د.، قال: يعن التeب_ان. وف حديث علي�، كرم ال وجهه:



أ%نه أ%قبل وعليه أ%ن\د.ر\و.ر\د1ي_ةD؛ قيل: هي نوع من السراويل م'ش.م_ر
فوق. التeب_ان يغطي الركبة. وقالت أ�م الدرداء: زارنا سلمان من

الدائن إ,ل الشام ماشياv وعليه كساء وأ%ن\د.ر.او.ر\د'؛ يعن سراويل مشمرة؛
وف رواية: وعليه كساء أ%ن\د.ر\و.ر\د قال ابن ال4ثي: كأ%ن ال4ول منسوب

إ,ليه. قال أ%بو منصور: وهي كلمة عجمية ليست بعربية.
@أود: آد.ه ال4مر' أ%و\داv وأ�و'وداv: بلغ منه الهود والشقة؛ وف

:vالتزيل العزيز: ول يؤ'وده حفظهما؛ قال أ%هل التفسي وأ%هل اللغة معا
معناه ول يكرثه ول يثقله ول يشق عليه م1ن آده يؤ'وده أ%و\داv؛

وأ%نشد:إ,ذا ما ت.ن'وء� به آد.ه.ا
وأ%نشد ابن السكيت:

إ,ل ماجد{ ل ينب.ح' الكلب' ضيف%ه،
ول ي.ت.آداه احتمال� الغار,م,

قال: ل يتآداه ل يثقله أ%راد يتأ%و_د فقلبه. وف صفة عائشة أ%باها،
رضي ال عنهما، قالت: وأ%قام أ%و.د.ه' يثقاف1ه؛ ال4و.د': العوج،

والثقاف: هو تقوي العوج. وف حديث نادبة عمر، رضي ال عنه: واع'م.راه أ%قام
ال4و.د.، وشفى الع.م.د..

والآو,د والوائد: الدواهي وهو من القلوب. ورماه بإ,حدى الآود أ%ي
الدواهي؛ عن ابن ال4عراب. وحكي أ%يضاv: رماه بإ,حدى الوائد ف هذا العن

كأ%نه مقلوب عن الآود. أ%بو عبيد: ال%و\ئد'، بوزن معبد، المر العظيم؛
وقال طرفة:

أ%ل%س\ت. ترى أ%ن} قد أ%ت.ي\ت ب.و\ئد{
(* ف معلقة طرفة: ب'مؤيد1).

وجعه غيه على مآو,د. جعله من آده يو وده أ%و\داv إ,ذا أ%ثقله.
والتأ%و�د: التثن.

وأ%و,د. الشيء�، بالكسر، يأ}و.د' أ%و.داv، فهو آود¬: اعوج_، وخص إبو
حنيفة به الق1د\ح..

وتأ%و�د الشيء�: تعو�ج. وأ�د\ت' العود وغيه أ%و\داv فان\آد وأ%و_دت'ه
فتأ%و�د: كلها عجته وعطفته. وتأ%و�د. العود' تأ%وeداv إ,ذا تثن؛ قال

الشاعر:
تأ%و�د ع'س\ل�ج¬ على شط9 جعفر�



وآد العود. يؤوده أ%وداv إ,ذا حاه. وقد انآد العود' ينآد انئياداv، فهو
م'نآد إ,ذا انثن واعوج_. والن\ئ1ياد: النناء؛ قال العجاج:

من أ%ن ت.ب.د�لت' بآدي آدا،
ل يك' ي.ن\آد ف%أ%م\س.ى ان\آدا

أ%ي قد ان\آد فجعل الاضي حالv بإ,ضمار قد، كقوله تعال: أ%و جاؤكم
حصرت صدورهم. ويقال: آد النهار' ي.ؤود أ%و\داv إ,ذا رجع ف العشي�؛

وأ%نشد:ث ينوش'، إ,ذا آد. النهار' له،
على الترق©ب,، م1ن ه.م¼ وم1ن ك%ت\م,

وآد العشيe إ,ذا مال. وآد الشيء� أ%و\داv: رجع؛ قال ساعدة
بن العجلن يصف أ%نه لقي رجلv من خصومه ففر� منه واستتر، نار.ه ال

قريب من آخره ث أ%سرع ف الفرار:
أ%قمت. با نار. الصي\ف1، حت

رأ%يت. ظ1لل آخ1ره ت.ؤ'ود'
غداة% ش'واح1ط{ ف%ن.جوت. منه،

وثوب'ك ف ع.باق1ي.ة{ هر,يد'
أ%ي ترجع وتيل إ,ل ناحية الشرق وشواحط: موضع. وعباقية: شجرة. وهريد:

مشقوق؛ وقال الرقش:
والع.د\و' بي اللس.ي,، إ,ذا
آد. العشيe، وت.نادى الع.م�

وقال آخر يدح امرأ%ة مالت عليها الية بالتمر:
خ'ذام1ي_ةD آدت\ لا ع.ج\وة� الق1ر.ى،

فتأ}كل ب,الأ}ق�وط ح.ي\ساv م'ج.ع_دا
وآد عليه: عطف. وآده: بعن حناه وعطفه، وأ%صلهما واحد. الليث ف التؤدة

بعن التأ%ن قال: يقال ات_ئ1د وتو.أ9د، فات_ئ1د على افتعل وت.و.أ�د
على تفع_ل، قال: وال4صل فيهما الوأ}د إ,ل� أ%ن يكون مقلوباv من

vال4ود، وهو ال3ثقال، فيقال آدن يؤ'ودن أ%ي أ%ثقلن وآدن المل أ%و\دا
أ%ي أ%ثقلن، وأ%نا م.ؤ'ود مثل مقول. ويقال: ما آد.ك. فهو ل آي,د¬.
ويقال: تأ%و_دت1 الرأ%ة ف قيامها إ,ذا تثنت لتثاقلها، ث قالوا: ت.و.أ©د

وات_أ%د إ,ذا ت.ر.ز_ن وتهل. قال ال4زهري: والقلوبات ف كلم العرب
كثية ونن ننتهي إ,ل ما ثبت لنا عنهم، ول ندث ف كلمهم ما ل ينطقوا



به، ول نقيس على كلمة نادرة جاءت مقلوبة.
وأ%و\د': قبيلة، غي مصروف، زاد ال4زهري: من اليمن. وأ�ود، بالضم: موضع

بالبادية، وقيل: رملة معروفة؛ قال الراعي:
فأ%ص\ب.ح\ن. قد خل�ف}ن. أ�ود.، وأ%صبحت\

ف1راخ' الكثيب, ض'ل�عاv وخ.رائ1ق�ه
وأ%ود، بالفتح: اسم رجل؛ قال ال4فوه ال4ودي:

،Dنا م'ل}ك¬ ل%قاح¬ أ%و�ل�م'ل}ك
وأ%بونا من بن أ%و\د{ خيار

@أيد: ال4ي\د' والد' جيعاv: القوة؛ قال العجاج:
من أ%ن تبد�لت بآد1ي آدا

يعن قو�ة الشباب. وف خطبة علي، كرم ال وجهه: وأ%مسكها من أ%ن تور
بأ%ي\د1ه أ%ي بقو�ته؛ وقوله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا ال4ي\د؛ أ%ي ذا

vالقوة؛ قال الزجاج: كانت قو�ته على العبادة أ%ت قوة، كان يصوم يوما
ويفطر يوماv، وذلك أ%شد� الصوم، وكان يصلي نصف الليل؛ وقيل: أ%ي\د'ه قو�ته

على إ,لنة1 الديد بإ,ذن ال وتقويته إ,ياه.
وقد أ%ي_ده على ال4مر؛ أ%بو زيد: آد ي.ئ1يد أ%يداv إ,ذا اشتد وقوي.

والتأ}ييد: مصدر أ%ي_دته أ%ي قو�يته؛ قال ال تعال: إ,ذا أ%يدتك بروح
القدس؛ وقرئ: إ,ذا آي.د\ت'ك أ%ي قو�يتك، تقول من: آي.د\ته على فاع.ل}ته

وهو مؤي.د. وتقول من ال4ي\د: أ%ي_دته تأ}ييداv أ%ي قو_يته، والفاعل
مؤ.ي>د¬ وتصغيه مؤ.ي>د أ%يضاv والفعول م'ؤ.ي_د؛ وف التنزيل العزيز:

والسماء بنيناها بأ%يد؛ قال أ%بو اليثم: آد يئيد إ,ذا قوي، وآي.د. ي'ؤ\ي,د'
إ,يآداv إ,ذا صار ذا أ%يد، وقد تأ%ي_د. وأ�دت أ%ي\داv أ%ي قو,يت'.

وتأ%يد الشيء: تقوى. ورجل أ%ي>د¬. بالتشديد، أ%ي قوي�؛ قال الشاعر:
إ,ذا الق%و\س' و.ت_رها أ%ي>د¬،

ر.م.ى فأ%صاب الك�لى والذ©ر.ا
يقول: إ,ذا ال تعال وت_ر القوس. الت ف السحاب رمى ك�لى ال3بل

وأ%سنمت.ها بالشحم، يعن من النبات الذي يكون من الطر. وف حديث حسان بن
ثابت: إن روح القدس ل تزال ت'ؤ.ي>د'ك أ%ي تقويك وتنصرك والد:

الصeلب.والؤيد': مثال الؤمن: ال4مر العظيم والداهية؛ قال طرفة:
تقول وقد، ت.ر_ الوظيف' وساق�ها:



أ%لست. ت.رى أ%ن} قد أ%تيت. ب'ؤ\ي,د1؟
وروى ال4صمعي بؤي.د، بفتح الياء، قال: وهو الشد�د من كل شيء؛ وأ%نشد

للمث%ب>ب الع.ب\دي:
ي.ب\ن، ت.ج.اليدي وأ%ق}تاد.ها،
ناو� كرأ}س, الف%د.ن1 ال�ؤ\ي.د1

يريد بالناوي: سنامها وظهرها. والفد.ن: القصر. وتاليده: جسمه.
وال3ياد': ما أ�ي>د. به الشيء؛ الليث: وإ,ياد' كل شيء ما يقو�ى به من
جانبيه، وها إ,ياداه. وإ,ياد العسكر: اليمنة واليسرة؛ ويقال ليمنة

العسكر وميسرته: إ,ياد؛ قال العجاج:
عن ذي إ,ياد.ين, ل%ه.ام�، لو د.س.ر\

بر'ك}نه1 أ%ركان% د.م\خ�، لن\ق%ع.ر\
وقال يصف الثور:

متخذاv منها إ,ياداv هد.فا
وكل شيء كان واقياv لشيء، فهو إ,ياد'ه. وال3ياد: كل م.ع\قل أ%و جبل

حصي أ%و كنف وستر ولأ؛ وقد قيل: إ,ن قولم أ%يده ال مشتق من ذلك؛ قال
ابن سيده: وليس بالقوي، وكل شيء ك%ن.ف%ك وسترك: فهو إ,ياد. وكل ما يرز به:

:vفهو إ,ياد؛ وقال امرؤ القيس يصف نيل
فأ%ث�ت\ أ%عاليه وآدت\ أ�صول�ه،
ومال ب,ق1ن\يانv من الب'س\ر, أ%حرا

آدت أ�صوله: قويت، ت.ئيد' أ%ي\داv. وال3ياد': التراب يعل حول الوض
أ%و الباء4 يقوى به أ%و ينع ماء الطر؛ قال ذو الرمة يصف الظليم:

دفعناه عن ب.يض� حسان{ بأ%ج\ر.ع�،
ح.و.ى ح.و\ل%ها من ت'ر\به1 بإ,ياد1

يعن طردناه عن بيضه. ويقال: رماه ال بإ,حدى الوائد والآود أ%ي
الدواهي. وال3ياد: ماح.نا من الرمل. وإ,ياد: اسم رجل، هو ابن معد� وهم اليوم

باليمن؛ قال ابن دريد: ها إ,يادان1: إ,ياد بن نزار، وإ,ياد بن س'ود بن
ال�جر بن عمار بن عمرو. الوهري: إ,ياد' حي� من معد�؛ قال أ%بو د'واد

ال3يادي:
ف ف�تو¼ ح.س.ن� أ%وجه'ه'م\،

من إ,ياد بن ن,زار بن م'ضر.



@أخذ: ال4خ\ذ: خلف العطاء، وهو أ%يضاv التناول. أ%خذت الشيء آخ'ذ�ه
أ%خذاv: تناولته؛ وأ%خ.ذ%ه يأ}خ'ذه أ%خ\ذاv، وال3خذ�، بالكسر: السم. وإ,ذا
أ%مرت قلت: خذ}، وأ%صله أ�ؤ\خ'ذ إ,ل أ%نم استثقلوا المزتي فحذفوها

تفيفاv؛ قال ابن سيده: فلما اجتمعت هزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت
المزة ال4صلية فزال الساكن فاستغن عن المزة الزائدة، وقد جاء على ال4صل

فقيل: أ�وخذ؛ وكذلك القول ف ال4مر من أ%كل وأ%مر وأ%شباه ذلك؛ ويقال:
خ'ذ1 ال1طام. وخ'ذ} بال1طام بعن. والتأ}خاذ�: ت.ف}عال من ال4خذ؛ قال

ال4عشى:
vل%ي.ع'ود.ن} ل1م.ع.د� ع.ك}ر.ة

د.ل%ج' الليل, وتأ}خاذ� ال1ن.ح\
قال ابن بري: والذي ف شعر ال4عشى:

لي'عيد.ن} لعد¼ ع.ك}ر.ها
د.ل%ج. الليل, وتأ}خاذ% النح

أ%ي ع.ط}ف%ها. يقال: رجع فلن إ,ل ع.ك}ر,ه أ%ي إ,ل ما كان عليه، وفسر
العك}ر. بقوله: دل% الليل, وتأ}خاذ% النح. والن.ح': جع م1ن\ح.ة، وهي

الناقة يعيها صاحبها لن يلبها وينتفع با ث يعيدها. وف النوادر:
إ,خاذة� ال%ج.ف%ة1 م.ق}ب,ض'ها وهي ثقافها.

وف الديث: جاءت امرأ%ة إ,ل عائشة، رضي ال عنها، أ�ق%ي�د' جلي 
*)

قوله «جاءت امرأة إل» كذا بالصل والذي ف شرح القاموس فقالت أقيد) . وف
حديث آخر: أ�ؤ\خ>ذ جلي. فلم ت.ف}ط�ن\ لا حت ف�طYن.ت\ فأ%مرت\

:�بإ,خراجها؛ وف حديث آخر: قالت لا: أ�ؤ\خ>ذ� جلي؟ قالت: نعم. التأ}خيذ
ح.ب\س' السواحر أ%زواج.هن_ عن غيهن� من النساء، وك%ن.ت\ بالمل عن زوجها

ول تعلم عائشة، رضي ال عنها، فلذلك أ%ذ1نت لا فيه. والتأ}خ1يذ�: أ%ن
تتال% الرأ%ة� بي.ل ف منع, زوج,ها من ج,ماع غيها، وذلك نوع من

السحر. يقال: لفلنة أ�خ\ذ%ةD ت'ؤ\خ>ذ� با الرجال عن النساء، وقد أ%خ_ذ%ت\ه
الساحرة تأ%خيذاv؛ ومنه قيل لل4سي: أ%خ1يذD. وقد أ�خ1ذ% فلن إ,ذا

أ�سر؛ ومنه قوله تعال: اقتلوا الشركي حيث وجدتوهم وخذوهم. معناه، وال
أ%علم: ائ}س3روهم. الفراء: أ%كذ%ب' من أ%خ1يذ اليش، وهو الذي يأ}خذ�ه

:�أ%عداؤه ف%ي.س\ت.د1ل©ونه على قومه، فهو ي.ك}ذ1ب'هم ب,ج'ه\د1ه. وال4خيذ



الأ}خ'وذ�. وال4خيذ: ال4سي. وال4خ1يذ%ة�: الرأ%ة ل1س.ب\ي. وف
الديث: أ%نه أ%خذ السيف. وقال م.ن ينع'ك من؟ فقال: كن خي آخ1ذ{ أ%ي خي.

آسر. وال4خيذ%ة�: ما اغ}ت'ص1ب. من شيء فأ�خ1ذ%.
وآخ.ذ%ه بذنبه م'ؤاخذة: عاقبه. وف التنزيل العزيز: فكل¾ أ%خذ}نا

بذ%ن\به. وقوله عز وجل: وكأ%ي>ن\ من قرية أ%مليت' لا وهي ظالة ث
أ%خذت'ها؛ أ%ي أ%خذتا بالعذاب فاستغن عنه لتقد�م ذكره ف قوله: ويستعجلونك

Dخ1ذ% فلن�بالعذاب. وف الديث: من أ%صاب من ذلك شيئاv أ�خ1ذ% به. يقال: أ
بذنبه أ%ي ح'ب,س. وج'وز,ي. عليه وع'وق1ب به.

وإ,ن أ%خذوا على أ%يديهم ن.ج.و\ا. يقال: أ%خذت' على يد فلن إ,ذا منعته
عما يريد أ%ن يفعله كأ%نك أ%م\سكت على يده. وقوله عز وجل: وه�ت كل©

أ�م�ة برسولم ليأ}خذوه قال الزجاج: ليتمكنوا منه فيقتلوه. وآخ.ذ%ه :
كأ%خ.ذ%ه. وف التنزيل العزيز: ولو يؤاخذ ال الناس با كسبوا؛ والعامة تقول

واخ.ذ%ه. وأ%تى الع1راق. وما أ%خذ% إ,خ\ذ%ه، وذهب الجاز. وما أ%خذ
إ,خذه، وو.ل فلن مكة% وما أ%خذ% إ,خذ%ها أ%ي ما يليها وما هو ف ناح1يتها،

واس\ت'ع\م1ل% فلنD على الشام وما أ%خ.ذ% إ,خ\ذ%ه، بالكسر، أ%ي ل يأ}خذ
ما وجب عليه من حسن السية ول تقل أ%خ\ذ%ه، وقال الفراء: ما واله وكان

ف ناحيته.
وذهب بنو فلن ومن أ%خ.ذ% إ,خ\ذ�هم وأ%خ\ذ�هم، يكسرون 

(* قوله «إخذهم
وأخذهم يكسرون إل» كذا بالصل وف القاموس وذهبوا ومن أخذ اخذهم، بكسر

المزة وفتحها ورفع الذال ونصبها). ال4لف ويضمون الذال، وإ,ن شئت فتحت
ال4لف وضممت الذال، أ%ي ومن سار سيهم؛ ومن قال: ومن أ%خ.ذ% إ,خ\ذ�هم أ%ي

ومن أ%خ.ذ%ه إ,خ\ذ�هم وسيت'هم. والعرب تقول: لو كنت منا ل4خ.ذ}ت.
بإ,خذنا، بكسر ال4لف، أ%ي بلئقنا وز,ي>نا وشكلنا وهدينا؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
فلو كنتم' منا أ%خ.ذ}نا بأ%خ\ذكم،
ولكنها ال4وجاد أ%سفل سافل

(* قوله «ولكنها الوجاد إل» كذا بالصل وف شرح القاموس الجساد).
فسره فقال: أ%خذنا بأ%خ\ذ1كم أ%ي أ%دركنا إ,بل%كم فرد.دناها عليكم، ل يقل
ذلك غيه. وف الديث: قد أ%خ.ذ�وا أ%خ.ذات1هم؛ أ%ي نزلوا مناز,ل%هم؛ قال



ابن ال4ثي: هو بفتح المزة والاء.
وال�خ\ذ%ة، بالضم: رقية تأ}خ'ذ� العي. ونوها كالسحر أ%و خرزة

ي'ؤ.خ>ذ� با النساء� الرجال، من التأ}خ1يذ1. وآخ.ذ%ه: ر.قاه. وقالت أ�خ\ت'
ص'ب\ح� العادي> تبكي أ%خاها صبحاv، وقد قتله رجل س1يق. إ,ليه على سرير،

ل4نا قد كانت أ%خ.ذ%ت\ عنه القائم. والقاعد. والساع1ي. والاش1ي.
والراك1ب.: أ%خ.ذ}ت' عنك الراك1ب. والساع1ي. والاش1ي. والقاع1د. والقائ1م.، ول

آخ'ذ} عنك النائم.؛ وف صبح هذا يقول لبيد:
ولقد رأ%ى ص'ب\ح¬ سواد. خليل1ه،

ما بي قائم, س.ي\ف1ه1 وال1ح\م.ل,
عن بليله ك%ب,د.ه ل4نه يروى أ%ن ال4سد ب.ق%ر بطنه، وهو حيÒ، فنظر

إ,ل سواد1 ك%ب,ده.
ورجل م'ؤ.خ_ذD عن النساء: مبوس.

وائ}ت.خ.ذ}نا ف القتال، بمزتي: أ%خ.ذ% بعض'نا بعضاv. والت>خاذ:
افتعال أ%يضاv من ال4خذ إ,ل أ%نه أ�دغم بعد تليي المزة وإ,بدال التاء،

ث لا كثر استعماله على لفظ الفتعال توهوا أ%ن التاء أ%صلية فبنوا منه
.vقالوا: ت.خ1ذ% ي.ت\خ.ذ، وقرئ: لت.خ1ذ}ت عليه أ%جرا .�ف%ع1ل% ي.ف}ع.ل

وحكى البد أ%ن بعض العرب يقول: اس\ت.خ.ذ% فلن أ%رضاv يريد ات_خ.ذ%
أ%رضاv فت'ب\د1ل� من إ,حدى التاءين سيناv كما أ%بدلوا التاء4 مكان السي ف

قولم ستe؛ ويوز أ%ن يكون أ%راد استفعل من ت.خ1ذ% ي.ت\خ.ذ فحذف إ,حدى
التاء4ين تفيفاv، كما قالوا: ظ%ل}ت' من ظ%ل1ل}ت'. قال ابن شيل:

اس\ت.خ.ذ}ت' عليهم يداv وعندهم سواء# أ%ي ات_خ.ذ}ت'.
وال3خاذة�: الض_ي\ع.ة يتخذها ال3نسان لنفسه؛ وكذلك ال3خاذ� وهي

أ%يضاv أ%رض يوزها ال3نسان لنفسه أ%و السلطان. وال4خ\ذ�: ما ح.ف%ر\ت.
�كهيئة1 الوض لنفسك، والمع ال�خ\ذان�، ت'م\س3ك' الاء4 أ%ياماv . وال3خ\ذ

وال3خ\ذ%ة�: ما حفرته كهيئة1 الوض، والمع أ�خ\ذD وإ,خاذ.
وال3خاذ�: الغ'د'ر'، وقيل: ال3خاذ� واحد والمع آخاذ، نادر، وقيل:

ال3خاذ� وال3خاذة� بعن، وال3خاذة�: شيء كالغدير، والمع إ,خاذ، وجع
ال3خاذ1 أ�خ'ذD مثل كتاب وك�ت'ب�، وقد يفف؛ قال الشاعر:

وغاد.ر. ال�خ\ذ% وال4وجاذ% م'ت\ر.ع.ة
ت.ط}ف�و، وأ%س\ج.ل أ%ن\هاءé وغ�د\رانا



وف حديث م.س\روق, بن, ال4ج\د.ع قال: ما ش.ب_ه\ت' بأ%صحاب ممد، صلى
�ال عليه وسلم، إ,ل ال3خاذ تكفي ال3خاذة� الراكب وتكفي ال3خاذ%ة

الراكب.ي وتكفي ال3خاذ%ة� الف1ئام. من الناس,؛ وقال أ%بو عبيد: هو
ال3خاذ� بغي هاء؛ وهو مت.م.ع الاء3 شبيه¬ بالغدير؛ قال عد1ي� بن' زيد يصف

:vمطرا
فاض. فيه م1ثل� الع'هون1 من الر_و\

ض,، وما ضن_ بال3خاذ1 غ�د'ر\
وجع ال3خاذ1 أ�خ'ذD؛ وقال ال4خطل:

فظ%ل� م'ر\ت.ث1ئاv، وال�خ\ذ� قد ح'م1ي.ت\،
�وظ%ن_ أ%ن� س.ب,يل% ال�خ\ذ1 م.ي\م'ون

وقاله أ%يضاv أ%بو عمرو وزاد فيه: وأ%ما ال3خاذة�، بالاء، فإ,نا
ال4رض يأ}خذها الرجل فيحوزها لنفسه ويتخذها ويييها، وقيل: ال3خاذ� جع

ال3خاذة1 وهو م.صنع¬ للماء3 يتمع فيه، وال4ول أ%ن يكون جنساv لل3خاذة
�ل جعاv، ووجه التشبيه مذكور ف سياق الديث ف قوله تكفي ال3خاذة
الراك1ب.، وباقي الديث يعن أ%ن� فيهم الصغي. والكبي. والعال وال4علم؛

D؛ أ%بو عدنان: إ,خاذ�ومنه حديث الجاج ف صفة الغيث: وامتل4ت ال3خاذ
ج.م\ع إ,خاذة وأ�خذD جع إ,خاذ؛ وقال أ%بو عبيدة: ال3خاذة� وال3خاذ،

بالاء وغي الاء، جع إ,خ\ذ{، وال3خ\ذ� ص.ن.ع' الاء يتمع فيه. وف حديث
أ%ب موسى عن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ن� م.ث%ل% ما بع.ثن
ال به من اله'د.ى والع1ل}م, كمثل, غيث{ أ%صاب أ%رضاv، فكانت منها
طائفةD طيبةD ق%ب,لت1 الاء فأ%نبتت الكل4 والعشب الكثي، وكانت فيها

إ,خاذات¬ أ%مسكت1 الاء فنفع ال با الناس.، فشر,بوا منها وس.ق%و\ا ور.ع.و\ا،
وأ%صاب. طائفةv منها أ�خرى إ,نا هي قيعان ل ت'مس3ك' ماءé ول ت'نب,ت'
كلé، وكذلك م.ثل� من فق�ه ف دين ال ون.ف%عه ما بع.ثن ال به فعلم

وعل�م، وم.ث%ل� من ل ي.ر\ف%ع\ بذلك رأ}ساv ول ي.ق}بل} ه'دى ال الذي
أ�ر\س1ل}ت' به؛ ال3خاذات': الغ'دران� الت تأ}خذ� ماء4 السماء3

ف%ت.ح\ب,سه' على الشاربة، الواحدة� إ,خاذة. والقيعان�: جع قاع، وهي أ%رض ح.ر_ة ل
رمل% فيها ول ي.ثبت' عليها الاء لستوائها، ول غ�د'ر فيها ت'مس3ك'

الاء4، فهي ل تنبت الكل4 ول تسك الاء. اهـ.
وأ%خ.ذ% ي.ف}ع.ل� كذا أ%ي جعل، وهي عند سيبويه من ال4فعال الت ل يوضع



اسم' الفاعل ف موضع الفعل, الذي هو خبها. وأ%خذ ف كذا أ%ي بدأ%.
ونوم ال4خ\ذ1: منازل� القمر ل4ن القمر يأ}خذ كل ليلة ف منزل منها؛

قال:
،vوأ%خ\و.ت\ نوم' ال4خ\ذ1 إ,ل أ%ن,ض_ة
أ%ن,ض_ة% م.ح\ل� ليس. قاط1ر'ها ي'ث}ري

قوله: ي'ث}ر,ي ي.ب'ل© ال4رض.، وهي نوم' ال4نواء3، وقيل: إ,نا قيل
لا نوم' ال4خذ1 ل4نا تأ}خ'ذ� كل يوم ف ن.و\ء3 ول4خ\ذ1 القمر ف

منازلا كل ليلة ف منزل منها، وقيل: نوم' ال4خ\ذ1 الت ي'رمى با
م'س\ت.ر,ق' السمع، وال4ول أ%صح.

êوذلك إ,ذا تصارعوا فأ%خذ كل ،vوائ}ت.خذ% القوم' يأ}تذون ائ}ت1خاذا
منهم على م'ص.ار,ع1ه أ�خذ%ةv يعتقله با، وجعها أ�خ.ذD؛ ومنه قول

الراجز:وأ�خ.ذD وش.غر,بي_ات¬ أ�خ.ر
�الليث: يقال ات%ذ% فلن مالv ي.ت_خ1ذه ات>خاذاv، وت.خ1ذ% ي.ت\خ.ذ

ت%ذاv، وت.خ1ذ}ت' مالv أ%ي كس.ب\ت'ه، أ�لزم.ت1 التاء� الرف. كأ%نا
أ%صلية. قال ال عز وجل: لو شئت. ل%ت.خ1ذ}ت. عليه أ%جراv؛ قال الفراء: قرأ%

ماهد ل%ت.خ1ذ}ت.؛ قال: وأ%نشدن العتاب:
ت.خ1ذ%ها س.ر,ي_ةv ت'ق%ع>د'ه

قال: وأ%صلها افتعلت؛ قال أ%بو منصور: وصحت هذه القراءة عن ابن عباس
.vوبا قرأ% أ%بو عمرو بن العلء، وقرأ% أ%بو زيد: ل%ت.خ.ذ}ت. عليه أ%جرا

قال: وكذلك مكتوب هو ف ال3مام وبه يقرأ� القراء؛ ومن قرأ% لت_خ.ذ}ت،
بفتح الاء وبال4لف، فإ,نه يالف الكتاب. وقال الليث: من قرأ% لت_خ.ذ}ت

فقد أ%دغم التاء4 ف الياء4 فاجتمعت هزتان فصيت إ,حداها باء،
وأ�د\غ1م.ت كراهة% التقائهما.

.�وال4خ1ذ� من ال3بل: الذي أ%خ.ذ% فيه الس>من'، والمع أ%واخ1ذ
وأ%خ1ذ% الفصيل، بالكسر، يأ}خ.ذ� أ%خ.ذاv، فهو أ%خ1ذ: أ%كثر من اللب حت

فس.د. بطن'ه وب.ش1م وات_خ.م.
أ%بو زيد: إ,نه ل4ك}ذ%ب من ال4خ1يذ1 الص_ي\حان1، وروي عن الفراء أ%نه

قال: من ال4خ1ذ1 الص_ي\حان1 بل ياء؛ قال أ%بو زيد: هو الفصيل الذي
اتeخ1ذ% من اللب. وال4خ.ذ�: شبه النون، فصيل أ%خ1ذD على ف%ع1ل، وأ%خ1ذ%

البعي' أ%خ.ذاv، وهو أ%خ1ذD: أ%خ.ذ%ه مثل� النون يعتريه وكذلك الشاة،



.Dوقياسه أ%خ1ذ
وال�خ'ذ�: الر_م.د، وقدأ%خ1ذ%ت عينه أ%خ.ذاv. ورجل أ%خ1ذD: بعينه

:Dكال4و�ل. ورجل م'س\تأ}خ1ذ Dخ'ذ مثل ج'ن'ب أ%ي رمد، والقياس أ%خ1ذ�أ
كأ%خ1ذ؛ قال أ%بو ذؤيب:

يرمي الغ'يوب. ب,عي\ن.ي\ه1 وم.ط}ر,ف�ه'
م'غ\ض� كما ك%س.ف. الستأ}خ1ذ� الرم1د'

�والستأ}خذ�: الذي به أ�خ'ذD من الرمد. والستأ}خ1ذ�: ال�ط%أ}ط1ئ
الرأ}س, من ر.م.د{ أ%و وجع أ%و غيه.

أ%بو عمرو: يقال أ%صبح فلن مؤتذاv لرضه ومستأ}خذاv إ,ذا أ%صبح.
.vم'س\ت.ك1ينا

وقولم: خ'ذ} عنك أ%ي خ'ذ} ما أ%قول ودع عنك الشك وال1راء؛ فقال: خذ
الطام

(* قوله «فقال خذ الطام» كذا بالصل وفيه كشطب كتب موضعه فقال ول معن
له.) وقولم: أ%خ.ذ}ت' كذا ي'بدلون الذال تاء في'د\غمونا ف التاء،

وبعضهم ي'ظهر' الذال، وهو قليل.
@اذذ: أ%ذ� ي.ؤ'ذ©: قطع مثل هذ�، وزعم ابن دريد أ%ن هزة أ%ذ� بدل من

هاء هذ�؛ قال:
Yي.ؤ'ذ© بالش_ف}رة أ%ي� أ%ذ
م1ن\ ق%م.ع� وم.أ}ن.ة{ وفل}ذ1

وش.ف}ر.ةD أ%ذ�وذD: قاطعة ك%ه.ذوذ{.
وإ,ذ}: كلمة تدل على ما مضى من الزمان، وهو اسم مبن على السكون وحقه

أ%ن يكون مضافاv إ,ل جلة، تقول: جئتك إ,ذ قام زيد، وإ,ذ زيد قائم، وإ,ذ
زيد يقوم، فإ,ذا ل ت'ض.ف\ ن'و>نت؛ قال أ%بو ذؤيب:

ن.ه.ي\ت'ك. عن ط1لب,ك أ�م_ ع.م\ر�و،
ب,عاق1بة{، وأ%نت إ,ذ{ صح1يح'

أ%راد حينئذ كما تقول يومئذ وليلتئذ؛ وهو من حروف الزاء إ,ل أ%نه ل
vيازى به إ,ل مع ما، تقول: إ,ذ ما تأ}تن آتك، كما تقول: إن تأ}تن وقتا

آت1ك؛ قال العباس' بن م1رادس� يدح' النب�، صلى ال عليه وسلم:
يا خي. م.ن ر.ك1ب. ال%ط1ي_ ومن م.شى

فوق التراب,، إ,ذا ت'ع.دe ال4ن\ف�س'



بكل أ%سل%م الطاغ�وت' واتeب,ع. ال�د.ى،
وبك انلى عنا الظلم' ال1ن\د1س'

إ,ذ ما أ%تيت. على الرسول, فقل له:
حق¾ا عليك إ,ذا اطمأ%ن الل1س'
:eوهذا البيت أ%ورده الوهري

إ,ذ ما أ%تيت. على ال4مي
قال ابن بري: وصواب إ,نشاده: إ,ذ ما أ%تيت. على الرسول، كما أ%وردناه.

�قال: وقد تكون� للشيء3 تواف1ق�ه ف حال� أ%نت. فيها ول يليها إ,ل الفعل
الواجب'، تقول: بينما أ%نا كذا إ,ذ جاء زيد. ابن سيده: إ,ذ ظرف لا مضى،

يقولون إ,ذ كان. وقوله عز وجل: وإ,ذ قال ربك للملئكة إ,ن جاعل ف
ال4رض خليفة، قال أ%بو عبيدة: إ,ذ هنا زائدة؛ قال أ%بو إ,سحق: هذا إ,قدام من

أ%ب عبيدة ل4ن القرآن العزيز ينبغي أ%ن ل ي'تكلم فيه إ,ل بغاية تري
الق، وإ,ذ: معناها الوقت فكيف تكون لغواv ومعناه الوقت، والجة ف إ,ذ

أ%ن9 ال تعال خلق الناس وغيهم، فكأ%نه قال ابتداء خل}قكم: إ,ذ قال
ربك للملئكة إ,ن جاعل ف ال4رض خليفة أ%ي ف ذلك الوقت. قال: وأ%م�ا قول

أ%ب ذؤيب: وأ%نت إ,ذ صحيح، فإ,نا أ%صل هذا أ%ن تكون إ,ذ مضافة فيه
إ,ل جلة إ,ما من مبتدإ, وخب نو قولك: جئتك إ,ذ زيد أ%مي، وإ,ما من فعل

وفاعل نو قمت إ,ذ قام زيد، فلما ح'ذ1ف الضاف' إ,ليه إ,ذ ع'و>ض. منه
التنوين فدخل وهو ساكن على الذال وهي ساكنة، فك�س3ر.ت الذال� للتقاء

الساكني فقيل يومئذ، وليست هذه الكسرة� ف الذال كسرة% إ,عراب وإ,ن كانت إ,ذ
ف موضع جر بإ,ضافة ما قبلها إ,ليها، وإ,نا الكسرة فيها لسكونا وسكون
التنوين بعدها كقوله ص.ه{ ف النكرة، وإ,ن اختلفت جهتا التنوين، فكان ف

إ,ذ{ عوضاv من الضاف إ,ليه، وف ص.ه{ علماv للتنكي؛ ويدل على أ%ن�
الكسرة ف ذال إ,ذ{ إ,نا هي حركة التقاء الساكني ها هي والتنوين قوله

«وأ%نت إ,ذ{ صحيح» أ%ل ترى أ%ن� إ,ذ{ ليس قبلها شيء مضاف إ,ليها؟ وأ%ما قول
ال4خفش: إ,نه ج'ر_ إ,ذ{ ل4نه أ%راد قبلها حي ث حذفها وب.ق1ي. الر

فيها وتقديره حينئذ فساقط غي لزم، أ%ل ترى أ%ن الماعة قد أ%جعت على
أ%ن إ,ذ} وك%م\ من ال4ساء البنية على الوقف؟ وقول ال�صي, بن

،Dم>ي ع.ل�ة�ال�مام:ما كنت' أ%حس.ب' أ%ن أ
�حت رأ%يت' إ,ذ1ي ن'حاز' ون'ق}ت.ل



إ,نا أ%راد: إ,ذ ن'حاز' ون'قتل، إ,ل أ%نه لا كان ف التذكي إ,ذي وهو
يتذكر إ,ذ كان كذا وكذا أ%جرى الوصل% م'جر.ى الوقف فأ%لق. الياء ف

الوصل فقال إ,ذي. وقوله عز وجل: 4ولن ينفعكم اليوم إ,ذ ظلمتم أ%نكم ف
العذاب مشتركون}؛ قال ابن جن: طاولت أ%با علي، رحه ال تعال، ف هذا

وراجعته عوداv على بدء� فكان أ%كث%ر. ما ب.ر.د. منه ف اليد1 أ%نه لا كانت
الدار' الخرة� تلي الدار. الدنيا ل فاصل بينهما إ,نا هي هذه فهذه صار ما

يقع' ف الخرة1 كأ%نه واقع ف الدنيا، فلذلك أ�ج\ر,ي. اليوم' وهي
للخرة م'ج\رى وقت الظلم، وهو قوله: إ,ذ ظلمتم، ووقت الظلم إ,نا كان ف
الدنيا، فإ,ن ل تفعل هذا وترتكبه ب.ق1ي. إ,ذ ظلمتم غي. متعلق بشيء، فيصي ما

قاله أ%بو علي إ,ل أ%نه كأ%نه أ%بدل إ,ذ ظلمتم من اليوم أ%و كرره عليه؛
وقول أ%ب ذؤيب:

ت.واع.د\نا الرeب.ي\ق. ل%ن.ن\ز,ل%ن\ه،
ول ن.ش\ع'ر\ إ,ذاv ان خ.ل1يف'

قال ابن جن: قال خالد إ,ذاv لغة هذيل وغيهم يقولون إ,ذ{، قال: فينبغي
أ%ن يكون فتحة ذال إ,ذاv ف هذه اللغة لسكونا وسكون التنوين بعدها، كما
أ%ن من قال إ,ذ{ بكسرها فإ,ن_ما كسرها لسكونا وسكون التنوين بعدها بن

فهرب إ,ل الفتحة، استنكاراv لتوال الكسرتي، كما كره ذلك ف من الرجل
ونوه

@اسبذ: النهاية لبن ال4ثي: ف الديث أ%نه كتب لعباد ال
�ال4سبذ1ين.؛ قال: هم ملوك' ع'مان% بالبحر.ين؛ قال: الكلمة فارسية معناها ع.ب.د.ة

الف%ر.س ل4نم كانوا يعبدون فرساv فيما قيل، واسم الفرس بالفارسية
أ%سب.

@اصبهبذ: ال4زهري ف الماسي: إ,ص\ب.ه\ب.ذ} اسم أ%عجمي.
vوإ,بارا vأبر: أ%ب.ر. النخل% والزرع. ي.أ}ب'ره، ويأ}ب,ر'ه أ%ب\را@

وإ,بار.ة وأ%ب�ره: أ%صلحه. وأ}ت.ب.رت. فلناv: سأ%لت.ه أ%ن يأ}ب'ر نلك؛ وكذلك
ف الزرع إ,ذا سأ%لته أ%ن يصلحه لك؛ قال طرفة:

و.ل1ي. ال4صل� الذي، ف مثل1ه،
ي'صل1ح' الب,ر' ز.ر\ع. الؤت.ب,ر\

والبر: العامل. وال�ؤ\ت.ب': رب� الزرع. والأ}بور: الزرع والنخل
ال�ص\ل%ح. وف حديث علي� بن أ%ب طالب ف دعائه على الوارج: أ%صاب.كم



حاص1ب¬ ول بق1ي. منكم آبر, أ%ي رجل يقوم بتأ}بي النخل وإصلحها، فهو اسم
فاعل من أ%ب.ر الخففة، ويروى بالثاء الثلثة، وسنذكره ف موضعه؛ وقوله:

أ%ن} يأ}ب'روا ز.رعاv لغي,ه1م،
وال4مر' ت.حق1ر'ه' وقد ي.ن\مي

قال ثعلب: العن أ%نم قد حالفوا أ%عداء4هم ليستعينوا بم على قوم
آخرين، وزمن ال3بار ز.م.ن تلقيح النخل وإ,صلح1ه، وقال أ%بو حنيفة: كل

إ,صلح� إ,بارة؛ وأ%نشد قول حيد:
إ,ن� ال1بال%ة% أ%ل}ه.ت\ن إ,بار.ت'ها،

حت أ%صيد.ك�ما ف بعض1ها ق%ن.صا
فجعل إ,صلح. ال1بالة إ,بار.ة. وف الب: خ.ي\ر الال م'ه\رة

م.أ}م'ورة وس1ك9ة م.أ}ب'ورة؛ الس>ك�ة الطريقة ال�ص\ط%ف�ة من النخل،
والأ}ب'ورة: ال�ل%ق�حة؛ يقال: أ%ب.ر\ت' النخلة وأ%ب�ر\تا، فهي مأ}ب'ورة

وم'ؤ.ب_رة، وقيل: السكة سكة الرث، والأ}ب'ورة ال�ص\ل%ح.ة له؛ أ%راد. خ.ي'
الال نتاج أ%و زرع. وف الديث: من باع نلv قد أ�ب>رت ف%ث%م.رت'ها
للبائع إ,ل� أ%ن يشترط ال�ب\تاع. قال أ%بو منصور: وذلك أ%نا ل تؤبر

إ,ل بعد ظهور ثرتا وانشقاق طلعها وك%واف1ر,ها من غ%ض1يض1ها، وشبه
الشافعي ذلك بالولدة ف ال3ماء إ,ذا أ�ب,يع.ت حاملv ت.ب,عها ولدها، وإ,ن

ولدته قبل ذلك كان الولد للبائع إ,ل أ%ن يشترطه البتاع مع ال�م؛ وكذلك
النخل إ,ذا أ�بر أ%و أ�بيع 

(* قوله: «أباع» لغة ف باع كما قال ابن
القطاع). على التأ}بي ف العنيي. وتأ}بي النخل: تلقيحه؛ يقال: نلة
م'ؤ.ب_رة مثل مأ}ب'ورة، والسم منه ال3بار على وزن ال3زار. ويقال: تأ%ب_ر

الف%س3يل� إذا ق%ب,ل ال3بار؛ وقال الراجز:
ت.أ%ب�ري يا خ.ي\ر.ة% الف%س3يل,،

إ,ذ} ض.ن_ أ%هل� الن_خ\ل, بالف�حول
يقول: ت.ل%ق�حي من غي تأ}بي؛ وف قول مالك بن أ%نس: ي.شتر,ط� صاحب

ال4رض على الساقي كذا وكذا، وإ,بار. النخل. وروى أ%بو عمرو بن العلء
قال: يقال نل قد أ�ب>ر.ت، وو'ب,ر.ت\ وأ�ب,ر.ت\ ثلث لغات، فمن قال

أ�ب>رت، فهي م'ؤ.ب_رة، ومن قال و'ب,ر.ت، فهي م.و\ب'ور.ة، ومن قال أ�ب,ر.ت، فهي
م.أ}ب'ورة أ%ي م'لق9حة، وقال أ%بو عبد الرحن: يقال لكل مصلح صنعة: هو



آب,ر'ها، وإ,نا قيل للملقYح آبر ل4نه مصلح له؛ وأ%نشد:
ف%إ,ن} أ%ن\ت1 ل%م ت.ر\ض.ي\ ب,س.ع\يي. ف%ات\ر'كي

ل البيت. آبر\ه'، وك�ون م.كان,يا
أ%ي أ�صلحه، ابن ال4عراب: أ%ب.ر,4 إ,ذا آذى وأ%ب.ر. إ,ذا اغتاب

eوأ%ب.ر. إ,ذا ل%ق�ح. النخل وأ%ب.ر. أ%ص\ل%ح، وقال: ال%أ}ب.ر وال1ئ}ب الش
(* قوله: «الش إل» كذا بالصل ولعله الش). ت'لق9ح به النخلة.

وإ,برة الذراع: م'س\ت.د.ق©ها. ابن سيده: وال3ب\رة ع'ظ%ي\م مستو� مع
ط%ر.ف الزند من الذراع إ,ل طرف ال3صبع؛ وقيل: ال3برة من ال3نسان طرف

الذراع الذي ي.ذ}ر.ع' منه الذراع؛ وف التهذيب: إ,بر.ة� الذارع طرف العظم
الذي منه ي.ذ}ر.ع الذارع، وطرف عظم العضد الذي يلي الرفق يقال له القبيح،

وز'ج� ال1ر\فق بي الق%ب,يح وبي إ,برة الذراع، وأ%نشد:
حت ت'لقي ال3برة� القبيحا

وإ,برة الفرس: شظ1ي�ة لصقة بالذراع ليست منها. وال3برة: عظم و.ت.رة
الع'ر\قوب، وهو ع'ظ%ي\م لصق بالكعب. وإ,برة الفرس: ما ان\ح.د� من عرقوبيه،

وف عرقوب الفرس إبرتان وها ح.د� كل عرقوب من ظاهر. وال3ب\رة:
م1س.ل9ة الديد، والمع إ,ب.ر¬ وإ,بار¬، قال القطامي:

وقو\ل� الرء ي.ن\ف�ذ� بعد حي
أ%ماك1ن.، ل ت'جاو,ز'ها ال3بار'

وصانعها أ%ب�ار. وال3ب\رة: واحدة ال3ب.ر. التهذيب: ويقال للم1خ\يط
إبرة، وجعها إ,ب.ر، والذي ي'سو�ي ال3بر يقال له ال4ب�ار، وأ%نشد شر ف

صفة الرياح لبن أ%حر:
أ%ر.ب_ت\ عليها ك�ل© ه.و\جاء س.ه\و.ة{،

ز.ف�وف1 التوال، ر.ح\ب.ة1 ال�ت.ن.س>م
(* قوله: «هوجاء» وقع ف البيتي ف جيع النسخ الت بأيدينا بلفظ واحد

هنا وف مادة هرع وبينهما على هذا الناس التام).
إ,بار,ي�ة{ ه.و\ج.اء م.و\ع1د'ه.ا الضeح.ى،

إ,ذا أ%ر\ز.م.ت\ ب,ور\د{ غ%ش.م\ش.م,
ر.ف�وف1 ن,ياف{ ه.ي\ر.ع� ع.ج\ر.في�ة{،

ت.رى الب,يد.، من إ,ع\صاف1ها ال%ر\ي، ترتي
ت.ح1نe ول ت.ر\أ%م\ ف%ص1يلv، وإ,ن ت.ج,د\



ف%ي.اف1ي. غ1يطان ت.ه.د_ج\ وت.ر\أ%م,
إ,ذا ع.ص_ب.ت\ ر.س\ماv، فلي\س. بدائم

به و.ت1د¬، إ,ل� ت.ح1ل�ة% م'ق}س3م,
�وف الديث: الؤم1ن' كالكلب, الأ}بور، وف حديث مالك بن دينار: ومث%ل

الؤمن مث%ل� الشاة الأ}بورة أ%ي الت أ%كلت ال3برة ف ع.ل%فها
ف%ن.ش1ب.ت ف جوفها، فهي ل تأ}كل شيئاv، وإ,ن أ%كلت ل ي.ن\ج.ع\ فيها. وف

حديث علي، عليه السلم: والذي ف%ل%ق. الية وب.ر.أ% الن_سم.ة ل%ت'خ\ض.ب.ن_
هذه من هذه، وأ%شار إ,ل ليته ورأ}سه، فقال الناس: لو عرفناه أ%ب.ر\نا

ع1ت\رته أ%ي أ%هلكناهم؛ وهو من أ%ب.ر\ت الكلب إ,ذا أ%طعمته ال3برة ف
البز. قال ابن ال4ثي: هكذا أ%خرجه الافظ أ%بو موسى ال4صفهان ف حرف

المزة وعاد فأ%خرجه ف حرف الباء وجعله من الب.وار اللك، والمزة ف
ال4و�ل أ%صلية، وف الثان زائدة، وسنذكره هناك أ%يضاv. ويقال للسان:

م1ئ}ب وم1ذ}ر.ب¬ وم1ف}ص.ل وم1ق}ول. وإ,برة العقرب: الت تلد.غ� با، وف
الكم: طرف ذنبها. وأ%ب.رت\ه ت.أ}ب'ر'ه وت.أ}ب,ر'ه أ%ب\راv: لسعته أ%ي

ضربته بإ,برتا. وف حديث أ%ساء بنت ع'م.ي\س: قيل لعلي: أ%ل تتزو�ج ابنة
رسول ال صلى ال عليه وسلم؟ فقال: مال ص.ف}راء ول بيضاء�، ولست

ب,مأ}ب'ور ف دين في'و.ر>ي با رسول� ال صلى ال عليه وسلم، عن، إن
ل4و�ل� من أ%سلم،؛ الأ}بور: من أ%برته العقرب' أ%ي ل%س.ع.ت\ه بإ,برتا،

يعن لست غي الصحيح الدين ول ال�ت�ه.م. ف ال3سلم ف%ي.ت.أ%ل9فن عليه
بتزويها إياي، ويروى بالثاء الثلثة وسنذكره. قال ابن ال4ثي: ولو روي:

.vلست بأ}بون، بالنون، لكان وجها
وال3ب\ر.ة وال1ئ}ب.ر.ة، ال4خية عن اللحيان: النميمة. والآب,ر':

النمائم وإفساد ذات1 البي؛ قال النابغة:
وذلك م1ن\ ق%و\ل� أ%تاك. أ%ق�ول�ه،

وم1ن\ د.س> أ%عدائي إ,ليك الآبرا
وال3ب\ر.ة�: ف%س3يل� ال�ق}ل يعن صغارها، وجعها إ,ب.ر¬ وإ,ب.رات؛

ال4خية عن كراع. قال ابن سيده: وعندي أ%نه ج.م\ع ج.م\ع� كح'م'رات
وط�ر'قات.وال1ئ}ب.ر: ما ر.ق� من الرمل؛ قال كثي عزة:

إ,ل ال1ئ}ب.ر الر�اب من الر�مل, ذي الغ.ضا
ت.راها؛ وقد أ%ق}و.ت\، حديثاv قدي'ها



وأ%ب_ر. ال4ث%ر: ع.ف9ى عليه من التراب. وف حديث الشeورى: أ%ن�
الستة لا اجتمعوا تكلموا فقال قائل منهم ف خطبته: ل ت'ؤب>روا آثار.كم
ف%ت'ول1ت'وا دينكم؛ قال ال4زهري: هكذا رواه الرياشي بإسناد له ف حديث
طويل، وقال الرياشي: الت�أ}ب,ي' التع\فية وم.ح\و ال4ثر، قال: وليس شيء من

الدواب ي'ؤ.ب>ر أ%ثره حت ل ي'ع\رف طريقه إ,ل التeف�ة، وهي ع.ناق
ال4رض؛ حكاه الروي ف الغريبي.

وف ترجة بأ%ر واب\ت.أ%ر. ال%رe قدميه قال أ%بو عبيد: ف البتئار
لغتان يقال ابتأ%ر\ت' وأ}ت.ب.ر\ت ابتئاراv وأ}ت1باراv؛ قال القطامي:

فإ,ن ل تأ}ت.ب,ر\ ر.ش.داv قريش¬،
فليس لسائ1ر, الناس, ائت1ب.ار'

يعن اصطناع الي والعروف وتقديه.
@أتر: ال�ت\ر'ور: لغة ف التeؤ\ر'ور مقلوب عنه.

@أثر: ال4ثر: بقية الشيء، والمع آثار وأ�ثور. وخرجت ف إ,ث}ره وف
أ%ث%ره أ%ي بعده. وأ}ت.ث%ر\ت'ه وت.أ%ث�ر\ته: تتبعت أ%ثره؛ عن الفارسي.

ويقال: آث%ر. كذا وكذا بكذا وكذا أ%ي أ%ت\ب.عه إ,ياه؛ ومنه قول متمم بن نويرة
يصف الغيث:

ف%آث%ر. س.ي\ل% الواد1ي_ي\ن, ب,د1ي.ة{،
ت'ر.ش>ح' و.س\م1ي�اv، من الن_ب\ت1، خ1ر\وعا

أ%ي أ%تبع مطراv تقدم بدية بعده.
وال4ثر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأ}ثي: إ,ب\قاء� ال4ثر ف

الشيء. وأ%ث�ر. ف الشيء: ترك فيه أ%ثراv. والثار': ال4ع\لم.
وال4ث1ي.ة� من الدواب�: العظيمة ال4ث%ر ف ال4رض بفها أ%و حافرها ب.ي�ن.ة

ال3ثار.ة. وحكى اللحيان عن الكسائي: ما ي'د\رى له أ%ي\ن. أ%ثر¬ وما
يدرى له ما أ%ث%ر¬ أ%ي ما يدرى أ%ين أ%صله ول ما أ%صله.

وال3ثار': ش1ب\ه' الش>مال ي'شد� على ض.ر\ع العنز ش1ب\ه ك1يس لئل
ت'عان%.

وال�ث}ر.ة، بالضم: أ%ن ي'س\ح.ى باطن خف البعي بديدة لي'ق}ت.ص�
أ%ثر'ه'. وأ%ث%ر. خف_ البعي يأ}ث�ر'ه أ%ث}راv وأ%ث9ر.ه: ح.ز_ه. وال4ث%ر':

س1م.ة ف باطن خف البعي ي'ق}ت.ف%ر' با أ%ث%ره'، والمع أ�ثور.
وال1ئ}ث%ر.ة والث©ؤ\ر'ور، على ت'فعول بالضم: حديدة ي'ؤ\ث%ر' با خف



البعي ليعرف أ%ثره' ف ال4رض؛ وقيل: ال�ث}رة والث©ؤ\ثور والث�أ}ثور،
كلها: علمات تعلها ال4عراب ف باطن خف البعي؛ يقال منه: أ%ث%ر\ت'

البعي.، فهو مأ}ثور، ورأ%يت أ�ثر.ت.ه' وث�ؤ\ث�وره أ%ي موضع أ%ث%ره من
ال4رض. وال4ث1ي.رة� من الدواب: العظيمة ال4ثر, ف ال4رض بفها أ%و

حافرها.وف الديث: من س.ر�ه أ%ن ي.ب\س'ط% ال� ف رزقه وي.ن\س.أ% ف أ%ث%ر,ه
فليصل رحه؛ ال4ث%ر': ال4جل، وسي به ل4نه يتبع العمر؛ قال زهي:

،Dوالرء� ما عاش مدود¬ له أ%م.ل
ل ي.ن\ت.هي العم\ر' حت ينتهي ال4ث%ر'

وأ%صله من أ%ث�ر. م.ش\ي'ه ف ال4رض، فإ,ن� من مات ل يبقى له أ%ث%ر¬
ول ي'رى ل4قدامه ف ال4رض أ%ثر؛ ومنه قوله للذي مر بي يديه وهو يصلي:

ق%ط%ع صلت.نا قطع ال أ%ثره؛ دعا عليه بالزمانة ل4نه إ,ذا ز.م1ن.
انقطع مشيه فانقطع أ%ث%ر'ه. وأ%ما م1يث%ر.ة� السرج فغي مهموزة.

وال4ث%ر: الب، والمع آثار. وقوله عز وجل: ونكتب ما قد�موا وآثارهم؛
أ%ي نكتب ما أ%سلفوا من أ%عمالم ونكتب آثارهم أ%ي م.ن سن� س'ن_ة ح.س.نة

ك�ت1ب له ثواب'ها، وم.ن سن_ س'ن_ة سيئة كتب عليه عقابا، وسنن النب،
صلى ال عليه وسلم، آثاره.

وال4ث}ر': مصدر قولك أ%ث%ر\ت' الديث آث�ر'ه إ,ذا ذكرته عن غيك. ابن
vوأ%ثار.ة vر'ه ويأ}ث1ر'ه أ%ث}را�سيده: وأ%ث%ر. الديث% عن القوم يأ}ث

وأ�ث}ر.ةv؛ ال4خية عن اللحيان: أ%نبأ%هم با س'ب,ق�وا فيه من ال4ث%ر؛
وقيل: حد�ث به عنهم ف آثارهم؛ قال: والصحيح عندي أ%ن ال�ث}رة السم وهي

ال%أ}ث%ر.ة� وال%أ}ث�ر.ة�. وف حديث علي� ف دعائه على الوارج: ول
ب.ق1ي. منكم آث1ر¬ أ%ي مب يروي الديث؛ وروي هذا الديث أ%يضاv بالباء

الوحدة، وقد تقدم؛ ومنه قول أ%ب سفيان ف حديث قيصر: لول أ%ن ي.أ}ث�ر'وا
عن الكذب أ%ي ي.ر\و'ون ويكون. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه حلف

بأ%بيه فنهاه النب، صلى ال عليه وسلم، عن ذلك، قال عمر: فما حلفت به
ذاكراv ول آثراv؛ قال أ%بو عبيد: أ%ما قوله ذاكراv فليس من الذكر بعد

النسيان إ,نا أ%راد متكلماv به كقولك ذكرت لفلن حديث كذا وكذا، وقوله ول
آث1راv يريد مباv عن غيي أ%نه حلف به؛ يقول: ل أ%قول إ,ن فلناv قال

وأ%ب ل أ%فعل كذا وكذا أ%ي ما حلفت به مبتدئاv من نفسي، ول رويت عن أ%حد
أ%نه حلف به؛ ومن هذا قيل: حديث مأ}ثور أ%ي ي'خ\ب,ر الناس' به بعض'هم



بعضاv أ%ي ينقله خلف عن سلف؛ يقال منه: أ%ث%ر\ت الديث، فهو م.أ}ثور وأ%نا
آثر؛ قال ال4عشى:

إ,ن الذي فيه ت.مار.ي\ت'ما
ب'ي>ن. للس_ام1ع, والث1ر,

ويروى ب.ي_ن.. ويقال: إ,ن الأ}ث�رة م.ف}ع'لة من هذا يعن الكرمة،
وإ,نا أ�خذت من هذا ل4نا يأ}ث�رها ق%ر\نD عن قرن أ%ي يتحدثون با. وف

حديث علي�، كر�م ال وجهه: ول%س\ت' بأ}ثور ف دين أ%ي لست من ي'ؤ\ث%ر'
عن شر� وتمة ف دين، فيكون قد وضع الأ}ثور م.و\ضع الأ}ثور عنه؛ وروي

هذا الديث بالباء الوحدة، وقد تقدم. وأ�ث}ر.ة� الع1ل}م, وأ%ث%ر.ته
وأ%ثار.ت'ه: بقية منه ت'ؤ\ث%ر' أ%ي تروى وتذكر؛ وقرئ: 

(* قوله: «وقرئ إل»
حاصل القراءات ست: أثارة بفتح أو كسر، وأثرة بفتحتي، وأثرة مثلثة

المزة مع سكون الثاء، فالثارة، بالفتح، البقية أي بقية من علم بقيت لكم من
علوم الولي، هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو المر به، وبالكسر

من أثار الغبار أريد منها الناظرة لنا تثي العان. والثرة بفتحتي
بعن الستئثار والتفرد، والثرة بالفتح مع السكون بناء مرة من رواية

الديث، وبكسرها معه بعن الثرة بفتحتي وبضمها معه اسم للمأثور الروي�
كالطبة اهـ ملخصاv من البيضاوي وزاده). أ%و أ%ث}ر.ة{ من ع1ل}م

وأ%ث%ر.ة{ من علم وأ%ثار.ة{، وال4خية أ%على؛ وقال الزجاج: أ%ثار.ةD ف معن
علمة ويوز أ%ن يكون على معن بقية من علم، ويوز أ%ن يكون على ما ي'ؤ\ث%ر'

من العلم. ويقال: أ%و شيء مأ}ثور من كتب ال4و_لي، فمن قرأ%:
أ%ثار.ة{، فهو الصدر مثل السماحة، ومن قرأ%: أ%ث%رة{ فإ,نه بناه على ال4ثر كما

قيل ق%ت.ر.ةD، ومن قرأ%: أ%ث}ر.ة{ فكأ%نه أ%راد مثل ال%ط}ف%ة
والر_ج\ف%ة1. وس.م1ن.ت1 ال3بل والناقة على أ%ثارة أ%ي على عتيق شحم كان قبل ذلك؛

قال الشماخ:
وذات1 أ%ثار.ة{ أ%ك%ل%ت\ عليه

ن.باتاv ف أ%ك1م_ت1ه1 ف%فارا
قال أ%بو منصور: ويتمل أ%ن يكون قوله أ%و أ%ثارة من علم من هذا ل4نا

سنت على بقية ش.ح\م كانت عليها، فكأ%نا ح.م.ل%ت شحماv على بقية شحمها.
وقال ابن عباس: أ%و أ%ثارة من علم إ,نه علم الط الذي كان أ�وت% بعض'



ال4نبياء. وسئل النب، صلى ال عليه وسلم، عن الط فقال: قد كان نب�
ي.خ'ط فمن وافقه خ.ط9ه أ%ي ع.ل1م. م.ن\ واف%ق. خ.ط©ه من ال%ط�اط1ي خ.ط�
ذلك النب�، عليه السلم، فقد عل1م. ع1ل}م.ه. وغ%ض1ب. على أ%ثار.ة{ قبل

ذلك أ%ي قد كان 
(* قوله: «قد كان إل» كذا بالصل، والذي ف مادة خ ط ط

منه: قد كان نب يط فمن وافق خطه علم مثل علمه، فلعل ما هنا رواية، وأي
مقدمة على علم من مبيض السودة). قبل ذلك منه غ%ض.ب¬ ث ازداد بعد ذلك

غضباv؛ هذه عن اللحيان. وال�ث}ر.ة والأ}ث%ر.ة والأ}ث�رة، بفتح الثاء
وضمها: الكرمة ل4نا ت'ؤ\ثر أ%ي تذكر ويأ}ث�ر'ها قرن عن قرن يتحدثون با،

وف الكم: ال%ك}ر'مة التوارثة. أ%بو زيد: مأ}ث�رةD ومآثر وهي القدم
ف السب. وف الديث: أ%ل إ,ن� كل دم ومأ}ث�ر.ة{ كانت ف الاهلية
فإ,نا تت ق%د.م.ي� هاتي؛ مآث1ر' العرب: مكار,م'ها ومفاخ1ر'ها الت ت'ؤ\ث%ر
عنها أ%ي ت'ذ}ك%ر وتروى، واليم زائدة. وآث%ر.ه: أ%كرمه. ورجل أ%ث1ي:

مكي م'ك}ر.م، والمع أ�ث%ر.اء� وال�نثى أ%ث1ي.ة.
وآث%ر.ه عليه: فضله. وف التنزيل: لقد آثرك ال علينا. وأ%ث1ر. أ%ن

يفعل كذا أ%ث%راv وأ%ث%ر وآث%ر.، كله: ف%ض�ل وق%د�م. وآث%ر\ت' فلناv على
نفسي: من ال3يثار. ال4صمعي: آث%ر\ت'ك إ,يثاراv أ%ي ف%ض_ل}ت'ك. وفلن

أ%ث1ي¬ عند فلن وذ�و أ�ث}ر.ة إ,ذا كان خاص�اv. ويقال: قد أ%خ.ذه بل
أ%ث%ر.ة وب,ل إ,ث}ر.ة وبل اس\ت1ئثار� أ%ي ل يستأ}ثر على غيه ول يأ}خذ

ال4جود؛ وقال الطيئة يدح عمر، رضي ال عنه:
ما آث%ر'وك. با إ,ذ ق%د_موك. لا،

لك1ن\ ل4ن\ف�س3ه,م\ كان.ت\ با ال3ث%ر'
أ%ي ال1ي.ر.ة� وال3يثار'، وكأ%ن� ال3ث%ر. جع ال3ث}ر.ة وهي

ال4ث%ر.ة؛ وقول ال4عرج الطائي:
أ%ران إ,ذا أ%م\ر¬ أ%ت.ى ف%ق%ض.يته،

ف%ز,ع\ت' إ,ل أ%م\ر� علي_ أ%ث1ي
قال: يريد الأ}ثور الذي أ%خ.ذ% فيه؛ قال: وهو من قولم خ'ذ} هذا

آث1راv. وشيء كثي أ%ث1ي¬: إ,تباع له مثل ب.ث1ي�.
واس\تأ}ث%ر. بالشيء على غيه: خص_ به نفسه واستبد_ به؛ قال ال4عشى:

اس\ت.أ}ث%ر. ال� بالوفاء3 وبالـ



ـع.د\ل,، وو.ل�ى ال%لم.ة الرجل
وف الديث: إ,ذا اس\تأ}ثر ال بشيء ف%ال}ه. عنه. ورجل أ%ث�ر¬، على
ف%ع'ل، وأ%ث1ر¬: يس\ت.أ}ثر على أ%صحابه ف الق%س\م. ورجل أ%ث}ر، مثال

ف%ع\ل�: وهو الذي ي.س\ت.أ}ث1ر على أ%صحابه، مفف؛ وف الصحاح أ%ي يتاج 
*)

قوله: «أي يتاج» كذا بالصل. ونص الصحاح: رجل أثر، بالضم على فعل بضم العي،
vإل). لنفسه أ%فعال vإذا كان يستأثر على أصحابه أي يتار لنفسه أخلقا

وأ%خلقاv ح.س.ن.ةv. وف الديث: قال لل4نصار: إ,نكم ست.ل}ق%و\ن%
ب.ع\دي أ%ث%ر.ةv فاص\بوا؛ ال4ث%ر.ة، بفتح المزة والثاء: السم من آث%ر.

ي'ؤ\ث1ر إ,يثاراv إ,ذا أ%ع\ط%ى، أ%راد أ%نه ي'س\ت.أ}ث%ر' عليكم ف%ي'ف%ض_ل
غي'كم ف نصيبه من الفيء. والستئثار': النفراد بالشيء؛ ومنه حديث عمر:

فوال ما أ%س\ت.أ}ث1ر' با عليكم ول آخ'ذ�ها دونكم، وف حديثة الخر
لا ذ�كر له عثمان للخلفة فقال: أ%خ\ش.ى ح.ف}د.ه وأ%ث%ر.ت.ه أ%ي إ,يثار.ه

:vوال4ث}ر.ة؛ وأ%نشد أ%يضا �وهي ال3ث}ر.ة�، وكذلك ال�ث}ر.ة
ما آثروك با إ,ذ قد_موك لا،

لكن با استأ}ثروا، إ,ذا كانت ال3ث%ر'
وهي ال�ث}ر.ى؛ قال:

ف%ق�ل}ت' له: يا ذ1ئ}ب' ه.ل لك. ف أ%خ�
ي'واس1ي ب,ل أ�ث}ر.ى ع.ل%ي\ك. ول ب'خ\ل,؟

وفلن أ%ثيي أ%ي خ'ل}صان. أ%بو زيد: يقال قد آث%ر\ت أ%ن أ%قول ذلك
أ�ؤ.اثر' أ%ث}راv. وقال ابن شيل: إ,ن آث%ر\ت. أ%ن} تأ}تينا فأ}تنا يوم كذا

وكذا، أ%ي إ,ن كان ل بد أ%ن تأ}تينا فأ}تنا يوم كذا وكذا. ويقال: قد
أ%ث1ر. أ%ن} ي.ف}عل% ذلك ال4مر أ%ي ف%رغ له وع.ز.م عليه. وقال الليث: يقال
لقد أ%ث1ر\ت' بأ%ن أ%فعل كذا وكذا وهو ه.مÒ ف ع.ز\م�. ويقال: افعل هذا

يا فلن آث1راv م�ا؛ إ,ن اخ\ت.ر\ت. ذلك الفعل فافعل هذا إ,م_ا ل.
واس\ت.أ}ثر. ال فلناv وبفلن إ,ذا مات، وهو من ي'رجى له النة ور'ج,ي. له

.�الغ'ف}ران
وال4ث}ر' وال3ث}ر' وال�ث�ر'، على ف�ع'ل�، وهو واحد ليس بمع:

ف1ر,ن\د' الس_يف1 ور.و\ن.ق�ه، والمع أ�ثور؛ قال عبيد بن ال4برص:
ون.ح\ن' ص.ب.ح\ن.ا عام1راv ي.و\م. أ%ق}ب.لوا



س'يوفاv، عليهن ال�ثور'، ب.وات1كا
وأ%نشد ال4زهري:

،Dكأ%ن_هم أ%س\ي'ف¬ ب,يض¬ ي.مان,ية
ع.ض\ب¬ م.ضار,ب'ها باق� با ال�ث�ر'

وأ%ث}ر' السيف: ت.س.ل}س'ل�ه وديباج.ت'ه؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب
من قوله:

فإ,ن>ي إ,ن أ%ق%ع\ ب,ك. ل أ�ه.لYك\،
ك%و.ق}ع السيف1 ذي ال4ث%ر, الف1ر,ن\د1

فإ,ن ثعلباv قال: إ,نا أ%راد ذي ال4ث}ر, فحركه للضرورة؛ قال ابن سيده:
ول ضرورة هنا عندي ل4نه لو قال ذي ال4ث}ر فسكنه على أ%صله لصار

مفاع.ل%ت'ن إ,ل مفاع1يلن، وهذا ل يكسر البيت، لكن الشاعر إ,نا أ%راد توفية
الزء فحرك لذلك، ومثله كثي، وأ%بدل الفرن\د. من ال4ث%ر. الوهري: قال

يعقوب ل يعرف ال4صمعي ال4ث}ر إ,ل بالفتح؛ قال: وأ%نشدن عيسى بن عمر
لفاف بن ندبة وندبة أ�م�ه:

ج.له.ا الصي\ق%ل�ون% فأ%خ'ل%ص'وها
خ1فاقاv، كل©ها ي.ت\قي بأ%ث}ر

أ%ي كلها يستقبلك بفرنده، وي.ت\ق1ي مفف من ي.ت_قي، أ%ي إ,ذا نظر
الناظر إ,ليها اتصل شعاعها بعينه فلم يتمكن من النظر إ,ليها، ويقال ت.ق%ي\ت'ه

أ%ت\قيه وات_ق%ي\ت'ه أ%ت_ق1يه. وسيف مأ}ثور: ف متنه أ%ث}ر، وقيل: هو
الذي يقال إ,نه يعمله الن وليس من ال4ث}ر, الذي هو الفرند؛ قال ابن

مقبل:إ,ن أ�ق%ي>د' بالأ}ث�ور, راح1ل%ت،
ول أ�بال، ولو كن_ا على س.ف%ر

قال ابن سيده: وعندي أ%ن� ال%أ}ثور م.ف}عول ل فعل له كما ذهب إ,ليه
أ%بو علي ف ال%ف}ؤ'ود الذي هو البان. وأ�ث}ر الوجه وأ�ث�ر'ه: ماؤه
ور.و\ن.ق�ه وأ%ث%ر' السيف: ض.ر\ب.ته. وأ�ث}ر ال�ر\ح: أ%ث%ره' يبقى بعدما

يبأ�. الصحاح: وال�ث}ر، بالضم، أ%ث%ر الرح يبقى بعد الب'رء، وقد يثقل مثل
ع'س\ر� وع'س'ر�؛ وأ%نشد:

عضب مضاربا باق� با ال�ثر
هذا العجز أ%ورده الوهري:
بيض¬ مضاربا باق� با ال4ثر



والصحيح ما أ%وردناه؛ قال: وف الناس من يمل هذا على الفرند. وال3ث}ر
وال�ث}ر: خ'لصة السم\ن إ,ذا س'ل1ئ% وهو ال%لص وال1لص، وقيل: هو

اللب إ,ذا فارقه السمن؛ قال:
وال3ث}ر. والض_ر\ب. معاv كالص1ي.ه

الص1ي.ة�: ح'ساء# يصنع بالتمر؛ وروى ال3يادي عن أ%ب اليثم أ%نه كان
يقول ال3ثر، بكسرة المزة، للصة السمن؛ وأ%ما فرند السيف فكلهم يقول

أ�ث}ر. ابن ب'زر'ج: جاء فلن على إ,ث}ر,ي وأ%ث%ري؛ قالوا: أ�ث}ر السيف،
مضموم: ج'ر\حه، وأ%ث%ر'ه، مفتوح: رونقه الذي فيه. وأ�ث}ر' البعي ف ظهره،

مضموم؛ وأ%ف}ع.ل ذلك آث1راv وأ%ث1راv. ويقال: خرجت ف أ%ث%ر,ه وإ,ث}ر,ه،
وجاء ف أ%ث%ر,ه1 وإت\3ر,ه، وف وجهه أ%ث}ر¬ وأ�ث}ر¬؛ وقال ال4صمعي:

ال�ث}ر، بضم المزة، من الرح وغيه ف السد يبأ� ويبقى أ%ث%ر'ه'. قال
شر: يقال ف هذا أ%ث}ر¬ وأ�ث}ر¬، والمع آثار، ووجهه إ,ثار¬، بكسر ال4لف.
قال: ولو قلت أ�ث�ور كنت مصيباv. ويقال: أ%ث�ر بوجهه وببينه السجود

وأ%ث�ر فيه السيف والض_ر\بة.
الفراء: ابد.أ} بذا آثراv م�ا، وآث1ر. ذي أ%ث1ي، وأ%ثي. ذي أ%ثي�

أ%ي ابد.أ} به أ%و_ل كل شيء. ويقال: اف}ع.ل}ه آث1راv ما وأ%ث1راv ما أ%ي
إ,ن كنت ل تفعل غيه فافعله، وقيل: افعله م'ؤثراv له على غيه، وما زائدة

vله م.ع\ني�ا vمتارا vوهي لزمة ل يوز حذفها، ل4ن معناه افعله آث1را
به، من قولك: آثرت أ%ن أ%فعل كذا وكذا. ابن ال4عراب: اف}ع.ل} هذا

آثراv م�ا وآثراv، بل ما، ولقيته آث1راv م�ا، وأ%ث1ر. ذات1 ي.د.ي\ن وذي
ي.د.ي\ن وآث1ر. ذ1ي أ%ث1ي أ%ي أ%و_ل كل شيء، ولقيته أ%و_ل ذ1ي أ%ث1ي�،

وإ,ث}ر. ذي أ%ث1ي�؛ وقيل: ال4ثي الصبح، وذو أ%ثي� و.ق}ت'ه؛ قال عروة بن
الورد:

فقالوا: ما ت'ر,يد'؟ ف%ق�ل}ت: أ%ل}ه'و
إ,ل ال3ص\باح, آث1ر. ذ1ي أ%ث1ي

vوحكى اللحيان: إ,ث}ر. ذ1ي أ%ث1ي.ي\ن وأ%ث%ر. ذ1ي أ%ث1ي.ي\ن وإ,ث}ر.ة
م�ا. البد ف قولم: خذ هذا آث1راv م�ا، قال: كأ%نه يريد أ%ن يأ}خ'ذ%

منه واحداv وهو ي'سام' على آخر فيقول: خ'ذ} هذا الواحد آث1راv أ%ي قد
آث%ر\ت'ك به وما فيه حشو ث س.ل} آخ.ر.. وف نوادر ال4عراب: يقال أ%ث1ر.

ف�لنD بق%و\ل كذا وكذا وط%ب,ن. وط%ب,ق. ود.ب,ق. ول%ف1ق. وف%ط1ن.، وذلك



إ,ذا إ,بصر الشيء وض.ر,ي. بعرفته وح.ذ1ق%ه.
وال�ث}ر.ة: الدب والال غي الرضية؛ قال الشاعر:

،vث}ر.ة�إ,ذا خاف. م1ن\ أ%ي\د1ي الواد1ث1 أ
كفاه' حار¬، من غ%ن,ي¼، م'ق%ي_د'

vث}ر.ة�ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم: إ,نكم ست.ل}ق%و\ن ب.ع\دي أ
فاصبوا حت ت.ل}ق%ون على الوض.

وأ%ث%ر الف%ح\ل� الناقة يأ}ث�ر'ها أ%ث}راv: أ%كث%ر. ض1رابا.
@أجر: ال4ج\ر': الزاء على العمل، والمع أ�جور. وال3جار.ة: من أ%ج.ر
ي.أ}ج,ر'، وهو ما أ%عطيت من أ%ج\ر ف عمل. وال4ج\ر: الثواب؛ وقد أ%ج.ر.ه

.vوآج.ر.ه ال إ,يارا vال يأ}ج'ر'ه ويأ}ج,ر'ه أ%ج\را
وأ}ت.ج.ر. الرجل�: تصد�ق وطلب ال4جر. وف الديث ف ال4ضاحي: ك�ل�وا

واد_خ1ر'وا وأ}ت.ج,روا أ%ي تصد�قوا طالب ل1ل4ج\ر, بذلك. قال: ول يوز
فيه ات_ج,روا بال3دغام ل4ن المزة ل تدغم ف التاء ل4ن_ه من ال4جر

ل من التجارة؛ قال ابن ال4ثي: وقد أ%جازه الروي ف كتابه واستشهد
عليه بقوله ف الديث الخر: إن9 رجلv دخل السجد وقد قضى النب، صلى ال

عليه وسلم، صلت.ه فقال: من ي.ت�ج,ر يقوم فيصلي معه، قال: والرواية
إ,نا هي يأ}ت.ج,ر، فإ,ن صح فيها يتجر فيكون من التجارة ل من ال4جر كأ%نه

بصلته معه قد حص_ل لنفسه ت1جارة أ%ي م.ك}س.باv؛ ومنه حديث الزكاة: ومن
أ%عطاها م'ؤ\ت.ج,راv با.

وف حديث أ�م سلمة: آج.ر.ن ال ف مصيبت وأ%خ\لف ل خ.ي\راv منها؛
آج.ر.ه ي'ؤ\ج,ر'ه إ,ذا أ%ثابه وأ%عطاه ال4جر والزاء، وكذلك أ%ج.ر.ه

ي.أ}ج'ر'ه ويأ}ج,ر'ه، وال4مر منهما آج,ر\ن وأ}ج'ر\ن. وقوله تعال: وآتيناه
أ%ج\ر.ه ف الدنيا؛ قيل: هو الذYك}ر السن، وقيل: معناه أ%نه ليس من

أ�مة من السلمي والنصارى واليهود والوس إل وهم يعظمون إ,براهيم، على
نبينا وعليه الصلة والسلم، وقيل: أ%ج\ر'ه ف الدنيا كون� ال4نبياء من
ولده، وقيل: أ%ج\ر'ه الولد' الصال. وقوله تعال: فبشره بغفرة وأ%ج\ر

.�كري؛ ال4جر الكري': النة
vفهو مأ}جور، وآجره، يؤجره إ,يارا ،vوأ%ج.ر. الملوك. يأ}ج'ر'ه أ%جرا

،vوج,ر'ه إ,يارا�ومؤاج.ر.ةv، وكلê حس.ن¬ من كلم العرب؛ وآجرت عبدي أ
فهو م'ؤ\ج.ر¬. وأ%ج\ر' الرأ%ة: م.ه\ر'ها؛ وف التنزيل: يا أ%يها النب



�إ,نا أ%حللنا لك أ%زواجك اللت آتيت أ�جورهن�. وآجرت1 ال4م.ة� الب.غ1ي_ة
نفس.ها مؤاج.ر.ةv: أ%باح.ت نفس.ها بأ%ج\ر�؛ وآجر ال3نسان% واستأ}جره.

وال4جي': الستأ}ج.ر'، وجعه أ�ج.راء�؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة:
وج.و\ن{ ت.ز\ل%ق' ال1د\ثان� فيه،
إ,ذا أ�ج.ر.اؤ'ه ن.ح.ط�وا أ%جابا

والسم منه: ال3جارة�. وال�ج\ر.ة�: الكراء. تقول: استأ}جرت' الرجل%،
فهو يأ}ج'ر'ن ثان% ح1ج.ج� أ%ي يصي أ%جيي. وأ�ت\ج.ر. عليه بكذا: من

ال�جرة؛ وقال أ%بو د.ه\ب.ل� ال�مح1ي، والصحيح أ%نه لمد بن بشي
الارجي:يا أ%ح\سن. الناس,، إ,ل9 أ%ن9 نائل%ها،

ق1د\ماv لن ي.ر\ت.جي معروفها، ع.س3ر'
وإ,نا د.ل©ها س1ح\ر¬ ت.صيد' به،
وإ,نا ق%ل}ب'ها للمشتكي ح.ج.ر'

هل ت.ذ}ك�رين؟ ول�ا أ%ن\س. عهدك�م'،
وقد\ ي.دوم. لعهد ال�ل�ة1 الذYك%ر'

ق%و\ل، ور.ك}ب'ك1 قد مالت عمائمه'م'،
وقد سقاهم بك%أ}س الن_وم.ة1 السهر':

يا ل%ي\ت أ%ن بأ%ثواب وراحلت
عبد¬ ل4هل1ك1، هذا الشهر.، م'ؤ\ت.ج.ر'

vي'عط1يك1 نافلة vإن كان ذا ق%د.را
من_ا وي.ح\ر,م'نا، ما أ%ن\ص.ف. الق%د.ر'

ج,ن>ي_ةD، أ%و\ ل%ها ج,نÒ ي'ع.لYم'ها،
ترمي القلوب. بقوس� ما لا و.ت.ر'

قوله: يا ليت أ%ن بأ%ثواب وراحلت أ%ي مع أ%ثواب. وآجرته الدار.:
أ%كريت'ها، والعامة تقول وأ%جر\ت'ه. وال�ج\ر.ة� وال3جار.ة� وال�جارة: ما
أ%ع\طيت. من أ%جر�. قال ابن سيده: وأ�رى ثعلباv حكى فيه ال4جارة،

بالفتح. وف التنزيل العزيز: على أ%ن تأ}ج'رن ثان ح1ج.ج�؛ قال الفر�اء�:
يقول أ%ن ت.ج\ع.ل% ثواب أ%ن ترعى علي_ غ%نمي ثان ح1ج.ج؛ وروى يونس:

معناها على أ%ن ت'ث1ب.ن على ال3جارة؛ ومن ذلك قول العرب: آجرك. ال� أ%ي
أ%ثابك ال. وقال الزجاج ف قوله: قالت إحداها يا أ%ب.ت1 استأ}ج,ر\ه'؛

أ%ي اتذه أ%جياv؛ إ,ن خي. م.ن اس\تأ}جرت. الق%ويe ال4مي'؛ أ%ي خي.



من استعملت م.ن\ ق%و,ي. على ع.م.ل1ك. وأ%د_ى ال4مانة. قال وقوله: على
أ%ن تأ}ج'ر.ن ثان% ح1ج.ج أ%ي تكون أ%جياv ل. ابن السكيت: يقال أ�ج,ر.

فلنD خسةv من و.ل%د1ه أ%ي ماتوا فصاروا أ%ج\ر.ه'.
وأ%ج,ر.ت\ يد'ه تأ}ج'ر وت.أ}ج,ر' أ%ج\راv وإ,جاراv وأ�جوراv: ج'ب,ر.ت\

على غي استواء فبقي لا ع.ث}م¬، وهو م.ش.ش¬ كهيئة الورم فيه أ%و.د¬؛
وآج.ر.ها هو وآج.ر\ت'ها أ%نا إ,ياراv. الوهري: أ%ج.ر. العظم' يأ}ج'ر
ويأ}ج,ر' أ%ج\راv وأ�جوراv أ%ي برئ. على ع.ث}م�. وقد أ�ج,ر.ت\ يد'ه أ%ي

ج'ب,ر.ت\، وآج.ر.ها ال� أ%ي جبها على ع.ث}م�. وف حديث دي.ة الت_ر\ق�و.ة1:
إ,ذا ك�س3ر.ت ب.عيان1، فإ,ن كان فيها أ�جور¬ فأ%ربعة أ%ب\ع1ر.ة؛

ال�ج'ور' مصدر' أ�ج,ر.ت\ يد'ه ت'ؤ\ج.ر' أ%ج\راv وأ�جوراv إ,ذا ج'بت على ع'ق}د.ة
وغي استواء فبقي لا خروج عن هيئتها.

وال1ئ}جار': ال1خ\راق' كأ%نه ف�ت1ل% ف%ص.ل�ب. كما ي.ص\ل�ب' العظم
البور؛ قال ال4خطل:

والو.ر\د' ي.ر\د1ي ب,ع'ص\م� ف ش.ر,يد1ه1م،
كأ%نه لعب¬ يسعى ب,م1ئ}جار,

الكسائي: ال3جارة� ف قول الليل: أ%ن تكون القافية� طاء وال�خرى
Dج,ر. الك%س\ر' إ,ذا ج'ب,ر. على غي استواء�؛ وهو ف1ع.ال%ة�دالv. وهذا من أ

من أ%ج.ر. يأ}ج'ر كال3مارة1 من أ%م.ر..
وال�ج'ور' والي.أ}ج'ور' والج'3ر'ون وال�ج'رe والج'رe والج'3ر':

طبيخ' الطي، الواحدة، بالاء، أ�ج'ر_ةD وآج'ر_ةD وآج,ر_ة؛ أ%بو عمرو:
هو الج'ر، مفف الراء، وهي الج'ر.ة. وقال غيه: آج,ر¬ وآج'ور¬، على

فاع'ول، وهو الذي يبن به، فارسي معر�ب. قال الكسائي: العرب تقول آج'ر_ة
Dوجعها أ%ج'ر¬، وآج'ورة Dوجعها آج'ر¬، وأ%ج'ر.ة �وآج'ر_ للجمع، وآج'ر.ة

وجعها آج'ور¬.
وال3ج_ار': الس_طح، بلغة الشام والجاز، وجع ال3ج_ار أ%جاج,ي'

.Dسطح ليس عليه س'ت\ر.ة �وأ%جاج,ر.ةD. ابن سيده: وال3ج_ار وال3ج_ارة
وف الديث: من بات على إ,ج_ار� ليس حوله ما ي.ر'د' قدميه فقد ب.ر,ئ%ت\

منه الذم_ة. ال3ج_ار'، بالكسر والتشديد: الس_طح' الذي ليس حوله ما
ي.ر'د' الساق1ط% عنه. وف حديث ممد بن مسلمة: فإ,ذا جارية من ال4نصار على

إ,ج_ار� لم؛ وال4ن\جار'، بالنون: لغة فيه، والمع ال3ناج,ي'. وف



حديث الجرة: ف%ت.ل%ق�ى الناس' رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، ف السوق
وعلى ال4جاجي, وال4ناج,ي,؛ يعن السطوح.، والصواب' ف ذلك

ال3ج_ار.ابن السكيت: ما زال ذلك إ,ج>ياه' أ%ي عادته.
ويقال ل�م إ,سعيل%: هاج.ر' وآج.ر'، عليهما السلم.

@أخر: ف أ%ساء ال تعال: الخ1ر' والؤخ_ر'، فالخ1ر' هو الباقي بعد
فناء خلق1ه كله ناطق1ه وصامت1ه، والؤخ>ر' هو الذي يؤخر ال4شياء4

ف%يضع'ها ف مواض1عها، وهو ضد� ال�ق%د_م,، وال�خ'ر' ضد الق�د'م,. تقول:
مضى ق�د'ماv وت.أ%خ_ر. أ�خ'راv، والتأ%خر ضد� التقد�م؛ وقد ت.أ%خ_ر. عنه

ت.أ%خeراv وت.أ%خeر.ةv واحدةv؛ عن اللحيان؛ وهذا مطرد، وإ,نا ذكرناه
ل4ن اطYراد مثل هذا ما يهله من ل د'ر\ب.ة له بالعربية.

وأ%خ_ر\ت'ه فتأ%خ_ر.، واستأ}خ.ر. كتأ%خ_ر. وف التنزيل: ل يستأ}خرون
ساعة ول يستقدمون؛ وفيه أ%يضاv: ولقد ع.ل1منا الستقدمي منكم ولقد

علمنا الستأ}خرين.؛ يقول: علمنا من ي.ستقد1م منكم إ,ل الوت ومن ي.ستأ}خر'
عنه، وقيل: ع.ل1منا م'ستقدمي ال�مم وم'س\تأ}خ1ريها، وقال ثعلب¬: ع.لمنا

من يأ}ت منكم إ,ل السجد متقد>ماv ومن يأ}ت متأ%خ>راv، وقيل: إ,نا
كانت امرأ%ةD ح.س\ن.اء� ت'صلي خ.ل}ف. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،

فيمن يصلي ف النساء، فكان بعض' من ي'صلي ي.تأ%خ_ر' ف أ%واخ1ر, الصفوف،
فإ,ذا سجد اطلع إليها من تت إ,بطه، والذين ل يقص1دون هذا القص1د.

إ,نا كانوا يطلبون التقد�م ف الصفوف لا فيه من الفضل. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال له: أ%خ>ر\ عن يا عمر'؛

يقال: أ%خ_ر. وتأ%خ_ر. وق%د_م. وتق%د_م. بعنÝى؛ كقوله تعال: ل
ت'ق%د>موا بي ي.د.ي ال ورسوله؛ أ%ي ل تتقدموا، وقيل: معناه' أ%خ_ر عن

ر.أ}ي.ك. فاخت'ص1ر إ,يازاv وبلغة. والتأ}خي': ضدe التقدي.
وم'ؤ.خ_ر' كل شيء، بالتشديد: خلف م'ق%د_م1ه. يقال: ضرب م'ق%د_م. رأ}سه

ومؤ.خ_ره. وآخ1ر.ة� العي. وم'ؤ\خ1ر'ها ومؤ\خ1ر.ت'ها: ما و.ل% اللYحاظ%، ول
يقال� كذلك إ,ل ف مؤ.خ_ر, العي. وم'ؤ\خ1ر' العي مثل م'ؤم1ن�: الذي

يلي الصeد\غ%، وم'ق}د1م'ها: الذي يلي ال4نف.؛ يقال: نظر إ,ليه
ب,م'ؤ\خ1ر, عينه وب'ق}د1م, عينه؛ وم'ؤ\خ1ر' العي ومقد1م'ها: جاء ف العي

بالتخفيف خاصة.
وم'ؤ\خ1ر.ة� الر_ح\ل وم'ؤ.خ_ر.ت'ه وآخ1ر.ته وآخ1ره، كله: خلف



قاد1مته، وهي الت ي.س\تن,د' إ,ليها الراكب. وف الديث: إ,ذا وض.ع. أ%حدك�م بي
يديه م1ثل% آخ1رة الرحل, فل يبال م.ن\ مر_ وراء4ه؛ هي بالد� الشبة
الت ي.س\تن,د' إ,ليها الراكب من كور البعي. وف حديث آخ.ر.: م1ث}ل%

مؤ\خرة؛ وهي بالمز والسكون لغة قليلة ف آخ1ر.ت1ه، وقد منع منها بعضهم ول
يشد�د. وم'ؤ\خ1ر.ة السرج: خلف' قاد1مت1ه. والعرب تقول: واس1ط� الرحل
للذي جعله الليث قاد1م.ه. ويقولون: م'ؤ\خ1ر.ة� الرحل وآخ1ر.ة الرحل؛ قال

يعقوب: ول تقل م'ؤ\خ1ر.ة. وللناقة آخ1ر.ان وقادمان: فخ1ل}فاها القد_مان1
قادماها، وخ1ل}فاها الؤ.خ_ران آخ1راها، والخ1ران من ال4خ\لف: اللذان

يليان الفخ1ذ%ين؛ والخ1ر': خلف' ال4و_ل، وال�نث%ى آخ1ر.ةD. حكى
ثعلب¬: هن_ ال4و_لت' دخولv والخ1رات' خروجاv. ال4زهري: وأ%م_ا

الخ1ر'، بكسر الاء، قال ال عز وجل: هو ال4و_ل والخ1ر والظاهر والباطن.
روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال وهو ي'م.ج>د ال: أنت

ال4و_ل� فليس قبلك شيء# وأ%نت الخ1ر' فليس بعد.ك شيء. الليث: الخ1ر'
والخرة نقيض التقد�م والتقد>مة، والستأ}خ1ر' نقيض الستقدم، والخ.ر،

بالفتح: أ%حد الشيئي وهو اسم على أ%ف}ع.ل%، وال�نثى أ�خ\ر.ى، إ,ل�
أ%ن� فيه معن الصفة ل4ن� أ%فعل من كذا ل يكون إ,ل ف الصفة.

والخ.ر' بعن غ%ي كقولك رجلD آخ.ر' وثوب آخ.ر'، وأ%صله أ%ف}ع.ل� من
الت_أ%خeر، فلما اجتمعت هزتان ف حرف واحد است'ث}ق1لتا فأ�بدلت الثانية
أ%لفاv لسكونا وانفتاح ال�ول قبلها. قال ال4خفش: لو جعل}ت. ف الشعر
آخ1ر مع جابر لاز؛ قال ابن جن: هذا هو الوجه القوي ل4نه ل يقق'

أ%حد¬ هزة آخ1ر، ولو كان تقيقها حسناv لكان التحقيق' حقيقاv بأ%ن ي'سمع
فيها، وإ,ذا كان بدلv البتة وجب أ%ن ي'ج\رى على ما أ%جرته عليه العرب' من

مراعاة لفظه وتنزيل هذه المزة منزلة% ال4ل1ف1 الزائدة الت ل حظ�
فيها للهمز نو عال1م وصاب,ر�، أ%ل تراهم لا كس_روا قالوا آخ1ر¬

وأ%واخ1ر'، كما قالوا جاب,ر¬ وجواب,ر'؛ وقد جع امرؤ القيس بي آخ.ر. وق%يصر.
توه_م. ال4ل1ف. هزةv قال:

،vإ,ذا نن' ص1ر\نا خ.م\س. ع.ش\ر.ة% ليلة
وراء4 ال1ساء3 م1ن\ م.د.اف1ع, ق%ي\ص.ر.ا

إ,ذا ق�لت': هذا صاحب¬ قد ر.ض1يت'ه،
وق%ر_ت\ به العينان1، ب'د�ل}ت' آخ.را



وتصغي' آخ.ر أ�و.ي\خ1ر¬ ج.ر.ت1 ال4ل1ف' الخففة� عن المزة م.ج\ر.ى
أ%ل1ف1 ض.ار,ب�. وقوله تعال: فآخ.ر.ان يقومان1 مقام.هما؛ فس_ره ثعلب¬

فقال: فمسلمان يقومان1 مقام. النصرانيي, يلفان أ%نما اخ\ت.انا ث
ي'ر\ت%ع' على النصران,ي>ي\ن، وقال الفراء: معناه أ%و آخ.ران1 من غي د1ين,ك�م\

من النصارى واليهود1 وهذا للسفر والضرورة ل4نه ل توز' شهادة� كافر�
على مسلم� ف غي هذا، والمع بالواو والنون، وال�نثى أ�خرى. وقوله عز

وجل: ول% فيها مآرب' أ�خرى؛ جاء على لفظ صفة1 الواحد1 ل4ن مآرب. ف معن
جاعة{ أ�خرى من الاجات1 ول4نه رأ�س آية، والمع أ�خ\ر.يات¬ وأ�خ.ر'.

وقولم: جاء ف أ�خ\ر.ي.ات1 الناس, وأ�خرى القوم, أ%ي ف أ%خ1ره1م؛
وأ%نشد:أ%نا الذي و'ل1د\ت' ف أ�خرى ال3بل}

وقال الفراء� ف قوله تعال: والرسول� يدعوكم ف أ�خراكم؛ م1ن. العرب,
م.ن\ ي.قول� ف أ�خ.رات1ك�م\ ول يوز' ف القراءة1. الليث: يقال هذا

آخ.ر' وهذه أ�خ\ر.ى ف التذكي والتأ}نيث1، قال: وأ�خ.ر' جاعة أ�خ\ر.ى. قال
الزجاج ف قوله تعال: وأ�خ.ر' من شكله أ%زواج¬؛ أ�خ.ر' ل ينصر,ف' ل4ن

وحدان.ها ل تنصر,ف'، وهو أ�خ\رÝى وآخ.ر'، وكذلك كل© جع على ف�ع.ل ل
ينصر,ف' إ,ذا كانت و'حدان'ه ل تنصر,ف' م1ثل� ك�ب.ر. وص'غ.ر.؛ وإذا كان

ف�ع.لD جعاv ل1ف�ع\لة{ فإ,نه ينصر,ف' نو س'ت\ر.ة{ وس'ت.ر� وح'ف}ر.ة{
وح'ف}ر�، وإذا كان ف�ع.لD اساv مصروفاv عن فاع1ل� ل ينصر,ف\ ف العرفة

وي.ن\ص.ر,ف' ف الن_ك1ر.ة1، وإذا كان اساv ل1طائ1ر� أ%و غيه فإ,نه ينصرف'
نو س'ب.د{ وم'ر�ع�، وما أ%شبههما. وقرئ: وآخ.ر' من شكل1ه أ%زواج¬؛ على

الواحد1. وقوله: وم.ن.اة% الثال1ث%ة% ال�خرى؛ تأ}نيث الخ.ر، ومعن
آخ.ر' شيء# غي' ال4و�ل,؛ وقول� أ%ب الع1يال,:

إ,ذا س.ن.ن' الك%ت1يب.ة ص.ـ
ـد_، عن أ�خ\رات1ها، الع'ص.ب'

قال السeك�ريe: أ%راد أ�خ\ر.يات1ها فحذف؛ ومثله ما أ%نشده ابن
ال4عراب:

ويت_قي الس_يف. بأ�خ\رات1ه،
م1ن\ دون1 ك%ف_ الار, وال1ع\ص.م,

قال ابن جن: وهذا مذهب' الب.غداد1يي.، أ%ل ت.راهم ي'جيز'ون ف تثنية
ق1ر\ ق1ر_ى ق1ر\ ق1ر_ان1، وف نو ص.ل%خ\د.ى ص.ل%خ\دان1؟ إ%ل� أ%ن�



هذا إ,ن_ما هو فيما طال من الكلم، وأ�خ\ر.ى ليست بطويلة{. قال: وقد
�يكن' أ%ن تكون أ�خ\رات'ه واحدةv إ,ل� أ%ن� ال4ل1ف. مع الاء� تكون

لغي التأ}نيث1، فإ,ذا زالت الاء� صارت1 ال4لف' حينئذ للتأ}نيث1، ومثل�ه'
ب'ه\م.اةD، ول ي'نكر' أ%ن تقد_ر. ال4ل1ف' الواحدة� ف حال%ت.ي\ن,

ث1ن\ت.ي\ن, تقديرين, اثني,، أ%ل% ترى إ,ل قولم ع.ل}ق%اةD بالتاء؟ ث قال
العجاج:

ف%ح.ط� ف ع.ل}ق%ى وف م'ك�ور
فجعلها للتأ}نيث ول يصر,ف\. قال ابن سيده: وحكى أ%صحاب'نا أ%ن� أ%با

عبيدة قال ف بعض كلمه: أ�راهم كأ%صحاب, التصريف1 يقولون إ,ن� علمة
التأ}نيث1 ل تدخل� على علمة التأ}نيث1؛ وقد قال العجاج:

فحط ف علقى وف مكور
فلم يصر,ف\، وهم مع هذا يقولون ع.ل}ق%اة، فبلغ ذلك أ%با عثمان% فقال:
إن� أ%با عبيدة أ%خفى م1ن أ%ن ي.عر,ف مثل هذا؛ يريد ما تقد_م ذكره' من

اختلف1 التقديرين ف حال%ي\ن, متل1في,. وقول�ه'م: ل أ%ف}عله' أ�خ\ر.ى
الليال أ%ي أ%بداv، وأ�خ\ر.ى النون1 أ%ي آخ1ر. الدهر,؛ قال:

،Dأ%و ثلثة Dوما القوم' إ,ل� خسة
ي.خ'وتون% أ�خ\ر.ى القوم, خ.و\ت. ال4جادل,

أ%ي م.ن\ كان ف آخ1رهم. وال4جادل�: جع أ%ج\دل� الص_ق}ر. وخ.و\ت'
الباز,ي: انقضاض'ه' للصيد1؛ قال ابن' ب.ر>ي: وف الاشية شاهد¬ على أ�خ\ر.ى
النون1 ليس من كلم الوهري�، وهو لكعب بن مال1ك{ ال4نصار,ي�، وهو:

أ%ن ل تزالوا، ما ت.غ.ر_د. طائ1ر¬
أ�خ\ر.ى النون1، م.والياv إ,خوانا

قال ابن بري: وقبله:
أ%ن.سي,ت'م' ع.ه\د. الن_ب> إ,ليك�م'،
ولقد أ%ل%ظ� وأ%ك�د. ال4ي\مانا؟

وأ�خ.ر': جع أ�خ\ر.ى، وأ�خ\ر.ى: تأ}نيث� آخ.ر.، وهو غي' مصروف{. وقال
تعال: ق1عد_ةD من أ%يام� أ�خ.ر.، ل4ن أ%ف}ع.ل% الذي معه م1ن\ ل

ي'ج\م.ع' ول يؤن_ث� ما دام. ن.ك1ر.ةv، تقول�: مررت' برجل� أ%فضل% منك
وبامرأ%ة{ أ%فضل منك، فإ,ن أ%د\خ.ل}ت. عليه ال4ل1ف. والل%م أ%و أ%ضفت.ه

ث%ن\ي_ت. وج.م.ع.ت. وأ%ن_ث}ت، تقول�: مررت' بالرجل, ال4فضل, وبالرجال



ال4فضل1ي. وبالرأ%ة الف�ض\لى وبالنساء3 الف�ض.ل,، ومررت' بأ%فض.له,م
وبأ%فض.ل1يه,م وب,ف�ض\له'ن_ وبف�ض.ل1ه,ن_؛ وقالت امرأ%ةD من العرب: ص'غ\راها

م'ر_اها؛ ول يوز أ%ن تقول: مررت' برجل� أ%فضل% ول برجال� أ%فض.ل%
ول بامرأ%ة{ ف�ض\ل%ى حت تصل%ه بن\ أ%و ت'د\خ1ل% عليه ال4لف. واللم.

وها يتعاقبان عليه، وليس كذلك آخ.ر' ل4نه يؤن_ث� وي'ج\م.ع' بغي, م1ن\،
وبغي ال4لف واللم,، وبغي ال3ضافة1، تقول�: مررت' برجل آخر وبرجال
وآخ.ر,ين، وبامرأ%ة أ�خ\ر.ى وبنسوة أ�خ.ر.، فلما جاء معدولv، وهو صفة،

م'ن,ع. الصرف. وهو مع ذلك جع¬، فإ,ن س.م_ي\ت. به رجلv صرفت.ه ف
الن_ك1ر.ة عند ال4خفش,، ول ت.صرف}ه عند سيبويه؛ وقول ال4عشى:

وع'لYق%ت\ن أ�خ.ي\ر.ى ما ت'لئ1م'ن،
�فاج\ت.م.ع. ال�بe ح'بÒ كل©ه خ.ب.ل

تصغي' أ�خ\ر.ى.
وال�خ\ر.ى والخ1ر.ة�: دار' البقاء3، صفةD غالبة. والخ1ر' بعد.

vخ.ر.ة�ال4و_ل,، وهو صفة، يقال: جاء أ%خ.ر.ةv وب,أ%خ.ر.ة{، بفتح الاء3، وأ
وبأ�خ.رة{؛ هذه عن اللحيان برف{ وبغي حرف{ أ%ي آخر. كلY شيء�. وف
الديث: كان رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يقول�: ب,أ%خ.ر.ة{ إ,ذا أ%راد

أ%ن يقوم. من الل1س, كذا وكذا أ%ي ف آخ1ر جلوسه. قال ابن ال4ثي:
ويوز أ%ن يكون ف آخ1ر, عمر,ه، وهو بفتح المزة والاء�؛ ومنه حديث أ%ب

.vهريرة: لا كان ب,أ%خ.ر.ة{ وما ع.ر.ف}ت'ه' إ,ل� بأ%خ.ر.ة{ أ%ي أ%خيا
vوإ,خر,ي�ا vخ\ر,ي�ا�ويقال: لقيت'ه أ%خياv وجاء أ�خ'راv وأ%خياv وأ

وآخ1ر,ي�اv وبآخ1ر.ة{، بالد�، أ%ي آخ1ر. كلY شيء، وال�نثى آخ1ر.ةD، والمع
أ%واخ1ر'. وأ%تيت'ك. آخ.ر مرتي, وآخ1ر.ة% مرتي,؛ عن ابن ال4عراب،

�ول يفسر آخ.ر مرتي ول آخر.ة% مرتي؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نا الر_ة
الثانية� من الر_تي.

وس\ق_ ثوب.ه أ�خ'راv ومن أ�خ'ر� أ%ي من خلف؛ وقال امرؤ القيس يصف'
:vح1ج\را vفرسا

،Dب.د\ر.ة Dوعي¬ لا ح.د\ر.ة
شق�ت\ مآق1يه,ما م1ن\ أ�خ'ر\

وعي ح.د\ر.ةD أ%ي م'ك}ت.ن,ز.ةD ص'ل}بة. والب.د\ر.ة�: الت ت.ب\د'ر
بالنظر، ويقال: هي التامة كالب.د\ر,. ومعن ش'ق�ت\ من أ�خ'ر�: يعن أ%نا



مفتوحة كأ%نا ش'ق�ت\ من م'ؤ\خ1ر,ها. وبعت'ه س1ل}ع.ة ب,أ%خ1ر.ة{ أ%ي
بن.ظ1ر.ة{ وتأ}خي� ونسيئة، ول يقال�: ب,ع\ت'ه التاع. إ,خ\ر,ي�اv. ويقال ف

الشتم: أ%ب\ع.د. ال� ال4خ1ر.،بكسر الاء وقصر ال4ل1ف، وال4خ1ي. ول
تقول�ه لل�نثى. وحكى بعضهم: أ%ب\ع.د. ال� الخ1ر.، بالد، والخ1ر'

وال4خ1ي' الغائب'. شر ف قولم: إ,ن9 ال4خ1ر. ف%ع.ل% كذا وكذا، قال
ابن شيل: ال4خ1ر' الؤ'خ_ر,� الطروح'؛ وقال شر: معن الؤ'خ_ر,

ال4ب\ع.د'؛ قال: أ�راهم أ%رادوا ال4خ1ي. فأ%ن\د.روا الياء.
وف حديث ماع1ز�: إ,ن� ال4خ1ر. قد زن؛ ال4خ1ر'، بوزن الك1ب,د، هو
ال4بعد' التأ%خ>ر' عن الي. ويقال: ل مرحباv بال4خ1ر أ%ي بال4بعد؛

ابن السكيت: يقال نظر إ,ل� ب,م'ؤ'خ1ر, عين,ه. وض.ر.ب. م'ؤ'خ_ر. رأ}س1ه،
وهي آخ1ر.ة� الرحل,. وال1ئخار': النخلة� الت يبقى حل�ها إل آخ1ر,

الص>رام: قال:
ترى الغ.ض1يض. ال�وق%ر. ال1ئخارا،

vم1ن و.ق}ع1ه، ي.ن\ت.ث1ر' انتثارا
ويروى: ترى الع.ض1يد. والع.ض1يض.. وقال أ%بو حنيفة: الئخار' الت يبقى

�ح.م\ل�ها أ%ل آخ1ر, الشتاء، وأ%نشد البيت أ%يضاv. وف الديث: السأ%لة
أ%خ1ر' ك%س\ب, الرء3 أ%ي أ%رذ%ل�ه وأ%دناه'؛ ويروى بالد�، أ%ي أ%ن9

السؤال% آخ1ر' ما ي.ك}ت.س3ب' به الرء� عند العجز عن الكسب.
@أدر: ال�د\ر.ة�، بالضم: نفخةD ف ال�ص\ية1؛ يقال: رجل آد.ر' ب.ي\ن'

ال4د.ر,. غي'ه: ال4د.ر' والأ}د'ور' الذي ي.ن\ف%ت1ق' ص1فاق�ه' في.قع'
ق�ص\ب'ه ول ي.ن\ف%ت1ق' إ,ل� من جانبه ال4يسر,، وقيل: هو الذي ي'صيبه'

ف%ت\ق¬ ف إ,حدى ال�ص\يتي,، ول يقال امرأ%ةD أ%د\راء�، إ,ما ل4نه ل
،vي'س\م.ع\، وإ,ما أ%ن يكون لختلف ال1ل}ق%ة؛ وقد أ%د1ر. يأ}د.ر' أ%د.را

�فهو آد.ر'، والسم ال�د\ر.ة�؛ وقيل: الد.ر.ة� ال�ص\ي.ة�، وال�ص\ي.ة
ال4د\راء�: العظيمة� من غي ف%ت\ق�. وف الديث: أ%ن� رجلv أ%تاه وبه

أ�د\ر.ةD، فقال: ائ}ت1 ب,ع'س¼، فح.سا م.ج_ه فيه، وقال: ان\ت.ض1ح\ به،
فذهبت عنه ال�د\ر.ة�. ورجل آد.ر': ب.ي\ن' ال4د.ر.ة1، بفتح المزة

والدال، وهي الت تسميها الناس' الق%ي\ل%ة%. ومنه الديث: إ,ن بن إ,سرائيل%
كانوا يقولون% إ,ن موسى آد.ر'، من أ%جل أ%نه كان ل يغت.سل إ,ل� وحد.ه.
وفيه نزل قوله تعال: ول تكونوا كالذين آذ%و\ا موسى (الية). الليث:



ال4د.ر.ة� وال4د.ر' مصدران، وال�د\ر.ة� اسم تلك الن\ت.ف1خ.ة، والد.ر'
ن.ع\ت¬.

@أرر: ال3ر.ار' وال4رe: غ�ص\ن¬ من شوك أ%و ق%تاد{ ت'ض\ر.ب' به ال4رض'
حت تلي. أ%طراف�ه ث ت.ب'ل©ه وت.ذ�رe عليه م1لحاv، ث ت'دخ1ل�ه ف
.vها أ%ر�اeر.ح1م الناقة1 إ,ذا مار.ن.ت\ فلم ت.ل}ق%ح\، وقد أ%ر_ها ي.ؤ'ر

قال الليث: ال3رار' ش1به' ظ�ؤ'ر.ة{ ي.ؤ'رe با الراعي ر.ح1م. الناقة1
إ,ذا مار.ن.ت\، ومار.ن.ت'ها أ%ن% ي.ض\ر,ب.ها الف%حل� فل ت.ل}ق%ح..

قال: وتفسي' قوله ي.ؤ'رeها الراعي هو أ%ن ي'د\خ1ل% ي.د.ه ف ر.ح1ها
،vإ,رارا �أ%و ي.ق}ط%ع. ما هناك ويعاله. وال4رe: أ%ن ي.أ}خ'ذ% الرجل

وهو غصن¬ من شوك الق%تاد1 وغيه، ويفع.ل% به ما ذكرناه. وال4رe: الماع.
وف خطبة علي�، كر�م ال تعال وجهه: ي'ف}ضي كإ,فض\اء� الد>ي.كة1

:vها أ%ر�اeالماع. وأ%ر_ الرأ%ة% ي.ؤ'ر :eب,ملق1ح1ه؛ ال4ر eوي.ؤ'ر
ن.كحها. غيه: وأ%ر_ فلن إ,ذا ش.ف}ت.ن.؛ ومنه قوله:

وما الن_اس' إ,ل� آئ1ر¬ وم.ئ1ي'
قال أ%ب'و منصور: معن ش.ف}ت.ن. ناك%ح. وجام.ع، جعل أ%ر_ وآر. بعنÝى

واح1د. أ%بو عبيد: أ%ر.ر\ت' الرأ%ة% أ%و'رeها أ%ر�اv إ,ذا نكحتها. ورجل
م1ئ%رe: كثي النكاح؛ قالت بنت ال�مار,س أ%و ال4غ}لب:

ب.ل�ت\ به ع'لب,طاv م1ئ%ر�ا،
ض.خ\م. الك%راديس و.أ%ي ز,ب,ر�ا

أ%بو عبيد: رجل م1ئ%ر¬ أ%ي كثي النكاح مأ}خوذ من ال4ي\ر؛ قال
ال4زهري: أ%قرأ%نيه ال3ياديe عن شر ل4ب عبيد، قال: وهو عندي تصحيف والصواب

م1يأ%ر¬، بوزن م1يع.ر�، فيكون حينئذ{ م1ف}ع.لv من آر.ها ي.ئ1ي'ها
أ%ي\راv؛ وإ,ن جعلته من ال4ر> قلت: رجل م1ئ1رe؛ وأ%نشد أ%بو بكر بن ممد بن

دريد أ%بيات بنت المارس أ%و ال4غلب.
والي'ؤ'ر'ور':ال1ل}واز'، وهو من ذلك عند أ%ب علي.

وال4رير': حكاية صوت الاج,ن عند الق1مار, والغ.ل%بة، يقال: أ%ر_
يأ%رe أ%ريراv. أ%بو زيد: ائ}ت.ر_ الرجل ائ}ت1راراv إ,ذا است\ع.ج\ل؛ قال
.eأ%بو منصور: ل أ%دري هو بالزاي أ%م بالراء؛ وقد أ%ر_ ي.ؤ'ر

وأ%ر_ س.ل}ح.ه أ%ر�اv وأ%ر_ هو ن.ف}س'ه إ,ذا اس\ت.ط}ل%ق. حت يوت..
وأ%ر\أ%ر\: من د'عاء3 الغنم.



@أزر: أ%ز.ر. به الشيء�: أ%حاط%؛ عن ابن ال4عراب.
وال3زار': معروف. وال3زار: ال1ل}ح.ف%ة، يذكر ويؤنث؛ عن اللحيان؛ قال

أ%بو ذؤيب:
ت.ب.ر_أ� م1ن\ د.م, الق%تيل, وب.ز>ه،

وق%د\ ع.ل1ق%ت\ د.م. الق%ت1يل إ,زار'ها
يقول: ت.ب.ر_أ� من دم الق%ت1يل وت.ت.ح.ر_ج' ودم' القتيل ف ثوبا.

وكانوا إ,ذا قتل رجل رجلv قيل: دم فلن ف ثوب فلن أ%ي هو قتله، والمع
آز,ر.ةD مثل ح1مار وأ%ح\م1رة، وأ�ز'ر مثل حار وح'م'ر، حجازية؛ وأ�ز\ر:
تيمية على ما ي'قارب الطYراد ف هذا النحو. وال3زار.ة�: ال3زار، كما

قالوا للو,ساد وساد.ة؛ قال ال4عشى:
ك%ت.ماي'ل,، الن_ش\وان1 ي.ر\

ف�ل� ف الب.قي.ة وال3زار.ه
قال ابن سيده: وقول أ%ب ذؤيب:

وقد ع.ل1ق%ت\ د.م. الق%ت1يل, إ,زار'ها
يوز أ%ن يكون على لغة من أ%ن_ث ال3زار، ويوز أ%ن يكون أ%راد

إ,زار.ت.ها فحذف الاء كما قالوا ليت ش1ع\ري، أ%رادوا ليت ش1ع\رت، وهو أ%بو
ع'ذ}ر,ها وإنا القول ذهب بع'ذ}رتا.

وال3ز\ر' وال1ئ}ز.ر' وال1ئ}ز.ر.ة�: ال3زار'؛ ال4خية عن اللحيان.
وف حديث العتكاف: كان إ,ذا دخل العشر' ال4واخر' أ%يقظ أ%هله وش.د_

الئ}ز.ر.؛ الئز.ر': ال3زار، وكن بشد�ة عن اعتزال النساء، وقيل: أ%راد
تشميه للعبادة. يقال: ش.د.د\ت' لذا ال4مر م1ئ}ز.ري أ%ي تشمرت له؛ وقد

ائ}ت.ز.ر. به وتأ%ز_ر.. وائ}ت.ز.ر. فلنD إز\رةv حسنةv وتأ%ز_ر.: لبس
الئزر، وهو مثل ال1ل}س.ة{ والر>ك}ب.ة1، ويوز أ%ن تقول: ات_ز.ر.

بالئزر أ%يضاv فيمن يدغم المزة ف التاء، كما تقول: ات_م.ن\ت'ه'، وال4صل
ائ}ت.م.ن\ت'ه'. ويقال: أ%ز_ر\ته' تأ}زيراv ف%ت.أ%ز_ر..

وف حديث ال}بعث%: قال له ورقة إ,ن} ي'د\ر,ك}ن يوم'ك أ%ن\ص'ر\ك
ن.ص\راv م'ؤ.ز_راv أ%ي بالغاv شديداv يقال: أ%ز.ر.ه' وآز.ر.ه' أ%عانه وأ%سعده،

من ال4ز\ر: الق�و_ة1 والش>د�ة؛ ومنه حديث أ%ب بكر أ%نه قال لل4نصار
يوم الس_ق1يف%ة1: لقد ن.ص.ر\ت'م وآز.ر\ت'م\ وآس.ي\ت'م\. الفر�اء:

أ%ز.ر\ت' فلناv آز'ر'ه أ%ز\راv قو�يته، وآز.ر\ت'ه عاونته، والعامة تقول:



واز.ر\ت'ه. وقرأ% ابن عامر: ف%أ%ز.ر.ه' فاس\ت.غ\ل%ظ%، على ف%ع.ل%ه'، وقرأ%
سائر القر�اء: ف%آز.ر.ه'. وقال الزجاج: آز.ر\ت' الرجل% على فلن إ,ذا

أ%عنته عليه وقو�يته. قال: وقوله فآزره فاستغلظ؛ أ%ي فآز.ر. الصغار' الك1بار.
حت استوى بعضه مع بعض.

وإ,نه ل%س.ن' ال3ز\ر.ة1: من ال3زار,؛ قال ابن مقبل:
مثل% الس>نان ن.كياv عند خ1ل�ت1ه1

لكل إ,ز\ر.ة1 هذا الدهره ذ%ا إ,ز.ر,.
vإ,ذا أ%لبسته إ,زارا vز'ر¬. وأ%ز.ر\ت' فلنا�وجع' ال3زار, أ

ف%ت.أ%ز_ر. ت.أ%زeراv. وف الديث: قال ال تعال: الع.ظ%م.ة إ,زاري
والك1ب\رياء ردائي؛ ضرب بما مثلv ف انفراده بصفة العظمة والكبياء أ%ي ليسا

كسائر الصفات الت قد يتصف با اللق مازاv كالرحة والكرم وغيها،
وش.ب_ه.ه'ما بال3زار والرداء ل4ن التصف بما يشتملنه كما يشتمل الرداء�

ال3نسان، وأ%نه ل يشاركه ف إ,زاره وردائه أ%حد¬، فكذلك ل ينبغي أ%ن
يشاركه ال4 تعال ف هذين الوصفي أ%حد¬. ومنه الديث الخر: ت.أ%ز_ر.
بالع.ظ%م.ة1 وت.رد�ى بالكبياء وتسربل بالعز؛ وفيه: ما أ%س\ف%ل% من الكعبي
من ال3زار, ف%ف1ي النار أ%ي ما دونه من قد.م صاحبه ف النار عقوبةv له،

أ%و على أ%ن هذا الفعل معدود ف أ%فعال أ%هل النار؛ ومنه الديث:
إ,ز\ر.ة� الؤمن إل نصف الساق ول جناح عليه فيما بينه وبي الكعبي؛ ال3زرة،

بالكسر: الالة وهيئة الئتزار؛ ومنه حديث عثمان: قال له أ%بان� بن'
سعيد: ما ل أ%راك م'ت.ح.ش>فاv؟ أ%س\ب,ل}، فقال: هكذا كان إ,ز\ر.ة� صاحبنا.

وف الديث: كان يباشر بعض نسائه وهي م'ؤ'ت.ز,ر.ةD ف حالة اليض؛ أ%ي
مشدودة ال3زار. قال ابن ال4ثي: وقد جاء ف بعض الروايات وهي
م'ت_ز,ر.ةD، قال: وهو خطأD ل4ن المزة ل تدغم ف التاء. وال�ز\ر': م.ع\ق1د'

ال3زار,، وقيل: ال3زار ك�ل© ما واراك وس.ت.رك؛ عن ثعلب. وحكي عن ابن
ال4عراب: رأ%يت الس_ر.و,ي_ 

(* قوله «السروي» هكذا بضبط الصل.) يشي ف
داره ع'ر\ياناv، فقلت له: عرياناv؟ فقال: داري إ,زاري.

وال3زار': الع.فاف'، على الثل؛ قال عدي�
بن زيد:

أ%ج\ل, أ%ن� ال4 ق%د\ ف%ض_ل%ك�م\



ف%و\ق. م.ن\ أ%ح\كأ% ص'ل}باv ب,إ,زار,
أ%بو عبيد: فلن عفيف ال1ئ}ز.ر وعفيف ال3زار, إ,ذا وصف بالعفة عما

يرم عليه من النساء، ويكن بال3زار عن النفس وعن الرأ%ة؛ ومنه قول
ن'ف%ي\ل%ة% ال4كب ال4ش\جعي�، وكنيته أ%بو ال1ن\هال,، وكان كتب إ,ل

عمربن الطاب أ%بياتاv من الشعر يشي فيها إل رجل، كان والياv على
مدينتهم، يرج الواري. إ,ل س.ل}ع� عند خروج أ%ز.واجهن إ,ل الغزو،

في.ع\ق1ل�ه'ن ويقول ل يشي ف الع1قال إ,ل ال1ص.ان، فربا وقعت فتكشفت، وكان اسم
هذا الرجل جعدة بن عبدال السلمي؛ فقال:

vأ%ل أ%بل1غ}، أ%با ح.ف}ص�، رسول
ف1دىÝ لك، من أ%خي ث1ق%ة{، إ,زاري

ق%لئ1ص.ن.ا، هداك ال، إ,نا
ش'غ1ل}ن.ا عنك�م' ز.م.ن. ال1ص.ار,

فما ق�ل�ص¬ و'ج,د\ن% م'ع.ق�لت{،
ق%ف%ا س.ل}ع�، ب,م'خ\ت.ل%ف1 الن>جار

قلئ1ص' من بن كعب بن عمرو،
وأ%س\ل%م. أ%و ج'ه.ي\ن.ة% أ%و غ1ف%ار,
ي'ع.قYل�ه'ن_ ج.ع\د.ة� من س'ل%يم�،

غ%و,ي> ي.ب\ت.غ1ي س.ق%ط% الع\ذ%ار,ي
،Òه'ن_ أ%بيض' ش.ي\ظ%م1ي�ي'ع.ق9ل

وب,ئ}س. م'ع.قYل� الذ�و\د1 ال1ي.ار,
وكن بالقلئص عن النساء ونصبها على ال3غراء، فلما وقف عمر، رضي ال

vعنه، على ال4بيات عزله وسأ%له عن ذلك ال4مر فاعترف، فجلده مائة
م.ع\ق�ولv وأ%ط}ر.د.ه' إل الشام، ث سئل فيه فأ%خرجه من الشام ول يأ}ذن له ف

دخول الدينة، ث سئل فيه أ%ن يدخل ل1ي'ج.م>ع.، فكان إ,ذا رآه عمر
توعده؛ فقال:

،Òم'س\تح1ق �أ%ك�ل� الد_هر, ج.ع\د.ة
أ%با ح.ف}ص�، ل1ش.ت\م� أ%و و.ع1يد1؟
ف%م.ا أ%نا بال}ب.ريء ب.ر.اه ع'ذ}ر¬،
ول بال%ال1ع, الر_س.ن, الش_ر'ود1

وقول جعدة قوله 



(* «وقول جعدة إل» هكذا ف الصل العتمد عليه، ولعل
الول أن يقول وقول نفيلة الكب الشجعي إل لنه هو الذي يقتضيه سياق

الكاية). بن عبدال السلمي:
ف1دىÝ لك، من أ%خي ثقة، إ,زاري.

أ%ي أ%هلي ونفسي؛ وقال أ%بو عمرو ال%ر\مي: يريد بال3زار ههنا الرأ%ة.
وف حديث بيعة العقبة: ل%ن.م\ن.ع.ن_ك ما ننع منه أ�ز'ر.نا أ%ي نساءنا

وأ%هلنا، كن عنهن بال�زر، وقيل: أ%راد أ%نفسنا. ابن سيده: وال3زار'
الرأ%ة، على التشبيه؛ أ%نشد، الفارسي:

ك%ان% منها بيث ت'ع.gك%ى ال3زار'
وفرس¬ آز.ر': أ%بيض الع.ج'ز، وهو موضع ال3زوار من ال3نسان. أ%بو

عبيدة: فرس آز.ر'، وهو ال4بيض الفخذ%ين ولون� مقاديه أ%سود' أ%و أ%يe لون
كان.

وال4ز\ر': الظهر والقو�ة؛ وقال البعيث:
ش.د\د.ت' له أ%ز\ري ب,م1ر_ة1 حازم�

على م.و\ق1ع� من أ%مره ما ي'عاج,ل�ه\
ابن ال4عراب ف قوله تعال: اشدد به أ%زري؛ قال ال4زر القو�ة،

وال4ز\ر' الظ�ه\ر'، وال4زر الضعف. وال3ز\ر'، بكسر المزة: ال4صل. قال: فمن
جعل ال4ز\ر. القو�ة قال ف قوله اشدد به أ%زري أ%ي اشدد به قو�ت، ومن

جعله الظهر قال شد� به ظهري، ومن جعله الض_ع\ف قال شد� به ضعفي وقو>
به ضعفي؛ الوهري: اشدد به أ%زري أ%ي ظهري وموضع. ال3زار من ال%ق}و.ي\ن.

وآز.ر.ه' وواز.ر.ه': أ%عانه على ال4مر؛ ال4خية على البدل، وهو شاذ،
وال4و�ل أ%فصح.

وأ%ز.ر. الز_ر\ع' وت.أ%ز_ر.: ق%و_ى بعضه بعضاv ف%ال}ت.ف_ وتلحق
واشتد؛ قال الشاعر:

ت.أ%ز_ر. فيه النبت' حت ت.خاي.ل%ت\
ر'باه، وحت ما ت'رى الش_اء� ن'و_ما

وآز.ر الشيء�: ساواه وحاذاه؛ قال امرؤ القيس:
ب,م.ح\ن,ي_ة{ قد آز.ر. الض_ال% ن.ب\ت'ها

م.ض.م> ج'يوش� غان,مي، وخ'ي_ب, 
(* قوله «مضم�» ف نسخة مر كذا بامش



ال4صل).
أ%ي ساوى نبت'ها الضال، وهو الس>د\ر البي�، أ%راد: فآزره ال تعال

فساوى الف1راخ' الطYوال% فاستوى طولا. وأ%ز_ر. النبت' ال4رض.: غطاها؛
قال ال4عشى:

ي'ضاح1ك' الش_م\س. منها كوكب¬ ش.ر,ق¬،
�م'ؤ'ز_ر¬ بعميم الن_ب\ت1 م'ك}ت.ه,ل

وآز.ر': اسم أ%عجمي، وهو اسم أ%ب إ,براهيم، على نبينا وعليه الصلة
والسلم؛ وأ%ما قوله عز وجل: وإ,ذ قال إ,براهيم ل4بيه آزر؛ قال أ%بو إ,سحق:

يقرأ� بالنصب آزر.، فمن نصب فموضع آزر خفض بدل من أ%بيه، ومن قرأ% آزر'،
بالضم، فهو على النداء؛ قال: وليس بي النس_ابي اختلف أ%ن اسم أ%بيه

eكان تار.خ. والذي ف القرآن يدل على أ%ن اسه آزر، وقيل: آزر عندهم ذم
ف لغتهم كأ%نه قال وإ,ذ قال: وإذ قال إ,براهيم ل4بيه الاطئ، وروي عن

ماهد ف قوله: آزر أ%تتخذ أ%صناماv، قال ل يكن بأ%بيه ولكن آزر اسم
صنم، وإ,ذا كان اسم صنم فموضعه نصب كأ%نه قال إ,براهيم ل4بيه أ%تتخذ آزر

إ,لاv، أ%تتخذ أ%صناماv آلة؟.
@أسر: ال�س\ر.ة�: الد>ر\ع' الصينة؛ وأ%نشد:

وال�س\ر.ة� ال%ص\د.اء�، وال}ـ
ـب.ي\ض' ال�ك%ل�ل�، والر>م.اح

vوأ%س.ر. ق%ت.ب.ه': شد_ه. ابن سيده: أ%س.ر.ه' ي.أ}س1ر'ه أ%س\را
وإ,سار.ةv ش.د_ه بال3سار. وال3سار': ما ش'د� به، والمع أ�س'ر¬. ال4صمعي: ما

eأ%حس.ن. ما أ%س.ر. ق%ت.ب.ه أ%ي ما أ%حس.ن. ما شد�ه بالق1د>؛ والق1د
الذي ي'ؤ'س.ر' به الق%ت.ب' يسمى ال3سار.، وجعه أ�س'ر¬؛ وق%ت.ب¬ م.أ}سور

وأ%ق}تاب¬ مآسي.
وال3سار': ال}ق%ي\د' ويكون ح.ب\ل% الك1تاف1، ومنه سي ال4سي، وكانوا

يشد�ونه بالق1د> فس'مي ك�ل© أ%خ1يذ{ أ%س1ياv وإن ل يشد� به. يقال:
أ%س.ر\ت الرجل% أ%س\راv وإساراv، فهو أ%سي ومأ}سور، والمع أ%س\رى

وأ�سارى. وتقول: اس\ت.أ}س1ر\ أ%ي كن أ%سياv ل. وال4سي': ال4خ1يذ�، وأ%صله
من ذلك. وكل© مبوس ف قد¼ أ%و س1ج\ن�: أ%سي¬. وقوله تعال: ويطعمون
الطعام على ح'ب>ه مسكيناv ويتيماv وأ%سياv؛ قال ماهد: ال4سي السجون،

والمع أ�س.راء3 وأ�سارى وأ%سارى وأ%سرى. قال ثعلب: ليس ال4س\ر بعاهة



فيجعل أ%سرى من باب ج.ر\حى ف العن، ولكنه لا أ�صيب بال4سر صار
كالريح واللديغ، فك�س>ر. على ف%ع\لى، كما كسر الريح ونوه؛ هذا معن قوله.

ويقال لل4سي من العدو�: أ%سي ل4ن آخذه يستوثق منه بال3سار، وهو
الق1دe لئل ي'فل1ت.. قال أ%بو إ,سحق: يمع ال4سي أ%سرى، قال: وف%ع\لى جع

لكل ما أ�صيبوا به ف أ%بدانم أ%و عقولم مثل مريض وم.ر\ضى وأ%حق
وح.ق}ى وسكران وس.ك}رى؛ قال: ومن قرأ% أ%سارى وأ�سارى فهو جع المع. يقال:

vإ,سارا Dس1ر. فلن�أ%سي وأ%س\ر.ى ث أ%سارى جع المع. الليث: يقال� أ
وأ�س1ر بال3سار، وال3سار الر>باط�، وال3سار' الصدر كال4س\ر.

وجاء4 القوم بأ%س\ر,هم؛ قال أ%بو بكر: معناه جاؤ'وا بميعهم وخ.ل}ق1هم.
وال4س\ر, ف كلم العرب: ال%ل}ق'. قال الفراء: أ�س1ر. فلنD أ%حسن

ال4سر أ%ي أ%حسن اللق، وأ%سر.ه. ال أ%ي خ.ل%ق%ه'. وهذا الشيء� لك بأ%سره
أ%ي ب,قد>ه يعن كما يقال بر'م_ت1ه. وف الديث: ت.ج\ف�و القبيلة

بأ%س\ر,ها أ%ي جيعها. وال4س\ر': س1د_ة ال%ل}ق,. ورجل مأ}سور ومأ}طور:
شديد' ع.ق}د الفاص1ل وال4وصال، وكذلك الدابة. وف التنزيل: نن خلقناهم

وشددنا أ%س\ر.هم؛ أ%ي شددنا خ.ل}قهم، وقيل: أ%سرهم مفاصلهم؛ وقال ابن
ال4عراب: م.ص.ر_ت.ي, الب.و\ل والغائط إ,ذا خرج ال4ذى ت.ق%ب_ض.تا، أ%و

معناه أ%نما ل تسترخيان قبل ال3رادة. قال الفراء: أ%س.ر.ه ال� أ%ح\س.ن.
ال4س\ر وأ%ط%ره أ%حسن ال4ط}ر، ويقال: فلنD شديد' أ%س\ر, ال%ل}ق, إ,ذا

كان معصوب ال%ل}ق غي. م'س\تر\خ�؛ وقال العجاج يذكر رجلي كانا
مأ}سورين فأ�طلقا: فأ%ص\ب.حا بن.ج\و.ة{ بعد. ض.ر.ر\،

م'س.ل�م.ي\ن, من\ إ,سار� وأ%س.ر\.
يعن ش'ر>فا بعد ضيق كانا فيه. وقوله: من إ,سار� وأ%س.ر�، أ%راد:

وأ%س\ر�، فحك لحتياجه إ,ليه، وهو مصدر. وف حديث ثابت الب'نان: كان داود،
عليه السلم، إ,ذا ذكر عقاب. ال3 ت.خ.ل�ع.ت\ أ%وصال�ه ل يشد�ها إ,ل�

ال4س\ر' أ%ي الش_دe والع.ص\ب'.
وال4س\ر': القوة والبس؛ ومنه حديث الدeعاء: فأ%ص\ب.ح. ط%ل1يق.

vع.ف}و,ك. من إ,سار, غ%ض.بك؛ ال3سار'، بالكسر: مصدر' أ%س.ر\ت'ه أ%س\را
وإ,ساراv، وهو أ%يضاv البل والق1دe الذي ي'شد� به ال4سي.

وأ�س\ر.ة� الرجل: عشيته ورهط�ه ال4د\ن.و\ن% ل4نه يتقوى بم. وف
الديث: زن رجل ف أ�س\ر.ة{ من الناس؛ ال�س\ر.ة�: عشية الرجل وأ%هل



بيته.وأ�س1ر. ب.و\ل�ه أ%س\راv: اح\ت.ب.س.، والسم ال4س\ر' وال�س\ر'، بالضم،
وع'ود' أ�س\ر�، منه.

ال4ح\مر: إ,ذا احتبس الرجل ب.و\له قيل: أ%خ.ذ%ه ال�س\ر'، وإ,ذا
احت.ب.س الغائط فهو ال�ص\ر'. ابن ال4عراب: هذا ع'ود' ي'س\ر� وأ�س\ر�، وهو

الذي ي'عال%ج' به ال3نسان� إ,ذا اح\ت.ب.س. ب.و\ل�ه. قال: وال�س\ر'
ت.ق}ط1ي' البول وحزe ف الثانة وإضاض¬ م1ث}ل� إ,ضاض, الاخ1ض,. يقال:

أ%نال%ه ال� أ�س\راv. وقال الفراء: قيل عود ال�س\ر هو الذي ي'وض.ع' على بطن
الأ}سور الذي اح\ت.ب.س. بوله، ول تقل عود الي'س\ر، تقول منه أ�س1ر.

الرجل فهو مأ}سور. وف حديث أ%ب الدرداء: أ%ن رجلv قال له: إ,ن� أ%ب
أ%خ.ذه ال�سر يعن احتباس البول.

وف حديث ع'مر: ل ي'ؤ'س.ر ف ال3سلم أ%حد بشهادة الزور، إ,نا ل نقبل
الع'دول، أ%ي ل ي'ح\بس؛ وأ%ص\ل�ه من الس1ر.ة الق1د>، وهي ق%د\ر ما

ي'ش.دe به ال4سي.
وتآس1ي' الس_ر\ج,: السeيور الت ي'ؤ'س.ر' با.

أ%بو زيد: ت.أ%س_ر. فلنD علي_ تأ%سeراv إ,ذا اعتل9 وأ%بطأ%؛ قال
أ%بو منصور: هكذا رواه ابن هانئ عنه، وأ%ما أ%بو عبيد فإ,نه رواه عنه

بالنون: تأ%س_ن.، وهو وهم¬ والصواب بالراء3.
@أشر: ال4ش.ر': ال%ر.ح. وال4ش.ر': الب.ط%ر'.

أ%ش1ر. الرجل�، بالكسر، ي.أ}ش.ر' أ%ش.راv، فهو أ%ش1ر¬ وأ%ش'ر¬
vات_خ.ذ%ها أ%ش.را Dم.ر,ح.. وف حديث الزكاة وذكر اليل: ورجل :�وأ%ش\ران

Yكأ%غ%ذ :vالب.ط%ر. وف حديث الزكاة أ%يضا e؛ الب.ط%ر'. وقيل: أ%ش.دvوم.ر.حا
ما كانت وأ%سنه وآش.ر,ه1 أ%ي أ%ب\ط%ر,ه وأ%ن\ش.ط1ه؛ قال ابن ال4ثي:

هكذا رواه بعضهم، والرواية: وأ%ب\ش.ر,ه. وف حديث الشع\ب: اجتمع ج.وار�
�ف%أ%ر,ن� وأ%ش1ر\ن%. وي'ت\بع' أ%ش1ر¬ فيقال: أ%ش1ر¬ أ%ف1ر¬ وأ%ش\ر.ان

أ%ف}ران�، وجع ال4ش1ر وال4ش'ر: أ%ش1رون وأ%ش'رون، ول يكس_ران ل4ن
التكسي ف هذين البناء4ين قليل، وجع أ%ش\ران% أ%شارى وأ�شارى كسكران

وس'كارى؛ أ%نشد ابن ال4عراب لية بنت ضرار الضب ترثي أ%خاها:
ل1ت.ج\ر, ال%واد1ث�، ب.ع\د. ام\ر,ئ�

بوادي أ%شائ1ن.، إ,ذ}لل%ها
ك%ري� نثاه' وآلؤ'ه،



وكاف العش1ي.ة1 ما غال%ها
ت.راه على ال%ي\ل, ذا ق�د\م.ة{،

إ,ذا س.ر\ب.ل% الد_م' أ%ك}فال%ا
وخ.ل�ت\ و'ع'ولv أ�شارى با،
وقد\ أ%ز\ه.ف. الط�ع\ن' أ%ب\طال%ها

أ%ز\ه.ف. الط�ع\ن' أ%ب\طال%ها أ%ي ص.ر.ع.ها، وهو بالزاي، وغ%ل1ط% بعضهم
فرواه بالراء. وإ,ذ}للا: مصدر' مقد_ر� كأ%نه قال ت'ذ1ل© إ,ذ}للا.
ورجل م1ئ}ش1ي¬ وكذلك امرأ%ةD م1ئ}شي¬، بغي هاء. وناقة م1ئ}ش1ي

وج.واد م1ئ}ش1ي: يستوي فيه الذكر والؤ.نث؛ وقول الرث بن حلYزة:
إ,ذ} ت'م.نeوه'م' غ�روراv، ف%ساق%ت\ـ

ـه'م\ إ,ل%ي\ك�م\ أ�م\ن,ي_ةD أ%ش\راء�
هي ف%ع\لء� من ال4ش.ر ول فعل لا. وأ%ش1ر. النخل أ%ش.راv كث�ر

ش'ر\ب'ه للماء فكثرت فراخه.
وأ%ش.ر. ال%ش.بة بال1ئ}شار، مهموز: ن.ش.رها، والئشار: ما أ�ش1ر. به.

قال ابن السكيت: يقال للم1ئشار الذي يقطع به الشب م1يشار، وجعه
م.واش1ي' من و.ش.ر\ت' أ%ش1ر، وم1ئ}شار¬ جعه مآش1ي' من أ%ش.ر\ت آش1ر'. وف
حديث صاحب ال�خ\دود: فوضع ال1ئ}شار. على م.ف}ر.3ق, رأ}سه؛ ال1ئ}شار'،

بالمز: هو ال1ن\شار'، بالنون، قال: وقد يترك المز. يقال: أ%ش.ر\ت'
،vإ,ذا ش.ق}ق}ت.ها مثل ن.ش.ر\ت'ها نشرا vوو.ش.ر\ت'ه.ا و.ش\را ،vال%ش.بة أ%ش\را

ويمع على مآشي. ومو.اشي؛ ومنه الديث: فقطعوهم بالآشي أ%ي
بالناشي؛ وقول الشاعر:

ل%ق%د\ ع.ي_ل% ال4يتام. ط%ع\ن.ة� ناش1ر.ه،
أ%ناش1ر. ل زال%ت\ ي.م1ين'ك آشر.ه

أ%راد: ل زالت\ ي.مين'ك مأ}ش'ورة أ%و ذات. أ%ش\ر كما قال عز وجل:
خ'ل1ق. من ماء دافق؛ أ%ي مدفوق. ومثل� قوله عز وجل: عيشة راضية؛ أ%ي

م.ر\ض1ي_ة؛ وذلك أ%ن الشاعر إ,نا دعا على ناشرة ل له، بذلك أ%تى الب، وإ,ياه
حكت الرواة، وذو الشيء قد يكون مفعولv كما يكون فاعلv؛ قال ابن بري:

هذا البيت لنائ1حة1 ه.م�ام ابن م'ر_ة% بن ذ�ه\ل بن ش.ي\بان وكان قتله
ناشرة، وهو الذي رباه، قتله غدراv؛ وكان هام قد أ%ب\لي ف بن ت.غ\ل1ب. ف

حرب البسوس وقاتل قتالv شديداv ث إ,نه ع.ط1ش. فجاء إ,ل رحله يستسقي،



وناشرة عند رحله، فلما رأ%ى غفلته طعنه بربة فقتله وه.ر.ب إ,ل بن تغلب.
وأ�ش'ر' ال4سنان وأ�ش.ر'ها: التحريز الذي فيها يكون خ1ل}قة

وم'س\ت.عملv، والمع أ�ش'ور؛ قال:
لا ب.ش.ر¬ صاف{ و.و.ج\ه¬ م'ق%س_م¬،

وغ�رe ث%ن.ايا، ل ت'ف%ل�ل} أ�ش'ور'ها
وأ�ش.ر' ال1ن\ج.ل: أ%سنان'ه، واستعمله ثعلب ف وصف ال1ع\ضاد فقال:

ال1ع\ضاد مثل الن\جل ليست له أ�ش.ر، وها على التشبيه.
وتأ}شي ال4سنان: ت}زيز'ها وت.ح\ديد' أ%طرافها. ويقال: بأ%سنانه أ�ش'ر
وأ�ش.ر، مثال ش'ط�ب السيف وش'ط%ب,ه، وأ�ش'ور¬ أ%يضاv؛ قال جيل:

س.ب.ت\ك. ب.ص\ق�ول� ت.ر,فe أ�ش'وره
وقد أ%ش.ر.ت1 الرأ%ة أ%سن\انا تأ}ش1ر'ها أ%ش\راv وأ%ش_ر.ت\ها:

ح.ز_زتا. وال�ؤ'ت.ش1ر.ة وال�س\تأ}ش1ر.ة كلتاها: الت تدعو إ,ل أ%ش\ر
أ%سنانا. وف الديث: ل�ع1نت. الأ}شورة� والستأ}ش1رة. قال أ%بو عبيد:

الواش1ر.ة� الرأ%ة الت ت.ش1ر' أ%سنانا، وذلك أ%نا ت'ف%لYجها وت'ح.د>دها
حت يكون لا أ�ش'ر، وال�ش'ر: ح1د_ة ور,ق�ة ف أ%طراف ال4سنان؛ ومنه
قيل: ث%غ\ر مؤ'ش_ر، وإ,نا يكون ذلك ف أ%سنان ال4حداث، تفعله الرأ%ة

الكبية تتشبه بأ�ولئك؛ ومنه الثل السائر: أ%ع\ي.ي\ت1ن بأ�ش'ر�
ف%ك%ي\ف. أ%ر\ج'وك1 

(* قوله: «أرجوك» كذا بال4صل العو�ل عليه والذي ف الصحاح
والقاموس واليدان سقوطها وهو الصواب ويشهد له سقوطها ف آخر العبارة).

ب,د'ر\د'ر�؟ وذلك أ%ن رجلv كان له ابن من امرأ%ة ك%ب,ر.ت فأ%خذ ابنه
يوماv يرقصه ويقول: يا حبذا د.راد1ر'ك فع.م.دت الرأ%ة إ,ل ح.ج.ر فهتمت

أ%سنانا ث تعرضت لزوجها فقال لا: أ%ع\ي.ي\ت1ن بأ�ش'ر فكيف ب,د'ر\د'ر.
وال�ع.ل�: م'ؤ.ش_ر الع.ض'د.ي\ن. وكل© م'ر.ق�ق�: م'ؤ.ش_ر¬؛ قال عنترة

:vيصف ج'عل
vكأ%ن� مؤ.ش_ر الع.ض'د.ي\ن, ح.ج\ل

ه.د'وجاv، ب.ي\ن. أ%ق}ل1ب.ةv م1لح,
والت_أ}ش1ية: ما ت.ع.ضe به ال%رادة�. والت_أ}ش1ي: شوك ساق%ي\ها.
والت_أ}ش\ي' وال1ئ}شار': ع'ق}دة ف رأ}س ذنبها كال1خ\لبي وها

ال�ش\ر.تان.



@أصر: أ%ص.ر. الشيء4 ي.أ}ص1ر'ه أ%ص\راv: كسره وع.ط%فه. وال4ص\ر'
وال3ص\ر': ما ع.ط%فك على شيء. والص1ر.ة�: ما ع.ط%فك على رجل من ر.ح1م أ%و

قرابة أ%و ص1ه\ر أ%و معروف، والمع ال4واص1ر'. والص1ر.ة�: الرحم ل4نا
ت.ع\ط1ف�ك. ويقال: ما ت.أ}ص1ر'ن على فلن آص1ر.ة أ%ي ما ي.ع\ط1ف�ن عليه

م1ن_ةD ول ق%ر.ابة؛ قال الطيئة:
ع.ط%ف�وا علي� ب,غ.ي آ

ص1ر.ة{ فقد ع.ظ�م. ال4واص1ر\
أ%ي عطفوا علي� بغي ع.ه\د أ%و ق%ر.اب.ة{. والآص1ر': هو مأ}خوذ من

آص1ر.ة1 العهد إ,نا هو ع.ق}د¬ لي'ح\ب.س به؛ ويقال للشيء الذي تعقد به
ال4شياء: ال3صار'، من هذا. وال3ص\ر': الع.ه\د الثقيل. وف التنزيل: وأ%خذت

على ذلكم إص\ري؛ وفيه: ويضع عنهم إص\ر.هم؛ وجعه آص\ارÝ ل ياوز به
أ%دن العدد. أ%بو زيد: أ%خ.ذ}ت عليه إ,ص\راv وأ%خ.ذ}ت' منه إ,ص\راv أ%ي

م.و\ث1قاv من ال تعال. قال ال عز وجل: رب_نا ول ت.ح\م1ل} علينا
إ,ص\راv كما حلته على الذين من قبلنا؛ الفر�اء: ال3ص\ر' العهد؛ وكذلك قال ف

قوله عز وجل: وأ%خذت على ذلكم إ,صري؛ قال: ال3صر ههنا إ,ث}م' الع.ق}د
والع.ه\د1 إ,ذا ض.ي_عوه كما شد�د على بن إ,سرائيل. وقال الزجاج: ول

تمل علينا إ,ص\راv؛ أ%ي أ%م\راv ي.ث}ق�ل علينا كما حلته على الذين من
قبلنا نو ما أ�م1ر. به بنو إ,سرائيل من قتل أ%نفسهم أ%ي ل تنحن�ا% با

vقال: عهدا ،vوروي عن ابن عباس: ول تمل علينا إ,صرا .vل علينا أ%يضا�ي.ث}ق
ل نفي به وت'ع.ذYب'نا بتركه ون.ق}ض1ه. وقوله: وأ%خذت على ذلكم إ,صري،
قال: م1يثاقي وع.ه\دي. قال أ%بو إ,سحق: كل© ع.ق}د من ق%رابة أ%و ع.ه\د،
فهو إ,ص\ر. قال أ%بو منصور: ول تمل علينا إ,صراv؛ أ%ي ع'ق�وبة% ذ%ن\ب�

ت.ش'قe علينا. وقوله: وي.ض.ع' عنهم إ,ص\ر.هم؛ أ%ي ما ع'ق1د. من ع.ق}د
ثقيل عليهم مثل ق%ت\ل1هم أ%نفسهم وما أ%ش\به ذلك من ق%رض اللد إ,ذا

أ%صابته النجاسة. وف حديث ابن عمر: من ح.ل%ف على يي فيها إ,ص\ر فل كفارة
لا؛ يقال: إ,ن ال3ص\ر. أ%ن} ي.ح\لف بطلق أ%و ع.تاق أ%و ن.ذ}ر. وأ%صل

ال3ص\ر: الثYق}ل والش_دe ل4نا أ%ث}ق%ل ال4يان وأ%ض\ي.ق�ها
م.خ\ر.جاv؛ يعن أ%نه يب الوفاء با ول ي'ت.ع.و_ض' عنها بالكفارة. والع.ه\د'
�يقال له: إ,ص\ر. وف الديث عن أ%سلم بن أ%ب أ%مام.ة قال: قال رسول

ال، صلى ال عليه وسلم: من غ%س_ل% يوم المعة واغ}ت.سل% وغدا واب\ت.كر



ود.نا فاست\م.ع وأ%ن\ص.ت كان له ك1ف}لن1 من ال4ج\ر، ومن غ%س�ل واغ}تسل
وغدا واب\ت.كر ودنا ول%غ.ا كان له ك1ف}لن1 م1ن. ال3ص\ر؛ قال شر: ف
ال3ص\ر إث}م' الع.ق}د إذا ض.ي_ع.ه. وقال ابن شيل: الص\ر' العهد الثقيل�؛
�وما كان عن يي وع.ه\د، فهو إ,ص\ر؛ وقيل: ال3ص\ر' ال3ث}م' والعقوبة

ل1ل%غ\و,ه وت.ض\يي,عه1 ع.م.ل%ه، وأ%صله من الضيق والبس. يقال: أ%ص.ر.ه
ي.أ}ص1ر'ه إ,ذا ح.ب.سه وض.ي_ق. عليه. والك1ف}ل�: النصيب؛ ومنه الديث: من
ك%س.ب مالv من ح.رام ف%أ%ع\ت.ق. منه كان ذلك عليه إ,ص\راv؛ ومنه الديث
الخر: أ%نه سئل عن السلطان قال: هو ظل© ال ف ال4رض فإ,ذا أ%حس.ن.

فله ال4جر' وعليكم الشeك}ر، وإ,ذا أ%ساء4 فعليه ال3ص\ر' وعليكم
الص_ب\ر. وف حديث ابن عمر: من حلف على يي فيها إ,ص\ر؛ وال3صر: الذ�ن\ب

والث�ق}ل�، وجعه آصار¬.
وال3صار': الط©ن'ب'، وجعه أ�ص'ر، على ف�ع'ل.

وال3صار': و.ت1د¬ ق%ص1ي' ال4ط}ن.اب,، والمع أ�ص'ر¬ وآص1ر.ةD، وكذلك
.�ال3صار.ة� والص1ر.ة

وال4ي\ص.ر': ج'ب.ي\لD صغي ق%ص1ي ي'ش.دe به أ%سف%ل� الباء إ,ل
و.ت1د{، وفيه لغةD أ%صار¬، وجع ال4ي\ص.ر أ%ياص1ر'. والص1ر.ة� وال3صار':

الق1دe ي.ض'مe ع.ض'د.ي, الرجل، والسي فيه لغة؛ وقوله أ%نشده ثعلب عن
ابن ال4عراب:

ل%ع.م\ر'ك. ل أ%د\ن'و ل1و.ص\ل, د.ن,ي_ة1،
ول أ%ت.ص.ب_ى آص1رات1 خ.ل1يل,

فسره فقال: ل أ%ر\ض.ى من الو'د� بالضعيف، ول يفسر الص1ر.ة%. قال ابن
سيده: وعندي أ%نه إ,نا عن بالصرة ال%ب\ل% الصغي الذي ي'شد� به

أ%سفل� ال1باء، فيقول: ل أ%تعر�ض لتلك الواضع أ%ب\ت.غي زوجة% خليل ونو
ذلك، وقد يوز أ%ن ي'ع.ر>ض. به: ل أ%ت.ع.ر_ض' لن كان من ق%رابة خليلي

كعمته وخالته وما أ%شبه ذلك. ال4حر: هو جاري م'كاس1ري وم'ؤ.اص1ري أ%ي
ك1س\ر' بيته إ,ل ج.ن\ب ك1س\ر بيت، وإ,صار' بيت إ,ل جنب إ,صار ب.ي\ته،

وهو الط©ن'ب'. وح.يÒ م'تآص1ر'ون أ%ي متجاورون. ابن ال4عراب: ال3ص\ران1
ث%ق}ب.ا ال�ذني؛ وأ%نشد:

إ,ن� ال�ح.ي\م1ر.، ح1ي. أ%ر\ج'و ر,ف}د.ه
غ%م\راv، ل4ق}ط%ع' س.ي>ء� ال3ص\ران1



جع على ف1ع\لن. قال: ال4ق}ط%ع' ال4ص.مe، وال3صران� جع إ,ص\ر�.
وال3صار: ما حواه ال1ح.شe من ال%ش1يش؛ قال ال4عشى:

ف%هذا ي'ع1دe ل%ه'ن_ ال%ل،
وي.ج\م.ع' ذا ب.ي\ن.ه'ن_ ال3صارا
وال4ي\ص.ر: كال3صار؛ قال:

ت.ذ%ك�ر.ت1 ال%ي\ل� الش>ع1ي. ف%أ%ج\ف%ل%ت\،
وك�ن_ا أ�ناساv ي.ع\ل1ف�ون ال4ياص1را

ورواه بعضهم: الشعي عشية. وال3صار': ك1ساء ي'ح.شe فيه.
وأ%ص.ر الشيء4 يأ}ص1ر'ه أ%ص\راv: حبسه؛ قال ابن الرقاع:

ع.ي\ران.ةD ما ت.ش.ك�ى ال�ص\ر. والع.م.ل
وك%ل# آص1ر¬: حاب,س لن فيه أ%و ي'ن\ت.ه.ى إ,ليه من كثرته. الكسائي:

أ%ص.رن الشيء� يأ}ص1ر'ن أ%ي حبسن. وأ%ص.ر\ت' الرجل% على ذلك ال4مر أ%ي
حبسته. ابن ال4عراب: أ%ص.ر\ت'ه عن حاجته وعما أ%ر.د\ت'ه أ%ي حبسته،

والوضع' م.أ}ص1ر¬ ومأ}ص.ر، والمع مآصر، والعامة تقول معاصر.
وش.ع.ر¬ أ%ص1ي: م'ل}ت.فÒ متمع كثي ال4صل؛ قال الراعي:

،vول4ت\ر'ك%ن_ باج,ب.ي\ك. ع.لمة
ث%ب.ت.ت\ على ش.ع\ر� أ%ل%ف_ أ%ص1ي,

وكذلك ال�د\ب، وقيل: هو الط�ويل� الكثيف؛ قال:
ل1ك�لY م.نام.ة{ ه'د\ب¬ أ%ص1ي'

النامة هنا: الق%ط1يفة� ي'نام فيها. وال3صار' وال4ي\ص.ر: الشيش
التمع، وجعه أ%ياص1ر. وال4ص1ي': التقارب. وأ}ت.ص.ر الن_ب\ت'

ائ}ت1صاراv إ,ذا ال}ت.ف_. وإ,ن_هم ل%م'ؤ\ت.ص1ر'و الع.د.د1 أ%ي عددهم كثي؛ قال
سلمة

بن ال�ر\ش'ب يصف اليل:
ي.س'دeون% أ%بواب. الق1باب, ب,ض'م_ر
إل ع'ن'ن�، م'س\ت.وث1قات1 ال4واص1ر,

�يريد: خيلv ر'ب,ط%ت\ بأ%فنيتهم. والع'ن'ن': ك�ن'ف¬ س'ت1ر.ت\ با اليل
من الريح والبد. وال4واص1ر': ال4واخي وال4واري، واح1د.ت'ها آص1ر.ة؛

وقال آخر:
،êو.ج'ل Dل%ها بالص_ي\ف1 آص1ر.ة



وس1تÒ م1ن\ ك%رائ1م1ها غ1رار'
وف كتاب أ%ب زيد: ال4باص1ر' ال4ك}س3ي.ة الت م.ل%ؤ'وها من الك%ل3

وش.دeوها، واح1د'ها أ%ي\ص.ر. وقال: م.ح.شÒ ل ي'ج.زe أ%ي\ص.ر'ه أ%ي من
كثرته. قال ال4صمعي: ال4ي\ص.ر' كساء فيه حشيش يقال له ال4ي\ص.ر، ول

يسمى الكساء� أ%ي\ص.راv حي ل يكون� فيه ال%ش1يش، ول يسمى ذلك
eل ي'ج.ز Òحت يكون ف ذلك الكساء. ويقال: لفلن م.ح.ش vال%ش1يش' أ%ي\ص.را

أ%يصره أ%ي ل ي'ق}ط%ع.
وال%أ}ص1ر: مبس ي'م.دe على طريق أ%و نر ي'ؤ\ص.ر' به السeف�ن'

والس_اب,ل%ة� أ%ي ي'ح\ب.س لتؤخذ منهم الع'شور.
@أطر: ال4ط}ر': ع.ط}ف' الشيء3 ت.ق}ب,ض' على أ%ح.د1 ط%ر.ف%ي\ه1

vف%ان\أ%ط%ر. ان\ئ1طارا vر'ه أ%طرا�ف%ت'ع.و>ج'ه؛ أ%ط%ر.ه يأ}ط1ر'ه' ويأ}ط
وأ%ط�ر.ه ف%ت.أ%ط�ر: عط%فه فانعطف كالع'ود تراه مستديراv إ,ذا جعت بي طرفيه؛

:vقال أ%بو النجم يصف فرسا
ك%ب\داء� ق%ع\ش.اء� على ت.أ}ط1ي,ها

وقال الغية بن ح.ب\ن.اء4 التميمي:
وأ%ن\ت'م\ أ�ناس¬ ت.ق}م1ص'ون% من الق%نا،

إ,ذا ما ر.ق%ى أ%ك}ت.اف%ك�م\ وت.أ%ط�را أ%ي إ,ذا ان\ثن؛ وقال:
تأ%ط�ر\ن% بال1ين.اء3 ث�م_ ج.ز.ع\ن.ه،

وقد\ ل%ح_ م1ن\ أ%ح\مال1هن_ ش'ج'ون
وف الديث عن النب،

صلى ال عليه وسلم، أ%نه ذكر الظال الت وقعت فيها بنو إ,سرائيل
والعاصي فقال: ل والذي نفسي بيده حت تأ}خذوا على ي.د.ي الظال

وت.أ}ط1ر'وه' على الق أ%ط}راv؛ قال أ%بو عمرو وغيه: قوله ت.أ}ط1ر'وه على الق يقول
ت.ع\ط1ف�وه عليه؛ قال ابن ال4ثي: من غريب ما يكى ف هذا الديث عن

نفطويه أ%نه قال: بالظاء العجمة من باب ظأ%ر، ومنه الظYئ}ر' وهي
الرض1ع.ة، وج.ع.ل% الكلمة مقلوبةv فقد�م المزة على الظاء وكل شيء عطفته على

شيء، فقد أ%ط%ر\ته ت.أ}ط1ر'ه' أ%ط}راv؛ قال طرفة يذكر ناقة وضلوعها:
كأ%ن� ك1ناس.ي\ ضال%ة{ ي.ك}ن'فان,ها،

وأ%ط}ر. ق1س3ي¼، تت. ص'ل}ب� م'ؤ.ب_د
شبه انناء ال4ضلع با ح'ن م1ن طر.ف الق%و\س؛ وقال العجاج يصف



ال3بل:
وباك%ر.ت\ ذ%ا ج'م_ة{ ن.م1يا،
ل آج,ن. الاء3 ول م.أ}ط�ورا
وع.اي.ن.ت\ أ%ع\ي'ن'ها تام'ور.ا،
ي'ط1ي' ع.ن\ أ%كتاف1ها الق%ت1يا

قال: الأ}طور البئر الت قد ض.غ.ط%ت\ها بئر إ,ل جنبها. قال: ت.ام'ور¬
ج'ب.ي\ل ص.غي. والق%ت1ي': ما تطاير من أ%و\بار,ها، ي.ط1ي' م1ن\ ش1د_ة

الزاح.م.ة. وإ,ذا كان حال� الب,ئر س.ه\لv ط�وي بالشجر لئل ينهدم، فهو
مأ}طور. وت.أ%ط�ر. الرeمح': ت.ث%ن_ى؛ ومنه ف صفة آدم، عليه السلم:

أ%نه كان ط�والv ف%أ%ط%ر. ال� منه أ%ي ث%ن.اه وق%ص_ره ون.ق%ص. من
ط�وله. يقال: أ%ط%ر\ت' الشيء ف%ان\أ%ط%ر. وت.أ%ط�ر. أ%ي ان\ث%ن.ى. وف حديث

ابن مسعود: أ%تاه زياد
بن ع.دي� فأ%ط%ر.ه إ,ل ال4رض أ%ي ع.ط%ف%ه؛ ويروى: و.ط%د.ه، وقد تقد�م.

وأ%ط}ر' الق%و\س, والس_حاب: م'نحناه'ما، سي بالصدر؛ قال:
وهات1ف%ة{، ل4ط}ر.ي\ها ح.ف1يف¬،
وز'ر\ق¬، ف م'ر.ك�ب.ة{، د1قاق'

ثن_اه وإن كان مصدراv ل4نه جعله كالسم. أ%بو زيد: أ%ط%ر\ت' الق%و\س.
آط1ر'ها أ%ط}راv إ,ذا ح.ن.ي\ت.ها.

وال4ط}ر': كالع\و,جاج تراه ف السحاب؛ وقال الذل:
أ%ط}ر' الس_حاب با بياض ال1ج\د.ل,

قال: وهو مصدر ف معن مفعول. وت.أ%ط�ر. بالكان: ت.ح.ب_س..
وت.أ%ط�ر.ت1 الرأ%ة� ت.أ%ط©راv: لزمت بيتها وأ%قامت فيه؛ قال عمر بن أ%ب

،vل}ن.: ل%س\ن. ب.وار,حا�ربيعة:ت.أ%ط�ر\ن% ح.ت ق
وذ�ب\ن. كما ذاب. الس_د1يف' ال�س.ر\ه.د'

والأ}طورة: الع'ل}ب.ة ي'ؤ\ط%ر' لرأ}سها ع'ود¬ وي'دار' ث ي'ل}ب.س'
eن,ي. على العود الأ}طور أ%طراف' جلد العلبة ف%ت.ج,ف�ش.ف%ت.ها، وربا ث

عليه؛ قال الشاعر:
،vوأ%و\ر.ث%ك. الر_اع1ي ع'ب.ي\د¬ ه1ر.او.ة

وم.أ}ط�ور.ةv ف%و\ق. الس_و,ي_ة1 م1ن\ ج,لد1
قال: والسوية مر\كب¬ من مراكب النساء. وقال ابن ال4عراب: التأ}طي أ%ن



تبقى الارية زماناv ف بيت أ%بويها ل تتزو_ج.
وال�ط}ر.ة�: ما أ%حاط بالظ©ف�ر, من اللحم، والمع' أ�ط%ر¬ وإ,طار¬؛
وك�ل© ما أ%حاط بشيء، ف%ه'و. ل%ه' أ�ط}ر.ةD وإ,طار¬. وإ,طار' الش_ف%ة1:

ما ي.ف}ص1ل� بينها وبي شعرات الشارب، وها إ,طاران1. وسئل عمر ابن عبد
العزيز عن السeن_ة ف قص الشارب، فقال: ن.ق�صeه' حت ي.ب\د'و. ال3طار'.

قال أ%بو عبيد: ال3طار' ال%ي\د' الشاخص ما بي م.ق%ص> الشارب والشفة
الختلط� بالفم؛ قال ابن ال4ثي: يعن حرف الشفة ال4على الذي يول بي

منابت الشعر والشفة. وإ,طار' الذ�ك%ر, وأ�ط}ر.ت'ه: ح.ر\ف' ح'وق1ه.
وإ,طار' الس_ه\م وأ�ط}رت'ه: ع.ق%ب.ةD ت'ل}وى عليه، وقيل: هي الع.ق%ب.ة� الت

ت.ج\م.ع' الف�وق.. وأ%ط%ر.ه ي.أ}ط1ر'ه' أ%ط}راv: عمل له إ,طاراv ول%ف_
على م.ج\م.ع, الف�وق, ع.ق%ب.ةv. وال�ط}ر.ة�، بالضم: الع.ق%ب.ة� الت

ت'ل%فe على ممع الف�وق,. وإ,طار' البيت1: كال1نط%ق%ة ح.وله. وال3طار':
ق�ض\بان� الكرم ت'ل}وى للتعريش. وال3طار': اللقة من الناس ل3حاطتهم با

ح.ل�ق�وا به؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
وح.ل� ال%يe، ح.يe بن س'ب.ي\ع�،

ق�راض1ب.ةv، ون.ح\ن' ل%هم إ,طار'
أ%ي ونن م'ح\د1ق�ون بم. وال�ط}ر.ة�: ط%ر.ف' ال4ب\ه.ر, ف رأ}س

ال%ج.ب.ة1 إ,ل منتهى الاصرة، وقيل: هي من الفرس ط%ر.ف' ال4ب\ه.ر,. أ%بو
عبيدة: ال�ط}ر.ة� ط%ف1ط%ف%ة غليظة كأ%نا ع.ص.ب.ةD مركبة ف رأ}س

ال%ج.ب.ة1 وض1ل%ع, ال%ل}ف1، وعند ض1ل%ع, ال%ل}ف1 ت.ب,ي' ال�ط}ر.ة�، ويستحب
للفرس ت.شنeج' أ�ط}رت1ه1؛ وقوله:
كأ%ن� ع.راق1يب. الق%طا أ�ط�ر¬ ل%ا،

ح.د1يثD ن.واح1يها ب,و.ق}ع� وص'ل�ب,
يصف الن>ص.ال%. وال�ط�ر' على الف�وق,: مثل الر>صاف1 على ال4ر\عاظ1.

الليث: وال3طار' إ,طار' الدeف�. وإ,طار\ ال�ن\خ'ل,: خ.ش.ب'ه'. وإ,طار'
الافر: ما أ%حاط بال4ش\ع.ر,، وكل© شيء أ%حاط بشيء، فهو إ,طار¬ له؛

ومنه صفة شعر علي�: إ,نا كان له إ,طار¬ أ%ي شعر ميط برأ}سه ووسط�ه
أ%صل%ع'. وأ�ط}ر.ة الر_م\ل,: ك�ف�ت'ه.

وال4ط1ي': الذ�ن\ب'، وقيل: هو الكلم والشر� ييء من بعيد، وقيل:
إ,نا سي بذلك ل3حاطته بالع'ن'ق. ويقال ف الثل: أ%خ.ذ%ن بأ%ط1ي, غيي؛



وقال مسكي الدارمي:
أ%ب.ص_ر\ت.ن بأ%ط1ي الر>جال،

وكل�ف}ت.ن ما ي.ق�ول� الب.ش.ر\؟
وقال ال4صمعي: إ,ن بينهم ل�واص1ر. ر.ح1م� وأ%واط1ر. ر.ح1م� وع.واط1ف.

.Dوآط1ر.ة Dر.ح1م� بعن واحد؛ الواحدة آص1رة
،eوف حديث علي�: ف%أ%ط%ر\ت'ها بي نسائي أ%ي شققتها وقسمتها بينهن

وقيل: هو من قولم طار له ف القسمة كذا أ%ي وقع ف حصته، فيكون من فصل
الطاء ل المزة.

وال�ط}ر.ة: أ%ن ي'ؤخذ رماد¬ ود.م¬ ي'ل}ط%خ به ك%س\ر' الق1د\ر, ويصلح؛
قال:

قد أ%ص\ل%ح.ت\ ق1د\راv لا بأ�ط}ر.ه\،
وأ%ط}ع.م.ت\ ك1ر\د1يد.ةv وف1د\ر.ه\

@أفر: ال4ف}ر': الع.د\و'.
،vع.د.ا و.و.ث%ب.؛ وأ%ف%ر. أ%ف}را :vورا�أ%ف%ر. ي.أ}ف1ر' أ%ف}راv وأ�ف

vن.ش1ط%. ورجل أ%ف�ار¬ وم1ئف%ر¬ إ,ذا كان و.ث�ابا :vوأ%ف1ر. أ%ف%را
ج.ي>د. الع.د\و,. وأ%ف%ر. الظ�ب\ي' وغيه، بالفتح، ي.أ}ف1ر' أ�ف�وراv أ%ي
ش.د_ ال3ح\ض.ار.. وأ%ف%ر. الر_جل� أ%يضاv أ%ي خ.ف_ ف ال1د\م.ة1.

وأ%ف1ر.ت1 ال3بل أ%ف}راv واس\ت.أ}ف%ر.ت اس\ت1ئ}ف%اراv إ,ذا ن.ش1ط%ت\
وس.م1ن.ت\. وأ%ف1ر. البعي'، بالكسر، يأ}ف%ر' أ%ف%راv أ%ي س.م1ن. بعد ال%ه\د1.

وأ%ف%ر.ت1 الق1د\ر' ت.أ}ف1ر' أ%ف}راv: اشتد غليانا حت كأ%نا تن,زe؛
وقال الشاعر:

ب.اخ'وا وق1د\ر' ال%ر\ب, ت.غلي أ%ف}را
وال1ئ}ف%ر' من الرجال: الذي يسعى بي يدي الرجل وي.خ\دمه'، وإ,نه

ل%ي.أ}ف1ر' بي يديه، وقد اتذه م1ئف%راv. وال1ئف%ر': الادم.
ورجل أ%ش1ر¬ أ%ف1ر¬ وأ%ش\ران� أ%ف}ران� أ%ي ب.ط1ر¬، وهو إ,تباع.

،vر_ة الش_ر> (قوله «وأفر�ة الشر إل» بضم أوله وثانيه وفتح ثالثه مشددا�وأ�ف
وبفتح الول وضم الثان وفتح الثالث مشدداv أيضاv، وزاد ف القاموس

أفر_ة بفتحات مشدد الثالث على وزن شربة وجربة مشدد الباء فيهما). وال%ر>
والش>تاء، وأ%ف�ر_ت'ه: شد_ته. وقال الفراء: أ�ف�ر_ة الصيف أ%و�له.

ووقع ف أ�ف�ر_ة{ أ%ي بل1ية وشدة. وال�ف�ر�ة الماعة ذات' ال%ل%ب.ة1،



والناس ف أ�ف�ر_ة، يعن الختلط%. وأ%ف�ار¬: اسم.
@أقر: الوهري: أ�ق�ر¬ م.و\ض1ع¬؛ قال ابن مقبل:

وت.ر\و.ة{ من رجال� لو رأ%ي\ت.ه'م'،
ل%ق�ل}ت.: إحدى ح1راج ال%ر> من أ�ق�ر

@أكر: ال�ك}ر.ة، بالضم: ال�ف}ر.ة� ف ال4رض يتمع فيها الاء
في'غ\ر.ف' صافياv. وأ%ك%ر. ي.أ}ك�ر' أ%ك}راv، وت.أ%ك�ر. أ�ك%راv: ح.ف%ر.

 vك}ر.ة�أ
(* قوله «حفر أكرة» كذا بالصل والناسب حفر حفراv)؛ قال

العجاج:م1ن\ س.ه\ل1ه وي.ت.أ%ك�ر\ن% ال�ك%ر\
وال�ك%ر': ال�ف%ر' ف ال4رض، واح1د.ت'ها أ�ك}ر.ةD. وال4ك�ار':

ال%ر_اث�، وهو من ذلك. الوهري: ال4ك%ر.ة� جع' أ%ك�ار� كأ%نه جع' آك1ر�
ف التقدير. والؤاك%ر.ة�: الخابرة وف حديث قتل أ%ب جهل: فلو غ%ي\ر'

أ%ك�ار� قتلن؛ ال4ك�ار': الز_ر_اع' أ%راد به احتقاره وانتقاصه، كيف
م1ث}ل�ه ي.ق}ت'ل� م1ث}ل%ه وف الديث: أ%نه نى عن الؤاك%ر.ة1، يعن

الزارع.ة% على نصيب معلوم ما ي'ز\ر.ع' ف ال4رض وهي الخابرة. ويقال:
أ%ك%ر\ت' ال4رض أ%ي حفرتا؛ ومن العرب من يقول ل1ل}ك�ر.ة1 الت ي'ل}ع.ب'

با: أ�ك}ر.ةD، واللغة� اليدة� الك�ر.ة�؛ قال:
ح.ز.او,ر.ةD بأ%ب\ط%ح1ه.ا الك�ر,ين.ا

@أمر: ال4م\ر': معروف، نقيض الن_ه\ي,. أ%م.ر.ه به وأ%م.ر.ه'؛ ال4خية
vوإ,مارا vعن كراع؛ وأ%مره إ,ياه، على حذف الرف، ي.أ}م'ر'ه أ%م\را

فأ}ت.م.ر. أ%ي ق%ب,ل% أ%م\ر.ه؛ وقوله:
ور.ب\ر.ب� خ1ماص,
ي.أ}م'ر\ن% باق}ت1ناص,

إ,نا أ%راد أ%نن_ يشو�قن من رآهن إ,ل تصيدها واقتناصها، وإ,ل فليس
لن_ أ%مر. وقوله عز وجل: وأ�م1ر\نا ل1ن'س\ل1م. ل1ر.ب> العالي؛ العرب
تقول: أ%م.ر\ت'ك أ%ن تف}ع.ل ول1ت.ف}ع.ل% وبأ%ن تف}ع.ل، فمن قال: أ%مرتك

بأ%ن تفعل فالباء لل3لصاق والعن وقع ال4مر بذا الفعل، ومن قال
أ%مرت'ك أ%ن تفعل فعلى حذف الباء، ومن قال أ%مرتك لتفعل فقد أ%خبنا بالعلة

الت لا وقع ال4مر'، والعن أ�م1ر\نا لل3سلم. وقوله عز وجل: أ%تى
أ%م\ر' ال3 فل ت.س\ت.ع\ج,لوه؛ قال الزجاج: أ%م\ر' ال3 ما وع.دهم به من



الازاة على كفرهم من أ%صناف العذاب، والدليل على ذلك قوله تعال: حت
إ,ذا جاء أ%مر'نا وفار. الت_نeور؛ أ%ي جاء ما وعدناهم به؛ وكذلك قوله

تعال: أ%تاها أ%مر'نا ليلv أ%و ناراv فجعلناها حص1يداv؛ وذلك أ%نم
استعجلوا العذاب واستبطؤوا أ%م\ر. الساعة، فأ%علم ال أ%ن ذلك ف قربه بنزلة

ما قد أ%تى كما قال عز وجل: اق}ت.ر.ب.ت1 الساعة� وانشق_ القمر؛ وكما
،vقال تعال: وما أ%مر' الساعة إ,ل كل%م\ح, الب.ص.ر,. وأ%مرت'ه بكذا أ%مرا

والمع ال4وام1ر'.
وال4م1ي': ذو ال4م\ر. وال4مي': الم1ر؛ قال:

والناس' ي.ل}ح.و\ن% ال4م1ي.، إ,ذا ه'م'
خ.ط1ئ�وا الصواب.، ول ي'لم' ال�ر\ش1د'

وإ,ذا أ%م.ر\ت. م1ن\ أ%م.ر ق�ل}ت.: م'ر\، وأ%صله أ�ؤ\م'ر\، فلما اجتمعت
هزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت المزة ال4صلية فزال الساكن فاستغن عن

المزة الزائدة، وقد جاء4 على ال4صل. وف التنزيل العزيز: وأ}م'ر\
أ%ه\ل%ك. بالصلة؛ وفيه: خذ1 الع.ف}و. وأ}م'ر\ بالع'ر\ف1.

وال4م\ر': واحد' ال�م'ور؛ يقال: أ%م\ر' فلن{ مستقيم¬ وأ�م'ور'ه'
مستقيمةD. وال4م\ر': الادثة، والمع أ�مور¬، ل ي'ك%س_ر' على غي ذلك. وف

التنزيل العزيز: أ%ل إ,ل ال تصي ال�مور'. وقوله عز وجل: وأ%و\ح.ى
ف كل ساء� أ%م\ر.ها؛ قيل: ما ي'صلحها، وقيل: ملئكت.ه.ا؛ كل هذا عن

الزجاج. والم1ر.ة�: ال4مر'، وهو أ%حد الصادر الت جاءت على فاع1ل%ة
كالع.اف1ي.ة1 والعاق1ب.ة1 والازي.ة1 والاتة.

وقالوا ف ال4مر: أ�وم'ر\ وم'ر\، ونظيه ك�ل} وخ'ذ}؛ قال ابن سيده؛
وليس بطرد عند سيبويه. التهذيب: قال الليث: ول يقال أ�وم'ر\، ول أ�وخ'ذ}

منه شيئاv، ول أ�وك�ل}، إ,نا يقال م'ر\ وك�ل} وخ'ذ} ف البتداء
بال4مر استثقالv للضمتي، فإ,ذا تقد_م قبل الكلم واو¬ أ%و فاء# قلت:

وأ}م'ر\ فأ}م'ر\ كما قال عز وجل: وأ}م'ر\ أ%هلك بالصلة؛ فأ%ما ك�ل} من أ%ك%ل%
ي.أ}ك�ل� فل يكاد ي'د\خ1ل�ون فيه المزة% مع الفاء والواو، ويقولون:

وك�ل وخ'ذ%ا وار\ف%عاه ف%ك�له ول يقولون ف%أ}ك�له'؛ قال: وهذه أ%ح\ر'ف¬
جاءت عن العرب نواد1ر'، وذلك أ%ن أ%كثر كلمها ف كل فعل أ%وله هزة مثل

أ%ب.ل% ي.أ}ب,ل� وأ%س.ر. ي.أ}س1ر' أ%ن} ي.ك}س3ر'وا ي.ف}ع1ل� منه، وكذلك
vمنه مكسورا �أ%ب.ق. ي.أ}ب,ق'، فإ,ذا كان الفعل الذي أ%وله هزة وي.ف}ع1ل



مردوداv إ,ل ال4م\ر, قيل: إ,يس3ر\ يا فلن�، إ,ي\ب,ق\ يا غلم'،
وكأ%ن� أ%صله إ,أ}س1ر\ بمزتي فكرهوا جعاv بي هزتي فحو�لوا إ,حداها ياء

إ,ذ كان ما قبلها مكسوراv، قال: وكان حق ال4مر من أ%م.ر. ي.أ}م'ر' أ%ن
يقال أ�ؤ\م'ر\ أ�ؤ\خ'ذ} أ�ؤ\ك�ل} بمزتي، فتركت المزة الثانية وحو>لت

واواv للضمة فاجتمع ف الرف ضمتان بينهما واو والضمة من جنس الواو،
فاستثقلت العرب جعاv بي ضمتي وواو فطرحوا هزة الواو ل4نه بقي بعد ط%ر\حها

حرفان فقالوا: م'ر\ فلناv بكذا وكذا، وخ'ذ} من فلن وك�ل}، ول يقولوا
أ�ك�ل} ولأ�م'ر\ ول أ�خ'ذ}، إ,ل أ%نم قالوا ف أ%م.ر. ي.أ}م'ر' إ,ذا

تقد�م قبل أ%ل1ف1 أ%م\ر,ه وواو أ%و فاء أ%و كلم يتصل به ال4م\ر' من
أ%م.ر. ي.أ}م'ر' فقالوا: ال}ق. فلناv وأ%م'ر\ه'، فردوه إ,ل أ%صله، وإ,نا

فعلوا ذلك ل4ن أ%لف ال4مر إ,ذا اتصلت بكلم قبلها سقطت ال4لف' ف
اللفظ، ول يفعلوا ذلك ف ك�ل} وخ'ذ} إ,ذا اتصل ال4م\ر' بما بكلم قبله

فقالوا: ال}ق. فلناv وخ'ذ} منه كذا، ول نس\م.ع\ وأ�وخ'ذ} كما سعنا
وأ}م'ر\. قال ال تعال: وك�ل منها ر.غ}داv؛ ول يقل: وأ}ك�ل؛ قال: فإ,ن قيل

ل1م. ر.دeوا م'ر\ إ,ل أ%صلها ول ي.ر'دeوا وك�ل ول أ�وخ'ذ}؟ قيل:
ل1س.ع.ة كلم العرب ربا ردeوا الشيء إل أ%صله، وربا بنوه على ما سبق،

وربا كتبوا الرف مهموزاv، وربا تركوه على ترك المزة، وربا كتبوه على
ال3دغام، وكل ذلك جائز واسع؛ وقال ال عز وجل: وإ,ذا أ%ر.د\نا أ%ن}

ن'ه\ل1ك. قريةv أ%م.ر\نا م'ت\ر.ف1يها ف%ف%س.ق�وا فيها؛ قرأ% أ%كثر القراء:
أ%مر\نا، وروى خارجة عن نافع آم.ر\نا، بالد�، وسائر أ%صحاب نافع

ر.و.و\ه' عنه مقصوراv، وروي عن أ%ب عمرو: أ%م_ر\نا، بالتشديد، وسائر أ%صحابه
ر.و.و\ه' بتخفيف اليم وبالقصر، وروى ه'د\ب.ة� عن حاد بن س.ل%م.ة% عن ابن

كثي: أ%م_ر\نا، وسائر الناس ر.و.و\ه' عنه مففاv، وروى سلمة عن الفراء
م.ن ق%رأ%: أ%م.ر\نا، خفيفةv، فس_رها بعضهم أ%م.ر\نا مترفيها بالطاعة

ففسقوا فيها، إ,ن ال�ت\ر.ف. إ,ذا أ�مر بالطاعة خال%ف. إ,ل الفسق. قال
الفراء: وقرأ% السن: آم.ر\نا، وروي عنه أ%م.ر\نا، قال: وروي عنه أ%نه
بعن أ%ك}ث%رنا، قال: ول نرى أ%نا ح'ف1ظ%ت\ عنه ل4نا ل نعرف معناها

ههنا، ومعن آم.ر\نا، بالد، أ%ك}ث%ر\نا؛ قال: وقرأ% أ%بو العالية: أ%م_ر\نا
مترفيها، وهو موافق لتفسي ابن عباس وذلك أ%نه قال: س.ل�ط}نا

ر'ؤ.ساء4ها ففسقوا. وقال أ%بو إ,سحق ن.ح\واv ما قال الفراء، قال: من قرأ%



أ%م.ر\نا، بالتخفيف، فالعن أ%مرناهم بالطاعة ففسقوا. فإ,ن قال قائل: أ%لست
v؟ والعن أ%نك أ%م.ر\ت.ه أ%ن يضرب عمراvفضرب عمرا vتقول أ%م.رت' زيدا

فضربه فهذا اللفظ ل يدل على غي الضرب؛ ومثله قوله: أ%مرنا مترفيها ففسقوا
فيها، أ%م.ر\ت'ك. فعصيت.ن، فقد علم أ%ن العصية% مال%ف%ة� ال4م\ر,،

وذلك الفسق' مالفة� أ%م\ر, ال. وقرأ% السن: أ%م1ر\نا مترفيها على مثال
ع.ل1م\ن.ا؛ قال ابن سيده: وعسى أ%ن تكون هذه لغةv ثالثةv؛ قال الوهري:

معناه أ%م.ر\ناهم بالطاعة ف%ع.ص.و\ا؛ قال: وقد تكون من ال3مار.ة1؛ قال:
وقد قيل إ,ن معن أ%م1ر\نا مترفيها ك%ث�ر\نا م'ت\ر.فيها؛ قال: والدليل على
هذا قول النب، صلى ال عليه وسلم؛ خي الال س1ك�ةD م.أ}ب'ور.ةD أ%و

م'ه\ر.ةD م.أ}م'ور.ةD؛ أ%ي م'ك%ثYر.ةD. والعرب تقول: أ%م1ر. بنو فلن
أ%ي ك%ث�ر'وا.

م'ه.اج,ر¬ عن علي� بن عاصم: م'ه\ر.ةD م.أ}م'ور.ةD أ%ي ن.ت'وج¬ و.ل�ود؛
وقال لبيد:

إ,ن} ي.غ\ب,ط�وا ي.ه\ب,ط�وا، وإ,ن} أ%م1ر'وا،
ي.و\ماv، ي.ص1ي'وا ل1ل}ه'ل}ك1 والن_ك%د1

وقال أ%بو عبيد ف قوله: م'ه\ر.ةD م.أ}مورة: إ,نا الكثية الن>تاج
،Dوالن_س\ل,؛ قال: وفيها لغتان: قال أ%م.ر.ها ال� فهي م.أ}م'ور.ة

وآم.ر.ها ال فهي م'ؤ\م.ر.ة؛ وقال غيه: إ,نا هو م'هرة م.أ}م'ورة للزدواج
ل4نم أ%ت\ب.ع'وها مأ}بورة، فلما از\د.و.ج. اللفظان جاؤ'وا بأ}مورة على
وزن م.أ}ب'ور.ة كما قالت العرب: إ,ن آتيه بالغدايا والعشايا، وإ,نا
vغ%د.و.ات{ فجاؤ'وا بالغدايا على لفظ العشايا تزويا �ت'ج\م.ع' الغ.د.اة

للفظي، ولا نظائر. قال الوهري: وال4صل فيها م'ؤ\م.ر.ةD على م'ف}ع.ل%ة{،
كما قال، صلى ال عليه وسلم: ار\ج,ع\ن. م.أ}ز'ورات غي م.أ}جورات؛ وإ,نا

هو م.و\ز'ورات من الو,ز\ر, فقيل مأ}زورات على لفظ مأ}جورات
ل1ي.ز\د.و,جا. وقال أ%بو زيد: م'ه\ر.ةD مأ}مورة الت كثر نسلها؛ يقولون: أ%م.ر. ال�

ال�ه\ر.ة% أ%ي كث�ر. و.ل%د.ها. وأ%م1ر. القوم' أ%ي ك%ث�ر'وا؛ قال
ال4عشى:

ط%ر,ف�ون% ول�د'ون كل� م'ب.ار.ك{،
أ%م1ر'ون% ل ي.ر,ث�ون% س.ه\م. الق�ع\د'د1

ويقال: أ%م.ر.هم ال فأ%م1ر'وا أ%ي ك%ث�ر'وا، وفيه لغتان: أ%م.ر.ها فهي



مأ}م'ور.ة، وآم.ر.ها فهي م'ؤ\م.ر.ةD؛ ومنه حديث أ%ب سفيان: لقد أ%م1ر.
أ%م\ر' ابن, أ%ب ك%ب\ش.ة% وار\ت.ف%ع. ش.أ}ن'ه؛ يعن النب_، صلى ال

عليه وسلم؛ ومنه الديث: أن رجلv قال له: ما ل أ%رى أ%م\ر.ك. يأ}م.ر'؟
فقال: وال ل%ي.أ}م.ر.ن� أ%ي يزيد على ما ترى؛ ومنه حديث ابن مسعود: كنا

نقول ف الاهلية قد أ%م1ر. بنو فلن أ%ي كثروا. وأ%م1ر. الرجل�، فهو
أ%م1ر¬: كثرت ماشيته. وآم.ره ال: ك%ث�ر. ن.س\ل%ه وماشيت.ه، ول يقال

أ%م.ر.ه؛ فأ%ما قوله: وم'ه\ر.ةD م.أ}م'ور.ةD فعلى ما قد أ�ن,س. به من
ال3تباع، ومثله كثي، وقيل: آم.ر.ه وأ%م.ر.ه لغتان. قال أ%بو عبيدة: آمرته،

بالد، وأ%م.ر\ت'ه لغتان بعن ك%ث�ر\ت'ه. وأ%م1ر. هو أ%ي ك%ث�ر.
ف%خ'ر>ج. على تقدير قولم علم فلن وأ%علمته أ%نا ذلك؛ قال يعقوب: ول يقله أ%حد

غيه. قال أ%بو السن: أ%م1ر. مال�ه، بالكسر، أ%ي كثر. وأ%م1ر. بنو فلن
إ,ياراv: ك%ث�ر.ت\ أ%موالم. ورجل أ%م'ور¬ بالعروف، وقد ائت'م1ر.

بي: كأ%ن� نفس.ه أ%م.ر.ت\ه' به ف%ق%ب,ل%ه.
وتأ%م_روا على ال4م\ر, وائ}ت.م.ر'وا: ت.م.ار.و\ا وأ%ج\م.ع'وا آراء4هم.

وف التنزيل: إ,ن ال%ل4 ي.أ}ت1مرون% بك ليقتلوك؛ قال أ%بو عبيدة: أ%ي
يتشاورون عليك ليقتلوك؛ واحتج بقول النمر بن تولب:

أ%ح.ار' بن. ع.م\ر�و فؤ.اد1ي خ.م1ر\،
وي.ع\د'و على ال%ر\ء3 ما ي.أ}ت.م1ر\

قال غيه: وهذا الشعر لمرئ القيس. وال%م1ر': الذي قد خالطه داء# أ%و
ح'بÒ. ويعدو على الرء ما يأ}تر أ%ي إ,ذا ائ}ت.م.ر. أ%م\راv غ%ي\ر.

ر.ش.د{ ع.د.ا عليه فأ%هلكه. قال القتيب: هذا غلط، كيف يعدو على الرء ما
شاور فيه والشاورة بركة، وإ,نا أ%راد يعدو على الرء ما ي.ه'مe به من
الشر. قال وقوله: إ,ن ال%ل4 يأ}ترون بك؛ أ%ي ي.ه'مون بك؛ وأ%نشد:

إ,ع\لم.ن\ أ%ن} ك�ل� م'ؤ\ت.م1ر�
م'خ\ط1ئD ف الر_أ}ي، أ%ح\ي.ان.ا

قال: يقول من ركب أ%م\راv بغي م.ش'ورة أ%خ\طأ% أ%حياناv. قال وقوله:
وأ}ت.م1ر'وا بينكم بعروف؛ أ%ي ه'مeوا به واع\ت.ز,م'وا عليه؛ قال: ولو كان
كما قال أ%بو عبيدة لقال: ي.ت.أ%م_ر'ون% بك. وقال الزجاج: معن قوله:

ي.أ}ت1مر'ون% بك؛ ي.أ}م'ر' بعضهم بعضاv بقتلك. قال أ%بو منصور: ائ}ت.م.ر
القوم' وتآم.ر'وا إ,ذا أ%م.ر. بعضهم بعضاv، كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا



vواختصموا وتاصموا، ومعن ي.أ}ت.م1ر'ون% بك أ%ي ي'ؤ.ام1ر' بعضهم بعضا
بقتلك وف قتلك؛ قال: وجائز أ%ن يقال ائ}ت.م.ر. فلن ر.أ}ي.ه' إ,ذا شاور

عقله ف الصواب الذي يأ}تيه، وقد يصيب الذي ي.أ}ت.م1ر' ر.أ}ي.ه' مر_ة
vخرى. قال: فمعن قوله ي.أ}ت.م1ر'ون% بك أ%ي ي'ؤ.ام1ر' بعضهم بعضا�ويطئ� أ

فيك أ%ي ف قتلك أ%حسن من قول القتيب إ,نه بعن يهمون بك. قال: وأ%ما
قوله: وأ}ت.م1ر'وا بينكم بعروف؛ فمعناه، وال أ%علم، ل1ي.أ}م'ر\ بعض'كم

بعضاv بعروف؛ قال وقوله:
اعلمن أ%ن} كل مؤتر

معناه أ%ن من ائ}ت.م.ر. ر.أ%ي.ه ف كل ما ي.ن'وب'ه' يطئ� أ%حياناv؛
وقال العجاج:

ل%م�ا ر.أ%ى ت.ل}ب,يس. أ%م\ر� م'ؤ\ت.م1ر\
.vتلبيس أ%مر أ%ي تليط أ%مر. مؤتر أ%ي ات_خ.ذ% أ%مرا

يقال: بئسما ائ}ت.م.ر\ت. لنفسك. وقال شر ف تفسي حديث عمر، رضي ال
عنه: الرجال� ثلثةD: رجلD إ,ذا نزل به أ%مر¬ ائ}ت.م.ر. ر.أ}ي.ه'؛ قال

شر: معناه ار\ت.أ%ى وشاور نفسه قبل أ%ن يواقع ما يريد؛ قال وقوله:
اعلمن أ%ن} كل مؤتر

أ%ي كل من عمل برأ}يه فل بد أ%ن يطئ ال4حيان. قال وقوله: ول
يأ}ت.م1ر' ل1م'ر\ش1د{ أ%ي ل يشاوره. ويقال ائ}ت.م.ر\ت' فلناv ف ذلك ال4مر،

وائ}ت.م.ر. القوم' إ,ذا تشاوروا؛ وقال ال4عشى:
ف%عاد.ا ل%ه'ن_ و.ز.اد.ا ل%ه'ن_،
واش\ت.ر.ك%ا ع.م.لv وأ}تارا

قال: ومنه قوله:
ل ي.د_ري ال%ك}ذ�وب' ك%ي\ف. ي.أ}ت.م1ر\

أ%ي كيف ي.ر\ت.ئ1ي ر.أ}ياv ويشاور نفسه وي.ع\ق1د' عليه؛
وقال أ%بو عبيد ف قوله:
وي.ع\د'و على ال%رء3 ي.أ}ت.م1ر\

معناه الرجل يعمل الشيء بغي روية ول تثبeت ول نظر ف العاقبة فيند.م
عليه. الوهري: وائ}ت.م.ر. ال4مر. أ%ي امتثله؛ قال امرؤ¬ القيس:

ويعدو على الرء3 ما يأ}تر
أ%ي ما تأ}مره به نفسه فيى أ%نه رشد فربا كان هلكه ف ذلك. ويقال:



ائ}ت.م.ر'وا به إ,ذا ه.مeوا به وتشاوروا فيه.
والئ}ت1مار' والس\ت1ئ}مار': الشاو.ر.ة�، وكذلك الت_آم'ر'، على وزن

الت_فاع'ل.
وال�ؤ\ت.م1ر': ال�س\ت.ب,دe برأ}يه، وقيل: هو الذي ي.س\ب,ق' إ,ل

القول؛ قال امرؤ¬ القيس ف رواية بعضهم؛
أ%حار' ب\ن. ع.م\ر�و كأ%ن>ي خ.م1ر\،

وي.ع\د'و على الر\ء3 ما ي.أ}ت.م1ر\
ويقال: بل أ%راد أ%ن الرء ي.أ}ت.م1ر' لغيه بسوء فيجع وبال� ذلك عليه.

وآم.ر.ه' ف أ%م\ر,ه1 ووام.ر.ه' واس\ت.أ}م.ر.ه': شاوره. وقال غيه:
آم.ر\ت'ه ف أ%م\ري م'ؤام.ر.ةv إ,ذا شاورته، والعامة تقول: وأ%م.ر\ت'ه. وف

الديث: أ%م1يي من اللئكة جبيل� أ%ي صاحب' أ%م\ر,ي وو.ل1ي>ي. وكل©
من ف%ز.ع\ت. إ,ل مشاورته وم'ؤ.ام.ر.ته، فهو أ%م1ي'ك.؛ ومنه حديث عمر؛

الرجال ثلثةD: رجلD إ,ذا نزل به أ%م\ر¬ ائ}ت.م.ر. ر.أ}ي.ه أ%ي شاور نفسه
eؤ\ت.م1ر' الذي ي.ه'م�وار\تأ%ى فيه قبل م'واق%ع.ة ال4مر، وقيل: ال

بأ%م\ر� ي.ف}ع.ل�ه؛ ومنه الديث الخر: ل يأ}ت.م1ر' ر.ش.داv أ%ي ل يأ}ت
برشد من ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلv من غي مشاورة: ائ}ت.م.ر.،

ك%أ%ن� ن.ف}س.ه أ%مرته بشيء3 فأ}ت.م.ر. أ%ي أ%طاعها؛ ومن ال�ؤ.ام.ر.ة1
الشاورة�، ف الديث: آم1ر'وا النساء4 ف أ%ن\ف�س3ه,ن_ أ%ي شاوروهن ف

تزويهن قال: ويقال فيه وأ%م.ر\ت'ه، وليس بفصيح. قال: وهذا أ%م\ر' ن.د\ب� وليس
بواجب مثل قوله: الب,كر ت'س\ت.أ}ذ%ن�، ويوز أ%ن يكون أ%راد به

الث�ي>ب. دون البكر، فإ,نه ل بد من إ,ذنن ف النكاح، فإ,ن ف ذلك بقاءé لصحبة
الزوج إ,ذا كان بإ,ذنا. ومنه حديث عمر: آم1ر'وا النساء4 ف بناتن_،

هو من جهة استطابة أ%نفسهن وهو أ%دعى لل�لفة، وخوفاv من وقوع الوحشة
بينهما، إ,ذا ل يكن برضا ال�م إ,ذ البنات إ,ل ال�م_هات أ%ميل وف ساع
قولن_ أ%رغب، ول4ن الرأ%ة ربا علمت من حال بنتها الاف عن أ%بيها

أ%مراv ل يصلح معه النكاح، من علة تكون با أ%و سبب ينع من وفاء حقوق
النكاح، وعلى نو من هذا يتأ%ول قوله: ل ت'ز.و_ج' البكر إ,ل بإ,ذنا،

وإ,ذ}ن'ها س'كوت'ها ل4نا قد تستحي أ%ن ت'ف}ص1ح بال3ذن وت'ظهر الرغبة ف
النكاح، فيستدل بسكوتا على رضاها وسلمتها من الفة. وقوله ف حديث آخر:

البكر ت'س\ت.أ}ذ%ن� والثيب ت'س\ت.أ}م.ر'، ل4ن ال3ذن يعرف بالسكوت



وال4مر ل يعرف إ,ل بالنطق. وف حديث التعة: فآم.ر.ت\ ن.ف}س.ها أ%ي شاورتا
واستأ}مرتا.

ورجل إ,م_ر¬ وإ,م_ر.ة 
(* قوله «إمر وإمرة» ها بكسر الول وفتحه كما

ف القاموس). وأ%م_ارة: ي.س\ت.أ}م1ر' كل� أ%حد ف أ%مره.
وال4مي': الل1ك' لن.فاذ1 أ%م\ر,ه ب.ي>ن' ال3مارة وال4مارة،

والمع' أ�م.راء�. وأ%م.ر. علينا ي.أ}م'ر' أ%م\راv وأ%م'ر. وأ%م1ر.: كو.ل%؛
قال: قد أ%م1ر. ال�ه.ل�ب'، فك%ر\ن,بوا ود.و\ل1ب'وا وحيث� ش1ئ}ت'م

فاذ}ه.بوا.
وأ%م.ر. الرجل� يأ}م'ر' إ,مارةv إ,ذا صار عليهم أ%مياv. وأ%م_ر.

أ%مار.ةv إ,ذا ص.ي_ر. ع.ل%ماv. ويقال: ما لك ف ال3م\ر.ة وال3مار.ة خي¬،
بالكسر. وأ�م>ر. فلنD إ,ذا ص'ي>ر. أ%مياv. وقد أ%م1ر. فلن وأ%م'ر.،

بالضم، أ%ي صار. أ%مياv، وال�نثى بالاء؛ قال عبدال بن هام
السلول:ولو جاؤ'وا بر.م\لة% أ%و بن\د{،

لباي.ع\نا أ%مية% م'ؤ\منينا
والصدر ال3م\ر.ة� وال3مارة، بالكسر. وحكى ثعلب عن الفراء: كان ذلك
إ,ذ أ%م.ر. علينا الجاج'، بفتح اليم، وهي ال3م\ر.ة. وف حديث علي، رضي

ال عنه: أ%ما إن له إم\ر.ة كل%ع\ق%ة1 الكلب لبنه؛ ال3م\ر.ة، بالكسر:
ال3مارة؛ ومنه حديث طلحة: لعلك ساء4ت\ك. إ,م\ر.ة� ابن عمك.

وقالوا: عليك أ%م\ر.ةD م'طاع.ةD، ففتحوا. التهذيب: ويقال: لك علي_
أ%م\ر.ةD مطاعة، بالفتح ل غي، ومعناه لك علي_ أ%م\ر.ةD أ�طيعك فيها، وهي

الرة الواحدة من ال�مور، ول تقل: إ,م\ر.ةD، بالكسر، إ,نا ال3مرة من
الولية.

والت_أ}مي': ت.و\لية ال3مارة. وأ%مي¬ م'ؤ.م_ر¬: م'م.ل�ك¬. وأ%مي
ال4عمى: قائده ل4نه يلك أ%م\ر.ه؛ ومنه قول ال4عشى:

إ,ذا كان هادي الفت ف البل
د1 صدر. الق%ناة1 أ%طاع. ال4ميا

vؤ.ساء� وأ%هل العلم. وأ%م1ر. الشيء� أ%م.راeولوا ال4م\ر,: الر�وأ
وأ%م.ر.ةv، فهو أ%م1ر¬: ك%ث�ر. وت.م_؛ قال:

أ�مe ع1يال� ض.نؤ'ها غي' أ%م1ر\



والسم: ال3م\ر'. وزرع¬ أ%م1ر¬: كثي؛ عن اللحيان. ورجل أ%م1ر¬:
مبارك¬ يقبل عليه الال�. وامرأ%ة أ%م1ر.ةD: مباركة على بعلها، وكل©ه من

الك%ثرة. وقالوا: ف وجه مال1ك. تعرف' أ%م.ر.ت.ه؛ وهو الذي تعرف فيه الي من
كل شيء. وأ%م.ر.ت'ه: زيادته وكثرته. وما أ%حسن أ%مار.ت.هم أ%ي ما يكثرون

ويكثر أ%و\لد'هم وعددهم. الفراء: تقول العرب: ف وجه الال ال4م1ر
تعرف أ%م.ر.ت.ه أ%ي زيادته وناءه ونفقته. تقول: ف إ,قبال ال4م\ر,

ت.ع\ر,ف' ص.لح.ه. وال4م.ر.ة�: الزيادة والنماء� والبكة. ويقال: ل جعل ال
فيه أ%م.ر.ةv أ%ي بركة؛ من قولك: أ%م1ر. الال� إ,ذا كثر. قال: ووجه

ال4مر أ%ول ما تراه، وبعضهم يقول: تعرف أ%م\ر.ت.ه' من أ%م1ر. الال� إ,ذا
ك%ث�ر.. وقال أ%بو اليثم: تقول العرب: ف وجه الال تعرف أ%م.ر.ت.ه أ%ي

نقصانه؛ قال أ%بو منصور: والصواب ما قال الفراء ف ال4م.ر, أ%نه الز>يادة.
قال ابن بزرج: قالوا ف وجه مالك تعرف أ%م.ر.ت.ه أ%ي ي'من.ه،

وأ%مار.ت.ه' مثله وأ%م\ر.ت.ه. ورجل أ%م1ر¬ وامرأ%ة أ%م1ر.ةD إ,ذا كانا
ميموني.وال3م_ر': الصغي' من ال�م\لن أ%و\لد1 الضأ}ن1، وال�نثى

إ,م_ر.ةD، وقيل: ها الصغيان من أ%ولد1 العز. والعرب تقول للرجل إ,ذا وصفوه
بال3عدام,: ما له إ,م_ر¬ ول إ,م_ر.ةD أ%ي ما له خروف ول ر,خ\لD، وقيل:
ما له شيء. وال3م_ر': الروف. وال3م_ر.ة�: الر>خ\ل�، والروف ذكر،

والر>خ\ل� أ�نثى. قال الساجع: إ,ذا ط%ل%ع.ت1 الش>ع\ر.ى س.ف%راv فل
ت.غ\د'ون� إ,م_ر.ةv ول إ,م_راv. ورجلD إ,م_ر¬ وإ,م_ر.ةD: أ%حق ضعيف

ل رأ}ي له، وف التهذيب: ل عقل له إ,ل ما أ%مرت.ه به ل�م\ق1ه1، مثال
إ,م_ع� وإ,م_ع.ة{؛ قال امرؤ' القيس:

وليس بذي ر.ي\ث%ة{ إ,م_ر�،
إ,ذا ق1يد. م'س\ت.ك}ر.هاv أ%ص\ح.با

ويقال: رجل إ,م_ر¬ ل رأ}ي له فهو يأ}ت.م1ر' لكل آمر ويطيعه. وأ%نشد
شر: إ,ذا طلعت الشعرى سفراv فل ترسل فيها إ,م_ر.ةv ول إ,م_راv؛ قال:

معناه ل ت'ر\س1ل} ف ال3بل رجلv ل عقل له ي'د.ب>ر'ها. وف حديث آدم،
،�عليه السلم: من ي'ط1ع\ إ,م_ر.ةv ل يأ}ك�ل} ث%م.ر.ةv. ال3م_ر.ة

بكسر المزة وتشديد اليم: تأ}نيث ال3م_ر,، وهو ال4حق الضعيف الرأ}ي
الذي يقول لغيه: م'ر\ن بأ%مرك، أ%ي من يطع امرأ%ة حقاء ي'ح\ر.م, الي.

قال: وقد تطلق ال3م_ر.ة على الرجل، والاء للمبالغة. يقال: رجل



إ,م_ع.ةD. وال3م_ر.ة� أ%يضاv: النعجة وكن با عن الرأ%ة كما كن عنها
بالشاة. وقال ثعلب ف قوله: رجل إ,م_رÒ. قال: ي'ش.ب_ه بال%د\ي.

وال4م.ر': الجارة، واحدت'ها أ%م.ر.ةD؛ قال أ%بو زبيد من قصيدة يرثي
فيها عثمان بن عفان، رضي ال عنه:
يا ل%ه\ف. ن.ف}سي. إ,ن كان الذي ز.ع.م'وا

حق9اv وماذا يردe اليوم. ت.ل}ه,يفي؟
إ,ن كان عثمان� أ%م\س.ى فوقه أ%م.ر¬،
كراق1ب الع'ون1 فوق. الق�ب_ة1 ال�وف

والع'ون�: جع عانة، وهي ح'م'ر' الوحش، ونظيها من المع قار.ةD وقور¬،
وساحة وس'وح¬. وجواب إ,ن الشرطية أ%غن عنه ما تقدم ف البيت الذي قبله؛

وشب_ه ال4م.ر. بالفحل ي.رق�ب' ع'ون% أ�ت'ن,ه. وال4م.ر'، بالتحريك: جع
أ%م.ر_ة{، وهي الع.ل%م' الصغي من أ%علم الفاوز من حجارة، وهو بفتح

المزة واليم. وقال الفراء: يقال ما با أ%م.ر¬ أ%ي ع.ل%م¬. وقال أ%بو
.Dعمرو: ال4م.ر.ات' ال4علم، واحدتا أ%م.ر.ة

وقال غيه: وأ%مارةD مثل أ%م.ر.ة{؛ وقال حيد:
vبس.واء� م.ج\م.ع.ة{ كأ%ن� أ%مار�ة

م1ن\ها، إ,ذا ب.ر.ز.ت\ ف%ن,يق¬ ي.خ\ط�ر'
وكل© علم.ة{ ت'ع.دe، فهي أ%مارةD. وتقول: هي أ%مارة� ما بين وبينك

أ%ي علمة؛ وأ%نشد:
إ,ذا طل%ع.ت\ شس النهار، فإ,نا

أ%مارة� تسليمي عليك1، فس.لYمي
ابن سيده: وال4م.ر.ة� العلمة، والمع كالمع، وال4مار': الوقت

والعلمة؛ قال العجاج':
إ,ذ9 ر.د_ها بكيده فار\ت.د_ت1

إ,ل أ%مار�، وأ%مار� م'د_ت
قال ابن بري: وصواب إ,نشاده وأ%مار, مدت بال3ضافة، والضمي الرتفع ف

رد>ها يعود على ال تعال، والاء ف رد�ها أ%يضاv ضمي نفس العجاج؛
يقول: إ,ذ رد_ ال نفسي بكيده وقو�ته إ,ل وقت انتهاء مدن. وف حديث

ابن مسعود: اب\ع.ثوا بال%د\ي, واج\ع.لوا بينكم وبينه ي.و\م. أ%مار�؛
ال4مار' وال4مارة�: العلمة، وقيل: ال4مار' جع ال4مار.ة؛ ومنه الديث



الخر: فهل للس_ف%ر أ%مارة؟
وال4م.ر.ة�: الرابية، والمع أ%م.ر¬. وال4مارة وال4مار': ال%و\ع1د'

والوقت الدود؛ وهو أ%مار¬ لكذا أ%ي ع.ل%م¬. وع.م_ ابن' ال4عراب
بال4مار.ة الوقت. فقال: ال4مارة� الوقت، ول يعي أ%مدود أ%م غي مدود؟
ابن شيل: ال4م.رة� مثل النارة، فوق البل، عريض مثل البيت وأ%عظم،

وطوله ف السماء أ%ربعون قامة، صنعت على عهد عاد وإ,ر.م.، وربا كان أ%صل
إ,حداهن مثل الدار، وإ,نا هي حجارة مكو_مة بعضها فوق بعض، قد أ�لزق. ما

بينها بالطي وأ%نت تراها كأ%نا خ1ل}ق%ةD. ال4خفش: يقال أ%م1ر. يأ}م.ر'
أ%م\راv أ%ي اشتد�، والسم ال3م\ر'، بكسر المزة؛ قال الراجز:

قد ل%قفي. ال4ق}ران� م1ن>ي ن'ك}را،
داه1ي.ةv د.ه\ياء4 إ,د�اv إ,م\را

ويقال: ع.ج.باv. وأ%م\ر¬ إ,م\ر¬: ع.ج.ب¬ م'ن\ك%ر¬. وف التنزيل العزيز:
لقد ج,ئ}ت. شيئاv إ,م\راv؛ قال أ%بو إ,سحق: أ%ي جئت شيئاv عظيماv من

النكر، وقيل: الم\ر'، بالكسر، وال4م\ر' العظيم الشنيع، وقيل: العجيب، قال:
ون'ك}راv أ%قل© من قوله إ,م\راv، ل4ن تغريق من ف السفينة أ%نكر' من

vشيئا vقتل نفس واحدة؛ قال ابن سيده: وذهب الكسائي إ,ل أ%ن معن إ,م\را
داهياv م'ن\ك%راv ع.ج.باv، واشتقه من قولم أ%م1ر. القوم إ,ذا كث�روا.

وأ%م_ر. القناة%: جعل فيها س1ناناv. وال�ؤ.م_ر': ال�ح.د_د'، وقيل:
الوسوم. وس1نانD م'ؤ.م_ر¬ أ%ي مد_د¬؛ قال ابن مقبل:

وقد كان فينا من ي.ح'وط� ذ1مار.نا،
وي.ح\ذي الك%م1ي_ الز_اع1ب_ ال�ؤ.م_را

وال�ؤ.م_ر' أ%يضاv: ال�س.ل�ط�. وت.أ%م_ر. عليهم أ%ي_ ت.س.ل�ط%.
وقال خالد ف تفسي الزاعب الؤ.مر، قال: هو السلط. والعرب تقول: أم>ر\

ق%ن.ات.ك. أ%ي اجعل فيها س1ناناv. والزاعب: الرمح الذي إ,ذا ه'ز_
تدافع ك�ل©ه كأ%ن� مؤ.خ�ر,ه يري ف م'قد_مه؛ ومنه قيل: م.ر_ ي.ز\ع.ب'

ب1مل1ه إ,ذا كان يتدافع؛ حكاه عن ال4صمعي.ويقال: فلنD أ�م>ر. وأ�م>ر.
عليه إ,ذا كان الياv وقد كان س'وق%ةv أ%ي أ%نه مر_ب. ومتا با أ%م.ر¬

أ%ي ما با أ%حد¬.
وأ%نت أ%علم بتامورك؛ تاموره': وعاؤ'ه، يريد أ%نت أ%علم با عندك

:vوبنفسك. وقيل: الت_امور' الن_ف}س وحياتا، وقيل العقل. والت_امور' أ%يضا



،vدم' القلب وح.ب_ت'ه وحياته، وقيل: هو القلب نفسه، وربا ج'ع1ل% خ.م\را
وربا ج'ع1ل% ص1بغاv على التشبيه. والتامور: الولد'. والت�امور: وزير

اللك. والت�امور: ناموس الراهب. والت_امور.ة�: ع1ر>يس.ة ال4س.د1، وقيل:
أ%صل هذه الكلمة سريانية، والت_امورة: ال3بريق؛ قال ال4عشى:

Dوإ,ذا لا تام'ور.ة مرفوعة
لشرابا . . . . . . . . . .

:eؤ\م'ريeوالت eوالتأ}م'ر,ي eق�ة. والت_اموري�والت_امورة: ال
ال3نسان؛ وما رأ%يت' تام'ر,ي�اv أ%حسن من هذه الرأ%ة. وما بالدار تأ}مور
أ%ي ما با أ%حد. وما بالركية تامور¬، يعن الاء4؛ قال أ%بو عبيد: وهو

قياس على ال4و_ل؛ قال ابن سيده: وقضينا عليه أ%ن التاء زائدة ف هذا كله
لعدم ف%ع\لول ف كلم العرب. والت_امور: من دواب البحر، وقيل: هي

دو.يبةD. والت_امور: جنس من ال4وعال أ%و شبيه با له قرنD واحد¬ م'ت.ش.ع>ب¬
ف وس.ط1 رأ}سه. وآم1ر¬: السادس من أ%يام العجوز، ومؤ'ت.م1ر¬: السابع

منها؛ قال أ%بو ش1بل ال4عراب:
ك�س3ع. الشتاء� بسبعة{ غ�ب\ر,:

بالص>ن> والص>ن_ب\ر, والو.ب\ر,
وبآم1ر� وأ%خيه مؤ'ت.م1ر�،
وم'ع.لYل� وب'ط}ف%ئ{ ال%م\ر,

كأ%ن� ال4ول منهما يأ}مر' الناس بالذر، والخر يشاورهم ف الظ�ع.ن
أ%و القام، وأ%ساء أ%يام العجوز مموعة ف موضعها. قال ال4زهري: قال

الب'ست\ي: س'مي أ%حد أ%يام العجوز آم1راv ل4نه يأ}مر الناس بالذر منه،
وسي الخر مؤتراv. قال ال4زهري: وهذا خطأD وإ,نا سي آمراv ل4ن الناس

ي'ؤام1ر فيه بعض'هم بعضاv للظعن أ%و القام فجعل الؤتر نعتاv لليوم؛
والعن أ%نه يؤ\ت.مر' فيه كما يقال ليلD نائم ي'نام فيه، ويوم عاصف

ت.ع\ص1ف فيه الريح'، ونار صائم إ,ذا كان يصوم فيه، ومثله ف كلمهم ول يقل
أ%حد ول سع من عرب ائت\م.ر\ت'ه أ%ي آذنت\ه' فهو باطل. وم'ؤ\ت.م1ر¬

وال�ؤ\ت.م1ر': ال�ح.ر_م'؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ن.ح\ن' أ%ج.ر\نا كل� ذ%ي_ال� ق%ت1ر\،

ف ال%ج> من ق%ب\ل, د.آدي ال�ؤ\ت.م1ر\
أ%نشده ثعلب وقال: الق%م1ر' التكب. والمع مآمر ومآمي. قال ابن



vوربيعا ،vوص.ف%ر. ناج,را ،vالكلب: كانت عاد تسم>ي الر_م م'ؤت.م1را
ال4ول خ'و_اناv، وربيعاv الخر ب'صاناv، وجادى ال�ول ر'ب_ى، وجادى

vوشو�ال ،vورمضان نات1قا ،vور.ج.ب. ال4صم_، وشعبان عاذ1ل ،vالخرة حنينا
وع1لv، وذا الق%ع\د.ة1 و.ر\ن.ة%، وذا الجة ب'ر.ك..

وإ,م_ر.ة�: بلد، قال ع'ر\و.ة% ب\ن' الو.ر\د:
وأ%ه\ل�ك. بي إ,م_ر.ة{ وك1ي,

ووادي ال�م.ي>ر,: موضع؛ قال الراعي:
واف}ز.ع\ن. ف وادي ال�م.ي>ر, ب.ع\د.ما

ك%سا البيد. ساف الق%ي\ظ%ة1 ال�ت.ناص1ر'
ويوم' ال%أ}مور: يوم لبن الرث بن كعب على بن دارم؛ وإ,ياه عن

الفرزدق بقوله:
ه.ل} ت.ذ}ك�ر'ون ب.لء4ك�م\ ي.و\م. الص_فا،

أ%و ت.ذ}ك�رون% ف%وار,س. ال%أ}مور,؟
وف الديث ذكر'3 أ%م.ر.، وهو بفتح, المزة واليم، موضع من ديار

غ%ط%فان خرج إ,ليه رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، لمع مارب.
@أهر: ال4ه.ر.ة�، بالتحريك: متاع البيت. الليث: أ%ه.ر.ة� البيت ثيابه

وفرشه ومتاعه؛ وقال ثعلب: بيت¬ ح.س.ن' الظ�ه.رة وال4ه.ر.ة والع.قار، وهو
متاعه؛ والظ�ه.ر.ة�: ما ظهر منه، وال4ه.ر.ة: ما بطن، والمع أ%ه.ر¬

وأ%ه.رات¬؛ قال الراجز:
ع.ه\د1ي ب.ن_اح� إ,ذا ما ار\ت.ز_ا،

وأ%ذ}ر.ت1 الر>يح' ت'راباv ن.ز_ا
،vوب.زا vأ%ح\س.ن. ب.ي\ت{ أ%ه.را

كأ%نا ل�ز_ بص.خ\ر� ل%ز_ا
وأ%حسن ف موضع نصب على الال ساد� مسد� خب عهدي، كما تقول عهدي بزيد

قائماv. وار\ت.ز_ بعن ثبت. والتراب' الن_زe: هو الن_ديe. رأ%يت ف
حاشية كتاب ابن بري ما صورته: ف الكم ج.ن_اح¬ اسم رجل وج.ن_اح¬ اسم

خباء� من أ%خبيتهم؛ وأ%نشد:
ع.ه\دي ب.ن_اح� إ,ذا ما اه\ت.ز_ا،

وأ%ذ}ر.ت الر>يح' تراباv ن.ز_ا،
أ%ن س.و\ف. ت.م\ض1يه وما ار\مأ%ز_ا



قال: وتضيه تضي عليه. ابن سيده: وال4ه.ر.ة اليئة.
@أور: ال�وار'، بالضم: شد_ة� حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش'،

وقيل: الدeخان والل�ه.ب'. ومن كلم علي، رضي ال عنه: فإ,ن طاعة ال
ح1ر\ز¬ من أ�وار نيان م'وق%دة{؛ قال أ%بو حنيفة: ال�وار' أ%ر.قe من الدخان

وأ%لطف؛ وقول الراجز:
والن_ار' قد ت.ش\في من ال�وار,

النار ههنا الس>مات'. وقال الكسائي: ال�وار مقلوب¬ أ%صله الو' آر' ث
خففت المزة فأ�بدلت ف اللفظ واواv فصارت و'واراv، فلما التقت ف أ%ول

الكلمة واوان وأ�ج\ري. غي' اللزم مرى اللزم أ�بدلت ال�ول هزة فصارت
أ�واراv، والمع أ�ور¬. وأ%رض أ%و,ر.ةD وو.ي,ر.ةD، مقلوب: شديدة

.Dور¬. باردة�ال�وار. ويوم ذو أ�وار� أ%ي ذو س.م'وم وحر شديد. وريح إ,ير¬ وأ
وال�وار' أ%يضاv: النوب'. وال�س\ت.أ}و,ر': الف%ز,ع؛ قال الشاعر:

كأ%ن_ه بزوان{ نام. ع.ن\ غ%ن.م�،
م'س\ت.أ}و,ر¬ ف سواد الل�يل م.د\ؤ'وب'

الفراء�: يقال لريح الش_مال ال1ر\بياء� بوزن% ر.ج'لD ن,ف}ر,جاء� وهو
البان�. ويقال للس_ماء إ,ير¬ وأ%ي\ر¬ وأ%ي>ر¬ وأ%و'ور¬؛ قال: وأ%نشدن

بعض بن ع'ق%ي\ل:
ش.آم1ي_ة ج'ن\ح. الظ�لم أ%و'ور'

قال: وال4و'رو' على ف%ع'ول.
قال: واس\ت.أ}و.ر.ت1 ال3بل� ن.ف%ر.ت\ ف الس_ه\ل، وكذلك الوحش'. قال

ال4صمعي: اس\ت.و\أ%ر.ت1 ال3ب,ل� إ,ذا ت.راب.عت\ على ن,فار� واحد{؛ وقال
أ%بو زيد: ذاك إ,ذا نفر.ت\ فص.ع1د.ت ال%ب.ل%، فإ,ذا كان ن,فار'ها ف

الس_ه\ل, قيل: اس\ت.أ}و.ر.ت\؛ قال: وهذا كلم بن ع.ق%ي\ل�. الش_ي\بان:
ال�س\ت.أ}و,ر' الفارe. واست.أ}و.ر. البعي إ,ذا ت.ه.ي_أ% للو'ثوب وهو

بارك. غيه: ويقال للح'ف}ر.ة الت يتمع فيها الاء� أ�ورة وأ�وق%ةD؛ قال
الفرزدق:

ت.ر.ب_ع. ب.ي\ن. ال�ور.ت.ي\ن, أ%مي'ها
وأ%ما قول لبيد:

ي.س\ل�ب' الكان,س.، ل ي'ور. با،
ش'ع\ب.ة% الس_اق,، إ,ذا الظYل© ع.ق%ل}



وروي: ل ي'وأ%ر\ با؛ ومن رواه كذلك فهو من أ}وار الشمس، وهو شد�ة
حرها، فقلبه، وهو من التنفي. ويقال: أ%و\أ%ر\ت'ه فاس\ت.و\أ%ر إ,ذا

ن.ف�ر\ت.ه. ابن السكيت: آر. الرجل� حليلته ي.ؤ'ور'ها، وقال غيه: ي.ئ1ي'ها
أ%ي\راv إ,ذا جام.ع.ها.

وآر.ة� وأ�وار.ة�: موضعان؛ قال:
ع.داو,ي_ةD هيهات. منك م.ح.ل©ها،

إ,ذا ما هي اح\ت.ل�ت\ بق�د\س� وآر.ت1
:�ويروي: بقدس أ�وار.ة1. عداوية: منسوبة إل عدي على غي قياس. وأ�وار.ة

اسم ماء. وأ�ور,ياء�: رجل من بن إ,سرائيل، وهو زوج الرأ%ة الت ف�ت1ن.
با داود، على نبينا وعليه الصلة والسلم. وف حديث عطاء: أ%ب\ش1ري

أ�ورى ش.ل�م. براكب المار؛ يريد بيت ال القد_س؛ قال ال4عشى:
وق%د\ ط�ف}ت' للمال, آفاق%ه':

ع'مان% ف%ح1م\ص. ف%أ�ور.ى ش.ل%م\
والشهور أ�ورى ش.ل�م، بالتشديد، فخففه للضرورة، وهو اسم بيت القدس؛

ورواه بعضهم بالسي الهملة وكسر اللم كأ%نه عر�به وقال: معناه
بالعبانية بيت السلم. وروي عن كعب أ%ن النة ف السماء السابعة بيزان بيت

القدس والصخرة ولو وقع حجر منها وقع على الصخرة؛ ولذلك دعيت أ�ور.شل�م
ود'عيت النة� دار. السلم.

@أير: إ,ي\ر¬ ولغةD أ�خرى أ%ي\ر¬، مفتوحة ال4لف، وأ%ي>ر¬، كل ذلك: من
أ%ساء الص>با، وقيل: الش>مال، وقيل: الت بي الصبا والشمال، وهي أ%خبث

النeك}ب,. الفراء: ال4صمعي ف باب, فع\ل� وف%ع\ل�: من أ%ساء الصبا
إ,ي\ر¬ وأ%ي\ر¬ وه1ي¬ وه.ي\ر¬ وأ%ي>ر وه.ي>ر، على مثال ف%ي\ع1ل؛ وأ%نشد

يعقوب:
وإ,ن_ا م.سام1يح¬ إ,ذا ه.ب_ت1 الص>با،

وإ,ن_ا ل4ي\سار¬ إ,ذا ال3ير' ه.ب_ت1
ويقال للسماء: إ,ير¬ وأ%ي\ر¬ وأ%ي_ر¬ وأ%و'رر¬. وال3ي\ر': ريح'

ال%ن'وب,، وجعه إ,ي.ر.ةD. ويقال: ال3ي\ر' ريح حارة من ال�وار,، وإ,نا صارت
واوه ياء لكسرة ما قبلها. وريح إ,ير¬ وأ�ور¬: باردة.

وال4ي\ر': معروف، وجعه آي'ر¬ على أ%ف}ع'ل وأ�ي'ور¬ وآيار¬ وأ�ي'ر¬؛
وأ%نشد سيبويه لرير الضب:



يا أ%ض\ب'عاv أ%ك%ل%ت\ آيار. أ%ح\م1ر.ة{،
ففي البطون، وقد راح.ت'، ق%راقي'

ه.ل} غ%ي\ر' أ%ن_ك�م' ج,ع\لن� م1م\د.ر.ة{
د'س\م' الرافق، أ%ن\ذالD ع.واو,ير'

وغ%ي\ر' ه'م\ز� ول�م\ز� للص_ديق,، ول
ي'ن\كي ع.د'و_ك�م' م1ن\ك�م\ أ%ظافي'

،vن\ت'م'، ل ي.ز.ل} أ%ب.دا�وأ%ن_ك}م ما ب.ط
م1ن\ك}م على ال4ق}ر.ب, ال4د\ن، ز.نابي'

:v؛ وأ%نشد أ%يضاvعلى واحدة ويا ض'ب'عا vورواه أ%بو زيد يا ض.ب'عا
أ%ن\ع.ت' أ%ع\ياراv ر.ع.ي\ن. ال%ن\ز.را،

أ%ن\ع.ت'ه'ن_ آي'راv وك%م.را
ورجلD أ�ياريÒ: عظيم' الذ�ك%ر,. ورجل أ�نافê: عظيم ال4نف. وروي عن

علي� بن أ%ب طالب، رضي ال عنه، أ%نه قال يوماv متمثلv: م.ن\ ي.ط�ل}
أ%ي\ر' أ%بيه ي.ن\ت.ط1ق\ به؛ معناه أ%ن من كثرت ذكور ولد أ%بيه شد� بعضهم

بعضاv؛ ومن هذا العن قول الشاعر:
فلو شاء رب كان أ%ي\ر' أ%ب,يك�م'

طويلv، ك%أ%ي\ر, ال%ر,ث بن س.دوس,
Òي.ر_اء� وصخرة أ%ي.ر¬ وحار Dوص.خ\ر.ة .vقيل: كان له أ%حد وعشرون ذكرا

يارÒ: يذكر ف ترجة يرر، إ,ن شاء ال. وإ,ي\ر¬: موضع¬ بالبادية.
التهذيب: إ,ي\ر¬ وه1ي¬ موضع بالبادية؛ قال الشماخ:

على أ%ص\لب, أ%ح\ق%ب. أ%خ\د.ر,ي¼
من الل�ئي ت.ض.م_ن.ه'ن_ إ,ير'

وإ,ير¬: ج.ب.لD؛ قال عباس بن عامر ال4صم:
على ماء3 الك�لب, وما أ%لم'وا؛
ولكن م.ن\ ي'زاح1م' ر'ك}ن. إ,ير,؟.

وال4يار': الصeف}ر'؛ قال عدي بن الرقاع:
تلك الت>جارة� ل ت'ج,يب' ل1م1ث}ل1ها،

ذ%ه.ب¬ يباع بآن'ك{ وأ%يار,
vإ,ذا vحليل%ت.ه' ي.ؤ'ور'ها وآر.ها ي.ئ1ي'ها أ%ي\را �وآر. الرجل

جامعها؛ قال أ%بو ممد اليزيدي واسه يي بن البارك يهجو ع1نان% جاري.ة%



الناط1ف1ي> وأ%با ثعلب ال4عرج الشاعر، وهو كليب بن أ%ب الغول وكان من
العرجان والشعراء، قال ابن بري ومن العرجان أ%بو مالك ال4عرج؛ قال الاحظ

وف أ%حدها يقول اليزيدي:
أ%بو ث%ع\ل%ب� للناط1ف1ي> م'ؤاز,ر¬،
على خ'ب\ث1ه1، والن_اط1فيe غ%ي'ور'
وبالب.غ\ل%ة1 الش_ه\باء3 ر,ق�ة� حافر�،

وصاح1ب'ن.ا ماض1ي ال%نان1 ج.س'ور'
ول غ%ر\gو. أ%ن} كان ال�ع.ي\ر,ج' آر.ها،

وما الن_اس' إ,ل� آي,ر¬ وم.ئ1ي'
والر': العار'. وال3يار': الل©وح'، وهو الواء.

@أبز: أ%ب.ز. الظ�ب\ي' يأ}ب,ز' أ%ب\زاv وأ�بوزاv: وث%ب. وق%ف%ز. ف
ع.د\و,ه، وقيل ت.ط%ل�ق. ف ع.د\وه؛ قال:

ي.م'رe ك%م.ر> الب,ز, ال�ت.ط%لYق,
والسم ال4ب.ز.ى، وظب أ%ب_از¬ وأ%ب'وز¬، وكذلك ال�نثى. ابن

ال4عراب: ال4بوز' الق%ف�ار' من كل اليوان، وهو أ%بوز¬، وال4ب_از'
الو.ث�اب'؛ قال الشاعر:

يا ر'ب_ أ%ب_از� من الع'ف}ر, ص.د.ع\،
ت.ق%ب_ض. الذئب' إ,ليه، فاج\ت.م.ع\

ل%م_ا ر.أ%ى أ%ن ل د.ع.ه\ ول ش1ب.ع\،
مال% إ,ل أ%ر\طاة1 ح1ق}ف{ فاض\ط%ج.ع\

،vقال ابن السكيت: ال4ب_از' الق%ف�از'. قال ابن بري: وصف ظيبا
والع'ف}ر من الظباء الت يعلو بياضها حرة. وت.ق%ب_ض.: جع قوائمه لي.ث1ب. على

الظب فلما رأ%ى الذئب أ%نه ل د.ع.ة% له ول ش1ب.ع. لكونه ل يصل إ,ل
الظب فيأ}كله مال إ,ل أ%ر\طاة1 ح1ق}ف{، وال4رطاة: واحدة ال4ر\ط%ى،

وهو شجر يدبغ بورقه. وال1ق}ف': ال�ع\و.جe من الرمل، وجعه أ%حقاف
وح'ق�وف¬؛ وقال ج,ران� الع.و\د1:
لقد ص.ب.ح\ت' ح.م.ل% ب\ن. ك�وز,

ع'لل%ةv من و.ك%ر.ى أ%ب'وز,
ت'ر,يح' بعد الن_ف%س, ال%ح\ف�وز,،

إ,راح.ة% ال1د.اي.ة1 الن_ف�وز,



قال أ%بو السن ممد بن ك%ي\سان: قرأ}ته على ثعلب ج.م.ل% بن ك�وز،
باليم، وأ%خذه عليÒ بالاء، قال: وأ%نا إ,ل الاء3 أ%ميل. وصبحته: سقيته

صبوحاv، وجعل الصبوح الذي سقاه له ع'لل%ةv من ع.د\و, ف%ر.س� و.ك%رى، وهي
الشديدة الع.د\و,؛ يقول: سقيته ع'لل%ة% ع.د\و, ف%ر.س� صباحاv، يعن أ%نه

أ%غار عليه وقت الصبح فجعل ذلك ص.بوحاv له؛ واسم ج,ران1 الع.و\د1 عامر'
(* قوله « واسم جران العود عامر إل» ف الصحاح: واسه الستورد) بن

الرث، وإ,نا لقب ج,ران% الع.و\د1 لقوله:
خ'ذ%ا ح.ذ%راv يا خ.3ل�ت.ي_، فإ,ن_ن,ي

رأ%يت' ج,ران% الع.و\د1 قد كاد. ي.ص\ل�ح' 
(* قوله « يا خلت» تثنية خلة،

بكسر الاء العجمة، مؤنث الل بعن الصديق. وف الصحاح: يا جارت.)
يقول لمرأ%تيه: احذرا فإ,ن رأ%يت الس_و\ط% قد قرب صلحه. والران:

باطن عنق البعي. والع.و\د': المل السن. وح.م.لD: اسم رجل. وقوله: بعد
الن_ف%س, الفوز، يريد النفس الشديد التتابع الذي كأ%ن دافعاv يدفعه من

س1باق. وت'ر,يح: ت.ت.ن.ف�س'؛ ومنه قول امرئ القيس:
لا م.ن\خ.ر¬ كو,جار, الس>باع،

فمنه ت'ر,يح' إ,ذا ت.ن\ب.ه,ر\
وال1داي.ة�: الظبية، والن_ف�وز: الت ت.ن\ف1ز' أ%ي ت.ث1ب'. وأ%ب.ز.

ال3نسان� ف ع.د\و,ه يأ}ب,ز' أ%ب\زاv وأ�بوزاv: استراح ث مضى. وأ%ب.ز.
.vلغة ف ه.ب.ز. إ,ذا مات م'غاف%ص.ة :vي.أ}ب,ز' أ%ب\زا

@أجز: اس\ت.أ}ج.ز. عن الو,ساد.ة: ت.ن.ح_ى عنها ول ي.ت_ك1ئ}، وكانت
العرب ت.س\ت.أ}ج,ز' ول ت.ت_ك1ئ. وآج.ز': اسم¬. التهذيب: الليث

ال3جاز.ة� ار\ت1فاق' العرب، كانت العرب ت.ح\ت.بئ وت.س\ت.أ}ج,ز' على وسادة ول
تتكئ على يي ول شال؛ قال ال4زهري: ل أ%سعه لغي الليث ولعله حفظه.

وروي عن أ%حد بن يي قال: د.ف%ع. إ,ل� الزeب.ي' إ,جاز.ةv وكتب
بطه، وكذلك عبد ال بن شبيب فقلت: ايش أ%قول فيهماففقال: قل إ,ن شئت حد�ثنا،

وإ,ن شئت أ%خبنا، وإ,ن شئت كتب إ,ل9.
@أرز: أ%ر.ز. ي.أ}ر,ز' أ�ر'وزاv: ت.ق%ب_ض. وت.ج.م_ع. وث%ب.ت.، فهو

آر,ز¬ وأ%ر'وز¬، ورجل أ%ر'وز¬: ثابت متمع. الوهري: أ%ر.ز. فلن ي.أ}ر,ز'
أ%ر\زاv وأ�ر'وزاv إ,ذا ت.ضام_ وت.ق%ب_ض. من ب\ل1ه، فهو أ%ر'وز¬. وسئل



حاجة فأ%ر.ز. أ%ي ت.ق%ب_ض. واجتمع؛ قال رؤبة:
فذاك. ب.خ_الD أ%ر'وز' ال4ر\ز,

يعن أ%نه ل ينبسط للمعروف ولكنه ينضم بعضه إ,ل بعض، وقد أ%ضافه إ,ل
الصدر كما يقال ع'م.ر' الع.د\ل, وع'م.ر' الد_هاء3، لا كان العدل

vوالدهاء أ%غلب أ%حواله. وروي عن أ%ب ال4سود الدؤل أ%نه قال: إ,ن فلنا
إ,ذا سئل أ%ر.ز. وإ,ذا د'ع1ي. اه\ت.ز_؛ يقول: إ,ذا سئل العروف. ت.ضام_

وت.ق%ب_ض. من بله ول ينبسط له، وإ,ذا دعي إ,ل طعام أ%سرع إ,ليه. ويقال
للبخيل: أ%ز'وز¬، ورجل أ%ر'وز' البخل أ%ي شديد البخل. وذكر ابن سيده قول

أ%ب السود أ%نه قال: إ,ن اللئيم إ,ذا سئل أ%ر.ز. وإ,ن الكري إ,ذا سئل
اهتز. واستشي أ%بو ال4سود ف رجل ي'ع.ر_ف أ%و ي'و.ل�ى فقال: ع.ر�ف�وه

فإ,نه أ%ه\ي.س' أ%ل}ي.س' أ%ل%دe م1ل}ح.س¬ إ,ن أ�ع\ط1ي. ان\ت.هز. وإ,ن
:vتأ}ر,ز': ثبتت ف مكانا، وأ%ر.ز.ت\ أ%يضا �سئل أ%ر.ز.. وأ%ر.ز.ت1 الية

لذت بحرها ورجعت إ,ليه. وف الديث: إ,ن ال3سلم ليأ}ر,ز' إ,ل
الدينة كما تأ}ر,ز' الية إ,ل ج'ح\ر,ها؛ قال ال4صمعي: يأ}ر,ز' أ%ي ينضم

إ,ليها ويتمع بعضه إ,ل بعض فيها. ومنه كلم علي�، عليه السلم: حت
يأ}ر,ز. ال4م\ر' إ,ل غيكم. وال%أ}ر,ز': ال%ل}ج.أ�. وقال زيد بن ك�ث}و.ة%:

أ%ر.ز. الرجل� إ,ل م.ن.ع.ت1ه أ%ي رحل إ,ليها. وقال الضرير: ال4ر\ز'
أ%يضاv أ%ن تدخل الية جحرها على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأ}سها فيدخل بعد،

قال: وكذلك ال3سلم خرج من الدينة فهو ي.ن\ك�ص' إ,ليها حت يكون آخره
نكوصاv كما كان أ%و�له خروجاv، وإ,نا تأ}ر,ز' الية على هذه الصفة إ,ذا

كانت خائفة، وإ,ذا كانت آمنة فهي تبدأ� برأ}سها فتدخله وهذا هو النحار.
وأ%ر.ز. ال�ع\ي,ي: و.ق%ف.. والر,ز' من ال3بل: القوي الشديد. وف%قار¬

آر,ز¬: متداخل. ويقال للناقة القوية آر,ز.ةD أ%يضاv؛ قال زهي يصف ناقة:
بآر,ز.ة1 الف%قار.ة ل ي.خ'ن\ها

ق1طاف¬ ف الر>كاب,، ول خ1لء�
قال: الر,ز.ة� الشديد الت.مع' بعضها إ,ل بعض؛ قال أ%بو منصور: أ%راد
م'د\م.ج.ة� الف%قار, متداخلته وذلك أ%قوى لا. ويقال للقوس: إ,نا لذات

أ%ر\ز�، وأ%ر\ز'ها ص.لب.ت'ها، أ%ر.ز.ت\ تأ}ر,ز' أ%ر\زاv، قال: والرمي'
من القوس الصeلبة أ%بلغ ف ال%ر\ح,، ومنه قيل: ناقة آر,ز.ة� الف%قار أ%ي

شيديدة. وليلة آر,ز.ةD: باردة، أ%ر.ز.ت\ تأ}ر,ز' أ%ر,يزاv؛ قال ف



الر.ز:
ظ%مآن ف ريح� وف م.ط1ي,،

وأ%ر\ز, ق�ر¼ ليس بالق%ر,ير,
ويوم أ%ر,يز¬: شديد البد؛ عن ثعلب، ورواه ابن ال4عراب أ%ز,يز¬،

بزايي، وقد تقدم. وال4ر,يز': الص_ق1يع'؛ وقوله:
وف ات>باع, الظ©ل%ل, ال4وار,ز,

يعن الباردة. والظلل هنا: بيوت السجن. وسئل أ%عراب عن ثوبي له فقال:
إ,ن وجدت' ال4ر,يز. لبست'هما، وال4ر,يز' وال%ل1يت': ش1ب\ه' الثلج يقع

بال4رض. وف نوادر ال4عراب: رأ%يت أ%ر,يز.ت.ه وأ%رائ1ز.ه' ت.ر\ع'د'،
وأ%ر,يز.ة� الرجل ن.ف%س'ه. وأ%ر,يز.ة� القوم: ع.م1يد'هم. وال�ر\ز'

وال�ر'ز' وال�ر'زe كله ضرب¬ من الب'ر>.الوهري: ال�ر\ز' حبÒ، وفيه ست
لغات: أ%ر'زÒ وأ�ر'زÒ، تتبع الضمة� الضمة%، وأ�ر\ز¬ وأ�ر'ز¬ مثل ر'س\ل�

ور'س'ل�، ور'زÒ ور'ن\ز¬، وهي لعبد القيس.
أ%بو عمرو: ال4ر.ز'، بالتحريك، شجر ال4ر\ز.ن1، وقال أ%بو عبيدة:

ال4ز\ر.ة�، بالتسكي، شجر الص_ن.و\ب.ر,، والمع أ%ر\ز¬. وال4ر\ز':
الع.ر\ع.ر'، وقيل: هو شجر بالشام يقال لثمرة الص_ن.و\ب.ر'؛ قال:

لا ر.ب.ذات¬ بالن_جاء3 كأ%نا
د.عائ1م' أ%ر\ز�، بينهن_ ف�ر'وع'

وقال أ%بو حنيفة: أ%خبن ال%ب,ر' أ%ن ال4ر\ز. ذ%ك%ر' الصنوبر وأ%نه
ل يمل شيئاv ولكن يستخرج من أ%عجازه وعروقه الز>ف}ت' ويستصبح' بشبه

كما يستصبح بالشمع وليس من نبات أ%رض العرب، واحدته أ%ر\ز.ةD. قال رسول
ال، صلى ال عليه وسلم: م.ث%ل� الكافر م.ث%ل� ال4ر\ز.ة1 ال�ج\ذ1ي.ة1

على ال4رض حت يكون ان\ج,عاف�ها مرةv واحدة. قال أ%بو عمرو: هي
ال4ر.ز.ة�، بفتح الراء، من الشجر ال4ر\ز.ن1، ونو. ذلك قال أ%بو عبيدة: قال أ%بو

عبيد. والقول عندي غي ما قال إ,نا هي ال4ر\ز.ة�، بسكون الراء، وهي
شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنوبر من أ%جل ثره، قال: وقد رأ%يت هذا

الشجر يسمى أ%ر\ز.ةv، ويسمى بالعراق الصنوبر، وإ,نا الصنوبر ثر ال4ر\ز,
فسمي الشجر صنوبراv من أ%جل ثره؛ أ%راد النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن

الكافر غي' م.ر\ز'وء� ف نفسه وماله وأ%هله وولده حت يوت، فشبه موته
بانعاف هذه الشجرة من أ%صلها حت يلقى ال بذنوبه حام_ةv؛ وقال بعضهم:



هي آر,ز.ةD بوزن فاعلة، وأ%نكرها أ%بو عبيد: وشجرة آر,ز.ةD أ%ي ثابتة ف
ال4رض، وقد أ%ر.ز.ت\ تأ}ر,ز'. وف حديث علي�، كرم ال وجهه: جعل

البال% لل4رض, ع1ماداv وأ%ر.ز. فيها أ%وتاداv أ%ي أ%ثبتها، إ,ن كانت الزاي
مففة فهي من أ%ز.ر.ت الشجرة� تأ}ر,ز' إ,ذا ثبتت ف ال4رض، وإ,ن كانت
مشددة فهو من أ%ر.ز_ت ال%راد.ة� ور.ز_ت\ إ,ذا أ%دخلت ذنبها ف ال4رض

لتلقي فيها بيضها.
ور.ز.ز\ت' الشيء4 ف ال4رض ر.ز�اv أ%ثبته فيها، قال: وحينئذ{ تكون

:vجيعا ،�المزة زائدة والكلمة من حروف الراء. وال�ر\ز.ة� وال4ر.ز.ة
ال4ر\ز.ة�، وقيل: إ,ن ال4ر\ز.ة% إ,نا سيت بذلك لثباتا. وف حديث

ص.ع\ص.ع.ة% بن ص'وحان%: ول ينظر ف أ%ر\ز, الكلم أ%ي ف ح.ص\ر,ه وجع1ه
والترو�ي فيه.

vوأ%زازا vوأ%ز,يزا vأ%ز�ا eوت.ئ1ز eأزز: أز�ت الق1د\ر' ت.ؤ'ز@
وائ}ت.ز_ت1 ائ}ت1زازاv إ,ذا اشتد� غليانا، وقيل: هو غليان ليس بالشديد. وف

الديث عن م'ط%ر>ف{ عن أ%بيه، رضي ال عنه، قال: أ%تيت النب، صلى ال
عليه وسلم، وهو يصلي ولوفه أ%ز,يز¬ كأ%ز,يز, ال1ر\ج.ل, من البكاء3 يعن
يبكي، أ%ي أ%ن جوفه ي.ج,يش ويغلي بالبكاء3؛ وقال ابن ال4عراب ف

تفسيه: خ.ن,ي، بالاء العجمة، ف الوف إ,ذا سعه كأ%نه يبكي. وأ%ز_ با
أ%ز�اv: أ%وقد النار تتها لتغلي. أ%بو عبيدة: ال4ز,يز' اللتهاب' والركة

كالتهاب النار ف الطب. يقال: أ�ز_ ق1د\ر.ك أ%ي أ%ل}ه,ب, النار.
تتها. وال4ز_ة�: الصوت'. وال4ز,يز': الن_ش1يش'. وال4ز,يز': صوت غليان

vأ%ز�ا eت.ئ1ز �القدر. وال4ز,يز': صوت الرعد من بعيد، أ%ز_ت السحابة
.vوأ%ز,يزا

وأ%ما حديث س.م'ر.ة: ك%س.ف%ت1 الشمس' على عهد رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، فانتهيت إ,ل السجد فإ,ذا هو يأ}ز.ز'، فإ,ن أ%با إ,سحق ال%ر\ب_
قال ف تفسيه: ال4ز.ز' المتلء� من الناس يريد امتلء4 اللس، قال

ابن سيده: وأ�راه ما تقد�م من الصوت ل4ن اللس إ,ذا امتل4 كثرت فيه
ال4صوات وارتفعت. وقوله يأ}ز.ز'، بإظهار التضعيف، هو من باب ل%ح1ح.ت\
عين'ه وأ%لل% الس>قاء� وم.ش1ش.ت الدابة�، وقد يوصف بالصدر منه فيقال: بيت

أ%ز.ز، وال4ز.ز' المع' الكثي من الناس. وقوله: السجد يأ}ز.ز' أ%ي
م'ن\غ.صÒ بالناس. ويقال: البيت منهم بأ%ز.ز� إ,ذا ل يكن فيه م'ت_س.ع¬، ول



يشتق منه فعل؛ يقال: أ%تيت الوال واللس' أ%ز.ز¬ أ%ي كثي الزحام ليس
فيه متسع، والناس أ%ز.ز¬ إ,ذا انضم بعضهم إ,ل بعض. وقد جاء4 حديث س.م'رة
ف سنن أ%ب داود فقال: وهو بار,ز¬ من الب'روز والظهور، قل: وهو خطأD من

الراوي؛ قاله الطاب ف العال وكذا قاله ال4زهري ف التهذيب. وف
الديث: فإ,ذا اللس ي.ت.أ%ز_ز' أ%ي توج فيه الناس، مأ}خوذ من أ%ز,يز,

ال1ر\ج.ل، وهو الغليان. وبيت أ%ز.ز¬: متلئ بالناس، وليس له جع ول
فعل. وال4ز.ز': الض>يق. أ%بو ال%ز\ل, ال4عراب: أ%تيت السeوق فرأ%يت

النساء4 أ%ز.زاv، قيل: ما ال4ز.ز'؟ قال كأ%ز.ز, الرeم_انة التشية.
وقال ال4س.د1يe ف كلمه: أ%تيت الوال واللس أ%ز.ز¬ أ%ي ض.ي>ق كثي

الز>حام؛ قال أ%بو النجم:
أ%نا أ%بو الن_ج\م, إ,ذا ش'د_ ال�ج.ز\،
واج\ت.م.ع ال4ق}دام' ف ض.ي\ق� أ%ز.ز\

وال4زe: ض.ر.بان� ع1ر\ق ي.أ}ت.زe أ%و وج.ع¬ ف خ'راج. وأ%زe العروق:
ض.ر.بان'ها. والعرب تقول: اللهم اغفر ل قبل ح.ش.ك1 الن_ف}س, وأ%ز>

:eوال4ز .�العروق؛ ال%ش.ك': اجتهادها ف الن_ز\ع,، وال4زe: الختلط
الت_ه\ي,يج' وال3غراء�. وأ%ز_ه' ي.ؤ'زeه' أ%ز�اv: أ%غراه وهيجه.

وأ%ز_ه': ح.ث�ه. وف التنزيل العزيز: إ,نا أ%رسلنا الشياطي على الكافرين
ت.ؤ'زeهم أ%ز�اv؛ قال الفراء أ%ي ت'ز\ع1ج'هم إ,ل العاصي وت'غ\ر,يهم

با، وقال ماهد: ت'ش\ليهم إ,ش\لءé، وقال الضحاك: تغريهم إ,غراءé. ابن
vون% الكفار.. وأ%ز_ه أ%ز_اeال4عراب: ال�ز_از' الشياطي الذين ي.ؤ'ز
وأ%ز,يزاv مثل ه.ز_ه. وأ%ز_ ي.ؤ'زe أ%ز�اv، وهو الركة الشديدة، قال

ابن سيده: هكذا حكاه ابن دريد؛ وقول رؤ\بة:
ل يأ}خ'ذ� التأ}ف1يك' والت_ح.ز>ي

فينا، ول ق%و\ل� الع1د.ى ذ�و ال4ز>
يوز أ%ن يكون من التحريك ومن التهييج. وف حديث ال4ش\ت.ر,: كان الذي

أ%ز_ أ�م_ الؤ\مني على الروج ابن. الزبي أ%ي هو الذي حركها وأ%زعجها
وحلها على الروج. وقال ال%ر\ب,يe: ال4زe أ%ن تمل إ,نساناv على

أ%م\ر بيلة ورفق حت يفعله. وف رواية: أ%ن� طلحة والزبي، رضي ال
عنهما، أ%ز_ا عائشة حت خرجت.

وغ%داةD ذات' أ%ز,يز� أ%ي ب.ر\د{، وع.م_ ابن' ال4عراب به الب.ر\د'



فقال: ال4ز,يز' البد' ول ي.خ'ص_ ب.ر\د. غ%داة{ ول غيها فقال: وقيل
vل4عراب ول%ب,س. ج.و\ر.ب.ي\ن ل1م. ت.ل}ب.س'هما؟ فقال: إ,ذا وجدت أ%ز,يزا

لبستهما. ويوم¬ أ%ز,يز¬: بارد، وحكاه ثعلب أ%ر,يز¬.
وأ%ز_ الشيء4 ي.ؤ'زeه إ,ذا ضم بعضه إ,ل بعض. أ%بو عمرو: أ%ز_

الكتائب. إ,ذا أ%ضاف بعضها إ,ل بعض؛ قال ال4خطل:
ون.ق}ض' الع'ه'ود1 ب,إ,ث}ر, الع'هود
ي.ؤ'زe الكتائب. حت ح.م1ينا

ال4صمعي: أ%ز.ز\ت' الشيء4 أ%ؤ'زeه أ%ز�اv إ,ذا ضممت بعضه إ,ل بعض.
وأ%ز_ الرأ%ة% أ%ز�اv إ,ذا نكحها، والراء أ%على، والزاي صحيحة ف

الشتقاق ل4ن ال4ز_ ش1د_ة� الركة. وف حديث ج.م.ل, جابر، رضي ال عنه:
ف%ن.خ.س.ه رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، بق%ض1يب فإ,ذا تت له

vحلبها حلبا :vوأ%ز_ الناقة% أ%ز�ا .Dواهتياج¬ وح1د_ة Dأ%ز,يز¬ أ%ي حركة
شديداv؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد

كأ%ن} ل ي'ب.ر>ك\ بالق�ن.ي\ن,ي> نيب'ها،
�ول ي.ر\ت.ك1ب\ منها الز>م1ك�اء4 حاف1ل

شديد.ة� أ%ز> الخ1ر.ي\ن, كأ%نا،
إ,ذا اب\ت.د_ها الع1ل}جان1، ز.ج\ل%ة� قاف1ل,

قال: الخ1ر.ين, ول يقل القاد1م.ي\ن, ل4ن بعض اليوان يتار آخ1ر.ي\
أ�م>ه1 على قاد1م.ي\ها، وذلك إ,ذا كان ضعيفاv يثو عليه القادمان

ل%ث}م1هما، والخران أ%د.قe. والز_ج\ل%ة�: صوت الناس، ش.ب_ه. ح.ف1يف.
ش.خ\ب,ها بفيف الز_ج\ل%ة1. وأ%ز_ الاء4 ي.ؤ'زeه أ%ز�اv: ص.ب_ه'. وف كلم

بعض ال4وائل: أ�ز_ ماءé ث غ%لYه؛ قال ابن سيده: هذه رواية ابن
الكلب وزعم أ%ن9 أ�ز_ خ.ط%أD. وروى ال�ف%ض_ل� أ%ن� ل�ق}مان% قال

ل1ل�ق%ي\م: اذهب\ ف%ع.ش> ال3بل% حت ت.ر.ى النجم. ق1م_ رأ}س�، وحت ت.رى
الش>ع\ر.ى كأ%نا نار¬، وإ,ل� تكن ع.ش_ي\ت. فقد آن.ي\ت.؛ وقال% له

ل�ق%ي\م¬: واط}ب'خ\ أ%نت ج.ز'ور.ك فأ�ز_ ماءé وغ%لYه1 حت ترى الك%راد1يس.
كأ%نا ر'ؤ'وس ش'يوخ� ص'ل}ع�، وحت ترى اللحم يدعو غ�ط%ي\فاv وغ%ط%فان،

وإ,ل� تكن أ%ن\ض.ج\ت. فقد آن.ي\ت.؛ قال: يقول إ,ن ل ت'ن\ض1ج\ فقد آنيت
وأ%بطأ}ت. إ,ذا بلغت با هذا وإ,ن ل تنضج. وأ%ز.ز\ت' الق1د\ر. آؤ'زeها

أ%ز�اv إ,ذا جعت تتها الطب حت تلتهب النار؛ قال ابن الط�ث%ر,ي_ة1 يصف



البق:
vغ%ي\ر.ى م'لح1ي.ة vكأ%ن� ح.ي\ر,ي_ة

باتت\ ت.ؤ'زe به من ت.ح\ت1ه الق�ض'با
الليث: ال4ز.ز' حساب¬ من م.جاري القمر، وهو ف�ض'ول� ما يدخل بي الشهور

والسني. أ%بو زيد: ائ}ت.ر_ الرجل� ائت1راراv إ,ذا استعجل، قال أ%بو
منصور: ل أ%دري أ%بالزاي هو أ%م بالراء.

@أفز: أ%بو عمرو: ال4ف}ز'، بالزاي، الوث}ب.ة� بالع.ج.ل%ة، وال4ف}ر'،
بالراء: الع.د\و'.

@ألز: ابن ال4عراب: ال4ل}ز' اللزوم للشيء، وقد أ%ل%ز. به يأ}ل1ز'
أ%ل}زاv وأ%ل1ز. ف مكانه يأ}ل%ز' أ%ل%زاv مثل أ%ر.ز.؛ قال ال%ر_ار'

:eالف%ق}ع.س3ي
أ%ل1ز¬ إ,ن} خ.ر.ج.ت\ س.ل�ت'ه،

و.ه1لD ت.م\س.ح'ه ما ي.س\ت.ق1ر
الس_ل�ة�: أ%ن ي.ك}ب'و. الفرس' ف%ي.ر\ت.د_ ذلك الر_ب\و' فيه.

@أوز: ال4و\ز': ح1ساب¬ من ماري القمر، وهو فضول ما يدخل بي الشهور
والسني.

ورجل إ,و.زÒ: قصي غليظ، وال�نثى إ,و.ز_ةD. وفرس إ,و.زÒ: م'ت.لح1ك'
vقال ابن سيده: ول يوز أ%ن يكون إ,ف%ع\ل .êال%ل}ق, شديده، ف1ع.ل

ل4ن هذا البناء ل يئ صفة؛ قال: حكى ذلك أ%بو علي، وأ%نشد:
إ,ن كنت. ذا خ.ز¼، فإ,ن� ب.ز>ي

ساب,غةD فوق. و.أvى إ,و.ز>
وال3و.ز_ى: م1ش\ي.ةD فيها ت.ر.ق©ص¬ إ,ذا مشى مرةv على الانب ال4ين

ومرةv على الانب ال4يسر؛ حكاه أ%بو علي، وأ%نشد:
أ%م\ش1ي ال3و.ز_ى وم.ع1ي ر'م\ح¬ س.ل1ب\

قال: ويوز أ%ن يكون إ,ف}ع.ل�ى وف1ع.ل�ى عند أ%ب السن أ%صح ل4ن هذا
�البناء كثي ف الشي كال1ي.ض_ى والد>ف%ق�ى. الوهري: ال3و.ز_ة

وال3و.زe الب.ط©، وقد جعوه بالواو والنون فقالوا: إ,و.زeون%.
@أبس: أ%ب.س.ه' يأ}ب,سه' أ%ب\ساv وأ%ب_س.ه: صغ_ر به وح.ق�ره؛ قال

العجاج:
ولي\ث غاب� ل ي'ر.م\ بأ%ب\س,



أ%ي يزجر وإذلل، ويروى: ل�ي'وث} ه.ي\جا. الصمعي: أ%ب_س\ت' به
تأ}بيساv وأ%ب.س\ت' به أ%ب\ساv إذا صغ_رته وحقرته وذ%ل�ل}ت.ه وك%س_ر\ته؛ قال

عب�اس بن م1ر\داس ياطب خ'فاف بن ن'د\ب.ة:
إن تك' ج'ل}مود. ص.خ\ر� ل أ�ؤ.ب>سه'،

أ%و\ق1د\ عليه فأ%ح\م1يه، في.ن\ص.د1ع'
الس>ل}م' تأ}خذ منها ما رضيت. به،

وال%ر\ب' يكفيك. من أ%نفاس1ها ج'ر.ع'
وهذا الشعر أ%نشده ابن بري: إ,ن تك جلمود ب,ص\ر�، وقال: البص\ر' حجارة

بيض، وال�لمود: القطعة الغليظة منها؛ يقول: أ%نا قادر عليك ل ينعن منك
مانع ولو كنت جلمود بصر ل تقبل التأ}بيس والتذليل ل4و\ق%د\ت' عليه

النار حت ينصدع ويتفتت. والس_3لم: ال�سالة والصلح ضد الرب والاربة.
يقول: إن الس>لم، وإن طالت، ل تضرك ول يلحقك منها أذvى والرب أقل شيء

منها يكفيك. ورأ%يت ف نسخة من أ%مال ابن بري بط الشيخ رضي� الدين
الشاطب، رحه الل�ه، قال: أ%نشده ال�ف%ج>ع ف الت_رج'مان:

إ,ن تك ج'ل}مود. ص.خ\د{
وقال بعد إ,نشاده: ص.خ\د¬ واد{، ث قال: جعل أ�وق1د\ جواب الازاة

وأ%ح\م1يه عطفاv عليه وجعل أ�ؤ.ب>س'ه نعتاv للجلمود وعطف عليه فينصدع.
والت_أ%بeس: الت_غ.يeر 

(* قوله «والتأبس التغي إل» تبع فيه
الوهري. وقال ف القاموس: وتأبس تغي، هو تصحيف من ابن فارس والوهري والصواب

تأيس، بالثناة التحتية، أي بعن تغي وتبع الد ف هذا الصاغان حيث
قال ف مادة أي س والصواب ايرادها، أعن بيت التلمس وابن مرداس، ههنا

لغة واستشهاداv: ملخصاv من شارح القاموس) ؛ ومنه قول التلمس:
ت.طيف' به ال4يام ما ي.تأ%ب_س'

وال3ب\س وال4ب\س': الكان الغليظ الشن مثل الش_أ}ز. وم'ناخ أ%ب\س:
غي مطمئن؛ قال منظور بن م.رث%د{ ال4س.دي يصف نوقاv قد أ%سقطت أ%ولدها

لشدة السي وال3عياء:
ي.ت\ر'ك}ن.، ف كل م'ناخ� أ%ب\س,،
كل� ج.ني م'ش\ع.ر� ف الغ1ر\س,

ويروى: م'ناخ, إ,نس,، بالنون وال3ضافة، أ%راد م'ناخ ناس أ%ي الوضع



الذي ينزله الناس أ%و كل منزل ينزله ال3نس: وال%ن,ي ال�ش\ع.ر': الذي قد
نبت عليه الشعر. والغ1ر\س': جلدة رقيقة ترج على رأ}س الولود، والمع

أ%غراس.
وأ%ب.س.ه أ%ب\ساv: ق%ه.ر.ه؛ عن ابن ال4عراب. وأ%ب.س.ه وأ%ب_س.ه: غاظه

ور.و_عه. وال4ب\س': ب.ك}ع الرجل با يسوء�ه. يقال: أ%ب.س\ت'ه آب,س'ه
أ%ب\ساv. ويقال: أ%ب_س\ت'ه تأ}بيساv إ,ذا قابلته بالكروه. وف حديث

ج'ب.ي\ر بن م'ط}ع1م: جاء رجل إ,ل قريش من فتح خ.ي\ب.ر فقال: إ,ن أ%هل خي
أ%س.روا رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، ويريدون أ%ن يرسلوا به إ,ل

قومه ليقتلوه، فجعل الشركون يؤ.ب>سون به العباس أ%ي ي'ع.ي>رونه، وقيل:
يو>فونه، وقيل: ي'ر\غ1مونه، وقيل: ي'غضبونه وي\م1لونه على إ,غلظ

القول له.
ابن السكيت: امرأ%ة أ�باس إ,ذا كانت سي>ئة اللق؛ وأ%نشد:

ليس.ت\ بس.و\داء4 أ�باس� ش.ه\ب.ر.ه
ابن ال4عراب: ال3ب\س' ال4صل السeوء، بكسر المزة. ابن ال4عراب:

ال4ب\س ذ%كر الس_لحف، قال: وهو الر_قe والغ.ي\ل%م'. وإ,باء# أ%ب\س¬:
م'خ\ز� كاس1ر¬؛ عن ابن ال4عراب�. وحكي عن الـم'ف%ض_ل أ%ن السؤال

ال�ل1ح_ يك}فيك%ه ال3باء� ال4ب\س'، فكأ%ن� هذا و.ص\ف بالصدر، وقال ثعلب:
إ,نا هو ال3باء� ال4ب\أ%س' أ%ي ال4شدe. قال أ%عراب لرجل: إ,نك

لت.ر'دe السeؤال الـم'ل}ح1ف بال3باء3 ال4بأ%س.
@أرس: ال3ر\س: ال4صل، وال4ريس: ال4ك�ار'؛ عن ثعلب. وف حديث معاوية:

بلغه أ%ن صاحب الروم يريد قصد بلد الشام أ%يام صفي، فكتب إ,ليه:
تالل�ه لئن تم\ت. علة ما ب.ل%غ.ن ل�صالن_ صاحب، ول4كونن مقدمته إ,ليك،

ول4جعلن الق�سطنطينية المراء ح'م.م.ةv سوداء، ول4ن\ز,ع.ن_ك من
ال�ل}ك1 ن.ز\ع. ال3ص\ط%ف}لينة، ول4ر'د_ن_ك إ,ر>يساv من ال4رار,س.ة1

ت.ر\عى الد_واب,ل، وف رواية: كما كنت ترعى ال%نانيص؛ وال3ر>يس:
ال4مي؛ عن كراع، حكاه ف باب ف1ع>يل، وع.د.ل%ه بإ,ب>يل�، وال4صل عنده فيه

ر,ئ9يس¬، عل ف1ع>يل، من الر>ياسة1. وال�ؤر_س: ال�ؤم_ر' فق�ل1ب.. وف
الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، كتب إ,ل ه1ر.ق}ل% عظيم الروم

يدعوه إ,ل السلم وقال ف آخره: إ,ن أ%ب.ي\ت. فعليك إ,ث ال3ر>يسي.
ابن ال4عراب: أ%ر.س يأ}ر,س' أ%ر\ساv إ,ذا صار أ%ريساv، وأ%ر_س.



ي'ؤ.ر>س' تأ}ريساv إ,ذا صار أ%ك�اراv، وجع ال4ر,يس أ%ر,يسون، وجع
ال3ر>يس, إ,ر>يس'ونD وأ%رار,س.ة وأ%رار,س'، وأ%رار,سةD ينصرف، وأ%رار,س' ل

ينصرف، وقيل: إ,نا قال ذلك ل4ن ال4ك�ارين. كانوا عندهم من الف�ر\س,،
وهم ع.ب.د.ة النار، فجعل عليه إ,ثهم. قال ال4زهري: أ%حس3ب ال4ريس

وال3ر>يس بعن ال4ك�ار من كلم أ%هل الشام، قال: وكان أ%هل الس_واد ومن
هو على دين ك1س\رى أ%هل% فلحة وإ,ثارة لل4رض، وكان أ%هل الروم أ%هل%

أ%ثاث{ وصنعة، فكانوا يقولون للمجوسي: أ%ريسيÒ، نسبوهم إ,ل ال4ريس وهو
ال4ك�ار'، وكانت العرب تسميهم الفلحي، فأ%علمهم النب، صلى الل�ه
عليه وسلم، أ%نم، وإ,ن كانوا أ%هل كتاب، فإ,ن عليهم من ال3ث إ,ن ل

يؤ\منوا بنبوته مثل إ,ث الوس وف%ل�حي الس_واد الذين ل كتاب لم، قال:
ومن الوس قوم ل يعيدون النار ويزعمون أ%نم على دين إ,براهيم، على

نبينا وعليه الصلة والسلم، وأ%نم يعبدون الل�ه تعال وير�مون الزنا
وصناعتهم الراثة وي'خ\ر,جون الع'شر ما يزرعون غي أ%نم يأ}كلون

ال%و\قوذة، قال: وأ%حسبهم يسجدون للشمس، وكانوا ي'دع.و\ن ال4ريسي؛ قال ابن بري:
ذكر أ%بو عبيدة وغيه أ%ن ال3ر>يس. ال4ك�ار' فيكون العن أ%نه عب

بال4ك�ارين عن ال4تباع، قال: وال4جود عندي أ%ن يقال: إ,ن ال3ر>يس
كبيهم الذي ي'م\ت.ث%ل� أ%مره ويطيعونه إ,ذا طلب منهم الطاعة: ويدل على أ%ن

ال3ر>يس ما ذكرت لك قول أ%ب ح1زام الع'ك}لي�:
ل ت'ب,ئ}ن، وأ%نت. ل، بك، و.غ}د¬،

ل ت'ب,ئ} بال�ؤ.ر_س, ال3ر>يسا
يقال: أ%ب.أ}ت'ه به أ%ي س.و_يته به، يريد: ل ت'س.و>ن بك. والو.غ}د':

السيس اللئيم، وفصل بقوله: ل بك، بي البتدإ, والب، وبك متعلق
بتبئن، أ%ي ل تبئن بك وأ%نت ل وغد أ%ي ع.دوÒ ل ومالف ل، وقوله:

ل تبئ} بالؤ.ر_س ال3ر>يسا
أ%ي ل ت'س.و> ال3ر>يس.، وهو ال4مي، بال�ؤ.ر_س؛ وهو الأ}مور

وتابعه، أ%ي ل ت'س.و> الول بادمه، فيكون العن ف قول النب، صلى
الل�ه عليه وسلم، ل1ر.قل: فعليك إ,ث ال3ر>يسي، يريد الذين هم قادرون

على هداية قومهم ث ل يهدوهم، وأ%نت إ,ر>يس'هم الذي ييبون دعوتك
ويتثلون أ%مرك، وإ,ذا دعوتم إ,ل أ%مر أ%طاعوك، فلو دعوتم إ,ل ال3سلم

ل4جابوك، فعليك إ,ث ال3ر>يسي الذين هم قادرون على هداية قومهم ث ل



يهدوهم، وذلك ي'س\خ1ط الل�ه. وي'عظم إ,ثهم؛ قال: وفيه وجه آخر وهو أ%ن
تعل ال3ر>يسي، وهم النسوبون إ,ل ال3ر>يس، مثل ال�ه.ل�بي

وال4ش\ع.رين النسوبي إ,ل ال�ه.ل�ب وإ,ل ال4ش\ع.ر، وكان القياس فيه أ%ن
يكون بياء4ي النسبة فيقال: ال4ش\ع.ر,يeون وال�ه.ل�بيeون، وكذلك قياس

ال3ر>يسي ال3ر>يسيeون ف الرفع وال3ر>يسي>ي ف النصب والر،
قال: ويقوي هذا رواية من روى ال3ر>يسي>ي، وهذا منسوب قولv واحداv لوجود

ياء4ي النسبة فيه فيكون العن: فعليك إ,ث ال3ر>يسيي الذين هم
داخلون ف طاعتك وييبونك إ,ذا دعوتم ث ل ت.د\ع'ه'م إ,ل ال3سلم، ولو
دعوتم ل4جابوك، فعليك إ,ثهم ل4نك سبب منعهم ال3سلم ولو أ%مرتم

بال3سلم ل4سلموا؛ وحكي عن أ%ب عبيد: هم ال%د.م' وال%و.ل�، يعن بص.د>ه
لم عن الدين، كما قال تعال: رب_نا إ,ن_ا أ%ط%ع\نا سادتنا وك�باء4نا؛

أ%ي عليك مثل إ,ثهم. قال ابن ال4ثي: قال أ%بو عبيد ف كتاب ال4موال:
أ%صحاب الديث يقولون ال3ريسيي مموعاv منسوباv والصحيح بغي نسب، قال:

ورده عليه الطحاوي، وقال بعضهم: ف ر.هط ه1ر.قل فرقةD تعرف
بال4روس1ي_ة فجاء4 على النسب إ,ليهم، وقيل: إ,نم أ%تباع عبد الل�ه بن أ%ريس، رجل

كان ف الزمن ال4ول، قتلوا نبي�اv بعثه الل�ه إ,ليهم، وقيل:
ال3ر>يسون اللوك، واحدهم إ,ر>يس، وقيل: هم الع.ش_ارون.

وأ%ر\أ%س.ة بن م'ر> بن أ�د�: معروف. وف حديث خات النب، صلى الل�ه
عليه وسلم: فسقط من يد عثمان، رضي الل�ه عنه، ف بئر أ%ريس.، بفتح المزة

وتفيف الراء، هي بئر معروفة قريباv من مسجد ق�باء عند الدينة.
eوال4س.س وال4ساس: كل م'ب\ت.د.إ, شيء�. وال�س eأسس: ال�س@

وال4ساس: أ%صل البناء، وال4س.س' مقصور منه، وجع ال�س> إ,ساس مثل ع'س�
وع1ساس، وجع ال4ساس أ�سس مثل ق%ذال وق�ذ�ل، وجع ال4س.س آساس مثل سبب�

وأ%سباب. وال4سيس: أ%صل كل شيء. وأ�س� ال3نسان: قلبه ل4نه أ%ول م'ت.ك%و�ن
ف الرحم، وهو من ال4ساء الشتركة. وأ�سe البناء: م'ب\ت.د.ؤ'ه؛ أ%نشد

ابن دريد، قال: وأ%ح\س3ب'ه لكذاب بن ال1ر\ماز:
وأ�سe م.ج\د{ ثابت¬ و.طيد'،
نال% السماء4، ف%ر\ع'ه م.د1يد'

وقد أ%س_ البناء4 ي.ؤ'سeه أ%س�اv وأ%س_س.ه تأ}سيساv، الليث: أ%س_س\ت
eس�داراv إ,ذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها، وهذا تأ}سيس حسن. وأ



ال3نسان وأ%سeه أ%صله، وقيل: هو أ%صل كل شيء. وف الثل: أ%ل}ص1ق�وا
ال%س_ بال4س>؛ ال%سe ف هذا الوضع: الشر، وال4سe: ال4صل؛ يقول:

أ%ل}ص1قوا الش_ر بأ�صول من عاديتم أ%و عاداكم. وكان ذلك على أ�س> الدهر
وأ%س> الدهر وإ,س> الدهر، ثلث لغات، أ%ي على ق1د.م الدهر ووجهه، ويقال:

على است الدهر. وال4سيس': الع1و.ض'.التهذيب: والت_أسيس ف الش>ع\ر
أ%ل1ف¬ تلزم القافية وبينها وبي حرف الروي حرف يوز كسره ورفعه ونصبه نو

مفاعلن، ويوز إ,بدال هذا الرف بغيه، وأ%ما مثل ممد لو جاء ف قافية ل
يكن فيه حرف تأ}سيس حت يكون نو ماهد فال4لف تأ}سيس، وقال أ%بو عبيد:

الروي حرف القافية نفسها، ومنها التأ}سيس؛ وأ%نشد:
أ%ل طال هذا الليل� واخ\ض.ل� جان,ب'ه

فالقافية هي الباء وال4لف فيها هي التأ}سيس والاء هي الصلة، ويروى:
واخ\ض.ر_ جانبه؛ قال الليث: وإ,ن جاء شيء من غي تأ}سيس فهو ال�ؤ.س_س،

وهو عيب ف الشعر غي أ%نه ربا اضطر بعضهم، قال: وأ%حسن ما يكون ذلك إ,ذا
كان الرف الذي بعده مفتوحاv ل4ن فتحه يغلب على فتحة ال4لف كأ%نا

تزال من الو.هم؛ قال العج�اج:
م'بار.ك¬ لل4نبياء خات.م'،
م'ع.لYم¬ آي. ال�دى م'ع.ل�م'

ولو قال خات1م، بكسر التاء، ل يسن، وقيل: إن لغة العجاج خأ}ت،
بالمزة، ولذلك أ%جازه، وهو مثل الس_أ}س.م، وهي شجرة جاء ف قصيدة ال1يس.م

والس_أ}س.م؛ وف الكم: التأ}سيس ف القافية الرف الذي قبل الدخيل، وهو
أ%ول جزء ف القافية كأ%لف ناصب؛ وقيل: التأ}سيس ف القافية هو ال4لف

الت ليس بينها وبي حرف الروي إ,ل حرف واحد، كقوله:
ك1لين ل1ه.م¼، يا أ�م.ي\م.ة، ناص1ب,

فل بد من هذه ال4لف إ,ل آخر القصيدة. قال ابن سيده: هكذا ساء الليل
تأ}سيساv جعل الصدر اساv له، وبعضهم يقول أ%لف التأ}سيس، فإ,ذا كان

ذلك احتمل أ%ن يريد السم والصدر. وقالوا ف المع: تأ}سيسات فهذا يؤ\ذن
بأ%ن التأ}سيس عندهم قد أ%جروه مرى ال4ساء، ل4ن المع ف الصادر ليس

بكثي ول أ%صل فيكون هذا ممولv عليه. قال: ورأى أ%هل العروض إ,نا
تسمحوا بمعه، وإ,ل فإ,ن ال4صل إ,نا هو الصدر، والصدر قلما يمع إ,ل

ما قد حد� النحويون من الفوظ كال4مراض وال4شغال والعقول.



وأ%س_س. بالرف: جعله تأ}سيساv، وإ,نا سي تأ}سيساv ل4نه اشتق من
أ�س> الشيء؛ قال ابن جن: أ%لف التأ}سيس كأ%نا أ%لف وأ%صلها أ�خذ من أ�س>

الائط وأ%ساسه، وذلك أ%ن أ%لف التأ}سيس لتقد�مها والعناية با
والافظة عليها كأ%نا أ�سe القافية اشتق 
(* قوله «كأنا اس القافية اشتق إل»

هكذا ف الصل.) من أ%لف التأ}سيس، فأ%ما الفتحة قبلها فجزء منها.
وال4سe وال3سe وال�سe: ال3فساد بي الناس، أ%س_ بينهم ي.ؤ'س

أ%س�اv. ورجل أ%س_اس¬: ن.م�ام مفسد.
vإ,ذا كانت البقية من لم قيل أ%س.ي\ت' له من اللحم أ%س\يا :eال�م.وي
أ%ي أ%ب\ق%ي\ت' له، وهذا ف اللحم خاصة. وال�سe: بقية الر_ماد بي

ال4ثاف9. وال�سe: ال�ز.ي>ن للكذب.
وإ,س\ إ,س\: من زجر الشاة، أ%س_ها ي.ؤ'سeها أ%س�اv، وقال بعضهم:

ن.س�اv. وأ%س_ با: زجرها وقال: إ,س\ إ,س\، وإ,س\ إ,س\: زجر للغنم كإ,س_
إ,س_. وأ�س\ أ�س\: من ر'قى ال%ي_ات1. قال الليث: الر_اقون إ,ذا رق%وا

الية ليأ}خذوها فف%ر.غ% أ%حد'هم من ر'ق}ي.ت1ه قال لا: أ�س\، فإ,نا تض.ع
له وت.لي. وف الديث: كتب عمر إ,ل أ%ب موسى: أ%س_س\ بي الناس ف

و.ج\ه,ك وع.د\ل1ك أ%ي س.و> بينهم. قال ابن ال4ثي: وهو من ساس الناس.
ي.سوس'هم، والمزة فيه زائدة، ويروى: آس, بي الناس من ال�واساة.
@ألس: ال4ل}س' وال�ؤ.ال%س.ة: ال1داع واليانة والغشe والس_ر.ق'، وقد

أ%ل%س يأ}ل1س، بالكسر، أ%ل}ساv. ومنه قولم: فلن ل ي'دال1س' ول
ي'ؤ.ال1س'، فال�دال%س.ة� من الد_ل}س، وهو الظ©ل}م.ة�، يراد به ل ي'غ.م>ي

عليك الشيء في'خ\فيه ويستر ما فيه من عيب. وال�ؤ.ال%س.ة�: ال1يانة؛
وأ%نشد:

ه'م' الس_م\ن' بالس_نeوت1 ل أ%ل}س. فيهم'،
وهم' ي.م\ن.ع'ون% جار.هم\ أ%ن ي'ق%ر_دا

وال4ل}س': أ%صله الو.ل}س'، وهو اليانة. وال4ل}س': ال4صل� السeوء.
وال4ل}س: الغدر. وال4ل}س': الكذب. وال4ل}س' وال�ل}س': ذهاب العقل

وت.ذ}هيله؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
،vوت.ج\ر,ب.ة vفقلت': إ,ن أ%س\ت.ف1د\ ع1ل}ما

فقد ترد_د. فيك. ال%ب\ل� وال4ل}س'



وف حديث النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه دعا فقال: اللهم إ,ن أ%عوذ
بك من ال4ل}س, والك1ب\ر,؛ قال أ%بو عبيد: ال4ل}س' هو اختلط العقل،

وخط�أ% ابن ال4نباري من قال هو اليانة. والأ}ل�وس: الضعيف العقل.
وأ�ل1س. الرجل� أ%ل}ساv، فهو مأ}لوس أ%ي منون ذهب عقله؛ عن ابن ال4عراب؛

قال الراجز:
ي.ت\ب.ع\ن. م1ث}ل% الع'ج_ ال%ن\سوس,،

أ%ه\و.ج. ي.م\ش1ي م1ش\ي.ة% ال%أ}لوس,
وقال مرة: ال4ل}س' ال�نون. يقال: إ,ن به ل4ل}ساv أ%ي ج'نوناv؛

وأ%نشد:يا ج,ر_ت.ي\نا بال%باب, ح.ل}سا،
إ,ن} بنا أ%و بكم' ل4ل}سا

وقيل: ال4ل}س' الر_يبة� وت.غ.يeر ال�ل�ق من ريبة، أ%و تغي ال�ل�ق,
من مرض. يقال: ما أ%ل%س.ك.. ورجل م.أ}لوس: ذاهب العقل والبدن.
وما ذ�ق}ت' عنده أ%لوساv أ%ي شيئاv من الطعام. وضربه مائة فما تأ%ل�س.

أ%ي ما ت.و.ج_ع، وقيل: فما ت.ح.ل�س بعناه. أ%بو عمرو: يقال للغري
إ,نه لي.ت.أ%ل�س فما ي'ع\ط1ي وما ينع. والت_أ%ل©س: أ%ن يكون يريد أ%ن

ي'عط1ي. وهو ينع. ويقال: إ,نه ل%م.أ}لوس العطية، وقد أ�ل1س.ت\ عطيته إ,ذا
م'ن,ع.ت\ من غي إياس منها؛ وأ%نشد:

وص.ر.م.ت ح.ب\ل%ك بالت_أ%ل©س
وإ,ل}ياس': اسم أ%عجمي، وقد ست به العرب، وهو الياس' بن' م'ض.ر. بن,

ن,زار بن معد� بن ع.د\نان.
@أمس: أ%م\س,: من ظروف الزمان مبن على الكسر إ,ل أ%ن ينكر أ%و يعر_ف،

وربا بن على الفتح، والنسبة إ,ليه إ,مسيÒ، على غي قياس. قال ابن جن:
امتنعوا من إ,ظهار الرف الذي يعر_ف به أ%م\س, حت اضطروا بذلك إ,ل

بنائه لتضمنه معناه، ولو أ%ظهروا ذلك الرف فقالوا م.ض.ى ال4مس' با فيه
لا كان خ'ل}فاv ول خطأv؛ فأ%ما قول ن'صيب:

وإ,ن و.ق%ف}ت' اليوم. وال4م\س, ق%ب\ل%ه
بباب,ك.، حت كاد.ت1 الشمس' ت.غ\ر'ب'

فإ,ن ابن ال4عراب قال: روي ال4م\س, وال4م\س. جر�اv ونصباv، فمن جره
فعلى الباب فيه وجعل اللم مع الر زائدة، واللم ال�ع.ر_فة له مرادة

فيه وهو نائب عنها وم'ض.من لا، فكذلك قوله وال4مس هذه اللم زائدة فيه،



والعرفة له مرادة فيه مذوفة عنه، يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو ف
موضع نصب، كما يكون مبني�اv إ,ذا ل تظهر اللم ف لفظه، وأ%ما من قال

وال4م\س. فإ,نه ل يضمنه معن اللم فيبنيه، لكنه عر_فه كما عر_ف اليوم
با، وليست هذه اللم ف قول من قال وال4مس. فنصب هي تلك اللم الت ف

قول من قال وال4م\س, فجر�، تلك ل تظهر أ%بداv ل4نا ف تلك اللغة ل
تستعمل م'ظ}ه.ر.ة، أ%ل ترى أ%ن من ينصب غي من ير�؟ فكل منهما لغة

وقياسهما على ما نطق به منهما ل ت'داخ1ل� أ�خ\ت.ها ول نسبة ف ذلك بينها
وبينها. الكسائي: العرب تقول: ك%ل�متك أ%م\س, وأ%عجبن أ%م\س, يا هذا، وتقول

ف النكرة: أ%عجبن أ%م\س, وأ%م\س¬ آخر، فإ,ذا أ%ضفته أ%و نكرته أ%و
أ%دخلت عليه ال4لف والسلم للتعريف أ%جريته بال3عراب، تقول: كان أ%م\س'نا

طيباv ورأ%يت أ%مس.نا البارك ومررت بأ%مس3نا البارك، ويقال: مضى
ال4مس' با فيه؛ قال الفراء: ومن العرب من يفض ال4م\س وإ,ن أ%دخل عليه

ال4لف واللم، كقوله:
وإ,ن ق%ع.د\ت' اليوم. وال4م\س, قبله

وقال أ%بو سعيد: تقول جاء4ن أ%م\س, فإ,ذا نسبت شيئاv إ,ليه كسرت
المزة، قلت إ,م\س3يÒ على غي قياس؛ قال العجاج:

eوج.ف_ عنه الع.ر.ق' ال3م\سي
وقال العجاج:

كأ%ن� إ,م\س3ي�اv به من أ%م\س,،
ي.ص\ف%رe للي'ب\س, اص\ف1رار. الو.ر\س,

الوهري: أ%م\س, اسم ح'ر>ك آخره للتقاء الساكني، واختلفت العرب فيه
فأ%كثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم من يعربه معرفة، وكلهم يعربه إ,ذا

أ%دخل عليه ال4لف واللم أ%و صيه نكرة أ%و أ%ضافه. غيه: ابن السكيت:
تقول ما رأ%يته م'ذ} أ%مس,، فإ,ن ل تره يوماv قبل ذلك قلت: ما رأ%يته مذ

أ%و_ل% من أ%م\س,، فإ,ن ل تره يومي قبل ذلك قلت: ما رأ%يته م'ذ
أ%و_ل% من أ%و_ل% من أ%م\س,. قال ابن ال4نباري: أ%دخل اللم وال4لف على

أ%مس وتركه على كسره ل4ن أ%صل أ%مس عندنا من ال3مساء فسمي الوقت بال4مر
ول يغي لفظه؛ من ذلك قول الفرزدق:

ما أ%ن\ت. بال%ك%م, الت'ر\ضى ح'كوم.ت'ه'،
ول ال4صيل, ول ذي الرأ}ي وال%د.ل,



فأ%دخل ال4لف واللم على ت'ر\ضى، وهو فعل مستقبل على جهة الختصاص
بالكاية؛ وأ%نشد الفراء:

أ%خفن أ%طنان إ,ن شكي، وإ,نن
لفي ش'غ\ل� عن د.ح\لي. الي.ت.ت.ب_ع'

(* قوله «أخفن أطنان إل» كذا بالصل هنا وف مادة تبع.)
فأ%دخل ال4لف واللم على يتتبع، وهو فعل مستقبل لا وصفنا. وقال ابن

كيسان ف أ%م\س: يقولون إ,ذا نكروه كل يوم يصي أ%م\ساv، وكل أ%مس� مضى فلن
يعود، ومضى أ%م\س¬ من ال�موس. وقال البصريون: إ,نا ل يتمكن أ%م\س, ف

ال3عراب ل4نه ضارع الفعل الاضي وليس بعرب؛ وقال الفراء: إ,نا
ك�س3ر.ت\ ل4ن السي طبعها الكسر، وقال الكسائي: أ%صلها الفعل أ�حذ من قولك

أ%م\س, بي ث سي به، وقال أ%بو اليثم: السي ل يلفظ با إ,ل من كسر
الفم ما بي الثنية إ,ل

الضرس وكسرت ل4ن مرجها مكسور ف قول الفراء؛ وأ%نشد:
وقافية{ بي الث�ن,ي_ة والض>ر\س,

وقال ابن بزرج: قال ع'رام¬ ما رأ%يته م'ذ أ%مس, ال4ح\د.ث1، وأ%تان
أ%م\س, ال4ح\د.ث%، وقال ب,جاد¬: عهدي به أ%م\س. ال4ح\د.ث%، وأ%تان أ%م\س,

ال4ح\د.ث%، قال: ويقال ما رأ%يته قبل أ%م\س, بيوم؛ يريد من أ%ول% من
أ%م\س,، وما رأ%يته قبل البارحة بليلة. قال الوهري: قال سيبويه وقد جاء ف

ضرورة الشعر مذ أ%م\س. بالفتح؛ وأ%نشد:
لقد رأ%يت' ع.ج.باv، م'ذ} أ%م\سا،
ع.جائزاv م1ث}ل% الس_عال خ.م\سا

يأ}ك�ل}ن. ف ر.ح\ل1هن_ ه.م\سا،
ل ت.رك الل�ه' لن_ ض1ر\سا

قال ابن بري: اعلم أ%ن أ%م\س, مبنية على الكسر عند أ%هل الجاز وبنو
تيم يوافقونم ف بنائها على الكسر ف حال النصب والر�، فإ,ذا جاء4ت أ%مس

ف موضع رفع أ%عربوها فقالوا: ذهب أ%مس' با فيه، وأ%هل الجاز يقولون:
ذهب أ%مس, با فيه ل4نا مبنية لتضمنها لم التعريف والكسرة فيها للتقاء

الساكني، وأ%ما بنو تيم فيجعلونا ف الرفع معدولة عن ال4لف واللم
فل تصرف للتعريف والعدل، كما ل يصرف س.ح.ر إ,ذا أ%ردت به وقتاv بعينه

للتعريف والعدل؛ وشاهد قول أ%هل الجاز ف بنائها على الكسر وهي ف موضع



رفع قول أ�س\ق�ف ن.ج\ران:
م.ن.ع. الب.قاء4 ت.ق%ل©ب' الش_م\س,،

وط�لوع'ها من حيث� ل ت'م\س3ي
الي.و\م. أ%ج\ه.ل� ما ي.جيء� به،

وم.ضى ب,ف%ص\ل, ق%ضائه أ%م\س,
vفعلى هذا تقول: ما رأ%يته م'ذ} أ%م\س, ف لغة الجاز، ج.ع.ل}ت. مذ اسا

أ%و حرفاv، فإ,ن جعلت مذ اساv رفعت ف قول بن تيم فقلت: ما رأ%يته
م'ذ أ%م\س'، وإ,ن جعلت مذ حرفاv وافق بنو تيم أ%هل الجاز ف بنائها على

:vالكسر فقالوا: ما رأ%يته م'ذ أ%مس,؛ وعلى ذلك قول الراجز يصف إ,بل
ما زال% ذا هزيز.ها م'ذ} أ%م\س,،

صاف1حةv خ'د'ود.ها للش_م\س,
فمذ ههنا حرف خفض على مذهب بن تيم، وأ%ما على مذهب أ%هل الجاز فيجوز

أ%ن يكون مذ اساv ويوز أ%ن يكون حرفاv. وذكر سيبويه أ%ن من العرب من
يعل أ%مس معدولة ف موضع الر بعد مذ خاصة، يشبهونا بذ إ,ذا رفعت ف
قولك ما رأ%يته مذ أ%م\س'، ولا كانت أ%مس معربة بعد مذ الت هي اسم، كانت
أ%يضاv معربة مع مذ الت هي حرف ل4نا بعناها، قال: فبان لك بذا غلط من

يقول إن أ%مس ف قوله:
لقد رأ%يت عجبا مذ أ%مسا

مبنية على الفتح بل هي معربة، والفتحة فيها كالفتحة ف قولك مررت
بأ%حد؛ وشاهد بناء أ%مس إ,ذا كانت ف موضع نصب قول زياد ال4عجم:

رأ%يت'ك. أ%م\س. خ.ي\ر. بن م.ع.د¼،
وأ%نت اليوم. خ.ي\ر¬ منك أ%م\س,

وشاهد بنائها وهي ف موضع الر وقول عمرو بن الش_ريد:
،vناء4 وم.و\ح.دا�ولقد\ ق%ت.ل}ت'ك�م' ث

وت.ر.ك}ت' م'ر_ة% م1ث}ل% أ%م\س, ال�د\ب,ر,
وكذا قول الخر:

وأ%ب الذي ت.ر.ك. ال�لوك وج.م\ع.ه'م\،
ب,ص'هاب.، هام1د.ةv كأ%م\س, الد_اب,ر,

قال: واعلم أ%نك إ,ذا نكرت أ%مس أ%و عر_فتها بال4لف واللم أ%و
أ%ضفتها أ%عربتها فتقول ف التنكي: كل© غ%د{ صائر¬ أ%م\ساv، وتقول ف



ال3ضافة ومع لم التعريف: كان أ%م\س'نا ط%ي>باv وكان ال4م\س' طيباv؛ وشاهده
قول ن'ص.ي\ب:

وإ,ن ح'ب,س\ت' اليوم. وال4م\س, ق%ب\ل%ه
بباب,ك، حت كاد.ت1 الشمس' ت.غ\ر'ب

(* ذكر هذا البيت ف صفحة ؟؟ وفيه: وإ,ن وقفت بدلv من: وإن حبست. وهو
ف الغان: وإن ن.و.ي\ت'.)

قال: وكذلك لو جعته لعربته كقول الخر:
م.ر_ت\ بنا أ%و_ل% من أ�م'وس,،
ت.م1يس' فينا م1ش\ي.ة% الع.ر'وس,

قال الوهري: ول يصغر أ%مس كما ل يصغر غ%د¬ والبارحة وكيف وأ%ين ومت
وأ%ي� وما وعند وأ%ساء الشهور وال�سبوع غي المعة. قال ابن بري: الذي

حكاه الوهري ف هذا صحيح إ,ل قوله غي المعة ل4ن المعة عند سيبويه
مثل سائر أ%يام ال�سبوع ل يوز أ%ن يصغر، وإ,نا امتنع تصغي أ%يام

ال�سبوع عند النحويي ل4ن الصغر إنا يكون صغياv بال3ضافة إ,ل ما له
مثل اسه كبياv،وأيام ال�سبوع متساوية ل معن فيها للتصغي، وكذلك غد

والبارحة وأ%ساء الشهور مثل الر�م وصفر.
@أنس: ال3نسان: معروف؛ وقوله:

أ%ق%ل} ب.نو ال3نسان1، حي ع.م.د\ت'م'
إ,ل من ي'ثي الن_، وهي ه'ج'ود'

يعن بال3نسان آدم، على نبينا وعليه الصلة والسلم. وقوله عز وجل:
وكان ال3نسان� أ%ك}ث%ر. شيء ج.د.لv؛ عن بال3نسان هنا الكافر، ويدل على
ذلك قوله عز وجل: وي'جاد1ل� الذين كفروا بالباطل ل1ي'د\ح1ض'وا به الق_؛
هذا قول الزج�اج، فإ,ن قيل: وهل ي'جادل غي ال3نسان؟ قيل: قد جادل

،vت'جادل، لكن ال3نسان أ%كثر جدل eإ,بليس وكل من يعقل من اللئكة، والن
والمع الناس، مذكر. وف التنزيل: يا أ%يها الناس'؛ وقد يؤنث على معن

القبيلة أ%و الطائفة، حكى ثعلب: جاء4تك الناس'، معناه: جاء4تك القبيلة أ%و
القطعة؛ كما جعل بعض الشعراء آدم اساv للقبيلة وأ%نت فقال أ%نشده

سيبويه:شادوا البلد. وأ%ص\ب.حوا ف آدم�،
ب.ل%غوا با ب,يض. الو'جوه ف�ح'ول

وال3نسان� أ%صله إ,ن\س3يانD ل4ن العرب قاطبة قالوا ف تصغيه:



أ�ن.ي\س3يانD، فدلت الياء ال4خية على الياء ف تكبيه، إ,ل أ%نم حذفوها لا
كثر الناس' ف كلمهم. وف حديث ابن ص.ي_اد: قال النب، صلى الل�ه عليه

وسلم، ذات. يوم: ان\ط%ل1قوا بنا إ,ل أ�ن.يسيان{ قد رأ%ينا شأ}نه؛ وهو
تصغي إ,نسان، جاء شاذ9اv على غي قياس، وقياسه أ�ن.ي\سانD، قال: وإ,ذا

قالوا أ%ناسي' فهو جع ب.ي>ن¬ مثل ب'س\تان{ وب.ساتي.، وإ,ذا قالوا
أ%ناسي كثياv فخففوا الياء أ%سقطوا الياء الت تكون فيما بي عي الفعل ولمه

مثل ق%راقي. وقراق1ر.، وي'ب.ي>ن' جواز أ%ناسي، بالتخفيف، قول العرب
أ%ناسي.ة كثية، والواحد' إ,ن\س3يÒ وأ�ناس¬ إ,ن شئت. وروي عن ابن عباس،

رضي الل�ه عنهما، أ%نه قال: إ,نا سي ال3نسان إ,نساناv ل4نه عهد إ,ليه
ف%ن.سي.، قال أ%بو منصور: إ,ذا كان ال3نسان ف ال4صل إ,نسيانD، فهو
إ,ف}ع1لنD من الن>س\يان، وقول ابن عباس حجة قوية له، وهو مثل ل%ي\ل

إ,ض\ح1يان من ض.ح1ي. ي.ض\ح.ى، وقد حذفت الياء فقيل إ,ن\سانD. وروى النذري عن
أ%ب اليثم أ%نه سأ%له عن الناس ما أ%صله؟ فقال: ال�ناس ل4ن أ%صله

أ�ناس¬ فال4لف فيه أ%صيلة ث زيدت عليه اللم الت تزاد مع ال4لف للتعريف،
وأ%صل تلك اللم 

(* قوله «وأصل تلك اللم إل قوله فلما زادوها» كذا
بالصل.) إ,بدالv من أ%حرف قليلة مثل السم والبن وما أ%ش\بهها من

ال4لفات الوصلية فلما زادوها على أ�ناس صار السم ال�ناس، ث كثرت ف الكلم
فكانت المزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار الباقي: أ%ل�ناس'، بتحريك

اللم بالضمة، فلما تركت اللم والنون أ%دغ%موا اللم ف النون فقالوا:
الن_اس'، فلما طرحوا ال4لف واللم ابت.دأ�وا السم فقالوا: قال ناس¬ من

الناس. قال ال4زهري: وهذا الذي قاله أ%بو اليثم تعليل النحويي،
وإ,ن\سانD ف ال4صل إ,ن\س3يانD، وهو ف1ع\ليانD من ال3نس وال4لف فيه فاء

الفعل، وعلى مثاله ح1ر\ص1يانD، وهو ال1ل}د' الذي يلي اللد ال4على من
اليوان، سي ح1ر\ص1ياناv ل4نه ي'ح\ر.ص' أ%ي ي'ق}ش.ر'؛ ومنه أ�خذت الار,ص.ة

من الش>جاج، يقال رجل ح1ذ}ريانD إ,ذا كان ح.ذ1راv. قال الوهري: وتقدير
إ,ن\سان{ ف1ع\لنD وإ,نا زيد ف تصغيه ياء كما زيد ف تصغي رجل فقيل

ر'و.ي\ج,ل، وقال قوم: أ%صله إ,ن\س3يان على إ,ف}ع1لن، فحذفت الياء
استخفافاv لكثرة ما يري على أ%لسنتهم، فإ,ذا صغ�روه ردوها ل4ن التصغي ل

يكثر. وقوله عز وجل: أ%كان للناس ع.ج.باv أ%ن أ%و\ح.ينا إ,ل رجل منهم؛



الن_اس' ههنا أ%هل مكة ال�ناس' لغة ف الناس، قال سيبويه: وال4صل ف الناس
ال�ناس' مففاv فجعلوا ال4لف واللم عوضاv عن المزة وقد قالوا

ال�ناس؛ قال الشاعر:
إ,ن� ال%نايا ي.ط�ل1ع\ـ

ـن. على ال�ناس الم1نينا
وحكى سيبويه: الناس' الناس' أ%ي الناس' بكل مكان وعلى كل حال كما نعرف؛

وقوله:
بلد¬ با ك�ن_ا، وك�ن_ا ن'ح1بeها،
إ,ذ الناس' ناس¬، والبلد' بلد'

فهذا على العن دون اللفظ أ%ي إ,ذ الناس أ%حرار والبلد م'خ\ص1ب.ة،
ولول هذا الغ.ر.ض وأ%نه مراد م'ع\ت.ز.م ل يز شيء من ذلك ل1ت.ع.ر>ي الزء

ال4خي من زيادة الفائدة عن الزء3 ال4ول، وكأ%نه أ�عيد لفظ ال4ول
لضرب من ال3د\لل, والثقة بحصول الال، وكذلك كل ما كان مثل هذا.

والن_ات': لغة ف الناس على البدل الشاذ؛ وأ%نشد:
يا ق%ب_ح. الل�ه' بن الس>ع\لة1

ع.مرو بن. ي.ر\بوع� ش1رار. النات1،
غي. أ%ع1ف�اء� ول أ%ك}يات1

أ%راد ول أ%كياس فأ%بدل التاء من سي الناس وال4كياس لوافقتها إ,ياها
ف المس والزيادة وتاور الخارج.

وال3ن\س': جاعة الناس، والمع أ�ناس¬، وهم ال4ن.س'. تقول: رأ%يت
بكان كذا وكذا أ%ن.ساv كثياv أ%ي ناساv كثياv؛ وأ%نشد:

وقد ت.رى بالد�ار يوماv أ%ن.سا
وال4ن.س'، بالتحريك: اليe القيمون، وال4ن.س' أ%يضاv: لغة ف

ال3ن\س؛ وأ%نشد ال4خفش على هذه اللغة:
أ%ت.و\ا ناري فقلت': م.ن'ون% أ%نتم؟

فقالوا: ال1نe قلت': ع1م'وا ظ%لما
فقلت': إ,ل الط�عام,، فقال منهم\
ز.ع1يم¬: ن.ح\س'د ال4ن.س. الط�عاما

قال ابن بري: الشعر لشمر بن الرث الض_ب>ي، وذكر سيبويه البيت ال4ول
جاء فيه منون مموعاv للضرورة وقياسه: من أ%نتم؟ ل4ن من إ,نا تلحقه



vالزوائد ف الوقف، يقول القائل: جاء4ن رجل، فتقول: م.ن'و؟ ورأ%يت رجل
فيقال: م.نا؟ ومررت برجل فيقال: م.ن؟ وجاءن رجلن فتقول: م.نان}؟ وجاء4ن

رجال فتقول: م.ن'ون}؟ فإ,ن وصلت قلت: م.ن\ يا هذا؟ أ%سقطت الزوائد كلها،
ومن روى عموا صباحاv فالبيت على هذه الرواية ل1ذ}ع بن سنان الغسان ف

جلة أ%بيات حائية؛ ومنها:
أ%تان قاش1ر¬ وب.ن'و أ%بيه،

وقد ج.ن_ الدeجى والنجم' لحا
فناز.عن الزeجاج.ة% ب.عد. و.ه\ن�،
م.ز.ج\ت' لم با ع.سلv وراحا
وح.ذ�ر.ن أ�م'وراv س.و\ف تأ}ت،

أ%ه'زe لا الص_وار,م. والر>ماحا
وال4ن.س': خلف الو.ح\ش.ة1، وهو مصدر قولك أ%ن,س\ت' به، بالكسر،
أ%ن.ساv وأ%ن.س.ةv؛ قال: وفيه لغة أ�خرى: أ%ن.س\ت' به أ�ن\ساv مثل كفرت به
ك�ف}راv. قال: وال�ن\س' والستئناس هو الت_أ%نeس'، وقد أ%ن,س\ت' بفلن.

Òوج,ن¬ وس1ن\د1ي Òمنسوب إ,ل ال3ن\س، كقولك ج.ن>ي :eوال3ن\س3ي
وس1ن\د¬، والمع أ%ناس1يe ك%ك�ر\س1ي� وك%راس1ي�، وقيل: أ%ناس1يe جع إ,نسان

كس3ر\حان{ وس.راحي.، لكنهم أ%بدلوا الياء من النون؛ فأ%ما قولم:
أ%ناس1ي.ةD جعلوا الاء عوضاv من إ,حدى ياء4ي أ%ناس1ي� جع إ,نسان، كما قال عز

vوتكون الياء� ال�ول من الياء4ين عوضا .vمن قائل: وأ%ناس1ي_ كثيا
منقلبة من النون كما تنقلب النون من الواو إ,ذا نسبت إ,ل ص.ن\عاء4 وب.ه\راء4

فقلت: ص.ن\عانê وب.ه\رانê، ويوز أ%ن تذف ال4لف والنون ف إ,نسان
تقديراv وتأ}ت بالياء3 الت تكون ف تصغيه إ,ذا قالوا أ�ن.ي\س3يان،

فكأ%نم زادوا ف المع الياء الت يرد�ونا ف التصغي فيصي أ%ناس1ي.،
فيدخلون الاء لتحقيق التأ}نيث؛ وقال البد: أ%ناس1ي.ةD جع إ,ن\س3ي_ة{،

والاء عوض من الياء الذوفة، ل4نه كان يب أ%ناس1ي¬ بوزن ز.ناديق.
وف%راز,ين.، وأ%ن الاء ف ز.ناد1ق%ة وف%راز,ن.ة إ,نا هي بدل من الياء،

وأ%نا لا حذفت للتخفيف عو�ضت منها الاء�، فالياء� ال�ول من أ%ناس1ي�
بنزلة الياء3 من فرازين وزناديق، والياء ال4خية منه بنزلة القاف والنون

منهما، ومثل ذلك ج.ح\جاح¬ وج.حاج,ح.ةD إ,نا أ%صله ج.حاجيح'. وقال
vعلى مثال آباض�، وأ%ناس1ي.ة vأ%ناس1ي_ وآناسا Dاللحيان: ي'ج\م.ع إ,نسان



بالتخفيف والتأ}نيث.
وال3ن\س': البشر، الواحد إ,ن\س3يÒ وأ%ن.سيÒ أ%يضاv، بالتحريك. ويقال:
أ%ن.س¬ وآناس¬ كثي. وقال الفراء ف قوله عز وجل: وأ%ناس1ي� كثياv؛
ال4ناس1يe ج,ماع¬، الواحد إ,ن\س3يÒ، وإ,ن شئت جعلته إ,نساناv ث جعته

أ%ناس1ي� فتكون الياء� عوضاv من النون، كما قالوا لل4رانب أ%ران،
وللس_راحي س.راح1ي�. ويقال للمرأ%ة أ%يضاv إ,نسانD ول يقال إ,نسانة، والعامة

تقوله. وف الديث: أ%نه نى عن ال�م'ر ال3نسي_ة يوم خ.ي\ب.ر؛ يعن
الت تأ}لف البيوت، والشهور فيها كسر المزة، منسوبة إ,ل ال3نس، وهم بنو

آدم، الواحد إ,ن\س3يÒ؛ قال: وف كتاب أ%ب موسى ما يدل على أ%ن المزة
مضمومة فإ,نه قال هي الت تأ}لف البيوت. وال�ن\س'، وهو ضد الوحشة،

ال�ن\س'، بالضم، وقد جاء4 فيه الكسر قليلv، ورواه بعضهم بفتح المزة والنون،
قال: وليس بشيء�؛ قال ابن ال4ثي: إ,ن أ%راد أ%ن الفتح غي معروف ف
الرواية فيجوز، وإ,ن أ%راد أ%نه ليس بعروف ف اللغة فل، فإ,نه مصدر
أ%ن,س\ت به آن.س أ%ن.ساv وأ%ن.س.ةv، وقد حكي أ%ن ال3ي\سان لغة ف ال3نسان،

طائية؛ قال عامر بن جرير الطائي:
فيا ليتن من ب.ع\د1 ما طاف. أ%هل�ها

ه.ل%ك}ت'، ول أ%س\م.ع\ با ص.و\ت. إ,يسان1
قال ابن سيده: كذا أ%نشده ابن جن، وقال: إ,ل أ%نم قد قالوا ف جعه
أ%ياس1ي_، بياء قبل ال4لف، فعلى هذا ل يوز أ%ن تكون الياء غي مبدلة،
وجائز أ%يضاv أ%ن يكون من البدل اللزم نو عيد{ وأ%ع\ياد وع'ي.ي\د{؛ قال

اللحيان: فلي لغة طيء ما رأ%يت' ث%م_ إ,يساناv أ%ي إ,نساناv؛ وقال
اللحيان: يمعونه أ%ياسي، قال ف كتاب الل�ه عز وجل: ياسي والقرآن

الكيم؛ بلغة طيء، قال أ%بو منصور: وقول العلماء أ%نه من الروف القطعة. وقال
الفراء�: العرب جيعاv يقولون ال3نسان إ,ل طيئاv فإ,نم يعلون مكان

النون ياء. وروى ق%ي\س' ابن سعد أ%ن ابن عباس، رضي الل�ه عنهما، قرأ%:
ياسي والقرآن الكيم، يريد يا إ,نسان. قال ابن جن: ويكى أ%ن طائفة من

الن واف%و\ا قوماv فاستأ}ذنوا عليهم فقال لم الناس: من أ%نتم؟ فقالوا:
ناس¬ من الن>، وذلك أ%ن العهود ف الكلم إ,ذا قيل للناس من أ%نتم

قالوا: ناس من بن فلن، فلما كثر ذلك استعملوه ف الن على العهود من كلمهم
مع ال3نس، والشيء يمل على الشيء من وجه يتمعان فيه وإ,ن تباينا من



وجه آخر.
وال3نسان� أ%يضاv: إ,نسان العي، وجعه أ%ناس1يe. وإ,نسان� العي:

ال1ثال الذي يرى ف الس_واد؛ قال ذو الرمة يصف إ,بلv غارت عيونا من
التعب والسي:

إ,ذا اس\ت.ح\ر.س.ت\ آذان'ها، اس\ت.أ}ن.س.ت\ لا
أ%ناس1يe م.ل}حود¬ لا ف ال%واج,ب,

وهذا البيت أ%ورده ابن' بري: إ,ذا اس\ت.و\ج.س.ت\، قال: واستوجست بعن
ت.س.م_ع.ت\، واس\ت.أ}ن.س.ت\ وآن.س.ت\ بعن أ%بصرت، وقوله: ملحود لا ف

الواجب، يقول: كأ%ن م.حار. أ%عي'نها ج'ع1ل}ن. لا ل�حوداv وص.ف%ها
بالغ'ؤ'ور؛ قال الوهري ول يمع على أ�ناس�. وإ,نسان العي: ناظرها.

وال3نسان�: ال�ن\م'ل%ة؛ وقوله:
ت.م\ري بإ,ن\سان,ها إ,ن\سان% م'ق}ل%تها،

�إ,ن\سانةD، ف س.واد1 الليل,، ع'طب'ول
فسره أ%بو الع.م.ي\ث%ل, ال4عرابe فقال: إ,نسانا أ�نلتها. قال ابن

سيده: ول أ%ره لغيه؛ وقال:
أ%شار.ت\ ل3نسان بإ,نسان ك%فYها،

لت.ق}ت'ل% إ,ن\ساناv بإ,ن\سان1 ع.ي\ن,ها
وإ,ن\سان� السيف والسهم: ح.دeها. وإ,ن\س3يe الق%د.م: ما أ%قبل عليها

وو.ح\ش1يeها ما أ%دبر منها. وإ,ن\س3يÒ ال3نسان والدابة: جانبهما
ال4يسر، وقيل ال4ين. وإ,ن\س3يe الق%وس: ما أ%قبل عليك منها، وقيل:

إ,ن\س3يe القوس ما و.ل% الرام1ي.، وو.ح\ش1يeها ما ول الصيد، وسنذكر اختلف
ذلك ف حرف الشي. التهذيب: ال3ن\س3يe من الدواب هو الانب ال4يسر الذي

منه ي'ر\ك%ب' وي'ح\ت.ل%ب'، وهو من الدمي الانب' الذي يلي الرج\ل%
ال�خرى، والو.ح\ش1يe من ال3نسان1 الانب الذي يلي ال4رض. أ%بو زيد:

ال3ن\س3يe ال4ي\س.ر' من كل شيء. وقال ال4صمعي: هو ال4ي\م.ن'، وقال: كل©
اثني من ال3نسان مثل الساع1د.ي\ن والز_ن\د.ي\ن والق%د.مي فما أ%قبل

.Òوما أ%دبر عنه فهو و.ح\ش1ي ،Òمنهما على ال3نسان فهو إ,ن\س3ي
وال4ن.س': أ%هل ال%ح.لY، والمع آناس¬؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

م.نايا ي'ق%ر>ب\ن. ال�ت'وف. ل4ه\ل1ها
ج.هاراv، وي.س\ت.م\ت1ع\ن. بال4ن.س, ال�ب\ل,



وقال عمرو ذو الك%ل}ب:
بف1ت\يان{ ع.مار,ط% من ه'ذ%ي\ل�،

ه'م' ي.ن\ف�ون% آناس. ال1لل,
وقالوا: كيف ابن' إ,ن\س'ك أ%ي كيف ن.ف}س'ك. أ%بو زيد: تقول العرب للرجل

كيف ترى ابن إ,ن\س3ك إ,ذا خاطبت الرجل عن نف}سك. الحر: فلن ابن إ,ن\س,
فلن أ%ي ص.ف1يeه وأ%نيس'ه وخاصته. قال الفراء: قلت للدeب.ي\ري� إ,يش،

كيف ترى ابن' إ,ن\س3ك، بكسر ال4لف؟ فقال: عزاه إ,ل ال3ن\س,، فأ%ما
ال�ن\س عندهم فهو الغ.ز.ل�. الوهري: يقال كيف ابن' إ,ن\س3ك وإ,ن\س'ك يعن

نفسه، أ%ي كيف تران ف مصاحبت إ,ياك؟ ويقال: هذا ح1د\ثي وإ,نسي
وخ1ل}صي وج,ل}س3ي، كله بالكسر. أ%بو حات: أ%ن,س\ت به إ,نساv، بكسر ال4لف، ول

يقال أ�ن\ساv إ,نا ال�ن\س' حديث� النساء وم'ؤ.انستهن. رواه أ%بو حات
عن أ%ب زيد. وأ%ن,س\ت' به آن.س' وأ%ن'س\ت' أن'س' أ%يضاv بعن واحد.
وال3يناس': خلف ال3ياش، وكذلك الت_أ}نيس. وال4ن.س' وال�ن\س'
vن\سا�وال3ن\س' الطمأ}نينة، وقد أ%ن,س. به وأ%ن.س. يأ}ن.س' ويأ}ن,س' وأ%ن'س. أ

وأ%ن.س.ةv وت.أ%ن_س. واس\ت.أ}ن.س.؛ قال الراعي:
أ%ل اس\ل%مي اليوم. ذات. الط�و\ق, والعاج,.

والد_لY والن_ظ%ر, ال�س\ت.أ}ن,س, الساجي
والعرب تقول: آن.س' من ح'م_ى؛ يريدون أ%نا ل تكاد تفارق العليل

فكأ%نا آن,س.ةD به، وقد آن.س.ن وأ%ن_س.ن. وف بعض الكلم: إ,ذا جاء4 الليل
استأ}ن.س كل© و.ح\ش1ي¼ واستوحش كل© إ,ن\س3ي¼؛ قال العجاج:

،eوري�وب.ل}د.ة{ ليس با ط
eول خ.ل ال1ن_ با إ,ن\س3ي

eت.ل}قى، وبئس ال4ن.س' ال1ن>ي
،eد.و>ي_ة ل%ول1ها د.وي

eللر>يح ف أ%ق}رابا ه'و,ي
eص.و\ت¬. أ%بو عمرو: ال4ن.س' س'كان الدار. واستأ}نس الو.ح\ش1ي :eه'وي

إ,ذا أ%ح.س_ إ,ن\س3ي�اv. واستأ}نست' بفلن وتأ%ن_س\ت' به بعن؛ وقول
الشاعر:

ولكنن أ%جع ال�ؤ\ن,سات1،
إ,ذا ما اس\ت.خ.ف_ الرجال� ال%ديدا



يعن أ%نه يقاتل بميع السلح، وإ,نا ساها بالؤ\نسات ل4نن
ي'ؤ\ن,س\ن.ه ف%ي'ؤ.م>ن_ه أ%و ي'ح.س>ن_ ظ%ن_ه'. قال الفراء: يقال للسلح كله

من الرeمح وال1غ\ف%ر والت>ج\فاف والت_س\ب,غ.ة1 والتeر\س, وغيه:
ال�ؤ\ن,سات'.

وكانت العرب القدماء� تسمي يوم الميس م'ؤ\ن,ساv لن_هم كانوا ييلون
فيه إل اللذY؛ قال الشاعر:
أ�ؤ.م>ل� أ%ن أ%عيش.، وأ%ن� يومي

بأ%و_ل أ%و بأ%ه\و.ن% أ%و ج'بار,
أ%و الت_ال د'بار,، فإ,ن ي.ف�ت\ن،
ف%م'ؤ\ن,س أ%و ع.روب.ة% أ%و ش1يار,

وقال م'ط%ر>ز: أ%خبن الكريي إ,م\لءé عن رجاله عن ابن عباس، رضي
الل�ه عنهما، قال: قال ل علي�، عليه السلم: إ,ن الل�ه تبارك وتعال خلق

الف1ر\د.و\س. يوم الميس وساها م'ؤ\ن,س..
وكلب أ%ن'وس: وهو ضد الع.ق�ور، والمع أ�ن'س¬. ومكان م.أ}ن'وس إ,نا هو

على النسب ل4نم ل يقولوا آن.س\ت' الكان ول أ%ن,س\ت'ه، فلما ل ند
له فعلv وكان النسب' ي.سوغ� ف هذا حلناه عليه؛ قال جرير:

ح.ي> ال1د.م\ل%ة% من ذات1 ال%واع1يس,،
فال1ن\و' أ%ص\ب.ح. ق%ف}راv غي. م.أ}ن'وس,

وجارية أن,س.ةD: طيبة الديث؛ قال النابغة ال%ع\دي:
بآن,سة{ غ%ي\ر, أ�ن\س, الق1راف1،
ت'خ.لYط� باللYي, منها ش1ماسا

وكذلك أ%ن'وس¬، والمع أ�ن'س¬؛ قال الشاعر يصف بيض النعام:
أ�ن'س¬ إ,ذا ما ج,ئ}ت.ها ب,ب'ي'وت1ها،

ش'م'س¬ إ,ذا داعي الس_باب, د.عاها
،Dج'عل%ت\ ل%ه'ن_ م.لح1ف¬ ق%ص.بي_ة

ي'ع\ج,ل}ن.ها بالع.طY ق%ب\ل% ب,لها
وال%لح1ف القصبية يعن با ما على ال4ف}ر'خ, من غ1ر\قئ1 البيض.

الليث: جارية آن,س.ةD إ,ذا كانت طيبة الن_ف}س, ت'ح1بe ق�ر\ب.ك. وحديثك،
وجعها آن,سات وأ%وان,س'. وما با أ%ن,يس¬ أ%ي أ%حد، وال�ن'س' المع.

وآن.س. الشيء4: أ%ح.س_ه. وآن.س. الش_خ\ص. واس\ت.أ}ن.س.ه: رآه وأ%بصره



ونظر إ,ليه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
بع.ي\ن.ي_ ل ت.س\ت.أ}ن,سا يوم. غ�ب\ر.ة{،
ول ت.ر,دا ج.و_ الع1راق, ف%ث%ر\د.ما

vابن ال4عراب: أ%ن,س\ت' بفلن أ%ي ف%ر,ح\ت' به، وآن.س\ت' ف%ز.عا
وأ%ن_س\ت'ه' إ,ذا أ%ح\س.س\ت.ه ووجدت.ه' ف نفسك. وف التنزيل العزيز: آن.س.

من جانب الط�ور ناراv؛ يعن موسى أ%بصر ناراv، وهو ال3يناس'. وآن.س
الشيء4: علمه. يقال: آن.س\ت' منه ر'ش\داv أ%ي علمته. وآن.س\ت' الصوت.: سعته.

وف حديث هاج.ر. وإ,سعيل%: فلما جاء4 إ,سعيل، عليه السلم، كأ%نه آن.س.
شيئاv أ%ي أ%بصر ورأ%ى ل ي.ع\ه.د\ه. يقال: آن.س\ت' منه كذا أ%ي علمت.

واس\ت.أ}ن.س\ت': اس\ت.ع\ل%م\ت'؛ ومنه حديث ن.ج\د.ة% ال%ر'ور,ي> وابن
عباس: حت ت'ؤ\ن,س. منه الرeش\د. أ%ي تعلم منه كمال العقل وسداد الفعل

vوح'س\ن. التصرف. وقوله تعال: يا أ%يها الذين آمنوا ل ت.د\خ'لوا ب'يوتا
غي. ب'يوت1كم حت ت.س\ت.أ}ن,سوا وت'س.لYموا؛ قال الزجاج: معن تستأ}نسوا

ف اللغة تستأ}ذنوا، ولذلك جاء4 ف التفسي تستأ}نسوا ف%ت.ع\ل%موا
أ%يريد أ%هل�ها أ%ن تدخلوا أ%م ل؟ قال الفراء�: هذا مقدم ومؤ.خ_ر إ,نا هو

حت تسلYموا وتستأ}نسوا: السلم عليكم أ%أ%دخل؟ قال: والستئناس ف كلم
العرب النظر. يقال: اذهب\ فاس\ت.أ}ن,س\ هل ترى أ%حداv؟ فيكون معناه

انظر\ من ترى ف الدار؛ وقال النابغة:
بذي ال%ليل على م'س\ت.أ}ن,س� و.ح1د1

أ%ي على ثور وحشي¼ أ%حس با رابه فهو ي.س\ت.أ}ن,س' أ%ي ي.ت.ب.ص_ر'
ويتلفت هل يرى أ%حداv، أ%راد أ%نه م.ذ}ع'ور فهو أ%ج.دe لع.د\و,ه وفراره

وسرعته. وكان ابن عباس، رضي الل%ه عنهما، يقرأ� هذه الية: حت تستأ}ذنوا،
قال: تستأ}نسوا خطأ من الكاتب. قال ال4زهري: قرأ أ�ب� وابن مسعود:
تستأ}ذنوا، كما قرأ% ابن عباس، والعن فيهما واحد. وقال قتادة وماهد:

تستأ}نسوا هو الستئذان، وقيل: تستأ}نسوا ت.ن.ح\ن.ح'وا. قال ال4زهري: وأ%صل
ال3ن\س, وال4ن.س, وال3نسان1 من ال3يناس,، وهو ال3ب\صار.

ويقال: آن.س\ت'ه وأ%ن_س\ت'ه أ%ي أ%بصرته؛ وقال ال4عشى:
ل ي.س\م.ع' ال%ر\ء� فيها ما يؤ.ن>س'ه،
بالليل,، إ,ل� ن.ئ1يم. الب'وم, والضeو.عا

وقيل معن قوله: ما ي'ؤ.ن>س'ه أ%ي ما يعله ذا أ�ن\س�، وقيل لل3ن\س,



إ,ن\س¬ ل4نم ي'ؤن.س'ون% أ%ي ي'ب\ص.رون، كما قيل للجن> ج,نÒ ل4نم ل
يؤنسون أ%ي ل ي'بص.رون. وقال ممد بن عرفة الواسطي: سي ال3ن\س3ي¼ون

إ,ن\س3ي>ي ل4نم ي'ؤن.س'ون أ%ي ي'ر.و\ن%، وسي ال1نe ج,ن�اv ل4نم
م'ج\ت.نeون عن رؤية الناس أ%ي م'ت.وار'ون. وف حديث ابن مسعود: كان إ,ذا

دخل داره اس\ت.أ}نس وت.ك%ل�م. أ%ي اس\ت.ع\ل%م وت.ب.ص_ر. قبل الدخول؛
ومنه الديث:

أ%ل ت.ر. ال1ن_ وإ,بلسها،
وي.أ}س.ها من بعد إ,يناسها؟

أ%ي أ%نا يئست ما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع ببعثة النب، صلى
الل%ه عليه وسلم. وال3يناس': اليقي؛ قال:

فإ,ن أ%تاك. ام\رؤ¬ ي.س\ع.ى ب,كذ}ب.ت1ه،
فان\ظ�ر\، فإ,ن� اطYلعاv غ%ي\ر' إ,يناس,

الطYلع': النظر، وال3يناس: اليقي؛ قال الشاعر:
لي.س با ليس به باس¬ باس\،
ول ي.ض'رe الب.ر_ ما قال الناس\،

وإ,ن� ب.ع\د. اطYلع� إ,يناس\
وبعضهم يقول: بعد ط�لوع� إ,يناس¬. الفراء: من أ%مثالم: بعد اطYلع�

إ,يناس¬؛ يقول: بعد ط�لوع� إ,يناس.
وت.أ%ن_س. البازي: ج.ل�ى بط%ر\ف1ه. والبازي ي.ت.أ%ن_س'، وذلك إ,ذا ما

ج.ل�ى ونظر رافعاv رأ}سه وط%ر\فه.
وف الديث: لو أ%طاع الل�ه' الناس. ف الناس, ل يكن ناس¬؛ قيل: معناه

أ%ن الناس يبون أ%ن ل يولد لم إ,ل الذ©ك}ران� دون ال3ناث، ولو ل
�يكن ال3ناث ذهب الناس'، ومعن أ%طاع استجاب دعاءه.وم.أ}ن'وس.ة
وال%أ}ن'وس.ة� جيعاv: النار. قال ابن سيده: ول أ%عرف لا ف1ع\لv، فأ%ما

آن.س\ت' فإ,نا ح.ظ© الفعول منها م'ؤ\ن.س.ةD؛ وقال ابن أ%حر:
كما ت.طاي.ر. عن م.أ}ن'وس.ة% الش_ر.ر'

قال ال4صمعي: ول نسمع به إ,ل ف شعر ابن أ%حر.
ابن ال4عراب: ال4ن,يس.ة� وال%أ}ن'وس.ة� النار، ويقال لا الس_ك%ن'

ل4ن ال3نسان إ,ذا آن.س.ها ليلv أ%ن,س. با وس.ك%ن. إ,ليها وزالت عنه
الو.ح\ش.ة، وإ,ن كان بال4رض الق%ف}ر,.



.eق%ر' وال4نيس' والن_ز,يeأ%بو عمرو: يقال للد>يك1 الش
وال4ن,يس': ال�ؤ.ان,س' وكل ما ي'ؤ\ن.س' به. وما بالدار أ%ن,يس¬ أ%ي

أ%حد؛ وقول الكميت:
،Dالد1يث1 ح.ي,ي_ة �ف1يهن_ آن,س.ة
ليس.ت\ بفاحش.ة{ ول م1ت\فال,

أ%ي ت.أ}ن.س' حديث%ك ول يرد أ%نا ت'ؤ\ن,س'ك ل4نه لو أ%راد ذلك لقال
م'ؤ\ن,س.ة.

وأ%ن.س¬ وأ�ن.يس¬: اسان. وأ�ن'س¬: اسم ماء لبن الع.ج\لن1؛ قال ابن
م'ق}ب,ل:

قالت\ س'ل%ي\م.ى ببطن, القاع, من أ�ن'س�:
ل خ.ي\ر. ف الع.ي\ش, بعد الش_ي\ب, والك1ب.ر,

وي'ون'س' وي'ون.س' وي'ون,س'، ثلث لغات: اسم رجل، وحكي فيه المز فيه
المز أ%يضاv، والل�ه أ%علم.

@انقلس: ال4ن\ق%ي\ل%س' وال4ن\ق%ل%ي\س': سكة على خ1لق%ة حية، وهي
عجمية. ابن ال4عراب: الش_ل1ق' ال4ن\ك%ل%ي\س'، ومرة قال: ال4ن\ق%ل%ي\س'،

وهو السمك ال1ر>يe وال1ر>يت'؛ وقال الليث: هو بفتح اللم وال4لف،
ومنهم من يكسر ال4لف واللم؛ قال ال4زهري: أ�راها معر_بة.

@انكلس: ابن ال4عراب: الش_ل1ق' ال4ن\ك%ل%ي\س'، ومرة قال:
ال4ن\ق%ل%ي\س'، وهو السمك ال1ر>يe وال1ر>يت'؛ وقال الليث: هو بفتح اللم

وال4لف ومنهم من يكسرها. قال ال4زهري: أ�راها معر�بة. وف حديث علي، رضي
الل�ه عنه: أ%نه ب.ع.ث% إ,ل السeوق فقال ل ت.أ}كلوا ال4ن\ك%ل%ي\س.؛ هو

بفتح المزة وكسرها، سك شبيه باليات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى
«الار\ماهي» وإ,نا كرهه لذا ل ل4نه حرام، ورواه ال4زهري عن ع.م�ار وقال:

ال4ن\ق%ل%ي\س'، بالقاف لغة فيه.
 �@أوس: ال4و\س': العطي_ة

(* قوله «الوس العطية إل» عبارة القاموس
الوس العطاء والتعويض.). أ�س\ت' القوم. أ%ؤ'وس'هم أ%و\ساv إ,ذا أ%عطيتهم،

وكذلك إ,ذا عو_ضتهم من شيء. وال4و\س: الع1و.ض'. أ�س\ت'ه أ%ؤ'وس'ه
:e؛ وقال ال%ع\د1يvع'ضت'ه أ%ع'وض'ه ع.وضا :vأ%و\سا

ل%ب,س\ت' أ�ناساv فأ%ف}ن.ي\ت'هم،



وأ%ف}ن.ي\ت' بعد. أ�ناس� أ�ناس.ا
ثلثة� أ%ه\ل1ي. أ%ف}ن.ي\ت'هم،

وكان ال3له' هو ال�س\ت.آس.ا
أ%ي ال�س\ت.عاض.. وف حديث ق%ي\ل%ة%: رب> أ�س\ن لا أ%م\ض.ي\ت أ%ي

ع.و�ض\ن. وال4و\س': الع1و.ض' والعطية، ويروى: رب أ%ث1ب\ن، من الثواب.
واس\ت.آس.ن فأ�س\ت'ه: طلب إ,ل� الع1و.ض.. واس\ت.آس.ه' أ%ي اس\ت.ع.اض.ه.

وال3ياس': الع1و.ض'.
وإ,ياس¬: اسم رجل، منه. وأ%ساه' أ%و\ساv: ك%آساه؛ قال الؤ.ر>ج': ما

ي'واس1يه1 ما يصيبه بي، من قول العرب: أ�س\ فلناv بي أ%ي أ%صبه، وقيل:
ما ي'واس1يه من مود�ته ول قرابته شيئاv، مأ}خوذ من ال4و\س وهو

الع1و.ض'. قال: وكان ف ال4صل ما ي'واو,س'ه فقد_موا السي، وهي لم الفعل،
وأ%خ_روا الواو، وهي عي الفعل، فصار ي'واس1و'ه، فصارت الواو ياء لتحريكها

ولنكسار ما قبلها، وهذا من القلوب، ويوز أ%ن يكون من أ%س.و\ت'
ال�ر\ح.، وهو مذكور ف موضعه.وال4و\س': الذئب، وبه سي الرجل. ابن سيده:

وأ%و\س¬ الذئب معرفة؛ قال:
لا ل%ق1ينا بالف%لة1 أ%و\سا،

ل أ%د\ع' إ,ل أ%س\ه'ماv وق%و\سا،
وما ع.د1م\ت' ج'ر\أ%ةv وك%ي\سا،
ولو د.ع.و\ت' عامراv وعب\سا،
أ%ص.ب\ت' فيهم\ ن.ج\د.ةv وأ�ن\سا

أ%بو عبيد: يقال للذئب: هذا أ%وس¬ عادياv؛ وأ%نشد:
كما خام.ر.ت\ ف ح.ض\ن,ها أ�مe عام1ر�،
ل%دى ال%ب\ل، حت غال% أ%و\س¬ ع1يال%ها

يعن أ%كل% ج,راء4ها. وأ�و.ي\س¬: اسم الذئب، جاء4 م'ص_غ_راv مثل
الك�م.ي\ت والل©ج.ي\ن؛ قال الذل:

يا ليت. ش1ع\ري عنك.، وال4م\ر' أ%م.م\،
ما ف%ع.ل% اليوم. أ�و.ي\س¬ ف الغ.ن.م\؟

قال ابن سيده: وأ�ويس حقروه م'ت.ف%ئYل1ي أ%نم يقدرون عليه؛ وقول
أ%ساء بن خارجة:

ف كلY يوم� من ذ�ؤ.ال%ه\



ض1غ\ثD ي.زيد' على إ,بال%ه\
vف%ل4ح\ش.أ%ن_ك. م1ش\ق%صا

أ%و\ساv، أ�و.ي\س'، من ال%بال%ه\
البالة: اسم ناقته. وأ�ويس: تصغي أ%وس، وهو الذئب. وأ%وساv: هو موضع

الشاهد خاطب بذا الذئب، وقيل: افترس له شاة فقال: ل4ضعن_ ف ح.شاك
م.ش\ق%صاv عوضاv يا أ�ويس من غنيمتك الت غنمتها من غنمي. وقال ابن سيده:

أ%وساv أ%ي عوضاv، قال: ول يوز أ%ن يعن الذئب وهو ياطبه ل4ن الضمر
الخاطب ل يوز أ%ن يبدل منه شيء، ل4نه ل يلبس مع أ%نه لو كان بدلv ل

يكن من متعلق، وإ,نا ينتصب أ%وساv على الصدر بفعل دل عليه أ%و
 .vبل4حشأ%نك كأ%نه قال أ%وسا

vكذا بالصل ولعل هنا سقطا «vقوله «كأنه قال أوسا *)
كأنه قال أؤوسك أوساv أو لحشأنك أوساv.). وأ%ما قوله أ�ويس فنداء، أ%راد
يا أ�ويس ياطب الذئب، وهو اسم له مصغراv كما أ%نه اسم له مكباv، فأ%ما

ما يتعلق به من البالة فإ,ن شئت علقته بنفس أ%وساv، ول تعتد� بالنداء
فاصلv لكثرته ف الكلم وكونه معترضاv به للتأ}كيد، كقوله:

يا ع'م.ر. ال%ي\ر,، ر'ز,ق}ت. ال%ن_ه\
أ�ك}س' ب'ن.ي_ات وأ�م_ه'ن_ه\،

أ%و، يا أ%با ح.ف}ص�، ل4م\ض1ي.ن_ه\
،vفاعترض بالنداء بي أ%و والفعل، وإ,ن شئت علقته بحذوف يدل عليه أ%وسا

فكأ%نه قال: أ%ؤوسك من البالة أ%ي أ�عطيك من البالة، وإ,ن شئت جعلت
حرف الر هذا وصفاv ل4وساv فعلقته بحذوف وضمنته ضمي الوصوف.

وأ%و\س¬: قبيلة من اليمن، واشتقاقه من آس. ي.ؤ'وس' أ%و\ساv، والسم:
ال3ياس'، وهو من العوض، وهو أ%و\س' بن ق%ي\ل%ة أ%خو ال%ز\ر.ج، منهما

ال4نصار، وق%ي\ل%ة أ�مهما. ابن سيده: وال4و\س' من أ%نصار النب، ص�لى الل�ه
عليه وسلم، كان يقال ل43بيهم ال4و\س'، فكأ%نك إ,ذا قلت ال4وس وأ%نت

تعن تلك القبيلة إ,نا تريد ال4و\س1ي>ي. وأ%و\س' اللت: رجل منهم
أ%عقب فله ع1داد¬ يقال لم أ%و\س الل�ه، مو�ل عن اللت. قال ثعلب: إ,نا

ق%ل� عدد ال4وس ف بدر وأ�ح'د1 وك%ث%ر.ت\ه'م ال%ز\ر.ج' فيهما لتخلف أ%وس
الل�ه عن ال3سلم. قال: وحدث سليمان بن سال ال4نصاري، قال: تلف عن

ال3سلم أ%و\س الل�ه فجاءت الزرج إ,ل رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه



وسلم، فقالوا: يا رسول الل�ه ائذن لنا ف أ%صحابنا هؤلء الذين تلفوا عن
ال3سلم، فقالت ال4و\س ل4و\س, الل�ه: إ,ن ال%ز\ر.ج تريد أ%ن

تأ}ث1ر. منكم يوم ب'غاث، وقد استأ}ذنوا فيكم رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه
وسلم، فأ%س\ل1م'وا قبل أ%ن يأ}ذن لم فيكم؛ فأ%س\ل%موا، وهم أ�م.ي_ة

وخ.ط}م.ة� ووائل. أ%ما تسميتهم الرجل أ%و\ساv فإ,نه يتمل أ%مرين: أ%حدها أ%ن
يكون مصدر أ�س\ت'ه أ%ي أ%عطيته كما سوه عطاء وعطية، والخر أ%ن يكون سي

به كما س.م_و\ه' ذئباv وك%ن_و\ه بأ%ب ذؤ.يب.والس': الع.س.ل�، وقيل:
هو منه كالك%ع\ب من الس_م\ن، وقيل: الس أ%ث%ر' البعر ونوه. أ%بو عمرو:

الس أ%ن ت.م'ر_ النحل� في.س\ق�ط% منها ن'ق%طD من العسل على الجارة
فيستدل بذلك عليها. والس: الب.ل%ح'. والس': ضرب من الرياحي. قال ابن

دريد: الس' هذا الشموم' أ%حسبه دخيلv غي أ%ن العرب قد تكلمت به وجاء4 ف
الشعر الفصيح؛ قال الذل:
ب,م'ش\م.خ1ر¼ به الظ�ي_ان� والس'

قال أ%بو حنيفة: الس بأ%رض العرب كثي ينبت ف السهل والبل وخضرته
دائمة أ%بداv وي.س\مو حت يكون شجراv عظاماv، واحدته آس.ةD؛ قال: وف دوام

خضرته يقول رؤبة:
ي.خ\ض.رe ما اخ\ض.ر_ ال4ل والس'

التهذيب: الليث: الس شجرة ورقها ع.ط1ر¬. والس': الق%ب\ر'. والس':
الصاحب. والس: العسل. قال ال4زهري: ل أ%عرف الس بالوجوه الثلثة من جهة

:vنصح أ%و رواية عن ثقة؛ وقد احتج الليث لا بشعر أ%حسبه مصنوعا
بان.ت\ س'ل%ي\م.ى فالف�ؤاد' آس1ي،
أ%ش\كو ك�ل�وماv، ما ل%ه'ن_ آس1ي

من أ%ج\ل, ح.و\راء4 كغ'ص\ن, الس,،
ر,يق%ت'ها كمثل ط%ع\م, الس,

يعن العسل.
وما اس\ت.أ%س\ت' بعد.ها من آس1ي،

و.ي\لي، فإ,ن لح1ق¬ بالس,
يعن القب.

التهذيب: والس' بقية الرماد بي ال4ثاف ف ال%و\ق1د1؛ قال:
فلم ي.ب\ق. إ,ل آل� خ.ي\م� م'ن.ض_د{،



وس'ف}ع¬ على آس�، ون'ؤ\ي¬ م'ع.ت\ل%ب'
وقال ال4صمعي: الس' آثار' النار وما يعرف من علماتا.وأ%و\س\: زجر

العرب للم.ع.ز, والبقر، تقول: أ%و\س\ أ%و\س\.
@أيس: الوهري: أ%ي,س\ت' منه آي.س' ي.أ}ساv لغة ف ي.ئ1س\ت' منه أ%ي\أ%س'
ي.أ}ساv، ومصدرها واحد. وآي.س.ن منه فلنD مثل أ%ي\أ%س.ن، وكذلك

التأ}ي,يس'. ابن سيده: أ%ي,س\ت' من الشيء مقلوب عن يئ1س\ت'، وليس بلغة فيه،
vولول ذلك ل4ع.ل©وه فقالوا إ,س\ت' أ%آس' كه,ب\ت' أ%هاب'. فظهوره صحيحا

يدل على أ%نه إ,نا صح ل4نه مقلوب عما تصح عينه، وهو ي.ئ1س\ت' لتكون
الصحة دليلv على ذلك العن كما كانت صحة ع.و,ر. دليلv على ما ل بد من

صحته، وهو اع\و.ر_، وكان له مصدر؛ فأ%ما إ,ياس¬ اسم رجل فليس من ذلك إ,نا
هو من ال4و\س, الذي هو الع1و.ض'، على نو تسميتهم للرجل عطية،

ت.ف%ؤeلv بالعطية، ومثله تسميتهم عياضاv، وهو مذكور ف موضعه. الكسائي: سعت
غي قبيلة يقولون أ%ي,س. يايس' بغي هز.

وال3ياس': الس>ل©. وآس أ%ي\ساv: لن وذ%ل�. وأ%ي_4س.ه: ل%ي_ن.ه.
وأ%ي_س. الرجل% وأ%ي\س. به: ق%ص_ر. به واحتقره. وت.أ%ي_س. الشيء�:

ت.صاغ%ر.: قال ال�ت.ل%م>س':
،vأ%ل ت.ر. أ%ن} ال%و\ن% أ%ص\ب.ح. راك1دا

ت.ط1يف' به ال4يام' ما ي.ت.أ%ي_س'؟
أ%ي يتصاغ%ر. وما أ%ي_س. منه شيئاv أ%ي ما استخرج. قال: والت_أ}ي,يس'
vأ%ي ما استقللنا منه خيا vخيا vالستقلل. يقال: ما أ%ي_س\نا فلنا

أ%ي أ%ردته ل4ستخرج منه شيئاv فما قدرت عليه، وقد أ%ي_س. ي'ؤ.ي>س'
ت.أ}ي,يساv، وقيل: الت_أ}ي,يس' التأ}ثي ف الشيء؛ قال الشم_اخ:

وج,ل}د'ها من أ%ط}وم� ما ي'ؤ.ي>س'ه
�ط1ل}ح¬، ب,ضاح1ي.ة1 الص_ي\داء3، م.ه\زول

وف قصيد كعب بن زهي:
وج,ل}د'ها من أ%ط�وم� ل ي'ؤ.3ي>س'ه

التأ}ييس: التذليل والتأ}ثي ف الشيء، أ%ي ل يؤثر ف جلدها شيء، وجيء
به من أ%ي\س. ولي\س. أ%ي من حيث هو وليس هو. قال الليث: أ%ي\س. كلمةD قد
أ�ميتت إ,ل أ%ن الليل ذكر أ%ن العرب تقول جيء3 به من حيث أ%ي\س. وليس.،

ل تستعمل أ%يس إ,ل ف هذه الكلمة، وإ,ن_ما معناها كمعن حيث هو ف



حال الكينونة والو'ج\د1، وقال: إ,ن معن ل أ%ي\س. أ%ي ل و'ج\د. .
@أبل: ال3ب,ل� وال3ب\ل�، ال4خية عن كراع، معروف ل واحد له من لفظه،
قال الوهري: وهي مؤ.نثة ل4ن أ%ساء الموع الت ل واحد لا من لفظها

إ,ذا كانت لغي الدميي فالتأ}نيث لا لزم، وإ,ذا صغرتا دخلتها التاء
فقلت أ�ب.يلة وغ�ن.ي\مة ونو ذلك، قال: وربا قالوا لل3ب,ل إ,ب\ل،

يسكYنون الباء للتخفيف. وحكى سيبويه إ,ب,لن قال: ل4ن إ,ب,لv اسم ل
ي'ك%س_ر عليه وإ,نا يريدون قطيعي؛ قال أ%بو السن: إنا ذهب سيبويه إ,ل
ال3يناس بتثنية ال4س\ماء الدالة على المع فهو يوجهها إ,ل لفظ الحاد،

ولذلك قال إ,نا يريدون قطيعي، وقوله ل ي'ك%س_ر عليه ل يضمر ف
ي'ك%س_ر، والعرب تقول: إ,نه ليوح على فلن إ,ب,لن إ,ذا راحت إ,بل مع راع�

وإ,بل مع راع� آخر، وأ%قل ما يقع عليه اسم ال3بل الص>ر\م.ة�، وهي الت
جاوزت الذ�و\د. إ,ل الثلثي، ث ال%ج\مة� أ%و_لا الربعون إ,ل ما

.Dمائة من ال3بل؛ التهذيب: ويمع ال3بل آبال Dزادت، ث ه'ن.ي\د.ة
وتأ%ب_ل إ,ب,لv: اتذها. قال أ%بو زيد: سعت' ر.د_اداv رجلv من بن
vوغنما vإذا اتذ إ,بل vوت.غ.ن_م غنما vكلب يقول تأ%ب_ل فلن إ,بل

واقتناها.
وأ%ب_ل الرجل�، بتشديد الباء، وأ%ب.ل: كثرت إ,بل�ه 

(* قوله «كثرت إبله»
زاد ف القاموس بذا العن آبل الرجل إيبالv بوزن أفعل إفعالv) ؛

وقال ط�فيل ف تشديد الباء:
فأ%ب_ل% واس\ت.ر\خى به ال%ط}ب' بعد.ما

أ%ساف.، ولول س.عي'نا ل ي'ؤ.ب>ل
قال ابن بري: قال الفراء وابن فارس ف المل: إ,ن أ%ب_ل ف البيت

بعن كثرت إ,بل�ه، قال: وهذا هو الصحيح، وأ%ساف هنا: ق%ل� ماله، وقوله
استرخى به الطب أ%ي ح.س'ن.ت حاله. وأ�ب>لت ال3بل أ%ي اقت'ن,يت، فهي

مأ}بولة، والنسبة إل ال3بل إ,ب.ليÒ، يفتحون الباء استيحاشاv لتوال الكسرات.
ورجل آب,لD وأ%ب,ل وإ,ب.ليÒ وإ,ب,ليÒ: ذو إ,بل، وأ%ب_ال: يرعى

ال3بل. وأ%ب,ل% يأ}ب.ل أ%بالة مثل ش.ك1س ش.كاسة وأ%ب,ل% أ%ب.لv، فهو آبل
وأ%ب,ل: ح.ذ%ق مصلحة ال3بل والشاء، وزاد ابن بري ذلك إ,يضاحاv فقال: حكى
القال عن ابن السكيت أ%نه قال رجل آبل بد المزة على مثال فاعل إ,ذا كان



حاذقاv بر,ع\ية ال3بل ومصلحتها، قال: وحكى ف فعله أ%ب,ل أ%ب.لv، بكسر
الباء ف الفعل الاضي وفتحها ف الستقبل؛ قال: وحكى أ%بو نصر أ%ب.ل
يأ}ب'ل أ%بالةv، قال: وأ%ما سيبويه فذكر ال3بالة ف ف1عالة ما كان فيه معن

�الو,لية مثل ال3مارة والن>كاية، قال: ومثل� ذلك ال3يالة
والع1ياسة�، فعلى قول سيبويه تكون ال3بالة مكسورة ل4نا ولية مثل ال3مارة،
وأ%ما من فتحها فتكون مصدراv على ال4صل، قال: ومن قال أ%ب.ل% بفتح الباء

Dفاسم الفاعل منه آبل بالد، ومن قاله أ%ب,ل% بالكسر قال ف الفاعل أ%ب,ل
بالقصر؛ قال: وشاهد آبل بالد على فاعل قول ابن الر>فاع:

ف%ن.أ%ت\، وان\ت.وى با عن ه.واها
ش.ظ1ف' الع.ي\ش,، آب,لD س.ي�ار'

وشاهد أ%ب,ل� بالقصر على ف%ع1ل� قول� الراعي:
،Dص'ه\ب¬ م.هاريس' أ%شباه¬ م'ذ%ك�رة

�فات الع.ز,يب. با ت'ر\ع1ي_ةD أ%ب,ل
:vوأ%نشد للكميت أ%يضا

ت.ذ%ك�ر. م1ن\ أ%ن_ى ومن أ%ي\ن. ش'ر\ب'ه،
ي'ؤام1ر' ن.ف}س.ي\ه كذي ال%ج\مة1 ال4ب,ل

وحكى سيبوبه: هذا من آب.ل, الناس أ%ي أ%شد>هم تأ%نeقاv ف ر,ع\ية1
ال3بل وأ%عل%م1هم با، قال: ول فعل له. وإ,ن فلناv ل يأ}ت.ب,ل� أ%ي ل
ي.ث}ب'ت على ر,ع\ية1 ال3بل ول ي'ح\س3ن' مه\ن.ت.ها، وقيل: ل يثبت عليها

راكباv، وف التهذيب: ل يثبت على ال3بل ول يقيم عليها. وروى ال4صمعي
عن معتمر بن سليمان قال: رأ%يت رجلv من أ%هل ع'م.ان% ومعه أ%ب كبي يشي

فقلت له: احله فقال: ل يأ}ت.ب,ل� أ%ي ل يثبت على ال3بل إ,ذا ركبها؛
قال أ%بو منصور: وهذا خلف ما رواه أ%بو عبيد أ%ن معن ل يأ}تبل ل

يقيم عليها فيما ي'ص\ل1ح'ها. ورجل أ%ب,لD بال3بل بي>ن' ال4ب.لة1 إ,ذا كان
حاذقاv بالقيام عليها، قال الراجز:

إ,ن لا ل%ر.اع1ياv ج.ري�ا،
أ%ب\لv با ي.ن\ف%ع'ها، ق%و,ي�ا

ل ي.ر\ع. مأ}ز'ولv ول م.ر\ع1ي�ا،
حت ع.ل س.نام.ها ع'ل1ي�ا

قال ابن هاجك: أ%نشدن أ%بو عبيدة للراعي:



ي.س'نeها آب,لD ما إ,ن} ي'ج.ز>ئ�ها
ج.ز\ءاv ش.د1يداv، وما إ,ن} ت.ر\ت.وي ك%ر.عا

الفراء: إ,نه ل4ب,ل� مال� على ف%ع1ل� وت'ر\ع1ي_ة� مال� وإ,زاء� مال�
إ,ذا كان قائماv عليها. ويقال: ر.ج'لD أ%ب,ل� مال بقصر ال4ل}ف وآبل مال�

بوزن عابل من آله يؤ'وله إ,ذا ساسه 
(* قوله من آله يؤوله إذا ساسه: هكذا

ف الصل، ولعل ف الكلم سقطاv) ، قال: ول أ%عرف آبل بوزن عابل.
وتأ}بيل ال3بل: ص.ن\ع.ت'ها وتسمين'ها، حكاه أ%بو حنيفة عن أ%ب زياد الكلب.

وف الديث: الناس كإ,بل� مائة{ ل تد فيها راحلةv، يعن أ%ن ال%ر\ض1ي�
ال�ن\ت.خ.ب. من الناس ف ع1ز_ة و'جوده كالن>جيب من ال3بل القوي� على

ال4حال وال4سفار الذي ل يوجد ف كثي من ال3بل؛ قال ال4زهري: الذي
عندي فيه أ%ن افيفي تعال ذم_ الدنيا وحذ�ر العباد. سوء م.غ.ب_تها

وضرب لم فيها ال4مثال ليعتبوا ويذروا، وكان النب، صلى ال عليه وسلم،
ي'ح.ذYرهم ما حذرهم افيفي ويزهدهم فيها، ف%ر.غ1ب. أ%ص\حاب'ه بعده فيها

وتنافسوا عليها حت كان الزهد ف النادر القليل منهم فقال: تدون الناس
بعدي كإ,بل مائة ليس فيها راحلة أ%ي أ%ن الكامل ف الزهد ف الدنيا والرغبة

ف الخرة قليل كقلة الراحلة ف ال3بل، والراحلة هي البعي القوي على
ال4سفار وال4حال، النجيب التام ال%ل}ق السن ال%ن\ظ%ر، قال: ويقع على

�الذكر وال�نثى والاء فيه للمبالغة. وأ%ب.ل%ت ال3بل� والوحش' تأ}ب,ل
وتأ}ب'ل� أ%ب\لv وأ�بولv وأ%ب,ل%ت\ وتأ%ب�لت\: ج.ز.أ%ت\ عن الاء

بالرeط}ب؛ ومنه قول لبيد:
وإ,ذا ح.ر_ك}ت' غ%ر\زي أ%ج\م.ر.ت\،

أ%و ق1راب ع.د\و. ج.و\ن{ قد أ%ب.ل}
(* قوله «وإذا حركت، البيت» أورده الوهري بلفظ:

وإذا حركت رجلي أرقلت
ب تعدو عدو جون فد أبل)

الواحد آبلD والمع أ�ب_الD مثل كافر وكف�ار؛ وقول الشاعر أ%نشده أ%بو
عمرو:

أ%واب,ل� كال4و\زان1 ح'وش¬ ن'ف�وس'ها،
ي'ه.د>ر فيها ف%ح\ل�ها وي.ر,يس'



يصف ن'وقاv شبهها بالق�صور س1م.ناv؛ أ%واب,ل�: ج.ز.أ%ت\ بالرeط}ب،
وح'وش¬: م'ح.ر_مات' الظهور لع1ز_ة أ%نفسها. وتأ%ب_ل الوحشيe إ,ذا اجتزأ%

بالرeط}ب عن الاء. وأ%ب.ل% الرجل� عن امرأ%ته وتأ%ب_ل: اجت.زأ% عنها،
وف الصحاح وأ%ب.ل% الرجل� عن امرأ%ته إ,ذا امتنع من غ1ش\يان,ها

وتأ%ب_ل. وف الديث عن وهب: أ%ب.ل% آدم'، عليه السلم، على ابنه القتول كذا
وكذا عاماv ل ي'ص1يب ح.و_اء أ%ي امتنع من غشيانا، ويروى: لا قتل ابن

آدم أخاه تأ%ب_ل آدم' على ح.و_اء أ%ي ترك غ1ش\يان% حواء حزناv على ولده
وت.و.ح_ش. عنها. وأ%ب.ل%ت1 ال3بل بالكان أ�بولv: أ%قامت؛ قال أ%بو

ذؤيب:
با أ%ب.ل%ت\ ش.ه\ر.ي\ ربيع� ك1لها،
ف%ق%د\ مار. فيها ن.س\ؤ'ها واق}ت1رار'ها

(* قوله «كلها» كذا بأصله، والذي ف الصحاح بلفظ: كليهما.)
استعاره هنا للظبية، وقيل: أ%ب.ل%ت\ ج.ز.أ%ت\ بالرeط}ب عن الاء. وإ,بل

أ%واب,ل� وأ�ب_لD وأ�ب_الD ومؤ.ب_لة: كثية، وقيل: هي الت ج'ع1ل%ت\
ق%ط1يعاv ق%ط1يعاv، وقيل: هي التخذة للق1ن\ية، وف حديث ض.والY ال3بل:

أ%نا كانت ف زمن ع'م.ر. أ�ب_لv م'ؤ.ب_لة ل ي.م.سeها أ%حد، قال:
إ,ذا كانت ال3بل مهملة قيل إ,ب,لD أ�ب_لD، فإ,ذا كانت للق1ن\ية قيل إ,بل
م'ؤ.ب_لة؛ أ%راد أ%نا كانت لكثرتا متمعة حيث ل ي'ت.ع.ر_ض إ,ليها؛

وأ%ما قول الطيئة:
ع.ف%ت\ ب.ع\د. ال�ؤ.ب_ل, فالش>و,ي>

فإ,نه ذ%ك�ر حلv على القطيع أ%و المع أ%و النعم ل4ن النعم يذكر
ويؤنث؛ أ%نشد سيبوبه:
أ%ك�ل� عام� ن.ع.ماv ت.ح\و'ون.ه

وقد يكون أ%نه أ%راد الواحد، ولكن المع أ%ول لقوله فالش_و,ي�،
والش_و,يe اسم للجمع. وإ,بل أ%واب,ل�: قد ج.ز.أ%ت\ بالرeط}ب عن الاء.

وال3ب,ل� ال�ب_ل�: الهملة؛ قال ذو الرeم�ة:
وراحت ف ع.واز,ب. أ�ب_ل,

الوهري: وإ,ب,لD أ�ب_لD مثال� ق�ب_ر� أ%ي مهملة، فإ,ن كانت ل1لق1ن\ية
فهي إ,بل م'ؤ.ب_لة. ال4صمعي: قال أ%بو عمرو بن العلء من قرأ%ها:

أ%فل ينظرون إ,ل ال3ب\ل, كيف خ'ل1قت، بالتخفيف يعن به البعي ل4نه من



ذوات ال4ربع ي.ب\ر'ك في'حمل عليه المولة وغيه من ذوات ال4ربع ل
ي'ح\م.ل عليه إ,ل وهو قائم، ومن قرأ%ها بالتثقيل قال ال3ب,ل�: السحاب' الت

:�تمل الاء للمطر. وأ%رض م.أ}ب.لة أ%ي ذات إ,بل. وأ%ب.ل%ت ال3بل
ه.م.ل%ت فهي آبلة ت.تبع' ال�ب'ل% وهي ال1ل}ف%ة� ت.ن\ب'ت ف الك%ل3 اليابس

بعد عام. وأ%ب,ل%ت أ%بلv وأ�بولv: ك%ث�ر.ت. وأ%ب.ل%ت تأ}ب,ل�: تأ%ب_د.ت.
وأ%ب.ل يأ}ب,ل� أ%ب\لv: غ%ل%ب وامتنع؛ عن كراع، والعروف أ%ب_ل.

ابن ال4عراب: ال3ب_و\ل� طائر ينفرد من الر_ف� وهو السطر من الطي.
ابن سيده: وال3ب>يل� وال3ب_و\ل وال3ب_الة القطعة من الطي واليل

وال3بل؛ قال:
أ%بابيل ه.ط}ل%ى من م'راح� وم'ه\م.ل

وقيل: ال4بابيل� جاعةD ف ت.ف}ر,قة، واحدها إ,ب>يلD وإ,ب_و\ل، وذهب
أ%بو عبيدة إ,ل أ%ن ال4بابيل جع ل واحد له بنزلة ع.باب,يد.

وش.ماط1يط% وش.عال1يل%. قال الوهري: وقال بعضهم إ,ب>يل، قال: ول أ%جد العرب
تعرف له واحداv. وف التنزيل العزيز: وأ%رسل عليهم طياv أ%بابيل، وقيل

إ,ب_الة وأ%ب.ابيل وإ,بالة كأ%نا جاعة، وقيل: إ,ب_و\ل وأ%بابيل مثل
ع1ج_و\ل وع.جاجيل، قال: ول يقل أ%حد منهم إ,ب>يل على ف1ع>يل لواحد

أ%بابيل، وز.عم الرeؤ.اسي أ%ن واحدها إ,ب_الة. التهذيب أ%يضاv: ولو قيل واحد
ال4بابيل إيبالة كان صواباv كما قالوا دينار ودناني، وقال الزجاج ف

قوله طي أ%بابيل: جاعات من ههنا وجاعات من ههنا، وقيل: طي أ%بابيل يتبع
بعضها بعضاv إ,ب>يلv إ,ب>يلv أ%ي ق%طيعاv خ.ل}ف. قطيع؛ قال ال4خفش:

يقال جاءت إ,بلك أ%بابيل أ%ي ف1ر.قاv، وطي أ%بابيل، قال: وهذا ييء ف
معن التكثي وهو من المع الذي ل واحد له؛ وف نوادر ال4عراب: جاء

فلن ف أ�ب'ل�ت1ه وإ,بالته أ%ي ف قبيلته.
وأ%ب_ل الرجل%: كأ%ب_نه؛ عن ابن جن؛ اللحيان: أ%ب_ن\ت اليت

تأ}بيناv وأ%ب_ل}ته تأ}بيلv إذا أ%ثنيت عليه بعد وفاته.
وال4ب,يل�: العصا: وال4ب,يل وال4ب,يلة� وال3بالة: ال�ز\مة� من

Dيضرب: ض1غ\ث Dال%شيش والطب. التهذيب: وال3يبالة الزمة من الطب. وم.ث%ل
على إ,يبالة{ أ%ي زيادة على و,ق}ر. قال ال4زهري: وسعت العرب تقول:

vعلى إ,ب_الة، غي مدود ليس فيها ياء، وكذلك أ%ورده الوهري أ%يضا Dض1غ\ث
أ%ي بلية على أ�خرى كانت قبلها؛ قال الوهري: ول تقل إ,يبالة ل4ن السم



إ,ذا كان على ف1ع_الة، بالاء، ل يبدل من أ%حد حر ف تضعيفه ياء مثل
ص1ن_ارة ود1ن_امة، وإ%نا يبدل إ,ذا كان بل هاء مثل دينار وقياط؛

وبعضهم يقول إ,ب.الة مففاv، وينشد ل4ساء بن خارجة:
ل%، ك�ل� يوم� من، ذ�ؤ.ال%ة
ض1غ\ثD ي.زيد' على إ,ب.اله
vف%ل4ح\ش.أ%ن_ك م1ش\ق%صا

أ%و\ساv، أ�و.ي\س'، من ال%بال%ه
وال4ب,يل�: رئيس النصارى، وقيل: هو الراهب، وقيل الراهب الرئيس، وقيل

صاحب الناقوس، وهم ال4بيلون؛ قال ابن عبد الن 
(* قوله «ابن عبد الن»

كذا بالصل، وف شرح القاموس: عمرو ابن عبد الق) :
أ%ما و.د1ماء� مائ1رات{ ت.خال�ها،

على ق�ن_ة1 الع'ز_ى أ%و الن_س\ر، ع.ن\د.ما
وما ق%د_س. الرeه\بان�، ف كلY ه.ي\ك%ل�،

أ%ب,يل% ال4ب,يل1ي.، ال%س3يح. ب\ن. م.ر\ي.ما
لقد ذاق م1ن_ا عام1ر¬ يوم. ل%ع\ل%ع�

ح'ساماv، إ,ذا ما ه'ز_ بالك%ف> ص.م_ما
قوله أ%بيل ال4بيلي: أ%ضافه إ,ليهم على التسنيع لقدره، والتعظيم

لطره؛ ويروى:
أ%ب,يل% ال4بيليي عيسى ب\ن. مريا

على النسب، وكانوا يسمون عيسى، عليه السلم، أ%ب,يل% ال4بيليي، وقيل:
هو الشيخ، والمع آبال؛ وهذه ال4بيات أ%وردها الوهري وقال فيها:

على قنة العزى وبالنسر ع.ندما
قال ابن بري: ال4لف واللم ف النسر زائدتان ل4نه اسم علم. قال ال

عز وجل: ول ي.غ'وث% وي.ع'وق. ون.س\راv؛ قال: ومثله قوله الشاعر:
ولقد ن.ه.ي\ت'ك عن بنات ال4وبر

قال: وما، ف قوله وما قد�س، مصدريةD أ%ي وتسبيح الرهبان أ%بيل%
ال4بيليي. وال4ي\ب'ليe: الراهب، فإ,ما أ%ن يكون أ%عجمي�اv، وإ,ما أ%ن يكون

قد غيته ياء الضافة، وإما أ%ن يكون من باب, ان\ق%ح\ل�، وقد قال سيبوبه:
ليس ف الكلم ف%ي\ع1ل؛ وأ%نشد الفارسي بيت ال4عشى:



وما أ%ي\ب'لي¬ على ه.ي\ك%ل�
ب.ناه'، وص.ل�ب فيه و.صارا

ومنه الديث: كان عيسى بن مري، على نبينا وعليه الصلة والسلم، يسمى
أ%ب,يل% ال4ب,يل1ي؛ ال4بيل بوزن ال4مي: الراهب، سي به لتأ%بله عن
النساء وترك غش\يانن، والفعل منه أ%ب.ل% يأ}ب'ل� أ%ب.الة إ,ذا ت.ن.س_ك
وت.ر.ه_ب. أ%بو اليثم: ال4ي\ب'ليe وال4ي\ب'ل� صاحب' الناقوس الذي
ي'ن.ق9س' النصارى بناقوسه يدعوهم به إل الصلة؛ وأ%نشد:

وما ص.ك_ ناقوس. الصلة1 أ%ب,يل�ها
وقيل: هو راهب النصارى؛ قال عدي بن زيد:

إ,ن_ن وال، فاس\م.ع\ ح.ل1ف1ي
ب,أ%ب,يل� ك�ل�ما ص.لى جأ%ر.

وكانوا يعظمون ال4بيل فيحلفون به كما يلفون بال. وال4ب.لة،
بالتحريك. الو.خامة والثYقل� من الطعام. وال4ب.ل%ة�: العاهة�. وف الديث: ل

�ت.بع, الثمرة حت ت.أ}م.ن. عليها ال4بلة؛ قال ابن ال4ثي: ال�ب\لة
بوزن الع'ه\دة العاهة والفة، رأ%يت نسخة من نسخ النهاية وفيها حاشية قال:

قول أ%ب موسى ال�بلة بوزن العهدة وهم، وصوابه ال4ب.لة، بفتح المزة
والباء، كما جاء ف أ%حاديث أ�خر. وف حديث يي بن ي.ع\م.ر: كل© مال

أ%ديت زكاته فقد ذهبت أ%ب.ل%ت'ه' أ%ي ذهبت مضر�ته وشره، ويروى وب.ل%ته؛ قال:
ال4ب.لة�، بفتح المزة والباء، الثYق%ل والط�ل1بة، وقيل هو من الوبال،

فإ,ن كان من ال4ول فقد قلبت هزته ف الرواية الثانية واواv، وإ,ن كان
من الثان فقد قلبت واوه ف الرواية ال�ول هزة كقولم أ%ح.د¬ وأ%صله

و.ح.د¬، وف رواية أ�خرى: كل مال زكي فقد ذهبت عنه أ%ب.ل%ت'ه أ%ي ثقله
وو.خامته. أ%بو مالك: إ,ن ذلك ال4مر ما عليك فيه أ%ب.ل%ةD ول أ%ب\ه¬ أ%ي

ل عيب عليك فيه. ويقال: إ,ن فعلت ذلك فقد خرجت من أ%ب.لته أ%ي من ت.ب,عته
ومذمته. ابن بزرج: ما ل إ,ليك أ%ب,لة أ%ي حاجة، بوزن ع.ب,لة، بكسر

الباء.
وقوله ف حديث الستسقاء: فأ%ل�ف. ال بي السحاب فأ�ب,ل}نا أ%ي

م'ط1ر\نا واب,لv، وهو الطر الكثي القطر، والمزة فيه بدل من الواو مثل
أ%4كد ووكد، وقد جاء ف بعض الروايات: فأ%لف ال بي السحاب ف%و.ب.ل%ت\نا،

جاء به على ال4صل.



وال3ب\لة: العداوة؛ عن كراع. ابن بري: وال4ب.ل%ة� ال1ق}د؛ قال
الطYر,م_اح:

وجاء4ت\ ل%ت.ق}ض1ي ال1ق}د من أ%ب.لتا،
فث%ن_ت\ لا ق%ح\طان� ح1ق}داv على ح1ق}د

قال: وقال ابن فارس أ%ب.لت'ها ط%ل1بات'ها.
وال�ب'ل�ة�، بالضم والتشديد: تر ي'ر.ضe بي حجرين ويلب عله لب،

وقيل: هي الف1د\رة من التمر؛ قال:
ف%يأ}ك�ل� ما ر'ض_ م1ن\ زادنا،

وي.أ}ب ال�ب'ل�ة% ل ت'ر\ض.ض,
،Dوله ع'ك�ة Dله ظ%ب\ي.ة

إ,ذا أ%ن\ف%ض. الناس' ل ي'ن\ف1ض,
قال ابن بري: وال�ب'ل�ة ال4خضر من ح.م\ل ال4راك، فإ,ذا اح\م.ر_

فكب.اثD. ويقال: الب,لة على فاعلة. وال�ب'ل�ة: مكان بالبصرة، وهي بضم
المزة والباء وتشديد اللم، البلد العروف قرب البصرة من جانبها البحري،

قيل: هو اسم¬ ن.ب.ط1ي�. الوهري: ال�ب'ل�ة مدينة إ,ل جنب البصرة.
وأ�ب\لى: موضع ورد ف الديث، قال ابن ال4ثي: وهو بوزن حبلى موضع بأ%رض بن

س'ليم بي مكة والدينة بعث إ,ليه رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قوماv؛
وأ%نشد ابن بري قال: قال ز'ن.يم بن ح.ر.جة ف دريد:

ف%سائ1ل} ب.ن د'ه\مان%: أ%يe س.حابة{
ع.له'م بأ�ب\لى ود\ق�ها فاس\ت.ه.ل�ت1؟

قال ابن سيده: وأ%نشده أ%بو بكر ممد بن السوي� السر�اج:
س.ر.ى م1ثل% ن.ب\ض, الع1ر\ق,، والليل� دون.ه،

وأ%علم' أ�ب\لى كل©ها فال4صالق'
ويروى: وأ%ع\لم أ�ب\ل.

وقال أ%بو حنيفة: ر,ح\لة� أ�ب\ل1ي¼ مشهورة، وأ%نشد:
د.ع.ا ل�ب_ها غ%م\ر¬ كأ%ن} قد و.ر.د\ن.ه

vب\ل1ي¼، وإ,ن كان نائيا�بر,حل%ة أ
وف الديث ذكر آب,ل، وهو بالد وكسر الباء، موضع له ذكر ف جيش أ�سامة

يقال له آبل الز_ي\ت1. وأ�ب.ي\لى: اسم امرأ%ة؛ قال رؤبة:
قالت أ�ب.ي\لى ل: ول أ%س'ب_ه،



ما الس>نe إ,ل غ%ف}ل%ة� ال�د.ل�ه
@أبل: ع.ب\ه.ل% ال3بل% مثل أ%ب\ه.ل%ه.ا، والعي مبدلة من المزة.
،vوف الصحاح: أ%ت\ل ،vت'ول�@أتل: الفراء: أ%ت.ل% الرجل� ي.أ�ت1ل� أ
وأ%ت.ن. ي.أ}ت1ن' أ�ت'وناv إ,ذا قارب ال%ط}و. ف غضب؛ وأ%نشد لث%ر\وان%

الع'ك}لي:
أ%ران,ي. ل آتيك إ,ل كأ%ن_ما

�أ%س.أ}ت'، وإ,ل أ%نت غ%ض\بان� ت.أ}ت1ل
،vأ%ردت. ل1ك%ي\ما ل ت.ر.ى ل1ي. ع.ث}ر.ة

وم.ن\ ذا الذي ي'ع\ط%ى الك%مال في.ك}م'ل�؟
وقال ف مصدره: ال4ت.لن وال4ت.نان؛ قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو زيد ف

ماضيه:
وقد م.لgت' بطن.ه حت أ%ت.ل

غ%ي\ظاv، فأ%م\س.ى ض1غ\ن'ه قد اع\ت.د.ل
وف ترجة كرفأ%:

ك%ك1ر\ف1ئ%ة1 الغ.ي\ث1، ذات1 الص_ب,يـ
ر,، ت.أ}ت السحاب وت.أ}تال%ها

ت.أ}تال�: ت'ص\ل1ح'، وأ%صله ت.أ}ت.و,ل ونصبه بإ,ضمار أ%ن.
@أثل: أ%ث}ل%ة� كل شيء: أ%صله؛ قال ال4عشى:

أ%ل%س\ت. م'ن\ت.هياv عن ن.ح\ت1 أ%ث}ل%ت1نا؛
�ول%س\ت. ضائ1ر.ها، منا أ%ط�ت1 ال3بل

.vيقال: فلن ي.ن\ح41ت' أ%ث}ل%ت.نا إ,ذا قال ف ح.سب.ه قبيحا
وأ%ث%ل% يأ}ث1ل أ�ثولv وت.أ%ث�ل: تأ%ص_ل. وأ%ث�ل مال%ه: أ%ص_له.

وت.أ%ث�ل مالv: اكتسبه واتذه وث%م_ره. وأ%ث�ل ال� مال%ه: زكاه.
وأ%ث�ل م'ل}ك%ه: ع.ظ�مه. وت.أ%ث�ل هو: ع.ظ�م.

وكل© شيء قدي م'ؤ.ص_ل�: أ%ثيلD وم'ؤ.ث�ل وم'تأ%ثYل، ومال مؤ.ث�ل.
والت_أ%ث©ل�: اتاذ أ%صل مال. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم،
أ%نه قال ف وصي� اليتيم: إ,نه يأ}كل من ماله غ%ي\ر. م'ت.أ%ثYل مالv؛ قال:
التأ%ثل الامع، فقوله غي متأ%ثل أ%ي غي جامع، وقال ابن شيل ف

قوله، صلى ال عليه وسلم: ولن وليها أ%ن} ي.أ}ك�ل وي'ؤ\ك1ل% ص.ديقاv غي.
م'ت.أ%ثYل� مالv، يقال: مال م'ؤ.ث�ل وم.ج\د¬ مؤث�ل أ%ي مموع ذو أ%صل.



قال ابن بري: ويقال مال أ%ث1يلD؛ وأ%نشد لساعدة:
ول مال أ%ث1يل

وكل شيء له أ%صل قدي أ%و ج'م1ع. حت يصي له أ%صل، فهو م'ؤ.ث�ل؛ قال
لبيد:

ل ناف1ل%ة� ال4ج.لY ال4فضل،
وله الع'لى وأ%ث1يث� ك�لY م'ؤ.ث�ل

ابن ال4عراب: الؤ.ث�ل الدائم. وأ%ث�ل}ت' الشيء4: أ%د.م\ت'ه. وقال
vآث1ل vله. ويقال: أ%ث�ل% ال� م'ل}كا Dأ%بو عمرو: م'ؤ.ث�ل م'ه.ي_أ

أ%ي ث%ب_ته؛ قال رؤبة:
أ%ث�ل م'ل}كاv خ1ن\د1فاv ف%د.ع.ما

:vوقال أ%يضا
ر,باب.ةv ر'ب_ت\ وم'ل}كاv آث1ل

أ%ي ملكاv ذا أ%ث}ل%ة{. والتأ}ثيل: التأ}صيل. وتأ}ثيل الد: بناؤه. وف
حديث أب قتادة: إ,نه ل4و_ل� مال ت.أ%ث�ل}ت'ه. وال4ثال، بالفتح:

الد، وبه سي الرجل. ومد م'ؤ.ث�ل: قدي، منه، ومد أثيل أ%يضاv؛ قال
امرؤ القيس:

ولك1ن_ما أ%س\عى ل%ج\د{ م'ؤ.ث�ل�،
وقد ي'د\ر,ك' ال%ج\د. الؤث�ل أ%مثال

وال4ث}ل%ة� وال4ث%ل%ة�: متاع البيت وب,ز_ت'ه. وت.أ%ث�ل% فلن بعد
حاجة أ%ي اتذ أ%ث}ل%ةv، وال4ث}لة: ال1ية�. وأ%ث�ل أ%ه\ل%ه: كساهم

أ%فضل الك�سوة، وقيل: أ%ث�لهم كساهم وأ%حسن إ,ليهم. وأ%ث�ل%: ك%ث�ر. مال�ه؛
قال طفيل:

ف%أ%ث�ل% واس\ت.ر\خ.ى به ال%ط}ب' بعدما
أ%ساف.، ولول س.ع\ي'نا ل ي'ؤ.ثYل

ورواية أ%ب عبيد: فأ%ب�ل ول ي'ؤ.ب>ل. ويقال: هم ي.ت.أ%ث�لون الناس.
vوال4ثال الال. ويقال: تأ%ث�ل فلن بئرا ،vأ%ي يأ}خذون منهم أ%ثال

إ,ذا احتفرها لنفسه. الكم: وت.أ%ث�ل% البئر ح.ف%رها؛ قال أ%بو ذؤيب يصف
قوماv حفروا بئراv، وشبه القب بالبئر:

وقد أ%ر\س.ل�وا ف�ر�اط%ه'م، ف%ت.أ%ث�لوا
ق%ل1يباv س.ف%اه.ا كال3ماء3 الق%واع1د



أ%راد أ%نم حفروا له قباv ي'د\ف%ن فيه فسماه قليباv على التشبيه،
وقيل: فتأ%ث9لوا قليباv أ%ي ه.ي_أ�وه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ت'ؤ.ثYل� ك%ع\ب¬ ع.لي_ الق%ضاء،
ف%ر.ب>ي ي'غ.ي>ر' أ%عمال%ها

ف%س_ره فقال: تؤثل أ%ي ت'ل}ز,من، قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا.
وال4ث}ل�: شجر يشبه الط�ر\فاء إ,ل أ%نه أ%عظم منه وأ%كرم وأ%جود

ع'وداv تسو_ى به ال4قداح الصeف}ر الياد، ومنه اتeخ1ذ م1نب سيدنا ممد
رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ وف الصحاح: هو نوع من الط�ر\فاء.

وال4ث}ل: أ�صول غليظة يسو�ي منها ال4بواب وغيها وورقه ع.ب\لD كورق الطرفاء.
وف الديث: أ%ن منب رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان من أ%ث}ل

الغابة، والغابة غ%ي\ضة ذات شجر كثي وهي على تسعة أ%ميال من الدينة، قال
أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد من العضاه ال4ث}ل وهو ط�و.ال ف السماء مستطيل

الشب وخشبه جيد يمل من القرى فتبن عليه بيوت الدر، وورق�ه ه.د.ب¬
ط�و.ال د'ق%اق وليس له شوك، ومنه ت'صنع الق1ص.اع وال1ف%ان، وله ثرة حراء

كأ%نا أ�ب\ن.ة، يعن ع'ق}دة الر>شاء، واحدته أ%ث}لة وجعه أ�ثول كت.م\ر
وت'مور؛ قال ط�ر.يح:

ما م'س\ب,لD ز.ج.ل� الب.ع'وض, أ%ن,يس'ه،
ي.ر\مي ال1راع. أ�ث�ول%ها وأ%راك%ها

وجعه أ%ث%لث. وف كلم ب.ي\ه.س� اللقب بن.عامة%: لك1ن\ بال4ث%لت
ل%ح\م¬ ل ي'ظ%لYل؛ يعن لم إ,خوته الق%ت\لى؛ ومنه قيل لل4صل أ%ث}لة؛

قال: ولس'م'و� ال4ثلة واستوائها وحسن اعتدالا شبه الشعراء الرأ%ة إ,ذا
ت ق%وامها واستوى خ.ل}قها با؛ قال ك�ث%ي>ر:

Dوإ,ن} ه1ي. قامت، فما أ%ث}ل%ة
بع.ل}يا ت'ناوح' ر,ياv أ%صيل،

بأ%ح\س.ن. منها، وإ,ن أ%د\ب.ر.ت\
فأ%ر\خ¬ ب,ج'ب_ة% ت.ق}ر\و خ.م1يل

ال4ر\خ' وال3ر\خ': الف%تe من الب.ق%ر. وال�ث%ي\ل: م.ن\ب,ت'
ال4راك.وأ�ث%ي\ل، مصغ_ر: موضع قرب الدينة وبه عي ماء لل جعفر بن أب طالب

عليه السلم.
وأ�ثال، بالضم: اسم جبل، وبه سي الرجل أ�ثالv. وأ�ثالة: اسم. وأ%ث}لة



وال4ث1يل: موضعان؛ وكذلك ال�ث%ي\لة. وأ�ثال: بالق%ص1يم من بلد بن
أ%سد؛ قال:

قاظ%ت\ أ�ث%ال% إ,ل ال%ل، وت.ر.ب_ع.ت\
بال%ز\ن1 عاز,ب.ةv ت'س.نe وت'ود.ع

وذو الأ}ثول: واد{، قال ك�ث%ي>ر ع.ز_ة:
فلما أ%ن} رأ%ي\ت' الع1يس. ص.ب_ت\،
ب,ذ1ي الأ}ثول,، م'ج\م1ع.ة% الت_وال

@أثجل: الع.ث}ج.ل� والع'ث%اج,ل: العظيم البطن مثل ال4ث}ج.ل.
@أثكل: ف ترجة عثكل: الع'ث}ك�ول والع1ث}كال الش>م\راخ، وما هو عليه

الب'س\ر من ع1يدان الك1ب.اسة وهو ف النخل بنزلة الع'نقود من الك%ر\م؛
وقول الراجز:

لو أ%ب\ص.ر.ت\ س'ع\د.ى با، ك%ن.ائ1لي،
ط%و,يل%ة% ال4ق}ناء3 وال4ث%اك1ل,

اراد الع.ث%اكل فقلب العي هزة، ويقال إ,ثكال وأ�ث}ك�ول. وف حديث
الد�: ف%ج'ل1د بأ�ث}ك�ول، وف رواية: بإ,ث}كال، ها لغة ف الع'ث}ك�ول

والع1ث}كال، وهو ع1ذ}ق النخلة با فيه من الشماريخ، والمزة فيه بدل من العي
وليست زائدة، والوهري جعلها زائدة وجاء به ف فصل الثاء من حرف اللم،

وسنذكره أ%يضاv هناك.
:�@أجل: ال4ج.ل�: غاية� الوقت ف الوت وح'لول الد_ين ونو,ه. وال4ج.ل

م'د_ة� الشيء. وف التنزيل العزيز: ول تعزموا عقدة النكاح حت يبلغ
الكتاب أ%جله؛ أ%ي حت تقضي عد�تا. وقوله تعال: ولول كلمة سبقت من ربك

vلم أ%بدا vمسم�ى؛ أ%ي لكان القتل الذي نالم لزما Dوأ%جل vلكان ل1زاما
وكان العذاب دائماv بم، ويعن بال4جل السمى القيامة ل4ن ال تعال

وعدهم بالعذاب ليوم القيامة، وذلك قوله تعال: بل الساعة موعدهم، والمع
آجال. والتأ}جيل: تديد ال4ج.ل,. وف التنزيل: كتاباv مؤجلv. وأ%ج,ل%

الشيء� يأ}ج.ل، فهو آج,ل وأ%جيل: تأ%خر، وهو نقيض العاجل. وال4ج,يل:
ال�ؤ.ج_ل إ,ل وقت؛ وأ%نشد:
وغاي.ة� ال4ج,يل, م.ه\واة� الر_د.ى

والجلة: الخرة، والعاجلة: الدنيا، والجل والجلة: ضد العاجل
والعاجلة. وف حديث قراءة القرآن؛ ي.ت.ع.ج_لونه ول يتأ%ج_لونه. وف حديث آخر:



يتعج_له ول يتأ%ج_له؛ التأ%جeل ت.ف%عeلD من ال4ج.ل، وهو الوقت
الضروب الدود ف الستقبل أ%ي أ%نم يتعجلون العمل بالقرآن ول يؤخرونه.

وف حديث مكحول: كنا بالساحل مرابطي ف%ت.أ%ج_ل م'ت.أ%ج>ل منا أ%ي
استأ}ذن ف الرجوع إ,ل أ%هله وطلب أ%ن يضرب له ف ذلك أ%جل، واس\تأ}ج.ل}ت'ه

فأ%ج_ل%ن إ,ل مد�ة.
وال3ج\ل�، بالكسر: القطيع من بقر الوحش، والمع آجال. وف حديث زياد:

ف يوم م.طي ت.ر\م.ض' فيه الجال؛ هي جع إ,ج\ل، بكسر المزة وسكون
اليم، وهو القطيع من بقر الوحش والظباء، وتأ%ج_ل%ت البهائم أ%ي صارت آجالv؛

قال لبيد:
والع1ي' ساكنةD، على أ%ط}لئ1ها،
ع'وذاv، تأ%ج_ل� بالف%ضاء3 ب,هامها
.vوار': صار إ,ج\لeوتأ%جل الص

وال3ج_ل�: لغة ف ال3ي_ل وهو الذكر من ال4وعال، ويقال: هو الذي
يسمى بالفارسية كوزن، واليم بدل من الياء كقولم ف ب.ر\ن,ي¼ ب.ر\ن,ج�؛

قال أ%بو عمرو ابن العلء: بعض ال4عراب يعل الياء الشد_دة جيماv وإ,ن
كانت أ%يضاv غي طرف؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ل4ب النجم:

كأ%ن� ف أ%ذ}ناب,ه,ن_ الشeو_ل,،
م1ن\ ع.ب.س, الص_ي\ف1، ق�رون% ال3ج_ل,

قال: يريد ال3ي_ل، ويروى قرون ال3ي_ل، وهو ال4صل.
وت.أ%ج_لوا على الشيء: ت.ج.م_عوا.

وال3ج\ل: و.ج.ع ف الع'ن'ق، وقد أ%ج.ل%ه منه يأ}ج,ل�ه؛ عن الفارسي،
وأ%ج_له وآجله عن غيه، كل ذلك: داواه فأ%ج.ل%ه، كح.مأ% البئر. نزع.

ح.م\أ%تا، وأ%ج_ل%ه كق%ذ�ى الع.ي. نزع ق%ذاها، وآجله كعاجله، وقد أ%ج,ل%
الرجل�، بالكسر، أ%ي نام على عنقه فاشتكاها. والتأ}جيل: الداواة، منه.

وحكي عن ابن ال%ر_اح: ب إ,ج\ل فأ%ج>لون أ%ي داوون منه كما يقال
ط%ن_ي\ته من الط�ن وم.ر_ض\ت'ه. ابن ال4عراب: هو ال3ج\ل وال3د\ل وهو

وج.ع العنق من ت.عاد1ي الو,ساد؛ ال4صمعي: هو الب.د.ل أ%يضاv . وف حديث
الناجاة: أ%ج\ل% أ%ن ي'ح\ز,ن.ه أ%ي من أ%جله ول4جله، والكل لغات وتفتح

:�هزتا وتكسر؛ ومنه الديث: أ%ن تقتل ولدك أ%ج\ل% أ%ن يأ}كل معك. وال4ج\ل
الضيق. وأ%ج.ل�وا مال%هم: حبسوه عن ال%رعى.



وأ%ج.ل}، بفتحتي: بعن ن.ع.م\، وقولم أ%ج.ل} إ,نا هو جواب مثل
نع.م\؛ قال ال4خفش: إ,ل أ%نه أ%حسن من نعم ف التصديق، ونعم أ%حسن منه ف
الستفهام، فإ,ذا قال أ%نت سوف تذهب قلت أ%ج.ل}، وكان أ%حسن من ن.ع.م\،

وإذا قال أ%تذهب قلت نع.م، وكان أ%حسن من أ%ج.ل}. وأ%جل: تصديق لب يبك
به صاحبك فيقول فعل ذلك فتصدقه بقولك له أ%ج.ل}، وأ%ما نع.م\ فهو جواب

الستفهم بكلم ل ج.ح\د فيه، تقول له: هل صليت؟ فيقول: ن.ع.م\، فهو جواب
الستفهم.

وال%أ}ج.ل�، بفتح اليم: م'س\تنق%ع الاء، والمع الآجل. ابن سيده:
والأ}ج.ل شبه حوض واسع ي'ؤ.ج_ل أ%ي يمع فيه الاء إ,ذا كان قليلv ث

وي'ف%ج_ر إل ال%شارات وال%ز\ر.عة والبار، وهو بالفارسية طرحه.
وأ%ج_له فيه: جعه، وتأ%ج_ل% فيه: ت.ج.م_ع. وال4ج,يل: الش_ر.ب.ة� وهو الطي

ي'ج\مع حول النخلة؛ أ%ز\دي_ة، وقيل: الآجل ال1ب.أ%ة� الت تتمع فيها
مياه ال4مطار من الدور؛ قال أ%بو منصور: وبعضهم ل يهمز الأ}جل ويكسر

اليم فيقول الاج,ل ويعله من ال%ج\ل، وهو الاء يتمع من الن_ف}طة
تتليء ماءé من ع.م.ل أ%و ح.ر.ق. وقد ت.أ%ج_ل% الاء، فهو م'ت.أ%ج>ل:

يعن اس\ت.ن\ق%ع ف موضع. وماء أ%جيل أ%ي متمع. وفعلت ذلك من أ%ج\لك
وإ,ج\ل1ك، بفتح المزة وكسرها، وف التنزيل العزيز: من أ%جل ذلك كتبنا على بن

إ,سرائيل، ال4لف مقطوعة، أ%ي من ج.ر_ا ذلك؛ قال: وربا حذفت العرب م1ن\
فقالت فعلت ذلك أ%ج\ل% كذا، قال اللحيان: وقد قرئ من إ,ج\ل ذلك،

وقراءة العامة من أ%جل ذلك، وكذلك فعلته من أ%ج\لك وإ,ج\لك أ%ي من ج.ر_اك،
وي'ع.د_ى بغي م1ن\؛ قال عدي� ابن زيد:

أ%ج\ل% أ%ن� ال4 قد ف%ض_ل%ك�م\،
ف%و\ق. م.ن\ أ%ح\كأ% ص'ل}باv بإ,زار

وقد روي هذا البيت: إ,ج\ل% أ%ن ال قد فضلكم. قال ال4زهري: وال4صل ف
قولم فعلت'ه من أ%جلك أ%ج.ل% عليهم أ%ج\لv أ%ي ج.ن عليهم وج.ر_.

والتأ}جeل: ال3قبال وال3دبار، قال:
ع.ه\دي به قد ك�س\ي. ث�م_ت. ل ي.ز.ل}،

�بدار ي.زيد.، طاع1ماv ي.ت.أ%ج_ل
(* قوله «عهدي، البيت» هو من الطويل دخله الرم وسكنت سي كسي للوزن)

وال4ج\ل: مصدر. وأ%ج.ل عليهم ش.ر�اv يأ}ج'له ويأ}ج,له أ%ج\لv: ج.ناه



وه.ي_جه؛ قال خ.و_ات بن ج'ب.ي:
وأ%هل, خباء� صال� ك�نت' بينهم،
قد اح\ت.ر.بوا ف عاجل أ%نا آجله

(* قوله «كنت بينهم» الذي ف الصحاح: ذات بينهم)
أ%ي أ%نا جانيه. قال ابن بري: قال أ%بو عبيدة هو للخ1ن_و\ت1؛ قال: وقد

وجدته أ%نا ف شعر زهي ف القصيد الت أ%ولا:
ص.حا القلب' عن ل%ي\لى وأ%ق}ص.ر. باطل�ه

قال: وليس ف رواية ال4صمعي؛ وقوله وأ%هل مفوض بواو رب؛ عن ابن
السياف؛ قال: وكذلك وجدته ف شعر زهي؛ قال: ومثله قول ت.و\بة بن م'ض.ر>س

الع.ب\سي:
فإ,ن ت.ك' أ�مe اب\ن.ي\ ز'م.ي\ل%ة% أ�ث}ك1ل%ت\،

ف%يا ر'ب_ أ�خ\ر.ى قد أ%ج.ل}ت' لا ث�ك}ل
أ%ي ج.ل%ب\ت لا ت'ك}لv وه.ي_ج\ته؛ قال: ومثله أ%يضاv لتوبة:

وأ%هل, خ1باء� آم1ن,ي. ف%ج.ع\ت'هم
بش.ي\ء ع.زير� عاجل�، أ%نا آجل�ه

وأ%ق}ب.ل}ت' أ%س\عى أ%سأ%ل الق%و\م. ما ل%هم،
س'ؤ.ال%ك بالشيء الذي أ%نت جاهل�ه

قال: وقال أ�ط%ي\ط:
وه.م¼ ت.ع.ن_ان، وأ%نت أ%ج.ل}ت.ه،

فع.ن_ى الن_د.ام.ى والغ.ر,ير,ي_ة% الصeه\با
أ%بو زيد: أ%ج.ل}ت' عليهم آج'ل� وآج,ل� أ%ج\لv أ%ي ج.ر.ر\ت ج.ريرة. قال
أ%بو عمرو: يقال ج.ل%ب\ت عليهم وج.ر.ر\ت وأ%ج.ل}ت بعن واحد أ%ي

ج.ن.يت. وأ%ج.ل ل4هله يأ}ج'ل� ويأ}ج,ل�: ك%س.ب وج.ع واحتال؛ هذه عن
اللحيان.وأ%ج.لى، على ف%ع.لى: موضع وهو م.ر\عÝى لم معروف؛ قال الشاعر:

ح.ل�ت\ س'ل%ي\مى ساحة% الق%ل1يب
بأ%ج.لى، م.ح.ل�ة% الغ.ر,يب

(* قوله «ساحة القليب» كذا بالصل، وف الصحاح: جانب الريب).
@أدل: ال3د\ل�: وجع يأ}خذ ف العنق؛ حكاه يعقوب، وف التهذيب: وجع

الع'ن'ق من ت.ع.ادي الوسادة مثل ال3ج\ل. وال3د\ل: الل�ب.ن' الاثر
ال�ت.ك%ب>د الشديد الموضة، زاد ف التهذيب: من أ%لبان ال3بل، الطائفة منه



إد\لة؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب حبيب الشيبان:
م.ت.ى ي.أ}ته1 ض.ي\ف¬، فليس بذائق

ل%م.اجاv، سوى ال%س\حوط1 والل�ب.ن, ال3د\ل
وأ%د.ل%ه يأ}د1له: م.خ.ض.ه وح.ر_كه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

إذا ما م.ش.ى و.ر\د.ان� واه\ت.ز_ت1 اس\ت'ه،
�كما اه\ت.ز_ ض1ئ}ن,يÒ لق%ر\عاء4 ي'ؤ\د.ل

ال4صمعي: يقال جاءنا ما ت'طاق ح.م.ضاv أ%ي من ح'موضتها.
وباب مأ}دولD أ%ي م'غ\ل%ق. ويقال: أ%د.ل}ت' الباب. أ%د\لv أ%غلقته؛ قال

الشاعر:
،vل%م_ا رأ%يت أ%خ1ي الطاح1ي. م'ر\ت.ه.نا

ف ب.ي\ت1 س1جن�، عليه الباب' مأ}د'ول
أرل: أ�ر'لD: جبل معروف؛ قال النابغة الذبيان:

و.ه.ب_ت1 الريح'، م1ن\ ت1لقاء3 ذي أ�ر'ل�،
ت'ز\ج,ي م.ع. الل�ي\ل, من ص'ر_اد1ها ص1ر.ما

قال ابن بري: الص>ر.م' ههنا ج.ماعة� الس_حاب.
أردخل: ابن ال4ثي ف حديث أ%ب بكر بن عياش: قيل له من انتخب هذه

ال4حاديث؟ قال: انتخبها رجل إ,ر\د.خ\لD؛ ال3ر\د.خ\ل�: الض_خ\م، يريد أ%نه
eالن_ار :�ف العلم والعرفة بالديث ض.خ.م كبي. وال3ر\د.خ\ل

السمي.أزل: ال4ز\ل�: الضيق والشد�ة. وال4ز\ل�: البس. وأ%ز.ل%ه يأ}ز,ل�ه
أ%ز\لv: حبسه. وال4ز\ل�: شد�ة الزمان. يقال: هم ف أ%ز\ل� من العيش

وأ%ز\ل� من الس_ن.ة. وآز.ل%ت الس_ن.ة�: اشتد�ت؛ ومنه الديث� قول� ط%ه\فة%
للنب، صلى ال عليه وسلم: أ%صابتنا س.ن.ة حراء م'ؤ\ز,لة أ%ي آتية

بال4ز\ل، ويروى م'ؤ.ز>لة، بالتشديد على التكثي. وأ%صبح القوم آزلي أ%ي ف
شدة؛ وقال الكميث:

ر.أ%ي\ت' الك1رام. به واثق1يـ
ـن أ%ن ل ي'عيم'وا، ول ي'ؤ\زل�وا

وأ%نشد أ%بو عبيد:
و.لي.أ}ز,ل%ن_ وت.ب\ك�و_ن� ل1قاح'ه،

وي'ع.لYل%ن_ ص.ب,ي_ه بس.م.ار
أ%ي ل%ي'صيب.ن_ه ال4ز\ل� وهو الشدة. وأ%ز.ل% الف%ر.س.: ق%ص_ر.



ح.ب\ل%ه وهو من البس. وأ%ز.ل% الرجل� يأ}ز,ل أ%ز\لv أ%ي صار ف ضيق وج.د\ب.
وأ%ز.ل}ت' الرجل% أ%ز\لv: ض.ي_ق}ت عليه. وف الديث: ع.ج,ب. ربكم من

أ%ز\ل1كم وق�نوطكم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي ف بعض الطرق، قال: والعروف
من أ%لYكم، وسنذكره ف موضعه؛ ال4ز\ل: الشدة والضيق كأ%نه أ%راد من شدة
يأ}سكم وقنوطكم. وف حديث الدجال: أ%نه ي.ح\ص'ر الناس. ف بيت ال%ق}د1س

في'ؤز.ل�ون أ%ز\لv أ%ي ي'ق}ح.طون وي'ض.ي>ق' عليهم. وف حديث علي�،
عليه السلم: إل بعد أ%ز\ل� وبلء. وأ%ز.ل}ت الفرس إذا ق%ص_ر\ت. ح.ب\له ث

س.ي_ب\ت.ه وتركته ف الر>عي؛ قال أ%بو النجم:
ل ي.ر\ع. مأ}زولv ول%م_ا ي'ع\ق%ل,

وأ%ز.لوا مال%هم ي.أ}ز,لونه أ%ز\لv: حبسوه عن ال%ر\ع.ى من ضيق وشد�ة
وخوف؛ وقول ال4عش.ى:

ول%بون1 م1ع\ز.اب� ح.و.ي\ت' فأ%ص\ب.ح.ت\
ن'ه\ب.ى، وآز,ل%ة{ ق%ض.ب\ت' ع1ق%ال%ها

الزلة: البوسة الت ل ت.س\ر.ح وهي معقولة لوف صاحبها عليها من
الغارة، أ%خ.ذ}تا ف%ق%ض.ب\ت' ع1قال%ها. وآزالوا: حبسوا أ%موالم عن تضييق
وشد�ة؛ عن ابن ال4عراب. وال%أ}ز,ل: ال%ض1يق مث ال%أ}ز,ق؛ وأ%نشد ابن

بري:
إ,ذا د.ن.ت\ م1ن\ ع.ض'د{ ل ت.ز\حل
عنه، وإ,ن} كان بض.ن\ك{ مأ}ز,ل,

قال الفراء يقال ت.أ%ز_ل صدري وت.أ%ز_ق أ%ي ضاق. وال4ز\ل: ضيق العيش؛
قال:

�وإ,ن} أ%فس.د الال% ال%اعات' وال4ز\ل
وأ%ز\ل آز,لD: شديد؛ قال:
إ,ب\ن.ا ن,ز.ار� ف%ر_جا الز_لز,ل،
ع.ن, ال�ص.لYي.، وأ%ز\لv آز,ل

وال%أ}ز,ل: موضع القتال إ,ذا ضاق، وكذلك م.أ}ز,ل� العيش؛ كلها عن
اللحيان.

وال3ز\ل: الداهية. وال3ز\ل: الك%ذ1ب، بالكسر؛ قال عبد الرحن بن دارة:
يقولون: إ,ز\لD ح'بe ل%ي\لى و.و'دeها،
�وقد ك%ذ%بوا، ما ف م.و.د_ت1ها إ,ز\ل



وال4ز.ل، بالتحريك: الق1د.م. قال أ%بو منصور: ومنه قولم هذا شيء
أ%ز.لê أ%ي قدي، وذكر بعض أ%هل العلم أ%ن أ%صل هذه الكلمة قولم للقدي ل

ي.ز.ل، ث ن'س3ب إ,ل هذا فلم يستقم إ,ل بالختصار فقالوا ي.ز.لê ث
أ�بدلت الياء أ%لفاv ل4نا أ%خف فقالوا أ%ز.لê، كما قالوا ف الرمح

.Òونصل أ%ث}ر.ب ،êالنسوب إل ذي ي.ز.ن%: أ%ز.ن
@أرل: أ�ر'لD: جبل معروف؛ قال النابغة الذبيان:

و.ه.ب_ت1 الريح'، م1ن\ ت1لقاء3 ذي أ�ر'ل�،
ت'ز\ج,ي م.ع. الل�ي\ل, من ص'ر_اد1ها ص1ر.ما

قال ابن بري: الص>ر.م' ههنا ج.ماعة� الس_حاب.
أردخل: ابن ال4ثي ف حديث أ%ب بكر بن عياش: قيل له من انتخب هذه

ال4حاديث؟ قال: انتخبها رجل إ,ر\د.خ\لD؛ ال3ر\د.خ\ل�: الض_خ\م، يريد أ%نه
eالن_ار :�ف العلم والعرفة بالديث ض.خ.م كبي. وال3ر\د.خ\ل

السمي.أزل: ال4ز\ل�: الضيق والشد�ة. وال4ز\ل�: البس. وأ%ز.ل%ه يأ}ز,ل�ه
أ%ز\لv: حبسه. وال4ز\ل�: شد�ة الزمان. يقال: هم ف أ%ز\ل� من العيش

وأ%ز\ل� من الس_ن.ة. وآز.ل%ت الس_ن.ة�: اشتد�ت؛ ومنه الديث� قول� ط%ه\فة%
للنب، صلى ال عليه وسلم: أ%صابتنا س.ن.ة حراء م'ؤ\ز,لة أ%ي آتية

بال4ز\ل، ويروى م'ؤ.ز>لة، بالتشديد على التكثي. وأ%صبح القوم آزلي أ%ي ف
شدة؛ وقال الكميث:

ر.أ%ي\ت' الك1رام. به واثق1يـ
ـن أ%ن ل ي'عيم'وا، ول ي'ؤ\زل�وا

وأ%نشد أ%بو عبيد:
و.لي.أ}ز,ل%ن_ وت.ب\ك�و_ن� ل1قاح'ه،

وي'ع.لYل%ن_ ص.ب,ي_ه بس.م.ار
أ%ي ل%ي'صيب.ن_ه ال4ز\ل� وهو الشدة. وأ%ز.ل% الف%ر.س.: ق%ص_ر.

ح.ب\ل%ه وهو من البس. وأ%ز.ل% الرجل� يأ}ز,ل أ%ز\لv أ%ي صار ف ضيق وج.د\ب.
وأ%ز.ل}ت' الرجل% أ%ز\لv: ض.ي_ق}ت عليه. وف الديث: ع.ج,ب. ربكم من

أ%ز\ل1كم وق�نوطكم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي ف بعض الطرق، قال: والعروف
من أ%لYكم، وسنذكره ف موضعه؛ ال4ز\ل: الشدة والضيق كأ%نه أ%راد من شدة
يأ}سكم وقنوطكم. وف حديث الدجال: أ%نه ي.ح\ص'ر الناس. ف بيت ال%ق}د1س

في'ؤز.ل�ون أ%ز\لv أ%ي ي'ق}ح.طون وي'ض.ي>ق' عليهم. وف حديث علي�،



عليه السلم: إل بعد أ%ز\ل� وبلء. وأ%ز.ل}ت الفرس إذا ق%ص_ر\ت. ح.ب\له ث
س.ي_ب\ت.ه وتركته ف الر>عي؛ قال أ%بو النجم:

ل ي.ر\ع. مأ}زولv ول%م_ا ي'ع\ق%ل,
وأ%ز.لوا مال%هم ي.أ}ز,لونه أ%ز\لv: حبسوه عن ال%ر\ع.ى من ضيق وشد�ة

وخوف؛ وقول ال4عش.ى:
ول%بون1 م1ع\ز.اب� ح.و.ي\ت' فأ%ص\ب.ح.ت\

ن'ه\ب.ى، وآز,ل%ة{ ق%ض.ب\ت' ع1ق%ال%ها
الزلة: البوسة الت ل ت.س\ر.ح وهي معقولة لوف صاحبها عليها من

الغارة، أ%خ.ذ}تا ف%ق%ض.ب\ت' ع1قال%ها. وآزالوا: حبسوا أ%موالم عن تضييق
وشد�ة؛ عن ابن ال4عراب. وال%أ}ز,ل: ال%ض1يق مث ال%أ}ز,ق؛ وأ%نشد ابن

بري:
إ,ذا د.ن.ت\ م1ن\ ع.ض'د{ ل ت.ز\حل
عنه، وإ,ن} كان بض.ن\ك{ مأ}ز,ل,

قال الفراء يقال ت.أ%ز_ل صدري وت.أ%ز_ق أ%ي ضاق. وال4ز\ل: ضيق العيش؛
قال:

�وإ,ن} أ%فس.د الال% ال%اعات' وال4ز\ل
وأ%ز\ل آز,لD: شديد؛ قال:
إ,ب\ن.ا ن,ز.ار� ف%ر_جا الز_لز,ل،
ع.ن, ال�ص.لYي.، وأ%ز\لv آز,ل

وال%أ}ز,ل: موضع القتال إ,ذا ضاق، وكذلك م.أ}ز,ل� العيش؛ كلها عن
اللحيان.

وال3ز\ل: الداهية. وال3ز\ل: الك%ذ1ب، بالكسر؛ قال عبد الرحن بن دارة:
يقولون: إ,ز\لD ح'بe ل%ي\لى و.و'دeها،
�وقد ك%ذ%بوا، ما ف م.و.د_ت1ها إ,ز\ل

وال4ز.ل، بالتحريك: الق1د.م. قال أ%بو منصور: ومنه قولم هذا شيء
أ%ز.لê أ%ي قدي، وذكر بعض أ%هل العلم أ%ن أ%صل هذه الكلمة قولم للقدي ل

ي.ز.ل، ث ن'س3ب إ,ل هذا فلم يستقم إ,ل بالختصار فقالوا ي.ز.لê ث
أ�بدلت الياء أ%لفاv ل4نا أ%خف فقالوا أ%ز.لê، كما قالوا ف الرمح

.Òونصل أ%ث}ر.ب ،êالنسوب إل ذي ي.ز.ن%: أ%ز.ن
@أردخل: ابن ال4ثي ف حديث أ%ب بكر بن عياش: قيل له من انتخب هذه



ال4حاديث؟ قال: انتخبها رجل إ,ر\د.خ\لD؛ ال3ر\د.خ\ل�: الض_خ\م، يريد أ%نه
eالن_ار :�ف العلم والعرفة بالديث ض.خ.م كبي. وال3ر\د.خ\ل

السمي.أزل: ال4ز\ل�: الضيق والشد�ة. وال4ز\ل�: البس. وأ%ز.ل%ه يأ}ز,ل�ه
أ%ز\لv: حبسه. وال4ز\ل�: شد�ة الزمان. يقال: هم ف أ%ز\ل� من العيش

وأ%ز\ل� من الس_ن.ة. وآز.ل%ت الس_ن.ة�: اشتد�ت؛ ومنه الديث� قول� ط%ه\فة%
للنب، صلى ال عليه وسلم: أ%صابتنا س.ن.ة حراء م'ؤ\ز,لة أ%ي آتية

بال4ز\ل، ويروى م'ؤ.ز>لة، بالتشديد على التكثي. وأ%صبح القوم آزلي أ%ي ف
شدة؛ وقال الكميث:

ر.أ%ي\ت' الك1رام. به واثق1يـ
ـن أ%ن ل ي'عيم'وا، ول ي'ؤ\زل�وا

وأ%نشد أ%بو عبيد:
و.لي.أ}ز,ل%ن_ وت.ب\ك�و_ن� ل1قاح'ه،

وي'ع.لYل%ن_ ص.ب,ي_ه بس.م.ار
أ%ي ل%ي'صيب.ن_ه ال4ز\ل� وهو الشدة. وأ%ز.ل% الف%ر.س.: ق%ص_ر.

ح.ب\ل%ه وهو من البس. وأ%ز.ل% الرجل� يأ}ز,ل أ%ز\لv أ%ي صار ف ضيق وج.د\ب.
وأ%ز.ل}ت' الرجل% أ%ز\لv: ض.ي_ق}ت عليه. وف الديث: ع.ج,ب. ربكم من

أ%ز\ل1كم وق�نوطكم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي ف بعض الطرق، قال: والعروف
من أ%لYكم، وسنذكره ف موضعه؛ ال4ز\ل: الشدة والضيق كأ%نه أ%راد من شدة
يأ}سكم وقنوطكم. وف حديث الدجال: أ%نه ي.ح\ص'ر الناس. ف بيت ال%ق}د1س

في'ؤز.ل�ون أ%ز\لv أ%ي ي'ق}ح.طون وي'ض.ي>ق' عليهم. وف حديث علي�،
عليه السلم: إل بعد أ%ز\ل� وبلء. وأ%ز.ل}ت الفرس إذا ق%ص_ر\ت. ح.ب\له ث

س.ي_ب\ت.ه وتركته ف الر>عي؛ قال أ%بو النجم:
ل ي.ر\ع. مأ}زولv ول%م_ا ي'ع\ق%ل,

وأ%ز.لوا مال%هم ي.أ}ز,لونه أ%ز\لv: حبسوه عن ال%ر\ع.ى من ضيق وشد�ة
وخوف؛ وقول ال4عش.ى:

ول%بون1 م1ع\ز.اب� ح.و.ي\ت' فأ%ص\ب.ح.ت\
ن'ه\ب.ى، وآز,ل%ة{ ق%ض.ب\ت' ع1ق%ال%ها

الزلة: البوسة الت ل ت.س\ر.ح وهي معقولة لوف صاحبها عليها من
الغارة، أ%خ.ذ}تا ف%ق%ض.ب\ت' ع1قال%ها. وآزالوا: حبسوا أ%موالم عن تضييق
وشد�ة؛ عن ابن ال4عراب. وال%أ}ز,ل: ال%ض1يق مث ال%أ}ز,ق؛ وأ%نشد ابن



بري:
إ,ذا د.ن.ت\ م1ن\ ع.ض'د{ ل ت.ز\حل
عنه، وإ,ن} كان بض.ن\ك{ مأ}ز,ل,

قال الفراء يقال ت.أ%ز_ل صدري وت.أ%ز_ق أ%ي ضاق. وال4ز\ل: ضيق العيش؛
قال:

�وإ,ن} أ%فس.د الال% ال%اعات' وال4ز\ل
وأ%ز\ل آز,لD: شديد؛ قال:
إ,ب\ن.ا ن,ز.ار� ف%ر_جا الز_لز,ل،
ع.ن, ال�ص.لYي.، وأ%ز\لv آز,ل

وال%أ}ز,ل: موضع القتال إ,ذا ضاق، وكذلك م.أ}ز,ل� العيش؛ كلها عن
اللحيان.

وال3ز\ل: الداهية. وال3ز\ل: الك%ذ1ب، بالكسر؛ قال عبد الرحن بن دارة:
يقولون: إ,ز\لD ح'بe ل%ي\لى و.و'دeها،
�وقد ك%ذ%بوا، ما ف م.و.د_ت1ها إ,ز\ل

وال4ز.ل، بالتحريك: الق1د.م. قال أ%بو منصور: ومنه قولم هذا شيء
أ%ز.لê أ%ي قدي، وذكر بعض أ%هل العلم أ%ن أ%صل هذه الكلمة قولم للقدي ل

ي.ز.ل، ث ن'س3ب إ,ل هذا فلم يستقم إ,ل بالختصار فقالوا ي.ز.لê ث
أ�بدلت الياء أ%لفاv ل4نا أ%خف فقالوا أ%ز.لê، كما قالوا ف الرمح

.Òونصل أ%ث}ر.ب ،êالنسوب إل ذي ي.ز.ن%: أ%ز.ن
@أزل: ال4ز\ل�: الضيق والشد�ة. وال4ز\ل�: البس. وأ%ز.ل%ه يأ}ز,ل�ه

أ%ز\لv: حبسه. وال4ز\ل�: شد�ة الزمان. يقال: هم ف أ%ز\ل� من العيش
وأ%ز\ل� من الس_ن.ة. وآز.ل%ت الس_ن.ة�: اشتد�ت؛ ومنه الديث� قول� ط%ه\فة%

للنب، صلى ال عليه وسلم: أ%صابتنا س.ن.ة حراء م'ؤ\ز,لة أ%ي آتية
بال4ز\ل، ويروى م'ؤ.ز>لة، بالتشديد على التكثي. وأ%صبح القوم آزلي أ%ي ف

شدة؛ وقال الكميث:
ر.أ%ي\ت' الك1رام. به واثق1يـ

ـن أ%ن ل ي'عيم'وا، ول ي'ؤ\زل�وا
وأ%نشد أ%بو عبيد:

و.لي.أ}ز,ل%ن_ وت.ب\ك�و_ن� ل1قاح'ه،
وي'ع.لYل%ن_ ص.ب,ي_ه بس.م.ار



أ%ي ل%ي'صيب.ن_ه ال4ز\ل� وهو الشدة. وأ%ز.ل% الف%ر.س.: ق%ص_ر.
ح.ب\ل%ه وهو من البس. وأ%ز.ل% الرجل� يأ}ز,ل أ%ز\لv أ%ي صار ف ضيق وج.د\ب.

وأ%ز.ل}ت' الرجل% أ%ز\لv: ض.ي_ق}ت عليه. وف الديث: ع.ج,ب. ربكم من
أ%ز\ل1كم وق�نوطكم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي ف بعض الطرق، قال: والعروف

من أ%لYكم، وسنذكره ف موضعه؛ ال4ز\ل: الشدة والضيق كأ%نه أ%راد من شدة
يأ}سكم وقنوطكم. وف حديث الدجال: أ%نه ي.ح\ص'ر الناس. ف بيت ال%ق}د1س

في'ؤز.ل�ون أ%ز\لv أ%ي ي'ق}ح.طون وي'ض.ي>ق' عليهم. وف حديث علي�،
عليه السلم: إل بعد أ%ز\ل� وبلء. وأ%ز.ل}ت الفرس إذا ق%ص_ر\ت. ح.ب\له ث

س.ي_ب\ت.ه وتركته ف الر>عي؛ قال أ%بو النجم:
ل ي.ر\ع. مأ}زولv ول%م_ا ي'ع\ق%ل,

وأ%ز.لوا مال%هم ي.أ}ز,لونه أ%ز\لv: حبسوه عن ال%ر\ع.ى من ضيق وشد�ة
وخوف؛ وقول ال4عش.ى:

ول%بون1 م1ع\ز.اب� ح.و.ي\ت' فأ%ص\ب.ح.ت\
ن'ه\ب.ى، وآز,ل%ة{ ق%ض.ب\ت' ع1ق%ال%ها

الزلة: البوسة الت ل ت.س\ر.ح وهي معقولة لوف صاحبها عليها من
الغارة، أ%خ.ذ}تا ف%ق%ض.ب\ت' ع1قال%ها. وآزالوا: حبسوا أ%موالم عن تضييق
وشد�ة؛ عن ابن ال4عراب. وال%أ}ز,ل: ال%ض1يق مث ال%أ}ز,ق؛ وأ%نشد ابن

بري:
إ,ذا د.ن.ت\ م1ن\ ع.ض'د{ ل ت.ز\حل
عنه، وإ,ن} كان بض.ن\ك{ مأ}ز,ل,

قال الفراء يقال ت.أ%ز_ل صدري وت.أ%ز_ق أ%ي ضاق. وال4ز\ل: ضيق العيش؛
قال:

�وإ,ن} أ%فس.د الال% ال%اعات' وال4ز\ل
وأ%ز\ل آز,لD: شديد؛ قال:
إ,ب\ن.ا ن,ز.ار� ف%ر_جا الز_لز,ل،
ع.ن, ال�ص.لYي.، وأ%ز\لv آز,ل

وال%أ}ز,ل: موضع القتال إ,ذا ضاق، وكذلك م.أ}ز,ل� العيش؛ كلها عن
اللحيان.

وال3ز\ل: الداهية. وال3ز\ل: الك%ذ1ب، بالكسر؛ قال عبد الرحن بن دارة:
يقولون: إ,ز\لD ح'بe ل%ي\لى و.و'دeها،



�وقد ك%ذ%بوا، ما ف م.و.د_ت1ها إ,ز\ل
وال4ز.ل، بالتحريك: الق1د.م. قال أ%بو منصور: ومنه قولم هذا شيء

أ%ز.لê أ%ي قدي، وذكر بعض أ%هل العلم أ%ن أ%صل هذه الكلمة قولم للقدي ل
ي.ز.ل، ث ن'س3ب إ,ل هذا فلم يستقم إ,ل بالختصار فقالوا ي.ز.لê ث

أ�بدلت الياء أ%لفاv ل4نا أ%خف فقالوا أ%ز.لê، كما قالوا ف الرمح
.Òونصل أ%ث}ر.ب ،êالنسوب إل ذي ي.ز.ن%: أ%ز.ن

@أسل: ال4س.ل: نبات له أ%غصان كثية د1ق%اق بل ورق، وقال أ%بو زياد:
ال4س.ل من ال4غ}لث وهو يرج ق�ض\باناv د1ق%اقاv ليس لا ورق ول شوك

إ,ل أ%ن أ%طرافها م'حد_دة، وليس لا ش'ع.ب ول خ.ش.ب، وم.ن\ب,ته الاء
الراكد ول يكاد ينبت إ,ل ف موضع ماء أ%و قريب� من ماء، واحدته أ%سل%ة،

ت'تخذ منه الغ.رابيل بالعراق، وإ,نا س'م>ي الق%ن.ا أ%س.لv تشبيهاv بطوله
واستوائه؛ قال الشاعر:

ت.عد'و ال%نايا على أ�سامة% ف الـ
�ـخ1يس، عليه الط�ر\فاء� وال4س.ل

وال4س.ل: الر>ماح على التشبيه به ف اعتداله وطوله واستوائه ودقة
أ%طرافه، والواحد كالواحد. وال4س.ل: الن_ب\ل. وال4س.لة: شوكة النخل،

وجعها أ%س.ل. قال أ%بو حنيفة: ال4س.ل ع1يدانD تنبت ط1و.الv د1ق%اقاv مستوية
ل ورق لا ي'ع\م.ل منها ال�ص'ر. وال4س.ل: شجر. ويقال: كل شجر له شوك

.vطويل فهو أ%س.ل، وتسمى الرماح أ%س.ل
وأ%س.لة اللسان: ط%ر.ف ش.ب.اته إ,ل م'س\ت.د.ق9ه، ومنه قيل للصاد والزاي

eوالسي أ%س.ل1ي_ة، ل4ن مبدأ%ها من أ%س.لة اللسان، وهو م'س\ت.د.ق
ط%ر.ف1ه1، وال4س.لة: م'س\ت.د.ق� اللسان والذراع. وف كلم علي�: ل ت.ج,ف_

لط�ول الناجاة أ%س.لت' أ%لسنتهم؛ هي جع أ%س.لة وهي ط%ر.ف اللسان. وف
حديث ماهد: إ,ن ق�ط1ع.ت ال4س.لة فب.ي_ن بعض الروف ول ي'ب.ي>ن

بعضاv ي'ح\س.ب بالروف أ%ي ت'قسم دية اللسان على قدر ما بقي من حروف كلمه
الت ينطق با ف ل�غ.ته، فما ن.ط%ق به فل يستحق ديته، وما ل ينطق به
استحق ديته. وأ%س.لة البعي: ط%ر.ف ق%ضيبه. وأ%س.لة الذراع: م'س\ت.د.ق�

الساعد ما يلي الكف. وك%فÒ أ%س1يلة ال4صابع: وهي اللطيفة الس_ب\طة
ال4صابع. وأ%س\ل الث�رى: ب.ل%غ ال4س.لة. وأ%س.لة الن_ص\ل: م'س\ت.د.ق©ه.

وال�ؤ.س_ل: ال�ح.د_د من كل شيء. وروي عن علي�، عليه السلم، أنه قال:



ل ق%و.د إ,ل بال4س.ل؛ فال4س.ل عند علي�، عليه السلم: كل ما أ�ر,ق_
من الديد وح'د>د من سيف أ%و سكي أ%و س1نان، وأ%صل ال4س.ل نبات له

أ%غصان د1قاق كثية ل و.ر.ق لا. وأ%س_ل}ت الديد إ,ذا ر.ق�ق}ت.ه؛ وقال
م'زاح1م الع'ق%يلي:

ت.بارى س.د1يساها، إ,ذا ما ت.ل%م_ج.ت\
ش.باv م1ث}ل% إ,بز,ي, الس>لح, ال�ؤ.س_ل

وقال عمر: وإ,ياكم وح.ذ}ف ال4رنب 
(* قوله «واياكم وحذف الرنب» عبارة

الشون ف شرح اللفية: وشذ، التحذير بغي ضمي الخاطب نو اياي ف قول
عمر، رضي افيفي عه: لتذك لكم السل والرماح والسهام واياي وان يذف احدكم

الرنب) بالعصا ولي'ذ%ك> لكم ال4س.ل الر>ماح والن_ب\ل؛ قال أ%بو
عبيد: ل ي'رد بال4سل الرماح دون غيها من سائر السلح الذي ح'د>د

ور'قYق، وقوله الرماح والنبل يرد� قول من قال ال4سل الرماح خاصة ل4نه قد جعل
النبل مع الرماح أ%س.لv، وال4صل ف ال4سل الرماح الطYوال وحدها، وقد
جعلها ف هذا الديث كنايةv عن الرماح والنبل معاv، قال: وقيل النبل

معطوف على ال4سل ل على الرماح، والرماح بيان لل4س.ل وبدل؛ وجع الفرزدق
ال4س.ل الرماح. أ%س.لت{ فقال:
ق%د\ مات ف أ%س.لت1نا، أ%و ع.ض_ه

�ع.ض\ب¬ بر.و\ن.ق1ه ال�لوك' ت'ق%ت_ل
أ%ي ف رماحنا. وال4س.لة: ط%ر.ف الس>نان، وقيل للق%نا أ%س.ل ل1ما
ر'كYب فيها من أ%طراف ال4س1ن_ة. وأ�ذ�ن م'ؤ.س_لة: دقيقة م'ح.د_دة
م'ن\ت.صبة. وكل شيء ل عوج فيه أ%س.لة. وأ%س.لة النعل: رأ}س'ها

الس\تد1ق�.وال4س1يل�: ال4م\لس الستوي، وقد أ%س'ل أ%سالة. وأ%س'ل خ.دeه أ%سالة:
ام_ل%س. وطال. وخدÒ أ%س1يل: وهو السهل اللي>ن، وقد أ%س'ل أ%سالة.

أ%بو زيد: من الدود ال4س1يل� وهو السهل اللي الدقيق الستوي والسنون
اللطيف الدقيق ال4نف. ورجل أ%س1يل ال%د> إ,ذا كان لي>ن الد� طويل%ه.

وكل مسترس1ل� أ%س1يلD، وقد أ%س'ل%، بالضم، أ%سالة. وف صفته،
صفيفي افيفي عليه وسلم: كان أ%س1يل الد؛ قال ابن ال4ثي: ال4سالة ف

الد� الستطالة وأ%ن ل يكون مرتفع الو.ج\نة. ويقال ف الدعاء على
ال3نسان: ب.س\لv وأ%س\لv كقولم ت.ع\ساv ون'ك}ساv. وت.أ%س_ل أ%باه: نز.ع



إ,ليه ف الش_ب\ه كتأ%س_ن.ه. وقولم: هو على آسال� من أ%بيه مثل آسان{ أ%ي
على ش.ب.ه من أ%بيه وعلمات وأ%خلق؛ قال ابن السكيت: ول أ%سع بواحد

السال.
وم.أ}س.ل، بالفتح: اسم رملة. وم.أ}س.ل: اسم جبل. ودارة مأ}سل: موضع؛ عن

كراع. وقيل: مأ}سل اسم جبل ف بلد العرب معروف.
@اسعل: إ,س\م.ع1يل وإ,س\م.ع1ي: اسان.

@أشل: الليث: ال4ش\ل� من الذ�ر\ع ب,لغة أ%هل البصرة، يقولون كذا وكذا
ح.ب\لv، وكذا وكذا أ%ش\لv لقدار معلوم عندهم؛ قال أ%بو منصور: وما
أ%راه عربي�اv. قال أ%بو سعيد: ال�شول هي ال1بال، وهي لغة من لغات

الن_ب.ط، قال: ولول أ%نن نب.طيÒ ما عرفته.
@أصل: ال4ص\ل�: أ%سفل كل شيء وجعه أ�صول ل ي'ك%س_ر على غي ذلك، وهو

اليأ}ص'ول. يقال: أ%صل م'ؤ.ص_ل؛ واستعمل ابن جن ال4صلية موضع
التأ%صeل فقال: ال4لف وإ,ن كانت ف أ%كثر أ%حوالا بدلv أ%و زائدة فإ,نا إ,ذا

كانت بدلv من أ%صل جرت ف ال4صلية مراه، وهذا ل تنطق به العرب إ,نا
هو شيء استعملته ال4وائل ف بعض كلمها. وأ%ص'ل الشيء�: صار ذا أ%صل؛

قال أ�مية الذل:
وما الشeغ\ل� إ,ل أ%ن_ن م'ت.ه.ي>ب¬

�لع1ر\ض1ك.، ما ل ت}ع.ل, الشيء4 ي.أ}ص'ل
وكذلك ت.أ%ص_ل.

ويقال: اس\ت.أ}ص.ل%ت\ هذه الشجرة� أ%ي ثبت أ%صلها. واستأ}صل افيفي � بن
فلن إ,ذا ل ي.د.ع\ لم أ%ص\لv. واستأ}صله أ%ي ق%ل%عه من أ%صله. وف

حديث ال�ضحية: أ%نه نى عن ال�س\ت.أ}ص.لة؛ هي الت أ�خ1ذ ق%ر\ن'ها من
أ%صله، وقيل هو من ال4ص1يلة بعن اللك. واس\ت.أ}ص.ل% القوم.: ق%ط%ع.

أ%صل%هم. واستأ}صل افيفي ش.أ}ف%ت.ه: وهي ق%ر\حة ترج بالق%د.م فت'ك}وى فتذهب،
فد.عا افيفي أ%ن يذهب ذلك عنه 

(* قوله «ان يذهب ذلك عنه» كذا بالصل،
وعبارته ف ش ا ف: فيقال ف الدعاء: اذهبهم افيفي كما اذهب ذلك الداء

بالكي).وق%ط}ع¬ أ%ص1يل: م'س\ت.أ}ص1ل. وأ%ص.ل الشيء4: ق%ت.له ع1ل}ماv فع.ر.ف
أ%صل%ه. ويقال: إ,ن� النخل% بأ%رض1نا ل4ص1يلD أ%ي هو به ل يزال ول

ي.ف}ن. ورجل أ%صي,يل: له أ%ص\ل. ور.أ}ي¬ أ%صيل: له أ%صل. ورجل أ%صيل: ثابت



الرأ}ي عاقل. وقد أ%ص'ل أ%صالة، مثل ض.خ'م ض.خامة، وفلن أ%ص1يل� الرأ}ي
وقد أ%ص'ل رأ}ي'ه أ%صالة، وإ,نه ل4ص1يل الرأ}ي والعقل. ومد أ%ص1يل أ%ي ذو

:�أ%صالة. ابن الكسيت: جاؤوا بأ%ص1يلتهم أ%ي بأ%جعهم. وال4ص1يل
الع.ش1يe، والمع أ�ص'ل وأ�ص\لن مثل بعي وب'عران وآصال وأ�صائل كأ%نه جع

أ%ص1يلة؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
لع.م\ري ل4نت. الب.ي\ت' أ�ك}ر,م' أ%ه\ل%ه،

وأ%ق}ع'د' ف أ%فيائه بال4صائل
وقال الزجاج: آصال جخع أ�ص'ل، فهو على هذا جع المع، ويوز أ%ن يكون

أ�ص'ل واحداv كط�ن'ب؛ أ%نشد ثعلب:
فت.م.ذ�ر.ت\ نفسي لذاك، ول أ%ز.ل}

ب.د1لv ن,هار,ي. ك�ل�ه ح.ت ال�ص'ل}
فقوله ب.د1لv ناري كله يدل على أ%ن ال�ص'ل ههنا واحد، وتصغيه

أ�ص.ي\لن وأ�ص.ي\لل على البدل أ%بدلوا من النون لماv؛ ومنه قول
النابغة:و.ق%ف}ت' فيها أ�ص.ي\للv أ�سائ1ل�ها،

ع.ي_ت\ ج.واباv، وما بالر_ب\ع من أ%ح.د
قال السياف: إ,ن كان أ�ص.ي\لن تصغي أ�ص\لن وأ�ص\لن جمع أ%ص1يل

فتصغيه نادر، ل4نه إ,نا يصغر من المع ما كان على بناء أ%دن العدد،
وأ%بنية أ%دن العدد أ%ربعة: أ%فعال وأ%فع'ل وأ%فع1لة وفع\لة، وليست أ�ص\لن

vص\لن واحدا�واحدة منها فوجب أ%ن يكم عليه بالشذوذ، وإ,ن كان أ
كر'م_ان وق�ر\بان فتصغيه على بابه؛ وأ%ما قول د.ه\ب.ل:

إ,ن>ي الذي أ%ع\م.ل أ%خ\فاف. ال%ط1ي،
ح.ت_ى أ%ناخ. ع1ن\د. باب, ال1م\ي.ر,ي،
ف%أ�ع\ط1ي ال1ل}ق. أ�ص.ي\لل% الع.ش1ي

قال ابن سيده: عندي أ%نه من إ,ضافة الشيء إل نفسه، إ,ذ ال4ص1يل
والع.ش1يe سواء ل فائدة ف أ%حدها إ,ل ما ف الخر. وآص.ل}نا: د.خ.ل}نا ف

ال4ص1يل. ولقيته أ�ص.ي\للv وأ�ص.يلناv إ,ذا لق1يت.ه بالع.ش1ي>،
ول%قيت'ه م'ؤ\ص1لv. وال4ص1يل�: اللك؛ قال أ%وس:

خافوا ال4ص1يل% وقد أ%ع\ي.ت\ ملوك�ه'م'،
وح'م>لوا من أ%ذ%ى غ�ر\م� بأ%ثقال

وأ%ت.ي\نا م'ؤ\ص1ل1ي 



(* قوله «وأتينا مؤصلي» كذا بالصل) وقولم ل
أ%ص\ل له ول ف%ص\ل؛ ال4ص\ل: ال%س.ب، والف%ص\ل اللسان. وال4ص1يل�: الوقت

بعد العصر إ,ل الغرب.
وال4ص.لة: ح.ي_ة قصية كالر>ئ%ة حراء ليست بشدية المرة لا رجل

واحدة تقوم عليها وت'ساور ال3نسان وتنفخ فل تصيب شيئاv بنفختها إ,ل
أ%هلكته، وقيل: هي مثل الرحى مستديرة حراء� ل ت.م.س شجرة ول عوداv إ,ل

س.م_ته، ليست بالشديدة المرة لا قائمة ت.خ'ط© با ف ال4رض وت.ط}ح.ن
طحن الرحى، وقيل: ال4ص.لة حية صغية تكون ف الرمال لونا كلون الر>ئ%ة
ولا رجل واحدة تقف عليها ت.ث1ب إ,ل ال3نسان ول تصيب شيئاv إ,ل هلك،

وقيل: ال4ص.لة الية العظيمة، وجعها أ%ص.ل؛ وف الصحاح: ال4ص.لة،
بالتحريك، جنس من اليات وهو أ%خبثها. وف الديث ف ذكر الدجال: أ%عور جعد

كأ%ن رأ}سه أ%ص.لة، بفتح المزة والصاد؛ قال ابن ال4نباري: ال4ص.لة
ال4ف}ع.ى، وقيل: حية ض.خ\مة عظيمة قصية السم ت.ث1ب على الفارس فتقتله فشبه

رسول افيفي ،
صفيفي افيفي عليه وسلم، رأ}س الدجال با ل1ع1ظ%م1ه واستدارته، وف

ال4ص.لة مع عظمها استدارة؛ وأ%نشد:
يا رب> إ,ن} كان ي.زيد' قد أ%ك%ل
ل%ح\م. الص_ديق ع.ل%لv بعد ن.ه.ل

ود.ب_ بالش_ر> دبيباv ون.ش.ل،
فاق}د'ر له أ%ص.لةv من ال4ص.ل

(* قوله «ونشل» كذا بالصل بالشي العجمة، ولعله بالهملة من النسلن
الناسب للدبيب).

ك%ب\ساء4، كالق�ر\صة أ%و خ'ف> ال%م.ل،
لا س.ح1يف¬ وف%ح1يح¬ وز.ج.ل

السحيف: صوت جلدها، والف%ح1يح من فمها، والكبساء: العظيمة الرأ}س؛ رجل
أ%كبس وك�ب.اس، والعرب تشبه الرأ}س الصغي الكثي الركة برأ}س الية؛ قال

ط%ر.فة:
خ.ش.اش¬ كرأ}س, ال%ي�ة ال�ت.و.قYد1

(* قوله «خشاش إل» هو عجز بيت صدره كما ف الصحاح:
انا الرجل الضرب الذي تعرفونه.



والشاش: هو الاضي من الرجال).
وأ%خذ الشيء بأ%ص.لته وأ%صيلته أ%ي بميعه ل ي.د.ع\ منه شيئاv؛ ال4ول

عن ابن ال4عراب.
وأ%ص1ل% الاء� يأ}ص.ل أ%ص.لv كأ%س1ن إ,ذا تغي طعمه وريه من ح.م\أ%ة

فيه. ويقال: إ,ن ل4ج,د من ماء ح'ب>كم ط%ع\م. أ%ص.ل�. وأ%ص1يلة الرجل:
جيع ماله. ويقال: أ%ص1ل فلن يفعل كذا وكذا كقولك ط%ف1ق وع.ل1ق.
@اصطبل: الرeباعي: ال3ص\ط%ب\ل� م.و\ق1ف الدابة، وف التهذيب: م.و\ق1ف

الف%ر.س، شامي�ة؛ قال سيبويه: ال3س\ف%ن\ط� وال3ص\ط%ب\ل� خ'ماسي_ان جعل
ال4لف فيهما أ%صيلة كما جعل ي.س\ت.ع'ور خاسي�اv، جعلت الياء أ%صلية.
الوهري: ال3صطبل للدواب وأ%لفه أ%صلية ل4ن الزيادة ل تلحق بنات

ال4ربعة من أ%وائلها إ,ل ال4ساء الارية على أ%فعالا وهي من المسة أ%بعد،
قال: وقال أ%بو عمرو ال3صطبل ليس من كلم العرب.

@اصطفل: التهذيب: ال3ص\ط%ف}ل1ي: ال%ز.ر' الذي يؤكل، لغة شامية،
الواحدة إ,ص\ط%ف%ل1ينة، قال: وهي ال%ش.ا أ%يضاv، مقصور، وقيل: ال3ص\ط%ف}لينة

كال%ز.رة. وف حديث القاسم
بن م'خ.ي\م.رة: إ,ن الوال لي.ن\ح1ت أ%قار,ب'ه أ%مان.ت.ه كما ت.ن\ح1ت

الق%د'وم' ال3ص\ط%ف}ل1ينة حت ي.خ\ل�ص. إ,ل ق%ل}بها. وف كتاب معاوية
إ,ل ملك الروم: ول4ن\ز,ع.ن_ك من ال�لك ن.ز\ع. ال3ص\ط%ف}ل1ينة أ%ي

ال%ز.رة، لغة شامية؛ قال ابن ال4ثي: وأ%وردها بعضهم ف حرف المزة على
أ%نا أ%صلية، وبعضهم ف الصاد على أ%ن المزة زائدة؛ قال شر:

ال3ص\ط%ف}ل1ينة كال%ز.رة ليست بعربية م.ح\ضة ل4ن الصاد والطاء ل يكاد يتمعان ف
م.ح\ض كلمهم، قال: وإ,نا جاء ف الص>راط وال3صط%ب\ل وال�صط�م_ة أ%ن

أ%صلها كلها السي.
@اطل: ال3ط1ل� وال3ط}ل� مثل إ,ب,ل وإ,ب\ل، وال4ي\ط%ل: م'ن\ق%ط%ع

ال4ضلع من ال%ج.بة، وقيل الق�ر'ب'، وقيل الاصرة� كلها؛ وأ%نشد ابن بري ف
ال3ط1ل قول الشاعر:

vه'م' بالث�غ\ر راصدة�ل ت'ؤ\ز. خ.ي\ل
�ث�ج\ل% ال%واص1ر,، ل ي.ل}ح.ق\ لا إ,ط1ل

Dف%ي\ع.ل Dوجع ال3ط1ل, آطال، وجع ال4ي\ط%ل أ%ياط1ل، وأ%ي\ط%ل
وال4لف أ%صلية؛ قال ابن بري: شاهد ال4ي\ط%ل قول امرئ القيس:



له أ%ي\ط%ل ظ%ب\ي� وس.اقا ن.عامة{
:vفول�@افل: أ%ف%ل% أ%ي غاب. وأ%ف%ل%ت الشمس' تأ}ف1ل وتأ}ف�ل أ%ف}لv وأ

�غ%ر.بت، وف التهذيب: إ,ذا غابت فهي آفلة وآفل، وكذلك القمر يأ}ف1ل
إ,ذا غاب، وكذلك سائر الكواكب. قال افيفي تعال: فلما أ%فل قال ل أ�حب

الفلي.
وال3ف%ال وال4ف%ائ1ل: ص1غار ال3بل ب.ن.ات' الخ.اض ونو'ها. ابن

سيده: وال4ف1يل ابن الخ.اض فما فوقه، وال4ف1يل الف%ص1يل؛ والمع إ,ف%ال
ل4ن حقيقته الوصف، هذا هو القياس وأ%ما سيبويه فقال أ%ف1يل وأ%فائل، شبهوه

بذ%ن'وب وذ%نائب، يعن أ%نه ليس بينهما أ%ل الياء والواو، واختلف ما
قبلهما بما، والياء والواو أ�خ\تان1، وكذلك الكسرة والضمة. أ%بو عبيد:

واحد ال3فال, بنات الخ.اض أ%ف1يلD وال�نثى أ%ف1يلة؛ ومنه قول زهي:
فأ%ص\ب.ح. ي'ج\ري فيهم' من ت1لدكم

م.غان ش.ت_ى، من إ,ف%ال� م'ز.ن_م,
ويروى: ي'ج\دي. النوادر: أ%ف1ل الرجل� إ,ذا ن.ش1ط، فهو أ%ف1لD على

ف%ع1ل�؛ قال أ%بو زيد:
أ%ب'و ش.ت1يم.ي م1ن\ ح.ص_اء4 قد أ%ف1ل%ت،

كأ%ن� أ%ط}باء4ها ف ر'ف}غها ر'ق%ع'
وقال أ%بو اليثم فيما روي بطه ف قوله: قد أ%ف1ل%ت\: ذهب ل%ب.ن'ها،

قال: والرeف}غ ما بي السeر_ة إ,ل العانة، وال%ص_اء الت ان\ح.ص_
�و.ب.ر'ها، وقيل: الرeف}غ أ%صل الف%خ1ذ وال3ب\ط. ابن سيده: أ%ف%ل ال%م\ل

ف الر_ح1م استقر. وس.ب'ع.ةD آف1ل وآفلة: حامل. قال الليث: إ,ذا استقر
الل�قاح ف ق%رار الر_ح1م قيل قد أ%ف%ل%، ث يقال للحامل آف1ل.

وال%أ}فول إ,بدال ال%أ}فون: وهو الناقص العقل.
@أفكل: النهاية: ف الديث ف%ب.ات وله أ%ف}ك%لD؛ ال4ف}ك%ل، بالفتح:

الر>ع\دة من ب.ر\د أ%و خوف، قال: ول ي'ب\ن منه ف1ع\ل وهزته زائدة ووزنه
أ%ف}ع.ل، ولذا إ,ذا س.م_ي\ت. به ل تصرفه للتعريف ووزن الفعل. وف حديث

عائشة: فأ%خ.ذ%ن أ%ف}ك%لD فارتعدت من شدة الغ.ي\رة.
@أكل: أ%ك%ل}ت الطعام أ%ك}لv وم.أ}ك%ل. ابن سيده: أ%ك%ل الطعام

يأ}ك�ل�ه أ%ك}لv فهو آكل والمع أ%ك%لة، وقالوا ف المر ك�ل}، وأ%صله
أ�ؤ\ك�ل}، فلما اجتمعت هزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت المزة ال4صلية فزال



الساكن فاستغن عن المزة الزائدة، قال: ول ي'ع\ت.د� بذا الذد لق1ل�ته
ول4نه إ,نا حذف تفيفاv، ل4ن ال4فعال ل تذف إ,نا تذف ال4ساء نو
ي.د{ ود.م� وأ%خ� وما جرى مراه، وليس الفعل كذلك، وقد أ�خ\ر,ج. على

ال4صل فقيل أ�وك�ل، وكذلك القول ف خ'ذ} وم'ر.
vل عليها متكئا�وال3ك}لة: هيئة ال4ك}ل. وال3ك}لة: الال الت يأ}ك

أ%و قاعداv مثل ال1ل}سة والر_ك}بة. يقال: إ,نه ل%س.ن ال3ك}لة.
وال4ك}لة: الرة الواحدة حت ي.ش\ب.ع. وال�ك}لة: اسم لل©ق}مة. وقال اللحيان:

ال4ك}لة وال�ك}لة كالل�ق}مة والل©ق}مة ي'ع\ن.ى با جيعاv الأ}كول�؛
قال:

من الك1ل1ي الاء4 ظ�ل}ماv، فما أ%ر.ى
ي.نالون خ.ي\راv، بعد. أ%ك}ل1ه,م, ال%اء4

فإ,نا يريد قوماv كانوا يبيعون الاء4 فيشترون بثمنه ما يأ}كلونه،
فاكتفى بذكر الاء الذي هو سبب الأ}كول عن ذكر الأ}كول. وتقول: أ%ك%ل}ت

أ�ك}لة واحدة أ%ي ل�ق}مة، وهي الق�ر\صة أ%يضاv. وأ%ك%ل}ت أ%كلة إ,ذا أ%ك%ل
حت ي.ش\ب.ع. وهذا الشيء أ�كلة لك أ%ي ط�ع\مة لك. وف حديث الشاة

السمومة: ما ز.ال%ت\ أ�ك}لة خ.ي\ب.ر. ت'ع.ادeن؛ ال�ك}لة، بالضم: الل©قمة
الت أ%ك%ل من الشاة، وبعض الرeواة بفتح ال4لف وهو خطأ ل4نه ما أ%ك%ل
إ,ل9 ل�ق}مة واحدة. ومنه الديث الخر: فليجعل ف يده أ�ك}لة أ%و أ�ك}لتي

أ%ي ل�ق}مة أ%و ل�ق}متي. وف الديث: أ%خ\ر.ج. لنا ثلث% أ�ك%ل؛ هي جع
أ�ك}لة مثل غ�ر\فة وغ�ر.ف، وهي الق�ر.ص من ال�ب\ز.

ورجل أ�ك%لة وأ%ك�ول وأ%ك1يل: كثي ال4ك}ل,. وآك%ل%ه الشيء4: أ%طعمه
إ,ياه، كلها على الثل 

(* قوله «وآكله الشيء أطعمه إياه كلها إل» هكذا
ف الصل، ولعل فيه سقطاv نظي ما بعده بدليل قوله كلها) وآك%ل%ن ما

ل آك�ل وأ%ك�ل%ن,يه، كلها: ادعاه علي_. ويقال: أ%ك�ل}تن ما ل
آك�ل}، بالتشديد، وآك%ل}ت.ن ما ل آك�ل أ%يضاv إ,ذا اد_عيت.ه علي_.

ويقال: أ%ليس قبيحاv أ%ن ت'ؤ.كYل%ن ما ل آك�ل}؟ ويقال: قد أ%ك�ل فلن غنمي
وش.ر_ب.ها. ويقال: ظ%ل� مال ي'ؤ.ك�ل وي'ش.ر_ب.

والرجل ي.س\تأ}ك1ل قوماv أ%ي يأ}كل أ%موال%هم من ال3س\نات. وفلن
يس\ت.أ}ك1ل الضeعفاء أ%ي يأ}خذ أ%موالم؛ قال ابن بري وقول أ%ب طالب:



vوما ت.ر\ك' ق%و\م�، ل أ%با ل%ك، س.ي>دا
م.ح'وط% الذYم.ار, غ%ي\ر. ذ1ر\ب� مؤ.اك1ل

أ%ي ي.س\تأ}كل أ%موال% الناس. واس\ت.أ}ك%ل%ه الشيء4: ط%ل%ب إ,ليه أ%ن
يعله له أ�ك}لة. وأ%ك%ل%ت النار ال%ط%ب.، وآك%ل}ت'ها أ%ي أ%ط}ع.م\ت'ها،

.vوكذلك كل شيء� أ%ط}ع.م\ت.ه شيئا
وال�ك}ل: الط©ع\مة؛ يقال: ج.ع.ل}ت'ه له أ�ك}لv أ%ي ط�ع\مة. ويقال: ما

هم إ,ل� أ%ك%لة ر.أ}س� أ%ي قليلD، ق%د\ر' ما ي'ش\ب,عهم رأ}س¬ واحد؛
وف الصحاح: وقولم هم أ%ك%لة رأ}س أ%ي هم قليل يشبعهم رأ}س واحد، وهو جع

آكل.
وآك%ل% الرجل% وواكله: أ%كل معه، ال4خية على البدل وهي قليلة، وهو
أ%ك1يل من ال�ؤ.اكلة، والمز ف آك%ل%ه أ%كثر وأ%جود. وفلن أ%ك1يلي: وهو
الذي يأ}كل معك. الوهري: ال4ك1يل الذي ي'ؤ.اك1ل�ك.. وال3يكال بي

الناس: السعي بينهم بالن_مائم. وف الديث: من أ%ك%ل بأ%خيه أ�ك}ل%ة؛ معناه
الرجل يكون ص.د1يقاv لرجل ث يذهب إ,ل عدوه فيتكلم فيه بغي الميل
لي'جيزه عليه بائزة فل يبارك افيفي له فيها؛ هي بالضم اللقمة، وبالفتح

الر_ة من ال4كل. وآك%ل}ته إ,يكالv: أ%ط}ع.م\ته. وآك%ل}ته م'ؤ.اكلة: أ%ك%ل}ت
معه فصار أ%ف}ع.ل}ت وف%اع.ل}ت على صورة واحدة، ول تقل واكلته، بالواو.

وال4ك1يل أ%يضاv: الكل؛ قال الشاعر:
ل%ع.م\ر'ك إ,ن� ق�ر\ص. أ%ب خ'ب.ي\ب�

ب.ط1يء� الن_ض\ج، م.ح\ش'وم' ال4ك1يل
وأ%ك1يل�ك.: الذي ي'ؤ.اك1لك، وال�نثى أ%ك1يلة. التهذيب: يقال فلنة

أ%ك1يلي للمرأة الت ت'ؤ.اكلك. وف حديث النهي عن النكر: فل ينعه ذلك أ%ن
يكون أ%ك1يل%ه وش.ر,يب.ه؛ ال4كيل والش_ر,يب: الذي يصاحبك ف ال4كل

والشرب، فع1يل بعن م'فاعل. وال�ك}ل: ما أ�ك1ل. وف حديث عائشة تصف عمر،
رضي افيفي عنها: وب.ع.ج ال4رض. ف%قاء4ت أ�ك}ل%ها؛ ال4ك}ل، بالضم وسكون
الكاف: اسم الأ}كول، وبالفتح الصدر؛ تريد أ%ن ال4رض ح.ف1ظ%ت الب.ذ}ر

وش.ر,بت ماء4 الطر ث ق%اء4ت\ حي أ%ن\بتت فك%ن.ت عن النبات بالق%يء،
والراد ما فتح افيفي عليه من البلد با أ%غ}ر.ى إ,ليها من اليوش. ويقال: ما

ذ�ق}ت أ%ك%الv، بالفتح، أ%ي طعاماv. وال4ك%ال: ما ي'ؤ\ك%ل. وما ذاق
أ%ك%الv أ%ي ما ي'ؤ\ك%ل. وال�ؤ\ك1ل: ال�ط}ع1م. وف الديث: لعن افيفي آكل



الر>با وم'ؤ\ك1ل%ه، يريد به البائع والشتري؛ ومنه الديث: نى عن
ال�ؤ.اك%لة؛ قال ابن ال4ثي: هو أ%ن يكون للرجل على الرجل دين في'ه\د1ي

إ,ليه شيئاv ليؤ.خ>ره وي'م\سك عن اقتضائه، سي م'ؤ.اك%لة ل4ن كل واحد
منهما ي'ؤ\ك1ل صاحب.ه أ%ي ي'ط}ع1مه.

وال%أ}ك%لة وال%أ}ك�لة: ما أ�ك1ل، ويوصف به فيقال: شاة م.أ}ك%لة
وم.أ}ك�لة. وال%أ}ك�لة: ما ج'عل لل3نسان ل ياس.ب عليه. الوهري:

ال%أ}ك%لة وال%أ}ك�لة الوضع الذي منه ت.أ}ك�ل، يقال: ات_خ.ذت فلناv م.أ}ك%لة
وم.أ}ك�لة.

وال4ك�ولة: الشاة الت ت'ع\ز.ل لل4كل وت'س.م_ن ويكره للمصد>ق
أ%خ\ذ�ها. التهذيب: أ%ك�ولة الراعي الت يكره للم'ص.د>ق أ%ن يأ}خذها هي الت

ي'س.م>نها الراعي، وال4ك1يلة هي الأ}كولة. التهذيب: ويقال أ%ك%لته
العقرب، وأ%ك%ل فلن ع'م\ر.ه إ,ذا أ%فناه، والنار تأ}كل الطب. وأ%ما حديث

عمر، رضي افيفي عنه: د.ع, الرeب.ى والاخ1ض وال4ك�ولة، فإ,نه أ%مر
ال�ص.د>ق بأ%ن ي.ع'د_ على رب الغنم هذه الثلث ول يأ}خذها ف الصدقة ل4نا

خ1يار الال. قال أ%بو عبيد: وال4كولة الت ت'س.م_ن لل4كل، وقال شر:
قال غيه أ%كولة غنم الرجل ال%ص1يe وال%ر,مة والعاق1ر، وقال ابن شيل:

أ%كولة ال%ي> الت ي.ج\ل�بون يأ}كلون ثنها 
(* قوله: الت يلبون

يأكلون ثنها، هكذا ف الصل) الت_ي\س وال%ز\رة والك%ب\ش العظيم الت ليست
بق�ن\وة، وال%ر,مة والشارف الت ليست من ج.وارح الال، قال: وقد تكون

أ%ك1يلةv فيما زعم يونس فيقال: هل غنمك أ%ك�ولة؟ فتقول: ل، إ,ل� شاة
واحدة. يقال: هذه من ال4كولة ول يقال للواحدة هذه أ%ك�ولة. ويقال: ما عنده

مائة أ%كائل وعنده مائة أ%كولة. وقال الفراء: هي أ%ك�ولة الراعي
وأ%ك1يلة السبع الت يأ}كل منها وت'س\ت.ن\قذ منه، وقال أ%بو زيد: هي أ%ك1يلة

الذYئب وهي ف%ريسته، قال: وال4ك�ولة من الغنم خاصة وهي الواحدة إ,ل ما
بلغت، وهي الق%واصي، وهي العاقر وال%ر,م' وال%ص1يe من الذYكارة،

ص1غ.اراv أ%و كباراv؛ قال أ%بو عبيد: الذي يروى ف الديث دع الرeب_ى
والاخ1ض وال4ك1يلة، وإ,نا ال4كيلة الأ}كولة. يقال: هذه أ%ك1يلة ال4سد
والذئب، فأ%ما هذه فإ,نا ال4ك�ولة. وال4ك1يلة: هي الرأ}س الت ت'ن\صب
لل4سد أ%و الذئب أ%و الضبع ي'صاد با، وأ%ما الت ي.ف}ر,سها الس_ب\ع فهي



أ%ك1يلة، وإ,نا دخلته الاء وإ,ن كان بعن مفعولة لغلبة السم عليه.
وأ%ك1يلة السبع وأ%ك1يله: ما أ%كل من الاشية، ونظيه ف%ر,يسة السبع

vك1ل مأ}كول وأ%ك1يل. وآك%ل}ت'ك فلنا�وف%ر,يسه. وال4ك1يل: الأ}كول فيقال لا أ
إ,ذا أ%مكنته منه؛ ولا أ%نشد ال�م.ز_ق قوله:

فإ,ن} كنت' م.أ}كولv، فك�ن\ خي. آكل�،
وإ,ل� ف%أ%د\ر,ك}ن، ول%م_ا أ�م.ز_ق,

فقال النعمان: ل آك�ل�ك ول أ�وك1ل�ك غيي. ويقال: ظ%ل� مال ي'ؤ.ك�ل
وي'ش.ر_ب أ%ي ي.ر\ع.ى كيف شاء. ويقال أ%يضاv: فلن أ%ك�ل مال

وش.ر_به أ%ي أ%طعمه الناس. نوادر ال4عراب: ال4كاو,ل ن'شوز¬ من ال4رض أ%شباه
البال. وأ%كل الب.ه\مة تناول التراب تريد أ%ن تأ}كل 

(* قوله: وأكل
البهمة تناول التراب تريد ان تأكل، هكذا ف الصل) ؛ عن ابن ال4عراب.

وال%أ}ك%لة وال%أ}ك�لة: ال1ية، تقول العرب: المد فيفي الذي أ%غنانا
بالر>سل عن الأ}كلة؛ عن ابن ال4عراب، وهو ال�ك}ل، قال: وهي ال1ية

وإ,نا يتارون ف ال%د\ب.
والكال: مآكل اللوك. وآكال اللوك: مأ}ك%ل�هم وط�ع\م'هم. وال�ك�ل: ما

يعله اللوك مأ}ك%لة. وال�ك}ل: الر>ع\ي أ%يضاv. وف الديث عن عمرو
بن ع.ب\سة: وم.أ}ك�ول ح1م\ي خي من آكلها الأ}كول: الر_ع1ي_ة،

والكلون اللوك جعلوا أ%موال الر_ع1ي_ة لم مأ}ك%لة، أ%راد أ%ن عوام� أ%هل
الي.من خي من ملوكهم، وقيل: أ%راد بأ}كولم من مات منهم فأ%كلتهم ال4رض

أ%ي هم خي من ال4حياء الكلي، وهم الباقون. وآكال ال�ن\د: أ%طماع'هم؛
قال ال4ع\ش.ى:

ج'ن\د'ك التالد' العتيق من الس_ا
دات1، أ%ه\ل الق1باب والكال

وال�ك}ل: الر>زق. وإ,نه لع.ظيم ال�ك}ل ف الدنيا أ%ي عظيم الرزق،
ومنه قيل للميت: انقطع أ�ك}له، وال�ك}ل: الظ من الدنيا كأ%نه ي'ؤ\ك%ل.

أ%بو سعيد: ورجل م'ؤ\ك%ل أ%ي مرزوق؛ وأ%نشد:
من\ه.ر,ت1 ال4ش\داق, ع.ض\ب� م'ؤ\ك%ل،

ف اله1لي واخ\ت1رام, السeب'ل
وفلن ذو أ�ك}ل إ,ذا كان ذا ح.ظð من الدنيا ورزق واسع. وآك%ل}ت بي



القوام أ%ي ح.ر_ش\ت وأ%فسدت. وال�كل: الث�م.ر. ويقال: أ�ك}ل بستان,ك
دائم، وأ�ك}له ثره. وف الصحاح: وال�ك}ل ثر النخل والشجر. وك�ل© ما

:�ي'ؤ\كل، فهو أ�ك}ل. وف التنزيل العزيز: أ�ك�لها دائم. وآك%ل%ت1 الشجرة
أ%ط}ع.م.ت\، وآك%ل% النخل� والزرع' وكل© شيء إ,ذا أ%ط}ع.م. وأ�ك�ل الشجرة1:

ج.ن.اها. وف التنزيل العزيز: تؤت أ�ك�ل%ها ك�ل� ح1ي بإ,ذن رب>ها،
وفيه: ذ%وات.ي\ أ�ك�ل� خ.م\ط{؛ أ%ي ج.نÝى خط{. ورجل ذو أ�ك}ل أ%ي ر.أ}ي

وعقل وح.ص.اف%ة. وثوب ذو أ�ك}ل: ق%و,يÒ ص.ف1يق ك%ث1ي الغ.ز\ل. وقال
أ%عراب: أ�ريد ثوباv له أ�ك}ل أ%ي نفس وقو�ة؛ وقرطاس ذو أ�ك}ل.

ويقال للعصا الد�دة: آكلة اللحم تشبيهاv بالسكي. وف حديث عمر، رضي
افيفي عنه: وافيفي 3 لي.ض\رب.ن_ أ%حدك�م أ%خاه بثل آك1لة اللحم ث يرى

أ%ن ل أ�ق1يد'ه، وافيفي ل�ق1يد.ن_ه' منه؛ قال أ%بو عبيد: قال العجاج
أ%راد بآكلة اللحم عصا مد�دة؛ قال: وقال ال�موي ال4صل ف هذا أ%نا السكي

وإ,نا شبهت العصا الد�دة با؛ وقال شر: قيل ف آكلة اللحم إ,نا
الس>ي.اط، ش.ب_هها بالنار ل4ن آثارها كآثارها. وكثرت الكلة ف بلد بن

فلن أ%ي الراعية.
وال1ئ}ك%لة من الب,ر.ام: الصغية� الت ي.س\ت.خ1ف©ها اليe أ%ن

يطبخوا اللحم فيها والعصيدة، وقال اللحيان: كل ما أ�ك1ل فيه فهو م1ئ}ك%لة؛
وال1ئ}كلة: ضرب من ال4قداح وهو نو¬ ما يؤكل فيه، والمع الآكل؛ وف

الصحاح: ال1ئ}ك%لة الص>حاف الت يستخفe الي أ%ن يطبخوا فيها اللحم
والعصيدة.

وأ%ك1ل الشيء� وأ}ت.ك%ل% وت.أ%ك�ل: أ%كل بعض'ه بعضاv، والسم ال�كال
وال3كال؛ وقول العدي:
س.أ%ل%ت\ن عن أ�ناس� ه.ل%كوا،

شر,ب. الد_ه\ر' عليهم وأ%ك%ل
قال أ%بو عمرو: يقول م.ر_ عليهم، وهو م.ث%ل، وقال غيه: معناه ش.ر,ب
الناس' ب.ع\د.هم وأ%ك%لوا. وال4ك1لة، مقصور: داء يقع ف العضو في.أ}ت.ك1ل

منه. وت.أ%ك�ل% الرجل� وأ}ت.ك%ل%: غض1ب وهاج وكاد بعضه يأ}كل بعضاv؛ قال
ال4عشى:

:vك%ة�أ%ب\ل1غ} ي.زيد. ب.ن ش.ي\ب.ان م.أ}ل
أ%با ث�ب.ي\ت{، أ%م.ا ت.ن\ف%كe تأ}ت.ك1ل؟



وقال يعقوب: إ,نا هو ت.أ}ت.ل1ك' فقلب. التهذيب: والنار إ,ذا اشتد�
ال}تهاب'ها كأ%نا يأ}كل بعضها بعضاv، يقال: ائتكلت النار. والرجل إ,ذا اشتد

غضبه ي.أ}ت.ك1ل؛ يقال: فلن ي.أ}ت.ك1ل من الغضب أ%ي يترق وي.ت.و.ه_ج.
ويقال: أ%ك%ل%ت1 النار' الطب. وآك%ل}ت'ها أ%نا أ%ي أ%طعمتها إ,ياه.

والتأ%ك©ل: شدة بريق الكحل إ,ذا كس3ر أ%و الص_ب,ر, أ%و الفضة والسيف1
والب.ر\ق,؛ قال أ%وس بن حجر:

على م1ث}ل م1س\حاة الل©ج.ي, ت.أ%ك©ل
(* قوله «على مثل مسحاة إل» هو عجز بيت صدره كما ف شرح القاموس:

إذا سل من غمد تأكل اثره)
وقال اللحيان: ائت.ك%ل السيف اضطرب. وتأ%ك�ل السيف ت.أ%ك©لv إ,ذا ما

ت.و.ه_ج من الد_ة؛ وقال أ%وس بن حجر:
وأ%ب\ي.ض. ص'ول1يìا، كأ%ن� غ1ر.ار.ه
ت.لgل�ؤ' ب.ر\ق� ف ح.ب,ي¼ð ت.أ%ك�ل

،v؛ قال ابن بري صواب إ,نشاده: وأ%بيض هندي�اvوأ%نشده الوهري أ%يضا
ل4ن السيوف تنسب إ,ل الند وتنسب الدeروع إ,ل ص'ول؛ وقبل البيت:

وأ%م\ل%س. ص'ول1يìا، ك%ن,ه\ي, ق%ر.ارة{،
أ%ح.س_ ب,قاع� ن.ف}خ. ر,يح� فأ%ح\ف%ل

وت.أ%ك�ل الس_ي\ف' ت.أ%ك©لv وتأ%ك�ل البق' ت.أ%ك©لv إ,ذا
تلgل4. وف أ%سنانه أ%ك%لD أ%ي أ%نا م'تأ%كYلة. وقال أ%بو زيد: ف ال4سنان

القادح'، وهو أ%ن ت.ت.أ%ك�ل% ال4سنان�. يقال: ق�د1ح. ف س1ن>ه.
الوهري: يقال أ%ك1ل%ت\ أ%سنانه من الك1ب.ر إ,ذا اح\ت.ك�ت فذهبت. وف أ%سنانه

أ%ك%لD، بالتحريك، أ%ي أ%نا مؤ\تك1لة، وقد ائ}ت.ك%ل%ت\ أ%سنان'ه
وتأ%ك�لت. وال3ك}ل%ة� وال�كال: ال1ك�ة والرب أ%ي�اv كانت. وقد أ%ك%لن
vمن ال�كال، على ف%ع1لة، وإ,ك}ل%ة ،vرأ}سي. وإ,نه لي.ج,د' ف جسمه أ%ك1ل%ة

وأ�كالv أ%ي حكة. ال4صمعي والكسائي: وجدت ف جسدي أ�ك%الv أ%ي حكة.
قال ال4زهري: وسعت بعض العرب يقول: ج,ل}دي يأ}ك�ل�ن إ,ذا وجد حكة، ول

يقال ج,ل}دي ي.ح'ك©ن.
والك%ال: ساد.ة� ال4حياء الذين يأ}خذون ال1ر\باع. وغيه. وال%أ}ك%ل:

الك%س\ب.
وف الديث: أ�م1ر\ت بقربة ت.أ}ك�ل الق�ر.ى؛ هي الدينة، أ%ي ي.غ\ل1ب



أ%هل�ها وهم ال4نصار بال3سلم على غيها من الق�ر.ى، وينصر ال� دين.ه
بأ%هلها ويفتح القرى عليهم وي'غ.ن>مهم إ,ياها فيأ}كلونا. وأ%ك1ل%ت1

الناقة� ت.أ}ك%ل أ%ك%لv إ,ذا نبت و.ب.ر' ج.نينها ف بطنها فوجدت لذلك أ%ذى
وح1ك�ة ف بطنها؛ وناقة أ%ك1لة، على ف%ع1لة، إ,ذا وجدت أ%لاv ف بطنها

من ذلك. الوهري: أ%ك1ل%ت الناقة� أ%كالv مثل س.م1ع س.م.اعاv، وبا
أ�ك%ال، بالضم، إ,ذا أ%ش\ع.ر. و.ل%د'ها ف بطنها فحك�ها ذلك

وت.أ%ذ�ت\.وال�ك}لة وال3ك}لة، بالضم والكسر: الغيبة. وإ,نه لذو أ�ك}لة للناس
وإ,ك}لة وأ%ك}لة أ%ي غيبة لم يغتابم؛ الفتح عن كراع. وآك%ل% بينهم

وأ%ك�ل: حل بعضهم على بعض كأ%نه من قوله تعال: أ%يب أ%حدكم أ%ن يأ}كل لم
أ%خيه ميتاv؛ وقال أ%بو نصر ف قوله:

أ%با ث�ب.ي\ت{، أ%ما ت.ن\ف%كe تأ}ت.ك1ل
معناه تأ}كل لومنا وتغتابنا، وهو ت.ف}ت.ع1ل من ال4كل.

@ألل: ال4ل©: السرعة، وال4ل© ال3سراع. وأ%ل� ف سيه ومشيه ي.ؤ'ل©
وي.ئ1ل© أ%ل¾ إ,ذا أ%سرع واه\ت.ز_؛ فأ%ما قوله أ%نشده ابن جن:

وإ,ذ} أ%ؤ'ل© ال%ش\ي. أ%ل¾ أ%ل�
قال ابن سيده: إ,ما أ%ن يكون أ%راد أ%ؤ'ل© ف الشي فحذف وأ%وصل، وإ,ما

أ%ن يكون أ%ؤ'ل© متعدياv ف موضعه بغي حرف جر. وفرس م1ئ%ل� أ%ي سريع.
وقد أ%ل� ي.ؤ'ل© أ%ل¾: بعن أ%سرع؛ قال أ%بو الضر اليبوعي يدح

عبد اللك بن مروان وكان أ%جرى م'ه\راv ف%س.ب.ق:
م'ه\ر. أ%ب ال%ب\حاب, ل ت.ش.لYي،

Yل� من ذي أ%لððبار.ك. فيك. ا
أ%ي من فرس ذي سرعة. وأ%ل� الفرس' ي.ئ1ل© أ%ل¾: اضطرب. وأ%ل� لون'ه

ي.ؤ'ل© أ%ل¾ وأ%ل1يلv إ,ذا صفا وبر.ق.، وال4ل© صفاء اللون. وأ%ل�
الشيء� ي.ؤ'ل© وي.ئ1ل©؛ ال4خية عن ابن دريد، أ%ل¾: برق. وأ%ل�ت\

فرائص'ه ت.ئ1ل©: لعت ف ع.د\و؛ قال:
حت ر.م.ي\ت با ي.ئ1ل© ف%ر,يص'ها،
وكأ%ن� ص.ه\و.ت.ها م.د.اك' ر'خ.ام

وأ%نشد ال4زهري ل4ب د'واد{ يصف الفرس والوحش:
فل%ه.ز\ت'ه'ن_ با ي.ؤ'ل© ف%ر,يص'ها

من ل%م\ع, راي.ت1نا، وه'ن_ غ%و.ادي



وال4ل�ة: ال%ر\بة العظيمة الن_ص\ل، سيت بذلك لبيقها ول%م.عانا،
وفر.ق بعضهم بي ال4ل�ة وال%ر\بة فقال: ال4ل�ة كلها حديدة، وال%ر\بة

بعضها خشب وبعضها حديد، والمع أ%لê، بالفتح، وإ,للD؛ وأ%ل1يل�ها:
ل%م.عانا. وال4ل©: مصدر أ%ل�ه يؤ'ل©ه أ%ل¾ طعنه بال4ل�ة. الوهري:
ال4ل©، بالفتح، جع أ%ل�ة وهي ال%ر\بة ف نصلها ع1ر.ض¬؛ قال

ال4عشى:ت.د.ار.ك%ه ف م'ن\ص1ل, ال4لY بعد.ما
م.ضى غي. د.أ}د.اء�، وقد كاد ي.ع\ط%ب

ويمع أ%يضاv على إ,لل� مثل ج.ف}ن.ة وج,ف%ان. وال4ل�ة: الس>لح
وجيع أ%داة الرب. ويقال: ما ل%ه أ�ل� وغ�ل�؛ قال ابن بري: أ�ل� د'فع ف

قفاه، وغ�ل� أ%ي ج'ن_.
وال1ئ%ل©: الق%ر\ن� الذي ي'ط}ع.ن' به، وكانوا ف الاهلية يتخذون

أ%س1ن_ة من قرون البقر الوحشي. التهذيب: وال1ئ%ل�ن1 الق%ر\نان1؛ قال رؤبة
يصف الثور:

إ,ذا م1ئ%ل¾ ق%ر\ن,ه ت.ز.ع\ز.عا
قال أ%بو عمرو: ال1ئ%ل© ح.دe ر.و\قه وهو مأ}خوذ من ال4ل�ة وهي

ال%ر\بة.
والت_أ}ليل: التحديد والتحريف. وأ�ذن م'ؤ.ل�لة: مد�دة منصوبة

م'ل%ط�فة. وإ,نه ل�ؤ.ل�ل الوجه أ%ي ح.س.نه س.ه\له؛ عن اللحيان، كأ%نه قد
أ�لYل.

وأ%ل%ل الس>كي والكتف1 وكل شيء ع.ريض: و.ج\ه.اه. وقيل: أ%ل%ل الكتف
الل�حمتان التطابقتان بينهما ف%ج\وة على وجه الكتف، فإ,ذا ق�شرت

إ,حداها عن ال�خرى سال من بينهما ماء، وها ال4ل%لن. وحكى ال4صمعي عن
عيسىب أ%ب إ,سحق أ%نه قال: قالت امرأ%ة من العرب لبنتها ل ت'ه\د1ي إ,ل

ض.ر_ت1ك الكتف. فإ,ن الاء4 ي.ج\ري بي أ%ل%ل%ي\ها أ%ي أ%ه\دي ش.رìا
منها؛ قال أ%بو منصور: وإ,حدى هاتي الل�حمتي الرeق�ى وهي كالشحمة

البيضاء تكون ف م.ر\ج,ع الك%ت1ف، وعليها أ�خرى مثل�ها تسمى الأ}ت.ى.
التهذيب: وال4ل%ل� وال4ل%لن1 و.ج\ها الس>كي وو.ج\ها كل شيء ع.ر,يض.

وأ%ل�لت الشيء4 ت.أ}ليلv أ%ي حد�دت ط%ر.فه؛ ومنه قول ط%ر.فة
بن العبد يصف أ�ذن ناقته بال1د_ة والنتصاب:

م'ؤ.ل�لتان1 ي'ع\ر.ف الع1ت\ق' فيهما،



ك%س.ام1ع.ت.ي\ شاة{ ب.و\م.ل% م'ف}ر.د1
الفراء: ال�ل�ة الراع1ية البعيدة ال%ر\ع.ى من الرeعاة. وال3ل9ة:

القرابة. وروي عن النب،
صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ع.ج,ب. ربكم من إ,لYكم وق�نوط1كم وسرعة

إ,جابته إ,ياكم؛ قال أ%بو عبيد: الدثون رووه من إ,لYكم، بكسر ال4لف،
والفوظ عندنا من أ%لYكم، بالفتح، وهو أ%شبه بالصادر كأ%نه أ%راد من

شدة قنوطكم، ويوز أ%ن يكون من قولك أ%ل� يئ1ل© أ%ل¾ وأ%ل%ل%
وأ%ل1يل%، وهو أ%ن يرفع الرجل صوته بالدعاء وي.ج\أ%ر؛ وقال الكميت يصف

رجلv:وأ%نت. ما أ%نت.، ف غ%ب\راء4 م'ظ}ل1مة{،
إ,ذا د.ع.ت\ أ%ل%ل%ي\ها الكاع1ب' الف�ض'ل

قال: وقد يكون أ%ل%ل%يها أ%نه يريد ال4ل%ل الصدر ث ث%ن�اه وهو نادر
كأ%نه يريد صوتاv بعد صوت، ويكون قوله أ%ل%ل%ي\ها أ%ن يريد حكاية أ%صوات

النساء بالن_ب.طية إ,ذا ص.ر.خ\ن.؛ قال ابن بري: قوله ف غباء ف موضع
نصب على الال، والعامل ف الال ما ف قوله ما أ%نت من معن التعظيم كأ%نه

قال ع.ظ�م\ت. حالv ف غ%ب\راء. وال4ل©: الص>ي.اح'. ابن سيده:
وال4ل%ل� وال4ل1يل� وال4ل1يلة وال4ل1يلة وال4ل%لن� كله ال4ني، وقيل:

ع.ل%ز' ال�م_ى. التهذيب: ال4ل1يل ال4ني؛ قال الشاعر:
أ%ما تران أ%شتكي ال4ل1يل

أ%بو عمرو: يقال له الو.ي\ل وال4ل1يل، وال4ليل ال4ني؛ وأ%نشد لبن
م.ي�ادة:

وق�ول لا: ما ت.أ}م'رين. بوامق�،
له ب.ع\د. ن.و\مات1 الع'ي'ون1 أ%ل1يل�؟

أ%ي ت.و.جeع وأ%ني؛ وقد أ%ل� ي.ئ1ل© أ%ل¾ وأ%ل1يلv. قال ابن بري:
فسر الشيبان ال4ل1يل بال%ني؛ وأ%نشد الر�ار:

،ð¼ل©هن_ ك%ذ%ات1 ب.و�د.ن.و\ن%، فك
إ,ذا ح'ش1ي.ت س.م1ع\ت. لا أ%ل1يل

وقد أ%ل� يئ1ل© وأ%ل� يؤ'ل© أ%ل¾ وأ%ل%لv وأ%ل1يلv: رفع صوته
بالدعاء. وف حديث عائشة: أ%ن امرأ%ة سأ%لت عن الرأ%ة ت.ح\ت.ل1م فقالت لا

عائشة: ت.ر,ب.ت\ ي.د.اك وأ%ل�ت\ وهل ترى الرأ%ة ذلك؟ أ%ل�ت\ أ%ي
صاحت لا أ%صابا من شد�ة هذا الكلم، ويروى بضم المزة مع تشديد اللم، أ%ي



ط�ع1ن.ت بالل�ة وهي ال%ر\بة؛ قال ابن ال4ثي: وفيه ب'عد ل4نه ل
يلئم لفظ الديث. وال4ل1يل� وال4ل1يلة: الث©ك}ل�؛ قال الشاعر:

ف%ل1ي. ال4ل1يلة�، إ,ن ق%ت.ل}ت' خ'ؤ'ولت،
ول1ي. ال4ل1يل%ة إ,ن} ه'م' ل ي'ق}ت.لوا

وقال آخر:
يا أ%يها الذYئ}ب'، لك ال4ل1يل،

هل لك ف باع� كما تقول؟
(* قوله «ف باع» كذا ف الصل، وف شرح القاموس: ف راع، بالراء).

قال: معناه ث%ك1لتك أ�مeك هل لك ف باع كما ت'ح1بe؛ قال الك�م.يت:
وض1ياء� ال�م'ور ف كل خ.ط}ب�،

قيل لل�م_هات1 منه ال4ل1يل
:vأ%ي بكاء وصياح من ال4ل%ل1ي>؛ وقال الكميت' أ%يضا

بض.ر\ب� ي'ت\ب,ع' ال4ل%ل1ي� منه
ف%تاة ال%ي>، و.س\ط%ه'م'، الر_ن,ينا

وال4ل©، بالفتح: السeر\عة� والبيق ورفع الصوت، وجع أ%ل�ة
للح.ر\بة. وال4ل1يل�: ص.ل1يل� ال%ص.ى، وقيل: هو صليل ال%ج.ر أ%يìا كان؛

ال�ول عن ثعلب. وال4ل1يل: خ.ر,ير' الاء3. وأ%ل1يل� الاء3: خ.ر,ير'ه
وق%س3يب'ه. وأ%ل1ل% الس>قاء، بالكسر، أ%ي تغيت ريه، وهذا أ%حد ما جاء

بإ,ظهار التضعيف. التهذيب: قال عبد
الوهاب أ%ل� فلن فأ%طال السأ%لة إ,ذا سأ%ل، وقد أ%طال ال4ل� إ,ذا

أ%طال السؤ.ال؛ وقول بعض الرeج�از:
ق%ام. إ,ل ح.م\راء4 كالطYر\بال،
ف%ه.م_ بالص_ح\ن بل ائت1لل،

غ%مامةv ت.ر\ع'د' من د.لل
يقول: ه.م_ اللب.ن ف الص_حن وهو الق%د.ح، ومعن ه.م_ ح.ل%ب، وقوله
بل ائتلل أ%ي بل رفق ول ح'س\ن ت.أ%ت¼ للح.ل}ب، ون.ص.ب الغ.مامة%

ب,ه.م_ فش.ب_ه ح.لب اللب بسحابة ت'م\ط1ر.
التهذيب: اللحيان: ف أ%سنانه ي.ل%لD وأ%ل%لD، وهو أ%ن ت'ق}بل ال4سنان

على باطن الفم. وأ%ل1ل%ت\ أ%سنان'ه أ%يضاv: فسدت. وحكى ابن بري: رجل
م1ئ%لê يقع ف الناس.



وال3ل©: ال1ل}ف والع.ه\د. وبه فس_ر أ%بو عبيدة قوله تعال: ل
ي.ر\ق�بون ف مؤمن إ,لð ول ذمة. وف حديث أ�م زرع: و.ف1يe ال3لY كر,ي'

ال1لY؛ أ%رادت أ%نا و.ف1ي_ة العهد، وإ,نا ذ�كYر ل4نه إ,نا ذ�ه1ب.
به إ,ل معن التشبيه أ%ي هي مثل الرجل الو.فY العهد. وال3ل©:

القرابة. وف حديث علي، عليه السلم: يون الع.ه\د ويقطع ال3ل�؛ قال ابن
دريد: وقد خ.ف�ف%ت العرب ال3ل�؛ قال ال4عشى:

أ%بيض ل ي.ر\ه.ب ال�زال%، ول
ي.ق}طع' ر'ح\ماv، ول ي.خ'ون إ,ل�

قال أ%بو سعيد السياف: ف هذا البيت وجه آخر وهو أ%ن يكون إ,ل� ف
معن ن,ع\مة، وهو واحد آلء ال، فإ,ن كان ذلك فليس من هذا الباب،

وسيأ}ت ذكره ف موضعه. وال3ل©: القرابة؛ قال ح.س�ان
بن ثابت:

ل%ع.م\ر'ك إ,ن� إ,ل�ك، من ق�ر.ي\ش،
كإ,لY الس_ق}ب, من ر.أ}ل, الن_ع.ام

وقال ماهد والشعب: ل يرقبون ف مؤمن إ,لð ول ذمة، قيل: ال3ل©
العهد، والذمة ما ي'ت.ذ%م_م به؛ وقال الفراء: ال3ل© القرابة، والذYمة

الع.هد، وقيل: هو من أ%ساء ال عز وجل، قال: وهذا ليس بالوجه ل4ن
أ%ساء ال تعال معروفة كما جاءت ف القرآن وتليت ف ال4خبار. قال: ول

نسمع الداعي يقول ف الدعاء يا إ,ل© كما يقول يا ال ويا رحن ويا رحيم يا
مؤمن يا مهيمن، قال: وحقيقة� ال3لY على ما توجبه اللغة تديد' الشيء،

فمن ذلك ال4ل�ة ال%ر\بة ل4نا مد�دة، ومن ذلك أ�ذن م'ؤل�لة إ,ذا
كانت مددة، فال3ل© يرج ف جيع ما فسر من العهد والقرابة وال1و.ار،

على هذا إ,ذا قلت ف العهد بينها ال3ل©، فتأ}ويله أ%نما قد حد�دا ف
أ%خذ العهد، وإ,ذا قلت ف ال1و.ار بينهما إ,لê، فتأ}ويله ج,و.ار ياد�
ال3نسان، وإ,ذا قلته ف القرابة فتأ}ويله القرابة الت ت'حاد� ال3نسان.

وال3ل©: الار. ابن سيده: وال3ل© ال عز وجل، بالكسر. وف حديث أ%ب
بكر، رضي ال عنه، لا تلي عليه س.ج\ع م'س.ي\ل1مة: إ,ن� هذا ل%ش.ي\ء# ما

جاء من إ,ل9 ول بر¼ð ف%أ%ي\ن ذ�ه1ب بكم، أ%ي من ربوبية؛ وقيل:
ال3ل© ال4صل اليد، أ%ي ل ي.جئ من ال4صل الذي جاء منه القرآن، وقيل:

ال3ل© الن_س.ب والقرابة فيكون العن إ,ن هذا كلم غي صادر من مناسبة



الق وال3دلء بسبب بينه وبي الص�د>يق. وف حديث ل%قيط: أ�نبئك بثل ذلك
ف إ,لY ال أ%ي ف ربوبيته وإ,ل%هيته وقدرته، ويوز أ%ن يكون ف عهد

ال من ال3لY العهد1. التهذيب: جاء ف التفسي أ%ن يعقوب بن إ,سحق، على
نبينا وعليهما الصلة والسلم، كان شديداv فجاءه م.ل%ك فقال: صار,ع\ن،

فصارعه يعقوب، فقال له اللك: إ,س\ر.إ,ل9، وإ,ل9 اسم من أ%ساء ال عز
وجل ب,ل�غ.تهم وإ,س\ر شدة، وسي يعقوب إ,س\ر.إ,ل9 بذلك ولا ع'ر>ب قيل

إ,سرائيل؛ قال ابن الكلب: كل اسم ف العرب آخره إ,ل9 أ%و إ,يل فهو مضاف
إ,ل ال عز وجل ك%ش'ر.ح\ب,يل وش.ر.احيل وش1ه\م1يل، وهو كقولك عبدال

وعبيدال، وهذا ليس بقوي� إ,ذ لو كان كذلك لصرف جبيل وما أ%شبهه.
وال3ل©: الربوبية.

وال�ل©، بالضم: ال4و�ل ف بعض اللغات وليس من لفظ ال4و�ل؛ قال امرؤ
القيس:

ل1م.ن\ ز'ح\لوق%ةD ز'ل©،
با الع.ي\نان ت.ن\هل©

ينادي الخ1ر. ال�ل©:
أ%ل ح'ل©وا، أ%ل ح'ل9وا

وإ,ن شئت قلت: إ,نا أ%راد ال4و_ل فب.ن.ى من الكلمة على م1ثال ف�ع\ل
فقال و'ل9، ث ه.م.ز. الواو ل4نا مضمومة غي أ%نا ل نسمعهم قالوا و'ل9،

قال الفضل ف قول امرئ القيس أ%ل ح'ل©وا، قال: هذا معن ل�ع\بة
للصبيان يتمعون فيأ}خذون خشبة فيضعونا على ق%و\ز� من رمل، ث يلس على أ%حد

ط%ر.فيها جاعة وعلى الخر جاعة، فأ%يe الماعتي كانت أ%رزن ارتفعت
ال�خرى، فينادون أ%صحاب الطرف الخر أ%ل ح'ل©وا أ%ي خففوا عن عددكم حت

نساويكم ف التعديل، قال: وهذه الت تسميها العرب الد_و\د.اة%
والزeح\لوقة، قال: تسمى أ�ر\جوحة الضر الطو�حة.

التهذيب: ال4ل1يلة الدeب.ي\لة، وال4ل%لة ال%و\د.ج الصغي، وال3ل©
ال1قد. ابن سيده: وهو الض_لل بن' ال4لل بن الت_لل؛ وأ%نشد:

،vأ%صبحت. ت.ن\ه.ض' ف ض.لل1ك ساد1را
إ,ن الض_لل اب\ن' ال4لل، ف%أ%ق}ص1ر

وإ,للD وأ%للD: جبل بكة؛ قال النابغة:
ب'ص\ط%ح.بات{ من ل%ص.اف وث%ب\ر.ة{



ي.ز'ر\ن% أ%للv، س.ي\ر'هن� الت_داف�ع'
وال4لل�، بالفتح: جبل بعرفات. قال ابن جن: قال ابن حبيب ال3ل©

ح.ب\ل من رمل به يقف الناس من عرفات عن يي ال3مام. وف الديث ذكر إ,لل�،
بكسر المزة وتفيف اللم ال�ول، ج.ب.ل عن يي ال3مام بعرفة.

،vوإ,ل حرف استثناء وهي الناصبة ف قولك جاءن القوم إ,ل� زيدا
ل4نا نائبة عن أ%ستثن وعن ل أ%عن؛ هذا قول أ%ب العباس البد؛ وقال ابن

جن: هذا مردود عندنا لا ف ذلك من تدافع ال4مرين ال3عمال البقي حكم
الفعل والنصراف عنه إ,ل الرف الختص به القول.

قال ابن سيده: ومن خفيف هذا الباب أ�ولو بعن ذ%وو ل ي'ف}رد له واحد
ول يتكلم به إ,ل مضافاv، كقولك أ�ولو بأ}س شديد وأ�ولو كرم، كأ%ن واحد

أ�لD، والواو للجمع، أ%ل ترى أ%نا تكون ف الرفع واواv وف النصب
والرياء؟ وقوله عز وجل: وأ�ول ال4مر منكم؛ قال أ%بو إ,سحق: هم أ%صحاب

النب،صلى ال عليه وسلم، ومن اتبعهم من أ%هل العلم، وقد قيل: إ,نم ال�مراء،
وال�مراء إ,ذا كانوا أ�ول علم ودين وآخذين با يقوله أ%هل العلم

فطاعتهم فريضة، وجلة أ�ول ال4مر من السلمي من يقوم بشأ}نم ف أ%مر دينهم
وجيع ما أ%د�ى إ,ل صلحهم.

@أمل: ال4م.ل وال4م\ل وال3م\ل: الر_جاء؛ ال4خية عن ابن جن، والمع
آمال. وأ%م.ل}ت'ه آم'له وقد أ%م.ل%ه يأ}م'له أ%م\لv؛ الصدر عن ابن

جن، وأ%م_له ت.أ}ميلv، ويقال أ%م.ل خ.ي\ر.ه يأ}م'له أ%م\لv، وما أ%طول
إ,م\لته، من ال4م.ل أ%ي أ%م.له، وإ,نه ل%طويل� ال3م\لة أ%ي التأ}ميل؛ عن

اللحيان، مثل ال1لسة والر>كبة.
والت_أ%مeل�: الت_ث%بeت. وتأ%م_لت الشيء4 أ%ي نظرت إ,ليه

م'ستث}ب,تاv له. وت.أ%م�ل الرجل�: ت.ث%ب_ت ف ال4مر والنظر.
وال4ميل� على ف%عيل: ح.ب\لD من الرمل معتزل عن معظمه على تقدير م1يل؛

وأ%نشد:
كالب.ر\ق ي.ج\تاز أ%م1يلv أ%ع\ر.فا

قال ابن سيده: ال4م1يل ح.ب\ل من الرمل يكون ع.ر\ضه نواv من م1يل،
وقيل: يكون عرضه م1يلv وطوله مسية يوم، وقيل مسية يومي، وقيل عرضه نصف

يوم، وقيل ال4م1يل ما ارتفع من الرمل من غي أ%ن يد�. الوهري: ال4ميل
اسم موضع أ%يضاv، قال ابن بري: ومنه قول الفرزدق:



وه'م' على ه.د.ب, ال4م1يل ت.داركوا
ن.ع.ماv، ت'ش.ل© إ,ل الر_ئيس وت'ع\ك%ل

(* قوله «وهم على هدب الميل» الذي ف العجم: على صدف الميل).
قال أ%بو منصور: وليس قول من زعم أ%نم أ%رادوا بال4م1يل, من الرمل

ال4م\ي.ل% ف%خ'فYف بشيء؛ قال: ول يعلم من كلمهم ما يشبه هذا، وجع
ال4م1يل, ما ارتفع من الرمل: أ�م'ل؛ قال سيبويه: ل ي'ك%س_ر على غي

ذلك.وأ%م'ول: موضع؛ قال الذل:
ر,جال� بن ز'ب.ي\د{ غ%ي_ب.ت\هم

�ج,بال� أ%م'ول%، لس'ق1ي.ت\ أ%م'ول
ابن ال4عراب: ال4م.لة أ%عوان الرجل، واحدهم آمل.

@أهل: ال4ه\ل: أ%هل الرجل وأ%ه\ل� الدار، وكذلك ال4ه\لة؛ قال أ%بو
الط�م.حان:

وأ%ه\لة1 و'د¼ð ت.ب.ر_يت' و'د_هم،
وأ%ب\ل%ي\ت'هم ف المد ج'ه\دي ون.ائلي

ابن سيده: أ%ه\ل الرجل ع.ش1يت'ه وذ%و'و ق�ر\باه، والمع أ%ه\لون
وآه.الD وأ%ه.ال� وأ%ه\لت وأ%ه.لت؛ قال ال�خ.ب_ل السعدي:

وه'م\ أ%ه.لت¬ ح.و\ل% ق%ي\س, بن, عاصم،
إ,ذا أ%د\ل%جوا بالل�يل ي.د\ع'ون% ك%و\ث%را

وأ%نشد الوهري:
وب.ل}د.ة{ ما ال3ن\س' من آهال1ها،
ت.ر.ى ب,ها الع.و\ه.ق. من و,ئال�ها

و,ثال�ها: جع وائل كقائم وق1يام؛ ويروى البيت:
وب.ل}د.ة{ ي.س\ت.نe حازي آل1ها

قال سيبويه: وقالوا أ%ه\لت، فخففوا، ش.ب_هوها بصع\بات حيث كان أ%هل
مذك�راv تدخله الواو والنون، فلما جاء مؤنثه كمؤنث ص.ع\ب ف�عل به كما فعل
بؤنث ص.ع\ب؛ قال ابن بري: وشاهد ال4ه\ل فيما ح.كى أ%بو القاسم الزجاجي

أ%ن ح.ك1يم
بن م'ع.ي_ة الر_ب.عي كان ي'ف%ض>ل الف%ر.ز\دق على ج.رير، فه.ج.ا جرير

حكيماv فانتصر له كنان
بن ربيعة أ%و أ%خوه ربعي



:vبن ربيعة، فقال يهجو جريرا
غ%ض1ب\ت. علينا أ%ن ع.لك ابن غالب،

فه.ل� على ج.د_ي\ك، ف ذاك، ت.غ\ض.ب'؟
ها، حي. ي.س\ع.ى ال%ر\ء� م.س\عاة% أ%ه\ل1ه1،

أ%ناخ.ا فش.د_اك الع1قال ال�ؤ.ر_ب'
(* قوله: شداك العقال؛ اراد: بالعقال، فنصب بنزع الافض، وورد مؤرب، ف

الصل، مضموماv، وحقه النصب لنه صفة لعقال، ففي البيت إذاv إقواء).
وما ي'ج\ع.ل الب.ح\ر' ال1ض.مe، إ,ذا طما،

ك%ج'د¼ð ظ%ن'ون{، ماؤ'ه ي'ت.رق�ب'
أ%ل%س\ت. ك�ل}يبيìا لل4م, و.الد{،

وأ%ل4م, أ�م¼ð ف%ر_ج.ت\ بك أ%و أ%ب'؟
وحكى سيبويه ف جع أ%ه\ل: أ%ه\ل�ون، وسئل الليل: ل سكنوا الاء ول
ير�كوها كما حركوا أ%ر.ض1ي؟ فقال: ل4ن ال4هل مذكر، قيل: فلم قالوا

أ%ه.لت؟ قال: شبهوها بأ%ر.ضات، وأ%نشد بيت الخبل السعدي، قال: ومن العرب
من يقول أ%ه\لت على القياس. وال4ه.ال: جع المع وجاءت الياء الت ف

�أ%هال من الياء الت ف ال4ه\لي. وف الديث: أ%ه\ل القرآن هم أ%ه\ل
ال وخاص_ته أ%ي ح.ف%ظة القرآن العاملون به هم أ%ولياء ال والختصون

به اختصاص. أ%ه\ل, ال3نسان به. وف حديث أ%ب بكر ف استخلفه عمر: أ%قول
له، إ,ذا ل%ق1يت'ه، اس\تعملت' عليهم خ.ي\ر. أ%ه\ل1ك.؛ يريد خي

الهاجرين وكانوا يسمeون أ%ه\ل% مكة أ%هل ال تعظيماv لم كما يقال بيت ال،
ويوز أ%ن يكون أ%راد أ%هل بيت ال ل4نم كانوا س'ك�ان بيت ال. وف

حديث أ�م سلمة: ليس بك1 على أ%ه\لك1 ه.و.انD؛ أ%راد بال4هل ن.ف}س.ه، عليه
السلم، أ%ي ل ي.ع\ل%ق بك1 ول ي'صيبك1 ه.و.انD عليهم.

وات_ه.ل الرجل�: اتذ أ%ه\لv؛ قال:
ف د.ار.ة{ ت'ق}س.م' ال4ز\واد' ب.ي\ن.هم،
كأ%ن_ما أ%ه\ل�نا منها الذي ات_ه.ل

كذا أ%نشده بقلب الياء تاء ث إ,دغامها ف التاء الثانية، كما حكي من
قولم ات_م.ن\ته، وإل فحكمه المزة أ%و التخفيف القياسي أ%ي كأ%ن أ%هلنا

أ%هل�ه عنده أ%ي م1ثل�هم فيما يراه لم من الق. وأ%ه\ل� الذهب: م.ن\
ي.دين به. وأ%ه\ل� ال3سلم: م.ن ي.د1ين به. وأ%ه\ل� ال4مر: و'لت'ه.



وأ%ه\ل� البيت: س'ك�انه. وأ%هل الرجل: أ%خ.صe الناس به. وأ%ه\ل� بيت
النب،صلى ال عليه وسلم: أ%زواج'ه وب.ناته وص1ه\ر'ه، أ%عن عليìا، عليه

السلم، وقيل: نساء النب،صلى ال عليه وسلم، والرجال الذين هم آله. وف
التنزيل العزيز: إ,نا يريد ال لي'ذ}ه1ب. عنكم الر>ج\س أ%هل% البيت؛

القراءة أ%ه\ل% بالنصب على الدح كما قال: بك ال4 نرجو الف%ض\ل وس'ب\حانك
ال4 العظيم.، أ%و على النداء كأ%نه قال يا أ%هل البيت. وقوله عز وجل

لنوح، عليه السلم: إ,نه ليس من أ%ه\ل1ك؛ قال الزجاج: أ%راد ليس من أ%ه\ل1ك
الذين وعدت'هم أ%ن أ�نيهم، قال: ويوز أ%ن يكون ليس من أ%هل دينك.

وأ%ه.ل� كل ن.ب¼: أ�م_ته.
وم.ن\ز,لD آه1لD أ%ي به أ%ه\ل�ه. ابن سيده: ومكان آه1لD له أ%ه\ل؛

سيبويه: هو على النسب، ومأ}هول: فيه أ%هل؛ قال الشاعر:وق1د\ماv كان
مأ}ه\ولv،وأ%م\س.ى م.ر\ت.ع. الع'ف}ر

وقال رؤبة:
ع.ر.ف}ت' بالن_ص\ر,ي_ة1 ال%ناز,ل

ق%ف}راv، وكانت م1ن\ه'م' م.آهل
ومكان مأ}هول، وقد جاء: أ�ه1ل؛ قال العجاج:

ق%ف}ر.ي\ن, هذا ث ذا ل ي'ؤه.ل
وكل© شيء من الدواب وغيها أ%ل1ف ال%نازل% أ%ه\ل1يÒ وآه1لD؛ ال4خية

على النسب، وكذلك قيل لا أ%ل1ف. الناس. والق�رى أ%ه\ل1يÒ، ولا
اس\ت.و\ح.ش. ب.ر>ي� ووحشي كالمار الوحشي. وال4ه\ل1يe: هو ال3ن\س3ي�. ون.هى

رسول ال،صلى ال عليه وسلم، عن أ%كل لوم ال�م'ر ال4ه\لية يوم.
خ.ي\ب.ر.؛ هي ال�م'ر الت تأ}لف البيوت ولا أ%ص\حاب وهي مثل ال�ن\سية ضد�

الوحشية.
وقولم ف الدعاء: م.ر\ح.باv وأ%ه\لv أ%ي أ%تيت. ر'ح\باv أ%ي س.ع.ة،

وف الكم أ%ي أ%تيت أ%ه\لv ل غ�رباء فاس\4أ}gن,س\ ول ت.س\ت.و\ح1ش\.
وأ%ه_ل به: قال له أ%ه\لv. وأ%ه1ل به: أ%ن,س. الكسائي والفراء: أ%ه1ل}ت'

به وود.ق}ت' به إ,ذا استأ}نست. به؛ قال ابن بري: الضارع منه آه.ل� به،
بفتح الاء. وهو أ%ه\لD لكذا أ%ي م'س\ت.وجب له، الواحد' والمع' ف ذلك

س.واء، وعلى هذا قالوا: ال�ل}ك ل أ%ه\ل, ال�ل}ك. وف التنزيل العزيز:
هو أ%ه\ل� الت_ق}وى وأ%ه\ل الغفرة؛ جاء ف التفسي: أ%نه، عز وجل،



أ%ه\لD ل4ن ي'ت_ق%ى فل ي'ع\ص.ى وأ%ه\ل� الغفرة لن ات_قاه، وقيل: قوله
أ%هل التقوى م.و\ض1ع¬ ل4ن ي'ت_قى، وأ%ه\ل الغفرة موضع لذلك.

ال4زهري: وخط�أ% بعض'هم قول% من يقول فلن ي.س\تأ}ه1ل أ%ن ي'ك}ر.م أ%و
ي'هان بعن ي.س\تحق، قال: ول يكون الست1ئهال إ,ل� من ال3هالة،
vمن قاله ل4ن سعت أ%عرابي�ا �قال: وأ%ما أ%نا فل أ�نكره ول أ�خ.طYئ

ف%ص1يحاv من بن أ%سد يقول لرجل شكر عنده ي.داv أ�ول1ي.ها: ت.س\ت.أ}ه1ل يا
أ%با حازم ما أ�ول1يت.، وحضر ذلك جاعة من ال4عراب فما أ%نكروا قوله،

قال: وي'ح.قYق ذلك قول�ه هو أ%ه\ل التقوى وأ%هل ال%غ\ف1رة. الازن: ل
يوز أ%ن تقول أ%نت م'س\ت.أ}هل هذا ال4مر ول مستأ}هل لذا ال4مر ل4نك

إ,نا تريد أ%نت مستوجب لذا ال4مر، ول يدل مستأ}هل على ما أ%ردت،
وإ,نا معن الكلم أ%نت تطلب أ%ن تكون من أ%هل هذا العن ول ت'ر,د\ ذلك،

ولكن تقول أ%نت أ%ه\لD لذا ال4مر، وروى أ%بو حات ف كتاب الزال
والفسد عن ال4صمعي: يقال استوجب ذلك واستحقه ول يقال استأ}هله ول أ%نت

ت.س\ت.أ}ه1ل ولكن تقول هو أ%هل ذاك وأ%هل لذاك، ويقال هو أ%ه\ل%ة� ذلك.
وأ%ه�له لذلك ال4مر تأ}هيلv وآهله: رآه له أ%ه\لv. واس\ت.أ}ه.له: استوجبه،

وكرهها بعضهم، ومن قال و.ه_لت\ه ذهب به إ,ل لغة من يقول وام.ر\ت'
وواك%ل}ت. وأ%ه\ل الرجل وأ%هلته: ز.و\ج'ه. وأ%ه.ل الرجل� ي.أ}ه1ل� وي.أ}ه'ل

أ%ه\لv وأ�ه'ولv، وت.أ%ه_ل: ت.ز.و_ج. وأ%ه.ل% فلن امرأ%ة يأ}ه'ل إ,ذا
تزو�جها، فهي م.أ}هولة. والتأ%هeل: التزو�ج. وف باب الدعاء: آه.ل%ك
ال ف النة إيهالv أ%ي زو�جك فيها وأ%دخلكها. وف الديث: أ%ن

النب،صلى ال عليه وسلم، أ%ع\طى اله1ل% ح.ظ�ي والع.ز.ب ح.ظ¾ا؛ الهل: الذي
له زوجة وعيال، والع.ز.ب الذي ل زوجة له، ويروى ال4عزب، وهي لغة رديئة

واللغة الف�ص\حى الع.ز.ب، يريد بالعطاء نصيب.هم من الف%ي\ء. وف الديث:
لقد أ%مست ن,يان بن كعب آه1لةv أ%ي كثية ال4هل. وأ%ه_ل%ك ال للخي

.vتأ}هيل
وآل� الرجل: أ%ه\ل�ه. وآل ال وآل رسوله: أ%ولياؤه، أ%صلها أ%هل ث

أ�بدلت الاء هزة فصارت ف التقدير أ%أ}ل، فلما توالت المزتان أ%بدلوا
الثانية أ%لفاv كما قالوا آدم وآخر، وف الفعل آم.ن. وآز.ر.، فإ,ن قيل: ول%

ز.ع.م\ت. أ%نم قلبوا الاء هزة ث قلبوها فيما بعد، وما أ%نكرت. من
أ%ن يكون قلبوا الاء أ%لفاv ف أ%و_ل الال؟ فالواب أ%ن الاء ل تقلب



أ%لفاv ف غي هذا الوضع في'قاس. هذا عليه، فعلى هذا أ�بدلت الاء هزة
ث أ�بدلت المزة أ%لفاv، وأ%يضاv فإ,ن ال4لف لو كانت منقلبة عن غي

المزة النقلبة عن الاء كما قدمناه لاز أ%ن يستعمل آل ف كل موضع يستعمل
فيه أ%هل، ولو كانت أ%لف آل بدلv من أ%هل لقيل ان\ص.ر,ف\ إ,ل آلك، كما

يقال ان\ص.ر,ف إ,ل أ%هلك، وآل%ك. والليل% كما يقال أ%ه\ل%ك والليل%، فلما
كانوا يصون بالل ال4شرف. ال4خص_ دون الشائع ال4عم حت ل يقال
إ,ل ف نو قولم: الق�ر_اء آل� ال، وقولم: اللهم_ صلY على ممد وعلى

آل ممد، وقال رجل مؤمن من آل فرعون؛ وكذلك ما أ%نشده أ%بو العباس
للفرزدق:

،vن.ج.و\ت.، ول ي.م\ن'ن\ عليك ط%لقة
س1وى ر.ب_ة الت_ق}ريب, من آل أ%ع\و.جا

ل4ن أ%عوج فيهم فرس مشهور عند العرب، فلذلك قال آل أ%عوجا كما يقال
أ%ه\ل ال3سكاف، دل� على أ%ن ال4لف ليست فيه بدلv من ال4صل، وإ,نا هي

بدل من ال4صل 
(* قوله «وإنا هي بدل من الصل» كذا ف الصل. ولعل فيه

سقطاv. وأصل الكلم، وال أعلم: وإنا هي بدل من المزة الت هي بدل من
الصل، أو نو ذلك.) فجرت ف ذلك مرى التاء ف القسم، ل4نا بدل من

الواو فيه، والواو فيه بدل من الباء، فلما كانت التاء فيه بدلv من بدل وكانت
فرع الفرع اختصت بأ%شرف ال4ساء وأ%شهرها، وهو اسم ال، فلذلك ل

ي'ق%ل ت.ز.ي\د{ ول تالب.ي\ت1 كما ل ي'ق%ل آل ال3سكاف ول آل ال%ي_اط؛
فإ,ن قلت فقد قال بشر:

لع.م\ر'ك ما ي.ط}ل�ب\ن. من آل ن,ع\م.ة{،
ولك1ن_ما ي.ط}ل�ب\ن. ق%ي\ساv وي.ش\ك�را

فقد أ%ضافه إ,ل نعمة وهي نكرة غي مصوصة ول م'ش.ر_فة، فإ,ن هذا بيت
شاذ؛ قال ابن سيده: هذا كله قول ابن جن، قال: والذي العمل عليه ما

قدمناه وهو رأ}ي ال4خفش، قال: فإ,ن قال أ%لست تزعم أ%ن الواو ف وال بدل من
الباء ف بال وأ%نت لو أ%ضمرت ل تقل و.ه' كما تقول به ل4فعلن، فقد

vبعض البدل ل يقع موقع البدل منه ف كل موضع، فما ننكر أ%يضا vتد أ%يضا
أ%ن تكون ال4لف ف آل بدلv من الاء وإ,ن كان ل يقع جيع مواقع أ%هل؟

فالواب أ%ن الفرق بينهما أ%ن الواو ل يتنع من وقوعها ف جيع مواقع



الباء من حيث امتنع من وقوع آل ف جيع مواقع أ%هل، وذلك أ%ن ال3ضمار
يرد� ال4ساء إ,ل أ�صولا ف كثي من الواضع، أ%ل ترى أ%ن من قال

أ%عطيتكم درهاv فحذف الواو الت كانت بعد اليم وأ%سكن اليم، فإ,نه إ,ذا
أ%ضمر للدرهم قال أ%عطيتكموه، فرد� الواو ل4جل اتصال الكلمة بالضمر؟ فأ%ما

ما حكاه يونس من قول بعضهم أ%ع\ط%ي\ت'ك�م\ه فشاذ ل يقاس عليه عند عامة
أ%صحابنا، فلذلك جاز أ%ن تقول: بم ل4قعدن وبك ل4نطلقن، ول يز أ%ن

تقول: و.ك. ول و.ه'، بل كان هذا ف الواو أ%حرى ل4نا حرف منفرد فضعفت عن
القو�ة وعن تصرف الباء الت هي أ%صل؛ أ%نشدنا أ%بو علي قال: أ%نشدنا أ%بو

زيد:
رأ%ى ب.ر\قاv فأ%و\ض.ع. فوق. ب.ك}ر�،
فل ب,ك. ما أ%سال% ول أ%غاما

قال: وأ%نشدنا أ%يضاv عنه:
أ%ل ناد.ت\ أ�مامة� باح\ت1مال,

لي.ح\ز'ن.ن، فل ب,ك ما أ�بال
قال: وأ%نت متنع من استعمال الل ف غي ال4شهر ال4خص، وسواء ف ذلك

أ%ضفته إ,ل م'ظ}ه.ر أ%و أ%ضفته إ,ل مضمر؛ قال ابن سيده: فإ,ن قيل أ%لست
تزعم أ%ن التاء ف ت.و\ل%ج بدل من واو، وأ%ن أ%صله و.و\ل%ج ل4نه

ف%و\ع.ل من الو'ل�وج، ث إ,نك مع ذلك قد تدهم أ%بدلوا الدال من هذه التاء
فقالوا د.و\ل%ج، وأ%نت مع ذلك قد تقول د.و\ل%ج ف جيع هذه الواضع الت تقول

فيها ت.و\ل%ج، وإ,ن كانت الدال مع ذلك بدلv من التاء الت هي بدل من
الواو؟ فالواب عن ذلك أ%ن هذه مغالطة من السائل، وذلك أ%نه إ,نا كان
يط�رد هذا له لو كانوا يقولون و.و\ل%ج ود.و\ل%ج ويستعملون د.و\ل%جاv ف جيع

أ%ماكن و.و\ل%ج، فهذا لو كان كذا لكان له به ت.ع.ل9ق¬، وكانت تتسب
زيادة، فأ%ما وهم ل يقولون و.و\ل%ج الب.ت_ة% كراهية اجتماع الواوين ف أ%ول

الكلمة، وإ,نا قالوا ت.و\ل%ج ث أ%بدلوا الدال من التاء البدلة من
الواو فقالوا د.و\ل%ج، فإ,نا استعملوا الدال مكان التاء الت هي ف الرتبة

قبلها تليها، ول يستعملوا الدال موضع الواو الت هي ال4صل فصار إ,بدال
الدال من التاء ف هذا الوضع كإ,بدال المزة من الواو ف نو

أ�قYت.ت\ وأ�ج'وه لقربا منها، ول4نه ل منزلة بينهما واسطة، وكذلك لو عارض
معارض ب'ن.ي\ه.ة تصغي ه.ن.ة فقال: أ%لست تزعم أ%ن أ%صلها ه'ن.ي\و.ة ث



صارت ه'ن.ي_ة ث صارت ه'ن.ي\هة، وأ%نت قد تقول ه'ن.ي\هة ف كل موضع قد تقول
فيه ه'ن.ي_ة؟ كان الواب واحداv كالذي قبله، أ%ل ترى أ%ن ه'ن.ي\وة

الذي هو أ%صل ل ي'ن\ط%ق به ول يستعمل الب.ت_ة فجرى ذلك مرى و.و\ل%ج ف
رفضه وترك استعماله؟ فهذا كله يؤ.كد عندك أ%ن امتناعه من استعمال آل ف

جيع مواقع أ%هل إ,نا هو ل4ن فيه بدلv من بدل، كما كانت التاء ف القسم
بدلv من بدل.

وال3هال%ة�: ما أ%ذ%ب\ت. من الشحم، وقيل: ال3ه.الة الشحم والزيت،
وقيل: كل دهن اؤ\ت'د1م به إ,هالةD، وال3هالة الو.د.ك. وف الديث: أ%نه كان

ي'د\عى إ,ل خ'ب\ز الشعي وال3هالة الس_ن,خ.ة في'جيب، قال: كل شيء من
ال4دهان ما ي'ؤ\ت.د.م به إ,هال%ةD، وقيل: هو ما أ�ذيب من ال4ل}ية

والش_حم، وقيل: الد_س.م الامد والس_ن,خة التغية الريح. وف حديث كعب ف
صفة النار: ياء بهن.م يوم القيامة كأ%نا م.ت\ن' إ,هالة أ%ي ظ%ه\ر'ها.

قال: وكل ما اؤ\تدم به من ز'ب\د وو.د.ك شحم ود'ه\ن, سسم وغيه فهو
إ,هال%ة، وكذلك ما ع.ل الق1د\ر. من و.د.ك اللحم الس_مي إ,هالة، وقيل:

ال4ل}ية ال�ذابة والشحم الذاب إ,هالة أ%يضاv. وم.ت\ن ال3هالة: ظ%ه\ر'ها
إ,ذا س'ك1ب.ت ف ال3ناء، ف%ش.ب_ه كعب سكون جهنم قبل أ%ن يصي الكفار فيها

بذلك.
واس\ت.أ}هل الرجل� إ,ذا ائتدم بال3هالة. وال�س\ت.أ}ه1ل: الذي يأ}خذ

ال3هالة أ%و يأ}كلها؛ وأ%نشد ابن قتيبة لعمرو ابن أسوى:
ل ب.ل} ك�ل1ي يا أ�م_، واس\ت.أ}ه1لي،

إ,ن الذي أ%ن\ف%ق}ت' من مال1ي.ه
وقال الوهري: تقول فلن أ%هل لكذا ول تقل م'س\ت.أ}ه1ل، والعام_ة

تقول. قال ابن بري: ذكر أ%بو القاسم الزجاجي ف أ%ماليه قال: حدثن أ%بو
اليثم خالد الكاتب قال: لا بويع ل3براهيم بن الهدي باللفة طلبن وقد

كان يعرفن، فلما دخلت إ,ليه قال: أ%ن\ش1د\ن، فقلت: يا أ%مي الؤ\مني،
،vليس شعري كما قال النب،صلى ال عليه وسلم، إ,ن� من الشعر لكما

Òبه؛ فقال: ل تقل يا خالد هكذا، فالعلم ج,د �وإ,نا أ%نا أ%مزح' وأ%ع\ب.ث
كله؛ ث أ%ن\شدته:

،vن\ أ%نت للر_ح\م.ة م'س\ت.أ}ه1ل�ك
إ,ن ل أ%ك�ن\ منك ب,م'س\ت.أ}ه1ل



أ%ل%ي\س. من آفة هذا ال%وى
ب'كاء# مقتول على قاتل؟

قال: م'س\ت.أ}ه1ل ليس من فصيح الكلم وإ,نا ال�س\ت.أ}ه1ل الذي يأ}خذ
ال3هالة، قال: وقول خالد ليس بجة ل4نه مولد، وال أ%علم.

@أول: ال4و\ل�: الرجوع. آل الشيء� ي.ؤ'ول أ%ولv ومآلv: ر.ج.ع. وأ%و_ل
إ,ليه الشيء4: ر.ج.ع.ه. وأ�ل}ت' عن الشيء: ارتددت. وف الديث: من صام

الدهر فل صام ول آل أ%ي ل رجع إ,ل خي، وال4و\ل� الرجوع. ف حديث
خزية السلمي: ح.ت_ى آل السeلم1يe أ%ي رجع إ,ليه ال�خ. ويقال: ط%ب.خ\ت

النبيذ% حت آل إل الث©ل�ث أ%و الرeبع أ%ي ر.ج.ع؛ وأ%نشد الباهلي
لشام:

حت إ,ذا أ%م\ع.ر'وا ص.ف}ق%ي\ م.باء4ت1ه,م،
وج.ر_د ال%ط}ب' أ%ث}باج. الراث1يم

آل�وا ال1م.ال% ه.رام1يل% الع1فاء3 ب,ها،
على ال%ناك1ب, ر.ي\ع¬ غ%ي\ر' م.ج\ل�وم

قوله آلوا ال1م.ال: ردeوها ليتلوا عليها.
وال3ي_ل وال�ي_ل: م1ن. الو.ح\ش,، وقيل هو الو.ع1ل؛

قال الفارسي: سي بذلك لآله إ,ل البل يتحصن فيه؛ قال ابن سيده:
فإ,ي_ل وأ�ي_ل على هذا ف1ع\ي.ل وف�عي\ل، وحكى الطوسي عن ابن ال4عراب:

أ%ي>ل كس.ي>د من تذك1رة أ%ب علي. الليث: ال4ي>ل الذكر من ال4و\عال،
والمع ال4ياي,ل، وأ%نشد:
كأ%ن� ف أ%ذ}ناب,هن_ الشeو_ل،

من ع.ب.س, الص_ي\ف، ق�رون% ال3ي_ل
وقيل: فيه ثلث لغات: إ,ي_ل وأ%ي_ل وأ�ي_ل على مثال ف�ع_ل، والوجه

الكسر، وال�نثى إ,ي_لة، وهو ال4ر\و.ى.
وأ%و_ل% الكلم. وت.أ%و_له: د.ب_ره وقد_ره، وأ%و_له وت.أ%و_له:

ف%س_ره. وقوله عز وجل: ول%م_ا يأ}تم تأ}ويل�ه؛ أ%ي ل يكن معهم علم
تأ}ويله، وهذا دليل على أ%ن علم التأ}ويل ينبغي أ%ن ينظر فيه، وقيل: معناه ل

يأ}تم ما يؤ'ول إ,ليه أ%مرهم ف التكذيب به من العقوبة، ودليل هذا قوله
تعال: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالي. وف حديث

ابن عباس: اللهم ف%قYهه ف الدين وع.لYمه الت_أ}ويل؛ قال ابن



ال4ثي: هو من آل% الشيء� ي.ؤ'ول إ,ل كذا أ%ي ر.ج.ع وصار إ,ليه، والراد
بالتأ}ويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه ال4صلي إ,ل ما ي.حتاج إ,ل دليل لوله ما
ت'ر,ك ظاهر' اللفظ؛ ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها: كان النب،صلى ال
عليه وسلم، يكثر أ%ن يقول ف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبمدك

ي.ت.أ%و_ل القرآن%، تعن أ%نه مأ}خوذ من قوله تعال: فسبح بمد ربك واستغفره.
وف حديث الزهري قال: قلت لع'روة ما بال� عائشة% ت'ت1مe ف الس_ف%ر يعن

الصلة؟ قال: تأ%و_ل%ت 
(* قوله «قال تأولت إل» كذا بالصل. وف الساس:

وتأملته فتأولت فيه الي أي توسعته وتر_يته) كما تأ%و_ل عثمان�؛
أ%راد بتأ}ويل عثمان ما روي عنه أ%نه أ%ت.م_ الصلة بكة ف الج، وذلك

أ%نه نوى ال3قامة با. التهذيب: وأ%ما التأ}ويل فهو تفعيل من أ%و_ل
ي'ؤ.و>ل تأ}ويلv وث�لث1يeه آل ي.ؤ'ول أ%ي رجع وعاد. وسئل أ%بو العباس أ%حد

بن يي عن التأ}ويل فقال: التأ}ويل والعن والتفسي واحد. قال أ%بو
منصور: يقال أ�ل}ت' الشيء4 أ%ؤ'وله إ,ذا جعته وأ%صلحته فكان التأ}ويل جع

معان أ%لفاظ أ%شك%ل%ت بلفظ واضح ل إشكال فيه. وقال بعض العرب: أ%و_ل
ال� عليك أ%مر.ك أ%ي ج.م.ع.ه، وإ,ذا د.ع.وا عليه قالوا: ل أ%و_ل ال�

عليك ش.م\ل%ك. ويقال ف الدعاء للم'ض1لY: أ%و_ل ال� عليك أ%ي ر.د_
عليك ضال�تك وج.م.عها لك. ويقال: ت.أ%و_لت ف فلن ال4ج\ر. إ,ذا

ت.ح.ر_يته وطلبته. الليث: التأ%وeل والتأ}ويل تفسي الكلم الذي تتلف
معانيه ول يصح إ,ل9 ببيان غي لفظه؛ وأ%نشد:

نن ض.ر.ب\ناكم على تنزيله،
فالي.و\م. ن.ض\ر,ب\ك�م على ت.أ}ويل1ه

(* قوله: نضرب\كم، بالزم؛ هكذا ف الصل ولعل الشاعر اضط�ر� ال ذلك
مافظة على وزن الشعر الذي هو الرجز).

وأ%ما قول ال عز وجل: هل ينظرون إ,ل تأ}ويله يوم يأ}ت تأ}ويله؛ فقال
أ%بو إ,سحق: معناه هل ينظروه إ,ل ما ي.ؤ'ول إ,ليه أ%مر'هم من الب.ع\ث،
قال: وهذا التأ}ويل هو قوله تعال: وما يعلم تأ}ويله إل ال؛ أ%ي ل

يعلم م.ت.ى يكون أ%م\ر' البعث وما يؤول إ,ليه ال4مر' عند قيام الساعة إ,ل
ال� والراسخون ف العلم يقولون آمنا به أ%ي آمنا بالبعث، وال أ%علم؛
قال أ%بو منصور: وهذا حسن، وقال غيه: أ%علم ال� ج.ل� ذكر'ه أ%ن ف



الكتاب الذي أ%نزله آيات{ مكمات{ هن أ�مe الكتاب ل ت.شاب'ه. فيه فهو
مفهوم معلوم، وأ%نزل آيات أ�خ.ر. متشابات تكلم فيها العلماء متهدين، وهم
يعلمون أ%ن اليقي الذي هو الصواب ل يعلمه إ,ل ال، وذلك مثل الشكلت

الت اختلف التأ%و�لون ف تأ}ويلها وتكلم فيها من تكلم على ما أ%د_اه
الجتهاد إ,ليه، قال: وإ,ل هذا مال ابن ال4نباري. وروي عن ماهد: هل

ينظرون إ,ل تأ}ويله، قال: جزاءه. يوم يأ}ت تأ}ويله، قال: جزاؤه. وقال
أ%بو عبيد ف قوله: وما يعلم تأ}ويله إ,ل ال، قال: التأ}ويل ال%رج,ع

وال%صي مأ}خوذ من آل يؤول إ,ل كذا أ%ي صار إ,ليه. وأ%و_لته: ص.ي_رته
vإ,ليه. الوهري: التأ}ويل تفسي ما يؤول إ,ليه الشيء، وقد أ%و�لته تأ}ويل

وتأ%و�لته بعن؛ ومنه قول ال4ع\ش.ى:
على أ%نا كانت، ت.أ%وeل� ح'ب>ها

ت.أ%وeل� ر,ب\ع1ي> الس>قاب، فأ%ص\ح.با
قال أ%بو عبيدة: ت.أ%وeل� ح'ب>ها أ%ي تفسيه ومرجعه أ%ي أ%ن حبها كان

صغياv ف قلبه فلم ي.ز.ل} يثبت حت أ%ص\ح.ب فصار ق%دياv كهذا الس_ق}ب
الصغي ل يزل ي.ش1بe حت صار كبياv مثل أ�مه وصار له ابن يصحبه.

والتأ}ويل: عبارة الرؤيا. وف التنزيل العزيز: هذا تأ}ويل رؤياي من قبل. وآل
مال%ه ي.ؤوله إ,يالة إ,ذا أ%صلحه وساسه. والئت1يال: ال3صلح والسياسة

قال ابن بري: ومنه قول عامر بن ج'و.ين:
ك%ك1ر\ف1ئ%ة1 الغ.ي\ث1، ذات1 الص_بيـ

ر,، ت.أ}ت الس_حاب وت.أ}تال%ها
وف حديث ال4حنف: قد ب.ل%و\نا فلناv فلم نده عنده إ,يالة للم'ل}ك،
وال3يالة الس>ياسة؛ فلن ح.س.ن ال3يالة وسي>ء� ال3يالة؛ وقول لبيد:

ب,ص.ب'وح, صاف1ي.ة{، وج.ذ}ب, ك%ر,ين.ة{
ب,م'ؤ.ت_ر�، تأ}تال�ه، إ,ب\هام'ها

قيل هو تفتعله من أ�ل}ت' أ%ي أ%ص\ل%ح\ت'، كما تقول ت.ق}ت.اله من ق�لت،
أ%ي ت'ص\ل1حه' إ,بام'ها؛ وقال ابن سيده: معناه تصلحه، وقيل: معناه ترجع

إ,ليه وت.عط1ف عليه، ومن روى ت.أ}ت.ال%ه فإ,نه أ%راد تأ}توي من قولك
أ%و.ي\ت إ,ل الشيء ر.ج.ع\ت إ,ليه، فكان ينبغي أ%ن تصح الواو، ولكنهم

أ%ع.ل©وه بذف اللم ووقعت العي م.و\ق1ع. اللم فلحقها من ال3علل ما كان يلحق
اللم. قال أ%بو منصور: وقوله أ�ل}ن.ا وإ,يل% علينا أ%ي س'س\ن.ا



وس.اسونا.
وال4و\ل: بلوغ طيب الدeه\ن بالعلج. وآل الدeه\ن والق%ط1ران والبول

والعسل يؤول أ%و\لv وإ,يالv: خ.ث�ر؛ قال الراجز:
كأ%ن� ص.اباv آل% ح.ت_ى ام_ط�ل

أ%ي خ.ث�ر ح.ت_ى امتد_؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرمة:
ع'ص.ار.ة� ج.ز\ء� آل%، ح.ت_ى كأ%ن_ما
ي'لق' ب,ج.اد.3ي¼ ظ�ه'ور' الع.راقب,

وأ%نشد لخر:
وم1ن\ آيل� كالو.ر\س, ن.ض\حاv ك%س.و\ن.ه'
م'ت'ون% الص_فا، من م'ض\م.ح1لð وناق1ع

التهذيب: ويقال ل4بوال ال3بل الت ج.ز.أ%ت بالرeط}ب ف آخر ج.ز\ئ1ها:
قد آل%ت\ تؤول� أ%و\لv إ,ذا خ.ث�رت فهي آيلة؛ وأ%نشد لذي الرمة:

وم1ن\ آيل� كالو.ر\س, ن.ض\ح س'ك�وبه
م'ت'ون% ال%ص.ى، م1ن\ م'ض\م.ح1لð ويابس

وآل اللب' إ,يالv: ت.خ.ث�ر فاجتمع بعضه إ,ل بعض، وأ�ل}ت'ه' أ%نا.
وأ%ل}بانD أ�ي_ل؛ عن ابن جن، قال ابن سيده: وهذا عزيز من وجهي: أ%حدها

أ%ن تمع صفة غي اليوان على ف�ع_ل وإ,ن كان قد جاء منه نو ع1يدان
ق�ي_س¬، ولكنه نادر، والخ.ر' أ%نه يلزم ف جعه أ�و_ل ل4نه من الواو

بدليل آل أ%و\لv لكن الواو ل%ما ق%ر'بت من الطرف اح\ت.م.لت ال3علل كما
قالوا ن'ي_م وص'ي_م.

وال3يال�: وعاء الل9ب.ن. الليث: ال3يال، على ف1عال، و,عاء ي'ؤ.ال فيه
ش.راب أ%و عصي أ%و نو ذلك. يقال: أ�ل}ت الشراب أ%ؤ'وله أ%و\لv؛

وأ%نشد:ف%ف%ت_ ال1تام.، وقد أ%ز\م.ن.ت\،
وأ%ح\د.ث بعد إ,يال� إ,ي.ال

قال أ%بو منصور: والذي نعرفه أ%ن يقال آل الشراب' إ,ذا خ.ث�ر وانتهى
بلوغ�ه وم'ن\تهاه من ال3سكار، قال: فل يقال أ�ل}ت' الشراب. وال3ي.ال:
مصدر آل ي.ؤ'ول أ%و\لv وإ,يالv، واليل: اللب الاثر، والمع أ�ي_ل مثل

قارح وق�ر_ح وحائل وح'و_ل؛ ومنه قول الفرزدق:
وكأ%ن� خات1ر.ه إ,ذا ار\ت.ث%ؤ'وا به

ع.س.لD ل%ه'م\، ح'ل1ب.ت\ عليه ال�ي_ل



وهو ي'س.م>ن وي'غ\ل1م؛ وقال النابغة العدي يهجو ليلى ال4خ\ي.ل1ي_ة%:
وب,ر\ذ%و\ن.ة{ ب.ل� الب.راذين' ث%غ\ر.ها،

وقد ش.ر,بت\ من آخر الص_ي\ف1 أ�ي_ل
قال ابن بري: صواب إ,نشاده: ب'ري\ذ1ينةD، بالرفع والتصغي دون واو، ل4ن

قبله:
أ%ل يا از\ج'ر.ا ل%ي\لى وق�ول لا: ه.ل،

وقد ركب.ت\ أ%م\راv أ%غ%ر_ م'ح.ج_ل
وقال أ%بو اليثم عند قوله ش.ر,ب.ت\ أ%ل}بان ال4يايل قال:

هذا مال، ومن أ%ين توجد أ%لبان ال4يايل؟ قال: والرواية وقد ش.ر,ب.ت\
من آخر الليل أ�ي_لv، وهو اللب الاثر من آل إ,ذا خ.ث�ر. قال أ%بو

عمرو: أ�ي�ل أ%لبان ال4يايل، وقال أ%بو منصور: هو البول الاثر بالنصب 
*)

قوله «بالنصب» يعن فتح المزة) من أ%بوال ال�ر\و,ي_ة إ,ذا شربته الرأ%ة
اغتلمت. وقال ابن شيل: ال�ي_ل هو ذو القرن ال4شعث الضخم, مثل الثور

ال4هلي. ابن سيده: وال�ي_ل بقية اللب الاثر، وقيل: الاء ف الرحم،
قال: فأ%ما ما أ%نشده ابن حبيب من قول النابغة:

vوقد ش.ر,ب.ت\ من آخر الليل إ,ي_ل
فزعم ابن حبيب أ%نه أ%راد لب إ,ي_ل، وزعموا أ%نه ي'غ\ل1م وي'س.م>ن،

.vو_ل�قال: ويروى أ�ي_لv، بالضم، قال: وهو خطأD ل4نه يلزم من هذا أ
قال أ%بو السن: وقد أ%خطأ% ابن حبيب ل4ن سيبوبه يرى البدل ف مثل هذا

مطرداv، قال: ولعمري إ,ن الصحيح عنده أ%قوى من البدل، وقد و.ه1م ابن حبيب
أ%يضاv ف قوله إ,ن الرواية مردودة من وجه آخر، ل4ن أ�ي_ل ف هذه

الرواية مث}ل�ها ف إ,ي�ل، فييد لب أ�ي_ل كما ذهب إ,ليه ف إ,ي_ل، وذلك
أ%ن ال�ي_ل لغة ف ال3ي_ل، فإ,ي_ل كح1ث}ي.ل وأ�ي_ل ك%ع'ل}ي.ب، فلم

يعرف ابن حبيب هذه اللغة. قال: وذهب بعضهم إ,ل أ%ن أ�ي_لv ف هذا البيت
جع إ,ي_ل، وقد أ%خ\طأ% من ظن ذلك ل4ن سيبويه ل يرى تكسي ف1ع_ل على

ف�ع_ل ول حكاه أ%حد، لكنه قد يوز أ%ن يكون اساv للجمع؛ قال وعلى هذا
و.ج_هت أ%نا قول التنب:

وق1يد.ت ال�ي_ل ف ال1بال،
ط%و\ع وه'وق, ال%ي\ل والرجال



غيه: وال�ي_ل الذ�ك%ر من ال4وعال، ويقال للذي يسمى بالفارسية كوزن،
وكذلك ال3ي_ل، بكسر المزة، قال ابن بري: هو ال4ي>ل، بفتح المزة

وكسر الياء، قال الليل: وإ,نا سي أ%ي>لv ل4نه ي.ؤ'ول إ,ل البال،
والمع إ,ي_ل وأ�ي_ل وأ%يايل، والواحد أ%ي_ل مثل س.ي>د وم.ي>ت. قال:

وقال أ%بو جعفر ممد بن حبيب موافقاv لذا القول ال3ي_ل جع أ%ي>ل،
بفتح المزة؛ قال وهذا هو الصحيح بدليل قول جرير:

،vأ%ج,ع1ث}ن'، قد لقيت' ع1م\ر.ان% شاربا
عن ال%ب_ة ال%ض\راء، أ%لبان إ,ي_ل

ولو كان إ,ي_ل واحداv لقال لب إ,ي_ل؛ قال: ويدل على أ%ن واحد إ,ي_ل
أ%ي>ل، بالفتح، قول العدي:

vوقد ش.ر,بت من آخر الليل أ%ي>ل
قال: وهذه الرواية الصحيحة، قال: تقديره لب أ%ي>ل ول4ن أ%لبان

ال3ي_ل إ,ذا شربتها اليل اغت.ل%مت. أ%بو حات: اليل مثل العائل اللب
الختلط الاثر الذي ل ي'ف}ر,ط ف ال�ثورة، وقد خ.ث�ر. شيئاv صالاv، وقد

vل� ذلك.يقال: آل يؤول أ%و\ل�تغي ط%عمه إ,ل ال%م.ض شيئاv ول ك
وأ�و'ولv، وقد أ�ل}ت'ه' أ%ي صببت بعضه على بعض حت آل وطاب وخ.ث�ر. وآل:

ر.ج.ع، يقال: طبخت الشراب فآل إ,ل ق%د\ر كذا وكذا أ%ي رجع. وآل الشيء� مآ
.vن.ق%ص كقولم حار م.حارا :vل

وأ�ل}ت' الشيء4 أ%و\لv وإ,يالv: أ%صلحته وس'س\ت'ه. وإ,نه ليل مال
وأ%ي>ل مال أ%ي ح.س.ن' القيام عليه. أ%بو اليثم: فلن آيل مال وعائس مال

وم'راق1ح مال 
(* قوله «ومراقح مال» الذي ف الصحاح وغيه من كتب اللغة:

رقاحي� مال) وإ,ز.اء مال وس1ر\بال مال إ,ذا كان حسن القيام عليه والسياسة
له، قال: وكذلك خال� مال� وخائل مال. وال3ي.الة: الس>ياسة. وآل عليهم

أ%و\لv وإ,ي.الv وإ,ي.الة: و.ل%. وف الثل: قد أ�ل}نا وإ,يل علينا،
يقول: ول%ينا و.و'ل علينا، ونسب ابن بري هذا القول إ,ل عمر وقال: معناه

أ%ي س'س\نا وس1يس. علينا، وقال الشاعر:
أ%با مال1ك{ فان\ظ�ر\، فإ,ن_ك حالب

ص.ر.ى ال%ر\ب، فان\ظ�ر\ أ%ي_ أ%و\ل� ت.ؤ'ول�ها
وآل ال%ل1ك ر.ع1ي_ته ي.ؤ'ول�ها أ%و\لv وإ,يالv: ساسهم وأ%حسن



سياستهم و.و.ل% عليهم. وأ�ل}ت' ال3بل% أ%ي\لv وإ,يالv: س'ق}تها. التهذيب:
وأ�ل}ت' ال3بل ص.ر.ر\تا فإذا ب.ل%غ.ت\ إ,ل ال%ل}ب حلبتها.

والل: ما أ%شرف من البعي. والل: السراب، وقيل: الل هو الذي يكون
ض'حى كالاء بي السماء وال4ر\ض يرفع الشeخوص وي.ز\ه.اه.ا، فا�ما

الس_ر.اب فهو الذي يكون نصف النهار لط1ئاv بال4ر\ض كأ%نه ماء جار، وقال ثعلب:
الل ف أ%و�ل النهار؛ وأ%نشد:

إ,ذ ي.ر\ف%ع' الل� رأ}س الكلب فارتفعا
وقال اللحيان: الس_ر.اب يذكر ويؤنث؛ وف حديث ق�س� بن ساعد.ة:

ق%ط%ع.ت\ م.ه\م.هاv وآلv فآل
الل: الس_راب، وال%ه\م.ه': الق%ف}ر. ال4صمعي: الل والسراب واحد،

وخالفه غيه فقال: الل من الضحى إ,ل زوال الشمس، والسراب بعد الزوال إ,ل
،vأ%ي ش.خ\صا vصلة العصر، واحتجوا بأ%ن الل يرفع كل شيء حت يصي آل

vكل شيء: ش.خ\صه، وأ%ن السراب يفض كل شيء فيه حت يصي لصقا �وآل
بال4رض ل شخص له؛ وقال يونس: تقول العرب الل م'ذ غ�د\وة إ,ل ارتفاع الضحى

ال4على، ث هو س.ر.اب¬ سائر. اليوم؛ وقال ابن السكيت: الل الذي يرفع
الشخوص وهو يكون بالضحى، والس_راب الذي ي.ج\ري على وجه ال4رض كأ%نه الاء

وهو نصف النهار؛ قال ال4زهري: وهو الذي رأ%يت العرب بالبادية يقولونه.
الوهري: الل الذي تراه ف أ%ول النهار وآخره كأ%نه يرفع الشخوص وليس هو

السراب؛ قال العدي:
ح.ت_ى ل%ح1قنا بم ت'ع\دي ف%وار,س'نا،

كأ%ن_نا ر.ع\ن' ق�ف¼ ي.ر\ف%ع' الل
vأ%راد يرفعه الل فقلبه، قال ابن سيده: وجه كون الفاعل فيه مرفوعا

والفعول منصوباv باسم� 
(* أراد بالسم الصحيح: الر_ع\ن) صحيح، م.ق�ول به،

وذلك أ%ن ر.ع\ن هذا الق�ف> لا رفعه الل فر'ؤي فيه ظهر به الل إ,ل
م.ر\آة العي ظهوراv لول هذا الر_ع\ن ل ي.ب,ن\ للعي ب.يان.ه إ,ذا كان

فيه، أ%ل ترى أ%ن الل إ,ذا ب.ر.ق للبصر رافعاv ش.خ\صه كان أ%بدى للناظر
vي.ز\هاه فيزداد بالصورة الت حلها س'فورا vإ,ليه منه لو ل يلق شخصا

وف م.س\ر.ح الط�ر\ف ت%لYياv وظهوراv؟ فإ,ن قلت: فقد قال ال4عشى:
إ,ذ ي.ر\ف%ع الل� رأ}س. الكلب, فارتفعا



فجعل الل هو الفاعل والشخص هو الفعول، قيل: ليس ف هذا أ%كثر من أ%ن
هذا جائز، وليس فيه دليل على أ%ن غيه ليس بائز، أ%ل ترى أ%نك إ,ذا قلت

ما جاءن غي زيد فإ,نا ف هذا دليل على أ%ن الذي هو غيه ل يأ}تك،
فأ%ما زيد نفسه فلم ي'ع.ر_ض لل3خبار بإ,ثبات ميء له أ%و نفيه عنه، فقد

يوز أ%ن يكون قد جاء وأ%ن يكون أ%يضاv ل يئ؟ والل: ال%ش.ب'
ال�ج.ر_د؛ ومنه قوله:

آلD على آل� ت.ح.م_ل% آل
فالل ال4ول: الرجل، والثان السراب، والثالث الشب؛ وقول أ%ب د'و.اد:

،vدارسا vع.ر.ف}ت لا م.نزل
وآلv على الاء ي.ح\م1ل}ن. آل

فالل ال4ول, عيدان� ال%ي\مة، والثان الشخص؛ قال: وقد يكون الل
بعن السراب؛ قال ذو الرeم_ة:
ت.ب.ط�ن\ت'ها والق%ي\ظ%، ما ب.ي\ن ج.ال1ها
إ,ل ج.ال1ها س1ت\ر¬ من الل ناصح

وقال النابغة:
،vه\را�كأ%ن� ح'د'وج.ها ف الل, ظ

إ,ذا أ�ف}ز,ع\ن. من ن.ش\ر�، س.ف1ي'
قال ابن بري: فقوله ظ�ه\راv ي.ق}ض1ي بأ%نه السرادب، وقول أ%ب ذؤ.يب:

وأ%ش\ع.ث% ف الدار, ذي ل1م_ة،
eل%د.ى آل, خ.ي\م� ن.ف%اه' ال4ت1ي

قيل: الل هنا الشب. وآل� البل: أ%طرافه ونواحيه. وآل� الرجل: أ%هل�ه
وعيال�ه، فإ,ما أ%ن تكون ال4لف منقلبة عن واو، وإ,ما أ%ن تكون بدلv من

الاء، وتصغيه أ�و.ي\ل وأ�ه.ي\ل، وقد يكون ذلك ل1ما ل يعقل؛ قال
الفرزدق:

vن.ج.و\ت.، ول ي.م\ن'ن\ عليك ط%لق%ة
س1و.ى ر.ب_ة الت_ق}ريب, من آل أ%ع\و.جا

والل: آل النب،صلى ال عليه وسلم. قال أ%بو العباس أ%حد بن يي:
اختلف الناس ف الل فقالت طائفة: آل النب،صلى ال عليه وسلم، من اتبعه

قرابة كانت أ%و غي قرابة، وآله ذو قرابته م'ت_بعاv أ%و غي م'ت_بع؛
وقالت طائفة: الل وال4هل واحد، واحتجوا بأ%ن الل إ,ذا صغر قيل أ�ه.ي\ل،



فكأ%ن المزة هاء كقولم ه.ن.ر\ت' الثوب وأ%ن.ر\ته إ,ذا جعلت له ع.ل%ماv؛
قال: وروى الفراء عن الكسائي ف تصغي آل أ�و.ي\ل؛ قال أ%بو العباس: فقد

زالت تلك العلة وصار الل وال4هل أ%صلي لعنيي فيدخل ف الصلة كل من
اتبع النب،صلى ال عليه وسلم، قرابة كان أ%و غي قرابة؛ وروى عن غيه

أ%نه سئل عن قول النب،صلى ال عليه وسلم: اللهم صل9 على ممد وعلى آل
ممد: م.ن\ آل� ممد؟ فقال: قال قائل آله أ%هله وأ%زواجه كأ%نه ذهب إ,ل

أ%ن الرجل تقول له أ%ل%ك. أ%ه\لD؟ فيقول: ل وإ,نا ي.ع\ن,ي أ%نه ليس له
زوجة، قال: وهذا معن يتمله اللسان ولكنه معن كلم ل ي'ع\ر.ف إ,ل� أ%ن

يكون له سبب كلم يدل عليه، وذلك أ%ن يقال للرجل: تزو_جت.؟ فيقول: ما
تأ%ه_لت، ف%ي'ع\ر.ف بأ%ول الكلم أ%نه أ%راد ما تزوجت، أ%و يقول الرجل

أ%جنبت من أ%هلي فيعرف أ%ن النابة إ,نا تكون من الزوجة، فأ%ما أ%ن يبدأ
الرجل فيقول أ%هلي ببلد كذا فأ%نا أ%زور أ%هلي وأ%نا كري ال4ه\ل، فإ,نا

يذهب الناس ف هذا إ,ل أ%هل البيت، قال: وقال قائل آل ممد أ%هل دين
ممد، قال: ومن ذهب إ,ل هذا أ%شبه أ%ن يقول قال ال لنوح: احل فيها من
كل زوجي اثني وأ%هلك، وقال نوح: رب إ,ن ابن من أ%هلي، فقال تبارك

وتعال: إ,نه ليس من أ%هلك، أ%ي ليس من أ%هل دينك؛ قال: والذي ي'ذ}ه.ب إ,ليه
ف معن هذه الية أ%ن معناه أ%نه ليس من أ%هلك الذين أ%مرناك بملهم معك،
فإ,ن قال قائل: وما دل على ذلك؟ قيل قول ال تعال: وأ%هلك إ,ل من سبق

عليه القول، فأ%علمه أ%نه أ%مره بأ%ن ي.ح\م1ل من أ%هله من ل يسبق عليه
القول من أ%هل العاصي، ث بي�ن ذلك فقال: إ,نه عمل غي صال، قال: وذهب

ناس إ,ل أ%ن آل ممد قرابته الت ينفرد با دون غيها من قرابته، وإ,ذا
ع'د_ آل الرجل ولده الذين إ,ليه ن.س.ب'هم، ومن ي'ؤ\ويه بيته من زوجة أ%و

ملوك أ%و م.و\ل أ%و أ%حد ض.م_ه عياله وكان هذا ف بعض قرابته من
ق1ب.ل أ%بيه دون قرابته من ق1ب.ل أ�مه، ل يز أ%ن يستدل على ما أ%راد ال

من هذا ث رسوله إ,ل بسن_ة رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فلما قال:
إ,ن الصدقة ل تل لمد وآل ممد دل على أ%ن آل ممد هم الذين حرمت عليهم

الصدقة وع'و>ضوا منها ال�مس، وهي ص.ل1يبة بن هاشم وبن الطلب، وهم
الذين اصطفاهم ال من خلقه بعد نبيه، صلوات ال عليه وعليهم أ%جعي. وف

الديث: ل تل الصدقة لمد وآل ممد؛ قال ابن ال4ثي: واختلف ف آل
النب، صلى ال عليه وسلم، الذين ل تل الصدقة لم، فال4كثر على أ%نم



أ%هل بيته؛ قال الشافعي: دل هذا الديث أ%ن آل ممد هم الذين حرمت عليهم
الصدقة وعو�ضوا منها ال�مس، وقيل: آله أ%صحابه ومن آمن به وهو ف اللغة

يقع على الميع. وقوله ف الديث: لقد أ�ع\ط1ي م1ز\ماراv من مزامي آل
:vداود، أ%راد من مزامي داود نفسه. والل: صلة زائدة. وآل الرجل أ%يضا

أ%تباعه؛ قال ال4عشى:
فكذ�بوها با قالت، ف%ص.ب_ح.هم

ذو آل ح.س_ان ي'ز\جي الس_م_ والس_ل%عا
يعن ج.ي\ش. ت'ب_ع�؛ ومنه قوله عز وجل: أ%دخلوا آل فرعون أ%شد_

العذاب.التهذيب: شر قال أ%بو عدنان قال ل من ل أ�ح\ص1ي من أ%عراب قيس وتيم:
إ,يلة الرجل ب.ن'و ع.م>ه ال4د\ن.و\ن. وقال بعضهم: من أ%طاف بالرجل

وحل9 معه من قرابته وع1ت\رته فهو إ,يلته؛ وقال الع'ك}لي: وهو من إ,يلتنا أ%ي
من ع1ت\ر.تنا. ابن بزرج: إ,ل%ة� الرجل الذين ي.ئ1ل� إ,ليهم وهم أ%هله

د'نيا. وهؤ'لء إ,ل%ت'ك. وخم إ,ل%ت الذين وأ%ل}ت' إ,ليهم. قالوا: رددته
إ,ل إ,لته أ%ي إ,ل أ%صله؛ وأ%نشد:

ول يكن ف إ,ل%ت1ي عوال
يريد أ%هل بيته، قال: وهذا من نوادره؛ قال أ%بو منصور: أ%ما إ,ل%ة الرجل
فهم أ%هل بيته الذين يئل إ,ليهم أ%ي يلجأ� إ,ليهم. والل: الشخص؛ وهو

معن قول أ%ب ذؤيب
ي.مان,ي.ة{ أ%ح\يا لا م.ظ� مائ1د{

وآل ق1راس�، ص.و\ب' أ%ر\م1ي.ة{ ك�ح\ل,
يعن ما حول هذا الوضع من النبات، وقد يوز أ%ن يكون الل الذي هو

ال4هل.
وآل ال%ي\مة: ع.م.دها. الوهري: اللة واحدة الل واللت وهي خشبات

تبن عليها ال%ي\مة؛ ومنه قول كثي>ر يصف ناقة ويشبه قوائمها با:
وت'ع\ر.ف إ,ن ض.ل�ت\، فت'ه\د.ى ل1ر.ب>ها

لوض1ع آلت من الط�ل}ح أ%رب.ع
واللة�: الش>د_ة. واللة: ال4داة، والمع اللت. واللة: ما

اع\ت.م.ل}ت. به من ال4داة، يكون واحداv وجعاv، وقيل: هو جع ل واحد له من
لفظه. وقول علي، عليه السلم: ت'س\ت.ع\م.ل آل%ة� الدين ف طلب الدنيا؛
إ,نا يعن به العلم ل4ن الدين إ,نا يقوم بالعلم. واللة: الالة، والمع



الل�. يقال: هو بآلة سوء؛ قال الراجز:
قد أ%ر\ك%ب' الل%ة% بعد الله،

وأ%ت\ر'ك العاج,ز. بال%د.ال%ه
واللة: ال%نازة. واللة: سرير اليت؛ هذه عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل؛ وبا

فسر قول كعب
بن زهي:

ك�ل© ابن, أ�ن\ث%ى، وإ,ن طال%ت\ س.ل%م.ت'ه،
يوماv على آل%ة{ ح.د\باء4 ممول

التهذيب: آل فلن من فلن أ%ي و.أ%ل منه ون.ج.ا، وهي لغة ال4نصار،
يقولون: رجل آيل مكان وائل؛ وأ%نشد بعضهم:

ي.ل�وذ بش'ؤ\ب'وب� من الشمس ف%و\ق%ها،
كما آل م1ن ح.ر> النهار ط%ر,يد'

وآل لم' الناقة إ,ذا ذ%ه.ب فض.م'رت؛ قال ال4ع\ش.ى:
أ%ذ}ل%ل}ت'ه.ا بعد ال1ر.ا

ح، فآل من أ%صلبا
أ%ي ذهب لم' ص'ل}بها.

والتأ}ويل: ب.ق}لة ثرتا ف قرون كقرون الكباش، وهي ش.ب,يهة بالق%ف}عاء
ذات غ1ص.ن.ة وورق، وثرتا يكرهها الال، وورقها يشبه ورق الس وهي.
ط%ي>بة الريح، وهو من باب الت_ن\بيت، واحدته تأ}ويلة. وروى النذري عن

أ%ب اليثم قال: إ,نا طعام فلن القفعاء والتأ}ويل، قال: والتأ}ويل نبت
يعتلفه المار، والقفعاء شجرة لا شوك، وإ,نا يضرب هذا الثل للرجل إ,ذا

استبلد فهمه وشبه بالمار ف ضعف عقله. وقال أ%بو سعيد. العرب تقول أ%نت
ف ض.ح.ائك 

(* قوله «أنت ف ضحائك» هكذا ف الصل، والذي ف شرح القاموس:
أنت من الفحائل) بي الق%ف}عاء والتأ}ويل، وها ن.ب\ت.ان ممودان من
م.ر.اعي البهائم، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن ينسبوا الرجل إ,ل أ%نه بيمة إ,ل أ%نه

م'خ\ص1ب م'و.س_ع عليه ضربوا له هذا الثل؛ وأ%نشد غيه ل4ب و.ج\ز.ة
السعدي:

ع.ز\ب' ال%راتع ن.ظ�ار¬ أ%طاع. له،
من كل ر.اب,ي.ة{، م.ك}ر¬ وتأ}ويل



أ%طاع له: ن.ب.ت له كقولك أ%ط%اع. له الو.ر.اق'، قال: ورأ%يت ف تفسيه
أ%ن التأ}ويل اسم بقلة ت'ول1ع' بقر الوحش، تنبت ف الرمل؛ قال أ%بو

منصور: وال%ك}ر والق%ف}عاء قد عرفتهما ورأ%يتهما، قال: وأ%ما التأ}ويل فإ,ن
ما سعته إ,ل� ف شعر أ%ب وجزة هذا وقد عرفه أ%بو اليثم وأ%بو سعيد.

وأ%و\ل: موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
أ%يا ن.خ\ل%ت.ي\ أ%و\ل�، س.ق%ى ال4ص\ل% م1نكما

م.ف1يض' الرeب، وال�د\ج,نات' ذ�ر.اك�ما
وأ�وال وأ%و.ال�: قربة، وقيل اسم موضع ما يلي الشام؛ قال النابغة

العدي: أ%نشده سيبويه:
م.ل%ك. ال%و.ر\ن.ق. والس_د1ير.، ود.ان.ه

ما ب.ي\ن. ح1م\ي.ر. أ%هل1ها وأ%و.ال
صرفه للضرورة؛ وأ%نشد ابن بري ل�ن.يف

بن ج.ب.لة:
أ%م_ا إ,ذا استقبلته فكأ%ن_ه

للع.ي\ن, ج,ذ}ع¬، من أ%وال، م'ش.ذ�ب'
@أيل: أ%ي\ل%ة: اسم بلد{؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

فإ,ن_ك�م'، وال�ل}ك.، يا أ%ه\ل أ%ي\ل%ة{
ل%ك%ال�تأ%ب>ي، و.ه\و ليس له أ%ب'

أ%راد كالتأ%ب أ%باv؛ وقال حسان بن ثابت:
م.ل%ك%ا من ج.ب.ل الثل}ج, إ,ل

جانب أ%ي\ل%ة%، من ع.ب\د{ وح'ر�
وإ,يل�: من أ%ساء ال عز_ وجل، ع1ب\ران أ%و س'ر\يان. قال ابن

الكلب: وقولم ج.ب\رائيل وم1يكائيل وش.ر.اح1يل وإ,س\راف1يل وأ%شباهها إ,نا
ت'ن\س.ب إ,ل الربوبية، ل4ن إ,يلv لغة ف إ,ل9، وهو ال عز وجل، كقولم

عبد
ال وت.ي\م ال، فج.ب\ر عبد مضاف إ,ل إ,يل، قال أ%بو منصور: جائز أ%ن

.êعرب فقيل إ,ل�يكون إ,يل أ
وإ,يل1ياء: مدينة بيت ال%قدس، ومنهم من ي.ق}صر الياء فيقول إ,لياء�،

وكأ%نما ر'وم1ي_ان؛ قال الفرزدق:
وب.ي\تان1: ب.ي\ت' ال ن.حن و'لت'ه،



وب.ي\ت¬ بأ%ع\لى إ,يل1ياء4 م'ش.ر_ف
وف الديث: أ%ن عمر، رضي ال عنه، أ%ه.ل� ب.ج_ة{ من إ,يلياء؛ هي

بالد والتخفيف اسم مدينة بيت القدس، وقد تشد_د الياء الثانية وتقصر
الكلمة، وهو معر_ب.

وأ%ي\ل%ة: قرية عربية وورد ذكرها ف الديث، وهو بفتح المزة وسكون
الياء، البلد العروف فيما بي مصر والشام. وأ%ي_ل: اسم ج.ب.ل؛ قال

الشماخ:ت.ر.ب_ع أ%كناف الق%ن.ان1 ف%صار.ة{،
فأ%ي_ل% فال%او.ان1، ف%ه\و ز.ه'وم

وهذا بناء# نادر كيف و.ز.ن\ت.ه ل4نه ف%ع_لD أ%و\ ف%ي\ع.ل أ%و ف%ع\ي.ل،
فال4و_ل ل يئ} منه إ,ل� ب.ق�م وش.ل�م، وهو أ%عجميÒ، والثان

ل يئ منه إ,ل� قوله:
ما ب.ال� ع.ي\ن كالش_ع1يب, الع.ي_ن,

والثالث معدوم.
وأ%ي\ل�ول: شهر من شهور الروم.

وال3ي_ل: ذ%ك%ر' ال4وعال مذكور ف ترجة أ%ول.
:vأبش: ال4ب\ش': الم\ع. وقد أ%بشه وأ%ب.ش. ل4هله ي.أ}بش' أ%ب\شا@

ك%س.ب. ورجل أ%ب_اش: مكتس3ب. ويقال: ت.أ%ب_ش القوم وت.ه.ب_شوا إ,ذا
تي_شوا وتم_عوا.

@أرش: أ%ر_ش بينهم: ح.م.ل بعض.هم على بعض وح.ر_ش. والت_أ}ر,يش:
الت_ح\ر,يش'؛ قال رؤبة:

أ%ص\ب.ح\ت من ح1ر\ص� على الت_أ}ر,يش
وأ%ر_ش\ت' بي القوم ت.أ}ر,يشاv: أ%فسدت. وت.أ}ر,يش الر\ب والنار:

ت.أ}ر,يث�هما.
وال4ر\ش من الراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو د1ي.ة� الراحات،

وقد تكرر ف الديث ذكر ال4ر\ش, الشروع ف ال�كومات، وهو الذي يأ}خذه
الشتري من البائع إ,ذا اط�ل%ع على عيب ف ال%بيع، وأ�ر'وش النايات

والراحات جائزة لا عما حصل فيها من الن_ق}ص، وس'م>ي أ%ر\شاv ل4نه من
أ%سباب النزاع. يقال: أ%ر_ش\ت بي القوم إ,ذا أ%وقعت بينهم؛ وقول رؤبة:

أ%ص\ب,ح\، ف%م.ا من ب.ش.ر� م.أ}ر'وش,
يقول: إ,ن ع1رضي صحيح ل عيب فيه. وال%أ}ر'وش: ال%خ\دوش؛ وقال ابن



ال4عراب: يقول ان\ت.ظ1ر\ حت ت.ع\ق1ل فليس لك عندنا أ%ر\ش إ,ل
.�ال4س1ن_ة، يقول: ل ن.ق}تل إ,نساناv ف%ن.د1يه أ%بداv. قال: وال4ر\ش الد>ي.ة

شر عن أ%ب ن.ه\شل� وصاحب,ه: ال4ر\ش' الرش\و.ة، ول يعرفاه ف أ%ر\ش
الراحات، وقال غيها: ال4ر\ش من الراحات كالش_ج_ة ونو,ها. وقال ابن

شيل: ائ}ت.ر,ش\ من فلن خ'ماش.ت.ك يا فلن� أ%ي خ'ذ أ%ر\ش.ها. وقد
ائ}ت.ر.ش. للخ'ماشة واس\ت.س\لم للق1صاص. وقال أ%بو منصور: أ%صل ال4ر\ش
ال%د\ش، ث قيل لا يؤخذ د1ي.ةv لا: أ%ر\ش، وأ%هل الجاز يسمونه الن_ذ}ر،
وكذلك ع'ق}ر الرأ%ة ما يؤخذ من الواطئ ثناv لب'ض\عها، وأ%صله من الع.ق}ر

كأ%نه ع.ق%رها حي وطئها وهي بكر فاق}ت.ض_ها، فقيل لا يؤخذ بسبب
الع.ق}ر: ع'ق}ر. وقال القتيب: يقال لا يدفع بي السلمة والعيب ف الس>ل}عة

أ%ر\ش، ل4ن ال�ب\تاع للثوب على أ%نه صحيح إ,ذا وقف فيه على خ.ر\ق أ%و
عيب وقع بينه وبي البائع أ%ر\ش أ%ي خصومة واختلف، من قولك أ%ر_ش\ت بي

الرجلي إ,ذا أ%غ}ر.يت أ%حدها بالخر وأ%وقعت بينهما الش_ر_، فسمي ما
ن.ق%ص العيب' الثوب. أ%ر\شاv إ,ذا كان سبباv لل4ر\ش.

@أشش: ال4شe وال4شاش وال%ش.اش': النشاط والر\ت1ياح، وقيل: هو
ال3قبال على الشيء بنشاط، أ%ش_ه ي.ؤ'شeه أ%ش�اv؛ وأ%نشد:

ك%ي\ف ي'ؤ.ات1يه1 ول ي.ؤ'شeه'
وال4ش_اش: ال%ش_اش. وف الديث: أ%ن علقمة بن قيس كان إ,ذا رأ%ى من
أ%صحابه بعض ال4شاش وع.ظهم، أ%ي إ,ق}بالv بنشاط. والشاش وال%ش.اش:

الط�لقة والب.شاشة. وأ%ش_ القوم' ي.ؤ'شeون أ%ش�اv: قام بعضهم إ,ل بعض
vأ%ش�ا eوتر�كوا؛ قال ابن دريد: وأ%حسبهم قالوا أ%ش_ على غ%ن.مه ي.ؤ'ش
eقال: ول أ%قف على حقيقته. ابن ال4عراب: ال4ش ،vمثل ه.ش_ ه.ش�ا

البز اليابس ال%ش�؛ وأ%نشد شر:
ر'ب_ ف%ت.اة{ من ب.ن الع1ناز,،
ح.ي_اكة{ ذ%ات1 ه.ن� ك1ن.از,

ذي ع.ض'د.ي\ن, م'ك}ل%ئ1ز¼ ناز,ي،
ت.أ%شe ل1ل}ق�ب\ل%ة1 وال%حاز,

شر عن بعض الكلبيي: أ%ش_ت الش_ح\مة ون.ش_ت، قال: أ%ش_ت إ,ذا
أ%خذ%ت ت.ح.ل�ب'، ون.ش_ت إ,ذا ق%ط%رت.

@أقش: ب.ن'وا أ�ق%ي\ش�: ح.يÒ من الن إ,ليهم تنسب ال3بل



الðق%ي\ش1ي_ة؛ أ%نشد سيبويه:
كأ%ن_ك. من ج,م.ال ب.ن أ�ق%ي\ش�،

ي'ق%ع\قع' بي ر,ج\ل%ي\ه ب,ش.ن�
وقال ثعلب: هم قوم من العرب.

@أبص: رجل أ%ب,ص¬ وأ%ب'وص¬: نشيط، وكذلك الفرس؛ قال أ%بو د'واد:
،vولقد ش.ه,د\ت' ت.غاؤرا

يوم. اللYقاء3، على أ%ب'وص
وقد أ%ب.ص. ي.أ}ب,ص' أ%ب\صاv، فهو آب,ص¬ وأ%ب'وص¬. الفراء: أ%ب,ص¬

يأ}ب.ص' وه.ب,ص. ي.ه\ب.ص إ,ذا أ%ر,ن% ون.ش1ط%.
@أجص: ال3ج�اص' وال3ن\جاص': من الفاكهة معروف، قال أ�مي�ة بن أ%ب عائذ

الذل يصف بقرة:
ي.ت.ر.ق9ب' ال%ط}ب' الس_واه1م. كل�ها،

ب,ل%واق1ح� ك%حوال1ك ال3ج�اص
ويروى: ال3ن\جاص. قال الوهري: ال3ج�اص' د.خيل ل4ن اليم والصاد ل

يتمعان ف كلمة واحدة من كلم العرب، والواحدة إ,ج�اصة. قال يعقوب: ول
تقل إ,ن\جاص؛ قال ابن بري: وقد حكى ممد ابن جعفر القز�از إ,ج�اصة

وإ,ن\جاصة وقال: ها لغتان.
@أصص: ال4صe وال3صe وال�صe: ال4صل�؛ وأ%نشد ابن بري للق�لخ:

وم1ث}ل� س.و_ار� ر.د.د\ناه إ,ل
إ,د\ر.و\ن,ه ول�ؤ\م, أ%ص>ه على

الر_غ}م, م.و\ط�ؤ. ال%ص.ى م'ذ%ل�ل
وقيل: ال4ص� ال4صل� الكري، قال: والمع آصاص¬؛ أ%نشد ابن دريد:

ق1لل� م.ج\د{ ف%ر.ع.ت\ آصاصا،
وع1ز_ةv ق%ع\ساء4 لن ت'ن.اصا

وكذلك الع.صe، وسيأ}ت ذكره. وب,ناء# أ%ص1يص¬: م'ح\ك%م كر.ص1يص. وناقة
أ%ص'وص¬: شديدةD م'و.ث�قةD، وقيل كرية. تقول العرب ف ال%ث%ل: ناقة

أ%ص'وص¬ عليها ص'وص أ%ي كرية عليها ب.خ1يل، وقيل: هي الائل� الت قد
ح'م1ل عليها فلم ت.ل}ق%ح\، وجع'ها أ�ص'ص¬، وقد أ%ص_ت\ ت.ئ1ص�؛ وقيل:

ال4ص'وص' الناقة� الائل� الس_م1ينة�؛ قال امرؤ القيس:
،Dفهل ت'س\ل1ي.ن_ ال%م_ ع.ن\ك. ش1م1ل�ة



م'داخ.ل%ةD ص.مe الع1ظام, أ%ص'وص'؟
أ%راد. ص.م_ ع1ظام'ها. وقد أ%ص�ت\ ت.ؤ'صe أ%ص.يصاv إ,ذا اش\ت.د� لمها

وت.لح.ك%ت\ أ%ل}واح'ها. ويقال: ج,ئ} به من إ,ص>ك. من حيث كان. وإ,نه
ل4صيص¬ ك%صيص¬ أ%ي م'ن\قبض. وله أ%صيص¬ أ%ي ترeك¬ والتواء من ال%هد.

وال4صيص': الر>ع\دة�. وأ%ف}ل%ت وله أ%صيص¬ أ%ي ر,ع\دة، يقال: ذ�ع\ر¬
وان\ق1باض¬. وال4ص1يص': الد>ن© القطوع الرأ}س؛ قال عبدة بن

الط�ب,يب:لنا أ%ص1يص¬ كج,زم, ال%و\ض,، ه.د_م.ه
وط}ء� الغ.زال، ل%د.ي\ه الز>قe م.غ\س'ول

وقال خالد بن يزيد: ال4ص1يص' أ%س\فل� الد_نY كان% ي'وض.ع' ل1ي'بال%
فيه؛ وقال عدي� بن زيد:

،Ýيا ليت. ش1ع\ري، وأ%نا ذو غ1ن
مت أ%ر.ى ش.ر\باv ح.و.ال%ي\ أ%ص1يص؟

vيعن به أ%ص\ل الد_ن9، وقيل: أ%راد بال4ص1يص, الباط1ية% تشبيها
بأ%ص\ل الد_نY، ويقال: هو كهيئة ال%ر> له ع'ر\وتان1 ي'ح\مل فيه الطي'.

وف الصحاح: ال4ص1يص' ما تك%س�ر من النية وهو نصف ال%ر> أ%و الابية
ت'ز\ر.ع\ فيه الرياحي'.

@أمص: الم1ص': الام1يز'، وهو ض.ر\ب¬ من الطعام، وهو العام1ص' أ%يضاv؛
فارسي حكاه صاحب العي. التهذيب: الم1ص' إ,عراب' الام1يز، والام1يز':

اللحم' ي.ش.ر_ح رقيقاv ويؤكل ن,يئاv، وربا ي'ل}فح ل%فحة النار.
@أيص: جئ به من أ%يص1ك أ%ي من حيث كان.

،�@أبض: ابن ال4عراب: ال4ب\ض' الش_دe، وال4ب\ض' الت_خ\ل1ية
وال4ب\ض' السكون، وال4ب\ض' الركة؛ وأ%نشد:

ت.ش\ك�و الع'ر'وق الب,ضات أ%ب\ضا
ابن سيده: وال�ب\ض'، بالضم، الدهر؛ قال رؤبة:

ف ح1ق}بة{ ع1ش\نا بذاك أ�ب\ضا،
خ1د\ن الل�وات1ي ي.ق}ت.ض1ب\ن. النeع\ضا

وجعه آباض¬. قال أ%بو منصور: وال4ب\ض' الشدe بال3ب.اض,، وهو ع1ق%ال
ي'ن\ش.ب ف رسغ البعي وهو قائم فيفع يده فت'ث}ن.ى بالع1قال إ,ل عضده

وت'ش.د�.
وأ%ب.ض\ت الب.ع1ي. آب'ض'ه' وآب,ض'ه' أ%ب\ضاv: وهو أ%ن تشد� رسغ يده



إ,ل عضده حت ترتفع يده عن ال4رض، وذلك البل هو ال3ب.اض'، بالكسر؛
وأ%نشد ابن بري للفقعسي:

أ%ك}ل%ف' ل ي.ث}ن, ي.د.يه1 آب,ض'
وأ%ب.ض. البعي. يأ}ب,ض'ه ويأ}ب'ض'ه: شد� رسغ يديه إ,ل ذراعيه لئل

ي.ح\ر.د.. وأ%خذ يأ}ب,ض'ه: جعل يديه من تت ركبتيه من خلفه ث احتمله.
وال%أ}ب,ض': كل ما ي.ث}ب'ت عليه فخذ�ك، وقيل: الأ}ب,ضان1 ما تت

الفخذين ف مثان أ%سافلهما، وقيل: الأ}ب,ضان باطنا الركبتي والرفقي.
التهذيب: ومأ}ب,ضا الساقي ما بط%ن. من الركبتي وها ف يدي البعي باطنا
الرفقي. الوهري: الأ}ب,ض' باط1ن' الركبة من كل شيء، والمع مآب,ض'؛

وأ%نشد ابن بري لميان بن قحافة:
أ%و م'ل}ت.ق%ى فائ1له ومأ}ب,ض1ه\

وقيل ف تفسي البيت: الفائلن عرقان ف الفخذين، وال%أ}ب,ض' باطن'
الفخذين ال البطن. وف الديث: أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، بال%

قائماv ل1ع1ل9ة{ ب.أ}ب,ض.يه؛ ال%أ}ب,ض': باطن الركبة ههنا، وأ%صله من
ال3باض، وهو البل الذي ي'ش.دe به رسغ البعي إ,ل عضده. وال%أ}ب,ض،

vم.ف}ع1ل منه، أ%ي موضع ال3باض,، واليم زائدة. تقول العرب: إ,ن البول قائما
ي.شفي من تلك العلة.

والت_أ%بeض': انقباض النسا وهو عرق؛ يقال: أ%ب,ض. ن.ساه وأ%ب.ض.
وتأ%ب_ض. تقب�ض. وشد� رجليه؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأ%ة:

إ,ذا ج.ل%س.ت\ ف الدار يوماv، تأ%ب_ض.ت\
ت.أ%بeض. ذ1يب الت_ل}ع.ة1 ال�ت.ص.و>ب,

أ%راد أ%نا تل1س ج,ل}سة% الذئب إ,ذا أ%ق}عى، وإ,ذا تأ%ب_ض. على
الت_ل}عة رأ%يته م'ن\كب�اv. قال أ%بو عبيدة: يستحب من الفرس تأ%بeض' رجليه

وش.ن.ج' ن.ساه. قال: ويعرف ش.ن\ج' ن.ساه ب,ت.أ%بeض, رجليه وت.و\ت1يها
إ,ذا مشى. وال3باض': ع1ر\ق¬ ف الر>ج\ل. يقال للفرس إ,ذا توت_ر. ذلك

العرق' منه: م'ت.أ%ب>ض¬. وقال ابن شيل: فرس أ%ب'وض' الن_سا كأ%نا
ي.أ}ب,ض' رجليه من سرعة رفعهما عند وضعهما؛ وقول لبيد:

كأ%ن� ه1جان.ها م'ت.أ%ب>ضات{،
وف ال4ق}ران1 أ%ص\و,رة� الر_غام,

م'ت.أ%ب>ضات: معقولت بال�ب'ض,، وهي منصوبة على الال. وال%أ}ب,ض':



الرeس\غ وهو م.و\ص1ل الكف ف الذراع، وتصغي ال3باض, أ�ب.ي>ض¬؛ قال
الشاعر:

أ%قول� ل1صاح1ب، والليل� داج�:
أ�ب.ي>ض.ك ال�س.ي>د. ل ي.ض1يع'

يقول: احفظ إ,باض.ك ال4سود. ل يضيع فصغ�ره. ويقال: ت.أ%ب_ض. البعي'
فهو م'ت.أ%ب>ض¬، وت.أ%ب_ض.ه غي'ه كما يقال زاد الشيء� وز,د\ت'ه. ويقال
للغراب م'ؤ\ت.ب,ض الن_سا ل4نه ي.ح\ج,ل كأ%ن�ه مأ}ب'وض¬؛ قال الشاعر:

وظ%ل� غ�راب' الب.ي\ن, م'ؤ\ت.ب,ض. الن_سا،
له ف د1يار, الارت.ي ن.ع1يق'

وإ,باض¬: اسم رجل. وال3باض1ي�ة: قوم من الرورية لم ه.وىÝ ي'ن\س.بون
إ,ليه، وقيل: ال3باض1ي�ة ف1ر\قة من الوارج أ%صحاب عبدال بن, إ,باض�

التميمي. وأ�ب\ض.ة: ماء# ل1ط%ي>ء� وبن م1ل}ق%ط كثي النخل؛ قال مساور بن
هند:

،vب\ضة% طائ1عا�وج.ل%ب\ت'ه من أ%هل أ
حت ت.ح.ك�م فيه أ%هل� أ�راب,

وأ�باض': ع1ر\ض¬ باليمامة كثي النخل والزرع؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:
أ%ل يا جار.تا ب,أ�باض.، إ,ن>ي

ر.أ%ي\ت' الر>يح. خ.ي\راv م1ن\ك1 جارا
ت'ع.ر>ينا إ,ذا ه.ب_ت\ علينا،

وت.م\ل� ع.ي\ن. ناظ1ركم غ�بارا
وقد ق1يل%: به ق�ت1ل% زيد بن الطاب.

@أرض: ال4ر\ض: الت عليها الناس، أ�نثى وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة
منها أ%ن يقال أ%ر\ضة ولكنهم ل يقولوا. وف التنزيل: وإ,ل ال4ر\ض كيف
س'ط1ح.ت؛ قال ابن سيده: فأ%ما قول عمرو بن ج'و.ين الطائي أ%نشده ابن

سيبويه:فل م'ز\نةD و.د.ق%ت\ و.د\ق%ها،
ول أ%ر\ض. أ%ب\ق%ل% إ,ب\قال%ها

فإ,نه ذهب بال4رض إ,ل الوضع والكان كقوله تعال: فلما رأ%ى
الش_م\س. باز,غةv قال هذا ر.ب>ي؛ أ%ي هذا الش_خ\ص' وهذا ال%ر\ئ1يe ونوه،

وكذلك قوله: ف%م.ن\ جاءه م.و\عظةD من\ رب>ه؛ أ%ي وع\ظ. وقال سيبويه: كأ%نه
اكتفى بذكر الوعظة عن التاء، والمع آراض¬ وأ�ر'وض وأ%ر.ض'ون، الواو



عوض من الاء الذوفة القدرة وفتحوا الراء ف المع ليدخل الكلمة% ض.ر\ب¬
من التكسي، است1يحاشاv من أ%ن ي'و.فYر'وا لفظ التصحيح ليعلموا أ%ن

أ%رضاv ما كان سبيله لو جع بالتاء أ%ن ت'فتح راؤ'ه فيقال أ%ر.ضات، قال
الوهري: وزعم أ%بو الطاب أ%نم يقولون أ%ر\ض وآراض¬ كما قالوا أ%هل وآهال،

قال ابن بري: الصحيح عند الققي فيما حكي عن أ%ب الطاب أ%ر\ض
وأ%راض� وأ%هل وأ%هال�، كأ%نه جع أ%ر\ضاة وأ%هلة كما قالوا ليلة وليال� كأ%نه

جع ل%ي\لة، قال الوهري: والمع أ%ر.ضات ل4نم قد يمعون ال�ؤنث
الذي ليست فيه هاء التأ}نيث بال4لف والتاء كقولم ع'ر'سات، ث قالوا

أ%ر.ض'ون فجمعوا بالواو والنون والؤ.نث ل يمع بالواو والنون إ,ل أ%ن يكون
منقوصاv كث�بة وظ�ب.ة، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاv من ح.ذ}فهم ال4لف

والتاء وتركوا فتحة الراء على حالا، وربا س'كYن.ت، قال: وال4راضي
أ%يضاv على غي قياس كأ%نم جعوا آر'ضاv، قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول

جعوا أ%ر\ضى مثل أ%ر\طى، وأ%ما آر'ض فقياس'ه جع' أ%وار,ض. وكل ما سف%ل،
فهو أ%ر\ض؛ وقول خداش بن زهي:

كذ%ب\ت' عليكم، أ%و\ع1د'ون وعلYل�وا
ب,ي. ال4ر\ض. وال4قوام.، ق1ر\دان% م.و\ظ%با

قال ابن سيبويه: يوز أ%ن يعن أ%هل ال4رض ويوز أ%ن يريد علYل�وا
جيع النوع الذي يقبل التعليل؛ يقول: عليكم ب وبجائي إ,ذا كنتم ف سفر

فاقطعوا ال4رض بذكري وأ%ن\ش1دوا القوم ه1جائي يا ق1ر\دان م.و\ظ%ب، يعن
قوماv هم ف الق1ل9ة1 وال%قارة كق1ر\دان م.و\ظ%ب، ل يكون إ,ل على ذلك

أ%نه إ,نا يهجو القوم ل الق1ر\دان. وال4ر\ض': س.ف1لة البعي والدابة وما
و.ل1ي. ال4رض منه، يقال: ب.ع1ي¬ شديد ال4ر\ض, إ,ذا كان شديد القوائم.

:vقوائم الدابة؛ وأ%نشد لميد يصف فرسا �وال4ر\ض': أ%سفل
ول ي'ق%لYب\ أ%ر\ض.ها الب.ي\طار'،

ول ل1ح.ب\ل%ي\ه1 با ح.بار'
يعن ل يقلب قوائمها لعلمه با؛ وقال سويد بن كراع:

فر.ك1ب\ناها على م.ج\هول1ها
بص1لب ال4ر\ض، ف1يهن� ش.ج.ع\

وقال خفاف:
إ,ذا ما اس\ت.ح.م_ت أ%ر\ض'ه من س.مائ1ه



ج.رى، وهو م.و\دوع¬ وواحد¬ م.ص\د.ق,
وأ%ر\ض' ال3نسان: ر'ك}بتاه فما بعدها. وأ%ر\ض' الن_ع\ل: ما أ%صاب

ال4رض منها.
وتأ%ر_ض. فلن بالكان إ,ذا ثبت فلم يبح، وقيل: الت_أ%رeض'

الت_أ%ن>ي والنتظار؛ وأ%نشد:
وصاح1ب� ن.ب�ه\ت'ه ل1ي.ن\ه.ضا،

إ,ذا الك%رى ف عينه ت.م.ض\م.ضا
ي.م\س.ح' بالكف9ي و.ج\هاv أ%ب\ي.ضا،

فقام ع.ج\لن%، وما ت.أ%ر_ض.ا
أ%ي ما ت.ل%ب_ث%. والت_أ%رeض': الت_ثاق�ل� إ,ل ال4رض؛ وقال

العدي:م'ق1يم مع الي> ال�ق1يم,، وق%لب\ه'
مع الراح1ل, الغ.ادي الذي ما ت.أ%ر_ضا

وت.أ%ر_ض. الرجل�: قام على ال4رض؛ وت.أ%ر_ض. واس\ت.أ}ر.ض. بالكان:
أ%قام. به ول%ب,ث%، وقيل: تكن. وت.أ%ر_ض. ل: تض.ر_ع. وتعر_ض.. وجاء

فلن ي.ت.أ%ر_ض' ل أ%ي يتص.د_ى ويتعر_ض؛ وأ%نشد ابن بري:
قبح ال�ط%ي\ئة من م'ناخ, م.ط1ي_ة{

ع.و\جاء4 سائمة{ تأ%ر_ض' للق1ر.ى
ويقال: أ%ر_ض\ت الكلم. إ,ذا ه.ي_أ}ت.ه وس.و_ي\ت.ه. وتأ%ر_ض.

الن_ب\ت' إ,ذا أ%مكن أ%ن ي'ج.ز_.
وال4ر\ض': الزeكام'، مذكر، وقال كراع: هو مؤنث؛ وأ%نشد لبن أ%حر:

وقالوا: أ%ن.ت\ أ%ر\ض¬ به وت.ح.ي_ل%ت\،
ف%أ%م\س.ى لا ف الص_د\ر, والرأ}س, ش.اك1يا

vر,ض. أ%ر\ضا�أ%ن.ت\ أ%د\ر.ك%ت\، ورواه أ%بو عبيد: أ%ت.ت\. وقد أ
وآر.ض.ه الل9ه أ%ي أ%ز\ك%م.ه، فهو م.أ}ر'وض¬. يقال: رجل م.أ}روض¬ وقد أ�ر,ض.

فلن وآر.ض.ه إ,يراضاv. وال4ر\ض': د'وار¬ يأ}خذ ف الرأ}س عن اللب,
�في'ه.راق' له ال4نف والعينان، وال4ر\ض'، بسكون الراء: الر>ع\دة

والن_ف}ضة�؛ ومنه قول ابن عباس وزلزلت ال4ر\ض': أ%ز'ل}ز,ل%ت ال4رض أ%م\ ب
:vو.ار.؛ وقال ذو الرمة يصف صائداeأ%ر\ض¬؟ يعن الرعدة، وقيل: يعن الد

إ,ذا ت.و.ج_س. ر,ك}زاv م1ن سن.اب,كها،
أ%و كان صاح1ب. أ%رض�، أ%و به ال�وم'



ويقال: ب أ%ر\ض¬ فآر,ض'ون أ%ي داوون.
وال%أ}ر'وض': الذي به خ.ب.لD من الن وأ%هل, ال4ر\ض وهو الذي يرك

رأ}سه وجسده على غي ع.م\د{.
�وال4ر\ض': الت تأ}كل الشب. وش.ح\م.ة� ال4ر\ض,: معروفةD، وشحمة

ال4ر\ض, تسمى ال�ل}كة، وهي ب.نات النقا تغوص ف الرمل كما يغوص الوت ف
الاء، وي'ش.ب_ه با ب.نان العذار.ى.

وال4ر.ض.ة�، بالتحريك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر ف أ%يام الربيع؛
قال أ%بو حنيفة: ال4ر.ض.ة� ضربان: ضرب صغار مثل كب.ار الذ�ر> وهي آفة

الشب خاصة، وضرب¬ مثل كبار النمل ذوات أ%جنحة وهي آفة كل شيء� من خشب
ونبات، غي أ%نا ل ت.ع\ر,ض للرطب، وهي ذات قوائم، والمع أ%ر.ض¬، وال4ر.ض

اسم للجمع. وال4ر\ض': مصدر أ�ر,ض.ت الشبة� ت'ؤ\ر.ض' أ%ر\ضاv فهي
vر,ض.ت الشبة أ%ر\ضا�م.أ}ر'وضة إ,ذا وقعت فيها ال4ر\ضة� وأ%كلتها. وأ
Dوأ%ر,يضة Dوأ%ر\ض¬ أ%ر,ضة .�وأ%ر,ض.ت أ%ر\ضاv، كلها: أ%كل%ت\ها ال4ر.ضة

ب.ي>نة ال4راضة: زكي_ةD كرية م'خ.ي>لةD للنبت والي؛ وقال أ%بو حنيفة:
هي الت ت.ر'بe الث�ر.ى وت.م\ر.ح' بالنبات؛ قال امرؤ القيس:

ب,لد¬ ع.ر,يضة، وأ%ر\ض¬ أ%ر,يضة،
م.داف1ع ماء� ف ف%ضاء� ع.ريض

وكذلك مكان أ%ريض¬. ويقال: أ%ر\ض¬ أ%ر,يضةD ب.ي>نة� ال4راض.ة1 إ,ذا
كانت ل%ي>نةv طيبة ال%ق}ع.د كرية جي>دة النبات. وقد أ�ر,ض.ت، بالضم،

أ%ي ز.ك%ت\. ومكان أ%ر,يض¬: خ.ل1يق¬ للخي؛ وقال أ%بو النجم:
بر هشام وهو ذ�و ف1ر.اض,،
بي. ف�روع, الن_ب\عة1 الغ1ضاض,

و.س\ط ب,طاح, مكة ال3ر.اض,،
ف كلY واد{ واسع, ال�فاض,

قال أ%بو عمرو: ال3ر.اض' الع1ر.اض'، يقال: أ%ر\ض¬ أ%ريضةD أ%ي ع.ريضة.
وقال أ%بو البيداء: أ%ر\ض وأ�ر\ض وإ,رض وما أ%ك}ث%ر. أ�ر'وض. بن فلن،

ويقال: أ%ر\ض¬ وأ%ر.ض'ون وأ%ر.ضات وأ%ر\ض'ون. وأ%ر\ض¬ أ%ر,يضةD للنبات:
خ.ل1يقة، وإ,نا لذات إ,راض�. ويقال: ما آر.ض. هذا الكان% أ%ي ما أ%ك}ث%ر.

ع'ش\ب.ه. وقال غيه: ما آر.ض. هذه ال4رض. أ%ي ما أ%س\ه.ل%ها
وأ%ن\ب.ت.ها وأ%ط}ي.ب.ها؛ حكاه أ%بو حنيفة. وإ,نا ل4ر,يضةD للنبت وإ,نا لذات



أ%ر.اضة{ أ%ي خليقة للنبت. وقال ابن ال4عراب: أ%ر,ض.ت1 ال4ر\ض' تأ}ر.ض'
أ%ر.ضاv إ,ذا خ.ص1ب.ت وز.كا نبات'ها. وأ%ر\ض¬ أ%ر,يضةD أ%ي م'ع\ج,بة.
ويقال: نزلنا أ%ر\ضاv أ%ر,يضةv أ%ي م'ع\ج,بةv للع.ي,، وشيء# ع.ر,يض¬

أ%ر,يض¬: إ,تباع له وبعضهم يفرده؛ وأ%نشد ابن بري:
ع.ريض أ%ر,يض بات. ي.ي\ع1ر' ح.و\ل%ه،

وبات. ي'س.قYينا ب'طون% الث�عال1ب,
وتقول: ج.د\ي¬ أ%ر,يض¬ أ%ي سي. ورجل أ%ريض¬ ب.ي>ن' ال4ر.اضة1:

خ.ل1يق¬ للخي متواضع، وقد أ%ر'ض.. ال4صمعي: يقال هو آر.ض'هم أ%ن يفعل ذلك
Dأ%ر,يض¬ بكذا أ%ي خ.ل1يق به. ور.و\ضة Dهم. ويقال: فلن�أ%ي أ%خ\ل%ق

أ%ر,يضةD: ل%ي>نة� ال%و\ط1ئ1؛ قال ال4خطل:
ولقد ش.ر,ب\ت' المر. ف حانوت1ها،

وش.ر,ب\ت'ها بأ%ر,يضة{ م1ح\لل,
:Dأ%ر,يضة Dواس\ت.أ}ر.ض.ت. وامرأ%ة ع.ر,يضة vوقد أ%ر'ض.ت\ أ%راضة

 Dود¬ كاملة على التشبيه بال4ر\ض. وأ%ر\ض¬ مأ}ر'وض.ة�و.ل
(* قوله «وأرض مأروضة»

زاد شارح القاموس: وكذلك مؤرضة وعليه يظهر الستشهاد بالبيت.) :
أ%ر,يضةD؛ قال:

أ%ما ت.ر.ى بكل ع.ر\ض� م'ع\ر,ض,
كل� ر.داح� د.و\ح.ة1 ال�ح.و_ض,،

م'ؤ\ر.ضة قد ذ%ه.ب.ت\ ف م'ؤ\ر.ض,
التهذيب: ال�ؤ.ر>ض' الذي ي.ر\ع.ى ك%ل4 ال4ر\ض؛ وقال ابن د.الن

الطائي:
وهم' ال�لوم'، إ,ذا الر_بيع' ت%ن_ب.ت\،
وهم' الر_بيع'، إ,ذا ال�ؤ.ر>ض' أ%ج\د.با

وال3ر.اض': الب,س.اط ل4نه ي.لي ال4ر\ض.. ال4صمعي: ال3ر.اض'،
بالكسر، ب,س.اطD ضخ\م من و.ب.ر� أ%و صوف. وأ%ر.ض. الرجل�: أ%قام على ال3ر.اض,.
وف حديث أ�م معبد: فشربوا حت آر.ض'وا؛ التفسي لبن عباس، وقال غيه:

أ%ي شربوا ع.ل%لv بعد ن.ه.ل� حت ر.و'وا، م1ن\ أ%ر.اض. الوادي إ,ذا
اس\ت.ن\ق%ع. فيه الاء�؛ وقال ابن ال4عراب: حت أ%راض'وا أ%ي نام'وا على

ال3ر.اض,، وهو البساط، وقيل: حت ص.بeوا اللب على ال4ر\ض.



وف%س3يلD م'س\ت.أ}ر,ض¬ و.و.دي_ةD م'س\ت.أ}ر,ضة، بكسر الراء: وهو أ%ن
يكون له ع1ر\ق¬ ف ال4ر\ض, فأ%ما إ,ذا نبت على جذع النخل فهو: الراك1ب'؛

قال ابن بري: وقد ييء� ال�س\ت.أ}ر,ض' بعن ال�ت.أ%ر>ض وهو ال�ت.ثاقل
:vإ,ل ال4رض؛ قال ساعدة يصف سحابا

م'س\ت.أ}ر,ضاv بي. ب.ط}ن, الليث أ%ي\من'ه
إ,ل ش.م.ن\ص1ي.، غ%ي\ثاv م'ر\سلv م.ع.ج.ا

وتأ%ر_ض. النزل%: ار\تاد.ه وتي_ره للنزول؛ قال كثي:
تأ%ر_ض. أ%خفاف ال�ناخة1 منهم'،
مكان% الت قد ب'ع>ث%ت\ فاز\ل4م_ت1

از\ل4م_ت: ذهبت ف%م.ض.ت. ويقال: تركت الي ي.ت.أ%ر_ضون النز,ل% أ%ي
ي.ر\تاد'ون بلداv ينزلونه. واس\ت.أ}ر.ض السحاب': انبسط، وقيل: ثبت وتكن

:vوأ%ر\س.ى؛ وأ%نشد بيت ساعدة يصف سحابا
مستا}رضاv بي بطن الليث أ%ينه

وأ%ما ما ورد ف الديث ف النازة: من أ%هل ال4رض أ%م من أ%هل الذYمة
فإ,نه أ%ي الذين أ�ق1رeوا بأ%رضهم.

وال4ر.اضة�: ال1ص\ب' وحسن' الال. وال�ر\ضة� من النبات: ما يكفي
الال سن.ةv؛ رواه أ%بو حنيفة عن ابن ال4عراب.

وال4ر.ض': مصدر أ%ر,ض.ت الق�ر\حة� تأ}ر.ض' أ%ر.ضاv مثال ت.ع1ب.
ي.ت\ع.ب' ت.ع.باv إ,ذا تف%ش_ت\ وم.ج,لت ففسدت بال1د_ة وتقط�عت. ال4صمعي:

إ,ذا فسدت الق�ر\حة وتقط�عت قيل أ%ر,ض.ت تأ}ر.ض' أ%ر.ضاv. وف حديث النب،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م: ل صيام. إ,ل9 لن أ%ر_ض. الص>يام. أ%ي

تقد_م فيه؛ رواه ابن ال4عراب، وف رواية: ل صيام. لن ل ي'ؤ.ر>ض\ه من
الليل أ%ي ل ي'ه.ي>ئ}ه ول ي.ن\و,ه. ويقال: ل أ%ر\ض. لك كما يقال ل

أ�م_ لك.
@أضض: ال4ضe: الشق�ة؛ أ%ض_ه ال4مر' ي.ؤ'ضeه أ%ض�اv: أ%حزنه

وج.ه.د.ه. وأ%ض_ت\ن إ,ليك الاجة� ت.ؤ'ضeن أ%ض�اv: أ%ج\ه.د.ت\ن،
وت.ئ1ضeن أ%ض�اv وإ,ض.اضاv: أ%ل}ج.أ%ت\ن واضطرت\ن. وال3ض.اض'، بالكسر:

ال%لجأ؛ قال:
ل4ن\ع.ت.ن\ ن.عامةv م1يفاضا

خ.ر\جاء4، ت.غ\د'و وتطل�ب' ال3ض.اضا



أ%ي تطلب ملجأv تلجأ� إ,ليه. وقد ائ}ت.ض_ فلنD إ,ذا بلغ منه الشقة،
وائ}ت.ض_ إ,ليه ائ}ت1ضاضاv أ%ي اضطر إ,ليه؛ قال رؤبة:

داي.ن\ت' أ%ر\و.ى، والدeيون ت'ق}ض.ى،
ف%م.ط%ل%ت\ ب.ع\ضاv، وأ%د_ت\ ب.ع\ضا،

وهي ت.رى ذا حاجة{ م'ؤ\ت.ض_ا
أ%ي مضطراv م'ل}جأv؛ قال ابن سيده: هذا تفسي أ%ب عبيد، قال: وأ%حسن من

ذلك أ%ن تقول أ%ي لجئاv م'حتاجاv، فافهم. وناقةD م'ؤ\ت.ض_ةD إ,ذا
أ%خذها كال�رقة عند نتاجها ف%ت.ص.ل�قت ظ%ه\راv لبطن� ووجدت إ,ضاضاv أ%ي

.vح'ر\قة
وال4ضe: الكسر كالع.ض>، وف بعض نسخ المهرة كال%ض�.

@أمض: أ%م1ض. الرجل� يأ}م.ض، فهو أ%م1ض¬: ع.ز.م ول ي'بال, ال�عاتبة% بل
ع.ز,يت'ه ماضية ف قلبه. وأ%م1ض.: أ%د�ى ل1سان'ه غي. ما ي'ر,يد.

وال4م\ض': الباطل�، وقيل: الش_ك�؛ عن أ%ب عمرو. ومن كلم ش1ق¼: أ%ي
ور.ب> السماء3 وال4رض، وما بينهما م.ن ر.ف}ع� وخ.ف}ض�، إ,نا أ%نبأ}تك

به ل1ح.ق¼ ما فيه أ%م\ض¬
@أنض: ال4ن,يض' من اللحم: الذي ل ي.ن\ض.ج، يكون ذلك ف الشواء
vوآن.ض.ه هو. أ%بو زيد: آن.ض\ت' اللجم. إ,يناضا vوالق%د1يد، وقد أ%ن'ض. أ%ناضة

إ,ذا ش.و.ي\ت.ه' فلم ت'ن\ض1ج\ه، وال4ن,يض' مصدر قولك أ%ن.ض. اللحم'
يأ}ن,ض'، يالكسر، أ%ن,يضاv إ,ذا تغي. واللحم' لم¬ أ%نيض¬: فيه ن'ه'وء4ةD؛

وأ%نشد لزهي ف لسان متكلم عابه وهجاه:
ي'ل%ج\ل1ج' م'ض\غةv فيها أ%ن,يض¬

أ%ص.ل�ت\، فهي تت الك%ش\ح داء�
أ%ي فيها تغي؛ وقال أ%بو ذؤيب فيه:

وم'د_ع.س� فيه ال4ن,يض' اخ\ت.ف%ي\ت'ه،
ب,ج.ر\داء4 ي.ن\تاب' الث�م1يل% ح1مار'ها

وال3ناض'، بالكسر: ح.م\ل� النخل ال�د\ر,ك. وأ%ناض. النخل( ) قوله
«وأناض النخل إل» ف شرح القاموس ما نصه: وذكر الوهري هنا وأ%ناض النخل
ينيض إناضة أي أينع، وتبعه صاحب اللسان، وهو غريب فإن أ%ناض مادته نوض.

ي'ن,يض' إ,ناضةv أ%ي أ%ي\ن.ع؛ ومنه قول لبيد:
،Òيوم أ%رزاق من تفضل ع'م



م'وس1قات وح'ف�لD أ%ب\كار'
فاخ1رات¬ ض'ر'وع'ها ف ذ�راها،

وأ%ناض. الع.ي\دان� وال%ب�ار'
الع'مe: الطYوال� من النخل، الواحدة عميمة. وال�وس1قات': الت

أ%و\س.ق%ت أ%ي حلت أ%و\س'قاv. وال�ف�ل: جع حاف1ل�، وهي الكثية المل مشبهة
بالناقة الافل وهي الت امتل4 ضرعها ل%ب.ناv. وال4ب\كار': الت

يتعج_ل إ,دراك ثرها ف أ%ول النخل، مأ}خوذ من الباك�ورة من الفاكهة، وهي
الت تتقد_م كل شيء. والفاخرات': اللت ي.ع\ظ�م ح.مل�ها. والشاة الفخور:

الت عظم ضرعها. وال%ب�ار من النخل: الذي فات. الي.د.. والع.ي\دان� فاعل
بأ%ناض.، والب�ار معطوف عليه، ومعن أ%ناض. بلغ% إ,ناه ومنتهاه؛ ويروى:

وإ,ناض' الع.ي\دان، ومعناه وبال1غ� الع.ي\دان1، والبار معطوف على قوله
وإ,ناض..

@ايض: آض. ي.ئ1يض' أ%يضاv: سار. وعاد.. وآض. إ,ل أ%هله: رجع إ,ليهم. قال
ابن دريد: وفعلت كذا وكذا أ%ي\ضاv من هذا، أ%ي رجعت إ,ليه وع'د\ت'.

وتقول: افعل ذلك أ%يضاv، وهو م.ص\در آض. ي.ئ1يض' أ%يضاv أ%ي رجع، فإ,ذا قيل
لك: فعلت ذلك أ%يضاv، قلت: أ%كثرت. من أ%ي\ض� ود.ع\ن من أ%ي\ض�؛ قال

الليث: ال4ي\ض' ص.ي\رورة� الشيء شيئاv غيه. وآض. كذا أ%ي صار. يقال: آض.
سواد' شعره بياضاv، قال: وقولم أ%ي\ضاv كأ%نه مأ}خوذ من آض. ي.ئ1يض' أ%ي

عاد. ي.ع'ود، فإ,ذا قلت أ%يضاv تقول أ%ع1د ل ما مضى؛ قال: وتفسي'
أ%ي\ضاv ز,يادةD. وف حديث سرة ف الكسوف: إ,ن الشمس اسودت حت آض.ت\ كأ%نا

ت.نeومة؛ قال أ%بو عبيد: آض.ت\ أ%ي صارت ور.ج.ع.ت\؛ وأ%نشد قول كعب يذكر
أ%رضاv قطعها:

ق%ط%عت إ,ذا ما الل� آض.، كأ%نه
س'يوف¬ ت.ن.ح_ى تارةv ث ت.ل}ت.قي

.vوتقول: فعلت كذا وكذا أ%يضا
@أبط: ال3ب\ط�: إ,ب\ط� الرجل والدواب�. ابن سيده: ال3ب\ط� باط1ن'

ال%ن\ك1ب. غيه: وال3بط باطن ال%ناح,، يذكر ويؤ.نث والتذكي أع\لى، وقال
اللحيان: هو مذكر وقد أ%نثه بعض العرب، والمع آباط. وحكى الفراء� عن بعض

ال4عراب: فر.ف%ع السو\ط% حت ب.ر.ق%ت\ إ,ب\ط�ه؛ وقول الذل:
ش.ر,ب\ت' ب.م>ه وص.د.ر\ت' عنه،



وأ%ب\ي.ض' صار,م¬ ذ%ك%ر¬ إ,باط1ي
أ%ي تت إ,ب\ط1ي، قال ابن السياف: أ%صله إ,باط1يÒ فخفف ياء النسب،

وعلى هذا يكون صفة لصارم، وهو منسوب إ,ل ال3بط.
وتأ%ب_ط% الشيء4: وضع.ه تت إ,بطه. وتأ%ب_ط س.ي\فاv أ%و شيئاv: أ%خذه

تت إ,بطه، وبه سي ثابت بن جابر الف%ه\م1ي� تأ%ب_ط شر�اv ل4نه، زعموا،
كان ل يفارقه السيف، وقيل: ل4ن� أ�مه ب.ص'ر.ت\ به وقد تأ%ب_ط

ج.ف1ي. س1هام وأ%خذ ق%و\ماv فقالت: هذا تأ%ب_ط شر�اv، وقيل: بل تأ%بط
س1كYيناv وأ%تى ناد1ي. قوم1ه فو.ج.أ% أ%حد.هم فسمي به لذلك. وتقول: جاء4ن

تأ%بط شر�اv ومرر\ت' بتأ%ب�ط شر�اv تد.ع'ه على لفظه ل4نك ل تنقله من فعل
إ,ل اسم، وإ,نا سيت بالفعل مع الفاعل رجلv فوجب أ%ن تكيه ول تغيه،
قال: وكذلك كل جلة تسمي با مثل بر.ق ن.ح\ر'ه وذ%ر_ى ح.ب�اv، وإ,ن أ%ردت

،vوذ%وو تأ%ب�ط شر�ا vأ%ن تثن أ%و تمع قلت: جاء4ن ذ%وا تأ%ب�ط شر�ا
أ%و تقول: كلها تأ%ب_ط شر�اv وكل©هم ونو ذلك، والنسبة إ,ليه

تأ%ب_ط1يÒ ي'ن\سب إ,ل الصدر، ول يوز تصغيه ول ترخيمه؛ قال سيبويه: ومن
العرب من يفرد فيقول تأ%ب_ط% أ%ق}ب.ل، قال ابن سيده: ولذا أ%ل}ز.م.نا

سيبويه ف الكاية ال3ضافة% إ,ل الص_د\ر؛ وقول مليح الذل:
ون.ح\ن' ق%ت.ل}نا م'ق}ب,لv غي م'د\ب,ر�

تأ%ب_ط%، ما ت.ر\ه.ق\ بنا ال%ر\ب' ت.ر\ه.ق,
أ%راد تأ%ب_ط شر�اv فحذف الفعول للعلم به. وف الديث: أ%ما والل9ه

إ,ن� أ%حد.كم لي'خ\ر,ج' بس\أ%ل%ت1ه من يتأ%ب_ط�ها أ%ي يعلها تت
إ,ب\ط1ه. وف حديث عمرو بن العاص قال: ل%ع.م\ر' الل9ه إ,ن ما تأ%ب_ط%ن

ال3ماء أ%ي ل ي\ض'ن_ن وي.ت.و.ل�ي\ن. ت.ر\ب,يت.
والتأ%بط�: الض\ط1باع، وهو ضرب من اللYب\سة، وهو أ%ن ي'د\خ1ل% الثوب
من تت يده اليمن في'لق1ي.ه على م.ن\ك1ب,ه ال4يسر، وروي عن أ%ب هريرة

أ%نه كانت ر,د\ي.ت'ه التأ%بeط%، ويقال: جعلت السيف إ,باطي أ%ي ي.لي
إ,بطي؛ قال:

وع.ض\ب¬ صار,م¬ ذك%ر¬ إ,باطي
وإ,ب\ط� الر_م\ل: ل�ع\ط�ه وهو ما ر.ق_ منه. وال3ب\ط�: ا%سفل� ح.ب\ل,

الرمل وم.س\ق%ط�ه. وال3ب\ط� من الرمل: م'ن\ق%ط%ع' معظمه.
واستأ}ب.ط% فلن إ,ذا ح.ف%ر ح'ف}رة ض.ي_ق. رأ}س.ها ووس_ع. أ%سفل%ها،



قال الراجز:
ي.ح\ف1ر' نام'وساv له م'س\تأ}ب,طا

ابن ال4عراب: أ%ب.طه الل9ه وه.ب.ط%ه بعنÝ واحد، ذكره ال4زهري ف
ترجة وب.ط رأ}ي'ه إ,ذا ض.ع.ف، والواب,ط� الضعيف'.

 �@أدط: ال4د.ط
(* قوله «الدط إل» هو هكذا ف ال4صل بالدال الهملة

مضبوطاv وكذا نقله شارح القاموس، قال والصواب بالذال العجمة.):
ال�ع\و.جe الفك>، قال أ%بو منصور: العروف فيه ال4د\و.ط� فجعله ال4د.ط، قال:

وها لغتان.
@أرط: ال4ر\ط%ى: شجر ينب'ت بالر_م\ل، قال أ%بو حنيفة: هو شبيه بالغ.ض.ا

ينب'ت ع1ص1ي�اv من أ%صل واحد ي.طول� قدر قامة وله ن.و\ر مثل نور
ال1لف1 ورائحته طيبة، واحدته أ%ر\طاةD، وبا سي الرجل وك�ن>ي، والتثنية

أ%ر\ط%يان1 والمع أ%ر\ط%يات¬، وقال سيبويه: أ%ر\طاةD وأ%ر\ط%ى، قال: وجع
ال4ر\ط%ى أ%راط%ى؛ قال ذو الرمة:

ومثل ال%مام, الو'ر\ق, م1م_ا ت.وق�د.ت\
به من أ%راط%ى ح.ب\ل, ح'ز\و.ى أ%ر,ين,ها

قال: ويمع أ%يضاv أ%راط{؛ قال الشاعر يصف ث%و\ر. وحش�:
ف%ضاف. أ%راط1ي. فاج\تال%ها،

له م1ن\ ذ%وائب,ها كال%ط%ر\
(* قوله «كالطر» كذا ف ال4صل بالطاء وف شرح القاموس بالضاد.)

وقال العجاج:
أ%ل}ج.أ%ه ل%ف}ح' الص_با وأ%د\م.سا،

والط�ل© ف خ1يس, أ%راط1 أ%خ\ي.سا
فأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ال%و\ف' خ.ي\ر¬ لك من ل�غاط1،
ومن أ%لء4ات{ إ,ل أ%راط1

فقد يكون جع أ%ر\طاة وهو الوجه، وقد يكون جع أ%ر\ط%ى كما قال التمران
قال أ%بو منصور: وال4ر\طاة ور.ق' شجرها ع.ب\لD م.ف}تول م.ن\ب,ت'ها

الرمال�، لا ع'روق ح'م\ر يدبغ بورقها أ%ساقي اللب في.ط1يب ط%ع\م اللب فيها.
قال البد: أ%ر\ط%ى على بناء ف%ع\لى مثل ع.ل}ق%ى إ,ل أ%ن ال4لف الت



ف آخرها ليست للتأ}نيث لن الواحدة أ%ر\طاةD وع.ل}قاةD، قال: وال4لف
،Dال�ول أ%صلية وقد اختلف فيها، فقيل هي أ%صلية لقولم أ%د1ي¬ مأ}ر'وط

.Òوقيل هي زائدة لقولم أ%د1ي¬ م.ر\ط1ي
وأ%ر\ط%ت1 ال4ر\ض': إ,ذا أ%خرجت ال4ر\ط%ى؛ قال أ%بو اليثم: أ%ر\ط%ت\
لن وإ,نا هو آر.ط%ت\ بأ%لفي ل4ن أ%لف أ%ر\ط%ى أ%صلية. الوهري:

ال4ر\ط%ى شجر من شجر الرم\ل وهو ف%ع\ل%ى ل4نك تقول أ%دي مأ}ر'وطD إ,ذا دبغ
بذلك، وأ%لفه لل3لاق أ%و بن السم عليها وليست للتأ}نيث ل4ن الواحدة

أ%رطاةD؛ قال:
يا ر'ب_ أ%ب�از� من الع'ف}ر, ص.د.ع\،

ت.ق%ب_ض. الذYئب' إ,ليه واج\ت.م.ع\
ل%م�ا رأ%ى أ%ن} ل د.ع.ه\ ول ش1ب.ع\،

مال% إ,ل أ%ر\طاة1 ح1ق}ف فاض\ط%ج.ع\
وفيه قول آخر: إ,نه أ%ف}عل ل4نه يقال أ%دي م.ر\ط1ي�، وهذا يذكر ف

العت�ل، فإ,ن جعلت أ%لف1ه أ%صلية نو_نته ف العرفة والنكرة جيعاv، وإ,ن
جعلتها لللاق نونته ف النكرة دون العرفة؛ قال أ%عراب وقد م.ر,ض.

بالشام:
أ%ل أ%يeها ال�ك�اء ما ل%ك. هه'نا

أ%لء#، ول أ%ر\ط%ى، فأ%ي\ن. ت.ب,يض'؟
فأ%ص\ع1د\ إ,ل أ%رض, ال%كاكي�، واج\ت.ن,ب\
ق�رى الشام,، ل ت'ص\ب,ح\ وأ%نت. م.ر,يض'

قال ابن بري عند قوله إ,ن جعلت أ%لف أ%ر\ط%ى أ%صلي�اv نو_نته ف
العرفة والنكرة جيعاv قال: إ,ذا جعلت أ%لف أ%ر\طى أ%ص\لي�اv أ%عن لم الكلمة

كان وز\ن'ها أ%ف}ع.ل، وأ%فعل� إ,ذا كان اساv ل ينصرف ف العرفة
وانصرف ف النكرة. وف الديث: ج,يء4 بإ,بل كأ%نا ع'ر'وق' ال4ر\ط%ى.

وبعي أ%ر\ط%و,يÒ وأ%ر\طاو,ي� ومأ}ر'وطD: يأ}كل� ال4ر\ط%ى ويلزمه،
ومأ}ر'وطD أ%يضاv: يشتكي منه. وأ%دي مأ}ر'وط وم'ؤ.ر\ط%ى: مدبوغ

بال4ر\ط%ى، وال4ريط�: العاق1ر' من الرجال؛ قال حيد ال4رقط:
ماذا ت'ر.ج>ي. من ال4ر,يط1،
ح.ز.ن\ب.ل� يأ}ت1يك1 بالب.ط1يط1،

ليس بذي ح.ز\م� ول س.ف1يط1؟



والس_ف1يط�: الس_خ1يe الطيب النفس.
وأ�راط%ى وذو أ�راط%ى وذو أ�راط{ وذو ال4ر\ط%ى: أ%ساء مواضع؛ أ%نشد

ثعلب:
فلو تراه'ن_ بذي أ�راط

:�وقال طر.فة
ظ%ل1ل}ت' بذي ال4ر\طى ف�و.ي\ق. م'ث%قYب�،

ب,ب,يئ%ة1 س'وء�، هال1كاv أ%و ك%هال1ك1
@أسفط: ال3س\ف1ن\ط� وال3س\ف%ن\ط�: ال�ط%ي_ب' من عصي العنب، وقيل: هو

من أ%ساء المر، وقال أ%بو عبيدة: ال3س\فن\ط أ%على المر، قال
ال4صمعي: هو اسم رومي؛ قال ال4عشى:

وكأ%ن� ال%م\ر. الع.ت1يق. من ال3س\ـ
ـف1ن\ط1، م.م\ز'وج.ةv باء� ز'لل,

قال أ%بو حنيفة: قال أ%بو حزام الع'ك}لي فهو ما يدح به ويعاب. قال
سيبويه: ال3س\ف1ن\ط� وال3س\ط%ب\ل� خاسيان، جعل ال4لف فيهما أ%صلية كما

ي.س\ت.ع'ور خاسي�اv جعلت الياء أ%صلية.
@أصفط: ال4صمعي: ال3ص\ف1ن\ط المر بالرومية، وهي ال3س\ف1ن\ط�، وقال

بعضهم: هي خر فيها أ%فاو,يه'، وقال أ%بو عبيدة: هي أ%على المر
وص.ف}و.ت'ها، وقيل: هي خ'مور ملوطة، قال شر: سأ%لت ابن ال4عراب عنها فقال:

ال3سفنط اسم من أ%سائها ل أ%دري ما هو؛ وقد ذكرها ال4عشى فقال:
أ%و 3اس\ف1ن\ط% عانة% ب.ع\د. الرeقا

د1، ش.ك_ الر�صاف' إ,ليها غ%د1يرا
@أطط: ابن ال4عراب: ال4ط%ط� الط�ويل وال�نثى ط%طاء. وال�ط©

وال4ط1يط�: ن.ق1يض' صوت ال%حام1ل والر>حال. إ,ذا ثقل عليها الرeكبان،
وأ%ط� الر_ح\ل� والن>س\ع' ي.ئ1ط© أ%ط9اv وأ%ط1يطاv: ص.و_ت.، وكذلك كل©

�شيء أ%شبه صوت الرحل الديد. وأ%ط1يط� ال3بل,: صوت'ها. وأ%ط�ت ال3بل
ت.ئ1ط© أ%ط1يطاv: أ%ن_ت\ ت.ع.باv أ%و ح.نيناv أ%و ر.ز.مةv، وقد يكون من

ال%ق}ل, ومن ال4بديات. الوهري: ال4ط1يط� صوت الرحل وال3بل من ث1ق%ل
أ%ح\مال1ها. قال ابن بري: قال علي بن حزة صوت ال3بل هو الرeغاء،
:vصوت' أ%ج\واف1ها من الك1ظ�ة1 إ,ذا شربت. وال4طيط أ%يضا �وإ,نا ال4ط1يط

صوت الن>س\ع, الديد وصوت الر_ح\ل وصوت الباب، ول أ%فعل ذلك ما أ%ط�ت1



ال3بل�؛ قال ال4عشى:
أ%ل%س\ت. م'ن\ت.ه,ياv عن ن.ح\ت1 أ%ث}ل%ت1نا؟

�ول%س\ت. ضائر.ها، ما أ%ط�ت1 ال3بل
ومنه حديث أ�م> ز.ر\ع: فجع.ل%ن ف أ%هل, ص.ه,يل وأ%ط1يط{ أ%ي ف أ%هل

خ.ي\ل وإ,بل. قال: وقد يكون ال4ط1يط� ف غي ال3بل؛ ومنه حديث ع'تبة بن
غ%ز\وان، رضي الل9ه عنه، حي ذك%ر باب. النة قال: لي.أ}ت1ي_ على باب

النة ز.مانD يكون له فيه أ%ط1يطD أ%ي صوت¬ بالز>حام,. وف حديث آخر:
حت ي'س\م.ع. له أ%ط1يطD يعن باب. النة، قال الزجاجي: ال4ط1يط� صوت'
ت.م.دeد الن>س\ع وأ%ش\باه1ه. وف الديث: أ%ط�ت1 السماء؛ ال4ط1يط�: صوت'

ال4ق}تاب. وأ%ط1يط� ال3بل: أ%صواتا وح.ن,ين'ها، أ%ي أ%ن كثرة% ما
فيها من اللئكة قد أ%ث}ق%لها حت أ%ط�ت، وهذا مثلD وإ,يذان بكثرة

اللئكة، وإ,ن ل يكن ث%م_ أ%ط1يط وإ,نا هو كلم تقريب أ�ريد به تقرير' عظمة1
الل9ه عز� وجل9. وف الديث: العرش' على م.نك1ب إ,سرافيل وإ,نه
ل%ي.ئ1ط© أ%ط1يط% الر_ح\ل الديد، يعن ك�و. الناقة أ%ي أ%نه ل%ي.ع\ج.ز' عن

ح.م\له وع.ظ%مته، إ,ذ كان معلوماv أ%ن� أ%ط1يط% الر_ح\ل بالراكب إ,نا
يكون لقوة ما ف%و\ق%ه وعجز,ه عن احتماله. وف حديث الس\ت1س\قاء: لقد

أ%تيناك وما لنا بعي ي.ئ1ط© أ%ي ي1ن� وي.ص1يح؛ يريد ما لنا بعي أ%صلv ل4ن
.�البعي ل بد_ أ%ن يئط9. وف الثل: ل آتيك ما أ%ط�ت ال3بل

وال4ط�اط�: الصي_اح'؛ قال:
ي.ط}ح1ر\ن ساعات1 إ,نا الغ'بوق,
من ك1ظ�ة1 ال4ط9اطة1 الس_ب'وق,

(* قوله «السبوق» كذا ف ال4صل بالوحدة بعد الهملة وف هامشه صوابه
السنوق، وكذا هو ف شرح القاموس بالنون.)

وأ%نشد ثعلب:
وق�ل�ص� م'ق}و.ر_ة1 ال4ل}ياط1

بات.ت\ على م'ل%ح_ب� أ%ط�اط1
يعن الطريق.. وال4طيط�: صوت الظ�ه\ر من شد�ة1 الوع. وأ%طيط الب.ط}ن:

صوت يسمع عند الوع؛ قال:
ه.ل} ف د.ج'وب, ال�ر_ة1 ال%خ1يط1

و.ذ1يلةD ت.ش\ف1ي من ال4ط1يط1؟



:�الد_ج'وب': الغ1رارة�، والو.ذ1يلة�: ق1ط}عة من الس_نام، وال4ط1يط
صوت' ال4م\عاء من ال�وع. وأ%ط�ت1 ال3بل�: مد�ت أ%صوات.ها، ويقال:

أ%ط1يط�ها ح.ن,ين'ها، وقيل: ال4ط1يط� الوع' نفس'ه؛ عن الزجاجي. وأ%ط�ت1
الق%ناة� أ%طيطاv: صو_تت عند التق}وي؛ قال:

أ%ز'وم ي.ئ1ط© ال4ي\ر' فيه، إ,ذا ان\ت.ح.ى،
أ%ط1يط% ق�ن> ال1ن\د1، حي ت'ق%و_م'

فاستعاره. وأ%ط�ت الق%و\س' ت.ئ1ط© أ%طيطاv: ص.و_ت.ت\؛ قال أ%بو
اليثم الذل:

ش'د_ت\ بكلY ص'هاب� ت.ئ1ط© به،
كما ت.ئ1ط© إ,ذا ما ر'د_ت الف1ي.ق'

وال4ط1يط�: صوت الوف1 من ال%وا وح.ن,ي' ال1ذ}ع؛ قال ال4غلب:
قد ع.ر.ف%ت\ن س1د\ر.ت وأ%ط�ت1

قال ابن بري: هو للراهب واسه زهرة بن س1ر\حان%، وسي الراهب. ل4نه كان
يأ}ت ع'كاظ% فيقوم إ,ل س.ر\حة{ فيجز عندها ببن س'ل%ي\م قائماv، فل

يزال ذلك دأ}ب.ه حت ي.ص\د'ر الناس' عن عكاظ؛ وكان يقول:
قد ع.ر.ف%ت\ن س.ر\ح.ت فأ%ط�ت1،

وقد ون.ي\ت' ب.ع\د.ها فاش\م.ط�ت1
وأ�ط%ي\طD: اسم شاعر؛ قال ابن ال4عراب: هو أ�طيط ابن ال�غ.لYس؛ وقال

م'ر_ة: هو أ�ط%ي\ط� بن ل%ق1يط1 بن ن.و\ف%ل بن ن.ض\لة%؛ قال ابن دريد:
وأ%حس.ب اشتقاقه من ال4ط1يط1 الذي هو الص_ر,ير'. وف حديث ابن سيين:

كنت مع أنس بن مالك حت إ,ذا كنا بأ%ط1يط{ 
(* قوله «كنا بأطيط» كذا

بال4صل، وبامشه صوابه بأطط مركة، وهو كذلك ف القاموس وشرحه ومعجم ياقوت.)
وال4رض. ف%ض\فاض¬؛ أ%ط1يطD: هو موضع بي البصرة والكوفة، والل9ه أ%علم.

@أقط: الق1ط� وال3ق}ط� وال4ق}ط� وال�ق}ط�: شيء يتخذ من اللب
ال%خ1يض يطبخ ث يترك حت ي.م\ص'ل، والق1طعة� منه أ%ق1طةD؛ قال ابن ال4عراب:

هو من أ%لبان ال3بل خاص�ة. قال الوهري: ال4ق1ط� معروف، قال: وربا سكن
ف الشعر وتنقل حركة القاف إ,ل ما قبلها؛ قال الشاعر:

ر'و.ي\د.ك. حت ي.ن\ب'ت. البق}ل� والغ.ض.ا،
في.ك}ث�ر إ,ق}طD عندهم وح.ل1يب'



قال: وأ}ت.ق%ط}ت' اتذ}ت' ال4ق1ط%، وهو اف}ت.ع.ل}ت'. وأ%ق%ط% الطعام.
يأ}ق1ط�ه أ%ق}طاv: ع.م1ل%ه بال4قط، فهو مأ}ق�وطD؛ وأ%نشد ال4صمعي:

ويأ}كل� ال%ي_ة% وال%يeوتا،
وي.د\م'ق' ال4ق}فال% والت�اب'وتا

وي.خ\ن'ق' الع.جوز. أ%و ت.م'وتا،
أ%و ت'خ\ر,ج. الأ}ق�وط% وال%ل}توتا

أ%بو عبيد: ل%ب.ن\ت'هم من اللب، ول%بأ}ت'هم أ%ل}ب.ؤ'ه'م\ من اللYب.إ,،
وأ%ق%ط}ت'هم من ال4ق1ط. يقال: أ%ق%ط% الرجل% يأ}ق1ط�ه أ%ق}طاv أ%ط}ع.مه

ال4ق1ط. وحكى اللحيان: أ%تيت بن فلن فخبزوا وحاس'وا وأ%ق%ط�وا أ%ي
أ%ط}ع.مون ذلك؛ هكذا حكاه اللحيان غي م'ع.د�يات{ أ%ي ل يقولوا

خ.ب.ز'ون وحاس'ون وأ%ق%ط�ون. وآق%ط% القوم': كثر أ%قطهم؛ عنه أ%يضاv، قال:
وكذلك كل شيء� من هذا، إ,ذا أ%ردت أ%ط}عم\ت.هم أ%و وهب\ت. لم قلت.ه فعلتهم

ب,غي أ%لف، وإ,ذا أ%ردت أ%ن� ذلك قد كثر عندهم قلت أ%ف}ع.ل�وا.
وال4ق1طة�: ه.ن.ةD دون الق1ب.ة1 ما يلي الك%ر,ش.، والعروف

الل�ق1طة%؛ قال ال4زهري: سعت العرب يسمونا الل�ق1طة% ولعل ال4ق1طة% لغة
فيها.

وال%أ}ق1ط� ال%ض1يق' ف الرب، وجعه ال%آق1ط�. وال%أ}ق1ط�: الوضع
الذي يقتتلون فيه، بكسر القاف؛ قال أ%وس:

ج.واد¬ ك%ر,ي¬ أ%خ'و مأ}ق1ط{،
ن,قاب¬ ي'ح.د>ث� بالغائب,

:�وال4ق1ط� وال%أ}ق1ط�: الثقيل الو.خ1م' من الرجال. وال%أ}ق�وط
ال4حق؛ قال الشاعر:

،�ي.ت\ب.ع'ها ش.م.ر\د.لD ش'م\ط�وط
�ل و.ر,ع¬ ج,ب\س¬، ول مأ}ق�وط

،vوضربه فأ%ق%ط%ه أ%ي صر.عه كو.ق%طه'؛ قال ابن سيده: وأ%رى المزة بدل
وإ,ن قل9 ذلك ف الفتوح، قال ابن ال4ثي: قد تكرر ذكر ال4قط ف الديث

وهو لب م'ج.ف�ف يابس م'س\ت.ح\ج,ر يطبخ به.
@أمط: قال ابن بري: ال�م\ط1يe شجر طويل يمل الع1ل}ك.؛ قال العجاج 

*)
قوله «قال العجاج» ف معجم ياقوت: قال رؤبة. وجعل بدل الدال الهملة



ال4خية من فرنداد دالv معجمة.) :
وبالف1ر,ن\داد1 له أ�م\ط1ي�

@أحظ: أ�حاظة�: اسم رجل.
@أظظ: قال ابن بري: يقال امتل4 ال3ناء حت ما يد م1ئظ9اv أ%ي ما يد

.vم.ز,يدا
@أمع: ال3م_عة� وال3م_ع'، بكسر المزة وتشديد اليم: الذي ل رأ}ي له

ول ع.ز\م فهو يتابع كل أ%حد على رأ}ي,ه ول يثبت على شيء، والاء فيه
للمبالغة. وف الديث: اغ}د' عالاv أ%و م'تعلYماv ول تكن إ,م_عةv، ول

�نظي إ,ل رجل إ,م_ر¬، وهو ال4حق؛ قال ال4زهري: وكذلك ال3م_رة
وهو الذي يوافق كل إنسان على ما ي'ريده؛قال الشاعر:

ل%ق1يت' ش.ي\خاv إ,م_ع.ه\،
سأ%لت'ه ع.م�ا م.ع.ه\،
فقال ذ%و\د¬ أ%ر\ب.عه\

وقال:
فل د.ر_ د.رeك. م1ن صاح1ب�،

فأ%ن\ت. الو'زاو,زة� ال3م_ع.ه\
eوروى عبد ال بن مسعود، رضي ال عنه، قال: كنا ف الاهلية ن.ع'د

الم_عة% الذي يت\ب.ع الناس. إ,ل الطعام من غي أ%ن ي'د\عى، وإ,ن�
ال3م_عة% فيكم اليوم ال}ح\ق1ب' الناس, د1ين.ه؛ قال أ%بو عبيد: والعن

ال4و_ل� يرجع إ,ل هذا.الليث: رجل إ,م�عةD يقول لكل أ%حد أ%نا معك، ورجل
إ,م�ع وإ,م�عة للذي يكون لض.ع\ف رأ}يه مع كل أ%حد؛ ومنه قول ابن مسعود

أ%يضاv: ل ي.ك�ون.ن_ أ%حد'كم إ,م_ع.ةv، قيل: وما ال3م_ع.ة�؟ قال: الذي
بقول أ%نا مع الناس. قال ابن بري: أ%راد ابن مسعود بال3م_ع.ة الذي
ي.ت\بع كل أ%حد على د1ين,ه، والدليل على أ%ن� المزة أ%صل أ%ن إ,ف}ع.لv ل

يكون ف الص>فات، وأ%ما إ,ي_ل فاختلف ف و.ز\نه فقيل ف1ع_ل، وقيل
ف1ع\ي.ل، وقال ابن بري: ول يعلوه إ,ف}ع.لv لئل تكون الفاء والعي من موضع

واحد، ول يئ منه إ,ل ك%و\ك%ب¬ ود.د.نD، وقول من قول امرأ%ة إ,م_عة
غلط، ل يقال للنساء ذلك.وقد حكي عن أ%ب عبيد: قد تأ%م_ع. واس\ت.أ}م.ع..

وال3م�ع.ة�: ال�ترد�د ف غي ما ص.ن\عة، والذي ل ي.ث}ب'ت إ,خاؤه.
ورجال إ,م�عون، ول يمع بال4لف والتاء.



@أبغ: ع.ي\ن' أ�باغ%، بالضم: موضع بي الكوفة والر_ق�ة1؛ قالت امرأ%ة
من بن شيبان:

وقالوا: فار,ساv م1ن\ك�م\ ق%ت.ل}نا
ف%قلنا: الرeم\ح' ي.ك}ل%ف بالك%ر,ي,

ب,ع.ي\ن, أ�باغ% قاس.م\نا ال%نايا،
فكان% ق%س3يم'ها خ.ي\ر. الق%س3يم,

قال ابن بري: الشعر لبنة النذر تقوله بعد موه، والذي ق�ت1ل% بأ�باغ هو
النذر 

(* قوله« هو النذر إل» كذا بالصل، والذي ف معجم ياقوت: النذر
بن النذر بن امرئ القيس اللخمي، وف شرح القاموس: النذر بن النذر بن

ماء السماء) بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي� بن
نصر اللخمي�، قتله الرث بن أ%ب ش.م1ر� الغسان9؛ ومنه يوم عي أ�باغ

يوم¬ من أ%يام العرب قتل فيه النذر بن ماء السماء.
@أثف: ال�ث}ف1ي_ة� والث}ف1ي�ة�: الجر الذي ت'وض.ع' عليه الق1د\ر'،

وجعها أ%ثاف© وأ%ثاف{، قال ال4خفش: اع\ت.ز.مت العرب أ%ثاف% أ%ي أ%نم
ل يتكلموا با إلمففة. وف حديث جابر: والب'ر\مة بي. ال4ثاف؛ هي

جع أ�ث}ف1ي�ة، وقد تفف الياء ف المع، وهي الجارة الت ت'ن\ص.ب' وتعل
الق1د\ر' عليها. يقال: أ%ث}ف%ي\ت' الق1د\ر. إذا جعلت. لا ال4ثاف،

وث%ف�ي\ت'ها إذا وضعتها عليها، والمزة فيها زائدة؛ ورأ%يت حاشية بط بعض
ال4فاضل. قال أ%بو القاسم الزمش.ري: ال�ث}ف1ي�ة� ذات وجهي تكون

ف�ع\ل�ويةv وأ�ف}ع'ولةv، تقول أ%ث�ف}ت' الق1د\ر' وث%ف�ي\ت'ها وتأ%ث�ف%ت1
الق1د\ر'. الوهري: أ%ث�ف}ت' الق1د\ر. تأ}ث1يفاv لغة ف ث%ف�ي\ت'ها

ت.ث}ف1يةv إذا وضعت.ها على ال4ثاف. وقولم: رماه الل9ه بثالثة ال4ثاف، قال
ثعلب: أ%ي رماه الل9ه بالبل أ%ي ب,داهية{ مثل, البل، والعن أ%نم إذا

ل يدوا ثالثة من ال4ثاف أ%س\ن.د'وا ق�د'ور.هم إل البل. وقد آث%ف%ها
وأ%ث�ف%ها وأ%ث}فاها، وق1د\ر¬ م'ؤ.ث}فاةD؛ قال:

وصاليات{ ك%كما ي'ؤ.ث}ف%ي\ن\
(* قوله: ككما ي'ؤث}ف%ي\ هكذا ف الصل.)

وتأ%ث�ف}ناه: صرنا ح.وال%ي\ه كال�ث}ف1ية1.
ومر.ةD مؤ.ث�فةD: لزوجها امرأ%تان س1واها وهي ثالثتهما، شبهت بأ%ثاف



الق1د\ر. ومنه قول الخزومية: إن أ%نا الـم'ؤ.ث�فة الـم'ك%ث�فة�؛ حكاه
ابن ال4عراب ول يفسر واحدة منهما. والث}ف1ي�ة�، بالكسر: الع.د.د'

والماعة� من الناس. قال ابن ال4عراب ف حديث له: إن ف ال1ر\ماز, اليوم.
ل%ث%ف1نةv إث}ف1ي_ةv من أ%ثاف الناس ص'ل}بةv؛ ن.ص.ب إث}ف1ي�ة على

البدل ول تكون صفة ل4نا اسم.
وتأ%ث�فوا بالكان: أ%قاموا فلم يبحوا. وتأ%ث�فوا على ال4مر:

ت.عاو.ن'وا. وأ%ث%ف}ت'ه آث1ف�ه أ%ث}فاv: ت.ب,ع\ت'ه. والث1ف': الت_اب,ع'، وقد
أ%ث%ف%ه يأ}ث1ف�ه مثال كس.ر.ه يك}س3ر'ه أ%ي ت.ب,ع.ه. الوهري: أ%بو زيد

تأ%ث�ف. الرجل� الكان% إذا ل ي.ب\ر.ح\ه. ويقال: تأ%ث�ف�وه أ%ي
ت.ك%ن_ف�وه؛ ومنه قول النابغة:

ل ت.ق}ذ1ف%ن>ي بر'ك}ن� ل ك1فاء له،
وإن} تأ%ث�ف%ك ال4ع\داء� بالر>ف%د1

أ%ي ل ت.ر\م1ن منك. بر'ك}ن� ل م1ث}ل% له، وإ,ن تأ%ث�ف%ك ال4ع\داء
واح\ت.و.ش'وك. م'ت.واز,ر,ين. أ%ي م'تعاو,ن,ي. والر>ف%د': جع ر,ف}دة{.

@أدف: ال�داف': الذ�ك%ر'؛ قال الراجز:
أ%و\ل%ج. ف ك%ع\ث%ب,ها ال�دافا،

م1ث}ل% للذYراع, ي.م\ت.ط1ي الن>طافا
وف حديث الد>يات1: ف ال�داف1 الد>ية�، يعن الذكر إذا ق�ط1ع.،

وهزته بدل من الواو من ود.ف. الناء� إذا ق%ط%ر. ود.ف%ت1 الش_ح\مة� إذ
ق%ط%ر.ت\ د'ه\ناv، ويروى بالذال العجمة.

@أذف: قال ف ترجة أ%دف عن الذكر وما شرحه فيه: ويروى بالذال العجمة.
@أرف: ال�ر\فة�: ال%دe وف%ص\ل� ما بي الدeور, والض>ياع، وزعم يعقوب

أ%ن فاء أ�ر\فة{ بدل من ثاء أ�ر\ثة{، وأ%ر_ف. الدار. وال4رض: قس.م.ها
وح.د_ها. وف حديث عثمان: وال�ر.ف' ت.ق}ط%ع' الشeف}عة%؛ ال�ر.ف':

الـم.عال1م' وال�د'ود'، وهذا كلم أ%هل الجاز، وكانوا ل ي.ر.و\ن% الشفعة
للجار. وف الديث: أ%يe مال اق}ت'س3م. وأ�ر>ف. عليه فل ش'فعة فيه أ%ي

ح'د_ وأ�ع\ل1م. وف حديث عمر: فق%س.م'وها على ع.د.د الس>هام,
وأ%ع\ل%م'وا أ�ر.ف%ها؛ ال�ر.ف': جع أ�ر\فة وهي ال�د'ود' والـم.عال1م'، ويقال

بالثاء الثلثة أ%يضاv. وف حديث عبد الل9ه بن سلم: ما أ%ج,د' لذه
ال�م_ة من أ�ر\فة1 أ%جل� بعد السبعي. أ%ي من ح.د¼ ي.ن\ت.هي إليه. ويقال:



أ%ر_ف}ت' الدار. وال4رض. تأ}ر,يفاv إذا ق%س.م\ت.ها وح.د_د\ت.ها.
اللحيان: ال�ر.ف' وال�ر.ث� ال�د'ود' بي ال4رضي. وف الصحاح: م.عال1م'

الدود بي ال4رضي. وال�ر\فة�: الـم'س.ن_اة� بي ق%راح.ي\ن,؛ عن ثعلب،
وجعه أ�ر.ف¬ كد'خ\نة{ ود'خ.ن�. قال: وقالت امرأ%ة من العرب: ج.ع.ل علي_

زوجي أ�ر\فةv ل أ%خ'ور'ها أ%ي ع.لمةv. وإنه لفي إر\ف1 م.ج\د{ كإ,ر\ث1
مد؛ حكاه يعقوب ف البدل.

ال4صمعي: الر,ف' الذي يأ}ت ق%ر\ناه على وج\ه,ه، قال: وال4ر\ف%ح'
الذي يذه.ب' قرناه ق1ب.ل% أ�ذ�ن.ي\ه ف ت.باع'د{ بينهما، وال4ف}ش.غ� الذي

اح\لح_ 
(* قوله: احلح�؛ هكذا ف الصل ول أثر لادة حلح ف العاجم.)

وذهب قرناه كذا وكذا، وال4حص الـم'ن\ت.ص1ب' أ%حدها النخفض الخ.ر،
وال4ف}ش.ق الذي ت.باع.د. ما بي ق%ر\ن.ي\ه، وال�ر\ف© الل�ب.ن'

الـم.ح\ض. وف حديث الغية: ل%ح.ديثD م1ن\ ف العاق1ل, أ%ش\هى إل� م1ن.
الشeهد1 باء ر.ص.ف%ة{ ب.ح\ض, ال�ر\فY؛ قال: هو اللب الـمح\ض'

الط�ي>ب'، قال ابن ال4ثي: كذا قاله الروي عند شرحه للر_صفة ف حرف
الراء.

@أزف: أ%ز,ف. يأ}ز.ف' أ%ز.فاv وأ�ز'وفاv: اق}ت.ر.ب.. وكل© شيء
اق}ت.ر.ب.، فقد أ%ز,ف. أ%ز.فاv أ%ي د.نا وأ%ف1د.. والز,فة� القيامة لق�ر\ب,ها وإن

اس\ت.ب\ع.د. الناس' م.داها، قال الل9ه تعال: أ%ز,ف%ت1 الز,فة�؛ يعن
القيامة، أ%ي د.ن.ت1 القيامة�. وأ%ز,ف. الرجل أ%ي ع.ج,ل%، فهو آز,ف¬ على
فاع1ل. وف الديث: قد أ%ز,ف. الوقت' وحان% ال4ج.ل� أ%ي دنا وق%ر'ب..
والز,ف': الـم'س\ت.ع\ج,ل�. والـم'ت.آز,ف' من الرجال: الق%ص1ي، وهو

الـم'ت.دان، وقيل: هو الض_عيف' ال%بان؛ قال الع'ج.ي\ر':
ف%تÝ ق�د_ ق%د_ السيف1 ل م'ت.آز,ف¬،

ول ر.ه1لD ل%ب�ات'ه وب.آد1ل�ه\
قال ابن بري: قلت ل4ع\راب ما الـم'ح\ب.ن\ط1ئ�؟ قال:

الـم'ت.ك%أ}ك1ئ�، قلت: ما الـم'ت.ك%أ}ك1ئ�؟ قال: الـم'تآز,ف'، قلت: ما الـم'ت.آز,ف'؟
قال: أ%نت أ%حق' وت.ر.ك%ن ومر_. والـم'تآز,ف': ال%طو' الـم'تقار,ب'.

وم.كانD م'ت.آز,ف¬: ض.ي>ق¬. ابن بري 
(* قوله «ابن بري» كذا بالصل



وبامشه صوابه: أ%بو زيد.): الأ}ز.فة� الع.ذ1رة�، وجعها مآز,ف'؛ أ%نشد أ%بو
عمرو لله.ي\ث%م, ابن ح.س_ان% الت_غ\لب�:

كأ%ن� ر,داء4ي\ه، إذا ما ار\ت.داها،
على ج'ع.ل� ي.غ\شى الآز,ف. بالنeخ.ر\

النeخ.ر': جع ن'خ\رة ال4ن\ف1.
،vز\ن1 والغ.ض.ب,. وأ%س1ف. أ%س.فا�@أسف: ال4س.ف': الـم'بالغة� ف ال

فهو أ%س1ف¬ وأ%س\فان وآس1ف¬ وأ%س'وف¬ وأ%س1يف¬، والمع أ�س.فاء. وقد أ%س1ف.
على ما فات.ه وتأ%س_ف. أ%ي ت.ل%ه_ف.، وأ%س1ف. عليه أ%س.فاv أ%ي

غ%ض1ب.، وآس.ف%ه: أ%غ}ض.ب.ه. وف التنزيل العزيز: فلما آس.ف�ونا ان\ت.ق%م\نا
منهم؛ معن آسف�ونا أ%غ}ض.ب'ونا، وكذلك قوله عز وجل: إل قومه غ%ض\بان%

أ%س1فاv. وال4س1يف' والس1ف: الغ.ض\بان�؛ قال ال4عشى، رحه الل9ه
ـ�م.ا تعال:أ%ر.ى ر.ج'لv منهم أ%س1يفاv، كأ%ن

ي.ض'مe إل ك%ش\ح.ي\ه ك%ف9اv م'خ.ض_با
يقول: كأ%ن� يد.ه ق�ط1ع.ت\ فاخ\ت.ض.ب.ت\ ب,د.م1ها. ويقال ل1م.و\ت1

الف%ج\أ%ة1: أ%خذة� أ%س.ف{. وقال البد ف قول ال4عشى أ%رى رجلv منهم
أ%س1يفاv: هو من الت_أ%سeف1 لقطع يده، وقيل: هو أ%سي¬ قد غ�ل�ت يد'ه

فج.رح. الغ'ل© ي.د.ه، قال: والقول� ال4و_ل� هو التم.ع عليه. ابن
ال4نباري: أ%س1ف. فلن على كذا وكذا وتأ%س_ف. وهو م'ت.أ%س>ف¬ على ما فاته،

فيه قولن: أ%حدها أ%ن يكون العن ح.ز,ن على ما فاته ل4ن ال4سف عند
العرب الزن، وقيل أ%شدe الزن، وقال الضحاك ف قوله تعال: إن ل ي'ؤم1نوا

بذا الديث أ%س.فاv، معناه ح'ز\ناv، والقول� الخر' أ%ن يكون معن
أ%س1ف. على كذا وكذا أ%ي ج.ز,ع. على ما فاته، وقال ماهد: أ%سفاv أ%ي

ج.ز.عاv، وقال قتادة: أ%سفاv غ%ض.باv. وقوله عز وجل: يا أ%سفي على يوسف؛ أ%سي يا
ج.ز.عاه. وال4س1يف' وال4س'وف': السريع' ال�ز\ن1 الر_ق1يق'، قال: وقد

يكون ال4س1يف' الغض\بان% مع الزن. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها،
أ%نا قالت للنب�، صلى الل9ه عليه وسلم، حي أ%مر أ%با بكر بالصلة ف

مرضه: إن أ%با بكر رجل� أ%س1يف¬ فم.ت.ى ما يق�م\ م.قام.ك ي.غ\ل1ب\ه البكاء
أ%ي سريع' البكاء والزن، وقيل: هو الرقيق.قال أ%بو عبيد: ال4س1يف'

السريع الزن والكآبة ف حديث عائشة، قال: وهو ال4س'وف' وال4س1يف'، قال:
وأ%ما ال4س1ف'، فهو الغ.ض\بان� الـم'ت.ل%ه>ف' على الشيء؛ ومنه قوله تعال:



غ%ض\بان% أ%س1فاv. الليث: ال4س.ف' ف حال الزن وف حال الغ.ض.ب إذا
جاءك أ%مر¬ مـمن هو دون.ك فأ%نت أ%س1ف¬ أ%ي غ%ض\بان�، وقد آس.ف%ك إذا جاءك

أ%مر ف%ح.ز,ن\ت. له ول ت'ط1ق}ه فأ%نت أ%س1ف¬ أ%ي حزين وم'ت.أ%س>ف¬
أ%يضاv. وف حديث: م.وت' الف%ج\أ%ة1 راحةD للـم'ؤم1ن وأ%خ\ذة� أ%س.ف{ للكافر

أ%ي أ%خ\ذة� غ%ض.ب� أ%و غ%ض\بان%. يقال: أ%س1ف. يأ}س.ف' أ%س.فاv، فهو
أ%س1ف¬ إذا غ%ض1ب.. وف حديث النخعي: إن كانوا لي.ك}ر.ه'ون أ%خ\ذةv كأ%خ\ذة1

ال4س.ف1؛ ومنه الديث: آس.ف' كما ي.أ}س.ف�ون؛ ومنه حديث م'عاو,ية بن
الكم: فأ%س1ف}ت' عليها؛ وقد آس.ف%ه وتأ%س_ف. عليه. وال4س1يف': العبد

وال4جي' ونو ذلك ل1ذ�لYه,م وب'ع\د1هم، والمع كالمع، وال�نثى
أ%س1يف%ةD، وقيل: العس3يف' ال4جي. وف الديث: ل تقتلوا ع.س3يفاv ول أ%سيفاv؛

ال4س1يف': الشيخ الفان، وقيل العبد، وقيل ال4سي، والمع ال�سفاء؛
وأ%نشد ابن بري:

ت.ر.ى ص'واه' ق�ي_ماv وج'ل�سا،
كما رأ%يت. ال�س.فاء4 الب'ؤ_سا

قال أ%بو عمرو: ال�س.فاء ال�جراء، وال4س1يف': الـم'ت.ل%ه>ف' على ما
فات.، والسم من كل ذلك ال4سافة�. يقال: إنه ل4س1يف¬ ب.ي>ن'

ال4ساف%ة1. وال4سيف' وال4س1يف%ة� وال�ساف%ة� وال4سافة�، كل©ه: الب.ل%د' الذي
ل ي'ن\ب,ت' شيئاv. وال�سافة�: ال4رض الر_ق1يقة�؛ عن أ%ب حنيفة.

وال4ساف%ة�: ر,ق�ة� ال4رض؛ وأ%نشد الفراء:
ت.ح'ف©ها أ%ساف%ةD وج.م\ع.ر'

وقيل: أ%رض¬ أ%س1يف%ةD رقيقةD ل تكاد ت'ن\ب,ت' شيئاv. وت.أ%س_ف%ت\
يد'ه: ت.ش.ع_ث%ت\.

وأ%ساف¬ وإساف¬: اسم صنم لقريش. الوهري وغيه: إساف¬ ونائلة� ص.ن.مان1
كانا لقريش وض.ع.هما ع.م\رو بن ل�ح.ي¼ على الص_فا والـم.ر\وة1، وكان

ي'ذبح' عليهما ت'جاه الكعب.ة1، وزعم بعضهم أ%نما كانا من ج'ر\ه'م إساف' بن
عمرو ونائلة� بنت س.ه\ل ف%ف%جرا ف الكعبة ف%م'س3خا حجرين ع.ب.د.ت\هما

قريش، وقيل: كانا رجلv وامرأ%ة دخل البيت فوجدا خ.ل}و.ةv فوثب إساف¬ على
نائلة، وقيل: فأ%ح\دثا ف%م.س.خهما الل9ه حجرين، وقد وردا ف حديث أ%ب

ذر�؛ قال ابن ال4ثي: وإساف بكسر المزة وقد تفتح. وإساف¬: اسم اليم�
الذي غ%ر,ق. فيه ف1ر\ع.و\ن� وجنود'ه؛ عن الزجاج، قال: وهو بناحية مصر.



.vالفراء: ي'وس'ف' ويوس.ف' ويوس1ف' ثلث لغات، وحكي فيها المز أ%يضا
@أشف: الوهري: الش\ف%ى للس\كاف1، وهو ف1ع\لى، والمع ال4شاف. قال
ابن بري عند قول الوهري� وهو ف1ع\ل%ى، قال: صوابه إف}ع.لD، والمزة زائدة،

وهو منو_ن غي' مصروف.
@أصف: ال4ص.ف': لغة ف الل�ص.ف1. قال ابن سيده: ول أ%عرف ف هذا الباب

غيه ف كلم العرب. الفراء: هو الل�ص.ف' وهو شيء ي.ن\ب'ت' ف أ%ص\ل
الك%ب.ر,؛ ول ي.ع\ر,ف ال4ص.ف.. وقال أ%بو عمرو: ال4ص.ف' الك%ب.ر، وأ%ما

الذي ينبت ف أ%صله مثل اليار، فهو الل�ص.ف'.
@أفف: ال�فe: الو.س.خ' الذي ح.و\ل% الظ©ف�ر,، والتeفe الذي فيه،

وقيل: ال�فe وس.خ ال�ذن والتeفe وس.خ ال4ظفار. يقال ذلك عند
اس\ت1ق}ذار, الشيء ث استعمل ذلك عند كل شيء ي'ض\ج.ر' منه وي'ت.أ%ذ�ى به.

وال4ف%ف': الض_ج.ر'، وقيل: ال�فe وال4ف%ف الق1لة، والتeفe منسوق على
أ�ف�، ومعناه كمعناه، وسنذكره ف فصل التاء.

eف�وأ�ف�: كلمة ت.ض.جeر� وفيها عشرة أ%وجه: أ�ف_ له وأ�ف> وأ
وأ�ف9اv وأ�ف¼ وأ�فÒ، وف التنزيل العزيز: ول ت.ق�ل} لما أ�ف¼ ول

ت.ن\ه.ر\ه'ما، وأ�فYي م'ـمالD وأ�ف�ى وأ�ف�ةD وأ�ف\ خفيفةv من أ�ف� الشددة،
وقد ج.م.ع. جال� الد>ين بن مالك هذه العشر لغات ف بيت واحد، وهو

قوله:فأ�ف_ ث%لYث} ون.و>ن}، إن أ%ر.د\ت.، وق�ل:
أ�ف�ى وأ�فYي وأ�ف\ وأ�ف�ةv ت'ص1ب,

ابن جن: أ%ما أ�ف� ونوه من أ%ساء الف1ع\ل, ك%ه.ي\هات. ف ال%ر�
ف%م.ح\م'ولD على أ%فعال ال4مر، وكان الوضع ف ذلك إنا هو ل1ص.ه\ وم.ه\

ور'و.ي\د ونو ذلك، ث حل عليه باب أ�ف ونوها من حيث كان اساv سي به
الفعل، وكان كل واحد من لفظ ال4مر والب قد ي.ق%ع' م.و\ق1ع صاحب,ه صار كل

واحد منهما هو صاحبه، فكأ%ن} ل خ1لف. هنالك ف لفظ ول معنÝى.
وأ%ف�ف%ه وأ%ف�ف. به: قال له أ�ف. وتأ%ف�ف. الرجل�: قال أ�ف�ةv وليس بفعل

موضوع على أ%ف_ عند سيبويه، ولكنه من باب س.ب_ح. وه.ل�ل% إذا قال سبحان
الل9ه ول إله إل الل9ه 

(* هنا بياض بالصل.) . . . إذا م.ث�ل% ن.ص\ب.
vور.ع\يا vل}ه بفعل من لفظه كما يفعل ذلك بس.ق}ياYف�ة وت'ف9ة ل ي'م.ث�أ

ونوها، ولكنه مث�له بقوله 



(* هنا بياض بالصل.) ... إذ ل ند له
فعلv من لفظه. الوهري: يقال أ�ف9اv له وأ�ف�ةv له أ%ي ق%ذ%راv له،
والتنوين للتنكي، وأ�ف�ةv وت'ف�ةv، وقد أ%ف�ف. تأ}ف1يفاv إذا قال أ�ف.

vوهو إتباع¬ له. وحكى ابن بري عن ابن القطاع, زيادة vوت'ف9ا vف9ا�ويقال: أ
على ذلك: أ%ف�ةv وإف�ةv. التهذيب: قال الفراء ول تقل ف أ�ف�ة إل

الرفع والنصب، وقال ف قوله ول تقل لما أ�ف�: قرئ أ�ف>، بالكسر بغي
تنوين وأ�ف¼ بالتنوين، فمن خفض ونو_ن ذهب إل أ%نا صوت ل يعرف معناه إل

بالنطق به فخ.ف%ض'وه كما ت'خ\ف%ض' ال4صوات' ون.و_ن'وه كما قالت العرب
سعت طاق� طاق, لصوت الضرب، ويقولون سعت ت1غ� ت1غ� لصوت الضحك، والذين ل

ي'ن.و>ن'وا وخ.ف%ض'وا قالوا أ�ف> على ثلثة أ%حرف، وأ%كثر ال4صوات
على حرفي مثل ص.ه{ وت1غ� وم.ه{، فذلك الذي يفض وينون ل4نه متحرك

ال4و�ل، قال: ولسنا مضطرين إل حركة الثان من ال4دوات وأ%شباهها فخفض بالنون،
وشبهت أ�ف بقولم م'د� ور'د� إذا كانت على ثلثة أ%حرف، قال: والعرب

تقول جعل فلن ي.ت.أ%ف�ف' من ريح وجدها، معناه يقول أ�ف أ�ف. وحكي عن
vف9ا�العرب: ل تقول%ن_ له أ�ف¾ا ول ت'ف¾ا. وقال ابن ال4نباري: من قال أ

لك نصبه على مذهب الدعاء كما يقال و.ي\لv للكافرين، ومن قال أ�فÒ لك
رفعه باللم كما يقال و.ي\لD للكافرين، ومن قال أ�ف¼ لك خفضه على التشبيه

بال4صوات كما يقال ص.ه{ وم.ه{، ومن قال أ�فYي لك أ%ضافه إل نفسه، ومن
Òيف�قال أ�ف\ لك شبهه بال4دوات ب.ن\ وك%م\ وبل وهل. وقال أ%بو طالب: أ

لك وت'فÒ وأ�ف�ةD وت'ف9ةD، وقيل أ�فÒ معناه قلة، وت'فÒ إتباع¬
مأ}خوذ من ال4ف%ف1 وهو الشيء القليل. وقال القتيب ف قوله عز وجل: ول تقل

لما أ�ف� أ%ي ل ت.س\ت.ث}ق1ل} شيئاv من أ%مرها وت.ض1ق\ صدراv به ول
ت'غ\ل1ظ} لما، قال: والناس يقولون لا يكرهون ويستثقلون أ�ف له، وأ%صل هذا

ن.ف}خ'ك. للشيء يسقط عليك. من ت'راب أ%و ر.ماد وللمكان تريد إماطة% أ%ذvى
عنه، فق1يل%ت\ لكل م'س\ت.ث}ق%ل�. وقال الزجاج: معن أ�ف الن_ت\ن'،

ومعن الية ل تقل لما ما فيه أ%دن ت.ب.رeم� إذا ك%ب,ر.ا أ%و أ%س.ن�ا، بل
ت.و.ل� خ.د\م.ت.هما. وف الديث: فأ%لقى طر.ف. ث%و\به على أ%ن\ف1ه وقال

أ�ف أ�ف؛ قال ابن ال4ثي: معناه الس\ت1ق}ذار' لا ش.م_، وقيسل: معناه
الح\ت1قار' والس\ت1ق}لل�، وهو صوت¬ إذا صو�ت. به النسان� ع'ل1م أ%نه
متضجر م'ت.ك%ر>ه، وقيل: أ%صل ال4فف من وس.خ, ال�ذن والص\بع إذا



ف�ت1ل%. وأ%ف�ف}ت' بفلن ت.أ}ف1يفاv إ,ذا قلت له أ�ف� لك، وتأ%ف�ف. به
كأ%ف�ف%ه. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: أ%نا لا قتل أ%خوها ممد بن

أ%ب بكر، رضي الل9ه عنهم، أ%ر\سلت عبد. الرحن أ%خاها فجاء باب\ن,ه
القاس1م وبنته من مصر، فلما جاء بما أ%خ.ذ%ت\ه'ما عائشة� ف%ر.ب_ت\هما إل أ%ن
اس\ت.ق%ل� ث دعت عبد الرحن فقالت: يا عبد الرحن ل ت.ج,د ف نفسك

من أ%خ\ذ1 بن أ%خ1يك د'ونك. ل4نم كانوا ص1بياناv فخشيت أ%ن تتأ%ف�ف.
بم ن,ساؤك، فكنت أ%ل}ط%ف بم وأ%ص\ب.ر. عليهم، فخذهم إليك وكن لم كما

قال ح'ج.ي_ة� بن الـم'ض.ر>ب لبن أ%خيه س.ع\دان%؛ وأ%نشدته ال4بيات الت
أ%و_لا:

ل%ج\نا ول%ج_ت\ هذه ف الت_غ.ضeب,
.vأ%ف9ا eوي.ؤ'ف eورجل أ%ف�اف¬: كثي الت_أ%ف©ف1، وقد أ%ف_ ي.ئ1ف

قال ابن د'ريد: هو أ%ن يقول أ�ف� من ك%ر\ب� أ%و ض.ج.ر. ويقال: كان فلن
.�أ�ف�وفةv، وهو الذي ل يزال يقول� لبعض أ%مره أ�ف� لك، فذلك ال�ف�وفة

وقولم: كان ذلك على إف> ذلك وإف�انه، بكسرها، أ%ي ح1ينه وأ%وانه. وجاء
على ت.ئ1ف�ة1 ذلك، مثل ت.ع1ف�ة1 ذلك، وهو ت.ف}ع1ل%ةD. وحكى ابن بري

قال: ف أ%بنية1 الكتاب ت.ئ1ف�ةD ف%ع1ل�ةD، قال: والظاهر مع الوهري
بدليل قولم على إف> ذلك وإف9ان,ه، قال أ%بو علي: الصحيح عندي أ%نا

ت.ف}ع1لةD والصحيح فيه عن سيبويه ذلك على ما حكاه أ%بو بكر أ%نه ف بعض نسخ
الكتاب ف باب زيادة التاء؛ قال أ%بو علي�: والدليل على زيادتا ما رويناه عن

أ%حد عن ابن ال4عراب قال: يقال أ%تان ف إف9ان1 ذلك وأ�ف9ان ذلك
وأ%ف%ف1 ذلك وت.ئ1ف�ة1 ذلك، وأ%تانا على إف> ذلك وإف�ت1ه1 وأ%ف%ف1ه

vوإف�ان,ه وت.ئ1ف�ت1ه وع1د_انه1 أي على إب_ان,ه وو.ق}ته، يعل ت.ئ1ف�ة
ف%ع1ل�ةv، والفارسي� ي.ر'دe ذلك عليه بالشتقاق ويتج با تقد_م. وف

حديث أ%ب الدرداء: نعم الفارس' ع.و.ي\م1ر¬ غي. أ�ف�ة{؛ جاء تفسيه ف
الديث غي. ج.بان{ أ%و غي. ث%ق1يل�. قال ابن ال4ثي: قال الطاب أ%رى

ال4صل فيه الق%ف وهو الض_ج.ر'، قال: وقال بعض أ%هل اللغة معن ال�ف9ة1
ال�ع\د1م' الـم'ق1ل© من ال4ف%ف1، وهو الشيء القليل.

واليأ}ف�وف': الف1يف' السريع؛ وقال:
ه'وجاv ي.آف1يف. ص1غاراv ز'ع\را

واليأ}ف�وف': ال4حق' الف1يف' الرأ}ي. واليأ}ف�وف': الر�اعي صفة



كالي_ح\ض'ور والي.ح\م'وم كأ%نه م'ت.ه.ي>ء# لر,عايته عار,ف¬ بأ%و\قات1ها من
قولم: جاء على إف�ان1 ذلك وت.ئ1ف�ت1ه. واليأ}ف�وف': الفيف الس_ر,يع'،
وقيل: الض_ع1يف' ال4حق'. واليأ}ف�وف%ة�: الفراشة�، ورأ%يت حاشية بط

الشيخ ر.ض1ي> الدين الشاطب� قال ف حديث عمرو بن معديكرب أ%نه قال ف
بعض كلمه: فلن أ%خ.فe من يأ}ف�وف%ة{، قال: اليأ}ف�وف%ة� الف%راشة�؛

وقال الشاعر:
أ%رى كل� يأ}ف�وف{ وكل� ح.ز.ن\ب.ل�،

وش1ه\ذارة{ ت1ر\عابة{ قد ت.ض.ل�عا
والت>ر\عابة�: الف%ر'وقة�. واليأ}ف�وف': الع.ييe ال%و_ار؛ قال

الر_اعي:
م'غ.م_ر' الع.ي\ش, يأ}ف�وف¬، ش.مائ1ل�ه

�تأ}ب.ى الـم.و.د_ة%، ل ي'ع\ط1ي ول ي.س.ل
،vقوله م'غ.م_ر الع.ي\ش, أ%ي ل يكاد' ي'ص1يب' من الع.ي\ش, إل قليل

أ�خ1ذ% من الغ.م.ر، وقيل: هو الـم'غ.ف�ل� عن كلY ع.ي\ش.
@أكف: الكاف' وال�كاف من الراكب: شبه الر>حال, وال4ق}تاب,، وزعم

يعقوب أ%ن هزته بدل من واو و'كاف{ وو,كاف{، والمع آك1فةD وأ�ك�ف¬ كإزار�
وآز,رة{ وأ�ز'ر�. غيه: أ�كاف' المار وإكاف�ه وو,كاف�ه وو'كافه، والمع

أ�ك�ف¬، وقيل ف جعه و.ك�ف¬؛ وأ%نشد ف ال�ك1اف1 لراجز:
إن� ل%نا أ%ح\م1رةv ع1جافا،
يأ}ك�ل}ن. كل� ل%ي\لة{ أ�ك1افا

أ%ي يأ}كلن ث%م.ن. أ�كاف{ أ%ي ي'باع' أ�ك1اف¬ وي'ط}ع.م بثمنه؛ ومثله:
ن'ط}ع1م'ها إذا ش.ت.ت\ أ%ولد.ها

�أ%ي ثن أ%ولدها، ومنه الـم.ث%ل: ت.ج'وع' ال�ر_ة� ول تأ}كل
ث%د\ي.ي\ها أ%ي أ�جرة ث%د\ي.ي\ها.

وآك%ف. الداب�ة%: وضع عليها الكاف كأ%و\ك%ف%ها أ%ي شد_ عليها الكاف؛
قال اللحيان: آك%ف. البغل% لغة بن تيم وأ%و\ك%ف%ه لغة أ%هل الجاز.

وأ%ك�ف. أ�كافاv وإكافاv: ع.م1ل%ه.
@ألف: ال4ل}ف' من الع.د.د معروف مذكر، والمع آل�ف¬؛ قال ب'ك%ي\ر أ%ص.م�

بن الرث بن عباد:
vف{، وك%ت1يبة�ع.ر.باv ث%لث%ة آل



أ%ل}ف%ي\ن, أ%ع\ج.م. من ب.ن الف%د�ام,
وآلف¬ وأ�ل�وف¬، يقال ثلثة� آلف إل العشرة، ث أ�ل�وف¬ جع المع.

قال الل9ه عز وجل: وهم أ�ل�وف¬ ح.ذ%ر. الـم.و\ت1؛ فأ%ما قول الشاعر:
وكان حام1ل�ك�م م1ن�ا وراف1د'ك�م\،
وحام1ل� ال1ي. بعد ال1ي. وال4ل%ف1

إنا أ%راد اللف. فحذف للضرورة، وكذلك أ%راد ال1ئ1ي فحذف المزة.
ويقال: أ%ل}ف¬ أ%ق}ر.ع' ل4ن العرب ت'ذ%كYر' ال4لف.، وإن أ�ن�ث على أ%نه

جع فهو جائز، وكلم العرب فيه التذكي؛ قال ال4زهري: وهذا قول جيع
النحويي. ويقال: هذا أ%لف واحد ول يقال واحدة، وهذا أ%لف أ%ق}ر.ع' أ%ي

تامÒ ول يقال ق%ر\عاء�. قال ابن السكيت: ولو قلت هذه أ%لف بعن هذه
الدراهم' أ%لف لاز؛ وأ%نشد ابن بري ف التذكي:

فإن} ي.ك' ح.قYي صاد1قاv، وهو صاد1قي،
ن.ق�د\ ن.ح\و.ك�م\ أ%ل}فاv من ال%ي\ل, أ%ق}ر.عا

قال: وقال آخر:
ولو ط%ل%ب'ون بالع.ق�وق,، أ%ت.ي\ت'ه'م\
بأ%ل}ف{ أ�ؤ.د>يه1 إل الق%و\م, أ%ق}ر.عا

وأ%ل�ف. الع.د.د. وآل%ف%ه: جعله أ%ل}فاv. وآل%ف�وا: صاروا أ%لفاv. وف
الديث: أ%و_ل� ح.ي� آل%ف. مع رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، بنو

فلن. قال أ%بو عبيد: يقال كان القوم ت1س\ع.مائة وت1س\عةv وتسعي
ـgأ%ي\ت'هم فآلف}ت'هم، م.ـم\د'ود، وآل%ف�وا هم إذا صاروا أ%لفاv، وكذلك أ%م
ـgأ%و\ا إذا صاروا مائةv. الوهري: آل%ف}ت' القوم. إيلفاv أ%ي ك%م_ل}ت'هم فأ%م

Dوكذلك آل%ف}ت' الدراه1م. وآل%ف%ت\ هي. ويقال: أ%ل}ف¬ مؤ.ل�ف%ة ،vأ%لفا
.Dأ%ي م'ك%م_لة

وأ%ل%ف%ه يأ}ل1ف�ه، بالكسر، أ%ي أ%ع\طاه أ%لفاv؛ قال الشاعر:
وك%رية{ م1ن\ آل, ق%ي\س. أ%ل%ف}ت'ه
حت ت.ب.ذ�خ. فار\ت.قى ال4ع\لم,

أ%ي ور'ب_ ك%رية{، والاء للمبالغة، وار\ت.قى إل الع\لم، فح.ذ%ف
إل وهو ي'ريده. وشار.ط%ه م'ؤ.ال%فةv أ%ي على أ%لف؛ عن ابن العراب.

وأل1ف. الشيء4 أ%ل}فاv وإلفاv وو,لفاv؛ ال4خية شاذ9ةD، وأ%ل%فانا
وأ%ل%ف%ه: ل%زمه، وآل%ف%ه إي�اه: أ%ل}ز.م.ه. وفلن قد أ%ل1ف. هذا الو\ض1ع.،



بالكسر، يأ}ل%ف�ه أ%لفاv وآل%ف%ه إي�اه غي'ه، ويقال أ%يضاv: آل%ف}ت' الوضع
،vه م'ؤ.ال%فة وإلفا�أ�ول1ف�ه إيلفاv، وكذلك آل%ف}ت' الوض1ع. أ�ؤال1ف

فصارت ص'ورة� أ%ف}ع.ل% وفاع.ل% ف الاضي واحدة، وأ%ل�ف}ت' بي الشيئي
تأ}ل1يفاv فتأ%ل�فا وأ}ت.ل%فا. وف التنزيل العزيز: ليلف1 ق�ريش

vورحلة% مفعول vإيلف1هم ر,ح\لة% الش>تاء والص_ي\ف1؛ فيمن جعل الاء مفعول
ثانياv، وقد يوز أ%ن يكون الفعول هنا واحداv على قولك آل%ف}ت' الشيء

كأ%ل1ف}ت'ه، وتكون الاء واليم ف موضع الفاعل كما تقول عجبت من ض.ر\ب,
زيد{ عمراv، وقال أ%بو إسح.ق ف ليلف1 قريس ثلثة أ%وجه: ليلف،

ول3لف، ووجه ثالث لل}ف1 ق�ر.ي\ش�، قال: وقد ق�رئ بالوجهي ال4ولي. أ%بو
عبيد: أ%ل1ف}ت' الشيء وآل%ف}ت'ه بعن واحد لزمته، فهو م'ؤ\ل%ف¬
ومأ}ل�وف¬. وآل%ف%ت1 الظ9باء� الر_م\ل% إذا أ%ل1ف%ت\ه؛ قال ذو الرمة:

،Dم1ن. الـم'ؤ\ل1فات1 الر_م\ل, أ%د\ماء� ح'ر_ة
eح.ى ف م.ت\ن,ها ي.ت.و.ض_حeش'عاع' الض

أ%بو زيد: أ%ل1ف}ت' الشيء4 وأ%ل1ف}ت' فلناv إذا أ%ن,س\ت. به،
وأ%ل�ف}ت' بينهم تأ}ل1يفاv إذا ج.م.ع\ت. بينهم بعد ت.ف%رeق�، وأ%ل�ف}ت' الشيء

تأ}ل1يفاv إذا وصل}ت بعضه ببعض؛ ومنه تأ}ل1يف' الكتب. وأ%ل�ف}ت' الشيء4
،vه إيلفا�أ%ي وص.ل}ت'ه. وآل%ف}ت' فلناv الشيء إذا أ%لزمته إياه أ�ول1ف

والعن ف قوله تعال ل3يلف1 ق�ر.ي\ش� ل1ت'ؤ\ل%ف. ق�ريش
الر>ح\ل%ت.ي\ن فتتصل ول ت.ن\ق%ط1عا، فاللم متصلة بالسورة الت قبلها، أ%ي أ%هلك.

الل9ه أ%صحاب. الف1يل, ل1ت'ؤ\ل%ف. قريش¬ ر,ح\ل%ت.ي\ها آم1ن,ي. ابن
ال4عراب: أ%صحاب اليلف1 أ%ربعة� إخوة{: هاشم¬ وعبد شس والطلب ونوفل بنو

عبد مناف، وكانوا ي'ؤ.لYف�ون ال1وار. ي'ت\ب,ع'ون بعض.ه بعضاv ي'ج,يون
ـçا هاشم فإنه قريشاv ب1ي.ر,ه1م وكانوا ي'س.م_و\ن% الـم'ج,يين.، فأ%م

أ%خذ ح.ب\لv من ملك الروم، وأ%خذ ن.و\ف%لD ح.ب\لv من ك1س\رى، وأ%خذ عبد
شس حبلv من النجاشي، وأ%خذ الطلب حبلv من ملوك ح1م\ي، قال: فكان

ت'ج�ار قريش يتلفون إل هذه ال4مصار ب1بال هؤ'لء الخوة فل ي'ت.ع.ر_ض'
لم؛ قال ابن ال4نباري: من قرأ% ل3لف1هم وإل}ف1ه,م فهما من أ%ل1ف.

يأ}ل%ف، ومن قرأ% ليلفهم فهو من آل%ف. ي'ؤ\ل1ف'، قال: ومعن ي'ؤ.لYف�ون
ي'ه.ي>ئو'ن وي'ج.ه>ز'ون. قال أ%بو منصور: وهو على قول ابن ال4عراب

بعن ي'ج,ي'ون، والل}ف' واللف' بعن؛ وأ%نشد حبيب بن أ%وس ف باب



الجاء لـم'ساور بن هند يهجو بن أ%سد:
ز.ع.م\ت'م\ أ%ن إخ\و.ت.كم ق�ر.ي\ش¬،

ل%ه'م\ إل}ف¬، وليس ل%ك�م\ إلف'
وقال الفراء: من قرأ% إل}ف1ه,م\ فقد يكون من ي'ؤ.لYف�ون، قال: وأ%جود

من ذلك أ%ن ي'ج\ع.ل% من يأ}ل%فون ر,ح\لة% الشتاء والصيف. واليلف': من
ي'ؤ\ل1ف�ون أ%ي ي'ه.ي>ئ�ون% وي'ج.ه>ز'ون، قال ابن ال4عراب: كان هاشم¬
ي'ؤ.لYف' إل الشام، وعبد' شس ي'ؤ.لYف إل ال%ب.شة1، والطلب' إل
الي.من، ون.و\ف%لD إل فار,س.. قال: ويتأ%ل�ف�ون أ%ي ي.س\ت.ج,يون؛ قال

ال4زهري: ومنه قول أ%ب ذؤيب:
ت.و.ص_ل� بالرeك}بان1 ح1يناv، وت'ؤ\ل1ف' الـ
ـج,وار.، وي'غ\ش1يها ال4مان% ذ1مام'ها

وف حديث ابن عباس: وقد ع.ل1م.ت\ قريش أ%ن أ%ول من أ%خ.ذ لا اليلف.
ل%هاش1م¬؛ اليلف': الع.ه\د' والذYمام'، كان هاشم بن عبد مناف أ%خذه من

اللوك لقريش، وقيل ف قوله تعال ليلف قريش: يقول تعال: أ%هلكت
أ%صحاب الفيل ل�ول1ف قريشاv مكة، ول1ت'ؤ.لYف قريش رحلة الشتاء والصيف أ%ي

ت.ج\م.ع. بينهما، إذا فرغوا من ذه أ%خذوا ف ذه، وهو كما تقول ضربته لكذا
،vوأ}ت.ل%ف. الشيء�: أ%ل1ف. بعض'ه بعضا .�لكذا، بذف الواو، وهي ال�ل}فة

وأ%ل�ف%ه: جع بعضه إل بعض، وت.أ%ل�ف.: ت.ن.ظ�م.. والل}ف:
ال4ل1يف'. يقال: ح.ن_ت1 الل}ف' إل الل}ف1، وجع ال4ل1يف أ%لئ1ف' مثل

ت.ب,يع� وت.بائ1ع. وأ%ف1يل� وأ%فائ1ل%؛ قال ذو الرمة:
فأ%ص\ب.ح. الب.ك}ر' ف%ر\داv من أ%لئ1ف1ه،
ي.ر\تاد' أ%ح\ل1ية{ اع\جاز'ها ش.ذ%ب'

وال�ل�ف1: جع آل1ف{ مثل كاف1ر� وك�ف9ار�.
وتأ%ل�ف%ه على الس\لم، ومنه الؤ.ل�فة قلوب'هم. التهذيب ف قوله

ـgف%ق}ت. ما ف ال4رض جيعاv ما أ%ل�ف}ت بي قلوبم، قال: تعال: لو أ%ن
نزلت هذه الية ف الـم'ت.حاب>ي. ف الل9ه، قال: والؤ.ل�فة� قلوبم ف

آية الص_د.قات قوم¬ من سادات العرب أ%مر الل9ه تعال نبيه، صلى الل9ه
عليه وسلم، ف أ%ول السلم بت.أ%ل©ف1هم أ%ي ب'قار.ب.ت1هم وإع\طائهم

لي'ر.غYبوا م.ن وراءهم ف السلم، فل ت.ح\م1لهم ال%م1ي_ة� مع ض.ع\ف
ن,ي�ات1هم على أ%ن يكونوا إل}باv مع الكفار على السلمي، وقد ن.ف�لهم



النب، صلى الل9ه عليه وسلم، يوم ح'ن.ي\ن بائتي من البل تأ%ل©فاv لم،
منهم ال4ق}ر.ع' بن حاب,س� التميمي، والعباس' بن م1ر\داس� السeل%م1ي�،

وع'ي.ي\نة� بن ح1ص\ن الف%زار,يe، وأ%بو سفيان% بن ح.ر\ب�، وقد قال بعض أ%هل
العلم: إن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، تأ%ل�ف. ف وقت{ بعض سادة1

الكفار، فلما دخل الناس ف دين الل9ه أ%ف}واجاv وظهر أ%هل� دين الل9ه على جيع
أ%هل ال1ل%ل، أ%غن الل9ه تعال، وله المد، عن أ%ن ي'ت.أ%ل�ف كافر¬

اليوم. بال ي'ع\طى لظهور أ%هل دينه على جيع الكفار، والمد لل9ه رب
العالي؛ وأ%نشد بعضهم:
،vإلف' الل9ه ما غ%ط�ي\ت ب.ي\تا
د.عائ1مه' ال1لفة� والنeس'ور'

قيل: إلف' الل9ه أ%مان� الل9ه، وقيل: منز,لةD من الل9ه. وف حديث حني:
إن أ�ع\ط1ي رجالv حد1يثي عهد بك�ف}ر� أ%تأ%ل�ف�هم؛ التأ%ل©ف':

الـم'داراة� واليناس' لي.ث}ب'ت'وا على السلم ر.غ}بةv فيما ي.ص1ل� إليهم من
الال؛ ومنه حديث� الزكاة1: س.ه\م¬ للمؤل�فة قلوبم.

والل}ف': الذي تأ}ل%ف�ه، والمع آلف¬، وحكى بعضهم ف جع إل}ف{
ا��ل�وف¬. قال ابن سيده: وعندي أ%نه جع آل1ف{ كشاه1د{ وش'هود{، وهو ال4ل1يف'،

وجعه أ�ل%فاء� وال�نثى آل1فةD وإل}ف¬؛ قال:
وح.و\راء الـم.دام1ع, إل}ف ص.خ\ر

وقال:
ق%ف}ر' ف%ياف{، ت.رى ث%و\ر. الن>عاج, با
ي.روح' ف%ر\داv، وت.ب\قى إل}ف�ه طاو,يه\

وهذا من شاذ البسيط ل4ن قوله طاو,يه\ فاع1ل�ن\ وضرب' البسيط ل يأ}ت
على فاعلن، والذي حكاه أ%بو إسح.ق وعزاه إل ال4خفش أن أ%عرابي�اv سئل

ـçاv من البسيط فصنع هذا البيت، وهذا ليس ب'جة أ%ن يصنع بيتاv تام
ـçا الستعمل في'ع\ت.د_ بفاعلن ضرباv ف البسيط، إنا هو ف موضوع الدائرة، فأ%م

فهو فع1لن وف%ع\لن.
ويقال: فلن أ%ل1يفي وإل}في وهم أ�ل�ف، وقد ن.ز.ع. البعي إل

أ�ل�فه؛ وقول ذي الرمة:
أ%ك�ن\ م1ث}ل% ذي ال�ل�ف، ل�ز_ت\ ك�راع'ه
إل أ�خ\ت1ها ال�خ\رى، وو.ل�ى ص.واح1ب'ه\



يوز' ال�ل�ف وهو جع آل1ف، واللف جع إل}ف{. وقد ائت.ل%ف. القوم'
.vوأ%ل�ف. الل9ه بينهم تأ}ليفا vائت1لفا

وأ%وال1ف' الطي: الت قد أ%ل1ف%ت\ مكة% والرم.، شرفهما الل9ه تعال.
وأ%وال1ف' المام: د.واج,ن'ها الت تأ}ل%ف' البيوت.؛ قال العجاج:

أ%وال1فاv مكة% من و'ر\ق, ال1مى
أ%راد ال%مام فلم يستقم له الوزن فقال ال1مى؛ وأ%ما قول رؤبة:

تالل9ه1 لو كنت من ال4ل�ف1
قال ابن العراب: أ%راد بال�ل�ف الذين يأ}ل%ف�ون ال4م\صار.، واحدهم

آل1ف¬. وآل%ف. الرجل�: ت.ج,ر.. وأ%ل�ف. القوم' إل كذا وت.أ%ل�ف�وا:
استجاروا.

وال4ل1ف' وال4ل1يف': حرف هجاء؛ قال اللحيان: قال الكسائي ال4لف من
حروف العجم مؤنثة، وكذلك سائر الروف، هذا كلم العرب وإن ذك�رت جاز؛

قال سيبوبه: حروف العجم كلها تذكر وتؤنث كما أ%ن� النسان يذك9ر
ويؤنث.وقوله عز وجل: أ%ل ذلك الكتاب، وأ%لص، وأ%لر؛ قال الزجاج: الذي

اخترنا ف تفسيها قول ابن عباس إن أ%ل: أ%نا الل9ه أ%علم، وأ%لص: أ%نا
الل9ه أ%علم وأ%ف}ص1ل�، وأ%لر: أ%نا الل9ه أ%علم وأرى؛ قال بعض النحويي:

موضع هذه الروف رفع با بعدها، قال: أ%لص كتاب، فكتاب مرتفع بأ%لص،
وكأ%ن9 معناه أ%لص حروف كتاب أ�نزل إليك، قال: وهذا لو كان كما وصف لكان بعد

هذه الروف أ%بداv ذكر الكتاب، فقوله: أ%ل الل9ه ل إله إل هو الي�
القيوم، يدل على أ%ن ال4مر مرافع لا على قوله، وكذلك: يس والقرآن

الكيم، وقد ذكرنا هذا الفصل مستوف ف صدر الكتاب عند تفسي الروف
الـم'ق%ط�عة1 من كتاب الل9ه عز وجل.

@أنف: ال4ن\ف': الـم.ن\خ.ر' معروف، والمع آن'ف' وآناف¬ وأ�ن'وف¬؛ أ%نشد
ابن ال4عراب:

ب,يض' الو'ج'وه1 ك%ريةD أ%ح\ساب'ه'م\،
ف كلY نائ1ب.ة{، ع1زاز' الن'ف1

وقال ال4عشى:
،vقاح. م'ع.ز>باYإذا ر.و_ح. الر.اعي الل

وأ%م\س.ت\ على آناف1ها غ%ب.رات'ها
وقال حسان بن ثابت:



ب,يض' الو'ج'وه1، ك%ر,يةD أ%ح\ساب'ه'م،
ش'مe ال4ن'وف1 من الطYراز, ال4و_ل,

والعرب تسمي ال4ن\ف. أ%ن\في؛ قال ابن أ%حر:
ي.س'وف' بأ%ن\ف%ي\ه1 الن>قاع. كأ%نه،

عن الر_و\ض, من ف%ر\ط1 الن_شاط1، ك%ع1يم'
الوهري: ال4ن\ف' للنسان وغيه. وف حديث س.ب\ق, ال%د.ث1 ف الصلة:

فلي.أ}خ'ذ} بأ%نف1ه وي.خ\ر'ج\؛ قال ابن ال4ثي: إنا أ%م.ره بذلك
لي'وه1م. الـم'ص.لYي أ%ن به ر'عافاv، قال: وهو نوع من ال4دب ف س.ت\ر,

الع.و\ر.ة وإخ\فاء الق%بيح,، والكناية1 بال4ح\س.ن عن ال4ق}بح، قال: ول يدخل
ف باب الكذب والرياء وإنا هو من باب الت_ج.مeل وال%ياء وطل%ب,

السلمة من الناس.
وأ%ن.ف%ه ي.أ}ن'ف�ه ويأ}ن,ف�ه أ%ن\فاv:أ%صاب. أ%ن\ف%ه.

:êذان�ورجل أ�نافê: ع.ظ1يم ال4ن\ف1، وع'ضاد1يÒ: عظيم الع.ض'د، وأ
عظيم ال�ذن.

والن'وف': الرأ%ة� الط�ي>ب.ة� ر,يح, ال4ن\ف1. ابن سيده: امرأ%ة
أ%ن'وف¬ طيبة ر,يح, ال4نف، وقال ابن ال4عراب: هي الت ي'ع\ج,ب'ك ش.مeك

لا، قال: وقيل ل4عراب ت.ز.و_ج امرأ%ة: كيف رأ%يتها؟ فقال: وج.د\تا
ر.ص'وفاv ر.ش\وفاv أ%ن'وفاv، وكل ذلك مذكور ف موضعه.

وبعي مأ}4ن'وف¬: ي'ساق' بأ%ن\ف1ه، فهو أ%ن,ف¬. وأ%ن,ف. البعي: شكا
أ%ن\ف%ه من الب'رة. وف الديث: إن الؤمن كالبعي ال4ن,ف1 والن,ف أ%ي

أ%نه ل ي.ر,ي' الت_ش.كYي 
(* قوله «ل يري التشكي» أي يدي التشكي مـما

به إل موله ل إل سواه.) ، وف رواية: الـم'س\ل1مون ه.ي>ن'ون
ل%ي>ن'ون كالمل ال4ن,ف1 أ%ي الأ}ن'وف1، إن ق1يد. ان\قاد.، وإن أ�ن,يخ. على

ص.خ\رة{ اس\ت.ناخ.. والبعي أ%ن,ف¬: مثل ت.ع1ب.، فهو ت.ع1ب¬، وقيل:
ال4ن,ف' الذي ع.ق%ره ال1طام'، وإن كان من خ1شاش� أ%و ب'رة{ أ%و خ1زامة{ ف

أ%نفه فمعناه أ%نه ليس يتنع على قائده ف شيء للوجع، فهو ذ%ل�ولD منقاد،
وكان ال4صل ف هذا أ%ن يقال مأ}ن'وف ل4نه م.ف}عول به كما يقال مصدور¬.

وأ%ن.ف%ه: جعله ي.ش\ت.كي أ%ن\ف%ه. وأ%ضاع. م.ط}ل%ب. أ%ن\ف1ه أ%ي الر_ح1م.
الت خرج منها؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:



وإذا الك%ر,ي' أ%ضاع. م.و\ض1ع أ%ن\ف1ه،
أ%و ع1ر\ض.ه ب,ك%ر,يه.ة{، ل ي.غ\ض.ب,

وبعي مأ}ن'وف¬ كما يقال م.بطونD وم.ص\دور¬ وم.ف}ؤ'ود¬ للذي ي.ش\ت.كي
بطن.ه أ%و ص.د\ر.ه أ%و ف�ؤ.اد.ه، وجيع ما ف السد على هذا، ولكن هذا

الرف جاء شاذ¾ا عنهم. وقال بعضهم: المل� ال4ن,ف' الذ�ل�ول�، وقال أ%بو
سعيد: المل ال4ن,ف الذ9ليل الؤات الذي يأ}ن.ف' من الز_ج\ر ومن الضرب،
وي'عطي ما عنده من السي ع.ف}واv س.ه\لv، كذلك الؤمن ل يتاج إل زجر

ول ع1تاب وما لزمه من حق� صب. عليه وقام به.
وأ%ن.ف}ت' الرجل: ضربت أ%ن\ف%ه، وآن.ف}ت'ه أ%نا إينافاv إذا جعلته يشتكي

أ%ن\ف%ه. وأ%ن.ف%ه الاء� إذا بلغ أ%ن\ف%ه، زاد الوهري: وذلك إذا نزل
ف النهر. وقال بعض الك1لب,ي>ي.: أ%ن,ف%ت1 البل� إذا وق%ع الذ©باب'

على أ�ن'وف1ها وط%ل%ب.ت\ أ%ماك1ن. ل تكن ت.ط}ل�بها قبل ذلك، وهو
ال4ن.ف'، وال4ن.ف' ي'ؤ\ذ1يها بالنهار؛ وقال م.ع\ق1ل بن ر.ي\حان%:

وق%ر_ب'وا كل� م.ه\ر,ي¼ ود.و\س.ر.ة{،
كالف%ح\ل, ي.ق}د.ع'ها الت_ف}ق1ي' وال4ن.ف'

والت_أ}ن,يف': ت.ح\د1يد' طر.ف1 الشيء. وأ%ن\فا الق%و\س: ال%د_ان1
Yاللذان ف ب.واط1ن الس>ي.ت.ي\ن. وأ%ن\ف النع\ل,: أ%س.ل%ت'ها. وأ%ن\ف' كل

شيء: طر.ف�ه وأ%و_له؛ وأ%نشد ابن بري للحطيئة:
وي.ح\ر'م' س1رe جار.ت1ه,م\ عليهم\،

ويأ}كل� جار'ه'م\ أ%ن\ف. الق1صاع,
قال ابن سيده: ويكون ف ال4ز\م1ن.ة1؛ واستعمله أ%بو خراش ف

اللYح\ي.ة1 فقال:
ت'خاص1م' ق%و\ماv ل ت.ل%ق�ى جواب.ه'م\،

وقد أ%خ.ذ%ت\ من أ%ن\ف1 ل1ح\ي.ت1ك. الي.د'
سى م'ق%د_م.ها أ%ن\فاv، يقول: فطالت\ ل1ح\ي.ت'ك. حت قبض\ت. عليها ول

ـgف' ع.ق}ل% لك، م.ث%لD. وأ%ن\ف' الن_اب,: ط%ر.ف�ه حي يط}ل�ع'. وأ%ن
ـgف' الب.ر\د1: أ%ش.دeه. وجاء4 الن_اب,: ح.ر\ف�ه وط%ر.ف�ه حي يطلع. وأ%ن

ـgف' ـgف. الش_د> والع.د\و, أ%ي أ%شد_ه. يقال: هذا أ%ن ي.ع\د'و وأ%ن
ـgف ـgف' البد1: أ%و�له وأ%شدeه. وأ%ن الشد�، وهو أ%و�ل� الع.د\و,. وأ%ن

الطر: أ%و�ل ما أ%نبت؛ قال امرؤ القيس:



ـgف1ه قد غ%دا ي.ح\م1ل�ن ف أ%ن
لح1ق' ال4ي\ط%ل, م.ح\ب'وك¬ م'م.ر�

ـgف' ع.م.ل, فلن أ%ي أ%و�ل ما أ%خذ فيه. وأ%نف خ'ف� البعي: وهذا أ%ن
طر.ف' م.ن\س3م1ه1.

ـgف%ة� الصلة1 التكبية ال�ول؛ ـgفةD، وأ�ن وف الديث: لكل شيء أ�ن
أ�نفة الشيء: ابتداؤه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي بضم المزة، قال: وقال

ـgف' ال%ب.ل نادر¬ ي.ش\خ.ص' وي.ن\د'ر منه. الروي الصحيح بالفتح، وأ%ن
والـم'ؤ.ن_ف': الـم'ح.د_د' من كل شيء. والـم'ؤ.ن_ف': الـم'س.و_ى.
وسي¬ م'ؤ.ن_ف¬: م.ق}دود¬ على ق%د\ر� واس\ت1واء؛ ومنه قول ال4عراب يصف

فرساv: ل�ه,ز. ل%ه\ز. الع.ي\ر, وأ�ن>ف. تأ}ن,يف الس_ي\ر, أ%ي ق�د� حت
استوى كما يستوي السي القدود.

ـ�ف¬، بالضم: ل ي.ر\ع.ها أ%حد، وف الكم: ل ت'وط%أ}؛ ور.و\ضةD أ�ن
واحتاج أ%بو النجم إليه فسكنه فقال:

أ�ن\ف¬ ت.ر.ى ذ1ب�ان.ها ت'ع.لYل�ه\
ـ�ف¬: م.ل4ى، ـ�ف¬ إذا كان باله ل ي.ر\ع.ه أ%حد. وكأ}س¬ أ�ن وك%ل# أ�ن

وكذلك الـم.ن\ه.ل�. وال�ن'ف': ال%مر الت ل ي'س\ت.خ\ر.ج\ من د.ن>ها
شيء قبلها؛ قال ع.ب\د.ة� بن الط%ب,يب:

vـ�فا ث اص\ط%ب.ح\نا ك�م.ي\تاv ق%ر\ق%فاv أ�ن
�من ط%ي>ب, الر_اح,، والل�ذ�ات' ت.ع\ل1يل

ـ�ف¬ وأ%نيقةD: م'ن\ب,ت.ةD، وف التهذيب: ب.ك�ر. نبات'ها. وهي وأ%رض أ�ن
ـ4ف' بلد الل9ه أ%ي أ%س\ر.ع'ها نباتاv. وأ%رض أ%ن,يفة� النب\ت1 إذا آن

�ـ�فاv. وأ%ن.ف%ت1 البل ـ4ف: و.ط1ئ% ك%لé أ�ن أ%س\ر.عت1 النبات.. وأ%ن
ـ4ف}ت'ها أ%نا، فهي ـ�فاv، وهو الذي ل ي'زع.. وآن إذا وط1ئ%ت كلé أ�ن

ـ�ف وكأ}س¬ ـgف. ال%ر\ع.ى. يقال: روضةD أ�ن م'ؤ\ن.ف%ةD إذا ان\ت.ه.ي\ت. با أ%ن
ـ�ف ل ي'شرب با قبل ذلك كأ%نه اس\ت'ؤ\ن,ف. شربا مثل رو\ضة{ أ�نف. أ�ن

ـ�ف ـ�ف. فلن مال%ه تأ}نيفاv وآنفها إينافاv إذا رع�اها أ�ن ويقال: أ%ن
الكل3؛ وأ%نشد:

ل%س\ت' ب,ذي ث%ل�ة{ م'ؤ.ن_ف%ة{،
آق1ط� أ%لبان.ها وأ%س\ل%ؤ'ها

(* قوله «آقط البانا إل» تقدم ف شكر:



تضرب دراتا إذا شكرت * بأقطها والرخاف تسلؤها
وسيأت ف رخف: تضرب ضراتا إذا اشتكرت نافطها إل. ويظهر أن الصواب

تأقطها مضارع أقط.)
وقال حيد:

ض.رائر¬ ل%ي\س. ل%ه'ن_ م.ه\ر'،
تأ}ن,يف�ه'ن_ ن.ق%لD وأ%ف}ر'

ـ�ف هذان الضر\بان1 من الع.د\و والسي. وف أ%ي ر.ع\ي'ه'ن_ الكل4 ال�ن
ـ�ف{ من الكل3 وص.ف}و� من حديث أ%ب مسلم ال%و\لن9. ووض.ع.ها ف أ�ن

ـ�ف'، بضم المزة والنون: الكل4 الذي ل ي'ر\ع. ول ت.ط%أ}ه الاء؛ ال�ن
الاشية.

واس\ت.أ}ن.ف. الشيء4 وأ}ت.ن.ف%ه: أ%خذ أ%و�له وابتدأ%ه، وقيل:
ـgف1 الشيء. وف اس\ت.ق}ب.ل%ه، وأ%نا آت.ن,ف�ه ائ}ت1نافاv، وهو اف}تع1الD من أ%ن

ـ4ف' ـ�ف¬ أ%ي ي'س\ت.أ}ن ـgر' أ�ن حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما: إنا ال4م
استئنافاv من غي أ%ن ي.س\ب,ق. به ساب,ق' قضاء وتقدير، وإنا هو على

اخ\ت1يار,ك ودخولك فيه؛ استأ}نفت الشيء إذا ابتدأ}ته. وفعلت الشيء آن,فاv أ%ي
ف أ%ول وقت يقر'ب من. واس\ت.أ}ن.ف%ه بوع\د: ابتدأ%ه من غي أ%ن يسأ%له

إي�اه؛ أ%نشد ثعلب:
وأ%نت1 الـم'ن.ى، لو ك�ن\ت1 ت.س\ت.أ}ن,فيننا

بو.ع\د{، ولك1ن\ م'ع\ت.فاك1 ج.د1يب'
ـgف' الشيء: أ%و�له وم'س\ت.أ}ن.ف�ه. أ%ي لو كنت ت.ع1ديننا الو.ص\ل. وأ%ن

ـgف' والـم'ؤ\ن.ف%ة� والـم'ؤ.ن_فة� من البل: الت ي'ت_ب.ع' با أ%ن
ـgف' الر>ع\ي. ورجل الـم.ر\عى أ%ي أ%و_له، وف كتاب علي بن حزة: أ%ن

ـ�ف. الكل3. م1ئ}ناف¬: ي.س\ت.أ}ن,ف' ال%راعي والـم.نازل وي'ر.ع>ي ماله أ�ن
والؤ.ن_ف%ة© من النساء الت اس\ت'ؤ\ن,ف%ت بالنكاح أ%و�لv. ويقال:
امرأ%ة م'ك%ث9فةD مؤ.ن_فة، وسيأ}ت ذكر الـم'ك%ث�فة1 ف موضعه.

ويقال للمرأ%ة1 إذا ح.م.ل%ت\ فاش\ت.د_ وح.م'ها وت.ش.ه_ت\ على أ%هلها
.vفاeالشيء بعد الشيء: إنا لت.ت.أ%ن_ف' الش_هوات1 تأ%ن

ويقال للح.د1يد1 الل�ي>ن أ%ن,يف¬ وأ%ن,يثD، بالفاء والثاء؛ قال
ال4زهري: حكاه أ%بو تراب.

ـ�فاv كما تقول وجاؤوا آن,فاv أ%ي ق�ب.ي\لv. الليث: أ%ت.ي\ت' فلناv أ�ن



من ذي ق�ب'ل�. ويقال: آت1يك. من ذي أ�ن'ف{ كما تقول من ذي ق�ب'ل� أ%ي
فيما ي'س\ت.ق}ب.ل�، وفعله بآن,فة{ وآنفاv؛ عن ابن ال4عراب ول يفسره؛ قال
ابن سيده: وعندي أ%نه مثل قولم فع.ل%ه آنفاv. وقال الزجاج ف قوله

تعال: ماذا قال آنفاv؛ أي ماذا قال الساعة% ف أ%و�ل وقت ي.ق}ر'ب' م1ن�ا،
ـ4ف. الشيء4 إذا ابتدأ%ه. وقال ابن ال4عراب: ومعن آنفاv من قولك استأ}ن

ماذا قال آنفاv أ%ي م'ذ} ساعة، وقال الزجاج: نزلت\ ف النافقي يستمعون
خ'طبة رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فإذا خرجوا سأ%لوا أ%صحاب رسول

الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، اس\ت1هزاء وإعلماv أ%نم ل يلتفتوا إل ما
v؟ أ%ي ماذا قال الساعة. وقلت كذا آن,فاvقال فقالوا: ماذا قال آنفا

وسالفاv. وف الديث: أ�نزلت علي_ سورة آن,فاv أ%ي الن.
والس\ت1ئناف': البتداء، وكذلك الئ}ت1ناف'.

ـgف إذا كان أ%ن,فاv يأ}ن.ف' أ%ن ي'ضام.. وأ%ن,ف. من ورجل ح.م1يe ال4ن
ـ4فةv: ح.م1ي.، وقيل: اس\ت.ن\ك%ف. يقال: ما ـ4فاv وأ%ن ـ4ف' أ%ن الشيء يأ}ن

ـ4ف. من فلن. وأ%ن,ف. الطعام. وغيه ـgفاv ول آن رأ%يت أ%ح\م.ى أ%ن
�ـ4فاv: ك%ر,ه.ه. وقد أ%ن,ف. البعي' الك%ل4 إذا أ%ج.م.ه، وكذلك الرأ%ة أ%ن

ـ4ف' ف%ح\ل%ها إذا تب.ي_ن. حل�ها فك%ر,ه.ت\ه وهو والناقة� والفرس' تأ}ن
ـ4ف'؛ قال رؤبة: ال4ن

حت إذا ما أ%ن,ف. الت_نeوما،
وخ.ب.ط% الع1ه\ن.ة% والق%ي\ص'وما

وقال ابن ال4عراب: أ%ن,ف. أ%ج.م.، ون.ئ1ف. إذا ك%ر,ه. قال: وقال
أ%عراب أ%ن,ف%ت\ فر.س1ي هذه هذا البل%د أ%ي اج\ت.و.ت\ه وك%ر,ه.ت\ه فه'ز,ل%ت\.
ـ4ف1 أ%ي كر,هت' ما وقال أ%بو زيد: أ%ن,ف}ت' من قولك ل أ%ش.د_ ال4ن

ـ4فاv؛ أ%ن,ف. من قلت ل. وف حديث م.ع\ق1ل بن يسار: ف%ح.م1ي. من ذلك أ%ن
ـ4فاv إذا كرهه وش.ر'ف%ت\ عنه نفس'ه؛ وأ%راد به ههنا الشيء يأ}ن.ف' أ%ن

أ%خذته ال%م1ي�ة� من الغ.ي\ر.ة والغ.ض.ب,؛ قال ابن ال4ثي: وقيل هو
ـgفاv، بسكون النون، للع'ض\و, أ%ي اشتد_ غضب'ه وغ%ي\ظ�ه من طريق الكناية كما أ%ن

ـgف�ه. وف حديث أ%ب بكر ف ع.ه\ده إل يقال للـم'ت.غ.ي>ظ و.ر,م. أ%ن
ـgف�ه أ%ي اغ}تاظ% من عمر، رضي الل9ه عنهما، باللفة: فكل©كم ور,م. أ%ن

ذلك، وهو من أ%حسن الكنايات ل4ن الـم'غ\تاظ% ي.ر,م' أ%نف�ه وي.ح\م.رe؛
ـgفك. ف ومنه حديثه الخر أ%ما إنك لو ف%ع.ل}ت. ذلك ل%ع.ل}ت. أ%ن



ق%ف%اك.، يريد أ%ع\ر.ض\ت. عن ال%ق> وأ%ق}ب.ل}ت. على الباطل، وقيل: أ%راد أ%نك
ت'ق}ب,ل� بوجهك على م.ن وراءك. من أ%ش\ياع1ك. فت'ؤ\ث1ر.ه'م ب,ب,ر>ك.

ـ4ف'؛ ـ�ف¬. وآن.ف%ه: جعل%ه يأ}ن ـ4ف%ة1، والمع أ�ن ورجل أ%ن'وف¬: شديد' ال4ن
وقول ذي الرمة:

vوب'س\ر.ة vر.ع.ت\ بار,ض. الب'ه\م.ى ج.م1يما
ـ4ف%ت\ها ن,صال�ها وص.م\عاء حت آن

أ%ي ص.ي_رت الن>صال� هذه البل% إل هذه الالة تأ}نف' ر.ع\ي. ما
ـ4ف%ت\ها جعلتها ر.ع.ت\ه أ%ي تأ}ج,م'ه؛ وقال ابن سيده: يوز أ%ن يكون آن

ـgف، وقال ت.ش\ت.كي أ�نوف%ها، قال: وإن شئت. قلت إنه فاع.ل%ت\ها من ال4ن
ـ4ف' النسان�، فقيل له: إن ـ4ف' منها كما يأ}ن ـ4ف%ت\ها جعلتها تأ}ن ع'مارة�: آن
ال4صمعي يقول كذا وإن أ%با ع.م\ر�و يقول كذا، فقال: ال4صمعي عاضÒ كذا

من أ�م>ه، وأ%بو عمرو ماصÒ كذا من أ�مه أ%قول ويقولن، فأ%خب
الراوية ابن ال4عراب بذا فقال: ص.د.ق. وأ%نت. ع.ر_ض\ت.هما له، وقال شر ف

ـ4ف%ت\ها ل4ن العرب تقول ـ4ف%ت\ها ن,صال�ها قال: ل يقل أ%ن قوله آن
ـgف%ه وظه\ره، وإنا مد�ه ل4نه أراد جعلتها ـ4ف%ه وظ%ه.ر.ه إذا ضرب أ%ن أ%ن

ـ�وف%ها، يعن ن,صال الب'ه\مى، وهو ش.و\ك�ها؛ الن>صال� ت.ش\ت.كي أ�ن
،�وال%م1يم: الذي قد ار\تفع ول ي.ت1م� ذلك التمام.. وب'س\رةv وهي الغ.ض�ة

وص.م\عاء إذا ام\تل4 ك1مام'ها ول ت.ت.ف%ق�أ}. ويقال: هاج. الب'ه\مى حت
آن.ف%ت1 الر�اع1ية% ن,صال�ها وذلك أ%ن ي.ي\ب.س. س.فاها فل تر\عاها البل

ـ4ف' ر.ع\يها أ%ي ـ�ها جعلتها تأ}ن ول غيها، وذلك ف آخر الر�، فكأ%ن
تكرهه.

ـgف' السي>د. وقولم: فلن يتتبع أ%نفه إذا كان ابن ال4عراب: ال4ن
ـgف¬: بل}دةD؛ قال عبد مناف بن ر,ب\ع ي.ت.ش.م_م' الرائحة في.ت\ب.ع'ها. وأ%ن

الذ%ل9:
ـgف{، ي.و\م. جاء4ه'م' م1ن. ال4س.ى أ%ه\ل� أ%ن

ج.ي\ش' ال1مار,، فكان'وا عار,ضاv ب.ر,دا
ـgف1 الناقة1 وهم ب.ط}ن¬ من بن س.ع\د1 بن زيد وإذا ن.س.ب'وا إل بن أ%ن

ـgف1يe؛ س'مeوا أ%ن\ف1ي>ي. لقول م.ناة قالوا: فلنD ال4ن
ال�ط%ي\ئة1 فيهم:

ـgف'، وال4ذ}ناب' غ%ي\ر'ه'م'، ق%و\م¬ ه'م' ال4ن



ـgف1 الناقة1 الذ�ن.با؟ وم.ن\ ي'س.و>ي بأ%ن
@أوف: الفة�: العاهة�، وف الكم: ع.ر.ض¬ م'ف}س3د¬ لا أ%صاب من شيء.

.�ويقال: آفة� الظ�ر\ف1 الص_ل%ف' وآفة� الع1ل}م, الن>سيان
وطعام¬ م.ؤ'وف¬: أ%صابته آفةD، وف غي الكم: طعام م.أ}و'وف¬. وإيف.

الطعام'، فهو م.ئ1يف¬: مثل� م.ع1يف{، قال: وع1يه. فهو م.ع'وه¬ وم.ع1يه¬.
الوهري: وقد إيف الزرع'، على ما ل ي'س.م_ فاعله، أ%ي أ%صابته آفة فهو

مؤوف مثل م.ع'وف{. وآف. القوم' وأ�وفوا وإ,يفوا: دخلت عليهم آفة. وقال
الليث: إ,ف�وا، ال4لف م'مالةD بينها وبي الفاء ساكن ي'ب.ي>ن'ه اللفظ ل

:vكقولك ع'و'وفا vو'وفا�الط. وآف%ت1 البلد' ت.ؤ'وف' أ%و\فاv وآفةv وأ
صارت فيها آفةD، والل9ه أ%علم.

@أبق: الباق': هر.ب' العبيد وذ%هابم من غي خوف ول كد> عمل ،قال:
وهذا الكم فيه أ%ن ي'رد�، فإذا كان من كد� عمل أ%و خوف ل يرد�. وف حديث

شريح: كان ي.ر'دe العبد. من الباق البات> أي القاطع الذي ل ش'بهة فيه.
وقد أ%ب.ق. أي هرب.. وف الديث: أ%ن عبداv لبن عمر، رضي ال عنهما،

،vوإباقا vأ%ب.ق فلح1ق بالروم. ابن سيده: أ%ب.ق. ي.أ}ب,ق ويأ}ب'ق أ%ب\قا
فهو آبق، وجعه أ�ب_اق¬. وأ%ب.ق. وتأ%ب_ق.: استخفى ث ذهب؛ قال

ال4عشى:فذاك ول ي.ع\ج,ز\ من الوت1 ر.بeه،
ولكن\ أ%تاه الوت' ل يت.أ%ب_ق'

ال4زهري: الباق' هر.ب' العبد من سيده. قال ال تعال ف يونس، عليه
السلم، حي ن.د_ ف ال4رض م'غاض1باv لقومه: إذ أ%ب.ق. إل الف�ل}ك

ال%ش\ح'ون. وتأ%ب_ق: استتر.، ويقال احتبس؛ وروى ثعلب أ%ن� ابن ال4عراب
أ%نشده:

أ%ل قالت\ ب.هان1 ول تأ%ب_ق\:
ك%ب,ر\ت. ول ي.ل1يق' بك الن_عيم'

قال: ل تأ%ب_ق إذا ل تأ%ث�م من مقالتها، وقيل: ل تأ%ب_ق ل
تأ}ن.ف؛ قال ابن بري: البيت لعامر بن كعب بن عمرو بن سعد، والذي ف شعره: ول

ي.ل1يط�، بالطاء، وكذلك أ%نشده أ%بو زيد؛ وبعده:
ب.ن'ون وه.ج\مةD كأ%شاء ب'س¼،

ص.فايا ك%ث�ة� ال4و\بار, ك�وم'
قال أبو حات: سأ%لت ال4صمعي عن قوله ول تأ%ب_ق فقال: ل أ%عرفه؛



وقال أ%بو زيد: ل تأ%ب_ق ل تبعد مأ}خوذ من الباق، وقيل ل تستخف1 أ%ي
قالت علنية. والتأ%بeق: التواري، وكان ال4صمعي يرويه:

أ%ل قالت\ ح.ذام, وجار.تاها
وتأ%ب_قت الناقة: حب.ست لبنها.

وال4ب.ق'، بالتحريك: الق1ن_ب، وقيل: قشره، وقيل: البل منه؛ ومنه قول
زهي:

القائد. اليل, م.ن\ك�وباv دوابر'ها،
قد أ�ح\ك1م.ت ح.كمات1 الق1د> وال4ب.قا

وال4ب.ق': الكت_ان؛ عن ثعلب. وأ%ب_اق: رجل من ر'ج_ازهم، وهو يكن
أ%با قريبة.

@أرق: ال4ر.ق': الس_ه.ر'. وقد أ%ر,ق}ت، بالكسر، أ%ي س.ه,ر\ت، وكذلك
ائت.ر.ق}ت على اف}ت.ع.ل}ت، فأ%نا أ%ر,ق¬. التهذيب: ال4ر.ق' ذهاب النوم

بالليل، وف الكم: ذهاب النوم لعلة. يقال: أ%ر,ق}ت آر.ق'. ويقال: أ%ر,ق.
أ%ر.قاv، فهو أ%ر,ق¬ وآر,ق¬ وأ%ر'ق¬ وأ�ر'ق¬؛ قال ذو الرمة:

فب,تe بليل, الر,ق, ال�ت.م.لYل,
فإذا كان ذلك عادته فبضم� المزة والراء ل غي. وقد أ%ر_قه كذا وكذا

تأ}ريقاv، فهو مؤ.ر_ق، أ%ي أ%سه.ره؛ قال:
مت أ%نام' ل ي'ؤ.ر>ق}ن الك%رى

قال سيبويه: جزمه ل4نه ف معن إن يكن ل نوم ف غي هذه الال ل
يؤ.رقن الكرى؛ قال ابن جن: هذا يدلك من مذاهب العرب على أن� الشام يقر'ب

من السكون وأ%نه دون ر.و\م الركة، قال: وذلك ل4ن الشعر من الرجز
ووزنه: مت أ%نا: مفاعلن، م ل يؤر: مفاعلن، رق}ن الكرى: مستفعلن؛ والقاف من

يؤ.رقن بإزاء السي من مستفعلن، والسي كما ترى ساكنة؛ قال: ولو اعتددت
با ف القاف من الشام حركة لصار الزء إل متفاعلن، والرجز ليس فيه

متفاعلن إنا يأ}ت ف الكامل، قال: فهذه دللة قاطعة على أ%ن حركة الشام
لضعفها غي معتد� با، والرف الذي هي فيه ساكن أ%و كالساكن، وأ%نا

أ%قل ف النسبة والزنة من الركة ال�خفاة ف هزة بي بي وغيها. قال
سيبويه: وسعت بعض العرب ي'شمeها الرفع كأ%نه قال غي مؤ.ر_ق، وأ%راد

الك%ر,ي� فحذف إحدى الياء4ين.
وال4ر\قان� وال4ر.قان� والر\قان�: داء# ي'صيب الزرع والنخل؛ قال:



وي.ت\ر'ك' الق1ر\ن% م'ص\ف%ر�اv أ%نام1ل�ه،
كأ%ن� ف ر.ي\ط%ت.ي\ه ن.ض\ح. إر\قان1

وقد أ%رق.؛ ومن جعل هزته بدلv فحكمه الياء، وز.ر\ع مأ}ر'وق وم.ي\ر'وق
ونلة مأ}ر'وقة. والي.قان� وال4ر.قان أ%يضاv: آفة ت'صيب النسان

ي'ص1يبه منها الصeفار ف جسده. الصحاح: ال4ر.قان� لغة ف الي.قان وهو آفة
تصيب الزرع وداء# يصيب الناس. والر\قان�: شجر بعينه وقد ف�س>ر به

البيت.وقولم: جاء4نا بأ�م> الرeب.ي\ق على أ�ر.ي\ق� تعن به الد_اهي.ة؛ قال
أ%بو عبيد: وأ%صله من الي_ات؛ قال ال4صمعي: تزعم العرب أ%نه من قول

رجل رأ%ى الغول على جل أ%و\ر.ق؛ قال ابن بري: حقe أ�ريق أ%ن يذكر ف فصل
ورق ل4نه تصغي أ%ورق تصغي الترخيم كقولم ف أ%سود س'ويد، وما يدل

على أ%ن أ%صل ال�ريق من اليات، كما قال أ%بو عبيد، قول العجاج:
وقد ر.أ%ى د'ون% من ت.ه.جeم1ي

أ�م_ الرeب.ي\ق, وال�ر.ي\ق, ال4ز\ن.م,
(* قوله «تجمي» كذا بالصل وشرح القاموس، ولعله: تهمي بتقدي اليم).

بدللة قوله ال4زن وهو الذي له ز.ن.مة من الي_ات. وأ�راق'، بالضم:
موضع؛ قال ابن أ%حر:

كأ%ن� على ال1مال,، أ%وان% ح'ف�ت\،
ه.جائن. من نعاج, أ�راق. ع1ينا

.vوهو الضيق ف الرب، أ%ز.ق يأ}ز,ق' :أ%ز\قا �@أزق: ال4ز\ق': ال4ز\ل
وال%أ}ز,ق: الوضع الضي>ق الذي يقتتلون فيه. قال اللحيان: وكذلك

م.أ}ز,ق العيش ، ومنه سي موضع الرب م.أ}ز,قاv، والمع ال%آز,ق، مف}ع1ل من
ال4ز\ق. الفراء: تأ%ز_ق صدري وت.أ%ز_ل أ%ي ضاق.

@أسق: ال1ئ}ساق :الطائر الذي يصفق بناحيه إذا طار.
@استبق: قال الزجاج ف قوله تعال: عالي.ه'م ثياب' س'ندس خ'ضر

وإس\ت.ب\ر.ق، قال: هو الد>يباج الصفيق الغليظ الس.ن، قال: وهو اسم أ%عجمي أ%صله
بالفارسية اس\ت.ق}ره ونقل من العجمية إل العربية كما س'مي الد>يباج'

وهو منقول من الفارسية، وقد تكرر ذكره ف الديث، وهو ما غل�ظ من الرير
والب\ر.ي\س.م؛ قال ابن الثي: وقد ذكرها الوهري ف الباء من القاف ف
برق على أ%ن المزة والتاء والسي من الزوائد، وذكرها أ%يضاv ف السي

والراء، وذكرها ال4زهري ف خاسي القاف على أ%ن هزتا وحدها زائدة، وقال:



إنا وأ%مثال%ها من ال4لفاظ حروف غريبة وقع فيها و,فاق بي العجمية
والعربية، وقال: هذا عندي هو الصواب.

@أشق: ال�ش_ق: دواء كالصمغ وهو ال�ش_ج، دخيل ف العربية.
@أفق: ال�ف}ق وال�ف�ق مثل ع'س\ر وعس'ر: ما ظهر من نواحي الف%ل%ك

وأ%طراف ال4رض، وكذلك آفاق السماء نواحيها، وكذلك أ�ف}ق البيت من بيوت
ال4عراب نواحيه ما دون س.م\كه، وجعه آفاق، وقيل: م.هابe الرياح ال4ربعة:

ال%ن'وب والش_مال والد_بور والص_با. وقوله تعال: سن'ريهم آيات1نا ف
الفاق وف أ%نف�سهم؛ قال ثعلب: معناه ن'ر,ي أ%هل مكة كيف ي'فتح على أ%هل

الفاق وم.ن قر'ب منهم أ%يضاv. ورجل أ�ف�ق1ي� وأ%ف%ق1ي�: منسوب إل الفاق
أ%و إل ال�ف�ق، ال4خية من شاذ9 النسب. وف التهذيب: رجل أ%ف%ق1ي�،

بفتح المزة والفاء، إذا كان من آفاق ال4رض أ%ي نواحيها، وبعضهم يقول
أ�ف�قي، بضمهما، وهو القياس؛ قال الكميت:

الفات1ق�ون الرات1ق�و
ن الف1ق�ون على العاش1ر\

ويقال: تأ%ف�ق بنا إذا جاءنا من أ�ف�ق؛ وقال أ%بو و.ج\زة:
أ%ل ط%ر.ق%ت\ س'ع\د.ى فكي\ف تأ%ف�ق%ت\
بنا، وهي م.ي\سان� الل�يال ك%س'ول�ها؟

قالوا: تأ%ف�قت بنا أ%ل�ت بنا وأ%ت.ت\نا. وف حديث لقمان بن عاد حي
وصف أ%خاه فقال: ص.ف9اق¬ أ%ف9اق؛ قوله أ%ف�اق أ%ي يضرب ف آفاق ال4رض

أ%ي نواحيها م'ك}ت.س3باv؛ ومنه شعر العباس يدح النب، صلى ال عليه
وسلم:وأ%نت. ل�ا و'ل1د\ت. أ%ش\ر.ق%ت1 الـ

أ%رض'، وضاءت\ بن'ور,ك. ال�ف�ق'
وأ%ن_ث ال�فق ذهاباv إل الناحية كما أ%نث جرير السور ف قوله:

لا أ%تى خ.ب.ر' الزeب.ي\ر,، ت.ض.ع\ض.ع.ت\
س'ور ال%دينة1، والبال� ال�ش_ع'

ويوز أ%ن يكون ال�ف�ق' واحداv وجعاv كالف�ل}ك؛ وضاءت: لغة ف أ%ضاءت.
وقعدت على أ%ف%ق الطريق أ%ي على وجهه، والمع آفاق. وأ%ف%ق يأ}ف1ق: ركب

رأ}س.ه ف الفاق. وال�ف�ق: ما بي الز>ر_ي\ن, القد_مي ف ر'واق
البيت.

والف1ق، على فاعل: الذي قد بلغ الغاية ف العلم والكرم وغيه من الي،



تقول منه: أ%ف1ق، بالكسر، يأ}ف%ق' أ%ف%قاv؛ قال ابن بري: ذكر الق%ز�از
أ%ن9 الف1ق فعله أ%ف%ق يأ}ف1ق، وكذا حكي عن كراع، واستدل القزاز على أ%نه

آف1ق على زنة فاع1ل بكون فعله على ف%ع.ل%؛ وأ%نشد أ%بو زياد شاهداv على
آفق بالد لسراج بن ق�ر_ة% الكلب:

وهي ت.ص.د_ى ل1ر,ف%لð آف1ق,،
ض.خ\م, ال�دول, بائن, ال%راف1ق,

وأ%نشد غيه ل4ب النجم:
بي أ%ب� ض.خ\م� وخال� آف1ق,،
بي ال�ص.ل9ي وال%واد1 الساب,ق,

وأ%نشد أ%بو زيد:
ت.ع\ر,ف'، ف أ%و\ج'ه,ها الب.شائر,،

آسان% كلY آف1ق� م'شاج,ر,
وقال علي� بن حزة: أ%ف1ق م'شاجر بالقصر، ل غي، قال: وال4بيات

التقد�مة تشهد بفساد قوله.
وأ%ف%ق. يأ}ف1ق أ%ف}قاv: غل%ب يغل1ب. وأ%ف%ق على أ%صحابه يأ}ف1ق

أ%ف}قاv: أ%فضل% عليهم؛ عن كراع؛ وقول ال4عشى:
ول ال%ل1ك' النeع\مان�، يوم. ل%ق1يت'ه

بغ1ب\ط%ت1ه، ي'ع\ط1ي الق�طوط% ويأ}ف1ق'
أ%راد بالق�طوط كتب الوائز، وقيل: معناه ي'ف}ض1ل، وقيل: يأ}خذ من

الفاق. ويقال: أ%ف%ق%ه يأ}ف1ق�ه إذا سب.ق%ه ف الفضل. ويقال: أ%ف%ق. فلن إذا
ذهب ف ال4رض، وأ%ف%ق ف الع.طاء أ%ي ف%ض_ل وأ%عطى بعضاv أ%كثر من

vوالبعي عتيقا vكريا vبعض. ال4صمعي: بعي آف1ق وفرس آف1ق إذا كان رائعا
كرياv. وفرس آف1ق ق�وب,ل من آف1ق وآف1قة إذا كان كري الطرفي. وفرس

أ�ف�ق¬، بالضم: رائع، وكذلك ال�نثى؛ وأ%نشد لعمرو بن ق1ن\عاس:
vمريضا vوكنت' إذا أ%ر.ى ز,ف9ا
ي'ناح' على ج.ناز.ت1ه1، ب.ك%ي\ت'

(* قوله «زفأ» كذا ف الصل مضبوطاv بزاي مكسورة وفاء ومثله ف شرح
القاموس).

أ�ر.ج>ل� ج'م_ت وأ%ج'رe ثوب،
وت.ح\م1ل� ب,ز_ت أ�ف�ق¬ ك�م.ي\ت'



وال4ف1يق': اللد الذي ل ي'دبغ؛ عن ثعلب، وقيل: هو الذي ل تتم
د1باغته. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه دخل على النب، صلى ال عليه وسلم،

وعنده أ%فيق؛ قال: هو اللد الذي ل يتم� د1باغ�ه، وقيل: هو ما د'ب,غ
بغي الق%رظ من أ%د\ب,غة أ%هل ند مثل ال4ر\طى وال�ل�ب, والق%ر\ن'وة

والع1ر\نة1 وأ%شياء غيها، فالت تدبغ بذه ال4د\ب,غة فهي أ%ف%ق¬ حت ت'قد�
في'ت_خذ منها ما يتخذ. وف حديث غ%ز\وان: فانطلقت إل السوق فاشتريت

أ%ف1يقةv أ%ي س1قاء من أ%د.م، وأ%نثه على تأ}ويل القربة والش_ن�ة، وقيل:
ال4ف1يق ال4دي حي يرج من الد>باغ مفروغاv منه وفيه رائحته، وقيل:
،vأ%و�ل ما يكون من اللد ف الدباغ فهو م.ن,يئة ث أ%ف1يق ث يكون أ%ديا

والنيئة: اللد أ%ول ما يدبغ ث هو أ%فيق، وقد م.ن.أ}ته وأ%ف%ق}ته،
vوالمع أ%ف%ق مثل أ%دي,م وأ%د.م. وال4ف%ق': اسم للجمع وليس بمع ل4ن فعيل

ل يكسر على فع.ل. قال ابن سيده: وأ%رى ثعلباv قد حكى ف ال4ف1يق
ال4ف1ق. على مثال الن_ب,ق وفسره باللد الذي ل يدبغ، قال: ولست منه على

ثقة؛ وقال اللحيان: ل يقال ف جعه أ�ف�ق الب.ت�ة% وإنا هو ال4ف%ق'،
بالفتح، فأ%ف1يق على هذا له اسم جع وليس له جع؛ وأ%ف%ق ال4د1ي. يأ}ف1قه

أ%ف}قاv: دبغه إل أ%ن صار أ%فيقاv. ال4صمعي: يقال لل4دي إذا دبغ قبل
أ%ن ي'خرز أ%فيق، والمع آف1قة مثل أ%د1ي وآد1مة ورغيف وأ%رغفة؛ قال ابن

بري: وال4ف1يق من النسان ومن كل بيمة جلده؛ قال رؤبة:
ي.ش\ق%ى به ص.ف}ح' الف%ر,يص, وال4ف%ق\

وأ%ف%ق' الطريق: س.ن.ن'ه. وال4ف%قة�: ال%رقة� من م.ر.ق الهاب.
وال4فقة: الاصرة، وجعها أ%ف%ق؛ قال ثعلب: هي الف1قة مثل فاعلة.

وأ�فاقة�: موضع ذكره لبيد فقال:
vوش.ه,د\ت' أ%ن\ج,ي.ة% ال�فاقة1 عال1يا

ك%ع\ب، وأ%ر\داف' ال�لوك1 ش'هود'
وأ%نشد ابن بري للجعدي:
،vونن' ر.ه.ن_ا بال�فاقة1 عام1را

با كان ف الد>ر\ داء ر.ه\ناv فأ�ب\س3ل
وقال الع.و�ام' بن ش.و\ذ%ب: 

(* قوله «العوام بن شوذب» كذا ف الصل وشرح
القاموس؛ وعبارة ياقوت: العوام أخو الرث بن هام).



ق%ب.ح. الل%ه' ع1صابةv من وائل�
يوم. ال�فاقة1 أ%س\ل%م'وا ب,س\طاما

@ألق: ال4ل}ق' وال�لق' وال4و\ل%ق': ال�ن'ون، وهو ف%و\عل، وقد
أ%ل%ق%ه ال� يأ}ل1ق�ه أ%ل}قاv. ورجل مأ}ل�وق وم'أ%و\ل%ق¬ على مثال م'ع.و\ل%ق�

من ال4و\ل%ق؛ قال الرياشي: أ%نشدن أ%بو عبيدة:
كأ%ن_ما ب,ي م1ن أران أ%و\ل%ق'

ويقال للمجنون: م'أ%و\ل%ق، على وزن م'ف%و\عل؛
وقال الشاعر:

وم'أ%و\ل%ق� أ%ن\ض.ج\ت' ك%ي�ة% رأ}س1ه،
فترك}ت'ه ذ%ف1راv كريح, ال%و\ر.ب,

هو لنافع بن ل%ق1يط ال4سدي، أ%ي ه.ج\وت'ه. قال الوهري: وإن شئت جعلت
ال4ولق أ%فعل ل4نه يقال أ�ل1ق الرجل� فهو م.أ}ل�وق على م.فعول؛ قال ابن

بري: قول� الوهري هذا وه.م منه، وصوابه أ1ن يقول و.ل%ق الرجل� ي.ل1ق'،
وأ%ما أ�ل1ق. فهو يشهد بكون المزة أ%صلv ل زائدة.

أ%بو زيد: امرأ%ة أ%ل%قى، بالتحريك، قال وهي السريعة الو.ث}ب,؛ قال ابن
بري: شاهده قول الشاعر:

ول أ%ل%ق%ى ث%ط�ة� الاج,بي\ـ
ن1، م'ح\ر.فة� الساق,، ظ%م\أ%ى الق%د.م\

وأ%نشد ابن العراب:
ش.م.ر\د.ل غ%ي\ر ه'راء م1ئ}ل%ق

قال: ال1ئل%ق من الأ}ل�وق وهو الحق أ%و ال%ع\ت'وه. وأ�ل1ق. الرجل
ي'ؤ\ل%ق أ%ل}قاv، فهو مأ}لوق إذا أ%خذه ال4و\ل%ق؛ قال ابن بري: شاهد'

ال4و\لق النون قول ال4عشى:
وت'ص\ب,ح عن غ1ب> السeرى وكأ%ن�ها

أ%ل%م_ با، من طائ1ف ال1ن>، أ%و\ل%ق'
:�وقال عيينة بن حصن يهجو ولد ي.ع\ص'ر وهم غ%ن,يÒ وباه1لة� والط©فاوة

أ%باه1ل، ما أ%د\ر,ي أ%م1ن\ ل�ؤ\م, م.ن\ص1ب
أ�ح1بeك�م'، أ%م ب ج'نونD وأ%و\ل%ق'؟
والأ}ل�وق: اسم فرس ال�ح.ر>ش 

(* قوله «الرش» بالشي العجمة، وف



القاموس بالقاف). بن عمرو صفة غالبة على التشبيه. وال4ول%ق': ال4حق.
:vق وائ}تل%ق ي.أ}ت.لق ائ}تلقاvوتأ%ل vوأ%ل%ق. البق' يأ}ل1ق أ%ل}قا

ل%ع. وأ%ضاء؛ ال4ول عن ابن جن؛ وقد عد�ى ال4خي ابن أ%حر فقال:
ت'ل%فYف�ها ب,د1يباج� وخ.ز¼

لي.ج\ل�وها، ف%ت.أ}ت.ل1ق' الع'يونا
وقد يوز أ%ن يكون عد�اه بإسقاط حرف أ%و ل4ن� معناه تتطف.

والئتلق': مثل التأ%ل©ق. والل�ق: ال�تأ%لYق، وهو على وزن إم_ع. وبرق¬
أ%ل9ق: ل مطر فيه. وال4ل}ق': الكذب. وأ%ل%ق البق' يأ}ل1ق' أ%ل}قاv إذا

كذب. واللق: البق الكاذب الذي ل مطر فيه. ورجل إلق¬: خد�اع متلو�ن شبه
بالبق ال�لvق؛ قال النابغة العدي:

ولس\ت ب,ذ1ي م.ل%ق� كاذ1ب,
إلق�، ك%ب.ر\ق� من ال�ل�ب,

فجعل الك%ذوب إلقاv. وبرق أ�ل�ق: مثل خ'ل�ب. وال4لوقة�: طعام ي'صل%ح
بالزeبد؛ قال الشاعر:

ح.د1يث�ك أ%ش\ه.ى عندنا من أ%ل�وقة{،
ي'ع.ج>لها ط%ي�ان� ش.ه\وان� للط©ع\م,

قال ابن بري: قال ابن الكلب ال4لوقة هو الزبد بالرeط%ب، وفيه لغتان
أ%ل�وقة ول�وقة؛ وأ%نشد لرجل من ع'ذ}رة:

،Dوقة�وإن>ي ل1م.ن\ سال%م\ت'م' ل4ل
وإن>ي ل1م.ن\ عاديت'م' س.مe أ%س\و.د

ابن سيده: وال4لوقة الزبدة؛ وقيل: الزبدة بالرeط%ب لتأ%ل©ق1ها أ%ي
ب.ر,يقها، قال: وقد توهم قوم أ%ن ال4لوقة 

(* قوله «أن اللوقة لا إل»
كذا بالصل، ولعله أن اللوقة من لوق لا كانت أي لكونا). لا كانت هي
الل©وقة ف العن وتقاربت حروفهما من لفظهما، وذلك باطل، ل4نا لو كانت

من هذا اللفظ لوجب تصحيح عينها إذ كانت الزيادة ف أ%ولا من زيادة الفعل،
والثال مثاله، فكان يب على هذا أ%ن تكون أ%ل}و'ق%ةv، كما قالوا ف

أ%ث}و'ب وأ%س\وق وأ%ع\ي'ن وأ%ن\ي'ب بالصحة لي'ف}رق بذلك بي السم
والفعل.ورجل إل}ق¬: ك%ذ�وب سي>ء ال�ل�ق. وامرأ%ة إلقة: ك%ذ�وب سيئة

اللق.والل}قة الس>ع\لة، وقيل الذئب. وامرأ%ة إل}قةD: سريعة الوثب. ابن



ال4عراب: يقال للذئب س1ل}ق¬ وإل}ق. قال الليث: اللقة توصف با الس>علة
والذئبة والرأ%ة ال%ريئة ل�ب\ثهن. وف الديث: اللهم إن أ%عوذ بك من

ال4ل}س وال4ل}ق,؛ هو النون؛ قال أ%بو عبيد: ل أ%حس.به أ%راد بال4ل}ق
إل ال4و\ل%ق. وهو النون، قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد به الكذب، وهو

ال4ل}ق وال4و\ل%ق، قال: وفيه ثلث لغات: أ%ل}ق وإل}ق، بفتح المزة
وكسرها، وو.ل}ق، والفعل من ال4ول أ%ل%ق. يأ}ل1ق'، ومن الثان ول%ق. يل1ق'.

ويقال: به أ�لق وأ�لس، بضم المزة، أ%ي جنون من ال4و\ل%ق وال4ل}س. ويقال
من ال4ل}ق الذي هو الكذب ف قول العرب: أ%ل%ق. الرجل� فهو يأ}ل1ق'

أ%ل}قاv فهو آل1ق إذا انبسط لسانه بالكذب؛ وقال القتيب: هو من الو.ل}ق الكذب
فأ%بدل الواو هزة، وقد أ%خذه عليه ابن ال4نباري ل4ن إبدال المزة من

الواو الفتوحة ل يعل أ%صلv يقاس عليه، وإنا يتكلم با سع منه. ورجل
إلق، بكسر المزة، أ%ي كذوب، وأ%صله من قولم برق إلق أ%ي ل مطر معه.

وال4ل�ق أ%يضاv: الكذاب، وقد أ%ل%ق يأ}ل1ق أ%ل}قاv. وقال أ%بو عبيدة:
به أ�لق وأ�لس من ال4و\لق وال4ل}س، وهو النون. واللق، بالكسر:
الذئب، وال�نثى إل}قة، وجعها إل%ق¬، قال: وربا قالوا للق1ردة إلقة ول

يقال للذكر إل}ق، ولكن قرد ور'ب�اح؛ قال بشر بن ال�عتم1ر:
تبار.ك. ال� وسبحان.ه،

eم.ن بي.د.يه1 النف}ع' والض_ر
م.ن خ.ل}ق�ه ف ر,ز\قه كل©هم:

الذYيخ' والثvي\ت.ل� والغ'ف}ر'
وساك1ن' ال%و� إذا ما ع.ل
فيه، وم.ن م.س\ك%ن'ه الق%ف}ر'

والص_د.ع' ال4ع\ص.م' ف شاه1ق�،
وج.أ}بةD م.س\ك%ن'ها الو.ع\ر'

وال%ي�ة� الص_م�اء ف ج'ح\ر,ها،
eوالذ�ر �والتeت\ف�ل� الرائغ

وه1ق}لةD ت.ر\تاع' م1ن ظ1لYها،
لا ع1رار¬ ولا ز.م\ر'

ت.ل}ت.ه,م' ال%ر\و. على ش.ه\وة{،
وح.بe شيء عندها ال%م\ر'



وظ%ب\يةD ت}ض1م ف ح.ن\ظ%ل�،
وعقرب¬ ي'ع\ج,بها التم\ر'
وإل}قةD ت'ر\غ1ث� ر'ب�اح.ها،

والس_ه\ل� والنو\ف%ل� والن_ض\ر'
@أمق: أ%م\ق' العي: كم'ؤ\قها.

@أنق: ال4ن.ق': الع\جاب' بالشيء. تقول: أ%ن,ق}ت به وأ%نا آن.ق به
أن.قاv وأ%نا به أ%ن,ق: م'ع\ج.ب. وإنه ل4ن,يق¬ مؤنق: لكل شيء أ%عجب.ك ح'س\نه.

وقد أ%ن,ق بالشيء وأ%ن,ق له أ%ن.قاv، فهو به أ%ن,ق¬: أ�ع\ج,ب.. وأ%نا به
أ%ن,ق أي م'ع\ج.ب؛ قال:
إن الزeب.ي\ر. ز.ل1ق¬ وز'م_ل1ق\،

جاءت\ به ع.ن\س¬ من الشام, ت.ل1ق،
ل أ%م1ن¬ ج.ل1يس'ه ول أ%ن,ق\

أ%ي ل يأ}م.ن'ه ول يأ}ن.ق به، من قولم أ%ن,ق}ت بالشيء أ%ي أ�ع\ج,بت
به. وف حديث قز.عة% مول زياد: سعت أ%با سعيد يد>ث عن رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، بأ%ربع فآنق%ت\ن أ%ي أ%عجبت\ن؛ قال ابن ال4ثي:
والد�ثون يروونه أ%ي\ن.ق}ن.ن. وليس بشيء؛ قال: وقد جاء ف صحيح مسلم: ل

أ%ي\ن.ق' بديثه أ%ي ل أ�ع\ج.ب، وهي هكذا تروى. وآنق%ن الشيء ي'ؤ\ن,ق�ن
إيناقاv: أ%عجبن. وحكى أبو زيد: أ%ن,ق}ت الشيء أ%حبب\ته؛ وعلى هذا يكون

قولم: ر.وضة أ%نيق، ف معن مأ}ن'وقة أ%ي مبوبة، وأم�ا أ%ن,يقة فبمعن
م'ؤ\ن,قة. يقال: آنق%ن الشيء فهو م'ؤ\ن,ق وأ%ن,يق، ومثله مؤ\ل وأ%ل1يم

وم'سم1ع وسيع؛ وقال:
أ%م1ن\ ر.ي\حانة% الد�اع1ي السميع'

êومثله م'بد1ع وبديع؛ قال ال تعال: بديع السموات1 والرض؛ وم'ك1ل
وك%ل1يل؛ قال الذل:

،Dع.م1ل ،vم.و\ه1نا ،Dحت شآها ك%ل1يل
بات.ت\ ط1راباv، وبات. الليل% ل ي.ن.م,

وال4ن.ق': ح'س\ن ال%ن\ظر وإع\جابه إياك. وال4ن.ق': الفر.ح'
والسeرور، وقد أ%ن,ق.، بالكسر، يأ}ن.ق' أ%ن.قاv. وال4ن.ق': النبات' الس.ن

العجب، س>ي بالصدر؛ قالت أ%عرابية: يا حبذا ال%لء آكل� أ%ن.قي وأ%لب.س
خ.ل%قي وقال الراجز:



جاء بنو ع.م>ك ر'و�اد' ال4ن.ق\
وقيل: ال4ن.ق اطYراد ال�ض\رة ف عينيك ل4نا ت'عج,ب رائيها. وشيء

أ%نيق¬: حسن م'عج,ب.
Dوتأن_ق ف ال4مر إذا عمله ب,ن,يقة{ مثل ت.ن.و_ق.، وله إناقة

وأ%ناقةD ول%باقةD. وتأ%ن_ق. ف أ�موره: تو_د وجاء فيها بالعجب.وتأ}ن_ق.
ال%كان%: أعج.به فع.ل1ق%ه ل يفارقه. وتأ%ن_ق فلن ف الر_وضة إذا وقع

فيها معجباv با. وف حديث ابن مسعود: إذا وقعت' ف آل حم وقعت' ف
ر.و\ضات{ أتأن_ق�هن�، وف التهذيب: وقعت' ف رو\ضات{ د.م1ثات{ أ%تأ%ن_ق' فيهن؛

أ%بو عبيد: قوله أ%تأ%نق فيهن أ%ت.تب_ع ماسنهن وأ�ع\ج.ب' بن
vوأ%ستلذ© قراءتن وأ%تت_ع' بحاسنهن؛ ومنه قيل: منظر أ%نيق إذا كان حسنا

معجباv، وكذلك حديث عبيد بن عمي: ما من عاش1ية أ%شدe أ%ن.قاv ول أ%بعد'
ش1ب.عاv من طالب علم أ%ي أ%شد إعجاباv واستحساناv وم.ب_ة ور.غ}بة.

والعاش1ية� من الع.شاء: وهو ال4كل بالليل. ومن أ%مثالم: ليس ال�تعلYق
كال�تأ%ن>ق؛ معناه ليس القانع بالع'ل}قة وهي الب'ل}غة من العيش كالذي ل

ي.ق}ن.ع إل بآن.ق ال4شياء وأ%عجبها. ويقال: هو يتأ%ن�ق أ%ي ي.طل�ب آن.ق
ال4شياء. أ%بو زيد: أ%ن,ق}ت الشيء أ%ن.قاv إذا أ%حبب\ته؛ وتقول: رو\ضة

أ%ن,يق ونبات أ%نيق.
وال4ن'وق' على ف%ع'ول: الر_خ.مة، وقيل: ذكر الرخم. ابن ال4عراب:

أ%ن\وق. الرجل إذا اصطاد ال4ن'وق وهي الرخة. وف الثل: أ%عزe من بيض
ال4ن'وق ل4نا ت'ح\ر,زه فل يكاد ي'ظ}ف%ر به ل4ن أ%و\كارها ف رؤوس

البال وال4ماكن الصع\بة البعيدة، وهي ت'حم_ق مع ذلك. وف حديث علي�، رحة
ال عليه: ترق�يت' إل م.ر\قاة{ يق}ص'ر دونا ال4ن'وق؛ هي الرخة
ل4نا تبيض ف رؤ'وس البال وال4ماكن الصعبة؛ وف الثل:

ط%لب. ال4ب\ل%ق. الع.ق�وق.، فلم�ا
ل ي.ج,د\ه'، أ%راد. بيض. ال4ن'وق,

قال ابن سيده: يوز أ%ن ي'ع\ن به الرخة ال�نثى وأ%ن يعن به الذكر
ل4ن بيض الذكر معدوم، وقد يوز أ%ن يضاف البيض إليه ل4نه كثياv ما

يض'نها، وإن كان ذكراv، كما يض'ن الظليم بيضه كما قال امرؤ القيس أ%و أ%بو
ح.ي_ة النeم.ي\ري:

فما ب.ي\ضةD بات. الظ�ل1يم' ي.ح'ف©ها،



لدى ج'ؤ\ج'ؤ� ع.ب\ل�، ب.ي\ثاء� ح.و\م.ل
وف حديث معاوية قال له رجل: اف}ر,ض\ ل، قال نعم، قال ولولدي، قال ل،

قال ولعشيت، قال ل؛ ث تثل:
ط%لب. ال4بلق. الع.قوق.، فلم�ا
ل يده، أ%راد ب.يض. ال4نوق

الع.ق�وق': الامل من النeوق، وال4بلق: من صفات الذكور، والذكر ل
يمل فكأ%نه قال ط%ل%ب الذكر الامل. وب.يض' ال4نوق مث%ل للذي يطلب'
ال�حال المتن,ع، ومنه الثل: أ%ع.زe من بيض ال4ن'وق وال4بلق, العقوق، وف

الثل السائر ف الرجل ي'سأ%ل ما ل يكون وما ل ي'ق}د.ر' عليه:
كل�ف}ت.ن ال4ب\ل%ق. الع.ق�وق؛ ومثله: كل�فتن بيض النوق. وف التهذيب: قال
معاوية لرجل أراده على حاجة ل ي'سأ%ل مثلها وهو ي.ف}ت1ل له ف الذYر\وة

والغارب,: أ%نا أ%ج.ل© من ال%ر\ش, ث ال%ديعة1، ث سأله أ�خ\ر.ى
أ%ص\عب. منها فأ%نشد البيت ال%ث%ل%. قال أ%بو العباس: وبيض' النوق عزيز ل
يوجد، وهذا مثل ي'ضرب للرجل ي.سأ%ل ال%ي>ن. فل ي'ع\ط%ى، في.سأ%ل ما هو
أ%عز منه. وقال ع'مارة�: ال4نوق' عندي الع'قاب والناس يقولون الرخ.مة،
والرخة� توجد ف ال%رابات وف السه\ل. وقال أ%بو عمرو: ال4نوق طائر

أ%سود له كالع'ر\ف ي'بع1د لبيضه. ويقال: فلن فيه م'وق' ال4ن'وق ل4نا
ت'حم_ق؛ وقد ذكرها الكميت فقال:

وذات1 اس\م.ي,، وال4لوان� ش.ت_ى،
ت'ح.م_ق'، وهي ك%ي>سة� ال%و,يل,

يعن الرخة. وإنا قيل لا ذات اسي ل4نا تسم>ى الرخة وال4ن'وق.،
وإنا ك%ي,س. ح.و,يل�ها ل4نا أ%و_ل الطي ق1طاعاv، وإنا تبيض حيث ل

ي.ل}ح.ق شيء بيضها، وقيل: ال4نوق طائر يشبه الرخة ف الق%د>
والص_ل%ع, وص'ف}رة ال1نقار، ويالفها أ%نا سوداء طويلة ال1ن\قار؛ قال

الع'د.ي\ل� بن الف%ر\خ:
ب.ي\ض' ال4ن'وق, كس3ر>ه1ن_، وم.ن ي'ر,د\

ب.ي\ض. ال4نوق,، فإنه ب.عاق1ل
@أهق: ال4ي\ه'قان�: ال%ر\ج,ي'، وف الصحاح: الرجي الب�ي�، وهو

ف%ي\ع'لن. وف حديث ق�س> بن ساع1د.ة: ور.ض1يع أ%ي\ه'قان؛ هو الرجي البي؛
قال لبيد:



ف%ع.ل ف�روع ال4ي\ه'قان1، وأ%طف%ل%ت
بال%ل}ه.ت.ي, ظ1باؤ'ها ون.عام'ها

إن نصبت فروع. جعلت ال4لف الت ف ف%عل للتثنية أ%ي ال%و\د'
والر>هام' ها فعل ف�روع. ال4يهقان وأ%ن\بتاها، وإن رفعته جعلتها أصلية من

ع.ل ي.ع\ل�و، وقيل: هو نبت يشبه الرجي وليس به؛ قال أبو حنيفة: من العشب
ال4يهقان وإنا اسه النÝه.ق'، قال: وإنا ساه لبيد ال4ي\ه'قان حيث ل

vيتفق له ف الشعر إل ال4يهقان، قال: وهي ع'شبة تطول ف السماء طول
شديداv، ولا وردة حراء وورقة عريضة، والناس يأ}كلونه، قال: وسأ%لت عنه

بعض ال4عراب فقال: هو عشبة تستقل مقدار الساعد، ولا ورقة أ%عظم من ورقة
ال�و_اءة وزهرة بيضاء، وهي تؤكل وفيها مرارة، واحدته أ%ي\ه'قانة، وهذا

الذي قاله أ%بو حنيفة عن أ%ب زياد من أ%ن ال4ي\ه'قان مغي عن النه.ق
مقلوب منه خطأD، ل4ن سيبويه قد حكى ال4ي\ه'قان ف ال4مثلة الصحيحة

الوضعية الت ل ي'ع\ن. با غيها، فقال: ويكون على ف%ي\ع'لن ف السم والصفة
نو ال4ي\ه'قان1 والص_ـي\م'ران1 والز_ي\ب'دان وال%ي\ر'دان1، وإنا

حلناه على ف%ي\ع'لن دون أ%ف}ع'لن، وإن كانت المزة تقع أ%ولv زائدة،
لكثرة في\ع'لن كال%ي\ز'ران وال%ي\س'مان وقلة أ%فع'لن.

@أوق: ال�وقة�: ه.ب\طة يتمع فيها الاء، وجعها أ�و.ق. وال4و\ق':
الثYق%ل�. وأ%لقى عليه أ%و\ق%ه أ%ي ث1ق%ل%ه؛ وأنشد ابن بري:

إليك. حت قل�د'وك. طو\ق%ها،
وح.م_ـل�وك. ع1ب\أ%ها وأ%و\ق%ها

وآق. علينا فلن أ%و\قاv أ%ي أ%ش\ر.ف.؛ وأ%نشد:
آق. علينا، وهو ش.رe آي,ق,،
وجاء4نا م1ن ب.ع\د' بالب.هال1ق,

ويقال: آق. علينا مال% بأ%و\ق1ه، وهو الثYق%ل�. وقال بعضهم: آق. علينا
أ%تانا بال4و\ق,، وهو الشeؤ\م'؛ ومنه قيل بيت مؤ.و_ق'، والؤو_ق':

ال%ش\ؤ'وم؛ قال امرؤ القيس:
وب.ي\ت ي.ف�وح' ال1س\ك' ف ح.ج.رات1ه،

بعيد¬ من الفات1 غي م'ؤ.و_ق,
أ%ي غي م.ش\ؤ'وم. ويقال: آق. فلن علينا يؤ'وق أ%ي مال علينا.

وال4و\ق': الثقل. وقد أ%و_ق}ته تأ}ويقاv أ%ي ح_لته ال%شق�ة والكروه؛ قال



:eث%ـن_ى الط©ه.و,ي�جندل بن ال
ع.ز_ على ع.م>ك1 أ%ن ت'ؤ.و_قي،
أ%و أ%ن} ت.ب,يت ل%ي\لةv ل ت'غ\ب.ق1ي،

أ%و أ%ن ت'ر.ي\ كأ}باء ل ت.ب\ر.ن\ش1قي
وقال أبو عمرو: أ%و_ق}ت'ه تأ}و,يقاv، وهو أ%ن ت'قلYل طعام.ه؛ قال

الشاعر:
عز_ على ع.م>ك1 أ%ن تؤ.و_قي

وال�ؤ.و�ق': الذي يؤخ>ر' طعام.ه؛ قال الشاعر:
vلو كان ح'ت\ر'وش' بن ع.ز_ة% راض1يا
س1و.ى ع.ي\ش1ه هذا بع.ي\ش� م'ؤ.و_ق,

ابن شيل: وال�وقة� الر_ك1ي_ة مثل البال�وعة1 ه'و_ةD ف ال4رض
خ.ل1يقة ف بطون ال4ود1ية وتكون ف الر>ياض أ%حياناv أ�س.م>يها إذا كانت

قامتي أ�وقةv، فما زاد وما كان أقل� من قامتي فل أ%ع'دeها أ�وقة،
وفمها مثل فم الر_ك1ي_ة وأ%وسع أ%حياناv، وهي الوة؛ قال رؤبة:

وان\غ.م.س. الر_امي لا بي. ال�و.ق\
ف غ1يل, ق%صباء وخ1يس� م'خ\ت.ل%ق\

وال�وق1ي_ة�، بضم المزة وتشديد الياء: ز,نة� سب\عة1 مثاقيل، وقيل:
زنة أربعي درهاv، فإن جعلتها أ�فع'ولة فهي من غي هذا الباب.

وال4و\ق': اسم موضع: قال النابغة العدي:
أ%تاه'ن_ أ%ن� م1ياه. الذ©©ها

ب, فال�ل}ج, فال4و\ق, فال1يث%ب,
قال الوهري: وأ%ما قول الشاعر:

،vت.م.ـت_ع\ من الس>يدان1 وال4و\ق, نظ}رة
فقل}ب'ك للس>يدان1 وال4و\ق, آل1ف'

فهو اسم موضع.
@أيق: ال4ي\ق': الو.ظ1يف'، وقيل عظمه، وقال أبو عبيد: ال4ي\قان من

الو.ظيفي موضعا الق%ي\د وها الق%ي\نان؛ قال الطرماح:
وقام. ال%ها ي.ع\ق1ل}ن. كل� م'ك%ب_ل�،

كما ر'ضÝ أي\ق%ا م'ذ}ه.ب, اللvو\ن1 صاف1ن,
وقال بعضهم: ال4ي\ق' هو ال%ر,يط� بي الث©ن_ة1 وأ�م� الق1ر\دان من



باطن الرeس\غ.
@أبك: قال ابن بري: أ%ب,ك. الشيء� ي.أ}ب.ك كثر، ورأ%يت ف نسخة من حواشي

�الصحاح ما صورته ف ال4فعال لبن القطاع: أ%ب,ك. الرجل
أ%ب\كاv وأ%ب.كاv كثر لمه.

@أدك: أ%د1يك: اسم موضع؛ قال الراعي:
وم'ع\ت.ر.ك{ من أ%ه\ل1ها قد ع.ر.ف}ته

بوادي أ%د1يك{، حيث كان م.حانيا
ويروى أ%ريك: وسيأ}ت ذكره.

@أرك: ال4راك': شجر معروف وهو شجر الس>واك ي'ستاك بف�روعه، قال أ%بو
حنيفة: هو أ%فضل ما اس\ت1يك بفرعه من الشجر وأ%طيب ما ر.ع.ت\ه الاشية

رائحة% ل%ب.ن�؛ قال أ%بو زياد: منه ت'تخذ هذه ال%ساو,يك من الفروع والعروق،
وأ%جوده عند الناس الع'روق وهي تكون واسعة مللv، واحدته أ%راكة، وف

حديث الزهري عن بن إ,سرائيل: وع1ن.ب'هم ال4راك، قال: هو شجر معروف له
ح.م\ل عناقيد العنب واسه الك%باث�، بفتح الكاف، وإ,ذا ن.ض1ج يسمى

ال%ر\د.. وال4راك أ%يضاv: القطعة من ال4راك كما قيل للقطعة من القصب أ%باء4ة،
وقد جعوا أ%راكةv فقالوا أ�ر'ك؛ قال كثي>ر عزة:

إ,ل أ�ر'ك{ بال1ذ}ع, من بطن ب,ئ}شة{
عليهن ص.ي\ف1يe ال%مام الن_وائح,

ابن شيل، ال4راك'
شجرة طويلة خضراء ناعمة كثية الورق وال4غصان خو_ارة العود تنبت

بالغ.و\ر تتخذ منها ال%ساويك. ال4راك: شجر من ال%م\ض، الواحدة أ%راكة؛ قال
ابن بري: وقد تمع أ%راكة على أ%رائك؛ قال كليب الكلب:

أ%ل يا ح.مامات ال4رائ1ك بالضeح.ى،
ت.جاو.ب\ن. من ل%ف�اء4 دان{ ب.ر,ير'ها

وإ,بل أ%راكية: ترعى ال4راك. وأ%راك¬ أ%ر,ك¬ ومؤ\ت.ر,ك¬: كثي ملتف.
وأ%ر,كت ال3بل تأ}ر.ك أ%ر.كاv: اشتكت بطونا من أ%كل ال4راك، وهي إ,بل

أ%راك%ى وأ%ر,ك%ةD، وكذلك ط%لح.ى وط%ل1ح.ةD وق%تاد.ى وق%ت1د.ة ور.ماثى
ور.م1ث%ة. وأ%ر.ك%ت ت.أ}ر'ك أ�ر'وكاv: رعت ال4راك. وأ%ر.كت\ ت.أ}ر,ك'

وت.أ}ر'ك أ�ر'وكاv: لزمت ال4راك وأ%قامت فيه تأ}كله، وقيل: هو أ%ن تصيب أ%ي
شجر كان فت'قيم فيه؛ قال أ%بو حنيفة: الراك ال%م\ض نفسه، قال: وقال بعض



الرواة أ%ر,ك%ت1 الناقة أ%ر.كاv، فهي أ%ر,كةD مقصور، من إ,بل أ�ر'ك{
وأ%وار,ك: أ%كلت ال4راك، وجع ف%ع1ل%ة{ على ف�ع'ل وفواعل شاذ. وال3بل

ال4وارك: الت اعتادت أ%كل ال4راك، والفعل أ%ر.ك%ت\ ت.أ}رك' أ%ر\كاv، وقد
أ%ر.ك%ت\ أ�ر'وكاv إ,ذا لزمت مكانا فلم تبح، وقيل: إ,نا يقال أ%ر.ك%ت\

إ,ذا أ%قامت ف ال4راك وهو المض، فهي أ%ر,كة؛ قال كثي>ر:
وإ,ن� الذي ي.ن\و,ي م1ن. الال, أ%هل�ها

أ%وار,ك'، ل9ا ت.أ}ت.ل1ف\، وع.واد1ي
يقول: إ,ن أ%هل ع.ز_ة ينوون أ%ن ل يتمع هو وهي ويكونا كالوار,ك من

ال3بل والع.و.ادي ف ترك الجتماع ف مكان، وقيل: الع.و.ادي القيمات ف
الع1ضاه ل تفارقها، يقول: أ%هل هذه الرأ%ة يطلبون من مهرها ما ل يكن
كما ل يكن أ%ن تأ}تلف ال4و.ارك والع.وادي وتتمع ف مكان واحد. وف

الديث: أ�ت بل%ب, إ,بل� أ%وار,ك. أ%ي قد أ%كلت ال4راك. ابن السكيت:
ال3بل ال4و.ارك القيمات ف ال%م\ض، قال: وإ,ذا كان البعي يأ}كل

ال4راك قيل آر,ك. ويقال: أ%طيب ال4لبان أ%لبان ال44ارك. وقوم م'ؤ\ر,ك�ون%:
رعت إ,بلهم ال4راك، كما يقال: م'ع1ضeون إ,ذا رعت إ,بلهم الع'ض_؛ قال:

أ%ق�ول�، وأ%هلي م'ؤ\ر,ك�ون% وأ%هل�ها
م'ع1ضeون: إ,ن} سارت\ فكيف ن.س3ي'؟

(* راجع ف مادة عضض هذا البيت وتفسيه وتغليط أب حنيفة ف تريه وجه
كلم الشاعر)

قال ابن سيده: وهو بيت م.عنÒ قد و.ه1م فيه أ%بو حنيفة ورد_ عليه بعض
حذاق العان، وهو مذكور ف موضعه.

وأ%ر.ك الرجل بالكان ي.أ}ر'ك ويأ}ر,ك أ�ر'وكاv وأ%ر,ك أ%ر.كاv، كلها:
أ%قام به. وأ%ر.ك. الرجل�: ل%ج_. وأ%ر.ك. ال4م\ر. ف ع'ن'قه: أ%لزمه

إ,ي_اه. وأ%ر.ك. ال�ر\ح' يأ}ر'ك' أ�روكاv: ت.ماث%ل
vر'وكا�وب.ر.أ% وصل%ح وسك%ن ور.م'ه. وقال شر: ي.أ}ر,ك وي.أ}ر'ك أ

vر\ح إ,ذا ذهبت\ غ%ث1يث%ت'ه وظهر لمه صحيحا�لغتان. ويقال: ظهرت أ%ر,يك%ة ال
أ%حر ول ي.ع\ل�ه اللد، وليس بعد ذلك إ,ل9 علو� اللد وال�فوف.

وال4ر,يكة�: سرير ف ح.ج.لة، والمع أ%ر,يك¬ وأ%ر.ائ1ك. وف التنزيل: على
ال4رائ1ك م'ت_ك1ئ�ون؛ قال الفسرون: ال4رائك السeر'ر ف ال1جال؛ وقال

الزجاج: ال4ر.ائك الف�ر'ش ف ال1ج.ال، وقيل: هي ال4سر_ة وهي ف



القيقة الف�ر'ش، كانت ف ال1ج.ال أ%و ف غي ال1ج.ال، وقيل: ال4ريكة سرير
م'ن.ج_د م'ز.ي_ن ف ق�ب_ة أ%و بيت فإ,ذا ل يكن فيه سرير فهو ح.ج.لة،

وف الديث: أ%ل هل عسى رجل ي'ب.لYغه الديث عن وهو م'ت_ك{ على
أ%ر,يك%ت1ه فيقول بيننا وبينكم كتاب ال؟ ال4ر,يكة: السرير ف ال%ج.لة من

دونه س1ت\ر ول يسم_ى منفرداv أ%ريكةv، وقيل: هو ك�ل9 ما اتeك1ئ% عليه
من سرير أ%و ف1راش أ%و م1ن.ص_ة{.

وأ%ر_ك. الرأ%ة%: سترها بال4ر,يكة؛ قال:
تبي_ن أ%ن� أ�م_ك. ل ت'ؤ.ر_ك\،
ول ت'ر\ض1ع\ أ%مي. ال�ؤ\م1ن,ين.ا

وال4ر,يك': اسم واد{. أ%بو تراب عن ال4صمعي: هو آر.ض'ه'م\ أ%ن يفعل
ذلك وآر.ك�ه'م أ%ن يفعله أ%ي أ%خ\ل%قهم، قال: ول يبلغن ذلك عن غيه.

وأ�ر'ك¬ وأ%ر,يك¬: موضع؛ قال النابغة:
ع.ف%ا ح'س'م¬ م1ن\ ف%ر\ت.نا فالف%وار,ع'،
ف%ج.ن\ب.ا أ%ر,يك{، فالت>لع' الد_واف1ع'

(* ف ديوان النابغة: عفا ذو ح'ساv بدل ح'س\م¬).
وأ%ر.ك: أ%رض قريبة من ت.د\م'ر؛ قال القطامي:

،vوقد ت.ع.ر_ج\ت' ل%م_ا ور_ك%ت أ%ر.كا
�ذات الش>مال، وعن أ%ي\ماننا الر>ج.ل

@أسك: ال3س\ك%تان1، بكسر المزة: جانبا الفرج وها ق�د_تاه، وطرفاه
الشeف}ران1؛ وقال شر: ال3س\ك' جانب الس\ت1. ابن سيده: ال3س\ك%ت.ان1
وال4س\ك%تان ش'ف}را الر_ح1م، وقيل: جانباه ما يلي ش'ف}ريه؛ قال جرير:

ت.ر.ى ب.ر.صاv يل�وح بإ,س\ك%ت.ي\ها،
كع.ن\ف%قة1 الف%ر.ز\دق حي شابا

والمع إ,س.ك¬ وأ%س\ك¬ وإ,س\ك¬، أ%نشد ابن ال4عراب:
ق%ب.ح. ال3ل%ه'، ول أ�ق%ب>ح غي.ه'م\؛

إ,س\ك. ال3ماء3 ب.ن ال4س.ك� م'ك%د>م,
قال ابن سيده: كذا رواه إ,س\ك، بال3سكان، وقيل: ال3سك جانب الس\ت

هنا شبههم بوانب ال%ياء ف نتنهم. ويقال لل3نسان إ,ذا وصف بالن_ت\ن:
إ,نا هو إ,سك أ%م.ة{، وإ,نا هو ع.ط1ينة؛ وقال م'ز.ر_د:

إ,ذا ش.ف%تاه ذاقتا ح.ر_ ط%ع\م1ه،



ت.ر.م_ز.ت.ا للح.ر> كال3س.ك1 الشeع\ر,
وامرأ%ة م.أ}س'وك%ةD: أ%خ\طأ%ت خاف1ض.ت'ها فأ%صابت غي موضع ال%ف}ض,،

وف التهذيب: فأ%صابت شيئاv من أ%س\ك%ت.ي\ها. وآس.ك': موضع.
@أفك: ل3ف}ك: الكذب. وال4ف1يكة�: كال3ف}ك، أ%ف%ك. ي.أ}ف1ك وأ%ف1ك.

إ,ف}كاv وأ�ف�وكاv وأ%ف}كاv وأ%ف%كاv وأ%ف�ك.؛ قال رؤ\بة:
ل يأ}خ'ذ� الت.أ}ف1يك' والت_ح.ز>ي

ف1ين.ا، ول قول الع1د.ى ذ�و ال4ز>
التهذيب: أ%ف%ك. يأ}�ف1ك' وأ%ف1ك. يأ}ف%ك' إ,ذا كذب. ويقال: أ%ف%ك. كذب.
وأ%ف%ك. الناس.: كذبم وحد_ثهم بالباطل، قال: فيكون أ%ف%ك. وأ%ف%ك}ت'ه

مثل ك%ذ%ب وك%ذ%ب\ته. وف حديث عائشة، رضوان ال عليها: حي قال فيها
أ%هل� ال3ف}ك1 ما قالوا؛ ال3ف}ك' ف ال4صل الكذب وأ%راد به ههنا ما

ك�ذ1ب. عليها ما رميت به. وال3ف}ك: ال3ث. وال3ف}ك': الكذب، والمع
ال4ف%ائك'. ورجل أ%ف�اك وأ%ف1يك وأ%ف�وك: كذاب. وآف%ك%ه': جعله ي.أ}ف1ك'،

وقرئ.: وذلك إ,ف}ك�ه'م\ 
(* قوله «وقرئ وذلك إفكهم إل» هكذا بضبط الصل،

وهي ثلث قراءات ذكرها المل وزاد قراءات أخر: أفكهم بالفتح مصدراv وأفكهم
بالفتحات ماضياv وأفكهم كالذي قبله لكن بتشديد الفاء وآفكهم بالد وفتح

الفاء والكاف وآفكهم بصيغة اسم الفاعل.) وأ%ف%ك�ه'م\ وآف%ك�ه'م\. وتقول
العرب: يا ل%ل4ف1يكة1 ويا ل1ل4ف1يكة، بكسر اللم وفتحها، فمن فتح اللم

فهي لم استغاثة، ومن كسرها فهو تعجب كأ%نه قال: يا أ%يها الرجل اعجب
لذه ال4فيكة وهي الك%ذ}بة العظيمة. وال4ف}ك'، بالفتح: مصدر قولك

أ%ف%ك%ه'عن الشيء ي.أ}ف1ك�ه أ%ف}كاv صرفه عنه وقلبه، وقيل: صرفه بال3فك؛ قال
عمرو بن أ�ذينة 

(* قوله «عمرو بن أ�ذينة» الذي ف الصحاح وشرح القاموس:
عروة).

إ,ن ت.ك' عن أ%ح\س.ن, ال�روء4ة م.أ}
ف�وكاv، ففي آخ1ر,ىن. قد أ�ف1ك�وا

(* قوله «أحسن الروءة» رواية الصحاح: أحسن الصنيعة).
.vيقول: إ,ن ل ت'و.ف�ق\ لل3حسان فأ%نت ف قوم قد صرفوا من ذلك أ%يضا

وف حديث عرض نفسه على قبائل العرب: لقد أ�ف1ك. قوم¬ كذ�بوك ظاهروا عليك



أ%ي ص'ر,فوا عن الق ومنعوا منه. وف التنزيل: ي'ؤ\ف%ك' عنه م.ن أ�ف1ك.؛
قال الفراء: يريد ي'ص\ر.ف' عن ال3يان من ص'ر,ف كما قال: أ%جئت.نا
لت.أ}فك%ن.ا عن آلتنا؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. وال4ف�اك: الذي ي.أ}ف1ك'

الناس أ%ي يصدهم عن الق بباطله. وال%أ}فوك: الذي ل ز.و\ر. له. شر: أ�ف1ك
الرجل� عن الي قلب عنه وصرف.

وال�ؤ\تف1كات: م.دائن لوط، على نبينا وعليه الصلة والسلم، سيت بذلك
لنقلبا بال%س\ف. قال تعال: وال�ؤ\ت.ف1كة% أ%ه\وى، وقوله تعال:

وال�ؤ\ت1فكات أ%تتهم رسلهم بالبينات؛ قال الزجاج: الؤ\تفكات جع
م'ؤ\ت.ف1كة، ائ}ت.ف%ك%ت\ بم ال4رض أ%ي انقلبت. يقال: إ,نم جع من أ%هلك كما

يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أ%نس عن أ%بيه أ%نه قال:
أ%ي بن� ل تنزلن_ البصرة فإ,نا إ,حدى ال�ؤ\ت.ف1كات قد ائ}ت.ف%ك%ت

بأ%هلها مرتي هي م'ؤ\ت.ف1كة بم الثالثة قال شر: يعن بال�ؤتفكة
أ%نا غرقت مرتي فشبه غرقها بانقلبا. والئ}ت1فاك عند أ%هل العربية:
النقلب كقريات قوم لوط الت ائ}ت.ف%كت\ بأ%هلها أ%ي انقلبت، وقيل:

ال�ؤ\ت.ف1كات'
ال�د'ن الت قلبها ال تعال على قوم لوط، عليه السلم. وف حديث

سعيد بن جبي وذكر قصة هلك قوم لوط قال: فمن أ%صابته تلك الفكة أ%هلكته،
يريد العذاب الذي أ%رسله ال عليهم فقلب با ديارهم. يقال: ائ}ت.ف%ك%ت

البلدة بأ%هلها أ%ي انقلبت، فهي م'ؤت.ف1كة. وف حديث بشي بن الص_اصية:
قال له النب، صلى ال عليه وسلم: من أ%نت؟ قال: من ربيعة، قال: أ%نتم

تزعمون لول ربيعة� لئ}ت.ف%كت ال4رض' بن عليها أ%ي انقلبت.
وال�ؤ\ت.ف1كات': الر>ياح تتلف م.هاب�ه'ا. وال�ؤ\ت.ف1كات: الرياح الت تقلب

ال4رض، تقول العرب: إ,ذا كثرت الؤ\تفكات ز.ك%ت1
ال4رض' أ%ي زكازرعها؛ وقول رؤبة:

وج.و\ن خ.رق� بالرياح م'ؤت.فك
أ%ي اختلفت عليه الرياح من كل وجه. وأ%رض م.أ}فوكة: وهي الت ل يصبها

الطر فأ%ملت. ابن ال4عراب: ائ}ت.ف%كت تلك ال4رض' أ%ي احتر.قت\ من
الدب؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%نا، وهي ت.هاو.ى ت.ه\ت.ل1ك،
ش.م\س¬ ب,ظلð، ذا بذا ي.أ}ت.ف1ك



قال يصف ق%طاةv باط1ن جناحيها أ%سود وظاهره أ%بيض فشبه السواد بالظلمة
وشبه البياض الشمس، ي.أ}ت.ف1ك: ينقلب.

وال%أ}فوك: الأ}فون وهو الضعيف العقل والرأ}ي. وقوله تعال: ي'ؤ\ف%ك'
عنه م.ن أ�ف1ك.؛ قال ماهد: ي'ؤ\فن عنه من أ�ف1ن.. وأ�ف1ن. الرجل: ضعف

رأ}يه، وأ%ف%ن.ه' ال. وأ�ف1ك. الرجل: ضعف عقله ورأ}يه، قال: ول يستعمل
أ%ف%كه ال بعن أ%ضعف عقله وإ,نا أ%تى أ%ف%كه بعن صرفه، فيكون

العن ف الية يصرف عن الق من صرفه ال. ورجل أ%ف1يك¬ وم.أ}فوك: مدوع عن
رأ}يه؛ الليث: ال4ف1يك' الذي ل ح.ز\م له ول حيلة؛ وأ%نشد:

ما ل أ%راك. عاجزاv أ%ف1يكا؟
ورجل م.أ}فوك: ل يصيب خياv. وأ%فكه': بعن خدعة.

@أكك: ل4ك�ة�: الشديدة من شدائد الدهر. وال4ك�ة�: شدة الر�
وسكون� الريح مثل ال4ج_ة1، إ,ل أ%ن ال4ج_ة الت_و.هeج وال4ك�ة%

الر ال�ح\ت.د1م'
الذي ل ريح فيه. ويقال: أ%صابتنا أ%ك�ة؛ ويوم أ%كÒ وأ%ك1يك¬ وقد
أ%ك_ يوم'نا ي.ؤ'كe أ%ك9اv وأ}ت.ك_، وهو افتعل منه، وليلة أ%ك�ة كذلك.

وحكى ثعلب: يوم ع.ك� أ%ك� شديد الر� مع ل1ي� واحتباس ريح؛ حكاها مع
أ%شياء إ,تباعية، قال: فل أ%دري أ%ذ%هب به إ,ل أ%نه شديد الر� وأ%نه يفصل
من ع.ك¼ كما حكاه أ%بو عبيد وغيه. وف الوعب: ويوم ع.كÒ أ%ك� حار

ض.يق غام 
(* قوله: غام؛ هكذا ف الصل)، وع.ك1يك أ%ك1يك¬. وال4ك�ة: ف%و\رة

شديدة ف الق%ي\ظ وهو الوقت الذي ت.ر\ك�د فيه الريح. التهذيب: يوم
ذواأ%ك� ودوأ%ك�ة وقد ائت.ك_ وهو يوم م'ؤت.ك�، وكذلك ف و'جوهه، ويقال: إ,ن

ف نفسه علي� ل4ك�ة أ%ي ح1ق}داv. وقال أ%بو زيد: رماه ال بال4ك�ة1
:vأ%ي بالوت. وأ}ت.ك_ فلن من أ%مر أ%ر\م.ض.ه وأ%ك�ه' ي.ؤ'ك©ه أ%ك9ا

رد_ه وال4ك�ة: الزحة؛ قال:
إ,ذا الش_ر,يب' أ%خ.ذ%ت\ه أ%ك�ه\،

ف%خ.لYه حت ي.ب'ك_ ب.ك�ه\
ف الوعب: الش_ر,يب'

الذي يسقي إ,بله مع إ,بلك، يقول: فخله يورد إ,بله الوض فت.باكe عليه
أ%ي تزدحم فيسقي إ,بله سقيه؛ قال:



ت.ض.ر_ج.ت\ أ%ك�ات'ه وغ%م.م'ه\
ال4ك�ة�: الضيق' والزحة. وأك�ه ي.ؤ'ك©ه أ%ك9اv: زاحه. وأ}ت.ك_

الو,ر\د': ازدحم، معن الور\د جاعة ال3بل الواردة. وأ}ت.ك_ من ذلك
ال4مر: عظم عليه وأ%ن,ف. منه.

@ألك: ف ترجة علج: يقال هذا أ%لوك' ص1د\ق� وع.لوك ص1د\ق� وع.ل�وج
ص1د\ق� لا يؤكل، وما ت.ل%و_ك}ت' بأ%لوك{ وما ت.ع.ل�ج\ت' بع.لوج. الليث:
ال4لوك الرسالة وهي ال%أ}ل�كة، على م.ف}ع'لة، سيت أ%لوكاv ل4نه ي'ؤ\ل%ك'

ف الفم مشتق من قول العرب: الفرس ي.أ}ل�ك الل©ج'م.، والعروف ي.لوك
أ%و ي.ع\ل�ك أ%ي يضغ. ابن سيده: أ%ل%ك. الفرس' اللجام ف فيه ي.أ}ل�كه
ع.ل%كه. وال4لوك وال%أ}ل%كة وال%أ}ل�كة: الرسالة لنا ت'ؤ\ل%ك ف الفم؛

قال لبيد:
وغ�لم¬ أ%ر\س.ل%ت\ه' أ�مeه

بأ%لوك{، ف%ب.ذ%ل}نا ما س.أ%ل}
قال الشاعر:

،vكة�أ%ب\ل1غ} أ%با د.خ\ت.ن'وس. م.أ}ل
عن الذي قد ي'قال� م, الك%ذب,

قال ابن بري: أ%بو د.خ\ت.ن'وس هو ل%ق1يط بن ز'رارة ودخ\ت.ن'وس ابنته،
ساها باسم بنت ك1سرى؛ وقال فيها:

يل ليت ش1ع\ري عنك1 د.خ\ت.نوس'،
إ,ذا أ%تاك1 الب' ال%ر\م'وس'

قال: وقد يقال م.أ}ل�كة وم.أ}ل�ك؛ وقوله:
:Dك%ة�أ%ب\ل1غ} ي.ز,يد بن ش.ي\بان م.أ}ل
أ%با ث�ب.ي\ت{، أ%ما ت.ن\ف%كe تأ}ت.ك1ل�؟

إ,نا أ%راد ت.أ}ت.ل1ك' من ال4لوك؛ حكاه يعقوب ف القلوب. قال ابن
سيده: ول نسمع نن ف الكلم ت.أ}ت.ل1ك' من ال4لوك فيكون هذا ممولv عليه

مقلوباv منه؛ فأ%ما قول عدي� بن زيد:
:vكا�أ%ب\ل1غ, النeع\مان عن م.أ}ل

أ%نه قد طال ح.ب\سي وان\ت1ظار
فإ,ن سيبويه قال: ليس ف الكلم م.ف}ع'ل، وروي عن ممد بن يزيد أ%نه
قال: م.أ}ل�ك جع م.أ}ل�كة، وقد يوز أ%ن يكون من باب إ,ن\ق%حل ف القلة،



والذي روي عن ابن عباس أ%قيس 
(* قوله «والذي روي عن ابن عباس أقيس» هكذا ف

الصل)؛ قال ابن بري: ومثله م.ك}ر'م وم.ع'ون، قال الشاعر:
ليوم ر.و\غ� أ%و ف%ع.ال م.ك}ر'م

وقال جيل:
ب'ث%ي\ن. ال}ز.مي ل، إ,ن� ل إ,ن} ل%ز,م\ت1ه،
على كثرة1 الو.اشي.، أ%ي� م.ع'ون

قال: ونظي البيت التقدم قول الشاعر:
،vح'س.ي\نا vها القاتلون ظلماeأ%ي
أ%ب\ش1ر'وا بالع.ذاب, والت_ت\كيل

كل© أ%هل, السماء ي.د\ع'و عليك�م\:
من ن.ب� وم.ل4ك{ ورسول

ويقال: أ%ل%ك بي القوم إ,ذا ترس�ل أ%ل}كاv وأ�ل�وكاv والسم منه
ال4ل�وك، وهي الرسالة، وكذلك ال4ل�وكة وال%أ}ل�كة وال%أ}ل�ك، فإ,ن نقلته

بالمزة قلت أ%ل%ك}ت'ه إ,ليه رسالةv، وال4صل أ%أ}ل%ك}ت'ه فأ%خرت المزة
بعد اللم وخففت بنقل حركتها على ما قبلها وح.ذ}ف1ها، فإ,ن أ%مرت. من هذا

الفعل النقول بالمزة قلت أ%ل1ك}ن إ,ليها برسالة، وكان مقتضى هذا اللفظ
أ%ن يكون معناه أ%ر\س1ل}ن إ,ليها برسالة، إ,ل أ%نه جاء على القلب إ,ذ

العن ك�ن\ رسول إ,ليها بذه الرسالة فهذا على حد قولم:
ول ت.ه.ي_ب'ن ال%و\ماة� أ%ركبها

أ%ي ول أ%ت.ه.ي_ب'ها، وكذلك أ%ل1ك}ن لفظه يقضي بأ%ن الخاط%ب
م'ر\س1لD والتكلم م'ر\س.ل، وهو ف العن بعكس ذلك، وهو أ%ن الخاطب م'ر\س.ل

والتكلم مر\س1ل؛ وعلى ذلك قول ابن أ%ب ربيعة:
أ%ل1ك}ن إ,ليها بالسلم، فإ,ن_ه'
ي'ن.ك�ر' إ,ل}مامي با وي'ش.ه_ر'

أ%ي ب.لYغ\ها سلمي وك�ن\ رسول إ,ليها، وقد تذف هذه الباء فيقال
أ%ل1ك}ن إ,ليها السلم.؛ قال عمرو بن ش.أ}س�:

،vأ%ل1ك}ن إ,ل قومي السلم. ر,سالة
بآية ما كانوا ض1عافاv ول ع'ز\ل

فالسلم مفعول ثان، ورسالة بدل منه، وإ,ن شئت حلته إ,ذا نصبت على معن



ب.لYغ عن رسالة؛ والذي وقع ف شعر عمرو بن شأ}س:
أ%ل1ك}ن إ,ل قومي السلم. ورحة% الـ
ـإ,له، فما كانوا ض1عافاv ول ع'ز\ل

�وقد يكون ال�ر\س.ل
هو ال�ر\س.ل إ,ليه، وذلك كقولك أ%ل1ك}ن إ,ليك السلم أ%ي ك�ن\ رسول

إ,ل نفسك بالسلم؛ وعليه قول الشاعر:
،vأ%ل1ك}ن يا عتيق,� إ,ليك. ق%و\ل
س.ت'ه\د1يه1 الرواة� إ,ليك. ع.ن

وف حديث زيد بن حارثة وأ%بيه وعمه:
،vأ%ل1ك}ن إ,ل قومي، وإ,ن كنت' نائيا

فإ,ن ق%ط�1ي' البيت1 عند ال%ش.اع1ر,
أ%ي ب.لYغ رسالت من ال4ل�وك1 وال%أ}ل�كة، وهي الرسالة. وقال كراع:

ال%أ}ل�ك الرسالة ول نظي لا أ%ي ل يئ على م.ف}ع'ل إ,ل هي.
وأ%ل%ك%ه يأ}ل1ك�ه أ%ل}كاv: أ%بلغه ال4ل�وك. ابن ال4نباري: يقال

أ%ل1ك}ن إ,ل فلن يراد به أ%رسلن، وللثني أ%ل1كان وأ%ل1ك�ون وأ%ل1ك1ين
وأ%ل1ك%ان وأ%ل1ك}ن.ن، وال4صل ف أ%ل1ك}ن أ%ل}ئ1ك}ن فحولت كسرة

المزة إل اللم وأ�سقطت المزة؛ وأ%نشد:
أ%ل1ك}ن إ,ليها بي الرسو

ل,، أ�ع\ل1م'ه'م\ بنواحي ال%ب.ر\
قال: ومن بن على ال4لوك قال: أ%صل أ%ل1ك�gن أ%أ}ل1ك}ن فحذفت المزة

الثانية تفيفاv؛ وأ%نشد:
أ%ل1ك}ن يا ع'ي.ي\ن' إ,ليك. قول

قال أ%بو منصور: أ%ل1ك}ن أ%ل1ك\ ل، وقال ابن ال4نباري: أ%ل1ك}ن
إ,ليه أ%ي ك�ن\ رسول إ,ليه؛ وقا ل أ%بو عبيد ف قوله:

أ%ل1ك}ن يا ع'ي.ي\ن' إ,ليك. عن
أ%ي أ%بلغ عن الرسالة إ,ليك، وال%ل%ك' مشتق منه، وأ%صله م.أ}ل%ك، ث

قلبت المزة إ,ل موضع اللم فقيل م.ل4ك، ث خففت المزة بأ%ن أ�لقيت
حركتها على الساكن الذي قبلها فقيل م.ل%ك؛ وقد يستعمل متمماv والذف

أ%كثر:فلس\ت. ل3ن\سي¼،. ولكن ل%ل4ك{
ت.ن.ز_ل% من ج.و> السماء ي.ص'وب



والمع ملئكة، دخلت فيها الاء ل لعجمة ول لنسب، ولكن على حد دخولا
ف الق%شاع1م.ة والصي_اقلة، وقد قالوا ال%لئك. ابن السكيت: هي

ال%أ}ل%كة وال%ل4كة على القلب. واللئكة: جع م.ل4كة ث ترك المز فقيل
م.ل%ك ف الوحدان، وأ%صله م.ل4ك كما ترى. ويقال: جاء فلن قد اس\ت.أ}لك.

م.أ}ل�ك%ته أ%ي حل رسالته.
@أنك: الن'ك: ال�س\ر'بe وهو الر_صاص' الق%ل}ع1يe، وقال كراع: هو

القزدير ليس ف الكلم على مثال فاع'ل غيه، فأ%ما كاب'ل فأ%عجمي. وف
الديث: من است.م.ع. إ,ل ق%ي\ن.ة ص.ب_ ال الن'ك ف أ�ذ�نيه يوم القيامة؛

رواه ابن قتيبة. وف الديث: من استمع إ,ل حديث قوم� ه'م\ له كار,هون
صب_ ف أ�ذنيه الن'ك يوم القيامة؛ قال القتيب: الن'ك ال4س\ر'بe. قال

أ%بو منصور: وأ%حسبه معر_باv، وقيل: هو الر_صاص ال4بيض، وقيل ال4سود،
vوقيل هو الالص منه وإ,ن ل يئ على أ%ف}ع'ل واحدا

غي هذا، فأ%ما أ%ش'د� فمختلف فيه، هل هو واحد أ%و جع، وقيل: يتمل أ%ن
يكون الن'ك فاع'لv ل أ%ف}ع'لv، قال: وهو شاذ؛ قال الوهري: أ%ف}ع'ل

من أ%بنية المع ول يئ عليه للواحد إ,ل آن'ك وأ%ش'د�، قال: وقد جاء
ف شعر عرب والقطعة الواحدة آن'ك%ة؛ قال رؤبة:

ف ج,س\م ج.د\ل ص.ل}ه.ب� ع.م.م'ه،
ي.أ}ن'ك عن ت.ف}ئ1يمه م'ف%أ9م'ه

قال ال4صمعي: ل أ%دري ما ي.أ}ن'ك، وقال ابن ال4عراب: ي.أ}ن'ك يعظم.
@أيك: ال4ي\كة%: الشمر الكثي اللتف�، وقيل: هي الغ.ي\ضة ت'ن\ب,ت'

الس_د\ر وال4راك ونوها من ناعم الشجر، وخص بعضهم به منبت ال4ث}ل
وم'جت.معه، وقيل: ال4ي\كة جاعة ال4راك، وقال أ%بو حنيفة: قد تكون ال4ي\كة

الماع من كل الشجر حت من النخل، قال: وال4ول أ%عرق، والمع أ%ي\ك¬.
وأ%ي,ك. ال4راك فهو أ%ي,ك¬ واس\ت.أ}ي.ك، كلها: التف¼ وصار أ%يكة؛

قال:
ونن' من ف%ل}ج� بأ%ع\ل%ى ش1ع\ب,،
أ%ي\ك1 ال4راك1 م'ت.دان الق%ض\ب,

قال ابن سيده: أراه أي,ك1 ال4ر.اك فخفف، وأي\ك أي,ك¬ م'ث}مر، وقيل هو
على البالغة. وف التهذيب ف قوله تعال: كذ�ب أصحاب' ال4ي\كة

ال�ر\س.لي؛ وقرئ أصحاب ل%يكة، وجاء ف التفسي أن اسم الدينة كان ل%ي\كة،



واختار أبو عبيد هذه القراءة وجعل ل%ي\كة ل تنصرف، ومن قرأ أصحاب ال4ي\كة
قال: ال44ي\ك الشجر اللتف�، يقال أي\كة وأي\ك، وجاء ف التفسي: إن

شجرهم كان الد_و\م. وروى شر عن ابن ال4عراب قال: يقال أي\كة من أث}ل،
ور.ه\طD من ع'ش.ر، وق%ص1يم.ة من غ%ضاv؛ قال الزجاج: يوز وهو حسن جداv كذب

أصحاب ل%ي\كة1، بغي ألف على الكسر، على أن ال4صل اليكة1 فأ�لقيت
المزة فقيل ال%ي\كة1، ث حذفت اللف فقال ل%ي\ك%ة1، والعرب تقول 

(* قوله
«والعرب تقول إل» عبارة زاده على البيضاوي كما تقول: مررت بالحر، على

تقيق المزة، ث تففها فتقول بلحمر، فإن شئت كتبته ف الط على ما كتبته
أولv وإن شئت كتبته بالذف على حكم لفظ اللفظ فل يوز حينئذ إل الر

كما ل يوز ف اليكة إل الر.) ال4حر' قد جاءن، وتقول إذا ألقت
المزة: ال%مر' جاءن، بفتح اللم وإثبات ألف الوصل، وتقول أيضاv: ل%ح\م.ر'

جاءن، يريدون ال4ح\م.ر.؛ قال: وإثبات اللف واللم فيها ف سائر القرآن
يدل على أن حذف المزة منها الت هي ألف وصل بنزلة قولم ل%ح\م.ر.؛ قال
الوهري: من قرأ كذ�ب أصحاب' ال4ي\ك%ة الرسلي، فهي الغ.ي\ضة، ومن قرأ

ل%ي\كة فهي اسم القرية. ويقال: ها مثل ب.ك�ة وم.ك�ة.
@ابريسم: قال ابن ال4عراب: هو ال3ب\ر,ي,س3م، بكسر الراء، وسنذكره ف

برسم إ,ن شاء ال تعال.
@أت: ال4ت\م' من ال�ر.ز: أ%ن ت'ف}ت.ق خ'ر\ز.تان فت.ص1يا واحدة،

والت'وم' من النساء: الت الت.قى م.س\ل%كاها عند الف}ت1ضاض، وهي ال�ف}ضاة،
وأ%صل�ه أ%ت.م. يأ}ت1م' إ,ذا جع بي شيئي، ومنه سي ال%أ}ت.م' لجتماع

النساء فيه؛ قال الوهري: وأ%صله ف الس>قاء ت.ن\ف%ت1ق خ'ر\ز.تان
ف%ت.صيان واحدة؛ وقال:

أ%يا ابن. ن9اس1ى�ة أ%ت'وم,
وقيل ال4ت'وم' الصغية الف%ر\ج؛ وال%أ}ت كل م'ج\ت.م.ع� من رجال أ%و

نساء ف ح'ز\ن أ%و ف%ر.ح�؛ قال:
حت ت.راه'ن_ ل%د.ي\ه ق�ي�ما،

كما ت.رى ح.و\ل% ال4م1ي ال%أ}ت.ما
فال%أ}ت.م'

هنا ر,جالD ل م.حالة%، وخص_ بعضهم به النساء يتمعن ف ح'ز\ن أ%و



فر.ح. وف الديث: فأ%قاموا عليه م.أ}ت.ماv؛ ال%أ}ت.م' ف ال4صل:
م'ج\ت.م.ع' الرجال والنساء ف الغ.م> والف%ر.ح، ث خص_ به اجتماع النساء للموت،

وقيل: هو الش_وابe منهن_ ل غي، واليم زائدة. الوهري: ال%أ}ت عند
العرب الن>ساء يتمعن ف الي والشر؛ وقال أ%بو ح.ي_ة النeم.ي\ر,ي�:

ر,م.ت\ه' أ%ناةD من ر.ب,يعة1 عام1ر�،
ن.ؤ'وم' الضeحى ف م.أ}ت.م� أ%ي� مأ}ت.م,

فهذا ل م.حالة م.قام ف%ر.ح؛ وقال أ%بو عطاء الس>ن\دي:
ع.ش1ي_ة قام النائحات'، وش'قYقت

ج'يوب¬ بأ%ي\دي م.أ}ت.م� وخ'د'ود'
أ%ي بأ%يدي ن,ساء� فهذا ل م.حالة م.قام ح'ز\ن ون.و\ح. قال ابن سيده:

وخص_ بعضهم بال%أ}ت.م الشواب_ من الن>ساء ل غي، قال: وليس كذلك؛ وقال
ابن مقبل ف الف%ر.ح:

وم.أ}ت.م� كالدeمى حور م.دام1عها،
ل ت.ي\أ%س الع.ي\ش. أ%بكاراv ول ع'ونا

(* قوله «تيأس» كذا ف التهذيب بثناة تتية).
قال أبو بكر: والعامة ت.غ\ل%ط فتظنe أ%ن الأ}ت الن_و\ح والنياحة،

وإ,نا ال%أ}ت.م' النساء الت.م1عات ف ف%ر.ح أ%و ح'ز\ن؛ وأ%نشد بيت أ%ب
ع.طاء الس>ن\دي:

ع.ش1ي_ة قام النائحات'، وش'قYقت
ج'يوب¬ بأ%ي\دي م.أ}ت.م� وخ'د'ود'

،vفجعل الأ}ت النساء ول يعله الن>ياحة؛ قال: وكان أ%بو عطاء فصيحا
ث ذكر بيت ابن مقبل:

وم.أ}ت� كالدeمى حور م.دام1عها،
ل تي\أ%س الع.ي\ش. أ%بكاراv ول ع'ونا

وقال: أ%راد ون,ساء كالدeمى؛ وأ%نشد الوهري بيت أ%ب ح.ي_ة النميي:
ر.م.ت\ه' أ%ناةD من ر.بيعة1 عام1ر�،

ن.ؤ'وم' الضeحى ف م.أ}ت.م� أ%ي� م.أ}ت.م,
يريد ف ن,ساء أ%ي ن,ساء، والمع ال%آت1م، وهو عند العام_ة ال�صيبة؛

يقولون: كن�ا ف م.أ}ت.م, فلن والصواب أ%ن يقال: ك�ن�ا ف م.ناحة فلن.
قال ابن بري: ل يتنع أ%ن يق%ع ال%أ}ت.م بعن ال%ناحة1 والز\ن



والن_و\ح, والب'كاء3 ل4ن النساء لذلك اج\ت.م.ع\ن.، وال�ز\ن هو السبب
الامع؛ وعلى ذلك قول التيمي ف منصور بن ز,ياد:

والناس' م.أ}ت.م'ه'م عليه واحد¬،
ف كل دار ر.ن_ةD وز.ف1ي'

وقال زيد اليل:
أ%ف كلY عام� م.أ}ت.م¬ ت.ب\ع.ث�ون.ه

على م1ح\م.ر�، ث%و_ب\ت'موه وما رض.ا
وقال آخر:

أ%ض\حى ب.نات' الن_ب>ي، إ,ذ} ق�تلوا،
ف م.أ}ت.م�، والس>باع' ف ع'ر'س,

(* قوله «النب» كذا ف الصل، والذي ف شرح القاموس: السب).
أ%ي ه'ن_ ف ح'ز\ن والس>باع ف س'رور�؛ وقال الفرزدق:

ف%ما اب\ن'ك1 إ,ل ابن¬ من الناس، فاص\ب,ري
ف%لن ي'ر\ج,ع ال%و\ت.ى ح.ن,ي' ال%آت1م,

فهذا كله ف الشر� وال�ز\ن، وبيت أ%ب حية النميي ف الي. قال ابن
سيده: وزعم بعضهم أ%ن الأ}ت.م مشتقÒ من ال4ت\م, ف ال�ر\ز.ت.ي\ن,، ومن

الرأ%ة ال4ت'وم، والتقاؤها أ%ن� ال%أ}ت.م النساء يتمعن وي.تقابلن
ف الي والشر>.

وما ف سيه أ%ت.م¬ وي.ت.م¬ أ%ي إ,بطاء. وخطب فما زال على . . . . . .
(* كذا بياض بالصل العول عليه قدر هذا). شيء واحد.

وال�ت'م: شجر يشبه شجر الزي\تون ينبت بالس_راة ف البال، وهو ع1ظام
ل يمل، واحدته أ�ت'مة، قال: حكاها أ%بو حنيفة.

وال4ت\م: موضع؛ قال النابغة:
،vفأ%و\ر.د.ه'ن_ ب.ط}ن. ال4ت\م,، ش'ع\ثا

ي.ص'ن_ ال%ش\ي. كال1د.إ, التeؤام,
وقيل: اسم واد؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:

أ�ك%ل�ف'، أ%ن ت.ح'ل� بنو س'ل%يم
بطون% ال4ت\م,؛ ظ�ل}م ع.ب\ق%ري�

:vقال: وقيل ال4ت\م' اسم جبل؛ وعليه قول خ'فاف ابن ن'د\بة يصف غ%يثا
ع.ل ال4ت\م. منه وابلD بعد واب,ل�،



فقد أ�ر\هق%ت\ ق1يعان'ه كل م'ر\ه.ق
@أث: ال3ث}م': الذ�ن\ب'، وقيل: هو أ%ن يعم.ل ما ل ي.ح1ل© له. وف
التنزيل العزيز: وال3ث}م. والب.غ\ي. بغي ال%ق�. وقوله عز وجل: فإ,ن

ع'ث1ر على أ%ن_هما است.حق9ا إث}ماv؛ أ%ي ما أ�ث1م فيه. قال الفارسي: ساه
بالصدر كما جعل سيبويه ال%ظ}ل1مة اسم ما أ�خ1ذ منك، وقد أ%ث1م يأ}ث%م؛

قال:
لو ق�ل}ت. ما ف ق%و\م1ها ل ت1يث%م,

أ%راد ما ف قومها أ%حد يف}ض'لها. وف حديث سعيد بن زيد: ولو ش.ه,د\ت'
على العاشر ل إ,يث%م؛ هي لغة لبعض العرب ف آث%م، وذلك أ%نم يكسرون

ح.ر\ف ال�ضار.عة ف نو ن,ع\ل%م وت1ع\ل%م، فلما كسروا المزة ف إ,أ}ث%م
انقلبت المزة ال4صلية ياء.

وتأ%ث�م الرجل: تاب. من ال3ث}م واستغفر منه، وهو على الس_ل}ب كأ%نه
س.ل%ب ذاته ال3ث}م بالتو\بة والستغفار أ%و رام. ذلك بما. وف حديث

م'عاذ: فأ%خ\ب با عند موت1ه ت.أ%ث©ماv أ%ي ت.ج.نeباv لل3ث}م؛ يقال:
تأ%ث�م فلنD إ,ذا ف%ع.ل ف1ع\لv خر.ج به من ال3ث}م، كما يقال ت.ح.ر_ج

إ,ذا فعل ما ير'ج به عن ال%رج؛ ومنه حديث السن: ما ع.ل1م\نا أ%حداv منهم
ت.رك الصلة على أ%حد{ من أ%ه\ل الق1ب\لة تأ%ث©ماv، وقوله تعال:
فيهما إ,ث}م¬ ك%ب,ي¬ وم.ناف1ع' للناس وإ,ث}م'ه'ما أ%ك}ب.ر' من ن.ف}ع1هما؛

قال ثعلب: كانوا إ,ذا قام.ر'وا ف%ق%م.روا أ%ط}ع.م'وا منه وتصد_قوا،
�فالطعام والص�د.قة م.ن\ف%ع.ة، وال3ث}م الق1مار'، وهو أ%ن ي'ه\ل1ك الرجل

ويذه1ب مال%ه، وجع ال3ث}م آثام¬، ل يكس_ر على غي ذلك.
وأ%ث1م فلن، بالكسر، يأ}ث%م إث}ماv وم.أ}ث%ماv أ%ي وقع ف ال3ث}م، فهو

آث1م وأ%ث1يم¬ وأ%ث�وم¬ أ%يضاv. وأ%ث%م.ه ال ف كذا ي.أ}ث�م'ه
ويأ}ث1م'ه أ%ي عد_ه عليه إ,ث}ماv، فهو م.أ}ث�وم¬. ابن سيده: أ%ث%م.ه ال

vم'ه عاق%ب.ه بال3ث}م؛ وقال الفراء: أ%ث%م.ه ال ي.أ}ث1م'ه إ,ث}ما�ي.أ}ث
وأ%ثاماv إ,ذا جازاه جزاء ال3ث}م، فالعبد مأ}ثوم¬ أ%ي مزي� جزاء إث}مه،

وأ%نشد الفراء لن'صيب ال4سود؛ قال ابن بري: وليس بن'صيب ال4سود ال%روان
ول بن'صيب ال4بيض الاشي:

وه.ل} ي.أ}ث1م.ن>ي ال� ف أ%ن ذ%ك%ر\ت'ها،
وع.ل�ل}ت' أ%صحاب با ل%ي\لة النف}ر,؟



ورأ%يت هنا حاشيةv صورت'ها: ل يق�ل ابن الس>ياف إ,ن الش>ع\ر لن'صيب
الروان، وإ,نا الشعر لن'صيب بن رياح ال4سود ال�ب.كي، مول بن
ال�ب.يك بن عبد مناة ابن ك1نانة، يعن هل ي.ج\ز,ي.ن�ي ال جزاء إ,ث}م1ي

بأ%ن ذكرت هذه الرأ%ة ف غ1نائي، ويروى بكسر الثاء وضمها، وقال ف الاشية
الذكورة: قال أ%بو ممد السياف كثي من الناس يغل%ط ف هذا البيت،

يرويه الن_ف%ر\، بفتح الفاء وسكون الراء، قال: وليس كذلك، وقيل: هذا البيت
من القصيد الت فيها:

أ%ما والذي ناد.ى من الط©ور ع.ب\د.ه،
وع.ل�م آيات1 الذ�بائح والن_ح\ر

لقد زادن للج.ف}ر حب�اv وأ%ه1له،
ليال� أ%قام.ت\ه'ن_ ل%ي\لى على ال%ف}ر

وهل ي.أ}ث1م.ن>ي ال� ف أ%ن ذ%ك%ر\ت'ها،
وع.ل�ل}ت' أ%صحاب با ليلة الن_ف}ر؟

،Ýوطي_ر\ت ما ب من ن'عاس� ومن ك%رى
وما بال%طايا من ك%لل ومن ف%ت\ر,

وال4ثام': ال3ث}م. وف التنزيل العزيز: ي.ل}ق. أ%ثاماv، أ%راد
م'جازاة ال4ثام يعن العقوبة. وال4ثام' وال3ثام': ع'قوبة ال3ث,؛ ال4خية

عن ثعلب. وسأ%ل ممد بن سلم يونس عن قوله عز وجل: ي.ل}ف' أ%ثاماv، قال:
ع'قوبةv؛ وأ%نشد قول بشر:

وكان مقام'نا ن.د\ع'و عليهم،
بأ%ب\ط%ح ذي ال%جاز, له أ%ثام'

قال أ%بو إسحق: تأ}ويل� ال4ثام, ال�جازاة�. وقال أ%بو عمرو الشيبان:
ل%ق1ي فلن أ%ثام. ذلك أ%ي ج.زاء ذلك، فإ,ن� الليل وسيبويه يذهبان إ,ل

أ%ن معناه ي.ل}ق. ج.زاء ال4ثام,؛ وقول شافع الليثي ف ذلك:
ج.زى ال� ابن. ع'ر\وة% حيث أ%م\س.ى

ع.ق�وقاv، والع'قوق' له أ%ثام'
أ%ي ع'قوبة م'جازاة الع'ق�وق، وهي قطيعة الر_ح1م. وقال الليث: ال4ثام'

،vف جلة التفسي ع'قوبة ال3ث,، وقيل ف قوله تعال، ي.لق. أ%ثاما
قيل: هو واد{ ف جهنم؛ قال ابن سيده: والصواب عندي أ%ن معناه ي.ل}ق. ع1قاب.

ال4ثام. وف الديث: م.ن ع.ض_ على ش1بذ1ع1ه س.ل1م. من ال4ثام؛



ال4ثام'، بالفتح: ال3ث�. يقال: أ%ث1م. ي.أ}ث%م أ%ثاماv، وقيل: هو ج.زاء
ال3ث,، وش1ب\ذ1ع'ه لسانه. وآث%مه، بالد�: أ%وقعه ف ال3ث,؛ عن الزج_اج؛

وقال العجاج:
بل ق�ل}ت ب.ع\ض الق%و\م, غي م'ؤ\ث1م,

وأ%ث�مه، بالتشديد: قال له أ%ث1م\ت. وتأ%ث�م: ت%ر_ج. من ال3ث,
وك%ف_ عنه، وهو على الس_ل}ب، كما أ%ن ت.ح.ر_ج. على الس�ل}ب أ%يضاv؛ قال

عبيد ال بن عبد ال بن عتبة بن مسعود:
،vت.ج.ن_ب\ت ه1ج\ران% ال%بيب تأ%ث©ما
�إ,ل إ,ن� ه1ج\ران% ال%بيب هو ال3ث

ورجل أ%ث�ام¬ من قوم آثي، وأ%ث1يم¬ من قوم أ�ث%ماء. وقوله عز وجل:
إ,ن% ش.جر.ة% الز_ق©وم ط%عام' ال4ث1يم؛ قال الفراء: ال4ث1يم' الفاجر،

وقال الزجاج: ع'ن,ي. به هنا أ%بو جهل بن ه1شام، وأ%ث�وم¬ من قو\م أ�ث�م�؛
التهذيب: ال4ث1يم' ف هذه الية بعن الث1م. يقال: آث%م.ه' ال�

ي'ؤ\ثه، على أ%ف}ع.له، أ%ي جعله آث1ماv وأ%لفاه آث1ماv. وف حديث ابن مسعود،
رضي ال عنه: أ%نه كان ي'ل%قYن' ر.ج'لv إ,ن� ش.جرة% الز_ق©وم,

ط%عام ال4ث1يم، وهو ف%ع1يل من ال3ث. وال%أ}ث%م: ال4ثام'، وجعه
ال%آث1م.

وف الديث عنه، صلى ال عليه وسلم، قال: الل9هم إ,ن أ%عوذ بك من
ال%أ}ث%م, وال%غ\ر.م,؛ ال%أ}ث%م': ال4مر'

الذي ي.أ}ث%م' به ال3نسان أ%و هو ال3ث}م' نفسه'، و.ض\عاv للمصدر موضع
السم. وقوله تعال: ل ل%غ\و¬ فيها ول تأ}ث1يم¬، يوز أ%ن يكون مصدر

أ%ث1م.، قال ابن سيده: ول أ%سع به، قال: ويوز أ%ن يكون اساv كما ذهب
إ,ليه سيبويه ف الت_ن\بيت والت_م\تي؛ وقال أ�مية بن أ%ب الصلت:

فل ل%غ\و¬ ول تأ}ثيم. فيها،
وما فاه'وا به ل%ه'م' م'ق1يم'

وال3ث� عند بعضهم: المر؛ قال الشاعر:
ش.ر,ب\ت' ال3ث%م. حت ض.ل� ع.ق}لي،

كذاك. ال3ث� ت.ذ}ه.ب' بالع'قول,
قال ابن سيده: وعندي أ%نه إ,نا س_هاها إ,ث}ماv ل4ن ش'ر\با إ,ث}م،

قال: وقال رجل ف ملس أ%ب العباس:



ن.ش\ر.ب' ال3ث% بالصeواع, ج,هارا،
وت.رى ال1س\ك. بيننا م'س\ت.عارا

،�أ%ي ن.ت.عاو.ره بأ%يدينا نشتمeه، قال: والصeواع' الطYر\ج,هالة
ويقال: هو ال%ك©وك' الفارسيe الذي ي.ل}ت.ق1ي ط%رفاه، ويقال: هو إ,ناء كان
يشر.ب فيه ال1لك. قال أ%بو بكر: وليس ال3ث� من أ%ساء المر بعروف،

:vول يصح فيه ثبت صحيح. وأ%ث1م.ت1 الناقة الشي تأ}ث%م'ه إ,ث}ما
أ%بطأ%ت؛ وهو معن قول ال4عشى:

ج'مال1ي_ة ت.غ\ت.لي بالر>داف،
إ,ذا ك%ذ%ب. الث1مات' ال%ج,ي.ا

يقال: ناقة آث1م.ةD ونوق آث1مات¬ أ%ي م'ب\ط1ئات. قال ابن بري: قال ابن
خالويه كذب ههنا خفيفة الذال، قال: وحقها أ%ن تكون مشد�دة، قال: ول تئ

مففة إ,ل ف هذا البيت، قال: والث1مات اللت ي'ظنe أ%نن_
ي.ق}و.ي\ن على ال%واج,ر، فإ,ذا أ%خ\ل%ف}نه فكأ%نن_ أ%ث1م\ن..

@أجم: أ%ج.م. الطعام. واللب_ن. وغي.ها ي.أ}ج,م'ه أ%ج\ماv وأ%ج,م.ه':
ك%ر,ه.ه وم.ل�ه من ال�داومة1 عليه، وقد آج.م.ه'. الكسائي وأ%بو زيد:

ذكره سيبويه على ف%ع1ل فقال: أ%ج,م. ي.أ}ج.م فهو أ%ج,يم¬، وس.ن,ق. فهو
س.ن,ق¬. الليث: أ%كل}ت'ه حت أ%ج,م\ت'ه. وف حديث معاوية: قال له ع.م\رو بن

مسعود، رضي ال عنهما: ما ت.س\أ%ل � ع.م_ن\ س'ح1ل%ت\ م.ر,ير.ت'ه. وأ%ج,م.
النساء4 أ%ي ك%ر,ه.ه'ن_ وأ%نشد ابن بري لرؤبة فقال:

جاد.ت\ ب.ط}حون{ لا ل ت.أ}ج,م'ه\،
ت.ط}ب'خ'ه ض'روع'ها وت.أ}د1م'ه\،
ي.م\س'د أ%ع\لى ل%ح\م1ه وي.أ}د1م'ه

يصف إ,بلv جادت\ لا ال%راعي باللب.ن الذي ل يتاج إل الط�ح\ن كما
ي'ط}حن' البe، وليس اللب.ن ما ي.حتاج إ,ل الط�ح\ن بل الضروع

ط%ب.خ.ت\ه، ويريد ب,ت.أ}د1م'ه تلط بأ�د\م�، وع.ن بال�د\م ما فيه من الد_س.م،
يريد أ%ن اللب.ن ي.ش'دe لمه، ومعن يأ}دمه يشدeه وي'ق%و�يه؛ يقال:

ح.ب\ل م.أ}د'وم¬ إ,ذا أ�حكم ف%ت\ل�ه، يريد أ%ن شر\ب اللب.ن قد شد_ لمه
ووث�ق%ه؛ وقال الراعي:

خ.م1يص الب.ط}ن قد أ%ج,م. السارا
(* قوله «السارا» كذا ف النسخ باء مهملة، والسار، بالفتح: عشبة



خضراء تسطح على الرض وتأكلها الاشية أكلv شديداv كما تقدم ف مادة
حسر).أ%ي ك%ر,ه.ه، وت.أ%ج_م. النهار' ت.أ%جeماv: اشتد_ ح.رeه.

وت.أ%ج_م.ت النار: ذ%ك%ت\ مثال تأ%ج_ج.ت\، وإ,ن لا ل4جيماv وأ%جيجاv؛ قال عبيد
بن أ%يوب الع.ن\بي:

وي.و\م� كت.نeور, ال3ماء س.ج.ر\ن.ه'،
ح.م.ل}ن. عليه ال1ذ}ل حت ت.أ%ج�ما

ر.م.ي\ت بنف}سي ف أ%ج,يج س.م'وم1ه،
وبالع.ن\س, حت جاش م.ن\س3م'ها د.ما

ويقال منه: أ%ج>م\ نارك. وتأ%ج_م. عليه: غ%ض1ب من ذلك. وفلن
ي.تأ%ج_م على فلن: ي.ت.أ%ط�م' إ,ذا اشت.د_ غضبه' عليه وت.ل%ه_ف. وأ%ج.م.

الاء�: ت.غ.ي_ر.
كأ%ج,4ن.، وزعم يعقوب أ%ن ميم.ها بد.لD من النون؛ وأ%نشد لعوف بن

ال%ر,ع:
وت.ش\ر.ب' أ%س\آر. ال1ياض ت.سوف�ه'،

ولو و.ر.د.ت\ ماء4 ال�ر.ي\رة1 آج,ما
(* قوله «تسوفه» كذا ف الصل هنا، وف مادة مرر وف التكلمة والتهذيب:

تسوفها).
،vهكذا أ%نشده باليم. ال4صمعي: ماء# آج,ن¬ وآج,م¬ إ,ذا كان متغي>را

وأ%راد ابن'
ال%ر,ع آج,ناv، وقيل: آج,م¬ بعن م.أ}جوم� أ%ي ت.أ}ج,م'ه وت.ك}ر.هه.

ويقال: أ%ج.م\ت الشيء إ,ذا ل ي'واف1ق}ك فك%ر,هته.
�وال�ج'م': ح1ض\ن ب.ناه أ%هل

الدينة من حجارة. ابن سيده: ال�ج'م' ال1ص\ن، والمع آجام¬.
وال�ج\م'، بسكون اليم: كل بيت م'ر.ب_ع م'س.ط�ح؛ عن يعقوب، وحكى الوهري عن

يعقوب قال: كل© بيت مرب_ع م'س.ط�ح أ�ج'م؛ قال امرؤ القيس:
وت.ي\ماء4 ل ي.ت\ر'ك\ با ج,ذ}ع. ن.خ\ل%ة{

ول أ�ج'ماv إ,ل9 م.ش1يداv ب,ج.ن\دل,
.(vجا�(* ف معل�قة امرئ القيس: ول أ�ط�ماv بدل أ

قال: وقال ال4صمعي هو يف�ف ويثق�ل، قال: والمع آجام¬ مثل ع'ن'ق
وأ%ع\ناق.



وال4ج.م': موضع بالشام ق�ر\ب الف%راديس. التهذيب: ال4ج.م.ة م.ن\بت
الشجر كالغ.ي\ضة وهي الجام.

وال�ج'م': الق%ص\ر بلغة أ%هل الجاز. وف الديث: حت ت.وار.ت\ بآجام,
الدينة أ%ي ح'صونا، واحدها أ�ج'م، بضمتي.

ابن سيده. وال4ج.م.ة الشجر الكثي اللتفe، والمع أ�ج\م¬ وأ�ج'م¬
وأ�ج.م¬ وآجام¬ وإ,جام¬، قال: وقد يوز أ%ن تكون الجام وال3جام' جع

أ%ج.م�، ونص اللحيان على أ%ن آجاماv جع أ%ج.م�. وتأ%ج�م ال4سد': دخ.ل ف
أ%ج.م.ت1ه؛ قال:

vم.ح.ل¾، ك%وع\ساء3 الق%ناف1ذ1 ضار,با
به ك%ن.فاv، كال�خ\د1ر, ال�ت.أ%ج>م,

الوهري: ال4ج.م.ة� من الق%ص.ب، والمع أ%ج.مات¬ وأ�ج.م¬ وإ,جام¬
وآجام¬ وأ�ج'م¬، كما سنذكره 

(* قوله «كما سنذكره إل» عبارة الوهري: كما
قلناه ف الكمة). ف أ%ك%م إ,ن شاء ال تعال.

@أدم: ال�د\مة�: الق%رابة� والو.سيلة� إ,ل الشيء. يقال: فلن أ�د\م.ت
إ,ليك أ%ي و.سيل%ت. ويقال: بينهما أ�د\مةD وم'ل}حة أ%ي خ'ل}طةD، وقيل:

ال�د\مة ال�ل}طة، وقيل: ال�واف%قة�. وال�د\م': ال�ل}ف%ة� والت>فاق؛
وأ%د.م. ال بينهم ي.أ}د1م' أ%د\ماv. ويقال: آد.م بينهما ي'ؤ\د1م'

إ,يداماv أ%يضاv، ف%ع.ل وأ%ف}ع.ل بعن؛ وأ%نشد:
والب,يض' ل ي'ؤ\د1م\ن. إ,ل� م'ؤ\د.ما

 vموض1عا vأ%ي ل ي'ح\ب,ب\ن. إ,ل� م'ح.ب_با
vقوله «ال مببا *)

موضعاv» الذي ف التهذيب: ال مبباv موضعاv لذلك). وأ%د.م.: ل4م. وأ%ص\ل%ح
وأ%ل�ف_ ووف�ق وكذلك آدم ي'ؤ\د1م'، بالد�، وكل موافق إ,دام¬؛ قالت

غاية الدeب.ي\ر,ي_ة:
كانوا ل1م.ن\ خال%ط%ه'م\ إ,داما

وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه قال للمغية بن ش'عبة
وخ.ط%ب. امرأ%ة لو ن.ظ%ر\ت إ,ليها فإ,نه أ%ح\رى أ%ن ي'ؤ\د.م. بينكما؛ قال

الكسائي: ي'ؤد.م بينكما يعن أ%ن تكون بينهما الب_ة والت>فاق؛ قال
أ%بو عبيد: ل أ%رى ال4صل فيه إ,ل من أ%د\م, الطعام ل4ن ص.لح.ه وط1يب.ه



إ,نا يكون بال3دام,، ولذلك يقال طعام م.أ}د'وم¬.
قال ابن ال4عراب: وإ,دام' اسم امرأ%ة من ذلك؛ وأ%نشد:

أ%ل ظ%ع.ن.ت\ ل1ط1ي_ت1ها إ,دام'،
وكل© و,صال, غان,ية{ ز,مام'

(* قوله «زمام» كذا ف الصل، وشرح القاموس بالزاي، ولعله بالراء).
وأ%د.م.ه' بأ%ه\له1 أ%د\ماv: خ.ل%طه. وفلن أ%د\م' أ%ه\ل1ه وأ%د\م.ت'هم

أ%ي أ�س\و.ت'هم، وبه ي'ع\ر.فون. وأ%د.م.هم ي.أ}د'م'هم أ%د\ماv: كان لم
أ%د.م.ةD؛ عن ابن ال4عراب. التهذيب: فلن أ%د.م.ة� بن فلن، وقد

vأ%د.م.هم ي.أ}د'م'هم وهو الذي ع.ر�فهم الناس. الوهري: يقال جعلت' فلنا
أ%د.م.ة% أ%هلي أ%ي أ�س\و.ت.ه'م. وال3دام': معروف ما ي'ؤ\ت.د.م' به مع البز.

وف الديث: ن,ع\م. ال3دام ال%ل©؛ ال3دام، بالكسر، وال�د\م'،
بالضم: ما يؤكل بالبز أ%ي_ شيء كان. وف الديث: س.ي>د' إ,دام,3 أ%ه\ل
vد\ما�الدeنيا والخرة اللحم'؛ جعل اللحم أ�د\ماv وبعض الفقهاء ل يعله أ

ويقول: لو ح.ل%ف. أ%ن ل ي.أ}ت.د1م. ث أ%كل ل%ح\ماv ل ين.ث، والمع
آد1مةD وجع ال�د\م, آدام¬، وقد ائت.د.م. به. وأ%د.م. البز ي.أ}د1م'ه،

بالكسر، أ%د\ماv: خلطه بال�د\م، وقال غيه: أ%د.م. البز. باللحم؛ وأ%نشد
ابن بري:

إ,ذا ما ال�ب\ز' ت.أ}د1م'ه بل%ح\م�،
فذاك أ%مان.ة ال الث�ريد'

وقال آخر:
ت.ط}ب'خه ض'روع'ها وت.أ}د1م'ه\

قال: وشاهد ال3دام, قول� الشاعر:
ال4ب\ي.ضان1 أ%ب\ر.دا ع1ظام1ي:

الاء� والف%ث© بل إ,دام,
وف حديث أ�م� م.ع\ب.د: أ%نا رأ%يت الشاة% وإ,نا ل%تأ}د'م'ها وت.أ}د'م

ص1ر\م.تها 
(* قوله «وانا لتأدمها وتأدم صرمتها» ضبط ف الصل والنهاية
بضم الدال). وف حديث أ%نس: وع.ص.ر.ت\ عليه أ�مe س'ل%ي\م ع'ك�ةv لا

فأ%د.م.ت\ه أ%ي خ.ل%طته وجعلت فيه إ,داماv يؤ\كل، يقال فيه بال%د�
والق%ص\ر، وروي بتشديد الدال على التكثي. وف الديث: أ%نه م.ر_ بقوم فقال:



إ,ن_كم ت.أ}ت.د1مون على أ%صحابكم فأ%ص\ل1حوا ر,حال%كم حت تكونوا شام.ةv ف
الناس، أ%ي إ,ن� لكم من الغ1ن ما ي'ص\ل1حكم كال3دام, الذي ي'صل1ح

ال�بز، فإ,ذا أ%صل%حتم حالكم كن\ت'م ف الناس كالش_امة ف الس.د ت.ظ}هرون
vللناظ1رين؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف بعض كتب الغريب م.ر\و,ي�ا

م.ش\روحاv، والعروف ف الرواية: إ,نكم قاد1مون على أ%صحابكم فأ%ص\ل1حوا
ر,حال%كم، قال: والظاهر، وال أ%علم، أ%نه س.ه\و¬. وف حديث خدية، رضوان

ال عليها: فوال إ,نك لت.ك}س3ب' ال%ع\د'وم وت'ط}ع1م الأ}دوم. وقول
امرأ%ة د'ر.يد بن الص>م_ة حي طل�قها: أ%با فلن، أ%ت'ط%لYق�ن؟ فوال
لقد أ%ب\ث%ث}ت.ك م.ك}ت'ومي، وأ%ط}ع.م\ت'ك م.أ}د'ومي، وجئت'ك باه1لv غي
ذات ص1رار�؛ إ,نا ع.ن.ت بال%أ}د'وم, ال�ل�ق الس.ن، وأ%رادت أ%نا ل

ت.م\ن.ع منه شيئاv كالناقة الباه1لة الت ل ت'ص.ر_ ويأ}خ'ذ لبن.ها م.ن
شاء.

وأ%د.م. القوم.: أ%د.م. لم خ'ب\ز.هم؛ أ%نشد يعقوب ف صفة كلب الصيد:
فهي ت'باري كل� سار� س.و\ه.ق,،

وت'ؤ\د1م' القوم إ,ذا ل ت'غ\بق,
(* قوله «فهي تباري إل» هكذا ف الصل هنا، وتقدم ف مادة سهق عل غي

هذا الوجه وأتى بشطورين بي هذين الشطورين).
وقولم: س.م\ن'هم ف أ%ديهم، يعن ط%عام.هم ال%أ}د'وم أ%ي خ'بزهم راجع

فيهم. التهذيب: من أ%مثالم: س.م\ن'كم ه'ر,يق. ف أ%د1ي1كم أ%ي ف
م.أ}د'وم1كم، ويقال: ف س1قائكم.

،�وال4د1ي': ال1ل}د ما كان، وقيل: ال4ح\م.ر، وقيل: هو ال%د\بوغ
وقيل: هو بعد ال4فيق، وذلك إ,ذا ت.م_ واح\م.ر_، واستعاره بعضهم للحرب

فقال أ%نشده بعضهم للحرث بن و.ع\لة:
وإ,ي_اك وال%ر\ب. الت ل أ%د1يها

صحيح¬، وقد ت'ع\د.ى الص>حاح' على السeق}م,
Dق}م، والمع آد1م.ةeإ,نا أ%راد ل أ%د1ي. لا، وأ%راد على ذ%وات الس

وأ�د'م¬، بضمتي؛ عن اللحيان؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن من قال ر'س\ل
فسك�ن. قال أ�د\م¬، هذا مطرد، وال4د.م'، بنصب الدال: اسم للجمع عند

سيبويه مثل أ%ف1يق� وأ%ف%ق�. والدام': جع أ%د1ي� ك%ي.تيم� وأ%ي\تام، وإ,ن
كان هذا ف الصفة أ%كثر، قال: وقد يوز أ%ن يكون جع أ%د.م�؛ أ%نشد



ثعلب:إ,ذا ج.ع.ل}ت الد_ل}و. ف خ1طام1ها
ح.م\راء4 من مك�ة، أ%و ح.ر.ام1ها،
أ%و بعض ما ي'ب\تاع من آدام1ها

وال4د.م.ة�: باطن' الل}د الذي ي.لي اللحم والب.ش.رة� ظاهرها، وقيل:
ظاهره' الذي عليه الشع.ر وباطنه الب.ش.رة؛ قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن يكون

ال4د.م جعاv لذا بل هو القياس، إ,ل� أ%ن سيبويه جعله اساv للجمع
ون.ظ�ره وأ%ف%يق�، وهو ال4د1ي' أ%يضاv. ال4صمعي: يقال للجلد إ,هاب¬،

والمع أ�ه'ب¬ وأ%ه.ب¬، مؤنثة، فأ%ما ال4د.م' وال4ف%ق' فمذك�ران إ,ل9
أ%ن يق}صد ق%ص\د اللود1 والد1م.ة فتقول: هي ال4د.م' وال4ف%ق'. ويقال:

Dف المع ال4قل9، على أ%فع1لة. يقال: ثلثة آد1مة Dأ%د1ي¬ وآد1م.ة
وأ%ربعة آد1مة{. وف حديث عمر، رضي ال عنه: قال لرجل ما مال�ك.؟ فقال:

أ%ق}ر'نD وآد1مةD ف ال%ن,يئة1؛ الد1مة�، بالد�: جع أ%دي مثل ر.غ1يف
وأ%ر\غ1فة، قال: والشهور ف جعه أ�د.م، وال%ن,يئة�، بالمز: الد>باغ.

وآد.م. ال4د1ي.: أ%ظهر أ%د.م.ت.ه'؛ قال العجاج: 
(* قوله «قال العجاج»

عبارة الوهري ف صلب: والصلب، بالتحريك، لغة ف الصلب من الظهر، قال
العجاج يصف امرأة:

ريا العظام فخمة الخد�م * ف ص.ل%ب� مثل الع1نان1
ال�ؤ\د.م,) :

ف ص.ل%ب� مثل الع1نان1 ال�ؤ\د.م,
وأ%د1ي' كل شيء: ظاه1ر' جل}د1ه. وأ%د.م.ة� ال4رض: وجه'ها؛ قال

الوهري: وربا سي وج\ه' ال4رض أ%دياv؛ قال ال4عشى:
ي.و\ماv ت.راها ك%ش1ب\ه أ%ر\د1ية الـ

ـع.ص\ب، ويوماv أ%د1ي'مها ن.غ1ل
ورجل م'ؤ\د.م¬ أ%ي م.حب\وب. ورجل م'ؤ\د.م¬ م'ب\ش.ر¬: حاذق¬ م'ج.ر_ب قد

جع ل1يناv وشد_ةv مع العرفة بال�مور، وأ%صل�ه من أ%د.م.ة1 اللد
وب.ش.ر.ته، فالب.شرة� ظاه1رة�، وهو م.ن\بت'

الشع.ر. وال4د.مة�: باط1ن'ه، وهو الذي ي.لي الل�ح\م، فالذي يراد منه
أ%نه قد ج.مع لي. ال4د.مة1 وخ'شون.ة الب.شرة وجر_ب ال�مور.؛ وقال ابن

ال4عراب: معناه كري الل}د1 غل1يظ�ه ج.ي>ده؛ وقال ال4صمعي: فلن



م'ؤ\د.م¬ م'ب\ش.ر¬ أ%ي هو جامع يصل�ح للشد_ة والر_خاء، وف الثل: إ,نا
ي'عات.ب' ال4د1ي' ذو الب.شرة1 أ%ي ي'عاد' ف الد>باغ,، ومعناه إ,نا

ي'عات.ب من ي'ر\ج.ى وفيه م'س\كةD وق�و_ةD وي'راج.ع م.ن فيه م'راج.ع¬.
ويقال: ب.ش.ر\ت'ه وأ%د.م\ت'ه وم.ش.ن\ت'ه أ%ي ق%ش.ر\ته، والد1ي' إ,ذا

ن.غ1ل%ت\ ب.ش.ر.ته فقد ب.ط%ل. ويقال: آد.م\ت' اللد ب.ش.ر\ت' أ%د.م.ت.ه'.
وامرأ%ة م'ؤد.م.ةD م'ب\ش.ر.ةD: إ,ذا حسن م.ن\ظ%ر'ها وصح_ م.خ\ب.ر'ها.

وف حديث ن.جب.ة: ابنت'ك ال�ؤ\د.م.ة ال�ب\ش.رة. ي'قال للرجل الكامل: إ,نه
ل%م'ؤ\د.م¬ م'ب\ش.ر¬، أ%ي جع لي. ال4د.م1ة ون'ع'وم.ت.ها، وهي باطن

ال1ل}د، وشد_ة البشرة وخ'شون.تها، وهي ظاهره. قال ابن سيده: وقد يقال رجل
م'ب\ش.ر¬ م'ؤ\د.م¬ وامرأ%ة م'ب\ش.رة م'ؤ\د.م.ةD في'قد>مون ال�ب\ش.ر

على الؤد.م، قال: وال4ول أ%عرف أ%عن تقدي ال�ؤ\د.م, على ال�ب\ش.ر.
وقيل: ال4د.مة� ما ظهر من جلدة الرأ}س. وأ%د.م.ة� ال4رض: باط1ن'ها،

وأ%د1ي'مها، و.ج\ه'ها، وأ%د1ي' الليل: ظلمته؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:قد أ%غ}ت.د1ي والليل� ف ج.ر,ي1ه،

والصeب\ح' قد ن.ش_م. ف أ%د1يه1
وأ%د1ي' النهار: ب.ياض'ه. حكى ابن ال4عراب: ما رأ%يته ف أ%د1ي,

ن.هار� ول س.واد1 ل%ي\ل�، وقيل: أ%د1ي' النهار عام_ته. وحكى اللحيان:
جئت'ك ادي. الضeحي أ%ي عند ارتفاع الضeحى. وأ%دي'

السماء: ما ظه.ر منها. وفلن ب.ر,يء� ال4د1ي, ما ي'ل}طخ به.
وال�د\م.ة�: السeمرة�. والد.م' من الناس: ال4س\م.ر'. ابن سيده:

ال�د\مة� ف ال3بل ل%و\نD م'ش\ر.ب س.واداv أ%و بياضاv، وقيل: هو البياض'
الواض1ح'، وقيل: ف الظYباء ل%و\نD م'ش\ر.ب¬ بياضاv وف ال3نسان

السeمرة. قال أ%بو حنيفة: ال�د\مة� البياض'، وقد أ%د1م. وأ%د'م.، فهو آدم'،
والمع أ�د\م¬، كس_روه على ف�ع\ل كما كس_روا ف%ع'ولv على ف�ع'ل، نو

ص.بور وص'ب'ر�، ل4ن أ%ف}ع.ل من الثلثة 
(* قوله «لن أفعل من الثلثة إل»

هكذا ف الصل، ولعله لن أفعل من ذي الثلثة وفيه زيادة كما أن فعول
إل). وفيه كما أ%ن ف%ع'ولv فيه زيادة وعدة ح'روفه كع1د_ة ح'روف ف%ع'ول،

إ,ل� أ%نم ل يثقYلون العي ف جع أ%ف}ع.ل إ,ل� أ%ن ي'ضط%ر_
شاعر، وقد قالوا ف جعه أ�د\مانD، وال�نثى أ%د\ماء� وجعها أ�د\م¬، ول



يمع على ف�ع\لن؛ وقول ذي الرمة:
وال1يد'، من أ�د\مان.ة{، ع.ت'ود'

ع1يب. عليه فقيل: إ,نا يقال هي أ%د\ماء�، وال�د\مان جع كأ%ح\م.ر
وح'م\ران، وأ%نت ل تقول ح'م\رانة ول ص'ف}رانة، وكان أ%بو علي� يقول: ب'ن.ي.

من هذا ال4صل ف�ع\لنة كخ'م\صانة. والعرب تقول: ق�ر.ي\ش ال3بل,
أ�د\م'ها وص'ه\ب.ت'ها، يذهبون ف ذلك إ,ل تفضيلها على سائر ال3بل,، وقد

أ%وضحوا ذلك بقولم: خ.ي' ال3بل ص'ه\ب'ها وح'م\ر'ها، فجعلوها خي. أ%نواع
ال3بل، كما أ%ن9 ق�ر.ي\شاv خي' الناس. وف الديث: أ%نه ل�ا خرج من

مكة قال له رجل: إ,ن كنت. ت'ريد النساء البيض. والنeوق. ال�د\م.
فع.ل%ي\ك. ب.ب.ن,ي م'د\ل1ج�؛ قال ابن ال4ثي: ال�د\م جع آدم كأ%ح\م.ر وح'م\ر.
وال�د\مة ف ال3بل: البياض مع سواد ال�ق}ل%ت.ي\ن، قال: وهي ف الناس

السeمرة الشديدة، وقيل: هو من أ�د\مة ال4رض، وهو ل%و\ن'ها، قال: وبه سي
آدم أ%بو الب.ش.ر، على نبينا وعليه الصلة والسلم.

الليث: وال�د\مة� ف الناس ش'ر\بةD من س.واد، وف ال3ب,ل والظYباء
ب.ياض. يقال: ظ%ب\ي.ة أ%د\ماء، قال: ول أ%سع أ%حداv يقول للذ©كور من
الظYباء أ�د\م¬، قال: وإن قيل كان قياساv. وقال ال4صمعي: الد.م' من

ال3بل ال4ب\يض، فإ,ن خالطته ح'م\رة فهو أ%ص\هب، فإ,ن خال%ط%ت1 ال�م\رة
ص.فاءé فهو م'د.م�ىÝ. قال: وال�د\م' من الظYباء بيض¬ ت.ع\لوه'ن� ج'د.د¬

فيهن_ غ�ب\رة، فإ,ن كانت خالصة الب.ياض فهي الرام'. وروى ال4زهري بسنده
عن أ%حد بن عبيد بن ناصح قال: ك�ن�ا نأ}ل%ف مل1س أ%ب أ%يوب بن أ�خت

الوزير فقال لنا يوماv، وكان ابن' السكيت حاضراv: ما ت.قول�g ف ال�د\م, من
الظYباء؟ فقال: هي البيض' الب'طون السeم\ر الظ©هور ي.ف}ص1ل بي

ل%و\ن1 ظ�هور,ها وب'طونا ج'د_تان م1س\ك1ي_تان، قال: فالتفت إ,ل� وقال: ما
تقول يا أ%با جعفر؟ فقلت؟ ال�د\م' على ض.ر\بي: أ%ما الت م.ساكنها

ال1بال ف ب,لد ق%يس\ فهي على ما و.ص.ف، وأ%ما الت م.ساكنها الرم\ل ف
بلد ت.ميم فهي ال%وال1ص الب.ياض، فأ%نكر يعقوب واستأ}ذن ابن' ال4عراب
على ت.ف1يئ%ة1 ذلك فقال أ%بو أ%يوب: قد جاءكم م.ن يفص1ل بينكم، فد.خ.ل،

فقال له أ%بو أ%يوب: يا أ%با عبد ال، ما تقول ف ال�د\م من الظYباء؟
فتكل�م كأ%نا ي.ن\ط1ق عن لسان ابن السكYيت، فقلت: يا أ%با عبد ال، ما
تقول ف ذي الرمة؟ قال: شاعر، قلت: ما تقول ف قصيدته ص.ي\د.ح 



(* قوله
«ف قصيدته صيدح» هكذا ف الصل والتهذيب وشرح القاموس، ولعله ف قصيدته ف

صيدح لنه اسم لناقة ذي الرمة ويكن أن يكون سى القصيدة باسها)؟ قال:
هو با أ%عرف منها به، فأ%نشدته:
،Dؤ\ل1فات1 الر_م\ل أ%د\ماء� ح'ر_ة�من ال
ش'عاع' الضeحى ف م.ت\ن,ها ي.ت.و.ض_ح

فسكت ابن'
ال4عراب وقال: هي العرب تقول ما شاءت. ابن سيده: ال�د\م' من الظYباء

ظ1باء بيض¬ ي.ع\لوها ج'د.د¬ فيها غ�ب\رة، زاد غيه: وتسك�ن ال1بال،
قال: وهي على أ%ل}وان البال؛ يقال: ظ%ب\ية أ%د\ماء؛ قال: وقد جاء ف شعر ذي

الرمة أ�د\مانة؛ قال:
:vص'ل�أ%ق�ول للر_ك}ب ل�ا أ%ع\ر.ض.ت\ أ

أ�د\مانةD ل} ت'ر.ب>يها ال4جال1يد'
قال ابن بري: ال4جاليد جع أ%ج\لد، وأ%ج\لد جع ج.ل%د، وهو ما ص.ل�ب

من ال4رض، وأ%نكر ال4صمعي أ�د\مانة ل4ن أ�د\ماناv جع¬ مثل ح'م\ران
وس'ودان ول تدخله الاء، وقال غيه: أ�د\مانةD وأ�د\مان مثل خ'م\صانة

وخ'م\صان، فجعله م'فرداv ل جعاv، قال: فعلى هذا يصح قوله. الوهري:
وال�د\مة ف ال3ب,ل, البياض الشديد. يقال: بعي آد.م وناقة أ%د\ماء، والمع

أ�د\م¬؛ قال ال4خ\طل ف ك%ع\ب بن ج'ع.ي\ل:
Dفإ,ن} أ%ه\ج'ه' ي.ض\ج.ر\ كما ض.ج\ر. باز,ل
من ال�د\م,، د.ب\ر.ت ص.ف}ح.تاه وغار,ب'ه\

ويقال: هو ال4بيض' ال4سود' ال�ق}ل%ت.ي\ن.
واخت'لف ف اشت1قاق اسم آد.م فقال بعضهم: س'م>ي. آد.م ل4نه خ'ل1ق من

أ%د.مة1 ال4رض، وقال بعضهم: ل�د\مة{ جعل%ها ال تعال فيه، وقال
الوهري: آد.م' أ%صله بمزتي ل4نه أ%ف}ع.ل، إ,ل أ%نم ل%ي_ن'وا الثانية،

فإ,ذا احت.ج\ت إ,ل تريكها جعلتها واواv وقلت أ%واد1م ف المع، ل4نه ليس
لا أ%صل ف الياء معروف، ف%ج'ع1ل% الغالب'

عليها الواو؛ عن ال4خفش؛ قال ابن بري: كل أ%ل1فق مهولة ل ي'ع\ر.ف
ع.م_اذا ان\ق1لب'ها، وكانت عن هزة بعد هزة يدعو أ%م\ر¬ إ,ل تريكها،

فإ,نا تبد.ل واواv حلv على ض.وارب وض'و.ي\رب، فهذا حكم'ها ف كلم العرب



إ,ل أ%ن تكون ط%رفاv رابعةv فحينئذ تبدل ياءé؛ وقال الزجاج 
(*قوله

«وقال الزجاج إل» كذا ف الصل، وعبارة التهذيب: وقال الزجاج يقول أهل اللغة
ف آدم إن اشتقاقه من أدي الرض لنه خلق من تراب): يقول أ%هل� اللغة

إ,ن� اش\ت1قاق آدم ل4نه خ'ل1ق من ت'راب، وكذلك ال�د\مة� إ,ن_ما هي
م'ش.ب_هة بل%و\ن التeراب؛ وقوله:

ساد'وا الل�وك. فأ%ص\ب.حوا ف آد.م�،
ب.ل%غ'وا با غ�ر_ الو'جوه1 ف�ح'ول

جعل آدم. اس\ماv للق%بيلة ل4نه قال ب.ل%غوا با، فأ%ن�ث وج.ع وصرف آدم
ضرورة؛ وقوله:

الناس' أ%خ\ياف¬ وش.ت_ى ف الش>ي.م\،
وكل©هم ي.ج\م.ع'هم بيت' ال4د.م\

قيل: أ%راد آد.م، وقيل: أ%راد ال4رض؛ قال ال4خفش: لو جعلت ف الشعر
آد.م مع هاشم ل%از؛ قال ابن جن: وهذا هو الوجه القويe ل4نه ل يقYق

أ%حد¬ هزة% آد.م، ولو كان تقيق�ها ح.س.ناv لكان التحقيق' ح.قيقاv بأ%ن
ي'س\م.ع فيها، وإ,ذا كان ب.دلv البت_ة وج.ب أ%ن ي'ج\رى على ما أ%ج\ر.ت\ه

عليه العرب من م'راعاة لفظ1ه وتنزيل هذه المزة ال4خية منزلة% ال4لف1
الزائدة الت ل حظ� فيها للهمزة نو عال وصابر، أ%ل ت.رهم لا

كس�روا قالوا آد.م وأ%واد1م كسال1م وس.وال1م؟
وال4د.مان� ف الن_خ\ل: كالد_مان1 وهو الع.ف%ن، وسيأ}ت ذكره؛: وقيل:

ال4د.مان� ع.ف%ن وس.واد¬ ف قل}ب الن_خ\لة وهو و.د1يeه؛ عن ك�راع،
ول يقل أ%ح.د ف الق%ل}ب إ,نه الو.د1يe إ,ل� هو. وال4د.مان: شجرة؛
حكاها أ%بو حنيفة، قال: ول أ%سعها إ,ل من ش'ب.ي\ل بن عزرة.

وال3يدامة�: ال4رض'
الصeل}بة من غي حجارة مأ}خوذة من أ%دي ال4رض وهو و.ج\ه'ها. الوهري:

ال4يادي' م'تون ال4رض ل واحد لا؛ قال ابن بري: والشهور عند أهل
اللغة أ%ن واحدتا إ,يدامة، وهي فيعالة من أ%د1ي ال4رض؛ وكذا قال

الشيبان واحدتا إ,يدامةD ف قول الشاعر:
كما ر.ج.ا من ل�عاب, الشم\س,، إ,ذ% وق%د.ت\،

ع.ط}شان� ر.ب\ع. س.راب بال4ياد1ي,



�ال4صمعي: ال3يدامة
أ%رض م'س\ت.و,ية ص'ل}بة ليست بالغ.ليظة، وجعها ال4يادي'، قال:

أ�خ1ذ%ت1 ال3يدامة� من ال4دي,؛ قال ذو الرم_ة:
كأ%ن_ه'ن_ ذ�رى ه.د\ي� موبة

عنها ال1لل�، إ,ذا اب\ي.ض_ ال4يادي'
(* قوله «كأنن ذرى إل» الشطر الول ف الصل من غي نقط، وكتب ف هامش

الصل وشرح القاموس:
كأنن ذرى هدي بجوبة

ث شرحه شارح القاموس بثل ما هنا، ولعل عنها ف البيت بعن عليها كما
يؤخذ من تفسيه).

واب\ي,ضاض' ال4يادي, للس_راب: يعن ال3بل الت أ�ه\د1ي.ت\ إ,ل مكة
ج'لYل%ت\ بال1لل. وقال: ال3يدامة� الصeل}بة من غي حجارة. ابن شيل:

ال3يدامة� من ال4رض الس_ن.د الذي ليس بشديد الش\راف، ول يكون إ,ل
ف س'هول ال4رض، وهي تنبت ولكن ف ن.ب\ت1ها ز'م.ر¬، ل1غ1ل%ظ1 مكانا

وق1ل�ة اس\تق}رار الاء فيها.
وأ�دمى، على ف�ع.لى، وال�د.مى: موضع، وقيل: ال�د.مى أ%رض بظهر

اليمامة. وأ%دام: بلد؛ قال صخر الغي�:
لقد أ%ج\رى ل1م.ص\ر.ع1ه ت.ل1يد¬،

وساق%ت\ه ال%ن,ي_ة� من أداما
وأ�د.ي\م.ة�: موضع؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:

كأ%ن ب.ن ع.م\رو ي'راد' ، بدارهم
ب,ن.ع\مان%، راع� ف أ�د.ي\م.ة% م'ع\زب'

يقول: كأ%نم من امتناع1هم على م.ن أ%رادهم ف ج.ب.ل، وإ,ن كانوا ف
الس_ه\ل.

@أرم: أ%ر.م. ما على الائدة ي.أ}ر,مه': أ%كله؛ عن ثعلب. وأ%ر.م.ت1
ال3ب,ل� ت.أ}ر,م' أ%ر\ماv: أ%ك%ل%ت\. وأ%ر.م. على الشيء ي.أ}ر,م'، بالكسر،

أ%ي ع.ض_ عليه. وأ%ر.م.ه أ%يضاv: أ%ك%ل%ه؛ قال الكميت:
،éوي.أ}ر,م' كل� ناب,ت.ة{ ر,عاء

وح'ش_اشاv لن_ وحاط1بينا
أ%ي من كثرتا؛ قال ابن بري: صوابه ونأ}ر,م، بالنون، ل4ن قبله:



ت.ض1يق' بنا الف1جاج'، وه'ن_ ف1يج¬،
ون.ج\ه.ر' ماء4ها الس_د1م. الد_ف1ينا

ومنه سن.ةD آر,مةD أ%ي م'س\تأ}ص1لة. ويقال: أ%ر.م.ت1 السن.ة� بأ%موالنا
أ%ي أ%ك%لت كل شيء. وقال أ%بو حنيفة: أ%ر.م.ت1 السائمة ال%ر\ع.ى

.vت.أ}ر,م'ه أ%ت.ت\ عليه حت ل ت.د.ع\ منه شيئا
وما فيه إ,ر\م¬ وأ%ر\م¬ أ%ي ض1رس. وال�ر_م': ال4ضراس؛ قال الوهري:
كأ%نه جع آر,م�. ويقال: فلن ي.ح\ر'ق' عليك ال�ر_م إ,ذا تغ.ي_ظ ف%حك_

أ%ض\راسه بعضها ببعض، وقيل: ال�ر�م' أ%طراف ال4صابع. ابن سيده: وقالوا
هو ي.ع\ل�ك عليه ال�ر_م أ%ي ي.ص\ر,ف بأ%نيابه عليه ح.ن.قاv؛ قال:

أ�ن\ب,ئ}ت' أ%ح\م.اء4 س'ل%ي\م.ى إ,ن_ما
أ%ض\ح.وا غ1ضاباv، ي.ح\ر'ق�ون% ال�ر_ما
أ%ن} ق�ل}ت: أ%س\ق%ى ال%ر_ت.ي\ن, الد>ي.ا

vفتح أ%ن_ما إ,ل9 على أ%ن تعل أ%ح\ماء مفعول eقال ابن بري: ل يصح
ثانياv بإ,سقاط حرف الر، تقديره ن'ب�ئت' عن أ%ح\ماء س'ل%يم\ى أ%ن_هم

ف%علوا ذلك، فإ,ن جعلت أ%ح\ماء مفعولv ثانياv من غي إ,سقاط حرف الر كسرت
إ,ن_ما ل غي ل4نا الفعول� الثالث�، وقال أ%بو رياش: ال�ر_م'

ال4نياب'؛ وأ%نشد لعامر بن شقيق الضب�:
ب,ذ1ي ف1ر\ق%ي\ن, ي.و\م. ب.ن'و ح.بيب�،

ن'ي'وب.هم علينا ي.ح\ر'ق�ون.ا
قال ابن بري: كذا ذكره الوهري ف فصل ح.ر.ق فقال: ح.ر.ق. ناب.ه

ي.ح\ر'قه وي.ح\ر,ق�ه إ,ذا س.ح.ق%ه حت يسمع له ص.ر,يف. الوهري: ويقال ال�ر_م
ال1جارة؛ قال النضر بن شيل: سأ%لت نوح. بن جرير بن ال%ط%ف%ى عن قول

الشاعر:
ي.ل�وك' من ح.ر\د{ علي_ ال�ر_م.ا

قال: ال%ص.ى. قال ابن بري: ويقال ال�ر_م ال4نياب هنا لقولم ي.ح\ر'ق
ع.لي_ ال�ر_م.، من قولم ح.ر.ق. ناب' البعي إ,ذا صو_ت.

وال4ر\م': القطع. وأ%ر.م.ت\هم السن.ة� أ%ر\ماv: قطعتهم. وأ%ر.م. الرجل%
:Dراع. وأ%ر\ض أ%ر\ماء� وم.أ}ر'وم.ة�ي.أ}gر,مه' أ%ر\ماv: لي_ن.ه؛ عن ك

ل ي'ت\ر.ك فيها أ%صل ول ف%ر\ع¬.
وال4ر'ومة�: ال4ص\ل. وف حديث ع'مي بن أ%ف}صى: أ%نا من العرب ف



أ%ر'ومة ب,نائها؛ قال ابن ال4ثي: ال4ر'ومة� بوزن ال4كولة ال4ص\ل.
�وفيه كيف ت.ب\ل�غك ص.لت'نا وقد أ%ر,م\ت. أ%ي ب.ل1يت؛ أ%ر,م. الال

إ,ذا ف%ن,ي.. وأ%رض أ%ر,مةD: ل تنبت شيئاv، وقيل: إ,نا هو أ�ر,م\ت. من
ال4ر\م, ال4كل، ومنه قيل لل4س\نان ال�ر_م؛ وقال الطاب: أ%صله

أ%ر\م.م\ت أ%ي ب.ل1يت وصرت ر.م1يماv، فحذف إ,حدى اليمي كقولم ظ%ل}ت ف
ظ%ل1ل}ت؛ قال ابن ال4ثي: وكثياv ما تروى هذه اللفظة بتشديد اليم، وهي

لغة ناس� من بكر بن وائل، وسنذكره ف رمم.
وال3ر.م': ح1جارة تنصب ع.ل%ماv ف ال%فازة، والمع آرام¬ وأ�ر'وم¬ مثل
ض1ل%ع وأ%ض\لع وض'لوع. وف الديث: ما يوج.د ف آرام, الاهلي_ة

وخ1ر.با فيه ال�م\س؛ الرام: ال4ع\لم، وهي حجارة ت'ج\م.ع وتنص.ب ف
ال%فازة ي'ه\ت.د.ى با، واحدها إ,ر.م كع1ن.ب. قال: وكان من عادة الاهلية

vف طريقهم ول يكنهم اس\ت1ص\حاب'ه تركوا عليه حجارة vأ%نم إ,ذا وجدوا شيئا
يعرف�ونه با، حت إ,ذا عادوا أ%خذوه. وف حديث سلمة بن ال4ك}و.ع: ل

يطرحون شيئاv إ,ل� ج.ع.ل}ت عليه آراماv. ابن سيده: ال3ر.م' وال4ر,م'
الجارة، والرام' ال4ع\لم، وخص بعضهم به أ%ع\لم عاد{، واحد'ها إ,ر.م¬

وأ%ر,م¬ وأ%ي\ر.م1يÒ؛ وقال اللحيان: أ%ر.م1ي� وي.ر.م1ي� وإ,ر.م1ي�.
وال�روم' أ%يضاv: ال4ع\لم، وقيل: هي ق�ب'ور عاد{؛ وع.م_ به أ%بو عبيد ف

تفسي قول ذي الرمة:
وساح1رة الع'يون من ال%وامي،

ت.ر.ق�ص' ف ن.واش1ر,ها ال�ر'وم'
فقال: هي ال4ع\لم؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

حت ت.عال الن>يe ف آرامها
قال: يعن ف أ%س\ن,م.ت1ها؛ قال ابن سيده: فل أ%د\ري إ,ن كانت الرام

ف ال4صل ال4س\مة، أو شب_هها بالرام الت هي ال4ع\لم لع1ظ%م1ها
وط�ولا.

vوإ,ر.م¬: وال1د' عاد{ ال�ول%ى، ومن تر.ك صرف إ,ر.م� جعله اسا
للقبيلة، وقيل: إ,ر.م' عاد¬ ال4خية، وقيل: إر.م لب.ل}د.ت1هم الت كانوا فيها.

وف التنزيل: ب,عاد{ إ,ر.م. ذات1 الع1ماد1، وقل فيها أ%يضاv أ%رام¬. قال
الوهري ف قوله عز وجل: إ,ر.م. ذات1 الع1ماد1، قال: من ل ي'ض1ف جعل

إ,ر.م اس.ه ول ي.ص\ر,فه ل4نه جعل عاداv اسم أ%بيهم، ومن قرأ%ة بال3ضافة



ول ي.ص\رف جعله اسم أ�م�هم أ%و اسم ب.لدة{. وف الديث ذكر إ,ر.م. ذات1
الع1ماد، وقد اختلف فيها فقيل د1م.شق، وقيل غيها.

وال4ر'وم، بفتح المزة: أ%ص\ل الشجرة والق%ر\ن؛ قال صخر الغي� يهجو
:vرجل

ت.ي\س. ت'ي'وس�، إ,ذا ي'ناط1ح'ها
ي.أ}ل%م' ق%ر\ناv، أ%ر'ومه ن.ق1د'

قوله: ي.أ}ل%م' ق%ر\ناv أ%ي ي.أ}ل%م' ق%ر\ن.ه، وقد جاء على هذا حروف
منها قولم: ي.ي\ج.ع ظ%هراv، وي.ش\تكي عيناv أ%ي ي.ش\ت.كي ع.ين.ه، ونصب

ت.ي\س. على الذ�م>؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب جندب الذل:
أ%ولئك ناصري وه'م' أ�ر'وم1ي،
وب.ع\ض' القوم ليس بذ1ي أ�ر'وم,

وقولم: جارية م.أ}ر'وم.ةD حس.نة ال4ر\م, إ,ذا كانت م.ج\د'ولة ال%ل}ق.
وإ,ر.م¬: اسم جبل؛ قال م'ر.قYش ال4ك}ب.ر':

فاذ}ه.ب\ ف1دىÝ لك ابن ع.م�ك لئحا
(* هنا بياض ف الصل) . . . ال4شيبة وإ,ر.م\

وال�ر'ومة� وال4ر'ومة، ال4خية تيمة: ال4صل�، والمع أ�ر'وم¬؛ قال
زهي:

ل%ه'م ف الذ9اه1ب,ي. أ�ر'وم' ص1د\ق�،
وكان ل1ك�لY ذي ح.س.ب أ�ر'وم'

وال4رام': م'ل}تقى ق%بائ1ل,
Dم'ؤ.ر_مة Dالرأ}س. ور.أ}س م'ؤ.ر_م¬: ضخ\م الق%بائل. وب.ي\ض.ة
واس1ع.ة� ال4ع\لى. وما بالد_ار, أ%ر,م¬ وأ%ر,ي¬ وإ,ر.ميÒ وأ%ي\ر.مي�

وإ,ي\ر.م1ي�؛ عن ثعلب وأ%ب عبيد، أ%ي ما با أ%ح.د¬، ل يستعمل إ,ل ف
ال%ح\د؛ قال زهي:

،Dدار¬ ل4س\ماء بالغ.م\ر.ي\ن, ماث1لة
كالو.ح\ي, ليس با من أ%ه\ل1ها أ%ر,م'

ومثله قول الخر:
تلك الق�رون� و.ر,ث}نا ال4رض. ب.ع\د.ه'م'،

فما ي'ح.سe عليها منهم' أ%ر,م'
قال ابن بري: كان ابن د.ر.س\ت.و.ي\ه ي'خالف أ%هل اللغة فيقول: ما با



آر,م، على فاعل، قال: وهو الذي ي.ن\ص1ب ال4ر.م. وهو الع.ل%م، أ%ي ما با
ناص1ب' ع.ل%م، قال: والشهور عند أ%هل اللغة ما با أ%ر,م¬، على وزن

ح.ذ1ر�، وبيت' زهي وغيه يشهد بصحة قولم، قال: وعلى أ%نه أ%يضاv حكى
الق%ز_از وغيه آر,م، قال: ويقال ما با أ%ر.م¬ أ%يضاv أ%ي ما با

عل%م.وأ%ر.م. الرجل% ي.أ}ر,م'ه أ%ر\ماv: ل%ي_نه. وأ%ر.م\ت' ال%ب\ل آر,م'ه
أ%ر\ماv إ,ذا ف%ت.ل}ت.ه ف%ت\لv شديداv. وأ%ر.م. الشيء4 ي.أ}ر,م'ه

أ%ر\ماv: شد_ه؛ قال رؤبة:
ي.م\س'د' أ%ع\لى ل%ح\م1ه وي.أ}ر,م'ه\

ويروى بالزاي، وقد ذكر ف أ%جم.
وآرام: موضع؛ قال:

م1ن ذات1 آرام� فج.نب.ي أ%لعسا
(* قوله «فجن ألعسا» هكذا ف الصل وشرح القاموس).

وف الديث ذ1ك}ر إ,ر.م�، بكسر المزة وفتح الراء الفيفة، وهو موضع من
ديار ج'ذام، أ%ق}ط%ع.ه سيد'نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بن ج,عال

بن ر.بيعة.
@أزم: ال4ز\م': شد_ة� الع.ض> بالف%م, كلYه، وقيل بال4ن\ياب،

وال4ن\ياب'
هي ال4واز,م'، وقيل: هو أ%ن% ي.ع.ض_ه ث يكر>ر عليه ول ي'ر\س1له،
vوقيل: هو أ%ن ي.ق}ب,ض عليه بفيه، أ%ز.مه، وأ%ز.م. عليه ي.أ}ز,م' أ%ز\ما

وأ�ز'وماv، فهو آز,م¬ وأ%ز'وم¬، وأ%ز.م\ت ي.د الرج'ل آز,م'ها أ%ز\ماv، وهي
أ%شدe الع.ض>. قال ال4صمعي: قال عيسى بن عمر كانت لنا ب.ط�ة
ت.أ}ز,م' أ%ي ت.ع.ضe، ومنه قيل للس_نة أ%ز\م.ةD وأ%ز'وم¬ وأ%زام,، بكسر اليم.

وأ%ز.م. الفرس' على فأ}س, اللYجام: ق%بض؛ ومنه حديث الصد�يق: ن.ظ%ر\ت
يوم أ�ح'د{ إ,ل ح.ل%قة د1ر\ع قد ن.ش1ب.ت ف ج.بي رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، فان\ك%ب.ب\ت ل4ن\ز,ع.ها، فأ%ق}س.م علي_ أ%بو عبيدة فأ%ز.م.
با بث%ني_تيه فج.ذبا ج.ذ}باv ر.فيقاv أ%ي ع.ض_ها وأ%م\سكها بي

ث%ن,ي_ت.ي\ه؛ ومنه حديث الك%ن\ز والشجاع ال4ق}رع: فإ,ذا أ%خذه أ%ز.م ف يده
أ%ي ع.ض_ها. وال4ز\م': القطع' بالناب والس>كYي وغيها. وال4و.ازم'

وال�ز_م' وال�ز'م': ال4ن\ياب، فواحدة ال4وزام, آز,مةD، وواحدة
ال�ز_م, آز,م¬، وواحدة ال�ز'م, أ%ز'وم¬. وال4ز\م': ال%د\ب' وال%ح\ل.



ابن سيده: ال4ز\مة الشد�ة والق%ح\ط، وجعها إ,ز.م¬ كب.د\رة{ وب,د.ر،
وأ%ز\م¬ كت.م\رة{ وت.م\ر؛ قال أ%بو خ1راش:
ج.زى ال� خياv خال1داv من م'كاف1ئ{،
على كلY حال� من ر.خاء ومن أ%ز\م,

وقد يكون مصدراv ل4ز.م إ,ذا عض_، وهي الو.ز\مة أ%يضاv. وف الديث:
اش\ت.د>ي أ%ز\م.ة ت.ن\ف%ر,جي، قال: ال4ز\م.ة الس_نة ال�ج\د1بة. يقال:

إ,ن الشد_ة إ,ذا ت.تاب.عت انفرجت وإ,ذا ت.وال%ت\ ت.و.ل�ت. وف حديث
ماهد: أ%ن ق�ر.ي\شاv أ%صاب.ت\هم أ%ز\مةD شديدةD وكان أ%بو طالب ذا عيال�.

وال4وزام': الس>ن'ون الشدائد كالب.واز,م. وأ%ز.م. عليهم العام' والدهر'
ي.أ}ز,م' أ%ز\ماv وأ�ز'وماv: اشتد� ق%ح\ط�ه، وقيل: اشتد_ وق%ل� خ.ي'ه؛

وسنة أ%ز\م.ةD وأ%ز,م.ةD وأ%ز'وم¬ وآز,مةD؛ قال زهي:
إ,ذا أ%ز.م.ت\ بم س.نةD أ%ز'وم

ويقال: قد أ%ز.مت أ%زام,؛ قال:
أ%هان لا الط�عام. فلم ت'ض1ع\ه،
غ%داة% الر_و\ع,، إ,ذ أ%ز.م.ت\ أ%زام,

قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو علي هذا البيت:
أ%هان% لا الطعام. ف%أ%ن\ف%ذ%ت\ه'،

غ%داة% الر_و\ع,، إ,ذ أ%ز.م.ت\ أ%ز'وم'
ويقال: نزلت\ بم أ%زام, وأ%ز'وم¬ أ%ي شد_ة.

وال�ت.أ%ز>م': ال�ت.أ%لYم ل4ز\مة1 الزمان؛ أ%نشد عبد الرحن عن عمه
ال4صمعي ف رجل خط%ب إ,ليه ابن.ته فرد_ الاطب:

قالوا: ت.ع.ز_ ف%ل%س\ت. نائ1ل%ها،
حت ت.م.ر_ ح.لو.ة� الت_م\ر,
ل%س\نا من ال�تأ%ز>مي.، إ,ذا

ف%ر,ح. الل�م'وس' بثائب, الف%ق}ر,
،vالت_م\ر م.رارة �أ%ي ل%س\نا ن'ز.و>جك هذه الرأ%ة حت ت.عود ح.لوة

وذلك ما ل يكون. وال�ت.أ%ز>م': ال�ت.أ%لYم ل4ز\مة1 الز_مان
وشد_ت1ه، والل�م'وس': الذي ف ن.س.به ض.ع.ةD، أ%ي أ%ن الضعيف. النس.ب يف}ر.ح

بالس_نة ال�ج\دبة لي'ر\غ%ب إ,ليه ف ماله في.ن\ك1ح. أ%ش\راف ن,سائهم
لاج.تهم إل ماله.



وأ%ز.م.ت\هم السنة� أ%ز\ماv: استأ}ص.ل%تهم، وقال شر: إ,نا هو
Dأ%ر.م.ت\هم، بالراء،قال: وكذلك قال أ%بو اليثم. ويقال: أ%صابتنا أ%ز\مة وآزمة

أ%ي شد�ة؛ عن يعقوب. وأ%ز.م. على الشيء ي.أ}ز,م' أ�ز'وماv: واظ%ب عليه
ول%ز,م.ه. وأ%ز.م. ب,ض.ي\ع.ته وعليها: حافظ. أ%بو زيد: ال�ز'وم' ال�حافظة

على الض_ي\ع.ة. وت.أ%ز_م. القوم' إ,ذا أ%طالوا ال3قامة ب,دارهم.
وأ%ز.م. بصاح1به ي.أ}ز,م' أ%ز\ماv: ل%ز,ق.. وف الصحاح: أ%ز.م. الرجل� بصاحبه

إ,ذا ل%ز,م.ه. وأ%ز.م.ه أ%يضاv أ%ي ع.ض_ه وأ%ز.م. عن الشيء: أ%مسك عنه.
وأ%ز.م. بالكان أ%ز\ماv: ل%ز,م.ه. وأ%ز.م\ت' ال%ب\ل% والع1نان%

وال%ي\ط وغي.ه آز,م'ه أ%ز\ماv: أ%حك%م\ت ف%ت\له وض.ف}ر.ه، بالراء والزاي
جيعاv، والراء أ%عرف، وهو م.أ}ز'وم¬. وال4ز\م': ضر\ب من الض_ف}ر وهو

الف%ت\ل. وأ%ز.م. أ%ز\ماv وأ%ز,م. أ%ز.ماv، كلها: تقب_ض.
وال%أ}ز,م': ال%ض1يق مثل ال%أ}ز,ل,؛ وأ%نشد ال4صمعي عن أ%ب

م.ه\د1ي_ة:
هذا طريق¬ ي.أ}ز,م' ال%آز,ما،

وع1ض.وات¬ ت.م\ش'ق الل�هاز,ما
ويروى ع.ص.وات، وهي جع ع.صاv. وت.م\ش'ق: تضر,ب. والأ}ز,م: كل© طريق

ضي>ق بي جبلي، وموضع ال%ر\ب, أ%يضاv م.أ}ز,م¬، ومنه سي الوضع الذي
بي ال%ش\ع.ر وع.ر.فة م.أ}ز,م.ي\ن. ال4صمعي: ال%أ}ز,م' ف س.ن.د

م.ض1يق¬ بي ج.م\ع� وع.ر.فة. وف حديث ابن عمر: إ,ذا كنت. بي ال%أ}ز,م.ي\ن
دون م1نÝ فإ,ن� هناك س.ر\ح.ة س'ر_ تت.ها سبعون نبي�اv. وف الديث:

إ,ن ح.ر_م\ت الدينة ح.راماv ما بي م.أ}ز,م.ي\ها؛ ال%أ}ز,م': ال%ض1يق'
ف البال حت ي.لت.ق1ي بعض'ها ببعض وي.ت_س3ع ما و.ر.اءه، واليم'

زائدة، وكأ%نه من ال4ز\م, الق�و�ة والشد�ة؛ وأ%نشد ل1ساعدة ابن جؤية
ال�ذ%ل:وم'قام'هن�، إ,ذا ح'ب,س\ن.، ب,م.أ}ز,م�

ض.ي\ق� أ%ل%ف_، وص.د�هن� ال4خش.ب'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده وم'قام1هن_، بالفض على الق%س.م ل4نه أ%قسم

بالب'د\ن الت ح'ب,س\ن ب,م.أ}ز,م� أ%ي ب.ض1يق، وأ%ل%ف_: م'ل}ت.ف�،
وال4خ\ش.ب': جبل، وال%أ}ز,م': م.ض1يق' الوادي ف ح'ز'ونة{. وم.آز,م'

ال4رض: م.ضاي,قها تل}ت.قي ويت_س3ع ما وراءها وما ق�د�امها. ومآز,م'
الف%ر\ج,: م.ضايقه، واحدها م.أ}ز,م. ومأ}ز,م' الق1تال: موضعه إ,ذا ضاق، وكذلك



م.أ}ز,م' الع.يش؛ هذه عن اللحيان، وكل© م.ض1يق م.أ}ز,م¬.
وال4ز\م': إ,غ}لق الباب. وأ%ز.م. الباب. أ%ز\ماv: أ%غ}ل%قه.

وال4ز\م': ال3مساك. أ%بو زيد: الز,م' الذي ض.م_ شفتيه. وال4ز\م': الصم\ت.
وال4ز\م': ترك' ال4كل وأ%صله من ذلك؛ وف الديث: أ%ن عمر قال للحرث ابن

ك%ل}دة وكان طبيب. الع.رب: ما الطYبe؟ فقال: هو ال4ز\م'، وهو أ%ن ل
تدخ1ل طعاماv على طعام، وفس_ره الناس' أ%نه ال1م\ي.ة� وال3مساك عن

الستكثار، وف النهاية: إ,مساك ال4س\نان بعضها على بعض. وال4ز\مة�: ال4كلة
الواحدة ف اليوم مر_ة كالو.ج\بة1. وف حديث الصلة أ%نه قال: أ%يeكم

ال�ت.كلYم؟ ف%أ%ز.م. القوم' أ%ي أ%مسكوا عن الكلم كما ي'مس3ك الصائم
عن الط�عام، قال: ومنه سيت ال1م\ي.ة� أ%ز\ماv، قال: والرواية الشهورة:

ف%أ%ر.م_ القوم، بالراء وتشديد اليم؛ ومنه حديث الس>واك: يستعمله عند
ت.غ.يeر الف%م,، من ال4ز\م,.
وأ%ز,ي¬: جبل بالبادية.

@أسم: أ�سام.ة�: من أ%ساء ال4سد، ل ي.ن\صر,ف. وأ�سامة:
اسم رجل من ذلك؛ فأ%ما قوله:

وكأ%ن>ي ف ف%ح\مة ابن ج.م1ي�
ف ن,قاب, ال�سامة1 الس>ر\داح,

فإ,نه زاد اللم كقوله:
ولقد ن.ه.يت'ك عن ب.نات ال4و\بر,

وأ%ما قوله:
ع.ي\ن' ب.كYي ل1س.امة% بن ل�ؤ.ي¼
ع.ل1ق%ت\ ساق. سامة% الع.ل�قه\

(* قوله «وأما قوله عي بكي إل» هذا البيت من قصيدة لعرابية ترثي با
أسامة ولا حكاية ذكرت ف مادة فوق فانظرها).

فإ,نه أ%راد بقوله ل1سامة% ل�سامة، فحذف المز. قال ابن السكيت: يقال
هذا أ�سامة�، وهو ال4سد'، وهو م.ع\ر,فة؛ قال زهي ي.م\دح ه.ر,م بن

س1نان:ول4ن\ث% أ%ش\ج.ع' من أ�سامة، إ,ذ
د'ع1ي.ت\ نز.ال,، ول�ج_ ف الذ©ع\ر,

وأ%ما السم فنذكره ف العتل9 ل4ن ال4لف زائدة. قال ابن بري: وأ%ما
أ%ساء� اسم امرأ%ة فمختل%ف فيها، فمنهم م.ن يعلها ف%علء والمزة فيها



أ%ص\ل، ومنهم م.ن يعل�ها ب.دلv من واو وأ%ص\ل�ها عندهم و.س\ماء، ومنهم
م.ن يعل هزتا قطعاv زائدة ويعلها جع. اسم سيت به الرأ%ة، قال:

vويقو�ي هذا الوجه قولم ف تصغيها س'م.ي_ة، ولو كانت المزة فيها أ%ص\ل
ل تذ%ف.

@أضم: ال4ض.م': ال1ق}د' والس.د' والغض.ب'، ويمع على أ%ض.مات{؛ قال
ابن بري: شاهده قول الشاعر:

وباك%ر.ا الص_ي\د. ب.د¼ وأ%ض.م\،
لن ي.ر\ج,عا أ%و ي.خ\ض1با ص.ي\داv ب,د.م\

وأ%ض1م. عليه، بالكسر، ي.أ}ض.م' أ%ض.ماv: غضب؛ وأ%نشد ابن بري:
ف�ر'ح¬ بال%ي\ر إ,ن} جاء4ه'م'،

وإ,ذا ما س'ئ1ل�وه أ%ض1م'وا
قال العجاج:

ورأ}س أ%ع\داء� شديد أ%ض.م'ه\
وف حديث ن.ج\ران 

(* قوله «وف حديث نران إل» عبارة النهاية: وف حديث
وفد نران وأضم عليها منه أخوه إل): وأ%ض1م. عليه أ%خوه ك�ر\ز' بن'
ع.ل}ق%م.ة حت أ%سلم. يقال: أ%ض1م. الرجل، بالكسر، ي.أ}ض.م' أ%ض.ماv إ,ذا

أ%ض\م.ر ح1ق}داv ل يستطيع أ%ن ي'م\ض1ي.ه؛ وف حديث آخر: ف%أ%ض1م'وا عليه.
وأ%ض1م. به أ%ض.ماv، فهو أ%ض1م¬: ع.ل1ق. به. وأ%ض1م. الفحل بالشeو_ل:

ع.ل1ق. با ي.ط}ر'دها وي.ع.ضeها وأ%ض1م الرجل بأ%هله كذلك. وإ,ض.م¬:
موضع؛ قال النابغة:

واح\ت.ل�ت الش_ر\ع. فال4ج\راع. من إ,ض.ما
:vوإ,ض.م¬، بكسر المزة: اسم جبل؛ قال الراجز يصف نارا

ن.ظ%ر\ت والع.ي\ن' م'بينة الت_ه.م\
إ,ل س.نا نار�، وق�ود'ها الر_ت.م\،

ش'ب_ت\ بأ%على عان,د.ي\ن من إ,ض.م\
قال ابن بري: وقد جاء غي مصروف، وأ%نشد بيت النابغة. وف بعض ال4حاديث

ذ1ك}ر إ,ض.م�، وهو بكسر المزة وفتح الضاد، اسم جبل، وقيل: موضع.
@أطم: ال�ط�م: ح1ص\ن¬ م.ب\ن,يÒ بجارة، وقيل: هو كل بيت م'ر.ب_ع

م'س.ط�ح، وقيل: ال�ط}م مثل الج�م، يفف ويثق�ل، والمع القليل� آطام¬



وآجام¬؛ قال ال4عشى:
فإ,م_ا أ%ت.ت\ آطام. ج.و¼ وأ%هل%ه،

أ�ن,يخ.ت فأ%لق%ت\ ر.ح\ل%ها ب,ف1نائكا
والكثي أ�ط�وم¬، وهي ح'صون ل4هل الدينة؛ قال أ%و\س بن م.غ\راء

السعدي:ب.ث� ال�نود. لم ف ال4رض ي.ق}ت'ل�هم،
ما بي ب'ص\رى إ,ل آطام, ن.ج\رانا

والواحدة أ%ط%مة مثل أ%ك%م.ة؛ وباليمن ح1ص\ن ي'عرف بأ�ط�م ال4ض\بط1،
وهو ال4ض\بط بن ق�ر.ي\ع بن عوف ابن سعد بن زيد م.ناة، كان أ%غار على أ%ه\ل

ص.ن\عاء وب.ن.ى با أ�ط�ماv وقال:
وش.ف%ي\ت' ن.ف}س3ي، من ذو,ي ي.م.ن�،

بالط�ع\ن, ف الل�ب_ات والضرب,
ق%ت_لتهم\ وأ%ب.ح\ت' ب.ل}د.ت.هم،

وأ%ق%م\ت' ح.و\لv كام1لv أ%س\ب
وب.ن.ي\ت' أ�ط}ماv ف بلدهم،
ل�ث%ب>ت الت_ق}ه,ي. بالغ.ص\ب,

ابن سيده وغيه: ال�ط}م ح1ص\ن م.ب\ن,يÒ. ابن ال4عراب: ال�ط�وم
الق�صور. وف حديث بلل: أ%نه كان يؤذYن على أ�ط}م�؛ ال�ط}م، بالضم: بناء

مرتفع، وجعه آطام. وف الديث: حت ت.وار.ت\ بآطام, الدينة يعن
بأ%بنيتها الرتفعة كال�صون. ابن ب'ز'ر\ج: أ%ط%م\ت على الب.ي\ت أ%ط}ماv أ%ي

أ%ر\خ.ي\ت س'تور.ه. والت_أ}ط1يم'
ف ال%و\د.ج: أ%ن ي'س.ت_ر بثياب، يقال: أ%ط�م\ته ت.أ}ط1يماv؛ وأ%نشد:

تدخل ج.و\ز. ال%و\د.ج, ال�ؤ.ط�م,
وأ%ز.م. بيده وأ%ط%م.

إ,ذا عض_ عليها. وأ%ط%م\ت أ�طوماv إ,ذا سكت�. أ%بو عمرو: الت_أ%ط©م
سكوت الرجل على ما ف نفسه. وأ%ط%م\ت' البئر أ%ط}ماv: ض.ي_ق}ت فاها.

وتأ%ط©م'
الليل: ظ�ل}مته وأ%ط1م. أ%ط%ماv: غض1ب. وت.أ%ط�م فلن تأ%ط©ماv إ,ذا

:vغض1ب. وفلن يتأ%ط�م على فلن: مثل ي.ت.أ%ج_م. وأ%ط1م. أ%ط%ما
انضم_.وال�طام' وال3طام': حص\ر الب.عي والرج'ل، وهو أ%ن ل ي.ب'ول ول

ي.ب\ع.ر من داء�، وقد أ%ط1م. أ%ط%ماv وأ�ط1م. أ%ط}ماv وأ�ط1م.



،vط1م أ%ط}ما�عليه. ويقال للرجل إ,ذا ع.س'ر عليه ب'روز' غائط1ه: قد أ
وأ}ت'ط1م. أئت1طاماv. ويقال: أ%صابه أ�طام¬ وإ,طام¬ إ,ذا احتبس ب.ط}ن'ه.

وبعي م.أ}ط�وم¬ وقد أ�ط1م. إ,ذا ل ي.ب'ل من داء� يكون به. الوهري:
ال�طام'، بالضم، احتباس البول، تقول منه: أ�ؤ\ت'ط1م. على الرجل؛ وأ%نشد ابن

بري:
ت.م\شي من الت_ح\ف1يل, م.ش\ي. ال�ؤ\ت.ط1م\

قال: وقال عبد الواحد الت_أ%ط©م امتناع الن_ج\و,، قال: وقال أ%بو
عمرو ال�ؤ.ط�م الكسر بالتراب؛ وأ%نشد لعياض بن در_ة:

إ,ذا س.م1عت\ أ%ص\وات لgم� من ال%ل،
ب.ك%ت\ ج.ز.عاv من تت ق%ب� م'ؤ.ط�م,

وال4ط1يمة�: م.و\ق1د' النار، وجعها أ%طائم؛ قال ال4ف}و.ه' ال4و\دي�:
ف م.و\ط1ن� ذ%ر,ب, الش_با، فكأ%ن_ما

فيه الر>جال� على ال4طائ1م والل�ظى
شر: ال4ط1يمة� توثق المام بالفراسي. ابن شيل: ال4تeون وال4طيمة

الداستورن 
(* قوله «شر الطيمة إل قوله الداستورن» مثله ف التهذيب ال

أن لفظ توثق المام منقوط ف التهذيب هكذا وف الصل من غي نقط، وقوله
الداستورن هو ف الصل هكذا وف التهذيب الداشوزن). وال4ط�وم: سكة ف

البحر يقال لا ال%ل1ص.ة� والز_ال1خ.ة. وال4ط�وم': السeل%ح\فاة
البحري�ة، وف الكم: س'ل%ح\فاة ب.ح\ري�ة غليظة الل}د ف الب.ح\ر ي'ش.ب_ه با

ج,ل}د البعي ال4م\ل%س، وت'ت_خذ منها الفاف للج.م�الي وت'خ\ص.ف' با
الن>عال؛ قال الشم_اخ 

(* هذا البيت لكعب بن زهي ل للشماخ، وف
القصيدة: بضاحية التني بدل بضاحية البيداء):

وج,ل}د'ها من أ%ط�وم� ما ي'ؤ.ي>سه'
�ط1ل}ح¬، بضاح1ية الب.ي\داء، م.ه\ز'ول

وقيل: ال4ط�وم الق�ن\ف�ذ�. وال4ط�وم: الب.ق%رة�، قيل: إ,نا س'م>يت
بذلك على الت_ش\بيه بالس_م.كة لغ1ل%ظ ج,ل}دها؛ وأ%نشد الفارسي:

كأ%ط�وم� ف%ق%د.ت\ ب'ر\غ�ز.ها،
أ%ع\قب.ت\ها الغ'ب\س' منها ن.د.ما



غ%ف%ل%ت\ ث أ%ت.ت\ ت.ط}ل�ب'ه،
فإ,ذا هي ب,ع1ظام و.د.ما

وف قصيدة كعب بن ز'ه.ي يدح سيد.نا رسول% ال، صلى ال عليه وسلم:
وج,ل}د'ها من أ%ط�وم ل ي'ؤ.ي>س'ه'

قال ابن ال4ثي: ال4ط�وم' الز_رافة� ي.ص1ف' ج,ل}دها بالق�و_ة
وال%لس.ة1، ل ي'ؤ.ي>سه: ل ي'ؤ.ثYر فيه.

وال4ط1يم': شح\م ول%ح\م ي'ط}بخ ف ق1د\ر� س'د_ ف%م'ها. الفراء:
الس>ن_و\ر' ي.ت.أ%ط�م' وي.ت.ح.د_م للص_و\ت الذي ف ص.د\ره. وت.أ%ط�م

�الس_ي\ل
إ,ذا ارتفعت ف و.ج\هه ط%ح.مات¬ كال4م\واج ث يكس_ر بعضها على بعض؛

قال رؤبة:
إ,ذا ار\ت.م.ى ف و.أ}د1ه ت.أ%ط©م'ه\

و.أ}د'ه: ص.و\ت'ه.
@أكم: ال4ك%م.ة�: معروفة، والمع أ%ك%مات¬ وأ%ك%م¬، وجع ال4ك%م,

إ,كام¬ مثل ج.ب.ل� وج,بال�، وجع ال3كام, أ�ك�م مثل كتاب� وك�ت'ب�، وجع
ال�ك�م آكام¬ مثل ع'ن'ق� وأ%ع\ناق�، كما تقد�م ف جع ت.م\رة. قال: يقال
أ%كمة وأ%ك%م مثل ث%م.رة وث%م.ر، وجع أ%ك%م.ة{ أ�ك�م كخ.ش.ب.ة وخ'ش'ب�،

وإ,كام كر.ح.بة{ ور,حاب، ويوز أ%ن يكون آكام كج.ب.ل وأ%ج\بال�، غيه:
ال4ك%م.ة� ت.لê من الق�ف> وهو ح.جر واحد. ابن سيده ال4ك%م.ة الق�فe من

eحجارة واحدة، وقيل: هو دون البال، وقيل: هو الوضع الذي هو أ%شد
ارتفاعاv م_ا ح.و\ل%ه وهو غليظ ل يبلغ أ%ن يكون ح.ج.راv، والمع أ%ك%م¬

وأ�ك�م¬ وأ�ك}م¬ وإ,كام¬ وآكام¬ وآك�م¬ كأ%ف}ل�س�؛ ال4خية عن ابن جن. ابن
شيل: ال4ك%م.ة� ق�فÒ غي أ%ن ال4ك%مة% أ%ط}ول ف السماء وأ%عظم.

ويقال: ال4ك%م' أ%ش\راف¬ ف ال4رض كالر_واب. ويقال: هو ما اجتمع من
�ال1جارة ف مكان{ واحد، ف%ر'ب_ما غ%ل�ظ% وربا ل ي.غ\ل�ظ. ويقال: ال4ك%م.ة

ما ارت.ف%ع. عن الق�ف> م'ل%م\ل%م¬ م'ص.ع_د¬ ف السماء كثي الجارة.
وروى ابن هانئ عن ز.ي\د بن ك%ث}وة أ%نه قال: من أ%مثالم: ح.ب.س\ت'مون

وو.راء ال4ك%م.ة1 ما و.راءها؛ قال%ت\ها امرأ%ة كانت واع.د.ت\ ت.ب.عاv لا
أ%ن تأ}ت1ي.ه' وراء ال4ك%مة إ,ذا ج.ن_ ر'ؤ\ي¬ ر'ؤ\ياv، ف%ب.ي\نا هي

م'ع1يةD ف م.ه\ن.ة أ%ه\ل1ها إ,ذ ن.س_ها ش.و\ق¬ إ,ل م.و\ع1دها وطال



عليها ال�ك}ث وض.ج,رت 
(* قوله «وضجرت» ف التهذيب: وصخبت).، فخرج منها الذي
كانت ل تريد إ,ظ}هار.ه وقالت: ح.ب.س\ت'مون وو.راء ال4ك%مة ما و.راءها

يقال ذلك عند ال�ز\ء بكل م.ن\ أ%خب عن نفسه ساق1طاv م.ا ل يريد
إ,ظ}هار.ه.

واس\ت.أ}ك%م الوضع': صار أ%ك%ماv؛ قال أ%بو نيلة:
بي الن_ق%ا وال4ك%م ال�س\ت.أ}ك1م,

وف حديث الس\ت1س\قاء: على ال3كام, والظYراب, وم.نابت1 الشج.ر,؛
ال3كام': جع أ%ك%مة وهي الراب,ي.ة.

وال%أ}ك%م.ة�: الع.ج,يزة�. وال%أ}ك%مان وال%أ}ك%م.تان: الل�ح\م.تان
اللتان على ر'ؤوس الو.ر,ك%ي\ن، وقيل: ها ب.خ.ص.تان م'ش\ر,فتان على

ال%ر\ق%ف%ت.ي\ن,، وها ر'ؤوس أ%عال الو.ر,ك%ي\ن عن يي وشال، وقيل: ها
ل%ح\متان و.ص.ل%تا ما بي الع.ج'ز وال%ت\ن.ي\ن، والمع ال%آك1م'؛ قال:

إ,ذا ض.ر.ب.ت\ها الر>يح ف ال1ر\ط1 أ%ش\ر.ف%ت\
م.آك1م'ها، والزeل© ف الر>يح, ت'ف}ض.ح'

وقد ي'ف}ر.د فيقال م.أ}ك%م¬ وم.أ}ك1م¬ وم.أ}ك%م.ةD وم.أ}ك1م.ةD؛ قال:
أ%ر.غ}ت به ف%ر\جاv أ%ضاع.ت\ه ف الو.غى،
ف%خ.ل�ى الق�ص.ي\رى بي خ.ص\ر وم.أ}ك%م,

وحكى اللحيان: إ,نه لع.ظيم'
ال%آك1م, كأنم جعلوا كل جزء منه م.أ}ك%ماv. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ذا

ص.ل�ى أ%حد'كم فل ي.ج\عل ي.د.ه' على م.أ}ك%مت.ي\ه؛ قال ابن ال4ثي:
ها ل%ح\متان ف أ%صل الو.ر,ك%ي\ن، وقيل: بي الع.ج'ز وال%ت\ن.ي\ن، قال:
وتفتح كاف�ها وتك}س.ر؛ ومنه حديث ال�غ1ية: أ%ح\م.ر ال%أ}ك%م.ة1؛ قال
ابن ال4ثي: ل يرد ح'م\رة ذلك الوضع بعينه، وإ,نا أ%راد ح'م\ر.ة ما

تتها من س.ف1ل%ته، وهو ما ي'س.بe به ف%ك%ن.ى عنها با؛ ومثله قولم ف
الس_ب>: يا ابن ح.م\راء الع1ج.ان1 وم.ر\أ%ة م'ؤ.كYم.ةD: عظيمة

ال%أ}ك1م.ت.ي\ن.
وأ�ك1م.ت1 ال4رض': أ�ك1ل% جيع' ما فيها. وإ,�كام¬: جبل بالشام؛ وروي

بيت امرئ القيس:
بي حام1ر� * وبي إ,كام



(* قوله «بي حامر» عبارة ياقوت معجمه بعد أن ذكر أن حامراv عد�ة
مواضع: وحامراv أيضاv واد ف رمال بن سعد، وحامر أيضاv موضع ف ديار غطفان،

ول أدري أيهما أراد امرؤ القيس بقوله:
أحار ترى برقاv أريك وميضه * كلمع اليدين ف حب� مكلل

قعدت له وصحبت بي حامر * وبي إكام بعدما متأمل
وقال عند التكلم على إكام بكسر المزة موضع الشام، وأنشد البيت الثان.

ويروى أيضاv: بي ضارج� وبي الع'ذيب بدل بي حامر وبي إكام.
@أل: ال4ل%م': الوج.ع'، والمع آلم¬. وقد أ%ل1م. الرجل� ي.أ}ل%م'

أ%ل%ماv، فهو أ%ل1م¬. وي'ج\م.ع' ال4ل%م' آلماv، وت.أ%ل�م وآل%م\ت'ه.
وال4ل1يم': ال�ؤل1م'3 ال�وج,ع' مثل الس_م1يع بعن ال�س\م1ع؛ وأ%نشد ابن

بري لذي الرمة:
ي.ص'كe خ'د'ود.ها وه.ج¬ أ%ل1يم'

والع.ذاب ال4ل1يم': الذي ي.ب\لغ إ,ياع'ه' غاية البلوغ، وإ,ذا قلت
ع.ذاب أ%ل1يم¬ فهو بعن م'ؤل1م، قال: ومثله رجل وج,ع. وضر\ب و.ج,ع أ%ي

م'وج,ع. وت.أ%ل�م فلن من فلن إ,ذا ت.ش.ك�ى وت.و.ج_ع منه. والت_أ%ل©م:
الت_وجeع. وال3يلم': ال3ياع'. وأ%ل1م. ب.طن.ه: من باب س.ف1ه رأ}ي.ه.
الكسائي: يقال أ%ل1م\ت بطن.ك ور.ش1د\ت أ%م\ر.ك أ%ي أ%ل1م. ب.طن'ك

ور.ش1د. أ%م\ر'ك، وانت1صاب قوله ب.ط}ن.ك عند الكسائي على التفسي، وهو معرفة،
وال�ف%سرات ن.كرت كقولك ق%ر,ر\ت به ع.ي\ناv وض1ق}ت'

به ذ%ر\عاv، وذلك مذكور عند قوله عز وجل: إ,ل� م.ن س.ف1ه. ن.ف}س.ه،
قال: ووجه الكلم أ%ل1م. ب.ط}ن'ه ي.أ}ل%م أ%ل%ماv، وهو لزم ف%ح'و>ل

ف1ع\ل�ه إ,ل صاحب الب.ط}ن، وخ.ر.ج م'ف%س�راv ف قوله أ%ل1م\ت. ب.ط}ن.ك.
وال4ي\ل%م.ة�: ال4ل�. ويقال: ما أ%خذ أ%ي\لمةv ول أ%لاv، وهو

الوج.ع. وقال ابن ال4عراب: ما سعت له أ%ي\لمةv أ%4ي ص.و\تاv. وقال شر عنه:
vول أ%ل%ما vما و.ج.د\ت أ%يلمة

أ%ي و.ج.عاv. وقال أ%بو عمرو: ال4ي\لمة� ال%ركة؛ وأ%نشد:
فما سعت بعد تلك الن_أ%م.ه\
منها ول م1ن\ه'، هناك، أ%ي\لمه\

قال ال4زهري: وقال شر تقول العرب أ%ما وال ل�ب,يت.ن_ك على
أ%ي\ل%م.ة{، ول4د.ع.ن_ ن.و\م.ك ت.و\ثاباv، ول�ثئ1د.ن� م.ب\ر.ك%ك،



ول�د\خ1لن_ ص.د\رك غم_ة: كل©ه ف إ,د\خال الشق�ة عليه والشد_ة.
وأ%ل�ومة�: موضع؛ قال ص.خ\ر الغي�:

الق%ائد ال%ي\ل% من أ%لوم.ة% أ%و
من ب.ط}ن واد{، كأ%نا العج.د'

(* قوله «قال صخر الغي�» أنشده ف ياقوت هكذا:
هم جلبوا اليل من ألومة أو * من بطن عمق كأنا البجد

جع باد وهو كساء مطط اه. وتقدم للمؤلف ف مادة عجد بغي هذه
اللفاط).وف التهذيب:

وي.ج\ل�ب'وا ال%ي\ل% من أ%ل�وم.ة% أ%و\
من ب.ط}ن, ع.م\ق�، كأ%ن_ها الب'ج'د'

@أمم: المe، بالفتح: الق%ص\د. أ%م_ه' ي.ؤ'مeه أ%م�اv إ,ذا ق%ص.د.ه؛
وأ%م_مه' وأ}ت.م_ه' وت.أ%م_م.ه' وي.نم_ه وت.ي.م_م.ه'، ال4خياتان

على الب.دل؛ قال:
فلم أ%ن\ك�ل} ول أ%ج\ب'ن\، ولكن\

ي.م.م\ت' با أ%با ص.خ\ر, بن. ع.مرو
وي.م_م\ت'ه: ق%ص.د\ته؛ قال رؤبة:
أ%ز\ه.ر ل ي'ول%د\ بن.ج\م الشeح>،

م'ي.م_م الب.ي\ت ك%ر,ي الس>ن\ح,
(* قوله «أزهر إل» تقدم ف مادة سنح على غي هذا الوجه).
وت.ي.م_م\ت'ه': ق%ص.د\ته. وف حديث ابن عمر: م.ن كانت ف%ت\ر.ت'ه' إ,ل

س'ن_ة{ ف%ل4م¼ ما هو أ%ي ق%ص\د1 الطريق ال�س\تقيم. يقال: أ%م_ه
eوتأ%م_م.ه' وت.ي.م_م.ه. قال: ويتمل أ%ن يكون ال4م ،vه أ%م�اeي.ؤم

أ�ق1يم م.قام ال%أ}م'وم أ%ي هو على طريق ينبغي أ%ن ي'ق}صد، وإ,ن كانت
الرواية بضم المزة، فإ,نه يرجع إ,ل أ%صله 

(* قوله «إل أصله إل» هكذا ف
الصل وبعض نسخ النهاية وف بعضها إل ما هو بعناه باسقاط لفظ أصله). ما هو

بعناه؛ ومنه الديث: كانوا ي.ت.أ%م_م'ون ش1رار. ث1مار,هم ف الصد.قة
أ%ي ي.ت.ع.م_دون وي.ق}ص1دون، ويروى ي.ت.ي.م_مون، وهو بعناه؛ ومنه حديث
كعب بن مالك: وان\ط%ل%ق}ت أ%ت.أ%م_م' رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

وف حديث كعب بن مالك: فت.يم_مت با الت_نeور أ%ي ق%ص.دت. وف حديث كعب



بن مالك: ث ي'ؤم.ر' بأ%م> الباب على أ%ه\ل,
النار فل يرج منهم غ%مÒ أ%بداv أ%ي ي'ق}ص.د إ,ليه ف%ي'س.دe عليهم.

وت.ي.م_م\ت الص_عيد للصلة، وأ%صل�ه الت_ع.مeد والت_و.خ>ي، من قولم
ت.ي.م_م\ت'ك وت.أ%م_م\ت'ك. قال ابن السكيت: قوله: ف%ت.ي.م_م'وا

صع1يداv طي>باv، أ%ي اق}ص1دوا لص.ع1يد طي>ب، ث ك%ث�ر استعمال�هم لذه
الكل1مة حت صار الت_ي.مeم اساv عل%ماv ل1م.س\ح الو.ج\ه والي.د.ي\ن

بالتeراب. ابن سيده:والت_ي.مeم الت_و.ضeؤ بالتeراب على الب.دل، وأ%ص\له من
ال4ول ل4نه يقص1د التeراب في.ت.م.س_ح' به. ابن السكيت: يقال
أ%م.م\ت'ه أ%مìا وت.ي.م_مته ت.ي.مeماv وت.ي.م_م\ت'ه ي.مام.ةv، قال: ول يعرف

ال4صمعي أ%م_م\ت'ه، بالتشديد، قال: ويقال أ%م.م\ت'ه وأ%م_م\ت'ه
وت.أ%م_م\ت'ه وت.ي.م_م\ت'ه بعن واحد أ%ي ت.و.خ_ي\ت'ه وق%ص.د\ته. قال:

والت_ي.مeم' بالص_ع1يد مأ}خ'وذ من هذا، وصار التيمم عند ع.وام� الناس
الت_م.سeح بالتراب، وال4صل� فيه الق%ص\د والت_و.خ>ي؛ قال ال4عشى:

ت.ي.م_م\ت' ق%ي\ساv وكم د'ون.ه،
من ال4رض، من م.ه\م.ه{ ذي شز.ن}

وقال اللحيان: يقال أ%مeو وي.مeوا بعن واحد، ث ذك%ر سائر اللغات.
وي.م_م\ت'

ال%ر,يض. ف%ت.ي.م_م للصلة؛ وذكر الوهري أ%كثر ذلك ف ترجة يم
بالياء. وي.م_م\ت'ه ب,ر'م\حي ت.ي\م1يماv أ%ي ت.و.خ_ي\ت'ه وق%ص.د\ته دون م.ن

سواه؛ قال عامر بن مالك م'لع1ب ال4س1ن_ة:
ي.م_م\ت'ه الرeم\ح ص.د\راv ث قلت له:
ه.ذ1ي ال�ر'وءة� ل ل1ع\ب الز_حال1يق,

وقال ابن بري ف ترجة ي.مم: والي.مامة الق%ص\د؛ قال الر_ار:
إ,ذا خ.ف_ ماء� ال�ز\ن عنها، ت.ي.م_م.ت\

ي.مام.ت.ها، أ%ي_ الع1داد1 ت.ر'وم'
وج.م.لD م1ئمÒ: د.ل1يلD هاد{، وناقة م1ئ%م_ةD كذلك، وكل©ه من الق%ص\د

ل4ن الد_ليل% الادي قاصد¬.
وال3م_ة�: الالة�، وال3م_ة وال�م_ة�: الش>رعة والد>ين. وف

التنزيل العزيز: إ,ن_ا وج.د\نا آباء4نا على أ�م_ة{؛ قاله اللحيان، وروي
عن ماهد وعمر بن عبد العزيز: على إ,م_ة{. قال الفراء: قرئ إ,ن_ا



و.ج.د\نا آباء4نا على أ�م_ة{، وهي مثل السeن_ة، وقرئ على إ,م_ة{، وهي
vأيضا �الطريقة من أ%م.م\ت. يقال: ما أ%حسن إ,م_ت.ه'، قال: وال3م_ة

الن_ع1يم' وال�لك؛ وأ%نشد لعدي� بن زيد:
ث، ب.ع\د. الف%لح وال�لك وال3م\ــــم.ة1، وار.ت\ه'م' هناك الق�بور'

قال: أ%راد إ,مام.ة ال�لك ون.ع1يمه. وال�م_ة� وال3م_ة�: الد_ين'.
قال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: كان الناس' أ�م_ةv واحدةv فبع.ث ال�
الن_ب,ي>ي م'ب.ش>رين وم'ن\ذ1رين، أي كانوا على دين� واحد. قال أ%بو

vف9ارا�إ,سحق: وقال بعضهم ف معن الية: كان الناس فيما بي آدم ونوح ك
فبع.ث ال النبي>ي ي'ب.ش>رون من أ%طاع بالنة وي'3ن\ذ1رون من ع.صى

بالنار. وقال آخرون: كان جيع م.ن مع نوح ف السفينة مؤمناv ث تفر_قوا من
بعد عن ك�فر فبعث ال النبي>ي. وقال آخرون: الناس'

كانوا ك�ف9اراv فبعث ال إبراهيم والن_بي>ي من بعده1. قال أ%بو
منصور 

(* قوله «قال أبو منصور إل» هكذا ف الصل، ولعله قال أبو منصور: المة
فيما فسروا إل): فيما فس_روا يقع على الك�ف�ار وعلى الؤمني.

وال�م_ة�: الطريقة والدين. يقال: فلن ل أ�م_ة% له أ%ي ل د1ين.
له ول ن,ح\لة له؛ قال الشاعر:
وه.ل} ي.س\ت.وي ذو أ�م_ة{ وك%ف�ور'؟

وقوله تعال: ك�ن\ت'م\ خي أ�م_ة{؛ قال ال4خفش: يريد أ%ه\ل أ�م�ة{ أ%ي
خي أ%ه\ل, دين�؛ وأ%نشد للنابغة:
،vح.ل%ف}ت' فلم أ%ت\ر'ك\ ل1ن.ف}س3ك ر,يبة
وهل يأ}ث%م.ن\ ذو أ�م_ة{ وهو طائع'؟

وال3م_ة�: لغة ف ال�م_ة1، وهي الطريقة والدين'. وال3م_ة:
الن>ع\مة؛ قال ال4عشى:

ولقد ج.ر.ر\ت' لك الغ1ن ذا فاق%ة{،
وأ%صاب غ%ز\و'ك إ,م_ةv فأ%زال%ها

�وال3م_ة�: ال%ي\ئة؛ عن اللحيان. وال3م_ة� أ%يضاv: الال
والشأ}ن. وقال ابن ال4عراب: ال3م_ة� غ%ضارة� الع.يش والنع\مة�؛ وبه

فسر قول عبد ال بن الزبي، رضي ال عنه:
فهل} لك�م' فيك�م\، وأ%ن\ت'م بإ,م_ة{



�عليكم ع.طاء� ال4م\ن,، م.و\ط1ئ�كم س.ه\ل
وال3م_ة�، بالكسر: الع.ي\ش' الر_خ1يe؛ يقال: هو ف إ,م_ة{ من

الع.ي\ش وآم.ة{ أ%ي ف خ1ص\ب�. قال شر: وآم.ة، بتخفيف اليم: ع.ي\ب؛
وأ%نشد:م.ه\لv، أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن. م.ه\ـ

ـلv إ,ن� فيما قلت. آم.ه\
ويقال: ما أ%م�ي وأ%مeه وما ش.ك}لي وش.كله أ%ي ما أ%م\ري وأ%م\ره

لب'ع\ده من فل1م. ي.تعر_ض ل؟ ومنه قول الشاعر:
فما إ,م>ي وإمe الو.ح\ش, ل%م_ا
ت.ف%ر_ع. ف ذ�ؤاب.ت1ي. ال�شيب'

يقول: ما أ%نا وط%ل%ب الو.ح\ش بعدما ك%ب,ر\ت، وذكر ال3م> ح.ش\و ف
البيت؛ قال ابن بري: ورواه بعضهم وما أ%م>ي وأ%مe الو.ح\ش، بفتح المزة،

وال4مe: الق%ص\د. وقال ابن ب'ز'ر\ج: قالوا ما أ%مeك وأ%م� ذات ع1ر\ق
أ%ي أ%ي\هات. منك ذات' ع1ر\ق. وال4مe: الع.ل%م الذي ي.ت\ب.ع'ه ال%ي\ش.

.�ابن سيده: وال3م_ة وال�م_ة السeن_ة
وت.أ%م_م به وأ}ت.م_: جعله أ%م_ةv. وأ%م_ القوم. وأ%م_ بم:

تقد_مهم، وهي ال3مامة�. وال3مام': كل من ائت.م_ به قوم¬ كانوا على الصراط
الستقيم أ%و كانوا ضالYي. ابن ال4عراب ف قوله عز وجل: ي.و\م.

ن.د\ع'و كل� أ�ناس� بإ,مام1ه\م، قالت طائفة: بكتابم، وقال آخرون: بن.بي�هم
�وش.ر\عهم، وقيل: بكتابه الذي أ%حصى فيه ع.م.له. وسيد'نا رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، إ,مام' أ�م_ت1ه، وعليهم جيعاv الئتمام,�
بس'ن_ته الت م.ضى عليها. ورئيس القوم: أ%م>هم.

ابن سيده: وال3مام' ما ائ}ت'م_ به من رئيس� وغي,ه، والمع أ%ئ1م_ة.
وف التنزيل العزيز: فقات1لوا أ%ئ1م_ة% الك�ف}ر، أ%ي قات1لوا رؤساء4

الك�ف}ر وقاد.ت.هم الذين ض'ع.فاؤهم ت.ب.ع¬ لم. ال4زهري: أ%كثر الق�راء
ق%ر.ؤوا أ%ي,م_ة الك�ف}ر,، بمزة واحدة، وقرأ% بعضهم أ%ئم_ة%، بمزيت،

vقال: وكل ذلك جائز. قال ابن سيده: وكذلك قوله تعال: وج.عل}ناهم أ%ي,م_ة
ي.د\عون إ,ل النار,، أ%ي م.ن ت.ب,ع.هم فهو ف النار يوم القيامة، ق�لبت
المزة ياء لث1ق%لها ل4نا حرف س.ف�ل ف ال%ل}ق وب.ع'د عن الروف

وح.ص.ل طر.فاv فكان النeط}ق به تك%ل©فاv، فإ,ذا ك�ر,هت المزة الواحدة،
ف%ه'م\ باس\ت1ك}راه الثYن\ت.ي\ن ور.ف}ض1هما لس1ي_ما إ,ذا كانتا



م'ص\ط%ح1بتي غي مفر_قتي فاءé وعيناv أ%و عيناv ولماv أ%حرى، فلهذا ل يأ}ت
ف الكلم لفظةD توالت\ فيها ه.م\زتان أ%صلv البت_ة؛ فأ%ما ما حكاه أ%بو

زيد من قولم د.ريئة ود.رائئD وخ.طيئة وخ.طائي¬ فشاذê ل ي'قاس عليه،
وليست المزتان أ%ص\ل%ي بل ال�ول منهما زائدة، وكذلك قراءة أ%هل

الكوفة أ%ئم_ة، بمزتي، شاذ ل يقاس عليه؛ الوهري: ال3مام'
الذي ي'ق}ت.دى به وجعه أ%ي,م_ة، وأ%صله أ%أ}م1م.ة، على أ%ف}ع1لة، مثل
إ,ناء وآن,ية{ وإ,ل%ه وآل1هة{، فأ�دغمت اليم فن'ق1ل%ت حركت'ها إل ما

ق%ب\ل%ها، فلما ح.ر\�كوها بالكسر جعلوها ياء، وقرئ أ%ي,م_ة الك�ف}ر؛ قال
ال4خفش: ج'علت المزة ياء، وقرئ أ%ي,م_ة الك�ف}ر؛ قال ال4خفش: ج'علت
المزة ياء ل4نا ف موضع ك%س\ر وما قبلها مفتوح فلم ي.هم1ز'وا لجتماع

المزتي، قال: ومن كان ر.أ}يه جع المزتي ه%ز، قال: وتصغيها
أ�و.ي\مة، لا تر�كت المزة بالفتحة قلبها واواv، وقال الازن أ�ي.ي\م.ة ول

يقل1ب، وإ,مام' كلY شيء: ق%ي>م'ه' وال�ص\ل1ح له، والقرآن� إ,مام'
ال�سلمي، وس.يد'نا ممد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، إ,مام ال4ئ1م_ة،

والليفة إمام الر_ع1ي_ة1، وإ,مام'
vمن هذا أ%ي أ%حسن إمامة eمن هذا وأ%و.م Òن\د قائدهم. وهذا أ%ي.م�ال

منه، ق%ل%بوها إ,ل الياء مر_ة وإ,ل الواو أ�خرى ك%راه1ية التقاء
المزتي. وقال أ%بو إ,سحق: إ,ذا فض_لنا رج'لv ف ال3مامة1 قلنا: هذا

أ%و.مe من هذا، وبعضهم يقول: هذا أ%ي.مe من هذا، قال: وال4صل ف أ%ئم_ة
أ%أ}م1م.ة ل4نه جع إ,مام� مثل م1ثال وأ%م\ث1لة ولكن_ ال1يم.ي\ن ل�ا

اجتمعتا أ�دغمت ال�ول ف الثانية وأ�لقيت حركتها على المزة، فقيل
eأ%ئ1م_ة، فأ%بدلت العرب من المزة الكسورة الياء، قال: ومن قال هذا أ%ي.م

من هذا، جعل هذه المزة كل�ما تركت أ%بدل منها ياء، والذي قال فلن
vفلم يكنه أ%ن يبدل منها أ%لفا ،eها أ%أ%م�أ%و.مe من هذا كان عنده أ%صل

لجتماع الساكني فجعلها واواv مفتوحة، كما قال ف جع آد.م أ%وادم، قال:
وهذا هو القياس، قال: والذي ج.ع.لها ياء قال قد صارت الياء� ف أ%ي,م_ة
بدلv لزماv، وهذا مذهب ال4خفش، وال4ول مذهب الازن، قال:وأ%ظنه

أ%ق}ي.س الذه.بي، فأ%ما أ%ئم_ة باجتماع المزتي فإ,نا ي'ح\كى عن أ%ب
إ,سحق، فإ,نه كان ي'جيز اجتماع.هما، قال: ول أ%قول إ,نا غي جائزة، قال:

والذي ب.د.أ}نا به هو الختيار. ويقال: إ,مام'نا هذا ح.س.ن ال3م_ة أ%ي



ح.س.ن الق1يام بإ,مامته إ,ذا صل�ى بنا.
وأ%م.م\ت' القوم. ف الص_لة إ,مامةv. وأ}ت9 به أ%ي اق}ت.د.ى به.

وال3مام': ال1ثال�؛ قال النابغة:
أ%بوه ق%ب\ل%ه، وأ%بو أ%ب,يه،

ب.ن.و\ا م.ج\د. الي.اة على إ,مام,
وإ,مام' الغ'لم ف ال%ك}ت.ب: ما ي.تعل�م كل� يوم. وإ,مام'

ال1ثال: ما ام\ت'ث1ل%
عليه. وال3مام': ال%ي\ط� الذي ي'م.دe على البناء في'ب\ن.ي عليه

وي'س.و_ى عليه ساف' البناء، وهو من ذلك؛ قال:
وخ.ل�ق}ت'ه، حت إ,ذا ت� واس\ت.وى
ك%م'خ_ة1 ساق� أ%و ك%م.ت\ن, إ,مام,

أ%ي كهذا ال%ي\ط ال%م\دود على الب,ناء ف الم>لس, والس\ت1واء؛ يصف
س.ه\ماv؛ يدل على ذلك قوله:
،�ق%ر.ن\ت' ب,ح.ق}و.ي\ه ث%لثاv فلم ي.ز,غ

عن الق%ص\د1، حت ب'ص>ر.ت\ ب,د1مام,
وف الصحاح: ال3مام' خشبة البن_اء ي'س.و>ي عليها الب,ناء. وإ,مام'
الق1بلة1: ت1ل}قاؤها. والادي: إمام' ال3بل، وإ,ن كان وراءها ل4نه
الادي لا. وال3مام': الطريق'. وقوله عز وجل: وإ,ن_هما ل%ب,إ,مام�

م'بي�، أ%ي ل%ب,طريق ي'ؤ.مe أ%ي ي'ق}ص.د ف%ي'ت.م.ي_ز، يعن قوم. لوط
وأ%صحاب. ال4يكة1. وال3مام': الصeق}ع' من الطريق وال4رض. وقال الفراء:

وإ,نما ل%ب,إ,مام� م'بي، يقول: ف ط%ريق لم ي.م'رeون عليها ف أ%س\فار,هم
ف%جعل الط�ريق. إ,ماماv ل4نه ي'ؤم وي'ت_ب.ع.

وال4مام': بعن الق�د�ام. وفلن ي.ؤمe القوم.: ي.ق}د'مهم. ويقال:
ص.د\رك أ%مام'ك، بالرفع، إ,ذا ج.ع.ل}ته اساv، وتقول: أ%خوك أ%مام.ك،

:vبالنصب، ل4نه صفة؛ وقال لبيد ف%ج.عله اسا
ف%ع.د.ت\ ك1ل الف%ر\ج.ي\ن ت.ح\س3ب' أ%نه

م.و\ل%ى ال%خاف%ة1: خ.ل}ف�ها وأ%مام'ها
(* قوله «فعدت كل الفرجي» هو ف الصل بالعي الهملة ووضع تتها

عيناv صغية، وف الصحاح ف مادة ول بالغي العمجة ومثله ف التكلمة ف
مادة فرج، ومثله كذلك ف معلقة لبيد).



يصف ب.ق%رة و.ح\ش1ية ذ%ع.رها الصائد' ف%ع.د.ت\. وك1ل ف%ر\ج.يها: وهو
خ.ل}ف�ها وأ%مام'ها. ت.ح\س3ب أ%نه: الاء ع1ماد¬. م.و\ل%ى م.خاف%ت1ها أ%ي

و.ل1يe م.خاف%ت1ها. وقال أ%بو بكر: معن قولم ي.ؤ'مe الق%و\م. أ%ي
ي.ت.ق%د_م'هم، أ�خ1ذ من ال4مام,.

يقال: ف�لنD إ,مام' القوم؛ معناه هو التقد�م لم، ويكون ال3مام'
رئ1سياv كقولك إمام' السلمي، ويكون الكتاب.، قال ال تعال: ي.و\م.
ن.د\ع'و كل� أ�ناس� بإ,مام1هم، ويكون ال3مام' الطريق. الواضح.؛ قال ال

تعال: وإ,ن_هما ل%ب,إ,مام� م'بي�، ويكون ال3مام' ال1ثال%، وأ%نشد بيت
النابغة:

ب.ن.و\ا م.ج\د. ال%ياة1 على إ,مام,
معناه على م1ثال؛ وقال لبيد:

ولك�لY ق%و\م� س'ن_ةD وإ,مام'ها
والدليل: إ,مام' الس_ف}ر. وقوله عز وجل: وج.ع.ل}نا للم'ت_ق1ي

إ,ماماv؛ قال أ%بو عبيدة: هو واحد ي.د'ل© على المع كقوله:
ف ح.ل}ق1كم ع.ظ}ماv وقد ش'ج,ينا

وإ,ن� ال�ت_ق1ي ف ج.ن_ات ون.ه.ر�. وقل: ال3مام' جع آم¼ كصاح1ب�
وص1حاب�، وقيل: هو جع إ,مام� ليس على ح.د> ع.د\ل� ور,ضاv ل4نم قد
قالوا إ,مامان، وإ,نا هو جع م'ك%س_ر؛ قال ابن سيده: أ%ن\بأ%ن بذلك أ%بو
الع.لء عن أ%ب علي الفارسي قال: وقد استعمل سيبويه هذا القياس.

كثياv، قال: وال�م_ة� ال3مام'.
الليث: ال3م_ة� الئت1مام' بال3مام,؛ يقال: ف�لنD أ%حقe بإ,م_ة1

�هذا السجد من ف�لن أ%ي بال3مامة؛ قال أ%بو منصور: ال3م_ة ال%ي\ئة
ف ال3مامة1 والالة�؛ يقال: فلن ح.س.ن ال3م_ة1 أ%ي ح.س.ن ال%ي\ئة
إ,ذا أ%م_ الناس. ف الص_لة، وقد ائت.م_ بالشيء وأ}ت.م.ى به، على

البد.ل كراهية التضعيف؛ وأ%نشد يعقوب:
ن.ز'ور' ام\رأv، أ%م�ا ال3ل%ه ف%ي.ت_ق1ي،
وأ%م�ا بفعل, الص_الي ف%ي.أ}ت.م1ي

.Dر'ون�وال�م_ة�: الق%ر\ن من الناس؛ يقال: قد م.ض.ت\ أ�م.م¬ أ%ي ق
وأ�م_ة� كل نب: م.ن أ�رس1ل إ,ليهم من كافر ومؤمن�. الليث: كل© قوم
ن'س3ب'وا إ,ل نب� فأ�ضيفوا إ,ليه ف%ه'م\ أ�م_ت'ه، وقيل: أ�مة ممد، صلى ال



عليهم وسلم، كل© م.ن أ�رس1ل إ,ليه م1م_ن آم.ن به أ%و ك%ف%ر، قال: وكل
جيل من الناس هم أ�م_ةD على ح1د.ة.وقال غيه: كل© ج,نس من اليوان غي

بن آدم أ�م_ةD على ح1د.ة، وال�م_ة�: ال1يل� وال1ن\س' من كل ح.ي�.
وف التنزيل العزيز: وما من داب_ة{ ف الرض ول طائر� ي.ط1ي'

Ýكم ف م.ع\ن�ب,جناح.ي\ه إل� أ�م.م¬ أ%مثال�كم؛ ومعن قوله إل� أ�م.م¬ أمثال
دون م.ع\نÝ، ي'ريد'، وال أعلم، أن ال خ.ل%ق%هم وت.ع.ب_د.ه'م با

شاء أن ي.ت.ع.ب_د.ه'م من تس\بيح وع1بادة{ ع.ل1مها منهم ول ي'ف%قYه\نا
Dم_ة�ذلك. وكل جنس من اليوان أ�م_ةD. وف الديث: لول أن� الك1لب أ

من ال�م.م, ل4م.ر\ت بق%ت\ل1ها، ولكن اق}ت'لوا منها كل أ%س\و.د ب.هيم،
وورد ف رواية: لول أنا أ�م_ةD ت'س.ب>ح' ل4م.ر\ت بق%ت\ل1ها؛ يعن با

الكلب.
وال�مe: كال�م_ة1؛ وف الديث: إن أ%طاع'وها، يعن أبا بكر وعمر،

ر.ش1دوا ور.ش.دت أ�مeهم، وقيل، هو ن.ق1يض' قولم ه.و.ت\ أ�مeه، ف
الدeعاء عليه، وكل م.ن كان على دين, ال%ق> م'خالفاv لسائر ال4د\يان، فهو

أ�م_ةD وحده. وكان إبراهيم' خليل� الرحن، على نبينا وعليه السلم،
أ�م_ةv؛ وال�م_ة�: الرجل الذي ل نظ1ي له؛ ومنه قوله عز وجل: إن إبراهيم

كان أ�م_ةv قان,تاv ل؛ وقال أبو عبيدة: كان أ�م_ةv أي إماماv. أ%بو
عمرو الش_يبان: إن العرب تقول للشيخ إذا كان باق1ي. القو�ة: فلن

بإ,م_ة{، معناه راجع إل الي والن>ع\مة لن ب.قاء ق�و�ت1ه من أ%عظم
الن>ع\مة، وأصل هذا الباب كله من الق%ص\د. يقال: أ%م.م\ت' إليه إذا ق%ص.د\ته،

فمعن ال�م_ة ف الد>ين, أ%ن� م.ق}ص1د.هم مق}ص1د واحد، ومعن الم_ة
ف الن>ع\مة إنا هو الشيء الذي ي.ق}ص1ده الل}ق وي.ط}ل�بونه، ومعن

ال�م_ة ف الرج'ل ال�ن\ف%رد الذي ل ن.ظ1ي له أن ق%ص\ده منفرد من ق%ص\د
سائر الناس؛ قال النابغة:

وهل ي.أ}ث%م.ن\ ذو أ�م_ة{ وهو طائع'
ويروي: ذو إم_ة{، فمن قال ذو أ�م_ة{ فمعناه ذو دين� ومن قال ذو إم_ة{

فمعناه ذو ن,ع\مة أ�س\د1ي.ت\ إليه، قال: ومعن ال�م_ة1 القامة 
*)

وقوله «ومعن المة القامة إل» هكذا ف الصل). سائر مقصد السد، وليس يرج
شيء من هذا الباب عن معن أ%م.م\ت ق%ص.د\ت. وقال الفراء ف قوله عز وجل:



إن إبراهيم كان أ�م_ةv؛ قال: أ�م_ةv م'علYماv للخ.ي. وجاء رجل إل
�عبد ال فسأ%له عن ال�م_ة1، فقال: م'ع.لYم' الي، وال�م_ة

ال�ع.لYم. ويروى عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه قال: ي'ب\ع.ث يوم القيامة
زيد' بن' عمرو بن, ن'ف%ي\ل أ�م_ةv على ح1د.ة{، وذلك أ%نه كان ت.ب.ر_أ%

من أ%د\يان الشركي وآم.ن بال قبل م.ب\ع.ث سيد1نا ممد رسول ال، صلى
ال عليه وسلم. وف حديث ق�س> بن ساعدة: أ%نه ي'ب\ع.ث يوم القيامة

أ�م_ةv وح\د.ه؛ قال: ال�م_ة� الرجل ال�ت.ف%ر>د بدين� كقوله تعال: إن�
إبراهيم. كان أ�م_ةv قان,تاv ل، وقيل: ال�م_ة� الرجل� الامع للخي.

وال�م_ة�: ال1ي'. قال الفراء ف قوله عز وجل: واد_ك%ر. بعد
أ�م_ة{، قال بعد حي� من الد_ه\ر,. وقال تعال: ول%ئ1ن\ أ%خ�ر\نا عنهم الع.ذاب

إل أ�م_ة{ مع\دودة{. وقال ابن القطاع: ال�م_ة� ال�ل}ك، وال�مة
أ%ت\باع' النبياء، وال�م�ة� الرجل الامع' للخي، وال�م_ة� ال�م.م'،

�وال�م_ة� الرجل ال�ن\ف%رد بدينه ل ي.ش\ر.ك�ه فيه أ%حد¬، وال�م_ة
القامة� والوجه'؛ قال ال4عشى:

وإن� م'عاوية ال4ك}ر.م1يـ
ن% بيض' الو'جوه1 ط1وال� ال�م.م\

أي ط1وال� القامات1؛ ومثله قول الش_م.ر\د.ل بن شريك الي.ر\بوعي:
ط1وال أ%ن\ص1ية ال4ع\ناق, وال�م.م,

قال: ويروى البيت لل4خ\ي.ل1ي_ة. ويقال: إنه لس.ن' ال�م_ة1 أي
الش_طاط1. وأ�م_ة� الوجه: س'ن_ته وهي م'عظ%مه وم.ع\لم ال�س\ن منه. أبو

زيد: إنه ل%ح.سن أ�م_ة الوجه ي.ع\ن'ون س'ن_ته وص'ور.ته. وإنه ل%ق%بيح'
أ�م_ة1 الوجه. وأ�م_ة الرجل: و.ج\ه'ه وقام.ت'ه. وال�م_ة: الطاعة.

وال�م_ة: العال1م. وأ�م_ة� الرجل: قوم'ه. وال�م_ة�: الماعة؛ قال الخفش:
هو ف اللفظ واحد وف العن ج.م\ع، وقوله ف الديث: إن� ي.ه'ود. ب.ن

ع.و\ف{ أ�م_ةD من الؤ\مني، يريد أ%نم بالصeل}ح الذي وق%ع بينهم وبي
الؤ\مني كجماعة{ منهم كلم.ت'هم وأيديهم واحدة. وأ�م_ة� ال: خل}قه:

يقال: ما رأ%يت من أ�م_ة1 ال أ%حسن. منه.
وأ�م_ة� الطريق وأ�مeه: م'ع\ظ%م'ه.

وال�م.م': الق%ص\د الذي هو الوس.ط. وال4م.م': الق�رب، يقال: أ%خذت ذلك
من أ%م.م� أي من ق�ر\ب. وداري أ%م.م' دار,ه أي م'قاب,ل%ت'ها. وال4م.م':



اليسي. يقال: داركم أ%م.م¬، وهو أ%م.م¬ منك. وكذلك الثنان والمع.
وأم\ر' ب.ن ف�لن أ%م.م¬ وم'ؤامÒ أي بي�ن¬ ل ياوز القدر.

والؤ.امe، بتشديد اليم: القارب، أ�خ1ذ ال4م.م وهو القرب؛ يقال: هذا
أ%م\ر¬ مؤ.امÒ مثل م'ضار¼. ويقال للشيء إذا كان م'قار,باv: هو

م'ؤامÒ. وف حديث ابن عباس: ل ي.زال أ%م\ر' الناس م'ؤ.ام�اv ما ل ي.ن\ظروا ف
الق%د.ر, والو,ل}دان أي ل ي.زال جارياv على الق%ص\د والستقامة.
وال�ؤ.امe: ال�قار.ب، م'فاع.ل من ال4م>، وهو الق%ص\د أ%و من ال4م.م,

vد\غ1م. ومنه حديث كعب: ل ت.زال الف1ت\نة م'ؤام�ا�القرب، وأ%صله م'ؤام.م فأ
با ما ل تب\دأ} من الشام؛ م'ؤ.امÒ هنا: م'فاع.ل، بالفتح، على الفعول

لن معناه م'قار.باv با، والباء للتعدية، ويروى م'ؤ.م�اv، بغي مد¼.
وال�ؤ.امÒ: ال�قار,ب وال�واف1ق من ال4م.م، وقد أ%م_ه'؛ وقول

الطر,م�اح:
vمثل ما كاف%ح\ت. م.ح\ز'وب.ة

ن.ص_ها ذاع1ر' و.ر\ع� م'ؤ.ام\
يوز أ%ن يكون أ%راد م'ؤ.امÒ فحذف إحدى اليمي للتقاء الساكني،

ويوز أن يكون أ%راد م'ؤ.امÒ فأ%بدل من اليم الخية ياء فقال: م'ؤ.امي ث
وقف للقافية فحذف الياء فقال: م'ؤ.ام\، وقوله: ن.ص_ها أي ن.ص.ب.ها؛ قال

ثعلب: قال أ%بو نصر أ%حسن' ما تكون الظ�ب\ية إذا م.د_ت ع'ن'ق%ها من
ر.و\ع� ي.سي، ولذلك قال مؤ.ام\ ل4نه ال�قارب' الي.سي.

قال: وال4م.م' بي القريب والبعيد، وهو من ال�قار.بة. وال4م.م':
الشيء� اليسي؛ يقال: ما سأ%لت إل أ%م.ماv. ويقال: ظل%م\ت ظ�ل}ماv أ%م.ماv؛

قال زهي:
كأ%ن9 ع.ي\ن، وقد سال الس_ل1يل� بم،

و.ج,ية ما ه'م' ل%و\ أ%ن_هم أ%م.م'
يقول: أي� جية{ كانوا لو أنم بالقرب م1ن>ي. وهذا أم\ر م'ؤ.امÒ أي

ق%ص\د¬ م'قارب؛ وأ%نشد الليث:
ت.س\أ%ل�ن ب,رام.ت.ي\ن, س.ل}ج.ما،
لو أنا ت.ط}ل�ب شيئاv أ%م.ما

أراد: لو ط%ل%ب.ت شيئاv يق}ر'ب م'ت.ناو.له ل4ط}ل%ب\ت'ها، فأ%ما أن
ت.ط}ل�ب بالبلد1 الس_باس1ب, الس_ل}ج.م. فإنه غي م'ت.ي.س>ر ول أ%م.م�.



وأ�مe الشيء: أ%صله.
وال�مe وال�م_ة: الوالدة؛ وأ%نشد ابن بري:

ت.ق%ب_ل%ها من أ�م_ة{، ول%طالا
ت'ن'وز,ع.، ف الس\واق منها، خ1مار'ها

وقال سيبويه . . . . 
:v(* هنا بياض بالصل). لم>ك؛ وقال أيضا

�إض\ر,ب الساق%ي\ن, إم>ك هاب,ل
قال فكس.رها جيعاv كما ضم هنالك، يعن أ�ن\ب'ؤ'ك وم'ن\ح'د'ر، وجعلها

بعضهم لغة، والمع أ�م_ات وأ�م�هات، زادوا الاء، وقال بعضهم: ال�م_هات
فيمن يعقل، وال�م�ات بغي هاء فيمن ل يعقل، فال�م_هات' للناس

وال�م_ات للبهائم، وسنذكر ال�م_هات ف حرف الاء؛ قال ابن بري: ال4صل ف
ال�م_هات أن تكون للدميي، وأ�م_ات أن تكون لغي الد.م1ي>ي، قال:
وربا جاء بعكس ذلك كما قال السف�اح الي.ر\بوعي ف ال�م_هات لغي

الد.م1ي>ي:
ق%و�ال� م.ع\روف{ وف%ع�ال�ه،

ع.ق�ار م.ث}ن أ�م_هات الر>باع\
قال: وقال ذو الرمة:

Dس1وى ما أ%صاب. الذئب' منه وس'ر\ب.ة
أطاف%ت\ به من أ�م_هات ال%واز,ل

فاستعمل ال�م_هات للق%طا واستعملها الي.ر\بوعي للنeوق؛ وقال آخر ف
ال�م_هات للق1ر\دان1:

ر.مى أ�م_هات الق�ر\د1 ل%ذ}ع¬ من الس_فا،
وأ%ح\ص.د. من ق1ر\ان,ه الز_ه.ر' الن_ض\ر'

وقال آخر يصف البل:
وهام ت.ز,ل© الشمس' عن أ�م_هات1ه

ص1لب وأ%ل}ح�، ف ال%ثان، ت'ق%ع\ق1ع'
:vوقال ه1م\يان ف البل أيضا

جاء4ت\ ل1خ1م\س� ت.م_ من ق1لت1ها،
ت.ق}د'م'ها ع.ي\ساv م1ن' ام_هات1ها

وقال جرير ف ال�م_ات للد.م1يي>ن:



لقد و.ل%د. ال�خ.ي\ط1ل% أ�مe س.و\ء�،
م'ق%ل�دة من ال�م_ات1 عارا

التهذيب: ي.ج\م.ع ال�م_ من الد.مي�ات1 أ�م_هات، ومن الب.هائم
أ�م_ات؛ وقال:

لقد آل%ي\ت' أ%غ}د1ر' ف ج.داع,،
وإن م'ن>يت'، أ�م_ات1 الر>باع,

قال الوهري: أ%صل ال�م> أ�م�هةD، ولذلك ت'ج\م.ع على أ�م_هات. ويقال:
يا أ�م_ة� ل ت.ف}ع.لي ويا أ%ب.ة� اف}ع.ل}، يعلون علمة التأ}نيث
عوضاv من ياء الضافة، وت.ق1ف' عليها بالاء؛ وقوله:

ما أ�م�ك اج\تاح.ت1 ال%نايا،
eم�كل© ف�ؤاد{ ع.ل%ي\ك أ

قال ابن سيده: ع.ل�ق الفؤاد بع.لى لنه ف معن ح.زين�، فكأ%نه قال:
عليك ح.زين¬.

وأ%م_ت\ ت.ؤ'مe أ�م'وم.ةv: صارت أ�م�اv. وقال ابن ال4عراب ف امرأ%ة
ذكرها: كانت لا عمة ت.ؤ'مها أي تكون لا كال�م>. وت.أ%م_ها

واس\ت.أ%م_ها وتأ%م_مها: ات_خ.ذ%ها أ�م�اv؛ قال الكميت:
وم1ن ع.ج.ب�، ب.ج,يل%، ل%ع.م\ر' أ�م�

غ%ذ%ت\ك1، وغي.ها ت.تأ%م�م1ينا
قوله: ومن ع.ج.ب� خب مبتدإ, مذوف، تقديره': ومن ع.ج.ب� ان\ت1فاؤكم عن

أ�م>كم الت أ%ر\ض.ع.ت\كم وات>خاذكم أ�م�اv غي.ها. قال الليث: يقال
تأ%م_م فلن أ�م�اv إذا ات_خذ%ها لنفسه أ�م�اv، قال: وتفسي ال�م> ف

كل معانيها أ�م_ة لن تأ}سيس.ه من ح.ر\في صحيحي والاء فيها أصلية،
ولكن الع.رب حذ%فت تلك الاء إذ أ%م1ن'وا الل�ب\س. ويقول بعض'هم ف ت.ص\غي

أ�م�ç أ�م.ي\مة، قال: والصواب أ�م.ي\هة، ت'ردe إل أ%صل تأ}سيس3ها، ومن
قال أ�م.ي\م.ة صغ_رها على لفظها، وهم الذين يقولون أ�م�ات؛ وأ%نشد:

إذ1 ال�م�هات' ق%ب.ح\ن. الو'جوه،
ف%ر.ج\ت. الظ�لم. بأ�م_ات1كا

وقال ابن كيسان: يقال أ�مÒ وهي الصل، ومنهم من يقول أ�م_ةD، ومنهم من
يقول أ�م_هة؛ وأنشد:

ت.ق%ب_ل}ت.ها عن أ�م_ة{ لك، طال%ما



ت'نوز,ع. بال4س\واق, عنها خ1مار'ها
يريد: عن أ�م¼ لك فأ%لقها هاء التأ}نيث؛ وقال ق�ص.ي�:

عند ت.ناديهم\ ب,هال� و.ه.ب,ي،
أ�م_ه.ت خ1ن\د1ف'، والياس' أ%ب

فأ%ما المع فأ%كثر العرب على أ�م_هات، ومنهم من يقول أ�م_ات، وقال
الب�د: والاء من حروف الزيادة، وهي مزيدة ف ال�م_هات، وال4صل

ال4مe وهو الق%ص\د؛ قال أ%بو منصور: وهذا هو الصواب لن الاء مزيدة ف
ال�م_هات؛ وقال الليث: من العرب من يذف أ%لف أ�م�ç كقول عدي� بن زيد:

أ%يeها العائ1ب'، ع1ن\د1، ام_ ز.ي\د{،
أنت ت.ف}دي م.ن أ%راك. ت.ع1يب'

وإنا أراد عن\دي أ�م_ زيد{، فلم�ا حذ%ف ال4لف الت.زق%ت\ ياء عن\دي
بص.د\ر اليم، فالتقى ساكنان فسقطت الياء لذلك، فكأ%نه قال: عندي أ�م_

زيد. وما كنت أ�م�اv ولقد أ%م1م\ت1 أ�م'ومةv؛ قال ابن سيده: ال�م_هة
كال�م>، الاء زائدة ل4نه بعن ال�م>، وقولم أمÒ ب.ي>نة ال�مومة

ي'ص.ح>ح لنا أن المزة فيه فاء الفعل واليم ال�ول ع.ي\ن الف1ع\ل، واليم
ال�خرى لم الفع\ل، ف%أ�مÒ بنزلة د'ر�ç وج'ل�ç ونوها ما جاء على

ف�ع\ل وعين'ه ولم'ه من موضع، وجعل صاحب' الع.ي\ن, الاء أ%ص\لv، وهو
مذكور ف موضعه. الليث: إذا قالت العرب ل أ�م_ لك فإنه م.د\ح عندهم؛ غيه:

ويقال ل أ�م_ لك، وهو ذ%مÒ. قال أ%بو عبيد: زعم بعض العلماء أن قولم
ل أ�م_ لك قد و'ضع. موضع ال%دح؛ قال كعب بن سعد الغ.ن.وي� ي.ر\ثي

أ%خاه:
،vب\ح غاد1ياeه ما ي.ب\ع.ث الصeم�ه.و.ت\ أ

وماذا ي'ؤد�ي الليل� حي. ي.ؤوب'؟
قال أبو اليثم ف هذا البيت: وأ%ي\ن. هذا ما ذهب إليه أ%بو عبيد؟
وإنا معن هذا كقولم: و.ي\ح. أ�م>ه وو.ي\ل% أ�م>ه والو.يل� لا، وليس

للرجل ف هذا من ال%د\ح ما ذه.ب إليه، وليس ي'ش\ب,ه هذا قولم ل أ�م_ لك
eح'ر_ة، وهذا الس_ب Òم�ل4ن قوله أ�م_ لك ف مذهب ليس لك أ

الص_ريح، وذلك أ%ن9 ب.ن الماء عند العرب م.ذ}مومون ل يلحقون ب,ب.ن ال%رائر،
ول يقول الرجل لصاحبه ل أ�م_ لك إل� ف غض.به عليه م'ق%ص>راv به

شات1ماv له، قال: وأ%م�ا إذا قال ل أ%با ل%ك، فلم ي.ترك له من



الش_ت1يم.ة شيئاv، وقيل: معن قولم ل أ�م_ لك، يقول أنت ل%ق1يطD ل ت'ع\ر.ف لك
أ�مÒ. قال ابن بري ف تفسي يت كعب بن سعد قال: قوله ه.و.ت\ أ�مeه،

ي'س\ت.ع\م.ل على جهة التع.جeب كقولم: قات.له ال ما أ%س\م.عه ما ي.ب\ع.ث
الصبح': ما استفهام فيها معن التع.جeب وموضعها ن.ص\ب بي.ب\ع.ث، أي\

أ%يe شيء� ي.بع.ث� الصeب\ح من هذا الرجل؟ أ%ي إذا أ%ي\ق%ظه الصeبح
تصر_ف ف ف1ع\ل ما ي'ريده. وغاد1ياv منصوب على الال والعامل فيه ي.ب\ع.ث،

وي.ؤ'وب: ي.رجع، يريد أ%ن إق}بال الل�يل س.ب.ب رجوعه إل بيته كما أن
إق}بال النهار س.ب.ب لتصرeفه، وسنذكره أ%يضاv ف العتل. الوهري: وقولم

و.ي\ل1م>ه1، ويريدون و.ي\لD ل�م�ه فحذف لكثرته ف الكلم. قال ابن بري:
و.ي\ل1م>ه، مكسورة اللم، شاهده قول النتخل الذل ي.ر\ثي ولده.

،vث%يلة:و.ي\ل1م>ه رجل% يأ}ت به غ%ب.نا�أ
�إذا ت.ج.ر_د ل خالD ول ب.خ1ل

الغ.ب.ن': ال%ديعة� ف الرأ}ي، ومعن الت_ج.رeد ههنا الت_ش\مي'
لل4مر,، وأ%ص\له أن النسان ي.تجر_د من ثيابه إذا حاو.ل أ%م\راv. وقوله:

Dر من قولم رجل فيه خالeالختيال والت_ك%ب :�ل خالD ول ب.خ1ل، الال
أي فيه خ'ي.لء وك1ب\ر¬، وأما قوله: و.ي\ل1م>ه، فهو م.د\ح خرج بلفظ

الذم>، كما يقولون: أ%خ\زاه ال ما أ%ش\ع.ر.ه ولع.نه ال ما أ%س\م.عه
قال: وكأ%نم ق%ص.دوا بذلك غ%ر.ضاv م_ا، وذلك أ%ن الشيء إذا رآه النسان

vفأ%ث}ن عليه خ.ش1ي. أ%ن ت'ص1يبه العي في.ع\د1ل عن م.د\حه إل ذم�ه خوفا
عليه من ال4ذي_ة1، قال: ويتمل أيضاv غ%ر.ضاv آخر، وهو أن هذا المدوح

قد بل%غ غاية الف%ض\ل وحصل ف ح.د� من ي'ذ%مe وي'س.ب، ل4ن الفاض1ل
ت.ك}ث�ر ح'س_اده وع'ي�ابه والناق1ص ل ي'ذ%مe ول ي'س.ب، بل ي.ر\فعون

أنفس.هم عن س.ب>ه وم'هاجات1ه، وأ%ص\ل� و.ي\ل1م>ه و.ي\ل� أ�م>ه، ث حذفت
المزة لكثرة الستعمال وك%س.روا لم. و.ي\ل إت\باعاv لكسرة اليم، ومنهم من

يقول: أصله و.يلD ل�م>ه، فحذفت لم و.ي\ل وهزة أ�م� فصار و.ي\ل1م>ه،
ومنهم من قال: أ%صله و.ي\ ل�م>ه، فحذفت هزة أ�م�ç ل غي. وف حديث
Dأي أنت ل%ق1يط Òوس.ب Òم_ لك؛ قال: هو ذ%م�ابن عباس أنه قال لرجل: ل أ

ل ت'ع\رف لك أ�مÒ، وقيل: قد يق%ع م.د\حاv بعن التع.جeب منه، قال:
وفيه ب'عد¬.

وال�مe تكون للحي.وان الناط1ق وللموات النام1ي كأ�م,ç الن_خ\لة



والشج.رة وال%و\ز.ة وما أ%شبه ذلك؛ ومنه قول ابن الصمعي له: أنا كال%و\ز.ة
الت إنا ص.لح'ها ب.و\ت أ�م>ها. وأ�مe كل شيء: أ%ص\ل�ه وع1ماد'ه؛

قال ابن د'ري.د: كل شيء ان\ض.م_ت إليه أ%شياء، فهو أ�مÒ لا. وأ�م القوم:
رئيس'هم، من ذلك؛ قال الشن\ف%رى:

وأ�م_3 ع1يال قد ش.ه,د\ت' ت.ق�وت'ه'م\
يعن تأ%بط شر�اv. وروى الر_بيع' عن الشافعي قال: العرب تقول للرجل

ي.ل1ي ط%عام الق%و\م وخ1د\م.ت.هم هو أ�مeهم؛ وأ%نشد للشنفرى:
وأ�م> ع1يال قد ش.هدت ت.ق�وت'ه'م\،

إذا أ%ح\ت.ر.ت\ه'م أ%ت\ف%ه.ت\ وأ%ق%ل�ت1
(* قوله «وأم عيال قد شهدت» تقدم هذا البيت ف مادة حتر على غي هذا

الوجه وشرح هناك).
وأ�مe الك1تاب: فات1ح.ت'ه ل4نه ي'ب\ت.د.أ� با ف كل صلة، وقال

eم�الزجاج: أ�مe الكتاب أ%ص\ل� الكتاب، وقيل: الل�و\ح' الفوظ. التهذيب: أ
الكتاب كل© آية م'ح\ك%مة من آيات الش_رائع وال4ح\كام والفرائض، وجاء

ف الديث: أن� أ�م الك1تاب هي فاتة الكتاب لنا هي ال�ق%د_مة
أ%مام. كلY س'ورة{ ف جيع الصلوات واب\ت'د1ئ با ف ال�ص\حف فقد>مت وهي

(* هنا بياض ف الصل) ..... القرآن العظيم. وأ%ما قول ال عز وجل: وإنه
ف أ�م> الكتاب ل%د.ي\نا، فقال: هو الل�و\ح ال%ح\فوظ، وقال ق%تادة:

أ�مe الكتاب أ%ص\ل� الك1تاب. وعن ابن عباس: أ�مe الك1تاب القرآن من أ%وله
إل آخره. الوهري: وقوله تعال: ه'ن_ أ�مe الك1تاب، ول يقل أ�م_هات

ل4نه على ال1كاية كما يقول الرجل ليس ل م'عي، فتقول: نن م'ع1ينك
eم�فت.ح\ك1يه، وكذلك قوله تعال: واج\ع.ل}نا للم'ت_قي إماماv. وأ
�النeجوم: ال%ج.ر_ة لنا م'ج\ت.م.ع النeجوم. وأ�مe الت_نائف: الفازة

البعيدة. وأ�مe الطريق: م'ع\ظ%مها إذا كان طريقاv عظيماv وح.و\له ط%ر'ق
ص1غار فال4ع\ظم أ�مe الطريق؛ الوهري: وأ�مe الطريق م'عظمه ف قول كثي

ع.ز�ة:
ي'غاد1ر\ن% ع.س\ب. الوال1ق1ي� وناص1ح�،

ت.خصe به أ�مe الطريق, ع1يال%ها
قال: ويقال هي الض_ب'ع، والع.س\ب: ماء الف%ح\ل، والوال1ق1ي� وناص1ح:

ف%ر.سان، وع1يال� الطريق: س1باع'ها؛ يريد أ%نن� ي'ل}ق1ي أ%ولد.هن� لغي



ت.مام� من ش1د�ة الت_ع.ب. وأ�مe م.ث}و.ى الرجل: صاح1بة� م.ن\ز,له الذي
ي.ن\زله؛ قال:

وأ�مe م.ث}واي. ت'د.ر>ي ل1م_ت
ال4زهري: يقال للمرأ%ة الت ي.أ}وي إليها الرجل هي أ�مe م.ث}واه'. وف

حديث ث�مام.ة: أ%تى أ�م_ م.ن\ز,ل1ه أ%ي امرأ%ته ومن ي'د.ب>ر أ%م\ر
ب.ي\ته من النساء. التهذيب: ابن ال4عراب ال�م امرأ%ة الرجل ال�س3ن_ة،
قال: وال�م� الوالدة من اليوان. وأ�مe ال%ر\ب: الراية. وأ�م الرeم\ح:

اللYواء وما ل�ف_ عليه من خ1ر\ق%ة{؛ ومنه قول الشاعر:
وس.ل%ب\نا الرeم\ح فيه أ�مeه

من ي.د1 العاص1ي، وما ط%ال% الطYو.ل}
وأ�م الق1ر\دان1: النeق}ر.ة� الت ف أ%ص\ل ف1ر\س1ن البعي. وأ�م

الق�ر.ى: مكة، شر_فها ال تعال، ل4نا توسط%ت الرض فيما ز.ع.موا، وقي
لنا ق1ب\لة� جيع الناس يؤ'مeونا، وقيل: س'م>ي.ت بذلك ل4نا كانت

أ%عظم الق�ر.ى شأ}ناv، وف التنزيل العزيز: وما كان ر.بeك م'ه\ل1ك. الق�ر.ى
حت يبعث% ف أ�م>ها رسولv. وكل© مدينة هي أ�مe ما ح.و\لا من

الق�ر.ى. وأ�مe الرأ}س,: هي ال%ريطة� الت فيها الد>ماغ، وأ�مe الد>ماغ,
ال1لدة الت ت}مع الد>ماغ%. ويقال أ%يضاv: أ�م الرأ}س، وأ�مe الرأ}س
الد>ماغ؛ قال ابن د'ر.يد: هي ال1ل}دة الرقيقة الت عليها، وهي

م'ج\ت.معه. وقالوا: ما أ%نت وأ�مe الباط1ل أي ما أنت والباط1ل؟ ول�م�ç أ%شياء�
كثية تضاف إليها؛ وف الديث: أنه قال لزيد اليل ن,ع\م ف%تÝ إن ن.جا من

أ�م� كل}بة%، هي ال�م_ى، وف حديث آخر: ل ت.ض'ر�ه أ�مe الص>ب\يان،
eم�يعن الريح الت ت.ع\ر,ض لم ف%ربا غ�ش1ي عليهم منها. وأ
eم�الل©ه.ي\م: ال%ن,ي�ة، وأ�مe خ.نeور� ال1ص\ب، وأ�مe جابر� ال�ب\ز'، وأ

ص.ب�ار الر_ة�، وأ�م ع'بيد{ الصحراء�، وأ�م عطية الر_حى، وأ�مe شلة
الشمس 

(* قوله «وأم شلة الشمس» كذا بالصل هنا، وتقدم ف مادة شل: أن أم
شلة كنية الدنيا والمر)، وأ�مe ال�ل}ف�ف الداهية�، وأ�مe ر'ب.يق�
ال%ر\ب'، وأ�م ل%ي\لى ال%م\ر، ول%ي\لى الن_ش\وة، وأ�مe د.ر\ز� الدني\ا،

eم�وأ�م جرذان النخلة، وأ�م ر.جيه النحلة، وأ�مe رياح الرادة، وأ
عام1ر� القبة، وأ�مe جابر السeن\ب'لة، وأ�مe ط1ل}بة الع'قاب'، وكذلك



ش.ع\واء، وأ�مe ح'باب� الدeنيا، وهي أ�مe واف1ر.ة%، وأ�مe وافرة
البيه 

(* قوله «وأم خبيص إل» قال شارح القاموس قبلها: ويقال للنخلة أيضاv أم
خبيص أل آخر ما هنا، لكن ف القاموس: أم سويد وأم عزم بالكسر وأم طبيخة

eم�كسكينة ف باب اليم الست)، وأ�م سحة العنز، ويقال للق1د\ر: أ
غياث، وأ�مe ع'ق}ب.ة، وأ�مe ب.ي\ضاء، وأ�مe رسة، وأ�مe الع1ي.ال,،

وأ�مe ج,ر\ذان الن_خ\لة، وإذا سيت رج'لv بأ�م> ج,ر\ذان ل ت.ص\ر,فه،
وأ�مe خبيص 

(* قوله: البية هكذا ف الصل. وف القاموس: أم وافرة الدنيا)،
وأ�مe سويد، وأ�مe ع1ز\م، وأ�م عقاق، وأ�م طبيخة وهي أ�م تسعي،

وأ�مe ح1ل}س ك�ن\ية التان، ويقال للض_ب'ع أ�مe عام1ر وأ�مe ع.م\رو.
الوهري: وأ�م الب.ي\ض, ف ش1ع\ر, أ%ب د'واد النع.امة وهو قوله:

وأ%تانا ي.س\ع.ى ت.ف%رeس. أ�م> الـ
بيض, ش.4د�اv، وقد ت.عال الن_هار'

،vش، بالشي معج.مةeقال ابن بري: يصف ر.بيئ%ة، قال: وصوابه ت.ف%ر
والت_ف%رeش: ف%ت\ح' ج.ناح.ي الطائر أ%و الن_عامة إذا ع.د.ت\. التهذيب:

واعلم أن� كل شيء ي'ض.مe إليه سائر' ما يليه فإن� العرب. تسمي ذلك الشيء
أ�م�اv، من ذلك أ�مe الرأ}س وهو الد>ماغ�، والشج_ة� الم_ة� الت

ت.ه\ج'م' على الد>ماغ.
وأ%م_ه ي.ؤ'مeه أ%م�اv، فهو م.أ}م'وم¬ وأ%م1يم: أصاب أ�م_ رأ}س1ه.

الوهري: أ%م_ه' أي شجeه' آم_ةv، بالد>، وهي الت ت.ب\ل�غ أ�م_
الد>ماغ, حت يبق%ى بينها وبي الد>ماغ ج,ل}د¬ رقيق¬. وف حديث الش>جاج: ف

الم_ة ث�ل�ث� الد>ي.ة، وف حديث آخر: ال%أ}م'وم.ة، وهي الش_ج_ة
Dم_ الرأ}س، وهي اللدة الت تم.ع الدماغ. الكم: وش.ج_ة�الت بلغت أ

آم_ةD وم.أ}م'ومةD بلغت أ�م_ الرأ}س، وقد ي'ستعار ذلك ف غي الرأ}س؛
قال:

ق%ل}ب من. الز_ف%ر.ات1 ص.د_ع.ه' ال%وى،
و.ح.شاي. من ح.ر> الف1ر.اق, أ%م1يم'

وقوله أ%نشده ثعلب:
فلول س1لحي، عند. ذاك.، وغ1ل}م.ت



ل%ر'ح\ت، وف ر.أ}س1ي مآي,م' ت'س\ب.ر'
فسره فقال: ج.م.ع آم_ةv على مآي,م. وليس له واحد من لفظه، وهذا كقولم
اليل ت.ج\ر,ي على م.س.او,يها؛ قال ابن سيده: وعندي زيادة وهو أ%نه أراد

مآم_، ث ك%ر,ه الت_ض\ع1يف فأ%بدل اليم ال4خية ياءé، فقال مآم1ي، ث
قلب اللم. وهي الياء ال�ب\د.لة إل موضع العي فقال مآي,م، قال ابن
بري ف قوله ف الش_ج_ة م.أ}م'وم.ة، قال: وكذا قال أ%بو العباس الب�د

Dبعض' العرب يقول ف الم_ة م.أ}م'وم.ة؛ قال: قال علي� بن حزة وهذا غل%ط
إنا الم_ة� الش_ج_ة، وال%أ}م'وم.ة أ�مe الد>ماغ ال%ش\ج'وج.ة؛

وأ%نشد:
ي.د.ع\ن. أ�م_ رأ}س1ه م.أ}م'وم.ه\،
وأ�ذ}ن.ه' م.ج\د'وع.ةv م.ص\ل�وم.ه

ويقال: رجل أ%م1يم¬ وم.أ}م'وم¬ للذي ي.ه\ذ1ي من أ�م> رأ}سه.
وال�م.ي\م.ة�: الجارة الت ت'ش\د.خ با الرeؤ'وس، وف الصحاح:

ال4م1يم' ح.ج.ر¬ ي'ش\د.خ' به الرأ}س؛ وأ%نشد الزهري:
وي.و\م. جل�ي\نا عن ال4هات1م
بال%ن\ج.ن,يقات1 وبال4مائ1م

قال: ومثله قول الخر:
م'ف%ل�ق%ة هامات'ها بال4مائ1م

وأ�م الت_نائف:: أ%شدeها. وقوله تعال: ف%أ�مeه هاو,ي.ةD، وهي النار'
(* قوله «وهي النار إل» كذا بالصل ولعله هي النار يهوي فيها من إل) .

ي.ه\و,ي م.ن أ�د\خ1ل%ها أي ي.ه\ل1ك، وقيل: ف%أ�مe رأ}سه هاو,ي.ة فيها
أي ساق1طة. وف الديث: ات_قوا ال%م\ر فإنا أ�مe ال%بائث؛ وقال شر:

أ�مe البائث الت ت.ج\م.ع كل� خ.بيث، قال: وقال الفصيح ف أ%عراب قيس
إذا قيل أ�مe الش_ر> فهي ت.ج\م.ع كل شر�ç على و.ج\ه الرض، وإذا قيل

أ�مe الي فهي تمع كل� خ.ي\ر. ابن شيل: ال�مe لكل شيء هو ال%ج\م.ع
.eوال%ض.م

وال%أ}م'وم' من الب,ل: الذي ذه.ب و.ب.ره' عن ظ%ه\ره من ض.ر\ب أو
د.ب.ر�؛ قال الراجز:

ليس بذ1ي ع.ر\ك{ ول ذ1ي ض.ب>،
ول ب,خ.و�ار� ول أ%ز.ب>،



ول بأ}م'وم� ول أ%ج.ب>
ويقال للبعي الع.م1د1 ال�ت.أ%كYل الس_نام,: م.أ}م'وم¬. وال�م>ي�:

الذي ل ي.ك}ت'ب'، قال الزجاج: ال�م>يe الذي على خ1ل}ق%ة ال�م_ة1 ل
ي.ت.ع.ل�م الك1تاب فهو على ج,ب,ل�ت1ه، وف التنزيل العزيز: ومنهم
أ�م>يeون ل ي.عل%مون الكتاب. إل9 أ%م.ان,ي_؛ قال أ%بو إسحق: معن

ال�م>ي� ال%ن\س'وب إل ما عليه ج.ب.ل%ت\ه أ�مeه أي ل ي.كت'ب'، فهو ف أ%نه
ل ي.كت'ب أ�م>يÒ، لن الك1تابة هي م'ك}تس.ب.ةD فكأ%نه ن'س3ب إل ما

ي'ولد عليه أي على ما و.ل%د.ته أ�مeه' عليه، وكانت الك�ت_اب ف العرب من
أ%هل الطائف ت.ع.ل�موها من رجل من أهل ال1ية، وأ%خذها أ%هل الية عن

أ%هل ال4ن\بار. وف الديث: إن_ا أ�م_ةD أ�م>ي_ةD ل ن.ك}ت'ب ول
ن.ح\س'ب؛ أ%راد أ%نم على أ%صل ولدة أ�م>هم ل ي.ت.ع.ل�موا الك1تابة

وال1ساب، فهم على ج,ب,ل�ت1هم ال�ول. وف الديث: ب'ع1ثت' إل أ�م_ة{
أ�م>ي_ة؛ قيل للعرب ال�م>يeون لن الك1تابة كانت فيهم ع.ز,يزة أ%و
:eمنهم. وال�م>ي vع.دية؛ ومنه قوله: ب.ع.ث% ف ال�م>ي>ي رسول

الع.يي� ال1ل}ف الاف الق%ليل� الكلم؛ قال:
ول أع'ود1 بعد.ها ك%ر,ي�ا

أ�مارس' الك%ه\ل%ة% والص_بي_ا،
والع.ز.ب. ال�ن.ف�ه ال�م>ي_ا

قيل له أ�م>يÒ لنه على ما و.ل%د.ته أ�مeه عليه من ق1ل�ة الكلم
وع'ج\م.ة اللYسان، وقيل لسيدنا ممد{ رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ال�م>ي ل4ن أ�م_ة العرب ل تكن ت.ك}ت'ب ول ت.ق}ر.أ ال%ك}ت'وب.، وب.ع.ث%ه
ال رسولv وهو ل ي.ك}ت'ب ول ي.ق}رأ� من ك1تاب، وكانت هذه ال%ل�ة
إح\د.ى آياته ال�عج,زة ل4نه، صلى ال عليه وسلم، ت.ل عليهم ك1تاب.

ال م.ن\ظ�وماv، تارة بعد أ�خ\ر.ى، بالن_ظ}م الذي أ�ن\ز,ل عليه فلم
vي'غ.ي>ره ول ي'ب.د>ل أ%لفاظ%ه، وكان الطيب' من العرب إذا ار\ت.ج.ل خ'ط}ب.ة

ث أ%عادها زاد فيها ون.ق%ص، فح.ف1ظه ال عز وجل على ن.بي>ه كما
أ%ن\زل%ه، وأ%بان.ه' من سائر م.ن ب.ع.ثه إليهم بذه الية الت باي.ن. ب.ينه

وبينهم با، ففي ذلك أ%ن\ز.ل ال تعال: وما كنت. ت.ت\ل�و من ق%ب\ل1ه من
ك1تاب ول ت.خ'ط©ه ب,ي.م1ين,ك إذاv لر\تاب. ال�ب\ط1لون الذين كفروا،

ول%قالوا: إنه و.ج.د. هذه ال4قاص1يص. م.ك}توبةv ف%ح.ف1ظ%ها من الك�ت'ب.



.vوظرفا vد_ام، يكون اسا�وال4مام': ن.ق1يض' الو.راء وهو ف معن ق
قال اللحيان: وقال الك1سائي أمام مؤنثة، وإن ذ�كYرت\ جاز، قال سيبويه:

وقالوا أ%مام.ك إذا كنت ت'ح.ذYره أو ت'ب.ص>ره شيئاv، وتقول أنت أ%مام.ه
أي ق�د_مه. ابن سيده: وال4ئم_ة� ك1نانة 

(* قوله: والئمة ك1نانة؛ هكذا
ف الصل، ولعله اراد ان بن كنانة يقال لم الئمة)؛ عن ابن العراب.

وأ�م.ي\م.ة وأ�مامة�: اسم امرأ%ة؛ قال أ%بو ذؤيب:
vما ل1س\مك شاح1با :�قالت\ أ�م.ي\مة
مثلي اب\ت'ذ1ل}ت.، وم1ثل� ما لك ي.ن\ف%ع'

(* قوله «مثلي ابتذلت» تقدم ف مادة نفع بلفظ منذ ابتذلت وشرحه هناك).
وروى ال4صمعي أ�مامة� بال4لف، ف%م.ن روى أ�مامة على الترخيم 

(* قوله
«فمن روى امامة على الترخيم» هكذا ف الصل، ولعله فمن روى أمامة فعلى

الصل ومن روى أميمة فعل تصغي الترخيم). وأ�مامة�: ث%ل%ث�مائة من الب,ل,؛
قال:

أ%أ%ب\ث�ره' مال وي.ح\ت'3ر' ر,ف}د.ه؟
ت.ب.ي_ن\ ر'و.ي\داv ما أ�مامة� من ه1ن\د1

أ%راد بأ�مامة ما تقد_م، وأ%راد ب,ه,ن\د ه'ن.ي\د.ة وهي الائة من
البل؛ قال ابن سيده: هكذا فسره أ%بو الع.لء؛ ورواية ال%ماسة:

أ%ي'وع1د'ن، والر_م\ل� بين وبينه؟
ت.ب.ي_ن\ ر'و.ي\داv ما أ�مامة من ه1ن\د1

وأ%ما: من حروف البتداء ومعناها الخ\بار. وإم_ا ف ال%زاء:
م'ر.ك�بة من إن} وم.ا. وإم_ا ف الش_ك>: ع.ك}س' أو ف الوضع، قال: ومن

خ.ف1يف1ه أ%م\. وأ%م\ حرف ع.طف، معناه الستفهام، ويكون بعن ب.ل}. التهذيب:
الفراء أ%م\ ف العن تكون رد�اv على الستفهام على ج,ه.ت.ي\ن: إحداها

أن ت'فار,ق معن أ%م\، وال�خرى أن ت.س\ت.ف}ه,م با على جهة الن�س.ق،
والت ي'ن\وى به البتداء إل� أ%نه ابتداء متص1ل بكلم، فلو اب\ت.د.أ}ت

كلماv ليس قبله كلم¬ ث است.ف}ه.م\ت ل يكن إل بال4لف أو ب.ل}؛ من ذلك
قوله عز وجل: أل ت.ن\زيل� الك1تاب ل ر.ي\ب. فيه م1ن ر.ب> العال%مي

أم\ ي.قولون% اف}ت.راه، فجاءت بأ%م\ وليس ق%ب\ل%ها استفهام فهذه دليل على



أ%نا استفهام مبتدأD على كلم قد سبقه، قال: وأ%ما قوله أ%م\ ت'ريد'ون أن
ت.س\أ%لوا ر.سول%كم، فإن شئت جع.ل}ته استفهاماv مبتدأv قد سبقه كلم¬،

وإن شئت جع.ل}ته مردوداv على قوله ما لنا ل نرى 
(* قوله «وان شئت جعلته

مردوداv على قوله ما لنا ل نرى» هكذا ف الصل)، ومثله قوله: أ%ل%ي\س. ل
م'ل}ك' م1ص\ر. وهذه ال4نار' ت.ج\ري من تت، ث قال: أ%م أ%نا خ.ي\ر¬،

فالتفسي فيهما واحد¬. وقال الفراء: وربا ج.ع.لت1 العرب أ%م\ إذا سبقها
استفهام ول ي.ص\ل�ح فيه أ%م\ على جهة ب.ل} فيقولون: هل لك ق1ب.ل%نا

ح.قÒ أ%م أ%نت. رجل معروف بالظ©ل}م، ي'ريدون بل أنت رج'ل معروف بالظ©ل}م؛
وأ%نشد:

فو.ال ما أ%دري أ%س.ل}مى ت.غ.و_ل%ت\،
أ%م, الن_و\م' أ%م\ كلê إل� ح.ب,يب'

ي'ريد: ب.ل} كلê، قال: ويفعلون مثل ذلك بأ%و\، وهو مذكور ف موضعه؛
وقال الزجاج: أ%م\ إذا كانت معطوفة على لفظ الستفهام فهي معروفة ل إشكال

فيها كقولك زيد أ%حسن أ%م\ ع.مرو، أ%كذا خي¬ أ%م\ كذا، وإذا كانت ل
تق%ع' عطفاv على أ%ل1ف الستفهام، إل أ%نا تكون غي مبتدأ%ة، فإنا ت'ؤذ1ن

بعن ب.ل} ومعن أ%لف الستفهام، ث ذكر قول ال تعال: أ%م\ ت'ريد'ون
أ%ن ت.سأ%لوا ر.س'ولكم، قال: العن ب.ل} ت'ريدون أ%ن ت.سأ%لوا رسول%كم،

قال: وكذلك قوله: أل ت.ن\زيل� الكتاب ل ر.يب فيه من رب> العالي أم\
ي.قولون اف}ت.راه؛ قال: العن ب.ل} يقولون اف}ت.راه، قال الليث: أ%م\

ح.ر\ف أ%حس.ن ما يكون ف الستفهام على أ%و_له، فيصي العن كأ%نه
استفهام بعد استفهام، قال: ويكون أم\ بعن ب.ل}، ويكون أم بعن أل1ف

الستفهام كقولك: أ%م\ ع1ن\دك غ%داء حاض1ر¬؟ وأنت تريد: أ%ع1ند.ك غداء حاض1ر¬ وهي
لغة حسنة من لغات العرب؛ قال أ%بو منصور: وهذا ي.ج'وز إذا سبقه كلم،

قال الليث: وتكون أ%م\ مبتد.أ% الكلم ف الب، وهي لغة ي.مانية، يقول
قائل�هم: أم ن.ح\ن خ.ر.ج\نا خ1يار. الناس، أ%م\ ن'ط}ع1م الط�عام، أ%م\

ن.ض\ر,ب الام.، وهو ي'خ\ب,ر. وروي عن أب حات قال: قال أ%بو زيد أ%م تكون
زائدة لغة� أ%هل اليمن؛ قال وأ%نشد:
يا د.ه\ن أ%م\ ما كان م.ش\يي ر.ق%صا،

بل قد تكون م1ش\ي.ت ت.و.ق©صا



أ%راد يا د.ه\ناء ف%ر.خ_م، وأ%م\ زائدة، أراد ما كان م.ش\يي ر.ق%صاv أي
كنت أ%ت.وق�ص' وأ%نا ف ش.ب,يبت واليوم. قد أ%س\ن.ن\ت حت صار م.شيي

ر.ق%صاv، والت_و.ق©ص: م'قار.بة� ال%ط}و؛ قال ومثل�ه:
يا ليت شعري ول م.ن\جى من ال%ر.م,،

أ%م\ هل} على الع.ي\ش بعد. الش_ي\ب م1ن ن.د.م,؟
قال: وهذا مذهب أ%ب زيد وغيه، يذه.ب إل أ%ن قوله أ%م\ كان م.ش\يي

ر.ق%صاv معطوف على مذوف تقد�م، العن كأ%نه قال: يا د.ه\ن أ%كان م.ش\يي
ر.ق%صاv أ%م\ ما كان كذلك، وقال غيه: تكون أ%م\ بلغة بعض أ%هل الي.من
بعن ال4ل1ف واللم,، وف الديث: ليس من ام\ب> ام\ص1يام' ف ام\س.ف%ر أي

ليس من الب,ر> الص>يام' ف السف%ر؛ قال أ%بو منصور: وال4لف' فيها
أ%لف' و.ص\ل� ت'ك}ت.ب ول ت'ظ}هر إذا و'ص1لت، ول ت'ق}ط%ع كما ت'ق}ط%ع أ%ل1ف

أ%م الت قد_منا ذك}ر.ها؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ذاك. خ.ل1يلي وذ�و ي'عات1ب'ن،

ي.ر\مي ورائي بام\س.ي\ف1 وام\س.ل1م.ه
أل تراه كيف و.ص.ل اليم. بالواو؟ فافهمه. قال أ%بو منصور: الوجه أن ل

تثبت اللف ف الك1تابة ل4نا م1يم¬ جعلت\ بد.ل% ال4لف1 واللم
للت_ع\ريف. قال ممد ابن الكر_م: قال ف أ%و_ل كلمه: أ%م\ بلغة اليمن

بعن ال4لف واللم، وأ%ورد. الديث ث قال: وال4لف أ%لف' و.ص\ل ت'ك}ت.ب'
ول ت'ظ}هر ول ت'ق}ط%ع كما ت'ق}ط%ع أ%لف أ%م\، ث يقول: الو.ج'ه أ%ن ل

تثبت الل1ف ف الكتابة ل4نا ميم¬ ج'ع1ل%ت\ بد.ل ال4لف واللم
للت_ع\ريف، والظاهر من هذا الكلم أ%ن اليم. ع1و.ض لم الت_ع\ريف ل غ%ي\ر،

وال4لف' على حال1ها، فكيف تكون اليم ع1و.ضاv من اللف واللم؟ ول ح'ج_ة
بالبيت الذي أ%نشده فإن أ%لف. الت_ع\ريف واللم ف قوله والس_ل1م.ة ل

تظهر ف ذلك، ول ف قوله وام\س.ل1م.ة، ولول تشديد' السي ل%ما قدر على
الت\يان باليم ف الوز\ن، ل4ن� آلة% الت_ع\ريف ل ي.ظ}هر منها شيء

ف قوله والس_ل1مة، فلم�ا قال وام\س.ل1مة احتاج أ%ن تظهر اليم بلف
اللم واللف على حالتها ف ع.د.م الظ©هور ف اللفظ خاص_ة، وبإظهاره
اليم زالت إح\دى الس>ين.ي\ن وخ.ف�ت الثانية وار\ت.ف%ع التشديد'، فإن كانت
اليم ع1و.ضاv عن ال4لف واللم فل تثبت اللف ول اللم، وإن كانت
ع1و.ض. اللم خاص_ة ف%ث�بوت اللف واجب¬. الوهري: وأ%م�ا أ%م\ م'خ.ف�فة



vفهي حر.ف ع.طف ف الستفهام ولا م.و\ض1عان: أحده'ما أن} ت.ق%ع م'عاد1لة
لل1ف1 الستفهام بعن أي� تقول أ%ز.ي\د¬ ف الدار أ%م\ ع.مرو والعن

أ%يeهما فيها، والثان أ%ن تكون م'ن\ق%ط1عة ما قبلها خ.باv كان أو
استفهاماv، تقول ف ال%ب.ر: إنا ل3بلD أ%م\ شاء# يا فت، وذلك إذا ن.ظ%ر\ت

eفقلت ما سبق إليك، ث أ%د\ر.كك الظن vإل ش.خ\ص ف%ت.و.ه_مته إب,ل
أ%نه شاء# فانص.ر.ف}ت عن ال4و_ل فقلت أ%م\ شاء# بعن ب.ل} ل4نه إض\راب¬

عم_ا كان قبله، إل� أ%ن� ما ي.ق%ع بعد ب.ل} ي.ق1ي وما ب.ع\د أ%م\
م.ظ}نون، قال ابن بري عند قوله فقلت أم\ شاء# بعن ب.ل} ل4نه إ,ض\راب عما

كان قبله: ص.واب'ه أ%ن} ي.قول بعن بل أ%ه1ي. شاء#، فيأ}ت بأ%ل1ف
الستفهام الت و.ق%ع با الشكe، قال: وت.قول ف الستفهام هل زيد
م'ن\ط%ل1ق أم\ ع.مرو يا ف%ت؟ إنا أ%ض\ر.ب\ت عن س'ؤالك عن ان\ط1لق زيد{

وجع.ل}ته عن ع.مرو، فأ%م\ معها ظنÒ واستفهام وإض\راب؛ وأ%نشد الخفش
للخطل:ك%ذ%ب.ت\ك ع.ين'ك. أ%م\ رأ%يت ب,واس1ط{

غ%ل%س. الظ�لم، من الر_باب,، خ.يال؟
وقال ف قوله تعال: أ%م\ ي.قولون اف}تراه؛ وهذا ل يكن أ%صله'

استفهاماv، وليس قوله أ%م\ ي.قولون اف}ت.راه' شك9اv، ولكن_ه قال هذا ل1ت.قبيح
ص.نيع1هم، ث قال: بل هو ال%قe من ر.ب>ك، كأ%نه أ%راد أ%ن ي'ن.ب>ه على

ما قالوه نو قولك للرجل: ال%ي' أ%ح.بe إليك أم, الشرe؟ وأ%نت.
ت.ع\ل%م أنه يقول الي ولكن أ%ردت أن ت'ق%ب>ح عنده ما صن.ع، قاله ابن بري.

،eومثله قوله عز وجل: أم, ات_خ.ذ م_ا ي.خ\لق ب.نات{، وقد ع.ل1م النب
صلى ال عليه وسلم، والسلمون، رضي ال عنهم، أنه تعال وتقد�س ل

ي.ت_خ1ذ و.ل%داv سبحانه وإنا قال ذلك ل1ي'ب.ص>رهم ض.لل%ت.هم، قال:
وت.د\خ'ل أ%م\ على هل} تقول أ%م\ هل} عندك عمرو؛ وقال ع.ل}قمة ابن

ع.ب.دة:أ%م\ هل} ك%بي¬ ب.ك%ى ل ي.ق}ض, ع.ب\ر.ت.ه،
إث}ر. ال4حب_ة1، ي.و\م. الب.ي\ن,، م.ش\ك�وم'؟

قال ابن بري: أم\ هنا م'ن\ق%ط1عة، واست.أ}ن.ف السeؤال با فأ%د\خ.لها
على هل} لت.ق%دeم هل} ف البيت قبله؛ وهو:

هل} ما ع.ل1م\ت وما اس\تود1ع\ت م.ك}توم
ث استأ}نف السؤال ب,أ%م\ فقال: أ%م\ هل} ك%بي؛ ومثله قول ال%ح_اف بن

حكيم:



أ%با مال1ك{، هل} ل�م\ت.ن م'ذ} ح.ص.ض.ت.ن,ي
على الق%ت\ل أ%م\ هل} لم.ن منك. لئ1م'؟

قال: إل9 أ%نه مت د.خ.ل%ت\ أ%م\ على هل} ب.ط%ل منها معن الستفهام،
وإنا د.خ.لت\ أ%م على هل} ل4نا ل1خ'روج� من كلم إل كلم، فلهذا

الس_ب.ب دخلت\ على هل} فقل}ت أ%م\ هل} ول ت.ق�ل أ%ه.ل}، قال: ول ت.د\خ'ل
أ%م على ال4ل1ف، ل ت.قول أ%ع1ن\دك زيد أ%م\ أ%ع1ن\دك ع.م\رو، لن أصل ما

و'ض1ع للستفهام ح.ر\فان: أ%حد'ها اللف' ول ت.قع إل ف أ%و_ل
الكلم، والثان أم\ ول تقع إل ف و.س.ط الكلم، وهل} إنا أ�قيم' م'قام

اللف ف الستفهام فقط، ولذلك ل ي.ق%ع ف كل م.واق1ع ال4ص\ل.
@أن: النام': ما ظهر على الرض من جيع ال%ل}ق، ويوز ف الش>ع\ر

ال4ن,يم'، وقال الفسرون ف قوله عز وجل: والرض. و.ض.ع.ها ل1ل4نام؛ هم'
ال1نe والن\س، قال: والدليل� على ما قالوا أ%ن� ال تعال قال

بع.ق1ب, ذ1ك}ره النام. إل قوله: والر_ي\حان ف%ب,أ%ي> آلء3 ر.ب>ك�ما
ت'ك%ذYبان، ول ي.ج\ر, للجن> ذ1ك}ر قبل% ذلك إنا ذ%ك%ر الان� بعده فقال:

خ.ل%ق الن\سان% من ص.ل}صال� كالف%خ_ار وخ.ل%ق الان� من مارج� من
نار�؛ وال1نe والنس' ه'ما الث�ق%لن، وقيل: جاز م'خاط%ب.ة� الث�ق%ل%ي\ن

قبل ذ1ك}ر,ه1ما معاv لنا ذكرا ب,ع.ق1ب ال1طاب؛ قال ال�ث%ق�ب
الع.ب\دي:

vفما أ%د\ر,ي، إذا ي.م_م\ت' أ%ر\ضا
أ�ر,يد' ال%ي\ر.، أ%يeهما ي.ل1ين؟
أ%أ%ل%ي\ر الذي أنا أ%ب\ت.غيه1،

أم, الش_ر الذي هو ي.ب\ت.غ1ين؟
فقال: أ%ي'هما ول ي.ج\ر للشر� ذكر إل بعد ت.مام البيت.

@اندرم: النهاية لبن الثي ف حديث عبد الرحن بن يزيد وس'ئل كيف
ن'س.لYم 

(* قوله «كيف نسلم» هكذا ف الصل بالنون مبنياv للفاعل، وف نسخ
النهاية: كيف يسلم، بالياء وبناء الفعل للمفعول). على أهل الذYم_ة؟ فقال:

ق�ل} أ%ن\د.ر.اي.م\؛ قال أ%بو عبيد: هي كلمة فارسية م.ع\ناها أ%أ%د\خ'ل،
ول ي'ر,د\ أ%ن ي.خ'ص_هم بالس\ت1ئذان بالفار,س1ي_ة، ولكنهم كانوا

م.جوساv فأ%م.ره أ%ن ي'خاط1ب.هم ب,ل1سان,هم، قال: والذي ي'راد منه أ%نه ل



ي.ذ}ك�ر الس_لم. ق%ب\ل الس\ت1ئذان، أل ت.ر.ى أ%نه ل ي.ق�ل} عليكم "أ%ن\د.ر.اي.م\"؟
@أوم: ال�وام'، بالضم: الع.ط%ش، وقيل: ح.رeه، وقيل: ش1د_ة� الع.ط%ش

وأ%ن ي.ض1ج_ الع.ط}شان؛ قال ابن بري: شاهده قول أب ممد الف%ق}ع.س3ي:
قد ع.ل1م.ت\ أ%ن>ي م'ر.و>ي هام1ها،

وم'ذ}ه1ب' الغ.ل1يل, من أ�وام1ها
.vوف التهذيب: ول يذكر له ف1عل ،vوقد آم. ي.ؤ'وم' أ%و\ما
واليام': الدeخان، والمع أ�ي'م¬، أ�ل}ز,م.ت\ ع.ي\ن'ه الب.د.ل لغي

ع1ل9ة، وإل فح'ك}م'ه أن ي.ص1ح_ ل4نه ليس ب.ص\در فيعتل9 باع\ت1لل
ف1ع\له، وقد آم. عليها وآم.ها ي.ؤ'وم'ها أ%وماv وإياماv: د.خ_ن.؛ قال ساعدة

بن ج'ؤية:
فما ب.ر,ح. ال4س\باب.، حت و.ض.ع\ن.ه
ل%د.ى الث�و\ل, ي.ن\ف1ي ج.ث�ها ويؤ'وم'ها

وهذه الك1لمة واو,ي_ة ويائية، وهي من الياء بد.لل1ة قولم آم.
ي.ئ1يم'، وهي من الواو بدليل قولم ي.ؤ'وم' أ%و\ماv، فحصل من ذلك أنا واوي_ة

ويائ1ي_ة، غي أ%نم ل ي.قولوا ف الدeخ.ان أ�و.ام إنا قالوا إي.ام
فقط، وإنا ت.د.او.ل%ت1 الياء� والواو' ف1ع\ل%ه وم.ص\د.ر.ه، قال ابن سيده:

فإن قيل فقد ذ%ك%ر\ت الي.ام. الذي هو الدeخ.ان هنا وإنا موضعه الياء،
قلنا: إن� الياء ف الي.ام الذي هو الدeخان قد تكون مق}لوبة ف لغة

م.ن\ قال آم.ها ي.ؤ'وم'ها أ%و\ماv، فكأ%ن_ا إنا قلنا ال�وام وإن كان
ح'ك}م'ها أ%ن ل ت.ن\ق%ل1ب هنا ل4نه اسم¬ ل م.ص\د.ر، لكن_ها ق�ل1ب.ت\ هنا

ق%ل}باv لغي ع1ل�ة كما قلنا، إل ط%ل%ب. ال1ف�ة، وسنذكر الي.ام. ف
الياء.

وال�ؤ.و_م' مثل ال�ع.و_م,: العظيم الرأ}س وال%ل}ق، وقيل:
ال�ش.و_ه كال�و.أ9م,، قال: وأ%ر.ى ال�و.أ9م م.ق}ل�وباv عن ال�ؤ.و_م؛ وأ%نشد

ابن ال4عراب لعنترة:
وكأ%ن_ما ي.ن\أ%ى ب,جان,ب د.فYها الـ
و.ح\ش1ي� من ه.ز,ج, الع.ش1ي> م'ؤ.و_م
(* هو مذكور ف مادة هزج).

فس�ره بأ%نه ال�ش.و_ه ال%ل}ق؛ قال ابن بري: يعن س1ن_و\راv، قال:
وال%ز,ج ال�تراك1ب الص_و\ت وع.ن به هر�اv وإن ل يتقد_م له ذ1ك}ر،



وإنا أ%تى به ف أ%ول البيت الثان والتقدير ي.ن\أ%ى ب,جان,بها من م'ص.و>ت
بالع.ش1ي> ه1رÒ، وم.ن ر.وى ت.ن\أ%ى بالتاء لتأ}ن,يث1 الناقة1 قال

ه1ر¼، بالفض، وتقديره من ه1ر¼ ه.ز,ج الع.ش1ي�؛ وفس_ر ال4زهري هذا البيت
فقال: أ%راد من حاد{ ه.ز,ج العشي� ب'دائه.

قال: وال�وام' أ%يضاv د'خان ال�ش\تار.
والمة�: العيب؛ قال ع.ب,يد:

م.ه\لv، أ%بيت. الل�ع\ن. م.ه\ـ
لv، إن� فيما قلت آم.ه\

والم.ة� أ%يضاv: ما ي.ع\ل%ق بس'ر_ة1 ال%و\لود إذا سقط من بطن أ�م>ه.
ويقال: ما ل�ف_ فيه من خ1ر\قة وما خ.ر.ج معه؛ وقال حسان:

و.م.و\ؤ'ود.ة{ م.ق}ر'ورة{ ف م.عاو,ز�
بآم.ت1ها، م.ر\س'ومة{ ل ت'و.س_د1

أ%بو عمرو: الل�يال ال�و_م' ال�ن\ك%ر.ة، ول%يال� أ�و.م¬ كذلك؛
وأ%نشد:

ل%م_ا رأ%يت آخ1ر. الل�يل, ع.ت.م\،
وأ%نا إح\دى ل%يال1يك ال�و.م\

قال أ%بو علي: يوز أن يكون مأ}خوذاv من المة وهي الع.ي\ب، ومن قولم
م'ؤ.و�م. ود.عا جرير¬ رج'لv من بن ك�ل%يب إل م'هاجات1ه فقال
الك�ل%ي\بe: إن� ن,سائي بآم.ت1ه,ن_ وإن� الشeعراء ل ت.د.ع ف ن,سائك
eر س1واهن�م'ت.رق�عاv؛ أ%راد أ%ن� ن,ساء4ه ل ي'ه\ت.ك س1ت\رهن_ ول ي.ذ}ك

س.وأ%ت.ه'ن_، بنزلة الت و'لدت\ وهي غي م.خ\فوض.ة ول م'ق}ت.ض_ة.
وآم.ه' ال� أي ش.و_ه خ.ل}قه.
وال�وام': د'وار¬ ف الرأ%س.

الوهري: يقال أ%و_م.ه الك%ل� تأ}وياv أ%ي س.م_نه وعظ�م خ.ل}قه؛
قال الشاعر:

ع.ر.ك}ر.ك¬ م'ه\ج,ر' الضeؤ\بان، أ%و_م.ه'
رو\ض' الق1ذاف1 ر.بيعاv أ%ي_ ت.أ}وي,

قال ابن بري: ع.ر.ك}ر.ك غ%ل1يظ ق%ويÒ، وم'ه\ج,ر أ%ي فائق، والصل ف
قولم بعي م'ه\ج,ر أ%ي ي.ه\ج'ر' الناس' بذ1ك}ره أي ي.ن\ع.ت'ونه،

والضeؤبان�: الس_م1ي الشديد' أ%ي ي.فوق' السمان.



@أي: اليامى: الذي ل أ%زواج. لم من الرجال والنساء وأ%صله أ%ياي,م'،
فقلبت لن الواحد رجل أ%ي>م¬ سواء كان تزو_ج قبل أ%و ل يتزوج. ابن

،vكانت أ%و ث%ي>3با vسيده: ال4ي>م' من النساء الت ل ز.و\ج لا، ب,ك}را
ومن الرجال الذي ل امرأ%ة له، وجع' ال4ي>م, من النساء أ%ياي,م'

وأ%يامى، فأ%م_ا أ%ياي,م 
(* قوله «فأما أياي إل قوله وأما أيامى» هكذا ف

الصل) فعلى بابه وهو الصل أ%ياي,م جع ال4ي>م، فقلبت الياء وج'علت بعد
اليم، وأ%م�ا أ%يامى فقيل: هو من باب الو.ض\ع و'ض1ع على هذه الصيغة؛

وقال الفارسي: هو م.قلوب موضع العي إل اللم. وقد آم.ت1 الرأ%ة من
vوإية وتأ%ي_م.ت\ زمانا vوأ%ي\م.ة vي'وما�ز.و\جها ت.ئ1يم' أ%ي\ماv وأ

vزمانا �وأتام.ت\ وأ%ت.ي.م\تها: ت.ز.و_ج\ت'ها أ%ي�ماv. وتأ%ي_م الرجل
وتأ%ي_مت1 الرأ%ة إذا م.ك%ثا أ%ي�اماv وزماناv ل يتزو_جان؛ وأ%نشد ابن

بري:لقد إم\ت' حت لم.ن كل© صاح1ب�،
ر.جاءé بس.ل}مى أ%ن ت.ئ1يم. كما إم\ت'

:vوأ%نشد أيضا
فإن ت.ن\ك1ح1ي أ%ن\ك1ح\، وإن ت.ت.أ%ي_م1ي،

ي.د.ا الد_ه\ر,، ما ل تن\ك1حي أ%ت.أ%4ي_م
وقال يزيد بن الكم الثقفي:

كل© ام\رئ� س.ت.ئيم' منه'
الع1ر\س'، أو منها ي.ئيم

وقال آخر:
ن.ج.و\ت. ب,ق�وف1 ن.ف}س3ك، غي أ%ن

إخال� بأ%ن} س.ي.ي\ت.م' أو ت.ئ1يم'
أي ي.يتم' ابن'ك أو ت.ئ1يم' امرأ%ت'ك. قال الوهري: وقال يعقوب س.م1عت

رج'لv من العرب يقول: أ%يÒ ي.ك�ون.ن_ على ال4ي\م, ن.ص1يب؛ يقول ما
ي.ق%ع' بي.دي بعد ت.ر\ك التزو_ج أي� امرأ%ة صالة أ%و غي ذلك؛ قال ابن

بري: صوابه أ%ن يقول امرأة صالة أم غي ذلك. وال%ر\ب' م.أ}ي.م.ة للنساء
أ%ي ت.ق}تل الرجال فت.د.ع' النساء بل أ%زواج� ف%ي.ئ1م\ن.، وقد أ%أ%م\ت'ها

وأ%نا أ�ئيم'ها: مثل أ%ع.م\ت'ها وأ%نا أ�ع1يم'ها. وآم.ت1 الرأ%ة� إذا
مات عنها زوجها أو ق�ت1ل وأقامت ل ت.ت.زو_ج. يقال: امرأ%ةD أ%ي>م¬ وقد



تأ%ي_م.ت\ إذا كانت بغي ز.و\ج، وقيل ذلك إذا كان لا زوج فمات عنها وهي
ت.ص\ل�ح لل4ز\واج لن� فيها س'ؤ\رةv من ش.باب؛ قال رؤبة:

م'غايراv أ%و ي.ر\ه.ب' الت_أ}ي,يما
وأ%ي_م.ه' ال� ت.أ}ي,يماv. وف الديث: امرأ%ةD آم.ت\ من زوج,ها ذات'

م.ن\ص1ب وج.مال� أي صار.ت\ أ%ي>ماv ل زوج لا؛ ومنه حديث حفصة: أ%نا
ت.أ%ي_مت\ من ابن خ'ن.ي'س� ز.و\ج,ها ق%ب\ل النب، صلى ال عليه وسلم.

وف حديث علي، عليه السلم: مات ق%ي>م'ها وطال ت.أ%يeم'ها، والسم من
هذه اللفظة ال4ي\مة�. وف الديث: ت.طول أ%ي\م.ة� إح\داك�ن_، يقال:
أ%ي>م¬ ب.ي>ن ال4ي\مة. ابن السكيت: يقال ما له' آم¬ وعام¬ أي ه.ل%كت1

امرأ%ته وماش1ي.ت'ه حت ي.ئ1يم. وي.عيم. إل الل�ب.ن.
ورجلD أ%ي\مان� ع.ي\مان�؛ أ%ي\مان�: ه.ل%كت1 امرأ%ته، فأ%ي\مان� إل

النساء وع.ي\مان� إل الل�ب.ن,، وامرأ%ة أ%ي\م.ى ع.ي\م.ى.
وف التنزيل العزيز: وأ%ن\ك1ح'وا اليامى منكم؛ دخ.ل فيه الذ�ك%ر

وال�ن\ثى والب,ك}ر والث�ي>ب، وقيل ف تفسيه: ال%رائر. وقول النب، صلى
ال عليه وسلم: ال4ي>م' أ%ح.قe بنفسها، فهذه الث�ي>ب' ل غي؛ وكذلك

قول الشاعر:
vل ت.ن\ك1ح.ن_ الد_ه\ر.، ما ع1ش\ت.، أ%ي>ما

م'ج.ر_بةv، قد م'ل� منها، وم.ل�ت1
،vكانت أ%و ث%ي>با vوال4ي>م' ف الصل: الت ل زوج. لا، ب,ك}را

�مطل�قة كانت أو م'ت.و.ف9ى عنها، وقيل: اليامى الق%رابات الب\نة� والالة
وال�خت'. الفراء: ال4ي>م' ال�ر_ة، وال4ي>م' الق%رابة. ابن

ال4عراب: يقال للرجل الذي ل يتزو�ج أ%ي>م¬، والرأ%ة أ%ي>م.ةD إذا ل
ت.ت.ز.و_ج، وال4ي>م' الب,ك}ر والث�ي�ب. وآم. الرجل� ي.ئ1يم' أ%ي\مةv إذا

ل تكن له زوجة، وكذلك الرأ%ة إذا ل يكن لا زوج. وف الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، كان ي.ت.ع.و_ذ� من ال4ي\مة1 والع.ي\مة، وهو

طول� الع'ز\بة1. ابن السكيت: ف�لن.ة� أ%ي>م¬ إذا ل يكن لا زوج. ورجل
أ%ي>م¬: ل مرأ%ة له، ورجلن أ%ي>مان1 ورجال أ%ي>م'ون ونساء# أ%ي>مات¬

وأ�ي_م¬ ب.ي>ن' ال�4ي'وم وال4ي\مة1. والمة�: الع'ز_اب، جع آم�،
أ%راد أي>م فقل%ب؛ قال النابغة:
أ�م\ه,ر\ن% أ%ر\ماحاv، وه'ن_ بآم.ة{،



أ%ع\ج.ل}ن.ه'ن_ م.ظن_ة الع\ذار,
.vيريد أ%ن_هن_ س'ب,ي. قبل أ%ن ي'خ\ف%ض\ن.، فجعل ذلك ع.ي\با

وال4ي\م' وال4ي>م': الي_ة ال4ب\ي.ض' اللطيف، وع.م_ به بعضهم جيع ض'روب
الي�ات. قال ابن شيل: كل حي_ة أي\م¬ ذكراv كان أ%و أ�نثى، ورب_ما شد>د

فقيل أ%ي>م كما يقال ه.ي\ن وه.ي>ن؛ قال الذل:
بالل�ي\ل م.و\ر,د. أ%ي>م م'ت.غ.ض>ف1

وقال العجاج:
وب.ط}ن. أ%ي\م� وق%واماv ع'س\ل�جا

وال4ي\م وال4ي\ن': الي_ة. قال أبو خية: ال4ي\م' وال4ي\ن'
والث©ع\بان الذ©ك}ران� من ال%ي_ات، وهي الت ل ت.ض'رe أ%حداv، وجع

ال4ي\م, أ�ي'وم¬ وأ%صله الت_ث}ق1يل فكس>ر على لفظه، كما قالوا ق�ي'ول ف جع
ق%ي\ل، وأصله ف%ي\ع1ل، وقد جاء مشد�داv ف الشعر؛ قال أ%بو كبي الذل:

،Dإل� ع.واس1ر' كال1راط1 م'ع1يد.ة
بالل�ي\ل,، م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف1

(* قوله «ال عواسر إل» تقدم هذا البيت ف مادة عسر ومرط وعود وصيف
وغضف وفيه روايات، وقوله: يعن أن هذا الكلم، لعله ان هذا الكان).

يعن أن هذا الكلم من م.وار,د الي_ات وأ%ماك1نها؛ وم'ع1يدة: ت'عاو,د
الو,ر\د مر�ة بعد مرة؛ قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو زيد لسوار بن الضرب:

كأ%ن_ما ال%ط}و من م.ل}ق%ى أ%ز,م_ت1ها
م.س\ر.ى ال�ي'وم,، إذا ل ي'ع\ف1ها ظ%ل%ف'

وف الديث: أنه أ%ت.ى على أ%رض ج'ز'ر� م'ج\د1بة{ مثل ال4ي\م؛ ال4ي\م'
وال4ي\ن': الي_ة الل�ط1يفة؛ شب_ه ال4رض ف م.لس.ت1ها بالي_ة.

وف حديث القاسم بن ممد: أ%نه أ%م.ر. ب,ق%ت\ل, ال4ي\م,. وقال ابن بري ف
بيت أب كبي الذل: ع.واس1ر' بالرفع، وهو فاعل ي.ش\رب ف البيت قبله،

وهو:
ولقد و.ر.د\ت' الاء، ل ي.ش\ر.ب\ به،

ح.د_ الر�بيع, إل ش'هور, الص_ي>ف1
قال: وكذلك م'ع1يدة الصواب' ر.ف}ع'ها على الن_ع\ت ل1ع.واس1ر، وع.واس1ر'

ذ1ئاب¬ ع.س.رت بأ%ذ}ناب,ها أ%ي شال%ت\ها كالس>هام ال%م\رو'ط%ة1،
وم'ع1يدة: قد عاو.دت الو'رود. إل الاء، وال�ت.غ.ض>ف: ال�ت.ث%ن>ي. ابن



جن: ع.ي\ن' أ%ي>م� ياء#، يدل© على ذلك قولم أ%ي\م، فظاهر هذا أن يكون
ف%ع\لv والعي' منه ياء#، وقد يكن أن يكون مففاv من أ%ي>م فل يكون

فيه دليل، لن الق%ب,يلي معاv ي.صيان1 مع التخفيف إل لفظ الياء، وذلك
نو ل%ي\ن� وه.ي\ن�.

والي.ام': الدeخ.ان؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
ف%لم_ا ج.لها بالي.ام, ت.ح.ي_ز.ت\
ث�بات{، عليها ذ�ل©ها واك}ت1ئاب'ها

�وجع'ه أ�ي'م¬. وآم الدeخان� ي.ئيم إي.اماv: دخ_ن. وآم الرج'ل
إي.اماv إذا د.خ_ن على الن_ح\ل ليخرج من ال%ل1ي_ة فيأ}خ'ذ ما فيها من

الع.س.ل. قال ابن بري: آم. الرج'ل من الواو، يقال: آم. ي.ؤ'وم'، قال: وإيام¬
الياء فيه منقل1بة عن الواو. وقال أ%بو عمرو: الي.ام' ع'ود¬ يع.ل ف

رأ}سه نار¬ ث ي'د.خ_ن' به على الن_ح\ل لي'ش\تار. الع.س.ل�. وال�وام':
الدeخان�، وقد تقدم. والمة�: العيب، وف بعض النسخ: وآمةD ع.ي\ب؛ قال:

م.ه\لv، أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن. م.ه\ـ
لv، إن فيما قلت. آم.ه\

وف ذلك آمةD علينا أي ن.ق}ص وغ%ضاض.ةD؛ عن ابن العرب.
وب.ن'و إي.ام�: ب.ط}ن من ه.م\دان. وقوله ف الديث: يت.قارب الز_مان

وي.ك}ث�ر ال%ر\ج، قيل: أ%ي\م. هو يا رسول ال؟ قال: الق%ت\ل، يريد ما هو؛
وأ%صله أ%ي� ما هو أ%ي أ%يe شيء� هو فخفف الباء وحذف أ%لف ما. ومنه

الديث: أ%ن رجلv ساو.م.ه' النبe، صلى ال عليه وسلم ، طعاماv فجعل
ش.ي\ب.ة بن ربيعة ي.شي إليه ل ت.ب,ع\ه، فجعل الرجل يقول� أ%ي\م. ت.قول؟

يعن أ%ي� شيء تقول؟
@أبن: أ%ب.ن. الرجل% يأ}ب'ن'ه ويأ}ب,ن'ه أ%ب\ناv: ات_هم.ه وعاب.ه، وقال

اللحيان: أ%ب.ن\ت'ه ب.ي وبشر¼ آب'ن'ه وآب,ن'ه أ%ب\ناv، وهو مأ}بون
بي أ%و بشر¼؛ فإذا أ%ضر.ب\ت عن الي والشر� قلت: هو مأ}ب'ونD ل يكن

إل الشر�، وكذلك ظ%ن_ه يظ�نeه. الليث: يقال فلن ي'ؤ\ب.ن' بي وبش.ر�
أ%ي ي'ز.ن© به، فهو مأ}بونD. أ%بو عمرو: يقال فلن ي'ؤ\ب.ن' بي

وي'ؤ\ب.ن' بشر�، فإذا قلت ي'ؤ\ب.ن' م'ج.ر_داv فهو ف الشر� ل غي'. وف حديث
ابن أ%ب هالة ف صفة ملس النب، صلى ال عليه وسلم: مل1س'ه ملس'

ح1ل}م� وحي.اء� ل ت'ر\ف%ع' فيه ال4ص\وات' ول ت'ؤ\ب.ن' فيه ال�ر.م' أ%ي ل



ت'ذ}ك%ر فيه النساء� بق%بيح، وي'صان� ملس'ه عن الر_ف%ث وما ي.ق}ب'ح'
ذ1ك}ر'ه. يقال: أ%ب.ن\ت' الرجل% آب'ن'ه إذا ر.م.ي\ت.ه ب,خ.ل�ة1 س.و\ء،

فهو مأ}ب'ونD، وهو مأ}خوذ عن ال�ب.ن، وهي الع'ق%د' تكون� ف الق1سي�
ت'ف}س3د'ها وت'عاب' با. الوهري: أ%ب.ن.ه بشر¼ ي.أ}ب'ن'ه ويأ}ب,نه ات_ه.م.ه

به. وفلنD ي'ؤ\ب.ن' بكذا أي ي'ذ}ك%ر' بقبيح. وف الديث عن النب، صلى
ال عليه وسلم: أ%نه نى عن الش>ع\ر إذا أ�ب,ن.ت\ فيه النساء�؛ قال

شر: أ%ب.ن\ت' الرجل% بكذا وكذا إذا أ%ز\ن.ن\ته به. وقال ابن ال4عراب:
أ%ب.ن\ت' الرجل% آب,ن'ه وآب'ن'ه إذا ر.م.ي\ت.ه بقبيح وق%ذ%ف}ت.ه بسوء، فهو

مأ}ب'ونD، وقوله: ل ت'ؤ\ب.ن' فيه ال�ر.م' أ%ي ل ت'ر\مى بس'وء ول
ت'عاب' ول ي'ذ}ك%ر' منها القبيح' وما ل ي.ن\ب.غي ما ي'س\ت.حى منه. وف حديث

الف}ك: أ%ش1يوا علي_ ف أ�ناس� أ%ب.ن'وا أ%ه\لي أ%ي ات_ه.موها.
والب\ن': التهم.ة�. وف حديث أ%ب الد_رداء: إن ن'ؤ\ب.ن\ با ليس فينا
فر'ب_ما ز'كYينا با ليس فينا؛ ومنه حديث أ%ب سعيد: ما ك�ن_ا نأ}ب,ن'ه
ب,ر'ق}ية أ%ي ما ك�ن_ا ن.ع\لم أ%نه ي.ر\قي فن.عيب.ه بذلك: وف حديث أ%ب
ذر¼: أ%نه د.خ.ل على ع'ث}مان بن ع.ف�ان% فما س.ب_ه ول أ%ب.نه أ%ي ما

عاب.ه، وقيل: هو أ%ن_به، بتقدي النون على الباء، من التأ}نيب الل�وم,
والت_وبيخ. وأ%ب_ن. الرجل%: كأ%ب.ن.ه. وآب.ن. الرجل% وأ%ب_ن.ه، كلها:

عاب.ه ف وجهه وع.ي_ره. وال�ب\نة، بالضم: الع'ق}دة ف الع'ود أ%و ف
الع.صا، وج\ع'ها أ�ب.ن¬؛ قال ال4عشى:

ق%ضيب. س.ر.اء� كثي ال�ب.ن\
(* قوله «كثي البن» ف التكملة ما نصه: والرواية قليل البن، وهو

الصواب لن كثرة البن عيب، وصدر البيت:
سلجم كالنحل أنى لا.

قال ابن سيده: وهو أ%يضاv م.خ\ر.ج الغ'ص\ن ف الق%و\س. وال�ب\نة:
الع.ي\ب' ف ال%ش.ب والع'ود، وأ%صل�ه من ذلك. ويقال: ليس ف ح.س.ب, فلن{

أ�ب\نةD، كقولك: ليس فيه و.ص\مةD. وال�ب\نة�: الع.ي\ب' ف الكلم، وقد
ت.قد_م قول� خال1د بن ص.ف}وان% ف ال�ب\نة والو.ص\مة؛ وقول رؤبة:

وام\د.ح\ ب,للv غي ما م'ؤ.ب_ن,،
تر.اه' كالبازي ان\ت.م.ى لل}م.و\ك1ن, ان\ت.مى: ت.ع.ل�ى. قال ابن

ال4عراب: م'ؤ.ب_ن¬ م.عيب¬، وخال%ف%ه غيه، وقيل: غي هالك{ أ%ي غي



م.ب\كي¼؛ ومنه قول لبيد:
ق�وما ت�وبان1 م.ع. ال4ن\واح,،

(* قوله «قوما توبان إل» هكذا ف الصل، وتقدم ف مادة نوح: تنوحان.
وأ%ب>ن.ا م'لع1ب. الر>ماح,،
وم1د\ره. الك%تيبة1 الر_داح,.

وقيل للم.ج\بوس: مأ}بونD ل4نه ي'ز.ن© بالعيب القبيح، وكأ%ن� أ%صل%ه
من أ�ب\نة الع.صا ل4نا عيب¬ فيها. وأ�ب\نة البعي,: غ%ل}ص.مت'ه؛ قال ذو

الرeم�ة يصف ع.ي\راv وس.حيل%ه:
Dب\نة�ت'غ.ن>يه من بي الص_بي_ي\ن أ

ن.ه'وم¬، إذا ما ارت.د_ فيها س.ح1يل�ها.
ت'غ.ن>يه يعن الع.ي\ر من بي الص_بي_ي\ن، وها طر.فا الل�ح\ي.

�وال�ب\نة�: الع'ق}دة�، وعن با ههنا الغ.ل}صمة، والن_ه'وم': الذي ي.ن\ح1ط
:�أ%ي ي.ز\فر، يقال: ن.ه.م. ونأ%م فيها ف ال�بنة، والس_ح1يل

الص_و\ت'. ويقال: بينهم أ�ب.ن¬ أ%ي عداوات¬. وإب_ان� كلY شيء، بالكسر
والتشديد: وق}ت'ه وح1ين'ه الذي يكون فيه. يقال: ج,ئ}ت'ه على إب_ان1 ذلك أ%ي على

زمنه. وأ%خ.ذ% الشيء4 بإب_ان,ه1 أ%ي بزمانه، وقيل: بأ%و_له. يقال:
أ%تانا فلنD إب_ان% الرeطب,، وإب�ان% اخ\ت1راف1 الثYمار، وإب�ان% الر>

والبد أ%ي أ%تانا ف ذلك الوقت، ويقال: كل الفواكه ف إب�ان,ها أ%ي ف
و.ق}تها؛ قال الراجز:

أ%ي_ان تق}ضي حاجت أ%ي�انا،
أ%ما ت.رى ل1ن'ج\حها إب�انا؟

وف حديث البعث: هذا إب�ان� نومه أ%ي وقت ظهوره، والنون أ%صلية فيكون
ف1ع_الv، وقيل: هي زائدة، وهو ف1ع\لن� من أ%ب_ الشيء� إذا ت%ي_أ%

للذ�هاب، ومن كلم سيبويه ف قولم يا ل%ل}عج.ب أ%ي يا عجب تعال% فإ,نه
من إب�ان,ك. وأ%ح\يان,ك.وأ%ب_ن. الرجل% تأ}بيناv وأ%ب_له: م.د.حه بعد

موته وبكاه؛ قال م'تم>م بن ن'و.يرة:
لع.مري وما د.هري بتأ}بي هالك{،

ول ج.ز,عاv م�ا أ%صاب. فأ%و\جع.ا.
وقال ثعلب: هو إذا ذك%ر\ت.ه بعد موته بي؛ وقال مرة: هو إذا ذكرته بعد

الوت. وقال شر: الت_أ}بي' الث�ناء� على الرجل ف الوت والياة؛ قال



ابن سيده: وقد جاء ف الشعر مد\حاv للح.ي�، وهو قول الراعي:
فر.ف�ع. أ%صحاب ال%ط1ي_ وأ%ب_ن'وا

ه'ن.ي\د.ة، فاشتاق. الع'يون� الل�وام1ح.
قال: م.دح.ها فاش\تاقوا أ%ن ي.ن\ظروا إليها فأ%س\رعوا السي. إليها

ش.و\قاv منهم أ%ن ينظروا منها. وأ%ب.ن\ت' الشيء: ر.ق%ب\ت'ه؛ وقال أ%وس¬ يصف
المار:

يقول� له الراؤ'ون%: هذاك. راك1ب¬
ي'ؤ.ب>ن' ش.خ\صاv فوق. علياء4 واق1ف'

وحكى ابن بري قال: روى ابن' ال4عراب ي'و.ب>ر، قال: ومعن ي'و.ب>ر
شخصاv أ%ي ينظر إليه لي.س\ت.بين.ه. ويقال: إنه ل%ي'و.ب>ر' أ%ثراv إذا

اقت.ص_ه، وقيل لادح اليت م'ؤ.ب>ن¬ لت>باعه آثار فعاله وصنائعه.
والت_أ}بي': اقت1فار ال44ثر. الوهري: التأ}بي' أ%ن تق}فو أ%ث%ر. الشيء.

وأ%ب_ن. الثر: وهو أ%ن ي.ق}ت.ف1ره فل ي.ض1ح له ول ينف%ل1ت منه.
والتأ}بي: أ%ن ي'ف}ص.د. الع1ر\ق' وي'ؤ\خ.ذ د.م'ه في'شوى وي'ؤكل؛ عن كراع. ابن

ال4عراب: ال4ب,ن'، غي مدود ال4لف على ف%ع1ل� من الطعام والشراب،
الغليظ الث�خي. وأ%ب.ن' ال4رض: نبت¬ ير'ج ف رؤ'وس الكام، له أ%صل ول

ي.طول، وكأ%نه ش.ع.ر ي'ؤ\كل وهو سريع ال�روج سريع ال%ي\ج؛ عن أ%ب
حنيفة. وأ%بانان1: جبلن ف البادية، وقيل: ها ج.ب.لن أ%حدها أ%سود والخر

أ%ب\يض، فال4بي.ض لبن أ%سد، وال4سود لبن ف%زارة، بينهما نر¬ يقال له
الرeم.ة�، بتخفيف اليم، وبينهما نو من ثلثة أ%ميال وهو اسم علم

لما؛ قال ب,ش\ر يصف الظعائن:
ي.ؤ'مe با ال�داة� م1ياه. ن.خ\ل�،
وفيها عن أ%بان.ي\ن, از\و,رار'

وإنا قيل: أ%بانان1 وأ%بانD أ%حدها، والخر م'تال1ع¬، كما يقال
الق%م.ران؛ قال لبيد:

د.ر.س. ال%نا ب,م'تال1ع� وأ%بان1،
فتقاد.م.ت\ بال1ب\س, فالسeوبان1

قال ابن جن: وأ%ما قولم للجب.لي ال�تقابلي أ%بانان1، فإن�
أ%بانان1 اسم علم لما بنزلة زيد{ وخالد، قال: فإن قلت كيف جاز أ%ن يكون بعض

التثنية علماv وإنا عام_ت'ها نكرات؟ أ%ل ترى أ%ن رج'لي وغ�لم.ي كل©



واحد منهما نكرة غي علم فما بال أ%بان.ي صارا علماv؟ والواب: أ%ن
زيدين ليسا ف كل وقت م'ص\طح1ب.ي مقترني بل كل واحد منهما ي'جام1ع صاحب.ه

وي'فار,قه، فلما اصطح.با مرة وافترقا أ�خرى ل ي'م\ك1ن أ%ن ي'خ.ص_ا باسم�
علم ي'فيد'ها من غي,ها، ل4نما شيئان، كل© واحد منهما بائن¬ من

صاح1به، وأ%ما أ%بانان1 فجب.لن م'تقابلن ل ي'فارق واحد¬ منهما صاحب.ه،
فج.ر.يا لت>صال بعض1هما ببعض م.ج\رى السم_ى الواحد نو ب.ك}ر� وقاس1م�،

فكما خ'ص_ كل© واحد{ من ال4علم باسم ي'فيد'ه من أ�م_ت1ه، كذلك
خ'ص_ هذان ال%ب.لن باسم ي'فيدها من سائر البال، ل4نما قد ج.ر.يا مرى

vوي.ذ}ب'ل ل�ا كان كل واحد منهما جبل vالبل الواحد، فكما أ%ن ث%بيا
واحداv متصلة أ%جزاؤ'ه خ'ص_ باسم ل ي'شار.ك فيه، فكذلك أ%بانان1 ل�ا

ل يفترق بعضهما من بعض كانا لذلك كال%ب.ل الواحد، خ'ص�ا باسم� علم كما
خ'ص_ ي.ذ}ب'ل وي.ر.م\ر.م' وش%ام, كل© واحد منها باسم علم؛ قال

م'ه.له,ل:
أ%ن\ك%ح.ها ف%ق}د'ها ال4راق1م. ف

ج.ن\ب�، وكان ال1باء� من أ%د.م,
ل%و\ بأ%بان.ي\ن, جاء ي.خ\ط�بها

ر'م>ل%، ما أ%ن\ف' خاط1ب� بد.م,
الوهري: وتقول هذان أ%بانان ح.س.ن.ي,، ت.ن\ص1ب النعت. ل4نه نكرة

وصفت به معرفة، ل4ن ال4ماكن ل تزول� فصارا كالشيء الواحد، وخال%ف
اليوان%، إذا قلت هذان زيدان حس.نان، ترفع النعت ههنا ل4نه نكرةD و'ص1فت با
نكرة؛ قال ابن بري: قول الوهري تنصب النعت ل4نه نكرة وصفت به معرفة،

قال: يعن بالوصف هنا الال. قال ابن سيده: وإنا فرقوا بي أ%بان.ي
وع.ر.فات{ وبي ز.يد.ين, وز.يدين من ق1ب.ل أ%نم ل يعلوا التثنية والمع

علماv لرج'لي, ول لر,جال بأ%عيان,هم، وجعلوا السم الواحد عل%ماv لشيء
بعينه، كأ%نم قالوا إذا قلنا ائ}ت1 بز.ي\د{ إنا نريد هات هذا الشخص الذي
يسي' إليه، ول يقولوا إذا قلنا جاء زيدان1 فإنا نعن شخصي بأ%عيانما

قد ع'ر,فا قبل ذلك وأ�ث}ب,تا، ولكنهم قالوا إذا قلنا جاء زيد بن فلن
وزيد' بن فلن{ فإنا نعن شيئي بأ%عيانما، فكأ%نم قالوا إذا قلنا ائت1

أ%بان.ي\ن, فإنا نعن هذين, البل%ي, بأ%عيانما اللذين يسي إليهما،
أ%ل ترى أ%نم ل يقولوا أم\ر'ر\ بأ%بان1 كذا وأ%بان1 كذا؟ ل يفر�قوا



بينهما ل4نم جعلوا أ%بان.ي\ن, اساv لما ي'ع\ر.فان1 به بأ%عيانما، وليس
هذا ف ال4ناسي> ول ف الدواب�، إنا يكون هذا ف ال4ماكن, والبال
وما أ%شبه ذلك، من ق1ب.ل أ%ن9 ال4ماك1ن. ل تزول فيصي' كل واحد{ من

البل%ي, داخلv عندهم ف مثل ما دخل فيه صاحب'ه من الال والث�بات1
وال1صب, والق%ح\ط1، ول ي'شار' إل واحد{ منهما بتعريف{ دون الخر فصارا

كالواحد الذي ل ي'زاي,له منه شيء# حيث كان ف ال4ناسي� والدواب� والنسانان1
والد�ابتان ل ي.ث}ب'تان1 أ%بداv، يزولن1 ويتصر�فان وي'شار' إل

أ%حد1ها والخر' عنه غائب¬، وقد ي'فر.د فيقال أ%بانD؛ قال امرؤ القيس:
كان أ%باناv، ف أ%فان,ي, و.د\ق1ه،
كبي' أ�ناس� ف ب,جاد{ م'ز.م_ل,

(* ف رواية أخرى: كأن9 كبياv، بدل أباناv). وأ%بانD: اسم رجل�. وقوله
Dف الديث: من كذا وكذا إل ع.د.ن أ%ب\ي.ن.، أ%ب\ي.ن' بوزن أ%ح\مر، قرية

على جانب البحر ناحية% اليمن، وقيل: هو اسم' مدينة عد.ن. وف حديث
أ�سامة: قال له رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل9ا أ%رس.له إل الرeوم:

أ%غ1ر\ على أ�ب\ن.ى صباحاv؛ هي، بضم� المزة والقصر، اسم' موضع� من
فل%س\طي. بي ع.س\ق%لن% والر_م\لة، ويقال لا ي'ب\ن.ى، بالياء، وال

أ%علم.
@أتن: ال4تان�: ال1مارة�، والمع آت'ن¬ مثل ع.ناق� وأ%ع\ن'ق� وأ�ت\ن¬

وأ�ت'ن¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وما أ�ب.ي>ن' منهم'، غي. أ%ن_هم'

ه'م' الذين غ%ذ%ت\ من خ.ل}ف1ها ال�ت'ن'
وإنا قال غ%ذ%ت من خ.ل}ف1ها ال�ت'ن ل4ن ولد. ال4تان1 إنا ي.ر\ض.ع

من خ.ل}ف. وال%أ}توناء�: ال�ت'ن' اسم¬ للجمع مثل ال%ع\يوراء. وف حديث
ابن عباس: جئت' على حار� أ%تان{؛ المار' يقع على الذكر وال�نثى،

وال4تان� وال1مارة� ال�نثى خاصة، وإنا اس\ت.د\ر.ك. المار. بال4تان1
لي'عل%م أ%ن ال�نث%ى من ال�م'ر, ل تقطع الصلة، فكذلك ل تقطع'ها الرأ%ة،

ول يقال فيها أ%تانة. قال ابن ال4ثي: وقد جاء ف بعض الديث
واس\ت.أ}ت.ن. الرجل� اش\ت.رى أ%تاناv وات_خ.ذ%ها لنفسه؛ وأ%نشد ابن بري:

ب.س.أ}ت.، يا ع.م\ر'و، بأ%مر� مؤت1ن,
واس\ت.أ}ت.ن. الناس' ول%م\ ت.س\ت.أ}ت1ن,



واس\ت.أ}ت.ن. المار': صار. أ%تاناv. وقولم: كان حاراv فاس\ت.أ}ت.ن.
أ%ي صار. أ%تاناv؛ يضرب للرجل ي.ه'ون بعد الع1ز>. ابن شيل: ال4تان

قاعدة� الف%و\د.ج,، قال أ%بو وهب 
(* قوله «قال أبو وهب» كذا ف الصل

والتهذيب. وف الصاغان: أبو مرهب بدل أبو وهب).: ال%م.ائ1ر' هي القواعد'
وال�تن، الواحدة� ح1مارةD وأ%تانD. وال4تان�: الرأ%ة� الر_عناء، على

التشبيه بال4تان1، وقيل ل1ف%قيه العرب,: هل يوز' للرجل أ%ن} يتزو_ج بأ%تان؟
قال: نعم؛ حكاه الفارسي ف التذكرة. وال4تان�: الصخرة� تكون ف الاء؛

قال ال4عشى:
ب,ناجية{، كأ%تان1 الث�ميل،

vر.ى ب.ع\د. أ%ي\ن� ع.س3ي.ا أ%ي ت'ص\ب,ح' عاس1راeت'ق%ض>ي الس
�بذ%ن.ب,ها ت.خ\ط�ر' به م1راحاv ونشاطاv. وقال ابن شيل: أ%تان� الث�ميل الصخرة

ف باطن ال%سيل, الض_خ\مة� الت ل يرفع'ها شيء# ول ي'حر�ك�ها ول
يأ}خذ� فيها، طول�ها قامةD ف ع.ر\ض, مث}ل1ه. أ%بو الدeق%ي\ش: القواع1د'

وال�ت'ن' الرتفعة� من ال4رض. وأ%تان� الض_ح\ل,: الصخرة العظيمة� تكون
ف الاء، وقيل: هي الصخرة� الت بي أ%س\فل, طي> البئر,، فهي تلي

الاء4. وال4تان�: الصخرة� الضخمة� ال�ل%م\ل%مة�، فإذا كانت ف الاء
الض_ح\ضاح, قيل: أ%تان� الض_ح\ل,، وت'ش.ب_ه با الناقة� ف ص.ل%ب.ت1ها؛

وقال كعب بن زهي:
،Dكأ%تان الض_حل ناج,ية Dع.ي\رانة

�إذا تر.ق�ص. بالق�ور, الع.ساق1يل
وقال الخطل:

ب,ح'ر�ة{، كأ%تان1 الض_ح\ل,، أ%ض\م.ر.ها،
بعد الر_بالة1، ت.ر\حال وت.س\ياري. وقال أ%وس:

ع.يانةD، كأ%تان1 الض_ح\ل,، ص.ل�بها
أ%كل� الس_وادي� ر.ضeوه' ب,م1ر\ضاح.

ابن سيده: وأ%تان� الض_حل, صخرةD تكون على ف%م, الر_ك1ي>، فيكب'ها
الط©ح\ل�ب' حت ت.م\لس_ فتكون أ%ش.د_ ملسةv من غيها، وقيل: هي

الصخرة� بعض'ها غام1ر¬ وبعض'ها ظاه1ر¬. وال4تان�: مقام' ال�س\ت.قي على ف%م,
البئر، وهو صخرةD. وال4تان� والتان�: مقام' الر_كي�ة. وأ%ت.ن.



يأ}ت1ن' أ%ت\ناv: خ.ط%ب. ف غ%ض.ب. وأ%ت.ن. الرجل� يأ}ت1ن' أ%ت.ناناv إذا
�قار.ب. ال%ط}و. ف غ%ض.ب، وأ%ت.ل% كذلك، وقال ف مصدره: ال4ت.نان

وال4ت.لن�. وأ%ت.ن. بالكان1 يأ}ت1ن' أ%ت\ناv وأ�توناv: ث%ب.ت. وأ%قام. به؛ قال
أ%باق¬ الدeب.يي�:

أ%ت.ن\ت' لا ول أ%ز.ل} ف خ1بائها
م'قيماv، إل أ%ن} أ%ن\ج.ز.ت خ'ل9ت و.ع\دي.

وال4ت\ن': أ%ن} ت}رج. رج\ل الصب� ق%ب\ل رأ}س1ه، لغة ف الي.ت\ن,؛
حكاه ابن ال4عراب، وقيل: هو الذي ي'ول%د' م.ن\كوساv، فهو مرةv اسم¬

للو,لد1، ومر�ةv اسم¬ للول%د1. وال�وت.ن': النكوس'، من الي.ت\ن,.
وال4تeون�، بالتشديد: ال%و\ق1د'، والعام�ة تفYفه، والمع ال4تاتي، ويقال:

:�هو م'ول�د؛ قال ابن خالويه: ال4ت'ون�، مفف من ال4تeون، وال4تeون
أ�خ\د'ود' ال%ب�ار, والص_اص، وأ%ت'ون الم�ام,، قال: ول أ%حسبه

عربي�اv. وجعه أ�ت'ن¬. قال الفراء: هي ال4تاتي'؛ قال ابن جن: كأ%نه زاد
على عي أ%ت'ون{ عيناv أ�خرى، فصار فع'ول مفف العي إل فع�ول مشد�د العي

في'صو�ره حينئذ على أ%ت�ون{ فقال فيه أ%تاني كس.ف9ود{ وس.فافيد وك%ل9وب
وك%لليب.؛ قال الفراء: وهذا كما جعوا ق�س_اv ق%ساو,سةv، أ%رادوا أ%ن

يمعوه على مثال مهال1بة، فكثرت الس>ينات وأ%بدلوا إحداهن_ واواv، قال:
وربا شد�دوا المع. ول ي'شد>دوا واحد.ه مثل أ%ت'ون{ وأ%تات1ي..
@أثن: ال�ث}نة�: منب,ت' الط�ل}ح,، وقيل: هي الق1ط}عة� من الط�ل}ح

وال4ث}ل,. يقال: هب.ط}نا أ�ث}نةv من طلح� ومن أ%ث}ل�. ابن ال4عراب: ع1يص¬
من س1د\ر�، وأ�ث}نةD من طلح�، وسل1يلD من س.م'ر. ويقال للشيء ال4ص1يل:

أ%ث1ي¬.
@أجن: الج,ن': الاء� التغي�ر' الطعم, واللون1، أ%ج.ن. الاء� يأ}ج,ن'

ويأ}ج'ن أ%ج\ناv وأ�جوناv؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:
وم.ن\هل فيه الع'راب' م.ي\ت'

(* قوله: العراب؛ هكذا ف الصل، ول ند هذه اللفظة فيما لدينا من
العاجم، ولعلها الغراب).،

كأ%نه من ال�جون1 ز.ي\ت'،
س.ق%ي\ت' منه القوم. واس\ت.ق%ي\ت'

وأ%ج,ن. يأ}ج.ن' أ%ج.ناv فهو أ%ج,ن¬، على ف%ع1ل�، وأ%ج'ن.، بضم اليم،



هذه عن ثعلب، إذا تغي_ر غي أ%نه ش.روب¬، وخص ثعلب به تغيeر. رائحته،
وماء# أ%ج,ن¬ وآج,ن¬ وأ%ج,ي¬، والمع أ�جونD؛ قال ابن سيده: وأ%ظنه جع.

أ%ج\ن� أ%و أ%ج,ن�. الليث: ال4ج\ن' أ�جون� الاء3، وهو أ%ن ي.غ\شاه
الع1ر\م1ض' والورق'؛ قال العجاج:
عليه، من ساف1ي الر>ياح, ال�ط�ط1،

أ%ج\ن¬ كن,ي> الل�ح\م, ل ي'ش.ي_ط1. وقال علقمة بن ع.ب.دة:
فأ%و\ر.د.ها ماءé كأ%ن� ج,مام.ه،

من ال4ج\ن,، ح1ن_اء# معاv وص.ب,يب'
وف حديث علي�، كرم ال وجهه: ار\تو.ى من آج,ن�؛ هو الاء� التغي>ر'

vالطعم, واللون1. وف حديث السن، عليه السلم: أ%نه كان ل ي.رى بأ}سا
بالو'ضوء من الاء الجن,. والج�ان.ة� والن\جانة� وال4ج�انة�؛ ال4خية
طائية عن اللحيان: ال1ر\ك%ن'، وأ%فصح'ها إج�انةD واحدة ال4جاجي,،
:�وهو بالفارسية إ,ك�انه؛ قال الوهري: ول تقل إن\جانة. وال1ئ}ج.نة

م1دق�ة� الق%ص�ار,، وتر\ك' المز أ%على لقولم ف جعها م.واجن؛ قال ابن
بري: ال1ئ}ج.نة� الشبة� الت ي.د'قe با القص�ار'، والمع' مآج,ن'،

وأ%ج.ن. القص�ار الثوب. أ%ي د.ق�ه. وال�ج\نة�، بالضم: لغة ف الو'ج\نة1، وهي
واحدة الو'ج.نات. وف حديث ابن مسعود: أ%ن امرأ%ته سأ%لته أ%ن

ي.ك}س'و.ها ج,ل}باباv فقال: إن أ%خشى أ%ن ت.د.عي ج,ل}باب. ال الذي ج.ل}ب.ب.ك1،
قالت: وما هو؟ قال: بيت'ك، قالت: أ%ج.ن_ك من أ%صحاب, ممد{ تقول هذا؟

تريد أ%م1ن\ أ%جل, أ%نك، فحذفت م1ن\ واللم. والمزة وحر_كت اليم بالفتح
والكسره والفتح' أ%كثر، وللعرب ف الذف باب¬ واسع كقوله تعال: لكنا هو

ال رب، تقديره لكن أ%نا هو ال� رب، وال أ%علم.
vوإح\نة vالق}د' ف الصدر، وأ%ح1ن. عليه أ%ح.نا :�@أحن: الح\نة

وأ%ح.ن.، الفتح' عن كراع، وقد آح.ن.ه'. التهذيب: وقد أ%ح.ن\ت' إليه آح.ن'
أ%ح\ناv وآح.ن\ت'ه م'ؤ.احنةv من الح\نة1، وربا قالوا ح1نة؛ قال ال4زهري:

ح1ن.ة ليس من كلم العرب، وأ%نكر ال4صمعي والفراء ح1ن.ةv. ابن الفرج:
أ%ح1ن. عليه وو.ح1ن. من الح\نة. ويقال: ف صدره علي_ إ,ح\نةD أ%ي ح1ق}د¬،
ول تقل ح1ن.ة، والمع إ,ح.ن¬ وإح\نات¬. وف الديث: وف صدره علي_

إح\نةD. وف حديث ماز,ن{: وف قل�وب,كم البغضاء والح.ن'. وأ%ما حديث معاوية:
لقد من.عت\ن القدرة� من ذوي ال1نات1، فهي جع ح1ن.ة{ وهي لغة قليلة ف



الح\نة، وقد جاءت ف بعض ط�ر'ق حديث حارثة بن م'ض.ر>ب ف ال�دود: ما
بين وبي العرب ح1ن.ةD. وف الديث: ل يوز شهادة� ذي الظYن_ة1

وال1ن.ة1؛ هو من العداوة؛ وفيه: إل� رجل بينه وبي أ%خيه ح1ن.ةD، وقد
أ%ح1ن\ت' عليه، بالكسر؛ قال ال�ق%ي\بل الق%ين�:

مت ما ي.س'ؤ' ظ%نe امر,يء� ب,ص.د1يق1ه،
ي'ص.د>ق\ بلغات{ ي.ج,ئ}ه' ي.ق1ين'ها

،Dإذا كان ف ص.د\ر, ابن, عم>ك. إ,ح\نة
فل تس\ت.ث1ر\ها سوف. ي.ب\د'و د.ف1ين'ها

يقول: ل تطلب' من عدو>ك كش\ف. ما ف قلبه لك فإنه سيظهر لك ما يفيه
قلب'ه على مر> الزمان؛ وقيل: ق%ب\ل قوله إذا كان ف صدر ابن عمك إحنة:

،vالعروف1 و.ل�ت\ك. جان,با �إذا ص.ف}حة
vفخ'ذ} ص.ف}و.ها ل ي.خ\ت.ل1ط} بك ط1ين'ها

.vعاداة؛ قال ابن بري: ويقال آح.ن\ت'ه م'ؤاح.نة�وال�ؤاح.نة�: ال
@أخن: الخ1نe: ثياب¬ م'خ.ط�طةD؛ قال العجاج:

eوآخ1ن,ي Dعليه ك%ت_ان
والخ1ني_ة�: الق1س3يe؛ قال ال4عشى:

م.ن.عت\ ق1ياس' الخ1ني_ة1 رأ}س.ه
بس3هام, ي.ث}ر,ب. أ%و س1هام, الوادي

أ%ضاف. الشيء4 إل نفسه ل4ن الق1ياس. هي الخ1ني_ة، أ%و يكون على أ%نه
أ%راد ق1ياس. القو�اسة الخني_ة، ويروى: أ%و س1هام, بلد1. أ%بو مالك:

الخ1ن,يe أ%ك}س3ي.ةD س'ود¬ لي>نةD ي.لب.س'ها النصارى؛ قال البعيث:
فك%ر_ علينا ث� ظل� ي'رeها،

كما ج.ر_ ثوب. الخ1ن,ي> القد_س
وقال أ%بو خراش:

كأ%ن ال�لء4 ال%ح\ض خ.ل}ف. ك�راع1ه،
إذا ما ت.م.ط�ى الخ1ن,يe ال�خ.ذ�م'.

@أدن: ال�ؤ\د.ن� من الناس: القصي' العن'ق, الض_ي>ق' ال%ن\ك1بي مع
ق1ص.ر ال4لواح, واليدين، وقيل: هو الذي يولد ضاو,ياv. وال�ؤ\د.نة:

ط�و.ي>رةD صغيةD قصية� العن'ق نو الق�ب_رة. ابن بري: ال�ؤ؟gد.ن� الفاحش'
الق1ص.ر؛ قال ر,ب\ع1ي� الدeب.يي:



،vع1ظ}ي.ر_ا vلا ر.أ%ت\ه' م'ؤ\د.نا
قالت: أ�ريد الع.ت\ع.ت. الذYف1ر�ا

@أذن: أ%ذ1ن% بالشيء إذ}ناv وأ%ذ%ناv وأ%ذانةv: ع.ل1م. وف التنزيل
العزيز: فأ}ذ%نوا ب.ر\ب� من ال ورسوله؛ أ%ي كونوا على ع1ل}م�. وآذ%ن.ه
ال4مر. وآذ%نه به: أ%ع\ل%م.ه، وقد ق�رئ: فآذ1نوا برب� من ال؛ معناه أ%ي
أ%ع\ل1م'وا كل� م.ن ل يترك الر>با بأ%نه حرب¬ من ال ورسوله. ويقال:

قد آذ%ن\ت'ه بكذا وكذا، أ�وذ1ن'ه إيذاناv وإذ}ناv إذا أ%ع\ل%م\ته، ومن
قرأ% فأ}ذ%ن'وا أ%ي فان\ص1ت'وا. ويقال: أ%ذ1ن\ت' لفلن{ ف أ%مر كذا وكذا

vبكسر المزة وجزم, الذال، واس\ت.أ}ذ%ن\ت' فلنا ،vله إ,ذ}نا �آذ%ن
اس\ت1ئ}ذاناv. وأ%ذ�ن\ت': أ%ك}ثر\ت' الع\لم. بالشيء. وال4ذان�: الع\لم'.

وآذ%ن\ت'ك. بالشيء: أ%ع\لمت'كه. وآذ%ن\ت'ه: أ%ع\ل%مت'ه. قال ال عز وجل:
فقل آذ%ن\ت'كم على سواء�؛ قال الشاعر:

آذ%ن.ت\نا بب.ي\ن,ها أ%س\ماء�
وأ%ذ1ن% به إ,ذ}ناv: ع.ل1م. به. وحكى أ%بو عبيد عن ال4صمعي: كونوا على

إ,ذ}ن,ه1 أ%ي على ع1ل}م� به. ويقال: أ%ذ1ن% فلنD يأ}ذ%ن� به إ,ذ}ناv إذا
ع.ل1م.. وقوله عز وجل: وأ%ذانD من ال ورسول1ه1 إل الناس,؛ أ%ي

إع\لم¬. وال4ذان�: اسم¬ يقوم مقام. اليذان1، وهو الصدر القيقي. وقوله عز
وجل: وإ,ذ تأ%ذ�ن% ربeكم لئن ش.كرت'م ل4زيدن_كم؛ معناه وإ,ذ ع.ل1م.
ربeكم، وقوله عز وجل: وما ه'م\ ب,ضار>ين. به من أ%حد{ إل� بإ,ذ}ن1
ال؛ معناه ب,عل}م, ال، والذ}ن� ههنا ل يكون إل� من ال، ل4ن ال

تعال وتقد_س ل يأ}مر بالفحشاء من السح\ر, وما شاك%ل%ه. ويقال: ف%عل}ت'
كذا وكذا بإ,ذ}ن,ه أ%ي فعل}ت' بع1ل}م1ه، ويكون بإ,ذ}ن,ه بأ%مره. وقال

قوم¬: ال4ذين' الكان� يأ}تيه ال4ذان� من كلY ناحية{؛ وأ%نشدوا:
ط%ه'ور' ال%ص.ى كانت أ%ذيناv، ول تك�ن\

با ر,يبةD، ما ي'خاف'، ت.ريب'
قال ابن بري: ال4ذ1ين' ف البيت بعن ال�ؤ\ذ%ن1، مثل ع.ق1يد{ بعن

vم'ع\ق%د{، قال: وأ%نشده أ%بو ال%ر�اح شاهدا
على ال4ذ1ين, بعن ال4ذان1؛ قال ابن سيده: وبيت امرئ القيس:

،vوإن أ%ذ1ين¬، إن} ر.ج.ع\ت' م'م.ل�كا
بس.ي\ر� تر.ى فيه الف�ران,ق. أ%ز\و.ار.ا



(* ف رواية أخرى: وإن زعيم¬). أ%ذين¬ فيه: بعن م'ؤ\ذ1ن{، كما قالوا
أ%ليم وو.جيع بعن م'ؤ\ل1م وم'وج,ع. وال4ذ1ين: الكفيل. وروى أ%بو عبيدة

بيت امرئ القيس هذا وقال: أ%ذ1ين¬
أ%ي ز.عيم. وف%ع.ل%ه بإ,ذ}ن وأ%ذ%ن أ%ي ب,عل}مي. وأ%ذ1ن% له ف الشيء3

إ,ذ}ناv: أ%باح.ه' له. واس\ت.أ}ذ%ن.ه: ط%ل%ب منه الذ}ن%. وأ%ذ1ن% له
عليه: أ%خ.ذ% له منه الذ}ن%. يقال: ائ}ذ%ن} ل على المي؛ وقال ال4غ%ر�

بن عبد ال بن الرث: وإن إذا ض.ن_ ال4م1ي' بإ,ذ}ن,ه
على الذ}ن1 من نف}سي، إذا شئت'، قاد1ر'

وقول الشاعر:
قلت' لب.و_اب� ل%د.ي\ه1 دار'ها

ت1يذ%ن}، فإن ح.م\ؤ'ها وجار'ها.
قال أ%بو جعفر: أ%راد ل1تأ}ذ%ن}، وجائز ف الش>عر حذف' اللم وكسر'

التاء على لغة م.ن يقول� أ%نت. ت1ع\ل%م، وقرئ: فبذلك ف%ل}ت1ف}ر.حوا.
والذ1ن�: الاج,ب'؛ وقال: ت.ب.د_ل} بآذ1ن,ك. ال�ر\ت.ض.ى

وأ%ذ1ن% له أ%ذ%ناv: اس\ت.م.ع.؛ قال ق%ع\ن.ب' بن' أ�م� صاح1ب�:
vطار'وا با ف%ر.حا vإن ي.س\م.ع'وا ر,يبة

من�ي، وما س.معوا من صال1ح� د.ف%ن'وا
ص'مÒ إذا س1عوا خ.ي\راv ذ�ك1ر\ت' به،
وإن} ذ�ك1ر\ت' بش.ر¼ عن\د.هم أ%ذ1نوا

قال ابن سيده: وأ%ذ1ن% إليه أ%ذ%ناv استمع. وف الديث: ما أ%ذ1ن% ال�
لشيء� كأ%ذ%ن,ه1 ل1ن.ب¼ ي.ت.غ.ن_ى بالقرآن؛ قال أ%بو عبيد: يعن ما

استم.ع. ال� لشيء كاست1ماع1ه1 ل1ن.ب¼ يتغن_ى بالقرآن أ%ي يت\لوه
vله أ%ذ%نا �ي.ج\ه.ر' به. يقال: أ%ذ1ن\ت' للشيء آذ%ن

إذا استم.ع\ت. له؛ قال عدي�:
أ%يeها الق%ل}ب' ت.ع.ل�ل} بد.د.ن}،
إن� هYي ف ساع� وأ%ذ%ن}

وقوله عز وجل: وأ%ذ1ن.ت\ ل1ر.ب>ها وح'ق�ت\؛ أ%ي اس\ت.مع.ت\. وأ%ذ1ن%
إليه1 أ%ذ%ناv: استمع إليه م'ع\جباv؛ وأ%نشد ابن بري لعمرو بن ال4ه\ي.م:

،vفل%م_ا أ%ن} تس.اي.ر\نا ق%ليل
أ%ذ1ن� إل الديث1، فه'ن_ ص'ور'



وقال عدي�:
ف س.ماع� ي.أ}ذ%ن� الش_يخ' له،
وحديث{ مث}ل ماذ1ي¼ م'شار

وآذ%ن.ن الشيء�: أ%ع\ج.ب.ن,ي فاست.مع\ت' له؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
فل وأ%بيك خ.ي\ر من\ك، إن

�ل%ي'ؤ\ذ1ن'ن الت_ح.م\ح'م' والص_ه,يل
وأ%ذ1ن% لل�هو\: اس\ت.مع ومال%. وال�ذ}ن� وال�ذ�ن�، يف�ف

وي'ث%ق�ل: من الواس� أ�نثى، والذي حكاه سيبويه أ�ذ}ن، بالضم، والمع آذانD ل
ي'كس_ر على غي ذلك، وتصغيها أ�ذ%ي\نة، ولو س.م_ي\ت با رجلv ث

صغ_ر\ته قلت أ�ذ%ي\ن، فلم تؤ.ن>ث لزوال, التأ}نيث عنه بالنقل إل الذكر،
Dذ}ن�فأ%ما قولم أ�ذ%ي\نة ف السم العلم فإنا سي به مصغ_راv. ورجل أ

وأ�ذ�نD: م'س\ت.م1ع لا ي'قال له قابلD له؛ وص.ف�و به كما قال:
م1ئ}ب.رة الع'ر\ق�وب, أ%ش\ف%ى ال1ر\ف%ق

فوصف به ل4ن ف م1ئ}ب.رة{ وأ%ش\فى معن ال1د_ة. قال أ%بو علي: قال
Dن�أ%بو زيد رجل أ�ذ�نD ورجال أ�ذ�نD، فأ�ذ

للواحد والمع ف ذلك سواء إذا كان يسمع مقال% كل9 أ%حد. قال ابن بري:
ويقال رجل أ�ذ�نD وامرأ%ة أ�ذ�نD، ول يثن ول يمع، قال: وإنا س_وه
باسم الع'ض\و ت.ه\ويلv وتشنيعاv كما قالوا للمرأ%ة: ما أ%نت1 إل ب'ط%ي.

وف التنزيل العزيز: ويقولون هو أ�ذ�نD قل أ�ذ�نD خي� لكم؛ أ%كثر'
القر�اء يقرؤون قل أ�ذ�نD خي لكم، ومعناه وتف}سي'ه أ%ن ف ال�ناف1قي. من

كان ي.عيب النب، صلى ال عليه وسلم، ويقول: إن ب.ل%غ.ه عن شيء ح.ل%ف}ت
له وق%ب,ل% من ل4نه أ�ذ�نD، فأ%ع\ل%مه ال تعال أ%نه أ�ذ�ن� خي� ل

أ�ذ�ن� شر¼. وقوله تعال: أ�ذ�ن� خي� لكم، أي م'س\ت.م1ع' خي� لكم، ث
بي�ن من ي.ق}ب.ل فقال تعال: يؤمن' بال ويؤمن' للمؤمني؛ أ%4ي يسمع

ما أ%نز.ل% ال عليه فيصد>ق به ويصد>ق الؤمني فيما يبونه به. وقوله
ف حديث زيد بن أ%ر\ق%م: هذا الذي أ%و\ف%ى ال بأ�ذ�ن,ه أ%ي أ%ظهر.

ص1د\ق%ه ف إ,خ\بار,ه عما سع.ت\ أ�ذ�نه. ورجل أ�ذان,ي� وآذ%ن�: عظيم'
ال�ذ�ن.ي\ن, طويل�هما، وكذلك هو من البل, والغنم، ون.ع\جةD أ%ذ}ناء� وك%ب\ش¬

آذ%ن�. وف حديث أ%نس: أ%نه قال له يا ذا ال�ذ�ن.ي\ن,؛ قال% ابن
ال4ثي: قيل معناه الضe على ح'س\ن, الست1ماع, والو.ع\ي ل4ن الس_م\ع.



باس_ة ال�ذ�ن1، وم.ن\ خل%ق ال له أ�ذ�ن.ي\ن, فأ%4غ}ف%ل% الست1ماع ول
ي'ح\س3ن الو.ع\ي. ل ي'ع\ذ%ر\، وقيل: إن هذا القول من جلة م.ز\حه، صلى

ال عليه وسلم، ول%طيف أ%خلقه كما قال للمرأ%ة عن زوجها: أ%ذاك الذي ف
عين,ه بياض¬؟ وأ%ذ%ن.ه أ%ذ}ناv، فهو مأ}ذونD: أ%صاب أ�ذ�ن.ه، على ما

ي.ط�ر,د ف ال4عضاء. وأ%ذ�ن.ه: كأ%ذ%ن.ه أ%ي ضر.ب أ�ذ�ن.ه، ومن كلمهم: لكل
جابه{ ج.و\زةD ث ي'ؤ.ذ�ن�؛ الابه': الوارد'، وقيل: هو الذي ي.ر,د'

الاء وليست عليه قامةD ول أ%داةD، وال%و\زة�: الس_ق}ية من الاء،
ي.ع\ن'ون أ%ن الوارد. إذا ور.د.هم فسأ%لم أ%ن ي.س\قوه ماءé ل4هله وماشيت1ه
س.ق%و\ه سق}يةv واحدة، ث ضربوا أ�ذ�ن.ه إع\لماv أ%نه ليس عندهم أ%كثر'
من ذلك. وأ�ذ1ن%: شكا أ�ذ�ن.ه؛ وأ�ذ�ن� القلب, والسهم, والن_ص\ل, كل©ه

على التشبيه، ولذلك قال بعض ال�حاج,ي: ما ذ�و ثلث آذان ي.س\ب,ق'
�ال%ي\ل بالر_د.يان؟ يعن الس_هم.. وقال أ%بو حنيفة: إذا ر'كYبت الق�ذ%ذ

على السهم فهي آذان'ه. وأ�ذ�ن� كل9 شيء م.ق}ب,ض'ه، كأ�ذ�ن1 الكوز والد_ل}و
على التشبيه، وكل©ه مؤنث. وأ�ذ�ن� الع.رفج والث©مام: ما ي'خ.دe منه

في.ن\د'ر' إذا أ%خ\و.ص.، وذلك لكونه على شكل ال�ذ�ن1. وآذان� الكيزان1:
ع'راها، واحد.تا أ�ذ�نD. وأ�ذ%ي\نة�: اسم ر.ج'ل�، ليست م'ح.ق�رة على

أ�ذ�ن ف التسمية، إذ لو كان كذلك ل تلحق الاء وإنا س'م�ي. با م'ح.ق�رة
من الع'ض\و، وقيل: أ�ذ%ي\نة اسم' مل1ك من ملوك اليمن. وبنو أ�ذ�ن{: بطن¬

من هوازن. وأ�ذ�ن الن_ع\ل: ما أ%طاف. منها بالق1بال. وأ%ذ�ن\ت'ها:
جعلت' لا أ�ذ�ناv. وأ%ذ�ن\ت' الصب_: عر.ك}ت' أ�ذ�ن.ه. وأ�ذ�ن� المار,:

نبت¬ له ورق ع.ر\ض'ه مثل الش>ب\ر، وله أ%صل يؤكل أ%عظم من ال%زرة مثل
الساعد، وفيه حلوة؛ عن أ%ب حنيفة. وال4ذان� وال4ذ1ين' والت_أ}ذ1ين':
الن�داء� إل الصلة، وهو الع\لم با وبوقتها. قال سيبويه: وقالوا

أ%ذ�ن\ت وآذ%ن\ت'، فمن العرب من يعلهما بعنÝ، ومنهم من يقول أ%ذ�ن\ت
للتصويت بإع\لن{، وآذ%ن\ت' أ%4علم\ت. وقوله عز وجل: وأ%ذYن} ف الناس
بالج�؛ روي أ%ن� أ%ذان إبراهيم، عليه السلم، بالج أ%ن وق%ف بال%قام

فنادى: أ%ي�ها الناس، أ%جيب'وا ال، يا عباد ال، أ%طيعوا ال، يا عباد
ال، اتقوا ال، فو.ق%ر.ت\ ف قلب كل مؤمن ومؤمنة وأ%س\م.ع. ما بي

السماء وال4رض، فأ%جابه م.ن ف ال4ص\لب م�ن ك�ت1ب له الج، فكل9 من حج�
فهو من أ%جاب إبراهيم، عليه السلم. وروي أ%ن أ%ذانه بالج� كان: يا أ%يها



الناس كتب عليكم الج�. وال4ذ1ين': ال�ؤذYن�؛ قال ال�ص.ي' بن
ب'ك%ي\ر الر_ب\عي� يصف حار. وحش:

ش.د_ على أ%مر الور'ود1 م1ئ}ز.ر.ه\
س.ح\قاv، وما ناد.ى أ%ذ1ين' ال%د.ر.ه\ الس_ح\ق': الط�ر\د'.

وال1ئ}ذنة�: موضع' ال4ذان1 للصلة. وقال اللحيان: هي النارة�، يعن
الص_ومعة%. أ%بو زيد: يقال للمنارة ال1ئ}ذ%نة وال�ؤ\ذ%نة؛ قال الشاعر:

س.م1ع\ت' لل4ذان1 ف ال1ئ}ذ%ن.ه\ وأ%ذان� الصلة: معروف، وال4ذ1ين'
مثله؛ قال الراجز:

حت إذا ن'ود1ي. بال4ذ1ين
وقد أذ�ن% أ%ذاناv وأ%ذ�ن% ال�ؤذYن تأ}ذيناv؛ وقال جرير يهجو

ال4خطل:
،vإن9 الذي ح.ر.م. ال1لف%ة% ت.غ\ل1با

جعل% ال1لفة% والنeبو_ة% فينا
م'ض.ر¬ أ%ب وأ%بو اللوك1، فهل لكم،
يا خ'ز\ر. ت.غ\ل1ب.، من أ%ب� كأ%ب,ينا؟
،Dهذا ابن' عم>ي ف د1م.ش\ق. خليفة

لو ش1ئ}ت' ساق%كم' إل9 ق%طينا
،vإن9 الف%ر.ز\د.ق.، إذ ت.ح.ن_ف. كار,ها
أ%ض\ح.ى ل1ت.غ\ل1ب. والص_ل1يب, خ.د1ينا

ولقد ج.ز,ع\ت' على الن_صارى، بعدما
ل%ق1ي. الص_ليب' من العذاب مع1ينا

،vهل ت.ش\هدون من ال%شاعر م.ش\عرا
أ%و تس\م.عون من ال4ذان1 أ%4ذ1ينا؟

ويروى هذا البيت: هل ت.م\ل1كون من الشاع1ر, مشعراv، أ%و ت.ش\هدون مع
ال4ذان أذينا؟ ابن بري: وال4ذ1ين' ههنا بعن ال4ذان1 أ%يضاv. قال: وقيل

ال4ذين' هنا ال�ؤ.ذYن، قال: وال4ذين' أيضاv ال�ؤذ9ن للصلة؛ وأ%نشد
رجز ال�ص.ي بن ب'ك%ي الر_بعي:
س.ح\قاv، وما ناد.ى أ%ذين' ال%د.ر.ه\

وال4ذان�: اسم' التأ}ذين، كالعذاب اسم الت�عذيب. قال ابن ال4ثي: وقد
ورد ف الديث ذكر ال4ذان، وهو العلم بالشيء؛ يقال منه: آذ%ن% ي'ؤ\ذ1ن



إيذاناv، وأ%ذ9ن% ي'ؤذ9ن تأ}ذ1يناv، والشد�د' مصوص¬ ف الستعمال
vتأ}ذينا vويقال: أ%ذ�ن\ت' فلنا .�بإعلم وقت الصلة. وال4ذان�: القامة

�أ%ي ر.د.د\ت'ه، قال: وهذا حرف¬ غريب؛ قال ابن بري: شاهد' ال4ذان1 قول
الفرزدق:

وحت عل ف س'ور كلY مدينة{
م'ناد{ ي'ناد1ي، ف%و\ق%ها، بأ%ذان

وف الديث: أ%ن9 قوماv أ%كلوا من شجرة{ فحم.دوا فقال، عليه السلم:
قر>س'وا الاء ف الش>نان1 وص'بeوه عليهم فيما بي ال4ذان.ي\ن؛ أ%راد

بما أ%ذان% الفجر والقام.ة؛ الت_ق}ريس': الت_ب\ريد'، والش>نان:
الق1ر.ب\ ال�ل}قان�. وف الديث: بي كل9 أ%ذان.ي\ن صلةD؛ يريد با السeن.ن

الرواتب. الت ت'صل�ى بي ال4ذان1 والقامة1 قبل الفرض. وأ%ذ�ن%
الرجل%: رد_ه ول ي.س\ق1ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب: أ%ذ�ن.نا ش'راب,ثD رأ}س

الد_ب.ر\
أ%ي ر.د_نا فلم ي.س\ق1نا؛ قال ابن سيده: وهذا هو العروف، وقيل:

أ%ذ�نه ن.ق%ر أ�ذ�ن.ه، وهو مذكور ف موضعه. وت.أ%ذ�ن% ل%ي.فع.لن_ أ%ي
أ%قس.م. وت.أ%ذ�ن} أ%ي أع\لم كما تقول ت.ع.ل�م أ%ي اع\ل%م؛ قال:

،vفقلت': ت.ع.ل�م\ أ%ن� للص_ي\د غر�ة
وإل9 ت'ض.ي>ع\ها فإنك قات1ل�ه\

وقوله عز وجل: وإذ تأ%ذ�ن% ربeك؛ قيل: ت.أ%ذ�ن تأ%ل�ى، وقيل:
تأ%ذ�ن% أ%ع\ل%م؛ هذا قول الزجاج. الليث: تأ%ذ�ن\ت' ل4فعلن_ كذا وكذا يراد

به إياب' الفعل، وقد آذ%ن% وتأ%ذ�ن% بعنÝى، كما يقال: أ%ي\ق%ن
وت.ي.ق�ن.. ويقال: تأ%ذ�ن% ال4مي' ف الناس إذا نادى فيهم، يكون ف التهديد

والن_هي\، أ%ي تقد_م وأ%ع\لم.. وال�ؤ\ذ1ن�: مثل الذاوي، وهو العود'
الذي ج.ف_ وفيه رطوبةD. وآذ%ن% الع'ش\ب' إذا ب.د.أ% ي,ف�، فت.رى بعض.ه

رط}باv وبعضه قد ج.ف�؛ قال الراعي:
وحار.ب.ت1 ال%ي\ف' الش_مال% وآذ%ن.ت\

م.ذان,ب'، منها الل�د\ن� وال�ت.ص.و>ح'
التهذيب: والذ%ن� الت>ب\ن'، واحدته أ%ذ%نةD. وقال ابن ش'ميل: يقال هذه

:�بقلةD ت1د' با البل� أ%ذ%نةv شديدة أ%ي ش.ه\وةv شديدة. وال44ذ%ن.ة
خوصة� الث©مام,، يقال: أ%ذ%ن الث©مام' إذا خرجت أ%ذ%ن.ت'ه. ابن شيل:



أ%ذ1ن\ت' لديث فلن أ%ي اشتهيته، وأ%ذ1ن\ت' لرائحة الطعام أ%ي اشتهيته،
وهذا طعام¬ ل أ%ذ%نة له أ%ي ل شهوة لريه، وأ%ذ�ن بإرسال, إبل1ه أ%ي

Dتكلم� به، وأ%ذ�ن'وا عن>ي أ%و_لا أ%ي أ%رسلوا أ%و_لا، وجاء فلن
ناشراv أ�ذ�ن.ي\ه أ%ي طامعاv، ووجدت فلناv لبساv أ�ذ�ن.ي\ه أ%ي

م'تغافلv. ابن سيده: وإ,ذ%ن} جواب¬ وجزاء#، وتأ}ويلها إن كان ال4مر كما ذكرت أ%و
كما جرى، وقالوا: ذ%ن} ل أ%فعل%، فحذفوا هزة إذ%ن}، وإذا وقفت على

إذ%ن} أ%ب\د.ل}ت. من نونه أ%لفاv، وإنا أ�ب\د1ل%ت\ ال4لف' من نون إ,ذ%ن}
هذه ف الوقف ومن نون التوكيد لن حال%هما ف ذلك حال� النون الت هي

عل%م' الصرف، وإن كانت نون� إذن} أصلv وتان,ك النونان1 زائدتي، فإن} قلت:
فإذا كانت النون ف إذ%ن} أ%صلv وقد أ�بدلت منها ال4لف فهل ت'جيز ف نو

ح.س.ن ور.س.ن ونو ذلك ما نونه أ%صل فيقال فيه حسا ورس.ا؟ فالواب: إن
ذلك ل يوز ف غي إذ%ن} ما نونه أ%صلD، وإن كان ذلك قد جاء ف إ,ذ%ن}

من ق1ب.ل أ%ن9 إذن} حرف¬، فالنون فيها بعض' حرف{، فجاز ذلك ف نون إذ%ن}
لضار.عة1 إذ%ن} كلYها نون% التأ}كيد ونون الصرف، وأ%ما النون� ف ح.س.ن

ور.س.ن ونوها فهي أ%صلD من اسم متمكن يري عليه العراب'، فالنون ف
ذلك كالدال من زيد{ والراء من نكي�، ونون� إذ%ن} ساكنةD كما أ%ن ن'ون%

التأ}كيد ونون% الصرف ساكنتان، فهي لذا ول1ما قدمناه من أ%ن كل واحدة{
منهما حرف¬ كما أ%ن النون من إذ%ن} بعض' حرف أ%ش\ب.ه' بنون السم التمكن.

الوهري: إذن} حرف' م'كافأ%ة وجواب�، إن قد_م\ت.ها على الفعل الستقبل
ن.ص.ب\ت. با ل غي؛ وأ%نشد ابن بري هنا لس.ل}مى بن عونة الضب>ي�، قال:

وقيل هو لعبد ال ابن غ%ن.مة الضب>ي�:
ار\د'د\ ح1مار.ك. ل ي.ن\ز,ع\ سو,ي_ت.ه،
إذ%ن} ي'ر.د_ وقيد' الع.ي\ر, م.ك}روب'

قال الوهري: إذا قال لك قائلD الليلة% أ%زور'ك.، قلت.: إذ%ن} أ�ك}رم.ك،
وإن أ%خ_ر\تا أ%ل}غ.ي\ت. قلت.: أ�ك}ر,م'ك. إذن}، فإن كان الفعل� الذي

بعدها فعل% الال ل تعمل، ل4ن الال ل تعمل فيه العوامل� الناصبة،
وإذا وقفت. على إذ%ن} قلت إذا، كما تقول زيد.ا، وإن وس_طتها وجعلت. الفعل

بعدها معتمداv على ما قبلها أ%ل}غ.ي\ت. أ%يضاv، كقولك: أ%نا إذ%ن}
أ�ك}ر,م'ك. ل4نا ف عوامل ال4فعال م'شب_هةD بالظن� ف عوامل ال4ساء، وإن

أ%دخلت عليها حرف. عطف{ كالواو والفاء فأ%نت. باليار,، إن شئت أ%لغ.ي\ت.



وإن شئت أ%عمل}ت..
@أرن: ال4ر.ن�: النشاط�، أ%ر,ن% يأ}ر.ن� أ%ر.ناv وإر,اناv وأ%ر,يناv؛

أ%نشد ثعلب للح.ذ}لي�:
م.ت ي'ناز,ع\ه'ن_ ف ال4ر,ين,،

ي.ذ}ر.ع\ن. أ%و ي'ع\ط1ي. بالاعون1
وهو أ%ر,نD وأ%ر'ونD، مثل م.ر,ح� ومروح�؛ قال ح'ميد ال4ر\ق%ط:

أق%ب_ ميفاء� على الرeزون،
حد� الر_بيع أ%ر,ن{ أ%ر'ون1

:�والمع آرانD. التهذيب: ال4ر.ن� البط%ر'، وجعه آرانD. والران
:v؛ وأ%نشد ابن بري لبن أ%حر يصف ث%و\را�الن_شاط

فان\ق%ض_ م'ن\ح.د1باv، كأ%ن� إران.ه
ق%ب.س¬ ت.ق%ط�ع دون كف> ال�وق1د

وجعه أ�ر'نD. وأ%ر,ن% البعي'، بالكسر، يأ}ر.ن� أ%ر.ناv إذا م.ر,ح.
م.ر.حاv، فهو أ%ر,نD أ%ي نشيطD. والران�: الثور'، وجعه أ�ر'نD. غيه:

الران� الثور' الوحشيe لنه ي'ؤار,ن� البقرة% أ%ي يطلب'ها؛ قال الشاعر:
وكم من إران{ قد س.ل%ب\ت' مق1يل%ه،
إذا ض.ن_ بالو.ح\ش, الع1تاق, م.عاق1ل�ه

وآر.ن% الثور' البقرة% م'ؤار.ن.ةv وإراناv: طلب.ها، وبه س'م>ي الرجل
إراناv، وشاة� إران{: الثور' لذلك؛ قال لبيد:

فكأ%نا هي، بعد. غ1ب> كلل1ها
أ%و أ%س\فع, ال%د_ي\ن,، شاة� إران1

eخفي_ة{ وجن �وقيل: إرانD موضع¬ ينسب إليه البقر' كما قالوا: لي\ث
ع.ب\ق%ر. وال1ئ}ران�: ك1ناس' الثور, الوحشي�، وجع'ه الي.ارين' والآرين'.

الوهري: الران� ك1ناس' الوحش؛ قال الشاعر:
كأ%نه ت.ي\س' إران1 م'ن\ب.ت1ل}

أ%ي م'ن\ب.ت�؛ وشاهد المع قول جرير:
قد ب'د>ل%ت\ ساكن الرام ب.ع\دهم،

والباق1ر ال1يس ي.ن\حي. ال%آر,ينا
وقال س'ؤ\ر' الذYئب:

ق%ط%ع\ت'ها، إذا ال%ها ت.ج.و_ف%ت\،



مآر,ناv إل ذ�راها أ%ه\د.ف%ت\.
والران�: النازة�، وجعه أ�ر'نD. وقال أ%بو عبيد: الران� خشب¬

ي'شدe بعضه إل بعض ت'ح\م.ل فيه الوتى؛ قال ال4عشى:
أث�ر.ت\ ف ج.ناج,ن� كإران1 الـ

ـم.يت1 ع'ول1ي. فوق. ع'وج� ر,سال,
وقيل: الران تابوت الوتى. أ%بو عمرو: الران� تابوت' خشب؛ قال طرفة:

أ%م'ون{ كأ%لواح, الران1 ن.س.أ}ت'ها
على لحب�، كأ%نه ظ%ه\ر' ب'ر\ج'د1

ابن سيده: الران� سرير اليت؛ وقول الراجز:
إذا ظ�ب.يe الك�ن'سات1 ان\غ.ل�

تت. الران1، س.ل%ب.ت\ه الظYل�
يوز أ%ن يعن به شجرةv ش1ب\ه النع\ش، وأ%ن يعن به النشاط أ%ي أ%ن هذه

الرأ%ة سريعة خفيفة، وذلك فيهن مذموم. وال�ر\نة�: ال�ب الر_ط}ب،
وجعها أ�ر.نD، وقيل: حبÒ ي'لقى ف اللب فينتفخ' ويسم�ى ذلك البياض'

ال�ر\نة%؛ وأ%نشد:
ه1دانD كش.ح\م, ال�ر\نة1 ال�ت.ر.ج\ر,ج

 vوحكي ال�رن أ%يضا
*)

قوله «وحكي الرن أيضاv» هكذا ف الصل هنا وفيما بعد مع نقط النون،
وف القاموس بالباء مضبوطاv بضم المزة وفتح الراء والباء). وال�ران:
ال�ب الر_طب'، على وزن ف�عال، وجعه أ%ران9. قال: ويقال للرجل إنا

أ%نت. كال�ر\نة1 وكال�ر\ن. وال�ران: حبe بق}ل� ي'طر.ح ف اللب
في'جب>ن'ه؛ وقول ابن أ%حر:

وت.ق%ن_ع. ال1ر\باء� أ�ر\ن.ت.ه
قيل: يعن الس_راب. والشمس؛ عن ابن ال4عراب. وقال ثعلب: يعن شعر.

رأ}سه، وف التهذيب: وتقن_ع الرباء أ�ر\ت.ته، بتاء4ين، قال: وهي
الش_عرات الت ف رأ}سه. وقوله: ه1دانD ن.و_ام¬ ل ي'صلYي ول ي'بكYر لاجته

وقد ت.ه.د_ن، ويقال: هو م.ه\دونD؛ قال:
ول ي'ع.و_د\ ن.و\مة% ال%ه\د'ون1

الوهري: وأ�ر\نة� ال1رباء، بالضم، موضعه من العود إذا انتصب عليه؛



وأ%نشد بيت ابن أ%حر:
وت.ع.ل�ل% ال1ر\باء� أ�ر\ن.ت.ه

م'ت.شاو,ساv ل1و.ريد1ه1 ن.ق}ر'
وكن بال�ر\نة عن الس_راب ل4نه أ%بيض، ويروى: أ�ر\ب.ته، بالباء،

وأ�ر\ب.ت'ه: ق1لدته، وأ%راد س.ل}خ.ه ل4ن ال1ر\باء ي'س\ل%خ كما ي'سلخ
الي�ة، فإذا س'لخ بقي ف ع'ن'ق1ه1 منه شيء كأ%نه قلدة، وقيل: ال�ر\نة ما
ل�ف_ على الرأ}س. وال4ر'ون: الس�مe، وقيل: هو دماغ� الفيل وهو سمÒ؛

أ%نشد ثعلب:
وأ%نت. الغ.ي\ث� ينفع' ما ي.ليه،
�وأ%نت. الس_مe خال%طه ال4ر'ون

eوقال ابن ال4عراب: هو حب .Dر'ن�أ%ي خالطه دماغ� الفيل، وجعه أ
بق}لة{ يقال له ال�ران، وال�ران أ�صول ثر الض_عة؛ وقال أ%بو حنيفة: هي

جنات'ها. وال4رانية�: ما يطول ساق�ه من شجر ال%م\ض وغيه، وف نسخة: ما
ل يطول ساق�ه من شجر المض وغيه. وف حديث اس\تسقاء عمر، رضي ال

عنه: حت رأ%يت ال4ر,ينة% تأ}كلها صغار' البل؛ ال4رينة�: نبت¬ معروف
ي'ش\به ال1طمي�، وقد روي هذا الديث: حت رأ%ي\ت' ال4ر\نبة%. قال شر: قال

بعضهم: سأ%لت ال4صمعي عن ال4رينة فقال: نبت¬، قال: وهي عندي ال4ر\نبة،
قال: وسعت ف الفصيح من أ%عراب س.ع\د بن بكر ببطن م'ر¼ قال: ورأ%يت'ه
نباتاv ي'شب_ه بالطمي� عريض الورق. قال شر: وسعت غيه من أ%عراب

،�كنانة يقولون: هو ال4ر,ين، وقالت أ%عرابي_ة من بطن م'ر¼: هي ال4رينة
وهي خ1ط}م1يeنا وغ%سول� الرأ}س؛ قال أ%بو منصور: والذي حكاه شر صحيح¬

والذي روي عن ال4صمعي أ%نه ال4ر\ن.بة من ال4رانب غي' صحيح، وشر
م'ت\ق1ن، وقد ع'ن,ي. بذا الرف وسأ%ل عنه غي. واحد{ من ال4عراب حت أ%حكمه،

والرeواة ربا صح_فوا وغي_روا، قال: ول أ%سع ال4رينة% ف باب النبات
من واحد ول رأ%يته ف ن'بوت البادية، قال: وهو خطأ عندي، قال: وأحسب
القتيب ذكر. عن ال4صمعي أ%يضاv ال4ر\نبة، وهو غي صحيح، وحكى ابن بري:

ال4رين، على ف%ع1يل، نبت¬ بالجاز له ورق كال1يي�، قال: ويقال أ%ر.ن%
يأ}ر'ن� أ�روناv دنا للحج. النهاية: وف حديث الذبيحة أ%ر,ن} أ%و اع\ج.ل}

ما أ%ن.ه.ر الدم.؛ قال ابن ال4ثي: هذه اللفظة قد اخت'لف ف ضبطها
ومعناها، قال الطاب: هذا حرف طال ما اس\ت.ث}ب.تe فيه الرeواة% وسأ%لت' عنه



أ%هل% العلم فلم أ%جد\ عند واحد منهم شيئاv ي'ق}طع' بصحته، وقد طلبت له
م.خ\ر.جاv فرأ%يته يتجه لوجوه: أ%حدها أ%ن يكون من قولم أ%ران% القوم

فهم م'رينون إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناه أ%هل1ك}ها ذ%باv وأ%ز\ه1ق\
نف}س.ها بكل ما أ%ن.ه.ر. الدم. غي السن� والظفر، على ما رواه أ%بو داود ف

السeنن، بفتح المزة وكسر الراء وسكون النون، والثان أ%ن يكون إئ}ر.ن}،
بوزن أ%ع\ر.ب\، من أ%ر,ن% يأ}ر.ن� إذا ن.ش1ط وخ.ف_، يقول: خ1ف_

واع\ج.ل} لئل تقت'ل%ها خ.ن\قاv، وذلك أ%ن غي الديد ل يور' ف الذكاة
م.و\ر.ه، والثالث أ%ن يكون بعن أ%د1م, ال%ز_ ول ت.ف}ت'ر\ من قولك

ر.ن.و\ت' النظر. إل الشيء إذا أ%د.م\ت.ه، أ%و يكون أ%راد أ%د1م, النظر. إليه
وراع1ه ببصر,ك لئل ي.زل� عن الذبح، وتكون الكلمة بكسر المزة 

(* قوله
«وتكون الكلمة بكسر المزة إل» كذا ف الصل والنهاية وتأمله مع قولما

قبل من قولك رنوت النظر إل، فإن مقتضى ذلك أن يكون بضم المزة والنون مع
سكون الراء بوزن اغز إل أن يكون ورد يائياv أيضاv). والنون وسكون الراء

بوزن ار\م,. قال الزمشري: كل© م.ن علك. وغ%ل%بك. فقد ران% بك. ور,ين.
بفلن: ذهب. به الوت' وأ%ران% القوم' إذا ر,ين. بواشيهم أ%ي هلكت وصاروا

ذ%وي ر.ي\ن� ف مواشيهم، فمعن أ%ر,ن} أ%ي ص1ر\ ذا ر.ي\ن� ف ذبيحتك،
قال: ويوز أ%ن يكون أ%ران% ت.ع\د1ية% ران% أ%ي أ%ز\ه1ق\ ن.ف}س.ها؛ ومنه

حديث الشعب: اجتمع جوار� فأ%ر,ن� أ%ي ن.ش1ط}ن.، من ال4ر.ن1 الن_شاط1.
وذكر ابن ال4ثي ف حديث عبد الرحن النخعي: لو كان رأ}ي' الناس, مثل%

رأ}يك ما اد>ي. ال4ر\يان�، وهو الراج' والتاوة�، وهو اسم واحد¬
كالشي\طان. قال الطاب: ال4ش\ب.ه' بكلم العرب أ%ن يكون ال�ر\بان%، بضم
Dر\بان�المزة والباء العجمة بواحدة، وهو الزيادة على الق�، يقال فيه أ

وع'ر\بانD، فإن كانت معجمة باثنتي فهو من التأ}رية ل4نه شيء ق�ر�ر على
الناس وأ�ل}ز,موه.

@أزن: ال4ز.ن,ي�ة: لغةD ف الي.ز.ن,ي�ة يعن الرماح.، والياء أ%صل.
يقال: ر'م\ح¬ أ%ز.نê وي.ز.ن,يÒ، منسوب إل ذي ي.زن أ%حد ملوك ال4ذ}واء3

من الي.من، وبعضهم يقول ي.زانê وأ%زان9.
@أسن: الس1ن' من الاء: مثل� الج,ن. أ%س.ن. الاء� يأ}س1ن' ويأ}س'ن'

أ%س\ناv وأ�سوناv وأ%س1ن.، بالكسر، يأ}س.ن' أ%س.ناv: تغي_ر غي أ%نه



شروب¬، وف نسخة: تغي_رت ري'ه، ومياه¬ آسانD؛ قال عو\ف' بن ال%ر,ع:
وتش\رب' آسان% ال1ياض, ت.سوف�ها،

ولو\ ور.د.ت\ ماء4 ال�ر.يرة1 آج,ما
vفقلب. وأ%بدل%. التهذيب: أ%س.ن. الاء� يأ}س1ن' أ%س\نا ،vأ%راد. آج,نا

وأ�سوناv، وهو الذي ل يشربه أ%حد¬ من ن.ت\ن,ه. قال ال تعال: من ماء�
غي, آس1ن�؛ قال الفراء: غي متغي�ر� وآج,ن�، وروى ال4عمش عن ش.ق1يق

éقال: قال رجل يقال له ن.هيك بن سنان: يا أ%با عبد الرحن، أ%ياء
تد' هذه الية أ%م أ%لفاv من ماء� غي, آس1ن�؟ قال عبد ال: وقد علمت'

القرآن� كله غي هذه، قال: إن أ%قرأ� الفص_ل ف ركعة واحدة، فقال عبد
ال: كهذY الش>ع\ر، قال الشيخ: أ%راد غي. آس1ن� أ%م ياس1ن�، وهي لغة

لبعض العرب. وف حديث عمر: أ%ن ق%بيصة% بن جابر أ%تاه فقال: إن>ي
د.م_ي\ت' ظ%بياv وأ%نا م'ح\ر,م فأ%ص.ب\ت' خ'ش.ش.اء4ه فأ%س1ن. فمات؛ قال أ%بو
عبيد: قوله فأ%س1ن. فمات يعن د1ير. به فأ%خذه د'وار¬، وهو الغ.ش\ي'،

ولذا قيل للرجل إذا دخل ب,ئراv فاشتد_ت عليه ري'ها حت ي'صيب.ه د'وار¬
فيسقط: قد أ%س1ن.؛ وقال زهي:

ي'غاد1ر' الق1ر\ن% م'ص\فر_ا أ%نام1ل�ه،
ييد' ف الرeم\ح, م.ي\د. الائح, ال4س1ن,

قال أ%بو منصور: هو الي.س3ن' وال4س1ن'؛ قال: سعته من غي واحد من
العرب مثل% الي.ز.ن,ي> وال4ز.ن,ي�، والي.ل%ن\د.د1 وال4ل%ن\د.د1، ويروى

الو.س1ن. قال ابن بري: أ%س1ن. الرجل� من ريح البئر، بالكسر، ل غي. قال:
والذي ف شعره ييل ف الرمح مثل% الائح، وأ%ورده الوهري: قد أ%ترك

القرن، وصوابه يغادر القرن، وكذا ف شعره ل4نه من صفة المدوح؛ وقبله:
أ%ل%م\ تر. ابن. س1نان{ كيف. ف%ض_ل%ه،

ما ي'ش\ت.رى فيه ح.م\د' الناس, بالث�من؟
قال: وإن�ما غل�ط الوهري� قول� الخر:

قد أ%ت\ر'ك' الق1ر\ن% م'ص\ف%ر�اv أ%نام1ل�ه،
كأ%ن� أ%ثواب.ه م'ج_ت بف1ر\صاد

وأ%س1ن. الرجل� أ%س.ناv، فهو أ%س1ن¬، وأ%س1ن. يأ}س.ن' وو.س1ن.: غ�ش1ي.
عليه من خ'ب\ث ريح, البئر. وأ%س1ن. ل غي: استدار. رأ}س'ه من ريح ت'صيبه.

أ%بو زيد: ركي�ة م'وس1نةD ي.و\س.ن' فيها النسان� و.س.ناv، وهو غ%ش\ي¬



يأ}خذه، وبعضهم يهمز فيقول أ%س1ن. الوهري: أ%س1ن. الرجل� إذا دخل البئر
فأ%صابته ريح¬ م'ن\ت1نة من ريح البئر أ%و غي ذلك فغ'ش1ي. عليه أ%و دار
رأ}س'ه، وأ%نشد بيت زهي أ%يضاv. وتأ%س_ن. الاء�: تغي�ر. وتأ�س_ن. علي�

فلنD تأ%سناv: اع\ت.ل� وأ%ب\ط%أ%، ويروى تأ%س_ر.، بالراء. وتأ%س_ن.
ع.ه\د' فلن وو'دeه إذا تغي_ر؛ قال رؤبة:

راج.ع.ه عهداv عن التأ9سeن
التهذيب: وال4سينة� س.ي\ر¬ واحد من س'يور ت'ض\ف%ر جيع'ها فت'جعل

ن,سعاv أ%و ع1ناناv، وكل© ق�و_ة من ق�و.ى الو.ت.ر أ%س1ينةD، والمع
 �أ%سائ1ن'. وال�سون�: وهي السان

(* قوله «والسون وهي السان أيضاv» هذه الملة
.vليست من عبارة التهذيب وها جعان لسن كحمل ل لسينة). أ%يضا

الوهري: ال�س'ن جع السان، وهي طاقات الن>س\ع وال%ب\ل؛ عن أ%ب عمرو؛
وأ%نشد الفراء لسعد بن زيد مناة:
،vلقد كنت' أ%ه\و.ى الناق1مي_ة ح1ق}بة
وقد جعل%ت\ آسان� و.ص\ل� ت.قط�ع'

قال ابن بري: جعل ق�و.ى الوص\ل, بنزلة ق�وى الب\ل، وصواب قول الوهري
أ%ن يقول: والسان جع ال�س'ن، وال�س'ن' جع أ%سينة، وتمع أ%سينة

أ%يضاv على أ%سائن. فتصي مثل سفينة وس'ف�ن وس.فائن.، وقيل: الواحد إس\ن¬،
والمع أ�س'ونD وآسانD؛ قال: وكذا فسر بيت الطرماح:

،vم1ر_ ش.ز\را�كحل}قوم, الق%طاة أ
كإم\رار, ال�ح.د\ر.ج, ذي ال�سون1

ويقال: أ%عط1ن إس\ناv من ع.ق%ب�. والس\ن': الع.ق%بة�، والمع' أ�سونD؛
ومنه قوله:

ول أ%خا طريدة{ وإس\ن,
وأ%س.ن. الرجل� ل4خيه يأ}س1ن'ه ويأ}س'ن'ه إذا كس.ع.ه برجل1ه. أ%بو

عمرو: ال44س\ن' ل�ع\بة لم يسمونا الض_ب\ط%ة وال%س_ة. وآسان� الرجل:
م.ذاهب'ه وأ%خلق�ه؛ قال ضابئD الب'ر\ج'م1ي� ف السان1 ال4خلق:

،vوقائلة{ ل ي'ب\ع1د' ال� ضابئا
ول تب\ع.د.ن} آسانه وشائله

والسان� والسان�: الثار القدية�. وال�س'ن: بقي_ة الشحم القدي.



وس.م1نت على أ�س'ن� أ%ي على أ%ثارة% شحم قدي كان قبل ذلك. وقال يعقوب:
ال�س'ن' الشحم' القدي والمع آسانD. الفراء: إذا أ%بقيت. من شحم الناقة

ولمها بقيةv فاس'ها ال�س'ن' والع'س'ن'، وجعها آسانD وأ%ع\سانD. يقال:
س.م1ن.ت ناقت'ه عن أ�س'ن� أ%ي عن شحم� قدي. وآسان� الث9ياب,: ما تقط�ع

منها وب.ل1ي.. يقال: ما بقي من الثوب إل آسانD أ%ي بقايا، والواحد
أ�س'ن¬؛ قال الشاعر:

يا أ%خ.و.ي\نا من ت.ميم�، ع.ر>جا
ن.س\ت.خ\ب,ر الر_ب\ع. كآسان1 ال%ل%ق\.

وهو على آسان{ من أ%بيه أ%ي م.شاب,ه.، واحد'ها أ�س'ن¬ كع'س'ن�. وقد
تأ%س_ن. أ%باه إذا ت.ق%ي�له. أ%بو عمرو: تأ%س_ن. الرجل� أ%باه إذا أ%خذ

أ%خ\لق%ه؛ قال اللحيان: إذا نز.ع. إليه ف الش_ب.ه. يقال: هو على آسان{
من أ%بيه أ%ي على ش.مائل% من أ%بيه وأ%خ\لق� من أ%بيه، واحد'ها أ�س'ن¬

مثل خ'ل�ق� وأ%خلق؛ قال ابن بري: شاهد تأ%س_ن. الرجل� أ%باه قول بشي
الفريري:

تأ%س_ن. زيد¬ ف1ع\ل% ع.م\رو وخالد{،
أ�ب'و�ة ص1د\ق� من فرير� وب'ح\ت'ر.

وقال ابن ال4عراب: ال�س'ن' الشب.ه'، وجع'ه آسانD؛ وأ%نشد:
تع\ر,ف'، ف أ%و\ج'ه,ها الب.شائ1ر,،

آسان% كلY أ%ف1ق� م'شاج,ر,.
Yوف حديث العباس ف موت النب، صلى ال عليه وسلم: قال لع'م.ر. خ.ل

بيننا وبي صاحبنا فإنه يأ}س.ن' كما يأ}س.ن' الناس' أ%ي يتغي_ر، وذلك أ%ن
عمر كان قد قال: إن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل ي.م'ت\ ولكنه

ص.ع1ق. كما ص.ع1ق. موسى، ومنعهم عن د.ف}ن,ه. وما أ%س.ن. لذلك يأ}س'ن'
أ%س\ناv أ%ي ما ف%ط%ن.. والتأ%سeن': التوهeم والن>س\يان�. وأ%س.ن. الشيء4:

أ%ث}ب.ت.ه. والآس1ن': منابت' الع.ر\فج,. وأ�س'ن¬: ماء# لبن تيم؛ قال
ابن مقبل:

قالت س'ل%ي\م.ى بب.ط}ن, القاع, من أ�س'ن�:
ل خ.ي\ر. ف الع.ي\ش, بعد. الش_ي\ب, والك1ب.ر

وروي عن ابن عمر: أ%نه كان ف بيت1ه الي\س'وس.ن'، فقال: أ%خ\ر,ج'وه
فإنه ر,ج\س¬؛ قال شر: قال البكراوي ال%ي\س'وس.ن' شيء تعله النساء ف



الغ1س\لة لرؤوسهن.
@أشن: ال�ش\نة�: شيء# من الطيب أ%بيض' كأ%نه مقشور¬. قال ابن بري:

ال�ش\ن' شيء من العطر أبيض' دقيق كأ%نه مقشور¬ من ع1ر\ق�؛ قال أ%بو منصور: ما
أ�راه عربي�اv. وال�شنان� والش\نان� من المض: معروف الذي ي'غ\س.ل به
ال4ي\د1ي، والضم أ%على. وال4و\ش.ن': الذي ي'زي�ن الرجل% ويقعد معه على

مائدته يأ}كل طعام.ه، وال أ%علم.
@أضن: إضانD: اسم موضع؛ قال تيم بن مقبل:

تأ%م_ل} خل1يلي، هل ت.ر.ى من ظ%عائن�
ت.ح.م_ل}ن. بالع.ل}ياء3 فوق. إضان1؟

ويروى بالطاء والظاء.
@أطن: إطانD: اسم موضع؛ وأ%نشد بيت ابن مقبل:

تأ%مل خليلي، هل ترى من ظعائن
تملن بالعلياء فوق إطان؟

ويروى إظان بالظاء العجمة.
@

أطربن: ال4ط}ر.بون� من الرeوم,: الرئيس' منهم، وقيل: ال�قد_م ف
الرب؛ قال عبد ال بن س.ب\رة ال%ر.شي�:

فإن يكن أط}ر.بون� الرeوم, ق%ط�عها،
فإن فيها، ب.م\د1 ال، م'ن\ت.ف%عا

قال ابن جن: هي خاسية ك%ع.ض\ر.فوط.
@أظن: إظانD: اسم موضع؛ قال تيم بن مقبل:

تأ%مل خليلي، هل ترى من ظعائن
تملن بالعلياء فوق إظان؟

ويروى بالضاد وبالطاء، وقد تقدم.
@أفن: أ%ف%ن. الناقة% والشاة% يأ}ف1ن'ها أ%ف}ناv: حل%بها ف غي حينها،

وقيل: هو استخراج' جيع ما ف ضرعها. وأ%ف%ن\ت' البل% إذا حل%ب\ت. كل�
ما ف ضرعها. وأ%ف%ن. الالب' إذا ل يد.ع\ ف الض_ر\ع شيئاv. وال4ف}ن':
ال%ل}ب خلف الت_ح\يي، وهو أ%ن ت.ح\ل�ب.ها أ%ن_ى شئت. من غي وقت

معلوم؛ قال ال�خب_ل:
إذا أ�ف1ن.ت\ أ%ر\و.ى ع1يال%ك أ%ف}ن'ها،



وإن ح'ي�ن.ت أ%ر\ب على الو.ط}ب, ح1ين'ها.
وقيل: هو أ%ن يت.ل1بها ف كل وقت. والت_ح\ي,ي': أ%ن ت'ح\ل%ب كل يوم

وليلة مرة واحدة. قال أ%بو منصور: وم1ن هذا قيل للحق مأ}فونD، كأ%نه
Dبالكسر: قل� لبن'ها، فهي أ%ف1نة ،�ن'ز,ع عنه عقل�ه كل©ه. وأ%ف1ن.ت الناقة

مقصورة، وقيل: ال4ف}ن' أ%ن ت'ح\ل%ب. الناقة� والشاة� ف غي وقت
ح.ل}ب,ها فيفسدها ذلك. وال4ف}ن': النقص'. وال�تأ%فYن' ال�تنقYص. وف حديث

علي�: إي�اك. وم'شاو.ر.ة% النساء فإن رأ}ي.هن� إل أ%ف}ن�؛ ال4ف}ن':
النقص'. ورجل أ%في¬ ومأ}فونD أ%ي ناقص' العقل,. وف حديث عائشة: قالت

لليهود عليكم اللعنة� والسام' وال44ف}ن'؛ والف}ن': نقص' اللب.ن,. وأ%ف%ن.
vوالأ}فوك' جيعا �الفصيل� ما ف ضرع أ�م>ه إذا شر,ب.ه كل�ه. والأ}فون

من الرجال: الذي ل ز.و\ر. له ول ص.يeور. أ%ي ل رأ}ي. له ي'ر\ج.ع'
إليه. وال4ف%ن'، بالتحريك: ضعف' الرأ}ي، وقد أ%ف1ن. الرجل�، بالكسر،

وأ�ف1ن.، فهو مأ}فونD وأ%في¬. ورجل مأ}فونD: ضعيف' العقل, والرأ}ي,، وقيل: هو
.vوأ%ف%نا vتمد>ح' با ليس عنده، وال4ول أ%صح، وقد أف1ن. أ%ف}نا�ال

والفي': كالأ}فون1؛ ومنه قولم ف أ%مثال العرب: كثرة� الر>قي
ت'ع.فYي على أ%4ف}ن, ال44ف1ي أ%ي ت'غطYي ح'م\ق. ال4ح\م.ق. وأ%ف%ن.ه ال

يأ}ف1ن'ه أ%ف}ناv، فهو مأ}فونD. ويقال: ما ف فلن آف1نةD أ%ي خصلة تأ}ف1ن'
عقل%ه؛ قال الكميت يدح زياد بن م.ع\ق1ل ال4سدي�:

Dما ح.و_ل%ت\ك عن اس\م, الص>د\ق, آف1ن.ة
من الع'يوب,، ما يبى بالسيب 

(* هكذا بالصل). يقول: ما ح.و_ل%ت\ك عن
الزيادة خ.صلةD تن\ق�ص'ك، وكان اسه ز,ياداv. أ%بو زيد: أ�ف1ن. الطعام'

ي'ؤ\ف%ن' أ%ف}ناv، وهو مأ}فونD، للذي ي'ع\ج,ب'ك ول خي فيه. وال%و\ز'
الأ}فون�: ال%ش.ف. ومن أ%مثال العرب: الب,ط}نة� تأ}ف1ن' الف1ط}ن.ة؛ يريد

أ%ن الش>ب.ع. والم\ت1لء4 ي'ض\عف الف1طنة% أ%ي الش_ب\عان ل يكون
ف%ط1ناv عاقلv. وأ%خذ% الشيء4 بإ,ف9ان,ه أ%ي بزمانه وأ%و_له، وقد يكون

ف1ع\لناv. وجاء4ه على إف�ان ذلك أ%ي إب�انه وعلى ح1ينه. قال ابن بري:
إف�انD ف1ع\لنD، والنون زائدة، بدليل قولم أ%تيت'ه على إ,ف9ان1 ذلك وأ%ف%ف1
ذلك. قال: وال4في' الف%صيل، ذكراv كان أ%و أ�نثى. وال4فان: نبت¬،

وقال ابن ال4عراب: هو شجر بيض؛ وأ%نشد:



كأ%ن9 ال4فان س.بيب¬ لا،
إذا الت.ف_ تت. ع.ناصي الو.ب.ر\

وقال أ%بو حنيفة: ال4فان من الع'ش\ب وهو غباء لا زهرة حراء وهي
Dتكثر ولا كل يابس، وقيل: ال4فان شيء ينبت كأ%نه ح.م\ضة Dطي>بة

ي'ش.ب_ه بفراخ الق%طا حي ي'ش.و>ك تبد.أ� بقلةv ث تصي شجرة خضراء غباء؛ قال
النابغة ف وصف ح.م1ي:

توال1ب' ت.ر\ف%ع' ال4ذ}ناب. عنها،
ش.ر.ى أ%س\تاههن_ من ال4فان

وزاد أ%بو الكارم: أ%ن الصب\يان يعلونا كالوات ف أ%يديهم، وأ%نا
إذا ي.ب,س.ت وابيض_ت\ ش.و_كت، وشو\ك%ها ال%ماط�، وهو ل يقع ف شراب

إل9 ر,يح. م.ن\ شر,به؛ وقال أ%بو الس_م\ح: هي من ال%ن\بة شجرة صغية،
متمع ورقها كالك�ب_ة، غ�ب.ياء م.ل1يس¬ ورقها، وعيدانا ش1ب\ه الز_غ%ب،

لا ش'و.يك¬ ل تكاد تست.بين'ه، فإذا وقع على جلد النسان وج.د.ه كأ%نه
حريق' نار، وربا ش.ر,ي. منه اللد' وسال منه الدم. التهذيب: وال4فان

نبت أ%صفر وأ%حر، واحدته أ%فان,ية. الوهري: وال4فان نبت¬ ما دام
ر.ط}باv، فإذا يبس فهو ال%ماط�، واحدتا أ%فانية مثل يانية{، ويقال: هو

ع1ن.ب الثعلب، ذكره الوهري ف فصل فن، وذكره اللغوي ف فصل أ%فن، قال ابن
بري: وهو غلط.

@أقن: ال�ق}نة�: ال�فرة ف ال4رض، وقيل: ف البل، وقيل: هي شبه حفرة
تكون ف ظهور الق1فاف وأ%عال البال، ضي>قة� الرأ}س، قع\ر'ها قدر قامة

أ%و قامتي خ1ل}قةv، وربا كانت م.ه\واة بي ش.ق�ي. قال ابن الكلب:
بيوت العرب ستة: ق�ب_ةD من أ%د.م�، وم1ظ%ل�ة من شع.ر، وخ1باء# من صوف{،
وباد من و.ب.ر، وخيمة من شجر، وأ�ق}نة من حجر، وجعها أ�ق%ن¬. ابن

ال4عراب: أ%و\ق%ن. الرجل� إذا اصطاد الطي. من و'ق}ن.ت1ه، وهي م.ح\ض1ن'ه،
وكذلك ي'وق%ن' إذا اصطاد المام من م.حاض1نها ف رؤ'وس البال.

�والت_و.ق©ن: الت_و.ق©ل ف البل، وهو الصعود فيه. أ%بو عبيدة: الو'ق}نة
وال�ق}نة� والو'ك}نة� موضع الطائر ف البل، والمع ال�ق%نات والو'ق%نات

والو'ك%نات؛ قال الطرماح: ف ش.ناظ1ي أ�ق%ن�، بين.ها
ع'ر_ة� الطي, كص.وم الن_عام,

الوهري: ال�ق}نة� بيت ي'ب\ن من حجر، والمع أ�ق%ن¬ مثل ر'ك}بة



ور'ك%ب، وأ%نشد بيت الطرماح.
@ألن: فرس أ%ل1ن¬: متمع بعضه على بعض؛ قال الر�ار الفقعسي:

أ%ل1ن¬ إذ} خ.ر.ج.ت\ س.ل�ت'ه،
وه1لv ت.م\س.ح'ه، ما ي.س\ت.ق1ر�.

@ألب: قال ابن ال4ثي: أ%ل}ب'ون�، بالباء الوحدة، مدينة باليمن زعموا
أ%نا ذات' البئر ال�عط�لة والقصر ال%شيد، قال: وقد تفتح الباء.

@ألي: ف الديث ذكر حصي أ%ل}ي'ون؛ هو بفتح المزة وسكون اللم وضم
الياء، اسم مدينة مصر قدياv فتحها السلمون وس_و\ها الف�س\طاط%؛ ذكره

ابن ال4ثي، قال: وأ%ل}ب'ون�، بالباء الوحدة، مدينةD باليمن، وقد تقدم
ذكرها، وال أ%علم.

@أمن: ال4مان� وال4مانة� بعن. وقد أ%م1ن\ت' فأ%نا أ%م1ن¬، وآم.ن\ت'
eضد :�غيي من ال4م\ن وال4مان. وال4م\ن': ضدe الوف. وال4مانة

ال1يانة. واليان�: ضدe الكفر. واليان: بعن التصديق، ضدeه التكذيب.
eيقال: آم.ن. به قوم¬ وكذ�ب به قوم¬، فأ%ما آم.ن\ت'ه التعدي فهو ضد

أ%خ.ف}ت'ه. وف التنزيل العزيز: وآم.ن.هم من خوف. ابن سيده: ال4م\ن' نقيض
v؛ حكى هذه الزجاج، وأ%م.نةvوأ%م.نا vيأ}م.ن' أ%م\نا Dالوف، أ%م1ن فلن

وأ%ماناv فهو أ%م1ن¬. وال4م.نة�: ال4م\ن'؛ ومنه: أ%م.نةv ن'عاساv، وإذ
ي.غ\شاكم النعاس' أ%م.نةv منه، نص.ب أ%م.نةv ل4نه مفعول له كقولك فعلت ذلك

ح.ذ%ر الشر؛ قال ذلك الزجاج. وف حديث نزول السيح، على نبينا وعليه
الصلة والسلم: وتقع الم.نة� ف ال4رض أ%ي ال4م\ن'، يريد أ%ن ال4رض

تتلئ بال4م\ن فل ياف أ%حد¬ من الناس واليوان. وف الديث: النeجوم'
Dالسماء، فإذا ذهبت النجوم' أ%تى السماء4 ما ت'وع.د، وأ%نا أ%م.نة �أ%م.نة
Dل4صحاب فإذا ذهبت' أ%تى أ%صحاب ما ي'وع.دون، وأ%4صحاب أ%م.نة

ل�م_ت فإذا ذهب. أصحاب أ%تى ال�م_ة% ما ت'وع.د؛ أ%راد ب,و.ع\د السماء
انشقاق%ها وذهاب.ها يوم القيامة. وذهاب' النجوم': تكو,ير'ها وانك1دار'ها

وإع\دام'ها، وأ%راد بو.ع\د أ%صحابه ما وقع بينهم من الف1ت.ن، وكذلك أ%راد
بوع\د ال�م�ة، والشارة� ف الملة إل ميء الشر� عند ذهاب, أ%هل الي،

فإنه لا كان بي الناس كان ي'ب.ي>ن لم ما يتلفون فيه، فلما ت'وفYي
جالت الراء� واختلفت ال4ه\واء، فكان الص_حابة� ي'س\ن,دون% ال4مر. إل

الرسول ف قول أ%و فعل أ%و دللة حال، فلما ف�ق1د. ق%ل�ت ال4نوار'



وق%وي.ت الظ©ل%م'، وكذلك حال� السماء عند ذهاب النجوم؛ قال ابن ال4ثي:
وال4م.نة� ف هذا الديث جع أ%مي� وهو الافظ. وقوله عز وجل: وإذ

ج.ع.ل}نا البيت. مثابةv للناس وأ%م\ناv؛ قال أ%بو إسحق: أ%راد ذا أ%م\ن�، فهو
آم1ن¬ وأ%م1ن¬ وأ%م1ي؛ عن اللحيان، ورجل أ%م1ن وأ%مي بعن واحد. وف

التنزيل العزيز: وهذا الب.لد ال4مي؛ أ%ي الم1ن، يعن مكة، وهو من
ال4م\ن,؛ وقوله:

أ%ل تع\لم1ي، يا أ%س\م.، وي.ك1 أ%نن
حل%ف}ت' ييناv ل أ%خون� ي.مين

قال ابن سيده: إنا يريد آمن,ي. ابن السكيت: وال4مي' الؤت1ن.
وال4مي: الؤت.م.ن، من ال4ضداد؛ وأ%نشد ابن الليث أ%يضاv: ل أ%خون� ي.م1ين

أ%4ي الذي يأ}ت.م1ن'ن. الوهري: وقد يقال ال4مي' الأ}مون� كما قال
الشاعر: ل أ%خون أ%مين أ%ي مأ}مون,ي. وقوله عز وجل: إن التق1ي. ف

مقام� أ%مي�؛ أ%ي قد أ%م1ن'وا فيه الغ1ي.ر.. وأ%نت. ف آم1ن� أ%ي ف أ%م\ن�
كالفاتح. وقال أ%بو زياد: أ%نت ف أ%م\ن� من ذلك أ%ي ف أ%مان{. ورجل

أ�م.ن.ةD: يأ}م.ن' كل� أ%حد، وقيل: يأ}م.ن'ه الناس' ول يافون غائل%ته؛
وأ�م.ن.ةD أ%يضاv: موثوق¬ به مأ}مونD، وكان قياس'ه أ�م\نةv، أ%ل ترى أ%نه
ل يعب_ر عنه ههنا إل بفعول؟ اللحيان: يقال ما آم.ن\ت' أ%ن أ%ج,د.
،Dورجل أ%م.نة .�صحابةv إياناv أ%ي ما و.ث1ق}ت، واليان� عنده الثYقة

Dب بشيء. ورجل أ%م.نةYبالفتح: للذي ي'ص.د>ق بكل ما يسمع ول ي'ك%ذ
أ%يضاv إذا كان يطمئن� إل كل واحد وي.ث1ق' بكل أ%حد، وكذلك ال�م.ن.ة�، مثال

ال�م.زة. ويقال: آم.ن. فلنD العد'و_ إياناv، فأ%م1ن. يأ}م.ن'،
والعد'وe م'ؤ\م.ن¬، وأ%م1ن\ت'ه على كذا وأ}ت.م.ن\ت'ه بعنÝ، وقرئ: ما ل%ك ل

تأ%م.ننا على يوسف، بي الدغام, والظهار,؛ قال ال4خفش: والدغام'
أ%حسن'. وتقول: اؤت'م1ن فلنD، على ما ل ي'سم_ فاعل�ه، فإن ابتدأ}ت به

صي_ر\ت المزة الثانية واواv، لن كل� كلمة اجتمع ف أ%ولا ه.مزتان1
vوكانت ال�خرى منهما ساكنة، فلك أ%ن ت'ص.ي>رها واوا

إذا كانت ال�ول مضمومة، أ%و ياءé إن كانت ال�ول مكسورة نو
إيت.م.نه، أ%و أ%لفاv إن كانت ال�ول مفتوحة نو آم.ن'. وحديث ابن عمر: أ%نه دخل

عليه ابن'ه فقال: إن�ي ل إي.ن' أ%ن يكون بي الناس, قتالD أ%ي ل
آم.ن'، فجاء به على لغة من يكسر أ%وائل ال4فعال الستقبلة نو ي,ع\ل%م



ون,ع\لم، فانقلبت ال4لف ياء للكسرة قبلها. واس\تأ}م.ن. إليه: دخل ف أ%مان,ه،
وقد أ%م_ن.ه وآم.ن.ه. وقرأ% أ%بو جعفر الدن9: لست. م'ؤ.م_ناv أ%ي ل

ن'ؤ.م>نك. وال%أ}م.ن': موضع' ال4م\ن,. والمن': الستجي' لي.أ}م.ن.
على نفسه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

فأ%ح\س3ب'وا ل أ%م\ن. من ص1د\ق� و.ب,ر\،
و.س.ح�g أ%ي\مان{ ق%ليلت1 ال4شر\

أ%ي ل إجارة، أ%ح\س3ب'وه: أ%عط�وه ما ي.ك}فيه، وقرئ. ف سورة براءة:
إنم ل إ,يان% لم؛ م.ن\ قرأ%ه بكسر ال4لف معناه أ%نم إن أ%جار'وا

.�وأ%م_ن'وا السلمي ل ي.ف�وا وغ%د.روا، واليان� ههنا الجارة
وال4مانة� وال4م.نة�: نقيض' اليانة ل4نه ي'ؤ\م.ن' أ%ذاه، وقد أ%م1ن.ه

وأ%م_ن.ه وأ}ت.م.ن.ه' وات_م.نه؛ عن ثعلب، وهي نادرة، وع'ذ}ر' م.ن قال ذلك أ%ن
لفظه إذا ل ي'د\غم يصي إل صورة ما أ%صل�ه حرف' لي، فذلك قولم ف

اف}ت.ع.ل من ال4كل إيت.ك%ل%، ومن الز\رة1 إيت.ز.ر.، فأ%ش\به حينئذ{
إيت.ع.د. ف لغة من ل ي'ب\د1ل الفاء ياء، فقال ات_م.ن. لقول غيه إيت.م.ن.،

وأ%جود اللغتي إقرار' المزة، كأ%ن تقول ائتمن، وقد ي'ق%د>ر مثل� هذا ف
Dقولم ات_ه.ل%، واس\ت.أ}م.نه كذلك. وتقول: اس\ت.أ}م.نن فلن

فآم.ن\ت'ه أ�وم1ن'ه' إياناv. وف الديث: ال�ؤ.ذYن� مؤت.م.ن¬؛ م'ؤ\ت.م.ن'
القوم: الذي يث1قون إليه ويتخذونه أ%م1يناv حافظاv، تقول: اؤت'م1ن. الرجل،
فهو م'ؤ\ت.م.ن، يعن أ%ن الؤذYن% أ%مي' الناس, على صلتم وصيامهم. وف

الديث: ال%جال1س' بال4مانة1؛ هذا ند\ب¬ إل ترك1 إعادة1 ما ي.ج\ر,ي ف
اللس من قول� أ%و فعل�، فكأ%ن� ذلك أ%مانةD عند م.ن س.م1عه أ%و رآه،
وال44مانة� تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثYقة1 وال4مان، وقد

جاء ف كل منها حديث. وف الديث: ال4مانة� غ1نÝى أ%ي سبب الغن، ومعناه
أ%ن الرجل إذا ع'ر,ف. با كث�ر م'عاملوه فصار ذلك سبباv ل1غناه. وف حديث

أ%ش\راط1 الساعة: وال4مانة م.غ\ن.ماv أ%ي يرى م.ن ف يده أ%مانةD أ%ن
Dقد غ%ن,مها. وف الديث: الز_رع' أ%مانة Dال1يان.ة فيها غ%نيمة

والتاج,ر' فاجر¬؛ جعل الزرع أ%مان.ةv لسلمت1ه من الفات الت تقع ف الت>جارة
Dد1 ف القول وال%ل1ف وغي ذلك. ويقال: ما كان فلنeمن الت_ز.ي

Dورجل .vولقد أ%م'ن. يأ}م'ن' أ%مانة vأ%مينا
أ%مي¬ وأ�م�انD أ%ي له دين¬، وقيل: مأ}مونD به ث1ق%ةD؛ قال ال4عشى:



ول%ق%د\ ش.ه,د\ت' الت�اجر. الـ
أ�م�ان% م.و\روداv شراب'ه\

التاج,ر' ال�م�ان�، بالضم والتشديد: هو ال4مي'، وقيل: هو ذو الد>ين
والفضل، وقال بعضهم: ال�م�ان الذي ل يكتب ل4نه أ�م>يÒ، وقال بعضهم:

ال�م�ان الزر�اع؛ وقول ابن السكيت:
ش.ر,ب\ت م1ن\ أ%م\ن, د.واء ال%ش\ي

ي'د\عى ال%ش\�و_، طع\م'ه كالش_ر\ي
vال4زهري: قرأ}ت ف نوادر ال4عراب أ%عطيت فلنا

م1ن\ أ%م\ن, مال، ول يفس�ر؛ قال أ%بو منصور: كأ%ن� معناه م1ن\ خال1ص
مال وم1ن\ خالص د.واء3 ال%ش\ي. ابن سيده: ما أ%ح\س.ن. أ%م.ن.ت.ك

وإ,م\ن.ك أ%ي د1ين.ك. وخ'ل�ق%ك.. وآم.ن. بالشيء: ص.د_ق. وأ%م1ن. ك%ذ1ب. م.ن\
أ%خبه. الوهري: أ%صل آم.ن. أ%أ}م.ن.4، بمزتي، ل�ي>ن.ت الثانية، ومنه

ال�ه.ي\م1ن، وأ%صله م'ؤ.أ}م1ن، ل�ي>ن.ت\ الثانية� وقلبت ياء وقلبت
ال�ول هاء، قال ابن بري: قوله بمزتي ل�ي>ن.ت\ الثانية، صوابه أ%ن يقول

أ�بدلت الثانية؛ وأ%ما ما ذكره ف م'ه.ي\م1ن من أ%ن أ%صل%ه م'ؤ.أ}م1ن
ل�ي>ن.ت\ المزة� الثانية وقلبت ياءé ل يصحe، ل4نا ساكنة، وإنا تفيفها

أ%ن تقلب أ%لفاv ل غي، قال: فثبت بذا أ%ن م'ه.ي\م1ناv من\ ه.ي\م.ن.
فهو م'ه.ي\م1ن¬ ل غي. وحد_ الزجاج' اليان% فقال: اليان� إظهار'

الضوع والقبول, للش_ريعة ول1ما أ%ت.ى به النبe، صلى ال عليه وسلم،
واعتقاد'ه وتصديق�ه بالقلب، فمن كان على هذه الص>فة فهو م'ؤ\م1ن¬ م'س\ل1م
غي م'ر\تاب� ول شاك¼، وهو الذي يرى أ%ن أ%داء الفرائض واجب¬ عليه ل

يدخله ف ذلك ريب¬. وف التنزيل العزيز: وما أ%ن\ت. ب,م'ؤ\م1ن� لنا؛ أ%ي
ب'صد>ق�. واليان�: التصديق'. التهذيب: وأ%ما اليان� فهو مصدر آم.ن.

ي'ؤ\م1ن' إياناv، فهو م'ؤ\م1ن¬. وات_فق أ%هل� العلم من الل©غ.وي�ي
وغيهم أ%ن اليان% معناه التصديق. قال ال تعال: قالت1 ال4عراب' آم.ن�ا

قل ل%م\ ت'ؤ\م1نوا ولكن قولوا أ%س\لمنا (الية) قال: وهذا موضع يتاج
الناس إل ت.ف}هيمه وأ%ين ي.ن\ف%ص1ل الؤم1ن' من ال�س\ل1م وأ%ي\ن.

ي.س\ت.ويان1، والس\لم' إظهار' الضوع والقبول لا أ%تى به النب، صلى ال
عليه وسلم، وبه ي'ح\ق%ن' الد_م'، فإن كان مع ذلك الظ}هار, اعت1قاد¬ وتصديق
بالقلب، فذلك اليان� الذي يقال للموصوف به هو مؤمن¬ مسلم¬، وهو



الؤمن' بال ورسوله غي م'ر\تاب� ول شاك¼، وهو الذي يرى أ%ن أ%داء الفرائض
واجب¬ عليه، وأ%ن ال1هاد. بنفس3ه وماله واجب¬ عليه ل يدخله ف ذلك

ر.ي\ب¬ فهو الؤمن' وهو السلم' حق9اv، كما قال ال عز وجل: إنا الؤمنون
الذين آمنوا بال ورسوله ث ل ي.رتابوا وجاهدوا بأ%موالم وأ%نفس3هم ف

سبيل ال أ�ولئك هم الصادقون؛ أ%ي أ�ولئك الذين قالوا إن�ا مؤمنون فهم
الصادقون، فأ%ما من أ%ظهر. ق%بول% الشريعة واس\ت.س\ل%م لدفع الكروه فهو

ف الظاهر م'س\لم¬ وباط1ن'ه غي' مصد>ق�، فذلك الذي يقول أ%س\ل%م\ت' ل4ن
اليان ل بد� من أ%ن يكون صاحب'ه ص1د>يقاv، ل4ن قول%ك. آم.ن\ت'

بال، أ%و قال قائل آم.ن\ت' بكذا وكذا فمعناه ص.د_ق}ت، فأ%خ\رج ال هؤلء
من اليان فقال: ول%م�ا يد\خل اليان� ف ق�لوب,كم؛ أ%ي ل ت'صد>قوا

إنا أ%س\ل%م\ت'م\ ت.ع.وeذاv من القتل، فالؤمن' م'ب\ط1ن¬ من التصديق
مثل% ما ي'ظ}ه,ر'، والسلم' التامe السلم, م'ظ}هر¬ للطاعة مؤمن¬ با،

والسلم' الذي أ%ظهر السلم. تعوeذاv غي' مؤمن� ف القيقة، إل9 أ%ن
ح'ك}م.ه ف الظاهر حكم' السلمي. وقال ال تعال حكاية عن إخ\وة يوسف

ل4بيهم: ما أ%نت ب'ؤ\م1ن� لنا ولو ك�ن�ا صادقي؛ ل يتلف أ%هل التفسي
أ%ن9 معناه ما أ%نت ب'صد>ق� لنا، وال4صل� ف اليان الدخول� ف ص1د\ق,

ال4مانة1 الت ائ}ت.م.نه ال عليها، فإذا اعتقد التصديق. بقلبه كما
صد_ق. بل1سان,ه فقد أ%د�ى ال4مانة% وهو مؤمن¬، ومن ل يعتقد التصديق بقلبه

فهو غي مؤد¼ لل4مانة الت ائتمنه ال عليها، وهو م'ناف1ق¬، وم.ن زعم
أ%ن اليان هو إظهار القول دون التصديق, بالقلب فإنه ل يلو من وجهي

أ%حدها أ%ن يكون م'ناف1قاv ي.ن\ض.ح' عن النافقي تأ}ييداv لم، أ%و يكون
جاهلv ل يعلم ما يقول وما ي'قال� له، أ%خ\ر.ج.ه ال%هل� والل�جاج'
إل ع1ناد1 الق> وت.ر\ك1 قبول, الص_واب,، أ%عاذنا ال من هذه الصفة

وجعلنا من ع.ل1م فاس\ت.ع\مل ما ع.ل1م، أ%و ج.ه,ل فتعل9م من ع.ل1م.،
وسل�م.نا من آفات أ%هل الز_ي\غ والب,د.ع بن>ه وكرمه. وف قول ال عز وجل:

إنا الؤمنون الذين آم.نوا بال ورسوله ث ل%م\ يرتابوا وجاه.دوا
بأ%موال1ه,م وأ%نفس3هم ف سبيل ال أ�ولئك هم الصادقون؛ ما ي'ب.ي�ن' لك أ%ن
الؤمن. هو التضم�ن لذه الصفة، وأ%ن م.ن ل يتضم�ن\ هذه الصفة فليس
بؤمن�، ل4ن إنا ف كلم العرب تيء ل1ت.ث}بيت1 شيء� ون.ف}ي, ما خال%ف%ه،

ول قو�ة% إل بال. وأ%ما قوله عز وجل: إنا ع.ر.ض\نا ال4مانة% على



السموات وال4رض, والبال, فأ%ب.ي\ن. أ%ن ي.ح\م1ل}ن.ها وأ%ش\ف%ق}ن. منها
وح.ل%ها النسان� إنه كان ظ%ل�وماv جهولv؛ فقد روي عن ابن عباس وسعيد بن

جبي أ%نما قال: ال4مانة� ههنا الفرائض' الت اف}ت.ر.ض.ها ال تعال
على عباده؛ وقال ابن عمر: ع'ر,ض.ت على آدم. الطاعة� والعصية� وع'ر>ف.
ثواب. الطاعة وع1ق%اب. الع\صية، قال: والذي عندي فيه أ%ن ال4مانة ههنا

الن>ي�ة� الت يعتقدها النسان فيما ي'ظ}ه,ره بالل9سان من اليان
ويؤ.د>يه من جيع الفرائض ف الظاهر، ل4ن ال عز وجل ائ}ت.م.ن.ه عليها ول
ي'ظ}ه,ر عليها أ%حداv من خ.ل}ق1ه، فمن أ%ض\مر من التوحيد والتصديق مثل% ما

أ%ظهر. فقد أ%د_ى ال4مانة%، ومن أ%ضم.ر التكذيب. وهو م'ص.د>ق¬ باللسان
ف الظاهر فقد ح.م.ل ال4مانة% ول يؤد>ها، وكل© م.ن\ خان فيما

eوالنسان ف قوله: وحلها النسان؛ هو الكافر الشاك ،Dاؤت'م1ن. عليه فهو حام1ل
الذي ل ي'صد>ق، وهو الظ�ل�وم اله'ول�، ي.د'ل©ك على ذلك قوله:
لي'ع.ذYب. ال� ال�نافقي. وال�نافقات وال�شركي وال�ش\ر,كات1 ويتوب.

ال� على الؤمني والؤمنات وكان ال غفوراv رحيماv. وف حديث ابن عباس
قال، صلى ال عليه وسلم: اليان� أ%مانةD ول د1ين. ل1م.ن\ ل أ%مانة%

له. وف حديث آخر: ل إيان% ل1م.ن\ ل أ%مانة% له. وقوله عز وجل:
فأ%خ\ر.ج\نا م.ن\ كان فيها من الؤمني؛ قال ثعلب: الؤم1ن' بالقلب وال�سل1م'

vثواب.ه خاشيا vالؤمن بال أ%ن يكون راجيا �باللسان، قال الزجاج: صفة
عقابه. وقوله تعال: يؤمن' بال ويؤمن' للمؤمني؛ قال ثعلب: ي'ص.د>ق

ال4 وي'صدق الؤمني، وأ%دخل اللم للضافة، فأ%ما قول بعضهم: ل ت1د'ه
vمؤمنا

حت ت1د.ه مؤمن. الر>ضا مؤمن. الغضب أ%ي مؤم1ناv عند. رضاه مؤمناv عند
غضبه. وف حديث أ%نس: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: الؤمن' م.ن

أ%م1ن.ه الناس'، والسل1م' من س.ل1م. السلمون من ل1سانه وي.د1ه،
وال�هاج,ر. من ه.ج.ر السeوء4، والذي نفسي بيده ل يدخل� رجلD النة ل

ي.أ}م.ن' جار'ه' بوائق%ه. وف الديث عن ابن عمر قال: أ%تى رجلD رسول% ال، صلى
ال عليه وسلم، وقال: م.ن, ال�هاجر'؟ فقال: م.ن\ هج.ر السيئات1، قال:

فم.ن الؤمن'؟ قال: من ائ}ت.م.نه الناس على أ%موال1هم وأ%نفسهم، قال:
ف%م.ن ال�سل1م؟ قال: م.ن سل1م. السلمون من لسان,ه ويده، قال: فم.ن

الاهد'؟ قال: م.ن\ جاهد. نفس.ه. قال النضر: وقالوا للخليل ما اليان�؟ قال:



الط©مأ}نينة�، قال: وقالوا للخليل تقول أ%نا مؤمن¬، قال: ل أ%قوله،
وهذا تزكية. ابن ال4نباري: رجل م'ؤم1ن¬ م'ص.د>ق¬ ل ورسوله. وآم.ن\ت

بالشيء إذا ص.د_ق}ت به؛ وقال الشاعر:
وم1ن\ ق%ب\ل آم.ن_ا، وقد كان% ق%و\م'نا

ي'صل9ون لل4وثان1 قبل�، ممدا
معناه ومن قبل� آم.ن_ا ممداv أ%ي صد_قناه، قال: وال�سل1م ال�خ\ل1ص'

�ل العبادة. وقوله عز وجل ف قصة موسى، عليه السلم: وأ%نا أ%و_ل
الؤمني؛ أ%راد أ%نا أو_ل� الؤمني بأ%ن�ك ل ت'ر.ى ف الدنيا. وف
�الديث: ن.ه\ران1 مؤمنان1 ون.ه\ران1 كافران1: أ%ما الؤمنان1 فالنيل

والفرات'، وأ%ما الكافران فد1ج\لة� ون}ر' ب.ل}خ، جعلهما مؤمن.ي\ن على التشبيه
ل4نما يفيضان1 على ال4رض, في.سق1يان1 ال%ر\ث% بل م.ؤ'ونة{، وجعل

الخ.ر.ي\ن, كاف1ر.ي\ن ل4نما ل يسق1يان1 ول ي'ن\ت.ف%ع' بما إل بؤونة
وك�لفة{، فهذان ف الي, والنفع, كال�ؤ\م1ن.ي\ن,، وهذان ف قل�ة النفع

كالكاف1ر.ين. وف الديث: ل ي.ز\ن الزان وهو م'ؤ\م1ن¬؛ قيل: معناه
الن_ه\ي وإن كان ف صورة الب، وال4صل� حذ}ف' الياء من ي.ز\ن أ%ي ل

ي.ز\ن1 الؤمن' ول ي.س\ر,ق' ول ي.ش\ر.ب\، فإن هذه ال4فعال ل تليق'
بالؤمني، وقيل: هو وعيد¬ ي'ق}ص.د' به الر_د\ع، كقوله عليه السلم: ل إيان%

لن\ ل أمانة له، وال�س\ل1م' م.ن\ س.ل1م. الناس' من ل1سان,ه ويد1ه،
وقيل: معناه ل ي.ز\ن وهو كامل� اليان1، وقيل: معناه أ%ن الوى ي'غطYي

اليان%، فصاح1ب' ال%وى ل ي.زن إل9 هواه ول ين\ظ�ر إل إيانه
الناهي له عن ارتكاب, الفاحشة، فكأ%ن� اليان% ف تلك الالة قد ان\ع.دم،

قال: وقال ابن عباس، رضي ال عنهما: اليان� ن.ز,ه¬، فإذا أ%ذ}ن.ب.
العبد' فار.ق%ه؛ ومنه الديث: إذا ز.ن.ى الرجل� خرج. منه اليان� فكان فوق.

رأ}سه كالظ©ل�ة1، فإذا أ%ق}ل%ع رج.ع إليه اليان�، قال: وكل© هذا
ممول على الاز ون.ف}ي الكمال, دون القيقة ورفع اليان وإ,ب\طال1ه. وف

حديث الارية: أع\ت1ق�ها فإنا م'ؤم1نةD؛ إنا حك%م. بإيان,ها ب'جر_د
س'ؤاله إياها: أ%ين ال؟ وإشار.ت1ها إل السماء، وبقوله لا: م.ن\ أ%نا؟

فأ%شارت إليه وإل السماء، يعن أن\ت. رسول� ال، وهذا القدر ل يكفي
ف ثبوت السلم واليان دون القرار بالشهاد.ت.ي\ن والتب>ي من سائر
ال4ديان، وإنا حكم عليه السلم بذلك ل4نه رأى منها أ%مارة السلم



وكو\ن.ها بي السلمي وتت ر,ق> ال�س\ل1م، وهذا القدر يكفي عل%ماv لذلك،
فإن الكافر إذا ع'ر,ض. عليه السلم' ل ي'ق}ت.ص.ر\ منه على قوله إن

م'س\ل1م¬ حت ي.ص1ف. السلم. بكماله وشرائ1طه، فإذا جاءنا م.ن\ ن.ج\ه.ل حال%ه
�ف الكفر واليان فقال إن م'س\ل1م ق%ب,ل}ناه، فإذا كان عليه أ%مارة

السلم, من ه.ي\ئ%ة{ وشارة{ ودار� كان قبول� قوله أ%ول، بل ي'ح\ك%م'
عليه بالسلم وإن} ل ي.ق�ل} شيئاv. وف حديث ع'ق}بة بن عامر: أ%س\لم

vإل جاعة{ آم.نوا معه خوفا Dالناس' وآم.ن. عمر'و بن العاص؛ كأ%ن� هذا إشارة
من السيف وأن� ع.م\راv كان م'خ\ل1صاv ف إيانه، وهذا من العام� الذي

ي'راد' به الاص�. وف الديث: ما م1ن\ نب¼ إل� أ�ع\ط1ي. من. اليات1
vوت1يت'ه' وح\يا�ما مثل�ه آم.ن. عليه الب.ش.ر'، وإنا كان الذي أ

أ%و\حاه' ال� إل� أ%ي آم.نوا عند م'عاي.نة ما آتاهم من اليات1
وال�ع\ج,زات، وأ%راد بالو.ح\ي, إع\جاز. القرآن الذي خ'ص_ به، فإنه ليس شيء من

ك�ت'ب, ال ال�نز_لة كان م'ع\ج,زاv إل القرآن. وف الديث: م.ن\ ح.ل%ف
بال4مانة1 فليس م1ن_ا؛ قال ابن ال4ثي: يشبه أ%ن تكون الكراهة� فيه لجل

أ%نه أ�م1ر أ%ن ي'ح\ل%ف. بأ%ساء3 ال وصفات1ه، وال4مانة� أ%مر¬
من أ�مور,ه، فن'ه'وا عنها من أ%جل التسوية بينها وبي أ%ساء ال، كما

ن'هوا أ%ن يل1فوا بآبائهم. وإذا قال الالف': وأ%مانة1 ال، كانت
ييناv عند أ%ب حنيفة، والشافعيe ل يعدeها ييناv. وف الديث:

أ%س\ت.و\د1ع' ال دين.ك. وأمانت.ك. أ%ي أ%هلك وم.ن\ ت'خ.لYف�ه ب.ع\د.ك. منهم،
eه أ%م1ين.ك ووك1يل%ك.. وال4مي': القوي�ومال%ك. الذي ت'ود1ع'ه وتست.ح\ف1ظ

ل4نه ي'وث%ق' بقو_ت1ه. وناقةD أ%مون: أ�4مينةD وث1يقة� ال%ل}ق,، قد
أ�م1ن.ت\ أ%ن تكون ضعيفةv، وهي الت أ�م1نت\ الع1ث%ار. والع\ياء4، والمع

أ�م'ن¬، قال: وهذا فعولD جاء ف موضع م.ف}عولة{، كما يقال: ناقة ع.ضوب¬
وح.لوب¬. وآم1ن' الال,: ما قد أ%م1ن. لنفاس.ت1ه أ%ن ي'ن\ح.ر.، عن.ى

بالال البل%، وقيل: هو الشريف' من أ%ي> مال� كان%، كأ%نه لو ع.ق%ل%
ل4م1ن. أ%ن ي'ب\ذ%ل؛ قال ال�و.ي\درة:

ون.ق1ي بآم1ن, مال1نا أ%ح\ساب.نا،
ون'ج,رe ف ال%ي\جا الر>ماح. وند_عي.

قول�ه: ون.ق1ي بآم1ن, مال1نا 
(* قوله «ونقي بآمن مالنا» ضبط ف الصل



بكسر اليم، وعليه جرى شارح القاموس حيث قال هو كصاحب، وضبط ف مت القاموس
والتكملة بفتح اليم).

vأ%ي ون.ق1ي بال1ص, مال1نا، ن.د_عي ندعو بأ%سائنا فنجعلها ش1عارا
لنا ف الرب. وآم1ن' ال1ل}م: و.ث1يق�ه الذي قد أ%م1ن. اخ\ت1لله

وان\ح1لله؛ قال:
وال%م\ر' ل%ي\س.ت\ من\ أ%خيك.، ولـ

ـكن\ قد ت.غ'رe بآم1ن, ال1ل}م,
ويروى: ت.خ'ون بثام1ر, ال1ل}م, أ%ي بتام>ه. التهذيب: وال�ؤ\من' م1ن
أ%ساء3 ال تعال الذي و.ح_د. نفس.ه بقوله: وإ,ل�كم إ,له¬ واحد¬،

وبقوله: ش.هد ال أ%نه ل إ,له إ,ل� هو، وقيل: ال�ؤ\م1ن' ف صفة ال
الذي آم.ن. اللق. من ظ�ل}م1ه، وقيل: ال�ؤ\من الذي آم.ن. أ%و\لياء4 عذاب.ه،
قال: قال ابن ال4عراب قال النذري سعت أ%با العباس يقول: ال�ؤ\من'

عند العرب ال�صد>ق'، يذهب إل أ%ن� ال تعال ي'صد�ق عباد.ه السلمي
يوم. القيامة إذا س'ئل% ال�م.م' عن تبليغ ر'س'ل1هم، فيقولون: ما جاءنا

م1ن\ رسول� ول نذير، ويكذYبون أ%نبياء4هم، وي'ؤ\ت.ى بأ�م_ة ممد
eهم ال، ويصد>قهم النب�في'س\أ%لون عن ذلك في'صد>قون% الاض1ي. فيصد>ق

ممد، صلى ال عليه وسلم، وهو قوله تعال: فكيف. إذا ج,ئ}نا بك على هؤ'لء
شهيداv، وقوله: وي'ؤ\م1ن' للمؤ\مني؛ أ%ي يصد>ق' الؤ\مني؛ وقيل:

ال�ؤ\من الذي ي.ص\د'ق عباد.ه، ما و.ع.د.هم، وكل© هذه الصفات ل عز وجل
ل4نه ص.د_ق بقوله ما دعا إليه عباد.ه من توحيد، وكأ%نه آم.ن. اللق. من

ظ�ل}م1ه وما و.ع.د.نا من الب.ع\ث1 والن_ة1 لن آم.ن. به، والنار, لن
كفر. به، فإنه مصد_ق¬ وع\د.ه ل شريك له. قال ابن ال4ثي: ف أ%ساء ال

تعال ال�ؤ\م1ن'، هو الذي ي.ص\د'ق' عباد.ه وع\د.ه فهو من اليان1
التصديق,، أ%و ي'ؤ\م1ن'هم ف القيامة عذاب.ه فهو من ال4مان1 ضد� الوف.
الكم: ال�ؤ\من' ال� تعال ي'ؤ\م1ن' عباد.ه من عذاب,ه، وهو الهيمن؛ قال

Dالفارسي: الاء� بدل
من المزة والياء م'ل}ح1قةD ببناء م'د.ح\ر,ج؛ وقال ثعلب: هو ال�ؤ\م1ن'

الصد>ق' لعباد1ه، وال�ه.ي\م1ن' الشاهد' على الشيء القائم' عليه.
واليان�: الثYق%ة�. وما آمن. أ%ن ي.ج,د. ص.حابةv أ%ي ما و.ث1ق.، وقيل:

معناه ما كاد.. والأ}مونة� من النساء: ال�س\تراد لثلها. قال ثعلب: ف



الديث الذي جاء ما آم.ن. ب م.ن بات. ش.ب\عان% وجار'ه جائع¬؛ معن ما آم.ن.
ب شديد¬ أ%ي ينبغي له أ%ن ي'واسي.ه. وآمي. وأ%مي.: كلمةD تقال ف

Dعاء؛ قال الفارسي: هي جلةeإث}ر, الد
مرك�بة من فعل� واسم، معناه اللهم اس\ت.çج,ب\ ل، قال: ودليل� ذلك أ%ن
موسى، عليه السلم، لا دعا على فرعون وأ%تباعه فقال: ر.ب_نا اط}م1س\

على أ%موال1ه,م واش\د'د\ على قلوبم، قال هرون، عليه السلم: آم1ي.،
فطب_ق الملة بالملة، وقيل: معن آمي. كذلك يكون�، ويقال: أ%م_ن. المام'

Dم> الك1تاب آمي، وأ%م_ن. فلن�تأ}ميناv إذا قال بعد الفراغ من أ
تأ}ميناv. الزجاج ف قول القارئ بعد الفراغ من فاتة الكتاب آمي.: فيه

لغتان: تقول العرب أ%م1ي. ب,ق%ص\ر, ال4لف، وآمي. بالد، والدe أ%كثر'،
وأ%نشد ف لغة م.ن\ ق%ص.ر:

تباع.د. من>ي ف�ط}ح'لD، إذ سأ%لت'ه
أ%مي.، فزاد. ال� ما بي\ننا ب'ع\دا

وروى ثعلب ف�ط}ح'ل، بضم الفاء والاء، أ%راد. زاد. ال� ما بيننا
ب'ع\داv أ%مي؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:

س.ق%ى ال ح.ي�اv بي صارة% وال1م.ى،
ح1م.ى ف%ي\د. ص.وب. ال�د\ج,نات1 ال%واطر,

أ%م1ي. ور.د_ ال� ر.ك}باv إليهم'
ب,خ.ي\ر�، وو.ق�اه'م\ ح1مام. القاد1ر,

وقال ع'م.ر بن أ%ب ربيعة ف لغة م.ن\ مد_ آمي.:
،vب.ن>ي ح'ب_ها أ%ب.دا�يا رب> ل ت.س\ل

وير\حم' ال� ع.ب\داv قال: آم1ينا
قال: ومعناها اللهم_ اس\ت.ج,ب\، وقيل: هو إياب¬ رب> اف}ع.ل} قال:

وها موضوعان ف موضع اس\م, الستحابة1، كما أ%ن� ص.ه\ موضوع¬ موضع.
س'كوت{، قال: وحق©هما من العراب الوقف' ل4نما بنزلة ال4ص\وات1 إذا كانا

غي. مشتقي من فعل�، إل أ%ن النون ف�ت1حت فيهما للتقاء الساكني ول
ت'كسر النون� لثقل الكسرة بعد الياء، كما فتحوا أ%ين. وكيف.، وتشديد'

اليم خطأD، وهو مبن¬ على الفتح مثل أ%ين. وكيف لجتماع الساكني. قال ابن
جن: قال أ%حد ابن يي قولم آم1ي. هو على إش\باع فتحة1 المزة، ونشأ%ت

بعدها أ%لف¬، قال: فأ%ما قول أ%ب العباس إن� آم1ي. بنزلة عاص1ي.



فإنا يريد' به أ%ن اليم خفيفة كصاد1 عاص1ي.، ل ي'ريد' به حقيقة% المع،
وكيف ذلك وقد حكي عن السن، رحه ال، أ%نه قال: آمي اسم¬ من أ%ساء
ال عز وجل، وأ%ين لك ف اعتقاد معن المع مع هذا التفسي؟ وقال ماهد:

آمي اسم من أ%ساء ال؛ قال ال4زهري: وليس يصح كما قاله عند أ%هل
اللغة أ%نه بنزلة يا ال وأ%ضمر اس\ت.ج,ب\ ل، قال: ولو كان كما قال

لر'ف1ع. إذا أ�ج\ر,ي ول يكن منصوباv. وروى ال4زهري عن ح'م.ي\د بن عبد الرحن
عن أ�م>ه أ�م> ك�ل}ثوم� بنت ع'قبة ف قوله تعال: واس\ت.ع1ينوا

بالص_ب\ر, والص_لة1، قالت: غ�ش1ي. على عبد الرحن بن عوف{ غ%شية% ظ%نeوا
أ%ن� نف}س.ه خرجت فيها، فخرجت امرأ%ته أ�م كلثوم إل السجد تس\ت.عي با

أ�م1ر.ت\ أ%ن تس\ت.عي. به من الص_ب\ر, والص_لة1، فلما أ%فاق. قال:
أ%غ�ش1ي. علي_؟ قالوا: نعم\، قال: صد.ق}ت'م\، إنه أ%تان م.ل%كان1 ف

غ%ش\ي.ت1ي فقال: ان\طل1ق\ ناك1م\ك. إل العزيز ال4مي، قال: فانط%ل%قا ب،
فلق1ي.ه'ما م.ل%ك¬ آخر' فقال: وأ%ين ت'ر,يدان1 به؟ قال: ناكمه إل

العزيز المي، قال: فار\ج,عاه فإن هذا من كت.ب ال لم السعادة% وهم ف
بطون أ�م_هاتم، وس.ي'م.ت>ع' ال به نبي_ه ما شاء ال، قال: فعاش

شهراv ث مات.. والت_أ}مي': قول� آمي.. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ن النب،
صلى ال عليه وسلم، قال: آمي خات.م' رب> العالي على عباده الؤمني؛

قال أ%بو بكر: معناه أ%نه طاب.ع' ال على عباد1ه ل4نه ي.د\فع' به عنهم
الفات والب.ليا، فكان كخات.م الكتاب الذي ي.ص'ونه وينع من فساد1ه

وإظهار, ما فيه لن يكره علمه به وو'قوف%ه على ما فيه. وعن أ%ب هريرة أ%نه
قال: آمي. درجةD ف الن_ة؛ قال أ%بو بكر: معناه أ%نا كلمةD يكت.س3ب'

vها درجة�با قائل
ف النة. وف حديث بلل: ل تس\ب,ق}ن بآمي.؛ قال ابن ال4ثي: يشبه

أ%ن يكون بللD كان يقرأ� الفاتة% ف الس_كتة1 ال�ول من سك}ت.ت.ي
المام، فربا يبقى عليه منها شيء# ورسول ال، صلى ال عليه وسلم، قد فر.غ

من قراءت1ها، فاس\ت.م\ه.ل%ه بلل ف التأ}مي, ب,ق%د\ر, ما ي'ت1مe فيه
قراءة% بقي_ة1 السورة حت ي.ن.ال% بركة% مواف%قت1ه ف الت�أ}مي.

@أنن: أ%ن� الرجل� من الوجع ي.ئ1نe أ%نيناv، قال ذو الرمة:
ي.ش\كو ال1شاش. وم.ج\رى الن_س\ع.ت.ي، كما

أ%ن� الر,يض'، إل ع'و_اد1ه، الو.ص1ب'



وال�نان�، بالضم: مثل ال4ني,؛ وقال الغية بن ح.ب\ناء ياطب أ%خاه
:vصخرا

،vوح1ر\صا vأ%راك. ج.م.ع\ت. مس\أ%لة
وعند الف%ق}ر, ز.ح�اراv أ�نانا

وذكر السياف أ%ن أ��ناناv هنا مثل خ'فاف{ وليس بصدر فيكون مثل ز.ح�ار
ف كونه صفة، قال: والص>فتان هنا واق1عتان موقع الصدر، قال: وكذلك

التأ}نان�؛ وقال:
إن_ا وج.د\نا ط%ر.د. ال%وام1ل,

خياv من الت_أ}نان1 وال%سائ1ل,
(* قوله «إنا وجدنا إل» صو�ب الصاغان زيادة مشطور بي الشطورين وهو:

بي الرسيسي وبي عاقل).
وع1د.ة1 العام, وعام� قاب,ل,

م.ل}قوحةv ف ب.ط}ن, ناب� حائل,.
Dوالعن أ%نا ع1دة ،vبالع1د.ة، وهي بعن م'ل}ق%ح.ة Dملقوحة: منصوبة

ل تصح ل4ن بطن. الائل ل يكون فيه س.ق}ب¬ م'ل}ق%حة. ابن سيده: أ%ن�
الرجل� ي.ئ1نe أ%ن�اv وأ%نيناv وأ�ناناv وأ%ن_ةv تأ%و_ه. التهذيب: أ%ن�

الرجل� ي.ئ1نe أ%نيناv وأ%ن.ت. يأ}ن,ت' أ%نيتاv ونأ%ت. ي.ن\ئ1ت'
ن.ئ1يتاv بعن واحد. ورجل أ%ن�انD وأ�نانD وأ�ن.نةD: كثي' ال4ني، وقيل:

ال�ن.نة� الكثي' الكلم والب.ثY والش_ك}و.ى، ول يشتق� منه فعل، وإذا
أ%مرت قلت: إين,ن\ ل4ن المزتي إذا الت.ق%تا فسكنت ال4خية اجتمعوا على

ت.ل}يين,ها، فأ%ما ف ال4مر الثان فإنه إذا سكنت المزة بقي النون� مع
المزة وذهبت المزة ال�ول. ويقال للمرأ%ة: إن>ي، كما يقال للرجل

اق}رر\، وللمرأ%ة ق1ر>ي، وامرأ%ة أن�انةD كذلك. وف بعض وصايا العرب: ل
vت.ت�خ1ذ}ها ح.ن_انة

Dأ%ي ما ل%ه ناقة Dول آن�ة Dوما له حان_ة .vول أ%ن�انة vول م.ن�انة
ول شاةD، وقيل: الان�ة� الناقة� والن�ة� ال4م.ة� ت.ئ1ن� من التعب.

وأ%ن_ت1 القوس' ت.ئ1نe أ%نيناv: أ%لنت صوت.ها وم.د�ته؛ حكاه أ%بو حنيفة؛
وأ%نشد قول رؤبة:

ت1ئ1نe حي. ت}ذ1ب' ال%خ\طوما،
أ%ني ع.ب\ر.ى أ%س\ل%مت ح.ميما.



وال�ن.ن': طائر¬ ي.ض\ر,ب' إل الس_واد، له ط%و\ق¬
كهيئة ط%و\ق الدeب\س3ي�، أ%ح\م.ر' الر>ج\لي وال1ن\قار، وقيل: هو

الو.ر.شان، وقيل: هو مثل المام إل أ%نه أ%سود، وصوت'ه أ%ن,ي¬: أ�وه\
أ�وه\. وإن>ه ل%م1ئن�ةD أ%ن يفعل ذلك أ%ي خ.ليق¬، وقيل: م.خ\ل%قة من ذلك،

وكذلك الثنان والمع والؤنث، وقد يوز أ%ن يكون م.ئ1ن�ةD ف%ع1ل�ةv، فعلى
هذا ثلثيÒ. وأ%تاه على م.ئ1ن�ة1 ذلك أ%ي حينه1 ور'ب�ان,ه. وف حديث
ابن مسعود: إن9 ط�ول% الصلة1 وق1ص.ر. ال�ط}بة1 م.ئ1ن�ةD من ف1ق}ه1 الرجل

أ%ي بيانD منه. أ%بو زيد: إن>ه ل%م.ئ1ن�ةD أ%ن يفعل ذلك، وأ%نتما
وإن�هن� ل%م.ئ1ن�ةD أ%ن تفعلوا ذلك بعن إن�ه ل%ليق أ%ن يفعل ذلك؛ قال

الشاعر:
وم.ن\ز,ل من\ ه.و.ى ج'م\ل� ن.ز.ل}ت' به،

م.ئ1ن�ة م1ن\ م.راصيد1 ال%ئ1ن�ات1
به تاوزت عن أ�ول وكائ1ده،
إن�ي كذلك ر.ك9اب' ال%ش1ي�ات.

أ%ول حكاية 
�(* قوله «أول حكاية» هكذا ف الصل). أ%بو عمرو: ال4ن�ة

وال%ئ1ن�ة والع.د\قة� والش_و\ز.ب واحد؛ وقال د'ك%ي\ن:
ي.س\ق1ي على در�اجة{ خ.ر'وس,،
م.ع\ص'وبة{ بي. ر.كايا ش'وس,،

م.ئ1ن�ة{ م1ن\ ق%ل%ت1 النeفوس,
يقال: مكان من هلك1 النفوس، وقول�ه مكان من هلك النفوس تفسي¬

�ل1م.ئ1ن�ة{، قال: وكل© ذلك على أ%نه بنزلة م.ظ1ن_ة، وال%روس': الب.ك}رة
الت ليست بصافية الصوت1، وال%روس'، باليم: الت لا صوت. قال أ%بو عبيد:

قال ال4صمعي سأ%لن شعبة عن م.ئ1ن_ة فقلت: هو كقولك ع.لمة وخ.ليق، قال
أ%4بو زيد: هو كقولك م.خ\ل%قة وم.ج\د.رة؛ قال أبو عبيد: يعن أ%ن هذا

ما ي'ع\ر.ف به ف1ق}ه' الرجل وي'س\ت.د.ل© به عليه، قال: وكل© شيء� دل�ك.
على شيء� فهو م.ئ1ن�ةD له؛ وأ%نشد للمر�ار:

ف%ت.هام.سوا س1ر�اv فقالوا: ع.ر>سوا
من غ%ي\ر ت.م\ئ1ن.ة{ لغي م'ع.ر>س,

قال أ%بو منصور: والذي رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي وأ%ب زيد ف تفسي



ال%ئ1ن�ة صحيح¬، وأم�ا اح\ت1جاج'ه برأ}يه بب.ي\ت الرار ف الت_م\ئ1ن.ة
للم.ئ1ن_ة فهو غلط وسهو¬، ل4ن اليم. ف الت_م\ئ1نة أ%صليةD، وهي ف

م.ئ1ن�ة{ م.ف}ع1لةD ليست بأ%صلية، وسيأ}ت تفسي ذلك ف ترجة مأ%ن.
اللحيان: هو م.ئ1ن_ةD أ%ن يفعل ذلك وم.ظ1ن_ة أ%ن يفعل ذلك؛ وأ%نشد:

إن� اكت1حالv بالن_ق1ي� الم\ل%ج,،
ون.ظ%راv ف الاج,ب, ال�ز.ج_ج,

م.ئ1ن_ةD من. الفعال الع\وج,
فكأ%ن م.ئ1ن�ةv، عند اللحيان، مبدلD المزة� فيها من الظاء ف

vال%ظ1ن_ة، ل4نه ذكر حروفا
ت'عاق1ب فيها الظاء� المزة%، منها قول�هم: بيت¬ حس.ن' ال4ه.ر.ة1
والظ�ه.رة1. وقد أ%ف%ر. وظ%ف%ر أ%ي وث%ب. وأ%ن� الاء4 يؤ'نeه أن�اv إذا
صب_ه. وف كلم ال4وائل: أ�ن� ماءé ث أ%غ}ل1ه أ%ي ص'ب_ه وأ%غ}ل1ه؛

حكاه ابن دريد، قال: وكان ابن الكلب يرويه أ�ز� ماءé ويزع'م' أ%ن� أ�ن�
تصحيف¬. قال الليل فيما روى عنه الليث: إن� الثقيلة� تكون منصوبة%

ال4لف1، وتكون� مكسورة% ال4لف، وهي الت ت.ن\ص1ب' ال4ساء، قال: وإذا كانت
م'بت.دأ%ةv ليس قبلها شيء# ي'ع\تمد عليه، أ%و كانت مستأ}ن.ف%ةv بعد كلم
قدي وم.ض.ى، أ%و جاءت بعدها لم¬ مؤكYد.ةD ي'ع\تمد عليها ك�س3ر.ت\

ال4لف'، وفيما سوى ذلك ت'ن\ص.ب ال4لف. وقال الفراء ف إن�: إذا جاءت بعد
القول وما تصر.çف من القول وكانت حكايةv ل ي.ق%ع\ عليها القول� وما

تصر_ف منه فهي مكسورة، وإن كانت تفسياv للقول ن.ص.ب.ت\ها وذلك مثل قول ال
عز وجل: ول ي.ح\ز'ن\ك قول�هم إن الع1ز_ة ل جيعاv؛ وكذلك العن

استئناف¬ كأ%نه قال: يا ممد إن العز_ة ل جيعاv، وكذلك: وقو\ل1هم إن_ا
ق%ت.ل}نا السيح. عيسى بن م.ري.م.، كس.ر\ت.ها ل4نا بعد القول على

الكاية، قال: وأ%ما قوله تعال: ما قلت' لم إل ما أ%م.ر\ت.ن به أ%ن1
اع\ب'دوا ال فإنك فتح\ت. ال4لف. ل4نا مفس>رة ل1م.ا وما قد وقع عليها

vحس.نا vفنصب.ها وموضع'ها نصب¬، ومثله ف الكلم: قد قلت لك كلما �القول
أ%ن� أ%باك. شريف¬ وأ%نك عاقلD، فتحت. أ%ن� ل4نا فس_رت الكلم

والكلم' منصوب¬، ولو أ%رد\ت. تكرير. القول عليها كس.ر\ت.ها، قال: وقد تكون إن�
vبعد القول مفتوحة

إذا كان القول ي'راف1ع'ها، من\ ذلك أ%ن تقول: قول� عبد ال م'ذ� اليوم,



أ%ن الناس خارجون، كما تقول: قول�ك. م'ذ اليوم, كلم¬ ل ي'ف}هم. وقال
الليث: إذا وقعت إن� على ال4ساء والصفات فهي مشد�دة، وإذا وقعت على
فعل� أ%و حرف{ ل يتمكن ف ص1فة{ أ%و تصريف{ فخفYف}ها، تقول: بلغن أ%ن قد
كان كذا وكذا، تفYف من أ%جل كان ل4نا فعل، ولول ق%د\ ل تسن على

،vحال من الفعل حت تعتمد على ما أ%و على الاء كقولك إنا كان زيد غائبا
وبل%غن أ%نه كان أ%خو بكر غ%ن,ي�اv، قال: وكذلك بلغن أ%نه كان كذا وكذا،
ت'ش.د>د'ها إذا اعتمد.ت\، ومن ذلك قولك: إن} ر'ب_ رجل، فتخفف، فإذا

اعتمد.ت\ قلت: إنه ر'ب_ رجل، شد_د\ت وهي مع الصفات مشد�دة إن� لك وإن�
فيها وإن� بك وأ%شباهها، قال: وللعرب لغتان ف إن� الشد_دة: إحداها

التثقيل، وال�خرى التخفيف، فأ%ما م.ن خف�ف فإنه يرفع با إل أ%ن�
ناساv من أ%هل الجاز يفYفون وينصبون على توهeم الثقيلة، وقرئ.: وإن}
كلv لا لي'وف9ين�هم؛ خففوا ونصبوا؛ وأ%نشد الفراء ف تفيفها مع الضمر:

فلو\ أ%ن\ك1 ف ي.و\م, الر_خاء3 سأ%ل}ت1ن
ف1راق%ك، ل أ%ب\خ.ل}، وأ%نت1 صديق'

وأ%نشد القول الخر:
لقد ع.ل1م. الض_يف' وال�ر\م1لون،
إذا اغ}ب.ر_ أ�ف}ق¬ وه.ب_ت\ شال،
بأ%ن_ك. ربيع¬ وغ%ي\ثD مريع،

وق1د\ماv هناك. تكون� الثYمال
قال أ%بو عبيد: قال الكسائي ف قوله عز وجل: وإن� الذين اختلفوا ف

الكتاب لفي شقاق بعيد؛ كسرت إن9 ل1مكان اللم الت استقبلتها ف قوله ل%في،
وكذلك كل© ما جاء4ك من أ%ن� فكان قبله شيء# يقع عليه فإنه منصوب، إل

ما استقب.له لم¬ فإن اللم ت'ك}س3ره، فإن كان قبل أ%ن� إل فهي مكسورة
على كل حال، اس\ت.قب.ل%ت\ها اللم أ%و ل تستقبلها كقوله عز وجل: وما
أ%رسل}نا قب\ل%ك من ال�ر\س.لي إل إنم لي.أ}كلون الطعام.؛ فهذه ت'ك}سر وإن
ل تستقبلها لم¬، وكذلك إذا كانت جواباv لي.مي كقولك: وال إنه

لقائم¬، فإذا ل تأ}ت1 باللم فهي نصب¬: وال3 أ%ن_ك. قائم، قال: هكذا سعته
من العرب، قال: والنحويون يكسرون وإن ل تستقبلها اللم'. وقال أ%بو

طالب النحوي فيما روى عنه النذري: أ%هل البصرة غي سيبويه وذ%و,يه يقولون
العرب ت'خ.فYف أ%ن� الشديدة وت'ع\م1لها؛ وأ%نشدوا:



وو.ج\ه{ م'ش\ر,ق, الن_ح\ر،
كأ%ن} ث%د\ي.ي\ه ح'ق�ان1

أ%راد كأ%ن� فخف�ف وأ%4ع\م.ل%، قال: وقال الفراء ل نسمع العرب.
تفYف أ%ن� وت'ع\م1لها إل مع ال%ك}ن� ل4نه ل يتبي_ن فيه إعراب، فأ%ما

vف الظاهر فل، ولكن إذا خ.ف�فوها رف%ع'وا، وأ%ما من خف�ف وإن} كل
ل%ا لي'و.فYي.ن_هم، فإنم نصبوا ك�ل¾ ب,ل%ي'و.فYي.ن_هم كأ%نه قال:

وإن} لي'وفYين_هم ك�ل¾، قال: ولو ر'ف1عت كلê لصل%ح ذلك، تقول: إن}
زيد¬ لقائم¬. ابن سيده: إن� حرف تأ}كيد. وقوله عز وجل: إن� هذان1

لساح1ران، أ%خب أ%بو علي أ%ن أ%با إسحق ذهب فيه إل أ%ن� إن� هنا بعن
ن.ع.م\، وهذان مرفوع¬ بالبتداء، وأ%ن� اللم. ف ل%ساحران داخلةD على غي

ضرورة، وأ%ن تقديره ن.ع.م\ هذان ها ساح1ران، وحكي عن أ%ب إسحق أ%نه قال:
هذا هو الذي عندي فيه، وال أ%علم. قال ابن سيده: وقد بي_ن أ%بو علي¼

فساد. ذلك فغ.ن,ينا نن عن إيضاحه هنا. وف التهذيب: وأ%ما قول ال عز
وجل: إن� هذان ل%ساح1ران، فإن� أبا إسحق النحوي اس\ت.ق}صى ما قال فيه

النحويون فح.ك%ي\ت كلمه. قال: قرأ% الدنيeون والكوفيون إل عاصماv: إن�
هذان ل%ساح1ران، وروي عن عاصم أ%نه قرأ%: إن} هذان، بتخفيف إن}، وروي عن

الليل: إن} هذان لساح1ران، قال: وقرأ% أ%بو عمرو إن9 هذين لساحران،
بتشديد إن9 ونص\ب, هذين، قال أ%بو إسحق: والجة� ف إن9 هذان لساح1ران،

بالتشديد والرفع، أ%ن أ%با عبيدة روى عن أ%ب الطاب أ%نه لغةD لكنانة%،
يعلون أ%لف. الثني ف الرفع والنصب والفض على لفظ واحد، يقولون: رأ%يت

الزيدان، وروى أ%هل� الكوفة والكسائي والفراء: أ%نا لغة لبن الرث بن
كعب، قال: وقال النحويون الق�د.ماء: ههنا هاء# مضمرة، العن: إنه هذان1

لساح1ران، قال: وقال بعضهم إن9 ف معن نع.م\ كما تقدم؛ وأ%نشدوا لبن قيس
الرeق%ي_ات:

ب.ك%ر.ت\ علي_ عواذ1ل
ي.ل}ح.ي\ن.ن,ي وأ%لوم'ه'ن_ه\

وي.ق�ل}ن.: ش.ي\ب¬ قد\ عل9
ك.، وقد ك%ب,ر\ت.، فقلت': إن_ه\.

أ%ي إنه قد كان كما ت.ق�ل}ن؛ قال أ%بو عبيد: وهذا اختصار¬ من كلم العرب
ي'كتفى منه بالضمي ل4نه قد ع'ل1م معناه؛ وقال الفراء ف هذا: إنم



زادوا فيها النون% ف التثنية وتركوها على حالا ف الرفع والنصب والر، كما
فع.لوا ف الذين فقالوا ال�ذ1ي، ف الرفع والنصب والر، قال: فهذا جيع

ما قال النحويون ف الية؛ قال أ%بو إسحق: وأ%جود'ها عندي أ%ن إن9 وقعت
موقع ن.ع.م\، وأ%ن اللم و.ق%عت\ موق1ع.ها، وأ%ن9 العن نع.م\ هذان لما

ساحران، قال: والذي يلي هذا ف ال%و\د.ة مذهب' بن كنانة وب.ل}ح.ر,ث بن
كعب، فأ%ما قراءة� أ%ب عمرو فل أ�جيز'ها ل4نا خلف' الصحف، قال:

وأ%ستحسن قراءة% عاصم والليل إن} هذان ل%ساح1ران. وقال غي'ه: العرب تعل
الكلم متصراv ما بع\د.ه على إن_ه، والراد إنه لكذلك، وإنه على ما
تقول، قال: وأ%ما قول ال4خفش إن_ه بعن ن.ع.م\ فإنا ي'راد تأ}ويله ليس

أ%نه موضوع ف اللغة لذلك، قال: وهذه الاء أ�د\خ1لت للسكوت. وف حديث
ف%ضالة بن ش.ريك: أ%نه لق1ي. ابن. الزبي فقال: إن9 ناقت قد ن.ق1ب. خف©ها

فاح\م1ل}ن، فقال: ار\ق%ع\ها ب1لد{ واخ\ص1ف}ها ب'ل}ب� وس1ر\ با
الب.ر\د.ين، فقال ف%ضالة�: إنا أ%ت.ي\ت'ك م'س\ت.ح\م1لv ل م'س\ت.و\ص1فاv، ل
ح.م.ل% ال ناقةv ح.لت\ن إليك فقال ابن الزبي: إن9 وراك1ب.ها أ%ي

نع.م\ مع راكبها. وف حديث ل%قيط ابن عامر: ويقول ر.بeك. عز وجل وإنه أ%ي
وإنه كذلك، أ%و إنه على ما تقول، وقيل: إن� بعن نعم والاء للوقف،
فأ%ما قوله عز وجل: إنا كل� شيء خل}قناه بق%د.ر، وإن_ا نن' ن}يي ونيت،

،vون.ي من إن� تفيفاeونو ذلك فأ%صله إن_نا ولكن ح'ذ1ف%ت إحدى الن
وينبغي أ%ن تكون% الثانية% منهما ل4نا طر.ف¬، وهي أ%ضعف، ومن العرب من

ي'ب\د1ل� ه.م\ز.ت.ها هاء مع اللم كما أ%بدلوها ف ه.ر.ق}ت، فتقول:
ل%ه,ن_ك ل%ر.ج'ل� ص1د\ق�، قال سيبويه: وليس كل© العرب تتكلم با؛ قال

الشاعر:أ%ل يا س.نا ب.ر\ق� على ق�ن.ن, ال1م.ى،
ل%ه,ن�ك. من ب.ر\ق� علي_ كري

وح1كى ابن ال4عراب: ه1ن�ك وواه1ن�ك، وذلك على البدل أ%يضاv. التهذيب
ف إن�ما: قال النحويون أ%صلها ما م.ن.عت إن� من العمل، ومعن إنا

إثبات¬ لا يذكر بعدها ونفي¬ لا سواه كقوله:
وإنا ي'دافع' عن أ%حسابم أ%نا وم1ث}لي

العن: ما ي'دافع عن أ%حساب,هم إل أ%نا أ%و م.ن\ هو م1ث}لي، وأ%ن�:
كإن ف التأ}كيد، إل أ%نا تقع م.و\ق1ع. ال4ساء ول ت'ب\د.ل هزت'ها
هاءé، ولذلك قال سيبويه: وليس أ%ن� كإن�، إن� كالف1ع\ل,، وأ%ن�



كالس\م,، ول تدخل اللم' مع الفتوحة؛ فأ%ما قراءة سعيد بن ج'بي.ر: إل�
أ%نم ليأ}كلون الطعام، بالفتح، فإن اللم زائدة كزيادتا ف قوله:

ل%ه,ن_ك ف الدنيا لب.اقية� الع'م\ر,
الوهري: إن� وأ%ن� حرفان ينصبان ال4ساء4 ويرفعان ال4خبار.،

فالكسورة� منهما ي'ؤك�د' با الب'، والفتوحة وما بعدها ف تأ}ويل الصدر،
وقد ي'خ.فYفان، فإذا خ'فYفتا فإن شئت. أ%ع\م.ل}ت. وإن شئت ل ت'ع\م1ل}،

vوقد ت'زاد' على أ%ن� كاف' التشبيه، تقول: كأ%نه شس¬، وقد تفف أ%يضا
فل تع\م.ل شيئاv؛ قال:

كأ%ن} ور,يداه' ر,شاء4ا خ'ل�ب
ويروى: كأ%ن} ور,يد.ي\ه1؛ وقال آخر:

وو.ج\ه{ م'ش\ر,ق, النحر,،
كأ%ن} ث%د\ياه ح'ق�ان1

ويروى ث%د\ي.ي\ه، على العمال، وكذلك إذا حذف}ت.ها، فإن شئت نصبت، وإن
شئت رفعت، قال طرفة:

أ%ل أ%يeه.ذا الزاج,ر,ي أ%ح\ض'ر. الوغ%ى،
وأ%ن أ%ش\ه.د. الل�ذ�ات1، هل أ%نت. م'خ\لدي؟

يروى بالنصب على العمال، والرف}ع' أ%جود. قال ال تعال: قل أ%فغ.ي\ر.
ال تأ}مرون>ي أ%عب'د' أ%يeها الاهلون، قال النحويون: كأ%ن�

أ%صل�ها أ%ن� أ�دخ1ل% عليها كاف' التشبيه، وهي حرف' تشبيه، والعرب' تنصب به
السم. وترفع خب.ه، وقال الكسائي: قد تكون كأ%ن� بعن الحد كقولك كأ%نك

أمي'نا فتأ}م'ر'نا، معناه لست. أ%4مي.نا، قال: وكأ%ن� أ�خرى بعن
الت_م.ن>ي كقولك كأ%نك ب قد قلت' الش>ع\ر. فأ�ج,يد.ه، معناه ل%ي\ت.ن

قد قلت' الش>ع\ر. فأ�جيد.ه، ولذلك ن'ص1ب فأ�جيد.ه، وقيل: تيء كأ%ن�
بعن العلم والظن> كقولك كأ%ن� ال يفعل ما يشاء، وكأ%نك خارج¬؛ وقال

أ%بو سعيد: سعت العرب ت'نش1د هذا البيت:
ويوم� ت'وافينا بو.ج\ه{ م'ق%س_م�،

كأ%ن} ظ%ب\ي.ةv ت.ع\ط�و إل ناض1ر, الس_ل%م\
vفمن ن.ص.ب. أ%راد. كأ%ن� ظ%ب\ي.ة ،Dوكأ%ن} ظ%ب\ي.ة{ وكأ%ن} ظ%ب\ي.ة

فخفف وأ%ع\م.ل، وم.ن\ خف%ض أ%راد كظ%ب\ي.ة{، وم.ن رفع أ%راد كأ%نا
ظب\ي.ةD فخف�ف. وأ%ع\م.ل مع إضمار, الك1ناية؛ الرار عن ابن ال4عراب أ%نه



أ%نشد:
كأم_ا ي\ت.ط1ب\ن. على ق%تاد{،

وي.س\ت.ض\ك1ك}ن. عن ح.ب> الغ.مام,.
قال: يريد كأ%نا فقال كأ%م_ا، وال أ%علم. وإن>ي وإن_ن بعن،

وكذلك كأ%ن>ي وكأ%ن_ن ولكن>ي ولكن.çن ل4نه كث�ر استعمالم لذه
الروف، وهم قد ي.س\ت.ث}ق1لون التضعيف فحذفوا النون الت ت.لي الياء، وكذلك

ل%ع.لYي ول%ع.ل�ن ل4ن اللم قريبة من النون، وإن ز,د\ت. على إن� ما
صار. للت_عيي كقوله تعال: إنا الص_د.قات' للف�قراء، ل4نه ي'وج,ب'

إث}بات. الكم للمذكور ون.ف}ي.ه عما عداه. وأ%ن} قد تكون مع الفعل الستقبل
ف معن مصدر� فت.ن\ص1ب'ه، تقول: أ�ريد أن تقوم.، والعن أ�ريد قيام.ك،

فإن دخلت على فعل ماض� كانت معه بعن مصدر� قد وق%ع، إل أ%نا ل
ت.ع\م.ل، تقول: أ%ع\ج.ب.ن أ%ن ق�م\ت. والعن أ%عجبن قيام'ك الذي مضى، وأ%ن

قد تكون مف�فة عن الشد_دة فل تعمل، تقول: ب.ل%غ.ن أ%ن} زيد¬ خارج¬؛
وف التنزيل العزيز: ون'ود'وا أ%ن} ت1ل}ك�م' الن_ة� أ�ور,ث}ت'موها؛ قال

،Dابن بري: قوله فل تعمل يريد' ف اللفظ، وأ%ما ف التقدير فهي عاملة
واسها مقد_ر¬

ف الني_ة تقديره: أ%نه ت1ل}ك�م\ النة. ابن سيده: ول أ%فعل كذا ما
أ%ن� ف السماء ن}ماv؛ حكاه يعقوب ول أ%عرف ما وجه' فت\ح أ%ن�، إل أ%ن

يكون على توهeم الفعل كأ%نه قال: ما ثبت أ%ن� ف السماء ن}ماv، أ%و
ما و'جد أ%ن� ف السماء ن}ماv. وحكى اللحيان: ما أ%ن� ذلك ال%ب.ل

مكان.ه، وما أ%ن ح1راءé مكان.ه، ول يفس�ره وقال ف موضع آخر: وقالوا ل
أ%ف}ع.له ما أ%ن� ف السماء ن}م¬، وما ع.ن_ ف السماء ن}م¬ أ%ي ما

Dرات ق%ط}رة�ع.ر.ض.، وما أ%ن� ف الف
أ%ي ما كان ف الف�رات1 قطرةD، قال: وقد ي'ن\ص.ب، ول أ%ف}ع.له ما أ%ن�

ف السماء ساءé، قال اللحيان: ما كان% وإنا فسره على العن.
وكأ%ن�: حرف' تش\بيه{ إنا هو أ%ن� دخلت عليها الكاف؛ قال ابن جن: إن سأ%ل

سائلD فقال: ما و.ج\ه' دخول الكاف ههنا وكيف أ%صل� وض\ع1ها وترتيبها؟
فالواب' أ%ن أ%صل% قولنا كأ%ن� زيداv عمر¬و إنا هو إن� زيداv كعم\رو،

فالكاف هنا تشبيه¬ صريح¬، وهي متعلقة بحذوف فكأ%نك قلت: إن� زيداv كائن¬
كعم\رو، وإنم أ%راد'وا الهتمام. بالتشبيه الذي عليه عق%د'وا الملة%،



فأ%زال�وا الكاف من وس.ط الملة وقد�موها إل أ%و_لا لفراط1 عناي.تهم
بالتشبيه، فلما أ%دخلوها على إن� من ق%ب\ل1ها وجب فتح' إن�، ل4ن�

الكسورة ل يتقد_م'ها حرف' الر ول تقع إل� أ%ولv أ%بداv، وبق1ي معن
التشبيه الذي كان% فيها، وهي م'توس>طة بال1ه فيها، وهي متقد�مة، وذلك

vقولم: كأ%ن� زيدا
vعمرو¬، إل أ%ن� الكاف. الن% ل�ا تقد_مت بط%ل أ%ن تكون معل�قة

بفعل� ول بشيء� ف معن الفعل، ل4نا فار.ق%ت الوضع. الذي يكن أ%ن
تتعل�ق فيه بحذوف، وتقدمت إل أ%و_ل الملة، وزالت عن الوضع الذي كانت

فيه متعل9قة بب, إن� الذوف، فزال ما كان لا من التعل©ق بعان
ال4فعال، وليست هنا زائدةv ل4ن معن التشبيه موجود¬ فيها، وإن كانت قد
تقد_مت وأ�ز,يلت عن مكانا، وإذا كانت غي زائدة فقد ب.قي النظر' ف أن�

الت دخلت عليها هل هي مرورة با أ%و غي مرورة؛ قال ابن سيده: فأ%قوى
ال4مرين عليها عندي أ%4ن تكون أن� ف قولك كأ%نك زيد¬ مرورة بالكاف، وإن

قلت إن� الكاف. ف كأ%ن� الن ليست متعلقة بفعل فليس ذلك بانع� من
الر> فيها، أ%ل ترى أ%ن الكاف ف قوله تعال: ليس كم1ث}له شيء#، ليست

vد عندك أ%يضاYمتعلقة بفعل وهي مع ذلك جار�ة؟ وي'ؤ.ك
هنا أ%نا جار�ة فت\ح'هم المزة بعدها كما يف}تحونا بعد الع.وام1ل

الار�ة وغيها، وذلك قولم: عج,بت' م1ن أ%نك قائم، وأ%ظنe أ%نك منطلق،
وبلغ.ن أ%نك كري¬، فكما فتحت أ%ن� لوقوع1ها بعد العوامل قبلها موقع.

ال4ساء كذلك فتحت أ%يضاv ف كأ%نك قائم، ل4ن قبلها عاملv قد جر_ها؛ وأ%ما
قول الراجز:

فباد. حت ل%كأ%ن} ل} ي.س\ك�ن,،
فاليوم. أ%ب\كي وم.ت ل} ي'ب\كن,ي

(* قوله «لكأن ل يسكن» هكذا ف الصل بسي قبل الكاف). فإنه أ%ك�د
الرف باللم؛ وقوله:
كأ%ن� د.ريئةv، ل9ا الت.ق%ي\نا

لن.ص\ل السيف1، م'ج\ت.م.ع' الصeداع,
أ%ع\م.ل% معن التشبيه ف كأ%ن� ف الظرف الز_مان9 الذي هو لا

الت.ق%ي\نا، وجاز ذلك ف كأ%ن� لا فيها من معن التشبيه، وقد ت'خ.ف�ف أ%ن}
وي'ر\فع ما بعدها؛ قال الشاعر:



أ%ن} تق}رآن1 على أ%س\ماء4، و.ي.ك�ما
من>ي السلم.، وأ%ن} ل ت'ع\ل1ما أ%ح.دا

قال ابن جن: سأ%لت أ%با علي�، رحه ال تعال، ل1م. ر.ف%ع ت.ق}رآن1؟
فقال: أ%راد النون الثقيلة أ%ي أ%نكما تق}رآن؛ قال أ%بو علي: وأ%و\ل أ%ن}

الخففة من الثقيلة الفعل بل ع1و.ض ضرورة، قال: وهذا على كل حال وإن
كان فيه بعض' الص_نعة فهو أ%سهل� ما ارتكبه الكوفيون، قال: وقرأ}ت على

ممد بن السن عن أ%حد بن يي ف تفسي أ%ن} تق}رآن1، قال: شب_ه أ%ن}
با فلم ي'ع\م1لها ف ص1ل%تها، وهذا مذهب الب.غ\دادي�ي، قال: وف هذا

ب'ع\د¬، وذلك أ%ن� أ%ن} ل تقع إذا و'صلت حالv أ%بداv، إنا هي للم'ضي� أ%و
الستقبال نو س.ر_ن أ%ن قام، وي'سرeن أ%ن تقوم، ول تقول س.ر_ن

أ%ن يقوم، وهو ف حال قيام، وما إذا و'ص1لت بالفعل وكانت مصدراv فهي للحال
أ%بداv نو قولك: ما تقوم' حس.ن¬ أ%ي قيام'ك الذي أ%نت عليه حسن،

في.ب\ع'د تشبيه' واحدة{ منهما بال�خرى، وو'قوع' كل9 واحدة منهما م.و\ق1ع.
صاحبتها، ومن العرب من ي.نصب با مففة، وتكون أ%ن} ف موضع أ%ج\ل. غيه:

وأ%ن� الفتوحة� قد تكون بعن لعل9، وحكى سيبويه: إئت1 السوق. أ%نك تشتري
لنا س.ويقاv أ%ي لعلك، وعليه و'ج>ه قوله تعال: وما ي'ش\ع1ركم أ%نا إذا

جاءت ل يؤ\منون؛ إذ لو كانت مفتوحةv عنها لكان ذلك عذراv لم، قال
الفارسي: فسأ%لت' عنها أ%با بكر أ%وان% القراءة فقال: هو كقول النسان إن�

فلناv ي.ق}رأ� فل ي.ف}هم، فتقول أ%نت.: وما ي'د\ريك أ%نه ل ي.ف}ه.م' 
*)

قوله «إن فلناv يقرأ فل يفهم فتقول أنت وما يدريك إنه ل يفهم» هكذا
ف الصل العو_ل عليه بيدنا بثبوت ل ف الكلمتي). وف قراءة أ�ب.ي¼:
لعلها إذا جاء4ت ل يؤ\منون؛ قال ابن بري: وقال ح'طائ1ط بن يع\ف�ر،

ويقال هو لد'ريد:
أ%رين ج.واداv مات ه.ز\لv، ل4ن_ن

أ%رى ما ت.ر.ي\ن.، أ%و ب.خيلv م'خ.ل�دا
وقال الوهري: أ%نشده أ%بو زيد لات قال: وهو الصحيح، قال: وقد وجدته

ف شعر م.ع\ن بن أ%وس ال�ز.ن؛ وقال عدي بن زيد:
أ%عاذ1ل%، ما ي'دريك1 أ%ن� م.ن,ي_ت

إل ساعة{ ف اليوم، أ%و ف ض'حى الغ.د1؟



أ%ي لعل منيت؛ ويروى بيت جرير:
ه.ل% ان\ت'م\ عائجون ب,نا ل4ن_ا

نرى الع.ر.صات1، أ%و أ%ث%ر. ال1يام,
قال: ويد'لك على صحة ما ذكرت ف أ%ن� ف بيت عدي� قوله سبحانه: وما

ي'د\ريك لعله ي.ز_ك�ى، وما ي'د\ريك لعل الساعة% تكون قريباv. وقال ابن
سيده: وت'ب\د1ل من هزة أ%ن� مفتوحةv عيناv فتقول: علمت' ع.ن_ك. منطلق.

وقوله ف الديث: قال الهاجرون يا رسول ال، إن� ال4نصار. قد ف%ض.لونا،
إنم آو.و\نا وف%ع.لوا بنا وف%ع.لوا، فقال: ت.ع\رفون ذلك لم؟ قالوا:

نعم، قال: فإن� ذلك؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء مقطوع الب ومعناه إن�
اعترافكم بصنيعهم م'كافأ%ةD منكم لم؛ ومنه حديثه الخر: من أ�ز,ل�ت\

إليه ن,عمةD فلي'كاف1ئ} با، فإن ل ي,د\ ف%لي'ظه,ر ثناءé حس.ناv، فإن�
ذلك؛ ومنه الديث: أ%نه قال لبن عمر ف سياق كلم� و.ص.فه به: إن� عبد.

ال، إن� عبدال، قال: وهذا وأ%مثاله من اختصاراتم البليغة وكلمهم
�الفصيح. وأ%ن_ى: كلمة معناها كيف وأ%ين. التهذيب: وأ%ما إن} الفيفة

فإن9 النذري روى عن ابن الز_ي\دي عن أ%ب زيد أ%نه قال: إن} تقع ف موضع
من القرآن م.و\ضع. ما، ض.ر\ب' قوله: وإن} من أ%هل الكتاب إل�

ل%ي'ؤ\م1ن.ن_ به قب\ل موت1ه؛ معناه: ما م1ن أ%هل الكتاب، ومثله: لت_خ.ذ}ناه من
ل%د'ن_ا إن} كن_ا فاعلي؛ أ%ي ما كنا فاعلي، قال: وتيء إن} ف موضع

ل%ق%د\، ض.ر\ب' قوله تعال: إن} كان% وع\د' ر.ب>نا ل%م.ف}عولv؛ العن:
لق%د\ كان من غي شك¼ من القوم، ومثله: وإن} كادوا ل%ي.ف}ت1نونك، وإن}

كادوا لي.س\ت.ف1زeونك؛ وتيء إن} بعن إذ}، ض.ر\ب' قوله: ات_ق�وا ال4
وذ%روا ما ب.ق1ي. من الر>با إن كنتم م'ؤ\مني؛ العن إذ} كنتم م\مني،

وكذلك قوله تعال: فر'دeوه إل ال والرسول إن ك�نتم\ ت'ؤ\منون بال؛
معناه إذ} كنتم، قال: وأ%ن} بفتح ال4لف وتفيف النون قد تكون ف موضع

إذ} أ%يضاv، وإن} ب.ف}ض ال4لف تكون موضع. إذا، من ذلك قوله عز وجل: ل
ت.ت_خ1ذوا آباء4ك�م وإخ\وان.كم أ%و\لياء4 إن اس\ت.ح.بeوا؛ م.ن\ خ.فض.ها

جعل%ها ف موضع إذا، وم.ن\ فتحها جعلها ف موضع إذ} على الواجب؛ ومنه قوله
تعال: وام\رأ%ةv م'ؤم1نةv إن و.ه.ب.ت\ ن.ف}س.ها للنب�؛ من خفضها جعلها

ف موضع إذا، ومن نصبها ففي إذ. ابن ال4عراب ف قوله تعال: فذ%كYر\
إن} ن.ف%ع.ت1 الذYك}رى؛ قال: إن} ف معن ق%د\، وقال أ%بو العباس: العرب



تقول إن} قام زيد بعن قد قام زيد، قال: وقال الكسائي سعتهم يقولونه
فظ%ن.ن\ت'ه ش.ر\طاv، فسأ%لتهم فقالوا: ن'ر,يد' قد قام زيد ول ن'ر,يد' ما

قام زيد. وقال الفراء: إن الفيفة� أ�مe الزاء، والعرب ت'جاز,ي بروف
الستفهام كلها وت.ج\زم' با الفعلي الشرط% والزاء4 إل� ال4ل1ف.

وه.ل} فإنما ي.ر\فع.ان1 ما يليهما. وسئل ثعلب¬: إذا قال الرجل لمرأ%ته إن
د.خلت1 الدار. إن ك%ل�م\ت1 أ%خاك1 فأ%نت1 طالق¬، مت ت.ط}ل�ق؟ فقال: إذا
ف%ع.ل%ت\هما جيعاv، قيل له: ل1م.؟ قال: ل4نه قد جاء بشرطي، قيل له:
فإن قال لا أ%نت1 طالق¬ إن اح\م.ر� الب'س\ر'؟ فقال: هذه مسأ%لة� مال
ل4ن الب'س\ر. ل ب'د� من أ%ن ي.ح\م.ر�، قيل له: فإن قال أ%نت طال1ق¬ إذا

اح\م.ر_ الب'س\ر'؟ قال: هذا شرط صحيح تطل�ق' إذا اح\مر_ الب'س\ر'، قال
ال4زهري: وقال الشافعي فيما أ�ث}ب,ت لنا عنه: إن قال الرجل لمرأ%ته أ%نت1

طالق¬ إن ل أ�ط%لYق}ك1 ل ي.ح\ن,4ث} حت ي'ع\ل%م أ%نه ل ي'ط%لYق�ها
بوته أ%و بوت1ها، قال: وهو قول الكوفيي، ولو قال إذا ل أ�ط%لYق}ك

vق}ك فأ%نت طالق، فسكت. مد_ةYط%ل�ومت ما ل أ
يكنه فيها الط9لق، ط%ل�ق%ت؛ قال ابن سيده: إن} بعن ما ف النفي

وي'وصل با ما زائدة؛ قال زهي:
ما إن} ي.كاد' ي'خلYيهم\ ل1و,ج\ه.ت1هم\

ت.خال�ج' ال4م\ر,، إن� ال4م\ر. م'ش\ت.ر.ك'
قال ابن بري: وقد تزاد إن} بعد ما الظرفية كقول ال%ع\لوط بن ب.ذ}ل�

الق�ر.ي\عي� أ%نشده سيبويه:
ورج_ الفت لل}خ.ي\ر، ما إن} رأ%ي\ت.ه
على الس>ن> خياv ل ي.زال� ي.ز,يد'

،vوقال ابن سيده: إنا دخ.لت إن} على ما، وإن كانت ما ههنا مصدرية
vل1ش.ب.ه.ها لفظا

با النافية الت ت'ؤكYد بأ%ن}، وش.ب.ه' اللفظ بينهما ي'ص.ي>ر ما
الصدرية% إل أ%نا كأ%نا ما الت معناها النفي'، أ%ل ترى أ%نك لو ل

ت.ج\ذ1ب إحداها إل أ%نا كأ%نا بعن ال�خرى ل يز لك إلاق' إن} با؟
قال سيبويه: وقول�هم اف}ع.ل كذا وكذا إم�ا ل، أ%ل}ز.موها ما عوضاv، وهذا

vأ%ح\رى إذ كانوا يقولون آث1را
ما، في'ل}زمون ما، شب_هوها با ي.ل}ز.م من النوتات ف ل4فعلن�،



�واللم, ف إ,ن} كان ل%ي.ف}عل، وإن كان لي\س م1ث}ل%ه، وإن_ما هو شاذ، ويكون
الشرط% نو إن} فعلت. فعلت'. وف حديث بيع الثمر: إم�ا ل فل تب.اي.ع'وا

حت ي.ب\د'و. صل%ح'ه؛ قال ابن ال4ثي: هذه كلمة ت.ر,د' ف ال�حاور.ات
كثياv، وقد جاء4ت ف غي موضع من الديث، وأ%صلها إن} وما ول،

فأ�د\غ1مت النون� ف اليم، وما زائدةD ف اللفظ ل ح'كم. لا، وقد أ%مالت العرب'
vل إمالة

،Dوهي خطأ ،éها ياء�خفيفةv، والعوامe ي'ش\ب,عون إمال%تها فت.صي' أ%لف
ومعناها إن} ل ت.فعل} هذا فل}ي.كن هذا، وأ%ما إن} الكسورة فهو حرف'
الزاء، ي'وق1ع الثان% من أ%ج\ل و'قوع ال4و_ل كقولك: إن} تأ}تن آت1ك،
وإن ج,ئ}تن أ%ك}ر.م\ت'ك، وتكون بعن ما ف النفي كقوله تعال: إن1

الكافرون إل9 ف غ�رور؛ ور'ب_ما ج'م1ع بينهما للتأ}كيد كما قال ال4غ}ل%ب'
:eالع1ج\لي

ما إن} ر.أ%ينا م.ل1كاv أ%غارا
أ%ك}ث%ر. منه ق1ر.ةv وق%ارا

قال ابن بري: إن} هنا زائدةD وليست نفياv كما ذكر، قال: وقد تكون ف
جواب القسم، تقول: وال إن} فعلت' أ%ي ما فعلت، قال: وأ%ن} قد تكون بعن

أ%ي كقوله تعال: وانط%ل%ق الل� منهم أ%ن1 ام\ش'وا؛ قال: وأ%ن قد تكون
vص1لة

ل1ل%م_ا كقوله تعال: فلما أ%ن} جاء البشي'؛ وقد تكون زائدةv كقوله
تعال: وما لم أ%ن ل ي'ع.ذYب.هم ال؛ يريد وما ل�م ل يعذYب'ه'م

vصلة �ال؛ قال ابن بري: قول الوهري إن_ها تكون
ل1ل%م�ا وقد تكون زائدةv، قال: هذا كلم¬ مكر_ر ل4ن� الصلة% هي

�الزائدة�، ولو كانت زائدةv ف الية ل ت.ن\ص1ب الفعل%، قال: وقد تكون
زائدةv مع ما كقولك: ما إن} يق�وم' زيد، وقد تكون مففةv من الشددة فهذه ل بد

من أ%ن} يدخ'ل% اللم' ف خبها عوضاv ما ح'ذ1ف. من التشديد كقوله
تعال: إن} ك�ل© نفس� ل�ا عليها حافظD؛ وإن} زيد¬ ل4خوك، لئل يلتبس بإن}

vالت بعن ما للنفي. قال ابن بري: اللم' هنا دخلت فرقا
بي النفي والياب، وإن} هذه ل يكون لا اسم¬

ول خب، فقول�ه دخلت اللم' ف خبها ل معن له، وقد تدخ'ل� هذه
اللم' مع ال%فعول ف نو إن} ضربت لز.يداv، ومع الفاعل ف قولك إن قام



لزيد¬، وحكى ابن جن عن قطرب أ%ن ط%ي>ئاv تقول: ه1ن\ ف%ع.ل}ت. فعلت'، يريدون
إن}، في'ب\د1لون، وتكون زائدةv مع النافية. وحكى ثعلب: أ%ع\ط1ه إن} شاء

أ%ي إذا شاء، ول ت'ع\ط1ه إن} شاء4، معناه إذا شاء فل ت'ع\ط1ه. وأ%ن}
ت.ن\صب ال4فعال الضار,عة ما ل تكن ف معن أ%ن�، قال سيبويه: وقول�هم

vأ%م_ا أ%نت م'ن\طل1قا
ان\طلق}ت' م.ع.ك إنا هي أ%ن} ض'م�ت إليها ما، وهي ما للتوكيد، ول%ر,م.ت

كراهية أ%ن ي'ج\ح1فوا با لتكون عوضاv من ذ%هاب الفعل، كما كانت الاء�
وال4لف' عوضاv ف الز�نادقة1 والي.مان من الياء؛ فأ%ما قول الشاعر:

،Yتع.ر_ض.ت\ ل بكان{ ح1ل
،Yو.لYه\ر.ة1 ف الط�ت.ع.رeض. ال

ت.ع.رeضاv ل تأ}ل� عن ق%ت\لv ل
فإنه أ%راد ل تأ}ل� أ%ن ق%ت\لv أ%ي أ%ن} ق%ت.ل%ت\ن، فأ%بدل العي.

مكان المزة، وهذه ع.ن\عنة� تيم�، وهي مذكورة ف موضعها، ويوز أ%ن} يكون
أ%راد الكاية كأ%نه حكى النصب. الذي كان معتاداv ف قولا ف بابه أ%ي

vق%ت\ل vكانت قول ق%ت\ل
أ%ي أ%نا أ%ق}ت'ل�ه ق%ت\لv، ث حكى ما كانت ت.ل%ف�ظ� به؛ وقوله:

إن ز.عيم¬ يا ن'و.ي\ـ
ـق%ة�، إن} ن%و\ت1 من الر_زاح،

أ%ن} ت.ه\ب,طي. بلد. ق%و\
م� ي.ر\ت.ع'ون من الطYلح.

قال ثعلب: قال الفراء هذه أ%ن الدائرة� يليها الاضي والدائم فت.ب\ط�ل
عنهما، فلما و.ل1يها الستقبل بطلت عنه كما بطلت عن الاضي والدائم، وتكون

زائدة مع لا الت بعن حي، وتكون بعن أ%ي نو قوله: وان\ط%ل%ق
الل� منهم أ%ن1 ام\ش'وا؛ قال بعضهم: ل يوز الوقوف عليها ل4نا تأ}ت

لي'عب_ر با وبا بعدها عن معن الفعل الذي قبل، فالكلم' شديد' الاجة1
إل ما بعدها لي'ف%س_ر به ما قبلها، فبحسب ذلك امتنع الوقوف' عليها،

:vورأ%يت ف بعض نسخ الكم وأ%ن} ن,ص\ف' اسم� تام'ه ت.ف}ع.ل، وحكى ثعلب أيضا
أ%ع\ط1ه إل أ%ن يشاء4 أ%ي ل ت'ع\ط1ه إذا شاء، ول ت'ع\ط1ه إل أ%ن

يشاء4، معناه إذا شاء فأ%ع\ط1ه. وف حديث ر'كوب, ال%د\ي,: قال له
ار\ك%ب\ها، قال: إنا ب.دنةD، فكرر عليه القول% فقال: ار\ك%ب\ها وإن} أ%ي وإن كانت



ب.دنةv. التهذيب: للعرب ف أ%نا لغات¬، وأ%جودها أ%ن_ك إذا وقف}ت.
عليها قلت أ%نا بوزن ع.ن.ا، وإذا مض.ي\ت. عليها قلت أ%ن% فعلت' ذلك، بوزن
ع.ن. ف%ع.ل}ت'، تر�ك النون ف الوصل، وهي ساكنة من\ مثل1ه ف ال4ساء غي

التمكنة مثل م.ن\ وك%م\ إذا تر_ك ما قبلها، ومن العرب من يقول أ%نا
فعلت ذلك في'ث}ب,ت' ال4لف. ف الوصل ول ي'نو>ن، ومنهم م.ن ي'س.كYن'

النون%، وهي قليلة، فيقول: أ%ن} قلت' ذلك، وق�ضاعة� ت�دe ال4لف. ال�ول
آن% قلت'ه؛ قال عدي�:

يا ل%ي\ت. ش1ع\ري آن% ذ�و ع.ج_ة{،
م.ت أ%ر.ى ش.ر\باv ح.وال%ي\ أ%صيص\؟

وقال الع'د.ي\ل فيمن ي'ث}ب,ت ال4لف.:
أ%نا ع.د\ل� الطYعان1 ل1م.ن\ ب.غان،
أ%نا الع.د\ل� ال�ب.ي�ن'، فاع\ر,فون

وأ%نا ل ت.ثنيه. له من لفظه إل بن.ح\ن، ويصلح نن' ف التثنية والمع،
فإن قيل: ل ث%ن_وا أ%ن} فقالوا أ%ن\ت'ما ول ي'ث%نeوا أ%نا؟ فقيل:

ل�ا ل ت'ج,ز\ أ%نا وأ%نا لرجل� آخر. ل ي'ث%نeوا، وأ%ما أ%ن\ت.
ف%ث%ن_و\ه بأ%ن\ت'ما ل4ن_ك تيز أ%ن تقول لرجل أ%نت. وأ%نت. لخر. معه، فلذلك

ث�ن>ي.، وأ%ما إن>ي فت.ث}نيت'ه إن_ا، وكان ف ال4صل إن_نا فكث�رت
النونات' فح'ذ1فت إحداها، وقيل إن_ا، وقوله عز وجل: إن_آ أ%و إ,ي_اكم

(الية) العن إن_نا أ%و إن_كم، فعطف إياكم على السم ف قوله إن_ا
على النون وال4لف كما تقول إن وإي_اك، معناه إن وإنك، فاف}همه؛ وقال:

إن�ا اق}ت.س.م\نا خ'ط�ت.ي\نا ب.ع\د.كم،
فح.م.ل}ت ب.ر_ة% واح\ت.م.لت ف%جار,

إن_ا تثنية� إن ف البيت. قال الوهري: وأ%ما قولم أ%نا فهو اسم¬
vم وح\د.ه، وإنا ي'ب\ن على الفتح فرقاYوهو للمتك%ل ،Òمكن

بينه وبي أ%ن الت هي حرف¬ ناصب للفعل، وال4لف' ال4خية� إنا هي
لبيان الركة ف الوقف، فإن و'س>طت س.ق%طت إل ف لغة رديئة{ كما قال:

أ%نا س.ي\ف' الع.شية1، فاع\رفون
جيعاv، قد ت.ذ%ر_ي\ت' الس_نام.ا

واعلم أ%نه قد ي'وصل با تاء� الطاب في.صيان1 كالشيء الواحد من غي
أ%ن تكون مضافة إليه، تقول: أ%نت، وتكسر للمؤ.نث، وأ%ن\ت'م وأ%ن\ت'ن_، وقد



تدخل� عليه كاف' التشبيه فتقول: أ%نت. كأ%نا وأ%نا كأ%نت.؛ حكي ذلك عن
العرب، وكاف' التشبيه ل تت_ص1ل� بالضمر، وإنا تتصل بال�ظهر، تقول:
أ%نت. كزيد{، ول تقول: أ%نت ك1ي، إل أ%ن الضمي ال�ن\ف%صل عندهم كان
بنزلة ال�ظ}ه.ر، فلذلك ح.س'ن. وفارق. ال�ت_ص1ل. قال ابن سيده: وأ%ن% اسم

التكلم، فإذا و.قف}ت أ%ل}ح.ق}ت. أ%ل%فاv للسكوت، م.ر\وي� عن قطرب أ%نه
قال: ف أ%ن% خس' لغات: أ%ن% فعلت'، وأ%نا فعل}ت'، وآن% ف%علت'، وأ%ن}

فعلت، وأ%ن.ه\ فعلت؛ حكى ذلك عنه ابن جن، قال: وفيه ضعف كما ترى، قال ابن
vجن: يوز الاء ف أ%ن.ه\ بدل

من ال4لف ف أ%نا ل4ن أ%كثر الستعمال إنا هو أ%نا بال4لف والاء
ق1ب.ل%ه، فهي بدل من ال4لف، ويوز أ%ن تكون الاء� أ�ل}ح1ق%ت\ لبيان

الركة كما أ�لقت ال4لف، ول تكون بدلv منها بل قائمة بنفسها كالت ف
كتاب,ي.ة وحساب,ي.ة، ورأ%يت ف نسخة من الكم عن ال4لف الت تلحق ف أ%نا

للسكوت: وقد تذف' وإثبات'ها أ%ح\س.ن'. وأ%ن\ت.: ضمي' الخاط%ب، السم'
أ%ن} والتاء علمة� الخاط%ب، وال�نثى أ%ن\ت1، وتقول ف التثنية

أ%ن\ت'ما، قال ابن سيده: وليس بتثنية1 أ%ن\ت. إذ لو كان تثنيت.ه لوجب أ%ن تقول ف
Dأ%ن\ت. أ%ن\تان1، إنا هو اسم¬ مصوغ

ي.د'ل© على التثنية كما صيغ% هذان وهاتان وك�ما م1ن\ ضر.ب\ت'كما وه'ما،
يدل© على التثنية وهو غي' م'ث%ن�ىÝ، على حد� زيد وزيدان. ويقال: رجل

أ�ن.ن.ةD ق�ن.ن.ةD أ%ي بليغ.
@أنبجن: ف الديث: ائ}ت'ون بأ%ن\ب,جان,ي_ة1 أ%ب ج.ه\م�؛ قال ابن

الثي: الفوظ� بكسر الباء، ويروى بفتحها، يقال: كساء# أ%ن\ب,جان9، منسوب
إل م.ن\ب,ج الدينة العروفة، وهي مكسورة الباء فف�ت.حت ف النسب،

وأ�بدلت اليم' هزة، وقيل: إنا منسوبة إل موضع اسه أ%ن\ب,جان، قال: وهو
Dوف له خ.م.لeف، وهو ك1ساء# من الصeأ%شبه ل4ن ال4ول% فيه تعس

ول علم. له، وهي من أ%د\و.ن1 الثياب الغليظة، وإنا ب.عث% الميصة% إل
vأ%ب ج.ه\م� ل4نه كان أ%ه\د.ى للنب، صلى ال عليه وسلم، خيصة

ذات. أ%علم�، فلما ش.غ.ل%ت\ه ف الصلة قال: ر'دeوها عليه وأ}ت'ون
بأ%ن\ب,جاني_ته، وإنا ط%ل%بها منه لئل ي'ؤ.ثYر. ر.دe الدي_ة1 ف

قل}ب,ه، والمزة فيها زائدةD، ف قول.
@أنت: ال4زهري: سعت بعض بن س'ل%يم يقول كما ان\تن 



(* قوله «كما
انتن» هكذا بضبط الصل). يقول� ان\ت.ظ1ر\ن ف مكانك.

@أهن: الهان�: ع'ر\ج'ون� الث�مرة1، والمع آه1ن.ة وأ�ه'ن¬. الليث: هو
الع'ر\جون�، يعن ما فوق الشماريخ، ويمع أ�ه'ناv، والعدد' ثلثة� آه1نة{؛

قال ال4زهري: وأ%نشدن أ%عراب:
م.ن.ح\ت.ن، يا أ%كرم. الف1ت\يان،
ج.ب�ارةv ليست\ من الع.ي\دان

حت إذا ما قلت' أ%لن% الن،
د.ب_ لا أ%س\ود' كالس>ر\حان،

ب,م1خ\ل%ب�، ي.خ\ت.ذ1م' الهان
وأ%نشد ابن بري للمغية بن ح.ب\ناء:

فما ب.ي\ن. الر_د.ى وال4م\ن إل
كما بي. الهان1 إل الع.س3يب.

vن\ت' بالشيء أ%و\نا�@أون: ال4و\ن�: الد_ع.ة� والسكينة� والر>ف}ق'. أ
وأ�ن\ت' عليه، كلها: ر.ف%ق}ت. وأ�ن\ت' ف السي أ%و\ناv إذا ات�د.ع\ت

ول ت.ع\ج.ل. وأ�ن\ت' أ%و\ناv: ت.ر.ف9ه\ت وتو.د_ع\ت: وبين وبي مكة عشر'
ليال� آينات¬ أ%ي وادعات¬، الياء� قبل النون. ابن ال4عراب: آن%

ي.ؤ'ون� أ%و\ناv إذا اس\ت.راح.؛ وأ%نشد:
غ%ي_ر، يا بنت. ال�ل%ي\س,، ل%و\ن

م.رe الل�يال، واخ\ت1لف' ال%و\ن1،
وس.ف%ر¬ كان% قليل% ال4و\ن1

أ%بو زيد: أ�ن\ت' أ%ؤ'ون� أ%و\ناv، وهي الر_فاهية والد_ع.ة�، وهو آئن¬
مثال فاع1ل� أ%ي وادع¬ راف1ه¬. ويقال: أ�ن} على نفسك أ%ي ار\ف�ق\ با ف

السي وات_د1ع\، وتقول له أ%يضاv إذا طاش.: أ�ن} على نفس3ك أ%ي
ات_د1ع\. ويقال: أ%و>ن} على ق%د\ر,ك أ%ي ات_ئ1د\ على نو,ك، وقد أ%و_ن%

تأ}ويناv. وال4و\ن�: ال%ش\ي' الرeو.ي\د'، مبدل من ال%و\ن1. ابن السكيت:
أ%و>ن'وا ف س.ي\ر,كم أ%ي اق}ت.ص1دوا، من ال4و\ن1 وهو الر>ف}ق'. وقد

أ%و_ن\ت' أ%ي اق}ت.ص.د\ت'. ويقال: ر,ب\ع¬ آئن¬ خي¬ من ع.ب¼ ح.ص\حاص�.
وتأ%و_ن% ف ال4مر: ت.ل%ب_ث. وال4و\ن�: العياء� والت_ع.ب' كال4ي\ن,.
وال4و\ن�: الم.ل. وال4و\نان1: الاص1رتان والع1د\لن ي'ع\ك%مان1



وجان,با ال�رج. وقال ابن ال4عراب: ال4و\ن� الع1د\ل وال�ر\ج' ي'ج\عل فيه
الزاد'؛ وأ%نشد:

ول أ%ت.ح.ر_ى و'د_ م.ن\ ل ي.و.دeن،
ول أ%ق}ت.في بال4و\ن1 د'ون% ر.ف1يقي.

وفسره ثعلب بأ%نه الر>ف}ق' والد_ع.ة� هنا. الوهري: ال4و\ن� أ%حد'
جان,ب.ي ال�رج. وهذا خ'ر\ج¬ ذو أ%و\ن.ي: وها كالع1د\ل%ي\ن,؛ قال ابن

بري: وقال ذو الرمة وهو من أ%بيات العان:
وخ.ي\فاء أ%ل}ق%ى الليث� فيها ذ1راع.ه، ف%س.ر_ت\ وساءت\ كل� ماش�

وم'ص\ر,م,
ت.م.ش_ى با الد_ر\ماء� ت.س\ح.ب' ق�ص\ب.ها،
كأ%ن} بطن' ح'ب\لى ذات1 أ%و\ن.ي, م'ت\ئ1م,.

خ.ي\فاء: يعن أ%رضاv متلفة أ%لوان النبات1 قد م'ط1رت ب,ن.و\ء3
ال4سد1، فس.ر_ت م.ن\ له ماش1يةD وساء4ت م.ن\ كان م'ص\ر,ماv ل إب,ل% له،

والد_ر\ماء�: ال4ر\ن.ب، يقول: س.م1ن.ت حت س.ح.ب.ت ق�ص\ب.ها كأ%ن9 ب.ط}ن.ها
بطن' ح'ب\لى م'ت\ئ1م�. ويقال: آن% ي.ؤ'ون� إذا استراح. وخ'ر\ج¬ ذو

أ%و\ن.ي, إذا اح\ت.شى ج.ن\باه بال%تاع,. وال4وان�: الع1د\ل�. وال4وانان1:
الع1د\لن1 كال4و\ن.ي,؛ قال الراعي:
ت.ب,يت'، ور,ج\لها أ%وانان1 لس\ت1ها،
ع.صاها اس\ت'ها حت يكل� ق%عود'ها

قال ابن بري: وقد قيل ال4وان� ع.م'ود¬ من أ%4ع\م1دة ال1باء. قال
الراعي: وأ%نشد البيت، قال ال4صمعي: أقام. اس\ت.ها م'قام. الع.صا، تدفع'
البعي. باس\ت1ها ليس معها عصاv، فهي ت'حر>ك اس\ت.ها على البعي,، فقول�ه

عصاها اس\ت'ها أ%ي ت'حر>ك ح1مار.ها باس\ت1ها، وقيل: ال4وانان1
�اللYجامان1، وقيل: إناء4ان1 م.م\ل�وء4ان1 على الر_ح\ل. وأ%و_ن% الرجل

وت.أ%و_ن%: أ%ك%ل% و.ش.ر,ب. حت صارت خاص1رتاه كال4و\ن.ي\ن,. ابن ال4عراب:
شر,ب. حت أ%و_ن% وحت ع.د_ن% وحت كأ%ن_ه ط1راف¬. وأ%و_ن% ال1مار' إذا

أ%كل% وشرب. وام\ت.ل4 بطن'ه وامتد_ت خاص1رتاه فصار مثل ال4و\ن.
وأ%و_ن.ت ال4تان�: أ%ق}ر.ب.ت؛ قال رؤبة:
و.س\و.س. ي.د\ع'و م'خ\ل1صاv رب_ الف%ل%ق\

س1ر�اv، وقد أ%و_ن% تأ}و,ين. الع'ق�ق\.



التهذيب: وصف. أ�ت'ناv وردت الاء فش.ر,بت حت امتل4ت خ.واص1ر'ها، فصار
:�الاء� مثل% ال4و\ن.ي\ن, إذا ع'دل على الدابة. والت_أ%وeن

ام\ت1لء� الب.ط}ن,، وي'ريد' جع. الع.قوق,، وهي الامل� مثل رسول ور'س'ل.
وال4و\ن�: الت_ك%ل©ف' للن_ف%قة. وال%ؤ'ونة عند أ%ب علي� م.ف}ع'لةD، وقد

ذكرنا أ%نا ف%ع'ولة من مأ%ن\ت. وال4وان� والوان�: ال1ي'، ول ي'عل�
الوان� ل4نه ليس بصدر. الليث: ال4وان� الي' والزمان�، تقول: جاء

أ%وان� الب.رد1؛ قال العجاج:
هذا أ%وان� ال1د> إذ} ج.د_ ع'م.ر\

الكسائي قال: أ%بو جامع هذا إوان� ذلك، والكلم' الفتح' أ%وانD. وقال
أ%بو عمرو: أ%ت.يت'ه آئ1نةv بعد آئنة{ 

(* قوله «آئنة بعد آئنة» هكذا بالمز
ف التكملة، وف القاموس بالياء). بعن آو,نة؛ وأ%ما قول أ%ب زيد:

ط%ل%ب'وا ص'ل}ح.نا، ولت. أ%وان{،
فأ%ج.ب\نا: أ%ن ليس حي. بقاء.

فإن أ%با العباس ذهب إل أ%ن كسرة أ%وان ليس إعراباv ول ع.ل%ماv للجر�،
ول أ%ن التنوين الذي بعدها هو التابع لركات العراب، وإنا تقديره
أ%ن9 أ%وان{ بنزلة إذ ف أ%ن� ح'ك}م.ه أ%ن ي'ضاف إل الملة نو قولك جئت

أ%وان% قام زيد، وأ%وان% ال%ج�اج' أ%مي¬ أ%ي إذ ذاك. كذلك، فلما حذف
الضاف. إليه أ%وان% ع.و�ض من الضاف إليه تنويناv، والنون عنده كانت ف

vالتقدير ساكنة كسكون ذال إذ}، فلما ل%ق1يها التنوين' ساكنا
ك�س3رت النون للتقاء الساكني كما ك�س3رت الذال� من إ,ذ} للتقاء

الساكني، وجع ال4وان آو,نةD مثل زمان وأ%ز\م1نة، وأ%ما سيبويه فقال: أ%وان
وأ%وانات، جعوه بالتاء حي ل ي'كس_ر هذا على ش'ه\رة{ آو,نةv، وقد آن%

�ي.ئي'؛ قال سيبويه: هو ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل، ي.ح\م1له على ال4وان؛ وال4و\ن
ال4وان يقال: قد آن% أ%و\ن'ك أ%ي أ%وانك. قال يعقوب: يقال فلنD يصنع'

vإذا كان ي.ص\نعه مرارا vذلك ال4مر آو,نة
ويد.عه مراراv؛ قال أ%بو ز'بيد:

،vح.م�ال أثقال, أ%هل, الو'د>، آو,نة
أ�ع\ط1يهم' ال%ه\د. م1ن>ي، ب.ل}ه. ما أ%س.ع'

vصلى ال عليه وسلم، برج'ل ي.ح\ت.ل1ب شاة ،eوف الديث: م.ر_ النب



آو,نةv فقال دع\ داع1ي. اللب؛ يعن أ%نه ي\ت.ل1بها مرة بعد أ�خرى، وداعي
اللب هو ما يتركه الالب' منه ف الضرع ول ي.س\ت.ق}صيه ليجتمع اللب'
ف الض_رع إليه، وقيل: إن9 آو,نة جع أ%وان{ وهو الي والزمان؛ ومنه

الديث: هذا أ%وان� قط%ع.ت' أ%ب\ه.ري. وال4وان�: الس_لح1ف'؛ عن كراع،
قال: ول أ%سع لا بواحد؛ قال الراجز:

وب.ي_ت'وا ال4وان% ف الطYي�ات1
الطYي�ات: الناز,ل�. والوان� واليوان�: الصeف�ة� العظيمة، وف

الكم: ش1ب\ه' أ%ز.ج� غي مس\دود الوجه، وهو أ%عجمي، ومنه إيوان� ك1س\رى؛
قال الشاعر:

إيوان ك1س\رى ذي الق1رى والر_يان.
وجاعة الوان أ�و'نD مثل خ1وان وخ'و'ن، وجاعة اليوان أ%واو,ين'

وإيوانات¬ مثل د1يوان ود.واوين، ل4ن أ%صله إو�انD فأ�بدل من إحدى الواو.ين
ياء؛ وأ%نشد:

ش.ط�ت\ ن.وى م.ن\ أ%ه\ل�ه باليوان.
وجاعة� إيوان1 اللYجام, إيوانات¬. والوان�: من أ%ع\م1دة الباء؛ قال:

:vفهو إوان له؛ وأ%نشد بيت الراعي أ%يضا vكل© شيء� ع.م.د\ت. به شيئا
تبيت' ور,ج\لها إ,وانان1 لس\ت1ها.

أ%ي ر,ج\لها س.ن.دان لس\تها تعتمد عليهما. والوانة�: ركي_ةD معروفة؛
عن الجري�، قال: هي بالع'ر\ف قرب و.ش\حى والو.ر\كاء والد_خول؛ وأ%نشد:

فإن� على الوانة1، من ع'ق%ي\ل�،
فتÝ، ك1ل}تا الي.د.ين له ي.مي'.

@أين: آن% الشيء� أ%يناv: حان%، لغة ف أ%ن، وليس بقلوب عنه لوجود
الصدر؛ وقال:

أ%ل%م_ا ي.ئ1ن\ ل أ%ن} ت'ج.ل�ى عماي.ت،
وأ�ق}ص1ر. عن لي\لى؟ ب.لى قد أ%ن ل1يا

فجاء باللغتي جيعاv. وقالوا: آن% أ%ي\ن'ك وإين'ك وآن آن'ك أ%ي حان%
حين'ك، وآن% لك أ%ن تفعل كذا ب.ئي' أ%ي\ناv؛ عن أ%ب زيد، أ%ي حان%، مثل

أ%ن لك، قال: وهو مقلوب¬ منه. وقالوا: الن فجعلوه اساv لزمان الال، ث
وصفوا للتوسeع فقالوا: أ%نا الن% أ%فعل كذا وكذا، وال4لف واللم فيه
زائدة ل4ن� السم. معرفة بغيها، وإنا هو معرفة بلم أ�خرى مقد_رة



غي هذه الظاهرة. ابن سيده: قال ابن جن قوله عز وجل: قالوا الن% جئت.
بالق>؛ الذي يدل على أ%ن اللم ف الن زائدة أ%نا ل تلو من أ%ن تكون%

للتعريف كما يظنe مالف�نا، أ%و تكون زائدة لغي التعريف كما نقول نن،
فالذي يدل على أ%نا لغي التعريف أ%ن_ا اعتبنا جيع. ما لم'ه

للتعريف، فإذا إسقاط� لم1ه جائز فيه، وذلك نو رجل والرجل وغلم والغلم، ول
يقولوا اف}ع.ل}ه آن% كما قالوا افع.ل}ه الن%، فدل هذا على أ%ن اللم.

فيه ليست للتعريف بل هي زائدة كما ي'زاد غي'ها من الروف، قال: فإذا ث%بت.
أ%نا زائدةD فقد وجب النظر' فيما ي'ع.ر_ف به الن فلن يلو من أ%حد

وجوه التعريف المسة: إما ل4نه من ال4ساء ال�ض\م.رة أ%و من ال4ساء
ال4علم، أ%و من ال4ساء ال�ب\ه.مة، أ%و من ال4ساء الضافة، أو من

ال4ساء ال�ع.ر_فة باللم، فم'حالD أ%ن تكون من ال4ساء الضمرة ل4نا
معروفة مدودة وليست الن كذلك، وم'حالD أ%ن تكون من ال4ساء ال4ع\لم

ل4ن تلك ت�صe الواحد بع.ي\نه، والن تقع. على كلY وقت{ حاضر ل
ي.خ'صe بعض. ذلك دون بعض، ول ي.ق�ل} أ%حد¬ إن الن من ال4ساء ال4علم،
وم'حالD أ%يضاv أن تكون من أ%ساء الشارة ل4ن جيع أ%ساء الشارة ل تد

ف واحد{ منها لم. التعريف، وذلك نو هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلء وما
أ%ش\ب.ه. ذلك، وذهب أ%بو إسحق إل أ%ن الن إنا ت.ع.رeفه بالشارة، وأ%نه

�إنا ب'ن,ي. لا كانت ال4لف واللم فيه لغي عهد متقدم، إنا تقول
الن كذا وكذا لن ل يتقدم لك معه ذ1ك}ر الوقت الاضر، فأ%ما فساد كونه من

أ%ساء الشارة فقد تقدم ذ1كر'ه، وأ%ما ما اع\ت.ل� به من أ%نه إنا
ب'ن. ل4ن ال4لف واللم فيه لغي عهد{ متق%د>م� ففاسد¬ أ%يضاv، ل4نا قد

ند ال4لف واللم ف كثي من ال4ساء على غي تقدeم عه\د، وتلك
ال4ساء مع كون اللم فيها م.عارف، وذلك قولك يا أ%يها الرجل�، ونظ%ر\ت' إلىه

هذا الغلم، قال: فقد بطل% با ذك%ر\نا أ%ن يكون الن% من ال4ساء الشار
با، ومالD أ%يضاv أ%ن تكون من ال4ساء التع.ر>فة بالضافة ل4ننا

ل نشاهد بعده اساv هو مضاف إليه، فإذا ب.ط%ل%ت واس\ت.حالت ال4وجه
ال4ربعة الق%د_م ذكر'ها ل ي.ب\ق. إل أ%ن يكون معر_فاv باللم نو الرجل
والغلم، وقد دلت الدللة� على أ%ن الن ليس م'ع.ر_فاv باللم الظاهرة

الت فيه، ل4نه لو كان م'4عر_فاv با لاز. س'قوط�ها منه، فلزوم' هذه
اللم للن دليلD على أ%نا ليست للتعريف، وإذا كان م'ع.ر_فاv باللم ل



مال%ة%، واست.حال أ%ن تكون% اللم فيه هي الت ع.ر_ف%ت\ه، وجب أ%ن يكون
vم'ع.ر_فا

بلم أ�خرى غي هذه الظاهرة الت فيه بنزلة أ%م\س, ف أ%نه ت.ع.ر_ف
بلم مرادة، والقول فيهما واحد¬، ولذلك بنيا لتضمeنهما معن حرف التعريف؛

قال ابن جن: وهذا رأ}ي' أ%ب علي وعنه أ%خ.ذ}ت'ه، وهو الصواب'، قال
سيبويه: وقالوا الن آن'ك.، كذا قرأ}ناه ف كتاب سيبويه بنصب الن% ورفع,

vالزمان.ي\ن، هكذا قرأ}ناه أ%يضا eآن'ك، وكذا الن% حد
بالنصب، وقال ابن جن: اللم ف قولم الن% ح.دe الزماني بنزلتها ف
قولك الرجل� أ%فضل� من الرأ%ة أ%ي هذا النس' أ%فضل� من هذا النس،

فكذلك الن، إذا ر.ف%ع.ه ج.ع.ل%ه جنس. هذا ال�س\ت.ع\م.ل, ف قولم كنت'
الن عنده، فهذا معن ك�نت' ف هذا الوقت الاضر بع\ض'ه، وقد ت.ص.ر_م.ت\

أ%جزاء# منه عنده، وب'نيت الن لت.ض.مeنها معن الرف. وقال أ%بو عمرو:
vأ%ت.ي\ت'ه آئ1ن.ة

بعد آئ1ن.ة{ بعن آو,نة{. الوهري: الن اسم¬ للوقت الذي أ%نت فيه، وهو
ظ%ر\ف غي م'ت.م.كYن�، و.ق%ع م.ع\ر,فةv ول تدخ'ل عليه ال4لف' واللم'

للتعريف، ل4ن_ه ل%ي\س له ما ي.ش\ر.ك�ه، ورب_ما ف%ت.حوا اللم.
وح.ذ%فوا الم\ز.ت.ي\ن,؛ وأ%نشد ال4خفش:

،vن\ت. ت'خ\ف1ي ح'ب_ س.م\راء4 ح1ق}ب.ة�وقد ك
ف%ب'ح\، لن% من\ها، بالذي أ%نت. بائ1ح'

قال ابن بري: قول�ه ح.ذ%فوا المز.ت.ي يعن المزة% الت ب.ع\د اللم,
ن.ق%ل% حركتها على اللم, وح.ذ%فها، ول�ا ت.ح.ر_ك%ت اللم' س.ق%ط%ت\

هزة� الو.ص\ل, الداخلة� على اللم؛ وقال جرير:
أ%لن% وقد ن.ز.ع\ت إل ن'م.ي\ر�،

فهذا حي. ص1ر\ت ل%ه'م\ ع.ذابا.
قال: ومث}ل� البيت1 ال4و_ل قول� الخ.ر:

أ%ل يا ه1ن\د'، ه1ن\د. ب.ن ع'م.ي\ر�،
أ%ر.ثê، لن%، و.ص\ل�ك1 أ%م ح.ديد'؟

وقال أ%بو ال1ن\هال,:
ح.د.ب\د.ب.ى ب.د.ب\د.ب.ى من\ك�م\، لن}،

إن� ب.ن ف%زار.ة% بن, ذ�بيان}



قد طرق%ت\ ناق%ت'ه'م\ بإن\سان}
م'ش.ن_إ�، س'ب\حان ر.ب>ي الرحن\

أ%نا أ%بو ال1ن\هال, ب.ع\ض. ال4ح\يان}،
ليس علي_ ح.س.ب ب,ض'ؤ\لن}.

التهذيب: الفراء الن حرف¬ ب'ن,ي. على ال4لف واللم ول ي'خ\ل%عا منه،
وت'ر,ك على م.ذ}ه.ب الصفة1 ل4ن_ه صفةD ف العن واللفظ كما رأ%يتهم
ف%ع.لوا بالذي والذين، ف%ت.ر.كوها على مذهب ال4داة1 وال4لف' واللم'

لما غي مفار,ق%ة{؛ ومنه قول الشاعر:
فإ,ن ال�لء يعلمونك منهم،

كعلم مظنول ما دمت أ%شعرا
(* قوله «فان اللء إل» هكذا ف الصل). فأ%د\خل% ال4لف واللم على
أ�ولء، ث ت.ر.ك%ها مفوضةv ف موضع النصب كما كانت قبل أ%ن تدخ'ل%ها

ال4لف واللم؛ ومثله قوله:
وإن>ي ح'ب,س\ت' اليوم. وال4م\س, ق%ب\ل%ه

ب,باب,ك.، حت كاد.ت1 الشمس' ت.غ\رب'
فأ%دخ.ل% ال4لف. واللم على أ%م\س, ث تركه مفوضاv على جهة ال�لء؛

ومثله قوله:
vوج'ن_ الاز,باز, به ج'نونا

فمثل� الن بأ%نا كانت منصوبة قبل أ%ن ت'د\خ1ل% عليها ال4لف.
واللم، ث أ%د\خ.ل}ت.هما فلم ي'غ.ي>راها، قال: وأ%صل� الن إنا كان أ%و.ان،
فح'ذ1ف%ت منها ال4لف وغ�ي>رت واو'ها إل اللف كما قالوا ف الر�اح

الر_ياح؛ قال أ%نشد أ%بو الق%م\قام:
،vد.ي_ة�كأ%ن� مكاك1ي_ ال1واء3 غ

ن.شاو.ى ت.ساق%و\ا بالر_ياح, ال�ف%ل}ف%ل,
فجعل الر_ياح. وال4وان% مر_ة على جهة ف%ع.ل�، ومرة على جهة ف%عال�،

كما قالوا ز.م.ن وز.مان، قالوا: وإن شئت جعلت. الن أ%صلها من قول1ه آن%
لك أ%ن تفعل%، أ%دخ.ل}ت. عليها ال4لف. واللم ث تركت.ها على مذهب

�ف%ع.ل%، فأ%تاها النصب' م1ن\ ن.ص\ب, فع.ل، وهو وجه¬ جي�د كما قالوا: ن.هى رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، عن ق1يل% وقال%، فكانتا كالسي وها

منصوبتان، ولو خ.ف%ض\ت.هما على أ%نما أ�خ\ر,جتا من ني�ة الفعل إل ني�ة



ال4ساء كان صواباv؛ قال ال4زهري: سعت العرب يقولون: م1ن\ ش'ب_ إل د'ب_4،
وبعض¬: من ش'ب¼ إل د'ب¼، ومعناه فع.ل م'ذ} كان صغياv إل أ%ن د.ب�
كبياv. وقال الليل: الن مبنÒ على الفتح، تقول نن' من الن% ن.ص1ي'

إليك، فتفتح الن% ل4ن� ال4لف. واللم إنا يدخ'لن1 لع.ه\د{، والن%
ل تع\ه.د\ه قبل هذا الوقت، فدخلت ال4لف واللم للشارة إل الوقت،

والعن نن' من هذا الوقت نفعل�؛ فلما تضم_ن.ت معن هذا وج.ب أ%ن تكون
موقوفةv، فف�ت1ح.ت للتقاء الساكني وها ال4لف والنون. قال أ%بو منصور:

وأ%نكر الزجاج' ما قال الفراء أ%ن� الن% إنا كان ف ال4صل آن، وأ%ن
ال4لف واللم دخلتا على جهة الكاية وقال: ما كان على جهة الكاية نو قولك

قام، إذا س.م_ي\ت. به شيئاv، فجعلت.ه مبني�اv على الفتح ل تدخ'ل}ه
ال4لف' واللم، وذكر قول% الليل: الن% مبنÒ على الفتح، وذهب إليه وهو

�قول سيبويه. وقال الزجاج ف قوله عز وجل: الن% جئت. بالق>؛ فيه ثلث
ل�غات{: قالوا الن%، بالمز واللم ساكنة، وقالوا أ%لن%، متحركة اللم
بغي هز وت'ف}ص.ل، قالوا م1ن\ لن%، ولغة ثالثة قالوا لن% جئت. بالق�،

قال: والن% منصوبة� النون ف جيع الالت وإن كان قبلها حرف¬ خافض¬
كقولك من الن%، وذكر ابن ال4نباري الن فقال: وانتصاب' الن بالضمر،

وعلمة� النصب فيه فتح' النون، وأ%صل�ه ال4وان� فأ�سق1ط%ت ال4لف الت بعد
الواو وج'ع1ل%ت الواو' أ%لفاv لنفتاح ما قبلها، قال: وقيل أ%صله آن% لك

أ%ن تفعل%، فس'م>ي الوقت' بالفعل الاضي وت'ر,ك آخر'ه على الفتح، قال:
ويقال على هذا الواب أ%نا ل أ�كلYم'ك م1ن. الن% يا هذا، وعلى الواب

ال4ول من الن1؛ وأ%نشد ابن صخر:
كأ%نما ملن1 ل ي.ت.غ.ي_را،

وقد م.ر_ للدار.ين. م1ن بعد1نا ع.ص\ر'
وقال ابن شيل: هذا أ%وان� الن% ت.ع\لم، وما جئت' إل� أ%وان% الن%

أ%ي ما جئت إل الن، بنصب الن فيهما. وسأ%ل رجلD ابن. عمر عن عثمان قال:
أ%نش'دك ال4 هل تع\لم أ%نه فر_ يوم أ�ح'د وغاب عن بدر� وعن ب.ي\عة1

الر�ضوان؟ فقال ابن' عمر: أ%ما ف1رار'ه يوم أ�ح'د فإن ال عز وجل يقول:
ولقد ع.فا ال� عنهم؛ وأ%ما غ%ي\ب.ت'ه عن بدر� فإنه كانت عنده بنت' رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، وكانت مريضةv وذكر ع'ذ}ر.ه ف ذلك ث قال:
اذهب\ بذه ت.لن% م.ع.ك؛ قال أ%بو عبيد: قال ال�م.وي� قوله ت.لن% يريد



الن، وهي لغة معروفة، يزيدون التاء4 ف الن وف حي� ويذفون المزة
ال�ول، يقال: ت.لن وت.حي؛ قال أ%بو وجزة:

العاط1فون تي. ما من عاط1ف{،
وال�ط}ع1مون% زمان% ما من م'ط}ع1م.

وقال آخر:
وص.ل�ي\نا كما ز.ع.م.ت ت.لنا.

قال: وكان الكسائي وال4حر وغي'ها يذهبون إل أ%ن الرواية العاطفون.ة
vفيقول: جعل الاء صلة

وهو وسط الكلم، وهذا ليس ي'وجد إل على السكت، قال: فح.د_ثت' به
ال�م.وي_ فأ%نكره، قال أ%بو عبيد: وهو عندي على ما قال ال�م.ويe ول حجة
لن احتج بالكتاب ف قوله: ولت. حي. م.ناص، ل4ن التاء منفصلةD من حي

ل4نم كتبوا مثلها منفصلv أ%يضاv ما ل ينبغي أ%ن ي'ف}ص.ل كقوله: يا
و.ي\لت.نا مال, هذا الكتاب,، واللم' منفصلة من هذا. قال أ%بو منصور:

والنحويون على أ%ن التاء ف قوله تعال ولت. حي. ف ال4صل هاء#، وإنا هي
و.له\ فصارت تاءé للمرور, عليها كالتاء4ات1 الؤ.نثة، وأ%قاو,يل�هم

مذكورة ف ترجة ل با فيه الكفاية. قال أ%بو زيد: سعت العرب تقول مررت
بزيد1الل�ن%، ثق�ل% اللم. وكسر الدال وأ%د\غم التنوين ف اللم. وقوله ف
حديث أ%ب ذر: أ%ما آن للرجل أ%ن ي.ع\رف م.نز,لة أ%ي أ%ما حان% وقر'ب.،

تقول منه: آن% ي.ئي' أ%ي\ناv، وهو مثل أ%ن.ى ي.أ}ن أ%ناv، مقلوب¬ منه.
وآن% أ%ي\ناv: أ%عيا. أ%بو زيد: ال4ي\ن' الع\ياء والتعب. قال أ%بو زيد:

ل ي'ب\ن منه ف1ع\لD وقد خ'ول1ف. فيه، وقال أ%بو عبيدة: ل ف1ع\ل
ل1ل4ين الذي هو العياء. ابن ال4عراب: آن% ي.ئ1ي' أ%ي\ناv من العياء؛

وأ%نشد:
إن_ا ور.ب> الق�ل�ص الض_وام1ر,

إنا أ%ي أ%ع\ي.ينا. الليث: ول يشت.قe منه ف1ع\ل إل� ف الش>ع\ر؛
وف قصيد كعب بن زهي:

�فيها على ال4ي\ن, إ,ر\قالD وت.ب\غيل
ال4ي\ن': العياء والتعب. ابن السكيت: ال4ي\ن' وال4ي\م' الذ�ك%ر من

Dمثل ال4ي,، نونه بدل �اليات، وقيل: ال4ين' الي_ة
من اللم. قال أ%بو خية: ال�يون� وال�يوم' جاعة. قال اللحيان:



وال4ين' وال4ي أ%يضاv الرجل وال1مل. وأ%ي\ن.: س'ؤ.الD عن مكان{، وهي
م'غ\نية عن الكلم الكثي والتطويل، وذلك أ%نك إذا قلت أ%ي\ن. ب.ي\ت'ك أ%غناك

ذلك عن ذ1ك}ر ال4ماكن كلها، وهو اسم¬ ل4نك تقول من أ%ين.؛ قال
اللحيان: هي م'ؤ.نثة وإن شئت ذك�ر\ت، وكذلك كل© ما جعله الكتاب' اساv من

ال4دوات والص>فات، التأ}نيث� فيه أ%ع\ر.ف' والتذكي' جائز؛ فأ%ما قول
ح'م.يد بن ثور اللل:

وأ%ساء، ما أ%ساء� ل%ي\ل%ة% أ%د\ل%ج.ت\
إ,ل%ي_، وأ%صحاب بأ%ي\ن. وأ%ي\ن.ما.

فإنه جعل أ%ين. علماv للب'ق}عة مرداv من معن الستفهام، فمن.ع.ها
الصرف للتعريف والتأ}نيث كأ�ن.ى، فتكون� الفتحة� ف آخر أ%ين على هذا فتحة%

vمثلها ف مرر\ت' بأ%ح\م.د.، وتكون ما على هذا زائدة vالر> وإعرابا
وأ%ين. وحدها هي السم، فهذا وجه¬، قال: ويوز أ%ن يكون رك�ب أ%ين. مع ما،

فلما فعل ذلك فتح ال�ول منها كفتحة الياء من ح.ي_ه.ل} لا ض'م_ ح.ي_
Dف النون على هذا حادثة �إل ه.ل}، والفتحة

للتركيب وليست بالت كانت ف أ%ي\ن.، وهي استفهام، ل4ن حركة التركيب
خ.ل%ف%ت\ها وناب.ت\ عنها، وإذا كانت فتحة� التركيب تؤ.ثر ف حركة العراب

فتزيل�ها إليها نو قولك هذه خسةD، فت'ع\ر,ب ث تقول هذه خ}سة% عش.ر
فتخل�ف فتحة� التركيب ضمة% العراب على قوة حركة العراب، كان إبدال� حركة

البناء من حركة البناء أ%حرى بالواز وأ%قر.ب. ف القياس. الوهري: إذا
قلت. أ%ين زيد فإنا تسأ%ل� عن مكانه. الليث: ال4ين' وقت¬ من ال4م\ك1نة
D(* قوله «الين وقت من المكنة» كذا بالصل). تقول: أ%ين. فلن
فيكون منتصباv ف الالت كلها ما ل ت.د\خ'ل}ه ال4لف واللم. وقال

الزجاج: أ%ين. وكيف حرفان ي'س\ت.ف}ه.م بما، وكان حق©هما أ%ن يكونا
م.و\قوف%ي، فح'ر>كا لجتماع الساكني ون'ص1با ول ي'خ\ف%ضا من أ%جل الياء،

ل4ن الكسرة مع الياء ت.ث}ق�ل والفتحة� أ%خفe. وقال ال4�4خفش ف قوله
تعال: ول ي'ف}ل1ح' الساح1ر' ح.ي\ث أ%تى، ف حرف ابن مسعود أ%ين. أ%تى، قال:

وتقول العرب جئت'ك من أ%ين. ل ت.ع\ل%م؛ قال أ%بو العباس: أ%ما ما حكي
عن العرب جئت'ك من أ%ين ل تع\لم فإنا هو جواب م.ن\ ل يفهم فاستفهم، كما

يقول قائل أ%ين. الاء� والع'ش\ب. وف حديث خطبة العيد: قال أ%بو سعيد
وقلت أ%ي\ن. البتداء� بالصلة أ%ي أ%ين. تذ}ه.ب، ث قال: الب\ت1داء�



بالصلة قبل الطبة، وف رواية: أ%ين البتداء بالصلة أ%ي أ%ين. ي.ذ}ه.ب'
البتداء� بالصلة، قال: وال4ول أ%قوى. وأ%ي�ان%: معناه أ%يe حي�، وهو

س'ؤ.الD عن زمان{ مثل مت. وف التنزيل العزيز: أ%ي_ان م'ر\ساها. ابن
سيده: أ%ي_ان بعن م.ت فينبغي أ%ن تكون شرطاv، قال: ول يذكرها أ%صحابنا

ف الظروف الشروط با نو م.ت وأ%ين. وأ%يÒ وح1ي.، هذا هو الوجه،
وقد يكن أ%ن يكون فيها معن الشرط ول يكن شرطاv صحيحاv كإ,ذا ف غالب

المر؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأ%ة شب_ه ح1ر.ها بف�وق السهم:
نفاث1ي�ة أ%ي�ان% ما شاء4 أ%هل�ها،

ر.و,ي ف�وق�ها ف ال�ص> ل ي.ت.غ.ي�ب.
وحكى الزجاج فيه إي_ان%، بكسر المزة. وف التنزيل العزيز: وما

ي.ش\ع'رون أ%ي�ان% ي'ب\ع.ثون؛ أ%ي ل يعلمون مت الب.ع\ث؛ قال الفراء: قرأ% أ%بو
عبد الرحن السeل%مي إي�ان% ي'ب\ع.ثون، بكسر ال4لف، وهي لغة لبعض

العرب، يقولون مت إوان� ذلك، والكلم أ%وان. قال أ%بو منصور: ول يوز أ%ن
تقول% أ%ي�ان% فعلت هذا. وقوله عز وجل: ي.س\أ%لون أ%ي�ان% يوم' الد>ين،

ل يكون إل استفهاماv عن الوقت الذي ل يئ. وال4ي\ن': شجر¬ حجازي،
واحدته أ%ينةD؛ قالت النساء:

Dأ%ن} ت.غ.ن_ت\ حامة ،vتذ%ك�ر\ت' ص.خ\را
ه.ت'وف¬ على غ�صن� من ال4ي\ن, ت.س\ج.ع'

وال4واين': بلد؛ قال مالك بن خالد ال�ذل9:
ه.ي\هات. ناس¬ من أ�ناس� ديار'هم
د'فاق¬، ودار' الخ.رين. ال4واي,ن'

.vقال: وقد يوز أ%ن يكون واوا
@أته: الت_أ}تeه' مبدل من الت_ع.تeه.

@أره: هذه ترجة ل يترجم عليها سوى ابن ال4ثي وأ%ورد ابن ال4ثي
وأ%ورد فيها حديث بلل: قال لنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%م.ع.كم شيء

من الر.ة1 أ%ي الق%د1يد، وقيل: هو أ%ن ي'غ\ل%ى اللحم بالل وي'ح\م.ل%
ف ال4سفار، وسيأ}ت هذا وغيه ف مواضعه.

@أقه: ال4ق}ه': الق%أ}ه' وهو الطاع.ة� كأ%نه مقلوب منه.
@أله: الل%ه': ال عز وجل، وكل ما اتذ من دونه معبوداv إل%ه¬ عند
متخذه، والمع آل1ه.ةD. والل1ه.ة�: ال4صنام، سوا بذلك لعتقادهم أ%ن



العبادة ت.ح'قe لا، وأ%ساؤ'هم ت.ت\ب.ع' اعتقاداتم ل ما عليه الشيء ف
نفسه، وهو ب.ي>ن' الل%هة1 وال�ل}هاني_ة1: وف حديث و'ه.ي\ب ابن الو.ر\د:

إذا وقع العبد ف أ�ل}هاني_ة الر_ب>، وم'ه.ي\م1ن,ي_ة الص>د>يقي،
ور.ه\بان,ي_ة1 ال4ب\رار ل ي.ج,د\ أ%حداv يأ}خذ بقلبه أ%ي ل يد

أ%حداv ول ي'ح1ب_ إل� ال سبحانه؛ قال ابن ال4ثي: هو مأ}خوذ من إل%ه{،
وتقديرها ف�ع\لن,ي_ة، بالضم، تقول إل%ه¬ ب.ي>ن' الل%هي_ة

وال�ل}هان,ي_ة، وأ%صله من أ%ل1ه. ي.أ}ل%ه' إذا ت.ح.ي_ر، يريد إذا وقع العبد ف
عظمة ال وجلله وغي ذلك من صفات الربوبية وص.ر.ف. و.ه\م.ه إليها،

أ%ب\غ.ض. الناس حت ل ييل قلبه إل أ%حد. ال4زهري: قال الليث بلغنا أ%ن اسم
ال ال4كب هو ال ل إله إل� هو وحده 

(* قوله «إل هو وحده» كذا
ف الصل العو�ل عليه، وف نسخة التهذيب: ال ل إله إل هو وال وحده

ا هـ. ولعله إل ال وحده): قال: وتقول العرب ل3 ما فعلت ذاك، يريدون
وال ما فعلت. وقال الليل: ال ل تطرح ال4لف من السم إنا هو ال

عز ذكره على التمام؛ قال: وليس هو من ال4ساء الت يوز منها اش\تقاق
ف1ع\ل� كما يوز ف الرحن والرحيم. وروى النذري عن أ%ب اليثم أ%نه

سأ%له عن اشتقاق اسم ال تعال ف اللغة فقال: كان حقه إله¬، أ�دخلت
ال4لف واللم تعريفاv، فقيل أ%لله'، ث حذفت العرب المزة استثقالv لا،

فلما تركوا المزة ح.و_لوا كسرتا ف اللم الت هي لم التعريف، وذهبت
المزة أ%صلv فقالوا أ%ل1له¬، فحر_كوا لم التعريف الت ل تكون إل�

ساكنة، ث التقى لمان متحركتان فأ%دغموا ال�ول ف الثانية، فقالوا
ال، كما قال ال عز وجل: لكنا هو ال رب؛ معناه لكن\ أ%نا، ث إن العرب

لا سعوا اللهم جرت ف كلم اللق توهوا أ%نه إذا أ�لقيت ال4لف
واللم من ال كان الباقي له، فقالوا له'م_؛ وأ%نشد:

له'م_ أ%نت. ت.ج\ب'ر' الك%س3ي.ا،
أ%نت و.ه.ب\ت. ج,ل�ةv ج'ر\ج'ورا

ويقولون: له1 أ%بوك، يريدون ال أ%بوك، وهي لم التعجب؛ وأ%نشد لذي
ال3صبع:

له1 ابن' ع.م>ي ما ي.خا
ف' الادثات1 من العواق1ب\



قال أ%بو اليثم: وقد قالت العرب بسم ال، بغي م.د_ة اللم وحذف
م.د_ة له1؛ وأ%نشد:

،gجاء4 من أ%مر ال Dأ%ق}ب.ل% س.ي\ل
ي.ح\ر,د\ ح.ر\د. ال%ن_ة1 ال�غ1ل�ه

وأ%نشد:
،Dل%ه,ن_ك1 من ع.ب\س3ي_ة{ ل%وس1يمة

على ه.ن.وات{ كاذب� من ي.ق�ول�ها
إنا هو ل3 إن_ك1، فحذف ال4لف واللم فقال له1: إنك، ث ترك هزة

إنك فقال ل%ه,ن_ك؛ وقال الخر:
أ%بائ1نةD س'ع\د.ى، ن.ع.م\ وت'ماض1ر'،

ل%ه,ن_ا ل%ق}ض1يÒ علينا الت_هاج'ر'
يقول: له1 إن_ا، فحذف م.د_ة1 له1 وترك هزة إنا كقوله:

له1 ابن' ع.م>ك. والن_و.ى ي.ع\د'و
وقال الفراء ف قول الشاعر ل%ه,ن_ك: أ%راد. لن_ك، فأبدل المزة هاء
مثل ه.راق. الاء4 وأ%راق، وأ%دخل اللم ف إن لليمي، ولذلك أ%جابا

باللم ف لوسيمة. قال أ%بو زيد: قال ل الكسائي أ%ل�فت كتاباv ف معان
القرآن فقلت له: أ%سعت. المد' له1 ر.ب> العالي؟ فقال: ل، فقلت:
اس.ع\ها. قال ال4زهري: ول يوز ف القرآن إل� المد' ل3 بد_ة1 اللم،

وإ,نا يقرأ� ما حكاه أ%بو زيد ال4عراب' ومن ل يعرف س'ن_ة% القرآن.
قال أ%بو اليثم: فال أ%صله إله¬، قال ال عز وجل: ما ات_خذ ال� من

و.ل%د{ وما كان معه من إل%ه{ إذاv ل%ذ%ه.ب. ك�ل© إل%ه{ با خ.ل%ق..
vوحت يكون% لعابده خالقا ،vحت يكون م.ع\ب'ودا vقال: ول يكون إل%ها

ورازقاv وم'دب>راv، وعليه مقتدراv فمن ل يكن كذلك فليس بإله، وإ,ن ع'ب,د.
ظ�ل}ماv، بل هو ملوق وم'ت.ع.ب_د. قال: وأ%صل إل%ه{ و,له¬، فقلبت الواو

هزة كما قالوا للو,شاح إشاح¬ وللو,جاح, وهو الس>ت\ر إ,جاح¬، ومعن وله{
أ%ن ال%ل}ق. ي.و\ل%ه'ون إليه ف حوائجهم، وي.ض\ر.ع'ون إليه فيما يصيبهم،
وي.ف}ز.عون إليه ف كل ما ينوبم، كم ي.و\ل%ه' كل ط1ف}ل إل أ�مه. وقد

ست العرب الشمس لا عبدوها إله.ةv. وال�ل%هة�: الشمس' الار_ة�؛ حكي
عن ثعلب، وال4ل1يه.ة� وال4له.ة� والله.ة� وأ�له.ة�، كل©ه: الشمس'
اسم لا؛ الضم ف أ%و_لا عن ابن ال4عراب؛ قالت م.ي_ة� بنت أ�م�



ع'ت\ب.ة 
(vوف موضعي مصغرا vقوله «ام عتبة» كذا بالصل عتبة ف موضع مكبا *)

بن الرث كما قال ابن بري:
،vترو_ح\نا من الل�ع\باء3 ع.ص\را
فأ%ع\ج.ل}نا الل%هة% أ%ن ت.ؤ'وبا 

(* قوله «عصراv واللة» هكذا رواية
التهذيب، ورواية الكم: قسراv والة).

على مث}ل ابن م.ي_ة، فان\ع.ياه،
ت.ش'قe ن.واع1م' الب.ش.ر ال�ي'وبا

قال ابن بري: وقيل هو لبنت عبد الرث الي.ر\بوعي، ويقال لنائحة
ع'ت.ي\بة بن الرث؛ قال: وقال أ%بو عبيدة هو ل�م> البني بنت ع'تيبة بن الرث

ترثيه؛ قال ابن سيده: ورواه ابن ال4عراب أ�له.ة%، قال: ورواه بعضهم
فأ%عجلنا ال4له.ة% يصرف ول يصرف. غيه: وتدخلها ال4لف واللم ول

تدخلها، وقد جاء على هذا غي شيء من دخول لم العرفة السم. م.ر_ة وس'قوطها
أ�خرى. قالوا: لقيته الن_د.ر.ى وف ن.د.ر.ى، وف%ي\ن.ةv والف%ي\ن.ة% بعد

الف%ي\نة، ون.س\ر¬ والن_س\ر' اسم' صنم، فكأ%نم س.م_و\ها الل%هة
لتعظيمهم لا وعبادتم إياها، فإنم كانوا ي'ع.ظYم'ونا وي.ع\ب'د'ونا، وقد

أ%و\ج.د.نا ال� عز وجل ذلك ف كتابه حي قال: ومن آياته الليل� والنهار'
والشمس' والقمر' ل ت.س\ج'د'وا للشمس ول للقمر واسج'د'وا ل الذي

خ.ل%ق%ه'ن_ إن كنتم إياه تعبدون. ابن سيده: والله.ة� وال�ل�وهة
وال�ل�وه1ي_ة� العبادة. وقد قرئ: وي.ذ%ر.ك. وآل1هت.ك.، وقرأ% ابن عباس:

وي.ذ%ر.ك وإ,له.ت.ك، بكسر المزة، أ%ي وعبادتك؛ وهذه ال4خية عند ثعلب كأ%نا
هي الختارة، قال: ل4ن فرعون كان ي'ع\ب.د' ول ي.ع\ب'د'، فهو على هذا ذو

إله.ة{ ل ذو آل1هة، والقراءة ال�ول أ%كثر والق�ر�اء عليها. قال ابن
�بري: ي'ق%و>ي ما ذهب إليه ابن عباس ف قراءته: ويذرك وإ,له.ت.ك، قول

فرعون: أ%نا ربكم ال4على، وقوله: ما علمت' لكم من إله غيي؛ ولذا قال
سبحانه: فأ%خ.ذه ال� ن.كال% الخرة1 وال�ول؛ وهو الذي أ%شار إ,ليه

الوهري بقوله عن ابن عباس: إن فرعون كان ي'ع\ب.د'. ويقال: إل%ه ب.ي>ن'
الل%هة1 وال�ل}هان,ي_ة. وكانت العرب ف الاهلية ي.د\ع'ون% معبوداتم من
ال4وثان وال4صنام آلةv، وهي جع إلهة؛ قال ال عز وجل: وي.ذ%ر.ك



وآل1ه.ت.ك، وهي أ%صنام ع.ب.د.ها قوم فرعون معه. وال: أ%صله إله¬، على
ف1عال� بعن مفعول، ل4نه مأ%ل�وه أ%ي معبود، كقولنا إمام¬

ف1ع.الD بعن م.ف}عول ل4نه م'ؤ\ت.م� به، فلما أ�دخلت عليه ال4لف
واللم حذفت المزة تفيفاv لكثرته ف الكلم، ولو كانتا عوضاv منها لا

اجتمعتا مع العو_ض منه ف قولم الله'، وقطعت المزة ف النداء للزومها
تفخيماv لذا السم. قال الوهري: وسعت أ%با علي النحوي يقول إ,ن ال4لف
واللم عوض منها، قال: ويدل على ذلك استجازتم لقطع المزة الوصولة

الداخلة على لم التعريف ف القسم والنداء، وذلك قولم: أ%فأ%ل3
ل%تف}ع.ل%ن� ويا ال اغفر ل، أ%ل ترى أ%نا لو كانت غي عوض ل تثبت كما ل تثبت

ف غي هذا السم؟ قال: ول يوز أ%يضاv أ%ن يكون للزوم الرف ل4ن ذلك
يوجب أ%ن تقطع هزة الذي والت، ول يوز أ%يضاv أ%ن يكون ل4نا هزة
مفتوحة وإن كانت موصولة كما ل يز ف اي\م' ال واي\م'ن ال الت هي
هزة وصل، فإنا مفتوحة، قال: ول يوز أ%يضاv أ%ن يكون ذلك لكثرة

الستعمال، ل4ن ذلك يوجب أ%ن تقطع المزة أ%يضاv ف غي هذا ما يكثر استعمالم
له، فعلمنا أ%ن ذلك لعن اختصت به ليس ف غيها، ول شيء أ%ول بذلك

العن من أ%ن يكون ال�ع.و_ض. من الرف الذوف الذي هو الفاء، وجو�ز
سيبويه أ%ن يكون أ%صله لهاv على ما نذكره. قال ابن بري عند قول الوهري: ولو

كانتا عوضاv منها لا اجتمعتا مع العو_ض عنه ف قولم الل%ه'، قال:
هذا رد على أ%ب علي الفارسي ل4نه كان يعل ال4لف واللم ف اسم الباري

سبحانه عوضاv من المزة، ول يلزمه ما ذكره الوهري من قولم الل%ه'،
ل4ن اسم ال ل يوز فيه الل%ه'، ول يكون إل مذوف المزة، ت.ف%ر_د

سبحانه بذا السم ل يشركه فيه غيه، فإذا قيل الله انطلق على ال
سبحانه وعلى ما يعبد من ال4صنام، وإذا قلت ال ل ينطلق إل عليه سبحانه

وتعال، ولذا جاز أ%ن ينادي اسم ال، وفيه لم التعريف وتقطع هزته،
فيقال يا أل، ول يوز يالله' على وجه من الوجوه، مقطوعة هزته ول
موصولة، قال: وقيل ف اسم الباري سبحانه إنه مأ}خوذ من أ%ل1ه. ي.أ}ل%ه إذا

تي، ل4ن العقول ت.أ}ل%ه' ف عظمته. وأ%ل1ه. أ%ل%هاv أ%ي تي، وأ%صله
و.ل1ه. ي.و\ل%ه' و.ل%هاv. وقد أ%ل1ه\ت' على فلن أ%ي اشتد� جزعي عليه، مثل

و.ل1ه\ت'، وقيل: هو مأ}خوذ من أ%ل1ه. ي.أ}ل%ه' إل كذا أ%ي لأ% إليه
ل4نه سبحانه ال%ف}ز.ع' الذي ي'ل}جأ� إليه ف كل أ%مر؛ قال الشاعر:



Dج.م_ة �أ%ل1ه\ت. إلينا وال%واد1ث
وقال آخر:

أ%ل1ه\ت' إليها والر_كائ1ب' و'ق�ف
والت_أ%ل©ه': الت_ن.سeك والت_ع.بeد. والتأ}ليه': الت_ع\بيد؛ قال:

ل د.رe الغ.ان,يات1 ال�د_ه1
س.ب_ح\ن. واس\ت.ر\ج.ع\ن. من تأ%ل©ه,ي

ابن سيده: وقالوا يا أ%ل فق%ط%ع'وا، قال: حكاه سيبويه، وهذا نادر.
وحكى ثعلب أ%نم يقولون: يا ال، فيصلون وها لغتان يعن القطع والوصل؛

وقول الشاعر:
إن>ي إذا ما ح.د.ثD أ%ل%م_ا

د.ع.و\ت: يا الل�ه'م_ يا الل�ه'م_ا
فإن اليم الشددة بدل من يا، فجمع بي البدل والبدل منه؛ وقد خففها

العشى فقال:
كح.ل}ف%ة{ من أ%ب ر.باح�
ي.س\م.ع'ها له'م. الك�بار'

(* قوله «من أب رباح» كذا بالصل بفتح الراء والباء الوحدة ومثله ف
البيضاوي، إل أن فيه حلقة بالقاف، والذي ف الكم والتهذيب كحلفة من أب

رياح بكسر الراء وبياء مثناة تتية، وبالملة فالبيت رواياته كثية).
وإنشاد العامة:

ي.س\م.ع'ها له'ه' الك�بار'
قال: وأ%نشده الكسائي:
ي.س\م.ع'ها ال وال كبار

(* وقوله: يسمعها ال وال كبار
كذا بالصل ونسخة من التهذيب).

ال4زهري: أ%ما إعراب اللهم فضم الاء وفتح اليم ل اختلف فيه بي
النحويي ف اللفظ، فأ%ما العلة والتفسي فقد اختلف فيه النحويون، فقال

الفراء: معن اللهم يا أ%ل� أ�م_ بي، وقال الزجاج: هذا إقدام عظيم ل4ن
�كل ما كان من هذا المز الذي طرح فأ%كثر الكلم التيان به. يقال: و.ي\ل

أ�م>ه وو.ي\ل� ام>ه1، وال4كثر إثبات المزة، ولو كان كما قال هذا
القائل لاز ال أ�وم'م\ وال� أ�م_، وكان يب أ%ن يلزمه يا ل4ن العرب



تقول يا أل اغفر لنا، ول يقل أ%حد من العرب إل اللهم، ول يقل أ%حد يا
اللهم، قال ال عز وجل: ق�ل, اللهم فاطر. السموات1 وال4رض,؛ فهذا

القول يبطل من جهات: إحداها أ%ن يا ليست ف الكلم، وال�خرى أ%ن هذا الذوف
ل يتكلم به على أ%صله كما تكلم بثله، وأ%نه ل ي'ق%د_م' أ%مام.

الدeعاء هذا الذي ذكره؛ قال الزجاج: وزعم الفراء أ%ن الضمة الت هي ف الاء
ضمة المزة الت كانت ف أ�م> وهذا مال أ%ن ي'ت\ر.ك. الضمe الذي هو

دليل على نداء الفرد، وأ%ن يعل ف اسم ال ضمة� أ�م_، هذا إلاد ف اسم
ال؛ قال: وزعم الفراء أ%ن قولنا ه.ل�م_ مثل ذلك أ%ن أ%صلها ه.ل}

أ�م_، وإنا هي ل�م_ وها التنبيه، قال: وقال الفراء إن يا قد يقال مع اللهم
فيقال يا أ%للهم؛ واستشهد بشعر ل يكون مثله حجة:

وما عليك1 أ%ن ت.ق�ول1ي ك�ل�ما
ص.ل�ي\ت1 أ%و س.ب_ح\ت: يا أ%لل�ه'م.ا،

ار\د'د\ علينا ش.ي\خ.ن.ا م'س.ل�ما
قال أ%بو إسحق: وقال الليل وسيبويه وجيع النحويي الوثوق بعلمهم

اللهم بعن يا أ%ل، وإن اليم الشددة عوض من يا، ل4نم ل يدوا يا مع
هذه اليم ف كلمة واحدة، ووجدوا اسم ال مستعملv بيا إذا ل يذكروا

اليم ف آخر الكلمة، فعلموا أ%ن اليم ف آخر الكلمة بنزلة يا ف أ%ولا،
والضمة الت هي ف الاء هي ضمة السم النادى الفرد، واليم مفتوحة

لسكونا وسكون اليم قبلها؛ الفراء: ومن العرب من يقول إذا طرح اليم يا
أل اغفر ل، بمزة، ومنهم من يقول يا ال بغي هز، فمن حذف المزة فهو

على السبيل، ل4نا أ%لف ولم مثل لم الرث من ال4ساء وأ%شباهه، ومن
هزها توهم المزة من الرف إذ كانت ل تسقط منه المزة؛ وأ%نشد:

م'بار.ك¬ ه'و_ ومن س.م_اه'،
على اس\مك.، الل�ه'م_ يا أ%ل�

قال: وكثرت اللهم ف الكلم حت خففت ميمها ف بعض اللغات. قال الكسائي:
العرب تقول يا أ%ل اغفر ل، وي.ل9له اغفر ل، قال: وسعت الليل يقول

يكرهون أ%ن ينقصوا من هذا السم شيئاv يا أ%ل أ%ي ل يقولون ي.ل%ه'.
الزجاج ف قوله تعال: قال عيسى بن' مري اللهم ربنا؛ ذكر سيبويه أ%ن اللهم

كالصوت وأ%نه ل يوصف، وأ%ن ربنا منصوب على نداء آخر؛ ال4زهري:
وأ%نشد ق�ط}ر'ب:



إ,ن إ,ذا ما م'ع\ظ%م¬ أ%ل%م�ا
أ%قول�: يا الل�ه'م_ يا الل�ه'م�ا

قال: والدليل على صحة قول الفراء وأ%ب العباس ف اللهم إ,نه بعن يا
أ%ل أ�م_ إ,دخال� العرب يا على اللهم؛ وقول الشاعر:

أ%ل ل بار.ك. ال� ف س'ه.ي\ل�،
إ,ذا ما ال� بارك ف الرجال,

إ,نا أ%راد ال فق%ص.ر ضرورة.
وال3له.ة�: الية العظيمة؛ عن ثعلب، وهي ال1لل�. وإ,له.ة�: اسم

موضع بالزيرة؛ قال الشاعر:
،vد\وة�كفى ح.ز.ناv أ%ن ي.ر\ح.ل% الركب' غ

وأ�ص\ب,ح. ف ع'ل}يا إ,له.ة1 ثاو,يا
وكان قد ن.ه.سته حية. قال ابن بري: قال بعض أ%هل اللغة الرواية:

وأ�ت\ر.ك. ف ع'ل}ي.ا أ�له.ة%، بضم المزة، قال: وهي م.غار.ة� س.م.او.ة ك%ل}ب؛
Dف}ن'ون�قال ابن بري: وهذا هو الصحيح ل4ن با دفن قائل هذا البيت، وهو أ

الت_غ\ل%ب�، واسه ص'ر.ي\م' بن م.ع\ش.ر� 
(* قوله «واسه صري بن معشر»

أي ابن ذهل بن تيم بن عمرو بن تغلب، سأل كاهناv عن موته فأخب أنه يوت
بكان يقال له ألهة، وكان افنون قد سار ف رهط إل الشام فأتوها ث

انصرفوا فضلوا الطريق فاستقبلهم رجل فسألوه عن طريقهم فقال: خذوا كذا وكذا
فإذا عنت لكم اللهة وهي قارة بالسماوة وضح لكم الطريق. فلما سع افنون
ذكر اللهة تطي وقال لصحابه: إن ميت، قالوا: ما عليك بأس، قال: لست

بارحاv. فنهش حاره ونق فسقط فقال: ان ميت، قالوا: ما عليك بأس، قال: ول
ركض المار؟ فأرسلها مثلv ث قال يرثي نفسه وهو يود با:

أل لست ف شيء فروحاv معاويا * ول الشفقات يتقي الواريا
فل خي فيما يكذب الرء نفسه * وتقواله للشيء يا ليت ذا ليا

لعمرك إل. كذا ف ياقوت لكن قوله وهي قارة مالف للصل ف قوله وهي
مغارة)؛ وقبله:

ل%ع.م\ر'ك.، ما ي.د\ري الف%ت كيف ي.ت_قي،
إ,ذا هو ل ي.ج\ع.ل} له ال� واق1ي.ا

@أمه: ال4م1يه.ة: ج'د.ر,ي� الغنم، وقيل: هو ب.ث}ر,# ي.خ\ر'ج با



كال�د.ر,ي� أ%و ال%ص\ب.ة1، وقد أ�م1ه.ت1 الشاة� ت'ؤ\م.ه' أ%م\هاv وأ%م1يه.ةv؛
قال ابن سيده: هذا قول أ%ب عبيدة، وهو خطأD ل4ن ال4م1يه.ة% اسم¬ ل

مصدر، إ,ذ ليست ف%ع1يلة من أ%بنية الصادر. وشاة أ%م1يه.ةD: مأ}م'وه.ة؛ قال
الشاعر:

ط%ب,يخ' ن'حاز, أ%و ط%ب,يخ' أ%م1يه.ة{
�ص.غ1ي' الع1ظام,، س.ي>ء� الق1ش\م,، أ%م\ل%ط

يقول: كانت أ�مeه' حاملة به وبا س'عال أ%و ج'د.ر,ي� فجاءت به
ضاو,ي�اv، والق1ش\gم' هو اللحم أ%و الشحم. ابن ال4عراب: ال4مة� النسيان،

�وال4م.ة
ال3ق}رار'، وال4م.ه' ال�د.ر,يe. قال الزجاج: وقرأ% ابن عباس:

واد_ك%ر. بعد أ%م.ه{، قال: وال4م.ه' النسيان�. ويقال: قد أ%م1ه.، بالكسر،
ي.أ}م.ه' أ%م.هاv؛ هذا الصحيح بفتح اليم، وكان أ%بو اليثم يقرأ�: بعد
أ%م.ه{، ويقول: بعد أ%م\ه{ خطأD. أ%بو عبيدة: أ%م1ه\ت' الشيء4 فأ%نا آم'ه'ه

أ%م\هاv إ,ذا نسيته؛ قال الشاعر:
،vأ%م1ه\ت'، وكنت' ل أ%ن\س.ى ح.د1يثا

كذاك الد_ه\ر' ي'ود1ي بالع'ق�ول,
قال: واد_ك%ر. بعد أ%م\ه؛ قال أ%بو عبيد: هو ال3قرار، ومعناه أ%ن

يعاقب لي'ق1ر_ فإ,قراره باطل . ابن سيده: ال4م.ه' ال3قرار والعتراف؛ ومنه
حديث الزهري: من ام\ت'ح1ن. ف ح.د¼ فأ%م1ه. ث ت.ب.ر_أ% فليست عليه

عقوبة، فإ,ن عوقب فأ%م1ه. فليس عليه ح.دÒ إ,ل أ%ن ي.أ}م.ه من غي عقوبة.
قال أ%بو عبيد: ول أ%سع ال4م.ه. ال3قرار. إ,ل� ف هذا الديث؛ وف

الصحاح: قال هي لغة غي مشهورة، قال: ويقال أ%م.ه\ت' إ,ليه ف أ%مر
فأ%م.ه. إ,ل� أ%ي ع.ه,د\ت'

إ,ليه فع.ه,د. إ,ل�. الفراء: أ�م1ه. الرجل�، فهو م.أ}موه¬، وهو الذي
ليس عقله معه.

الوهري: يقال ف الدعاء على ال3نسان آه.ةv وأ%م1يه.ةv. التهذيب:
�وقولم آه.ةv وأ%م1يه.ةv، اله.ة� من الت_أ%وeه1 وال4م1يه.ة

ال�د.ري.ابن سيده: ال�م_ه.ة� لغة ف ال�م>. قال أ%بو بكر: الاء ف أ�م_هة
أ%صلية، وهي ف�ع_ل%ة بنزلة ت'ر_ه.ة{ وأ�ب_هة{، وخص بعضهم

:Òص.ي�بال�م_ه.ة1 من يعقل وبال�م> ما ل يعقل؛ قال ق



ع.ب\د¬ ي'ناد1يه,م\ ب,هال� و.ه.ب,،
أ�م_ه.ت خ1ن\د1ف'، وال}ياس' أ%ب
ح.ي\د.ر.ةD خال ل%ق1يطD، وع.ل1ي،
وحات1م' الطائ1يe و.ه�اب' ال1ئ1ي
وقال زهي فيما ل يعقل:

وإ,ل� فإ,ن_ا، بالش_ر.ب_ة1 فاللYو.ى،
ن'ع.قYر' أ�م�ات1 الر>باع, ون.ي\س3ر'

وقد جاءت ال�م_ه.ة� فيما ل يعقل؛ كل ذلك عن ابن جن، والمع أ�م_هات
وأ�م�ات. التهذيب: ويقال ف جع ال�م> من غي الدميي أ�م_ات¬، بغي

هاء؛ قال الراعي:
كانت\ ن.جائ1ب' م'ن\ذ1ر� وم'ح.ر>ق�

أ�م�ات1ه,ن_، وط%ر\ق�ه'ن_ ف%ح1يل
وأ%ما ب.نات' آدم فالمع أ�م_هات¬؛ وقوله:

وإ,ن} م'ن>يت' أ�م�ات1 الر>باع,
والقرآن العزيز نزل بأ�م_هات، وهو أ%وضح دليل على أ%ن الواحدة
أ�م_ه.ةD. وت.أ%م_ه. أ�م�اv: اتدها كأ%نه على أ�م_ه.ة{؛ قال ابن سيده: وهذا

يقوي كون الاء أ%صلv، ل4ن ت.أ%م_ه\ت' ت.ف%ع_ل}ت' بنزلة ت.ف%و_ه\ت'
وتن.ب_ه\ت. التهذيب: وال�م� ف كلم العرب أ%صل كل شيء واش\تقاقه من
ال4م>، وزيدت الاء ف ال�م_هات1 لتكون فرقاv بي بنات آدم وسائر إ,ناث

eاليوان، قال: وهذا القول أ%صح القولي، قال ال4زهري: وأ%ما ال�م
�فقد قال بعضهم ال4صل أ�م_ةD، وربا قالوا أ�م_هةD، قال: وال�م_هة

أ%صل قولم أ�مÒ. قال ابن بري: وأ�م_ه.ة� الش_باب, ك1ب\ر'ه وت1يه'ه'.
@أنه: ال4ن,يه': مثل الز_ف1ي، والن,ه' كالن,ح,. وأ%ن.ه. ي.أ}ن,ه'
أ%ن\هاv وأ�ن'وهاv: مثل أ%ن.ح ي.أ}ن,ح' إ,ذا ت.ز.ح_ر. من ث1ق%ل� ي.ج,د'ه،

.vن_ح�؛ وأ%نشد لرؤبة يصف فحل�والمع أ�ن_ةD مثل أ
ر.ع�اب.ةD ي'خ\ش1ي ن'فوس. ال�ن_ه1،
ب,ر.ج\س, ب.ه\باه1 ال%د1ير, الب.ه\ب.ه1

أ%ي ي.ر\ع.ب' النeفوس. الذين. ي.أ}ن,ه'ون%. ابن سيده: ال4ن,يه'
الز_ح\ر' عند السأ%لة. ورجل آنةD: حاس1د¬. ويقال: رجل ناف1س¬ ون.ف1يس¬ وآن,ه¬

vوحاسد بعن واحد، وهو من أ%ن.ه. ي.أ}ن,ه' وأ%ن.ح. ي.أ}ن,ح' أ%ن,يها



.vوأ%ن,يحا
@أوه: اله.ة�: ال%ص\ب.ة�. حكى اللحيان عن أ%ب خالد ف قول الناس

آه.ةD وماه.ةD: فاله.ة� ما ذكرناه، والاه.ة� ال�د.ر,يe. قال ابن سيده:
أ%لف آه.ة{ واو ل4ن العي واواv أ%كثر منها ياء.

وآو_ه\ وأ%و_ه' وآووه، بالد� وواوين,، وأ%و\ه1، بكسر الاء خفيفة،
وأ%و\ه. وآه1، كلها: كلمة معناه التحزeن. وأ%و\ه1 من فلن إ,ذا اشتد_

عليك ف%ق}د'ه، وأ%نشد الفراء ف أ%و\ه1:
فأ%و\ه1 ل1ذك}راها إ,ذا ما ذ%ك%رت'ها،

ومن ب'ع\د1 أ%ر\ض� بيننا وساء�
ويروى: فأ%و> ل1ذ1كراها، وهو مذكور ف موضعه، ويروى: فآه1 لذكراها؛ قال

ابن بري: ومثل هذا البيت:
فأ%و\ه1 على ز,يار.ة1 أ�م> ع.م\رو��

فكيف. مع الع1د.ا، ومع الو'شاة1؟
وقولم عند الشكاية: أ%و\ه1 من كذا، ساكنة الواو، إ,نا هو توجع، وربا

قلبوا الواو أ%لفاv فقالوا: آه1 من كذا وربا شد�دوا الواو وكسروها
وسكنوا الاء، قالوا: أ%و>ه\ من كذا، وربا حذفوا الاء مع التشديد فقالوا:

أ%و> من كذا، بل مد¼. وبعضهم يقول: آو_ه\، بالد� والتشديد وفتح
الواو ساكنة الاء، لتطويل الصوت بالشكاية. وقد ورد الديث بأ%و\ه1 ف حديث

أ%ب سعيد فقال النب، صلى ال عليه وسلم، عند ذلك: أ%و\ه1 ع.ي\ن'
الر>با. قال ابن ال4ثي: أ%و\ه1 كلمة يقولا الرجل عند الشكاية والتوجع، وهي
ساكنة الواو مكسورة الاء، قال: وبعضهم يفتح الواو مع التشديد، فيقول

أ%و_ه\. وف الديث: أ%و_ه\ لف1راخ, ممد{ من خليفة ي'س\ت.خ\ل%ف'. قال
الوهري: وربا أ%دخلوا فيه التاء فقالوا أ%و_تاه، يد� ول يد�. وقد

أ%و_ه. الرجل� تأ}ويهاv وت.أ%و_ه تأ%وeها إ,ذا قال أ%و_ه، والسم منه
اله.ة�، بالد، وأ%و_ه تأ}ويهاv. ومنه الدعاء على ال3نسان: آه.ةv له
وأ%و_ةv له، مشد_ده الواو، قال: وقولم آه.ةv وأ%م1يهةv هو التوجع.

ال4زهري: آه1 هو حكاية ال1ت.أ%ه>ه ف صوته، وقد يفعله ال3نسان شفقة وجزعاv؛
وأ%نشد:

آه1 من ت.ي_اك1 آه.ا
ت.ر.ك%ت\ قلب م'تاها



وقال ابن ال4نباري: آه1 من عذاب ال وآه{ من عذاب ال وأ%ه_ةv من
عذاب ال وأ%و_ه\ من عذاب ال، بالتشديد والقصر. ابن الظفر: أ%و_ه.

وأ%ه_ه. إ,ذا توجع الزين الكئيب فقال آه1 أ%و هاه\ عند التوجع، وأ%خرج
ن.ف%سه بذا الصوت ليتفر_ج عنه بعض ما به. قال ابن سيده: وقد تأ%و_ه.

آهاv وآه.ةv. وتكون هاه\ ف موضعه آه1 من التوجع؛ قال
ال�ث%قYب' الع.ب\د1ي:إ,ذا ما قمت' أ%ر\ح.ل�ها بليل�،

تأ%و_ه' آه.ة% الرجل, الزين,
قال ابن سيده: وعندي أ%نه وضع السم موضع الصدر أ%ي تأ%و_ه. تأ%وeه.

الرجل، قيل: ويروى ت.ه.و_ه' هاه.ة% الرجل الزين. قال: وبيان القطع
أ%حسن، ويروى أ%ه_ة% من قولم أ%ه_ أ%ي توجع؛ قال العجاج:

وإ,ن ت.ش.ك�ي\ت' أ%ذ%ى الق�ر'وح,،
بأ%ه_ة{ كأ%ه_ة1 ال%ج\ر'وح,

ورجل أ%و_اه¬: كثي ال�زن1، وقيل: هو الد_ع_اء� إ,ل الي، وقيل:
الفقيه، وقيل: الؤ\من، بلغة البشة، وقيل: الرحيم الرقيق. وف التنزيل

العزيز: إ,ن إ,براهيم لليم¬ أ%و_اه¬ م'ن,يب¬، وقيل: ال4و�اه' هنا
ال�ت.أ%و>ه' ش.ف%قاv وف%ر.قاv، وقيل: التضرع يقيناv أ%ي إ,يقاناv بال3جابة

ولزوماv للطاعة؛ هذا قول الزجاج، وقيل: ال4و_اه' ال�س.ب�ح'، وقيل: هو
الكثي الثناء. ويقال: ال4و_اه' الد_ع_اء�. وروي عن النب صلى ال
عليه وسلم، أ%نه قال: ال4و_اه' الد_ع_اء�. وقيل: الكثي البكاء. وف

الديث: اللهم اج\ع.لن م'خ\ب,تاv أ%و_اهاv م'ن,يباv؛ ال4و_اه':
ال�ت.أ%و>ه' ال�ت.ض.ر>ع. ال4زهري: أ%بو عمرو ظبية م.و\ؤ'وهة ومأ}ووهة،

وذلك أن الغزال إ,ذا نا من الكلب أ%و السهم وقف و.ق}ف%ةv، ث قال أ%و\ه1،
ث ع.دا.

@أهه: ال4ه_ة�: الت_ح.زeن�. وقد أ%ه_ أ%ه�اv وأ%ه_ةv. وف حديث
معاوية: أ%ه�اv أ%با ح.ف}ص؛ قال: هي كلمة تأ%سeف{، وانتصابا على إ,جرائها

م'ج\ر.ى الصادر كأ%نه قال أ%ت.أ%س_ف' تأ%سeفاv، قال: وأ%صل المزة
vواو، وترجم ابن ال4ثي واه. وقال ف الديث: من اب\ت'لي. ف%ص.ب ف%واها

واهاv قيل: معن هذه الكلمة التلهف، وقد توضع موضع ال3عجاب بالشيء، يقال:
واهاv له.

وقد ت.ر,د' بعن الت_و.جeع، وقيل: التوجع' يقال فيه آهاv، قال: ومنه



حديث أ%ب الدرداء ما أ%نكرت من زمانكم فيما غ%ي_رت'م\ من أ%عمالكم،
إ,ن ي.ك�ن\ خياv فواهاv واهاv، وإ,ن يكن ش.ر�اv فآهاv آهاv؛ قال: وال4لف

فيها غي مهموزة، قال: وإ,نا ذكرتا ف هذه الترجة للفظها.
@أيه: إ,يه1: كلمة� اس\ت1زادة واس\ت1ن\طاق�، وهي مبنية على الكسر، وقد

ت'ن.و_ن�. تقول للرجل إ,ذا اس\ت.ز.دته من حديث أ%و عمل: إ,يه1، بكسر
الاء. وف الديث: أ%نه أ%نشد شعر أ�مية بن أ%ب الص_ل}ت1 فقال عند كل بيت

إ,يه1؛ قال ابن السكيت: فإ,ن وصلت نو_نت فقلت إ,يه{ ح.د>ث}نا، وإ,ذا
قلت إ,يهاv بالنصب فإ,نا تأ}مره بالسكوت، قال الليث: ه1يه1 وه1يه.، بالكسر

والفتح، ف موضع إ,يه وإيه.. ابن سيده: وإ,يه1 كلمة زجر بعن ح.س\ب'ك.،
وتنو_ن فيقال إ,يهاv. وقال ثعلب: إ,يه{ ح.د>ث}؛ وأ%نشد لذي الرمة:

و.ق%ف}نا فقلنا: إ,يه1 عن أ�م> سال1م�
وما بال� ت.ك}ليم الديار, الب.لق1ع؟

أ%راد حد>ث}نا عن أ�م سال، فترك التنوين ف الوصل واكتفى بالوقف؛ قال
ال4صمعي: أ%خطأ% ذو الرمة إ,نا كلم العرب إ,يه{، وقال يعقوب: أ%راد

إ,يه{ فأ%جراه ف الوصل م'ج\راه ف الوقف، وذو الرمة أ%راد التنوين، وإ,نا
تركه للضرورة؛ قال ابن سيده: والصحيح أ%ن هذه ال4صوات إ,ذا عنيت با

العرفة ل تنو�ن، وإ,ذا عنيت با النكرة نونت، وإ,نا استزاد ذو الرمة هذا
الط�ل%ل حديثاv معروفاv، وقال بعض النحوين: إ,ذا نونت فقلت إ,يه{

فكأ%نك قلت استزادة، كأ%نك قلت هات1 حديثاv م_ا، ل4ن التنوين تنكي، وإ,ذا
قلت إ,يه فلم تنو�ن فكأ%نك قلت الستزادة، فصار التنوين علم التنكي وتركه

علم التعريف؛ واستعار ال%ذ}ل%م1يe هذا لل3بل فقال:
حت إ,ذا قالت\ له إ,يه{ إ,يه\

وإ,ن ل يكن لا نطق كأ%ن� لا صوتاv ينحو هذا النحو. قال ابن بري: قال
أ%بو بكر السراج ف كتابه ال�صول ف باب ضرورة الشاعر حي أ%نشد هذا
البيت: فقلنا إ,يه1 عن أ�م سال، قال: وهذا ل يعرف إ,ل منو�ناv ف شيء من

اللغات، يريد أ%نه ل يكون موصولv إ,ل منو�ناv، أ%بو زيد: تقول ف
ال4مر إ,يه{ اف}ع.ل}، وف النهي: إ,يهاv ع.ن>ي الن% وإ,يهاv ك�ف_. وف

حديث أ�ص.ي\ل� ال�ز.اع1ي> حي ق%د1م. عليه الدينة فقال له: كيف تركت.
مكة؟ فقال: تركتها وقد أ%ح\ج.ن. ث�م.ام'ها وأ%ع\ذ%ق. إ,ذ}خ1ر'ها وأ%م\ش.ر
س.ل%م'ها، فقال: إ,يهاv أ�ص.ي\ل� د.ع الق�لوب. ت.ق1رe أ%ي ك�ف_ واسكت.



ال4زهري: ل ي'ن.و>ن} ذو الرeم_ة1 ف قوله إ,يه{ ع.ن\ أ�م> سال،
قال: ل ينو�ن وقد وص.ل ل4نه نوى الوقف، قال: فإ,ذا أ%س\ك%ت_ه'

vع.ن_ا، فإ,ذا أ%غ}ر.ي\ت.ه' بالشيء قلت و.ي\ها vوكف%ف}ت.ه' قلت. إ,يها
vما أ%ط}يبه' وحكي أ%يضا vفإ,ذا تعجبت من ط1يب شيء قلت. واها ،�يا فلن

عن الليث: إ,يه1 وإ,يه{ ف الستزادة والس\تنطاق وإ,يه1 وإ,يهاv ف
الز_ج\ر، كقولك إ,يه1 ح.س\ب'ك. وإ,يهاv ح.س\ب'ك.؛ قال ابن ال4ثي: وقد ترد

النصوبة بعن التصديق والرضا بالشيء. ومنه حديث ابن الزبر لا قيل له
يا اب\ن. ذات1

الن>طاق%ي\ن, فقال: إ,يهاv وال3له1 أ%ي صد_ق}ت' ورضيت' بذلك، ويروى:
إ,يه1، بالكسر، أ%ي زدن من هذه ال%ن\ق%ب.ة1، وحكى اللحيان عن الكسائي:

إ,يه1 وه1يه1، على الب.د.ل,، أ%ي حد>ث}ن.ا، الوهري: إ,ذا أ%سكت_ه
وك%ف%ف}ت.ه' قلت. إ,يهاv ع.ن_ا؛ وأ%نشد ابن بري قول% حات الطائي:

@أب: ال3باء�، بالكسر: مصدر قولك أ%ب فلن يأ}ب، بالفتح فيهما مع
خلوه من ح'روف ال%ل}ق، وهو شاذ، أ%ي امتنع؛ أ%نشد ابن بري لبشر بن أ%ب

خازم:
ي.راه الناس' أ%خض.ر م1ن\ ب.عيد،�،

وت.م\نع'ه ال%رارة� وال3باء�
فهو آب� وأ%بÒ وأ%ب.يانD، بالتحريك؛ قال أ%بو الش>ر، جاهلي�:

وق%ب\لك ما هاب. الر>جال� ظ�لم.ت1ي،
وف%ق�أ}ت' ع.ي\ن. ال4ش\و.س, ال4ب.يان1

أ%ب الشيء4 ي.أ}باه إ,باءé وإ,باء4ةv: ك%ر,ه.ه. قال يعقوب: أ%ب ي.أ}ب
نادر، وقال سيبويه: شب_هوا ال4لف بالمزة ف ق%ر.أ% ي.ق}ر.أ�. وقال

مر_ة: أ%ب ي.أ}ب ضار.ع'وا به ح.س3ب ي.ح\س3ب'، فتحوا كما كسروا، قال:
وقالوا ي,ئ}ب، وهو شاذ من وجهي: أ%حدها أ%نه فع.ل ي.ف}ع.ل، وما كان على

ف%ع.ل ل يكس.ر أ%وله ف الضارع، فكسروا هذا ل4ن مضارعه م'شاك1ل لضارع
ف%ع1ل، فكما ك�س3ر. أ%و�ل مضارع ف%ع1ل ف جيع اللغات إ,ل� ف لغة أ%هل

الجاز كذلك كسروا ي.ف}ع.ل هنا، والوجه الثان من الشذوذ أ%نم تو�زوا
الكسر ف الياء من ي,ئ}ب.ى، ول ي'ك}س.ر البت_ة إ,ل ف نو ييج.ل،

واس\ت.جازوا هذا الشذوذ% ف ياء ي,ئ}ب ل4ن الشذوذ قد كثر ف هذه الكلمة.
قال ابن جن: وقد قالوا أ%ب ي.أ}ب؛ أ%نشد أ%بو زيد:



يا إ,ب,لي ما ذام'ه' ف%تأ}ب,ي.ه\،
ماء# ر.واء# ون.ص1يÒ ح.و\ل1ي.ه\

جاء به على وجه القياس كأ%تى يأ}ت. قال ابن بري: وقد ك�س3ر أ%ول
الضارع فقيل ت1يب؛ وأ%نشد:

ماء# ر.واء# ون.ص1يÒ ح.و\ل1ي.ه\،
هذا بأ%ف}واه1ك حت ت1يب,ي.ه\

قال الفراء: ل يئ} عن العرب ح.ر\ف على ف%ع.ل ي.ف}ع.ل، مفتوح العي ف
الاضي والغابر، إ,ل� وثانيه أ%و ثالثه أ%حد حروف ال%ل}ق غي أ%ب

يأ}ب، فإ,نه جاء نادراv، قال: وزاد أ%بو عمرو ر.ك%ن. ي.ر\ك%ن، وخالفه
الفراء فقال: إ,نا يقال ر.ك%ن ي.ر\ك�ن ور.ك1ن ي.ر\ك%ن. وقال أ%حد بن يي:
ل يسمع من العرب ف%ع.ل ي.ف}ع.ل م�ا لبس عينه ولم'ه من ح'روف ال%ل}ق

إ,ل أ%ب ي.أ}ب، وق%له ي.ق}له، وغ%شى ي.غ\شى، وش.جا ي.ش\جى، وزاد
الب�د: ج.ب ي.ج\ب، قال أ%بو منصور: وهذه ال4حرف أ%كثر العرب فيها، إ,ذا

ت.ن.غ_م، على ق%ل ي.ق}لي، وغ%ش1ي. ي.غ\شى، وش.جاه ي.ش\ج'وه، وش.جي.
ي.ش\جى، وج.با ي.ج\ب. ورجل أ%بÒ: ذو إ,باء� شديد إ,ذا كان متنعاv. ورجل

أ%ب.يانD: ذو إ,باء� شديد. ويقال: ت.أ%ب_ى عليه ت.أ%ب>ياv إ,ذا امتنع
عليه. ورجل أ%ب_اء إ,ذا أ%ب أ%ن ي'ضام.. ويقال: أ%خذه أ�باء# إ,ذا كان

ي.أ}ب الطعام فل ي.ش\تهيه. وف الديث كل©كم ف النة إ,ل م.ن\ أ%ب
وش.ر.د. أ%ي إ,ل� من ترك طاعة ال الت يستوجب با النة، ل4ن من ترك

eب إ,ل شيء ل يوجد بغيه فقد أ%باه'. وال3باء�: أ%شدeالتسب
المتناع. وف حديث أ%ب هريرة: ينزل الهدي فيبقى ف ال4رض أ%ربعي، فقيل:

أ%ربعي سنة؟ فقال: أ%ب.ي\ت.، فقيل: شهراv؟ فقال: أ%ب.ي\ت.، فقيل: يوماv؟
فقال: أ%ب.ي\ت. أ%ي أ%ب.ي\ت. أ%ن تعرفه فإ,نه غ%ي\ب ل ي.رد1 ال%ب'

بب.يانه، وإ,ن روي أ%ب.ي\ت' بالرفع فمعناه أ%ب.ي\ت' أ%ن أ%قول ف الب.ر ما ل
أ%سعه، وقد جاء عنه مثله ف حديث الع.د\وى والطYي.ر.ة1؛ وأ%ب فلن

الاء4 وآب.ي\ت'ه الاء4. قال ابن سيده: قال الفارسي أ%ب زيد من شرب الاء
:D؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ةvوآب.ي\ت'ه إ,باء4ة

،Dوب,ي.ت\ كل� ماء� فه\ي صاد1ية�ق%د\ أ
م.ه\ما ت'ص1ب\ أ�ف�قاv من بارق� ت.ش1م,

والب,ية�: الت ت.عاف' الاء، وهي أ%يضاv الت ل تريد الع.شاء. وف



ال%ث%ل: العاش1ية� ت'ه.ي>ج' البية أ%ي إ,ذا رأ%ت البية� ال3ب,ل%
الع.واشي ت.ب,ع.ت\ها ف%رع.ت\ معها. وماء# مأ}باةD: ت.أ}باه' ال3بل�. وأ%خذه'

أ�باء# من الط�عام أ%ي ك%راه1ية له، جاؤوا به على ف�عال ل4نه كالد_اء،
وال4د\واء م_ا يغل1ب عليها ف�عال، قال الوهري: يقال أ%خذه أ�باء#،
على ف�عال، إ,ذا جعل يأ}ب الطعام.. ورجلD آب� من قوم� آبي. وأ�باة{

وأ�ب,ي¼ وأ�ب_اء، ورجل أ%بÒ من قوم أ%ب,ي>ي.؛ قال ذو ال3ص\ب.ع,
الع.د\وان©:

إ,ن أ%بÒ، أ%بÒ ذو م'حاف%ظة{،
وابن' أ%ب¼، أ%ب¼ من أ%ب,ي>ي,

شب_ه نون المع بنون ال4صل ف%ج.ر_ها. وال4ب,ي_ة من ال3بل: الت
ض'ر,بت فلم ت.ل}ق%ح كأ%نا أ%ب.ت1 الل�قاح. وأ%ب.ي\ت. الل�ع\ن.: من

تي_ات ال�لوك ف الاهلية، كانت العرب ي'ح.ي>ي أ%حد'هم ال%ل1ك يقول
أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن.. وف حديث ابن ذي ي.ز.ن: قال له عبد' الط�لب لا د.خل

عليه أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن؛ هذه من ت.حايا اللوك ف الاهلية والدعاء لم،
معناه أ%ب.ي\ت. أ%ن تأ}ت من ال�مور ما ت'ل}ع.ن' عليه وت'ذ%مe بسببه.

وأ%ب,يت' من الطعام والل�ب.ن, إ,بÝ: ان\ت.هيت عنه من غي ش1ب.ع. ورجل
أ%ب.يانD: يأ}ب الطعام.، وقيل: هو الذي يأ}ب الد_ن,ي_ة، والمع

إ,ب\يان؛ عن كراع. وقال بعضهم: آب الاء� 
(* قوله «آب الاء إل قوله خاطر

با» كذا ف الصل وشرح القاموس). أ%ي امت.ن.ع فل تستطيع أ%ن تنز,ل فيه
إ,ل� بت.غ\رير، وإ,ن ن.زل ف الر_ك1ي_ة مات1ح¬ فأ%س1ن. فقد غ%ر_ر

بنفسه أ%ي خاط%ر. با.
وأ�وب. الف%ص1يل� ي'وب إ,يباءé، وهو ف%ص1يلD م'وبÝ إ,ذا س.ن,ق.

لمتلئه. وأ�وب. الف%ص1يل� عن لب أ�مه أ%ي ات_خ.م عنه ل ي.ر\ض.عها.
وأ%ب. الف%ص1يل أ%بÝ وأ�ب.: س.ن,ق. من الل�ب.ن وأ%خذه أ�باء#. أ%بو عمرو:

ال4بe الفاس من ال3بل 
(* قوله «الب النفاس من البل» هكذا ف الصل
بذه الصورة)، وال4بe ال�م\ت.ن,عة� من الع.ل%ف لس.ن.قها،

وال�م\ت.ن,عة من الف%حل لقل�ة ه.د.م1ها.
وال�باء�: داء# يأ}خذ الع.ن\ز. والض_أ}ن% ف رؤوسها من أ%ن تش'م_



أ%بوال الاع1ز.ة1 ال%ب.لي_ة، وهي ال4ر\و.ى، أ%و ت.ش\ر.ب.ها أ%و ت.طأ%ها
ف%تر,م. ر'ؤوسها ويأ}خ'ذ%ها من ذلك ص'داع ول ي.كاد ي.ب\رأ�. قال أ%بو

حنيفة: ال�باء� ع.ر.ض ي.ع\ر,ض للع'ش\ب من أ%بوال ال4ر\و.ى، فإ,3ذا ر.ع.ته
ال%ع.ز خاص_ة ق%ت.ل%ها، وكذلك إ,ن بالت\ ف الاء فشر,بت\ منه ال%عز

هل%كت. قال أ%بو زيد: يقال أ%ب. الت_ي\س' وهو ي.أ}ب.ى أ%بÝ، م.ن\قوص،
وت.ي\س آب.ى ب.ي�ن ال4ب.ى إ,ذا ش.م_ ب.و\ل% ال4ر\و.ى فمرض منه. وعنز

أ%ب\واء� ف ت'يوس أ�ب\و� وأ%ع\ن'ز� أ�ب\و�: وذلك أ%ن ي.ش'م_ الت_ي\س من
ال1ع\زى ال4هلي_ة ب.و\ل% ال�ر\و,ي_ة ف م.واطنها فيأ}خذه من ذلك

داء ف رأ}سه ون'ف�اخ ف%ي.ر,م ر.أ}سه ويقت'له الد_اء، فل يكاد ي'ق}د.ر
على أ%كل لمه من م.رارته، ورب_ما إ,يب.ت1 الضأ}ن� من ذلك، غي أ%نه
ق%ل�ما يكون ذلك ف الضأ}ن؛ وقال ابن أ%ح\مر لراعي غنم له أ%صابا

ال�باء:فقلت' ل1ك%ن_از�: ت.د.ك�ل} فإ,نه
أ�بÝ، ل أ%ظنe الضأ}ن% منه ن.واج,يا

ف%ما ل%ك1 من أ%ر\و.ى ت.عاد.ي\ت1 ب,الع.م.4ى،
ولق%ي\ت1 ك%ل�باv م'ط1ل¾ ورام1يا

ل أ%ظنe الضأ}ن منه ن.واج,يا أ%ي من شد_ته، وذلك أ%ن الض_أ}ن ل
يضرeها ال�باء أ%ن ي.ق}ت'ل%ها. تيس أ%ب� وآب.ى وع.ن\ز¬ أ%ب,يةD وأ%ب\واء،

وقد أ%ب,ي. أ%بÝ. أ%بو زياد الكلب وال4حر: قد أ%خذ الغنم ال�ب.ى،
مقصور، وهو أ%ن تشر.ب أ%بوال ال4ر\و.ى فيصيبها منه داء؛ قال أ%بو منصور:

قوله تشر.ب أ%بوال ال4ر\و.ى خطأ، إ,نا هو ت.ش'م� كما قلنا، قال: وكذلك
سعت العرب. أ%بو اليثم: إ,ذا ش.م_ت الاع1زة السeه\ل1ي_ة ب.و\ل%
الاع1زة ال%ب.ل1ي_ة، وهي ال�ر\و,ي_ة، أ%خذها الصeداع فل تكاد

ت.ب\رأ�، فيقال: قد أ%ب,ي.ت\ ت.أ}ب.ى أ%بÝ. وفصيلD م'وبÝ: وهو الذي ي.س\ن.ق
حت ل ي.ر\ض.ع، والد_ق%ى الب.ش.م' من كثرة الر_ض\ع 

(* هكذا بياض ف
الصل بقدار كلمة) . . . أ�خ1ذ% البعي' أ%خ.ذاv وهو كهيئة ال�نون، وكذلك

الشاة� ت.أ}خ.ذ� أ%خ.ذاv. وال4ب.ى: من قولك أ%خذه أ�بÝ إ,ذا أ%ب,ي. أ%ن
يأ}كل الطعام، كذلك ل ي.شتهي الع.ل%ف ول ي.ت.ناول�ه.

وال4باء4ة�: الب.ردي_ة، وقيل: ال4ج.م.ة، وقيل: هي من ال%ل}فاء
خاص_ة. قال ابن جن: كان أ%بو بكر يشتقe ال4باء4ة% من أ%ب.ي\ت، وذلك أ%ن



ال4جة ت.م\ت.نع وت.أ}ب.ى على سال1كها، فأ%ص\ل�ها عنده أ%باي.ةD، ث عمل
،vوص.لءة vفيها ما ع'م1ل ف ع.باي.4ة وصلي.ة{ وع.ظاية{ حت ص1ر\ن ع.باءة

ف قول من هز، ومن ل يهمز أ%خرجهن_ على أ�صولن_، وهو القياس القوي.
قال أ%بو السن: وكما قيل لا أ%ج.م.ة من قولم أ%ج,م الطعام. ك%ر,ه.ه.

وال4باء�، بالفتح والد�: الق%ص.ب، ويقال: هو أ%ج.مة� ال%ل}فاء3
والق%ص.ب خاص_ة؛ قال كعب بن مالك ال4نصاري� يوم حفر ال%ن\د.ق:

م.ن\ س.ر_ه ض.ر\ب¬ ي'ر.ع\ب,ل� بعض'ه
بعضاv، ك%م.ع\م.ع.ة1 ال4باء3 ال�ح\ر.ق,،

ف%ل}يأ}ت1 مأ}س.دةv ت'س.نe س'يوف�ها،
بي ال%ذاد1، وبي ج.ز\ع, ال%ن\د.ق,3

(* قوله «تسن» كذا ف الصل، والذي ف معجم ياقوت: تسل).
واحدته أ%باءةD. وال4باءة�: الق1ط}عة من الق%صب. وق%ل1يب¬ ل ي'ؤ\ب.ى؛

عن ابن ال4عراب، أ%ي ل ي'ن\ز.ح، ول يقال ي'وب. ابن السكيت: يقال
فلنD ب.ح\ر ل ي'ؤ\ب.ى، وكذلك ك%ل# ل ي'ؤ\ب.ى أ%ي ل ين\ق%ط1ع من كثرته؛
وقال اللحيان: ماء# م'ؤ\ب� قليل، وحكي: عندنا ماء ما ي'ؤ\ب.ى أ%ي ما
ي.ق1ل©. وقال مر_ة: ماء م'ؤ\ب�، ول يفس>ره؛ قال ابن سيده: فل أ%د\ر,ي

أ%ع.ن.ى به القليل أ%م هو م'ف}ع.لD من قولك أ%ب.ي\ت' الاء. التهذيب: ابن
ال4عراب يقال للماء إ,ذا انقطع ماء م'ؤ\بÝ، ويقال: عنده د.راه1م' ل

ت'ؤ\ب.ى أ%ي ل ت.ن\ق%طع. أ%بو عمرو: آب.ى أ%ي ن.ق%ص؛ رواه عن الفض_ل؛
وأ%نشد:

وما ج'ن>ب.ت\ خ.ي\ل1ي، ولك1ن\ وز.ع\ت'ها،
ت'س.ر� با يوماv فآب.ى ق%تال�ها

قال: ن.ق%ص، ورواه أ%بو نصر عن ال4صمعي: فأ%ب_ى ق%تال�ها.
وال4ب': أ%صله أ%ب.و¬، بالتحريك، ل4ن جعه آباء# مثل ق%فاv وأ%قفاء،

ور.حىÝ وأ%ر\حاء، فالذاهب منه واو¬ ل4نك تقول ف التثنية أ%ب.وان1، وبعض
العرب يقول أ%بان1 على الن_ق}ص، وف ال3ضافة أ%ب.ي\ك.، وإ,ذا جعت
بالواو والنون قلت أ%ب'ون%، وكذلك أ%خ'ون% وح.م'ون وه.ن'ون%؛ قال

الشاعر:فلما ت.ع.ر_ف}ن. أ%ص\وات.نا،
ب.ك%ي\ن وف%د_ي\ن.نا بال4ب,ينا

قال: وعلى هذا قرأ% بعضهم: إل%ه أ%بيك. إ,براهيم. وإ,سعيل% وإ,سح.ق؛



يريد' جع أ%ب� أ%ي أ%ب,ين.ك.، فحذف النون لل3ضافة؛ قال ابن بري: شاهد
قولم أ%بان1 ف تثنية أ%ب� قول ت'ك}ت.م. بنت الغ.و\ث1:

باع.د.ن عن ش.ت\م1ك�م\ أ%بان1،
عن ك�لY ما ع.ي\ب� م'ه.ذ�بان1

وقال آخر:
فل1م\ أ%ذ}م'م\ك. ف%ا ح.م1ر� ل4ن
ر.أ%يت' أ%ب.ي\ك. ل} ي.ز,نا ز,بال

وقالت الش_ن\باء� بنت زيد بن ع'مارة%:
ن,يط% ب,ح1ق}و.ي\ ماج,د1 ال4ب.ي\ن,،

من م.ع\ش.ر� ص1يغ'وا من الل©ج.ي\ن,
وقال الف%ر.ز\دق:

يا خ.ل1يل%ي_ اس\ق1يان
أ%ر\ب.عاv بعد اث}ن.ت.ي\ن,

م1ن\ ش.راب�، ك%د.م ال%و
ف1 ي'ح1رe الك�ل}ي.ت.ي\ن,

واص\ر,فا الكأ}س. عن الا
ه1ل,، ي.ح\ي بن, ح'ض.ي\ن,
،vوق الي.و\م. كأ}سا�ل ي.ذ

أ%و ي'ف%د_ى بال4ب.ي\ن,
قال: وشاهد قولم أ%ب'ون% ف المع قول ناه1ض� الكلب�:

أ%غ%ر� ي'ف%ر>ج الظ�ل}ماء ع.ن\ه'،
ي'ف%د_ى بال4ع'م> وبال4ب,ين.ا

ومثله قول الخر:
ك%ر,ي طابت1 ال4ع\راق' منه،

ي'ف%د_ى بال4ع'م> وبال4ب,ين.ا
وقال غ%ي\لن� بن س.ل%م.ة% الث�ق%في�:
vي.د.ع\ن. ن,ساءكم ف الدار, ن'وحا

ي'ن.د>م\ن. الب'عول%ة% وال4ب,ينا
وقال آخر:

،vوا ج.م1يعا�أ%ب'ون% ثلثةD ه.ل%ك



فل ت.س\أ%م\ د'م'وع'ك. أ%ن ت'راقا
وال4ب.وان1: ال4ب' وال�مe. ابن سيده: ال4ب' الوالد، والمع أ%ب'ون%

وآباء# وأ�ب'وÒ وأ�ب'و_ةD؛ عن اللحيان؛ وأ%نشد للق%نانY يدح
الكسائي:

أ%ب الذ�مe أ%خ\لق. الك1سائي>، وان\ت.مى
له الذYر\وة الع'ل}يا ال�ب'وe الس_واب,ق'

وال4با: لغة ف ال4ب,، و'فYر.ت\ ح'روف�ه ول تذ%ف لم'ه كما حذفت ف
vكما تقول: هذا ق%فا ،vومررت بأ%با vورأ%يت أ%با vال4ب. يقال: هذا أ%با

ورأ%يت ق%فاv ومررت بق%فاv، وروي عن ممد بن السن عن أ%حد ابن يي
قال: يقال هذا أ%بوك وهذا أ%باك وهذا أ%ب'ك.؛ قال الشاعر:

vس1و.ى أ%ب,ك. ال4د\ن، وأ%ن� مم_دا
ع.ل كل� عال�، يا ابن. ع.م> مم_د1

ف%م.ن\ قال هذا أ%ب'وك أ%و أ%باك. فتثنيت'ه أ%ب.وان، وم.ن\ قال هذا
أ%ب'ك. فتثنيته أ%بان1 على اللفظ، وأ%ب.وان على ال4صل. ويقال: ه'ما أ%بواه

ل4بيه وأ�م>ه، وجائز ف الشعر: ه'ما أ%باه'، وكذلك رأ%يت أ%ب.ي\ه1،
واللغة العالية رأ%يت أ%ب.و.يه. قال: ويوز أ%ن يمع ال4ب' بالنeون1 فيقال:
هؤلء أ%ب'ون.ك�م\ أ%ي آباؤكم، وهم ال4ب'ون%. قال أ%بو منصور: والكلم

الي>د ف جع ال4ب, هؤلء الباء�، بالد. ومن العرب م.ن يقول:
أ�ب'و_ت'نا أ%كرم الباء، يمعون ال4ب على ف�عولة{ كما يقولون هؤلء

ع'م'وم.ت'نا وخ'ؤول%ت'نا؛ قال الشاعر فيمن جع ال4ب. أ%ب,ي:
أ%ق}ب.ل% ي.ه\وي م1ن\ د'و.ي\ن الطYر\بال}،

وه\و. ي'ف%د_ى بال4ب,ي. والال}
وف حديث ال4عراب الذي جاء ي.سأ%ل عن شرائع ال3س\لم: فقال له النب،

صلى ال عليه وسلم: أ%ف}ل%ح وأ%بيه إ,ن صد.ق؛ قال ابن ال4ثي: هذه
كلمة جارية على أ%ل}س'ن العرب تستعملها كثياv ف خ1طابا وت'ريد با
التأ}كيد، وقد نى النبe، صلى ال عليه وسلم، أ%ن يل1ف الرجل� بأ%بيه1

فيحتمل أ%ن يكون هذا القول� قبل النهي، ويتمل أ%ن يكون ج.رى منه على عادة
الكلم الاري على ال4ل}س'ن، ول يقصد به الق%س.م كاليمي العفو> عنها

من ق%بيل الل�غ\و,، أ%و أ%راد به توكيد. الكلم ل اليمي، فإ,ن هذه
اللفظة ت.جري ف كلم العرب على ض.ر\ب.ي\ن: التعظيم وهو الراد بالق%س.م



النه,ي> عنه، والتوكيد كقول الشاعر:
ل%ع.م\ر' أ%ب الواش1ي.، ل ع.م\ر' غيه1م\،

لقد ك%ل�ف%ت\ن خ'ط�ةv ل أ�ريد'ها
فهذا ت.و\كيد ل ق%س.م ل4نه ل ي.ق}ص1د أ%ن ي.ح\ل1ف بأ%ب الواشي، وهو

ف كلمهم كثي؛ وقوله أ%نشده أ%بو علي عن أ%ب السن:
:vاب\ن.ت ل�ا ر.أ%ت\ن شاحبا �ت.ق�ول
كأ%ن_ك ف1ينا يا أ%بات. غ%ر,يب'

vالباء، وس.م_ى ال� عز وجل الع.م_ أ%با �قال ابن جن: فهذا تأ}نيث
ف قوله: قال�وا ن.ع\ب'د إ,ل%هك وإ,ل%ه آبائ1ك إ,براهيم. وإ,س\م.ع1يل

و.إ,س\ح.ق. وأ%ب.و\ت. وأ%ب.ي\ت: ص1ر\ت أ%باv. وأ%ب.و\ت'ه إ,باو.ةv: ص1ر\ت'
له أ%باv؛ قال ب.خ\د.ج:

اط}ل�ب أ%با ن.خ\ل%ة م.ن\ يأ}ب'وكا،
فقد س.أ%لنا ع.ن\ك. م.ن\ ي.ع\ز'وكا

إل أ%ب�، فكل©هم ي.ن\ف1يكا
.vالتهذيب: ابن السكيت أ%ب.و\ت' الرج'ل أ%أ}ب'وه إ,ذا كنت. له أ%با

ويقال: ما له أ%ب¬ يأ}ب'وه أ%ي ي.غ\ذوه وي'ر.ب>يه، والن>س\بة� إ,ليه
أ%ب.وي�. أ%بو عبيد: ت.أ%ب_ي\ت أ%باv أ%ي اتذ}ت' أ%باv وت.أ%م_ي\ت أ�م_ة

وت.ع.م_م\ت ع.م�اv. ابن ال4عراب: فلن يأ}بوك أ%ي يكون لك أ%باv؛ وأ%نشد
لشريك بن ح.ي_ان الع.ن\ب.ري ي.ه\جو أ%با ن'خ.يلة:

يا أ%يeه.ذا الد_عي شريكا،
ب.ي>ن\ ل%نا وح.لY عن أ%ب,يكا

إ,ذا ان\ت.فى أ%و ش.ك� ح.ز\نD ف1يكا،
و.ق%د\ س.أ%ل}نا عنك م.ن\ ي.ع\ز'وكا

إ,ل أ%ب�، فكل©هم ي.ن\ف1يكا،
فاط}ل�ب أ%با ن.خ\لة م.ن\ ي.أ}ب'وكا،

واد_ع, ف ف%ص1يل%ة{ ت'ؤ\و,يكا
قال ابن بري: وعلى هذا ينبغي أ%ن ي'ح\م.ل بيت الشريف الرضي:

ت'ز\هى ع.لى م.ل1ك الن>سا
ء3، فل%ي\ت. ش1ع\ري م.ن\ أ%باها؟

أ%ي م.ن كان أ%باها. قال: ويوز أ%ن يريد أ%ب.و.ي\ها ف%بناه على ل�غ.ة



م.ن\ يقول أ%بان1 وأ%ب'ون%. الليث: يقال ف�لن ي.أ}ب'و هذا الي.ت1يم.
إ,باوةv أ%ي ي.غ\ذ�وه كما ي.غ\ذ�و الوالد' ول%ده. وب.ي\ن وبي فلن

أ�ب'و_ة، وال�ب'و_ة أ%يضاv: الباء� مثل الع'مومة1 وال�ؤولة1؛ وكان ال4صمعي
يروي ق1يل% أ%ب ذؤيب:

،vح.ي¼ أ%ن\ش.ر.ت\ أ%ح.دا �لو كان% م1د\ح.ة
أ%ح\يا أ�ب'و�ت.ك. الشeم_ ال4ماديح'

وغيه ي.ر\ويه:
أ%ح\يا أ%باك�ن_ يا ليلى ال4ماديح'

قال ابن بري: ومثله قول لبيد:
vب'و_ة�وأ%ن\ب'ش' م1ن تت1 الق�ب'ور, أ

ك1راماv، ه'م' ش.دeوا ع.لي_ الت_مائما
قال وقال الك�م.يت:
ن'ع.لYم'ه'م\ با ما ع.ل�م.ت\نا

أ�ب'و_ت'نا ج.واري، أ%و\ ص'ف�ونا
(* قوله «جواري أو صفونا» هكذا ف الصل هنا باليم، وف مادة صفن

بالاء).
وت.أ%ب_اه: ات_خ.ذه أ%باv، والسم ال�ب'و_ة؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:

أ%ي'وع1د'ن الج_اج، وال%ز\ن� بين.نا،
وق%ب\ل%ك ل ي.س\ط1ع\ ل1ي. الق%ت\ل% م'ص\ع.ب'

،vل أ%رى ل%ك. طاع.ة ،vت.ه.د_د\ ر'و.ي\دا
ول أ%نت م_ا ساء و.ج\ه.ك م'ع\ت.ب'

فإ,ن_ك�م' وال�ل}ك، يا أ%ه\ل% أ%ي\ل%ة{،
ل%كال�تأ%ب>ي، وه\و ليس له أ%ب'

وما كنت. أ%باv ولقد أ%ب.و\ت. أ�ب'و_ةv، وقيل: ما كنت. أ%باv ولقد
أ%ب.ي\ت.، وما كنت1 أ�م�اv ولقد أ%م1م\ت أ�م'ومةv، وما كنت. أ%خاv ولقد

أ%خ.ي\ت. ولقد أ%خ.و\ت.، وما كنت1 أ�م_ةv ولقد أ%م.و\ت1. ويقال: اس\ت.ئ1ب_
vم�ا�أ%ب�اv واس\تأ}ب,ب\ أ%ب�اv وت.أ%ب_ أ%ب�اv واس\ت.ئ1م_ أ

�واس\تأ}م1م\ أ�م�اv وتأ%م_م\ أ�م�اv. قال أ%بو منصور: وإ,نا شد>د ال4ب' والفعل
منه، وهو ف ال4صل غي' مشد_د، ل4ن ال4ب. أ%صله أ%ب.و¬، فزادوا بدل

الواو باءé كما قالوا ق1نÒ للعبد، وأ%صله ق1ن\ي¬، ومن العرب من قال



للي.د1 ي.د�، فشد_د الدال ل4ن أ%صله ي.د\ي¬. وف حديث أ�م عطية: كانت إ,ذا
ذك%ر.ت\ رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قالت ب,أ%باه'؛ قال ابن ال4ثي:

أ%صله بأ%ب هو. يقال: ب.أ}ب.أ}ت' الص_ب_ إ,ذا قلت. له بأ%ب أ%نت
وأ�م>ي، فلما سكنت الياء قلبت أ%لفاv كما قيل ف يا و.ي\لت يا ويلتا،

وفيها ثلث لغات: بمزة مفتوحة بي الباءين، وبقلب المزة ياء مفتوحة،
وبإ,بدال الياء ال4خية أ%لفاv، وهي هذه والباء ال�ول ف بأ%ب أ%نت

وأ�م>ي متعلقة بحذوف، قيل: هو اسم فيكون ما بعده مرفوعاv تقديره أ%نت
م.ف}د1يÒ بأ%ب وأ�م>ي، وقيل: هو فعل وما بعده منصوب أ%ي ف%د.ي\ت'ك بأ%ب

وأ�م>ي، وحذف هذا القد_ر تفيفاv لكثرة الستعمال وع1ل}م ال�خاطب به.
الوهري: وقولم يا أ%ب.ة1 افعل}، يعلون علمة% التأ}نيث ع1و.ضاv من ياء

ال3ضافة، كقولم ف ال�م> يا أ�م_ة1، وتق1ف عليها بالاء إ,ل ف
القرآن العزيز فإ,نك تقف عليها بالتاء 

(* قوله «تقف عليها بالتاء» عبارة
الطيب: وأما الوقف فوقف ابن كثي وابن عامر بالاء والباقون بالتاء).

ات>باعاv للكتاب، وقد يقف بعض' العرب على هاء التأ}نيث بالتاء فيقولون: يا
ط%ل}ح.ت\، وإ,نا ل تس\ق�ط التاء ف الوص\ل من ال4ب، يعن ف قوله يا

أ%ب.ة1 اف}ع.ل، وس.ق%طت\ من ال�م> إ,ذا قلت. يا أ�م_ أ%ق}ب,لي، ل4ن ال4ب.
vخ1ل� به، فصارت الاء� لزمة�ل�ا كان على حرفي كان كأ%نه قد أ

وصارت الياء� كأ%نا بعدها. قال ابن بري: أ�م� م'ناد.ى م'ر.خ_م، حذفت منه
التاء، قال: وليس ف كلم العرب مضاف ر'خ>م ف الن>داء غي أ�م�، كما

أ%نه ل ي'ر.خ_م نكرة غي صاح1ب ف قولم يا صاح,، وقالوا ف النداء يا
أ%بة1، ول%ز,موا ال%ذ}ف والع1و.ض، قال سيبويه: وسأ%لت الليل%، رحه ال،

عن قولم يا أ%بة% ويا أ%ب.ة1 ل تفع.ل ويا أ%ب.تاه ويا أ�م_تاه، فزعم
أ%ن هذه الاء مثل� الاء ف ع.م_ة وخالة{، قال: ويدل©ك على أ%ن الاء
بنزلة الاء ف ع.م_ة وخالة{ أ%نك تقول ف الو.ق}ف يا أ%ب.ه\، كما تقول
يا خال%ه\، وتقول يا أ%بتاه\ كما تقول يا خال%تاه\، قال: وإنا يلزمون

هذه الاء ف الن>داء إ,ذا أ%ض.ف}ت إ,ل نفس3ك خاص_ة، كأ%نم جعلوها
عو.ضاv من حذف الياء، قال: وأ%رادوا أ%ن ل ي'خ1ل©وا بالسم حي اجتمع فيه

vحذف الن>داء، وأ%نم ل ي.كادون يقولون يا أ%باه'، وصار هذا م'ح\ت.مل
عندهم ل1م.ا دخ.ل الن>داء4 من الذف والتغيي,، فأ%رادوا أ%ن ي'ع.و>ضوا



هذين الرفي كما يقولون أ%ي\ن'ق، ل�ا حذفوا العي جعلوا الياء
ع1و.ضاv، فلما أ%لقوا الاء صي_روها بنزلة الاء الت تلز.م السم ف كل

موضع، واختص النداء بذلك لكثرته ف كلمهم كما اختص_ بيا أ%يeها الرجل.
وذهب أ%بو عثمان الازن ف قراءة من قرأ% يا أ%ب.ة%، بفتح التاء، إ,ل أ%نه

أ%راد يا أ%ب.تاه' فحذف ال4لف؛ وقوله أ%نشده يعقوب:
تقول� اب\ن.ت ل�ا رأ%ت\ و.ش\ك. ر,ح\ل%ت:

كأ%نك ف1ينا، يا أ%بات.، غ%ريب'
أ%راد: يا أ%ب.تاه'، فقد_م ال4لف وأ%خ_ر التاء، وهو تأ}نيث ال4با،

ذكره ابن سيده والوهري؛ وقال ابن بري: الصحيح أ%نه رد_ لم. الكلمة
إ,ليها لضرورة الشعر كما رد_ الخر لم. د.م� ف قوله:

فإ,ذا هي ب,ع1ظام� ود.م.ا
وكما رد_ الخر إ,ل ي.د{ لم.ها ف نو قوله:

إ,ل� ذ1راع. الب.ك}ر, أ%و كف_ الي.د.ا
وقوله أ%نشده ثعلب:

فقام. أ%بو ض.ي\ف{ ك%ر,ي¬، كأ%نه،
وقد ج.د_ من ح'س\ن, الف�كاهة، ماز,ح'

فسره فقال: إ,نا قال أ%بو ض.ي\ف ل4نه ي.ق}ر,ي الض>يفان؛ وقال
الع'ج.ي الس_ل�ول:

ت.ر.ك}نا أ%با ال4ض\ياف ف ليلة الص_با
ب.ر\و�، وم.ر\د.ى كل خ.ص\م� ي'جاد1ل�ه\

وقد يقلبون الياء أ%ل1فاv؛ قالت د'ر\ن.ى بنت س.ي_ار بن ض.ب\رة ت.ر\ثي
أ%خ.و.ي\ها، ويقال هو لع.م\رة ال�ث%ي\م1ي_ة:
ه'ما أ%خ.وا ف ال%ر\ب م.ن\ ل أ%خا ل%ه'،

إ,ذا خاف. يوماv ن.ب\و.ةv فد.عاه'ما
وقد زعموا أ%ن>ي ج.ز,ع\ت عليهما؛
وهل ج.ز.ع¬ إ,ن قلت' واب,أ%با ه'ما؟

تريد: وابأ%ب ه'ما. قال ابن بري: ويروى و.اب,ي.باه'ما، على إ,بدال
المزة ياء لنكسار ما قبلها، وموضع الار والرور رفع على خبها؛ قال

ويدل©ك على ذلك قول الخر:
يا بأ%ب أ%نت. ويا فوق الب,ي.ب\



قال أ%بو علي�: الياء ف ب,ي.ب م'ب\د.لة من ه.مزة بدلv لزماv، قال:
وحكى أ%بو زيد ب.ي_ب\ت الرجل% إ,ذا قلت له ب,أ%ب، فهذا من الب,ي.ب,، قال:
وأ%نشده ابن السكيت يا ب,ي.با؛ قال: وهو الصحيح ليوافق لفظ�ه لفظ%

الب,ي.ب, ل4نه مشتق منه، قال: ورواه أ%بو العلء فيما حكاه عنه الت>ب\ر,يزي:
ويا فوق الب,ئ%ب\، بالمز، قال: وهو مرك�ب من قولم بأ%ب، فأ%بقى

المزة لذلك؛ قال ابن بري: فينبغي على قول من قال الب,ي.ب أ%ن يقول يا
ب,ي.با، بالياء غي مهموز، وهذا البيت أ%نشده الاحظ مع أ%بيات ف كتاب البيان

والت_ب\يي لدم مول ب.ل}ع.ن\ب.ر يقوله لبن� له؛ وهي:
يا ب,أ%ب أ%نت.، ويا ف%وق الب,ي.ب\،

يا بأ%ب خ'ص\ياك من خ'صىÝ وز'ب\
أ%نت ال�ح.بe، وكذا ف1ع\ل ال�ح1ب\،

ج.ن_ب.ك. ال� م.عار,يض. الو.ص.ب\
حت ت'ف1يد. وت'داو,ي ذا ال%ر.ب\،
وذا ال�نون1 من س'عال� وك%ل%ب\

بال%د\ب حت ي.س\ت.ق1يم. ف ال%د.ب\،
وت.ح\م1ل% الشاع1ر. ف اليوم الع.ص1ب\

على ن.هابي. ك%ثيات1 الت_ع.ب\،
وإ,ن أ%راد ج.د1لv ص.ع\ب¬ أ%ر,ب\

.�ال4ر,ب': العاق1ل
خ'صومةv ت.ن\ق�ب' أ%وساط% الرeك%ب\

ل4نم كانوا إ,ذا تاص.موا ج.ث%و\ا على الرeك%ب,.
أ%ط}ل%ع\ت.ه من ر.ت.ب� إ,ل ر.ت.ب\،

حت ترى ال4بصار أ%مثال الشeه'ب\
ي.رمي با أ%ش\و.س' م1لحاح¬ ك1ل1ب\،
م'ج.ر�ب الش�ك9ات م.ي\م'ونD م1ذ%ب\

وقال الفراء ف قوله:
يا بأ%ب أ%نت. ويا فوق الب,ي.ب\

قال: جعلوا الكلمتي كالواحدة لكثرتا ف الكلم، وقال: يا أ%بة1 ويا
أ%بة% لغتان، ف%من نص.ب أ%راد النeد\بة فحذف. وحكى اللحيان عن الكسائي:

ما ي'د\رى له م.ن أ%ب¬ وما أ%ب¬ أ%ي ل ي'د\رى م.ن أ%بوه وما أ%بوه.



وقالوا: لب. لك يريدون ل أ%ب. لك، فحذفوا المزة البت_ة، ونظيه قولم:
و.ي\ل�م>ه، يريدون و.ي\ل% أ�م>ه. وقالوا: ل أ%با ل%ك؛ قال أ%بو علي: فيه

تقديران متلفان لعنيي متلفي، وذلك أ%ن ثبات ال4لف ف أ%با من ل
أ%با ل%ك دليل ال3ضافة، فهذا وجه، ووجه آخر أ%ن ثبات اللم وعم.ل ل ف

هذا السم يوجب التنكي والف%ص\ل%، فث%بات ال4لف دليل� ال3ضافة والتعريف،
ووجود' اللم, دليل� الف%ص\ل والتنكي، وهذان كما ت.راها م'ت.داف1عان،

والفر\ق بينهما أ%ن قولم ل أ%با ل%ك كلم ج.رى م.ج\رى الثل، وذلك أ%نك
إ,ذا قلت هذا فإ,نك ل ت.ن\في ف القيقة أ%باه'، وإ,نا ت'خ\ر,ج'ه

م'خ\ر.ج الدeعاء عليه أ%ي أ%نت عندي من يستحقe أ%ن ي'د\عى عليه بفقد
أ%بيه؛ وأ%نشد توكيداv لا أ%راد من هذا العن قوله:

ويترك أ�خرى ف%ر\د.ةv ل أ%خا ل%ها
ول يقل ل أ�خ\ت. لا، ولكن ل�ا جرى هذا الكلم على أ%فواه1هم ل

أ%با ل%ك ول أ%خا ل%ك قيل مع الؤنث على حد ما يكون عليه مع الذكر، فجرى
هذا نواv من قولم لكل أ%حد من ذكر وأ�نثى أ%و اثني أ%و جاعة:

الص_ي\ف. ض.ي_ع\ت1 الل�ب، على التأ}نيث ل4نه كذا جرى أ%و_ل%ه، وإ,ذا كان
ال4مر كذلك علم أ%ن قولم ل أ%با ل%ك إ,نا فيه ت.فادي ظاه1ره من اجتماع
ص'ور.ت الف%ص\ل, والو.ص\ل, والتعريف والتنكي لفظاv ل معن، ويؤكد عندك
خروج هذا الكلم مرج الثل كثرت'ه ف الشعر وأ%نه يقال لن له أ%ب ولن

ل أ%ب. له، ل4نه إ,ذا كان ل أ%ب. له ل ي'ز\ أ%ن ي'د\عى عليه با هو
فيه ل م.حالة، أ%ل ترى أ%نك ل تقول للفقي أ%ف}ق%ر.ه ال؟ فكما ل

تقول لن ل أ%ب. له أ%فقدك ال أ%باك كذلك تعلم أ%ن قولم لن ل أ%ب.
له ل أ%با ل%ك ل حقيقة لعناه م'طاب,قة للفظه، وإ,نا هي خارجة م.خ\ر.ج

الثل على ما فسره أ%بو علي؛ قال عنترة:
فاق}ن.ي\ ح.ياء4ك، ل أ%با ل%ك واع\ل%مي

أ%ن ام\ر'ؤ¬ سأ%م'وت'، إ,ن} ل أ�ق}ت.ل,
وقال الت.ل%م>س:

أ%ل}ق, الص_حيفة%، ل أ%با ل%ك، إ,نه
ي'خ\شى عليك من ال1باء3 الن>ق}ر,س'

ويدل©ك على أ%ن هذا ليس بقيقة قول جرير:
يا ت.ي\م' ت.ي\م. ع.د1ي¼، ل أ%با ل%ك�م'



ل ي.ل}ق%ي.ن_ك�م' ف س.و\ء4ة{ ع'م.ر'
فهذا أقوى دليل� على أ%ن هذا القول م.ث%لD ل حقيقة له، أ%ل ترى أ%نه

ل يوز أ%ن يكون للت_ي\م كلYها أ%ب¬ واحد، ولكنكم كلكم أ%هل للدeعاء
عليه وال3غلظ له؟ ويقال: ل أ%ب. لك ول أ%با ل%ك، وهو م.د\ح، وربا

قالوا ل أ%باك. ل4ن اللم كال�ق}ح.مة؛ قال أ%بو حي_ة النeم.ي\ري:
أ%ب,ال%و\ت1 الذي ل ب'د_ أ%ن

م'لق�، ل أ%باك1 ت'خ.و>ف1ين؟
د.عي ماذا عل1م\ت1 س.أ%ت_ق1يه1،

ولكن\ بالغي_ب ن.ب>ئ1ين
أ%راد: ت'خ.و>ف1ينن، فحذف النون ال4خية؛ قال ابن بري: ومثله ما

أ%نشده أ%بو العباس الب�د ف الكامل:
وقد مات ش.م_اخ¬ ومات م'ز.ر>د¬،

وأ%يe ك%ري�، ل أ%باك1 ي'خ.ل�د'؟
قال ابن بري: وشاهد ل أ%با لك قول ال4ج\د.ع:

فإ,ن أ%ث}ق%ف\ ع'م.ياv ل أ�ق1ل}ه'،
وإ,ن أ%ث}ق%ف\ أ%باه فل أ%ب.ا ل%ه\

قال: وقال ال4ب\ر.ش' ب.ح\ز.ج 
(* قوله «بزج» كذا ف الصل هنا وتقدم

فيه قريباv: قال بدج اطلب أبا نلة إل. وف القاموس: بدج اسم، زاد ف
اللسان: شاعر). بن حس_ان ي.هج'و أ%با ن'خ.يلة:

إ,ن} أ%با ن.خ\ل%ة ع.ب\د¬ ما ل%ه'
ج'ولD، إ,ذا ما الت.م.سوا أ%ج\وال%ه'،

ي.د\عو إ,ل أ�م¼ ول أ%با ل%ه'
وقال ال4ع\ور بن ب.راء:

،vوناش1ئا vر.ي\زا�فم.ن م'ب\ل1غD عن>ي ك
ب,ذات1 الغ.ضى، أ%ن ل أ%با ل%ك�ما ب,يا؟

وقال ز'ف%ر بن الرث ي.ع\تذ}ر من ه.زية ان\ه.ز.مها:
أ%ر,ين س1لحي، ل أ%با ل%ك1 إ,ن_ن

أ%رى ال%ر\ب ل ت.ز\داد' إ,ل ت.ماد1يا
أ%ي.ذ}ه.ب' يوم¬ واحد¬، إ,ن} أ%س.أ}ت'ه،



ب,صال1ح أ%ي�امي، وح'س\ن ب.لئ1يا
ول ت'ر. م1ن>ي ز.ل�ة، قبل% هذه،

ف1راري وت.ر\كي صاح1ب.ي_ ورائيا
وقد ي.ن\ب'ت ال%ر\عى على د1م.ن, الث�رى،

وت.ب\قى ح.زازات' النفوس كما ه1يا
وقال جرير لد>ه ال%ط%ف%ى:

،Dف%أ%ن\ت أ%ب ما ل تكن ل% حاجة
فإ,ن ع.ر.ض.ت\ فإ,ن_ن ل أ%با ل1يا

وكان ال%ط%ف%ى شاعراv م'جيداv؛ ومن أ%حسن ما قيل ف الص_م\ت قوله:
ع.ج,ب\ت' لز\راء الع.ي,ي> بنف}س3ه،

و.ص.م\ت1 الذي قد كان بالق%و\ل, أ%ع\ل%ما
وف الص_م\ت1 س.ت\ر¬ ل1ل}ع.يي>، وإ,نا

ص.ح1يفة� ل�ب> ال%ر\ء3 أ%ن ي.ت.ك%ل�ما
وقد تكر_ر ف الديث ل أ%با ل%ك، وهو أ%كثر ما ي'ذ}ك%ر' ف ا ل%د\ح

أ%ي ل كاف% لك غي نفس3ك، وقد ي'ذ}ك%ر ف م.ع\رض الذم� كما يقال ل
أ�م_ لك.؛ قال: وقد يذكر ف م.ع\رض التعجeب ود.ف}عاv للع.ي\ن كقولم ل

د.رeك، وقد يذكر بعن ج,د_ ف أ%م\ر,ك وش.م>ر ل4ن� م.ن له أ%ب¬
ات_ك%ل% عليه ف بعض شأ}ن,ه، وقد ت'ح\ذ%ف اللم فيقال ل أ%باك. بعناه؛ وسع

سليمان� ابن' عبد اللك رجلv من ال4عراب ف س.ن.ة م'ج\د1بة يقول:
ر.ب� الع1باد1، ما ل%نا وما ل%ك\؟

قد ك�ن\ت. ت.س\ق1ينا فما بد.ا ل%ك\؟
أ%ن\ز,ل} علينا الغ.ي\ث%، ل أ%با ل%ك\

فحمله سليمان أ%ح\س.ن م.ح\م.ل وقال: أ%شهد أ%ن ل أ%با له ول صاح1بة%
ول و.ل%د. وف الديث: ل أ%ب'وك. قال ابن ال4ثي: إ,ذا أ�ض1يف. الشيء

�إ,ل عظيم شريف{ اك}ت.سى ع1ظ%ماv وش.ر.فاv كما قيل ب.ي\ت' ال3 وناقة
ال3، فإ,ذا و'جد. من الو.ل%د ما ي.ح\س'ن م.و\ق1ع'ه وي'ح\م.د قيل ل

أ%ب'وك.، ف م.ع\رض ال%د\ح والت_عجب أ%ي أ%بوك ل خالصاv حيث أ%ن\ج.ب بك
وأ%تى ب1ث}ل1ك. قال أ%بو اليثم: إ,ذا قال الرجل� للرجل ل أ�م_ له

فمعناه ليس له أ�مÒ حر_ة، وهو ش.ت\م، وذلك أ%ن� ب.ن ال3ماء ليسوا
بر\ض1ي>ي ول لح1ق1ي. ببن ال4حرار وال4شراف، وقيل: معن قولم ل



أ�م_ ل%ك يقول أ%نت ل%ق1يطD ل ت'ع\ر.ف لك أ�م�، قال: ول يقول الرج'ل
لصاح1به ل أ�م� لك إ,ل� ف غضبه عليه وتقصيه به شات1ماv، وأ%ما إ,ذا قال

ل أ%با ل%ك فلم ي.ترك له من الش_ت1يمة شيئاv، وإ,ذا أ%راد كرامةv قال:
ل أ%با ل1شان,يك.، ول أ%ب. ل1شان,يك.، وقال الب�د: يقال ل أ%ب. لك.

ول أ%ب.ك.، بغي لم، وروي عن ابن شيل: أ%نه سأ%ل الليل عن قول العرب
ل أ%با لك فقال: معناه ل كاف% لك. وقال غيه: معناه أ%نك ترن أ%مرك

ح.م\د¬ 
(* قوله «وقال غيه معناه أنك ترن أمرك حد» هكذا ف الصل).

وقال الفراء: قولم ل أ%با ل%ك كلمة ت.ف}ص1ل� ب,ها العرب كلم.ها.
وأ%بو الرأ%ة: زوج'ها؛ عن ابن حبيب.

ومن ال�ك%ن>ى بال4ب قولم: أ%بو ال%ر,ث ك�ن\ي.ة� ال4س.د1،أ%بو
ج.ع\د.ة ك�ن\ية الذئب، أ%بو حصي ك�ن\ية� الث�ع\ل%ب، أ%بو ض.و\ط%رى

ال4ح\م.ق'، أ%بو حاج,ب النار ل ي'ن\ت.ف%ع با، أ%بو ج'خاد1ب ال%راد، وأ%بو
،vب.راق1ش لطائر م'ب.ر\ق%ش، وأ%بو ق%ل%م'ون% لث%و\ب ي.ت.ل%و_ن أ%ل}وانا

وأ%بو ق�ب.ي\س� جب.ل بكة، وأ%بو دار,س� ك�ن\ية الف%ر\ج من الد_ر\س وهو
ال%ي\ض، وأ%بو ع.م\ر.ة ك�ن\ية ال�وع؛ وقال:

ح.ل� أ%بو ع.م\ر.ة و.س\ط% ح'ج\ر.ت
وأ%بو مال1ك{: ك�ن\ية ال%ر.م؛ قال:
أ%با مال1ك، إ,ن� الغ.وان ه.ج.ر\نن

أ%با مال1ك{، إ,ن أ%ظنeك دائ1با
وف حديث ر'ق%ي\ق%ة: ه.ن,يئاv لك أ%با الب.طحاء إ,ن_ما س_و\ه أ%با

البطحاء ل4نم ش.رف�وا به وع.ظ�م'وا بدعائه وهدايته كما يقال للم1ط}عام
أ%بو ال4ض\ياف. وف حديث وائل بن ح'ج\ر: من ممد رسول, ال إ,ل

ال�هاج,ر ابن أ%بو أ�م.ي_ة؛ قال ابن ال4ثي: ح.ق©ه أ%ن يقول ابن, أ%ب
أ�م.ي_ة، ولكنه لش\تهار,ه بالك�ن\ية ول يكن له اسم معروف غيه، ل ير_

كما قيل علي� بن أ%بو طالب. وف حديث عائشة: قالت عن حفصة وكانت بنت.
أ%بيها أ%ي أ%نا شبيهة به ف ق�و_ة النفس وح1د_ة الل�ق وال�باد.رة إ,ل

ال4شياء. وال4ب\واء، بالد�: موضع، وقد ذكر ف الديث ال4ب\واء، وهو
بفتح المزة وسكون الباء والد>، ج.ب.ل بي مكة والدينة، وعنده بلد ينس.ب

إ,ليه. وك%ف}رآب,يا: موضع. وف الديث: ذ1ك}ر أ%ب_ى، هي بفتح المزة



وتشديد الباء: بئر من آبار بن ق�ر.يظة وأ%موال1م يقال لا بئر أ%ب_ى،
ن.ز.لا سيد'نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، لا أ%تى بن ق�ريظة.

vوإ,ت\يانا vوإ,ت1ي�ا vت1ي�ا�@أت: ال33ت\يان: ال%جيء. أ%ت.ي\ته أ%ت\ياv وأ
وإ,ت\يانةv وم.أ}تاةv: ج,ئ}ته؛ قال الشاعر:

فاح\ت.ل} لنفس3ك قبل أ%ت\ي, الع.س\ك%ر,
وف الديث: خ.ي\ر' الن>ساء ال�وات1ية� ل1ز.و\جها؛ ال�واتاة�: ح'س\ن'

ال�طاوعة1 وال�وافقة1، وأ%صل�ها المز' فخفYف وكث�ر حت صار يقال
vبالواو الال1صة؛ قال: وليس بالوجه. وقال الليث: يقال أ%تان فلن أ%ت\يا

وأ%ت\يةv واحدة وإ,ت\ياناv، قال: ول ت.ق�ل} إ,ت\يانة واحدة إ,ل� ف
اضطرار شعر قبيح، ل4ن ال%صادر كل�ها إ,ذا جعلت واحدة ر'د_ت\ إ,ل بناء

ف%ع\لة، وذلك إ,ذا كان الف1ع\ل منها على ف%ع.ل أ%و ف%ع1ل، فإ,ذا
أ�د\خ1ل%ت\ ف الف1ع\ل زيادات¬ فوق ذلك أ�د\خ1ل%ت فيها زيادتا ف الواح1دة كقولك

إ,ق}بالةv واحدةv، ومثل ت.ف%ع_ل% ت.ف}ع1لةv واحدةv وأ%شباه ذلك، وذلك ف
الشيء الذي يس'ن أ%ن تقول ف%ع\لة واحدة وإ,ل� فل؛ وقال:

إ,ن، وأ%ت\ي. ابن, غ%ل�ق� ل1ي.ق}ر,ي.ن،
كغاب,ط1 الك%ل}ب, ي.ب\غي الطYرق. ف الذن.ب,

وقال ابن خال%و.يه: يقال ما أ%ت.ي\ت.نا حت اس\تأ}ت.ي\ناك. وف التنزيل
العزيز: ول ي'ف}ل1ح' الساح1ر' حيث أ%تى؛ قالوا: معناه حيث كان، وقيل:

معناه حيث كان الساح1ر' ي,ب أ%ن ي'ق}تل، وكذلك مذهب أ%هل الف1ق}ه ف
الس_ح.رة؛ وقوله:

،vت1 ل آل% زيد فابد'هم ل جاعة
وس.ل} آل% زيد{ أ%يe شيء ي.ض1ي'ها

،vقال ابن جن: حكي أ%ن بعض العرب يقول ف ال4مر من أ%تى: ت1 زيدا
فيحذف المزة تفيفاv كما حذفت من خ'ذ} وكل} وم'ر\. وق�رئ: يوم. ت.أ}ت1،

بذف الياء كما قالوا ل أ%د\ر,، وهي لغة ه'ذيل؛ وأ%ما قول ق%ي\س بن ز'ه.ي
الع.ب\سي�:

أ%ل} ي.أ}ت1يك.، وال4ن\باء� ت.ن\م1ي،
با لق%ت\ ل%ب'ون بن ز,ياد؟

فإ,نا أ%ثبت الياء ول يذفها للجزم ضرورة، ورد_ه إ,ل أ%صله. قال
الازن: ويوز ف الشعر أ%ن تقول زيد ير\م1ي'ك، برفع الياء، وي.غ\ز'و'ك،



برفع الواو، وهذا قاضي¬، بالتنوين، فت'ج\ري الر\ف. ال�ع\ت.ل� م'جرى
الرف الصحيح من جيع الو'جوه ف ال4ساء وال4فعال جيعاv ل4نه

ال4صل.وال1يتاء� وال1يداء�، م.م\دودان1: آخ1ر' الغاية حيث ينتهي إ,ليه
ج.ر\ي' اليل. وال1يتاء�: الطريق العام1ر'، ومت.م.ع الطريق أ%يضاv م1يتاء

وميداء�؛ وأ%نشد ابن بري ل�ميد ال4ر\ق%ط:
إ,ذا ان\ض.ز_ م1يتاء� الطريق عليهما،
م.ض.ت\ ق�د'ماv برح الزام ز.ه'وق'

(* قوله «إذا انضز إل» هكذا ف الصل هنا، وتقدم ف مادت ميت وميد
ببعض تغيي).

وف حديث الل©قطة: ما وج.د\ت. ف طريق� ميتاء� فع.ر>ف}ه سنةv، أ%ي
طريق� م.س\لوك{، وهو مف}عال من ال3ت\يان، واليم زائدة. ويقال: ب.ن.ى

القوم' ب'يوت.هم على ميتاء� واحد وم1يداء� واحد{. وداري ب1يتاء دار, فلن{
وم1يداءg دار, ف�لن أ%ي ت1ل}قاء4 دار,ه. وطريق م1ئ}تاء#: عام1ر¬؛ هكذا

رواه ثعلب بمز الياء من م1ئ}تاء�، قال: وهو م1ف}عال من أ%تيت أ%ي يأ}تيه
الناس'. وف الديث: لول أ%نه و.عد¬ حقÒ وقولD ص1د\ق¬ وطريق¬ م1يتاء#

ل%ح.ز,ن�ا عليك أ%كثر ما ح.ز,ن�ا؛ أ%راد أ%نه طريق¬ مسلوك ي.س\ل�كه كل©
أ%حد{، وهو م1ف}عال من ال3ت\يان، فإ,ن قلت طريق م.أ}ت1يÒ فهو مف}عول من

أ%ت.ي\ته. قال ال عز_ وجل: إ,نه كان و.ع\د'ه م.أ}ت1ي�اv؛ كأ%نه قال
آت1ياv، كما قال: حجاباv مستوراv أ%ي ساتراv ل4ن ما أ%تيته فقد أ%تاك؛ قال

الوهري: وقد يكون مفعولv ل4ن� ما أ%تاك من أ%مر ال فقد أ%ت.ي\ته
أ%نت.، قال: وإ,نا ش'د>د ل4ن واو م.فعول� انقل%بت ياء لكسرة ما قبلها

فأ�دغمت ف الياء الت هي لم' الفعل. قال ابن سيده: وهكذا روي طريق¬
م1يتاء#، بغي هز، إ,ل أ%ن الراد المز، ورواه أ%بو عبيد ف الصنف بغي

vمن أ%ب\ن,ية ال%صادر، وم1يتاء ليس مصدرا vل4ن ف1يعال vهز، ف1يعال
إ,نا هو صفةD فالصحيح فيه إ,ذن ما رواه ثعلب وفسره. قال ابن سيده: وقد كان

لنا أ%ن نقول إ,ن أ%با عبيد أ%راد المز فتركه إ,ل أ%نه ع.ق%د الباب
بف1ع\لء ففضح ذاته وأ%بان ه.نات.ه.

وف التنزيل العزيز: أ%ينما تكونوا يأ}ت1 بكم ال جيعاv؛ قال أ%بو
إ,سحق: معناه ي'ر\ج,ع'كم إ,ل ن.ف}سه، وأ%ت.ى ال4مر. من مأ}تاه' وم.أ}تات1ه

أ%ي من جهت1ه و.و.ج\هه الذي ي'ؤ\ت.ى منه، كما تقول: ما أ%حس.ن. م.ع\ناة%



هذا الكلم، ت'ريد معناه؛ قال الراجز:
وحاجة{ كنت' على ص�1مات1ها

أ%ت.ي\ت'ها وح\د1ي. من م.أ}تاتا
وآت.ى إ,ليه الشيء4: ساق%ه.

وال4ت©: النهر ي.سوقه الرجل إ,ل أ%ر\ضه، وقيل: هو ال%ف}ت.ح، وكل©
م.سيل س.ه_ل}ته لاء� أ%ت1يÒ، وهو ال�ت1يe؛ حكاه سيبويه، وقيل:

ال�ت© جع¬. وأ%ت_ى ل4ر\ض1ه أ%ت1ي�اv: ساق%ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب ل4ب
ممد الف%ق}عسي�:

ت.ق}ذ1فه' ف مثل غ1يطان الت>يه\،
ف كلY ت1يه{ ج.د\ول ت'ؤ.ت>يه\

شب_ه أ%ج\وافها ف س.ع.تها بالت>يه1، وهو الواس1ع' من ال4رض.
ال4صمعي: كل© جدول ماء� أ%ت1ي�؛ وقال الراجز:

،Yلeك1 بالد�لي'م\خ.ض.ن\ ج.و\ف
Yحت ت.ع'ودي أ%ق}ط%ع. ال4ت

قال: وكان ينبغي 
(* قوله «وكان ينبغي إل» هذه عبارة التهذيب وليست فيه
لفظة قطعاv). أ%ن يقول ق%ط}عاv ق%طعاء ال4تY ل4نه ي'خاطب الر_ك1ي_ة

أ%و البئر، ولكنه أ%راد حت ت.ع'ودي ماءé أ%ق}ط%ع ال4ت9، وكان
ي.س\ت.ق1ي وي.ر\ت1ز بذا الرجز على رأ}س البئر.

وأ%ت_ى للماء: و.ج_ه له م.ج\رىÝ. ويقال: أ%ت> لذا الاء فت'ه.ي>ئ%
له طريقه. وف حديث ظ%ب\يان ف ص1فة د1يار ث%م'ود قال: وأ%ت_و\ا

ج.داو,ل%ها أ%ي س.ه_لوا ط�ر'ق ال1ياه إ,ليها. يقال: أ%ت_ي\ت الاء إ,ذا
أ%ص\ل%ح\ت م.ج\راه حت ي.ج\ر,ي إ,ل م.قار>ه. وف حديث بعضهم: أ%نه رأ%ى

رجلv ي'ؤت>ي الاء4 ف ال4رض أ%ي ي'ط%ر>ق، كأ%نه جعله يأ}ت إ,ليها أ%ي
ي.جيء�.

وال4ت© وال3تاء�: ما ي.ق%ع' ف النهر 
(* قوله «والت والتاء ما

يقع ف النهر» هكذا ضبط ف الصل، وعبارة القاموس وشرحه: والت كرضا،
وضبطه بعض كعدي، والتاء كسماء، وضبطه بعض ككساء: ما يقع ف النهر من خشب أو

ورق). من خشب أ%و ور.ق�، والمع' آتاء# وأ�تê، وكل ذلك من ال3ت\يان.



وس.ي\ل أ%تê وأ%تاو,يÒ: ل ي'د\رى من أ%ي\ن أ%تى؛ وقال اللحيان: أ%ي
أ%تى ول�ب>س م.ط%ر'ه علينا؛ قال العجاج:

كأ%نه، وال%و\ل ع.س\ك%ر,ي�،
س.ي\لD أ%تê م.د_ه أ%ت9

ومنه قول� الرأ%ة الت ه.ج.ت ال4ن\صار.، وح.ب_ذا هذا ال1جاء�:
أ%ط%ع\ت'م\ أ%تاو,ي_ من غيكم،
فل من م'راد{ ول م'ذ}ح1ج,

أ%رادت بال4تاو,ي> النب�، صلى ال عليه وسلم، فق%ت.ل%ها بعض'
الصحابة فأ�ه\د1ر. د.م'ها، وقيل: بل الس_يل م'ش.ب_ه بالرجل ل4نه غريب¬ مثله؛

قال:
ل ي'ع\د.ل�ن_ أ%تاو,يeون ت.ض\ر,ب'هم

ن.ك}باء� ص1رÒ بأ%صحاب ال�ح1ل�ت1
قال الفارسي: ويروى ل ي.ع\د1ل%ن_ أ%تاو,يeون، فحذف الفعول، وأ%راد:

ل ي.ع\د1ل%ن_ أ%تاويeون شأ}ن'هم كذا أ%ن\ف�س.هم. ور'وي أ%ن النب، صلى
ال عليه وسلم، سأ%ل عاصم بن ع.د1ي� ال4ن\صاري عن ثابت بن الدح\داح

êفيكم؟ فقال: ل، إ,نا هو أ%ت vي.، فقال: هل تعلمون له ن.س.باYوت'و'ف
فينا، قال: فق%ض.ى رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بياثه لبن أ�خت1ه؛

قال ال4صمعي: إ,نا هو أ%تê فينا؛ ال4ت© الرجل يكون ف القوم ليس
منهم، ولذا قيل للسيل الذي يأ}ت من بل%د قد م'طر فيه إ,ل بلد ل ي'م\طر

فيه أ%تê. ويقال: أ%ت_ي\ت للسيل فأ%نا أ�ؤ.ت>يه إ,ذا سه_ل}ت سبيله
من موضع إ,ل موضع ليخر'ج إ,ليه، وأ%صل هذا من الغ'ر\بة، أ%ي هو غ%ريب¬؛

يقال: رجل أ%تê وأ%تاو,يÒ أ%ي غريب¬. يقال: جاءنا أ%تاو,يÒ إ,ذا كان
غريباv ف غي بلده. ومنه حديث عثمان حي أ%رسل س.ل1يط% بن س.ل1يط{ وعبد.

الرحن ابن عت_اب إ,ل عبد ال بن س.لم فقال: ائ}ت1ياه فت.ن.ك�را له
وقول إ,ن_ا رج'لن أ%تاو,ي_ان وقد ص.ن.ع ال ما ترى فما تأ}م'ر؟

فقال له ذلك، فقال: ل%س\ت'ما بأ%تاو,ي_ي\ن ولكنكما فلن وفلن أ%رسلكما
أ%مي' الؤمني؛ قال الكسائي: ال4تاويe، بالفتح، الغريب الذي هو ف غي

وطنه أ%ي غريباv، ون,س\وة أ%تاو,ي_ات 
(* قوله «أي غريباv ونسوة أتاويات»

هكذا ف الصل، ولعله ورجال أتاويون أ%ي غرباء ونسوة إل. وعبارة



الصحاح: والتاوي الغريب، ونسوة إل)؛ وأ%نشد هو وأ%بو الر_اح لميد
ال4ر\ق%ط:

ي'ص\ب,ح\ن. بالق%ف}ر, أ%تاو,ي_ات1
م'ع\ت.ر,ضات غي ع'ر\ض1ي_ات1

أ%ي غريبة من ص.واحبها لتقد�مهن� وس.ب\ق1ه,ن_، وم'ع\ت.ر,ضات أ%ي نش1يطة
ل ي'ك}س3ل}ه'ن_ السفر، غي ع'ر\ض1ي_ات أ%ي من غي ص'ع'وبة بل ذلك

الن_شاط من ش1ي.م1ه,ن_. قال أ%بو عبيد: الديث يروى بالضم، قال: وكلم
العرب بالفتح. ويقال: جاءنا س.ي\لD أ%تê وأ%تاو,يÒ إ,ذا جاءك ول

ي'ص1ب\ك. م.ط%ره. وقوله عز وجل: أ%ت.ى أ%م\ر' ال3 فل تس\ت.ع\ج,لوه؛ أ%ي قر'ب
ود.نا إ,ت\يان'ه.

ومن أ%مثالم: م.أ}تê أ%نت أ%يها الس_واد' أ%و السeو.ي\د'، أ%ي ل
ب'د_ لك من هذا ال4مر. ويقال للرجل إ,ذا د.نا منه عدوeه: أ�ت1يت.

.�أ%يeها الرجل
وأ%ت1ي_ة� ال�ر\ح, وآت1ي.ت'ه: ماد_ت'ه وما يأ}ت منه؛ عن أ%ب علي�،
ل4نا تأ}ت1يه من م.ص.ب>ها. وأ%ت.ى عليه الد_ه\ر': أ%هل%ك%ه، على

الثل. ابن شيل: أ%ت.ى على فلن أ%ت\و¬ أ%ي موت أ%و ب.لء أ%صابه؛ يقال: إ,ن
أ%تى علي_ أ%ت\و¬ فغلمي ح'رÒ أ%ي إ,ن م'تe. وال4ت\و': ال%ر.ض

الشديد أ%و كسر' ي.د{ أ%و ر,ج\ل� أ%و موت¬. ويقال: أ�ت% على ي.د1 فلن إ,ذا
ه.ل%ك. له مالD؛ وقال ال�ط%يئة:
أ%خ'و ال%ر\ء ي'ؤت.ى دونه ث ي'ت_ق%ى

ب,ز'ب> اللYح.ى ج'ر\د1 ال�صى كال%مام1ح,
قوله أ%خو الرء أ%ي أ%خ'و القتول الذي ي.ر\ضى من د1ي.ة1 أ%خيه

ب,ت'يوس، يعن ل خي فيما ي'ؤتى دونه أ%ي يقتل ث ي'ت_ق%ى بت'يوس ز'ب>
الل9ح.ى أ%ي طويلة اللحى. ويقال: يؤتى دونه أ%ي ي'ذهب به وي'غل%ب عليه؛

وقال:أ%ت.ى دون ح'ل}و, الع.ي\ش حت أ%مر_ه
ن'ك�وب¬، على آثار,هن ن'ك�وب'

أ%ي ذه.ب ب'ل}و الع.ي\ش,. ويقال: أ�ت1ي. فلن إ,ذا أ%طل� عليه
العدوe. وقد أ�ت1يت. يا فلن إ,ذا أ�ن\ذ1ر عدو�اv أ%شرف. عليه. قال ال عز

وجل: فأ%ت.ى ال ب'ن\يان.هم من القواع1د؛ أ%ي ه.د.م ب'ن\يان.هم وقل%ع
ب'ن\يانم من ق%واع1د1ه وأ%ساسه فهد.مه عليهم حت أ%هلكهم. وف حديث أ%ب



هريرة ف ا لع.د.و,ي>: إ,ن قلت أ�ت1يت. أ%ي د'ه1يت. وتغ.ي_ر عليك ح1سeك
فت.و.ه_م\ت ما ليس بصحيح صحيحاv. وأ%ت.ى ال4م\ر. والذ�ن\ب.: فع.ل%ه.
واس\تأ}ت.ت1 الناقة اس\ت1ئتاءé، مهموز، أ%ي ض.ب,ع.ت\ وأ%رادت الف%ح\ل.

ويقال: فرس أ%تê وم'س\ت.أ}ت{ ومؤ.ت�ى وم'س\تأ}ت، بغي هاء، إ,ذا
أ%و\د.ق%ت.وال3يتاء�: ال3ع\طاء. آتى ي'ؤ.ات إ,يتاءé وآتاه' إ,يتاءé أ%ي أ%عطاه.

ويقال: لفلن أ%ت\و¬ أ%ي ع.طاء. وآتاه الشيء4 أ%ي أ%عطاه إ,ي_اه. وف
التنزيل العزيز: وأ�وت1ي.ت\ من كلY شيء؛ أ%راد وأ�وت1ي.ت\ من كل شيء

شيئاv، قال: وليس قول� م.ن\ قال إ,ن� معناه أ�وت1ي.ت\ كل شيء ي.ح\س'ن، ل4ن
ب,ل}ق1يس ل ت'ؤت. كل شيء، أ%ل تر.ى إ,ل قول سليمان، عليه السلم:

ار\ج,ع\ إ,ليهم فلن.أ}ت1ي.ن_هم بنود{ ل ق1ب.ل لم با؟ فلو كانت ب,ل}ق1يس'
أ�وت1ي.ت\ كل� شيء ل�وت1ي.ت\ جنوداv ت'قاتل� با جنود سليمان، عليه

السلم، أ%و ال3سلم. ل4نا إ,نا أ%س\لمت بعد ذلك مع سليمان، عليه
السلم. وآتاه: جازاه. ورجل م1يتاء#: م'جاز� م1ع\طاء. وقد قرئ: وإ,ن كان

م1ث}قال% ح.ب_ة{ من خ.ر\د.ل� أ%ت.ي\نا با وآتينا با؛ فأ%ت.ي\نا ج,ئنا،
وآت.ي\نا أ%ع\ط%ينا، وقيل: جاز.ي\نا، فإ,ن كان آت.ي\نا أ%ع\ط%ي\نا فهو

أ%ف}ع.ل}نا، وإ,ن كان جاز.ي\نا فهو فاع.ل}نا. الوهري: آتاه' أ%ت.ى به؛ ومنه
قوله تعال: آت1نا غ%داء4نا أ%ي ائ}ت1نا به. وتقول: هات1، معناه آت1 على

فاع1ل، فدخلت الاء على ال4لف. وما أ%حسن. أ%ت\ي. ي.د.ي الناقة أ%ي ر.ج\ع
يد.ي\ها ف س.ي\ر,ها. وما أ%حسن أ%ت\و. ي.د.ي, الناقة أ%يضاv، وقد

أ%ت.ت\ أ%ت\واv. وآتاه' على ال4م\ر,: طاو.ع.ه. وال�ؤ.اتاة�: ح'س\ن,
ال�طاو.عة1. وآت.ي\ت'ه على ذلك ال4م\ر م'ؤاتاةv إ,ذا واف%ق}ته وطاو.ع\ته.

والعام_ة تقول: وات.ي\ت'ه، قال: ول تقل و.ات.ي\ته إ,ل ف لغة ل4هل الي.من،
ومثله آس.ي\ت وآك%ل}ت وآم.ر\ت، وإ,نا جعلوها واواv على تفيف المزة ف

ي'واك1ل وي'وام1ر ونو ذلك.
وتأ%ت_ى له الشيء�: ت.ه.ي_أ%. وقال ال4صمعي: ت.أ%ت_ى فلن لاجته

إ,ذا ت.ر.ف�ق لا وأ%تاها من و.ج\هها، وت.أ%ت_ى للق1يام. والت_أ%ت>ي:
الت_ه.يeؤ' للقيام؛ قال ال4ع\شى:
إ,ذا ه1ي ت.أ%ت_ى قريب الق1يام،

ت.هاد.ى كما قد رأ%ي\ت. الب.ه,يا
(* قوله «إذا هي تأت إل» تقدم ف مادة بر بلفظ: إذا ما تأتى تريد



القيام).
ويقال: جاء فلن ي.تأ%ت_ى أ%ي يتعر_ض ل%ع\روف1ك. وأ%ت_ي\ت' الاء4

ت.أ}ت1ي.ةv وت.أ%ت>ياv أ%ي س.ه_لت س.بيله ليخر'ج إ,ل موضع. وأ%ت_اه
ال: ه.ي_أ%ه. ويقال: ت.أ%ت_ى لف�لن أ%مر'ه، وقد أ%ت_اه ال

،vيتأ%ت_ى لل�مور. ويقال: أ%ت.و\ت'ه أ%ت\وا Dناف1ذ :Òورجل أ%ت1ي .vت.أ}ت1ي.ة
لغة ف أ%ت.ي\ت'ه؛ قال خالد بن زهي:

يا ق%و\م,، ما ل وأ%با ذ�ؤي\ب,،
ك�ن\ت' إ,ذا أ%ت.و\ت'ه من غ%ي\ب,
ي.ش'مe ع1ط}ف1ي وي.ب'زe ث%و\ب،

كأ%نن أ%ر.ب\ته ب,ر.ي\ب,
.�وأ%ت.و\ت'ه أ%ت\و.ةv واحدة. وال4ت\و': الس\ت1قامة ف السي والسر\عة

وما زال كلم'ه على أ%ت\و� واحد{ أ%ي طريقة{ واحدة؛ حكى ابن ال4عراب:
خط%ب ال4مي' فما زال على أ%ت\و� واحد{. وف حديث الزeبي: ك�ن_ا

ن.ر\م1ي ال4ت\و. وال4ت\و.ي\ن أ%ي الدف}عة% والدف}عتي، من ال4ت\و,
الع.د\و,، يريد ر.م\ي. الس>هام عن الق1س3ي> بعد صلة ال%غ\رب.
وأ%ت.و\ت'ه آت'وه أ%ت\واv وإ,تاوةv: ر.ش.و\ت'ه؛ كذلك حكاه أ%بو عبيد،

جعل ال3تاو.ة مصدراv. والتاوة�: الر>ش\وة� وال%راج'؛ قال ح'ن.ي� بن
جابر الت_غ\لب�:

،Dأ%س\واق, الع1راق, إ,تاو.ة Yفف1ي كل
وف كلY ما باع. ام\ر'ؤ¬ م.ك}س' د1ر\ه.م,

قال ابن سيده: وأ%ما أ%بو عبيد فأ%نشد هذا البيت على ال3تاو.ة1 الت هي
الصدر، قال: ويقو>يه قوله م.ك}س' د1ر\ه.م، ل4نه عطف عر.ض على عر.ض.

وكل© ما أ�خ1ذ بك�ر\ه{ أ%و ق�س3م. على موضع� من ال1باية1
Ýتى�وغي,ها إ,تاو.ةD، وخص بعضهم به الر>ش\وة% على الاء، وجعها أ

نادر مثل ع'ر\و.ة{ وع'رىÝ؛ قال الطYر,م_اح:
لنا الع.ض'د' الشeد_ى على الناس,، وال�ت.ى

على كلY حاف{ ف م.ع.د¼ وناع1ل,
وقد ك�س>ر على أ%تاو.ى؛ وقول ال%ع\د1ي�:

ف%ل ت.ن\ت.ه,ي أ%ض\غان� ق%و\م1ي. بينهم
و.س.وأ%ت'هم، حت ي.ص1يوا م.وال1يا



م.وال1ي. ح1ل}ف{، ل م.وال1ي ق%رابة{،
ولكن\ ق%ط1يناv ي.سأ%لون ال4تاو,ي.ا

أ%ي ه'م\ خد.م يسأ%لون ال%راج، وهو ال3تاوة�؛ قال ابن سيده: وإ,نا
كان ق1ياس'ه أ%ن يقول أ%تاوى كقولنا ف ع1لوة{ وه1راو.ة{ ع.لوى وه.راوى،

غي أ%ن هذا الشاعر سل%ك طريقاv أ�خرى غي هذه، وذلك أ%نه لا كس_ر
إ,تاوةv حدث ف مثال التكسي هزةD بعد أ%ل1فه بدلv من أ%لف ف1عالة{ كهمزة

ر.سائل وك%نائن، فصار التقدير به إل إ,تاء�، ث تبدل من كسرة المزة فتحة
ل4نا عار,ضة ف المع واللم م'ع\تل�ة كباب م.طايا وع.طايا فيصي

إ,ل أ%تاأ%ى، ث ت'ب\د1ل من المزة واواv لظ�هورها لماv ف الواحد فتقول
أ%تاوى كع.لوى، وكذلك تقول العرب ف تكسي إ,تاوة{ أ%تاوى، غي أ%ن هذا

الشاعر لو فعل% ذلك ل4فسد قاف1يت.ه، لكن_ه احتاج إ,ل إ,قرار المزة
بالا لتص1ح_ بعد.ها الياء� الت هي ر.و,يÒ القافية1 كما م.عها من

الق%واف الت هي الر_وابيا وال4دان,يا ونو ذلك، لي.زول لفظ� المزة، إ,ذا
كانت العادة� ف هذه المزة أ%ن ت'ع.ل� وت'غ.ي_ر إ,ذا كانت اللم

معتل�ة، فرأ%ى إ,ب\دال هزة إ,تاء� واواv لي.ز'ول لفظ� المزة1 الت من
عادتا ف هذا الوضع أ%ن ت'ع.ل� ول تصح_ لا ذكرنا، فصار ال4تاو,يا؛

وقول� الطYر,م_اح:
وأ%ه\ل ال�تى الل�ت على ع.ه\د1 ت'ب_ع�،
على كلY ذي مال� غريب وعاه1ن

ف�س>ر فقيل: ال�تى جع إ,تاوة{، قال: وأ�راه على حذف الزائد فيكون من
باب ر,ش\و.ة ور'شيÝ. والتاء�: الغ.ل�ة� وح.م\ل� النخل,، تقول منه:

أ%ت.ت1 الشجرة والنخلة ت.أ}تو أ%ت\واv وإ,تاءé، بالكسر؛ عن ك�راع: طلع ثرها،
.�وقيل: ب.دا ص.لح'ها، وقيل: ك%ث�ر. ح.م\ل�ها، والسم ال3تاوة

وال3تاء�: ما يرج من إ,كال, الشجر؛ قال عبد' ال بن ر.واحة
ال4نصاري:ه'نال1ك ل أ�بال ن.خ\ل% ب.ع\ل�

ول س.ق}ي�، وإ,ن ع.ظ�م. ال3تاء�
ع.ن بنال1ك موضع. الهاد أ%ي أ%ستشهد فأ�ر\ز.ق عند ال فل أ�بال

نلv ول زرعاv؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:
وب.ع\ض' الق%و\ل, ليس له ع1ناج¬،

كمخ\ض, الاء ليس له إ,تاء�



ال�راد' بال3تاء هنا: الزeب\د. وإ,تاء� النخلة: ر.ي\ع'ها وز.كاؤها
وكثرة ث%م.ر,ها، وكذلك إ,تاء� الزرع ر.ي\عه، وقد أ%ت.ت النخلة� وآت.ت\

إ,يتاءé وإ,تاءé. وقال ال4صمعي: ال3تاء� ما خرج من ال4رض من الثمر وغيه.
وف حديث بعضهم: كم إ,تاء# أ%رض1ك أ%ي ر.ي\ع'ها وحاصل�ها، كأ%نه من
ال3تاوة1، وهو ال%راج'. ويقال للسقاء إ,ذا م'خ1ض وجاء بالزeب\د: قد جاء

أ%ت\و'ه. وال3تاء�: الن_ماء�. وأ%ت.ت1 الاشية� إ,تاءé: ن.م.ت\، وال
أ%علم.

@أثا: أ%ث%و\ت' الرجل% وأ%ث%ي\ت'ه وأ%ث%و\ت' به وأ%ث%ي\ت' به وعليه
أ%ث}واv وأ%ث}ياv وإ,ثاوةv: وش.ي\ت' به وس.ع.ي\ت' عند السلطان، وقيل:

و.ش.ي\ت' به عند من كان، من غي أ%ن ي'خ.ص_ به السلطان�، والصدر ال4ث}و'
 �وال4ث}ي' وال3ثاوة� والثاي.ة، ومنه سيت ال�ثاية

(* قوله «ومنه سيت
الثاية» عبارة القاموس: وإثاية، بالضم ويثلث، موضع بي الرمي فيه مسجد

نبوي أو بئر دون العرج عليها مسجد للنب، صلى ال عليه وسلم). الوضع
العروف بطريق ال�ح\فة1 إ,ل مكة، وهي ف�عالةD منه، وبعضهم يكسر هزتا.

أ%بو زيد: أ%ث%ي\ت' به آثي إ,ثاوةv إ,ذا أ%خب\ت. بع'ي'وبه الناس.. وف حديث
أ%ب الرث ال4ز\دي� وغريه: لت1ي.ن_ ع.ل1ي�اv فلث1ي.ن_ بك أ%ي

ل4ش1ي.ن_ بك. وف الديث: انطلقت إ,ل عمر آثي على أ%ب موسى ال4شعري.
الوهري: أ%ثا ب,ه يأ}ثو ويأ}ثي أ%يضاv أ%ي و.شى به؛ ومنه قول الشاعر: ذو

ن.ي\ر.ب� آث1؛ هكذا أ%ورده الوهري؛ قال ابن بري صوابه:
ول أ%كون لكم ذا ن.ي\ر.ب� آث

قال: ومثله قول الخر:
وإ,ن9 ام\ر.أv يأ}ث�و ب,سادة ق%و\مه1

ح.ريÒ، لع.م\ري، أ%ن ي'ذ%م_ وي'ش\ت.ما
قال: وقال آخر:

ول%س\ت'، إ,ذا و.ل�ى الص_ديق' ب,و'د>ه1،
ب'ن\ط%ل1ق آث�و عليه وأ%ك}ذ1ب'

قال ابن بري: وال�ؤ\ت.ثي الذي ي'ك}ث1ر ال4كل% فيعط%ش ول ي.ر\وى.
@أحا: 

(* قوله «أحا إل» هكذا ف الصل بالاء، وعبارة القاموس وشرحه:



أجي أجي كذا ف النسخ باليم وهو غلط، والصواب بالاء وقد أهله الوهري،
وهو دعاء للنعجة، يائي، والذي ف اللسان: احو احو كلمة تقال للكبش إذا أمر

بالسفاد وهو عن «ابن الدقيش» فعلى هذا هو واوي). أ%ح'و إ%ح'و: كلمة
تقال للكبش إ,ذا أ�م1ر بالفساد.

@أحيا: ابن ال4ثي: أ%ح\يا،بفتح المزة وسكون الاء وياء تتها نقطتان،
ماء بالجاز كانت به غ%ز\وة ع'بيدة ابن الرث بن, عبد ال�ط�لب، ويأ}ت

ذكره ف حيا.
@أخا: ال4خ' من النس.ب: معروف، وقد يكون الصديق. والصاح1ب.، وال4خا،

مقصور، وال4خ\و' لغتان فيه1 حكاها ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل�ليج�
ال4ع\ي.وي�:

قد قلت' يوماv، والر>كاب' كأ%نا
ق%وار,ب' ط%ي\ر� حان منها و'ر'ود'ها

،vل4خ\و.ي\ن, كانا خي. أ%خ\و.ي\ن ش1يمة
وأ%سر.عه ف حاجة ل أ�ريد'ها

ح.ل أ%س\ر.عه على معن خ.ي\ر. أ%خ\و.ين وأ%سر.عه كقوله:
ش.ر� ي.و\م.ي\ها وأ%غ}واه' لا

وهذا نادر¬. وأ%ما كراع فقال: أ%خ\و، بسكون الاء، وتثنيته أ%خ.وان،
بفتح الاء؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا. قال ابن بري عند قوله تقول ف

التثنية أ%خ.وان. قال: وي.جيء ف الشعر أ%خ\وان، وأ%نشد بيت خ'ل%ي\ج
أ%يضاv: ل4خ\و.ي\ن كانا خي. أ%خ\و.ين. التهذيب: ال4خ' الواحد، والثنان

أ%خ.وان، والمع إ,خ\وان وإ,خ\وة. الوهري: ال4خ' أ%صله أ%خ.و¬،
بالتحريك، ل4نه ج'م1ع على آخاء� مثل آباء، والذاهب منه واو¬ ل4نك تقول ف

التثنية أ%خ.وان، وبعض العرب يقول أ%خان1، على النق}ص، ويمع أ%يضاv على
إ,خ\وان مثل خ.ر.ب وخ1ر\بان، وعلى إ,خ\وة{ وأ�خ\وة{؛ عن الفراء. وقد ي'ت_س.ع

فيه في'راد به الثنان كقوله تعال: فإ,ن كان له إ,خ\وةD؛ وهذا كقولك
إ,ن_ا فعلنا ونن فعلنا وأ%نت'ما اثنان. قال ابن سيده: وحكى سيبويه ل

أ%خا، فاع\ل%م\، لك.، فقوله فاع\لم اعتراض بي الضاف والضاف إ,ليه، كذا
الظاهر، وأ%جاز أ%بو علي أ%ن يكون لك خباv ويكون أ%خا مقصوراv تام�اv غي
Dمضاف كقولك ل ع.صا لك، والمع من كل ذلك أ%خ'ون% وآخاء# وإ,خ\وان
وأ�خ\وان وإ,خ\وة وأ�خوة، بالضم؛ هذا قول أ%هل اللغة، فأ%ما سيبويه فال�خ\وة،



بالضم، عنده اسم للجمع وليس ب,ج.م\ع، ل4ن ف%ع\لv ليس ما يكس_ر على
ف�ع\لة، ويدل على أ%ن أ%خاv ف%ع.ل% مفتوحة العي جعهم إ,ي_اها على
أ%ف}عال نو آخاء؛ حكاه سيبويه عن يونس؛ وأ%نشد أ%بو علي:

و.ج.د\ت'م ب.نيك�م د'ون.نا، إ,ذ} ن'س3ب\ت'م'،
وأ%يÒ ب.ن الخاء ت.ن\ب'و م.ناس1ب'ه\؟

وحكى اللحيان ف جعه أ�خ'و_ة، قال: وعندي أ%نه أ�خ'و� على مثال
ف�ع'ول، ث لقت الاء لتأ}نيث المع كالب'ع'ولة1 والف�ح'ولة1. ول يقال أ%خو

وأ%بو إ,ل9 م'ضافاv، تقول: هذا أ%خ'وك وأ%ب'وك ومررت بأ%خ1يك وأ%بيك
ورأ%يت أ%خاك. وأ%باك.، وكذلك ح.موك وه.ن'وك وف�وك وذو مال، فهذه الستة

ال4ساء ل تكون موح_دة إ,ل� مضافة، وإ,عراب'ها ف الواو والياء وال4ل1ف
ل4ن الواو فيها وإ,ن كانت من نف}س الكلمة ففيها دليل على الرفع، وف

الياء دليل على الفض، وف ال4لف دليل على النص\ب؛ قال ابن بري عند قوله
ل تكون موح_دة إ,ل9 مضافة وإ,عراب'ها ف الواو والياء وال4ل1ف، قال:

ويوز أ%ن ل تضاف وت'ع\رب بالر.كات نو هذا أ%ب¬ وأ%خ¬ وح.م¬ وف%م¬ ما
خل قولم ذو مال� فإ,نه ل يكون إ,ل� مضافاv، وأ%ما قوله عز وجل: فإ,ن

كان له إ,خ\وةD ف%ل�م>ه السeد'س'، فإ,ن� المع ههنا موضوع موض1ع
الثني ل4ن الثني ي'وج,بان لا السد'س. والنسبة� إ,ل ال4خ, أ%خ.و,ي�،

وكذلك إ,ل ال�خت ل4نك تقول أ%خوات، وكان يونس يقول أ�خ\ت1ي�، وليس
بقياس. وقوله عز وجل9: وإ,خ\وان'ه'م ي.م'دeون.هم ف الغ.ي>؛ يعن بإ,خوانم

الشياطي ل4ن الكفار إ,خوان� الشياطي. وقوله: فإ,خ\وانكم ف الدين أ%ي
قد د.ر.أ% عنهم إ,يان'هم وتوبت'3م إ,ث}م. ك�ف}رهم ون.ك}ث1هم الع'هود..

وقوله عز وجل: وإ,ل عاد{ أ%خاهم ه'وداv؛ ونوه قال الزجاج، قيل ف
ال4نبياء أ%خوهم وإ,ن كانوا ك%ف%رة، ل4نه إ,نا يعن أ%نه قد أ%تاهم بش.ر

مثلهم من و.ل%د أ%بيهم آدم، عليه السلم، وهو أ%ح.جe، وجائز أ%ن يكون
أ%خاهم ل4نه من قومهم فيكون أ%ف}ه.م لم بأ%ن} يأ}خذوه عن رج'ل منهم.

وقولم: فلن أ%خ'و ك�ر\بة{ وأ%خ'و ل%ز\بة{ وما أ%شبه ذلك أ%ي صاحبها. وقولم:
إ,خ\وان الع.زاء وإ,خ\وان الع.مل وما أ%شبه ذلك إ,نا يريدون أ%صحابه

وم'لز,م1يه، وقد يوز أ%ن ي.ع\نوا به أ%نم إ,خ\وانه أ%ي إ,خ\و.ت'ه الذين
و'ل1د'وا معه، وإ,ن ل ي'ول%د الع.زاء ول العم.ل ول غي ذلك من

ال4غ}راض، غي أ%ن_ا ل نسمعهم يقولون إ,خ\وة الع.زاء ول إ,خ\وة العم.ل ول



غيها، إ,نا هو إ,خ\وان، ولو قالوه ل%از، وكل ذلك على الث%ل؛ قال
لبيد:إ,ن_ما ي.ن\ج.ح' إ,خ\وان الع.م.ل}

يعن من د.أ%ب. وتر_ك ول ي'ق1م\؛ قال الراعي:
على الش_و\ق, إ,خ\وان الع.زاء ه.ي'وج'

أ%ي الذين ي.ص\ب,ر'ون فل ي.ج\ز.عون ول ي.خ\شعون والذين هم أ%ش1ق�اء
العم.ل والع.زاء. وقالوا: الرeم\ح أ%خوك وربا خان.ك. وأ%كثر' ما يستعمل

ال3خ\وان� ف ال4ص\د1قاء وال3خ\وة� ف الو,لدة، وقد جع بالواو
والنون، قال ع.ق1يل� بن ع'ل�ف%ة ال�ر>ي�:

وكان ب.ن'و ف%زارة% ش.ر_ قوم،
وك�ن\ت' لم ك%ش.ر> ب.ن ال4خ1ينا

قال ابن بري: وصوابه:
وكان% ب.ن'و ف%زارة شر_ ع.م�

قال: ومثله قول العب_اس بن م1ر\داس السلمي�:
فق�ل}نا: أ%س\لموا، إ,ن_ا أ%خ'وك�م\،

فقد س.ل1م.ت\ من ال3ح.ن, الصeدور'
التهذيب: ه'م' ال3خ\وة� إ,ذا كانوا ل4ب�، وهم ال3خوان إ,ذا ل يكونوا
ل4ب. قال أ%بو حات: قال أ%هل� الب.ص\رة أ%جعون ال3خ\وة ف النس.ب،

والخ\وان ف الصداقة. تقول: قال رجل من إ,خوان وأ%ص\د1قائي، فإ,ذا كان
أ%خاه ف النس.ب قالوا إ,خ\و.ت، قال: وهذا غل%ط، يقال لل4ص\د1قاء وغي

ال4ص\د1قاء إ,خ\وة وإ,خ\وان. قال ال عز وجل: إ,ن_ما ال�ؤ\منون
إ,خ\وةD، ول يعن, النسب، وقال: أ%و ب'ي'وت1 إ,خ\وان,كم، وهذا ف النس.ب، وقال:

فإ,خ\وان'كم ف الدين ومواليكم\. وال�خ\ت': أ�نثى ال4خ,، ص1يغةD على
غي بناء الذكر، والتاء بدل من الواو، وزنا ف%ع.ل%ة فنقلوها إ,ل ف�ع\ل

وأ%ل%ق%ت\ها التاء� ال�ب\د.لة من لم1ها بوزن ف�ع\ل، فقالوا أ�خ\ت،
وليست التاء فيها بعلمة تأ}نيث كما ظن_ م.ن\ لخ1ب\ر.ة له بذا الشأ}ن،

وذلك لسكون ما قبلها؛ هذا مذهب سيبويه، وهو الصحيح، وقد نص_ عليه ف باب
ما ل ينصرف فقال: لو س_يت با رجلv لص.ر.ف}تها م.ع\ر,فة، ولو كانت

للتأ}نيث لا انصرف السم، على أ%ن سيبويه قد تسم_ح ف بعض أ%لفاظه ف
الكتاب فقال هي علمة تأ}نيث، وإ,نا ذلك توeز منه ف اللفظ ل4نه أ%ر\س.له

غ�ف}لv، وقد قي_ده ف باب ما ل ينصرف، والخ\ذ� بقوله العل9ل أ%ق}وى



من ال4خ\ذ بقوله الغ'ف}ل ال�ر\س.ل، ووجه توeزه أ%نه ل�ا كانت
التاء ل تبد.ل من الواو فيها إ,ل مع الؤنث صارت كأ%نا علمة تأ}نيث،

وأ%عن بالصيغة فيها بناءها على ف�ع\ل وأ%صلها ف%ع.ل، وإ,بدال الواو فيها
لزم ل4ن� هذا عمل اختص به الؤنث، والمع أ%خ.وات. الليث: تاء ال�خ\ت

أ%صل�ها هاء التأ}نيث. قال الليل: تأ}نيث ال4خ, أ�خ\ت، وتاؤها هاء،
وأ�خ\تان وأ%خ.وات، قال: وال4خ' كان تأ}س1يس أ%صل بنائه على ف%ع.ل بثلث

متحر>كات، وكذلك ال4ب، فاستثقلوا ذلك وأ%ل}ق%و'ا الواو، وفيها ثلثة
أ%شياء: ح.ر\ف وص.ر\ف وص.و\ت، فرب_ما أ%ل}ق%و'ا الواو والياء بصرفها

فأ%ب\ق%و\ا منها الصو\ت فاعت.مد الصو\ت على حركة ما قبله، فإ,ن كانت الركة فتحة
صار الصوت منها أ%لفاv ل%ي>نة، وإ,ن كانت ضم_ة صار معها واواv لي>ن.ة،

وإ,ن كانت كسرة صار معها ياء ل%ي>نة، فاعت.مد صو\ت' واو, ال4خ, على
فتحة الاء فصار معها أ%ل1فاv ل%ي>نة أ%خا وكذلك أ%با، فأ%ما ال4لف

اللي>نة ف موضع الفتح كقولك أ%خا وكذلك أ%با كأ%لف ر.با وغ%زا ونو ذلك،
وكذلك أ%با، ث أ%ل}ق%وا ال4لف استخفافاv لكثرة استعمالم وبقيت الاء على

حركتها فج.ر.ت\ على و'جوه النحو لق1ص.ر السم، فإ,ذا ل ي'ض1يف�وه
ق%و_و\ه' بالتنوين، وإ,ذا أ%ضافوا ل ي.ح\س'ن التنوين ف ال3ضافة ف%ق%و_و\ه'

بالد> فقالوا أ%خو وأ%خي وأ%خا، تقول أ%خ'وك أ%خ'و ص1د\ق� وأ%خ'وك أ%خ¬
صالD، فإ,ذا ث%ن_و\ا قالوا أ%خ.وان وأ%ب.وان ل4ن السم متحر>ك

ال%ش\و، فلم ت.ص1ر\ حركت'ه خ.ل%فاv من الواو الساق1ط كما صارت حركة� الدال,
من الي.د1 وحركة اليم من الد_م, فقالوا د.مان وي.دان؛ وقد جاء ف الشعر

د.م.يان كقول الشاعر:
فل%و\ أ%ن_ا على ح.ج.ر� ذ�ب,ح\نا،

ج.رى الد_م.يان بال%ب.ر الي.ق1ي,
وإ,نا قال الد_م.يان على الد_م.ا كقولك د.م1ي. و.ج\ه' فلن أ%ش.د_

الد_ما فحر_ك ال%ش\و، وكذلك قالوا أ%خ.وان. وقال الليث: ال�خ\ت كان
حدeها أ%خ.ةv، فصار ال3عراب على الاء والاء ف موضع رف}ع، ولكنها

انفتحت ب,حال هاء التأ}نيث فاعت.مدت\ عليه ل4نا ل تعتمد إ,ل على ح.ر\ف
متحر>ك بالفتحة وأ�سكنت الاء فحو>ل ص.ر\ف�ها على ال4لف، وصارت1 الاء
تاء كأ%نا من أ%صل الكلمة ووقع. ال3عراب' على التاء وأ�لزمت الضمة� الت
كانت ف الاء ال4لف.، وكذلك نو' ذلك، فاف}ه.م\. وقال بعضهم: ال4خ'



كان ف ال4صل أ%خ\و¬، فحذفت الواو' ل4ن_ها وقع.ت\ ط%ر.فاv وحر>كت
الاء�، وكذلك ال4ب' كان ف ال4صل أ%ب\و¬، وأم_ا ال�خ\ت' فهي ف ال4صل

éأ%خ\وة، فحذ1فت الواو كما ح'ذ1ف%ت\ من ال4خ,، وج'ع1لت1 الاء� تاء
فن'قل%ت\ ضم_ة الواو الذوفة إ,ل ال4لف فقيل أ�خ\ت، والواو' أ�خت'
الضم_ة. وقال بعض' النحوي>ي: س'م>ي ال4خ' أ%خاv ل4ن� ق%ص\ده ق%ص\د

أ%خيه، وأ%صله من و.خ.ى أ%ي ق%ص.د فقلبت الواو هزة. قال الب�د: ال4ب'
وال4خ' ذ%ه.ب. منهما الواو'، تقول ف التثنية أ%ب.وان1 وأ%خوان1، ول

يس.كYنوا أ%وائلهما لئل� تدخ'ل أ%لف' الو.ص\ل وهي هزة على المزة الت ف
أ%وائلهما كما فعلوا ف الب\ن, والس\م, الل�ذ%ي\ن, ب'ن,يا على سكون

أ%وائلهما ف%د.خ.ل%ت\هما أ%لف' الو.ص\ل. الوهري: وأ�خ\ت ب.ي>نة
ال�خ'و_ة، وإ,نا قالوا أ�خ\ت، بالضم، ليدل9 على أ%ن الذاه1ب. منه واو¬، وصح_

ذلك فيها دون ال4خ, ل4جل التاء الت ث%ب.ت.ت\ ف الو.ص\ل والو.قف كالس\م
الثلثي�. وقالوا: ر.ماه ال بل%ي\لة{ ل أ�خت. لا، وهي ليلة ي.موت.

وآخ.ى الرجل% م'ؤ.اخاةv وإ,خاءé ووخاءé. والعام_ة تقول و.اخاه'، قال
ابن بري: حكى أ%بو عبيد ف الغ.ر,يب الصن_ف ورواه عن الز_ي\د1ي>ي

آخ.ي\ت. وواخ.يت. وآس.ي\ت. وو.اس.ي\ت. وآك%ل}ت. وواك%ل}ت.، ووجه ذلك من ج,هة
الق1ياس هو ح.م\ل الاضي على ال�س\تقبل إ,ذ كانوا يقولون ي'واخ1ي، بقلب

المزة واواv على التخفيف، وقيل: إ,ن� و.اخاه' لغة ضعيفة، وقيل: هي بدل.
قال ابن سيده: وأ%ر.ى الو,خاء4 عليها والسم ال�خ'و_ة، تقول: بين

وبينه أ�خو_ة وإ,خاء#، وتقول: آخ.ي\ت'ه على مثال فاع.ل}ته، قال: ولغة طي>ء
واخ.ي\ته. وتقول: هذا رجل من آخائي بوزن أ%ف}عال أ%ي من إ,خوان. وما

كنت. أ%خاv ولقد تأ%خ_ي\ت وآخ.ي\ت وأ%خ.و\ت ت.أ}خ'و أ�خ'و_ة وتآخ.يا،
على تفاع.ل، وتأ%خ_ي\ت أ%خاv أ%ي ات_خ.ذ}ت أ%خاv. وف الديث: أ%ن

النب، صلى ال عليه وسلم، آخ.ى بي ال�هاجرين وال4نصار أ%ي أ%ل�ف بينهم
�بأ�خ'و_ة1 ال3سلم, وال3يان1. الليث: ال3خاء� ال�ؤ.اخاة

والتأ%خ>ي، وال�خ'و_ة ق%رابة ال4خ,، والتأ%خ>ي ات�خاذ� ال3خ\وان. وف صفة
أ%ب بكر: لو كنت' م'ت_خ1ذاv خليلv لت_خ.ذت أ%با بكر خليلv، ولكن
خ'و_ة ال3سلم؛ قال ابن ال4ثي: كذا جاء4 ف رواية، وه1ي لغة ف

vوتأ%خ_ى الرجل%: ات_خذه أ%خا .vأ%ي كنت لم أ%خا vال�خ'و_ة. وأ%خ.و\ت عشرة
أ%و دعاه أ%خاv. ول أ%خا ل%ك بفلن أ%ي ليس لك بأ%خ�؛ قال الن_ابغة:



وأ%ب\لغ} بن ذ�بيان أ%ن} ل أ%خا ل%ه'م\
بعب\س�، إ,ذا ح.ل©وا الد>ماخ. فأ%ظ}ل%ما

وقوله:
أ%ل ب.ك�ر. الن_اع1ي بأ%و\س, بن خالد{،

أ%خ1ي الش_ت\و.ة1 الغ.ر_اء والز_م.ن ال%ح\ل,
وقول الخر:

أ%ل ه.ل%ك ابن' ق�ر_ان ال%م1يد'،
أ%بو عمرو أ%خ'و ال�ل�ى ي.ز,يد'

قال ابن سيده: قد يوز أ%ن يعنيا بال4خ هنا الذي ي.ك}ف1يهما وي'ع1ي'
عليهما في.عود' إ,ل معن الصeح\بة، وقد يكون أ%نما ي.ف}ع.لن فيهما

الف1ع\ل الس.ن ف%ي'ك}س3بانه الثناء وال%م\د فكأ%نه لذلك أ%خ¬ لما؛
وقوله:وال%م\ر' ليست\ من أ%خيك ولـ

ـكن\ قد ت.غ'رe بآم1ن, ال1ل}م,
ف%س_ره ابن ال4عراب فقال: معناه أن_ها ليست\ بحابي.ت1ك فتكف_ عنك

ب.أ}س.ها، ولكن_ها ت.ن\م1ي ف رأ}س1ك، قال: وعندي أ%ن أ%خيك ههنا جع
أ%خ ل4ن� الت_بع1يض يقتضي ذلك، قال: وقد يوز أن يكون ال4خ' ههنا

واحداv ي'ع\ن به المع' كما ي.ق%ع' الصديق' على الواحد والمع. قال تعال:
ول يسأ%ل� ح.م1يم¬ ح.م1يماv ي'ب.ص_رون.هم؛ وقال:

د.ع\ها فما الن_ح\و,ي� من ص.د1يق1ها
ويقال: تركته' بأ%خ1ي الي.ر أي تركته' ب,ش.ر�ç. وحكى اللحيان عن أ%ب

الد>ينار وأ%ب ز,ىاد: القوم' بأ%خ1ي الش_ر> أي ب,ش.ر�ç. وتأ%خ_ي\ت
الشيء: مثل ت%ر_ي\ت'ه. ال4صمعي ف قوله: ل أ�ك%لYم'ه إل أ%خا

الس>رار أي مثل الس>رار. ويقال: ل%ق1ي فلن أ%خا الوت أ%ي مثل الوت؛
وأ%نشد:لق%د\ ع.ل1ق%ت\ ك%فYي ع.س3يباv ب,ك%ز_ة{

ص.ل آر,ز� لق%ى أ%خا الوت1 جاذ1ب'ه\
وقال امرؤ القيس:

ع.ش1ي_ة جاو.ز\نا ح.ماة%، وس.ي\ر'نا
أ%خ'و ال%ه\د1 ل ي'ل}و,ي على م.ن ت.عذ�را

أي س.ين'ا جاه1د¬. وال4ر\ز': الض>يق' والك}ت1ناز. يقال: دخ.ل}ت
السجد فكان مأ}ر.زاv أ%ي غاص�اv بأ%ه\ل1ه؛ هذا كله من ذوات اللف، ومن ذوات



الياء ال4خ1ي.ة وال4خ1ي_ة�، والخ1ي_ة، بالد� والتشديد، واحدة
ال4واخي: ع'ود¬ ي'ع.ر_ض ف الائط وي'د\ف%ن ط%ر.فاه فيه ويصي وس.طه

كالع'روة ت'شدe إليه الداب_ة؛ وقال ابن السكيت: هو أن ي'د\ف%ن ط%ر.فا ق1ط}ع.ة
من ال%ب\ل ف ال4رض وفيه ع'ص.ي_ة أو ح'ج.ي\ر ويظهر منه مثل ع'ر\و.ة{

ت'شدe إليه الدابة، وقيل: هو ح.ب\ل ي'د\فن ف ال4رض وي.ب\ر'ز' ط%ر.فه
فيش.دe به. قال أ%بو منصور: سعت بعض. العرب يقول للحب\ل الذي ي'د\ف%ن ف

ال4رض م.ث}ن,ي�اv وي.ب\ر'ز ط%رفاه الخران شبه حلقة وتشد� به الدابة
آخ1ي.ةD. وقال أ%عراب لخر: أ%خ> ل آخ1ي_ة أ%رب'ط إليها م'ه\ر,ي؛ وإنا

ت'ؤ.خ_ى الخ1ي_ة� ف س'هولة1 ال4ر.ض1ي لنا أ%ر\فق بال%يل من
ال4وتاد الناشزة عن ال4رض، وهي أ%ثبت ف الرض الس_ه\لة من الو.ت1د. ويقال

لل4خ1ي_ة: الد\ر.و\ن�، والمع ال4دار,ين. وف الديث عن أ%ب سعيد
ال�د\ر,ي: م.ث%ل� الؤمن واليان كمث%ل الف%رس ف آخ1ي_ت1ه يول ث

يرجع إل آخ1ي_ته، وإن الؤمن ي.س\هو ث يرجع إل اليان؛ ومعن الديث
أ%نه يبع'د عن ر.ب>ه بالذ©نوب، وأ%صل� إيانه ثابت، والمع أ%خاي.ا

وأ%واخ1يe مشد�داv؛ وال4خاي.ا على غي قياس مثل خ.ط1ي�ة وخ.طايا وع1ل�ت'ها
كعل�ت1ها. قال أبو عبيد: ال4خ1ي_ة الع'ر\وة ت'ش.دe با الدابة

م.ث}ن,ي_ةv ف الرض. وف الديث: ل ت.ج\ع.لوا ظهور.كم كأخايا الدواب>، يعن
ف الصلة، أي ل ت'ق%و>س'وها ف الصلة حت تصي كهذه الع'رى. ولف�لن

عند المي آخ1ي_ةD ثابتة، والفعل أخ_ي\ت آخ1ي_ة تأ}خ1يةv. قال:
وتأ%خ_ي\ت' أنا اشتقاق�ه من آخ1ي_ة الع'ود، وهي ف تقدير الفعل فاع'ولة،

قال: ويقال آخ1ي.ةD، بالتخفيف، ويقال: آخى فلن ف ف�لن آخ1ي.ة فك%ف%ر.ها
إذا اص\ط%ن.عه وأ%سدى إليه؛ وقال الك�م.ي\ت:

س.ت.ل}ق%و\ن ما آخ1ي�ك�م\ ف ع.د'و>ك�م
عليكم، إذا ما ال%ر\ب' ثار. ع.ك�وب'ها

ما: ص1ل%ةD، ويوز أن تكون ما بعن أي� كأ%نه قال س.ت.ل}ق%و\ن أيe شيء
آخ1يeكم ف ع.دو>كم. وقد أ%خ_ي\ت' للداب_ة ت.أ}خ1ي.ة وت.أ%خ_ي\ت'
الخ1ي_ة%. وال4خ1ي_ة ل غي: الط©ن'ب. وال4خ1ي_ة أ%يضاv: ال�ر\مة

والذYم_ة، تقول: لفلن أ%واخ1يe وأ%س\باب¬ ت'ر\عى. وف حديث ع'مر:
أ%نه قال للعباس أ%نت أ%خ1ي_ة� آباء3 رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ أ%راد

Dبال4خ1ي_ة1 الب.ق1ي_ة%؛ يقال: له عندي أ%خ1ي_ة أيب مات_ة



ق%و,ي_ةD وو.س1يلةD ق%ريبة، كأنه أراد: أ%نت الذي ي'س\ت.ن.د' إليه من أ%ص\ل رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، وي'ت.م.س_ك به. وقوله ف حديث ابن ع'مر:
،vيتأ%خ_ى م'ناخ. رسول ال أي ي.ت.ح.ر_ى وي.ق}ص1د، ويقال فيه بالواو أيضا

وهو ال4كثر.
وف حديث السجود: الرجل ي'ؤخ>ي والرأ%ة ت.ح\ت.ف1ز'؛ أ%خ_ى الرجل� إذا

جلس على ق%د.مه الي'سرى ون.ص.ب. الي'م\ن؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف
بعض كتب الغريب ف حرف المزة، قال: والرواية العروفة إنا هو الرجل

ي'خ.و>ي والرأ%ة ت.ح\ت.ف1ز'. والت_خ\وية�: أ%ن ي'جاف بطن.ه عن ال4رض
وي.ر\ف%ع.ها.

@أدا: أ%دا الل�ب.ن' أ�د'و�اv وأ%د.ى أ�د1ي�اv: خ.ث�ر. ل1ي.ر'وب.؛ عن
كراع، يائية وواوية. ابن ب'ز'ر\ج: أ%دا الل�ب.ن' أ�د'و�اv، م'ثق�ل،

يأ}د'و، وهو الل�ب.ن' بي الل�ب.ن.ي\ن, ليس بالام1ض ول بال�ل}و. وقد
أ%د.ت1 الثمرة� تأ}دو أ�د'و�اv، وهو الي'ن'وع' والنeض\ج'. وأ%د.و\ت'
الل�ب.ن أ%د\واv: م.خ.ض\ت'ه. وأ%دى الس>قاء� يأ}دي أ�د1ي�اv: أ%م\كن

لي'م\خ.ض.. وأ%د.و\ت' ف م.ش\ي,ي آد'و أ%د\واv، وهو م.ش\ي¬ بي ال%ش\ي.ي\ن, ليس
بالس_ريع ول الب.ط1يء. وأ%د.و\ت أ%د\واv إذا خ.ت.ل}ت. وأ%دا الس_ب'ع'

للغزال يأ}د'وا أ%د\واv: خ.ت.ل%ه لي.أ}ك�له، وأ%د.و\ت' له وأ%د.و\ته'
كذلك؛ قال:

ح.ن.ت\ن حان,يات' الد_ه\ر، ح.ت_ى
كأن خاتلD ي.أ}د'و ل1ص.يد1

أبو زيد وغيه: أ%د.و\ت' له آد'وا له أ%د\واv إذا خ.ت.ل}ته؛ وأ%نشد:
أ%د.و\ت' له لخ'ذ%ه'؛

ف%ه.ي\هات. الف%ت ح.ذ1را
ن.ص.ب. ح.ذ1راv بف1ع\ل� م'ض\م.ر أي ل يزال ح.ذ1راv؛ قال: ويوز نصبه

على الال ل4ن الكلم ت.م_ بقوله هيهات كأ%نه قال ب.ع'د. عن وهو ح.ذ1ر،
وهو مثل د.أ%ى ي.د\أ%ي سواء بعناه. ويقال: الذئب يأ}د'و للغ.زال أي

ي.خ\ت1ل�ه ليأ}ك�ل%ه؛ قال:
والذئب يأ}د'و للغ.زال يأ}ك�ل�ه\

الوهري: أ%د.و\ت' له وأ%د.ي\ت' أي خ.ت.ل}ت'ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
vم'ر,ب_ة ،�ت.ئ1ط© ويأ}د'وها الفال



بأ%وطانا م1ن\ م'ط}ر.فات1 ال%مائل
قال: يأ}دوها ي.خ\ت1ل�ها عن ض'ر'وع1ها، وم'ر,ب_ة أ%ي قلوبا م'ر,ب_ة

بالواضع الت ت.ن\ز,ع' إليها، وم'ط}ر.فات: أ�ط}ر,فوها غ%نيمةv من غيهم،
:�والم.ائل: الت.م.لة إليهم الأ}خوذة من غيهم، والداو.ة

ال%ط}ه.رة. ابن سيده وغيه: الداو.ة� للماء وجعها أ%داوى مثل ال%طايا؛
وأ%نشد:ي.ح\م1ل}ن. ق�د_ام. ال%آ
ج,ئ ف أ%داوى كال%طاه1ر

ي.ص1ف الق%طا واس\ت1قاء4ها لف1راخ1ها ف ح.واصلها؛ وأنشد الوهري:
إذا ال4داوى ماؤ'ها ت.ص.ب\ص.با

وكان قياسه أ%دائي. مثل ر,سالة ور.سائ1ل، فت.ج.ن_ب'وه وفعلوا به ما
فعلوا بال%طايا والطايا فجعلوا ف%عائل ف%عال، وأ%بدلوا هنا الواو ليدل

على أ%نه قد كانت ف الواحدة واو ظاهرة فقالوا أ%داوى، فهذه الواو بدل من
ال4لف الزائدة ف إداو.ة، واللف الت ف آخر ال4داوى بدل من الواو ف

إداو.ة، وأ%لزموا الواو ههنا كما أ%لزموا الياء ف م.طايا، وقيل: إنا
تكون إداوة إذا كانت من جلدين ق�وب,ل% أ%حدها بالخر. وف حديث الغية:

فأ%خ.ذ}ت' الداو.ة وخ.ر.ج\ت' معه؛ الداو.ة�، بالكسر: إناء صغي من جلد
ي'ت_خ.ذ� للماء كالس_ط1يحة ونوها. وإداوة الشيء وأ%داوته: آل%ت'ه. وحكى

اللحيان عن الكسائي أ%ن العرب تقول: أ%خ.ذ% ه.داته أي أ%داته، على
البدل. وأ%خ.ذ% للدهر أ%دات.ه: من الع'د_ة. وقد ت.آدى القوم' ت.آد1ياv إذا
أ%خذوا العد_ة الت ت'ق%و>يهم على الدهر وغيه. الليث: أ%ل1ف' ال4داة1

واو لن جعها أ%د.وات¬. ولكل ذي ح1ر\فة أ%داةD: وهي آلته اتلت ت'قيم
حرفته. وف الديث: ل ت.ش\ر.بوا إل من ذي إداء، بالكسر والد: الو,كاء�

وهو ش1داد' الس>قاء. وأ%داة� ال%ر\ب,: س1لح'ها. ابن السكيت: آد.ي\ت'
للس_ف%ر فأ%نا م'ؤ\د{ له إذا كنت متهي>ئاv له. ونن على أ%د1ي�ç للص_لة

أ%ي ت.ه.يeؤ�. وآدى الرجل� أيضاv أي ق%وي. فهو م'ؤ\د{، بالمز، أي شاك1
الس>لح؛ قال رؤبة:

م'ؤ\دين ي.ح\م1ي. الس_بيل الس_ابل
ورجل م'ؤد{: ذو أ%داة{، وم'ؤد{: شاك{ ف السلح، وقيل: كامل� أ%داة1

السلح. وآدى الرجل�، فهو م'ؤد{ إذا كان شاك. السلح، وهو من ال4داة. وتآدى
أ%ي أ%خذ للدهر أ%داةv؛ قال ال4سود بن ي.ع\ف�ر:



ما ب.ع\د. ز.يد{ ف ف%تاة{ ف�ر>ق�وا
ق%ت\ل% وس.ب\ياv ب.ع\د. ح'س\ن, ت.آدي

وت.خ.ي_روا ال4رض. الف%ضاء ل1ع1ز>هم،
وي.زيد' راف1د'هم على الرeف�اد1

قوله: بعد ح'س\ن, ت.آدي أي بعد ق�و_ة. وت.آد.ي\ت' لل4مر: أ%خذت له
أ%دات.ه. ابن ب'ز'ر\ج: يقال هل تآد.ي\ت'م لذلك ال4مر أي هل تأ%ه_ب\تم. قال
أ%بو منصور: هو مأ}خوذ من ال4داة، وأ%ما م'ود{ بل هز فهو من أ%و\دى

أ%ي ه.ل%ك؛ قال الراجز:
إن س.أ�وديك بس.ي\ر� و.ك}ن,

قال ابن بري: وقيل ت.آدى ت.فاع.ل من الد1، وهي الق�و_ة، وأ%راد
ال4سود بن ي.ع\ف�ر بزيد ز.ي\د. بن مالك ابن ح.ن\ظ%لة، وكان النذر خطب إليهم

امرأ%ة فأ%بوا أ%ن يزوجوه إياها فغزاهم وقتل منهم. ويقال: أ%خ.ذ}ت لذلك
المر أ%دي_ه أي أ�ه\ب.ت.ه. الوهري: ال4داة� اللة، والمع ال4د.وات.

وآداه' على كذا ي'ؤ\د1يه1 إيداءé: ق%و_اه عليه وأ%عان.ه. وم.ن\ ي'ؤ\د1ين
على فلن أي من ي'ع1ينن عليه؛ شاهده قول الطYر,م_اح ابن حكيم:

في'ؤ\د1يه,م ع.لي_ ف%تاء� س1ن>ي،
ح.نان.ك. ر.ب_نا، يا ذا ال%نان

وف الديث: ي.خ\رج' من ق1ب.ل ال%ش\رق ج.ي\ش آد.ى ش.يء� وأ%ع.دeه'،
أ%م1ي'ه'م ر.ج'لD ط�والD، أ%ي أقوى شيء. يقال: آد1ن عليه، بالد، أي

ق%و>ن. ورجل مؤ\د{: تامe السلح كامل� أ%داة1 الرب؛ ومنه حديث ابن مسعود:
أ%رأ%ي\ت. رجلv خر.ج م'ؤ\د1ياv ن.ش1يطاv؟ وف حديث ال4سود بن يزيد ف

قوله تعال: وإن_ا ل%ج.م1يع¬ ح.ذ1ر'ون%، قال: م'ق}و'ون م'ؤ\دون أ%ي
كاملو أ%داة ال%ر\ب. وأ%هل الجاز يقولون آد.ي\ت'ه على أ%ف}ع.ل}ته أي

أ%ع.ن\ته. وآدان السلطان� عليه: أ%ع\دان. واس\تأ}د.ي\ته عليه: اس\ت.ع\د.يته.
وآد.ي\ته عليه: أ%ع.ن\ت'ه، كله منه. ال4زهري: أهل الجاز يقولون

اس\تأ}د.يت السلطان% على فلن أي اس\ت.ع.د.ي.ت\ فآدان عليه أي أ%ع\دان
وأ%عان.ن. وف حديث ه1ج\رة ال%ب.شة قال: وال ل4س\ت.أ}د1ي.ن_ه عليكم أ%ي

ل4س\تعد1ي.ن_ه، فأ%بدل المزة من العي ل4نما من مرج واحد، يريد
ل4ش\ك�و.ن� إليه ف1ع\ل%ك�م ب ل1ي'ع\د1ي.ن عليكم وي'ن\ص1ف%ن منكم. وف

ترجة عدا: تقول اس\ت.أ}داه، بالمز، فآداه أي فأ%عانه وق%و_اه. وآد.ي\ت'



للسفر فأ%نا مؤ\د{ له إذا كنت متهيئاv له. وف الكم: اس\تعد.د\ت له
وأ%خذت أ%دات.ه. وال4د1يe: الس_ف%ر من ذلك؛ قال:

çعلى أ%د1ي� �وح.ر\ف{ ل ت.زال
م'س.ل�م.ة1 الع'ر'وق من ال�مال

وأ�د.ي_ة 
(* أدي_ة هي أم مرداس وقيل جدته). أ%بو م1ر\داس

ال%ر'ور,يe: إما أ%ن يكون تصغي أ%د\و.ة وهي ال%د\ع.ة، هذا قول ابن ال4عراب،
وإما أ%ن يكون تصغي أ%داة. ويقال: تآد.ى القوم' تآد1ياv وت.عاد.و\ا

.vأ%ي ت.تاب.ع'وا موتا vت.عاد1يا
وغ%ن.م¬ أ%د1ي_ةD على ف%ع1يلة أ%ي قليلة. ال4صمعي: ال4د1ي_ة تقدير

ع.د1ي_ة من البل القليلة الع.د.د.
أ%بو عمرو: الداء� 

(* قوله «أبو عمرو الداء» كذا ف الصل من غي ضبط
لوله. وقوله «وجعه أيدية» هكذا ف الصل أيضاv ولعله مرف عن آدية،

بالد، مثل آنية). ال%وe من الرمل، وهو الواسع من الرمل، وجعه
أ%ي\د1ي.ةD. والد.ة�: ز.ماع' ال4مر واج\تماع'ه؛ قال الشاعر:

وباتوا جيعاv سال1ي.، وأ%م\ر'ه'م
على إد.ة{، حت إذا الناس' أ%ص\ب.حوا

وأ%د_ى الشيء4: أ%و\ص.له'، والسم ال4داء�. وهو آد.ى لل4مانة منه،
بد ال4لف، والعامة� قد ل%ه,جوا بالطإ فقالوا فلن أ%د_ى لل4مانة، وهو

لن غي جائز. قال أ%بو منصور: ما علمت أ%حداv من النحويي أ%جاز آد.ى
ل4ن أ%ف}ع.ل, ف باب التعجب ل يكون إل ف الثلثي، ول يقال أ%د.ى

.éبالتخفيف بعن أ%د_ى بالتشديد، ووجه الكلم أ%ن يقال: فلن أ%ح\س.ن' أ%داء
وأ%د_ى د.ي\ن.ه ت.أ}د1ي.ةv أ%ي ق%ضاه، والسم ال4داء. ويقال:

تأ%د_ي\ت' إل فلن من حقYه إذا أ%د_ي\ت.ه وق%ض.ي\ته. ويقال: ل ي.ت.أ%د_ى
ع.ب\د¬ إل ال من حقوقه كما ي.ج,ب'. وتقول للرجل: ما أ%دري كيف

éأ%ت.أ%د_ى إليك م1ن\ ح.ق� ما أ%وليتن. ويقال: أ%د_ى فلن ما عليه أ%داء
وت.أ}د1يةv. وت.أ%د_ى إليه ال%ب' أ%ي ان\ت.هى. ويقال: اس\تأ}داه مالv إذا

صاد.ر.ه واس\ت.خ\ر.ج. منه. وأ%ما قوله عز وجل: أ%ن} أ%دeوا إل� عباد.
ال إن ل%ك�م رسول أ%مي؛ فهو من قول موسى ل1ذ%و,ي فرعون، معناه



س.لYموا إل� بن إسرائيل، كما قال: فأ%رسل معي بن إسرائيل أ%ي أ%ط}ل1ق}هم من
عذابك، وقيل: نصب عباد. ال ل4نه منادى مضاف، ومعناه أ%دeوا إل� ما

أ%مركم ال به يا عباد ال فإن نذير لكم؛ قال أ%بو منصور: فيه وجه
آخر، وهو أ%ن يكون أ%دeوا إل� بعن استمعوا إل�، كأ%نه يقول أ%دeوا

إل� سعكم أ�ب.لYغكم رسالة ربكم؛ قال: ويدل على هذا العن من كلم
العرب قول أ%ب ال�ث%ل�م ال�ذ%ل:

س.ب.ع\ت. ر,جالv فأ%ه\ل%ك}ت.ه'م،
فأ%د_ إل ب.عض1هم واق}ر,ض,

أ%راد بقوله أ%د_ إل بعضهم أ%ي استمع إل بعض من س.ب.ع\ت لتسمع منه
كأ%نه قال أد> س.م\ع.ك إليه. وهو بإدائه أ%ي بإزائه، طائية. وإناء#

أ%د1يÒ: صغي، وس1قاء# أ%د1يÒ: ب.ي. الصغي والكبي، ومالD أ%د1يÒ ومتاع
Dكلها: قليل. ورجل ،Òومتاع أ%د1ي Òأ%د1ي Dكلها: قليل. ورجل ،Òأ%د1ي

Òخفيف مشم>ر. وق%ط%ع ال أ%د.ي\ه أ%ي ي.د.يه. وثوب أ%د1ي :Òأ%د1ي
وي.د1يÒ إذا كان واسعاv. وأ%د.ى الشيء�: ك%ث�ر. وآداه' مال�ه: ك%ث�ر. عليه

ف%غل%ب.ه؛ قال:
إذا آداك. مال�ك. فام\ت.ه,ن\ه

ل1جاد1يه، وإن} ق%ر,ع. ال�راح'
وآد.ى القوم' وت.آد.و\ا: ك%ث�روا بالوضع وأ%خصبوا.

vوأ%ذاة Ýأذي: ال4ذ%ى: كل ما تأ%ذ�ي\ت. به. آذاه ي'ؤذ1يه أ%ذى@
وأ%ذ1ي_ةv وت.أ%ذ�ي\ت به. قال ابن بري: صوابه آذان إيذاءé، فأ%ما أ%ذىÝ فمصدر

Ýوكذلك أ%ذاة وأ%ذ1ي_ة. يقال: أ%ذ1ي\ت بالشيء آذ%ى أ%ذى ،Ýأ%ذ1ي. أ%ذى
وأ%ذاةv وأ%ذ1ي_ةv فأ%نا أ%ذ{؛ قال الشاعر:
لق%د\ أ%ذ�وا ب,ك. و.دeوا لو ت'فار,ق�ه'م،
أ%ذ%ى ال%راسة1 بي الن_عل, والق%د.م

وقال آخر:
وإذا أ%ذ1يت' بب.ل}د.ة{ فار.ق}ت'ها،

ول أ�قيم بغ.ي, د.ار, م'قام
ابن سيده: أ%ذ1ي. به أ%ذىÝ وت.أ%ذ9ى؛ أ%نشد ثعلب:

ت.أ%ذYي. الع.و\د1 اش\تكى أن ي'ر\ك%با
والسم ال4ذ1ي_ة� وال4ذاة؛ أ%نشد سيبويه:



ول ت.ش\ت'م ال%و\ل وت.ب\ل�غ} أ%ذات.ه'،
فإن_ك إن ت.ف}ع.ل} ت'س.ف�ه\ وت.ج\ه.ل

وف حديث الع.قيقة: أ%م1يطوا عنه ال4ذى، يريد الشعر والنجاسة وما يرج
على رأ}س الصب حي يولد ي'ح\ل%ق عنه يوم سابعه. وف الديث: أ%د\ناها

إماطة� ال4ذ%ى عن الطريق، وهو ما يؤ\ذ1ي فيها كالشوك والجر والنجاسة
ونوها. وف الديث: كل© م'ؤ\ذ{ ف النار، وهو وعيد لن ي'ؤ\ذ1ي الناس ف

الدنيا بعقوبة النار ف الخرة، وقيل: أ%راد كل9 م'ؤذ{ من السباع والوام
ي'ج\ع.ل ف النار عقوبةv ل4هلها. التهذيب: ورجل أ%ذيÒ إذا كان شديد

التأ%ذYي، ف1ع\لD له لزم¬، وب.عي¬ أ%ذيÒ. وف الصحاح: ب.عي¬ أ%ذ{ على
ف%ع1ل�، وناقة أ%ذ1ي.ةD: ل تستقر ف مكان من غي وجع ولكن خ1ل}ق%ةv كأ%نا

تشكو أ%ذىÝ. وال4ذ1يe من الناس وغيهم: كال4ذ1ي؛ قال:
ي'صاح1ب' الش_يطان% م.ن\ ي'صاح1ب'ه،

ف%ه\و. أ%ذيÒ ح.م_ةD م.صاو,ب'ه
(* قوله «حة» كذا ف الصل بالاء الهملة مرموزاv لا بعلمة

الهال).وقد يكون ال4ذ1يÒ. وقوله عز وجل: و.د.ع\ أ%ذاهم؛ تأ}ويل�ه أ%ذى
النافقي ل ت'جاز,ه1م\ عليه إل أ%ن ت'ؤ\م.ر. فيهم بأ%مر. وقد آذ%ي\ت'ه
إيذاءé وأ%ذ1ي_ةv، وقد ت.أ%ذ�ي\ت' به ت.أ%ذYياv، وأ%ذ1يت' آذى أ%ذىÝ، وآذى

الرجل�: ف%ع.ل ال4ذى؛ ومنه قوله، صلى ال عليه وسلم، للذي ت.خ.ط�ى
ر,قاب الناس ي.و\م ال�م'ع.ة: رأ%ي\ت'ك آذ%ي\ت. وآت.ي\ت..
:vال%و\ج'؛ قال امرؤ القيس يصف مطرا :eوالذي

ث%ج_، ح.ت_ى ضاق عن آذ1ي>ه
ع.ر\ض' خ1يم� فح1فاف ف%ي'س'ر

ابن شيل: آذيe الاء ال4طباق الت تراها ترفعها من م.ت\نه1 الريح'
دون% ال%و\ج. والذيe: ال%و\ج'؛ قال ال�غ1ية بن ح.ب\ناء:

إذا ر.مى آذ1يeه' بالطYم>،
ت.رى الر>جال% ح.و\ل%ه كالصeم>،

من م'ط}ر,ق� وم'ن\ص1ت{ م'ر,م>
الوهري: الذيe م.و\ج' البحر، والمع ال4واذيe؛ وأ%نشد ابن بري

للع.ج�اج:
ط%ح\ط%ح.ه' آذيe ب.ح\ر� م'ت\أ%ق,



وف حديث ابن عباس ف تفسي قوله تعال: وإذ أ%خ.ذ% ر.بeك من ب.ن آدم
من ظ�هورهم ذ�ر>ي_ات1هم، قال: كأ%ن_هم الذ�رe ف آذ1ي> الاء.

الذيe، بالد والتشديد: ال%و\ج' الشديد. وف خ'ط}ب.ة علي، عليه السلم:
ت.ل}ت.ط1م' أ%و اذيe م.و\ج,ها. وإذا وإذ}: ظ%ر\فان من الزمان، فإذا ل1م.ا

يأ}ت، وإذ} ل1م.ا مضى وهي مذوفة من إذا.
@أري: ال4صمعي: أ%ر.ت1 الق1د\ر' ت.أ}ري أ%ر\ياv إذا احترقت ول%ص1ق. با

الشيء، وأ%ر.ت1 الق1د\ر' ت.أ}ري أ%ر\ياv، وهو ما ي.ل}ص.ق با من الطعام.
وقد أ%ر.ت1 الق1د\ر' أ%ر\ياv: ل%ز,ق. بأ%سفلها شيء من الحتراق مثل

شاط%ت\؛ وف الكم: ل%ز,ق. بأ%سفلها ش1ب\ه' ال�ل}ب.ة السوداء، وذلك إذا ل
ي'س.ط} ما فيها أو ل ي'ص.ب_ عليه ماء. وال4ر\ي': ما ل%ز,ق. بأ%سفلها

وبق1ي فيه من ذلك؛ الصدر' والسم فيه سواء#. وأ%ر\ي' الق1د\ر,: ما
ال}ت.ز.ق. بوانبها من ال%ر.ق. ابن ال4عراب: ق�رار.ة الق1در وك�دادت'ها

وأ%ر\ي'ها. وال4ر\ي': الع.س.ل�؛ قال لبيد:
بأ%ش\ه.ب. م1ن\ أ%بكار, م'ز\ن س.حابة{،
�وأ%ر\ي, د.ب'ور� شار.ه' الن_ح\ل% عاسل

وع.م.ل� الن_ح\ل, أ%ر\ي¬ أ%يضاv؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب ذؤيب:
ج.وار,س'ها ت.أ}ري الشeع'وف.

ت.أ}ري: ت'ع.س>ل، قال: هكذا رواه علي� بن حزة وروى غيه ت.أ}وي. وقد
أ%ر.ت1 الن_ح\ل� ت.أ}ري أ%ر\ياv وت.أ%ر_ت\ وأ}ت.ر.ت\: ع.م1ل%ت الع.س.ل؛

قال الطرماح ف صفة د.ب\ر العسل:
إذا ما ت.أ%ر_ت\ بال%لي>، ب.ن.ت\ به

ش.ري.ي\ن, م1م�ا ت.أ}ت.ري وت'ت1يع'
(* قوله «إذا ما تأرت» كذا ف الصل بالراء، وف التكملة بالواو).

،�ش.ري.ي\ن: ضربي يعن من الش_ه\د1 والعسل. وتأ}تري: ت'ع.س>ل
وت'ت1يع' أ%ي تقيء العسل%. وال}ت1زاق' ال4ر\ي بالع.س_الة ائ}ت1راؤه، وقيل:
ال4ر\ي' ما تمعه من العسل ف أ%جواف1ها ث ت.ل}ف1ظه، وقيل: ال4ر\ي'

ع.م.ل� النحل، وهو أ%يضاv ما الت.ز.ق. من العسل ف جوانب الع.س_الة، وقيل:
ع.س.ل�ها حي ت.ر\مي به من أ%فواهها؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إذا الصeدور' أ%ظ}ه.ر.ت\ أ%ر\ي. ال1ئ%ر
إنا هو مستعار من ذلك، يعن ما ج.م.ع.ت\ ف أ%جوافها من الغيظ كما



ت.ف}ع.ل� الن_ح\ل� إذا ج.ع.ت\ ف أ%فواهها الع.س.ل ث م.ج_ت\ه. ويقال
لل�ب.ن, إذا ل%ص1ق و.ض.ره' بالناء: قد أ%ر,ي.، وهو ال4ر\ي' مثل

الر_م\ي.والت_أ%ر>ي: ج.م\ع الرجل ل1ب.ن,يه الط�عام.. وأ%ر.ت1 الريح' الاء4:
ص.ب_ته شيئاv بعد شيء. وأ%ر\ي' السماء3 ما أ%ر.ت\ه الريح ت.أ}ر,يه

أ%ر\ياv فص.ب_ته شيئاv بعد شيء، وقيل: أ%ر\ي' الريح ع.م.ل�ها وس.و\ق�ها
السحاب.؛ قال زهي:

ي.ش1م\ن. ب'ر'وق%ها، وي.ر'شe أ%ر\ي. الـ
ج.ن'وب، على ح.واج,بها، الع.ماء�

قال الليث: أ%راد. ما وقع من الن_دى والط�لY على الشجر والع'ش\ب فلم
ي.ز.ل} ي.ل}ز.ق' بعضه' ببعض وي.ك}ث�ر'، قال أ%بو منصور: وأ%ر\ي' ال%نوب,

ما اس\ت.د.ر_ت\ه ال%نوب' من الغ.مام إذا م.ط%ر.ت. وأ%ر\ي' السحاب:
د1ر_ت'ه، قال أ%بو حنيفة: أ%صل ال4ر\ي, الع.م.ل. وأ%ر\ي' الن_دى: ما وقع

منه على الشجر والع'ش\ب فالتز.ق وك%ث�ر. وال4ر\ي': ل�طاخة� ما تأ}كله.
وت.أ%ر_ى عنه: ت.خ.ل�ف. وت.أ%ر_ى بالكان وأ}ت.رى: اح\ت.ب.س. وأ%ر.ت1

الداب_ة� م.ر\ب.ط%ها وم.ع\ل%ف%ها أر\ياv: ل%ز,م.ت\ه. والر,يe والري:
ال4خ1ي_ة�. وأ%ر_ي\ت' لا: ع.م1ل}ت' لا آري�اv. قال ابن السكيت ف

قولم للم.ع\ل%ف آر,يÒ قال: هذا ما يضعه الناس ف غي موضعه، وإنا
Òوآر,ي ،Dم.ح\ب,س الدابة، وهي ال4واري وال4واخ1ي، واحدتا آخ1ي>ة eالر,ي

إنا هو من الفعل فاع'ولD. وت.أ%ر_ى بالكان إذا ت.ح.ب_س؛ ومنه قول
أ%عشى باه1لة:

ل ي.ت.أ%ر_ى ل1م.ا ف الق1د\ر, ي.ر\ق�ب'ه،
ول ي.ع.ضe على ش'ر\س'وفه1 الص_ف%ر

(* قوله «ل يتأرى البيت» قال الصاغان: هكذا وقع ف أكثر كتب اللغة
وأخذ بعضهم عن بعض، والرواية:

ل يتأرى لا ف القدر يرقبه
ول يزال أمام القوم يقتفر

ل يغمز الساق من أين ول نصب
ول يعض على شرسوفه الصفر).

وقال آخر:
ل ي.ت.أ%ر_و\ن% ف ال%ض1يق، وإن}



ناد.ى م'ناد{ ك%ي\ ي.ن\ز,لوا، ن.ز.لوا
يقول: ل ي.ج\م.عون الطعام ف الض>يقة؛ وقال العجاج:

eلا آر,ي vواع\ت.اد. أ%رباضا
eمن م.ع\د1ن الص>يان1 ع'د\م'لي

قال: اع\تاد.ها أ%تاها ور.ج.ع إليها، وال4ر\باض': جع ر.ب.ض� وهو
الأ}وى، وقوله له آر,يÒ أ%ي لا آخ1ي_ةD من م.كان,س البقر ل تزول، ولا

أ%صل ثابت ف سكون الوحش با، يعن الك1ناس. قال: وقد تسمى الخ1ي_ة
أ%يضاv آر,ي�اv، وهو حبل ت'ش.دe به الدابة ف م.ح\ب,سها؛ وأ%نشد ابن السكيت

:vب العبدي يصف فرساYللم'ث%ق
داو.ي\ت'ه بال}ض، حت_ى ش.تا

ي.ج\ت.ذ1ب' الر,ي_ بال1ر\و.د
أي مع ال1ر\و.د1، وأ%راد. بآر,ي>ه الر_كاس.ة% الدفونة% تت ال4رض

ال�ث}بتة% فيها ت'ش.دe الدابة� من ع'ر\وت.ها البارزة فل ت.ق}ل%ع'ها
لثباتا ف ال4رض؛ قال الوهري: وهو ف التقدير فاع'ولD، والمع ال4وار,ي،

يفف ويشد�د. تقول منه: أ%ر_ي\ت' للدابة ت.أ}ري.ةv، والدابة ت.أ}ري إل
الداب_ة إذا انضمت إليها وأ%ل1ف%ت\ معها م.ع\ل%فاv واحداv، وآر.ي\ت'ها

أ%نا؛ وقول لبيد يصف ناقته:
ت.س\ل�ب' الكان,س. ل ي'وأ%ر\ با

ش'ع\ب.ة الس_اق,، إذا الظYل© ع.ق%ل
قال الليث: ل ي'وأ%ر\ با أ%ي ل ي'ذ}ع.ر\، ويروى ل ي'ورأ} با أ%ي ل

ي'ش\ع.ر\ با، قال: وهو مقلوب من أ%ر.ي\ت'ه أ%ي أ%علمته، قال: ووزنه
الن ل ي'ل}ف%ع\، ويروى ل ي'ور.ا، على تفيف المزة، ويروى ل ي'ؤر. با،

بوزن ل ي'ع\ر.، من ال4ر\ي أي ل ي.ل}ص.ق بصدره الف%ز.ع'، ومنه قيل: إن
ف ص.د\ر,ك. ع.لي_ ل4ر\ياv أ%ي ل%ط}خاv من ح1ق}د، وقد أ%رى علي_

ص.د\ر'ه. قال ابن بري: وروى السياف ل ي'ؤ\ر. من أ�وار الشمس، وأ%صله ل
ي'وأ%ر\، ومعناه ل ي'ذ}ع.ر\ أ%ي ل ي'ص1ب\ه ح.رe الذ©ع\ر. وقالوا: أ%ر,ي.

الص_د\ر' أ%ر\ياv، وهو ما يثبت ف الصدر من الض>غ\ن. وأ%ر,ي. صدر'ه،
بالكسر، أ%ي و.غ1ر. قال ابن سيده: أ%ر.ى ص.د\ر'ه علي_ أ%ر\ياv وأ%ر,ي.

اغتاظ؛ وقول الراعي:
Dعاس� ونار¬ ك%ر,ية Dل%ا ب.د.ن



ب'ع\ت.ل%ج, الر,ي>، ب.ي\ن. الص_رائم
قيل ف تفسيه: الر,يe ما كان بي الس_ه\ل وال%ز\ن، وقيل: م'ع\ت.ل%ج

ال4ر,ي� اسم' أ%رض. وتأ%ر_ى: ت.ح.ز�ن 
(* قوله «وتأر�ى تزن» هكذا ف

الصل ول نده ف كتب اللغة الت بأ%يدينا). وأ%ر_ى الشيء4: أ%ثبته
وم.ك�نه. وف الديث: اللهم أر> ما ب.ي\ن.هم أ%ي ث%ب>ت الو'د_ وم.كYن\ه،

يدعو للرجل وامرأ%ته. وروى أ%بو عبيدة: أ%ن رجلv شكا إل رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، امرأ%ته فقال اللهم أ%ر> ب.ي\ن.هما؛ قال أ%بو عبيد:

يعن أ%ثبت بينهما؛ وأ%نشد ل4عشى باهلة:
ل ي.ت.أ%ر_ى ل1م.ا ف الق1د\ر, ي.ر\ق�ب'ه

البيت. يقول: ل ي.ت.ل%ب_ث ول ي.ت.ح.ب_س. وروى بعضهم هذا الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، دعا بذا الدعاء لعلي� وفاطمة، عليهما

السلم، وروى ابن ال4ثي أ%نه دعا لمرأ%ة كانت ت.ف}ر.ك ز.و\جها فقال: اللهم
أ%ر> بينهما، أ%ي أ%لYف وأ%ثبت الو'د_ بينهما، من قولم الدابة

ت.أ}ر,ي للدابة إذا انضم_ت إليها وأ%ل1ف%ت معها م.ع\ل%فاv واحداv، وآر.ي\ت'ها
أ%نا، ورواه ابن ال4نباري: اللهم أ%ر> كل� واحد منهما صاحب.ه أ%ي احبس

كل واحد منهما على صاحبه حت ل ينصرف قلبه إل غيه، من قولم
ت.أ%ر_ي\ت بالكان إذا اح\ت.ب.س\ت فيه، وبه س>يت الخ1ي_ة آر,ي�اv ل4نا

تنع الدواب� عن النفلت، وسي ال%ع\ل%ف آر,ي�اv مازاv، قال: والصواب ف
هذه الرواية أ%ن يقال اللهم أ%ر> كل واحد منهما على صاحبه، فإن صحت

الرواية بذف على فيكون كقولم ت.ع.ل�ق}ت' بفلن وت.ع.ل�قت' فلناv؛ ومنه
حديث أ%ب بكر: أ%نه دفع إليه سيفاv ليقتل به رجلv فاس\ت.ث}ب.ت.ه فقال:

أ%ر> أ%ي م.كYن وث%ب>ت\ يدي من السيف، وروي: أ%ر, مففة، من الرؤ\ية
كأ%نه يقول أ%ر,ن بعن أ%ع\ط1ن. الوهري: ت.أ%ر_ي\ت بالكان أ%قمت به؛

:vوأ%نشد ببيت أ%عشى باهلة أ%يضا
ل ي.تأ%ر_ى ل1م.ا ف الق1د\ر ي.ر\ق�ب'ه

وقال ف تفسيه: أ%ي ل ي.ت.ح.ب_س على إدراك الق1د\ر ليأ}كل. قال أ%بو
زيد: ي.ت.أ%ر_ى ي.ت.ح.ر_ى؛ وأ%نشد ابن بري للح'طيئة:

ول ت.أ%ر_ى ل1م.ا ف الق1د\ر, ي.ر\ق�به،
ول ي.ق�وم' بأ%ع\لى الفجر ي.ن\ت.ط1ق



قال: وأ%ر_ي\ت أ%يضاv وإل م.ت أ%نت م'ؤ.ر�ç به. وأ%ر_ي\ته:
اس\ت.ر\ش.د.ن فغ.ش.ش\ته. وأ%ر_ى النار.: ع.ظ�م.ها ور.ف%ع.ها. وقال أ%بو حنيفة:

أ%ر_اها ج.ع.ل لا إر.ةv، قال: وهذا ل يصح إل أ%ن يكون مقلوباv من
و.أ%ر\ت'، إم_ا مستعم.لة، وإما متوه_همة. أ%بو زيد: أ%ر_ي\ت' النار.

ت.أ}ر,ي.ةv ون.م_يتها ت.ن\م1ي.ةv وذك�ي\تها ت.ذ}ك1ي.ةv إذا ر.ف%ع\تها.
يقال: أ%ر> نار.ك. والر.ة�: موضع النار، وأ%صله إر\ي¬، والاء عوض من

الياء، والمع إر'ون% مثل ع1ز'ون؛ قال ابن بري: شاهده لكعب أ%و لزهي:
ي'ث1ر\ن% التeراب. على و.ج\ه,ه،

كل%و\ن% الد_واج,ن ف%و\ق. الر,ينا
قال: وقد تمع الر.ة� إرات، قال: والرة� عند الوهري مذوفة� اللم

بدليل جعها على إر,ين وك%و\ن1 الفعل مذوف اللم. يقال: أ%ر> ل1نار,ك أ%ي
اج\ع.ل لا إر.ةv، قال: وقد تأ}ت الر.ة� مثل ع1د.ة مذوفة الواو،

تقول: و.أ%ر\ت' إر.ةv. وآذان أ%ر\ي' الق1د\ر, والن_ار, أ%ي ح.رeه'ما؛
وأ%نشد ثعلب:

إذا الصeدور' أ%ظ}ه.ر.ت\ أ%ر\ي. ال1ئ%ر
أ%ي ح.ر_ الع.داو.ة. والرة� أ%يضاv: ش.ح\م الس_نام,؛ قال الراجز:

و.ع\د¬ ك%ش.ح\م, الر.ة1 ال�س.ر\ه.د
الوهري: أ%ر_ي\ت' النار. ت.أ}ر,ي.ةv أ%ي ذ%ك9يتها؛ قال ابن بري: هو

تصحيف وإنا هو أ%ر_ث}تها، واسم ما تلقيه علي ال�ر\ث%ة. وأ%ر> نار.ك
وأ%ر> لنارك أ%ي اج\ع.ل لا إر.ةv، وهي ح'ف}رة تكون ف وسط النار يكون فيها

معظم ال%م\ر. وحكي عن بعضهم أ%نه قال: أ%ر> نار.ك افتح وسطها ليتسع
الوضع للجمر، واسم الشيء الذي تلقيه عليها من ب.ع.ر أ%و ح.ط%ب الذ©ك}ىة.

قال أ%بو منصور: أ%حسب أ%با زيد ج.ع.ل أ%ر_ي\ت النار م1ن\ و.ر_ي\ت.ها،
فقلب الواو هزة، كما قالوا أك�د\ت اليمي وو.ك�د\تا وأ%ر_ث}ت النار

Dوو.ر_ث}تها. وقالوا من الر.ة وهي الفرة الت توقد فيها النار: إر.ة
ب.ي�نة الر\و.ة، وقد أ%ر.و\تا آر'وها، وم1ن\ آر,ي> الدابة أ%ر_ي\ت

ت.أ}ر,ي.ةv. قال: والر,يe ما ح'ف1ر له وأ�د\خ1ل ف ال4رض، وهي الر,ي_ة
والر_كاس.ة. وف حديث بلل: قال لنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم:

أ%مع.كم شيء# من الر.ة أ%ي القد1يد؛ وقيل: هو أ%ن ي'غ\ل%ى اللحم' بالل
ويمل ف ال4سفار. وف حديث بريدة%: أ%نه أ%ه\دى لرسول ال، صلى ال عليه



وسلم، إر.ةv أ%ي لماv مطبوخاv ف كرش. وف الديث: ذ�ب,ح.ت لرسول ال،
صلى ال عليه وسلم، شاةD ث ص'ن,ع.ت\ ف الر.ة؛ الر.ة�: حفرة توقد
فيها النار، وقيل:هي الفرة الت حولا ال4ثاف©. يقال: و.أ%ر\ت' إر.ة%،

وقيل: الر.ة� النار' ن.ف}س'ها، وأ%صل الر.ة إر\ي¬، بوزن ع1ل}م، والاء
عوض من الياء. وف حديث زيد بن حارثة: ذبنا شاة وصنعناها ف الر.ة حت

إذا ن.ض1جت جعلناها ف س'ف}ر.تنا. وأ%ر_ي\ت عن الشيء: مثل و.ر_ي\ت
عنه.وبئر ذي أ%ر\وان%: اسم بئر، بفتح المزة. وف حديث عبد الرحن

الن_خ.عي: لو كان رأ}ي' الناس مث}ل% ر.أ}يك ما أ�د>ي. ال4ر\يان�. قال ابن
ال4ثي: هو ال%راج' والتاوة، وهو اسم واحد كالشيطان.

قال الطاب: ال4شبه بكلم العرب أ%ن يكون بضم المزة والباء العجمة
بواحدة، وهو الزيادة عن الق، يقال فيه أ�ر\بان وع'ر\بان، قال: فإن كانت

الياء معجمة باثنتي فهو من الت_أ}ر,ي.ة ل4نه شيء ق�ر>ر. على الناس
وأ�ل}ز,موه.

:vز,ي�ا�@أزا: ال4ز\و': الضي>ق؛ عن كراع. وأ%ز.ي\ت' إليه أ%ز\ياv وأ
انضممت. وآزان هو: ض.م_ن؛ قال رؤبة:

ت.غ\ر,ف' من ذي غ%ي>ث{ وت'وزي
وأ%زى يأ}زي أ%ز\ياv وأ�ز,ي�اv: انقبض واجتمع. ور.ج'ل م'ت.آزي ال%ل}ق

:vز,ي�ا�وم'ت.آز,ف ال%ل}ق إذا ت.دان بعضه' إل بعض. وأ%زى الظYل© أ
ق%ل%ص وت.ق%ب_ض ودنا بعضه إل بعض، فهو آز�؛ وأ%نشد ابن بري لعبد ال بن

ر,ب\عي ال4سدي:
وغ%ل�س.ت\ والظYل© آز� ما ز.ح.ل}،
g9وحاض1ر' الاء ه.ج'ود¬ وم'ص.ل

وأ%نشد لكثي الارب:
ونابة ك%ل�ف}ت'ها الع1يس.، ب.ع\د.ما

أ%زى الظYل© وال1رباء� م'وف{ على ج,ذ}ل
(* قوله «ونابة» هكذا ف الصل من غي نقط، وف شرح القاموس: نائحة،

بالنون والمز والهملة، ولعلها نابة بالنون والباء والعجمة وهي الرض
البعيدة. وقوله بعد «إذا زاء ملوقاv إل قوله الليث» هو كذلك ف الصل

وشرح القاموس).
ابن' ب'ز'ر\ج: أ%زى الظYل© ي.أ}ز'و وي.أ}زي وي.أ}ز.ى؛ وأ%نشد:



الظYل© آز� والسeقاة� ت.ن\ت.حي
وقال أ%بو النجم:

إذا زاء م.ح\ل�وقاv أ%ك%ب_ برأ}سه،
وأ%ب\ص.ر\ته يأ}زي إل� وي.ز\ح.ل

أ%ي ينقبض لك وي.ن\ض.مe. الليث: أ%زى الشيء� بعضه' إل بعض يأ}زي، نو
اكتناز اللحم وما انض.م_ من نوه؛ قال رؤبة:

ع.ض� الس>فار فهو آز� ز,ي.مه'
وهو يوم¬ أ%ز� إذا كان ي.غ'مe ال4نفاس. وي'ض.ي>قها لشد_ة الر؛ قال

الباهلي:
ظ%ل� لا ي.و\م¬ م1ن. الش>ع\رى أ%زي،

ن.ع'وذ� منه ب,زران,يق, الر_كي
قال ابن بري: يقال ي.و\م¬ آز� وأ%ز� مثل آس1ن� وأ%س1ن� أ%ي ض.ي>ق قليل

الي؛ قال عمارة:
هذا الز_مان� م'و.ل�ç خ.ي\ر'ه آزي

وأ%زى مال�ه: ن.ق%ص.. وأ%زى له أ%ز\ياv: أ%تاه ل1ي.خ\ت1ل%ه. الليث:
أ%ز.ي\ت' لفلن آزي له أ%ز\ىاv إذا أ%ت.يته من وجه م.أ}م.ن,ه

ل1ت.خ\ت1له.ويقال: هو بإزاء فلن أ%ي ب,ح1ذائه مدوادن. وقد آز.ي\ت'ه إذا
حاذ%ي\ت.ه، ول تقل واز.ي\ت'ه. وقع.د. إزاءه أ%ي ق�بال%ت.ه. وآزاه: قاب.ل%ه. وف

Dن.جا منها ث%لث vالديث: اختلف م.ن\ كان ق%ب\لنا ثنتي وسبعي ف1ر\قة
وهلك سائر'ها. وف1ر\قةD آز.ت1 الل�وك. فقات.ل%ت\هم على د1ين ال أ%ي

قاو.م.ت\هم، م1ن\ آز.ي\ت'ه إذا حاذ%ي\ت.ه. يقال: فلن إزاء# لفلن إذا كان
م'قاوماv له. وف الديث: فر.ف%ع يديه حت آز.تا ش.ح\مة أ�ذ�نيه أ%ي

حاذ%تا. والزاء�: ال�حاذاة� وال�قاب.لة؛ قال: ويقال فيه واز.تا. وف حديث
صلة الوف: ف%واز.ي\نا الع.دو_ أ%ي قابلناهم، وأ%نكر الوهري أ%ن يقال
واز.ي\نا. وت.آزى الق%و\م': د.نا بعض'هم إل بعض؛ قال اللحيان: هو ف

اللوس خاصة؛ وأ%نشد:
ل%م_ا تآز.ي\نا إل د1ف\ء3 الك�ن'ف\

وأ%نشد ابن بري لشاعر:
وإن} أ%زى مال�ه ل ي.أ}ز, نائ1ل�ه،

وإن} أ%صاب. غ1نÝ ل ي'ل}ف. غ%ض\بانا



(* قوله «وإن أزى ماله إل» كذا وقع هذا البيت هنا ف الصل، ومله كما
صنع شارح القاموس بعد قوله فيما تقدم: وأزى ماله نقص، فلعله هنا مؤخر من

تقدي).
والثوب ي.أ}زي إذا غ�س3ل، والش_م\س' أ�ز,ي�اv: د.ن.ت\ للم.غيب.

والزاء: سبب العيش، وقيل: هو ما س'ب>ب. من ر.غ%د1ه وف%ض\ل1ه. وإن_ه لزاء�
مال� إذا كان ي'ح\س3ن' ر,ع\ي.ته وي.ق�وم' عليه؛ قال الشاعر:

ول%ك1ن ج'ع1ل}ت إزاء4 مال�،
فأ%م\ن.ع ب.ع\د. ذلك أ%و أ�ن,يل

قال ابن جن: هو ف1عالD من أ%زى الشيء� يأ}زي إذا ت.ق%ب_ض واجتمع،
فكذلك هذا الراعي ي.ش�1حe عليها وينع م1ن\ ت.س.رeب,ها، وكذلك ال�نثى بغي

هاء؛ قال ح'م.ي\د¬ يصف امرأ%ة تقوم بعاشها:
إزاء# م.عاش� ل ي.زال� ن,طاق�ها

ش.ديداv، وفيها س.و\رةD وهي قاع1د'
وهذا البيت ف الكم:

إزاء� م.عاش� ما ت.ح'ل© إزار.ها
م1ن. الك%ي\س، فيها س.و\ر.ةD وه\ي قاعد

وفلن إزاء� فلن إذا كان ق1ر\ناv له ي'قاو,مه. وإزاء� ال%ر\ب:
:vم'ق1يم'ها؛ قال زهي يدح قوما

ت.ج,د\ه'م\ على ما خ.ي_ل%ت\ هم إزاء4ها،
�وإن أ%ف}س.د. الال% الماعات' وال4ز\ل

أ%ي تدهم الذين يقومون با. وكل© من ج'ع1ل ق%ي>ماv بأ%مر فهو إزاؤه؛
ومنه قول ابن ال%ط1يم:

ث%أ%ر\ت' ع.د1ي�اv وال%ط1يم.، فلم أ�ض1ع\
و.ص1ي_ة% أ%قوام� ج'ع1ل}ت' إزاء4ها

أ%ي ج'ع1ل}ت' الق%ي>م با. وإن>ه لزاء� خي وشر�ç أ%ي صاحبه. وهم
إزاء# لقومهم أ%ي ي'ص\ل1ح'ون أ%مرهم؛ قال الكميت:

لقد\ ع.ل1م. الش_ع\ب' أ%ن_ا لم
�إزاء#، وأ%ن_ا ل�م م.ع\ق1ل

قال ابن بري: البيت لعبد ال بن سليم. وبنو فلن إزاء� بن فلن أ%ي
أ%ق}ران'هم. وآزى على ص.ن,يعه إيزاءé: أ%ف}ض.ل% وأ%ض\ع.ف. عليه؛ قال



رؤبة:ت.غ\ر,ف' من ذي غ%ي>ث{ وت'وزي
قال ابن سيده: هكذا روي وت'وزي، بالتخفيف، على أ%ن هذا الشعر كله غي

م'ر\د.ف{ أ%ي ت'ف}ض1ل عليه. والزاء�: م.ص.بe الاء ف الوض؛ وأ%نشد
ال4صمعي:

ما ب.ي\ن. ص'ن\ب'ور إل إزاء
وقيل: هو جع ما بي الوض إل م.ه\وى الر_ك1ي_ة من الط�ي�، وقيل: هو

 vأ%و ج,ل}د¬ يوضع عليه. وأ%ز_ي\ته تأ%ز>يا Dح.ج.ر¬ أو ج'ل�ة
(* قوله

«وأزيته تأزياv إل» هكذا ف الصل. وعبارة القاموس وشرحه: تأزى الوض
جعل له إزاء كأزاه تأزية: عن الوهري، وهو نادر). وت.أ}ز,ي.ةv، ال4خية
نادرة، وآز.ي\ت'ه: جعلت له إزاءé. قال أ%بو زيد: آز.ي\ت' الوض. إيزاءé على

أ%ف}ع.ل}ت، وأ%ز_ي\ت' الوض تأ}ز,ي.ةv وتوز,يئاv: جعلت له إزاءé، وهو
أ%ن يوضع على فمه ح.ج.ر أو ج'ل�ةD أو نو ذلك. قال أ%بو زيد: هو صخرة أ%و

ما ج.ع.ل}ت و,قايةv على م.ص.ب> الاء حي ي'ف%ر_غ الاء؛ قال امرؤ
القيس:

ف%ر.ماها ف م.راب,ض1ها
بإزاء3 ال%و\ض, أو ع'ق�ر,ه

(* قوله «مرابضها» كذا ف الصل، والذي ف ديوان امرئ القيس وتقدم ف
ترجة عقر: فرائصها).

وآزاه': ص.ب_ الاء4 من إزائه. وآزى فيه: ص.ب> على إزائه. وآزاه
أ%يضاv: أ%صلح إزاءه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ي'ع\ج,ز' عن إيزائه وم.د\ر,ه
م.د\ر'ه: إصلحه بال%د.ر. وناقة آز,ي.ةD وأ%ز,ي.ةD، على ف%ع1لة، كلها

على الن_سب: تشرب من الزاء. ابن ال4عراب: يقال للناقة الت ل
ت.ر,د' الن_ض1يح. حت يلو لا ال4زي.ة�، والز,ية� على فاعلة، وال4ز\ي.ة

على ف%ع\لة 
(* قوله «والزية على فعله» كذا ف الصل مضبوطاv والذي نقله

صاحب التكملة عن ابن العراب آزية وأزية بالد والقصر فقط)، والق%ذ�ور.
ويقال للناقة إذا ل تشرب إل من الزاء: أ%ز,ي.ة، وإذا ل تشرب إل من

الع'ق}ر: ع.ق1ر.ة. ويقال للق%ي>م بال4مر: هو إزاؤه؛ وأ%نشد ابن بري:



يا ج.ف}ن.ةv كإزاء ال%و\ض, قد ك%ف%ؤ'وا،
وم.ن\ط1قاv م1ث}ل% و.ش\ي الي'م\ن.ة1 ال1ب.ر.ه

وقال خ'فاف بن ن'د\بة:
كأن� مافي الس>باع, حفاضه،
ل1ت.ع\ريس3ها ج.ن\ب. الزاء ال�م.ز_ق

(* قوله «كأن مافي السباع حفاضه» كذا ف الصل مافي بالنون، وف شرح
القاموس: مافي بالراء، ولفظ حفاضه غي مضبوط ف الصل، وهكذا هو ف

شرح القاموس ولعله حفافه أو نو ذلك).
م'ع.ر_س' ر.ك}ب� قاف1لي بص.ر_ة{

ص1راد{، إذا ما نار'هم ل ت'خ.ر_ق
وف قصة موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: أ%نه وقف بإزاء3 الو\ض،

وهو م.ص.بe الد_ل}و، وع'ق}ر'ه م'ؤ>خ_ر'ه؛ وأ%ما قول الشاعر ف صفة
الوض:

إزاؤه كالظ�ر,بان1 ال�وف
فإنا ع.ن به القي>م؛ قال ابن بري: قال ابن قتيبة حدثن أ%بو

الع.م.ي\ث%ل ال4عراب وقد روى عنه ال4صمعي قال: سأ%لن ال4صمعي عن قول الراجز
ف وصف ماء:

إزاؤه كالظ�ر,بان1 ال�وف
فقال: كيف ي'ش.ب>ه م.ص.ب_ الاء بالظYر,بان؟ فقلت له: ما عندك فيه؟

فقال ل: إنا أ%راد ال�س\ت.ق1ي.، من قولك فلن إزاء� مال إذا قام به
وول1ي.ه، وشب_هه بالظYر,بان1 لد.ف%ر رائحته وع.ر.ق1ه؛ وبالظYر,بان1

Ýوم'ؤزى Òي'ض\ر.ب' الثل ف الن_ت\ن. وأ%ز.و\ت' الرجل% وآز.ي\ته فهو م.أ}ز'و
أ%ي ج.ه.دته فهو م.ج\ه'ود؛ قال الطYر,م_اح:

وق%د\ بات. ي.أ}ز'وه ن.دىÝ وص.ق1يع'
أ%ي ي.ج\ه.ده وي'ش\ئ1زه. أ%بو عمرو: ت.أ%ز_ى الق1د\ح' إذا أ%صاب

الر_م1ي_ة فاه\ت.ز_ فيها. وت.أ%ز_ى فلن عن فلن إذا هابه. وروى ابن السكيت
قال: قال أ%بو حازم الع'ك}لي جاء رجل إل حلقة يونس فأ%نشد.نا هذه

القصيدة فاستحسنها أ%صحابه؛ وهي:
أ�ز>ي. م'س\ت.ه\نئD ف البديء،

ف%ي.ر\م.أ� فيه ول ي.ب\ذ%ؤ'ه



،Dو.أ}بة Dوع1ن\دي ز'ؤاز,ي.ة
ت'ز.أ}ز,ئ' بالد_ات ما ت.ه\ج.ؤ'ه

(* قوله «بالدات» كذا بالصل بالتاء الثناة بدون هز، ولعلها بالدأث
.(vبالثلثة مهموزا

قال: أ�ز>ي. ج'عل% ف مكان ص.ل%ح. وال�س\ت.ه\نئ�. ال�س\تعطي؛ أ%راد
أ%ن الذي جاء يطلب خ.يي أ%ج\عله' ف الب.ديء أ%ي ف أ%و_ل من ييء،

في.ر\م.أ�: يقيم فيه، ول ي.ب\ذ%ؤ'ه أ%ي ل ي.ك}ر.هه، وز'ؤ.از,ي.ةD: ق1د\ر¬
ض.خ\مة وكذلك الو.أ}ب.ة�، ت'ز.أ}ز,ئ' أ%ي ت.ض'مe، والدات: اللحم

والو.د.ك، ما ت.ه\ج.ؤ'ه أ%ي ما تأ}كله.
.vأ%يضا �@أسا: ال4سا، مفتوح مقصور: ال�داواة والع1لج، وهو ال�ز\ن

:vوالساء�، جيعا eداواه. وال4س'و :vوأ%سا vر\ح. أ%س\وا�وأ%سا ال
الدواء، والمع آس1ي.ة؛ قال الطيئة ف الساء بعن الدواء:

ه'م' الس'ون% أ�م_ الر_أ}س ل%م_ا
ت.واك%ل%ها ال4ط1ب_ة� والساء�

والساء�، مدود مكسور: الدواء بعينه، وإن شئت كان جعاv للسي، وهو
ال�عال1ج' كما تقول ر.اع� ور,عاء#. قال ابن بري: قال علي بن حزة الساء ف
بيت الطيئة ل يكون إل الدواء ل غي. ابن السكيت: جاء فلن ي.ل}ت.م1س

لراح1ه أ%س'و�اv، يعن دواء يأ}س'و به ج'ر\ح.ه. وال4س\و': الصدر.
وال4س'وe، على ف%ع'ول: دواء ت.أ}س'و به ال�ر\ح. وقد أ%س.و\ت' ال�رح

آس'وه أ%س\واv أ%ي داويته، فهو مأ}س'وÒ وأ%س1يÒ أ%يضاv، على ف%ع1يل. ويقال:
vهذا ال4مر' ل ي'ؤ\سى ك%ل}م'ه. وأ%هل البادية يسمون الات1ن.ة آس1ية
كناية. وف حديث ق%ي\لة: اس\ت.ر\ج.ع وقال ر.ب> أ�سن لا أ%مض.ي\ت

وأ%ع1ن>ي على ما أ%ب\ق%ي\ت؛ أ�س\ن، بضم المزة وسكون العي، أ%ي ع.و>ض\ن.
وال4و\س: الع.و\ض'، ويروى: آس1ن؛ فمعناه ع.ز>ن وص.ب>ر\ن؛ وأ%ما قول

ال4عشى:
ع1ن\د.ه الب,رe والتeقى وأ%سا الش_ق}ـ

ق, وح.م\لD ل�ض\ل1ع ال4ث}قال
أراد: وعنده أ%س\و' الش_ق>، فجعل الواو أ%لفاv مقصورة، قال: ومثل

ال4س\و, وال4سا الل�غ\و' والل�غا، وهو الشيء ال%سيس والسي: الط�ب,يب،
والمع أ�ساةD وإساء. قال كراع: ليس ف الكلم ما ي.عت.ق1ب عليه ف�علة



:eور,عاء# ف جع راع. وال4س1ي Dإل هذا، وقولم ر'عاة Dوف1عال
ال%أ}س'وe؛ قال أ%بو ذؤيب:

وص.ب_ عليها الطYيب. حت كأ%ن_ها
أ%س1يÒ على أ�م> الد>ماغ ح.ج,يج'

وح.ج,يج¬: من قولم ح.ج_ة الطبيب' فهو م.ح\ج'وج¬. وح.ج,يج¬ إذا س.ب
ش.ج_ت.ه؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر: 

(* قوله «ومثله قول الخر» أورد
ف الغن هذا البيت بلفظ: أسي� إنن من ذاك إنه

وقال الدسوقي: أسيت حزنت، وأسي� حزين، وإنه بعن نعم، والاء للسكت أو
إ,ن الناسخة والب مذوف).

وقائلة{: أ%س1يت. فق�ل}ت': ج.ي\ر�
أ%س1يÒ، إن_ن م1ن\ ذاك. إن

وأ%سا بينهم أ%س\واv: أ%ص\ل%ح. ويقال: أ%س.و\ت' ال�ر\ح. فأ%نا آس'وه
أ%س\واv إذا داويته وأ%صلحته. وقال ال�ؤ.ر>ج: كان ج.ز\ء� بن الرث من

حكماء العرب، وكان يقال له ال�ؤ.س>ي ل4نه كان ي'ؤ.س>ي بي الناس أ%ي
ي'ص\ل1ح بينهم وي.ع\د1ل.

،Ýح.ز,ن\ت. وأ%س1ي. على مصيبته، بالكسر، يأ}سى أ%س :Ýوأ%س1يت' عليه أ%سى
مقصور، إذا ح.ز,ن. ورجل آس� وأ%س\يان�: حزين. ورجل أ%س\وان: حزين،

وأ%ت\ب.عوه فقالوا: أ%س\وان أ%ت\وان؛ وأ%نشد ال4صمعي لرجل من
ال�ذ%ل1ي>ي:ماذا ه'نال1ك. من أ%س\وان% م'ك}ت.ئ1ب�،

وساه1ف{ ث%م1ل ف ص.ع\دة{ ح1ط%م,
وقال آخر:

أ%س\وان� أ%ن\ت. ل4ن� ال%ي_ م.و\ع1د'هم
أ�س\وان�، كل© ع.ذاب� د'ون% ع.ي\ذاب

وف حديث أ�ب� بن كعب: وال ما ع.ل%ي\ه,م آسى ولكن آسى على م.ن\
Dز\ن، وهو آس�، وامرأ%ة آس1ية�أ%ض.ل©وا؛ ال4سى، مفتوحاv مقصوراv: ال

وأ%س\يا، والمع أ%س\يانون وأ%س\يانات 
(* قوله «وأسيانات» كذا ف الصل وهو جع

اسيانة ول يذكره وقد ذكره ف القاموس). وأ%س\ي.يات وأ%سايا. وأ%س1يت'
لفلن أ%ي ح.ز,ن\ت له. وس.آن الشيء�: ح.ز.ن.ن؛ حكاه يعقوب ف القلوب



وأ%نشد بيت الرث ابن خالد الخزومي:
،vفما س.أ%و\ن.ك ن.ق}رة �مر_ ال�م'ول

ولقد أ%راك. ت'ساء� بال4ظ}عان
وال�س\و.ة� والس\و.ة�: الق�د\وة. ويقال: ائت.س, به أي اقتد. به وك�ن\

مثله. الليث: فلن ي.أ}ت.س3ي بفلن أ%ي يرضى لنفسه ما رضيه وي.ق}ت.د1ي به
وكان ف مثل حاله. والقوم أ�س\وةD ف هذا ال4مر أ%ي حال�هم فيه واحدة.

والت_أ%س>ي ف ال�مور: ال�س\وة، وكذلك ال�ؤ.اساة. والت_أ}س1ية:
التعزية. أس_ي\ته تأ}س1يةv أ%ي ع.ز_يته. وأ%س_اه ف%ت.أ%س_ى: ع.ز_اه

فت.عز_ى. وت.أ%س_ى به أ%ي تعز_ى به. وقال الروي: ت.أ%س�ى به اتبع فعله
واقتدى به. ويقال: أ%س.و\ت' فلناv بفلن إذا ج.ع.ل}ته أ�س\وته؛ ومنه قول

عمر، رضي ال عنه، ل4ب موسى: آس, بي الناس ف و.ج\هك وم.ج\ل1سك
وع.د\ل1ك أ%ي س.و> ب.ين.هم واج\عل كل واحد منهم إس\وة خ.ص\مه. وتآس.و\ا أ%ي

آس.ى بعض'هم بعضاv؛ قال الشاعر:
وإن� ال�ل%ى بالط�ف> من آل, هاشم�

ت.أ%س.و\ا، فس.نeوا للك1رام, الت_آس1يا
قال ابن بري: وهذا البيت ت.م.ث�ل به م'ص\ع.ب يوم ق�ت1ل. وت.آس.و\ا فيه:
من ال�ؤ.اساة كما ذكر الوهري، ل من الت_أ%س>ي كما ذكر البد،

فقال: تآس.و\ا بعن ت.أ%س_و\ا، وت.أ%س�و\ا بعن ت.ع.ز_وا. ول ف فلن
أ�س\وة وإس\وة أ%ي ق�د\و.ة. وقد تكرر ذكر ال�س\وة والس\وة وال�واساة ف

الديث، وهو بكسر المزة وضمها الق�د\وة. وال�واساة: الشاركة
وال�ساه.مة ف العاش والرزق؛ وأ%صلها المزة فقلبت واواv تفيفاv. وف حديث

ال�د.ي\ب,ية%: إن الشركي و.اس.و\نا للصeل}ح؛ جاء على التخفيف، وعلى
ال4صل جاء الديث الخر: ما أ%ح.د¬ عندي أ%ع\ظ%م' ي.داv من أ%ب بكر آسان

بنفسه وماله. وف حديث علي�، عليه السلم: آس, ب.ي\ن.هم ف الل�ح\ظ%ة
والن_ظ}رة. وآس.ي\ت فلناv بصيبته إذا ع.ز_يته، وذلك إذا ض.رب\ت له

ال�س.ا، وهو أ%ن تقول له مال%ك ت.ح\ز.ن. وفلن إس\و.ت'ك أ%ي أ%صابه ما أ%صابك
فص.ب.ر ف%تأ%س_ به، وواحد ال�س.ا والس.ا أ�س\و.ة وإس\وة. وهو إس\و.ت'ك
أ%ي أ%نت مثله وهو مثلك. وأ}ت.س.ى به: ج.ع.له أ�س\وة. وف الثل: ل
ت.أ}ت.س, بن ليس لك بأ�س\وة. وأ%س\و.ي\ته: جعلت له أ�س\وة؛ عن ابن

ال4عراب، فإن كان أ%س\و.ي\ت من ال�س\وة كما زعم فوزنه ف%ع\ل%ي\ت' ك%د.ر\ب.ي\ت'



وج.ع\ب.ي\ت'. وآساه' بال1ه: أنال%ه منه وج.ع.له فيه أ�س\وة، وقيل: ل
يكون ذلك منه إل من ك%فاف{، فإن كان من ف%ض\لة{ فليس بؤ.اساة. قال أ%بو

بكر: ف قولم ما يؤ.اس1ي فلن فلناv فيه ثلثة أ%قوال؛ قال الفضل بن
ممد معناه ما ي'شار,ك فلن فلناv، والؤ.اساة الشاركة؛ وأ%نشد:

فإن} ي.ك' ع.ب\د' ال آس.ى اب\ن. أ�م>ه،
وآب. بأ%س\لب, الك%م1ي> ال�غاو,ر

vؤ.ر>ج: ما ي'ؤ.اس1يه ما ي'ص1يبه بي من قول العرب آس, فلنا�وقال ال
vبي أ%ي أ%ص1ب\ه، وقيل: ما ي'ؤ.اسيه من م.و.د_ته ول قرابته شيئا

مأ}خوذ من ال4و\س, وهو الع.و\ض، قال: وكان ف ال4صل ما ي'ؤ.او,س'ه،
فقد_موا السي وهي لم الفعل، وأ%خروا الواو وهي عي الفعل، فصار يؤ.اس1وه'،
فصارت الواو ياء لتحركها وإنكسار ما قبلها، وهذا من القلوب، قال: ويوز

أ%ن يكون غي مقلوب فيكون ي'فاع1ل من أ%س.و\ت ال�ر\ح. وروى النذري عن
أ%ب طالب أ%نه قال ف الؤاساة واشتقاقها إن فيها قولي: أ%حدها أ%نا من

آس.ى ي'ؤاس1ي من ال�س\وة وهي الق�د\وة، وقيل إنا من أ%ساه ي.أ}س'وه
إذا عاله وداواه، وقيل إنا من آس. ي.ؤ'وس إذا عاض، فأ%خ_ر المزة

ول%ي_نهاولكل�ç مقال. ويقال: هو يؤاس1ي ف ماله أ%ي يساو,ي. ويقال: ر.ح1م
ال� ر.ج'لv أ%ع\طى من ف%ض\ل� وآس.ى من ك%فاف{، من هذا. الوهري: آس.ي\ت'ه

بال م'ؤاساةv أ%ي جعلته أ�س\وت فيه، وواس.ي\ت'ه لغة ضعيفة. وال�س\وة
والس\وة، بالضم والكسر: لغتان، وهو ما ي.أ}ت.س3ي به ال%زين' أ%ي
ي.ت.ع.ز_ى به، وجعها أ�ساv وإساv؛ وأ%نشد ابن بري ل�ر.ي\ث بن زيد

اليل:ول%و\ل ال�س1ى ما ع1شت' ف الناس ساعة،
ولك1ن\ إذا ما شئ}ت' جاو.ب.ن م1ث}لي

ث س'م>ي الصب أ�ساv. و.أ}ت.س.ى به أ%ي اقتدى به. ويقال: ل ت.أ}ت.س,
بن ليس لك بأ�س\وة أ%ي ل تقتد بن ليس لك بقدوة. وال4س1ي.ة: البناء

ال�ح\ك%م. والس1ي.ة: الد>عامة والسارية، والمع ال4واس1ي؛ قال
النابغة:فإن} ت.ك' ق%د\ و.د_ع\ت.، غي. م'ذ%م_م�،

�أ%واس1ي. م'ل}ك{ أ%ث}ب.ت.تها ال4وائل
قال ابن بري: وقد تشد�د أ%واس1ي� لل4ساطي فيكون جعاv لس1ي�ç، ووزنه

فاع'ولD مثل آر,ي�ç وأوار,ي�؛ قال الشاعر:
ف%ش.ي_د. آس1ي�اv فيا ح'س\ن. ما ع.م.ر



قال: ول يوز أ%ن يكون آس1يÒ فاع1يلv ل4نه ل يأ}ت منه غي آم1ي.
وف حديث ابن مسعود: ي'وش1ك أ%ن ت.ر\م1ي. ال4رض' بأ%فلذ كبدها أ%مثال
ال4واس1ي؛ هي الس_واري وال4ساطي'، وقيل: هي ال4صل، واحدتا آس1ي.ة
ل4نا ت'ص\ل1ح' الس_ق}ف' وت'قيمه، من أ%س.و\ت بي القوم إذا أ%صلحت. وف

حديث عابد بن إسرائيل: أ%نه أو\ث%ق ن.فسه إل آس1ي.ة{ من أ%واس1ي
ال%س\ج,د. وأ%س.ي\ت' له من اللحم خاصة أ%س\ياv: أ%بقيت له. وال4س1ي.ة�، بوزن

فاعلة: ما أ�س>س. من بنيان فأ�ح\ك1م، أ%صله من سارية{ وغيها.
والس1ي_ة: بقية الدار وخ'ر\ثيe التاع. وقال أ%بو زيد: الس1يe خ'ر\ث1يe الدار

وآثار'ها من نو ق1ط}عة الق%ص\عة والر_ماد والب.ع.ر؛ قال الراجز:
ه.ل} ت.ع\ر,ف ال4ط}لل% بالوي>

(* قوله «بالوي» هكذا ف الصل من غي ضبط ول نقط لا قبل الواو، وف
معجم ياقوت مواضع بالعجمة والهملة واليم).

ل ي.ب\ق. من آس1ي_ها العام1ي>
غ%ي' ر.ماد1 الد_ار, وال�ث}ف1ي>

وقالوا: ك�ل�وا فلم ن'ؤ.س> ل%ك�م، مشدد، أ%ي ل ن.ت.ع.م_دكم بذا
الطعام. وحكى بعضهم: فلم ي'ؤ.س_ أ%ي ل ت'ت.عم_دوا به.

وآس1ي.ة�: امرأ%ة فرعون. والس1ي: ماء بعينه؛ قال الراعي:
أ%ل%م\ ي'ت\ر.ك\ ن,ساء� بن ز'ه.ي\ر�،

على الس1ي، ي'ح.لYق}ن. الق�ر'ونا؟
:vاخ\ت.ل%ق%ه. وأ%ش1ي. إليه أ%ش\ىا :vأشي: أ%شى الكلم. أ%ش\يا@

اض\ط�ر_. وال4شاء�، بالفتح والد: ص1غار الن_خ\ل، وقيل: النخل عام_ةv، واحدته
أ%شاء4ةD، والمزة فيه منقلبة من الياء ل4ن تصغيها أ�ش.يÒ، وذهب

بعضهم إل أ%نه من باب أ%ج.أ%، وهو مذهب سيبويه. وف الديث: أ%نه انطلق إل
الب.راز فقال لرجل كان معه ائت1 هات.ي\ن, ال4شاء4ت.ي\ن, فق�ل} لما حت

تتمعا فاجتمعتا فق%ضى حاجت.ه، هو من ذلك. ووادي ال4شاء4ي\ن, 
(* قوله

«ووادي الشاءين» هكذا ضبط ف الصل بلفظ التثنية، وتقدم ف ترجة أشر
أشائن وهو الذي ف القاموس ف ترجة أشا، والذي سبق ف ترجة زهف أشائي بزنة

المع): موضع؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ل1ت.ج\ر, ال%ن,ي_ة� ب.ع\د. ام\ر,ئ�،



بوادي أ%شاء4ي\ن، أ%ذ}لل%ها
ووادي أ�ش.ي� وأ%ش1ي�: موضع؛ قال زياد' بن' ح.م\د، ويقال زياد بن

م'ن\ق1د{:
،vيا ح.ب_ذا، ح1ي. ت'م\سي الر>يح' بار,د.ة

وادي أ�ش.ي�ç وف1ت1يانD به ه'ض'م'
ويقال لا أ%يضاv: ال4شاء4ة؛ قال أ%يضاv فيها:

يا ل%ي\ت. ش1ع\ري. عن\ ج.ن\ب.ي\ م'ك%ش_ح.ة{،
وح.ي\ث� ي'ب\ن م1ن ال1ن_اء4ة1 ال�ط�م'

ع.ن, ال4شاء4ة ه.ل} زال%ت\ م.خار,م'ها؟
وه.ل} ت.غ.ي_ر. من آرام1ها إر.م'؟

وج.ن_ة{ ما ي.ذ�مe الد_ه\ر. حاض1ر'ها،
ج.ب_ار'ها بالن_دى وال%م\ل, م'ح\ت.ز,م'

،Òش.ي�وأ%ورد الوهري هذه ال4بيات مستشهداv با على أ%ن تصغي أ%شاء أ
ث قال: ولو كانت المزة أ%صلية لقال أ�ش.يء#، وهو واد باليمامة فيه

نيل. قال ابن بري: لم أ%شاء4ة عند سيبويه هزة، قال: أ%ما أ�ش.ي� ف هذا
البيت فليس فيه دليل على أ%نه تصغي أ%شاء ل4نه اسم موضع. وقد ائ}ت.شى

الع.ظ}م' إذا ب.ر.أ% من ك%س\ر� كان به؛ هكذا أ%قرأ%ه أ%بو سعيد ف
الصن_ف؛ وقال ابن السكيت: هذا قول ال4صمعي، وروى أ%بو عمرو والفراء: ان\ت.شى

الع.ظ}م'، بالنون. وإشاء: جبل؛ قال الراعي:
وساق. الن>عاج. ال�ن\س. ب.ي\ن وب.ي\ن.ها،
بر.ع\ن, إشاء�، كل© ذي ج'د.د{ ق%ه\د

Dول أ%صاة Dالر_زانة كال%صاة. وقالوا: ما له ح.صاة :�@أصا: ال4صاة
أ%ي رأ}ي¬ يرجع إليه. ابن ال4عراب: أ%صى الرجل� إذا ع.ق%ل% بعد ر'ع'ونة.

ويقال: إن_ه ل%ذ�و ح.صاة1 وأ%صاة{ أ%ي ذو عقل ورأ}ي؛ قال طرفة:
وإن� ل1سان% ال%ر\ء3، ما ل ت.ك�ن\ له

�أ%صاةD، على عوراته، ل%د.ل1يل
والص1ي.ة�: طعام مثل ال%سا ي'ص\ن.ع' بالتمر؛ قال:

يا ر.ب_نا ل ت'ب\ق1ي.ن_ عاص1ي.ه،
ف كلY ي.و\م� ه1ي. ل م'ناص1ي.ه

ت'سام1ر' الل�يل% وت'ض\حي شاص1ي.ه،



مثل ال%ج,ي, ال4ح\مر, ال�راص1يه،
والث}ر والص_ر\ب معاv كالص1ي.ه

عاص1ي.ة�: اسم امرأ%ته، وم'ناص1ي.ة أ%ي ت.ج'رe ناصيت عند القتال.
والش_اص1ي.ة�: الت ت.ر\ف%ع رجليها، وال�راص1ي.ة: الع.ظيم' من الرجال،
شبهها بال�راص1ي.ة لع1ظ%م خ.ل}قها، وقوله: وال3ث}ر' والص_ر\ب؛ الث}ر':

خ'لصة الس_م\ن، والص_ر\ب: اللب الامض، يريد أ%نما موجودان عندها
كالص1ية% الت ل ت.خ\لو منها، وأ%راد أ%نا م'ن.ع_م.ة. التهذيب: ابن آص.ى

طائر شبه الباش.ق إل أ%نه أ%طول جناحاv وهو ال1د.أ�، ويسميه أ%هل
العراق ابن آص.ى، وقضى ابن' سيده لذه الترجة أ%نا من معتل الياء، قال: ل4ن

.vاللم ياء أ%كثر' منها واوا
@أضا: ال4ضاة�: الغ.دير. ابن سيده: ال4ضاة� الاء ال�س\ت.ن\ق1ع' من

سيل أ%و غيه، والمع أ%ض.وات¬، وأ%ضاv، مقصور، مثل ق%ناة{ وق%ناv، وإضاء#،
بالكسر والد، وإض'ون% كما يقال س.ن.ةD وس1ن'ون%؛ فأ%ضاةD وأ%ضاv كحصاة{

وح.صىÝ، وأ%ض.اةD وإض.اء# كر.ح.ب.ة{ ور,حاب ور.ق%ب.ة{ ور,قاب؛ وأ%نشد
ابن بري ف جعه على إض1ي. للطYر,م_اح:

ماف1ر'ها كأ%س\ر,ي.ة1 الض1ينا
وزعم أ%بو عبيد أ%ن أ%ضاv جع أ%ضاة{، وإضاء جع أ%ضاv؛ قال ابن سيده:

وهذا غي قوي ل4نه إنا ي'ق}ضى على الشيء أ%نه ج.م\ع جع� إذا ل يوجد من
ذلك بدÒ، فأ%ما إذا وجدنا منه بد�اv فل، ونن ند الن م.ن\دوحةv من

جع المع، فإن نظي أ%ضاة وإضاء ما ق%د_مناه من ر.ق%بة ور,قاب ور.ح.ب.ة
ور,حاب فل ضرورة بنا إل جع المع، وهذا غي مصن'وع فيه ل4ب عبيد،

إنا ذلك لسيبويه وال4خفش؛ وقول النابغة ف صفة الدروع:
،vر_ة�ع'ل1ي. بك1د\ي.و\ن وأ�ب\ط1ن_ ك
ف%ه'ن_ إضاء# صاف1يات' الغ.لئل

أ%راد: مثل إضاء كما قال تعال: وأ%ز\واج'ه أ�م_هات'هم؛ أ%راد مثل
أ�مهاتم؛ قال: وقد يوز أ%ن يريد فه'ن_ و,ضاء أ%ي ح1سانD ن,قاء#، ث أ%بدل

المزة من الواو كما قالوا إساد ف وساد وإشاح ف و,شاح وإعاء ف و,عاء.
قال أ%بو السن: هذا الذي حكته من ح.م\ل أ%ضاة على الواو بدليل أ%ض.وات

حكاي.ة� جيع أ%هل اللغة، وقد حله سيبويه على الياء، قال: ول وجه له
عندي الب.ت_ة لقولم أ%ض.وات وعدم ما يستدل به على أ%نه من الياء، قال:



والذي أ�و.ج>ه كلمه عليه أ%ن تكون أ%ضاة ف%ل}عة من قولم آض. ي.ئ1يض'، على
القلب، ل4ن بعض الغ.دير ي.ر\ج,ع' إل بعض ول سيما إذا ص.ف�ق%ته

الريح، وهذا كما س'م>ي. ر.ج\عاv لتراج'عه عند اصطفاق الرياح؛ وقول أ%ب
النجم:و.ر.د\ت'ه بباز,ل� ن.ه_اض,،
و,ر\د. الق%طا م.طائط% الياض,

إنا قلب أ%ضاة قبل المع، ث ج.م.ع.ه على ف1عال، وقالوا: أ%راد الضاء
وهو الغ'د\ران فق%ل%ب. التهذيب: ال4ضاة غ%دير صغي، وهو م.س3يل� الاء

(* قوله «وهو مسيل الاء إل» عبارة التهذيب: وهو مسيل الاء التصل
بالغدير). إل الغ.دير التصل� بالغ.دير، وثلث أ%ض.وات{. ويقال: أ%ض.يات مثل

ح.ص.يات. قال ابن بري: لم أ%ضاة واو، وحكى ابن جن ف جعها أ%ض.وات،
وف الديث: أ%ن جبيل، عليه السلم، أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، عند

أ%ضاة بن غ1فار�؛ ال4ضاة، بوزن ال%صاة: الغ.دير، وجعها أ%ضاv وإضاء
كأ%ك%م وإكام.

@أغي: جاء منه أ%غ}ي¬ ف قول ح.ي_ان بن ج'ل}بة الارب:
فسار'وا بغ.ي\ث{ فيه أ%غ}ي¬ ف%غ'ر_ب¬،

ف%ذ�و ب.ق%ر� فش.اب.ةD فالذ�رائ1ح'
قال أ%بو علي� ف الت_ذ}ك1رة: أ%غ}ي¬ ضرب من النبات؛ قال أ%بو زيد:

وجعه أ%غ}ياء، قال أ%بو علي�: وذلك غلط إل أ%ن يكون مقلوب الفاء إل موضع
اللم.

vأفا: النضر: ال4ف%ى الق1ط%ع' من الغ.ي\م وهي الف1ر.ق ي.ج,ئ}ن. ق1ط%عا@
كما هي؛ قال أ%بو منصور: الواحدة أ%فاةD، ويقال ه.فاة أ%يضاv. أ%بو زيد:

ال%فاة وجعها ال%فا نو¬ من الر>ه\مة، ال%ط%ر, الضعيف. العنبي:
أ%فاv وأ%فاةD، النضر: هي ال%فاة وال4فاة.

@أقا: القاة�: شجرة؛ قال؛ وعسى 
(* قوله «شجرة قال وعسى إل» هكذا ف

الصل). أن يكون له وجه آخر من التصريف ل نعلمه. ال4زهري: القاء شجرة؛
قال الليث: ول أ%عرفه.

ابن ال4عراب: ق%أ%ى: إذا أ%قر_ لصمه ب,ح.ق�ç وذ%ل�، وأ%ق%ى إذا
ك%ر,ه الطعام. والشراب ل1ع.ل�ة، وال أ%علم.

@أكا: ابن ال4عراب: أ%ك%ى إذا اس\ت.وث%ق من غ%ر,يه بالشهود. النهاية:



وف الديث ل ت.شر.بوا إل� من ذي إكاء؛ الكاء� والو,كاء�: ش1داد'
الس>قاء.

@أل: أ%ل ي.أ}لو أ%ل}واv وأ�ل�و�اv وأ�ل1ي�اv وإل1ي�اv وأ%ل�ى
ي'ؤ.3لYي ت.4أ}ل1ي.ةv وأ}ت.لى: ق%ص_ر وأ%بطأ%؛ قال:

وإن� ك%نائ1ن ل%ن,ساء� ص1د\ق�،
ف%ما أ%ل�ى ب.ن,ي_ ول أ%ساؤوا

وقال العدي:
وأ%ش\م.ط% ع'ر\يان{ ي'ش.دe ك1تاف�ه،

ي'لم' على ج.ه\د1 الق1تال, وما ائ}ت.لى
أ%بو عمرو: يقال ه'و م'ؤ.لð أي م'ق%ص>ر؛ قال:

م'ؤل�ç ف ز,يار.تا م'ل1يم
ويقال للكلب إذا ق%ص_ر عن صيده: أ%ل�ى، وكذلك الباز,ي؛ وقال الراجز:

جاءت به م'ر.م_داv ما م'ل�،
ما ن,ي_ آل� خ.م_ ح1ي. أ%ل�

قال ابن بري: قال ثعلب فميا حكاه عنه الزجاجي ف أ%ماليه سأ%لن بعض
أ%صحابنا عن هذا لبيت فلم أ%د\ر, ما أ%قول، فص1ر\ت إل ابن ال4عراب

فف%س_ره ل فقال: هذا يصف ق�ر\صاv خ.ب.زته امرأ%ته فلم ت'ن\ض1جه، فقال جاءت به
م'ر.م_داv أ%ي م'ل%و_ثاv بالرماد، ما م'ل� أ%ي ل ي'م.ل� ف ال%م\ر

والرماد الار�، وقوله: ما ن,ي_، قال: ما زائدة كأ%نه قال ن,ي_ الل,،
والل�: و.ج\ه'ه، يعن وجه الق�ر\ص,، وقوله: خ.م_ أ%ي ت.غ.ي_ر، حي

أ%ل�ى أ%ي أ%بطأ% ف النeض\ج؛ وقول ط�ف%يل:
ف%ن.ح\ن' م.نع.ن\ا ي.و\م. ح.ر\س� ن,ساء4كم،

غ%د.اة% د.عانا عام1ر¬ غ%ي\ر. م'ع\ت.لي
قال ابن سيده: إنا أ%راد غ%ي\ر. م'ؤ\ت.لي، فأ%بدل العي من المزة؛

وقول أ%ب س.ه\و ال�ذل:
vالق%و\م' أ%ع\ل%م' ل%و ث%ق1ف}نا مال1كا

لص\طاف. ن,س\و.ت'ه، وهن_ أ%وال
أ%راد: ل4ق%م\ن. ص.ي\ف%ه'ن_ م'ق%ص>رات ل ي.ج\ه.د\ن% كل� ال%ه\د1

ف الزن عليه ل1ي.أ}س1ه,ن_ عنه. وحكى اللحيان عن الكسائي: أق}ب.ل يضربه
ل ي.أ}ل�، مضمومة اللم دون واو، ونظيه ما حكاه سيبويه من قولم: ل



أ%د\ر,، والسم ال4ل1ي_ة؛ ومنه الثل: إل� ح.ظ1ي>ه فل أ%ل1ي_ه؛ أ%ي
إن ل أ%ح\ظ% فل أ%زال� أ%طلب ذلك وأ%ت.ع.م_ل� له وأ�ج\ه,د ن.ف}سي

فيه، وأ%صله ف الرأ%ة ت.ص\ل%ف عند زوجها، تقول: إن أ%خ\ط%أ%ت\ك ال�ظ}وة
فيما تطلب فل ت.أ}ل� أ%ن ت.ت.ود_د. إل الناس لعلك تدرك بعض ما تريد.

وما أ%ل%و\ت' ذلك أ%ي ما استطعته.
وما أ%ل%و\ت' أ%ن أ%فعله أ%ل}واv وأ�ل}واv وأ�ل�و�اv أ%ي ما ترك}ت.

والعرب تقول: أ%تان فلن ف حاجة فما أ%ل%و\ت' ر.د_ه أ%ي ما استطعت،
وأ%تان ف حاجة فأ%ل%و\ت فيها أ%ي اجتهدت. قال أ%بو حات: قال ال4صمعي يقال

ما أ%ل%و\ت ج.ه\داv أ%ي ل أ%د.ع ج.ه\داv، قال: والعامة تقول ما آل�وك.
ج.ه\داv، وهو خطأ. ويقال أ%يضاv: ما أ%ل%و\ته أ%ي ل أ%س\ت.ط1ع\ه ول

أ�ط1ق}ه. ابن ال4عراب ف قوله عز وجل: ل ي.أ%ل�ون.كم خ.بالv؛ أ%ي ل
ي'ق%ص>رون ف فسادكم. وف الديث: ما من و.ال� إل� وله ب,طان.تان1:
،vوه خ.بال�ب,طانةD تأ}مره بالعروف وت.ن\هاه عن ال�ن\ك%ر، وب,طانةD ل ت.أ}ل

أ%ي ل ت'ق%ص>ر ف إفساد حاله. وف حديث زواج علي، عليه السلم: قال
النب، صلى ال عليه وسلم، لفاطمة، عليها السلم: ما ي'ب\ك1يك1 فما
أ%ل%و\ت'ك1 ون.ف}س3ي وقد أ%ص.ب\ت' لك1 خ.ي. أ%ه\لي أ%ي ما ق%ص_ر\ت ف أ%مرك
وأ%مري حيث اخترت' لك1 ع.ل1ي�اv زوجاv. وفلن ل يأ}ل�و خياv أ%ي ل

ي.د.ع'ه ول يزال يفعله. وف حديث السن: أ�غ%ي\ل1م.ةD ح.ي.ار.ى ت.فاق%د'وا
ما ي.أ}ل% لم 

(* قوله «ما يأل لم إل قوله وأيال له إيالة» كذا ف الصل
وف ترجة يأل من النهاية). أ%ن ي.ف}ق%هوا. يقال: يال% له أ%ن يفعل كذا

يولv وأ%يال% له إيالةv أ%ي آن% له وان\ب.غ.ى. ومثله قولم: ن.و\ل�ك أ%ن
تفعل كذا ون.وال�ك. أ%ن ت.ف}ع.له أ%ي ان\ب.غ.ى لك. أ%بو اليثم:

ال4ل}و' من ال4ضداد، يقال أ%ل ي.أ}ل�و إذا ف%ت.ر. وض.ع'ف، وكذلك أ%ل�ى
وأ}ت.لى. قال: وأ%ل وأ%ل�ى وت.أ%ل�ى إذا اجتهد؛ وأ%نشد:

ون}ن' ج,ياع¬ أ%ي_ أ%ل}و� ت.أ%ل�ت1
معناه أ%ي_ ج.ه\د{ ج.ه.د.ت\. أ%بو عبيد عن أ%ب عمرو: أ%ل�ي\ت' أ%ي

أ%ب\طأ}ت؛ قال: وسأ%لن القاسم بن م.ع\ن عن بيت الربيع بن ض.ب'ع
الف%زار,ي:وما أ%ل�ى ب.ن,ي� وما أ%ساؤوا

فقلت: أ%بطؤوا، فقال: ما ت.د.ع' شيئاv، وهو ف%ع_ل}ت من أ%ل%و\ت أ%ي



أ%ب\طأ}ت؛ قال أ%بو منصور: هو من ال�ل�و> وهو التقصي؛ وأ%نشد ابن جن ف
أ%ل%و\ت بعن استطعت ل4ب الع1يال ال�ذ%ل:

ج.ه\راء ل ت.أ}ل�و، إذا هي أ%ظ}ه.ر.ت\
ب.ص.راv، ول م1ن\ ع.ي\لة{ ت'غ\ن,ين

أ%ي ل ت'ط1يق. يقال: هو ي.أ}ل�و هذا ال4مر أ%ي ي'ط1يقه وي.ق}و.ى عليه.
ويقال: إن ل آل�وك. ن'ص\حاv أ%ي ل أ%ف}ت'ر ول أ�ق%ص>ر. الوهري:

فلن ل ي.أ}ل�وك نص\حاv فهو آل�، والرأ%ة آل1ي.ةD، وجعها أ%وال�.
وال�ل}وة وال4ل}وة والل}وة وال4ل1ي_ة على فع1يلة وال4ل1ي_ا، كل©ه:

اليمي، والمع أ%لي.ا؛ قال الشاعر:
ق%ل1يل� ال4لي.ا حافظD ل1ي.مين,ه،

وإن} س.ب.ق%ت\ منه ال4ل1ي_ة� ب.ر_ت1
ورواه ابن خالويه: قليل اللء، يريد اليلء4 فحذف الياء، والفعل آل%ى

ي'ؤ\ل إيلءé: ح.ل%ف.، وتأ%ل�ى ي.تأ%ل�ى تأ%لYياv وأ}ت.لى ي.أ}ت.لي
ائت1لءé. وف التنزيل العزيز: ول ي.أ}ت.ل, أ�ولو الف%ض\ل منكم (الية)؛
وقال أ%بو عبيد: ل ي.أ}ت.ل هو من أ%ل%و\ت' أ%ي ق%ص_ر\ت؛ وقال الفراء:
الئت1لء� ال%ل1ف'، وقرأ% بعض أ%هل الدينة: ول ي.ت.أ%ل�، وهي مالفة

للكتاب من ت.أ%ل�ي\ت، وذلك أ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، ح.ل%ف أ%ن ل
ي'ن\ف1ق. على م1س\ط%ح بن أ�ث%اث%ة% وقرابته الذين ذكروا عائشة، رضوان ال

عليها، فأ%نزل ال عز وجل هذه الية، وعاد أ%بو بكر، رضي ال عنه، إل
النفاق عليهم. وقد ت.أ%ل�ي\ت' وأ}ت.ل%ي\ت وآل%ي\ت' على الشيء

وآل%ي\ت'ه، على حذف الرف: أ%ق}س.م\ت. وف الديث: م.ن\ ي.ت.أ%ل� على ال
vي'ك}ذ1ب\ه؛ أ%ي م.ن ح.ك%م عليه وخ.ل%ف كقولك: وال ل%ي'د\خ1ل%ن_ ال فلنا

Dالنار.، وي'ن\ج,ح.ن_ ال� س.ع\ي. فلن. وف الديث: و.ي\ل
للم'ت.أ%لYي. من أ�م_ت؛ يعن الذين ي.ح\ك�مون على ال ويقولون فلن ف النة

وفلن ف النار؛ وكذلك قوله ف الديث الخر: م.ن, ال�تأ%لYي على ال.
وف حديث أ%نس بن مالك: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، آل من نسائه
شهراv أ%ي حلف ل يد\خ'ل عليهن، وإنا ع.د_اه' ب,م1ن حلv على العن، وهو

المتناع من الدخول، وهو يتعدى بن، ولليلء ف الفقه أ%حكام تصه ل
يسمى إيلءé دونا. وف حديث علي، عليه السلم: ليس ف الصلح إيلء# أ%ي

أ%ن اليلء إنا يكون ف الض>رار والغضب ل ف النفع والرضا. وف حديث



منكر ونكي: ل د.ر.ي\ت. ول ائ}ت.ل%ي\ت.، والد�ثون يروونه: ل
د.ر.ي\ت. ول ت.ل%ي\ت.، والصواب ال4ول. ابن سيده: وقالوا ل د.ر.ي\ت. ول

ائ}ت.ل%ىت.، على اف}تع.ل}ت.، من قولك ما أ%ل%و\ت' هذا أ%ي ما استطعته أ%ي ول
اس\ت.ط%ع\ت.. ويقال: أ%ل%gوته وأ}ت.ل%ي\ت'ه وأ%ل�ي\ت'ه بعن استطعته؛

ومنه الديث: م.ن\ صام. الدهر ل صام ول أ%ل�ى أ%ي ول استطاع الصيام،
وهو ف%ع_ل% منه كأ%نه د.عا عليه، ويوز أ%ن يكون إخباراv أ%ي ل ي.ص'م\

ول ي'ق%ص>ر، من أ%ل%و\ت إذا ق%ص_رت. قال الطاب: رواه إبراهيم بن فراس
vول آل% بوزن عال%، وفسر بعن ول رج.ع، قال: والصواب' أ%ل�ى مشددا
ومففاv. يقال: أ%ل الرجل� وأ%ل�ى إذا ق%ص_ر وترك ال�ه\د. وحكي عن ابن

ال4عراب: ال4ل}و' الستطاعة والتقصي وال�ه\د'، وعلى هذا يمل قوله
تعال: ول ي.أ}ت.ل, أ�ولو الفضل منكم؛ أ%ي ل ي'ق%ص>ر ف إثناء أ�ول

القرب، وقيل: ول يلف ل4ن الية نزلت ف حلف أ%ب بكر أ%ن ل ي'ن\ف1ق.
على م1س\ط%ح، وقيل ف قوله ل د.ر.ي\ت ول ائ}ت.ل%ي\ت: كأ%نه قال ل

د.ر.ي\ت ول استطعت أ%ن ت.د\ري؛ وأ%نشد:
ف%م.ن\ ي.بت.غي م.س\عاة% ق%و\م1ي ف%ل}ي.ر'م\

ص'عوداv إل ال%و\زاء، هل هو م'ؤت.لي
قال الفراء: ائ}ت.ل%ي\ت افتعلت من أ%ل%و\ت أي ق%ص_رت. ويقول: ل

د.ر.ي\ت ول ق%ص_رت ف الطلب ليكون أ%شقى لك؛ وأ%نشد 
(* امرؤ القيس):

وما الر\ء�، ما دامت ح'شاش.ة� نفسه،
ب'د\ر,ك أ%طراف1 ال�ط�وب ول آل

وبعضهم يقول: ول أ%ل%ي\ت، إتباع ل%د.ر.ي\ت، وبعضهم يقول: ول أ%ت\ل%ي\ت
أ%ي ل أ%ت\ل%ت\ إبل�ك. ابن ال4عراب: ال4ل}و' التقصي، وال4ل}و'

النع، وال4ل}و' الجتهاد، وال4ل}و' الستطاعة، وال4ل}و الع.ط1ي_ة؛
وأ%نشد:

،vوك. إل� م'ه.ن_دا�أ%خال1د'، ل آل
وج,ل}د. أ%ب ع1ج\ل� و.ثيق. الق%بائل

أ%ي ل أ�عطيك إل سيفاv وت'ر\ساv من ج,ل}د1 ثور، وقيل ل4عراب ومعه
بعي: أ%ن,خ\ه، فقال: ل آل�وه. وأ%له ي.أ}ل�وه أ%ل}واv: استطاعه؛ قال

الع.ر\جي:



خ'ط�وطاv إل الل�ذ�ات أ%ج\ر.ر\ت' م1ق}و.دي،
كإج\رار,ك ال%ب\ل% ال%واد. ال�ح.لYل
إذا قاد.ه' السeو_اس' ل ي.م\ل1ك�ونه،

وكان% الذي ي.أ}ل�ون% ق%و\لv له: ه.ل
:�أ%ي يستطيعون. وقد ذكر ف ال4فعال أ%ل%و\ت' أ%ل}واv. وال4ل�و_ة

الغ.ل}و.ة والس_ب\قة. وال4ل�و_ة وال�ل�و_ة، بفتح المزة وضمها
والتشديد، لغتان: الع'ود' الذي ي'ت.ب.خ_ر به، فارسي معر_ب¬، والمع أ%لو,ي.ة،

دخلت الاء للشعار بالعجمة؛ أ�نشد اللحيان:
ب,ساق%ي\ن, ساق%ي\ ذي ق1ض1ي ت.ح'شeها

بأ%ع\واد1 ر.ن\د{ أ%و أ%لو,ي.ةv ش'ق}را
(* قوله «أو ألوية شقرا» كذا ف الصل مضبوطاv بالنصب ورسم ألف بعد شقر

وضم شينها، وكذا ف ترجة قضى من التهذيب وف شرح القاموس).
ذو ق1ضي: موضع. وساقاها ج.ب.لها. وف حديث النب، صلى ال عليه

وسل�م، ف صفة أ%هل النة: وم.جام1ر'هم ال4ل�و_ة غي م'ط%ر_اة؛ قال
ال4صمعي: هو الع'ود الذي ي'ت.ب.خ_ر به، قال وأ�راها كلمة فارسية ع'ر>بت. وف

حديث ابن عمر: أ%نه كان ي.س\ت.جمر بال4ل�و_ة غي. م'ط%ر_اة. قال أ%بو
منصور: ال4ل�و_ة العود، وليست بعربية ول فارسية، قال: وأ�راها هندية.
وحكي ف موضع آخر عن اللحيان قال: يقال لضرب من الع'ود أ%ل�و_ة

وأ�ل�و_ةD ول1ي_ة ول�و_ة، ويمع أ%ل�و_ةD أ%لو,ي.ةv؛ قال حسان:
أ%ل د.ف%ن\ت'م رسول% ال3 ف س.ف%ط{،
من ال4ل�و_ة والكاف�ور,، م.ن\ض'ود1

وأ%نشد ابن ال4عراب:
فجاءت\ ب,كافور� وع'ود أ%ل�و_ة{

ش.آم1ي.ة، ت'ذ}كى عليها ال%جام1ر'
وم.ر_ أ%عراب بالنب، صلى ال عليه وسلم، وهو ي'د\ف%ن فقال:

أ%ل ج.ع.ل}ت'م رسول% ال3 ف س.ف%ط{،
من ال4ل�و_ة1، أ%ح\وى م'ل}ب.ساv ذ%ه.با

وشاهد ل1ي_ة ف قول الراجز:
ل ي.ص\ط%لي ل%ي\ل%ة% ر,يح ص.ر\ص.ر�

إل� ب,ع'ود ل1ي_ة{، أ%و م1ج\م.ر



ول آتيك أ%ل}و.ة أ%ب ه'ب.ي\رة؛ أ%بو ه'ب.ي\ر.ة هذا: هو سعد بن زيد
م.ناة بن تيم، وقال ثعلب: ل آتيك أ%ل}و.ة% بن. ه'بية؛ ن.صب. أ%ل}و.ة

ن.ص\ب. الظروف، وهذا من اتساعهم ل4نم أ%قاموا اسم الرجل م'قام
الد_هر.وال4ل}ىة، بالفتح: الع.ج,يزة للناس وغيهم، أ%ل}ي.ة الشاة وأ%ل}ية

النسان وهي أ%ل}ية النعجة، مفتوحة ال4لف، ف حديث: كانوا ي.ج\ت.بeون
أ%ل%يات1 الغ.ن.م أ%حياءé؛ جع أ%ل}ية وهي ط%ر.ف الشاة، وال%بe القطع، وقيل:

هو ما ر.ك1ب. الع.ج'ز. من اللحم والشحم، والمع أ%ل%يات وأ%ليا؛
ال4خية على غي قياس. وحكى اللحيان: إن_ه لذ�و أ%ل%يات{، كأ%نه جعل كل جزء

أ%ل}يةv ث جع على هذا، ول تقل ل1ي_ة ول إل}ية فإنما خطأD. وف
الديث: ل تقوم' الساعة� حت ت.ض\طر,ب. أ%ل%يات' ن,ساء د.و\س� على ذي

ال%ل%صة؛ ذو ال%ل%ص.ة: بيت¬ كان فيه ص.ن.م¬ لد.و\س� يسمى ال%ل%صة، أ%راد: ل
تقوم الساعة حت ترجع د.و\س¬ عن السلم ف%ت.ط�وف. نساؤهم بذي ال%ل%صة

وت.ض\ط%ر,ب. أ%عجاز'ه'ن_ ف طوافهن كما ك�ن_ يفعلن ف الاهلية.
وك%ب\ش¬ أ%ل%يان، بالتحريك، وأ%ل}يان وأ%لv وآل� وكباش¬ ون,عاج¬ أ�ل}ي¬ مثل
ع'م\ي، قال ابن سيده: وك1باش أ%ل}يانات، وقالوا ف جع آل� أ�ل}ي¬، فإما

أ%ن يكون ج'م1ع على أ%صله الغالب عليه ل4ن هذا الضرب يأ}ت على أ%ف}ع.ل
كأ%ع\ج.ز وأ%س\ته فجمعوا فاعلv على ف�ع\ل� ليعلم أ%ن الراد به أ%ف}ع.ل،

وإم�ا أ%ن يكون ج'م1ع نفس آل� ل ي'ذ}ه.ب به إل الدللة على آل%ى، ولكنه
يكون كباز,ل� وب'ز\ل� وعائذ{ وع'وذ{. ونعجة أ%ل}يانةD وأ%ل}يا، وكذلك

الرجل والرأ%ة م1ن\ ر,جال� أ�ل}ي� ونساء أ�ل}ي� وأ%ل}يانات وأ%لء�؛ قال
أ%بو إسحق: رجل آل� وامرأ%ة ع.جزاء ول يقال أ%ل}ياء�، قال الوهري: وبعضهم

يقوله؛ قال ابن سيده: وقد غلط أ%بو عبيد ف ذلك. قال ابن بري: الذي يقول
الرأ%ة أ%لي\اء هو اليزيدي؛ حكاه عنه أ%بو عبيد ف نعوت خ.ل}ق

ال3نسان. الوهري: ورجل آل%ى أ%ي عظيم ال4لي\ة. وقد أ%ل1ي. الرجل�، بالكسر،
ي.أ}ل%ى أ%لv. قال أ%بو زيد: ها أ%لي\ان1 لل4ل}ي.ت.ي\ن فإ,ذا أ%فردت

الواحدة قلت أ%لي\ة؛ وأ%نشد:
كأ%ن_ما ع.ط1ي_ة� بن' ك%ع\ب,
ظ%ع1ينةD واق1ف%ةD ف ر.ك}ب,،

ت.ر\ت.جe أ%لي\اه' ار\ت1جاج. الو.ط}ب,
وكذلك ها خ'ص\يان1، الواحدة خ'ص\ي.ة. وبائعه أ%ل�ء، على ف%ع_ال. قال



ابن بري: وقد جاء أ%ل}ي.تان؛ قال عنترة:
م.ت.ى ما ت.ل}ق%ن ف%ر\د.ي\ن, ت.ر\ج'ف\

ر.وان,ف' أ%ل}ي.ت.ي\ك وت'س\ت.طارا
واللYي_ة، بغي هز، لا م.عنيان؛ قال ابن ال4عراب: اللYي_ة قرابة

الرجل وخاصته؛ وأ%نشد:
،vف%م.ن\ ي.ع\ص1ب\ ب,ل1ي_ته1 اغ}ت1رارا
فإ,ن_ك قد م.لgت. ي.داv وشام.ا

ي.ع\ص1ب\: ي.ل}و,ي م1ن\ عصب الشيء، وأ%راد باليد الي.م.ن؛ يقول: م.ن\
أ%ع\طى أ%هل قرابته أ%حياناv خصوصاv فإ,نك تعطي أ%هل الي.م.ن والشام.

واللYي_ة أ%يضاv: العود الذي ي'س\ت.ج\م.ر به وهي ال4ل�و_ة.
ويقال: ل4ى إ,ذا أ%بطأ%، وأ%ل% إ,ذا ت.ك%ب_ر؛ قال ال4زهري: أ%ل%

:vإ,ذا ت.كب_ر حرف غريب ل أ%سعه لغي ابن ال4عراب، وقال أ%يضا
ال4ل© الرجل الكثي ال4ي\مان.

وأ%لي\ة الافر: م'ؤخ_ره. وأ%لي\ة الق%د.م: ما وق%ع عليه الو.طء� من
الب.خ.ص.ة الت تت ال1ن\ص.ر. وأ%ل}ي.ة� البام: ض.ر_ت'ها وهي الل�ح\مة

الت ف أ%صلها، والضر_ة الت تقابلها. وف الديث: ف%ت.ف%ل% ف عي
�علي¼ ومس.ح.ها بأ%لي\ة إ,ب\هامه؛ أ%لي\ة ال3بام: أ%صل�ها، وأ%صل

ال1ن\ص.ر الض_ر_ة. وف حديث الب.راء: السeجود على أ%ل}ي.ت.ي الك%ف>؛ أ%راد
أ%ل}ية ال3بام وض.ر_ة ال1ن\صر، ف%غ.ل�ب كالع'م.ر.ي\ن

والق%م.ر.ي\ن. وأ%ل}ية� الساق,: ح.مات'ها؛ قال ابن سيده: هذا قول الفارسي. الليث:
أ%ل}ية ال1ن\ص.ر الل�ح\مة الت تتها، وهي أ%ل}ية اليد، وأ%ل}ية الك%ف>

هي الل�ح\مة الت ف أ%صل ال3بام، وفيها الض_ر_ة وهي الل�ح\مة الت
ف ال1ن\ص.ر إ,ل الك�ر\س'وع، والمع الض_رائر. وال4ل}ية: الشحمة.

ورجل أ%ل�ء#: يبيع ال4ل}ية، يعن الش_ح\م. وال4ل}ية: ال%جاعة؛ عن
كراع. التهذيب: ف الب.ق%رة الوحشية لةD وأ%لةD بوزن ل%عاة وع.لة. ابن

ال4عراب: ال3ل}ية، بكسر المزة، الق1ب.ل�. وجاء ف الديث: ل ي'قام
الرجل� من م.ج\ل1سه حت يقوم من إ,ل}ية نفسه أ%ي من ق1ب.ل نفسه من غي أ%ن
ي'ز\ع.ج أ%و ي'قام، وهزتا مكسورة. قال أ%بو منصور: وقال غيه قام فلن
م1ن\ ذ1ي إ,ل}ية{ أ%ي من ت1ل}قاء نفسه. وروي عن ابن عمر: أ%نه كان يقوم له

الرجل� م1ن\ ل1ية1 نفسه، بل أ%لف؛ قال أ%بو منصور: كأ%نه اسم من و.ل1ي.



ي.لي مثل الش>ية من و.ش.ى ي.ش1ي، ومن قال إ,ل}ية فأ%صلها و,ل}ية، فقلبت
الواو هزة؛ وجاء ف رواية: كان يقوم له الرجل من إ,ل}يته فما ي.ج\ل1س ف

ملسه.
واللء: الن>ع.م' واحدها أ%لv، بالفتح، وإ,ل}ي¬ وإ,لv؛ وقال

الوهري: قد تكسر وتكتب بالياء مثال م1عىÝ وأ%م\عاء؛ وقول ال4عشى:
أ%ب\يض ل ي.ر\ه.ب' ال�زال%، ول
ي.ق}ط%ع ر,ح\ماv، ول ي.خ'ون� إ,ل

قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون إ,ل هنا واحد آلء ال3، وي�ون:
 Yمن ال3ل vر، م'خف�فا�ي.ك}ف

(* قوله «مففاv من الل» هكذا ف الصل، ولعله
سقط من الناسخ صدر العبارة وهو: ويوز أن يكون إل أو نو ذلك). الذي هو

الع.ه\د. وف الديث: ت.ف%ك�روا ف آلء ال ول ت.ت.ف�كروا ف ال.
وف حديث علي�، رضي ال عنه: حت أ%و\ر.ى ق%ب.ساv لقاب,س, آلء ال؛ قال

النابغة:
ه'م' اللوك' وأ%ن\باء� ال�ل�وك1، ل%ه'م\

ف%ض\لD على الناس ف اللء والن>ع.م
قال ابن ال4نباري: إ,ل كان ف ال4صل و,ل%، وأ%ل كان ف ال4صل

و.ل%.
eوال4لء، بالفتح: ش.ج.ر ح.س.ن' ال%ن\ظ%ر م'ر

الط�ع\م؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
vم' ب'جي.را�فإ,ن_ك�م' وم.د\ح.ك

أ%با ل%ج.أ{ كما ام\ت'د1ح ال4لء�
وأر\ض¬ مأ}ل4ةD كثية ال4لء. وال4لء: شجر من شجر الرمل دائم الضرة

أ%بداv يؤكل ما دام ر.ط}باv فإ,ذا ع.سا ام\ت.ن.ع ود'بغ به، واحدته
أ%لءة؛ حكى ذلك أ%بو حنيفة، قال: ويمع أ%يضاv أ%لء4ات، وربا ق�ص1ر

ال4ل%؛ قال رؤبة:
ي.خ\ض.رe ما اخض.ر_ ال4ل والس'

،vقال ابن سيده: وعندي أ%نه إ,نا قصر ضرورة. وقد تكون ال4لء4ات جعا
:Òو�حكاه أ%بو حنيفة، وقد تقدم ف المز. وس1قاء# م.أ}ل1يÒ وم.أ}ل

.vد'ب,غ بال4لء؛ عنه أ%يضا



وإ,ل}ياء�: مدينة بي القدس. وإ,ل1ي_ا: اسم رجل. وال1ئلة، بالمز،
على وزن ال1ع\لة 

(* قوله «العلة» كذا ف الصل ونسختي من الصحاح بكسر
اليم بعدها مهملة والذي ف مادة عل: العلة بفتح اليم، فلعلها مرفة

عن القلة بالقاف): خ1ر\ق%ة ت'م\س3كها الرأ%ة عند الن_وح، والمع
الآل1ي. وف حديث عمرو بن العاص: إ,ن وال ما ت.أ%ب_ط%ت\ن ال3ماء ول

ح.م.ل%تن الب.غايا ف غ�ب_رات الآل؛ ال%آل1ي: جع م1ئلة بوزن
 vس1ع\لة، وهي ههنا خرقة الائض أ%يضا

«vقوله «وهي ههنا خرقة الائض أيضا *)
عبارة النهاية: وهي ههنا خرقة الائض وهي خرقة النائحة أيضاv). يقال:

آل%ت1
الرأ%ة إ,يلءé إ,ذا ات_خ.ذ%ت\ م1ئ}لةv، وميمها زائدة، ن.ف%ى عن نفسه

ال%م\ع بي س'ب_ت.ي\ن: أ%ن يكون ل1ز.ن\يةv، وأ%ن يكون ممولv ف
:vب.ق1ية ح.ي\ض.ة{؛ وقال لبيد يصف سحابا

كأ%ن� م'ص.ف�حات{ ف ذ�راه،
وأ%ن\واحاv ع.ل%ي\ه,ن_ ال%آل

ال�ص.ف�حات': السيوف'، وت.ص\ف1يح'ها: ت.ع\ريض'ها، ومن رواه
م'ص.فYحات، بكسر الفاء، فهي الن>ساء؛ ش.ب_ه ل%م\ع. الب.ر\ق بت.ص\ف1يح النساء

إ,ذا ص.ف�ق}ن. بأ%يديهن.
@أما: ال4م.ة�: ال%م\لوكة� خ1لف ال�ر_ة. وف التهذيب: ال4م.ة

الرأ%ة ذات الع'ب'ودة، وقد أ%قر�ت بال�م'و_ة. تقول العرب ف الدعاء على
ال3نسان: ر.ماه ال من كل أ%م.ة{

ب.ج.ر؛ حكاه ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: وأ�راه' 
(* قوله «قال ابن

سيده وأراه إل» يناسبه ما ف ممع المثال: رماه ال من كل أكمة بجر).
Dم1ن\ كل أ%م\ت{ ب.جر، وجع ال4م.ة أ%م.وات¬ وإ,ماء# وآم� وإ,م\وان

وأ�م\وانD؛ كلها على طرح الزائد، ونظيه عند سيبويه أ%خ¬ وإ,خ\وانD: قال
الشاعر:

أ%نا ابن' أ%س\ماء4 أ%ع\مامي لا وأ%ب،
إ,ذا ت.رامى ب.ن'و ال3م\وان1 بالعار



وقال الق%ت_ال� الك1لب:
،vأ%ما ال3ماء� فل ي.د\ع'ون.ن و.ل%دا
إ,ذا ت.رامى ب.ن'و ال3م\وان1 بالعار

ويروى: ب.ن'و ال�م\وان1؛ رواه اللحيان؛ وقال الشاعر ف آم:
م.ح.ل�ة� س.و\ء� أ%ه\ل%ك. الد_ه\ر' أ%ه\ل%ها،

فلم ي.ب\ق. فيها غ%ي\ر' آم� خ.وال1ف1
وقال السeل%ي\ك:

يا صاح1ب.ي_، أ%ل ل ح.ي_ بالوادي
إ,ل عبيد¬ وآم� بي أ%ذ}واد

وقال عمرو بن م.ع\ديكرب:
وك�ن\ت'م\ أ%ع\ب'داv أ%و\لد. غ%ي\ل�،
ب.ن آم� م.ر.ن� على الس>فاد

وقال آخر:
ت.ر.ك}ت' الطي. حاج,ل%ةv عليه،

كما ت.ر\دي إ,ل الع'ر'شات1 آم,
(* قوله «العرشات» هكذا ف الصل وشرح القاموس بالعجمة بعد الراء،

ولعله بالهملة جع عرس طعام الوليمة كما ف القاموس. وتردي: تجل، من ردت
الارية رفعت إحدى رجليها ومشت على الخرى تلعب).

وأ%نشد ال4زهري للكميت:
ت.م\ش1ي با ر'ب\د' الن_عام
ت.ماش1ي. الم, الز_واف1ر

قال أ%بو اليثم: الم جع الم.ة كالن_خ\لة والن_خ\ل والب.ق}ل%ة
والب.ق}ل، وقال: وأ%صل ال4م.ة أ%م\و.ة، حذفوا لمها ل%م_ا كانت من حروف

اللي، فلما جعوها على مثال ن.خ\ل%ة ون.خ\ل ل%ز,م.هم أ%ن يقولوا أ%م.ة
وأ%م¬، فكرهوا أ%ن يعلوها على حرفي، وكرهوا أ%ن ي.ر'دeوا الواو الذوفة

لا كانت آخر السم، يستثقلون السكوت على الواو فقدموا الواو فجعلوها
أ%لفاv فيما بي ال4لف واليم. وقال الليث: تقول ثلث آم�، وهو على تقدير

أ%ف}ع'ل، قال أ%بو منصور: ل ي.زد الليث على هذا، قال: وأ�راه ذهب إ,ل
أ%نه كان ف ال4صل ثلث أ%م\و'ي�، قال: والذي حكاه ل النذري أ%صح وأ%قيس،

ل4ن ل أ%ر. ف باب القلب حرفي ح'و>ل، وأ�راه جع على أ%ف}ع'ل، على



أ%ن ال4لف ال�ول من آم أ%لف أ%ف}ع'ل، واللف الثانية فاء أ%فعل،
وحذفوا الواو من آم'و�، فانكسرت اليم كما يقال ف جع ج,ر\و� ثلثة أ%ج\ر�،

وهو ف ال4صل ثلثة أ%ج\ر'و�، فلما حذفت الواو ج'ر_ت الراء، قال: والذي
قاله أ%بو اليثم قول ح.س.ن¬، قال: وقال البد أ%صل أ%م.ة ف%ع.لة،

متحركة العي، قال: وليس شيء من ال4ساء على حرفي إ,ل� وقد سقط منه حرف،
ي'س\ت.د.ل عليه بمعه أ%و بتثنيته أ%و بفعل إن كان مشتق9اv منه ل4ن

أ%قل� ال�صول ثلثة أ%حرف، فأ%م.ةD الذاهب منه واو لقولم أ�م\وانD. قال:
وأ%م.ةD ف%ع.لة متحركة يقال ف جعها آم�، ووزن هذا أ%ف}ع'ل كما يقال
أ%ك%م.ة وآك�م، ول يكون ف%ع\لة على أ%ف}ع'ل، ث قالوا إ,م\وانD كما قالوا
إ,خ\وان. قال ابن سيده: وحل سيبويه أ%م.ة على أ%نا ف%ع.لة لقولم ف

تكسيها آم� كقولم أ%ك%مة وآك�م قال ابن جن: القول فيه عندي أ%ن حركة
العي قد عاق%ب.ت\ ف بعض الواضع تاء التأ}نيث، وذلك ف ال4دواء نو ر.م1ث

ر.م.ثاv وح.ب,ط% ح.ب.طاv، فإ,ذا أ%لقوا التاء أ%سكنوا العي فقالوا
ح.ق1ل% ح.ق}لةv وم.غ1ل% م.غ\لةv، فقد ترى إ,ل م'عاقبة حركة العي تاء4

التأ}نيث، ومن ث قولم ج.ف}نة وج.ف%نات وق%ص\عة وق%ص.عات، ل%م_ا حذفوا
التاء ح.ر_كوا العي، فلما تعاقبت التاء� وحركة العي ج.ر.تا ف ذلك م.ج\رى

الض>دين التعاقبي، فلما اجتمعا ف ف%ع.لة ت.راف%عا أ%حكام.هما،
فأ%سقطت التاء� ح'ك}م. الركة وأ%سقطت الركة� حكم. التاء، وآل ال4مر بالثال

إ,ل أ%ن صار. كأ%نه ف%ع\لD، وف%ع\لD باب¬ تكسيه أ%ف}ع'ل. قال الوهري:
أ%صل أ%م.ة أ%م.و.ة، بالتحريك، ل4نه ي'ج\مع على آم�، وهو أ%ف}ع'ل مثل

أ%ي\ن'ق. قال: ول يمع ف%ع\لة بالتسكي على ذلك. التهذيب: قال ابن كيسان
يقال جاء4ت\ن أ%م.ة� ال، فإ,ذا ثن_يت قلت جاء4تن أ%م.تا ال، وف

المع على التكسي جاء4ن إ,ماء� ال وأ�م\وان� ال وأ%م.وات' ال،
ويوز أ%مات' ال على النقص. ويقال: ه'ن_ آم¬ لزيد، ورأ%يت آم1ياv لزيد،

ومر.ر\ت بآم� لزيد، فإ,ذا ك%ث�رت فهي ال3ماء وال3م\وان وال�م\وان.
ويقال: اس\ت.أ}م, أ%4م.ةv غي أ%م.ت1ك، بتسكي المزة، أ%ي ات_خ1ذ،

وت.أ%م_ي\ت' أ%مةv. ابن سيده: وت.أ%م_ى أ%م.ةv ات_خ.ذها، وأ%م_اها
جعل%ها أ%م.ة. وأ%م.ت1 الرأ%ة� وأ%م1ي.ت\ وأ%م'و.ت\؛ ال4خية عن اللحيان،

أ�م'و_ة�: صارت أ%م.ةv. وقال م'ر_ة: ما كانت أ%م.ةv ولقد أ%م'و.ت
أ�م'و_ة. وما ك�ن\ت1 أ%م.ةv ولقد ت.أ%م_ي\ت1 وأ%م1يت1 أ�م'و_ة. الوهري:



وت.أ%م_يت' أ%م.ةv أ%ي ات_خ.ذت أ%م.ة؛ قال رؤبة:
ي.ر\ض.و\ن بالت_ع\ب,يد1 والت_آمي

ولقد أ%م.و\ت1 أ�م'و_ة.
قال ابن بري: وتقول هو يأ}ت.م1ي بزيد أ%ي ي.أ}ت.مe به؛ قال الشاعر:

ن.ز'ور' ام\رأv، أ%م�ا ال3ل%ه ف%ي.ت_قي،
وأ%م�ا بف1ع\ل الص_ال1ي. ف%ي.أ}ت.م1ي

والنسبة إ,ليها أ%م.ويÒ، بالفتح، وتصغيها أ�م.ي_ة.
وب.نو أ�م.ي_ة: بطن من قريش، والنسبة إ,ليهم أ�م.ويÒ، بالضم، وربا

ف%ت.حوا. قال ابن سيده: والنسب إ,ليه أ�م.ويÒ على القياس، وعلى غي القياس
أ%م.ويÒ. وحكى سيبويه: أ�م.ي>يÒ على ال4صل، أ%جروه م'ج\رى ن'م.ي\ري�
وع'ق%ي\ل9ي، وليس أ�م.ي>يÒ بأ%كثر ف كلمهم، إ,نا يقولا بعضهم. قال
الوهري: ومنهم من يقول ف النسبة إليهم أ�م.ي>يÒ، يمع بي أ%ربع

ياء4ات، قال: وهو ف ال4صل اسم رجل، وها أ�م.ي_تان1: ال4كب وال4صغر،
ابنا ع.ب\د1 شس بن عبد مناف{، أ%ولد ع.ل�ة{؛ فم1ن\ أ�م.ي_ة الك�ب\رى

أ%بو سفيان بن حرب والع.ناب,س'
والع\ياص'، وأ�م.ي_ة الصeغ\رى هم ثلثة إ,خوة ل�م اسها ع.ب\ل%ة،

يقال هم الع.ب.لت، بالتحريك. وأ%نشد الوهري هذا البيت لل4ح\و.ص 
(* قوله

«وأنشد الوهري هذا البيت للحوص» الذي ف التكملة: أن البيت ليس للحوص
بل لسعد بن قرط بن سيار الذامي يهجو أمه). وأ%فرد عجزه:

أ%ي\ما إ,ل جنة أ%يا إ,ل نار
قال:وقد تكسر. قال ابن بري: وصوابه إ,يا، بالكسر، ل4ن ال4صل إ,ما،

فأ%ما أ%ي\ما فال4صل فيه أ%م�ا، وذلك ف مثل قولك أ%م�ا زيد فمنطلق، بلف
إ,م�ا الت ف العطف فإ,نا مكسورة ل غي. وبنو أ%م.ة: بطن من بن نصر

بن معاوية.
قال: وأ%م.ا، بالفتح، كلمة معناها الستفتاح بنزلة أ%ل، ومعناها

حق9اv، ولذلك أ%جاز سيبويه أ%م.ا إ,ن_ه منطلق وأ%ما أنه، فالكسر على أ%ل
إ,ن_ه، والفتح حق9اv أ%ن_ه. وحكى بعضهم: ه.ما وال لقد كان كذا أ%ي

أ%ما وال، فالاء بدل من المزة. وأ%م_ا أ%ما الت للستفهام فمركبة من
ما النافية وأ%لف الستفهام. ال4زهري: قال الليث أ%م.ا استفهام جحود



كقولك أ%م.ا تستحي من ال، قال: وتكون أ%م.ا تأ}كيداv للكلم واليمي كقولك
أ%ما إ,ن_ه لرجلD كري، وف اليمي كقولك: أ%م.ا وال لئن سهرت لك

ليلة ل4د.ع.ن_ك. نادماv، أ%م.ا لو علمت بكانك ل�زعجنك منه. وقال الفراء
ف قوله عز وجل: م1م�ا خ.طاياهم، قال: العرب تعل ما ص1ل%ةv فيما ينوى به
الزاء كأ%نه من خطيئاتم ما أغرقوا، قال: وكذلك رأ%يتها ف مصحف عبد

ال وتأ}خيها دليل على مذهب الزاء، ومثلها ف مصحفه: أ%ي_ ال4ج.ل%ي\ن,
ما ق%ض.ي\ت'؛ أ%ل ترى أ%نك تقول ح.ي\ث�ما تكن أ%كن ومه\ما ت.ق�ل}

أ%ق�ل}؟
قال الفراء: قال الكسائي ف باب أ%م_ا وإ,م_ا: إذا كنت آمراv أ%و

ناهياv أ%و مباv فهو أ%م�ا مفتوحة، وإ,ذا كنت مشترطاv أ%و شاك9اv أ%و
vم'خ.ي>را

أ%و متاراv فهي إ,م_ا، بكسر ال4لف؛ قال: وتقول من ذلك ف ال4ول
أ%م_ا ال4 فاع\ب'د\ه وأ%م�ا المر فل تشر.ب\ها وأ%م�ا زيد فقد خرج، قال:
وتقول ف النوع الثان إ,ذا كنت مشترطاv إ,م�ا ت.ش\ت'م.ن_ فإ,نه ي.ح\ل�م

عنك، وتقول ف الشك: ل أ%دري من قام إ,م_ا زيد وإ,م_ا عمرو، وتقول ف
التخيي: ت.ع.ل�م\ إ,م_ا الفقه وإ,ما النحو، وتقول ف الختار: ل دار

بالكوفة فأ%نا خارج إ,ليها، فإ,ما أ%ن أ%سكنها، وإ,م�ا أن أ%بيعها؛ قال
الفراء: ومن العرب من يعل إ,م�ا بعن أ%م�ا الشرطية؛ قال: وأ%نشدن

الكسائي لصاحب هذه اللغة إ,ل� أ%نه أبدل إ,حدى اليمي ياء:
يا ل%ي\ت.ما أ�م_نا شالت ن.عامت'ها،

إ,يا إل جنة إ,يا إ,ل نار
قال الوهري: وقولم إ,يا وأ%ي\ما يريدون أ%م�ا، فيبدلون من إ,حدى

اليمي ياء. وقال البد: إ,ذا أ%تيت بإ,م�ا وأ%ما فافتحها مع ال4ساء
واكسرها مع ال4فعال؛ وأ%نشد:
إ,م_ا أ%ق%م\ت. وأ%م�ا أ%نت ذا سفر،
فال� ي.ح\ف%ظ� ما تأ}ت وما ت.ذ%ر'

كسرت إ,م�ا أ%قمت. مع الفعل، وفتحت وأ%م�ا أ%نت ل4نا و.ل1ي.ت السم؛
وقال:

أ%با خ'راشة أ%م_ا أ%نت. ذا ن.ف%ر�
العن: إ,ذا كنت ذا ن.ف%ر؛ قال: قاله ابن ك%ي\سان. قال: وقال الزجاج



إ,م�ا الت للتخيي شبهت بأ%ن الت ضمت إ,ليها ما مثل قوله عز وجل: إ,م�ا
أ%ن ت'عذب. وإ,ما أ%ن ت.ت_خذ% فيهم ح'س\ناv؛ كتبت بال4لف لا وصفنا،

وكذلك أ%ل كتبت بال4لف ل4نا لو كانت بالياء ل4شبهت إ,ل، قال: قال
البصريون أ%م�ا هي أ%ن الفتوحة ضمت إ,ليها ما عوضاv من الفعل، وهو بنزلة

إ,ذ، العن إ,ذا كنت قائماv فإ,ن قائم معك؛ وينشدون:
أ%با خراشة أ%م_ا كنت ذا نفر

قالوا: فإ,ن ول هذه الفعل كسرت فقيل إ,م_ا انطلقت. انطلقت' معك؛
وأ%نشد:

إ,م�ا أ%قمت وأ%ما أ%نت مرتل
فكسر ال�ول وفتح الثانية، فإ,ن ول هذه الكسورة فعل مستقبل أ%حدثت

فيه النون فقلت إ,م�ا تذهب_ فإ,ن معك، فإ,ن حذفت النون جزمت فقلت إ,ما
يأ}كل}ك الذئب فل أ%بكيك. وقال الفراء ف قوله عز وجل: انا هديناه السبيل

إ,م�ا شاكراv وإ,م_ا كفوراv، قال: إ,م�ا ههنا جزاء أ%ي إ,ن شكر وإ,ن
كفر. قال: وتكون على إ,ما الت ف قوله عز وجل: إ,م�ا يعذبم وإ,ما يتوب

عليهم، فكأ%نه قال خلقناه شقي�اv أ%و سعيداv. الوهري: وإ,م�ا، بالكسر
والتشديد، حرف عطف بنزلة أ%و ف جيع أ%حوالا إ,ل ف وجه واحد، وهو أ%نك

تبتدئ بأ%و متيقناv ث يدركك الشك، وإما تبتدئ با شاك9اv ول بد من
تكريرها. تقول: جاءن إ,م�ا زيد وإ,م�ا عمرو؛ وقول حسان بن ثابت:

إ,م_ا ت.ر.ي\ رأ}سي ت.غ.ي_ر لون'ه
ش.م.طاv فأ%ص\ب.ح كالث�غام ال�م\ح1ل

(* قوله «المحل» كذا ف الصل، والذي ف الصحاح: كالثغام الخلس، ول
يعز البيت لحد).

يريد: إ,ن} ت.ر.ي\ رأ}سي، وما زائدة؛ قال: وليس من إ,م�ا الت تقتضي
التكرير ف شيء وذلك ف الازاة تقول: إ,م�ا تأ}تن أ�كرم\ك. قال عز من

قائل: فإ,م_ا ت.ر.ي,ن_ من البشر أ%حداv. وقولم: أ%م_ا، بالفتح، فهو
لفتتاح الكلم ول بد من الفاء ف جوابه تقول: أ%ما عبد ال فقائم، قال:

وإ,نا احتيج إ,ل الفاء ف جوابه ل4ن فيه تأويل الزاء كأ%نك قلت مهما
يكن من شيء فعبد ال قائم. قال: وأ%م.ا، مفف، تقيق للكلم الذي يتلوه،

تقول: أ%م.ا إ,ن زيداv عاقل، يعن أ%نه عاقل على القيقة ل على الاز.
.vوتقول: أ%م.ا وال قد ضرب زيد عمرا



الوهري: أ%م.ت1 الس>ن_و\ر' ت.أ}مو أ�ماء أ%ي صاحت، وكذلك ماءت
ت.م'وء� م'واء.

 vوأ%ن vوإ,ن vأن: أ%ن الشيء� يأ}ن أ%ن\يا@
(* قوله

«وأن» هذه الثالثة بالفتح والقصر ف الصل، والذي ف القاموس ضبطه
بالد واعترضه شارحه وصوب القصر)، وهو أ%نê. حان وأ%د\رك، وخ.ص_ بعضهم به

النبات. الفراء: يقال أ%ل} ي.أ}ن1 وأ%ل%م ي.ئ1ن\ لك وأ%ل ي.ن.ل} لك.
وأ%ل ي'ن,ل} لك، وأ%ج\و.د'ه'ن_ ما نزل به القرآن العزيز، يعن قوله: أ%ل
ي.أ}ن1 للذين آمنوا؛ هو من أ%ن يأ}ن وآن% لك ي.ئي. ويقال: أ%ن لك

أ%ن تفعل كذا ونال% لك وأ%نال% لك وآن لك، كل بعن واحد؛ قال الزجاج:
ومعناها كلها حان% لك ي.حي. وف حديث الجرة: هل أ%ن الرحيل� أ%ي حان%

وقت'ه، وف رواية: هل آن% الرحيل� أ%ي قرب. ابن ال4نباري: ال4ن من بلوغ
الشيء منتهاه، مقصور يكتب بالياء، وقد أ%ن ي.أ}ن؛ وقال:

. . . . . . . . . . بي.و\م�
أ%ن ول1ك�لY حاملة{ ت.مام'

أ%ي أ%درك وبلغ. وإ,ن.ى الشيء: بلوغ�ه وإ,دراكه. وقد أ%ن الشيء� يأ}ن
إ,نv، وقد آن% أ%وان'ك وأ%ي\ن'ك وإ,ين'ك.. ويقال من ال4ين: آن% ي.ئ1ي

.vأ%ي\نا
،Dوال3ناء�، مدود: واحد الن,ية معروف مثل رداء وأ%ردية، وجعه آنية

وجع النية ال4وان، على فواعل جع فاعلة، مثل س1قاء وأ%س\ق1ية وأ%ساق�.
وال3ناء�: الذي يرتفق به، وهو مشتق من ذلك ل4نه قد بلغ أ%ن ي'ع\ت.مل

با يعان.ى به من طبخ أ%و خ.ر\ز أ%و نارة، والمع آن,ي.ةD وأ%وان{؛
ال4خية جع المع مثل أ%سقية وأ%ساق، وال4لف ف آن,ي.ة مبدلة من المزة

وليست بخففة عنها لنقلبا ف التكسي واواv، ولول ذلك لكم عليه دون
البدل لن القلب قياسي� والبدل موقوف.

وأ%ن.ى الاء�: س.خ'ن. وبلغ ف الرارة. وف التنزيل العزيز: يطوفون
بينها وبي ح.ميم آن{؛ قيل: هو الذي قد انتهى ف الرارة. ويقال: أ%ن.ى

الميم' أ%ي انتهى حره؛ ومنه قوله عز وجل: حيم آن{. وف التنزيل العزيز:
ت'س\ق%ى من عي آن,ي.ة؛ أ%ي متناهية ف شد�ة الر، وكذلك سائر الواهر.

وب.ل%غ الشيء� إ,ناه وأ%ناه أ%ي غايته. وف التنزيل: غي ناظرين إ,ناه'؛



أ%ي غي منتظرين ن'ض\ج.ه وإ,دراك%ه وبلوغه. تقول: أ%ن.ى ي.أ}ن إ,ذا
ن.ض1ج.. وف حديث الجاب: غي ناظرين إ,ناه؛ ال3ن.ى، بكسر المزة والقصر:

النeض\ج.
�وال4ناة

وال4ن.ى: ال1لم والوقار. وأ%ن,ي. وت.أ%ن_ى واس\تأ}ن.ى: ت.ثب_ت. ورجل
:Òفهو أ%ن,ي vن,ي�ا�آن{ على فاعل أ%ي كثي ال4ناة واللم. وأ%ن.ى أ

تأ%خر وأ%بطأ%. وآن.ى: كأ%ن.ى. وف الديث ف صلة المعة: قال لرجل جاء
يوم المعة يتخطى رقاب الناس رأ%يتك آن.ي\ت. وآذ%ي\ت.؛ قال ال4صمعي:

آن.ي\ت. أ%ي أ%خرت اليء وأ%بطأ}ت، وآذ%ي\ت. أ%ي آذ%يت الناس بتخطيك؛ ومنه
قيل للمتمكث ف ال�مور م'ت.أ%نð. ابن ال4عراب: ت.أ%ن_ى إ,ذا ر.ف%ق.

وآن.ي\ت وأ%ن_يت بعن واحد، وف حديث غزوة حني: اختاروا إ,حدى الطائفتي
إ,م_ا الال وإ,م�ا السب وقد كنت است.أ}ن.ي\ت'

بكم أ%ي انتظرت وترب_صت؛ يقال: آن.ي\ت وأ%ن_ي\ت وتأ%ن_ي\ت
واس\ت.أ}ن.ي\ت'. الليث: يقال اس\ت.أ}ن.يت' بفلن أ%ي ل أ�ع\ج,له. ويقال: اس\تأ}ن1

ف أ%مرك أ%ي ل ت.ع\ج.ل؛ وأ%نشد:
اس\تأ}ن ت.ظ}ف%ر\ ف أ�مور,ك كلها،

وإ,ذا ع.ز.م\ت. على ال%وى فتو.كل,
وال4ناة: التeؤ.دة. ويقال: ل ت'ؤن1 ف�ر\ص.ت.ك أ%ي ل تؤخرها إ,ذا

أ%م\ك%ن.ت\ك. وكل شيء أ%خ_رته فقد آن.ي\ت.ه. الوهري: آناه ي'ؤن,يه إ,يناء
أ%ي أ%خ_ره وح.ب.سه وأ%بطأ%ه؛ قال الكميت:

vوم.ر\ضوفة{ ل ت'ؤ\ن1 ف الط�ب\خ, طاه1يا
ع.ج,ل}ت' إ,ل م'ح\و.ر>ها، حي غ%ر\غ%را

وت.أ%ن_ى ف ال4مر أ%ي ت.ر.ف�ق وت.ن.ظ�ر.. واس\تأ}ن.ى به أ%ي انتظر
به؛ يقال: اس\ت'ؤ\ن% به ح.و\لv. ويقال: ت.أ%ن_ي\ت'ك. حت ل أ%ناة ب،

والسم ال4ناة مثل قناة؛ قال ابن بري شاهده:
Dس.عادة �الر>ف}ق' ي'م\ن¬ وال4ناة

وآن.ي\ت' الشيء4: أ%خ_رته، والسم منه ال4ناء على ف%ع.ال، بالفتح؛ قال
الطيئة:

وآن.ي\ت' الع.شاء4 إ,ل س'ه.ي\ل�،
أ%و الش_ع\رى، فطال ب,ي. ال4ناء



التهذيب: قال أ%بو بكر ف قولم ت.أ%ن_ي\ت' الرجل أ%ي انتظرته وتأ%خرت
ف أ%مره ول أ%ع\ج.ل. ويقال: إ,ن� خ.ب.ر فلن ل%ب.طيء# أ%ن,يÒ؛ قال

ابن مقبل:
ث اح\ت.م.ل}ن. أ%ن,ي�اv بعد ت.ض\ح1ي.ة{،

م1ث}ل ال%خار,يف من ج.ي\لن% أ%و ه.ج.ر
(* قوله «قال ابن مقبل ث احتملن...» أورده ياقوت ف جيلن باليم،

ونسبه لتميم بن أب، وقال أن9 تصغي إن واحد آناء الليل).
الليث: أ%ن.ى الشيء� ي.أ}ن أ�ن,ي�اv إ,ذا تأ%خر عن وقته؛ ومنه قوله:

والزاد' ل آن{ ول ق%فار'
أ%ي ل بطيء ول ج.ش1ب¬ غي مأ}دوم؛ ومن هذا يقال: ت.أ%ن_ى فلن
ي.ت.أ%ن_ى، وهو م'ت.أ%ن9 إ,ذا ت.م.ك�ث وتثبت وانتظر. وال4ن.ى: من ال4ناة

والتeؤ.دة؛ قال العجاج فجعله ال4ناء:
طال ال4ناء� و.زاي.ل ال%ق� ال4شر

وهي ال4ناة. قال ابن السكيت: ال3ن.ى من الساعات ومن بلوغ الشيء
منتهاه، مقصور يكتب بالياء ويفتح فيمد�؛ وأ%نشد بيت الطيئة:

وآن.ي\ت' الع.شاء4 إ,ل س'ه.ي\ل
ورواه أ%بو سعيد: وأ%ن_ي\ت، بتشديد النون. ويقال: أ%ن_ي\ت' الطعام. ف
النار إ,ذا أ%طلت مكثه، وأ%ن_ي\ت ف الشيء إ,ذا ق%ص_رت فيه. قال ابن

�بري: أ%ن,ي. عن القوم وأ%ن.ى الطعام' ع.ن_ا إ,نv شديداv والص_لة
أ�ن,ي�اv، كل ذلك: أ%بطأ%. وأ%ن.ى ي.أ}ن,ي وي.أ}ن أ%ن\ياv فهو أ%ن,يÒ إ,ذا

ر.ف%ق..
وال4ن\ي' وال3ن\ي': الو.ه\ن' أ%و الساعة من الليل، وقيل: الساعة منه

أ%ي_
ساعة كانت. وحكى الفارسي عن ثعلب: إ,ن\و¬، ف هذا العن، قال: وهو من

باب أ%شاو,ي، وقيل: ال3ن.ى النهار كله، والمع آناء وأ�ن,ي�؛ قال:
،gيا ل%ي\ت. ل م1ث}ل% ش.ر,يب م1ن\ ن'م1ي�

gوه\و. ش.ر,يب' الص>د\ق, ض.ح_اك' ال�ن,ي�
يقول: ف أ%ي� ساعة جئته وجدته يضحك. وال3ن\ي�g: واحد آناه الليل وهي
ساعاته. وف التنزيل العزيز: ومن آناء الليل؛ قال أ%هل اللغة منهم الزجاج:

آناء الليل ساعاته، واحدها إ,ن\ي¬ وإ,نv، فمن قال إ,ن\ي¬ فهو مثل



ن,ح\ي� وأ%ناء، ومن قال إ,نv فهو مثل م1عىÝ وأ%م\عاء؛ قال الذل
التنخ>ل:السالك الث�غ\ر, م.خ\ش1ي�اv م.وار,د'ه،

�بك�لY إ,ن\ي� ق%ضاه الليل� ي.ن\ت.ع1ل
قال ال4زهري: كذا رواه ابن ال4نباري؛ وأ%نشده الوهري:

ح'ل}و ومر�، كع.ط}ف1 الق1د\ح, م1ر_ت'ه،
�ف كل إ,ن\ي� ق%ضاه الليل� ي.ن\ت.ع1ل

ونسبه أ%يضاv للمنتخ�ل، فإ,ما أ%ن يكون هو البيت بعينه أ%و آخر من قصيده
أ�خرى. وقال ابن ال4نباري: واحد آناء الليل على ثلثة أ%وجه: إ,ن\ي

بسكون النون، وإ,نv بكسر ال4لف، وأ%نv بفتح ال4لف؛ وقوله:
ف%و.ر.د.ت\ قبل% إ,ن.ى ص1حابا

يروى: إ,ن.ى وأ%ن.ى، وقاله ال4صمعي. وقال ال4خفش: واحد الناء إ,ن\و¬؛
يقال: مضى إ,ن\يان1 من الليل وإ,ن\وان1؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف

ال3ن.ى:
أ%ت.م_ت\ حل%ها ف نصف شهر،
�وح.م\ل� الاملت1 إ,نv طويل

وم.ض.ى إ,ن\و¬ من الليل أ%ي وقت، لغة ف إن\ي. قال أ%بو علي�: وهذا
كقولم ج.ب.و\ت الراج ج,باوة، أ�بدلت الواو من الياء. وحكى الفارسي: أ%تيته

آي,ن.ةv بعد آينة{ أ%ي تارة بعد تارة؛ كذا حكاه، قال ابن سيده: وأ�راه
بن من ال3ن.ى فاعلة وروى:

وآي,ن.ةv ي.خ\ر'ج\ن. من غامر ض.ح\ل
والعروف آو,ن.ة. وقال عروة ف وصية لبنيه: يا ب.ن� إ,ذا رأ%يتم

خ.ل�ةv رائعة من رجل فل تقطعوا إ,نات.كم 
(* قوله «إناتكم» كذا ضبط بالكسر ف

الصل، وبه صرح شارح القاموس). وإ,ن كان الناس ر.ج'ل% س.وء�؛ أ%ي رجاءكم؛
وقول السلمية أ%نشده يعقوب:

ع.ن ال4مر الذي ي'ؤ\ن,يك. عنه،
وع.ن أ%ه\ل, الن_ص1يحة والوداد

قال: أ%رادت ي'ن\ئ1يك من الن_أ}ي، وهو البعد، فقدمت المزة قبل النون.
ال4صمعي: ال4ناة� من النساء الت فيها فتور عن القيام وتأ%نð؛ قال

أ%بو حي_ة النميي:



ر.م.ت\ه أ%ناةD، من ر.بيعة1 عامر�،
ن.ؤ'وم' الضeح.ى ف م.أ}ت.م� أ%ي> م.أ}ت.م

والو.ه\نانة� نوها. الليث: يقال للمرأ%ة الباركة الليمة ال�وات1ية
أ%ناة، والمع أ%نوات¬. قال: وقال أ%هل الكوفة إ,نا هي الو.ناة، من

الضعف، فهمزوا الواو؛ وقال أ%بو الدeق%ي\ش: هي الباركة، وقيل: امرأ%ة أ%ناة
أ%ي ر.ز,ينة ل ت.ص\خ.ب' ول ت'ف}ح1ش؛ قال الشاعر:

أ%ناةD كأ%ن� ال1س\ك. ت.ح\ت. ثياب,ها،
ور,يح. خ'زام.ى الط�لY ف د.م1ث1 الر_م\ل

قال سيبويه: أ%صله و.ناةD مثل أ%ح.د و.و.ح.د، من الو.ن.ى. وف الديث:
أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%م.ر رجلv أ%ن يزوج ابنته من

ج'ل%ي\ب,يب�، فقال حت أ�شاور. أ�م_ها، فلما ذكره لا قالت: ح.ل}ق%ى،
أ%ل1ج'ل%ي\بيب�؟ إ,ن,ي\ه، ل ل%ع.م\ر' ال3 ذكره ابن ال4ثي ف هذه الترجة

وقال: قد اختلف ف ضبط هذه اللفظة اختلفاv كثياv فرويت بكسر المزة
والنون وسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها أ%نا لفظة تستعملها العرب ف

ال3نكار، يقول القائل: جاء زيد، فتقول أ%نت: أ%ز.ي\د'ن,يه وأ%ز.ي\د¬ إ,ن,يه،
كأ%نك استبعدت ميئه. وحكى سيبويه: أ%نه قيل ل4عراب سكن الب.ل%د.:

أ%ترج إ,ذا أ%خصبت البادية؟ فقال: أ%نا إ,نيه؟ يعن أ%تقولون ل هذا القول
وأ%نا معروف بذا الفعل؟ كأ%نه أ%نكر استفهامهم إ,ياه، ورويت أ%يضاv بكسر

المزة وبعدها باء ساكنة، ث نون مفتوحة، وتقديرها أ%ل1ج'ل%ي\بيب�
اب\ن.ت؟ فأ%سقطت الياء ووقفت عليها بالاء؛ قال أ%بو موسى، وهو ف مسند أ%حد

بن حنبل بط أ%ب السن بن الف�رات1، وخطه حجة: وهو هكذا م'ع\ج.م¬
م'ق%ي_د ف مواضع، قال: ويوز أ%ن ل يكون قد حذف الياء وإ,نا هي اب\ن.ةD نكرة

أ%ي أ%ت'ز.و>ج' ج'ل%ي\ب,يباv ببنت{، يعن أ%نه ل يصلح أ%ن يزوج ببنت،
إ,نا ي'ز.و_ج' مثل�ه بأ%مة استنقاصاv له؛ قال: وقد رويت مثل هذه

الرواية الثانية بزيادة أ%لف ولم للتعريف أ%ي أ%لليبيب� الب\نة�، ورويت
�أ%لليبيب� ال4م.ة�؟ تريد الارية كناية عن بنتها، ورواه بعضهم أ�م.ي_ة

أ%و آم1ن.ة� على أ%نه اسم البنت.
@أها: أ%ها: حكاية صوت1 الض_ح1ك؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ه.ا أ%ه.ا عند زاد1 الق%و\م, ض1ح\ك%ت'هم،
وأ%نت'م' ك�ش'ف¬، عند الوغ%ى، خ'ور'



@أوا: أ%و.ي\ت' م.ن\زل وإ,ل منزل أ�و,ي�اv وإ,و,ي�اv وأ%و_ي\ت'
وتأ%و_ي\ت' وأ}ت.و.ي\ت'، كله: ع'د\ت'؛ قال لبيد:

vبص.ب'وح, صاف1ية{ وج.د\ت' كر,ين.ة
ب,م'و.ت_ر� ت.أ}ت.ى له إ,ب\هام'ها

إ,نا أ%راد ت.أ}ت.و,ي له أ%ي تفتعل من أ%و.يت' إ,ليه أ%ي ع'د\ت'، إ,ل
أ%نه قلب الواو أ%لفاv وحذفت الياء الت هي لم الفعل؛ وقول أ%ب كبي:

وع'راضة� الس>ي.ت.ي\ن, ت'وب,ع. ب.ر\ي'ها،
ت.أ}و,ي ط%وائف�ها لع.جس� ع.ب\ه.ر,

استعار. ال�و,ي� للق1س3ي�، وإ,نا ذلك للحيوان. وأ%و.ي\ت' الرجل إ,ل�
وآو.ي\ت'ه، فأ%ما أ%بو عبيد فقال أ%و.ي\ته وآو.ي\ت'ه، وأ%و.ي\ت' إ,ل

فلن، مقصور¬ ل غي. ال4زهري: تقول العرب أ%و.ى فلنD إ,ل منزله ي.أ}و,ي
أ�و,ي�اv، على ف�عول، وإ,واءé؛ ومنه قوله تعال: قال سآوي إ,ل جبل

يعصمن من الاء. وآو.ي\ت'ه أ%نا إ,يواءé، هذا الكلم اليد. قال: ومن
العرب من يقول أ%و.ي\ت' فلناv إ,ذا أ%نزلته بك. وأ%وي\ت' ال3بل: بعن

آو.ي\ت'ها. أ%و عبيد: يقال أ%و.ي\ت'ه، بالقصر، على ف%ع.ل}ته، وآو.ي\ت'ه،
بالد، على أ%ف}ع.ل}ته بعن واحد، وأ%نكر أ%بو اليثم أ%ن تقول أ%و.ي\ت'،
بقصر ال4لف، بعن آو.ي\ت'، قال: ويقال أ%و.ي\ت' فلناv بعن أ%و.ي\ت'

إ,ليه. قال أ%بو منصور: ول يعرف أ%بو اليثم، رحه ال، هذه اللغة، قال:
وهي صحيحة، قال: وسعت أ%عرابي�اv فصيحاv من بن ن'م.ي كان است'ر\ع1ي.

إ,بلv ج'ر\باv، فلما أ%راح.ها م.ل%ث% الظ�لم, ن.ح_اها عن م.أ}و.ى
ال3بل, الص>حاح, وناد.ى عريف. الي� فقال: أ%ل أ%ي\ن. آو,ى هذه ال3بل%

ال�و.ق�س.ة؟ ول يقل أ�وو,ي. وف حديث الب.ي\عة أ%نه قال لل4نصار:
أ�بايعكم على أ%ن ت'ؤ\و'ون وتنصرون أ%ي تضمون إ,ليكم وت.ح'وطون بينكم.

يقال: أ%و.ى وآو.ى بعن واحد، والقصور منهما لزم ومتعد�؛ ومنه قوله: ل
ق%ط}ع ف ث%م.ر� حت ي.أ}و,ي.ه' ال%ر,ين' أ%ى ي.ض'مه الب.ي\د.ر' ويمعه.

وروى الرواة� عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ل ي.أ}و,ي
الضالة% إ,ل ضالê؛ قال ال4زهري: هكذا رواه فصحاء الد�ثي بالياء، قال:

وهو عندي صحيح ل ارتياب فيه كما رواه أ%بو عبيد عن أ%صحابه؛ قال ابن
ال4ثي: هذا كله من أ%و.ى ي.أ}وي. يقال: أ%و.ي\ت' إ,ل النزل وأ%و.ي\ت' غيي

وآوي\ت'ه، وأ%نكر بعضهم القصور التعد�ي، وقال ال4زهري: هي لغة فصيحة؛



ومن القصور اللزم الديث� الخر: أ%ما أ%حد'هم فأ%و.ى إ,ل ال أ%ي
رجع إ,ليه، ومن المدود حديث� الدعاء: المد ل الذي كفانا وآوانا؛ أ%ي

:�رد_نا إ,ل مأ}وىÝ لنا ول يعلنا منتشرين كالبهائم، والأ}و.ى: النزل
وقال ال4زهري: سعت الفصيح. من بن كلب يقول لأ}و.ى ال3بل,
م.أ}واة، بالاء. الوهري: م.أ}و,ي ال3بل، بكسر الواو، لغة ف م.أ}و.ى

ال3بل خاصة، وهو شاذ، وقد ذكر ف مأ}قي العي. وقال الفراء: ذكر ل
أ%ن� بعض العرب يسمي مأ}و.ى ال3بل مأ}و,ي، بكسر الواو، قال: وهو نادر، ل

يئ ف ذوات الياء والواو م.ف}ع1لD، بكسر العي، إ,ل حرفي: م.أ}قي
العي، ومأ}و,ي ال3بل، وها نادران، واللغة العالية فيهما مأ}وى وم'وق

وماق¬، وي'ج\م.ع الوي مثل العاوي أ�و,ي�اv بوزن ع'و,ي�اv؛ ومنه قول
،eالث©و,ي �العجاج:ف%خ.ف_ وال%ناد1ل

eال�و,ي �كما ي'دان ال1د.أ
شبه ال4ثاف واجتماع.ها بدإ, انضمت بعضها إل بعض. وقوله عز وجل:
عندها جنة الأ}وى؛ جاء ف التفسي: أ%نا جنة تصي إ,ليها أ%رواح الشهداء.

وأ%و_ي\ت' الرجل% كآو.ي\ته؛ قال الذل:
Dقد حال% دون% د.ريس.ي\ه1 م'ؤ.و>ية

م1س\ع¬، لا ب,عضاه1 ال4رض, ت.ه\زيز'
قال ابن سيده: هكذا رواه يعقوب، والصحيح مؤو>بةD، وقد روى يعقوب مؤو�بة

أ%يضاv ث قال: إ,نا رواية أ�خرى. وال%أ}وى وال%أ}واة: الكان�، وهو
الأ}و,ي. قال الوهري: ال%أ}و.ى كل مكان يأ}وي إ,ليه شيء ليلv أ%و

ناراv. وجنة الأ}وى: قيل ج.ن_ة� ال%بيت.
وت.أ%و_ت الطي ت.أ%و>ياv: ت.ج.م_ع.ت\ بعض'ها إ,ل بعض، فهي

م'ت.أ%و>ي.ة وم'ت.أ%و>يات¬. قال أ%بو منصور: ويوز ت.آو.ت\ بوزن ت.عاو.ت\ على
ت.فاع.ل%ت\. قال الوهري: وه'ن_ أ�و,يÒ جع آو� مثل باك{ وب'ك1ي¼،

واستعمله الرث� بن ح1لYزة ف غي الطي فقال:
فت.أ%و_ت\ له ق%راض1بةD من

كلY ح.ي¼، كأ%ن_هم أ%ل}قاء�
وطي أ�و,يÒ: م'ت.أ%و>يات¬ كأ%نه على حذف الزائد. قال أ%بو منصور:
وقرأ}ت ف نوادر ال4عراب ت.أ%و_ى ال�ر\ح' وأ%و.ى وت.آو.ى وآو.ى إ,ذا

vتقارب للبء. التهذيب: وروى ابن شيل عن العرب أ%و_يت' باليل ت.أ}و,ي.ة



إ,ذا دعوتا آو'وه لت.ريع. إ,ل ص.و\ت1ك؛ ومنه قول الشاعر:
ف حاض1ر ل%ج,ب� قاس� ص.واه1ل�ه'،

يقال للخيل ف أ%س\لف1ه: آو'و
قال أ%بو منصور: وهو معروف من دعاء العرب خيلها، قال: وكنت ف البادية

مع غلم عرب يوماv من ال4يام ف خيل ن'ن.د>يها على الاء، وهي
�م'ه.ج>رة ت.ر\و'د' ف ج.ناب ال1ل�ة، فهبت ريح ذات إ,ع\صار وج.ف%ل%ت1 اليل

وركبت رؤوس.ها، فنادى رجل من بن م'ض.ر�س الغلم الذي كان معي وقال له:
أ%ل وأ%ه1ب\ با ث أ%و> با ت.ر,ع\ إ,ل صوتك، فرفع الغلم صوته وقال:

هاب\ هاب\، ث قال: آو\ فراع.ت1 اليل� إ,ل صوته؛ ومن هذا قول عدي بن
الر>قاع يصف اليل:

ه'ن_ ع'ج\م¬، وقد ع.ل1م\ن. من الق%و\
ل,: ه.ب واق}د'مي وآو'و وقومي

ويقال للخيل: ه.ب وهاب واق}د'مي واق}دمي، كلها لغات، وربا قيل لا من
vبعيد: آي\، بدة طويلة. يقال: أ%و_ي\ت' با فتأ%و_ت\ ت.أ%و>يا

إ,ذا انضم بعض'ها إ,ل بعض كما ي.ت.أ%و_ى الناس'؛ وأ%نشد بيت ابن
حلYزة:

فتأ%و_ت له قراضبة من
كل حي¼، كأ%نم أ%لقاء�

وإ,ذا أ%مرت. من أ%و.ى يأ}و,ي قلت: ائ}و, إ,ل فلن أ%ي انضم_ إ,ليه،
وأ%و> لفلن أ%ي ار\حه، والفتعال� منهما ائ}ت.و.ى يأ}ت.و,ي. وأ%وى

إ,ليه أ%و\ي.ةv وأ%ي_ةv ومأ}و,ي.ةv ومأ}واةv: ر.ق_ ور.ثى له؛ قال زهي:
بان% ال%ل1يط� ول ي.أ}و'وا لن\ ت.ر.ك�وا

(* عجز البيت:
وزودوك اشتياقاv أية سلكوا).

وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان ي'خ.و>ي ف سجوده حت
كنا نأ}وي له؛ قال أ%بو منصور: معن قوله كنا ن.أ}وي له بنزلة قولك كنا

ن.ر\ثي له ون'ش\ف1ق' عليه من شد_ة إ,قلله ب.ط}ن.ه عن ال4رض وم.د>ه
ض.ب'ع.ي\ه عن ج.ن\ب.يه. وف حديث آخر: كان يصلي حت كنت' آوي له أ%ي

أ%ر,قe له وأ%رثي. وف حديث الغية: ل ت.أ}وي من قل�ة أ%ي ل ت.ر\ح.م'
زوجها ول ت.ر,قe له عند ال3عدام؛ وقوله:



vف}ران% ل، أ%ي_ة�أ%ران، ول ك
لن.ف}س3ي، لقد طال%ب\ت' غي. م'ن,يل,

فإ,نه أ%راد أ%و.ي\ت' لنفسي أ%ي_ةv أ%ي رحتها ور.ق%ق}ت' لا؛ وهو
اعتراض وقول�ه: ول كفران ل، وقال غيه: ل كفران ل، قال أ%ي غي م'ق}ل%ق

من الف%ز.ع، أ%راد ل أ%كفر ل أ%ي_ةv لنفسي، نصبه ل4نه مفعول له.قال
الوهري: أ%و.ي\ت لفلن أ%و\ي.ةv وأ%ي_ةv، تقلب الواو ياء لسكون ما

قبلها وتدغم؛ قال ابن بري: صوابه لجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون.
واس\ت.أ}و.ي\ن'ه أ%ي اس\ت.رحته است1يواءé؛ قال ذو الرمة:

على أ%م\ر,3 من ل ي'ش\و,ن ض'رe أ%م\ر,ه،
ولو أ%ن>ي. اس\ت.أ}و.ي\ت'ه ما أ%وى ليا

وأ%ما حديث وهب: إ,ن ال عز وجل قال إ,ن أ%و.ي\ت' على نفسي أ%ن
أ%ذ}ك�ر. من ذكرن، قال ابن ال4ثي: قال القتيب هذا غلط إ,ل أ%ن يكون من
القلوب، والصحيح وأ%ي\ت' على نفسي من الو.أ}ي الو.ع\د1، يقول: جعلته

و.ع\داv على نفسي. وذكر ابن ال4ثي ف هذه الترجة حديث الرؤيا: فاس\ت.أ%ى
لا؛ قال: بوزن اس\ت.قى، ور'وي: فاس\تاء لا، بوزن اس\تاق، قال: وكلها

من ال%ساء4ة أ%ي ساء4ت\ه، وهو مذكور ف ترجة سوأ%؛ وقال بعضهم: هو
اس\تال%ها بوزن اخ\تار.ها فجعل اللم من ال4صل، أ%خذه من التأ}ويل أ%ي

ط%ل%ب. تأ}ويل%ها، قال: والصحيح العول. أ%بو عمرو: ال�و_ة الداهية، بضم
المزة وتشديد الواو. قال: ويقال ما هي إ,ل أ�و_ةD من ال�و.و, يا فت

أ%ي داهيةD من الدواهي؛ قال: وهذا من أ%غرب ما جاء عنهم حت جعلوا الواو
كالرف الصحيح ف موضع ال3عراب فقالوا ال�و.و'، بالواو الصحيحة، قال:

والقياس ف ذلك ال�و.ى مثال ق�و�ة وق�وىÝ، ولكن حكي هذا الرف مفوظاv عن
العرب. قال الازن: آو_ةD من الفعل فاعلةD، قال: وأ%صله آو,و.ةD فأ�دغمت

الواو ف الواو وش'د�ت، وقال أ%بو حات: هو من الفعل ف%ع\لةD بعن
أ%و_ة، زيدت هذه ال4لف كما قالوا ض.رب. حاق_ رأ}سه، فزادوا هذه ال4لف؛

وليس آو_ه بنزلة قول الشاعر:
تأ%و_ه آهة% الرجل, ال%زين,

ل4ن الاء ف آو_ه زائدة وف تأ%و_ه أ%صلية، أ%ل ترى أ%نم يقولون
آو�تا، فيقلبون الاء تاء؟ قال أ%بو حات: وقوم من ال4عراب يقولون آو'وه،

بوزن عاو'وه، وهو من الفعل فاع'ولD، والاء فيه أ%صلية.



ابن سيده: أ%و_ ل%ه' كقولك أ%و\ل له، ويقال له أ%و> من كذا، على معن
التحزن، على مثال ق%و>، وهو من مضاعف الواو؛ قال:

فأ%و> ل1ذ1كراها، إ,ذا ما ذ%ك%ر\ت'ها،
ومن ب'ع\د1 أ%رض� د'ون.نا وساء

قال الفراء: أ%نشدنيه ابن الراح:
فأ%و\ه م1ن الذYك}ر.ى إ,ذا ما ذكرت'ها

قال: ويوز ف الكلم من قال أ%و\ه1، مقصوراv، أ%ن يقول ف ي.ت.ف%ع_ل
ي.تأ%و_ى ول يقولا بالاء. وقال أ%بو طالب: قول العامة آو_ه\، مدود،
خطأD إ,نا هو أ%و_ه\ من كذا وأ%و\ه1 منه، بقصر ال4لف. ال4زهري: إ,ذا

قال الرجل أ%و_ه\ من كذا ر.د� عليه الخر' عليك أ%و\ه.ت'ك، وقيل: أ%و_ه
فعلة، هاؤها للتأ}نيث ل4نم يقولون سعت أ%و_ت.ك فيجعلونا تاء؛ وكذلك

قال الليث أ%و_ه\ بنزلة فعلة أ%و_ةv لك. وقال أ%بو زيد: يقال أ%و\ه1
على زيد، كسروا الاء وبينوها. وقالوا: أ%و_تا عليك، بالتاء، وهو

vقال النحويون: إ,ذا جعلت أ%و�ا .vكان أ%و هينا vالتهلف على الشيء، عزيزا
اساv ثقلت. واوها فقلت أ%وÒ ح.س.ن.ةD، وتقول د.ع, ال4و_ جانباv، تقول ذلك
لن يستعمل ف كلمه اف}ع.ل} كذا أ%و كذا، وكذلك تثقل ل%و�اv إ,ذا جعلته

اساv؛ وقال أ%بو ز'ب.ي\د{:
إ,ن� ل%ي\تاv وإ,ن� ل%و�اv ع.ناء�

وقول العرب: أ%و> من كذا، بواو ثقيلة، هو بعن ت.ش.كYي مشق�ة{ أ%و
هم¼ أ%و حزن.

وأ%و\: حرف عطف. وأ%و: تكون للشك والتخيي، وتكون اختياراv. قال
الوهري: أ%و حرف إ,ذا دخل الب دل� على الشك وال3بام، وإ,ذا دخل ال4مر
،vأ%و عمرا vوالنهي دل على التخيي والباحة، فأ%ما الشك فقولك: رأ%يت زيدا

وال3بام كقوله تعال: وأ%نا أ%و إ,ياكم لعلى هدى أ%و ف ضلل مبي؛
والتخيي كقولك: كل السمك أ%و اشرب اللب أ%ي ل تمع بينهما، وال3باحة

كقولك: جالس السن أ%و ابن سيين، وقد تكون بعن إ,ل أ%ن، تقول: ل4ضربنه
أ%و يتوب.، وتكون بعن بل ف توسع الكلم؛ قال ذو الرمة:

ب.د.ت\ مثل ق%ر\ن1 الشمس, ف ر.و\ن.ق, الضeح.ى
وص'ور.ت1ها، أ%و أ%نت1 ف الع.ي, أ%م\ل%ح'

يريد: بل أ%نت. وقوله تعال: وأ%رسلناه إ,ل مائة أ%لف أ%و يزيدون؛ قال



ثعلب: قال الفراء بل يزيدون، قال: كذلك جاء ف التفسي مع صحته ف
العربية، وقيل: معناه إ,ل مائة أ%لف عند الناس أ%و يزيدون عند الناس، وقيل:
أ%و يزيدون عندكم فيجعل معناها للمخاطبي أ%ي هم أ%صحاب شار.ة{ وز,ي¼

وجال رائع، فإ,ذا رآهم الناس قالوا هؤلء مائتا أ%لف. وقال أ%بو العباس
البد: إ,ل مائة أ%لف فهم ف%ر\ض'ه الذي عليه أ%ن يؤ.د�به؛ وقوله أ%و

vيزيدون، يقول: فإ,ن زادوا بال4ولد قبل أ%ن ي'س\لموا فاد\ع' ال4ولد أ%يضا
فيكون دعاؤك لل4ولد نافلة لك ل يكون فرضاv؛ قال ابن بري: أ%و ف قوله

أ%و يزيدون لل3بام، على حد� قول الشاعر:
وه.ل} أ%نا إ,ل� من ربيعة% أ%و م'ض.ر\

وقيل: معناه وأ%رسلناه إ,ل جع لو رأ%يتموهم لقلتم هم مائة أ%لف أ%و
يزيدون، فهذا الك إ,نا دخل الكلم على حكاية قول الخلوقي لن الالق جل

جلله ل يعترضه الشك ف شيء من خبه، وهذا أ%لطف ما ي'ق%د_ر' فيه.
وقال أ%بو زيد ف قوله أ%و يزيدون: إ,نا هي ويزيدون، وكذلك قال ف قوله

تعال: أ%صلواتك تأ}مرك أ%ن نترك ما يعبد آباؤنا أ%و أ%ن نفعل ف أ%موالنا
ما نشاء؛ قال: تقديره وأ%ن نفعل. قال أ%بو منصور: وأ%ما قول ال تعال
ف آية الطهارة: وإ,ن كنتم م.ر\ضى أ%و على سفر أ%و جاء أ%حد¬ منكم من
الغائط أ%و لستم النساء (الية) أ%ما ال4ول ف قوله: أ%و على سفر، فهو

تيي، وأ%ما قوله: أ%و جاء أ%حد منكم من الغائط، فهو بعن الواو الت تسمى
حالv؛ العن: وجاء أ%حد منكم من الغائط أ%ي ف هذه الالة، ول يوز

أ%ن يكون تيياv، وأ%ما قوله: أ%و لستم النساء، فهي معطوفة على ما
قبلها بعناها؛ وأ%ما قول ال عز وجل: ول ت'ط1ع\ منهم آثاv أ%و كفوراv؛

فإ,ن الزجاج قال: أ%و ههنا أ%وكد من الواو، ل4ن الواو إ,ذا قلت. ل تطع
زيداv وعمراv فأ%طاع أ%حدها كان غي عاص، ل4نه أ%مره أ%ن ل يطيع

الثني، فإ,ذا قال: ول تطع منهم آثاv أ%و كفوراv، فأ%و\ قد دلت على أ%ن9
كل واحد منهما أ%هل أ%ن ي'ع\ص.ى. وتكون بعن حت، تقول: ل4ضربنك أ%و

تقوم.، وبعن إ,ل� أ%ن}، تقول: ل4ضربن_ك أ%و ت.س\بق%ن أ%ي إ,ل أ%ن
�تسبقن. وقال الفراء: أ%و إ,ذا كانت بعن حت فهو كما تقول ل أ%زال

ملزمك أ%و تعطين 
(* لعل هنا سقطاv من الناسخ، وأصله: معناه حت تعطين

وال إل). وإ,ل أ%ن تعطين؛ ومنه قوله عز وجل: ليس لك من ال4مر شيء أ%و



يتوب عليهم أ%و يعذبم؛ معناه حت يتوب عليهم وإ,ل أ%ن يتوب عليهم؛
ومنه قول امرئ القيس:

ي'حاو,ل� م'ل}كاv أ%و ي.موت. في'ع\ذ%را
معناه: إ,ل أ%ن يوت. قال: وأ%ما الشك فهو كقولك خرج زيد أ%و عمرو،

وتكون بعن الواو؛ قال الكسائي وحده: وتكون شرطاv؛ أ%نشد أ%بو زيد فيمن
جعلها بعن الواو:

وق%د\ ز.ع.م.ت\ ليلى بأ%ن>ي. فاج,ر¬؛
ل1ن.ف}س3ي ت'قاها أ%و ع.ليها ف�ج'ور'ها

معناه: وعليها فجورها؛ وأ%نشد الفراء:
إ,3ن� با أ%ك}ت.ل% أ%و\ ر,زام.ا،
خ'و.ي\ر,بان1 ي.نق�ف%ان ال}هام.ا

(* قوله «خويربان» هكذا بالصل هنا مرفوعاv باللف كالتكملة وأنشده ف
غي موضع كالصحاح خويربي بالياء وهو الشهور).

وقال ممد بن يزيد: أ%و من حروف العطف ولا ثلثة معان: تكون ل4حد
،vأ%و عمرا vأ%مرين عند شك التكلم أ%و قصده أ%حدها، وذلك كقولك أ%تيت زيدا

وجاءن رجل أ%و امرأ%ة، فهذا شك، وأ%ما إ,ذا قصد أ%حدها فكقولك ك�ل,
السم.ك. أ%و اشرب, اللب. أ%ي ل تمعها ولكن اخ\ت.ر أ%ي_هما شئت، وأ%عطن

ديناراv أ%و اك}س'ن ثوباv، وتكون بعن ال3باحة كقولك: ائ}ت1 السجد
أ%و السوق أ%ي قد أ%ذنت لك ف هذا الضرب من الناس 

(* قوله «ائت السجد أو
السوق أي قد أذنت لك ف هذا الضرب من الناس» هكذا ف الصل)، فإ,ن نيته

عن هذا قلت: ل تالس زيداv أ%و عمراv أ%ي ل تالس هذا الضرب من الناس،
v؛ أ%ي ل تطع أ%حداvأ%و كفورا vوعلى هذا قوله تعال: ول تطع منهم آثا
منهما، فافهمه. وقال الفراء ف قوله عز وجل: أ%و.ل يروا، أ%و.ل يأ}تم؛

إ,نا واو مفردة دخلت عليها أ%لف الستفهام كما دخلت على الفاء وث ول.
وقال أ%بو زيد: يقال إ,نه لفلن أ%و ما تنحد فرطه ولت1ينك أ%و ما تنحد

فرطه 
(* قوله «أو ما تنحد فرطه إل» كذا بالصل بدون نقط). أ%ي لتينك

حق9اv، وهو توكيد.
�وابن' آو.ى: معرفةD، د'و.يب_ةD، ول ي'ف}ص.ل



آو.ى من ابن. الوهري: ابن آو.ى يسمى بالفارسية شغال، والمع بنات'
آو.ى، وآوى ل ينصرف ل4نه أ%فعل وهو معرفة. التهذيب: الواوا صياح

الع1ل�و\ض، وهو ابن آوى، إ,ذا جاع. قال الليث: ابن آوى ل يصرف على حال ويمل على
أ%ف}ع.ل% مثل أ%ف}ع.ى ونوها، ويقال ف جعه بنات آوى، كما يقال بنات'
ن.ع\ش وبنات' أ%و\ب.ر.، وكذلك يقال بنات' ل%ب'ون ف جع ابن لبون ذ%ك%ر�.

وقال أ%بو اليثم: إ,نا قيل ف المع بنات لتأ}نيث الماعة كما يقال
للفرس إ,نه من بنات أ%ع\و.ج.، والمل إ,نه من بنات داع1ر�، ولذلك قالوا

رأ%يت جالv ي.ت.هاد.ر\ن% وبنات لبون ي.ت.و.ق�ص\ن. وبنات1 آوى ي.ع\وين.
.vكما يقال للنساء، وإ,ن كانت هذه ال4شياء ذكورا

@أيا: أ%ي�: حرف استفهام عما يعقل وما ل يعقل، وقوله:
وأ%ساء، ما أ%س\ماء� ليلة% أ%د\ل%ج.ت\

إ,ل�، وأ%ص\حاب بأ%ي_ وأ%ي\ن.ما
فإ,نه جعل أ%ي� اساv للجهة، فلما اجتمع فيه التعريف والتأ}نيث منعه

الصرف، وأ%ما أ%ينما فهو مذكور ف موضعه؛ وقال الفرزدق:
ت.ن.ظ�ر\ت' ن.ص\راv والس>ماك%ي\ن, أ%ي\ه'ما
ع.لي_ من الغ.ي\ث1 اس\ت.ه.ل�ت\ مواط1ر'ه\

إ,نا أ%راد أ%يeهما، فاضطر فحذف كما حذف الخر ف قوله:
ب.كى، بع.ي\ن.يك، واكف' الق%ط}ر,

ابن. ال%واري العال% الذYك}ر,
.vإ,نا أ%راد: ابن الواري�، فحذف ال4خية من ياءي النسب اضطرارا

وقالوا: ل4ضربن أ%يeهم أ%فضل�؛ أ%ي� مبنية عند سيبويه، فلذلك ل يعمل فيها
الفعل�، قال سيبويه: وسأ%لت الليل عن أ%ي>ي وأ%يeك كان شر�اv فأ%خزاه
ال فقال: هذا كقولك أ%خزى ال الكاذب. من ومنك، إ,نا يريد من_ا

فإ,نا أ%راد أ%يeنا كان ش.ر�اv، إ,ل أ%نما ل يشتركا ف أ%ي¼، ولكنهما
أ%خ\ل%صاه' لكل واحد منهما؛ التهذيب: قال سيبويه سأ%لت الليل عن قوله:

، vك. كان ش.ر�اeفأ%ي>ي ما وأ%ي
فس3يق. إ,ل القام.ة1 ل ي.راها

فقال: هذا بنزلة قول الرجل الكاذب' من ومنك فعل ال به؛ وقال غيه:
Òإ,نا يريد أ%نك شر

ولكنه دعا عليه بلفظ هو أ%حسن من التصريح كما قال ال تعال: وأ%نا أ%و



:�إ,ياكم لعلى ه'دىÝ أ%و ف ضلل مبي؛ وأ%نشد ال�ف%ض_ل
لقد ع.ل1م ال4قوام' أ%ي>ي وأ%يeك�م\
ب.ن عام1ر�، أ%و\ف و.فاءé وأ%ظ}ل%م'

معناه: علموا أ%ن أ%و\ف و.فاءé وأ%نتم أ%ظلم، قال: وقوله فأ%ب ما
وأ%يك، أ%ي� موضع رفع ل4نه اسم مكان، وأ%يك نسق عليه، وشر�اv خبها، قال:

وقوله:
فسيق إ,ل القامة ل يراها

أ%ي ع.م1ي.، دعاء عليه. وف حديث أ%ب ذر أ%نه قال لفلن: أ%شهد أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، قال إ,ن أ%و إ,ياك فرعون� هذه ا ل�مة؛ يريد

أ%نك فرعون� هذه ال�مة، ولكنه أ%لقاه إ,ليه تعريضاv ل تصرياv، وهذا كما
تقول أ%حد'نا كاذب¬ وأ%نت تعلم أ%نك صادق ولكنك ت'ع.ر>ض' به. أ%بو زيد:

ص.ح1به ال أ%ي_ا م�ا ت.و.ج_ه.؛ يريد أ%ينما توجه. التهذيب: روي عن
أ%حد بن يي والب�د قال: ل4ي� ثلثة أ�صول: تكون استفهاماv، وتكون

تعجباv، وتكون شرطاv؛ وأ%نشد:
أ%ي�اv ف%ع.ل}ت.، فإ,ن لك كاش1ح¬،

وعلى ان\ت1قاص1ك ف ال%ياة1 وأ%ز\د.د1
قال جز.م. قوله: وأ%ز\د.د على النسق على موضع الفاء الت ف فإ,نن،

كأ%نه قال: أ%ي�اv تفعل} أ�ب\غ1ض\ك. وأ%ز\د.د\؛ قال: وهو مثل معن قراءة
من قرأ%: فأ%ص_د_ق. وأ%ك�ن\، فتقدير الكلم إ,ن تؤخرن أ%ص_د_ق وأ%كن،

vاستفهاما Òقال: وإ,ذا كانت أ%ي
ل يعمل فيها الفعل الذي قبلها، وإ,نا يرفعها أ%و ينصبها ما بعدها. قال

ال عز وجل: لن.ع\ل%م أ%يÒ ال1ز\بي أ%حصى لا لبثوا أ%مداv؛ قال
البد: فأ%يÒ رفع، وأ%حصى رفع بب البتداء. وقال ثعلب: أ%يÒ رافعه'
vأ%حصى، وقال: عمل الفعل ف العن ل ف اللفظ كأ%نه قال لنعلم أ%ي�ا

من أ%ي¼، ولن.ع\لم أ%ح.د. هذين، قال: وأ%ما النصوبة با بعدها فقوله:
وسيعلم الذين ظلموا أ%ي_ م'ن\ق%ل%ب� ينقلبون؛ نصب أ%ي�اv بينقلبون. وقال

الفراء: أ%يÒ إ,ذا أ%و\ق%ع\ت. الفعل التقد�م عليها خرجت من معن
الستفهام، وذلك إ,ن أ%ردته جائز، يقولون ل4ض\ربن_ أ%يeهم يقول ذلك، ل4ن

الضرب على اسم يأ}ت بعد ذلك استفهام، وذلك أ%ن الضرب ل يقع انني 
*)



قوله «لن الضرب إل» كذا بالصل). قال: وقول ال عز وجل: ث لننزعن_ من
كل شيعة{ أ%يeهم أ%ش.دe على الرحن ع1ت1ي�اv؛ من نصب أ%ي�اv أ%وقع عليها

الن_ز\ع. وليس باستفهام كأ%نه قال لنستخرجن العات الذي هو أ%شد�، ث
فسر الفراء وجه الرفع وعليه القراء على ما قدمناه من قول ثعلب والبد.

وقال الفراء: وأ%ي� إ,ذا كانت جزاء فهي على مذهب الذي قال وإ,ذا كان أ%ي�
vتعجبا

Òرجل زيد¬ وأ%ي eل ياز با لن التعجب ل يازى به، وهو كقولك أ%ي
جارية{ زينب'، قال: والعرب تقول أ%ي� وأ%ي�ان1 وأ%يeون%، إ,ذا أ%فردوا

أ%ي�اv ث%ن_و\ها وجعوها وأ%نثوها فقالوا أ%ي�ة وأ%ي\تان وأ%ي�ات¬، وإ,ذا
أ%ضافوها إ,ل ظاهر� أ%فردوها وذك�روها فقالوا أ%ي� الرجلي وأ%ي�

الرأ%تي وأ%ي� الرجل وأ%ي� النساء، وإ,ذا أ%ضافوا إل ال%ك}ن,ي� الؤنث
ذك�روا وأ%ن_ثوا فقالوا أ%يهما وأ%يتهما للمرأ%تي، وف التنزيل العزيز:

أ%ي_ا م_ا ت.د\عوا؛ وقال زهي ف لغة من أ%ن_ث:
وز.و_د'وك اش\تياقاv أ%ي_ةv س.ل%كوا

أ%راد: أ%ي_ة% و'ج\هة{ سلكوا، فأ%نثها حي ل يضفها، قال: ولو قلت
أ%ي�اv سلكوا بعن أ%ي_ و.ج\ه سلكوا كان جائزاv. ويقول لك قائل: رأ%يت'

ظ%ب\ياv، فتجيبه: أ%ي�اv، ويقول: رأ%يت ظبيي، فتقول: أ%ي_ي، ويقول:
رأ%يت ظ1باءé، فتقول: أ%ي_ات، ويقول: رأ%يت ظبية، فتقول: أ%ي_ةv. قال:

وإ,ذا سأ%لت الرجل عن قبيلته قلت ال%ي>يe، وإ,ذا سأ%لته عن كورته قلت
ال4ي>يe، وتقول م.ي>يÒ أ%نت وأ%ي>يÒ أ%نت، بياءين شديدتي. وحكى

الفراء عن العرب ف ل�غ.ي_ة لم: أ%يeهم ما أ%درك يركب على أ%يهم يريد. وقال
الليث: أ%ي�ان% هي بنزلة مت، قال: وي'خ\ت.ل%ف ف نونا فيقال أ%صلية،

ويقال زائدة. وقال الفراء: أ%صل أ%يان أ%ي_ أ%وان{، فخففوا الياء من أ%ي
وتركوا هزة أ%وان، فالتقت ياء ساكنة بعدها واو، فأ�دغمت الواو ف

الياء؛ حكاه عن الكسائي، قال: وأ%ما قولم ف النداء أ%يها الرجل وأ%يتها
الرأ%ة وأ%يها الناس فإ,ن الزجاج قال: أ%ي� اسم مبهم مبن على الضم من أ%يها

الرجل ل4نه منادى مفرد، والرجل صفة ل4ي� لزمة، تقول يا أ%يها الرجل
أ%قبل، ول يوز يا الرجل، ل4ن يا تنبيه بنزلة التعريف ف الرجل فل

يمع بي يا وبي ال4لف واللم فتصل إ,ل ال4لف واللم بأ%ي�، وها لزمة
ل4ي� للتنبيه، وهي عوض من ال3ضافة ف أ%ي�، ل4ن أ%صل أ%ي� أ%ن تكون



مضافة إ,ل الستفهام والب، وال�نادى ف القيقة الرجل�، وأ%ي� و'ص\ل%ة
إ,ليه، وقال الكوفيون: إ,ذا قلت يا أ%يها الرجل، فيا نداء، وأ%ي� اسم

vمنادى، وها تنبيه، والرجل صفة، قالوا وو'ص1ل%ت\ أ%ي� بالتنبيه فصارا اسا
تام�اv ل4ن أ%يا وما ومن الذي أ%ساء ناقصة ل تتم إ,ل بالصلت، ويقال

الرجل تفسي لن نودي.
وقال أ%بو عمرو: سأ%لت الب�د عن أ%ي\ مفتوحة ساكنة ما يكون بعدها

فقال: يكون الذي بعدها بدلv، ويكون مستأ}نفاv ويكون منصوباv؛ قال: وسأ%لت
أ%حد بن يي فقال: يكون ما بعدها م'ت.ر\ج,ماv، ويكون نصباv بفعل مضمر،

تقول: جاءن أ%خوك أ%ي زيد ورأ%يت أ%خاك أ%ي زيداv ومررت بأ%خيك أ%ي زيد.
ويقال: جاءن أ%خوك فيجوز فيه أ%ي\ زيد¬ وأ%ي\ زيداv، ومررت بأ%خيك

فيجوز فيه أ%ي زيد{ أ%ي زيداv أ%ي زيد¬. ويقال: رأ%يت أ%خاك أ%ي زيداv، ويوز
أ%ي زيد¬.

وقال الليث: إ,ي\ يي¬، قال ال عز وجل: قل إ,ي ورب إ,نه لق؛
والعن إ,ي وال؛ قال الزجاج: قل إ,ي ورب إ,نه لق، العن نعم ورب، قال:

وهذا هو القول الصحيح، وقد تكرر ف الديث إ,ي وال3 وهي بعن نعم، إ,ل
أ%نا تتص باليء مع القسم إ,ياباv لا سبقه من الستعلم.

قال سيبويه: وقالوا كأ%ي_ن\ رجلv قد رأ%يت، زعم ذلك يونس، وكأ%ي_ن\
قد أ%تان رجلv، إ,ل أ%ن أ%كثر العرب إ,نا يتكلمون مع م1ن\، قال:

وكأ%ي_ن\ م1ن\ قرية، قال: ومعن كأ%ي>ن ر'ب_، وقال: وإ,ن حذفت من فهو
عرب؛ وقال الليل: إ,ن ج.ر_ها أ%حد¬ من العرب فعسى أ%ن ير�ها بإ,ضمار من،
كما جاز ذلك ف كم، قال: وقال الليل كأ%ي>ن\ عملت فيما بعدها كعمل
أ%فضلهم ف رجل فصار أ%ي� بنزلة التنوين، كما كان هم من قولم أ%فضلهم
بنزلة التنوين، قال: وإ,نا تيء الكاف للتشبيه فتصي هي وما بعدها بنزلة
شيء واحد، وكائ1ن\ بزنة كاع1ن\ مغي من قولم كأ%ي>ن\. قال ابن جن: إ,ن

سأ%ل سائل فقال ما تقول ف كائ1ن\ هذه وكيف حالا وهل هي مركبة أ%و بسيطة؟
فالواب إ,نا مركبة، قال: والذي ع.ل�ق}ت'ه عن أ%ب علي أ%ن أ%صلها

كأ%ي_ن\ كقوله تعال: وكأ%ي>ن\ من قرية؛ ث إ,ن العرب تصرفت ف هذه
الكلمة لكثرة استعمالا إ,ياها، فقدمت الياء الشددة وأ%خرت المزة كما فعلت

ذلك ف ع1د�ة مواضع نو ق1س3ي� وأ%ش\ياء ف قول الليل، وشاك{ ولث{
ونوها ف قول الماعة، وجاء� وبابه ف قول الليل أ%يضاv وغي ذلك، فصار



التقدير فيما ب.ع\د' ك%ي>ئD، ث إ,نم حذفوا الياء التانية تفيفاv كما
حذفوها ف نو م.ي>ت وه.ي>ن ول%ي>ن فقالوا م.ي\ت وه.ي\ن ول%ي\ن، فصار
التقدير ك%ي\ئD، ث إ,نم قلبوا الياء أ%لفاv لنفتاح ما قبلها كما قلبوا

ف طائي� وحار,ي¼ وآية{ ف قول الليل أ%يضاv، فصارت كائ1ن\. وف
كأ%ي>ن\ لغات: يقال كأ%ي>ن\ وكائ1ن\ وكأ}ي¬، بوزن% ر.مي�، وكإ� بوزن ع.م�؛

حكى ذلك أ%حد بن يي، فمن قال كأ%ي>ن\
فهي أ%يÒ دخلت عليها الكاف، ومن قال كائ1ن\ فقد بي_ن_ا أ%مره، ومن

قال كأ}ي بوزن ر.م\ي فأ%شبه ما فيه أ%نه لا أ%صاره التغيي على ما ذكرنا
إ,ل ك%ي\ء� قد�م المزة وأ%خر الياء ول يقلب الياء4 أ%لفاv، وح.س_ن.

ذلك ض.ع\ف هذه الكلمة وما اع\ت.و.ر.ها من الذف والتغيي، ومن قال كإ� بوزن
ع.م� فإنه حذف الياء من ك%ي\ء� تفيفاv أ%يضاv، فإ,ن قلت: إ,ن هذا

إ,جحاب بالكلمة ل4نه حذف بعد حذف فليس ذلك بأ%كثر من مصيهم بأ%ي\م'ن ال
إ,ل م'ن' ال3 وم, ال، فإ,ذا كثر استعمال الذف حسن فيه ما ل يسن ف

غيه من التغيي والذف. وقوله عز وجل: وكأ%ي>ن\ من قرية؛ فالكاف زائدة
كزيادتا ف كذا وكذا، وإ,ذا كانت زائدة فليست متعلقة بفعل ول بعن

فعل. وتكون أ%يÒ جزاء، وتكون بعن الذي، وال�نثى من كل ذلك أ%ي�ة، وربا
قيل أ%يeهن منطلقةD، يريد أ%ي_تهن؛ وأ%ي�: استفهام فيه معن التعجب

فيكون حينئذ صفة للنكرة وحالv للمعرفة نو ما أ%نشده سيبويه للراعي:
فأ%و\م.أ}ت' إ,ياءé خ.في�اv ل%ب\ت.ر�،

ول ع.ي\نا حبتر أ%ي_ما ف%ت
أ%ي أ%ي_ما ف%تÝ هو، يتعجب من اكتفائه وشدة غ%نائه. وأ%ي�: اسم صيغ

ليتوصل به إ,ل نداء ما دخلته ال4لف واللم كقولك يا أ%يها الرجل ويا
أ%يها الرجلن ويا أ%يها الرجال، ويا أ%يتها الرأ%ة ويا أ%يتها الرأ%تان

ويا أ%يتها النسوة ويا أ%يها الرأ%ة ويا أ%يها الرأ%تان ويا أ%يها
النسوة. وأ%ما قوله عز وجل: يا أ%يها النمل� ادخلوا مساكن.كم ل ي.ح\ط1م.ن_كم

سليمان� وجنود'ه؛ فقد يكون على قولك يا أ%يها الرأ%ة ويا أ%4يها النسوة،
وأ%ما ثعلب فقال: إ,نا خاطب النمل بيا أ%يها ل4نه جعلهم كالناس فقال

يا أ%يها النمل كما تقول للناس يا أ%يها الناس، ول يقل ادخلي ل4نا
كالناس ف الخاطبة، وأ%ما قوله: يا أ%يها الذين آمنوا، فيا أ%يe نداء مفرد

مبهم والذين ف موضع رفع صفة ل4يها، هذا مذهب الليل وسيبويه، وأ%ما



مذهب ال4خفش فالذين صلة ل4ي�، وموضع الذين رفع بإ,ضمار الذكر العائد على
أ%ي�، كأ%نه على مذهب ال4خفش بنزلة قولك يا من الذي أ%ي يا من هم الذين

وها لزمة ل4ي عوضاv ما حذف منها للضافة وزيادةv ف التنبيه، وأ%جاز
الازن نصب صفة أ%ي ف قولك يا أ%يها الرجل% أ%قبل، وهذا غي معروف،

وأ%ي� ف غي النداء ل يكون فيها ها، ويذف معها الذكر العائد عليها، تقول:
.�اضرب أ%يeهم أ%فضل وأ%ي_هم أ%فضل، تريد اضرب أ%ي_هم هو أ%فضل

الوهري�: أ%يÒ اسم معرب يستفهم با وي'جاز.ى با فيمن يعقل وما ل يعقل، تقول
أ%يeهم أ%خوك، وأ%يeهم يك}رمن أ�ك}ر,م\ه، وهو معرفة للضافة، وقد

تترك الضافة وفيه معناها، وقد تكون بنزلة الذي فتحتاج إ,ل صلة، تقول
أ%يeهم ف الدار أ%خوك؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:

إ,ذا ما أ%تيت. بن مالك{،
�ف%س.لYم\ على أ%يeهم أ%فضل

قال: ويقال ل ي.ع\ر,ف' أ%ي�اv من أ%ي¼ إ,ذا كان أ%حق؛ وأ%ما قول
الشاعر:

إ,ذا ما قيل% أ%يeهم' لي¼،
ت.شاب.ه.ت1 الع1ب,د_ى والص_م1يم'

فتقديره: إ,ذا قيل أ%يeهم ل4ي¼ ي.ن\ت.س3ب'، فحذف الفعل لفهم العن،
وقد يكون نعتاv، تقول: مررت برجل أ%ي> رجل� وأ%ي>ما رجل�، ومررت

�بامرأ%ة أ%ي_ة1 امرأ%ة وبامرأ%تي أ%ي_تما امرأ%تي، وهذه امرأ%ةD أ%ي_ة
امرأ%ة{ وأ%ي_ت'ما امرأ%تي، وما زائدة. وتقول: هذا زيد أ%ي_ما رجل،

�فتنصب أ%ي�اv على الال، وهذه أ%مة
�ال أ%ي_ت.ما جارية{. وتقول: أ%يe امرأ%ة جاءتك وجاءك، وأ%ي_ة

امرأ%ة{ جاءتك، ومررت بارية أ%ي> جارية{، وجئتك ب'لءة{ أ%ي> م'لء4ة{
وأ%ي_ة1 م'لء4ة{، كل جائز. وف التنزيل العزيز: وما ت.د\ر,ي نفس¬ بأ%ي>

أ%رض� توت'. وأ%يÒ: قد يتعجب با؛ قال جيل:
ب'ث%ي\ن.، ال}ز.م1ي ل، إ,ن� ل، إ,ن} ل%ز,م\ت1ه1

على ك%ث}ر.ة1 الواش1ي.، أ%يe م.ع'ون1
قال الفراء: أ%يÒ يعمل فيه ما بعده ول يعمل فيه ما قبله. وف التنزيل
العزيز: لنعلم أ%يe الزبي أ%ح\ص.ى؛ فرفع، وفيه أ%يضاv: وسيعلم الذين

ظلموا أ%ي_ م'ن\ق%لب ينقلبون؛ فنصبه با بعده؛ وأ%ما قول الشاعر:



ت.ص1يح' بنا ح.ن,يف%ة�، إ,ذ} رأ%ت\نا،
وأ%ي_ ال4ر\ض, ت.ذ}ه.ب' للص>ياح,

فإ,نا نصبه لنزع الافض، يريد إل أ%ي ال4رض. قال الكسائي: تقول
ل4ض\ر,ب.ن� أ%يeهم ف الدار، ول يوز أ%ن تقول ضربت أ%يeهم ف الدار، ففرق

بي الواقع وال�ن\ت.ظ%ر,، قال: وإ,ذا ناد.يت اساv فيه ال4لف واللم
أ%دخلت بينه وبي حرف النداء أ%يeها، فتقول يا أ%يها الرجل ويا أ%يتها

الرأ%ة، فأ%ي� اسم مبهم مفرد معرفة بالنداء مبن على الضم، وها حرف
تنبيه، وهي عوض ما كانت أ%ي� تضاف إ,ليه، وترفع الرجل ل4نه صفة أ%ي�. قال

ابن بري عند قول الوهري وإ,ذا ناديت اساv فيه ا ل4لف واللم أ%دخلت
بينه وبي حرف النداء أ%يها، قال: أ%ي و'ص\لة إ,ل نداء ما فيه ال4لف

واللم ف قولك يا أ%يها الرجل، كما كانت إ,ي_ا و'ص\ل%ة% الضمر ف إياه
وإياك ف قول من جعل إي_ا اساv ظاهراv مضافاv، على نو ما سع من قول بعض

العرب: إ,ذا بلغ الرجل الستي فإ,ي_اه وإ,ي_ا الش_واب>؛ قال: وعليه
قول أ%ب ع'ي.ي\ن.ة:

ف%د.عن وإ,ي_ا خالد{،
ل�ق%طYع.ن_ ع'ر.ى ن,ياط1ه\

:vوقال أ%يضا
ف%د.عن وإ,ي_ا خالد{ بعد. ساعة{،

س.ي.ح\م1ل�ه ش1ع\ر,ي على ال4ش\ق%ر, ال4غ%ر�
وف حديث كعب بن مالك: ف%ت.خ.ل�ف}نا أ%ي_ت'ها الثلثة؛ يريد

ت.خ.ل©ف%هم عن غزوة ت.ب'وك. وتأ%خeر توبتهم. قال: وهذه اللفظة تقال ف الختصاص
وتتص بال�خ\ب عن نفسه وال�خاط%ب، تقول أ%ما أ%نا فأ%فعل كذا أ%يeها

الرجل�، يعن نفسه، فمعن قول كعب أ%يتها الثلثة أ%ي الخصوصي بالتخلف.
�وقد يكى بأ%ي¼ النكرات' ما ي.ع\ق1ل

وما ل يعقل، ويستفهم با، وإ,ذا استفهمت با عن نكرة أ%عربتها بإ,عراب
Òالسم الذي هو اس\ت1ثبات عنه، فإ,ذا قيل لك: مر_ ب رجل، قلت. أ%ي

ىا فت؟ تعربا ف الوصل وتشي إ,ل ال3عراب ف الوقف، فإ,ن قال: رأ%يت
رجلv، قلت: أ%ي�اv يا فت؟ تعرب وتنو�ن إ,ذا وصلت وتقف على ال4لف

فتقول أ%ي_ا، وإ,ذا قال: مررت برجل، قلت.: أ%ي¼ يا فت؟ تعرب وتنو�ن، تكي
كلمه ف الرفع والنصب والر ف حال الوصل والوقف؛ قال ابن بري: صوابه



ف الوصل فقط، فأ%ما ف الوقف فإ,نه يوقف عليه ف الرفع والر بالسكون ل
غي، وإ,نا يتبعه ف الوصل والوقف إ,ذا ثناه وجعه، وتقول ف التثنية

والمع والتأ}نيث كما قيل ف من، إ,ذا قال: جاءن رجال، قلت.: أ%يeون}،
ساكنة النون، وأ%ي>ي\

ف النصب والر، وأ%ي_ه\ للمؤنث؛ قال ابن بري: صوابه أ%يeون% بفتح
النون، وأ%ي>ي. بفتح النون أ%يضاv، ول يوز سكون النون إ,ل ف الوقف

خاصة، وإ,نا يوز ذلك ف م.ن\ خاصة، تقول م.ن'ون} وم.ن,ي\، بال3سكان ل
غي. قال: فإ,ن وصلت قلت. أ%ي_ة يا هذا وأ%ي_ات يا هذا، نو_نت.، فإ,ن

كان الستثبات' عن معرفة رفعت. أ%ي�اv ل غي على كل حال، ول يكى ف
العرفة ليس ف أ%ي¼ مع العرفة إ,ل الرفع، وقد يدخل على أ%ي� الكاف فتنقل

إ,ل تكثي العدد بعن كم ف الب ويكتب تنوينه نوناv، وفيه لغتان:
كائ1ن\ مثل كاع1ن\، وكأ%ي>ن\ مثل كع.ي>ن\، تقول: كأ%ي>ن\ رجلv لقيت،

تنصب ما بعد كأ%ي>ن\ على التمييز، وتقول أ%يضاv: كأ%ي>ن\ من رجل لقيت،
وإ,دخال من بعد كأ%ي>ن\ أ%كثر من النصب با وأ%جود، وبكأ%ي>ن\ تبيع هذا

الثوب؟ أ%ي بكم تبيع؛ قال ذو الرمة:
وكائ1ن\ ذ%ع.ر\نا م1ن م.هاة{ ورام1ح�،

ب,لد' الو.ر.ى ل%ي\س.ت\ له ب,بلد1
قال ابن بري: أ%ورد الوهري هذا شاهداv على كائن بعن ك%م\، وحكي عن

ابن جن قال ل تستعمل الو.ر.ى إ,ل ف النفي، قال: وإ,نا حسن لذي الرمة
استعماله ف الواجب حيث كان منفي�اv ف العن ل4ن ضميه منفي، فكأ%نه

قال: ليست له بلد الورى ببلد.
وأ%ي.ا: من حروف النداء ي'ناد.ى با القريب والبعيد، تقول أ%ي.ا زيد'

أ%ق}ب,ل.
وأ%ي\، مثال ك%ي\: حرف¬ ي'ناد.ى با القريب دون البعيد، تقول أ%ي\ زيد'
أ%قبل، وهي أ%يضاv كلمة تتقدم التفسي، تقول أ%ي\ كذا بعن يريد كذا،

كما أ%ن إ,ي بالكسر كلمة تتقدم القسم، معناها بلى، تقول إ,ي ورب وإ,ي
وال. غيه أ%يا حرف نداء، وتبدل الاء من المزة فيقال: هيا؛ قال:

فان\ص.ر.ف%ت\، وهي ح.صانD م'غ\ض.ب.ه\،
ور.ف%ع.ت\ بصوت1ها: ه.ي.ا أ%ب.ه\

قال ابن السكيت: يريد أ%يا أ%ب.ه\، ث أ%بدل المزة هاء، قال: وهذا صحيح



ل4ن أ%يا ف النداء أ%كثر من ه.ي.ا، قال: ومن خفيفه أ%ي\ معناه
العبارة�، ويكون حرف نداء. وإ,ي\: بعن نعم وتوصل باليمي، فيقال إ,ي وال،

وتبدل منها هاء فيقال ه1ي.
والية�: الع.لم.ة�، وزنا ف%ع.ل%ةD ف قول الليل، وذهب غيه إ,ل أ%ن

أ%صلها أ%ي_ةD ف%ع\ل%ةD فقلبت الياء أ%لفاv لنفتاح ما قبلها، وهذا قلب
شاذ كما قلبوها ف حار,ي� وطائ1ي¼ إ,ل أ%ن ذلك قليل غي مقيس عليه،

والمع آيات¬ وآي¬، وآياء# جع' المع نادر¬؛ قال:
ل ي'ب\ق, هذا الد_ه\ر، من آيائ1ه،

غي. أ%ثاف1يه1 وأ%ر\م1دائ1ه
وأ%صل آية أ%و.ي.ةD، بفتح الواو، وموضع العي واو، والنسبة إ,ليه

أ%و.و,ي�، وقيل: أ%صلها فاعلة فذهبت منها اللم أ%و العي تفيفاv، ولو جاءت
تامة لكانت آي,ي.ةv. وقوله عز وجل: س.ن'ريهم آياتنا ف الفاق؛ قال الزجاج:

معناه نريهم اليات الت تدل على التوحيد ف الفاق أ%ي آثار. م.ن\
م.ض.ى قبلهم من خلق ال، عز وجل، ف كل البلد وف أ%نفسهم من أ%نم كانوا

ن'ط%فاv ث ع.ل%قاv ث م'ض.غاv ث عظاماv كسيت لماv، ث نقلوا إ,ل
التمييز والعقل، وذلك كله دليل على أ%ن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء، تبارك

وتقدس. وت.أ%ي_ا الشيء4: ت.ع.م_د آي.ت.ه' أ%ي ش.خ\ص.ه. وآية الرجل:
ش.خ\ص'ه. ابن السكيت وغيه: يقال تآي.ي\ت'ه، على ت.فاع.ل}ت'ه، وت.أ%ي_ي\ت'ه

إ,ذا تعمدت آيته أ%ي شخصه وقصدته؛ قال الشاعر:
ال�ص\ن' أ%د\ن.ى، لو ت.أ%ي_ي\ت1ه1،

من ح.ث}ي,ك1 التeر\ب. على الراكب,
يروى بالد والقصر؛ قال ابن بري: هذا البيت لمرأ%ة تاطب ابنتها وقد

قالت لا:
يا أ�م_ت، أ%ب\ص.ر.ن راكب¬

ي.سي' ف م'س\ح.ن\ف1ر� لح1ب,
ما ز,ل}ت' أ%ح\ث�و التeر\ب. ف و.ج\ه,ه
ع.م\داv، وأ%ح\م1ي ح.وزة% الغائ1ب,

فقالت لا أ�مها:
ال�ص\ن' أ%دن، لو تأ%ي_يته،

من ح.ث}ي,ك الترب على الراكب,



قال: وشاهد تآي.ي\ت'ه قول ل%قيط بن م.ع\م.ر ال3يادي�:
أ%ب\ناء قوم تآي.و\ك�م\ على ح.ن.ق�،
ل ي.ش\ع'رون% أ%ضر_ ال� أ%م ن.ف%ع.ا

وقال لبيد:
ف%تآيا، بط%ر,ير� م'ر\ه.ف{،

ح'ف}ر.ة% ال%ح\ز,م, منه، ف%س.ع.ل}
وقوله تعال: ي'خ\رجون الرسول وإ,ياكم؛ قال أ%بو منصور: ل أ%سع ف

تفسي إ,يا واشتقاقه شيئاv، قال: والذي أ%ظنه، ول أ%حق©ه، أ%نه مأ}خوذ من
قوله تآييته على تفاعلته أ%ي تعمدت آيته وشخصه، وكأ%ن� إ,يا اسم منه على

ف1ع\لى، مثل الذYك}رى من ذكرت، فكان معن قولم إ,ي_اك أ%ردت' أ%ي
قصدت قصدك وشخصك، قال: والصحيح أ%ن ال4مر مبهم يكن به عن النصوب. وأ%ي_ا

آيةv: وضع علمة. وخرج القوم بآي.تهم أ%ي بماعتهم ل ي.دععوا وراءهم
شيئاv؛ قال ب'ر\ج بن م'س\ه,ر الطائي:
خ.ر.ج\نا من الن_ق}ب.ي، ل ح.ي_ م1ث}ل�نا،

بآيتنا ن'ز\ج,ي اللYقاح. ال%طاف1ل
والية�: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز؛ قال أ%بو بكر: سيت الية

من القرآن آية ل4نا علمة لنقطاع كلم من كلم. ويقال: سيت الية آية
ل4نا جاعة من حروف القرآن. وآيات ال: عجائبه. وقال ابن حزة: الية

من القرآن كأ%نا العلمة الت ي'ف}ض.ى منها إ,ل غيها كأ%علم الطريق
النصوبة للهداية كما قال:
إ,ذا م.ض.ى ع.ل%م¬ منها بدا ع.ل%م

والية: العلمة. وف حديث عثمان: أ%ح.ل�ت\هما آيةD و.حر_م.ت\ه'ما
آية؛ قال ابن ال4ثي: الية ال�ح1ل�ة� قوله تعال: أ%و ما ملكت أ%يانكم؛

والية الر�مة قوله تعال: وأ%ن تمعوا بي ال�ختي إ,ل ما قد سلف؛
والية: الع1ب\ر.ة، وجعها آي¬. الفراء ف كتاب الصادر: الية من اليات

والعب.ر، سيت آية كما قال تعال: لقد كان ف يوسف وإ,خوته آيات؛ أ%ي
أ�مور وع1ب.ر¬

متلفة، وإ,نا تركت العرب هزتا كما يهمزون كل ما جاءت بعد أ%لف
ساكنة ل4نا كانت فيما يرى ف الصل أ%ي_ة، فثقل عليهم التشديد فأ%بدلوه

أ%لفاv لنفتاح ما قبل التشديد، كما قالوا أ%ي\ما لعن أ%م_ا، قال: وكان



الكسائي يقول إ,نه فاعلة منقوصة؛ قال الفراء: ولو كان كذلك ما صغرها
إ,ي.ي_ة، بكسر ال4لف؛ قال: وسأ%لته عن ذلك فقال صغ_روا عاتكة وفاطمة

ع'ت.ي\كة وف�ط%ي\مة، فالية مثلهما، وقال الفراء: ليس كذلك ل4ن العرب ل تصغر
فاعلة على ف�ع.ي\لة إ,ل أ%ن يكون اساv ف مذهب ف�لن.ة فيقولون هذه
ف�ط%ي\مة قد جاءت إ,ذا كان اساv، فإ,ذا قلت هذه ف�ط%ي\مة اب\ن,ها يعن

فاط1مت.ه من الرضاع ل يز، وكذلك ص'ل%ي\ح تصغياv لرجل اسه صال، ولو قال
رجل لرجل كيف ب,ن\ت'ك قال ص'و.ي\ل1ح ول ي,ز ص'ل%ي\ح ل4نه ليس باسم،

قال: وقال بعضهم آية فاعلة صيت ياؤها ال�ول أ%لفاv كما فعل باجة
وقام.ة، وال4صل حائجة وقائمة. قال الفراء: وذلك خطأD ل4ن هذا يكون ف أ%ولد

الثلثة ولو كان كما قالوا لقيل ف ن.واة وح.ياة ناي.ة وحاي.ة، قال: وهذا
فاسد. وقوله عز وجل: وجعلنا ابن مري وأ�م_ه آي.ةv، ول يقل آي.ت.ي\ن

ل4ن العن فيهما معن آية واحدة، قال ابن عرفة: ل4ن قصتهما واحدة، وقال
أ%بو منصور: ل4ن الية فيهما معاv آيةD واحدة، وهي الولدة دون الفحل؛

قال ابن سيده: ولو قيل آيتي لاز ل4نه قد كان ف كل واحد منهما ما ل
يكن ف ذكر ول أ�نثى من أ%نا ول%د.ت\ من غي فحل، ول4ن عيسى، عليه
السلم، روح ال أ%لقاه ف مري ول يكن هذا ف و.لد{ قط، وقالوا: افعله
بآية كذا كما تقول بعلمة كذا وأ%مارته؛ وهي من الساء الضافة إ,ل

ال4فعال كقوله:
،vبآي.ة ت'ق}د1م'ون ال%ي\ل% ش'ع\ثا

كأ%ن�، على س.ناب,ك1ها، م'داما
وعي الية ياء كقول الشاعر:

ل ي'ب\ق, هذا الدهر' من آيائه
فظهور العي ف آيائه يدل على كون العي ياء، وذلك أ%ن وزن آياء أ%فعال،

ولو كانت العي واواv لقال آوائه، إذ ل مانع من ظهور الواو ف هذا
الوضع. وقال الوهري: قال سيبويه موضع العي من الية واو لن ما كان

م.و\ضع. العي منه واو¬ واللم ياء أ%كثر ما موضع العي واللم منه ياء4ان،
مثل ش.و.ي\ت' أ%كثر من ح.ي,يت، قال: وتكون النسبة إليه أو.و,يe؛ قال

الفراء: هي من الفعل فاعلة، وإنا ذهبت منه اللم، ولو جاءت تامة لاءت
آيي.ة، ولكنها خ'ففت، وجع الية آي¬ وآيات¬؛ وأ%نشد أ%بو زيد:

ل يبق هذا الدهر من آيايه



قال ابن بري: ل يذكر سيبويه أ%ن عي آية واو كما ذكر الوهري، وإنا
قال أ%صلها أ%ي�ة، فأ�بدلت الياء الساكنة أ%لفا؛ وحكي عن الليل أ%ن وزنا

ف%ع.لة، وأ%جاز ف النسب إل آية آيي¬ وآئ1يÒ وآو,يÒ، قال: فأ%ما
أ%و.و,يÒ فلم يقله أ%حد علمته غي الوهري. وقال ابن بري أ%يضا عند قول

الوهري ف جع الية آياي، قال: صوابه آياء، بالمز، ل4ن الياء إذا وقعت
طرفاv بعد أ%لف زائدة قلبت هزة، وهو جع آي� ل آية{.

وت.أ%يا أ%ي توق�ف وت.م.ك�ث، تقديره ت.ع.ي_ا. ويقال: قد ت.أي_يت على
ت.ف%ع_لت أ%ي ت.ل%ب_ثت وت.ح.ب_ست. ويقال: ليس منزلكم بدار ت.ئ1ي_ة{

أ%ي بنزلة ت.ل%بeث{ وت.ح.بeس؛ قال الكميت:
ق1ف\ بالد>يار, و'قوف. زائر\،

وت.أ%ي_، إن_ك غ%ي\ر' صاغر\
وقال ال�وي\د1رة:

وم'ناخ, غ%ي\ر, ت.ئ1ي_ة{ ع.ر_س\ت'ه،
ق%م1ن� م1ن. ال1د\ثان1 ناب ال%ض\ج.ع

والت_أ%ي>ي: الت_ن.ظ©ر والتeؤ.دة. يقال: تأ%ي_ا الرجل� بتأ%ي_ا
ت.أ%ي>ياv إذا تأ%ن ف ال4مر؛ قال لبيد:

،vوتأي_ي\ت' عليه ثانيا
ي.ت_ق1ين بت.ل1يل� ذي خ'ص.ل

أ%ي انصرفت على ت'ؤ.دة{ م'ت.أ%ني_ا؛ قال أ%بو منصور: معن قوله
وتأ%ي_يت عليه أ%ي ت.ث%ب_تe وتك�ثت، وأ%نا عليه يعن ف فرسه. وت.أ%ي_ا

عليه: انصرف ف تؤدة. وموضع مأ}بe الكل أ%ي و.خ1يمه. وإيا الشمس
وأ%ياؤها: نورها وضوءها وحسنها، وكذلك إياتا وأ%يات'ها، وجعها آياء وإياء

كأك%مة وإكام؛ وأ%نشد الكسائي لشاعر:
س.ق%ت\ه إياة� الشمس، إل� لثات1ه1

أ�س1ف_، ول ت.ك}د1م\ عليه بإث}م1د
(* البيت للبيد).

قال ال4زهري: يقال ال4ياء، مفتوح ال4ول بالد، واليا، مكسور ال4ول
بالقصر، وإياةD، كله واحد¬: شعاع الشمس وضوءها؛ قال: ول أ%سع لا

فعلv، وسنذكره ف ال4لف اللينة أ%يضاv. وإيا النبات وأ%ي.اؤه: حسنه وز.ه\ره،
ف التشبيه.



وأ%ي.ايا وأ%ياي.ه\ وي.اي.ه\، ال4خية على حذف الفاء: ز.ج\ر¬ للبل،
وقد أ%ي_ا با. الليث: يقال أ%ي_ي\ت' بالبل أ�أ%ي>ي با ت.أ}ي,يةv إذا

زجرتا تقول لا أ%ي.ا أ%ي.ا؛ قال ذو الرمة:
إذا قال حاد1ينا، أ%ي.ا ي.ا ات_ق%ي\نه'

بث}ل, الذ©رى م'ط}ل%ن\ف1ئات الع.رائ1ك
@أ: من شرطنا ف هذا الكتاب أ%ن نرتبه كما رتب الوهري صحاحه، وهكذا وضع

الوهري هنا هذا الباب فقال باب اللف اللينة، لن اللف على ضربي لينة
ومتحركة، فاللينة تسمى أ%لفاv والتحركة تسمى هزة، قال: وقد ذكرنا المزة

وذكرنا أ%يضاv ما كانت اللف فيه منقلبة من الواو أو الياء، قال: وهذا
باب مبن على أ%لفات غي منقلبات من شيء فلهذا أ%فردناه. قال ابن بري :

اللف الت هي أ%حد حروف الد� واللي ل سبيل إل تريكها، على ذلك إجاع
النحويي، فإذا أ%رادوا تريكها رد�وها إل أ%صلها ف مثل ر.ح.يان1

وع.ص.وان1، وإن ل تكن منقلبة عن واو ول ياء وأ%رادوا تريكها أ%بدلوا منها هزة
ف مثل ر,سالة ور.سائل%، فالمزة بدل من اللف، وليست هي اللف لن اللف

ل سبيل إل تريكها، وال أ%علم.
آ: اللف: تأ}ليفها من هزة ولم وفاء، وسيت أ%لفاv لنا تأ}لف الروف

كلها، وهي أ%كثر الروف دخولv ف النطق، ويقولون: هذه أ%ل1ف¬
م'ؤل�فةD. وقد جاء عن بعضهم ف قوله تعال: أ%ل، أن اللف اسم من أ%ساء ال تعال

وتقدس، وال أ%علم با أ%راد، واللف اللينة ل ص.ر\ف. لا إنا هي
ج.ر\س' مد�ة بعد فتحة، وروى ال4زهري عن أ%ب العباس أ%حد بن يي وممد بن

يزيد أ%نما قال: أ�صول ال4لفات ثلثة ويتبعها الباقيات: أ%لف أ%صلية
وهي ف الثلثي من ال4ساء، وأ%لف قطعية وهي ف الرباعي، وأ%ل1ف¬ وصلية

وهي فيما جاوز الرباعي، قال: فالصلية مثل أ%ل1ف1 أ%ل1ف{ وإل}ف{ وأ%ل}ف{
وما أ%شبهه، والقطعية مثل أ%لف أ%حد وأ%حر وما أ%شبهه، والوصلية مثل

أ%لف استنباط واستخراج، وهي ف الفعال إذا كانت أ%صلية مثل أ%لف أ%ك%ل، وف
الرباعي إذا كانت قطعية مثل أ%لف أ%ح\س.ن، وفيما زاد عليه أ%لف استكب

واستدرج إذا كانت وصلية، قال: ومعن أ%لف الستفهام ثلثة: تكون بي
vوتكون من ال%ب�ار لوليه تقريرا ،vالدميي يقولا بعضهم لبعض استفهاما

ولعدو�ه توبيخاv، فالتقرير كقوله عز وجل للمسيح: أ%أ%ن\ت. ق�ل}ت. للناس؛ قال
أ%حد بن يي: وإنا وقع التقرير لعيسى، عليه السلم، ل4ن خ'ص'ومه كانوا



ح'ضوراv فأ%راد ال عز وجل من عيسى أن ي'ك%ذYبم با اد�عوا عليه،
وأ%ما الت_و\ب,يخ' لعدو�ه فكقوله عز وجل: أ%صطفى البنات على البني، وقوله:

أ%أ%ن\ت'م أ%ع\ل%م' أ%م ال�، أ%أ%ن\ت'م\ أ%ن\ش.أ}ت'م\ ش.ج.رتا؛ وقال
أ%بو منصور: فهذه أ�صول ال4لفات. وللنحويي أ%لقاب¬ ل4لفات غيها تعرف

با، فمنها ال4لف الفاصلة وهي ف موضعي: أ%حدها ال4لف الت تثبتها
الكتبة بعد واو المع ليفصل با بي واو المع وبي ما بعدها مثل ك%ف%ر'وا

وش.ك%ر'وا، وكذلك ال4لف' الت ف مثل يغزوا ويدعوا، وإذا استغن عنها
لتصال الكن بالفعل ل تثبت هذه اللف الفاصلة، وال�خرى اللف الت فصلت

بي النون الت هي علمة الناث وبي النون الثقيلة كراهة اجتماع ثلث
نونات ف مثل قولك للنساء ف المر اف}ع.ل}نانY، بكسر النون وزيادة اللف بي

النوني؛ ومنها أ%لف الع1بارة ل4نا ت'عب عن التكلم مثل قولك أ%نا
أ%ف}ع.ل� كذا وأ%نا أ%ستغفر ال وتسمى العاملة؛ ومنها اللف الهولة مثل

أ%لف فاعل وفاعول وما أ%شبهها، وهي أ%لف تدخل ف الفعال وال4ساء ما ل
أ%صل لا، إنا تأ}ت لشباع الفتحة ف الفعل والسم، وهي إذا ل%ز,م.ت\ها

الركة� كقولك خات1م وخوات1م صارت واواv ل%م_ا لزمتها الركة بسكون
ال4لف بعدها، وال4لف الت بعدها هي أ%لف المع، وهي مهولة أ%يضاv؛ ومنها

أ%لف العوض وهي البدلة من التنوين النصوب إذا وقفت عليها كقولك رأ%يت
زيداv وفعلت خياv وما أ%شبهها؛ ومنها أ%لف الص>لة وهي أ%لف¬ ت'وص.ل� با

ف%تحة� القافية، فمثله قوله:
بان.ت\ س'عاد' وأ%م\س.ى ح.ب\ل�ها ان\ق%ط%عا

وتسمى أ%لف الفاصلة، فوصل أ%لف العي بألف بعدها؛ ومنه قوله عز وجل:
وت.ظ�نeون بال الظ©ن'ونا؛ اللف الت بعد النون الخية هي صلة لفتحة

النون، ولا أ%خوات ف فواصل اليات ك%قوله عز وجل: ق%واريرا
وس.ل}س.ب,يلv؛ وأ%ما فتحة ها الؤنث فقولك ضربتها ومررت با، والفرق بي

ألف الوصل وأ%لف الصلة أ%ن أ%لف الوصل إنا اجتلبت ف أ%وائل الساء
والفعال، وألف الصلة ف أ%واخر ال4ساء كما ترى؛ ومنها أ%لف النون الفيفة

كقوله عز وجل: ل%ن.س\ف%عÝا بالن_اص1ية1، وكقوله عز وجل: ول%ي.ك�وناv من
الصاغرين؛ الوقوف على ل%نسفعا وعلى و.ليكونا باللف، وهذه ال4لف خ.ل%ف¬

من النون، والنون� الفيفة أ%صلها الثقيلة إل أ%نا خ'ف9فت؛ من ذلك قول
العشى:



ول ت.ح\م.د1 ال�ث}ر,ين. وال ف%اح\م.دا
أ%راد فاح\م.د.ن} ، بالنون الفيفة ، فوقف على اللف؛ وقال آخر:

وق�م.ي\ر� بدا اب\ن. خ.م\س� وع1ش\ر,يـ
ـن.، فقالت له الف%تاتان1: ق�وما

أ%راد: ق�وم.ن\ فوقف بال4لف ؛ ومثله قوله :
ي.ح\س.به' الاه1ل� ما ل ي.ع\ل%ما

ش.ي\خاv، على ك�ر\س1ي>ه، م'ع.م>م.ا
فنصب ي.ع\لم ل4نه أ%راد ما ل ي.ع\ل%من بالنون الفيفة فوقف بال4لف؛

وقال أ%بو عكرمة الضب ف قول امرئ القيس:
ق1فا ن.ب\ك1 م1ن ذ1ك}ر.ى ح.ب,يب� وم.ن\ز,ل,

قال: أ%راد ق1ف%ن\ فأ%بدل ال4لف من النون الفيفة كقوله ق�وما أ%راد
ق�وم.ن\. قال أ%بو بكر: وكذلك قوله عز وجل: أ%لق1ي.ا ف ج.ه.ن_م ؛ أ%كثر

الرواية أ%ن الطاب لالك خازن جهنم وحده فبناه على ما وصفناه ، وقيل :
هو خطاب لالك وم.ل%ك{ معه، وال أ%علم؛ ومنها ألف المع مثل م.ساجد

وج,بال وف�ر\سان وف%واع1ل، ومنها التفضيل والتصغي كقوله فلن أ%ك}ر.م' منك.
وأ%ل4م' م1ن\ك. وفلن أ%ج\ه.ل� الناس, ، ومنها ألف الن>داء كقولك
أ%ز.ي\د' ؛ تريد يا ز.ي\د'، ومنها أ%لف النeدبة كقولك واز.ي\داه أ%عن

ال4لف الت بعد الدال ، ويشاكلها أ%لف الستنكار إذا قال رجل جاء أ%بو عمرو
في'ج,يب اليب أ%بو ع.م\راه، زيدت الاء على الد�ة ف الستنكار كما

زيدت ف واف�لناه\ ف الندبة ، ومنها ألف التأ}نيث نو مد_ة{ ح.م\راء
وب.ي\ضاء ون'ف%ساء، ومنها أ%لف س.ك}ر.ى وح'ب\ل%ى، ومنها أ%لف الت_عاي,ي وهو
أ%ن يقول الرجل إن ع'مر، ث ي'ر\ت.ج' عليه كلم'ه فيقف على ع'مر ويقول
إن ع'مرا، فيمدها مستمداv لا ي'فتح له من الكلم فيقول م'ن\ط%ل1ق، العن
إن� عمر منطلق إذا ل ي.تعاي.، ويفعلون ذلك ف الترخيم كما يقول يا

ع'ما وهو يريد يا ع'مر، فيمد� فتحة اليم بال4لف ليمتد� الصوت؛ ومنها ألفات
الد_ات كقول العرب ل1ل}ك%ل}ك%ل, الك%ل}كال، ويقولون للخات.م خاتام،

وللدان.ق داناق. قال أ%بو بكر: العرب تصل الفتحة باللف والضمة بالواو
والكسرة بالياء؛ فم1ن. و.ص\ل1هم الفتحة باللف قول� الراجز:

ق�ل}ت' وقد خ.ر_ت\ عل%ى الك%ل}ك%ال,: * يا ناق%ت1ي ما ج'ل}ت1 عن م.جال1ي
أ%راد: على الك%ل}ك%ل, ف%و.ص.ل فتحة الكاف باللف، وقال آخر:



ل%ها م.ت\ن.تان1 خ.ظاتا كما
أ%راد.: خ.ظ%تا ؛ وم1ن وصل1هم الضمة% بالواو ما أ%نشده الفراء:
ل%و\ أ%ن� ع.م\راv ه.م_ أ%ن} ي.ر\ق�ودا، * فان\ه.ض\ ف%ش'د_ ال1ئز.ر. ال%ع\ق�ودا
:vد.، فوصل ضمة القاف بالواو؛ وأ%نشد. أ%يضا�أراد: أن ي.ر\ق

ال� ي.ع\ل%م' أ%ن_ا ف ت.ل%ف©ت1نا، * ي.وم. الف1راق,، إل إخ\وان,نا ص'ور'
(* قوله « إخواننا» تقد�م ف صور: أحبابنا ، وكذا هو ف الكم.)
وأ%ن_ن,ي ح.ي\ث�ما ي.ث}ن ال%و.ي ب.ص.ر,ي، * م1ن\ ح.ي\ث�ما س.ل%ك�وا، أ%د\نو فأ%ن\ظ�ور'

أ%راد: فأ%ن\ظ�ر' ؛ وأ%نشد ف و.ص\ل, الكسرة بالياء :
ل ع.ه\د. ل1ي ب,ن,يضال, ، * أ%ص\بح\ت' كالش_ن> البال1ي

أ%راد: ب,ن,ضال ؛ وقال:
عل%ى ع.ج.ل� م1ن>ي أ�ط%أ}ط1ئ� ش1يمال1ي

أ%راد: ش1مال1ي، فوصل الكسرة بالياء ؛ وقال عنترة:
ي.ن\باع' م1ن\ ذ1ف}ر.ى غ%ض'وب� ج.س\رة{

أراد: ي.ن\ب.ع' ؛ قال: وهذا قول أ%كثر أهل اللغة، وقال بعضهم:
ي.ن\باع' ي.ن\ف%ع1ل من باع. ي.ب'وع، والول ي.ف}ع.ل� م1ن ن.ب.ع. ي.ن\ب.ع'؛ ومنها

اللف ال�حو_لة، وهي كل ألف أصلها الياء والواو التحركتان كقولك قال
وباع. وقضى وغ%زا وما أشبهها؛ ومنها ألف التثنية كقولك ي.ج\ل1سان1

وي.ذ}ه.بان1، ومنها ألف التثنية ف الساء كقولك الز_ي\دان والع.م\ران . وقال
أ%بو زيد: سعتهم يقولون أ%يا أ%ياه أ%قبل ، وزنه ع.يا ع.ياه. وقال

أ%بو بكر ابن ال4نباري: أ%لف القطع ف أ%وائل ال4ساء على وجهي :
أ%حدها أ%ن تكون ف أ%وائل ال4ساء النفردة ، والوجه الخر أ%ن تكون ف

أ%وائل المع، فالت ف أ%وائل ال4ساء تعرفها بثباتا ف التصغي بأ%ن
تتحن ال4لف فل تدها فاء ول عيناv ول لماv، وكذلك فح.يeوا بأ%حسن

منها، والفرق بي أ%لف القطع وألف الوصل أن أ%لف الوصل فاء من الفعل، وألف
القطع ليست فاء ول عيناv ول لماv ، وأ%ما ألف القطع ف المع فمثل

أ%لف أ%لوان وأزواج، وكذلك أ%لف المع ف الس_ت.ه1، وأ%ما أ%لفات الوصل ف
أ%وائل ال4ساء فهي تسعة: أ%لف. ابن وابنة وابني وابنتي وامرئ

وامرأ%ة واسم واست فهذه ثانية تكسر ال4لف ف البتداء وتذف ف الوصل،
والتاسعة اللف الت تدخل مع اللم للتعريف ، وهي مفتوحة ف البتداء ساقطة ف

الوصل كقولك الرحن ، القارعة ، الاق�ة، تسقط هذه اللفات ف الوصل



وتنفتح ف البتداء . التهذيب: وتقول للرجل إذا ناديته: آفلن وأ%فلن وآ
يا فلن ، بالد ، والعرب تزيد آ إذا أ%رادوا الوقوف على الرف النفرد ؛

أ%نشد الكسائي:
د.عا ف�لنD ر.ب_ه ف%أ%س\م.عا

(* قوله «دعا فلن إل» كذا بالصل ، وتقدم ف معي: دعا كلنا .)
بال%ي\ر, خ.ي\رات{ ، وإ,ن} ش.رìا فآ،

ول أ�ر,يد' الش_ر_ إل أ%ن} ت.آ
قال: يريد إل أ%ن تشاء، فجاء بالتاء وحدها وزاد عليها آ، وهي ف لغة

بن سعد، إل أ%ن تا بأ%لف لينة ويقولن أ%ل تا، يقول : أ%ل ت.ج,يء،
فيقول الخر: ب.ل%ى ف%ا أ%ي ف%اذ}ه.ب\ بنا، وكذلك قوله وإن ش.رìا ف%آ،

يريد: إن ش.رìا ف%ش.رÒ. الوهري: آ حرف هجاء مقصورة موقوفة ، فإن
جعلتها اساv مددتا ، وهي تؤنث ما ل تسم حرفاv، فإذا صغرت آية قلت أ�ي.ي_ة

، وذلك إذا كانت صغية ف الط، وكذلك القول فيما أ%شبهها من الروف ؛
قال ابن بري: صواب هذا القول إذا صغرت آء فيمن أ%نث قلت أ�يية على قول

من يقول ز.ي_ي\ت' زاياv و.ذ%ي_ل}ت' ذالv، وأ%ما على قول من يقول
ز.و_ي\ت' ز.اياv فإنه يقول ف تصغيها أ�و.ي_ة، وكذلك تقول ف الزاي

ز'و.ي_ة.
قال الوهري ف آخر ترجة أ%وا: آء حرف يد ويقصر ، فإذا م.د.د\ت.

نو_نت، وكذلك سائر حروف الجاء ، وال4لف ينادى با القريب دون البعيد ،
تقول: أ%ز.ي\د' أ%قب,ل، بأ%لف مقصورة وال4لف من حروف الد� واللي ، فاللينة

vتسمى ال4لف ، والتحركة تسمى المزة ، وقد يتجوز فيها فيقال أ%يضا
أ%لف، وها جيعاv من حروف الز_يادات ، وقد تكون اللف ضمي الثني ف

الفعال نو ف%ع.ل وي.ف}ع.لن1 ، وعلمة% التثنية ف ال4ساء ، ود.ليل%
الرفع نو زيدان ورج'لن، وحروف الزيادات عشرة يمعها قولك :«اليوم

ت.ن\ساه» وإذا تر�كت فهي هزة، وقد تزاد ف الكلم للستفهام ، تقول: أ%ز.ي\د¬
عندك أ%م ع.م\رو، فإن اجتمعت هزتان ف%ص.ل}ت. بينهما بأ%لف ؛ قال ذو

الرمة:
أ%با ظ%ب\ية% الو.ع\ساء ب.ي\ن. ج'لج,ل�

وبي\ن. الن_قا ، آ أ%ن\ت1 أ%م\ أ�مe سال1م,؟
قال: وال4لف على ضربي أ%لف وصل وأ%لف قطع، فكل ما ثبت ف الوصل، فهو



زلف القطع، وما ل يثبت فهو ألف الوصل، ول تكون إل زائدة، وألف القطع
قد تكون زائدة مثل ألف الستفهام، وقد تكون أ%صلية مثل أ%خ.ذ% وأ%م.ر. ،

وال أ%علم .
@إذا: الوهري: إذا اسم يدل على زمان مستقبل ول تستعمل إل� م'ضافة

إل جلة ، تقول: أ%ج,يئ�ك إذا اح\م.ر� الب'س\ر' وإذا ق%د1م. فلن ، والذي
يدل على أ%نا اسم وقوعها موقع قولك آت1يك. يوم. ي.ق}د.م' فلن ، وهي

ظرف ، وفيها م'جازاة ل4ن9 جزاء الشرط ثلثة أ%شياء: أ%حدها الفعل كقولك
إن} تأ}ت1ن آت1ك، والثان الفاء كقولك إن ت.أ}ت1ن فأ%نا م'ح\س3ن¬ إليك،

والثالث إذا كقوله تعال: وإن} ت'ص1ب\هم سيـئة با قد�مت\ أ%يديهم إذا
ه'م\ ي.ق}ن.ط�ون ؛ وتكون للشيء توافقه ف حال أ%نت فيها وذلك نو قولك

خرجت فإذا ز.ي\د¬ قائم¬ ؛ العن خرجت ففاجأ%ن زيد ف الوقت بقيام ؛ قال
ابن بري: ذكر ابن جن ف إعراب أ%بيات الماسة ف باب الدب ف قوله :

ب.ي\نا ن.س'وس' الن_اس. ، وال4م\ر' أ%م\ر'نا ،
إذا ن.حن' فيهم\ س'وقةD ن.ت.ن.ص_ف'

قال: إذا ف البيت هي ال%كان,ي_ة الت ت.ج,يء للم'فاجأ%ة؛ قال :
وكذلك إذ} ف قول ال4فوه:
ب.ي\ن.ما الناس' ع.لى ع.ل}يائ1ها ،

إذ} ه.و.و\ا ف ه'و_ة{ فيها ف%غار'وا
فإذ} هنا غي مضافة إل ما بعدها ك%إذا الت للمفاجأة، والعامل ف إذ}

ه.و.و\ا ؛ قال: وأ%م�ا إذ} فهي لا مضى من الزمان ، وقد تكون للم'فاجأة
مثل إذا ول ي.ل1يها إل الف1عل� الواجب، وذلك نو قولك بينما

أ%نا كذا إذ} جاء زيد ،وقد ت'زاد.ان جيعاv ف الكلم كقوله تعال :
وإذ} واع.د\نا م'وسى ؛ أ%ي و.واع.د\نا ؛ وقول عبد مناف بن ر,ب\ع

ال�ذ%ل9:حت_ى إذا أ%س\ل%ك�وهم ف ق�تائ1دة{ ،
ش.لê كما ت.ط}رد' الم_الة� الشeر'دا

أ%ي حت أ%سلكوهم ف ق�تائدة ل4نه آخر القصيدة ، أو يكون قد ك%ف_ عن
خبه لعلم السامع ؛ قال ابن بري: جواب إذا مذوف وهو الناصب لقوله ش.ل¾

تقديره ش.ل©وهم ش.ل¾، وسنذكر من معان إذا ف ترجة ذا ما ستقف عليه
، إن شاء ال تعال.

@إل: الزهري: إل تكون استثناء، وتكون حرف جزاء أ%صلها إن ل ، وها



معاv ل ي'مالن ل4نما من ال4دوات1 وال4دوات' ل ت'مال� مثل حت وأ%ما
وأ%ل وإذا ، ل يوز ف شيء منها المالة أ%لف ليست بأ%ساء، وكذلك
إل وعلى ول%د.ى المالة فيها غي جائزة. وقال سيبويه: أ%لق إل وعلى

منقلبتان من واوين ل4ن ال4لفات ل تكون فيها ال3مالة، قال: ولو سي به
رجل قيل ف تثنيته أ%ل%وان1 وع.ل%وان1 ، فإذا اتصل به الضمر قلبته فقلت

إل%ي\ك. و\ع.ل%ي\ك. ، وبعض العرب يتركه على حاله فيقول إلك وع.لك ؛ قال
ابن بري عند قول الوهري� ل4ن� ال4لفات ل يكون فيها ال3مالة، قال :

صوبه ل4ن أ%ل1ف%ي\ه,ما وال4ل1ف' ف الروف أ%صل وليست بنقلبة عن ياء
ول واو ول زائدة، وإنا قال سيبويه أ%لف إل وعلى منقلبتان عن واو إذا
سيت بما وخرجا من الرفية إل السية، قال: وقد و.ه1م. الوهري فيما

حكاه عنه، فإذا سيت با ل%ح1ق%ت بال4ساء فج'ع1ل%ت\ ال4لف فيها منقلبة
عن الياء وعن الواو نو ب.ل%ى وإل وعلى، فما س'م1ع فيه المالة يثن

بالياء نو ب.ل%ى، تقول فيها ب.ل%يان1، وما ل ي'سمع فيه المالة ثن بالواو
نو إل وعلى، تقول ف تثنيتهما اسي إل%وان1 وع.ل%وان1 . قال ال4زهري: وأ%ما م.ت.ى وأ%ن_ى فيجوز فيهما المالة ل4نما م.ح.ل�ن1
 والال© أ%ساء ، قال: وب.ل%ى يوز فيها المالة ل4نا ياء زيدت ف بل، قال: وهذا كله قول حذاق النحويي ، فأ%ما إل الت

أ%صلها إن} فإنا تلي
ال4فعال ال�س\ت.ق}ب.ل%ة فتجزمها ، من ذلك قوله عز وجل: إل ت.ف}ع.لوه

ت.ك�ن\ ف1تنة ف الرض وفساد كبي ؛ ف%ج.ز\م' تفعلوه وتكن بإل� كما تفعل
إن الت هي أ�م� الزاء وهي ف بابا . الوهري: وأ%ما إل فهي حرف

استثناء ي'ستثن با على خسة أ%وجه: بعد الياب وبعد النفي وال�ف%ر_غ,
وال�ق%د_م, وال�ن\ق%ط1ع؛ قال ابن بري: هذه عبارة سيئة، قال: وصوابا

vومنقطعا vأ%ن يقول الستثناء بإل� يكون بعد الياب وبعد النفي متصل
وم'ق%د_ماv ومؤخراv، وإل ف جيع ذلك م'س.لYطة للعامل ناص1بة أ%و

م'ف%ر_غة غي م'س.لYطة، وتكون هي وما بعدها نعتاv أ%و بدلv؛ قال الوهري
فتكون ف الستثناء النقطع بعن لكن ل4ن ال�س\ت.ث}ن.ى من غي جنس

ال�س\ت.ث}ن.ى منه، وقد ي'وصف' بإل� ، فإن وص.ف}ت. با ج.عل}تها وما
بعدها ف موضع غي وأ%تبعت السم بعدها ما قبله ف العراب فقلت جاءن القوم'

إل زيد¬ ، كقوله تعال: لو كان فيهما آلةD إل� ال� ل%ف%س.د.تا ؛
وقال عمرو بن معديكرب :

وكل© أخ� م'فار,ق�ه أ%خ'وه، * ل%ع.م\ر' أ%ب,يك. إل� الف%ر\قدان1



كأ%نه قال: غي الف%ر\ق%د.ي\ن,. قال ابن بري: ذكر الم1دي ف الؤت.ل1ف
وال�خ\ت.ل1ف أ%ن9 هذا البيت لضرمي بن عامر ؛ وقبله :

وكل© ق%رينة{ ق�ر,ن.ت\ بأ�خ\ر.ى ،
وإن ض.ن_ت، با س.يف%ر_قان1

قال: وأ%صل إل� الستثناء والصفة� عارضةD ، وأصل غي صفةD والستثناء
عارض¬ ؛ وقد تكون إل� بنزلة الواو ف العطف كقول الخبل :

وأ%ر.ى لا داراv بأ%غ}د1رة1 الـ
س>يدان ل ي.د\ر'س\ لا ر.س\م'
إل� ر.ماداv هامداv د.ف%ع.ت\ ،

عنه الر>ياح. ، خ.وال1د¬ س'ح.م'
يريد: أ%ر.ى لا داراv ور.ماداv ؛ وآخر بيت ف هذه القصيدة :

إن_ي وج.د\ت' ال4م\ر. أ%ر\ش.د'ه
ت.ق}و.ى الله1 ، وش.رeه ال3ث}م'

قال الزهري: أ%ما إل� الت هي للستثناء فإنا تكون بعن غ%ي\ر ،
وتكون بعن س1و.ى ، وتكون بعن ل%ك1ن ، وتكون بعن ل%م�ا ، وتكون

بعن الستثناء ال%ح\ض, . وقال أبو العباس ثعلب: إذا اس\ت.ث}ن.ي\ت. بإل�
من كلم ليس ف أ%و�له ج.ح\د¬ فانصب ما بعد إل، وإذا استثنيت با من

كلم أ%و�ل�ه جحد فارفع ما بعدها ، وهذا أ%كثر كلم العرب وعليه العمل ؛ من
ذلك قوله عز وجل: فش.ر,ب'وا منه إل� ق%ل1يلv منهم ؛ فنصب ل4نه ل

جحد ف أ%و�له ؛ وقال جل ثناؤه: ما فع.ل�وه إل� ق%ليلD منهم؛ فرفع لن
ف أ%و�له الحد ، وقس عليهما ما شاكلهما ؛ وأ%ما قول الشاعر :

وكل© أ%خ مفارقه أ%خوه، * لع.مر أ%بيك إل الفرقدان
فإن الفراء قال: الكلم ف هذا البيت ف معن جحد ولذلك رفع بإل كأ%نه

قال ما أ%ح.د¬ إل م'فار,ق�ه أ%خ'وه إل الف%ر\ق%دان1 فجعلها
م'ت.ر\ج,ماv عن قوله ما أ%ح.د¬ ؛ قال لبيد :
لو كان% غ%ي\ر,ي ، س'ل%ي\م.ى ، اليوم. غ�ي\ر.ه

و.ق}ع' الواد1ث1 إل الص_ار,م' الذ�ك%ر'
جعله الليل بدلv من معن الكلم كأ%نه قال: ما أ%حد إل يتغي من وقع

الوادث إل9 الصارم' الذك%ر'، فإل� ههنا بعن غي، كأ%نه قال غيي
وغي' الصارم, الذ�كر,. وقال الفراء ف قوله عز وجل: لو كان فيهما آلة



إل ال لفسدنا ، قال: إل ف هذا الوضع بنزلة سوى كأ%نك قلت لو كان
فيهما آلةD س1و.ى ال لف%س.د.نا ، قال أ%بو منصور: وقال غيه من

النحويي معناه ما فيهما آلةD إل ال� ، ولو كان فيهما س1و.ي ال لفسدنا ،
وقال الفراء: ر.ف}ع'ه على ن,ي_ة1 الوصل ل الن\قطاع من أو�ل الكلم،
وأما قوله تعال: لئل9 يكون% للناس عليكم ح'ج_ةD إل� الذين ظلموا

منهم فل ت.خ\ش.و\ه'م ؛ قال الفراء: قال معناه إل9 الذين ظلموا فإنه ل
حجة لم فل ت.خ\ش.و\ه'م، وهذا كقولك ف الكلم الناس كل©هم لك حامد'ون

إل� الظال1م. لك العتدي، فإن ذلك ل ي'عتدe بتركه المد لوضع
العداوة، وكذلك الظال ل حجة له وقد سي ظالاv ؛ قال أ%بو منصور: وهذا صحيح،

والذي ذهب إليه الزجاج فقال بعدما ذكر قول أ%ب عبيدة وال4خفش: القول
عندي ف هذ واضح، العن لئل� يكون% للناس عليكم حجةD إل� من ظلم

باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما ل%ك. علي>4 حجةD إل� الطلم' وإل�
أن ت.ظ}ل1م.ن، العن ما لك علي_ حجةD البتة ولكنك ت.ظل1م'ن، وما لك

علي_ حجةD إل� ظ�لمي، وإنا س.م_ى ظلمه هنا حجة لن التج به ساه
حجةv، وح'ج_ت'ه داحضة عند ال ، قال ال تعال: ح'ج_تهم داحضةD عند

ربم ؛ فقد سيت حجةv إل� أ%نا حجة� م'ب\ط1ل، فليست بجة موجبة حق¾ا،
قال: وهذا بيان شاف{ إن شاء ال تعال. وأ%ما قوله تعال: ل ي.ذ�وق�ون

فيها الوت. إل� ال%و\ت.ة% ال�ول، وكذلك قوله تعال: ول ت.ن\ك1حو'ا
ما ن.ك%ح آباؤكم من النساء إل� ما قد س.ل%ف. ؛ أ%راد سوى ما قد سلف .

وأ%ما قوله تعال: فلول كانت قريةD آم.ن.ت\ فن.ف%ع.ها إيان'ها إل�
ق%و\م. ي'ون'س. ؛ فمعناه فه.ل� كانت قريةD أ%ي أ%هل� قرية آمن'وا ،

والعن معن النفي أ%ي فما كانت قريةD آمنوا عند نزول العذاب بم فنفعها
إيانا ، ث قال: إل قوم. يونس. ، استثناء ليس من ال4و�ل كأ%نه قال: لكن

قوم' ي'ون'س. ل�ا آمن'وا انقطعوا من سائر ال�مم الذين ل ي.ن\ف%ع\هم
إيان'هم عند نزول العذاب بم ؛ ومثله قول النابغة :

ع.ي�ت\ ج.واباv ، وما بالر_ب\ع من أ%حد{
إل� أ%واري_ لgياv ما أ�ب.ي>ن'ها

vإل هو عجز بيت صدره: وقفت' فيها أ%ص.يلنا vقوله «ع.ي_ت جوابا *)
أ�سائلها . وقوله: إل ال4واري� إل هو صدر بيت عجزه: والن'ؤي. كال%وض,

ف الظلومة1 ال%ل%د1 .)



فنص.ب أ%واري_ على النقطاع من ال4و�ل ، قال: وهذا قول الفراء وغيه
من حذاق النحويي ، قال: وأ%جازوا الرفع ف مثل هذا ، وإن كان الستثن
ليس من الو�ل وكان أ%و�له منفيìا يعلونه كالبدل ؛ ومن ذلك قول الشاعر:

وب.ل}د.ة{ ليس با أ%ن,يس'
إل الي.عاف1ي' وإل� الع1يس'

ليست الي.عافي' والع1يس' من الن,يس فرف%ع.ها ، ووج\ه' الكلم فيها
Dالن_صب'. قال ابن سلم: سأ%لت سيبويه عن قوله تعال: فلول كانت قرية

آم.ن.ت\ فن.ف%ع.ها إيان'ها إل� ق%وم. ي'ون'س. ، على أ%ي� شيء نصب؟ قال
إذا كان معن قوله إل� لكن\ ن'صب ، قال الفراء: ن'صب إل قوم. يونس

ل4نم منقطعون ما قبل إذ ل يكونوا من ج,ن\سه ول من ش.ك}له ، كأ%ن قوم.
يونس منقطعون من ق%و\م, غيه من ال4نبياء ، قال: وأ%م_ا إل� بعن
ل�ا فم1ثل قول ال عز وجل: إن} كللê إل� ك%ذ�ب. الرeس'ل% ؛ وهي
ف قراءة عبد ال إن} ك�ل©هم ل�ا كذ�ب. الرeس'ل%، وتقول: أ%سأ%ل�ك
بال3 إل� أ%ع\ط%ي\ت.ن ول%م_ا أ%عطيتن بعن واحد. وقال أ%بو العباس

ثعلب: وحرف من الستثناء ت.رفع به العرب' وت.ن\ص1ب' لغتان فصيحتان، وهو
قولك أ%تان إخ\و.ت'ك إل� أن يكون زيداv وزيد¬، فمن ن.صب أ%راد إل�

أ%ن يكون ال4م\ر' زيداv ، ومن رفع به جعل كان ههنا تامة مكتفية عن الب
باسها، كما تقول كان ال4مر، كانت القصة. وسئل أ%بو العباس عن حقيقة

الستثناء إذا وقع بإل مكر�راv مرتي أ%و ثلثاv أ%و أ%ربعاv فقال :
ال4و�ل ح.طê، والثان زيادةD ، والثالث ح.طê، والرابع زيادة، إل أ%ن تعل
بعض إل� إذا ج'ز\ت ال4و�ل بعن الو�ل فيكون ذلك الستثناء زيادة ل

غي ، قال: وأ%ما قول أ%ب عبيدة ف إل� ال�ول إنا تكون بعن
الواو فهو خطاv عند الذاق. وف حديث أنس، رضي ال عنه: أ%ن النب ، صلى

ال عليه وسلم ، قال أ%ما إن� 
(*قوله «أما إن» ف النهاية: أل ان.)

كل� بناء� و.بالD على صاحبه إل� ما ل إل� ما ل 
(* قوله «إل ما ل

إل» هي ف النهاية بدون تكرار.) أ%ي إل� ما ل ب'د_ منه للنسان من
الك1ن� الذي تق�وم به الياة.

@أل: حرف يفتتح به الكلم ، تقول أل إن� زيداv خارج كما تقول اعلم أن



vخارج. ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: أ%ل تكون تنبيها vزيدا
ويكون بعدها أ%مر¬ أ%و ني أ%و إخبار ، تقول من ذلك: أ%ل ق�م\، أ%ل ل
تقم ، أ%ل إن� ز.ي\داv قد قام ، وتكون عرضاv أ%يضاv، وقد يكون الفعل

�بعدها جز\ماv ورفعاv، كل ذلك جاء عن العرب، تقول من ذلك: أ%ل ت.ن\ز,ل
تأ}كل، وتكون أ%يضاv ت.ق}ريعاv وتوبيخاv ويكون الفعل بعدها مرفوعاv ل غي،

تقول من ذلك: أ%ل ت.ن\د.م' على ف1عالك، أ%ل تس\ت.حي من ج,يان,ك، أ%ل
تاف' ر.ب_ك.؛ قال الليث: وقد ت'ر\د.ف' أ%ل بل أ�خرى فيقال: أ%ل ل

؛ وأ%نشد:
فقام. يذ�ود' الناس. عنها بس.ي\ف1ه

وقال: أ%ل ل من س.بيل� إل ه1ن\د1
vويقال للرجل: هل كان كذا وكذا ؟ فيقال: أ%ل ل ، جعل أ%ل تنبيها

ول نفياv. غيه: وأل حرف استفتاح واستفهام وتنبيه نو قول ال عز وجل:
أ%ل إن_هم من إف}ك1هم لي.قولون ، وقوله تعال: أ%ل إ,ن_هم ه'م'

ال�ف}س3دون؛ قال الفار,سي: فإذا دخلت على حرف تنبيه خ.ل%ص.ت\ للستفتاح
كقوله:

أ%ل يا اس\ل%مي يا دار. م.ي_ على الب,لى
فخ.ل%ص.ت\ ههنا للستفتاح وخ'ص� التنبيه' بيا. وأ%ما أ%ل الت للع.ر\ض,

فم'ر.ك�بة من ل وأ%لف الستفهام.
أل: مفتوحة المزة م'ث%ق�لة لا معنيان: تكون بعن ه.ل� ف%ع.ل}ت.

وأ%ل� فعلت. كذا، كأ%ن� معناه ل1م. ل%م\ ت.ف}ع.ل} كذا، وتكون أ%ل�
بعن أ%ن} ل فأ�دغمت النون ف اللم وش'د>دت اللم'، تقول: أ%مرته

أ%ل� يفعل ذلك ، بالدغام، ويوز إظهار النون كقولك: أ%مرتك أ%ن ل تفعل
ذلك، وقد جاء ف الصاحف القدية مدغماv ف موضع ومظهراv ف موضع ، وكل ذلك

جائز. وروى ثابت عن مطرف قال: ل4ن} ي.س\أ%لن رب>ي: أ%ل� فعلت.،
أ%حبe إل من أ%ن يقول ل: ل1م. فع.ل}ت.؟ فمعن أ%ل� فع.ل}ت. ه.ل�

فعلت.، ومعناه ل1م ل تفعل. وقال الكسائي أ%ن} ل إذا كانت إخباراv ن.ص.ب.ت\
ور.ف%ع.ت\، وإذا كانت نياv ج.ز.م.ت.

@إل: حرف خافض وهو م'ن\ت.هىÝ لبتداء الغاية، تقول: خرجت من الكوفة إل
مكة، وجائز أ%ن تكون دخلتها، وجائز أ%ن تكون بلغتها ول تد\خ'ل}ها ل4ن9
النهاية تشمل أ%ول الد� وآخره، وإنا تنع من ماوزته. قال الزهري :



وقد تكون إل انتهاء غاية{ كقوله عز وجل: ث أ%ت1مeوا الص>يام. إل
الليل,. وتكون إل بعن مع كقوله تعال: ول تأ}كلوا أ%موالم إل

أ%موال1كم؛ معناه مع أ%موال1كم، وكقولم: الذ�و\د' إل الذ�و\د1 إب,لD. وقال
ال عز وجل: م.ن أ%نصاري إل ال؛ أ%ي مع ال3. وقال عز وجل: وإذا

خ.ل%و\ا إل شياطينهم. وأ%ما قوله عز وجل: فاغس3لوا وجوه.ك�م وأ%ي.د1ي.كم
إل الراف1ق وام\س.ح'وا بر'ؤوسكم وأ%ر\ج'ل1كم إل الكعبي,؛ فإن العباس

وجاعة من النحويي جعلوا إل بعن مع ههنا وأ%وجبوا غس\ل% ال%راف1ق
والكعبي ، وقال البد وهو قول الزجاج: الي.د' من أ%طراف ال4صابع إل

الكتف والر>جل من ال4صابع إل أ%صل الفخذين، فلما كانت ال%راف1ق
�والك%ع\بان1 داخلة ف تديد اليد1 والر>ج\ل كانت داخ1لةv فيما ي'غ\س.ل

وخار,ج.ةv ما ل ي'غسل ، قال: ولو كان العن مع ال%راف1ق ل يكن ف ال%راف1ق
فائدة وكانت اليد كلها يب أ%ن ت'غسل، ولكنه ل%م_ا قيل إل ال%راف1ق

اقت'ط1ع.ت\ ف الغ.س\ل من حد� ال1ر\ف%ق. قال أ%بو منصور: وروى النضر عن
الليل أ%نه قال إذا اس\تأ}جر. الرجل� داب_ةv إل م.ر\و. ، فإذا أ%تى

أ%دناها فقد أ%تى م.ر\و.، وإذا قال إل مدينة مرو فإذا أ%تى باب الدينة فقد
أ%تاها. وقال ف قوله تعال: اغسلوا وجوهكم وأ%يديكم إل الرافق؛ إن�

الرافق فيما يغسل. ابن سيده قال إل م'نتهى لبتداء الغاية. قال سيبويه:
خرجت من كذا إل كذا، وهي م1ث}ل� حت إل� أ%ن لت ف1علv ليس لل.
ونقول للرجل: إنا أ%نا إليك أ%ي أ%نت غايت ، ول تكون� حت هنا فهذا

أ%م\ر' إل وأ%ص\ل�ه وإن ات_س.ع.ت\، وهي أ%عمe ف الكلم من حت، تقول :
ق�م\ت' إليه فتجعله م'ن\ت.هاك من مكانك ول تقول ح.ت_اه. وقوله عز وجل:
م.ن أ%نصاري إل ال؛ وأ%نت ل تقول س1ر\ت' إل زيد تريد معه، فإنا جاز
م.ن أ%نصاري إل ال لا كان معناه م.ن ينضاف' ف ن'صرت إل ال فجاز

لذلك أ%ن تأ}ت هنا بإل؛ وكذلك قوله تعال: هل ل%ك. إل أ%ن ت.ز.ك�ى؛
وأ%نت إنا تقول هل لك ف كذا، ولكنه لا كان هذا دعاء منه، صلى ال عليه

وسلم ، له صار تقديره أ%دعوك أ%و أ�ر\ش1د'ك. إل أ%ن تزك�ى؛ وتكون إل
بعن عند كقول الراعي :

ص.ناع¬ فقد ساد.ت\ إل� الغوان,يا
أ%ي عندي. وتكون بعن مع كقولك: فلنD حليم¬ إل أ%دب� وفق}ه{؛ وتكون

بعن ف كقول النابغة:



فل ت.ت\ر'ك%ن>ي بالو.ع1يد1 كأ%ن_ن
إل الناس, م.ط}ل1يÒ به القار' أ%ج\ر.ب'

قال سيبويه: وقالوا إل%ي\ك. إذا قلت ت.ن.ح_، قال: وسعنا من العر.ب
م.ن يقال له إل%ي\ك.، فيقول إل، كأ%نه قيل له ت.ن.ح_، فقال أ%ت.ن.ح_ى ،

ول ي'ستعمل الب ف شيء من أ%ساء الفعل إل� ف قول هذا ال4عراب.
وف حديث الج: وليس ث%م_ ط%ر\د¬ ول إل%ي\ك. إل%ي\ك.؛ قال ابن الثي:

هو كما تقول الطريق. الطريق.، وي'ف}ع.ل بي يدي ال�مراء، ومعناه ت.ن.ح_
واب\ع'د\، وتكريره للتأ}كيد؛ وأ%ما قول أ%ب فرعون يهجو نبطية استسقاها

ماء:
إذا ط%ل%ب\ت. الاء قال%ت\ ل%ي\كا،

كأ%ن� ش.ف}ر.ي\ها، إذا ما اح\ت.ك�ا،
ح.ر\فا ب,رام� ك�س3ر.ا فاص\ط%ك�ا

فإنا أ%راد إل%ي\ك. أ%ي ت.ن.ح_، فحذف ال4لف عجمة؛ قال ابن جن: ظاهر
هذا أ%ن� ل%ي\كا م'ر\د.فة، واح\ت.ك9ا واص\ط%كا غي م'ر\د.ف%ت.ي، قال:

وظاهر الكلم عندي أ%ن يكون أ%لف ليكا رويìا، وكذلك ال4لف من احتكا
واصطكا ر.و,يÒ، وإن كانت ضمي الثني؛ والعرب تقول إل%ي\ك. عن أ%ي
أ%م\س3ك\ وك�ف_، وتقول: إليك. كذا وكذا أ%ي خ'ذ}ه؛ ومنه قول الق�طامي:

إذا الت_ي_ار' ذو العضلت1 ق�ل}نا:
إل%ي\ك إل%ي\ك، ضاق. با ذ1راعا

وإذا قالوا: اذ}ه.ب\ إل%ي\ك.، فمعناه اش\ت.غ1ل} بن.ف}سك وأ%ق}ب,ل}
عليها؛ وقال ال4عشى:

فاذ}ه.ب ما إل%ي\ك1 ، أ%د\ر.ك%ن,ي ال1ل}ـ
ـم'، ع.دان عن ه.ي\ج,ك�م\ إش\فاقي

وحكى النضر بن شيل عن الليل ف قولك فإن أ%ح\م.د' إل%ي\ك. ال قال:
معناه أ%حد معك. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال لبن عباس، رضي

ال عنهما: إن قائل قولv وهو إل%ي\ك.، قال ابن الثي: ف الكلم إضمار
أ%ي هو س1رÒ أ%ف}ض.ي\ت' به إل%ي\ك.. وف حديث ابن عمر: اللهم إل%ي\ك.

أ%ي أ%ش\كو إليك أ%و خ'ذ}ن إليك. وف حديث السن، رضي ال عنه: أ%نه
رأ%ى من ق%و\م� ر,ع.ةv س.ي>ئ%ةv فقال اللهم إل%ي\ك. أ%ي اق}ب,ض\ن إلي\ك.؛

والر>ع.ة�: ما ي.ظهر من ال�ل�ق,. وف الديث: والشرe ليس إليك. أ%ي



ليس ما ي'تقر_ب به إليك، كما يقول الرجل لصاحبه: أ%نا منك. وإليك أ%ي
التجائي وان\تمائي إليك. ابن السكيت: يقال صاه.ر. فلن إل بن فلن

وأ%ص\ه.ر. إليهم؛ وقول عمرو:
إل%ي\ك�م يا بن ب.ك}ر� إل%ي\ك�م،

أ%ل%م�ا ت.ع\ل%موا م1ن_ا الي.ق1ينا؟
قال ابن السكيت: معناه اذهبوا إليك�م وت.باع.دوا عنا. وتكون إل بعن

عند؛ قال أ%وس:
فه.ل} لك�م فيها إل�، فإن_ن

ط%بيب¬ با أ%ع\يا الن>طاس1ي> ح1ذ}ي.ما
وقال الراعي:

Dيقال ، إذا راد. الن>ساء�: خ.ريدة
ص.ناع¬، فقد ساد.ت\ إل� الغ.وان,يا

أ%ي عندي ، وراد النساء: ذ%ه.ب\ن. وج,ئن، امرأةD ر.واد¬ أ%ي تدخل وترج.
@أول: وألء: اسم يشار به إل المع، ويدخل عليهما حرف التنبيه، تكون

لا ي.ع\ق1ل� ول1ما ل ي.ع\ق1ل، والتصغي أ�ل%ي�او أ�ل%ي_اء؛ قال:
يا ما أ�م.ي\ل%ح. غ1ز\لناv ب.ر.ز\ن% لنا

م1ن\ ه.ؤل%ي�ائك�ن_ الض_ال, والس_م'ر,
قال ابن جن: اعلم أ%ن أ�لء وزنه إذاv مثل ف�عال كغ'راب ، وكان حكمه

Dل%ي>ئ�إذا ح.ق�ر\ت.ه على تقي ال4ساء التمكنة أ%ن تقول هذا أ
ورأ%يت أ�ل%ي>ئاv ومررت بأ�ل%ي>ئ، فلما صار تقديره أ�ل%ي>ئا أ%رادوا أ%ن

يزيدوا ف آخره ال4لف الت تكون عوضاv من ضمة أو�له، كما قالوا ف ذا
ذ%ي�ا، وف تا ت.ي_ا، ولو فعلوا ذلك لوجب أ%ن يقولوا أ�ل%ي>ئاv، فيصي بعد

التحقي مقصوراv وقد كان قبل التحقي مدوداv، أ%رادوا أ%ن ي'ق1رeوه
بعد التحقي على ما كان عليه قبل التحقي من مد�ه فزادوا اللف قبل

المزة، فاللف الت قبل المزة ف أ�ل%ي�اء ليست بتلك الت كانت قبلها ف
الصل إ,نا هي ال444لف الت كان سبيلها أ%ن تلحق آخراv فقدمت لا ذكرناه،

قال: وأ%ما أ%لف أ�لء فقد قلبت ياء كما تقلب أ%لف غلم إ,ذا قلت
غ�ل%ي>م، وهي الياء الثانية والياء ال�ول هي ياء التحقي. الوهري: وأ%ما

أ�ل�و فجمع ل واحد له من لفظه واحده ذ�و، وأ�لت لل3ناث واحدتا ذات¬،
vل%ى فهو أ%يضا�تقول: جاء4ن أ�ل�و ال4ل}ب\اب وأ�لت ال4ح\مال،قال: وأ%ما أ



جع ل واحد له من لفظه، واحده ذا للمذكر وذه للمؤنث، وي'مد وي'قصر،
فإ,ن ق%ص.ر\ت.ه كتبته بالياء، وإ,ن مددته بنيته على الكسر، ويستوي فيه

الذكر والؤنث، وتصغيه أ�ل%ي_ا، بضم المزة وتشديد الياء، يد� ويقص.ر لن
تصغي البهم ل ي'غ.ي_ر' أ%و_له بل ي'ت\ر.ك على ما هو عليه من فتح أ%و

ضم، وتدخل ياء� التصغي ثانيةv إ,ذا كان على حرفي، وثالثة إ,ذا كان على
ثلثة أ%حرف، وتدخل عليه الاء� للتنبيه، تقول: هؤلء3؛ قال أ%بو زيد:

ومن العرب م.ن يقول هؤلء3 ق%و\م'ك ورأ%يت ه.ؤ'لء3، في'ن.و>ن ويكسر
المزة، قال: وهي لغة بن ع'ق%ي\ل، وي.دخل عليه الكاف للخطاب، تقول أ�ولئك

وأ�لك، قال الكسائي: ومن قال أ�لك فواح1د'ه ذاك، وأ�لل1ك مثل
أ�ولئك؛وأ%نشد يعقوب:

،vشابة�أ�لل1ك. ق%و\مي ل ي.ك�ون'وا أ
وه.ل} ي.ع1ظ� الض>لYيل% إ,ل� أ�لل1كا؟

واللم فيه زيادةD، ول يقال: هؤلء3 لك، وزعم سيبويه أ%ن اللم ل
ت'ز.د\ إ,ل� ف ع.ب\د.ل وف ذلك ول يذكر أ�لل1ك إ,ل� أ%ن يكون استغن

عنها بقوله ذلك، إ,ذ أ�لل1ك ف التقدير كأ%نه ج.م\ع ذلك، وربا قالوا
أ�ولئك ف غي العقلء؛ قال جرير:

ذ�م� ال%ناز,3ل%، ب.ع\د. م.ن\ز,لة اللYو.ى،
والع.ي\ش.، ب.ع\د. أ�ولئك. ال4ي�ام,

وقال عز وجل: إ,ن� الس_م\ع والب.ص.ر والف�ؤاد. كل© أ�ولئك. كان عنه
مسؤ'ولv؛ قال: وأ%ما أ�ل، بوزن الع'ل، فهو أ%يضاv جع ل واحد له من

لفظه، واحده الذي. التهذيب: ال�ل بعن الذين؛ ومنه قوله:
فإ,ن� ال�ل بالط�ف> م1ن\ آل, هاش1م�

تآس.و\ا، فس.نeوا للك1رام, الت_آس1يا
وأ%تى به زياد ال4عجم نكرة بغي أ%لف ولم ف قوله:

فأ%ن\ت'م\ أ�ل ج,ئتم\ م.ع. الب.ق}ل, والد_ب
ف%طار.، وهذا ش.خ\ص'ك�م غ%ي\ر' طائر

قال: وهذا البيت ف باب الجاء3 من. الماسة، قال: وقد جاء4 مدوداv؛
قال خ.ل%ف بن حازم:

إ,ل الن_ف%ر, الب,يض, ال�لء3 كأ%ن_ه'م\
�ص.4فائح'، ي.و\م. الر_و\ع,، أ%خ\ل%ص.ها الص_ق}ل



قال: والكسرة الت ف أ�لء3 كسرة بناء ل كسرة إ,عراب؛ قال: وعلى ذلك
قول الخر:

فإ,ن� ال�لء3 ي.ع\ل%م'ون.ك. م1ن\ه'م'
قال: وهذا يدل على أ%ن أ�ل وأ�لء نقلتا من أ%ساء3 ال3شارة إل معن

الذين، قال: ولذا جاء4 فيهما الد والقصر وب'ن,ي. المدود على الكسر،
وأ%ما قولم: ذهبت العرب ال�ل، فهو مقلوب من ال�و.ل ل4نه جع اول مثل

أ�خرى وأ�خ.ر،وأ%نشد ابن بري:
رأ%يت' م.وال� ال�ل ي.خ\ذ�ل�ون.ن

على ح.د.ثان1 الد_ه\ر,، إ,ذ ي.ت.ق%ل�ب'
قال: فقوله ي.خ\ذ�لون.ن مفعول ثان أ%و حال وليس بصلة؛ وقال عبيد بن

ال4ب\ر.ص:
ن.ح\ن' ال�ل، فاج\م.ع\ ج'مو

ع.ك.، ث� وج>ه\ه'م\ إ,ل%ي\نا
قال: وعليه قول أ%ب ت.م_ام:

م1ن\ أ%ج\ل, ذل1ك. كان.ت1 الع.ر.ب' ال�ل
ي.د\ع'ون% هذا س'ود.داv م.ح\د'ودا

رأ%يت بط الشيخ ر.ض1ي> الدين الشاطب قال: وللشريف الر_ض1ي>
ي.م\د.ح' الطائع:

قد كان ج.دeك. ع1ص\مة% الع.ر.ب, ال�ل،
فال}ي.و\م. أ%نت ل%ه'م\ م1ن. ال4ج\ذام

vقال: وقال ابن الشجري قوله ال�ل يتمل وجهي أ%حدها أ%ن يكون اسا
بعن الذين، أ%راد ال�ل س.ل%ف�وا، فحذف الصلة للعلم با كما حذفها عبيد

بن ال4برص ف قوله:
نن ال�ل، فاجع جوعك

أ%راد: نن ال�ل ع.ر.ف}ت.هم، وذكر ابن سيده أ�ل ف اللم والمزة
والياء3، وقال: ذكرته هنا ل4ن سيبويه قال أ�ل بنزلة ه'دى، فم.ث�له با

هو من الياء3،وإ,ن كان سيبويه ربا عامل اللفظ.
@أن: أ%ن_ى: معناه أ%ي\ن..تقول: أ%ن_ى لك هذا أ%ي من أ%ي\ن لك هذا،

وهي من الظروف الت ي'جازى با، تقول: أ%ن_ى ت.أ}ت1ن آت1ك.؛ معناه من
أ%ي� جهة ت.أ}ت1ن آت1ك.، وقد تكون بعن كيف.، تقول: أ%ن_ى لك. أ%ن}



Dت.ف}ت.ح. ال1ص\ن. أ%ي ك%ي\ف. لك. ذلك. التهذيب: قال بعضهم أ%ن_ى أ%داة
ولا معنيان: أ%حدها أ%ن تكون بعن م.ت؛ قال ال تعال: ق�ل}ت'م\

أ%ن_ى هذا؛ أ%ي م.ت هذا وكيف هذا، وتكون أ%ن_ى بعن من أ%ي\ن.، قال ال
تعال: وأ%ن_ى ل%ه'م' الت_ناو'ش' من م.كان{ ب.ع1يد{؛ يقول: من أ%ي\ن.

لم ذلك؛ وقد جعهما الشاعر تأ}كيداv فقال:
أ%ن_ى وم�ن\ أ%ي\ن. آب.ك. الط�ر.ب'

وف التنزيل العزيز: قلتم أ%ن_ى هذا؛ يتمل الوجهي: قلتم من أ%ي\ن.
هذا، ويكون قلتم ك%ي\ف. هذا. وقال تعال: قال يا م.ر\ي.م' أ%ن_ى ل%ك1 هذا

؛ أ%ي\ من أ%ي\ن. لك هذا. وقال الليث: أ%ن_ى معناها كيف وم1ن\ أ%ي\ن. ؛
وقال ف قول علقمة:

وم'ط}ع.م' الغ'ن\م, ي.وم. الغ'ن\م, م'ط}ع.م'ه'
أ%ن�ى ت.و.ج_ه، وال%ح\ر'وم' م.ح\روم'

أ%راد: أ%ينما توجه وك%ي\ف%ما ت.و.ج_ه. وقال ابن ال4نباري: قرأ%
بعضهم أ%ن_ى ص.ب.ب\نا الاء4 ص.ب�اv؛ قال: م.ن قرأ% بذه القراء4ة قال

الوقف على ط%عامه تامÒ، ومعن أ%ن_ى أ%ي\ن. إل أ%ن فيها ك1ناية عن الو'جوه
وتأ}ويلها من أ%ي� وجه ص.ب.ب\نا الاء؛ وأ%نشد:

أ%ن_ى ومن أ%ين. آب.ك. الط�ر.ب'
@أيا: إي_ا من علمات الضمر، تقول: إي_اك وإي_اه' وإي_اك. أ%ن}

ت.ف}ع.ل ذلك وه1ي_اك.، الاء على البدل مثل أ%راق. وه.راق.؛ وأ%نشد
ال4خفش:فهي�اك. وال4م\ر. الذي إن} ت.وس_ع.ت\

م.وار,د'ه، ضاق%ت\ ع.ل%ي\ك. م.صاد1ر'ه\
وف ال�حكم: ضاق%ت\ عليك. ال%صاد1ر'؛ وقال آخر:

يا خال,، ه.ل� ق�ل}ت.، إذ} أ%ع\ط%ي\ت.ن،
ه1ي_اك. ه1ي_اك. وح.ن\واء4 الع'ن'ق\

وتقول: إي_اك. وأ%ن} ت.ف}ع.ل% كذا، ول تقل إ,ي_اك أ%ن} ت.ف}ع.ل بل
واو؛ قال ابن بري: المتنع عند النحويي إ,ياك. ال4س.د.، ول ب'د_ فيه

من الواو ، فأ%م_ا إ,ي_اك أ%ن ت.ف}عل فجائز على أ%ن تعله مفعولv من
�أ%جله أ%ي م.خافة% أ%ن} ت.ف}ع.ل. الوهري: إ,ي_ا اسم مبهم وي.ت_ص1ل

به جيع الضمرات التصلة الت للنصب، تقول إ,ي_اك. وإ,ي_اي. وإي_اه
وإ%ي_انا، وجعلت الكاف والاء والياء والنون بياناv عن القصود لي'ع\ل%م



الخاط%ب من الغائب، ول موضع لا من ال3عراب، فهي كالكاف ف ذلك
وأ%ر.أ%ي\ت.ك.، وكال4لف والنون الت ف أ%نت فتكون إ,ي_ا السم وما بعدها

للخطاب، وقد صار كالشيء الواحد ل4ن ال4ساء البهمة وسائر ال%ك}ن,ي_ات
ل ت'ضاف' ل4نا م.عارف'؛ وقال بعض النحويي: إن� إ,ي_ا م'ضاف إ,ل ما

بعده، واستدل على ذلك بقولم إ,ذا ب.ل%غ% الرجل الس>ت>ي. فإ,ياه'
وإ,ي_ا الش_واب>، فأ%ضافوها إل الش_واب> وخ.ف%ض'وها؛ وقال ابن كيسان:

الكاف والاء والياء والنون هي ال4ساء ، وإ,ي_ا ع1ماد¬ لا، ل4نا ل
ت.ق�وم' بأ%ن\ف�سها كالكاف والاء والياء ف التأ}خي ف ي.ض\ر,ب'ك.

وي.ض\ر,ب'ه وي.ض\ر,ب'ن، فلما ق�د>مت الكاف والاء والياء ع'م1د.ت\ بإي_ا،
فصار كله كالشيء الواحد، ولك أ%ن تقول ض.ر.ب\ت' إ,ي_اي. ل4نه يصح أ%ن

تقول ض.ر.ب\ت'ن، ول يوز أ%ن تقول ض.ر.ب\ت' إ,ي_اك، ل4نك إنا تتاج'
إل إ,ي_اك. إذا ل ي'مك1ن\ك. اللفظ بالكاف، فإ,ذا وص.ل}ت. إل الكاف

تر.ك}ت.ها ؛ قال ابن بري عند قول الوهري ولك أ%ن تقول ض.ر.ب\ت' إ,ياي.
ل4نه يصح أ%ن تقول ض.ر.ب\ت'ن ول يوز أ%ن تقول ض.ر.ب\ت' إ,ي_اك.، قال:

صوابه أ%ن يقول ض.ر.ب\ت' إ,ي_اي.، ل4نه ل يوز أ%ن تقول ض.ر.ب\ت'ن،
ويوز أ%ن تقول ض.ر.ب\ت'ك. إ,ي_اك. ل4ن الكاف اع\ت'م1د. با على الف1عل،

فإذا أ%ع.د\ت.ها اح\ت.ج\ت. إل إ,ي_ا؛ وأ%ما قول� ذي ال3ص\ب.ع,
الع.د\وان:

كأ%ن_ا يوم. ق�ر_ى إ,ن\ـ
ـن.ما ن.ق}ت'ل� إ,ي_انا
ق%ت.ل}نا منه'م ك�ل�

ف%تÝى أ%ب\ي.ض. ح'س_انا
فإ,نه إنا ف%صل%ها من الفعل ل4ن العرب ل ت'وقع ف1ع\ل% الفاعل على

نفسه بإيصال الكناية، ل تقول ق%ت.ل}ت'ن، إنا تقول ق%ت.ل}ت' نفس3ي، كما
تقول ظ%ل%م\ت' ن.ف}س3ي فاغفر ل، ول تقل ظ%ل%م\ت'ن ، فأ%ج\رى إ,ي_انا

م'ج\ر.ى أ%ن\ف�س3نا، وقد تكون للتحذير، تقول: إ,ي_اك وال4سد.، وهو بدل من
فعل كأ%نك ق�ل}ت. باع1د\، قال ابن ح.ر>ى: وروينا عن قطرب أ%ن بعضهم

يقول أ%ي_اك ، بفتح المزة، ث يبدل الاء منها مفتوحة أ%يضاv، فيقول
ه.ي_اك.، واختلف النحويون ف إ,ي_اك.، فذهب الليل إل أ%ن� إ,ي_ا اسم

مضمر مضاف إل الكاف، وحكي عن الازن مثل قول الليل؛ قال أ%بو علي�: وحكى



أ%بو بكر عن أ%ب العباس عن أ%ب السن ال4خفش وأ%بو إسحق عن أ%ب
العباس عن منسوب إل ال4خفش أ%نه اسم مفرد م'ض\مر، يتغي آخره كما يتغي آخر

ال�ض\م.رات لختلف أ%عداد ال�ض\م.ر,ين.، وأ%ن� الكاف ف إ,ي_اك.
كالت ف ذ%ل1ك. ف أ%نه دللةD على الطاب فقط م.ج.ر_د.ةD من ك%و\ن,ها
ع.لمة% الضمي، ول ي'جيز' ال4خفش فيما حكي عنه إ,ي_اك. وإ,ي�ا ز.ي\د{

وإ,ي_اي. وإ,ي_ا الباط1ل، قال سيبويه: حد�ثن من ل أ%ت_ه,م' عن الليل
أ%نه سع أ%عرابي�اv يقول إذا بل%غ الرجل الس>ت>ي. فإ,ي_اه وإ,ي_ا

الش_واب>، وحكى سيبويه أ%يضاv عن الليل أ%نه قال: لو أ%ن قائلv قال
إ,ي_اك ن.ف}س3ك ل أ�عنفه ل4ن هذه الكلمة مرورة، وحكى ابن كيسان قال :
قال بعض النحويي إ,ي_اك. بكمالا اسم، قال: وقال بعضهم الياء والكاف

والاء هي أ%ساء وإ,ي_ا ع1ماد¬ لا ل4نا ل ت.ق�وم بأ%نفسها، قال: وقال
بعضهم إ,ي_ا اي م'ب\ه.م ي'ك}ن.ى به عن النصوب ، وج'ع1ل%ت الكاف

والاء والياء بياناv عن القصود ل1ي'ع\ل%م ال�خاط%ب' من الغائب، ول موضع
لا من ال3عراب كالكاف ف ذلك وأ%ر.أ%ي\ت.ك، وهذا هو مذهب أ%ب السن

ال4خفش ؛ قال أ%بو منصور: قوله اسم م'بهم ي'ك}ن به عن النصوب يدل على أ%نه
ل اشتاق له؛ وقال أ%بو إسحق الز_جاج': الكاف' ف إ,ي_اك. ف موضع جر�

بإضافة إ,ي_ا إليها، إل أ%نه ظاهر ي'ضاف إل سائر ال�ض\م.رات، ولو
قلت إ,ي_ا ز.يد{ حد_ثت لكان قبيحاv ل4نه خ'ص_ بال�ض\م.ر، وحكى ما رواه

الليل من إ,ي_اه' وإ,ي_ا الش_واب>؛ قال ابن جن: وتأ%ملنا هذه
ال4قوال على اختلفها والع\ت1لل% لكل قول منها فلم ن1د فيها ما يصح مع

الفحص والتنقي غ%ي. ق%و\ل, أ%ب السن ال4خفش، أ%ما قول الليل إ,ن�
إي�ا اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد، وذلك أ%نه إ,ذا ثبت أ%نه مضمر ل تز

إ,ضافته على وجه من الوجوه، ل4ن الغ.ر.ض ف ال3ضافة إ,نا هو التعريف
والتخصيص والضمر على ناية الختصاص فل حاجة به إل ال3ضافة ، وأ%م_ا قول

من قال إن� إ,ي_اك بكمالا اسم فليس بقوي�، وذلك أ%ن� إي�اك ف أ%ن
فتحة الكاف تفيد الطاب الذكر، وكسرة الكاف تفيد الطاب الؤنث، بنزلة

أ%نت ف أ%ن� السم هو المزة، والنون والتاء الفتوحة تفيد الطاب
الذكر، والتاء الكسورة تفيد الطاب الؤنث، فكما أ%ن ما قبل التاء ف أ%نت

هو السم والتاء هو الطاب فكذا إي�ا اسم والكاف بعدها حرف خطاب، وأ%م�ا
م.ن قال إن الكاف والاء والياء ف إ,ي_اك. وإ,ي�اه وإ,ي_اي. هي



ال4ساء، وإ,ن� إ,ي_ا إنا ع'م1د.ت با هذه ال4ساء لقلتها، فغي م.ر\ض1ي�
أ%يضاv، وذلك أ%ن� إ,ي_ا ف أ%نا ضمي منفصل بنزلة أ%نا وأ%نت ونن

وهو وهي ف أ%ن هذه مضمرات منفصلة ، فكما أ%ن� أ%نا وأ%نت ونوها تالف
لفظ الرفوع التصل نو التاء ف قمت والنون وال4لف ف قمنا وال4لف ف
قاما والواو ف قام'وا، بل هي أ%لفاظ أ�خر غي أ%لفاظ الضمي التصل، وليس

شيء منها معموداv له غ%ي\ر'ه، وكما أ%ن� التاء ف أ%نت.، وإن كانت بلفظ
التاء ف قمت.، وليست اساv مثلها بل السم قبلها هو أ%ن والتاء بعده

للمخاطب وليست أ%ن} ع1ماداv للتاء، فكذلك إي�ا هي السم وما بعدها يفيد
الطاب تارة والغيبة تارة أ�خرى والتكلم أ�خرى، وهو حرف خطاب كما أ%ن التاء

ف أ%نت حرف غي معمود بالمزة والنون من قبلها، بل ما قبلها هو السم
وهي حرف خطاب، فكذلك ما قبل الكاف ف إ,ي_اك. اسم والكاف حرف خطاب ، فهذا

هو مض القياس، وأ%ما قول أ%ب إسحق: إ,ن� إي�ا اسم مظهر خص بال3ضافة
إل الضمر، ففاسد أ%يضاv، وليس إي�ا بظهر، كما زعم والدليل على أ%ن�

إي�ا ليس باسم مظهر اقتصارهم به على ض.ر\ب� واحد من ال3عراب وهو النصب؛
قال ابن سيده: ول نعلم اساv م'ظ}ه.راv اق}ت'ص1ر. به على الن_ص\ب البتة

إ,ل� ما اق}ت'ص1ر. به من ال4ساء على الظ�ر\ف1ي_ة، وذلك نو ذات.
م.ر_ة{ وب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� وذا ص.باح� وما ج.رى م.ج\راه'ن_، وشيئاv من

الصادر نو س'ب\حان% ال3 وم.عاذ% ال3 ول%ب_ي\ك.، وليس إي�ا ظرفاv ول
مصدراv في'لحق بذه ال4ساء، فقد صح إذاv بذا ال3يراد س'ق�وط� هذه

ال4قوال,، ول ي.ب\ق. هنا قول يب اعتقاده ويلزم الدخول تته إل قول أ%ب
السن من أ%ن� إ,ي_ا اسم مضمر، وأ%ن الكاف بعده ليست باسم، وإنا هي

vول%ي\س.ك. ع.م\را vللخطاب بنزلة كاف ذلك وأ%ر.أ%ي\ت.ك وأ%ب\ص1ر\ك. زيدا
والن_جاك. قال ابن جن:وسئل أ%بو إسحق عن معن قوله عز وجل: إ,ي_اك.

ن.ع\ب'د، ما تأ}ويله؟ فقال: تأ}ويله ح.قيق%ت.ك. ن.ع\ب'د، قال: واشتقاقه من
الية1 الت هي الع.لمة�؛ قال ابن جن: وهذا القول من أ%ب إ,سحق غي
م.ر\ض1ي�، وذلك أ%ن� جيع ال4ساء الضمرة مبن غي مشتق نو أ%نا وه1ي.
وه'و.، وقد قامت الدللة على كونه اساv مضمراv فيجب أ%ن ل يكون

مشتق9اv. وقال الليث: إ,ي_ا ت'جعل مكان اسم منصوب كقولك ض.ر.ب\ت'ك.، فالكاف اسم
الضروب ، فإ,ذا أ%ردت تقدي اسه فقلت إ,ي_اك ض.ر.ب\ت، فتكون إي�ا

ع1ماداv للكاف ل4نا ل ت'ف}ر.د من الف1ع\ل، ول تكون إي�ا ف موضع الر_فع



ول الر� مع كاف ول ياء ول هاء، ولكن يقول ال�ح.ذYر إ,ي�اك.
وز.ي\داv، ومنهم من ي.جعل التحذير وغي التحذير مكسوراv، ومنهم من ينصب ف

التحذير ويكسر ما سوى ذلك للتفرقة. قال أ%بو إ,سحق: م.و\ض1ع إ,ي_اك. ف قوله
إ,ي_اك. ن.ع\ب'د ن.ص\ب¬ بوقوع الفعل عليه، وموض1ع' الكاف ف إي_اك.

خفض بإضافة إ,ي�ا إليها؛ قال وإ,ي_ا اسم للمضمر النصوب، إ,ل أ%نه ظاهر
يضاف إل سائر الضمرات نو قولك إ,ي_اك ض.ر.ب\ت وإ,ي_اه ض.ر.ب\ت

وإ,ي_اي. حد_ثت، والذي رواه الليل عن العرب إذا بلغ الرجل الستي فإ,ي_اه
وإ,ي_ا الش_واب>، قال: ومن قال إن� إي�اك بكماله السم، قيل له: ل نر

اساv للمضمر ول للم'ظ}هر، إ,نا يتغي آخره ويبقى ما قبل آخره على لفظ
واحد، قال: والدليل على إضافته قول العرب فإي�اه وإي�ا الشواب> يا هذا،

وإجراؤهم الاء ف إ,ي�اه م'جراها ف ع.صاه، قال الفراء: والعرب تقول
ه1ي_اك وز.ي\داv إذا ن.ه.و\ك.، قال: ول يقولون ه1ي_اك. ض.ر.ب\ت. وقال

البد: إ,ي_اه ل تستعمل ف الضمر التصل إ,نا تستعمل ف النفصل،
كقولك ض.ر.ب\ت'ك ل يوز أ%ن يقال ض.ر.ب\ت إ,ياك، وكذلك ض.ر.ب\تهم 

(* قوله
«وكذلك ضربتهم إل قوله قال وأما إل» كذا بالصل.) ل يوز أ%ن تقول

ض.ر.ب\ت إياك وز.ي\داv أ%ي وض.ر.ب\ت'ك، قال: وأ%ما التحذير إذا قال الرجل
للرجل إ,ي_اك. ور'ك�وب. الفاح1شة1 فف1يه إض\مار' الفعل كأ%نه يقول إ,ي_اك.

vوب. الفاح1شة1. وقال ابن ك%ي\سان%: إذا قلت إياك وزيدا�أ�ح.ذYر' ر'ك
فأ%نت م'ح.ذYر¬ م.ن ت'خاط1به' م1ن ز.يد، والفعل الناصب لما ل يظهر،

،vر' إ,ي_اك. وز.ي\داYح.ذ�والعن أ�ح.ذYر'ك. ز.ي\داv كأ%نه قال أ
فإي_اك. م'ح.ذ�ر كأ%نه قال باع1د\ ن.ف}س.ك عن زيد وباع1د\ ز.ي\داv عنك، فقد

صار الفعل عاملv ف ال�ح.ذ�ر, وال�ح.ذ�ر, منه، قال: وهذه السأ%لة
تبي لك هذا العن، تقول: نفس.ك وز.يداv، ورأ}س.ك. والس_ي\ف. أ%ي ات_ق,

ر.أ}س.ك أ%ن ي'ص1يبه الس_ي\ف' وات_ق, الس_ي\ف. أ%ن ي'ص1يب. ر.أ}س.ك،
فرأ}س'ه م'ت_ق� لئل ي'ص1يب.ه السيف'، والس_ي\ف م'ت_قvى، ولذلك جعهما

الف1ع\ل؛ وقال:
فإ,ي_اك. إ,ي_اك. ال1راء4، فإ,ن_ه

إل الش_ر> د.ع_اء#، وللش_ر> جال1ب'
يريد: إ,ي_اك. وال1راء، فحذف الواو ل4نه بتأ}ويل إ,ي_اك. وأ%ن}



ت'مار,ي.، فاستحسن حذفها مع ال1راء. وف حديث ع.طاء: كان م'عاوية�، رضي ال
عنه، إذا ر.ف%ع رأ}س.ه من الس_ج\دة1 ال4خ1ية1 كان.ت\ إ,ي_اها؛ اسم

كان ضمي السجدة، وإ,ي_اها الب أ%ي كانت ه1ي. ه1ي. أ%ي كان ي.ر\ف%ع
منها وي.ن\ه.ض' قائماv إل الركعة ال�خرى من غي أ%ن ي.ق}ع'د ق%ع\دة%

الس\ت1راحة. وف حديث عمر بن عبد العزيز: إياي. وكذا أ%ي ن.ح> عن>ي كذا
ون.ح>ن عنه . قال: إ,ي�ا اسم مبن، وهو ضمي النصوب، والضمائر الت ت'ضاف

إليها من الاء والكاف والياء ل م.واض1ع. لا من العراب ف القول
القوي�؛ قال: وقد تكون إي_ا بعن التحذير. وأ%يايا: ز.ج\ر¬؛ وقال ذو

الرمة:إذا قال حاد1ي,ه,م\: أ%يايا، ات_ق%ي\ت'ه
ب,م1ث}ل الذ©ر.ا م'ط}ل%ن\ف1ئات1 الع.رائ1ك1

قال ابن بري: والشهور ف البيت :
إذا قال حادي,نا: أ%يا ، ع.ج.س.ت\ ب,نا
خ1ف%اف' ال�طى م'ط}ل%ن\ف1ئات' الع.رائك1

:�وإياة� الشمس, ، بكسر المزة: ض.و\ء�ها، وقد تفتح؛ وقال ط%ر.فة
س.ق%ت\ه إ,ياة� الشم\س, إ,ل ل1ثات1ه

أ�س1ف_، ول ت.ك}د1م\ ع.ل%ي\ه1 بإ,ث}م1د1
فإن أ%سقطت الاء م.د.د\ت وفتحت؛ وأ%نشد ابن بري ل%ع\ن, بن أ%و\س�:

ر.ف�ع\ن. ر.ق}ماv عل%ى أ%ي\ل1ي_ة{ ج'د'د{،
لق%ى أ%ي.اها أ%ياء4 الش_م\س, ف%أ}ت.ل%قا

ويقال: ال4ياة� ل1لش_م\س كالالة1 للقمر، وهي الدارة حولا.



حرف الباء



@ الباء�: من ال�روف الـم.ج\ه'ورة ومن الروف الش_ف%و,ي_ة1،
 وس'م>يت ش.ف%و,ي_ةv ل4ن م.خ\ر.ج.ها من بي, الش_ف%ت.ي\ن,، ل ت.ع\م.ل� الش_فتان1 ف شيء� من الروف إ,ل9 فيها وف الفاء واليم. قال

الليل بن
أ%حد: الروف الذ©ل}ق' والش_ف%و,ي_ة� ستة: الراء� واللم والنون والفاء�

 والباء� واليم، يمعها قولك: ر'ب_ م.ن\ ل%ف_، وس'م>يت الروف الذ©ل}ق' ذ�ل}قاv ل4ن الذ�لقة ف الـم.ن\ط1ق إ,نا هي بط%رف أ%س.لة
 اللYسان، وذ%ل%ق' اللسان كذ%ل%ق, الس>نان. ولـم_ا ذ%ل1ق%ت1 ال�روف' الستة� وب'ذ1ل% بن_ اللYسان� وس.ه'لت ف الـم.ن\ط1ق, ك%ث�ر.ت ف

 أ%ب\ن,ية الكلم، فليس شيء# من بناء3 ال�ماسي� التام> ي.ع\ر.ى منها أ%و م1ن ب.ع\ض1ها، فإ,ذا ورد عليك خ'ماسيÒ م'ع\رÝى من ال�روف
 الذ©ل}ق, والش_ف%و,ي_ة، فاعلم أ%نه م'ول�د، وليس من صحيح كلم العرب. وأ%ما بناء� الرeباعي الـمن\ب.س3ط فإ,ن ال�مهور ال4كثر. منه

 ل ي.ع\رى من ب.عض ال�روف الذ©ل}ق, إ,ل ك%ل1مات¬ ن.حو¬ من ع.ش\ر، وم.ه\ما جاء4 من اس\م� ر'باعي� م'ن\ب.س3ط{ م'ع\رÝى من الروف
 الذلق والشفوية، فإ,نه ل ي'ع\ر.ى من أ%ح.د ط%ر.ف%ي الط�لقة1، أ%و كليهما، ومن السي والدال أ%و احداها، ول يضره ما خال%طه

من سائر ال�روف الصeت\م.

ـgد1يك. ب,أ%ب، في'شتقe من ذلك فعل فيقال: ب.أ}ب.أ% ب,ه1. قال ـgت.،ومعناه' أ%ف  @بأبأ: الليث: الب.أ}ب.أ%ة� قول� ال3نسان لصاحبه1 ب,أ%ب أ%ن
ومن

العرب, من يقول: واب,أ%ب.ا أ%نت.، جعلوها كلمةv مبن,ي_ةv على هذا التأ}سيس. قال أ%بو منصور: وهذا كقوله ي.ا و.ي\ل%ت.ا، مع\ناه'
  يا و.ي\ل%ت، فقلب. الياء4 أ%لفاv، وكذلك. يا أ%ب.تا معناه' يا أ%ب.ت1ي، وعلى هذا توجه قراءة من قرأ%: يا أ%ب.ت. إ,ن، أ%راد يا أ%بتا، وهو

�يريد يا أ%ب.ت، ث حذف. ال4لف.، ومن قال% ي.ا ب,ي.ب.ا حو_ل% المزة ياءé وال4صل: ي.ا ب,أ%ب.ا معناه ي.ا ب,أ%ب,ي. والفعل من هذا ب.أ}بأ% ي'ب.أ}ب,ئ
ب.أ}ب.أ%ةv.وب.أ}ب.أ}ت' الصب_ وب.أ}بأ}ت' به: قلت' له بأ%ب أ%نت. وأ�مي؛ قال

الراجز:
وصاح1ب� ذ1ي غ%م\رة{ داج.ي\ت'ه،

ب.أ}ب.أ}ت'ه'، وإ,ن} أ%ب.ى ف%د_ي\ت'ه،
ح.ت_ى أ%تى الي_، وما آذ%ي\ت'ه

وبأ}ب.أ}ته أ%يضاv، وبأ}بأ}ت' به قلت' له: ب.اب.ا. وقالوا: ب.أ}ب.أ%
الصب_ أ%بوه' إ,ذا قال له: ب.اب.ا. وب.أ}ب.أ%ه' الصبe، إ,ذا قال له: ب.اب.ا. وقال الف%ر_اء�: ب.أ}بأ}ت' بالصب> ب,ئ}باءé إ,ذا قلت' له: ب,أ%ب.

قال ابن' ج,ن>ي: سأ%لت أ%با علي� فقلت' له: ب.أ}ب.أ}ت' الص_ب_
ب.أ}بأ%ةv إ,ذا قلت' له بابا، فما مثال� الب.أ}ب.أ%ة1 عندك. الن؟ أ%تزنا على

لفظها ف ال4صل، فتقول مثالا الب.ق}ب.ق%ة� بنزلة الص_ل}ص.لة1
 والق%ل}ق%لة1؟ فقال: بل أ%ز,ن'ها على ما صار.ت إليه، وأ%ترك ما كانت قبل� عليه، فأ%قول�: الف%ع\ل%لة. قال: وهو كما ذكر، وبه

انعقاد' هذا الباب.



  وقال أ%يضاv: إ,ذا قلت بأ%ب أ%نت.، فالباء ف أ%و_ل, السم, حرف' جر بنزلة اللم, ف قولك.: لل9ه انت.، فإ,ذا اشت.ق%ق}ت. منه' ف1ع\ل
 اشتقاقاv ص.و\ت1يا¾ اس\ت.ح.ال% ذلك التقدير فقلت: ب.أ}ب.أ}ت' به ب,ئباءé، وقد أ%كثرت من الب.أ}بأ%ة، فالباء الن ف لفظ1 الصل، وإ,ن كان

قد ع'لم أ%نا فيما
اش\ت'ق�ت منه' زائدةD للج.ر>؛ وعلى هذا منها الب,أ%ب'، فصار. ف1ع\لv من باب س.ل1س. وق%ل1ق.؛ قال:

ـgت.، ويا ف%و\ق. الب,أ%ب\ يا ب,أ%ب,ي أ%ن
فالب,أ%ب' الن% بنزلة1 الض>ل%ع, والع1ن.ب,. و.ب.أ}ب.ؤ'وه: أ%ظ}ه.روا 

ل%طاف%ةv؛ قال:
إ,ذا ما القبائ1ل� ب.أ}ب.أ}ن.نا، *  ف%ماذا ن'ر.ج>ي ب,بئ}بائ1ها؟.

وكذلك ت.بأ}بؤ'وا عليه1.
والب.أ}باء�، مدود¬: ت.ر\ق1يص' الرأ%ة ولد.ها. والب.أ}باء�: ز.ج\ر'

الس>ن_و\ر، وهو الغ1سe؛ وأ%نش.د. ابن' ال4عراب لرجل�
 >26<ص:

ف ال%ي\ل:
وه'ن_ أ%هل� ما ي.تماز.ي\ن؛ *  وه'ن_ أ%هل� ما ي'ب.أ}ب.ي\ن

أ%ي يقال لا: ب,أ%ب ف%ر.س1ي ن.ج_ان,ي من كذا؛ وما فيهما ص1لة معناه
أ%نن_، يعن الي\ل%، أ%ه\لD للم'ناغاة1 بذا الكلم, كما ي'ر.ق�ص'
الصبe؛ وقوله ي.تماز.ي\ن. أ%ي ي.ت.فاض.ل}ن.. وب.أ}ب.أ% الف%ح\ل�، وهو
ت.ر\ج,يع' الباء3 ف ه.د1يره1. وب.أ}بأ% الر_ج'ل�: أ%س\ر.ع.. وبأ}بأ}نا أ%ي

أ%س\ر.ع\نا. وت.ب.أ}بأ}ت' ت.ب.أ}ب'ؤاv إ,ذا ع.د.و\ت'.
والب'ؤ\ب'ؤ': السي>د الظ�ريف' الفيف'. قال الوهري: والبؤ\ب'ؤ':

 ال4صل�، وقيل ال4صل� الكري' أ%و ال%سيس'. وقال شر: ب'ؤ\ب'ؤ' الرجل,: أ%صل�ه'. وقال أ%بو ع.مرو: الب'ؤ\ب'ؤ': العال1م' ال�ع.لYم'. وف
 الكم: العال� مثل� السeر\ س'ور,، يقال: فلن ف ب'ؤ\ب'ؤ الك%ر.م,. ويقال: الب'ؤ\ب'ؤ' إ,نسان� الع.ي\ن. وف التهذيب: الب'ؤ\ب'ؤ': ع.ي\ر' الع.ي\ن.

وقال ابن خال%و.ي\ه1: البؤ\بؤ' بل م.د� على مثال الف�ل}ف�ل. قال%: البؤ\بؤ':
ب'ؤ\بؤ' الع.ي\ن,، وأ%نشد. شاهداv على الب'ؤ\بؤ, بعن الس_ي>د قول%

الر_اجز ف صفة1 امرأ%ة{:
ق%د\ فاق%ت1 البؤ\ب'ؤ. ال}ـب'ؤ.ي\ب,ي.ه\،  وال1لد' م1ن\ها غ1ر\ق1ئ� الق�و.ي\ق1ي.ه\

ـgشد  الغ1ر\ق1ئ�: ق1ش\ر' الب.ي\ضة. والق�ويق1ية�: كناية عن الب.ي\ضة. قال ابن' خ.ال%و.ي\ه1: البؤ\ب'ؤ'، بغي مد¼: الس_ي>د، والب'ؤ.ي\ب,ي.ة�: السي>دة، وأ%ن
لرير:

ف بؤ\ب'ؤ الـم.ج\د1 وب'ح\بوح, الك%ر.م\
ـ�ا الق%ال فإ,نه' أ%ن\شده: وأ%م



ـ4ج\د1 وب'ؤ\ب'وء3 الك%ر.م\ ف ض1ئ}ضئ1 ال
)1وقال: وكذا رأ%يت'ه' ف شعر, جرير؛ قال وعلى هذه الرواية(

  قوله «وعلى هذه الرواية إل» كذا بالنسخ والراد ظاهر.) مع ما ذكره الوهري من كونه1 مثال س'رس'ور. قال1 (
وكأ%نما لغتان، التهذيب، وأ%نشد. ابن' السكيت:

ولك1ن\ ي'ب.أ}ب,ئ�ه' ب'ؤ\بؤ¬، *  وب,ئباؤ'ه' ح.ج.أ أ%ح\ج.ؤ'ه
 قال ابن الس3كYيت: ي'ب.أ}ب,ئه: ي'ف%د>يه، ب'ؤ\ب'ؤ¬: سيد¬ كري¬، ب,ئب\اؤ'ه': ت.ف}د1ي.ت'ه، وح.ج.أ: أ%ي ف%ر.ح¬، أ%ح\ج.ؤ'ه': أ%ف}ر.ح' به1. ويقال� فلنD ف

ب'ؤ\بؤ, ص1دق� أ%ي أ%ص\ل, ص1د\ق�، وقال:
)2أ%نا ف ب'ؤ\بؤ, ص1د\ق�، *  ن.ع.م\، وف أ%ك}ر.م, أ%ص\ل,(

  قوله «انا ف بؤبؤ إل» كذا بالنسخ وانظر هل البيت من التث وتر�فت ف بؤبؤ عن ببؤبؤ أو اختلس الشاعر كلمة2(
ف.)

@بتأ: ب.ت.أ% بالكان ي.ب\ت.أ� ب'ت'وءاv: أ%قام.. وقيل هذه لغة، والفصيح
ب.ت.ا ب'ت'و�اv. وسنذكر' ذلك ف العتلY ان شاء4 الل9ه' تعال.

:�@بثأ: ب.ث%اء�: م.وض1ع' م.ع\ر'وف¬. أ%نشد. الـم'ف%ض_ل
ب,ن.ف}س3ي. ماء� ع.ب\ش.م\س, بن, س.ع\د{، *  غ%داة% ب.ث%اء4، إ,ذ} ع.ر.ف�وا الي.ق1ينا

وقد ذكره' الوهريe ف بثا من العتلY. قال ابن' ب.ر>ي فهذا موضعه.
ـgش.أ% @بدأ%: ف أ%ساء3 الل9ه1 عز_ وجل الـم'ب\دئ: هو الذي أ%ن

ال4شياء4 واخ\ت.ر.ع.ها اب\ت1داءé من غي, سابق, مثال. والب.د\ء: ف1ع\ل� الشيء3 أ%و_ل�. ب.دأ% به1 وب.د.أ%ه' ي.ب\د.ؤ'ه' ب.د\ءاv وأ%ب\د.أ%ه' واب\ت.د.أ%ه'.
 �ويقال�: لك. الب.د\ء� والب.د\أ%ة� والب'د\أ%ة� والب.د1يئة

>27<ص:
 والب.داءة والب'داءة بالد> والب.د.اهة� على البدل, أ%ي لك. أ%ن} ت.ب\د.أ% قبل

غيك ف الر_م\ي وغيه1. وحكى اللحيان: كان ذلك. ف ب.د\أ%ت1نا
)1وب,د\أ%ت1نا، بالقصر, والد>؛(

  قوله «وحكى اللحيان كان ذلك ف بدأتنا إل» عبارة القاموس وشرحه« و» حكي الليحان قولم ف الكاية1( 
 «كان ذلك » المر «ف بدأتنا مثلثة الباء » فتحاv وضماv وكسراv مع القصر والد� «وف بدأتنا مركة» قال الزهري ول

أ%دري كيف ذلك«وف مبدانا» بالضم «ومبدئنا» بالفتح «مبدأتنا» بالفتح.) 
  قال: ول أ%دري كيف ذلك.. وف م.ب\د.أ%ت1نا عنه' أ%يضاv. وقد أ%ب\د.أ}نا وب.دأ}نا كل ذلك عنه. والب.د1يئة� والب.داءة والب.داهة�: أ%و�ل� ما
ـgصاري�ةD. وب.د1يت' بالشيء3 وب.دأ}ت': اب\ت.د.أ}ت'. وأ%ب\د.أ}ت' بال4م\ر  ي.ف}ج.ؤ'ك.، الاء فيه1 بدل من المز. وب.د1يت' بالشيء3 ق%د_مت'ه'، أ%ن

ب.د\ءا: اب\ت.دأ}ت'
 به. وب.دأ}ت' الشيء4: ف%ع.ل}ت'ه' اب\ت1داءé. وف الديث1: ال%ي\ل� م'ب.د_أ%ةD يوم. الو,ر\د1 أ%ي ي'ب\د.أ� با ف الس_ق}ي, قبل% ال3ب,ل, والغ.ن.م,، وقد تذف

 المزة فتصي' أ%لفاv ساكنة.والب.د\ء� والب.د1يء�: ال4و_ل�؛ ومنه' قولم: اف}ع.ل}ه' باد1ي. ب.د\ء�، على ف%ع\ل�، وباد1ي ب.د1يء� على ف%ع1يل�، أ%ي



 أ%و_ل% شيء�، والياء� من باد1ي ساك1نةD ف موضع, النصب,؛ هكذا يتكلمون% به. قال وربا تركوا هزه لكثرة1 الستعمال, على ما
نذكره' ف باب العتل.

 وباد1ئ' الرأ}ي,: أ%و_ل�ه' واب\ت1داؤ'ه'. وعند أ%هل, التحقيق, من ال4وائ1ل, ما أ�د\ر,ك. قبل% إ,ن\عام, الن_ظر,؛ ي'قال ف%ع.ل%ه ف بادئ� الرأي,. وقال
 اللحيان: أ%نت. بادئ. الر.أ}ي وم'ب\ت.د.أ%ه' ت'ر,يد' ظ�ل}منا، أ%ي أ%نت. ف أ%و_ل, الر_أ}ي, ت'ريد' ظ�ل}منا. وروي أ%يضاv: أ%نت. بادي. الرأ}ي ت'ر,يد

ظ�لمنا بغي هز، ومعناه' أ%نت. فيما ب.دا من الرأ}ي وظ%ه.ر. أ%ي أ%نت. ف ظاهر الرأ}ي، فان كان هكذا فليس من هذا الباب.
 وف التنزيل العزيز: «وما ن.راك ات_بعك. إ,ل� الذين. ه'م\ أ%راذ1ل�نا

باد1ي. الر_أ}ي,» وبادئ. الر_أ}ي,؛ قرأ% أ%بو عمرو وحده: بادئ. الرأ}ي,
بالمز، وسائر' القر�اء3 قرؤ'وا باد1ي. بغي هز. وقال الف%ر�اء�: ل

 تمزوا بادي. الرأ}ي, ل4ن� العن فيما يظهر' لنا ويبدو؛ قال: ولو أ%راد. اب\ت1داء4 الرأ}ي, فه.مز. كان صواباv. وسنذكره أ%يضاv ف بدا.
 ومعن قراءة أ%ب عمرو بادي. الرأ}ي, أ%ي أ%و_ل% الرأ}ي, أ%ي ات_ب.ع'وك. اب\ت1داء4 الر.أ}ي حي اب\ت.دؤوا ينظرون%، وإ,ذا ف%ك�ر'وا ل ي.ت_ب,ع'وك..

وقال%
ابن' ال4نباري: بادئ.، بالمز,، من ب.د.أ% إ,ذا اب\ت.د.أ%؛ قال:

وان\ت1صاب' م.ن\ ه.مز. ول ي.ه\م1ز\ بالت>باع على م.ذه.ب الـم.صدر, أ%ي
ات_ب.عوك. ات>باعاv ظاهراv، أ%و ات>باعاv م'ب\ت.دأv؛ قال: ويوز ا%ن يكون
العن ما ن.راك ات_ب.ع.ك. إ,ل� الذين هم أ%راذ1ل�نا ف ظاهر, ما ن.رى

منهم، وط%و,ي_ات'هم على خ1لف1ك وع.لى م'واف%ق%تن.ا؛ وهو من\ ب.دا
ي.ب\د'و إ,ذا ظ%ه.ر.

وف حديث1 الغ'لم, الذي قتله ال%ض1ر': فان\ط%لق. إ,ل أ%ح.د1هم بادئ.
الر_أ}ي, ف%ق%ت.له. قال ابن' ال4ثي: أ%ي ف أ%و_ل, رأ}ي� رآه'

وابتدائ1ه، ويوز أ%ن يكون غي مهموز من الب'د'و>: الظ©هور أ%ي ف ظاهر, الر_أ}ي, والن_ظ%ر,. 
 قالوا اف}ع.ل}ه' ب.دءاv وأ%و_ل% ب.د\ء�، عن ثعلب�، وباد1ي. ب.د\ء� وبادي. ب.د1ي¼ ل يهمز' . قال وهذا نادر¬ ل4نه' ليس على التخفيف

القياسي>، ولو كان كذلك لا ذكر ههنا.
  وقال اللحيان: أ%ما باد1ئ. ب.د\ء� فإ,ن>ي أ%ح\م.د' الل9ه.، وباد1ي ب.دأ%ة% وبادئ. بداء� وبدا ب.د\ء� وب.د\أ%ة% ب.د\أ%ة% وبادي. ب.دو� وباد1ي ب.داء� أ%ي

ـ�ا ب.د\ء أ%م
:�الرأ}ي, فان أ%ح\م.د' الل9ه.. ورأ%يت' ف بعض, أ�صول الصحاح, يقال

 اف}ع.ل}ه ب.د\أ%ة% ذي ب.د\ء� وب.دأ%ة% ذ1ي ب.د\أ%ة% وب.د\أ%ة% ذي ب.د1يء� وب.د\أ%ة% ب.ديء� وب.ديء4 ب.د\ء�، على ف%ع\ل، وباد1ئ. ب.د1يء�، على ف%ع1يل�،
وباد1ئ. 

ب.د1ئ�، على ف%ع1ل�، وب.ديء4 ذي ب.ديء� أ%ي 
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 أ%و_ل% أ%و_ل%.وبدأ% ف ال4مر, وعاد. وأ%ب\دأ% وأ%عاد.. وقوله تعال: وما ي'ب\دئ' الباط1ل� وما ي'ع1يد'. قال الزجاج: ما ف موضع نصب أ%ي
أ%ي_ شيء� ي'ب\د1ئ' الباطل� وأ%ي_ شيء� ي'ع1يد'، وتكون� ما ن.ف}ياv والباطل� هنا

إ,ب\لي,س'، أ%ي وما ي.خ\ل�ق' إ,بل1يس' ول ي.ب\ع.ث�، والل9ه' جل� وعز_ هو
الالق' والباعث�. وف%ع.ل%ه ع.و\د.ه على ب.د\ئ1ه وف ع.و\د1ه وب.د\ئ1ه وف
ع.و\د.ت1ه وب.دأ%ته. وتقول: اف}ع.ل} ذلك. ع.و\داv وب.د\ءاv. ويقال: رج.ع.

ع.و\د.ه على ب.د\ئ1ه: إ,ذا رجع ف الطريق الذي ج.اء4 منه. وف الديث: أ%ن� النب_ صلى الل9ه' علي\ه1 وس.ل�م ن.ف�ل% ف الب.د\أ%ة1 الرeب'ع.
وف الر_ج\ع.ة1 الث�لث%، أ%راد. بالب.د\أ%ة1 ابت1داء4 س.ف%ر, الغ.ز\و,

وبالر_ج\عة1 الق�ف�ول% منه'؛ والع\ن كان% إ,ذا ن.ه.ض.ت\ س.ر,ي_ةD م1ن\
ج'ملة1 العسكر الـم'ق}ب,ل على الع.د'و� فأ%و\ق%ع.ت\ بطائ1فة{ م1ن.

الع.د'و�، فما غ%ن,م'وا كان% لم\ الرeب'ع وي.ش\ر.ك�ه'م\ سائ1ر' الع.سكر ف
ثلثة1 أ%رباع, ما غ%ن,موا، وإ,ذا ف%ع.ل%ت\ ذلك ع1ن\د. ع.و\د1 العسكر, كان%

eلم\ من جيع ما غ%ن,م'وا الث©لث، ل4ن� الك%ر_ة% الثان,ي.ة% أ%ش.ق
 عليهم، وال%ط%ر فيها أ%ع\ظ%م'، وذلك لق�و�ة الظهر عند د'خولم وض.ع\ف1ه عند خ'روجهم، وهم\ ف ال4و�ل, أ%ن\ش.ط� وأ%ش\هى للس_ي\ر

وال3م\عان1 ف ب,لد1 الع.د'و�، وهم\ ع1ن\د. الق�ف�ول, أ%ض\ع.ف' وأ%ف}تر' وأ%ش\ه.ى
للرeجوع, إ,ل أ%و\طانم\، فزاد.هم\ ل1ذلك. وف حديث ع.ل1ي¼: والل9ه1 لقد

س.م1ع\ت'ه يقول: ل%ـي.ض\ر,ب'ن_ك�م على الد>ين ع.و\داv كما ض.ر.ب\ت'موهم عليه ب.د\ءاv أ%ي أ%و�لv، يعن الع.ج.م. وال%وال. 
وف ح.ديث1 ال�د.ي\ب,ية1: يكون� لم ب.دء� الف�ج'ور, وثناه' أ%ي أ%و�ل�ه وآخ1ر'ه.

 وي'قال� فلن ما ي'بد1ئ' وما ي'ع1يد' أ%ي ما ي.ت.ك%ل�م' ببادئ%ة{ ول عائ1د.ة{. وف الديث1: م.ن.ع.ت1 الع1راق' د1ر\ه.مها وق%ف1يز.ها، وم.ن.ع.ت
 الشام' م'د\ي.ها ود1ينار.ها، ومنعت م1ص\ر' إ,ر\د.ب_ها، وع'د\ت م1ن حيث� ب.د.أ}ت'م. قال% ابن' ال4ثي,: هذا الديث� من م'ع\ج,زات سيد1نا

 رسول} الل9ه1 صلى الل9ه' تعال عليه1 وسلم، ل4نه' أ%خب با ل يكن، وهو ف ع1لم الل9ه1 كائن، ف%خر.ج لفظ�ه على لفظ الاض1ي ود.ل
به1 على رضاه من ع'م.ر بن, الطاب رضي. الل9ه' عنه با و.ظ�ف%ه على الك%ف%رة1 من ال1ز\ية1 ف المصار.

وف تفسي النع, قولن: أ%حد'ها أ%نه عل1م ا%نم س.ي'س\ل1م'ون وي.س\ق�ط� عنهم ما و'ظYف. عليهم، فصار'وا له ب,إسلمهم مانعي؛
ويدل عليه قوله: وع'د\ت'م م1ن حيث� ب.د.أ}ت، ل4ن� ب.د\أ%هم، ف ع1ل}م الل9ه1، أ%نم س.ي'سل1م'ون، ف%ع.اد'وا م1ن ح.ي\ث� ب.د.ؤ'وا. 

 والثان أ%نم ي.خر'جون% عن الط9اعة1 وي.ع\صون ال3مام، في.م\ن.عون ما عليهم من الو.ظائف1. وال�د\ي' م1كيال� أ%هل, الشام,، والق%ف1يز
ل4ه\ل

 الع1راق,، وال3ر\د.بe ل4ه\ل م1ص\ر..
والبتداء� ف الع.ر'وض: اسم ل1ك�لY ج'ز\ء� ي.ع\ت.ل© ف أ%و�ل, البيت1
ب,علة{ ل يكون ف شيء� من ح.ش\و, البيت1 كال%ر\م ف الط�و,يل,

والواف1ر, وال%ز.ج, وال�تقار.ب، فإ,ن� هذه كلها ي'س.م_ى كل© واح1د{ من
أ%ج\زائ1ها، إ,ذا اع\ت.ل�، ابتداءé، وذلك لن� فعولن ت'حذف منه' الفاء� ف



 البتداء3، ول تذف الفاء من فعولن ف ح.ش\و, البيت البتة%؛ وكذلك أ%و�ل م'فاعلت وأ%و�ل م.فاعيلن ي'حذفان ف أ%ول, البيت،
 ول ي'سمى م'س\ت.ف}ع1ل�ن ف البسيط1 وما أ%شبهه' مـما عل�ت'ه، كعلة أ%جزاء3 ح.شوه1، ابتداءé، وزعم ال4خ\ف%ش' أ%ن الليل ج.ع.ل

 فاعلتن ف أ%و�ل, الديد1 ابتداءé؛ قال: و.ل يدر, ال4خ\ف%ش' ل1م. ج.ع.ل% فاع1لت'ن اب\تداءé، وهي تكون ف%ع1لتن وفاع1لتن كما تكون
 أ%جزاء� ال%ش\و. وذهب. على ال4خ\ف%ش, أ%ن� ال%ليل جعل% فاع1لت'ن هنا ليست كال%شو ل4ن أ%ل1ف%ها تسق�ط� أ%بداv ب,ل م'عاقبة، وك�ل
 ما جاز ف ج'ز\ئه1 ال4و�ل, ما ل يوز ف ح.ش\و,ه1، فاسه البتداء�؛ وإ,نا س'م>ي ما وقع ف الزء3 ابتداءé لبتدائ1ك. ب,ال3ع\لل. وب.د.أ

الل9ه' ال%ل}ق. ب.د\ءاv وأ%ب\د.أ%هم\ بعن خ.ل%ق%هم. وف
>29<ص:

 التنزيل العزيز: الل9ه' ي.ب\د.أ� ال%ل}ق.. وفيه كيف. ي'ب\د1ئ' الل9ه' ال%ل}ق.. وقال: وهو الذي ي.ب\د.أ� ال%ل}ق. ث ي'عيد'ه. وقال%: إ,ن_ه هو ي'ب\د1ئ
وي'ع1يد؛ فال4و�ل م1ن. الباد1ئ, والثان من. ال�ب\د1ئ, و,كله'ما ص1فةD لل9ه1 ج.ل1يل%ة.

والب.د1يء�: ال%خ\لوق'. وب,ئر¬ ب.د1يء# ك%بديع، والم\ع' ب'د'ؤ¬.
والب.د\ء� والب.د1يء�: البئر الت ح'ف1رت ف ال3سلم ح.د1يثةv وليست
بعاد1ي_ة{، وت'ر,ك. فيها المزة� ف أ%كثر, كلمهم، وذلك أ%ن ي.ح\ف1ر

 بئراv ف ال4ر\ض, ال%وات1 الت ل ر.ب_ لا. وف حديث ابن السي_ب: ف ح.ر,ي, البئر, الب.د1يء3 خ.مس¬ وع1ش\رون% ذ1راعاv، يقول: له
خ.مس وعشرون ذ1راعاv ح.وال%ي\ها ح.ر,ي'ها، ليس. ل4ح.د{ أ%ن ي.ح\ف1ر. ف تلك. المس, والعشرين. بئرا.

 وإ,نا ش'ب>هت هذه البئر' بال4رض, الت ي'ح\ي,يها الرج'ل� فيكون مال1كاv لا، قال: والق%ل1يب': البئر' العاد1ي_ة� الق%د1ي.ة� الت ل ي'علم' لا
 ر.بÒ ول حاف1ر¬، فليس ل4حد{ أ%ن ي.ن\ز,ل% على خسي. ذراعاv منها، وذلك أ%نا لعام_ة الناس، فإ,ذا نز.لا ناز,لD م.ن.ع. غيه؛ ومعن

ـçا أ%ن يكون عاب,ر. س.بيل� فل. أ%بو عبيدة يقال للر_ك1ي_ة1: ب.د1يء# وب.د1يع¬، إ,ذا  النeزول, أ%ن ل ي.ت_خ1ذها داراv وي'ق1يم عليها، وأ%م
ح.ف%ر\تا أ%نت، فإ,ن أ%ص.ب\تها قد ح'ف1ر.ت\ قبل%ك، فهي خ.ف1ي_ةD، وز.م\ز.م' خ.ف1ي_ةD لنا ل3سع1يل فاند.فنت، وأ%نش.د:

ف%ص.ب_ح.ت\، ق%ب\ل% أ%ذان1 الف�ر\قان}، *  ت.ع\ص1ب' أ%ع\قار. ح1ياض الب'ودان}
قال: الب'ودان� الق�ل}بان�، وهي الر_كايا، واحدها ب.د1يء#؛ قال

ال4زهري: وهذا مقلوب¬، وال4صل� ب'د\يانD، فق%د_م. الياءé وجع.ل%ها واواv؛ والف�رقان�: الصeب\ح'، والب.د1يء�: الع.ج.ب'، وجاء4 بأ%مر�
 ب.د1يء�، على ف%ع1يل�، أ%ي\ ع.جيب�. 

وب.د1يء# م1ن ب.د.أ}ت'، والب.د1يء�: ال4م\ر' الب.د1يع'، وأ%ب\د.أ% الر_ج'ل�: إ,ذا جاء4 به1، ي'قال أ%مر¬ ب.د1يء#. قال% ع.ب,يد' بنال4بر.ص:
فل ب.د1يء# ول ع.ج,يب'

والب.د\ء�: السي>د'، وق1يل% الش_ابe الـم'س\ت.جاد'
 الرأ}ي,، الـم'س\تش.ار'، وال%م\ع' ب'د'وء#. والب.د\ء�: الس.ي>د' ال4و_ل� ف
الس>يادة1، والث�ن\ي.ان�: الذي ي.ليه1 ف السeؤ\دد. قال% أ%و\س' بن م.غ\راء4

الس_ع\د1ي�:
ث�ن\يان'نا، إ,ن} أ%تاه'م\، كان% ب.د\أ%ه'م'، *  وبد\ؤ'ه'م\، إن} أ%تانا، كان% ث�ن\يانا

والب.د\ء�: ال%ف}ص1ل�. والب.د\ء�: الع.ظ}م' با ع.ليه1 م1ن. الل�حم,.



والب.د\ء�: خ.ي' ع.ظ}م� ف ال%ز'ور,، وقيل% خ.ي\ر' ن.ص1يب� ف
ال%ز'ور. والم\ع' أ%ب\د.اء# وب'د'وء# م1ثل� ج.ف}ن� وأ%ج\فان{ وج'ف�ون{.

 قال% ط%ر.فة� بن العبد:
وه'م' أ%ي\سار' ل�ق}مان%، إ,ذا *  أ%غ}ل%ت1 الش_ت\وة� أ%ب\داء4 ال�ز'ر\

وي'قال�: أ%ه\د.ى له' ب.د\أ%ة% ال%ز'ور,أ%ي\ خ.ي\ر. ال4نص1باء3، وأ%نش.د. ابن' السكيت:
�على أ%ي> ب.د\ء� م.ق}س.م' الل9ح\م, ي'ج\ع.ل

 vى، مقصور¬، وهو أ%ي\ضاÝواح1د'ها ب.د ،�وال4ب\داء�: الف%اص1ل
ب.دء#، م.ه\م'وز¬، تقد1ير'ه' ب.د\ع¬. وأ%ب\د.اء� ال%ز'ور, ع.شر.ةD: و.ر,كاه.ا
وف%خ1ذ%اه.ا وساقاه.ا وك%ت1ف%اه.ا وع.ض'داها، وه'م.ا أ%ل4م' ال%ز'ور,

ل1ك%ثر.ة1 الع'ر'وق,.
ـgص1باء3 ال%ز'ور؛ قال% الن_م1ر'  والب'د\أ%ة�: الن_ص1يب' م1ن\ أ%ن

ابن ت.و\ل%ب:
ف%م.ن.ح\ت' ب'د\أ%ت.ه.ا ر.ق1يباv جان,حاv، *  والنار' ت.ل}ف%ح' و.ج\ه.ه' بأ�و.ار,ها

>30<ص:
وروى ابن' ال4عراب>: فم.ن.ح\ت' ب'د_ت.ها، وهي الن_صيب'، وهو.

)vجان,حا v1م.ذ}كور¬ ف م.و\ض1ع1ه؛ ورو.ى ثعلب رف1يقا(
 قوله «جاناv» كذا هو ف النسخ بالنون وسيأت ف ب د د باليم.).1( 

 وف الص>حاح,: الب.د\ء� والب.د\أ%ة�: النص1يب' م1ن. ال%زور, بف%تح, الباء3 فيهما؛ وهذا ش1ع\ر' الن_م1ر, بن ت.و\ل%ب� بضم>ها كما تر.ى.
وب'د1ئ. الر_ج'ل� ي'ب\د.أ� ب.د\ءاv فهو مب\د'وء#: ج'د1ر. أ%و\ ح'ص1ب..

قال الكميت':
)2فكأ%ن_ما ب'د1ئ%ت\ ظواه1ر' ج,ل}د1ه1، *  مـم_ا ي'ص.اف1ح' م1ن\ ل1يب, س'ه.ام1ها(

 قوله «سهامها» ضبط ف التكملة بالفتح والضم ورمز له بلفظ معاv اشارة إ,ل أن البيت مروي بما.)2(
وقال اللحيان: ب'د1ئ. الر_ج'ل� ي'ب\د.أ� ب.د\ءاv: خ.ر.ج. به1 ب.ث}ر¬

Dبعينه. ور.ج'ل eدري�ش1ب\ه' ال�د.ر,ي>؛ ث� قال: قال% بعضهم ه'و ال
م.ب\د'وء#: خر.ج به1 ذل1ك. وف حديث1 عائ1شة رض1ي الل9ه عنها أ%نا

قالت\: ف اليوم, الذي ب'د1ئ. فيه1 رسول� الل9ه صل�ى الل9ه عليه1 
 وسل�م، و.ار.أ}ساه. قال% ابن' ال4ثي: ي'قال� مت ب'د1ئ. فلنD أ%ي مت م.ر,ض.؛ قال: وي'سأ%ل� به1 عن الي> والـم.ي>ت1. وب.د.أ% من أ%رض

.éخرى وأ%ب\دأ: خر.ج. منها إ,ل غيها إ,ب\داء�إ,ل أ%رض� أ
 وأ%ب\دأ% الر_جل�: ك1ناية عن الن_ج\و، والسم' الب.داء�، مدود¬. وأ%ب\د.أ% الصبe: خ.ر.جت أ%س\نان'ه' بعد س'ق�وط1ها.

والب'د\أ%ة�: ه.ن.ةD سوداء� كأ%نا ك%م\ء# ول ي'نت.ف%ع' با، حكاه أ%بو حنيفة.



@بذأ: ب.ذ%أ}ت' الر_جل% ب.ذ}ءاv: إ,ذا رأ%ي\ت' منه حالv كر,ه\ت'ها.
وب.ذ%أ%ت\ه' ع.ي\ن ت.ب\ذ%ؤ'ه' ب.ذاءé وبذاءة: از\د.ر.ت\ه'

واح\ت.ق%ر.ت\ه'، ول ت.ق}ب.له، ول ت'ع\ج,ب\ك. م.ر\آت'ه. وب.ذ%أ}ت'ه' أ%ب\ذ%ؤ'ه'
ب.ذ}ءأv: إ,ذا ذ%مــم\ت'ه'. أ%بو زيد{، ي'قال: ب.ذ%أ%ت\ه' ع.ي\ن ب.ذ}ءاv إ,ذا

أ�طر,ي. لك. وعند.ك. الشي' ث ل تر.ه' كذلك، فإ,ذا رأ%يته' كما و'ص1ف.
لك. قلت: ما ت.ب\ذ%ؤ'ه' الع.ي\ن'.

وب.ذ%أ% الشيء4: ذ%م_ه. وب'ذئ. الر_ج'ل�: إ,ذا از\د'ر,ي.. وب.ذ%أ%
ال4رض.: ذ%م_ م.ر\عاها. قال:

أ�ز>ي. م'س\ت.هنئD ف الب.د1يء3، *  ف%ي.ر\م.أ� فيه1 ول ي.ب\ذ%ؤ'ه\
ويروى: ف الب.د1ي>؛ وكذل1ك الـم.و\ض1ع إ,ذا ل ت.ح\م.د\ه.

وأ%رض¬ ب.ذ1يئ%ةD على م1ثال, ف%ع1يلة: ل م.ر\عى با.
وباذ%أ}ت' الر_جل%: إ,ذا خاص.م\ته.

وقال الش_ع\ب: إ,ذا ع.ظ�م.ت1 ال%ل}ق%ة� فإ,نا هي ب,ذاء# ون,جاء#.
éوهي الـم'فاح.شة. ي'قال باذ%أ}ت'ه' ب,ذاء �وق1يل% الب,ذاء�: الـم'باذأ%ة

وم'باذأ%ةv؛ والن>جاء�: الـم'ناجاة.
وقال ش1ر¬ ف تفسي, قول1ه1: إ,ن_ك. ما ع.ل1م\ت' ل%ب.ذيء# م'غ\ر,ق¬.

قال: الب.ذ1يء�: الفاح1ش' الق%و\ل,، ور.ج'لD ب.ذ1يء# م1ن ق%و\م�
أ%ب\ذ1ياء4، والب.ذ1يء�: الفاح1ش' م1ن الر>جال,، وال�نثى ب.ذ1يئةD. وقد ب.ذ�ؤ.

ي.ب\ذ�ؤ' بذاءé وب.ذاءة، وبعضهم يقول: ب.ذ1ئ. ي.ب\ذ%أ� ب.ذ}ءاv. قال
أ%بو النجم:

فالي.وم' ي.و\م' ت.فاض'ل� وب.ذاء،
وامرأ%ةD ب.ذ1يئةD ور.ج'لD ب.ذيء# م1ن\ ق%و\م� أ%ب\ذ1ياء4: ب.ي>ن' الب.ذاءة. وأ%نش.د.:

ه.ذ}ر. الب.ذ1يئة1، ل%ي\ل%ها، ل ت.ه\ج.ع,
وامرأ%ة� ب.ذ1ي_ةD. وسنذكر ف العتلY ما يتعلق بذلك.

>31<ص:
@برأ: البارئ': م1ن أ%ساء3 الل9ه عز_ وجل�، والل9ه البارئ'

الذ�ار,ئ'. وف التنزيل, العز,يز,: البار,ئ' ال�ص.و>ر. وقال% تع.ال:
فت'وب'وا إ,ل بار,ئ1ك�م\. قال: البارئ': هو الذي خ.ل%ق. ال%ل}ق. ل عن

م1ثال�. قال% ولذ1ه1 اللف}ظ%ة1 م1ن الخ\ت1صاص, ب1ل}ق, الي.وان1 ما ليس لا بغ.يه1 م1ن الخ\لوقات، وق%ل�ما ت'س\ت.ع\م.ل� ف غي,
 اليوان1، في'قال: بر.أ% الل9ه' الن_س.م.ة وخ.ل%ق. الس_موات وال4رض..



:vوب'ر'وءا vقال ابن' س1يد.ه: بر.أ% الل9ه' ال%ل}ق. ي.ب\ر.ؤ'هم ب.رءا
خ.ل%ق%ه'م، يكون� ذلك. ف ال%واه1ر, وال4ع\راض,. وف التنز,يل,: «م.ا
أ%ص.اب. م1ن\ م'ص1يب.ة{ ف ال4ر\ض, ول ف أ%نف�س3ك�م إ,ل ف ك1تاب� م1ن\

:vأ%يضا �ق%ب\ل, أ%ن} ن.ب\ر.أ%ها» وف الت_ه\ذ1يب,: والب.ر,ي_ة
ال%ل}ق، بل ه.م\ز�. قال% الف%ر_اء�: هي. م1ن\ ب.ر.أ% الل9ه' ال%ل}ق. أ%ي

خ.ل%ق%ه'م. والب.ر,ي_ة�: ال%ل}ق'، وأ%ص\ل�ها الم\ز'، وقد تر.ك%ت
الع.ر.ب' ه.م\ز.ها. ونظ1يه': النبe والذ©ر>ي_ة�. وأ%هل� م.ك�ة%

ي'خال1ف�ون% غي.ه'م م1ن. الع.ر.ب، ي.ه\م1ز'ون% الب.ريئة% والن_بء4
والذ9ر>يئة%، م1ن\ ذ%ر.أ% الل9ه' الل}ق.، وذل1ك. قل1يلD. قال% الفر_اء�: وإ,ذا
أ�خ1ذ%ت الب.ر,ي_ة� م1ن الب.ى، وهو التeراب، فأ%صلها غي الم\ز,.

 وقال% اللحيان: أ%ج.ع.ت1 الع.ر.ب' على تر\ك1 ه.م\ز, هذه الثلثة1، ول
ي.ستثن, أ%هل% مكة%.

vوي.ب\ر'ؤ' ب.ر\ءا �وب.ر,ئ}ت' م1ن الـم.ر.ض,، وب.ر.أ% الر,يض' ي.ب\ر.أ
vب.ر\ءا �وب'ر'وءاv، وأ%هل� الع.ال1ي.ة1 يقولون: ب.ر.أ}ت' أ%ب\رأ

وب'روءاv، وأ%هل� ال1جاز, يقولون: ب.ر.أ}ت' م1ن. الر.ض, 
ب.رءاv، بالفتح,، وسائر' الع.ر.ب, يقولون: ب.ر,ئت' م1ن. الر.ض,.

وأ%ص\ب.ح. بار,ئاv م1ن\ م.ر.ض1ه1 وب.ر,يئاv م1ن\ قوم� ب,راء�، كقولك.
صح1يحاv وص1حاحاv، فذل1ك. ذلك. غي. أ%نه إ,نا ذ%ه.ب. ف ب,راء� إ,ل أ%نه ج.م\ع' ب.ر,يء�. قال وقد\ يوز' أ%ن} ي.كون ب,ر.اء# أ%يضاv ج\ع

بار,ئ�، كجائع� وج,ياع� وصاح1ب� وص1حاب�.
وقد\ أ%بر.أ%ه' الل9ه' م1ن\ م.ر.ض1ه1 إ,براءé. قال ابن' ب.ر>ي�: ل

ي.ذك�ر الوه.ري ب.ر.أ}ت' أ%بر'ؤ'، بالضم> ف الستقبل. قال: وقد ذك%ره'
س1يبويه1 وأ%بو عثمان% الاز,ن وغي'ه'ما م1ن. البصر,يي. قال% وإ,نا

ذك%ر\ت' هذا ل4ن� بع\ض.ه'م ل%ح_ن. ب.شار بن. ب'ر\د ف قوله1:
ن.ف%ر. ال%يe م1ن\ م.كان، فقالوا: *  ف�ز\ بص.ب\ر�، لع.ل� ع.ي\ن.ك. تب\ر'و

eؤ.اد1 ما تس\ت.ق1ر�م.س_ه'، م1ن\ ص'دود1 ع.ب\دة%، ض'رe، *  فب.ن.ات' الف
وف حد1يث1 م.ر.ض, النب> صل9ى الل9ه ع.لي\ه1 وس.ل�م، قال% العباس'
ل1ع.ل1ي¼ رض1ي. الل9ه' عنه'ما: كيف. أ%ص\ب.ح. رس'ول� الل9ه صل9ى الل9ه'

:�عليه1 وسلم؟ قال%: أ%ص\ب.ح. ب,ح.م\د1 الل9ه1 بار,ئاv، أ%ي م'عافv. يقال
ب.ر.أ}ت' م1ن. الـم.ر.ض, أ%بر.أ� ب.ر\ءاv، بالفتح، فأ%نا بار,ئ¬؛ وأ%بر.أ%ن الل9ه' م1ن. الر.ض. 

وغي' أ%هل, ال1جاز, يقولون: بر,ئت، بالكسر,، ب'ر\ءاv، بالضم. وم1ن\ه' قول� عبدالرحن بن, ع.و\ف ل4ب بكر رضي.



.vالل9ه' عنه'ما: أ%راك. بارئا
وف حديث1 الشeر\ب: فإ,نه' أ%ر\و.ى وأ%بر.ى، أ%ي ي'ب,ئه' م1ن\ أ%ل%م,
الع.ط%ش,. أ%و أ%راد. أ%نه' ل يكون� م1ن\ه' م.ر.ض¬، ل4نه' قد\ جاء4 ف

حديث{ آ خر: فإ,نه' ي'ور,ث� الك�باد.. قال%: وهكذا يروى ف الديث1
أ%ب\رى، غي. م.ه\م'وزة{، ل4جل, أ%ر\و.ى.

والب.ر.اء� ف الـم.د1يد1: ال�ز\ء� الس_ال1م' م1ن\ ز,ح.اف1 ال�عاقب.ة1.
 وكل© جزء� يك1ن' أ%ن} ي.د\خ'له الز>حاف' كالـم'عاقب.ة1، في.س\ل%م'

 �منه'، فهو ب.ر,يء#. ال4زه.ر,ي: وأ%ما قولم ب.ر,ئ}ت' م1ن. الد_ين,، والر_ج'ل
>32<ص:

 أ%ب\ر.أ% ب.راءة، وب.ر,ئت' الي\ك. م1ن\ فلن{ أ%ب\ر.أ� ب.ر.اءة، فليس. فيها غي
هذه اللغ.ة1. قال ال4زه.ري: وقد رووا ب.ر.أ%ت' م1ن. الـم.ر.ض, أ%ب\ر'ؤ'

ب'ر\ءéا. قال: ول ن1د\ فيما لمه ه.م\زةD ف%ع.ل}ت' أ%ف}ع'ل�. قال: وقد
استقصى العلماء� باللغ.ة1 هذا، فلم يد'وه' إ,ل ف هذا الر\ف، ث ذكر. قر.أ}ت' أ%ق}ر'ؤ' وه.ن.أ}ت' البع1ي. أ%ه\ن'ؤ'ه.

وقوله' عز_ وجل�: ب.راءة م1ن الل9ه1 ورسوله1، قال: ف ر.فع,
ب.ر.اءة قولن1: أ%حده'ما على خ.ب, الب,تداء3، العن: هذه1 اليات' ب.ر.اءة م1ن الل9ه1 ورسوله1؛ والثان ب.ر.اءة ابتداء# والب' إ,ل الذين.

عاه.د\ت'م\. قال: و,كل الق%و\ل%ي.ن, ح.س.ن¬.
وأ%ب\رأ}ت'ه م1م_ا ل علي\ه1 وب.ر_أ}ت'ه' ت.ب\ر,ئةv، وب.ر,ئ. م1ن.

ال4م\ر, ي.ب\ر.أ� وي.ب\ر'ؤ'، وال4خ1ي ناد1ر¬، ب.راءة وب.راءé، ال4خ1ية عن اللحيان؛ قال%: وكذل1ك. ف الد_ين, والع'يوب, ب.ر,ئ. إ,ليك.
م1ن\ ح.قYك. ب.راءة وب.راءé وب'روءاv وتبeؤاv، وأ%بر.أ%ك. م1نه'

وب.ر_أ%ك.. وف التنزيل, العزيز: «فب_أ%ه' الل9ه' مـم_ا قالوا».
وأ%نا ب.ر,يء# م1ن\ ذل1ك. وب.راء#، والم\ع' ب,راء#، مثل ك%ر,ي�

وك1رام�، وب'ر.آء�، م1ثل فق1يه وف�ق%هاء، وأ%براء، مثل شريف{
  وأ%شراف{، وأ%بر,ياء�، مثل ن.ص1يب� وأ%ن\ص1باء، وب.ر,يئون وب.راء. وقال الفارسي: الب'راء� جع' ب.ريء، وهو م1ن\ باب, ر.خ\ل� ور'خال�.

وحكى الفر_اء� ف ج.م\ع1ه1:
 ب'راء غي مصروف{ على حذف1 إ,حدى المز.تي. وقال% اللحيان: أ%هل� الجاز يقولون: أ%نا م1نك ب.راء. قال: وف التنزيل

العزيز: «إ,ن_ن ب.راء# مـم�ا ت.ع\ب'دون».
وت.ب.ر_أ}ت' م1ن كذا وأ%نا ب.راء# م1نه' وخ.لء#، ل ي'ث%ن_ى ول

يم.ع، ل4نه' مصد.ر¬ ف ال4ص\ل، م1ثل س.م1ع. س.م.اعاv، فإ,ذا قلت: أ%نا
ب.ر,يء# م1نه' وخ.ل1يÒ منه' ثن_يت وج.م.ع\ت وأ%ن_ث}ت. ولغة� تيم� وغيهم م1ن الع.ر.ب: أ%نا ب.ر,يء#.



  وف غي, موضع� م1ن القرآن1: إ,ن ب.ر,يء#؛ وال�نثى ب.ريئ%ةD، ول ي'قال: ب.ر.اءة، وه'ما ب.ريئتان1، والمع' ب.ر,يئات، وحكى اللحيان:
ب.ر,ي_ات¬ وب.رايا كخ.طايا؛ وأ%نا الب.اء� م1نه'، وكذل1ك. الثنان والمع' والؤ.نث. وف التنزيل, العزيز: «إ,نن ب.راء# ما تعب'دون».

ال4زهري: والع.ر.ب' تقول: نن' م1نك. الب.راء� وال%لء�
والواح1د والثنان والم\ع' م1ن. الذك�ر والؤ.نث ي'قال: ب.راء# ل4نه'

مص\د.ر. ولو قال: ب.ر,يء، لق1يل% ف الثني,: ب.ريئان1، وف المع: ب.ر,يئون% وب.راء#.
 وقال أ%بو إ,سحق: العن ف الب.راء3 أ%ي ذو الب.راء3 منكم، ونن' ذ%و'و الب.راء3 منكم. وزاد. ال4صم.ع1ي: نن' ب'ر.آء على ف�ع.لء، وب,راء

�على ف1عال�، وأ%ب\ر,ياء؛ وف الؤ.نث: إ,نن ب.ر,يئةD وب.ر,يئتان1، وف الم\ع, ب.ر,يئات¬ وب.رايا. الوهري: رجلD ب.ر,يء# وب'راء# مثل
ع.ج,يب� وع'جاب�.

 وقال ابن ب.ر>ي¼: العروف' ف ب'راء� أ%نه جع¬ ل واح1د¬،
وعليه1 قول� الشاع1ر:

رأ%يت' ال%ر\ب. ي.جن'ب'ها ر,جالD، *  وي.ص\لى، ح.ر_ها، ق%و\م¬ ب'راء#
قال ومثله' لز'هي:

الي\ك�م إ,ن_نا ق%و\م¬ ب'راء�
ونص� ابن جن على كون,ه1 ج.م\عاv، فقال: يم.ع' ب.ر,يء# على أ%رب.ع.ة{

 م1ن ال�موع: ب.ر,يء# وب,راء#، م1ثل ظ%ريف{ وظ1راف{، وب.ر,يء# وب'ر.آء�، مثل ش.ر,يف{ وش'رفاء، وب.ر,يء# وأ%ب\ر,ياء�، م1ثل ص.د1يق
)1وأ%صد1قاء، وب.ريء# وب'راء#، مثل ما جاء4 م1ن. ال�موع, على ف�عال� نو ت'ؤ.ام� ور'باء(

  الصواب أن يقال ف جعها: ر'ب.اب بالباء ف آخره وهو الذي ذكره الصن�ف وصاحب القاموس وغيها ف مادة رب1(
ب «أحد تيمور») ف جع, ت.و\أ%م ور'ب_ى.
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ابن' ال4عراب: ب.ر,ئ. إ,ذا ت%ل�ص.، وب.ر,ئ. إ,ذا ت.ن.ز_ه. وتباع.د.، وب.ر,ىء4، إ,ذا أ%ع\ذ%ر. وأ%نذ%ر.؛ ومنه قوله' تعال: ب.راءة م1ن

الل9ه1 ورسول1ه1، أ%ي إ,ع\ذار¬ وإ,نذار¬. وف حديث أ%ب ه'ر.يرة رضي.
الل9ه' عنه لا دعاه' ع'م.ر' إ,ل الع.مل, فأ%ب.ى، فقال ع'مر: إ,ن9 ي'وس'ف. قد

 سأ%ل% الع.م.ل%. فقال%: إ,ن� ي'وس'ف. من�ي ب.ر,يء# وأ%نا م1ن\ه ب.ر.اء اي ب.ر,يء# عن م'ساوات1ه1 ف ال�ك}م, وأ%ن} أ�قاس. به1؛ ول ي'ر,د\ ب.راءة
الو,لية1 والـم.ح.ب_ة1 ل4نه' مأ}مور¬ بال3يان1 به، والب.ر.اء� والب.ر,يء� س.واء.

وليلة� الب.راء3 ليلة% ي.ت.ب.ر_أ� القمر' من. الشمس,، وهي أ%و_ل� ليلة
من الشهر�. التهذيب: الب.اء� أ%و_ل� يوم� من. الشهر,، وقد أ%ب\رأ%:

اذا دخل% ف الب.راء3، وهو او�ل� الشهر,. وف الصحاح, الب.راء�، بالفتح,:
أ%و_ل� ليلة{ من الشهر، ول يقل ليلة� الب.راء3، قال:

يا ع.ي\ن' ب.كYي مال1كاv وع.ب\س.ا، *  ي.و\م.ا، إ,ذا كان% الب.راء� ن.ح\سا
أ%ي إ,ذا ل يكن فيه1 م.ط%ر¬، وهم ي.س\ت.ح1بeون% الطر. ف آخ1ر,



 الشهر,؛ وجعه' أ%ب\ر,ئةD، حكي ذلك عن ثعلب�. قال القتيب: آخ1ر' ليلة من الشهر تسمى ب.راء لت.ب.رeؤ, القمر فيه من الشمس.
 ابن ال4عراب: يقال لخر يوم من الشهر الب.راء ل4نه قد ب.ر,ئ. م1ن هذا الشهر. وابن' الب.راء: أ%و_ل يوم من الشهر. ابن

ال4عراب: الب.راء� من ال4يام, ي.و\م' س.ع\د{ ي'ت.ب_ك' بكل ما ي.حد'ث فيه، وأ%نشد:
كــان الب.راء� ل%ه'م\ ن.ح\ساv، ف%غ.ر_ق%ه'ـم، *  ول ي.ك�ن\ ذاك. ن}ساv م'ذ س.ر.ى الق%م.ر'

وقال آخر:
)1إ,ن� عب,يداv ل ي.ك�ون� غ�س_ا، *  كما الب.راء� ل ي.ك�ون� ن}سا(

 وكل© جزء� يك1ن' أ%ن} ي.د\خ'له الز>حاف' كالـم'عاقب.ة1، في.س\ل%م'
)1(.vكذا ف النسخ والذي ف الساس سعيدا «vقوله «عبيدا 

أ%بو عمرو الشيبان: أ%ب\ر.أ% الر_ج'ل: إ,ذا صاد.ف. ب.ر,يئاv، وهو
 ق%ص.ب' السكر. قال أ%بو منصور: أ%ح\س.ب' هذا غي صحيح؛ قال: والذي أ%عرفه أ%ب.ر\ت: إ,ذا صاد.ف}ت. ب.ر,يا¾، وهو س'ك�ر

الط�ب.ر\ز.د.
وبار.أ}ت' الر_جل: ب.ر,ئ}ت' اليه وب.ر,ئ. إ,ل�. وبار.أ}ت' ش.ر,يكي:
إ,ذا فار.ق}ت.ه. وبارأ% الرأ%ة% والك%ر,ي_ م'بارأ%ةv وب,راءé: صال%ح.هما

على الف1راق.
والست1باء�: أ%ن ي.ش\ت.ر,ي. الر_جل� جار,يةv، فل ي.ط%ؤ'ها حت

ت.ح1يض. عنده ح.ي\ضةv ث ت.ط}ه'ر.؛ وكذلك إ,ذا سب.اها ل ي.ط%أ}ها حت
ـ4ب\ر,ئ%ها ب,ح.ي\ض.ة{، ومعناه': ط%ل%ب' ب.راء4تا من ال%م\ل. ي.س\ت

واس\ت.ب\رأ}ت' ما عندك: غي'ه.
اس\ت.ب\ر.أ% الرأ%ة%: إ,ذا ل ي.ط%أ}ها حت ت1يض.؛ وكذلك اس\ت.ب\ر.أ%

الر�ح1م.. وف الديث ف اس\ت1ب\راء الارية: ل ي.م.سeها حت ت.ب\ر.أ%
ر.ح1م'ها وي.ت.ب.ي_ن. حالا هل هي حام1لD أ%م ل. وكذلك الس\ت1ب\راء�

الذي ي'ذ}ك%ر مع الس\ت1ن\جاء ف الط�هارة، وهو أ%ن ي.س\ت.ف}ر,غ%
ب.ق1ي_ة% البول، وي'ن.قYي م.و\ض1ع.ه وم.ج\راه، حت ي'ب\ر,ئ%هما منه أ%ي

ي'ب,ين.ه عنهما، كما ي.ب\ر.أ� من الد_ين والـم.ر.ض. والس\ت1ب\راء�: اس\ت1نقاء
الذ�ك%ر عن البول. واس\ت.ب\رأ% الذ�ك%ر.: ط%ل%ب. ب.راء4ت.ه م1ن

ب.ق1ي_ة1 بول فيه بتحريكه ون.ت\ر,ه وما أ%شبه ذلك، حت ي.ع\ل%م أ%نه ل ي.ب\ق.
فيه شيء. ابن ال4عراب: الب.ر,يء�: الـم'ت.فص>ي من الق%بائح،

الـم'تن.ج>ي عن الباطل والك%ذ1ب,، البع1يد' م1ن التeهم، الن_ق1يe الق%ل}ب, من
الش>رك. والب.ر,يء� الصح1يح' ال1سم, والعقل,. والب'ر\أ%ة�، بالضم>:

ق�ت\رة� الصائد الت ي.ك}م'ن فيها، 



>34<ص:
 والمع ب'ر.أ. قال ال4عشى يصف المي: 

 فأ%و\ر.د.ها ع.ي\ناv، م1ن. الس>يف، ر.ي_ةv، *  ب,ها ب'ر.أ م1ث}ل� الف%س3يل, الـم'ك%م_م,
@بسأ: ب.س.أ% به ي.ب\س.أ� ب.س\أv وب'سوءاv وب.س3ئ% ب.س.أv: أ%ن,س. به،

وكذلك ب.ه.أ}ت'؛ قال زهي:
ب.س.أ}ت. ب,ن,ي>ها، وج.و,يت. عنها، *  وع1ن\د.ك.، لو أ%ر.د\ت.، ل%ها د.واء�

وف الديث أ%ن� النب_ صلى الل9ه' عليه وسل%م قال بعد و.ق}عة بدر�:
لو كان أ%بو طالب� ح.يا¾ ل%رأ%ى س'ي'وف%ن.ا وقد ب.س3ئ%ت\ بال%ياث1ل,.

ب.سئ%ت\ وب.س.أ%ت\ بفتح, السي وكسر,ها: اع\تاد.ت واس\ت.أ}ن.س.ت\،
وال%ياث1ل�: ال4ماث1ل�. قال ابن ال4ثي: هكذا ف�س>ر، وكأ%نه من

ال%قلوب.وب.س.أ% بذلك. ال4م\ر, ب.س\أv وب'س'وءاv: م.ر.ن% عليه، فلم ي.ك}ت.ر,ث
ل1ق�ب\حه وما يقال فيه. وب.س.أ% به: ت.هاو.ن%. وناقة ب.س'وء#: ل تن.ع'

الال1ب.. وأ%ب\سأ%ن,ي فلنD فب.سئ}ت' به.
@بطأ: الب'ط}ء� وال3ب\طاء�: ن.ق1يض' ال3س\راع. تقول منه: ب.ط�ؤ.
م.ج,يئ�ك وب.ط�ؤ. ف م.ش\ي,ه ي.ب\ط�ؤ' ب'ط}أv وب,طاءé، وأ%ب\ط%أ%، وت.باطأ%،
):1وهو ب.ط1يء#، ول تقل: أ%ب\ط%ي\ت'، والمع ب,طاء#؛ قال زهي(

 أي يدح هرم بن سنان الر�ي وقبله:1(
يطعنهم ما ارتوا حت إ,ذا طعنوا *  ضارب حت إ,ذا ما ضاربوا اعتنقا)

ف%ض\ل% ال1ياد1 على ال%يل الب,طاء3، فل *  ي'ــع\ط1ي بذلـك م.م\ن'ونـاv ول ن.ز,قـــا
ومنه ال3ب\طاء� والت_باط�ؤ'. وقد اس\ت.ب\ط%أ% وأ%ب\ط%أ% الرج'ل�: إ,ذا

.éالقوم': إ,ذا كانت دوابم ب,طاء vوكذلك أ%ب\طأ ،éه بطاءeكانت د.واب
وف الديث: م.ن\ ب.ط�أ% به عمل�ه ل ي.ن\ف%ع\ه ن.س.ب'ه أ%ي م.ن\

أ%خ_ر.ه عمل�ه الس_ي>ء� أ%و ت.ف}ريط�ه ف العمل الصال, ل ي.ن\ف%ع\ه ف
الخرة1 ش.ر.ف' الن_سب,. وأ%ب\طأ% عليه ال4م\ر': ت.أ%خ_ر..

 وب.ط�أ% عليه بال4م\ر, وأ%ب\ط%أ% به، ك1لها: أ%خ_ر.ه'. وب.ط�أ% فلن بفلن: إ,ذا ث%ب_ط%ه عن أ%مر� ع.ز.م. عليه. وما أ%ب\ط%أ% بك وب.ط�أ% بك عنا،
) 2بعنÝ، أ%ي ما أ%ب\ط%أ(

 كذا بياض بالنسخ وأصل العبارة2(
للصحاح بدون تفسي.) ... وت.باطأ% الر_ج'ل ف م.س3يه1. وقول لبيد:

وه'م' العش1ية� أ%ن} ي'ب.ط9ئ% حاس1د¬، *  أ%و\ أ%ن} ي.ل�وم.، مع الع1دا، ل�و�امها
فسره' ابن ال4عراب فقال: يعن أ%ن ي.ح'ث9 العدو� على م.ساو,يهم، كأ%ن9 هذا الاس1د ل ي.ق}نع بعيبه لؤلء حت حث.



وب'ط}آن% ما يكون ذلك وب.ط}آن% أ%ي ب.ط�ؤ.، جعلوه اساv للفعل
 ك%س'ر\عان%. وب'ط}آن% ذا خ'روجاv: أ%ي ب.ط�ؤ. ذا خروجاv، ج'ع1لت الفتحة� الت ف ب.ط�ؤ. على نون ب'ط}آن% حي أ%د_ت\ عنه ليكون

ع.ل%م.اv لا، ون'قلت ضمة الطاء إ,ل الباء. وإنا صح فيه الن_ق}ل� ل4ن معناه التعجب: أ%ي ما أ%ب\ط%أ%ه.
:�الليث: وباط1ئة� اسم مهولD أ%صل�ه. قال أ%بو منصور: الباط1ئة

الناجود. قال: ول أ%دري أ%م'ع.ر_ب¬ أ%م عرب، وهو الذي ي'جعل فيه الشراب'، وجعه الب.واط1ئ، وقد جاء ذلك ف أ%شعار,هم.
@بكأ: ب.ك%أ%ت1 الناقة� والشاة� ت.ب\ك%أ� ب.ك}أv وب.ك�ؤ.ت\ ت.ب\ك�ؤ'

ب.كاءة وب'ك�وءاv، وهي ب.ك1يء# وب.ك1يئةD: قل� لبن'ها؛ وقيل انقطع. وف
حديث علي¼: دخل علي_ 

>35<ص:
:vالل9ه صلى الل9ه عليه وسلم، وأ%نا على الـم.نامة1، فقام. إ,ل شاة ب.ك1يء�، ف%حل%بها. وف حديث ع'م.ر أ%نه سأ%ل ج.ي\شا �رسول

هل ث%بت. لكم الع.دو� ق%د\ر. ح.ل}ب, شاة{ ب.كيئة{؟ قال سلمة بن جندل:
و.شد� ك%ــو\ر� على و.ج\ناء4 ناج,يــة{، *  و.شد� س.ر\ج� على ج.ر\داء4 س'ر\ح'وب,

يــقال� م.ح\ب,س'ها أ%د\ن ل1م.ر\ت.ع1ـــها، *  ولـــو ن'فاد1ي ب,ب.ك\ء� كــل� م.ح\ـل�وب
أ%راد بقوله م.ح\ب,س'ها اي م.ح\ب,س' هذه ال3بل واليل على ال%د\ب،

ومقابلة العدو� على الث�غ\ر أ%دن وأ%قرب' من أ%ن ت.رتع. وت'خ\ص1ب
وت'ض.ي>ع. الثغر ف إ,رسال1ها لت.ر\عى وت'خ\ص1ب. وناقةD ب.كيئةD وأ%ي\ن'ق¬

ب,كاء، قال:
) وت.ب\ك�ؤ'ن� ل1قاح'ه، *  وي'ع.لYل%ن_ ص.ب,ي_ه ب,س.مار,1ف%ل%ي.أ}ز,ل%ن_(

 قوله «فليأزلن» ف التكملة والرواية وليأزلن بالواو منسوقاv على ما قبله وهو:1(
فليضربن الرء مفرق خاله *  ضرب الفقار بعول الزار

والبيتان لب مكعت السدي) .
الس_مار': اللب الذي ر'قYق بالاء. قال أ%بو منصور: س.ماع'نا، ف

 غريب الديث، ب.ك�ؤ.ت\ ت.ب\ك�ؤ'. قال: وسعنا ف الصنف لشمر عن أ%ب ع'بيد عن أ%ب ع.م\رو: ب.ك%أ%ت1 الناقة� ت.ب\ك%أ�. قال أ%بو
 زيد: كل ذلك مهموز.وف حديث طاؤوس: م.ن م.ن.ح. م.ن,يحة% ل%ب فله بك�ل9 ح.ل}بة{ عشر' ح.س.نات{ غ%ز'ر.ت\ أ%و ب.ك%أ%ت\. وف

حديث آخر: م.ن م.ن.ح. م.ن,يحة% لب بك1يئةv كانت أ%و غ%ز,يرةv. وأ%ما قوله:
أ%ل ب.ك%ر.ت\ أ�مe الك1لب, تل�وم'ن,ي، *  ت.ق�ول�: أ%ل ق%د\ أ%ب\ك%أ% الد_ر_ ح.ال1ب'ه\

فزعم أ%بو ر,ياش أ%ن9 معناه وجد. الال1ب' الد_ر_ ب.ك1يئاv، كما تقول
 أ%ح\م.د.ه: وج.ده ح.م1يداv. قال ابن سيده: وقد يوز عندي أ%ن تكون المزة لتعدية الفعل أ%ي جعله ب.ك1يئاv، غي أ%ن ل أ%سع

ذلك من أ%حد، وإ,نا عاملت ال4سبق وال4كثر.
وب.كأ% الرج'ل ب.كاءة، فهو ب.ك1يء# من قوم ب,كاء: قل� كلم'ه



خ1ل}قةv. وف الديث: إ,ن�ا م.ع\شر النeب.آء3 ب,كاء#. وف رواية: نن'
م.عاش1ر. ال4نبياء فينا ب'ك\ء# وب'كاء#: أ%ي ق1ل�ة كلم� إ,ل� فيما نتاج

إ,ليه. ب.ك�ؤ.ت1 الن_اقة�: إ,ذا قل� لبن'ها؛ وم.عاش1ر. منصوب على الختصاص.
والسم' الب'ك\ء�. وب.ك1ئ% الر_جل: ل ي'ص1ب\ حاجته.

.Dوالب'ك\ء�: نبت كال%ر\ج,ي، واحدته ب'ك}أ%ة
@بأ: ب.ه.أ% به ي.ب\ه.أ� وب.ه,ئ% وب.ه'ؤ. ب.ه\أv وب.اءé وب.ه'وءéا:

أ%ن,س. به. وأ%نشد:
وق%د\ ب.هأ%ت\، بالاج,لت1، إفال�ها، *  وس.ي\ف{ ك%ر,ي� ل ي.زال� ي.ص'وعها

وب.ه.أ}ت' به وب.ه,ئ}ت': أ%ن,س\ت'.
والب.هاء�، بالفتح والد�: الناقة الت ت.س\تأ}ن,س' إ,ل الال1ب، وهو

م1ن ب.ه.أ}ت' به، أ%ي أ%ن,س\ت' به. ويقال: ناقة ب.هاء، وهذا مهموز من
 ب.ه.أ}ت بالشيء. وف حديث عبدالرحن بن عوف: أ%نه رأ%ى ر.ج'لv ي.ح\ل1ف عند ال%قام,، فقال أ%رى الناس قد ب.ه.ؤ'وا بذا

 الـم.قام,، معناه: أ%نم أ%ن,س'وا به، حت ق%ل�ت\ ه.ي\ب.ت'ه ف ق�لوبم. ومنه حديث م.ي\م'ون1 بن م1هران% أ%نه كتب إ,ل ي'ون'س بن ع'ب.ي\د{:
 عليك. بك1تاب, الل9ه فإ,ن� الناس. قد ب.ه.ؤ'وا به، واس\ت.خ.ف©وا عليه أ%حاد1يث% الر>جال. قال أ%بو ع'بيد: ر'و,ي ب.ه.وا به، غي مهموز،

وهو ف الكلم مهموز.
>36<ص:

 أ%بو سعيد: اب\ت.هأ}ت' بالشيء: إ,ذا أ%ن,س\ت. به وأ%ح\ب.ب\ت. ق�ر\به. قال
ال4عشى:

) 1وف ال%ي> م.ن\ ي.ه\و.ى ه.وان.ا، وي.ب\ت.ه,ي، *  وآخ.ـر' قــد أ%ب\ـد.ى الكآب.ة%، م'غ\ض.ــبا(
 قوله «مغضبا» كذا ف النسخ وشرح القاموس والذي ف التكملة وهي أصح الكتب الت بأيدينا مغضب.)1 (

 ترك المز من ي.ب\ت.ه,ي. وب.ه.أ% البيت.: أ%خ\له من ال%تاع, أ%و خ.ر_ق%ه كأ%ب\هاه. وأ%ما الب.هاء� من ال�س\ن فإ,نه من ب.ه,ي. الرجل، غي
مهموز. قال ابن الس�كيت: ما ب.ه.أ}ت' له وما ب.أ%ه\ت' له: أ%ي ما ف%ط1ن\ت' له.

@بوأ: باء4 إ,ل الشيء ي.ب'وء� ب.و\ءاv: ر.ج.ع.. وب'ؤ\ت إ,ليه وأ%ب.أ}ت'ه،
عن ثعلب، وب'ؤ\ته، عن الكسائي، كأ%ب.أ}ت'ه، وهي قليلة.

éوباء vوالباءة، مثل الباعة1، والباء: الن>كاح. وس'مي النكاح' باءة
من ال%باءة ل4ن الرجل ي.ت.ب.و_أ� من أ%هله أ%ي ي.س\ت.م\ك1ن' من

أ%هله، كما ي.ت.ب.و_أ� من دار,ه. قال الراجز يصف ال1مار وال�ت'ن.:
ي'ع\ر,س' أ%ب\كاراv با وع'ن_سا،  أ%كر.م' ع1ر\س�، باءةv، إ,ذ أع\ر.سا

وف حديث النب صلى الل9ه عليه وسلم: م.ن استطاع منكم الباءة،
ف%لي\تزو_ج\، وم.ن ل ي.س\ت.ط1ع\، فعليه1 بالص_وم,، فإ,ن_ه له؛ وجاء: أ%راد



 بالباءة النكاح. والت_ز\ويج. ويقال: فلن ح.ريص¬ على الباءة أ%ي على النكاح. ويقال: ال1ماع' ن.ف}س'ه باءةD، والصل� ف الباءة
ال%ن\ز,ل ث قيل ل1ع.ق}د1 التزويج باءةD ل4ن� م.ن تزو_ج امرأ%ةv ب.و_أ%ها منزل.

والاء ف الباءة زائدة، والناس' يقولون: الباه.
قال ابن ال4عراب: الباء� والباءة� والباه' ك�لها مقولت. ابن

 ال4نباري: الباء� الن>كاح، يقال: ف�لنD حريص¬ على الباء والباءة والباه1، بالاء والقصر، أ%ي على النكاح؛ والباءة� الواح1دة
والباء المع، وت'جمع الباءة على الباء4ات. قال الشاعر:

يا أ%يeـــها الر�اك1ب'، ذ�و الث9بات1،
إ,ن} ك�نت. ت.ب\غ1ي صاح1ب. الباء4ات1،

فــــاع\م1د\ إ,ل هات1يك�م' ال4ب\يات1
 وف الديث: عليكم بالباءة، يعن الن�كاح. والت_ز\ويج؛ ومنه الديث الخر: إ,ن امرأ%ة مات عنها زوج'ها فمر� با رجل وقد

ت.ز.ي_ن.ت للباءة.وب.و_أ% الرجل�: ن.ك%ح.. قال جرير:
ت'ب.و�ئ�ها ب,م.ح\ن,ية{، وح1يناv *  ت'باد1ر' ح.د_ د1ر_ت1ها الس>قابا

وللبئر, م.باء4تان: إ,حداها م.ر\ج,ع الاء إ,ل ج.م>ها، وال�خ\رى
م.و\ض1ع' وق�وف1 سائ1ق الس�ان,ية. وقول صخر الغي يد.ح سيفاv له:

وصار,م� أ�خ\ل1ص.ت\ خ.ش1يب.ت'ه'، * أ%ب\يض. م.ه\و�، ف م.ت\ن,ه ر'ب.د'
ف%ل%و\ت' عنه س'يوف. أ%ر\يح.، *  ح.ت_ى باء4 ك%ف9ي، ول أ%ك%د\ أ%ج,د'

ال%ش1يبة�: الط�ب\ع' ال4و_ل� قبل أ%ن ي'ص\ق%ل% وي'ه.ي_أv، وف%ل%و\ت': ان\ت.ق%ي\ت'.
أ%ر\ي.ح': م1ن الي.م.ن,. باء4 ك%فYي: أ%ي صار. ك%فYي له م.باءة أ%ي

م.ر\ج,عاv. وباء4 بذ%ن\ب,ه وبإ,ث}م1ه ي.ب'وء� ب.و\ءاv وب.واءé: احتم.له
وصار ال�ذ}ن,ب' مأ}و.ى الذ�نب، وقيل اع\ت.رف. به. وقوله تعال: إ,ن>ي
أ�ر,يد' أ%ن ت.ب'وء4 بإ,ث}م1ي وإ,ث}م1ك، قال ثعلب: معناه إ,ن ع.ز.م\ت. على

>37<ص:
 ق%ت\ل1ي كان ال3ث}م' بك ل ب. قال ال4خفش: وباؤ'وا بغ.ض.ب� من الل9ه:

 ر.ج.ع'وا به أ%ي صار. عليهم. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال فباؤ'وا بغ.ض.ب� على غ%ض.ب، قال: باؤ'وا ف اللغة: احتملوا،
.vيقال: قد ب'ؤ\ت' بذا الذ�ن\ب أ%ي اح\ت.م.ل}ت'ه. وقيل: باؤ'وا بغ.ض.ب أ%ي بإ,ث}م اس\ت.ح.ق©وا به النار. على إ,ث}م� اس\ت.ح.ق©وا به النار. أ%يضا

قال ال4صمعي: باء4 بإ,ث}م1ه، فهو ي.ب'وء� به ب.و\ءاv: إ,ذا أ%ق%ر� به.
وف الديث: أ%ب'وء� ب,نع\م.ت1ك علي_، وأ%ب'وء� بذنب أ%ي أ%لتز,م'

 وأ%ر\ج,ع وأ�ق1رe. وأ%صل الب.واء3 اللزوم'. وف الديث: فقد باء4 به أ%حد'ها أ%ي التز.م.ه ورج.ع به. وف حديث وائل, بن ح'ج\ر: ان
 ع.ف%وت. عنه ي.ب'وء بإ,ث}م1ه وإ,ث}م صاح1ب,ه أ%ي كان% عليه ع'ق�وبة� ذ%ن\ب,ه وع'قوبة� ق%ت\ل, صاح1ب,ه، فأ%ضاف. ال3ث}م. إ,ل صاحبه ل4ن ق%تل%ه

 س.ب.ب ل3ث}مه؛ وف رواية: إ,ن} ق%ت.ل%ه كان م1ث}ل%ه أ%ي ف ح'كم الب.واء3 وصارا م'ت.ساو,ي.ي\ن ل ف%ض\ل% للم'ق}ت.ص> إ,ذا اس\تو\ف%ى ح.ق�ه على



 ال�ق}ت.ص> منه. وف حديث آخر: ب'ؤ\ لل4م1ي, بذ%ن\ب,ك، أ%ي اع\ت.ر,ف\ به. وباء4 بد.م, فلن وب.قYه: أ%ق%ر_، وذا يكون أ%بداv با عليه1 ل ل%ه.
قال لبيد:

أ%ن\ك%ر\ت باط1ل%ها، وب'ؤ\ت ب.قYها *  ع1ن\د1ي، ول ت.ف}خ.ر\ ع.ل%ي_ ك1رام'ها
 وأ%ب.أ}ت'ه: ق%ر_ر\ت'ه وباء4 د.م'ه ب,د.م1ه ب.و\ءاv وب.واءé: ع.د.ل%ه. وباء4 ف�لنD ب,ف�لن{ ب.واءé، مدود، وأ%باء4ه وباو.أ%ه: إ,ذا ق�ت1ل به وصار د.م'ه ب,د.م1ه.

قال عبد'الل9ه بن' الزeبي:
�ـgل ـ�م\ ق%ب ق%ض.ى الل9ه' أ%ن� الن_ف}س. بالن_ف}س, ب.ي\ن.نا، *  ولــم. نـك' ن.ر\ض.ى أ%ن} ن'باو,ئ%ك

والب.واء: الس_واء. وف�لنD ب.واء� ف�لن{: أ%ي ك�ف}ؤ'ه' ان ق�ت1ل% به،
)1وكذلك الثنان1 وال%م1يع'. وباءه: ق%ت.ل%ه به(

 قوله «وباءه قتله به» كذا ف النسخ الت بأيدينا ولعله وأباءه بفلن قتله به.)1(
أ%بو بكر، البواء: الت_كاف�ؤ، يقال: ما ف�لنD بب.واء� لف�لن{: أ%ي ما

 هو بك�ف\ء� له. وقال أ%بو عبيدة يقال: القوم ب'واء#: أ%ي س.واء#. ويقال: القوم' على ب.واء�. وق�س3م. الال بينهم على ب.واء�: أ%ي
على سواء. وأ%ب.أ}ت' ف�لناv بف�لن{: ق%ت.ل}ت'ه به.

ويقال: هم ب.واء# ف هذا ال4مر: أ%ي أ%ك}فاء# ن'ظ%راء، ويقال: دم' فلن
ب.واء# لد.م ف�لن: إ,ذا كان ك�ف}أv له. قالت ل%ي\لى ال4خ\يلية ف م.ق}ت.ل, ت.و\بة% بن ال�م.ي>ر:

فان} ت.ك�ن, الق%ت\لى ب.واءé، فإ,ن_ك�م\ *  ف%تÝ م_ا ق%ت.ل}ت'م، آل% ع.و\ف1 بن, عام1ر,
وأ%ب.أ}ت' القات1ل% بالق%ت1يل واس\ت.ب.أ}ت'ه أ%يضاv: إ,ذا ق%ت.ل}ته به. واس\ت.ب.أ}ت' ال%ك%م. واس\ت.ب.أ}ت' به كلها: اس\ت.ق%د\ته.

وت.باو.أ% الق%ت1يلن1: ت.عاد.ل. وف الديث: أ%نه كان ب.ي\ن. ح.ي_ي\ن, من الع.رب, قتالD، وكان ل4ح.د1 ال%ي_ي, ط%و\لD على الخ.ر، فقالوا
ل ن.ر\ض.ى حت ي'ق}ت.ل بالع.ب\د1 م1ن_ا ال�رe منهم وبالرأ%ة1

الرجل�، فأ%م.رهم النبe صلى الل9ه عليه وسلم أ%ن ي.ت.باء4و\ا. قال أ%بو
 عبيدة: هكذا روي لنا بوزن ي.ت.باع.و\ا، قال: والصواب عندنا أ%ن ي.ت.باو.أ�وا بوزن ي.تباو.ع'وا على مثال ي.ت.قاو.لوا، من الب.واء3 وهي

 ال�ساواة�، يقال: باو.أ}ت' بي الق%ت\لى: أ%ي ساو.ي\ت'؛ قال ابن ب.ر>ي: يوز أ%ن يكون يت.باء4و\ا على القلب، كما قالوا جاء4ان،
 والقياس جاي.أ%ن ف ال�فاع.لة من جاء4ن وج,ئ}ت'ه؛ قال ابن الثي وقيل: ي.ت.باء4و\ا صحيح¬. يقال: باء4 به إ,ذا كان ك�ف}أv له، وهم

ب.واء# أ%ي أ%ك}فاء#، 
>38<ص:

  معناه ذ%و'وب.واء. وف الديث أ%نه قال: ال1راحات' ب.واء# يعن أ%نا م'ت.ساويةD ف الق1صاص، وأ%نه ل ي'ق}ت.صe للم.ج\ر'وح, ال� م1ن
 جار,ح1ه الان، ول ي'ؤ\خ.ذ� إ,ل م1ث}ل� ج,راح.ت1ه س.واء وما ي'ساو,يها ف ال�ر\ح,، وذلك الب.واء. وف حديث الص_اد1ق,: قيل له: ما

 بال� الع.ق}ر.ب, م'غ\تاظةv على بن آدم.؟ فقال: ت'ريد' الب.واء4 أ%ي ت'ؤ\ذ1ي كما ت'ؤ\ذ%ى. وف حديث علي رض1ي الل9ه عنه: فيكون
الث9واب' جزاءé والع1قاب' ب.واء.

وباء4 فلن بفلن: إ,ذا كان ك�ف}أv له ي'ق}ت.ل� به؛ ومنه قول
الـم'ه.ل}ه,ل, لبن الرث بن ع.ب_اد{ حي ق%ت.له: ب'ؤ\ ب,ش1س\ع, ن.ع\ل%ي\ ك�ل%ي\ب�،



معناه: ك�ن\ ك�ف}أv ل1شس\ع, ن.ع\ل%ي\ه. وباء الرجل� بصاحبه: إ,ذا ق�ت1ل%
به. يقال�: باءت\ ع.رار, بك%ح\ل�، وها ب.ق%ر.تان1 ق�ت1ل%ت\ إ,حداها

بال�خرى؛ ويقال: ب'ؤ\ به أ%ي ك�ن\ مـمن ي'ق}ت.ل به. وأ%نشد ال4حر لرجل ق%ت.ل% قات1ل% أ%خ1يه، فقال:
فقلت' له ب'ؤ\ بامر,ئ� ل%س\ت. مث}ل%ه، *  وإ,ن ك�نت. ق�ن\عاناv ل1م.ن\ ي.ط}ل�ب' الد_ما

يقول: أ%نت.، وإ,ن كنت. ف ح.س.ب,ك. م.ق}ن.عاv لكل م.ن\ ط%ل%ب.ك. بث%أ}ر،
فل%س\ت. م1ثل% أ%خي.

وإ,ذا أ%ق%ص_ السلطان� رجلv برجل ق1يل: أ%باء4 فلناv بفلن. قال
:eف%ي\ل الغ.ن.و,ي�ط

أ%باء4 بق%ت\لنا م1ن القوم, ض1ع\ف%هم، *  وما ل ي'ع.دe م1ن أ%س1ي� م'ك%ل�ب,
vفلنا �قال أ%بو عبيد: فان قتله السلطان� بق%ود قيل: قد أ%قاد. السلطان

وأ%ق%ص_ه وأ%باء4ه وأ%ص\ب.ر.ه. وقد أ%بأ}ت'ه أ�بيئ�ه إ,باءة. قال ابن
السكYيت ف قول ز'ه.ي\ر بن أ%ب س'ل}م.ى:

ف%ل%م أ%ر. م.ع\ش.راv أ%س.ر'وا ه.ديìا، *  ول أ%ر. جار. ب.ي\ت{ ي'س\ت.باء�
قال: ال%ديe ذو ال�ر\م.ة؛ وقوله ي'س\ت.باء� أ%ي ي'ت.ب.و�أ�، ت'ت_خ.ذ

امرأ%ت'ه' أ%هلv؛ وقال أ%بو عمرو الشيبان: ي'س\تب.اء، من الب.واء، وهو
الق%و.د. وذلك أ%نه أ%تاهم يريد أ%ن ي.س\ت.ج,ي. بم فأ%خ.ذ�وه، فقتلوه

برجل منهم. وقول الت_غ\ل%ب:
أ%ل ت.ن\ت.ه,ي ع.ن_ا م'لوك¬، وتت_قي *  م.حار,م.نا ل ي'ب\أ%ء� الد_م' بالد_م,

أ%راد.: ح1ذار. أ%ن ي'باء الد_م بالد_م؛ ويروى: ل ي.ب\ؤ'ء� الد_م'
بالد_م, أ%ي ح1ذار. أ%ن} ت.ب'وء4 د1ماؤ'هم بد1ماء3 م.ن\ قت.لوه. وب.و_أ%

vمح. نوه: قاب.له به، وس.د_د.ه ن}و.ه. وف الديث: أ%ن� رجلeالر
ب.و_أ% ر.جلv بر'م1ه، أ%ي س.د_ده ق1ب.ل%ه وه.ي_أ%ه. وب.و_أ%ه'م

م.ن\ز,لv: ن.ز.ل% بم إ,ل س.ن.د1 ج.ب.ل. وأ%ب.أ}ت' بال%كان: أ%ق%م\ت'
به.وب.و_أ}ت'ك. ب.يتاv: ات_خ.ذ}ت' لك بيتاv. وقوله عز وجل: أ%ن} ت.ب.و_آ

لق%و\م1ك�ما ب,م1ص\ر. ب'يوتاv، أ%ي ات_خ1ذا. أ%بو زيد: أ%ب.أ}ت' القوم.
م.ن\زلv وب.و_أ}ت'هم م.ن\ز,لv ت.ب\و,يئاv، وذلك إ,ذا نزل}ت. بم إ,ل

س.ن.د1 جبل، أ%و ق1ب.ل, ن.هر.
والتبوeؤ': أ%ن ي'ع\ل1م. الرجل� الرجل% على ال%كان إ,ذا أ%عجبه لينزله.

 وقيل: ت.ب.و_أ%ه: أ%ص\ل%حه وه.ي_أ%ه. وقيل: ت.بو_أ% فلن م.ن\ز,لv: إ,ذا نظ%ر إ,ل أ%س\ه.ل, ما ي'رى وأ%ش.د>ه اس\ت1واءé وأ%م\ك%ن,ه ل1م.بيت1ه1، فات_خذ%ه؛
 وت.بو_أ: نزل وأ%قام، وال%ع\ن.يان1 ق%ريبان. والباءة: م.ع\ط1ن' الق%و\م, للب,ل، حيث ت'ناخ' ف ال%وار,د. وف الديث: قال له رجل: أ�ص.لYي



.� ف م.باءة الغ.ن.م؟ قال: ن.ع.م\، أ%ي م.ن\ز,لا الذي ت.أ}و,ي إليه، وهو ال�ت.ب.و�أ� أ%يضاv. وف الديث أ%نه قال: ف الدينة هه'نا ال�ت.ب.و_أ
وأ%باء4ه م.ن\ز,لv وب.و_أ%ه إ,ي_اه' وب.و_أ%ه له وب.و_أ%ه' فيه، بعن ه.ي_أ%ه له وأ%ن\ز.ل%ه وم.ك�ن. له فيه. قال:
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 وب'و>ئ%ت\ ف ص.م1يم, م.ع\ش.ر,ها، *  وت.م_، ف ق%و\م1ها، م'ب.و_ؤ'ها

.�أ%ي ن.ز.ل%ت من الك%رم ف ص.م1يم, الن_سب. والسم الب,يئة
واس\ت.باءه أ%ي ات_خ.ذ%ه' م.باءة.

وت.ب.و_أ}ت' منزلv أ%ي ن.ز.ل}ت'ه. وقوله تعال: والذ1ين ت.ب.و_أ�وا
الدار. وال3يان%، ج.عل% ال3يان% م.ح.ل¾ لم على ال%ث%ل؛ وقد يكون

أ%راد.: وت.ب.و_أ�وا مكان% ال3يان1 وب.ل%د. ال3يان1، فح.ذ%ف.
 وت.ب.و_أ% الكان%: ح.ل�ه. وإ,نه ل%ح.س.ن' الب,يئة1 أ%ي هيئة الت_ب.وeء3.والبيئة� والباءة والباءة: النزل، وقيل م.ن\ز,ل القوم حيث ي.ت.ب.و_أ�ون% من

 ق1ب.ل, واد{، أ%و س.ن.د1 ج.ب.ل. وف الصحاح: ال%باءة: م.ن\ز,ل� القوم ف كل موضع، ويقال: كل© م.ن\ز,ل ي.ن\ز,له القوم'. قال ط%ر.فة: ط%ي>بو
)1الباءة ، س.ه\لD، ول%ه'م\ *  س'ب'لD، إ,ن شئت. ف و.ح\ش و.ع1ر(

  قوله «طيبو الباءة» كذا ف النسخ وشرح القاموس بصيغة جع الذكر السال والذي ف مموعة أ%شعار يظن با1(
الصحة طيب بالفراد وقبله:

ول الصل الذي ف مثله *  يصلح البر زرع الؤتب)
vأ%ي اتذه، وب.و_أ}ت'ه' م.ن\ز,ل ،vوت.ب.و_أ% فلن م.ن\ز,ل

وأ%ب.أ}ت' الق%وم. منزلv. وقال الفر_اء ف قوله عز وجل: والذين آم.ن'وا
وع.م1ل�وا الص�الات1 ل%ن'ب.و>ئن_ه'م\ م1ن ال%ن_ة غ�ر.فاv، يقال: ب.و_أ}ت'ه منزلv، وأ%ث}و.ي\ت'ه م.ن\ز,لv ث�واءé: أ%ن\ز.ل}ت'ه، وب.و_أ}ت'ه منزلv أ%ي جعلته ذا منزل.

وف الديث: م.ن ك%ذ%ب. ع.لي_ م'ت.ع.م>داv، ف%ل}ي.ت.ب.و_أ} م.ق}ع.د.ه من النار. وتكر�رت هذه اللفظة ف الديث ومعناها: ل1ي.ن\ز,ل} م.ن\ز,له
م1ن النار. يقال: ب.و_أ%ه الل9ه' منزلv أ%ي أ%سك%نه إ,ياه. ويسمى ك1ناس'

الث�و\ر, الو.ح\ش1ي> م.ب.اءة؛ وم.باءة ال3بل: م.ع\ط1نها.
وأ%ب.أ}ت' ال3بل م.باءة: أ%ن.خ\ت' بعض.ها إ,ل بعض. قال الشاعر:

ح.ل1يفان، ب.ي\ن.هما م1يةD *  ي'ب,يئان1 ف ع.ط%ن� ض.ي>ق,
وأ%ب.أ}ت' ال3بل%، ر.د.د\ت'ها إ,ل الـم.باءة، والـم.باءة: بيتها ف

البل؛ وف التهذيب: وهو الـم'راح' الذي ت.ب,يت' فيه. والـم.باءة م1ن
الر_ح1م,: حيث ت.ب.و_أ% الول%د'. قال ال4علم:

ول%ع.م\ر' م.ح\ب.ل1ك1 ال%ج,ي, على *  ر.حب, الـم.باءة، م'ن\ت1ن, ال1ر\م,
وباء4ت\ ب,بيئة1 س'وء�، على م1ثال, ب,يعة{: أ%ي بال, س'وء�؛ وانه

ل%س.ن' الب,يئة1؛ وع.م_ بعض'هم به جيع. الال. وأ%باء4 عليه مال%ه:
أ%راح.ه. تقول: أ%ب.أ}ت' على فلن ماله: إ,ذا ار.ح\ت. عليه إ,بل%ه وغ%ن.م.ه،



وأ%باء4 منه.
وتقول العرب: ك%ل�مناهم، فأ%جابونا عن ب.واء� واحد{: أ%ي جواب� واحد.

وف أ%رض كذا ف%لةD ت'بء ف فلة{: أ%ي ت.ذ}هب'.
الفر_اء: باء4، بوزن باع.: إ,ذا تكب_ر، كأ%نه مقلوب م.ن ب.أ%ى، كما

)2قالوا أ%رى ورأ%ى(
 مقتضاه أ%ن9 أرى مقلوب من رأى كما ان باء مقلوب من بأى،2(

 ول تنظي بي الانبي كما ل يفى فضلvعن ان أرى ليس من القلوب وان اوهم لفظ�ه ذلك والصواب «كما قالوا راء
من رأى».(ابراهيم اليازجي))

وسنذكره ف بابه. وف حاشية بعض نسخ الصحاح: وأ%ب.أ}ت' أ%د1ي.ها: ج.ع.ل}ت'ه ف الدباغ .

@بأب: ف%ر.س¬ ب'ؤ.ب¬: ق%ص1ي غل1يظ� الل�حم فسيح' ال%ط}و, ب.عيد'
الق%د\ر,.

@ببب: ب.ب_ة� حكاية صو صب. قالت ه1ن\د' بنت' أ%ب س'ف}يان% ت'ر.قYص'
اب\نها عبد.الل9ه1 بن. ال%ر,ث:

ل�ن\ك1ح.ن_ ب.ب_ه\
جار,يةv خ1د.ب_ه\،
م'ك}ر.مةv م'ح.ب_ه،

ت.ج'بe أ%هل% الك%ع\به
أ%ي ت.غ\ل1ب' نساء4 ق�ر.ي\ش� ف ح'س\ن,ها. ومنه قول الراج,ز: ج.ب_ت\ ن,ساء4 العال%مي. بالس_ب.ب\

>222<ص:
وسنذكره إ,ن شاء4 الل9ه تعال.

 وف الصحاح: ب.ب_ة�: اسم جارية، واستشهد بذا الرجز. قال الشيخ ابن بري: هذا س.ه\و¬ ل4ن ب.ب_ة% هذا هو لقب عبد1الل9ه بن
 الرث بن ن.و\فل بن عبدالطلب وال البصرة، كانت أ�مه لق�ب.ت\ه به ف ص1غ.ره لكثرة ل%ح\م1ه، والرجز ل�مه ه1ن\د.، كانت ت'ر.قYص'ه
 به تريد: ل�ن\ك1ح.ن_ه، إ,ذا بل%غ%، جار,يةv هذه صفتها، وقد خ.ط�أ% أ%بو زكريا أ%يضاv ال%و\ه.ري_ ف هذا الكان. غيه: ب.ب_ة� لق%ب رجل

من قريش، ويوصف به ال4ح\م.ق' الث�ق1يل.
والب.ب_ة�: الس_م1ي'، وقيل: الشابe الـم'م\ت.لئ� الب.دن1 ن.ع\مةv، حكاه الرو,يe ف الغريبي. قال: وبه ل�قYب عبد'الل9ه بن الرث لكثرة

لمه ف ص1غ.ره، وفيه يقول الفرزدق:
وباي.ع\ت' أ%ق}واماv وف%ي\ت' بع.ه\د1ه1م\،  * وب.ب_ة� قد باي.ع\ت'ه  غي. ناد1م,

 وف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما: س.ل�م عليه ف%تÝ من ق�ر.ي\ش�، ف%رد_ عليه مث}ل% س.لم1ه، فقال له: ما أ%ح\س3ب'ك. أ%ث}ب.ت_ن,ي.
قال:



 أ%لس\ت. ب.ب_ةv؟ قال ابن ال4ثي: يقال للشاب> الـم'م\ت.ل1ئ1 الب.دن1 ن.ع\م.ةv وش.باباv ب.ب_ةD. والب.بe: الغلم' السائل�، وهو الس_م1ي'، ويقال:
)1ت.ب.ب_ب. إ,ذا س.م1ن.. وب.ب_ة�: ص.وت¬ من ال4ص\وات، وبه س'م>ي. الرجل، وكانت أ�مه ت'ر.قYصه به. وهم على ب.ب_ان{ واحد وب.بان{(

  قوله «وهم على ببان إل» عبارة القاموس وهم ببان واحد وعلى ببان واحد ويفف ا هـ فيستفاد منه استعمالت1(
 أربعة.) أ%ي على ط%ريقة{. قال: وأ�ر.ى ب.باناv مذوفاv من ب.ب_ان{، ل4ن� ف%ع\لن% أ%كثر من ف%عال�، وهم ب.ب_انD واح1د¬ أ%ي س.واء#، كما

 يقال ب.أ}ج¬ واح1د. قال عمر، رضي الل9ه عنه: ل%ئن ع1ش\ت' إ,ل قابل ل�ل}ح1ق%ن_ آخ1ر. الناس, بأ%و_ل1هم حت يكونوا ب.ب_اناv واح1داv. وف
 طريق آخر: إ,ن} ع1ش\ت' ف%س.أ%ج\ع.ل� الناس. ب.ب_اناv واح1داv، يريد الت_سوية% ف الق%س\م,، وكان ي'ف%ض>ل الـم'جاه1د1ين. وأ%هل% ب.د\ر ف

 الع.طاء. قال أ%بو عبدالرحن بن مهدي: يعن شيئاv واحداv. قال أ%بو ع'ب.ي\د{: وذاك الذي أ%راد. قال: ول أح\س3ب' الكلمة
 ع.ربية. قال: ول أ%سعها ف غي هذا الديث. وقال أ%بو س.عيد الض_رير': ل ن.ع\رف' ب.ب_اناv ف كلم العرب. قال: والصحيح

 عندنا ب.ي_اناv واحدا. قال: وأ%صل� هذه الكلمة أ%ن� العرب تقول إ,ذا ذ%ك%رت من ل ي'ع\ر.ف' هذا ه.ي_ان� بن' ب.ي_ان%، كما يقال طامر
بن' طام1ر. 

قال: فالعن ل�س.و>ي.ن_  بينهم ف الع.طاء3 حت يكونوا شيئاv واحداv، ول أ�ف%ض>ل� أ%حداv على أ%حد.
قال ال4زهريe: ليس كما ظ%ن_، وهذا حديث مشهور رواه أ%هل� ال3ت\قان1، وكأ%نا لغة ي.ان,ي.ةD، ول ت.ف}ش' ف كلم م.ع.د¼.

وقال الوهري: هذا الرف هكذا س'م1ع. وناس¬ ي.ج\علونه هي_ان% بن.
 ب.ي_ان%. قال: وما أ�راه مفوظاv عن العرب. قال أ%بو منصور: ب.ب_ان� ح.ر\ف رواه هشام بن سعد وأ%بو معشر عن زيد بن أ%س\ل%م
 عن أ%بيه سعت ع'م.ر، وم1ث}ل� هؤ'لء3 الرeواة ل ي'خ\ط1ئ�ون% في'غ.ي>ر'وا، وب.ب_ان�، وإ,ن ل يكن عربياv م.ح\ضاv، فهو صحيح بذا العن.

 وقال الليث: ب.ب_ان� على تقدير ف%ع\لن%، ويقال على تقدير ف%ع_ال�. قال: والنون أ%صلية، ول ي'ص.ر_ف' منه ف1ع\لD. قال: وهو
 والب.أ}ج' بعن واحد. قال أ%بو منصور: وكان ر.أ}ي' عمر.، رضي الل9ه عنه، ف أ%ع\ط1ية1 الناس الت_ف}ض1يل% على الس_واب,ق,؛ وكان

رأ}ي' أ%ب بكر�، رضي الل9ه عنه، الت_س\و,ية%، ث رج.ع عمر' إ,ل رأ}ي أ%ب بكر، 
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وال4صل ف رجوعه هذا الديث. قال ال4زهري: وب.ب_ان� كأ%نا لغة ي.ان,يةD. وف رواية عن عمر، رضي الل9ه عنه: لول أ%ن أ%ت\ر'ك.
 آخ1ر. الناس, ب.ب_اناv واحداv ما ف�ت1ح.ت\ علي_ ق%ريةD إ,ل ق%س.م\ت'ها أ%ي أ%تركهم شيئاv واحداv، لنه إ,ذا ق%س.م. الب,لد. الفتوحة على

 الغان,مي بقي من ل ي.ح\ض'ر, الغ.ن,يمة% وم.ن ي.ج,يء� ب.ع\د' من السلمي بغي شيء� منها، فلذلك تر.ك%ها لتكون بينهم ج.م1يعهم.
وحكى ثعلب: الناس' ب.ب_انD واح1د ل رأ}س. لم. قال أ%بو علي: هذا ف%ع_الD من باب ك%و\ك%ب�،

ول يكون ف%ع\لن%، ل4ن الثلثة ل تكون من موضع واحد. قال: وب.ب_ة� ي.ر'دe قول أ%ب علي.
@بوب: الب.و\باة�: الف%لة�، عن ابن جن، وهي الـم.و\ماة�. وقال أ%بو

 حنيفة: الب.و\باة� ع.ق%بةD ك%ؤ'ود¬ على طريق, م.ن\ أ%ن\ج.د. من حاج> الي.م.ن، والباب' معروف، والف1ع\ل� منه الت_ب\و,يب'، والمع' أ%ب\واب
وب,يبان. فأ%ما قول� الق�لخ, بن ح'بابة%، وقيل لبن م'ق}ب,ل:

)1ه.ت_اك1 أ%خ\ب,ية{، و.ل�ج, أ%ب\و,بة{،  * ي.خ\ل1ط� بالب,ر> منه ال1د_ واللYينا(
  قوله «هتاك إل» ضبط بالر ف نسخة من الكم وبالرفع ف التكملة وقال فيها والقافية مضمومة والرواية: ملء1 (

الثواية فيه الد� واللي)



فإ,نا قال أ%ب\و,بة{ للزدواج لكان أ%خ\ب,ية{. قال: ولو أ%فرده ل يز.
وزعم ابن ال4عراب واللحيان أ%ن� أ%ب\و,بةv جع باب من غي أ%ن يكون إ,تباعاv، وهذا نادر، ل4ن باباv ف%ع.لD، وف%ع.لD ل يكس�ر على 

 أ%ف}ع1لة{. وقد كان الوزير' ابن الـم.غ\رب,ي ي.س\أ%ل� عن هذه اللفظة على سبيل, الم\ت1حان، فيقول: هل تعرف ل%فظ%ةv ت'ج\مع على
 أ%ف}ع1لة{ على غي قياس ج.م\ع1ها الشهور ط%ل%باv للزدواج. يعن هذه اللفظة%، وهي أ%ب\و,بةD. قال: وهذا ف صناعة1 الشعر ض.ر\ب

من الب.د1يع يسمى الت_ر\ص1يع. قال: ومـما ي'س\ت.ح\س.ن' منه قول� أ%ب ص.خ\ر� ال�ذل1ي ف ص1ف%ة م.ح\ب'وب.ت1ه:
ع.ذ}ب¬ م'ق%ب_ل�ها، خ.د\ل م'خ.ل}خ.ل�ها،  * كالد>ع\ص, أ%س\ف%ل�ها، م.خ\ص'ورة الق%د.م,

س'ود¬ ذ%وائب'ها، ب,يض ت.رائب'ها،  * م.ح\ض ض.رائب'ها، ص1يغ.ت\ على الك%ر.م,
ع.ب\لD م'ق%ي_د'ها، حال� م'ق%ل�د'ها، *  ب.ض� م'ج.ر_د'ها، ل%ف�اء� ف ع.م.م,

س.م\ح¬ خ.لئق�ها، د'ر\م م.راف1ق�ها، *  ي.ر\و.ى م'عان,ق�ها من بار,د{ ش.ب,م,
واس\ت.عار س'و.ي\د بن كراع ال4ب\واب. للقواف1ي فقال:

أ%ب,يت' بأ%ب\واب, الق%واف1ي، كأ%ن_ما  * أ%ذ�ود' با س1ر\باv، م1ن. الو.ح\ش,، ن'ز_عا
 والب.و_اب': الاج,ب'، ولو اش\ت'ق_ منه ف1ع\لD على ف1عالة{ لقيل ب,وابةD باظهار الواو، ول ت'ق}ل%ب' ياءé، ل4نه ليس بصدر م.ح\ض�، إ,نا

هو
اسم. قال: وأ%هل� البصرة ف أ%س\واق1هم ي'س.مeون الس_اق1ي الذي ي.ط�وف عليهم بالاء3 ب.ي_اباv. ورجلD ب.و�اب¬: لزم لل}باب، وح1ر\ف%ت'ه

.vوباب. للسلطان ي.ب'وب': صار له ب.و_ابا .�الب,وابة
وت.ب.و_ب. ب.و_اباv: اتذه. وقال ب,ش\ر' بن أب خازم:

ف%م.ن\ ي.ك' سائلv عن ب.ي\ت1 ب,ش\ر�، *  فإ,ن� له، ب.ن\ب, الر_د\ه1، بابا
> 224<ص:

إ,نا عن بالب.ي\ت1 الق%ب\ر.، ولا ج.ع.له بيتاv، وكانت الب'يوت' ذوات1
.vأ%ب\واب�، اس\ت.جاز. أ%ن ي.ج\عل له بابا

وب.و_ب. الر_جل� إ,ذا ح.م.ل% على العد'و�.
.vبابا vوحكى سيبويه: بي_ن\ت' له ح1ساب.ه بابا ،�والباب' والبابة�، ف ال�دود1 وال1ساب ونوه: الغاية

وبابات' الك1تاب,: سطوره'، ول ي'سمع ما بواحد{، وقيل: هي وجوه'ه وط�ر'ق�ه. قال ت.م1يم بن م'ق}ب,ل�:
ب.ن,ي عامر�! ما تأ}م'رون بشاع1ر�، *  ت.خ.ي_ر. بابات1 الكتاب, ه1جائيا
وأ%بواب¬ م'ب.و_بةD، كما يقال أ%ص\ناف¬ م'ص.ن_ف%ةD. ويقال هذا شيء#

 من\ باب.ت1ك أ%ي ي.ص\ل�ح' لك. ابن ال4نباري ف قولم هذا م1ن باب.ت. قال ابن السكيت وغيه: البابة� عند الع.ر.ب الوج\ه'،
والبابات' الو'جوه.

وأ%نشد بيت تيم بن مقبل:
ت.خ.ي_ر. بابات1 الك1تاب, ه1جائ1يا

قال معناه: ت.خ.ي_ر. ه1جائي م1ن و'جوه الكتاب؛ فإ,ذا قال: الناس' م1ن



باب.ت1ي، فمعناه من الوج\ه1 الذي أ�ريد'ه وي.ص\ل�ح' ل.
أ%بو العميثل: البابة�: ال%ص\لة�. والباب,ي_ة�: ال�ع\جوبة�. قال النابغة العدي:

ف%ذ%ر\ ذ%ا، ولك1ن_ باب,ي_ةv *  و.ع1يد' ق�ش.ي\ر�، وأ%ق}وال�ها
وهذا البيت ف التهذيب:

ولك1ن_ باب,ي_ةv، فاع\ج.بوا،  * و.ع1يد' ق�ش.ي\ر�، وأ%ق}وال�ها
)1باب,ي_ةD: ع.ج,يبةD. وأ%تانا فلن ب,بابي_ة{ أ%ي بأ�ع\جوبة{. وقال الليث: الباب,ي_ة� ه.د1ير' الف%ح\ل ف ت.ر\ج,يعه (

  قوله «الليث: البابية هدير الفحل إل» الذي ف التكملة وتبعه الد البأببة أي بثلث باءات كما ترى هدير الفحل.1 (
قال رؤبة:

إ,ذا الصاعيب ارتسن قبقبا *  ببخة مراv ومراv بأببا
 ا هـ فقد أورده كل منهما ف مادة ب ب ب ل ب و ب وسلم الد من التصحيف. والرجز الذي أورده الصاغان

يقضي بان الصحف غي الد فل تغتر بن سو�د الصحائف.) ، ت.ك}رار له. وقال رؤ\بة:
ب.غ\ب.غ.ة% م.ر�اv ومر�اv باب,يا

:vوقال أيضا
)2ي.س'وق�ها أ%ع\ي.س'، ه.د�ار¬، ب.ب,ب\، * إ,ذا د.عاها أ%ق}ب.ل%ت\، ل ت.ت_ئ1ب\ (

 وقوله «يسوقها أعيس إل» أورده الصاغان أيضاv ف ب ب ب.)2(
وهذا بابة� هذا أ%ي ش.ر\ط�ه.

وباب¬: موضع، عن ابن ال4عراب. وأ%نشد:
وإ,ن� ابن. م'وسى بائع' الب.ق}ل, بالن_و.ى،  * له، ب.ي\ن باب� وال%ر,يب,، ح.ظ1ي'

والب'و.ي\ب': موضع ت1ل}قاء م1ص\ر. إ,ذا ب.ر.ق. الب.ر\ق' من ق1ب.له ل ي.ك%د\ ي'خ\ل1ف'. أ%نشد أ%بو الع.لء3:
أ%ل إ,ن�ما كان الب'و.ي\ب' وأ%هل�ه  * ذ�ن'وباv ج.ر.ت\ م1ن>ي، وهذا ع1قاب'ها

والبابة�: ث%غ\ر¬ من ث�غ'ور, الرeوم,. وال4بواب': ث%غ\ر¬ من ث�غ'ور
ال%ز.ر,. وبالبحرين موضع ي'عرف بباب.ي\ن,، وفيه يقول قائلهم:

إ,ن� ابن. ب'ور� ب.ي\ن. باب.ي\ن, وج.م\، *  وال%ي\ل� ت.ن\حاه' إ,ل ق�ط}ر, ال4ج.م\
>225<ص:

وض.ب_ة� الدeغ}مان� ف ر'وس, ال4ك%م\،  * م'خ\ض.ر_ةv أ%عي'ن'ها م1ث}ل� الر_خ.م\
@بيب: الب,يب': م.ج\رى الاء إ,ل ال%و\ض,. وحكى ابن جن فيه الب,يبة%.

ابن ال4عراب: باب. فلنD إ,ذا ح.ف%ر ك�و_ةv، وهو الب,يب'.
وقال ف موضع آخر: الب,يب' ك�و_ة� الوض، وهو م.س3يل� الاء3، وهي الصeن\بور' والث�ع\ل%ب' وال�س\ل�وب'. والب,يبة�: الـم.ث}ع.ب' الذي

ي.ن\ص.بe منه الاء� إ,ذا ف�ر>غ% من الد_ل}و ف ال%و\ض، وهو الب,يب'
.�والب,يبة



وب.ي\بة�: اسم رجل، وهو ب.ي\ب.ة� بن' سفيان% بن م'جاش1ع. قال جرير:
ن.د.س\نا أ%با م.ن\د'وس.ة% الق%ي\ن. بالق%نا، *  وم.ار. د.م¬، م1ن جار, ب.ي\بة%، ناق1ع'

قوله مار أ%ي تر_ك..
والبابة� أ%يضاv: ث%غ\ر¬ من ث�غ'ور السلمي.

@بتت: الب.تe: الق%ط}ع' ال�س\ت.أ}ص1ل.
يقال: ب.ت.تe البل% فان\ب.ت_. ابن سيده: ب.ت_ الشيء4 ي.ب'تeه،

وي.ب,تeه ب.ت�اv، وأ%ب.ت_ه: قط%عه ق%ط}عاv م'س\ت.أ}ص1لv؛ قال:
ف%ب.ت_ ح1بال% الوص\ل,، بين وب.ي\ن.ها،

أ%ز.بe ظ%ه'ور, الس_اع1د.ي\ن,، ع.ذ%و_ر'
قال الوهري ف قوله: ب.ت_ه ي.ب'تeه قال: وهذا شاذ9 ل4ن� باب

ال�ضاعف، إ,ذا كان% ي.ف}ع1ل منه مكسوراv، ل ييء� متعد>ياv إ,ل� أ%حرف¬
معدودة، وهي ب.ت_ه ي.ب'تeه و.ي.ب,تeه، وع.ل�ه ف الشeرب ي.ع'ل©ه

وي.ع1ل©ه، ون.م_ الديث% ي.ن'مeه وي.ن,مeه، وش.د_ه ي.ش'دeه وي.ش1دeه،
وح.ب_ه ي.ح1بeه؛ قال: وهذه وحد.ها على لغة{ واحدة{. قال: وإ,نا

س.ه_ل% ت.ع.د>ي. هذه ال4ح\ر'ف إ,ل الفعول اشتراك' الضم والكسر فيهن�؛
vب.ت�ا eوي.ب'ت eش'د>د. للمبالغة، وب.ت_ هو ي.ب,ت :vوب.ت_ت.ه ت.ب\ت1يتا

وأ%ب.ت_.
وقولم: ت.ص.د_ق. فلنD ص.د.ق%ةv ب.تاتاv وب.ت_ةv ب.ت\ل%ةv إ,ذا

ق%ط%ع.ها ال�ت.ص.د>ق' با من ماله، فهي بائنة من صاحبها، وقد ان\ق%ط%ع.ت\
منه؛ وف النهاية: صدقة ب.ت_ةD أ%ي م'ن\ق%ط1ع.ةD عن ال3م\لك1؛ وف

الديث: أ%د\خ.ل%ه الل�ه' ال%ن_ة% الب.ت_ة%.
،vبات�ا vط%لق. امرأ%ت1ه أ%ي ط%ل�ق%ها ط%لقا Dلن�الليث: أ%ب.ت_ ف

وال�جاوز' منه ال3ب\تات'. قال أ%بو منصور: قول الليث ف ال3ب\تات1
والب.ت> مواف1ق¬ قول% أ%ب زيد، ل4نه ج.ع.ل ال3ب\تات م'جاوزاv، وجعل

الب.ت_ لزماv، وكلها م'تعد>؛ ويقال: ب.ت_ فلنD ط%لق. امرأ%ت1ه، بغي
أ%لف، وأ%ب.ت_ه بال4لف، وقد ط%ل�قها الب.ت_ة%.

ويقال: الط�ل}قة� الواحدة ت.ب'تe وت.ب,تe أ%ي ت.قط%ع' ع1ص\مة%
النكاح، إ,ذا ان\ق%ض.ت1 العد_ة. وط%ل�ق%ها ث%لثاv ب.ت_ةv وب.تاتاv أ%ي

ق%ط}عاv ل ع.و\د. فيها؛ وف الديث: طل�قها ثلثاv ب.ت_ةv أ%ي قاطعةv. وف
الديث: ل ت.ب,يت' ال%ب\ت'وت.ة� إ,ل� ف بيتها، هي ال�ط%ل�قة



.vبائ1نا vط%لقا
ول أ%ف}ع.ل�ه الب.ت_ة%: كأ%نه ق%ط%ع. ف1ع\ل%ه'. قال سيبويه: وقالوا

ق%ع.د. الب.ت_ة% مصدر م'ؤ.كYد، ول ي'ستعمل إ,ل بال4لف واللم. ويقال:
ل أ%ف}ع.ل�ه ب.ت_ةv، ول أ%فعله' الب.ت_ة%، لكل أ%مر� ل ر.ج\عة فيه؛

ون.ص\ب'ه على الصدر. قال ابن بري: مذهب سيبويه وأ%صحابه أ%ن الب.ت_ة%
ل تكون إ,ل� معرفة الب.ت_ة% ل غ%ي\ر'، وإ,نا أ%جاز. ت.ن\ك1ي.ه

.êالفراء� و.ح\د.ه، وهو كوف
وقال الليل بن أ%حد: ال�مور' على ثلثة أ%ناء�، يعن على ثلثة

أ%وجه: شيء# يكون الب.ت_ة%، وشيء# ل يكون� الب.ت_ة%، وشيء# قد يكون وقد ل
يكون. فأ%ما ما ل يكون، فما م.ض.ى من الدهر ل يرجع؛ وأ%ما ما يكون

الب.ت_ة، فالقيامة� تكون ل م.حالة؛ وأ%ما شيء# قد يكون وقد ل يكون،
.eفم1ث}ل ق%د\ ي.م\ر.ض' وقد ي.ص1ح

وب.ت_ عليه القضاء4 ب.ت�اv، وأ%ب.ت_ه: قطعه.
وسكران� ما ي.ب'تe كلماv أ%ي ما ي'ب.ي>ن'ه. وف الكم: س.ك}ران� ما

:Òبات �ي.ب'تe كلماv، وما ي.ب,تe، وما ي'ب,تe أ%ي ما يقطعه. وسكران
م'ن\ق%ط1ع¬ عن العمل بالسeك}ر؛ هذه عن أ%ب حنيفة. ال4صمعي: سكران� ما

ي.ب'تe أ%ي ما ي.ق}ط%ع' أ%م\راv؛ وكان ينكر ي'ب,تe؛ وقال الفراء�: ها
لغتان، يقال ب.ت.تe عليه القضاء4، وأ%ب\ت.تeه عليه أ%ي ق%ط%ع\ت'ه.

وف الديث: ل ص1يام. لن ل ي'ب,ت_ الصيام. من الليل؛ وذلك من
ال%ز\م والق%ط}ع بالنية؛ ومعناه: ل ص1يام. لن ل ي.ن\و,ه قبل الفجر،

في.ج\ز,م\ه وي.ق}ط%ع\ه من الوقت الذي ل ص.و\م فيه، وهو الليل؛ وأ%صله من الب.ت�
الق%ط}ع,؛ يقال: ب.ت_ الاكم' القضاء4 على فلن إ,ذا ق%ط%عه وف%ص.ل%ه،

وس'م>ي.ت1 الني_ة� ب.ت�اv ل4نا ت.ف}ص1ل� بي الف1ط}ر, والصوم. وف
الديث: أ%ب,تeوا نكاح. هذه النساء3 أ%ي اق}ط%ع'وا ال4م\ر فيه،

وأ%ح\ك1م'وه بشرائطه، وهو ت.ع\ريض¬ بالنهي عن نكاح ال�ت\عة1، ل34نه نكاح¬ غي
م.ب\ت'وت{، م'ق%د_ر¬ بد�ة. وف حديث ج'و.يرية%، ف صحيح مسلم: أ%ح\س3ب'ه

قال ج'و.يرية أ%و الب.ت_ة�؛ قال: كأ%نه شك ف اسها، فقال: أ%ح\س3ب'ه
ج'و.يرية، ث استدرك فقال: أ%و أ%ب'تe أ%ي أ%ق}ط%ع' أ%نه قال ج'و.يرية، ل

.eن�أ%ح\س3ب' وأ%ظ
وأ%ب.ت_ ي.مين.ه: أ%م\ضاها.



.Dوهي ي.مي ب.ات_ة ،vب'ت'وتا eوب.ت_ت\ هي: وج.ب.ت\، ت.ب'ت
وح.ل%ف. على ذلك ييناv ب.تاv، وب.ت_ةv، وب.ت.اتاv: وكل© ذلك من

�الق%ط}ع؛ ويقال: أ%ع\ط%ي\ت'ه هذه الق%طيع.ة% ب.ت�اv ب.ت\لv. والب.ت_ة
اشتقاق�ها من الق%ط}ع، غي أ%نه ي'ستعمل ف كل أ%م\ر� ي.مضي ل ر.ج\ع.ة% فيه،

ول ال}ت1واء4. وأ%ب.ت_ الرجل� بعي.ه من ش1د_ة الس_ي، ول ت'ب,ت_ه
حت ي.م\ط�و.ه الس_ي'؛ وال%ط}و': ال1دe ف الس_ي.

والن\ب,تات': النق1طاع'.
ورجل م'ن\ب.تÒ أ%ي م'ن\ق%ط%ع¬ به. وأ%ب.ت_ بعي.ه: ق%ط%ع.ه بالسي.

وال�ن\ب.تe ف حديث الذي أ%ت\ع.ب. داب_ت.ه حت ع.ط1ب. ظ%ه\ر'ه، فب.ق1ي
م'ن\ق%ط%عاv به؛ ويقال للرجل إ,ذا ان\ق%طع ف سفره، وع.ط1ب.ت\ راحل%ت'ه:

صار م'ن\ب.ت�اv؛ ومنه قول م'ط%ر_ف{: إ,ن� ال�ن\ب.ت_ ل أ%ر\ضاv ق%ط%ع،
ول ظ%ه\راv أ%ب\قى.

غيه: يقال للرجل إ,ذا ان\ق�ط1ع. به ف س.ف%ر,ه، وع.ط1ب.ت\ راح1ل%ت'ه:
قد ان\ب.ت_ من الب.ت> الق%ط}ع,، وهو م'طاو,ع' ب.ت_؛ يقال: ب.ت_ه

وأ%ب.ت_ه، يريد أ%نه بقي ف طريقه عاجزاv عن م.ق}ص1د1ه1، ول ي.ق}ض, و.ط%ر.ه،
وقد أ%ع\ط%ب ظ%ه\ر.ه. الكسائي: ان\ب.ت_ الرجل� ان\ب,تاتاv إ,ذا

ان\ق%ط%ع. ماء� ظ%ه\ره؛ وأ%نشد:
لقد و.ج.د\ت' ر.ث}ي.ةv من الك1ب.ر\،

عند القيام,، وان\ب,تاتاv ف الس_ح.ر\
وب.ت_ عليه الشهادة%، وأ%ب.ت_ها: ق%ط%ع عليه با، وأ%لزمه إ,ياها.

وفلنD على ب.تات1 أ%مر� إ,ذا أ%شرف عليه؛ قال الراجز:
وحاجة{ كنت' على ب.تات1ها

eال%ه\ز'ول الذي ل يقدر أ%ن يقوم. وقد ب.ت_ ي.ب,ت :eوالبات
ب'ت'وتاv. ويقال لل4ح\مق ال%ه\زول,: هو باتÒ. وأ%ح\م.ق' باتÒ: ش.ديد'

ال�م\ق. قال ال4زهري: الذي ح.ف1ظ}ناه عن الثYقات1 أ%ح\م.ق' تابÒ م1ن
الت_ب.اب,، وهو ال%سار'، كما قالوا أ%ح\م.ق' خاس1ر¬، دابر¬، دام1ر¬.

وقال الليث: يقال انقطع فلنD عن فلن{، فان\ب.ت_ ح.ب\ل�ه عنه أ%ي
انقطع و,صال�ه وان\ق%بض؛ وأ%نشد:
vف%ح.ل� ف ج'ش.م�، وان\ب.ت_ م'ن\ق%ب,ضا
ب.ب\له1، من ذ%و,ي الغ'ر> الغ.طاريف1



ابن سيده: والب.تe ك1ساء# غليظD، م'ه.ل}ه.لD، م'ر.ب_ع، أ%خ\ضر'؛ وقيل:
هو من و.ب.ر� وص'وف{، والمع أ%ب'تÒ وب,تات¬. التهذيب: الب.تe ضر\ب¬

من الط�يال1سة، يسم�ى الس_اج.، م'ر.ب_ع¬، غليظ، أ%خضر، والمع:
الب'ت'وت'. الوهري: الب.تe الط�ي\ل%سان� م1ن خ.ز¼ ونوه؛ وقال ف ك1ساء� من

ص'وف:
م.ن كان ذا ب.ت¼، فهذا ب.ت>ي

م'قي>ظD، م'ص.ي>ف¬، م'ش.ت>ي،
ت.خ1ذ}ت'ه من ن.ع.جات{ س1ت>

والب.ت>يe الذي ي.ع\مله أ%و يبيعه، والبت_ات' مثل�ه.
وف حديث دار الن_د\وة وت.شاو'ر,هم ف أ%مر النب، صلى الل�ه عليه

وسلم: فاعترضهم إ,بليس ف صورة شيخ جليل عليه ب.تÒ أ%ي كساء# غليظ
م'ر.ب_ع¬، وقيل: ط%ي\ل%سان من خ.ز¼.

وف حديث علي¼، عليه السلم: أ%ن طائفة جاء4ت إ,ليه، فقال لق%ن\ب:
ب.تç1ت\همهم أ%ي أ%ع\ط1هم الب'ت'وت.. وف حديث السن، عليه السلم: أ%ين.

الذين ط%ر.ح'وا ال�ز'وز. وال1ب.رات1، ول%ب,س'وا الب'ت'وت. والن>م.ر.ات1؟
وف حديث س'ف}يان: أ%ج,د' ق%ل}ب بي ب'ت'وت{ وع.باء�. والب.ت.ات':

متاع' البيت. وف حديث النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه ك%ت.ب. لارثة بن,
ق%ط%ن� وم.ن بد'ومة1 ال%ن\د.ل من ك%ل}ب: إ,ن� لنا الضاح1ي.ة% من

الب.ع\ل,، ولكم الضامنة� من الن_خ\ل,، ول ي'ح\ظ%ر' عليكم الن_بات'، ول
يؤ\خذ منكم ع'ش\ر' الب.تات1؛ قال أ%بو عبيد: ل ي'ؤ\خ.ذ منكم ع'ش\ر الب.تات1،

يعن التاع ليس عليه زكاة، ما ل يكون للتجارة. والب.تات': الزاد'
وال1ه.از'، والمع أ%ب,ت_ةD؛ قال ابن م'قبل ف الب.تات1 الز_اد1:

Dأ%ش.اق%ك. ر.ك}ب¬ ذو ب.تات{، ون,س\وة
ب,ك1ر\مان%، ي'غ\ب.ق}ن. الس.ويق. ال�ق%ن_د.ا

وب.ت_ت'وه: ز.و_د'وه. وت.ب.ت_ت.: ت.ز.و_د. وت%ن_ع.. ويقال: ما ل%ه
ب.تات¬ أ%ي ما ل%ه زاد¬؛ وأ%نشد:
وي.أ}ت1يك. بال4ن\باء3 م.ن\ ل ت.ب,ع\ له

ب.تاتاv، ول ت.ض\ر,ب\ له و.ق}ت. م.و\ع1د1
وهو كقوله:

ويأ}تيك. بال4خ\بار, م.ن\ ل ت'ز.و>د1



أ%بو زيد: ط%ح.ن. بالر_ح.ة ش.ز\راv، وهو الذي ي.ذ}ه.ب' بالر_ح.ى عن
يينه، وب.ت�اv، اب\ت.د.أ% إ,دار.تا عن يساره؛ وأ%نشد:

،vوب.ت�ا vون.ط}ح.ن' بالر_ح.ى ش.ز\را
ولو ن'ع\ط%ى ال%غاز,ل%، ما ع.يين.ا

@بت: الب.ح\ت': الال1ص' من كل شيء�؛ يقال: ع.ر.بÒ ب.ح\ت¬، وأ%ع\راب�
ب.ح\ت¬، وع.ر.بيةD ب.ح\تةD، كقولك م.ح\ض¬. وخ.م\ر¬ ب\ت¬، وخ'م'ور¬

ب.ح\تةD، والتذكي ب.ح\ت¬. الوهري: ع.ر.بÒ ب.ح\ت أ%ي م.ح\ض¬، وكذلك
الؤ.نث والثنان والمع؛ وإ,ن شئت قلت: امرأ%ة عربية ب.ح\تة، وث%ن_ي\ت.،
وج.م.ع\ت.؛ وقال بعضهم: ل يثن، ول يمع، ول ي'ح\ق�ر. وأ%كل% ال�بز.

ب.ح\تاv: بغي أ�د\م. وأ%كل الل�ح\م ب.ح\تاv: بغي خ'بز؛ وقال أ%حد بن
يي: كل© ما أ�ك1ل% وح\د.ه، ما ي'ؤ\د.م'، فهو ب.ح\ت¬، وكذلك ال�د\م دون

ال�بز، والب.ح\ت': الص>ر\ف'. وش.راب¬ ب.ح\ت¬: غي مزوج.
.vوقد ب.ح'ت. الشيء�، بالضم، أ%ي صار ب.ح\تا

ويقال: ب.ر\د¬ ب.ح\ت¬ ل%ح\ت¬ أ%ي شديد.
ويقال: باح.ت. فلنD الق1تال% إ,ذا ص.د.ق. الق1تال% وج.د_ فيه؛ وقيل:

الب.راكاء� م'باح.تة� الق1تال.
وباح.ت.ه الو'د_ أ%ي خال%ص.ه؛ ابن سيده: وباح.ت.ه الو'د_، أ%خ\ل%ص.ه

له. وباح.ت. الرجل� الرجل%: كاش.ف%ه.
وف حديث أ%نس: اختضب عمر بال1ن_اء3 ب.ح\تاv؛ الب.ح\ت': الالص الذي

ل ي'خال1ط�ه شيء#. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه كتب إ,ليه أ%ح.د'
ع'م_اله من ك�ورة{، ذ%ك%ر. فيها غ%لء4 الع.سل، وك%ر,ه. للمسلمي

م'باح.تةv الاء3 أ%ي ش'ر\به ب.ح\تاv، غي مزوج بع.س.ل� أ%و غيه؛ قيل: أ%راد
بذلك ليكون% أ%قوى لم.

@برت: ابن ال4عراب: ك%ذ1ب¬ ح1بيت¬ وب,ح\ريت¬ وح.ن\ب.ريت¬ أ%ي خالص¬
م'ج.ر_د، ل يستره شيء#.

@بت: الب'خ\ت والب'خ\ت1ي_ة: د.خ1يل ف العربية، أ%عجمي م'ع.ر_ب¬، وهي
ال3بل ال�راسان,ي_ة، ت'ن\ت.ج' من بي عربية{ وفال1ج�؛ وبعضهم يقول:

إ,ن الب'خ\ت. ع.ر.ب�؛ وي'ن\ش1د' لبن, ق%يس الرeق%ي_ات:
لب.ن' الب'خ\ت1 ف ق1صاع, ال%ل%ن\ج,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده لب. الب'خ\ت1، بنصب النون؛ وال4بيات'



ي.مد.ح' با م'ص\ع.ب. بن الزبي:
إ,ن} ي.ع1ش\ م'ص\ع.ب¬، فإ,ن_ا ب.ي�،
ق%د\ أ%ت.انا م1ن ع.ي\ش1نا ما ن'ر.ج>ي

ي.ه.ب' ال4ل}ف. وال�ي'ول%، وي.س\ق1ي
ل%ب. الب'خ\ت1، ف ق1صاع ال%ل%ن\ج,

الواحد: ب'خ\تÒ، وناقة ب'خ\ت1ي_ة. وف الديث: فأ�ت% بسارق� قد
Dال�نثى من المال الب'خ\ت1، وهي جال :�س.ر.ق. ب'خ\ت1ي_ةv؛ الب'خ\تي_ة

طوال� ال4ع\ناق، وي'ج\م.ع على ب'خت{ وب.خ.ات{؛ وقيل: المع ب.خات©، غي
مصروف؛ ولك أ%ن تفف الياء4، فتقول الب.خ.ات، وال4ثاف،وال%هار,ي
وأ%ما م.ساج,د1يÒ وم.دائ1نÒ، فمصروفان، ل34ن الياء4 فيهما غي ثابتة ف

الواحد، كما ت.ص\ر,ف' ال%هالبة% وال%سام1ع.ة إ,ذا أ%دخلت عليها هاء4
النسب؛ ويقال للذي يقتنيها ويستعملها: الب.خ_ات'؛ وقيل ف جعها: ب.خ.ات
وب.خ.ات{. والب.خ\ت': ال%دe، معروف، فارسيÒ، وقد تكلمت به العرب؛ قال

ال4زهري: ل أ%دري أ%عرب� هو أ%م ل؟
ورجل بيت¬: ذو ج.د¼؛ قال ابن دريد: ول أ%حسبها فصيحة.

وال%ب\خ'وت': ال%ج\د'ود'.
@برت: الب'ر\ت' والب.ر\ت': الفأ}س'، يانية؛ وكل ما ق�طع به الشجر:
ب.ر\ت¬. والب.ر\ت'، والب'ر\ت'، والب,ر\ت': الرجل الد_ليل�، والمع أ%ب\رات¬.

.�والب'ر\ت'، بلغة اليمن: السeك�ر' الط�ب.ر\ز.ذ
قال شر: يقال للسeك�ر, الط�ب\ز.ذ1 م1ب.ت¬ وم1ب.ر_ت¬، بفتح

الراء3، مشددة.
أ%بو عبيد: الب,ر>يت' الستوي من ال4رض؛ وقال ابن سيده: الب,ر>يت' ف

شعر رؤبة ف1ع\ل1يت¬، من الب,ر>، قال: وليس هذا موضعه.
ال4صمعي: يقال للدليل الاذق الب'ر\ت' والب,ر\ت'؛ وقاله ابن ال4عراب

أ%يضاv، رواه عنهما أ%بو العباس؛ قال ال4عشى يصف جله:
أ%د\أ%ب\ت'ه' ب.هام1ه{ م.ج\هولة{،

ل ي.ه\تد1ي ب'ر\ت¬ با أ%ن ي.ق}ص1د.ا
يصف ق%ف}راv ق%ط%عه، ل يهتدي به دليلD إ,ل قص\د1 الطريق؛ قال ومثله

قول رؤبة:
ت.ن\بو بإ,ص\غاء3 الد_ليل, الب'ر\ت1



وقال شر: هو الب,ر>يت' وال1ر>يت'.
والب'ر\تة�: ال%ذ%اق%ة� بال4م\ر.

وأ%ب\ر.ت. إ,ذا ح.ذ1ق. ص1ناعةv م_ا.
والب,ر>يت': مكان معروف، كثي الرمل؛ وقال شر: يقال ال%ز\ن

والب,ر>يت' أ%رضان� بناحية البصرة، ويقال: الب,ر>يت' ال%د\بة� الستوية؛
وأ%نشد:ب,ر>يت' أ%ر\ض�، بعد.ها ب,ر>يت'

وقال الليث: الب,ر>يت' اسم اشتق من الب.ر>ي_ة، فكأ%نا سكنت الياء�
فصارت الاء� تاءé لزمة كأ%نا أ%صلية؛ كما قالوا ع1ف}ريت¬، وال4صل

.Dع1ف}ر,ي.ة
أ%بو عمرو: ب.ر.ت. الرجل� إ,ذا ت.ح.ي_ر، وب.ر.ث%، بالثاء، إ,ذا

.vواسعا vماeت.ن.ع_م ت.ن.ع
والب.ر.ن\ت: الس_ي>ء� ال�ل�ق.

وال�ب\ر.ن\ت: القصي' ال�خ\تال ف ج,ل}سته ورك}بته ال�ن\ت.ص1ب'،
فإ,ذا كان ذلك فيه، فكان يتمله ف فعاله وس'ود.ده، فهو الس_ي>د'.

وال�ب.ن\ت أ%يضاv: الغ.ض\بان� الذي ل ينظر إ,ل أ%حد. وال�ب.ن\ت:
ال�س\ت.ع1دe لل4مر. وابر.ن\ت.ى لل4م\ر: ت.ه.ي_أ%. أ%بو زيد: ابر.ن\ت.ي\ت'

لل4مر ابر,ن\تاءé إ,ذا اس\ت.ع\د.د\ت. له، م'ل}حق¬ باف}ع.ن\ل%ل% بياء.
اللحيان: ابر.ن\ت فلنD علينا ي.ب.ن\ت إ,ذا ان\د.ر.أ% علينا.

وب.ي'وت: موضع.
@برهت: ب.ر.ه'وت': واد{ معروف، قيل هو ب.ض\ر.م.و\ت.. وف حديث علي¼،

عليه السلم: ش.رe بئر� ف ال4رض ب.ر.ه'وت'، هي، بفتح الباء والراء، بئر¬
عميقة ب.ض\ر.م.و\ت.، ل ي'س\ت.طاع' النeزول� إ,ل ق%ع\رها. ويقال:

ب'ر\ه'وت'، بضم الباء وسكون الراء، فتكون تاؤ'ها على ال4ول زائدة، وعلى
الثان أ%صلية. قال ابن ال4ثي: أ%خرجه الروي عن علي�، عليه السلم،

وأ%خرجه الطبان ف العجم، عن ابن عباس، عن سيدنا رسول الل�ه، صلى الل�ه
عليه وسلم.

@بست: الب.س\ت' من الس_ي, كالس_ب\ت1.
.�والب'س\تان�: ال%د1يق%ة

وب'س\ت': مدينة ب'راسان، والل�ه أ%علم.
@بغت: الب.غ\ت' والب.غ\ت.ة�: الف%ج\أ%ة، وهو أ%ن ي.ف}ج.أ%ك. الشيء�. وف



التنزيل العزيز: ول%ت.أ}ت1ي.ن_هم ب.غ\ت.ةv أ%ي فجأ%ةv؛ قال ي.زيد بن
:eض.ب_ة% الث�ق%ف1ي

،vولكن_هم مات'وا، ول أ%د\ر,، ب.غ\ت.ة
وأ%ف}ظ%ع' شيء�، حي. ي.ف}ج.ؤ'ك.، الب.غ\ت'

وقد ب.غ.ت.ه ال4مر' ي.ب\غ.ت'ه ب.غ\تاv: ف%ج,ئ%ه.
وباغ%ت.ه م'باغ%تةv وب,غاتاv: فاجأ%ه. وقوله عز وجل: فأ%خ.ذ}ناه'م\

ب.غ\ت.ةv أ%ي ف%ج\أ%ة.
وال�باغ%تة�: ال�فاجأ%ة.

وتكر_ر ذ1كر الب.غ\تة1 ف الديث. ول%ق1يت'ه ب.غ\تةv أ%ي ف%ج\أ%ةv؛
ويقال: ل%س\ت' آم.ن' من ب.غ.ت.ات1 الع.د'و> أ%ي ف%ج.آت1ه.

والباغ�وت'، أ%عجمي م'ع.ر_ب¬: عيد¬ للنصارى. وف حديث ص'ل}ح ن.صار.ى
الشام: ول ي'ظ}ه,ر'وا باغوتاv؛ قال ابن ال4ثي: كذا رواه بعضهم، وقد روي

باعوثاv، بالعي الهملة والثاء الثلثة، وسيأ}ت ذ1كره. والباغ�وت': اسم
موضع؛ قال النابغة:

ل%ي\س.ت\ ت.ر.ى ح.و\ل%ها ش.خ\صاv، وراك1ب'ها
ن.ش\وان�، ف ج'و_ة1 الباغ�وت1، م.خ\م'ور'

@بكت: ب.ك%ت.ه ي.ب\ك�ت'ه ب.ك}تاv، وب.ك�ت.ه: ض.ر.به بالسيف والعصا
ونوها. والت_ب\ك1يت': كالت_ق}ر,يع, والت_ع\ن,يف1. الليث: ب.ك�ته بالعصا

ت.ب\ك1يتاv، وبالسيف ونوه؛ وقال غيه: ب.ك�ت.ه ت.ب\ك1يتاv إ,ذا
ق%ر_ع.ه بالع.ذ}ل ت.ق}ريعاv. وف الديث: أ%نه أ�ت1ي. ب,ش.ار,ب�، فقال:
ب.كYت'وه؛ الت_ب\ك1يت': الت_ق}ر,يع' والت_و\بيخ'، يقال له: يا فاسق، أ%ما

اس\ت.ح.ي\ت.؟ أ%ما ات_ق%ي\ت. الل�ه.؟ قال ال%ر.و,ي�: ويكون باليد
وبالعصا ونوه.

وب.ك%ت.ه بال�ج_ة أ%ي غ%ل%به. وب.ك%ت.ه ي.ب\ك�ت'ه ب.ك}تاv، وب.ك�ت.ه:
كلها استقبله با ي.ك}ر.ه.

ال4صمعي: الت_ب\ك1يت' والب.ل}غ� أ%ن ي.س\ت.ق}ب,ل% الرجل% با ي.ك}ر.ه.
وقيل ف تفسي قوله تعال: وإ,ذا ال�و\ء�ودة� س'ئ1ل%ت\ بأ%ي> ذ%ن\ب�

ق�ت1ل%ت\؟ ت'س\أ%ل� ت.ب\ك1يتاv لوائ1د1ها.
@بلت: الب.ل}ت': الق%ط}ع'.

ب.ل%ت. الشيء4 ي.ب\ل%ت'ه، بالفتح 



(* قوله: «يبلته بالفتح» الذي ف
:vالقاموس والصحاح أن التعدي من باب ضرب واللزم من باب فرح ونصر.)، ب.ل}تا

ق%ط%عه. زعم أ%هل اللغة أ%نه م.قلوب من ب.ت.ل%ه، وليس كذلك لوجود الصدر؛
قال الش_ن\ف%ري:

كأ%ن� لا ف ال4ر\ض, ن,س\ياv ت.ق�صeه
على أ%م>ها، وإ,ن} ت'ح.د>ث�ك. ت.ب\ل1ت1

أ%ي ت.ب\ل1ت' الكلم با ي.ع\ت.ريها من الب'ه\ر,. والب.ل%ت'، بالتحريك:
النقطاع. وقيل: ت.ب\ل1ت'، ف بيت الشنفرى، ت.ف}ص1ل� الكلم.؛ وقال

الوهري: أ%ي ت.ن\ق%ط1ع' ح.ياءé؛ قال: ومن رواه ت.ب\ل1يت'، بالكسر، يعن
.�ت.ق}ط%ع وت.ف}ص1ل ول ت'ط%و>ل

وان\ب.ل%ت. الرجل�: ان\ق%ط%ع ف كل خي وشر.
وب.ل%ت. الرجل� ي.ب\ل�ت'، وب.ل1ت.، بالكسر، وأ%ب\ل%ت.: انق%ط%ع من

الكلم فلم يتكلم، وب.ل1ت. ي.ب\ل%ت' إ,ذا ل يتحر_ك وس.ك%ت.، وقيل: ب.ل%ت.
ال%ياء� الكلم. إ,ذا ق%ط%عه. قال، وقوله: وإ,ن} ت'ح.د>ث}ك. ت.ب\ل%ت1 أ%ي

ي.ن\ق%ط1ع' كلم'ها من خ.ف%ر,ها.
أ%بو عمرو: الب,لYيت' الرجل� الز>م>يت'؛ والب,لYيت': الف%ص1يح' الذي

ي.ب\ل1ت' الناس. أ%ي ي.ق}ط%ع'هم؛ وقيل: الب,لYيت' من الر>جال:
الب.ي>ن' الفص1يح'، الل�ب,يب'، ال4ر,يب'؛ قال الشاعر:

أ%ل أ%رى ذا الض_ع\فة1 ال%ب,يتا،
ال�س\ت.ط%ار. ق%ل}ب'ه، ال%س\ح'وتا
ي'شاه1ل� الع.مي\ث%ل% الب,لYيت.ا،

الص_م.ك1يك.، ال%ش1م.، الز>م>يت.ا
ال%ب,يت': ال4ح\م.ق. والع.م.ي\ث%ل�: الس_ي>د' الكري. وال%س\ح'وت':

الذي ل ي.ش\ب.ع'. وال%ش1م': الس_خ1يe. والز>م>يت': الليم.
والص_م.ك�وك' والص_م.ك1يك': الص_م.ي.ان� من الرجال، وهو ال4ه\و.ج' الشديد'،

وعب�ر ابن ال4عراب عنه بأ%نه الت_امe، وأ%نشد:
وص.اح1ب�، صاح.ب\ت'ه. ز.م1يت1

م'ي.م>ن� ف قوله، ث%ب,يت1
ليس. على الز_اد1 ب,م'س\ت.م1يت1

vله ب.ل}تا vقال: وكأ%نه ض1د�، وإ,ن كان الض>د�ان1 ف التصريف. وت.ب�ا



أ%ي ق%ط}عاv؛ أ%راد قاطعاv، فوضع الصدر موضع الصفة.
ويقال: لئ1ن\ ف%ع.ل}ت. كذا وكذا، ل%ي.ك�ون.ن_ ب.ل}ت.ة بين وبينك. إ,ذا

أ%و\ع.د.ه بالج\ران1؛ وكذلك ب.ت\ل%ة ما ب.ي\ن وب.ي\ن.ك بعناه.
أ%بو عمرو: يقال أ%ب\ل%تeه ييناv إ,ذا أ%ح\ل%ف}ته، والفعل ب.ل%ت.

ب.ل}تاv، وأ%ص\ب.ر\ته أ%ي أ%ح\ل%ف}ت'ه، وقد ص.ب.ر. ييناv، قال: وأ%ب\ل%تeه
أ%نا ييناv أ%ي ح.ل%ف}ت' له. قال الشنفرى: وإ,ن} ت'ح.د>ث}ك. ت.ب\ل1ت1

أ%ي ت'وج,ز.
وال�ب.ل�ت': ال%ه\ر' الضمون، ح1م\يية. وم.ه\ر¬ م'ب.ل�ت¬، م1ن ذلك؛

قال:
وما ز'و>ج.ت\ إ,ل� ب.ه\ر� م'ب.ل�ت1

أ%ي مضمون، بلغة حي. وف حديث سليمان، على نبينا وعليه أ%فضل الصلة
والسلم: اح\ش'ر'وا الطي\ر.، إ,ل الش_نقاء4 والر_نقاء 

(* قوله «إل
الشنقاء» هي الت تزق فراخها، والرنقاء القاعدة على البيض. اهـ. تكملة.)،

والب'ل%ت.؛ قال ابن ال4ثي: الب'ل%ت' طائر¬ م'ح\ت.رق' الر>يش، إ,ذا
و.ق%ع.ت\ ريشةD منه ف الطي أ%ح\ر.ق%ت\ه.

@بنت: أ%بو عمرو: ب.ن_ت. فلنD عن فلن{ ت.ب\ن,يتاv إ,ذا اس\ت.خب.ر عنه،
فهو م'ب.ن>ت¬، إ,ذا أ%ك}ث%ر السؤال عنه؛ وأ%نشد:

أ%ص\ب.ح\ت. ذا ب.غ\ي�، وذا ت.غ.بeش�،
م'ب.ن>تاv عن ن.س.بات1 ال1ر\ب,ش,،

وعن م.قال, الكاذ1ب, ال�ر.قYش,
@بت: ب.ه.ت. الرجل% ي.ب\ه.ت'ه ب.ه\تاv، وب.ه.تاv، وب'ه\تاناv، فهو

ب.ه_ات أ%ي قال عليه ما ل يفعله، فهو م.ب\ه'وت¬. وب.ه.ت.ه ب.ه\تاv: أ%خذه
ب.غ\ت.ةv. وف التنزيل العزيز: بل تأ}تيهم ب.غ\ت.ةv فت.ب\ه.ت'هم؛ وأ%ما قول

أ%ب النجم:
س'ب>ي ال%ماة% واب\ه.ت1ي عليها 

(* قوله «وابت عليها» قال الصاغان
ف التكملة: هو تصحيف وتريف، والرواية وانت عليها، بالنون من النهيت

وهو الصوت اهـ.»
فإ,ن� على مقحمة، ل يقال ب.ه.ت. عليه، وإ,نا الكلم' ب.ه.ت.ه؛



والب.ه,يت.ة� الب'ه\تان�. قال ابن بري: زعم الوهري أ%ن� على ف البيت مقحمة
أ%ي زائدة؛ قال: إ,نا ع.د_ى اب\ه.ت بعلى، ل4نه بعن افت.ر,ي عليها.

والب'ه\تان�: افتراء#. وف التنزيل العزيز: ول ي.أ}ت1ي. بب'ه\تان{
ي.ف}ت.ر,ين.ه؛ قال: ومثله ما ع'د>ي. برف ال%ر>، حلv على معن ف1ع\ل

ي'قاربه بالعن، قوله عز وجل9: فل}ي.ح\ذ%ر, الذين ي'خال1ف�ون عن أ%مره؛
تقديره: ي.خ\ر'جون عن أ%مره، ل4ن� ال�خالفة خروج¬ عن الطاعة. قال: ويب
على قول الوهري أ%ن} تعل عن ف الية زائدةv، كما جعل على ف البيت

زائدة، وعن وعلى ليستا ما يزاد كالباء.
وباه.ت.ه: اس\تق}بله بأ%مر ي.ق}ذ1ف�ه به، وهو منه بريء، ل يعلمه

.�ف%ي.ب\ه.ت' منه، والسم الب'ه\تان
وب.ه.تe الرجل% أ%ب\ه.ت'ه' ب.ه\تاv إ,ذا قابلته بالكذب. وقوله عز وجل9:

أ%تأ}خ'ذ�ونه ب'ه\تاناv وإ,ثاv م'ب,يناv؛ أ%ي م'باه1تي آث1م1ي. قال
أ%بو إ,سحق: الب'ه\تان� الباطل� الذي ي'ت.ح.ي_ر' من ب'ط}لن,ه، وهو من

الب.ه\ت1 الت_ح.يeر، وال4لف والنون زائدتان، وب'ه\تاناv موضع' الصدر،
وهو حال؛ العن: أ%تأ}خذونه م'باه1تي وآث1م1ي؟

وب.ه.ت. فلنD فلناv إ,ذا ك%ذ%ب عليه، وب.ه,ت. وب'ه,ت. إ,ذا ت.ح.ي_ر.
وقول�ه عز وجل: ول يأ}تي. بب'ه\تان{ ي.ف}ت.رينه؛ أ%ي ل يأ}تي بولد عن
Dمعارضة من غي أ%زواجهن�، في.ن\س'ب\نه إ,ل الزوج، فإ,ن ذلك ب'ه\تان

وف1ر\يةD؛ ويقال: كانت الرأ%ة� ت.ل}ت.ق1ط�ه فت.ت.ب.ن_اه. وقال الزجاج ف
قوله: بل تأ}تيهم ب.غ\ت.ةv فت.ب\ه.ت'هم؛ قال: ت'ح.ي>ر'هم حي ت.ف}جأ�هم

.vب.غ\تة
والب.ه'وت': ال�باه1ت'، والمع ب'ه'ت¬ وب'هوت¬؛ قال ابن سيده: وعندي

أ%ن ب'ه'وتاv جع باه1ت، ل جع ب.ه'وت، ل4ن فاع1لv ما يمع على ف�ع'ول،
وليس ف�ع'ولD ما ي'ج\م.ع عليه. قال: فأ%ما ما حكاه أ%بو عبيد، م1ن أ%ن

ع'ذ�وباv جع ع.ذ�وب� فغ.ل%طD، إ,نا هو جع عاذ1ب�، فأ%ما ع.ذوب¬، فجمع
ع'ذ�ب¬.

والب'ه\ت' والب.ه,يت.ة�: الك%ذ1ب'. وف حديث الغ1يبة1: وإ,ن ل يكن فيه
ما نقول، فقد ب.ه.ت_ه أ%ي كذ%ب\ت. واف}ت.ر.ي\ت. عليه. وف حديث ابن

س.لم ف ذكر اليهود: أ%نم قوم¬ ب'ه\ت¬؛ قال ابن ال4ثي: هو جع ب.ه'وت{،
.vم1ن بناء البالغة ف الب.ه\ت1، مثل ص.ب'ور� وص'ب'ر�، ث يسكن تفيفا



والب.ه\ت': النقطاع' وال%ي\ر.ة. رأ%ى شيئاv فب'ه,ت.: ي.ن\ظ�ر' ن.ظ%ر
ال�ت.ع.ج>ب؛ وأ%نشد:

أ%أ%ن} رأ%ي\ت. هام.ت1ي كالط�س\ت1،
ظ%ل1ل}ت. ت.ر\م1ين بق%و\ل� ب'ه\ت1؟

وقد ب.ه'ت. وب.ه,ت. وب'ه,ت. ال�ص\م': اس\ت.و\ل%ت\ عليه الج_ة. وف
vه: ان\ق%ط%ع وسكت. متحيا�التنزيل العزيز: فب'ه,ت. الذي ك%ف%ر؛ تأ}ويل

عنها. ابن جن: قرأ%ه ابن الس_م.ي\ف%ع: فب.ه.ت. الذي كفر؛ أ%راد فب.ه.ت.
إ,براهيم' الكافر.، فالذي على هذا ف موضع نصب. قال: وقرأ%ه ابن ح.ي\و.ة%

فب.ه'ت.، بضم الاء، لغة ف ب.ه,ت.. قال: وقد يوز أ%ن يكون ب.ه.ت.،
بالفتح، لغةv ف ب.ه,ت.. قال: وحكى أ%بو السن ال4خفش' قراءة فب.ه,ت.،

ك%خ.ر,ق.، ود.ه1ش.؛ قال: وب.ه'ت.، بالضم، أ%كثر من ب.ه,ت.، بالكسر، يعن أ%ن
،�الضمة تكون للمبالغة، كقولم ل%ق%ض'و. الرجل�. الوهري: ب.ه,ت. الرجل

بالكسر، وع.ر,س. وب.ط1ر. إ,ذا د.ه1ش. و.ت%ي_ر. وب.ه'ت.، بالضم، مثله،
وأ%فصح' منهما ب'ه,ت.، كما قال عز وجل: فب'ه,ت. الذي ك%ف%ر؛ ل34نه يقال رجل

م.ب\ه'وت¬، ول يقال باه1ت¬، ول ب.ه,يت¬.
وب.ه.ت. الف%ح\ل% عن الناقة: ن.ح�اه لي.ح\م1ل% عليها ف%ح\لD أ%كرم' منه.

ويقال: يا ل1ل}ب.ه,يت.ة1، بكسر اللم، وهو استغاثة. والب.ه\ت': ح1ساب¬
من ح1ساب, النجوم، وهو م.سيها ال�س\توي ف يوم؛ قال ال4زهري: ما أ�راه

ع.ر.بياv، ول أ%ح\ف%ظ�ه لغيه. والب.ه\ت': ح.ج.ر¬ معروف.
@بوت: الب'وت'، بضم الباء: من شجر البال، جع ب'وت.ة{، ون.بات'ه ن.بات'

vع\رور، وكذلك ثرته، إ,ل9 أ%نا إ,ذا أ%ي\ن.ع.ت اس\و.د_ت سواداeالز
شديداv، وح.ل%ت\ ح.لوةv شديدةv، ولا ع.ج.مة صغيةD م'د.و_رة، وهي

ت'س.و>د' ف%م. آكلها وي.د. م'ج\ت.ن,يها، وثرت'ها عناقيد' كعناقيد1
الك%ب.اث1، والناس يأ}كلونا؛ حكاه أ%بو حنيفة، قال: وأ%خبن بذلك

ال4عراب.
@بيت: الب.ي\ت' من الش_ع.ر: ما زاد على طريقة{ واحدة، ي.ق%ع على الصغي

والكبي؛ وقد يقال للمبن� من غي ال4بنية الت هي ال4خ\ب,ي.ة� ب.ي\ت¬؛
وال1باء�: بيت صغي من صوف أ%و شعر، فإ,ذا كان أ%كب. من ال1باء، فهو

بيت¬، ث م1ظ%ل�ة إ,ذا ك%ب,ر.ت\ عن البيت، وهي تسمى بيتاv أ%يضاv إ,ذا
كان ض.خ\ماv م'ر.و_قاv. الوهري: البيت' معروف. التهذيب: وبيت الرجل



داره، وبيته ق%ص\ره، ومنه قول جبيل، عليه السلم: ب.ش>ر\ خدية ببيت{ من
ق%ص.ب؛ أ%راد: ب.ش>ر\ها بقصر من لؤلؤة{ م'ج.و_فة{، أ%و بقصر من

ز'م'رeذ%ة. وقوله عز وجل: ليس عليكم ج'ناح¬ أ%ن تدخ'لوا ب'يوتاv غي\ر. مسكونة،
معناه: ليس عليكم جناح أ%ن تدخلوها بغي إ,ذن؛ وجاء ف التفسي: أ%نه يعن

با الانات، وحوانيت. الت>جار,، والواضع. الباحة% الت ت'باع فيها
ال4شياء، وي'بيح أ%هل�ها د'خول%ها؛ وقيل: إ,نه يعن با ال%ر,بات1 الت

يدخلها الرجل� لبول أ%و غائط، ويكون معن قوله فيها متاع لكم: أ%ي إ,متاع
لكم، ت.ت.ف%ر_ج'ون% با ما بكم. وقوله عز وجل: ف ب'يوت{ أ%ذ1ن%

الل�ه' أ%ن ت'ر\ف%ع.؛ قال الزجاج: أ%راد الساجد.، قال: وقال السن يعن به
بيت. ال%ق}دس، قال أ%بو السن: وجع.ه تفخيماv وتعظيماv، وكذلك خ.ص_

بناء4 أ%كثر العدد. وف متصلة بقوله ك%م1ش\كاة. وقد يكون البيت' للعنكبوت
والض_ب> وغيه من ذوات ال1ح.ر,. وف التنزيل العزيز: وإ,ن� أ%و\ه.ن.

الب'يوت ل%ب.ي\ت' العنكبوت؛ وأ%نشد سيبويه فيما ت.ض.ع'ه العرب' على أ%لسنة
البهائم، لض.ب¼ ي'خاط1ب' ابنه:

أ%ه\د.م'وا ب.ي\ت.ك.، ل أ%با ل%كا
وأ%نا أ%م\ش1ي، الد_أ%ل%ى، ح.وال%كا

ابن سيده: قال يعقوب السeر\فة� دابة ت.ب\ن لنفسها بيتاv من ك1سار,
الع1يدان1، وكذلك قال أ%بو عبيد: السeر\فة دابة تبن بيتاv ح.س.ناv تكون

�فيه، فجع.ل لا بيتاv. وقال أ%بو عبيد أ%يضاv: الص_ي\دان© دابة ت.ع\م.ل
لنفسها بيتاv ف ج.و\ف1 ال4رض وت'ع.م>يه؛ قال: وكل© ذلك أ�راه على
التشبيه ببيت ال3نسان، وجع' الب.ي\ت: أ%بيات¬ وأ%باييت'، مثل أ%قوال�

وأ%قاويل%، وبي'وت¬ وب'يوتات¬، وحكى أ%بو علي� عن الفراء: أ%ب\ياوات¬، وهذا
نادر؛ وتصغيه ب'ي.ي\ت¬ وب,ي.ي\ت¬، بكسر أ%وله، والعامة تقول: ب'و.ي\ت¬.

قال: وكذلك القول ف تصغي ش.ي\خ، وع.ي\ر�، وشيء� وأ%شباه1ها. وب.ي_ت'
الب.ي\ت.: ب.ن.ي\ت'ه.

والب.ي\ت' من الش>ع\ر, مشتقÒ من ب.ي\ت ال1باء، وهو يقع على الصغي
والكبي، كالرجز والطويل، وذلك ل4نه ي.ض'مe الكلم، كما ي.ض'مe البيت'

أ%هل%ه، ولذلك س.م_و\ا م'ق%ط�عات1ه أ%سباباv وأ%وتاداv، على التشبيه لا
بأ%سباب البيوت وأ%وتادها، والمع: أ%ب\يات. وحكى سيبويه ف جعه

ب'يوت¬، فت.ب,ع.ه ابن' جن فقال، حي أ%نشد ب.ي\ت.ي الع.ج_اج:



يا دار. س.ل}مى يا اس\ل%م1ي ث اس\ل%م1ي،
ف%خن\د1ف¬ هام.ة� هذا العال%م,

جاء4 بالتأ}سيس، ول يئ} با ف شيء من الب'يوت1. قال أ%بو السن؛
وإ,ذا كان الب.ي\ت' من الش>ع\ر, م'ش.ب_هاv بالبيت من ال1باء3 وسائر

البناء3، ل يتنع أ%ن ي'ك%س_ر. على ما ك�س>ر. عليه. التهذيب: والب.ي\ت' من
أ%بيات الش>ع\ر سي بيتاv، ل4نه كلم¬ ج'م1ع. منظوماv، فصار كب.ي\ت{

ج'م1ع. من ش'ق%ق�، وك1فاء�، ور,واق�، وع'م'د؛ وقول الشاعر:
وبيت{، على ظ%ه\ر ال%ط1ي>، ب.ن.ي\ت'ه

بأ%سر. م.ش\ق�وق, ال%ياش1يم، ي.ر\ع'ف'
قال: يعن بيت ش1ع\ر� كت.به بالقلم. وس.م_ى الل�ه' تعال الكعبة%،

.�شر_فها الل�ه: البيت. الرام.. ابن سيده: وب.ي\ت' الل�ه1 تعال الكعبة
قال الفارسي: وذلك كما قيل للخليفة: عبد' الل�ه، وللجنة: دار السلم.

قال: والبي\ت' الق%ب\ر، على التشبيه؛ قال لبيد:
وصاح1ب, م.ل}ح'وب�، ف�ج,ع\نا بيومه،

وع1ن\د. الر>داع, ب.يت' آخ.ر. ك%و\ث%ر
(* قوله «وصاحب ملحوب» هو عوف بن ال4حوص بن جعفر بن كلب مات بلحوب.

وعند الرداع موضع مات فيه شريح بن ال4حوص بن جعفر بن كلب. اهـ. من
ياقوت.)

وف حديث أ%ب ذر: كيف ن.ص\ن.ع' إ,ذا مات الناس، حت يكون البيت'
بالو.ص1يف؟ قال ابن ال4ثي: أ%راد بالب.ي\ت1 ههنا الق%ب\ر؛ والو.ص1يف':

الغلم'؛ أ%راد: أ%ن مواضع الق�بور ت.ضيق'، في.بتاع'و\ن% كل� قب بو.ص1يف{.
وقال نوح، على نبينا وعليه أ%فضل� الصلة والسلم، حي. د.عا ر.ب_ه: ر.ب>

اغ}ف1ر\ ل ولوالدي_، ولن دخل بيت مؤ\مناv؛ فس.م_ى س.ف1ين.ته الت
ر.كب.ها أ%يام الط©وفان1 ب.ي\تاv. وب.ي\ت' العرب: ش.ر.ف�ها، والمع

الب'يوت'، ث ي'ج\م.ع' ب'يوتات{ جع المع. ابن سيده: والب.ي\ت' من ب'ي'وتات
العرب: الذي ي.ض'مe ش.ر.ف. القبيلة كآل ح1ص\ن� الف%زاري>ي، وآل,

ال%د_ي\ن الش_ي\بان,ي�ي، وآل ع.ب\د ال%دان1 الار,ث1ي�ي؛ وكان ابن الكلب
يزعم أ%ن هذه الب'يوتات1 أ%ع\لى ب'يوت1 العرب. ويقال: ب.ي\ت' ت.ميم ف

بن ح.ن\ظلة أ%ي ش.ر.ف�ها؛ وقال العباس ي.م\د.ح' سيد.نا رسول% الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم:



حت اح\ت.وى ب.ي\ت'ك. ال�ه.ي\م1ن' من\
خ1ن\د1ف.، ع.ل}ياء4 ت.ح\ت.ها النeط�ق'

ج.ع.ل%ها ف أ%ع\لى خ1ن\د1ف. بيتاv؛ أ%راد ببيته: ش.ر.ف%ه العال%؛
وال�ه.ي\م1ن': الشاهد' بف%ض\لك. وقول�ه تعال: إ,نا ي'ريد' الل�ه'

لي'ذ}ه1ب. عنكم الر>ج\س. أ%هل% البيت1؛ إ,نا يريد أ%هل% بيت النب، صلى الل�ه
عليه وسلم، أ%زواج.ه وب,ن\ت.ه وع.ل1ي�اv، رضي الل�ه' عنهم. قال سيبويه:
،vف الختصاص ب.ن'و فلن{، وم.ع\ش.ر¬ مضافة vأ%كثر ال4ساء دخول

وأ%هل� البيت1، وآل فلن{؛ يعن أ%نك تقول نن' أ%ه\ل% البيت1 ن.ف}ع.ل� كذا،
فتنصبه على الختصاص، كما تنصب النادى الضاف، وكذلك سائر هذه ال4ربعة.

وفلنD ب.ي\ت' قوم1ه1 أ%ي ش.ريف�هم؛ عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل ال4عراب.
وب.ي\ت' الرجل�: امرأ%ت'ه، وي'ك}ن عن الرأ%ة بالب.ي\ت1؛ وقال:

أ%ل يا ب.ي\ت'، بالع.ل}ياء3 ب.ي\ت'،
ولول ح'بe أ%ه\ل1ك.، ما أ%ت.ي\ت'

أ%راد: ل بالع.ل}ياء3 ب.ي\ت¬. ابن ال4عراب: العرب ت.ك}ن عن الرأ%ة
بالب.ي\ت؛ قاله ال4صمعي وأ%نشد:

أ%ك1ب.ر¬ غ%ي_ر.ن، أ%م ب.ي\ت'؟
الوهري: الب.ي\ت' ع1يال� الرجل؛ قال الراجز:

ما ل، إ,ذا أ%ن\ز,ع'ها، ص.أ%ي\ت'؟
أ%ك1ب.ر¬ غ%ي_رن، أ%م ب.ي\ت'؟

والب.ي\ت': الت.ز\ويج'؛ عن كراع.
يقال: بات. الرجل� ي.بيت' إ,ذا ت.ز.و_ج.. ويقال: ب.ن فلنD على

امرأ%ته ب.ي\تاv إ,ذا أ%ع\ر.س. با وأ%دخلها ب.ي\تاv م.ض\روباv، وقد ن.ق%ل
إ,ليه ما يتاجون إ,ليه من آلة وف1راش� وغيه. وف حديث عائشة، رضي الل%ه

عنها: ت.ز.و_جن رسول� الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، على ب.ي\ت{ ق1يم.ت'ه
خسون د1ر\هاv أ%ي متاع, ب.ي\ت{، فحذف الضاف، وأ%قام الضاف. إ,ليه

م'قام.ه.
.vوب.ع\ل vأ%صابت ب.ي\تا :Dم'ت.ب.ي>ت.ة Dوم.ر.ة

وهو جاري ب.ي\ت. ب.ي\ت.، قال سيبويه: من العرب م.ن ي.ب\نيه كخمسة عشر،
ومنهم من ي'ض1يفه، إ,ل ف ح.د> الال؛ وهو جاري ب.ي\تاv لب.ي\ت{، وبيت¬

ل1ب.ي\ت{ أ%يضاv. الوهري: وهو جاري ب.ي\ت. ب.ي\ت. أ%ي م'لص1قاv، ب'نيا



.vعلى الفتح ل4نما اسان ج'ع1ل واحدا
ابن ال4عراب: العرب تقول أ%ب,يت' وأ%بات'، وأ%ص1يد' وأ%صاد، ويوت'

وي.مات'، وي.د'وم' وي.دام'، وأ%ع1يف' وأ%عاف'؛ ويقال: أ%خيل� الغ.ي\ث%
بناح1ي.ت1كم، وأ%خال�، لغةD، وأ%زيل�؛ يقال: زال% 

(* قوله «وأزيل يقال زال»
كذا بالصل وشرح القاموس.)، يريدون أ%زال. قال ومن كلم بن أ%س.د: ما

ي.ل1يق بك ال%ي\ر ول يع1يق'، إ,تباع.
الصحاح: بات. ي.ب,يت' وي.بات' ب.ي\ت'وتة. ابن سيده: بات. يفعل كذا وكذا

ي.ب,يت' وي.بات' ب.يتاv وب.ياتاv وم.بيتاv وب.ي\ت'وتة أ%ي ظ%ل� يفعله
ل%ي\لv، وليس من الن_وم، كما يقال: ظ%ل� يفعل كذا إ,ذا فعله بالنهار.

وقال الزجاج: كل من أ%دركه الليل� فقد بات.، نام أ%و ل ي.ن.م. وف التنزيل
العزيز: والذين ي.بيت'ون لربم س'ج_داv وقياماv؛ والسم من كلY ذلك
الب,يتة�. التهذيب، الفراء�: بات. الرجل� إ,ذا س.ه,ر الليل% كله ف طاعة

الل�ه، أ%و معصيته.
وقال الليث: الب.ي\ت'وتة د'خ'ول�ك ف الليل. يقال: بتe أ%ص\ن.ع' كذا

وكذا.
قال: ومن قال بات. فلنD إ,ذا نام، فلقد أ%خطأ%؛ أ%ل ترى أ%نك تقول:
ب,تe أ�راعي النجوم.؟ معناه: ب,تe أ%ن\ظر' إ,ليها، فكيف ينام وهو ي.ن\ظ�ر

إ,ليها؟
ويقال: أ%بات.ك. الل�ه إ,بات.ةv ح.س.نةv؛ وبات. ب.ي\ت'وتةv صالةv. قال

ابن سيده وغيه: وأ%بات.ه الل�ه' ب.ي\ر، وأ%بات.ه الل�ه' أ%ح\س.ن.
ب,يت.ة{ أ%ي إ,بات.ة{، لكنه أ%راد به الض_ر\ب. من الت_ب\ي,يت، فبناه على

ف1ع\ل1ه، كما قالوا: ق%ت.ل}ته ش.ر_ ق1ت\لة، وب,ئ}ست ال1يت.ة�؛ إ,نا
أ%رادوا الض_ر\ب الذي أ%صابه من القتل والوت.

وب,تe القوم.، وب,تe بم، وب,تe عند.هم؛ حكاه أ%بو عبيد.
وب.ي_ت. ال4م\ر.: ع.م1ل%ه ليلv، أ%و\ د.ب_ره ليلv. وف التنزيل

العزيز: ب.ي_ت. طائفةD منهم غي. الذي ت.ق�ول�؛ وفيه: إ,ذ ي'ب.ي>ت'ون ما
ل ي.ر\ضى من الق%و\ل؛ قال الزجاج: إ,ذ ي'ب.ي>ت'ون ما ل ي.ر\ضى من

القول: كل© ما ف�ك1ر. فيه أ%و خ1يض. فيه بل%ي\ل، فقد ب'ي>ت.. ويقال: هذا
أ%مر¬ د'ب>ر. بل%ي\ل وب'ي>ت. بل%ي\ل، بعن واحد. وقوله: والل�ه'



.vوء3 ليلeي.ك}ت'ب' ما ي'ب.ي>تون أ%ي ي'د.ب>رون% وي'ق%د>رون% من الس
وب'ي>ت. الشيء� أ%ي ق�د>ر. وف الديث: أ%نه كان ل ي'ب.ي>ت' مالv، ول

ي'ق%ي>ل�ه؛ أ%ي إ,ذا جاء4ه مالD ل ي'م\س3ك�ه إ,ل الليل، ول إ,ل
القائلة، بل ي'ع.ج>ل� ق1س\م.ته. وب.ي_ت. القو\م. والع.د'و_: أ%وقع بم ليلv؛
والسم' الب.يات'. وأ%تاهم ال4مر ب.ياتاv أ%ي أ%تاهم ف جوف1 الليل.

ويقال: ب.ي_ت. فلنD بن فلن{ إ,ذا أ%تاهم ب.ياتاv، فك%ب.س.هم وهم
غارeون%. وف الديث: أ%نه س'ئ1ل عن أ%هل الدار ي'ب.ي_ت'ون% أ%ي ي'صاب'ون

.vل%ي\ل
وت.ب\ي,ي\ت' الع.د'و>: هو أ%ن ي'ق}ص.د. ف الليل م1ن غي أ%ن ي.ع\لم،

ف%ي'ؤ\خ.ذ% ب.غ\ت.ةv، وهو الب.يات'؛ ومنه الديث: إ,ذا ب'ي>تeم\ فقولوا:
هم ل ي'ن\ص.ر'ون%. وف الديث: ل صيام. لن ل ي'ب.ي>ت1 الص>يام.

أ%ي ي.ن\و,ه من الليل. يقال: ب.ي_ت. فلنD رأ}يه إ,ذا ف%ك�ر. فيه
وخ.م_ره؛ وكل© ما د'ب>ر فيه، وف�4كYر. بل%ي\ل�: فقد ب'ي>ت.. ومنه الديث:

هذا أ%م\ر¬ ب'ي>ت بل%ي\ل�، قال ابن ك%ي\سان%: بات. يوز أ%ن ي.ج\ر,ي.
م'ج\ر.ى نام.، وأ%ن ي.ج\ري. م'ج\ر.ى كان%؛ قاله ف كان وأ%خواتا، ما زال،

وما ان\ف%ك_، وما ف%ت1ئ%، وما ب.ر,ح..
:eل%ي\ط1يeالس �وماء# ب.يeوت¬، بات. فب.ر.د.؛ قال غ%س_ان

كفاك.، فأ%غ}ناك. اب\ن' ن.ض\ل%ة بعد.ها
ع'لل%ة% ب.يeوت{، من الاء3، قار,س,

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
فص.ب_ح.ت\ ح.و\ض. ق%رÝى ب.يeوتا

قال أ�راه أ%راد: ق%ر.ى ح.و\ض� ب.يeوتاv، فقلب. والق%ر.ى: ما ي'ج\م.ع'
ف ال%و\ض من الاء؛ فأ%ن} يكون% ب.يeوتاv صفةv للماء خ.ي\ر¬ من أ%ن

vيكون% للح.و\ض,، إ,ذ ل معن لوصف الوض به. قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�ا
vوت1 الس>قاء3 أ%ي من ل%ب.ن� ح'ل1ب. ليلeيقول: اس\ق1ن,ي من ب.ي

وح'ق1ن. ف الس>قاء، حت ب.ر.د. فيه ليلv؛ وكذلك الاء إ,ذا ب.ر.د. ف
ال%زادة ل%ي\لv: ب.يeوت¬. والبائ1ت': الغ.ابe؛ يقال: خ'ب\ز¬ بائ1ت¬، وكذلك

الب.يeوت'.
والب.يeوت' أ%يضاv: ال4م\ر' ي'ب.ي>ت' عليه صاحب'ه، م'ه\تم�اv به؛ قال

الذل:



،vف1ق}ر.ت.ها ع'د_ة �وأ%ج\ع.ل
إ,ذا خ1ف}ت' ب.يeوت. أ%م\ر� ع'ضال}

وه.مÒ ب.يeوت¬: بات. ف الص_د\ر؛ وقال:
ع.لى ط%ر.ب� ب.يeوت. ه.م¼ أ�قات1ل�ه\

وال%ب,يت': الوضع' الذي ي'ب.ات' فيه.
وما ل%ه' ب,يت' ليلة{، وب,يت.ة� ليلة{، بكسر الباء، أ%ي ما عنده ق�وت'

ل%ي\لة.
ويقال للفقي: ال�س\ت.ب,يت'. وفلن ل ي.س\ت.ب,يت' ل%ي\لةv أ%ي ليس له

ب,يت' ليلة{ م1ن الق�وت1.
والب,يتة�: حال ال%ب,يت1؛ قال طرفة:

ظ%ل1ل}ت' ب,ذ1ي ال4ر\ط%ى، ف�و.ي\ق. م'ث%ق�ف{،
ب,ب,يت.ة1 س'وء�، هال1كاv أ%و ك%هال1ك1

وبيت¬: اسم موضع؛ قال كثي عزة:
بو.ج\ه1 ب.ن,ي أ%خ1ي أ%س.د{ ق%ن.و\ن.ا
إ,ل ب.ي\ت{، إ,ل ب.ر\ك1 الغ'3ماد1

@بثث: ب.ث� الشيء4 وال%ب.ر. ي.ب'ث©ه وي.ب,ث©ه ب.ث9اv، وأ%ب.ث�ه،
بعنÝى، فان\ب.ث�: ف%ر_قه فت.ف%ر_ق.، ون.ش.ره؛ وكذلك ب.ث� اليل% ف

الغارة ي.ب'ث©ها ب.ث9اv فان\ب.ث�ت\، وب.ث� الصياد' كلب.ه ي.ب'ث©ها
ب.ث9اv؛ وان\ب.ث� ال%راد' ف ال4رض: ان\ت.ش.ر؛ وخ.ل%ق. ال� الل}ق.،

فب.ث�هم ف ال4رض. وف التنزيل العزيز: وب.ث� منهما رجالv كثياv ونساء؛
أ%ي ن.ش.ر وك%ث�ر؛ وف حديث أ�م ز.ر\ع: ز.و\جي ل أ%ب'ث© خ.ب.ره أ%ي

ل أ%ن\ش'ره لق�ب\ح آثاره. وب'ث�ت الب'س'ط� إ,ذا ب'س3ط%ت\.
قال ال عز وجل: وز.رابe م.ب\ث�وث%ةD؛ قال الفراء�: م.ب\ث�وثة كثية.

.vم'نت.ش1را vبارا�وقوله عز وجل: فكانت\ ه.باءé م'ن\ب.ث9اv؛ أ%ي غ
وت.م\ر¬ ب.ثê إ,ذا ل ي'ج.و_د\ ك%ن\ز'ه فت.ف%ر_ق.؛ وقيل: هو

الن\ت.ث1ر' الذي ليس ف ج,راب�، ول و�عاء4 ك%ف%ثð، وهو كقولم: ماء# غ%و\ر¬؛
قال ال4صمعي: ت.م\ر¬ ب.ثê إ,ذا كان من\ث�وراv م'ت.ف%ر>قاv بعض'ه من

بعض.وب.ث}ب.ث% التراب.: اس\ت.ثاره وك%ش.ف%ه عما ت.ح\ت.ه. وف حديث عبد ال:
فلما ح.ض.ر. اليهودي_ ال%و\ت'، قال: ب.ث}ب,ث�وه أ%ي ك%ش>ف�وه؛ حكاه

الروي ف الغريبي، وهو من الب.ثY إ,ظهار, الديث، وال4صل� فيه



ب.ثYث�وه، فأ�بدل من الثاء الوسطى باء تفيفاv، كما قالوا ف ح.ث�ث}ت':
ح.ث}ح.ث}ت'.

وأ%ب.ث�ه الديث%: أ%ط}ل%عه عليه؛ قال أ%بو كبي:
ث ان\ص.ر.ف}ت'، ول أ%ب'ث©ك. ح1يب.ت،

ر.ع1ش. الب.نان1، أ%ط1يش' م.ش\ي. ال4ص\و.ر,
أ%راد: ول أ�خ\ب,ر'ك بكل س'وء حالت.

والب.ث©: الال� وال�ز\ن�، يقال: أ%ب\ث%ث}ت'ك أ%ي أ%ظ}ه.ر\ت' لك
ب.ثYي.

وف حديث أ�م زرع: ل ت.ب'ث© حديث%نا ت.ب\ثيثاv؛ ويروى ت.ن'ث©،
بالنون، بعناه.

واس\ت.ب.ث�ه إ,ياه: ط%ل%ب. إ,ليه أ%ن ي.ب'ث�ه إ,ياه.
والب.ث©: ال�ز\ن� والغ.مe الذي ت'ف}ض1ي به إ,ل صاحبك.

وف حديث أ�م زرع: ل ي'ول1ج' الك%ف_ لي.ع\ل%م الب.ث�؛ قال: الب.ث©
ف ال4صل شد_ة ال�ز\ن، والرض' الشديد'، كأ%نه من شد.ته ي.ب'ث©ه

صاحب.ه. العن: أ%نه كان بسدها ع.ي\ب¬ أ%و داء، فكان ل ي'د\خ1ل� ي.د.ه ف
ثوبا في.م.س_ه، لع1ل}م1ه أ%ن ذلك ي'ؤ\ذيها؛ ت.ص1ف�ه بالل©ط}ف1؛ وقيل:
إ,ن ذلك ذ%مÒ له أ%ي ل ي.ت.ف%ق�د أ�مور.ها ومصال%ها، كقولم: ما

أ�د\خ1ل� يدي ف هذا ال4م\ر أ%ي ل أ%ت.ف%ق�د'ه. وف حديث كعب بن مالك: فلما
ت.و.ج_ه قاف1لv من تبوك. ح.ض.رن ب.ثYي أ%ي اش\ت.د_ ح'ز\ن.

ويقال: أ%ب\ث%ث}ت' فلناv س1ر>ي، بال4لف، إ,ب\ثاثاv أ%ي أ%ط}ل%ع\ت'ه
عليه وأ%ظ}ه.ر\ته له.

وب.ث�ث}ت' ال%ب، ش'د>د للمبالغة، فان\ب.ث� أ%ي ان\ت.ش.ر.
وب.ث}ب.ث}ت' ال4م\ر. إ,ذا ف%ت_ش\ت. عنه وت.خ.ب.ر\ته. وب.ث}ب.ث}ت' ال%ب.ر

ب.ث}ب.ثةv: ن.ش.ر\ت'ه، والغ'بار.: ه.ي_جت'ه.
@بث: الب.ح\ث�: ط%ل%ب'ك. الشيء4 ف التeراب؛ ب.ح.ث%ه ي.ب\ح.ث�ه

ب.ح\ثاv، واب\ت.ح.ث%ه.
وف الثل: كالباح1ث1 عن الش_ف}رة. وف آخر: كباح1ثة{ عن ح.ت\فها

بظ1ل}فها؛ وذلك أ%ن شاةv ب.ح.ث%ت\ عن س1كYي ف التراب بظ1ل}ف1ها ث ذ�ب,ح.ت\
به.

ال4زهري: الب.ح'وث� من ال3بل الت إ,ذا سارت\ بثت التراب. بأ%يديها



�أ�خ'راv أ%ي ترم1ي إ,ل خ.ل}ف1ها؛ قاله أ%بو عمرو. والب.حوث�: ال3بل
ت.ب\ت.حث� التراب. بأ%خ\فاف1ها، أ�خ'راv ف س.يها.
والب.ح\ث�: أ%ن ت.س\أ%ل عن شيء، وت.س\ت.خ\ب.

وب.ح.ث% عن ال%ب وب.ح.ث%ه ي.ب\ح.ث�ه ب.ح\ثاv: سأ%ل، وكذلك
اس\ت.ب\ح.ث%ه، واس\ت.ب\ح.ث% عنه. ال4زهري: اس\ت.ب\ح.ث}ت' واب\ت.ح.ث}ت' وت.ب.ح_ث}ت'

عن الشيء، بعن واحد أ%ي ف%ت_ش\ت' عنه.
والب.ح\ث: ال%ي_ة� العظيمة ل4نا ت.ب\ح.ث� التeراب..

وت.ر.ك}ت'ه بباح1ث1 الب.ق%ر أ%ي بالكان الق%ف}ر؛ يعن بيث� ل ي'د\رى
أ%ين هو.

والباح1ثاء، من ج,حر.ة اليابيع: ت'راب¬ ي'خ.ي_ل� إ,ليك. أ%نه
القاص1عاء، وليس با، والمع' باح1ثاوات'. وس'ورة� ب.راءة% كان يقال لا:

الب'ح'وث�، س>يت بذلك ل4نا ب.ح.ث%ت\ عن النافقي وأ%سرارهم أ%ي
اس\ت.ثارت\ها وف%ت.ش.ت\ عنها. وف حديث ال1قداد: أ%ب.ت\ علينا س'ورة� الب'حوث1،

ان\ف1ر'وا خ1فافاv وث1قالv؛ يعن سورة% التوبة. والب'حوث�: جع ب.ح\ث{. قال
ابن ال4ثي: ورأ%يت ف الفائق سورة الب.ح'وث، بفتح الباء، قال: فإ,ن

صحت، فهي ف%ع'ول من أ%بنية البالغة، ويقع على الذكر وال�نثى، كامرأ%ة
ص.بور، ويكون ف باب إ,ضافة الوصوف إ,ل الصفة.

وقال ابن شيل: الب'ح_ي\ثى مثال خ'ل�ي\ط%ى: ل�ع\بة ي.ل}ع.بون با
بالتراب كالب'ح\ث%ة. وقال شر: جاء ف الديث أ%ن غ�لمي كانا ي.ل}ع.بان1

الب'ح\ث%ة% 
(* قوله «يلعبان البحثة» ضبطت البحثة، بضم الوحدة، بال4صل

كالنهاية وضبطت ف القاموس كالتكملة والتهذيب بفتحها.)، وهو لعب¬
بالتراب.قال: الب.ح\ث� ال%ع\د1ن� ي'ب\ح.ث� فيه عن الذ�ه.ب,

والف1ض_ة1.قال: والب'حاث%ة التeراب الذي ي'ب\ح.ث� عما ي'ط}ل%ب' فيه.
@برث: الب.ر\ث�: جبلD من ر.م\ل�، سهل التراب، ل%ي>نه. والب.ر\ث�: ال4رض

الس_ه\لة الل�ي>نة. والب.ر\ث�: أ%سهل� ال4رض وأ%حس.ن'ها. أ%بو عمرو:
سعت ابن. الف%ق}ع.س3ي> يقول، وسأ%لته عن ن.ج\د، فقال: إ,ذا جاوزت.
الرمل فص1ر\ت. إ,ل تلك الب,راث1، كأ%نا الس_نام' ال�ش.ق�ق'. ال4صمعي

وابن ال4عراب: الب.ر\ث� أ%رض¬ لينة مستوية ت'ن\ب,ت' الش_ع.ر؛ وف
الديث: ي.ب\ع.ث� ال منها سبعي أ%لفاv ل حساب. عليهم، ول عذاب.، فيما



ب.ي\ن. الب.ر\ث1 ال4ح\م.ر وبي كذا؛ الب.ر\ث�: ال4رض' الل�ي>نة؛ قال:
يريد به أ%رضاv قريبةv من ح1م\ص�، ق�ت1ل% با جاعةD من الشهداء والصالي؛

ومنه الديث الخر: بي الز_ي\ت'ون1 إ,ل كذا ب.ر\ثD أ%ح\م.ر'؛
والب.ر\ث�: مكانD لي>ن¬ سه\لD ي'ن\ب,ت' الن_ج\مة والن_ص1ي_، والمع' من كل

ذلك؛ ب,راثD، وأ%ب\راثD، وب'روثD؛ فأ%ما قول رؤ\بة:
�أ%ق}ف%ر.ت1 الو.ع\ساء�، فالع'ثاع1ث
�من أ%ه\ل1ها، فالب'ر.ق' الب.رار,ث

فإ,ن ال4صمعي قال: جعل واحدتا ب.ر\ث1يةv، ث ج.م.ع وحذف الياء
للضرورة؛ قال أ%حد بن يي: فل أ%دري ما هذا؛ وف التهذيب: أ%راد أ%ن يقول

ب,راث فقال ب.رار,ث�؛ وقال ف الصحاح: يقال إ,نه خطأD. قال ابن بري: إ,نا
غ%ل1ط% رؤ\بة ف قوله فالب'ر.ق' الب.رار,ث�، من جهة أ%ن ب.ر\ثاv اسم

ثلثي، قال: ول يمع الثلثي� على ما جاء على زنة ف%عالل، قال: ومن انتصر
لرؤبة قال ييء� المع على غي واحده الستعمل كض.ر_ة وض.رائر، وح'ر_ة

وح.رائر، وك%ن_ة وك%نائ1ن، وقالوا: م.شاب,ه. وم.ذاك1ر ف جع ش1ب\ه و.ذكر،
وإ,نا جاء جعاv ل�ش\ب,ه وم1ذ}كار، وإ,ن كانا ل ي'ستعمل؛ وكذلك

ب.رار,ث�، كأ%ن� واحد.ه ب'ر_ثةD وب.ر>يثةD، وإ,ن ل ي'ستعمل؛ قال: وشاهد'
الب.ر\ث1 للواحد قول� ال%ع\دي�:

على جان,ب.ي\ حائ1ر� م'ف}ر.ط{،
يب.ر\ث{، ت.ب.و_أ}نه، م'ع\ش1ب,

:�والائر¬: ما أ%م\س.ك الاء4. وال�ف}ر.ط�: ال%م\ل�وء. والب.ر\ث
ال4رض البيضاء، الرقيقة، الس_ه\لة، السريعة النبات؛ عن أ%ب عمرو، وجع'ها

ب,راثD وب,ر.ث%ة. وت.ب.و_أ}ن.ه: أ%ق%م\ن. به. ويالضمي ف ت.ب.و_أ}ن%
يعود على نساء تقدم ذكرهن؛ وقبله:

فلم_ا ت.خ.ي_م\ن. ت.ح\ت. ال4را
ك1، وال4ث}ل, من ب.ل%د{ ط%ي>ب,

أ%ي ض.ر.ب\ن. خ1يام.ه'ن_ ف ال4راك. والو.ع\ساء�: ال4رض اللينة ذات'
الرمل. والع.ثاع1ث�: جع' ع.ث}عث%ة، وهي ال4رض' اللينة البيضاء. وقال

أ%بو حنيفة: قال النضر: الب.ر,ث%ة إ,نا تكون بي س'ه'ولة الر_م\ل وح'زونة
الق�ف>، وقال: أ%رض ب.ر,ث%ة، على مثال ما تقدم، م.ر,يعةD تكون ف

م.س.اقط البال. ابن ال4عراب: الب'ر\ث�، بالضم: الرجل� الد_ليل� الاذ1ق'.



التهذيب ف برت، أ%بو عمرو: ب.ر,ت. الرجل� إ,ذا ت.ح.ي_ر؛ وب.ر,ث%،
.vواسعا vماeبالثاء، إ,ذا ت.ن.ع_م ت.ن.ع

@برعث: الب'ر\ع'ث�: الس\ت'، كالب'ع\ث�ط1.
.Dمكان :Dوب.ر\ع.ث

@برغث: الب.ر\غ%ث%ة: لونD شبيه بالط©ح\ل%ة.
والب'ر\غ�وث�: د'و.يب_ة ش1ب\ه' ال�ر\ق�وص، والب'ر\غوث� واحد'

الب.راغيث.
@بعث: ب.ع.ث%ه' ي.ب\ع.ث�ه ب.ع\ثاv: أ%ر\س.ل%ه' و.ح\د.ه، وب.ع.ث% به:

أ%رسله مع غيه. واب\ت.ع.ث%ه أ%يضاv أ%ي أ%رسله فان\بع.ث%.
وف حديث علي� يصف النب، صلى ال عليه وسلم، ش.ه,يد'ك يوم. الدين،

وب.ع1يث�ك نع\مة؛ أ%ي م.ب\ع'وثك الذي ب.ع.ث}ته إ,ل ال%ل}ق أ%ي أ%رسلته،
فعيل بعن مفعول.

Dوف حديث ابن ز.م\ع.ة: ان\ب.ع.ث% أ%ش\قاها؛ يقال: ان\ب.ع.ث% فلن
لشأ}نه إ,ذا ثار وم.ض.ى ذاهباv لقضاء حاج.ته.

والب.ع\ث�: الرسول�، والمع ب'ع\ثانD، والب.ع\ث�: ب.ع\ث� ال�ن\د1 إ,ل
الغ.ز\و.

�والب.ع.ث�: القوم' ال%ب\ع'وث�ون% ال�ش\خ.ص'ون%، ويقال: هم الب.ع\ث
بسكون العي.

وف النوادر: يقال اب\ت.ع.ث}نا الشام. ع1ياv إ,ذا أ%رس.لوا إ,ليها
ر'ك�اباv للمية. وف حديث القيامة: يا آدم' اب\ع.ث} ب.ع\ث% النار؛ أ%ي

ال%ب\ع'وث إ,ليها من أ%هلها، وهو من باب تسمية الفعول بالصدر. وب.ع.ث%
�ال�ن\د. ي.ب\ع.ث�هم ب.ع\ثاv: وج_ه.ه'م\، وهو من ذلك، وهو الب.ع\ث

والب.ع1يث�، وجع الب.ع\ث1: ب'ع'وث؛ قال:
ولكن_ الب'ع'وث% ج.ر.ت\ علينا،

ف%ص1ر\نا بي. ت.ط}و,يح� وغ�ر\م,
.Dوجع الب.ع1يث1: ب'ع'ث

والب.ع\ث�: يكون ب.ع\ثاv للقوم ي'ب\ع.ث�ون إ,ل و.ج\ه{ من الوجوه، مثل
الس_ف}ر والر_ك}ب. وقولم: كنت' ف ب.ع\ث1 فلن{ أ%ي ف جيشه الذي

ب'ع1ث% معه. والب'ع'وث�: ال�يوش.
وب.ع.ث%ه على الشيء: حله على ف1ع\له. وب.ع.ث% عليهم الب.لء: أ%ح.ل�ه.



وف التنزيل العزيز: ب.ع.ث}نا عليكم ع1باداv لنا أ�ول بأ}س شديد. وف
الب: أ%ن� عبد ال%ل1ك خ.ط%ب. فقال: ب.ع.ث}نا عليكم م'سل1م. بن ع'ق}بة،

ف%ق%تل%كم يوم ال%ر_ة.
وان\ب.ع.ث% الشيء� وت.ب.ع_ث%: ان\د.ف%ع.

وب.ع.ث%ه من ن.و\مه ب.ع.ثاv، فان\ب.ع.ث%: أ%ي\ق%ظ%ه وأ%ه.ب_ه.
وف الديث: أ%تان الليلة% آت1يان1 فاب\ت.ع.ث%ان أ%ي أ%يق%ظان من

نومي. وتأ}ويل� الب.ع\ث1: إ,زالة� ما كان ي.ح\ب,س'ه عن الت_ص.رeف
والن\ب,عاث1.

وان\ب.ع.ث% ف الس_ي\ر أ%ي أ%س\ر.ع.
:Dوب.ع.ث Dوب.ع1ث Dكثي الن\ب,عاث1 من نومه. ورجل ب.ع\ث :Dب.ع1ث Dورجل

ل تزال ه'م'ومه تؤ.ر>ق�ه، وت.ب\ع.ث�ه من نومه؛ قال ح'م.ي\د' بن ث%و\ر:
ت.ع\د'و بأ%ش\ع.ث%، قد و.ه.ى س1ر\بال�ه،

ب.ع\ث{ ت'ؤ.ر>ق�ه ال�م'وم، في.س\ه.ر'
والمع: أ%ب\عاث: وف التنزيل: قالوا يا و.ي\ل%نا م.ن\ ب.ع.ث%نا من

م.ر\ق%د1نا؟ هذا و.ق}ف' الت_مام، وهو قول الشركي يوم النeشور. وقول�ه عز
وجل: هذا ما و.ع.د. الرحن' وص.د.ق. ال�ر\س.لون؛ ق%و\ل� الؤ\م1ني؛
وهذا ر.ف}ع¬ بالبتداء، وال%ب.ر' ما و.ع.د. الرحن'؛ وقرئ: يا و.ي\ل%نا

م.ن\ ب.ع.ث%نا م1ن م.ر\ق%د1نا؟ أ%ي م1ن ب.ع\ث1 ال إ,ي_انا من
م.ر\ق%د1نا. والب.ع\ث� ف كلم العرب على وجهي: أ%حدها ال3ر\سال، كقوله تعال:

ث ب.ع.ث}نا من بعدهم موسى؛ معناه أ%رسلنا. والب.ع\ث�: إ,ثارة� بارك{ أ%و
�قاعد{، تقول: ب.ع.ث}ت' البعي فانب.ع.ث% أ%ي أ%ث%ر\ت'ه ف%ثار. والب.ع\ث

أ%يضاv: ال3ح\ياء منال للم.و\تى؛ ومنه قوله تعال: ث ب.ع.ث}ناكم من
ب.ع\د1 موت1كم: أ%ي أ%حييناكم. وب.ع.ث% اللم.و\تى: ن.ش.ر.هم ليوم

الب.ع\ث1. وب.ع.ث% ال� ال%ل}ق. ي.ب\ع.ث�ه'م ب.ع\ثاv: ن.ش.ر.هم؛ من ذلك. وفتح
�العي ف البعث كله لغة. ومن أ%سائه عز وجل: الباع1ث�، هو الذي ي.ب\ع.ث

ال%ل}ق. أ%ي ي'ح\ييهم بعد الوت يوم القيامة.
vوب.ع.ث% البعي. فان\ب.ع.ث%: ح.ل� ع1قال%ه فأ%رسله، أ%و كان باركا

ف%هاج.ه'.
وف حديث حذيفة: إ,ن� للف1ت\نة1 ب.ع.ثات{ وو.ق%فات{، فمن اس\ت.طاع. أ%ن

ي.م'وت. ف و.ق%فات1ها ف%ل}ي.فعل. قوله: ب.ع.ثات أ%ي إ,ثارات



وت.ه\ييجات، جع ب.ع\ث%ة{. وكل© شيء أ%ث%ر\ته فقد ب.ع.ث}ته؛ ومنه حديث عائشة، رضي
ال عنها: فب.ع.ث}نا الب.عي.، فإ,ذا الع1ق}د' تته.

والت_ب\عاث� ت.ف}عال، م1ن ذلك: أ%نشد ابن ال4عراب�:
أ%ص\د.رها، عن ك%ث}ر.ة1 الد_آث1،
صاحب' ل%ي\ل�، ح.ر,ش' الت_ب\عاث1

وت.ب.ع_ث% من الش>ع\ر' أ%ي ان\ب.ع.ث%، كأ%نه سال%.
ويوم' ب'عاث{، بضم الباء: يوم معروف، كان فيه حرب بي ال4و\س,

وال%ز\رج ف ال%اهلية، ذكره الواقدي وممد بن إ,سحق ف كتابيهما؛ قال ال4زهري:
وذك%ر. ابن ال�ظ%ف�ر هذا ف كتاب العي، فجعل%ه يوم. ب'غ.اث

وص.ح_ف%ه، وما كان الليل�، رحه ال، ل1ي.خف%ى عليه يوم' ب'عاث{، ل4نه من
مشاهي أ%يام العرب، وإ,نا صح_فه الليث� وعزاه إ,ل ال%ليل نفس3ه، وهو

لسان'ه، وال أ%علم. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: وعندها جاريتان
ت'غ.ن>يان1 با ق1يل يوم. ب'ع.اث{؛ هو هذا اليوم. وب'عاثD: اسم ح1صن لل4و\س.

وباع1ثD وب.ع1يثD: اسان.
والب.ع1يث�: اسم شاعر معروف من بن تيم، اسه خ1د.اش' بن ب.شي�،

وكنيته أ%بو مالك، سي بذلك قوله:
ت.ب.ع_ث% من ما ت.ب.ع_ث%، بعدما اس\ـ

ـت.مر_ فؤ.ادي، واس\ت.م.ر_ م.ر,يري
قال ابن بري: وصواب إ,نشاد هذا البيت على ما رواه ابن ق�ت.ي\بة وعيه:
واست.م.ر_ ع.ز,يي، قال: وهو الصحيح؛ ومعن هذا البيت: أ%نه قال الشعر

بعدما أ%س.ن_ وك%ب,ر..
وف حديث عمر، رضي ال عنه، لا صال%ح. نصار.ى الشام، كتبوا له؛ إ,ن_ا

ل ن'ح\د1ث� كنيسةv ول ق%ل1ي_ة، ول ن'خ\ر,ج س.عان,ي.، ول باعوثاv؛
الباعوث� للن_صارى: كالستسقاء للمسلمي، وهو اسم سريان؛ وقيل: هو

بالغي العجمة والتاء فوقها نقطتان.
وباع1يثا: موضع معروف.

@بغث: الب.غ.ث� والب'غ\ثة: بياض¬ ي.ضر,ب' إ,ل ال�ضرة؛ وقيل: بياض
ي.ضر,ب' إل, ال�م\رة، الذكر أ%ب\غ.ث�، وال�نث%ى ب.غ\ثاء. وال4بغ.ث�: طائر¬

غ%ل%ب. عليه غ%ل%ب.ة ال4ساء، وأ%صل�ه الصفة� للونه.
التهذيب: الب'غ.اث� وال4بغ.ث� من طي الاء، كلون الرماد، طويل الع'نق؛



والمع الب'غ\ث� وال4ب.اغ1ث�؛ قال أ%بو منصور: ج.ع.ل% الليث� الب'غاث%
،�وال4بغ.ث% شيئاv واحداv، وجعلهما معاv من طي الاء، قال: والب'غاث

عندي، غي' ال4بغ.ث1؛ فأ%ما ال4بغ.ث�، فهو من طي الاء، معروف، وسي
أ%ب\غ.ث% ل1ب'غ\ث%ت1ه، وهو بياض إ,ل ال�ضرة؛ وأ%ما الب'غاث�: فكل© طائر

ليس من جوارح الطي؛ يقال: هو اسم للجنس من الطي الذي ي'صاد'.
وال4ب\غ.ث�: قريب¬ من ال4غ}ب.ر. ابن سيده: وب.غاث� الطي وب'غاثها: أ%لئ1مها

وش1رار'ها، وما ل يصيد منها، واحدت'ها ب.غاثة، بالفتح، الذ�كر وال�نثى ف
ذلك سواء. وقال بعضهم: من جعل الب.غاث% واحداv، فجمعه ب,غ\ثانD، مثل
غ%زال وغ1زلن{؛ ومنقال للذكر وال�نثى ب.غاثة، فجمعه ب.غاثD، مثل ن.عامة
،Dبالضم، وب,غثان ،Dون.عام، وتكون النعامة للذكر وال�نثى؛ سيبويه: ب'غاث

�بالكسر. وف حديث جعفر بن عمرو: رأ%يت و.ح\ش1ي�اv، فإ,ذا ش.ي\خ¬ مثل
الب.غ.اثة: هي الضعيف من الطي، وجعها ب.غاثD. وف حديث عطاء: ف ب'غ.اث1

الطي, م'دÒ أ%ي إ,ذا صاد.ه الرم: وف حديث ال�غ1ية يصف امرأ%ة:
كأ%نا ب.غاثD؛ والب.غ.اث� طائر¬ أ%بيض، وقيل: أ%ب\غ.ث� إ,ل الغ'ب\رى، بطيء�
الطيان1، صغي د'و.ي\ن. الر_خ.م.ة. قال ابن بري قول الوهري عن ابن

السكي: الب.غاث� طائر¬ أ%ب\غ.ث� إ,ل الغ'ب\رة1 دون الر_خ.مة، بطيء�
الطيان؛ قال: هذا غلط من وجهي أ%حدها أ%ن� الب.غ.اث% اسم جنس، واحدته

ب.غاثة، مثل ح.مام وح.مامة، وأ%ب\غ.ث� صفة بدليل قولم: أ%ب\غ.ث� ب.ي>ن'
الب'غ\ث%ة، كما تقول: أ%ح\م.ر ب.ي>ن' ال�م\رة؛ وجعه: ب'غ\ثD، مثل أ%ح\م.ر

وح'مر؛ قال: وقد يمع على أ%باغ1ث% ل�ا اس\ت'عم1ل است1عمال% ال4ساء،
كما قالوا: أ%ب\ط%ح' وأ%باط1ح'، وأ%ج\ر.ع' وأ%ج.ار,ع'؛ والوجه الثان:

أ%ن الب'غ.اث% ما ل يصيد من الطي، وأ%ما ال4ب\غ.ث� من الطي، فهو ما
كان لونه أ%غ}ب.ر، وقد يكون صائداv وغي صائد. قال النضر بن شيل: وأ%ما

الصeقور' فمنها أ%ب\غ.ث� وأ%ح\و.ى، وأ%خ\ر.ج' وأ%بيض، وهو الذي ي.صيد' به
الناس' على كل لون، فج.ع.ل ال4ب\غ.ث% صفة ل1م.ا كان صائداv أشو غي

صائد، بلف الب.غاث1 الذي ل يكون منه شيء# صائداv؛ وقيل: الب.غ.اث أ%ولد'
الر_خ.م والغ1ر\بان. وقال أ%بو زيد: الب.غاث� الر_خ.م'، واحدت'ها

ب.غاثة؛ قال: وزعم يونس أ%نه يقال له الب,غاث� والب'غاث�، بالكسر والضم،
الواحدة: ب,غاثة وب'غاثة. والب'غاث�: طي مثل� الس_و.اد1ق, ل يصيد؛ وف

التهذيب: كالباش1ق, ل ي.ص1يد' شيئاv من الطي، الواحدة ب'غاثة، ويمع على



الب,غ\ثان؛ قال عباس بن م1ر\داس:
،vالط%ي\ر أ%كث%ر'ها ف1راخا �بغاث

وأ�مe الص_ق}ر, م1ق}لةD ن.ز'ور'
وف الثل:

إ,ن� الب,غاث% بأ%رضنا ي.س\ت.ن\س3ر'
ي'ضرب' مثلv لل�ئيم يرتفع أ%مره؛ وقيل: معناه أ%ي من جاو.ر.نا ع.ز_

ب,نا. قال ال4زهري: سعناه بكسر الباء، قال: ويقال ب.غاث، بفتح الباء؛
قال: والب.غاث� الطي الذي ي'صاد وي.س\ت.ن\س3ر' أ%ي يصي كالن_س\ر الذي

ي.صيد' ول ي'صاد.
والب.غ\ثاء� من الضأ}ن، مثل الر_ق}طاء: وهي الت فيها سواد وبياض،

وبياضها أ%كثر من سوادها.
والب.غ1يث�: الطعام' الخلوط� ي'غ.شe بالش_عي كالل�غ1يث1، عن ثعلب،

وهو مذكور ف موضعه؛ قال الشاعر:
إ,ن� الب.غ1يث% والل�غيث% س1ي_ان

والب.غ\ثاء�: أ%خلط� الناس. ود.خ.ل% ف ب.غ\ثاء3 الناس وب.ر\شاء3 الناس
أ%ي جاعتهم.

وب'غاثD: موضع، عن ثعلب. الليث: يوم' ب'غاث{: يوم' و.ق}ع.ة{ كانت بي
ال4و\س وال%ز\رج؛ قال ال4زهري: إ,نا هو ب'عاث، بالعي، وقد مر_

تفسيه، وهو من مشاهي أ%يام العرب، ومن قال ب'غاث، فقد صح_ف.
وال4ب\غ.ث�: مكانD ذو رمل وحجارة.

@بقث: ب.ق%ث% أ%مر.ه وحديث%ه، وطعام.ه وغيه ذلك: خ.ل%ط%ه.
@بلث: الب.ل1يث�: نب\ت¬؛ قال:

ر.ع.ي\ن. ب.ل1يثاv ساعةv، ث إ,ننا
ق%ط%ع\نا عليهن_ الف1جاج. الط�وام1س.ا

@بلكث: الب.لك1ث�: موضع؛ قال بعض الق�ر.ش1ي>يي 
(* قوله «قال بعض

القرشيي» قال ف التكملة هو أ%بو بكر بن عبد الرحن بن السور بن مرمة ف
امرأته صالة بنت أب عبيدة ابن النذر، وبعد البيت:

خطرت خطرة على القلب من ذكـــــــراك وهناv فما استطعت مضيا
قلت: لبيك إذ دعان لك الشوـــــــق وللحاديي كر�ا



الطيا):بينما نن' بالب.لك1ث1، ب,القا
ع,، س1راعاv، والع1يس' ت.ه\و,ي ه'و,ي_ا

@بث: الب.ه\ث�: الب,ش\ر' وح'س\ن' اللقاء. وقد ب.ه.ث% إ,ليه وت.ب.اه.ث%.
وفلن ل1ب'ه\ثة{ أ%ي ل1ز,ن\ي.ة{. والب'ه\ثة�: ابن الب.غ1ي>.

.�قال ابن ال4عراب: قلت ل4ب ال%كارم: ما ال4ز\ي.ب؟ فقال: الب'ه\ثة
قلت: وما الب'ه\ثة�؟ قال: و.ل%د' ال�عار.ضة1، وهي ال�يافع.ة

وال�ساعاة. وبنو ب'ه\ثة%: ب.ط}نان1، ب'ه\ث%ة� من بن س'ل%ي\م، وب'ه\ثة� من بن
ض'ب.ي\ع.ة% بن ربيعة. الوهري: ب'ه\ث%ة، بالضم، أ%بو حي� من س'ل%يم، وهو
:eه.ن�ب'ه\ثة� بن سليم بن منصور؛ قال عبد الشارق بن عبد الع'ز_ى ال

ت.ناد.و\ا يال% ب'ه\ث%ة%، إ,ذ رأ%و\نا،
ف%ق�لنا: أ%ح\س3ن م.لé ج'ه.ي\نا

(*قوله «تنادوا يال إل» قال ف التكملة: الرواية فنادوا، بالفاء،
معطوف على ما قبله وهو:

فجاؤوا عارضاv برداv وجئنا، * كمثل السيل، نركب وازعينا)
وال%ل� ال�ل�ق. وف الديث: أ%ح\س3ن'وا أ%م\لء4كم، أ%ي أ%خلقكم.

:�والب'ه\ثة�، من الب.ه\ث1: وهو الب,ش\ر' وح'س\ن' ال%ل}ق%ى. والب'ه\ثة
البقرة الوحشية؛ قال:

كأ%نا ب'ه\ثةD ت.ر\ع.ى بأ%ق}ر,ية{،
أ%و ش1ق�ةD خ.رج.ت\ من جوف س.اهور,

@بكث: الب.ه\ك%ثة�: السeر\عة فيما أ�خ1ذ% فيه من عمل.
@بوث: باث% الشيء4 وغيه ي.ب'وث�ه' ب.4و\ثاv، وأ%باثه: ب.ح.ثه؛ وف

،vح.ف%ر فيه، وخ.ل%ط فيه ت'رابا :vالصحاح: بث ع.ن\ه. وباث% ال%كان% ب.و\ثا
وسنذكره أ%يضاv ف بيث، ل4نا كلمة يائية وواوية.وباث% التراب. ي.ب'وث�ه

ب.و\ثاv إ,ذا ف%ر_قه. وباث% متاع.ه ي.ب'وث�ه' ب.و\ثاv إ,ذا ب.د_د.
م.تاع.ه ومال%ه.

.vماش' الناس، وهو ف الياء أ%يضا�وحاث1 باث1، مبن على الكسر: ق
وت.ر.ك%ه'م ح.و\ثاv ب.و\ثاv، وجئ} به من ح.و\ث% ب.و\ث% أ%ي من حيث� كان ول
يكن. وجاء4 ب.و\ث% ب.و\ث% إ,ذا جاء بالشيء الكثي. ابن ال4عراب: يقال
ت.ر.ك%ه'م حاث1 باث1، إ,ذا ت.ف%ر_قوا.وقال أ%بو منصور: وب,ث%ة حرف¬ ناقص¬،

كأ%ن� أ%صله ب,و\ث%ة، من باث% الريح' الرماد. ي.ب'وثه إ,ذا ف%ر_قه



كأ%ن� الر_ماد. س'م>ي ب,ث%ةv ل4ن الريح ي.س\ف1يها.
@بيث: باث% التراب. ب.ي\ثاv، واس\ت.باث%ه: استخرجه.
أ%بو ال%ر_اح: الس\ت1باث%ة� اس\ت1خ\راج' الن_بيثة1 من البئر.

والس\ت1باث%ة: الستخراج؛ قال أ%بو ال�ث%ل�م ال�ذ%ل، وعزاه أ%بو عبيد إ,ل
ص.خ\ر, الغ.ي>، وهو س.ه\و حكاه ابن سيده:

ل%ح.قe بن ش1عارة% أ%ن} ي.ق�ول�وا
ل1ص.خ\ر, الغ.ي>: ماذا ت.س\ت.ب,يث�؟

ومعن ت.س\ت.بيث�: ت.ست.ث1ي ما ع1ن\د. أ%ب ال�ث%ل�م م1ن هجاء ونوه.
vى واحد. وباث% الكان% ب.ي\ثاÝوباث% وأ%باث% واس\ت.باث% ون.ب.ث%، بعن

إ,ذا ح.ف%ر فيه وخ.ل%ط% فيه تراباv. وحاث1 باث{، مبن على الكسر: ق�ماش'
الناس,.

@بينيث: التهذيب ف الرباعي، ابن ال4عراب: الب.ي\ن,يث� ض.ر\ب¬ من سك
البحر؛ قال أ%بو منصور: الب.ي\نيث� بوزن ف%ي\عيل غي الي.ن\ب,يث، قال: ول

أ%دري أ%عربÒ هو أ%م د.خ1يل؟
@باج: الباج': التeب_ان�. والناس' باج¬ واحد أ%ي شيء# واحد. وج.ع.ل%

الكلم. باجاv واحداv أ%ي و.ج\هاv واحداv. ابن ال4عراب: الباج'، يهمز ول
يهمز، وهو الطريقة من ال%حاج> الستوية، ومنه قول عمر، رضي ال عنه:

ل4ج\ع.ل%ن_ الن_اس. ب.اجاv واحداv أ%ي طريقة واحدة ف العطاء،
وي'ج\م.ع' باج¬ على أ%ب\واج�. ابن السكيت: اجعل هذا الشيء باجاv واحداv؛ قال:

ويقال أ%ول من تكلم به عثمان، رضي ال عنه، أ%ي طريقةv واحدةv؛ قال: ومثله
vواحدا vالاش والفاس والكاس والراس. الوهري: قولم اجعل} الباجات باجا

أ%ي ضرباv واحداv ولوناv واحداv، وهو معر_ب وأ%صله بالفارسية ب.اه.ا
أ%ي أ%لوان ال4طعمة.

@بج: ب.ج_ ال�ر\ح. والق�ر\ح.ة ي.ب'جeها ب.جìا: ش.ق�ها؛ قال
ج'ب.ي\ه.ا ال4شجعيe ف عنز� له منحها لرجل ول يرد�ها:

فجاء4ت\، كأ%ن� الق%س\و.ر. ال%و\ن% ب.ج_ها
ع.سال1يج'ه، والث�ام1ر' ال�ت.ناو,ح'

وكل© ش.ق¼ ب.جÒ؛ قال الراجز:
ب.ج_ ال%زاد م'وك%راv م.و\ف�ورا

ويقال: ان\ب.ج_ت\ ماشيت'ك. من الك%ل3 إ,ذا فتقها الس>م.ن' من



الع'ش\ب,، فأ%و\س.ع. خواصرها؛ وقد ب.ج_ها الك%ل�؛ وأ%نشد بيت جبيها ال4شجعي�،
وهذا البيت أ%ورده الوهري: فجاء4ت؛ قال ابن بري: وصوابه لاء4ت، قال:

واللم فيه جواب' لو ف بيت قبله وهو:
ف%ل%و\ أ%نا طافت\ بن.ب\ت{ م'ش.ر\ش.ر�،

ن.ف%ى الد>ق_ عنه ج.د\ب'ه، فهو كال1ح'
قال: والق%س\و.ر' ض.ر\ب¬ من النبت، وكذلك الثامر. والكال: ما اس\و.د_

منه. والتناوح: التقابل. يقول: لو رعت هذه الشاة نبتاv أ%يبسه الدب'
قد ذهب د1ق©ه، وهو الذي تنتفع به الراعية، لاء4ت كأ%نا قد رعت

ق%س\و.راv شديد ال�ض\ر.ة1، فسمنت عليه حت ش.ق_ الشحم' ج,ل}د.ها؛ قال ممد بن
الكرم: ورأ%يت بط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطب، صاحبنا، رحه ال،

ما صورته: قال أ%بو السن بن سيده أ%خبنا أ%بو العلء3 أ%ن الر>ق_
ور.ق' الشجر؛ وأ%نشد بيت جبيها ال4شجعي:

ف%ل%و أ%نا قام.ت\ بط�ن\ب� م'ع.ج_م�،
ن.فى الدب' عنه ر,ق�ه'، فهو كال

قال: هكذا أ%نشد.ناه ر,ق�ه، وليس من لفظ الو.ر.ق، إ,نا هو ف معناه.
والط©ن\ب': العود اليابس. قال: وف المهرة لبن دريد: د1قe كلY شيء�
دون ج,لYه، وهو ص1غار'ه ور.د1يeه. ود1قe الشجر: حشيش'ه، وقالوا: د1ق©ه

صغار' و.ر.ق1ه، وأ%نشدوا بيت جبيها:
نفى الد>قe عنه ج.د\ب'ه، فهو كال

والب.جe: الطعن' يالط الوف ول ينفذ؛ يقال: ب.ج.ج\ت'ه أ%ب'جeه'
ب.ج�اv أ%ي طعنته؛ وأ%نشد ال4صمعي لرؤ\بة:

ق%ف}خاv، على الام,، وب.ج�اv و.خ\ضا
ابن سيده: ب.ج_ه ب.ج�اv ط%ع.ن.ه'؛ وقيل طعنه فخالطت الطعنة� جوف%ه.

وب.ج_ه ب.ج�اv: قطعه؛ عن ثعلب، وأ%نشد:
ب.ج_ الطبيب' نائط% ال%ص\ف�ور

وقوله، صلى ال عليه وسلم: إ,ن ال قد أ%راحكم من الش_ج_ة
والب.ج_ة؛ قيل ف تفسيه: الب.ج_ة� الف%ص1يد الذي كانت العرب تأ}ك�ل�ه' ف

ال4ز\م.ة1، وهو من هذا، ل4ن الفاصد. يشق الع1ر\ق.؛ وفسره ابن ال4ثي فقال:
الب.جe الطعن غي النافذ، كانوا يفصدون ع1رق البعي ويأ}خذون الدم،

يتبل�غون به ف السنة الدبة، ويسمونه الفصيد، سي بالرة الواحدة من



الب.ج>؛ أ%ي أ%راحكم ال من الفحط والضيق با فتح عليكم من ال3سلم.
وب.ج_ه بالعصا وغيها ب.ج�اv: ضربه با عن ع1راض� 

(* قوله «عن عراض»
بكسر العي جع عرض، بضمها، أ%ي ناحية. قال ف القاموس: ويضربون الناس عن

عرض، ل يبالون من ضربوا.)، حيثما أ%صابت منه. وب.ج_ه' بكروه وشر وبلء:
رماه به.

والب.ج.ج': س.ع.ة� العي وض.خ\م'ها. ب.ج_ ي.ب.جe ب.ج.جاv، وهو
ب.ج,يج¬، وال�نثى ب.ج_اء�.

وفلنD أ%ب.جe العي إ,ذا كان واسع. م.ش.ق> العي؛ قال ذو الرمة:
وم'خ\ت.ل%ق� ل1ل}م'لك1 أ%ب\ي.ض. ف%د\غ%م�،
أ%ش.م_ أ%ب.ج_ الع.ي، كالق%م.ر, الب.د\ر,

.Dوعي¬ ب.ج_اء�: واسعة
والب'جe: ف%رخ' المام كال�ج>؛ قال ابن دريد: زعموا ذلك؛ قال: ول

أ%دري ما صحتها.
والب.ج_ة�: صنم كان ي'عبد من دون ال عز وجل، وبه فسر بعضهم ما تقدم

من قوله، صلى ال عليه وسلم: إ,ن� ال4 ق%د\ أ%راح.كم\ من الش_ج_ة1
والب.ج_ة.

ورجل ب.ج\باج¬ وب.ج\باج.ةD: باد1نD م'م\ت.ل1ئD منتفخ؛ وقيل: كثي اللحم
غليظه. وجاريةD ب.ج\باج.ةD: سينة؛ قال أ%بو النجم:

دار¬ لب.ي\ضاء4 ح.صان1 الس>تر,،
ب.ج\باج.ة1 الب.د\ن1، ه.ض1يم, ال%ص\ر,

Dث اضطرب لمه، قيل: رجل vقال ابن السكيت: إ,ذا كان الرجل سينا
ب.ج\باج¬ وب.ج\باج.ةD؛ قال نقادة ال4سدي:

حت ت.رى الب.ج\باج.ة% الض_ي_اطا،
ي.م\س.ح'، ل�ا حال%ف. ال3غ}باطا،
بال%ر\ف1 م1ن\ ساع1د1ه، ال�خاطا

ال3غباط: ملزمة الغبيط وهو الر_ح\ل. قال ابن بري: قال ابن خالويه:
الب.ج\باج' الض_خ\م'؛ وأ%نشد الراعي:

كأ%ن� م1ن\ط%ق%ها ل1يث%ت\ م.عاق1د'ه'
ب,واض1ح�، من ذ�رى ال4ن\قاء3، ب.ج\باج,



م1ن\ط%ق�ها: إ,زارها؛ يقول: كأ%ن إ,زارها د1ير. على ن.قا ر.م\ل�، وهو
الكثيب. ورمل ب.ج\باج¬: متمع¬ ض.خ\م¬. وقال الفضل: ب,ر\ذ%و\نD ب.ج\باج¬

ضعيف¬ سريع' الع.ر.ق؛ وأ%نشد:
فليس بالكاب ول الب.ج\باج,

ابن ال4عراب: الب'ج'ج' الز>قاق ال�ش.ق�ق%ة.
أ%بو عمرو: ح.ب\لD ج'باج,ب¬ ب'جاب,ج¬: ض.خ\م¬.

والب.ج\ب.ج.ة�: شيء# يفعله ال3نسان عند مناغاة الصب بالفم. وف حديث
عثمان، رضي ال عنه: أ%ن هذا الب.ج\باج. الن_ف�اج ل يدري أ%ي\ن.

ال�، عز وجل؛ من الب.ج\ب.ج.ة1 الت ت'ف}ع.ل عند م'ناغاة الصب. وب.ج\باج¬
ف%ج\فاج¬: كثي الكلم. والب.ج\باج': ال4حق'. والن_ف�اج: التكب.

@بزج: الب.ح\ز.ج': ال�وذ%ر' 
(* قوله «البحزج الوذر وقيل إل» انظره

فان صنيعه يقتضي أ%ن ولد البقرة الوحشية غي الوذر مع أ%نه هو بميع لغاته
الذكورة ف مادة جذر، ول ند للجوذر معن غيه.)؛ وقيل: الب.ح\ز.ج'

ولد البقرة الوحشية؛ قال رؤ\بة:
ب,فاح1م� و.ح\ف{، وع.ي\ن.ي\ ب.ح\ز.ج,

.Dوال�نثى ب.ح\ز.ج.ة
:vب.ح\ز.ج': الاء� الس.خ_ن'؛ قال الشماخ يصف حارا�وال

كأ%ن�، على أ%ك}سائ1ها من ل�غام1ه1،
وخ1يف%ة% خ1ط}م1ي¼ باء� م'ب.ح\ز.ج,

التهذيب: ال�ب.ح\ز.ج' الاء� ال�غ\ل%ى، الن>هاية ف ال%رار.ة.
والس_خيم': الاء� الذي ل حارÒ ول بارد¬. قال: وال�ب.ح\ز.ج' الاء�

الار، ورأ%يت ف حواشي بعض نسخ الصحاح: الب.ح\ز.ج، من الناس، القصي العظيم
البطن، وال أ%علم.

@بتج: ف حديث النخعي: أ�ه\د1ي. إ,ليه ب'خ\ت'ج¬، فكان بشربه مع
الع.ك%ر,. الب'خ\ت'ج': العصي الطبوخ، وأ%صله بالفارسية م1يب'خ\ت.ه أ%ي عصي

مطبوخ، وإ,نا شربه مع الع.ك%ر, خيفة% أ%ن يصفيه في.ش\ت.د_ وي'س\ك1ر..
@بدج: اسم شاعر.

@بدج: ف حديث ابن الزبي: أ%نه ح.م.ل% يوم ال%ن\د.ق, على ن.و\ف%ل, بن
عبد ال بالسيف حت قطع أ�ب\د'وج. س.ر\جه، يعن ل1ب\د.ه'؛ قال ابن



ال4ثي: قال الطاب هكذا فسره أ%حد رواته، قال: ولست أ%د\ري ما صحته.
@بذج: الب.ذ%ج': ال%م.ل�؛ وقيل: هو أ%ضع.ف ما يكون من ال�م\لن، والمع

ب,ذ}جانD. وف الديث: ي'ؤ\ت.ى بابن آدم. يوم القيامة كأ%نه ب.ذ%ج¬ من
الذ©لY؛ الفراء: الب.ذ%ج' من أ%ولد الضأ}ن1، بنزلة الع.ت'ود1 من

أ%ولد العز؛ وأ%نشد ل4ب م'ح\ر,ز� الارب، واسه عبيد:
قد ه.ل%ك%ت\ جار.ت'نا من ال%م.ج\،
وإ,ن} ت.ج'ع\ تأ}ك�ل} ع.ت'وداv أ%و ب.ذ%ج\

قال ابن خالويه: ال%م.ج' هنا ال�وع'؛ قال: وبه سي الب.ع'وض ل4نه
إ,ذا جاع عاش، وإ,ذا شبع مات.

@بذرج: الباذ%ر'وج: ن.ب\ت¬ طيب الريح.
@بذنج: الباذ%ن\ج.ان�: اسم فارسي، وهو عند العرب كثي.

@اسبج: ف الديث: م.ن ل%ع1ب. بال3س\ب,ر.ن\ج, والن_ر\د1 ف%ق%د غ%م.س.
ي.د.ه ف دم خنزير؛ قال ابن ال4ثي ف النهاية: هو اسم الفرس الت ف

الشطرنج، واللغة فارسية معر�بة.
@برثج: الب'ر\ث�جان,ي_ة�: أ%شدe القمح بياضاv وأ%طيبه وأ%ثنه حنطة.

@بردج: أ%نشد ابن السكيت يصف الظليم:
كما رأ%يت. ف ال1لء3 الب.ر\د.جا

قال: الب.ر\د.ج' الس_ب\ي'، معر_ب، وأ%صله بالفارسية برده؛ قال ابن
بري: صوابه أ%ن يقول يصف البقر، وقبله:

وكل9 ع.ي\ن.اء4 ت'ز.ج>ي ب.ح\ز.جا،
كأ%نه م'س.ر\و.لD أ%ر.ن\د.جا

قال: الع.ي\ناء البقرة الوحشية، والب.ح\ز.ج': ولدها. وت'ز.ج>ي: تسوق
برفق أ%ي ت.ر\ف�ق' به ليتعلم الشي. وال4ر.ن\د.ج': ج,ل}د¬ أ%سود ت'عمل منه

ال4خفاف'؛ وإ,نا قال ذلك ل4ن بقر الوحش ف قوائمها سواد. وال1لء�:
ال%لح1ف'. والب.ر\د.ج': ما س'ب,ي. من ذراري الرeوم وغيها؛ شب_ه هذه

البقر البيض. ال�س.ر\و.ل%ة% بالسواد بس.ب\ي, الرeوم، لبياض1هم ولباسهم
ال4خفاف. السeود..

@برنج: البار.ن\ج': ج.و\ز' الند، وهو الن_ار.ج,يل�؛ عن أ%ب حنيفة.
@بزج: ابن ال4عراب: الب.ازج' ال�فاخ1ر'.

وقال أ%عراب لرجل: أ%ع\ط1ن مالv أ�باز,ج' فيه أ%ي أ�فاخر به. وف



نوادر ال4عراب: هو ي.ب\ز'ج على فلن وي.م\ز'ج'ه وي.م\ر'ك�ه أ%ي ي'ح.ر>ش'ه.
وها ي.ت.باز.جان1 وي.ت.مازجان1 أ%ي ي.ت.ف%اخران1؛ وأ%نشد شر:

فإ,ن ي.كن\ ث%و\ب' الص>ب.ا ت.ض.ر_جا،
فقد ل%ب,س\ن.ا و.ش\ي.ه ال�ب.ز_جا

قال ابن ال4عراب: ال�ب.ز_ج' ال�ح.س_ن' ال�ز.ي_ن'، وكذلك قال
أ%بو نصر، وقال شر ف كلمه: أ%تينا فلناv فجعل ي.ب\ز'ج' ف كلمه أ%ي

ي'ح.س>ن'ه.
@بستج: التهذيب، أ%بو مالك، و.ق%ع. ف ط%عام� ب.س\ت.جان{ أ%ي كثي.

@بعج: ب.ع.ج. ب.ط}ن.ه بالسكي ي.ب\ع.ج'ه ب.ع\جاv، فهو م.ب\ع'وج¬
وب.ع1يج¬، وب.ع_جه: ش.ق�ه' فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلقاv. وف حديث أ�م>

س'ليم: إ,ن} دنا م1ن>ي أ%حد¬ أ%ب\ع.ج\ ب.ط}ن.ه بال%ن\ج.ر, أ%ي أ%ش'قe؛
قال أ%بو ذؤ.يب:

فذلك أ%ع\ل%ى م1ن\ك. ف%ق}داv ل4نه
كري¬، و.ب.ط}ن,ي بالكرام, ب.ع1يج'

(.vكذا بالصل وف شرح القاموس قدرا «vقوله «فذلك أعلى منك فقدا *)
ورجلD ب.ع1يج¬ من قوم ب.ع\ج.ى، وال4نثى ب.ع1يج¬، بغي هاء، من نسوة
ب.ع\ج.ى، وقد ان\ب.ع.ج. هو. وبطن¬ ب.ع1ج¬: م'ن\ب.ع1ج¬؛ أ�راه على الن_س.ب.
وامرأ%ة بع1يج¬ أ%ي ب.ع.ج.ت\ بط}ن.ها لزوجها ون.ث%ر.ت\. ورجلD ب.ع1ج¬:
ضعيف¬، كأ%نه مبعوج البطن م1ن ض.ع\ف م.ش\يه؛ قال الشاعر:

ل%ي\ل%ة% أ%م\شي، عل%ى م'خاط%ر.ة{،
م.ش\ياv ر'وي.داv، ك%م1شي.ة1 الب.ع1ج,

والن\ب,ع.اج': النشقاق.
وتقول: ب.ع.ج.ه' ح'بe فلن إذا اشت.د_ و.ج\د'ه' وح.ز,ن% له. قال

ال4زهري: ل%ع.ج.ه' ح'به أ%صوب' من ب.ع.ج.ه' ل4ن الب.ع\ج. الش_قe. يقال:
ب.ع.ج. ب.ط}ن.ه بالسكي إ,ذا شقه وخ.ض\خ.ض.ه' فيه؛ قال الذل:

كأ%ن� ظ�بات1ها ع'ق�ر¬ ب.ع1يج'
ش.ب_ه ظ�بات1 الن>صال بنار جر س'خ1ى. ف%ظ%ه.ر.ت\ ح'م\ر.ت'ه؛ يقال:

اس\خ' النار أ%ي افتح عينها. وف الديث: إ,ذا رأ%يت. مكة% قد ب'ع1ج.ت\
كظ%ائم.، وساوى بناؤ'ها رؤوس. البال، فاع\ل%م أ%ن� ال4م\ر. قد أ%ظ%ل�ك.؛
ب'ع1ج.ت\ أ%ي ش'ق�ت، وف�ت1حت كظائم'ها ب.ع\ض'ها ف بعض، واس\ت'خ\ر,ج.



منها عيونا. وب.ع.ج\ت' بطن لفلن: بالغت ف نصيحته؛ قال الشماخ:
ب.ع.ج\ت' إ,ليه الب.ط}ن. حت ان\ت.ص.ح\ت'ه،

وما كل© م.ن\ ي'ف}ش.ى إ,ليه ب,ناص1ح,
وقيل ف قول أ%ب ذؤ.يب:

وبطن بالكرام بعيج
أ%ي ن'ص\حي لم مبذول. وف حديث ع.م\ر�و و.و.ص.ف. عمر، رضي ال عنه،

فقال: إ,ن ابن ح.ن\ت.م.ة% ب.ع.ج.ت\ له الدنيا م1ع.اها. هذا مثل ضربه؛ أ%راد
أ%نا كشفت له عما كان فيها من الكنوز وال4موال والفيء، وحنتمة أ�مeه.
وف حديث عائشة، رضي ال عنها، ف صفة عمر، رضي ال عنه: ب.ع.ج.

ال4رض. وب.ج.ع.ها أ%ي شق�ها وأ%ذل�ها؛ ك%ن.ت\ به عن فتوحه. وت.ب.ع_ج.
السحاب' وان\ب.ع.ج. بالطر: ان\ف%ر.ج. عن الو.د\ق, والو.ب\ل, الشديد؛ قال

العجاج:
ح.ي\ث� اس\ت.ه.ل� ال�ز\ن� أ%و ت.ب.ع_ج.ا

وت.ب.ع_ج.ت1 السماء� بالطر، كذلك؛ وكل© ما اتسع فقد ان\ب.ع.ج..
وب.ع_ج. الطر' ت.ب\ع1يجاv ف ال4رض: ف%ح.ص. الجارة% لشد_ة

و.ق}ع1ه1.وباع1ج.ة� الوادي: حيث ي.ن\ب.ع1ج' في.ت_س3ع، والباع1ج.ة: أ%ر\ض¬
�س.ه\ل%ةD ت'ن\ب,ت' الن_ص1ي_؛ وقيل: الباع1ج.ة� آخر الر_م\ل,، والسeهول%ة
إ,ل الق�ف>. والب.و.اع1ج': أ%ماك1ن' ف الر_مل ت.س\ت.ر,قe، فإ,ذا نبت

:vكان أ%ر.ق_ له وأ%طيب.؛ وقال الشاعر يصف فرسا eفيها الن_ص1ي
فأ%ن.ى له بالص_ي\ف1 ظ1لê بارد¬،

ون.ص1يe باع1ج.ة{ وم.ح\ض¬ م'ن\ق%ع'
و.ب.ع.ج.ه' ال4م\ر': ح.ز.ب.ه. وباع1ج.ة� الق1ر\دان1: موضع¬ معروف؛ قال

أ%وس بن ح.ج.ر:
وب.ع\د. ل%ي.ال1ينا ب,ن.ع\ف1 س'و.ي\ق%ة{،

فب.اع1ج.ة1 الق1ر\دان1، فال�ت.ث%ل�م,
وبن'و ب.ع\ج.ة%: بطن¬. وابن' باع1ج: رجلD؛ قال الراعي:

ك%أ%ن� بقايا ال%ي\ش,، ج.ي\ش, ابن, باع1ج�،
أ%طاف. ب,ر'ك}ن�، من ع.ماي.ة، فاخ1ر,

وباع1ج.ة�: اسم موضع. ويقال: ب.ع.ج\ت' هذه ال4رض ع.ذاةv طيبة% ال4رض
(* قوله «طيبة الرض» عبارة الساس: طيبة التربة.) أ%ي ت.و.س_ط}ت'ها.



@بعزج: ب.ع\ز.ج.ة�: اسم' فرس ال1ق}داد، شهد عليها يوم الس_ر\ح,.
@بغج: ب.غ.ج. الاء4: ك%غ.ب.ج.ه'؛ والب'غ\ج.ة� كالغ'ب\ج.ة1.

@بلج: الب'ل}ج.ة� والب.ل%ج': تباعد' ما بي الاجبي؛ وقيل: ما بي
الاجبي إ,ذا كان ن.ق1ي�اv من الشعر؛ ب.ل1ج. ب.ل%جاv، فهو أ%ب\ل%ج'، وال�نثى

ب.ل}جاء�. وقيل: ال4ب\ل%ج' ال4بيض' الس.ن' الواسع' الوجه، يكون ف
الطول والقصر. ابن ال4عراب: الب'ل}ج' الن_ق1يeو مواضع, الق%س.مات1 من

Dما بي الاجبي؛ يقال: رجل �الش_ع.ر,. الوهري: الب'ل}ج.ة� ن.قاو.ة
أ%ب\ل%ج' ب.ي>ن' الب.ل%ج, إ,ذا ل يكن مقروناv. وف حديث أ�م> معبد ف صفة

النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ب\ل%ج' الوجه1 أ%ي م'س\ف1ره' م'ش\ر,ق�ه،
ول ت'ر,د\ ب.ل%ج. الاج,ب, ل4نا ت.ص1ف�ه بالق%ر.ن1. وال4ب\ل%ج': الذي

قد و.ض.ح ما بي حاجبيه فلم يقترنا. ابن شيل: ب.ل1ج. الرجل� ي.ب\ل%ج'
إ,ذا و.ض.ح. ما بي عينيه، ول يكن مقرون الاجبي، فهو أ%ب\ل%ج'.

وال4ب\ل%د' إ,ذا ل يكن أ%ق}ر.ن%. ويقال للرجل, الط�ل}ق, الوجه1: أ%ب\ل%ج'
وب.ل}ج¬. ورجل أ%ب\ل%ج' وب.ل}ج¬ وب.ل1يج¬: ط%ل}ق¬ بالعروف1؛ قالت

النساء:ك%أ%ن} ل%م\ ي.ق�ل}: أ%ه\لv، لطال1ب, حاجة{،
وكان ب.ل1يج. الوجه1، م'ن\ش.ر,ح. الص_د\ر,

وشيء بليج: مشرق مضيء؛ قال الداخل بن حرام الذل:
،vمنها وج,يدا vب,أ%ح\س.ن. م.ض\ح.كا
غ%داة% ال%ج\ر,، م.ض\ح.ك�ها ب.ليج'

�والب'ل}ج.ة�: ما خلف العارض إ,ل ال�ذن ول شعر عليه. والب'ل}ج.ة
والب.ل}ج.ة�: آخر الليل عند انصداع الفجر. يقال: رأ%يت ب'ل}ج.ة% الصبح إ,ذا

رأ%يت ض.و\ء4ه'. وف الديث: ليلة الق%د\ر, ب.ل}ج.ةD أ%ي مشرقة.
والب.ل}ج.ة�، بالفتح، ويالب'ل}ج.ة�، بالضم: ض.و\ء� الصبح.

وب.ل%ج. الصeب\ح' ي.ب\ل�ج'، بالضم، ب'ل�وجاv، وان\ب.ل%ج.، وت.ب.ل�ج.:
أ%س\ف%ر. وأ%ضاء. وت.ب.ل�ج. الرجل إ,ل الرجل: ضحك وه.ش_. والب.ل%ج':

الف%ر.ح' والسرور، وهو ب.ل}ج¬، وقد ب.ل1ج.ت\ صدور'نا. ال4صمعي: ب.ل1ج.
بالشيء وث%ل1ج. إ,ذا فرح، وقد أ%ب\ل%ج.ن وأ%ث}ل%ج.ن. واب\لج_ الشيء�:

أ%ضاء. وأ%ب\ل%ج.ت1 الشمس': أ%ضاء4ت. وأ%ب\ل%ج. ال%قe: ظهر؛ ويقال: هذا
أ%م\ر¬ أ%ب\ل%ج' أ%ي واضح؛ وقد أ%ب\4ل%ج.ه': أ%وضحه، ومنه قوله:

أ%ل%قe أ%ب\ل%ج'، ل ت.خ\ف%ى م.عال1م'ه'،



كالش_م\س, ت.ظ}ه.ر' ف نور� وإ,ب\لج,
والب'ل�وج': ال3شراق'. وص'ب\ح¬ أ%ب\ل%ج' ب.ي>ن' الب.ل%ج, أ%ي مشرق

مضيء؛ قال العجاج:
حت ب.د.ت\ أ%عناق' ص'ب\ح� أ%ب\ل%جا

وكذلك الق إ,ذا اتضح؛ يقال: القe أ%ب\ل%ج'، والباطل ل%ج\ل%ج¬. وكل
شيء و.ض.ح.: فقد اب\لج_ اب\ل1يجاجاv. والب'ل}ج.ة�: الس\ت'، وف كتاب

كراع: الب.ل}ج.ة�، بالفتح، الست، قال: وهي الب.ل}ح.ة�، بالاء.
وب.ل}ج¬ وب.ل�ج¬ وبال1ج¬: أ%ساء.

@بنج: الب,ن\ج': ال4ص\ل�. التهذيب: الب'ن'ج' ال�صول. وأ%ب\ن.ج. الرجل
3ذا اد_عى إ,ل أ%صل كري.

ويقال: رجع فلن إ,ل ح1ن\ج,ه1 وب,ن\ج,ه1 أ%ي إ,ل أ%صله وع1ر\قه.
والب.ن\ج': ضرب من النبات. قال ابن سيده: وأ�رى الفارسي قال: إ,نه ما

ي'ن\ت.ب.ذ�، أ%و ي'ق%و_ى به النبيذ�. وب.ن_ج الق%ب.ج.ة%: أ%خرجها من ج'ح\رها،
.Dدخيل

@بج: الب.ه\ج.ة�: ال�س\ن'؛ يقال: رجل ذو ب.ه\ج.ة{. الب.ه\ج.ة�: ح'س\ن'
لون الشيء ون.ض.ار.ت'ه؛ وقيل: هو ف النبات الن_ضار.ة�، وف ال3نسان

ض.ح1ك' أ%سارير الوجه، أ%و ظهور' الف%ر.ح, البتة.
vوب.هاج.ة vفهو ب.ه,ج¬، وب.ه'ج.، بالضم، ب.ه\ج.ة ،vب.ه,ج. ب.ه.جا

وب.ه.جاناv، فهو ب.ه,يج¬؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
فذ%لك س'ق}يا أ�م> ع.م\ر�و، وإ,ن_ن،

با ب.ذ%ل%ت\ من س.ي\بها، لب.ه,يج'
أ%شار بقوله ذلك إ,ل السحاب الذي استسقى ل�م عمرو، وكانت صاحبته الت

يشبب با ف غالب ال4مر.
ورجلD ب.ه,ج¬ أ%ي م'س\ت.ب\ه,ج¬ بأمر� ي.سeرeه؛ وأ%نشد:

وقد أ%راها، و.س\ط% أ%ت\راب,ها،
ف ال%ي> ذي الب.ه\ج.ة1 والس_ام1ر,

وامرأ%ةD ب.ه,ج.ةD: مبتهجةD؛ وقد ب.ه'ج.ت\ ب.ه\ج.ةv، وهي م1ب\هاج¬، وقد
غ%ل%ب.ت\ عليها البهجة�. وب.ه'ج. النبات'، فهو ب.هيج¬: ح.س'ن.. قال ال

تعال: من ك�لY ز.و\ج� بيج.
وتباه.ج. الر_و\ض' إ,ذا ك%ث�ر. ن.و\ر'ه؛ وقال:



ن'و_ار'ه' م'ت.باهج¬ ي.ت.و.ه_ج'
وقوله: من كل زوج ب.ه,يج أ%ي من كل ض.ر\ب من النبات ح.س.ن� ناضر. أ%بو

زيد: ب.هيج حسن¬؛ وقج ب.ه'ج. ب.هاجةv وب.ه\ج.ةv. وف حديث النة: فإ,ذا
رأ%ى النة% وب.ه\ج.ت.ها أ%ي ح'س\ن.ها وح'س\ن. ما فيها من النعيم. وأ%بجت1

ال4رض': ب.ه'ج. نبات'ها. وتباه.ج. النeو_ار': تضاحك: وب1ج بالشيء
وله، بالكسر، ب.هاجةv، وابت.ه.ج: س'ر_ به وف%رح؛ قال الشاعر:

كان% الشباب' ر,داءé قد ب.ه,ج\ت' به،
فقد تطاي.ر.، منه ل1لب,ل%ى، خ1ر.ق'

والبتهاج': السeرور. وب.ه.ج.ن الشيء� وأ%ب\ه.ج.ن، وهي بال4لف
أ%على: س.ر_ن. وأ%ب\ه.ج.ت ال4رض': ب.ه'ج. نبات'ها. ورجلD ب.ه,ج¬ م'بتهج:

مسرور¬؛ قال النابغة:
أ%و د'ر_ةD ص.د.ف1ي_ةD، غ%و_اص'ها

ب.ه,ج¬، مت ي.ر.ها ي'ه,ل� وي.س\ج'د1
وامرأ%ةD ب1جةD وم1ب\هاج¬: غلب عليها ال�س\ن'؛ وقول العجاج:

د.ع\ ذا، وب.ه>ج\ ح.س.باv م'ب.ه_جا
ف%خ\ماv، وس.ن>ن\ م.ن\ط1قاv م'ز.و_جا

قال ابن سيده: ل أ%سع بب.ه\ج\ إ,ل� ههنا، ومعناه ح.س>ن\ وج.م>ل}،
وكأ%ن� معناه: ز,د\ هذا ال%س.ب. جالv بوصفك له، وذكرك إ,ياه.

وس.ن>ن\: ح.س>ن\ كما ي'س.ن_ن' السيف' أ%و غي'ه بال1س.ن>، وإ,ن شئت قلت:
س.ن>ن\ س.ه>ل}. وقوله م'ز.و>جاv أ%ي مقروناv بعض'ه ببعض؛ وقيل: معناه

م.ن\ط1قاv ي'ش\به بعض'ه بعضاv ف ال�س\ن,، فكأ%ن� ح'س\ن.ه' يتضاعف لذلك.
ال4صمعي: باه.ج\ت' الرجل% وباهيته وباز.ج\ت'ه وبار.ي\ت'ه، بعن واحد.

@برج: مكانD ب.ه\ر.ج¬: غي' ح1مÝى؛ وقد ب.ه\ر.جه ف%ت.ب.ه\ر.ج.
والب.ه\رج': الشيء الباح'؛ يقال: برج. د.م.ه'. ود1ر\ه.م¬ ب.ه\ر.ج¬: رديء.

والدرهم' الب.ه\ر.ج': الذي فض_ته رديئة. وكل© رديء من الدراهم وغيها:
ب.ه\ر.ج¬؛ قال: وهو إ,عراب نبهره، فارسي. ابن ال4عراب: الب.ه\ر.ج' الدرهم

ال�ب\ط%ل� الس>ك�ة1، وكل© مردود{ عند العرب ب.ه\ر.ج¬ ون.ب.ه\ر.ج¬.
والب.ه\ر.ج': الباطل� والرديء من الشيء؛ قال العجاج:

وكان% ما اه\ت.ض_ ال1حاف' ب.ه\ر.جا
.vأ%ي باطل



وف الديث: أ%نه ب.ه\ر.ج. د.م. ابن الارث أ%ي أ%بطله. وف حديث أ%ب
م1ح\ج.ن�: أ%م_ا إ,ذ} ب.ه\ر.ج\ت.ن فل أ%ش\ر.ب'ها أ%بداv؛ يعن المر.،

أ%ي أ%ه\د.ر\ت.ن بإ,سقاط ال%د> عن.
وف الديث: أ%نه أ%تى براب ل�ؤ\لؤ� ب.ه\ر.ج� أ%ي رديء�. قال وقال

القتيب: أ%حسبه ب,ج,راب لؤ\لؤ� ب'ه\ر,ج. أ%ي ع'د1ل% به عن الطريق السلوك
خوفاv من الع.ش_ار، واللفظة معر�بة؛ وقيل: هي كلمة هندية أ%صلها
ن.ب.ه\ل%ه\، وهو الرديء، فنقلت إ,ل الفارسية فقيل ن.ب.ه\ر.ه\، ث ع'ر�بت

ب.ه\ر.ج.ال4زهري: وب'ه\ر,ج. بم إ,ذا أ�خ1ذ% بم ف غي ال%ح.ج_ة1.
والب.ه\ر.ج': التعويج' من الستواء إ,ل غي الستواء.

@برمج: الب.ه\رام.ج': الشجر الذي يقال له الر>ن\ف'، وهو من أ%شجار
البال. وقال أ%بو عبيد ف بعض النسخ: ل أ%عرف ما الب.ه\رام.ج'. وقال أ%بو

حنيفة: الب.ه\رام.ج' فارسي، وهو الر_نف'، قال: وهو ضربان، ضرب منه
م'ش\ر.ب¬ لون� شعره ح'م\ر.ةv، ومنه أ%خضر ه.ياد1ب, الن_و\ر,، كل النوعي طيب

الرائحة، وال أ%علم.
@بوج: ب.و_ج.: ص.ب_ح.. ورجل ب.و_اج¬: ص.ي_اح¬.

وباج. البق' يبوج' ب.و\جاv وب.و.جاناv، وت.ب.و_ج. إ,ذا ب.ر.ق ول%م.ع
وت.ك%ش_ف.. وان\باج. البق' ان\ب,ياجاv إ,ذا تكش_ف. وف الديث: ث

ه.ب_ت\ ريح¬ سوداء� فيها برق¬ م'ت.ب.و>ج¬ أ%ي مت.أ%لYق¬ برع'ود
وب'ر'وق.وتبو�ج البق': تفر�ق ف وجه السحاب، وقيل: تتابع ل%م\ع'ه'.

ابن ال4عراب: باج. الرجل� يبوج' ب.و\جاv إ,ذا أ%س\ف%ر. وجه'ه بعد
ش'ح'وب السفر.

والبائج': ع1ر\ق¬ ف باطن الفخذ؛ قال الراجز:
إ,ذا و.ج,ع\ن. أ%ب\ه.راv أ%و بائ1جا

وقال جندل:
بالكاس, وال4ي\دي د.م' الب.وائ%ج

يعن العروق الفتقة. ابن سيده: والبائج عرق ميط بالبدن كله، سي بذلك
لنتشاره وافتراقه. والبائجة�: ما اتسع من الرمل. والبائجة�: الداهية�؛

قال أ%بو ذؤ.يب:
،vأ%م\سى، وأ%م\س.ي\ن. ل ي.خ\ش.ي\ن. بائج.ة

إ,ل9 ض.وار,ي.، ف أ%ع\ناقها الق1د.د'



والمع' البوائج'. ال4صمعي: جاء4 فلن بالبائجة والف%ل1يق%ة1، وهي من
أ%ساء الداهية؛ يقال: باج.ت\ه'م البائجة� ت.ب'وج'ه'م أ%ي أ%صابتهم، وقد

باجت\ عليهم ب.و\جاv وانباجت. وانباجت\ بائجةD أ%ي انفتق ف%ت\ق¬ منكر.
وانباجت\ عليهم ب.وائج' منك%رةD إ,ذا انفتحت عليهم د.واه{؛ قال الشماخ يرثي

عمر بن الطاب، رضي ال عنه:
ق%ض.ي\ت. أ�موراv، ث غاد.ر\ت. بعد.ها

بوائ1ج. ف أ%كمام1ها، ل ت'ف%ت_ق,
أ%بو عبيد: البائجة� الداهية�. والباجة�: الختلط�. وباج.ه'م بالشر

ب.و\جاv: ع.م_ه'م.
ابن ال4عراب: الباج' يهمز ول يهمز، وهو الطريقة من ال%حاج>

الستوية، وقد تقدم. ونن ف ذلك باج¬ واحد¬ أ%ي سواء#. قال ابن سيده: حكاه أ%بو
زيد غي مهموز، وحكاه ابن السكيت مهموزاv، وقد تقجم ف المز. قال: وهو

من ذوات الواو لوجود «ب و ج» وعدم «ب ي ج». وف حديث عمر، رضي ال عنه:
اجعلها باجاv واحداv، وهو فارسي معرب. ابن بزرج: وبعي¬ بائج¬ إ,ذا

أ%عيا. وقد ب'ج\ت' أ%نا: م.ش.ي\ت' حت أ%ع\ي.ي\ت'؛ وأ%نشد:
ق%د\ ك�ن\ت. ح1يناv ت.ر\ت.ج,ي ر,س\ل%ها،

فاط�ر.د. الائل� والبائج'
.�يعن ال�خ1فe وال�ن\ق1ل

 vبح: الب.ج.ح': الف%ر.ح'، ب.ج,ح. ب.ج.حا@
(* قوله «بح بحاv إل» بابه

فرح ومنع اهـ. قاموس.)، وب.ج.ح. ي.ب\ج.ح' واب\ت.ج.ح.: ف%ر,ح.؛ قال:
ث اس\ت.مر_ با ش.ي\حان� م'ب\ت.ج,ح¬
بالب.ي\ن, عنك با ي.ر\آك ش.ن\آنا

قال الوهري: ب.ج,ح. بالشيء، وب.ج.ح. به أ%يضاv، بالفتح: لغة ضعيفة فيه.
وت.ب.ج_ح.: كاب\ت.ج.ح.. ورجل ب.ج_اح¬. وأ%ب\ج.ح.ه ال4م\ر' وب.ج_ح.ه:

أ%فرحه. وف حديث أ�م> ز.ر\ع؛ وب.ج_ح.ن ف%ب.ج.ح\ت' أ%ي ف%ر_ح.ن
ف%فر,ح\ت، وقيل: ع.ظ�من فع.ظ�م.ت\ ن.ف}س3ي عندي. وب.ج_ح\ت'ه أ%نا

ت.ب\ج,يحاv ف%ت.ب.ج_ح. أ%ي أ%فرحته ف%ف%ر,ح.
ورجل باج�ح¬: عظيم من قوم� ب'ج_ح� وب'ج\ح�؛ قال رؤبة:

عليك س.ي\ب' ال�لفاء3 الب'ج_ح,



وت.ب.ج_ح. به: ف%خ.ر.. وفلن ي.ت.ب.ج_ح' علينا وي.ت.م.ج_ح' إ,ذا كان
ي.ه\ذي به إ,عجاباv، وكذلك إ,ذا ت.م.ز_ح. به. اللحيان: فلن

ي.ت.ب.ج_ح' وي.ت.م.ج_ح أ%ي يفتخر ويباهي بشيء� ما، وقيل: يتعظم، وقد ب.ج,ح.
ي.ب\ج.ح'؛ قال الراعي:

وما الف%ق}ر' عن أ%رض, الع.ش1ية1 ساق%نا
إ,ليك.، ولكن_ا ب,ق�رباك. ن.ب\ج.ح'

@بح: الب'ح_ة والب.ح.ح' والب.حاح' والب'ح'وحة� والب.حاحة�: كل©ه
 eب.ح_ ي.ب.ح .vف الصوت وخ'ش'ونة، ورباكان خ1ل}ق%ة Dغ1ل%ظ

(* قوله «بح يبح
إل» بابه فرح ومنع كما ف القاموس. ووجد يبح بضم الباء بضبط الصل

والنهاية وعليه فيكون من باب قعد أ%يضاv.) وي.ب'ح': كذا أ%طلقه أ%هل
الت_ج\ن,يس, وح.ل�ه ابن' السكيت فقال: ب.ح1ج\ت.، بالكسر، ت.ب.حe ب.ح.حاv. وف

،�الديث: فأ%خ.ذ%ت1 النب_، صلى ال عليه وسلم، ب'ح_ةD؛ الب'ح_ة
بالضم: غ1ل%ظD ف الصوت. يقال: ب.ح_ ي.ب'حe ب'حوحاv، وإ,ن كان من داء، فهو

الب'حاح'. ورجل أ%ب.حe ب.ي>ن' الب.ح.ح, إ,ذا كان ذلك فيه خلقة. قال
ال4زهري: الب.ح.ح' مصدر ال4ب.ح>. قال ابن سيده: وأ�رى اللحيان حكى

ب.ح.ح\ت. ت.ب\ح.ح'، وهي نادرة ل4ن مثل هذا إ,نا يدغم ول يفك، وقال: رجل
أ%ب.حe ول يقال باحÒ؛ وامرأ%ة ب.ح_اء� وب.ح_ة؛ وف صوته ب'ح_ة، بالضم.
ويقال: ما ز,ل}ت' أ%ص1يح' حت أ%ب.ح_ن ذلك. قال ال4زهري: ب1ح\ت'
أ%ب.حe هي اللغة العالية، قال: وب.ح.ح\ت'، بالفتح، أ%ب.حe، لغة؛ وقول

الع\دي يصف الدينار:
وأ%ب.ح_ ج'ن\د1ي¼، وثاق1بة{

س'ب,ك%ت\، ك%ثاق1بة{ من ال%م\ر,
أ%راد بال4ب.ح>: ديناراv أ%ب.ح_ ف صوته. ج'ن\د1ي�: ض'ر,ب. بأ%ج\ناد1

الشام. والثاقبة: س.ب,يك%ة من ذهب ت.ث}ق�ب' أ%ي تتقد.
والب.ح.ح' ف ال3بل: خ'ش'ونة وح.ش\ر.جةD ف الصدر. بعي أ%ب.حe وعيود¬

أ%ب.حe: غليظ الصوت. والب.مe ي'د\عى ال4ب.ح_ لغلظ صوته. وش.ح1يح¬
:eجع أ%ب.ح�. والب'ح :eب.ح1يح¬، إ,تباع، والنون أ%على، وسنذكره. والب'ح

:eل%م1يeالق1داح' الت ي'س\ت.ق}س.م' با؛ قال خ'فاف' بن' ن'د\ب.ة% الس
إ,ذا ال%س\ناء� ل ت.ر\ح.ض\ ي.د.ي\ها،



ول ي'ق}ص.ر\ لا ب.ص.ر¬ ب,س3ت\ر,
ق%ر.و\ا أ%ض\ياف%ه'م\ ر.ب.حاv ب,ب'ح¼،

ي.ع1يش' بف%ض\ل1ه,ن_ ال%يe س'م\ر,
ه'م' ال4ي\سار'، إ,ن} ق%ح.ط%ت\ ج'مادى،

بكلY ص.ب,ي, غادية{ وق%ط}ر,
قال: والصبي من السحاب الذي يصي بعضه فوق بعض د.ر.جاv، ويروى: ييء

بفضلهم ال%ش� أ%ي ال%سح. أ%راد بالب'ح> الق1داح. الت ل أ%صوات لا.
والر>يح'، بفتح الراء: الشحم. وك1س\ر¬ أ%ب.حe: كثي ال�خ>؛ قال:

وعاذ1ل%ة{ ه.ب_ت\ بليل� ت.ل�وم'ن،
وف ك%فYها ك1س\ر¬ أ%ب.حe ر.ذ�وم'

ردوم: يسيل و.د.ك�ه.
الفراء: الب.ح\ب.ح1يe الواسع ف النفقة، الواسع ف النزل. وت.ب.ح\ب.ح.

ف الد1 أ%ي أ%نه ف م.ج\د{ واسع. وجعل الفراء الت_ب.ح\ب'ح. م1ن
الباح.ة، ول يعله من الضاعف.

ويقال: القوم ف اب\ت1حاح� أ%ي ف س.ع.ة{ وخ1ص\ب. وال4ب.حe: من ش'عراء
ه'ذ%ي\ل ود'هاتم. والب'ح\بوحة�: و.س.ط� ال%ح.ل�ة1. وب'ح\بوحة� الدار:

وسطها؛ قال جرير:
ق%و\م1ي ت.م1يم¬، ه'م' القوم' الذين ه'م'،

ي.ن\ف�ون% ت.غ\ل1ب. عن ب'ح\بوحة1 الدار,
وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال: م.ن س.ر_ه أ%ن ي.س\ك�ن
ب'ح\ب'وحة النة ف%ل}ي.ل}ز.م, الماع.ة%، فإ,ن الشيطان مع الواحد، وهو من

الثني أ%بعد؛ قال أ%بو عبيد: أ%راد ببوحة النة وسطها. قال: وب'ح\ب'وحة
كل شيء وسطه وخياره.

ويقال: قد ت.ب.ح\ب.ح\ت' ف الدار إ,ذا ت.و.س_ط}ت.ها وتكنت منها.
والت_ب.ح\ب'ح: التمكن ف اللول وال�قام,. وقد ب.ح\ب.ح. وت.ب.ح\ب.ح. إ,ذا

تكن وتوسط النزل والقام؛ قال: ومنه حديث غناء ال4نصارية:
وأ%ه\دة لا أ%ك}ب'شاv، * ت.ب.ح\ب.ح' ف ال1ر\ب.د1

وز.و\ج'ك1 ف النادي، * وي.ع\ل%م' ما ف غ%د1
(* قوله «وزوجك ف النادي» كذا بالصل.)

أ%ي متكمنة ف ال1رب.د، وهو الوضع. وف حديث خزية: ت.4ف%ط�ر.



اللYحاء� وت.ب.ح\ب.ح. ال%ياء� أ%ي اتسع الغيث وتكن من ال4رض. قال ال4زهري:
وقال أ%عراب ف امرأ%ة ضربا الطلق: تركتها ت.ب.ح\ب.ح' على أ%يدي

القوابل. وقال اللحيان: زعم الكسائي أ%نه سع رجلv من بن عامر يقول: إ,ذا
قيل لنا أ%ب.ق1ي. ع1ندكم شيء؟ قلنا: ب.ح\باح, أ%ي ل ي.ب\ق.. وذكر
ال4زهري: والب.ح_اء� ف البادية رابيةD ت'عرف برابية الب.ح_اء3؛ قال

كعب:وظ%ل� س.راة� القوم, ت'ب\ر,م أ%مر.ه،
ب,راب,ي.ة1 الب.ح_اء3، ذات1 ال4ياي,ل,

@بدح: الب.د\ح': ض.ر\ب'ك. بشيء فيه ر.خاو.ة كما تأ}خذ بطيخة ف%ت.ب\د.ح'
با إ,نساناv. وب.د.ح.ه بالعصا وك%ف%ح.ه ب.د\حاv وك%ف}حاv: ضربه با.

وب.د.ح.ه بأ%مر: مثل ب.د.هه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ل4ب د'واد{
ال3ياد1ي>:بالص_ر\م, من ش.ع\ثاء4، والـ

ـح.ب\ل, الذي ق%ط%ع.ت\ه ب.د\حا
قال ابن بري: الباء ف قوله بالصرم متعلقة بقوله «أ%بقيت» ف البيت الذي

قبله، وهو:
ف%ز.ج.ر\ت' أ%و_ل%ها، وقد

أ�ب\ق1يت'، حي خ.ر.ج\ن.، ج'ن\حا
vأ%ي تبيا vويروى: ب.ر\حا ،vبعن ق%ط}عا ،vوقيل: إ,ن قوله ب.د\حا

وتعذيباv؛ يريد أ%نه ز.ج.ر. على مبوبته بالبارح والسانح فلم يكن منها
و.ص\لD لبله؛ أ%ل ترى قوله قبل البيت:

ب.ر.ح.ت\ علي� با الظYبا
ء�، وم.ر_ت1 الغ1ر\بان� س.ن\حا

ب.ر.ح.ت\: م1ن البار,ح. وس.ن.ح.ت\: م1ن السانح,. وقال أ%بو عمرو:
ب.د\حاv أ%ي علنية. والب.د\ح': العلنية. والب.د\ح' من قولم ب.د.ح بذا

ال4مر أ%ي باح به. وف حديث أ�م سلمة لعائشة: قد ج.م.ع. القرآن� ذ%ي\ل%ك1 فل
ت.ب\د.حيه أ%ي ل ت'و.س>ع1يه بالركة والروج. ويروى بالنون، وسيأ}ت

ذكره ف موضعه. وب.د.ح الشيء4 ي.ب\د.ح'ه ب.د\حاv: ر.مى به.
.vم_ان ونو ذلك عبثاeوت.باد.ح'وا: ت.رام.و\ا بالبطيخ والر

وت.باد.ح'وا بالك�رين.: ت.رام.و\ا. وف حديث بكر بن عبد ال: كان أ%صحاب ممد، صلى
ال عليه وسلم، ي.ت.ماز.ح'ون وي.ت.باد.ح'ون بالبطيخ، فإ,ذا جاء4ت

القائق كانوا هم الرجال%، أ%ي يترام.ون به؛ يقال: ب.د.ح. ي.ب\د.ح' إ,ذا



رمى.والب,د\ح'، بالكسر: الفضاء الواسع، والمع ب'د'وح¬ وب,داح¬.
والب.داح'، بالفتح: ال�ت_س3ع' من ال4رض، والمع ب'د'ح¬ مثل ق%ذال

وق�ذ�ل. والب,داح'، بالكسر: ال4رض الل�ي>نة الواسعة. ال4صمعي: الب.داح'،
على لفظ ج.ناح، ال4رض اللينة الواسعة؛ والب.داح' وال4ب\د.ح'

وال%ب\دوح': ما اتسع من ال4رض، كما يقال ال4ب\ط%ح' وال%ب\ط�وح'؛
وأ%نشد:إ,ذا ع.ل د.و>ي_ة ال%ب\د'وحا

رواه بالباء؛ وب'د\حة� الار: ساح.ت'ها.
وت.ب.د_ح.ت1 الناقة�: توسعت وانبسطت؛ قال:

ي.ت\ب.ع\ن. ش.د\و. ر.س\ل%ة{ ت.ب.د_ح'
وقيل: كل ما ت.و.س_ع، فقد ت.ب.د_ح. ال4زهري عن أ%ب عمرو: ال4ب\د.ح'

العريض ال%ن\ب.ي\ من الدواب؛ قال الراجز:
حت ت'لق1ي ذات. د.ف¼ أ%ب\د.ح,،

ب,م'ر\ه.ف1 الن_ص\ل,، ر.غ1يب, ال%ج\ر.ح,
وب.د.ح.ت1 الرأ%ة� ت.ب\د.ح' ب'د'وحاv، وت.ب.د_ح.ت\: ح.س'ن. م.ش\ي'ها،

وم.ش.ت\ م1ش\ي.ةv فيها ت.ف%ك©ك¬؛ وقال ال4زهري: هو جنس من م1ش\ي.تها،
وقال: الت_ب.دeح ح'س\ن' م1ش\ي.ة1 الرأ%ة؛ وأ%نشد:

ي.ب\د.ح\ن. ف أ%س\و'ق� خ'ر\س� خ.لخ1ل�ها
وب.د.ح. لسان.ه ب.د\حاv: ش.ق�ه، والذال العجمة لغة. وت.ب.د_ح.

السحاب': أ%مطر.
والب.د\ح': ع.ج\ز' الرجل عن ح.مالة{ ي.حملها. ب.د.ح. الرجل� عن ح.مالته،

والبعي' عن ح1م\ل1ه ي.ب\د.ح' ب.د\حاv: عجزا عنهما؛ وأ%نشد:
إ,ذا ح.م.ل% ال4ح\مال% ليس ب,باد1ح�

وب.د.ح.ن ال4مر': مثل ف%د.ح.ن.
وقال ال4صمعي ف كتابه ف ال4مثال يرويه أ%بو حات له: يقال: أ%كل%

مال%ه بأ%ب\د.ح. ود'ب.ي\د.ح؛ قال ال4صمعي: إ,نا أ%صله د'ب.ي\ح¬، ومعناه
أ%نه أ%كله بالباطل، ورواه ابن السكيت: أ%خذ مال%ه بأ%ب\د.ح. ود'ب.ي\د.ح؛

يضرب مثلv لل4مر الذي يبطل ول يكون، وكل©هم قال: د'ب.ي\د.ح، بفتح
الدال الثانية.

أ%بو عمرو: يقال ذ%ب.حه وب.ذ%حه، ود.ب.حه وب.د.حه، ومنه س>ي ب'د.ي\ح¬
الغ.ن>ي، كان إ,ذا غن ق%ط%ع. غ1ناء4 غيه ب'سن, صوته.



@بذح: الب.ذ}ح': الش_قe؛ ب.ذ%ح لسان.ه. وف التهذيب: ب.ذ%ح. لسان%
الفصيل ب.ذ}حاv: فلقه أ%و شقه لئل� يرتضع. والب.ذ}ح': موضع الشق، والمع

ب'ذ�وح¬؛ قال:
ل4ع\ل1ط%ن_ ح.ر\ز.ماv ب,ع.ل}ط1

ب,ل1يت1ه1، عند ب'ذوح, الش_ر\ط1
قال ال4زهري: وقد رأ%يت من الع'ر\بان1 من يشق لسان الفصيل الل9ه1ج
بثناياه فيقطعه، وهو ال3ح\ز.از عند العرب. أ%بو عمرو: أ%صابه ب.ذ}ح¬ ف

رجله أ%ي ش.قÒ، وهو مثل الذ�ب\ح، وكأ%نه مقلوب. وف ر,جل فلن ب'ذ�وح¬ أ%ي
ش'قوق.

وت.ب.ذ�ج. السحاب': أ%مطر.
@برح: ب.ر,ح. ب.ر.حاv وب'ر'وحاv: زال. والب.راح': مصدر قولك ب.ر,ح.

مكان.ه أ%ي زال عنه وصار ف الب.راح,. وقولم: ل ب.راح.، منصوب كما نصب قولم
ل ر.ي\ب.، ويوز رفعه فيكون بنزلة ليس؛ كما قال سعد' بن' ناش1ب� ف

قصيدة مرفوعة:
م.ن\ ف%ر_ عن ن,يان,ها،

فأ%نا ابن' ق%ي\س� ل ب.راح'
قال ابن ال4ثي: البيت لسعد بن مالك ي'ع.ر>ض' بالرث بن ع.ب_اد، وقد

كان اعتزل ح.ر\ب. ت.غ\ل1ب. وبكر� ابن وائل؛ ولذا يقول:
ب,ئ}س. ال%لئ1ف' ب.ع\د.نا:
أ%ولد' ي.ش\ك�ر. واللYقاح'

وأ%راد باللقاح بن حنيفة، س'مeوا بذلك ل4نم ل ي.د1ين'ون% بالطاعة
للملوك، وكانوا قد اعتزلوا حرب بكر وت.غ\ل1ب. إ,ل� الف1ن\د.

الز>م_ان,ي_.
وت.ب.ر_ج: ك%ب.ر,ح.؛ قال م'ل%يح¬ ال�ذ%ل©:
م.ك%ث}ن. على حاجات1هن_، وقد م.ض.ى
ش.باب' الضeح.ى، والع1يس' ما ت.ت.ب.ر_ح'

وأ%ب\ر.ح.ه هو. ال4زهري: ب.ر,ح. الرجل� ي.ب\ر.ح' ب.راحاv إ,ذا رام. من
موضعه.

وما ب.ر,ح. يفعل كذا أ%ي ما زال، ول أ%ب\ر.ح' أ%فعل ذاك أ%ي ل أ%زال
أ%فعله. وب.ر,ح. ال4رض.: فار.ق%ها. وف التنزيل: فلن أ%ب\ر.ح. ال4رض.



حت ي.أ}ذ%ن% ل أ%ب؛ وقوله تعال: لن ن.ب\ر.ح. عليه عاكفي أ%ي لن
ن.زال%.وح.ب,يل� ب.راح�: ال4س.د' كأ%نه قد ش'د� بالبال فل ي.ب\ر.ح، وكذلك

الشجاع'. والب.راح': الظهور والبيان. وب.ر,ح. ال%فاء وب.ر.ح.، ال4خية عن
ابن ال4عراب: ظ%ه.ر؛ قال:

ب.ر,4ح. ال%فاء� فما ل%د.ي_ ت.ج.ل©د¬
أ%ي و.ض.ح. ال4مر كأ%نه ذهب الس>رe وزال. ال4زهري: ب.ر,ح. ال%فاء

معناه زال ال%فاء�، وقيل: معناه ظهر ما كان خافياv وانكشف، مأ}خوذ من
ب.راح, ال4رض، وهو البارز الظاهر، وقيل: معناه ظهر ما كنت أ�خ\ف1ي. وجاء

،vأ%ي ج,هارا vوف الديث: جاء بالكفر ب.راحا .vأ%ي ب.ي>نا vبالكفر ب.راحا
ب.ر,ح. ال%فاء� إ,ذا ظهر، ويروى بالواو. وجاء4نا بال4مر ب.راحاv أ%ي

ب.ي>ناv. وأ%رض ب.راح: واسعة ظاهرة ل نبات فيها ول ع'مران%. والب.راح،
بالفتح: ال�ت_س3ع من ال4رض ل زرع فيه ول شجر. وب.راح' وب.راح,: اسم

للشمس، معرفة مثل ق%طام,، سيت بذلك لنتشارها وبيانا؛ وأ%نشد
ق�ط}ر'ب¬:هذا م'قام' ق%د.م.ي\ ر.باح,،

ذ%ب_ب. حت د.ل%ك%ت\ ب.راح,
ب.راح, يعن الشمس. ورواه الفراء: ب,راح,، بكسر الباء، وهي باء الر،

وهو جع راحة وهي الكف أ%ي اس\ت'ريح. منها، يعن أ%ن الشمس قد غ%ر.ب.ت\ أ%و
زالت فهم يضعون راحاتم على عيونم، ينظرون هل غربت أ%و زالت. ويقال

للشمس إ,ذا غربت: د.ل%ك%ت\ ب.راح, يا هذا، على ف%عال,: العن: أ%نا زالت
وب.ر,ح.ت\ حي غ%ر.ب.ت\، ف%ب.راح, بعن بارحة، كما قالوا الكلب الصيد1:

ك%ساب, بعن كاس1ب.ة، وكذلك ح.ذام, بعن حاذ1م.ة. ومن قال: د.ل%ك%ت1
الشمس' ب,راح,، فالعن: أ%نا كادت ت.غ\ر'ب'؛ قال: وهو قول الفراء؛ قال ابن

ال4ثي: وهذان القولن، يعن فتح الباء وكسرها، ذكرها أ%بو عبيد
وال4زهريe وال%ر.و,يe والزمشري وغيهم من مفسري اللغة والغريب، قال: وقد

أ%خذ بعض' التأ%خرين القول% الثان على الروي، فظن أ%نه قد انفرد به،
وخط�أ%ه ف ذلك، ول يعلم أ%ن غيه من ال4ئمة قبله وبعده ذهب إ,ليه؛

:eوقال الغ.ن.و,ي
ب'ك}ر.ة% حت د.ل%ك%ت\ ب,راح,

يعن برائح، فأ%سقط الياء، مثل ج'ر'ف هار� وهائر. وقال الفضل: د.ل%ك%ت\
ب.راح, وب.راح'، بكسر الاء وضمها؛ وقال أ%بو زيد: دلكت ب,راح�، مرور



منو_ن، ودلكت ب.راح'، مضموم غي منو�ن؛ وف الديث: حي دلكت\ ب.راح,.
ود'لوك الشمس: غروبا.

وب.ر_ح. بنا فلن ت.ب\رياv، وأ%ب\ر.ح.، فهو م'ب.ر>ح¬ بنا وم'ب\ر,ح¬:
آذانا بال3لاح، وف التهذيب: آذاك بإ,لاح الشقة، والسم الب.ر\ح'

والت_ب\ريح'، ويوصف به فيقال: أ%مر ب.ر\ح¬؛ قال:
بنا وال%و.ى ب.ر\ح¬ على م.ن\ ي'غال1ب'ه

وقالوا: ب.ر\ح¬ بار,ح¬ وب.ر\ح¬ م'ب\ر,ح¬، على البالغة، فإ,ن د.ع.و\ت.
به، فالختار النصب، وقد يرفع؛ وقول الشاعر:

أ%م'ن\ح.د1راv ت.ر\م1ي بك الع1يس' غ�ر\ب.ةv؟
وم'ص\ع1د.ةv؟ ب.ر\ح¬ لعينيك بار,ح'

يكون دعاء ويكون خباv. والب.ر\ح': الشر والعذاب الشديد. وبر_ح. به:
عذبه. والتباريح: الشدائد، وقيل: هي ك�ل%ف' العيشة ف مشقة. وت.بار,يح'

الش_و\ق: ت.و.هeج'ه. ولقيت منه ب.ر\حاv بار,حاv أ%ي ش1د_ةv وأ%ذىÝ؛ وف
الديث: لقينا منه الب.ر\ح. أ%ي الشد�ة؛ وف حديث أ%هل الن_ه\ر.وان1:

ل%ق�وا ب.ر\حاv؛ قال الشاعر:
أ%ج.د>ك. هذا، ع.م\ر.ك ال4 كلما

د.عاك. ال%و.ى؟ ب.ر\ح¬ لعينيك بار,ح'
وضربه ضرباv م'ب.ر>حاv: شديداv، ول تقل م'ب.ر_حاv. وف الديث:

ض.ر\باv غي م'ب.ر>ح أ%ي غي شاق¼. وهذا أ%ب\ر.ح' علي� من ذاك أ%ي أ%شق
وأ%شد�؛ قال ذو الرمة:

vوش.ك}و.ى بالنهار, كثية vأ%نينا
علي�، وما يأ}ت به الليل� أ%ب\ر.ح'

وهذا على طرح الزائد، أ%و يكون تعجباv ل فعل له كأ%ح\ن.ك الشات.ي.
والب'ر.حاء�: الش>د_ة والشقة، وخص بعضهم به شد�ة ال�م_ى؛

وب'ر.حايا، ف هذا العن. وب'ر.حاء� ال�م_ى وغيها: ش1د_ة ال4ذى. ويقال
للمحموم الشديد ال�م_ى: أ%صابته الب'ر.حاء�. ال4صمعي: إ,ذا تد_د.

الموم' للح'م_ى، فذلك الطو�ى، فإ,ذا ثاب عليها، فهي الرeح.ضاء�، فإ,ذا
اشتدت المى، فهي الب'ر.حاء�. وف الديث: ب.ر_ح.ت\ ب المى أ%ي أ%صابن

منها الب'ر.حاء�، وهو ش1دت'ها. وحديث ال3ف}ك1: فأ%خذه الب'ر.حاء�؛ هو شد�ة
الكرب من ث1ق%ل, الو.ح\ي,.



وف حديث قتل أ%ب رافع اليهودي: ب.ر_ح.ت\ بنا امرأ%ته بالص>ياح.
وتقول: ب.ر_ح. به ال4مر' ت.ب\رياv أ%ي ج.ه.د.ه، ولقيت منه ب.نات1 ب.ر\ح�

وب.ن ب.ر\ح�.
والب,ر.ح1ي. والب'ر.ح1ي.، بكسر الباء وضمها، والب.ر.ح1ي. أ%ي الشدائد
والدواهي، كأ%ن واحد الب,ر.ح1ي. ب,ر.ح¬، ول ينطق به إ,ل أ%نه مقد�ر،
كأ%ن سبيله أ%ن يكون الواحد ب,ر.حة، بالتأ}نيث، كما قالوا: داهية

وم'ن\ك%ر.ة، فلما ل تظهر الاء ف الواحد جعلوا جعه بالواو والنون، عوضاv من
الاء القد�رة، وجرى ذلك مرى أ%رض� وأ%ر.ض1ي.، وإ,نا ل يستعملوا ف
هذا ال3فراد.، فيقولوا: ب,ر.ح¬، واقتصروا فيه على المع دون ال3فراد من

حيث كانوا يصفون الدواهي بالكثرة والعموم والشتمال والغلبة؛ والقول ف
،vبار,حا vالف1ت\ك%ر,ين. وال4ق}و.ر,ين. كالقول ف هذه؛ ولقيت منه ب.ر\حا
ولقيت' منه ابن. ب.ر,يح�، كذلك؛ والب.ر,يح': الت_ع.ب' أ%يضاv؛ وأ%نشد:

به م.س3يح¬ وب.ر,يح¬ وص.خ.ب\
والب.وار,ح': شد�ة الرياح من الشمال ف الصيف دون الشتاء، كأ%نه جع

بار,ح.ة، وقيل: البوارح الرياح الشدائد الت تمل التراب ف شدة ال%ب.وات1،
واحدها بار,ح¬، والبارح: الريح الارة ف الصيف. والبوارح: ال4ن\واء�،

حكاه أ%بو حنيفة عن بعض الرواة ور.د_ه عليهم. أ%بو زيد: الب.وار,ح'
الش_مال� ف الصيف خاصة؛ قال ال4زهري: وكلم العرب الذين شاهدتم على ما

قال أ%بو زيد، وقال ابن ك�ناس.ة: كل ريح تكون ف ن'ج'وم الق%ي\ظ، فهي عند
العرب ب.وار,ح'، قال: وأ%كثر ما ت.ه'بe بن'ج'وم اليزان وهي الس_مائ1م؛

قال ذو الرمة:
ل بل هو الش_و\ق' من دار� ت.خ.و_ن.ها

م.رìا س.حاب¬، وم.ر�ا ب\ار,ح¬ ت.ر,ب'
فنسبها إ,ل التراب ل4نا ق%ي\ظ1ي_ة ل ر,ب\ع1ي_ة. وب.وار,ح' الصيف:

كلها ت.ر,ب.ة. والبار,ح' من الظYباء3 والطي: خلف' الس_انح، وقد
ب.ر.ح.ت\ ت.ب\ر'ح' 

(* قوله «وقد برحت تبح» بابه نصر، وكذا برح بعن غضب.
وأ%ما بعن زال ووضح فمن باب سع كما ف القاموس.) ب'ر'وحاv؛ قال:

ف%ه'ن_ ي.ب\ر'ح\ن. له ب'ر'وحا،
وتارةv يأ}ت1ين.ه س'ن'وحا



وف الديث: ب.ر.ح. ظ%ب\ي¬؛ هو من البارح ضد السانح. والبار,ح': ما مر
من الطي والوحش من يينك إ,ل يسارك، والعرب تتطي به ل4نه ل

ي'م41كYن'ك أ%ن ترميه حت ت.ن\ح.ر,ف.، والسانح: ما مر_ بي يديك من جهة يسارك
إ,ل يينك، والعرب ت.ت.ي.م_ن' به ل4نه أ%مكن للرمي والصيد. وف الثل:

م.ن\ ل بالس_انح بعد البار,ح,؟ ي'ضرب للرجل ي'س3يء� الرجل%، فيقال له:
إ,نه سوف يسن إ,ليك، فيضرب هذا الثل؛ وأ%صل ذلك أ%ن رجلv مرت به ظ1باء#

بار,ح.ةD، فقيل له: سوف ت.س\ن.ح' لك، فقال: من ل بالسانح بعد البارح؟
وب.ر.ح. الظب، بالفتح، ب'ر'وحاv إ,ذا ول�ك مياسره، ير� من ميامنك
إ,ل مياسرك؛ وف الثل: إ,نا هو كبار,ح, ال�ر\و,ي> قليلv ما ي'رى؛

يضرب ذلك للرجل إ,ذا أ%بطأ% عن الزيارة، وذلك أ%ن ال�ر\و,ي� يكون مساكنها
ف البال من ق1نان,ها فل ي.ق}د1ر' أ%حد عليها أ%ن ت.س\ن.ح. له، ول يكاد

الناس ي.ر.و\ن.ها سان,حةv ول بار,حةv إ,ل� ف الدهور مرة.
وق%ت.ل�وهم أ%ب\ر.ح. قتل� أ%ي أ%عجبه؛ وف حديث عكرمة: أ%ن النب، صلى

�ال عليه وسلم، نى عن الت_و\ل1يه1 والت_ب\ر,يح؛ قال: التبيح ق%ت\ل
الس_و\ء3 للحيوان مثل أ%ن يلقى السمك على النار حي�اv، وجاء التفسي

متصلv بالديث؛ قال شر: ذكر ابن البارك هذا الديث مع ما ذكره من كراهة
إ,لقاء السمكة إ,ذا كانت حية على النار وقال: أ%ما ال4كل فتؤ\كل ول

يعجبن، قال: وذكر بعضهم أ%ن إ,لقاء القمل ف النار مثله؛ قال ال4زهري:
ورأ%يت العرب ي.م\ل�ون الو,عاء4 من الراد وهي ت.ه\ت.شe فيه، ويتفرون

ح'ف}ر.ة ف الرمل ويوقدون فيها ث ي.ك�بeون% الراد من الوعاء فيها،
وي'ه,يل�ون عليها ال3ر.ة% ال�وق%د.ة% حت توت، ث يستخرجونا ي'ش.ر>ر'ونا ف

�الشمس، فإ,ذا ي.ب,س.ت\ أ%كلوها. وأ%صل� الت_ب\ر,يح,: الشق�ة
والشد�ة. وب.ر_ح. به إ,ذا ش.ق_ عليه. وما أ%ب\ر.ح. هذا ال4مر. أ%ي ما

أ%عجبه قال ال4عشى:
أ%قول� لا، ح1ي. ج.د_ الر_حيـ

ـل�: أ%ب\ر.ح\ت1 ر.ب�اv، وأ%بر.ح\ت1 جارا
أ%ي أ%ع\ج.ب\ت1 وبالغت1؛ وقيل: معن هذا البيت أ%ب\ر.ح\ت1 أ%ك}ر.م\ت1

أ%ي صاد.ف}ت1 كرياv؛ وأ%بر.ح.ه بعن أ%كرمه وعظمه.
وقال أ%بو عمرو: ب.ر\ح.ى له وم.ر\حى له إ,ذا تعجب منه، وأ%نشد بيت

،v؛ وقال آخرون: أ%عج.بت1 ر.ب�اvال4عشى وفسره، فقال: معناه أ%ع\ظ%م\ت1 ر.ب�ا



ويقال: أ%ك}رمت من ر.ب¼، وقال ال4صمعي: أ%بر.ح\ت1 بال%غ\ت1.

ويقال: أ%بر.ح\ت. ل�ؤ\ماv وأ%بر.ح\ت. ك%ر.ماv أ%ي جئت بأ%مر� م'ف}ر,ط{.
وأ%بر.ح. فلنD رجلv إ,ذا فض_له؛ وكذلك كل شيء ت'ف%ض>ل�ه.

وب.ر_ح. ال� عنه أ%ي ف%ر_ج ال عنه؛ وإ,ذا غضب ال3نسان على صاحبه،
قيل: ما أ%ش.د_ ما ب.ر.ح. عليه والعرب تقول: فعلنا البار,ح.ة% كذا

وكذا ل1ل�يل%ة1 الت قد مضت، يقال ذلك بعد زوال الشمس، ويقولون قبل الزوال:
فعلنا الليلة كذا وكذا؛ وقول ذي الرمة:

ت.ب.ل�غ% بار,ح1ي_ ك%راه فيه
قال بعضهم: أ%راد النوم الذي شق عليه أ%مره لمتناعه منه، ويقال: أ%راد

نوم. الليلة البار,ح.ة1. والعرب تقول: ما أ%شبه الليلة بالبارحة أ%ي ما
أ%ش\به الليلة الت نن فيها بالليلة ال�ول الت قد ب.ر,ح.ت\ وزالت

ومضت. والبار,ح.ة�: أ%قرب' ليلة مضت؛ تقول: لقيته البار,ح.ة%، ولقيته
البار,ح.ة% ال�ول، وهو من ب.ر,ح. أ%ي زال، ول ي'ح.ق�ر'؛ قال ثعلب: حكي عن

أ%ب زيد أ%نه قال: تقول م'ذ} غ�د\و.ة{ إ,ل أ%ن تزول الشمس: رأ%يت الليلة%
ف منامي، فإ,ذا زالت، قلت: رأ%يت' البار,ح.ة%؛ وذكر السياف ف أ%خبار

النحاة عن يونس، قال: يقولون كان كذا وكذا الليلة% إ,ل ارتفاع الضحى،
وإ,ذا جاوز ذلك، قالوا: كان البار,ح.ة%.

الوهري: وب.ر\ح.ى، على ف%على، كلمة تقال عند الطإ, ف الر_مي،
وم.ر\ح.ى عند ال3صابة؛ ابن سيده: وللعرب كلمتان عند الرمي: إ,ذا أ%صاب قالوا:

م.ر\ح.ى، وإ,ذا أ%خطأ% قالوا: ب.ر\حى.
وقولD ب.ر,يح¬: م'ص.و_ب¬ به؛ قال الذل:

أ%راه ي'داف1ع' ق%و\لv ب.ر,يا
وب'ر\حة� كل شيء: خ1يار'ه؛ ويقال: هذه ب'ر\ح.ةD من الب'ر.ح,، بالضم،

للناقة إ,ذا كانت من خيار ال3بل؛ وف التهذيب: يقال للبعي هو ب'ر\ح.ة من
الب'ر.ح,؛ يريد أ%نه من خيار ال3بل.

وابن' ب.ر,يح، وأ�مe ب.ر,يح�: اسم¬ للغراب معرفةD، س>ي بذلك لصوته؛
وه'ن_ بنات' ب.ر,يح�، قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول ابن' ب.ر,يح، قال:

وقد ي'ستعمل أ%يضاv ف الش>د_ة، يقال: لقيت منه ابن. ب.ريح�؛ ومنه قول
الشاعر:

س.ل القلب' عن ك�ب\راها بعد. ص.ب\و.ة{،



ولق%ي\ت. من ص'غ\راها ابن. ب.ر,يح,
ويقال ف المع: ل%ق1يت' منه بنات1 ب.ر\ح� وب.ن ب.ر\ح�. وي.ب\ر.ح': اسم

رجل؛ وف حديث أ%ب طلحة: أ�حب أ%موال إ,ل9 بيحاء؛ ابن ال4ثي: هذه
اللفظة كثياv ما تتلف أ%لفاظ الد>ثي فيها فيقولون: ب.ي.حاء، بفتح

الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها، والد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهو اسم
مال وموضع بالدينة، قال: وقال الزمشري ف الفائق: إ,نا ف%ي\ع.لD من

الباح، وهي ال4رض الظاهرة.
@بربح: 

(* زاد ف القاموس البقحة، بفتح الباء وسكون الراء الهملة وفتح
القاف والاء: وهي قبح الوجه.): ب.ر\ب.ح¬: موضع.

@برقحة: البقحة، بفتح الباء وسكون الراء الهملة،
وفتح القاف والاء: وهي قبح الوجه.

.�@بطح: الب.ط}ح': الب.س\ط
ب.ط%حه على وجهه ي.بط%ح'ه ب.ط}حاv أ%ي أ%لقاه على وجهه فان\ب.ط%ح.

وت.ب.ط�ح. فلن إ,ذا اس\ب.ط%ر_ على وجهه متد�اv على وجه ال4رض؛ وف
حديث الزكاة: ب'ط1ح. لا بقاع� أ%ي أ�لقي صاحبها على وجهه لتطأ%ه.

والب.ط}حاء�: م.س3يلD فيه د'قاق' ال%صى. الوهري: ال4ب\ط%ح' م.س3يل
واس1ع فيه د'قاق' ال%صى. ابن سيده: وقيل ب.ط}حاء� الوادي تراب ل%ي>ن¬ ما

ج.ر_ت\ه السeي'ول�، والمع ب.ط}حاوات¬ وب,طاح¬. يقال: ب,طاح¬ ب'ط�ح¬،
كما يقال أ%عوام¬ ع'و_م¬، فإ,ن اتسع وع.ر'ض.، فهو ال4بط%ح'، والمع

ال4باط1ح'، كس_روه تكسي ال4ساء، وإ,ن كان ف ال4صل صفة ل4نه غلب
كال4ب\ر.ق, وال4ج\ر.ع فجرى مرى أ%ف}ك%ل؛ وف حديث عمر: أ%نه أ%ول من

ب.ط%ح. السجد.، وقال: اب\ط%ح'وه من الوادي البارك، أ%ي أ%لق%ى فيه
الب.ط}حاء4، وهو الصى الص>غار. قال ابن ال4ثي: وب.ط}حاء� الوادي وأ%ب\ط%ح'ه
ح.صاه اللي ف بطن ال%س3يل؛ ومنه الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم،

صل�ى بال4ب\ط%ح؛ يعن أ%ب\ط%ح مكة، قال: هو مسيل واديها. الوهري:
والب.ط1يح.ة� والب.ط}حاء� مثل ال4ب\ط%ح,، ومنه ب.ط}حاء� مكة. أ%بو حنيفة:

ال4ب\ط%ح' ل ي'ن\ب,ت' شيئاv إ,نا هو بطن ال%س3يل النضر. ال4ب\ط%ح':
ب.ط}ن' ال%ي\ثاء والت_ل}ع.ة1 والوادي، وهو الب.ط}حاء�، وهو التراب السهل ف
بطونا ما قد ج.ر_ته السيول؛ يقال: أ%تينا أ%ب\ط%ح. الوادي فنمنا عليه،



وب.ط}حاؤ'ه مثله، وهو ترابه وحصاه الس_ه\ل� الل�ي>ن'.
أ%بو عمرو: الب.ط1ح' رمل ف ب.ط}حاء4، وس>ي الكان أ%ب\ط%ح. ل4ن�

الاء ي.ن\ب.ط1ح فيه أ%ي يذهب ييناv وشالv. والب.ط1ح': بعن
ال4ب\ط%ح,؛ وقال لبيد:

ي.ز.ع' ال%ي.ام. عن الث�ر.ى وي.م'دeه
ب.ط1ح¬ ي'هاي,ل�ه عن الك�ث}بان1

وف الديث: كان ع'م.ر' أ%و_ل% من ب.ط%ح. السجد، وقال: اب\ط%ح'وه من
الوادي البارك، وكان النب، صلى ال عليه وسلم، نائماv بالع.ق1يق,،

فقيل: إ,نك بالوادي البارك؛ قوله: بطح السجد أ%ي أ%لقى فيه الصى وو.ث�ر.ه
به. ابن شيل: ب.ط}حاء� الوادي وأ%بط%ح'ه حصاه السهل اللي ف بطن

السيل.
واس\ت.ب\ط%ح. الوادي وان\ب.ط%ح. ف هذا الكان أ%ي اس\ت.و\س.ع. فيه.

وت.ب.ط�ح الكان وغيه: انبسط وانتصب.؛ قال:
إ,ذا ت.ب.ط�ح\ن. على ال%حام1ل,،

ت.ب.ط©ح. الب.طY ب,ج.ن\ب, الساح1ل,
وف حديث ابن الزبي وبناء البيت: فأ%هاب. بالناس, إ,ل ب.ط}ح1ه أ%ي
تسويته. وت.ب.ط�ح. الس_يل�: ات_سع ف الب.ط}حاء3؛ وقال ابن سيده: سال

س.ي\لv عريضاv؛ قال ذو الرمة:
ول زال%، من ن.و\ء3 الس>ماك1 عليكما

ون.و\ء3 الث©ر.ي_ا، واب,لD م'ت.ب.طYح'
ال4زهري: وف النوادر: الب'طاح' م.ر.ض¬ يأ}خذ من ال�م_ى؛ وروي عن ابن

ال4عراب أ%نه قال: الب'طاح1يe مأ}خوذ من الب'طاح,، وهو الرض الشديد.
وب.ط}حاء� مكة وأ%ب\ط%ح'ها: معروفة، لن\ب,طاح1ها، وم1نÝى من

ال4ب\ط%ح,، وق�ر.يش' الب,طاح,: الذين ينزلون أ%باط1ح. مكة وب.ط}حاء4ها، وقريش'
الظ�واهر: الذين ينزلون ما حول مكة؛ قال:

،Dر.ي\ش� ع1صاب.ة�فلو ش.ه,د.ت\ن من ق
ق�ر.ي\ش, الب,طاح,، ل ق�ر.يش, الظواه1ر.

ال4زهري ابن ال4عراب: قريس البطاح هم الذين ينزلون الش>ع\ب. بي
أ%خ\ش.ب.ي\ مكة، وقريش' الظواهر الذين ينزلون خارج. الش>ع\ب، وأ%كرم'هما

�قريش البطاح. ويقال: بينهما ب.ط}حةD بعيدة أ%ي مسافة؛ ويقال: هو ب.ط}حة



رجل، مثل قولك قام.ة� رجل.
والب.ط1يح.ة: ما بي واسط% والب.ص\رة، وهو ماء م'س\ت.ن\ف1ع ل ي'ر.ى

طرفاه من س.ع.ته، وهو م.غ1يض' ماء د1ج\ل%ة والف�رات، وكذلك م.غاي,ض' ما بي
ب.ص\ر.ة% وال4ه\واز. والط�فe: ساحل� الب.ط1يحة1، وهي الب.طائ1ح'.

والب'ط}حان� وب'طاح': موضع. وف الديث ذ1ك}ر' ب'طاح�، هو بضم الباء3
وتفيف الطاء: ماء ف ديار بن أ%سد، وبه كانت وقعة أ%هل الر>دة.

وب.طائ1ح' الن_ب.ط1 بي الع1راق%ي\ن,. ال4زهري: ب'طاح¬ منزل لبن ي.ربوع، وقد
ذكره لبيد فقال:

ت.ر.ب_ع.ت1 ال4ش\راف'، ث ت.ص.ي_ف%ت\
ح1ساء4 الب'طاح,، وان\ت.ج.ع\ن. الس_لئ1ل

وب'ط}حان�: موضع بالدينة. وب'ط}حان.ى: موضع آخر ف ديار تيم، ذكره
العجاج:

أ%م\سى ج'مانD كالد_ه1ي, م'ض.ر_عا
ب,ب'ط}حان% . . .* قبلتي م'ك%ن_عا

(* كذا بياض بأ%صله.)
ج'مان: اسم جله. م'ك%ن_عاv أ%ي خاضعاv، وكذلك ال�ض.ر_ع'. وف

vأ%ي لز,قة vالديث: كان ك1مام' أ%صحاب النب، صلى ال عليه وسلم، ب'ط}حا
بالرأ}س غي ذاهبة ف الواء. والك1مام': جع ك�م_ة{، وهي القلنسوة؛ وف
حديث الص_داق: لو كنتم ت.غر,ف�ون من ب.ط}حان% ما زدت؛ ب.ط}حان، بفتح
الباء: اسم وادي الدينة وإ,ليه ينسب الب.ط}حان,يeون%، وأ%كثرهم يضم الباء،

قال ابن ال4ثي: ولعله أل4صح.
@بقح: الب.ق1يح': الب.ل%ح'، عن كراع؛ قال ابن سيده: ولست منه على ثقة.
@بلح: الب.ل%ح': ال%لل�، وهو حل النخل ما دام أ%خضر ص1غاراv كح1صر,م

العنب، واحدته ب.ل%حة. ال4صمعي: الب.ل%ح' هو الس_ياب'. وقد أ%ب\ل%ح.ت1
النخلة إ,ذا صار ما عليها ب.ل%حاv. وف حديث ابن الزبي: ار\ج,ع'وا، فقد

طاب. الب.ل%ح'؛ ابن ال4ثي: هو أ%ول ما ي'ر\ط1ب' الب'س\ر'، والب.ل%ح' قبل
الب'س\ر ل4ن أ%و_ل التمر ط%ل}ع¬ ث خ.للD ث ب.ل%ح¬ ث ب'س\ر ث

ر'ط%ب ث ت.م\ر.
والب.ل%ح1ي_ات': قلئد تصنع من الب.ل%ح، عن أ%ب حنيفة. والب'ل%ح':

طائر أ%عظم من الن_س\ر أ%ب\غ.ث� اللون م'ح\ت.ر,ق' الر>يش، يقال: إ,نه ل



تقع ريشة من ريشه ف وسط ريش سائر الطائر إ,ل أ%حرقته؛ وقيل: هو الن_س\ر
القدي ال%ر,م'؛ وف التهذيب: الب'ل%ح' طائر أ%كب من الر_خ.م، والمع

.Dوب'ل}حان Dب,ل}حان
والب'ل�وح': ت.ب.ل©د' الامل من تت ال%م\ل, من ث1ق%ل1ه، وقد ب.ل%ح.

�ي.ب\ل%ح' ب'ل�وحاv، وب.ل�ح.؛ قال أ%بو النجم يصف النمل حي ي.ن\ق�ل
ال%ب_ ف ال%ر�:

وب.ل%ح النمل� به ب'ل�وحا
ويقال: حل على البعي حت ب.ل%ح؛ أ%بو عبيد: إ,ذا انقطع من ال3عياء

فلم يقدر على التحرeك، قيل: ب.ل%ح.. والبال1ح' وال�بال1ح': المتنع
الغالب'؛ قال:

ور.د_ علينا الع.د\ل� من آل, هاش1م�
ح.رائ1ب.نا، من كلY ل1ص¼ م'بال1ح

وبال%ح.ه'م\: خاصمهم حت غلبهم وليس ب,م'ح1ق¼. وب.ل%ح. علي_ وب.ل�ح.
أ%ي ل أ%جد عنده شيئاv. ال4زهري: ب.ل%ح ما على غ%ريي إ,ذا ل يكن عنده

،vشيء. وب.ل%ح. الغ.ري' إ,ذا أ%فلس. وب.ل%ح.ت1 البئر ت.ب\ل%ح' ب'لوحا
وهي بال1ح¬: ذهب ماؤ'ها. وب.ل%ح. الاء� ب'ل�وحاv إ,ذا ذهب، وبئر ب.ل�وح¬؛

قال الراجز:
ول الص_مار,يد' الب,كاء� الب'ل}ح'

ابن ب'ز'رج�: الب.وال1ح' من ال4ر.ضي الت قد ع'طYل%ت\ فل ت'ز\ر.ع'
ول ت'ع\م.ر. والبال1ح': ال4رض الت ل تنبت شيئاv؛ وأ%نشد:

س.ل ل ق�د'ور. الار,ث1ي_ة1: ما ت.ر.ى؟
أ%ت.ب\ل%ح' أ%م ت'ع\ط1ي الو.فاء4 غ%ر,ي.ها؟

التهذيب: ب.ل%ح.ت\ خ.فار.ت'ه إ,ذا ل يف1؛ وقال ب,ش\ر' ابن أ%ب خازم:
أ%ل ب.ل%ح.ت\ خ.ف%ار.ة� آل, لgي�،

فل شاةv ت.ر'دe، ول ب.عيا
وب.ل%ح الرجل� بشهادته ي.ب\ل%ح ب.ل}حاv: كتمها. وب.ل%ح. بال4مر:

ج.ح.ده.قال ابن شيل: اس\ت.بق رجلن فلما سبق أ%حدها صاحبه ت.بال%حا أ%ي
تاحدا.

والب.ل}حة� والب.ل}جة: الست، عن كراع، واليم أ%على وبا بدأ%. وب.ل%ح.
الرجل ب'ل�وحاv أ%ي أ%عيا؛ قال ال4عشى:



واش\ت.كى ال4و\صال% منه وب.ل%ح\
vصالا vمثله؛ وف الديث: ل يزال الؤمن م'ع\ن,قا vوب.ل�ح. ت.ب\ليحا
ما ل يصب دماv حراماv، فإ,ذا أ%صاب دماv حراماv ب.ل�ح؛ ب.ل�ح أ%ي

أ%عيا؛ وقد أ%ب\ل%ح.ه السي' فان\ق�ط1ع به؛ يريد وقوعه ف اللك بإ,صابة
الدم الرام، وقد تفف اللم؛ ومنه الديث: اس\ت.ن\ف%ر\تم ف%ب.ل%ح'وا علي_

أ%ي أ%ب.و\ا، كأ%نم أ%ع\ي.وا عن ال�روج معه وإ,عانته؛ ومنه الديث ف
الذي يدخل النة آخ1ر. الناس,، يقال له: اع\د' ما ب.ل%غ.ت\ قدماك،

ف%ي.ع\د'و حت إ,ذا ما ب.ل�ح؛ ومنه حديث علي_، رضي ال عنه، ف الفت: إ,ن
.vأ%ي م'ع\ييا vوم'ب\ل1حا vوبلء م'ك}ل1حا vمن ورائكم فتنا

@بلدح: ب.ل}د.ح. الرج'ل�: أ%ع\يا وب.ل�د..
وب.ل}د.ح¬: اسم موضع. وف الثل الذي ي'ر\وى لن.عام.ة% السمى ب.ي\ه.س.:

لكن على ب.ل}د.ح. قوم¬ ع.ج\ف%ى؛ ع.ن به الب'ق}ع.ة. وهذا الثل يقال ف
الت_ح.زeن بال4قارب، قاله ن.عامة لا رأ%ى قوماv ف خ1ص\ب وأ%هل%ه ف

شد�ة؛ ال4زهري: ب.ل}د.ح¬ ب.ل%د¬ بعينه.
وب.ل}د.ح. الرجل� وت.ب.ل}د.ح.: وع.د. ول ي'ن\ج,ز\ ع1د.ت.ه. ورجل

ب.ل%ن\د.ح¬: ل ي'ن\ج,ز' وع\داv؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
إ,ن إ,ذا ع.ن_ م1ع.نÒ م1ت\ي.ح'

ذو ن.خ\و.ة{، أ%و ج.د1لD ب.ل%ن\د.ح'
أ%و ك%ي\ذ�بانD م.ل%ذ%انD م1م\س.ح'

والب.ل%ن\د.ح': السمي القصي، قال:
د1ح\و.ن_ةD م'ك%ر\د.س¬ ب.ل%ن\د.ح'،

إ,ذا ي'راد' ش.دeه ي'ك%ر\م1ح'
قال ال4زهري: وال4صل ب.ل}د.ح¬، وقيل: هو القصي من غي أ%ن يقيد

ب,س3م.ن�. والب.ل%ن\د.ح': الف%د\م' الثقيل النتفخ ل ي.ن\ه.ض' لي؛ وأ%نشد
ابن ال4عراب:

يا س.ل}م أ�ل}ق1يت1 على الت_ز.ح\ز'ح,،
ل ت.ع\د1ل1ين بام\ر,ئ� ب.ل%ن\د.ح,،

م'ق%ص>ر, ال%م> ق%ر,يب, ال%س\ر.ح,،
إ,ذا أ%صاب. ب,ط}ن.ةv ل ي.ب\ر.ح,،

وع.د_ها ر,ب\حاv، وإ,ن ل ي.ر\ب.ح,



قال: قريب ال%سرح أ%ي ل يسرح بإ,بله بعيداv، إ,نا هو ق�ر\ب. باب بيته
يرعى إ,بله.

واب\ل%ن\د.ح. الكان�: ع.ر'ض. واتسع؛ وأ%نشد ثعلب:
قد د.ق�ت1 ال%ر\ك�و_ حت اب\ل%ن\د.حا

أ%ي ع.ر'ض.. والركوe: الوض الكبي. وب.ل}د.ح. الرجل� إ,ذا ضرب بنفسه
إ,ل ال4رض، وربا قالوا ب.ل}ط%ح.. واب\ل%ن\د.ح. الوض': اندم.

ال4زهري: اب\ل%ن\د.ح. الوض' إ,ذا استوى بال4رض من د.ق> ال3بل
إ,ياه.

@بنح: ال4زهري خاصة: روى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب قال: الب'ن'ح'
الع.طايا؛ قال أ%بو منصور: كأ%نه ف ال4صل م'ن'ح¬ جع ال%نيح.ة، فقلب

اليم باء، وقال: الب'ن'ح'.
@بوح: الب.و\ح': ظهر الشيء.

وباح. الشيء�: ظهر. وباح. به ب.و\حاv وب'ؤ'وحا% وب'ؤ'وح.ةv: أ%ظهره.
وباح. ما ك%ت.م\ت'، وباح. به صاحب'ه، وباح. ب,س3ر>ه: أ%ظهره. ورجل ب.ؤ'وح¬

با ف صدره وب.ي\حان� وب.ي>حان� با ف صدره، معاقبة وأ%صلها الواو.
وف الديث: إ,ل� أ%ن يكون ك�ف}راv ب.واحاv أ%ي ج,هاراv، ويروى بالراء

وقد تقدم. وأ%باح.ه سر�اv فباح به ب.و\حاv: أ%ب.ث�ه إ,ياه فلم ي.ك}ت'مه؛
وف الديث: إ,ل أ%ن يكون معصيةv ب.واحاv أ%ي ج,هاراv. يقال: باح. الشيء4

وأ%باح.ه إ,ذا جهر به.
وب'وح': الشمس'، معرفة مؤنث، س>يت بذلك لظهورها، وقيل: ي'وح'، بياء

بنقطتي.
وأ%ب.ح\ت'ك الشيء: أ%حللته لك. وأ%باح. الشيء4: أ%طلقه.

وال�باح': خلف الظور.
وال3باحة�: ش1ب\ه' النeه\ب.ى.

وقد استباحه أ%ي ان\ت.ه.ب.ه، واس\ت.باحوهم أ%ي استأ}صلوهم. وف الديث:
حت ي.ق}ت'ل% م'قات1ل%ت.كم وي.س\تب,يح. ذ%ر.ار,يكم أ%ي ي.سبيهم وب.ن,يهم

ويعلهم له مباحاv أ%ي ل ت.ب,ع.ة عليه فيهم؛ يقال: أ%باح.ه ي'ب,يح'ه
واس\تباحه ي.س\تبيحه؛ قال عنترة:
vحت اس\ت.باح'وا آل% ع.و\ف{ ع.ن\و.ة

بال%ش\ر.ف1ي>، وبالو.ش1يج, الذ©ب_ل,



والباحة�: باحة� الدار، وهي ساحتها. والباحة: ع.ر\صة الدار، والمع
ب'وح¬، وب'ح\ب'وحة الدار، منها؛ ويقال: نن ف باح.ة الدار، وهي أ%وسطها،
ولذلك قيل: ت.ب.ح\ب.ح. ف ال%ج\د1 أ%ي أ%نه ف مد واسع؛ قال ال4زهري: جعل

الفراء الت_ب.ح\ب'ح من الباحة ول يعله من الضاعف؛ وف الديث: ليس
للنساء من باحة الطريق شيء أ%ي وسطه. وف الديث: ن.ظYف�وا أ%ف}ن,ي.تكم
ول ت.د.ع'وها كباح.ة اليهود. والباحة: النخل الكثي، حكاه ابن ال4عراب

عن أ%ب صارم الب.ه\د.ل من بن ب.ه\د.لة؛ وأ%نشد:
أ%ع\طى فأ%عطان ي.داv، ودارا،

وباحةv خ.و_لا ع.ق%ارا
يداv: يعن جاعة قومه وأ%نصاره، ونصب ع.قاراv على البدل من باحة،

فت.ف%ه_م\.
والب'وح': الف%ر\ج'، وف مثل العرب: اب\ن'ك ابن' ب'وح1ك ي.ش\ر.ب' من

ص.ب'وح1ك؛ قيل: معناه الف%ر\ج، وقيل: الن_ف}س، يقال للو.ط}ء. وف التهذيب:
ابن' ب'وح1ك أ%ي ابن ن.ف}سك ل من ي'ت.ب.ن_ى؛ ابن ال4عراب: الب'وح'

النفس، قال: ومعناه ابنك من ولدته ل م.ن ت.ب.ن_يته، وقال غيه: ب'وح ف
هذا الثل جع باحة الدار؛ العن: ابنك من ولدته ف باحة دارك، ل من ولد

ف دار غيك فتبنيته. ووقع القوم ف د'وك%ة{ وب'وح� أ%ي ف اختلط ف
أ%مرهم. وباح.هم: ص.ر.عهم. وتركهم ب.و\حى أ%ي ص.ر\عى؛ عن ابن ال4عراب.

@بيح: ب.ي_ح. به: أ%ش\ع.ره س1رìا. والب,ياح'، بكسر الباء مفف: ضرب من
السمك صغار¬ أ%مثال� ش1ب\ر�، وهو أ%طيب السمك؛ قال:

يا ر'ب_ ش.ي\خ� من بن ر.باح�،
إ,ذا ام\ت.ل الب.ط}ن' من الب,ياح,،

صاح. بليل� أ%ن\ك%ر. الص>ياح,
eما أ%ح.بeوربا فتح وشد�د. والب.ي_احة: شبكة الوت. وف الديث: أ%ي

إ,ليك كذا أ%و كذا أ%و ب,ياح¬ م'ر.ب_ب¬؛ هو ضرب من السمك، وقيل: الكلمة
غي عربية. وال�ر.ب_ب': العمول بالص>باغ,. وب.ي\حان�: اسم، وال

أ%علم.
@بخ: ب.خ�: كلمة� ف%خ\ر�.

ود1ر\ه.م¬ ب.خ>يÒ: كتب عليه ب.خ\. ودرهم م.ع\م.ع1ي� إ,ذا كتب عليه مع
،vل4نه منقوص، وإ,نا يضاعف إ,ذا كان ف حال إ,فراده مففا vمضاعفا



ل4نه ل يتمكن ف التصريف وف حال تفيفه، فيحتمل ط�ول التضاعف، ومن ذلك ما
ي'ث%ق�ل فيكتفى بتثقيله، وإ,نا حل ذلك على ما يري على أ%لسنة الناس

فوجدوا ب.خ مثقلv ف مستعمل الكلم، ووجدوا مع مففاv، وج.ر\س' الاء
أ%مت من ج.ر\س العي فكرهوا تثقيل العي، فافهم ذلك. ال4صمعي: درهم ب.خ1ي�

خفيفة ل4نه منسوب إ,ل ب.خ\، وب.خ\ خفيفة الاء، وهو كقولم ثوب
ي.د1يÒ للواسع ويقال للض_ي>ق، وهو من ال4ضداد؛ قال: والعامة تقول:

ب.خ>يÒ، بتشديد الاء، وليس بصواب.
وب.خ\ب.خ. الرجل�: قال ب.خ� ب.خ�. وف الديث: أ%نه لا قرأ%: وسار,عوا
إ,ل مغفرة{ من ربكم وجنة؛ قال: ب.خ� ب.خ� وقال الجاج' ل4ع\ش.ى

ه.م\دان% ف قوله:
بي. ال4ش.ج> وبي ق%ي\س� باذ1خ¬،

ب.خ\ب,خ\ لوالده1 وللم.و\لود1
وال ل ب.خ\ب.خ\ت. بعدها.

ابن ال4عراب: إ,بل م'خ.ب\خ.بة عظيمة ال4جواف، وهي ال�ب.خ\ب.خة مقلوب
مأ}خوذ من ب.خ\ ب.خ\. والعرب تقول للشيء تدحه: ب.خ\ ب.خ\ وب.خ� ب.خ\

قال: فكأ%نا من عظمها إذا رآها الناس قالوا: ما أ%حسنها
قال: والب.خe الس_ر,يe من الرجال.

قال ابن ال4نباري: معن ب.خ\ ب.خ\ تعظيم ال4مر وتفخيمه، وسكنت الاء
فيه كما سكنت اللم ف هل وبل. قال ابن السكيت: ب.خ� ب.خ� وب.ه\� ب.ه\�

vبعن واحد؛ قال ابن سيده: وإ,بل م'ب.خ\ب.خة يقال لا ب.خ� ب.خ� إ,عجابا
با وقد عللنا قوله:
حت تيء ال%ط%ب.ه

بإبل� م'خ.ب\خ.به
وذكرنا أ%نه أ%راد م'ب.خ\ب.خة فقلب.

وب.خ\ب.خ.ة� البعي وب.خ\باخ'ه: هدير يل� فمه بش1ق}ش1ق%ته، وهو جل
ب.خ\باخ الدير؛ قال:

ب.خ� وب.خ\باخ' ال%د1ير الز_غ}د1
يقال: ب.خ\ب.خ. البعي إ,ذا ه.د.ر.؛ قال: وب.خ\ب.خ.ة� البعي ه.د1ير¬

يل� الفم. ش1ق}ش1ق%ت'ه؛ وقيل: ب.خ\باخ' المل أ%ول� ه.د1يره.
وت.ب.خ\ب.خ. لمه: ص.و_ت. من ال�زال وربا ش'د>دت كالسم؛ وقد جعهما



:vالشاعر فقال يصف بيتا
رواف1د'ه أ%كرم' الراف1دات1،
gب.خ� لك. ب.خ¼ لبحر خ1ض.م�

وت.ب.خ\ب.خ. لمه: هو الذي تسمع له صوتاv من ه'زال بعد س1م.ن. ال4صمعي:
رجل و.خ\واخ وب.خ\باخ إ,ذا استرخى بطن'ه واتسع جلده. وت.ب.خ\ب.خ.

الرe: كت.خ.ب\خ.ب.. وباخ.: سكن بعض' ف%و\ر.ت1ه. وب.خ\ب,خوا عنكم من الظهية:
أ%ب\ر,د'وا كخ.ب\خ1ب'وا، وهو مقلوب منه. وت.ب.خ\ب.خ.ت1 الغ.ن.م': سكنت

أ%ينما كانت.
وبخ\ ب.خ\ وب.خ� ب.خ�؛ بالتنوين، وب.خ� ب.خ\: كقولك غاق� غاق\ ونوه: كل

ذلك كلمة تقال عند تعظيم ال3نسان، وعند التعجب من الشيء، وعند الدح
والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة فيقال ب.خ\ ب.خ\. فإ,ن فصلت خففت ونو>نت

فقلت ب.خ�. التهذيب: وب.خ كلمة تقال عند ال3عجاب بالشيء، تفف وتثقل؛
وقال:ب.خ\ ب.خ\ لذا ك%ر.ماv فوق. الك%ر.م\.

أ%بو اليثم: ب.خ\ ب.خ\ كلمة تتكلم با عند تفضيلك الشيء؛ وكذلك ب.د.خ\
وج.خ\ بعن بخ؛ قال العجاج:
إ,ذا ال4عادي ح.س.ب'ونا ب.خ\ب.خ'وا

أ%ي قالوا: ب.خ\ ب.خ\ وب.خ� ب.خ�.
قال أ%بو حات: لو نسب إ,ل ب.خ� على ال4صل قيل: ب.خ.و,ي� كما إ,ذا نسب

إ,ل د.م� قيل: د.م.و,ي�.
أ%بو عمرو: ب.خ_ إ,ذا سكن من غضبه، وخ.ب_ من ال%ب.ب.

@بدخ: امرأ%ة ب.ي\د.خة: تار_ة، لغة ح1م\ي.ري_ة. وب.ي\د.خ': اسم امرأ%ة؛
قال:

هل ت.ع\ر,ف' الدار. لل, ب.ي\د.خا؟
ج.ر_ت\ عليها الريح' ذي\لv أ%ن\ب.خا

يقال: فلن ي.ت.ب.د_خ' علينا وي.ت.م.د_خ' أ%ي يتعظم ويتكب.
والب'د.خاء: الع1ظام' الشeؤ'ون؛ وأ%نشد لساعدة:

ب'د.خ.اء� كل©هم' إ,ذا ما ن'وك1ر'وا
ال4زهري: ب.خ� ب.خ� تتكلم با عند تفضيلك الشيء وكذلك ب.د.خ\ مثل قولم

ع.ج.باv وب.خ\ ب.خ\؛ وأ%نشد:
نن' بنو ص.ع\ب�، وص.عب¬ ل4س.د\،



فب.د.خ¬ هل ت'ن\ك1ر.ن} ذاك. م.ع.دe؟
@بذخ: الب.ذ%خ: الكب. والب.ذ%خ: تطاول الرجل بكلمه وافتخاره؛ ب.ذ%خ.

.vوخا�ي.ب\ذ%خ\ وي.ب\ذ�خ'، والفتح أ%على، ب.ذ%خاv وب'ذ
وت.ب.ذ�خ.: تطاول وتكب وف%خ.ر وعل.

وش.ر.ف¬ باذ1خ¬ أ%ي عال، ورجل باذ1خ¬، والمع ب'ذ%خاء�؛ ونظيه ما حكاه
سيبويه من قولم عال وعلماء وهو مذكور ف موضعه؛ وقال ساعدة بن جؤية:

ب'ذ%خاء� كل©ه'م' إ,ذا ما ن'وك1ر'وا،
ي'ت\ق%ى كما ي'ت\ق%ى الط�ل1يe ال4ج\ر.ب'

وب.ذ�اخ كباذ1خ؛ قال طرفة:
أ%نت. ابن' ه1ن\د{ ف%ق�ل} ل: من أ%بوك إ,ذاv؟

ل ي'ص\ل1ح' ال�ل}ك. إ,ل� كل© ب.ذ�اخ,
ويروى: ل ي.ص\ل�ح ال�ل}ك. أ%ي للملك. وباذ%خ.ه: فاخ.ر.ه، والمع

الب.واذ1خ' والباذ1خات'. التهذيب: وف الكلم هو ب.ذ�اخ¬، وف الشعر هو
باذ1خ¬؛ وأ%نشد:

أ%ش.مe ب.ذ�اخ¬ ن.م.ت\ن,ي الب'ذ�خ'
وفلن ي.ت.ب.ذ�خ' أ%ي يتعظم ويتكب. وف حديث اليل: والذي يتخذها
أ%ش.راv وب.ط%راv وب.ذ%خاv؛ الب.ذ%خ، بالتحريك: الفخر والتطاول. والباذخ:

العال، ويمع على ب'ذ�خ؛ ومنه كلم علي�، رضي ال عنه: وح.م_ل ال1مال%
الب'ذ�خ. على أ%كتاف1ها. والباذخ' والشامخ': البل الطويل، صفة غالبة،

والمع الب.واذخ'. وقد ب.ذ%خ. ب'ذ�وخاv؛ وب.ذ%خ. البعي' ي.ب\ذ�خ
ب.ذ%خاناv، فهو باذخ¬ وب.ذ�اخ¬: اشتد� ه.د\ر'ه فلم يكن فوقه شيء، وإ,نه

ل%ب.ذ�اخ¬. وتقول إ,ذا زجرته عن ذلك أ%و حكيت.ه: ب,ذ1خ\ ب,ذ1خ\.
.Dوالب.ي\ذ%خ': معروفة بذا السم. وامرأ%ة ب.ي\ذ%خ¬ أ%ي باد1ن

@بذل: ب.ذ}ل%خ. الرجل�: ط%ر\م.ذ%؛ ورجل ب,ذ}لخ¬.
@برخ: الب.ر\خ': الكبي الر_خ\ص'، ع'م.ان,ي_ة، وقيل: هي بالع1بانية
أ%و السeريانية. يقال: كيف أ%سعار'هم؟ فيقال: ب.ر\خ¬ أ%ي رخيص.

والت_ب,يخ': الت_ب,يك'؛ قال:
ولو ي'قال�: ب.ر>خ'وا، ل%ب.ر_خ'وا

ل1مار, س.ر\ج,يس.، وقد ت.د.خ\د.خ'وا
أ%ي ذ%ل©وا وخ.ض.ع'وا. ب.ر>خ'وا: ب.ر>ك�وا، بالن_ب.ط1ي_ة؛ وقال



غيه: ب.ر>خ'وا أ%ي اجعلوا لنا ش1ق}صاv، وأ%صله بالفارسية الب.ر\خ'، وهو
النصيب. وقال أ%بو عمرو: ب.ز>خوا، بالزاي، قال: هكذا رأ%يته أ%ي

اس\ت.خ\ذ�وا، وهو من كلم النصارى؛ قال أ%بو منصور: وهو بالزاي أ%شبه من ت.باز.خ.
وهو ال4ب\ز.خ'. والب.ر\خ': أ%ن تقطع بعض اللحم بالسيف. والب.ر\خ':

ال%ر\ب'. والب.ز\خ': ال%ر\ف'، بلغة ع'م.ان%؛ قال ال4زهري: وروي. الب.ر\خ،
بالراء.

@بربخ: الب.ر\ب.خة: ال3ر\د.ب_ة�. وب.ر\ب.خ' البول,: م.ج\راه.
@برزخ: الب.ر\ز.خ': ما بي كل شيئي، وف الصحاح: الاجز بي الشيئي.

والب.ر\ز.خ': ما بي الدنيا والخرة قبل الشر من وقت الوت إ,ل البعث،
فمن مات فقد دخل الب.ر\ز.خ.. وف حديث البعث عن أ%ب سعيد: ف ب.ر\ز.خ, ما

بي الدنيا والخرة؛ قال: الب.ر\ز.خ' ما بي كل شيئي من حاجز، وقال
الفراء ف قوله تعال: ومن ورائهم ب.ر\ز.خ¬ إ,ل يوم ي'ب\ع.ث�ون؛ قال:

الب.ر\ز.خ' من يوم يوت إ,ل يوم يبعث. وف حديث علي�، رضوان ال عليه: أ%نه
v؛ قال الكسائي: قوله فأ%س\و.ى ب.ر\ز.خاvصلى بقوم فأ%س\و.ى ب.ر\ز.خا

أ%ج\ف%ل% وأ%س\ق%ط؛ قال: والب.ر\ز.خ ما بي كل شيئي؛ ومنه قيل للميت: هو ف
ب.ر\زخ ل4نه بي الدنيا والخرة؛ فأ%راد بالب.ر\ز.خ ما بي الوضع الذي

أ%سقط عليÒ منه ذلك الرف إ,ل الوضع الذي كان انتهى إ,ليه من القرآن.
وب.راز,خ' ال3يان: ما بي الشك واليقي؛ وقيل: هو ما بي أ%ول ال3يان

وآخره. وف حديث عبدال: وسئل عن الرجل يد الوسوسة، فقال: تلك
ب.راز,خ' ال3يان1؛ يريد ما بي أ%و�له وآخره، وأ%و_ل� ال3يان ال3قرار

بال عز وجل، وآخره إماطة ال4ذ%ى عن الطريق. والب.رازخ جع ب.ر\ز.خ، وقوله
تعال: بينهما ب.ر\ز.خ¬ ل يبغيان؛ يعن حاجزاv من قدرة ال سبحانه

وتعال؛ وقيل: أ%ي حاجز خفي�. وقوله تعال: وج.ع.ل% بينهما ب.ر\ز.خاv أ%ي
حاجزاv. قال: والبزخ والاجز وال�ه\ل%ة متقاربات ف العن، وذلك أ%نك
تقول بينهما حاجز¬ أ%ن ي.تزاو.را، فتنوي بالاجز السافة% البعيدة، وتنوي

ال4مر الانع مثل اليمي والعداوة، فصار الانع ف السافة كالانع من
الوادث، فو.ق%ع. عليها الب.ر\ز.خ'.

@بزخ: الب.ز.خ': ت.قاع'س' الظهر عن البطن؛ وقيل: هو أ%ن يدخل البطن'
وت.خ\ر'ج. الث©ن_ة� وما يليها؛ وقيل: هو أ%ن يرج أ}سفل البطن ويدخل ما بي

الوركي؛ وقيل: هو خروج الصدر ودخول الظهر؛ وامرأ%ة ب.ز\خاء�، وف وركه



ب.ز.خ¬.
وربا يشي ال3نسان م'ت.باز,خاv كم1شية العجوز: أ%قامت صلبها فت.قاع.س.

كاهل�ها وان\ح.ن.ى ث%ب.ج'ها. ومن العرب من يقول: ت.باز.خ\ت' عن هذا
ال4مر أ%ي ت.قاع.س\ت' عنه. وف صدره ب.ز.خ¬ أ%ي ن'ت'وء#؛ وكذلك الفرس إ,ذا

اطمأ%نت ق%طات'ه وص'ل}به. وت.باز.خت1 الرأ%ة� إ,ذا أ%خرجت ع.جيزتا.
وت.باز.خ. عن ال4مر أ%ي تقاعس. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه دعا

بف%ر.سي ه.جي وع.رب� للشeر\ب، فتطاول العتيق' فشرب بطول ع'ن'قه وت.باز.خ.
ال%ج,ي'؛ التباز'خ': أ%ن ي.ث}ن.ي حافره إ,ل بطنه لق1ص.ر عنقه. ابن

سيده: الب.ز.خ' ف الفرس ت.طام'ن' ظهره وإ,شراف' ق%طات1ه وحار,ك1ه، والفعل من
ذلك كله ب.ز,خ. ب.ز.خاv وهو أ%ب\ز.خ'، وان\ب.ز.خ. كب.ز.خ.؛ عن ابن

ال4عراب.
وب,ر\ذ%و\نD أ%ب\ز.خ' إ,ذا كان ف ظهره ت.طام'ن وقد أ%شرف حار,ك�ه.

والب.ز.خ' ف الظهر: أ%ن يطمئن و.س.ط� الظهر ويرج أ%سفل البطن.
والب.ز\خاء من ال3بل: الت ف عجزها و.ط}أ%ة.

وب.ز.خ.ه ب.ز\خاv: ضربه فدخل ما بي وركيه وخرجت س'ر_ته.
والب,ز\خ': الو,طاء� من الرمل، والمع أ%ب\زاخ.

وت.باز.خ. الرجل�: مشى م1ش\ية% ال4ب\ز.خ أ%و جلس ج,ل}س.ت.ه؛ قال عبد
الرحن بن حسان:

فتباز.ت\ ف%تباز.خ\ت' لا،
ج,ل}سة% الاز,ر, ي.س\ت.نج,ي الو.ت.ر\.

وروى أ%بو عمرو قول العجاج:
ولو أ%قول�: ب.ز>خ'وا، ل%ب.ز_خ'وا

وقال: ب.ز>خ'وا اس\ت.خ\ذ�وا، ورواه غيه ب.ر�خوا بالراء، والزاي أ%فصح.
وب.ز.خ. القوس.: ح.ناها؛ قالت بعض نساء م.ي\د.عان:

لو م.ي\د.عان� د.عا الص_ر,يخ. لقد
ب.ز.خ. الق1س3ي_ شائلD ش'ع\ر'

وب.ز.خ. ظهر.ه بالعصا ي.ب\ز.خ'ه ب.ز\خاv: ضربه. وع.صاv ب.ز'وخ وع1ز_ة
ب.ز'وخ: كلها شديدة؛ قال:
أ%بت\ ل ع1ز_ةD ب.ز.ر.ى، ب.ز'وخ'،

إ,ذا ما رام.ها ع1زÒ ي.د'وخ'



وب.ز.خ.ه ي.ب\ز.خ'ه ب.ز\خاv: ف%ض.حه.
:vوب'زاخة وب'زاخ: موضعان؛ قال النابغة الذبيان يصف نل

ب'ز.اخ1ي_ة أ%ل}و.ت\ ب,ليف{ كأ%نه
ع1فاء� ق1لص�، طار عنها، ت.واج,ر,

التهذيب: الليث: الب.ز\خ ال%ر\ف بلغة ع'مان. قال أ%بومنصور وقال غيه:
هو الب.ر\خ، بالراء.

ويوم' ب'زاخة%: يوم¬ معروف؛ وف الديث ذكر و.ف}د ب'زاخة%، هي بضم الباء
وتفيف الزاي، موضع كانت به وقعة للمسلمي ف خلفة أ%ب بكر الصديق،

رضي ال عنه.
@بزمخ: ابن دريد: ب.ز\م.خ. الرجل� إ,ذا تكب.

@بطخ: الب,طYيخ' والطYب>يخ'، لغتان، والب,طYيخ' من الي.ق}ط1ي الذي
ل يعلو، ولكن يذهب حبالv على وجه ال4رض، واحدته ب,طYيخة.

وال%ب\ط%خة وال%ب\ط�خة: م.ن\ب,ت' البطيخ.

وأ%ب\ط%خ. القوم': كثر عندهم البطيخ.
أ%بو حزة: قال أ%بو زيد: ال%ط}خ' والب.ط}خ' الل�ع\ق'، ول أ%سعه من

غيه.
@بلخ: الب.ل%خ': مصدر ال4ب\ل%خ وهو العظيم ف نفسه، ال%ريء على ما أ%تى

من الفجور، والرأ%ة ب.ل}خاء. والب.ل%خ': التكب. ابن سيده: الب,ل}خ'
والب.ل}خ' الرجل التكب ف نفسه.

ب.ل1خ. ب.ل%خاv وت.ب.ل�خ. أ%ي تكب، وهو أ%ب\ل%خ' ب.ي>ن' الب.ل%خ,؛
قال أ%وس' بن ح.ج.ر:

ي.ج'ود' وي'ع\ط1ي الال% عن غي ض1ن_ة{،
وي.ض\ر,ب' رأ}س. ال4ب\ل%خ, ال�ت.ه.كYم,

والمع الب'ل}خ'. والب.ل}خاء� من النساء: المقاء.
وب.ل}خ¬: ك�ور.ة براسان.

.vوالب.ل1يخ': موضع؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبه عربي�ا
والب.ل}خ': الط©ول. والب.ل}خ': شجر الس_ن\د1يان. أ%بو العباس:

الب'لخ' شجر السنديان وهو الشجر الذي يقطع منه كدينات القصارين؛ وال أ%علم 
*)

زاد ف القاموس وشرحه: ونسوة بلخ، بالكسر، أي ذوات أعجاز. والبلخية،



بالضم: العظيمة ف نفسها، الريئة على الفجور، أو الشريفة ف قومها.
وبلخان، مركة: بلد قرب أب ورد. والبلخية، مركة: شجر يعظم كشجر الرمان، له

زهر حسن اهـ. وقوله: ونسوة بلخ إل، ذكره الصنف ف مادة دل ف حل قول
الشاعر: أسقي ديار خلد بلخ).

:vوب.و.خانا vوب'و وخا vبوخ: باخ.ت1 النار' والرب' ت.ب'وخ' ب.و\خا@
سكنت\ وف%ت.ر.ت، وكذلك الرe والغضب وال�م_ى؛ قال رؤبة:

حت ي.ب'وخ. الغ.ض.ب' ال%م1يت'
�وأ%باخ.ها الذي ي'خ'م1د'ها، وأ%ب.خ\ت' ال%ر\ب. إ,باخةv. وباخ. الرجل

ي.بوخ': سك%ن. غ%ض.ب'ه. وباخ. ال%رe يبوخ' إ,ذا ف%ت.ر؛ وقيل: باخ. الر�
إ,ذا سكن. ف%و\ر'ه. وأ%ب,خ\ عنك من الظهية أ%ي أ%قم حت يسكن حر النهار

وي.ب'د.. وع.دا حت باخ. أ%ي أ%عيا وان\به.ر..
وهم ف ب'وخ� من أ%مرهم أ%ي ف اختلط.

@بترد: ب.ت\ر.د': موضع.
@بد: ب.ج.د. بالكان ي.ب\ج'د' ب'جوداv وب.ج.داv؛ ال4خية عن كراع:

vوب.ج.د.ت ال3بل ب'ج'ودا ،vأ%يضا vكلها أ%قام به؛ وب.ج_د. ت.ب\جيدا
وب.ج_د.ت: لزمت الرتع. وعنده ب.ج\د.ة ذلك، بالفتح، أ%ي علمه؛ ومنه يقال: هو

ابن ب.ج\د.تا للعال بالشيء3 التقن له الميز له، وكذلك يقال للدليل
الادي؛ وقيل: هو الذي ل يبح، من قوله ب.ج.د بالكان إ,ذا أ%قام. وهو
عال بب'ج\د.ة أ%مرك وب.ج\دة أ%مرك وب'ج'د.ة أ%مرك، بضم الباء واليم، أ%ي

بدخيلته وبطانته.
وجاء4نا ب.ج\د¬ من الناس أ%ي ط%ب.ق¬. وعليه ب.ج\د¬ من الناس أ%ي جاعة،

وجعه ب'ج'ود¬؛ قال كعب بن مالك:
تلوذ الب'جود' بأ%درائنا،

من الضeر�، ف أ%ز.مات الس�نينا
ويقال للرجل القيم بالوضع: إ,نه ل%باج,د¬؛ وأ%نشد:

فكيف ول ت.ن\ف1ط} ع.ناق¬، ول ي'ر.ع\
س.وام¬، بأ%كناف ال4ج,ر_ة، باج,د'

والب.ج\د' من اليل: مائة فأ%كثر؛ عن الجري.
والب,جاد: كساء# مطط من أ%كسية ال4عراب، وقيل: إ,ذا غزل الصوف بسرة

ونسج بالص>يص.ة، فهو ب,جاد، والمع ب'ج'د¬؛ ويقال للشeق�ة من الب'ج'د:



ق%ليح¬، وجعه ق�ل�ح، قال: ور.فe البيت: أ%ن ي.ق}ص'ر الك1س\ر' عن ال4رض
فيوصل برقة من الب'ج'د أ%و غيها ليبلغ ال4رض، وجعه ر'فوف. أ%بو مالك:

رفائف البيت أ%كسية تعلق إ,ل الفاق حت تلحق بال4رض، ومنه ذو
الب,جادين وهو دليل النب، صلى ال عليه وسلم، وهو عنبسة بن نم 

(* قوله «وهو
عنبسة بن نم إل» عبارة القاموس وشرحه: ومنه عبدال بن عبد نم بن عفيف

إل). الزن. قال ابن سيده: أ�راه كان يلبس كساء4ين ف سفره مع سيدنا
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وقيل: ساه رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

بذلك ل4نه حي أ%راد الصي إ,ليه قطعت أ�مه ب,جاداv لا قطعتي،
فارتدى بإ,حداها وائتزر بال�خرى. وف حديث جبي بن مطعم: نظرت والناس
يقتتلون يوم حني إ,ل مثل الب,جاد ال4سود يهوي من السماء3؛ البجاد: الكساء�،

أ%راد اللئكة الذين أ%يدهم ال بم. وأ%صبحت ال4رض ب.ج\دةv واحدة
إ,ذا طبقها هذا الراد ال4سود. وف حديث معاوية: أ%نه مازح ال4حنف بن قيس

فقال له: ما الشيء� اللفف ف الب,جاد؟ قال: هو السخينة يا أ%مي
الؤمني؛ اللفف ف الب,جاد: وط}ب' اللب يلف فيه ليحمى ويدرك، وكانت تيم تعي

با، فلما مازحه معاوية با يعاب به قومه مازحه ال4حنف بثله. وب,جاد:
اسم رجل، وهو ب,جاد بن ر.ي\سان. التهذيب: ب'ج'ودات ف ديار سعد مواضع

معروفة وربا قالوا ب'ج'ودة؛ وقد ذكرها العجاج ف شعره فقال: «ب.ج_د\ن
للنوح» أ%ي أ%قمن بذلك الكان.

@بند: الب.خ.ن\داة� كال%ب.ن\داة، وبعي م'ب\خ.ن\د¬ كم'خ\ب.ن\د{،
والب.خ.ن\داة وال%ب.ن\داة من النساء3: التامة الق%صب الر_ي_اء�،؛ وف حديث

أ%ب هريرة أ%ن العج�اج أ%نشده:
قامت ت'ريك، خ.ش\ي.ة% أ%ن ت.صر,ما،

ساقاv ب.خ.ن\داةv، وك%ع\باv أ%د\ر.ما
وكذلك الب.خ.ن\دى وال%ب.ن\دى، والياء لل3لاق بسفرجل؛ قال العجاج:

إ,ل خ.ب.ن\دى قص.ب� مكور
@بدد: التبديد: التفريق؛ يقال: ش.ملD م'ب.د_د. وب.د_د الشيء4

فت.ب.د_د.: فر�قه فتفر�ق. وتبد�د القوم إ,ذا تفر�قوا. وتبد�د الشيء�: تفر�ق.
وب.د_ه ي.ب'دeه بد�اv: فر�قه. وجاء4ت اليل ب.داد1 أ%ي متفرقة متبد�دة؛ قال

حسان بن ثابت، وكان عيينة بن حصن بن حذيفة أ%غار على س.ر\ح الدينة فركب



ف طلبه ناس من ال4نصار، منهم أ%بو قتادة ال4نصاري� والقداد بن
ال4سود الك1ندي حليف بن زهرة، فرد�وا السرح، وقتل رجل من بن فزارة يقال له

ال%ك%م' بن أ�م ق1ر\ف%ة% جد عبدال بن م.سع.د.ة%؛ فقال حسان:
هل} س.ر_ أ%ولد. اللق1يطة1 أ%ننا

س1لم¬، غ%داة% فوار,س, ال1قداد1؟
vوكانوا ج.ح\ف%ل ،vكنا ثانية
ل%ج,باv، ف%ش'ل©وا بالرماح, ب.داد1

أ%ي متبد�دين. وذهب القوم ب.داد1 ب.داد1 أ%ي واحداv واحداv، مبن على
الكسر ل4نه معدول عن الصدر، وهو الب.د.د'. قال عوف بن ال%ر,ع التيمي�،
vواسم الرع عطية، ياطب ل%قيط% بن ز'رارة% وكان بنو عامر أ%سروا معبدا
أ%خا لقيط وطلبوا منه الفداء بأ%لف بعي، فأ%ب لقيط أ%ن يفديه وكان لقيط

قد هجا تيماv وعدياv؛ فقال عوف بن عطية التيمي� يعيه بوت أ%خيه معبد ف
ال4سر:

هل� فوارس. ر.ح\ر.حان% هجوت.ه'م\
ع.ش\راv، ت.ناو.ح' ف ش.رارة1 وادي
أ%ي لم م.ن\ظ%ر وليس لم م.خ\ب.ر.

أ%ل9 كر.رت. على ابن أ�م>ك م.ع\ب.د{،
والعامريe يقود'ه ب,ص1فاد

،vح.ل9ق شربة�وذكرت. من لب, ال
واليل� تغدو ف الصعيد ب.داد1

:vوتفر_ق القوم ب.داد1 أ%ي متبددة؛ وأ%نشد أ%يضا
ف%ش'ل©وا بالر>ماح, ب.داد1

قال الوهري: وإ,نا بن للعدل والتأ}نيث والصفة فلما منع بعلتي من
الصرف بن بثلث ل4نه ليس بعد النع من الصرف إ,ل منع ال3عراب؛ وحكى

اللحيان: جاءت اليل ب.داد1 ب.د.اد1 يا هذا، وب.داد. ب.داد.، وب.د.د. ب.د.د.
كخمسة عشر، وب.د.داv ب.د.داv على الصدر، وت.فر_قوا ب.د.داv. وف

الدعاء: اللهم أ%حصهم عدداv واقتلهم ب.د.داv؛ قال ابن ال4ثي: يروى بكسر
الباء، جع ب,د_ة وهي الصة والنصيب، أ%ي اقتلهم حصصاv مقسمة لكل واحد حصته

ونصيبه، ويروى بالفتح، أ%ي متفرقي ف القتل واحداv بعد واحد من
التبديد.وف حديث خالد بن سنان: أ%نه انتهى إ,ل النار وعليه م1در.ع.ة� صوف فجعل



يفر�قها بعصاه ويقول: ب.د�اv ب.د�اv أ%ي تبد�دي وتفر_قي؛ يقال:
ب.د.د\ت' بد�اv وب.د_د\ت' تبديداv؛ وهذا خالد هو الذي قال فيه النب�، صلى ال

عليه وسلم: نب� ضيعه قومه.
والعرب تقول: لو كان الب.داد' لا أ%طاقونا، الب.داد، بالفتح: الباز؛

يقول: لو بارزونا، رجل لرجل؛ قال: فإ,ذا طرحوا ال4لف واللم خفضوا فقالوا
.vيا قوم ب.داد1 ب.د.اد1 مرتي أ%ي ليأ}خذ كل رجل رجل

وقد تباد� القوم يتباد�ون إ,ذا أ%خذوا أ%قرانم. ويقال أ%يضاv: لقوا
قوماv أ%ب\د.اد.ه'م\، ولقيهم قوم أ%بداد'هم أ%ي أ%عدادهم لكل رجل رجل.

الوهري: قولم ف الرب يا قوم ب.داد1 ب.داد1 أ%ي ليأ}خذ كل رجل ق1رنه،
وإ,نا بن هذا على الكسر ل4نه اسم لفعل ال4مر وهو مبن، ويقال إ,نا كسر

لجتماع الساكني ل4نه واقع موقع ال4مر.
والب.د1يدة: التفرق؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

vغ} م.أ}ر,باYغ بن ع.ج.ب�، وب.لYبل
ق%و\لv ي'ب,دeه'م'، وقولv ي.ج\م.ع'

فسره فقال: يبدeهم يفر>ق القول فيهم؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف ف
الكلم إ,بددته فر_قته. وبد_ رجليه ف ال1قط%رة: فر_قهما. وكل من فر_ج

رجليه، فقد ب.د_ها؛ قال:
جاريةD، أ%عظ�م'ها أ%ج.مeها،

قد س.م_ن.ت\ها بالس_ويق أ�مeها،
فب.د_ت1 الرج\ل%، فما ت.ض'مeها
وهذا البيت ف التهذيب:

جاريةD ي.ب'د�ها أ%جها
وذهبوا ع.ب.اد1يد. ي.باد1يد. وأ%باديد أ%ي فرقاv متبد>دين.
الفراء: طي أ%باد1يد وي.ب.اد1يد أ%ي مفترق؛ وأ%نشد 

(* قوله «وأنشد إل»
تبع ف ذلك الوهري. وقال ف القاموس: وتصحف على الوهري فقال طي

يباديد، وأ%نشد يرونن إل وانا هو طي اليناديد، بالنون والضافة، والقافية
مكسورة والبيت لعطارد بن قران) :

كأ%نا أ%هل� ح'ج\ر�، ينظرون مت
يرونن خارجاv، طي¬ ي.ب.اد1يد'



ويقال: لقي فلن وفلن فلناv فابتد�اه بالضرب أ%ي أ%خذاه من ناحيتيه.
والسبعان ي.ب\ت.د_ان الرجل إ,ذا أ%تياه من جانبيه. والرضيعان التوأ%مان

ي.ب\ت.د�ان أ�مهما: يرضع هذا من ثدي وهذا من ثدي. ويقال: لو أ%نما لقياه
بلء فاب\ت.د�اه لا أ%طاقاه؛ ويقال: لا أ%طاقه أ%حدها، وهي

ال�باد�ة، ول تقل: اب\ت.د�ها ابنها ولكن اب\ت.د�ها ابناها.
ويقال: إ,ن رضاعها ل يقع منهما موقعاv ف%أ%ب,د_ها تلك النعجة%

ال�خرى؛ فيقال: قد أ%ب\د.د\ت'هما. ويقال ف السخلتي: إ,ب,د_ها نعجتي أ%ي
اجعل لكل واحد منهما نعجة ت'رضعه إ,ذا ل تكفهما نعجة واحدة؛ وف حديث

وفاة النب�، صلى ال عليه وسلم: فأ%ب.د_ بصره إ,ل السواك أ%ي أ%عطاه
ب'د_ته من النظر أ%ي حظه؛ ومنه حديث ابن عباس: دخلت على عمر وهو ي'بدeن

النظر استعجالv بب ما بعثن إ,ليه.
وف حديث عكرمة: ف%ت.ب.د_دوه بينهم أ%ي اقتسموه حصصاv على السواء.
والب.د.د': تباعد ما بي الفخذين ف الناس من كثرة لمهما، وف ذوات

ال4ربع ف اليدين.
ويقال للمصلي: أ%ب,د_ ض.ب\ع.ي\ك؛ وإ,بدادها تفريهما ف السجود،

ويقال: أ%ب.د_ يده إ,ذا مد_ها؛ الوهري: أ%ب.د_ يده إ,ل ال4رض مد_ها؛
وف الديث: أ%نه كان ي'ب,دe ض.ب\ع.ي\ه ف السجود أ%ي يدeها

ويافيهما.ابن السكيت: الب.د.د' ف الناس تباعد ما بي الفخذين من كثرة لمهما،
تقول منه: بد1دت. يا رجل، بالكسر، فأ%نت أ%ب.دe؛ وبقرة ب.د_اء.

وال4ب.دe: الرجل العظيم ال%لق؛ والرأ%ة ب.د_اء�؛ قال أ%بو نيلة
السعدي:من كلY ذات1 طائف{ وز'ؤ\د1،

بد_اء4، تشي مش\ية% ال4ب.د>
والطائف: النون. والزؤد: الفزع. ورجل أ%بدe: متباعد اليدين عن

النبي؛ وقيل: بعيد ما بي الفخذين مع كثرة لم؛ وقيل: عريض ما بي النكبي؛
.vب.د.دا eوقيل: العظيم اللق متباعد بعضه من بعض، وقد ب.د_ ي.ب.د

والب.د_اء� من النساء: الضخمة ال3س\ك%ت.ي التباعدة الشفرين؛ وقيل:
الب.د�اء الرأ%ة الكثية لم الفخذين؛ قال ال4صمعي: قيل لمرأ%ة من العرب:

علم تنعي زوجك الق1ض_ة؟ قالت: كذب وال إ,ن ل�طأ}طئ له الوساد
وأ�رخي له الباد�؛ تريد أ%نا ل تضم فخذيها؛ وقال الشاعر:

جاريةD ي.ب'دeها أ%ج.مeها،



قد س.م_ن.ت\ها بالسويق أ�مeها
.vأ%ب.دا eلتباعد ما بي فخذيه، والائك أ%ب.د eوقيل للحائك إب,4د

ورجل أ%ب.دe وف فخذيه ب.د.د¬ أ%ي طول مفرط. قال ابن الكلب: كان د'ريد بن
الص>م_ة قد ب.ر,ص. باد�اه من كثرة ركوبه اليل أ%عراء؛ وباد�اه: ما يلي

السرج من فخذيه؛ وقال القتيب: يقال لذلك الوضع من الفرس باد�. وفرس
أ%ب.دe ب.ي>ن' الب.د.د أ%ي بعيد ما بي اليدين؛ وقيل: هو الذي ف يديه

تباعد عن جنبيه، وهو الب.د.د'. وبعي أ%ب.دe: وهو الذي ف يديه ف%ت.ل؛
وقال أ%بو مالك: ال4ب.دe الواسع الصدر. وال4ب.دe الزنيم': ال4س.د'،

وصفوه بال4ب.د> لتباعد ف يديه، وبالزنيم لنفراده. وكتف ب.د_اء: عريضة
متباعدة ال4قطار. والباد�ان: باطنا الفخذين. وكل من فر_ج بي رجليه، فقد

ب.د_ها؛ ومنه اشتقاق ب,داد1 السرج والقتب، بكسر الباء، وها ب,دادان
وب.د1يدان، والمع بدائد' وأ%ب,د_ةD؛ تقول: ب.د_ ق%ت.ب.ه' ي.ب'دeه وهو

أ%ن يتخذ خريطتي فيحشوها فيجعلهما تت ال4حناء لئل ي'د\ب,ر الشب'
البعي.. والب.د1يدان1: ال�ر\جان. ابن سيده: الباد� باطن الفخذ؛ وقيل:

الباد� ما يلي السرج من فخذ الفارس؛ وقيل: هو ما بي الرجلي؛ ومنه قول
vالدهناء3 بنت م1سحل: إ,ن ل�ر\خ1ي له باد�ي؛ قال ابن ال4عراب: سي باد�ا
ل4ن السرج ب.د_ها أ%ي فر_قهما، فهو على هذا فاعل ف معن مفعول وقد
يكون على النسب؛ وقد اب\ت.د_اه. وف حديث ابن الزبي: أ%نه كان حسن

الباد> إ,ذا ركب؛ البادe أ%صل الفخذ؛ والباد_ان1 أ%يضاv من ظهر الفرس: ما
وقع عليه فخذا الراكب، وهو من الب.د.د1 تباعد ما بي الفخذين من كثرة
لمهما. والب,د.ادان للقتب: كالك%ر> للرحل غي أ%ن الب,دادين ل يظهران من

قد�ام الظ�ل1ف%ة، إ,نا ها من باطن. والب,داد' للسرج: مثله للقتب.
والب,داد': بطانة تشى وتعل تت القتب وقاية للبعي أ%ن ل يصيب ظهره القتب،

ومن الشق الخر مثله، وها ميطان مع القتب وال%د.يات من الرحل شبيه
بال1ص\د.عة، يبطن به أ%عال الظ�ل1فات إ,ل وسط ال1ن\و,؛ قال أ%بو منصور:
الب,دادان1 ف القتب شبه ملتي يشيان ويشد�ان باليوط إ,ل ظل1فات

القتب وأ%ح\نائه، ويقال لا ال4ب,د_ة، واحدها ب,دÒ والثنان ب,د_ان،
eحينئذ. والب,داد: ل1بد ي'شد Dفإ,ذا شدت إ,ل القتب، فهي مع القتب ح1داج.ة

م.ب\دوداv على الدابة الد_ب,ر.ة.
وب.د_ عن د.ب.ر,ها أ%ي شق، وب.د_ صاحبه عن الشيء: أ%بعده وكفه. وب.د_



الشيء4 ي.ب'دeه ب.د�اv: تاف به.
وامرأ%ة متبد�دة: مهزولة بعيدة بعضها من بعض.

واس\ت.ب.د_ فلن بكذا أ%ي انفرد به؛ وف حديث علي�، رضوان ال عليه:
كنا ن'ر.ى أ%ن لنا ف هذا ال4مر حق9اv فاس\ت.ب\د.دت علينا؛ يقال:

استب.د_ بال4مر يستبدe به استبداداv إ,ذا انفرد به دون غيه. واستبد_
برأ}يه: انفرد به.

وما لك بذا ب.د.د¬ ول ب,د_ة ول ب.د_ة أ%ي ما لك به طاقة ول يدان.
ولب'د_ منه أ%ي ل مالة، وليس لذا ال4مر ب'دÒ أ%ي ل مالة. أ%بو

عمرو: الب'دe الفراق، تقول: لب'د_ اليوم من قضاء حاجت أ%ي ل فراق
منه؛ ومنه قول أ�م سلمة: إ,ن9 مساكي سأ%لوها فقالت: يا جارية أ%ب,د>يهم

ت.م\ر.ةv ترة أ%ي فرقي فيهم وأ%عطيهم.
والب,د_ة، بالكسر 

(* قوله «والبدة بالكسر إل» عبارة القاموس وشرحه
والبدة، بالضم، وخطئ الوهري ف كسرها. قال الصاغان: البدة، بالضم،

النصيب؛ عن ابن ال4عراب، وبالكسر خطأ): القوة. والب.دe والب,دe والب,د_ة،
بالكسر، والب'د_ة، بالضم، والب,د.اد: النصيب من كل شيء؛ ال4خيتان عن

ابن ال4عراب؛ وروى بيت الن_م1ر بن تولب:
vجان,حا vف%م.ن.ح\ت' ب'د_ت.ها رقيبا

قال ابن سيده: والعروف ب'د\أ%ت.ها، وجع الب'د_ة1 ب'د.د¬ وجع
الب,د.اد1 ب'دد؛ كل ذلك عن ابن ال4عراب.

وأ%ب.د_ بينهم العطاء4 وأ%ب.د_هم إ,ياه: أ%عطى كل واحد منهم ب'د_ته
أ%ي نصيبه على حدة، ول يمع بي اثني يكون ذلك ف الطعام والال وكل

شيء؛ قال أ%بو ذؤيب يصف الكلب والثور؛
ف%أ%ب.د_ه'ن_ ح'ت'وف%ه'ن_: ف%هار,ب¬
بذ%مائ1ه، أ%و بار,ك¬ م'ت.ج.ع\ج,ع'

قيل: إ,نه يصف صياداv فر�ق سهامه ف حر الوحش، وقيل: أ%ي أ%عطى هذا من
الطعن مثل ما أ%عطى هذا حت عمهم. أ%بو عبيد: ال3ب\داد' ف البة أ%ن

تعطي واحداv واحداv، والقران� أ%ن تعطي اثني اثني. وقال رجل من العرب:
إ,ن� ل ص1ر\م.ةv أ�ب,دe منها وأ%قر'ن�. ال4صمعي: يقال أ%ب,د_ هذا

الزور ف الي�، فأ%عط كل إ,نسان ب'د_ته أ%ي نصيبه؛ وقال ابن ال4عراب:



الب'د_ة القسم؛ وأ%نشد:
،vجاما vف%م.ن.ح\ت' ب'د_ت.ها رفيقا
والنار' ت.ل}ف%ح' وج\ه.ه' ب,أ�وارها

أ%ي أ%طعمته بعضها أ%ي قطعة منها. ابن ال4عراب: الب,داد' أ%ن ي'ب,د_
الال% القوم. في.ق}س3م. بينهم، وقد أ%ب\د.د\تم الال% والطعام، والسم

الب'د_ة والب,داد'. والب'د.د' جع الب'د_ة، والب'د'د جع الب,داد1؛
وقول عمر بن أ%ب ربيعة:

أ%م'بدÒ سؤ.ال%ك. العالينا
قيل: معناه أ%مقسم أ%نت سؤ.الك على الناس واحداv واحداv حت تعمهم؛

.Òوقيل: معناه أ%ملزم أ%نت سؤ.الك الناس من قولك ما لك منه ب'د
وال�باد_ة ف السفر: أ%ن يرج كل إ,نسان شيئاv من النفقة ث يمع
فينفقونه بينهم، والسم منه الب,داد'، والب.داد' لغة؛ قال القطامي:

ف%ث%م_ ك%فيناه الب.داد.، ول ن.ك�ن\
ل1ن'ن\ك1د.ه' عما ي.ض1نe به الص_د\ر'

ويروى الب,داد، بالكسر.
وأ%نا أ%ب'دe بك عن ذلك ال4مر أ%ي أ%دفعه عنك.

وتباد� القوم: مروا اثني اثني ي.ب'دe كل واحد منهما صاحبه.
والب.دe: التعب. وب.د_د. الرجل�: أ%عيا وكل�؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
لا رأ%يت م1ح\ج.ماv قد ب.د_د.ا،
وأ%و_ل% ال3ب\ل, د.نا فاس\ت.و\ر.دا،

دعوت' ع.و\ن، وأ%خ.ذت' ال%س.دا
وبين وبينك ب'د_ة أ%ي غاية وم'د�ة.

وبايعه ب.د.داv وباد_ه' م'ب.اد_ةv: كلها عارضه بالبيع؛ وهو من قولك:
هذا ب,دeه' وب.د1يد'ه أ%ي مثله. والب'دe: العوض. ابن ال4عراب:

الب,داد والع1داد' الناهدة.
وب.د_د.: تعب. وب.د_د. إ,ذا أ%خرج ن.ه\د.ه'.

والب.ديد: النظي؛ يقال: ما أ%نت ب,ب.ديد ل فتكلمن.
والب,د�ان1: الثلن.

يقال: أ%ضعف فلن على فلن ب.د_ الصى أ%ي زاد عليه عدد الصى؛ ومنه



قول الكميت:
م.ن قال: أ%ض\ع.ف}ت. أ%ضعافاv على ه.ر,م�،
�ف الود1، ب.د_ الصى، ق1يلت له: أ%جل

وقال ابن الطيم:
كأ%ن� ل%ب_اتا ت.ب.د_د.ها

ه.ز\ل ج.واد{، أ%ج\واف�ه ج.ل%ف
يقال: ت.ب.د_د اللى صدر الارية إ,ذا أ%خذه كله.

ويقال: ب.د_د فلن تبديداv إ,ذا ن.ع.س. وهو قاعد ل يرقد.
والب.ديدة: الفازة الواسعة.

والب'دe: بيت فيه أ%صنام وتصاوير، وهو إ,عراب ب'ت بالفارسية؛ قال:
لقد علم.ت\ تكات1ر.ة� ابن, ت1ي,ي،

eغ%داة% الب'د>، أ%ن ه1ب\ر,ز,ي
وقال ابن دريد: الب'دe الصنم نفسه الذي يعبد، ل أ%صل له ف اللغة،

فارسي معر�ب، والمع البد.د.ة�. وفلة ب.ديد: ل أ%حد فيها.
والرجل إ,ذا رأ%ى ما يستنكره فأ%دام النظر إ,ليه يقال: أ%ب.د_ه' بصره.
ويقال: أ%ب.د_ فلنD نظره إ,ذا مد�ه، وأ%ب\د.ت\ته بصري. وأ%بددت يدي

إ,ل ال4رض فأ%خذت منها شيئاv أ%ي مددتا. وف حديث يوم حني: أ%ن سيدنا
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ب.د_ يده إ,ل ال4رض فأ%خذ قبضة أ%ي

مد�ها.
وب.د\ب.د': موضع، وال أ%علم.

@برد: الب.ر\د': ضدe الر�. والب'رودة: نقيض الرارة؛ ب.ر.د. الشيء�
يب'د' ب'رودة وماء ب.ر\د¬ وبارد وب.ر'ود¬ وب,راد¬، وقد ب.ر.د.ه ي.ب'د'ه

ب.ر\داv وب.ر_د.ه: جعله بارداv. قال ابن سيده: فأ%ما من قال ب.ر_د.ه
س.خ_نه لقول الشاعر:

عاف%ت1 الاء4 ف الشتاء، فقلنا:
ب.ر>ديه ت'صادفيه س.خ1ينا

فغالط، إ,نا هو: ب.ل} ر,د1يه، فأ%دغم على أ%ن ق�ط}رباv قد قاله.
الوهري: ب.ر'د. الشيء�، بالضم، وب.ر.د\ت'ه أ%نا فهو م.ب\ر'ود وب.ر�دته

تبيداv، ول يقال أ%بردته إ,ل9 ف لغة رديئة؛ قال مالك بن الريب، وكانت النية
قد حضرته فوصى من يضي ل4هله ويبهم بوته، وأ%ن} ت'ع.ط�ل% ق%ل�وصه



ف الركاب فل يركبه.ا أ%حد لي'ع\لم بذلك موت صاحبها وذلك يسر� أ%عداءه
ويزن أ%ولياءه؛ فقال:

وع.طYل} ق%ل�وصي ف الركاب، فإ,نا
س.ت.ب\ر'د' أ%كباداv، وت'ب\ك1ي ب.واكيا

والب.رود، بفتح الباء: البارد؛ قال الشاعر:
فبات ض.جيعي ف النام مع ال�ن.ى
ب.ر'ود' الث�نايا، واضح' الثغر، أ%ش\ن.ب'

وب.ر.د.ه ي.ب\ر'د'ه: خلطه بالثلج وغيه، وقد جاء ف الشعر. وأ%ب\ر.د.ه:
جاء به بارداv. وأ%ب\ر.د. له: سقاه' بارداv. وسقاه شربة ب.ر.د.ت فؤ.اد.ه

ت.ب\ر'د' ب.ر\داv أ%ي ب.ر_د.ت\ه. ويقال: اسقن سويقاv أ�ب.ر>د به كبدي.
vوسقيته شربة .vإ,ذا سقيته باردا vويقال: سقيته فأ%ب\ر.د\ت له إ,برادا

ب.ر.د\ت با فوؤ.اد.ه من الب.رود؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ن>ي اه\ت.د.ي\ت' ل1ف1ت\ية ن.ز.ل�وا،

ب.ر.د'وا غ%وار,ب. أ%ي\ن'ق� ج'ر\ب
أ%ي وضعوا عنها رحالا لت.ب\ر'د. ظهورها. وف الديث: إ,ذا أ%بصر أ%حدكم

امرأ%ة فليأ}ت زوجته فإ,ن ذلك ب.ر\د' ما ف نفسه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا
جاء ف كتاب مسلم، بالباء الوحدة، من الب.ر\د، فإ,ن صحت الرواية فمعناه

أ%ن إ,تيانه امرأ%ته ي'ب>د ما تركت له نفسه من حر شهوة الماع أ%ي
تسكنه وتعله بارداv، والشهور ف غيه يرد�، بالياء، من الرد أ%ي يعكسه.

وف حديث عمر: أ%نه شرب النبيذ بعدما ب.ر.د. أ%ي سكن وف%ت.ر. وي'قال: جد�
ف ال4مر ث ب.ر.د. أ%ي فتر. وف الديث: لا تلقاه ب'ر.ي\د.ة� ال4سلمي

قال له: من أ%نت؟ قال: أ%نا بريدة، قال ل4ب بكر: ب.ر.د. أ%مرنا وصلح
(* قوله «برد أمرنا وصلح» كذا ف نسخة الؤلف والعروف وسلم، وهو الناسب

للسلمي فانه، صلى ال عليه وسلم، كان يأخذ الفأل من اللفظ). أ%ي سهل.
وف حديث أ�م زرع: ب.ر'ود' الظل أ%ي طيب العشرة، وفعول يستوي فيه الذكر

وال�نثى.
والب.ر_ادة: إ,ناء ي'ب\ر,د الاء، بن على أ%ب\ر.د؛ قال الليث:

الب.ر_ادة� كوار.ةD ي'ب.ر_د عليها الاء، قال ال4زهري: ول أ%دري هي من كلم
العرب أ%م كلم الولدين. وإ,ب\ر,د.ة� الثرى والطر: ب.ر\د'ها.

وال3ب\ر,د.ة�: ب.ر\د¬ ف الوف.



والب.ر.د.ة�: التخمة؛ وف حديث ابن مسعود: كل داء أ%صله الب.ر.دة وكله
من الب.ر\د؛ الب.ر.دة، بالتحريك: التخمة وثقل الطعام على العدة؛ وقيل:

سيت التخمة� ب.ر.د.ةv ل4ن التخمة ت'ب\ر,د' العدة فل تستمرئ الطعام.
ول ت'ن\ض1ج'ه.

وف الديث: إ,ن البطيخ يقطع ال3بردة؛ ال3بردة، بكسر المزة والراء:
علة معروفة من غلبة الب.ر\د والرطوبة ت'ف%ت>ر عن الماع، وهزتا زائدة.

ورجل به إ,ب\ر,د.ةD، وهو تقط1ي البول ول ينبسط إ,ل النساء.
واب\ت.ر.د\ت' أ%ي اغتسلت بالاء البارد، وكذلك إ,ذا شربته لت.ب\ر'د. به كبدك؛ قال

الراجز.
ل%طال%ما ح.لgت'ماها ل ت.ر,د\،
ف%خ.لYياها والس>جال% ت.ب\ت.ر,د\،

م1ن\ ح.ر> أ%يام� وم1ن\ ل%ي\ل� و.م1د\
واب\ت.ر.د الاء4: ص.ب_ه على رأ%سه بارداv؛ قال:

إ,ذا وج.د\ت' أ�و.ار. ال�ب> ف ك%ب,دي،
أ%ق}ب.ل}ت' ن.ح\و. س1قاء القوم أ%ب\ت.ر,د'
ه.ب\ن,ي ب.ر.د\ت' ب,ب.ر\د1 الاء3 ظاهر.ه'،
فم.ن\ ل1ح.ر¼ على ال4ح\شاء3 ي.ت_ق1د'؟

وت.ب.ر_د. فيه: استنقع. والب.ر'ود': ما اب\ت'ر,د. به.
والب.ر'ود' من الشراب: ما ي'ب.ر>د' الغ'ل�ة%؛ وأ%نشد:

ول يب>د الغليل% الاء�
وال3نسان يتب�د بالاء: يغتسل به.

وهذا الشيء م.ب\ر.د.ةD للبدن؛ قال ال4صمعي: قلت ل4عراب ما يملكم على
نومة الضحى؟ قال: إ,نا م.ب\ر.د.ةD ف الصيف م.س\خ.ن.ةD ف الشتاء.

والب.ر\دان1 وال4بر.دان1 أ%يضاv: الظل والفيء، سيا بذلك لبدها؛ قال
الشماخ بن ضرار:

إ,ذا ال4ر\ط%ى ت.و.س_د. أ%ب\ر.د.ي\ه1
خ'دود' ج.واز,ئ�، بالرمل,، ع1ي,

سيأ}ت ف ترجة جزأ% 
(* وهي متأخرة عن هذا الرف ف تذيب الزهري.) ؛

وقول أ%ب صخر الذل:



فما ر.و\ض.ةD ب,ال%ز\م, طاهر.ة� الث�ر.ى،
ول%ت\ها ن.جاء4 الد_ل}و, ب.ع\د. ال4بار,د1

يوز أ%ن يكون جع ال4بردين اللذين ها الظل والفيء أ%و اللذين ها
الغداة والعشي�؛ وقيل: البدان العصران وكذلك ال4بردان، وقيل: ها الغداة

والعشي؛ وقيل: ظل�ها وها الر�د\فان1 والص_ر\عان1 والق1ر\نان1. وف
الديث: أ%ب\ر,د'وا بالظهر فإ,ن شد�ة الر� من فيح جهنم؛ قال ابن ال4ثي:

ال3براد انكسار الو.ه.ج والر� وهو من ال3براد الدخول ف الب.ر\د1؛
وقيل: معناه صلوها ف أ%و�ل وقتها من ب.ر\د1 النهار، وهو أ%و�له. وأ%برد

القوم': دخلوا ف آخر النهار. وقولم: أ%بر,دوا عنكم من الظهية أ%ي ل
تسيوا حت ينكسر حر�ها وي.ب'وخ. ويقال: جئناك م'ب\ر,دين إ,ذا جاؤوا وقد باخ

الر. وقال ممد بن كعب: ال3ب\راد' أ%ن تزيغ الشمس، قال: والركب ف
السفر يقولون إ,ذا زاغت الشمس قد أ%بردت فر'وح'وا؛ قال ابن أ%حر:

ف م.و\كب�، ز.ح1ل, الواج,ر، م'ب\ر,د
قال ال4زهري: ل أ%عرف ممد بن كعب هذا غي أ%ن9 الذي قاله صحيح من
كلم العرب، وذلك أ%نم ينزلون للتغوير ف شد�ة الر ويقيلون، فإ,ذا زالت

الشمس ثاروا إ,ل ركابم فغيوا عليها أ%قتابا ورحالا ونادى مناديهم:
أ%ل قد أ%ب\ر.د\ت فاركبوا قال الليث: يقال أ%برد القوم إ,ذا صاروا ف وقت

الق�ر> آخر القيظ. وف الديث: من صلى الب.ر\د.ي\ن, دخل النة؛
البدان1 وال4ب\ر.دان1: الغداة� والعشي�؛ ومنه حديث ابن الزبي: كان يسي بنا

ال4ب\ر.د.ي\ن,؛ وحديثه الخر مع ف%ضالة بن شريك: وس1ر\ با
الب.ر\د.ي\ن.وب.ر.د.نا الليل� ي.ب\ر'د'نا ب.ر\داv وب.ر.د. علينا: أ%صابنا برده.

وليلة باردة العيش وب.ر\د.ت'ه: هنيئته؛ قال نصيب:
،vفيا ل%ك. ذا و'د¼، ويا ل%ك1 ليلة

ب.خ1ل}ت1 وكانت ب.ر\دة% العيش, ناع1مه
وأ%ما قوله: ل بارد ول كري؛ فإ,ن النذري روى عن ابن السكيت أ%نه

قال: وعيش بارد هنء طيب؛ قال:
ق%ل1يل%ة� لم, الناظر.ي\ن,، ي.ز,ين'ها

شباب¬، ومفوض¬ من العيش, بار,د'
أ%ي طاب لا عيشها. قال: ومثله قولم نسأ%لك النة وب.ر\د.ها أ%ي طيبها

ونعيمها.



قال ابن شيل: إ,ذا قال: واب.ر\د.ه' 
(* قوله «قال ابن شيل إ,ذا قال

وابرده إل» كذا ف نسخة الؤلف والناسب هنا أن يقال: ويقول وابرده على
،vهنيئا vإل.) على الفؤاد إ,ذا أ%صاب شيئا vهنيئا vالفؤاد إذا أصاب شيئا

وكذلك واب.ر\د.اه' على الفؤاد. ويد الرجل بالغداة البد. فيقول: إ,نا هي
إ,ب\ر,د.ة� الثرى وإ,ب\ر,د.ة� الن_د.ى. ويقول الرجل من العرب: إ,نا

لباردة اليوم فيقول له الخر: ليست بباردة إ,نا هي إ,ب\ر,د.ة� الثرى. ابن
ال4عراب: الباردة الرباحة ف التجارة ساعة يشتريها. والباردة: الغنيمة

الاصلة بغي تعب؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم: الصوم ف الشتاء
الغنيمة الباردة لتحصيله ال4جر بل ظمإ� ف الواجر أ%ي ل تعب فيه ول

مشقة. وكل مبوب عندهم: بارد؛ وقيل: معناه الغنيمة الثابتة الستقرة من
قولم ب.ر.د. ل على فلن حق أ%ي ثبت؛ ومنه حديث عمر: و.د1د\ت' أ%نه

ب.ر.د. لنا عمل�نا. ابن ال4عراب: يقال أ%برد طعامه وب.ر.د.ه'
وب.ر_د.ه'.والبود: خبز ي'ب\ر.د' ف الاء3 تطعمه الن>ساء� للسeم\نة؛ يقال:
ب.ر.د\ت' البز بالاء3 إ,ذا صببت عليه الاء فبللته، واسم ذلك البز

البلول: الب.ر'ود' والبود.
والب.ر.د': سحاب كال%م.د، سي بذلك لشدة برده. وسحاب ب.ر,د¬ وأ%ب\ر.د':

ذو ق�ر¼ وبرد{؛ قال:
يا ه1ند' ه1ند' ب.ي\ن. خ1ل}ب� وك%ب,د\،
أ%س\قاك عن هاز,م' الر_ع\د بر,د\

وقال:
كأ%ن�م' ال%ع\زاء� ف و.ق}ع أ%ب\ر.د.ا

شبههم ف اختلف أ%صواتم بوقع الب.ر.د على ال%ع\زاء، وهي حجارة صلبة،
وسحابة ب.ر,د.ةD على النسب: ذات ب.ر\د{، ول يقولوا ب.ر\داء. ال4زهري:

eأ%ما الب.ر.د' بغي هاء فإ,ن الليث زعم أ%نه مطر جامد. والب.ر.د': حب
الغمام، تقول منه: ب.ر'د.ت1 ال4رض. وب'ر,د. القوم: أ%صابم الب.ر.د'،

وأ%رض مبودة كذلك. وقال أ%بو حنيفة: شجرة م.ب\رودة طرح الب.ر\د' ورقها.
ال4زهري: وأ%ما قوله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من ب.ر.د{ فيصيب

به؛ ففيه قولن: أ%حدها وينزل من السماء من أ%مثال جبال فيها من ب.ر.د{،
والثان وينزل من السماء من جبال فيها ب.ر.داv؛ ومن صلة؛ وقول الساجع:



وص1لYياناv ب.ر,د.ا
أ%ي ذو برودة. والب.ر\د. النوم ل4نه ي'ب.ر>د' العي بأ%ن ي'ق1ر_ها؛

وف التنزيل العزيز: ل يذوقون فيها ب.ر\داv ول شراباv؛ قال الع.ر\جي:
فإ,ن ش1ئت ح.ر_مت' النساء4 س1واكم'،
وإ,ن ش1ئت ل أ%طع.م\ ن'قاخاv ول ب.ر\دا

قال ثعلب: البد هنا الريق، وقيل: النقاخ الاء العذب، والبد النوم.
ال4زهري ف قوله تعال: ل يذوقون فيها برداv ول شراباv؛ روي عن ابن عباس

قال: ل يذوقون فيها برد الشراب ول الشراب، قال: وقال بعضهم ل يذوقون
فيها برداv، يريد نوماv، وإ,ن النوم لي'ب.ر>د صاحبه، وإ,ن العطشان لينام

ف%ي.ب\ر'د' بالنوم؛ وأ%نشد ال4زهري ل4ب ز'بيد ف النوم:
بار,ز¬ ناج,ذاه، ق%د\ ب.ر.د. ال%و\

ت' على م'صطله أ%ي_ برود
قال أ%بو اليثم: ب.ر.د. الوت' على م'ص\طله أ%ي ثبت عليه. وب.ر.د. ل

عليه من الق كذا أ%ي ثبت. ومصطله: يداه ورجله ووجهه وكل ما برز منه
ف%ب.ر.د. عند موته وصار حر� الروح منه بارداv؛ فاصطلى النار ليسخنه.

وناجذاه: السن_ان اللتان تليان النابي. وقولم: ض'رب حت ب.ر.د. معناه حت
مات. وأ%ما قولم: ل ي.ب\ر'د\ منه شيء فالعن ل يستقر ول يثبت؛

وأ%نشد:اليوم' يوم¬ بارد¬ س.مومه
قال: وأ%صله من النوم والقرار. ويقال: ب.ر.د. أ%ي نام؛ وقول الشاعر

أ%نشده ابن ال4عراب:
أ�ح1بe أ�م_ خالد وخالدا

ح'ب�اv س.خ.اخ1ي.، وحب�اv باردا
قال: سخاخي حب يؤ\ذين وحباv بارداv يسكن إ,ليه قلب. وس.م'وم بارد أ%ي

ثابت ل يزول؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:
اليوم' يوم¬ بارد¬ س.مومه،

م.ن ج.ز,ع. اليوم. فل تلومه
وب.ر.د. الرجل ي.ب\ر'د' ب.ر\داv: مات، وهو صحيح ف الشتقاق ل4نه عدم

حرارة الروح؛ وف حديث عمر: فه.ب.ره بالسيف حت ب.ر.د. أ%ي مات. وب.ر.د.
السيف': ن.با. وب.ر.د. يب'د' ب.ر\داv: ضعف وفتر عن هزال أ%و مرض.

وأ%ب\ر.ده الشيء�: فت_ره وأ%ضعفه؛ وأ%نشد بن ال4عراب:



ال4سودان1 أ%ب\ر.د.ا ع1ظامي،
الاء� والفتe ذوا أ%سقامي

ابن ب'ز'رج: الب'ر.اد ضعف القوائم من جوع أ%و إ,عياء، يقال: به ب'راد¬.
وقد ب.ر.د فلن إ,ذا ضعفت قوائمه. والب.ر\د: تب,يد العي. والب.رود:

ك�حل ي'ب.ر>د العي: والب.ر'ود: كل ما ب.ر.د\ت به شيئاv نو ب.ر'ود العي,
وهو الكحل. وب.ر.د. عين.ه، مففاv، بالك�حل وبالب.ر'ود ي.ب\ر'د'ها

ب.ر\داv: ك%ح.ل%ها به وسك�ن أ%ل%مها؛ وب.ر.دت عين'ه كذلك، واسم الكحل
الب.ر'ود'، والب.ر'ود' كحل ت.ب\رد' به العي' من الر>؛ وف حديث ال4سود: أ%نه

كان يكتحل بالب.ر'ود وهو م'ح\ر,م؛ الب.ر'ود، بالفتح: كحل فيه أ%شياء
باردة. وكل© ما ب'ر,د. به شيء#: ب.ر'ود. وب.ر.د. عليه حقÒ: وجب ولزم. وبرد

ل عليه كذا وكذا أ%ي ثبت. ويقال: ما ب.ر.د. لك على فلن، وكذلك ما ذ%اب.
لك. عليه أ%ي ما ثبت ووجب. ول عليه أ%ل}ف¬ بار,د¬ أ%ي ثابت؛ قال:

اليوم' يوم¬ بارد¬ س.م'ومه،
م.ن\ عجز اليوم. فل تلوم'ه

أ%ي حره ثابت؛ وقال أ%وس بن ح'جر:
أ%تان ابن' عبد1الل�ه1 ق�ر\طD أ%خ'صeه،

وكان ابن. عم¼، ن'ص\ح'ه ل1ي. بار,د'
وب.ر.د ف أ%يديهم س.ل%ماv ل ي'ف}د.ى ول ي'ط}ل%ق ول ي'طل%ب.

وإ,ن أ%صحابك ل ي'بالون ما ب.ر_دوا عليك أ%ي أ%ثبتوا عليك. وف حديث
عائشة، رضي ال تعال عنها: ل ت'ب.ر>دي عنه أ%ي ل تففي. يقال: ل

ت'ب.ر>د\ عن فلن معناه إ,ن ظلمك فل تشتمه فتنقص من إ,ثه، وف الديث: ل
ت'ب.ر>دوا عن الظال أ%ي ل تشتموه وتدعوا عليه فتخففوا عنه من عقوبة

ذنبه.
والب.ر,يد': فرسخان، وقيل: ما بي كل منزلي ب.ر,يد. والب.ريد': الرسل
على دواب> البيد، والمع ب'ر'د. وب.ر.د. ب.ر,يداv: أ%رسله. وف الديث:

أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ذا أ%ب\ر.د\ت إ,ل� ب.ر,يداv فاجعلوه
حسن الوجه حسن السم؛ الب.ر,يد: الرسول وإ,براد'ه إ,رساله؛ قال الراجز:

رأ%يت' للموت بريداv م'ب\رد.ا
وقال بعض العرب: ال�م_ى ب.ر,يد الوت1؛ أ%راد أ%نا رسول الوت تنذر
به. وس1ك%ك' الب,يد: كل سكة منها اثنا عشر ميلv. وف الديث: ل



ت'ق}ص.ر' الصلة� ف أ%قل� من أ%ربعة ب'ر'د{، وهي ستة عشر فرسخاv، والفرسخ
ثلثة أ%ميال، واليل أ%ربعة آلف ذراع، والسفر الذي يوز فيه القصر أ%ربعة

برد، وهي ثانية وأ%ربعون ميلv بال4ميال الاشية الت ف طريق مكة؛
وقيل لدابة البيد: ب.ريد¬، لسيه ف البيد؛ قال الشاعر:

إ,ن>ي أ%ن'صe العيس. حت كأ%ن_ن،
عليها بأ%ج\واز, الفلة1، ب.ر,يدا

وقال ابن ال4عراب: كل ما بي النزلتي فهو ب.ر,يد. وف الديث: ل
أ%خ1يس' بالع.ه\د1 ول أ%ح\ب,س' الب'ر\د. أ%ي ل أ%حبس الرسل الواردين

علي�؛ قال الزمشري: الب'ر\د'، ساكناv، يعن جع. ب.ر,يد وهو الرسول فيخفف عن
ب'ر'د{ كر'س'ل� ور'س\ل، وإ,نا خففه ههنا ليزاوج العهد. قال: والب.ر,يد

كلمة فارسية يراد با ف ال4صل الب.ر\د، وأ%صلها «بريده دم» أ%ي مذوف
الذن.ب ل4ن بغال البيد كانت مذوفة ال4ذناب كالعلمة لا فأ�عربت

،vوالسافة الت بي السكتي بريدا ،vوخففت، ث سي الرسول الذي يركبه بريدا
والسكة موضع كان يسكنه الف�ي'وج' الرتبون من بيت أ%و قبة أ%و رباط، وكان

يرتب ف كل سكة بغال، وب'عد ما بي السكتي فرسخان، وقيل أ%ربعة.
الوهري: البيد الرتب يقال حل فلن على البيد؛ وقال امرؤ القيس:

على كلY م.ق}صوص, الذ©ن.اب.ى م'عاود{
ب.ر,يد. السeر.ى بالليل,، من خيل, ب.ر\ب.ر.ا

وقال م'ز.ر>د¬ أ%خو الشماخ بن ضرار يدح ع.راب.ة ال4وسي:
فدت\ك ع.راب. اليوم. أ�م>ي وخالت،

وناقت. الن_اجي إ,ليك. ب.ر,يد'ها
أ%ي سيها ف الب,يد. وصاحب الب.ر,يد قد أ%برد. إ,ل ال4مي، فهو

م'ب\ر,د¬. والرسول ب.ر,يد؛ ويقال للف�ران,ق الب.ر,يد ل4نه ينذر قد_ام
ال4سد.

والب'ر\د' من الثياب,، قال ابن سيده: الب'ر\د' ثوب فيه خطوط وخص بعضهم
به الوشي، والمع أ%ب\راد¬ وأ%ب\ر'د وب'ر'ود¬.

والب'ر\د.ة: كساء يلتحف به، وقيل: إ,ذا جعل الصوف ش'قة وله ه'د\ب، فهي
ب'ر\د.ة؛ وف حديث ابن عمر: أ%نه كان عليه يوم الفتح ب'ر\د.ةD ف%ل�وت¬

قصية؛ قال شر: رأ%يت أ%عرابي�اv ب,خ'ز.ي\م1ي_ة% وعليه ش1ب\ه منديل من صوف
قد ات_ز.ر به فقلت: ما تسميه؟ قال: ب'ر\دة؛ قال ال4زهري: وجعها



ب'ر.د، وهي الشملة الخططة. قال الليث: الب'ر\د' معروف من ب'ر'ود الع.ص\ب
والو.ش\ي، قال: وأ%ما الب'ر\د.ة فكساء مربع أ%سود فيه صغر تلبسه ال4عراب؛

وأ%ما قول يزيد بن, م'ف%ر�غ الميي:
وش.ر.ي\ت' ب'ر\داv ليتن،

من ق%ب\ل, ب'ر\د{، كنت' هام.ه\
فهو اسم عبد. وشريت أ%ي بعت. وقولم: ها ف ب'ر\دة أ%خ\م.اس� فسره ابن

ال4عراب فقال: معناه أ%نما يفعلن فعلv واحداv فيشتبهان كأ%نما ف
ب'ر.دة، والمع ب'ر.د على غي ذلك؛ قال أ%بو ذؤيب:

فس.مع.ت\ ن.ب\أ%ةv منه فآس.د.ها،
كأ%ن_ه'ن_، ل%د.ى إ,ن\س.ائ1ه1، الب'ر.د

يريد أ%ن الكلب انبسطن. خلف الثور مثل الب'ر.د1؛ وقول يزيد بن الفر�غ:
م.عاذ% الل�ه1 ر.ب_ا أ%ن ت.رانا،

ط1وال% الدهر,، ن.ش\ت.م1ل الب,رادا
قال ابن سيده: يتمل أ%ن يكون جع ب'ر\دة{ كب'ر\مة{ وب,رام، وأ%ن يكون

جع ب'ر\د كق�رط{ وق1راط{.
وثوب ب.ر'ود¬: ليس فيه ز,ئب,ر¬. وثوب ب.ر'ود¬ إ,ذا ل يكن دف1يئاv ول

ل%ي>ناv من الثياب.
وثوب أ%ب\ر.د': فيه ل�م.ع' سواد{ وبياض، يانية.

وب'ر\د.ا الراد وال�ن\د'ب: جناحاه؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن� ر,ج\ل%ي\ه1 رج\ل م'ق}ط%ف{ ع.ج,ل�،

إ,ذا ت.جاو.ب. من ب'ر\د.ي\ه ت.ر\ن,يم'
:vوقال الكميت يهجو بارقا

ت'ن.فYض' ب'ر\د.ي\ أ�م> ع.و\ف{، ول ي.ط1ر\
لنا بار,ق¬، ب.خ\ للو.عيد1 وللر_ه\ب,

وأ�م عوف: كنية الراد.
�وهي لك ب.ر\د.ة� ن.ف}س3ها أ%ي خالصة. وقال أ%بو عبيد: هي لك ب.ر\د.ة

.vفلم يؤ.نث خالصا vن.ف}س3ها أ%ي خالصا
وهي إ,ب\ر,د.ة� ي.م1ين؛ وقال أ%بو عبيد: هو ل1ي ب.ر\د.ة� ي.م1ين إ,ذا

.vكان لك معلوما
وب.ر.د. الد1يد. بال1ب\ر.د1 ونو.ه من الواهر ي.ب\ر'د'ه: سحله.



والب'رادة: السeحالة؛ وف الصحاح: والب'رادة ما سقط منه. وال1ب\ر.د': ما
ب'ر,د. به، وهو السeوهان� بالفارسية. والب.ر\د': النحت؛ يقال: ب.ر.د\ت'

ال%ش.بة بال1ب\ر.د أ%ب\ر'د'ها ب.ر\داv إ,ذا نتها.
والب'ر\د1يe، بالضم: من جيد التمر يشبه الب.ر\ن,ي_؛ عن أ%ب حنيفة.

وقيل: الب'ر\د1ي� ضرب من تر الجاز جيد معروف؛ وف الديث: أ%نه أ%مر أ%ن
يؤ\خذ الب'ر\د1يe ف الصدقة، وهو بالضم، نوع من جيد التمر.

والب.ر\د1يe، بالفتح: نبت معروف واحدته ب.ر\د1ي_ةD؛ قال ال4عشى:
ك%ب.ر\د1ي_ة1 الف1يل, و.س\ط% الغ.ريـ

ـف1، ساق. الر>صاف' إ,ليه غ%ديرا
وف الكم:

ك%ب.ر\د1ي_ة1 الغ1يل, و.س\ط% الغ.ريـ
ـف1، قد خال%ط% الاء� منها الس_ريرا

وقال ف الكم: السرير ساق' الب.ر\دي، وقيل: ق�ط}ن'ه'؛ وذكر ابن بر�ي�
عجز هذا البيت:

إ,ذا خالط الاء منها السeرورا
وفسره فقال: الغ1يل، بكسر الغي، الغيضة، وهو مغيض ماء يتمع فينبت فيه

الشجر. والغريف: نبت معروف. قال: والسرور جع س'ر�، وهو باطن
الب.ر\د1ي_ة1. وال4بار,د': النeمور'، واحدها أ%برد؛ يقال للن_م1ر, ال�نثى

.�أ%ب\ر.د' وال%ي\ث%م.ة
وب.ر.د.ى: نر بدمشق؛ قال حسان:

ي.س\ق�ون% م.ن و.ر.د. الب.ريص. عليه,م'
ب.ر.د.ى، ت'ص.ف�ق' بالر_ح1يق, الس_ل}س.ل,

أ%ي ماء ب.ر.د.ى
والب.ر.دان1، بالتحريك: موضع؛ قال ابن م.ي_ادة:

ظ%ل�ت\ ب,نه\ي, الب.ر.دان1 ت.غ\ت.س3ل}،
ت.ش\ر.ب' منه ن.ه.لت{ وت.ع1ل}

وب.ر.د.ي_ا: موضع أ%يضاv، وقيل: نر، وقيل: هو نر دمشق وال4عرف أ%نه
ب.ر.د.ى كما تقدم.

وال�ب.ي\ر,د: لقب شاعر من بن يربوع؛ الوهري: وقول الشاعر:
بالرهفات البوارد



قال: يعن السيوف وهي القواتل؛ قال ابن بر�ي صدر البيت:
وأ%ن� أ%مي. الؤمني أ%غ%ص_ن

م.غ.ص_هما بال�ر\ه.فات1 الب.وار,د1
رأ%يت بط الشيخ قاضي القضاة شس الدين بن خلكان ف كتاب ابن بر�ي ما

صورته: قال هذا البيت من جلة أ%بيات للعتاب كلثوم بن عمرو ياطب با
زوجته؛ قال وصوابه:

وأ%ن� أ%مي. الؤمني أ%غص_ن
م.غ.ص_ه'ما بال�ش\ر,قات1 الب.وار,د1

قال: وإ,نا وقع الشيخ ف هذا التحريف لتباعه الوهري ل4نه كذا ذكره
ف الصحاح فقلده ف ذلك، ول يعرف بقية ال4بيات ول لن هي فلهذا وقع ف
السهو. قال ممد بن الكر�م: القاضي شس الدين بن خلكان، رحه ال، من

ال4دب حيث هو، وقد انتقد على الشيخ أ%ب ممد بن بر�ي هذا النقد، وخطأ%ه
ف اتباعه الوهري، ونسبه إل الهل ببقية ال4بيات، وال4بيات مشهورة

والعروف منها هو ما ذكره الوهري وأ%بو ممد بن بري وغيها من العلماء،
وهذه ال4بيات سبب عملها أ%ن العتاب لا عمل قصيدته الت أ%و�لا:

ماذا ش.جاك. ب,ج.و_ارين. من ط%ل%ل�
ود1م\ن.ة{، ك%ش.ف%ت\ عنها ال4عاصي'؟

بلغت الرشيد فقال: لن هذه؟ فقيل: لرجل من بن عتاب يقال له كلثوم، فقال
الرشيد: ما منعه أ%ن يكون ببابنا؟ فأ%مر بإ,شخاصه من ر.أ}س, ع.ي\ن�

فواف الرش1يد. وعليه قيمص غليظ وفروة وخف، وعلى كتفه م1لحفة جافية بغي
سراويل، فأ%مر الرشيد أ%ن يفرش له حجرة، ويقام له وظيفة، فكان الطعام إ,ذا

جاء4ه أ%خذ منه رقاقة وملحاv وخلط اللح بالتراب وأ%كله، وإ,ذا كان وقت
النوم نام على ال4رض والدم يفتقدونه ويعجبون من فعله، وأ�خ\ب,ر. الرش1يد'

بأ%مره فطرده، فمضى إ,ل رأ}س ع.ي\ن� وكان تته امرأ%ة من باهلة فلمته
وقالت: هذا منصور النمري� قد أ%خذ ال4موال فحلى نساءه وبن داره واشترى

ضياعاv وأ%نت. كما ترى؛ فقال:
،Dتلوم' على ترك1 الغ1ن باه1لي_ة

ز.و.ى الفقر' عنها ك�ل� ط1ر\ف{ وتالد1
رأ%ت\ حول%ها الن�سوان% ي.ر\ف�ل}ن ف الث�را،

م'ق%ل�دةv أ%عناق�ها بالقلئد



أ}س.ر_ك1 أ%ن نلت' ما نال جعفر¬
من الع.ي\ش، أ%و ما نال ي\ي.ى بن' خالد1؟

وأ%ن� أ%مي. الؤمني أ%غ%ص_ن,ي
م.غ.ص>ه'ما بال�ر\ه.فات الب.وار,د1؟
،vد.ع1ين,ي ت.ج,ئ}ن,ي م1يت.ت1ي م'ط}م.ئ1ن_ة
ول أ%ت.ج.ش_م\ هول% تلك ال%وار,د1

Dفإن� ر.فيعات1 ال�مور, م.ش'وب.ة
ب,م'س\ت.و\د.عات{، ف ب'طون1 ال4ساو,د1

@برجد: أ%بو عمرو: الب'ر\ج'د كساء من صوف أ%حر؛ وقيل: الب'ر\ج'د كساء
غليظ، وقيل: الب'ر\ج'د كساء مطط ضخم يصلح للخباء وغيه.

وب.ر\ج.د': لقب رجل.
والب.ر\ج.د': الس_ب\ي'، وهو دخيل، وال أ%علم.

@برخد: قال ابن سيده: أ%رى اللحيان حكى: امرأ%ةD ب.ر.خ\داةD ف
ب.ن\داة.

@برقعد: ال4زهري ف الماسي العي: ب.ر\ق%ع1يد' موضع.
@برند: سيف ب,ر,ن\د¬: عليه أ%ثر¬ قدي¬؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

أ%ح\م1ل�ها وع1ل}ج.ةv وزاد.ا،
وصار,ماv ذا ش'ط%ب� ج.د_اد.ا،
س.ي\فاv ب,ر,ن\داv ل يك�ن\ م1ع\ضادا

وال�ب.ر\ن,د.ة� من النساء: الت يكث�ر' لم'ها.
@بعد: الب'ع\د': خلف الق�ر\ب.

ب.ع'د الرجل، بالضم، وب.ع1د، بالكسر، ب'ع\داv وب.ع.داv، فهو بعيد
وب'عاد¬؛ هم سيبويه، أ%ي تباعد، وجعهما ب'ع.داء�، وافق الذين يقولون ف%عيل

الذين يقولون ف�عال ل4نما أ�ختان، وقد قيل ب'ع'د¬؛ وينشد قول النابغة:
فت1ل}ك. ت'ب\ل1غ'ن النeع\مان% أ%ن� له

ف%ض\لv على الناس,، ف ال4د\ن وف الب'ع'د1
وف الصحاح: وف الب.ع.د، بالتحريك، جع باع1د{ مثل خادم وخ.د.م،

وأ%ب\عده غيه وباع.د.ه وب.ع_ده تبعيداv؛ وقول امرئ القيس:
ق%ع.د\ت' له وص'ح\ب.ت ب.ي\ن. ضار,ج�،

وب.ي\ن. الع'ذ%ي\ب, ب'ع\د. ما م'ت.أ%م_ل,



إ,نا أ%راد: يا ب'ع\د. م'ت.أ%م_ل، يتأ%سف بذلك؛ ومثله قول أ%ب
العيال:....... ر.زي_ة% ق%و\م1ه1
ل يأ}خ'ذوا ث%م.ناv ول ي.ه.ب'وا

(* قوله «رزية قومه إل» كذا ف نسخة الؤلف بذف أول البيت).
أ%راد: يا رزية قومه، ث فسر الرزية ما هي فقال: ل يأ}خذوا ثناv ول

يهبوا. وقيل: أ%راد. ب.ع'د. م'ت.أ%م_لي. وقوله عز وجل، ف سورة السجدة:
أ�ولئك ي'ناد.و\ن% من مكان بعيد؛ قال ابن عباس: سأ%لوا الرد� حي ل رد�؛

وقيل: من مكان بعيد، من الخرة إ,ل الدنيا؛ وقال ماهد: أ%راد من مكان
بعيد من قلوبم يبعد عنها ما يتلى عليهم ل4نم إ,ذا ل يعوا ف%ه'م\

بنزلة من كان ف غاية البعد، وقوله تعال: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد؛ قال
قولم: ساحر كاهن شاعر. وتقول: هذه القرية بعيد وهذه القرية قريب ل يراد

به النعت ولكن يراد بما السم، والدليل على أ%نما اسان قولك: قريب'ه
قريب¬ وب.عيد'ه ب.عيد¬؛ قال الفراء�: العرب إ,ذا قالت دارك منا بعيد¬ أ%و

قريب، أ%و قالوا فلنة منا قريب أ%و بعيد، ذك�روا القريب والبعيد ل4ن
العن هي ف مكان قريب أ%و بعيد، فجعل القريب والبعيد خلفاv من الكان؛

قال ال عز وجل: وما هي من الظالي ببعيد؛ وقال: وما يدريك لعل الساعة
تكون قريباv؛ وقال: إن رحة ال قريب من السني؛ قال: ولو أ�نثتا

وثنيتا على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة كان صواباv. قال: ومن قال
قريب وبعيد وذك�رها ل يثن� قريباv وبعيداv، فقال: ها منك قريب وها منك
بعيد؛ قال: ومن أ%نثهما فقال هي منك قريبة وبعيدة ثن وجع فقال قريبات

وبعيدات؛ وأ%نشد:
Dع.ش1ي_ة% ل ع.ف}راء� منك. ق%ريبة

ف%ت.د\نو، ول ع.ف}راء� م1نك. ب.عيد¬
وما أ%نت منا ببعيد، وما أ%نتم منا ببعيد، يستوي فيه الواحد والمع؛

وكذلك ما أ%نت منا ب,ب.ع.د{ وما أ%نتم منا ب,ب.ع.د{ أ%ي بعيد. قال: وإ,ذا
أ%ردت بالقريب والبعيد قرابة النسب أ%نثت ل غي، ل تتلف العرب فيها.

وقال الزجاج ف قول ال عز وجل: إ,ن رحة ال قريب من السني؛ إ,نا قيل
قريب ل4ن الرحة والغفران والعفو ف معن واحد، وكذلك كل تأ}نيث ليس

بقيقي؛ قال وقال ال4خفش: جائز أ%ن تكون الرحة ههنا بعن الطر؛ قال
وقال بعضهم: يعن الفراء� هذا ذ�كYر. ليفصل بي القريب من الق�رب والق%ريب



من القرابة؛ قال: وهذا غلط، كل© ما ق%ر'ب ف مكان أ%و ن.س.ب� فهو جار�
على ما يصيبه من التذكي والتأ}نيث؛ وبيننا ب'ع\د.ةD من ال4رض والقرابة؛

قال ال4عشى:
بأ%ن} ل ت'ب.غY الو'د_ من\ م'ت.باع1د{،

ول ت.ن\أ% من\ ذ1ي ب'ع\د.ة{ إ,ن} ت.ق%ر_با
وف الدعاء3: ب'ع\داv له نصبوه على إ,ضمار الفعل غي الستعمل إ,ظهاره

أ%ي أ%بعده ال. وب'ع\د¬ باعد: على البالغة وإ,ن دعوت به فالختار
النصب؛ وقوله:

م.د�اv بأ%ع\ناق, ال%ط1ي> م.د_ا،
حت ت'واف ال%و\س1م. ال4ب\ع.د_ا

فإ,نه أ%راد ال4بعد فوقف فشد�د، ث أ%جراه ف الوصل مراه ف الوقف،
وهو ما يوز ف الشعر؛ كقوله:

ض.خ\ماv يبe ال�ل�ق. ال4ض\خ.م_ا
وقال الليث: يقال هو أ%ب\ع.د وأ%ب\ع.د'ون% وأ%قرب وأ%قربون وأ%باعد

وأ%قارب؛ وأ%نشد:
من. الناس, م.ن\ ي.غ\شى ال4باع1د. ن.ف}ع'ه،

ويش\قى به، حت ال%مات1، أ%قار,ب'ه\
فإ,ن} ي.ك' خ.ياv، فالب.عيد' ي.نال�ه'،

وإ,ن} ي.ك' ش.ر�اv، فابن' ع.م>ك. صاح1ب'ه\
والب'ع\دان�، جع بعيد، مثل رغيف ورغفان. ويقال: فلن من ق�ر\بان1
ال4مي ومن ب'ع\دان,ه؛ قال أ%بو زيد: يقال للرجل إ,ذا ل تكن من ق�ر\بان

ال4مي فكن من ب'ع\دان,ه؛ يقول: إ,ذا ل تكن من يقترب منه فت.باع.د\ عنه ل
يصيبك شره. وف حديث مهاجري البشة: وجئنا إ,ل أ%رض الب'ع.داء3؛ قال
ابن ال4ثي: هم ال4جانب الذين ل قرابة بيننا وبينهم، واحدهم بعيد. وقال
النضر ف قولم هلك ال4ب\ع.د قال: يعن صاحب.ه'، وهكذا يقال إ,ذا كن عن
اسه. ويقال للمرأ%ة: هلكت الب'ع\دى؛ قال ال4زهري: هذا مثل قولم فل

م.ر\حباv بالخر إ,ذا كن عن صاحبه وهو يذ�مeه. وقال: أ%بعد ال الخر،
قال: ول يقال لل�نثى منه شيء. وقولم: كب_ ال ال4ب\ع.د. ل1فيه أ%ي

أ%لقاه لوجهه؛ وال4ب\ع.د': الائن'. وال4باعد: خلف ال4قارب؛ وهو غي
ب.ع1يد{ منك وغي ب.ع.د{.



:�وباعده م'باع.د.ة وب,عاداv وباعدال ما بينهما وب.ع_د؛ وي'قرأ
رب_نا باع1د\ بي أ%سفار,نا، وب.ع>د\؛ قال الطرم_اح:

ت'باع1د' م1ن_ا م.ن ن'ح1بe اج\ت1ماع.ه'،
وت.ج\م.ع' م1ن_ا بي أ%هل الض_غائ1ن,

ورجل م1ب\ع.د¬: بعيد ال4سفار؛ قال كث�ي عزة:
،vع'ر\ض. الف%ياف ش1م1ل�ة vم'ناق1ل%ة

م.ط1ي_ة% ق%ذ�اف{ على ال%و\ل, م1ب\ع.د1
وقال الفراء� ف قوله عز وجل، مباv عن قوم سبا: ربنا باعد بي
أ%سفارنا؛ قال: قرأ%ه العوام باعد، ويقرأ� على الب: ربeنا باع.د. بي

أ%سفارنا، وب.ع_د.. وب.ع>د\ جزم؛ وقرئ.: رب_نا ب.ع'د. ب.ي\ن. أ%سفارنا،
وب.ي\ن. أ%سفارنا؛ قال الزجاج: من قرأ% باع1د\ وب.ع>د\ فمعناها واحد، وهو

على جهة السأ%لة ويكون العن أ%نم سئموا الراحة وبطروا النعمة، كما قال
قوم موسى: ادع لنا ربك يرج لنا ما تنبت ال4رض (الية)؛ ومن قرأ%:

ب.ع'د. بي' أ%سفارنا؛ فالعن ما يت_ص1ل� بسفرنا؛ ومن قرأ% بالنصب: ب.ع'د.
بي. أ%سفارنا؛ فالعن ب.ع'د. ما ب.ي\ن. أ%سفارنا وب.ع'د. سينا بي

أ%سفارنا؛ قال ال4زهري: قرأ% أ%بو عمرو وابن كثي: ب.ع_د، بغي أ%لف،
وقرأ% يعقوب الضرمي: ربeنا باع.د.، بالنصب على الب، وقرأ% نافع وعاصم
والكسائي وحزة: باع1د\، بال4لف، على الدعاء3؛ قال سيبويه: وقالوا ب'ع\د.ك

ي'ح.ذYر'ه' شيئاv من خ.ل}فه.
وب.ع1د. ب.ع.داv وب.ع'د: هلك أ%و اغترب، فهو باعد.

والب'ع\د: اللك؛ قال تعال: أ%ل ب'ع\داv لدين كما ب.ع1د.ت ثود؛
وقال مالك

بن الريب الازن:
ي.قولون% ل ت.ب\ع'د\، و.ه'م\ ي.د\ف1نون.ن،

وأ%ين. مكان� الب'ع\د1 إ,ل مكان,يا؟
وهو من الب'ع\د1. وقرأ% الكسائي والناس: كما ب.ع1د.ت، وكان أ%بو عبد

الرحن السeلمي يقرؤها ب.ع'د.ت، يعل اللك والب'ع\د. سواء وها قريبان من
السواء، إ,ل أ%ن العرب بعضهم يقول ب.ع'د. وبعضهم يقول ب.ع1د. مثل

س.ح'ق. وس.ح1ق.؛ ومن الناس من يقول ب.ع'د ف الكان وب.ع1د. ف اللك، وقال
يونس: العرب تقول ب.ع1د. الرجل وب.ع'د. إ,ذا تباعد ف غي سب�؛ ويقال ف



السب: ب.ع1د. وس.ح1ق. ل غي.
والب,عاد: الباعدة؛ قال ابن شيل: راود رجل من العرب أ%عرابية فأ%بت

vفجعل لا درهي فلما خالطها جعلت تقول: غ%م\زا ،vإ,ل أ%ن يعل لا شيئا
vود1ر\هاك. ل%ك.، فإ,ن ل ت.غ\م1ز\ ف%ب'ع\د¬ لك.؛ رفعت البعد، يضرب مثل

.vللرجل تراه يعمل العمل الشديد. والب'ع\د' والب,عاد': اللعن، منه أ%يضا
وأ%ب\ع.د.ه ال: ن.ح_اه عن الي وأ%بعده. تقول: أ%بعده ال أ%ي ل
vون.ص.ب. ب'ع\دا vله وس'ح\قا vي'ر\ث%ى له فيما ي.ز,ل© به، وكذلك ب'ع\دا

على الصدر ول يعله اساv. وتيم ترفع فتقول: ب'ع\د¬ له وس'ح\ق¬،
vكقولك: غلم¬ له وفرس¬. وف حديث شهادة ال4عضاء يوم القيامة فيقول: ب'ع\دا
لك. وس'حقاv أ%ي هلكاv؛ ويوز أ%ن يكون من الب'ع\د ضد القرب. وف الديث:

أ%ن رجلv جاء فقال إ,ن ال4ب\ع.د. قد ز.ن.ى، معناه التباعد عن الي
والعصمة.

وج.ل%س\ت' ب.عيد.ةv منك وبعيداv منك؛ يعن مكاناv بعيداv؛ وربا قالوا:
هي ب.ع1يد¬ منك أ%ي مكانا؛ وف التنزيل: وما هي من الظالي ببعيد.

وأ%ما ب.عيد.ة� العهد، فبالاء؛ وم.ن\زل ب.ع.د¬ ب.عي,د¬.
وت.ن.ح_ غي. ب.ع1يد أ%ي كن قريباv، وغي. باعد{ أ%ي صاغر�. يقال:

ان\ط%ل1ق\ يا فلن� غي' باع1د{ أ%ي ل ذهبت؛ الكسائي: ت.ن.ح_ غي. باع1د{
أ%ي غي صاغر�؛ وقول النابغة الذبيان:
ف%ض\ل% على الناس, ف ال4د\ن.ى وف الب'ع'د1

قال أ%بو نصر: ف القريب والبعيد؛ ورواه ابن ال4عراب: ف ال4دن وف
الب'ع'د، قال: بعيد وب'ع'د. والب.ع.د، بالتحريك: جع باعد مثل خادم
وخ.د.م. ويقال: إ,نه لغي أ%ب\ع.د. إ,ذا ذم_ه أ%ي ل خي فيه، ول له ب'ع\د¬:

م.ذ}ه.ب¬؛ وقول صخر الغي�:
ال�وع1د1ينا ف أ%ن ن'ق%ت>ل%ه'م\،

أ%ف}ن.اء4 ف%ه\م�، وب.ي\ن.نا ب'ع.د'
أ% أ%ن� أ%فناء فهم ضروب منهم. ب'ع.د ج.مع ب'ع\دة{. وقال ال4صمعي:

أ%تانا فلن من ب'ع\دة{ أ%ي من أ%رض ب.عيدة. ويقال: إ,نه لذو ب'ع\دة أ%ي لذو
رأ}ي وحزم. يقال ذلك للرجل إ,ذا كان نافذ الرأ}ي ذا غ%و\ر وذا ب'ع\د1

رأ}ي.
وما عنده أ%ب\ع.د' أ%ي طائل؛ قال رجل لبنه: إ,ن غدوت. على ال1ر\ب.د1



ر.ب,ح\ت. عنا أ%و رجعت بغي أ%ب\ع.د. أ%ي بغي منفعة.
وذو الب'ع\دة: الذي ي'ب\ع1د ف ال�عاداة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لرؤبة:

ي.ك}ف1يك. ع1ن\د. الش>د_ة1 الي.ب,يس.ا،
وي.ع\ت.ل1ي ذ%ا الب'ع\د.ة1 النeح'وسا

وب.ع\د': ضد� قبل، يبن مفرداv ويعرب مضافاv؛ قال الليث: بعد كلمة دالة
على الشيء ال4خي، تقول: هذا ب.ع\د. هذا، منصوب. وحكى سيبويه أ%نم

يقولون من ب.ع\د{ فينكرونه، وافعل هذا ب.ع\داv. قال الوهري: بعد نقيض قبل،
وها اسان يكونان ظرفي إ,ذا أ�ضيفا، وأ%صلهما ال3ضافة، فمت حذفت

الضاف إ,ليه لعلم الخاطب ب.ن.ي\ت.هما على الضم ليعلم أ%نه مبن إ,ذ كان الضم
ل يدخلهما إ,عراباv، ل4نما ل يصلح وقوعهما موقع الفاعل ول موقع
البتدإ, ول الب؛ وقوله تعال: ل ال4مر من قبل� ومن بعد' أ%ي من قبل

ال4شياء وبعدها؛ أ%صلهما هنا الفض ولكن بنيا على الضم ل4نما غايتان،
فإ,ذا ل يكونا غاية فهما نصب ل4نما صفة؛ ومعن غاية أ%ي أ%ن الكلمة

حذفت منها ال3ضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الذف، وإ,نا بنيتا على
الضم ل4ن إ,عرابما ف الضافة النصب والفض، تقول رأ%يته قبلك ومن قبلك،

ول يرفعان ل4نما ل يد_ث عنهما، استعمل ظرفي فلما عدل عن بابما
حركا بغي الركتي اللتي كانتا له يدخلن بق ال3عراب، فأ%ما وجوب'
بنائهما وذهاب إ,عرابما فل4نما عر_فا من غي جهة التعريف، ل4نه حذف

منهما ما أ�ضيفتا إ,ليه، والعن: ل ال4مر من قبل أ%ن تغلب الروم ومن
بعد ما غلبت. وحكى ال4زهري عن الفراء قال: القراءة بالرفع بل نون

ل4نما ف العن تراد بما ال3ضافة إ,ل شيء ل مالة، فلما أ%د_تا غي
vضيفتا إ,ليه و'س1م.تا بالرفع وها ف موضع جر، ليكون الرفع دليل�معن ما أ

على ما سقط، وكذلك ما أ%شبههما؛ كقوله:
�إ,ن} ي.أ}ت1 م1ن\ ت.ح\ت' أ%ج,ي\ه1 من ع.ل

وقال الخر:
إ,ذا أ%نا ل أ�وم.ن\ ع.ل%ي\ك.، ول يكن\

ل1ق%اؤ'ك ال9 من و.ر.اء� ور.اء�
ف%ر.ف%ع. إ,ذ جعله غاية ول يذكر بعده الذي أ�ضيف إ,ليه؛ قال الفراء:

وإ,ن نويت أ%ن تظهر ما أ�ضيف إ,ليه وأ%ظهرته فقلت: ل ال4مر من قبل, ومن
بعد1، جاز كأ%نك أ%ظهرت الخفوض الذي أ%ضفت إ,ليه قبل وبعد؛ قال ابن



سيده: ويقرأ� ل ال4مر من قبل� ومن بعد{ يعلونما نكرتي، العن: ل
ال4مر من تقدeم� وتأ%خeر�، وال4و�ل أ%جود. وحكى الكسائي: ل ال4مر من

قبل, ومن بعد1، بالكسر بل تنوين؛ قال الفراء: تركه على ما كان يكون عليه
ف ال3ضافة، واحتج بقول ال4و�ل:

ب.ي\ن. ذ1راع.ي\ و.ج.ب\ه.ة1 ال4س.د1
قال: وهذا ليس كذلك ل4ن العن بي ذراعي ال4سد وجبهته، وقد ذكر أ%حد

الضاف إ,ليهما، ولو كان: ل ال4مر من قبل ومن بعد كذا، لاز على هذا
وكان العن من قبل كذا ومن بعد كذا؛ وقوله:

ونن قتلنا ال�س\د. أ�س\د. خ.ف1ي_ة{،
فما شربوا ب.ع\د¬ على ل%ذ�ة{ خ.م\را

إ,نا أ%راد بعد' فنو�ن ضرورة؛ ورواه بعضهم بعد' على احتمال الكف؛ قال
اللحيان وقال بعضهم: ما هو بالذي ل ب'ع\د. له، وما هو بالذي ل قبل له،

قال أ%بو حات: وقالوا قبل وبعد من ال4ضداد، وقال ف قوله عز وجل:
وال4رض بعد ذلك دحاها، أ%ي قبل ذلك. قال ال4زهري: والذي قاله أ%بو حات عمن

قاله خطأD؛ قبل� وبعد' كل واحد منهما نقيض صاحبه فل يكون أ%حدها بعن
الخر، وهو كلم فاسد. وأ%ما قول ال عز وجل: وال4رض بعد ذلك دحاها؛

فإ,ن السائل يسأ%ل عنه فيقول: كيف قال بعد ذلك قوله تعال: قل أ%ئنكم
لتكفرون بالذي خلق ال4رض ف يومي؛ فلما فرغ من ذكر ال4رض وما خلق فيها قال:

ث استوى إل السماء، وث ل يكون إ,ل بعد ال4ول الذي ذكر قبله، ول
يتلف الفسرون أ%ن خلق ال4رض سبق خلق السماء، والواب فيما سأ%ل عنه

السائل أ%ن الد_حو غي اللق، وإ,نا هو البسط، واللق هو إ,لنشاء�
ال4ول، فال عز وجل، خلق ال4رض أ%ولv غي مدحو�ة، ث خلق السماء، ث دحا

ال4رض أ%ي بسطها، قال: واليات فيها متفقة ول تناقض بمد ال فيها عند
من يفهمها، وإ,نا أ%تى اللحد الطاعن فيما شاكلها من اليات من جهة

غباوته وغلظ فهمه وقلة علمه بكلم العرب.
وقولم ف الطابة: أ%ما بعد'؛ إ,نا يريدون أ%ما بعد دعائي لك، فإ,ذا

قلت أ%ما بعد. فإ,نك ل تضيفه إ,ل شيء ولكنك تعله غاية نقيضاv لقبل؛ وف
حديث زيد بن أ%رقم: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، خطبهم فقال:

أ%ما بعد'؛ تقدير الكلم: أ%ما بعد' حد ال فكذا وكذا. وزعموا أ%ن داود،
عليه السلم، أ%ول من قالا؛ ويقال: هي فصل الطاب ولذلك قال جل وعز:



وآتيناه الكمة وفصل الطاب؛ وزعم ثعلب أ%ن أ%ول من قالا كعب بن لؤي.
أ%بو عبيد: يقال لقيته ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� إ,ذا لقيته بعد حي؛ وقيل:

ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� أ%ي ب'ع.يد فراق، وذلك إ,ذا كان الرجل يسك عن إ,تيان
صاحبه الزمان%، ث يأ}تيه ث يسك عنه نو. ذلك أ%يضاv، ث يأ}تيه؛ قال: وهو

من ظروف الزمان الت ل تتمكن ول تستعمل إل ظرفاv؛ وأ%نشد شر:
وأ%ش\ع.ث% م'ن\ق%د� القيمص,، دع.و\ت'ه

ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن�، ل ه1دان{ ول ن,ك}س,
ويقال: إ,نا لتضحك ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� أ%ي بي الر_ة ث الرة ف

الي.
وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا أ%راد الباز أ%بعد،

وف آخر: ي.ت.ب.ع_د'؛ وف آخر: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، كان ي'ب\ع1د'
ف الذهب أ%ي الذهاب عند قضاء حاجته؛ معناه إ,معانه ف ذهابه إ,ل

اللء. وأ%بعد فلن ف ال4رض إ,ذا أ%معن فيها. وف حديث قتل أ%ب جهل: ه.ل}
أ%ب\ع.د' من رجل قتلتموه؟ قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف سنن أ%ب داود

معناها أ%نى وأ%بلغ، ل4ن الشيء التناهي ف نوعه يقال قد أ%بعد فيه، وهذا
أ%مر بعيد ل يقع مثله لعظمه، والعن: أ%نك استعظمت شأ}ن واستبعدت

قتلي فهل هو أ%بعد من رجل قتله قومه؛ قال: والروايات الصحيحة أ%عمد،
باليم.

@بغدد: ب.غ\داد' وبغداذ وبغذاد وبغذاذ وب.غ\د1ين' وبغدان وم.غ\دان: كلها
اسم مدينة السلم، وهي فارسية معناه عطاء صنم، ل4ن بغ صنم، وداد

وأ%خواتا عطية، يذكر ويؤنث؛ وأ%نشد الكسائي:
vخ'ر\س. الد_جاج,، ط%ويلة ،vفيا ل%ي\ل%ة

ببغدان%، ما كانت عن الصeبح ت.ن\ج.لي
قال: يعن خ'ر\ساv د.جاج'ها؛ قال ال4زهري: الفصحاء يقولون بغداد،

بدالي، وقالوا بغ صنم، وداد بعن دو�د، وحر_فوه عن الذال إ,ل الدال ل4ن
داذ بالفارسية معناه أ�عطي، وكرهوا أ%ن يعلوا للصنم عطاء وقالوا داد. ومن

قال: دان فمعناه ذل وخضع، وقولم ت.ب.غ\د.د. 
(* قوله «وقولم تبغدد إل»

:Dعبارة شرح القاموس: تبغدد عليه إذا تكب وافتخر، مولدة) فلن
م'و.ل�د.



@بغذد: بغذاد: مدينة السلم، بذال معجمة أ%و�لv ودال مهملة آخراv، وقد
تقد�م ذكرها، والختلف ف اسها.

@بلد: الب.ل}د.ة� والب.ل%د': كل موضع أ%و قطعة مستحيزة، عامرة كانت أ%و
غي عامرة. ال4زهري: البلد كل موضع مستحيز من ال4رض، عامر أ%و غي عامر،

.Dخال أ%و مسكون، فهو بلد والطائفة منها ب.ل}د.ة
وف الديث: أ%عوذ بك من ساكن الب.ل%د1؛ البلد من ال4رض: ما كان مأ}وى

اليوان وإ,ن ل يكن فيه بناء، وأ%راد بساكنه الن� ل4نم سكان ال4رض،
والمع بلد وب'ل}دانD؛ والب'لدانD: اسم يقع على ال�كو.ر. قال بعضهم:

الب.ل%د' جنس' الكان كالعراق والشام. والب.لدة�: الزء� الخصص' منه
كالبصرة ودم.شق. والبلد': مكة� تفخيماv لا كالنجم للثريا، والعود' للم.ن\د.ل.

والب.ل%د' والب.ل}دة�: التراب'. والبل%د': ما ل ي'حف%ر من ال4رض ول
يوقد فيه؛ قال الراعي:

وم'وق1د النار, قد بادت\ حامت'ه،
ما إ,ن ت.ب.ي_ن'ه ف ج'د_ة1 الب.ل%د

وبيضة� البل%د1: الذي ل نظي له ف الدح والذم. وب.ي\ض.ة� البلد:
التeوم.ة� تتركها النعامة� ف ال�د\ح1ي> أ%و الق%ي> من ال4رض؛ ويقال

لا: الب.ل%د1ي_ة� وذات' البلد1. وف الثل: أ%ذل© من ب.ي\ضة1 البلد1،
والبلد' أ�د\ح1يe النعام؛ معناه أ%ذل© من ب.ي\ضة1 البلد1، والبلد'

:�أ�د\ح1يe النعام؛ معناه أ%ذل© من بيضة النعام الت تتركها. والب.ل}د.ة
ال4رض'، يقال: هذه ب.لدت'نا كما يقال ب.ح\ر.ت'نا. والب.ل%د': القبة، وقيل:

هو نفس القب؛ قال عدي� بن زيد:
م1ن\ أ�ناس� كنت' أ%رجو ن.ف}ع.ه'م\،

أ%صبحوا قد خ.م.د'وا ت.ح\ت. الب.ل%د\
والمع كالمع. والب.ل%د': الدار'، ي.انيةD. قال سيبويه: هذه الدار'

نعمت البلد'، فأ%ن_ث% حيث كان الدار؛ كما قال الشاعر أ%نشده سيبويه:
ه.ل} ت.ع\ر,ف' الدار. ي'ع.فYيها ال�ور\؟

الد_ج\ن' ي.و\ماv والسحاب' ال%ه\م'ور\،
لكلY ريح� فيه ذ%يلD م.س\ف�ور\

وب.لد' الشيء3: ع'ن\ص'ره'؛ عن ثعلب.
وب.ل%د. بالكان1: أ%قام، ي.ب\ل�د' ب'ل�وداv اتذه ب.ل%داv ولزمه.



vد' ب'لودا�وأ%ب\ل%د.ه' إ,ياه: أ%لزمه. أ%بو زيد: ب.ل%د\ت' بالكان أ%ب\ل
وأ%ب.د\ت' به آب'د' أ�ب'وداv: أ%قمت به.

وف الديث: فهي لم تال1د.ةD بال1د.ةD بال1د.ةD؛ يعن اللفة
ل4ولده؛ يقال للشيء الدائم الذي ل يزول: تال1د¬ بال1د¬، فالتال1د' القدي'،

:vوالبال1د' إ,تباع¬ له؛ وقول الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب يصف حوضا
وم'ب\ل1د{ ب.ي\ن. م.و\ماة{ ب,م.ه\ل%ك%ة{،

جاوز\ت'ه' ب,ع.لة1 ال%ل}ق,، ع1ل}يان1
قال: ال�ب\ل1د' الوض' القدي' ههنا؛ قال: وأ%راد م'ل}ب,د ف%ق%ل%ب.،

وهو اللصق بال4رض. ومنه قول علي�، رضوان ال عليه، لرجلي جاء4ا
يسأ%لنه: أ%ل}ب,د.ا بال4رض حت تفهما. وقال غيه: حوض¬ م'ب\ل1د¬ ت'رك ول

ي'ستعمل فتداعى، وقد أ%ب\ل%د. إ,ب\ل%داv؛ وقال الفرزدق' يصف إ,بلv سقاها ف
حوض داثر:

ق%ط%ع\ت' ل�ل}خ1ي,هن_ أ%ع\ضاد. م'ب\ل1د{،
ي.ن,شe ب,ذ1ي الد_ل}و, ال�ح1يل, ج.وان,ب'ه\

:�أ%راد: بذي الدلو اليل الاء الذي قد تغي ف الدلو. وال�بال%د.ة
البال%ط%ة� بالسيوف والع1ص1ي> إ,ذا تالدوا با.

وب.ل1دوا وب.ل�دوا: ل%ز,موا ال4رض. يقاتلون عليها؛ ويقال: اش\ت'ق_ من
ب,لد ال4رض. وب.ل�د. ت.ب\ليداv: ضرب بنفسه ال4رض. وأ%ب\ل%د.: ل%ص1ق

بال4رض.
والب.ل}د.ة�: ب.ل}دة� النحر، وهي ث�غرة� النحر وما حولا، وقيل: وسطها،

وقيل: هي الف%ل}كة� الثالثة� من ف%ل}ك1 ز.و\ر, الفرس وهي ستة؛ وقيل: هو
رحى الز_و\ر,، وقيل: هو الصدر من ال�ف> والافر، قال ذو الرمة:

أ�ن,يخ.ت\ ف%أ%ل}ق%ت\ ب.ل}د.ةv فوق ب.ل}د.ة{،
قليل� با ال4صوات' إ,ل� ب'غام'ها

يقول: بركت الناقة وأ%لقت صدر.ها على ال4رض، وأ%راد بالب.ل}د.ة1
ال�ول ما يقع على ال4رض من صدرها، وبالثانية الفلة الت أ%ناخ ناق%ته فيها،

Dوقوله إ,ل بغامها صفة لل4صوات على حد� قوله تعال: لو كان فيهما آلة
إ,ل الل�ه'؛ أ%ي غي ال. والب'غام': صوت' الناقة، وأ%صله للظب

فاستعاره للناقة. الصحاح: والب.ل}د.ة� الصدر'؛ يقال: فلنD واسع' البلدة أ%ي
واسع الصدر؛ وأ%نشد بيت. ذي الرمة. وب.ل}د.ة� الف%ر.س,: م'ن\ق%ط%ع'



الف%ه\د.تي من أ%ساف1ل1هما إ,ل ع.ض'ده؛ قال النابغة� العدي:
ف م1ر\ف%ق%ي\ه1 ت.قار'ب¬، وله
ب.ل}د.ة� ن.ح\ر� كج.ب\أ%ة1 ال%ز.م,

وي'ر\و.ى ب,ر\ك%ة� ز.و\ر�، وهو مذكور ف موضعه. وهي بلدة� بين وبينك:
يعن الفراق. ولقيته ب,ب.ل}دة1 إ,ص\م1ت.، وهي الق%ف}ر' الت ل أ%حد. با؛

وإ,عراب إ,ص\م1ت. مذكور ف موضعه.
وال4ب\ل%د' من الرجال: الذي ليس بقرون. والب.ل}دة� والب'لدة�: ما بي

الاجبي. والب'ل}دة�: فوق الف�ل}ج.ة1، وقيل: ق%د\ر' الب'ل}ج.ة1، وقيل:
�الب.ل}د.ة� والب'ل}دة� ن.قاوة� ما بي الاجبي؛ وقيل: الب.لدة� والب'لدة
أ%ن يكون الاجبان غي مقروني. ورجل أ%ب\ل%د' ب.ي>ن' الب.ل%د1 أ%ي

.vأ%ب\ل%ج' وهو الذي ليس بقرون، وقد ب.ل1د. ب.ل%دا
:�وحكى الفارسي: ت.ب.ل�د. الصبح' ك%ت.ب.ل�ج. وت.ب.ل�دت1 الر_و\ضة

ن.و_ر.ت\.
والب.ل}دة�: راحة� الكف. والب.ل}دة�: من منازل القمر بي النعائم

وس.ع\د1 الذابح خ.لء# إ,ل من كواكب. صغار�، وقيل: ل ن.جوم. فيها البتة%؛
التهذيب': الب.ل}د.ة� ف السماء موضع¬ ل نوم فيه ليست فيه كواكب' عظام¬،

يكون ع.ل%ماv وهو آخر البوج، سيت ب.لدةv، وهي من ب'ر\ج الق%و\س؛
الصحاح': الب.لدة� من منازل القمر، وهي ستة أ%نم من القوس تنزلا الشمس' ف

أ%قصر يوم ف السنة.
والب.ل%د': ال4ثر، والمع' أ%بلد¬؛ قال القطامي:

ليست ت'ج.ر_ح'، ف�ر_اراv، ظ�هوره'م'،
وف النeحور, ك�لوم¬ ذات' أ%بلد1

وقال ابن الرقاع:
ع.ر.ف. الد>يار. ت.و.هeماv فاع\تاد.ها،
م1ن\ ب.ع\د1 ما ش.م1ل% الب,لى أ%ب\لد.ها

اعتادها: أ%عاد النظر إ,ليها مرةv بعد أ�خرى ل1د'روسها حت عرفها. وشل:
عم�؛ وما ي'ستحسن من هذه القصيدة قول�ه ف صفة أ%على ق%ر\ن1 ول%د1

الظبية:
ت'ز\ج,ي أ%غ%ن_، ك%أ%ن� إ,ب\ر.ة% ر.و\ق1ه1

ق%ل%م¬، أ%صاب. م1ن الد_واة1 م1داد.ها



وب.ل1د. ج,ل}د'ه: صارت فيه أ%ب\لد¬. أ%بو عبيد: الب.ل%د' ال4ث%ر'
بالسد، وجعه أ%ب\لد'.

والب'ل}د.ة� والب.ل}د.ة� والب.لد.ة�: ض1دe الن_فاذ1 والذ�كاء3
وال%ضاء3 ف ال�مور. ورجلD بليد¬ إ,ذا ل يكن ذكي�اv، وقد ب.ل�د.، بالضم،

فهو بليد. وت.ب.ل�د.: تكلف الب.لد.ة%؛ وقول أ%ب ز'بيد:
م1ن ح.م1يم� ي'ن\س3ي ال%ياء4 ج.ل1يد. الـ

ـق%و\م,، حت ت.راه كال%ب\لود1
قال: ال%ب\لود' الذي ذهب حياؤه أ%و عقل�ه، وهو الب.ليد'، يقال للرجل

ي'صاب ف ح.م1يمه فيجزع لوته وتنسيه مصيبت'ه الياء4 حت تراه كالذاهب
العقل. والت_ب.ل©د': نقيض' الت_ج.لد، ب.ل�د. ب.لد.ةv فهو بليد، وهو

استكانة وخضوع؛ قال الشاعر:
أ%ل ل ت.ل�م\ه' اليوم. أ%ن} ي.ت.ب.ل�دا،

فقد غ�ل1ب. ال%ح\زون� أ%ن} ي.ت.ج.ل�دا
.Dوأ%ب\ل%د. و.ت.ب.ل�د.: لقته ح.ي\ر.ة .vوت.ب.ل�د. أ%ي ترد�د متحيا

وال%ب\ل�ود': التحي' ل ف1عل% له؛ وقال الشيبان: هو العتوه؛ قال
ال4صمعي: هو ال�ن\ق%ط%ع' به، وكل هذا راجع إ,ل ال%ي\ر.ة، وأ%نشد بيت

أ%ب زبيد «حت تراه كالبلود» وال�ت.ب.لYد': الذي ي.ت.ر.د_د' متحياv؛
وأ%نشد للبيد:

ع.ل1ه.ت\ ت.ب.ل�د' ف ن,هاء3 ص.عائ1د{،
س.ب\عاv ت'واماv، كام1لv أ%ي_ام'ها

وقيل للمتحي: م'ت.ب.لYد¬ ل4نه شبه بالذي يتحي ف فلة من ال4رض ل
يهتدي فيها، وهي الب.ل}د.ة�. وكل بلد واسع: ب.ل}د.ةD، قال ال4عشى يذكر

الفلة:
وب.ل}د.ة{ م1ث}ل, ظ%ه\ر, التeر\س, م'وح1ش.ة{،
�للج,ن>، ب,الليل, ف حافات1ها، ش'ع.ل

وب.ل�د. الرجل� إ,ذا ل يتجه لشيء. وب.ل�د. إ,ذا ن.ك�س. ف العمل
وض.ع'ف حت ف ال%ر\ي,؛ قال الشاعر:

ج.ر.ى ط%ل%قاv حت إ,ذا ق�ل}ت' ساب,ق¬،
ت.دار.ك%ه' أ%ع\ر.اق' س'وء� ف%ب.ل�د.ا

والت_ب.ل©د': التصفيق'. والت_ب.ل©د': التلهف؛ قال عدي� بن زيد:



سأ%ك}س3ب' مالv، أ%و ت.ق�وم. ن.وائ1ح¬
علي_ ب,ل%ي\ل�، م'ب\د1يات1 الت_ب.ل©د1

وت.ب.ل�د الرجل� ت.ب.ل©داv إ,ذا نزل ببلد ليس به أ%حد¬ ي'ل%ه>ف'
نفسه. وال�ت.ب.لYد: الساقط إ,ل ال4رض؛ قال الراعي:

ول1لد_ار, ف1يها م1ن\ ح.م'ول%ة1 أ%هل1ها
ع.ق1ي¬، ول1ل}ب.اكي با ال�ت.بلYد1

وكله من الب.لدة. والب.ليد' من ال3بل: الذي ل ينش�طه تريك.
،vصارت دوابه بليدة :�وأ%ب\ل%د. الرجل�: صارت دوابه بليدةv؛ وقيل: أ%ب\ل%د. الرجل

وقيل: أ%ب\ل%د. إ,ذا كانت دابته ب.ليد.ةv. وفرس ب.ليد¬ إ,ذا تأ%خر عن
اليل السوابق، وقد ب.ل�د. ب.لد.ةv. وب.ل�د. السحاب': ل يطر. وب.ل�د.

ال3نسان�: ل ي.ج'د\. وب.ل�د. الف%ر.س': ل ي.س\ب,ق. ورجلD أ%ب\ل%د':
غليظ ال%ل}ق,. ويقال للجبال إ,ذا تقاصرت ف رأ}ي العي لظلمة الليل: قد

ب.ل�د.ت\؛ ومنه قول الشاعر:
إ,ذا ل ي'ناز,ع\ جاه1ل� القوم, ذ%ا النeه.ى

وب.ل�د.ت1 ال4ع\لم' بالليل, كال4ك%م\
والب.ل%ن\د.ى: الع.ريض'. والب.ل%ن\د.ى وال%ل%ن\د.ى: الكثي لم

النبي. وال�ب\ل%ن\دى من المال الصلب الشديد: وب.ل}د¬: اسم' موضع؛ قال الراعي
:vيصف صقرا

إ,ذا ما ان\ج.ل%ت\ عنه غ%د.اة� ص'ب.اب.ة{،
رأ%ى، وهو ف ب.ل}د{، خ.ران,ق. م'ن\ش1د1

(* قوله «غداة صبابة» كذا ف نسخة الؤلف برفع غداة مضافة إل صبابة،
بضم الصاد الهملة. وكذا هو ف شرح القاموس بالصاد مهملة من غي ضبط، وقد

خطر بالبال أنه غداة ضبابة بنصب غداة بالغي العجمة على الظرفية ورفع
ضبابة بالضاد العجمة فاعل انلت).

وف الديث ذكر' ب'ل%ي\د{؛ هو بضم الباء وفتح اللم، قرية لل علي� بواد
قريب من ي.ن\ب'ع.

بند: الب.ن\د': الع.لم' الكبي معروف، فارسي معر�ب؛ قال الشاعر:
وأ%سياف�ن.ا، تت. الب'ن'ود1، الص_واع1ق'

وف حديث أ%شراط الساعة1: أ%ن} ت.غ\زو الروم' فتسي بثماني ب.ن\داv؛
الب.ن\د': الع.لم' الكبي، وجعه ب'ن'ود وليس له جع' أ%د\ن ع.د.د{.



والب.ن\د': كل ع.ل%م من ال4علم. وف الكم: من أ%علم الروم يكون للقائد،
يكون تت كل ع.ل%م� عشرة آلف رجل أ%و أ%قل أ%و أ%كثر. وقال الجيمي�:

الب.ن\د' ع.ل%م' الف�ر\سان1؛ وأ%نشد للمفضل:
جاؤ'وا ي.ج'رeون الب'ن'ود. ج.ر_ا

قال النضر: سي العلم الضخم واللواء� الضخم' الب.ن\د..
والب.ن\د': الذي ي'سك1ر من الاء؛ قال أ%بو صخر:

وإ,ن� م.عاجي ل1لخ1يام,، وم.و\ق1في
ب,راب,ية1 الب.ن\د.ين,، بال� ث�م.ام'ها

Dمام¬ وشجر ينبت. الليث: الب.ن\د' ح1ي.ل�يعن بيوتاv أ�لقي عليها ث
مستعملة؛ يقال: فلن كثي الب'نود أ%ي كثي اليل. والب.ن\د': ب.ي\ذ%ق¬

م'ن\ع.ق1د¬ ب,ف1ز\زان{.
@بند: الب.ن\د': الع.لم' الكبي معروف، فارسي معر�ب؛ قال الشاعر:

وأ%سياف�ن.ا، تت. الب'ن'ود1، الص_واع1ق'
وف حديث أ%شراط الساعة1: أ%ن} ت.غ\زو الروم' فتسي بثماني ب.ن\داv؛

الب.ن\د': الع.لم' الكبي، وجعه ب'ن'ود وليس له جع' أ%د\ن ع.د.د{.
والب.ن\د': كل ع.ل%م من ال4علم. وف الكم: من أ%علم الروم يكون للقائد،
يكون تت كل ع.ل%م� عشرة آلف رجل أ%و أ%قل أ%و أ%كثر. وقال الجيمي�:

الب.ن\د' ع.ل%م' الف�ر\سان1؛ وأ%نشد للمفضل:
جاؤ'وا ي.ج'رeون الب'ن'ود. ج.ر_ا

قال النضر: سي العلم الضخم واللواء� الضخم' الب.ن\د..
والب.ن\د': الذي ي'سك1ر من الاء؛ قال أ%بو صخر:

وإ,ن� م.عاجي ل1لخ1يام,، وم.و\ق1في
ب,راب,ية1 الب.ن\د.ين,، بال� ث�م.ام'ها

Dمام¬ وشجر ينبت. الليث: الب.ن\د' ح1ي.ل�يعن بيوتاv أ�لقي عليها ث
مستعملة؛ يقال: فلن كثي الب'نود أ%ي كثي اليل. والب.ن\د': ب.ي\ذ%ق¬

م'ن\ع.ق1د¬ ب,ف1ز\زان{.
@بد: ب.ه\د.ى وذو ب.ه\د.ى: موضعان.

.vظهر، وسنذكره ف الياء أ%يضا :vبود: باد. الشيء� ب.وادا@
والب.و\د': البئر.

@أ%بو عبيد: يقال لقيته ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� إ,ذا لقيته بعد حي؛ وقيل:



ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� أ%ي ب'ع.يد فراق، وذلك إ,ذا كان الرجل يسك عن إ,تيان
صاحبه الزمان%، ث يأ}تيه ث يسك عنه نو. ذلك أ%يضاv، ث يأ}تيه؛ قال: وهو

من ظروف الزمان الت ل تتمكن ول تستعمل إل ظرفاv؛ وأ%نشد شر:
وأ%ش\ع.ث% م'ن\ق%د� القيمص,، دع.و\ت'ه

ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن�، ل ه1دان{ ول ن,ك}س,
ويقال: إ,نا لتضحك ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� أ%ي بي الر_ة ث الرة ف

الي.
وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا أ%راد الباز أ%بعد،

وف آخر: ي.ت.ب.ع_د'؛ وف آخر: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، كان ي'ب\ع1د'
ف الذهب أ%ي الذهاب عند قضاء حاجته؛ معناه إ,معانه ف ذهابه إ,ل

اللء. وأ%بعد فلن ف ال4رض إ,ذا أ%معن فيها. وف حديث قتل أ%ب جهل: ه.ل}
أ%ب\ع.د' من رجل قتلتموه؟ قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف سنن أ%ب داود

معناها أ%نى وأ%بلغ، ل4ن الشيء التناهي ف نوعه يقال قد أ%بعد فيه، وهذا
أ%مر بعيد ل يقع مثله لعظمه، والعن: أ%نك استعظمت شأ}ن واستبعدت

قتلي فهل هو أ%بعد من رجل قتله قومه؛ قال: والروايات الصحيحة أ%عمد،
باليم.

 vبذذ: ب.ذ1ذ}ت. ت.ب.ذ© ب.ذ%ذا@
(* قوله «بذذاv» كذا بالصل وف القاموس

بذاذا.) وب.ذاذةv وب'ذ�وذ%ةv: رث�ت هيئت'ك وساءت حالتك. وف الديث عن
النب، صلى ال عليه وسلم: الب.ذاذة� من ال3يان؛ البذاذة: رثاثة

اليئة؛ قال الكسائي: هو أ%ن يكون الرجل� م.ت.ق%ه>لv رث� اليئة، يقال منه:
رجل باذ9 اليئة وف هيئته بذاذة. وقال ابن ال4عراب: الب.ذ9 الرجل
.vش.ع1ثا vويوما vمتزينا vت.ق%ه>ل الفقي، قال: والبذاذة أ%ن يكون يوما�ال

ويقال: هو ترك مداومة الزينة. وحال ب.ذ�ة أ%ي سيئة. وقد ب.ذ1ذت. بعدي،
بالكسر، فأ%نت باذ© اليئة أ%ي ورث�ها ب.ي>ن البذاذة والب'ذوذة. قال ابن

ال4ثي: أ%ي رث9 اللYب\س.ة، أ%راد التواضع. ف اللباس وترك.
الت_ب.جeج, به. وهيئة ب.ذ�ةD: صفة، ورجل ب.ذ© البخت: سيئ�ه رديئه؛ عن

كراع.وب.ذ� القوم. ي.ب'ذ©هم بذ9اv: سبقهم وغلبهم، وكل غالب باذê. والعرب
تقول: ب.ذ� فلن فلناv ي.ب'ذ©ه بذاv إ,ذا ما عله وفاقه ف حسن أ%و عمل

كائناv ما كان. أ%بو عمرو: الب.ذ}ب.ذ%ة التقشeف. وف الديث: ب.ذ�



القائلي أ%ي سبقهم وغلبهم ي.ب'ذ©هم ب.ذ¾ا؛ ومنه صفة مشيه، صلى ال عليه
وسلم: ي.م\ش1ي ال�و'ي\نا ي.ب'ذ© القوم إ,ذا سارع إ,ل خي أ%و مشى

إ,ليه.
وت%رب.ذê: م'ت.ف%ر>ق ل ي.ل}ز.ق' بعضه ببعض ك%ف%ذð؛ عن ابن

ال4عراب. والب.ذ©: موضع، أ�راه أ%عجمي�اv. والب.ذ©: اسم ك�ورة{ من ك�و.ر
باب.ك. ال�ر_م1ي.

@بسذ: قال ال4زهري ف تذيبه: أ�هلت السي مع التاء والذال والظاء إ,ل
آخر حروفها على ترتيبه فلم ي'ستعمل من جيع وجوهها شيء ف م'صاص, كلم

العرب، فأ%ما قولم: هذا قضاء� س.ذ�وم. بالذال فإ,نه أ%عجمي؛ وكذلك
الب'س_ذ� لا ال%و\ه.ر, ليس بعرب، وكذلك الس_ب.ذ%ة فارسي.

@بغدذ: ب.غ\داد' وب.غداذ� وب.غذاد' وب.غ\دان�، بالنون، ومغ.دان�، باليم،
معر�ب يذكر ويؤنث: مدينة السلم.

@بغذذ: بغذاذ: مدينة السلم وفيها اختلف ذكر ف بغدذ.
@بوذ: التهذيب: أ%بو عمرو: باذ إ,ذا تواضع. التهذيب: الفراء: باذ الرجل

إ,ذا افتقر. ابن ال4عراب: باذ% يبوذ� إ,ذا تعدى على الناس.
@بأر: الب,ئ}ر': الق%ل1يب'، أ�نثى، والمع أ%ب\آر¬، بمزة بعد الباء،

مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب المزة فيقول: آبار¬، فإ,ذا ك�ثYر.ت\،
فهي الب,ئار'، وهي ف القلة أ%ب\ؤ'ر¬. وف حديث عائشة: اغ}ت.س3لي من ثلث

أ%ب\ؤ'ر� ي.م'دe بعض'ها بعضاv؛ أ%ب\ؤ'ر¬: جع' قلة للبئر. ومد� بعضها
،�بعضاv: هو أ%ن مياهها تتمع ف واحدة كمياه القناة، وهي الب,ئ}ر.ة

وحافر'ها: ال4ب_ار'، مقلوب ول ي'سمع على و.ج\ه,ه1؛ وف التهذيب: وحاف1ر'ها
بأ}آر؛ ويقال: أ%ب_ار¬؛ وقد ب.أ%ر\ت' ب,ئ}راv وب.أ%ر.ها ي.ب\أ%ر'ها

واب\ت.أ%ر.ها: ح.ف%ر.ها. أ%بو زيد: ب.أ%ر\ت' أ%ب\أ%ر' ب.أ}راv ح.ف}رت'
ب'ؤ\ر.ةv يطبخ فيها، وهي ال3ر.ة�. وف الديث: الب,ئ}ر' جبار¬ قيل هي

العاد1ي_ة� القدية ل يعلم لا حافر ول مالك، فيقع فيها ال3نسان أ%و غيه، فهو
ج'بار أ%ي ه.د.ر¬، وقيل: هو ال4جي الذي ينزل البئر فينقيها أ%و يرج

منها شيئاv وقع فيها فيموت.
والب'ؤ'ر.ة�: كالزeب\ي.ة1 من ال4رض، وقيل: هي موقد النار، والفعل

كالفعل. وب.أ%ر. الشيء4 ي.ب\أ%ر'ه ب.أ}راv واب\ت.أ%ر.ه، كلها: خ.ب.أ%ه'
�واد_خ.ر.ه'؛ ومنه قيل للح'فر.ة1: الب'ؤ'ر.ة�. والب'ؤ\ر.ة� والب,ئ}ر.ة



vخ1ر.. وف الديث: أ%ن رجلeعلى ف%ع1يل%ة{: ما خ'ب,ئ% واد ،�والب.ئ1ي.ة
آتاه ال مالv فلم ي.ب\ت.ئ}ر خياv: أ%ي ل ي'ق%د>م\ لنفسه خ.ب,يئ%ة%

خ.ي\ر� ول ي.د_خ1ر\. واب\ت.أ%ر. الي. وب.أ%ر.ه': ق%د_م.ه'، وقيل:
عمله مستوراv. وقال ال�م.و,يe ف معن الديث: هو من الشيء ي'خ\ب.أ� كأ%نه

ل ي'قد>م لنفسه خياv خ.ب.أ%ه' لا.
ويقال للذ�خية يد�خرها ال3نسان: ب.ئ1ي.ةD. قال أ%بو عبيد: ف
الب\ت1ئار لغتان: يقال اب\ت.أ%ر\ت' وائ}ت.ب.ر\ت' اب\ت1ئاراv وائت1باراv؛ وقال

القطامي:
فإ,ن ل ت.أ}ت.ب,ر\ ر.ش.داv ق�ر.ي\ش¬،

فليس لسائ1ر لناس, ائت\ب,ار'
،Dيعن اصطناع الي والعروف وتقديه. ويقال ل3ر.ة1 النار,: ي'ؤ\ر.ة

وجعه ب'ؤ.ر¬.
@بب: الب.ب\ر': واحد' الب'ب'ور، وهو الف�ران,ق' الذي يعادي ال4سد.

غيه: الب.ب\ر' ضرب من السباع، أ%عجمي معر�ب.
@بتر: الب.ت\ر': اس\ت1ئ}صال� الشيء قطعاv. غيه: الب.ت\ر' ق%ط}ع'

الذ�ن.ب, ونوه إ,ذا استأ}صله.
ب.ت.ر\ت' الشيء4 ب.ت\راv: قطعته قبل ال3تام. والن\بتار':

الن\ق1طاع'. وف حديث الضحايا: أ%نه ني عن البتورة1، وهي الت قطع ذنبها. قال ابن
سيده: وقيل ك�ل© قطع ب.ت\ر¬؛ ب.ت.ر.ه' ي.ب\ت'ر'ه' ب.ت\راv فان\ب.ت.ر.

وت.ب.ت_ر. وس.ي\ف¬ بات1ر¬ وب.ت'ور¬ وب.ت_ار¬: قط�اع. والبات1ر': السيف'
القاطع'.

وال4ب\ت.ر': القطوع' الذ�ن.ب من أ%ي� موضع كان من جيع الدواب؛ وقد
أ%ب\ت.ر.ه' ف%ب.ت.ر، وذ%ن.ب¬ أ%ب\ت.ر'. وتقول منه: ب.ت1ر.، بالكسر،

.vي.ب\ت.ر' ب.ت.را
وف الديث: أ%نه نى عن الب'ت.ي\راء3؛ هو أ%ن ي'وت1ر. بركعة واحدة،

وقيل: هو الذي شرع ف ركعتي فأ%ت ال�ول وقطع الثانية: وف حديث سعد:
أ%نه أ%و\ت.ر. بركعة، ف%أ%ن\ك%ر. عليه اب\ن' مسعود وقال: ما هذه الب.ت\راء�؟

وكل أ%مر انقطع من الي أ%ث%ر'ه، فهو أ%ب\ت.ر'.
وال4ب\ت.ران1: الع.ي\ر' والع.ب\د'، س'مي>ا أ%ب\ت.ر.ي\ن, لقلة خيها.

وقد أ%ب\ت.ر.ه ال� أ%ي صيه أ%بتر.



وخطبةD ب.ت\راء� إ,ذا ل ي'ذكر ال تعال فيها ول ص'ل9ي. على النب،
صلى ال عليه وسلم؛ وخطب زياد خطبته الب.ت\راء4: قيل لا الب.ت\راء�

ل4نه ل يمد ال تعال فيها ول يصلY على النب، صلى ال عليه
وسلم.وف الديث: كان لرسول� ال، صلى ال عليه وسلم، د1ر\ع¬ يقال ل%ا

الب.ت\راء�، سيت بذلك لقصرها.
وال4ب\ت.ر' من اليات: الذي يقال له الشيطان قصي الذنب ل يراه أ%حد

إ,ل� فر� منه، ول تبصره حامل إ,ل� أ%سقطت، وإ,نا سي بذلك ل1ق%صر,
ذ%ن.به كأ%نه ب'ت1ر. منه. وف الديث: كل© أ%م\ر ذي بال ل ي'بدأ� فيه

بمد ال فهو أ%ب\ت.ر'؛ أ%ي أ%قطع. والب.ت\ر': القطع'. وال4ب\ت.ر' من
ع.ر'وض ال�ت.ق%ار.ب: الرابع من الثم_ن، كقوله:

خ.ل1يلي_ ع'وج.ا على ر.س\م, د.ار�،
خ.ل%ت\ م1ن\ س'ل%ي\مى وم1ن\ م.ي_ه\

والثان من ال�س.د_س، كقوله:
ت.ع.ف�ف\ ول ت.ب\ت.ئ1س\،
فما ي'ق}ض. ي.أ}تيك%ا

فقوله ي.ه\ من م.ي_ه\ وقوله كام1ن\ ي.أ}ت1يكا كلها فل، وإ,نا حكمهما
فعولن، فحذفت لن فبقي فعو ث حذفت الواو وأ�سكنت العي فبقي فل؛ وسى

قطرب البيت الرابع من الديد، وهو قوله:
،Dوت.ة�إ,نا الذ�ل}فاء� ياق

أ�خ\ر,ج.ت\ م1ن\ كيس, د�1ه\قان1
ساه أ%ب\ت.ر.. قال أ%بو إ,سحق: وغلط قرب، إ,نا ال4بتر ف التقارب،

فأ%ما هذا الذي ساه قطرب ال4ب\ت.ر. فإ,نا هو القطوع، وهو مذكور ف
موضعه. وال4ب\ت.ر': الذي ل ع.ق1ب. له؛ وبه ف�س>ر. قوله' تعال: إ,ن�

شان,ئ%ك. ه'و. ال4ب\ت.ر'؛ نزلت ف العاصي بن وائل وكان دخل على النب، صلى
ال عليه وسلم، وهو جالس فقال: هذا ال4ب\ت.ر' أ%ي هذا الذي ل عقب له،

فقال ال جل ثناؤه: إ,ن شانئك يا ممد هو ال4بتر أ%ي النقطع العقب؛
وجائز أ%ن يكون هو النقطع عنه كل© خي. وف حديث ابن عباس قال: لا ق%د1م

ابن' ال4ش\ر.ف1 مكة% قالت له قريش¬: أ%نت ح.ب\ر' أ%هل الدينة
وس.ي>د'هم؟ قال: نعم، قالوا: أ%ل ت.رى هذا الصeن.ي\ب,ر. ال�ب.ي\ت1ر. من قومه؟

�يزعم أ%نه خي منا ونن أ%هل� ال%جيج وأ%هل� الس>دان.ة1 وأ%هل



الس>قاية؟ قال: أ%نتم خي منه، فأ�نزلت: إ,ن شانئك هو ال4بتر، وأ�نزلت:
أ%ل%م\ ت.ر. إل ال�ذين أ�وتوا ن.صيباv من الكتاب يؤمنون بال1ب\ت1 والطاغوت1

ويقولون للذين كفروا هؤلء أ%هدى من الذين آمنوا سبيلv. ابن ال4ثي:
ال4ب\ت.ر' ال�ن\ب.ت1ر' الذي ل ولد له؛ قيل: ل يكن يومئذ{ و'ل1د. ل%ه'،

قال: وفيه نظر ل4نه ولد له قبل البعث والوحي إ,ل� أ%ن يكون أ%راد ل
يعش له ولد ذكر. وال4ب\ت.ر': ال�ع\د1م'. وال4ب\ت.ر': الاسر'.

وال4ب\ت.ر': الذي ل ع'ر\و.ة% له من ال%زاد1 والد>لء.
:vوت.ب.ت_ر ل%ح\مه': ان\مار.. وب.ت.ر. ر.ح1م.ه' ي.ب\ت'ر'ها ب.ت\را

قطعها. وال�بات1ر'، بالضم: الذي ي.ب\ت'ر' رحه ويقطعها؛ قال أ%بو الرئيس
الازن واسه عبادة بن ط%ه\ف%ة% يهجو أ%با حصن السلمي:

ل%ئ1يم¬ ن.ز.ت\ ف أ%ن\ف1ه1 خ'ن\ز' وان.ه¬،
على ق%ط}ع, ذي الق�ر\ب أ%ح.ذ© أ�بات1ر'

قل ابن بري: كذا أ%ورده الوهري والشهور ف شعره:
شديد' و,كاء� الب.ط}ن, ض.بe ض.غ1ين.ة{

وسنذكره هنا. وقيل: ال�بات1ر' القصي كأ%نه ب'ت1ر. عن التمام؛ وقيل؛
ال�بات1ر' الذي ل ن.س\ل% ل%ه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

شديد' و,كاء� الب.ط}ن, ض.بe ض.غ1ين.ة{،
على ق%ط}ع, ذي الق�ر\ب أ%ح.ذ© أ�بات1ر'

�قال: أ�بات1ر' ي'س\ر,ع' ف ب.ت\ر, ما بينه وبي صديقه. وأ%ب\ت.ر. الرجل
إ,ذا أ%ع\ط%ى وم.ن.ع.. وال�ج_ة� الب.ت\راء�: النافذة؛ عن ثعلب.

والب'ت.ي\راء�: الشمس'. وف حديث علي، كر�م ال وجهه، وسئل عن صلة ال4ض\حى
أ%و الضeحى فقال: حي ت.ب\ه.ر' الب'ت.ي\راء� ال4رض.؛ أ%راد حي تنبسط

الشمس على وجه ال4رض وترتفع. وأ%ب\ت.ر. الرجل�: صلى الضحى، وهو من ذلك.
وف التهذيب: أ%ب\ت.ر. الرجل� إ,ذا صلى الضحى حي ت'ق%ض>ب' الشمس'،

وت'ق%ض>ب' الشمس أ%ي ت'خرج' شعاع.ها كال}ق�ض\بان.
.�ابن ال4عراب: الب'ت.ي\ر.ة� تصغي الب.ت\ر.ة1، وهي ال4تان

والب'ت\ر,ي_ة�: ف1ر\ق%ةD من الز_يدية نسبوا إ,ل الغية بن سعد ولقبه
ال4ب\ت.ر'.

والب'ت\ر' والب.ت\راء� وال�بات1ر': مواضع؛ قال القتال الكلب:
ع.ف%ا الن_ب\ت' بعدي فالع.ر,يش.ان1 فالب'ت\ر'



وقال الراعي:
ت.ر.ك}ن. ر,جال% الع'ن\ظ�وان1 ت.ن'وب'ه'م\
ض1باع¬ خ1فاف¬ م1ن\ وراء3 ال�بات1ر

@بثر: الب.ث}ر' والب.ث%ر' والب'ث�ور': خ'ر_اج¬ ص1غار¬، وخص بعضهم به
.Dوب.ث%ر.ة Dالوجه، واحدته ب.ث}ر.ة

وقد ب.ث%ر ج,ل}د'ه ووجهه ي.ب\ث�ر' ب.ث}راv وب'ث�وراv: وب.ث1ر.، بالكسر،
ب.ث%راv وب.ث�ر.، بالضم، ثلث لغات، فهو و.ج\ه¬ ب.ث1ر¬. وت.ب.ث�ر.

و.ج\ه'ه: ب.ث1ر.. وت.ب.ث�ر. جلد'ه: ت.ن.ف�ط. قال أ%بو منصور: الب'ث�ور م1ث}ل
ال�د.ر,ي> ي.ق}ب'ح' على الوجه وغيه من بدن ال3نسان، وجعها ب.ث}ر¬.

�ابن ال4عراب: الب.ث}ر.ة� تصغيها الب'ث%ي\ر.ة�، وهي الن>ع\م.ة
.Dر,خ\و.ة Dوالب.ث}ر': أ%رض¬ س.ه\ل%ة .�التامة. والب.ث}ر.ة�: ال%ر_ة

والب.ث}ر': أ%رض¬ حجارتا كحجارة ال%ر_ة1 إ,ل� أ%نا ب,يض¬. والب.ث}ر':
الكثي. يقال: ك%ثي¬ ب.ث1ي¬، إ,تباع له وقد يفرد. وعطاء# ب.ث}ر¬: كثي

وقليل، وهو من ال4ضداد. وماء ب.ث}ر¬: بقي منه على وجه ال4رض شيء قليل.
وب.ث}ر¬: ماء معروف بذات1 ع1ر\ق�؛ قال أ%بو ذؤيب:

فاف}ت.ن_ه'ن_ م1ن. الس_واء3، وماؤه
ب.ث}ر¬، وعان.د.ه' ط%ر,يق¬ م.ه\ي.ع'

والعروف ف الب.ث}ر,: الكثي'. وقال الكسائي: هذا شيء كثي¬ ب.ثي¬
ب.ذير¬ وب.جي¬ أ%يضاv. ال4صمعي: الب.ث}ر.ة ال�ف}ر.ة�. قال أ%بو منصور:

ورأ%يت ف البادية ر.ك1ي_ةv غي م.ط}و,ي_ة{ يقال لا ب.ث}ر.ة�، وكانت
واسعة كثية الاء. الليث: الاء� الب.ث}ر' ف الغدير إ,ذا ذهب وبقي على وجه

ال4رض منه شيء قليل، ث ن.ش_ وغ%ش_ى وج\ه. ال4رض منه ش1ب\ه'
ع1ر\م1ض�؛ يقال: صار ماء الغدير ب.ث}راv. والب.ث}ر': ال%3س\ي'. والب'ث�ور:

ال4ح\ساء�، وهي الك1رار'؛ ويقال: ماء# باث1ر¬ إ,ذا كان بادياv من غي حفر،
وكذلك ماء# نابع¬ ون.ب.ع¬. والباث1ر': ال%س'ود'. والب.ث}ر' وال%ب\ث�ور:

ال%ح\س'ود'. وال%ب\ث�ور: الغنe الت�امe الغ1ن.
vواب\ث%ع.ر_ت\ إ,ذا ر.ك%ض.ت\ ت'باد1ر' شيئا �@بثعر: اب\ذ%ع.ر_ت1 اليل

ت.ط}ل�ب'ه.
@بر: الب.ج.ر'، بالتحريك: خروج' السeر_ة ون'ت'وeها وغ1ل%ظ� أ%صل1ها.

ابن سيده: الب'ج\ر.ة� السeر_ة� من ال3نسان والبعي، ع.ظ�م.ت\ أ%و ل



تعظم. وب.ج.ر. ب.ج\راv، فهو أ%ب\ج.ر' إ,ذا غ%ل�ظ% أ%صل� س'ر_ت1ه1
فالت.ح.م. من حيث د.ق_ وبقي ف ذلك العظم ر,يح¬، والرأ%ة� ب.ج\راء�، واسم ذلك

الوضع الب.ج.ر.ة� والب'ج\ر.ة�. وال4ب\ج.ر': الذي خرجت سرته؛ ومنه حديث
ص1ف%ة1 ق�ر.ي\ش: أ%ش1ح_ةD ب.ج.ر.ةD؛ هي جع باجر، وهو العظيم البطن.

يقال: ب.ج,ر. ي.ب\ج.ر' ب.ج.راv، فهو باج,ر¬ وأ%ب\ج.ر'، وصفهم بالب.طان.ة1
ون'ت'وء3 السeر.ر, ويوز أ%ن يكون كناية عن ك%نزهم ال4موال واقتنائهم

لا، وهو أ%شبه بالديث ل4نه قرنه بالشح وهو أ%شد البخل. وال4ب\ج.ر':
العظيم' الب.ط}ن,، والمع من كل ذلك ب'ج\ر¬ وب'ج\رانD؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:فل ي.ح\س.ب الب'ج\ران� أ%ن� د1ماء4نا
ح.ق1ي¬ لم\ ف غي, م.ر\ب'وب.ة{ و'ق}ر,

أ%ي ل ي.ح\س.ب\ن. أ%ن دماء4نا تذهب ف1ر\غاv باطلv أ%ي عندنا من
ح1ف}ظ1نا لا ف أ%س\ق1ي.ة{ م.ر\ب'وب.ة{، وهذا مثل. ابن ال4عراب: الباج,ر'

ال�ن\ت.ف1خ' ال%و\ف، وال1ر\د.ب_ة� ال%بان�. الفراء: الباحر'، بالاء:
ال4حق؛ قال ال4زهري: وهذا غي الباجر، ولكلð م.ع\نÝى. الفراء:

الب.ج\ر' والب.ج.ر' انتفاخ البطن. وف الديث: أ%نه ب.ع.ث% ب.ع\ثاv فأ%ص\ب.ح'وا
بأ%ر\ض� ب.ج\راء4؛ أ%ي مرتفعة{ ص'لب\ة{. وال4ب\ج.ر': الذي ارتفعت

س'ر_ت'ه وص.ل�ب.ت\؛ ومنه حديثه الخر: أ%ص\ب.ح\نا ف أ%رض� ع.ر'ون.ة{
ب.ج\راء4، وقيل: هي الت ل نبات.ع با. وال4ب\ج.ر': ح.ب\ل� السفينة لعظمه ف

نوع البال، وبه سي أ%ب\ج.ر' ابن' حاجز.
�والب'ج\ر.ة�: الع'ق}د.ة� ف البطن خاصة، وقيل: الب'ج\ر.ة� الع'ق}د.ة

�تكون ف الوجه والع'ن'ق,، وهي مثل� الع'ج\ر.ة1؛ عن كراع. وب.ج,ر. الرجل
ب.ج.راv، فهو ب.ج,ر¬، وم.ج.ر. م.ج\راv: امتل4 بطن'ه من الاء واللب

الامض ولسان'ه عطشان� مثل ن.ج.ر.؛ وقال اللحيان: هو أ%ن يكثر من شرب الاء
أ%و اللب ول يكاد يروى، وهو ب.ج,ر¬ م.ج,ر¬ ن.ج,ر¬.

وت.ب.ج_ر النبيذ%: أ%ل%ح� ف شربه، منه.
Òوالب.ج.اري والب.جارى: الدواهي وال�مور العظام، واحدها ب'ج\ر,ي

وب'ج\ر,ي_ةD. وال4باج,ي': كالب.ج.اري ول واحد له. والب'ج\ر'، بالضم: الشر
وال4مر العظيم. أ%بو زيد: لقيت منه الب.ج.اري أ%ي الدواهي، واحدها

ب'ج\ر,ي> مثل ق�م\ر,ي¼ وق%ماري، وهو الشر وال4مر العظيم. أ%بو عمرو: يقال
إ,نه ليجيء� بال4باج,ر,، وهي الدواهي؛ قال ال4زهري: فكأ%نا جع ب'ج\ر�



وأ%ب\جار� ث أ%باج,ر' جع' المع.
وأ%مر¬ ب'ج\ر¬: عظيم، وجعه أ%باج,ي' 
(* قوله: «وجعه أباجي» عبارة

القاموس المع أ%باجر وجع المع أ%جي) ؛ عن ابن ال4عراب، وهو نادر
كأ%باطيل ونوه.

وقولم: أ%ف}ض.ي\ت' إ,ليك ب,ع'ج.ر,ي وب'ج.ري أ%ي بعيوب يعن أ%مري كله.
ال4صمعي ف باب إ,سرار الرجل إ,ل أ%خيه ما يستره عن غيه: أ%خبته
ب,ع'ج.ر,ي وب'ج.ر,ي أ%ي أ%ظهرته من ثقت به على م.عايب. ابن ال4عراب:

إ,ذا كانت ف السeر_ة ن.ف}خ.ةD فهي ب'ج\ر.ةD، وإ,ذا كانت ف الظهر فهي
ع'ج\ر.ةD؛ قال: ث ينقلن إ,ل الموم وال4حزان. قال: ومعن قول علي، كرم

ال وجهه: أ%ش\ك�و إ,ل ال ع'ج.ر,ي وب'ج.ر,ي أ%ي هومي وأ%حزان
وغمومي. ابن ال4ثي: وأ%صل الع'ج\ر.ة1 ن.ف}خ.ةD ف الظهر فإ,ذا كانت ف السرة

فهي ب'ج\ر.ةD؛ وقيل: الع'ج.ر' العروق' ال�ت.ع.قYد.ة� ف الظهر،
والب'ج.ر' العروق التعقدة ف البطن ث نقل إل الموم وال4حزان؛ أ%راد أ%نه
يشكو إ,ل ال تعال أ�موره كلها ما ظهر منها وما بطن. وف حديث أ�م

ز.ر\ع: إ,ن} أ%ذ}ك�ر\ه' أ%ذ}ك�ر\ ع'ج.ر.ه' وب'ج.ر.ه أ%ي أ�موره كلها باديها
وخافيها، وقيل: أ%سراره، وقيل: عيوبه. وأ%ب\�ج.ر. الرجل� إ,ذا استغن

غ1نÝى يكاد يطغيه بعد فقر كاد يكفره.
وقال: ه'ج\راv وب'ج\راv أ%ي أ%مراv عجباv، والب'ج\ر': الع.ج.ب'؛ قال

الشاعر:
أ%ر\مي عليها وهي شيء# ب'ج\ر'،

والق%و\س' فيها و.ت.ر¬ ح1ب.ج\ر'
وأ%زرد الوهري هذا الرجز مستشهداv به على الب'ج\ر, الش_ر> وال4مر

العظيم، وفسره فقال: أ%ي داهية. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: إ,نا هو
الف%ج\ر' أ%و الب.ج\ر'؛ الب.ج\ر'، بالفتح والضم: الداهية وال4مر

العظيم، أ%ي إ,ن انتظرت حت يضيء الفجر' أ%بصرت. الطريق.، وإ,ن خبطت الظلماء
أ%فضت\ بك إ,ل الكروه، ويروي البحر، بالاء، يريد غمرات الدنيا شبهها
بالبحر لتحي أ%هلها فيها. وف حديث علي، كرم ال وجهه: ل} آت1، ل أ%با

.vم\، ب'ج\را�ل%ك
أ%بو عمرو: الب.ج,ي' الال� الكثي. وكثي¬ ب.ج,ي¬: إ,تباع¬. ومكان



ع.م1ي¬ ب.ج,ي¬: كذلك.
وأ%ب\ج.ر' وب'ج.ي\ر¬: اسان. وابن' ب'ج\ر.ة%: خ.م_ار¬ كان بالطائف؛ قال

أ%بو ذؤيب:
فلو أ%ن� ما ع1ن\د. ابن, ب'ج\ر.ة% ع1ن\د.ها،
من ال%م\ر,، ل ت.ب\ل�ل} ل%هات1ي بناط1ل

وباج.ر¬: صنم كان لل4زد ف الاهلية ومن جاورهم من طيء، وقالوا باج,ر،
بكسر اليم. وف نوادر. ال4عراب: اب\جار.ر\ت' عن هذا ال4مر

واب\ثار.ر\ت' وب.ج,ر\ت' وم.ج,ر\ت' أ%ي استرخيت وتثاقلت. وف حديث مازن: كان لم صنم
ف الاهلية يقال له باجر، تكسر جيمه وتفتح، ويروى بالاء الهملة، وكان

ف ال4زد؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ذ%ه.ب.ت\ ف%شي,ش.ة� بال4باع1ر, ح.و\ل%نا

س.ر.قاv، ف%ص'ب_ على ف%ش1يش.ة% أ%ب\ج.ر'
قال: يوز أ%ن يكون رجلv، ويوز أ%ن يكون قبيلة، ويوز أ%ن يكون من

ال�مور الب.ج.ارى، أ%ي صبت عليهم داهيةD، وكل ذلك يكون خباv ويكون دعاء.
ومن أ%مثالم: ع.ي_ر. ب'ج.ي\ر¬ ب'ج.ر.ه\، ون.س3ي.. ب'ج.ي\ر¬ خ.ب.ر.ه\؛

يعن عيوبه. قال ال4زهري: قال الفضل: بي وبرة كانا أ%خوين ف الدهر
القدي وذكر قصتهما، قال: والذي رأ%يت عليه أ%هل اللغة أ%نم قالوا البجي

تصغي ال4بر، وهو الناتئ السرة، والصدر البجر، فالعن أ%ن ذا
ب'ج\ر.ة{ ف س'ر_ت1ه ع.ي_ر. غ%ي\ر.ه' با فيه، كما قيل ف امرأ%ة عيت أ�خرى

بعيب فيها: ر.م.ت\ن بدائها وان\س.ل�ت\.
@بر: الب.ح\ر': الاء� الكثي'، م1ل}حاv كان أ%و ع.ذ}باv، وهو خلف

الب.ر>، سي بذلك لع'مق1ه1 واتساعه، قد غلب على ال1ل}ح حت ق%ل9 ف
الع.ذ}ب,، وجعه أ%ب\ح'ر¬ وب'ح'ور¬ وب,حار¬. وماء# ب.ح\ر¬: م1ل}ح¬، ق%ل� أ%و

كثر؛ قال نصيب:
وقد عاد. ماء� ال4رض, ب.ح\راv ف%زاد.ن،

إ,ل م.ر.ضي، أ%ن} أ%ب\ح.ر. ال%ش\ر.ب' الع.ذ}ب'
قال ابن بري: هذا القول� هو قول� ال�م.و,ي� ل4نه كان يعل البحر من

الاء اللح فقط. قال: وسي ب.ح\راv للوحته، يقال: ماء# ب.ح\ر¬ أ%ي
م1ل}ح¬، وأ%ما غيه فقال: إ,نا سي الب.ح\ر' ب.ح\راv لسعته وانبساطه؛ ومنه

قولم إ,ن فلناv ل%ب.ح\ر¬ أ%ي واسع العروف؛ قال: فعلى هذا يكون البحر'



للمل}ح والع.ذ}ب,؛ وشاهد' العذب قول� ابن مقبل:
ونن' م.ن.ع\نا البحر. أ%ن} ي.ش\ر.ب'وا به،

وقد كان% م1ن\ك�م\ ماؤه ب,م.ك%ان1
وقال جرير:

،Dأ%ع\ط%و\ا ه'ن.ي\د.ة% ت.ح\د'وها ثان,ي.ة
ما ف عطائ1ه,م' م.ن_# ول س.ر.ف'

ك�وماv م.هار,يس. م.ثل% ال%ض\ب,، لو و.ر.د.ت\
ماء4 الف�رات1، ل%كاد. الب.ح\ر' ي.ن\ت.ز,ف' وقال عدي� بن زيد:

وت.ذ%ك�ر\ ر.ب> ال�و.ر\ن.ق, إ,ذ} أ%ش\ـ
ـر.ف. يوماv، ولل}ه'د.ى ت.ذ}ك1ي'

س.ر_ه مال�ه' وك%ث}ر.ة� ما ي.م\ـ
ـل1ك'، والبحر' م'ع\ر,ضاv والس_د1ير'

أ%راد بالبحر ههنا الفرات ل4ن رب الورنق كان يشر,ف' على الفرات؛ وقال
الكميت:

أ�ناس¬، إ,ذا و.ر.د.ت\ ب.ح\ر.ه'م\
ص.واد1ي الع.رائ1ب,، ل ت'ض\ر.ب,

وقد أ%جع أ%هل اللغة أ%ن الي.م_ هو البحر. وجاء4 ف الكتاب العزيز:
ف%أ%ل}ق1يه1 ف الي.م>؛ قال أ%هل التفسي: هو نيل مصر، حاها ال تعال.

ابن سيده: وأ%ب\ح.ر. الاء� صار م1ل}حاv؛ قال: والنسب إ,ل البحر
ب.ح\رانê على غي قياس. قال سيبويه: قال الليل: كأ%نم بنوا السم على

ف%ع\لن. قال عبدا ممد بن الكرم: شرطي ف هذا الكتاب أ%ن أ%ذكر ما قاله مصنفو
الكتب المسة الذين عينتهم ف خطبته، لكن هذه نكتة ل يسعن إ,هالا.
قال السهيلي، رحه ال تعال: زعم ابن سيده ف كتاب الكم أ%ن العرب

تنسب إ,ل البحر ب.ح\ران9، على غي قياس، وإ,نه من شواذ النسب، ونسب هذا
القول إ,ل سيبويه والليل، رحهما ال تعال، وما قاله سيبويه قط، وإ,نا

قال ف شواذ النسب: تقول ف براء بران وف صنعاء صنعان، كما تقول
بران ف النسب إل البحرين الت هي مدينة، قال: وعلى هذا تلق�اه جيع

النحاة وتأ%و_لوه من كلم سيبويه، قال: وإ,نا اشتبه على ابن سيده لقول
الليل ف هذه السأ%بة أ%عن مسأ%لة النسب إ,ل البحرين، كأ%نم بنوا

البحر على بران، وإ,نا أ%راد لفظ البحرين، أ%ل تراه يقول ف كتاب العي:



،vتقول بران ف النسب إ,ل البحرين، ول يذكر النسب إ,ل البحر أ%صل
للعلم به وأ%نه على قياس جار. قال: وف الغريب الصنف عن الزيدي أ%نه قال:

إ,نا قالوا ب.ح\رانê ف النسب إ,ل الب.ح\ر.ي\ن,، ول يقولوا
ب.ح\ر,يÒ ليفرقوا بينه وبي النسب إل البحر. قال: ومازال ابن سيده يعثر ف هذا

الكتاب وغيه عثرات ي.د\م.ى منها ال4ظ%ل©، وي.د\ح.ض' د.ح.ض.ات ترجه
إ,ل سبيل من ضل، أ%ل9 تراه قال ف هذا الكتاب، وذكر ب'ح.ي\ر.ة ط%ب.ر.ي_ة
فقال: هي من أ%علم خروج الدجال وأ%نه ي.ي\ب.س' ماؤ'ها عند خروجه،

والديث إ,نا جاء ف غ%و\ر� ز'غ%ر.، وإ,نا ذكرت طبية ف حديث يأ}جوج
ومأ}جوج وأ%نم يشربون ماءها؛ قال: وقال ف ال1م.ار ف غي هذا الكتاب: إ,نا

هي الت ترمي بعرفة وهذه هفوة ل تقال، وعثرة ل ل%عاv لا؛ قال: وكم له
من هذا إ,ذا تكلم ف النسب وغيه. هذا آخر ما رأ%يته منقولv عن السهيلي.

ابن سيده: وكل© نر عظيم ب.ح\ر¬. الزجاج: وكل نر ل ينقطع ماؤ'ه، فهو
بر. قال ال4زهري: كل نر ل ينقطع ماؤه مثل د1ج\ل%ة% والن>يل وما

أ%شبههما من ال4نار العذبة الكبار، فهو ب.ح\ر¬. و أ%ما البحر الكبي الذي
هو مغيض هذه ال4نار فل يكون ماؤ'ه إ,ل� ملحاv أ�جاجاv، ول يكون ماؤه

إ,ل� راكداv؛ وأ%ما هذه ال4نار العذبة فماؤ'ها جار، وسيت هذه
ال4نار باراv ل4نا مشقوقة ف ال4رض شق9اv. ويسمى الفرس الواسع ال%ر\ي

ب.ح\راv؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم، ف م.ن\د'وب� ف%ر.س, أ%ب
طلحة وقد ركبه ع'ر\ياv: إ,ن وجدته ب.ح\راv أ%ي واسع ال%ر\ي؛ قال أ%بو

عبيدة: يقال للفرس الواد إ,نه ل%ب.ح\ر¬ ل ي'ن\ك%ش ح'ض\ر'ه. قال ال4صمعي:
يقال ف%ر.س¬ ب.ح\ر¬ وف%يض¬ وس.ك}ب¬ وح.ثê إ,ذا كان جواداv كثي.

الع.د\و, وف الديث: أ%ب ذلك الب.حر' ابن' عباس؛ سي براv لسعة علمه
وكثرته.والت_ب.حeر' والست1ب\ح.ار': النبساط والس_عة.

وسي الب.ح\ر' ب.ح\راv لس\تبحاره، وهو انبساطه وسعته. ويقال: إ,نا سي
الب.ح\ر ب.ح\راv ل4نه ش.ق_ ف ال4رض شق9اv وجعل ذلك الشق لائه

قراراv. والب.ح\ر' ف كلم العرب: الش_قe. وف حديث عبد الطلب: وحفر زمزم
ث ب.ح.ر.ها ب.حراv أ%ي شق�ها ووس_عها حت ل ت'ن\ز.ف.؛ ومنه قيل للناقة

.Dب.ح1ي.ة :vذنا شق9ا�الت كانوا يشقون ف أ
وب.ح.ر\ت' أ�ذن% الناقة براv: شققتها وخرقتها. ابن سيده: ب.ح.ر.

الناقة% والشاة% ي.ب\ح.ر'ها ب.ح\راv شق_ أ�ذنا ب,ن,ص\ف%ي، وقيل: بنصفي



طولv، وهي الب.ح1ي.ة�، وكانت العرب تفعل بما ذلك إ,ذا ن'ت1ج.تا عشرة%
أ%ب\طن فل ي'ن\ت.ف%ع منهما بلب ول ظ%ه\ر�، وت'ترك الب.ح1ي.ة� ترعى وترد
الاء وي'ح.ر_م' لمها على النساء، وي'ح.ل�ل� للرجال، فنهى ال تعال

عن ذلك فقال: ما ج.ع.ل% ال� من ب.ح1ي.ة{ ول سائبة{ ول وص1يلة{ ول
حام�؛ قال: وقيل الب.ح1ي.ة من ال3بل الت ب'ح1ر.ت\ أ�ذن'ها أ%ي ش'قت

طولv، ويقال: هي الت خ'لYي.ت\ بل راع، وهي أ%يضاv الغ.ز,ير.ة�، وج.م\ه'ها
ب'ح'ر¬، كأ%نه يوهم حذف الاء. قال ال4زهري: قال أ%بو إ,سحق النحوي:

أ%ث}ب.ت' ما روينا عن أ%هل اللغة ف الب.ح1ي.ة أ%نا الناقة كانت إ,ذا
ن'ت1ج.ت\ خ.م\س.ة% أ%بطن فكان آخرها ذكراv، ب.ح.ر'وا أ�ذنا أ%ي شقوها

وأ%ع\ف%وا ظهرها من الركوب والمل والذبح، ول ت'حل� عن ماء ترده ول تنع من
مرعى، وإ,ذا لقيها ال�ع\يي ال�ن\ق%ط%ع' به ل يركبها. وجاء ف الديث:

أ%ن أ%و_ل من بر البحائر. وح.م.ى الام1ي. وغ%ي_ر. د1ين إ,سعيل
ع.م\ر'و بن ل�ح.ي> بن ق%م.ع.ة بن, ج'ن\د'ب�؛ وقيل: الب.ح1ي.ة� الشاة إ,ذا

ولدت خسة أ%بط�ن فكان آخرها ذكراv ب.ح.ر'وا أ�ذنا أ%ي شقوها وت'ر,ك%ت
فل ي.م.سeها أ%حد¬. قال ال4زهري: والقول هو ال4و_ل لا جاء ف حديث

أ%ب ال4حوص ال�ش.م1ي> عن أ%بيه أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال له:
أ%ر.بe إ,بل� أ%نت. أ%م ربe غ%ن.م�؟ فقال: من كلð قد آتان ال�

فأ%ك}ث%ر.، فقال: هل ت'ن\ت.ج' إ,بل�ك وافيةv آذان'ها ف%ت.ش'قe فيها وتقول
ب'ح'ر¬؟ يريد به جع الب.ح1ية. وقال الفر�اء: الب.ح1ي.ة� هي ابنة

السائبة، وقد فسرت السائبة ف مكانا؛ قال الوهري: وحكمها حكم أ�مها. وحكى
ال4زهري عن ابن عرفة: الب.حية الناقة إ,ذا ن'ت1ج.ت\ خسة أ%بطن والامس
ذكر نروه فأ%كله الرجال والنساء، وإ,ن كان الامس أ�نثى ب.ح.روا أ�ذنا

أ%ي شقوها فكانت حراماv على النساء لمها ولبنها وركوبا، فإ,ذا ماتت حلت
للنساء؛ ومنه الديث: ف%ت.ق%ط%ع' آذان.ها فتق�ول� ب'ح'ر¬؛ وأ%نشد شر لبن

مقبل:
،Dر\ت.اع, ق%ر\ق%ر.ة�فيه من ال4خ\ر.ج, ال

ه.د\ر. الد_يام1ي> و.س\ط% الج\م.ة1 الب'ح'ر,
الب'ح'ر': الغ1زار'. وال4خرج: الرتاع' ال�ك�اء#. وورد ذكر الب.ح1ية

ف غي موضع: كانوا إ,ذا ولدت إ,بلهم س.ق}باv ب.ح.روا أ�ذنه أ%ي شقوها،
وقالوا: اللهم إ,ن عاش ف%ق%ن,يÒ، وإ,ن مات ف%ذ%كيÒ؛ فإ,ذا مات أ%كلوه



وسوه البحية، وكانوا إ,ذا تابعت الناقة بي عشر إ,ناث ل ي'ر\كب ظهر'ها،
ول ي'ج.ز� وب.ر'ها، ول ي.ش\ر.ب\ ل%ب.ن.ها إ,ل ض.ي\ف¬، فتركوها

م'س.ي_ب.ةv لسبيلها وسو_ها السائبة، فما ولدت بعد ذلك من أ�نثى شقوا أ�ذنا
وخل�وا سبيلها، وحرم منها ما حرم من أ�م�ها، وس.م�و\ها البح1ي.ة%،

وجع' الب.ح1ي.ة1 على ب'ح'ر� جع¬ غريب¬ ف الؤنث إ,ل أ%ن يكون قد حله
على الذكر، نو ن.ذ1ير� ون'ذ�ر�، على أ%ن ب.ح1ي.ةv فعيلة بعن مفعولة

نو قتيلة؛ قال: ول ي'س\م.ع\ ف جع مثله ف�ع'لD، وحكى الزم.خ\شري
ب.ح1ي.ةD وب'ح'ر¬ وص.ري.ةD وص'ر'م¬، وهي الت ص'ر,م.ت\ أ�ذنا أ%ي

قطعت.واس\ت.ب\ح.ر. الرجل ف العلم والال وت.ب.ح_ر.: اتسع وكثر ماله.
وت.ب.ح_ر. ف العلم: اتسع. واس\ت.ب\ح.ر. الشاعر' إ,ذا ات_س.ع. ف القول,؛ قال

الطرماح:
ب,م1ث}ل, ث%نائ1ك. ي.ح\ل�و الديح،
وت.س\ت.ب\ح1ر' ال4لس'ن\ الاد1ح.ه\

وف حديث مازن: كان لم صنم يقال له باح.ر، بفتح الاء، ويروى باليم.
وت.ب.ح_ر الراعي ف رع\ي� كثي: اتسع، وكل©ه من الب.ح\ر, لسعته.

وب.ح1ر. الرجل� إ,ذا رأ%ى البحر ف%ف%ر,ق. حت د.ه1ش.، وكذلك ب.ر,ق. إ,ذا
رأ%ى س.نا الب.ر\ق, فتحي، وب.ق1ر. إ,ذا رأ%ى الب.ق%ر. الكثي.، ومثله

خ.ر,ق. وع.ق1ر.. ابن سيده: أ%ب\ح.ر. القوم' ركبوا الب.ح\ر..
ويقال للب.ح\ر, الصغي: ب'ح.ي\ر.ةD كأ%نم توهوا ب.ح\ر.ةv وإ,ل فل

وجه للهاء، وأ%ما الب'ح.ي\ر.ة� الت ف طبية وف ال4زهري الت بالطبية
فإ,نا ب.ح\ر¬ عظيم نو عشرة أ%ميال ف ستة أ%ميال وغ%و\ر' مائها، وأ%نه

(* قوله «وغور مائها وأنه إل» كذا بال4صل النسوب للمؤلف وهو غي تام).
علمة لروج الدجال ت.ي\ب.س حت ل يبقى فيها قطرة ماء، وقد تقدم ف هذا

الفصل ما قاله السهيلي ف هذا العن.
وقوله: يا هاد1ي. الليل, ج'ر\ت. إ,نا هو الب.ح\ر' أ%و الف%ج\ر'؛ فسره

ثعلب فقال: إ,نا هو اللك أ%و ترى الفجر، شبه الليل بالبحر. وقد ورد ذلك
ف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: إ,نا هو الف%ج\ر' أ%و الب.ج\ر'، وقد

تقدم؛ وقال: معناه إ,ن انتظرت حت يضيء الفجر أ%بصرب الطريق، وإ,ن خبطت
الظلماء أ%فضت بك إ,ل الكروه. قال: ويروى البحر، بالاء، يريد غمرات

الدنيا شبهها بالبحر لتحي أ%هلها فيها.



والب.ح\ر': الرجل� الكري' الكثي' العروف. وف%رس¬ ب.ح\ر¬: كثي
الع.دو,، على التشبيه بالبحر. والب.ح\ر': الر>يف'، وبه فسر أ%بو علي� قوله عز

وجل: ظهر الفساد ف الب.ر> والب.ح\ر,؛ ل4ن البحر الذي هو الاء ل يظهر
فيه فساد ول صلح؛ وقال ال4زهري: معن هذه الية أ%جدب الب وانقطعت

مادة البحر بذنوبم، كان ذلك ليذوقوا الشد_ة بذنوبم ف العاجل؛ وقال
الزجاج: معناه ظهر الدب ف الب والقحط ف مدن البحر الت على ال4نار؛

وقول بعض ال4غفال:
وأ%د.م.ت\ خ'ب\ز,ي. من ص'ي.ي\ر,،

م1ن\ ص1ي, م1ص\ر.ي\ن,، أ%و الب'ح.ي\ر,
قال: يوز أ%ن ي.ع\ن بالب'ح.ي\ر, البحر الذي هو الريف فصغره للوزن

وإقامة القافية. قال: ويوز أ%ن يكون قصد الب'ح.ي\ر.ة% فرخم اضطراراv. وقوله:
من ص'ي.ي\ر م1ن ص1ي, م1ص\ر.ي\ن, يوز أ%ن يكون صي بدلv من ص'ي.ي\ر،

بإ,عادة حرف الر، ويوز أ%ن تكون من للتبعيض كأ%نه أ%راد من ص'ي.ي\ر كائن
:�من صي مصرين، والعرب تقول لكل قرية: هذه ب.ح\ر.ت'نا. والب.ح\ر.ة

ال4رض والبلدة؛ يقال: هذه ب.ح\ر.ت'نا أ%ي أ%رضنا. وف حديث الق%س.ام.ة1:
:�ق%ت.ل% ر.ج'لv ب,ب.ح\ر.ة1 الر>عاء3 على ش.طY ل1ي_ة%، الب.ح\ر.ة

الب.ل}د.ة�. وف حديث عبدال بن أ�ب�: اص\ط%ل%ح. أ%هل� هذه الب'ح.ي\ر.ة1 أ%ن
ي.ع\ص1ب'وه بالع1ص.اب.ة1؛ الب'ح.ي\ر.ة�: مدينة سيدنا رسول� ال، صلى

ال عليه وسلم، وهي تصغي الب.ح\ر.ة1، وقد جاء ف رواية مكباv. والعرب'
تسمي ال�د'ن% والقرى: البحار.. وف الديث: وك%ت.ب. لم ب,ب.ح\ر,ه1م؛ أ%ي

ببلدهم وأ%رضهم. وأ%ما حديث عبدال ابن أ�ب� فرواه ال4زهري بسنده عن
ع'ر\و.ة% أ%ن أ�سامة ابن زيد أ%خبه: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ركب
حاراv على إ,كاف{ وتته ق%ط1يفةD فركبه وأ%ر\د.ف. أ�سامة%، وهو يعود سعد

�بن ع'باد.ة%، وذلك قبل و.ق}ع.ة1 ب.د\ر�، فلما غشيت اللس. ع.جاج.ة
الدابة خ.م_ر. عبد'ال بن' أ�ب� أ%ن\ف%ه ث قال: ل ت'غ.ب>ر'وا، ث نزل

النب، صلى ال عليه وسلم، فوقف ودعاهم إ,ل ال وقرأ% القرآن%، فقال
له عبد'ال: أ%يها ال%ر\ء� إ,ن كان ما تقول حق9اv فل تؤذنا ف ملسنا

وارجع\ إ,ل ر.ح\لك، فمن جاء4ك من_ا ف%ق�ص_ عليه؛ ث ركب دابته حت دخل
على سعد بن عبادة، فقال له: أ%ي س.ع\د' أ%ل تسمع\ ما قال أ%بو ح'باب؟

قال كذا، فقال سعد¬: اع\ف' واصف%ح\ فوال لقد أ%عطاك ال� الذي أ%عطاك،



ولقد اصطلح أ%هل� هذه الب'ح.ي\رة1 على أ%ن ي'ت.و>ج'وه، يعن ي'م.لYك�وه'
ف%ي'ع.ص>بوه بالعصابة، فلما رد_ ال ذلك بالق الذي أ%عطاك. ش.ر,ق.

لذلك فذلك ف%ع.ل% به ما رأ%ي\ت.، فعفا عنه النب، صلى ال عليه وسلم.
والب.ح\ر.ة�: الف%ج\و.ة� من ال4رض تتسع؛ وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو نصر

الب,حار' الواسعة� من ال4رض، الواحدة ب.ح\ر.ةD؛ وأ%نشد لكثي ف وصف
مطر:ي'غاد1ر\ن% ص.ر\ع.ى م1ن\ أ%راك{ وت.ن\ض'ب�،

وز'ر\قاv بأ%جوار, البحار, ت'غاد.ر'
وقال مرة: الب.ح\ر.ة� الوادي الصغي يكون ف ال4رض الغليظة.

والب.ح\رة�: الر_و\ض.ة� العظيمة� مع س.ع.ة{، وج.م\ع'ها ب,ح.ر¬ وب,حار¬؛ قال النمر
بن تولب:

وكأ%نا د.ق%ر.ى ت'خاي,ل�، ن.ب\ت'ها
أ�ن'ف¬، ي.غ'مe الض_ال% ن.ب\ت' ب,حار,ها

(* قوله «تايل إل» سيأت للمؤلف ف ماد�ة دقر هذا البيت وفيه تيل بدل
تايل وقال أي تلو�ن بالنور فتريك رؤيا تيل إليك أنا لون ث تراها
لوناv آخر، ث قطع الكلم الول فقال نبتها أنف فنبتها مبتدأ إل ما

قال).ال4زهري: يقال للر_و\ض.ة1 ب.ح\ر.ةD. وقد أ%ب\ح.ر.ت1 ال4ر\ض' إ,ذا
كثرت مناقع الاء فيها. وقال شر: الب.ح\ر.ة� ال�وق%ة� يستنقع فيها الاء.

ابن ال4عراب: الب'ح.ي\ر.ة� النخفض من ال4رض.
وب.ح1ر. الرجل� والبعي' ب.ح.راv، فهو ب.ح1ر¬ إ,ذا اجتهد ف العدو,

طالباv أ%و مطلوباv، فانقطع وضعف ول يزل ب,ش.ر¼ حت اسود_ وجهه وتغي. قال
الفراء: الب.ح.ر' أ%ن ي.ل}غ.ى البعي' بالاء فيكثر منه حت يصيبه منه

داء. يقال: ب.ح1ر. ي.ب\ح.ر' ب.ح.راv، فهو ب.ح1ر¬؛ وأ%نشد:
ل�ع\ل1ط%ن_ه و.س\ماv ل ي'فار,ق�ه،

كما ي'ج.زe ب,ح'م_ى ال1يس.م, الب.ح1ر'
قال: وإ,ذا أ%صابه الداء� ك�وي. ف مواضع ف%ي.ب\رأ�. قال ال4زهري:

الداء الذي يصيب البعي فل ي.ر\و.ى من الاء، هو الن>ج.ر'، بالنون واليم،
والب.ج.ر'، بالباء واليم، وأ%ما الب.ح.ر'، فهو داء يورث الس>ل�.

وأ%ب\ح.ر. الرجل� إ,ذا أ%خذه الس>ل©. ورجلD ب.ج,ي¬ وب.ح1ر¬: مس\ل�ولD ذاهب'
اللحم؛ عن ابن ال4عراب وأ%نشد:

وغ1ل}م.ت م1ن\ه'م\ س.ح1ي¬ وب.ح1ر\،



وآبق¬، م1ن ج.ذ}ب, د.ل}و.ي\ها، ه.ج,ر\
أ%بو عمرو: الب.ح1ي' والب.ح1ر' الذي به الس>ل©، والس_ح1ي': الذي

انقطعت ر,ئ%ت'ه، ويقال: س.ح1ر¬. وب.ح1ر. الرجل�. ب'ه,ت.. وأ%ب\ح.ر. الرجل
إذا اشتد_ت\ ح'مرة� أ%نفه. وأ%ب\ح.ر. إ,ذا صادف إ,نساناv على غي اعتماد{
وق%صد{ لرؤيته، وهو من قولم: لقيته ص.ح\ر.ة% ب.ح\ر.ة% أ%ي بارزاv ليس

بينك وبينه شيء.
والباح1ر، بالاء: ال4حق الذي إ,ذا ك�لYم. ب.ح1ر. وبقي كالبهوت،

وقيل: هو الذي ل ي.ت.مالك' ح'م\قاv. ال4زهري: الباح1ر' الف�ضول، والباحر'
الكذاب. وت.ب.ح_ر الب.: ت.ط%ل�به. والباحر': ال4حر' الشديد'

ال�مرة. يقال: أ%حر باحر¬ وب.ح\رانê. ابن ال4عراب: يقال أ%ح\م.ر'
قان,ئD وأ%حر' باح1ر,يÒ وذ%ر,ي1يÒ، بعن واحد. وسئل ابن عباس عن الرأ%ة

تستحاض ويستمر� با الدم، فقال: تصلي وتتوضأ� لكل صلة، فإ,ذا رأ%ت1
الد_م. الب.ح\ران� ق%ع.د.ت\ عن الصلة؛ د.م¬ ب.ح\ر.انê: شديد المرة

كأ%نه قد نسب إ,ل الب.ح\ر,، وهو اسم قعر الرحم، منسوب إ,ل ق%ع\ر, الرحم
وع'م\ق1ها، وزادوه ف النسب أ%ل1فاv ونوناv للمبالغة يريد الدم الغليظ

الواسع؛ وقيل: نسب إ,ل الب.ح\ر, لكثرته وسعته؛ ومن ال4ول قول العجاج:
و.ر\د¬ من ال%و\ف1 وب.ح\ران©

أ%ي ع.ب,يطD خالص¬. وف الصحاح: الب.ح\ر' ع'م\ق' الر_ح1م,، ومنه قيل
للدم الالص المرة: باح1ر¬ وب.ح\رانê. ابن سيده: ود.م¬ باح1ر¬

Òخالص المرة من دم الوف، وعم بعض'هم به فقال: أ%ح\م.ر' باح1ر,ي êوب.ح\ران
وب.ح\ر.انê، ول يص به دم الوف ول غيه. وب.نات' ب.ح\ر�: سحائب' يئن.

قبل الصيف منتصبات رقاقاv، بالاء والاء، جيعاv. قال ال4زهري: قال
الليث: ب.نات' ب.ح\ر� ض.ر\ب¬ من السحاب، قال ال4زهري: وهذا تصحيف منكر
والصواب ب.نات' ب.خ\ر�. قال أ%بو عبيد عن ال4صمعي: يقال لسحائب يأ}تي قبل

الصيف منتصبات: ب.نات' ب.خ\ر� وب.نات' م.خ\ر�، بالباء واليم والاء، ونو
ذلك قال اللحيان وغيه، وسنذكر كل¾ منهما ف فصله.

الوهري: ب.ح1ر. الرجل�، بالكسر، ي.ب\ح.ر' ب.ح.راv إ,ذا تي من الفزع
مثل ب.ط1ر.؛ ويقال أ%يضاv: ب.ح1ر. إ,ذا اشتد_ ع.ط%ش'ه فلم ي.ر\و. من

الاء. والب.ح.ر' أ%يضاv: داء# ف ال3بل، وقد ب.ح1ر.ت\.
وال4طباء يسمون التغي الذي يدث للعليل دفعة ف ال4مراض الادة:



ب'ح\راناv، يقولون: هذا ي.و\م' ب'ح\ر.ان{ بال3ضافة، ويوم¬ باح'وريÒ على غي
قياس، فكأ%نه منسوب إ,ل باح'ور� وباح'وراء مثل عاشور وعاشوراء، وهو

شد�ة الر ف توز، وجيع ذلك مولد؛ قال ابن بري عند قول الوهري: إ,نه مولد
وإ,نه على غي قياس؛ قال: ونقيض قوله إ,ن قياسه باح1ر,يÒ وكان حقه أ%ن

يذكره ل4نه يقال دم باح1ر,يÒ أ%ي خالص المرة؛ ومنه قول ال�ث%قYب
الع.ب\د1ي:

باح1ريe الد_م, م'ر_ ل%ح\م'ه'،
ي'ب\رئ' الك%ل}ب.، إ,ذا ع.ض_ وه.ر�

والباح'ور': الق%م.ر'؛ عن أ%ب علي ف البصريات له. والب.ح\ران1: موضع
بي البصرة وع'مان%، النسب إ,ليه ب.ح\ريÒ وب.ح\رانê؛ قال اليزيدي:
كرهوا أ%ن يقولوا ب.ح\ريÒ فتشبه النسبة% إ,ل الب.ح\ر,؛ الليث: رجل

ب.ح\رانê منسوب إ,ل الب.ح\ر.ين,؛ قال: وهو موضع بي البصرة وع'مان؛ ويقال: هذه
الب.ح\ر.ين' وانتهينا إ,ل الب.ح\ر.ين,. وروي عن أ%ب ممد اليزيدي قال:

سأ%لن الهدي وسأ%ل الكسائي عن النسبة إ,ل البحرين وإ,ل ح1ص\ن.ي,:
ل1م. قالوا ح1ص\ن,يÒ وب.ح\رانê؟ فقال الكسائي: كرهوا أ%ن يقولوا

ح1ص\نائ1يÒ لجتماع النوني، قال وقلت أ%نا: كرهوا أ%ن يقولوا ب.ح\ريÒ فتشبه
النسبة إ,ل البحر؛ قال ال4زهري: وإ,نا ثنوا الب.ح\ر. ل4ن� ف ناحية

قراها ب'ح.ي.ةv على باب ال4حساء وقرى هجر، بينها وبي البحر ال4خضر
عشرة فراسخ، وق�د>ر.ت الب'ح.ي.ة� ثلثة% أ%ميال ف مثلها ول يغيض

ماؤ'ها، وماؤ'ها راكد ز'عاق¬؛ وقد ذكرها الفرزدق فقال:
كأ%ن� د1ياراv بي أ%س\ن,م.ة1 الن_قا

وبي. ه.ذال1يل, الب'ح.ي.ة1 م'ص\ح.ف'
وكانت أ%ساء بنت ع'م.ي\س� يقال لا الب.ح\ر,ي_ة ل4نا كانت هاجرت
إ,ل بلد النجاشي فركبت البحر، وكل© ما نسب إ,ل الب.ح\ر,، فهو

ب.ح\ريÒ.وف الديث ذ1ك}ر' ب.ح\ران%، وهو بفتح الباء وضمها وسكون الاء، موضع
بناحية الف�ر\ع, من الجاز، له ذ1ك}ر¬ ف س.ر,ي_ة عبدال بن ج.ح\ش�.

وب.ح\ر¬ وب.ح1ي¬ وب'ح.ي\ر¬ وب.ي\ح.ر¬ وب.ي\ح.ر.ة�: أ%ساء.
وبنو ب.ح\ري�: ب.ط}ن¬.

وب.ح\ر.ة� وي.ب\ح'ر': موضعان. وب,حار¬ وذو ب,حار�: موضعان؛ قال الشماخ:
ص.ب.ا ص.ب\و.ةv م1ن ذ1ي ب,حار�، ف%جاو.ر.ت\،



إ,ل آل, ل%ي\لى، ب.ط}ن. غ%و\ل� ف%م.ن\ع.ج,
@بتر: الب'ح\ت'ر: بالضم: القصي التمع ال%ل}ق,، وكذلك ال�ب\ت'ر'،

وهو مقلوب منه، وال�نثى ب'ح\ت'ر.ة والمع البحات1ر'.
وب'ح\ت'ر¬: أ%بو بطن من طي�ء، وهو ب'حت'ر' بن' ع.ت'ود ابن ع'ن.ي بن
س.لمان% بن ث�ع.ل% بن ع.م\رو بن الغ.و\ث1 ابن ج.ل}ه.م.ة% بن ط%ي�ء بن

أ�د.د. وهو ر.ه\ط� ال%ي\ث%م, ابن ع.د1ي¼. والب'ح\ت'ر,ي_ة� من ال3بل:
منسوبة إ,ليهم.

@بثر: ب.ح\ث%ر. الشيء4: ب.ح.ث%ه وب.د_د.ه ك%ب.ع\ث%ر.ه'، وقرئ: إ,ذا
ب'ح\ث1ر. ما ف القبور؛ أ%ي بعث الوتى. وب.ح\ث%ر. التاع: فر_قه.

ال4زهري: ب.ح\ث%ر. متاعه وب.ع\ث%ر.ه إ,ذا أ%ثاره وقلبه وفر_قه وقلب بعضه على
بعض. ال4صمعي: إ,ذا انقطع اللب وت.ح.ب_ب.، فهو م'ب.ح\ث%ر¬، فإ,ذا

خ.ث�ر. أ%عله وأ%سف%ل�ه رقيق¬، فهو هادر. أ%بو الر�اح: ب.ح\ث%ر\ت' الشيء4
وب.ع\ث%ر\ت'ه إ,ذا استخرجته وكشفته؛ قال القتال العامري:

وم.ن\ ل ت.ل1د\ أ%ساء� م1ن\ آل, عام1ر�
وك%ب\ش.ة، ت'ك}ر.ه' أ�مeه' أ%ن} ت'ب.ح\ث%ر.ا

@بدر: أ%بو عدنان قال: الب'ه\د'ر,يe والب'ح\د'ر,يe ال�ق%ر\ق%م' الذي
.eل ي.ش1ب

@بر: الب.خ.ر': الرائحة التغية من الفم. قال أ%بو حنيفة. الب.خ.ر'
الن_ت\ن' يكون ف الفم وغيه. ب.خ1ر. ب.خ.راv، وهو أ%ب\خ.ر' وهي ب.خ\ر.اء�.

وأ%ب\خ.ره' الشيء�: ص.ي_ر.ه أ%ب\خ.ر.. وب.خ1ر. أ%ي ن.ت'ن. من ب.خ.ر,
الف%م البيث. وف حديث عمر، رضي ال عنه: إ,ياكم ون.و\م.ة% الغ.داة1
فإ,نا م.ب\خ.ر.ةD م.ج\ف%ر.ةD م.ج\ع.ر.ةD؛ وجعله القتيب من حديث علي، رضي

ال عنه، قوله مبخرة أ%ي م.ظ1ن_ةD للب.خ.ر,، وهو تغي ريح الفم. وف حديث
الغية: إ,ي_اك. وكل� م.ج\ف%ر.ة{ م.ب\خ.ر.ة{، يعن من النساء.

والب.خ\ر.اء� والب.خ\ر.ة�: ع'ش\ب.ةD تشبه نبات. الك�ش\ن.ى ولا حب مثل
حبه سوداء، سيت بذلك ل4نا إ,ذا أ�ك1لت أ%ب\خ.ر.ت1 الف%م؛ حكاها أ%بو
.�حنيفة قال: وهي م.ر\عÝى وتعل1ف�ها الواشي فتسمنها ومنابتها الق1يعان

والب.خ\راء�: أ%رض بالشام لن.ت\ن,ها بع'فونة ت'ر\ب,ها. وب'خار' الف%س\و,:
ر,ي'ه؛ قال الفرزدق:

أ%شار,ب' ق%ه\و.ة{ وح.ل1يف' ز,ير�،



وص.ر_اء#، ل1ف%س\و.ت1ه1 ب'خار'
وكل© رائحة سطعت من ن.ت\ن� أ%و غيه: ب.خ.ر¬ وب'خار¬. والب.خ\ر'،

مزوم: ف1ع\ل� الب'خار,.
،vوب'خارا vوب'خار' الق1در: ما ارتفع منها؛ ب.خ.ر.ت\ ت.ب\خ.ر' ب.خ\را

وكذلك ب'خار' الدeخان، وكل© دخان يسطع من ماء� حار، فهو ب'خار، وكذلك من
الن_د.ى. وب'خار' الاء: ما يرتفع منه كالدخان. وف حديث معاوية: أ%نه

كتب إ,ل ملك الروم: ل4ج\ع.لن_ الق�س\ط%ن\ط1ين,ي_ة% الب.خ\راء4
ح'م.م.ةv س.و\داء4؛ وصفها بذلك لب'خار البحر.

وت.ب.خ_ر بالطيب ونوه: ت.د.خ_ن.. والب.خ'ور'، بالفتح: ما يتبخر به.
ويقال: ي.خ_ر. علينا من ب.خ'ور الع'ود أ%ي ط%ي_ب..

وب.نات' ب.خ\ر� وب.نات' م.خ\ر�: سحاب¬ يأ}تي قبل الصيف منتصبةD ر,قاق¬
بيض¬ حسانD، وقد ورد بالاء الهملة أ%يضاv فقيل: بنات بر، وقد تقدم.

وال%ب\خ'ور': ال%خ\م'ور'.
ابن ال4عراب: الباخ1ر' ساقي الزرع؛ قال أ%بو منصور: العروف الاخ1ر،

فأ%بد.ل من اليم باءé، كقولك س.م.د. رأ}س.ه وس.ب.د.ه'، وال أ%علم.
@بتر: الب.خ\ت.ر.ة�، والت_ب.خ\ت'ر': م1ش\ي.ةD ح.س.ن.ةD؛ وقد ب.خ\ت.ر.

وت.ب.خ\ت.ر.، وفلنD يشي الب.خ\ت.ر,ي_ة%، وفلن ي.ت.ب.خ\ت.ر' ف
م1ش\ي.ت1ه1 وي.ت.ب.خ\ت.ى؛ وف حديث الجاج لا أ�دخل عليه يزيد بن ال�ه.ل�ب,

أ%سياv فقال الجاج:
ج.م1يل� ال�ح.ي_ا ب.خ\ت.ر,يÒ إ,ذا م.ش.ى

فقال يزيد:
وف الد>ر\ع, ض.خ\م' ال%ن\ك1ب.ي, ش1ناق'

الب.خ\ت.ريe: ال�ت.ب.خ\ت1ر' ف م.ش\يه1، وهي م1ش\ي.ة� التكب العجب
بنفسه. ورجل ب,خ\ت1ي¬ وب.خ\ت.ر,يÒ: صاحب' ت.ب.خ\ت'ر�، وقيل: ح.س.ن'
الشي والسم، وال�نثى ب.خ\ت.ر,ي_ة. والب.خ\ت.ريe من ال3بل: الذي

ي.ت.ب.خ\ت.ر' أ%ي يتال. وب.خ\ت.ريÒ: اسم' رجل؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
جزى ال� ع.ن�ا ب.خ\ت.ر,ي�اv ور.ه\ط%ه'

بن ع.ب\د1 ع.م\ر�و، ما أ%ع.ف_ وأ%م\ج.د.ا
ه'م' الس_م\ن' بالس_نeوت، ل أ%ل}س. فيهم'،

وه'م\ ي.م\ن.ع'ون% جار.ه'م\ أ%ن ي'ق%ر_د.ا



وأ%بو الب.خ\ت.ري�: من ك�ناهم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ذا كنت. ت.ط}ل�ب' ش.أ}و. ال�ل�و

ك1، فاف}ع.ل} ف1عال% أ%ب الب.خ\ت.ر,ي
ت.ت.ب_ع. إ,خ\وان.ه' ف الب,لد،
فأ%غ}ن.ى ال�ق1ل� عن ال�ك}ث1ر,

وأ%راد البختري_ فحذف إ,حدى ياءي النسب.
@بثر: الب.خ\ث%ر.ة�: الك�د\ر.ة� ف الاء أ%و الثوب.

@بدر: ب.د.ر\ت' إ,ل الشيء أ%ب\د'ر' ب'د'وراv: أ%س\ر.ع\ت'، وكذلك
باد.ر\ت' إ,ليه. وت.باد.ر. القوم': أ%سرعوا. واب\ت.د.روا السلح.: ت.باد.ر'وا

إ,ل أ%خذه. وباد.ر. الشيء4 مباد.ر.ةv وب,داراv واب\ت.د.ر.ه' وب.د.ر. غي.ه
إ,ليه ي.ب\د'ر'ه: عاج.ل%ه'؛ وقول أ%ب ال�ث%ل�م,:

ف%ي.ب\د'ر'ها ش.رائ1ع.ها ف%ي.ر\مي
م.قات1ل%ها، ف%ي.س\ق1يها الزeؤ.ام.ا

أ%راد إ,ل شرائعها فحذف وأ%وصل. وباد.ر.ه' إ,ليه: ك%ب.د.ر.ه'.
وب.د.ر.ن ال4مر' وب.د.ر. إ,ل�: ع.ج,ل% إ,ل� واستبق. واس\ت.ب.ق}نا الب.د.ر.ى

أ%ي م'باد1ر,ين.. وأ%ب\د.ر. الوصيe ف مال اليتيم: بعن باد.ر.
vوت.باد.ر'وه' أ%ي باد.ر. بعض'هم بعضا vوب.د.ر.. ويقال: اب\ت.د.ر. القوم' أ%مرا

vفلنا Dه'م\ ي.س\ب,ق' إ,ليه ف%ي.غ\ل1ب' عليه. وباد.ر. فلنeإ,ليه أ%ي
م'و.لYياv ذاهباv ف فراره. وف حديث اعتزال النب، صلى ال عليه وسلم،

نساء4ه قال ع'م.ر':
فاب\ت.د.ر.ت\ عيناي؛ أ%ي سالتا بالدموع.

وناقةD ب.د\ر,ي_ةD: ب.د.ر.ت\ أ�مeها ال3بل% ف الن>تاج فجاءت با ف
أ%ول الزمان، فهو أ%غزر لا وأ%كرم.

والباد1ر.ة�: ال1د_ة�، وهو ما ي.ب\د'ر' من ح1د_ة1 الرجل عند غضبه من
قول أ%و فعل. وباد1ر.ة� الش_ر>: ما ي.ب\د'ر'ك. منه؛ يقال: أ%خشى عليك

باد1ر.ت.ه'. وب.د.ر.ت\ منه ب.واد1ر' غض.ب� أ%ي خ.ط%أD وس.ق%طات¬ عندما
اح\ت.د_. والباد1ر.ة�: الب.د1يهة�. والباد1ر.ة� من الكلم: الت ت.س\ب,ق'

من ال3نسان ف الغضب؛ ومنه قول النابغة:
ول خ.ي\ر. ف ح1ل}م�، إ,ذا ل ت.ك�ن\ له

ب.واد1ر' ت.ح\م1ي ص.ف}و.ه' أ%ن} ي'ك%د_ر.ا



وباد1ر.ة� السيف: ش.بات'ه. وباد1ر.ة� الن_بات: رأ}س'ه أ%و_ل ما
:�ي.ن\ف%ط1ر' عنه. وباد1ر.ة� ال1ن_اء3: أ%ول� ما ي.ب\دأ� منه. والباد1ر.ة

.vه نباتا�أ%ج\و.د' الو.ر\س وأ%ح\د.ث
،Dص'ل}ب.ة Dمك}ت.ن,ز.ة :D؛ وح.د\ر.ةDب.د\ر.ة Dوع.ي\ن¬ ح.د\ر.ة

وب.د\ر.ةD: ت.ب\د'ر' بالنظر، وقيل: ح.د\ر.ةD واسعةD وب.د\ر.ةD تامةD كالب.د\ر,؛
قال امرؤ القيس:

،Dب.د\ر.ة Dوعي\ن¬ لا ح.د\ر.ة
ش'ق�ت\ م.آق1يه,ما م1ن\ أ�خ'ر\

وقيل: عي ب.د\ر.ةD ي.ب\د'ر نظرها نظر. اليل؛ عن ابن ال4عراب، وقيل:
هي الديدة النظر، وقيل: هي الدو�رة العظيمة، والصحيح ف ذلك ما قاله

vابن ال4عراب. والب.د\ر': الق%م.ر' إ,ذا ام\ت.ل4، وإ,نا س'م>ي. ب.د\را
ل4نه يبادر بالغروب طلوع. الشمس، وف الكم: ل4نه يبادر بطلوعه غروب.

الشمس ل4نما ي.تراق%بان1 ف ال�ف�ق, ص'ب\حاv؛ وقال الوهري: سي
ب.د\راv ل1م'بادرته الشمس بالط©ل�وع كأ%ن_ه ي'ع.ج>ل�ها ال%غ1يب.، وسي

بدراv لتمامه، وسيت ليلة% الب.د\ر, لتمام قمرها. وقوله ف الديث عن جابر:
إ,ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ�ت% ببدر فيه خ.ض1رات¬ من الب'قول؛

قال ابن وهب: يعن بالب.د\ر, الطبق.، شبه بالب.د\ر, لستدارته؛ قال
ال4زهري: وهو صحيح. قال: وأ%حسبه س'مي ب.د\راv ل4نه مدو_ر، وجع' الب.د\ر

ب'د'ور¬.
وأ%ب\د.ر. القوم': طلع لم الب.د\ر'؛ ونن م'ب\د1ر'ون%. وأ%ب\د.ر.

الرجل� إ,ذا سرى ف ليلة الب.د\ر,، وسي ب.د\راv لمتلئه. وليلة� الب.د\ر:
ليلة� أ%ربع عشرة. وب.د\ر' القوم,: س.ي>د'هم، على التشبيه بالب.د\ر,؛ قال

ابن أ%حر:
و.ق%د\ ن.ض\ر,ب' الب.د\ر. الل�ج'وج. ب,ك%فYه

ع.ل%ي\ه1، ون'ع\ط1ي ر.غ}ب.ة% ال�ت.ود>د1
ويروى الب.د\ء4. والباد1ر': القمر. والباد1ر.ة�: الكلمة� الع.و\راء�.

والباد1ر.ة�: الغ.ض\ب.ة� الس_ر,يع.ة�؛ يقال: احذروا باد1ر.ت.ه'.
والب.د\ر': الغلم' الباد1ر. وغلم¬ ب.د\ر¬: متلئ. وف حديث جابر: كنا ل

ن.ب,يع' الث�م.ر. حت ي.ب\د'ر. أ%ي يبلغ. يقال: ب.د.ر. الغلم' إ,ذا ت
واستدار، تشبيهاv بالبدر ف تامه وكماله، وقيل: إ,ذا احر� الب'س\ر' يقال له:



قد أ%ب\د.ر..
والب.د\ر.ة�: ج,ل}د' الس_خ\ل%ة إ,ذا ف�ط1م.، والمع ب'دور¬ وب,د.ر¬؛

Dوب,ض.ع¬ وه.ض\ب.ة Dقال الفارسي: ول نظي لب.د\ر.ة{ وب,د.ر إ,ل ب.ض\ع.ة
وه1ض.ب¬. الوهري: والب.د\ر.ة� م.س\ك' الس_خ\ل%ة1 ل4نا ما دامت
ت.ر\ض.ع' ف%م.س\ك�ها ل1ل�ب.ن, ش.ك}و.ةD، وللس_م\ن, ع'ك�ةD، فإ,ذا ف�طمت

ف%م.س\ك�ها للب ب.د\ر.ةD، وللس_من, م1س\أ%د¬، فإ,ذا أ%جذعت ف%م.س\ك�ها للب
و.ط}ب¬، وللسمن ن,ح\ي¬. والب.د\ر.ة�: كيس فيه أ%لف أ%و عشرة آلف، سيت

بب.د\ر.ة1 الس_خ\ل%ة1، والمع الب'دور'، وثلث� ب.درات. أ%بو زيد: يقال
ل1م.س\ك السخلة ما دامت ت.ر\ض.ع' الش_ك}و.ة�، فإ,ذا ف�طم ف%م.س\ك�ه'

الب.د\ر.ة�، فإ,ذا أ%جذع ف%م.سكه الس>قاء�.
والباد1ر.تان1 من ال3نسان: ل%ح\متان1 فوق الرeغ%ثاو.ي\ن, وأ%سفل%

الث©ن\د'و.ة1، وقيل: ها جانبا الك1ر\ك1ر.ة1، وقيل: ها ع1ر\قان
ي.ك}ت.ن,فان,ها؛ قال الشاعر:

ت.م\ري ب.واد1ر.ها منها ف%وار,ق�ها
يعن فوارق ال3بل، وهي الت أ%خذها الخاض فف%ر,قت\ ناد_ةv، فكلما

أ%خذها وجع ف بطنها م.ر.ت\ أ%ي ضربت بفها بادر.ة% ك1رك1ر.ت1ها وقد تفعل
ذلك عند العطش. والباد1ر.ة� من ال3نسان وغيه: اللحمة الت بي النكب

:eبن' ع.م\ر�و الع.ب\س3ي �والع'نق، والمع' الب.واد1ر'؛ قال خ1راش.ة
ه.ل� سأ%ل}ت1، ابنة% الع.ب\س3ي>: ما ح.س.ب

ع1ن\د. الطYعان1، إ,ذا ما غ�ص_ بالر>يق,؟
وجاء4ت اليل� م'ح.م_راv ب.واد1ر'ها،

ز'وراv، و.ز.ل�ت\ ي.د' الر_امي ع.ن, الف�وق,
يقول: هل� سأ%لت عن وعن شجاعت إ,ذا اشتد�ت الرب واحر�ت بوادر

اليل من الدم الذي يسيل من فرسانا عليها، ولا يقع فيها من زلل الرامي عن
الفوق فل يهتدي لوضعه ف الوتر د.ه.شاv وح.ي\ر.ةv؛ وقوله زوراv يعن

مائلة أ%ي تيل لشد�ة ما تلقي. وف الديث: أ%نه لا أ�نزلت عليه سورة:
اقرأ} باسم ربك، جاء با، صلى ال عليه وسلم، ت'ر\ع.د' ب.واد1ر'ه، فقال:

ز.م>ل�ون ز.م>ل�ون قال الوهري: ف هذا الوضع الب.واد1ر' من ال3نسان
اللحمة الت بي النكب والعنق؛ قال ابن بري: وهذا القول ليس بصواب،

والصواب أ%ن يقول البوادر جع بادرة: اللحمة الت بي النكب والعنق.



والب.ي\د.ر': ال4ن\د.ر'؛ وخص ك�راع¬ به أ%ن\د.ر. القمح يعن الك�د\س. منه،
وبذلك فسره الوهري. الب.ي\د.ر': الوضع الذي يداس فيه الطعام.

وب.د\ر¬: ماء# ب,ع.ي\ن,ه1، قال الوهري: يذكر ويؤنث. قال الش_ع\ب:
ب.د\ر¬ بئر كانت لرجل ي'د\عى ب.د\راv؛ ومنه يوم' ب.د\ر�. وب.د\ر¬: اسم'

رجل.
@بذر: الب.ذ}ر' والب'ذ}ر': أ%ول� ما يرج من الزرع والبقل والنبات ل

يزال ذلك اس.ه' ما دام على ور.ق%ت.ي.ن,، وقيل: هو ما ع'ز,ل% من البوب
للز_ر\ع, والز>راع.ة1، وقيل: الب.ذ}ر' جيع النبات إ,ذا طلع من ال4رض

ف%ن.ج.م.، وقيل: هو أ%ن ي.ت.ل%و_ن% بل%و\ن{ أ%و تعرف وجوهه، والمع ب'ذ�ور¬
وب,ذار¬. والب.ذ}ر': مصدر ب.ذ%ر\ت'، وهو على معن قولك ن.ث%ر\ت'

:vر' ب.ذ}را�ال%ب_.وب.ذ%ر\ت' الب.ذ}ر.: ز.ر.ع\ت.ه. وب.ذ%ر.ت1 ال4رض' ت.ب\ذ
خرج ب.ذ}ر'ها؛ وقال ال4صمعي: هو أ%ن يظهر نبتها متفر�قاv. وب.ذ%ر.ها
ب.ذ}راv وب.ذ�ر.ها، كلها، زرعها. والب.ذ}ر' والب'ذار.ة�: الن_س\ل�. ويقال:

إ,ن هؤلء ل%ب.ذ}ر' س.و\ء�. وب.ذ%ر. الشيء4 ب.ذ}راv: فر_قه. وب.ذ%ر.
ال اللق ب.ذ}راv: ب.ث�ه'م\ وفر�قهم.

وتفر�ق القوم' ش.ذ%ر. ب.ذ%ر. وش1ذ%ر. ب,ذ%ر. أ%ي ف كل و.جه{، وتفر�قت
إ,بله كذلك؛ وب.ذ%ر.: إ,ت\باع¬. وب'ذ�ر_ى، ف�ع'ل�ى: من ذلك، وقيل: من

الب.ذ}ر, الذي هو الزرع، وهو راجع إ,ل التفريق. والب'ذ�ر_ى: الباطل�؛ عن
السياف.

وب.ذ�ر. ماله': أ%فسده وأ%نفقه ف الس_ر.ف1. وك�ل© ما فرقته
وأ%فسدته، فقد ب.ذ�ر\ت.ه'. وفيه ب.ذار_ةD، مشد�دة الراء، وب.ذار.ةD، مففة

الراء، أ%ي ت.ب\ذ1ير¬؛ كلها عن اللحيان. وت.ب\ذير' الال: تفريقه
إ,سرافاv. ورجلD ت1ب\ذار.ةD: للذي ي'ب.ذYر' مال%ه ويفسده. والت_ب\ذ1ير':

إ,فساد' الال وإ,نفاقه ف الس_ر.ف1. قال ال عز وجل: ول ت'ب.ذYر\
ت.ب\ذيراv. وقيل: التبذير أ%ن ينفق الال ف العاصي، وقيل: هو أ%ن يبسط يده ف

إ,نفاقه حت ل يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله تعال: ول ت.بس'ط}ها
.vم.حسورا vوما�ك�ل� الب.س\ط1 ف%ت.ق}ع'د. م.ل

أ%بو عمرو: الب.ي\ذ%ر.ة� التبذير. والن_ب\ذ%ر.ة�، بالنون والباء:
تفريق' الال ف غي حقه. وف حديث وقف عمر، رضي ال عنه: و.ل1و.ل1ي>ه أ%ن

يأ}كل% منه غ%ي\ر. م'باذ1ر�؛ ال�باذ1ر' وال�ب.ذYر': ال�س\ر,ف' ف



النفقة؛ باذر. وب.ذ�ر. م'باذ%ر.ةv وت.ب\ذ1يراv؛ وقول التنخل يصف
سحاباv:م'س\ت.ب\ذ1راv ي.ر\غ%ب' ق�د_ام.ه'،

ي.ر\م1ي ب,ع'م> السeم'ر, ال4ط}ول,
فسره السكري فقال: مستبذر يفر>ق الاء.

Dوالب.ذير' من الناس: الذي ل يستطيع أ%ن ي'م\س3ك. س1ر_ه'. ورجل
ب.ي\ذار.ةD: ي'ب.ذYر' ماله. وب.ذ�ور¬ وب.ذ1ير¬: ي'ذيع' ال4سرار. ول يكتم

سر�اv، والمع ب'ذ�ر¬ مثل صبور وص'ب'ر�. وف حديث فاطمة عند وفاة النب، صلى
ال عليه وسلم، قالت لعائشة: إ,ن إ,ذاv ل%ب.ذ1ر.ةD؛ الب.ذ1ر': الذي

يفشي السر ويظهر ما يسمعه، وقد ب.ذ�ر. ب.ذار.ةv. وف الديث: ليسوا
بال%سابيح الب'ذ�ر,. وف حديث علي، كرم ال وجهه، ف صفة ال4ولياء: ليسوا

بال%ذاييع الب'ذ}ر,؛ جع ب.ذ�ور�. يقال: ب.ذ%ر\ت' الكلم بي الناس كما
ت'ب\ذ%ر' الب'وب' أ%ي أ%فشيته وفر�قته.

وب'ذار.ة� الطعام: ن.ز.ل�ه ور.ي\ع'ه؛ عن اللحيان. ويقال: طعام كثي
الب'ذار.ة أ%ي كثي' الن_ز.ل. وهو طعام ب.ذ%ر¬ أ%ي ن.ز.لD؛ قال:

وم1ن. الع.ط1ي_ة1 ما ت'رى
ج.ذ}ماء4، ل%ي\س لا ب'ذار.ه\

ال4صمعي: ت.ب.ذ�ر الاء� إ,ذا تغي واص\ف%ر_؛ وأ%نشد لبن مقبل:
ق�ل}باv م'ب.لYي.ةv ج.وائ1ز. ع.ر\ش1ها،
ت.ن\في الد>لء4 بآجن� م'ت.ب.ذYر,

قال: التبذر التغي ال4صفر. ولو ب.ذ�ر\ت. فلناv لوجدته رجلv أ%ي
لو جربته؛ هذه عن أ%ب حنيفة.

�وك%ث1ي¬ ب.ث1ي¬ وب.ذ1ير¬: إ,ت\باع¬؛ قال الفراء: ك%ثي¬ ب.ذ1ير¬ مثل
ب.ث1ي لغة أ%و ل�غ.ي_ة.

ورجل ه'ذ%ر.ةD ب'ذ%ر.ةD وه.ي\ذار.ةD ب.ي\ذار.ةD: كثي' الكلم.
وب.ذ�ر': موضع¬، وقيل: ماء معروف؛ قال كثي عزة:

س.قى ال� أ%م\واهاv ع.ر.ف}ت' م.كان.ها:
ج'راباv و.م.ل}كوماv وب.ذ�ر. وال}غ.م\را

وهذه كلها آبار بكة؛ قال ابن بري: هذه كلها أ%ساء مياه بدليل إ,بدالا
من قوله أ%مواهاv، ودعا بالسقيا لل4مواه، وهو يريد أ%هلها النازلي با

اتساعاv ومازاv. ول يئ من ال4ساء على ف%ع_ل% إ,ل� ب.ذ�ر'،



وع.ث�ر' اسم' موضع، وخ.ض_م' اسم الع.ن\ب.ر, بن ت.م1يم، وش.ل�م' اسم' بنت
القدس، وهو عبان، وب.ق�م' وهو اسم أ%عجمي، وهي شجرة، وك%ت_م' اسم

موضع أ%يضاv؛ قال ال4زهري: ومثل� ب.ذ�ر خ.ض_م' وع.ث�ر' وب.ق�م' شجرة،
قال: ول مثل لا ف كلمهم.

@بذعر: اب\ذ%ع.ر_ الناس': تفرقوا: وف حديث عائشة: اب\ذ%ع.ر_ النفاق
أ%ي تفرق وتبد�د. قال أ%بو السميدع: اب\ذ%ع.ر_ت1 اليل� واب\ث%ع.ر_ت\

إ,ذا ر.ك%ض.ت\ ت'باد1ر' شيئاv تطلبه؛ قال ز'ف%ر' بن' الرث:
فل أ%ف}ل%ح.ت\ ق%ي\س¬، ول ع.ز_ ناص1ر¬

ل%ها، ب.ع\د. ي.و\م, ال%ر\ح, حي. اب\ذ%ع.ر_ت1
(* قوله «الرح» هو ف الصل بالاء الهملة).

قال ال4زهري: وأ%نشد أ%بو عبيد:
ف%ط%ار.ت\ شللv واب\ذ%ع.ر_ت\ ك%أ%ن_ها
ع1ص.اب.ة� س.ب\ي�، خاف. أ%ن} ت'ت.ق%س_ما
اب\ذ%ع.ر_ت\ أ%ي ت.ف%ر_ق%ت\ وج.ف%ل%ت\.

@بذقر: اب\ذ%ق%ر_ القوم' واب\ذ%ع.رeوا: تفر_قوا، وتذكر ف ترجة مذقر.
فما اب\ذ%ق%ر_ د.م'ه، وهي لغة: معناه ما تفر�ق ول ت.م.ذ�ر.، وهو

مذكور ف موضعه.
@برر: الب,رe: الص>د\ق' والطاعة�. وف التنزيل: ليس الب,ر_ أ%ن}
ت'و.ل©وا وج'وه.ك�م\ ق1ب.ل% ال%ش\ر,ق, وال%غ\ر,ب, ولكن\ الب,ر_ م.ن\ آمن.

بال3؛ أ%راد ولكن_ الب,ر_ ب,رe م.ن\ آمن بال؛ قال ابن سيده: وهو
قول سيبويه، وقال بعضهم: ولكن_ ذا ال}ب,ر� من آمن بال؛ قال ابن جن:

وال4ول أ%جود ل4ن حذف الضاف ض.ر\ب¬ من التساع والب أ%ول من البتدإ
ل4ن التساع بال4عجاز أ%ول منه بالصدور. قال: وأ%ما ما يروى من أ%ن

الن_م1ر. بن. ت.و\ل%ب قال: سعت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يقول: ليس
من ام\ب,ر> ام\ص1يام' ف ام\س.ف%ر,؛ يريد: ليس من الب الصيام ف

السفر، فإ,نه أ%بدل لم العرفة ميماv، وهو شاذ ل يسوغ؛ حكاه عنه ابن جن؛
قال: ويقال إ,ن النمر بن تولب ل يرو عن النب، صلى ال عليه وسلم، غي
هذا الديث؛ قال: ونظيه ف الشذوذ ما قرأ}ته على أ%ب علي� بإ,سناده إ,ل

ال4صمعي، قال: يقال ب.نات' م.خ\ر� وب.نات' ب.خ\ر� وهن سحائب يأ}تي
ق%ب\ل% الصيف بيض¬ م'ن\ت.ص1بات¬ ف السماء. وقال شر ف تفسي قوله، صلى ال



عليه وسلم: عليكم بالص>د\ق فإ,نه ي.ه\دي إ,ل الب,ر>؛ اختلف العلماء
ف تفسي الب فقال بعضهم: الب الصلح، وقال بعضهم: الب الي. قال: ول

أ%علم تفسياv أ%جع منه ل4نه ييط بميع ما قالوا؛ قال: وجعل لبيد¬
الب,ر_ التeقى حيث يقول:

وما الب,رe إ,ل م'ض\م.رات¬ م1ن. التeقى
قال: وأ%ما قول الشاعر:
ت'ح.زe رؤ'وسهم ف غي, ب,ر�

معناه ف غي طاعة وخي. وقوله عز وجل: ل%ن\ تنالوا الب,ر_ حت
ت'ن\ف1ق�وا ما ت'ح1بeون%؛ قال الزجاج: قال بعضهم كل© ما تقر�ب به إ,ل ال

عز وجل، من عمل خي، فهو إ,نفاق. قال أ%بو منصور: والب,رe خي الدنيا
والخرة، فخي الدنيا ما ييسره ال تبارك وتعال للعبد من ال�دى

والن>ع\م.ة1 واليات1، وخ.ي\ر' الخ1ر.ة1 الف%و\ز' بالنعيم الدائم ف النة، جع
ال لنا بينهما بكرمه ورحته.

وب.ر_ ي.ب.رe إ,ذا ص.ل%ح.. وب.ر_ ف يينه ي.ب.رe إ,ذا صدقه ول
ي.ح\ن.ث}. وب.ر_ ر.ح1م.ه' 

e(* قوله «وبر� رحه إل» بابه ضرب وعلم). ي.ب.ر
إ,ذا وصله. ويقال: فلنD ي.ب.رe ر.ب_ه' أ%ي يطيعه؛ ومنه قوله:

ي.ب.رeك الناس' وي.ف}ج'ر'ون.كا
ورجلD ب.رÒ بذي قرابته وبارÒ من قوم ب.ر.ر.ة{ وأ%ب\ر.ار�، والصدر

الب,رe. وقال ال عز وجل: ل%ي\س. الب,ر> أ%ن} ت'و.ل©وا و'ج'وه.كم ق1ب.ل%
eالشرق والغرب ولكن_ الب,ر_ من آمن بال؛ أ%راد ولكن الب,ر_ ب,ر

من آمن بال؛ قول الشاعر:
وك%ي\ف. ت'واص1ل� م.ن\ أ%ص\ب.ح.ت\

خ1لل%ت'ه' كأ%ب م.ر\ح.ب,؟
أ%ي كخ1لل%ة1 أ%ب م.ر\ح.ب�. وت.بارeوا، تفاعلوا: من الب,ر�. وف حديث

العتكاف: أ%ل}ب,ر_ ت'ر,د\ن%؛ أ%ي الطاعة% والعباد.ة%. ومنه الديث:
ليس من الب الصيام ف السفر. وف كتاب قريش وال4نصار: وإ,ن� الب,ر_ دون

ال3ث أ%ي أ%ن الوفاء با جعل على نفسه دون الغ.د\ر والن_ك}ث.
وب.ر_ة�: اس\م¬ ع.ل%م¬ بعن الب,ر، م.ع\ر,ف%ةD، فلذلك ل يصرف، ل4نه

اجتمع فيه التعريف والتأ}نيث، وسنذكره ف ف%جار,؛ قال النابغة:



إ,ن_ا اق}ت.س.م\نا خ'ط�ت.ي\نا ب.ي\ن.نا،
ف%ح.م.ل}ت' ب.ر_ة% واح\ت.م.ل}ت. ف%جار,

vوب,ر�ا vب.ر�ا eوت.ب,ر eوقد ب.ر_ ر.ب_ه. وب.ر_ت\ يين'ه ت.ب.ر
وب'ر'وراv: ص.د.ق%ت\. وأ%ب.ر_ها: أ%مضاها على الص>د\ق, والب.رe: الصادق'.

وف التنزيل العزيز: إ,نه هو الب.رe الرحيم'. والب.رe، من صفات ال
تعال وتقدس: الع.ط�وف' الرحيم اللطيف الكري. قال ابن ال4ثي: ف أ%ساء

ال تعال الب.رe دون البار>، وهو الع.ط�وف على عباده ب,ب,ر_ه1
eى، وإ,نا جاء ف أ%ساء ال تعال الب.رÝبعن eوالبار eولطفه. والب.ر

دون البار�. وب'ر_ عمل�ه وب.ر_ ب.ر�اv وب'ر'وراv وأ%ب.ر_ وأ%ب.ر_ه
ال؛ قال الفراء: ب'ر_ ح.جeه، فإ,ذا قالوا: أ%ب.ر_ ال ح.ج_ك، قالوه

بال4لف. الوهري: وأ%ب.ر_ ال� ح.ج_ك لغة ف ب.ر_ ال� ح.ج_ك أ%ي
ق%ب,ل%ه؛ قال: والب,رe ف اليمي مثل�ه. وقالوا ف الدعاء: م.ب\ر'ور¬

�م.أ}ج'ور¬ وم.ب'وراv م.أ}جوراv؛ تيم¬ ترفع على إ,ضمار أ%نت.، وأ%هل
الجاز ينصبون على اذ}ه.ب\ م.ب\ر'وراv. شر: الج ال%ب\ر'ور' الذي ل يالطه

شيء من الآث، والبيع' البور': الذي ل ش'بهة فيه ول كذب ول خيانة.
ويقال: ب.ر_ فلنD ذا قرابته ي.ب.رe ب,ر�اv، وقد بر.ر\ت'ه أ%ب,رeه،
وب.ر_ ح.جeك. ي.ب.رe ب'ر'وراv، وب.ر_ الجe ي.ب,رe ب,ر�اv، بالكسر،

�وب.ر_ ال� ح.ج_ه' وب.ر_ ح.جeه. وف حديث أ%ب هريرة قال: قال رسول
ال، صلى ال عليه وسلم: الجe البور' ليس له جزاء# إ,ل النة�؛

�قال سفيان: تفسي البور ط1يب' الكلم وإ,طعام الطعام، وقيل: هو القبول
القاب.ل� بالب> وهو الثواب؛ يقال: ب.ر_ ال� ح.ج_ه وأ%ب.ر_ه'

ب,ر�اv، بالكسر، وإ,ب\ر.اراv. وقال أ%بو ق1لب.ة% لرجل ق%د1م. من الج: ب'ر_
العمل�؛ أ%راد. عمل% الج، دعا له أ%ن يكون م.ب\ر'وراv ل م.أ}ث%م. فيه

فيستوجب ذلك الروج. من الذنوب الت اق}ت.ر.ف%ها. وروي عن جابر بن
عبدال قال: قالوا: يا رسول ال، ما ب,رe الج>؟ قال: إ,طعام' الطعام

وط1يب' الكلم,.
ورجل ب.رÒ من قوم أ%برار�، وبارÒ من قوم ب.ر.ر.ة{؛ وروي عن ابن عمر

أ%نه قال: إ,نا ساهم ال أ%ب\راراv ل4نم ب.رeوا الباء4 وال4بناء4.
وقال: كما أ%ن لك على ولدك حق9اv كذلك لولدك عليك حق. وكان سفيان يقول:

حقe الولد1 على والده أ%ن يسن اسه وأ%ن يزو�جه إ,ذا بلغ وأ%ن ي'ح1ج_ه



وأ%ن يسن أ%دبه. ويقال: قد ت.ب.ر_ر\ت. ف أ%مرنا أ%ي ت.ح.ر_ج\ت.؛ قال
أ%بو ذؤيب:

فقالت\: ت.ب.ر_ر\ت. ف ج.ن\ب,نا،
وما كنت. فينا ح.د1يثاv ب,ب,ر\

أ%ي ت.ح.ر_ج\ت. ف س.ب\ي,نا وق�ر\ب,نا. ال4ح.ر: ب.ر.ر\ت' قس.مي
وب.ر.ر\ت' والدي؛ وغي'ه ل يقول هذا. وروي النذري عن أ%ب العباس ف كتاب

الفصيح: يقال ص.د.ق}ت' وب.ر,ر\ت'، وكذلك ب.ر.ر\ت' والدي أ%ب,رeه. وقال
أ%بو زيد: ب.ر.ر\ت' ف قس.م1ي وأ%ب.ر_ ال� ق%س.م1ي؛ وقال ال4عور

الكلب:
س.ق%ي\ناهم د1ماء4ه'م' ف%سال%ت\،

فأ%ب\ر.ر\ن.ا إ,ل%ي\ه م'ق}س3م1ينا
وقال غيه: أ%ب.ر_ فلنD ق%س.م. فلن وأ%ح\ن.ث%ه'، فأ%ما أ%ب.ر_ه

فمعناه أ%نه أ%جابه إ,ل ما أ%قسم عليه، وأ%حنثه إ,ذا ل يبه. وف الديث:
ب.ر_ ال� ق%س.م.ه وأ%ب.ر_ه ب,ر�اv، بالكسر، وإ,براراv أ%ي صدقه؛ ومنه

حديث أ%ب بكر: ل ي.خ\ر'ج\ من إ,لð ول ب,ر¼ أ%ي ص1د\ق�؛ ومنه الديث:
أ%بو إ,سحق: أ�م1ر\نا ب,س.ب\ع� منها إ,برار' الق%س.م,.

أ%بو سعيد: ب.ر_ت\ س1ل}ع.ت'ه إ,ذا ن.ف%ق%ت\، قال وال4صل ف ذلك أ%ن
ت'كافئه الس>ل}ع.ة� با ح.ف1ظها وقام عليها، تكافئه بالغلء ف الثمن؛ وهو

:vمن قول ال4عشى يصف خرا
،vت.خ.ي_ر.ها أ%خو عانات. ش.ه\را

ور.ج.ى ب,ر_ها عاماv فعاما
والب,رe: ض1دe الع'ق�وق'، وال%ب.ر_ة� مثله. وب.ر,ر\ت' والدي،

،vه ب,ر�اeه وي.ب,رeوقد ب.ر_ والد.ه ي.ب.ر vه' ب,ر�اeبالكسر، أ%ب.ر
ف%ي.ب.رe على ب.ر,ر\ت' وي.ب,رe على ب.ر.ر\ت' على ح.د> ما تقد_م ف اليمي؛
وهو ب.رÒ به وبارÒ؛ عن كراع، وأ%نكر بعضهم بارÒ. وف الديث:

ت.م.س_ح'وا بال4رض, فإ,نا ب.ر_ةD بكم أ%ي تكون بيوتكم عليها وت'د\ف%ن'ون
فيها. قال ابن ال4ثي: قوله فإنا بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة الب.ر_ة
بأ%ولدها يعن أ%ن منها خلقكم وفيها معاشكم وإ,ليها بعد الوت معادكم؛

وف حديث زمزم: أ%تاه آت{ فقال: ت}ف1ر\ ب.ر_ة؛ ساها ب.ر_ةv لكثرة
منافعها وسع.ة1 مائها. وف الديث: أ%نه غ%ي_ر. اس\م. امرأ%ة{ كانت



ت'س.م_ى ب.ر_ة% فسماها زينب، وقال: تزكي نفسها، كأ%نه كره ذلك. وف حديث حك1يم
بن ح1زام�: أ%رأ%يت. أ�موراv كنت' أ%ب\ر.ر\ت'ها أ%ي أ%ط}ل�ب' با

الب,ر> وال3حسان إ,ل الناس والتقر�ب إ,ل ال تعال. وجع' الب.ر�
ال4ب\رار'، وجع' البار� الب.ر.ر.ة�. وفلنD ي.ب.رe خالق%ه وي.ت.ب.ر_ره' أ%ي

يطيعه؛ وامرأ%ة ب.ر�ةD بولدها وبار�ةD. وف الديث، ف ب,ر� الوالدين: وهو
�ف حقهما وحق ال4ق}ر.ب,ي من ال4هل ض1دe الع'قوق وهو ال3ساءة
eما ي'خ.ص vإ,ليهم والتضييع لقهم. وجع الب.ر> أ%ب\رار¬، وهو كثيا

بال4ولياء، والزeه_اد والع'ب_د1، وف الديث: الاه1ر' بالقرآن مع
الس_ف%ر.ة1 الكرام, الب.ر.ر.ة1 أ%ي مع اللئكة. وف الديث: ال4ئمة� من قريش

أ%ب\رار'ها أ�مراء� أ%ب\رار,ها وف�ج_ار'ها أ�مراء� ف�ج_ارها؛ قال ابن
ال4ثي: هذا على جهة ال3خبار عنهم ل طريق, ال�ك}م, فيهم أ%ي إ,ذا صلح

الناس وب.رeوا و.ل1ي.ه'م' ال4ب\رار'، وإ,ذا ف%س.دوا وفج.ر'وا و.ل1ي.ه'م'
eال4شرار'؛ وهو كحديثه الخر: كما تكونون ي'و.ل�ى عليكم. وال ي.ب.ر

عباد.ه: ي.رح.م'هم، وهو الب.رe. وب.ر.ر\ت'ه ب,ر�اv: و.ص.ل}ت'ه. وف
التنزيل العزيز: أ%ن ت.ب.رeوهم وت'ق}س3طوا إ,ليهم. ومن كلم العرب السائر:

فلنD ما يعرف ه1ر�اv من ب,ر¼؛ معناه ما يعرف من ي.ه'ر,هe أ%ي من
ي.ك}ر.ه'ه من ي.ب,رeه، وقيل: ال1رe الس>ن_و\ر'، والب,رe الفأ}رة� ف بعض

اللغات، أ%و د'و�ي\ب_ة تشبهها، وهو مذكور ف موضعه؛ وقيل: معناه ما
يعرف ال%ر\ه.ر.ة من الب.ر\ب.ر.ة1، فال%ر\ه.رة: صوت' الضأ}ن،

والب.ر\ب.ر.ة�: صوت' ال1ع\زى. وقال الفزاري: الب,رe اللطف، وال1رe الع'ق�وق. وقال
يونس: ال1رe س.و\ق' الغنم، والب,رe د'عاء� الغ.ن.م,. وقال ابن

ال4عراب: الب,رe ف1ع\ل� كل خي من أ%ي ض.ر\ب� كان، والب,رe د'عاء� الغنم
إ,ل الع.ل%ف1، والب,رe ال3كرام'، وال1رe الصومة�، وروى الوهري عن ابن

ال4عراب: ال1رe دعاء الغنم والب,رe س.و\ق�ها. التهذيب: ومن كلم
سليمان: م.ن\ أ%ص\ل%ح. ج'و_ان,ي_ت.ه' ب.ر_ ال� ب.ر_ان,ي_ته؛ العن:

من أ%صلح سريرته أ%صلح ال علنيته؛ أ�خذ من ال%و> والب.ر>،
فال%وe كل© ب.ط}ن غامض�، والب.رe ال%ت\ن' الظاهر، فهاتان الكلمتان على
النسبة إ,ليهما بال4لف والنون. وورد: من أ%ص\لح. ج'و_اني_ه' أ%ص\لح ال

ب.ر_ان,ي_ه'. قالوا: الب.ر_ان© العلنية وال4لف والنون من زيادات1
vب.ر�ا Dالن_سب,، كما قالوا ف صنعاء صنعان، وأ%صله من قولم: خرج فلن



:eإ,ذا خرج إ,ل الب.ر> والصحراء، وليس من قدي الكلم وفصيحه. والب,ر
الفؤاد، يقال هو م'طم\ئ%ن,نe الب,ر>؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ك�ون� م.كان% الب,ر> منه ودون.ه'،
وأ%ج\ع.ل� مال د'ون.ه وأ�ؤ.ام1ر'ه\

وأ%ب.ر_ الرج'ل�: ك%ث�ر. ول%ده'. وأ%ب.ر� القوم': كثروا وكذلك
أ%ع.رeوا، ف%أ%ب.رeوا ف الي وأ%ع.رeوا ف الشر�، وسنذكر أ%ع.رeوا ف

موضعه.والب.رe، بالفتح: خلف الب'ح\ر,. والب.ر>ي_ة من ال4ر.ض1ي، بفتح
الباء: خلف الر>يف1ي_ة. والب.ر>ي_ة�: الصحراء� نسبت إ,ل الب.ر>، كذلك

رواه ابن ال4عراب، بالفتح، كالذي قبله. والب.رe: نقيض الك1ن�؛ قال
الليث: والعرب تستعم1له ف النكرة، تقول العرب: جلست ب.ر�اv وخ.ر.ج\ت'

ب.ر�اv؛ قال أ%بو منصور: وهذا من كلم الول�دين وما سعته من فصحاء العرب
البادية. ويقال: أ%ف}ص.ح' العرب أ%ب.رeهم. معناه أ%بعدهم ف الب.ر>
والب.د\و, داراv. وقوله تعال: ظهر الف%ساد' ف الب.ر> والب.ح\ر,؛ قال

الزجاج: معناه ظهر ال%د\ب' ف الب.ر> والق%ح\ط� ف البحر أ%ي ف م'د'ن1
البحر الت على ال4نار. قال شر: الب.ر>ي_ة� ال4رض. النسوبة� إ,ل

الب.ر> وهي ب.ر>ي_ةv إ,ذا كانت إ,ل الب> أ%قرب. منها إ,ل الاء،
والمع' الب.ار,ي. والب.ر>يت'، بوزن ف%ع\ل1يت{: الب.ر>ي_ة� فلما سكنت

الياء صارت الاء تاء، م1ث}ل ع1فر,يت{ وع1ف}ر,ية، والمع الب.ر.ار,يت'. وف
التهذيب: الب.ر>يت'؛ عن أ%ب عبيد وشر وابن ال4عراب. وقال ماهد ف

قوله تعال: وي.ع\ل%م' ما ف الب.ر> والب.ح\ر,؛ قال: الب.رe الق1فار'
والبحر كل© قرية فيها ماء#. ابن السكيت: أ%ب.ر_ فلنD إ,ذا ركب الب.ر. ابن

سيده: وإ,نه ل�ب,رÒ بذلك أ%ي ضابطD له. وأ%ب.ر_ عليهم: غلبهم.
وال3برار': الغلبة�؛ وقال طرفة:

ي.ك}ش1ف�ون% الضeر_ عن ذي ض'ر>ه1م\،
وي'ب,رeون% على الب ال�ب�

أي يغلبون؛ يقال أ%ب.ر_ عليه أ%ي غلبه. وال�ب,رe: الغالب. وسئل رجل
من بن أ%س.د: أ%تعرف الف%ر.س. الكري.؟ قال: أ%عرف الواد. ال�ب_3ر من

الب.ط1يء3 ال�ق}ر,ف1؛ قال: والواد' ال�ب,رe الذي إ,ذا أ�ن>ف
ي.أ}ت.ن,ف' الس_ي\ر.، ول%ه.ز. ل%ه\ز. الع.ي\ر,، الذي إ,ذا ع.د.ا اس\ل%ه.ب_،

وإ,ذا ق1يد اج\ل%ع.ب_، وإ,ذا ان\ت.ص.ب. ات\ل4ب_. ويقال: أ%ب.ر_ه'



ي'ب,رeه إ,ذا ق%ه.ره بف%عال� أ%و غيه؛ ابن سيده: وأ%ب.ر_ عليهم ش.ر�اv؛
حكاه ابن ال4عراب، وأ%نشد:

إ,ذا ك�ن\ت' م1ن\ ح1م_ان% ف ق%ع\ر, دار,ه1م\،
ف%ل%س\ت' أ�بال م.ن\ أ%ب.ر_ وم.ن\ ف%ج.ر\

ث قال: أ%بر_ من قولم أ%بر_ عليهم ش.ر�اv، وأ%بر_ وف%ج.ر. واحد¬
vعلى أ%صحابه أ%ي علهم. وف الديث: أ%ن رجل Dفجمع بينهما. وأ%بر� فلن

أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: إ,ن� ناض1ح فلن قد أ%بر� عليهم
أ%ي اس\ت.ص\ع.ب. وغ%ل%ب.ه'م.

واب\ت.ر_ الرجل: انتصب منفرداv من أ%صحابه. ابن ال4عراب:
الب.ر.اب,ي' أ%ن يأ}ت الراعي إ,ذا جاع إ,ل السeن\ب'ل, ف%ي.ف}ر'ك. منه ما أ%حب_

و.ين\ز,ع.ه من ق�ن\ب'ع1ه، وهو قشره، ث ي.ص'ب_ عليه اللب. الليب.
ويغ\لي.ه حت ي.ن\ض.ج. ث يع.له ف إ,ناء3 واسع ث ي'س.م>ن.ه أ%ي

ي'ب.ر>د.ه فيكون أ%طيب من الس_م1يذ1. قال: وهي الغ.دير.ة�، وقد
اغ}ت.د.رنا.والب.رير': ثر ال4راك عام_ةv، وال%ر\د' غ%ضeه، والك%باث� ن.ض1يج'ه؛

وقيل: البير' أ%و_ل ما يظهر من ثر ال4راك وهو ح'ل}و؛ وقال أ%بو
حنيفة: الب.ر,ير' أ%عظم حب�اv من الك%ب.اث وأ%صغر ع'نق�وداv منه، وله

ع.ج.م.ةD م'د.و�ر.ةD صغية ص'ل}ب.ة أ%كب من ال1م_ص قليلv، وع'ن\ق�وده يل�
الكف، الواحدة من جيع ذلك ب.ر,ير.ةD. وف حديث ط%ه\ف%ة%: ونستصعد

الب.رير. أ%ي ن.ج\نيه لل4كل؛ الب.رير': ثر ال4راك إ,ذا اسو.د_ وب.ل%غ%،
وقيل: هو اسم له ف كل حال؛ ومنه الديث الخر: ما لنا طعام¬ إ,ل�

الب.رير'.
والب'رe: ال1ن\ط%ة�؛ قال التنخل الذل:

ل در_ د.ر>ي. إ,ن أ%ط}ع.م\ت' ناز,ل%ك�م\
ق1ر\ف. ال%ت1ي>، وعندي الب'رe م.ك}ن'وز'

ورواه ابن دريد: رائدهم. قال ابن دريد: الب'رe أ%فص.ح' من قولم
الق%م\ح' والنطة�، واحدته ب'ر_ةD. قال سيبويه: ول يقال لصاحبه ب.ر_ار¬ على

ما يغلب ف هذا النحو ل4ن هذا الضرب إ,نا هو ساعي ل اطرادي�؛ قال
.vعلى أ%ب\رار� وجو�زه البد قياسا eالوهري: ومنع سيبويه أ%ن يمع الب'ر

والب'ر\ب'ور': الش1يش' من الب'ر>.
Dباللسان، وقيل: الصياح. ورجل �والب.ر\ب.ر.ة�: كثرة الكلم وال%ل%بة



eب.ر\بار¬ إ,ذا كان كذلك؛ وقد ب.ر\ب.ر إ,ذا ه.ذ%ى. الفراء: الب.ر\بر,ي
الكثي الكلم بل منفعة. وقد ب.ر\ب.ر. ف كلمه ب.ر\ب.ر.ةv إ,ذا أ%كثر.

والب.ر\ب.ر.ة�: الصوت' وكلم¬ من غ%ض.ب�؛ وقد ب.ر\ب.ر مثل ث%رث%ر.، فهو
ثرثار¬. وف حديث علي�، كرم ال وجهه، لا طلب إ,ليه أ%هل الطائف أ%ن يكتب

لم ال4مان% على تليل الزنا والمر فامتنع: قاموا ولم ت.غ.ذ}م'ر¬
وب.ر\ب.رةD؛ الب.ر\ب.ر.ة� التخليط ف الكلم مع غضب ونفور؛ ومنه حديث أ�ح'د{:

فأ%خ.ذ% اللYواء4 غلم¬ أ%سود' ف%ن.ص.ب.ه وب.ر\ب.ر..
وب.ر\ب.ر¬: ج,يلD من الناس يقال إ,نم من ول%د1 ب.ر> ابن قيس بن عيلن،

قال: ول أ%دري كيف هذا، والب.راب,ر.ة�: الماعة منهم، زادوا الاء فيه
إ,ما للعجمة وإ,ما للنسب، وهو الصحيح، قال الوهري: وإ,ن شئت حذفتها.

وب.ر\ب.ر. الت_ب\س' ل1له,ياج,: ن.ب_. ود.ل}و¬ ب.ر\بار¬: لا ف الاء
ب.ر\ب.ر.ةD أ%ي صوت، قال رؤ\بة:
أ%ر\وي ب,ب.ر\بار.ي\ن, ف الغ1ط}ماط1

والب'ر.ي\راء�، على لفظ التصغي: موضع، قال:
إ,ن� ب,أ%ج\راع, الب'ر.ي\راء3 فال1س.ى
ف%و.ك}ز� إ,ل الن_ق}ع.ي, م1ن و.ب,عان1

وم.ب.ر_ة�: أ%ك%م.ةD دون الار, إ,ل الدينة، قال كيي عزة:
أ%ق}و.ى الغ.ياط1ل� م1ن ح1راج, م.ب.ر_ة{،

ف%ج'نوب' س.ه\و.ة% 
(* قوله: «فجنوب سهوة» كذا بال4صل، وف ياقوت فخبوت،

باء معجمة فباء موحدة مضومتي فمثناة فوقية بعد الواو جع خبت، بفتح
الاء العجمة وسكون الوحدة، وهو الكان التسع كما ف القاموس). قد

ع.ف%ت\، ف%ر,مال�ها
وب.ر'ير.ة�: اسم امرأ%ة. وب.ر_ة�: بنت م'ر¼ أ�خت تيم بن م'ر¼ وهي

أ�م النضر بن كنانة.
@بزر: الب.ز\ر': ب.ز\ر' الب.ق}ل, وغيه. ود'ه\ن' الب.ز\ر, والب,ز\ر,،

وبالكسر أ%فصح. قال ابن سيده: الب,ز\ر' والب.ز\ر' كل ح.ب¼ ي'ب\ز.ر' للنبات.
وب.ز.ر.ه ب.ز\راv: ب.ذ%ر.ه'. ويقال: ب.ز.ر\ت'ه وب.ذ%ر\ت'ه. والب'ز'ور':

eب'وب' الصغار مثل ب'ز'ور البقول وما أ%شبهها. وقيل: الب.ز\ر' ال%ب�ال
.vعام_ة



وال%ب\ز'ور': الرجل الكثي الول%د1؛ يقال: ما أ%كثر ب.ز\ر.ه أ%ي ولده.
والب.ز\راء�: الرأ%ة الكثية الو.ل%د1. والز_ب\راء�: الصeل}بة على

السي.
والب.ز\ر': ال�خاط. والب.ز\ر': ال4ولد. والب.ز\ر' والب,ز\ر':

الت_اب.ل�، قال يعقوب: ول يقوله الفصحاء إ,ل� بالكسر، وجعه أ%ب\زار¬،
وأ%بازير' جع' المع. وب.ز.ر. الق1د\ر.: ر.مى فيها الب.ز\ر..

vضربه با. وع.صا :vوالب.ز\ر': ال%ي\ج' بالضرب. وب.ز.ر.ه بالعصا ب.ز\را
ب.ي\زار.ةD: عظيمة. أ%بو زيد: يقال للعصا الب.ي\زار.ة� والق%صيد.ة�؛

والب.ي.از,ر': الع1ص1يe الض>خام'. وف حديث علي¼ ي.و\م. ال%م.ل,: ما
ش.ب_ه\ت' و.ق}ع. السيوف على ال%ام, إ,ل� ب,و.ق}ع, الب.ي.از,ر, على

ال%و.اج,ن,؛ البياذر: الع1ص1يe، والواجن: جع' م1يج.نة{ وهي الشبة الت
ي.د'قe با الق%ص�ار' الثوب. والب.ي\زار': الذك%ر'.

وع1ز_ ب.ز.رى: ض.خ\م¬؛ قال:
،vذا ل%ها vج.م\عا �قد\ ل%ق1ي.ت\ س1د\ر.ة

وع.د.داv ف%خ\ماv وع1ز�اv ب.ز.ر.ى،
م.ن\ ن.ك%ل% ال%ي\وم. فل ر.ع.ى ال1م.ى

سدرة: قبيلة وسنذكرها ف موضعها. وع1ز_ةD ب.ز.ر.ى: ق%ع\ساء؛ قال:
أ%ب.ت\ ل ع1ز_ةD ب.ز.ر.ى ب.ذ�وخ'،

إ,ذا ما رام.ها ع1ز_ ي.د'وخ'
وقيل: ب.ز.ر.ى ع.د.د¬ كثي؛ قال ابن سيده: فإ,ذا كان ذلك فل أ%دري كيف

يكون وصفاv للع1ز_ة إ,ل� أ%ن يريد ذو ع1ز_ة{.
وم1ب\ز.ر' الق%ص�ار, وم.ب\ز.ر'ه، كلها: الذي ي.ب\ز'ر' به الثوب. ف

الاء. الليث: ال1ب\ز.ر' مثل خشبة القص_ارين ت'ب\ز.ر' به الثياب' ف
الاء.

الوهري: الب.ي\ز.ر' خشب القص�ار الذي يدق به. والب.ي\زار': الذي يمل
الباز,ي�. قال أ%بو منصور: ويقال فيه البازيار'، وكلها دخيل. الوهري:

الب.ياز,ر.ة� جع ب.ي\زار وهو معر�ب باز\يار؛ قال الكميت:
كأ%ن� س.و.اب,ق%ها، ف الغ'بار،

ص'ق�ور¬ ت'ع.ار,ض' ب.ي\زار.ها
وب.ز.ر. ب.ي\ز'ر': امتخط؛ عن ثعلب.



وبنو الب.ز.ر.ى: بطن من العرب ي'نسبون إ,ل أ�م>هم. ال4زهري:
الب.ز.ر.ى لقب لبن بكر بن كلب؛ وت.ب.ز_ر. الرجل�: إ,ذا انتمى إ,ليهم. وقال

القتال الكلب:
إ,ذا ما ت.ج\ع\ف%رت} علينا، فإ,ن_نا
ب.ن'و الب.ز.ر.ى م1ن ع1ز_ة{ ن.ت.ب.ز_ر'

وب.ز\ر.ة�: اسم موضع، قال كثي:
ي'عان,د\ن% ف ال4ر\سان1 أ%ج\واز. ب.ز\ر.ة{،

عتاق' ال%طايا م'س\ن.فات¬ ح1بال�ها
وف حديث أ%ب هريرة ل تقوم الساعة� حت ت'قاتلوا ق%و\ماv ي.ن\ت.ع1ل�ون
الش_ع.ر. وهم الباز,ر'؛ قيل: باز,ر' ناحية قريبة من ك1ر\مان با جبال،

وف بعض الروايات هم ال4كراد، فإ,ن كان من هذا فكأ%نه أ%راد أ%هل
البازر، أ%و يكون س'مeوا باسم بلدهم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا أ%خرجه أ%بو موسى

بالباء والزاي من كتابه وشرحه؛ قال ابن ال4ثي: والذي رويناه ف كتاب
البخاري عن أ%ب هريرة: سعت رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يقول: بي

يدي الساعة تقاتلون قوماv ن,عال�هم الش_ع.ر' وهم هذا البار,ز'؛ وقال
سفيان مرة: هم أ%هل البار,ز؛ يعن بأ%هل البار,ز أ%هل فارس، هكذا قال هو

بلغتهم؛ قال: وهكذا جاء ف لفظ الديث كأ%نه أ%بدل السي زاياv فيكون من باب
الزاي، وقد اختلف ف فتح الراء وكسرها وكذلك اختلف مع تقدي الزاي.

.�@بسر: الب.س\ر': ال3ع\جال
وب.س.ر. الف%ح\ل� الناقة% ي.ب\س'ر'ها ب.س\راv واب\ت.س.ر.ها: ضربا قبل

الض_ب.ع.ة1. ال4صمعي: إ,ذا ض'ر,ب.ت الناقة� على غي ض.بع.ة{ فذلك
الب.س\ر'، وقد ب.س.ر.ها الفحل�، فهي م.ب\س'ورة؛ قال شر: ومنه يقال: ب.س.ر\ت'

غ%ر,يي إ,ذا تقاضيته قبل مل9 الال، وب.س.ر\ت' الدeم_ل% إ,ذا عصرته
قبل أ%ن ي.ت.ق%ي_ح.، وكأ%ن� الب.س\ر. منه. وال%ب\س'ور': طالب الاجة ف

غي موضعها. وف حديث السن قال للوليد الت_ي�اس,: ل ت'ب\س3ر\؛
الب.س\ر' ضرب الفحل الناقة قبل أ%ن ت.ط}ل�ب؛ يقول: ل ت.ح\م1ل} على الناقة

vوب,سارا vوالشاة قبل أ%ن تطلب الفحل%، وب.س.ر. حاجته ي.ب\س'ر'ها ب.س\را
واب\ت.س.ر.ها وت.ب.س_ر.ها: طلبها ف غي أ%وانا أ%و ف غي موضعها؛ أ%نشد

ابن ال4عراب للراعي:
إ,ذا اح\ت.ج.ب.ت\ بنات' ال4رض, عنه،



ت.ب.س_ر. ي.ب\ت.غ1ي فيها الب,سار.ا
بنات ال4رض: النبات. وف الصحاح: بنات' ال4رض, الواضع الت تفى على

الراعي. قال ابن بري: قد وهم الوهري ف تفسي بنات ال4رض بالواضع الت
تفى على الراعي، وإ,نا غلطه ف ذلك أ%نه ظن أ%ن الاء ف عنه ضمي

الراعي، وأ%ن الاء ف قوله فيها ضمي ال3بل، فحمل البيت على أ%ن شاعره وصف
إ,بلv وراعيها، وليس كما ظن وإ,نا وصف الشاعر حاراv وأ�ت'ن.ه، والاء
ف عنه تعود على حار الوحش، والاء ف فيها تعود على أ�تنه؛ قال:

والدليل على ذلك قوله قبل البيت ببيتي أ%و نوها:
أ%ط%ار. ن.س3يل%ه' ال%و\ل1ي_ ع.ن\ه'،

ت.ت.بeع'ه ال%ذان,ب. والق1ف%ار.ا
وت.ب.س_ر.: طلب النبات أ%ي ح.ف%ر عنه قبل أ%ن يرج؛ أ%خب أ%ن ال%ر_

انقطع وجاء القيظ�، وب.س.ر. النخلة واب\ت.س.رها: ل%ق�ح.ها قبل أ%وان
التلقيح؛ قال ابن مقبل:

ط%اف%ت\ به الع.ج\م'، حت ن.د_ ناه1ض'ها،
ع.مÒ ل�ق1ح\ن. ل1قاحاv غ%ي. م'ب\ت.س.ر,

أ%بو عبيدة: إ,ذا ه�ت الفرس' بالف%ح\ل, وأ%راد.ت\ أ%ن ت.س\ت.ود1ق.
.vث تكون% و.ديقا Dوهي م'باس1ر.ة ،�ف%أ%ول� و,داق1ها ال�باس.ر.ة

وال�باس1ر.ة�: الت ه.م_ت\ بالفحل قبل تام و,داق1ها، فإ,ذا ضربا ال1صان� ف
تلك الال، فهي مبسورة، وقد ت.بس_ر.ها وب.س.ر.ها.
والب.س\ر' ظ%ل}م' الس�قاء3. وب.س.ر. ال1ب\ن. ب.س\راv: ن.ك%أ%ه قبل

وقته. وب.س.ر. وأ%ب\س.ر. إ,ذا ع.ص.ر. ال1ب\ن. قبل% أ%وانه. الوهري:
الب.س\ر' أ%ن ي.ن\ك%أ% ال1ب\ن. قبل أ%ن ي.ن\ض.ج. أ%ي ي.ق}ر,ف. عنه ق1ش\ر.ه'.
وب.س.ر. الق%ر\ح.ة% ي.ب\س'ر'ها ب.س\راv: نكأ%ها قبل% النeض\ج,. والب.س\ر':

الق%ه\ر'. وب.س.ر. ي.ب\س'ر' ب.س\راv وب'س'وراv: ع.ب.س.. و.و.ج\ه¬
ب.س\ر¬: باس1ر¬، و'ص1ف. بالصدر. وف التنزيل العزيز: و.و'ج'وه¬ يومئذ{

باس1ر.ةD؛ وفيه: ث ع.ب.س.. و.ب.س.ر.؛ قال أ%بو إ,سحق: ب.س.ر. أ%ي نظر بكراهة
شديدة. وقوله: ووجوه يومئذ{ باس1رة أ%ي م'ق%طYب.ةD قد أ%يقنت أ%ن العذاب

نازل با. وب.س.ر. الرجل� و.ج\ه.ه ب'س'وراv أ%ي ك%ل%ح.. وف حديث سعد قال:
لا أ%سلمت' ر.اغ%م.ت\ن أ�م>ي فكانت تلقان م.ر_ةv بالب,ش\ر,

وم.ر_ةv بالب.س\ر,؛ الب,ش\ر'، بالعجمة: الطلقة؛ والب.س\ر'، بالهملة:



الق�ط�وب'؛ ب.س.ر. و.ج\ه.ه' ي.ب\س'ر'ه.
وت.ب.س_ر. النهار': ب.ر.د.. والب'س\ر': الغ.ضe من كل شيء. والب'س\ر':

التمر قبل أ%ن ي'ر\ط1ب. ل1غ.ضاض.ت1ه، واحدته ب'س\ر.ةD؛ قال سيبويه: ول
ت'ك%س_ر' الب'س\ر.ة� إ,ل� أ%ن تمع بال4لف والتاء لقلة هذا الثال ف
كلمهم، وأ%جاز ب'س\رانD وت'م\رانD يريد بما نوعي من الت_م\ر,

والب'س\ر,. وقد أ%ب\س.ر.ت1 النخلة� ونلة� م'ب\س3ر¬، بغي هاء، كله على النسب،
وم1ب\سار¬: ل ي.ر\ط�ب' ثرها. وف الديث ف شرط مشترى النخل على البائع:

ليس له م1ب\سار¬، هو الذي ل ي.ر\ط�ب' ب'س\ر'ه. وب.س.ر. الت_م\ر.
ي.ب\س'ر'ه ب.س\راv وب.س_ر.ه' إ,ذا ن.ب.ذ% ف%خ.ل%ط% الب'س\ر. بالتمر. وروي عن

ال4ش\ج.ع الع.ب\د1ي> أ%نه قال: ل ت.ب\س'ر'وا ول ت.ث}ج'ر'وا؛ ف%أ%ما
الب.س\ر'. بفتح الباء، فهو خ.ل}ط� الب'س\ر, بالرeط%ب, أ%و بالتمر

وانتباذ�ها جيعاv، والث�ج\ر': أ%ن يؤ\خذ ث%ج,ي' الب'س\ر, ف%ي'ل}ق%ى مع
التمر، وكره هذا حذار الليطي لنهي النب،صلى ال عليه وسلم، عنهما.

وأ%ب\س.ر. وب.س.ر. إ,ذا خ.ل%ط% الب'س\ر. بالتمر أ%و الرطب فنبذها. وف الصحاح:
الب.س\ر أ%ن ي'خل%ط الب'س\ر' مع غيه ف النبيذ. والب'س\ر': ما ل%و_ن%

ول ي.ن\ض1ج\، وإ,ذا نض1ج. فقد أ%ر\ط%ب.؛ ال4صمعي: إ,ذا اخ\ض.ر_ ح.بeه
واستدار فهو خ.للD، فإ,ذا عظم فهو الب'س\ر'، فإ,ذا اح\م.ر_ت\ فهي

ش1ق}ح.ةD. الوهري: الب'س\ر' 
(* قوله: «الوهري البسر» إل ترك كثياv من

الراتب الت يؤول إليها الطلع حت يصل إل مرتبة التمر فانظرها ف القاموس
وشرحه). أ%و_له ط%ل}ع¬ ث خ.للD ث ب.ل%ح¬ ث ب'س\ر¬ ث ر'ط%ب¬ ث تر،
الواحدة ب'س\ر.ةD وب'س'ر.ةD وجعها ب'س\رات¬ وب'س'رات¬ وب'س\ر¬ وب'س'ر¬.

وأ%ب\س.ر. النخل: صار ما عليه ب'س\راv. والب'س\ر.ة� م1ن. الن_ب\ت1: ما
vقال: وهو غ%ض�ا .Òل} ل4نه حينئذ{ غ%ض�ارتفع عن وجه ال4رض ول ي.ط

أ%طيب' ما يكون. والب'س\ر.ة�: الغ.ضe من الب'ه\م.ى؛ قال ذو الرمة:
،vوب'س\ر.ة vر.ع.ت\ ب.ار,ض. الب'ه\م.ى ج.م1يعا

وص.م\عاء4، ح.ت_ى آن.ف%ت\ها ن,صال�ها.
أ%ي جعلتها تشتكي أ�ن'وف%ها. الوهري: الب'س\ر.ة� من النبات أ%و�لا

الب.ار,ض'، وهي كما تبدو ف ال4رض، ث ال%م1يم' ث الب'س\ر.ة� ث
الص_م\ع.اد' ث الش1يش' ور.جلD ب'س\ر¬ وامرأ%ةD ب'س\ر.ةD: شابان ط%ر,ي_ان1.



والب'س\ر' والب.س\ر': الاء� الط�ر,يe الديث� الع.ه\د1 بالطر ساعة%
ينزل من ال�ز\ن1، والمع ب,سار¬، مثل ر'م\ح� ورماح. والب.س\ر': ح.ف}ر'

ال4نار إ,ذا ع.ر.ا الاء� أ%وطان.ه'؛ قال ال4زهري: وهو الت_ي.سeر'؛
وأ%نشد بيت الراعي:

إ,ذا اح\ت.ج.ب.ت\ ب.نات' ال4رض, عنه'،
ت.ب.س_ر. ي.ب\ت.غ1ي فيها الب,سار.ا

قال ابن ال4عراب: بنات ال4رض ال4نار الصغار وهي الغ'د'ران� فيها
بقايا الاء. وب.س.ر. الن_ه\ر. إ,ذا حفر فيه بئراv وهو جافÒ، وأ%نشد بيت
الراعي أ%يضاv. وأ%ب\س.ر. إ,ذا حفر ف أ%رض مظلومة. واب\ت.س.ر. الشيء4:

.vط%ر,ي�ا vأ%خ.ذ%ه غ%ض�ا
وف الديث عن أ%نس قال: ل يرج رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف

س.ف%ر� ق%ط© إ,ل� قال حي ي.ن\ه.ض' من جلوس1ه: اللهم_ بك. اب\ت.س.ر\ت'
وإ,ليك. ت.و.ج_ه\ت' وبك. اع\ت.ص.م\ت'، أ%نت. ر.ب>ي ور.جائي، اللهم_

اك}ف1ن ما أ%ه.م_ن وما ل أ%ه\ت.م_ به، وما أ%ن\ت. أ%ع\ل%م' به من،
وز.و>د\ن الت_ق}و.ى واغ}ف1ر\ ل ذ%ن\ب و.و.ج>ه\ن للخ.ي, أ%ي\ن.

ت.و.ج_ه\ت'، ث يرج؛ قول�ه،صلى ال عليه وسلم: بك ابتسرت أ%ي ابتدأ}ت
سفري. وكل© شيء أ%خذت.ه غ%ض�اv، فقد ب.س.ر\ت.ه وابت.س.ر\ت.ه؛ قال ابن

ال4ثي: كذا رواه ال4زهري، والدثون ي.ر\و'ون'ه بالنون والشي العجمة أ%ي
تركت' وس1ر\ت'.

وب.س.ر\ت' النبات. أ%ب\س'ر'ه ب.س\راv إ,ذا رعيته غ%ض�اv وكنت. أ%و_ل%
:vن'فا�من رعاه؛ وقال لبيد يصف غيثاv رعاه أ

ب.س.ر\ت' ن.د.اه'، ل ت'س.ر_ب' و'ح'وش'ه
ب,ع1ر\ب�، ك%ج,ذ}ع, الاج,ر,ي> ال�ش.ذ�ب,.

والب.ي.اس1ر.ة�: ق%و\م¬ بالس_ن\د1، وقيل: ج,يلD من السند يؤاجرون
.Òأ%نفسهم من أ%هل السفن لرب عدو�هم؛ ورجل ب.ي\س.ر,ي

vوالبسار': مطر يدوم على أ%هل السند وف الصيف ل ي'ق}ل1ع' عنهم ساعة
فتلك أ%يام البسار، وف الكم: البسار مطر يوم ف الصيف يدوم على

الب.ي.اس1ر.ة1 ول ي'ق}ل1ع'. وال�ب\س3ر.ات': رياح يستدل ببوبا على الطر.
ويقال للشمس: ب'س\ر.ةD إ,ذا كانت حراء ل ت.ص\ف'؛ وقال البعيث يذكرها:

Dف%ص.ب_ح.ها، والش_مس' ح.م\ر.اء� ب'س\ر.ة



ب,سائ1ف%ة1 ال4ن\قاء3، م.و\ت¬ م'غ.لYس'
الوهري: يقال للشمس ف أ%و_ل طلوعها ب'س\ر.ةD. والب'س\ر.ة�: رأ}س

ق%ض1يب, الك%ل}ب,. وأ%ب\س.ر. الرك%ب' ف البحر أ%ي و.ق%ف..
والباس'ور، كالن_اس'ور، أ%عجمي: داء معروف وي'ج\م.ع' الب.و.اس1ي.؛ قال

الوهري: هي علة تدث ف القعدة وف داخل ال4نف أ%يضاv، نسأ%ل ال
العافية منها ومن كل داء. وف حديث عمران بن حصي ف صلة القاعد: وكان

م.ب\س'وراv أ%ي به بواسي، وهي الرض العروف. وب'س\ر.ة�: اس\م¬. وب'س\ر¬:
اس\م¬؛ قال:

وي'د\ع.ى ابن. م.ن\ج'وف{ س'ل%ي\م¬ وأ%ش\ي.م¬،
ول%و\ كان% ب'س\ر¬ ر.اء4 ذل1ك. أ%ن\ك%ر.ا

@بشر: الب.ش.ر': ال%ل}ق' يقع على ال�نثى والذكر والواحد والثني
والمع ل يثن ول يمع؛ يقال: هي ب.ش.ر¬ وهو ب.ش.ر¬ وها ب.ش.ر¬ وهم ب.ش.ر¬.

ابن سيده: الب.ش.ر' ال3نسان الواحد والمع والذكر والؤنث ف ذلك
سواء، وقد يثن. وف التنزيل العزيز: أ%ن'ؤ'م1ن' ل1ب.ش.ر.ي\ن, م1ث}ل1نا؟

والمع أ%بشار¬. والب.شضر.ة�: أ%على جلدة الرأ}س والوجه والسد من ال3نسان،
وهي الت عليها الشعر، وقيل: هي الت تلي اللحم. وف الثل: إ,نا

ي'عات.ب' ال4دي' ذو الب.ش.ر.ة1؛ قال أ%بو حنيفة: معناه أ%ن ي'عاد. إ,ل
الد>باغ، يقول: إ,نا يعات.ب' م.ن ي'ر\ج.ى وم.ن\ له م'س\ك%ة� ع.ق}ل�، والمع

ب.ش.ر¬. ابن بزرج: والب.ش.ر' جع ب.ش.ر.ة{ وهو ظاهر اللد. الليث:
�الب.ش.ر.ة� أ%على جلدة الوجه والسد من ال3نسان، وي'ع\ن به الل�و\ن

والر>ق�ة�، ومنه اشتقت م'باش.ر.ة� الرجل الرأ%ة% ل1ت.ضام> أ%ب\شار,ه1ما.
والب.ش.ر.ة� والب.ش.ر': ظاهر جلد ال3نسان؛ وف الديث: ل%م\ أ%ب\ع.ث}

ع'م_ال ل1ي.ض\ر,ب'وا أ%ب\شاركم؛ وأ%ما قوله:
vر'ونا�ت'د.ر>ي ف%و\ق. م.ت\ن.ي\ها ق
على ب.ش.ر�، وآن.س.ه' ل%باب'

قال ابن سيده: قد يكون جع بشرة كشجرة وشجر وثرة وثر، وقد يوز أ%ن
يكون أ%راد الاء فحذفها كقول أ%ب ذؤ.يب:

أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ري، ه.ل} ت.ن.ظ�ر. خال1د¬
ع1نادي على ال1ج\ران1، أ%م ه'و. يائ1س'؟

قال: وجعه أ%يضاv أ%ب\شار¬، قال: وهو جع المع. والب.ش.ر': ب.ش.ر'



ال4دي,. وب.ش.ر. ال4دي, ي.ب\ش'ر'ه ب.ش\راv وأ%ب\ش.ر.ه': ق%ش.ر.
ب.ش.ر.ت.ه' الت ينبت عليها الشعر، وقيل: هو أ%ن يأ}خذ باطن.ه ب,ش.ف}ر.ة{. ابن
بزرج: من العرب من يقول ب.ش.ر\ت' ال4دي أ%ب\ش1ره'، بكسر الشي، إ,ذا

أ%خذت ب.ش.ر.ت.ه'. والب'شار.ة�: ما ب'ش1ر. منه. وأ%ب\ش.ر.ه؛ أ%ظهر
ب.ش.ر.ت.ه'. وأ%ب\ش.ر\ت' ال44دي.، فهو م'ب\ش.ر¬ إ,ذا ظهرت\ ب.ش.ر.ت'ه الت تلي

اللحم، وآد.م\ت'ه إ,ذا أ%ظهرت أ%د.م.ت.ه' اليت ينبت عليها الشعر.
الللحيان: الب'شار.ة� ما ق%ش.ر\ت. من بطن ال4دي، والت>ح\لئ� ما ق%شر\ت. عن

ظهره.
وف حديث عبدال: م.ن\ أ%ح.ب_ الق�ر\آن% ف%لي.ب\ش.ر\ أ%ي ف%ل}ي.ف}ر.ح\

ول%ي'س.ر_؛ أ%راد أ%ن مبة القرآن دليل على مض ال3يان من ب.ش1ر.
ي.ب\ش.ر'، بالفتح، ومن رواه بالضم، فهو من ب.ش.ر\ت' ال4دي أ%ب\ش'ر'ه إ,ذا

أ%خذت باطنه بالش_ف}ر.ة1، فيكون معناه ف%ل}ي'ض.م>ر\ نفسه للقرآن فإ,ن
الستكثار من الطعام ينسيه القرآن. وف حديث عبدال بن عمرو: أ�مرنا أ%ن

ن.ب\ش'ر. الش_وار,ب. ب.ش\راv أ%ي ن.ح'ف9ها حت ت.ب,ي. ب.ش.ر.ت'ها، وهي
ظاهر اللد، وتمع على أ%ب\شار�. أ%بو صفوان: يقال لظاهر جلدة الرأ}س

الذي ينبت فيه الشعر الب.ش.ر.ة� وال4د.م.ة� والش_واة�. ال4صمعي: رجل
م'ؤ'د.م¬ م'ب\ش.ر¬، وهو الذي قد ج.م.ع. ل1يناv وش1د_ةv مع العرفة بال�مور،

قال: وأ%صله من أ%د.م.ة1 اللد وب.ش.ر.ت1ه1، فالب.ش.ر.ة� ظاهره، وهو
منبت الشعر، وال4د.م.ة� باطنه، وهو الذي يلي اللحم؛ قال والذي يراد منه

أ%نه قد ج.مع ب.ي\ن. ل1ي, ال4د.م.ة1 وخ'شونة الب.ش.ر.ة1 وجر�ب ال�مور.
وف الصحاح: فلنD م'ؤ\د.م¬ م.ب\ش.ر¬ إ,ذا كان كاملv من الرجال، وامرأ%ة

م'ؤ\د.م.ةD م'ب\ش.ر.ةD: تام_ةD ف ك�ل9 و.ج\ه{. وف حديث بنة: ابنتك
ال�ؤ\د.م.ة� ال�ب\ش.ر.ة؛ يصف حسن ب.ش.ر.تا وش1د_ت.ها.

وب.ش\ر' الراد1 ال4ر\ض.: أ%ك}ل�ه ما عليها. وب.ش.ر. الراد' ال4رض.
ي.ب\ش'ر'ها ب.شراv: ق%ش.ر.ها وأ%كل ما عليها كأ%ن ظاهر ال4رض

ب.ش.ر.ت'ها.وما أ%ح\س.ن. ب.ش.ر.ت.ه أ%ي س.ح\ناء4ه وه.ي\ئ%ت.ه. وأ%ب\ش.ر.ت1 ال4ر\ض'
إ,ذا أ%خرجت نباتا. وأ%ب\ش.ر.ت1 ال4رض' إ,ب\شاراv: ب'ذ1رت\ ف%ظ%ه.ر

ن.بات'ها ح.س.ناv، فيقال عند ذلك: ما أ%ح\س.ن. ب.ش.ر.ت.ها؛ وقال أ%بو زياد
�ال4حر: أ%م\ش.ر.ت1 ال4رض' وما أ%ح\س.ن. م.ش.ر.ت.ها. وب.ش.ر.ة

ال4رض,: ما ظهر من نباتا. والب.ش.ر.ة�: الب.ق}ل� والع'ش\ب' وك�ل©ه م1ن.



الب.ش.ر.ة1.
وباش.ر. الرجل� امرأ%ت.ه' م'باش.ر.ةv وب,شاراv: كان معها ف ثوب واحد

ف%و.ل%ي,ت\ ب.ش.ر.ت'ه' ب.ش.ر.ت.ها. وقوله تعال: ول ت'باش1ر' وه'ن_
وأ%نتم عاكفون ف الساجد؛ معن الباشرة الماع، وكان الرجل يرج من السجد،

وهو معتكف، فيجامع ث يعود إ,ل السجد. وم'باشرة� الرأ%ة1:
:vبالف%ح\ل,. والب.ش\ر' أ%يضا eباش1ر': الت ت.ه'م�م'لم.س.ت'ها. وال1ج\ر' ال

ال�باش.ر.ة�؛ قال ال4فوه:
ل%م_ا ر.أ%ت\ ش.ي\ب ت.غ.ي_ر، وان\ث%ن

م1ن\ دون1 ن.ه\م.ة1 ب.ش\ر,ها حي. انثن
أ%ي مباشرت إ,ياها. وف الديث: أ%نه كان ي'ق%ب>ل� وي'باش1ر' وهو
صائم؛ أ%راد بالباش.ر.ة1 ال�لم.س.ة% وأ%صله من ل%م\س ب.ش.ر.ة1 الرجل

ب.ش.ر.ة% الرأ%ة، وقد يرد بعن الوطء ف الفرج وخارجاv منه.
وباش.ر. ال4م\ر.: و.ل1ي.ه' بنفسه؛ وهو م.ث%لD بذلك ل4نه ل ب.ش.ر.ة%

لل4مر إذ ليس ب,ع.ي\ن�. وف حديث علي، كر�م ال تعال وجهه: ف%باش1ر'وا
ر'وح. اليقي، فاستعاره لروح اليقي ل4ن9 روح اليقي ع.ر.ض¬، وبي>ن
أ%ن� الع.ر.ض. ليست له ب.ش.ر.ةD. وم'باش.ر.ة� ال4مر: أ%ن ت.ح\ض'ر.ه' بنفسك

وت.ل1ي.ه بنفسك.
vوقد ب.ش.ر.ه بال4مر ي.ب\ش'ر'ه، بالضم، ب.ش\را ،�والب,ش\ر': الط�لق%ة

وب'ش'وراv وب,ش\راv، وب.ش.ر.ه' به ب.ش\راv؛ كله عن اللحيان. وب.ش_ر.ه'
وأ%ب\ش.ر.ه' ف%ب.ش1ر. به، وب.ش.ر. ي.ب\ش'ر' ب.ش\راv وب'ش'وراv. يقال:

ب.ش.ر\ت'ه ف%أ%ب\ش.ر. واس\ت.ب\ش.ر وت.بش_ر. وب.ش1ر.: ف%ر,ح.. وف التنزيل
:vم' الذي باي.ع\ت'م\ به؛ وفيه أ%يضا�العزيز: فاس\ت\ب,شر'وا ب,ب.ي\ع1ك

وأ%ب\ش1روا بالنة. واس\ت.ب\ش.ر.ه. ك%ب.ش_ر.ه'؛ قال ساعدة بن جؤية:
ف%ب.ي\ن.ا ت.ن'وح' اس\ت.ب\ش.ر'وها ب,ح1ب>ها،
ع.لى ح1ي, أ%ن ك�ل� ال%رام, ت.روم'

قال ابن سيده: وقد يكون طلبوا منها الب'ش\رى على إ,خبارهم إ,ياهم بجيء
ابنها. وقوله تعال: يا ب'ش\راي. هذا غ�لم¬؛ كقولك ع.صاي.. وتقول ف

التثنية: يا ب'ش\ر.ب_. والب,شار.ة� ال�ط}ل%ق%ة� ل تكون إ,ل� بالي،
وإ,نا تكون بالشر إ,ذا كانت مقيدة كقوله تعال: ف%ب.ش>ر\ه'م بعذاب

أ%ليم؛ قال ابن سيده: والت_ب\ش1ي' يكون بالي والشر كقوله تعال: فبشرهم



بعذاب أ%ليم؛ وقد يكون هذا على قولم: تيتك الض_ر\ب' وعتابك الس_ي\ف'،
والسم الب'ش\رى. وقوله تعال: لم البشرى ف الياة الدنيا وف الخرة؛

فيه ثلثة أ%قوال: أ%حدها أ%ن ب'ش\راهم ف الدنيا ما ب'ش>ر'وا به من
الثواب، قال ال تعال: وي'ب.ش>ر. الؤمني؛ وب'ش\راه'م\ ف الخرة النة،

وقيل ب'ش\راهم ف الدنيا الرؤ\يا الصالة ي.راها الؤ\من ف منامه أ%و
ت'ر.ى له، وقيل معناه ب'ش\راهم ف الدنيا أ%ن الرجل منهم ل ترج روحه من

جسده حت يرى موضعه من النة؛ قال ال تعال: إ,ن� الذين قالوا ر.بeنا
ال� ث استقاموا ت.ت.ن.ز_ل� عليهم اللئكة� أ%ن ل تافوا ول تزنوا

وأ%ب\ش1ر'وا بالنة1 الت كنتم توعدون. الوهري: ب.ش.ر\ت' الرجل%
أ%ب\ش'ر'ه، بالضم، ب.ش\راv وب'ش'وراv من الب'ش\ر.ى، وكذلك ال3بشار'

والت_ب\ش1ي' ثلث� لغات، والسم الب,شار.ة� والب'شار.ة�، بالكشر والضم. يقال:
ب.ش.ر\ت'ه بولود ف%أ%ب\ش.ر. إ,ب\شاراv أ%ي س'ر_. وتقول: أ%ب\ش1ر\ بي،

بقطع ال4لف. وب.ش1ر\ت' بكذا، بالكسر، أ%ب\ش.ر' أ%ي اس\ت.ب\ش.ر\ت' به؛ قال
عطية بن زيد جاهلي، وقال ابن بري هو لعبد القيس بن خفاف الب'ر\ج'مي�:

وإ,ذا ر.أ%ي\ت. الباه1ش1ي. إ,ل العلى
غ�ب\راv أ%ك�ف©ه'م' ب,قاع� م\م\ح1ل,،

ف%أ%ع1ن\ه'م' واب\ش.ر\ با ب.ش1ر'وا ب,ه1،
وإ,ذا ه'م' ن.ز.ل�وا ب.ض.ن\ك{ فان\ز,ل,

ويروى: واي\س3ر\ با ي.س3ر'وا به. وأ%تان أ%م\ر¬ ب.ش1ر\ت' به أ%ي
س'ر,ر\ت' به. وب.ش.ر.ن فلنD بوجه ح.س.ن� أ%ي لقين. وهو ح.س.ن' الب,ش\ر,،

بالكسر، أ%ي ط%لق' الوجه. والب,شار.ة�: ما ب'ش>ر\ت. به. والب,شارة:
ت.باش'ر' القوم بأ%مر، والت_باش1ي': الب'ش\ر.ى. وت.ب.اش.ر. القوم' أ%ي

ب.ش_ر. بعض'هم بعضاv. والب,شارة والب'شارة أ%يضاv: ما يعطاه الب.ش>ر'
بال4مر. وف حديث توبة كعب: فأ%عطيته ثوب ب'شار.ةv؛ البشارة، بالضم: ما يعطى

البشي كالع'م.ال%ة1 للعامل، وبالكسر: السم ل4نا ت'ظ}ه,ر' ط%لق%ة%
ال3نسان. والبشي: الب.ش>ر' الذي ي'ب.ش>ر' القوم بأ%مر خي أ%و شر�.

وهم يتباشرون بذلك ال4مر أ%ي ي'ب.شر' بضعهم بعضاv. والب.ش>رات': الرياح
الت ت.ه'بe بالسحاب وت'ب.ش>ر' بالغيث. وف التنزيل العزيز: ومن آياته
أ%ن يرسل الرياح. م'ب.ش>رات؛ وفيه: وهو الذي ي'ر\س1ل� الرياح. ب'ش\راv؛

وب'ش'راv وب'ش\ر.ى وب.ش\راv، ف%ب'ش'راv ج.مع' ب.ش'ور�، وب'ش\راv مفف



منه، وب'ش\ر.ى بعن ب,شار.ة{، وب.ش\راv مصدر ب.ش.ر.ه' ب.ش\راv إ,ذا
ب.ش_ر.ه'. وقوله عز وجل: إ,ن ال: ي'ب.ش>ر'ك1؛ وقرئ: ي.ب\ش'ر'ك؛ قال

الفر�اء: كأ%ن الشد�د منه على ب,شارات1 الب'ش.ر.اء، وكأ%ن الخفف من وجه
ال3ف}راح, والسeر'ور,، وهذا شيء كان ال%ش\ي.خ.ة� يقولونه. قال: وقال بعضهم

أ%ب\ش.ر\ت'، قال: ولعلها لغة حجازية. وكان سفيان بن عيينة يذكرها
ف%ل}ي'ب\ش1ر\، وب.ش.ر\ت' لغة رواها الكسائي. يقال: ب.ش.ر.ن بو.ج\ه{ ح.س.ن�
ي.ب\ش'ر'ن. وقال الزجاج: معن ي.ب\ش'ر'ك ي.س'رeك وي'ف}ر,ح'ك. وب.ش.ر\ت'

الرجل% أ%ب\ش'ر'ه إ,ذا أ%فرحته. وب.ش1ر. ي.ب\ش.ر' إ,ذا فرح. قال: ومعن
ي.ب\ش'ر'ك وي'ب.ش>ر'ك من الب,شارة. قال: وأ%صل هذا كله أ%ن ب.ش.ر.ة%

ال3نسان تنبسط عند السرور؛ ومن هذا قولم: فلن يلقان ب,ب,ش\ر� أ%ي بوجه
م'ن\ب.س3ط{. ابن ال4عراب: يقال ب.ش.ر\ت'ه وب.ش_ر\ت'ه وأ%ب\ش.ر\ت'ه

وب.ش.ر\ت' بكذا وكذا وب.ش1ر\ت وأ%ب\ش.ر\ت' إ,ذا ف%ر,ح\ت. ب,ه. ابن سيده: أ%ب\ش.ر.
الرجل� ف%ر,ح.؛ قال الشاعر:

،vم_ أ%ب\ش.ر\ت' إ,ذ} ر.أ%ي\ت' س.واما�ث
وب'ي'وتاv م.ب\ث�وث%ةv وج,لل

وب.ش_ر.ت1 الناقة� باللYقاح,، وهو حي يعلم ذلك عند أ%و_ل ما
ت.ل}ق%ح'. التهذيب. يقال أ%ب\ش.ر.ت1 الناق%ة� إ,ذا ل%ق1ح.ت\ فكأ%نا ب.ش_ر.ت\

بالYلقاح,؛ قال وقول الطرماح يقق ذلك:
ع.ن\س.لD ت.ل}و,ي، إ,ذا أ%ب\ش.ر.ت\،

ب,خ.واف1ي أ%خ\د.ر,ي¼ س'خام
وت.باش1ي' ك�ل9 شيء: أ%و�له كتباشي الص_ب.اح والن_و\ر,، ل واحد له؛

قال لبيد يصف صاحباv له عر�س ف السفر فأ%يقظه:
ف%ل%م_ا ع.ر_س.، ح.ت_ى ه1ج\ت'ه'

بالت_باش1ي, م1ن. الصeب\ح, ال�و.ل}
والتباشي': طرائق' ض.و\ء3 الصeب\ح, ف الليل. قال الليث: يقال للطرائق

الت تراها على وجه ال4رض من آثار الرياح إ,ذا هي خ.و_ت\ه':
التباشي'. ويقال لثار جنب الدابة من الد_ب.ر,: ت.باش1ي'؛ وأ%نشد:

ن,ض\و.ة� أ%س\فار�، إ,ذا ح'ط� ر.ح\ل�ها،
ر.أ%يت ب,د1ف}أ%ي\ها ت.باش1ي. ت.ب\ر'ق'.

الوهري: ت.باش1ي' الصeب\ح, أ%وائل�ه، وكذلك أ%وائل كل شيء، ول يكون



منه ف1علD. وف حديث الجاج: كيف كان الطر' وت.ب\ش1ي'ه أ%ي م.ب\د.ؤ'ه
وأ%و_ل�ه وت.ب,اش1ي': ليس له نظي إ,ل� ثلثة أ%حرف: ت.عاش1يب'

ال4رض، وت.عاج,يب' الد_هر,، وت.فاط1ي' الن_بات1 ما ي.ن\ف%طر منه، وهو
أ%يضاv ما يرج على وجه الغ1ل}م.ان والفتيات؛ قال:

ت.فاط1ي' ال�ن'ون1 ب,و.ج\ه1 س.ل}م.ى
ق%د1ياv، ل ت.قاط1ي' الش_باب,.

ويروى نفاطي، بالنون. وتباشي النخل: ف أ%و_ل ما ي'ر\ط1ب'. والبشارة،
بالفتح: المال وال�س\ن'؛ قال ال4عشى ف قصيدته الت أ%و_لا:

بان.ت\ ل1ت.ح\ز'ن.نا ع.فار.ه\،
يا جار.تا، ما أ%ن\ت1 جاره\ .

قال منها:
و.ر.أ%ت\ ب,أ%ن� الش_ي\ب. ج.ا
ن.ب.ه الب.شاشة� والب.شار.ه\

Dالوجه، ورجل �ورجلD ب.ش1ي' الوجه إ,ذا كان جيله؛ وامرأ%ةD ب.ش1ية
ب.ش1ي¬ وامرأ%ة ب.ش1ي.ةD، ووجه¬ ب.شي¬: حسن؛ قال دكي بن رجاء:

ت.ع\ر,ف'، ف أ%وج'ه,ها الب.شائ1ر,،
آسان% ك�لY آف1ق� م'شاج,ر,

،vس'ن�، بضم المزة والسي، وقد قيل أ%سن بفتحهما أ%يضا�والسان�: جع أ
وهو الشبه. والفق: الفاضل. وال�ش.اج,ر': الذي ي.ر\ع.ى الشجر. ابن

ال4عراب: ال%ب\ش'ور.ة� الارية السنة اللق واللون، وما أ%ح\س.ن.
ب.ش.ر.ت.ها. والب.ش1ي': الميل، والرأ%ة ب.ش1ي.ة. والب.ش1ي': ال%س.ن'

الوجه. وأ%ب\ش.ر. ال4مر' و.ج\ه.ه': ح.س_ن.ه ون.ض_ر.ه؛ وعليه و.ج_ه. أ%بو
عمرو قراء4ة% من قرأ%: ذلك الذي ي.ب\ش'ر' ال� ع1باد.ه؛ قال: إ,نا قرئت
بالتخفيف ل4نه ليس فيه بكذا إ,نا تقديره ذلك الذي ي'ن.ض>ر' ال� به
و'جوه.هم. اللحيان: وناقة ب.ش1ي.ةD أ%ي ح.س.ن.ةD؛ وناقة ب.ش1ي.ةD: ليست

بهزولة ول سينة؛ وحكي عن أ%ب هلل قال: هي الت ليست بالكرية ول
السيسة. وف الديث: ما م1ن\ ر.ج'ل� ل%ه' إ,ب,لD وب.ق%ر¬ ل ي'ؤ.د>ي

ح.ق�ها إ,ل� ب'ط1ح. لا ي.و\م. القيامة ب,ق%اع ق%ر\ق%ر� كأ%ك}ث%ر, ما
كان.ت\ وأ%ب\ش.ر,ه أ%ي أ%ح\س.ن,ه، من الب,شر، وهو طلقة الوجه وبشاشته،

ويروى: وآش.ره من النشاط 



(* قوله «من النشاط» كذا بالصل والحسن من الشر
وهو للنشاط). والبطر. ابن ال4عراب: هم الب'ش.ار' والق�ش.ار' وال�ش.ار'

ل1س3قاط1 الناس,.
والتeب'ش>ر' والتeب.ش>ر': طائر يقال هو الصeفار,ي_ة، ول نظي له

إ,ل� التeن.و>ط�، وهو طائر وهو مذكور ف موضعه، وقول�هم: وقع ف وادي
:�ت'هلYك.، ووادي ت'ض'لYل%، ووادي ت'خ'ي>ب.. والناقة� الب.ش1ي.ة

الصالة� الت على الن>ص\ف1 من شحمها، وقيل: هي الت بي ذلك ليست بالكرية
ول بالسيسة.

وب,ش\ر¬ وب,ش\ر.ة�: اسان؛ أ%نشد أ%بو علي:
وب,ش\ر.ة� ي.أ}ب.و\نا، ك%أ%ن� خ1ب.اء4ن.ا

ج.ن.اح' س'م.ان.ى ف الس_ماء3 ت.ط1ي'
وكذلك ب'ش.ي\ر¬ وب.ش1ي¬ وب.ش_ار وم'ب.ش>ر. وب'ش\ر.ى: اسم رجل ل

ينصرف ف معرفة ول نكرة، للتأ}نيث ولزوم حرف التأ}نيث له، وإ,ن ل يكن صفة
ل4ن هذه ال4لف يبن السم لا فصارت كأ%نا من نفس الكلمة، وليست كالاء

الت تدخل ف السم بعد التذكي.
والب,ش\ر': اسم ماء لبن تغلب. والب,ش\ر': اسم جبل، وقيل: جبل بالزيرة؛

قال الشاعر:
ف%ل%ن\ ت.ش\ر.ب إ,ل� ب,ر.ن\ق�، و.ل%ن\ ت.ر.ي\
س.واماv وح.ي�اv ف الق�ص.ي\ب.ة1 فالب,ش\ر,

@بصر: ابن ال4ثي: ف أ%ساء ال تعال الب.ص1ي'، هو الذي يشاهد
ال4شياء كلها ظاهرها وخافيها بغي جارحة، والب.ص.ر' عبارة ف حقه عن الصفة

الت ينكشف با كمال� نعوت ال�ب\ص.رات1. الليث: الب.ص.ر' الع.ي\ن' إ,ل�
eأ%نه مذكر، وقيل: الب.ص.ر' حاسة الرؤ\ية. ابن سيده: الب.ص.ر' ح1س

الع.ي والمع أ%ب\صار¬.
ب.ص'ر. به ب.ص.راv وب.صار.ةv وب,صار.ةv وأ%ب\ص.ر.ه' وت.ب.ص_ر.ه': نظر

إ,ليه هل ي'ب\ص1ر'ه. قال سيبويه: ب.ص'ر. صار م'ب\ص1راv، وأ%بصره إ,ذا
أ%خب بالذي وقعت عينه عليه، وحكاه اللحيان ب.ص1ر. به، بكسر الصاد، أ%ي

أ%ب\ص.ر.ه'. وأ%ب\ص.ر\ت' الشيء4: رأ%يته. وباص.ر.ه: نظر معه إ,ل شيء
أ%يeهما ي'ب\ص1ر'ه قبل صاحبه. وباص.ر.ه أ%يضاv: أ%ب\ص.ر.ه'؛ قال س'ك%ي\ن' بن'

ن.ص\ر.ة% الب.ج.لي:



ف%ب,تe ع.لى ر.ح\ل1ي وبات. م.كان.ه،
أ�راقب' ر,د\ف1ي تار.ةv، وأ�باص1ر'ه

الوهري: باص.ر\ت'ه إ,ذا أ%ش\ر.فت. تنظر إ,ليه من بعيد. وت.باص.ر.
.vالقوم': أ%ب\ص.ر. بعضهم بعضا

ورجل ب.ص1ي¬ م'ب\ص1ر¬: خلف الضرير، فعيل بعن فاعل، وج.م\ع'ه
ب'ص.راء�. وحكى اللحيان: إ,نه ل%ب.ص1ي¬ بالعيني.

والب.صار.ة� م.ص\د.ر¬: كالب.صر، والفعل ب.ص'ر. ي.ب\ص'ر'، ويقال ب.ص1ر\ت'
وت.ب.ص_ر\ت' الشيء4: ش1ب\ه' ر.م.ق}ت'ه. وف التنزيل العزيز: ل تدركه
ال4بصار' وهو يدرك ال4بصار. ؛ قال أ%بو إسحق: أ%ع\ل%م. ال� أ%نه'

ي'د\ر,ك ال4بصار. وف هذا ال3علم دليل أ%ن خلقه ل يدركون ال4بصار. أ%ي
ل يعرفون كيف حقيقة الب.ص.ر. وما الشيء الذي به صار ال3نسان ي'ب\ص1ر' من

عينيه دون أ%ن ي'ب\ص1ر. من غيها من سائر أ%عضائه، ف%أ%ع\ل%م أ%ن
خ.ل}قاv من خلقه ل ي'د\ر,ك الخلوقون ك�ن\ه.ه' ول ي'حيطون بعلمه، فكيف به
تعال وال4بصار ل تيط به وهو اللطيف البي. فأ%م_ا ما جاء من ال4خبار

ف الرؤ\ية، وصح عن رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، فغي مدفوع وليس ف
هذه الية دليل على دفعها، ل4ن معن هذه الية إ,دراك الشيء وال3حاطة

بقيقته وهذا مذهب أ%هل السن_ة والعلم بالديث. وقوله تعال: قد جاء4كم
بصائر' من ر.بكم؛ أ%ي قد جاء4كم القرآن الذي فيه البيان والبصائر'، فمن

أ%ب\ص.ر. فلنفسه ن.ف}ع' ذلك، ومن ع.م1ي. ف%ع.ل%ي\ها ض.ر.ر' ذلك، ل4ن ال
عز وجل غن عن خلقه. ابن ال4عراب: أ%ب\ص.ر. الرجل� إ,ذا خرج من الكفر

إ,ل بصية ال3يان؛ وأ%نشد:
ق%ح\ط%ان� ت.ض\ر,ب' ر.أ}س. ك�لY م'ت.و_ج�،

وعلى ب.صائ1ر,ها، وإ,ن} ل%م\ ت'ب\ص1ر
قال: بصائرها إسلمها وإ,ن ل تبصر ف كفرها.

ابن سيده: أ%راه ل%م\حاv باص1راv أ%ي نظراv بتحديق شديد، قال: فإ,ما أ%ن
يكون على طرح الزائد، وإ,ما أ%ن يكون على النسب، والخر مذهب يعقوب.

ولقي منه ل%م\حاv باص1راv أ%ي أ%مراv واضحاv. قال: وم.خ\ر.ج' باص1ر� من مرج
قولم رجل تام1ر¬ ولب,ن¬ أ%ي ذو لب وتر، فمعن باصر ذو ب.ص.ر.، وهو

vشديدا vأ%ي أ%ر.ي\ت'ه أ%م\را ،eمن أ%بصرت، مثل م.و\ت¬ مائ1ت¬ من أ%م.ت
vمفروغا vأ%ي أ%مرا vباص1را vي'ب\ص1ر'ه. وقال الليث: رأ%ى فلن ل%م\حا



منه. قال ال4زهري: والقول هو ال4و_ل؛ وقوله عز وجل: فلما جاءتم آيات'نا
م'ب\ص1ر.ةv؛ قال الزجاج: معناه واضحةv؛ قال: ويوز م'ب\ص.ر.ةv أ%ي

م'ت.ب.ي>ن.ةv ت'ب\ص.ر' وت'ر.ى. وقوله تعال: وآتينا ثود. الناقة% م'ب\ص1ر.ةv؛
قال الفراء: جعل الفعل لا، ومعن م'ب\ص1ر.ة مضيئة، كما قال عز من قائل:

والنهار. م'ب\ص1راv؛ أ%ي مضيئاv. وقال أ%بو إ,سحق: معن م'ب\ص1ر.ة
ت'ب.ص>ر'هم أ%ي ت'ب.ي>ن' لم، ومن قرأ% م'ب\ص1ر.ةv فالعن ب.ي>ن.ة، ومن

قرأ% م'ب\ص.ر.ةv فالعن متبينة ف%ظ%ل%م'وا با أ%ي ظلموا بتكذيبها. وقال
ال4خفش: م'ب\ص.ر.ة أ%ي م'ب\ص.راv با؛ قال ال4زهري: والقول ما قال

الفر�اء أ%راد آتينا ثود الناقة آية م'ب\ص1ر.ة أ%ي مضيئة. الوهري:
ال�ب\ص1ر.ة� الضيئة؛ ومنه قوله تعال: فلما جاء4تم آياتنا م'ب\ص1ر.ةv؛ قال

ال4خفش: إ,نا ت'ب.ص>رهم أ%ي تعلهم ب'ص.راء.
وال%ب\ص.ر.ة�، بالفتح: ال�ج_ة. والب.ص1ي.ة�: الجة� والستبصار ف

الشيء.
وب.ص_ر. ال%ر\و' تبصياv: فتح عينيه. ولقيه ب.ص.راv أ%ي حي تباصرت

ال4ع\يان� ورأ%ى بعضها بعضاv، وقيل: هو ف أ%و_ل الظلم إ,ذا بقي من
الضوء قدر ما تتباين به ال4شباح، ل ي'ستعمل إ,ل� ظرفاv. وف حديث علي�،

كرم ال وجهه: فأرسلت إ,ليه شاة فرأ%ى فيها ب'ص\ر.ةv من ل%ب.ن�؛ يريد
أ%ثراv قليلv ي'ب\ص1ر'ه الناظر' إ,ليه، ومنه الديث: كان يصلي بنا صلة%

الب.ص.ر, حت لو أ%ن إ,نساناv رمى بن.ب\ل%ة{ أ%بصرها؛ قيل: هي صلة الغرب،
وقيل: الفجر ل4نما تؤ.د_يان وقد اختلط الظلم بالضياء. والب.ص.ر

ههنا: بعن ال3بصار، يقال ب.ص1ر. به ب.ص.راv. وف الديث: بصر عين وسع
أ�ذن، وقد اختلف ف ضبطه فروي ب.ص'ر. وس.م1ع. وب.ص.ر' وس.م\ع' على أ%نما

اسان.
والب.ص.ر': ن.فاذD ف القلب. وب.صر' القلب: ن.ظ%ر.ه' وخاطره.

والب.ص1ي.ة�: ع.ق1يد.ة� القلب. قال الليث: الب.صية اسم لا اعتقد ف
القلب من الدين وتقيق ال4مر؛ وقيل: الب.صية الفطنة، تقول العرب: أ%عمى

ال بصائره أ%ي ف1ط%ن.ه؛ عن ابن ال4عراب: وف حديث ابن عباس: أ%ن
معاوية لا قال لم: يا بن هاشم ت'صابون ف أ%بصاركم، قالوا له: وأ%نتم يا

بن أ�مية تصابون ف بصائركم. وف%ع.ل% ذلك على ب.ص1ي.ة{ أ%ي على ع.م\د{.
وعلى غي ب.صية أ%ي على غي يقي. وف حديث عثمان: ولت.خ\ت.ل1ف�ن_ على



ب.ص1ي.ة{ أ%ي على معرفة من أ%مركم ويقي. وف حديث أ�م سلمة: أ%ليس
الطريق' يمع التاج,ر. وابن. السبيل وال�س\ت.ب\ص1ر. وال%ج\بور. أ%ي

ال�س\ت.ب,ي. للشيء؛ يعن أ%نم كانوا على بصية من ضللتهم، أ%رادت أ%ن تلك
الرفقة قد جعت ال4خيار وال4شرار. وإ,نه لذو ب.ص.ر� وبصية ف العبادة؛

عن اللحيان. وإ,نه ل%ب.ص1ي¬ بال4شياء أ%ي عال با؛ عنه أ%يضاv. ويقال
للف1راس.ة1 الصادقة: ف1راس.ةD ذات' ب.ص1ية. والبصية: الع1ب\ر.ة�؛ يقال:

أ%م.ا لك ب.ص1يةD ف هذا؟ أ%ي ع1ب\ر.ةD تعتب با؛ وأ%نشد:
ف الذ�اه1ب,ي ال4و_ل1يـ

ـن. م1ن الق�ر'ون1، ل%نا ب.صائر\
أ%ي ع1ب.ر¬: والب.ص.ر': العلم. وب.ص'ر\ت' بالشيء: علمته؛ قال عز وجل:

.vب.ص'ر\ت' با ل ي.ب\ص'ر'وا به. والبصي: العال، وقد ب.ص'ر. ب.صار.ة
والت_ب.صeر: الت_أ%مeل والت_ع.رeف'. والت_ب\ص1ي': التعريف

وال3يضاح. ورجلD ب.ص1ي¬ بالعلم: عال به. وقوله، عليه السلم: اذهب\ بنا
إ,ل فلن{ البصي,، وكان أ%عمى؛ قال أ%بو عبيد: يريد به الؤمن. قال ابن

سيده: وعندي أ%نه، عليه السلم، إ,نا ذهب إ,ل الت_فؤل 
(* قوله «إ,نا

ذهب إل التفؤل إل» كذا بالصل). إ,ل لفظ البصر أ%حسن من لفظ العمى، أ%ل
ترى إ,ل قول معاوية: والبصي خي من ال4عمى؟ وت.ب.ص_ر. ف رأ}ي,ه

واس\ت.ب\ص.ر.: تبي ما يأ}تيه من خي وشر. واستبصر ف أ%مره ودينه إ,ذا كان
ذا ب.صية. والب.صية: الثبات ف الدين. وف التنزيل العزيز: وكانوا

مستبصرين: أ%ي اتوا ما أ%توه وهم قد تبي لم أ%ن عاقبته عذابم، والدليل على
ذلك قوله: وما كان ال ليظلمهم ولكن كانوا أ%نفسهم يظلمون؛ فلما تبي
لم عاقبة ما ناهم عنه كان ما فعل بم عدلv وكانوا مستبصرين؛ وقيل أ%ي

كانوا ف دينهم ذوي بصائر، وقيل: كانوا معجبي بضللتهم. وب.ص'ر.
ب.صار.ةv: صار ذا بصية. وب.ص_ر.ه' ال4م\ر. ت.ب\ص1ياv وت.ب\ص1ر.ةv: ف%ه_م.ه'

إ,ياه. وقال ال4خفش ف قوله: ب.ص'ر\ت' با ل ي.ب\ص'ر'وا به؛ أ%ي علمت
ما ل يعلموا به من البصية. وقال اللحيان: ب.ص'ر\ت' أ%ي أ%بصرت، قال:

ولغة أ�خرى ب.ص1ر\ت' به أ%ب\ص.ر\ته. وقال ابن بزرج: أ%ب\ص1ر\ إ,ل� أ%ي
ان\ظر إ,ل9، وقيل: أ%ب\ص1ر\ إ,ل� أ%ي التفت\ إ,ل�. والبصية: الشاهد'؛

عن اللحيان. وحكي: اج\ع.ل}ن,ي بصيةv عليهم؛ بنزلة الشهيد. قال: وقوله



تعال: بل ال3نسان على نفسه ب.صية؛ قال ابن سيده: له معنيان: إ,ن شئت
كان ال3نسان هو الب.صية على نفسه أ%ي الشاهد، وإ,ن شئت جعلت البصية

هنا غيه فعنيت به يديه ورجليه ولسانه ل4ن كل ذلك شاهد عليه يوم القيامة؛
وقال ال4خفش: بل ال3نسان على نفسه بصية، جعله هو البصية كما تقول

للرجل: أ%نت ح'جة على نفسك؛ وقال ابن عرفة: على نفسه بصية، أ%ي عليها شاهد
بعملها ولو اعتذر بكل عهذر، يقول: جوارح'ه ب.صيةD عليه أ%ي ش'ه'ود¬؛ قال

ال4زهري: يقول بل ال3نسان يوم القيامة على نفسه جوارح'ه ب.ص1ي.ةD با
حت عليها، وهو قوله: يوم تشهد عليهم أ%لسنتهم؛ قال: ومعن قوله بصية

عليه با جن عليها، ولو أ%ل}ق%ى م.عاذ1ير.ه؛ أ%ي ولو أ%د\ل بكل حجة.
وقيل: ولو أ%لقى معاذيره، س'ت'ور.ه. وال1ع\ذ%ار': الس>ت\ر'. وقال الفر�اء:

يقول على ال3نسان من نفسه شهود يشهدون عليه بعمله اليدان والرجلن
والعينان والذكر؛ وأ%نشد:

vب.ص1ي.ة vكأ%ن� على ذ1ي الظ�ب\ي, ع.ي\نا
ب,م.ق}ع.د1ه1، أ%و م.نظ%ر� ه'و. ناظ1ر'ه\

ي'حاذ1ر' حت ي.ح\س.ب. الن_اس. ك�ل�ه'م\،
من ال%و\ف1، ل ت.خ\ف%ى عليهم س.رائر'ه\

وقوله:
ق%ر.ن\ت' ب,ح1ق�و.ي\ه1 ثلثاv ف%ل%م\ ت.ز'غ}

ع.ن, الق%ص\د1، ح.ت_ى ب'ص>ر.ت\ ب,د1مام,
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون معناه ق�و>ي.ت\ أ%ي لا ه.م_ هذا الريش
بالزوال عن السهم لكثرة الرمي به أ%لزقه بالغ1راء فثبت. والباص1ر':

ال�ل%فYق' بي ش'ق�تي أ%و خ1ر\ق%ت.ي. وقال الوهري ف تفسي البيت: يعن
:�ط%ل%ى ر,يش. السهم بالب.ص1ي.ة1 وهي الد_م'. والب.ص1ي.ة

ما بي ش'ق�ت.ي البيت1 وهي البصائر.
والب.ص\ر': أ%ن ت'ض.م_ حاشيتا أ%ديي ياطان كما تاط حاشيتا الثوب.

ويقال: رأ%يت عليه ب.ص1ي.ةv من الفقر أ%ي ش'ق�ةv م'ل%ف�ق%ةv. الوهري:
والب.ص\ر' أ%ن ي'ض.م_ أ%د1ي¬ إ,ل أ%دي، فيخرزان كما تاط حاشيتا

الثوب فتوضع إ,حداها فوق ال�خرى، وهو خلف خياطة الثوب قبل أ%ن ي'ك%ف_.
والب.ص1ي.ة�: الشeق�ة� الت تكون على الباء. وأ%ب\ص.ر إ,ذا ع.ل�ق على
باب رحله ب.ص1ي.ةv، وهي ش'ق�ةD من قطن أ%و غيه؛ وقول توبة:



وأ�ش\ر,ف' بالق�ور, الي.فاع, ل%ع.ل�ن,ي
أ%ر.ى نار. ل%ي\ل%ى، أ%و ي.ران ب.ص1ي'ها

.vقال ابن سيده: يعن كلبها ل4ن الكلب من أ%ح.د� العيون1 ب.ص.را
والب'ص\ر': الناحية� مقلوب عن الصeب\ر,. وب'ص\ر' الك%م\أ%ة وب.ص.ر'ها:

ح'م\ر.ت'ها؛ قال:
ون.ف�ض. الك%م\ء4 فأ%ب\د.ى ب.ص.ر.ه\

وب'ص\ر' السماء وب'ص\ر' ال4رض: غ1ل%ظ�ها، وب'ص\ر' ك�ل9 شيء: غ1ل%ظ�ه'.
وب'ص\ر'ه وب.ص\ر'ه: جلده؛ حكاها اللحيان عن الكسائي، وقد غلب على جلد

الوجه. ويقال: إ,ن فلناv ل%ع\ض'وب الب'ص\ر, إ,ذا أ%صاب جلد.ه ع'ضاب¬،
وهو داء يرج به. الوهري: والب'ص\ر'، بالضم، الانب' وال%ر\ف' من كل شيء.

وف حديث ابن مسعود: ب'ص\ر' كل ساء مسية خسمائة عام، يريد غ1ل%ظ%ها
وس.م\ك%ها، وهو بضم الباء وف الديث أ%يضاv: ب'ص\ر' ج,ل}د الكافر ف

النار أ%ربعون ذراعاv. وثوب¬ ج.ي�د' الب'ص\ر,: قويÒ و.ث1يج¬. والب.ص\ر'
والب,ص\ر' والب.ص\ر.ة�: الجر ال4بيض الر>خ\و'، وقيل: هو الك%ذ�ان� فإ,ذا

جاؤ'وا بالاء قالوا ب.ص\ر.ة ل غي، وجعها ب,صار؛ التهذيب: الب.ص\ر'
الجارة إ,ل البياض فإ,ذا جاؤ'وا بالاء قالوا الب.ص\ر.ة�. الوهري:

البصرة حجارة رخوة إ,ل البياض ما هي، وبا سيت البصرة؛ وقال ذو الرمة يصف
إ,بلv شربت من ماء:

ت.داع.ي\ن باسم الش_يب, ف م'ت.ث%لYم�،
ج.وان,ب'ه م1ن\ ب.ص\ر.ة{ وس1لم,

قال: فإ,ذا أ%سقطت منه الاء قلت ب,ص\ر¬، بالكسر. والش>يب: حكاية صوت
مشافرها عند رشف الاء؛ ومثله قول الراعي:

إ,ذا ما د.ع.ت\ ش1يباv، ب,ج.ن\ب.ي\ ع'ن.ي\ز.ة{،
م.شاف1ر'ها ف ماء� م'ز\ن{ وباق1ل,

وأ%راد ذو الرمة بالتثلم حوضاv قد تد�م أ%كثره لقدمه وقلة عهد الناس
به؛ وقال عباس بن مرداس:

إ,ن} ت.ك' ج'ل}م'ود. ب.ص\ر� ل أ�و.ب>س'ه،
أ�وق1د\ عليه ف%أ%ح\م1يه1 ف%ي.ن\ص.د1ع'

أ%بو عمور: الب.ص\ر.ة� والك%ذ�ان�، كلها: الجارة الت ليست بص'لبة.
Dوأ%رض فلن ب'ص'رة، بضم الصاد، إ,ذا كانت حراء طيبة. وأ%رض ب.ص1ر.ة



إ,ذا كانت فيها حجارة تقطع حوافر الدواب. ابن سيده: والب'ص\ر' ال4رض الطيبة
،Òوالب.ص1ر.ة: أ%رض حجارتا ج,ص �المراء�. والب.ص\ر.ة� والب.ص.ر.ة

قال: وبا سيت الب.ص\ر.ة�، والب.ص\ر.ة� أ%عم، والب.ص1ر.ة� كأ%نا صفة،
والنسب إ,ل الب.ص\ر.ة1 ب,ص\ر,يÒ وب.ص\ر,يÒ، ال�ول شاذة؛ قال عذافر:

ب.ص\ر,ي_ةD تزو_ج.ت\ ب.ص\ر,ي�ا،
ي'ط}ع1م'ها الال1ح. والط�ر,ي_ا

وب.ص_ر. القوم' ت.ب\ص1ياv: أ%توا الب.ص\ر.ة؛ قال ابن أ%حر:
أ�خ1ب>ر' م.ن\ لق%ي\ت' أ%ن>ي م'ب.ص>ر¬،

وكائ1ن\ ت.ر.ى ق%ب\ل1ي م1ن. الن_اس, ب.ص_ر.ا
وف الب.ص\ر.ة1 ثلث� لغات: ب.ص\ر.ة وب,ص\ر.ة وب'ص\ر.ة، واللغة العالية

الب.ص\ر.ة�. الفر�اء: الب,ص\ر' والب.ص\ر.ة� الجارة الباقة. وقال ابن
شيل: الب.ص\ر.ة أ%ر\ض كأ%نا جبل من ج,ص¼ وهي الت بنيت بال1ر\ب.د1،

وإ,نا سيت الب.ص\ر.ة� ب.ص\ر.ةv با. والب.ص\ر.تان: الكوفة� والبصرة.
والب.ص\ر.ة�: الطYي الع.ل1ك'. وقال اللحيان: الب.ص\ر' الطي الع.ل1ك'

ال%ي>د' الذي فيه ح.صÝى.
والب.ص1ي.ة�: التeر\س'، وقيل: هو ما استطال منه، وقيل: هو ما لزق

بال4رض من السد، وقيل: هو ق%د\ر' ف1ر\س1ن, البعي منه، وقيل: هو ما استدل
به على الر_م1ي_ة1. ويقال: هذه ب.ص1ي.ةD من د.م�، وهي ال%د1ي_ة� منها
:�على ال4رض. والب.ص1ي.ة�: مقدار الد>ر\ه.م من الد_م,. والب.ص1ي.ة

الث�أ}ر'. وف الديث: فأ�م1ر. به ف%ب'ص1ر. ر.أ}س'ه أ%ي ق�ط1ع.. يقال:
ب.ص.ر.ه' بسيفه إ,ذا قطعه، وقيل: البصية من الدم ما ل يسل، وقيل: هو

الدeف}ع.ة� منه، وقيل: الب.ص1ي.ة� د.م' الب,ك}ر,؛ قال:
ر.اح'وا، ب.صائ1ر'ه'م\ على أ%ك}ت.اف1ه,م\،

وب.ص1ي.ت1ي ي.ع\د'و ب,ها ع.ت.د¬ و.أ%ى
يعن بالبصائر دم أ%بيهم؛ يقول: تركوا دم أ%بيهم خلفهم ول ي.ث}أ%ر'وا
به وط%ل%ب\ت'ه أ%نا؛ وف الصحاح: وأ%نا ط%ل%ب\ت' ث%أ}ر,ي. وكان أ%بو عبيدة

يقول: الب.ص1ي.ة� ف هذا البيت التر\س' أ%و الدرع، وكان يرويه: حلوا
بصائرهم؛ وقال ابن ال4عراب: راحوا بصائر'هم يعن ث1ق}ل دمائهم على

أ%كتافهم ل ي.ث}أ%ر'وا با. والب.ص1ي.ة: الد>ي.ة�. والبصائر: الديات ف
أ%و_ل البيت، قال أ%خذوا الديات فصارت عاراv، وبصيت أ%ي ث%أ}ر,ي قد حلته



على فرسي ل�طالب به فبين وبينهم فرق. أ%بو زيد: الب.صية من الدم ما
كان على ال4رض. وال%د1ي_ة�: ما ل%ز,ق. بالسد. وقال ال4صمعي: الب.صية
شيء من الدم يستدل به على الر_م1ي_ة1. وف حديث الوارج: وي.ن\ظ�ر ف

الن_ص\ل, فل يرى ب.ص1ي.ةv أ%ي شيئاv من الدم يستدل به على الرمية
ويستبينها به؛ وقوله أ%نشده أ%بو حنيفة:

وف الي.د1 الي'م\ن.ى ل1م'س\ت.ع1يها
ش.ه\ب.اء�، ت'ر\و,ي الر>يش. م1ن\ ب.ص1ي,ها

يوز أ%ن يكون جع البصية من الدم كش.ع1ية وش.ع1ي ونوها، ويوز أ%ن
يكون أ%راد من بصيتا فحذف الاء ضرورة، كما ذهب إ,ليه بعضهم ف قول

أ%ب ذؤيب:
أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي، هل ت.ن.ظ�ر. خال1د¬

ع1ياد1ي ع.لى ال1ج\ران1، أ%م\ ه'و. يائ1س'؟
(* ورد هذا الشعر ف كلمة «بشر» وفيه لفظة عنادي بدلv من عيادي ولعل�

ما هنا أ%كثر مناسبة للمعن ما هنالك).
Dوح'ق�ة Òف الب.ص1ي.ة، كقولك ح'ق vويوز أ%ن يكون الب.ص1ي' لغة

.Dب.ص1ية vب,س. ج'ن_ة�وبياض وبياضة. والب.صي.ة�: الد>ر\ع'، وكل© ما ل
والب.ص1ي.ة�: التeرس، وكل ما ل�ب,س. من السلح فهو بصائر السلح.

والباص.ر': ق%ت.ب¬ صغي مستدير مث�ل به سيبويه وفسره السياف عن ثعلب، وهي
البواصر.

وأ%بو ب.ص1ي: ال4ع\ش.ى، على التطي. وب.صي: اسم رجل. وب'ص\ر.ى: قرية
بالشام، صانا ال تعال؛ قال الشاعر:

ولو أ�ع\ط1يت' م.ن\ ببلد1 ب'ص\ر.ى
وق1ن_س\ر,ين. م1ن\ ع.ر.ب� وع'ج\م,

وتنسب إ,ليها السيوف الب'ص\ر,ي_ة؛ وقال:
ي.ف}ل�ون% بالق%ل%ع, الب'ص\ر,ي� هام.ه'م'

(* ف أساس البلغة: ي.علون بالق%ل%ع إل).
وأ%نشد الوهري للحصي بن ال�مام, ال�ر�ي:

ص.فائح ب'ص\ر.ى أ%خ\ل%ص.ت\ها ق�ي'ون'ها،
وم'ط�ر,داv م1ن\ ن.س\ج د.اود. م'ح\ك%م.ا

والنس.ب' إ,ليها ب'ص\ر,يÒ؛ قال ابن دريد: أ%حسبه دخيلv. وال4باص1ر':



موضع معروف؛ وف حديث كعب: ت'مسك النار يوم القيامة حت ت.ب,ص_ كأ%ن_ها
م.ت\ن' إ,هال%ة{ أ%ي ت.ب\ر'ق. ويتلgل4 ضوؤ'ها.

@بضر: الفر�اء: الب.ض\ر' ن.و\ف' الارية1 قبل أ%ن ت'خ\ف%ض.. وقال الفضل:
من العرب من يقول الب.ض\ر'، ويبدل الظاء ضاداv، ويقول: قد اشتكى

ض.ه\ر,ي، ومنهم من يبدل الضاد ظاء فيقول: قد ع.ظ�ت1 الرب' بن تيم. ابن
ال4عراب قال: الب'ض.ي\ر.ة� تصغي الب.ض\ر.ة وهي ب'طلن الشيء؛ ومنه قولم:

 vم1ض\را vذهب دمه ب,ض\را
(* قوله «بضراv مضراv إل» بكسر فسكون وككتف كما

ف القاموس). خ1ض\راv أ%ي ه.د.راv، وذ%ه.ب. ب,ط}راv، بالطاء غي معجمة.
.vوروى أ%بو عبيد عن الكسائي: ذهب دمه م.ض1را

@بطر: الب.ط%ر': النشاط، وقيل: التبختر، وقيل: قلة احتمال الن>عمة،
وقيل: الد_ه.ش' وال%ي\ر.ة�. وأ%ب\ط%ره' أ%ي أ%دهشه؛ وقيل: الب.ط%ر'

الط©غيان ف الن>ع\م.ة1، وقيل: هو كراهة الشيء من غي أ%ن يستحق الكراهية.
ب.ط1ر. ب.ط%راv، فهو ب.ط1ر¬. والب.ط%ر': ال4ش.ر، وهو شد�ة ال%ر.ح. وف

الديث: ل ينظر ال يوم القيامة إ,ل من جر_ إ,ز.ار.ه ب.ط%راv؛ الب.ط%ر:
الطغيان عند النعمة وطول الغن. وف الديث: الك1ب\ر' ب.ط%ر' ال%ق�؛ هو
أ%ن يعل ما جعله ال حق9اv من توحيده وعبادته باطلv، وقيل: هو أ%ن

يتخي عند الق فل يراه حق9اv، وقيل: هو أ%ن يتكب من الق ول يقبله.
وقوله عز وجل: وكم أ%هلكنا من قرية ب.ط1ر.ت\ م.ع1يش.ت.ها؛ أ%راد ب.ط1رت ف

معيشتها فحذف وأ%وصل؛ قال أ%بو إ,سحق: نصب معيشتها بإسقاط ف وعمل الفعل،
وتأ}ويله ب.ط1ر.ت\ ف معيشتها. وب.ط1ر. الرجل� وب.ه,ت. بعن واحد. وقال

الليث: الب.ط%ر' كال%ي\ر.ة والد_ه.ش,، والب.ط%ر' كال4ش.ر, وغ%م\ط1
النعمة. وب.ط1ر.، بالكسر، ي.ب\ط%ر' وأ%ب\ط%ر.ه الال� وب.ط1ر. بال4مر: ث%ق�ل

به ود.ه1ش. فلم ي.د\ر, ما ي'ق%د>م ول ما يؤخر. وأ%ب\ط%ر.ه ح1ل}م.ه':
أ%د\ه.ش.ه' وب.ه.ت.ه' عنه. وأ%ب\ط%ر.ه ذ%ر\ع.ه': ح.م_ل%ه' فوق ما ي'طيق،

وقيل: قطع عليه معاشه وأ%ب\ل%ى ب.د.ن.ه؛ وهذا قول ابن ال4عراب، وزعم
أ%ن الذ�ر\ع. الب.د.ن�، ويقال للبعي الق%ط�وف1 إ,ذا جارى بعياv و.س.اع.

الط}و, ف%ق%ص'ر.ت\ خ'طاه عن م'باراته: قد أ%ب\ط%ر.ه ذ%ر\ع.ه' أ%ي
ح.م_ل%ه' أ%كثر من ط%و\ق1ه؛ وال�ب.ع' إ,ذا م.اش.ى الرeب.ع. أ%ب\ط%ر.ه

ذ%ر\ع.ه ف%ه.ب.ع. أ%ي استعان ب,ع'ن'قه لي.ل}ح.ق%ه'. ويقال لكل من أ%ر\ه.ق.



إ,نساناv فحم_ل%ه ما ل يطيقه: قد أ%ب\ط%ر.ه ذ%ر\ع.ه. وف حديث ابن مسعود عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن_ه قال: الك1ب\ر' ب.ط%ر' الق> وغ%م\ص'
الن_اس؛ وب.ط%ر' الق> أ%ن ل يراه حقاv ويتكب عن قبوله، وهو من
قولك: ب.ط1ر. فلنD ه1د\ي.ة% أ%م\ر,ه إ,ذا ل يهتد له وجهله ول يقبله؛

الكسائي: يقال ذهب دمه ب,ط}راv وب,ط}لv وف1ر\غاv إ,ذا ب.ط%ل%، فكان معن قوله
ب.ط}ر' الق> أ%ن يراه باطلv، ومن جعله من قولك ب.ط1ر. إ,ذا تي

ود.ه1ش.، أ%راد أ%نه تي ف الق فل يراه حق9اv. وقال الزجاج: الب.ط%ر'
الطغيان عند النعمة. وب.ط%ر' الق> على قوله: أ%ن ي.ط}غ.ى عند الق أ%ي

يتكب فل يقبله. وب.ط1ر. الن>ع\م.ة% ب.ط%راv، فهو ب.ط1ر¬: ل يشكرها. وف
التنزيل: ب.ط1ر.ت\ معيشتها. وقال بعضهم: ب.ط1ر\ت. ع.ي\ش.ك ليس على التعدي

ولكن على قولم: أ%ل1م\ت. ب.ط}ن.ك ور.ش1د\ت. أ%م\ر.ك. وس.ف1ه\ت. ن.ف}س.ك
ونوها ما لفظه لفظ الفاعل ومعناه معن الفعول. قال الكسائي: وأ%وقعت

العرب هذه ال4فعال على هذه العارف الت خرجت مفسرة لتحويل الفعل عنها
وهو لا، وإ,نا العن بطرت م.ع1يش.ت'ها وكذلك أ%خواتا، ويقال: ل

ي'ب\ط1ر.ن� جهل� فلن حل}م.ك. أ%ي ل ي'د\ه1ش\ك. عنه.
وذهب د.م'ه ب,ط}راv أ%ي ه.د.راv؛ وقال أ%بو سعيد: أ%صله أ%ن يكون

ط�ل�ب'ه ح'ر_اصاv باقتدار وب.ط%ر فيحرموا إ,دراك الث�أ}ر. الوهري: وذهب
.vبالكسر، أ%ي ه.د.را ،vدمه ب,ط}را

وب.ط%ر. الشيء4 ي.ب\ط�ر'ه وي.ب\ط1ر'ه ب.ط}راv، فهو مبطور وبطي: شقه.
والب.ط}ر': الش_قe؛ وبه سي الب.ي\طار' ب.ي\طاراv والب.ط1ي' والب.ي\ط%ر'

�والب.ي\طار' والب,ي.ط}ر'، مثل ه1ز.ب\ر�، وال�ب.ي\ط1ر'، م'عال
الدواب>: من ذلك؛ قال الطرم�اح:

ي'ساق1ط�ها ت.ت\ر.ى ب,ك�لY خ.ميل%ة{،
كب.ز\غ, ال1بي.ط}ر, الثYق}ف1 ر.ه\ص. الك%واد1ن1

ويروى الب.ط1ي؛ وقال النابغة:
ش.ك_ الف%ر,يص.ة% بال1د\ر.ى فأ%ن\ف%ذ%ها،
ط%ع\ن. ال�ب.ي\ط1ر, إ,ذ} ي.ش\ف1ي م1ن. الع.ض.د

الدرى هنا قرن الثور؛ يريد أ%نه ضرب بقرنه فريصة الكلب وهي اللحمة الت
تت الكتف الت ت'ر\ع.د' منه ومن غيه فأ%نفذها. والع.ض.د': داء يأ}خذ

.�ف الع.ض'د. وهو ي'ب.ي\ط1ر' الدواب أ%ي يعالها، ومعالته الب.ي\ط%ر.ة



والب,ي.ط}ر': ال%ي_اط؛ قال:
ش.ق_ الب,ي.ط}ر, م1د\ر.ع. ال�مام,

وف التهذيب:
بات.ت\ ت.جيب' أ%د\ع.ج. الظ�ل%م,،
ج.ي\ب. الب,ي.ط1ر, م1د\ر.ع. ال�مام,

.vالاذق' إ,س\كافا �قال شر: ص.ي_ر البيطار خ.ي_اطاv كما ص'ي الرجل
ورجل ب,ط}ر,ير¬: متماد{ ف غ%ي>ه، وال�نثى ب,ط}ر,ير.ةD وأ%كثر ما

يستعمل ف النساء. قال أ%بو الدeق%ي\ش,: إ,ذا ب.ط1ر.ت وتادت ف
الغ.ي�.

Dبظر: الب.ظ}ر': ما بي ال3س\ك%ت.ي\ن, من الرأ%ة، وف الصحاح: ه.ن.ة@
ب.ي\ن. ال3س\ك%ت.ي\ن ل ت'خ\ف%ض\، والمع ب'ظور، وهو الب.ي\ظ%ر'

والب'ن\ظ�ر والب'نظارة والب.ظ%ار.ة�؛ ال4خية عن أ%ب غسان. وف الديث: يا ابن.
م'ق%طYع.ة الب'ظ�ور، جع ب.ظ}ر، ودعاه بذلك ل4ن أ�مه كانت ت.خ\ت'

النساء4، والعرب تطلق هذا اللفظ ف معرض الذ�م وإ,ن ل تكن أ�مe من يقال
له هذا خاتنةv، وزاد فيها اللحيان فقال: والك%ي\ن' والن_و\ف'

والر_ف}ر.ف، قال: ويقال للناتئ ف أ%سفل حياء الناقة الب'ظارة أ%يضاv. وب'ظارة
الشاة: ه.ن.ةD ف طرف حيائها. ابن سيده: والب'ظارة طرف حياء الشاة وجيع

الواشي من أ%سفله؛ وقال اللحيان: هي الناتئ� ف أ%سفل حياء الشاة؛
واستعاره جرير للمرأ%ة فقال:
ت'ب.ر>ئ�ه'م\ م1ن\ ع.ق}ر, ج,ع\ث1ن.، ب.عدما
أ%ت.ت\ك. ب,م.س\لوخ, الب'ظار.ة1 وار,م,

ورواه أ%بو غسان الب.ظارة، بالفتح.
وأ%م.ةD ب.ظ}ر.اء�: بينة الب.ظ}ر, طويلة الب.ظ}ر,، والسم الب.ظ%ر' ول

فعل له، والمع ب'ظ}ر¬، والب.ظ%ر' الصدر من غي أ%ن يقال ب.ظ1ر.ت\
ت.ب\ظ%ر' ل4نه ليس بادث ولكنه لزم. ويقال للت ت.خ\ف�ض' الواري.:

م'ب.ظYر.ة. وال�ب.ظYر': ال%ت_ان� كأ%نه على السلب. ورجل أ%ب\ظ%ر': ل
ي'خ\ت.ن\. والب'ظ}ر.ة�: ن'ت'وء# ف الشفة، وتصغيها ب'ظ%ي\ر.ةD. وال4ب\ظ%ر':

الن_اتئ� الشفة1 العليا مع طولا، ون'ت'وء ف وسطها ماذ لل4نف. أ%بو
الدقيش: امرأ%ة ب,ظ}رير¬، بالظاء، طويلة اللسان ص.خ_اب.ةD. وقال أ%بو
خية: ب,ظ}ر,ير¬ ش'ب>ه ل1سان'ها بالب.ظ}ر,. قال الليث: قول أ%ب الدقيش



أ%حب إلينا، ونظيها معروف؛ وروى بعضهم ب,ط}ر,ير¬، بالطاء، أ%ي أ%نا
ب.ط1ر.ت\ وأ%ش1ر.ت\. والب'ظ}ر.ة� والب'ظ%ار.ة�: ال%ن.ة� النات1ئ%ة ف وسط

الشفة العليا إ,ذا عظمت قليلv. ورجل أ%ب\ظ%ر: ف شفته العليا طول مع ن'ت'وء
ف وسطها، وهي ال1ث}ر,م.ة� ما ل تطل، فإ,ذا طالت قليلv فالرجل حينئذ

أ%ب\ظر. وروي عن علي أ%نه أ%تى ف فريضة وعنده شريح فقال له علي�: ما تقول
فيها أ%يها العبد ال4ب\ظ%ر؟ وقد ب.ظ1ر. الرجل� ب.ظ%راv وقيل:

 eال4ب\ظ%ر' الذي ف شفته العليا طول مع ن'ت'وء. وفلن ي'م1ص
(* قوله «وفلن يص

إل» أي قال له امصص بظر فلنة كما ف القاموس). فلناv وي'ب.ظYره. وذهب
د.م'ه ب,ظ}راv أ%ي ه.د\راv، والطاء فيه لغة، وقد تقدم. والب.ظ}ر'

الات�، ح1م\ي.ر,ي_ة، وجعه ب'ظ�ور؛ قال شاعرهم:
كما س.ل� الب'ظ�ور. م1ن الش_نات1ر\

الشناتر: ال4صابع. التهذيب: والب.ظ}رة�، بسكون الظاء، ح.ل}ق%ة� الات
بل كرسي، وتصغيها ب'ظ%ي\رة أ%يضاv، قال: والب'ظ%ي\ر.ة� تصغي الب.ظ}ر.ة

وهي القليل من الشعر ف ال3بط يتوان عن نتفه، فيقال: تت إ,بطه
ب'ظ%ي\ر.ة. قال: والب.ض\ر': بالضاد، ن.و\ف' الارية قبل أ%ن ت'خ\ف%ض.، ومن

العرب من يبدل الظاء ضاداv فيقول: الب.ض\ر'، وقد اشتكى ض.ه\ر,ي، ومنهم من
يبدل الضاد ظاء، فيقول: قد ع.ظ�ت1 الرب' بن تيم.

@بعر: الب.عي': ال%م.ل الباز,ل�، وقيل: ال%ذ%ع'، وقد يكون لل�نثى،
حكي عن بعض العرب: شربت من لب ب.عيي وص.ر.ع.ت\ن ب.عيي أ%ي ناقت،

.Dوب,ع\ران Dف المع ال4قل، وأ%باع1ر' وأ%باعي' وب'ع\ران Dوالمع أ%ب\ع1ر.ة
قال ابن بري: أ%باع1ر' جع أ%ب\ع1رة{، وأ%ب\ع1ر.ةD جع ب.عي، وأ%باع1ر'

جع المع، وليس جعاv لبعي، وشاهد ال4باعر قول يزيد بن الص>ق9يل
الع'ق%ي\لي أ%حد اللصوص الشهورة بالبادية وكان قد تاب:

أ%ل ق�ل} لر'ع\يان1 ال4باع1ر,: أ%ه\م1لوا،
ف%ق%د\ تاب. ع.م�ا ت.ع\ل%مون% ي.زيد'

وإ,ن� ام\ر.أv ي.ن\جو من النار، ب.ع\د.ما
ت.ز.و_د. من\ أ%ع\مال1ها، لس.عيد'

قال: وهذا البيت كثياv ما يتمثل به الناس ول يعرفون قائله، وكان سبب
توبة يزيد هذا أ%ن عثمان بن عفان و.ج_ه إ,ل الشام جيشاv غازياv، وكان



يزيد هذا ف بعض بوادي الجاز يسرق الشاة والبعي وإ,ذا ط�لب ل يوجد، فلما
أ%بصر اليش متوجهاv إ,ل الغزو أ%خلص التوبة وسار معهم. قال الوهري:

والبعي من ال3بل بنزلة ال3نسان من الناس، يقال للجمل ب.عي¬ وللناقة
ب.عي¬. قال: وإنا يقال له بعي إ,ذا أ%جذع. يقال: رأ%يت بعياv من بعيد،

ول يبال ذكراv كان أ%و أ�نثى. وبنو تيم يقولون ب,عي، بكسر الباء،
وش1عي، وسائر العرب يقولون ب.عي، وهو أ%فصح اللغتي؛ وقول خالد ابن زهي

الذل:
vفإ,ن كنت. ت.ب\غ1ي للظ©لم.ة1 م.ر\ك%با
ذ%ل�ولv، فإ,ن ليس. ع1ن\د1ي ب.ع1ي'ها

يقول: إ,ن كنت تريد أ%ن أ%كون لك راحلة تركبن بالظلم ل أ�قر� لك بذلك
ول أ%حتمله لك كاحتمال البعي ما ح'م�ل%. وب.ع1ر. ال%م.ل� ب.ع.راv: صار

بعياv. قال ابن بري: وف البعي سؤال جرى ف ملس سيف الدولة ابن
حدان، وكان السائل ابن خالويه والسؤ'ول التنب، قال ابن خالويه: والبعي

أ%يضاv المار وهو حرف نادر أ%لقيته على التنب بي يدي سيف الدولة، وكانت
فيه خ'ن\ز'وان.ةD وع'ن\ج'ه,ي_ة، فاضطرب فقلت: الراد بالبعي ف قوله

تعال: ولن جاء به ح1م\ل� ب.عي، المار' فكسرت من عزته، وهو أ%ن البعي
ف القرآن المار، وذلك أ%ن يعقوب وأخوة يوسف، عليهم الصلة والسلم،
كانوا بأرض كنعان وليس هناك إ,بل وإنا كانوا يتارون على المي. قال ال

تعال: ولن جاء به حل بعي، أ%ي حل حار، وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان
ف تفسيه. وف زبور داود: أ%ن البعي كل ما يمل، ويقال لكل ما يمل

بالعبانية بعي، وف حديث جابر: استغفر ل رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،
ليلة البعي خساv وعشرين مرة؛ هي الليلة الت اشترى فيها رسول� ال،

صلى ال عليه وسلم، من جابر جله وهو ف السفر. وحديث المل مشهور.
والب.ع\ر.ة: واحدة الب.ع\ر,. والب.ع\ر' والب.ع.ر': رجيع ال�ف والظYلف

من ال3بل والشاء وبقر الوحش والظباء إل9 البقر ال4هلية فإنا ت.خ\ثي
وهو خ.ث}ي'ها، والمع أ%ب\ع.ار¬، وال4رنب ت.ب\ع.ر' أ%يضاv، وقد ب.ع.ر.ت1

.vوالبعي ي.ب\ع.ر' ب.ع\را �الشاة
وال1ب\ع.ر' وال%ب\ع.ر': مكان� الب.ع.ر, من كل ذي أ%ربع، والمع

م.باع1ر'.
�وال1ب\عار': الشاة والناقة ت'باع1ر' حال1ب.ها. وباع.ر.ت1 الشاة



والناقة إ,ل حالبها: أ%سرعت، والسم' الب,عار'، وي'ع.دe عيباv ل4نا ربا
أ%لقت ب.ع.ر.ها ف ال1ح\ل%ب.

.�والب.ع\ر': الفقر التام الدائم، والب.ع.ر.ة�: الك%م.ر.ة
والب'ع.ي\ر.ة�: تصغي الب.ع\ر.ة، وهي الغ.ض\ب.ة� ف ال جل9 ذكره. ومن

أ%مثالم: أ%نت كصاحب الب.ع\ر.ة؛ وكان من حديثه أ%ن رجلv كانت له ظ1ن_ة
ف قومه فجمعهم يستبئهم وأ%خذ ب.ع\ر.ة فقال: إ,ن رام ببعرت هذه صاحب

ظ1ن>ت، ف%ج.ف%ل% لا أ%ح.د'ه'م وقال: ل ترمن با، فأ%قر� على نفسه.
والب.ع_ار': لقب رجل. والب.ي\ع.ر.ة: موضع. وأ%بناء البعي: قوم. وبنو

.Òب'ع\ر.ان: ح.ي
@بعثر: الفر�اء ف قوله تعال: وإ,ذا الق�بور ب'ع\ث1ر.ت\؛ قال: خرج ما ف

بطنها من الذهب والفضة وخروج الوتى بعد ذلك؛ قال: وهو من أ%شراط الساعة
أ%ن ت'خرج ال4رض أ%ف}ل%ذ% ك%ب,د1ها. قال: وب'ع\ث1ر.ت\ وب'ح\ث1ر.ت\

لغتان. وقال الزجاج: ب'ع\ث1ر.ت\ أ%ي قلب ترابا وبعث الوتى الذين فيها.
وقال: ب.ع\ث%ر'وا متاعهم وب.ح\ث%ر'وه إ,ذا ق%ل%ب'وه وف%ر_ق�وه

وب.د_د'وه وقلبوا بعضه فوق بعض. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ن إ,ذا ل أ%رك
ت.ب.ع\ث%ر.ت\ ن.ف}سي أ%ي جاشت وانقلبت وغ%ث%ت\. وب.ع\ث%ر. الشيء4: فر_قه.

وب.ع\ث%ر التراب. والتاع: قلبه. قال ابن سيده: وزعم يعقوب أ%ن عينها بدل من
غي بغثر أ%و غي بغثر بدل منها. وب.ع\ث%ر. الب ب.ح.ث%ه'، ويقال:

ب.ع\ث%ر\ت' الشيء4 وب.ح\ث%ر\ته' إ,ذا استخرجته وكشفته. وقال أ%بو عبيدة ف قوله
تعال: إ,ذا ب'ع\ث1ر. ما ف الق�بور؛ أ�ث1ي. وأ�خ\ر,ج.، قال: وتقول

ب.ع\ث%ر\ت' ح.و\ضي أ%ي هدمته وجعلت أ%سفله أ%عله.
@بعذر: ب.ع\ذ%ر.ه: ح.ر_كه ونف%ض.ه.

@بعكر: بع\ك%ر. الشيء. ق%ط%ع.ه' ك%ك%ع\ب.ه'.
@بغر: ابن ال4عراب: الب.غ\ر' والب.غ.ر' الشرب بل ر,ي�. البغر،

بالتحريك: داء أ%و عطش؛ قال ال4صمعي: هو داء يأ}خذ ال3بل فتشرب فل ت.ر\و.ى
وت.م\رض' عنه فتموت؛ قال الفرزدق:

ف%ق�ل}ت': ما هو إ,ل الس_ام' ت.ر\ك%ب'ه،
ك%أ%ن_ما ال%و\ت' ف أ%ج\ن.اد1ه1 الب.غ.ر'

والب.ح.ر' مثله؛ وأ%نشد:
وس1ر\ت. ب,ق1يقاة{، ف%أ%ن\ت. ب.غ1ي'



اليزيدي: ب.غ1ر. ب.غ.راv إ,ذا أ%كثر من الاء فلم ي.ر\و.، وكذلك م.ج.ر.
م.ج\راv. وب.غ.ر. الرجل� ب.غ\راv وب.غ1ر.، فهو ب.غ1ر¬ وب.غ1ي¬: ل

ي.ر\و.، وأ%خذه من كثرة الشرب داء، وكذلك البعي، والمع ب.غار.ى وب'غار.ى.
وماء# م.ب\غ.ر.ةD: يصيب عنه الب.غ.ر'. والب.غ\ر.ة�: قوة الاء. وب.غ.ر.

النجم' ي.ب\غ'ر' ب'غوراv أ%ي سقط وهاج بالطر، يعن بالنجم الثريا. وب.غ.ر.
الن_و\ء� إ,ذا هاج بالطر؛ وأ%نشد:

ب.غ\ر.ة ن.ج\م� هاج ليلv ف%ب.غ.ر\
وقال أ%بو زيد: يقال هذه ب.غ\ر.ة� ن.ج\م, كذا، ول تكون الب.غ\ر.ة� إ,ل

مع كثرة الطر. والب.غ\ر' والب.غ.ر' والب.غ\ر.ة�: الدeف}ع.ة� الشديدة
من الطر؛ ب.غ1ر.ت1 السماء ب.غ.راv. وقال أ%بو حنيفة: ب'غ1ر.ت1 ال4ر\ض'

أ%صابا الطر ف%ل%ي_ن.ها قبل أ%ن ت'ح\ر.ث%، وإ,ن سقاها أ%هلها قالوا:
ب.غ.ر\ناها ب.غ\راv. والب.غ\ر.ة�: الزرع يزرع بعد الطر فيبقى فيه الث�ر.ى
حت ي'ح\ق1ل%. ويقال: لفلن ب.غ\ر.ةD من العطاء ل ت.ع1يض' إ,ذا دام

عطاؤه؛ قال أ%بو وجزة؛
س.ح_ت\ ل4ب\ناء3 الزeب.ي\ر, مآث1ر¬

ف ال%ك}ر'م.ات1، وب.غ\ر.ةD ل ت'ن\ج,م'
ويقال: تفر�قت ال3بل وذهب القوم ش.غ.ر. ب.غ.ر.، وذهب القوم ش.غ.ر.
Dم.غ.ر. وش1غ.ر. ب,غ.ر. وش1غ.ر. م1غ.ر. أ%ي متفر�قي ف كل وجه. وع'ي>ر. رجل

.vك. ب.غ.راeم�من قريش فقيل له: مات أ%بوك. ب.ش.ماv، وماتت أ
@بغب: ابن ال4عراب: الب'غ\ب'ور الج.ر الذي يذبح عليه القربان للصنم.

والب'غب'ور': م.ل1ك' الص>ي.
@بغثر: ب.غ\ث%ر. طعام.ه: ف%ر_ق%ه. وتقول: ركب القوم ف ب.غ\ث%ر.ة{ أ%ي

ف ه.ي\ج� واختلط{. وب.غ\ث%ر. متاعه وب.ع\ث%ر.ه' إ,ذا قلبه.
والب.غ\ث%ر.ة�: خ'ب\ث� الن_ف}س,. تقول: ما ل أ%راك وقد ت.ب.غ\ث%ر.ت\

ن.ف}س'ه أ%ي خ.ب'ث%ت\ وغ%ث%ت\. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ذا ل أ%رك
Dت.ب.غ\ث%ر.ت\ نفسي أ%ي غ%ث%ت\، ويروى تبعثرت، بالعي، وقد تقدم. وأ%صبح فلن

م'ت.ب.غ\ث1راv أ%ي م'ت.م.قYساv، وربا جاء بالعي؛ قال الوهري: ول
أ%رويه عن أ%حد.

.Dوالب.غ\ث%ر': ال4حق الضعيف، وال�نثى ب.غ\ث%ر.ة
التهذيب: والب.غ\ث%ر' من الرجال الث�ق1يل� الوخ1م'؛ وأ%نشد:



vك%ه.اما vول ن.ج,د\ ب.غ\ث%را
وب.غ\ث%ر¬: اسم شاعر؛ عن ابن ال4عراب، ونسبه فقال: وهو بغثر بن لقيط

بن خالد بن نضلة.
@بقر: الب.ق%ر': اسم جنس. ابن سيده: الب.ق%ر.ة� من ال4هلي والوحشي يكون
للمذكر والؤنث، ويقع على الذكر وال�نثى؛ قال غيه: وإ,نا دخلته الاء
على أ%نه واحد من جنس، والمع الب.ق%رات'. قال ابن سيده: والمع ب.ق%ر¬

وجع الب.ق%ر, أ%ب\ق%ر' كز.م.ن� وأ%ز\م'ن�؛ عن الجري، وأ%نشد لقبل بن
خويلد الذل:

كأ%ن� ع.ر'وض.ي\ه1 م.ح.ج_ة� أ%ب\ق�ر�
ل%ه'ن_، إ,ذا ما ر'ح\ن. فيها، م.ذاع1ق'

فأ%ما ب.ق%ر¬ وباق1ر¬ وب.ق1ي¬ وب.ي\ق�ور¬ وباق�ور¬ وباق�ورةD فأ%ساء
للجمع؛ زاد ال4زهري: وب.واق1ر؛ عن ال4صمعي، قال: وأ%نشدن ابن أ%ب

طرفة:وس.ك�ن\ت'ه'م\ بالق%و\ل,، ح.ت_ى ك%أ%ن_ه'م\
ب.واق1ر' ج'ل}ح¬ أ%س\ك%ن.ت\ها ال%رات1ع'

وأ%نشد غي ال4صمعي ف بيقور:
س.ل%ع¬ م_ا، وم1ثل�ه ع'ش.ر¬ م_ا،
عائلD م_ا، وعال%ت1 الب.ي\ق�ورا

وأ%نشد الوهري للورل الطائي:
ل د.ر_ د.رe ر,ج.ال� خ.اب. س.ع\ي'ه'م'،

ي.س\ت.م\ط1ر'ون% ل%د.ى ال4زم.ات بالع'ش.ر,
،vم'س.ل�ع.ة vورا�أ%جاع1لD أ%ن\ت. ب.ي\ق
ذ%ر,يع.ةv لك ب.ي\ن. ال3 وال}م.ط%ر,؟

وإ,نا قال ذلك ل4ن العرب كانت ف الاهلية إ,ذا استسقوا جعلوا
الس_ل%ع.ة% والع'ش.ر. ف أ%ذناب البقر وأ%شعلوا فيه النار فتضج البقر من ذلك

ويطرون.
وأ%هل اليمن يسمون الب.ق%ر.: باق�ور.ةv. وكتب النب، صلى ال عليه
.Dب.ق%ر.ة vوسلم، ف كتاب الصدقة ل4هل اليمن: ف ثلثي باقورة

الليث: الباقر جاعة البقر مع رعاتا، والامل جاعة المال مع راعيها.
ورجلD ب.ق�ار¬: صاحب بقر.

وع'يون� الب.ق%ر,: ض.ر\ب¬ من العنب.



وب.ق1ر.: ر.أ%ى ب.ق%ر. الوحش فذهب عقله فرحاv بن.
vسيأت قريبا «vوبقرا vقوله؛ «وبقر بقرا) ،vوب.ق%ر.ا vوب.ق1ر. ب.ق%را

التنبيه على ما فيه ينقل عبارة ال4زهري عن أب اليثم والاصل كما يؤخذ من
القاموس والصحاح والصباح أنه من باب فرح فيكون لزماv ومن باب قتل ومنع

فيكون متعدياv). فهو م.ب\ق�ور وب.ق1ي¬: ش'قه. وناقة ب.ق1ي¬: ش'ق_
بطنها عن ولدها أ%ي_ ش.ق¼؛ وقد ت.ب.ق�ر واب\ت.ق%ر وان\ب.ق%ر؛ قال

العجاج:ت'ن\ت.ج' ي.ر\gم. ت'ل}ق1ح' ان\ب,ق%ارا
وقال ابن ال4عراب ف حديث له: فجاءت الرأ%ة فإ,ذا البيت م1ب\ق�ور¬

أ%ي منتثر ع.ت.ب.ت'ه' وع1ك}م'ه الذي فيه طعامه وكل ما فيه.
والب,ق1ي' والب.ق1ية�: ب'ر\د¬ ي'ش.قe ف%ي'ل}ب.س' بل ك�م_ي\ن, ول

ج.ي\ب، وقيل: هو ال3ت\ب'. ال4صمعي: الب.ق1ية� أ%ن يؤ\خذ ب'رد فيشق ث
تلقيه الرأ%ة ف عنقها من غي كمي ول جيب، وال3ت\ب' قميص ل كمي له

تلبسه النساء. التهذيب: روى ال4عمش عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبي
عن ابن عباس ف حديث هدهد سليمان قال: بينما سليمان ف فلة احتاج إ,ل

الاء فدعا الدهد ف%ب.ق%ر ال4رض. فأ%صاب الاء، فدعا الشياطي فسلخوا
مواضع الاء كما يسلخ ال3هاب فخرج الاء؛ قال ال4زهري: قال شر فيما قرأ}ت

بطه معن ب.ق%ر. نظر موضع الاء فرأ%ى الاء تت ال4رض فأ%علم سليمان
حت أ%مر بفره؛ وقوله فسلخوا أ%ي حفروا حت وجدوا الاء.

vر' الذي يط ف ال4رض د.ار.ةYب.ق�وقال أ%بو عدنان عن ابن نباتة: ال
قدر حافر الفرس، وتدعى تلك الدارة الب.ق}ر.ة%؛ وأ%نشد غيه:

ب,ها م1ث}ل� آث%ار, ال�ب.قYر م.ل}ع.ب
وقال ال4صمعي: ب.ق�ر. القوم' ما حولم أي حفروا واتذوا الركايا.

والتبقر: التوسع ف العلم والال. وكان يقال لمد بن علي بن السي
بن علي الباقر، رضوان ال عليهم، ل4نه بقر العلم وعرف أ%صله واستنبط

فرعه وت.بق�ر ف العلم. وأ%صل البقر: الشق والفتح والتوسعة. ب.ق%ر\ت'
الشيء4 ب.ق}راv: فتحته ووسعته. وف حديث حذيفة: فما بال هؤلء الذين
ي.ب\ق�رون% بيوتنا أ%ي يفتحونا ويوسعونا؛ ومنه حديث ال3فك: ف%ب.ق%ر\ت' لا

الديث أ%ي فتحته وكشفته. وف الديث: فأ%مر ببقرة من ناس فأ�حيت؛ قال
ابن ال4ثي: قال الافظ أ%بو موسى: الذي يقع ل ف معناه أ%نه ل يريد
vواسعة vكبية vعلى صورة البقرة، ولكنه ربا كانت ق1د\را vمصوغا vشيئا



فسماها ب.ق%ر.ةv مأ}خوذاv من الت_ب.ق©ر, الت_و.سeع، أ%و كان شيئاv يسع
بقرة تام�ة ب,ت.وابلها فسميت بذلك. وقولم: اب\ق�ر\ها عن ج.نينها أ%ي ش'ق_

بطنها عن ولدها، وب.ق1ر. الرجل ي.ب\ق%ر' ب.ق%راv وب.ق}راv، وهو أ%ن
ي.ح\س3ر. فل يكاد ي'بصر؛ قال ال4زهري: وقد أ%نكر أ%بو اليثم فما أ%خبن
عنه النذري ب.ق}راv، بسكون القاف؛ وقال: القياس ب.ق%راv على ف%ع.لv ل4نه

لزم غي واقع.
ال4صمعي: ب.ي\ق%ر. الفرس' إ,ذا خ.ام. بيده كما ي.ص\ف1ن' برجله.

والب.ق1ي: ال�ه\ر' يولد ف ماسك%ة{ أ%و س.لvى ل4نه يشق عليه. والب.ق%ر':
eويقال: جاء فلن ي.ج'ر .Dمن عيال� ومال� أ%ي جاعة Dالعيال. وعليه ب.ق%ر.ة

ب.ق%ر.ةv أ%ي عيالv. وت.ب.ق�ر. فيها وت.ب.ي\ق%ر.: توسع. وروي عن
النب،صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى عن الت_ب.ق©ر ف ال4هل والال؛ قال

أ%بو عبيد: قال ال4صمعي يريد الكثرة والس_عة، قال: وأ%صل الت_ب.ق©ر,
التوسع' والت_ف%تeح؛ ومنه قيل: ب.ق%ر\ت' بطنه إنا هو ش\ققته وفتحته. ومنه

حديث أ�م سليم: إن دنا من أ%حد من الشركي ب.ق%ر\ت' ب.ط}ن.ه'. قال
أ%بو عبيد: ومن هذا حديث أ%ب موسى حي أ%قبلت الفتنة بعد مقتل عثمان، رضي

ال عنه، فقال إ,ن هذه الفتنة باقرة كداء البطن ل ي'د\ر.ى أ%ن_ى ي'ؤ\تى
Dل%ه'؛ إ,نا أ%راد أ%نا مفسدة للدين ومفرقة بي الناس وم'ش.ت>ت.ة

أ�مورهم، وشبهها بوجع البطن ل4نه ل ي'د\ر.ى ما هاجه وكيف ي'د.او.ى ويتأ%تى
له. وب.ي\ق%ر. الرجل�: هاجر من أ%رض إ,ل أ%رض. وب.ي\ق%ر.: خرج إل حيث

ل ي.د\ر,ي. وب.ي\ق%ر.: نزل ال%ض.ر. وأ%قام هناك وترك قومه بالبادية،
وخص بعضهم به العراق، وقول امرئ القيس:

،Dج.م_ة �أ%ل ه.ل} أ%ت.اه.ا، والوادث
بأ%ن� ام\ر.أ% الق%ي\س, ب,ن. ت.م\ل1ك. ب.ي\ق%را؟

يتمل جيع ذلك. وب.ي\ق%ر.: أ%ع\ي.ا. وب.ي\ق%ر: هل%ك. وبيقر: مش.ى
م1ش\ي.ة% ال�ن.كYس,. وب.ي\ق%ر.: أ%فسد؛ عن ابن ال4عراب، وبه فسر

قوله:وقد كان% ز.ي\د¬، والق�ع'ود' بأ%ر\ض1ه1،
ك%ر.اع1ي أ�ن.اس� أ%ر\س.ل�وه ف%بي\قر.ا

والبيقرة: الفساد. وقوله: كراعي أ�ناس أ%ي ضيع غنمه للذئب؛ وكذلك فسر
بالفساد قوله:

يا م.ن\ ر.أ%ى النeع\مان% كان% ح1ي.ر.ا،



ف%س'ل� م1ن\ ذلك ي.و\م. ب.ي\ق%ر.ا
أ%ي يوم فساد. قال ابن سيده: هذا قول ابن ال4عراب جعله اساv؛ قال:

ول أ%دري لترك صرفه وجهاv إ,ل� أ%ن يضمنه لضمي ويعله حكاية، كما
قال:ن'ب>ئ}ت' أ%خ\وال ب.ن ي.ز,يد'

ب.غي\اv علينا ل%ه'م\ ف%د1يد'
vبيقرا أ%ي يوما vضمن يزيد الضمي فصار جلة فسمي با فحكي؛ ويروى: يوما

هلك أ%و فسد فيه ملكه. وب.ق1ر. الرجل، بالكسر، إ,ذا أ%عيا وح.س.ر.،
وب.ي\ق%ر. مثله. ابن ال4عراب: بيقر إ,ذا تي. يقال: ب.ق1ر. الكلب وب.ي\ق%ر

إ,ذا رأ%ى الب.ق%ر. فتحي، كما يقال غ%ز,ل% إ,ذا رأ%ى الغزال ف%ل%ه,ي..
وب.ي\ق%ر.: خرج من بلد إل بلد. وب.ي\ق%ر إ,ذا شك، وب.ي\ق%ر. إ,ذا ح.ر.ص.
على جع الال ومنعه. وب.ي\ق%ر إ,ذا مات، وأ%ص\ل� الب.ي\ق%ر.ة الفساد.

وب.ي\ق%ر. الرجل ف ماله إ,ذا أ%سرع فيه وأ%فسده. ورورى عمرو عن أ%بيه:
الب.ي\ق%ر.ة كثرة التاع والال. أ%بو عبيدة: ب.ي\ق%ر. الرجل ف الع.د\و

.vإ,ذا اعتمد فيه. وب.ي\ق%ر الدار إ,ذا نزلا واتذها منزل
ويقال: فتنة باقرة كداء البطن، وهو الاء ال4صفر. وف حديث أ%ب موسى:

Dال، صلى ال عليه وسلم، يقول: سيأ}ت على الناس فت\ن.ة �سعت رسول
باق1ر.ةD ت.د.ع' الليم. ح.ي\ران%؛ أ%ي واسع.ةD عظيمةD. كفانا ال

شرها.والب'ق�ي\ر.ى، مثال السeم_ي\هى: لعبة الصبيان، وهي كومة من تراب
وحولا خطوط. وب.ق�ر. الصبيان�: لعبوا الب'ق�ي\ر.ى، يأ}تون إ,ل موضع قد

eخبئ لم فيه شيء فيضربون بأ%يديهم بل حفر يطلبونه؛ قال طفيل الغ.ن.و,ي
:vيصف فرسا

أ%ب.ن_ت\ فما ت.ن\ف%كe ح.و\ل% م'ت.ال1ع�،
لا م1ثل� آثار, ال�ب.قYر, م.ل}ع.ب'

قال ابن بري: قال الوهري: ف هذا البيت يصف فرساv، وقوله ذلك سهو
وإ,نا هو يصف خيلv تلعب ف هذا الوضع، وهو ما حول متالع، ومتالع: اسم

جبل.والب'ق�ار': تراب يمع بال4يدي فيجعل ق�م.زاv ق%مزاv ويلعب به، جعلوه
اساv كالق1ذ%اف1؛ والق�م.ز' كأ%نا صوامع، وهو الب'ق�ي\ر.ى؛ وأ%نشد:

ن,يط% ب,ح.ق}وي.ها خ.م1يس¬ أ%ق}م.ر'
ج.ه\م¬، كب'ق�ار, الوليد1، أ%ش\ع.ر'

والبقار: اسم واد؛ قال لبيد:



ف%ب.ات. الس_يل� ي.ر\كب' جان,ب.ي\ه1
من الب.ق�ار,، كالع.م1د1 الث�ق%ال

والب.ق�ار': موضع.
والب.ي\قر.ة�: اسراع يطأ}طئ الرجل فيه رأ}سه؛ قال الث%قYب'

الع.ب\د1ي�، ويروى ل1ع.د1ي> بن ود.اع:
ف%بات. ي.ج\ت.اب' ش'قار.ى، كما
ب.ي\ق%ر. من\ ي.م\ش1ي إ,ل ال%ل}س.د1

وش'قار.ى، مفف من ش'ق�ار.ى: نبت، خففه للضرورة، ورواه أ%بو حنيفة ف
كتابه النبات: من يشي إل ال%ل%ص.ة، قال: وال%ل%ص.ة� الو.ث%ن'، وقد

تقدم ف فصل جسد.
والب.ي\ق%ران�: ن.ب\ت¬. قال ابن دريد: ول أ%دري ما صحته.

وب.ي\ق�ور: موضع، وذو ب.ق%ر�: موضع.
وجاد بالشeق�ار.ى والب'ق�ار.ى أ%ي الداهية.

@بكر: الب'ك}ر.ة�: الغ'د\و.ة�. قال سيبويه: من العرب من يقول أ%تيتك
ب'ك}ر.ةv؛ ن.ك1ر.ةD م'ن.و_نD، وهو يريد ف يومه أ%و غده. وف التنزيل

العزيز: ولم زرقهم فيها ب'كرة وعشي�اv. التهذيب: والب'ك}ر.ة� من الغد، ويمع
ب'ك%راv وأ%ب\كاراv، وقوله تعال: و.ل%ق%د\ ص.ب_ح.ه'م\ ب'ك}ر.ةv عذاب¬

م'س\ت.ق1ر�؛ ب'�ك}ر.ةD وغ�د\و.ةD إ,ذا كانتا نكرتي نونتا وصرفتا، وإذا
أ%رادوا بما بكرة يومك وغداة يومك ل تصرفهما، فبكرة ههنا نكرة. والب'ك�ور

والت_ب\كي': الروج ف ذلك الوقت. والب\كار': الدخول ف ذلك الوقت.
الوهري: وس1ي. علي فرسك ب'ك}ر.ةv وب.ك%راv كما تقول س.ح.راv. والب.ك%ر':

.�الب'ك}ر.ة
وقال سيبويه: ل ي'ستعمل ال ظرفاv. والب\كار': اسم الب'ك}ر.ة1

الصباح، هذا قول أ%هل اللغة، وعندي أ%نه مصدر أ%ب\ك%ر..
vوبك�ر. ت.ب\ك1يا vورا�وب.ك%ر. على الشي وإ,ليه ي.ب\ك�ر' ب'ك

واب\ت.ك%ر. وأ%ب\ك%ر. وباك%ر.ه': أ%تاه' ب'ك}رةv، كله بعن.
ويقال: باك%ر\ت' الشيء إ,ذا بك�ر'ت له؛ قال لبيد:

باك%ر\ت' جاج.ت.ها الدجاج. ب,س'ح\ر.ة{
معناه بادرت صقيع الديك سحراv إ,ل حاجت. ويقال: أ%تيته باكراv، فمن

جعل الباكر ن.ع\تاv قال لل�نثى باك1ر.ةD، ول يقال ب.ك�ر. ول ب.ك1ر. إ,ذا



ب.ك�ر.، ويقال: أ%تيته ب'كرة، بالضم، أ%ي باك1راv، فإ,ن أ%ردت به
ب'ك}ر.ة% يوم بعينه، قلت: أ%تيته ب'ك}ر.ة%، غي مصروف، وهي من الظروف الت ل

تتمكن. وكل من بادر إل شيء، فقد أ%بكر عليه وب.ك�ر. أ%ي_ و.ق}ت{ كان%.
يقال: ب.كYر'وا بصلة الغرب أ%ي ص.ل©وها عند سقوط الق�ر\ص. وقوله

تعال: بالع.ش1ي> وال3ب\كار,؛ جعل ال3بكار وهو فعل يدل على الوقت وهو
الب'ك}ر.ة�، كما قال تعال: بالغ'دو� والصال؛ جعل الغدو� وهو مصدر يدل على

الغداة.
ورجل ب.ك�ر¬ ف حاجته وب.ك1ر¬، مثل ح.ذ�ر� وح.ذ1ر�، وب.ك1ي¬؛ صاحب

ب'ك�ور� ق%و,ي¼ على ذلك؛ وب.ك1ر¬ وب.ك1ي¬: كلها على النسب إ,ذ ل فعل له
ثلثياv بسيطاv. وب.ك%ر. الرجل�: ب.ك�ر..

وحكى اللحيان عن الكسائي: ج,يان'ك باك1ر¬؛ وأ%نشد:
يا ع.م\ر'و ج,يان'ك�م' باك1ر'،
فالقلب' ل له{ ول صاب,ر'

قال ابن سيده: وأ�راهم يذهبون ف ذلك إ,ل معن القوم والمع لن لفظ
المع واحد، إ,ل� أ%ن هذا إ,نا يستعمل إ,ذا كان الوصوف معرفة ل يقولون

Dباك1ر¬؛ هذا قول أ%هل اللغة؛ قال: وعندي أ%نه ل يتنع ج,يان Dج,يان
باك1ر¬ كما ل يتنع ج,يان'ك�م\ باك1ر¬. وأ%ب\ك%ر. الو,ر\د. والغ.داء4

إ,ب\كاراv: عاج.ل%ه'ما. وب.ك%ر\ت' على الاجة ب'ك�وراv وغ%د.و\ت' عليها
غ�د'و�اv مثل الب'ك�ور,، وأ%ب\ك%ر\ت' غيي وأ%ب\ك%ر\ت' الرجل% على صاحبه

إ,بكاراv حت ب.ك%ر. إ,ليه ب'ك�وراv. أ%بو زيد: أ%ب\ك%ر\ت' على الو,ر\د1
.vوردت إ,بله ب'ك}ر.ة :�إ,ب\كاراv، وكذلك أ%بكرت الغداء. وأ%ب\ك%ر. الرجل
ابن سيده: وب.ك�ر.ه' على أ%صحابه وأ%ب\ك%رةv عليهم جعله ي.ب\ك�ر' عليهم.

وب.ك1ر.: ع.ج,ل%. وب.ك�ر. وت.ب.ك�ر. وأ%ب\ك%ر.: تقد�م.
وال�ب\ك1ر' والباك�ور' جيعاv، من الطر: ما جاء ف أ%و_ل

الو.س\م1ي>. والباك�ور' من كل شيء: الع.ج_ل� اليء وال3دراك، وال�نثى باكورة؛
وباكورة الثمرة منه. والباكورة: أ%و_ل الفاكهة. وقد اب\ت.ك%ر\ت' الشيء4
إ,ذا استوليت على باكورته. واب\ت.ك%ر. الرجل�: أ%كل باك�ور.ة% الفاكهة.

وف حديث المعة: من ب.ك�ر. يوم المعة واب\ت.ك%ر. فله كذا وكذا؛ قالوا:
ب.ك�ر. أ%سرع وخرج إ,ل السجد باكراv وأ%تى الصلة ف أ%و�ل وقتها؛ وكل

من أ%سرع إ,ل شيء، فقد ب.ك�ر. إ,ليه.



�واب\ت.ك%ر.: أ%درك ال�ط}ب.ة% من أ%و_لا، وهو من الباكورة. وأ%و_ل
ك�لY شيء: باك�ور.ت'ه. وقال أ%بو سعيد ف تفسي حديث المعة: معناه من

بكر إ,ل المعة قبل ال4ذان، وإ,ن ل يأ}تا باكراv، فقد ب.ك�ر\؛ وأ%ما
اب\ت1كار'ها فأ%ن} ي'د\ر,ك. أ%و_ل% وقتها، وأ%صل�ه من اب\ت1كار, الارية

وهو أ%خ\ذ� ع'ذ}ر.تا، وقيل: معن اللفظي واحد مثل ف%ع.ل% واف}ت.ع.ل%،
وإ,نا كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا: جادÒ م'ج,دe. قال: وقوله

غ%س.ل% واغ}ت.س.ل%، غ%س.ل أ%ي غسل مواضع الوضوء، كقوله تعال: فاغسلوا وجوهكم؛
واغتسل أ%ي غسل البدن. والباكور من كل شيء: هو ال�ب.كYر' السريع

ال3د\راك1، وال�نثى باك�ور.ةD. وغيث ب.ك�ور¬: وهو ال�ب.كYر' ف أ%و_ل
الو.س\م1ي�، ويقال أ%يضاv: هو الساري ف آخر الليل وأ%ول النهار؛

وأ%نشد:ج.ر_ر. الس_ي\ل� با ع'ث}ن'ون.ه'،
وت.هاد.ت\ها م.داليج¬ ب'ك�ر\

وسحابة م1د\لج¬ ب.ك�ور¬. وأ%ما قول الفرزدق: أ%و أ%ب\كار' ك%ر\م�
ت'ق}ط%ف'؛ قال: واحدها ب,ك}ر¬ وهو الك%ر\م' الذي حل أ%و�ل حله.

وع.س.لD أ%ب\كار¬: ت'ع.س>ل�ه أ%ب\كار' النحل أ%ي أ%فتاؤها ويقال: بل
أ%ب\كار' الواري تلينه. وكتب الجاج إ,ل عامل له: ابعث} إ,ل%ي_ ب,ع.س.ل,
خ'ل�ر، من النحل ال4بكار، من الدستفشار، الذي ل تسه النار؛ يريد

بال4بكار أ%فراخ النحل ل4ن عسلها أ%طيب وأ%صفى، وخل9ر: موضع بفارس،
والدستفشار: كلمة فارسية معناها ما ع.ص.ر.ت\ه' ال4ي\د1ي؛ وقال ال4عشى:

ت.ن.ح_ل%ها، م1ن\ ب.كار, الق1طاف،
أ�ز.ي\رق' آم1ن' إ,ك}س.اد1ه.ا

بكار القطاف: جع باكر كما يقال صاح1ب¬ وص1حاب¬، وهو أ%ول ما ي'د\ر,ك.
.vلبت حديثا�ال4صمعي: نار ب,ك}ر¬ ل تقبس من نار، وحاجة ب,ك}ر¬ ط

وأ%نا آتيك الع.ش1ي_ة% فأ�ب.كYر أ%ي أ�عجل ذلك؛ قال:
ب.ك%ر.ت\ ت.ل�وم'ك.، ب.ع\د. و.ه\ن� ف الن>د.ى؛

ب.س\لD ع.ل%ي\ك1 م.لم.ت1ي وع1تاب
فجعل البكور بعد وهن؛ وقيل: إ,نا عن أ%و_ل الليل فشبهه بالبكور ف

أ%ول النهار. وقال ابن جن: أ%صل «ب ك ر» إ,نا هو التقدم أ%ي_ وقت كان من
ليل أ%و نار، فأ%ما قول الشاعر: «بكرت تلومك بعد وهن» فوجهه أ%نه اضطر
فاستعمل ذلك على أ%صل وضعه ال4ول ف اللغة، وترك ما ورد به الستعمال



الن من القتصار به على أ%ول النهار دون آخره، وإ,نا يفعل الشاعر ذلك
تعمداv له أ%و اتفاقاv وبديهة تجم على طبعه. وف الديث؛ ل يزال الناس

بي ما ب.ك�ر'وا بصلة الغرب؛ معناه ما صل�وها ف أ%ول وقتها؛ وف
رواية: ما تزال أ�مت على س'ن_ت ما ب.ك�ر'وا بصلة الغرب. وف حديث آخر:

ب.كYر'وا بالصلة ف يوم الغيم، فإ,نه م.ن ترك العصر حبط عمله؛ أ%ي
حافظوا عليها وقد�موها. والب,ك1ي.ة� والباك�ور.ة� والب.ك�ور' من النخل، مثل

الب.ك1ي.ة1: الت تدرك ف أ%ول النخل، وجع الب.ك�ور, ب'ك�ر¬؛ قال
التنخل الذل:

ذلك ما د1ين'ك، إ,ذ ج'ن>ب.ت\
أ%ح\مال�ها كالب'ك�ر, ال�ب\ت1ل,

وصف المع بالواحد كأ%نه أ%راد ال�ب\ت1ل%ة% فحذف ل4ن البناء قد انتهى،
ويوز ل4ن يكون ال�ب\ت1ل جع م'ب\ت1ل%ة، وإ,ن قل9 نظيه، ول يوز أ%ن
يعن بالب'ك�ر, ههنا الواحدة ل4نه إ,نا نعت ح'دوجاv كثية فشبهها

بنخيل كثية، وهي ال1ب\كار'؛ وأ%ر\ض¬ م1ب\كار: سريعة ال3نبات؛ وسحابة
م1بكار وب.ك�ور¬: م1د\لج¬ من آخر الليل؛ وقوله:

إ,ذا و.ل%د.ت\ ق%ر.ائب' أ�م> ن.ب\ل�،
فذاك. الل©ؤ\م' والل�ق%ح' الب.ك�ور' (قوله: «نبل» بالنون والباء

الوحدة كذا ف ال4صل).
أ%ي إ,نا عجلت بمع اللؤ\م كما تعجل النخلة والسحابة.

وب,كر' ك�لY شيء: أ%و�له؛ وك�ل© ف%ع\ل%ة{ ل يتقدمها مثلها، ب,ك}ر¬.
والب,ك}ر': أ%و_ل ولد الرجل، غلماv كان أ%و جارية. وهذا ب,ك}ر' أ%بويه

أ%ي أ%ول ولد يولد لما، وكذلك الارية بغي هاء؛ وجعهما جيعاv أ%بكار.
وك1ب\ر.ة� ولد أ%بويه: أ%كبهم. وف الديث: ل ت'ع.لYم'وا أ%ب\كار.

أ%ولدكم ك�ت'ب. النصارى؛ يعن أ%حداثكم. وب,ك}ر' الرجل بالكسر: أ%و�ل ولده،
وقد يكون الب,ك}ر' من ال4ولد ف غي الناس كقولم ب,ك}ر' ال%ي_ة1.

وقالوا: أ%شد� الناس ب,ك}ر¬ ابن' ب,ك}ر.ي\ن، وف الكم: ب,ك}ر'
ب,ك}ر.ي\ن؛ قال:

يا ب,ك}ر. ب,ك}ر.ي\ن,، ويا خ1ل}ب. الك%ب,د\،
أ%صب.حت. م1ن>ي كذراع م1ن\ ع.ض'د\

والب,ك}ر': الارية الت ل ت'ف}ت.ض_، وجعها أ%ب\كار¬. والب,ك}ر' من



النساء: الت ل يقربا رجل، ومن الرجال: الذي ل يقرب امرأ%ة بعد؛ والمع
أ%ب\كار¬. وم.ر.ةD ب,ك}ر¬: حلت بطناv واحداv. والب,ك}ر': الع.ذ}راء�،

،vواحدا vبالفتح. والب,ك}ر': الرأ%ة الت ولدت بطنا ،�والصدر الب.كار.ة
وب,ك}ر'ها ولدها، والذكر وال�نثى فيه سواء؛ وكذلك الب,ك}ر' من ال3بل.
أ%بو اليثم: والعرب تسمي الت ولدت بطناv واحداv ب,ك}راv بولدها الذي
ت.ب\ت.ك}ر' به، ويقال لا أ%يضاv ب,ك}ر¬ ما ل تلد، ونو ذلك قال ال4صمعي:

Dإ,ذا كان أ%و�ل ولد ولدته الناقة فهي ب,ك}ر¬. وبقرة ب,ك}ر¬: ف%ت1ي_ة
ل ت.ح\م1ل}. ويقال: ما هذا ال4مر منك ب,ك}راv ول ث1ن\ياv؛ على معن ما

هو بأ%و�ل ول ثان؛ قال ذو الرمة:
وق�وفاv ل%د.ى ال4ب\واب,، ط�لب. حاج.ة{،
ع.وان{ من الاجات1، أ%و حاج.ةv ب,ك}ر.ا

أ%بو البيداء: اب\ت.ك%ر.ت1 الامل� إ,ذا ولدت ب,ك}ر.ها، وأ%ثنت ف
الثان، وث%ل�ث%ت\ ف الثالث، وربعت وخست وعشرت. وقال بعضهم: أ%سبعت وأ%عشرت

وأ%ثنت ف الثامن والسابع والعاشر. وف نوادر ال4عراب: اب\ت.ك%ر.ت1
الرأ%ة� ولداv إ,ذا كان أ%ول ولدها ذكراv، واث}ت.ن.ي.ت\ جاءت بولد{

ث1ن\ي�، واث}ت.ن.ي\ت' و.ل%د.ها الثالث، واب\ت.ك%ر\ت' أ%نا واث}ن.ي.لت'
واث}ت.ل%ث}ت'. والب,ك}ر': الن_اق%ة� الت ولدت بطناv واحداv، والمع أ%ب\كار¬؛

قال أ%بو ذؤيب الذل:
وإ,ن� ح.د1يثاv م1ن\ك1 ل%و\ ت.ب\ذ�ل1ين.ه'،

ج.ن.ى الن_ح\ل, ف أ%ل}بان1 ع'ود{ م.طاف1ل,
م.طاف1يل, أ%ب\كار� ح.د1يث{ ن,ت.اج'ها،

ت'شاب' باء� مثل, ماء3 ال%ف%اص1ل,
وب,ك}ر'ها أ%يضاv: و.ل%د'ها، والمع أ%ب\كار¬ وب,كار¬. وبقرة ب,ك}ر¬: ل

.�ت.ح\م1ل}، وقيل: هي الف%ت1ي_ة
وف التنزيل: ل فار,ض¬ ول ب,ك}ر¬؛ أ%ي ليست بكبية ول صغية، ومعن

ذلك: ب.ي\ن. الب,ك}ر, والفار,ض,؛ وقول الفرزدق:
إ,ذا ه'ن_ ساق%ط}ن. ال%د1يث%، ك%أ%ن_ه'

ج.نعى الن_ح\ل أ%و\ أ%ب\كار' ك%ر\م� ت'ق%ط�ف'
عن الك%ر\م. الب,ك}ر. الذي ل يمل قبل ذلك؛ وكذلك ع.م.ل� أ%ب\كار، وهو

الذي عملته أ%ب\كار النحل. وسحابة بك}ر¬: غ%زير.ةD بنزلة البك}ر, من



النساء؛ قال ثعلب: ل4ن دمها أ%كثر من دم الثي>ب، وربا قيل: س.حاب¬
بك}ر¬؛ أ%نشد ثعلب:

ول%ق%د\ ن.ظ%ر\ت' إ,ل أ%غ%ر_ م'ش.ه_ر�،
ب,ك}ر� ت.و.س_ن. ف ال%م1يل%ة1 ع'ون.ا

وقول أ%ب ذؤيب:
وب,ك}ر� ك�ل�م.ا م'س_ت\ أ%ص.ات.ت\،
ت.ر.نeم. ن.غ\م, ذي الشeر'ع, الع.ت1يق,

إ,نا عن قوساv أ%و_ل ما يرمي عنها، شبه ترنها بنغم ذي الشeر'ع وهو
العود الذي عليه أ%وتار. والب,ك}ر': الف%ت1يe من ال3بل، وقيل: هو

الث�نe إ,ل أ%ن ي'ج\ذ1ع.، وقيل: هو ابن الخاض إ,ل أ%ن ي'ث}ن,ي.، وقيل:
هو ابن الل�ب'ون1، وال1قe وال%ذ%ع'، فإ,ذا أ%ث}ن فهو ج.م.لD وهي

ناقة، وهو بعي حت ي.ب\ز'ل%، وليس بعد البازل س1نe ي'س.م_ى، ول قبل
الث�نهي> سن� يسمى؛ قال ال4زهري: هذا قول ابن ال4عراب وهو صحيح؛ قال:

وعليه شاهدت كلم العرب، وقيل: هو ما ل ي.ب\ز'ل}، وال�نثى ب,ك}ر.ةD، فإ,ذا
ب.ز.ل فجمل وناقة، وقيل: الب,ك}ر' ولد الناقة فلم ي'ح.د_ ول و'قYت.،

�وقيل: الب,ك}ر' من ال3بل بنزلة الف%ت1ي> من الناس، والب,ك}ر.ة
بنزلة الفتاة، والق%ل�وص' بنزلة الارية، والب.ع1ي' بنزلة ال3نسان،

والمل� بنزلة1 الرجل,، والناقة� بنزلة1 الرأ%ة1، ويمع ف القلة على
أ%ب\ك�ر�. قال الوهري: وقد صغره الراجز وجعه بالياء والنون فقال:

ق%د\ ش.ر,ب.ت\ إ,ل� الدeه.ي\د1ه1ين.ا
ق�ل%ي>ص.ات{ وأ�ب.ي\ك1ري,ن.ا

وقيل ف ال�نثى أ%يضاv: ب,ك}ر¬، بل هاء. وف الديث: اس\ت.س\ل%ف.
e؛ الب.كر، بالفتح: الف%ت1يvال، صلى ال عليه وسلم، من رجل ب.ك}را �رسول

من ال3بل بنزلة الغلم من الناس، وال�نثى ب.ك}ر.ةD، وقد يستعار للناس؛
ومنه حديث التعة: كأ%نا ب.ك}ر.ةD ع.ي\طاء أ%ي شابة طويلة العنق ف

اعتدال. وف حديث طهفة: وسقط ال�ملوج من البكارة؛ الب,كارة، بالكسر: جع
الب.ك}ر,، بالفتح؛ يريد أ%ن الس>م.ن. الذي قد عل ب,ك%ار.ة% ال3بل با

رعت من هذا الشجر قد سقط عنها فسماه باسم الرعى إ,ذ كان سبباv به؛ وروى
بيت عمرو بن كلثوم:

ذ1راع.ي\ ع.ي\ط%ل� أ%د\ماء4 ب.ك}ر�،



غذاها ال%ف}ض' ل ت.ح\م1ل} ج.ن,ين.ا
قال ابن سيده: وأ%صح الروايتي ب,كر، بالكسر، والمع القليل من كل ذلك

أ%ب\كار¬؛ قال الوهري: وجع الب.ك}ر, ب,كار¬ مثل ف%ر\خ� وف1ر.اخ�،
وب,كار.ةD أ%يضاv مثل ف%ح\ل� وف1حال%ة{؛ وقال سيبويه ف قول الراجز:

قلي>صات وأ�بيكرينا
جع' ال4ب\ك�ر, كما تمع ال�ز'ر. والط©ر'ق.، فتقول: ط�ر'قات¬

وج'ز'رات¬، ولكنه أ%دخل الياء والنون كما أ%دخلهما ف الدهيدهي، والمع الكثي
ب'ك}رانD وب,كار¬ وب.كار.ةD، وال�نثى ب.ك}ر.ةD والمع ب,كار¬، بغي هاء،

كع.ي\ل%ة{ وع1يال�. وقال ابن ال4عراب: الب.كار.ة� للذكور خاصة،
والب.كار'، بغي هاء للناث. وب.ك}ر.ة� البئر: ما يستقى عليها، وجعها ب.ك%ر¬

بالتحريك، وهو من شواذ المع ل4ن ف%ع\ل%ةv ل تمع على ف%ع.ل� إ,ل�
أ%حرفاv مثل ح.ل}ق%ة{ وح.ل%ق� وح.م\أ%ة{ وح.م.إ, وب.ك}ر.ة{ وب.ك%ر� وب.ك%رات

أ%يضاv؛ قال الراجز:
والب.ك%ر.ات' ش.رeه'ن_ الص_ائ1م.ه\

يعن الت ل تدور. ابن سيده: والب.ك}ر.ة� والب.ك%ر.ة� لغتان للت يستقى
عليها وهي خشبة مستديرة ف وسطها م.ح\زe للحبل وف جوفها م1ح\و.ر¬ تدور

عليه؛ وقيل: هي ال%ح.ال%ة� الس_ريعة. والب.ك%رات' أ%يضاv: ال%ل%ق'
الت ف ح1ل}ي.ة1 الس_ي\ف1 شبيهة ب,ف%ت.خ, النساء. وجاؤوا على ب.ك}ر.ة1

أ%بيهم إ,ذا جاؤوا جيعاv على آخرهم؛ وقال ال4صمعي: جاؤوا على طريقة
واحدة؛ وقال أ%بو عمرو: جاؤوا بأ%جعهم؛ وف الديث: جاءت هوازن� على ب.ك}ر.ة1

أ%بيها؛ هذه كلمة للعرب يريدون با الكثرة وتوفي العدد وأ%نم جاؤوا
جيعاv ل يتخلف منهم أ%حد. وقال أ%بو عبيدة: معناه جاؤوا بعضهم ف إ,ثر
بعض وليس هناك ب.ك}ر.ةD ف القيقة، وهي الت يستقى عليها الاء العذب،

فاستعيت ف هذا الوضع وإ,نا هي مثل. قال ابن بري: قال ابن جن: عندي أ%ن
قولم جاؤوا على بكرة أ%بيهم بعن جاؤوا بأ%جعهم، هو من قولم ب.ك%ر\ت'
ف كذا أ%ي تقد�مت فيه، ومعناه جاؤوا على أ%وليتهم أ%ي ل يبق منهم أ%حد

بل جاؤوا من أ%ولم إ,ل آخرهم.
وضربة ب,ك}ر¬، بالكسر، أ%ي قاطعة ل ت'ث}ن.ى. وف الديث: كانت ضربات

علي�، عليه السلم، أ%ب\كاراv إ,ذا اع\ت.ل%ى ق%د_ وإ,ذا اع\ت.ر.ض. ق%ط�؛
وف رواية: كانت ضربات علي�، عليه السلم، مبتكرات ل ع'وناv أ%ي أ%ن



ضربته كانت ب,كراv يقتل بواحدة منها ل يتاج أ%ن يعيد الضربة ثانياv؛
والع'ون: جع ع.وان{ هي ف ال4صل الكهلة من النساء ويريد با ههنا

الثناة.وب.ك}ر¬: اسم، وحكي سيبويه ف جعه أ%ب\ك�ر¬ وب'ك�ور¬. وب'ك%ي\ر¬
وب.ك�ار¬ وم'ب.كYر: أ%ساء. وب.ن'و ب.ك}ر�: ح.يÒ منهم؛ وقوله:

إ,ن� الذYئ%اب. ق%د1 اخ\ض.ر_ت\ ب.راث1ن'ها،
والناس' ك�ل©ه'م' ب.ك}ر¬ إ,ذا ش.ب,ع'وا

أ%راد إ,ذا شبعوا تعادوا وتغاوروا ل4ن بكراv كذا فعلها. التهذيب: وبنو
بكر ف العرب قبيلتان: إ,حداها بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، وال�خرى

بكر بن واثل بن قاسط، وإ,ذا نسب إ,ليهما قالوا ب.ك}ر,يe. وأ%ما بنو بكر
بن كلب فالنسبة إ,ليهم ب.ك}ر\او,يeون%. قال الوهري: وإ,ذا نسبت إ,ل

أ%ب بكر قلت ب.ك}ر,يÒ، تذف منه السم ال4ول، وكذلك ف كل كنية.
@بلر: الب,ل�و\ر' على مثال ع1ج_و\ل: ال%ه.ا من الجر، واحدته

ب,ل�و\ر.ةD. التهذيب: الب,ل�و\ر' الرجل الضخم الشجاع، بتشديد اللم. قال: وأ%ما
الب,ل%و\ر' العروف، فهو مفف اللم. وف حديث جعفر الصادق، عليه

السلم: ل يبنا، أ%هل% البيت، ال4ح\د.ب' ال�و.ج_ه' ول ال4ع\و.ر'
الب,ل%و\ر.ة�؛ قال أ%بو عمرو الزاهد: هو الذي عينه ناتئة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا

شرحه ول يذكر أ%صله.
@بلهر: ك�ل© عظيم من ملوك الند: ب.ل%ه\ور¬؛ مثل به سيبويه وفسره

السياف.
@بندر: الب.ناد1ر.ة�، دخيل: وهم التجار الذين يلزمون العادن، واحدهم

ب'ن\دار¬. وف النوادر: رجل ب.ن\د.ر,يÒ وم'ب.ن\د1ر¬ وم'ت.ب.ن\د1ر¬، وهو
الكثي الال.

@بنصر: الب,ن\ص1ر': ال�صبع الت بي الوسطى والن,ص1ر، مؤنثة؛ عن
اللحيان؛ قال الوهري: والمع الب.ناص1ر'.

،�@بر: الب'ه\ر': ما اتسع من ال4رض. والب'ه\ر.ة�: ال4رض' الس_ه\ل%ة
وقيل هي ال4رض الواسعة بي ال4ج\ب'ل,. وب'ه\ر.ة� الوادي: س.رار.ت'ه

وخيه. وب'ه\ر.ة� كل شيء: وسط�ه. وب'ه\ر.ة� الر_ح\ل, كز'ف}ر.ت1ه أ%ي وسطه.
وب'ه\ر.ة� الليل والوادي والفرس: وسطه. واب\هار_ النهار': وذلك حي ترتفع

الشمس. واب\هار_ الليل� واب\ه,ياراv إ,ذا انتصف؛ وقيل: اب\هار_
تراكبت ظلمته، وقيل: اب\هار_ ذهبت عام�ته وأ%كثره وبقي نو من ثلثه.



vواب\هار_ علينا أ%ي طال. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه سار ليلة
حت اب\هار_ الليل�. قال ال4صمعي: اب\هار_ الليل� يعن انتصف، وهو

مأ}خوذ من ب'ه\ر.ة1 الشيء وهو وسطه. قال أ%بو سعيد الضرير: اب\ه,يار' الليل
طلوع' نومه إ,ذا تنام�ت واستنارت، ل4ن الليل إ,ذا أ%قبل أ%قبلت

ف%ح\م.ت'ه، وإ,ذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة.
وف الديث: فلما أ%ب\ه.ر. القوم' احترقوا أ%ي صاروا ف ب'ه\ر.ة1 النهار

وهو وسطه.
وت.ب.ه_ر.ت1 السحابة�: أ%ضاءت. قال رجل من ال4عراب وقد كب وكان ف

داخل بينه فمر�ت سحابة: كيف تراها يا بن�؟ فقال: أ%راها قد ن.ك�بت\
وت.ب.ه_ر.ت\؛ ن.ك�ب.ت\: ع.د.ل%ت\.

والب'ه\ر': الغلبة. وب.ه.ر.ه' ي.ب\ه.ر'ه' ب.ه\راv: ق%ه.ر.ه' وعله
وغلبه. وب.ه.ر.ت\ ف�لنة� النساء: غلبتهن ح'س\ناv. وب.ه.ر. القمر' النجوم.

ب'ه'وراv: غ%م.ر.ها بضوئه؛ قال:
غ%م_ النجوم. ض.وؤ'ه ح1ي. ب.ه.ر\،

ف%غ.م.ر. الن_ج\م. الذي كان از\د.ه.ر\
وهي ليلة الب'ه\ر,. والثلث الب'ه\ر': الت يغلب فيها ضوء� القمر

النجوم.، وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة. يقال: قمر باهر إ,ذا عل
الكواكب' ض.وؤه وغلب ضوؤ'ه ضوأ%ها؛ قال ذو الرمة يدح عمر بن هبية:

،vما ز,ل}ت. ف د.ر.جات1 ال4م\ر, م'ر\ت.ق1يا
ت.ن\مي وت.س\م'و بك الف�ر\عان� م1ن\ م'ض.ر.ا (قوله الفرعان هكذا ف

vرعان: ويريد بم ال4قرع بن حابس الصحاب وأ%خاه مرثدا�ال4صل، ولعلها الق
وكانا من سادات العرب).

ح.ت_ى ب.ه.ر\ت. فما ت.خ\ف%ى على أ%ح.د{،
إ,ل� على أ%ك}م.ه{، ل ي.ع\ر,ف' الق%م.ر.ا.

أ%ي علوت كل من يفاخرك فظهرت عليه. قال ابن بري: الذي أ%ورده الوهري
وقد ب.هر\ت.، وصوابه حت ب.هر\ت. كما أ%وردناه، وقوله: على أ%حد؛ أ%حد ههنا

بعن واحد ل4ن أ%حداv الستعمل بعد النفي ف قولك ما أ%حد ف الدار ل
يصح استعماله ف الواجب. وف الديث: صلة الضحى إ,ذا ب.ه.ر.ت الش_مس'

ال4رض. أ%ي غلبها نورها وضو\ؤ'ها. وف حديث علي�: قال له ع.ب\د' خ.ي\ر�:
أ�ص.لYي إ,ذا ب.ز.غ%ت1 الشمس'؟ قال: ل، حت ت.ب\ه.ر. الب'ت.ي\راء� أ%ي



يستبي ضوؤ'ها. وف حديث الفتنة: إ,ن} خ.ش1يت. أ%ن ي.ب\ه.ر.ك ش'عاع'
السيف. ويقال لليال البيض: ب'ه\ر¬، جع باهر. ويقال: ب'ه.ر¬ بوزن ظ�ل%م�
ب'ه\ر.ة{، كل ذلك من كلم العرب. وب.ه.ر. الرجل�: ب.ر.ع.؛ وأ%نشد البيت

:vأ%يضا
حت برت. فما تفي على أ%حد

وب.ه\راv له أ%ي ت.ع\ساv وغ%ل%ب.ةv؛ قال ابن ميادة:
ت.ف%اق%د. ق%و\مي إ,ذ ي.ب,يع'ون% م'ه\ج.ت
بارية{، ب.ه\راv ل%ه'م\ ب.ع\د.ها ب.ه\را

وقال عمر بن أ%ب ربيعة:
vل}ت': ب.ه\را�ث قالوا: ت'ح1بeها؟ ق

ع.د.د. الر_م\ل, وال%ص.ى والتeراب,
وقيل: معن ب.ه\راv ف هذا البيت ج�اv، وقيل: ع.ج.باv. قال سيبويه: ل

فعل لقولم ب.ه\راv له ف حد� الدعاء وإنا نصب على توهم الفعل وهو ما
ينتصب على إضمار الفعل غ%ي\ر. ال�س\ت.ع\م.ل, إ,ظهار'ه. وب.ه.ر.ه'م ال

.vل%ه' أ%ي ع.ج.با vك%ر.ب.ه'م؛ عن ابن ال4عراب. وب.ه\را :vب.ه\را
وأ%ب\ه.ر. إ,ذا جاء بالع.ج.ب,. ابن ال4عراب: الب.ه\ر' الغلبة. والب.ه\ر':

ال%ل}ء�، والب.ه\ر': الب'ع\د'، والب.ه\ر': الباعدة من الي، والب.ه\ر':
ال%ي\ب.ة�، والب.ه\ر': الف%خ\ر'. وأ%نشد بيت عمر بن أ%ب ربيعة؛ قال أ%بو

العباس: يوز أ%ن يكون كل ما قاله ابن ال4عراب ف وجوه الب.ه\ر, أ%ن
يكون معن لا قال عمر وأ%حسنها الع.ج.ب'. والب,هار': الفاخرة. شر:

الب.ه\ر' الت.ع\سe، قال: وهو اللك.
.�وأ%ب\ه.ر. إ,ذا استغن بعد فقر. وأ%ب\ه.ر.: تزوج سيدة، وهي الب.ه,ي.ة

ويقال: فلنة ب.ه,ي.ةD م.ه,ي.ةD. وأ%ب\ه.ر. إ,ذا تلو�ن ف أ%خلقه
د.مìاث%ةv م.ر�ةv وخ'ب\ثاv أ�خ\رى. والعرب تقول: ال4زواج ثلثة: زوج'

م.ه\ر�، وزوج' ب.ه\ر�، وزوج د.ه\ر�؛ فأ%ما زوج مهر� فرجل ل شرف له فهو
ي'سن\ي الهر. ليغب فيه، وأ%ما زوج بر فالشريف وإ,ن قل ماله تتزوجه الرأ%ة

لتفخر به، زووج دهر كفؤها؛ وقيل ف تفسيهم: ي.ب\ه.ر' العيون بسنه أ%و
ي'عد� لنوائب الدهر أ%و يؤخذ منه الهر.

والب'ه\ر': انقطاع الن_ف%س, من ال3عياء؛ وقد ان\ب.ه.ر. وب'ه,ر. فهو
م.ب\ه'ور¬ وب.ه,ي¬؛ قال ال4عشى:



إ,ذا ما ت.أ%ت_ى ي'ر,يد' القيام
ت.هادى، كما ق%د\ ر.أ%ي\ت. الب.ه,ي.ا

والب'ه\ر' بالضم: تتابع الن_ف%س, من ال3عياء، وبالفتح الصدر؛
ب.ه.ر.ه' ال1م\ل� ي.ب\ه.ر'ه' ب.ه\راv أ%ي أ%وقع عليه الب'ه\ر. فان\ب.ه.ر. أ%ي

تتابع نفسه. ويقال: ب'ه,ر. الرجل إ,ذا عدا حت غلبه الب'ه\ر' وهو
الر_ب\و'، فهو مبهور وبي. شر: ب.ه.ر\ت فلناv إ,ذا غلبته ببطش أ%و لسان.

وب.ه.ر\ت' البعي. إ,ذا ما ر.ك%ض\ت.ه' حت ينقطع؛ وأ%نشد ببيت ابن
ميادة:أ%ل يا لقومي إ,ذ يبيعون م1ه\ج.ت

بارية{، ب.ه\راv ل%ه'م\ ب.ع\د.ها ب.ه\ر.ا
ابن شيل: الب.ه\ر' ت.ك%ل©ف ال�ه\د1 إ,ذا ك�لYف. فوق ذ%ر\ع1ه1؛ يقال

ب.ه.ر.ه إ,ذا قطع ب'ه\ر.ه' إ,ذا قطع ن.ف%س.ه بضرب أ%و خنق أ%و ما كان؛
وأ%نشد:

إ,ن� البخيل إ,ذ%ا س.أ%ل}ت. إ,ذ%ا س.أ%ل}ت. ب.ه.ر\ت.ه'
وف الديث: وقع عليه الب'ه\ر'، هو بالضم ما يعتري ال3نسان عند السعي

الشديد والعدو من النهيج وتتابع الن_ف%س؛ ومنه حديث ابن عمر: إ,نه أ%صابه
ق%ط}ع¬ أ%و ب'ه\ر¬.

وب.ه.ر.ه: عاله حت ان\ب.ه.ر.. ويقال: انبهر فلن إ,ذا بالغ ف الشيء
ول ي.د.ع\ ج'ه\داv. ويقال: ان\ب.ه.ر. ف الدعاء إ,ذا تو�ب وجهد،

واب\ت.ه.ر. ف�لنD ف فلن ولفلن إ,ذا ل يدع جهداv ما لفلن أ%و عليه، وكذلك
يقال ابتهل ف الدعاء؛ قال: وهذا ما جعلت اللم فيه راء. وقال خالد بن

جنبة: ابتهل ف الدعاء إ,ذا كان ل يفرط عن ذلك ول ي.ث}ج'و، قال: ل
ي.ث}ج'و ل يسكت عنه؛ قال: وأ%نشد عجوز من بن دارم لشيخ من الي ف

قعيدته:ول ينام' الضيف من ح1ذ%ار,ها،
وق%و\ل1ها الباط1ل, واب\ت1هار,ها

وقال: الب\ت1هار' قول الكذب واللف عليه. والبتهار: اد�عاء الشيء
كذباv؛ قال الشاعر:

وما ب إ,ن} م.د.ح\ت'ه'م' اب\ت1هار'
واب\ت'هر ف�لنD بفلن.ة%: ش'ه,ر. با.

وال4ب\هر': ع1ر\ق ف الظهر، يقال هو الو.ر,يد' ف الع'نق، وبعضهم يعله
عر\قاv م'س\ت.ب\ط1ن. الصeل}ب؛ وقيل: ال4ب\ه.ران1 ال4ك}ح.لن1، وفلن



شديد ال4ب\ه.ر, أ%ي الظهر. وال4ب\ه.ر': ع1ر\ق¬ إ,ذا انقطع مات صاحبه؛
وها أ%ب\ه.ران1 يرجان من القلب ث يتشعب منهما سائر الش_رايي. وروي عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ما زالت أ�ك}ل%ة� خيب تعاودن
فهذا أ%وان ق%ط%ع.ت\ أ%ب\ه.ر,ي؛ قال أ%بو عبيد: ال4ب\ه.ر' عرق مستبطن ف

الصلب والقلب متصل به فإ,ذا انقطع ل تكن معه حياة؛ وأ%نشد ال4صمعي لبن
مقبل:

وللفؤاد1 و.ج,يب¬ ت.ح\ت. أ%ب.هر,ه،
ل%د\م. الغ'لم, وراء4 الغ.ي\ب, بال%ج.ر,

الوجيب: ترeك القلب تت أ%بره. وال�لد\م': الض_ر\ب. والغيب: ما كان
بينك وبينه حجاب؛ يريد أ%ن للفؤاد صوتاv يسمعه ول يراه كما يسمع صوت

الجر الذي يرمي به الصب ول يراه، وخص الوليد ل4ن الصبيان كثياv ما
يلعبون برمي الجارة، وف شعره لدم الوليد بدل لدم الغلم. ابن ال4ثي:

ال4بر عرق ف الظهر وها أ%بران، وقيل: ها ال4كحلن اللذان ف
الذراعي، وقيل: ال4بر عرق منشؤه من الرأ}س ويتد إ,ل القدم وله شرايي تتصل

بأكثر ال4طراف والبدن، فالذي ف الرأ}س منه يسمى الن_أ}م.ة%، ومنه
قولم: أ%س\ك%ت. ال� ن.أ}م.ت.ه أ%ي أ%ماته، ويتد' إ,ل اللق فيسمى الوريد،

ويتد إ,ل الصدر فيسمى ال4بر، ويتد إ,ل الظهر فيسمى الوتي والفؤاد
معلق به، ويتد إ,ل الفخذ فيسمى الن_س.ا، ويتد� إ,ل الساق فيسمى

الص_اف1ن.، والمزة ف ال4بر زائدة، قال: ويوز ف أ%وان الضم والفتح،
فالضم ل4نه خب البتدإ,، والفتح على البناء ل3ضافته إ,ل مبن كقوله:

على ح1ي. عاتبت' ال%شيب. ع.لى الص>با
وقلت': أ%ل�ا ت.ص\ح' والش_ي\ب' واز,ع'؟

وف حديث علي، كرم ال وجهه: في'ل}قى بالفضاء منقطعاv أ%ب\ه.راه'.
وال4ب\ه.ر' من القوس: ما بي الطائف والك�ل}ية. ال4صمعي: ال4بر من القوس

كبدها وهو ما بي طرف الع1لق%ة1 ث الكلية تلي ذلك ث ال4بر يلي ذلك
ث الطائف ث الس>ي.ة� وهو ما عطف من طرفيها. ابن سيده: وال4بر من

القوس ما دون الطائف وها أ%ب1ران، وقيل: ال4بر ظهر سية القوس، وال4بر
الانب ال4قصر من الريش، وال4باهر من ريش الطائر ما يلي الك�ل%ى

أ%و�لا الق%واد1م' ث ال%ن.اك1ب' ث ال%واف ث ال4باه1ر' ث الكلى؛ قال
اللحيان: يقال ل4ربع ريشات من مقد�م الناح القوادم، ول4ربع تليهن



الناكب، ول4ربع بعد الناكب الواف، ول4ربع بعد الواف ال4باهر. ويقال:
رأ%يت فلناv ب.ه\ر.ةv أ%ي ج.ه\ر.ةv علنية؛ وأ%نشد:

،vوك%م\ م1ن\ ش'جاع باد.ر. ال%و\ت. ب.ه\ر.ة
ي.م'وت' على ظ%ه\ر, الف1راش, وي.ه\ر.م'

وت.ب.ه_ر ال3ناء�: ام\ت.ل4؛ قال أ%بو كبي الذل:
م'ت.ب.ه�رات¬ بالس>جال, م1لؤ'ها،
ي.خ\ر'ج\ن. م1ن\ ل%ج.ف{ ل%ا م'ت.ل%ق�م,

والب'هار: ال1م\ل�، وقيل: هو ثلثماه رطل بالقبطية، وقيل: أ%ربعمائة
رطل، وقيل: ستمائة رطل، عن أ%ب عمرو، وقيل: أ%لف رطل، وقال غيه: البهار،

بالضم، شيء يوزن به وهو ثلثمائة رطل. وروي عن عمرو بن العاص أ%نه قال:
إ,ن9 ابن الص_ع\ب.ة1، يعن طلحة ابن عبيد ال، كان يقال ل�مه الصعبة؛

قال: إ,ن9 ابن الصعبة ترك مائة ب'هار ف كل ب'هار ثلثة قناطي ذهب وفضة
فجعله وعاء؛ قال أ%بو عبيد: ب'هار أ%حسبها كلمة غي عربية وأ�راها قبطية.

الفر�اء: الب'هار' ثلثمائة رطل، وكذلك قال ابن ال4عراب، قال:
وال�ج.ل�د' ستمائة رطل، قال ال4زهري: وهذا يدل على أ%ن الب'هار عرب صحيح وهو ما

vذ%ل9 يصف سحابا�يمل على البعي بلغة أ%هل الشأ}م؛ قال ب'ر.ي\ق¬ ال
:vثقيل

ب,م'ر\ت.ج,ز� ك%أ%ن� على ذ�ر.اه'
ر,كاب الش_أ}م,، ي.ح\م1ل}ن. الب'هارا

قال القتيب: كيف ي'خ\لف' ف كل ثلثمائة رطل ثلثة قناطي؟ ولكن الب'هار
ال1م\ل�؛ وأ%نشد بيت الذل. وقال ال4صمعي ف قوله يملن البهارا:

يملن ال4حال من متاع البيت؛ قال: وأ%راد أ%نه ترك مائة حل. قال: مقدار
المل منها ثلثة قناطي، قال: والقنطار مائة رطل فكان كل حل منها

ثلثمائة رطل. والب'هار': إ,ناء# كال3ب\ريق؛ وأ%نشد:
على الع.ل}ياء3 ك�وب¬ أ%و ب'هار'

قال ال4زهري: ل أ%عرف الب'هار. بذا العن.
ابن سيده: والب.هار' ك�ل© شيء ح.س.ن� م'ن,ي�. والب.هار': نبت طيب

الريح. الوهري: الب.هار' الع.رار' الذي يقال له عي البقر وهو ب.هار'
الب.ر\، وهو نبت ج.ع\د¬ له ف�ق�اح.ةD صفراء بنبت أ%يام الربيع يقال له

،�العرارة. ال4صمعي: الع.رار' ب.هار' الب. قال ال4زهري: العرارة ال%ن\و.ة



قال: وأ�رى الب.هار فارسية. والب.هار': البياض ف لبب الفرس.
والب'هار': ال�ط�اف الذي يطي تدعوه العام�ة عصفور النة.

Dصغية ال%ل}ق, ضعيفة. قال الليث: وامرأ%ة :Dوامرأ%ة ب.ه,ي.ة
ب.ه,ي.ةD وهي القصية الذليلة اللقة، ويقال: هي الضعيفة الشي. قال ال4زهري:

وهذا خطأD والذي أ%راد الليث الب'ه\ت'ر.ة� بعن القصية، وأ%ما
الب.ه,ي.ة� من النساء فهي السيدة الشريفة؛ ويقال للمرأ%ة إ,ذا ثقلت أ%ردافها

فإ,ذا مشت وقع عليها الب.ه\ر' والر_ب\و': ب.ه,ي.ةD؛ ومنه قول ال4عشى:
ت.هاد.ى كما قد رأ%يت. الب.ه,ي.ا

وب.ه.ر.ها ب,ب'ه\تان{: قذفها به. والبتهار: أ%ن ترمي الرأ%ة بنفسك
وأ%نت كاذب، وقيل: الب\ت1هار' أ%ن ترمي الرجل با فيه، والب\ت1يار' أ%ن

ترميه با ليس فيه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه رفع إ,ليه غلم
اب\ت.ه.ر. جارية ف شعره فلم ي'وج.د1 الثYب.ت' فدرأ% عنه الد�؛ قال أ%بو

عبيد: البتهار أ%ن يقذفها بنفسه فيقول فعلت با كاذباv، فإ,ن كان صادقاv قد
فعل فهو ال3بتيار على قلب الاء ياء؛ قال الكميت:

ق%بيح¬ ب,م1ث}ل1ي. ن.ع\ت' الف%ت.ا
ة، إ,م_ا اب\ت1هاراv وإ,م_ا اب\ت1يار.ا

ومنه حديث العو�ام: البتهار بالذنب أ%عظم من ركوبه وهو أ%ن يقول فعلت
ول يفعل ل4نه ل يد�عه لنفسه إ,ل� وهو لو قدر فعل، فهو كفاعله بالنية

وزاد عليه بقبحه وهتك ستره وتبجحه بذنب ل يفعله. وب.ه\راء�: ح.يÒ من
اليمن. قال كراع: براء، مدودة، قبيلة، وقد تقصر؛ قال ابن سيده: ل أ%علم

أ%حداv حكى فيه القصر إ,ل هو وإ,نا العروف فيه الد�؛ أ%نشد ثعلب:
وقد ع.ل1م.ت\ ب.ه\ر.اء� أ%ن� س'يوف%نا

س'يوف' الن_صار.ى ل ي.ل1يق' با الد_م'
وقال معناه: ل يليق بنا أ%ن نقتل مسلماv ل4نم نصارى معاهدون، والنسب

�إ,ل ب.ه\ر.اء4 ب.ه\راو,يÒ، بالواو على القياس، وب.ه\ر.ان,يe مثل
ب.ح\ران,ي� على غي قياس، النون فيه بدل من المزة؛ قال ابن سيده: حكاه

سيبويه. قال ابن جن: من حذاقق أ%صحابنا من يذهب إ,ل أ%ن النون ف بران
إ,نا هي بدل من الواو الت تبدل من هزة التأ}نيث ف النسب، وأ%ن ال4صل

براوي وأ%ن النون هناك بدل من هذه الواو، كما أ%بدلت الواو من النون ف
قولك؛ من وافد، وإ,ن وقفت وقفت ونو ذلك، وكيف تصرفت الال فالنون بدل من



المزة؛ قال: وإ,نا ذهب من ذهب إ,ل هذا ل4نه ل ير النون أ�بدلت من
المزة ف غي هذا، وكان يتج ف قولم إ,ن نون فعلن بدل من هزة فعلء،

فيقول ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نو قولم ف ذئب ذيب وف جؤ\نة جونة،
إ,نا يريدون أ%ن النون تعاقب ف هذا الوضع المزة كما تعاقب لم العرفة

التنوين أ% ل تتمع معه فلما ل تامعه قيل: إ,نا بدل منه، وكذلك
النون والمزة؛ قال: وهذا مذهب ليس بقصد.

@بتر: الب'ه\ت'ر: القصي، وال�نثى ب'ه\ت'ر¬ وب'ه\ت'ر.ةD، وزعم بعضهم
أ%4ن الاء ف ب'ه\ت'ر� بدل من الاء ف ب'ح\ت'ر�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لنجاد

البيي:
ع1ضÒ ل%ئ1يم¬ ال�ن\ت.م.ى والع'ن\ص'ر,،
ليس ب,ج,ل}ح.اب� ول ه.ق%و_ر,،

لكنه الب'ه\ت'ر وابن' الب'ه\ت'ر,
الع1ضe: الرجل الداهي النكر. واللحاب: الطويل، وكذلك القو�ر، وخص

بعضهم به القصي من ال3بل، وجعه الب.هات1ر' والب.حات1ر'؛ وأ%نشد الفر�اء
قول كثي:

وأ%نت1 الت ح.ب_ب\ت1 ك�ل� ق%ص1ي.ة{
إ,ل�، وما ت.د\ر,ي بذاك الق%صائ1ر'

ع.ن.ي\ت' قصيات1 ال1جال,، ول أ�رد\
ق1صار. ال�ط%ى، ش.رe النساء3 الب.هات1ر'

أ%نشده الفر�اء: البهاتر، بالاء.
@بدر: أ%بو عدنان قال: الب'ه\د'ر,يe والب'ح\د'ر,يe ال�ق%ر\ق%م' الذي

.eل ي.ش1ب
�@بزر: الب'ه\ز'ر.ة�: الناقة العظيمة، وف الكم: الناقة� السيمة

الض_خ\مة الص_ف1ي_ة، وكذلك هي من النخل,، والمع الب.هاز,ر، وهي من النساء
الطويلة. والب'ه\ز'ر.ة�: النخلة الت ت.ناو.ل�ها بيد1ك.؛ أ%نشد ثعلب:

ب.هاز,راv ل ت.ت_خ1ذ} مآز,را،
فهي ت'سامي ح.و\ل% ج,ل}ف{ جاز,را

يعن بالل}ف1 هنا الف�ح_ال من النخل. ابن ال4عراب: الب.هاز,ر'
ال3بل والنخيل العظام ال%واق1ي'؛ وأ%نشد:

أ%ع\طاك. يا ب.ح\ر' الذي ي'عطي الن_ع.م\،



من غي, ل ت.م.نeن� ول ع.د.م\،
ب.هاز,راv ل ت.ن\ت.ج,ع\ مع الغ.ن.م\،

ول تكن\ م.أ}و.ى الق�راد1 وال}ج.ل%م\،
بي. نواص1يهن_ وال4رض, ق1ي.م\
وأ%نشد ال4زهري للكميت:

إ,ل� ل1ه.م\ه.م.ة1 الص_هيـ
ـل,، وح.ن_ة1 ال}ك�وم, الب.هاز,ر

@بور: ال}ب.وار': اللك، بار. ب.و\راv وب.واراv وأ%بارهم ال، ورجل
ب'ور¬؛ قال عبدال بن الز_ب.ع\ري الس_ه\مي:

يا رسول% ال3له1، إ,ن� ل1سان
ر.ائ1ق¬ ما ف%ت.ق}ت'، إ,ذ} أ%نا ب'ور'

وكذلك الثنان والمع' والؤنث. وف التنزيل: وكنتم ق%و\ماv ب'وراv؛ وقد
يكون ب'ور¬ هنا جع بائر� مثل ح'ول� وحائل�؛ وحكى ال4خفش عن بعضهم أ%نه

لغة وليس بمع� ل1بائر� كما يقال أ%نت ب.ش.ر¬ وأ%نتم ب.ش.ر¬؛ وقيل: رجل
بائر¬ وقوم ب.و\ر¬، بفتح الباء، فهو على هذا اسم للجمع كنائم ون.و\م�
وصائم وص.و\م�. وقال الفر�اء ف قوله: وكنتم قوماv ب'وراv، قال: الب'ور'

مصد.ر¬ يكون واحداv وجعاv. يقال: أ%صبحت منازلم ب'وراv أ%ي ل شيء فيها،
وكذلك أ%عمال الكفار تبط�ل�. أ%بو عبيدة: رجل ب'ور¬ ورجلن ب'ور¬ وقوم

ب'ور¬، وكذلك ال�نثى، ومعناه هالك. قال أ%بو اليثم: البائ1ر' الالك،
والبائر الر>ب، والبائر الكاسد، وس'وق¬ بائرة أ%ي كاسدة. الوهري: الب'ور'

الرجل الفاسد الالك الذي ل خي فيه. وقد بار. فلنD أ%ي هلك. وأ%باره
ال: أ%هلكه. وف الديث: فأ�ولئك قوم¬ ب'ور¬؛ أ%ي ه.ل}ك%ى، جع بائر؛

ومنه حديث علي¼: ل%و\ ع.ر.ف}ناه أ%ب.ر\نا ع1ت\ر.ت.ه، وقد ذكرناه ف فصل
المزة ف أ%بر. وف حديث أ%ساء ف ثقيف: ك%ذ�اب¬ وم'ب,ي¬؛ أ%ي
،vي.ب'ور ب.و\را �م'ه\ل1ك¬ ي'س\ر,ف' ف إ,هلك الناس؛ يقال: بار. الر_ج'ل
وأ%بار. غ%ي\ر.ه'، فهو م'ب,ي. ودار' الب.وار,: دار' ال%لك. ونزلت\ ب.وار,

على الناس، بكسر الراء، مثل قطام اسم ال%ل%ك%ة1؛ قال أ%بو م'ك}ع1ت{
ال4سدي، واسه م'ن\ق1ذ بن خ'ن.ي\س�، وقد ذكر أ%ن ابن الصاغان قال أ%بو معكت

اسه الرث ابن عمرو، قال: وقيل هو لنقذ بن خنيس:
ق�ت1ل%ت\ فكان ت.باغ1ياv وت.ظال�ماv؛



إ,ن� الت_ظال�م. ف الص_د1يق, ب.وار'
والضمي ف قتلت ضمي جارية اسها أ%نيسة قتلها بنو سلمة، وكانت

الارية لضرار بن فضالة، واحترب بنو الرث وبنو سلمة من أ%جلها، واسم كان مضمر
فيها تقديره: فكان قتلها تباغياv، فأ%ضمر القتل لتقد�م قتلت على حد�

قولم: من كذب كان شر�اv له أ%ي كان الكذب شر�اv له. ال4صمعي: بار. ي.ب'ور'
ب.وراv إ,ذا ج.ر_ب..

والب.وار': الك%س.اد'. وبار.ت1 السeوق' وبار.ت1 الب,ياعات' إ,ذا
ك%س.د.ت\ ت.ب'ور'؛ ومن هذا قيل: نعوذ بال من ب.وار, ال4ي>م, أ%ي ك%س.اد1ها،
وهو أ%ن تبقى الرأ%ة ف بيتها ل يطبها خاطب، من بارت السوق إ,ذا
كسدت، وال4ي>م الت ل زوج لا وهي مع ذلك ل يرغب فيها أ%حد.

والب'ور': ال4رض الت ل تزرع وال%ع.امي الهولة وال4غفال ونوها.
وف كتاب النب، صلى ال عليه وسلم، ل�ك%ي\د1ر, د'وم.ة%: ولك�م' الب.و\ر

والعامي وأ%غفال ال4رض؛ وهو بالفتح مصدر وصف به، ويروى بالضم، وهو جع
الب.وار,، وهي ال4رض الراب الت ل تزرع. وبار. التاع': ك%س.د..

وبار. ع.م.ل�ه: ب.ط%ل%. ومنه قوله تعال: وم.ك}ر' أ�ولئك ه'و ي.ب'ور'. وب'ور'
ال4رض، بالضم: ما بار منها ول ي'ع\م.ر\ بالزرع وقال الزجاج: البائر ف

اللغة الفاسد الذي ل خي فيه؛ قال: وكذلك أ%رض بائرة متروكة من أ%ن
يزرع فيها. وقال أ%بو حنيفة: الب.و\ر'، بفتح الباء وسكون الواو، ال4رض كلها

قبل أ%ن تستخرج حت تصلح للزرع أ%و الغرس. والب'ور': ال4رض الت ل
تزرع؛ عن أ%ب عبيد وهو ف الديث.

ورجل حائر بائر: يكون من الكسل ويكون من اللك. وف التهذيب: رجل حائر
بائر، ل ي.ت_ج,ه' ل1ش.يء� ض.الê تائ1ه¬، وهو إ,تباع، والبتيار مثله.

وف حديث عمر: الرجال ثلثة، فرجل حائر بائر إ,ذا ل يتجه لشيء.
ويقال للرجل إ,ذا قذف امرأ%ة بنفسه: إ,نه فجر با، فإ,ن كان كاذباv فقد

اب\ت.ه.ر.ها، وإ,ن كان صادقاv فهو الب\ت1ي.ار'، بغي هز، افتعال من
ب'ر\ت' الشيء4 أ%ب'ور'ه إ,ذا خ.ب.ر\ت.ه؛ وقال الكميت:

ق%ب,يح¬ ب,م1ث}لي. ن.ع\ت' الف%ت.ا
ة1، إ,م_ا اب\ت1ه.اراv وإ,م_ا اب\ت1يارا

يقول: إ,ما بتاناv وإ,ما اختباراv بالصدق لستخراج ما عندها، وقد
ذكرناه ف بر. وبار.ه' ب.و\راv واب\ت.ار.ه'، كلها: اختبه؛ قال مالك بن



ز'غ}ب.ة%:
ب,ض.رب� كآذان1 الف1راء3 ف�ض'ول�ه،

وط%ع\ن� ك%إ,يزاغ, ال%خاض, ت.ب'ور'ها
قال أ%بو عبيد: كإ,يزاغ الخاض يعن قذفها بأ%بوالا، وذلك إ,ذا كانت

حوامل، شبه خروج الدم برمي الخاض أ%بوالا. وقوله: تبورها تتبها أ%نت
حت تعرضها على الفحل، أ%لقح هي أ%م ل؟

وبار الفحل الناقة ي.ب'ورها ب.و\راv وي.ب\ت.ار'ها واب\ت.ار.ها: جعل
يتشممها لينظر أ%لقح هي أ%م حائل، وأ%نشد بيت مالك بن زغبة أ%يضاv. الوهري:

ب'ر\ت' الناقة% أ%بور'ها ب.و\راv ع.ر.ضت.ها على الفحل تنظر أ%لقح هي
أ%م ل، ل4نا إ,ذا كانت لقحاv بالت ف وجه الفحل إ,ذا تشممها؛ ومنه

قولم: ب'ر\ ل ما عند فلن أ%ي اعلمه وامتحن ل ما ف نفسه. وف الديث أ%ن
داود سأ%ل سليمان، عليهما السلم، وهو ي.ب\ت.ار' ع1ل}م.ه' أ%ي يتبه

ويتحنه؛ ومنه الديث: ك�ن_ا ن.ب'ور' أ%و\لد.نا بب ع.لي¼، عليه
السلم. وف حديث علقمة الثقفي�: حت وال ما نسب إل9 أ%ن ذلك شيء

ي'ب\تار' به إ,سلمنا. وف%ح\لD م1ب\و.ر¬: عال بالالي من الناقة.
قال ابن سيده: وابن' ب'ور� حكاه ابن جن ف ال3مالة، والذي ثبت ف كتاب

سيبويه ابن ن'ور، بالنون، وهو مذكور ف موضعه.
والب'ور,يe والب'ور,ي_ة� والب'ور,ي.اء� والباريe والبار,ياء�

والبار,ي_ة�: فارسي معرب، قيل: هو الطريق، وقيل: الصي النسوج، وف الصحاح:
Òالت من القصب. قال ال4صمعي: البورياء بالفارسية وهو بالعربية بار,ي

وبور,يÒ؛ وأ%نشد للعجاج يصف كناس الثور:
eص� إ,ذ} ج.ل�ل%ه' الب.ار,ي�كال

قال: وكذلك الب.ار,ي_ة�. وف الديث: كان ل يرى بأ}ساv بالصلة على
Dالب'ور,ي�؛ هي الصي العمول من القصب، ويقال فيها بار,ي_ة

وب'ور,ياء.
@بأز: الب.أ}ز': لغة ف البازي، والمع أ%ب\ؤ'ز¬ وب'ؤ'وز¬ وب,ئ}زانD؛ عن

ابن جن، وذهب إ,ل أ%ن هزته مبدلة من أ%لف لقربا منها، واستمر البدل
ف أ%ب\ؤ'ز� وب,ئ}زان{ كما استمر_ ف أ%عياد.

@بز: التهذيب: ب.خ.ز. عينه وب.خ.س.ها إ,ذا فقأ%ها، وب.خ.ص.ها كذلك.
@برز: الب.راز'، بالفتح: الكان الف%ضاء من ال4رض البعيد' الواسع'.



وإ,ذا خرج ال3نسان إ,ل ذلك الوضع قيل: قد ب.ر.ز. ي.ب\ر'ز' ب'ر'وزاv أ%ي
خرج إ,ل الب.راز,. والب.راز'، بالفتح أ%يضاv: الوضع الذي ليس به خ.م.ر من

شجر ول غيه. وف الديث:كان إ,ذا أ%راد الب.راز أ%ب\ع.د.؛ الباز،
بالفتح: اسم للفضاء الواسع ف%ك%ن.و\ا به عن قضاء الغائط كما ك%ن.و\ا عنه

باللء ل4نم كانوا ي.ت.ب.ر_ز'ون ف ال4مكنة الالية من الناس. قال
الطاب: الد�ثون يروونه بالكسر، وهو خطأD ل4نه بالكسر مصدر من

ال�بار.ز.ة1 ف الرب. وقال الوهري بلفه: وهذا لفظه الب,راز' ال�بار.ز.ة� ف
الرب، والب,راز' أ%يضاv كناية عن ث�ف}ل, الغذاء، وهو الغائط، ث قال:

والب.راز'، بالفتح، الفضاء الواسع. وت.ب.ر_ز. الرجل�: خرج إ,ل الب.راز
للحاجة، وقد تكرر الكسور ف الديث، ومن ال%ف}ت'وح, حديث علي�، كرم ال

وجهه: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم ، رأ%ى رجلv يغتسل بالب.راز,،
يريد الوضع النكشف بغي س'ت\ر.ة{. وال%ب\ر.ز': ال�ت.و.ض_أ�. وب.ر.ز.

إ,ليه وأ%ب\ر.ز.ه' غيه وأ%ب\ر.ز. الكتاب.: أ%خرجه، فهو م.ب\ر'وز¬.
وأ%ب\ر.ز.ه': ن.ش.ر.ه، فهو م'ب\ر.ز¬، وم.ب\ر'وز¬ شاذ على غي قياس جاء على حذف

الزائد؛ قال لبيد:
أ%و\ م'ذ}ه.ب¬ ج.د.د¬ على أ%لواح1ه1،

أ%لن_اط1ق' ال%ب\ر'وز' وال%خ\ت'وم'
قال ابن جن: أ%راد ال%ب\ر'وز. به ث حذف حرف الر فارتفع الضمي

واستتر ف اسم الفعول به؛ وعليه قول الخر:
إ,ل غي, م.و\ث�وق� من ال4رض ي.ذ}ه.ب'

أ%راد موثوق به؛ وأ%نشد بعضهم ال�ب\ر.ز' على احتمال ال%ز\ل, ف
متفاعلن؛ قال أ%بو حات ف قول لبيد إ,نا هو:

أ%لن_اطق' ال�ب\ر.ز' وال%خ\ت'وم'
مزاحف فغيه الرواة فراراv من الزحاف. الصحاح: أ%لناطق بقطع ال4لف وإ,ن

كان وصلv، قال وذلك جائز ف ابتداء ال4نصاف ل4ن التقدير الوقف على
النصف من الصدر، قل: وأ%نكر أ%بو حات البوز قال: ولعله ال%ز\ب'ور' وهو

الكتوب؛ وقال لبيد أ%يضاv ف كلمة له أ�خرى:
كما لح. ع'ن\وان� م.ب\ر'وز.ة{،
ي.ل�وح' مع الك%ف> ع'ن\وان'ها

قال: فهذا يدل على أ%نه لغته، قال: والرواة كلهم على هذا، قال: فل معن



ل3نكار من أ%نكره، وقد أ%عطوه كتاباv م.ب\ر'وزاv، وهو النشور. قال
الفراء: وإ,نا أ%جازوا البوز وهو من أ%برزت ل4ن يبز لفظه واحد من

الفعلي. وكل© ما ظهر بعد خفاء، فقد ب.ر.ز..
وب.ر_ز. الرجل�: فاق على أصحابه، وكذلك الفرس إ,ذا س.ب.ق..

وبار.ز. الق1ر\ن% م'بار.ز.ةv وب,رازاv: ب.ر.ز. إ,ليه، وها
ي.ت.بار.زان1.وامرأ%ة ب.ر\ز.ةD: بار,ز.ة� ال%حاس1ن,. قال ابن ال4عراب: قال

الزبيي: الب.ر\ز.ة من النساء الت ليست بال�ت.زاي,ل%ة1 الت ت'زاي,ل�ك بوجهها
تستره عنك وت.ن\ك%بe إ,ل ال4رض، وال�خ\ر.م>ق%ة� الت ل تتكلم إ,ن

ك�لYم.ت\، وقيل: امرأ%ة ب.ر\ز.ةD م'ت.جال�ةD ت.ب\ر'ز' للقوم يلسون
vب.ر\ز.ة vم م.ع\ب.د{: وكانت امرأ%ة�إ,ليها ويتحد_ثون عنها. وف حديث أ

ت.خ\ت.ب,ئ� ب,ف1ناء3 ق�ب_ت1ها؛ أ%بو عبيدة: الب.ر\ز.ة� من النساء3 الليلة
الت تظهر للناس ويلس إ,ليها القوم. وامرأ%ة ب.ر\ز.ة: موثوق برأ}يها

وعفافها. ويقال: امرأ%ة ب.ر\ز.ة إ,ذا كانت ك%ه\ل%ةv ل تتجب احتجاب.
الش_واب>، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تلس للناس وتد>ثهم، من الب'روز, وهو

الظهور والروج. ورجلD ب.ر\ز¬: ظاهر اللق, ع.ف1يف¬؛ قال العجاج:
eب.ر\ز¬ وذو الع.ف%اف%ة1 الب.ر\ز,ي

وقال غيه: ب.ر\ز¬ أ%راد أ%نه متكشف الشأ}ن ظاهر. ورجل ب.ر\ز¬ وامرأ%ة
ب.ر\ز.ةD: يوصفان بال%هار.ة والعقل؛ وأ%ما قول جرير:

خ.لY الط�ر,يق. لن ي.ب\ن,ي ال%نار. به،
واب\ر'ز\ بب.ر\ز.ة% حيث� اض\ط%ر_ك. الق%د.ر'

:Òم عمر بن ل%ج.إ� الت_ي\م1ي>. ورجل ب.ر\ز¬ وب.ر\ز,ي�فهو اسم أ
م.وثوق بفضله ورأ}يه، وقد ب.ر'ز. ب.راز.ةv. وب.ر_ز. الفرس' على اليل:

س.ب.قها، وقيل كل© سابق م'ب.ر>ز¬. وب.ر_ز.ه فرس'ه: ن.ج_اه؛ قال
رؤ\بة:لو ل ي'ب.ر>ز\ه' ج.واد¬ م1ر\أ%س'

وإ,ذا تسابقت اليل قيل لسابقها: قد ب.ر_ز. عليها، وإ,ذا قيل ب.ر.ز.،
مفف¬، فمعناه ظهر بعد الفاء، وإ,نا قيل ف الت_غ.وeط1 ت.ب.ر_ز. فلن

كناية أ%ي خرج إ,ل ب.راز� من ال4رض للحاجة. وال�بار.ز.ة� ف الرب
والب,راز' من هذا أ�خذ، وقد ت.بار.ز. الق1ر\نان1. وأ%ب\ر.ز. الرجل� إ,ذا

عزم على السفر، وب.ر.ز. إ,ذا ظهر بعد خ'مول، وب.ر.ز. إ,ذا خرج إ,ل
الباز,، وهو الغائط. وقوله تعال: وت.رى ال4رض. بار,ز.ةv، أ%ي ظاهرة بل جبل



ول ت.لð ول رمل.
وذ%ه.ب¬ إ,ب\ر,يز¬: خالص؛ عرب؛ قال ابن جن: هو إ,ف}ع1يلD من ب.ر.ز..

وف الديث: ومنه ما ي.خ\ر'ج' كالذهب ال3ب\ر,يز, أ%ي الالص، وهو
ال3ب\ر,ز,يe أ%يضاv، والمزة والياء زائدتان. ابن ال4عراب: ال3ب\ريز'

ال%ل}ي' الصاف من الذهب. وقد أ%ب\ر.ز. الرجل� إ,ذا اتذ ال3ب\ر,يز. وهو
ال3ب\ر,ز,يe؛ قال النابغة:

م'ز.ي_ن.ةD بال3ب\ر,ز,ي> وجش\و'ها
ر.ض1يع' الن_د.ى، وال�ر\ش1فات1 ال%و.اض1ن,

وروى أ%بو أ�مامة عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ن� ال
ل%ي'ج.ر>ب' أ%حد.كم بالبلء3 كما ي'ج.ر>ب' أ%حد'كم ذهب.ه بالنار، فمنه

ما يرج كالذهب ال3ب\ر,يز,، فذلك الذي ناه ال من السي>ئات، ومنهم من
يرج من الذهب دون ذلك وهو الذي يشك بعض الناس، ومنهم من يرج كالذهب

ال4سود وذلك الذي أ�ف}ت1ن؛ قال شر: ال3ب\ر,يز' من الذهب الالص وهو
ال3ب\ر,زيe والع1ق}يان� والع.س\ج.د'.

النهاية لبن ال4ثي: ف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: ل تقوم
الساعة حت تقاتلوا قوماv ي.ن\ت.ع1ل�ون% الش_ع.ر. وهم الباز.ر'؛ قيل: باز.ر'

ناحية قريبة من ك1ر\مان% با جبال، وف بعض الروايات هم ال4كراد، فإ,ن
كان من هذا فكأ%نه أ%راد أ%هل البازر أ%و يكون س'مeوا باسم بلدهم، قال:
هكذا أ%خرجه أ%بو موسى ف حرف الباء والزاي من كتابه وش.ر.ح.ه، قال:

والذي رويناه ف كتاب البخاري عن أ%ب هريرة، رضي ال عنه: سعت رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، يقول: بي يدي الساعة ت'قات1ل�ون قوماv نعالم الشعر

وهو هذا البازر؛ وقال سفيان� م.ر_ةv: هم أ%هل� البار,ز، يعن بأ%هل
البارز أ%هل فارس، هكذا هو بلغتهم وهكذا جاء4 ف لفظ الديث كأ%نه أ%بدل

السي زاياv، فيكون من باب الباء والراء وهو هذا الباب ل من باب الباء
والزاي؛ قال: وقد اختلف ف فتح الراء وكسرها، وكذلك اختلف مع تقدي الزاي،

وقد ذكر أ%يضاv ف موضعه متقدماv، وال أ%علم.
@برغز: الب.ر\غ%ز' والب'ر\غ�ز': ولد البقرة، وقيل: البقرة الوحشية،

وال�نثى ب.ر\غ%ز.ةD؛ قال الشاعر:
كأ%ط�وم� ف%ق%د.ت\ ب'ر\غ�ز.ها،
أ%ع\ق%ب.ت\ها الغ'ب\س' منه ع.د.م.ا



غ%ف%ل%ت\ ث أ%ت.ت\ ت.ر\ق�ب'ه'،
فإ,ذا هي بع1ظام� ود.م.ا

قال: ال4ط�وم ههنا البقرة الوحشية، وال4صل ف ال4ط�وم أ%نا سكة
غليظة اللد تكون ف البحر، شبه البقرة با. والغ'ب\س': الذئاب، الواحد

أ%غ}ب.س'، وقوله بعظام ودما أ%راد ودم ث رد_ إ,ليه لمه ف الشعر ضرورة وهو
الياء فتحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت أ%ل1فاv وصار السم مقصوراv؛ قال

ابن بري وعلى هذا قول الخر:
ف%ل%س\نا على ال4عقاب, ت.د\م.ى ك�ل�وم'نا،

ولكن على أ%عقابنا ي.ق}ط�ر' الد_ما
والدما ف موضع رفع بيقطر وهو اسم مقصور. وقال ابن ال4عراب:

الب'ر\غ�ز' هو ولد' البقرة إ,ذا مشى مع أ�مه؛ قال النابغة يصف نساء
س'ب,ي.:وي.ض\ر,ب\ن. بال4ي\د1ي وراء4 ب.ر.اغ1ز�

ح1س.ان1 الوج'وه، كالظYباء3 العواقد
أ%راد بالباغ1ز أ%ولد.ه'ن_، الواحد ب.ر\غ%ز¬. ابن ال4عراب: يقال

لولد بقر الوحش ب.ر\غ%ز¬ وج'ؤ\ذ%ر¬.
@بزز: الب.زe: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل: الب.زe من الثياب

أ%متعة الب.ز_از، وقيل: الب.زe متاع البيت من الثياب خاصة؛ قال:
أ%حس.ن بيت{ أ%ه.راv وب.ز_ا،

كأ%نا ل�ز_ بص.خ\ر� ل%ز_ا
والب_ز_از': بائع الب.ز> وح1ر\ف%ت'ه' الب,ز.از.ة�؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
ش.م\طاء� أ%على ب.ز>ها م'ط%ر_ح'

يعن أ%نا سنت فسقط و.ب.ر'ها وذلك ل4ن الوبر لا كالثياب.
والب,ز_ة، بالكسر: اليئة والش_ارة� واللYب\س.ة�. وف حديث عمر، رضي

ال عنه، لا دنا من الشام ولقيه الناس قال ل4س\ل%م.: إ,نم ل يروا
على صاحبك ب,ز_ة% قوم غضب ال عليهم؛ الب,ز_ة�: اليئة، كأ%نه أ%راد

هيئة العجم. والب.زe والب,ز_ة�: السلح يدخل فيه الد>ر\ع' وال1غ\ف%ر'
والسيف؛ قال الشاعر:

ول ب,ك%هام� ب.زeه' عن ع.د'و>ه1،
إ,ذا ه'و. لق%ى حاس1راv أ%و م'ق%ن_عا



فهذا يدل على أ%نه السيف. أ%بو عمرو: الب.ز.ر':
السلح التامe؛ قال الذل:

ف%و.ي\ل� م> ب.ز¼ ج.ر_ ش.ع\لD على ال%صى،
وو'قYر. ب.زÒ ما ه'نالك ضائع'

الو.ق}ر': الصدع'. و'قYر. ب.زÒ أ%ي ص'د1ع. وف�لYل% وصارت فيه
و.ق%رات¬. وش.ع\لD: ل%ق%ب' تأ%ب_ط% ش.رìا وكان أ%س.ر. ق%ي\س. بن ع.ي\ز.ار.ة

الذل� قائل% هذا الشعر فسلبه سلحه ودرعه، وكان تأ%بط شر�اv قصياv فلما
لبس درع قيس طالت عليه فسحبها على الصى، وكذلك سيفه لا تقلده طال عليه

فسبحه فوقره ل4نه كان قصياv فهذا يعن السلح كله؛ وقال الشاعر:
كأ%ن>ي إ,ذ} غ%د.و\ا ض.م_ن\ت' ب.ز>ي،

من الع1ق}ب.ان1، خائ1ت.ةv ط%ل�وبا
أ%ي سلحي. والب,ز>يز.ى: السلح.

والب.زe: الس_ل}ب'، ومنه قولم ف الثل: من ع.ز_ ب.ز_؛ معناه من
غ%ل%ب. س.ل%ب.، والسم الب,ز>يز.ى كال1ص>يص.ى وهو الس_ل}ب'.

واب\ت.ز.ز\ت' الشيء4: اس\ت.ل%ب\ت'ه.
وب.ز_ه' ي.ب'زeه' ب.زìا: غلبه وغصبه. وب.ز_ الشيء4 ي.ب'زe ب.زìا:

انتزعه. وب.ز_ه' ثياب.ه' ب.زìا. وب.ز_ه: ح.ب.س.ه. وحكي عن الكسائي: لن
يأ}خذه أ%بداv ب.ز_ةv من أ%ي ق%س\راv. واب\ت.ز_ه' ثياب.ه: س.لب.ه'

إ,ياها. وف حديث أ%ب عبيدة: إ,نه سيكون نب'و_ةD ورحةD ث كذا وكذا ث
يكون ب,ز>يز.ى وأ%خ\ذ أ%موال بغي حق؛ الب,ز>يز.ى، بكسر الباء وتشديد

.vالزاي ال�ول والقصر: الس_ل}ب' والت_غ.ل©ب'، ورواه بعضهم ب.ز\ب.ز,ي�ا
قال ال%ر.و,يe: عرضته على ال4زهري فقال: هذا ل شيء، قال: وقال
الطاب إ,ن كان مفوظاv فهو من الب.ز\ب.زة، ال3سراع ف السي، يريد به
ع.س\ف. الو'لة1 وإ,سراع.هم إ,ل الظلم، فمن ال4ول الديث ف%ي.ب\ت.زe ثياب

ومتاعي أ%ي ي'ج.ر>د'ن منها ويغلبن عليها، ومن الثان الديث الخر:
من أ%خرج ضيفه* قوله« من أخرج ضيفه» كذا بالصل والنهاية فلم ي.ج,د\

إ,ل� ب.ز\ب.ز,ي�اv فيد�ها. قال: هكذا جاء ف مسند أحد بن حنبل، رحه ال.
ويقال: اب\ت.ز_ الرجل� جاريت.ه' من ثيابا إ,ذا ج.ر_د.ها؛ ومنه قول

امرئ القيس:
إ,ذا ما الض_ج,يع' اب\ت.ز_ها من ثيابا،



ت.ميل� عليه ه.و\ن.ةv غي. م1ت\فال,
وقول خالد بن زهي الذل:

يا ق%و\م'، ما ل وأ%با ذؤيب,،
كنت' إ,ذا أ%ت.و\ت'ه' من غ%ي\ب,
ي.ش'مe ع1ط}ف1ي وي.ب'زe ث%و\ب،

كأ%نن أ%ر.ب\ت'ه' ب,ر.يب,
أ%ي ي.ج\ذ1ب'ه إ,ليه.

وغلم ب'ز\ب'ز¬: خفيف ف السفر؛ عن ثعلب. ابن ال4عراب: الب'ز\ب'ز'
الغلم الفيف' الرeوح,. وب.ز\ب.ز. الرجل� وع.ب_د. إ,ذا انزم وف%ر_.

والب.ز\باز' والب'زاب,ز': السريع' ف السي؛ قال:
ل ت.ح\س3ب,ن>ي، يا أ�م.ي\م'، عاج,ز.ا

إ,ذا الس>فار' ط%ح\ط%ح. الب.زاب,ز.ا
قال ابن سيده: كذا أ%نشده ابن ال4عراب، بفتح الباء على أ%نه جع

ب.ز\باز�.
والب.ز\ب.ز.ة�: الش>د_ة ف السوق ونوه، وقيل: كثرة الركة والضطراب؛

وقال الشاعر:
ث اع\ت.لها ف%ز.حاv وار\ت.ه.ز.ا،

وساق%ها ث%م_ س1ياقاv ب.ز\ب.ز.ا
والب.ز\ب.ز.ة�: معالة الشيء وإ,صلحه؛ يقال للشيء الذي أ�جيد صنعته: قد

ب.ز\ب.ز\ت'ه؛ وأ%نشد:
وما ي.س\ت.و,ي ه1ل}باج.ةD م'ت.ن.فYخ¬

وذو ش'ط%ب�، قد ب.ز\ب.ز.ت\ه الب.زاب,ز'
أ%راد ما يستوي رجل ثقيل ضخم كأ%نه لب خاثر ورجل خفيف ماض ف ال�مور

كأ%نه سيف ذو شطب قد سو�اه وصقله الصانع.
والب'ز.اب,ز': الشديد من الرجال إ,ذا ل يكن شجاعاv. ورجل ب.ز\ب.ز¬

وب'ز.اب,ز¬: للقوي الشديد من الرجال وإ,ن ل يكن شجاعاv. وف حديث عن
ال4ع\ش.ى: أ%نه ت.ع.ر_ى بإ,زاء3 قوم وس.م_ى ف%ر\ج.ه الب.ز\باز. ور.ج.ز.

ب,ه,م\، قال:
إ,يهاv خ'ث%ي\م' ح.ر>ك الب.ز\بازا،

إ,ن� لنا مال1ساv ك1ناز.ا



أ%بو عمرو: الب.ز\باز' ق%ص.ب.ةD من حديد ع.ل%م' ف%م الك1ي, ي.ن\ف�خ'
النار.، وأ%نشد الرجز:

إ,يهاv خثيم حرك البزبازا
وب.ز\ب.ز'وا الرجل%: ت.ع\ت.ع'وه؛ عن ابن ال4عراب. وب.ز\ب.ز. الشيء:

رمى به ول يرد�ه.
@بغز: الب.غ\ز': الضرب بالر>جل أ%و العصا. والباغ1ز': القيم على

الفجور، وقيل: هو منه؛ قال ابن دريد: ول أ%حق©ه. والب.غ\ز': الن_شاط� ف
ال3بل خاصة. والباغ1ز': مثل ذلك، اسم كالكاه1ل,؛ قال ابن مقبل:

،vج'دا�واس\ت.ح\مل الس_ي\ر. م1ن>ي ع1ر\م1ساv أ
ت.خال� باغ1ز.ها بالل�ي\ل, م.ج\ن'ونا

قال ال4زهري: جعل الليث الب.غ\ز. ض.ر\باv بالر>ج\ل, وح.ث9اv وكأ%نه
جعل الباغ1ز. الراكب. الذي ي.رك�ض'ها ب,ر,ج\له1.

وقال غيه: ب.غ.ز.ت1 الناقة� إ,ذا ضربت\ برجلها ال4رض. ف سيها
نشاطاv. وقال أ%بو عمرو ف قوله تال باغزها أ%ي نشاطها. وقد ب.غ.زها باغ1ز'ها

أ%ي ح.ر�كها مر>كها من النشاط. وقال بعض العرب: ربا ركبت الناق%ة%
الواد. ف%ب.غ.ز.ها باغ1ز'ها فتجري شوطاv وقد ت.ق%ح_م.ت\ ب ف%لgياv ما

أ%ك�ف©ها فيقال لا باغ1ز¬ من النشاط.
والباغ1ز,ي_ة�: ضرب من الثياب. قال أ%بو عمرو: الباغ1زية ثياب، ول يزد

على هذا؛ قال ال4زهري: ول أ%دري أ%ي جنس هي من الثياب.
@بلز: ب.ل4ز. الرجل�: ف%ر_ ك%ب.ل4ص..

@بلز: امرأ%ة ب,ل1ز¬ وب,ل1زÒ: ضخمة مكتنزة. الوهري امرأ%ة ب,ل1ز¬، على
ف1ع1ل� بكسر الفاء والعي، أ%ي ضخمة. قال ثعلب: ل يأ}ت من الصفات على

ف1ع1ل� إ,ل� حرفان: امرأ%ة ب,ل1ز¬ وأ%تان إ,ب,د¬. وج.م.ل ب.ل%ن\زى: غليظ
شديد. أ%بو عمرو: امرأ%ة ب,ل1ز¬ خفيفة؛ قال: والب,ل1ز' الرجل القصي.

.�الفراء: من أ%ساء الشيطان الب.ل4ز' وال%ل4ز' والان
@بلنز: التهذيب ف الرباعي عن ابن ال4عراب: جل ج.ل%ن\ز.ى وب.ل%ن\ز.ى

.vشديدا vإ,ذا كان غليظا
@بز: ب.ه.ز.ه' ع.ن>ي ي.ب\ه.ز'ه ب.ه\زاv: دفعه دفعاv عنيفاv ون.ح_اه،

وب.ه.ز\ت'ه عن. والب.ه\ز': الض_ر\ب' والدفع ف الصدر بالرجل واليد أ%و
بكلتا اليدين. وف الديث: أ%نه أ�ت1ي. بشارب� ف%خ'ف1ق. بالن>عال,



وب'ه,ز. بال4ي\د1ي؛ الب.ه\ز': الدفع العنيف. قال ابن ال4عراب: هو الب.ه\ز'
والل�ه\ز'. و.ب.ه.ز.ه' ول%ه.ز.ه إ,ذا دفعه. والب.ه\ز': الض_ر\ب'

بال1ر\ف%ق,؛ قال رؤبة:
د.ع\ن فقد ي'ق}ر.ع' لل4ض.ر>

ص.كYي ح1جاج.ي\ رأ}س1ه وب.ه\زي
ورجل م1ب\ه.ز¬، م1ف}ع.لD: من ذلك؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

أ%نا ط%ل1يق' ال3 وابن, ه'ر\م'ز,،
أ%ن\ق%ذ%ن من صاح1ب� م'ش.ر_ز,

ش.ك}س� على ال4ه\ل, م1ت.لð م1ب\ه.ز,،
إ,ن قام ن.ح\وي بالع.ص.ا ل ت'ح\ج.ز,

م1ث%لð: ي.ص\ر.ع'ه، ورواه ثعلب: م1ث%لð. ي.ث�ل©ه'م: ي'ه\ل1ك�ه'م.
وال�شار.ز.ة�: ال�شار_ة بي الناس.

وب.ه\ز' بن ح.كيم بن معاوية بن ح.ي\د.ة% الق�ش.ي\ر,يe ص.ح1ب. ج.دeه'
النب_، صلى ال عليه وسلم. وب.ه\ز¬: من اساء العرب. وب.ه\ز¬: ح.يÒ من

بن س'ل%ي\م�؛ قال الشاعر:
كانت\ أ%ر,ب_ت.ه'م\ ب.ه\ز¬، وغ%ر_ه'م'

ع.ق}د' ال1و.ار,، وكانوا م.ع\شراv غ�د'را
@بوز: التهذيب ف الرباعي: الب.هاو,يز' من النوق والنخيل ال1س.ام'

الص_فايا، الواحدة ب.ه\واز.ةD؛ قال ال4زهري: أ%ظنه تصحيفاv، وهي
الب.هاز,ير'، وقد تقدم أ%ن البهاز,ر. من النخل وال3بل العظام، وال تعال

أ%علم.بوز: الب.از': لغة ف البازي؛ قال الشاعر:
كأ%نه باز' د.ج\ن�، ف%و\ق. م.ر\ق%ب.ة،

ج.ل�ى الق%طا و.س\ط% قاع� س.م\ل%ق� س.ل%ق,
والمع أ%ب\واز¬ وبيزانD. وجع البازي ب'زاةD، وكان بعضهم يهمز الباز.

قال ابن جن: هو ما هز من اللفات الت ل حظ لا ف المز كقول
الخر:يا دار. س.ل}م.ى بدكاد1يك1 الب'ر.ق\،

صباv، فقد ه.ي_ج\ت1 ش.و\ق. الش\تأ%ق\
وباز. ي.ب'وز' إ,ذا زال من مكان إ,ل مكان آمناv. أ%بو عمرو: الب.و\ز'

الز_و.لن� من موضع إ,ل موضع.
@بوز: الب.از': لغة ف البازي؛ قال الشاعر:



كأ%نه باز' د.ج\ن�، ف%و\ق. م.ر\ق%ب.ة،
ج.ل�ى الق%طا و.س\ط% قاع� س.م\ل%ق� س.ل%ق,

والمع أ%ب\واز¬ وبيزانD. وجع البازي ب'زاةD، وكان بعضهم يهمز الباز.
قال ابن جن: هو ما هز من اللفات الت ل حظ لا ف المز كقول

الخر:يا دار. س.ل}م.ى بدكاد1يك1 الب'ر.ق\،
صباv، فقد ه.ي_ج\ت1 ش.و\ق. الش\تأ%ق\

وباز. ي.ب'وز' إ,ذا زال من مكان إ,ل مكان آمناv. أ%بو عمرو: الب.و\ز'
الز_و.لن� من موضع إ,ل موضع.

@بيز: باز. عنه ي.بيز' ب.ي\زاv وب'ي'وزاv: حاد.؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

كأ%نا ما ح.ج.ر¬ م.ك}ز'وز'،
ل�ز_ إ,ل آخر ما ي.بيز'

أ%راد كأ%نا حجر، وما زائدة، وال أ%علم.
@بأس: الليث: والب.أ}ساء� اسم الرب والشقة والضرب. والب.أ}س': العذاب.

والبأ}س': الشدة ف الرب. وف حديث علي، رضوان الل�ه عليه: كنا إ,ذا
اشتد_ البأ}س' ات_ق%ي\نا برسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم؛ يريد الوف
ول يكون إ,ل مع الشد_ة. ابن ال4عراب: البأ}س' والب.ئ1س'، على مثال

ف%ع1ل�، العذاب الشديد. ابن سيده: البأ}س الرب ث كثر حت قيل ل ب.أ}س.
عليك، ول ب.أ}س. أ%ي ل خوف؛ قال ق%ي\س' بن' الط1يم,:

يقول� ل% ال%د_اد'، وهو ي.ق�ود'ن
إ,ل الس>ج\ن,: ل ت.ج\ز.ع\ فما بك. من باس,

أ%راد فما بك من بأ}س، فخفف تفيفاv قياسياv ل بدلياv، أ%ل ترى أ%ن
فيها:

وت.ت\ر'ك' ع'ذ}ري وهو أ%ض\ح.ى من الش_م\س,
فلول أ%ن قوله من باس ف حكم قوله من بأ}س، مهموزاv، لا جاز أ%ن يمع

بي بأ}س، ههنا مففاv، وبي قوله ن الشمس ل4نه كان يكون أ%حد الضربي
مردفاv والثان غي مردف. والب.ئ1س': كالب.أ}س,.وإ,ذا قال الرجل لعدو�ه:
ل بأ}س عليك فقد أ%م_نه ل4نه نفى البأ}س عنه، وهو ف لغة ح1مي ل%ب.ات1

أ%ي ل بأ}س عليك، قال شاعرهم:
ش.ر.ي\ن.ا الن_و\م.، إ,ذ غ%ض1ب.ت\ت غ%لب،



ت.ن.اد.و\ا عند غ%د\ر,ه1م': ل%ب.ات1
وقد ب.ر.د.ت\ م.ع.اذ1ر' ذي ر'ع.ي\ن,

ول%ب.ات1 بلغتهم: ل بأ}س؛ قال ال4زهري: كذا وجدته ف كتاب شر.
وف الديث: نى عن كسر الس>ك%ة1 الائزة بي السلمي إ,ل من بأ}س،

يعن الدناني والدراهم الضروبة، أ%ي ل تكسر إ,ل من أ%مر يقتضي كسرها،
إ,ما لرداءتا أ%و شك¼ ف صحة نقدها، وكره ذلك لا فيها من اسم الل�ه

تعال، وقيل: ل4ن فيه إ,ضاعة الال، وقيل: إ,نا نى عن كسرها على أ%ن
تعاد تباv، فأ%ما للنفقة فل، وقيل: كانت العاملة با ف صدر ال3سلم

عدداv ل وزناv، وكان بعضهم يقص أ%طرافها فن'هوا عنه.
ورجلD ب.ئ1س¬: شجاع، ب.ئ1س. ب.أ}ساv وب.ؤ'س. ب.أ}س.ةv. أ%بو زيد: ب.ؤ'س.

الرجل ي.ب\ؤ'س' ب.أ}ساv إ,ذا كان شديد الب.أ}س, شجاعاv؛ حكاه أ%بو زيد
ف كتاب المز، فهو ب.ئ1يس¬، على ف%ع1يل، أ%ي شجاع. وقوله عز وجل:

س.ت'دع.و\ن% إ,ل قوم أ�ول ب.أ}س, شديد؛ قيل: هم بنو حنيفة قاتلهم أ%بو بكر،
رضي الل�ه عنه، ف أ%يام م'س.ي\لمة، وقيل: هم ه.واز,ن�، وقيل: هم فارس

والروم.
vوب.أ}سا vوالب'ؤ\س': الشدة والفقر. وب.ئ1س. الرجل ي.ب\أ%س' ب'ؤ\سا

وب.ئ1يساv إ,ذا افتقر واشتدت حاجته، فهو بائ1س¬ أ%ي فقي؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو:وبيضاء من أ%هل, ال%دينة1 ل ت.ذ�ق\

ب.ئ1يساv، ول ت.ت\ب.ع\ ح.م'ول%ة% م'ج\ح1د1
قال: وهو اسم وضع موضع الصدر؛ قال ابن بري: البيت للفرزدق، وصواب

إ,نشاده لبيضاء من أ%هل الدينة؛ وقبله:
إ,ذا ش1ئت' غ%ن_ان من العاج, قاص1ف¬،

على م1ع\ص.م� ر.ي_ان% ل ي.ت.خ.د_د1
وف حديث الصلة: ت'ق}ن,ع' ي.د.يك. وت.ب\أ%س'؛ هو من الب'ؤ\س, الضوع

والفقر، ويوز أ%ن يكون أ%مراv وخباv؛ ومنه حديث ع.م_ار: ب'ؤ\س. ابن,
س'م.ي_ة% كأ%نه ترحم له من الشدة الت يقع فيها؛ ومنه الديث: كان يكره

الب'ؤ\س. والت_باؤ'س.؛ يعن عند الناس، ويوز الت.ب.ؤ'س' بالقصر والتشديد.
قال سيبويه: وقالوا ب'ؤساv له ف حد الدعاء، وهو ما انتصب على إ,ضمار

الفعل غي الستعمل إ,ظهاره. والب.أ}س.اء� وال%ب\أ%س.ة: كالب'ؤس؛ قال
ب,ش\ر' بن أ%ب خاز,م:



فأ%ص\ب.ح'وا بعد ن'ع\ماه'م\ ب,م.ب\أ%س.ة{،
والد_ه\ر' ي.خ\د.ع' أ%ح\ياناv ف%ي.ن\ص.ر,ف'

وقوله تعال: أ%خ.ذناهم بالب.أ}ساء3 والض_ر_اء3؛ قال الزجاج: البأ}ساء
الوع والضراء ف ال4موال وال4نفس. وب.ئ1س. ي.ب\أ%س' وي.ب\ئ1س'؛

الخية نادرة، قال ابن جن: هو... 
(* كذا بياض بالصل.) كرم يكرم على ما قلناه

ف نعم ينعم. وأ%ب\أ%س. الرجل�: حلت به الب.أ}ساء�؛ عن ابن ال4عراب،
وأ%نشد:

ت.ب'زe ع.ضار,يط� ال%م1يس, ث1ياب.ها
فأ%ب\أ%س\ت ...* يوم. ذلك واب\ن.ما،

(.vكذا بياض بالصل ولعل موضعه بنتا *)
والبائ1س': ال�ب\ت.لى؛ قال سيبويه: البائس من ال4لفاظ الترحم با

كال1س\كي، قال: وليس كل صفة يترحم با وإ,ن كان فيها معن البائس
والسكي، وقد ب.ؤ'س. ب.أ}س.ةD وبئ1يساv، والسم الب'ؤ\سى؛ وقول تأ%بط

شر�اv:قد ض1ق}ت' من ح'ب>ها ما ل ي'ض.ي>ق�ن،
حت ع'د1د\ت' من الب'وس, الساكي,

قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون عن به جع البائس، ويوز أ%ن يكون من ذوي
الب'ؤ\س,، فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه مقامه. والبائس: الرجل النازل

vوت'وسا vبه بلية أ%و ع'د\م¬ يرحم لا به. ابن ال4عراب: يقال ب'و\سا
وج'و\ساv له بعن واحد. والبأ}ساء: الشدة؛ قال ال4خفش: بن على ف%ع\لء4

وليس له أ%ف}ع.ل� ل4نه اسم كما قد ييء أ%ف}ع.ل� ف ال4ساء ليس معه
ف%ع\لء نو أ%حد. والب'ؤ\س.ى: خلف النeع\م.ى؛ الزجاج: البأ}ساء�

والب'ؤ\سى من الب'ؤ\س، قال ذلك ابن دريد، وقال غيه: هي الب'ؤ\سى والبأ}ساء�
ضد النeع\مى والن_ع\ماء، وأ%ما ف الشجاعة والشدة فيقال الب.أ}س'.

واب\ت.أ%س. الرجل، فهو م'ب\ت.ئ1س. ول ت.ب\ت.ئ1س\ أ%ي ل تزن ول ت.ش\ت.ك1.
وال�ب\ت.ئ1س': الكاره والزين؛ قال حسان بن ثابت:

ما ي.ق}س3م' الل�ه' أ%ق}ب.ل} غ%ي\ر. م'بت1ئ1س�
منه، وأ%ق}ع'د\ كرياv ناع1م. البال,

أ%ي غي حزين ول كاره. قال ابن بري: ال4حسن فيه عندي قول من قال: إن
م'بت.ئ1ساv م'ف}ت.ع1لD من البأ}س, الذي هو الشدة، ومنه قوله سبحانه: فل



ت.ب\ت.ئ1س\ با كانوا يفعلون؛ أ%ي فل يشتد� عليك أ%م\ر'هم، فهذا أ%صله
ل4نه ل يقال اب\ت.أ%س. بعن كره، وإ,نا الكراهة تفسي معنوي ل4ن

ال3نسان إ,ذا اشتد به أ%مر¬ كرهه، وليس اشتد� بعن كره. ومعن بيت حسان أ%نه
يقول: ما يرزق الل�ه تعال من فضله أ%قبله راضياv به وشاكراv له عليه

غي م'ت.س.خ>ط{ منه، ويوز ف منه أ%ن تكون متعلقة بأ%قبل أ%ي أ%قبله منه
غي متسخط ول م'شت.د¼ أ%مره علي�؛ وبعده:

لقد ع.ل1م\ت' بأ%ن غال خ'ل�قي
على الس_ماح.ة1، ص'ع\لوكاv وذا مال,
والال� ي.غ\ش.ى أ�ناساv ل ط%باخ. ب,ه,م\،

كالس>لY ي.غ\شى أ�ص'ول% الد>ن\د1ن1 البال
والطب_اخ': القو�ة والس>م.ن'. والد>ن\دن�: ما ب.لي. وع.ف1ن. من أ�صول

الشجر. وقال الزجاج: ال�ب\ت.ئ1س' السكي الزين، وبه فسر قوله تعال:
فل ت.ب\ت.ئ1س\ با كانوا ي.ع\م.لون؛ أ%ي ل ت.ح\ز.ن ول ت.س\ت.ك1ن\.
أ%بو زيد: واب\ت.أ%س. الرجل إ,ذا بلغه شيء يكرهه؛ قال لبيد:

ف ر.ب\ر.ب� ك%ن,عاج صا
ر.ة% ي.ب\ت.ئ1س\ن. با ل%ق1ينا

وف الديث ف صفة أ%هل النة: إ,ن� لكم أ%ن ت.ن\ع.موا فل ت.ب\ؤ'سوا؛
ب.ؤ'س ي.ب\ؤ'س، بالضم فيهما، بأ}ساv إ,ذا اشتد. وال�ب\ت.ئ1س': الكاره

والزين. والب.ؤ'وس: الظاهر الب'ؤ\س,.
وب,ئ}س.: ن.قيض' ن,ع\م.؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ذا ف%ر.غ%ت\ من ظ%ه\ر,ه ب.ط�ن.ت\ له
أ%نام1ل� ل ي'ب\أ%س\ عليها د'ؤ'وب'ها

فسره فقال: يصف ز,ماماv، وبئسما دأ%بت 
(* قوله «وبئسما دأبت» كذا بالصل

ولعله مرتبط بكلم سقط من الناسخ.) أ%ي ل ي'ق%ل} لا ب,ئ}س.ما ع.م1ل}ت1
ل4نا عملت فأ%حسنت، قال ل يسمع إ,ل ف هذا البيت. وبئس: كلمة ذم،

ون,ع\م.: كلمة مدح. تقول: بئس الرجل� ز.يد¬ وبئست الرأ%ة ه1ن\د¬، وها
فعلن ماضيان ل يتصرفان ل4نما أ�زيل عن موضعهما، فن,ع\م. منقول من قولك

ن.ع1م. فلن إ,ذا أ%صاب ن,ع\م.ةv، وب,ئ}س. منقول من ب.ئ1س. فلن إ,ذا
أ%صاب بؤ\ساv، فنقل إ,ل الدح والذم فشابا الروف فلم يتصرفا، وفيهما لغات



تذكر ف ترجة نعم، إ,ن شاء الل�ه تعال. وف حديث عائشة، رضي الل�ه
عنها: ب,ئ}س. أ%خو الع.ش1ية1؛ بئس مهموز فعل جامع ل4نواع الذم، وهو ضد

نعم ف الدح، قال الزجاج: بئس ونعم ها حرفان ل يعملن ف اسم علم،
إ,نا يعملن ف اسم منكور دالð على جنس، وإ,نا كانتا كذلك لن نعم مستوفية

لميع الدح، وبئس مستوفية لميعي الذم، فإ,ذا قلت بئس الرجل دللت على
أ%نه قد استوف الذم الذي يكون ف سائر جنسه، وإ,ذا كان معهما اسم جنس

بغي أ%لف ولم فهو نصب أ%بداv، فإ,ذا كانت فيه ال4لف واللم فهو رفع
أ%بداv، وذلك قولك نعم رجلv زيد ونعم الرجل زيد وبئس رجلv زيد وبئس الرجل

زيد، والقصد ف بئس ونعم أ%ن يليهما اسم منكور أ%و اسم جنس، وهذا قول
الليل، ومن العرب من يصل بئس با قال الل�ه عز وجل: ولبئسما ش.ر.و\ا به

أ%نفسهم. وروي عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه قال: بئسما ل4حدكم أ%ن
يقول ن.س3يت' أ%نه ك%ي\ت. وك%ي\ت.، أ%م.ا إ,نه ما ن.س3ي. ولكنه أ�ن\س3ي..

والعرب تقول: بئسما لك أ%ن تفعل كذا وكذا، إ,ذا أ%دخلت ما ف بئس أ%دخلت
بعد ما أ%ن مع الفعل: بئسما لك أ%ن ت.ه\ج'ر. أ%خاك وبئسما لك أ%ن تشتم

الناس؛ وروى جيع النحويي: بئسما تزويج¬ ول م.ه\ر، والعن فيه: بئس
تزويج ول مهر؛ قال الزجاج: بئس إ,ذا وقعت على ما جعلت ما معها بنزلة اسم

منكور ل4ن بئس ونعم ل يعملن ف اسم علم إ,نا يعملن ف اسم منكور
دالð على جنس. وف التنزيل العزيز: بع.ذاب� ب.ئ1يس� با كانوا ي.ف}س'ق�ون؛

قرأ% أ%بو عمرو وعاصم والكسائي وحزة: بعذاب� ب.ئ1يس�، علة ف%ع1يل�، وقرأ%
ابن كثي: ب,ئ1يس، على ف1ع1يل�، وكذلك قرأ%ها ش1ب\ل وأ%هل� مكة وقرأ%

ابن عامر: ب,ئ}س�، علة ف1ع\ل�، بمزة وقرأ%ها نافع وأ%هل مكة: ب,ي\س�، بغي
هز. قال ابن سيده: عذاب ب,ئ}س¬ وب,يس¬ وب.ئ1يس¬ أ%ي شديد، وأ%ما قراء4ة

من قرأ% بعذاب ب.ي\ئ1س� فبن الكلمة مع المزة على مثال ف%ي\ع1ل�، وإ,ن
ل يكن ذلك إ,ل ف العتل نو س.ي>د{ وم.ي>ت{، وبابما يوجهان العلة

(* قوله «يوجهان العلة إل» كذا بالصل.) وإ,ن ل تكن حرف علة فإ,نا
معرضة للعلة وكثية النقلب عن حرف العلة، فأ�جريت مرى التعرية ف باب

الذف والعوض. وبيس كخ1يس: يعلها بي بي من ب,ئ}س. ث يولا بعد ذلك، وليس
بشيء. وب.ي>س� على مثال س.ي>د{ وهذا بعد بدل المزة ف ب.ي\ئ1س�.

وال4ب\ؤ'س': جع ب.ؤ'س�، من قولم يوم' ب'ؤ\س ويوم' ن'ع\م�.
وال4ب\ؤ'س' أ%يضاv: الداهية. وف الثل: ع.سى الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv. وقد أ%ب\أ%س.



إب\آساv؛ قال الكميت:
قالوا: أ%ساء4 بنوك�ر\ز�، فقلت' لم:

عسى الغ'و.ي\ر' بإ,ب\آس� وإ,غ}وار,
قال ابن بري: الصحيح أ%ن ال4ب\ؤ'س. جع ب.أ}س، وهو بعن ال4ب\ؤ'س 

*)
قوله «وهو بعن البؤس» كذا بالصل ولعل الول بعن البؤس.) ل4ن باب

ف%ع\ل� أ%ن ي'ج\م.ع. ف القلة على أ%ف}ع'ل� نو ك%ع\ب� وأ%ك}ع'ب� وف%ل}س�
وأ%ف}ل�س� ون.س\ر� وأ%ن\س'ر�، وباب ف�ع\ل� أ%ن ي'ج\م.ع ف القلة على

أ%ف}عال نو ق�ف}ل� وب'ر\د{ وأ%ب\راد{ وج'ن\د{ وأ%جناد{. يقال: ب.ئ1س.
الشيء� ي.ب\أ%س' ب'ؤ\ساv وب.أ}ساv إ,ذا اشتد�، قال: وأ%ما قوله وال4ب\ؤ'س'

الداهية، قال: صوابه أ%ن يقول الدواهي ل4ن ال4ب\ؤ'س جع ل مفرد، وكذلك
هو ف قول الز_ب_اء3: ع.سى الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv، هو جع بأ}س� على ما

تقدم ذكره، وهو م.ث%لD أ%و_ل من تكلم به الز_ب_اء. قال ابن الكلب:
التقدير فيه: عسى الغ'و.ي\ر' أ%ن ي'ح\د1ث% أ%ب\ؤ'ساv، قال: وهو جع ب.أ}س�
ول يقل جع' ب'ؤ\س�، وذلك أ%ن الز_ب_اء لا خافت من ق%ص1ي� قيل لا:

ادخلي الغار. الذي تت قصرك، فقالت: عسى الغوير أ%بؤ'ساv أ%ي إ,ن فررت من
بأ}س واحد فعسى أ%ن أ%قع ف أ%ب\ؤ'س�، وعسى ههنا إ,شفاق؛ قال سيبويه: عسى
طمع وإ,شفاق، يعن أ%نا طمع ف مثل قولك: عسى زيد أ%ن يسلم، وإ,شفاق

مثل هذا الثل: عسى الغوير أ%بؤ'ساv، وف مثل قول بعض أ%صحاب النب؛ صلى
الل�ه عليه وسلم: عسى أ%ن ي.ض'ر_ن ش.ب.ه'ه يا رسول الل�ه، فهذا إ,شفاق

ل طمع، ول يفسر معن هذا الثل ول يذكر ف أ%ي معن يتمثل به؛ قال ابن
ال4عراب: هذا الثل يضرب للمتهم بال4مر، ويشهد بصحة قوله قول عمر،

رضي الل�ه عنه، لرجل أ%تاه ب.ن\ب'وذ{: عسى الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv، وذلك
أ%نه اتمه أ%ن يكون صاحب ال%ن\بوذ%؛ وقال ال4صمعي: هو مثل لكل شيء ياف

أ%ن ي.أ}ت منه شر؛ قال: وأ%صل هذا الثل أ%نه كان غار¬ فيه ناس فان\هار.
عليهم أ%و أ%تاهم فيه فقتلهم. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: عسى

الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv؛ هو جع بأ}س، وانتصب على أ%نه خب عسى. والغ'و.ي\ر': ماء
.Dوش1د_ة Dلك%ل}ب�، ومعن ذلك عسى أ%ن تكون جئت بأ%مر عليك فيه ت'ه.م.ة

@ببس: الباب'وس': ولد الناقة، وف الكم: ال�وار'قال ابن أ%حر:
،vوصي إ,ل بابوس1ها ط%ر.با�ح.ن_ت\ ق%ل



فما ح.ن,ين'ك1 أ%م ما أ%نت1 والذYك%ر'؟*
(* قوله «طرباv» الذي ف النهاية: جزعاv. والذكر: جع ذكرة بكسر فسكون،

وهي الذكرى بعن التذكر.)
وقد يستعمل ف ال3نسان. التهذيب: الباب'وس' الصب الرضيع ف م.ه\د1ه.

وف حديث ج'ر.ي\ج� الراهب حي استنطق الرضيع. ف م.ه\د1ه: مسح رأ}س الصب
وقال له: يا باب'وس'، م.ن\ أ%بوك؟ فقال: فلن الراعي، قال: فل أ%دري

أ%هو ف ال3نسان أ%صل أ%م استعارة. قال ال4صمعي: ل نسمع به لغي ال3نسان
إ,ل ف شعر ابن أ%حر، والكلمة غي مهموزة وقد جاءت ف غي وضع، وقيل:

هو اسم للرضيع من أ%ي نوع كان، واختلف ف عربيته.
@بس: الب.ج\س': انشقاق ف ق1ر\بة أ%و حجر أ%و أ%رض ي.ن\ب'ع' منه الاء�،

فإ,ن ل ي.ن\ب'ع\ فليس بان\ب,جاس�؛ وأ%نشد:
و.ك1يف. غ%ر\ب.ي\ دال1ج� ت.ب.ج_سا

وب.ج.س\ت'ه أ%ب\ج,س'ه وأ%ب\ج'س'ه ب.ج\ساv فان\ب.ج.س. وب.ج_س\ت'ه
ف%ت.ب.ج_س.، وماء ب.ج,يس¬: سائل؛ عن كراع. قال الل�ه تعال: فانبجست منه

،Òوالسحاب' ي.ت.ب.ج_س' بالطر، والن\ب,جاس' عام .vاثنتا عشرة عينا
والنeب'وع للعي خاصة. وب.ج.س\ت' الاء4 فان\ب.ج.س. أ%ي ف%ج.ر\ت'ه فانفجر.

وب.ج.س الاء� بنفسه ي.ب\ج'س'، يتعد�ى ول يتعد�ى، وسحاب ب'ج\س¬. وان\ب.ج.س.
Dالاء� وت.ب.ج_س. أ%ي تفجر. وف حديث حذيفة: ما منا رجل إ,ل به آم_ة

ي.ب\ج'س'ها الظ©ف�ر' إ,ل الر_ج'ل%ي\ن يعن علي�اv وعمر، رضي الل�ه
عنهما. الم�ة: الشجة الت تبلغ أ�م_ الرأ}س، وي.بج'س'ها: ي.ف}ج'ر'ها، وهو

م.ث%لD، أ%راد. أ%نا ن.غ1ل%ة كثية الصديد، فإ,ن أ%راد أ%حد أ%ن يفجرها
بظفره قدر على ذلك لمتلئها ول يتج إ,ل حديدة يشقها با، أ%راد ليس

منا أ%حد إ,ل وفيه شيء غي هذين الرجلي. ومنه حديث ابن عباس: أ%نه دخل
على معاوية وكأ%نه ق%ز.ع.ةD ي.ت.ب.ج_س' أ%ي يتفجر. وجاء4نا بثريد

ي.ت.ب.ج_س' أ�د\ماv. وب.ج_س. ال�خe: دخل ف السeلمى والعي فذهب، وهو آخر
ما يبقى، والعروف عند أ%ب عبيد: ب.خ_س..

وب.ج\س.ة�: اسم عي.
@بلس: ال4زهري: يقال جاء4 رائقاv ع.ث%ري�اv، وجاء ي.ن\ف�ض'

أ%ص\د.ر.ي\ه، وجاء4 ي.ت.ب.ح\ل%س'، وجاء4 م'ن\ك%راv إ,ذا جاء4 فارغاv ل شيء
معه.



@بس: الب.خ\س': الن_ق}ص'. ب.خ.س.ه ح.ق�ه ي.ب\خ.س'ه ب.خ\ساv إ,ذا نقصه؛
وامرأ%ة باخ1س¬ وباخ1س.ةD. وف الثل ف الرجل ت.ح\س.ب'ه مغفلv وهو ذو

ن.ك}راء4: ت.حس.ب'ها حقاء4 وهي باخ1س¬ أ%و باخ1س.ةD؛ أ%بو العباس:
باخ1س¬ بعن ظال، ول ت.ب\خ.س'وا الناس. ل تظلموهم. والب.خ\س' من الظلم

أ%ن} ت.ب\خ.س. أ%خاك ح.ق�ه فتنقصه كا ي.ب\خ.س' الكيال� مكياله فينقصه.
وقوله عز وجل: فل ي.خاف' ب.خ\ساv ول ر.ه.قاv؛ أ%ي ل ينقص من ثواب عمله،

ول رهقاv أ%ي ظلماv. وث%م.ن¬ ب.خ\س¬: دون% ما ي'ح.بe. وقوله عز وجل:
وش.ر.و\ه بثمن ب.خ\س�؛ أ%ي ناقص دون ثنه. والب.خ\س': ال%س3يس' الذي ب.خ.س

به البائع'. قال الزجاج: ب.خ\س أ%ي ظ�ل}م ل4ن ال3نسان الوجود ل يل
بيعه. قال: وقيل ب.خ\س¬ ناقص، وأ%كثر التفسي على أ%ن ب.خ\ساv ظلم، وجاء4

ف التفسي أ%نه بيع بعشرين درهاv، وقيل باثني وعشرين، أ%خذ كل واحد من
إ,خوته درهي، وقيل بأ%ربعي درهاv، ويقال للبيع إ,ذا كان ق%ص\داv: ل
ب.خ\س. فيه ول شطط. وف التهذيب: ل ب.خ\س ول ش'ط�وط. وب.خ.س.

اليزانv: ن.ق%ص.ه. وت.باخ.س. القوم'، تغابنوا. وروي عن ال4وزاعي ف حديث: أ%نه
يأ}ت على الناس زمانD ي'ستحل© فيه الربا بالبيع، والمر' بالنبيذ،

والب.خ\س' بالزكاة؛ أ%راد بالب.خ\س ما يأ}خذه الولة باسم الع'ش\ر، يتأ%و�لون
فيه أ%نه الزكاة والصدقات. والب.خ\س': ف%ق\ء� العي بال3صبع وغيها،

وب.خ.س. عينه ي.ب\خ.س'ها بساv: فقأ%ها، لغة ف ب.خ.ص.ها، والصاد أ%على.
قال ابن السكيت: يقال ب.خ.ص\ت' عين.ه، بالصاد، ول تقل ب.خ.س\ت'ها إ,نا

الب.خ\س' نقصان� الق. والب.خ\س': أ%رض ت'ن\ب,ت' بغي س.ق}ي، والمع
ب'خ'وس¬. والب.خ\س' من الزرع: ما ل ي'س\ق. باء� ع1د¼ إ,نا سقاه ماء السماء؛

قال أ%بو مالك: قال رجل من كندة يقال له الع'ذاف%ة وقد رأ%يته:
قالت\ ل�ب.ي\ن.ى: اش\ت.ر\ لنا س.ويق%ا،
وهات1 ب'ر_ الب.خ\س, أ%و د.ق1يقا،

واع\ج.ل} ب,ش.ح\م� ن.ت_خ1ذ} ح'ر\ذ1يقا
واش\ت.ر\ ف%ع.ج>ل} خاد1ماv ل%ب,يقا،
واص\ب'غ} ثياب ص1ب.غاv ت.ح\ق1يقا،
من ج.ي>د1 الع'ص\ف�ر, ل ت.ش\ر,يقا

ب,ز.ع\ف%ر.ان{، ص1ب.غاv ر.قيقا
vر. شيئاYأ%ي ص'ف vقال: الب.خ\س' الذي يزرع باء السماء، تشريقا



يسياv. وال4باخ1س': ال4صابع'. قال الك�م.ي\ت':
ج.م.ع\ت. ن,ز.اراv، وهي ش.ت_ى ش'ع'وب'ها،
كما ج.م.ع.ت\ ك%فe إليها ال4باخ1سا

وإ,نه لشديد ال4باخ1س,، وهي لم الع.ص.ب، وقيل: ال4باخ1س' ما بي
ال4صابع وأ�صولا.

�والب.خ1يس' من ذي ال�ف>: اللحم الداخل ف خ'فYه. والب.خ1يس': ن,ياط
القلب. ويقال: ب.خ_س. ال�خe ت.ب\خ1يساv أ%ي نقص ول يبق إ,ل ف

السeلم.ى والعي، وهو آخر ما يبقى. وقال ال�موي: إ,ذا دخل ف السeلم.ى
والعي فذهب وهو آخر ما يبقى.

@بدس: ب.د.س.ه ب,ك%ل1م.ة{ ب.د\ساv: رماه با؛ عن كراع.
@برس: الب,ر\س' والب'ر\س': الق�ط}ن'؛ قال الشاعر:

،vت.ر\م1ي الل©غام. على هاماتا ق%ز.عا
كالب,�ر\س, ط%ي_ر.ه ض.ر\ب' الك%راب,يل,

الكرابيل: جع ك1ر\بال�، وهو م1ن\د.ف' القطن. والق%ز.ع': التفر>ق
ق1ط%عاv،وقيل: الب'ر\س' شبيه بالقطن، وقيل: البس ق�ط}ن' الب.ر\د1ي>؛

وأ%نشد:كن.د1يف1 الب,ر\س, فوق. ال�ماح\
والن>ب\ر.اس': الصباح؛ قال ابن سيده، رحه الل�ه تعال: وإ,نا

ق%ض.ينا بزيادة النون ل4ن بعضهم ذهب إ,ل أ%ن اشتقاقه من الب'ر\س, الذي هو
القطن، إذ الفتيلة ف ال4غلب إ,نا تكون من قطن، وذكره ال4زهري ف

الرباعي قال: ويقال للس>نان1 ن,ب\ر.اس¬، وجعه الن_ب.ار,س'؛ قال ابن
،Dت.ع\د'و وهي خاف1ض.ة �مقبل:إ,ذ ر.د_ها ال%ي\ل

ح.د_ الن_ب.ار,س, م.ط}ر'وراv ن.واح1يها
أ%ي خافضة الرماح. والب.3ر\س': ح.ذ%اق%ة الدليل. وب.ر.س. إ,ذا اشتد على

غريه.
وب'ر\س.ان�: قبيلة من العرب. والب.ر\ن.ساء�: الناس'، وفيه لغات:

ب.ر\ن.س.اء� مدود غي مصروف مثل ع.ق}رباء4، وب.ر\ناساء� وب.راساء�.وف
حديث الشعب: هو أ%حل من ماء3 ب'ر\س�؛ ب'ر\س: أ%ج.م.ةD معروفة بالعراق،

وهي الن قرية، والل�ه أ%علم.
.�@بربس: أ%بو عمرو: الب,ر\باس' البئر الع.م1يق%ة

@برجس: الب,ر\ج,س' والب,ر\ج,يس': نم قيل هو ال�شتري. وهو قيل:



ال1ر>يخ'، وال4عرف الب,ر\ج,يس'. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم،
سئل عن الكواكب ال�ن_س,، فقال: هي الب,ر\ج,يس' وز'ح.ل� وب.ه\ر.ام'

وع'طار,د' والزeه.ر.ة�؛ الب,ر\جيس': ال�ش\ت.ر,ي، وب.ه\رام: ال1ر>يخ.
.vداYوالب'ر\جاس': غ%ر.ض ف الواء يرمى به؛ قال الوهري: وأ%ظنه مول

شر: الب'ر\جاس' شبه ال4مار.ة1 تنصب من الجارة.
غيه: ال1ر\جاس' حجر يرمى به ف البئر ليطيب ماؤ'ها وتفتح عيونا؛

وأ%نشد:
إ,ذا ر.أ%و\ا ك%ريه.ةv ي.ر\م'ون% ب،

ر.م\ي.ك. بال1ر\جاس, ف ق%ع\ر, الط�و,ي
قال: ووجدت هذا ف أ%شعار ال4ز\د بالب'ر\جاس ف قعر الط�وي، والشعر

لسعد بن النتحر 
(* قوله «لسعد بن النتحر» كذا بالصل بالاء الهملة وف

شرح القاموس بالاء العجمة.) البارقي، رواه ال�ؤ.ر>ج'، وناقة ب,ر\ج,يس¬
أ%ي غزيرة.

@بردس: رجل ب,ر\د1يس¬: خبيث منكر، وهي الب.ر\د.سة.
،vب.ر\ط1س': الذي يكتري للناس ال3بل والمي وي.أ}خذ ج'ع\ل�@برطس: ال

.�والسم الب.ر\ط%س.ة
@برعس: ناقة ب,ر\ع1س¬ وب,ر\ع1يس¬: غزيرة؛ وأ%نشد:

إ,ن} س.ر_ك. الغ'ز\ر' ال%ك�ود' الدائم'،
فاع\م1د\ ب.راع1يس. أ%بوها الر_اه1م'

وراهم: اسم فحل، وقيل: ناقة ب,ر\ع1س¬ وب,ر\ع1يس¬ جيلة تامة.
@برنس: الب'ر\ن'س: كل ثوب رأ}سه منه م'ل}ت.ز,ق¬ به، د'ر_اع.ةv كان أ%و

م1م\ط%راv أ%و ج'ب_ة. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: سقط الب'ر\ن'س' عن
رأ}سي، هو من ذلك. الوهري: الب'ر\ن'س' ق%ل%ن\س'و.ة طويلة، وكان

النeس_اك' يلبسونا ف صدر ال3سلم، وقد ت.ب.ر\ن.س. الرجل إ,ذا لبسه، قال: وهو
من الب,ر\س، بكسر الباء، القطن، والنون زائدة، وقيل: إ,نه غي عرب.

والت_ب.ر\ن'س': مشي الكلب، وإذا مشى ال3نسان كذلك قيل: هو
ي.ت.ب.ر\ن.س'. وت.ب.ر\ن.س الرجل: مشى ذلك الشي. وهو يشي الب.ر\ن.س.اء4 أ%ي ف غي

ص.ن\ع.ة{. أ%بو عمرو: يقال للرجل إ,ذا مر_ مر�اv سريعاv: هو
ي.ت.ب.ر\ن.س'؛ وأ%نشد:



ف%ص.ب_ح.ت\ه س1ل%ق¬ ت.ب.ر\ن.س'
والب.ر\ن.سا والب.ر\ن.ساء�: ابن آدم. يقال: ما أ%دري أ%يe الب.ر\ن.ساء

هو. ويقال: ما أ%دري أ%يe ب.ر.ن\ساء4 هو وأ%يe ب.ر\ناساء هو وأ%ي
الب.ر.ن\ساء3 هو؛ معناه ما أ%دري أ%يe الناس هو. والب.ر\ن.ساء: الناس، وفيه

لغات: ب.ر\ن.ساء مثل ع.ق}ر.باء، مدود غي مصروف، وب.ر\ناساء وب.راساء.
والولد بالن_ب.ط1ي_ة: ب.ر.ق\ ن.سا.

@بسس: ب.س_ الس_ويق. والدقيق. وغيها ي.ب'سeه ب.س�اv: خلطه بسمن أ%و
زيت، وهي الب.س3يس.ة�. قال اللحيان: هي الت ت'لتe بسمن أ%و زيت ول

ت'ب.ل©. والب.سe: اتاذ الب.سيس.ة، وهو أ%ن ي'لت_ الس_ويق' أ%و الدقيق
أ%و ال4ق1ط� الطحون بالسمن أ%و بالزيت ث يؤكل ول يطبخ. وقال يعقوب:

هو أ%شد من الل�ت> بللv؛ قال الراجز:
ل ت.خ\ب,ز.ا خ.ب\زاv وب.س_ا،

ول ت'ط1يل ب'ناخ� ح.ب\س.ا
وذكر أ%بو عبيدة أ%نه لص من غ%ط%فان أ%راد أ%ن يبز فخاف أ%ن يعجل عن

ذلك فأ%كله عجيناv، ول يعل الب.س_ من الس_وق, الل�ي. ابن سيده:
والب.س3يس.ة� الشعي يلط بالنوى لل3بل. والبسيسة: خبز يفف ويدق ويشرب كما

يشرب السويق. قال ابن دريد: وأ%حسبه الذي يسمى الف%ت'وت'.
وف التنزيل العزيز: وب'س_ت1 البال� ب.س�اv؛ قال الفراء: صارت

كالدقيق، وكذلك قوله عز وجل 
(* قوله «وكذلك قوله عز وجل إل» كذا بالصل وعبارة

vأي فتت، نقله اللحيان فصارت أرضا vمت القاموس وشرحه: وبست البال بس�ا
قاله الفراء وقال أبو عبيدة فصارت تراباv وقيل نسفت كما قال تعال ينسفها
رب نسفاv وقيل سيقت كما قال تعال وسيت إل.): وسيت البال فكانت

سراباv. وبست: فتت فصارت أ%رضاv، وقيل نسفت، كما قال تعال: ينسفها رب
نسفاv؛ وقيل: سيقت، كما قال تعال: وسيت البال فكانت سراباv. وقال الزجاج:

ب'س_ت\ ل�ت_ت\ وخلطت. وب.س_ الشيء4 إ,ذا ف%ت_ت.ه. وف حديث التعة:
ومعي ب'ر\د.ةD قد ب'س_ منها أ%ي نيل% منها وب.ل1ي.ت\. وف حديث ماهد: من

أ%ساء مكة الب.اس_ة�، سيت با ل4نا ت.ح\ط1م' من أ%خطأ% فيها.
والب.سe: ال%ط}م'، ويروى بالنون من الن_س> الطرد.

ال4صمعي: الب.سيس.ة كل شيء خلطته بغيه مثل السويق بال4قط ث ت.ب'ل©ه



بالرeب> أ%و مثل الشعي بالنوى لل3بل. يقال: ب.س.س\ت'ه' أ%ب'سeه
ب.س�اv. وقال ثعلب: معن وب'س_ت البال بس�اv، خلطت بالتراب. وقال

اللحيان: قال بعضهم: ف�ت_ت\، وقال بعضهم: س'و>يت\، وقال أ%بو عبيدة: صارت
.vت.ر,با vترابا

وجاء بال4مر من ح.س>ه وب.س>ه أ%ي من حيث كان ول يكن. ويقال: جئ} به
من ح1س>ك وب,س>ك أ%ي ائت1 به على كل حال من حيث شئت. قال أ%بو عمرو:

يقال جاء به من ح.س>ه وب.س>ه أ%ي من جهده. ول4طل�ب.ن_ه من ح.س>ي
وب.س>ي أ%ي من ج'ه\دي؛ وينشد:

تر.ك%ت\ ب.ي\ت، من ال4ش\ـ
ـياء3، ق%ف}راv، مثل% أ%م\س,

كل© شيء� كنت' قد ج.م_ـ
ـع\ت' من ح.س>ي وب.س>ي

وب.س_ ف ماله ب.س_ةv وو.ز.م. و.ز\م.ةv: أ%ذهب منه شيئاv؛ عن
اللحيان.وب,س\ ب,س\: ضرب من زجر ال3بل، وقد أ%ب_س. با. وب.س ب.س\ وب,س\ ب,س\:

من زجر الدابة، ب.س_ با ي.ب'سe وأ%ب.س_، وقال اللحيان: أ%ب.س_
بالناقة دعاها للحلب، وقيل: معناه دعا ولدها ل1ت.د1ر_ على حالبها. وقال ابن

دريد: ب.س_ بالناقة وأ%ب.س_ با دعاها للحلب. وف الديث: أ%ن النب،
صلى الل�ه عليه وسلم، قال: يرج قوم من الدينة إ,ل الشام واليمن

والعراق ي'ب,سeون، والدينة خي لم لو كانوا يعلمون؛ قال أ%بو عبيد: قوله
ي'ب,سeون هو أ%ن يقال ف زجر الدابة إ,ذا س'ق}ت. حاراv أ%و غيه: ب.س\

ب.س\ وب,س\ ب,س\، بفتح الباء وكسرها، وأ%كثر ما يقال بالفتح، وهو صوت الزجر
للس_و\ق، وهو من كلم أ%هل اليمن، وفيه لغتان: ب.س.س\ت'ها

وأ%ب\س.س\ت'ها إ,ذا س'ق}ت.ها وزج.ر\تا وقلت لا: ب,س\ ب,س\، فيقال على هذا ي.ب'سeون
وي'ب,س>ون.

وأ%ب.س_ بالغنم إ,ذا أ%س\لها إ,ل الاء. وأ%ب\س.س\ت' بالغنم
إ,ب\س.اساv. وقال أ%بو زيد: أ%ب\س.س\ت' بال%ع.ز إ,ذا أ%شل%ي\ت.ها إ,ل الاء.

وأ%ب.س_ بال3بل عند اللب إ,ذا دعا الفصيل إ,ل أ�مه، وأ%ب.س_ بأ�مه له.
التهذيب: وأ%ب\س.س\ت' بال3بل عند اللب، وهو ص'وي\ت' الراعي تسكن به

الناقة عند اللب. وناقة ب.س'وس¬: ت.د1رe عند ال3ب\ساس، وب.س\ب.س.
بالناقة كذلك؛ وقال الراعي:



لع.اش1ر.ة{ وهو قد خاف%ها،
ف%ظ%ل� ي'ب.س\ب,س' أ%و ي.ن\ق�ر

لعاشرة: بعدما سارت عشر ليال. ي'ب.س\ب,س' أ%ي ي.ب'سe با يسكنها
لت.د1ر_. وال3ب\ساس' بالشفتي دون اللسان، والنقر باللسان دون الشفتي،

والمل ل ي'ب.سe إ,ذا استصعب ولكن ي'ش\ل%ى باسه واسم أ�مه فيسكن، وقيل،
ال3ب\ساس' أ%ن يسح ضرع الناقة ي'س.كYن'ها لت.د1ر_، وكذلك ت.ب'سe الريح

بالسحابة. والب'س'س': الرeعاة. والب'س'س': النeوق ال3ن\س3ي_ة.
والب'س'س': ال4س\و,ق%ة� اللتوتة.

وال3ب\ساس' عند اللب: أ%ن يقال للناقة ب,س\ ب,س\. أ%بو عبيد: ب.س.س\ت'
ال3بل وأ%ب\س.س\ت لغتان إ,ذا زجرتا وقلت ب,س\ ب,س\، والعرب تقول ف

أ%مثالم: ل أ%فعله ما أ%ب.س_ عبد¬ بناقته، قال اللحيان: وهو طوافه
حولا ليحلبها.

أ%بو سعيد: ي'ب,سeون أ%ي يسيحون ف ال4رض، وان\ب.س_ الرجل� إ,ذا ذهب.
وب'س_ه'م\ عنك أ%ي اطردهم. وب.س.س\ت' الال% ف البلد فان\ب.س_ إ,ذا

أ%رسلته فتفرق فيها، مثل ب.ث%ث}ت'ه فان\ب.ث�. وقال الكسائي: أ%ب\س.س\ت'
بالنعجة إ,ذا دعوتا للحلب؛ وقال ال4صمعي: ل أ%سع ال3ب\ساس. إ,ل ف
ال3بل؛ وقال ابن دريد: ب.س.س\ت' الغنم قلت لا ب.س\ ب.س\. والب.س'وس':

،eب'س eإ,ل بال3ب\ساس,، وهو أشن يقال لا ب'س eالناقة الت ل ت.د1ر
بالضم والتشديد، وهو الصeو.ي\ت' الذي ت'س.ك�ن' به الناقة� عند اللب،

وقد يقال ذلك لغي ال3بل.
والب.س'وس': اسم امرأ%ة، وهي خالة ج.س_اس بن م'ر_ة الش_ي\بان: كانت
لا ناقة يقال لا س.ر.اب,، فرآها ك�ل%ي\ب' وائل� ف ح1ماه وقد ك%س.ر.ت\

ب.ي\ض طي كان قد أ%جاره، ف%ر.مى ض.ر\عها بسهم، ف%و.ث%ب. ج.س_اس علة
كليب فقتله، فهاجت ح.رب' بكر� وت.غ\ل1ب. ابن وائل بسببها أ%ربعي سنة حت

ضربت با العرب الثل ف الشؤم، وبا سيت حرب الب.س'وس، وقيل: إ,ن الناقة
عقرها ج.س_اس' بن مرة. ومن أ%مثال العرب السائرة «غيه: وف الديث»:

هو ا%ش\أ%م' من الب.س'وس,، وهي ناقة كانت ت.د'3رe على ال�ب,س> با،
ولذلك سيت ب.س'وساv، أ%صابا رجل من العرب بسهم ف ضرعها فقتلها. وف

الب.س'وس, قول آخر روي عن ابن عباس، قال ال4زهري: وهذه أ%ش\به بالق، وروى
بسنده عن ابن عباس ف قوله تعال: وات\ل� عليهم ن.ب.أ% الذي آتيناه آيات1نا



فانس.ل%خ منها؛ قال: هو رجل أ�ع\ط1ي. ثلث دعوات يستجاب له فيها، وكان
له امرأ%ة يقال لا الب.س'وس'، وكان له منها ولد، وكانت له م'حب_ة،

فقالت: اجعل ل منها دعوة واحدة، قال: فلك واحدة فماذا تأ}مرين؟ قالت: ادع'
الل�ه أ%ن يعلن أ%جل امرأ%ة ف بن إ,سرائيل، فلما علمت أ%ن ليس فيهم
مثلها رغبت عنه وأ%رادت شيئاv آخر، فدعا الل�ه عليها أ%ن يعلها كلبة

ن.ب_اح.ةv فذهبت فيها دعوتان، وجاء بنوها فلقالوا: ليس لنا على هذا قرار،
قد صارت أ�منا كلبة ت'ع.ي>ر'نا با الناس'، فادع الل�ه أ%ن يعيدها إ,ل

الال الت كانت عليها، فدعا الل�ه فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلث
ف الب.س'وس، وبا يضرب الثل ف الشeؤ\م,.

وب'س\: زجر للحافر، وب.س\: بعن ح.س\ب'، فارسية.
وقد ب.س\ب.س. به وأ%ب.س_ به وأ%س_ به إ,ل الطعام: دعاه. وب.س_

ال3بل ب.س�اv: ساقها؛ قال:
ل ت.خ\ب,ز.ا خ.ب\زاv وب'س_ا ب.س_ا

وقال ابن دريد: معناه ل ت'ب\ط1ئا ف ال%ب\ز, وب'س_ا الدقيق بالاء3
فكله. وف ترجة خبز: ال%ب\ز' الس_و\ق' الشديد بالضرب. والب.سe: السي

الرقيق. ب.س.س\ت' أ%ب'سe ب.س�اv وب.س.س\ت' ال3بل أ%ب'سeها، بالضم،
ب.س�اv إ,ذا س'ق}ت.ها سوقاv لطيفاv. والب.سe: الس_و\ق' الل�ي>ن'، وقيل:

الب.سe أ%ن ت.ب'ل� الد_قيق ث تأ}كله، وال%ب\ز' أ%ن ت.خب,ز.
ال%ل1يل%. والب.سيس.ة عندهم: الدقيق والسويق يلت ويتخذ زاداv. ابن السكيت:

ب.س.س\ت' السويق. والدقيق أ%ب'سeه ب.س�اv إ,ذا بللته بشيء� من الاء، وهو
أ%شد من الل�ت>. وب.س_ الرجل% ي.ب'سeه: طرده وناه. وان\ب.س_:

ت.ن.ح_ى. وب.س_ ع.قاربه: أ%رسل نائمه وأ%ذاه. وان\ب.س_ت1 الية�: ان\ساب.ت\
على وجه ال4رض؛ قال:

وان\ب.س_ ح.ي_ات' الك%ث1يب, ال4ه\ي.ل,
وان\ب.س_ ف ال4رض: ذهب؛ عن اللحيان وحده حكاه ف باب ان\ب.س_ت

اليات ان\ب,ساساv، قال: والعروف عند أ%ب عبيد وغيه ار\ب.س_. وف حديث
الجاج: قال للنعمان بن ز'ر\ع.ة%: أ%م1ن_ أ%هل, الر_س> والب.س> أ%نت؟

الب.سe: الد_سe. يقال: ب.س_ فلن لفلن من يتخب له خبه ويأ%تيه به
أ%ي د.س_ه إ,ليه.

والب.س\ب.س.ة: الس>عاي.ة� بي الناس. والب.س\ب.س': شجر¬. والب.س\ب.س':



لغة ف الس_ب\س.ب,، وزعم يعقوب أ%نه من القلوب. والب,ساب,س': الكذب.
والب.س\ب.س: الق%ف}ر'. والتeر_هات الب.ساب,س' هي الباطل�، وربا قالوا
ت'ر_هات' الب.ساب,س,، بال3ضافة. وف حديث ق�س¼: فبينا أ%نا أ%جول
ب.س\ب.س.ها؛ الب.س\ب.س': الب.رe ال�ق}ف1ر' الواسع، ويروى س.ب\س.ب.ها، وهو

بعناه. وب.س\ب.س ب.و\ل%ه: ك%س.ب\س.ب.ه.
والب.س\باس': ب.ق}ل%ة: قال أ%بو حنيفة: الب.س\باس' من النبات الطيب

الريح، وزعم بعض الرواةى أ%نه الناناه، وأ%ما أ%بو زياد فقال: الب.س\باس'
ط%ي>ب' الريح ي'ش\ب,ه ط%ع\م'ه طعم الزر، واحدته ب.س\باس.ةD. الليث:

الب.سباس.ة بقلة؛ قال ال4زهري: هي معروفة عند العرب؛ قال: والب.س\ب.س' شجر
تتخذ منه الرجال. قال ال4زهري: الذي قال%ه الليث ف البسبس أ%نه شجر ل

أ%عرفه، قال: وأ%راه أ%راد الس_ب\س.ب..
وب.س\باس.ة�: اسم امرأ%ة، والب.س'وس كذلك.

:eل%م1يeموضع عند حني؛ قال عباس بن م1ر\داس الس :Òوب'س
ر.ك%ض\ت' ال%ي\ل% فيها بي ب'س¼
إ,ل ال4و\راد، ت.ن\ح1ط� بالن>هاب,

قال: وأ�رى عاهان% بن كعب إياه عن بقوله:
ب.ن,يك. وه.ج\م.ةD كأ%شاء3 ب'س¼،

غ1لظ� مناب,ت1 الق%ص.رات1 ك�وم'
Dيقول: عليك بنيك أ%و انظر بنيك، ورفع هجمة على تقدير وهذه ه.ج\م.ة

كال4شاء ففيها ما ي.ش\غ.ل}ك عن النعيم.
@بطس: التهذيب: ب,طياس' اسم موضع على بناء ال1ر\يال،

قال: وكأ%نه أ%عجمي.
.Dبغس: الب.غ\س': الس_واد'؛ ي.مان,ي.ة@

@بكس: التهذيب: ابن ال4عراب ب.ك%س. خ.ص\م.ه إ,ذا قهره. قال:
والب'ك}س.ة� خرقة يدو�رها الصبيان ث يأ}خذون حجراv فيدو�رونه كأ%نه ك�ر.ةD، ث

:vج_ة%، ويقال لذه الرقة أ%يضا�يتقامرون با، وتسمى هذه الل©ع\ب.ة� الك
.�التeون� والج'ر_ة

@بلس: أ%ب\ل%س. الرجل�: ق�ط1ع. به؛ عن ثعلب. وأ%ب\ل%س: سكت. وأ%ب\ل%س. من
رحة الل�ه أ%ي ي.ئ1س. ون.د1م.، ومنه سي إبليس وكان اسه عزازيل%. وف

التنزيل العزيز: يومئذ ي'ب\ل1س' الرمون. وإ,بليس، لعنة الل�ه: مشتق



منه ل4نه أ�ب\ل1س. من رحة الل�ه أ%ي أ�وي,س.. وقال أ%بو إ,سحق: ل يصرف
ل4نه أ%عجمي معرفة.

والب.لس': ال1س\ح'، والمع ب'ل�س¬. قال أ%بو عبيد.ة: وما دخل ف كلم
العرب من كلم فارس ال1س\ح' تسميه العرب الب.لس.، بالباء الشبع،

وأ%هل الدينة يسمون ال1س\ح. ب.لساv، وهو فارسي معرب، ومن دعائهم: أ%ران,يك
الل�ه' على الب.ل%س,، وهي غ%رائ1ر' ك1بار¬ من م'س'وح يعل فيها الت_ي

وي'ش.ه_ر' عليها من ي'ن.كYل� به وينادى عليه، ويقال لبائعه:
الب.ل�س'. وال�ب\ل1س': اليائس'، ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ول يكون

عنده جواب: قد أ%ب\ل%س.؛ وقال العجاج:
قال: ن.ع.م\ أ%ع\ر,ف�ه، وأ%ب\ل%سا

أ%ي ل ي'ح1ر\ إ,ل� جواباv. ونو ذلك قيل ف ال�بل1س، وقيل: إ,ن
.vوي,س. من رحة الل�ه أ%ب\ل%س. يأ%سا�إ,بليس سي بذا السم ل4نه لا أ

وف الديث. فتأ%ش_ب. أ%صحاب'ه حوله وأ%ب\ل%س'وا حت ما أ%وضحوا بضاح1كة؛
أ%بلسوا أ%ي سكتوا. وال�ب\ل1س': الساكت من الزن أ%و الوف.

وال3ب\لس': ال%ي\رة؛ ومنه الديث:
أ%ل تر ال1ن_ وإ,بلس.ها

أ%ي ت.ح.يeر.ها ود.ه.ش.ها. وقال أ%بو بكر: ال3ب\لس' معناه ف اللغة
الق�ن'وط وق%ط}ع' الرجاء من رحة الل�ه تعال؛ وأ%نشد:

وح.ض.ر.ت\ يوم. خ.م1يس� ال4خ\ماس\،
وف الوجوه1 ص'ف}ر.ةD وإ,ب\لس\

ويقال: أ%ب\ل%س. الرجل� إ,ذا انقطع فلم تكن له حجة؛ وقال:
به ه.د.ى الل�ه' قوماv من ضلل%ت1ه,م\،
وقد أ�ع1د_ت\ لم إ,ذ أ%ب\ل%س'وا س.ق%ر'

وال3ب\لس': النكسار والزن. يقال: أ%ب\ل%س. فلن إ,ذا سكت غم�اv؛ قال
العجاج:

يا صاح, هل ت.ع\ر,ف' ر.س\ماv م'ك}ر.سا؟
قال: نعم أ%ع\ر,ف�ه، وأ%�ب\ل%سا

وال�ك}ر.س': الذي صار فيه الك1ر\س'، وهو ال4بوال وال4بعار.

وأ%ب\ل%س.ت1 الناقة إ,ذا ل ت.ر\غ� من شدة الض_ب\ع.ة، فهي م1ب\لس.
والب.ل%س': الت>ي'، وقيل: الب.ل%س' ثر التي إذا أ%درك، الواحدة



ب.ل%س.ةD. وف الديث: من أ%حب أ%ن ي.ر,ق_ قلبه فل}ي'د\م1ن\ أ%كل الب.ل%س،
وهو التي، إ,ن كانت الرواية بفتح الباء واللم، وإ,ن كانت الب'ل�س. فهو

الع.د.س'، وف حديث عطاء: الب'ل�س هو العدس، وف حديث ابن ج'ر.ي\ج قال:
سأ%لت عطاء عن صدقة ال%ب>، فقال: فيه ك�لYه الصدقة�، فذكر الذ©ر.ة%

والدeخ\ن. والب'ل�س وال�ل}ج'لن%؛ قال: وقد يقال فيه الب'ل}س'ن'، بزيادة
النون. الوهري: والب.ل%س، بالتحريك، شيء يشبه التي يكثر باليمن.

والب'ل�س، بضم الباء واللم: العدس، وهو الب'ل}س'ن.
والب.ل%سان�: شجر لبه د'ه\ن. التهذيب ف الثلثي: ب.ل%سانD شجر يعل

حبه ف الدواء، قال: ولبه دهن حار يتنافس فيه. قال ال4زهري: ب.ل%سان
أ�راه رومي�اv. وف حديث ابن عباس، رضي الل�ه عنهما: بعث الل�ه الطي على

أ%صحاب الفيل كالب.ل%سان؛ قال ع.ب_اد بن موسى: أ%ظنها الز_رازير..
والب.ل%سان�: شجر كثي الورق ينبت بصر، وله دهن معروف. اللحيان: ما ذ�ق}ت'

.vأ%ي ما أ%كلت شيئا vوسا�ع.لوساv ول ب.ل
@بلعس: الب.ل}ع.س' والد_ل}ع.س' والد_ل}ع.ك'، كل هذا: الض_خ\م.ة� من

النوق مع استرخاء فيها. ابن سيده: والب.ل%ع'وس' ال%م\قاء�.
@بلعبس: الب'ل%ع\بيس': الع.ج.ب'.

@بلهس: ب.ل}ه.س.: أ%سرع ف مشيه.
@بنس: ب.ن_س. عنه ت.ب\ن,يساv: تأ%خر؛ قال ابن أ%حر:

،Dكأ%نا من ن.فا الع.ز_اف1 طاو,ي.ة
ل%م_ا ان\ط%وى بطن'ها واخ\ر.و_ط% الس.ف%ر'

ماو,ي_ةD ل�ؤ\ل�ؤان� الل�و\ن1، ا%و_د.ها
ط%لê، وب.ن_س. عنها ف%ر\ق%د¬ خ.ص1ر'

قال ابن سيده: قال ابن جن قوله ب.ن_س. عنها إ,نا هو من النوم غي
أ%نه إنا يقال للبقرة، قال: ول أ%علم هذا القول عن غي ابن جن، قال: وقال

ال4صمعي هي أ%حد ال4لفاظ الت انفرد با بن أ%حر، قال: ول يسند أ%بو
زيد هذين البيتي إ,ل ابن أ%حر ول ها أ%يضاv ف ديوانه ول أ%نشدها
ال4صمعي فيما أ%نشده له من ال4بيات الت أ%ورد فيها كلماته، قال:

vله فيه وم'ت.ق%ب>ل vوينبغي أ%ن يكون ذلك شيء جاء به غي ابن أ%حر تابعا
أ%ثره، هذا أ%وفق من قول ال4صمعي إ,نه ل يأ}ت1 به غيه. وقال شر: ول
أ%سع ب.ن_س. إ,ذا تأ%خر إ,ل لبن أ%حر. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه:



ب.ن>سوا عن البيوت ل ت.ط�مe امرأ%ة ول صب يسمع كلمكم؛ أ%ي تأ%خروا
لئل يسمعوا ما ي.س\ت.ض1رeون به من الر_ف%ث1 الاري بينكم. وب.ن>س\:

اق}ع'د\؛ عن كراع كذلك حكاها بال4مر، والشي لغة، وسيأ}ت ذكرها.
اللحيان: ب.ن_س. وب.ن_ش. إ,ذا قعد؛ وأ%نشد:

إ,ن كنت. غي. صائد{ ف%ب.ن>س,
ابن ال4عراب: أ%ب\ن.س. الرجل� إ,ذا هرب من سلطان، قال: والب.ن.س'

الفرار من الشر.
@بس: الب.ه\س': ال�ق}ل� ما دام رطباv، والشي لغة فيه. والب.ه\س':

ال�ر\أ%ة.
@بنس: الب.ه\ن.سى: التبختر، وهو الب.ه\ن.س.ة�. وال4سد ي'ب.ه\ن,س' ف

مشيه وي.ت.ب.ه\ن.س' أ%ي يتبختر؛ خص بعضهم به ال4سد وعم بعضهم به. وج.م.ل
.Dول�ب.ه\ن.س¬ وب'هان,س¬: ذ%ل

@بوس: الب.و\س': التقبيل، فارسي معرب، وقد باس.ه ي.ب'وسه. وجاء بالب.و\س,
البائ1س, أ%ي الكثي، والشي العجمة أ%على.

@بولس: ف الديث: يشر التكبون يوم القيامة أ%مثال الذ�ر> حت
يدخلوا سجناv ف جهنم يقال له ب'ول%س'؛ هكذا جاء ف الديث م'س.مìى.
@بيس: الفراء: ياس. إ,ذا تبختر. قال أ%بو منصور: ماس ييس بذا العن

أ%كثر، والباء واليم يتعاقبان، وقال: باس. ارجل� ي.ب,يس' إ,ذا تكب على
الناس وآذاهم.

وب.ي\سان�: موضع بال�ر\د'نY فيه نل ل يثمر إ,ل خروج الدجال.
التهذيب: ب.ي\سان� موضع فيه ك�روم من بلد الشام؛ وقول الشاعر:

Yب,ب.يسان% من ال�رد'ن vش'ر\با
هو موضع. قال الوهري: ب.ي\سان� موضع تنسب إ,ليه المر؛ قال حسان بن

ثابت:
،vوم.م\ز'وج.ة vن.ش\ر.ب'ها ص1ر\فا
ث ن'غ.ن>ي ف ب'يوت1 الرeخام\

من خ.م\ر, ب.ي\سان% ت.خ.ي_ر\ت'ها،
ت'ر\ياق%ةv ت'وش1ك' ف%ت\ر. الع1ظام\

قال ابن بري: الذي ف شعره ت'س\رع' فتر العظام، قال: وهو الصحيح ل4ن
أ%وشك بابه أ%ن يكون بعده أ%ن والفعل، كقول جرير:



إ,ذا ج.ه,ل% الش_ق1يe ول ي'ق%د>ر\
لبعض, ال4م\ر,، أ%و\ش.ك. أ%ن ي'صابا

وقد تذف أ%ن بعده كما تذف بعد عسى، كقول أ�مية:
ي'وش1ك' م.ن\ ف%ر_ من م.ن,ي_ت1ه،
ف بعض, غ1ر_ات1ه، ي'واف1ق�ها

فهذا هو ال4كثر ف أ%وشك يوشك، وحكى الفارسي ب,ي\س. لغة ف ب,ئ}س.،
والل�ه أ%علم.

@برش: الب.ر.ش والب'ر\ش.ة�: لون متلف، نقطة حراء وأ�خرى سوداء أ%و
غ%ب\راء أ%و نو ذلك. والب.ر.ش: من ل�م.ع, بياض� ف لون الفرس وغيه أ%ي� لون

كان إ,ل الشeه\ب.ة، وخص اللحيان به الب,ر\ذ%و\ن%، وقد ب.ر,ش.
واب\ر.ش_ وهو أ%ب\ر.ش'؛ ال4ب\ر.ش': الذي فيه أ%لوان وخ1ل}ط، والب'ر\ش' المع.

والب.ر.ش ف شعر الفرس: ن'ك%ت¬ ص1غار تالف سائر لونه، والفرس أ%ب\ر.ش
وقد اب\رش_ الفرس اب\ر,شاشاv، وشاة ب.ر\شاء�: ف لونا ن'ق%ط متلفة.

وح.ي_ة ب.ر\شاء�: بنزلة الر_ق}شاء3، والب.ر,يش مثله؛ قال رؤبة:
وت.ر.ك%ت\ صاح1ب.ت ت.ف}ر,يشي،
وأ%س\ق%ط%ت\ م1ن\ م'ب\ر.م� ب.ر,يش,

أ%ي فيه أ%لوان. وال4برش': لقب ج.ذ1ي.ة% بن مالك وكان به ب.ر.ص
فكن.و\ا به عنه، وقيل: سي ال4بر.ش ل4نه أ%صابه ح.ر\ق فبقي فيه من أ%ثر

الر\ق ن'ق%ط س'ود أ%و ح'م\ر، وقيل: ل4نه أ%صابه ب.ر.ص فهابت العرب أ%ن تقول
أ%ب\ر.ص فقالت أ%ب\ر.ش. وف التهذيب: وكان ج.ذ1ي.ة� الل1ك' أ%ب\ر.ص.

فلق�بته العرب ال4بر.ش؛ ال4بر.ش: ال4ر\ق%ط وال4ن\م.ر الذي تكون فيه
بقعة بيضاء وأ�خرى أ%ي� لون كان، وال4ش\ي.م: الذي يكون به ش.ام¬ ف جسده،

وال�د.ث�ر: الذي يكون به ن'ك%ت فوق الب.ر.ش. وف حديث الطرماح: رأ%يت
ج.ذ1ي.ة% ال4بر.ش. قصياv أ�ب.ي\ر,ش؛ هو تصغي أ%بر.ش. والب'ر\شة: هو

لون متلط حرة وبياضاv أ%و غيها من ال4لوان. وب,ر\ذ%و\نD أ%ر\ب.ش': ذو
ب.ر.ش. وسنة ر.ب\شاء ور.م\شاء وب.ر\شاء: كثية الع'ش\ب. وقولم: دخلنا ف

الب.ر\شاء3 أ%ي ف جاعة الناس. ابن سيده: وب.ر\شاء� الناس, جاعت'هم
ال4سود وال4حر، وما أ%دري أ%يe الب.ر\شاء3 ه'و. أ%ي أ%يe الناس هو.

وأ%رض ب.ر\شاء� ور.ب\شاء�: كثية النبت متلف أ%لوانا، ومكان أ%ب\ر.ش
كذلك. وبنو الب.ر\شاء3: قبيلة، سوا بذلك ل1ب.ر.ش� أ%صاب أ�مهم؛ قال



النابغة:ور.بe ب.ن الب.ر\شاء3 ذ�ه\ل� وق%ي\س3ها
�وش.ي\ب.ان%، ح.ي\ث� اس\ت.ن\ه.لت\ها ال%ناه1ل

وب'ر\شان: اسم. وال4ب\ر.ش1ي_ة�: موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،vن.ظ%ر\ت' ب,ق%ص\ر, ال4ب\ر.ش1ي_ة1 ن.ظ}ر.ة
وط%ر\ف1ي و.راء4 الن_اظ1ر,ين ق%ص1ي'

@برغش: اب\ر.غ%ش_: قام من مرضه. التهذيب: اط}ر.غ%ش_ من مرضه
واب\ر.غ%ش_ أ%ي أ%فاق بعن واحد.

.vو.ل�ى هاربا :vب.ر\ق%ش.ة �@برقش: ب.ر\ق%ش. الرجل
والب.ر\ق%ش.ة: شبه ت.ن\قيش بأ%لوان ش.ت_ى وإ,ذا اختلف لون ال4ر\ق%ش,
:�س'مي ب.ر\ق%ش.ةv. وب.ر\ق%شه: نق%ش.ه بأ%لوان ش.ت. وت.ب.ر\ق%ش الرجل

ت.ز.ي_ن بأ%لوان شت متلفة، وكذلك النبت إ,ذا ال}و.ن�. وت.ب.ر\ق%شت
البلد: ت.ز.ي_نت وتلو�نت، وأ%صله من أ%ب ب.راق%ش.. وترك}ت' البلد ب.راق1ش.

أ%ي متلئة ز.ه\راv متلفة من كل لون؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد
،vللخنساء:ت.ط1ي' ح.وال� الب,لد' ب.ر.اق1شا

بأ%ر\و.ع. ط%ل�ب, الت>ر.ات1 م'ط%لYب,
وقيل: بلد ب.راقش' م'ج\د1بة خ.لء# كب.لق1ع سواء، فإ,ن كان ذلك فهو من

.vال4ضداد. والب.ر\ق%ش.ة: التفر�ق؛ عنه أ%يضا
وال�ب\ر.ن\قش': الف%ر,ح السرور. واب\ر.ن\ق%ش.ت الع1ض.اه': حسنت.

واب\ر.ن\ق%ش.ت ال4رض: اخ\ض.ر_ت. واب\ر.ن\ق%ش. الكان: انقطع من غيه؛ قال
رؤبة:

إ,ل م1ع.ى ال%ل}ص.اء حيث اب\ر.ن\ق%شا
والب,ر\ق1ش'، بالكسر: ط�و.ي\ئ1ر¬ من ال�م_ر, متلون صغي مثل العصفور

يسميه أ%هل الجاز الشeر\س'ور؛ قال ال4زهري: وسعت صبيان ال4عراب
يسمونه أ%با ب.راق1ش، وقيل: أ%بو ب.راق1ش طائر ي.ت.لو_ن أ%لواناv شبيه

بالق�ن\ف�ذ أ%على ريشه أ%غب وأ%وسطه أ%حر وأ%سفله أ%سود فإ,ذا ان\ت.ف%ش تغي�ر
لونه أ%لواناv شت؛ قال ال4سدي:

إ,ن} ي.ب\خ.ل�وا أ%و ي.ج\ب'ن'وا،
أ%و ي.غ\د1ر'وا ل ي.ح\ف1ل�وا

ي.غ\د'وا ع.ل%ي\ك. م'ر.ج�ليـ
ـن.، ك%أ%ن_ه'م\ ل%م\ ي.ف}ع.ل�وا



ك%أ%ب ب.راق1ش.، ك�ل9 ل%و\
�ن{ ل%و\ن'ه' ي.ت.خ.ي_ل

وصف قوماv مشهورين بالقابح ل يستحون ول ي\ت.ف1لون بن رآهم على ذلك،
وي.غ\دوا بدل من قوله ل ي.ح\ف1لوا ل4ن غ�د'و_هم م'ر.ج�لي دليل على

أ%نم ل ي\ف1لوا. والت_ر\ج,يل: م.ش\ط الشعر وإ,رساله. قال ابن بري وقال
ابن خالويه: أ%بو ب.راق1ش. طائر يكون ف الع1ض.اه1 ولونه بي السواد

والبياض، وله ست قوائم ثلث من جانب وثلث من جانب، وهو ثقيل الع.ج\ز ت.س\مع
.vإ,ذا طار، وهو ي.ت.لو_ن أ%لوانا vله ح.ف1يفا

وبر.اق1ش': اسم كلبة لا حديث؛ وف الثل: على أ%ه\لها د.ل�ت\
ب.راق1ش'، قال ابن هانئ: زعم يونس عن أ%ب عمرو أ%نه قال هذا الثل: على أ%هلها

ت.ج\ن,ي براقش، فصارت مثلv؛ حكى أ%بو عبيد عن أ%ب عبيدة قال: ب.راق1ش
اسم كلبة ن.ب.ح.ت\ على جيش م.ر�وا ول يشع'روا بالي� الذي فيه الكلبة،

فلما سعوا نباحها علموا أ%4ن أ%هلها هناك فعطفوا عليهم فاستباحوهم، فذهبت
مثلv، ويروى هذا الثل: على أ%هلها تن براقش؛ وعليه قول حزة بن

ب,يض�:ل} ت.ك�ن\ ع.ن\ ج,ناي.ة ل%ح1ق%ت\ن،
ل ي.سار,ي ول ي'مين جن.ت\ن
ب.ل} ج.ناها أ%خ¬ ع.ل%ي_ ك%ر,ي¬،
وع.لى أ%ه\ل1ها ب.راق1ش' ت.ج\ن

قال: وبراق1ش' اسم كلبة لقوم من العرب أ�غ1ي. عليهم ف بعض ال4يام
ف%هر.بوا وت.ب,ع.ت\هم براقش'، فرجع الذين أ%غاروا خائبي وأ%خذوا ف طلبهم،

ف%سم1ع.ت\ براقش' و.ق}ع. حوافر, اليل فن.ب.ح.ت\ فاستدلوا على موضع
نباح1ها فاست.باح'وهم. وقال الش_ر\قي بن الق%طامي: براقش امرأ%ة لقمان بن

عاد، وكان بنو أ%بيه ل يأ}كلون لوم ال3بل، فأ%صاب من براقش. غلماv فنزل
لقمان� على بن أ%بيها فأ%و\ل%م'وا ونروا ج.ز'وراv إ,كراماv له، فراحت

براقش' ب,ع.ر\ق� من الزور فدف%ع.ت\ه لزوجها لقمان% فأ%كله، فقال: ما هذا؟
ما ت.ع.ر�ق}ت' مثل%ه قط طي�باv فقالت براقش': هذا من لم جزور، قال:

أ%و.ل�ح'وم' ال3بل, ك�ل9ها هكذا ف الطYيب؟ قالت: ن.ع.م، ث قالت له:
ج.م>ل}نا واج\ت.م1ل، فأ%قبل لقمان على إ,بل1ها وإ,بل, أ%هلها فأ%شرع فيها

وفعل ذلك بنو أ%بيه، فقيل: على أ%هلها تن براقش، فصارت مثلv. وقال أ%بو
عبيدة براقش اسم امرأ%ة وهي ابنة م.ل1ك قدي خرج إ,ل بعض م.غاز,يه



éواس\ت.خ\ل%ف%ها على م'ل}كه فأ%شار عليها بعض' و'ز.رائها أ%ن ت.ب\ن. بناء
ت'ذ}ك%ر' به، فب.ن.ت\ موضعي يقال لما براقش وم.ع1ي¬، فلما ق%د1م. أ%بوها

قال لا: أ%ردت1 أ%ن يكون الذكر لك1 د'ون، فأ%مر الصeن_اع الذين
ب.ن.و\ها بأ%ن يهد1موها، فقالت العرب: على أ%هلها تن براقش وحكى أ%بو حات

عن ال4صمعي عن أ%ب عمرو بن العلء أ%ن براقش. ومعي. مدينتان ب'ن,ي.تا
ف سبعي أ%و ثاني سنة؛ قال: وقد فسر ال4صمعي براقش ومعي ف شعر

عمرو بن معد يكرب وأ%نما موضعان وهو:
دعانا من ب.راق1ش. أ%و م.ع1ي�،

فأ%س\ر.ع. وات\ل4ب_ بنا م.ل1يع
وفسر اتل4ب� باس\تق%ام، وال%ل1يع. بالستوي من ال4رض، وبراقش موضع؛

قال النابغة العدي:
ت.س\ت.نe بالض>رو, من ب.راق1ش. أ%و

ه.ي\لن%، أ%و ناض1ر� من الع'ت'م
eبرنش: التهذيب ف الرباعي: أ%بو زيد والكسائي: ما أ%دري أ%ي@

الب.رن\شاء هو وأ%يe الب.ر.ن\ساء هو، مدودان.
@بشش: الب.ش�: اللطف ف السأ%لة وال3قبال� على الرج'ل، وقيل: هو أ%ن

يضحك له ويلقاه لقاء جيلv، والعنيان م'ق}ت.ر,بان. والب.شاشة: طلقة
الوجه. وف حديث علي، رضوان الل�ه عليه: إ,ذا اجتمع السلمان فت.ذاك%را

�غ%ف%ر. الل�ه' ل4ب.ش>ه,ما ب,صاح1به. وف حديث ق%ي\ص.ر: وكذلك ال3يان
إ,ذا خالط% بشاشة% القلوب؛ بشاشة� اللقاء: الفرح بالرء والنبساط إ,ليه

وال�نس به. ورجل ه.شÒ ب.شÒ وبش�اش: ط%ل}ق الوجه ط%ي�ب. وقد ب.ش1ش\ت' به،
بالكسر، أ%ب.شe ب.ش�اv وب.شاش.ةv؛ قال:

ل ي.ع\د.م السائل� منه و,ق}را،
وق%ب\ل%ه' ب.شاش.ةv وب,ش\را

ور'و,ي بيت' ذي الرمة:
أ%ل ت.ع\ل%ما أ%ن_ا ن.ب,شe إ,ذا د.ن.ت\
بأ%ه\ل1ك م1ن_ا ط1ي�ة وح'ل�ول؟

بكسر الباء، فإ,ما أ%ن تكون ب.ش.ش\ت م.ق�ول%ةv، وإ,ما أ%ن يكون ما جاء
على ف%ع1ل% ي.ف}ع1ل. والب.ش1يش': الو.ج\ه'. يقال: فلن م'ض1يء� الب.ش1يش،

والب.ش1يش' كالب.شاش.ة؛ قال رؤبة:



تكر�ما، وال%ش� للت_ه\ش1يش,،
وار,ي الزناد1 م'س\ف1ر الب.ش1يش,

يعقوب: يقال ل%ق1يت'ه ف%ت.ب.ش\ب.ش. ب، وأ%صله ت.ب.ش�ش. فأ%بدلوا من
الشي الوسطى باء كما قالوا تفف. وت.ب.ش�ش به وت.ب.ش\ب.ش. مفكوك من تبش�ش.

وف الديث: ل ي'وط1ن' الرج'ل� الساجد. للص�لة والذYكر إ,ل
ت.ب.ش\ب.ش. الل�ه' به كما يت.ب.ش\ب.ش' أ%هل البيت بغائبهم إ,ذا ق%د1م عليهم؛
وهذا مثل ضربه لت.ل%ق9يه جل وعز إي_اه ب,ب,ر>ه وكراماته وتقريبه إ,ياه.

ابن ال4عراب: البش� فرح' الص_د1يق واللطف' ف السأ%لة وال3قبال� عليه.
والت_ب.ش\ب'ش' ف ال4صل: الت_ب.شeش فاستثقل المع بي ثلث شينات

فلقلب إ,حداهن باء. وبنو ب.ش_ة: بطن من ب.ل}ع.ن\ب.ر.
@بطش: الب.ط}ش: التناول بشدة عند الص_و\لة وال4خذ� الشديد' ف كل شيء

بطش¬؛ ب.ط%ش. ي.ب\ط�ش وي.ب\ط1ش ب.ط}شاv. وف الديث: فإ,ذا موسى باط1ش¬
بانب العرش أ%ي متعلق به بقو_ة. والب.ط}ش': ال4خذ القوي� الشديد. وف

التنزيل: إ,ذا ب.ط%ش\ت'م ب.ط%ش\ت'م جب_ارين؛ قال الكلب: معناه ت.ق}ت'لون
عند الغضب. وقال غيه: ت.ق}ت'لون بالسوط، وقال الزجاج: جاء ف التفسي

أ%ن ب.ط}ش.ه'م كان بالس_وط والس_ي\ف، وإ,نا أ%نكر الل�ه تعال ذلك
ل4نه كان ظ�لماv، فأ%ما ف الق فالب.ط}ش بالسيف والسوط جائز، والب.ط}شة:

الس_ط}وة وال4خذ� بالع'ن\ف؛ وباط%ش.ه م'باط%ش.ةv وباط%ش. كب.ط%ش؛ قال:
ح'وتاv إ,ذا ما زاد'نا جئنا به،
وق%م\ل%ةv إ,ن نن' باط%ش\نا به

قال ابن سيده: لي\س.ت\ به م1ن\ قوله باط%ش\نا به ك%ب,ه من س.ط%و\نا ب,ه
إ,ذا أ%ردت ب,س.ط%و\نا معن قوله تعال: يكاد'ون% ي'س\طون% بالذين،

وإ,نا هي مثل� ب,ه من قولك است.ع\ن_ا به وت.عاون_ا به، فافهم. وب.ط%ش. به
ي'ب\طش ب.ط}شاv: س.طا عليه ف س'ر\عة. وف التنزيل العزيز: فلما أ%ن أ%راد

أ%ن ي'ب\ط1ش بالذي هو عدو� لما. وقال أ%بو مالك: يقال بط%ش. فلنD من
ال�م�ى إ,ذا أ%فاق منها وهو ضعيف.

وب,طاش¬ وم'باط1ش¬: اسان.
@بغش: الب.غ\ش' والب.غ\شة: ال%ط%ر' الضعيف الصغ1ي' الق%ط}ر، وقيل: ها

السحابة الت ت.د\فع مط%رها د'ف}عة، ب.غ.ش.ت\هم السماء ت.ب\غ.ش'هم
ب.غ\شاv، وقيل البغشة الط%ر.ة الضعيفة وهي فوق الطYش_ة؛ وم.ط%ر¬ باغ1ش¬،



وب'غ1ش.ت ال4رض'، فهي م.ب\غوشة. ويقال: أ%صابتهم ب.غ\ش.ة من الطر أ%ي قليل
من الطر. ال4صمعي: أ%خ.فe الطر وأ%ضعف�ه الط�ل© ث الر_ذاذ� ث

الب.غ\ش'. وف الديث عن أ%ب الليح الذل عن أ%بيه قال: ك�ن_ا مع
النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ون.ح\ن ف س.ف%ر فأ%صابنا ب.غ\شÒ من مطر،
فنادى منادي النب، صلى الل�ه عليه وسلم: أ%ن من شاء أ%ن ي'ص.لYي. ف

ر.ح\له ف%ل}ي.ف}ع.ل}، وف رواية: فأ%صابنا ب'غ.ي\ش، تص\غي ب.غ\ش وهو الطر
القليل، أ%و�ل�ه الط9ل ث الر�ذ%اذ� ث الب.غ\ش، وقد ب.غ.ش.ت السماء تب\غ.ش

.vب.غ\شا
@بنش: ب.ن>ش\ أ%ي اق}ع'د\؛ عن كراع، كذلك حكاه بال4م\ر، والسي لغة،

وهو مذكور ف موضعه: وأ%نشد اللحيان:
إ,ن ك�نت. غ%ي صائ1دي فب.ن>ش

قال: ويروى فب.ن>س أ%ي اقعد.
@بش: ب.ه.ش. إ,ليه ي.ب\ه.ش ب.ه\شاv وب.ه.ش.ه با: تناول%ت\ه، نال%ت\ه'

أشو ق%ص'رت عنه. وب.ه.ش. القوم' بعض'هم إ,ل بعض يب\ه.ش'ون ب.ه\شاv، وهو
من أ%د\ن الق1تال. والب.ه\ش': السار.عة� إ,ل أ%خذ1 الشيء. ورجل باه1ش¬

وب.ه'وش. وب.ه\ش' الصق}ر, الص_يد.: ت.ف%ل©ت'ه عليه. وبش. الرج'ل%
كأ%ن_ه ي.ت.ناو.ل�ه لي.ن\ص'و.ه. وقد تب.اه.ش.ا إ,ذا ت.ناص.يا ب,ر'ؤ'وسهما،

وإ,ن ت.ناو.ل%ه ول يأ}خ'ذ�ه أ%يضاv، فقد ب.ه.ش إ,ليه. ون.ص.و\ت الرج'ل%
نصواv إ,ذا أ%خذت برأ%سه. ولفلن رأ}س طويل أ%ي ش.ع.ر ط%و,يل، وف الديث:

أ%ن رجلv سأ%ل ابن عباس عن حية قت.ل%ها وهو م'ح\ر,م، فقال: هل ب.ه.ش.ت\
إ,ليك.؟ أ%راد: هل أ%قب.ل%ت\ إ,ليك ت'ريد'ك؟ ومنه ف الديث: ما

ب.ه.ش\ت' إ,ليهم بق%ص.بة أ%ي ما أ%قبلت وأ%سرعت إ,ليهم أ%دف%ع'هم عن بقصبة. وف
الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، كان ي'د\ل1ع' لسان.ه للحسن,

بن علي� فإ,ذا رأ%ى ح'م\رة لسانه ب.ه.ش. إ,ليه؛ قال أ%بو عبيد: يقال
لل3نسان إ,ذا نظر إ,ل شيء� فأ%ع\ج.ب.ه واشتهاه فت.ناو.ل%ه وأ%س\ر.ع نو.ه

وفرح به: ب.ه.ش. إ,ليه؛ وقال الغية بن جنبا التميمي:
س.ب.ق}ت الرجال% الباه.ش1ي. إ,ل الن_دى،

ف1ع.الv وم.ج\داv، والف1ع.ال� س1ب.اق
ابن ال4عراب: الب.ه\ش ال3سراع إ,ل العروف بالف%رح. وف حديث أ%هل

النة: وإ,ن أ%زواج.ه لي.ب\ت.ه,ش\ن. عند ذلك اب\ت1هاشاv. وب.ه.ش\ت' إ,ل



الرج'ل وب.ش. إ,ل�: ت.هي_أ}ت' للبكاء وتيأ% له. وب.ه.ش إ,ليه. فهو
باه1ش¬ وب.ه,ش¬: ح.ن_. وب.ه.ش. به: فر,ح؛ عن ثعلب. الليث: رج'ل ب.ه\ش ب.ش�

بعن واحد. وب.شت إ,ل فلن بعن ح.ن.نت إ,ليه. وب.هش إ,ليه يبه.ش
ب\شاv إ,ذا ارتاح له وخ.ف� إ,ليه. ويقال: ب.ه.ش'وا وب.ح.ش'وا أ%ي

اج\ت.م.ع'وا، قال: ول أ%عرف بش ف كلم العرب. والب.ه\ش: رد1يء� ال�ق}ل، وقيل:
ما ق%د\ أ�ك1ل% ق1ر\فه، وقيل: الب.ه\ش الر_ط}ب من ال�ق}ل، فإ,ذا ي.بس

فهو خ.ش\ل، والسي فيه لغة. وف الديث: أ%م1ن\ أ%هل, الب.ه\ش أ%نت؟ يعن
أ%م1ن\ أ%هل ال1جاز, أ%نت ل4ن الب.ه.ش ه'ن.اك يكون�، وهو ر.ط}ب

ال�ق}ل، ويابس'ه ال%ش\ل. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه، وقد بلغه أ%ن أ%با
موسى يقرأ� حرفاv بل�غته قال: إ,ن� أ%با موسى ل يكن من أ%هل الب.ه\ش؛

يقول: ليس من أ%هل الجاز ل4ن القل إ,نا ينبت بالجاز؛ قال ال4زهري: أ%ي
ل يكن حجازي�اv، وأ%راد من أ%هل الب.ه\ش أ%ي من أ%هل البلد الت يكون

با الب.ه\ش. أ%بو زيد: ال%ش\ل القل اليابس والب.ه\ش ر.ط}به وال�ل}ج'
نواه وال%ت1يe س.ويق�ه. وقال الليث: البه\ش ر.ديء� القل، ويقال: ما قد

أ%كل ق1ر\ف�ه: وأ%نشد:
كما ي.ح\ت.في الب.ه\ش. الدقيق. الث�عالب'

قال أ%بو منصور: والقول ما قال أ%بو زيد. وف حديث أ%ب ذر: لا سع
بروج النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%خ.ذ شيئاv من ب.ه\ش� ف%ت.ز.و_د.ه'

حت ق%د1م عليه. وب'ه.ي\شة: اسم امرأ%ة؛ قال ن.ف}ر¬ جد� الطرم_اح:
أ%ل قال%ت\ ب'ه.ي\ش.ة�: ما ل1ن.ف}ر�
أ%راه' غ%ي_رت\ م1ن\ه الدeهور؟

ويروى بيسة. ويقال للقوم إ,ذا كانوا س'ود. الوجوه1 ق1باحاv: وجوه'
الب.ه\ش. وف حديث الع'ر.ني>ي.: اج\ت.و.ي\نا الدينة% وان\ب.ه.ش.ت\

لوم'نا، هو من ذلك.
�@بوش: الب.و\ش: الماعة� الكثية�. ابن سيده: الب.و\ش والب'وش جاعة

القوم, ل يكونون إ,ل من قبائ1ل% ش.ت_ى، وقيل: ها الماعة� والعي.ال،
وقيل: ها الك%ث}رة من الناس، وقيل: الماعة من الناس ال�خت.ل1ط1ي. يقال:

ب.و\ش بائ1ش¬، وال4و\باش جع¬ مقلوب منه. والب.و\ش1ي: الرج'ل الفقي
الكثي' العيال,. ورجل ب.و\ش1يÒ: كثي الب.و\ش,؛ قال أ%بو ذؤيب:

وأ%ش\ع.ث ب.و\شي� ش.ف%ي\نا أ�حاح.ه'،



غ%دات.ئ1ذ{ ذي ج.ر\د.ة{ م'ت.ماحل
وجاء من الناس ال%و\ش والب.و\ش أ%ي الكثرة؛ أ%ي الكثرة؛ عن أ%ب زيد.

وب.و�ش. القوم': كثر'وا واخت.لطوا. وتركهم ه.و\شاv ب.و\شاv أ%ي
متلطي. الفراء: شاب. خان%، وباش. خ.ل%ط، وباش. ي.ب'وش ب.و\شاv إ,ذا ص.ح1ب

الب.و\ش.، وهم الغ.و\غاء. ورجل ب.و\ش1ي� وب'وش1ي�: من خ'م�ان الناس
ود.ه\مائ1هم؛ وروي بيت أ%ب ذؤيب: وأ%شعث ب'وش1ي�، بالضم، وقد ذكرناه

.vآنفا
@بيش: أ%بو زيد: بي�ش. الل�ه ودجه.ه وسر_ج.ه، باليم، أ%ي حس_نه؛

وأ%نشد:
ل9ا رأ%يت ال4زرق%ي\ن, أ%ر_شا،

ل ح.س.ن. الوج\ه ول مبي_شا
قال: أ%ز\رقي، ث قال: ل حسن.

والب,ي\ش'، بكسر الباء: ن.ب\ت¬ ببلد الند وهو س.مÒ. وب,ي\ش وب,يش.ة:
موضعان؛ قال الشاعر:

س.ق%ى ج.د.ثاv أ%ع\راض' غ%م\رة% دون.ه،
وب,ي\شة و.س\م1يe الرب,يع, وو.اب,ل�ه

(* قوله «سقى جدثاv إل» كذا ف ال4صل والصحاح، وف ياقوت: اعراف بدل
اعراض، وببيشة بباءين بدل وبيشة.)

فأ%ما قوله:
قالوا: أ%بان� فب.ط}ن' ب,ي\ش.ة% غ1يم،

ف%ل%ب,ي\ش'، ق%ل}ب'ك من هواء س.ق1يم
فأ%راد: ل%بيش.ة� ف%رخ_م ف غي النداء اضطراراv. وقال القاسم بن عمر 

*)
قوله «القاسم بن عمر» الذي ف الصحاح ابن معن.): ب,ئ}ش.ة وز,ئ}ن.ة

مهموزان، وها أ%رضان.
@بص: الب.خ\ص': مصدر ب.خ.ص. عين.ه ي.ب\خ.ص'ها ب.خ\صاv أ%غارها؛ قال

اللحيان: هذا كلم العرب، والسي لغة. والب.خ.ص': س'قوط� باطن, الج.اج, على
العي. والب.خ.صة: ش.ح\مة� الع.ي\ن, من أ%على وأ%سفل. التهذيب:

والب.خ.ص' ف الع.ي\ن لم¬ عند الفن ال4سفل كالل�خ.ص, عند ال%ف}ن ال4ع\لى.
وف حديث الق�ر.ظ1ي> ف قوله عز وجل: قل هو الل9ه أ%حد الل9ه الصمد، لو



س'ك1ت. عنها لت.ب.خ_ص لا رجالD فقالوا: ما ص.م.د¬؟ الب.خ.ص'، بتحريك
vالاء: لم¬ تت الفن ال4سفل يظهر عند ت.ح\د1يق الناظر إ,ذا أ%نكر شيئا

وتعج_ب منه، يعن لول أ%ن البيان اق}ت.ر.ن% ف السeورة بذا السم
لت.ح.ي_روا فيه حت ت.ن\ق%ل1ب أ%بصار'هم. غيه: الب.خ.ص' لم¬ ناتئD فوق

العيني أ%و تتهما كهيئة الن_ف}خة، تقول منه: ب.خ1ص الرجل�، بالكسر، فهو
vأ%ب\خ.ص' إ,ذا ن.ت.أ% ذلك منه. وب.خ.ص\ت' ع.ي\ن.ه أ%ب\خ.ص'ها ب.خ\صا

إ,ذا ق%ل%عتها مع ش.ح\م.ت1ها. قال يعقوب: ول تقل ب.خ.س\ت'. وروى ال4صمعي:
ب.خ.ص. ع.ي\ن.ه وب.خ.ز.ها وب.خ.س.ها، كله بعن ف%ق%أ%ها. والب.خ.ص'،

بالتحريك: لم' الق%د.م, ولم' ف1ر\س1ن البعي ولم' أ�صول, ال4صابع, ما
ي.لي الراحة%، الواحدة� ب.خ.صةD. قال أ%بو زيد: الو.ج.ى ف عظ}م الساقي

وب.خ.ص, الف%راس1ن,؛ والو.جى ق1يل ال%فا. وف صفته، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م: أ%نه كان م.ب\خ'وص. الع.ق1ب.ي\ن أ%ي قليل% لم1ه,ما. قال الروي: وإ,ن
روي بالنون والاء والضاد، فهو من الن_ح\ض, اللحم. يقال: ن.ح.ض\ت'

العظ}م. إ,ذا أ%خذت. عنه لم.ه'. ابن سيده: والب.خ.صة� لم' الكف> والقدم,،
وقيل: هي لم' باطن, القدم، وقيل: هي ما و.ل% ال4رض. من تت1 أ%صابع,
الرجلي وتت مناسم, البعي والن>عام، والمع ب.خ.صات وب.خ.ص¬؛ قال:

وربا أ%صاب. الناقة% داء# ف ب.خ.ص1ها، فهي م.ب\خوصة ت.ظ}ل%ع' من ذلك.
والب.خ.ص': لم' الذراعي. وناقة مب\خ'وص.ة: ت.ش\تك1ي ب.خ.ص.ت.ها. وب.خ.ص'
اليد1: لم' أ�صول ال4صابع ما يلي الراحة. والب.خ.صة�: لم' أ%سفل, خ'ف>

البعي، وال4ظ%ل©: ما تت. الناسم. الب�د: الب.خ.ص' اللحم الذي
ي.ر\كب' القدم، قال: وهو قول ال4صمعي، وقال غيه: هو لم¬ ي'خالط�ه بياض¬ من

فساد{ ي.ح'ل9 فيه؛ وما يدل على أ%نه اللحم خال%ط%ه' الفساد' قول� أ%ب
ش'راعة% من بن قيس بن ثعلبة:
يا ق%د.م.ي�، ما أ%رى ل م.خ\ل%صا

م�ا أ%ر.اه، أ%و ت.ع'ودا ب.خ.ص.ا
@بلص: ب.خ\ل%ص¬ وب.ل}خ.ص¬: غليظD كثي' اللحم,، وقد ت.ب.خ\لص.

وت.ب.ل}خ.ص..
@برص: الب.ر.ص': داء# معروف، نسأ%ل الل9ه العافية% منه ومن كل داء3، وهو

بياض يقع ف السد، بر,ص. ب.ر.صاv، وال�نثى ب.ر\صاء�؛ قال:
م.ن\ م'ب\لغD ف1ت\يان% م'ر_ة% أ%نه



ه.جانا ابن' ب.ر\صاء3 الع1جان1 ش.ب,يب'
ورجل أ%ب\ر.ص'، وحي�ة ب.ر\صاء�: ف جلدها ل�م.ع' بياض�، وجع ال4ب\رص,

ب'ر\ص¬. وأ%ب\ر.ص. الرجل� إ,ذا جاء4 بو.ل%د{ أ%ب\ر.ص.، وي'ص.غ_ر'
أ%ب\ر.ص' فيقال: ب'ر.ي\ص¬، ويمع ب'ر\صاناv، وأ%ب\ر.ص.ه الل9ه'.

وسامe أ%ب\ر.ص.، مضاف غي مركب ول مصروف: الو.ز.غة�، وقيل: هو من
ك1بار, الوز.غ، وهو م.ع\ر,فة إ,ل أ%نه تعريف' ج,ن\س، وها اسان ج'ع1ل

اساv واحداv، إ,ن شئت أ%ع\ر.ب\ت. ال4ول وأ%ض.ف}ت.ه إ,ل الثان، وإ,ن
ش1ئ}ت. ب.ن.ي\ت ال4ول% على الفتح وأ%ع\ر.بت الثان بإ,عراب ما ل ينصرف،
واعلم أ%ن كل� اسي ج'ع1ل واحداv فهو على ضربي: أ%حدها أ%ن ي'ب\ن.يا

جيعاv على الفتح نو خسة% ع.ش.ر.، ولقيت'ه ك%ف�ة% ك%ف�ة%، وهو جار,ي
ب.ي\ت ب.ي\ت، وهذا الشيء� بي. بي. أ%ي بي الي>د والرديء3، وهزةD بي.

بي. أ%ي بي المزة وحرف اللي، وت.ف%ر�ق القوم' أ%خ\و.ل% أ%خ\و.ل%
وشغ.ر. ب.غ.ر. وش.ذ%ر. م.ذ%ر.، والضرب' الثان أ%ن ي'ب\ن آخر' السم ال4ول

vواحدا vعلى الفتح ويعرب الثان بإ,عراب ما ل ينصرف ويعل% السان اسا
ل1ش.يء� بع.ي\ن,ه نو ح.ض\ر.م.و\ت وب.ع\ل%ب.ك� ورام.ه'ر\م'ز ومار.

س.ر\ج,س. وسام_ أ%ب\ر.ص.، وإ,ن شئت أ%ضفت ال4ول إ,ل الثان فقلت: هذا
�ح.ض\ر.م.و\ت{، أ%ع\ر.ب\ت. ح.ض\راv وخفض\ت. م.و\تاv، وف م.ع\د1ي ك%ر,ب ثلث
لغات ذ�ك1ر.ت\ ف حرف الباء؛ قال الليث: والمع س.وامe أ%ب\ر.ص.، وإ,ن
شئت قلت هؤلء السوامe ول ت.ذ}كر أ%ب\ر.ص.، وإ,ن شئت قلت هؤ'لء3

الب,ر.صة� وال4بار,صة� وال4بار,ص' ول ت.ذ}كر سام_، وس.وامe أ%ب\ر.ص. ل
ي'ث%ن أ%ب\ر.ص ول ي'ج\م.ع ل4نه مضاف إ,ل اسم معروف، وكذلك بنات' آو.ى

وأ�م_هات ج'ب.ي وأ%ش\باهها، ومن الناس من يمع سام_ أ%ب\ر.ص الب,ر.صة%؛
ابن سيده: وقد قالوا ال4بار,ص على إ,رادة النسب وإ,ن ل تثبت الاء كما

قالوا ال%هال1ب؛ قال الشاعر:
والل9ه1 لو ك�ن\ت' ل1هذا خال1ص.ا،
ل%ك�ن\ت' ع.ب\داv آك�ل� ال4بار,ص.ا

وأ%نشده ابن جن: آك1ل% ال4بار,صا أ%راد آكلv ال4بارص.، فحذف التنوين
للتقاء الساكني، وقد كان الو.ج\ه' تريك%ه ل4نه ضار.ع. ح'روف.

اللYي, با فيه من الق�و�ة والغ'ن�ة1، فكما ت'ح\ذ%ف حروف' اللي للتقاء
الساكني نو ر.مى القوم' وقاضي البلد1 كذلك ح'ذ1ف. التنوين' للتقاء



الساكني هنا، وهو مراد يد'ل9ك على إ,رادته أ%نم ل ي.ج'رeوا ما ب.ع\ده
بال3ضافة إ,ليه. ال4صمعي: سامe أ%ب\ر.ص.، بتشديد اليم، قال: ول أ%دري ل1م.

س'م>ي. بذا، قال: وتقول ف التثنية هذان س.وام�ا أ%ب\ر.ص.؛ ابن سيده:
وأ%بو ب'ر.ي\ص� كن\ية� الوزغة1. والب'ري\صة�: دابةD صغيةD دون الوز.غة1،

إ,ذا ع.ض_ت شيئاv ل ي.ب\رأ}، والب'ر\صة�. ف%ت\ق¬ ف الغ.يم ي'رى منه
أ%د1ي' السماء.

وب.ر,يص¬: ن.ه\ر¬ ف د1م.شق، وف الكم: والب.ر,يص' نر¬ بدمشق 
(* قوله

«والبيص نر بدمشق» قال ف ياقوت بعد ذكر ذلك والبيتي الذكورين ما
نصه: وهذان الشعران يدلن على أن البيص اي الغوطة بأجعها، أل تراه نسب

النار إل البيص؟ وكذلك حسان فانه يقول: يسقون ماء بردى، وهو نر دمشق
من ورد البيص.)، قال ابن دريد: وليس بالعرب الصحيح وقد تكلمت به

العرب؛ قال حسان بن ثابت:
ي.س\ق�ون% م.ن\ و.ر.د. الب.ريص. عليهم'
ب.ر.دى ي'ص.ف�ق' بالرح1يق, الس_ل}س.ل

:vأ%يضا eال%ر\م1ي �وقال و.ع\لة
فما لم' الغ'راب, لنا ب,زاد{،
ول س.ر.طان أ%ن\هار, الب.ر,يص,

ابن شيل: الب'ر\صة� الب'ل©وقة�، وجعها ب,راص¬، وهي أ%مكنةD من
الر_م\ل بيض¬ ول ت'ن\ب,ت شيئاv، ويقال: هي م.ناز,ل� ال1ن�. وب.ن'و

ال4ب\ر.ص,: ب.ن'و ي.ر\ب'وع, بن ح.ن\ظلة.
@بصص: ب.ص� القوم' ب.ص1يصاv: ص.و_ت..

والب.ص1يص': الب.ريق'. وب.ص� الشيء� ي.ب,ص� ب.ص�اv وب.صيصاv: ب.ر.ق.
وتلgل4 ول%م.ع؛ قال:

ي.ب,صe منها ل1يط�ها الدeلم1ص'،
كد'ر�ة1 الب.ح\ر, ز.هاها الغائ1ص'

وف حديث كعب: ت'م\س.ك' النار' يوم القيامة حت ت.ب,ص� كأ%نا م.ت\ن'
إ,هالة{ أ%ي ت.ب\رق وي.ت.لgل� ض.و\ء�ها. والب.ص�اصة�: الع.ي' ف بعض

اللغات، صفة غالبة.
vوب.ص_ص الشجر': ت.ف%ت_ح. لل3يراق,، يقال: أ%ب.ص_ت ال4رض' إ,ب\صاصا



وأ%و\ب.ص.ت إ,يباصاv أ%و�ل ما يظهر نبت'ها. ويقال: ب.ص_ص.ت الب.راع1يم'
إ%ذا تف%ت_حت أ%ك1م�ة� الرياض,. وب.ص\ب.ص. بس.يف1ه: ل%و_ح.. وب.ص_

:vأ%ضاء4. وب.ص_ص. ال1ر\و' ت.ب\ص1يصا :vوب.ص1يصا vالشيء� ي.ب,ص� ب.ص�ا
فت.ح. ع.ي\ن.يه، وب.ص\ب.ص. لغةD. وحكى ابن بري عن أ%ب ع.لي¼ القال قال:

الذي ي.ر\و,يه البصريون ي.ص_ص.، بالياء الثناة، ل4ن الياء قد تبدل
منها اليم لقربا ف الخرج ول يتنع أ%ن يكون ب.ص_ص. من الب.ص1يص, وهو

الب.ريق ل4نه إ,ذا ف%ت.ح عينيه ف%ع.ل ذلك. والب.ص1يص': ل%م.عان� ح.ب>
الرeم�انة. وأ%ف}ل%ت. وله ب.ص1يص¬: وهي الر>ع\دة� واللتواء� من

ال%ه\د.وب.ص\ب.ص. الكلب' وت.ب.ص\ب.ص.: ح.ر_ك. ذن.ب.ه. والب.ص\ب.صة�: تريك'
الكلب ذن.به طمعاv أ%و خو\فاv، وال3ب,ل تفعل ذلك إ,ذا ح'دي با؛ قال رؤبة

يصف الوحش:
ب.ص\ب.ص\ن بال4ذ}ناب, م1ن\ ل%و\ح� و.ب.ق\

والت_ب.ص\ب'ص': التمل9ق؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب داود{:
ولقد ذ%ع.ر\ت' ب.نات1 ع.م>
ال�ر\ش1فات1 لا ب.صاب,ص\

وف حديث دان,يال، عليه السلم، حي أ�ل}ق1ي. ف ال�ب�: وأ�ل}ق1ي عليه
السباع' فج.ع.ل}ن. ي.ل}ح.س\ن.ه وي'ب.ص\ب,ص\ن. إ,ليه؛ يقال: ب.ص\ب.ص.

الكلب' بذ%ن.ب,ه إ,ذا حر_كه وإ,نا ي.ف}عل ذلك من طمع أ%و خوف. ابن سيده:
وب.ص\ب.ص. الكلب' بذ%ن.ب,ه ضر.ب. به، وقيل: حر�كه؛ وقول الشاعر:

وي.د'ل9 ض.ي\في، ف الظ�لم,، على الق1رى،
إ,ش\راق' ناري، وار\ت1ياح' ك1لب

حت إ,ذا أ%ب\ص.ر\نه وع.ل1م\ن.ه،
ح.ي�ي\ن.ه ب,ب.صاب,ص, ال4ذ}ناب,

يوز أ%ن يكون جع ب.ص\ب.صة{ كأ%ن كل� كلب� منها له ب.ص\ب.ص.ةD وهو
كذلك؛ قال: ويوز أ%ن يكون جع م'ب.ص\ب,ص، وكذلك ال3بل� إ,ذا ح'د1ي با.

والب.ص\ب.صة�: تريك' الظYباء أ%ذ}نابا. ال4صمعي: من أ%مثالم ف ف1رار,
ال%بان1 وخ'ضوع1ه: ب.ص\ب.ص\ن. إ,ذ ح'د1ين. بال4ذ}ناب,؛ قال: ومثله

قولم: د.ر\د.ب. ل�ا ع.ض�ه الثYقاف' أ%ي ذ%ل9 وخ.ض.ع. وق%ر.ب¬ ب.ص\باص¬:
شديد¬ ل اضطراب. فيه ول ف�ت'ور.، وف التهذيب: إ,ذا كان السي'

م'ت\ع1باv. وقد ب.ص\ب.ص.ت ال3بل�: ق%ر.ب.ها إ,ذا سارت فأ%س\ر.ع.ت\؛ قال



الشاعر:وب.ص\ب.ص\ن. بي. أ%دان الغ.ضا،
وب.ي\ن. غ�داتة% ش.أ}واv ب.ط1ينا

أ%ي س1ر\ن% سياv سريعاv؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،vن' م'ر�ة�أ%رى ك�ل� ريح� سوف ت.س\ك

وكل� ساء� ذات. د.ر¼ ست'ق}ل1ع'
،vفإ,ن_ك.، وال4ضياف. ف ب'ر\دة{ معا
إ,ذا ما ت.ب,صe الشمس' ساعة% ت.ن\ز,ع'

ل1حاف لاف' الض_ي\ف1، والب.يت' بيت'ه،
ول ي'ل}ه,ن عنه غ%زالD م'ق%ن_ع'

(* هذا البيت والذي بعده ر'ويا لعروة بن الورد.)
أ�ح.د>ثه' أ%ن الديث% من الق1رى،
وت.ع\ل%م' نف}سي أ%ن_ه سوف ي.ه\ج.ع

أ%ي ي.ش\ب.ع في.نام'. وتنزع أ%ي تري إ,ل الغر,ب. وسي¬ ب.ص\باص¬
كذلك؛ وقول أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:

إ,د\لج ليل� قام1س� بو.طيسة{،
وو,صال يوم واص1ب� ب.ص\باص,

أ%راد: شديد{ ب,حر>ه ود.و.مانه. وخ1م\س¬ ب.ص\باص¬: بعيد¬ جادÒ م'ت\ع1ب
ل ف�تور. ف سيه. والب.ص\باص' من الط�ريفة: الذي يبقى على ع'ود{

كأ%نه أ%ذ}ناب' الي.رابيع. وماء# ب.ص\باص¬ أ%ي قليلD؛ قال أ%بو النجم:
ليس ي.س3يل ال%د\و.ل� الب.ص\باص'

@بعص: الب.ع\ص' والت_ب.عeص': الضطراب'. وت.ب.ع\ص.ص.ت الية�: ض'ر,ب.ت\
ف%ل%و.ت\ ذ%ن.بها. والب'ع\ص'وص' والب.ع.ص'وص': الض_ئ1يل� السم,.

:�والب.ع\ص': ن.حافة� البد.ن ود1ق9ت'ه، وأ%صله د'ودةD يقال لا الب'ع\ص'وصة
د'و.ي\ب�ة صغية كالوز.غة1 لا ب.ريق¬ من بياضها. قال: وس.بe الواري: يا

ب'ع\صوصة� ك�فYي ويا وجه. الك�ت.ع. ويقال للصب الصغي والصبي_ة
الصغية: ب'ع\ص'وصةD لص1غ.ر خ.ل}ق1ه وض.ع\ف1ه. والب'ع\ص'وص من ال3نسان:
العظ}م' الصغي' الذي بي أ%ل}يتيه. قال يعقوب: يقال للحي�ة إ,ذا ق�ت1ل%ت\
ف%ت.لو�ت\: قد ت.ب.ع\ص.ص.ت وهي ت.ب.ع\ص.ص'؛ قال العجاج يصف ناقته:

كأ%ن9 ت.ح\ت حي�ةv ت.ب.ع\ص.ص'
قال ابن ال4عراب: يقال للج'و.ي\رية الضاو,ية1 الب'ع\ص'وصة والع1ن\ف1ص'



.�والب.ط1يطة وال%ط1يطة
@بلص: الب,لYص' والب.ل%ص'وص': طائر، وقيل: طائر صغي، وجعه الب.ل%ن\صى،

على غي قياس، والصحيح أ%نه اسم للجمع وربا س'م>ي به النحيف' السم؛
قال الوهري: قال سيبويه: النون زائدة ل4نك تقول الواحد الب.ل%ص'وص'. قال

الليل بن أ%حد: قلت ل4عراب: ما اسم' هذا الطائر؟ قال: الب.ل%ص'وص'،
قال: قلت: ما جع'ه؟ قال: الب.ل%ن\صى، قال: فقال الليل أ%و قال قائل:

كالب.ل%ص'وص, ي.ت\ب.ع' الب.ل%ن\ص.ى
التهذيب ف الرباعي: الب,ل%ن\صاة� بق}لةD ويقال طائر، والمع

الب.ل%ن\ص.ى.
@بلص: ب.ل4ص. الرجل� وغي'ه م1ن>ي ب.ل4ص.ةv، بالمز: ف%ر_.

@بلخص: ب.خ\ل%ص¬ وب.ل}خ.ص¬: غليظD كثي اللحم، وقد ت.ب.خ\ل%ص.
وت.ب.ل}خ.ص..

@بلهص: ب.ل}ه.ص. كب.ل4ص. أ%ي ف%ر_ وع.د.ا من فز.ع� وأ%سرع؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

ولو ر.أ%ى فاك%ر,ش� ل%ب.ل}ه.صا
وقد يوز أ%ن يكون هاؤه بدلv من هزة ب.ل4ص.. قال ممد بن الكرم: وقد

رأ%يت هذا الشعر ف نسخة من نسخ التهذيب:
ولو رأ%ى فاكرش لب.ه\ل%صا

وفاك%ر,ش� أ%ي مكاناv ض.ي>قاv ي.س\ت.خ\في فيه. وت.ب.ل}ه.ص. من ثيابه:
خرج عنها.

@بنقص: ب.ن\ق%ص¬: اسم.
@بلص: أ%بو عمرو: الت_ب.ه\ل�ص' خروج' الرجل من ثيابه. تقول: ت.ب.ه\ل%ص.

وت.ب.ل}ه.ص. من ثيابه؛ ومنه قول أ%ب ال4سود العجلي:
ل%ق1يت' أ%با ل%ي\لى، فلم�ا أ%خ.ذ}ت'ه،

ت.ب.ه\ل%ص. من أ%ثواب,ه ث ج.ب_با
ي'قال: ج.ب_ب. إ,ذا ه.ر.ب.

vم. باص.ه ي.ب'وص'ه ب.و\صاeبوص: الب.و\ص': الف%و\ت' والس_ب\ق والتقد@
فاس\ت.باص.: س.ب.ق%ه وفات.ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

فل ت.ع\ج.ل} ع.ل%ي_، ول ت.ب'ص\ن,ي،
فإ,ن_ك إ,ن} ت.ب'ص\ن,ي أ%س\ت.ب,يص



هكذا أ%نشده: فإ,نك، ورواه بعضهم: فإ,ن إ,ن تبصن، وهو أ%ب\ي.ن'؛
وأ%نشد ابن بري لذي الرeم�ة:

على ر.ع\ل%ة{ ص'ه\ب الذ�فار.ى، كأ%نا
ق%طاv باص. أ%س\راب. الق%طا ال�ت.وات1ر,

والب.و\ص' أ%يضاv: الستعجال�؛ وأ%نشد الليث:
فل تعجل علي�، ول تبصن،
ول ت.ر\مي ب. الغ.ر.ض. الب.ع1يدا

ابن ال4عراب: ب.و_ص. إ,ذا سب.ق ف ال%ل}بة1، وبو�ص إ,ذا صف%ا لونه،
وب.و_ص. إ,ذا ع.ظ�م ب.و\ص'ه. وب'ص\ت'ه: استعجلته. قال الليث: الب.و\ص'

أ%ن تستعجل إ,نساناv ف ت.ح\ميل1ك%ه أ%مراv ل تد.ع'ه يت.م.ه_ل� فيه؛
وأ%نشد:

فل تعجل علي_، ول تبصن،
ودال1ك}ن,ي، فإ,ن ذ�و د.لل,

vسريعا vأ%ي معجل vبائ1صا vوب'ص\ت'ه: استعجلته. وسار'وا خ1م\سا
م'ل1ح�اv؛ أ%نشد ثعلب:

أ%س'وق' بال4ع\لج, س.و\قاv بائ1صا
وباص.ه ب.و\صاv: فات.ه. التهذيب: الن_و\ص' التأ%خر' ف كلم العرب،
والب.و\ص' التقدم، والب'وص' والب.و\ص' الع.ج'ز'، وقيل: ل1ي' ش.ح\مت1ه.

وامرأ%ة ب.و\صاء�: عظيمة الع.ج'ز,، ول يقال ذلك للرجل. الصحاح: الب'وص'
والب.و\ص' الع.ج,يزة�؛ قال ال4عشى:

ع.ر,يضة ب'وص� إ,ذا أ%د\ب.ر.ت\،
ه.ض1يم ال%ش.ا ش.خ\تة ال�ح\ت.ض.ن\

vوقيل: ح'س\ن'ه'، وذكره الوهري أ%يضا ،�والب.و\ص' والب'وص': الل9ون
بالوجهي؛ قال ابن بري: حكاه الوهري عن ابن السكيت بضم الباء، وذكره

السياف بفتح الباء ل غي. وأ%ب\واص' الغنم, وغيها من الدواب: أ%لوان'ها،
الواحد' ب'وص¬. أ%بو عبيد: الب.و\ص' الل�و\ن�، بفتح الباء. يقال: حال%
ب.و\ص'ه أ%ي تغي_ر لون'ه. وقال يعقوب: ما أ%حسن ب'وص.ه أ%ي س.ح\ن.ت.ه

ولون.ه. والب'وص1يe: ضر\ب¬ من السeف�ن، فارسي معرب؛ وقال:
كس'ك9ان1 ب'وص1ي¼ ب,د.ج\لة% م'ص\ع1د

(* هذا البيت من معلقة طرفة وصدره:



وأ%تلع. ن9اض¬، إ,ذا ص.ع1دت به؛
يصف فيه عنق ناقته.)

:eوعب أ%بو عبيد عنه بالز_و\ر.ق,، قال ابن سيده: وهو خطأ. والب'وص1ي
ال%ل�ح'؛ وهو أ%حد القولي ف قول ال4عشى:

مثل% الف�رات1ي�، إ,ذا ما ط%م.ا،
ي.ق}ذ1ف' بالب'وص1ي� والاه1ر,

وقال أ%بو عمرو: الب'وص1يe ز.و\ر.ق¬ وليس بالل�ح، وهو بالفارسية
ب'وز,ي\؛ وقول امرئ القيس:

أ%م1ن\ ذ1ك}ر, ل%ي\لى، إ,ذ} ن.أ%ت\ك.، ت.ن'وص'،
فت.ق}ص'ر عنها خ.ط}وةv وت.ب'وص'؟

أ%ي ت.ح\م1ل على نف}س3ك الشق�ة% فت.م\ض1ي. قال ابن بري: البيت الذي ف
شعر امرئ القيس فت.ق}ص'ر، بفتح التاء. يقال: ق%ص.ر خ.ط}وه إ,ذا قص_ر

ف مشيه، وأ%ق}ص.ر. ك%ف_؛ يقول: ت.ق}ص'ر عنها خ.ط}وةv فل ت'د\ر,ك�ها
وت.ب'وص أ%ي ت.س\ب,ق�ك وتتقد_م'ك. وف الديث: أ%نه كان جالساv ف ح'ج\رة
قد كاد ي.ن\باص' عنه الظYل© أ%ي ينتقص عنه ويسب,ق�ه ويف�وته. ومنه حديث

عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه أ%راد أ%ن ي.س\تع\م1ل% سعيد. بن. العاص,
ف%ب.اص. منه أ%ي هرب واستتر وفات.ه. وف حديث ابن الزبي: أ%نه ضر.ب. أ%ز.ب�

حت باص.. وس.ف%ر¬ بائ1ص¬: شديد¬. والب.و\ص': الب'ع\د. والبائ1ص':
الب.ع1يد. يقال: طريق بائ1ص¬ بعن ب.ع1يد وشاق¼ ل4ن الذي ي.س\ب,قك ويف�وت'ك

شاقÒ و'صول�ك إ,ليه؛ قال الراعي:
حت و.ر.د\ن%، ل1ت1م> خ1م\س بائص�،

ج'دìا ت.عاو.ر.ه الر>ياح' و.ب,يل
وقال الطرماح:

م.ل بائ1صاv ث اع\ت.ر.ت\ه ح.م1ي�ة
على ن.ش\ج,ه من ذائد{ غي واه1ن,

وان\باص. الشيء�: ان\ق%ب.ض. وف الديث: كاد. ي.ن\باص' عنه الظYل©.
والب.و\صاء�: ل�ع\بةD ي.ل}ع.ب' با الصبيان� يأ}خذون ع'وداv ف رأ}سه

نار¬ في'د1ير'ونه على رؤوس1هم.

وب'وصان: بطن¬ من بن أ%سد.
@بيص: يقال: وق%ع'وا ف ح.ي\ص. ب.ي\ص. وح1يص. ب,يص. وح1يص� ب,يص� وح.ي\ص



ب.ي\ص مبن 
(* قوله «وحيص بيص مبن» أي بكسر الول منوناv والثان بغي

تنوين والعكس كما ف القاموس.) على الكسر، أ%ي شد�ة، وقيل: أ%ي ف اختلط
من أ%مر ول مرج لم ول م.ح1يص منه. وإ,نك لت.ح\س.ب ع.لي_ ال4رض

.�ح.ي\صاv ب.ي\صاv أ%ي ض.ي>قةv. ابن ال4عراب: الب.ي\ص' الضي>ق' والشد�ة
:�وجعل}ت'م\ عليه ال4رض. ح.ي\ص. ب.ي\ص. أ%ي ضي_ق}تم عليه. والب.ي\صة

 Òف�ق
(* قوله «والبيصة قف إل» ف شرح القاموس بعد نقله ما هنا ما نصه: قلت

والصواب انه بالضاد العجمة.) غليظD أ%ب\ي.ض' بإ,قبال العار,ض, ف دار
ق�ش.ي\ر� ل1ب.ن ل�ب.ي\ن وبن ق�رة من ق�ش.ي� وتل}قاء4ها دار' ن'مي.

@برض: البار,ض: أ%ول ما يظهر من نبت ال4رض وخص بعضهم به ال%ع\دة
والن_ز.عة% والبه\م.ى وال%ل}ت.ى والق%ب\أ%ة% وب.نات ال4رض، وقيل: هو أ%ول ما

ي'ع\رف من النبات وت.تناو.ل�ه الن_ع.م'. ال4صمعي: الب'ه\م.ى أ%ول ما
يبدو منها البار,ض' فإ,ذا ترك قليلv فهو ج.م1يم؛ قال لبيد:

ي.ل}م'ج' البارض. ل%م\جاv ف الن_دى،
م1ن م.راب,يع, ر,ياض ور,ج.ل}

الوهري: البار.ض' أ%ول� ما ت'خ\ر,ج' ال4رض' من الب'ه\م.ى وال%ل}ت.ى
وب,نت1 ال4رض ل4ن ن,ب\تة هذه ال4شياء واحدةD وم.ن\ب,تها واحد، فهي ما
دامت صغاراv بار.ض¬، فإ,ذا طالت تبينت أ%ج\ناس'ها. ويقال: أ%ب\ر.ض.ت

ال4رض' إ,ذا تعاون% بار,ض'ها فكثر. وف حديث خزية وذكر السن_ة% ال�جدبة:
أ%ي\ب.س.ت بار,ض. الو.د1يس؛ البار,ض': أ%ول ما يبدو من النبات قبل أ%ن

ت'عرف أ%نواع'ه، والو.د1يس' ما: غ%ط�ى وجه. ال4رض من النبات. ابن سيده:
والبار,ض' من النبات بعد الب.ذ}ر,؛ عن أ%ب حنيفة، وقد ب.ر.ض. النبات'
ي.ب\ر'ض' ب'روضاv. وت.ب_ض.ت1 ال4رض': تبي_ن نبتها. ومكان م'ب\ر,ض¬ إ,ذا
تعاو.ن% بار,ض'ه وك%ث�ر.. الوهري: الب.ر\ض' القليل وكذلك الب'راض'،

بالضم. وماء# ب.ر\ض¬: قليلD وهو خلف الع.م\ر، والمع ب'ر'وض¬ وب,ر.اض¬
وأ%ب\راض¬.

vقل�، وقيل: خرج قليل :vوب'ر'وضا vوب.ر.ض. ي.ب\ر,ض' وي.ب\ر'ض' ب.ر\ضا
قليلv. وبئر ب.ر'وض¬: قليلة الاء. وهو ي.ت.ب.ر_ض' الاء4: كلما اجتمع

.vقليل vمنه شيء غ%ر.ف%ه. وت.ب.ر_ض\ت' ماء4 ال1س\ي إ,ذا أ%خذته قليل



وث%م\د ب.ر\ض¬: ماؤه قليل؛ وقال رؤبة:
ف الع1د> ل ي.ق}د.ح\ ث1ماداv ب.ر\ض.ا

وب.ر.ض. الاء� من العي ي.ب\ر'ض' أ%ي خرج وهو قليل. وب.ر.ض. ل من ماله
ي.ب\ر'ض' وي.ب\ر,ض' ب.ر\ضاv أ%ي أ%عطان منه شيئاv قليلv. وت.ب.ر_ض.

ما عنده: أ%خذ منه شيئاv بعد شيء�. وتب_ض\ت فلناv إ,ذا أ%خذت منه
الشيء4 بعد الشيء وتبل�غ\ت به. والت_ب.رeض' والب\ت1راض': التبل©غ ف
العيش بالب'ل}غة وتطل©به من هنا وهنا قليلv قليلv. وت.ب.ر_ض. س.م.ل%
الوض, إ,ذا كان ماؤ'ه قليلv فأ%خذته قليلv قليلv؛ قال الشاعر:

وف ح1ياض, ال%ج\د1 فام\ت.ل4ت\ به
بالر>ي>، بعد ت.ب.رeض, ال4س\مال

والت_بeض': التبل©غ� بالقليل من العيش. وت.ب_ض. حاجته: أ%خذها
قليلv قليلv. وف الديث: ماء# قليل يت.ب_ض'ه الناس' ت.ب.رeضاv أ%ي

يأ}خذونه قليلv قليلv. والب.ر\ض': الشيء القليل؛ وقول الشاعر:
وقد كنت' بر_اضاv لا قبل و.ص\ل1ها،

فكيف. و.ل%د_ت ح.ب\ل%ها ب,ح1بال1يا؟
(* قوله: ولد�ت حبلها، هكذا ف الصل.)

معناه قد كنت أ�ن,يل�ها الشيء4 قبل أ%ن واصل%ت\ن فكيف وقد ع.ل1ق}تها
اليوم وع.ل1ق%ت\ن؟ ابن ال4عراب: رجل م.ب\روض وم.ض\ف�وه¬ وم.طفوه¬

وم.ض\فوف¬ وم.ح\دود إ,ذا ن.ف1د ما عنده من كثرة عطائه. والب'ر\ضة: ما ت.ب_ض\ت
من الاء. وب.ر.ض. له ي.ب\ر,ض' وي.ب\ر'ض' ب.ر\ضاv: قل�ل% عطاء4ه. أ%بو

زيد: إ,ذا كانت العطية� ي.سية قلت ب.ر.ض\ت له أ%ب\ر'ض' وأ%بر,ض'
ب.ر\ضاv. ويقال: إ,ن الال ل%ي.ت.ب.ر_ض' النبات ت.بeضاv، وذلك قبل أ%ن يط�ول

ويكون فيه ش1ب.ع' الال، فإ,ذا غطى ال4رض ور.قاv فهو ج.م1يم¬.
والب'ر\ضة�: أ%رض ل ت'ن\ب,ت' شيئاv، وهي أ%صغر من الب.ل©وقة.

وال�ب\ر,ض' والب.ر�اض': الذي يأ}كل كل شيء� من ماله وي'ف}س3ده.
والب.ر�اض' بن قيس: الذي هاجت به حرب' ع'كاظ، وقيل: هو أ%حد ف�ت�اك العرب معروف

من بن كنانة، وب,ف%ت\ك1ه قام حرب' الف1ج.ار بي بن كنانة وقيس عيلن
ل4نه قتل ع'ر\وة الرحال القيسي؛ وأ%ما قول امرئ القيس:

ف%واد1ي الب.د1ي> فان\ت.ح.ى للي.ر,يض
فإ,ن الي.ر,يض.، بالياء قبل الراء، وهو واد بعينه، ومن رواه البيض،



بالباء، فقد صح_ف، والل9ه أ%علم.
@بضض: ب.ض_ الشيء�: سال. وب.ض_ ال%س\ي' وهو ي.ب,ضe ب.ض1يضاv إ,ذا جعل
ماؤ'ه يرج قليلv. وف حديث تبوك: والعي ت.ب,ضe بشيء من ماء. وب.ض_ت

العي' ت.ب,ضe ب.ض�اv وب.ض1يضاv: د.م.عت. ويقال للرجل إ,ذا ن'ع1ت.
vب.ض�ا eعين'ه. وب.ض_ الاء� ي.ب,ض eصيبة: ما ت.ب,ض�بالصب على ال

وب'ض'وضاv: سال% قليلv قليلv، وقيل: ر.ش.ح من ص.خ\ر� أ%و أ%ر\ض�. وب.ض_
الجر' ونوه ي.ب,ضe: ن.ش.غ% منه الاء شبه الع.ر.ق. وم.ث%لD من ال4مثال:

فلنD ل ي.ب,ضe ح.ج.ر'ه أ%ي ل ي'نال� منه خي¬، يضرب للبخيل، أ%ي ما
ت.ن\د.ى ص.فاته وف حديث ط%ه\فة: ما ت.ب,ضe ب,ب,لل� أ%ي ما ي.ق}ط�ر' منها
ل%ب.ن¬. وف حديث خزية: وب.ض_ت ال%ل%مة� أ%ي د.ر_ت حلمة� الضرع

باللب، ول يقال ب.ض_ السقاء� ول الق1ر\بة� إ,نا ذلك الر_ش\ح' أ%و
الن_تج، فإ,ن كان د'ه\ناv أ%و س.م\ناv فهو الن_ث9. وف حديث عمر، رضي الل9ه

عنه: ي.ن,ث© ن.ث� ال%م1يت. قال الوهري: ل يقال ب.ض_ السقاء� ول
الق1ربة�؛ قال: وبعضهم يقوله وينشد لرؤبة:

فقلت' قولv ع.ر.ب,ي�اv غ%ض_ا:
لو كان% خ.ر\زاv ف الك�ل%ى ما ب.ض�ا

وف الديث: أ%نه س.ق%ط% من الف%ر.س فإ,ذا هو جالس¬ وع'ر\ض' و.ج\ه,ه
ي.ب,ضe ماءé أ%ص\ف%ر..

وبئر ب.ض'وض¬: يرج ماؤها قليلv قليلv. والب.ض.ض': الاء� القليل.
ور.ك1يÒ ب.ض'وض¬: قليلة الاء، وقد ب.ض_ت\ ت.ب,ضe؛ قال أ%بو زبيد:

يا ع'ث}م. أ%د\ر,ك}ن، فإ,ن� ر.ك1ي_ت
ص.ل%د.ت\، فأ%ع\ي.ت\ أ%ن ت.ب,ض_ بائها

قال أ%بو سعيد ف السقاء: ب'ضاضةD من ماء� أ%ي شيء# يسي. وف حديث
النخعي: الش_ي\طان� ي.ج\ري ف ال3ح\ليل وي.ب,ضe ف الدeب'ر أ%ي ي.دب� فيه

في'خي�ل أ%نه ب.ل%لD أ%و ريح¬. وت.ب.ض_ض\ت ح.قYي منه أ%ي استنظفته
قليلv قليلv. وب.ض.ض\ت له من العطاء أ%ب'ضe ب.ض�اv: قل�ل}ت. وب.ض.ض\ت له

أ%ب'ضe ب.ض�اv إ,ذا أ%عطاه شيئاv يسياv؛ وأ%نشد شر:
ول ت'ب\ض1ض النeك}د. للجاش1ر,ين،

وأ%ن\ف%دت النمل� ما ت.ن\ق�ل
وقال راويه: كذا أ%نش.د.ن,يه ابن أ%نس، بضم التاء، وها لغتان، ب.ض_



ي.ب'ضe وأ%ب.ض_ ي'ب,ضe: قل�ل%، ورواه القاسم: ول ت.ب\ض'ض. ال4صمعي:
ن.ض_ له بشيء وب.ض_ له بشيء، وهو العروف القليل.

وامرأ%ة باض�ة وب.ض�ة وب.ض1يضةD وب.ضاض¬: كثية اللحم تار_ة ف
ن.صاعة{، وقيل: هي الرقيقة اللد الناعمة إ,ن كانت بيضاء أ%و أ%د\ماء4؛

قال:كل9 ر.داح� ب.ض�ة{ ب.ضاض,
غيه: البض�ة الرأ%ة الناعمة، سراء كانت أو بيضاء؛ أ%بو عمرو: هي
الل�ح1يمة البيضاء. وقال اللحيان: الب.ض_ة الرقيقة اللد الظاهرة الدم،

Dالليث: امرأ%ة ب.ض_ة .vوب'ضوضة vب.ض.اضة eوت.ب.ض eوقد ب.ض_ت ت.ب'ض
تار�ة ناعمة مكتنزة اللحم ف ن.صاعة1 لون. وب.ش.رةD ب.ض_ةD: ب.ض1يضة،

وامرأ%ة ب.ض_ة ب.ض.اض. ابن ال4عراب: ب.ض_ض. الرجل� إ,ذا ت.ن.ع�م،
.Dوهي الغ'ض'وضة. وغ%ض_ض. إ,ذا أ%صابته غ%ضاضة ،vمتنعما vوغ%ض_ض.: صار غ%ض�ا

ال4صمعي: والب.ضe من الرجال الر_خ\ص' السد1 وليس من البياض خاصة ولكنه
من الرeخوصة والر_خاصة، وكذلك الرأ%ة ب.ض�ة. ورجل ب.ضÒ ب.ي�ن

الب.ضاض.ة1 والب'ض'وضة: ناصع' البياض ف سن؛ قال:
وأ%ب\ي.ض ب.ض� عليه النeسور'،
وف ض1ب\ن,ه ث%ع\لب¬ م'ن\ك%س3ر\

ورجل ب.ضÒ أ%ي رقيق اللد متلئ، وقد ب.ض.ض\ت يا رجل وب.ض1ض\ت، بالفتح
والكسر، ت.ب.ضe ب.ضاضةv وب'ضوضةv. وف حديث علي، رضي الل9ه عنه: هل

ي.ن\تظر' أ%هل� ب.ضاضة1 الش_باب, إل ك%ذا؟ الب.ضاضة�: ر,ق9ة اللون وصفاؤه
الذي ي'ؤ.ث9ر فيه أ%دن شيء؛ ومنه: ق%د1م. عمر، رضي الل9ه عنه، على

م'عاوية وهو أ%بضe الناس أ%ي أ%ر.ق©هم لوناv وأ%حسن'هم ب.شرة. وف حديث
ر'ق%يقة: أ%ل فان\ظ�روا فيكم رجلv أ%ب\ي.ض. ب.ض�اv. وف حديث السن: ت.ل}قى

أ%حد.هم أ%ب\ي.ض. ب.ض�اv. ابن شيل: الب.ض_ة الل�ب.نة� الارة
vأ%ي لبنا vوب.ض�ا vالامضة، وهي الص_ق}رة. وقال ابن ال4عراب: سقان ب.ض_ة

.vحامضا
وب.ض_ض. عليه بالسيف: ح.م.ل%؛ عن ابن ال4عراب. والب.ض\باض' قالوا:

الكمأ%ة� وليست ب.ح\ضة. وب.ض_ض. ال1ر\و' مثل ج.ص�ص ويض_ض. وبص�ص. كلها
لغات. وب.ض_ أ%وتار.ه إ,ذا حر�كها لي'ه.ي>ئ%ها للضرب. قال ابن بري: قال

ابن خالويه يقال ب.ظ� ب.ظ9اv، بالظاء، وهو تريك الضارب ال4وتار.

لي'ه.ي>ئها للضرب، وقد يقال بالضاد، قال: والظاء أ%كثر وأ%حسن.



@بعض: ب.ع\ض' الشيء: طائفة منه، والمع أ%بعاض؛ قال ابن سيده: حكاه ابن
vح أ%م هو شيء رواه، واستعمل الزجاجي بعضاeجن فل أ%دري أ%هو تسم

بال4لف واللم فقال: وإ,نا قلنا الب.ع\ض والكل مازاv، وعلى استعمال الماعة
له' م'سامة، وهو ف القيقة غي جائر يعن أ%ن هذا السم ل ينفصل من

الضافة. قال أ%بو حات: قلت للصمعي رأ%يت ف كتاب ابن القفع: الع1ل}م'
كثي¬ ولكن أ%خ\ذ� البعض, خي¬ م1ن\ ت.ر\ك1 الكل، فأ%نكره أ%شد_ ال3نكار

وقال: ال4لف واللم ل يدخلن ف بعض وكل ل4نما معرفة بغي أ%لف
ولم�. وف القرآن العزيز: وكلê أ%ت.و\ه داخ1رين. قال أ%بو حات: ول تقول

العرب الكل ول البعض، وقد استعمله الناس حت سيبويه وال4خفش ف ك�ت'بهما
لقلة علمهما بذا النحو فاج\ت.ن,ب\ ذلك فإ,نه ليس من كلم العرب. وقال

ال4زهري: النحويون أ%جازوا ال4لف واللم ف بعض وكل، وإ,ن� أ%باه'
ال4صمعيe. ويقال: جارية ح'س�انةD ي'ش\ب,ه بعض'ها ب.ع\ضاv، وب.ع\ض¬ مذكر ف

الوجوه كلها.
وب.ع�ض. الشيء ت.ب\ع1يضاv فتب.ع_ض.: فر�قه أ%جزاء فتفرق.

وقيل: ب.ع\ض' الشيء كل©ه؛ قال لبيد:
أ%و ي.ع\ت.ل1ق\ ب.ع\ض. النeفوس, ح1مام'ها

قال ابن سيده: وليس هذا عندي على ما ذهب إ,ليه أ%هل اللغة من أ%ن
الب.ع\ض. ف معن الكل، هذا نقض ول دليل ف هذا البيت ل4نه إ,نا عن ببعض

النفوس ن.ف}س.ه. قال أ%بو العباس أ%حد بن يي: أ%جع أ%هل النحو على أ%ن
البعض شيء من أ%شياء أ%و شيء من شيء إ,ل9 هشاماv فإ,نه زعم أ%ن قول

لبيد:أ%و يعتلق بعض النفوس حامها
فادعى وأ%خطأ% أ%ن الب.ع\ض. ههنا جع ول يكن هذا من عمله وإ,نا أ%راد.

ل%ب,يد¬ ببعض النفوس ن.ف}س.ه. وقوله تعال: ت.ل}ت.ق1طه ب.ع\ض' السي�ارة،
بالتأ}نيث ف قراءة من قرأ به فإ,نه أ%نث ل4ن9 ب.ع\ض. السي�ارة

vصبعا�س.ي�ارةD كقولم ذه.بت\ ب.ع\ض' أ%صابعه ل4ن ب.ع\ض ال4صابع يكون أ
وأ�صبعي وأ%صابع. قال: وأ%ما جزم أ%و ي.ع\ت.ل1ق\ فإ,نه ر.د_ه' على معن

الكلم ال4ول، ومعناه جزاء كأ%نه قال: وإ,ن أ%خرج\ ف طلب الال أ�ص1ب\ ما
أ%م_ل}ت أ%و ي.ع\ل%ق الوت' نفسي. وقال: قوله ف قصة مؤمن آل, فرعون وما
أ%جراه على لسانه فيما وعظ به آل فرعون: إ,ن ي.ك' كاذباv فعليه ك%ذ1ب'ه

وإ,ن ي.ك' صادقاv ي'ص1ب\ك�م ب.ع\ض' الذي ي.ع1د'كم، إ,نه كان و.ع.د.هم



بشيئي: عذاب الدنيا وعذاب الخرة فقال: ي'ص1ب\كم هذا العذاب ف الدنيا وهو
ب.ع\ض' الو.ع\د.ين, من غي أ%ن ن.فى عذاب الخرة. وقال الليث: بعض العرب

vبا، من ذلك قوله تعال: وإ,ن ي.ك' صاد1قا �ي.ص1ل� ب,ب.ع\ض� كما ت.ص1ل
ي'ص1ب\ك�م ب.ع\ض' الذي يعدكم؛ يريد يصبكم الذي يعدكم، وقيل ف قوله ب.ع\ض'

الذي يعدكم أ%ي كل© الذي يعدكم أ%ي إ,ن يكن موسى صادقاv يصبكم كل الذي
ي'ن\ذ1ر'كم به وبتو.ع�دكم، ل ب.ع\ض¬ دون% ب.عض� ل4ن ذلك م1ن\ فعل
الك�ه_ان، وأ%ما الرسل فل ي'وجد عليهم و.ع\د¬ مكذوب؛ وأ%نشد:

فيا ليته ي'ع\فى وي'قر,ع' بيننا
عن, ال%وت1، أ%و عن ب.ع\ض ش.كواه مق}رع'

ليس يريد عن ب.ع\ض, شكواه دون ب.ع\ض� بل يريد الكل، وب.ع\ض¬ ضدe كلð؛
وقال ابن مقبل ياطب ابنت ع.ص.ر:

ل%و\ل ال%ياء� ولول الد>ين'، ع1ب\ت'كما
ب,ب.ع\ض, ما ف1يك�ما إ,ذ} ع1ب\ت'ما ع.و.ري

أ%êاد بكل ما فيكما فيما يقال. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله ب.ع\ض' الذي
يعدكم: من لطيف السائل أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، إ,ذا و.ع.د.

وع\داv وقع الو.ع\د' بأ%س\ر,ه ول يقع ب.ع\ض'ه، فمن أ%ين جاز أ%ن يقول
ب.ع\ض' الذي ي.عدكم وح.قe اللفظ كل© الذي يعدكم؟ وهذا باب¬ من النظر يذهب

فيه الناظر إ,ل إ,لزام حجته بأ%يسر ما ف ال4مر. وليس ف هذا معن الكل
وإ,نا ذكر البعض ليوجب له الكل ل4ن الب.ع\ض. هو الكل؛ ومثل هذا قول

الشاعر:
قد ي'د\ر,ك' ال�ت.أ%ن�ي ب.ع\ض. حاجت1ه،
�وقد يكون� مع الس\ت.ع\ج,ل الز_ل%ل

ل4ن القائل إ,ذا قال أ%قل© ما يكون للمتأ%ن إ,دراك' ب.ع\ض, الاجة،
وأ%قل© ما يكون للمستعجل الز_ل%ل�، فقد أ%بان% فضل% التأ%ن على

الستعجل با ل ي.ق}د1ر' الصم' أ%ن ي.د\ف%ع.ه، وكأ%ن9 مؤمن. آل فرعون قال
لم: أ%قل© ما يكون ف ص1د\قه أ%ن ي'ص1يب.كم بعض' الذي ي.ع1دكم، وف بعض

ذلك هلك�كم، فهذا تأ}ويل قوله ي'ص1ب\كم ب.ع\ض' الذي ي.ع1د'كم.
والب.ع'وض: ض.ر\ب¬ من الذباب معروف، الواحدة ب.ع'وضة؛ قال الوهري: هو

الب.ق�، وقوم م.ب\ع'وض'ون%. والب.ع\ض': م.ص\در ب.ع.ض.ه الب.ع'وض'
ي.ب\ع.ض'ه ب.ع\ضاv: ع.ض_ه وآذاه، ول يقال ف غي الب.ع'وض؛ قال يدح رجلv بات



ف ك1ل9ة:
ل%ن,ع\م الب.ي\ت' ب.ي\ت' أ%ب د1ثار�،

إ,ذا ما خاف. ب.ع\ض' القوم. ب.ع\ضا
قوله ب.ع\ضا: أ%ي ع.ض�اv. وأ%بو د1ث%ار: الكYلة. وب'ع1ض. القوم': آذاهم
الب.ع'وض'. وأ%ب\ع.ض'وا إ,ذا كان ف أ%رضهم ب.ع'وض¬. وأ%رض م.ب\ع.ضة
وم.ب.ق9ة أ%ي كثية الب.ع'وض, والب.ق�، وهو الب.ع'وض'؛ قال الشاعر:

ي.ط1نe ب.ع'وض' الاء ف%و\ق. ق%ذالا،
كما اصط%خ.ب.ت\ بعد. الن.ج,ي> خ'صوم'

وقال ذو الرمة:
،Dكما ذب�ب.ت\ ع.ذ}راء، وهي م'ش1يحة

ب.ع'وض الق�رى عن فار,سي¼ م'ر.ف9ل
م'شيحة: ح.ذ1رة. وال�ش1ح' ف لغة هذيل: ال�جدe؛ وإ,ذا أ%نشد الذل

هذا البيت أ%نشده:
كما ذببت عذراء غي مشيحة

وأ%نشد أ%بو عبيدالل9ه ممد بن زياد ال4عراب:
ول%ي\لة ل أ%د\ر, ما كراها،

أ�سام1ر' الب.ع'وض. ف دجاها
كل9 زج'ول� ي'ت_ق%ى ش.ذاها،

ل ي.ط}ر.ب' السامع' من غ1ناها
وقد ورد ف الديث ذكر' الب.ع'وض وهو البق�. والب.ع'وضة: موضع كان للعرب

فيه يوم مذكور؛ قال متمم بن نويرة يذكر قتلى ذلك اليوم:
على مثل أ%صحاب, البعوضة فاخ\م'ش1ي،
ل%ك1 الويل� ح'ر_ الوجه أ%و ي.ب\ك1 م.ن بكى

ور.م\ل الب.ع'وضة: معروفة بالبادية.
@بغض: الب'غ\ض والب,غ\ضة�: ن.ق1يض' الب�؛ وقول ساعدة بن كؤية:

ومن الع.واد1ي أ%ن} ت.ف�ت\ك ب,ب,غ\ضة{،
وت.قاذ�ف{ منها، وأ%ن�ك. تر\ق�ب

قال ابن سيده: فس�ره السeك�ري فقال: ب,ب,غضة{ بقوم يبغضونك، فهو على
هذا جع كغ1ل}مة وص1ب\ية، ولول أ%ن، العهود من العرب أ%ن ل تتشك9ى من

مبوب ب,غ\ضةv ف أ%شعارها لقلنا: إ,ن الب,غ\ضة هنا ال3ب\غاض، والدليل



على ذلك أ%نه قد عطف عليها الصدر. وهو قوله: وت.قاذ�ف{ منها، وما هو ف
نية الصدر وهو قوله: وأ%نك ت.ر\ق�ب.

وب.غ'ض. الرجل�، بالضم، ب.غاضةv أ%ي صار. ب.غ1يضاv. وب.غ_ض.ه الل9ه'
إ,ل الناس ت.ب\غ1يضاv فأ%ب\غ.ض'وه أ%ي م.ق%ت'وه.

والب.غ\ضاء� والب.غاضة�، جيعاv: شدة البغ\ض,، وكذلك الب,غ\ضة، بالكسر؛
قال معقل بن خويلد الذل:

أ%با م.ع\قل�، ل ت'وط1ئ%ن\ك ب.غاض.ت
رؤوس. ال4فاعي من م.راص1د1ها الع'ر\م

وقد أ%ب\غ.ضه وب.غ.ض.ه؛ ال4خية عن ثعلب وحده. وقال ف قوله عز� وجل9:
إ,ن ل1ع.م.ل1كم من الق%ال1ي.، أ%ي الباغ1ض1ي، فدل هذا على أ%ن ب.غ.ض.

عنده لغة. قال: ولول أ%نا لغة عنده لقال من ال�ب\غ1ض1ي. والب.غ'وض':
ال�بغ1ض؛ أ%نشد سيبويه:

ولكن ب.غ'وض¬ أ%ن يقال% ع.د1ي'
وهذا أ%يضاv ما يدل على أ%ن ب.غ.ض\ته لغة ل4ن ف%ع'ولv إ,نا هي ف

vب\غ.ض جيعا�ال4كثر عن فاع1ل� ل م'ف}ع1ل، وقيل: الب.غيض ال�ب\غ1ض وال
ضدÒ. وال�باغ%ضة�: ت.عاط1ي الب.غ\ضاء؛ أ%نشد ثعلب:

يا ر'ب_ م.ولv ساء4ن م'باغ1ض,،
علي_ ذي ض1غ\ن� وض.ب¼ فارض,،

له كق�روء 3 الائ1ض,
(* قوله «وضب فارض» الضب القد، والفارض القدي وقيل العظيم. وقوله له

قروء إل يقول: لعداوته أوقات تيج فيها مثل وقت الائض.)
والت_باغ�ض': ضد الت_حاب�. ورجل ب.غ1يض وقد ب.غ'ض. ب.غاضةv وب.غ1ض.،
فهو ب.غ1يض¬. ورجل م'ب.غ_ض¬: ي'ب\غ.ض' كثياv. ويقال: هو مبوب غي

م'ب.غ_ض,، وقد ب'غ>ض إ,ليه ال4مر' وما أ%ب\غ.ض.ه إ,ل9، ول يقال ما
أ%ب\غ.ض.ن له ول ما أ%ب\غ.ض.ه ل؛ هذا قول أ%هل اللغة. قال ابن سيده: وحكى

سيبويه: ما أ%ب\غ.ض.ن له وما أ%ب\غ.ض.ه إ,ل، وقال: إ,ذا ما أ%ب\غ.ض.ن له
فإ,نا تب أ%نك م'ب\غ.ض¬ له، وإ,ذا قلت ما أ%ب\غ.ض.ه إ,ل9 فإ,نا

vب\غ1ض فلنا�تب أ%نه م'ب\غ.ض¬ عندك. قال أ%بو حات: من كلم الشو أ%نا أ
وهو ي'ب\غ1ضن. وقد ب.غ'ض. إ,ل أ%ي صار ب.غ1يضاv. وأ%ب\غ1ض\ به إ,ل�

أ%ي ما أ%ب\غ.ض.ه. الوهري: قولم ما أ%ب\غ.ض.ه ل شاذ ل يقاس عليه؛ قال



ابن بري: إ,نا جعله شاذ9اv ل4نه جعله من أ%ب\غ.ض.، والتعجب ل يكون من
أ%ف}ع.ل إ,ل بأ%ش.د� ونوه، قال: وليس كما ظن� بل هو من ب.غ'ض. فلن

إ,ل�، قال: وقد حكى أ%هل اللغة والنحو: ما أ%ب\غ.ض.ن له إ,ذا كنت. أ%نت
ال�بغ1ض. له، وما أ%ب\غ.ض.ن إ,ليه إ,ذا كان هو ال�ب\غ1ض. لك. وف
الدعاء: ن.ع1م. الل9ه' بك ع.ي\ناv وأ%ب\غ.ض. ب,ع.دو>ك ع.ي\ناv وأ%هل اليمن

يقولون: ب.غ'ض. ج.دeك كما يقولون ع.ث%ر. ج.دeك.
وب.غ1يض: أ%بو قبيلة، وقيل: حي� من قيس، وهو ب.غ1يض بن ر.ي\ث بن غ%طفان

بن سعد بن قيس ع.ي\لن.
@بض: الب.ه\ض': ما ش.ق_ عليك؛ عن كراع، وهي عربية البتة. التهذيب: قال

أ%بو تراب سعت أ%عرابي�اv من أ%ش\جع يقول: ب.ه.ض.ن هذا ال4مر
وب.ه.ظ%ن، قال: ول ي'تاب,ع\ه على ذلك أ%حد.

@بوض: ابن ال4عراب: باض. ي.ب'وض' ب.و\ضاv إ,ذا أ%قام بالكان. وباض.
ي.بوض ب.و\ضاv إ,ذا ح.س'ن. وجهه' بعد ك%ل%ف{، ومثله ب.ض_ ي.ب,ض�، والل9ه

أ%علم.
@بيض: البياض: ضد السواد، يكون ذلك ف اليوان والنبات وغي ذلك ما

يقبله غيه. الب.ي.اض': لون ال4ب\ي.ض، وقد قالوا بياض وب.ياضة كما قالوا
م.ن\ز,ل وم.ن\ز,لة، وحكاه ابن ال4عراب ف الاء أ%يضاv، وجع ال4ب\ي.ض,
vب,يض¬، وأ%صله ب'ي\ض¬، بضم الباء، وإ,نا أ%بدلوا من الضمة ك%س\ر.ة

لتصح_ الياء، وقد أ%باض. واب\ي.ض_؛ فأ%ما قوله:
إ,ن ش.ك}لي وإ,ن شك}ل%ك1 ش.ت_ى،

فال}زمي ال�ص_ واخ\ف1ض1ي ت.ب\ي.ض1ض>ي
فإ,نه أ%راد. ت.ب\ي.ض>ي فزاد ضاداv أ�خرى ضرورة ل3قامة الوزن؛ قال ابن

بري: وقد قيل إ,نا ييء هذا ف الشعر كقول الخر:
لقد خ.ش1يت' أ%ن أ%ر.ى ج.د\ب.با�

أ%راد ج.د\باv فضاعف الباء. قال ابن سيده: فأ%ما ما حكى سيبويه من أ%ن
بعضهم قال: أ%ع\ط1ن أ%ب\ي.ض�ه يريد أ%ب\ي.ض. وأ%لق الاء كما أ%لقها ف

 vه'ن�ه وهو يريد ه'ن_ فإ,نه ثقل الضاد فلول أ%نه زاد ضادا
(* قوله

«فلول أنه زاد ضاداv إل» هكذا ف الصل بدون ذكر جواب لول.) على الضاد
الت هي حرف ال3عراب، فحرف' ال3عراب إ,ذاv الضاد' ال�ول والثانية هي



الزائدة، وليست برف ال3عراب الوجود ف أ%ب\ي.ض.، فلذلك لقته ب.يان%
الركة 

(* قوله: بيان الركة؛ هكذا ف الصل.). قال أ%بو علي: وكان ينبغي
أ%ن ل ت'ح.ر�ك فحركتها لذلك ضعيفة ف القياس.

وأ%باض. الك%ل�: اب\ي.ض_ وي.ب,س.. وباي.ض.ن فلنD فب,ض\ته، من
الب.ياض: كنت أ%شد_ منه بياضاv. الوهري: وباي.ض.ه فباض.ه ي.ب,يض'ه أ%ي فاق%ه

ف البياض، ول تقل ي.ب'وضه؛ وهذا أ%شدe ب.ياضاv من كذا، ول تقل
أ%ب\ي.ض' منه، وأ%هل الكوفة يقولونه ويتجون بقول الراجز:

جار,ية ف د1ر\ع1ها الف%ض\فاض,،
أ%ب\ي.ض' من أ�خ\ت1 بن إ,باض,

قال البد: ليس البيت الشاذ بجة على ال4صل المع عليه؛ وأ%ما قول
الخر:

إ,ذا الرجال� ش.ت.و\ا، واشتد_ أ%ك}ل�هم'،
فأ%ن\ت. أ%ب\ي.ض'هم س1ر\بال% ط%ب_اخ,

فيحتمل أ%ن ل يكون بعن أ%ف}ع.ل الذي تصحبه م1ن\ للمفاضلة، وإ,نا هو
vتريد حس.نهم وجها ،vوأ%كرم'هم أ%با vبنزلة قولك هو أ%ح\س.ن'هم وجها

وكريهم أ%باv، فكأ%نه قال: فأ%نت م'ب\ي.ضeهم س1ر\بالv، فلما أ%ضافه انتصب
ما بعده على التمييز.

والب,يض.ان� من الناس: خلف' السeودان1.
وأ%ب\ي.ض.ت الرأ%ة� وأ%باض.ت\: ولدت الب,يض.، وكذلك الرجل. وف عين,ه

ب.ياضةD أ%ي ب.ياض¬.
vوب.ي�ض. الشيء4 جعله أ%ب\ي.ض.. وقد ب.ي_ض\ت الشيء فاب\ي.ض_ اب\ي,ضاضا
واب\ياض� اب\ي,يضاضاv. والب.ي�اض': الذي ي'ب.ي>ض' الثياب.، على النسب

ل على الفعل، ل4ن حكم ذلك إ,نا هو م'ب.ي>ض¬.
وال4ب\ي.ض': ع1ر\ق السر�ة، وقيل: ع1ر\ق¬ ف الصلب، وقيل: عرق ف

.�الالب، صفة غالبة، وكل ذلك لكان الب.ياض,. وال4ب\يضان1: الاء� والنطة
وال4ب\يضان1: ع1ر\قا الو.ر,يد. وال4ب\ي.ضان1: عرقان ف البطن لبياضهما؛

قال ذو الرمة:
وأ%ب\ي.ض قد كل�ف}ته ب'عد ش'ق9ة،

ت.ع.ق9د. منها أ%ب\ي.ضاه وحال1ب'ه\



وال4ب\ي.ضان: ع1ر\قان ف حالب البعي؛ قال هيان ابن قحافة:
ق%ر,يبة ن'د\و.ت'ه من م.ح\م.ض1ه\،
كأ%نا ي.ي\ج.ع' ع1ر\قا أ%ب\ي.ض1ه\،

وم'ل}ت.ق%ى فائل1ه وأ�ب'ض1ه\
(* قوله «عرقا أبيضه» قال الصاغان: هكذا وقع ف الصحاح باللف والصواب

عرقي بالنصب، وقوله وأبضه هكذا هو مضبوط ف نسخ الصحاح بضمتي وضبطه
بعضهم بكسرتي، أفاده شارح القاموس.)

وال4بيضان: الشحم' والش_باب، وقيل: ال�ب\ز والاء، وقيل: الاء
واللب'؛ قال هذيل ال4شجعي من شعراء الجازيي:

،vكامل �ولكن�ما ي.م\ض1ي ل% ال%و\ل
وما ل% إ,ل� ال4ب\ي.ض.ي\ن, ش.راب'

من الاء3 أو من د.ر> و.ج\ناء4 ث%ر�ة{،
لا حالب¬ ل ي.ش\ت.كي وح1لب'

ومنه قولم: ب.ي_ض\ت الس>قاء4 وال3ناء أ%ي ملgته من الاء أ%و
اللب. ابن ال4عراب: ذه.ب. أ%ب\ي.ضاه شح\م'ه وشباب'ه، وكذلك قال أ%بو زيد،
وقال أ%بو عبيد: ال4ب\ي.ضان1 الشحم' واللب. وف حديث سعد: أ%نه س'ئ1ل عن

السeل}ت بالب.ي\ضاء3 فك%ر,ه.ه؛ الب.ي\ضاء ال1ن\طة وهي الس_م\راء
أ%يضاv، وقد تكرر ذكرها ف البيع والزكاة وغيها، وإ,نا ك%ر,ه ذلك ل4نما

عنده جنس¬ واحد، وخالفه غيه. وما رأ%يته م'ذ} أ%ب\يضان1، يعن يومي أ%و
شهرين، وذلك لبياض ال4يام. وب.ياض' الكبد1 والقلب, والظفر,: ما أ%حاط
به، وقيل: ب.ياض' القلب من الفرس ما أ%طاف. بالع1ر\ق من أ%على القلب،

وبياض البطن ب.نات اللب, وشح\م الك�لى ونو ذلك، س_و\ها بالع.ر.ض؛ كأ%نم
�أ%رادوا ذات البياض. وال�ب.ي>ضة�، أ%صحاب' البياض كقولك ال�س.و>دة
وال�ح.م>رة� ل4صحاب السواد والمرة. وك%ت1يبةD ب.ي\ضاء: عليها ب.ياض'

الديد. والب.ي\ضاء: الشمس' لبياضها؛ قال الشاعر:
وب.ي\ضاء ل ت.ط}ب.ع\، ول ت.د\ر, ما ال%نا،
ت.ر.ى أ%عي'ن. الف1ت\يان1 من دونا خ'ز\را

vوالب.ي\ضاء: الق1د\ر'؛ قال ذلك أ%بو عمرو. قال: ويقال للق1د\ر أ%يضا
أ�مe ب.ي\ضاء؛ وأ%نشد:

،Dوإ,ذ} ما ي'ر,يح' الناس. ص.ر\ماء� ج.و\نة



�ي.ن'وس' عليها ر.ح\ل�ها ما ي'ح.و_ل
Dم_ ب.ي\ضاء4، ف1ت\ية�فقلت' لا: يا أ
�ي.ع'ود'ك منهم م'ر\م1لون وع'ي_ل

قال الكسائي: ما ف معن الذي ف إ,ذ ما ي'ر,يح، قال: وصرماء� خب الذي.
والب,يض': ليلة� ثلث% ع.ش\رة% وأ%ر\ب.ع. ع.ش\رة% وخس. ع.ش\رة. وف

الديث: كان يأ}م'ر'نا أ%ن نص'وم. ال4يام. الب,يض.، وهي الثالث% عش.ر.
والرابع. عشر. والامس. عشر.، سيت ليال1يها ب,يضاv ل4ن القمر يطل�ع فيها من

أ%ولا إ,ل آخرها. قال ابن بري: وأ%كثر ما تيء الرواية ال4يام
الب,يض، والصواب أ%ن يقال أ%يام. الب,يض, بال3ضافة ل4ن الب,يض. من صفة
الليال. وكل�مت'ه فما رد_ علي_ س.و\داء4 ول ب.ي\ضاء4 أ%ي ك1لمةv قبيحة ول

حسنة، على الثل. وكلم أ%ب\ي.ض': مشروح، على الثل أ%يضاv. ويقال:
أ%تان كل© أ%س\ود. منهم وأ%حر، ول يقال أ%ب\ي.ض. الفراء: العرب ل تقول

ح.م1ر ول ب.ي,ض ول ص.ف1ر، قال: وليس ذلك بشيء إ,نا ي'ن\ظ%ر ف هذا إ,ل
ما سع عن العرب. يقال: اب\ي.ض� واب\ياض_ واح\م.ر_ واح\مار_، قال:

والعرب تقول فلنة م'س\و,دة وم'بي,ضةD إ,ذا ولدت الب,يضان% والسeودان%،
قال: وأ%كثر ما يقولون م'وض1حة إ,ذا و.ل%د.ت الب,يضان%، قال: ول�ع\بة لم

يقولون أ%ب,يضي ح.بالv وأ%سيدي ح.بالv، قال: ول يقال ما أ%ب\ي.ض.
فلناv وما أ%ح\م.ر فلناv من البياض والمرة؛ وقد جاء ذلك نادراv ف شعرهم

كقول طرفة:
أ%م�ا اللوك' فأ%ن\ت. اليوم. أل4م'هم
ل�ؤ\ماv، وأ%ب\ي.ض'هم س1ر\بال% ط%ب_اخ,

ابن السكيت: يقال لل4س\ود. أ%بو الب.ي\ضاء، وللب\ي.ض أ%بو ال%و\ن،
eاليد الت ل ت'م.ن vب.ر\هنة، وهي أ%يضا�واليد الب.ي\ضاء: ال�ج�ة ال

والت عن غي سؤال وذلك لشرفها ف أ%نواع ال1جاج والعطاء. وأ%رض ب.ي\ضاء�:
م.ل}ساء ل نبات فيها كأ%ن النبات كان ي'س.و>د'ها، وقيل: هي الت ل
ت'وط%أ}، وكذلك الب,يض.ة�. وب.ي.اض' ال4رض: ما ل عمارة فيه. وب.ياض'

اللد: ما ل شعر عليه. التهذيب: إ,ذا قالت العرب فلن أ%ب\ي.ض' وفلنة
ب.ي\ضاء فالعن ن.قاء الع1ر\ض من الدن.س والعيوب؛ ومن ذلك قول زهي يدح

.vرجل
أ%ش.م� أ%ب\ي.ض ف%ي�اض ي'ف%كYك عن



أ%يدي الع'ناة1 وعن أ%ع\ناق1ها الر>ب.قا
وقال:

أ�مeك ب.ي\ضاء� من ق�ضاعة% ف الـ
ـبيت الذي ت.س\ت.ظل© ف ظ�ن'ب,ه\

قال: وهذا كثي ف شعرهم ل يريدون به ب.ياض. اللون ولكنهم يريدون الدح
بالكرم ون.قاء3 العر\ض من العيوب، وإ,ذا قالوا: فلن أ%ب\ي.ض الوجه

وفلنة ب.ي\ضاء� الوجه أ%رادوا نقاء4 اللون من الك%ل%ف1 والسواد1 الشائن. ابن
ال4عراب: والبيضاء� حبالة الصائد؛ وأ%نشد:

وبيضاء م1ن\ مال, الفت إ,ن أ%راح.ها
أ%فاد.، وإ,ل ماله مال م'ق}ت1ر

.vيقول: إ,ن ن.ش1ب فيها ع.ي¬ فجر�ها بقي صاحب'ها م'ق}ت1را
�والب.ي\ضة: واحدة الب.ي\ض من الديد وب.ي\ض, الطائر جيعاv، وب.ي\ضة

الديد معروفة والب.ي\ضة معروفة، والمع ب.ي\ض. وف التنزيل العزيز:
كأ%ن_ه'ن� ب.ي\ض¬ م.ك}ن'ون، ويمع الب.ي\ض على ب'يوض�؛ قال:

على ق%ف}رة{ طار.ت ف1راخاv ب'يوض'ها
أ%ي صارت أ%و كانت؛ قال ابن سيده: فأ%ما قول الشاعر 

(* قوله «فأما قول
الشاعر» عبارة القاموس وشرحه: والبيضة واحدة بيض الطي المع بيوض وبيضات،

قال الصاغان: ول ترك الياء من بيضات إل ف ضرورة الشعر قال: أخو
بيضات إل.):

أ%بو ب.ي.ضات{ رائح¬ م'تأ%و>ب،
ر.فيق ب.س\ح, ال%ن\ك1ب.ي, س.ب'وح'

فشاذ ل يعقد عليه باب ل4ن مثل هذا ل يرك ثانيه.
Dأ%ل}ق%ت\ ب.ي\ض.ها. ودجاجة ب.ي�اضة :vوباض. الطائر' والنعامة ب.ي\ضا

وب.ي'وض¬: كثية الب.ي\ض,، والمع ب'ي'ض¬ فيمن قال ر'س'ل مثل ح'ي'د جع
ح.ي'ود، وهي الت ت.ح1يد عنك، وب,يض¬ فيمن قال ر'س\ل، كس.ر'وا الباء

ل1ت.س\لم الياء ول تنقلب، وقد قال بeوض¬ أ%بو منصور. يقال: دجاجة بائض بغي
هاء ل4ن الد>يك. ل ي.ب,يض، وباض.ت الطائرة�، فهي بائض¬. ورجل ب.ي�اض¬:

ي.ب,يع الب.ي\ض.، وديك بائ1ض¬ كما يقال والد¬، وكذلك الغ'راب؛ قال:
بيث ي.ع\ت.ش� الغ'راب' البائض'



قال ابن سيده: وهو عندي على النسب. والب.ي\ضة: من السلح، سيت بذلك
ل4نا على شكل ب.ي\ضة النعام. واب\تاض. الرجل: ل%ب,س. الب.ي\ضة%. وف

الديث: ل%ع.ن. الل9ه السارق. ي.س\ر,ق' الب.ي\ضة% فت'ق}ط%ع' يد'ه، يعن
ال�وذة%؛ قال ابن قتيبة: الوجه ف الديث أ%ن الل9ه لا أ%نزل: والسارق'

والسارقة� فاق}ط%ع'وا أ%ي\د1ي.هما، قال النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: ل%ع.ن.
الل9ه السارق. ي.س\ر,ق الب.ي\ضة فت'ق}ط%ع يد'ه على ظاهر ما نزل عليه،

يعن ب.ي\ضة% الدجاجة ونوها، ث أ%علمه الل9ه ب.ع\د' أ%ن القطع ل يكون
إ,ل ف ر'ب\ع د1ينار فما فوقه، وأ%نكر تأ}ويلها بال�وذة1 ل4ن هذا ليس

موضع ت.كثي� لا يأ}خذه السارق، إ,نا هو موضع تقليل فإ,نه ل يقال: قب_ح
الل9ه فلناv عر_ض نفسه للضرب ف ع1ق}د ج.و\هر، إ,نا يقال: ل%ع.نه

الل9ه تعر_ض لقطع يده ف خ.ل%ق� ر.ثð أ%و ف ك�ب�ة1 شع.ر�.
وف الديث: أ�ع\ط1يت' الك%ن\ز.ين, ال4حر. وال4بيض.، فال4حر'

م'ل}ك' الشام، وال4ب\ي.ض' م'ل}ك' فارس، وإ,نا يقال لفارس ال4ب\ي.ض لبياض
أ%لوانم ول4ن الغالب على أ%موالم الفضة، كما أ%ن الغالب على أ%لوان أ%هل

الشام المرة وعلى أ%موالم الذهب؛ ومنه حديث ظبيان وذكر ح1م\ي قال:
وكانت لم الب.ي\ضاء� والس_و\داء� وفار,س' ال%م\راء� وال1ز\ية� الصفراء،
أ%راد بالبيضاء الراب. من ال4رض ل4نه يكون أ%ب\ي.ض. ل غ%ر\س. فيه

ول ز.ر\ع.، وأ%راد بالس_و\داء العام1ر. منها لخ\ض1رار,ها بالشجر والزرع،
وأ%راد. بفار,س. ال%م\راء ت.ح.ك©م.هم عليه، وبالزية الصفراء الذهب.

كانوا ي.ج\ب'ون ال%راج. ذ%ه.باv. وف الديث: ل تقوم' الساعة� حت يظهر
الوت' ال4ب\ي.ض' وال4ح\م.ر'؛ ال4ب\ي.ض' ما يأ}ت ف%ج\أ%ةv ول يكن
قبله مرض ي'غي>ر لونه، وال4ح\مر' الوت' بالق%ت\ل ل4جل الدم.

والب.ي\ضة�: ع1ن.ب¬ بالطائف أ%بيض عظيم الب�. وب.ي\ضة� ال1د\ر:
�الارية� ل4نا ف خ1د\رها مكنونة. والب.ي\ضة�: ب.ي\ضة� ال�ص\ية. وب.ي\ضة

الع'ق}ر م.ث%لD يضرب وذلك أ%ن ت'غ\ص.ب. الارية ن.ف}سها فت'ق}ت.ض�
فت'ج.ر_ب بب.ي\ضة{، وتسمى تلك الب.ي\ضة� ب.ي\ضة% الع'ق}ر,. قال أ%بو منصور: وقيل

ب.�gضة� الع'ق}ر, ب.ي\ض.ة ي.ب,يض'ها الديك مرة واحدة ث ل يعود، يض\رب
مثلv لن يصنع الص_ن,يعة ث ل يعود لا. وب.ي\ضة البل%د1: ت.ر,يكة

eالبلد: الس_ي>د'؛ عن ابن ال4عراب، وقد ي'ذ%م �النعامة. وب.ي\ضة
بب.ي\ضة البلد؛ وأ%نشد ثعلب ف الذم للراعي يهجو ابن الر>قاع, العاملي:



لو ك�نت. من أ%ح.د{ ي'ه\جى ه.ج.و\ت'كم'،
يا ابن الر>قاع,، ولكن لست. من أ%ح.د1

vل ت.ع\ر,ف\ لكم ن.س.با �ت.أ}ب ق�ضاعة
واب\نا ن,زار�، فأ%ن\ت'م\ ب.ي\ضة� الب.ل%د1

أ%راد. أ%نه ل نسب له ول عشية ت.ح\م1يه؛ قال: وسئل ابن ال4عراب عن
ذلك فقال: إ,ذا م'د1ح. با فهي الت فيها الف%ر\خ ل4ن الظ�ل1يم حينئذ

ي.ص'ون'ها، وإ,ذا ذ�م_ با فهي الت قد خرج الف%ر\خ' منها ور.مى با
الظليم' فداس.ها الناس' وال3بل�. وقولم: هو أ%ذ%ل© من ب.ي\ضة1 الب.ل%د1

أ%ي من ب.ي\ض.ة1 النعام الت يتركها؛ وأ%نشد كراع للمتلمس ف موضع الذم
وذكره أ%بو حات ف كتاب ال4ضداد، وقال ابن بري الشعر ل1ص1ن_ان بن عب_اد

اليشكري وهو:
ل%م_ا رأ%ى شطD ح.و\ض1ي له ت.ر.ع¬

على ال1ياض,، أ%تان غي. ذي ل%د.د1
لو كان ح.و\ض. ح1م.ار� ما ش.ر,ب\ت به،

إ,ل9 بإ,ذ}ن1 ح1مار� آخر. ال4ب.د1
لكن_ه ح.و\ض' م.ن\ أ%و\د.ى بإ,خ\و.ت1ه

ر.ي\ب' ال%ن'ون1، فأ%م\س.ى ب.ي\ض.ة% الب.ل%د1
أ%ي أ%مسى ذليلv كهذه الب.ي\ضة الت فار.ق%ها الفرخ' فر.م.ى با الظليم

فد1يس.ت فل أ%ذ%ل منها. قال ابن بري: ح1م.ار ف البيت اسم رجل وهو
علقمة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن ثعلبة، وشطD هو شط ابن قيس بن عمرو بن

ثعلبة اليشكري، وكان أ%و\ر.د. إ,ب,ل%ه ح.و\ض. ص1ن_ان بن عب_اد قائل هذا
الشعر فغضب لذلك، وقال الرزوقي: حار أ%خوه وكان ف حياته يتعز_ز' به؛

ومثله قول الخر يهجو حسان بن ثابت وف التهذيب انه لسان:
أ%رى ال%لب,يب. قد ع.زeوا، وقد ك%ث�روا،

وابن' الف�ر.ي\عة1 أ%م\س.ى ب.ي\ضة% الب.ل%د1
قال أ%بو منصور: هذا مدح. وابن ف�ر.ي\عة: أ%بوه 

(* قوله «وابن فريعة
أبوه» كذا بالصل وف القاموس ف مادة فرع ما نصه: وحسان بن ثابت يعرف بابن

الفريعة كجهينة وهي أ�مه.). وأ%راد باللبيب س.ف1لة الناس وغ%ث}راء4هم؛
قال أ%بو منصور: وليس ما قاله أ%بو حات بيد، ومعن قول حسان أ%ن س.ف1لة



الناس عزeوا وكثروا بعد ذ1ل�ت1ه,م وقلتهم، وابن ف�ر.يعة الذي كان ذا
ث%ر\و.ة{ وث%راء� قد أ�خ>ر. عن قدي, ش.ر.ف1ه وس'ود.د1ه، واس\ت'ب,د_

بال4مر دونه فهو بنزلة ب.ي\ضة البلد الت ت.ب,يض'ها النعامة ث تتركها
بالفلة فل ت.ح\ض'نها، فتبقى ت.ر,كةv بالفلة.

وروى أ%بو عمرو عن أ%ب العباس: العرب تقول للرجل الكري: هو ب.ي\ضة
البلد يدحونه، ويقولون للخر: هو ب.ي\ضة البلد يذ�مeونه، قال: فالمدوح'

يراد به الب.ي\ضة الت ت.ص'ونا النعامة وت'و.قYيها ال4ذ%ى ل4ن فيها
ف%ر\خ.ها فالمدوح من ههنا، فإ,ذا ان\ف%ل%قت عن ف%ر\خ1ها رمى با الظليم'

فتقع ف البلد الق%ف}ر فمن ههنا ذم� الخر. قال أ%بو بكر ف قولم فلن
ب.ي\ضة� البلد: هو من ال4ضداد يكون مدحاv ويكون ذم�اv، فإ,ذا م'د1ح الرجل

فقيل هو ب.ي\ضة� البلد أ�ر,يد. به واحد' البلد الذي ي'ج\ت.مع إ,ليه
وي'ق}ب.ل قول�ه، وقيل ف%ر\د¬ ليس أ%حد مثله ف شرفه؛ وأ%نشد أ%بو العباس

لمرأ%ة من بن عامر بن ل�ؤ.ي� ترثي عمرو بن عبد و'د¼ وتذكر قتل علي�
إ,ي_اه:لو كان قات1ل� ع.مرو غي. قاتله،
ب.ك%ي\ت'ه، ما أ%قام الرeوح' ف ج.س.دي

لكن_ قاتل%ه م.ن\ ل ي'عاب' به،
وكان ي'دع.ى قدياv ب.ي\ض.ة% الب.ل%د1

vي ال%ي\ب. م'ع\و,ل%ةYوم.، ش'ق�يا أ�م_ ك�ل}ث
على أ%بيك1، فقد أ%و\د.ى إ,ل ال4ب.د1

يا أ�م_ ك�ل}ث�وم.، ب.كYيه1 ول ت.س3م1ي
ب'ك%اء4 م'ع\و,ل%ة{ ح.ر_ى على ولد

ب.ي\ضة� البلد: عليe بن أ%ب طالب، سلم الل9ه عليه، أ%ي أ%نه ف%ر\د¬
ليس مثله ف الشرف كالب.ي\ضة1 الت هي ت.ر,يكةD وحدها ليس معها غي'ها؛

وإ,ذا ذ�م_ الرجل� فقيل هو ب.ي\ضة� البلد1 أ%رادوا هو منفرد ل ناصر له
بنزلة ب.ي\ض.ة{ قام عنها الظ�ليم' وتركها ل خي فيها ول منفعة؛ قالت

امرأ%ة ت.ر\ثي ب.ن,ي. لا:
ل%ه\ف1ي عليهم ل%ق%د\ أ%ص\ب.ح\ت' ب.ع\د.ه'م'

كثي.ة ال%م> وال4حزان والك%م.د1
قد ك�ن\ت' قبل م.ناياه'م\ ب.غب.ط%ة{،

فص1ر\ت' م'ف}ر.د.ةv كب.ي\ض.ة1 البلد1



وب.ي\ض.ة� الس_نام: ش.ح\م.ته. وب.ي\ض.ة� ال%ن,ي: أ%صله، وكلها على
Dهم. وب.ي\ضة القوم: ساحتهم؛ وقال ل%ق1يط�الثل. وب.ي\ض.ة القوم: وس.ط

ال3ياد1ي:
يا ق%و\م,، ب.ي\ضت.ك�م\ ل ت'ف}ض.ح'ن_ با،
إ,ن>ي أ%خاف عليها ال4ز\ل%م ال%ذ%عا

يقول: احفظوا ع'ق}ر داركم. وال4ز\ل%م ال%ذ%ع: الدهر ل4نه ل يهرم
أ%بداv. ويقال منه: ب,يض. اليe أ�ص1يب.ت ب.ي\ض.ت'هم وأ�خ1ذ كل© شيء� لم،

وب,ض\ناهم واب\ت.ض\ناهم: فعلنا بم ذلك. وب.ي\ض.ة� الدار: وسطها
:�ومعظمها. وب.ي\ض.ة� ال3سلم: جاعتهم. وب.ي\ض.ة� القوم: أ%صلهم. والب.ي\ض.ة

أ%صل القوم وم'ج\ت.مع'هم. يقال: أ%تاهم العدو ف ب.ي\ض.ت1ه,م\. وقوله ف
الديث: ول ت'س.لYط} عليهم ع.د'و�اv من غيهم فيستبيح ب.ي\ض.ت.هم؛ يريد
جاعتهم وأ%صلهم أ%ي م'ج\تمعهم وموضع س'ل}طانم وم'س\ت.ق%ر_ دعوتم،
�أ%راد عدو�اv يستأ}صلهم وي'ه\ل1كهم جيعهم، قيل: أ%راد إ,ذا أ�ه\ل1ك. أ%صل

الب.ي\ضة كان هلك كل ما فيها من ط�ع\م� أ%و ف%ر\خ، وإ,ذا ل ي'ه\ل%ك\
أ%صل� الب.ي\ضة ربا سلم بعض' ف1راخها، وقيل: أ%راد بالب.ي\ض.ة ال�وذ%ة%

فكأ%نه ش.ب_ه مكان اجتماعهم والت1ئامهم بب.ي\ض.ة ال%د1يد1؛ ومنه حديث
�الديبية: ث جئت. بم لب.ي\ض.ت1ك ت.ف�ضeها أ%ي أ%ص\لك وعشيتك. وب.ي\ض.ة

كل شيء ح.و\ز.ت'ه.
وباض'وه'م\ واب\تاض'وه'م\: استأ}صلوهم. ويقال: اب\ت1يض. القوم' إ,ذا

أ�ب,يح.ت\ ب.ي\ض.ت'هم، واب\تاض'وهم أ%ي استأ}صلوهم. وقد اب\ت1يض. القوم إ,ذا
.vخ1ذ%ت\ ب.ي\ض.ت'هم ع.ن\و.ة�ا

أ%بو زيد: يقال لوسط الدار ب.ي\ضةD ولماعة السلمي ب.ي\ض.ةD ولو.ر.م�
ف ركبة الدابة ب.ي\ض.ة. والب.ي\ض': و.ر.م¬ يكون ف يد الفرس مثل

النeف%خ والغ'د.د؛ قال ال4صمعي: هو من العيوب ال%ي>نة. يقال: قد باض.ت\ يد'
الفرس ت.ب,يض' ب.ي\ضاv. وب.ي\ض.ة� الص_ي\ف: معظمه. وب.ي\ض.ة الر�:

شدته. وب.ي\ض.ة الق%ي\ظ: شدة ح.ر>ه؛ وقال الشماخ:
ط%و.ى ظ1م\أ%ه.ا ف ب.ي\ض.ة الق%ي\ظ1، بعدما

ج.ر.ى ف ع.ن.ان1 الش>ع\ر.ي.ي\ن, ال4ماع1ز'
وباض. ال%رe إ,ذا اشتد. ابن بزرج: قال بعض العرب يكون على الاء
ب.ي\ض.اء� الق%ي\ظ1، وذلك من طلوع الد_ب.ران إ,ل طلوع س'ه.ي\ل. قال أ%بو



منصور: والذي سعته يكون على الاء ح.م\راء� الق%ي\ظ1 وح1م1رe القيظ. ابن
شيل: أ%ف}ر.خ. ب.ي\ض.ة� القوم إ,ذا ظهر م.ك}ت'وم' أ%م\ر,هم، وأ%فرخت

الب.ي\ض.ة� إ,ذا صار فيها ف%ر\خ¬.
وباض. السحاب' إ,ذا أ%م\ط%ر؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

باض. الن_ع.ام' به فن.ف�ر. أ%هل%ه'،
إ,ل ال�ق1يم. على الد_وا ال�تأ%فYن,

قال: أ%راد مطراv وقع ب,ن.و\ء3 الن_ع.ائم، يقول: إ,ذا وقع هذا الطر
vه.ر.ب. الع'قلء وأ%قام ال4حق. قال ابن بري: هذا الشاعر وصف و.اد1يا

أ%صابه الطر فأ%ع\ش.ب، والن_ع.ام' ههنا: النعائم' من النجوم، وإ,نا
ت'م\ط1ر' الن_ع.ائم' ف القيظ فينبت ف أ�صول ال%ل1ي> نب\ت¬ يقال له

الن_ش\ر، وهو س'مÒ إ,ذا أ%كله الال م.و_ت، ومعن باض. أ%م\ط%ر.، والد_وا
بعن الداء، وأ%راد بال�ق1يم القيم. به على خ.طر أ%ن يوت،

وال�ت.أ%فYن': ال�ت.ن.قYص. وال4ف%ن: الن_ق}ص'؛ قال: هكذا فسره ال�ه.ل�ب,ي�
ف باب القصور لبن ول�د ف باب الدال؛ قال ابن بري: ويتمل عندي أ%ن

يكون الد_وا مقصوراv من الدواء، يقول: ي.ف1رe أ%هل� هذا الوادي إ,ل
القيم. على ال�داواة ال�ن.قYصة لذا الرض الذي أ%صاب. ال3بل% من

ر.ع\ي, الن_ش\ر,. وباض.ت الب'ه\م.ى إ,ذا س.ق%ط% ن,صال�ها. وباض.ت ال4رض:
اصفرت خ'ضرت'ها ون.ف%ضت1 الثمرة وأ%يبست، وقيل: باض.ت أ%خ\رج.ت\ ما فيها من

النبات، وقد باض.: اشتد_.
وب.ي_ض. ال3ناء4 والس>قاء: م.ل4ه. ويقال: ب.ي_ض\ت ال3ناء4 إ,ذا

فر_غ}ت.ه، وب.ي_ض\ته إ,ذا م.لgته، وهو من ال4ضداد.
والب.ي\ضاء: اسم جبل. وف الديث ف صفة أ%هل النار: ف%خ1ذ� الكافر ف

النار مث}ل الب.ي\ضاء؛ قيل: هو اسم جبل. وال4ب\ي.ض': السيف، والمع
الب,يض'.

وال�ب.ي>ضة�، بكسر الياء: فرقة من الث�ن.و,ي_ة وهم أ%صحاب
ال�ق%ن_ع، س'مeوا بذلك لت.ب\ي,يضهم ثيابم خلفاv للم'س.و>د.ة من أ%صحاب

الدولة العب�اسية. وف الديث: فنظرنا فإ,ذا برسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه
.vبيضا vوسل9م، وأ%صحابه م'ب.ي>ضي، بتشديد الياء وكسرها، أ%ي لبسي ثيابا

يقال: هم ال�ب.ي>ضة� وال�س.و>د.ة، بالكسر؛ ومنه حديث توبة كعب بن
مالك: فرأ%ى رجلv م'ب.ي>ضاv يزول به السراب'، قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن



.vبسكون الباء وتشديد الضاد، من البياض أ%يضا ،vيكون م'ب\ي.ض�ا
وب,يض.ة، بكسر الباء: اسم بلدة. وابن ب.ي\ض: رجل، وقيل: ابن ب,يض�،

وقولم: س.د_ ابن' ب.ي\ض� الطريق.، قال ال4صمعي: هو رجل كان ف الزمن
ال4ول يقال له ابن ب.ي\ض� عقر. ناق%ت.ه على ث%ن,ي_ة{ فسد با الطريق ومنع

الناس. م1ن سلوك1ها؛ قال عمرو بن ال4سود الطهوي:
س.د.د\نا كما س.د_ ابن' بيض� ط%ر,يق%ه،

فلم ي.ج,دوا عند الث�ن,ي_ة1 م.ط}ل%عا
قال: ومثله قول ب.س�امة بن ح.ز\ن:

كثوب, ابن بيض� وقاه'م\ به،
فس.د_ على الس�ال1كي. الس_ب,يل

وحزة بن ب,يض�: شاعر معروف، وذكر النضر بن شيل أ%نه دخل على الأ}مون
وذكر أ%نه ج.رى بينه وبينه كلم ف حديث عن النب، صل9ى الل9ه عليه

وسل9م، فلما فرغ من الديث قال: يا ن.ض\ر'، أ%ن\ش1د\ن أ%خ\ل%ب. بيت قالته
العرب، فأ%نشدته أ%بيات حزة بن ب,يض� ف الك%م بن أ%ب العاص:

:Dهاج,عة �تقول� ل، والع'يون
أ%ق1م\ ع.ل%ي\نا ي.و\ماv، فلم أ�ق1م

أ%ي_ الو'جوه1 ان\ت.ج.ع\ت.؟ قلت' لا:
وأ%يe و.ج\ه{ إ,ل إ,ل ال%ك%م
مت ي.ق�ل} صاح1با س'راد1ق1ه:

هذا ابن' ب,يض� بالباب، ي.ب\ت.س3م,
رأ%يت ف حاشية على كتاب أ%مال ابن بري بط الفاضل رضي الدين الشاطب،

رحه الل9ه، قال: حزة بن ب,يض�، بكسر الباء ل غي. قال: وأ%ما قولم
سد_ ابن' ب.ي\ض� الطريق. فقال اليدان ف أ%مثاله: ويروى ابن ب,يض�، بكسر

الباء، قال: وأ%بو ممد، رحه الل9ه، حل الفتح ف بائه على فتح الباء
ف صاحب الث%ل فعط%ف%ه عليه. قال: وف شرح أ%ساء الشعراء ل4ب عمر

الطر�ز حزة بن ب,يض قال الفراء: الب,يض' جع أ%ب\ي.ض وب.ي\ضاء.
والب'ي.ي\ض.ة: اسم ماء. والب,يض.تان1 والب.ي\ض.تان، بالكسر والفتح: موضع على طريق

الشام من الكوفة؛ قال ال4خطل:
فه\و. با س.ي>ء# ظ%ن�اv، وليس له،

بالب.ي\ض.ت.ي, ول بالغ.ي\ض,، م'د_خ.ر'



ويروى بالب.ي\ض.تي. وذ�و ب,يضان%: موضع؛ قال مزاحم:
vكما صاح.، ف أ%ف}نان1 ضال� ع.ش1ي_ة

بأ%سفل, ذ1ي ب,يضان%، ج'ون� ال4خاط1ب,
وأ%ما بيت جرير:

ق%ع1يد. كما الل9ه. الذي أ%ن\ت'ما له،
أ%ل ت.س\م.عا بالب.ي\ض.ت.ي, ال�ناد1يا؟

فقال ابن حبيب: الب,يض.ة، بالكسر، بال%ز\ن لبن يربوع، والب.ي\ض.ة،
بالفتح، بالص_م�ان لبن دارم. وقال أ%بو سعيد: يقال لا بي الع'ذ%ي\ب
والعق%بة ب.ي\ضة، قال: وبعد الب.ي\ضة الب.س3يطة�. وب.ي\ضاء بن ج.ذ1ية: ف

حدود الط9 بالبحرين كانت لعبد القيس وفيها نيل كثية وأ%ح\ساء# ع.ذ}بة
وقصور¬ ج.م_ة، قال: وقد أ%ق%م\ت' با مع الق%رام1طة ق%ي\ظة. ابن

ال4عراب: الب.ي\ضة أ%رض بالد_و� حف%روا با حت أ%تتهم الريح من تتهم فرفعتهم
ول يص1ل�وا إ,ل الاء. قال شر: وقال غيه الب.ي\ضة أ%رض ب.ي\ضاء ل

نبات فيها، والس_و\دة: أ%رض با نيل؛ وقال رؤبة:
ي.ن\ش.قe عن ال%ز\ن� والب.ر>يت'،
والب,يضة� الب.ي\ضاء وال�ب'وت'

كتبه شر بكسر الباء ث حكى ما قاله ابن ال4عراب.
@بأط: التهذيب: أ%بو زيد ت.ب.أ%ط% الرجل� ت.ب.ؤeطاv إ,ذا أ%م\سى ر.خ1ي_

.vالبال غي مهموم صالا
@بثط: ب.ث1ط%ت ش.فت'ه ب.ث%طاv: و.ر,م.ت\، قال: وليس بثبت.

@برط: ابن ال4عراب: ب.ر,ط% الرجل إ,ذا اشتغل عن الق� باللهو؛ قال أ%بو
منصور: هذا حرف ل أ%سعه لغيه وأ�راه مقلوباv عن ب.ط1ر..

@بربط: الب.ر\ب.ط�: العود، أ%عجمي ليس من م.لهي العرب فأ%عربته حي سعت
به. التهذيب: الببط من ملهي العجم شبه بصدر الب.ط9، والصد\ر'

Dم_ة�بالفارسية ب.ر\ فقيل ب.ر\ب.طD. وف حديث علي بن السي: ل ق�د>س.ت\ أ
فيها الب.ر\ب.ط�؛ قال: الب.ر\ب.ط� م.ل}هاة تشبه العود، فارسي معر_ب؛ قال

ابن ال4ثي: أ%صله ب.ر\ب.ت\ فإ,ن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصدر
ب.ر\.

والب,ر\ب,يطياء�: ثياب. والب,ر\ب,يطياء: موضع ينسب إ,ليه الو.ش\ي؛ ذكره
ابن مقبل ف شعره:



خ'زامى وس.ع\دانD، كأ%ن� ر,ياض.ها
م'ه,د\ن% بذي الب,ر\ب,يطياء ال�ه.ذ�ب,

@برقط: ت.ب.ر\ق%ط%ت ال3بل: اختلفت وجوهها ف الر_ع\ي؛ حكاه اللحيان.
وت.ب.ر\قط% على قفاه: ك%ت.ق%ر\ط%ب.. والب.ر\ق%طة�: خ.ط}و¬ متقارب.

وب.ر\ق%ط% الرجل� ب.ر\ق%طةv: فر� هارباv وول�ى م'ت.ل%فYتاv. وب.ر\ق%ط% الشيء4:
فر_ق%ه.

وال�ب.ر\ق%ط�: ضرب من الطعام، قال ثعلب: سي بذلك ل4ن الزيت ي'ف%ر_ق
.vفيه كثيا

ابن بزرج: الف%ر\ش.طة� ب.س\ط� الرجلي ف الركوب من جانب واحد،
والب.ر\قطة القعود على الساقي بتفريج الركبتي. أ%بو عمرو: ب.ر\ق%ط% ف البل

وب.ق�ط% إ,ذا صع_د.
@بسط: ف أ%ساء الل9ه تعال: الباسط�، هو الذي ي.ب\س'ط� الرزق لعباده

ويوس�عه عليهم ب'وده ورحته ويبس'ط ال4رواح ف ال4جساد عند الياة.
والب.س\ط�: نقيض الق%ب\ض,، بس.ط%ه يبس'طه ب.س\طاv فانبس.ط وب.س_ط%ه

فتب.س_ط؛ قال بعض ال4غفال:
إ,ذا الص_حيح' غ%ل� ك%ف9اv غ%ل9،

ب.س_ط% ك%ف�ي\ه1 م.عاv وب.ل9
وبس.ط الشيء4: نشره، وبالصاد أ%يضاv. وب.س\ط� الع'ذ}ر,: ق%بوله. وانبس.ط

الشيء� على ال4رض، والب.س3يط� من ال4رض: كالب,ساط1 من الثياب، والمع
الب'س'ط�. والب,ساط�: ما ب'س3ط. وأ%رض ب.ساطD وب.س3يطةD: م'ن\ب.سطة

مستوي.ة؛ قال ذو الرمة:
ود.و¼ كك%ف> ال�ش\ت.ر,ي، غي. أ%نه

ب.ساطD ل4خ\فاف1 ال%راس1يل واس1ع'
وقال آخر:

ولو كان ف ال4رض, الب.سيطة1 منهم'
ل1م'خ\ت.ب,ط{ عاف{، ل%ما ع'ر,ف. الف%ق}ر'

وقيل: الب.س3يطة� ال4رض اسم لا. أ%بو عبيد وغيه: الب.ساط� والب.سيطة
vال4رض الع.ريضة الواسعة. وتب.س_ط ف البلد أ%ي سار فيها طول
وع.ر\ضاv. ويقال: مكان ب.ساط وبس3يط؛ قال الع'د.ي\ل� بن الف%ر\خ,:

ود'ون% ي.د1 ال%ج�اج, من أ%ن} ت.نال%ن



ب.ساطD ل4ي\د1ي الناعجات ع.ر,يض'
Dأ%ي م1يل Dب.ساط Dقال وقال غي واحد من العرب: بيننا وبي الاء م1يل
م.ت_اح¬. وقال الفر�اء: أ%رض ب.ساطD وب,ساط مستوية ل ن.ب.ل فيها. ابن

ال4عراب: التبسeط� التنزeه. يقال: خرج يتبس_ط� مأ}خوذ من الب.ساط، وهي
ال4رض' ذات' الر_ياحي. ابن السكيت: فر.ش. ل فلن ف1راشاv ل

ي.ب\س'ط�ن إ,ذا ضاق. عنك، وهذا ف1راش¬ يبس'طن إ,ذا كان ساب,غاv، وهذا فراش
يبس'طك إ,ذا كان واسعاv، وهذا ب,ساطD يبس'طك أ%ي ي.س.ع'ك. والب,ساط�: ورق'

:Dعليه. ورجل ب.س3يط eله ثوب ث يضرب في.ن\ح.ت �الس_م'ر, ي'ب\س.ط
م'ن\ب.س3طD بلسانه، وقد بس'ط بساطةv. الليث: الب.س3يط� الرجل ال�ن\ب.س3ط
اللسان، والرأ%ة ب.س3يطD. ورجل ب.س3يط� اليدين: م'ن\ب.س3طD بالعروف،

وب.س3يط� الوجه1: م'ت.ه.لYلD، وجعها ب'س'طD؛ قال الشاعر:
ف ف1ت\ية{ ب'س'ط1 ال4ك�ف> م.سام1ح�،
عند الف1صال,، قد1ي'هم ل ي.د\ث�ر,

ويد ب,س\طD أ%ي م'ط}ل%قةD. وروي عن الكم قال ف قراءة عبد الل9ه: بل
يداه ب,س\طان1، قال ابن ال4نباري: معن ب,س\طان1 م.ب\س'وط%تان1. وروي عن

عروة أ%نه قال: مكتوب ف ال1كمة: ليكن وج\ه'ك ب,س\طاv تكن أ%ح.ب� إ,ل
Dقال: وب,س\ط .vمنطلقا vالناس, من ي'ع\ط1يهم الع.طاء أ%ي م'تبس>طا

وب'س\طD بعن مبسوط%ت.ي. والن\ب,ساط�: ترك الح\ت1شام. ويقال: بس.ط}ت' من
فلن فانبس.ط، قال: وال4شبه ف قوله بل يداه ب'س\طان 

(* قوله «بل يداه
بسطان» سبق انا بالكسر، وف القاموس: وقرئ بل يداه بسطان بالكسر والضم.) ،

أ%ن تكون الباء مفتوحة حلv على باقي الصفات كالرح\من والغ.ض\بان،
فأ%ما بالضم ففي الصادر كالغ'ف}ران1 والرeض\وان، وقال الزمشري: يدا الل9ه

ب'س\طان1، تثنية� ب'س'ط{ مثل ر.و\ضة أ�ن'ف{ ث يفف فيقال ب'س\طD كأ�ذ�ن{
وأ�ذ}ن{. وف قراءة عبد الل9ه: بل يداه ب'س\طان1، ج'عل ب.س\ط� اليد1

كنايةv عن ال�ود وتثيلv، ول يد ث ول ب.س\ط% تعال الل9ه وتقدس عن ذلك.
وإ,نه لي.ب\س'ط�ن ما بس.ط%ك وي.ق}ب,ض'ن ما قب.ض.ك أ%ي ي.س'رeن ما

س.ر_ك ويس'وء�ن ما ساءك. وف حديث فاطمة، ر,ض\وان� الل9ه عليها: يبس'ط�ن
ما يبس'ط�ها أ%ي يس'رeن ما يس'رeها ل4ن ال3نسان إ,ذا س'ر_ انبسط

وجه'ه واست.ب\شر. وف الديث: ل ت.ب\س'ط} ذ1راع.ي\ك. ان\ب,ساط% الكلب أ%ي



ل ت.ف}ر'ش\هما على ال4رض ف الصلة. والن\ب,ساط�: مصدر انبسط ل
ب.س.ط% فحم.له عليه.

والب.س3يط: ج,ن\س من الع.ر'وض, سي به لن\ب,ساط أ%سبابه؛ قال أ%بو
إ,سحق: انبسطت فيه ال4سباب فصار أ%و�له مستفعلن فيه سببان متصلن ف

أ%و�له.وبسط فلن يده با يب ويكره، وبس.ط إ,ل� يده با أ�ح1ب� وأ%كره،
وبسط�ها م.دeها، وف التنزيل العزيز: لئن بسط}ت. إ,ل� يدك لتقتلن. وأ�ذن

ب.س\طاء: عريضة ع.ظيمة. وانبسط النهار وغيه: امتد� وطال. وف الديث ف
وصف الغ.ي\ث1: فوقع ب.س3يطاv م'تدار,كاv أ%ي انبسط ف ال4رض واتسع،

وال�تدار,ك التتابع.
والب.س\طة�: الفضيلة. وف التنزيل العزيز قال: إ,ن� الل9ه اصطفاه عليكم

وزاده ب.س\طةv ف العلم والسم، وقرئ: ب.ص\طةv؛ قال الزجاج: أ%علمهم
أ%ن الل9ه اصطفاه عليهم وزاده بسطة ف العلم والسم فأ%ع\ل%م. أ%ن العلم
الذي به يب أ%ن يق%ع الخ\تيار' ل الال%، وأ%علم أ%ن الزيادة ف السم

ما ي.هيب' 
(* قوله «يهيب» من باب ضرب لغة ف يهابه كما ف الصباح.)

الع.د'وe. والب.س\طة�: الزيادة. والب.ص\طة�، بالصاد: لغة ف الب.س\طة.
:Dال1س\م, والباع. وامرأ%ة ب.س\طة �والب.س\طة�: الس>عة�، وفلن ب.س3يط

حس.نة� السم, س.ه\ل%ت'ه، وظ%ب\ية ب.س\طةD كذلك.
�والب,س\ط� والب'س\ط�: الناقة� ال�خ.ل�ة� على أ%ولد1ها التروكة

معها ل تنع منها، والمع أ%ب\ساط وب'ساطD؛ ال4خية من المع العزيز، وحكى
ابن ال4عراب ف جعها ب'س\طD؛ وأ%نشد للم.ر�ار:

م.تاب,يع' ب'س\طD م'ت\ئ1مات¬ ر.واج,ع¬،
كما ر.ج.ع.ت ف ل%ي\ل1ها أ�مe حائل,

وقيل: الب'س\ط� هنا ال�ن\ب.سطة� على أ%ولدها ل تنقبض' عنها؛ قال ابن
سيده: وليس هذا بقوي�؛ ورواجع': م'ر\ج,عةD على أ%ولدها وت.ر\ب.ع عليها
وتنزع إ,ليها كأ%نه توه�م طرح الزائد ولو أ%ت لقال م.راج,ع'. ومتئمات:

معها ح'وار¬ وابن م.خاض كأ%نا ولدت اثني اثني من كثرة ن.س\لها. وروي عن
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%نه كتب لوف}د ك%ل}ب، وقيل لوفد بن

ع'ل%ي\م�، كتاباv فيه: عليهم ف ال%م'ولة1 الر_اع1ية1 الب,ساط1 الظ©ؤار,
ف كل خسي من ال3بل ناقةD غي' ذات1 ع.وار�؛ البساط، يروى بالفتح والضم



والكسر، وال%م'ولة�: ال3بل الراع1ية�، وال%م'ولة�: الت ي'ح\مل
عليها. والب,ساط�: جع ب,س\ط، وهي الناقة الت تركت وولد.ها ل ي'م\ن.ع' منها

،Dوجع ب,س\ط ب,ساط ،Dول تعطف على غيه، وهي عند العرب ب,س\ط وب.س'وط
وجع ب.س'وط ب'س'طD، هكذا سع من العرب؛ وقال أ%بو النجم:

ي.د\ف%ع' عنها ال�وع. كل� م.د\ف%ع,
خ.مسون ب'س\طاv ف خ.ليا أ%ر\ب.ع,

البساط، بالفتح والكسر والضم، وقال ال4زهري: هو بالكسر جع ب,س\ط{،
وب,س\طD بعن م.ب\سوطة كالطYحن والق1ط}ف1 أ%ي ب'س3ط%ت\ على أ%ولدها،

وبالضم جع ب,س\ط{ كظ1ئ}ر� وظ�ؤار، وكذلك قال الوهري؛ فأ%ما بالفتح فهو
ال4رض الواسعة، فإ,ن صحت الرواية فيكون العن ف المولة الت ترعى ال4رض

الواسعة، وحينئذ تكون الطاء منصوبة على الفعول، والظ©ؤار: جع ظئر وهي
الت ت'ر\ض1ع. وقد أ�ب\س3ط%ت أ%ي ت'ركت مع ولدها. قال أ%بو منصور:
ب.س'وطD ف%ع'ول بعن م.ف}عول� كما يقال ح.ل�وب¬ ور.ك�وب¬ للت ت'ح\ل%ب'

وت'ر\ك%ب، وب,س\طD بعن م.ب\سوطة كالطYح\ن بعن ال%ط}حون، والق1ط}ف1 بعن
ال%ق}ط�وف1.

وع.ق%بة باس1طةD: بينها وبي الاء ليلتان، قال ابن السكيت: س1ر\نا
ع.قبةv جواداv وعقبةv باس1طةv وعقبة ح.ج'وناv أ%ي بعيدة طويلة. وقال أ%بو
زيد: حفر الرجل قامةv باس1طةv إ,ذا حف%ر. م.د.ى قامت1ه ومد_ ي.د1ه. وقال

غيه: الباس'وط� من ال4ق}تاب, ضد� ال%ف}روق. ويقال أ%يضاv: ق%ت.ب¬
م.بسوطD، والمع م.باس1يط� كما ي'جمع ال%ف}ر'وق' مفار,يق.. وماء باس1طD: بعيد

من الكل3، وهو دون ال�ط}ل1ب.
وب'س.ي\طة�: اسم موضع، وكذلك ب'س.ي>طة�؛ قال:

ما أ%ن\ت1 يا ب'س.ي>ط% الت الت
أ%ن\ذ%ر.ن,يك1 ف ال%ق1يل, ص'ح\ب.ت

قال ابن سيده: أ%راد يا ب'س.ي>طة� فرخ_م على لغة من قال يا حار,، ولو
أ%راد لغة من قال يا حار' لقال يا ب'س.ي>ط�، لكن الشاعر اختار الترخيم

على لغة من قال يا حار,، ليعلم أ%نه أ%راد يا بسيطة�، ولو قال يا
ب'س.ي>ط� لاز أ%ن ي'ظن أ%نه بلد يسمى ب.سيطاv غي مصغ�ر، فاحتاج إ,ليه فحق9ره
وأ%ن يظن أ%ن اسم هذا الكان ب'س.ي�ط، فأ%زال اللبس بالترخيم على لغة من

قال يا حار,، فالكسر أ%ش\ي.ع' وأ%ذ}ي.ع. ابن بري: ب'س.ي\طة� اسم موضع ربا



 �سلكه ال�ج�اج إ,ل بيت الل9ه ول تدخله ال4لف واللم. والب.س3يطة
*)

قوله «والبسيطة إل» ضبطه ياقوت بفتح الياء وكسر السي.) ، وهو غي هذا
الوضع: بي الكوفة ومكة؛ قال ابن بري: وقول الراجز:

إ,ن_ك1 يا بسيطة� الت الت
أ%ن\ذ%ر.ن,يك1 ف الط�ريق, إ,خ\وت

قال: يتمل الوضعي.
،vبالصاد: لغة ف الب.س\طة. وقرئ: وزاده ب.ص\طة ،�@بصط: الب.ص\طة

وم'ص.ي\ط1ر¬، بالصاد والسي، وأ%صل صاده سي قلبت مع الطاء صاداv لقرب
مرجهما.

@بطط: ب.ط9 ال�ر\ح. وغيه ي.ب'ط©ه ب.ط9اv وب.ج_ه ب.ج�اv إ,ذا شق�ه.
وال1ب.ط9ة�: ال1ب\ض.ع'. وب.ط%ط}ت' القر\حة%: ش.ق%ق}تها. وف الديث:

أ%نه دخل على رجل� به ورم فما ب.ر,ح. حت ب'ط�؛ الب.ط©: شق� الدeم�ل
وال�راج, ونوها.

والب.ط9ة� الد_ب�ة�، مكية، وقيل: هي إ,ناء كالقار'ورة1. وف حديث عمر
بن عبد العزيز: أ%نه أ%تى ب.ط9ةv فيها زيت فصب�ه ف الس�راج؛ البط9ة:

الد_ب�ة� بلغة أ%هل مكة ل4نا ت'عمل على شكل البط9ة من اليوان.
والب.ط©: ال3و.زe، واحدته بط9ة. يقال: بط9ةD أ�نثى وب.ط9ةD ذكر،

الذكر وال�نثى ف ذلك سواء، أ%عجمي معر�ب، وهو عند العرب ال3و.زe ص1غار'ه
وكباره جيعاv؛ قال ابن جن: سيت بذلك حكاية ل4صواتا. وزيد' ب.ط9ة:

لقب. قال سيبويه: إ,ذا لق9ب\ت مفرداv بفرد أ�ضفته إ,ل اللق%ب، وذلك قولك
هذا ق%ي\س' بط9ة%، جعلت بطة معرفة ل4نك أ%ردت العرفة الت أ%ردتا

إ,ذا قلت هذا سعيد، فلو نونت بطة% صار سعيد نكرة ومعرفة بالضاف إ,ليه،
فيصي بطة ههنا كأ%نه كان معرفة قبل ذلك ث أ�ضيف إ,ليه. وقالوا: هذا عبد

الل9ه بطة� يا فت، فجعلوا بطة تابعاv للمضاف ال4و�ل؛ قال سيبويه: فإ,ذا
لقبت مضافاv بفرد جرى أ%حدها على الخر كالوصف، وذلك قولك هذا عبد الل9ه

بطة يا فت. والب.ط©: من طي الاء، الواحدة بطة، وليست الاء للتأ}نيث
وإ,نا هي لواحد النس، تقول: هذه بطة للذكر وال�نثى جيعاv مثل حامة

ودجاجة.
والب.ط}ب.طة�: صوت البط.



والب.ط1يط�: الع.جب والك%ذ1ب'؛ يقال: جاء بأ%م\ر ب.ط1يط{ أ%ي عجيب؛ قال
الشاعر:

،vأ%ل%م�ا ت.ع\ج.ب وت.ر.ي\ ب.ط1يطا
من الل�ئي. ف ال1ق%ب, ال%وال

ول يقال منه فع.ل؛ وأ%نشد ابن بري:
س.م.ت\ للع1راق%ي\ن, ف س.و\م1ها،
ف%لق%ى الع1راقان1 منها الب.ط1يطا

وقال آخر:
،vأ%ل ت.ت.ع.ج_ب وت.ر.ي\ ب.ط1يطا
من ال1ق%ب, ال�ل%و_نة1 العن'ونا

(* قوله «اللونة العنونا» هكذا هو ف ال4صل.)
�ابن ال4عراب: الب'ط�ط� ال4عاجيب'، والب'ط�ط� ال4ج\واع'، والب'ط�ط

الك%ذ1ب'، والب'ط�ط� ال%م\ق%ى. والب.ط1يط: رأ}س ال�ف�، ع1راق1ي�ة، وقال
كراع: الب.ط1يط� عند العامة خ'فÒ مقطوع، قد.م¬ بغي ساق�؛ وقول

ال4عرابية:
إ,ن� ح1ر,ي ح'طائطD ب'طائط،
كأ%ث%ر, الظ�ب\ي, ب.ن\ب, الغائ1ط

(* قوله «الغائط» هو بال4صل هنا، وفيما سيأ}ت ف مادة حطط بالغي
العجمة، والذي ف شرح القاموس هنا بالاء الهملة.)

قال ابن سيده: أ%رى ب'طائطاv إ,تباعاv ل�طائط، قال: وهذا البيت أ%نشده
ابن جن ف ال3ق}واء، ولو سكن فقال بطائط وت.نك�ب ال3قواء لكان أ%حسن.

ونر ب.ط9: معروف؛ قال:
،Yل أ%ر. كالي.و\م,، ول م'ذ}ق%ط

Yأ%ط}و.ل% من لي\ل� بن.ه\ر ب.ط
،Yأ%بيت بي خل�ت م'ش\تط

من الب.ع'وض, ومن الت_غ.طYي
@بعط: الب.ع\ط� وال3ب\عاط�: الغ'ل�و� ف ال%ه\ل, وال4م\ر الق%ب,يح.

وأ%ب\ع.ط% الرجل� ف كلمه إ,ذا ل ي'ر\س1ل}ه على وجهه؛ قال رؤبة:
وق�ل}ت أ%ق}وال% امر,ئ� ل ي'ب\ع1ط1:

أ%ع\ر,ض\ عن الناس, ول ت.س.خ_ط1



وأ%ب\ع.ط% ف الس_و\م,: ت.باع.د. وت.جاو.ز. الق%د\ر.؛ قال ابن بري
شاه1د'ه قول� حس�ان:

ون.جا أ%راه1ط� أ%ب\ع.ط�وا، ول%و. أ�ن_هم
ث%ب.ت'وا، ل%ا ر.ج.ع'وا إ,ذاv بسلم

وكذلك طم.ح ف الس_و\م, وأ%ش.ط� فيه، قال ابن ال4عراب: وكذلك
ال�ع\ت.ن,ز' وال�ب\ع1ط� والصeن\ت'وت'. والف%ر\د' والف%ر,د' والف%ر'ود': الذي

يكون وحده. وال3ب\عاط�: أ%ن ت'ك%لYف. ال3نسان% ما ليس ف قو�ته؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

ناج� ي'ع.ن>يه,ن_ بال3ب\عاط1،
إ,ذا اس\تدى ن.و_ه\ن. بالس>ياط1

ورواه ثعلب ي'غ.ن>يه,ن� بال3ب\عاط1. اس\تدى: اف}ت.ع.ل من الس_د\و.
وال3ب\عاط�: ال3ب\عاد'، قال: ومشى أ%عراب ف صلح بي قوم فقال: لقد

أ%ب\ع.ط�وا إ,ب\عاطاv شديداv أ%ي أ%ب\ع.د'وا ول ي.ق}ر'بوا من الصلح؛ وقال
منون بن عامر:

ل ي'ب\ع1ط� الن_ق}د. من د.ي\ن في.ج\ح.د.ن،
ول ي'ح.د�ث�ن أ%ن} س.و\ف. ي.ق}ض1ين

وروى سلمة عن الفراء أ%نه قال: ي'ب\دلون الدال طاء فيقولون: ما أ%ب\ع.ط%
طار.ك، يريدون: ما أ%بعد دارك، ويقولون: ب.ع.ط% الشاة% وش.ح.ط%ها

:�وذ%م.ط%ها وب.ذ%ح.ها وذ%ع.ط%ها إ,ذا ذبها. والب.ع\ط� وال1ب\ع.طة
الس\ت'.

@بعثط: الب'ع\ث�ط� والب'ع\ث�وط�: س'ر�ة� الوادي وخي موضع فيه.
والب'ع\ث�ط�: الس\ت'، وقد تثقل الطاء ف هذه ال4خية. يقال: أ%ل}ز.ق. ب'ع\ث�ط%ه

وع'ض\ر'ط%ه بالص_ل�ة1 ال4رض, يعن اس\ت.ه، قال: وهي اس\ت'ه وج,ل}دة
خ'ص\ي.ي\ه وم.ذاك1ي'ه. ويقال: غ%طY ب'ع\ث�ط%ك، وهو اس\ت'ه وم.ذاك1ي'ه.

ويقال للعال بالشيء: هو ابن ب'ع\ث�ط1ها كما يقال: هو ابن ب.ج\د.ت1ها. وف
حديث معاوية: قيل له أ%خبنا عن ن.سب,ك ف ق�ريش فقال: أ%نا ابن
ب'ع\ث�ط1ها؛ الب'ع\ث�ط�: س'ر_ة� الوادي، يريد أ%نه واس1طة� ق�ريش� ومن س'ر_ة1

ب,طاح1ها.
�@بعقط: الب'ع\ق�وط: القصي ف بعض اللغات. والب'ع\ق�وطة�: د'ح\ر'وجة

:Dوط�ال�ع.ل. ابن بري: الب'ع\ق�وطة� ضرب من الطي. ورجل ب'ع\ق�وطD وب'ل}ق



قصي، قال: وقال بعضهم ليس البلقوط بثبت.
@بقط: ف ال4رض ب.ق}طD من ب.ق}ل وع'ش\ب� أ%ي ن.ب\ذ� م.ر\عىÝ. يقال:

�أ%م\س.ي\نا ف ب'ق}طة{ م'ع\ش1بة{ أ%ي ف ر'ق}عة{ من كل�، وقيل: الب.ق}ط
جعه ب'قوطD، وهو ما ليس بجتمع ف موضع ول منه ض.ي\عةD كاملة، وإ,نا هو

شيء متفر�ق ف الناحية بعد الناحية.
،vبق%طا vبإ,سكان القاف، وبق%طا ،vب.ق}طا vوالعرب تقول: مررت بم ب.ق}طا

بفتحها، أ%ي متفر�قي؛ وذهبوا ف ال4رض ب.ق}طاv ب.ق}طاv أ%ي متفرقي.
وحكى ثعلب أ%ن ف بن تيم ب.ق}طاv من ربيعة أ%ي ف1ر\قةv أ%و ق1ط}عةv. وهم

ب.ق%طD ف ال4رض أ%ي متفر�قون؛ قال مالك بن نويرة:
رأ%يت' ت.م1يماv قد أ%ضاع.ت\ أ�مور.ها،

فه'م ب.ق%طD ف ال4رض، ف%ر\ثD ط%وائف'
فأ%م�ا ب.ن'و س.ع\د{ فبال%طY دار'ها،
ف%بابان� منهم مأ}ل%ف¬ فال%زال1ف'

أ%ي منتشرون متفرقون.
أ%©و تراب عن بعض بن سليم: ت.ذ%ق�ط}ت'ه ت.ذ%ق©طاv وت.ب.ق�ط}ت'ه

ت.ب.ق©طاv إ,ذا أ%خذته قليلv قليلv. أ%بو سعيد عن بعض بن سليم:
ت.ب.ق�ط}ت' الب.ر وتس.ق�ط}ت'ه وت.ذ%ق�ط}ت'ه إ,ذا أ%خذته شيئاv بعد شيء.

وب.ق%ط� ال4رض: ف1ر\قةD منها.
قال شر: روى بعض الرواة ف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: فوالل9ه1 ما

اختلفوا ف ب'ق}طة{ إ,ل طار. أ%ب ب.ظYها؛ قال: والب'ق}طة� الب'ق}عة� من
ب,قاع, ال4رض، تقول: ما اختلفوا ف ب'ق}عة{ من الب,قاع، ويقع قول عائشة

على الب'ق}طة1 من الناس وعلى البقطة من ال4رض، والب'ق}طة� من الناس:
الف1ر\قة�، قال: ويكن أ%ن تكون الب'قطة ف الديث الفرقة من الناس، ويقال

إ,نا النقطة، بالنون، وسيأ}ت ذكرها.
�وب.ق%ط% الشيء4: فر�قه. ابن ال4عراب: الق%ب\ط� المع، والب.ق}ط

التف}ر,قة�. وف الثل: ب.قYط1يه ب,ط1ب>ك1؛ يقال ذلك للرجل يؤمر بإحكام
الع.م.ل, بعلمه ومعرفته، وأ%صله أ%ن رجلv أ%تى ه.وىÝ له ف بيتها فأ%خذه

بطن'ه فق%ضى حاجت.ه فقالت له: وي\ل%ك ما ص.ن.ع\ت.؟ فقال: ب.قYط1يه ب,ط1ب>ك
eبYأ%ي ف1ر>قيه بر,ف}ق1ك1 ل ي'ف}ط%ن' له، وكان الرجل أ%ح\م.ق.، والط

الر>ف}ق. اللحيان: ب.ق�ط% م.تاع.ه إ,ذا فر_قه.



التهذيب: الب'ق�اط� ث�ف}ل� ال%ب,يد1 وق1ش\ر'ه؛ قال الشاعر يصف
:vالقان,ص. وك1لب.ه وم.ط}ع.م.ه من البيد إ,ذا ل ينل صيدا

إ,ذا ل ي.ن.ل} من\ه'ن� شي\ئاv فق%ص\ر'ه،
ل%دى ح1ف}ش1ه من ال%ب,يد1، ج.ر,ي
ت.رى ح.و\ل%ه الب'ق�اط% م'ل}قىÝ كأ%ن_ه

غ%ران,يق' نل، ي.ع\ت.ل1ي، ج'ثوم
والب.ق}ط�: أ%ن ت'عطي الن_ة على الثل�ث1 أ%و الرeبع. والب.ق}ط�: ما
�سق%ط من التمر إ,ذا ق�طع ي'خ\ط1ئ�ه ال1خ\ل%ب'، وال1خ\ل%ب' ال1ن\ج.ل

�بل أ%سنان. وروى شر بإ,سناده عن سعيد بن السيب أ%نه قال: ل يصلح ب.ق}ط
ال1نان1. قال شر: سعت أ%با ممد يروي عن ابن الظ%ف�ر أ%نه قال:

الب.ق}ط� أ%ن ت'عطي ال1نان% على الثلث أ%و الربع. وب.ق%ط� البيت1: ق�ماش'ه.
أ%بو عمرو: ب.ق�ط% ف البل وب.ر\ق%ط% وت.ق%د\ق%د. ف البل إ,ذا

ص.ع_د.. وف حديث علي، رضوان الل9ه عليه: أ%نه حل على عسكر الشركي فما
:�زالوا ي'ب.قYط�ون أ%ي يتعاد.و\ن إ,ل البال متفر�قي. والب.ق}ط

.�التف}ر,قة
@بلط: الب.لط�: ال4رض'، وقيل: ال4رض ال�س\ت.و,ية� ال%ل}ساء، ومنه

يقال بال%ط}ناهم أ%ي ناز.ل}ناهم بال4رض؛ وقال رؤبة:
لو أ%ح\ل%ب.ت\ ح.لئب' الف�س\طاط1

عليه، أ%ل}قاه'ن� بالب.لط1
والب.لط�، بالفتح: الجارة ال%ف}ر'وشة� ف الد_ار, وغيها؛ قال

الشاعر:
هذا م.قام1ي ل%ك1 حت ت.ن\ض.حي
ر,ي�اv، وت.ج\تازي ب.لط% ال4ب\ط%ح,

وأ%نشد ابن بري ل4ب دواد ال3ياد1ي�:
ولقد\ كان ذا ك%تائب. خ'ض\ر�،

وب.لط{ ي'شاد' بالج'ر'ون1
ويقال: دار م'ب.ل�طةD بآج'ر¼ أ%و حجارة. ويقال: ب.ل%ط}ت' الدار.، فهي

م.ب\ل�وطةD إ,ذا فر.ش\ت.ها بآج'ر¼ أ%و حجارة. وكل© أ%رض ف�ر,ش.ت\
بالجارة والج'ر> ب.لطD. وب.ل%ط%ها ي.بل�ط�ها ب.ل}طاv وب.ل�ط%ها:

س.و_اها، وب.ل%ط الائط% وب.ل�طه كذلك. وب.لط� ال4رض,: وج\ه'ها، وقيل:



م'ن\ت.هى الصeل}ب, من غي ج.م\ع�. يقال: ل%ز,م. فلن ب.لط% ال4رض؛ وقول
الراجز:

فبات، وهو ثابت' الر>باط1،
ب'ن\ح.ن الائل, والب.لط1

يعن ال�س\ت.و,ي. من ال4رض؛ قال: فبات يعن الثو\ر. وهو ثابت الر>باط
أ%ي ثابت النف}س، بنح.ن الائل يعن ما ان\ح.ن.ى من الر_مل الائل،

وهو ما تناثر منه. والب.لط�: الس\ت.و,ي. والب.ل}ط�: ت.ط}ي,ي' الط9انة1،
وهي السط}ح إ,ذا كان لا س'م.ي\طD، وهو الائط الصغي. أ%بو حنيفة

الد>ين.و.ر,ي�: الب.لط� وجه ال4رض؛ ومنه قيل: بال%ط%ن,ي فلن إ,ذا تركك أ%و
فر� منك فذهب ف ال4رض؛ ومنه قولم: جال1دوا وبال1ط�وا أ%ي إ,ذا لقيتم

عد'و_كم فالز.م'وا ال4رض، قال: وهذا خلف' ال4و_ل ل4ن ال4ول ذهب ف
ال4رض وهذا لزم ال4رض؛ وقال ذو الرمة يذكر رفيقه ف سفر:

ي.ئ1نe إ,ل م.س> الب.لط1، كأ%ن_ما
براه ال%شايا ف ذوات1 الز_خار,ف1

وأ%ب\ل%ط% الطر' ال4رض.: أ%صاب ب.لط%ها، وهو أ%ن ل ترى على متنها
تراباv ول غباراv؛ قال رؤ\بة:

يأ}و,ي إ,ل ب.لط ج.و\ف{ م'ب\ل%ط1
والبلل1يط�: ال4ر.ض'ون الستوية من ذلك، قال السياف: ول ي'عرف لا

واحد.
،Dب\ل1ط%، فهو م'ب\ل%ط�وأ�ب\ل1ط% الرجل وأ%ب\ل%ط%: ل%ز,ق. بال4رض. وأ

على ما ل ي'س.م� فاعله: افتقر وذهب مال�ه. وأ%ب\ل%ط%، فهو م'ب\ل1طD إ,ذا
قل9 ماله. قال أ%بو اليثم: أ%ب\ل%ط% إ,ذا أ%ف}ل%س فلز,ق بالب.لط؛ قال

امرؤ' القيس:
،vن.ز.ل}ت' على ع.م\رو بن د.ر\ماء4 ب'ل}طة
فيا ك�ر\م. ما جار� ويا ك�ر\م ما م.ح.ل}

أ%راد فيا كرم جار على التعجب. قال: واختلف الناس ف ب'ل}طة، فقال
بعضهم: يريد به حللت على عمرو بن د.ر\ماء4 ب'لطة أ%ي ب'ر\هة ود.هراv، وقال

آخرون: بلطة أ%راد داره أ%نا م'ب.ل�طةD مفروشة بالجارة ويقال لا البلط،
وقال بعضهم: ب'لطة أ%ي م'ف}ل1ساv، وقال بعضهم: بلطة ق%رية من جبلي طيء�

كثية التي والعنب، وقال بعضهم: هي هضبة بعينها، وقال أ%بو عمرو: ب'لطة



ف%ج\أ%ة. التهذيب: وب'لطة� اسم دار؛ قال امرؤ' القيس:
،vلمة�وكنت' إ,ذا ما خ1ف}ت' ي.و\ماv ظ

فإ,ن� لا ش1ع\باv بب'لطة1 ز.ي\م.ر.ا
وز.ي\م.ر': اسم موضع. وف حديث جابر�: عقلت المل% ف ناحية1 الب.لط1؛
vضرب من الجارة تفرش به ال4رض ث سي الكان ب.لطا �قال: البلط

eصYوهو موضع معروف بالدينة تكرر ذكره ف الديث. وأ%ب\ل%طهم الل ،vات>ساعا
إ,ب\لطاv: ل يد.ع\ لم شيئاv؛ عن اللحيان. وبال%ط% ف أ�موره: بالغ.

وبال%ط الس_اب,ح': اج\تهد.
والب'ل�ط: ال�ج�ان� وال�ت.ح.ز>م'ون من الصeوفي_ة.

الفراء: أ%ب\ل%ط%ن,ي فلن إ,ب\لطاv وأ%خ\جان 
(* قوله «وأخجان» ف شرح

القاموس بفاء بدل الاء العجمة.) إ,خجاء إ,ذا أ%ل%ح� عليك ف السeؤال
حت ي'ب\ر,م.ك وي'مل�ك. وال�بال%طة�: ال�جاه.دة�، يقال: نزل% فبال1ط}ه

أ%ي جاه1د\ه. وفلن م'بال1طD لك أ%ي م'جته,د¬ ف ص.لح, شأ}نك؛ وأ%نشد:
،�فه\و ل%ه'ن� حاب,لD وفار,ط

�إ,ن} و.ر.د.ت\، وماد1ر¬ ولئ1ط
�لو\ض1ها، ومات1ح¬ م'بال1ط

ويقال: تبال%ط�وا بالسيوف إ,ذا تال%د'وا با على أ%رجلهم، ول يقال
�تبال%ط�وا إ,ذا كانوا ر'كباناv. والت_بال�ط� وال�بال%طة�: ال�جالد.ة

بالسيوف. وبال%ط%ن,ي فلن: فر_ من. والب'ل�ط�: الفارeون من العسكر.
وب.ل�ط% الرجل� ت.ب\ل1يطاv إ,ذا أ%ع\يا ف ال%ش\ي مثل ب.ل�ح..

والت_ب\ل1يط� ع1راق1ي_ةD، وهو أ%ن ي.ضرب ف%ر\ع. أ�ذن ال3نسان بطر.ف1 س.ب_ابته.
وب.ل�ط% أ�ذنه ت.ب\ل1يطاv: ضربا بطرف سبابته ضرباv يوجعه.
والب.ل}ط� والب'ل}ط�: ال1خ\راط�، وهو الديدة الت ي.خ\ر'ط� با

ال%ر_اط�، ع.ر.بية؛ قال:
والبل}ط� ي.ب\ر,ي ح'ب.ر. الف%ر\فار,

والب.ل©وط�: ثر ش.جر يؤ\كل ويدب.غ� بق1ش\ره.
والب.لط�: اسم موضع؛ قال:

لول ر.جاؤ'ك. ما ز'ر\نا الب.لط%، ول
كان الب.لط� ل%نا أ%هلv، ول و.ط%نا



@بلقط: الب'ل}ق�وط�: القصي، قال ابن دريد: ليس بثب.ت.
@بلنط: الليث: الب.ل%ن\ط� شيء# يشبه الرeخام. إ,ل أ%ن� الرخام أ%هش

منه وأ%ر\خى؛ قال عمرو بن كلثوم:
وسار,ي.ت.ي\ ب.ل%ن\ط{ أ%و ر'خام�،
ي.ر,ن© خ.شاش' ح.ل}ي,ه,ما ر.ن,ينا

@بنط: ال4زهري: أ%ما بنط فهو مهمل فإ,ذا فصل بي الباء والنون بياء كان
مستعملv، يقول أ%هل اليمن للن�س_اج الب,ي.ن\ط�، وعلى وزنه الب,ي.ط}ر'،

وهو مذكور ف موضعه.
@بط: الب.ه.ط©: كلمة س1ن\دية وهي ال4ر'زe يطبخ باللب والسمن خاص�ة
بل ماء، واستعملته العرب بالاء فقالت ب.ه.ط�ةD طيبة كأ%نا ذهبت بذلك

إ,ل الطائفة منه، كما قالوا ل%ب.ن.ةD وعس.ل%ةD، وقيل: الب.ه.ط�ة ضرب من
الطعام أ%ر'زe وماء#، وهو معرب وبالفارسية ب.تا؛ وينشد:

ت.ف%ق�أ%ت\ ش.ح\ماv كما ال3و.ز>،
من أ%كلها الب.هط� بال4ر'ز>

وأ%نشده ال4زهري:
Yب,الب.ه.ط eمن أ%كل1ها ال4ر'ز

قال ابن بري: ومثله قول أ%ب الندي:
فأ%ما الب.ه.ط© وح1يتان'كم،

فما ز,ل}ت' منها كثي. الس_ق%م\
قال أ%بو تراب: سعت ال4شجعي يقول ب.ه.ط%ن,ي هذا ال4مر وب.ه.ظ%ن
بعنÝ واحد؛ قال ال4زهري: ول أ%سعها بالطاء لغيه، والل9ه أ%علم.
@بوط: الب'وطة�: الت ي'ذيب فيها الصائغ� ونوه من الصeن_اع. ابن

ال4عراب: باط% الرجل� ي.ب'وط� إ,ذا ذ%ل� بعد ع1ز¼ أ%و إ,ذا افتقر بعد
.Ýغ1ن

@بظظ: ب.ظ� الضار,ب' أ%و\تار.ه ي.ب'ظ©ها ب.ظ9اv: حر_كها وه.ي_أ%ها
للضرب، والضاد لغة فيه. وب.ظ� على كذا: أ%ل%ح_ عليه، قال: وهذا تصحيف

والصواب أ%ل%ظ� عليه إ,ذا أ%ل� عليه.
وهو ك%ظê ب.ظê أ%ي م'لحÒ وف%ظê ب.ظê بعن واحد، ففظ9 معلوم وبظ

�إ,تباع، وقيل: ف%ظ1يظ ب.ظ1يظ، وقيل: فظيظ أ%ي جاف{ غليظ. وأ%بظ� الرجل
إ,ذا سن، والب.ظ1يظ�: الس_م1ي الناعم.



@بظ: ب.ه.ظ%ن,ي ال4م\ر' وال1م\ل ي.ب\ه.ظ�ن ب.ه\ظاv: أ%ثقلن وعجزت
عنه وبلغ من م.ش.ق9ة، وف التهذيب: ثق�ل علي� وبل%غ من>ي مشق�ت.ه. وكل©

شيء أ%ثقلك، فقد ب.ه.ظك، وهو م.ب\ه'وظ. وأ%مر باه1ظ أ%ي شاقÒ. قال أ%بو
تراب: سعت أ%عرابي�اv من أ%شجع يقول: ب.ه.ضن ال4مر وبظن، قال: ول

�يتابعه أ%حد على ذلك. ويقال: أ%ب\ه.ظ% حو\ض.ه مل4ه. والق1ر\ن
ال%ب\هوظ: الغلوب. وب.ظ راحل%ته ي.ب\ه.ظ�ها ب.ه\ظاv: أ%و\ق%رها وحل عليها

فأ%تعبها. وكل من ك�ل9ف ما ل ي'طيقه أ%و ل يده، فهو مهبوظ. وب.ه.ظ%
الرجل%: أ%خذ بف�ق}مه أ%ي بذ%ق%نه ول1ح\يته. وف التهذيب عن أ%ب زيد: ب.ه.ظته

أ%خذت بف�ق}مه وبف�غ\مه. قال شر: أ%راد بف�ق}مه فمه، وبف�غ\مه أ%نفه،
والف�ق}مان1 ها الل�ح\يان1. وأ%خذ بفغ\وه أ%ي بفمه. ورجل أ%ف}غ.ى وامرأ%ة

.Dف%غ\واء إ,ذا كان ف فمه م.ي.ل
@بيظ: الب.ي\ظة�: الر_ح1م'؛ عن كراع، والمع ب.ي\ظD؛ قال الشاعر يصف

القطا وأ%ن_هن� ي.حملن الاء ل1فراخ1هن� ف ح.واص1لهن�:
ح.م.ل}ن ل%ها م1ياهاv ف ال4داو.ى،
كما ي.ح\م1ل}ن ف الب.ي\ظ1 الف%ظ1يظا

الف%ظ1يظ�: ماء الفحل. ابن ال4عراب: باظ الرجل ب.ب,ظ� ب.ي\ظاv وباظ%
ي.ب'وظ� ب.و\ظاv إ,ذا ق%ر_ر. أ%ر'ون% أ%ب ع'م.ي\ر� ف ال%ه\ب,ل,؛ قال

أ%بو منصور: أ%راد ابن ال4ع\راب بال4ر'ون1 ال%ن,ي�، وبأ%ب ع'مي
الذ�كر، وبال%ه\ب,ل, ق%رار الر_حم. وقال الليث: البي\ظ ماء الرجل. وقال

ابن ال4عراب: باظ% الرجل� إ,ذا س.م1ن ج,سمه بعد ه'زال.
،vبتع: الب.ت1ع': الشديد ال%فاص1ل وال%واص1ل من السد. ب.ت1ع. ب.ت.عا@

فهو ب.ت1ع¬ وأ%ب\ت.ع': اش\ت.د_ت مفاصله؛ قال سلمة بن ج.ن\دل:
ي.ر\قى الد_س1يع' إ,ل هاد{ له ب.ت1ع�،

ف ج'ؤ\ج'ؤ�، كم.داك1 الطYيب، م.خ\ض'وب,
وقال رؤبة:

وق%ص.باv ف%ع\ماv ور'س\غاv أ%ب\ت.عا
.vقال ابن بري: كذا وقع وأ%ظنه: وجيدا

والب.ت.ع': ط�ول الع'نق مع شد_ة م.غ\ر,زه. يقال: ع'نق أ%ب\ت.ع وب.ت1ع،
.Dتقول منه:ب.ت1ع الفر.س'، بالكسر، فهو فرس ب.ت1ع، وال�نثى ب.ت1عة

وع'ن'ق ب.ت1عةD وب.ت1ع¬:شديدة، وقيل: م'ف}ر,طة� الط©ول؛ قال:



كل9 ع.لة{ ب.ت1ع� ت.ل1يل�ها
ورجل ب.ت1ع¬: طويل، وامرأة ب.ت1عة كذلك، ابن ال4عراب: الب.ت1ع'

الطويل� الع'نق,، والت_ل1ع' الطويل� الظه\ر,. وقال ابن شيل: من ال4ع\ناق,
الب.ت1ع'، وهو الغليظ الكثي اللحم الشديد، قال: ومنها ال�ر\ه.ف، وهو

الدقيق وليكون إ,ل ل1ف%ت1يق. ويقال: الب.ت.ع' ف العنق شد_ته، والت_ل%ع'
طوله. ويقال: ب.ت1ع. فلن علي_ بأ%م\ر ل ي'ؤام1ر\ن فيه إ,ذا قط%ع.ه

د'ونك؛ قال أ%بو و.ج\زة الس_ع\دي:
،vوكان الب.ي\ن' بائجة ،�بان% ال%ل1يط

ول ن.خ.ف}ه'م على ال4م\ر, الذي ب.ت1ع'وا
ب.ت1ع'وا أ%ي ق%ط%عوا د'وننا.

أ%بو مجن: الن\ب,تاع والن\ب,تال الن\ق1طاع.
والب,ت\ع' والب,ت.ع'، مثل الق1م\ع, والق1م.ع,: ن.بيذ ي'ت_خ.ذ من عس.ل

كأ%نه ال%مر ص.لبة، وقال أ%بو حنيفة: البتع المر التخذة من العسل
فأ%وقع المر على العسل. والب,ت\ع' أ%يضاv: المر، ي.مانية. وب.ت.ع.ها:

خ.م_ر.ها، والب.ت_اع: ال%م_ار، وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم:
أ%ن_ه سئل عن الب,ت\ع, فقال: كل© م'س\كر� حرام؛ قال: هو نبيذ� الع.سل، وهو

خر أ%هل اليمن.
وأ%ب\ت.ع': كلمة يؤك9د با، يقال: جاء القوم أ%ج\معون أ%ك}تعون أ%ب\صعون

أ%ب\ت.عون، وهذا من باب التوكيد.
@بثع: ب.ث1ع.ت1 الشفة� ت.ب\ث%ع' ب.ث%عاv وت.ب.ث�ع.ت: غ%ل�ظ% لمها

وظ%ه.ر د.م'ها.وش.فةD كاث1عةD باث1عةD: مت.ل1ئ%ة م'حم.ر_ة من الدم. ورجل
أ%ب\ث%ع': شفته كذلك. وشفة باثعة: ت.ن\ق%ل1ب' عند الض_ح1ك. ول1ثة باث1عة

وب.ث�وع وم'ب.ثYع.ة: كثية اللحم والدم,، والسم منه الب.ث%ع'. وامرأة
ب.ث1عةD وب.ث}عاء: حراء اللYثة1 وار,م.ت'ها،والسم الب.ث%ع'. قال

ال4زهري: ب.ث1ع.ت ل1ثة الرجل ت.ب\ث%ع' ب'ثوعاv إ,ذا خرجت وارتفعت حت كأ%ن� با
.vأ%يضا Dوذلك ع.ي\ب، إ,ذا ض.ح1ك الرجل فانقلبت شفته فهي باثعة ،vور.ما

،�والب.ث%ع': ظ�هور' الد�م ف الشفتي وغيها من السد، وهو الب.ث%غ
بالغي، ف السد. وقال ال4زهري: الب.ث%غ� بالغي لغيه.

@بع: ب.ع. نف}س.ه ي.ب\خ.ع'ها ب.خ\عاv وب'خوعاv: قتل%ها غي\ظاv أ%و
غ%م�اv. وف التنزيل: فلعل�ك باخع¬ نف}س.ك على آثار,هم؛ قال الفر�اء: أ%ي



م'خ\ر,ج¬ نفس.ك وقاتلD نفس.ك؛ وقال ذو الرمة:
أ%ل أ%يeهذا الباخ1ع' الو.ج\د1 نفس.ه
بشيء� ن.ح.ت\ه عن يد.ي\ك. ال%قاد1ر'

قال ال4خفش: يقال ب.خ.ع\ت' لك نف}سي ون'ص\ح1ي أ%ي ج.ه.د\تا أ%ب\خ.ع'
ب'خوعاv. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أ%نا ذكرت عمر، رضي ال عنه،

فقالت: ب.خ.ع. ال4رض. فقاءت\ أ�ك�ل%ها أ%ي ق%هر أ%هل%ها وأ%ذل�هم
واستخر.ج ما فيها من الك�نوز وأ%موال ال�لوك. وب.خ.ع\ت' ال4رض. بالز>راعة1

.vأ%ب\خ.ع'ها إ,ذا ن.ه.ك}ت'ه.ا وتاب.ع\ت ح1راث%تها ول ت'ج,م_ها عاما
vوب.ع الو.ج\د' نفس.ه إ,ذا ن.ه.ك%ها. وب.ع. له بق9ه ي.ب\خ.ع' ب'خوعا

،vوب.خاعة vأ%قر_ به وخض.ع له، وكذلك ب.خ1ع.، بالكسر، ب'خوعا :vوب.خاعة
وب.خ.ع. ل بالطاعة ب'خوعاv كذلك. وب.خ.ع\ت له: تذ%ل�ل}ت وأ%ط%عت وأ%قر.ر\ت.

وف حديث عمر، رضي ال عنه: فأ%صب.ح\ت' ب.نبت.ي الناس, وم.ن ل يكن
ي.ب\خ.ع' لنا بطاعة. وف حديث ع'ق}بة بن عامر: أ%ن النب، صلى ال عليه

vوأ%ل}ي.ن' أ%فئدة vلوبا�وسلم، قال: أ%تاك�م أ%هل� الي.من, هم أ%ر.قe ق
وأ%ب\خ.ع' طاعةv أ%ي أ%ن\ص.ح' وأ%ب\ل%غ� ف الطاعة1 من غيهم كأ%نم

بال%غ'وا ف ب.خ\ع, أ%نفسهم أ%ي ق%هر,ها وإ,ذ}لل1ها بالطاعة1. قال ابن
ال4ثي: قال الزمشري هو من ب.خ.ع الذ�ب,يحة% إ,ذا بال%غ ف ذ%ب\ح1ها وهو أ%ن

ي.ق}ط%ع عظ}م رقبتها وي.ب\ل�غ% بالذ�ب\ح الب,خاع، بالباء، وهو الع1ر\ق
الذي ف الصeل}ب؛ والنخ\ع'، بالنون، دون ذلك وهو أ%ن يبل�غ بالذبح

النeخاع، وهو الي\ط ال4بيض الذي ي.جري ف الر_قبة، هذا أ%صله ث كث�ر حت
استعمل ف كل مبالغة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا ذكره ف الكشاف وف كتاب

الفائق ف غريب الديث ول أ%جده لغيه، قال: وطالا بثت عنه ف كتب اللغة
والطب والتشريح فلم أ%جد الب,خاع، بالباء، مذكوراv ف شيء منها. وب.خ.ع\ت

الر_كي�ة ب.خ\عاv إ,ذا ح.فر\تا حت ظ%هر ماؤها.
@بثع: ب.خ\ث%ع¬: اسم زعموا، وليس بثبت.
@بذع: بذ%عه بالسيف وخ.ذ}ع.ب.ه: ضربه.

@بدع: بد.ع الشيء4 ي.ب\د.ع'ه ب.د\عاv واب\ت.د.ع.ه: أ%نشأ%ه وبدأ%ه. وبد.ع
�الر_ك1ي�ة: اس\ت.ن\ب.ط%ها وأ%حد.ثها. ور.ك1يÒ ب.د1يع¬: ح.د1يثة

ال%ف}ر. والب.د1يع' والب,د\ع': الشيء الذي يكون أ%و�لv. وف التنزيل: ق�ل ما
كنت' ب,د\عاv من الرeس'ل؛ أ%ي ما كنت أ%و�ل% من أ�ر\س1ل%، قد أ�رسل



قبلي ر'س'لD كثي.
والب,د\عة�: ال%د.ث وما اب\ت'د1ع. من الد>ين, بعد ال3كمال. ابن

السكيت: الب,د\عة� كل© م'ح\د.ثة{. وف حديث عمر، رضي ال عنه، ف ق1يام
رمضان%: ن,ع\مت1 الب,د\عة� هذه. ابن ال4ثي: الب,د\عة� بد\عتان: بدعة� ه'دى،

وبد\عة ضلل، فما كان ف خلف ما أ%مر ال به ورسوله، صلى ال عليه
وسلم، فهو ف ح.ي,ز� الذ9م> وال3نكار، وما كان واقعاv تت ع'موم ما ند.ب

ال� إ,ليه وح.ض� عليه أ%و رسول�ه فهو ف حي>ز الدح، وما ل يكن له
م1ثال موجود كن.و\ع من ال�ود والس�خاء وف1ع\ل العروف فهو من ال4فعال

المودة، ول يوز أ%ن يكون ذلك ف خلف ما ورد الشرع به ل4ن النب، صلى
ال عليه وسلم، قد جعل له ف ذلك ثواباv فقال: م.ن سن� س'ن�ة حس.نة كان

له أ%جر'ها وأ%جر' م.ن ع.م1ل% با، وقال ف ضد�ه: م.ن سن� س'ن�ة س.يئة كان
عليه و,ز\رها وو,ز\ر م.ن ع.م1ل% با، وذلك إ,ذا كان ف خلف ما أ%مر

�ال به ورسوله، قال: ومن هذا النوع قول عمر، رضي ال عنه: نعمت1 الب,د\عة
هذه، ل9ا كانت من أ%فعال الي وداخلة ف حي�ز الدح س.م�اها بدعة

ومد.ح.ها ل4ن� النب، صلى ال عليه وسلم، ل ي.س'ن_ها لم، وإ,نا
صل�ها ل%يال1ي. ث تركها ول يافظ عليها ول جع الناس لا ول كانت ف زمن

أ%ب بكر وإ,نا عمر، رضي ال عنهما، جع الناس. عليها وند.بم إ,ليها
فبهذا ساها بدعة، وهي على القيقة سن_ة لقوله، صلى ال عليه وسلم،

عليكم بسن�ت وسنة ال�لفاء الراشدين من بعدي، وقوله، صلى ال عليه وسلم:
اق}ت.د'وا باللذين من بعدي: أ%ب بكر وعمر، وعلى هذا التأ}ويل ي'حمل الديث

الخ.ر: كل© م'ح\د.ثة{ بدعة، إ,نا يريد ما خال%ف أ�صول% الشريعة ول
يوافق السنة، وأ%كثر ما يستعمل ال�ب\ت.د1ع' ع'ر\فاv ف الذم>. وقال أ%بو

ع.د\نان: البت.د1ع الذي يأ}ت أ%م\راv على شبه ل يكن ابتدأ%ه إ,ياه.
وفلن ب,د\ع� ف هذا ال4مر أ%ي أ%و�ل ل ي.س\ب,ق}ه أ%حد. ويقال: ما هو

من�ي بب,د\ع� وب.ديعÝ، قال ال4حوص:
ف%خ.ر.ت\ فان\ت.م.ت\ فقلت': ان\ظ�ر,ين،

ليس ج.ه\لD أ%ت.ي\ته ببد1يع,
وأ%ب\د.ع. واب\ت.د.ع. وت.ب.د_ع: أت.ى ب,بد\عة{، قال ال3 تعال:

ور.ه\بان,ي_ةv اب\ت.د.عوها؛ وقال رؤبة:
إ,ن} ك�ن\ت. ل3 الت_ق1ي_ ال4ط}وعا،



فليس وج\ه. ال%ق> أ%ن ت.ب.د_عا
.vوب.د_عه: ن.س.به إ,ل الب,د\عة1. واس\ت.ب\د.ع.ه: عد_ه ب.ديعا

والب.د1يع': ال�ح\د.ث� الع.جيب. والب.د1يع': ال�ب\د1ع'. وأ%بدع\ت' الشيء:
اخ\ت.ر.ع\ته لعلى م1ثال. والب.ديع: من أ%ساء ال تعال ل3ب\داع1ه

ال3شياء وإ,ح\داث1ه إ,ي_اها وهو البديع ال4و�ل قبل كل شيء، ويوز أ%ن يكون
بعن م'بد1ع أ%و يكون من ب.د.ع الل}ق. أ%ي ب.د.أ%ه، وال تعال كما قال

سبحانه: ب.د1يع' السموات1 وال4رض؛ أ%ي خالقها وم'ب\د1ع'ها فهو سبحانه
الالق ال�خ\ت.رع' ل عن مثال سابق، قال أ%بو إ,سحق: يعن أ%نه أ%نشأ%ها

على غي ح1ذاء ول مثال إ,ل أ%ن� بديعاv من ب.د.ع ل من أ%ب\دع،
وأ%بدع.: أ%كثر ف الكلم من ب.د.ع، ولو استعمل بد.ع ل يكن خطأ، فب.د1يع¬

ف%ع1يلD بعن فاعل مثل قدير بعن قادر، وهو صفة من صفات ال تعال ل4نه
بدأ% اللق على ما أ%راد على غي مثال تقد�مه.قال الليث: وقرئ بديع.

السموات1 وال4رض,، بالنصب على وجه التعجب ل1ما قال الشركون على معن:
ب,د\عاv ما قلتم وب.د1يعاv اخ\ت.ر.ق}تم، فنصبه على التعجب، قال: وال أ%علم

أ%هو ذلك أ%م ل؛ فأ%ما قراءة العامة فالرفع، ويقولون هو اسم من أ%ساء
ال سبحانه، قال ال4زهري: ما علمت أ%حداv من القر�اء قرأ% بديع. بالنصب،
والتعجب' فيه غي جائز، وإ,ن جاء مثله ف الكلم فنصبه على الدح كأ%نه

قال أ%ذكر بديع السموات وال4رض. وس1قاء ب.ديع: جديد، وكذلك ز,مام بديع؛
وأ%نشد ابن ال4عراب ف السقاء ل4ب ممد الفقعسي:

ي.ن\ص.ح\ن. ماء الب.د.ن1 ال�س.ر_ى،
ن.ض\ح. الب.د1يع, الص_ف%ق. ال�ص\ف%ر�ا

الص_ف%ق': أ%و�ل ما ي'جعل ف الس>قاء الديد. قال ال4زهري: فالبديع'
بعن السقاء والب\ل ف%ع1يلD بعن م.فعول. وح.بلD ب.ديع: ج.ديد أ%يضاv؛
حكاه أ%بو حنيفة. والبديع من ال1بال: الذي ابت'د1ئ فتله ول يكن

ح.بلv فنكث ث غ�زل وأ�عيد فتل�ه؛ ومنه قول الشماخ:
وأ%د\م.ج. د.م\ج ذي ش.ط%ن� ب.د1يع,

والبديع': الز>قe الديد والسقاء الديد. وف الديث: أ%ن النب، صلى
ال عليه وسلم، قال: ت1هامة� ك%ب.د1يع, الع.س.ل, ح'ل}و أ%و�ل�ه ح'ل}و

آخ1ر'ه؛ ش.ب_هها ب,ز,ق> العسل ل4نه ل يتغي_ر هواؤها فأ%و�له طي�ب
وآخره طي�ب، وكذلك العسل ل يتغي وليس كذلك اللب فإ,نه يتغي، وت1هامة ف



ف�صول السنة كلها غ%داةv ول%يال1يها أ%ط}ي.ب الل�يال ل ت'ؤذي ب.ر�
م'ف}رط ول ق�ر� م'ؤذ؛ ومنه قول امرأ%ة من العرب وص.فت زوج.ها فقالت: ز.و\جي

كل%ي\ل ت1هامة% ل ح.ر� ول ق�ر�، ول م.خافة% ول سآمة%. والبديع':
ال�ب\ت.د1ع وال�ب\ت.د.ع. وشيء ب,د\ع¬، بالكسر، أ%ي م'بتد.ع. وأ%بد\ع.

الشاعر': جاء بالبديع,. الكسائي: الب,د\ع' ف الي والشر�، وقد ب.د'ع.
ب.داعةv وب'دوعاv، ورجل ب,د\ع¬ وامرأ%ة بد\عة إ,ذا كان غاية ف كل شيء، كان

عالاv أ%و ش.ر,يفاv أ%و ش'جاعاv؛ وقد ب.د'ع. ال4م\ر' بد\عاv وب.د.ع'وه
واب\ت.د.ع'وه ورجل ب,د\ع¬ ورجال أ%ب\داع ونساء ب,د.ع¬ وأ%بداع ورج'ل ب,د\ع
غ�م\ر وفلن ب,د\ع¬ ف هذا ال4مر أ%ي ب.د1يع وقوم أ%بداع؛ عن ال4خفش.

وأ�ب\د1عت1 ال3بل�: ب'ر>ك%ت ف الطريق من ه'زال أ%و داء أ%و ك%لل،
وأ%ب\د.عت هي: ك%ل�ت أ%و ع.ط1ب.ت، وقيل: ل يكون ال3ب\داع إ,ل�
بظ%ل%ع.يقال: أ%ب\د.ع.ت به راح1لت'ه إ,ذا ظ%ل%ع.ت، وأ�ب\د1ع. وأ�ب\د1ع. به

وأ%ب\د.ع.:كل�ت راحلته أ%و ع.ط1ب.ت وب.ق1ي. م'ن\ق%ط%عاv به وح.س3ر. عليه
ظهر'ه أ%و قام به أ%ي وق%ف به؛ قال ابن بري: شاهده قول ح'ميد ال4رقط:

ل ي.ق}د1ر' ال�م\س' على ج,باب,ه
إ,ل� بط�ول, السي\ر, وان\ج,ذاب,ه،
وت.ر\ك1 ما أ%ب\د.ع. من ر,كاب,ه

وف الديث: أ%ن� رجلv أ%ت.ى النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: يا
رسول% ال إ,ن أ�ب\د1ع. ب فاح\م1ل}ن أ%ي انق�طع ب لك%لل راحلت. وقال
اللحيان: يقال أ%بد.ع فلن بفلن إ,ذا ق%ط%ع به وخ.ذل%ه ول يقم باجته

ول يكن عند ظنه به، وأ%بد.ع. به ظهر'ه؛ قال ال4ف}وه:
ولكلY ساع� س'ن_ةD، م1م_ن\ م.ض.ى،

ت.ن\م1ي به ف س.ع\ي,ه أ%و\ ت'ب\د1ع'
وف حديث ال%د\ي: فأ%ز\ح.ف%ت عليه بالطريق ف%ع.ي_ لشأ}نا إ,ن هي

أ%بد.ع.ت\ أ%ي ان\ق%ط%ع.ت عن السي بك%لل أ%و ظ%ل%ع، كأ%نه جعل انقطاعها عما
كانت مستمر�ة عليه من عادة السي إ,ب\داعاv أ%ي إ,نشاء أ%مر خارج عما
اع\ت1يد. منها؛ ومنه الديث: كيف أ%ص\ن.ع' با أ%ب\د.ع. علي_ منها؟ وبعضهم
يرويه: أ�ب\د1ع.ت وأ�ب\د1ع.، على ما ل يسم� فاعله، وقال: هكذا يستعمل،

وال4ول أ%وجه وأ%قيس. وف الثل: إ,ذا ط%ل%ب\ت. الباط1ل% أ�ب\د1ع بك.
قال أ%بو سعيد: أ�ب\د1عت ح'ج�ة فلن أ%ي أ�ب\ط1لت حج�ته أ%ي بط%ل%ت. وقال



غيه: أ%ب\د.ع. ب,رe فلن بش'ك}ري وأ%ب\د.ع. فض\ل�ه وإ,يابه بوصفي إ,ذا
شكره على إ,حسانه إ,ليه واعتر.ف بأ%ن� شكره ل ي.ف1ي بإ,حسانه. قال

ال4صمعي: ب.د1ع. ي.ب.د.ع' فهو ب.د1يع¬ إ,ذا س.م1ن؛ وأ%نشد لب.ش1ي ابن
الن>ك}ث:

فب.د1ع.ت\ أ%ر\ن.ب'ه وخ1ر\ن,ق�ه\
أ%ي س.م1نت. وأ%ب\د.ع'وا به: ضربوه. وأ%بد.ع ييناv: أ%وج.بها؛ عن ابن

ال4عراب.وأ%بد.ع بالسفر وبالج: عز.م عليه.
@بذع: الب.ذ%ع': شبه الفز.ع,. وال%ب\ذ�وع: ال%ذ}ع'ور. وب.ذ%ع. الشيء4:

فر_قه. ويقال: ب.ذ1ع'وا فاب\ذ%ع.رeوا أ%ي ف%ز,عوا فتفر_قوا. قال
ال4زهري: وما سعت هذا لغي الليث. ابن ال4عراب: الب.ذ}ع' ق%ط}ر ح'ب�

الاء، وقال: هو ال%ذ}ع أ%يضاv. يقال م.ذ%ع. وب.ذ%ع. إ,ذا ق%ط%ر. وبذ%ع
الاء�: سال%.

@برع: ب.ر.ع. ي.ب\ر'ع' ب'روعاv وب.راعةv وب.ر'ع.، فهو بار,ع¬: ت.م_ ف
كل9 ف%ض1يلة وجال وفاق أ%صحابه ف العلم وغيه، وقد توصف به الرأ%ة.

والبارع: الذي فاق أ%صحابه ف السeودد. ابن ال4عراب: الب.ر,يعة� الرأ%ة
الفائقة بالمال والع.قل، قال: ويقال بر.عه وفر.عه إ,ذا عله وفاقه،

وكل© م'ش\رف بار,ع¬ وفارع¬. وتب.ر_ع بالع.طاء: أ%عط%ى من غي سؤال أ%و
.vأ%ي م'تطو�عا vتفض_ل با ل يب عليه. يقال: فعلت ذلك م'ت.ب.ر>عا

وس.ع\د' البار,ع: نم من النازل.
وب.ر\و.ع': من أ%ساء النساء؛ قال جرير:

ول ح.قe ابن. ب.ر\و.ع. أ%ن ي'هابا
وب.ر\و.ع': اسم امرأ%ة وهي بروع بنت واشق، وأ%صحاب الديث يقولونه بكسر

الباء، وهو خطأD والصواب الفتح ل4نه ليس ف الكلم ف1ع\و.ل إ,ل
خ1ر\و.ع¬ وع1ت\و.د اسم واد{. وب.ر\وع: اسم ناقة الراعي ع'ب.يد بن ح'ص.ي

النeم.ي\ر,ي الشاعر؛ وفيها يقول:
Dوإ,ن ب.ر.ك%ت\ منها ع.جاساء� ج,ل9ة

ب.ح\ن,ية{ أ%ش\لى الع1فاس. وب.ر\و.ع.ا
ومنه كان جرير ي.د\عو ج.ن\دل بن الر�اعي ب.ر\و.عاv. وقال ابن بري: ب.روع

اسم أ�م� الراعي، ويقال اسم ناقته؛ قال جرير يهجوه:
فما ه1يب. الف%رزدق'، قد علمتم،



وما ح.قe ابن, ب.ر\و.ع. أ%ن ي'هابا
(* ف ديوان جرير: فما ه1بت' الفرزدق. بدل: فما ه1يب الفرزدق')

@برثع: ب'ر\ث%ع¬: اسم.
@بردع: الب.ر\د.عة�: ال1ل}س الذي ي'لقى تت الر_ح\ل؛ قال شر: هي

.vبالذال والدال، وسيأ}ت ذكرها قريبا
@برذع: الب.ر\ذ%عة�: ال1لس الذي ي'لقى تت الرحل، والمع الب.راذ1ع، وخص

بعضهم به ال1مار، وقال شر:هي البذعة والبدعة، بالذال والدال.
وب.ر\ذ%ع¬: اسم؛ أ%نشد ثعلب:

ل%ع.م\ر' أ%ب,يها، ل تقول� ح.ل1يل%ت1ي:
أ%ل إ,نه قد خان.ن اليوم. ب.ر\ذ%ع'

والب.ر\ذ%ع.ة� من ال4رض: ل ج.ل%د¬ ول س.هل، والمع الب,4راذ1ع.
واب\ر.ن\ذ%ع. لل4مر اب\ر,ن\ذاعاv: ت.ه.ي_أ% واست.ع.د_ له. واب\ر.ن\ذ%ع.

أ%صحاب.ه: تقد_مهم، نادر ل4ن� مثل هذه الصيغة ل يتعد_ى.
@برشع: الب,ر\ش1ع' والب,ر\شاع': الس_ي>ء� ال�ل�ق. والب,ر\شاع'

النت.فخ الوف1 الذي ل ف�ؤاد له، وقيل: هو ال4حق الطويل، وقيل: ال4ه\وج
الضخ\م' الاف النتفخ؛ قال رؤبة:

ل ت.ع\د1ل1ين بام\ر,ئ� إ,ر\ز.ب>،
ول ب,ب,ر\شاع, الو,خام, و.غ}ب,

قال الشيخ ابن بري: صواب إ,نشاده:
ل تعد1لين واس\ت.ح1ي ب,إ,ز\ب,،

ك%ز> ال�ح.ي�ا أ�ن_ح� إ,ر\ز.ب>
وهذا الرجز أ%ورده الوهري ف ترجة وغب فقال:

ول ب,ب,ر\شام, الو,خام, و.غ}ب,
@برقع: الب'ر\ق�ع' والب'ر\ق%ع' والب'ر\ق�وع': معروف، وهو للدواب> ونساء

:vال4ع\راب؛ قال العدي يصف ح1ش\فا
وخ.د{ ك%ب'ر\ق�وع, الف%تاة1 م'ل%م_ع�،
ور.و\ق%ي, ل%م_ا ب.ع\د' أ%ن ي.ت.ق%ش_را

الوهري: ي.ع\د'و.ا أ%ن ت.ق%ش_را، قال ابن بري: صواب إ,نشاده وخدìا
بالنصب وم'ل%م_عاv كذلك ل4ن قبله:

فلق%ت\ ب.ياناv عند أ%و�ل, م.ع\ه.د{،



إ,هاباv وم.غ\ب'وطاv من ال%و\ف1 أ%ح\م.را
(* قوله «ومغبوطاv» كذا بالصل وشرح القاموس بغي معجمة ولعله بهملة أي

(.vمشقوقا
قوله فلقت يعن بقرة الوحش الت أ%خذ الذئب ولدها. قال الفراء:

ب,ر\ق%ع¬ نادر ومثله ه1ج\ر.ع¬، وقال ال4صمعي: ه.ج\رع، قال أ%بو حات: تقول
ب'ر\ق�ع ول تقول ب'ر\ق%ع ول ب'ر\ق�وع؛ وأ%نشد بيت العدي: وخد� كب'ر\ق�ع

الفتاة1؛ ومن أ%نشده: كب'ر\ق�وع,، فإ,نا ف%ر_ من الز>حاف1. قال
ال4زهري: وف قول من قد_م الثلث لغات ف أ%ول الترجة دليل على أ%ن البقوع

لغة ف البق�ع. قال الليث: جع الب'ر\ق�ع الب.راق1ع'، قال: وت.ل}ب.س'ها
الدواب� وتلبسها نساء ال4عراب وفيه خ.ر\قان للعيني؛ قال تو\بة� بن

ال�م.ي>ر:
وكنت' إ,ذا ما ج,ئت' لي\لى ت.ب.ر\ق%ع.ت\،

فقد\ راب.ن منها الغ.داة% س'ف�ور'ها
قال ال4زهري: فتح الباء ف ب.ر\ق�وع نادر، ل يئ ف%ع\لول إ,ل

ص.ع\ف�وق¬. والصواب ب'رقوع، بضم الباء، وجوع ي'رقوع، بالياء، صحيح. وقال شر:
ب'رقع م'و.ص\و.ص¬ إ,ذا كان صغي العيني. أ%بو عمرو: ج'وع¬ ب'ر\ق�وع وج'وع

ب.رقوع، بفتح الباء، وجوع ب'ر\ك�وع وب.ركوع وخ'ن\ت'ور بعن واحد. ويقال
للرجل الأ}بون: قد ب.ر\ق%ع ل1ح\ي.ته ومعناه ت.ز.ي�ا ب,زي> م.ن ل%ب,س.

الب'ر\ق�ع؛ ومنه قول الشاعر:
أ%ل} ت.ر. ق%ي\ساv، ق%ي\س. ع.ي\لن%، ب.ر\ق%ع.ت\

ل1حاها، وباع.ت\ ن.ب\ل%ها بال%غاز,ل,
ويقال: ب.ر\ق%عه فت.ب.ر\ق%ع أ%ي أ%ل}بسه الب'ر\ق�ع. فل%ب,س.ه.

وال�ب.ر\ق%عة�: الشاة� البي\ضاء الرأ}س,. وال�ب.ر\ق1ع.ة�، بكسر القاف:
غ�ر_ة الفرس إ,ذا أ%خذت جيع وجهه. وفرس م'ب.ر\ق%ع: أ%خذت غ�ر_ت'ه

جيع وجهه غي أ%نه ينظ�ر' ف س.واد وقد جاوز بياض' الغ'ر_ة1 س'ف}لv إ,ل
الد_ين من غي أ%ن يصيب العيني. يقال: غ�ر�ة م'ب.ر\ق1عة.

وب,ر\ق1ع، بالكسر: السماء؛ وقال أ%بو علي الفارسي: هي السماء السابعة ل
ينصرف؛ قال أ�م.ي_ة بن أ%ب الص_ل}ت:

فكأ%ن� ب,ر\ق1ع. وال%لئ1ك. ح.و\ل%ها،
س.د1ر¬، ت.واك%ل%ه القوائم¬، أ%ج\ر.ب'



قال ابن بري: صواب إ,نشاده أ%ج\ر.د'، بالدال، ل4ن� قبله:
فأ%ت.م_ س1تìا فاس\ت.و.ت\ أ%ط}باق�ها،

وأ%ت.ى بساب,عة{ فأ%ن_ى ت'ورد'
قال الوهري: قوله س.د1ر أ%ي ب.حر. وأ%جرب صفة البحر الشب_ه1 به

السماء، فكأ%نه شب_ه البحر بال%ر.ب لا يصل فيه من ال%و\ج أ%و ل4نه ت'ر.ى
فيه الكواكب كما ت'رى ف السماء فهن_ كال%ر.ب له؛ وقال ابن بري: شب_ه

السماء بالبحر ل%لست1ها ل ل1ج.ر.ب,ها، أ%ل ترى قوله تواكله القوائم
أ%ي تواكلته الر>ياح فلم يتم.و_ج، فلذلك وصفه بال%ر.د1 وهو ال%لسة�؛

قال ابن بري: وما وصفه الوهري ف تفسي هذا البيت ه.ذ%يان منه، وساء
الدنيا هي الر_ق1يع'. وقال ال4زهري: قال الليث الب,ر\ق1ع اسم السماء

الرابعة؛ قال: وجاء ذكره ف بعض ال4حاديث. وقال: ب,ر\ق%ع اسم من أ%ساء
السماء، جاء على ف1ع\ل%ل� وهو غريب نادر. وقال ابن شيل: الب'ر\ق�ع س1مةD ف

الفخذ ح.ل}ق%ت.ي بينهما خ1باط ف طول الفخذ، وف الع.ر\ض ال%ل}قتان
صورته.

@بركع: ب.ر\ك%ع.ه وك%ر\ب.ع.ه فتب.ر\ك%ع: صر.عه فوقع على اس\ت1ه؛ قال
رؤبة:وم.ن\ ه.م.ز\نا ع1ز_ه تب.ر\ك%عا

على اس\ت1ه، ز.و\ب.ع.ةv أ%و ز.و\ب.عا
قال ابن بري: هكذا ذكره ابن دريد زوبعة، بالزاي، وصوابه ر.وبعة أ%و

روبعا، بالراء، وكذلك هو ف شعر ر'ؤبة، وفسر بأ%نه القصي القي، وقيل
الضعيف، وقيل القصي' الع'رقوب,، وقيل الناقص ال%ل}ق,. وب.ر\ك%ع. الرجل� على

ركبتيه إ,ذا سقط عليهما. والب.ر\كعة�: الق1يام على أ%ربع، وت.ب.ر\كعت
ال%مامة� للحمامة الذكر؛ وأ%نشد:

ه.ي\هات. أ%ع\يا ج.دeنا أ%ن ي'ص\ر.عا،
ولو أ%رادوا غي.ه ت.ب.ر\ك%عا

وب.ر\ك%ع\ت الرجل بالسيف إ,ذا ضربته.
والب'ر\ك�ع': القصي من ال3بل خاص�ة. والب'ر\ك�ع': ال�س\ت.ر\خ1ي
القوائم, ف ث1ق%ل. وجوع¬ ب'ر\ك�وع¬ وب.ركوع، بفتح الباء.

@بزع: ب.ز'ع. الغ'لم، بالضم، ب.زاعة، فهو ب.ز,يع¬ وب'زاع¬: ظ%ر'ف.
وم.ل�ح.. والب.ز,يع': الظ�ريف. وت.ب.ز_ع. الغ'لم: ظ%ر'ف. وغلم ب.ز,يع

وجارية بزيعة إ,ذا و'ص1فا بالظ�ر\ف1 وال%لحة وذ%كاء القلب، ول يقال إ,ل9



لل4حداث من الرجال والنساء. وف الديث: مرر\ت' بق%ص\ر م.ش1يد ب.ز,يع،
فقلت: لن هذا القصر؟ فقيل؛ لعمر بن الطاب؛ الب.ز,يع': الظريف' من
الناس، شبه القصر به ل�سنه وج.ماله، والب.ز,يع': السي>د الشريف؛ حكاه

الفارسي عن الشي\بان. وقال أ%بو الغ.و\ث: غلم ب.ز,يع أ%ي متكلYم ل
يس\ت.ح\ي,ي. والب.زاعة�: ما ي'ح\م.د به ال3نسان. وتبز_ع الغلم': ظر'ف.

وتبز_ع الشرe: هاج. وت.فاق%م.، وقيل: أ%ر\ع.د. ول9ا ي.ق%ع\؛ قال
العجاج:إ,ن إ,ذا أ%م\ر' الع1دى تب.ز_عا

وب.و\ز.ع': اسم رملة معروفة من ر,مال بن أ%سد، وف التهذيب: بن س.ع\د؛
قال رؤبة:

بر.م\ل, ي.ر\نا أ%و بر.م\ل, ب.و\ز.عا
وب.و\ز.ع':اسم امرأ%ة كأ%نه ف%و.ع.ل من الب.ز,يع,؛ قال جرير:

ه.ز,ئت\ ب'و.يز,ع'، إ,ذ د.ب.ب\ت' على الع.صا،
ه.ل9 ه.ز,ئ}ت1 ب,غ.ي,نا يا ب.و\ز.ع'؟

(* ف ديوان جرير: وتقول� بوزع' قد دب.بت. على الع.صا)
@بشع: الب.ش1ع': ال%ش1ن' من الط�عام واللYباس والكلم. وف الديث:

كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يأ}كل الب.ش1ع. أ%ي ال%ش1ن. الك%ر,يه.
الط�ع\م,، يريد أ%نه ل يكن يذ�مe ط%عاماv. والب.ش1ع': ط%ع\م كريه.

وطعام ب.ش1يع وب.ش1ع من الب.ش.ع: كريه يأ}خذ� بال%ل}ق ب.ي>ن' الب.شاعة،
فيه ح'ف�وف وم.رار.ةD كال3ه\ل1يل%ج, ونوه، وقد ب.ش1ع. ب.ش.عاv. ورجل

:vب.ش1عا vب.ش1يع¬ ب.ي>ن' البشع إ,ذا أ%كله فب.ش1ع منه. وأ%كلنا طعاما
حاف9اv يابساv ل أ�د\م. فيه. والب.ش.ع': ت.ضاي'ق الل}ق, بطعام خ.ش1ن. وف

الديث: فو'ض1عت بي ي.د.ي القوم، وهي ب.ش1عةD ف ال%ل}ق، وكلم بشيع:
خ.ش1ن كريه منه. واس\ت.ب\ش.ع. الشيء4 أ%ي ع.د_ه ب.ش1عاv. ورجل ب.ش1ع

ال%ن\ظ%ر إ,ذا كان د.ميماv. ورجل ب.ش1ع' النف}س أ%ي خ.بيث� النفس، وب.ش1ع'
الوجه إ,ذا كان عاب,ساv باس1راv. وثوب ب.ش1ع: خ.ش1ن. ورجل بشع الفم: كريه

ريح, الفم، وال�نثى بالاء، ل يت.خل�لن ول ي.س\تاكان1، والصدر
البش.ع' والب.شاعة�، وقد ب.ش1ع بشعاv وب.شاعة. وب.ش1ع بذا الطعام ب.ش.عاv: ل

ي'س3غ\ه. ورجل ب.ش1ع ال�ل�ق إ,ذا كان سي>ء4 ال�ل�ق, والع1ش\رة.
وب.ش1ع بال4مر بش.عاv وبشاعةv: ضاق به ذ%رعاv؛ قال أ%بو زبيد يصف

أ%سداv:شأ}س' ال%ب'وط1 زن.اء� الام1ي.ي\ن,، م.ت.ى



ت.ب\ش.ع\ بوار,دة{ ي.ح\د'ث} لا ف%ز.ع'
قوله شأ}س ال%بوط يقول: ال4سد إ,ذا أ%كل أ%كلv شديداv وش.بع ترك من
ف%ر,يسته شيئاv ف الوضع الذي يف}تر,سها، فإ,ذا انتهت الظباء إ,ل ذلك

الوضع لترد الاء4 ف%ز,عت من ذلك لكان ال4سد، وقيل: بوار,دة أ%ي با
يرده من الناس لا للواردة 

(* قوله: با يرده من الناس لا للواردة، هكذا ف
ال4صل.) زناء الام1يي: ض.ي>ق الاميي. ت.ب\ش.ع: ت'غ.ص�، يدث لا

فزع لكان ال4سد. وب.ش1ع الوادي بالاء ب.ش.عاv: ضاق. و.ب.ش1ع بالشيء
بش.عاv: بط%ش به ب.ط}شاv م'ن\كراv. وخشبة ب.ش1عة: كثية ال�ب.ن,.

@بصع: الب.ص\ع': ال%ر\ق الضي>ق ل يكاد ي.نف�ذ منه الاء. وب.ص.ع.
الاء� ي.ب\ص.ع' ب.صاعة: ر.ش.ح. قليلv. وب.صع الع.ر.ق' من السد ي.بص.ع

ب.صاعة وت.ب.ص_ع: ن.ب.ع. من أ�صول الشعر قليلv قليلv. والب.ص1يع: العر.ق
إ,ذا رشح؛ وروى ابن دريد بيت أب ذؤيب:

تأ}ب بد1ر_ت1ها، إ,ذا ما اس\ت'غ\ض1ب.ت\،
إ,ل ال%ميم.، فإ,ن_ه ي.ت.ب.ص_ع'

بالصاد أ%ي ي.سيل قليلv قليلv. قال ال4زهري: وروى الثقات هذا الرف
بالضاد العجمة من ت.ب.ض_ع الشيء� أ%ي سال، وهكذا رواه الرeواة ف شعر

أ%ب ذؤ.يب، وابن دريد أ%خذ هذا من كتاب ابن الظفر. فمر_ على التصحيف
الذي صحفه، والظاهر ان الشيخ ابن بري ثل�ثهما ف التصحيف، فإ,نه ذكره ف

كتابه الذي صنفه على الصحاح ف ترجة بصع يتبصع بالصاد الهملة، ول يذكره
الوهري ف صحاحه ف هذه الترجة، وذكره ابن بري أ%يضاv موافقاv للجوهري

ف ذكره ف ترجة بضع، بالضاد العجمة. والب.ص\ع: ما بي. الس�ب_ابة
والو'س\ط%ى. والب.ص\ع': المع. قال الوهري: سعته من بعض النحويي ول
أ%دري ما صحته. ويقال: م.ض.ى ب,ص\ع من الليل، بالكسر، أ%ي ج.و\ش¬ منه.

وأ%ب\ص.ع': كلمة يؤك�د با، وبعضهم يقوله بالضاد العجمة وليس بالعال؛ تقول:
أ%خذت حقي أ%ج\م.ع. أ%ب\ص.ع.، وال�نثى ج.م\عاء ب.ص\عاء، وجاء القوم

أ%جعون أ%ب\ص.عون، ورأ%يت الن>سوة ج'م.ع. ب'ص.ع.، وهو توكيد م'ر.ت_ب ل
ي'قد_م على أ%جع؛ قال ابن سيده: وأ%ب\ص.ع' نعت تابع ل4ك}ت.ع. وإ,نا

جاؤ'وا بأ%ب\ص.ع. وأ%ك}ت.ع. وأ%ب\ت.ع. إ,تباعاv ل4ج\م.ع ل4نم عدلوا عن
إ,عادة جيع حروف أ%جع إ,ل إ,عادة بعضها، وهو العي، ت%ام1ياv من



ال3طالة بتكرير الروف كلها. قال ال4زهري: ول يقال أ%ب\صعون حت يتقد_مه
أ%كتعون، فإ,ن قيل: فلم. اقتصروا على إ,عادة العي وحدها دون سائر حروف

الكلمة؟ قيل: ل4نا أ%قوى ف السجعة من الرفي اللذين قبلها وذلك ل4نا
لم الكلمة وهي قافية ل4نا آخر حروف ال4صل ، فجيء با ل4نا م.ق}ط%ع

ال�صول ، والعمل ف ال�بالغة والتكرير إ,نا هو على ال%قطع ل على
ال%بدإ, ول على ال%ح\ش.إ,، أ%ل ترى أ%ن العناية ف الشعر إ,نا هي

بالق%واف ل4نا ال%قاط1ع' وف السجع كمثل ذلك؟ وآخر السجعة والقافية عندهم
أ%شرف من أ%و_لا، والع1ناية� به أ%م.سe، ولذلك كلما ت.ط%ر_ف. الرف

ف القافية ازدادوا ع1ناية به وم'حافظة على حك}مه. وقال أ%بو اليثم:
الكلمة ت'وك�د بثلثة ت.واك1يد.؛ يقال: جاء القوم أ%كتعون أ%بتعون أ%بصعون،

بالصاد، وقال جاعة من النحويي: أ%خذته أ%جع. أ%بتع. وأ%جع. أ%بصع،
بالتاء والصاد، قال الب'ش\ت1يe: مررت بالقوم أ%جعي أ%ب\ض.ع1ي، بالضاد،

قال أ%بو منصور: هذا تصحيف وروي عن أ%ب اليثم الرازي أ%نه قال: العرب
توكYد الكلمة بأ%ربعة1 ت.واك1يد فتقول: مررت بالقوم أ%جعي أ%كتعي

أ%بصعي أ%بتعي، كذا رواه بالصاد، وهو مأ}خوذ من الب.ص\ع وهو المع.
والب'ص.يع': مكان ف البحر على قول� ف شعر حسان ابن ثابت:

ب.ي\ن. ال%واب فالب'ص.ي\ع, ف%ح.و\م.ل,
وسي'ذكر م'س\توفv ف ترجة بضع. وكذلك أ%ب\ص.عة� م.ل1ك من ك1ن\دة% بوزن
أ%ر\نبة، وقيل: هو بالضاد العجمة. وبئر ب'ضاعة%: حكيت بالصاد الهملة،

وسنذكرها.
@بضع: ب.ض.ع. اللحم. ي.ب\ض.ع'ه ب.ض\عاv وب.ض_عه ت.ب\ض1يعاv: قطعه،

والب.ض\عة�: الق1طعة منه؛ تقول: أ%عطيته ب.ضع من اللحم إ,ذا أ%عطيته ق1طعة
متمعة، هذه بالفتح، ومثلها ال%ب\رة، وأ%خواتا بالكسر، مثل الق1ط}عة1

والف1ل}ذة1 والف1د\رة1 والك1س\فة1 وال1ر\قة1 وغي ذلك ما ل ي'حصى. وفلن
ب.ض\عة من فلن: ي'ذ}ه.ب به إ,ل الشب.ه؛ وف الديث: فاط1مة� ب.ض\عة

من>ي، من ذلك، وقد تكسر، أ%ي إ,نا ج'زء من كما أ%ن الق1ط}عة من اللحم،
والمع ب.ض\ع مثل ت.م\رة وت.م\ر؛ قال زهي:

أ%ضاع.ت\ فلم ت'غ\ف%ر\ لا غ%ف%لت'ها،
فلق%ت\ ب.ياناv عند آخ1ر, م.ع\ه.د1

(* ف ديوان زهي: خلواتا بدل غفلتا.)



د.ماv عند ش1ل}و� ت.ح\ج.ل� الطي' ح.و\ل%ه،
وب.ض\ع. ل1حام� ف إ,هاب� م'ق%د_د1

وب.ض\عة وب.ض\عات مثل ت}رة وت}رات، وبعضهم يقول: ب.ض\عة وب,ض.ع¬ مثل
ب.د\رة{ وب,د.ر�، وأ%نكره علي� بن حزة على أ%ب عبيد وقال: السموع

ب.ض\ع¬ ل غي؛ وأ%نشد:
ن'د.ه\د1ق' ب.ض\ع. اللح\م, للباع, والن_دى،

وبعض'ه'م ت.غ\لي بذ%م¼ م.ناق1ع'ه\
وب.ض\عةD وب,ضاع¬ مثل ص.ف}حة{ وص1فاح�، وب.ض\ع¬ وب.ض1يع، وهو نادر،
ونظيه الر_ه1ي' جع الر_ه\ن. والب.ض1يع' أ%يضاv: اللحم. ويقال: داب�ة

كثية الب.ض1يع,، والب.ض1يع': ما ان\ماز. من لم الفخذ، الواحد ب.ض1يعة.
ويقال: رجل خاظ1ي الب.ض1يع,؛ قال الشاعر:

خاظ1ي الب.ض1يع, ل%ح\م'ه خ.ظا ب.ظا
قال ابن بري: وبقال ساع1د¬ خاظ1ي الب.ض1يع, أ%ي م'م\تل1ئ� اللحم,، قال:

ويقال ف البض1يع, اللحم إ,نه جع ب.ض\ع� مثل كل}ب وك%ل1يب؛ قال
:�الاد1رة

وم'ناخ غي تبيئة* ع.ر_س\ت'ه،
(* قوله «تبيئة» كذا بالصل هنا، وسيأت ف دسع تاءية ولعله نبيئة

بالنون أوله أ%ي أ%رض غي مرتفعة)
ق%م1ن, م1ن. ال1د\ثان1، ناب ال%ض\ج.ع,

ع.ر_س\ت'ه، وو,ساد' رأ}س1ي ساع1د¬
خاظ1ي الب.ض1يع,، ع'روقه ل ت.د\س.ع,

أ%ي ع'روق' ساع1ده غي' متلئة من الد_م ل4ن ذلك إ,نا يكون للشيوخ.
وإ,ن فلناv لشديد' الب.ض\عة1 ح.س.ن'ها إ,ذا كان ذا ج,سم وس1م.ن؛ وقوله:

ول ع.ض1ل ج.ث}ل كأ%ن� ب.ض1يع.ه
ي.راب,يع'، فوق. ال%ن\ك1ب.ي\ن، ج'ث�وم'

يوز أ%ن يكون جع ب.ض\عة وهو أ%حسن لقوله ي.راب,يع ويوز أ%ن يكون
اللحم.

وب.ض.ع الشيء4 ي.ب\ضع'ه: ش.ق�ه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه ضرب
رجلv أ%ق}س.م. على أ�م س.لمة ثلثي سوطاv كل©ها ت.ب\ض.ع وت.ح\د'ر أ%ي

ت.شقe اللد وتقطع وت.ح\در الد_م، وقيل: ت.ح\د'ر ت'و.ر>م.



والب.ض.عة�: الس>ياط�، وقيل: السeيوف، واحدها باض1ع؛ قال الراجز:
وللس>ياط1 ب.ض.ع.ه\

قال ال4صمعي: يقال س.ي\ف¬ باض1ع¬ إ,ذا م.ر_ بشيء بض.ع.ه أ%ي قط%ع منه
ب.ض\عة، وقيل: ي.ب\ض.ع' كل� شيء يقط%ع'ه؛ وقال:

م1ث}ل, ق�دامى الن_س\ر, ما م.س_ بض.ع\
:vوقول أ%و\س بن ح.ج.ر يصف قوسا

وم.ب\ض'وعة من\ رأ}س, ف%ر\ع� ش.ظ1ي�ة
يعن ق%وساv بض.عها أ%ي قطع.ها.

والباض1ع' ف ال3بل: مثل الد_ل�ل ف الدeور 
(* أ%ي انا تمل بضائع

eمن الش>جاج: الت ت.ق}طع اللد وت.ش'ق �القوم وتلبها.) والباض1عة
اللحم ت.ب\ض.ع'ه بعد اللد وت'د\م1ي إ,ل أ%نه ل يسيل الدم، فإ,ن سال فهي
الد_ام1ية�، وبعد الباض1عة ال�تلح1مة�، وقد ذكرت الباضعة ف الديث.

وب.ض.ع\ت' ال�ر\ح.: ش.ق%ق}ت'ه.
وال1ب\ض.ع': ال1ش\ر.ط�، وهو ما ي'ب\ض.ع' به الع1ر\ق وال4د1ي.

وب.ض.ع. من الاء وبه ي.ب\ض.ع' ب'ض'وعاv وب.ض\عاv: ر.و,ي. وام\تل:
وأ%ب\ض.عن الاء�: أ%ر\وان. وف الثل: حت مت ت.ك}ر.ع' ول ت.ب\ض.ع'؟

وربا قالوا: سأ%لن فلن عن مسأ%لة فأ%ب\ض.ع\ت'ه إ,ذا ش.ف%ي\ت.ه، وإ,ذا شرب
حت ي.ر\وى، قال: بض.ع\ت أ%ب\ض.ع. وماء باض1ع¬ وب.ض1يع: ن.م1ي.

vوأ%ب\ض.عه بالكلم وب.ض.ع.ه به: ب.ي_ن له ما ي'ناز,ع'ه حت ي.ش\ت.ف1ي.، كائنا
ما كان. وب.ضع هو ي.ب\ض.ع' ب'ض'وعاv: ف%ه,م.. وبض.ع. الكلم. فان\ب.ض.ع.:
بي�ن.ه فتبي_ن. وب.ض.ع من صاحبه ي.ب\ض.ع ب'ضوعاv إذا أ%مره بشيء فلم

يأ}ت.م1ر\ له فس.ئ1م. أ%ن يأ}مره بشيء أ%يضاv، تقول منه: بضعت من فلن؛ قال
الوهري: وربا قالوا بضعت من فلن إ,ذا س.ئم\ت منه، وهو على التشبيه.

والب'ض\ع': الن�كاح؛ عن ابن السكيت. وال�باض.عة�: ال�جام.عة�، وهي
الب,ضاع'. وف الثل: كم'ع.لYمة أ�م_ها الب,ضاع. ويقال: مل%ك فلن ب'ض\ع

فلنة إ,ذا مل%ك. ع'ق}دة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغ1ش\يان؛ واب\ت.ض.ع.
فلن وبضع إ,ذا تزو�ج. وال�باضعة: ال�باشرة؛ ومنه الديث: وب'ض\عه'
أ%هل%ه ص.دقةD أ%ي م'باش.رته. وورد ف حديث أ%ب ذر، رضي ال عنه:
وب.ض1يع.ت'ه أ%هل%ه صدقةD، وهو منه أ%يضاv. وب.ض.ع الرأ%ة% ب.ض\عاv وباض.عها



م'باضعة وب,ضاعاv: جام.ع.ها، والسم الب'ض\ع وجعه ب'ضوع؛ قال عمرو بن
معديكرب:

وف ك%ع\ب� وإ,خ\وت1ها، ك1لب�،
س.وامي الط�ر\ف1 غال1ية� الب'ضوع,

س.وامي الطرف أ%ي م'تأ%ب>يات¬ م'ع\تز_ات¬. وقوله: غالية� البضوع؛ كن
بذلك عن ال�هور اللوات ي'وص.ل با إ,ليهن؛ وقال آخر:

ع.له بض.ر\بة{ ب.ع.ث%ت\ ب,ل%ي\ل�
نوائح.ه، وأ%ر\خ.ص.ت1 الب'ض'وعا

والب'ض\ع': م.ه\ر' الرأ%ة. والب'ض\ع: الطلق. والب'ض\ع: م1ل}ك الو.ل1ي�
للمرأ%ة، قال ال4زهري: واختلف الناس ف الب'ضع فقال قوم: هو الف%رج،
وقال قوم: هو ال1ماع، وقد قيل: هو ع.ق}د النكاح. وف الديث: ع.ت.ق.

ب'ض\ع'ك1 فاخ\تار,ي أ%ي صار فرج'ك بالع1تق ح'ر�اv فاختار,ي الث�بات. على زوجك
أ%و م'فار.ق%ته. وف الديث عن أ%ب أ�مامة%: أ%ن رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، أ%مر بللv فناد.ى ف الناس يوم ص.ب_ح. خ.ي\ب.ر: أ%ل م.ن
أ%صاب ح'ب\لى فل ي.ق}ر.ب.ن_ها فإ,ن� الب'ض\ع. ي.زيد ف السمع والبص.ر

أ%ي الماع؛ قال ال4زهري: هذا مثل قوله ل ي.سق1ي ماؤه زرع. غيه، قال:
ومنه قول عائشة% ف الديث: وله ح.ص_ن.ن,ي رب�ي من كل ب'ض\ع؛ ت.ع\ن

الن�ب، صلى ال عليه وسلم، من كل ب'ضع: من كل نكاح، وكان تزو�جها ب,ك}راv من
بي نسائه. وأ%ب\ض.ع.ت الرأ%ة% إ,ذا زو�جتها مثل أ%نكح\ت. وف الديث:

ت'س\تأ}م.ر' النساء ف إ,ب\ضاع1هن أ%ي ف إ,نكاحهن_؛ قال ابن ال4ثي:
الس\ت1ب\ضاع نوع من نكاح الاهلية، وهو اس\ت1ف}عال من الب'ضع الماع،

وذلك أ%ن تطلب الرأ%ة� ج,ماع الرجل لتنال منه الولد فقط، كان الرجل منهم
يقول ل4م.ته أ%و امرأ%ته: أ%رسلي إ,ل فلن فاس\ت.ب\ض1عي منه، ويعتزلا

فل ي.سeها حت يتبي. حلها من ذلك الرجل، وإ,نا يفعل ذلك ر.غ}بة ف
ن.جابة الولد. ومنه الديث: أ%ن عبد ال أ%با النب، صلى ال عليه وسلم،

مر� بامرأ%ة فدعته إ,ل أ%ن ي.س\ت.ب\ض1ع. منها. وف حديث خ.د1ية%، رضي
ال عنها: لا تزوجها النب، صلى ال عليها وسلم، دخل عليها عمرو بن
أ�سيد، فلما رآه قال: هذا الب'ضع ل ي'قر.ع' أ%نفه؛ يريد هذا الك�ف\ء� الذي

ل ي'ر.د� ن,كاحه ول ي'ر\غ%ب عنه، وأ%صل ذلك ف ال3بل أ%ن� الف%حل
ال%جي إ,ذا أ%راد أ%ن يضرب كرائم ال3بل ق%ر.ع'وا أ%نفه بعصاv أ%و غيها



لي.ر\ت.د� عنها ويتركها.
والب,ضاعة�: الق1ط}عة من الال، وقيل: اليسي منه. والبضاعة: ما
ح.م_ل}ت. آخ.ر. ب.ي\ع.ه وإ,دار.ت.ه. والب,ضاعة�: طائفةD من مالك ت.ب\ع.ث�ها

للتجارة. وأ%ب\ضعه الب,ضاع.ة: أ%عطاه إ,ي�اها.واب\ت.ض.ع منه: أ%خذ، والسم
الب,ضاع' كالق1راض. وأ%ب\ض.ع الشيء واس\ت.ب\ضعه: جعله ب,ضاع.ت.ه، وف

الثل: كم'س\ت.ب\ض1ع التمر إ,ل ه.ج.ر.، وذلك أ%ن� هجر معد1ن� التمر؛ قال
خارجة بن ض1رار�:

فإ,ن_ك.، واس\ت1ب\ضاع.ك. الش>ع\ر. ن.ح\ون.ا،
كم.س\ت.ب\ض1ع� ت.م\راv إ,ل أ%ه\ل, خ.ي\ب.را

وإ,نا ع'د>ي بإ,ل ل4نه ف معن حامل. وف التنزيل: وجئنا بب,ضاعة{
م'ز\جاة{؛ الب,ضاعة: الس>ل}عة�، وأ%صلها الق1ط}عة من الال الذي ي'ت_ج.ر

فيه، وأصلها من الب.ض\ع وهو الق%ط}ع، وقيل: الب,ضاعة ج'زء من أ%جزاء
الال، وتقول: هو ش.ر,يكي وب.ض1يعي، وهم ش'ركائي وب'ضعائي، وتقول: أب\ض.ع\ت

ب,ضاعة للبيع، كائنة ما كانت. وف الديث: الد1ينة� كالك1ي ت.ن\ف1ي
vخ.ب.ث%ها وت'ب\ض1ع' ط1يب.ها؛ ذكره الزمشري وقال: هو من أ%ب\ض.ع\ت'ه ب,ضاعة

إ,ذا دفعتها إ,ليه؛ يعن أ%ن9 الدينة ت'عط1ي ط1يب.ها ساك1نيها،
والشهور ت.ن\صع، بالنون والصاد، وقد روي بالضاد والاء العجمتي وبالاء

الهملة، من الن_ض\خ والن_ض\ح وهو رش الاء.
والب.ض\ع والب,ض\ع'، بالفتح والكسر: ما بي الثلث إ,ل العشر، وبالاء

من الثلثة إ,ل العشرة يضاف إ,ل ما تضاف إ,ليه الحاد ل4نه ق1ط}عة من
العدد كقوله تعال: ف ب,ض\ع, سني، وت'بن مع العشرة كما ت'بن سائر

الحاد وذلك من ثلثة إ,ل تسعة فيقال: ب,ض\عة% ع.شر. رج'لv وبض\ع عش\رة%
جارية؛ قال ابن سيده: ول نسمع بضعة عشر ول بضع عشرة ول يتنع ذلك،

وقيل: البضع من الثلث إ,ل التسع، وقيل من أ%ربع إ,ل تسع، وف التنزيل:
فل%بث ف السج\ن, ب,ض\ع سني؛ قال الفراء: الب,ض\ع ما بي الثلثة إ,ل ما

دون العشرة؛ وقال شر: البضع ل يكون أ%قل من ثلثة ول أ%كثر من عشرة،
وقال أ%بو زيد: أ%قمت عنده ب,ض\ع سني، وقال بعضهم: ب.ض\ع سني، وقال أ%بو

عبيدة: الب,ضع ما ل يبلغ الع1ق}د ول نصفه؛ يريد ما بي الواحد إ,ل
أ%ربعة. ويقال: البضع سبعة، وإ,ذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، ل تقول: بضع
وعشرون. وقال أ%بو زيد: يقال له بضع وعشرون رجلv وله بضع وعشرون امرأ%ة.



قال ابن بري: وحكي عن الفراء ف قوله بضع سني أ%ن البضع ل ي'ذ}كر إ,ل
مع العشر والعشرين إ,ل التسعي ول يقال فيما بعد ذلك؛ يعن أ%نه يقال

مائة ون.ي>ف؛ وأ%نشد أ%بو ت.م�ام ف باب ال1جاء من ال%ماسة لبعض
العرب:أ%قول� ح1ي أ%ر.ى ك%ع\باv ول1ح\ي.ت.ه:

ل بارك ال ف ب,ض\ع� وس1ت>ي,،
من الس>ني ت.م.ل�ها بل ح.س.ب�،

ول ح.ياء� ول ق%د\ر� ول د1ين,
وقد جاء ف الديث: ب,ض\عاv وثلثي مل%كاv. وف الديث: صلة� الماعة1

ت.ف}ض'ل صلة% الواحد ب,ب,ض\ع وعشرين د.رجةv. ومر_ ب,ض\ع¬ من الليل أ%ي
وقت؛ عن اللحيانب.

والباضعة�: ق1طعة من الغنم انقطعت عنها، تقول ف1ر\ق¬ ب.واض1ع'.
وت.ب.ض_ع الشيء�: سال%، يقال: ج.ب\ه.ت'ه ت.ب\ض.ع وت.ت.ب.ض_ع أ%ي

ت.س3يل عرقاv؛ وأ%نشد ل4ب ذؤيب:
تأ}ب.ى ب,د1ر_ت1ها، إ,ذا اس\ت'غ\ض1ب.ت،

إ,ل� ال%م1يم.، فإ,نه ي.ت.ب.ض_ع'
(* راجع هذا البيت وشرحه ف أول هذه الادة)

ي.تبض_ع: ي.تفت_ح' بالع.ر.ق وي.س3يل� م'تقطYعاv، وكان أ%بو ذؤيب ل
ي'ج,يد ف وص\ف1 اليل، وظن� أ%ن� هذا ما توصف به؛ قال ابن بري: يقول

تأ}ب.ى هذه الفرس أ%ن ت.د1ر_ لك با عندها من ج.ر\ي إ,ذا اس\ت.غ\ض.ب\تها
ل4ن الفرس ال%واد. إ,ذا أ%عطاك ما عنده من الر\ي ع.ف}واv فأ%كره\ته على

الزيادة حلته عز�ة النف}س على ترك الع.د\و، يقول: هذه تأ}ب بدر_تا
عند إ,ك}راهها ول تأ}ب الع.ر.ق، ووقع ف نسخة ابن القط9اع: إ,ذا ما

است'ض\غ1بت، وفسره بف�ز>ع.ت ل4ن الضاغب هو الذي ي.خ\ت.ب,ئ� ف ال%م.ر,
لي'ف%ز>ع. بثل صوت ال4سد، والضeغاب' صوت ال4ر\نب.

والب.ض1يع': الع.ر.ق'، والب.ضيع': البحر، والب.ض1يع': ال%ز,يرة� ف
البحر، وقد غلب على بعضها؛ قال ساعدة ابن ج'ؤ.ي�ة% الذل:

،vساد{ ت.جر_م. ف الب.ض1يع, ث%مان,يا
ي.ل}وي بع.ي\قات1 الب,حار, وي'ج\ن.ب'

(* قوله «ينب» هو بصيغة البن للمفعول وتقدم ضبطه ف مادة سأد بفتح
الياء.)



ساد مقلوب من ال3س\آد1 وهو س.ي\ر' الليل. ت%ر_م. ف الب.ض1يع, أ%ي
أ%قام ف الزيرة، وقيل: تر_م أ%ي ق%طع. ثان ليال ل ي.ب\ر.ح مكان.ه،

ويقال للذي ي'ص\بح حيث أ%م\سى ول يبح مكانه ساد{، وأ%صله من السeد.ى
وهو ال�ه\م.ل� وهذا الصحيح. والع.ي\قة�: ساحل البحر، ي.ل}و,ي ب.عيقات أ%ي
يذهب با ف ساحل البحر. وي'ج\ن.ب' أ%ي ت.ص1يبه ال%ن'وب؛ وقال القتيب

ف قول أ%ب خ1راش الذل:
فلم�ا رأ%ي\ن. الشم\س. صارت كأ%نا،
�ف�و.ي\ق. الب.ض1يع, ف الشeعاع,، خ.م1يل

قال: الب.ض1يع' جزيرة من جزائر البحر، يقول: لا ه�ت بال%غ1يب رأ%ين.
ش'عاع.ها مثل ال%م1يل, وهو الق%ط1يفة. والب'ض.يع' مصغ_ر: مكان ف

البحر؛ وهو ف شعر حس�ان بن ثابت ف قوله:
أ%س.أ%ل}ت. ر.س\م. الدار, أ%م\ ل ت.س\أ%ل,
ب.ي\ن. ال%واب، فالب'ض.ي\ع, فح.و\م.ل,

قال ال4ثرم: وقيل هو الب'ص.ي\ع'، بالصاد غي العجمة، قال ال4زهري:
وقد رأ%يته وهو جبل قصي أ%سود على تل9 بأ%رض البلسة1 فيما بي سيل وذات

الص_ن.مي بالشام من ك�ورة د1م.ش\ق، وقيل: هو اسم موضع ول ي'ع.ي_ن\.
والب.ض1يع' والب'ض.ي\ع' وباض1ع¬: مواض1ع'.

وبئر ب'ضاعة الت ف الديث، تكسر وتضم، وف الديث: أ%نه سئل عن بئر
ب'ضاعة قال: هي بئر معروفة بالدينة، والفوظ ضم الباء، وأ%جاز بعضهم

كسرها وحكي بالصاد الهملة.
وف الديث ذكر أ%ب\ض.عة، وهو م.ل1ك من ك1ن\دة% بوزن أ%ر\ن.بة، وقيل: هو

بالصاد الهملة.
وقال البشت: مررت بالقوم أ%جعي أ%بضعي، بالضاد، قال ال4زهري: وهذا

تصحيف واضح، قال أ%بو اليثم الرازي: العرب ت'و.كYد الكلمة بأ%ربعة
تو.اك1يد. فتقول: مررت بالقوم أ%جعي أ%كتعي أ%بصعي أ%بتعي، بالصاد،

وكذلك روي عن ابن ال4عراب قال: وهو مأ}خوذ من الب.ص\ع وهو الم\ع.
@بعع: الب.عاع': ال%هاز' وال%تاع'. أ%لقى ب.ع.ع.ه وب.عاع.ه أ%ي ث1ق%ل%ه

ونف}س.ه، وقيل: ب.عاع'ه م.تاع'ه وج.هاز'ه. والب.عاع': ث1ق%ل� السحاب من
الاء. أ%لقت1 السحابة� ب.عاع.ها أ%ي ماء4ها وث1ق%ل% مطر,ها؛ قال امرؤ'

القيس:



وأ%لق%ى بص.ح\راء الغ.ب,يط1 ب.عاع.ه،
ن'زول% الي.مان ذي الع1ياب, ال�خ.و_ل,

وب.ع_ السحاب' ي.ب,عe ب.عìا وب.عاعاv: أ%ل%ح_ ب,م.ط%ر,ه. وب.ع_
الطر' من السحاب,: خرج. والب.عاع': ما بع_ من الطر؛ قال ابن مقبل يذكر

الغيث:
فأ%لق%ى بش.ر\ج� والص_ر,يف1 ب.عاع.ه،

ث1قالD ر.واياه م1ن ال�ز\ن1 د'ل�ح'
والب.ع\ب.ع': صوت الاء الت.دار,ك1، قال ال4زهري: كأ%نه أ%راد حكاية

صوته إ,ذا خرج من ال3ناء ونو ذلك. وب.ع_ الاء4 ب.عìا إ,ذا ص.ب_ه؛
ومنه الديث: أ%خذها فبع_ها ف الب.ط}حاء، يعن المر صب_ها صبìا.

eوالب.عاع': شد_ة الطر، ومنهم من ي.رويها بالثاء الثلثة من ث%ع_ ي.ث1ع
إ,ذا ت.ق%ي_أ% أ%ي قذ%ف%ها ف الب.ط}حاء؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه:

أ%لقت السحاب' ب.عاع. ما استق%ل�ت به من ال1م\ل.
ويقال: أ%تيته ف ع.ب\ع.ب, شبابه وب.ع\ب.ع, شبابه وع1ه,ب_ى شبابه.

وأ%خرجت ال4رض ب.عاع.ها إ,ذا أ%نبتت أ%نواع الع'شب أ%يام الربيع.
�والب.عاب,ع.ة�: الص_عال1يك' الذين ل مال لم ول ض.ي\عة%. والب'ع_ة

من أ%ولد ال3بل: الذي ي'ول%د' بي الرeب.ع, وال�ب.ع,.
والب.ع\ب.عة�: حكاية بعض ال4صوات، وقيل: هو ت.تاب'ع الكلم ف ع.ج.لة{.

@بقع: الب.ق%ع' والب'ق}عة�: ت.خال�ف' الل�و\ن1. وف حديث أ%ب موسى:
فأ%مر لنا بذ%و\ذ{ ب'ق}ع, الذ©ر.ى أ%ي بيض ال4سنمة جع أ%ب\قع، وقيل:

ال4بقع ما خال%ط بياض.ه لونD آخر. وغ�راب أ%بقع: فيه سواد وبياض، ومنهم من
خص فقال: ف صدره بياض. وف الديث: أ%نه أ%مر بقتل خس من الدواب� وع.د_

منها الغ'راب. ال4ب\ق%ع.، وك%ل}ب أ%ب\ق%ع كذلك. وف حديث أ%ب هريرة،
رضي ال عنه: ي'وش1ك' أ%ن ي.ع\م.ل% عليكم ب'ق}عان� أ%هل الشام أ%ي

خد.م'هم وع.ب,يد'هم ومال1يك�هم؛ شب_ههم لب.ياضهم وح'م\رتم أ%و سوادهم بالشيء
ال4ب\ق%ع يعن بذلك الرeوم والسeودان. وقال: الب.ق}عاء الت اختلط%

بياضها وسوادها فل ي'د\ر.ى أ%يeهما أ%كثر، وقيل: س'مeوا بذلك لختلط
أ%لوانم فإ,ن� الغالب عليها البياض' والصeفرة؛ وقال أ%بو عبيد: أ%راد
vالبياض ل4ن� خدم الشام إ,نا هم الروم والص_قال1ية فسماهم ب'ق}عانا

للبياض، ولذا يقال للغراب أ%ب\ق%ع' إ,ذا كان فيه بياض، وهو أ%خ\ب.ث� ما



يكون من الغربان، فصار مثلv لكل خ.ب,يث؛ وقال غي أ%ب عبيد: أ%راد
البياض والصفرة، وقيل لم ب'قعان لختلف أ%لوانم وت.ناس'ل1هم من جنسي؛ وقال

الق�ت.ي\ب: البقعان الذين فيهم سواد وبياض، ول يقال لن كان أ%بيض من
غي سواد يالطه أ%ب\قع، فكيف ي.جعل الروم. بقعاناv وهم ب.يض خ'ل�ص؟

قال: وأ�ر.ى أ%با هريرة أ%راد أ%ن العرب ت.ن\ك1ح' إ,ماء4 الرeوم فت'ستع\م.ل
عليكم أ%ولد' ال3ماء، وهم من ب.ن العرب وهم س'ود ومن بن الروم وهم
،vوم إ,نا كان إ,ماؤ'ها س'وداناeب,يض، ول تكن العرب قبل ذلك ت.نك1ح الر

والعرب تقول: أ%تان ال4سود وال4حر؛ يريدون العرب والعجم، ول يرد
أ%ن� أ%ولد ال3ماء من العرب ب'ق}ع كب'ق}ع, الغ1ربان1، وأ%راد أ%نم

أ%خذوا من سواد الباء وبياض ال�م_هات. ابن ال4عراب يقال لل4برص ال4بقع
،�وال4س\ل%ع وال4ق}ش.ر وال4ص\ل%خ وال4ع\ر.م وال�ل%م_ع' وال4ذ}م.ل

والمع ب'ق}ع.
والب.ق%ع' ف الطي والكلب: بنزلة الب.ل%ق, ف الدواب�؛ وقول ال4خطل:

ك�ل�وا الض_ب_ وابن. الع.ي\ر,، والباق1ع الذي
ي.ب,يت' ي.ع'سe الليل% بي. ال%قاب,ر,

قيل: الباق1ع' الض_ب'ع، وقيل الغراب، وقيل ك%لب أ%ب\قع، كل© ذلك قد
قيل، وقال ابن بري: الباق1ع' الظ�ر,بان�، وأ%ورد هذا البيت. بيت. ال4خطل،
وقالوا للضبع باق1ع، ويقال للغراب أ%ب\قع، وجعه ب'ق}عان لختلف لونه.

ويقال: ت.شات.ما فت.قاذ%فا با أ%بقى ابن ب'ق%ي\ع�، قال: وابن ب'ق%ي\ع
الكلب وما أ%بقى من ال1يفة. وال4بقع': الس_راب' لتل%وeنه؛ قال:

وأ%ب\ق%ع قد أ%ر.غ}ت' به ل1ص.ح\ب
م.ق1يلv، وال%طايا ف ب'راها

وب.ق�ع الطر' ف مواضع من ال4رض: ل ي.ش\م.ل}ها. وعام أ%ب\ق%ع:
ب.ق�ع فيه الطر. وف ال4رض ب'ق%ع من ن.ب\ت أ%ي ن'ب.ذD؛ حكاه أ%بو حنيفة.
وأ%رض بق1عة: فيها ب'ق%ع من ال%راد. وأ%رض ب.ق1عة: نبتها م'ت.قطع. وس.نة

ب.ق}عاء أ%ي م'ج\د1بة، ويقال فيها خ1ص\ب وج.د\ب.
وب'ق1ع. الرجل: إ,ذا ر'مي. بكلم ق%ب,يح أ%و ب'ه\تان، وب'ق1ع بق%ب,يح:

ف�ح1ش. عليه.
eويقال: عليه خ'ر\ء� ب,قاع، وهو الع.ر.ق' ي'ص1يب ال3نسان% في.ب\ي.ض

على جلده شبه ل�م.ع�. أ%بو زيد: أ%صابه خ'رء ب.قاع, وب,قاع� وب,قاع. يا



فت، مصروف وغي مصروف، وهو أ%ن يصيبه غبار وعر.ق¬ فيبقى ل�م.ع¬ من ذلك على
جسده. قال: وأ%رادوا ببقاع أ%رضاv. وف حديث أ%ب هريرة رضي ال عنه:

أ%نه رأ%ى رجلv م'ب.ق�ع الرجلي وقد تو.ض�أ%؛ يريد به مواضع ف رجليه ل
ي'ص1بها الاء فحالف لون'ها لون% ما أ%صابه الاء. وف حديث عائشة: إ,ن

ل4رى ب'ق%ع. الغسل ف ثوبه؛ جع ب'ق}عة. وإ,ذا ان\ت.ضح الاء على بدن
ال�س\ت.ق1ي من الر_كي_ة1 على الع.ل%ق, فابت.ل� مواضع' من جسده قيل: قد

ب.ق�ع.، ومنه قيل للسeقاة: ب'ق}ع¬؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،vوا س.ن,ت1ي بال4س\ياف1 ب'ق}عا�ك�ف

على ت1ل}ك. ال1فار, م1ن. الن_ف1ي>
الس_ن,ت': الذي أ%صابته السنة، والن_ف1يe: الاء الذي ي.ن\تض1ح'

عليه.الب.ق}عة� والب'ق}عة�، والضم أ%ع\لى: ق1ط}عة من ال4رض على غي هيئة
الت ب.نبها، والمع ب'ق%ع وب,قاع.

والب.قيع': موضع فيه أ%ر'وم شجر من ض'روب ش.ت_ى، وبه سى ب.ق1يع
الغ.ر\قد، وقد ورد ف الديث، وهي م.ق}ب.ر.ةD بالدينة، والغ.ر\ق%د': شجر له

شوك كان ينبت هناك فذهب وبقي السم لزماv للموضع. والب.ق1يع' من ال4رض
الكان التسع ول يسم_ى ب.ق1يعاv إ,ل وفيه شجر.

وما أ%دري أ%ين س.ق%ع. وب.ق%ع. أ%ي أ%ين ذهب كأ%نه قال إ,ل أ%ي ب'ق}عة
vمن البقاع ذهب، ل ي'ستعمل إ,ل ف ال%ح\د. وان\ب.ق%ع فلن ان\ب,قاعا

إ,ذا ذهب م'س\ر,عاv وع.دا، قال ابن أ%حر:
كالث�ع\ل%ب, الر_ائح, ال%م\ط�ور, ص'ب\غ.ت'ه،
ش.ل� ال%وام1ل� منه، كيف ي.ن\ب.ق1ع'؟

شل9 الوامل منه دعاء عليه، أ%ي ت.ش.ل© قوائمه.
وت.ب,ع.ت\هم الداهية أ%صاب.ت\هم. والباق1عة: الداهية�، والباقعة: الرجل

الداهية. ورجل باق1عةD: ذو د.ه\ي�. ويقال: ما فلن إ,ل� باق1عةD من
الب.واق1ع؛ سي باقعة ل�لوله ب,قاع. ال4رض وكثرة ت.ن\ق1يبه ف البلد

ومعرفته با، فش'ب>ه الرجل البصي بال�مور الكثي' البحث عنها ال�ج.ر>ب'
Dلا به، والاء دخلت ف نعت الرجل للمبالغة ف صفته، قالوا: رجل داهية

وع.ل�مة ونس_ابة. والباقعة: الطائر ال%ذ1ر' إ,ذا شرب الاء نظر
ي.م\ن.ةv وي.س\ر.ة. قال ابن ال4نباري ف قولم فلن باق1عةD: معناه ح.ذ1ر

م'حتال حاذق. والباق1عة عند العرب: الطائر ال%ذ1ر ال�ح\تال الذي يشرب الاء



من البقاع، والبقاع مواضع ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء، ول ي.ر,د'
ال%شار,ع. وال1ياه. ال%ح\ض'ورة خوفاv من أ%ن ي'ح\تال% عليه في'صاد ث ش'ب>ه
به كل© ح.ذ1ر� م'ح\تال. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه

وسلم،قال ل4ب بكر، رضي ال عنه: لقد ع.ث%ر\ت. من ال4ع\راب, على باق1عة{؛ هو
من ذلك؛ وذكر ال%رو,ي� أ%ن عليìا، رضي ال عنه، هو القائل ذلك ل4ب

بكر؛ ومنه الديث: ففات.ح\ت'ه فإ,ذا هو باق1عةD أ%ي ذ%ك1يÒ عار,ف¬ ل
ي.ف�وت'ه شيء. وجارية ب'ق%عةD: كق�ب.عة.

�والب.ق}عاء من ال4رض: ال%عزاء ذات' ال%صى الص>غار. وهار,بة
الب.ق}عاء: ب.طن من العرب. وب.ق}عاء: موضع م.عر,فة، ل يدخلها ال4لف واللم،

وقيل: ب.ق}عاء اسم بلد، وف التهذيب: ب.ق}عاء قرية من قرى اليمامة؛ ومنه
قوله:

ولكن>ي أ%تان,ي أ%ن� ي.ح\ي.ى
eعليه ف ب.ق}عاء ش.ر :�ي'قال

وكان اتeه,م. بامرأ%ة تسكن هذه القرية. وب.ق}عاء ال%سال1ح: موضع آخر
ذكره ابن مقبل ف شعره. وف الديث ذكر ب'ق}ع�، بضم الباء وسكون القاف:

 �اسم بئر بالدينة وموضع بالشام من ديار ك%ل}ب، به استقر� طل}حة
(* قوله

«طلحة» كذا ف الصل هنا والنهاية أيضاv، والذي ف معجم ياقوت والقاموس
طليحة بالتصغي، بل ذكره الؤلف كذلك ف مادة طلح.) بن خ'و.ي\ل1د

ال4سد1يe لا هر.ب. يوم. ب'زاخة%.
وقالوا: ي.ج\ر,ي ب'ق%ي\ع¬ وي'ذ%مe؛ عن ابن ال4عراب، وال4عرف

.eب'ل%ي\ق، يقال هذا للرجل ي'ع1ين'ك بقليل ما يقدر عليه وهو على ذلك ي'ذ%م
واب\ت'ق1ع' لون'ه وان\ت'ق1ع وام\ت'ق1ع بعنÝ واحد.

وف حديث ال%جاج: رأ%يت قوماv ب'ق}عاv. قيل: ما الب'ق}ع؟ قال: رق�ع'وا
ثيابم من سوء الال، شبه الثياب ال�ر.ق�عة بل%و\ن ال4بقع.

@بكع: الب.ك}ع': القط}ع والضرب ال�تتابع الشديد ف مواضع. متفر>قة من
السد. ورجل أ%ب\ك%ع' إ,ذا كان أ%قطع؛ أ%ورد ال4زهري هنا ما صورته؛ قال

ذو الرمة:
ت.ر.ك}ت' ل�صوص. ال1ص\ر من بي م'ق}ع.ص�

ص.ر,يع�، وم.ك}ب'وع الك%راس1يع, بار,ك



وكان قد استشهد بذا البيت ف ترجة كبع ورأ%يت'ه على هذه الصeور.ة
ويتاج' ال الت_ث%بeت1 ف تسطيه: هل هو مكبوع ووقع سهواv أ%و هو مبكوع،
وغلط الناسخ فيه ل4ن الترجة متقاربة فجرى قلمه به لقرب عهده بكتابته

على هذه الصورة ف كبع، وب.ك%ع.ه بالسيف والع.صا وب.ك�ع.ه: قط�ع.ه.
وبك�ع.ه وب.ك%ع.ه ب.ك}عاv: استقبله با يكره وب.ك�ته. وف حديث أ%ب موسى:

قال له رجل: ما قلت هذه الكلمة ولقد خ.ش1يت' أ%ن ت.ب\ك%ع.ن با؛
الب.ك}ع' والتب\ك1يت' أ%ن ت.س\ت.ق}ب,ل% الرجل% با يكره. ومنه حديث أ%ب ب.ك}رة

ومعاوية، رضي ال عنهما: فب.ك%ع.ه با ف%ز'خ_ ف أ%ق}فائنا؛ والب.ك}ع':
الضرب بالسيف. وف حديث عمر، رضي ال عنه: فبك%عه بالسيف أ%ي ضر.به

ض.ر\باv م'تتابعاv. وقال شر: ب.ك�عه ت.ب\ك1يعاv إ%ذا واج.هه بالسيف
والكلم. قال ابن بري: البك}ع' ال�ملة، يقال: أ%عطاهم الال% ب.ك}عاv ل
ن'جوماv، قال: ومثله ال%ل}ف%زة�، وتيم تقول: ما أ%دري أ%ين ب.ك%ع.، بعن

أ%ين ب.ق%ع..
:vواب\ت.ل%ع.ه وت.ب.ل�عه وسر.ط%ه س.ر\طا vبلع: ب.ل1ع الشيء4 ب.ل}عا@

ج.ر.ع.ه، عن ابن ال4عراب. وف الثل: ل ي.ص\ل�ح رف1يقاv م.ن ل
ي.ب\ت.ل1ع\ ر,يقاv. والب'ل}عة� من الشراب: كال�ر\عة1. والب.ل�وع: الش_راب.

وب.ل1ع. الطعام. واب\ت.ل%ع.ه: ل ي.م\ض.غ\ه، وأ%ب\ل%ع.ه غيه.
وال%ب\ل%ع' والب'ل}ع'م والب'ل}ع'وم'، كل©ه: م.ج\رى الطعام, وموضع

الب\ت1لع, من ال%ل}ق، وإ,ن شئت قلت: ان الب'ل}ع'م والب'ل}ع'وم.
رباعي.ورجل ب'ل%ع¬ وم1ب\ل%ع¬ وب'ل%عةD إ,ذا كان كثي ال4كل. وقال ابن

ال4عراب: الب.و\ل%ع' الكثي ال4كل.
والبال�وعة والب.ل©وعة�، لغتان: بئر تفر ف وسط الدار وي'ض.ي_ق'

رأ}سها يري فيها الطر، وف الصحاح:ثقب ف وسط الدار، والمع الب.لل1يع'،
وبال�وعة لغة أ%هل البصرة.

ورجل ب.ل}ع¬: كأ%نه ي.ب\ت.ل1ع' الكلم.
والب'ل%عة�: س.مe البكرة وث%ق}بها الذي ف قامتها، وجعها ب'ل%ع¬.

وب.ل�ع فيه الشيب' ت.بل1يعاv: بدا وظهر، وقيل كث�ر، ويقال ذلك لل3نسان
أ%و�ل ما يظهر فيه الشي\ب؛ فأ%ما قول حسان:

ل%م_ا رأ%ت\ن أ�مe ع.م\رو� ص.د.ف%ت،
قد ب.ل�ع.ت ب ذ�ر\أ%ةD فأ%ل}ح.ف%ت\



فإ,نا عد�اه بقوله ب ل4نه ف معن قد أ%ل�ت\، أ%و أ%راد ف� فوضع
ب مكانا للوزن حي ل يستقم له أ%ن يقول ف9. وت.ب.ل�ع فيه الشي\ب':

كب.ل�ع، فهما لغتان؛ عن ابن ال4عراب.
وس.ع\د' ب'ل%ع.: من منازل القمر وها كوكبان م'تقار,بان م'ع\ترضان

خفي�ان، زعموا أ%نه طلع لا قال ال تعال لل4رض: يا أ%رض' اب\ل%ع1ي ماءك.
ويقال: إنه سي ب'ل%غ ل4نه كأ%نه لقرب صاحبه منه يكاد' يب\ل%ع'ه يعن

الكوكب الذي معه.
وبنو ب'ل%ع.: ب'ط%ي\ن¬ من ق�ضاعة. وب'ل%ع: اسم موضع؛ قال الراعي:

بل ما تذك9ر من ه1ن\د{، إ,ذا اح\ت.ج.ب.ت
باب\ن.ي\ ع'وار�، وأ%م\س.ى د'ون.ها ب'ل%ع'

(* قوله «بل ما تذكر» ف معجم ياقوت ف غب موضع: ماذا تذكر.)
وال�ت.ب.لYع: فرس م.ز\يدة% ال�حارب. وب.ل}عاء بن قيس: رجل من ك�باء

العرب. وب.ل}عاء: فرس لبن س.د'وس. وب.ل}عاء أ%يضاv: فرس ل4ب
ث%ع\لبة%، قال ابن بري: وب.ل}عاء اسم فرس، وكذلك ال�ت.ب.لYع'.

@بلتع: الب.ل}ت.عة: الت_ك%يeس والتظ%رeف. وال�ت.ب.ل}ت1ع: الذي
يت.ح.ذ}ل%ق' ف كلمه وي.تده_ى ويتظر_ف ويتكي_س وليس عنده شيء. ورج'ل ب.ل}تع

وم'ت.بلت1ع¬ وب.ل}ت.ع1يÒ وب.ل}ت.عانê: حاذق ظ%ريف متكلم، وال�نثى
بالاء؛ قال ه'د\بة بن ال%ش\ر.م:

ول ت.نك1ح1ي، إ,ن ف%ر_ق. الدهر' بين.نا،
أ%غ%م_ الق%فا والوجه ليس بأ%نزعا

،vو.س\ط% الرجال, ج'ناد1فا vر\ز'ل�ول ق
إ,ذا ما مش.ى أ%و قال ق%و\لv ت.ب.ل}ت.عا

وقال ابن ال4عراب: التب.ل}ت'ع إ,ع\جاب الر_جل, بنف}س3ه وتصل©ف�ه؛
وأ%نشد لراع يذ�م� نفس.ه وي'ع.ج>ز'ها:

ار\ع.و\ا فإ,ن� ر,ع\ي.ت لن ت.ن\ف%عا،
ل خي\ر. ف الش_ي\خ,، وإ,ن ت.ب.ل}ت.عا

والب.ل}ت.عة� من النساء: الس_ل1يطة� ال�شاتة الكثية� الكلم,، وذكره
ال4زهري ف الماسي.

وب.ل}ت.عة�: اسم. وأ%بو ب.ل}ت.عة%: كنية، ومنه حاط1ب' بن أ%ب
ب.ل}ت.عة%.



@بلخع: ب.ل}خ.ع: موضع.
@بلقع: مكان ب.ل}ق%ع¬: خال�، وكذلك ال�نثى، وقد وصف به المع فقيل

د1يار¬ ب.ل}ق%ع؛ قال جرير:
ح.يeوا ال%ناز,ل% واسأ%ل�وا أ%ط}لل%ها:
هل ي.ر\ج,ع' ال%ب.ر. الد>يار' الب.ل}ق%ع'؟

كأ%نه وضع الميع موضع الواحد كما قرئ ثلث%مائة س1ن,ي. وأ%رض
ب.لق1ع': جعوا ل4نم جعلوا كل جزء منها ب.ل}ق%عاv؛ قال العار,م' يصف

الذئب:ت.س.د_ى بل%ي\ل� ي.ب\تغ1ين وص1ب\ي.ت
ليأ}ك�ل%ن، وال4رض' ق%ف}ر¬ ب.لق1ع'

والب.ل}ق%ع' والب.ل}ق%عة: ال4رض الق%ف}ر الت ل شيء با. يقال: منزل
ب.ل}قع ودار ب.ل}قع، بغي الاء، إ,ذا كان نعتاv، فهو بغي هاء للذكر

وال�نثى، فإ,ن كان اساv قلت انتهينا إ,ل ب.ل}قعة م.ل}ساء؛ قال: وكذلك
القف}ر. والب.ل}ق%عة: ال4رض الت ل شجر با تكون ف الرمل وف الق1يعان.

يقال: قاع¬ ب.لقع وأ%رض بلق1ع'. ويقال: اليمي الفاجرة ت.ذ%ر' الد�يار
ب.لق1ع.. وف الديث: الي.م1ي' الكاذبة� تد.ع الد�يار. بلقع، معن

ب.لق1ع. أ%ن يفتقر الالف ويذهب ما ف بيته من الي والال س1وى ما ذ�خ1ر له
ف الخرة من ال3ث، وقيل: هو أ%ن يفر�ق ال شله ويغي عليه ما أ%وله

من نعمه. والبلق1ع': الت ل شيء فيها؛ قال رؤبة:
فأ%صب.ح.ت دار'ه'م' ب.لق1عا

وف الديث: فأ%صبحت ال4رض من�ي ب.لق1ع.؛ قال ابن ال4ثي: وصفها
بالميع مبالغة كقولم أ%رض¬ س.باس1ب' وثوب أ%خلق¬. وامرأ%ة ب.ل}ق%ع¬

�وب.ل}ق%عة: خالية من كل خي، وهو من ذلك. وف الديث: شرe النساء الس_ل}ف%عة
الب.ل}ق%ع.ة� أ%ي الالية من كل خي.

واب\ل%ن\ق%ع. الشيء: ظهر وخرج؛ قال رؤبة:
فه\ي ت.ش'قe الل% أ%و ت.ب\ل%ن\ق1ع'

ال4زهري: الب\ل1ن\قاع الن\ف1راج'. وسهم ب.ل}ق%ع1يÒ إ,ذا كان صاف
الن_صل وكذلك س1نان ب.ل}ق%ع1يÒ؛ قال الطرم_اح:

تو.ه_ن' فيه ال%ض\ر.ح1ي�ة� بعد.ما
م.ض.ت\ فيه أ�ذ}نا ب.ل}ق%عي¼ وعام1ل

@بوع: الباع' والب.و\ع' والب'وع: م.سافة� ما بي الكف�ي\ن إ,ذا



بس.ط}تهما؛ ال4خية ه'ذ%لية؛ قال أ%بو ذؤيب:
vمن ث%مان,ي قامة vفلو كان ح.ب\ل
وخسي ب'وعاv، نال%ها بال4نام1ل

والمع أ%ب\واع¬. وف الديث: إ,ذا تق%ر_ب العبد' م1ن�ي ب.و\عاv أ%تيته
ه.ر\ولة؛ الب.و\ع' والباع' سواء، وهو ق%د\ر م.د> اليدين وما بينهما من
البدن، وهو ههنا م.ث%لD لق�ر\ب أ%لطاف ال من العبد إ,ذا تقر_ب إ,ليه

بال3خ\لص, والطاعة1.
:vبس.ط باع.ه. وباع. الب\ل% ي.ب'وع'ه ب.و\عا :vوباع. ي.ب'وع ب.و\عا

مد_ يديه معه حت صار باعاv، وب'ع\ت'ه، وقيل: هو م.دeك%ه بباعك كما تقول
:vش.ب.ر\ت'ه من الش_ب\ر، والعنيان1 م'تقاربان؛ قال ذو الرمة يصف أ%رضا

،Dوم'س\تامة ت'س\تام'، وهي ر.خ1يصة
ت'باع' بساحات1 ال4يادي وت'م\س.ح'

م.ستامة يعن أ%رضاv ت.س'وم فيها ال3بل من السي ل من الس_و\م الذي
هو البيع، وت'باع' أ%ي ت.م'دe فيها ال3بل أ%بواع.ها وأ%يد1ي.ها،

وت'م\س.ح' من ال%س\ح, الذي هو الق%ط}ع كقوله تعال: ف%ط%ف1ق. م.س\حاv بالسeوق
eوال4عناق؛ أ%ي ق%ط%ع.ها. وال3بل ت.ب'وع ف سيها وت'ب.و>ع': ت.م'د

أ%بواع.ها، وكذلك الظYباء. والبائع': ولد الظب\ي, إ,ذا باع. ف م.ش\يه،
صفة غالبة، والمع ب'وع¬ وبوائع'. وم.ر_ ي.ب'وع ويت.بو_ع أ%ي ي'د�

باع.ه ويل� ما بي خط}وه. والباع': الس_عة� ف ال%كارم، وقد ق%ص'ر باع'ه
عن ذلك: ل يسعه، كل©ه على الثل، ول ي'ستعمل الب.و\ع' هنا. وباع.

باله ي.ب'وع': بس.ط به باع.ه؛ قال الطرم_اح:
لقد خ1ف}ت' أ%ن أ%لقى ال%نايا، ول أ%ن.ل}

من الال, ما أ%س\م'و به وأ%ب'وع'
ورجل طويل الباع, أ%ي السم,، وطويل الباع, وقصي'ه ف الك%ر.م، وهو على

الثل، ول يقال قصي الباع ف السم. وجل ب.و�اع: جسيم. وربا عب
بالباء عن الشر.ف والكرم؛ قال العجاج:

إ,ذا الك1رام' اب\ت.د.ر'وا الباع. ب.د.ر\،
ت.ق%ض>ي. البازي إ,ذا الباز,ي ك%س.ر\

وقال ح'جر بن خالد:
ن'د.ه\د1ق' ب.ض\ع. اللح\م, للباع, والن_دى،



وبعض'ه'م ت.غ\لي بذ%م¼ م.ناق1ع'ه\
وف نسخة: م.راج,ل�ه. قال ال4زهري: الب.و\ع' والباع' لغتان، ولكنهم

يسمون البو\ع ف اللقة، فأ%ما بس\ط� الباع ف الك%ر.م ونوه فل يقولون
إ,ل كري الباع؛ قال: والب.و\ع' مصدر باع ي.ب'وع' وهو ب.س\ط� الباع ف

الشي، وال3بل ت.ب'وع ف سيها. وقال بعض أ%هل العربية: إ,ن� ر,باع. بن
فلن قد ب,ع\ن. من البي\ع، وقد ب'ع\ن. من الب.و\ع، فضموا الباء ف البو\ع

وكسروها ف البي\ع للفرق بي الفاعل والفعول، أ%ل ترى أ%نك تقول: رأ%يت
إ,ماء ب,ع\ن. م.تاعاv إ,ذا كن_ بائعات{، ث تقول: رأ%يت إماء ب'ع\ن.

إ,ذا كن_ م.ب,يعات؟ فإ,نا ب'ي>ن الفاعل من الفعول باختلف الركات وكذلك
من الب.و\ع؛ قال ال4زهري: ومن العرب من ي'جري ذوات الياء على الكسر

وذوات الواو على الضم، سعت العرب تقول: ص1ف}نا بكان كذا وكذا أ%ي أ%قمنا
به ف الصيف، وص1ف}نا أ%يضاv أ%ي أ%صاب.نا مطر' الصيف، فلم ي.ف}ر'ق�وا بي
ف1ع\ل الفاع1لي وال%ف}عول1ي. وقال ال4صمعي: قال أ%بو عمرو بن العلء

سعت ذا الرمة يقول: ما رأ%يت أ%فصح من أ%مة1 آل فلن، قلت لا: كيف كان
الطر عندكم؟ فقالت: غ1ث}نا ما شئنا، رواه هكذا بالكسر. وروى ابن هانئ

عن أ%ب زيد قال: يقال لل3ماء قد ب,ع\ن.، أ%ش.مeوا الباء شيئاv من
الرفع، وكذلك اليل قد قد\ن% والنساء قد عد\ن% من مرضهن، أ%ش.مeوا كل هذا

شيئاv من الرفع نو: قد قيل ذلك، وبعضهم يقول: ق�ول%. وباع. الفر.س' ف
ج.ر\يه أ%ي أ%بعد ال%ط}و، وكذلك الناقة؛ ومنه قول ب,ش\ر بن أ%ب خازم:

ف%ع.د_ ط1لبا وت.س.ل� عنها
ب.ر\ف{، قد ت'غ1ي' إ,ذا ت.ب'وع'

ويروى:
ف%د.ع\ ه1ن\داv وس.لY النفس عنها

وقال اللحيان: يقال وال ل ت.ب\ل�غون ت.ب.وeع.ه أ%ي ل ت.ل}ح.قون
شأ}و.ه'، وأ%صله ط�ول� خ'طاه. يقال: باع. وان\باع. وتبو_ع.. وان\باع.

الع.رق': سال؛ وقال عنترة:
ي.ن\باع' من ذ1ف}رى غ%ض'وب� ج.س\رة{

ز.ي�افة{ مثل الف%ن,يق, ال�ك}د.م,
(* قوله «الكدم» كذا هو بالدال ف الصل هنا وف نسخ الصحاح ف مادة

زيف وشرح الزوزن للمعلقات أيضاv، وقال قد كدمته الفحول، وأورده الؤلف ف



مادة نبع مقرم بالقاف والراء، وتقد�م لنا ف مادة زيف مكرم بالراء وهو
بعن القرم.)

vمن باع يبوع إ,ذا جرى ج.ر\يا �قال أ%حد بن عبيد: ي.ن\باع' ي.ن\ف%ع1ل
لي>ناv وتث%ن_ى وتل%و_ى، قال: وإ,نا يصف الشاعر عر.ق الناقة وأ%نه

يتلوى ف هذا الوضع، وأ%صله ي.ن\ب.و,ع' فصارت الواو أ%لفاv لتحركها وانفتاح
ما قبلها، قال: وقول أ%كثر أ%هل اللغة أ%ن� ي.ن\باع كان ف ال4صل

:�ي.ن\ب.ع' فو'ص1ل فتحة الباء بال4لف، وكل9 راشح م'ن\باع¬. وان\باع الرجل
وث%ب بعد سكون، وان\باع.: س.طا، وقال اللحيان: وان\باعت ال%ي_ة إ,ذا

بسطت نفسها بعد ت.ح.و>يها لت'ساو,ر.؛ وقال الشاعر:
ث�م_ت. ي.ن\باع' ان\ب,ياع الشeجاع\
ومن أ%مثال العرب: م'ط}ر,ق¬ 

(* قوله «ومن أمثال العرب مطرق إل» عبارة
القاموس مرنبق لينباع أي مطرق ليثب، ويروي لينباق أي ليأت بالبائقة
للداهية.) لي.ن\باع.؛ يضرب مثلv للرجل إ,ذا أ%ض.ب_ على داهية{؛ وقول صخر

الذل:
ل%فات.ح. الب.ي\ع. يوم. ر'ؤيتها
وكان ق%ب\ل� ان\ب,ياع'ه ل%ك1د'

قال: ان\ب,ياع'ه م'سام.ح.ت'ه بالبي\ع. يقال: قد ان\باع ل إ,ذا سام.ح.
ف البيع، وأ%جاب إ,ليه وإ,ن ل ي'سام1ح\. قال ال4زهري: ل ي.ن\باع'،

وقيل: البي\ع والن\ب,ياع' الن\ب,ساط�. وفات.ح أ%ي كاش.ف؛ يصف امرأ%ة
ح.س\ناء يقول: لو تعر_ض.ت لراهب تلب_د شعره لن\ب.س.ط% إ,ليها. والل�ك1د':

الع.س3ر'؛ وقبله:
وال لو أ%س\م.ع.ت\ م.قال%ت.ها

ش.ي\خاv من الزeب>، رأ}س'ه ل%ب,د'
ل%فات.ح البيع. أ%ي ل%كاش.ف الن\بساط إ,ليها ول%ف%ر_ج ال%ط}و إ,ليها؛

قال ال4زهري: هكذا فسر ف شعر الذليي.
ابن ال4عراب: يقال ب'ع\ ب'ع\ إ,ذا أ%مرته بد باع.ي\ه ف طاعة ال.
ومثل م'خ\ر.ن\ب,ق¬ لي.ن\باع. أ%ي ساكت لي.ث1ب. أ%و لي.س\طو. وان\باع.

الشeجاع' من الصف>: بر.ز؛ عن الفارسي؛ وعليه و'ج>ه قوله:
ي.ن\باع' من ذ1ف}ر.ى غ%ض'وب� ج.س\رة{



زي�افة{ مثل الف%ن,يق, ال�ك}د.م,
ل على ال3شباع كما ذهب إ,ليه غيه.

@بيع: البيع': ضد� الشراء، والب.ي\ع: الشراء أ%يضاv، وهو من ال4ض\داد.
وب,ع\ت' الشيء: ش.ر.ي\ت'ه، أ%بيع'ه ب.ي\عاv وم.بيعاv، وهو شاذ وقياسه

م.باعاv. والب\ت1ياع': الش\تراء. وف الديث: ل ي}ط�ب, الرجل� على خ1ط}بة
أ%خ1يه ول ي.ب,ع\ على ب.ي\ع, أ%خ1يه؛ قال أ%بو عبيد: كان أ%بو عبيدة

وأ%بو زيد وغيها من أ%هل العلم يقولون إ,نا النهي ف قوله ل يبع على
بيع أ%خيه إ,نا هو ل يشتر على شراء أ%خيه، فإ,نا وقع النهي على الشتري

ل على البائع ل4ن العرب تقول بعت الشيء بعن اشتريته؛ قال أ%بو عبيد:
وليس للحديث عندي وجه غي هذا ل4ن البائع ل يكاد يدخل على البائع،
وإ,نا العروف أ%ن ي'عطى الرجل� بسلعته شيئاv فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه،

وقيل ف قوله ول يبع على بيع أ%خيه: هو أ%ن يشتري الرجل من الرجل سلعة
ولا يتفر�قا عن مقامهما فنهى النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ي.ع\ر,ض. رجل

آخر' س1ل}عةv أ�خرى على الشتري تشبه السلعة الت اشترى ويبيعها منه،
ل4نه لعل أ%ن يرد_ السلعة الت اشترى أ%ولv ل4ن رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، جعل للم'تبايعي اليار. ما ل ي.تفر_قا، فيكون البائع' ال4خي
قد أ%فسد على البائع ال4ول ب.ي\ع.ه، ث لعل البائع يتار نقض البيع

فيفسد على البائع والتبايع بيعه، قال: ول أ%نى رجلv قبل أ%ن ي.تباي.ع
التبايعان وإ,ن كانا تساو.ما، ول ب.عد أ%ن يتفر_قا عن مقامهما الذي

تبايعا فيه، عن أ%ن يبيع أ%ي التبايعي شاء ل4ن ذلك ليس ببيع على بيع أ%خيه
في'ن\هى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: التبايعان باليار ما ل يتفرقا،

فإ,ذا باع رجل رجلv على بيع أ%خيه ف هذه الال فقد عصى ال4 إ,ذا كان
عالاv بالديث فيه، والبيع' لزم ل يفسد. قال ال4زهري: البائع'

والشتري سواء ف ال3ث إ,ذا باع على بيع أ%خيه أ%و اشترى على شراء أ%خيه ل4ن
كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياv كان أ%و بائعاv، وكلê منهي عن
ذلك؛ قال الشافعي: ها متساويان قبل عقد الشراء، فإ,ذا عقدا البيع فهما

متبايعان ول يسم_يان ب.ي>ع.ي\ن, ول متبايعي وها ف الس_و\م, قبل
العقد؛ قال ال4زهري: وقد تأ%ول بعض من يتج ل4ب حنيفة وذ%و,يه وقول1م ل

خيار للمتبايعي بعد العقد بأ%نما يسميان متبايعي وها متساومان قبل
:vعقدها البيع؛ واحتج ف ذلك بقول الشماخ ف رجل باع قوسا



فواف%ى با بعض. ال%واس1م، فان\ب.ر.ى
ل%ها ب.ي>ع، ي'غ\ل1ي لا الس_و\م.، رائز'

قال: فسماه ب.ي>عاv وهو سائم، قال ال4زهري: وهذا وه.م¬ وت.م\و,يه،
ويرد� ما تأ%و_له هذا التج شيئان: أ%حدها أ%ن الشماخ قال هذا الشعر
بعدما انعقد البيع بينهما وتفر_قا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه
ب.ي>عاv بعد ذلك، ولو ل يكونا أ%ت.م�ا البيع ل يسمه ب.ي>عاv، وأ%راد بالبي�ع

الذي اشترى وهذا ل يكون حجة لن يعل التساومي بيعي ولا ينعقد
بينهما البيع، والعن الثان أ%نه يرد تأ}ويله ما ف سياق خب ابن عمر، رضي

ال عنهما: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال: الب.ي>عان1 باليار ما ل
ي.تفر_قا إ,ل� أ%ن ي'خ.ي>ر. أ%حد'ها صاحب.ه، فإ,ذا قال له: اختر، فقد

وج.ب البيع' وإ,ن ل يتفر_قا، أ%ل تراه جعل البيع ينعقد بأ%حد شيئي:
أ%حدها أ%ن يتفرقا عن مكانما الذي تبايعا فيه، والخر أ%ن ي'خ.ي>ر.

أ%حدها صاحبه؟ ول معن للتخيي إ,ل بعد انعقاد البيع؛ قال ابن ال4ثي
ف قوله ل يبع أ%حدكم على بيع أ%خيه: فيه قولن: أ%حدها إ,ذا كان

التعاقدان ف ملس العقد وطلب طالب¬ السلعة% بأ%كثر من الثمن لي'رغب البائع ف
فسخ العقد فهو مرم ل4نه إ,ضرار بالغي، ولكنه منعقد ل4ن نف}س. البيع

غي مقصود بالنهي فإ,نه ل خلل فيه، الثان أ%ن يرغب الشتري ف الفسخ
بع.ر\ض سلعة أ%جود. منها بثل ثنها أ%و مثلها بدون ذلك الثمن فإ,نه مثل

ال4ول ف النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على البيع أ%و تساوما وقاربا
النعقاد ول يبق إ%ل� العقد، فعلى ال4ول يكون البيع بعن الشراء، تقول

بعت الشيء بعن اشتريته وهو اختيار أ%ب عبيد، وعلى الثان يكون البيع على
ظاهره؛ وقال الفرزدق:

إ,ن� الش_باب. ل%راب,ح¬ م.ن باع.ه،
والشي\ب' ليس لبائ1عيه ت1جار'

يعن من اشتراه. والشيء م.بيع وم.ب\ي'وع مثل م.خيط وم.خ\ي'وط على النقص
وال3تام، قال الليل: الذي حذف من م.ب,يع واو مفعول ل4نا زائدة وهي

أ%ول بالذف، وقال ال4خفش: الذوفة عي الفعل ل4نم لا س.ك�نوا
الياء أ%ل}ق%وا حركتها على الرف الذي قبلها فانضمت، ث أ%بدلوا من الضمة
كسرة للياء الت بعدها، ث حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو
م1يزان للكسرة؛ قال الازن: كل القولي حسن وقول ال4خفش أ%قيس. قال



ال4زهري: قال أ%بو عبيد البيع من حروف ال4ضداد ف كلم العرب. يقال باع فلن
إ,ذا اشترى وباع من غيه؛ وأ%نشد قول طرفة:

ويأ}ت1يك بالنباء م.ن ل ت.ب,ع\ له
ن.باتاv، ول ت.ض\ر,ب\ له و.ق}ت. م.و\ع1د1

أ%راد من ل تشتر له زاداv. والب,ياعة�: الس>ل}عة�، والب\ت1ياع':
الشتراء. وتقول: ب,يع. الشيء، على ما ل يسم� فاعله، إ,ن شئت كسرت الباء،

وإ,ن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواv فيقول ب'وع الشيء، وكذلك القول
ف ك1يل% وق1يل% وأ%شباهها، وقد باع.ه الشيء4 وباع.ه منه ب.ي\عاv فيهما؛

قال:
إ,ذا الث©ر.ي�ا ط%ل%ع.ت\ ع1شاء،
ف%ب,ع\ لراع1ي غ%ن.م� ك1ساء

واب\تاع. الشيء4: اشتراه، وأ%باعه. ع.ر_ضه للبيع؛ قال ال%م\دان:
ف%ر.ض1يت' آلء الك�م.ي\ت1، ف%م.ن\ ي'ب,ع\

ف%ر.ساv، فلي\س. ج.واد'نا ب'باع,
أ%ي ب'ع.ر_ض للبيع، وآلؤ'ه: خ1صال�ه ال%م1يلة، ويروي أ%فلء الكميت.

وباي.ع.ه م'بايعة وب,ياعاv: عار.ض.ه بالبيع؛ قال ج'نادة� ابن عامر:
فإ,ن} أ%ك' نائ1ياv عنه، فإ,ن>ي
س'ر,ر\ت' بأ%ن_ه غ�ب,ن. الب,ياعا

وقال قيس بن ذ%ريح:
كمغ\ب'ون{ ي.ع.ضe على ي.د.ي\ه1،

ت.ب.ي_ن. غ%ب\ن'ه بعد. الب,ياع
واس\ت.ب.ع\ت'ه الشيء أ%ي سأ%ل}ت'ه أ%ن يب,يع.ه من.

ويقال: إ,نه لس.ن' الب,يعة من البيع مثل ال1ل}سة والر>ك}بة. وف حديث
ابن عمر، رضي ال عنهما: أ%نه كان ي.غ\د'و فل ير بس.ق�اط{ ول صاح1ب

ب,يعة{ إ,ل� سلم عليه؛ الب,يعة�، بالكسر، من البيع: الالة كالر>كبة
والق1ع\دة.

Dعند كراع، ونظيه ع.ي>ل Dوالب.ي>عان:البائع والشتري، وجعه باعة
وعالةD وسي�د وسادةD، قال ابن سيده: وعندي أ%ن ذلك كله إ,نا هو جع فاعل،

فأ%م�ا في\ع1ل فجمعه بالواو والنون، وكل© من البائع والشتري بائع
وب.ي>ع. وروى بعضهم هذا الديث: ال�تباي,عان1 بال1يار ما ل



ي.تف%ر_قا.والب.ي\ع': اسم ال%ب,يع؛ قال ص.خ\ر الغ.ي�:
فأ%ق}ب.ل% منه ط1وال� الذ©رى،
كأ%ن� عليه,ن_ ب.ي\عاv ج.ز,يفا

يصف سحاباv، والمع ب'ي'وع.
والب,ياعات': ال4شياء الت ي'ت.باي.ع' با ف التجارة.

ورجل ب.ي'وع¬: ج.ي>د' البيع، وب.ي_اع: كث1يه، وب.ي>ع¬ كب.ي'وع�،
والمع ب.ي>عون ول يكس_ر، وال�نثى ب.ي>عة والمع ب.ي>عات¬ ول يكسر؛

حكاه سيبويه، قال الفض_ل الضبe: يقال باع فلن على بيع فلن، وهو مثل
قدي تضربه العرب للرجل ي'خاصم صاحبه وهو ي'ر,يغ� أ%ن ي'غالبه، فإ,ذا
ظ%ف1ر با حاو.ل%ه قيل: باع. فلن على ب.ي\ع فلن، ومثله: ش.ق_ فلن غ�بار

فلن. وقال غيه: يقال باع فلن على بيعك أ%ي قام م.قامك ف النزلة
والر>ف}عة؛ ويقال: ما باع على بيعك أ%حد أ%ي ل ي'ساو,ك أ%حد؛ وتزوج يزيد بن

معاوية، رضي ال عنه، أ�م م1س\ك1ي بنت عمرو على أ�م هاشم 
(* قوله «على

أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أب هاشم، ث قال ف
الشعر: ما لك أ�م خالد.) فقال لا:

ما ل%ك1 أ�م_ هاش1م� ت'ب.كYي\؟
م1ن ق%د.ر� ح.ل� بكم ت.ض1ج>ي\؟

باع.ت\ على ب.ي\ع1ك أ�م' م1س\ك1ي\،
م.ي\م'ونةv من ن,س\وة{ ميام1ي\

وف الديث: ن.ه.ى عن ب.ي\ع.ت.ي\ن ف ب.ي\عة{، وهو أ%ن يقول: ب,ع\ت'ك
هذا الثوب ن.ق}داv بعشرة، ون.س3يئة بمسة عشر، فل يوز ل4نه ل ي.د\ر,ي

أ%يeهما الثمن الذي ي.ختار'ه لي.ق%ع عليه الع.ق}د، ومن ص'و.ره أ%ن تقول:
ب,ع\ت'ك هذا بعشرين على أ%ن ت.ب,يع.ن ثوبك بعشرة فل يصح للشرط الذي فيه

ول4نه ي.س\ق�ط بس'قوطه بعض' الثمن فيصي الباقي مهولv، وقد ن'ه,ي عن
بيع وشر\ط وبيع وس.ل%ف، وها هذان1 الوجهان. وأ%ما ما ورد ف حديث

ال�زارعة: ن.هى عن ب.ي\ع ال4رض، قال ابن ال4ثي أ%ي كرائها. وف حديث آخر:
ل ت.ب,يع'وها أ%ي ل ت.ك}ر'وها.

والب.ي\عة�: الص_ف}قة� على إ,ياب البي\ع وعلى ال�بايعة1 والطاعة1.
والب.ي\عة�: ال�بايعة� والطاعة�. وقد تباي.ع'وا على ال4مر: كقولك أ%صفقوا



عليه، وباي.عه عليه م'باي.عة: عاه.ده. وباي.ع\ت'ه من البي\ع والب.ي\عة1
جيعاv، والت_باي'ع مثله. وف الديث أ%نه قال: أ%ل ت'باي,ع'ون على

ال3سلم؟ هو عبارة عن ال�عاق%دة1 وال�عاه.دة1 كأ%ن كل9 واحد منهما باع.
ما عنده من صاحبه وأ%عطاه خالصة ن.ف}س3ه وطاع.ت.ه ود.خ1يلة% أ%مره، وقد

تكر�ر ذكرها ف الديث.
والب,يعة�: بالكسر: ك%ن,يسة� النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والمع

ب,ي.ع¬، وهو قوله تعال: وب,ي.ع¬ وصلوات¬ ومساجد'؛ قال ال4زهري: فإ,ن قال
قائل فلم جعل ال ه.د\م.ها من الف%ساد وجعلها كالساجد وقد جاء الكتاب

العزيز بنسخ ش.ر,يعة النصارى واليهود؟ فالواب ف ذلك أ%ن الب,ي.ع.
والص_وامع. كانت م'تعب_دات لم إ,ذ كانوا مستقيمي على ما أ�م1ر'وا به غي

مبد>لي ول م'غي>رين، فأ%خب ال، جل ثناؤه، أ%ن لول د.ف}ع'ه الناس. عن
الفساد ببعض الناس ل%ه'د>م.ت\ م'تعب_دات' كلY فريق من أ%هل دينه

وطاعت1ه ف كل زمان، فبدأ% بذكر الب,ي.ع, على الساجد ل4ن صلوات من تقد_م من
أ%نبياء بن إ,سرائيل وأ�مهم كانت فيها قبل نزول الف�رقان وقب\ل تبديل

م.ن بد_ل، وأ�ح\د1ثت الساجد وسيت بذا السم بعدهم فبدأ% جل ثناؤه بذكر
ال4ق}د.م وأ%خ_ر ذكر ال4حدث لذا العن.

ون'باي,ع'، بغي هز: موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:
وكأ%ن_ها بال1ز\ع ج,زع, ن'بايع�،

وأ�ولت1 ذي الع.ر\جاء، ن.ه\ب¬ م'ج\م.ع'
قال ابن جن: هو ف1ع\لD منقول وز\نه ن'فاع1ل� كن'ضار,ب' ونوه إ,ل أ%نه

سي به مرداv من ضميه، فلذلك أ�عرب ول ي'ح\ك.، ولو كان فيه ضميه ل
vيقع ف هذا الوضع ل4نه كان يلزم حكايت'ه إ,ن كان جلة كذ%ر_ى حب�ا

وتأب_ط% ش.رìا، فكان ذلك يكسر وزن البيت ل4نه كان يلزمه منه حذف' ساكن
الوتد فتصي متفاعلن إ,ل متفاع1ل�، وهذا ل ي'ج,يزه أ%حد، فإ,ن قلت: فهل

نو_نته كما ت'نو>ن ف الشعر الفعل نو قوله:
م1ن\ ط%ل%ل� كال4ت\حم1ي� أ%ن\ه.ج.ن\

وقوله:
داي.ن\ت' أ%ر\و.ى والدeي'ون ت'ق}ض.ي.ن\

فكان ذلك ي.ف1ي بوزن البيت ليء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إ,نا
يلحق الفعل ف الشعر إ,ذا كان الفعل قافية، فأ%ما إ,ذا ل يكن قافية فإ,ن



أ%حداv ل ييز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاv لكانت نونه وهزته
أ%صليتي فكان كع'ذاف1ر، وذلك أ%ن النون وقعت موقع أ%صل يكم عليها بال4صلية،

والمزة ح.ش\و فيجب أ%ن تكون أ%صلv، فإ,ن قلت: فلعلها كهمزة ح'طائط{
وج'رائض؟ قيل: ذلك شاذ فل ي.ح\س'ن' ال%م\ل عليه وص.ر\ف' ن'بايع�، وهو منقول

مع ما فيه من التعريف وال1ثال، ضرورةD، وال أ%علم.
@بدغ: ب.د1غ% الرجل ي.ب\د.غ� ب.د\غاv وب.د.غاv: ت.ز.ح_ف. على ال4رض

باس\ت1ه وتلط�خ ب'ر\ئ1ه. وب.د1غ% بع.ذ1رت1ه: تل%ط�خ. با، وكذلك إ,ذا
تلط�خ بالشر>؛ قال رؤبة:

وال1ل}غ� ي.ل}ك%ى بالكلم, ال4م\ل%غ,،
لول د.ب'وقاء� اس\ت1ه ل ي.ب\د.غ,

ويروى ي.ب\ط%غ,. وب.د1غ% ب.د.غاv: ت.ل%ط�خ بالشر>. قال ابن بري:
والب.د1غ� والب,د\غ� الباد1ن� السمي'، والب.د1غ� ال%ع1يب'، ومنه ل�قYب. قيس

بن عاصم الب.د1غ ل�ب\نة{ كانت به، زعموا؛ ولذلك قال فيه م'ت.م>م' بن'
ن'و.ي\ر.ة%:

ت.ر.ى ابن. و'ه.ي\ر� خ.ل}ف. قي\س�، كأ%نه
ح1مار¬ ود.ى خ.ل}ف. س\ت1 آخ.ر. قائم,

(* قوله« وهي» كذا بالصل، وف شرح القاموس: زبي.)
 �وال4ب\د.غ

(* قوله« والبدغ إل» مثله للمجد حيث قال: والبدغ موضع.
:vوعبارة ياقوت: أبذغ بالفتح ث السكون وفتح الذال العجمة وغي معجمة أيضا

موضع ف حسان أب بكر بن دريد ) قال ابن دريد: أ%حس.به موضعاv. وزعم ابن
ال4عراب أ%ن بعض العرب ع.ذ%ر. ع.ذ}رة فس'م1ي. الب.د1غ% م1ثال%

الت_ع1ب,،وال أ%علم.
@برغ: الب.ر\غ�: لغة ف ال%ر\غ, وهو الل©عاب. ابن ال4عراب: ب.ر,غ%

الرجل إ,ذا ت.ن.ع_م.. قال ال4زهري: أ%صل ب.ر,غ% ر.ب.غ%. وع.ي\ش راب,غD أ%ي
ناعم، وهذا مقلوب.

@برزغ: شاب ب'ر\ز'غD وب'ر\ز'غD وب,ر\زاغD: تارÒ تامÒ متلئD؛ وأ%نشد
أ%بو عبيدة لرجل بن سعد جاهلي�:

ح.س\ب'ك بعض' الق%و\ل, ل ت.م.د_هي،
غ%ر_ك1 ب,ر\زاغ� الش_باب, ال�ز\د.هي



Dوب'ر\زوغ Dقوله ل ت.م.د_هي يريد ل تد_حي، وشباب¬ ب'ر\ز'غ
وب,ر\زاغD كذلك؛ وأ%نشد ابن بري لرؤبة:

بعد أ%فان,ي, الش_باب, الب'ر\ز'غ,
والب'ر\ز'غ�: نشاط� الش_باب؛ وأ%نشد:

ه.ي\هات. م1يعاد' الش_باب, الب'ر\ز'غ,
@بزغ: ب.ز.غ%ت1 الشمس' ت.ب\ز'غ� ب.ز\غاv وب'ز'وغاv: بدا منها ط�لوع¬ أ%و

ط%ل%ع.ت وش.ر.ق%ت\، وقال الزجاج: ابتدأ%ت ف الط©لوع. وف التنزيل: فلما
رأ%ي القمر بازعاv. وف الديث: حي ب.ز.غ%ت الشمس' أ%ي ط%ل%ع.ت\، ونوم¬

ب.واز,غ�. وب.ز.غ% الن_ج\م' والقم.ر': ابتد.أ% ط�ل�وع'هما، مأ}خوذ من
الب.ز\غ,، وهو الش_قe كأ%نا ت'ش.قe بنور,ه الظلمة شق¾ا، ومن هذا يقال:

ب.ز.غ% الب.ي\طار' أ%شاع1ر. الدابة وبضعها إ,ذا شق ذلك الكان% منها
ب,م1ب\ض.ع1ه1. ويقال للس>ن>: باز,غةD وباز,م.ةD. وب.زغ% ناب¬ البعي:

ط%ل%ع.، وقيل: ابتدأ% ف الط©لوع. واب\ت.ز.غ% الربيع' أ%ي جاء
أ%و_ل�ه.والب.ز\غ� والت_ب\ز,يغ�: الت_ش\ر,يط�، وقد ب.ز_غ%ه، واسم' اللة

ال1ب\ز.غ�. وب.ز_غ% الاج,م' والب.ي\طار' أ%ي ش.ر_ط. وف الديث: إ,ن كان ف
شيء ش1فاء# ففي ب.ز\غ%ة1 ال%ج_ام؛ الب.ز\غ�: الش_ر�gط�. وب.ز.غ%

د.م.ه' أ%ي أ%ساله؛ ومنه قول الطرماح يصف ثوراv طعن الكلب. ب,ق%ر\نية1 وه'ما
سلحه:

،vل ي.ر,ث}ها ك%للة vس1لحا eي.ه'ز
ي.ش'كe با م1ن\ها أ�ص'ول% ال%غاب,ن,
ي'ساق1ط�ها ت.ت\ر.ى ب,ك�لY خ.م1يل%ة{،

كب.ز\غ الب,ي.ط}ر الث�ق}ف1 ر.هص. الك%وادن
وهذا البيت نسبه الوهري لل4عشى ورد_ عليه ابن بري وقال: هو

للطYرم�اح,. والر_ه\ص': جع ر.ه\صة{ وهي مثل الو.ق}ر.ة، وهي أ%ن} ي.د\و.ى حاف1ر'
الدابة1 من حجر ت.ط%ؤ'ه، والك%واد1ن�: الب.راذ1ين'. ويقال للحديدة الت

ي'ش\ر.ط� با: م1ب\ز.غD وم1ب\ض.ع¬.
قال أ%بو عدنان: الو.خ\ز' الت_ب\زيغ�، والتبزيغ والت_غ\ز,يب' واحد،

غ%ز_ب. وب.ز_غ%.يقال: ب.ز_غ% الب.ي\طار' الافر إ,ذا ع.م.د. إ,ل
أ%شاع1ر,ه1 ب,مب\ضع ف%و.خ.ز.ه به و.خ\زاv خ.ف1يìا ل يبل�غ الع.ص.ب فيكون

د.واءé له، وأ%ما ف%ص\د عروق الداب�ة1 وإ,خ\راج' الدم, منه فيقال له التوديج،



Dيقال: ود>ج\ ف%ر.س.ك.. وقال الفراء: يقال للب.ر\ك1 م1ب\ز.غ%ة
وم1يز.غةD.وب.ز,يغD: اسم فرس معروف.

@بطغ: ب.ط1غ% بالع.ذ1رة ي.ب\ط%غ� ب.ط%غاv: تلطخ؛ قال رؤبة:
لول د.بوقاء� اس\ت1ه ل يبطخ,

وهو لغة ف ب.د1غ%، ويروى ل ي.ب\د.غ, أ%ي ل ي.ت.ل%ط�خ\ بالعذرة.
وب.ط1غ% بالشيء: ت.ل%ط�خ. به. وب.ط1غ% بالرض أ%ي ت.م.س_ح. با وت.ز.ح_ف..

ابن ال4عراب: أ%ز\ق%ن. زيد¬ عمرا{ إ,ذا أ%عان.ه على ح1م\ل1ه ل1ي.ن\ه.ض.
به، ومثله أ%ب\ط%غ.ه وأ%ب\د.غ%ه وع.د_ل%ه ول%و_ن.ه وأ%س\م.ع.ه

وأ%ن\آه' ون.و_اه وح.و_ل%ه: بعن أ%عان.ه.
@بغغ: الب.غ\ب.غة� والب.غ\باغ�: حكاية بعض ال%د1ير؛ قال:

بر.ج\س, ب.غ\باغ, ال%د1ير, الب.ه\به1
(* قوله« برجس» بامش الصل ف نسخة: بزجر.)

والب'غ.ي\ب,غ�، على لفظ التصغي: الت_ي\س' من الظYباء إ,ذا كان
س.م1يناv. وب.غ� الدم' إ,ذا هاج.. وم.ش\ر.ب¬ ب'غ.ي\ب,غD: كثي الاء3. وماء#

ب'غ.ي\ب,غD: ق%ر,يب' الر>شاء3. والب'غ.ي\ب,غ�: الب,ئر' الق%ر,يب'
الر�شاء3. ابن ال4عراب: بئ}ر¬ ب'غ\ب'غD وب'غ.ي\ب,غD قريب الرشا1؛ قال

الشاعر:سيا ر'ب_ ماء� ل%ك بال4ج\بال,،
أ%جبال, س.ل}م.ى الشeم_خ, الطYوال,

ب'غ.ي\ب,غ� ي'ن\ز.ع' بالع1قال,،
طام� عليه ورق' الدال,

لقرب ر,شائه يعن أ%نه ي'نزع بالع1قال لق1ص.ر الاء ل4ن العقال قصي؛
وقال أ%بو ممد ال%ذ}ل%م1ي:

ف%ص.ي_ح.ت\ ب'غ.ي\ب,غاv ت'عاد1يه\
ذا ع.ر\م.ض� ت.خ\ض.رe ك%فe عاف1يه\

عاف1يه: وار,د'ه.
والب'غ.ي\ب,غة�: ض.ي\عةD بالدينة لل جعفر. التهذيب: وب'غ.ي\ب,غة� ماء#

لل روسل ال، صلى ال عليه وسلم، وهي عي كثية النخل غزيرة الاء.
والب.غ\ب.غة�: ش'ر\ب' الاء. وال�ب.غ\ب,غ�: السر,يع' الع.ج,ل�؛ وأ%نشد

ابن بري لرؤبة:
ي.ش\ت.قe ب.ع\د. الط�ل%ق, ال�ب.غ\ب,غ,.



@بلغ: ب.لغ% الشيء� ي.ب\ل�غ� ب'ل�وغاv وب.لغاv: وص.ل% وان\ت.ه.ى،
وأ%ب\ل%غ.ه هو إ,ب\لغاv هو إ,ب\لغاv وب.ل�غ.ه ت.ب\ل1يغاv؛ وقول� أ%ب ق%ي\س,

بن, ال4س\ل%ت1 السeل%م1ي>:
قال%ت\، ول%م\ ت.ق}ص1د\ ل1ق1يل, ال%ن:

م.ه\لv فقد أ%ب\ل%غ\ت. أ%س\ماعي
إ,نا هو من ذلك أ%ي قد ان\ت.ه.ي\ت. فيه وأ%ن\ع.م\ت.. وت.ب.ل�غ%

بالشيء: وص.ل% إ,ل م'راد1ه، وب.ل%غ% م.ب\ل%غ% فلن وم.ب\ل%غ.ت.ه. وف حديث
الس\ت1س\قاء: واج\ع.ل} ما أ%نزلت. لنا ق�و�ةv وبلغاv إ,ل حي؛ الب.لغ�: ما

ي'ت.ب.ل�غ� به وي'ت.و.ص_ل� إ,ل الشيء الطلوب. والب.لغ�: ما
ب.ل%غ.ك.. والب.لغ�: الك1فاية�؛ ومنه قول الراجز:

ت.ز.ج_ م1ن\ د'ن\ياك. بالب.لغ,،
وباك1ر, ال1ع\دة% بالد>باغ,

وتقول: له ف هذا ب.لغD وب'ل}غةD وت.ب.ل©غD أ%ي ك1فايةD، وب.ل�غ\ت'
الر>ساة%. والب.لغ�: ال3ب\لغ�. وف التنزيل: إ,ل� ب.لغاv من ال

ورسالت1ه، أ%ي ل أ%ج,د' م.ن\حجى إ,ل أ%ن أ�ب.لYغ% عن ال3 ما أ�ر\س1ل}ت'
،�به. وال3بلغ�: ال3يصال�، وكذلك التب\ل1يغ�، والسم منه الب.لغ

وب.ل�غ\ت' الر>سال%. التهذيب: يقال ب.ل�غ\ت' القوم. بلغاv اسم يقوم مقام
التب\ل1يغ,. وف الديث: كل© راف1عة{ ر.ف%ع.ت\ ع.ن�ا 

(* قوله« رفعت عنا»
كذا بالصل، والذي ف القاموس: علينا، قال شارحة:وكذا ف العباب.) من البلغ

ف%ل}ي'ب.لYغ} ع.ن�ا، يروى بفتح الباء وكسرها، وقيل: أ%راد من
ال�ب.لYغ1ي، وأ%ب\لغ\ت'ه وب.ل�غ\ت'ه بعن واحد، وإ,ن كانت الرواية من البلغ

بفتح الباء فله وجهان: أ%حدها أ%ن الب.لغ% ما بلغ من القرآن والسنن،
والوجه' الخر من ذوي الب.لغ, أي الذين ب.ل�غ'ونا يعن ذوي التبليغ،

فأ%قام السم مقام الصدر القيقي كما تقول أ%ع\ط%ي\ت'ه ع.طاء، وأ%ما الكسر
vم'بال%غة �فقال الروي�: أ�راه من ال�بال1غي ف التب\ليغ، بال%غ% ي'بال1غ

وب,لغاv إ,ذا اج\ت.هد ف ال4مر، والعن ف الديث: كل© جاعة{ أ%و نفس
ت'ب.لYغ� عنا وت'ذ1يع' ما تقوله ف%ل}ت'ب.لYغ} ول}ت.ح\ك1. وأ%ما قوله

عز وجل: هذا ب.لغD للناس ولي'ن\ذ%ر'وا به، أ%ي أ%نزلناه لي'ن\ذ%ر الناس'
به. وب.ل�غ% الفار,س' إ,ذا م.د_ يد.ه ب,ع1نان1 فرسه ليزيد ف ج.ر\ي,ه.



وب.ل%غ% الغ'لم': اح\ت.ل%م. كأ%نه ب.ل%غ% وقت الكتاب, عليه والتكليف1،
وكذلك ب.ل%غ.ت1 الارية�. التهذيب: بلغ الصبe والارية إ,ذا أ%د\ركا،

وها بال1غان1. وقال الشافعي ف كتاب النكاح: جارية بال1غD، بغي هاء، هكذا
روى ال4زهري� عن عبد اللك عن الربيع عنه، قال ال4زهري: والشافعي

ف%ص1يح¬ حجة ف اللغة، قال: وسعت ف�ص.حاء العرب يقولون جارية بالغ، وهكذا قولم
امرأ%ة عاش1ق¬ ول1حيةD ناص1لD، قال: ولو قال قائل جارية بالغة ل يكن
خطأv ل4نه ال4صل. وب.ل%غ\ت' الكان% ب'ل�وغاv: وصل}ت' إ,ليه وكذلك إ,ذا

شار.ف}ت. عليه؛ ومنه قوله تعال: فإ,ذا ب.ل%غ\ن أ%ج.ل%ه'ن�، أ%ي
قار.ب\ن.ه. وب.ل%غ% النب\ت': انته.ى. وت.بال%غ الد>باغ� ف اللد: انتهى فيه؛ عن

أ%ب حنيفة. وب.ل%غت1 النخلة� وغي'ها من الشجر: حان إد\راك' ثرها؛ عنه
.vوشيء# بالغ أ%ي جي>د¬، وقد بل%غ% ف ال%و\دة1 م.ب\لغا .vأ%يضا

ويقال: أ%م\ر' ال3 ب.ل}غ، بالفتح، أ%ي بال1غD من وقوله تعال: إ,ن ال
بالغ أ%مره. وأ%مر¬ بال1غD وب.ل}غD: ناف1ذD ي.ب\ل�غ� أ%ين أ�ر,يد. به؛ قال

الرث بن ح1لYزة%:
فه.داه'م\ بال4س\ود.ي\ن, وأ%م\ر' ال}ـ
ـل%ه1 ب.ل}غD ب.ش\ق%ى به ال4ش\ق1ياء�

وج.ي\ش¬ ب.ل}غD كذلك. ويقال: اللهم س.م\ع¬ ل ب.ل}غD وس1م\ع¬ ل ب,ل}غ�،
وقد ينصب كل ذلك فيقال: س.معاv ل ب.ل}غاv وس1م\عاv ل ب,ل}غاv، وذلك
إ,ذا سعت أ%مراv منكراv أ%ي ي'س\م.ع' به ول ي.ب\ل�غ�. والعرب تقول للخب

يبلغ واحد.هم ول يققونه: س.م\ع¬ ل ب.ل}غD أ%ي نسمعه ول ي.ب\ل�غنا.
وأ%ح\م.ق' ب.ل}غD وب,ل}غD أ%ي هو من ح.ماق%ت1ه 

(* قوله« من حاقته» عبارة
القاموس: مع حاقته.) يبلغ ما يريده، وقيل: بالغ ف ال�م\ق,، وأ%ت\ب.ع'وا

.Dم1ل}غ Dفقالوا: ب,ل}غ
D؛ قال ثعلب: معناه م'وج.ب.ةDوقوله تعال: أ%م\ لكم أ%يان علينا بالغة

أ%بداv قد حلفنا لكم أ%ن ن.ف1ي. با، وقال مرة: أ%ي قد انتهت إ,ل غايتها،
وقيل: يي¬ بالغة أ%ي مؤك�دةD. وال�بال%غة�: أ%ن ت.ب\ل�غ% ف ال4مر

ج'ه\د.ك. ويقال: ب'ل1غ% فلن أ%ي ج'ه,د.؛ قال الراجز:
إ,ن� الض>باب. خ.ض.ع.ت\ ر,قاب'ها
للسيف1، ل%م_ا ب'ل1غ.ت\ أ%ح\ساب'ها



أ%ي م.ج\هود'ها 
(* قوله« أي مهودها» كذا بالصل، ولعله جهدت ليطابق

بلغت،) وأ%ح\ساب'ها ش.جاع.ت'ها وقو�ت'ها وم.ناق1ب'ها. وأ%مر¬ بالغ: جيد.
والب.لغة�: الف%صاحة�. والب.ل}غ� والب,ل}غ�: الب.ل1يغ� من الرجال. ورجل
ب.ل1يغD وب,ل}غD: حس.ن' الكلم ف%ص1يح'ه يبلغ بعبارة لسانه ك�ن\ه. ما ف
.vأ%ي صار ب.ل1يغا vغ%، بالضم، ب.لغة�قلبه، والمع' ب'ل%غاء�، وقد ب.ل

وقولD ب.ل1يغD: بال1غD وقد ب.ل�غ%. والب.لغات\: كالو,شايات1.
والب,ل%غ\ن': الب.لغة�؛ عن السياف، ومث�ل به سيبويه. والب,ل%غ\ن'

أ%يضاv: الن�م_ام؛ عن كراع. والبلغن: الذي ي'ب.لYغ� للناس, بعض1هم حد1يث%
بعض. وت.ب.ل�غ% به مرض'ه: اشت_د�.

وب.ل%غ% به الب,ل%غ1ي. بكسر الباء وفتح اللم وتفيفها؛ عن ابن
ال4عراب، إ,ذا اس\ت.ق}ص.ى ف ش.ت\م1ه وأ%ذاه'. والب'ل%غ1ي' والب,ل%غ1ي'.

الد�اهية�: وف الديث: أ%ن عائشة قالت ل4مي الؤمني علي�، عليه السلم،
حي أ�خ1ذ%ت\ يوم. المل,: قد ب.ل%غ\ت. م1ن�ا الب'3ل%غ1ي.؛ معناه أ%ن�

ال%ر\ب. قد ج.ه.د.ت\نا وب.ل%غ.ت\ منا كل م.ب\ل%غ�، يروى بكسر الباء
وضمها مع فتح اللم، وهو م.ث%لD، معناه ب.ل%غ\ت. منا كل م.ب\ل%غ�. وقال أ%بو

عبيد ف قولا قد ب.ل%غ\ت. منا الب'3ل%غ1ي.: إنه مثل قولم ل%ق1يت. منا
الب'ر.ح1ي. وال4ق}و.ر,ين.، وكل هذا من الد_واه1ي، قال ابن ال4ثي:
وال4صل فيه كأ%نه قيل: خ.ط}ب¬ ب'ل%غD وب,ل%غD أ%ي ب.ل1يغD، وأ%م\ر¬ ب'ر.ح¬

وب,ر.ح¬ أ%ي م'ب.ر>ح، ث جعا على السلمة إ,يذاناv بأ%ن� الطوب ف
شد�ة ن,كاي.ت1ها بنزلة الع'قلء الذين لم ق%ص\د وتعمeد.

وبال%غ% فلن ف أ%م\ر,ي إذا ي'ق%ص>ر فيه.
والب'ل}غ.ة�: ما ي'ت.ب.ل�غ� به من العيش، زاد ال4زهري: ول ف%ض\ل%

فيه.وت.ب.ل�غ بكذا أ%ي اكتف%ى به. وب.ل�غ% الشي\ب' ف رأ}سه: ظهر أ%و�ل%
ما يظهر، وقد ذكرت ف العي الهملة أ%يضاv، قال: وزعم البصريون أ%ن ابن

ال4عراب صح�ف ف نواد1ر,ه فقال مكان ب.ل9ع. ب.ل�غ% الشيب'، فلما قيل
له إ,نه تصحيف قال: ب.ل�ع. وب.ل�غ%. قال أ%بو بكر الصeول©: وقرئ

يوماv على أ%ب العباس ثعلب وأ%نا حاضر هذا ، فقال: الذي أ%كتب ب.ل�غ، كذا
قال بالغي معجمة.

والبال1غاء�: ال4كار,ع' ف لغة أ%هل الدينة، وهي بالفارسية باي\ها.



والت_ب\ل1غة�: س.ي\ر ي'د\رج على الس>ي.ة حيث انتهى طر.ف' الو.ت.ر ثلث
م1رار� أ%و أ%ربعاv ل1ك%ي\ ي.ث}ب'ت. الوتر؛ حكاه أ%بو حنيفة جعل التبلغة

اساv كالت_و\د1ية1 والت_ن\ه,ية1 ليس بصدر، فتفه_مه.
@بوغ: الب.و\غاء�: التراب عامة، وقيل: هي التeر\ب.ة� الر�خوة الت

كأ%نا ذ%ر,يرةD؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرمة:
vف¼ ، وتارة�ت.ش'جe با ب.و\غاء4 ق
ت.س'نe عليها ت'ر\ب. آم1لة{ ع'ف}ر,

يعن ك�ث}بان% ر.م\ل�؛ قال وقال آخر:
ل%ع.م\ر'ك.، لول أ%ر\بع¬ ما ت.ع.ف�ر.ت\
ب,ب.غدان%، ف ب.و\غائ1ها ، الق%د.مان1

وقيل: الب.و\غاء� التeراب' الاب ف ال%واء، وقيل: هو التراب الذي
يطي من دقته إ,ذا م'س_؛ وف حديث سطيح:

ت.ل�ف©ه ف الر>يح, ب.و\غاء� الد>م.ن\
الب.و\غاء�: التراب الناع1م'، والد>م.ن': منه ما ت.د.م_ن. أ%ي

ت.ج.م_ع. وت.ل%ب_د.؛ قال ابن ال4ثي: وهذا اللفظ كأ%نه من القلوب تلفه الريح
ف بوغاء الدمن؛ قال: وتشهد له الرواية ال�خرى:

تلفه الر>يح' ببوغاء الدمن
ومنه الديث ف أ%رض الدينة: إ,نا هي س1باخ¬ وب.و\غاء. وب.و\غاء�

الناس,: س.ف1ل%ت'هم وح.م\قاه'م وطاش.ت'هم. والب.و\غ�: الذي يكون ف أ%ج\واف1
الف1ق%عة1 وهو من ذلك .

وت.ب.و_غ% به الدم': هاج. كت.ب.ي_غ%، وت.ب.و_غ% الرجل� بصاحبه
فغلبه، وت.ب.و_غ% الدمe بصاحبه فقتله. وحكى بعض ال4عراب: م.ن\ هذا

ال�ب.و_غ� عليه وم.ن هذا ال�ب.ي_غ� عليه؟ معناه ل ي'ح\س.د'. وت.ب.و_غ%
الشرe وت.ب.و_ق. إ,ذا ات_س.ع..

@بيغ: ت.ب.ي_غ% به الدم': هاج. به، وذلك حي ت.ظ}ه.ر' ح'م\ر.ت'ه ف
.�الب.د.ن، وهو ف الشفة خاص�ة الب.ي\غ

أ%بو زيد: ت.ب.ي_غ% به النو\م' إ,ذا غ%ل%ب.ه، وتبي_غ% به الدم'
غ%لبه، وتبي_غ% به الرض' غلبه. وقال شر:تبي_غ% به الدم' أ%ن ي.غ\ل1يب.ه

حت ي.ق}ه.ر.ه، وقال بعض العرب: تبي_غ به الدم أ%ي ت.ر.د_د. فيه الدم.
وتبيغ% الاء� إذا ت.ر.د_د. فت.ح.ي_ر. ف م.ج\راه مر�ة كذا ومر�ة كذا،



وكذلك ت.ب.و_ح. به الدم' 
(* قوله «وكذلك تبو�ح به الدم» كذا ف الصل

باء مهملة ولعله بغي معجمة.). والب.ي\ع'ك تو.ق©د' الدم حت يظهر. ف
الع'روق. قال شر: أ%ق}رأ%ن ابن ال4عراب لرؤبة:

فاع\ل%م\ وليس الر\أ}ي' بالت_ب.يeغ,
وفس�ر التبيeغ من كل كت.ب.يeغ, الداء3 إذا أ%خذ ف جسده كله واستد�؛

وقوله أ%نشده ثعلب:
وت.ع\ل%م\ ن.ز,يغات' ال%و.ى أ%ن� و,د_ها

ت.ب.ي_غ% م1ن>ي كل� ع.ظ}م� وم.ف}ص1ل,
ل يفسره، وهو يتمل أ%ن يكون ف معن ر.ك1ب. فينتصب انتصاب الفعمل،
ويوز أ%ن يكون ف معن هاج وثار. فيكون التقدير على هذا: ثار. من على

كلY ع.ظ}م� وم.ف}ص1ل,، فحذف على وعد�ى الفعل بعد حذف الرف. وتب.ي_غ% به
الدم غ%ل%به وق%ه.ر.ه كأ%نه مقلوب عن البغي أ%ي ت.ب.غ_ى مثل ج.ذ%ب.

وج.ب.ذ% وما أ%ط}ي.ب.ه وأ%ي\ط%ب.ه؛ عن اللحيان. وإ,نك عال1م¬ ول ت'ب.غ} أ%ي
ل ت.ب.ي_غ� بك العي' فتصيبك كما ي.ت.ب.ي_غ� الدم' بصاحبه فيقتله.

وحكى بعض ال4عراب: م.ن\ هذا ال�ب.و_غ� عليه وم.ن هذا ال�ب.ي_غ� عليه؟
معناه ل ي'ح\س.د'. وف الديث: عليكم بالجامة ل ي.ت.ب.ي_غ} بأ%حد1كم

الدم' في.ق}ت'ل%ه أ%ي ل ي.ت.ه.ي_ج.، وقيل: أ%صله من الب.غ\ي،يريد
ت.ب.غ_ى فقد�م الياء وأ%خ_ر الغي. وقال ابن ال4عراب: ت.ب.ي_غ%

وت.ب.و_غ%، بالواو والياء، وأصله من الب.و\غاء وهو التراب' إ,ذا ثار، فمعناه ل
ي.ث�ر\ بأ%حدكم الدم'. وف الديث: إذا ت.ب.ي_غ% بأ%حدكم الدم'

ف%ل}ي.ح\ت.ج,م\. وف حديث ابن عمر: اب\غ1ن خاد1ماv ل يكون� ق%ح\ماv فانياv ول
صغياv ض.ر.عاv فقد ت.ب.ي_غ% ب الدم'، وال أ%علم.

@بثق: الب.ث}ق': كس\ر'ك شط� النهر لينشق� الاء. ابن سيده: ب.ث%ق ش1ق_
النهر ي.ب\ث�قه ب.ث}قاv كس.ره لي.نب.ع1ث ماؤ'ه، واسم ذلك الوضع الب.ث}ق'

والب,ث}ق'، وقيل: ها م'ن\ب.ع.ث� الاء، وجعه ب'ثوق. وقد ب.ث%ق. الاء�
وان\ب.ث%ق. عليهم إذا أ%قبل عليهم ول يظنوا به، وانبثق عليهم ال4مر':
vق ب.ث}قا�هج.م من غي أ%ن يشعر'وا به. وب.ث%ق السيل� موضع كذا يبث

وب,ث}قاv؛ عن يعقوب، أ%ي خ.ر.قه وشق�ه فانبثق له أ%ي انفج.ر؛ قال أ%بو عبيد:
هو ب.ث}ق' السيل، بفتح الباء. قال أ%بو زيد: يقال للر�كي�ة ال�متل1ئة



ماءé باثقة وقد بث%قت تبث�ق بث�وقاv، وهي الطامية. وفلن باث1ق' الك%ر\م,
أ%ي غ%ز,ير'ه.

والبث%ق: داء يصيب الزرع من ماء السماء، وقد بث1ق..
@بق: الب.خ.ق: أ%قبح ما يكون من الع.و.ر وأ%كثر'ه غ%م.صاv؛ قال رؤبة:

وما بع.ي\ن.ي\ه عواو,ير' الب.خ.ق\
وقال شر: الب.خ.ق أ%ن ت.خ\س3ف العي' بعد الع.و.ر. وف حديث زيد بن

ثابت، رضي ال عنه، أ%نه قال: ف العي القائمة إذا ب'خ1ق%ت\ مائة� دينار؛
أراد إذا كانت العي صحيحة الصورة قائمة ف موضعها إل9 أ%ن صاحبها ل

ي'بص1ر ث ب'خ1ق%ت\ بعد' ففيها مائة دينار؛ قال شر: أ%راد زيد أ%نا إن
ع.و,رت ول ت.ن\خ.سف وهو ل ي'بصر با إل9 أ%نا قائمة ث ف�ق1ئت بعد

ففيها مائة دية. وقال ابن ال4عراب: الب.خ.ق أ%ن يذه.ب بصر'ه وتبقى عينه
م'ن\فتحة قائمة. وقال أ%بو عمرو: ب.خ1ق%ت عين'ه إذا ذهبت، وأ%ب\خ.ق}ت'ها إذا
فقأ}تا؛ ومنه حديث ن.ه\يه عن الب.خ\قاء ف ال4ضاحي، ومنه حديث عبد

اللك بن عمي يصف ال4حن.ف: كان ناتئ% الو.ج\نة باخ1ق. العي. ابن سيده:
ب.ق%ت عين'ه وب.خ1ق%ت: عار.ت\ أشد_ العو.ر، والفتح أ%على. وعي ب.خ\قاء

وب.خ1يق وب.خ1يقة: عو\راء، وقد ب.خ.ق%ها ي.ب\خ.ق�ها ب.خ\قاv وأ%ب\خ.ق%ها:
عو_رها. ورجل ب.خ1يق وأ%ب\خ.ق': م.ب\خ'وق العي. الوهري: الب.خ.ق،

بالتحريك.، الع.و.ر بان\خ1ساف العي.
@بدق: ب'خ\د'ق¬: ال%ب الذي قال له بالفارسية «اس\في'وش» 

(* قوله
«اسفيوش» كذا ف الصل بالشي العجمة، وف شرح القاموس بالهملة). قال ابن

بري: قال ابن خالويه البخدق نبت ول يعرف إل من أ�م اليثم.
@بنق: الليث: الب'خ\ن'ق ب'ر\ق�ع ي'غ.ش_ي الع'نق والصدر، والب'ر\ن'س

الصغي يسمى ب'خ\ن.قاv؛ قال ذو الرمة:
عليه من الظ�ل}ماء ج'لê وب'خ\ن.ق'

ابن سيده: الب'خ\ن'ق البقع الصغي. والب'خ\ن'ق: خرقة تلبسها الرأ%ة
فتغطي رأ}سها ما قب.ل% منه وما د.ب.ر غي وس.ط رأ}سها، وقيل: هي خرقة
ت.ق%ن_ع با وت.خ1يط� ط%ر.ف%ي\ها تت حنكها وت.خ1يط معها خ1ر\قة على موضع

البهة. يقال: ت.ب.خ\ن.ق%ت، وبعضهم يسميه ال1ح\نك. وقال اللحيان:
الب'خ\ن'ق' والب'خ\ن.ق' أ%ن ت'خاط خرقة مع الد>رع فيصي كأ%نه ت'ر\س فتجعله



الرأ%ة على رأ}سها. الصحاح ف ترجة بق: البخنق خرقة ت.ق%ن_ع با الارية
وتشد طرفي\ها تت حنكها لت'وقYي ال1مار من الدeه\ن أ%و الدهن من

الغ'بار. ابن بري: قال ابن خالويه البخنق أ%صل عنق الرادة، وب'خ\نق ال%رادة:
ال1ل}باب الذي على أصل ع'نقها، وجعه ب.خان,ق'، وبعض بن ع'ق%ي\ل يقول

ب'ح\نق.
وال�ب.خ\ن.ق من اليل: الذي أ%خ.ذت غ�ر_ت'ه لييه إل أ�صول أ�ذنيه.

@بذق: الباذ1ق' والباذ%ق': المر ال4حر. ورجل حاذ1ق¬ باذ1ق: إتباع.
وسئل ابن عباس، رضي ال عنهما، عن الباذ1ق, فقال: سبق. ممد الباذ1ق.، وما

أ%سكر فهو حرام؛ قال أ%بو عبيد: الباذ1ق' والباذ%ق كلمة فارسية ع'ر>بت
فلم ن.عرفها؛ قال ابن ال4ثي: وهو تعريب باذ%ه، وهو اسم المر بالفارسية،

أ%ي ل يكن ف زمانه أ%و سبق قوله فيه وف غيه من جنسه، وما أ�عرب
الب.ياذ1قة الرج_الة، ومنه ب.ي\ذ%ق' الش>ط}ر.نج؛ وحذف الشاعر الياء

فقال:وللش_ر> س'و_اق¬ خ1فاف¬ ب'ذ�وق�ها
أ%راد خفاف¬ بياذ1ق�ها كأ%نه جعل البيذق ب.ذ}قاv؛ قال ذلك ابن بزرج. وف

غ%زوة الفتح: وجعل% أ%با عبيدة على البياذ1قة1؛ هم الرج�الة، واللفظة
فارسية معربة، س'مeوا بذلك لفة حركتهم وأ%نم ليس معهم ما ي'ثقلهم.

@بذرق: الكم: الب.ذ}ر.ق%ة� فارسي معر_ب؛ قال ابن بري: الب.ذ}رقة
ال�فارة؛ ومنه قول التنب: أ�ب.ذ}ر.ق' ومعي سيفي؛ وقاتل حت ق�تل. وقال ابن

خالويه: ليست الب.ذ}رقة عربية وإنا هي فارسية فعر_بتها العرب. يقال:
بع.ث% السلطان ب.ذ}ر.قة مع القافلة، بالذال معجمة. وقال الروي ف فصل عصم

من كتابه الغريبي: إن البذرقة يقال لا ع1ص\مة أي ي'ع\ت.ص.م' با.
@برق: قال ابن عباس: الب.ر\ق' س.وط من نور ي.زجر' به الل%ك' السحاب.

والب.ر\ق': واحد ب'روق السحاب. والب.رق' الذي ي.لمع ف الغيم، وجعه ب'روق.
:�وبر.قت السماء ت.ب\ر'ق ب.ر\قاv وأ%ب\ر.قت\: جاء4ت ب,ب.رق. والب'ر\قة

ال1ق}دار من الب.ر\ق، وقرئ: يكاد سن.ا ب'ر.ق1ه، فهذا ل مالة جع
ب'ر\قة. ومرت بنا الليلة% سحابة بر�اقة وبارقةD أ%ي سحابة ذات ب.ر\ق؛ عن

اللحيان. وأ%ب\ر.ق القوم: دخلوا ف الب.ر\ق، وأ%برق�وا الب\ق: رأ%و\ه؛ قال
ط�ف%ي\ل:

ظعائن أ%ب\ر.ق}ن. ال%ر,يف. وش1م\ن.ه،
وخ1ف}ن. ال�مام. أ%ن ت'قاد ق%ن.اب,ل�ه\



قال الفارسي: أ%راد أ%ب\ر.ق}ن ب.ر\قه. ويقال: أ%برق. الرجل إذا أ%م_
Dوسحابة ،Dالبق. أ%ي قص.ده. والبار,ق': سحاب ذو ب.ر\ق. والسحابة بارقة

بارقة: ذات ب.رق. ويقال: ما فعلت البارقة الت رأ%يت.ها البارحة؟ يعن
vالسحابة الت يكون فيها ب.رق؛ عن ال4صمعي. ب.ر.ق%ت السماء ورع.د.ت ب.ر.قانا

أ%ي ل%م.ع.ت. وبر.ق الر_جل ورع.د يرع'د إذا تد�د؛ قال ابن أ%حر:
يا ج.ل� ما ب.ع'د.ت\ عليك. ب,لد'نا

وط1لب'نا، فاب\ر'ق\ بأ%ر\ض1ك. وار\ع'د1
وبر.ق الرجل وأبر.ق: تد_د وأ%و\عد، وهو من ذلك، كأ%نه أ%راه

م.خ1يلة% ال4ذى كما ي'ري البق' ميلة% الط%ر؛ قال ذو الرمة:
إذا خ.ش1ي.ت\ منه الص_ر,ية، أ%بر.ق%ت\

له ب.ر\قةv من خ'ل�ب� غي ماط1ر,
جاء بالصدر على بر.ق. لن أ%ب\ر.ق. وبر.ق سواء، وكان ال4صمعي ينكر

أ%ب\رق وأ%رعد ول يك يرى ذا الرeمة ح'جةv؛ وكذلك أ%نشد بيت الكميت:
أ%ب\ر,ق\ وأ%ر\ع1د يا يزيـ

ـد'، فما و.ع1يد'ك ل ب,ضائر\
فقال: هو ج'ر\م'قان,ي�. الليث: الب.رق دخ1يل ف العربية وقد استعملوه،

وجعه الب,ر\قان. وأ%ر\ع.د\نا وأ%ب\ر.ق}نا بكان كذا وكذا أ%ي رأ%ينا
البق والرعد. ويقال: بر\ق ال�ل�ب, وبرق' خ'ل�ب�، بالضافة، وبرق¬ خ'ل�ب¬

بالصفة، وهو الذي ليس فيه مطر. وأ%رع.د القوم' وأ%بر.ق�وا أ%ي أ%صابم
ر.ع\د وب.رق. واست.ب\ر.ق. الكان� إذا ل%م.ع بالبق؛ قال الشاعر:

ي.س\ت.ب\ر,ق' ال�ف�ق' ال4قص.ى، إذا اب\ت.س.م.ت\،
ل%م\ع. السeي'وف1، س1و.ى أ%غ}ماد1ها، الق�ض'ب,

وف صفة أ%ب إدريس.: دخل}ت مسجد د1م.ش\ق. فإذا فت ب.ر�اق' الثنايا؛
وص.ف ثناياه بال�سن والض>ياء 

(*قوله «والضياء» الذي ف النهاية: والصفاء)
وأنا ت.ل}م.ع إذا تبس_م كالبق، أ%راد صفة وجهه بالب,ش\ر والط�لقة؛
ومنه الديث: ت.ب\رق' أ%سارير' وجهه1 أ%ي تلمع وت.س\ت.ن,ي' كالب.ر\ق.

ب.رق السيف' وغيه ي.ب\ر'ق ب.ر\قاv وب.ر,يقاv وبر'وقاv وب.ر.قاناv: ل%ع
وت.لgل4، والسم الب.ريق. وسيف¬ إب\ريق: كثي الل�م.عان والاء؛ قال ابن

أ%حر:



vوأ%ظهر ج.ع\بة ،vت.ع.ل�ق إب\ر,يقا
لي'ه\ل1ك. ح.ي�اv ذا ز'هاء وجام1ل,

والب\ريق': السيف' الشديد' الب.ر,يق؛ عن كراع، قال: سي به لفعله،
وأ%نشد البيت التقدم؛ وقال بعضهم: البريق السيف ههنا، سي به لب.ر,يق1ه ،

وقال غيه: البريق ههنا ق%و\س فيه ت.لم1يع'. وجاريةD إبريق¬: بر�اقة
السم. والبار,قة�: السيوف' على التشبيه با لبياضها. ورأ%يت البار,قة% أي

بريق. السلح؛ عن اللحيان. وف الديث: كفى ببارقة السيوف على رأ}سه
فتنةv أي ل%م.عان,ها. وف حديث ع.م�ار، رضي ال عنه: النة� تت البارقة أي

تت السيوف. يقال للسلح إذا رأيت بر,يق%ه: رأيت' البارقة. وأبر.ق الرجل
إذا لع بسيفه وب.رق به أيضاv، وأبر.ق بسيفه ي'ب\رق إذا لع به. ول

أ%فعله ما بر.ق ف السماء نم أ%ي ما طلع، عنه أ%يضاv، وكله من البق.
والب'راق: داب�ة يركبها ال4نبياء، عليهم السلم، مشتقة من الب.ر\ق،

وقيل: الباق فرس جبيل، صلى ال على نبينا وعليه وسلم. الوهري: الباق
اسم دابة ركبها سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ليلة ال1ع\راج،

وذ�كر ف الديث قال: وهو الدابة الت ركبها ليلة الس\راء؛ سي بذلك لن'صوع
لونه وشد_ة بريقه، وقيل: لس'رعة حركته شبهه فيها بالب.ر\ق.

وشيء# بر�اق¬: ذو ب.ر,يق. والب'رقانة: د'ف}عة 
(*قوله «والبقانة دفعة»

ضبطت ف الصل الباء بالضم.) البيق. ورجل ب'ر\قانD: ب.ر_اق' البدن.
وبر_ق. بص.ر.ه: لgل4 به. الليث: بر_ق فلن بعينيه ت.ب\ريقاv إذا لgل4

بما من شد_ة النظر؛ وأ%نشد:
وط%ف1ق%ت\ بع.ي\ن,ها ت.ب\ريقا

نو. ال4مي,، ت.ب\ت.غي ت.ط}ليقا
وبر_ق. عينيه تبيقاv إذا أ%وس.ع.هما وأ%حد_ النظر. وبر_ق: لو_ح

بشيء ليس له م1ص\داق، تقول العرب: بر_ق}ت وعر_ق}ت؛ عر_ق}ت' أ%ي قل�لت.
وع.م1ل رجل ع.م.لv فقال له صاحبه: عر_ف}ت. وبر_قت لو_حت. بشيء ليس له

م1صداق. وب.ر,ق. بصر'ه ب.ر.قاv وبر.ق يب'ق ب'ر'وقاv؛ ال4خية عن
اللحيان: د.ه1ش. فلم يبصر، وقيل: تي_ر فلم ي.ط}ر,ف\؛ قال ذو الرمة:

ولو أن� ل�قمان% ال%كيم. ت.ع.ر_ض.ت\
لع.يني\ه1 م.يÒ ساف1راv، كاد. ي.ب\ر.ق'



وف التنزيل: فإذا ب.ر,ق. البصر، وب.ر.ق.، ق�رئ بما جيعاv؛ قال
الفراء: قرأ% عاصم وأ%هل الدينة بر,ق، بكسر الراء، وقرأ%ها نافع وحده بر.ق،

بفتح الراء، من الب.ريق أ%ي شخ.ص، ومن قرأ% ب.ر,ق. فمعناه ف%ز,ع؛ وأ%نشد
قول طر.فة:

فن.ف}س.ك. فان\ع. ول ت.ن\ع.ن،
وداو, الك�لوم. ول ت.ب\ر.ق,

يقول: ل ت.فز.ع\ من ه.و\ل ال1راح الت بك، قال: ومن قرأ% ب.ر.ق يقول
فتح عينيه من الفز.ع، وبر.ق. بصر'ه أيضاv كذلك.

وأ%بر.ق%ه الفز.ع'. والب.ر.ق' أيضاv: الفزع. ورجل ب.ر'وق¬: ج.بان. ثعلب
عن ابن ال4عراب: الب'ر\ق' الض>باب'، والب'ر\ق' العي ال�ن\فتحة. وف

حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: لكل داخل ب.ر\قة أ%ي د.ه\شة، والب.ر.ق':
الده1ش'. وف حديث ع.مرو: أ%نه كتب إل عمر، رضي ال عنهما: إن� البحر

خ.ل}ق عظيم ي.ر\كبه خ.لق ض.عيف د'ود على ع'ود بي غر.ق وب.ر.ق؛ الب.ر.ق'،
بالتحريك: ال%ي\رة والده.ش. وف حديث الدعاء: إذا برقت ال4بصار، يوز

كسر الراء وفتحها، فالكسر بعن ال%ي\رة، والفتح بعن البيق الل©موع.
وف حديث و.ح\ش1ي�: فاحتمله حت إذا بر,ق%ت قدماه رم.ى به أ%ي ض.ع'فتا

وهو من قولم بر.ق بصره أ%ي ضعف.
وناقة بارق: ت.ش.ذ�ر' بذنبها من غي لق%ح؛ عن ابن ال4عراب. وأ%بر.ق%ت

الناقة� بذ%نبها، وهي م'ب,ق وب.ر'وق¬؛ ال4خية شاذة: شالت به عند
الل�قاح، وبر.قت أ%يضاv، ون'وق م.بار,يق'؛ وقال اللحيان: هو إذا شال%ت

بذنبها وتلق�حت وليست بلقح. وتقول العرب: د.ع\ن من ت.ك}ذاب,ك وتأ}ثامك
ش.و.لن% الب.ر'وق؛ نصب شولن على الصدر أ%ي أ%نك بنزلة الناقة الت

ت'ب\ر,ق بذنبها اي تشول� به فتوهك أ%نا لقح، وهي غي لقح، وجع الب.ر'وق
ب'ر\ق¬. وقول ابن ال4عراب، وقد ذكر شهر.ز'ور.: قب�حها ال إن9 رجالا

لن'ز\ق وإن� عقاربا لب'ر\ق أ%ي أ%نا تشول بأ%ذنابا كما تشول الناقة
الب.روق. وأ%برقت الرأ%ة بوجهها وسائر جسمها وبر.قت؛ ال4خية 

(*قوله
«الخية إل» ضبطت ف الصل بتخفيف الراء، ونسب ف شرح القاموس بر�قت

مشددة للحيان.) عن اللحيان، وبر_ق%ت إذا تعر_ضت وتس_نت، وقيل:
أ%ظ}هرته على ع.م\د؛ قال رؤبة:



ي.خ\د.ع\ن. بالتب\ريق والتأ%نeث
وامرأ%ة بر_اقة وإب\ريق: تفعل ذلك. اللحيان: امرأ%ة إبريق إذا كانت

بر_اقة. ورع.دت الرأ%ة وبر.ق%ت أ%ي تزي_نت.

.Dال%رادة التلو�نة، وجعها ب'ر\قان :�والب'ر\قانة
والب'ر\قة� والب.ر\قاء: أ%رض غليظة متلطة بجارة ورمل، وجعها ب'ر.ق¬

وب,راق¬، شبهوه ب,ص1حاف ل4نه قد استعمل استعمال ال4ساء، فإذا اتسعت
الب'رقة فهي ال4ب\ر.ق'، وجعه أ%بارق، كس>ر تكسي ال4ساء لغلبته.

ال4صمعي: ال4ب\رق' والب.ر\قاء غ1ل%ظ فيه حجارة ورمل وطي متلطة، وكذلك
�الب'ر\قة، وجع الب.رقاء ب.ر\قاوات، وتمع الب'رقة ب,راقاv. ويقال: ق�ن\ف�ذ

ب'ر\قة{ كما يقال ض.بe ك�د\ية، والمع ب'ر.ق¬.
وت.ي\س¬ أ%برق': فيه سواد وبياض. قال اللحيان: من الغنم أ%برق وب.رقاء

لل�نثى، وهو من الدواب� أ%بل%ق وب.ل}قاء، ومن الكلب أ%بق%ع وب.ق}عاء.
وف الديث: أ%ب\ر,ق�وا فإن� دم. ع.ف}راء أ%زكى عند ال من دم

س.و\داوين، أ%ي ض.حeوا بالبقاء، وهي الشاة الت ف خ1لل صوفها ال4بيض طاقات
سود، وقيل: معناه اطل�بوا الد_س.م. والس>م.ن، من ب.ر.ق}ت له إذا دس_م\ت.

طعامه بالسم\ن. وجب.ل أ%برق': فيه لونان1 من سواد وبياض، ويقال للجب.ل
vأ%برق' لب'ر\قة الرمل الذي تته. ابن ال4عراب: ال4برق' البل ملوطا

برمل، وهي الب'ر\قة� ذات' حجارة وتراب، وحجارتا الغالب عليها البياض
وفيها حجارة ح'مر وسود، والتراب' أ%بيض وأ%ع\فر وهو ي.ب\ر'ق' لك بلو\ن
حجارتا وترابا، وإنا ب.ر\ق�ها اختلف' ألوانا، وت'ن\ب,ت أ%سناد'ها وظهر'ها

البق}ل% والشجر نباتاv كثياv يكون إل جنبها الر_وض' أحياناv؛ ويقال
للعي ب.ر\قاء لسواد ال%دقة مع بياض الشح\مة؛ وقول الشاعر:

ب'ن\ح.د1ر� من رأ}س, ب.ر\قاء4، ح.ط�ه
تذ%ك©ر' ب.ي\ن� من ح.ب,يب� م'زاي,ل, 

(*قوله «تذكر» ف الصحاح: مافة).
يعن د.م\عاv اند.ر. من العي، وف الكم: أ%راد العي لختلطها

بلوني من سواد وبياض. ور.و\ضة ب.ر\قاء: فيها لونان من النب\ت؛ أ%نشد
ثعلب:لدى ر.و\ضة{ ق%ر\حاء4 ب.ر\قاء جاد.ها،

من الد_ل}و, والو.س\م1ي>، ط%لê وهاض1ب'
ويقال للجراد إذا كان فيه بياض وسواد: ب'ر\قانD؛ وكل© شيء اجتمع فيه



سواد وبياض، فهو أ%ب\رق. قال ابن بر�ي: ويقال للج.ناد1ب الب'ر\ق'؛ قال
ط%ه\مان الكلب:

ق%ط%ع\ت، وح1ر\باء الضeحى م'ت.ش.و>س¬،
ول1ل}ب'ر\ق, ي.ر\م.ح\ن. ال1تان% ن.ق1يق'

والن_ق1يق: الص_ر,ير. أبو زيد: إذا أ%د.م\ت. الطعام بد.س.م قليل قلت
ب.ر.ق}ت'ه أ%ب\ر'ق�ه ب.ر\قاv. والب'ر\قة�: ق1ل�ة الدس.م ف الطعام.

vجعل فيه شيئا :vوب'روقا vه ب.ر\قا�وب.ر.ق. ال�د\م. بالزيت والدس.م ي.ب\ر'ق
يسياv، وهي الب.ريقة، وجعها ب.رائق'، وكذلك التبار,يق'. وبر.ق الطعام.

يب'قه إذا صب فيه الزيت.
والب.ريقة�: طعام فيه لب وماء ي'ب\ر.ق' بالسم\ن والهالة1؛ ابن السكيت
Dعليه إهالة eوجعها ب.رائق' وهي اللب ي'ص.ب �عن أ%ب صاعد: الب.ر,يقة
.vقليل vوا عليه زيتاeأو سن قليل. ويقال: اب\ر'قوا الاء بزيت أي صب

وقد ب.ر.ق�وا لنا طعاماv بزيت أو س\ن بر\قاv: وهو شيء منه قليل ل
ي'س.غ\س3غ'وه أ%ي ل ي'كثروا د'ه\نه. ال�ؤر>ج: ب.ر_ق فلن تبيقاv إذا سافر

سفراv بعيداv، وب.ر_ق. منزله أي ز.ي_نه وز.و_ق%ه، وبر_ق. فلن ف
العاصي إذا أ%ل%ح_ فيها، وب.ر_ق ل ال4م\ر' أي أع\يا عل%ي_. وب.ر.ق

الس>قاء� ي.ب\ر'ق ب.ر\قاv وب'روقاv: أصابه حرÒ فذاب. ز'ب\ده وتقط�ع فلم
يتمع. يقال: س1قاء ب.ر,ق¬.

والب'ر.ق1يe: الط©ف%ي\ل1يe، حجازي_ة.
والب.ر.ق': ال%م.ل�، فارسي� معر�ب، وجعه أب\راق¬ وب,ر\قانD وب'رقان.

وف حديث الدجال: أن صاح1ب. رايت1ه ف ع.ج\ب ذ%نبه مثل أ%ل}ية1 الب.ر.ق,
وفيه ه'ل}بات¬ كه'ل}بات الفرس؛ البق، بفتح الباء والراء: الم.ل، وهو
تعريب ب.ر.ه\ بالفارسية. وف حديث قتادة: تس'وق�هم النار' س.وق. الب.ر.ق,

الك%س3ي أي الكسور الق%وائم يعن تسوقهم النار س.و\قاv ر.ف1يقاv كما
ي'ساق ال%م.ل الظالع.

والب\ر,يق': إناء، وجعه أبار,يق'، فارسي معرب؛ قال ابن بري: شاهده قول
عدي� بن زيد:

ود.عا بالص_ب'وح,، يوماv، فجاء4ت\
ق%ي\نةD ف ي.مين,ها إب\ر,يق'

وقال كراع: هو الك�وز. وقال أبو حنيفة مرة: هو الكوز، وقال مرة: هو مثل



الكوز وهو ف كل ذلك فارسي. وف التنزيل: ي.ط�وف عليهم و,لدان م'خل�دون
بأ%ك}واب وأ%بار,يق.؛ وأ%نشد أبو حنيفة لش'ب\ر'مة% الض_ب>ي:

vكأ%ن� أ%بار,يق. الش_م'ول, ع.ش1ي�ة
إو.زÒ بأ%ع\لى الط�ف>، ع'وج' الناج,ر,

والعرب تشبه أبار,يق. المر برقاب طي الاء؛ قال أبو ال1ن\د1ي�:
م'ف%د_مة ق%ز�اv، كأن� ر,قاب.ها

ر,قاب' بنات1 الاء أ%ف}ز.ع.ها الر_ع\د
وقال عدي بن زيد:

بأ%بار,يق. ش1ب\ه1 أ%ع\ناق, ط%ي\ر, الـ
ـماء3 قد ج,يب.، فو\ق%ه'ن_، ح.ن,يف'

ويشبهون الب\ر,يق أيضاv بالظب؛ قال ع.ل}ق%مة� بن ع.ب\دة:
كأ%ن� إب\ر,يق%هم ظب¬ على ش.ر.ف{،

م'ف%د_م¬ ب,س.با الك%ت�ان1 م.ل}ث�وم'
وقال آخر

كأن� أبار,يق. ال�دام, لد.ي\ه,م'
ظ1باء، بأع\لى الر_ق}م.ت.ي\ن,، ق1يام'

وشب�ه بعض' بن أسد أ�ذن الك�وز بياء حطYي؛ فقال أبو الندي
الي.ر\بوع1ي�:

وص'ب>ي ف أ�ب.ي\ر,ق� م.ل1يح�،
كأن� ال�ذ}ن منه ر.ج\ع' ح'طYي

والب.ر\و.ق': ما يك}س'و ال4رض من أ%و�ل خ'ض\رة النبات، وقيل: هو نبت
معروف؛ قال أبو حنيفة: الب.ر\و.ق' شجر ضعيف له ثر حبÒ أسود صغار، قال:

أ%خبن أ%عراب قال: الب.ر\و.ق' نبت ضعيف ر.ي�ان� له خ1ط%رةD د1قاق¬، ف
ر'ؤوس1ها ق%ماع1يل� ص1غار مثل ال1م_ص، فيها حب� أسود ول يرعاها شيء ول

تؤكل وحدها ل4نا ت'ور,ث الت_ه.بeج.؛ وقال بعضهم: هي بقلة س.و\ء
ت.ن\ب'ت ف أو�ل البقل لا ق%صبة مثل الس>ياط وثرة س.و\داء، واحدته

ب.ر\و.قة. وتقول العرب: هو أشك%ر' من ب.ر\وق�، وذلك أنه ي.ع1يش' بأد\ن ند_ى
يقع من السماء، وقيل: ل4نه يضر� إذا رأى السحاب. وب.ر,ق%ت البل والغنم،

بالكسر، ت.ب\ر.ق ب.ر.قاv إذا اش\ت.كت ب'طونا من أكل الب.ر\و.ق؛ ويقال
أيضاv: أض\عف' من ب.ر\وقة{؛ قال جرير:



كأ%ن� س'يوف. الت_ي\م, عيدان� ب.ر\و.ق�،
إذا ن'ض1ي.ت عنها ل%ر\ب� ج'ف�ون'ها

وبار,ق¬ وب'ر.ي\ر,ق¬ وب'ر.ي\ق¬ وب'ر\قان وب.ر�اقة: أ%ساء. وبنو
أبار,ق.: قبيلة. وبار,ق¬: موضع إليه ت'نسب الص>حاف' البارقية؛ قال أبو

ذؤيب:فما إن} ه'ما ف ص.ح\فة{ بار,ق1ي�ة{
ج.ديد{، أ�م1ر_ت\ بالق%د'وم, وبالص_ق}ل,

أ%راد وبال1ص\قلة، ولول ذلك ما عط%ف العر.ض على ال%و\ه.ر. وب,راق¬:
ماء بالشام؛ قال:

فأ%ح\م.ى رأ}س.ه ب,ص.عيد1 ع.ك¼،
وسائر. خ.ل}ق1ه ب.جبا ب,راق,

وبارق: قبيلة من اليمن منهم م'ع.ق�ر بن ح1مار البار,قي الشاعر.
وبار,ق¬: موضع قريب من الكوفة؛ ومنه قول أس\ود بن ي.ع\ف�ر.:

أرض' ال%و.ر\ن.ق, والس_دير, وبار,ق�،
والق%ص\ر, ذي الشeرفات1 من س1ن\داد1

قال ابن بري: الذي ف شعر ال4سود: أ%هل, الورنق بالفض؛ وقبله:
ماذا أ�ؤم>ل� بعد. آل, م'ح.ر>ق�،
تركوا م.ناز,ل%هم، وبعد. إياد1؟

أهل, الورنق ... البيت، وخفض'ه على البدل من آل، وإن صحت الرواية بأ%رض
فينبغي أن تكون منصوبة بدلv من مناز,ل%هم. وت'بار,ق': اسم موضع أيضاv؛

عن أب عمرو؛ وقال ع1م\ران بن ح1ط�ان%:
ع.فا ك%ن.فا ح.و\ران% من أ�م> م.ع\ف%س�،

وأق}ف%ر منها ت'س\ت.ر¬ وت'بار,ق' 
(*قوله «حوران» كذا هو ف الصل وشرح

القاموس بالراء، وهي من أعمال دمشق الشام، وحوران ايضاv: ماء بنجد، وأما
حوزان، بالزاي: فناحية من نواحي مرو الروذ من نواحي خراسان، أفاده ياقوت

ولعلها أنسب لقوله تستر).
وب'ر\قة: موضع. وف الديث ذكر ب'ر\قة%، وهو بضم الباء وسكون الراء،

موضع بالدينة به مال كانت صد.قات' سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
منها. وذكر الوهري هنا: الس\تبق' الد�يباج' الغليظ�، فارسي معر_ب،

وتصغيه أ�ب.ي\ر,ق.



برزق: الب.راز,يق': الماعات، وف الكم: ج.ماعات' الناس، وقيل: جاعات
اليل، وقيل: هم الف�رسان، واحدهم ب,ر\ز,يق، فارسي معر_ب، وقد تذف

الياء ف المع؛ قال ع'مارة:
أ%ر\ض با الثYيان� كالب.راز,ق,،

كأ%نا ي.م\ش1ي. ف الي.لم1ق,
وف الديث: ل ت.قوم الساعة حت يكون الناس' ب.راز,يق. يعن جاعات{،

ويروى ب.راز,ق.، واحده ب,ر\زاق وب.ر\ز.ق¬. وف حديث زياد: أل تكن منكم
ن'هاةD ينعون الناس. عن كذا وكذا وهذه الب.راز,يق؛ وقال ج'ه.ي\نة بن

ج'ن\د.ب بن الع.ن\ب بن عمرو بن تيم:
ر.د.د\نا ج.م\ع. ساب'ور�، وأ%نتم

ب,م.ه\واة{، م.تال1ف�ها كثي'
ت.ظ%ل© ج,يادنا م'ت.م.طYرات{
ب.راز,يقاv، ت'ص.ب>ح' أو ت'غ1ي'

يعن جاعات اليل. وقال زياد: ما هذه الب.راز,يق' الت تترد�د؟
وت.ب.ر\ز.ق القوم': اجتمعوا بل خيل ول ر,كاب؛ عن ال%ج.ر,ي�.

والب.ر\ز.ق: نبات؛ قال أبو منصور: هذا منكر وأراه ب.ر\وق¬ فغ'ي>ر.
@برشق: التهذيب ف رباعي القاف: ال4صمعي رجل م'ب\ر.ن\ش1ق¬ ف%ر,ح¬

م.سرور، قال: وحد_ثت الرشيد. هرون% بديث فاب\ر.ن\ش.ق أي ف%ر,ح وس'ر_؛ وربا
قالوا: ابرن\شق. الشجر إذا أز\ه.ر؛ وقال ف آخر الماسي من حرف العي:

اق}ر.ن\ش.ع. الرجل إذا س'ر�، واب\ر.ن\ش.ق مثله؛ قال جندل بن ال�ث%ن_ى
الط©ه.وي:

أو أن} ت'ر.ي\ ك%أ}باء ل ت.ب\ر.ن\ش1قي
@برنق: الب,ر\ن,يق': من أساء الك%م\أ%ة؛ عن ابن خالويه، وف الكم:

ب,ر\نيق ضرب من الكمأة صغار أسود. وبنو ب,ر\ن,يق: ب'ط%ي\ن من العرب.
@بزق: الب.ز\ق' والب.ص\ق: لغتان ف الب'زاق والب'صاق، ب.ز.ق ي.ب\ز'ق

ب.ز\قاv. وب.ز.ق. ال4رض.: بذ%رها. التهذيب: لغة ف اليمن بز.ق�وا ال4رض. أي
بذ%ر'وها، وبز.ق%ت الشمس' كب.ز.غ%ت\. وف حديث أنس قال: أ%تينا أ%هل%

خيب حي بز.قت الشمس فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: إنا إذا نزلنا
ب,ساحة1 قوم فساء ص.باح' ال�ن\ذ%ر,ين؛ قال ال4زهري: هكذا روي بالقاف

والعروف بز.غ%ت، بالغي، أي طلعت، قال: ولعل بزقت لغة، والغي والقاف من



مرج واحد، قال: وأحسب الرواية برق%ت، بالراء.
@بسق: بس.ق. الشيء ي.ب\س'ق ب'سوقاv: ت9 طوله. وف التنزيل: والنخل%

باس1قات{ لا ط%ل}ع ن.ض1يد؛ الفر�اء: باسقات{ طولv؛ يقال: ب.س.ق طولv فهن�
ط1وال النخل,. وب.سق النخل� ب'سوقاv أي طال. وف حديث ق�ط}بة% ابن مالك:

صل9ى بنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، حت قرأ% والنخل% باس1قات{؛
الباس1ق': الرتفع ف ع'ل�و�ه. وف الديث ف صفة السحابة: كيف ت.ر.و\ن
بواس1ق%ها؟ أي ما استطال من ف�روعها؛ ومنه حديث ق�س¼: من بواس1ق,

أ�ق}ح'وان، وحديث ابن الزeبي: وار\ج.ح.ن� بعد تب.سeق أي ث%ق�ل ومال% بعدما
ارتفع ذكره دونم. وبسق على قومه: ع.لهم ف الفضل؛ وأنشد ابن بري ل4ب

نوفل:يا ابن الذين بف%ض\ل1هم
بس.ق%ت على ق%ي\س� ف%زاره

وف حديث ابن ال%ن.ف1ي�ة1: كيف بس.ق أبو بكر أصحاب. رسول ال، صلى
ال عليه وسلم؛ أي كيف ارتفع ذكره دونم. والب'سوق': ع'لوe ذ1كر الرجل ف

الف%ضل. وب.سق ب.س\قاv: لغة ف بص.ق.
.vل، وهو مذكور ف الصاد أيضاgوب'ساقة القمر: حجر أبيض صاف يتل

التهذيب: بص.ق وبس.ق وبز.ق واحد. الوهري: الب'ساق الب'صاق. وف حديث
ال�دي\ب,ية: فقعد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على ج.با الر_ك1ي�ة

فإما د.عا وإما ب.سق فيها؛ لغة ف ب.ص.ق. وب.واس1ق' السحاب: أوائله؛ عن أب
حنيفة.

وأب\سقت الناقة� والشاة�، وهي م'ب\س3ق وم1ب\ساق وب.س'وق؛ ال4خية على
طرح الزائد: وق%ع اللYب.أ� ف ضرعها قبل الن>تاج، ون'وق م.باس1يق، وكذلك

الارية الب,كر إذا جرى اللب ف ثديها. وف التهذيب: أب\س.قت الناقة
إذا أنزلت اللب قبل الولدة بشهر أو أكثر فت'حل%ب، قال: وربا أبسقت وليست

بامل فأ%نزلت اللب، قال: وسعت أن الارية ت'ب\س3ق وهي بكر، يصي ف
ثديها لب. اليزيدي: أ%ب\سقت الناقة وأ%ب\رقت إذا أ%نزلت اللب. ال4صمعي:

�إذا أشرق ض.ر\ع الناقة ووقع فيه اللب فهي م'ض\رع، فإذا وقع فيه اللبأ
قبل النتاج فهي م'بس3ق.

والب.س\قة�: ال%ر�ة�، وجعها ب,ساق¬؛ قال ك�ثي�ر ع.ز�ة%:
ق%ض.ي\ت' ل�بان.ت وص.ر.م\ت' أ%م\ر,ي،

وع.د_ي\ت' ال%ط1ي�ة% ف ب,ساق,



وب'ساق: ب.لد. وقال الليث: بساق جبل بالجاز ما ي.لي الغ.و\ر.
@بستق: التهذيب: ق%د1م أعراب من ن.ج\د{ بعض. الق�رى فقال:

س.ق%ى ن.ج\داv وساك1ن.ه ه.ز,ي¬
ح.ث1يث� الو.د\ق,، م'ن\س.ك1ب¬ ي.مان

بلد¬ ل ي'ح.سe الب.قe فيها،
ول ي'د\ر.ى با ما الب.س\ت.قان
ول ي'س\ت.ب_ ساك1ن'ها ع1شاء
بك%ش\خان{، ول بالق%ر\طبان1

قيل: الب.س\ت.قان صاحب الب'ستان، وقيل: هو الناط�ور.
@بشق: الباش.ق': اسم طائر، أ%عجمي معر�ب.

التهذيب: ف نوادر ال4عراب ب.ش.ق}ته بالعصا وفش.خ\ت'ه. وف حديث
الس\ت1س\قاء: ب.ش1ق. السافر' وم'ن,ع الطريق'، قال البخاري: أ%ي ان\س.د_،

وقال ابن دريد: ب.ش1ق. أ%ي أ%س\رع مثل ب.ش1ك.، وقيل: معناه تأ%خ_ر، وقيل:
ح'ب,س، وقيل: م.ل�، وقيل: ض.ع'ف. وقال الطاب: بشق ليس بشيء، وإنا هو

ل%ث1ق من الل�ث%ق وهو الو.ح.ل�، وكذا هو ف رواية عائشة، رضي ال عنها؛
قال: ويتمل أ%ن يكون م.ش1ق. أ%ي صار مز,ل9ةv وز.ل%قاv، واليم والباء

م'تقار,بان؛ وقال غيه: إنا هو بالباء3 من بش.ق}ت الثوب وب.ش.ك}ته إذا
قطعته ف خ1ف9ة{؛ أي ق�ط1ع السافر، وجائز أن يكون بالنون من قولم ن.ش1ق.

الظب\ي' ف ال1بالة إذا ع.ل1ق. فيها. ورجل ب.ش1ق¬ إذا كان يدخل ف أ�مور
ل يكاد ي.خ\ـل�ص منها.

@بصق: الب'صاق': لغة ف الب'زاق، ب.ص.ق ي.ب\ص'ق ب.ص\قاv. الليث: بص.ق لغة
ف بز.ق وبس.ق..

وب'صاقة� القمر وب'صاق�ه: حجر أبيض م'ت.لgلئD. وب'صاق' البل:
خ1يار'ها، الواحد والمع ف كل ذلك سواء. وب'صاق¬: موضع قريب من مكة ل يدخله

اللم. والب'صاق: ج,نس من النخل.
أبو عمرو: الب.ص\قة� ح.ر�ة فيها ار\ت1فاع¬، وجعها ب,صاق¬. والب.ص'وق':

أب\ك%اء� الغنم.
@بطق: الب,طاقة�: الو.رقة�؛ عن ابن ال4عراب؛ وقال غيه: الب,طاقة

ر'ق}عة صغية ي'ث}ب.ت' فيها م1ق}دار ما تعل فيه، إن كان عيناv فوز\ن'ه أ%و
عدده، وإن كان متاعاv فق1يمته. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما، قال



لمرأة سألته عن مسألة: اكت'ب,يها ف بطاقة أي ر'ق}عة صغية، ويروى بالنون
وهو غريب. وقال غيه: البطاقة رقعة صغية وهي كلمة مبتذلة بصر وما
والها، ي.د\ع'ون% الرقعة الت تكون ف الثوب وفيها رق}م' ث%من,ه بطاقة؛ هكذا

خص�ص ف التهذيب، وعم_ الكم به ول ي'خص>ص به مصر وما والها ول
غيها فقال: الب,طاقة الرقعة الصغية تكون ف الثوب، وف حديث عبد ال:

ي'ؤتى برجل يوم القيامة فت'خرج له تسعة وتسعون س1جل¾ فيها خطاياه، وي'خرج
له بطاقة فيها شهادة� أن ل إله إل ال فتر\ج.ح با. ابن سيده: والبطاقة

الرقعة الصغية تكون ف الثوب وفيها رقم ثنه بلغة مصر؛ حكى هذه شر
وقال: لنا تشد بطاقة{ من ه'د\ب الثوب، قال: وهذا الشتقاق خطأD ل4ن الباء

على قوله باء الر فتكون زائدة، قال: والصحيح ما تقدم من قول ابن
ال4عراب وهي كلمة كثية الستعمال بصر، حاها ال تعال.

@بطرق: الب,ط}ريق' بلغة أ%هل الشام والروم: هو الق%ائد'، معرÝب، وجعه
بط%ار,قةD. وف حديث ه1ر.ق}ل: فدخلنا عليه وعنده ب.طار,قت'ه من الرeوم؛ هو

جع ب,ط}ريق، وهو الاذق بال%ر\ب وأ�مورها بلغة الرeوم، وهو ذو
م.ن\ص1ب وتقدeم� عندهم؛ وأ%نشد ابن بري:

Dفل ت'ن\ك1ر'ون، إن� ق%و\مي أ%ع1ز_ة
ب.طار,قةD، ب,يض' الو'جوه1 ك1رام'

ويقال: إن الب,ط}ريق عرب وافق العجمي وهي لغة أهل الجاز؛ وقال أ�مي�ة
بن أب الص_ـل}ت1:

من ك�لY ب,ط}ريق� لبط
ريق� ن.ق1ي� الوج\ه1 واض1ح\

ابن سيده: الب,ط}ر,يق العظيم من الرeوم، وقيل: هو الو.ض1يء ال�ع\جب
ول توصف به الرأ%ة؛ قال أبو ذؤيب:

ه'م' ر.ج.ع'وا بالع.ر\ج,، والق%وم' ش'ه_د¬
ه.واز,ن�، ت.ح\د'وها ح'ماةD ب.طار,ق'

أراد ب.طار,يق فحذف. والب,ط}ر,يقان1: ما على ظهر القدم من الش>راك.
@بعق: الب'عاق': شد�ة الصوت، وقد ب.ع.ق. الرجل� وغيه وان\ب.ع.ق. وبع.ق%ت

البل� ب'عاقاv. والباع1ق': ال�ؤ.ذن، وقد ب.ع.ق. ب'عاقاv؛ وأنشد:
ت.ي.م_م\ت' بالك1د\ي.و\ن1 كي ل ي.ف�وت.ن،

من ال%ق}لة1 الب.ي\ضاء، ت.ق}ر,يظ� باع1ق



قال: يعن ترجيع الؤذن إذا رج_ع ف أذانه؛ قال ال4زهري: ورواه غيه
تفريط ناعق، من ن.ع.ق الر�اعي بغنمه، ولعلهما لغتان. وان\ب.ع.ق الشيء:

اند.رأ% م'فاجأ%ة وأ%نت ل تشع'ر من حيث ل تتسبه، وهو الن\ب,عاق؛
وأ%نشد:ب.ي\نما ال%ر\ء آم1ناv راع.ه را
ئع' ح.ت\ف{، ل ي.خ\ش. منه ان\ب,عاق%ه\

والباع1ق': الطر ي'فاج,ئ بوابل. ومطر ب'عاق¬ وب,عاق¬: م'ن\دف1ع
بالاء، وقد ت.ب.ع_ق يت.ب.ع_ق وان\ب.ع.ق. ي.ن\ب.ع1ق. وسي\لD ب'عاق وب,عاق:

شديد الدف}عة؛ قال أبو حنيفة: هو الذي ي.ج\ر'ف كل شيء. وأرض م.ب\ع'وقة:
أصابا الب'عاق. والبعاق': الطر الذي ي.تب.ع_ق بالاء تبعeقاv؛ وأنشد

ابن بري:
�تب.ع_ق. فيه الواب,ل� ال�ت.ه.طYل

وبع.ق. الناقة%: ن.ح.ر.ها وأسال% دم.ها. وف حديث ح'ذيفة أنه قال: ما
بقي من ال�نافقي إل أربعة، فقال رجل: فأ%ين الذين ي'ب.ع>ق�ون ل1قاح.نا
وي.نق�بون بيوتنا؟ فقال ح'ذي\فة�: أ�ولئك هم الفاسقون؛ قال أبو عبيد:

قوله يبعقون لقاحنا يعن أنم ين\ح.رون إبلنا وي'سيلون د1ماءها. يقال: انبعق
الطر' إذا سال لكثرته. وف حديث الس\ت1سقاء: ج.مe الب'عاق؛ هو بالضم،

الطر الكثي الغزير الواسع.
وبعق}ت البل%: نر\ت'ها، وت.بع_ق%ت: أفاض.ت\ با 

(* قوله «وتبعقت
أفاضت با» كذا بالصل ورمز له بعلمة وقفة). قال الزهري: وف نوادر

ال4عراب ان\بع.ق فلن كذا وكذا ان\ب,عاقاv إذا أ%خذه من تلقاء نفسه، فهو
م'ن\بع1ق. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: النبعاق فيما ل ينبغي من
شقاش1ق الشيطان. وف الديث: إن ال يكره الن\ب,عاق. ف الكلم، فرحم ال

ام\رأv أوج.ز ف كلمه؛ أ%ي التوسeع. فيه والتكث©ر منه، ويروى:
التبعeق. ف الكلم.

والب'عاق، بالضم: سحاب يتصبب بشد�ة. وقد ان\بع.ق. ال�ز\ن إذا ان\بع.ج.
بالطر، وت.ب.ع_ق مثله؛ قال رؤبة:

و.ج'ود م.ر\وان%، إذا ت.د.ف�قا،
ج'ود¬ كج'ود1 الغ.ي\ث1، إذ ت.ب.ع_قا

والب.ع\ق' والب.ع\ج': الش_قe. وبع_ق}ت ز,ق_ المر ت.ب\ع1يقاv أي



شقق}ت'ه.
@بعثق: الب.ع\ث%قة�: خ'روج الاء من غائ1ل ح.و\ض� أو جاب,ية{.
وت.ب.ع\ث%ق. إذا انكسرت منه ناحية ففاض. منها، وال أ%علم.
@بعنق: ع'قاب ع.ق%ن\باةD وع.ب.ن\قاةD وق%ع.ن\باة وب.ع.ن\قاةD: ح.ديدة

الخالب، وقيل: هي السريعة ال%ط}ف ال�نك%رة؛ وقال ابن ال4عراب: كل ذلك
على البالغة كما قالوا أ%س.د¬ أ%س1د¬ وك%ل}ب¬ ك%ل1ب¬.

ال4زهري: اع\ب.ن\ق%ى واب\ع.ن\ق%ى إذا ساء خلق�ه.
@بغنق: الب'غ\ن'وق: موضع.

@بقق: الب.قe: الب.ع'وض، واحدته ب.ق�ة. وأ%نشد ابن بري لعبد الرحن بن
ال%ك%م، وقيل لز'ف%ر بن الرث:
،Dأ%ل إن_ما ق%ي\س' بن ع.ي\لن% ب.ق9ة

إذا و.ج.د.ت\ ر,يح. العصي, ت.غ.ن_ت1
وقيل: هي ع1ظام' البع'وض؛ قال جرير:

أ%غ%ر� من الب'ل}ق, الع1تاق, ي.ش'ق©ه
أ%ذى الب.ق>، إل ما اح\ت.و.ى بالق%وائ1م

وقال رؤبة:
gي.م\ص.ع\ن. بال4ذ}ناب من ل%وح� وب.ق�

وأ%نشد ابن بري لبعض ال4عراب يهجو قوماv قص_روا ف ض1يافت1ه:
يا حاض1ر,ي الاء3، ل م.ع\روف. عندكم'،

لكن أ%ذاكم\ علينا رائح¬ غاد1ي
ب,ت\نا ع'ذ�وباv، وبات الب.قe ي.ـل}س.ب'نا،

ن.ش\و,ي الق%راح. كأ%ن ل ح.ي_ بالواد1ي
إن>ي ل%م1ث}ل�ك�م' ف م1ثل, ف1ع\ل1ك�م'،

إن} ج,ئ}ت'كم\، أب.داv، إل9 م.ع1ي زادي
ومعن ن.ش\و,ي القراح أ%ي نسخ>ن الاء4 البارد بالنار ل4ن البارد

م'ض1ر� على ال�وع، ويقال: البقe الد_ار,ج' ف ح1يطان البيوت، وقيل: هي
د'و.ي\ب.ة مثل القملة حراء منتنة الريح تكون ف السeر'ر وال�د'ر، وهي

الت يقال لا بنات الصي إذا قتلتها ش%مت لا رائحة الل�و\ز ال�ر�؛
قال:إل ب.ل%د{ ل ب.ق_ فيه ول أذvى،

ول نب.ط1ي_ات{ ي'ف%ج>ر\ن% ج.ع\ف%را



وب.ق_ الكان� وأبق_: كثر بق©ه. وأ%رض¬ م'ب,ق�ةD: كثية البق�.
وب.ق_ الن_ب\ت' ب'قوقاv، وذلك حي ي.طل�ع. وأ%بق_ الوادي إ,ذا أ%خرج

نباته؛ قال الراعي:
ر.ع.ت\ من خ'فاف{ حي ب.ق_ ع1ياب.ه،

وح.ل� الر_وايا كل© أس\ح.م. ماط1ر,
eوي.ب'ق eي.ب,ق �وقال بعضهم: بق_ ع1ياب.ه أي نشرها. وبق_ الرجل

ب.ق9اv وب.ق%قاv وب.ق1يقاv وأب.ق_ وب.ق}ب.ق.: كث�ر. كلم'ه. وبق_ علينا
كلم.ه: أ%كثره، وبق_ كلماv وبق_ به. ورجل م1ب.قÒ وب.قاق¬ وب.ق}باق¬:

كثي الكلم، أ%خطأ أ%و أ%صاب، وقيل: كثي الكلم م'خلYط. ويقال: ب.ق}ب.ق.
علينا الكلم أي فر_قه. وبق�ت الرأ%ة وأبق�ت: كث�ر ولد'ها. قال

.vونث%رت\ كلما vكقولك نث%رت\ ولدا vوبق�ت كلما vسيبويه: بق�ت ولدا
وامرأ%ة م'ب.ق�ةD: م1ف}ع.لةD من ذلك؛ قال:

إن� لنا ل%ك%ن_ه\
م1ب.ق�ةv م1ف%ن_ه\،

م1ن\ت1يجةv م1ع.ن_ه\،
س1م\ع.ن_ةv ن,ظ}ر.ن_ه\

كالذئب و.س\ط% الق�ن_ه\،
إل� ت.ر.ه\ ت.ظ�ن_ه\

(* قوله «كالذئب وسط القنة» هو ف الصل هنا وشرح القاموس بالقاف، وقدمه
الؤلف ف مادة سع بالعي، والعنة؛ بالضم، الظية من الشب كما ف

القاموس).
وأ%بق_ ولد' فلن إب\قاقاv إذا كثروا. ورجل ب.قاق¬ وب.قاقةD أ%ي كثي

Dوف%ق}فاق وف%ق}فاقة Dالكلم، والاء للمبالغة، وكذلك ب.ق}باق وبق}باقة
وذ%ق}ذاق¬ وذ%ق}ذاقةD وث%ر\ثار¬ وث%ر\ثارةD وب.ر\بار¬ وب.ر\بارةD، كل ذلك

الكثي الكلم. ورجل ب.ق}باق¬: ه.ذ1ر¬؛ قال:
وقد أ%ق�ود' بالد_و.ى ال�ز.م_ل,،

أ%خ\ر.س. ف الس_ف}ر, ب.قاق. ال%ن\ز,ل,
وكذلك الب.ق}باق'؛ يقول: إ,ذا سافر فل ب.يان له، وإ,ذا أ%قام بالنزل

كث�ر كلمه، والد_و.ى: الرجل ال4حق، وال�ز.م_ل: ال�د.ث�ر، والفعول
مذوف تقديره أ%قود البعي بالد_وى، وأ%خرس. حال من الد_وى، وكذلك



vبقاق، يصفه بكثرة كلمه ف بيته وع1ي>ه ف الالس. وبق�ت السماء� ب.ق9ا
وأبق�ت: كثر مطرها وتتابع وجاء4ت بطر شديد. وبق_ ي.ب'قe ب.ق9اv: أوسع

من العطي_ة. وب.ق_ لنا الع.طاء4: أ%وس.عه؛ قال:
وب.سط% الي\ر. لنا وب.ق�ه،

فاللق' ط�ر�اv يأ}كلون ر,زق%ه
وبق_ فلن مال%ه أي فر_قه؛ قال الراجز:

أ%م كت.م الف%ض\ل% الذي قد بق�ه،
ف السل1مي، ج,ل�ه ود1ق�ه

والب.قe: الواسع' العريض: قال ال4خطل:
ت.ج,د\ أث%راv ب.ق9اv وع1ز�اv خ'ناب,سا

وبق_ الشيء4 يب'ق©ه: أ%خرج ما فيه؛ وأ%نشد بيت الراعي:
رعت بفاف حي بق_ عيابه،

وحل� الروايا كل أ%سحم. هاط1ل,
والب.قاق': أ%سقاط ما ف البيت من ال%تاع. قال صاحب العي: بلغنا أن�

عالاv من علماء3 بن إسرائيل وضع للناس سبعي كتاباv من ال4حكام وص'نوف
العلم، فأ%وحى ال إل نب من أ%نبيائهم أن قل لفلن إنك قد ملgت

ال4رض ب.قاقاv، وإ,ن ال ل ي.قبل من ب.قاق1ك شيئاv؛ قال ال4زهري: الب.قاق
.vكثرة الكلم، ومعن الديث أ%ن ال تعال ل يقبل ما أ%كثرت شيئا

وف الديث: أ%نه، عليه الصلة والسلم، قال ل4ب ذر، رضي ال عنه: ما ل
أ%راك ل%ق9اv بق9اv؟ كيف بك إ,ذا أ%خرجوك من الدينة؟ يقال: رجل ل%قاق¬

بق%اق¬ أ%ي كثي الكلم، ويروى ل%قاv ب.قاv، بوزن ع.صا، وهو تبع للقا
ال%ر\م1ي� ال%ط}ر'وح. ويقال للكثي الكلم: ب.ق}باق¬. ابن ال4عراب:

الب.ق%قة� الث�ر\ثار'ون. وب.ق_ الب. ب.ق9اv: ن.ش.ره وأرسله.
والب.ق}ب.قة�: حكاية صوت كما ي'ب.ق}ب,ق الكوز' ف الاء. يقال: ب.ق}ب.ق.

الكوز' بالاء3 أ%ي صو_ت. وب.ق}ب.ق%ت1 الق1در: غ%ل%ت.
وب.ق�ة�: موضع بالعراق قريب من ال1ية كان به ج.ذ1ية ال4برش قيل

إ,نه على شاطئ الف�رات؛ قال ع.دي� بن زيد:
vد.عا بالب.ق�ة1 ال�مراء4 ي.و\ما

ج.ذ1ية�، ي.س\ت.ش1ي الن_اص1ح1ينا
ومنه الثل: خل�ف}ت. الرأ}ي. ببق�ة%، وهذا قول ق%ص1ي بن س.ع\د



الل�خ\م1ي� ل%ذ1ية ال4ب\رش, حي أ%شار عليه أ%ن ل ي.س3ي إل الز_ب_اء،
فلما ن.د1م على سيه قال قصي ذلك. وب.قvة: اسم امرأة؛ وأنشد ال4حر:

ي.و\م' أ%د1ي, ب.ق�ة% الش_ر,ي,
أف}ض.ل� من يوم, اح\ل1ق1ي وق�وم1ي

أ%راد بقوله احلقي وقومي ف الشد_ة. ورق�ص.ت امرأ%ة ط1ف}لها فقالت:
ح'زeق©ةD ح'زeق�ه ت.ر.ق_ عي\ن. ب.ق�ه؛ قيل: بق�ة اسم ح1ص\ن، أ%رادت
اصع.د عي. بق�ة أ%ي اعل�ها، وقيل: إ,نا شب_هت ط1ف}ل%ها بالب.ق�ة

لص1غر ج'ث�ته؛ وقوله:
أ%ل ت.س\م.عا بالب.ق�ت.ي\ن, ال�ناد1يا

أ%راد بق�ة% ال1ص\ن ومكاناv آخر معها كما قال:
وم.ه\م.ه.ي\ن, ق%ذ%ف%ي\ن, م.ر\ت.ي\ن\

ق%ط%ع\ت'ه بالس_م\ت1 ل بالس_م\ت.ي\ن\
@بلق: البل%ق: بل%ق' الدابة. والب.ل%ق': سواد وبياض، وكذلك الب'ل}قة،

بالضم. ابن سيده: الب.ل%ق والب'ل}قة مصدر ال4بلق ارتفاع' التحجيل إل
الفخذين، والفعل ب.ل1ق. ي.ب\ل%ق' بل%قاv وب.ل%ق.، وهي قليلة، واب\ل%ق_، فهو
أ%ب\ل%ق'. قال ابن دريد: ل يعرف ف فعله إ,ل اب\لق_ واب\ل%ق_. ويقال

للدابة أ%ب\ل%ق' وب.ل}قاء، والعرب تقول داب�ة أ%بل%ق؛ وجبل أ%ب\ر.ق،
وجعل رؤبة البال ب'ل}قاv فقال:

باد.ر\ن% ر,يح. م.ط%ر� وب.ر\قا،
وظ�ل}م.ة الليل, ن,عافاv ب'ل}قا

vواب\لق_ اب\ل1يقاقا vاب\ل1قاقا eي.ب\ل%ق �ويقال: اب\ل%ق_ الدابة
واب\ل%و\ل%ق اب\ل1يلقاv، فهو م'ب\ل%قÒ وم'ب\لقÒ وأ%بل%ق'، قال: وقل�ما

تراهم يقولون ب.ل1ق. ي.ب\ل%ق' كما أنم ل يقولون د.ه1م. ي.د\ه.م ول
ك%م1ت. ي.ك}م.ت؛ وقولم:

ض.ر.ط% الب.ل}قاء جال%ت\ ف الر_س.ن\
ي'ضرب للباطل الذي ل يكون، وللذي ي.ع1د الباطل. وأ%بل%ق: و'ل1د له
و'ل}د ب'ل}ق. وف الثل: طل%ب ال4ب\ل%ق. الع.ق�وق.؛ ي'ضرب لن ي.طل�ب ما ل

يكن، وقد مضى ذلك ف ترجة أ%نق. والب.ل%ق': حجر باليمن ي'ضيء ما وراءه
كما ي'ضيء الزeجاج. والبل%ق: الباب' ف بعض اللغات.

vشديدا vوأ%بل%قه: فتحه كله، وقيل: فتحه فتحا vه ب.ل}قا�وبل%قه ي.ب\ل�ق



وأ%غلقه، ضد�. وان\ب.ل%ق. الباب: ان\ف%ت.ح.؛ ومنه قول الشاعر:
فال1ص\ن' م'ن\ث%لم¬ والباب' م'ن\ب.ل1ق

وف حديث زيد: فب'ل1ق. الباب أ%ي ف�تح كله. يقال: بل%ق}ت'ه فان\بل%ق.
والب.ل%ق: الف�س\طاط؛ قال امرؤ القيس:

فل}يأ}ت1 وس\ط% ق1بابه ب.ل%ق1ي،
ول}يأ}ت1 وسط% ق%ب,يل1ه ر.ج\لي

وف رواية: وليأ}ت وسط خ.م1يسه.
والب.ل©وق' والب'ل©وقة�، والفتح أ%ع\لى: رملة ل ت'ن\ب,ت إل

الرeخام.ى؛ قال ذو الرمة ف صفة ثور:
ي.ر'ود' الرeخام.ى ل يرى م'س\تظامه

بب.ل©وقة{، إل� كبي ال%حاف1ر,
(* قوله «يرود إل» كذا بالصل، وبي السطور بط ناسخ الصل فوق مستظامه

مستراده، وف شرح القاموس بدل الراء زاي).
أ%راد أ%نه يستثي الرخامى. والب.ل©وقة: ما استوى من ال4رض، وقيل: هي

بقعة ليس با شجر ول تنبت شيئاv، وقيل: هي ق%فر من ال4رض ل يسكنها
إ,ل الن�، وقيل: هو ما استوى من ال4رض. الليث: البل©وقة والمع

الب.لل1يق'، وهي مواضع ل ينب'ت فيها الشجر. أ%بو عبيد: الس_بار,يت' ال4ر.ضون
الت ل شيء فيها، وكذلك الب.لل1يق' وال%وام1ي. وقال أ%بو خ.ي\رة%:

البل©وقة مكان ص'لب بي الرمال كأ%نه مك}ن'وس تزع'م ال4عراب أ%نه من مساكن
الن. الفر�اء: البلوقة أ%رض واسعة م'خصبة ل ي'شاركك فيها أ%حد؛ يقال:

تركتهم ف بلوقة من ال4رض، وقيل: البلوقة مكان فسيح من ال4رض ب.س3يطة
ت'نب,ت الرeخام.ى ل غي.ها.

وال4ب\ل%ق' الف%ر\د: قصر الس_م.و\أ%ل بن عاد1 ياء اليهودي بأ%رض
ت.ي\ماء؛ قال ال4عشى:

بال4ب\ل%ق, الف%ر\د1 من ت.ي\ماء، م.ن\ز,ل�ه
ح1ص\ن¬ ح.صي¬، وجار¬ غي' خ.ت�ار,

(* وف رواية أخرى: غي' غد�ار).
وف الثل: تر�د. مار,د¬ وعز_ ال4ب\ل%ق'، وقد يقال أب\ل%ق'؛ قال

ال4عشى:
وح1ص\ن¬ ب,ت.ي\ماء الي.هود1ي> أب\ل%ق'



أ%بدل أ%بلق من حصن، وقيل: مارد¬ وال4بلق' ح1صنان1 قصدتما ز.ب�اء
مل1كة الزيرة فلما ل تقدر عليهما قالت ذلك. والب.لل1يق': ال%وام1ي،

الواحد ب.ل©وقة وهي الفازة؛ وقال ع'مارة ف المع:
فور.د.ت\ من أي.ن, الب.لل1ق,

وقال ال4سود بن ي.ع\ف�ر: ث ار\ت.ع.ي\ن. الب.لل1قا. وقال الليل:
البال�وقة لغة ف البال�وعة.

والب.ل}قاء: أ%رض بالشام، وقيل مدينة؛ وأ%نشد ابن بري لسان:
انظ�ر\ خ.ليلي، بباب, ج,ل�ق.، ه.ل}
ت'ؤ\ن,س' دون% الب.ل}قاء من أح.د1؟

والب'ل}ق': اسم أ%رض؛ قال:
،vر.ع.ت\ ب'ع.ق�ب فالب'ل}ق ن.ب\تا
أ%طار. ن.س3يل%ها عنها فطارا

وب'ل%ي\ق: اسم فرس. وف الثل: ي.ج\ر,ي ب'ل%ي\ق¬ وي'ذ%م�؛ يضرب للرجل
يتهد ث ي'لم، وقيل: هو اسم فرس كان ي.سب,ق مع اليل,، وهو مع ذلك يعاب.

أبو عمرو: الب.ل}ق' فتح ك�ع\بة الارية؛ قال: وأ%نشدن فت من الي�:
ر.ك%ب¬ ت.م_ وت.م_ت\ ر.ب_ت'ه\،

كان م.خ\توماv فف�ض_ت\ ك�ع\ب.ت'ه'
والب.ل%ق': ال�م\ق' الذي ليس بحكم بعد.

@بلثق: الب.لث1ق: الاء الكثي، وقيل: الب.لث1ق' ال1ياه
�ال�س\ت.ن\ق1عات'. وعي¬ بلثق': كثية الاء. والب.لث1ق': البار ال%ي>هة

الغزيرة�؛ قال امرؤ القيس:
vفأ%و\ر.دها من آخ1ر الليل, م.ش\ر.با
ب.لث1ق. خ'ض\راv، ماؤهن_ ق%ل1يص'

أ%ي كثي. وف التهذيب: ماؤهن ف%ض1يض؛ وإنا قال خضراv ل4ن الاء إذا
كثر يرى أخضر.

وناقة ب.ل}ث%ق: غ%ز,يرة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ب.لث1ق¬ نع\م. ق1لص' ال�ح\ت.ل%ب\

@بلعق: الب.ل}ع.ق': ضرب من التمر، وقال أ%بو حنيفة: هو من أ%جود1 ترهم؛
وأنشد:

يا م'ق}ر,ضاv ق%ش�اv وي'ق}ض.ى ب.ل}ع.قا



قال: وهذا مثلD ضربه لن ي.ص\ط%ن,ع' معروفاv ليجت.ر_ أ%كثر منه. قال
ال4صمعي: أ%جود' تر ع'مان الف%ر\ض والب.ل}ع.ق'. قال ابن ال4عراب:

الب.لعق الي�د من جيع أ%صناف التeمور؛ قال ابن بري: شاهده قول
الارثي:ل ي.ح\س.ب.ن\ أ%ع\داؤنا ح.ر\ب.نا

كالزeب\د1، مأ}كولv به الب.ل}ع.ق'
@بلهق: الب.ل}ه.ق': الداهية�. وامرأ%ة ب,ل}ه,ق¬: ح.م\قاء كثية الكلم،

وفيها ب.ل}ه.قةD، وهي أ%يضاv المراء الشديدة. وب.ل}ه.ق¬: موضع.
والب.ل}ه.ق%ة�: الب.ه\ل%قة�، وذلك مذكور ف ترجة بلق.

قال ابن السكيت: سعت الكلب يقول: الب'ل}ه'ق والب,ل}ه,ق'، بالضم
والكسر، الكثية الكلم وهي الت ل ص.يeور. لا. قال: ولقين.ا فلن

فب.ل}ه.ق. لنا ف كلمه وع1دت1ه فيقول السامع ل ي.غر�كم ب.ل}ه.ق%ت'ه فما عنده
خي. الليث: الب,ل}ه,ق' الض_ج'ور الكثي الص_خ.ب، وتقول ب,ل}ه,ق، والمع

ب.له1ق'. ابن ال4عراب: ف كلمه ط%ر\م.ذةD وب.ل}ه.قة ول%ه\و.قةD أ%ي
ك1ب\ر، قال: وف النوادر كذلك.

@بنق: ب.ن_ق. الك1تاب.: لغة ف ن.ب_قه. وب.ن_ق كلم.ه: جع.ه وسو�اه،
ومنه ب.نائق' الق%ميص, أ%ي جع شيء. 
(* كذا بالصل). وقد ب.ن_ق كتابه إذا

جو_ده وجع.ه.
والب,ن.قة والب.ن,يقة�: ر'ق}عة تكون ف الثوب كالل�ب,نة1 ونوها، مش�تق

من ذلك، وقيل: الب.ن,يقة ل%ب,نة القميص، والمع ب.نائق' وب.ن,يق'؛ قال
قيس بن معاذ النون:

ي.ض'مe إل� الليل� أ%ط}فال% ح'ب>ها،
كما ض.م_ أز\رار. الق%م1يص, الب.نائق'

ويروى: أ%4ثن\اء حبها؛ ويروى: أ%بناء حبها؛ وأراد بال4طفال ال4حزان
التولدة عن الب�؛ قال ابن بري: وهذا من القلوب ل4ن ال4زرار هي الت
تض'م الب.نائق.، وليست البنائق' هي الت تضم ال4زرار.، وكان حق إنشاده:

كما ضم_ أزرار' القميص, البنائقا
إل أ%نه قلبه، وفسر أبو عمرو الشيبان البنائق هنا بالع'رى الت ت'دخ.ل

فيها ال4ز\رار، والعن على هذا واضح بي>ن ل ي'حتاج معه إل ق%ل}ب
ول تعسeف إ,ل أ%ن المهور على الوجه ال4ول؛ وذكر ابن السياف أ%نه روى



بعضهم:
كما ضم أ%زرار' القميص البنائقا

قال: وليس بصحيح ل4ن القصيدة مرفوعة، وأ%ولا:
ل%ع.م\ر'ك1 إن� ال�ب_، يا أ�م_ مال1ك{،

ب,جس\مي، ج.زان ال�، م1ن\ك1 ل%لئق'
وبعد قوله:

يضم إل� أ%ط}فال% ح'بها
قوله:

وماذا عسى الواش'ون% أ%ن ي.تحد_ث�وا
س1و.ى أ%ن يق�ولوا: إن_ن لك1 عاش1ق'؟

Dن.ع.م\ صد.ق. الواش'ون% أ%نت1 ح.بيبة
إل�، وإن} ل ت.ص\ف' منك1 ال%لئق'

وقال أ%بو ال%جاج ال4علم: الب.ن,يقة الل�ب,نة. وكل ر'ق}عة تزاد ف
ثوب أ%و د.لو ليت_س3ع، فهي بن,يقة؛ ويقو>ي هذا القول قول ال4عشى:

ق%واف1ي. أ%م\ثالv ي'و.س>ع\ن. ج,ل}د.ه،
كما ز,د\ت. ف ع.ر\ض, ال4د1ي, الد_خار,صا

فجعل الد>خ\ر,صة% ر'قعة ف اللد ز,يد.ت ليت_سع با؛ قال السياف:
والد>خر,صة� أ%طول من الل�ب,نة، قال ابن بري: وإذا ثبت أ%ن ب.ن,يقة

القميص هي ج'ر'ب_ان'ه ف�ه,م معناه، ل4ن ج'ر'ب�انه معروف، وهو ط%و\ق�ه الذي
فيه ال4ز\رار' م.خ1يطةv، فإذا أ�ريد ص\م�ه أ�دخلت أ%زراره ف الع'رى

فض.م_ الصد\ر إل الن_حر، وعلى ذلك فسر بيت قيس بن معاذ التقد�م؛ قال:
ويبي صحة ذلك ما أ%نشده القال ف نوادره وهو:

له خ.ف%قانD ي.ر\ف%ع' ال%ي\ب. وال%ش.ى،
ي'ق%طYع' أ%ز\رار. ال1ر,ب�ان1 ثائر'ه\

هكذا أ%نشده، بكسر اليم والراء، وزعم أ%نه وجده كذا بط إ,سحق بن
إ,براهيم ال%و\صلي�، وكان الفراء ومن تابعه يضم اليم والراء؛ ومثل هذا بيت

ابن الدeم.ي\نة:
ر.م.ت\ن بط%رف{، لو ك%م1يìا ر.م.ت\ به،

ل%ب'ل� ن.جيعاv ن.ح\ر'ه وب.نائق�ه
ل4ن الب.ن,يقة ط%و\ق' الثوب الذي ي.ض'م النحر وما حول%ه، وهو



ال�ر'ب�ان؛ قال: ويتمل أ%ن يريد الع'رى على تفسي الشيبان، قال: وما يدل©ك
على أ%ن الب.نيقة هي ال�ر'ب_ان قول جرير:

vإذا ق1يل% هذا الب.ي\ن'، راجع\ت' ع.ب\رة
لا ب,ج'ر'ب�ان1 الب.نيقة1 واك1ف'

وإ,نا أ%ضاف الربان إل البنيقة وإ,ن كان إياها ف العن لي'علم
أنما بعن واحد، وهذا من باب إضافة العام� إل الاص�، كقولم ع1ر\ق'

الن_سا، وإن كان العرق هو النسا من جهة أ%ن9 النسا خاص� والع1رق عام� ل
يصe النسا من غيه، ومثل ذلك حب\ل الو.ر,يد وحب� ال%ص1يد وثابت' ق�ط}نة%

ل4ن ق�طنة لقبه، وكان يعل ف أنفه قطنة فيصي أ%عرف من ثابت، ولا كان
الربان عام�اv ينطلق على البنيقة وعلى غ1لف السيف وأ�ريد به البنيقة

أضاف%ه إل البنيقة لي'خص>صة بذلك؛ قال: ومثل بيت جرير قول ابن
الر>قاع:كأ%ن� ز'ر'ور. الق�ب\ط�ر,ي_ة1 ع'لYق%ت\

ب.ناد1ك�ها منه ب,ج,ذ}ع� م'ق%و_م,
والب.ناد1ك': البنائق، ويروى هذا البيت أ%يضاv ل1ل}حة ال%ر\م1ي،

ويروى: ع'لYق%ت بنائقها، وقيل: هي هنا ع'راها فيكون حجة ل4ب ع.مرو
الش_يبان. قال أبو العباس ال4حول: والبنيقة الد>خ\ر,صة؛ وعليه فسر بيت ذي

الرمة ي.ه\جو ر.ه\ط امرئ, القيس بن زيد م.ناة%:
على ك�ل�Y ك%ه\ل� أ%ز\ع.ك1ي¼ وياف1ع�،
من الل©ؤ\م,، س1ر\بالD ج.ديد' البنائ1ق,

فقال: البنائق' الد_خار,ص'، وإ,نا خص البنائق بال1د_ة ليعلم بذلك
أن� اللؤ\م فيهم ظاهر بي>ن كما قال طر.فة:

تلقى، وأ%حياناv ت.ب,ي' كأ%نا
ب.نائق' غرÒ ف ق%م1يص� م'ق%د_د1

وقول الشاعر:
قد أ%غ}ت.د1ي والصeب\ح' ذو ب.ن,يق,

جعل له ب.ن,يقاv على التشبيه بب.نيقة1 الق%ميص لبياضها؛ وأ%نشد ابن بري
هذا الرجز:

والصبح' ذو ب.نائق
وقال: شبه بياض الصبح ببياض البنيقة؛ قال: ومثله قول ن'ص.ي\ب:

س.و,د\ت' فلم أ%م\ل1ك\ س.واد1ي، وت.ح\ت.ه



ق%م1يص¬ من الق�وه1ي>، ب,يض¬ بن.ائق�ه\
وأ%راد بقوله سودت' أ%نه ع.و,ر.ت\ عين'ه؛ واستعار لا تت السواد من

عينه قميصا ب,يضاv بنائق�ه كما استعار الفرزذق للثلج م'لء بيض الب.نائق
فقال يصف ناقته:

ت.ظ%ل© بعي\ن.ي\ها إل ال%ب.ل, الذي
عليه م'لء الث�ل}ج,، ب,يض' الب.نائ1ق

وقال ثعلب: ب.نائق' وب,ن.ق¬، وزعم أن� ب,ن.قاv جع المع، وهذا ما ل
ي'عقل؛ وقال الليث ف قوله:
قد أغ}تد1ي والصبح' ذو ب.نيق,

قال: شبه بياض الصبح ببياض البنيقة؛ وقال ذو الرمة:
إذا اع\تفاها ص.ح\ص.حانD م.ه\ي.ع'

م'ب.ن_ق¬ بآل1ه م'ق%ن_ع'
قال ال4صمعي: قوله م'بن_ق يقول الس_راب' ف نواح1يه م'ق%ن>ع¬ قد

غ%ط�ى كل شيء منه. قال ابن بري: اعلم أ%ن البنيقة قد اختلف ف تفسيها
فقيل: هي ل%ب,نة القميص، وقيل ج'ر'ب_انه، وقيل د1خ\ر,ص.ت'ه، فعلى هذا تكون

البنيقة والدخرصة والربان بعن واحد، وسيت بنيقة لمعها وتسينها. ابن
سيده: أ%رض م.ب\ن'وقةD موصولة بأ�خرى كما ت'وص.ل بنيقة القميص؛ قال ذو

الرمة:
وم'غ\ب.ر�ة ال4ف}ياف1 م.ح\ل�ولة ال%ص.ى،

د.يام1يم'ها م.ب\ن'وقةD بالص�فاص1ف1
هكذا رواه أ%بو عمرو، وروى غيه موصولة. والب.ن,يقة�: الز_م.عة من

الع1نب إ,ذا عظمت. والب.ن,يقة: الس_ط}ر من النخل.
ابن ال4عراب: أ%ب\ن.ق وب.ن_ق ون.ب_ق وأن\ب.ق. كله إذا غ%ر.س.

ش1راكاv واحداv من الو.د1ي� فيقال نل م'ب.ن_ق¬ ومن.ب_ق¬. وف النوادر:
ب.ن_ق فلن ك1ذ}بةv ح.ر\شاء وب.و_قها وب.ل�قها إذا صن.ع.ها وزو_ق%ها.

وب.ن_ق}ته بالسوط وب.ل�ق}ته وق%و_ب\ت'ه وج.و_ب\ت'ه وفت_ق}ته وفل�ق}ت'ه
إذا قط�ع\ته.

وب.نيقة� الفرس: الشعر الختلف ف وسط م1ر\ف%ق1ه، وقيل: ف وسط م1ر\ف%قه
ما ي.لي الشاك1لة%. والب.نيقتان1: دائرتان1 ف ن.ح\ر الفرس.

والبنيقتان1: ع'ودان ف ط%ر.ف%ي ال1ض\م.دة1.



@بندق: الب'ن\د'ق: ال1ل�و\ز'، واحدته ب'ن\د'قةD، وقيل: الب'ندق حل شجر
كالل�و\ز.

وب'ن\د'قة�: ب.طن، قيل أ%بو قبيلة من اليمن، وهو ب'ن\د'قة� بن م.ظ�ة%
بن س.عد الع.شية، ومنه قولم: ح1د.أ ح1د.أ وراءك1 ب'ن\دقة�، وقد مضى
ذكره.والب'ن\د'ق': الذي يرمى به، والواحدة ب'ن\د'قة والمع البن.اد1ق'.

@بق: الب.ه.ق': بياض دون البص؛ قال رؤبة:
فيه خ'طوطD من س.واد{ وب.ل%ق\،
كأ%نا ف ال1س\م, ت.و\ليع' الب.ه.ق

(* قوله «فيه خطوط» الذي ف مادة ولع: فيها).
الب.ه.ق': بياض يعتري السد بلف لونه ليس من الب.ر.ص. وب.ي\ه.ق: موضع.

@بلق: الب,ه\ل1ق': الز_ر,يe ال�ل�ق,. والب'ه\ل�ق' والب,ه\ل1ق':
الكثية� الكلم الت ليس لا ص.يeور¬. والب,ه\ل1ق'، بكسر الباء واللم:

الرأ%ة المراء الشديدة ال�م\رة، وقيل: هي الرأ%ة الض_ج'ور الشديدة
ال�م\رة. والب,ه\ل1ق': الص_خ1ب'. والب.ه\ل%ق': الداهية�؛ قال رؤبة:

حت ت.ر.ى ال4ع\داء� من>ي ب.ه\ل%قا،
أ%نكر. ما ع1ندهم وأق}ل%قا

أ%ي داه1يةv. والب.ه\ل%ق%ة: ش1ب\ه الط�ر\مذة1، وقد ب.ه\ل%ق. وقال ابن
ال4عراب: هي الب.ل}هقة، بتقدي اللم، فرد� ذلك ثعلب وقال: إ,نا هي

الب.ه\لقة، بتقدي الاء على اللم، كما ذكرناه، وقد تقدم.
والب.ه.ال1ق': ال4باطيل�. أ%بو عمرو: جاء4 بالب.هال1ق وهي ال4باط1يل�؛

وأ%نشد:
آق. علينا وهو ش.رe آي,ق,،
وجاءنا من بع\د' بالب.هال1ق,

غيه:
ي'و.ل}و,ل� من ج.و\ب,ه,ن_ الدليـ
ـل�، بالل�ي\ل,، ول}ولة% الب.ه\ل%ق,

ويقال: جاء بالكلمة ب.ه\ل%قاv وب,هل1قاv أ%ي م'واجهةv ل يستتر با،
والب.هال1ق': الدواهي؛ قال الشاعر:

تأ}ت إل الب.هال1ق
�@بوق: البائقة�: الداه1ية�. وداهيةD ب.ؤ'وق: شديدة. باق%ت\هم الداه1ية



ت.ب'وق�هم ب.و\قاv، بالفتح، وب\ؤوقاv: أصابتهم، وكذلك باق%تهم، ب.ؤوق¬ على
ف%ع'ول. وف الديث: ليس بؤ\م1ن من ل يأ}م.ن' جار'ه بوائق%ه، وف

رواية: ل يدخ'ل النة% من ل يأ}م.ن جار'ه ب.وائق%ه؛ قال الكسائي وغيه:
بوائق�ه غ%وائل�ه وشرeه أو ظ�ل}مه وغ%ش.م'ه. وف حديث الغية: ي.نام' عن

ال%قائق وي.س\ت.ي\ق1ظ للب.وائق,. ويقال للداه1ية والب.ل1ي�ة تنزل بالقوم:
أ%صابتهم بائقة. وف حديث آخر: اللهم إ,ن, أ%4عوذ بك من ب.وائق, الدهر.

قال الكسائي: باق%ت\هم البائقة ت.ب'وقهم ب.و\قاv أصابتهم، ومثله
ف%ق%ر.ت\هم الفاق1رة�، وكذلك باق%تهم ب.ؤوق، على فعول؛ وأ%نشد ابن بري لز'غ}بة%

الباه1لي� وك�ن\يته أ%بو شفيق، وقيل ج.ز\ء بن رب.اح� الباه1لي�:
،vب_ت1نا ق%صيا�ت.راها عند ق

ون.ب\ذ�ل�ها إذا باق%ت\ ب.ؤ'وق'
وأ%ول القصيدة:

أ%ن.و\راv س.ر\ع. ماذا يا ف%ر'وق'
ويقال: باق�وا عليه قتلوه، وان\باق�وا به ظل%موه. ابن ال4عراب: باق.

إذا هج.م على قوم بغي إ,ذنم، وباق. إ,ذا كذب، وباق إ,ذا جاء بالش_ر
وال�صومات. ابن ال4عراب: يقال باق. ي.ب'وق ب.و\قاv إذا جاء4 بالب'وق,،

وهو الكذب' السeماق'؛ قال ال4زهري: وهذا يدل9 على أن� الباطل يسمى
ب'وقاv، والب'وق': الباطل؛ قال حس_ان بن ثابت ي.ر\ثي عثمان، رضي ال

عنهما:يا قات.ل% ال� ق%و\ماv كان شأ}ن'ه'م'
ق%ت\ل% المام, ال4مي ال�س\لم, الف%ط1ن,

ما ق%ت.ل�وه على ذ%ن\ب أل� به،
إل� الذي نط%ق�وا ب'وقاv، ول ي.ك�ن,

قال شر: ل أ%سع الب'وق ف الباط1ل إل هنا ول ي'ع\ر.ف بيت' حس_ان.
وباق. الشيء� ب'وقاv: غاب، وباق. ب'وقاv: ظهر، ضد�. وباقت السفينة

ب.و\قاv وب'ؤ'وقاv: غ%ر,ق%ت، وهو ضد�.
والب.و\ق' والب'وق والب'وقة�: الدeف}عة ال�نك%رة من الطر، وقد

ان\باق%ت\. ال4صمعي: أ%صابت\نا ب'وقة منكرة وب'وق¬ وهي د'فعة من الطر
ان\ب.ع.ج.ت\ ض.ر\بةv؛ قال رؤبة:

من باك1ر الو.س\مي> ن.ض�اح, الب'و.ق\
ويقال: هي جع ب'وقة{ مثل أ%وقة{ وأ�و.ق�، ويقال: أ%صابم ب'وق من



الطر، وهو كثرته.
وان\باقت\ عليهم بائقة� شر� مثل ان\باج.ت أ%ي انف%ت.ق%ت\. وانباق. عليهم

الد_هر' أ%ي هج.م عليهم بالد_اهية كما يرج الصوت' من الب'وق. وتقول:
د.ف%ع\ت عنك بائقة% فلن. والب.و\ق' من كل شيء: أ%شدeه. وف الثل:

م'خ\ر.ن\ب,ق¬ لي.ن\باق. أ%ي لي.ن\د.ف1ع في'ظه,ر ما ف نف}سه.
والباقة� من الب.ق}ل: ح'زمة منه.

والب'وقة: ض.ر\ب من الشجر د.ق1يق شديد اللتواء. الليث: الب'وقة� شجرة
من د1ق� الشجر شديدة اللتواء. والب'وق': الذي ي'ن\ف%خ فيه وي'ز\م.ر؛ عن

كراع؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ز.م\ر. النصار.ى ز.م.ر.ت\ ف الب'وق,

وأ%نشد ابن بري للع.ر\ج,ي�:
ه.و.و\ا لنا ز'م.راv من كل ناح1ية{،
كأن_ما ف%ز,ع'وا من ن.ف}خة1 الب'وق,

والب'وق': ش1به م1ن\قاف{ م'ل}ت.و,ي ال%ر\ق ي.ن\فخ فيه الط9ح�ان فيعلو
صوته في'علم ال�راد به. قال ابن دريد: ل أ%دري ما صحته. ويقال للنسان

الذي ل يكت'م الس>ر: إ,نا هو ب'وق.
 :�@بيق: الب,يق1ي.ة

(* قوله «البيقية» كذا ضبط ف الصل بياء مففة،
وعبارة القاموس: البيقة، بالكسر، حب إل آخر ما هنا. وفيه البيقية بياء بعد

القاف مضبوطة بالتشديد قال: البيقية، بالكسر، نبات أطول من العدس). حب
أ%كب من ال�ل}بان أ%خضر يؤكل مبوزاv ومطبوخاv وت'ع\ل%ف�ه البق%ر وهو

بالشام كثي؛ حكاه أ%بو حنيفة ول يذكره الف�قهاء ف الق%طان.
@بتك: الب.ت\ك: القطع. وف التنزيل العزيز: ولي'ب.ت>ك�ن_ آذان

ال4نعام؛ قال أبو العباس: يقول فليقطعن�؛ قال أبو منصور: كأنه أراد، وال أعلم،
تب\ح1ي أهل الاهلية آذان أنعامهم وشقهم إياها. الليث: الب.ت\ك قطع

ال�ذن من أصلها. وب.ت>ك الذان أي قطعها، شدد للكثرة، وقيل: الب.ت\ك' أن
تقبض على شيء بيدك، وف التهذيب: أن تقبض عى شعر أو ريش أو نو ذلك ث
تذبه إليك حت ينقطع في.ن\ب.ت1ك1 من أصله وينتتف، وكل طائفة صارت ف يدك من

ذلك فاسها ب,ت\ك%ةD؛ قال زهي:
حت إذا ما ه.و.ت\ ك%فe الغلم لا،



طار.ت\ وف ك%فYه من ريشها ب,ت.ك'
vه وي.ب\ت'كه ب.ت\كا�وقيل: الب.ت\ك قطع الشيء من أصله، ب.ت.كه ي.ب\ت1ك

أي قطعه، وب.ت_كه فان\ب.تك وت.ب.ت_ك. والب,ت\كة� والب.ت\كة: القطعة منه،
والمع ب,ت.ك¬؛ واستشهد ببيت زهي:

طار.ت\ وف كفه من ريشها ب,ت.ك'
وسيف بات1ك¬ أي صارم؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:

Dإذا ط%ل%ع.ت\ أول الع.د1ي>، فن.ف}ر.ة
إل س.ل�ة{ من صارم الغ.ر> بات1ك1

وسيف بات1ك¬ وب.ت'وك: قاطع، وسيوف ب.وات1ك'. والب,ت'كة أيضاv: ج.ه\مة من
الليل.

@بنك: الب'خ\ن'ك: لغة ف الب'خ\ن'ق,.
@برك: الب.ر.كة: الن_ماء والزيادة. والت_ب\ريك: الدعاء للنسان أو غيه

بالبكة. يقال: ب.ر_ك}ت' عليه ت.ب\ريكاv أي قلت له بارك ال عليك.
وبارك ال الشيء4 وبارك فيه وعليه: وضع فيه الب.ر.ك%ة. وطعام ب.ر,يك: كأنه

م'بارك. وقال الفراء ف قوله رحة ال وبركاته عليكم، قال: البكات
السعادة؛ قال أبو منصور: وكذلك قوله ف التشهد: السلم عليك أيها النب ورحة

ال وبركاته، لن من أسعده ال با أسعد به النب، صلى ال عليه
وسلم، فقد نال السعادة الباركة الدائمة. وف حديث الصلة على النب، صلى

ال عليه وسلم: وبار,ك\ على ممد وعلى آل ممد أي أ%ث}ب,ت\ له وأدم ما
أعطيته من التشريف والكرامة، وهو من ب.ر.ك. البعي إذا أناخ ف موضع فلزمه؛

وتطلق الب.ر.ك%ة� أيضاv على الزيادة، وال4صل� ال4ول�. وف حديث أم سليم:
فحن_كه وب.ر_ك عليه أي دعا له بالبكة. ويقال: بارك. ال لك وفيك

وعليك وت.ب.ارك ال أي بارك ال مثل قات.ل% وت.قات.ل%، إل أن فاعل% يتعدى
وتفاعل% ل يتعدى. وت.ب.ر�ك}ت' به أي ت.ي.م_ن\ت' به. وقوله تعال: أن

ب'ور,ك. م.ن\ ف النار وم.ن\ حول%ها؛ التهذيب: النار نور الرحن، والنور
هو ال تبارك وتعال، وم.ن\ حولا موسى واللئكة. وروي عن ابن عباس: أن

برك من ف النار، قال ال تعال: وم.ن\ حولا اللئكة، الفراء: إنه ف
حرف أ�ب.ي¼ أن ب'ور,ك%ت النار' ومن\ حولا، قال: والعرب تقول بارك%ك.
ال وبار.ك. فيك، قال ال4زهري: معن ب.ر.كة ال ع'ل�وeه على كل شيء؛

وقال أبو طالب بن عبد الطلب:



ب'ور,ك. ال%ي>ت' الغريب'، كما ب'و
رك ن.ض\ح' الرeم_ان والزيتون

وقال:
Yبار.ك فيك ال� من ذي أل

وف التنزيل العزيز: وبار.ك}نا عليه. وقوله: بار.ك. ال لنا ف الوت؛
معناه بارك ال لنا فيما يؤدينا إليه الوت؛ وقول أب فرعون:

ر'ب_ عجوز� ع1ر\مس ز.ب'ون،
س.ر,يعة الر_د> على السكي
تسب أن� ب'ور,كاv يكفين،

إذا غ%د.وت' باس1طاv ي.مين
جعل ب'ور,ك اساv وأعربه، ونو¬ منه قولم: من ش'ب¼ إل د'ب¼؛ جعله
اساv كد'ر¼ وب'ر¼ وأعربه. وقوله تعال يعن القرآن: إنا أنزلناه ف ليلة
م'باركة{، يعن ليلة القدر نزل فيها ج'ملةv إل السماء الدنيا ث نزل

على سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، شيئاv بعد شيء. وطعام ب.ر,يك¬:
مبارك فيه. وما أب\ر.ك%ه': جاء فعل� التعجب على نية الفعول. وتبارك.

ال: تقد_س وتنزه وتعال وتعاظم، ل تكون هذه الصفة لغيه، أي تط%ه_ر..
والق�د\س: الطهر. وسئل أبو العباس عن تفسي تبار.ك. ال� فقال: ارتفع.

وال�تبار,ك': الرتفع. وقال الزجاج: تبار.ك. تفاع.ل% من الب.ر.كة، كذلك
يقول أهل اللغة. وروى ابن عباس: ومعن الب.ر.كة الكثرة ف كل خي، وقال ف

موضع آخر: ت.بار.ك. تعال وتعاظم، وقال ابن ال4نباري: تبار.ك. ال أي
ي'ت.ب.ر_ك' باسه ف كل أمر. وقال الليث ف تفسي تبار.ك. ال: تجيد

وتعظيم. وتبار.ك. بالشيء: ت.فاء4ل به. الزجاج ف قوله تعال: وهذا كتاب
أنزلناه' مبارك، قال: البارك ما يأت من ق1ب.له الي الكثي وهو من نعت

كتاب، ومن قال أنزلناه مباركاv جاز ف غي القراءة. اللحيان: بار.ك}ت' على
التجارة وغيها أي واظبت عليها، وحكى بعضهم تباركت' بالثعلب الذي تباركت.

به.
وب.ر.ك. البعي ي.ب\ر'ك' ب'روكاv أي استناخ، وأبر.كته أنا فب.ر.ك.، وهو

قليل، والكثر أن.خ\ت'ه فاستناخ. وب.ر.ك.: ألقى ب.ر\ك%ه' بالرض وهو
صدره، وب.ر.ك%ت1 البل ت.ب\ر'ك' ب'روكاv وب.ر_ك}ت': قال الراعي:

،Dوإن ب.ر.ك%ت' منها عجاساء� جل�ة



ب.حgç1ني.ة{، أجل%ى الع1فاس. وب.ر\و.عا
وأبر.ك%ها هو، وكذلك النعامة إذا ج.ث%م.ت\ على صدرها. والب.ر\ك': البل

الكثية؛ ومه قول متمم بن ن'و.ي\ر.ة%:
إذا شارف¬ منهن_ قام.ت\ ورجع_ت\

ح.ن,يناv، فأبكى ش.ج\و'ها الب.ر\ك. أجعا
والمع الب'ر'وك، والب.ر\ك' جع بارك{ مثل ت.ج\ر� وتاجر، والب.ر\ك':

vجاعة البل الباركة، وقيل: هي إبل ال1واء3 كل©ها الت تروح عليها، بالغا
ما بلغ.ت\ وإن كانت ألوفاv؛ قال أبو ذؤيب:

كأن ث1قال% ال�زن1 بي ت'ضار,ع�
وشاب.ة% ب.ر\ك¬، من ج'ذام.، ل%ب,يج'

ل%بيج¬: ضارب بنفسه؛ وقيل: الب.ر\ك يقع على جيع ما برك من جيع ال1مال
والنeوق, على الاء أو الف%لة من حر الشمس أو الشبع، الواحد بار,ك¬

وال�نثى باركة. التهذيب: الليث الب.ر\ك' البل الب'ر'وك اسم لماعتها؛ قال
طرفة:

وب.ر\ك{ ه'ج'ود{ قد أثار.ت\ م.خاف%ت1ي
ب.و.ادي.ها، أمشي بع.ض\ب� م'ج.ر_د

ويقال: فلن ليس له م.ب\ر.ك' ج.م.ل�. وكل شيء ثبت وأقام، فقد ب.ر.ك..
وف حديث علقمة: ل ت.ق}ر.ب\هم فإن على أبوابم ف1ت.ناv ك%مبار,ك البل؛ هو

الوضع الذي تبك فيه، أراد أنا ت'ع\د1ي كما أن البل الصحاح إذا أنيخت
ف م.بارك ال%ر\ب.ى ج.ر,ب.ت\.

والب,ر\كة: أن ي.د1ر� لب.ن' الناقة وهي باركة فيقيم.ها فيحلبها؛ قال
الكميت:

وح.ل%ب\ت' ب,ر\كتها الل�ب'و
ن، ل%بون ج'ود1ك. غي ماض1ر\

ورجل م'ب\ت.ر,ك¬: معتم1د على الشيء م'ل1جÒ؛ قال:
وعام'نا أع\ج.ب.نا م'ق%د_م'ه'،

ي'د\ع.ى أبا الس_م\ح وق1ر\ضاب¬ س1م'ه\،
م'ب\ت.ر,ك¬ لكل ع.ظ}م� ي.ل}ح'م'ه\

ورجل ب'ر.ك¬: بار,ك¬ على الشيء؛ عن ابن ال4عراب؛ وأنشد:
ب'ر.ك¬ على ج.ن\ب, الناء م'ع.و_د¬



أكل الب,د.ان1، فل%ق}م'ه م'تدار,ك'
الليث: الب,ر\كة� ما و.ل1ي. ال4رض من جلد بطن البعي وما يليه من

الصدر، واشتقاقه من م.ب\ر.ك البعي، والب.ر\ك' ك%ل}كل البعي وصدره الذي
يعد'وك. به الشيء تته؛ يقال: ح.ك�ه ودك�ه وداكه ب,ب.ر\كه؛ وأنشد ف صفه

الرب وشدتا:
فأق}ع.ص.ت'هم\ وح.ك�ت\ ب.ر\ك%ها ب,ه,م'،

وأع\ط%ت1 الن�ه\ب. ه.ي_ان% بن ب.ي_ان1
والب.ر\ك والب,ر\كة�: الصدر، وقيل: هو ما ول الرض من جلد صدر البعي

إذا ب.ر.ك، وقيل: الب.ر\ك للنسان والب,ر\كة ل1ما سوى ذلك، وقيل: الب.ر\ك
الواحد، والب,ركة المع، ونظيه ح.ل}ي وح1ل}ية، وقيل: الب.ر\ك' باطن

الصدر والب,ركة ظاهره؛ والب,ر\كة من الفرس الصدر؛ قال ال4عشى:
م'س\ت.ق}د1م الب,ر\ك%ة ع.ب\ل الش_و.ى،
ك%ف}ت¬ إذا ع.ض_ بف%أس, اللYجام

الوهري: الب.ر\ك' الصدر، فإذا أدخلت عليه الاء كسرت وقلت ب,ر\كة؛ قال
العدي:

ف م1ر\ف%ق%ي\ه1 ت.قارب¬، ول%ه'
ب,ر\ك%ة� ز.و\ر� ك%جبأة ال%ز.م,

وقال يعقوب: الب.ر\ك' وسط الصدر؛ قال ابن الز>ب.ع\رى:
حي ح.ك�ت\ بق�باء� ب.ر\ك%ها،

واس\ت.ح.ر_ القتل ف ع.ب\د1 ال4ش.ل9
وشاهد الب,ر\كة قول أب دواد:

ج'ر\ش'عاv أع\ظ%م'ه ج.ف}ر.ت'ه،
نات1ئ� الب,ر\كة1 ف غي ب.د.د\

وقولم: ما أحسن ب,ر\ك%ة هذه الناقة وهو اسم للب'روك، مثل الر>كبة
وال1ل}سة.

واب\ت.رك الرجل أي ألقى ب,ر\كه. وف حديث علي بن السي: اب\ت.ر.ك.
الناس' ف عثمان أي شتموه وتنق�صوه. وف حديث علي: ألقت السحاب' ب.ر\ك.

ب.وان,يها؛ الب.ر\ك' الصدر، والب.وان,ي أركان الب,ن\ية. واب\ت.ر.ك}ت'ه إذا
صر.عته وجعلته تت ب.ر\كك. واب\ت.ر.ك القوم ف القتال: ج.ث%و\ا على

الرeك%ب واقتتلوا ابت1راكاv، وهي الب.ر'وكاء� والب'ر.اكاء�.



والب.راكاء�: الث�بات ف الرب وال1د�، وأصله من الب'روك؛ قال بشر بن
أب خازم:

ول ي'ن\جي من الغ.م.رات1 إل�
ب.ر.اكاء� القتال، أو الف1رار

والب.راكاء�: ساحة القتال. ويقال ف الرب: ب.راك1 براك1 أي اب\ر'كوا.
والب'ر.اك1ي_ة: ضرب من السفن.

والب'ر.ك' والبار'وك: الكاب'وس وهو الن>يد1لن�، وقال الفر�اء:
ب.ر_كان,يÒ، ول يقال ب.ر\ن.كان9.

وب.ر\ك الشتاء: صدره؛ قال الكميت:
واح\ت.ل� بر\ك' الشتاء م.ن\ز,ل%ه،

وبات شيخ الع1يال, ي.ص\ط%ل1ب'
قال: أراد وقت طلوع العقرب وهو اسم لعد_ة نوم: منها الزeبان.ى

والك}ل1يل� والق%ل}ب' والش_و\لة، وهو يطلع ف شدة البد، ويقال لا الب'ر'وك
وال�ث�وم، يعن العقرب، واستعار الب.ر\ك. للشتاء أي حل ص.در الشتاء

ومعظمه ف منزله، يصف شدة الزمان وج.د�به لن غالب الدب إنا يكون ف
الشتاء. وبار.ك. على الشيء: واظب. وأب\ر.ك. ف ع.د\وه: أسرع متهداv، والسم

الب'روك؛ قال:
وهن_ ي.ع\د'ون بنا ب'روكا

أي نتهد ف عدوها. ويقال: اب\ت.ر.ك. الرجل ف عرض أخيه ي'ق%ص>ب'ه إذا
اجتهد ف ذمه، وكذلك البت1راك ف العدو والجتهاد فيه، اب\ت.ر.ك. أي

أسرع ف الع.د\و وجد_؛ قال زهي:
م.ر�اv ك1فاتاv، إذا ما الاء� أس\ه.عل%ها،
حت إذا ض'ربت بالسوط ت.ب\ت.ر,ك'

واب\ت1راك' الفرس: أن ي.ن\ت.ح1ي على أحد شقيه ف ع.د\وه. واب\ت.ر.ك.
الص_يق%ل�: مال على ال1د\و.س, ف أحد شقيه. وابتركت السحابة: اشتد�

انللا. واب\ت.ر.كت السماء وأبركت: دام مطرها. واب\ت.رك. السحاب' إذا أل%ح�
بالطر. واب\ت.ر.ك. ف ع.ر\ض ال%بل: ت.ن.ق9صه. ابن ال4عراب: ال%ب,يص'

يقال له الب'ر'وك ليس الرeب'وك. وقال رجل من ال4عراب لمرأته: هل لك1
ف الب'ر'وك؟ فأجابته: إن الب'ر'وك عمل اللوك؛ والسم منه الب.ر,يكة،

وعمله الب'ر'وك، وأول من عمل ال%ب,يص عثمان بن عفان، رضي ال عنه، وأهداها



إل أزواج النب، صلى ال عليه وسلم، وأما الر_ب,يكة فال%ي\س؛ وروى
إبراهيم عن ابن ال4عراب أنه أنشد لالك بن الريب:

إنا وجدنا ط%ر.د. ال%و.ام1ل,،
والشي. ف الب,ر\كة1 وال%راج,ل,

قال: الب,ر\كة� جنس من برود اليمن، وكذلك ال%ر.اجل. والب'ر\كة:
ال%م.الة ورجالا الذين يسعون فيها؛ قال:

لقد كان ف ل%ي\لى عطاء لب'ر\كة{،
أناخ.ت\ بكم ت.ر\جو الرغائب والر>ف}دا

ليلى هنا ثلثمائة من البل كما سوا الائة ه1ن\داv، ويقال للجماعة
يتحملون ح.مالةv ب'ر\ك%ةD وج'م_ة؛ ويقال: أبر.ك}ت' الناقة ف%ب.رك%ت\

ب'ر'وكاv. والت_ب\راك: الب'روك؛ قال جرير:
لقد ق%ر,ح.ت\ ن.غ.ان,غ� ركبتيها

من الت_ب\راك، ليس من الص_لة1
وت1ب\راك، بكسر التاء: موضع بذاء ت1ع\شار؛ قال مرار بن م'ن\ق1ذ:

أع.ر.ف}ت الد_ار. أم أن\ك%ر\تا،
بي ت1ب\راك{ فش.س_ي\ ع.ب.ق�ر\؟

والب,ر\كة�: كالوض، والمع الب,ر.ك'؛ يقال: سيت بذلك لقامة الاء
فيها. ابن سيده: والب,ر\ك%ة� مستنقع الاء. والب,ر\كة�: شبه حوض يفر ف

ال4رض ل يعل له أعضاد فوق صعيد الرض، وهو الب,ر\ك' أيضاv؛ وأنشد:
vوأن\ت1 الت ك%ل�ف}ت1ن الب,ر\ك. شاتيا
وأو\ردت1نيه، فان\ظ�ر,ي، أي م.و\ر,د1

ابن العراب الب,ر\كة� ت.ط}ف%ح' مثل الز_ل%ف، والز_ل%ف' وجه الرآة.
قال أبو منصور: ورأيت العرب يسمون الص_هاريج الت س'و>يت بالخر
وض'ر>ج.ت\ بالنeورة ف طريق مكة ومناهلها ب,ر.كاv، واحدتا ب,ر\كةD، قال:

ورب_ ب,ر\كة{ تكون ألف ذراع وأقل وأكثر، وأما ال1ياض الت تسو�ى لاء
:�السماء ول ت'ط}و.ى بالجر فهي ال4ص\ناع، واحدها ص1ن\ع، والب,ر\كة

ال%ل}بة من ح.ل%ب الغداة؛ قال ابن سيده: وهي الب.رك%ة�، ول أحقها، ويسمون
.vوبة: ب,ر\كة�الشاة ال%ل

والب.روك من النساء: الت تتزوج ولا ولد كبي بالغ.
والب,راك': ضرب من السمك بري سود الناقي.



والب'ركة، بالضم: طائر من طي الاء أبيض، والمع ب'ر.ك وأب\راك
:vجع المع. والب'ر.ك' أيضا vوب'ر\كانا vوب'ر\كان، قال: وعندي أن أب\ر.اكا

الضفادع؛ وقد فسر به بعضهم قول زهي يصف قطاة ف%ر_ت\ من ص.ق}ر إل ماء ظاهر
على وجه ال4رض:

حت استغاث%ت\ باء ل رشاء4 ل%ه'
من ال4باط1ح، ف حافاته الب'ر.ك'

والب,ر\كان�: ضرب من د1ق> الشجر، واحدته ب,ر\كانة؛ قال الراعي:
حت غدا ح.ر,ضاv ط%ل�ى ف%رائص'ه،

ي.رعى شقائق. من ع.ل}ق%ى وب,ر\كان1
وقيل: هو ما كان من ال%م\ض وسائر الشجر ل يطول ساقه. والب,ر\كان�: من
د1ق� النبت وهو المض؛ قال ال4خطل وأنشد بيت الراعي وذكر أن صدره:

حت غدا ح.ر,ضاv ه.ط}لى فرائص'ه
والطلى: واحده ه1ط}ل، وهو الذي يشي ر'و.يداv. وواحد الب,ركان

ب,ر\كان.ة، وقيل: الب,ر\كان� نيت ينبت قليلv بنجد ف الرمل ظاهراv على ال4رض،
له عروق د1قاق¬ حسن النبات وهو من خي المض؛ قال:

بيث ال}ت.ق%ى الب,ر\كان� وال%اذ� والغ.ض.ا
ب,ب,ئ}ش.ة، وار\ف%ض_ت\ ت1لعاv صدور'ها

وف رواية: وار\ف%ض_ت\ ه.راعاv، وقيل: الب,ر\كان� ضرب من شجر الرمل؛
وأنشد بيت الراعي:

حت غدا ح.ر,ضاv ه.ط}لى ف%رائص'ه
أبو زيد: الب'ور.ق' والب'ور.ك' الذي يعل ف الطحي.

والب'ر.ي\كان1: أخ.وان من العرب، قال أبو عبيدة: أحدها بار,ك¬ والخر
ب'ر.ي\ك، فغلب ب'ر.ي\ك إما للفظه، وإما ل1سن�ه، وإما لفة اللفظ. وذو

ب'ر\كان: موضع؛ قال بشر بن أب خازم:
ت.ر.اها إذا ما الل� خ.ب_ كأنا

ف%ر,يد، بذي ب'ر\كان، طاو� م'ل%م_ع'
وب'ر.ك: من أساء ذي الجة؛ قال:

،vوك%ر_ة vأع'ل© على ال1ن\دي� م.ه\ل
ل%د.ى ب'ر.ك{، حت ت.د'ور. الدوائر'

وب,ر\ك¬، مثال ق1ر\د{: اسم موضع بناحية اليمن؛ قال ابن بري: وب,ر\ك'



الغ'ماد موضع باليمن. ويقال: الغ1ماد والغ'ماد، بالكسر والضم، وقيل: إن
الغ1ماد. ب.ر.ه'وت الذي جاء ف الديث أن أرواح الكافرين فيه، وحكى ابن

خالويه عن ابن دريد أن ب,رك. الغ1ماد بقعة ف جهنم، ويروى أن ال4نصار، رضي
ال عنهم، قالوا للنب، صلى ال عليه وسلم: يا رسول ال، إنا ما نقول لك

مثل ما قال قوم موسى لوسى، اذه.ب\ أنت وربك فقات1ل، بل بآبائنا
ن.ف}د1يك. وأم�هات1نا يارسول ال ولو دعوتنا إل ب.ر\ك1 الغ1ماد؛ وأنشد ابن

دريد لنفسه:
وإذا ت.ن.ك�ر.ت1 الب,ل

ذ�، فأو\ل1ها ك%ن.ف. البعاد
واجع.ل} م'قام.ك، أو م.ق%ر\
ر.ك. جان,ب.ي\ ب.ر\ك1 الغ1ماد
كلY الذ�خائ1ر,، غ%ي\ر. ت.ق}ـ

ـوى ذي ال%لل، إل ن.فاد
وف حديث الجرة: لو أمرتا أن تبلغ با ب.ر\ك الغ'ماد، بفتح الباء

وكسرها، وتضم الغي وتكسر، وهو اسم موضع باليمن، وقيل: هو موضع وراء مكة بمس
ليال.

@برتك: ابن سيده: الب.رات1ك صغار الت>لل، قال: ول أسع لا بواحد؛ قال
ذو الرمة:

وقد خ.ن_ق. الل� الش>عاف.، وغر_ق%ت\
ج.واريه ج'ذ}عان% الق1ضاف1 الب.راتك1

ويروى: النوابك. وف النوادر: ب.ر\ت.ك}ت' الشيء برتكة وف%ر\ت.ك}ت'ه
ف%ر\تكةv وك%ر\ن.ف}ته إذا قطعته مثل الذر.

@برنك: الب.ر\ن.كان: ضرب من الثياب؛ عن ابن ال4عراب؛ وأنشد:
إن>ي وإن كان إزار,ي خ.ل%قا،
وب.ر\ن.كان س.م.لv قد أخ\ل%ق%ا،
قد جعل ال لسان م'ط}ل%قا

الوهري: الب.ر\ن.كان على وزن الز_ع\ف%ران ضرب من ال4كسية. قال
.vكساء من صوف له ع.ل%مان، ويقال بر_كان أيضا �الفراء: الب.ر\ن.كان

@بشك: الب.ش\ك': سوء العمل. والب.ش\ك: الياطة الرديئة. ابن ال4عراب:
يقال للخ.ي_اط إذا أساء خياطة الثوب ب.ش.كه وش.م\ر.خه، قال: والبشك اللط



من كل شيء رديء وجيد.
وبش.ك}ت' الثوب إذا خطته خياطة متباعدة. وف حديث أب هريرة: أن مروان

vمن سعته فب.ش.كه ب.ش\كا éكساه م1ط}ر.ف. خ.ز¼ فكان ي.ث}ن,يه عليه أث}ناء
،vوأبش.كه: ت.خ.ر_صه' كاذبا vأي خاطه. وب.ش.ك. الكلم ي.ب\ش'كه ب.ش\كا

وقيل: الب.ش\ك والب\ت1شاك الكذب أو خ.ل}ط الكلم بالكذب. قال أبو عبيدة:
اب\ت.شك فلن الكلم اب\ت1شاكاv إذا كذب. وقال أبو زيد: ب.ش.ك. واب\ت.ش.ك
إذا كذب. ويقال: هو ي.ب\ش'ك الكذب أي ي.خ\ل�قه. والب.ش_اك: الكذ�اب،
وقيل: الب.ش\ك اللط ف كل شيء؛ عن ابن ال4عراب. واب\ت.ش.ك الكلم:

ار\تله. وب.ش.ك البل ي.ب\ش'كها ب.ش\كاv: ساقها سوقاv سريعاv. التهذيب:
الب.ش\ك ف السي سرعة نقل القوائم. أبو زيد: الب.ش\ك السي الرفيق،

.vوب.ش.كا vوالب.ش\ك' السرعة وخفة نقل القوائم، ب.ش.ك ي.ب\ش'ك وي.ب\ش1ك ب.ش\كا
والب.ش\ك' ف ح'ض\ر الفرس أن ترتفع حوافره من ال4رض ول تنبسط يداه.

وامرأة ب.ش.كى اليدين وب.ش.كى العمل: خفيفة� اليدين ف العمل سريعتهما، وقيل:
ب.ش.كى اليدين ع.م'ول اليدين، وب.ش.ك%ى العمل أي سريعة العمل. ابن بزرج:

إنه ب.ش.كى ال4مر أي يعجل ص.ر,ية أمره. وناقة ب.ش.كى: سريعة؛ وقال ابن
ال4عراب: هي الت تسيء الشي بعد الستقامة. وناقة ب.ش.كى: خفيفة الشي

.vوالروح، وقد ب.ش.ك%ت\ أي أسرعت، ت.ب\ش'ك ب.شكا
@بضك: سيف باض1ك¬ وب.ض'وك: قاطع. ول ي.ب\ض1ك' ال� يد.ه' أي ل يقطعها؛

قال ابن سيده: كل ذلك عن ابن ال4عراب.
@بطرك: الب.ط}ر.ك: معروف مقد�م النصارى، وجاء ف الشعر الب,ط%ر\ك'؛ قال

:vوحشي�ا vال4صمعي ف قول الراعي يصف ثورا
ي.ع\ل�و الظ�واهر ف%ر\داv، ل أل1يف. له،

م.شي. الب,ط%ر\ك1 عليه ر.ي\ط ك%ت�ان1
قال: الب,ط%ر\ك' هو الب,ط}ر,يق'، وقال غيه: الب,ط%ر\ك' السيد من سادات

الوس، قال أبو منصور: وهو د.خ1يل، ويروى مشي الن_طول 
(* قوله «النطول»

هكذا ف الصل.) أي الذي يت.ن.ط�ل� ويتبختر ف مشيته.
@بعك: ب.ع.ك%ه' بالسيف: ضرب أطرافه. والب.ع.ك': الغلظ والك%زازة ف

السم، ومنه اشتق ب.ع\ك%ك¬؛ عن ابن دريد. وب'ع\ك�وكة� القوم: آثارهم حيث
نزلوا. وب'ع\ك�وكة القوم: جاعتهم، وكذلك هي من البل؛ عن ثعلب؛ وأنشد:



ير'ج\ن. من ب'ع\ك�وكة ال1لط
وب'ع\كوكة� الناس: مت.معهم. وب'ع\ك�وكة الشر: وسطه، وحكى اللحيان

الفتح ف أوائل هذه الروف وجعلها نوادر، لن الكم ف ف�ع\لول أن يكون مضموم
ال4ول إل أشياء نوادر جاءت بالضم والفتح، فمنها ب.عكوكة، قال: شبهت
بالصادر نو سار س.ي\رورة وحاد ح.ي\دودة، قال ال4زهري: هذا حرف جاء
نادراv على ف%ع.لولة ول يئ ف كلمهم مثله إل ص.ع\فوق، وهو مذكور ف

موضعه، وإنا جاء ف كلمهم على ف�ع\لول بضم الفاء مثل ب'ه\لول وك�ه\لول
وز'غ}لول، قال ابن بري: أصل الب'ع\كوكة ال%ل%بة والختلط. وب'ع\ك�وكة

الوادي: وسطه. ووقعنا ف ب.ع\ك�وكاء4 وم.ع\ك�وكاء أي غبار وجلبة وصياح، وقيل:
ف شر واختلط، وهي الب'ع\ك�وكة؛ عن السياف. والب'ع.كوك: شدة الر.

وب.ع\كوكاء: موضع. وب.ع\ك%ك: اسم رجل.
vبعلبك: ال4زهري ف الرباعي: ب.ع\لبك� اسم بلد، وها اسان جعل اسا@
واحداv فأ�عطيا إعراباv واحداv وهو النصب، يقال: دخلت ب.ع\ل%ب.ك� ومررت

بب.ع\ل%ب.ك_ وهذه ب.ع\ل%ب.ك_، ومثله ح.ض\ر.م.و\ت وم.ع\دي كرب.، قال:
والنسبة إليه ب.ع\ليÒ، وإن شئت ب.كYي�، على ما ذكر ف ع.ب\د ش.م\س.
@بكك: الب.كe: دق العنق. ب.ك_ الشيء4 ي.ب'ك©ه ب.كاv: خرقه أو فرقه.

:vصاحبه ي.ب'ك©ه ب.كا �وب.ك_ فلن ي.ب'كe ب.ك�ةv أي زحم. وب.ك_ الرجل
زاحه أو ز.ح.ه'؛ قال:

إذا الش_ر,يب' أخذ%ت\ه أك�ه'،
ف%خ.لYه1 حت ي.ب'ك_ ب.ك�ه\

يقول: إذا ضجر الذي ي'ور,د' إبله مع إبلك لشدة الر انتظاراv فخلYه حت
يزاحك؛ وقال ابن دريد: كأ من ال4ضداد يذهب ف ذلك إل أنه التفريق

والزدحام؛ وكل شيء تراكب فقد ت.باك_. وتباك_ القوم: تزاحوا. وف الديث:
فت.باك_ الناس عليه أي ازدحوا. والب.ك}ب.كة�: الزدحام، وقد

ت.ب.ك}ب.ك�وا.
وب.ك}ب.ك. الشيء4: طرح بعضه على بعض كك%ب\ك%به. وجع¬ ب.ك}باك: كثي.
ورجل ب.ك}باك: غليظ، وقيل: الض_ك}ضاك الرجل القصي، وهو الب.ك}باك'.

والب'ك}ك': ال4حداث ال4ش1د_اء، والب'ك�ك: ال�م'ر' النشيطة؛ وأنشد:
ص.لمة كح'م'ر, ال4ب.ك>

ويقال: فلن أب.كe بن فلن إذا كان ع.س3يفاv لم يسعى ف أمورهم.



وب.ك_ الرجل الرأة إذا جهدها ف الماع. وب.ك_ الشيء ي.ب'ك©ه ب.ك9اv: رد
ن.خ\و.ته ووض.ع.ه'. ويقال: ب.ك%ك}ت الرجل وضعت منه ورددت ن.خ\و.ته، ذكره

ابن بري ف ترجة ركك. وب.ك_ عنقه ي.ب'ك©ها بعك9اv: دقها.
وب.ك�ة�: م.ك�ة�، سيت ذلك لنا كانت ت.ب'ك� أعناق البابرة إذا

ألدوا فيها بظلم، وقيل: لن الناس يتباك9ون فيها من كل وجه أي يتزاحون،
وقال يعقوب: ب.ك�ة� ما بي جبلي م.ك�ة لن الناس يبكe بعضهم بعضاv ف

الطواف أي ي.ز\ح.م'؛ حكاه ف البدل، وقيل: سيت ب.ك�ة لن الناس يبك بعضهم
بعضاv ف الطرق أي يدفع، وقال الزجاج ف قوله تعال: إن أول بيت وضع

للناس للذي بب.ك�ة مباركاv، قيل: إن ب.ك�ة موضع البيت وسائر ما حوله
م.ك�ة، قال للذي بب.ك�ة، فأما اشتقاقه ف اللغة فيصلح أن يكون السم اشتق من
ب.ك_ الناس' بعضهم بعضاv ف الطواف أي دفع بعضهم بعضاv، وقيل: ب.كة اسم

بطن م.ك�ة سيت بذلك لزدحام الناس. وف حديث ماهد: من أساء م.ك�ة%
ب.ك�ة�، قيل: ب.ك�ة موضع البيت ومكة� سائر البلد، وقيل: ها اسا

البلدة، والباء واليم يتعاقبان.
وب.ك الشيء4: فسخه، ومنه أ�خذت ب.ك�ة�. وب.ك_ الرجل�: افتقر. وب.ك_

إذا خشن بدنه شجاعةv. ويقال للجارية السمينة ب.ك}باكة وك%ب\كابة
وو.ك}و.اكة وو.ك%و\كاةD وم.ر\م.ارة ور.ج\راجة.

وال4ب.كe: العام الشديد لنه ي.ب'ك� الضعفاء والقل9ي. وال4بك�:
eونظيه قولم ال4عم� ف الماعة، وال4م.ر ،vالمر الت يبك� بعضها بعضا

لصارين الف%ر\ث. وال4ب.كe: موضع نسبت المر إليه؛ فأما ما أنشده ابن
ال4عراب:

ج.ر.ب_ة كح'م'ر, ال4ب.ك>،
ل ض.ر.ع¬ فيها ول م'ذ%كYي

فزعم أنا المر يبك بعضها بعضاv؛ قال: ويضعف ذلك أن فيه ضرباv من إضافة
الشيء إل نفسه وهذا م'س\ت.ك}ر.ه¬، وقد يكون ال4ب.ك� ههنا الوضع فذلك

أصح للضافة.
والب.ك}ب.كة�: شيء تفعله الع.ن\ز بولدها. والب.ك}ب.كة: اليء والذهاب.

أبو عبيد: أحق باكÒ تاكÒ وبائ1ك¬ تائ1ك¬، وهو الذي ل يدري ما خطؤه
وصوابه. وب.ع\ل%ب.ك�: موضع، وقد تقدم ذكرها ف موضعها.

@بلك: ابن ال4عراب: الب'ل�ك أصوات ال4شداق إذا حركتها ال4صابع من



الو.ل%ع,، وقد ب.ل%ك. الشيء4: كل%ب.كه'، وسنذكره.
@بلسك: الب,ل}س.كاء: نبت إذا لصق بالثوب عسر زواله عنه. قال أبو سعيد:

سعت أعرابياv يقول بضرة أب الع.م.ي\ث%ل,: يسمى هذا النبت الذي ي.ل}ز.ق
vبالثياب فل يكاد يتخلص بتهامة الب.ل}سكاء، فكتبه أبو العميثل وجعله بيتا

من شعر ليحفظه؛ قال:
ي'خ.ب>رنا بأنك أح\و.ذ1ي�،

وأنت الب.ل}س.كاء� بنا ل�صوقا
ذك�ره على معن النبات.

@بلعك: الب.ل}ع.ك' من النوق: السترخية ال�س3ن_ة؛ قال ابن بري: هذا قول
ابن دريد ول يذكر ال�س3ن_ة أحد غيه؛ ال4زهري: هي الب.ل}ع.ك

والد_ل}ع.ك للناقة الثقيلة. ابن سيده: ناقة ب.ل}ع.ك مسترخية، وقيل: ضخمة ذلول.
ورجل ب.ل}ع.ك¬: بليد. وف النوادر: رجل ب.ل}ع.ك ي'ش\تم ويقر فل ينكر

ذلك لوت نفسه وشدة طمعه. الليث: الب.ل}ع.ك' المل البليد. والب.ل}ع.ك':
لغة ف الب.ل}ع.ق, وهو ضرب من التمر.

@بنك: الب'ن\ك': ال4صل أصل الشيء، وقيل خالصه. الليث: تقول العرب كلمة
كأنا دخيل، تقول: رده إل ب.ن\كه البيث؛ تريد به أصله، قال ال4زهري:

الب,ن\ك بالفارسية ال4صل؛ وأنشد ابن بزرج:
وصاحب صاحبت'ه ذي م.أ}ف%ك%ه\
ي.م\شي الد_واليك. ويعدو الب'ن_ك%ه\

قال: الب'ن_ك%ة يعن ثقله إذا عدا، والد_واليك: الت_ح.ف©ز ف مشيته
إذا حاك.

وت.ب.ن_ك بالكان: أقام به وتأهل. وت.ب.ن_كوا ف موضع كذا: أقاموا به؛
قال الفرزدق يهجو عمر بن هبية:

ت.ب.ن�ك بالعراق أبو ال�ث%ن�ى،
وع.ل�م قومه أكل ال%ب,يص,

وأبو الثن: كنية الخنث. وت.ب.ن_ك ف عزه: تك�ن. يقال: ت.ب.ن_ك
فلن ف عز راتب. النضر بن شيل: ت.ب.ن_ك الرجل إذا صار له أصل. الوهري:

الت_ب.نeك كالتن.اي.ة1؛ قال ابن بري: صوابه كالت_ن.اء4ة1.
والتeن.اي.ة1؛ قال ابن بري: صوابه كالت_ن.اء4ة1. والتeن_اء�: القيمون بالبلد

وهم كأنم ال�صول فيه. يقال: ت.ن.أ بالكان ت'ن'وءاv وت.ن.اءة، فهو



تانئD، وقد يقال: ت.نا ي.ت\ن'و ت'ن'و�اv، بغي هز، ويقال: هؤلء قوم من ب'ن\ك
ال4رض. والب'ن\ك: ضرب من الطيب عرب، قال: هو دخيل.

@بندك: الب.ن.اد1ك' من القميص: وهي ل1ب\نة� القميص؛ قال ابن الر>قاع,:
كأن9 ز'رور. الق�ب\ط�ر,ي_ة1 ع'لYق%ت\

بناد1ك�ها منه ب,ج,ذ}ع� مقو_م,
هكذا عزاه أبو عبيد إل ابن الرقاع، وهو ف الماسة منسوب إل ملحة

الرمي؛ وبعده:
كأن� ق�راد.ي\ صدره طب.ع.ت\هما،

بطي� من ال%و\لن1، ك�ت_اب أع\ج'م,
وواحدة الب.ن.ادك ب'ن\د'كة. وقال اللحيان: الب.نادك' ع'ر.ى القميص. قال

ابن بري: هذه الترجة ذكرها الوهري ف بدك، قال: والصواب ذكره ف ترجة
بندك ل بدك كما ذكر الوهري، لن نونه أصلية ل يقوم دليل على زيادتا،

فلهذا جاء با بعد بنك.
@بوك: ناقة بائ1كةD: سينة خ1يار ف%ت1ي_ة حسنة، والمع الب.وائك. ومن

كلمهم: إنه ل1ن\حار¬ ب.وائكها، وقد باكت ب'ؤوكاv، وبعي بائ1ك كذلك،
وجعهم ب'و_ك، وحكى ابن ال4عراب ب'ي_ك، وهو ما دخلت فيه الياء على الواو

بغي علة إل القرب من الطرف وإيثار التخفيف، كما قالوا ص'ي_م ف صو�م،
ون'ي_م ف ن'و�م؛ أنشد ابن ال4عراب:

أل ت.ر.اها كال1ضاب ب'ي_كا،
م.تال1ياv ج.ن\ب.ى وعوذاv ض'ي_كا؟

ج.ن\ب.ى: أراد كال%ن\ب.ى لتثاقلها ف الشي من السمن، والضeي_ك: الت
تفاج� من شدة ال%ف}ل, ل تقدر أن تضم أفخاذها على ضروعها، وهو مذكور ف

موضعه. الكسائي: باك%ت الناقة ت.ب'وك ب.و\كاv سنت. والب.وائ1ك':
السمان؛ قال ذو ال1ر.ق, الط©ه.و,ي�:

فما كان ذنب' ب.ن,ي مالك{،
بأن س'ب_ منهم غلم¬ فس.ب\
ع.راق1يب. كوم� ط1وال الذ©ر.ى،

ت.خ1رe بوائ1ك�ها للرeك%ب\
وقال ذو الرمة: أمثال اللYجاب, الب.وائك. ال4صمعي: البائك والفاش1ح'

(* قوله «والفاشج» كذا بالصل هنا وف مادة فسج، ول يذكر هذه العبارة ف



مادة فشج بل ذكرها ف مادة فثج فلعل فشج مرف عن فثج). والفاس1ج' الناقة
العظيمة السنام، والمع الب.وائ1ك. وقال النضر: ب.وائك البل كرامها

وخيارها؛ وقوله أنشده ابن ال4عراب:
أعطاك. يا زيد' الذي ي'ع\طي الن>عم\

من غي ما ت.م.نeن� ول ع.د.م\،
ب.وائ1كاv ل ت.ن\ت.ج,ع\ مع الغنم

فسره فقال: الب.وائك الثابتة ف مكانا يعن النخل.
والب.و\ك: ت.ث}وير' الاء، وف التهذيب: ت.ث}وير العي يعن عي الاء.

vيقال: باك. العي. يعب'وكها. وف الديث: أن بعض النافقي باك. ع.ي\نا
كان النب، صلى ال عليه وسلم، وضع فيها سهماv. والب.و\ك': ت.د'وير

الب'ن\دقة بي راحتيك. وف حديث ابن عمر: أنه كانت له ب'ن\دقة من مسك وكان
يبلها ث ي.ب'وكها أي يديرها بي راحتيه فتفوح روائحها. والب.و\ك: البيع.

وحكي عن أعراب أنه قال: معي درهم ب.ه\ر.ج ل ي'باك' به شيء أي ل يباع.
وباك. إذا اشترى، وباك. إذا باع، وباك. إذا جامع. والبوك: الشراء،

والب.و\ك إدخال الق1د\ح ف النصل. ويقال: ع'ك}ت. وب'ك}ت. ما ل يدي لك به 
*)

قوله: «ما ل يدي لك به» هكذا ف الصل.) وعاك وباك. والب.و\ك: سفاد المار.
وباك. المار' التان% ي.بوكها ب.و\كاv: كام.ها ونزا عليها، وقد يستعمل

ف الرأة، قال ابن بري: وقد يستعار للدمي؛ وأنشد أبو عمرو:
فباكها م'شو.ث�ق' الن>ي.اط1،

ليس ك%ب.و\ك1 بعلها الو.ط}و.اط1
وف الديث: أنه ر'فع إل عمر بن عبد العزيز أن رجلv قال لخر وذكر

امرأة أجنبية: إن_ك ت.ب'وكها، فجلده عمر وجعله قذفاv، وأصل الب.و\ك ف
ض1راب البهائم وخاصة المي، فرأى عمر ذلك قذفاv وإن ل يكن صرح بالزنا. وف

حديث سليمان بن عبد اللك: أن فلناv قال لرجل من قريش: ع.لم. ت.ب'وك
يتيمك ف حجرك؟ فكتب إل ابن حزم أن1 اض\ر,ب\ه الد_. وباك القوم' رأي.هم

ب.و\كاv: اختلط عليهم فلم يدوا له م.خ\ر.جاv. وباك. أمر'هم بوكاv: اختلط
عليهم. ولقيته أول ب.و\ك{ أ%ي أو_ل مرة، ويقال لقيته او_ل ب.و\ك{.

وأ%و�ل% كل ص.و\ك{ وب.و\ك{ أي أول كل شيء. ويقال: أول ب.و\ك{ وأول بائك أي
كل شيء. وكذلك فعله أول كل ص.و\ك{ وب.و\ك{. ويقال: لقيته أول ص.و\ك{



وب.و\ك{ أي أول مرة، وهو كقولك لقيته أول ذات بدء�. وف الديث: أنم باتوا
ي.بوكون ح1س\ي. ت.بوك بق1د\ح فلذلك سيت ت.ب'وك، أي ير�كونه يدخلون فيه

الق1د\ح، وهو السهم، ليخرج منه الاء؛ ومنه يقال: باك. المار. ال4تان.
وسيت غزوة ت.ب'وك ل4ن النب، صلى ال عليه وسلم، رأ%ى قوماv من أ%صحابه

ي.بوكون حس\ي. ت.ب'وك أ%ي يدخلون فيه الق1د\ح ويركونه ليخرج الاء،
فقال: ما زلتم ت.ب'وكونا ب.و\كاv، فسميت تلك الغزوة غزوة ت.ب'وك، وهو

ت.ف}ع'ل من الب.و\ك، وال1س\ي: العي كال%ف}ر.
@بأل: الب.ئ1يل�: الصغي الن_حيف' الضعيف' مثل الض_ئ1يل؛ ب.ؤ'ل ي.ب\ؤ'ل

ب.آل%ة وب'ؤ'ولة؛ وقالوا: ض.ئ1يل ب.ئ1يل، فذهب ابن ال4عراب إ,ل أ%نه
إ,تباع، وهذا ل ي.ق}و.ى ل4نه إ,ذا وجد للشيء معن غي ال3تباع ل

ي'ق}ض. عليه بال3تباع، وهي الض_آلة والبآلة والضeؤ'ولة والب'ؤ'ولة. وحكى
أ%بو عمرو: ض.ئ1يل ب.ئ1يل أ%ي قبيح. أ%بو زيد: ب.ؤ'ل ي.ب\ؤ'ل فهو ب.ئ1يل

إ,ذا ص.غ'ر، وقد ب.ؤ'ل بآلة مثل ض.ؤ'ل ض.آلة، فهو ب.ئيل مثل ض.ئ1يل؛
وأ%نشد لنظور ال4سدي:
ح.ل1يلة فاح1ش� وان{ ب.ئ1يل

م'ز.و\ز,ك%ة، لا ح.س.ب¬ ل%ئ1يم'
@بأدل: الب.أ}د.لة: اللحم بي ال3بط والث�ن\د'وة كلYها، والمع

الب.آد1ل، وقيل: هي أ%صل الث�د\ي، وقيل: هي ما بي الع'نق إ,ل الت_ر\ق�وة،
وقيل: هي جانب ال%أ}ك%م.ة، وقيل: هي لم الث�د\يي؛ قالت أ�خت' يزيد.

بن, الط�ث%ر,ي_ة ترثيه:
ف%تÝى ق�د_ ق%د_ الس_ي\ف1 ل م'تآز,ف¬،

ول ر.ه1لD ل%ب_ات'ه وب.آد1ل�ه
قال ابن بري: أ�خت يزيد اسها زينب، ويقال: البيت للع'ج.ي\ز الس_لول

يرثي به رجلv من بن عمه يقال له سليم
بن خالد

بن كعب السلول؛ قال: وروايته:
،Dد� ق%د_ السيف ل م'ت.ضائ1ل�ف%تÝى ق

ول ر.ه1لD لب_ات'ه وبآدله
،vوي'ر\ض1يك. ظال1ما ،vك. م.ظ}لوماeي.س'ر

وك�ل© الذي ح.م_ل}ت.ه فهو حام1ل�ه



وال�تضائل: الض_ئ1يل� الدقيق'، والر_ه1ل�: الكثي اللحم
ال�س\ت.ر\خ1يه، والب.أ}د.لة: الل�حمة بي العنق والت_ر\ق�وة، وقوله ق�د_ ق%د_

الس_ي\ف أ%ي هو م'ه.ف}ه.ف م.ج\دول ال%ل}ق, س.ي\ف%ان، والس_ي\فان: الطويل
المشوق، وقيل: هي ث�لثي�ة لقوله ب.د1ل إ,ذا شكا ذلك، وكل ذلك مذكور ف

موضعه. والبأ}د.لة: م1ش\ي.ة سريعة.
@بأزل: الب.أ}ز.لة: اللYح.اء والقارضة. أ%بو عمرو: البأ}زلة م1ش\ي.ة

فيها س'ر\عة؛ وأ%نشد ل4ب ال4سود العجلي:
قد كان فيما بيننا م'ش.اه.ل%ه،

فأ%د\ب.ر.ت\ غ%ض\ب.ى ت.م.ش_ى الباز.ل%ه
وال�شاهلة: الش_ت\م.

@ببل: بابل: موضع بالعراق، وقيل: موضع إ,ليه ي'ن\سب الس>حر' والمر، قال
ال4خفش: ل ينصرف لتأ}نيثه وذلك أ%ن اسم كل شيء مؤنث إ,ذا كان أ%كثر من

ثلثة أ%حرف فإ,نه ل ينصرف ف العرفة، قال ال تعال: وما أنزل على
اللكي ببابل؛ قال ال4عشى:

vبباب,ل% ل ت'ع\ص.ر، فجاءت س'لف%ة
ت'خال1ط� ق1ن\د1يداv، وم1س\كاv م'خ.ت_ما

:vوقول أ%ب كبي الذل يصف سهاما
ي.ك}و,ي با م'ه.ج. النفوس، كأ%ن_ما

ي.ك}و,يه,م' بالباب,ل1ي� ال�م\ق1ر,
قال السeك�ري: عن بالبابلي� هنا س'م�اv. وف حديث علي�، كرم ال
:�وجهه: إ,ن ح1ب>ي نان أ%ن أ�صلي ف أ%رض باب,ل% فإ,نا ملعونة؛ باب,ل

هذا الصeق}ع العروف بأ%رض العراق، وأ%لفه غي مهموزة؛ قال الطاب: ف
إ,سناد هذا الديث مقال، قال: ول أ%علم أ%حداv من العلماء ح.ر_م. الصلة

vف أرض بابل، ويشبه إ,ن ثبت هذا الديث أ%ن يكون ناه أ%ن يتخذها و.ط%نا
وم'قاماv، فإ,ذا أ%قام با كانت صلته فيها، قال: وهذا من باب التعليق

ف علم البيان أ%و لعل النهي له خاصة، أ%ل تراه قال: نان؟ ومثله حديثه
الخر: نان أ%ن أ%قرأ ساجداv وراكعاv ول أ%قول ناكم، ولعل ذلك إ,نذار

منه با لقي من النة بالكوفة، وهي من أ%رض بابل.
@بتل: الب.ت\ل: الق%ط}ع. ب.ت.له ي.ب\ت1له وي.ب\ت'له ب.ت\لv وب.ت_له

فان\ب.ت.ل وت.ب.ت_ل: أ%بان.ه من غيه، ومنه قولم: طلقها ب.ت_ةv ب.ت\ل%ةv؛



وقول ذي الرمة:
ر.خ1يمات الك%لم م'ب.ت_لت،

جواعل ف الب.ر.ى ق%ص.باv خ1د.ال
قال ابن سيده: زعم الفارسي أ%ن الكسر رواية وجاء به شاهداv على حذف

الفعول؛ أ%راد م'ب.ت>لت الكلم م'ق%ط�عات له. وف حديث حذيفة: أ�قيمت
الصلة ف%ت.داف%ع'وها وأ%ب.و\ا إ,ل تقدي.ه، فلما س.ل�م قال:

ل%ت.ب\ت1ل�ن_ لا إ,ماماv أ%و ل%ت'ص.ل©ن_ و'ح\داناv، معناه لت.ن\ص1ب'ن_ لكم
إ,ماماv وت.ق}ط%ع'ن_ ال4مر. بإ,مامته من الب.ت\ل, الق%ط}ع,؛ قال ابن

ال4ثي: أ%ورده أ%بو موسى ف هذا الباب وأ%ورده الروي ف باب الباء واللم
والواو، وش.ر.ح.ه بالمتحان والختبار من البتلء، فتكون التاء4ان فيها عند

الروي زائدتي ال�ول للمضارعة والثانية للفتعال، وتكون ال�ول عند
أ%ب موسى زائدة للمضارعة والثانية أ%صلية، قال: وشرحه الطاب ف غريبه

.vعلى الوجهي معا
التهذيب: ال4صمعي ال�ب\ت1ل الن_خ\لة يكون لا ف%س3يلة قد انفردت

واستغنت عن أ�م�ها فيقال لتلك الف%س3يلة الب.ت'ول. ابن سيده: الب.ت'ول
�والب.ت1يل والب.ت1يلة من النخ\ل الف%س3يلة ال�ن\ق%ط1عة� عن أ�مها الستغنية

عنها. وال�ب\ت1لة�: أ�مeها، يستوي فيه الواحد والمع؛ وقول التنخل
الذل:

ذ%ل1ك. ما د1ين'ك.، إ,ذ ج'ن>ب.ت\
أ%ج\مال�ها كالب'ك�ر, ال�ب\تل

إ,نا أ%راد جع م'ب\ت1لة كت.م\رة وت.م\ر، وقوله ذلك ما دينك أ%ي ذلك
البكاء دينك وعادتك، والب'ك�ر: جع ب.ك�ور وهي الت ت'درك أ%و�ل% الن_خ\ل،

وقد ان\بت.ل%ت من أ�م>ها وت.ب.ت_لت واس\ت.ب\ت.ل%ت\، وقيل: الب.ت\ل%ة
من النخل الو.د1ي_ة، وقال ال4صمعي: هي الف%س3يلة الت بانت عن أ�مها،

ويقال لل�م م'ب\ت1ل. والب.ت\ل: ال%قe، ب.ت\لv أ%ي حق9اv؛ ومنه: ص.د.ق%ة
ب.ت\لة أ%ي منقطعة عن صاحبها كب.ت_ة أ%ي ق%ط%عها من ماله، وأ%عطيته

عطاء ب.ت\لv أ%ي م'ن\ق%طعاv، إ,ما أ%ن يريد الغاية أ%ي أ%نه ل يشبهه عطاء،
وإ,ما أ%ن يريد أ%نه ل يعطيه عطاءé بعده. وح.ل%ف ييناv ب.ت\ل%ة أ%ي

ق%ط%ع.ها.
وت.ب.ت_ل% إ,ل ال تعال: انقطع وأ%خلص. وف التنزيل: وت.ب.ت�ل إ,ليه



تبتيلv؛ جاء الصدر فيه على غي طريق الفعل، وله نظائر، ومعناه
أ%خ\ل1ص\ له إ,خ\لصاv. والت_ب.تeل�: النقطاع عن الدنيا إ,ل ال تعال،

وكذلك التبتيل. يقال للعابد إ,ذا ترك كل شيء وأ%قبل على العبادة: قد
ت.ب.ت_ل أ%ي قطع ك�ل� شيء إ,ل أ%م\ر. ال وطاعت.ه. وقال أ%بو إ,سحق:
وت.ب.ت_ل} إ,ليه، أ%ي انقط1ع\ إ,ليه ف العبادة؛ وكذلك صدقة ب.ت\ل%ة أ%ي

م'ن\ق%ط1عة من مال التصد�ق با خارجة إ,ل سبيل ال؛ وال4صل ف تبتل أ%ن
.vممول على معن ب.ت>ل إ,ليه تبتيل vفتبتيل ،vتقول تبتلت تبتل

وان\ب.ت.ل، فهو م'ن\ب.ت1ل أ%ي انقطع، وهو مثل ال�ن\ب.ت>؛ وأ%نشد:
كأ%ن_ه تيس' إ,ران{ م'ن\ب.ت1ل

ورجل أ%ب\ت.ل إ,ذا كان بعيد. ما ب.ي ال%ن\ك1ب.ي,. وقد بتل يبتل
بتلv.والب.ت'ول من النساء: النقطعة عن الرجال ل أ%ر.ب. لا فيهم؛ وبا

س'م>يت مري' أ�مe ال%سيح، على نبينا وعليه الصلة والسلم، وقالوا لري
الع.ذ}راء الب.ت'ول والب.ت1يل لذلك، وف التهذيب: لتركها التزويج.

والب.ت'ول من النساء: الع.ذ}راء النقطعة من ال4زواج، ويقال: هي النقطعة إ,ل
ال عز وجل عن الدنيا. والت_ب.تeل: ترك النكاح والزهد' فيه والنقطاع

عنه. التهذيب: البتول كل امرأ%ة تنقبض من الرجال ل شهوة لا ول حاجة
فيهم، ومنه التبتل وهو ترك النكاح؛ وقال ربيعة

بن مقروم الضب:
لو أ%ن_ها ع.ر.ض.ت\ ل4ش\م.ط% راه1ب�،

ع.ب.د. ال3له.، ص.ر'ور.ة{ م'ت.ب.ت>ل
وروى سعيد بن السيب أ%نه سع سعد بن أ%ب وقاص يقول: لقد رد_ رسول

ال،صلى ال عليه وسلم، على عثمان بن مظعون الت_ب.تeل ولو أ%ح.ل�ه
لخ\ت.ص.ي\نا، وفسر أ%بو عبيد الت_ب.تeل بنحو ما ذكرنا. وف الديث: ل

ر.ه\باني_ة ول ت.ب.تeل ف ال3سلم؛ والت_ب.تeل�: النقطاع عن النساء
وترك النكاح، وأ%صل الب.ت\ل, الق%ط}ع. وسئل أ%حد بن يي عن فاطمة، رضوان

ال عليها، بنت سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل قيل لا
vوفضل vالب.ت'ول؟ فقال: لنقطاعها عن نساء أ%هل زمانا ونساء ال�مة عفافا

وديناv وحسباv، وقيل: لنقطاعها عن الدنيا إ,ل ال عز وجل. وامرأ%ة
م'ب.ت_لة ال%ل}ق أ%ي من\قطعة ال%ل}ق عن النساء لا عليهن فضل؛ من ذلك قول

ال4عشى:



م'ب.ت_لة ال%ل}ق, م1ث}ل ال%ه.ا
ة1، ل} ت.ر. ش.م\ساv ول ز.م\ه.ر,يرا

وقيل: ال�ب.ت_لة التامة ال%ل}ق,؛ وأ%نشد ل4ب النجم:
ط%ال%ت\ إ,ل ت.ب\ت1يل1ها ف م.ك}ر,

أ%ي طالت ف تام خ.ل}ق1ها؛ وقيل: ت.ب\ت1يل خ.ل}ق1ها انفراد كل شيء منها
بسنه ل يتكل بعض'ه على بعض. قال ابن ال4عراب: البتلة من النساء
الس.نة ال%ل}ق, ل ي.ق}ص'ر شيء عن شيء، ل تكون ح.س.نة العي س.م1ج.ة

ال4نف، ول ح.س.نة ال4نف س.م1ج.ة العي، ولكن تكون تام_ة؛ قال غيه: هي
الت تفر�د كل شيء منها بالسن على ح1د.ت1ه. وال�ب.ت_لة من النساء: الت
ب'ت>ل% حسنها على أ%عضائها أ%ي ق�طYع، وقيل: هي الت ل ي.ر\ك%ب\ بعض'
لمها بعضاv فهو لذلك م'ن\ماز؛ وقال اللحيان: هي الت ف أ%عضائها

استرسال ل يركب بعضه بعضاv، وال4ول أ%قرب إ,ل الشتقاق، وجل م'ب.ت_ل
كذلك. الوهري: امرأ%ة م'ب.ت_لة، بتشديد التاء مفتوحةv، أ%ي تام_ة ال%ل}ق

ل يركب لمها بعضه بعضاv، ول يوصف به الرجل؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة:
ر.خ1يمات الك%لم, م'ب.ت_لت

ويقال للمرأ%ة إ,ذا تزينت وتسنت: إ,نا تتبتل، وإ,ذا تركت النكاح فقد
تبتلت، وهذا ضد� ال4ول، وال4ول مأ}خوذ من ال�ب.ت_لة الت ت حسن كل

عضو منها.
والب.ت1يلة: كل عضو مكتنز م'ن\ماز�. الليث: الب.ت1يل%ة� كل عضو بلحمه

م'ك}ت.نز من أ%عضاء اللحم على ح1ي.اله، والمع بتائل؛ وأ%نشد:
إ,ذا ال�ت'ون� م.د_ت1 الب.ت.ائل

وف الديث: ب.ت.ل رسول ال،صلى ال عليه وسلم، الع'م\ر.ى أ%ي أ%وجبها
وم.ل�ك%ها م1ل}كاv ل يتطرق إ,ليه نقض، والع'م\ر.ى ب.ت.ات¬ 

(* قوله
«والعمرى بتات» هكذا ف الصل).

وف حديث النضر بن ك%لدة: وال، يا م.ع\شر قريش، لقد نزل بكم أ%مر ما
أ%ب\ت.ل}تم ب.ت\له. يقال: م.ر_ على ب.ت1يلة من رأ}يه وم'ن\ب.ت1لة أ%ي

ع.ز,ية ل ت'ر.دe. وان\ب.ت.ل ف السي: مضى وجد�؛ قال الطاب: هذا خطأ،
والصواب ما ان\ت.ب.ل}تم ن.ب\له أ%ي ما انتبهتم له ول تعلموا ع1ل}م.ه.
تقول العرب: أ%ن\ذر\ت'ك. ال4مر. فلم ت.ن\ت.ب,ل} ن.ب\له أ%ي ل ت.ن\ت.به له،



قال: فحينئذ يكون من باب النون ل من باب الباء. والب.ت1يلة: الع.ج'ز ف
بعض اللغات لنقطاعه عن الظهر؛ قال:

إ,ذا الظهور م.د_ت1 الب.ت.ائ1ل
والب.ت\ل: تييز الشيء من غيه. والب'ت'ل: كال%سايل ف أ%سفل الوادي،

واحدها ب.ت1يلD. وب.ت1يل� الي.مامة: ج.ب.ل هنالك، وهو الب.ت1يل أ%يضاv؛
قال:

فإ,ن� بن ذ�ب\يان حيث ع.ل1م\ت'م'،
ب1ز\ع, الب.ت1يل,، ب.ي. باد{ وحاض1ر,

@بثل: ال4زهري: أ%هله الليث. ابن ال4عراب: الث©ب\لة الب.ق1ي_ة
.�والب'ث}لة الشeه\ر.ة

@بل: الت_بجيل: التعظيم. ب.ج_ل الرجل%: ع.ظ�م.ه. ورجل ب.ج.ال
وب.ج,يل: ي'ب.ج>له الناس'، وقيل: هو الشيخ الكبي العظيم السيد مع ج.م.ال
ون'ب\ل، وقد ب.ج'ل% ب.ج.الة وب'ج'ولv، ول توصف بذلك الرأ%ة. شر: الب.ج.ال

من الرجال الذي ي'ب.ج>له أ%صحابه ويسو>دونه. والب.ج,يل: ال4مر العظيم.
ورجل ب.ج.ال: ح.س.ن الوجه. وكل غليظ من أ%ي> شيء� كان: ب.ج,يل. وف

،vطويل vح'د: ل%ق1يت'م خيا�الديث: أ%نه، عليه السلم، قال ل1ق%ت\لى أ
وو'ق1يت'م ش.رìا ب.ج,يلv، وس.ب.ق}تم سبقاv طويلv. وف الديث: أ%نه أ%ت.ى

القبور فقال: السلم عليكم أ%صبتم خياv ب.ج,يلv أ%ي واسعاv كثياv، من
التبجيل التعظيم، أ%و من الب.ج.ال الض_خ\م. وأ%مر ب.ج,يل: م'ن\ك%ر

عظيم. والب.اجل: ال�خ\ص1ب ال%س.ن' الال من الناس وال3بل. ويقال للرجل
الكثي الشحم: إ,نه لباجل، وكذلك الناقة والمل. وشيخ ب.ج.ال وب.ج,يل أ%ي

ج.س3يم؛ ورجل باج,ل وقد ب.ج.ل ي.ب\ج'ل ب'جولv: وهو الس.ن ال%سيم'
ال%صيب ف ج,س\مه؛ وأ%نشد:

وأ%نت بالباب, س.م1ي¬ باج,ل
وب.ج,ل% الرجل� ب.ج.لv: حسنت حاله، وقيل: ف%ر,ح.. وأ%ب\ج.له الشيء�

إ,ذا ف%ر,ح. به.
وال4ب\ج.ل�: ع1ر\ق غ%ل1يظ ف الر>ج\ل,، وقيل: هو ع1ر\ق ف باط1ن,

م.ف}ص1ل, الساق ف ال%أ}ب,ض، وقيل: هو ف اليد إ,ز.اء4 ال4ك}ح.ل، وقيل: هو
ال4ب\ج.ل� ف اليد، والن_سا ف الر>ج\ل,، وال4ب\ه.ر' ف الظ�ه\ر،

وال4خ\د.ع ف الع'ن'ق؛ قال أ%بو خراش:



ر'ز,ئ}ت' ب.ن أ�م>ي، فلما ر'ز,ئ}ت'هم
ص.ب.ر\ت'، ول أ%ق}ط%ع\ عليهم أ%ب.اج,لي

وال4ب\ج.ل: ع1ر\ق وهو من الفرس والبعي بنزلة ال4ك}ح.ل من ال3نسان.
قال أ%بو اليثم: ال4ب\ج.ل وال4ك}ح.ل والص�اف1ن' ع'روق ن'ق}ص.د'، وهي

من الداول ل من ال4و\ر,دة. الليث: ال4بلن ع1ر\قان ف اليدين وها ف
ال4ك}ح.لن من ل%د'ن1 ال%ن\ك1ب إ,ل الك%ت1ف؛ وأ%نشد:

عاري ال4ش.اج,ع, ل ي'ب\ج.ل
أ%ي ل ي'ق}ص.د أ%ب\ج.ل�ه. وف حديث سعد بن معاذ: أ%نه ر'م1ي. يوم

ال4حزاب فقطعوا أ%ب\ج.ل%ه؛ ال4ب\ج.ل: ع1ر\ق ف باطن الذراع، وقيل: هو عرق
غليظ ف الر>جل فيما بي العصب والعظم. وف حديث الستهزئي: أ%ما

الوليدبن الغية فأ%و\مأ% جبيل إ,ل أ%ب\ج.له.
والب'ج\ل: الب'ه\تان العظيم، يقال: رميته بب'ج\ل؛ وقال أ%بو د'واد{

ال3يادي:
امر.أ% الق%ي\س, بن أ%ر\و.ى م'ول1يا

إ,ن رآن ل4ب'وأ%ن} بس'ب.د
(* امرؤ القيس بن أروى مقسم على الخبار وهو ظاهر إن صحت به الرواية.

ووقع ف مادة «سبد» براv؛ والصواب براv، باليم، كما هي رواية غي
،vكاذبا vقلت. قو\ل vل}ت. ب'ج\ل�الليث).ق

إ,ن_ما ي.م\ن.ع'ن س.ي\في وي.د
قال ال4زهري: وغيه يقوله ب'ج\راv، بالراء، بذا العن، قال: ول

أ%سعه باللم لغي الليث، قال: وأ%رجو أ%ن تكون اللم لغة، فإ,ن الراء
:�واللم متقارباv الخرج وقد تعاقباv ف مواضع كثية. والب.ج.ل

الع.ج.ب.والب.ج\لة: الصغية من الش_ج.ر؛ قال كثي:
وب,جتد1 م'غ\ز,ل%ة{ ت.ر'ود' بو.ج\ر.ة{

ب.ج.لت1 ط%ل}ح�، قد خ'ر,ف}ن.، وض.ال,
وب.ج.لي كذا وب.ج.لي أ%ي ح.س\ب؛ قال لبيد:

ب.ج.لي الن% من الع.ي\ش, ب.ج.ل
قال الليث: هو مزوم لعتماده على حركات اليم وأ%نه ل يتمكن ف

التصريف. وب.ج.ل}: بعن ح.س\ب؛ قال ال4خفش هي ساكنة أ%بداv. يقولون: ب.ج.ل}ك
كما يقولون ق%ط}ك إ,ل أ%نم ل يقولون ب.ج.ل}ن كما يقولون ق%ط}ن، ولكن



يقولون ب.ج.لي وب.ج\لي أ%ي ح.س\ب، قال لبيد:
ف%م.ت أ%ه\ل1ك\ فل أ%ح\ف1ل}ه،

ب.ج.لي الن% من الع.ي\ش, ب.ج.ل
وف حديث ل�ق}مان بن عاد حي وصف إ,خ\وته لمرأ%ة كانوا خ.ط%بوها، فقال

لقمان� ف أ%حدهم: خ'ذي من أ%خي ذا الب.ج.ل؛ قال أ%بو عبيدة: معناه
ال%س\ب' والك1ف%اية؛ قال: ووجهه أ%نه ذ%م_ أ%خاه وأ%خب أ%نه ق%صي

ال1م_ة وأ%نه ل ر.غ}ب.ة له ف م.عال ال�مور، وهو راض� بأ%ن ي'ك}ف%ي ال�مور
ويكون% ك%لð على غيه، ويقول ح.س\ب ما أ%نا فيه؛ وأ%ما قوله ف أ%خيه
الخر: خ'ذ1ي من أ%خي ذا الب.ج\لة يمل ث1ق}لي وث1ق}له، فإ,ن هذا مدح
ليس من ال4و_ل، يقال: ذو ب.ج\لة وذو ب.ج.الة، وهو الرeو.اء� وال�س\ن
وال%س.ب والنeب\ل، وبه سي الرجل ب.ج.الة. إ,نه لذو ب.ج\لة أ%ي شارة
ح.س.ن.ة، وقيل: كانت هذه أ%ل}قاباv لم، وقيل: الب.ج.ال الذي ي'ب.ج>له

Dالناس أ%ي يعظمونه. ال4صمعي ف قوله خذي من أ%خي ذا الب.ج.ل%: رجل ب.ج.ال
وب.جيل إ,ذا كان ض.خ\ماv؛ قال الشاعر:

ش.ي\خاv ب.ج.الv وغ�لماv ح.ز\و.ر.ا
ول يفسر قوله أ%خي ذا البجلة، وكأ%نه ذهب به إ,ل معن الب.ج.ل. الليث:

vرجل ذو ب.ج.الة وب.ج\لة وهو الك%ه\ل الذي ت.ر.ى له ه.يئة وت.ب\جيل
وس1ن�اv، ول يقال امرأ%ة ب.ج.الة. الكسائي: رجل ب.ج.ال كبي عظيم. أ%بو

عمرو: الب.ج.ال الرجل الشيخ السيد؛ قال زهي ابن جناب الكلب، وهو أ%حد
ال�ع.م_رين:

أ%ب.ن,ي_ ، إ,ن أ%ه\ل1ك\ فإ,ن
قد ب.ن.ي\ت' لكن ب.ني_ه

وج.ع.ل}ت'ك�م أ%و\لد. سا
دات، ز,نا�ك�م و.ر,ي�ة

من كل ما نال% الف%ت.ى
قد ن,ل}ت'ه، إ,ل الت_ح1ي�ة
فال%و\ت' خ.ي\ر¬ للف%ت.ى،
ف%لي.ه\ل1ك%ن\ وبه ب.ق1ي�ه،

م1ن أ%ن يرى الش_يخ الب.ج.ا
ل% ي'قاد'، ي'ه\د.ى بالع.ش1ي�ه



ول%ق%د\ ش.ه,د\ت' النار. ل1ل}ـ
أ%س\لف1 ت'وق%د ف ط%م�يه
وخ.ط%ب\ت' خ'ط}ب.ة حاز,م�،
غ%ي\ر, الضعيف1 ول الع.ي,ي�ه

ولقد\ غ%د.و\ت' ب'شر,ف الـ
ح.ج.بات1 ل ي.غ\م1ز\ ش.ظي�ه

فأ%ص.ب\ت' من ب.ق%ر البا
ب، وص1دت' من ح'م'ر الق1ف9يه

ولقد ر.ح.ل}ت الباز,ل% الـ
ك%و\ماء4، ل%ي\س. لا و.لي�ه

،vلي'قاد كأ%نه قال ي'قاد م.ه\د1ي�ا vفجعل قوله ي'ه\د.ى بالع.ش1ي�ة حال
ولول ذلك لقال وي'ه\د.ى بالواو. وقد أ%ب\ج.ل%ن ذلك أ%ي ك%فان؛ قال

الكميت يدح عبد الرحيم بن ع.ن\ب.س.ة بن سعيد بن العاص:
وع.ب\د' الر_حيم ج,م.اع' ال�م'ور،

�إ,ليه ان\ت.هى الل�ق%م' ال�ع\م.ل
إ,ليه م.وار,د' أ%هل, ال%ص.اص،
�وم1ن\ عنده الص_د.ر' ال�ب\ج,ل

الل�ق%م: الطريق الواضح، وال�ع\م.ل: الذي يكثر فيه سي الناس،
وال%وار,د': الط©ر'ق'، واحدتا م.و\ر,د.ةD؛ وأ%هل ال%صاص: أ%ه\ل� الاجة،

وج,ماع' ال�مور: ت.جتمع إ,ليه أ�مور الناس من كل ناحية. أ%بو عبيد: يقال
ب.ج.لك د1ر\ه.م¬ وب.ج\ل�ك درهم¬. وف الديث: فأ%لقى ت.م.رات{ ف يده وقال:

ب.ج.لي من الدنيا أ%ي ح.س\ب منها؛ ومنه قول الشاعر يوم ال%م.ل:
نن ب.ن ض.ب_ة أ%صحاب' ال%م.ل،

ر'دeوا ع.ل%ي\نا ش.ي\خ.نا ث�م_ ب.ج.ل
أ%ي ث� ح.س\ب'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

م.عاذ% الع.زيز ال أ%ن} ي'وط1ن. ال%و.ى
ف�ؤ.اد1ي. إ,ل}فاv، ل%ي\س. ل ب,ب.ج,يل

فسره فقال: هو من قولك ب.ج.لي كذا أ%ي ح.س\ب، وقال مرة: ليس ب'ع.ظYم
ل، وليس ب,ق%و,ي¼، وقال مرة: ليس بعظيم القدر م'ش\ب,ه ل. وب.ج_ل

الرجل%: قال له ب.ج.ل} أ%ي ح.س\ب'ك حيث انتهيت؛ قال ابن جن: ومنه اشتق الشيخ



الب.ج.ال والرجل الب.ج,يل والتبجيل. وب.جيل%ة: قبيلة من اليمن والنسبة
إ,ليهم ب.ج.ل1يÒ، بالتحريك، ويقال إ,نم من م.ع.د� ل4ن نزار بن م.ع.د�

و.ل%د. م'ض.ر. وربيعة وإ,ياداv وأ%ناراv ث إ,ن أ%ناراv و.ل%د ب.جيلة
وخ.ث}ع.م فصاروا باليمن؛ أ%ل ترى أ%ن جرير ابن عبد1 ال الب.ج.لي نافر
رجلv من الي.م.ن إ,ل ال4ق}ر.ع ابن حابس الت_م1يمي ح.ك%م العرب فقال:

يا أ%ق}ر.ع' بن. حابس� يا أ%ق}ر.ع'
إ,نك إ,ن ي'ص\ر.ع\ أ%خ'وك ت'ص\ر.ع'

فجعل نفسه له أ%خاv، وهو م.ع.د>يÒ، وإ,نا رفع ت'ص\ر.ع وحق©ه الزم
على إ,ضمار الفاء كما قال عبد الرحن ابن حسان:

م.ن\ ي.ف}ع.ل, ال%س.نات1، ال� يشكر'ها،
والش_رe بالشر> عند. ال م1ث}لن1

اي فال يشكرها، ويكون ما بعد الفاء كلماv مبتدأv، وكان سيبوبه يقول:
هو على تقدي الب كأ%نه قال إ,نك ت'ص\رع إ,ن يصرع أ%خوك، وأ%ما البيت

الثان فل يتلفون أ%نه مرفوع بإ,ضمار الفاء؛ قال ابن بري: وذكر ثعلب أ%ن
Òهذا البيت للحصي بن القعقاع والشهور أ%نه لرير. وب.ن'و ب.ج\لة: ح.ي

من العرب؛ وقول عمرو ذي الكلب:
ب'ج.ي\ل%ة� ي.ن\ذ1روا ر.م\ي,ي وف%ه\م¬،
كذلك حال�هم أ%ب.داv وحال

(* قوله: ينذروا، بالزم، هكذا ف الصل)
إ,نا ص.غ_ر ب.ج\ل%ة هذه القبيل%ة. وبنو ب.جالة: بطن من ض.ب_ة.

التهذيب: ب.ج\ل%ة ح.يÒ من قيس ع.ي\لن%. وب.ج\ل%ة: بطن من س'ل%ي>م، والنسبة
إ,ليهم ب.ج\ليÒ، بالتسكي؛ ومنه قول عنترة:

وآخ.ر منهم أ%ج\ر.ر\ت' ر'م\حي،
وف الب.ج.ل1ي> م1ع\ب.ل%ةD و.قيع'

@بل: ال4ز\هري: قال ف ترجة ح ل ب قال: أ%ما بل ولبح فإ,ن الليث
�اهلهما، قال: وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب أ%نه قال: الب.ح\ل

ال3د\قاع الشديد، قال وهذا غريب.
@بدل: الب.ه\د.لة والب.ح\د.لة: الفة ف السعي. ابن ال4عراب: ب\د.ل

الرجل� إ,ذا مالت كتفه. ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv يقول لصاحب له:
ب.ح\د1ل}؛ يأ}مره بال3سراع ف مشيه. وب.ح\د.لD: اسم رجل.



@بشل: الب.ح\ش.ل والب.ح\ش.ل1يe من الرجال: ال4س\ود الغليظ، وهي
الب.ح\ش.لة. ابن ال4عراب: ب.ح\ش.ل% الرجل� إ,ذا ر.ق%ص. ر.ق%ص.

الز>ن\ج.
@بظل: الب.ح\ظ%ل%ة: أ%ن ي.ق}ف1ز الرجل� ق%ف}زان الي.ر\ب'وع أ%و الفأ%رة.

يقال: ب\ظ%ل الرجل� ب.ح\ظ%لة، والظاء معجمه.
@بل: الب'خ\ل والب.خ.ل: لغتان وقريء بما 

(* قوله «وقريء بما» يؤخذ من
القاموس وشرحه: أ%نه قريء باللغات الربع وهي: البخل والبخل كقفل وعنق

والبخل والبخل كنجم وجبل). والب.خ\ل والب'خول: ضد الكرم، وقد ب.خ1ل%
ي.ب\خ.ل ب'خ\لv وب.خ.لv، فهو باخل: ذو ب'خ\ل، والمع ب'خ_ال، وبيل والميع

ب'خ.لء. ور.ج'ل ب.خ.ل: و'ص1ف بالصدر؛ عن أ%ب الع.م.ي\ثل ال4عراب،
وكذلك ب.خ_ال وم'ب.خ_ل. والب.خ_ال: الشديد الب'خ\ل؛ قال رؤبة:

ف%ذ%اك ب.خ_الD أ%ر'وز' ال4ر\ز,،
وك�ر_ز¬ ي.م\ش1ي ب.ط1ي. الك�ر\ز,

ورجال باخلون. والب.خ\لة: ب'خ\ل م.ر_ة واحدة. وب.خ_له: رماه بالب'خل
ونسبه إ,ل الب'خ\ل. وأ%ب\خ.له: وجده ب.خيلv؛ ومنه قول عمرو بن م.ع\د1
يكرب: يا بن س'ل%ي\م، لقد سأ%ل}ناكم فما أ%ب\خ.لناكم؛ وقال الشاعر:

ول م'عد� ب'خ\له عن إ,ب\خال
ويروى أ%بال، فإ,ن كان كذلك فهو جع ب'خ\ل أ%و ب.خ.ل ل4نه قد جاءت

مصادر مموعة كال�لوم والع'قول، وفسر ابن ال4عراب وجه جعه قال: معناه
بعد بل منك كثي؛ وعن ههنا بعن بعد كما قال:

وت'ص\بح عن غ1ب> الض_باب، كأ%ن_ما
ت.ر.و_ح ق%ي\ن' ال%ض\ب, عنها ب,مص\ق%ل%ه

وال%ب\خ.لة: الشيء الذي ي.ح\م1لك على البخل. وف حديث النب، صفيفي ال
عليه وسلم: الو.ل%د م.ج\ب.ن.ة م.ج\ه.لة م.ب\خ.لة: هو مف}ع.لة من الب'خل،

وم.ظ1ن�ة ل4ن ي.ح\م1ل أ%بويه على البخل، ويدعوها إ,ليه ف%ي.ب\خ.لن
بالال ل4جله. ومنه الديث: إ,نكم لت'ب.خ>لون وت'ج.ب>نون.

@بدل: الفراء: ب.د.لD وب,د\لD لغتان، وم.ث%ل وم1ث}ل، وش.ب.ه وش1ب\ه،
ون.ك%ل ون,ك}ل. قال أ%بو عبيد: ول ي'س\م.ع ف ف%ع.ل وف1ع\ل غي هذه ال4ربعة

ال4حرف. والب.د1يل: الب.د.ل. وب.د.ل� الشيء: غ%ي\ر'ه. ابن سيده: ب,د\ل



الشيء وب.د.له وب.د1يله ال%ل%ف منه، والمع أ%بدال. قال سيبوبه: إ,ن�
ب.د.لك ز.يد أ%ي إ,ن� ب.ديلك ز.ي\د، قال: ويقول الرجل للرجل اذهب معك
بفلن، فيقول: معي رجل ب.د.ل�ه أ%ي رجل ي'غ\ن غ%ناءه ويكون ف مكانه.

وت.ب.د_ل الشيء4 وت.بدل به واستبدله واستبدل به، ك�ل©ه: اتذ منه
ب.د.لv. وأ%ب\د.ل الشيء4 من الشيء وب.د�له: ت.خ1ذ%ه منه بدلv. وأ%بدلت

الشيء بغيه وبد�له ال من الوف أ%م\ناv. وتبديل الشيء: تغييه وإ,ن ل
تأ}ت ببدل. واستبدل الشيء بغيه وتبد_له به إ,ذا أ%خذه مكانه. والبادلة:
التباد'ل. وال4صل ف التبديل تغيي الشيء عن حاله، وال4صل ف ال3بدال

جعل شيء مكان شيء آخر كإ,بدالك من الواو تاء ف تال، والعرب تقول للذي
يبيع كل شيء من الأ}كولت ب.د_ال؛ قاله أ%بو اليثم، والعامة تقول

ب.ق�ال. وقوله عز وجل: يوم ت'ب.د_ل ال4ر\ض' غي. ال4رض والسموات'؛ قال
الزجاج: تبديلها، وال أ%علم، تسيي' جبالا وتفجي ب,حارها وكون'ها مستوية

ل ت.رى فيها ع1و.جاv ول أ%م\تاv، وتبديل السموات انتثار كواك1بها
وانفطار'ها وانشقاق�ها وتكوير شسها وخسوف قمرها، وأ%راد غي. السموات

فاكت.فى با تقدم. أ%بو العباس: ثعلب يقال أ%ب\دلت الات بال%ل}قة إ,ذا
ن.ح_يت هذا وجعلت هذا مكانه. وبد_لت الات بال%ل}قة إ,ذا أ%ذ%ب\ت.ه

وسو_يته ح.ل}قة. وبدلت ال%ل}قة بالات إ,ذا أ%ذبتها وجعلتها خاتاv؛ قال
�أ%بو العباس: وحقيقته أ%ن التبديل تغيي الصورة إ,ل صورة أ�خرى وال%و\هرة

بعينها. وال3بدال: ت.ن\حية� الوهرة واستئناف جوهرة أ�خرى؛ ومنه قول
أ%ب النجم:

ع.ز\ل ال4مي لل4مي ال�ب\د.ل
أ%ل ترى أ%نه ن.ح_ى جسماv وجعل مكانه جسماv غيه؟ قال أ%بو عمرو:

فعرضت هذا على البد فاستحسنه وزاد فيه فقال: وقد جعلت العرب بد_لت بعن
أ%بدلت، وهو قول ال عز وجل: أ�ولئك يبد�ل ال س.ي>ئاتم حسنات؛ أ%ل
ترى أ%نه قد أ%زال السيئات وجعل مكانا حسنات؟ قال: وأ%م_ا ما ش.ر.ط

vأ%حد بن يي فهو معن قوله تعال: كلما ن.ض1ج.ت ج'لود'هم بد_لناهم ج'لودا
غيها. قال: فهذه هي الوهرة، وتبديلها تغيي صورتا إ,ل غيها ل4نا

كانت ناعمة فاسود�ت من العذاب فرد�ت صورة� ج'لودهم ال�ول لا ن.ض1ج.ت
vتلك الصورة، فالوهرة واحدة والصورة متلفة. وقال الليث: استبدل ثوبا

مكان ثوب وأ%خاv مكان أ%خ ونو ذلك البادلة. قال أ%بو عبيد: هذا باب



البدول من الروف والو�ل، ث ذكر م.د.ه\ته وم.د.ح\ته، قال الشيخ: وهذا يدل
على أ%ن ب.د.لت متعد�؛ قال ابن السكيت: جع ب.د1يل ب.د\ل، قال: وهذا يدل

vبعن م'ب\د.ل. وقال أ%بو حات: سي البد�ال بد�ال vعلى أ%ن ب.ديل
ل4نه يبد�ل بيعاv ببيع فيبيع اليوم شيئاv وغداv شيئاv آخر، قال: وهذا كله

يدل على أ%ن ب.د.لت، بالتخفيف، جائز وأ%نه متعد�. والبادلة مفاعلة من
ب.د.لت؛ وقوله:

،Yن\، والال1ك1 ال4ج.ل�فلم أ%ك
Yبعد.ها، م'ب\د.ل ،ðأ%ر\ضى ب,خ.ل

إ,نا أ%راد م'ب\د.ل فشد_د اللم للضرورة، قال ابن سيده: وعندي أ%نه
شد_دها للوقف ث اضط�ر_ فأ%جرى الوصل م'ج\رى الوقف كما قال:

Yبباز,ل� و.ج\ناء4 أ%و ع.ي\ه.ل
واختار الالك على ال%لك ليسلم الزء من ال%ب\ل، وحروف البدل: المزة

وال4لف والياء والواو واليم والنون والتاء والاء والطاء والدال
واليم، وإ,ذا أ%ضفت إ,ليها السي واللم وأ%خرجت منها الطاء والدال واليم

كانت حروف. الزيادة1؛ قال ابن سيده: ولسنا نريد البدل الذي يدث مع ال3دغام
:vإ,نا نريد البدل ف غي إ,دغام. وباد.ل% الرجل% م'باد.لة وب,دال

أ%عطاه مثل ما أ%خ.ذ% منه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
قال: أ%ب خ.و\نD، فقيل: لل

ا%ي\س. أ%باك، فات\ب.ع, الب,د.ال
وال4بدال: قوم من الصالي بم ي'قيم ال� ال4رض، أ%ربعون ف الشام

وثلثون ف سائر البلد، ل يوت منهم أ%حد إ,ل قام مكانه آخر، فلذلك
س'مeوا أ%بدالv، وواحد ال4بدال الع'ب_اد ب,د\ل وب.د.ل؛ وقال ابن دريد:

الواحد ب.د1يل. وروى ابن شيل بسنده حديثاv عن علي، كرم ال وجهه، أ%نه
قال: ال4بدال بالشام، والنeج.باء بصر، والعصائب بالعراق؛ قال ابن شيل:

ال4بدال خ1يار¬ ب.د.لD من خ1يار، والعصائب ع'ص\بة وعصائب يتمعون فيكون
بينهم حرب؛ قال ابن السكيت: سي ال�ب.ر>زون ف الصلح أ%بدالv ل4نم

أ�ب\د1لوا من السلف الصال، قال: وال4بدال جع ب.د.ل وب,د\ل، وج.م\ع
ب.د1يل ب.د\ل، وال4بدال: ال4ولياء والع'ب_اد، س'موا بذلك ل4نم كلما

مات منهم واحد أ�بدل بآخر.
وب.د_ل الشيء4: ح.ر_فه. وقوله عز وجل: وما ب.د_لوا تبديلv؛ قال



الزجاج: معناه أ%نم ماتوا على دينهم غ%ي\ر. م'ب.د>لي. ورجل ب,د\ل: كري؛
عن كراع، والمع أ%بدال. ورجل ب,د\ل وب.د.ل: شريف، والمع كالمع، وهاتان

ال4خيتان غي خاليتي من معن ال%ل%ف. وت.ب.د_ل الشيء�: ت.غ.ي_ر؛
فأ%ما قول الراجز:

فب'د>ل%ت\، والد_ه\ر' ذو تبدeل,،
ه.ي\فا د.ب'وراv بالص_با والش_م\أ%ل,

فإ,نه أ%راد ذو تبديل.
والب.د.ل: و.ج.ع ف اليدين والرجلي، وقيل: وجع الفاصل واليدين

والرجلي؛ ب.د1ل، بالكسر، ي.ب\د.ل ب.دلv فهو ب.د1لD إ,ذا و.ج,ع ي.ديه ورجليه؛
قال الش_و\أ%ل بن

ن'عيم أ%نشده يعقوب ف ال4لفاظ:
ف%ت.م.ذ�ر.ت\ نفسي لذاك، ول أ%زل

ب.د1لv ن.هار,ي. ك�ل�ه حت ال�ص'ل
والب.أ}د.لة: ما بي الع'ن'ق والت_ر\ق�و.ة، والمع بآدل؛ قال الشاعر:

ف%تÝ ق�د_ الس_ي\ف1، ل م'تآزف¬،
ول ر.ه1لD ل%ب_ات'ه وبآد1ل�ه

وقيل: هي لم الصدر وهي الب.أ}د.لة والب.ه\د.لة وهي الف%ه\د.ة. وم.شى
الب.أ}د.لة إ,ذا م.شى م'ح.ر>كاv بآدله، وهي م1ن م1ش\ية الق1صار من النساء؛

قال:
قد كان فيما بيننا م'شاه.ل%ه،

ث ت.و.ل�ت\، وهي ت.م\شي الب.اد.له
أ%راد الب.أ}د.لة ف%خ.ف�ف حت كأ%ن وضعها أ%لف، وذلك لكان التأ}سيس.

وب.د1ل: شكا ب.أ}د.لته على حكم الفعل ال%ص'وغ من أ%لفاظ ال4عضاء ل على
العام�ة؛ قال ابن سيده: وبذلك ق%ضينا على هزتا بالزيادة وهو مذهب

سيبويه ف المزة إ,ذا كانت الكلمة تزيد على الثلثة؛ وف الصفات ل4ب عبيد:
الب.أ}د.لة الل�حمية ف باطن الفخذ. وقال ن'صي: الب.أ}د.لتان بطون

الفخذين، والر_ب\لتان لم باطن الف%خذ، والاذان لم ظاه1رها حيث يقع شعر
الذ�ن.ب، والاع1رتان رأ}ساv الفخذين حيث ي'وس.م المار ب.ل}قة،

والر_ع\ثاوان والث�ن\د'و.تان ي'س.م_ي. البآدل، والث�ن\د'و.تان ل%ح\متان فوق
الثديي.



وباد.و\ل وباد'ول، بالفتح والضم: موضع؛ قال ال4عشى:
ح.ل� أ%ه\لي ب.ط}ن. الغ.م1يس ف%باد.و\
ل، وح.ل�ت\ ع'ل}و,ي_ة بالس>خ.ال

يروى بالفتح والضم جيعاv. ويقال للرجل الذي يأ}ت بالرأ}ي السخيف: هذا
رأ}ي ال%د_الي والب.د_الي. والب.د_ال: الذي ليس له مال إ,ل بقدر

مايشتري به شيئاv، فإ,ذا باعه اشترى به بدلv منه يسمى ب.د_الv، وال
أ%علم.

@بذل: الب.ذ}ل: ضد ال%ن\ع. ب.ذ%له ي.ب\ذ1له وي.ب\ذ�له ب.ذ}لv: أ%عطاه
وجاد. به. وكل من طابت نفسه بإ,عطاء شيء فهو باذل له. والبتذال: ضد

الص>يانة. ورجل ب.ذ�ال وب.ذ�ول إ,ذا كان كثي البذل للمال. والب,ذ}ل%ة
eوال1ب\ذ%لة من الثياب: ما ي'لبس وي'متهن ول ي'صان. قال ابن بري: أ%نكر علي

بن حزة م.ب\ذ%لة، وقال م1ب\ذ%ل بغي هاء، وحكى غيه عن أ%ب زيد
م1ب\ذ%لة، وقد قيل أ%يضاv: م1يد.ع.ة وم1ع\و.ز.ة عن أ%ب زيد لواحدة ال%واد1ع
وال%عاو,ز، وهي الثياب وال�ل}قان، وكذلك ال%باذ1ل، وهي الثياب الت

ت'ب\تذل ف الثياب؛ وم1ب\ذ%ل الرجل وم1يدع'ه وم1ع\و.زه: الثوب الذي يبتذله
وي.ل}ب.سه؛ واستعار ابن جن الب,ذ}لة ف الش>ع\ر فقال: الر_ج.ز إ,نا

يستعان به ف الب,ذ}لة وعند العتمال وال�داء وال1ه\ن.ة؛ أ%ل ترى إ,ل
قوله:

لو قد ح.داه'ن_ أ%بو ال�ود1ي_
بر.ج.ز� م'س\ح.ن\ف1ر الر_و,ي>،
م'س\ت.و,يات{ ك%ن.وى الب.ر\ن,ي>

واس\ت.ب\ذ%لت فلناv شيئاv إ,ذا سأ%لته أ%ن ي.ب\ذ�له لك ف%بذ%له. وجاءنا
فلن ف م.باذ1له أ%ي ف ثياب ب,ذ}لته.

وابتذال الثوب وغيه: امتهان'ه. والت_ب.ذ©ل: ترك التصاون. وال1ب\ذ%ل
وال1ب\ذ%لة: الثوب ال%ل%ق، وال�ت.ب.ذYل لبسه. وال�ت.ب.ذYل

وال�ب\ت.ذ1ل من الرجال: الذي يلي العمل بنفسه، وف الكم: الذي يلي عمل نفسه؛
قال:

vللخ.ل1يف%ة1، واب\ت1ذال éو.ف%اء
لن.ف}س3ي. من أ%خي ث1ق%ة{ ك%ر,ي

ويقال: ت.ب.ذ�ل ف عمل كذا وكذا اب\ت.ذل نفسه فيما تول9ه من عمل. وف



حديث الستسقاء: فخرج م'ت.ب.ذYلv م'ت.خ.ض>عاv؛ التبذل: ترك'
الت_زيeن والت_ه.يeؤ, بال%يئة السنة الميلة على جهة التواضع؛ ومنه حديث

سلمان: فرأ%ى أ�م_ الدرداء م'ت.ب.ذYلة، وف رواية: مبتذلة. وفلن ص.د\ق'
ال�ب\ت.ذ%ل إ,ذا كان ص'ل}باv فيما يبتذل به نفسه. وف%ر.س ذو ص.و\ن

وابت1ذال إ,ذا كان له ح'ض\ر قد صانه لوقت الاجة إ,ليه وع.د\و¬ دونه قد
ابتذله.وب.ذ}لD: اسم. وم.ب\ذول: شاعر من غ%ن,ي¼.

@برأل: الب'ر.ائل: الذي ارتفع من ريش الطائر فيستدير ف ع'ن'قه؛ قال
ح'م.ي\د ال4ر\قط:

ول ي.ز.ال خ.ر.ب¬ م'ق%ن_ع'
ب'ر.ائ1له'، وال%ن.اح' ي.ل}م.ع'

قال ابن بري: الرجز منصوب والعروف ف رجزه:
فل ي.ز.ال� خ.ر.ب¬ م'ق%ن_ع.ا

ب'ر.ائ1ل%ي\ه، و.ج.ن.احاv م'ض\جع.ا
أ%طار. عنه الز_غ%ب. ال�ن.ز_عا،

ي.ن\ز,ع' ح.ب_ات1 القلوب الل©م_عا
ابن سيده: الب'ر.ائ1ل ما استدار من ريش الطائر حول عنقه، وهو

الب'ر\ؤ'لة، وخص اللحيان به ع'ر\ف. ال�ب.ار.ى فإ,ذا ن.ف%ش.ه للقتال قيل ب.ر\أ%ل%،
وقيل: هو الريش الس_ب\ط الطويل ل ع1ر\ض. له على ع'ن'ق الديك، فإ,ذا

نفشه للقتال قيل: قد اب\ر.أ%ل� الديك وت.ب.ر\أ%ل%، قال: وهو الب'ر.ائ1ل
للد>يك خاصة. قال الوهري: قد ب.ر\أ%ل الديك ب.ر\أ%لة إ,ذا ن.ف%ش.

ب'ر.ائ1ل%ه، والب'ر.ائ1ل: ع'ف}ر.ة الد>يك وال�ب.ار.ى وغيها، وهو الريش الذي
يستدير ف ع'ن'قه. وأ%بو ب.رائ1ل: كنية الديك. وت.ب.ر\أ%ل% للشر> أ%ي 

(*هنا بياض بالصل). . . نافشاv ع'ر\ف%ه فذلك دليل من قوله إ,ن الب'ر.ائل
يكون لل3نسان. واب\ر.أ%ل9: ت.ه.ي_أ% للشر، وهو من ذلك.

@برزل: التهذيب ف الرباعي: رجل ب'ر\ز'ل، وهو الض_خ\م، وليس بث%ب.ت{.
@برطل: الب,ر\ط1يل: ح.ج.ر أ%و ح.د1يد طويل ص'ل}ب خ1ل}قة ليس ما

ي'ط%و>له الناس' ول ي'ح.د>دونه تنقر به الر_حى وقد يشبه به خ.ط}م الن_جيبة،
والمع براطيل؛ قال رجل من بن ف%ق}ع.س:

ت.ر.ى ش'ؤ'ون% ر.أ}س1ها الع.وار,د.ا
م.ض\بور.ةv إ,ل ش.با ح.د.ائ1دا،



ض.ب\ر. ب.راطيل% إ,ل ج.لم1دا
قال السياف: هو حجر قدر ذراع. أ%بو عمرو: الباطيل ال%عاو,ل، واحدها

ب,رطيل، والب,رطيل: الجر الرقيق وهو الن_ص1يل، وقيل: ها ظ�ر.ر.ان1
م.م\ط�ولن1 ت'ن\ق%ر' بما الر_ح.ى، وها من أ%ص\لب ال1ج.ارة مسلكة

م'ح.د_دة؛ قال كعي بن زهي:
كأ%ن� ما فات ع.ي\ن.يها وم.ذ}ب.ح.ها،

من خ.ط}م1ها ومن الل�ح\ي.ي\ن، ب,ر\ط1يل
قال: الب,ر\ط1يل ح.ج.ر مستطيل عظيم شبه به رأ}س الناقة. والب'ر\ط�ل%ة:

ال1ظ%ل�ة الصيفية 
(* ف القاموس: ال1ظ%ل�ة الض>يقة) ن.ب.طي�ة، وقد

استعملت ف لفظ العربية. وقال غيه: إ,نا هو ابن الظ©ل�ة 
(* قوله: ابن

الظ©ل�ة؛ هكذا ف الصل).
والب'ر\ط�ل، بالضم: ق%ل%ن\س'و.ة، وربا ش'د�د. قال ابن بري: ويقال

الب'ر\ط�ل�ة، قال: وقال الوزير الس_ر\ق%فان.ة� ب'ر\ط�ل9ة الارس.
 eس3ن�والب,ر\ط1يل: خ.ط}م' الف%ل}ح.س وهو الكلب، قال: والف%ل}ح.س' الدeبe ال

*)
والب,رطيل، ف الساس: الرشوة. وف القاموس: ب.ر\ط%ل%ة فتبط%ل: رشاه

فارتشى).
@برعل: الب'ر\ع'ل: ولد الض_ب\ع كالف�ر\ع'ل، وقيل: هو ولد الو.ب\ر, من

ابن آو.ى.
@برغل: الب.راغيل: البلد الت بي الر>يف والب.ر> مثل ال4نبار

والقادسية ونوها، واحدها ب,رغيل، وهي ال%زالف أ%يضاv. والب.راغ1يل: الق�ر.ى؛
عن ثعلب ف%ع.م_ به ول يذكر لا واحداv. وقال أ%بو حنيفة: الب,ر\غيل

ال4رض الق%ر,يبة من الاء.
@برقل: الب,ر\ق1يل: ال�له1ق وهو الذي ي.ر\مي به الصبيان� الب'ن\دق..

ابن ال4عراب: ب.ر\ق%ل الرجل� إ,ذا ك%ذ%ب.
@بزل: ب.ز.ل الشيء4 يبز'له ب.ز\لv وب.ز_له ف%ت.ب.ز_ل: ش.ق�ه.

وت.ب.ز_ل السد: ت.ف%ط�ر بالدم، وت.ب.ز_ل الس>قاء كذلك. وس1ق%اء# فيه
ب.ز\لD: ي.ت.بز_ل� بالاء، والمع ب'ز'ول. الوهري: ب.ز.ل البعي' ي.ب\ز'ل



ب'ز'ولv ف%ط%ر ناب'ه أ%ي ان\ش.ق_، فهو بازل، ذكراv كان أ%و أ�نثى، وذلك ف
السنة التاسعة، قال: وربا بزل ف السنة الثامنة. ابن سيده: ب.ز.ل ناب'

البعي ي.ب\ز'ل ب.ز\لv وب'ز'ولv ط%ل%ع؛ وج.م.لD باز,ل وبزول. قال ثعلب
ف كلم بعض الرeو_اد: ي.ش\ب.ع منه ال%مل الب.ز'ول، وجع الباز,ل
ب'ز_ل، وجع الب.ز'ول ب'ز'ل، وال�نثى بازل وجعها بوازل، وب.ز'ول

وج.م\ع'ها ب'ز'ل. ال4صمعي وغيه: يقال للبعي إ,ذا استكمل السنة الثامنة وطعن ف
التاسعة وف%ط%ر ناب'ه فهو حينئذ بازل، وكذلك ال�نثى بغي هاء. جل بازل

وناقة بازل: وهو أ%قصى أ%سنان البعي، س'م>ي بازلv من الب.ز\ل، وهو
الش_قe، وذلك أ%ن نابه إ,ذا ط%ل%ع يقال له بازل، لش.قYه اللحم عن

:v؛ وقال النابغة ف السن وس.م�اها بازلvم.ن\ب,ته ش.ق9ا
م.ق}ذوفة بد.خ1يس الن_ح\ض, باز,ل�ها،
له ص.ر,يف¬ ص.ريف. الق%ع\و بال%س.د

أ%راد ببازلا نابا، وذهب سيبوبه إ,ل أ%ن بوازل جع بازل صفة للمذكر،
قال: أ%جروه م'ج\ر.ى فاعلة ل4نه يمع بالواو والنون فل ي.ق}و.ى ذلك

قو�ة الدميي؛ قال ابن ال4عراب: ليس بعد البازل س1نÒ تسمى، قال: والبازل
أ%يضاv اسم الس>ن الت تطلع ف وقت الب'زول، والمع بوازل؛ قال

القط%امي:
،vت.س.م_ع' من بوازلا ص.ر,يفا

كما صاح.ت على ال%ر,ب الص>ق%ار'
وقد قالوا: رجل بازل، على التشبيه بالبعي، وربا قالوا ذلك يعنون به

كماله ف عقله وت.ج\ربته؛ وف حديث علي بن أ%ب طالب، كرم ال وجهه:
بازل� عام.ي\ن ح.ديثD س1ن>ي

يقول: أ%نا مستجمع الشباب مستكمل القوة؛ وذكره ابن سيده عن أ%ب جهل بن
هشام فقال: قال أ%بو جهل ابن هشام:

ما تنكر ال%ر\ب' الع.و.ان� من،
باز,ل� عام.ي, ح.د1يثD س1ن>ي

قال: إ,نا ع.ن.ى بذلك كماله ل أ%نه م'س3نÒ كالبازل، أ%ل تراه قال
حديث سن>ي والديث ل يكون بازلv؛ ونوه قول ق%ط%ر,ي� بن

الف�جاءة:
حت انصرف}ت'، وقد أ%ص.ب\ت'، ول أ�ص.ب\



ج.ذ%ع. الب.صية قار,ح. الق}دام
فإ,ذا جاوز البعي الب'زول قيل بازل عام وعامي، وكذلك ما زاد.

وت.ب.ز_ل الشيء� إ,ذا تشقق؛ قال زهي:
سعى ساعيا غ%ي\ظ1 بن,

م'ر_ة% ب.عد.ما
ت.ب.ز_ل%، ما بي الع.ش1ية بالد_م

ومنه يقال للح.د1يدة الت ت.ف}تح م1ب\ز.ل الد_نY: ب,ز.الD وم1ب\ز.ل،
ل4نه ي'ف}ت.ح به. وب.ز.ل ال%مر. وغي.ها ب.ز\لv واب\ت.ز.ل%ها

:vوب.ز.ل%ها ب.ز\ل .�وت.ب.ز_لا: ثقب إ,ناءها، واسم ذلك الوضع الب'ز.ال
ص.ف9اها. وال1ب\زل وال1ب\زلة: ال1ص\فاة الت ي'ص.ف�ى با؛ وأ%نشد:

ت.ح.د_ر م1ن\ ن.و.اط1ب, ذي اب\ت1زال
والب.ز\ل: ت.ص\فية الشراب ونوه؛ قال أ%بو منصور: ل أ%عرف الب.ز\ل

بعن التصفية. الوهري: ال1ب\ز.ل ما يصفى به الشراب. وش.ج_ة بازلة: سال
د.م'ها. وف حديث زيد بن

ثابت: ق%ض.ى ف البازلة بثلثة أ%ب\ع1رة؛ الباز,لة من الش_ج.اج: الت
ت.ب\ز'ل اللحم أ%ي ت.ش'ق©ه وهي ال�ت.لحة. وان\ب.ز.ل الط�لع' أ%ي

انشق�. وب.ز.ل% الرأ%ي. وال4مر: ق%ط%عه. وخ'ط�ةD ب.ز\لء�: ت.ف}ص1ل� بي
الق والباطل. والب.ز\لء�: الر_أ}ي ال%ي>د. وإ,نه لذو ب.ز\لء4 أ%ي

رأ}ي ج.ي>د وع.ق}ل؛ قال الراعي:
من أ%م\ر, ذي ب.د.وات{ ل ت.ز.ال له

ب.ز\لء�، ي.ع\ي.ا با ال%ث�امة الل©ب.د'
ويروى: من امرئ ذي س.اح. أ%بو عمرو: ما لفلن ب.ز\لء يعيش با أ%ي ما

له ص.ر,ية رأ}ي، وقد ب.ز.ل رأ}يه ي.ب\ز'ل ب'زولv. وإ,نه لن.ه_اض
بب.ز\لء أ%ي م'طيق على الشدائد ضابط لا؛ وف الصحاح: إ,ذا كان من يقوم

بال�مور العظام؛ قال الشاعر:
إ,ن، إ,ذا ش.غ.ل%ت\ ق%وماv ف�روج'ه'م'،

ر.ح\ب' ال%س.ال1ك1 ن.ه�اض بب.ز\لء
وف حديث العباس قال يوم الفتح ل4هل مكة: أ%س\ل1م'وا ت.س\لموا فقد
vاست'ب\ط1ن\تم بأ%ش\ه.ب. بازل أ%ي ر'م1يت'م بأ%مر ص.ع\ب شديد، ضربه مثل

لشد�ة ال4مر الذي نزل بم. والب.ز\لء: الداهية العظيمة. وأ%مر ذو ب.ز\ل�



أ%ي ذو شد_ة؛ قال عمرو بن ش.أ}س:
ي'ق%لYق}ن. رأ}س. الك%و\ك%ب الف%خ\م,، بعد.ما

ت.د'ور' ر.ح.ى ال%ل}حاء3 ف ال4مر ذي الب.ز\ل
وما عندهم باز,لة أ%ي ليس عندهم شيء من الال. ول ت.ر.ك. افيفي � عنده

بازلة أ%ي شيئاv. ويقال: ل ي'ع\ط1ه,م بازلة أ%ي ل ي'ع\طهم شيئاv. وقولم:
ما ب.ق1ي.ت لم باز,لة كما يقال ما ب.ق1ي.ت لم ثاغ1ي.ةD ول ر.اغ1ي.ة

أ%ي واحدة.
وف النوادر: رجل ب,ز\يلة وت1ب\ز,ل%ةD ق%ص1ي.

وب'ز\ل: اسم ع.ن\ز�؛ قال عروة
بن الورد:

Dأ%ل%م�ا أ%غز.ر.ت ف الع'س> ب'ز\ل
ود'ر\ع.ة� بن\ت'ها، ن.س3ي.ا ف%ع.ال

@بسل: بس.ل الرجل� ي.بس'ل بسولv، فهو باسل وب.س\ل وب.سيل وت.ب.س_ل،
كلها: ع.ب.س من الغضب أ%و الشجاعة، وأ%س.د باسل. وت.ب.س_ل% ل فلن إ,ذا

رأ%يته كريه ال%ن\ظ%ر. وب.س_ل فلن و.ج\ه.ه تبسيلv إ,ذا ك%ر_هه.
وت.ب.س_ل وجهه': ك%ر'ه.ت\ م.ر\آته وف%ظ�ع.ت\؛ قال أ%بو ذؤ.يب يصف

قباv:فك�ن\ت' ذ%ن'وب. البئر لا ت.ب.س_ل%ت\،
وس'ر\ب,ل}ت' أ%كفان وو'س>د\ت' ساعدي
لا ت.ب.س_ل%ت أ%ي ك%ر'هت؛ وقال كعب

بن زهي:
إ,ذا غ%ل%ب.ت\ه الكأ}س' ل م'ت.ع.ب>س

�ح.ص'ور¬، ول م1ن دون,ها يت.ب.س_ل
ورواه علي بن حزة: لا ت.ن.س_ل%ت\، وكذلك ضبطه ف كتاب النبات؛ قال

ابن سيده: ول أ%دري ما هو. والباسل: ال4س.د لكراهة م.ن\ظ%ره وقبحه.
والب.س.الة: الشجاعة. والباسل: الشديد. والباسل: الشجاع، والمع ب'س.لء

وب'س\ل، وقد ب.س'ل، بالضم، ب.س.الة وب.س.الv، فهو باسل أ%ي ب.ط�ل؛ قال
الطيئة:

وأ%ح\لى من الت_م\ر ال%ل1ي>، وفيهم'
ب.س.الة� ن.ف}س إ,ن أ�ريد ب.س.ال�ها

قال ابن سيده: على أ%ن بسالv هنا قد يوز أ%ن يعن بسالتها فحذف كقول



أ%ب ذؤ.يب:
أ%ل لي\ت. ش1ع\ري هل ت.ن.ظ�ر خالد¬

ع1ي.ادي على ال1ج\ران1، أ%م هو يائس؟
أ%ي عيادت. وال�باس.لة: الصاولة ف الرب. وف حديث خ.ي\فان: قال

لعثمان أ%م_ا هذا الي من ه.م\دان% فأ%ن\جاد¬ ب'س\لD أ%ي ش'جعان، وهو جع
باسل، وسي به الشجاع لمتناعه من يقصده. ولب باسل: ك%ريه الط�عم حامض،

وقد ب.س.ل%، وكذلك النبيذ إ,ذا اشتد� وح.م'ض. ال4زهري ف ترجة حذق:
خ.لê باسل وقد ب.س.ل ب'سولv إ,ذا طال تركه فأ%خ\ل%ف. ط%ع\م'ه وت.غ.ي_ر،
وخ.لê م'ب.س_ل؛ قال ابن ال4عراب: ضاف أ%عراب قوماv فقال: ائتون
بك�س.ع� ج.ب,يزات وبب.س3يل من ق%ط%اميe ناقس؛ قال: الب.سيل� الف%ض\لة،
والق%ط%اميe الن_ب,يذ، والناقس الامض، والك�س.ع' الك1س.ر'، وال%ب,يزات

اليابسات. وباس1ل� القول: ش.د1يد'ه وك%ر,يهه؛ قال أ%بو ب'ث%ي\ن.ة
ال�ذ%ل:ن'ف%اث%ة% أ%ع\ن ل أ�حاول غيهم،

وباس1ل� قول ل ينال� بن ع.ب\د
ويوم باسل: شديد من ذلك؛ قال ال4خطل:

ن.ف}س3ي فداء� أ%مي الؤ\مني، إ,ذا
أ%ب\د.ى النواج,ذ% ي.و\م¬ باس1لD ذ%ك%ر'

والب.س\ل: الش>د�ة. وب.س_ل% الشيء4: ك%ر_هه. والب.س3يل: الك%ريه
الوجه. والب.س3يلة: ع'ل%ي\ق1م.ة ف ط%ع\م الشيء. والب.س3يلة: التeر\م'س؛

حكاه أ%بو حنيفة، قال: وأ%حسبها سيت ب.س3يلة للع'ل%ي\ق1مة الت فيها.
وح.ن\ظ%لD م'ب.س_ل: أ�ك1ل وحده فت'ك�ر>ه ط%ع\م'ه، وهو ي'ح\ر,ق الك%ب,د؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
،�ب,ئ}س الط�عام' ال%ن\ظل ال�ب.س_ل

�ت.ي\ج.ع منه ك%ب,د1ي وأ%ك}س.ل
والب.س\ل�: ن.خ\ل الشيء ف ال�ن\خ'ل. والب.س3يلة والب.س3يل: ما يبقى من

شراب القوم فيبيت ف ال3ناء؛ قال بعض العرب: دعان إ,ل ب.س3يلة له.
وأ%ب\س.ل ن.ف}س.ه للموت1 واس\ت.ب\س.ل: و.ط�ن نفسه عليه واس\ت.ي\ق%ن.

وأ%ب\س.له لعمله وبه: و.ك%ل%ه إ,ليه. وأ%ب\س.ل}ت فلناv إ,ذا أ%سلمت.ه
لله.ل%كة، فهو م'ب\س.ل. وقوله تعال: أ�ولئك الذين أ�ب\س3لوا با كسبوا؛ قال

السن: أ�ب\س3لوا أ�سل1موا ب.رائرهم، وقيل أ%ي ار\ت'ه,نوا، وقيل أ�هل1كوا،



وقال ماهد ف�ض1حوا، وقال قتادة ح'ب,سوا. وأ%ن ت'ب\س.ل نفس با كس.ب.ت؛
أ%ي ت'س\ل%م للهلك؛ قال أ%بو منصور أ%ي لئل ت'س\لم نفس إ,ل العذاب

بع.ملها؛ قال النابغة العدي:
،vون.ح\ن ر.ه.ن_ا بال�ف%اق%ة1 عامرا

با كان ف الد_ر\داء3، رهناv فأ�ب\س3ل
والد_ر\داء: ك%تيبة كانت لم. وف حديث عمر: مات أ�س.ي\د

بن ح'ض.ي\ر وأ�ب\س3ل ماله أ%ي أ�س\ل1م بد.ي\ن,ه واس\ت.غ\ر.قه وكان
ن.خ\لv فرد�ه ع'م.ر وباع ثره ثلث سني وق%ضى دينه.

وال�س\ت.ب\س3ل: الذي يقع ف مكروه ول م.خ\ل%ص له منه في.س\ت.س\لم
م'وق1ناv لله.ل%كة؛ وقال الش_ن\ف%ر.ى:
ه'ن.الك. ل أ%ر\ج'و ح.ياةv ت.س'رeن،
س.م1ي. اللي_ال م'ب\س.لv ل%رائري

أ%ي م'س\ل%ماv. الوهري: ال�س\ت.ب\س3ل الذي ي'و.طYن ن.فسه على الوت
والضرب. وقد اس\ت.ب\س.ل أ%ي اس\ت.ق}ت.ل وهو أ%ن يطرح نفسه ف الرب، يريد

أ%ن ي.ق}تل أ%و ي'ق}ت.ل ل مالة. ابن ال4عراب ف قوله أ%ن ت'بسل نفس
با كس.بت: أ%ي ت'ح\ب.س ف جهنم. أ%بو اليثم: يقال أ%ب\س.ل}ته ب.ر,يرته

أ%ي أ%س\لمته با، قال: ويقال ج.ز.ي\ته با: ابن سيده: أ%ب\س.له لكذا
ر.ه1قه وع.ر_ضه؛ قال ع.و\ف بن ال4حوص بن جعفر:

وإ,ب\س.ال ب.ن,ي_ بغي ج'ر\م�
ب.ع.و\ناه، ول ب,د.م� ق1راض

وف الصحاح: بدم م'راق. قال الوهري: وكان حل عن غ%ن,ي¼ لبن ق�ش.ي
د.م اب\ن السجفية فقالوا ل نرضى بك، فرهنهم ب.ن,يه طلباv للصلح.

والب.س\ل من ال4ضداد: وهو ال%رام وال%لل، الواحد والمع والذكر
والؤنث ف ذلك سواء؛ قال ال4ع\ش.ى ف الرام:

أ%جار.ت'كم ب.س\لD علينا م'ح.ر_م¬،
وجار.ت'نا ح1لê ل%ك�م وح.ل1يل�ها؟

وأ%نشد أ%بو زيد لض.م\رة النهشلي�:
ب.ك%ر.ت\ ت.ل�وم'ك، ب.ع\د. و.ه\ن� ف الن_د.ى،

ب.س\لD ع.ل%ي\ك1 م.لم.ت وع1ت.اب
وقال ابن ه.م_ام ف الب.س\ل بعن ال%لل:



أ%ي.ث}ب'ت ما ز,د\ت'م\ وت'ل}غ.ى ز,ياد.ت؟
�د.م1ي، إ,ن} أ�ح1ل�ت\ هذه، ل%ك�م' ب.س\ل

أ%ي ح.لل، ول يكون الرام هنا ل4ن معن البيت ل ي'س.و>غ�نا ذلك.
وقال ابن ال4عراب: الب.س\ل ال�خ.ل�ى ف هذا البيت. أ%بو عمرو: الب.س\ل
اللل، والب.س\ل الرام. وال3ب\سال: التحري. والب.س\ل: أ%خ\ذ الشيء

قليلv قليلv. والب.س\ل: ع'صارة الع'ص\ف�ر وال1ن_اء. والب.س\ل: ال%ب\س.
وقال أ%بو مالك: البسل يكون بعن التوكيد ف ال%لم مثل قول1ك ت.بìا.

قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv يقول لبن له ع.ز.م عليه فقال له:
ع.س\لv وب.س\لv أ%راد بذلك ل%ح\ي.ه ول%وم.ه. والب.س\ل: ثانية أ%شهر ح'ر'م�

كانت لقوم لم ص1يت¬ وذ1ك}ر ف غ%ط%فان وقيس، يقال لم ال%ب.اء4ات، من
س1ي.ر, ممد بن إ,سحق. والب.س\ل: الل�حي' والل�و\م'. والب.س\ل أ%يضاv ف

الك1فاية، والب.س\ل أ%يضاv ف الدعاء. ابن سيده: قالوا ف الدعاء على
ال3نسان: ب.س\لv وأ%س\لv كقولم: ت.ع\ساv ون'ك}ساv وف التهذيب: يقال

ب.س\لv له كما يقال وي\لv له
وأ%ب\س.ل الب'س\ر.: ط%ب.خ.ه' وج.ف�ف%ه'. والب'س\لة، بالضم: أ�ج\ر.ة

الر_اقي خاصة. واب\ت.س.ل: أ%خذ ب'س\ل%ت.ه. وقال اللحيان: أ%ع\ط1 العامل
ب'س\ل%ته، ل ي.ح\ك1ها إ,ل هو. الليث: ب.س.ل}ت الراقي أ%عطيته ب'س\ل%ته،
وهي أ�جرته. واب\ت.س.ل الرجل� إ,ذا أ%خذ على ر'ق}يته أ%جراv. وب.س.ل

اللحم': مثل خ.م_. وب.س.لن عن حاجت ب.س\لv: أ%عجلن. وب.س\لD ف الدعاء:
بعن آمي؛ قال التلمس:

ل خاب م1ن\ ن.ف}عك م.ن\ ر.ج.اكا
ب.س\لv، وعاد.ى افيفي � م.ن\ عاداكا

وأ%نشده ابن جن ب.س\لD، بالرفع، وقال: هو بعن آمي. أ%بو اليثم:
يقول الرجل ب.س\لv إ,ذا أ%راد آمي ف الستجابة. والب.س\ل: بعن

ال3ياب. وف الديث: كان عمر يقول ف آخر دعائه آمي وب.س\لv أ%ي إ,ياباv يا
رب�. وإ,ذا دعا الرجل على صاحبه يقول: قطع افيفي م.ط%اه، فيقول الخر:

ب.س\لv ب.س\لv أ%ي آمي آمي. وب.س.ل}: بعن أ%ج.ل}.
وب.سيل: قرية ب.و\ر.ان؛ قال كثي>ر عزة:

ف%ب,يد' ال�ن.ق�ى فال%شار,ب' دونه،
ف%روض.ة� ب'ص\ر.ى أ%ع\ر.ض.ت\، ف%بس3يل�ها



(* «فالشارب» كذا ف الصل وشرح القاموس، ولعلها الشارف بالفاء جع
مشرف: قرى قرب حوران منها بصرى من الشام كما ف العجم)
@بسكل: الب'س\ك�ل من ال%ي\ل: كالف�س\ك�ل، وسنذكره ف موضعه.

@بسمل: التهذيب ف الرباعي: ب.س\م.ل الرجل� إ,ذا كتب بسم افيفي ب.س\م.لة؛
وأ%نشد قول الشاعر:

لقد ب.س\م.ل%ت ل%ي\لى غ%داة% ل%ق1يت'ها،
فيا ح.ب_ذا ذاك ال%ب,يب' ال�ب.س\م1ل

(* قوله «ذاك البيب إل» كذا بالصل، والشهور: الديث البسمل بفتح
اليم الثانية)

قال ممد بن الكرم: كان ينبغي أ%ن يقول قبل الستشهاد بذا البيت:
وبسمل إ,ذا قال بسم افيفي أ%يضاv، وينشد البيت. ويقال: قد أ%كثرت من البسملة

أ%ي من قول بسم افيفي .
@بصل: التهذيب: الب.ص.ل معروف، الواحدة ب.ص.لة، وت'ش.ب_ه به ب.ي\ضة

ال%د1يد. والب.ص.ل: ب.ي\ض.ة الرأ}س, من ح.د1يد، وهي ال�ح.د_دة الوسط شبهت
بالبصل. وقال ابن شيل: الب.ص.لة إ,نا هي س.ف1يفة واحدة وهي أ%كب من

الت_ر\ك.
وق1ش\ر¬ م'ت.ب.ص>ل: كثي الق�شور؛ قال لبيد:

ف%خ\مة د.ف}راء ت'ر\ت.ى بالع'ر.ى
ق�ر\د'مان,يìا وت.ر\كاv كالب.ص.ل

vذهب ضي.اعا :vوب'ط}لنا vول�@بطل: ب.ط%ل الشيء� ي.ب\ط�ل ب'ط}لv وب'ط
.vأ%ي ه.د.را vفهو باطل، وأ%ب\ط%له هو. ويقال: ذهب د.م'ه ب'ط}ل ،vوخ'س\را

وب.ط1ل ف حديثه ب.ط%الة وأ%بطل: ه.ز.ل، والسم الب.طل. والباطل: نقيض
الق، والمع أ%باطيل، على غي قياس، كأ%نه جع إ,ب\طال أ%و إ,ب\ط1يل؛ هذا

مذهب سيبويه؛ وف التهذيب: ويمع الباطل بواطل؛ قال أ%بو حات: واحدة
Dولة؛ وقال ابن دريد: واحدتا إ,ب\طالة. ود.ع\وى باط1ل�ال4باطيل أ�ب\ط

وب.اط1لة؛ عن الزجاج. وأ%ب\ط%ل: جاء بالباطل؛ والب.ط%لة: الس_ح.رة، مأ}خوذ
منه، وقد جاء ف الديث: ول تستطيعه الب.ص.لة؛ قيل: هم الس_ح.رة. ورجل

ب.ط�ال ذو باطل. وقالوا: باطل ب.ي>ن الب'ط�ول. وت.ب.ط�لوا بينهم:
تداولوا الباطل؛ عن اللحيان. والت_ب.ط©ل: فعل الب.ط%الة وهو اتباع اللهو

وال%هالة. وقالوا: بينهم أ�ب\ط�ولة ي.ت.ب.ط�لون با أ%ي يقولونا



ويتداولونا. وأ%ب\ط%لت الشيء4: جعلته باطلv. وأ%ب\طل فلن: جاء بكذب واد_عى
باطلv. وقوله تعال: وما يبدئ الباطل وما يعيد؛ قال: الباطل هنا

إ,بليس أ%راد ذو الباطل أ%و صاحب الباطل، وهو إ,بليس. وف حديث ال4سود
بن س.ر,يع: كنت أ�نشد النب،صلى ال عليه وسلم، فلما دخل عمر قال:

اسكت إ,ن عمر ل يبe الباطل؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد بالباطل ص1ناع.ة
الشعر واتاذ%ه ك%س\باv بالدح والذم، فأ%ما ما كان ي'ن\ش.د'ه النبe،صلى

ال عليه وسلم، فليس من ذلك ولكنه خاف أ%ن ل يفرق ال4سود بينه وبي
سائره فأ%علمه ذلك.

والب.ط%ل: الشجاع. وف الديث: شاكي السلح ب.ط%ل م'ج.ر_ب. ورجل ب.ط%ل
ب.ي>ن الب.طالة والب'طولة: ش'ج.اع ت.ب\ط�ل ج,ر.احته فل يكت.ر,ث� لا
ول ت.ب\ط�ل ن.ج.ادته، وقيل: إ,نا س'م�ي ب.ط%لv ل4نه ي'ب\ط1ل العظائم

بس.ي\فه في'ب.ه\رج'ها، وقيل: سي ب.ط%لv ل4ن ال4شد�اء3 ي.ب\ط�ل�ون عنده،
وقيل: هو الذي تبطل عنده دماء ال4قران فل ي'د\ر.ك عنده ث%أ}ر من قوم

أ%ب\طال، وب.ط�الD ب.ي>ن الب.طالة والب,طالة. وقد ب.ط�ل، بالضم، ي.ب\ط�ل
ب'طولة وب.طالة أ%ي صار شجاعاv وت.ب.ط�ل؛ قال أ%بو كبي الذل:

ذه.ب. الش_ب.اب' وفات منه ما م.ض.ى،
ون.ض.ا ز'ه.ي ك%ر,يه.ت1ي وت.بط9ل

وجعله أ%بو عبيد من الصادر الت ل أ%فعال لا، وحكى ابن ال4عراب
ب.ط�ال ب.ي>ن الب.ط%الة، بالفتح، يعن به الب.ط%ل. وامرأ%ة ب.ط%لة، والمع

بال4لف والتاء، ول ي'ك%س_ر على ف1ع.ال ل4ن مذكرها ل ي'ك%س_ر عليه.
وب.ط%ل ال4جي'، بالفتح، ي.ب\ط�ل ب.طالة وب,طالة أ%ي ت.ع.ط�ل فهو

ب.ط�ال.
@بعل: الب.ع\ل�: ال4رض الرتفعة الت ل يصيبها مطر إ,ل مر�ة واحدة ف

السنة، وقال الوهري: ل يصيبها س.ي\ح ول س.ي\ل؛ قال سلمة
بن جندل:

إ,ذا ما ع.ل%ونا ظ%ه\ر. ب.ع\ل ع.ر,يضة{،
ت.خ.ال� عليها ق%ي\ض. ب.ي\ض� م'ف%ل�ق

أ%نثها على معن ال4رض، وقيل: الب.ع\ل كل شجر أ%و زرع ل ي'س\قى، وقيل:
الب.ع\ل والع.ذ}ي' واحد، وهو ما سف%ت\ه السماء، وقد اس\ت.ب\ع.ل الوضع.

والب.ع\ل� من النخل: ما شرب بعروقه من غي س.ق}ي ول ماء ساء، وقيل: هو



ما اكتفى باء السماة، وبه فسر ابن دريد ما ف كتاب النب،صلى ال عليه
وسلم، ل�ك%ي\د1ر بن عبد اللك: ل%ك�م الض_امنة من الن_خ\ل ولنا

الضاحية من الب.ع\ل؛ الضامنة: ما أ%طاف به س'ور' الدينة، والضاحية: ما كان
خارجاv أ%ي الت ظهرت وخرجت عن الع1مارة من هذا الن_خيل؛ وأ%نشد:

أ%قسمت ل يذهب عن ب.ع\ل�ها،
أ%و\ ي.س\تو,ي ج.ث1يث�ها وج.ع\ل�ها

وف حديث صدقة النخل: ما سقي منه ب.ع\لv ف%ف1يه العشر؛ هو ما شرب من
النخيل بعروقه من ال4رض من غي س.ق}ي ساء ول غيها. قال ال4صمعي:

الب.ع\ل ما شرب بعروقه من ال4رض بغي س.ق}ي من ساء ول غيها. والب.ع\ل: ما
أ�ع\ط1ي من ال3ت.اوة على س.ق}ي النخل؛ قال عبدال بن رواحة ال4نصاري:

ه'نالك ل أ�بال ن.خ\ل% ب.ع\ل،
ول س.ق}ي�، وإ,ن} ع.ظ�م ال3ت.اء

قال ال4زهري: وقد ذكره الق�ت.يب ف الروف الت ذكر أ%نه أ%صلح الغلط
الذي وقع فيها وأ%لفيته يتعجب من قول ال4صمعي: الب.ع\ل ما شرب بعروقه من
ال4رض من غي سقي من ساء ول غيها، وقال: ليت شعري أ%ن_ى يكون هذا

النخل الذي ل ي'س\قى من ساء ول غيها؟ وتوهم أ%نه يصلح غلطاv فجاء
بأ%ط%م� غلط، وجهل ما قاله ال4صمعي و.ح.مله ج.ه\ل�ه على الت_خبط فيما ل
يعرفه، قال: فرأ%يت أ%ن أ%ذكر أ%صناف النخيل لتقف عليها ف%يض1ح. لك ما

قاله ال4صمعي: فمن النخيل الس_ق1يe ويقال ال%س\ق%و,يe، وهو الذي
vي'س\ق%ى باء ال4نار والعيون الارية، ومن الس_ق1ي� ما ي'س\قى ن.ض\حا

بالد>لء والنواعي وما أ%شبهها فهذا صنف، ومنها الع.ذ}ي وهو ما نبت منها ف
ال4رض السهلة، فإ,ذا م'ط1رت ن.ش_فت السهولة ماء الطر فعاشت عروقها

بالثرى الباطن تت ال4رض، وييء ثرها ق%ع\ق%اعاv ل4نه ل يكون ر.ي_ان
كالس_قYي�، ويسمى التمر إ,ذا جاء كذلك ق%س\باv وس.ح�اv، والصنف الثالث من

النخل ما نبت ود1يeه ف أ%رض يقرب ماؤها الذي خلقه ال تعال تت
ال4رض ف رقاب ال4رض ذات الن_ز> فر.س.خ.ت عروق�ها ف ذلك الاء الذي تت

ال4رض واستغنت عن س.ق}ي السماء وعن إ,ج\راء ماء ال4نار وس.ق}ي,ها
ن.ض\حاv بالدلء، وهذا الضرب هو الب.ع\ل الذي فسره ال4صمعي، وتر هذا الضرب

من التمر أ%ن ل يكون ر.ي_ان ول س.ح�اv، ولكن يكون بينهما، وهكذا فسر
الشافعي الب.ع\ل ف باب القسم فقال: الب.ع\ل ما ر.س.خ ع'روقه ف الاء



فاس\ت.غ\ن.ى عن أ%ن ي'س\ق%ى؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يت بناحية الب.ي\ضاء من
بلد ج.ذ1ي.ة عبد الق%ي\س ن.خ\لv كثياv عروقها راسخة ف الاء، وهي

مستغنية عن الس_ق}ي وعن ماء السماء ت'س.م_ى ب.ع\لv. واستبعل الوضع
والنخل: صار ب.ع\لv راسخ العروق ف الاء مستغنياv عن الس_ق}ي وعن إ,جراء

الاء ف ن.هر أ%و عاثور إ,ليه. وف الديث: الع.ج\وة ش1فاء من السeم>
ونزل ب.ع\ل�ها من النة أ%ي أ%صلها؛ قال ال4زهري: أ%راد ب,ب.ع\ل1ها

ق%س\ب.ها الراسخة ع'روق�ه ف الاء ل ي'س\ق%ى بن.ض\ح ول غيه وييء ت.م\ره
يابساv له صوت. واستب\عل النخل� إ,ذا صار ب.ع\لv. وقد ورد ف حديث عروة:

فما زال وارثه ب.ع\ل1ي�اv حت مات أ%ي غ%ن,ي�اv ذا ن.خ\ل ومال؛ قال
الطاب: ل أ%دري ما هذا إ,ل أ%ن يكون منسوباv إ,ل ب.ع\ل النخل,، يريد أ%نه

اقتن ن.خ\لv ك%ث1ياv فن'س3ب إ,ليه، أ%و يكون من الب.ع\ل ال%الك
والرئيس أ%ي ما زال رئيساv متملكاv. والب.ع\ل: الذ�ك%ر من الن_خل. قال

الليث: الب.ع\ل� من النخل ما هو من الغلط الذي ذكرناه عن الق�ت.ب، زعم أ%ن
الب.ع\ل الذكر من النخل والناس يسمونه الف%ح\ل؛ قال ال4زهري: وهذا غلط

فاحش وكأ%نه اعتب هذا التفسي من لفظ الب.ع\ل الذي معناه الزوج، قال: قلت
وب.ع\ل النخل الت ت'ل}ق%ح ف%ت.ح\م1ل، وأ%ما الف�ح_ال فإ,ن تره ينتقض،
وإ,نا يل}ق%ح بط%ل}عه ط%ل}ع ال3ناث إ,ذا انشق_. والب.ع\ل: الزوج. قال

الليث: ب.ع.ل ي.ب\ع.ل ب'عولة، فهو باعل أ%ي م'س\ت.ع\ل1ج؛ قال ال4زهري:
وهذا من أ%غاليط الليث أ%يضاv وإ,نا سي زوج الرأ%ة ب.ع\لv ل4نه سيدها

ومالكها، وليس من الستعلج ف شيء، وقد ب.ع.ل ي.ب\ع.ل ب.ع\لv إ,ذا صار
ب.ع\لv لا. وقوله تعال: وهذا ب.ع\لي شيخاv؛ قال الزجاج: نصب شيخاv على

الال، قال: والال ههنا نصبها من غامض النحو، وذلك إ,ذا قلت هذا زيد
قائماv، فإ,ن كنت تقصد أ%ن تب من ل ي.ع\ر,ف زيداv أ%نه زيد ل ي.ج'ز أ%ن

تقول هذا زيد قائماv، ل4نه يكون زيداv ما دام قائماv، فإ,ذا زال عن
القيام فليس بزيد، وإ,نا تقول للذي يعرف زيداv هذا زيد قائماv فيعمل ف

الال التنبيه؛ العن: ان\ت.ب,ه لزيد ف حال قيامه أ%و أ�شي' إ,ل زيد ف
حال قيامه، ل4ن هذا إ,شارة إ,ل من حضر، والنصب الوجه كما ذكرنا؛ ومن
قرأ%: هذا ب.ع\لي شيخ¬، ففيه وجوه: أ%حدها التكرير كأ%نك قلت هذا بعلي هذا

شيخ، ويوز أ%ن يعل شيخ م'ب,يناv عن هذا، ويوز أ%ن يعل بعلي وشيخ
جيعاv خبين عن هذا فترفعهما جيعاv بذا كما تقول هذا ح'ل}و¬ حامض، وجع



الب.ع\ل الزوج, ب,عال وب'ع'ول وب'ع'ولة؛ قال ال عز وجل: وب'عولتهن أ%حق
برد�هن. وف حديث ابن مسعود: إ,ل امرأ%ة ي.ئ1س.ت\ من الب'عولة؛ قال ابن

ال4ثي: الاء فيها لتأ}نيث المع، قال: ويوز أ%ن تكون الب'عولة مصدر
ب.ع.ل%ت الرأ%ة أ%ي صارت ذات ب.ع\ل؛ قال سيبويه: أ%لقوا الاء لتأ}كيد

التأ}نيث، وال�نثى ب.ع\ل وب.ع\لة مثل ز.و\ج وز.و\جة؛ قال الراجز:
ش.رe ق%ر,ين� للك%ب,ي ب.ع\ل%ت'ه،

ت'ول1غ� ك%ل}باv س'ؤر.ه أ%و ت.ك}ف1ت'ه
وب.ع.ل ي.ب\ع.ل ب'عولة وهو ب.ع\ل: صار ب.ع\لv؛ قال

يا ر'ب_ ب.ع\ل� ساء4 ما كان ب.ع.ل
واس\ت.ب\ع.ل%: كب.ع.ل%. وت.ب.ع_ل%ت الرأ%ة�: أ%طاعت ب.ع\ل%ها،

وت.ب.ع_ل%ت له: تزينت\. وامرأ%ة ح.س.ن.ة الت_ب.عeل إ,ذا كانت م'طاو,عة لزوجها
م'ح1ب_ة له. وف حديث أ%ساء ال4شهلية: إ,ذا أ%ح\س.ن\ت'ن_ ت.ب.عeل

أ%زواجكن أ%ي مصاحبتهم ف الزوجية والع1ش\رة. والب.ع\ل والت_ب.عeل:
ح'س\ن الع1ش\رة من الزوجي.

والب,عال: حديث الع.ر'وس.ي\ن. والت_باعل والب,عال: ملعبة الرء3
أ%هل%ه، وقيل: الب,عال النكاح؛ ومنه الديث ف أ%يام التشريق: إ,نا أ%يام

أ%كل وشرب وب,عال. وال�باع.لة: ال�باش.رة. ويروى عن ابن عباس، رضي ال
عنه: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان إ,ذا أ%تى يوم' المعة قال:

يا عائشة، الي.و\م' يوم' ت.ب.عeل وق1ران{؛ يعن بالق1ران التزويج.. ويقال
للمرأ%ة: هي ت'باع1ل ز.و\ج.ها ب,عالv وم'باع.لة أ%ي ت'لعبه؛ وقال

الطيئة:
وك%م\ م1ن ح.صان{ ذات1 ب.ع\ل� ت.ر.ك}ت.ها،
إ,ذا الليل أ%د\ج.ى، ل ت.ج,د\ من ت'باع1ل�ه

أ%راد أ%نك قتلت زوجها أ%و أ%سرته. ويقال للرجل: هو ب.عل� الرأ%ة،
.vاتذت ب.ع\ل :�ويقال للمرأ%ة: هي ب.ع\ل�ه وب.ع\ل%ت'ه. وباعل%ت الرأ%ة

وباع.ل% القوم' قوماv آخرين م'باعل%ة وب,عالv: ت.ز.و_ج. بعضهم إ,ل بعض.
وب.ع\ل� الشيء: ر.بeه ومال1ك�ه. وف حديث اليان: وأ%ن ت.ل1د. ال4مة

ب.ع\ل%ها؛ الراد بالبعل ههنا الالك يعن كثرة السب والتسر�ي، فإ,ذا
استولد السلم جارية كان ولدها بنزلة ربا.

وب.ع\لD والب.ع\ل جيعاv: ص.ن.م، سي بذلك لعبادتم إ,ياه كأ%نه



ر.بeهم. وقوله عز وجل: أ%تدعون ب.ع\لv وت.ذ%ر'ون أ%حسن الالقي؛ قيل: معناه
أ%تدعون رب�اv، وقيل: هو صنم؛ يقال: أ%نا ب.ع\ل هذا الشيء أ%ي ر.بeه

ومالكه، كأ%نه قال: أ%تدعون ر.ب�اv سوى ال. وروي عن ابن عباس: أ%ن ضال�ة
أ�ن\ش1د.ت فجاء صاحبها فقال: أ%نا ب.ع\ل�ها، يريد ربا، فقال ابن عباس: هو

من قوله أ%تدعون بعلv أ%ي ر.ب�اv. وورد أ%ن ابن عباس م.ر_ برجلي
يتصمان ف ناقة وأ%حدها يقول: أ%نا وال ب.ع\ل�ها أ%ي مالكها ور.بeها.
وقولم: م.ن\ ب.ع\ل� هذه الناقة أ%ي م.ن\ ر.بeها وصاحبها. والب.ع\ل�: اسم

م.ل1ك. والب.ع\ل: الصنم م.ع\موماv به؛ عن الزجاجي، وقال كراع: هو ص.ن.م
كان لقوم يونس، صلى ال على نبينا وعليه؛ وف الصحاح: الب.ع\ل صنم كان

لقوم إ,لياس، عليه السلم، وقال ال4زهري: قيل إ,ن ب.ع\لv كان صنماv من
ذهب يعبدونه.

ابن ال4عراب: الب.ع.ل الض_ج.ر والت_ب.رeم بالشيء؛ وأ%نشد:
ب.ع1ل}ت.، ابن. غ%ز\وان{، ب.ع1ل}ت. بصاحب�

به ق%ب\ل%ك. ال3خ\و.ان� ل ت.ك' ت.ب\ع.ل
وب.ع1ل ب,أ%مره ب.ع.لv، فهو ب.ع1لD: ب.ر,م. فلم يدر كيف يصنع فيه.

والب.ع.ل: الد_ه.ش عند الر_وع. وب.ع1ل ب.ع.لv: ف%ر,ق ود.ه1ش.، وامرأ%ة
ب.ع1لة. وف حديث ال4حنف: لا ن.ز.ل به ال%ياط1ل%ة وهم قوم من الند ب.ع1ل

بال4مر أ%ي د.ه1ش، وهو بكسر العي. وامرأ%ة ب.ع1لة: ل ت'ح\س3ن ل�ب\س.
الثياب. وباع.له: جال%سه. وهو ب.ع\لD على أ%هله أ%ي ث1ق}لD عليهم. وف

الديث: أ%ن رجلv قال للنب،صلى ال عليه وسلم: أ�بايعك على الهاد،
فقال: هل لك من ب.ع\ل�؟ الب.ع\ل: الك%ل©؛ يقال: صار فلن ب.ع\لv على قومه

أ%ي ث1ق}لv وع1ي.الv، وقيل: أ%راد هل بقي لك من تب عليك طاعته
كالوالدين. وب.ع.ل على الرجل: أ%ب عليه. وف حديث الشورى: فقال عمر قوموا

فتشاوروا، فمن ب.ع.ل عليكم أ%مر.كم فاقتلوه أ%ي من أ%ب وخالف؛ وف حديث آخر:
من تأ%م_ر عليكم من غي م.ش'ورة أ%و ب.ع.ل عليكم أ%مراv؛ وف حديث آخر:

فإ,ن ب.ع.ل أ%حد على السلمي، يريد ش.ت_ت أ%مرهم، ف%قد>موه فاضربوا
عنقه.

وب.ع\ل%ب.كe: موضع، تقول: هذا ب.ع\ل%ب.كe ودخلت ب.ع\ل%ب.ك_ ومررت
بب.ع\ل%ب.ك_، ول ت.ص\رف،ومنهم من يضيف ال4ول إ,ل الثان وي'جري ال4ول

بوجوه ال3عراب؛ قال الوهري: القول ف بعلبك كالقول ف سام> أ%ب\ر.ص؛



قال ابن بري: سامe أ%برص اسم مضاف غي مركب عند النحويي.
@بغل: الب.غ\ل: هذا اليوان الس_ح�اج الذي ي'ر\ك%ب، وال�نثى ب.غ\لة،

والمع ب,غ.ال، وم.ب\غ'ولء اسم للجمع. والب.غ�ال: صاحب الب,غ.ال؛ حكاها
سيبويه وع'مارة

بن عقيل؛ وأ%ما قول جرير:
من كل آل1ف%ة1 الواخر ت.ت_ق1ي

ب,م'ج.ر_د{، ك%م'ج.ر_د1 الب.غ�ال
فهو الب.غ\ل نفسه. ون.ك%ح فيهم فب.غ.لهم وب.غ_ل%هم: ه.ج_ن أ%ولدهم.
وتزو_ج فلن فلنة ف%ب.غ_ل أ%ولد.ها إ,ذا كان فيهم ه'ج\نة، وهو من

الب.غ\ل ل4ن الب.غ\ل% ي.ع\ج.ز عن ش.أ}و, الف%رس. والت_ب\غيل من م.ش\ي
ال3بل,: م.ش\ي¬ فيه س.ع.ة، وقيل: هو مشيء فيه اختلف واختلط بي ال%م\ل%ج.ة

والع.ن.ق؛ قال ابن بري شاهده:
Dفيها، إ,ذا ب.غ_ل%ت\، م.ش\ي¬ وم.ح\ق%رة
على ال1ي.اد، وف أ%عناقها خ.د.ب

وأ%نشد ل4ب ح.ي_ة النeم.يي:
ن.ض\ح الب.ر,ي> وف ت.ب\غ1يلها ز.و.ر'

وأ%نشد للراعي:
ر.ب,ذاv ي'ب.غ>ل خ.ل}ف%ها ت.ب\غ1يل

(* قوله «ربذاv إل» صدره كما ف شرح القاموس: وإذا ترقصت الفازة غادرت)
وف قصيد كعب بن زهي:

فيها على ال4ي\ن, إ,ر\قال وت.ب\غ1يل
هو ت.ف}ع1يل من الب.غ\ل كأ%نه شبه سيها بسي البغل لشد_ته.

@بغسل: ال4زهري: ب.غ\س.ل الرجل� إ,ذا أ%كثر الماع.
@بقل: ب.ق%ل% الشيء�: ظه.ر. والب.ق}ل: معروف؛ قال ابن سيده: الب.ق}ل من

النبات ما ليس بشجر د1قì ول ج,ل¾ ، وحقيقة رسه أ%نه ما ل تبق له
أ�رومة على الشتاء بعدما ي'ر\عى، وقال أ%بو حنيفة: ما كان منه ينبت ف
ب.ز\ره ول ينبت ف أ�رومة ثابتة فاسه البق}ل، وقيل: كل نابتة ف أ%ول ما

تنبت فهو الب.ق}ل، واحدته ب.ق}لة، وف%ر\ق' ما بي الب.ق}ل ود1ق> الشجر أ%ن
البقل إ,ذا ر'عي ل يبق له ساق والشجر تبقى له س'وق وإ,ن د.ق�ت. وف

الثل: ل ت'ن\ب,ت' الب.ق}ل%ة إ,ل ال%ق}لة؛ وال%ق}ل%ة: الق%راح



الط�ي>بة من ال4رض.
وأ%ب\ق%ل%ت: أ%نبتت الب.ق}ل، فهي م'ب\ق1لة. وال�ب\ق1لة: ذات الب.ق}ل.

وأ%ب\ق%ل%ت ال4رض': خ.ر.ج. ب.ق}لها؛ قال عامر بن ج'و.ين الطائي:
فل م'ز\ن.ةD ود.ق%ت\ و.د\ق%ها،
ول أ%ر\ض أ%ب\ق%ل إ,ب\ق%ال%ها

ول يقل أ%ب\ق%لت ل4ن تأ}نيث ال4رض ليس بتأ}نيث حقيقي. وف وصف مكة:
وأ%ب\ق%ل ح.م\ض'ها، هو من ذلك. وال%ب\ق%لة: موضع الب.ق}ل؛ قال د'و.اد

بن أ%ب د'و.اد حي سأ%له أ%بوه: ما الذي أ%عاشك؟ قال:
،�أ%عاش.ن ب.ع\د.ك واد{ م'ب\ق1ل
�آك�ل� من ح.و\ذان,ه وأ%ن\س3ل

قال ابن جن: مكان م'ب\ق1ل هو القياس، وباقل أ%كثر ف السماع، وال4و_ل
مسموع أ%يضاv. ال4صمعي: أ%ب\ق%ل الكان� فهو باقل من نبات الب.ق}ل،

وأ%و\ر.س. الشجر' فهو وارس إ,ذا أ%و\ر.ق، وهو بال4لف. الوهري: أ%ب\ق%ل
الر>م\ت إ,ذا أ%د\ب.ى وظهرت خ'ض\رة ورقه، فهو باقل. قال: ول يقولوا

م'ب\ق1ل كما قالوا أ%و\ر.س. فهو وارس، ول يقولوا مور,س، قال: وهو من النوادر،
قال ابن بري: وقد جاء م'ب\ق1ل؛ قال أ%بو النجم:

ي.ل}م.ح\ن. من كل غ%ميس� م'ب\ق1ل
قال: وقال ابن ه.ر\مة:

،vحالة1 ح'ر_ةeل%ر'ع\ت بص.ف}راء3 الس
لا م.ر\ت.ع¬ بي الن_ب,يط%ي, م'ب\ق1ل

قال: وقالوا م'ع\ش1ب؛ وعليه قول العدي:
على جان,ب.ي\ حائر م'ف}رد
ب.ب.ر\ث{، ت.ب.و_أ}ت'ه م'ع\ش1ب

قال ابن سيده: وب.ق%ل الر>م\ث� ي.ب\ق�ل ب.ق}لv وب'ق�ولv وأ%ب\ق%ل،
فهو باقل، على غي قياس كلها: ف أ%ول ما ينبت قبل أ%ن يضر_. وأ%رض

ب.ق1يلة وب.ق1لة م'ب\ق1لة؛ ال4خية على النسب أ%ي ذات ب.ق}ل؛ ونظيه: رجل
ن.ه,ر¬ أ%ي يأ}ت ال�مور ناراv. وأ%بقل الشجر' إ,ذا دنت أ%يام الربيع

وجرى فيها الاء فرأ%يت ف أ%عراضها مثل أ%ظفار الطي؛ وف الكم: أ%ب\ق%ل
الشجر' خرج ف أ%عراضه مثل أ%ظفار الطي وأ%ع\ي'ن, ال%ر.اد1 قبل أ%ن

يستبي ورقه فيقال حينئذ صار ب.ق}لة واحدة، واسم ذلك الشيء الباقل. وب.ق%ل



الن_ب\ت' ي.ب\ق�ل ب'قولv وأ%ب\ق%ل: ط%ل%ع، وأ%ب\ق%له ال. وب.ق%ل وجه'
الغلم ي.ب\ق�ل ب.ق}لv وب'ق�ولv وأ%بقل وب.ق�ل: خ.ر.ج. شعر'ه، وكره

بعضهم التشديد؛ وقال الوهري: ل ت.ق�ل} ب.ق�ل، بالتشديد. وأ%بقله ال:
أ%خرجه، وهو على الثل با تقدم. الليث: يقال لل4مرد إ,ذا خرج وجهه: قد

ب.ق%ل. وف حديث أ%ب بكر والنس_ابة: فقام. إ,ليه غلم من بن شيبان حي
ب.ق%ل وجه'ه أ%ي أ%ول ما نبتت ليته. وبق%ل% ناب' البعي ي.ب\ق�ل

ب'قولv: ط%ل%ع، على الثل أ%يضاv، وف التهذيب: ب.ق%ل ناب' المل أ%ول ما
يطلع، وج.م.لD باقل الناب.

والب'ق}لة: ب.ق}ل الر_ب,يع؛ وأ%رض ب.ق1لة وب.قيلة وم.ب\ق%لة وم.ب\ق�لة
وب.ق�الة، وعلى مثاله م.ز\ر.ع.ة وم.ز\ر'ع.ة وز.ر_اعة. واب\ت.ق%ل القوم'

إ,ذا ر.ع.وا الب.ق}ل. وال3بل ت.ب\ت.ق1ل وت.ت.ب.ق�ل، واب\ت.ق%ل%ت
الاشية وت.ب.ق�لت: ر.ع.ت الب.ق}ل، وقيل: ت.ب.ق©ل�ها س1م.ن'ها عن الب.ق}ل.

واب\ت.ق%ل% المار: ر.ع.ى الب.ق}ل؛ قال مالك
بن خويلد ال�زاعي الذل:

،Dتال3 ي.ب\ق%ى على ال4ي_ام, م'ب\ت.ق1ل
ج.و\ن� الس_ر.اة1 ر.ب.اع� س1نeه غ%ر,د'

أ%ي ل ي.ب\ق%ى، وت.ب.ق�ل مثله؛ قال أ%بو النجم:
ك�وم الذ©ر.ى من خ.و.ل ال�خ.و_ل

ت.ب.ق�لت\ ف أ%و_ل الت_ب.ق©ل،
ب.ي\ن. ر,م.اح.ي\ مال1ك{ ون.ه\ش.ل

وت.ب.ق�ل القوم' واب\ت.ق%ل�وا وأ%ب\ق%لوا: ت.ب.ق�لت ماشيت'هم. وخ.ر.ج.
ي.ت.ب.ق�ل أ%ي يطلب الب.ق}ل. وب.ق}لة الض_ب�: ن.ب\ت؛ قال أ%بو حنيفة:

ذكرها أ%بو نصر ول يفسرها. والب.ق}لة: الر>ج\لة وهي الب.ق}لة
ال%م\قاء. ويقال: ك�ل© ن.بات اخ\ض.ر_ت له ال4رض' فهو ب.ق}ل؛ قال

الرثب د.وش ال3ياد1ي� ياطب ال�ن\ذ1ر
بن. ماء السماء:

ق%و\م¬ إ,ذا ن.ب.ت. الر_ب,يع' لم،
ن.ب.ت.ت\ ع.د.اوت'هم مع الب.ق}ل

الوهري: وقول� أ%ب ن'خ.ي\لة:
ب.ر>ي_ةD ل تأ}كل ال�ر.ق�قا،



ول ت.ذ�ق\ من الب'ق�ول الف�س\ت'قا
(* قوله: بري�ة، وف رواية أ�خرى: جارية).

قال: ظ%ن_ هذا ال4عراب أ%ن الف�س\ت'ق من الب.ق}ل، قال: وهكذا ي'ر\وى
الب.ق}ل بالباء، قال: وأ%نا أ%ظنه بالنون ل4ن الف�س\ت'ق من الن_ق}ل

وليس من الب.ق}ل.
والباق1لء� والباق1ل�ى: الف�ول، اسم س.واد1يÒ، وح.م\ل�ه ال%ر\ج.ر،

إ,ذا شد_دت اللم ق%ص.ر\ت، وإ,ذا خ.ف�ف}ت م.د.د\ت فقلت الباقلء، واحدته
باق1ل�ة وباق1ل�ء4ة، وحكى أ%بو حنيفة الباق1ل%ى، بالتخفيف والقصر،

قال: وقال ال4حر واحدة الباق1لء باقلء، قال ابن سيده: فإ,ذا كان ذلك
فالواحد والمع فيه سواء، قال: وأ%رى ال4حر حكى مثل ذلك ف الباقل�ى.

قال: والب'وق%ال�، بضم الباء، ض.ر\ب من الك1يز.ان، قال: ول يفس>ر ما
هو ففسرناه با ع.ل1م\نا.

وباق1لD: اسم رجل يضرب به الثل ف الع1ي>؛ قال ال�موي: من أ%مثالم
ف باب التشبيه: إ,نه ل4ع\ي.ا من باقل، قال: وهو اسم رجل من ربيعة وكان

ع.يي�اv ف%د\ماv؛ وإ,ياه ع.ن ال�ر.ي\ق1ط ف و.ص\ف ر.ج'ل م.ل4 بطن.ه حت
ع.ي,ي. بالكلم فقال ي.ه\ج'وه، وقال ابن بري: هو لميد ال4ر\ق%ط:

أ%ت.ان.ا، وما داناه س.ح\بان� وائل�
ب.ي.اناv وع1ل}ماv ب,الذي هو قائل،

ي.ق�ول، وقد أ%ل}ق%ى ال%ر.اس1ي. للق1ر.ى:
أ%ب,ن\ ل% ما ال%ج_اج' بالناس فاعل
ف%ق�ل}ت': لع.م\ر,ي ما لذا ط%ر.ق}ت.نا،

فك�ل}، ود.ع, ال3ر\جاف.، ما أ%نت آكل
ت'د.ب>ل ك%ف�اه وي.ح\د'ر ح.ل}ق�ه،

إ,ل الب.ط}ن,، ما ض'م_ت\ عليه ال4نامل
فما زال عند اللقم حت كأ%ن_ه،

من الع1ي> لا أ%ن ت.ك%ل�م، باقل
قال: وس.ح\بان هو من ربيعة أ%يضاv من بن بك}ر كان ل%س3ناv بليغاv؛ قال

،vبأ%حد عشر د1ر\ها vالليث: بلغ من ع1ي> باقل أ%نه كان اشترى ظ%ب\يا
فقيل له: ب,ك%م اشتريت الظب؟ ففتح كفيه وفر_ق أ%صابعه وأ%خرج لسانه يشي

بذلك إ,ل أ%حد عشر فانفلت الظب وذهب فضربوا به الثل ف الع1ي�.



والب.ق}ل: بطن من ال4ز\د وهم ب.ن'و باقل. وب.ن'و ب'ق%ي\لة: بطن من
ال1ي.ة. ابن ال4عراب: الب'وقالة الطYر\جه.ار.ة.

@بكل: الب.ك}ل: الد_ق1يق بالرeب�؛ قال:
ليس بغ.ش¼ ه.مeه فيما أ%ك%ل،

وأ%ز\مةD و.ز\مت'ه من الب.ك%ل
(* قوله «ليس بغش» الغش كما ف اللسان والقاموس عظيم السر�ة، قال شارحه

والصواب: عظيم الشره، بالشي مركة).
:vجيعا �أ%راد الب.ك}ل فح.ر_ك للضرورة. والب.ك1يل%ة والب.ك%ال%ة

الدقيق ي'خ\لط بالس_و,يق والت_م\ر' ي'خ\ل%ط بالس_م\ن ف إ,ناء� واحد وقد
ب'ل� بالل�ب.ن، وقيل: تل1ط�ه بالسويق ث ت.ب'ل©ه باء أ%و زيت أ%و

س.م\ن، وقيل: الب.ك1يلة ال4ق1ط� الطحون تلطه بالاء فت'ث%ر>يه كأ%نك
تريد أ%ن} ت.ع\ج,نه. وقال اللحيان: الب.ك1يلة الدقيق أ%و الس_ويق الذي

ي'ب.ل© ب.ل¾، وقيل: الب.ك1يلة الافe من ال4ق1ط الذي ي'خ\ل%ط به
الر_ط}ب'، وقيل: الب.ك1يلة ط%ح1ي¬ وت.م\ر ي'خ\ل%ط في'ص.بe عليه الزيت أ%و

السمن ول ي'ط}ب.خ. والب.ك1يل�: م.س'وط� ال4ق1ط. الوهري عن ال�موي:
الب.ك1يلة الس_م\ن ي'خ\ل%ط بال4ق1ط؛ وأ%نشد:

هذا غ�لم¬ ش.ر,ث� الن_ق1يله،
غ%ض\ب.ان� ل ت'ؤ\د.م\ له الب.ك1يله

قال: وكذلك الب.ك%الة. وقوله ل تؤ\دم أ%ي ل ي'ص.ب_ عليها زيت أ%و
إ,ه.الة، ويقال: نعل ش.ر,ث%ة أ%ي خ.ل%ق¬. وقيل: الب.كيلة الس_و,يق والتمر

ي'ؤ\ك%لن ف إ,ناء� واحد وقد ب'ل� باللب.
وب.ك%ل}ت الب.ك1يلة أ%ب\ك�ل�ها ب.ك}لv أ%ي اتذتا. وب.ك%ل}ت الس_و,يق

بالدقيق أ%ي خلطته. ويقال: ب.ك%ل ول%ب.ك بعنÝى مثل ج.ب.ذ% وج.ذ%اب..
والب.ك}ل: ال%ل}ط؛ قال الكميت:

ي.ه,يلون من ه.ذ%اك ف ذاك، ب.ين.ه'م
أ%حاديث� م.غ\رور,ين ب.ك}لD من الب.ك}ل

أ%حاديث مبتدأ وبينهم الب. وب.ك%له إ,ذا خ.ل%طه. وب.ك�ل عليه:
خ.ل�ط. ال�موي: البك}ل ال4ق1ط بالس_م\ن. ويقال: اب\ك�لي واع\ب,ثي.
vوالب.ك1يلة: الضأ}ن وال%ع.ز ت.خ\تلط، وكذلك الغ.ن.م إ,ذا ل%ق1ي.ت\ غ%ن.ما

أ�خرى، والفعل من ذلك كله ب.ك%ل ي.ب\ك�ل ب.ك}لv. ويقال للغ.نم إ,ذا ل%ق1يت



غ%ن.ماv أ�خرى فد.خ.لت فيها: ظ%ل�ت ع.ب,يث%ة واحدة وب.ك1يل%ة واحدة أ%ي قد
اختلط بعضها ببعض، وهو م.ث%ل، أ%صل�ه من الدقيق وال4ق1ط ي'ب\ك%ل

بالس_م\ن فيؤ\كل؛ وب.كل علينا ح.ديث%ه وأ%م\ر.ه ي.ب\ك�له ب.ك}لv: خلطه وجاء4
به على غي وجهه، والسم الب.ك1يلة؛ عن اللحيان. ومن أ%مثالم ف التباس

ال4مر: ب.ك}لD من الب.ك}ل، وهو اختلط الرأ}ي وار\ت1جان'ه. وت.ب.ك�ل
الرجل ف الكلم أ%ي خلط. وف حديث السن: سأ%له رجل عن مسأ%لة ث أ%عادها

فق%ل%بها، فقال: ب.ك�ل}ت. ع.ل%ي_ أ%ي خ.ل�طت، من الب.ك1يلة وهي السمن
والدقيق الخلوط. وال�ت.ـب.كYل: الخلYط ف كلمه. وت.ب.ك�لوا عليه:

ع.ل%و\ه بالش_ت\م والضرب والق%ه\ر. وت.ب.ك�ل ف م1ش\ي.ته1. اختال%.
وال3نسان ي.ت.ب.ك�ل أ%ي ي.خ\تال. ورجل ج.م1يل ب.ك1يل: م'ت.ن.و>ق ف

.eل1ب\س.ته وم.ش\يه. والب.ك1يلة: اليئة والز�ي
والب,ك}لة: ال�ل�ق. والب,ك}ل%ة: ال%ال� وال1ل}قة؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

ل%س\ت' إ,ذاv ل1ز.ع\ب.له،
إ,ن} ل أ�غ%ي>ر\ ب,ك}ل%ت،

إ,ن ل أ�س.او. بالط©و.ل}
قال ابن بري: وهذا البيت من م'س.د_س الر_ج.ز جاء على التمام.

والب.ك}ل: الغ.ن,يمة وهو الت_ب.ك©ل، اسم ل مصدر، ونظ1يه الت_ن.وeط؛ قال
أ%وسب ح.ج.ر:

ع.لى خ.ي\ر, ما أ%ب\ص.ر\تا من ب,ض.اعة،
ل1م'ل}ت.م1س� ب.ي\عاv لا أ%و ت.ب.ك©ل

أ%ي ت.غ.نeماv. وب.ك�له إ,ذا ن.ح_اه ق1ب.له كائ1ناv ما كان. وب.ن'و
ب.ك1يل�: ح.يÒ من ه.م\دان؛ ومنه قول الكميت:

يقولون%: ل ي'ور.ث}، ولول ت'ر.اث�ه،
لقد شرك%ت\ فيه بك1يلD وأ%ر\ح.ب'

وب.ن'و ب,ك%ال�: من ح1م\ي.ر منهم ن.و\ف¬ الب,ك%ال© صاحب علي، عليه
السلم. وقال ابن بري: قال الهلب ب,كال%ة� قبيلة من اليمن، وال�ح.د>ثون

يقولون% ن.و\ف¬ الب.ك�ال©، بفتح الباء والتشديد.
@بلل: الب.ل%ل: الن_د.ى. ابن سيده. الب.ل%ل والب,ل�ة النeد'و_ة�؛ قال

بعض ال4غ}فال:
وق1ط}ق1ط� الب,ل�ة ف ش'ع.ي\ر,ي



أ%راد: وب,ل�ة الق1ط}ق1ط فقلب. والب,لل: كالب,ل�ة؛ وب.ل�ه بالاء
وغيه ي.ب'ل©ه ب.ل¾ وب,ل�ة وب.ل�له' ف%اب\ت.ل� وت.ب.ل�ل%؛ قال ذو

الرمة:
وما ش.ن_ت.ا خ.ر\قاء4 واه1ي.ة الك�ل%ى،

س.ق%ى بما س.اق�، ول%م_ا ت.ب.ل�ل
والب.ل©: مصدر ب.ل%ل}ت الشيء4 أ%ب'ل©ه ب.ل¾. الوهري: ب.ل�ه

ي.ب'ل©ه أ%ي ن.د_اه وب.ل�ل%ه، شد�د للمبالغة، فاب\ت.ل�. والب,لل: الاء.
والب'للة: الب.ل%ل. والب,لل: جع ب,ل�ة نادر. واس\ق1ه على ب'ل�ت1ه أ%ي

ابتلله. وب.ل�ة الش_باب وب'ل�ت'ه: ط%ر.اؤه، والفتح أ%على. والب.ل1يل
والب.ل1يل%ة: ريح باردة مع ن.دÝى، ول ت'ج\م.ع. قال أ%بو حنيفة: إ,ذا
جاءت الريح مع ب.ر\د وي'ب\س ون.دÝى فهي ب.ل1يل، وقد ب.ل�ت\ ت.ب,ل©

ب'لولv؛ فأ%ما قول زياد ال4عجم:
إ,ن>ي رأ%يت' ع1د.ات1كم

كالغ.ي\ث، ليس له ب.ل1يل
فمعناه أ%نه ليس لا م.ط}ل ف%ي'ك%د>ر.ها، كما أ%ن الغ.ي\ث إ,ذا كانت
معه ريح ب.ل1يل كد_ر.ت\ه. أ%بو عمرو: الب.ل1يلة الريح ال�م\غ1رة، وهي

الت ت.م\ز'جها ال%غ\رة، وال%غ\رة ال%ط%رة الضعيفة، وال%ن'وب أ%ب.ل©
الر>ياح. وريح ب.ل�ة أ%ي فيها ب.ل%ل. وف حديث ال�غية: ب.ل1يلة

ال3ر\عاد أ%ي ل تزال ت'ر\ع1د وت'ه.د>د؛ والب.ليلة: الريح فيها ن.دى، جعل
ال3رعاد مثلv للوعيد والتهديد من قولم أ%ر\ع.د الرجل� وأ%ب\ر.ق إ,ذا

ت.ه.د_د وأ%وعد، وال أ%علم. ويقال: ما س1ق%ائك ب,لل أ%ي ماء. وك�ل© ما
ي'ب.ل© به ال%ل}ق من الاء والل�ب ب,لل؛ ومنه قولم: ان\ض.ح'وا

الر_ح1م. ب,بللا أ%ي ص1ل�وها بص1ل%ت1ها ون.دeوها؛ قال أ%وس يهجو الكم بن
مروان بن ز,ن\ب.اع:

كأ%ن>ي ح.ل%و\ت' الش>ع\ر.، حي م.د.ح\ت'ه،
ص.ف%ا ص.خ\ر.ة{ ص.م_اء ي.ب\س� ب,لل�ها

وب.ل� ر.ح1م.ه ي.ب'ل©ها ب.ل¾ وب,للv: وصلها. وف حديث النب،صلى
ال عليه وسلم: ب'ل©وا أ%رحام.كم ولو بالس_لم أ%ي ن.دeوها بالص>لة.
قال ابن ال4ثي: وهم ي'ط}ل1قون الن_داو.ة على الص>لة كما ي'ط}ل1قون

الي'ب\س على الق%ط1يعة، ل4نم لا رأ%وا بعض ال4شياء يتصل ويتلط



بالن_داو.ة، ويصل بينهما التجاف والتفر�ق بالي'ب\س، استعاروا الب.ل� لعن
vالوص\ل والي'ب\س. لعن الق%ط1يعة؛ ومنه الديث: فإ,ن لكم ر.ح1ما

.vغ}ن,ي عنكم من ال شيئا�سأ%ب'ل©ها ب,بلل1ها أ%ي أ%ص1ل�كم ف الدنيا ول أ
والب,لل: جع ب.ل%ل، وقيل: هو كل ما ب.ل� ال%ل}ق من ماء أ%و لب أ%و

غيه؛ ومنه حديث ط%ه\ف%ة: ما ت.ب,ضe ب,ب,لل، أ%راد به اللب، وقيل
ال%ط%ر؛ ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: إ,ن} رأ%يت ب.ل%لv من ع.ي\ش أ%ي

خ1ص\باv ل4نه يكون م1ن. الاء. أ%بو عمرو وغيه: ب.ل%ل}ت ر.ح1مي أ%ب'ل©ها
ب.ل¾ وب,للv و.ص.ل}تها ون.د_ي\ت'ها؛ قال ال4ع\ش.ى:

إ,ما ل1ط%ال1ب ن,ع\م.ة{ ت.م_متها،
وو,ص.ال, ر.ح\م قد ب.ر.د\ت ب,لل%ها

وقول الشاعر:
والر_ح\م. فاب\ل�ل}ها ب,خي\ر, الب'ل�ن،

فإ,نا اش\ت'ق�ت\ من اسم الر_ح\من
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون الب'ل�ن اساv واحداv كالغ'ف}ران

والرeج\حان، وأ%ن يكون جع ب.ل%ل الذي هو الصدر، وإ,ن شئت جعلته الصدر ل4ن
بعض الصادر قد يمع كالش_غ\ل والع.ق}ل وال%ر.ض. ويقال: ما ف س1ق%ائك

ب,لل أ%ي ماء، وما ف الر_ك1ي_ة ب,لل.
ابن ال4عراب: الب'ل}ب'لة ال%و\د.ج للحرائر وهي ال%ش\ج.رة. ابن

ال4عراب: الت_ب.ل©ل 
(* قوله «التبلل» كذا ف الصل، ولعله مرف عن التبلل

كما يشهد به الشاهد وكذا أورده شارح القاموس).
الدوام وطول الكث ف كل شيء؛ قال الربيع بن ض.ب'ع الفزاري:

أ%ل أ%يeها الباغي الذي طال% ط1يل�ه،
وت.ب\لل�ه' ف ال4رض، حت ت.ع.و_دا

وب.ل�ك ال� اب\ناv وب.ل�ك باب\ن� ب.ل¾ أ%ي ر.ز.ق%ك ابناv، يدعو
له. والب,ل�ة: ال%ي\ر والرزق. والب,ل©: الش>ف%اء. ويقال: ما ق%د1م.

ب,ه,ل�ة ول ب,ل�ة، وجاءنا فلن فلم يأ}تنا ب,ه.ل�ة ول ب.ل�ة؛ قال ابن
السكيت: فال%ل�ة من الفرح والستهلل، والب.ل�ة من الب.لل والي.

وقولم: ما أ%صاب ه.ل�ة ول ب.ل�ة أ%ي شيئاv. وف الديث: من ق%د_ر ف
م.ع1يشته ب.ل�ه ال أ%ي أ%غناه. وب,ل�ة اللسان: وقوع'ه على مواضع الروف



واستمرار'ه على النطق، تقول: ما أ%حسن ب,ل�ة لسانه وما يقع لسانه إ,ل
على ب,ل�ت1ه؛ وأ%نشد أ%بو العباس عن ابن ال4عراب:

ي'ن.فYر\ن% باليجاء شاء4 ص'ع.ائد،
ومن جانب الوادي ال%مام ال�ب.لYل

وقال: الب.لYل الدائم ال%د1ير، وقال ابن سيده: ما أ%حسن ب,ل�ة لسانه
أ%ي ط%و\ع.ه بالعبارة وإ,س\ماح.ه وس.لس.ته ووقوع.ه على موضع الروف.

وب.ل� ي.ب'ل© ب'لولv وأ%ب.ل�: نا؛ حكاه ثعلب وأ%نشد:
من ص.ق}ع باز� ل ت'ب,ل© ل�ح.م'ه

ل�ح\م.ة الب.از,ي: الطائر' ي'ط}ر.ح له أ%و ي.ص1يده. وب.ل� من مرضه
ي.ب,ل© ب.ل¾ وب.ل%لv وب'لولv واس\ت.ب.ل� وأ%ب.ل�: بر.أ% وص.ح_؛ قال

الشاعر:
إ,ذا ب.ل� من د.اء� به، خ.ال% أ%نه

ن.جا، وبه الداء الذي هو قات1له
:vيعن ال%ر.م؛ وقال الشاعر يصف عجوزا

ص.م.ح\م.حة ل تش\تكي الد_هر. رأ}س.ها،
ولو ن.ك%ز.ت\ها ح.ي_ةD ل4ب.ل�ت1

الكسائي وال4صمعي: ب.ل%ل}ت وأ%ب\ل%ل}ت من الرض، بفتح اللم، من
ب.ل%ل}ت. والب,ل�ة: العافية. واب\ت.ل� وت.ب.ل�ل: ح.س'نت حاله بعد ال�زال.
والب,ل©: ال�باح'، وقالوا: هو لك ح1لê وب,لê، ف%ب,لê شفاء من قولم

ب.ل� فلن من م.ر.ضه وأ%ب.ل� إ,ذا ب.ر.أ%؛ ويقال: ب,لê م'ب.اح م'ط}ل%ق،
يان,ي.ة ح1م\ي.ري_ة؛ ويقال: ب,لê إ,تباع ل1ل9، وكذلك يقال للمؤنث:

هي لك ح1لê، على لفظ الذكر؛ ومنه قول عبد الطلب ف زمزم: ل أ�ح1ل©ها
لغتسل وهي لشارب ح1لê وب,لê، وهذا القول نسبه الوهري للعباس بن عبد

الطلب، والصحيح أ%ن قائله عبد الطلب كما ذكره ابن سيده وغيه، وحكاه ابن
بري عن علي بن حزة؛ وحكي أ%يضاv عن الزبي بن ب.ك�ار: أ%ن زمزم لا

ح'ف1ر.ت\ وأ%درك منها عبد الطلب ما أ%درك، بن عليها حوضاv ومل4ه من ماء
زمزم وشرب منه الاجe فحسده قوم من قريش فهدموه، فأ%صلحه فهدموه بالليل،

فلما أ%صبح أ%صلحه فلما طال عليه ذلك دعا ربه فأ�ر,ي. ف النام أ%ن
يقول: اللهم إ,ن ل أ�ح1ل©ها لغتسل وهي لشارب ح1لê وب,لê فإ,نك تكفي

أ%م\ر.هم، فلما أ%صبح عبد الطلب نادى بالذي رأ%ى، فلم يكن أ%حد من قريش



يقرب حوضه إ,ل ر'مي. ف ب.د.نه فتركوا حوضه؛ قال ال4صمعي: كنت أ%رى أ%ن
ب,ل¾ إ,تباع ل1ل9 حت زعم العتمر بن سليمان أ%ن ب,ل¾ مباح ف لغة

ح1م\ي.ر؛ وقال أ%بو عبيد وابن السكيت: ل يكون ب,لê إ,تباعاv ل1ل9 لكان
الواو. والب'ل�ة، بالضم: ابتلل الرeط}ب. وب'ل�ة ال4وابل: ب'ل�ة

الرeط}ب. وذهبت ب'ل�ة ال4وابل أ%ي ذهب ابتلل الرeط}ب عنها؛ وأ%نشد
ل3هاب ابن ع'م.ي\ر:

حت إ,ذا أ%ه\ر.أ}ن% بال4صائل،
وفار.ق%ت\ها ب'ل�ة ال4وابل

يقول: س1ر\ن% ف ب.ر\د1 الروائح إ,ل الاء بعدما ي.ب,س. الك%ل،
وال4وابل: الوحوش الت اجتزأ%ت بالرeط}ب عن الاء. الفراء: الب'ل�ة بقية

الك%ل3.
وطويت الثوب على ب'ل�ل%ته وب'ل�ته وب'للته أ%ي على رطوبته. ويقال:

اط}و, الس>قاء على ب'ل�ل%ته أ%ي اطوه وهو ندي� قبل أ%ن يتكسر. ويقال: أ%ل
أ%ط}وك على ب'ل�ل%ت1ك وب.ل�ت1ك أ%ي على ما كان فيك؛ وأ%نشد ل%ض\ر.مي�

بن عامر ال4سدي:
ولقد ط%و.ي\ت'ك�م' على ب'ل�لت1كم،

وع.ل1م\ت' ما فيكم من ال4ذ}ر.اب
أ%ي طويتكم على ما فيكم من أ%ذى وعداوة. وب'ل�لت، بضم اللم: جع

ب'ل�لة، بضم اللم أ%يضاv، وقد روي على ب'ل%لتكم، بفتح اللم، الواحدة
ب'ل%لة، بفتح اللم أ%يضاv، وقيل ف قوله على ب'ل�لتكم: يضرب مثلv ل3بقاء

الودة وإ,خفاء ما أ%ظهروه من ج.ف%ائهم، فيكون مثل قولم اط}و, الثوب. على
غ%ر>ه ليضم بعضه إ,ل بعض ول يتباين؛ ومنه قولم: اطو, الس>قاء على

ب'ل�ل1ته ل4نه إ,ذا ط�و,ي. وهو ج.افÒ تكسر، وإ,ذا ط�و,ي. على ب.ل%له ل
ي.ت.كس_ر ول ي.ت.باين. وانصرف القوم بب.ل%لتهم وب'ل�لتهم وب'لولتهم أ%ي
وفيهم ب.ق1ي�ة، وقيل: انصرفوا بب.ل%لت1هم أ%ي بال صالة وخي، ومنه
ب,لل الر_ح1م. وب.ل%ل}ته: أ%عطيته. ابن سيده: طواه على ب'ل�لته وب'لولته

وب.ل�ته أ%ي على ما فيه من العيب، وقيل: على بقية و'د>ه، قال: وهو
الصحيح، وقيل: تغافلت عما فيه من عيب كما ي'ط}و.ى الس>قاء على ع.ي\به؛

وأ%نشد:وأ%لب.س' ال%ر\ء4 أ%س\ت.ب\ق1ي ب'لولت.ه،
ط%ي_ الر>د.اء على أ%ث}نائه ال%ر,ق



قال: وتيم تقول الب'لولة من ب,ل�ة الثرى، وأ%سد تقول: الب.ل%لة. وقال
الليث: الب.ل%ل والب,ل�ة الدeون. الوهري: ط%و.ي\ت فلناv على ب'ل�ته
وب'للته وب'ل�وله وب'ل�ولته وب'ل�لته وب'ل%لته إ,ذا احتملته على ما فيه

من ال3ساءة والعيب ود.ار.ي\ته وفيه ب.ق1ي�ة من الو'د>؛ قال الشاعر:
ط%و.ي\نا بن ب,ش\ر� على ب'ل�لتم،
وذلك خ.ي\ر¬ من ل1ق%اء بن ب,ش\ر

يعن باللYقاء ال%ر\ب.، وجع الب'ل�ة ب,لل مثل ب'ر\م.ة وب,ر.ام؛ قال
الراجز:

وصاح1ب� م'ر.ام1ق� د.اج.ي\ت'ه،
على ب,لل ن.ف}سه ط%و.ي\ت'ه

وكتب عمر ي.س\تحضر ال�غية من البصرة: ي'م\ه.ل� ثلثاv ث ي'ح\ض.ر على
ب'ل�ته أ%ي على ما فيه من ال3ساءة والعيب، وهي بضم الباء.

وب.ل1ل}ت' به ب.ل%ل%: ظ%ف1ر\ت' به. وقيل: ب.ل1ل}ت' أ%ب.ل© ظ%ف1رت به؛
حكاها ال4زهري عن ال4صمعي وحده. قال شر: ومن أ%مثالم: ما ب.ل1ل}ت من

فلن بأ%ف}و.ق. ناص1ل� أ%ي ما ظ%ف1ر\ت'، وال4ف}و.ق: السهم الذي انكسر
ف�وق�ه، والناص1ل: الذي سقط ن.ص\ل�ه، يضرب مثلv للرجل ال�ج\ز,ئ الكاف
أ%ي ظ%ف1ر\ت برجل كامل غي مضيع ول ناقص. وب.ل1ل}ت به ب.ل%لv: ص.ل1يت

وش.ق1يت. وب.ل1ل}ت به ب.ل%ل% وب.للة وب'لولv وب.ل%ل}ت: م'ن,يت به
وع'لYق}ته. وب.ل1ل}ته: ل%ز,م\ته؛ قال:

د.ل}و ت.م.أ}ى د'ب,غ.ت\ بال�ل�ب،
ب'ل�ت\ بك%ف�ي\ ع.ز.ب� م'ش.ذ�ب،
فل ت'ق%ع\س3ر\ها ولكن ص.و>ب

تقعسرها أ%ي تعاز�ها. أ%بو عمرو: ب.ل� ي.ب,ل© إ,ذا لزم إ,نساناv ودام
على صحبته، وب.ل� ي.ب.ل© مثلها؛ ومنه قول ابن أ%حر:

فب.لYي إ,ن} ب.ل1ل}ت1 بأ%ر\ي.ح1ي¼
من الف1ت\يان، ل ي.م\شي ب.ط1ينا

ويروى فب.لYي يا غن�. الوهري: ب.ل1ل}ت به، بالكسر، إ,ذا ظ%ف1رت به
وصار ف يدك؛ وأ%نشد ابن بري:

بيضاء تشي م1ش\ي.ة% الر_ه1يص،
ب.ل� با أ%حر ذو دريص



يقال: لئن ب.ل�ت\ بك ي.دي ل تفارقن أ%و ت'ؤ.د>ي. حقي. النضر:
الب.ذ}ر' والب'ل%ل واحد، يقال: ب.ل©وا ال4رض إ,ذا ب.ذ%روها بالب'ل%ل. ورجل

ب.لê بالشيء: ل%ه,ج¬ ؛ قال:
وإ,ن لب.لê بالق%ر,ينة1 ما ار\ع.و.ت\،

وإ,ن إ,ذا ص.ر.م\ت'ها لص.ر'وم
ول ت.ب'ل©ك عندي بال�ة وب.لل, م1ثل ق%طام, أ%ي ل ي'صيبك من خي

ول ن.دÝى ول أ%نفعك ول أ%صد'قك. ويقال: ل ت'ب.ل© لفلن عندي بال�ة
وب.لل, مصروف عن بال�ة أ%ي ندÝى وخي. وف كلم علي�، كرم ال وجهه:

فإ,ن شكوا انقطاع ش1ر\ب أ%و بال�ة، هو من ذلك؛ قالت ليلى ال4خ\ي.لية:
ن.سيت. وصال%ه وص.د.ر\ت. عنه،
كما ص.د.ر ال4ز.بe عن الظYلل,
فل وأ%بيك، يا ابن أ%ب ع.ق1يل،

ت.ب'ل©ك بعدها فينا ب.لل,
،Òفلو آس.ي\ت.ه ل%خ.لك ذ%م

وفار.ق%ك. ابن' ع.م_ك غ%ي\ر قال ابن أ%ب ع.ق1يل كان مع ت.و\ب.ة حي
ق�ت1ل ففر عنه وهو ابن عمه. والب.ل�ة: الغن بعد الفقر. وب.ل�ت

م.ط1ي_ت'ه على وجهها إ,ذا ه.م.ت\ ضال�ة؛ وقال كثي>ر:
فليت ق%ل�وصي، عند ع.ز_ة%، ق�ي>د.ت\

ب.ب\ل ض.ع1يف{ غ�ر_ منها ف%ض.ل�ت1
فأ%ص\ب.ح ف القوم القيمي ر.ح\ل�ها،

وكان لا باغ� س1و.اي فب.ل�ت1
.vوخ'ب\ثا vذهب ف ال4رض. وأ%ب.ل�: أ%عيا ف%سادا :�وأ%ب.ل� الرجل

وال4ب.ل©: الشديد الصومة ال%د1ل�، وقيل: هو الذي ل يستحي، وقيل: هو
الشديد الل©ؤ\م, الذي ل ي'د\ر.ك ما عنده، وقيل: هو ال%طول الذي ي.م\ن.ع

بال%ل1ف من حقوق الناس ما عنده؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للمر_ار بن سعيد
ال4سدي:

ذكرنا الديون، فجاد.ل}ت.نا
جدال%ك ف الد_ي\ن ب.ل¾ ح.لوفا

(* قوله «جدالك ف الدين» هكذا ف الصل وسيأت ايراده بلفظ: «جدالك
مالv وبل حلوفا» وكذا أورده شارح القاموس ث قال: والال الرجل



الغن).وقال ال4صمعي: أ%ب.ل� الرجل� ي'ب,ل© إ,ب\للv إ,ذا امتنع
وغلب.قال: وإ,ذا كان الرجل ح.ل�فاv قيل رجل أ%ب.ل©؛ وقال الشاعر:

أ%ل ت.ت_قون ال، يا آل عامر؟
وهل ي.ت_ق1ي ال4 ال4ب.ل© ال�ص.م>م'؟

وقيل: ال4ب.ل© الفاجر، وال�نثى ب.ل�ء وقد ب.ل� ب.ل%لv ف كل ذلك؛
عن ثعلب. الكسائي: رجل أ%ب.ل© وامرأ%ة ب.ل�ء وهو الذي ل ي'د\ر.ك ما

.vظ%لوما vعنده من اللؤم، ورجل أ%ب.ل© ب.ي>ن الب.ل%ل إ,ذا كان ح.ل�فا
وأ%ما قول خالد بن الوليد: أ%م_ا وابن' الطاب ح.يÒ ف%ل ولكن إ,ذا

كان الناس بذي ب,لYي¼ وذي ب,ل�ى؛ قال أ%بو عبيد: يريد ت.ف%رeق. الناس
وأ%ن يكونوا طوائف وف1ر.قاv من غي إ,مام يمعهم وب'ع\د. بعضهم من بعض؛

وكل© من ب.ع'د عنك حت ل ت.ع\ر,ف موضع.ه، فهو بذي ب,لYي¼، وهو م1ن\
ب.ل� ف ال4رض أ%ي ذهب؛ أ%راد ضياع. أ�مور الناس بعده، قال: وفيه لغة

أ�خرى بذي ب,لYي.ان، وهو ف1ع\ل1ي.ان مثل ص1لYيان؛ وأ%نشد الكسائي:
ي.نام ويذهب ال4قوام حت
ي'قال%: أ%ت.و\ا على ذي ب,لYيان

يقول: إ,نه أ%طال النوم ومضى أ%صحابه ف سفرهم حت صاروا إ,ل موضع ل
ي.ع\ر,ف مكان.هم من طول نومه. وأ%ب.ل� عليه: غ%ل%به؛ قال ساعدة:

أ%ل يا ف%ت، ما عبد' ش.م\س� بثله
ي'ب.ل© على العادي وت'ؤ\ب.ى ال%خاس1ف'

الباء ف بثله متعلقة بقوله ي'ب.ل، وقوله ما عبد' شس تعظيم، كقولك
سبحان ال ما هو ومن هو، ل تريد الستفهام عن ذاته تعال إ,نا هو تعظيم

وتفخيم.
وخ.صم¬ م1ب.لê: ث%ب\ت. أ%بو عبيد: البل© الذي يعينك أ%ي يتابعك 

*)
قوله «يعينك اي يتابعك» هكذا ف الصل، وف القاموس: يعييك ان يتابعك) على

ما تريد؛ وأ%نشد:
vأ%ب.ل� فما ي.ز\داد إ,ل� ح.ماق%ة

ون.و\كاv، وإ,ن كانت كثياv مارج'ه
وص.فاة ب.ل�ء أ%ي م.ل}ساء. ورجل ب.لê وأ%ب.ل©: م.طول؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:



ج,د.ال%ك. مالv وب.ل¾ ح.ل�وفا
والب.ل�ة: ن.و\ر' الس_م'ر والع'ر\ف�ط. وف حديث عثمان: أ%ل%س\ت.
ت.ر\عى ب.ل�ت.ها؟ الب.ل�ة: ن.و\ر' الع1ضاه1 قبل أ%ن ينعقد. التهذيب:

الب.ل�ة والف%ت\لة ن.و\ر' ب.ر.مة الس_م'ر، قال: وأ%ول ما ي.خ\ر'ج الب.مة ث
أ%ول ما يرج من ب.د\و ال�ب\ل%ة ك�ع\بورةD نو ب.د\و الب'س\رة ف%ت1يك

الب.ر.مة، ث ينبت فيها ز.غ%ب¬ ب,يض¬ هو نورتا، فإ,ذا أ%خرجت تيك س'م>يت
الب.ل�ة والف%ت\لة، فإ,ذا سقطن عنن ط%ر.ف الع'ود الذي ي.ن\ب'ت\ن. فيه

نبتت فيه ال�ل}بة ف طرف عودهن وسقطن، وال�ل}بة وعاء ال%ب كأ%نا وعاء
الباق1لء، ول تكون ال�ل}بة إ,ل� للس_م'ر والس_ل%م، وفيها الب وهن

ع1راض كأ%نم ن,صال، ث الط�ل}ح فإ,ن وعاء ثرته للغ'ل�ف وهي س1ن.فة
ع1راض.

وب,لل: اسم رجل. وب,لل بن حامة: مؤذن سيدنا رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، من البشة.
وب,لل آباد: موضع.

التهذيب: والب'ل}ب'ل الع.ن\د.ليب. ابن سيده: الب'ل}ب'ل طائر ح.س.ن الصوت
يأ}لف ال%ر.م ويدعوه أ%هل الجاز النeغ.ر. والب'ل}ب'ل: ق%ناة� الكوز

الذي فيه ب'ل}ب'ل إ,ل جنب رأ}سه. التهذيب: الب'ل}بلة ضرب من الكيزان ف
جنبه ب'ل}ب'ل ي.ن\ص.بe منه الاء. وب.ل}ب.ل متاع.ه: إ,ذا فر_قه

وبد_ده.وال�ب.لYل: الطاووس الص_ر_اخ، والب'ل}ب'ل الك�ع.ي\ت.
والب.ل}بلة: تفريق الراء. وت.ب.ل}ب.لت ال4لسن: اختلطت. والب.ل}ب.لة:

اختلط ال4لسنة. التهذيب: الب.ل}بلة ب.ل}بلة ال4لسن، وقيل: سيت أ%رض
vباب,ل ل4ن ال تعال حي أ%راد أ%ن يالف بي أ%لسنة بن آدم ب.ع.ث ريا

فحشرهم من كل أ�فق إ,ل بابل فب.ل}ب.ل ال با أ%لسنتهم، ث ف%ر_قتهم
تلك الريح ف البلد. والب.ل}بلة والب.لبل والب.ل}بال: شد_ة الم

والو.س\واس ف الصدور وحديث النفس، فأ%ما الب,ل}بال، بالكسر، فمصدر. وف حديث
سعيد

بن أ%ب بردة عن أ%بيه عن جده قال: قال رسول ال،
صلى ال عليه وسلم: إ,ن أ�مت أ�مة مرحومة ل عذاب� عليها ف الخرة،

إ,نا عذابا ف الدنيا البلبل والزلزل والفت؛ قال ابن ال4نباري:
البلبل وسواس الصدر؛ وأ%نشد ابن بري لباعث



بن ص'ر.ي ويقال أ%بو ال4سود ال4سدي:
سائل� بي.ش\ك�ر. هل ث%أ%ر\ت. بالك،
أ%م هل ش.ف%ي\ت النفس. من ب.ل}بالا؟

ويروى:
سائ1ل} أ�س.ي>د. هل ث%أ%ر\ت. ب,وائل�؟

ووائل: أ%خو باعث بن
ص'ر.ي. وب.ل}ب.ل القوم. ب.ل}بلة وب,ل}بالv: ح.ر_كهم وه.ي_جهم،

والسم الب.ل}بال، وجعه الب.لب,ل. والب.ل}بال: الب'ر.حاء ف الص_در، وكذلك
الب.ل}بالة؛ عن ابن جن؛ وأ%نشد:

فبات منه الق%ل}ب' ف ب.ل}بال%ه،
ي.ن\ز'و ك%ن.ز\و, الظ�ب\ي, ف ال1باله

ورجل ب'ل}ب'لD وب'لب,ل: خ.ف1يف ف الس_ف%ر مع\وان. قال أ%بو اليثم:
قال ل أ%بو ليلى ال4عراب أ%نت ق�ل}ق�ل ب'ل}ب'ل أ%ي ظ%ريف خ.فيف. ورجل

ب'لب,ل: خفيف اليدين وهو ل ي.خ\فى عليه شيء. والب'ل}ب'ل من الرجال:
ال%ف1يف'؛ قال كثي بن

م'ز.ر>د:
س.ت'د\ر,ك ما ت.ح\مي ال1مارة واب\ن'ها
ق%لئ1ص' ر.س\لت¬، وش'ع\ثD ب.لب,ل

وال1مارة: اسم ح.ر_ة وابن'ها ال%ب.ل الذي ياورها، أ%ي ستدرك هذه
القلئص ما منعته هذه ال%ر_ة وابن'ها.

والب'ل}بول: الغلم الذ�ك1يe الك%ي>س. وقال ثعلب: غلم ب'ل}ب'ل خفيف
ف الس_ف%ر، وق%ص.ره على الغلم. ابن السكيت: له أ%ل1يلD وب.ل1يلD، وها

ال4ني مع الصوت؛ وقال ال%ر_ار بن سعيد:
إ,ذا م1ل}نا على ال4ك}وار أ%ل}ق%ت\

بأ%ل}ح1يها لج\ر'ن,ها ب.ليل
أ%راد إ,ذا م1ل}نا عليها نازلي إ,ل ال4رض م.د_ت ج'ر'ن.ها على ال4رض

من التعب. أ%بو تراب عن زائدة: ما فيه ب'للة ول ع'للة أ%ي ما فيه
ب.ق1ي_ة. وب'ل}ب'ول: اسم بلد. والب'ل}ب'ول: اسم ج.ب.ل؛ قال الراجز:

قد طال ما عار.ض.ها ب'ل}ب'ول،
وه\ي. ت.ز'ول و.ه\و. ل ي.زول



وقوله ف حديث لقمان: ما ش.ي\ء# أ%ب.ل� للجسم من الل�ه\و؛ قال ابن
ال4ثي: هو شيء كلحم العصفور أ%ي أ%شد تصحيحاv وموافقة له.

ومن خفيف هذا الباب ب.ل}، كلمة استدراك وإ,علم بال3ض\راب عن ال4ول،
وقولم قام زيد ب.ل} ع.م\ر¬و وب.ن\ زيد، فإ,ن النون بدل من اللم، أ%ل

ترى إ,ل كثرة استعمال ب.ل} وقلة استعمال ب.ن\، وال�ك}م' على ال4كثر ل
ال4قل؟ قال ابن سيده: هذا هو الظاهر من أ%مره، قال: وقال ابن جن لست

أ%دفع مع هذا أ%ن تكون ب.ن\ ل�غ.ةv قائمة بنفسها. التهذيب ف ترجة ب.لى:
ب.لى تكون جواباv للكلم الذي فيه ال%ح\د. قال ال تعال: أ%ل%س\ت'

بربكم قالوا ب.لى؛ قال: وإ,نا صارت ب.لى تتصل بال%ح\د ل4نا رجوع عن
ال%ح\د إ,ل التحقيق، فهو بنزلة ب.ل}، وب.ل} س.ب,يلها أ%ن تأ%ت بعد ال%ح\د

كقولك ما قام أ%خوك ب.ل} أ%بوك، وما أ%كرمت أ%خاك ب.ل} أ%باك، وإ,ذا قال
الرجل للرجل: أ%ل تقوم؟ فقال له: ب.لى، أ%راد ب.ل} أ%قوم، فزادوا

ال4لف على ب.ل} ليحسن السكوت عليها، ل4نه لو قال ب.ل} كان يتوقع 
(* قوله

«كان يتوقع» اي الخاطب كما هو ظاهر ما بعد) كلماv بعد بل} فزادوا ال4لف
ليزول عن الخاطب هذا التوهم؛ قال ال تعال: وقالوا لن تسنا النار

إ,ل أ%ياماv معدودة، ث قال ب.ع\د': ب.لى من كسب سيئة، والعن ب.ل} من كسب
سيئة، وقال البد: بل حكمها الستدراك أ%ينما وقعت ف ج.ح\د أ%و
إ,ياب، قال: وب.لى تكون إ,ياباv للم.ن\ف1ي> ل غي'. قال الفراء: ب.ل} تأ}ت

بعنيي: تكون إ,ضراباv عن ال4ول وإ,ياباv للثان كقولك عندي له دينار
ل ب.ل} ديناران، والعن الخر أ%نا توجب ما قبلها وتوجب ما بعدها،

وهذا يسمى الستدراك ل4نه أ%راده فنسيه ث استدركه. قال الفراء: والعرب
تقول ب.ل} وال ل آتيك وب.ن\ وال، يعلون اللم فيها نوناv، وهي لغة

بن سعد ولغة كلب، قال: وسعت الباهليي يقولون ل ب.ن\ بعن ل ب.ل}.
الوهري: ب.ل} م'خ.ف�ف¬ حرف¬، يعطف با الرف الثان على ال4ول فيلزمه
مث}ل� إعرابه، فهو للضراب عن ال4ول للثان، كقولك: ما جاء4ن زيد ب.ل}
عمرو، وما رأ%يت زيداv ب.ل} عمراv، وجاءن أ%خوك ب.ل} أ%بوك تعطف با بعد

النفي وال3ثبات جيعاv؛ وربا وضعوه موضع ر'ب_ كقول الراجز:
ب.ل} م.ه\م.ه{ ق%ط%ع\ت' ب.ع\د. م.ه\م.ه1

يعن ر'ب_ م.ه\م.ه{ كما يوضع غيه اتساعاv؛ وقال آخر:



ب.ل} ج.و\ز, ت.ي\هاء كظ%ه\ر, ال%ج.ف%ت\
وقوله عز وجل: ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا ف ع1ز_ة{ وشقاق؛ قال

ال4خفش عن بعضهم: إ,ن ب.ل} ههنا بعن إ,ن فلذلك صار الق%س.م عليها؛
قال: وربا استعملت العرب ف ق%ط}ع كلم واستئناف آخر في'ن\شد الرجل منهم

الشعر فيقول:
. . . . . . بل

ما هاج. أ%ح\زاناv وش.ج\واv ق%د\ ش.جا
ويقول:

. . . . . . بل
وب.ل}د.ة{ ما ال3ن\س' من آهال1ها،
ت.رى با الع.و\ه.ق. من و,ئال1ها،
كالنار ج.ر_ت\ ط%ر.ف ح1بال1ها

قوله ب.ل} ليست من البيت ول تعد� ف وزنه ولكن جعلت علمة لنقطاع ما
قبله؛ والرجز ال4ول لرؤبة وهو:

أ%ع\م.ى ال�د.ى بالاه1ل1ي. الع'م_ه1،
ب.ل} م.ه\م.ه{ ق%ط%ع\ت' ب.ع\د. م.ه\م.ه1
والثان لس'ؤ\ر, الذYئ}ب, وهو:

ب.ل} ج.و\ز,ت.ي\هاء4 ك%ظ%ه\ر, ال%ج.ف%ت\،
ي'م\سي با و'ح'وش'ها قد ج'ئ1ف%ت\

قال: وب.ل} ن'ق}صانا مهول، وكذلك ه.ل} و.ق%د\، إ,ن شئت جعلت نقصانا
واواv قلت ب.ل}و¬ ه.ل}و¬ ق%د\و¬، وإ,ن شئت جعلته ياء. ومنهم من يعل

نقصانا مثل آخر حروفها في'د\غم ويقول ه.لê وب.لê وق%دÒ، بالتشديد. قال ابن
بري: الروف الت هي على حرفي مثل ق%د\ وب.ل} وه.ل} ل يقد�ر فيها حذف

vحرف ثالث كما يكون ذلك ف ال4ساء نو ي.د{ ود.م�، فإ,ن سيت با شيئا
لزمك أ%ن تقدر لا ثالثاv، قال: ولذا لو ص.غ_ر\ت. إ,ن الت للجزاء لقلت

أ�ن.يÒ، ولو س.م_يت بإ,ن الخففة من الثقيلة لقلت أ�ن.ي\ن¬، فرددت ما
كان مذوفاv، قال: وكذلك ر'ب. الخففة تقول ف تصغيها اسم. رجل

ر'ب.ي\ب¬، وال أ%علم.
@بل: الت.ب.هeل: الع.ناء بالطلب. وأ%بل الرجل%: ت.ر.كه. ويقال:

ب.ه.ل}ته وأ%ب\ه.ل}ته إ,ذا خ.ل�ي\ت.ه وإ,رادت.ه. وأ%ب\ه.ل الناقة%:



أ%ه\م.ل%ها. ال4ز\هري: ع.ب\ه.ل ال3بل% أ%ي أ%ه\م.ل%ها مثل أ%ب\ه.ل%ها، والعي
مبدلة من المزة. وناقة باه1ل بي>نة الب.ه.ل: ل ص1رار. عليها، وقيل: ل

خ1طام عليها، وقيل: ل س1م.ة عليها، والمع ب'ه_ل وب'ه\ل. وقد أ%ب\ه.لت\ها
أ%ي تركتها باهلv، وهي م'ب\ه.لة وم'باه1ل للجمع 

(* قوله «ومباهل للجمع»
كذا وقع ف الصل ميم مباهل مضموناv وكذا ف القاموس وليس فيه لفظ

المع).
قال ابن بري: قال ابن خالويه الب'ه_ل واحدها باهلD وباهلة وهي الت
تكون م'ه\م.ل%ة بغي راع، يريد أ%نا س.ر.ح.ت للم.ر\عى بغي راع؛ وشاهد

أ%ب\ه.ل قول الشاعر:
قد غاث ر.بeك هذا ال%ل}ق. ك�ل�ه'م'،
بعام, خ1ص\ب�، فعاش الال� والن_ع.م'
وأ%ب\ه.لوا س.ر\ح.ه'م من غي ت.و\د1ية{
ول ديار، ومات الف%ق}ر والع.د.م

وقال آخر:
قد ر.ج.ع. ال�ل}ك' ل�س\ت.ق%ر_ه،

وعاد ح'ل}و الع.ي\ش, ب.ع\د. م'ر>ه،
وأ%ب\ه.ل% الال1ب' ب.ع\د. ص.ر>ه

وناقة باهل: م'س.ي_ب.ة. وأ%ب\ه.ل الراعي إ,بله إ,ذا تركها،
وأ%ب\ه.ل%ها: تركها من ال%لب,. والباهل: ال3بل الت ل ص1رار عليها، وهي

ال�ب\ه.لة. وقال أ%بو عمرو ف الب'ه_ل مثله: واحدها باهل. وأ%بل الوال
رع1ي_ت.ه' واس\ت.ب\ه.لها إ,ذا أ%هلها؛ ومنه قيل ف بن ش.ي\بان%: است.ب\ه.لتها

السواحل�؛ قال النابغة ف ذلك:
�وشي\بان حيث اس\ت.ب\ه.ل%ت\ها الس_واح1ل

أ%ي أ%هلها ملوك' ال1ية ل4نم كانوا نازلي ب,ش.طY البحر,. وف
التهذيب: على ساحل الف�رات ل ي.ص1ل إ,ليهم السلطان يفعلون ما شاؤ'وا، وقال

الشاعر ف إ,بل أ�ب\ه,ل%ت\:
إ,ذا اس\ت'ب\ه,ل%ت\ أ%و ف%ض_ها الع.ب\د'، ح.ل�ق%ت\

بس.ر\بك، يو\م الو,ر\د1، ع.ن\قاء� م'غ\ر,ب
�يقول إ,ذا أ�ب\ه,ل%ت\ هذه ال3بل ول ت'ص.ر� أ%ن\ف%دت ال1يان



أ%لبانا، فإ,ذا أ%رادت الشeر\ب ل يكن ف أ%خ\لفها من اللب ما ت.ش\ت.ري به
ماء لشربا. وب.ه,ل%ت الناقة ت.ب\ه.ل ب.ه.لv: ح'ل� ص1رار'ها وت'رك

و.ل%د'ها ي.ر\ض.عها؛ وقول الفرزدق:
،vغ%د.ت من ه1لل� ذات. ب.ع\ل� س.م1ين.ة

وآب.ت\ بث%د\ي باه1ل, الز_و\ج, أ%ي>م,
يعن بقوله باهل الز_و\ج, باهل% الث�د\ي ل يتاج إ,ل ص1رار، وهو

مستعار من الناقة الباهل الت ل ص1رار عليها، وإ,ذا ل يكن لا ز.و\ج ل
يكن لا لب؛ يقول: لا ق�ت1ل% ز.و\ج'ها فبقيت أ%ي>ماv ليس لا ولد؛ قال

ابن سيده: التفسي لبن ال4عراب. قال أ%بو عبيد: ح.د_ثن بعض أ%هل
العلم أ%ن د'ر.ي\د. بن الص>م_ة أ%راد أ%ن ي'ط}لYق امرأ%ته فقالت: أ%تطلقن

وقد أ%ط}ع.م\ت'ك. مأ}د'ومي وأ%تيتك باه1لv غي ذات1 ص1رار؟ قال:
ج.ع.ل%ت\ هذا مثلv لالا وأ%نا أ%باحت له مالا، وكذلك الناقة ل ع1ران%
عليها، وكذلك الت ل س1م.ة عليها. واس\ت.ب\ه.ل فلن الناقة إ,ذا احتلبها

بل ص1رار؛ وقال ابن مقبل:
فاس\ت.ب\ه.ل ال%ر\ب من ح.ر_ان% م'ط�ر,د{،
ح.ت_ى ي.ظ%ل�، على الك%ف�ي، م.ر\ه'ونا

أ%راد بالر_ان الرمح، والباهل الترد�د بل عمل، وهو أ%يضاv الراعي
بل عصا. وامرأ%ة باهلة: ل زوج لا. ابن ال4عراب: الباهل الذي ل سلح

معه.
والب.ه\ل: الل�ع\ن. وف حديث ابن الص_ب\غاء قال: الذي ب.ه.له ب'ر.ي\ق¬

:vأ%ي الذي ل%ع.نه ودعا عليه رجل اسه ب'ر.ي\ق¬. وب.ه.له ال� ب.ه\ل
ل%ع.نه. وعليه ب.ه\لة ال وب'ه\لته أ%ي لع\ن.ت'ه. وف حديث أ%ب بكر: من
و.ل1ي. من أ�مور الناس شيئاv فلم ي'ع\ط1هم كتاب ال فعليه ب.ه\لة ال
vأ%ي ل%ع\نة ال، وتضم باؤها وتفتح. وباه.ل% القوم' بعض'هم بعضا

وت.باهلوا وابتهلوا: ت.لعنوا. وال�باهلة: ال�لع.نة. يقال: باه.ل}ت فلناv أ%ي
لعنته، ومعن الباهلة أ%ن يتمع القوم إ,ذا اختلفوا ف شيء فيقولوا:
ل%ع\ن.ة� ال على الظال منا. وف حديث ابن عباس: من شاء باه.ل}ت أ%ن

ال%ق_ معي.
واب\ت.ه.ل ف الدعاء إ,ذا اج\ت.ه.د.. وم'ب\ت.ه,لv أ%ي م'ج\ت.ه,داv ف

الدعاء. والبتهال: التضرeع. والبتهال: الجتهاد ف الدعاء وإ,خ\لص'ه



ل عز وجل. وف التنزيل العزيز: ث ن.ب\ت.ه,ل} فنجعل} لعنة ال على
الكاذبي؛ أ%ي ي'خ\ل1ص\ ويتهد كلê منا ف الدعاء والل�ع\ن, على الكاذب

منا. قال أ%بو بكر: قال قوم ال�ب\ت.ه,ل معناه ف كلم العرب ال�س.ب>ح
الذاكر ل، واحتجوا بقول نابغة شيبان:

،vوان\ت1حابا vأ%ق}ط%ع' الل�يل آه.ة
واب\ت1هالv ل أ%ي_ اب\ت1هال

قال: وقال قوم ال�ب\ت.ه,ل الداعي، وقيل ف قوله ث نبتهل: ث
ن.ل}ت.ع1ن؛ قال: وأ%نشدنا ثعلب لبن ال4عراب:

ل ي.ت.أ%ر_و\ن% ف ال%ض1يق,، وإ,ن}
نادى م'ناد{ كي\ ي.ن\ز,ل�وا، ن.ز.لوا

ل ب'د_ ف ك%ر_ة1 الفوار,س, أ%ن
ي'ت\ر.ك. ف م.ع\ر.ك{ لم ب.ط%ل
،Dم'ن\ع.ف1ر' الوجه1 فيه جائفة

كما أ%ك%ب_ الص_لة% م'ب\ت.ه,ل
�أ%راد كما أ%ك%ب_ ف الص_لة1 م'س.ب>ح. وف حديث الدعاء: والبتهال

أ%ن ت.م'د_ يديك جيعاv، وأ%صله الت.ض.رeع والبالغة ف السؤال.
والب.ه\ل: الال القليل، وف ال�ح\ك%م: والب.ه\ل من الاء القليل؛ قال:

وأ%ع\طاك. ب.ه\لv م1ن\ه'ما ف%ر.ض1يته،
وذو الل©ب> للب.ه\ل, ال%ق1ي, ع.ي'وف'

والب.ه\ل: الشيء اليسي القي؛ وأ%نشد ابن بري:
ك%ل}ب¬ على الز_اد1 ي'ب\دي الب.ه\ل% م.ص\د.ق�ه،

ل%ع\و¬ ي'هاد1يك ف ش.د¼ وت.ب\سيل
وامرأ%ة ب,ه,يلة: لغة ف ب.ه,ية. وب.ه\لv: كقولك م.ه\لv، وحكاه يعقوب

ف البدل قال: قال أ%بو عمرو ب\لv من قولك م.ه\لv وب.ه\لv إ,تباع؛
وف التهذيب: الع.ر.ب تقول م.ه\لv وب.ه\لv؛ قال أ%بو ج'ه.ي\مة الذهلي:

فقلت له: م.ه\لv وب.ه\لv فلم ي'ث1ب
ب,ق%و\ل، وأ%ض\حى الغ'سe م'ح\ت.م1لv ض1غ\ن.ا

(* قوله «الغس» هو بضم العجمة: الضعيف اللئيم، والفسل من الرجال.
وأورده شارح القاموس بلفظ: النفس، بالنون والفاء).

وب.ه\ل: اسم للشديدة 



(* قوله «اسم للشديدة» أي للسنة الشديدة) كك%ح\ل.
وباهلة: اسم قبيلة من ق%ي\س ع.ي\لن، وهو ف ال4صل اسم امرأ%ة من

ه.م\دان، كانت تت م.ع\ن بن أ%ع\ص'ر. ابن سعد بن ق%ي\س, ع.ي\لن فنسب ولده
إ,ليها؛ وقولم باهلة بن أ%ع\ص'ر، إ,نا هو كقولم ت.م1يم بن م'ر¼،

فالتذكي للح.ي> والتأ}نيث للقبيلة، سواء كان السم ف ال4صل لرجل أ%و
امرأ%ة.وم'ب\ه,ل: اسم جبل لعبد ال بن غ%ط}فان؛ قال م'ز.ر>د ي.ر'دe على كعب

بن زهي:
وأ%ن\ت. امرؤ¬ من أ%ه\ل, ق�د\س, أ�و.ار.ة{،

أ%ح.ل�ت\ك. ع.ب\د. ال أ%ك}ناف' م'ب\ه,ل
وال4ب\ه.ل: ح.م\ل شجرة وهي الع.ر\ع.ر؛ وقيل: ال4ب\ه.ل ثر الع.ر\ع.ر؛

قال ابن سيده: وليس بعرب¼ مض. ال4زهري: ال4ب\ه.ل شجرة يقال لا
اليرس، وليس ال4بل بعربية مضة.

والب'ه\ل�ول من الرجال: الض_ح_اك؛ وأ%نشد ابن بري لط�ف%يل الغ.ن.وي:
وغار.ة{ ك%ح.ر,يق, الن_ار, ز.ع\ز.ع.ها

�م1خ\ر.اق' حر\ب�، كص.د\ر, الس_ي\ف1، ب'ه\ل�ول
eول: ال%يي�والب'ه\لول: العزيز الامع لكل خي؛ عن السياف. والب'ه\ل

الكري، ويقال: امرأ%ة ب'ه\لول. ال4حر: هو الض_لل بن
ب'ه\ل�ل% غي مصروف، بالباء كأ%نه ال�ب\ه.ل ال�ه\م.ل مثل ابن ث�ه\ل�ل،

معناه الباطل، وقيل: هو مأ}خوذ من إ,ب\هال وهو ال3ه\مال. غيه: يقال
للذي ل ي'ع\ر.ف ب'ه\ل بن ب'ه\لن%؛ ولا قتل النتشر بن وهب الباهلي

م'ر_ة بن عاهان قالت نائحته:
يا ع.ي\ن ج'ود1ي ل�ر_ة% بن, ع.اه.انا،
لو كان قات1ل�ه من غ%ي\ر م.ن\ كانا،

لو كان قات1ل�ه يوماv ذ%و,ي ح.س.ب�،
ل%ك1ن_ قات1ل%ه' ب'ه\ل� بن ب'ه\لنا

@بدل: الب.ه\د.لة: ال1ف�ة. والب.ه\د.لة: طائر أ%خضر، وجعه ب.ه\د.ل.
والب.ه\د.لة: أ%صل الثدي. وب.ه\د.لة: اسم رجل، وقيل: اسم رجل من ت.م1يم�.

وب.ه\د.لة: قبيلة؛ عن ثعلب وابن ال4عراب. وب.ه\د.ل الرجل� إ,ذا عظ�مت
ث%ن\د'و.ته. ويقال للمرأ%ة: إ,نا ذات ب.هاد1ل وبآدل، وهي ل%ح.مات بي

الع'ن'ق إ,ل الت_ر\ق�و.ة.



@بصل: الب.ه\ص.ل%ة والب'ه\ص'لة من النساء: الشديدة� البياض، وقيل هي
الق%صية؛ قال منظور ال4سدي:

ق%د1 ان\ت.ث%م.ت\ ع.ل%ي_ بقول سوء�
ب'ه.ي\ص1ل%ةD، لا و.ج\ه¬ د.م1يم'
ح.ليل%ة� فاح1ش� وان{ لئ1يم�،
م'ز.و\ز,ك%ةD لا ح.س.ب¬ ل%ئيم'

الن\ت1ث%ام: النفجار بالقول القبيح. ان\ت.ث%م.ت\: انفجرت بالقبيح.
ورجل ب'ه\ص'ل: أ%بيض ج.س3يم. والب'ه\ص'ل: الص_خ_ابة ال%ر,يئة.

والب'ه\ص'ل، بالضم: ال%س3يم'، والصاد' غي معجمة. وب.ه\ص.له الدهر' من ماله:
أ%خرجه، وكذلك ب.ه\ص.ل القوم. من أ%موالم. وح1مار¬ ب'ه\ص'ل: غليظ. ابن

ال4عراب: إ,ذا جاء الرجل ع'ر\ياناv فهو الب'ه\ص'ل والض_ي\ك%ل.
@بكل: امرأ%ة ب.ه\ك%لة وب.ه\ك%ن.ة: غ%ض_ةD، وهي ذات ش.باب ب.ه\ك%ن� أ%ي

غ%ض¼، قال: وربا قالوا ب.ه\ك%ل؛ قال الشاعر:
وك%ف%ل� م1ث}ل� الك%ث1يب, ال4ه\ي.ل،
ر'ع\ب'وب.ة ذات ش.ب.اب� ب.ه\ك%ل

@بول:الب.و\ل: واحد ال4ب\وال، بال ال3نسان� وغي'ه ي.ب'ول ب.و\لv؛
واستعاره بعض الشعراء فقال:

بال% س'ه.ي\لD ف الف%ض1يخ, ف%ف%س.د
والسم الب,يل%ة كال1ل}سة والر>ك}بة. وك%ث}ر.ة� الش_راب, م.ب\و.لة،

بالفتح. وال1ب\و.لة، بالكسر: ك�وز¬ ي'بال فيه.
ويقال: لن'ب,يل%ن_ ال%ي\ل% ف ع.ر.صاتكم؛ وقول الفرزدق:

وإ,ن� الذي ي.س\ع.ى لي'ف}س3د. ز.و\ج.ت1ي،
كس.اع� إ,ل أ�س\د1 الش_ر.ى ي.س\ت.ب,يل�ها

أ%ي يأ}خذ ب.و\ل%ها ف يده؛ وأ%نشد ابن بري لالك بن ن'و.ي\رة اليبوعي
وقال: أ%نشده ثعلب:

كأ%ن_ه'م'، إ,ذ ي.ع\ص1رون ف�ظ�وظ%ها
ب,د.ج\لة أ%و ف%ي\ض ال�ب'ل�ة1، م.و\ر,د'

إ,ذا ما اس\ت.ب.الوا ال%ي\ل%، كانت أ%ك�ف©هم
و.قائ1ع. لل4ب\وال,، والاء� أ%ب\ر.د'

يقول: كانت أ%ك�ف©هم و.قائع حي بالت فيها اليل، والو.ق%ائع ن'ق%ر¬،



يقول: كأ%ن� ماء هذه الف�ظ�وظ من د.ج\لة أ%و ف%ي\ض, الف�ر.ات. وف
الديث: من نام حت أ%صبح بال الشيطان ف أ�ذ�نه؛ قيل: معناه س.خ1ر منه وظ%ه.ر

عليه حت نام عن طاعة ال كما قال الشاعر:
بال% س'ه.ي\ل ف الف%ض1يخ, ف%ف%س.د

vهور'ه عليه م'ف}س3دا�أ%ي لا كان الف%ض1يخ ي.ف}س'د بطلوع س'ه.ي\ل كان ظ
له. وف حديث آخر عن السن مرسلv أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال:

فإ,ذا نام ش.فر. الشيطان� بر�ج\له فبال ف أ�ذنه. وف حديث ابن مسعود:
كفى بالرجل شرìا أ%ن ي.ب'ول% الشيطان� ف أ�ذنيه، قال: وكل هذا على سبيل
الاز والتمثيل. وف الديث: أ%نه خرج يريد حاجة فات_بعه بعض أصحابه

فقال: ت.ن.ح_ فإ,ن كل بائ1ل%ة{ ت'فيخ' أ%ي من يبول يرج منه الريح،
وأ%ن_ث% البائلة ذهاباv إ,ل النفس. وف حديث عمر ورأ%ى أ%س\ل%م. يمل متاعه

على بعي من إ,بل الصدقة قال: ف%ه.لv ناقةv ش.ص'وصاv أ%و ابن. ل%ب'ون
ب.و_الv؟ وصفه بالبول تقياv لشأ}نه وأ%نه ليس عنده ظ%ه\ر¬ ي'ر\غ%ب فيه

لق�و_ة ح.م\له ول ض.ر\ع¬ في'ح\ل%ب. وإ,نا هو ب.و_ال.
وأ%خ.ذ%ه' ب'و.ال، بالضم، إ,ذا ج.ع.ل% البول� ي'عتريه كثياv. ابن سيده:

الب'وال داء يكثر منه الب.و\ل. ورجل ب'و.لة: كثي الب.و\ل، يط�رد على
هذا باب. وإ,ن_ه ل%سن الب,يلة: من الب.و\ل. والب.و\ل�: الول%د. ابن

ال4عراب عن الفضل قال: الرجل ي.ب'ول ب.و\لv ش.ر,يفاv فاخ1راv إ,ذا و'ل1د.
له و.لد¬ يشبهه.

والب.ال�: الال والشأ}ن؛ قال الشاعر:
فب,ت\نا ع.لى ما خ.ي_ل%ت\ ناع1م.ي\ بال

وف الديث: كل أ%مر ذي بال ل ي'ب\دأ� فيه بمد ال فهو أ%بتر؛ البال:
الال والشأ}ن. وأ%مر ذو بال� أ%ي شريف¬ ي'ح\ت.فل له وي'ه\ت.مe به.

والب.ال� ف غي هذا: الق%ل}ب'، ومنه حديث ال4حنف: ن'ع1ي. له فلن
ال%ن\ظ%لي فما أ%ل}ق%ى له بالv أ%ي ما استمع إ,ليه ول جعل قلبه نوه. والبال:

:�الاطر. والبال: ال%رe الذي ي'ع\ت.م.ل به ف أ%رض الزرع. والب.ال
س.م.كة غليظة ت'د\ع.ى ج.م.ل البحر,، وف التهذيب: س.م.كة عظيمة ف البحر،

قال: وليست بعربية. الوهري: الب.ال� ال�وت العظيم من حيتان البحر، وليس
بعرب. والبال: ر.خ.اء الع.ي\ش 

(* كتب هنا بامش الصل: ف نسخة رخاء



النفس) ، يقال: فلن ف بال� ر.خ1ي¼ ول%ب.ب ر.خ1ي¼ أ%ي ف س.ع.ة وخ1ص\ب�
:�وأ%م\ن�، وإ,نه ل%ر.خ1يe الب.ال, وناعم الب.ال,. يقال: ما بال�ك؟ والبال

ال4م.ل. يقال: فلن كاس1ف' البال، وك�س'وف باله: أ%ن يضيق عليه أ%مله.
وهو ر.خ1يe البال إ,ذا ل يشتد عليه ال4مر ول ي.ك}ت.ر,ث}. وقوله عز

وجل: س.ي.ه\ديهم وي'ص\لح بال%هم، أ%ي حالم ف الدنيا. وف الكم: أ%ي
ي'ص\لح أ%مر معاشهم ف الدنيا مع ما يازيهم به ف الخرة؛ قال ابن سيده:

وإ,نا ق%ض.ي\نا على هذه ال4لف بالواو ل4نا ع.ي\ن مع كثرة «ب و ل» وقلة
«ب ي ل». والبال�: الق%ل}ب'. ومن أ%س\ماء النفس البال�. والبال�: بال

النفس وهو الكتراث، ومنه اشتق بالي.ت\، ول ي.خ\ط�ر ببال ذلك ال4مر أ%ي
ل ي.ك}ر,ث}ن. ويقال: ما ي.خ\ط1ر' فلن ببال. وقولم: ليس هذا من بال

أ%ي ما أ�باليه، والصدر البال%ة�. ومن كلم السن: ل ي'بال1هم ال�
بال%ةv. ويقال: ل أ�بال, ول أ�ب.ل}، على القصر؛ وقول زهي:

لقد بال%ي\ت' م.ظ}ع.ن. أ�م> أ%و\ف%ى،
ولكن\ أ�مe أ%و\ف%ى ل ت'ب.ال

بال%ي\ت': ك%ر,هت، ول ت'ب.ال: ل ت.ك}ر.ه. وف الديث: أ%خ\ر.ج. من
ص'ل}ب آدم ذ�ر>ي�ة فقال: هؤلء ف النة ول أ�بال، ث أ%خرج ذ�ر>ي�ة

فقال: هؤلء ف النار ول أ�بال أ%ي ل أ%كره. وها ي.تباليان أ%ي
ي.ت.بار.يان؛ قال العدي:

وت.ب.ال%يا ف الش_د> أ%ي_ ت.ب.ال
وقول الشاعر:

ما ل أ%راك قائماv ت'ب.ال،
وأ%ن\ت. قد\ م'ت_ من ال�زال,؟

قال: ت'بال ت.ن\ظ�ر أ%يeهم أ%ح\س.ن' بالv وأ%نت هالك. يقال:
ال�بالة ف الي والشر، وتكون ال�بالة الص_ب\ر.. وذكر الوهري: ما أ�باليه

بال%ةv ف العتل؛ قال ابن بري: والبال ال�بالة؛ قال ابن أ%حر:
أ%غ%د\واv واع.د. ال%يe الز>يال،

وس.و\قاv ل ي'بالوا الع.ي\ن. بال؟
والبال%ة: القار'ورة وال1ر.اب، وقيل: و,عاء الطي>ب، فارسي م'عر_ب

أ%صله باله. التهذيب: البال� جع بالة وهي ال1ر.اب الض_خ\م؛ قال الوهري:
أ%صله بالفارسية يله؛ قال أ%بو ذؤ.يب:



،vل%ط%م1ي_ة vكأ%ن� عليها بال%ة
لا من خ1لل الد_أ}ي.ت.ي, أ%ر,يج'

:vوقال أ%يضا
Dل%ط%م1ي�ة Dق}س3م' ما إ,ن} بالة�فأ

ي.ف}وح' بباب الف%ار,س1ي>ي. باب'ها
أ%راد باب هذه الل�ط1مية قال: وقيل هي بالفارسية يله الت فيها

ال1س\ك فأ%لف بالة على هذا ياء. وقال أ%بو سعيد: البالة الرائحة والش_م_ة،
وهو من قولم بلوته إ,ذا شمته واختبته، وإ,نا كان أ%صلها ب.ل%و.ة ولكنه

ق%د_م الواو قبل اللم ف%ص.ي_رها أ%لفاv، كقولك قاع. وق%ع.ا؛ أ%ل ترى
أ%ن ذا الرمة يقول:

بأ%ص\ف%ر. و.ر\د آل، حت_ى كأ%ن_ما
ي.س'وف' به البال ع'صار.ة% خ.ر\د.ل

Òفيها ز'ج vجع بال%ة{ وهي ع.صا :�أ%ل تراه ج.ع.ل%ه ي.ب\ل�وه؟ والبال
تكون مع ص.ي�ادي أ%هل البصرة، يقولون: قد أ%مكنك الصيد' فأ%ل}ق, البال%ة.

وف حديث الغية: أ%نه كره ضرب البال%ة؛ هي بالتخفيف، ح.ديدة يصاد با
السمك، يقال للصياد: ار\م, با فما خرج فهو ل بكذا، وإ,نا كرهه ل4نه

غرر ومهول. وب.و\لن: حيÒ من ط%ي>ء�. وف الديث: كان للحسن والسي،
عليهما السلم، ق%ط1يف%ة ب.و\لن,ي_ة؛ قال ابن ال4ثي: هي منسوبة إ,ل
ب.و\لن اسم موضع كان ي.س\ر,ق فيه ال4ع\راب' متاع. الاج>، قال:

وب.و\لن أ%ي\ضاv ف أ%نساب العرب.
بيل: ب,يل: ن.ه\ر، وال أ%علم.

@بيل: ب,يل: ن.ه\ر، وال أ%علم.
،�@بالم: النهاية ف ذكر أ�د\م, أ%هل, النة قال: إدام'هم بالم' والنون

قالوا: وما هذا؟ قال: ث%و\ر¬ ونونD؛ قال ابن الثي: هكذا جاء ف الديث
مفس_راv، أم_ا النون� فهو ال�وت' وبه س>ي يونس، على نبينا ممد

vون ، وأ%ما ب.الم' فقد ت.م.ح_لوا لا شرحاeوعليه الصلة والسلم، ذا الن
غي مرض1ي�، ول%ع.ل� اللفظة عبانية، قال: وقال الطاب لعل اليهودي_

أ%راد الت.ع\م1ي.ة فقطع ال1جاء وقد_م أحد. ال%رف%ي على الخر، وهي
لم أ%لف وياء؛ يريد. ل4ى بوز\ن ل%ع.ا، وهو الث�و\ر الوحشيe، فصح_ف

الراوي الياء بالباء، وقال: هذا أقرب ما يقع ل فيه.



@ببم: أ%ب.ن\ب.م' وي.ب.ن\ب.م': موضع. قال ابن بري: أ%ب.ن\ب.م على
أ%ف%ن\ع.ل من أ%ب\نية الكتاب؛ قال ط�فيل:

أ%شاق%ت\ك. أ%ظ}عانD ب,ح.ف%ر أ%ب.ن\ب.م,؟
ن.ع.م\ ب'ك�راv مثل الف%سيل, ال�ك%م_م,

التهذيب: ي.ب.م\ب.م' ذكره حيد بن ثور فقال:
إذا ش1ئت' غ%ن_ت\ن بأ%ج\زاع, ب,يش.ة{،

أو ال1ز\ع من ت.ث}ل1يث% أو من ي.ب.مب.ما
@بتم: الب'ت\م' والب'ت_م': جبل من ناحية ف%ر\غان.ة.

.çسكت من هيبة أو ع1ي� :vوب'ج'وما vي.ب\ج,م' ب.ج\ما �@بم: ب.ج.م الرجل
ورأ%يت ب.ج\ماv من الناس وب.ج\داv أ%ي جاعة. والب.ج\م': الماعة

الكثية.
@برم: الب.جار,م': الدواه1ي.

@بم: غ%د1ير ب.ح\و.م¬: كثي الاء؛ عن ال%ج.ري؛ وأ%نشد:
فص1غار'ها م1ث}ل� الد_ب.ى، وك1بار'ها
م1ث}ل الض_فاد1ع, ف غ%د1ير� ب.ح\و.م,

@بذم: ب.خ\ذ%م: اسم¬.
@بذم: الب'ذ}م': الرأ}ي' ال%ي>د'. والب'ذ}م': احتمال�ك ل1ما ح'م>ل}ت.

والب'ذ}م': الن_ف}س. والب'ذ}م': القو_ة والطاقة�؛ قال الشاعر:
أ%ن'وء� ب,ر,ج\ل� با ب'ذ}م'ها،

وأ%ع\ي.ت\ با أ�خ\ت'ها الخ1ر.ه
أو الغاب,ر.ه.

ورجلD ذو ب'ذ}م� أي ك%ثاف%ة{ وجل%د.، وكذلك الث�و\ب'. وثوب¬ ذو ب'ذ}م�
أي كثي الغ.ز\ل. ورجل ذو ب'ذ}م� أي س.م1ي¬، ويقال: ذو ر.أ}ي� وح.ز\م�،

وقال ال�موي: ذو ن.ف%س، وقال الك1سائي: ذو اح\ت1مال ل1ما ح'م>ل. قال
ابن بري: قال ال4صمعي إذا ل يكن للرجل ر.أ}ي¬ قيل: ما له ب'ذ}م¬.

والب.ذ}م': م.ص\د.ر' الب.ذ1ي,، وهو العاق1ل� الغ.ض.ب.3 م1ن الر>جال أي أ%نه
يعلم ما يأ}تيه عند الغض.ب؛ كذا حكاه أ%هل اللغة، وقيل: ي.ع\لم ما ي.غ\ض.ب

له؛ قال الشاعر:
ك%ر,ي' ع'روق, الن_ب\ع.ت.ي, م'ط%ه_ر¬،

وي.غ\ض.ب' م_ا منه ذو الب.ذ}م, ي.غ\ض.ب'



الليث: رجلD ب'ذ}م¬ وب.ذ1ي¬ إذا غ%ض1ب م_ا يب أ%ن ي'غ\ض.ب منه. وقال
الفراء: الب.ذ1ية� الذي ل ي.غ\ض.ب ف غي موضع الغض.ب؛ قال ابن بري:

وقول الر�ار:
يا أ�م_ ع1م\ران وأ�خ\ت. ع.ت\م,،

قد طال% ما ع1ش\ت' بغي ب'ذ}م,
(* قوله «يا أم عمران إل» هكذا ف الصل مضبوطاv، وف شرح القاموس:

واخت عثم، بالثاء).
أ%ي بغي م'روءة{، وقد ب.ذ�م. ب.ذامةv. ابن ال4عراب: والب.ذي' من

ال4ف}واه ال�ت.غ.ي>ر الرائحة؛ وأ%نشد:
ش.م1م\تها بشار,ب� ب.ذ1ي,

قد خ.م_، أو قد ه.م_ بال�م'وم,
وقال غيه: أ%ب\ذ%م.ت1 الناقة� وأ%ب\ل%م.ت\ إذا و.ر,م. حي.اؤ'ها من

شد�ة1 الض_ب.ع.ة، وإنا يكون ذلك ف ب.ك%رات البل؛ قال الراجز:
إذا س.م.ا فوق ج.م'وح� م1ك}تام\

من غ%م\ط1ه ال4ث}ناء4 ذات الب\ذام\
ي.ص1ف ف%ح\ل إب,ل أ%راد أ%نه ي.ح\ت.ق1ر ال4ث}ناء4 ذوات1 الب.لم.ة،

في.ع\ل�و الناقة% الت ل ت.ش'ول بذ%ن.بها، وهي لق1ح، كأ%نا تكت'م
ل%قاح.ها.

@برم: الب.ر.م': الذي ل ي.د\خ'ل مع القوم ف ال%ي\س3ر، والمع
أ%ب\رام¬؛ وأ%نشد الليث:

،vد'ور ع'د1د\ن% مال�إذا ع'ق%ب' الق
ت.ح'ث© ح.لئل% ال4ب\رام, ع1ر\س1ي

وأ%نشد الوهري:
ول ب.ر.ماv ت'ه\دى النساء� لع1ر\س1ه1،

إذا الق%ش\ع' من ب.ر\د1 الشتاء3 ت.ق%ع\ق%عا
وف الثل: أ%ب.ر.ماv ق%ر'وناv أي هو ب.ر.م¬ ويأ}كل مع ذلك ت.مر.ت.ي\ن

ت.مرت.ي\ن، وف حديث وف}د1 م.ذحج,: ك1رام¬ غي أ%ب\رام� ؛ ال4ب\رام':
اللYئام'، واح1د'هم ب.ر.م¬، بفتح الراء، وهو ف ال4صل الذي ل ي.د\خ'ل مع
القوم, ف ال%ي\س3ر ول ي'خ\ر,ج معهم فيه شيئاv؛ ومنه حديث عمرو بن

معديكرب: قال لع'مر أ%أ%ب\رام¬ ب.نو ال�غ1ية؟ قال: ول%3م.؟ قال نزلت' فيهم



فما ق%ر.و\ن غي ق%و\س وث%و\ر� وك%ع\ب، فقال عمر: إن� ف ذلك
ل%ش1ب.عاv؛ الق%و\س': ما ي.ب\قى ف ال�ل�ة من الت_م\ر، والث�و\ر': قطعة عظيمة

من ال4ق1ط، والك%ع\ب': ق1ط}عة من الس_م\ن؛ وأما ما أ%نشده ابن العراب
من قول أ�ح.ي\حة:

Ýإن} ت'ر,د\ ح.ر\ب، ت'لق, ف%ت
غي. م.م\لوك{ ول ب.ر.م.ه\

قال ابن سيده: فإنه ع.ن بالب.ر.م.ة الب.ر.م.، والاء مبالغة، وقد يوز
أن يؤنث على معن الع.ي\ن, والن_ف}س، قال: والتفسي لنا نن إذ ل

ي.ت_ج,ه فيه غي ذلك. والب.ر.مة�: ث%م.رة� الع1ضاه1، وهي أ%و_ل و.ه\لة
ف%ت\لةD ث ب.ل�ةD ث ب.ر.مةD، والمع الب.ر.م'، قال: وقد أ%خطأ% أ%بو حنيفة

ف قوله: إن الف%ت\لة ق%ب\ل الب.ر.م.ة، وب.ر.م' الع1ضاه1 كله أ%صفر إل�
ب.ر.م.ة الع'ر\ف�ط1 فإنا ب.ي\ضاء كأ%ن� ه.ياد1با ق�ط}ن، وهي مثل

ز,ر> الق%م1يص أ%و أ%ش.فe، وب.ر.مة الس_ل%م أ%طيب الب.ر.م, ر,ياv، وهي
ص.ف}راء تؤ\ك%ل، طي>بة، وقد تكون الب.ر.م.ة� لل4راك1، والمع ب.ر.م¬

وب,رام¬.
وال�ب\ر,م': م'ج\ت.ن الب.ر.م,، وخص_ بعضهم به م'ج\ت.ن ب.ر.م.

ال4راك. أ%بو عمرو: الب.ر.م' ث%م.ر الط�ل}ح، واحدته ب.ر.م.ة. ابن العراب:
الع'ل�ف%ة� من الط�ل}م ما أ%خلف. بعد الب.ر.م.ة وهو شبه الل©وبياء،
والب.ر.م' ث%م.ر' ال4راك، فإذا أ%د\ر.ك فهو م.ر\د¬، وإذا اس\و.د_ فهو

ك%باثD وب.رير¬. وف حديث خ'زية السلمي: أ%ي\ن.ع.ت1 الع.ن.م.ة� وس.ق%ط%ت
الب.ر.مة�؛ هي ز.ه\ر' الط�ل}ح، يعن أنا س.ق%ط%ت\ من أ%غ}صانا للج.د\ب.

والب.ر.م': ح.بe الع1نب إذا كان فوق الذ�ر>، وقد أ%ب\ر.م. الك%ر\م'؛ عن
ثعلب. والب.ر.م'، بالتحريك: مصدر ب.ر,م. بال4م\ر,، بالكسر، ب.ر.ماv إذا

س.ئ1م.ه'، فهو ب.ر,م¬ ض.ج,ر. وقد أ%ب\ر.م.ه' فلن إب\راماv أي أ%م.ل�ه
وأ%ض\ج.ره ف%ب.ر,م. وت.ب.ر_م به ت.ب.رeماv. ويقال: ل ت'ب\ر,م\ن

بك%ثرة ف�ضولك. وف حديث الدعاء: السلم' عليك غي م'و.د_ع� ب.ر.ماv؛ هو مصدر
ب.ر,م. به، بالكسر، ي.ب\ر.م' ب.ر.ماv، بالفتح، إذا س.ئ1م.ه وم.ل�ه.

وأ%ب\ر.م. ال4مر. وب.ر.م.ه: أ%ح\ك%مه، والصل فيه إب\رام' الف%ت\ل إذا
كان ذا طاقي\ن. وأ%ب\ر.م. ال%ب\ل%: أ%جاد. فتله. وقال أ%بو حنيفة:

أ%ب\ر.م. ال%ب\ل% جعله طاق%ي\ن ث ف%ت.له. وال�ب\ر.م' والب.ري': ال%ب\ل



الذي جع بي م.ف}ت'ول%ي\ن ف%ف�ت1ل ح.ب\لv واحداv مثل ماء م'س\خ.ن¬
وس.خ1ي¬، وع.س.لD م'ع\ق%د¬ وع.ق1يد¬، وم1يزانD م'ت\ر.ص¬ وت.ريص¬. وال�ب\ر.م'

من الثYياب: ال%ف}ت'ول الغ.ز\ل طاق%ي\ن، ومنه س>ي ال�ب\ر.م'، وهو
جنس¬ من الثYياب. وال%بار,م': ال%غاز,ل� الت ي'ب\ر.م' با. والب.ري':

خ.ي\طان م'خ\تلفان أ%حر' وأ%صفر'، وكذلك كل شيء فيه ل%و\نان
م'خ\تل1طان، وقيل: الب.ري' خ.ي\طان يكونان من ل%و\ن.ي\ن. والب.ري': ض.و\ء� الشمس

مع ب.ق1ي_ة س.واد1 الليل. والب.ري': الصب\ح ل1ما فيه من س.واد1 الليل
وب.ياض النهار، وقيل: ب.ري' الصبح خ.ي\طه ال�خ\تلط ب,ل%و\ن.ي\ن، وكل

شيئي اختل%طا واج\تمعا ب.ري¬. والب.ري': ح.ب\ل فيه ف%و\نان م'ز.ي_ن
ب.و\هر تشدeه الرأ%ة على و.س.طها وع.ض'د1ها؛ قال الك%رو�س بن حصن 

(* قوله
«قال الكروس بن حصن» هكذا ف الصل، وف شرح القاموس: الكروس بن زيد، وقد

استدرك الشارح هذا السم على الد ف مادة كرس).
وقائلة{: ن,ع\م. الف%ت أ%نت من ف%تÝ؛
إذا ال�ر\ض1ع' الع.ر\جاء� جال% ب.ري'ها

وف رواية:
م'ح.ض_رة ل ي'ج\ع.ل الس>ت\ر د'ونا

قال ابن بري: وهذا البيت على هذه الرواية ذكره أ%بو ت.م�ام للفرزدق ف
باب الديح من الماسة. أبو عبيد: الب.ري' خ.ي\ط فيه أ%لوانD تشدeه

الرأ%ة على ح.ق}و.ي\ها. وقال الليث: الب.ري' خيط ي'ن\ظ%م فيه خ.ر.ز فتشدeه
الرأ%ة على ح.ق}وي.ه\ا. والب.ري': ثوب فيه ق%زÒ وكت�انD. والب.ري':
خليط ي'ف}ت.ل على طاق%ي\ن، ي'قال: ب.ر.م\ت'ه وأ%ب\ر.م\ت'ه. الوهري:

الب.ري' الب\ل ال%ف}تول يكون فيه ل%و\نان، ورب_ما شد_ت\ه الرأ%ة� على
و.س.طها وع.ض'دها، وقد ي'عل�ق على الصب� تدف%ع به الع.ي\ن، ومنه قيل
للجيش ب.ري ل4ل}وان ش1عار الق%بائل فيه؛ وأ%نشد ابن بري للعجاج:

أ%ب\دى الص_باح' عن ب.ري� أ%خ\صف%ا
قال: الب.ري' حب\ل فيه ل%و\نان أ%سود وأبيض، وكذلك الخ\ص.ف'

وال%ص1يف'، ويشب_ه به الف%ج\ر الكاذ1ب' أ%يضاv، وهو ذ%ن.ب الس>ر\حان؛ قال
جام1ع' ابن م'ر\خ1ي.ة:

لقد ط%ر.ق%ت\ د.ه\ماء، والب'ع\د' بينها،



ول%ي\ل، كأث}ناء اللYفاع,، ب.ه,يم'
على ع.ج.ل�، والصبح' بال� كأ%نه

بأ%د\ع.ج. من ل%ي\ل, الت>مام ب.ري'
قال: والب.ري' أيضاv الاء� الذي خال%ط غي.ه؛ قال رؤبة:

حت إذا ما خاض.ت1 الب.ر,يا
والب.ري': الق%طيع من الغن.م يكون فيه ض.ر\بان من الض_أ}ن وال%ع.ز.

والب.ري': الدمع مع الث}م1د1. وب.ر,ي' القوم: ل%ف1يف�هم. والب.ر,ي':
ال%ي\ش فيه أ%خ\لط من الناس. والب.ر,يان: ال%ي\شان عر.ب وع.ج.م؛ قالت

ل%ي\لى ال4خ\ي.ل1ي_ة:
يا أ%يها الس_د1م' ال�ل%و>ي رأ}س.ه
ل1ي.ق�ود من أ%هل ال1جاز ب.ر,يا

أ%رادت ج.ي\شاv ذا ل%و\ن.ي\ن، وكل© ذي ل%و\ن.ي\ن ب.ري¬. وي'قال: اش\و,
vول�ل%نا من ب.ر,ي.مي\ها أ%ي من الك%ب,د والس_نام ي'ق%د_ان ط

وي'ل%ف�ان ب,خ.ي\ط أو غيه، ويقال: س>يا بذلك لب.ياض الس_نام وس.واد1
الك%ب,د.

والب'ر'م': الق%وم' السي>ئ�و ال4خ\لق. والب.ر,ي' الع'وذ%ة.
والب.ر.م: ق1نانD من البال، واحدتا ب.ر.م.ة.

والب'ر\م.ة�: ق1د\ر من حجارة، والمع ب.ر.م¬ وب,رام¬ وب'ر\م¬؛ قال
طر.فة:جاؤوا إليك بكل أ%ر\م.ل%ة{

ش.ع\ثاء4 ت.ح\م1ل م1ن\ق%ع. الب'رم
وأ%نشد ابن بري للنابغة الذبيان:

والبائعات ب,ش.ط�ي\ ن}لة% الب'ر.م.ا
،vور'؛ الب'ر\مة: الق1د\ر' مطلقا�وف حديث ب.ر,ير.ة%: ر.أ%ى ب'ر\مةv ت.ف

وهي ف الصل ال�ت_خ.ذ%ة من ال%جر العروف بالجاز والي.من.
وال�ب\ر,م': الذي ي.ق}ت.ل1ع' ح1جارة% الب,رام, من البل ويقط%ع'ها

وي'س.و>يها وي.ن\ح.تها. يقال: فلن م'ب\ر,م¬ لل�ذي يق}ت.ط1ع'ها من ج.ب.لها
وي.ص\نع.ها. ورجل م'ب\ر,م¬: ث%ق1يلD، منه، كأ%نه ي.ق}ت.ط1ع من ج'ل%سائه

شيئاv، وقيل: الغ.ث© الديث1 من ال�ب\ر,م, وهو ال�ج\ت.ن ث%م.ر
ال4راك. أ%بو عبيدة: ال�ب\ر,م' الغ.ث© الديث1 الذي يد>ث الناس. بالحاديث

الت ل فائدة فيها ول معن لا، أ�خ1ذ% من ال�ب\ر,م الذ ي.ج\ن



الب.ر.م.، وهو ثر الراك ل ط%ع\م له ول ح.لوة ول ح'م'وضة ول معن له.
وقال ال4صمعي: ال�ب\ر,م' الذي هو ك%لê على صاحبه ل ن.ف}ع. عنده ول

خ.ي\ر، بنزلة الب.ر.م الذي ل يدخ'ل مع القوم, ف ال%ي\س3ر ويأ}كل معهم من
ل%ح\م1ه.

والب.ي\ر.م' الع.ت.ل%ة�، فار,سي� معر_ب، وخص_ بعضهم به ع.ت.ل%ة
الن_ج_ار، وهو بالفارسي_ة بتفخيم الباء.

والب.ر.م': الك�ح\ل؛ ومنه الب الذي جاء: من تسم_ع إل حديث قوم�
ص'ب_ ف أ�ذنه الب.ر.م'؛ قال ابن ال4عراب: قلت للمفض_ل ما الب.ر.م'؟ قال:

الك�ح\ل ال�ذاب؛ قال أ%بو منصور: ورواه بعضهم ص'ب_ ف أ�ذنه
الب.ي\ر.م'، قال ابن ال4عراب: الب.ي\ر.م' الب,ر\ط1يل�، وقال أ%بو عبيدة:

الب.ي\ر.م' ع.ت.ل%ة� الن_جار، أو قال: الع.ت.لة ب.ي\ر.م' النجار. وروى ابن عباس
قال: قال رس'ول ال، صلى ال عليه وسلم: من اس\ت.م.ع إل حديث قوم�

وهم له كار,ه'ون م.ل4 ال سع.ه من الب.ي\ر.م والن'ك1، بزيادة الياء.
والب'رام'، بالضم: الق�راد' وهو الق1ر\شام؛ وأ%نشد ابن بري لؤية بن

عائذ الن_ص\ري:
م'قيماv ب.و\ماة{ كأ%ن ب'ر.ام.ها،

إذا زال% ف آل الس_راب، ظ%ليم'
والمع أ%ب\ر,م.ةD؛ عن كراع.

وب,ر\مة�: موضع؛ قال كثي>ر ع.ز_ة:
ر.ج.ع\ت با ع.ن>ي ع.ش1ي_ة ب,ر\مة{،
ش.ماتة% أ%ع\داء� ش'هود{ وغ�ي_ب
وأ%ب\ر.م': موضع، وقيل ن.ب\ت 

(* قوله «وابرم موضع وقيل نبت» ضبط ف
الصل والقاموس والتكملة بفتح المزة، وف ياقوت بكسرها وصوبه شارح القاموس)؛

مث�ل به سيبويه وفس_ره السياف. وب.رام¬ وب,رام¬: موضع؛ قال لبيد:
أ%ق}وى ف%ع'ر>ي. واسطD فب.3رام'
من أ%ه\ل1ه، ف%ص'و.ائ1ق¬ ف%خ'زام'

وب'ر\م¬: اسم جبل؛ قال أ%بو صخر الذل:
ولو أن� ما ح'م>ل}ت' ح'م>ل%ه

ش.ع.ف%ات' ر.ض\و.ى، أ%و ذ�ر.ى ب'ر\م



@برجم: ابن دريد: الب.ر\ج.مة� غ1ل%ظ� الكلم. وف حديث الجاج: أ%م1ن\
أ%ه\ل الر_ه\م.س.ة والب.ر\ج.مة أنت؟ الب.ر\ج.مة، بالفتح: غ1ل%ظ ف الكلم.

الوهري: الب'ر\ج'م.ة، بالضم، واحدة الب.راج,م, وهي م.فاص1ل الصابع
الت بي ال4شاج,ع والر_واج,ب، وهي رؤوس السeلم.ي.ات من ظ%ه\ر الكف إذا

ق%ب.ض القابض كف�ه ن.ش.ز.ت وارتفعت. ابن سيده: الب'ر\ج'مة� ال%ف}ص1ل
الظاهر من ال%ف%اص1ل، وقيل: الباط1ن، وقيل: الب.راج,م' م.فاص1ل ال4صابع
كلها، وقيل: هي ظ�هور الق%ص.ب من الصابع. والب'ر\ج'مة�: الص\ب.ع'

الو'س\طى من كل طائر. والب.راج,م: أ%ح\ياء# من بن تيم، من ذلك، وذلك أن
أ%باه'م\ قب.ض أ%صابعه وقال: كونوا ك%ب.اج,م ي.د1ي هذه أي ل ت.ف%ر_ق�وا،

وذلك أ%عزe لكم؛ قال أ%بو عبيدة: خ.مسة من أ%ولد1 ح.ن\ظلة ابن مالك بن
عمرو بن تيم يقال لم الب.راج,م، قال ابن ال4عراب: الب.راج,م' ف بن
تيم: عمرو وق%ي\س وغال1ب وك�ل}ف%ة وظ�ل%ي\م، وهو بنو ح.ن\ظلة بن زيد

م.ناة، ت.حال%فوا على أ%ن يكونوا كب.راج,م ال4صابع ف الجتماع. ومن
أ%مثالم: إن� الش_ق1ي_ راك1ب' الباج,م,، وكان عمرو بن ه1ن\د له أخ¬ فقتله
ن.ف%ر من تيم فآل أن ي.ق}ت'ل به منهم مائة فقتل تسعةv وتسعي، وكان
نازلv ف ديار بن تيم، فأ%ح\ر.ق الق%ت\لى بالنار، فمر_ رجل من الب.راج,م

وراح. رائحة% ح.ر,يق الق%ت\لى ف%حسبه ق�ت.ار. الش>واء فمال إليه، فلم_ا
رآه ع.م\روا قال له: م_ن أنت؟ فقال: رجل من الب.راج,م، فقال حينئذ:

إن� الش_ق1ي_ راكب' الباج,م، وأ%م.ر فق�ت1ل% وأ�ل}ق1ي. ف النار ف%ب_ت
به ي.مينه. وف الصحاح: إن الش_ق1ي_ واف1د' الب.راج,م، وذلك أن عمرو

بن ه1ن\د كان حلف لي'ح\ر,ق%ن_ بأ%خيه سعد1 بن ال�ن\ذ1ر مائة، وساق
�الديث، وس_ت العرب عمرو بن ه1ن\د م'ح.ر>قاv لذلك. التهذيب: الر_اج,ب.ة

الب'ق}عة ال%ل}ساء بي الباج,م. قال: والباج,م' ال�ش.ن_جات' ف
م.فاص1ل ال4صابع، وف موضع آخر ف ظ�هور الصابع، والر_واج,ب' ما بينها، وف

كل9 إصبع ثلث ب'ر\جات إل البام، وف موضع آخر: وف كل إصبع
ب'ر\ج'م.تان. أ%بو عبيد: الر_واج,م' 

(* قوله «الرواجم»هو باليم ف الصل، وف
التهذيب بالباء، وف الصباح نقلv عن الكفاية: الباجم رؤوس السلميات

والرواجم بطونا وظهورها.) والب.راج,م' م.فاص1ل ال4صابع ك�لYها. وف
الديث: من الف1ط}رة غ%س\ل� الب.راج,م,؛ هي الع'ق%د' الت تكون ف ظ�هور



الصابع ي.ج\ت.مع فيها الو.س.خ.
@برسم: الب,رسام': ال�وم'. ويقال لذه الع1ل�ة الب,رسام'، وكأ%نه

معر_ب، وبر: هو الصدر، وس.ام: من أ%ساء الوت، وقيل: معناه البن، وال4ول
أ%صحe لن العل�ة إذا كانت ف الرأ}س يقال س1ر\سام، وس1ر\ هو الرأ}س،

وال�ب.ل}س.م وال�ب.ر\س.م واحد. الوهري: الب,ر\سام' عل�ة معروفة، وقد
ب'ر\س1م. الرجل، فهو م'ب.ر\س.م¬.

قال: والب\ر,يس.م معرب وفيه ثلث لغات، والعرب تلط فيما ليس من
كلمها؛ قال ابن السكيت: هو البريس.م، بكسر المزة والراء وفتح السي، وقال:

ليس ف كلم العرب 
(* قوله «ليس ف كلم العرب إل» عبارة الصحاح نقلv عن

ابن السكيت أ%يضاv: وليس ف الكلم افعيلل بالكسر ولكن افعيلل مثل
اهل1يل%ج إل، ففي العبارة سقط ظاهر، وتقدم له ف هلج مثل ما ف الصحاح)
إف}ع1يل1ل مثل إه\ليل%ج وإب\ريس.م، وهو ينصرف، وكذلك إن س_يت به على جهة

الت_ل}قيب انصرف ف العرفة والن_ك1رة، لن العرب أ%ع.ر.ب.ته ف ن.ك1ر.ته
وأ%د\خ.ل%ت عليه اللف واللم وأ%ج\رته م\رى ما أ%صل بنائه1 لم، وكذلك

eود' والش>ه\ريز والج'ر�الف1ر,ن\د' والد>يباج' والر_اق
والن_ي\ر'وز' والز_ن\ج.ب,يل، وليس كذلك إسحق ويعقوب وإبراهيم، لن العرب ما

أ%عربتها إل9 ف حال تع\ريفها ول تنط1ق با إل م.عارف ول تنق�ل}ها من
ت.ن\ك1ي إل ت.ع\ريف؛ قال ابن بري: ومنهم من يقول أ%ب\ر.ي\س.م، بفتح المزة

والراء، ومنهم من يكسر المزة ويفتح الراء؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن_ما اع\ت.م_ت\ ذ�ر.ى ال4ج\بال,

بالق%ز>، والب\ر.ي\س.م, ال%ل}هال,
@برشم: الب.ر\ش.مة�: تلوين النeق%ط1. وب.ر\ش.م الرجل�: أ%دام. النظر أ%و

أ%ح.د_ه، وهو الب,ر\شام'، والب,ر\شام': ح1د_ة� النظ%ر. وال�ب.ر\ش1م':
الادe النظر، وهي الب.ر\ش.مة والب.ر\ه.مة؛ قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو

عبيدة للكميت:
أ%ل�ق}ط%ة% ه'د\ه'د{ وج'ن'ود. أ�ن\ثى

م'ب.ر\ش1م.ةv، أ%ل%ح\م1ي ت.أ}كلونا؟
وف حديث ح'ذيفة: كان الناس ي.سأ%لون رسول% ال، صلى ال عليه وسلم،

عن ال%ي\ر وكنت أ%س\أ%ل�ه عن الشر> فب.ر\ش.موا له أ%ي ح.د_قوا النظر



إليه. والب.ر\ش.مة: إدامة� الن_ظر. ورجل ب'راش1م: ح.ديد' النظر..
وب.ر\ش.م. الرجل إذا و.ج.م. وأ%ظهر ال�ز\ن. والب'ر\ش'م: الب'رق�ع'؛ عن ثعلب؛

وأنشد:
غ%داة% ت.ج\ل�و واض1حاv م'و.ش_ما،
ع.ذ}باv لا ت'ج\ري عليه الب'ر\ش'ما

والب'ر\شوم': ضر\ب من النخل، واحدته ب'ر\شومةD، بالضم ل غي؛ قال ابن
د'ريد: ل أ%د\ري ما صح_ته؛ وقال أ%بو حنيفة: الب'ر\شوم' ج,ن\س من التمر،

وقال مر_ة: الب'ر\ش'ومة� والب.ر\ش'ومة�، بالضم والفتح، أ%ب\ك%ر' النخ\ل
بالب.صرة. ابن العراب: الب'ر\ش'وم' من الرeط%ب الش_قم'، ور'ط%ب

الب'ر\ش'وم يتقد_م عند أ%هل البصرة على ر'ط%ب الش>ه\ريز, وي'ق}ط%ع ع1ذ}ق�ه
قبله، وال أعلم.

@برصم: الب'ر\ص'وم: ع1فاص' القار'ورة1 ونو,ها ف بعض اللغات.
Dبرطم: الب,ر\طام' والب'راط1م': الرجل الض_خ\م الش_ف%ة. وش.فة@

ب,ر\طام¬: ضخمة، والسم الب.ر\ط%مة، والب.رط%م.ة�: ع'بوس ف انت1فاخ وغ%ي\ظ:
قال:

م'ب.ر\ط1م¬ ب.ر\ط%مة الغ.ض\بان1،
ب,ش.فة{ ليست\ على أ%س\نان1

تقول منه: رأ%يت'ه م'ب.ر\طماv، وما أ%د\ري ما الذي ب.ر\ط%مه'.
والب.ر\ط%مة�: النتفاخ' من الغض.ب. ويقال للرجل: قد ي.ر\ط%م ب.ر\ط%مةv إذا غض1ب،

.vإذا جاء م'ت.غ.ض>با vومثله اخ\ر.ن\ط%م. وجاء فلن م'ب\ر.ن\ط1ما
وب.ر\ط%م الليل� إذا اسود�. الكسائي: الب.ر\ط%م.ة� والب.ر\ه.مة� كهيئة

الت_خاو'ص. وت.ب.ر\ط%م. الرجل أي تغض_ب من كلم. وب.ر\ط%م الرجل إذا أ%د\ل
ش.ف%ت.ي\ه من الغ.ضب. وف حديث ماهد ف قوله عز وجل: وأ%ن\ت'م سام1د'ون،

قال: هي الب.ر\ط%مة� وهو النتفاخ' من الغض.ب. ورجل م'ب.ر\ط1م¬:
.vب م'ت.غ.ض>ب، والسام1د' الرافع رأ}سه تكباYم'ت.ك%ب>ر، وقيل: م'ق%ط

eكل©ه: ك1م ،�@برعم: الب'ر\ع'م' والب'ر\عوم' والب'ر\ع'مة� والب'ر\ع'ومة
ث%م.ر الشج.ر والن_و\ر، وقيل: هو ز.ه\ر.ة� الشجرة ون.و\ر' الن_ب\ت1

قبل أ%ن ي.ت.ف%ت_ح. وب.ر\ع.مت1 الشجرة، فهي م'ب.ر\ع1مةD وت.ب.ر\ع.مت\:
أ%خرجت ب'ر\ع'م.ت.ها؛ ومنه قول الشاعر:

الك1لي ص.ريح. م.ح\ض1هما،



أ%ك}ل% ال�بارى ب'ر\ع'م. الرeط}ب,
وب.راع1يم' البال: ش.ماريها، واحداتا ب'ر\ع'ومةD. والب.راع1يم':
أ%ك}مام' الشجر فيها الث�مرة، وفس_ر م'ؤر�ج قول ذي الرمة:

فيها الد>هاب' وح.ف�ت\ها الب.راع1يم
فقال: هي ر,مالD فيها دارات¬ ت'ن\ب,ت الب.قل. والب.ارع1يم': اسم موضع؛

قال لبيد:
كأ%ن� ق�ت'ودي فوق ج.أ}ب� م'ط%ر_د{،

ي'ريد' ن.ح'وصاv بالب.راع1يم, حائل
@برهم: ب.ر\ه.مة� الشج.ر,: ب'ر\ع'م.ت'ه'، وهو م'ج\ت.م.ع' ور.قه وث%مره

ون.و\ره. وب.ر\ه.م.: أ%دام النظ%ر؛ قال العجاج:
ب'د_ل}ن. بالن�اصع, ل%و\ناv م'س\ه.ما،

ون.ظ%راv ه.و\ن% ال�و.ي\نا ب.ر\ه.ما
ويروى: دون ال�و.ي\نا؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ع.ذ}ب اللYثى ت.ج\رى عليه الب\ه.ما
قال: الب.ر\ه.م' من قولم ب.ر\ه.م. إذا أ%دام النظر.؛ قال ابن سيده.

وهذا إذا تأ%م_ل}ته وج.د\ته غي م'ق}ن,ع. ال4صمعي: ب.ر\ه.م. وب.ر\ش.م إذا
أ%دام النظر. غيه': الب.ر\ه.مة� إدامة� النظ%ر وسكون الط�ر\ف. الكسائي:

الب.ر\ط%مة� والب.ر\ه.م.ة� كهيئة الت_خاو'ص.
وإبراهيم: اسم أ%عجمي وفيه لغات: إب\راهام' وإب\راه.م وإب\راه1م'، بذف

الياء؛ وقال عبد الطلب:
ع'ذ}ت' با عاذ% به إب\راه1م'

م'س\ت.ق}ب,ل% الق1ب\لة1، وه\و قائم'،
إن لك الل�هم_ عان{ راغ1م'

وتصغي' إبراهيم أ�ب.ي\ر,ةD، وذلك ل4ن ال4لف من ال4صل لن بعد.ها
أ%ربعة أ%حرف أ�صول، والمزة ل ت'ل}حق بب.نات ال4ربعة زائدة ف أ%و_لا،

وذلك ي'وج,ب ح.ذف آخره كما ي'حذف من س.ف%ر\ج.ل فيقال س'ف%ي\رج، وكذلك
القول� ف إسعيل وإسرافيل، وهذا قول� الب�د، وبعض'هم يتوه_م أن المزة

زائدة إذا كان السم أع\جمي�اv فل ي'ع\ل%م اشت1قاق�ه، فيصغ>ره على
ب'ر.ي\ه,يم� وس'م.ي\عيل� وس'ر.ي\فيل�، وهذا قول سيبويه وهو حسن، وال4و_ل

ق1ياس¬، ومنهم م.ن يقول ب'ر.ي\ه¬ بط%ر\ح المزة واليم.



والب.راه1مة�: قوم ل ي'ج.و>ز'ون% على ال تعال ب,ع\ثة% الرسل.
@بزم: الب.ز\م': شد_ة� الع.ض� بالث�نايا والر_باع1ي.ات، وقيل: هو

الع.ضe بقد_م, الف%م,، وهو أ%خف الع.ض>؛ وأ%نشد:
Dك.، إن ع.ض_ت\ك. باز,م.ةeن�ول أ%ظ

منع الب.واز,م,، إل� س.و\ف. ت.د\عون
ب.ز.م. عليه ي.ب\ز,م' ب.ز\ماv أ%ي ع.ض_ بقد_م أ%س\نان,ه.

وال1ب\ز.م': السنe لذلك، وأ%هل الي.من ي'سمون الس>ن_ الب.ز.م.. أ%بو زيد:
ب.ز.م\ت' الشيء وهو الع.ضe بالث�نايا دون ال4ن\ياب والر_باع1ي.ات، أ�خ1ذ

ذلك من ب.ز\م, الرامي، وهو أ%خ\ذ�ه الو.ت.ر بالب\هام والسب_ابة ث
ي'ر\س1ل الس_ه\م.، والك%د\م' بالق%واد1م وال4ن\ياب,، والب.ز\م' وال%ص\ر'

ال%ل}ب بالسب_ابة والب\هام,. وب.ز.م. الناقة% ي.ب\ز,م'ها وي.ب\ز'م'ها
ب.ز\ماv: ح.ل%بها بالسب_ابة1 والب\هام فقط. والب.ز\م': أ%ن تأ}خ'ذ

الو.ت.ر. بالسب_ابة والب\هام ث ت'ر\س1له. والب.ز\م': ص.رية المر. وهو ذو
م'باز.مة أي ذو ص.ري.ة{ للمر. وفلن ذو باز,م.ة{ أي ذ�و ص.ر,ية{ للم\ر؛

قال ذو الرمة ي.صف ف%لةv أ%ج\ه.ض.ت الركاب' فيها أ%ولد.ها:
با م'ك%ف�ن.ةD أ%ك}ناف�ها ق%س.ب¬،

ف%ك�ت\ خ.وات1يم.ها عنها ال4باز,ي'
با: بذه الف%لة أ%4ولد' إ,بل� أ%ج\ه.ض.ت\ها فهي م'ك%ف�ن.ة ف

أ%غ}راس1ها، ف%ك�ت\ ر.ح1م1ها خ.وات1يم. عنها ال4باز,ي، وهي أ%بازي'
eثلثي، وال�وق1ي_ة أ%ربعون، والن_ش �ال4ن\ساع,. والب.ز\مة�: و.ز\ن

و.ز\ن� عشرين.
والب.زمة�: الشد�ة�. والب.واز,م': الش_دائد'، واحدتا باز,مةD؛ وأ%نشد

لعنترة بن ال4خرس:
خ.ل©وا م.راع1ي العي,، إن� س.وام.ن.ا
ت.ع.و_د' ط�ول% ال%ب\س, عند. الب.واز,م,

ويقال: ب.ز.م.ت\ه باز,م.ةD من ب.واز,م, الد_ه\ر أ%ي أ%صاب.ت\ه شد�ة من
شدائده. وب.ز.م. بالع1ب\ء3: ن.ه.ض. واستمر_ به. وب.ز.م.ه ث%و\ب.ه

ب.ز\ماv: ك%ب.ز_ه إ,ي_اه؛ عن كراع.
والب.ز,ي': ال�وصة� يشدe با الب.ق}ل�. الليث: الب.ز,ي' وهو

الو.ز,ي' خ'ز\مةD من الب.ق}ل؛ وقول الشاعر:



وجاؤوا ثائر,ين، فلم يؤ'وبوا
بأ�ب\ل�مة{ ت'ش.دe على ب.ز,ي,

قال: فيو.ى بالباء والراء، ويقال: هو باقة� ب.ق}ل، ويقال: هو ف%ض\لة
الزاد1، ويقال: هو الط�ل}ع ي'شقe لي'ل}ق%ح. ث ي'ش.دe ب,خ'وصة؛ قال ابن

بري: وي'روى بالواو: ت'ش.دe على و.ز,ي,. وهو يأكل الب.ز\م.ة
والو.ز\م.ة% إذا كان يأ}كل و.ج\ب.ةv أ%ي مرة واحدة ف اليوم والليلة. والب.ز,ي':

ما ي.ب\ق%ى من ال%ر.ق ف أ%سفل الق1د\ر من غي ل%ح\م، وقيل: هو الو.زي.
والب\زي' والب\زام': الذي ف رأس ال1ن\ط%قة وما أ%شهه وهو ذو ل1سان{

ي'د\خ.ل فيه الط%ر.ف الخر، والمع ال4بازي'. وقال ابن شيل: ال%ل}قة
الت لا ل1سان يدخ.ل ف ال%ر\ق ف أ%سفل ال1ح\م.ل ث تعض� عليها

ح.ل}ق%تها، وال%ل}قة جيعاv إب\زي¬، وهو ال%وام1ع ت.ج\مع ال%وام1ل%، وهي
الواز,م' قد أ%ز.م\ن. عليه. أ%راد بال1ح\م.ل ح.مائل السيف. والب.زي':

خ.ي\ط الق1لدة 
(* قوله «والبزي خيط القلدة إل» مثله ف الصحاح، وقال

ف القاموس تبعاv للصاغان: وقول الوهري البزي خيط القلدة تصحيف وصوابه
بالراء الكررة ف اللغة، وف البيتي الشاهدين، وقال شارحه: والبي ف

البيتي ودع منظوم يكون ف أحقي الماء، ث قال: وذات الودع المة لن
الودع من لباس الماء وإنا أراد أن أمة أمة)؛ قال الشاعر:

ه'م' ما ه'م' ف كل ي.وم, ك%ريهة،
إذا الكاع1ب' ال%س\ناء طاح. ب.زي'ها

وقال جرير ف الب.ع1يث:
ت.ركناك ل ت'وف ب,جار� أ%ج.ر\ت.ه'،

كأ%ن_ك ذات' الو.د\ع, أ%و\دى ب.زي'ها
قال ابن بري: ال3ب\زي' حديدةD تكون ف طر.ف حزام السر\ج ي.س\ر.ج با،

قال: وقد تكون ف ط%رف ال1ن\ط%قة؛ قال م'زاح1م:
ت'باري س.ديساها، إذا ما ت.ل%م_ج.ت،

ش.باv م1ثل إ,ب\زي, السلح ال�وش_ل,
وقال العجاج:

ي.د'قe إب\زي. ال1زام ج'ش.م'ه\
وقال آخر:



لول البازي'، وان� ال1ن\س.جا
ناهى عن, الذYئ}ب.ة1 أ%ن ت.ف%ر_جا

vف}ل أ%يضا�ويقال للب\زي, أ%يضاv ز,ر\في وز'ر\في، ويقال للق
الب\زي، ل4ن الب\ز,ي هو إ,ف}ع1يل من بز.م إذا عض_، ويقال أ%يضاv إ,ب\زين،

بالنون؛ قال أ%بو دواد:
من ك�لY ج.ر\داء قد طارت\ ع.ت1يق%ت'ها،

وك�لY أ%ج\ر.د م'س\ت.ر\خي ال4باز,ين,
ويقال: إن� فلناv لب\زي¬ أ%ي ب.خ1يل.

@بسم: ب.س.م. ي.ب\س3م ب.س\ماv واب\ت.س.م. وت.ب.س_م: وهو أ%قل© الض_ح1ك
وأ%ح.سن'ه. وف التنزيل: ف%ت.ب.س_م ضاح1كاv من قولا؛ قال الزجاج:

الت_ب.سeم أكثر' ض.ح1ك ال4نبياء، عليهم الصلة والسلم. وقال الليث:
ب.س.م. ي.ب\سم ب.س\ماv إذا ف%ت.ح ش.ف%ت.يه كال�كاش1ر، وامرأ%ة ب.س_امةD ورجل

ب.س_ام¬. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان جل© ض.ح1كه1
الت_ب.سeم. واب\ت.س.م. السحاب' عن الب.ر\ق: ان\ك%ل� عنه.

@بسطم: الوهري: ب,س\طام' ليس من أ%ساء العرب، وإنا س.م_ى قيس' بن'
مسعود ابن.ه ب,س\طاماv باسم ملك من م'لوك فار,س، كما س.م_وا قاب'وس

ود.خ\ت.ن'وس، فعر_بوه بكسر الباء؛ قال ابن بري: إذا ثب.ت أ%ن ب,س\طام اسم رجل
م.ن\قول من اسم بس\طام الذي هو اسم مل1ك من م'لوك فارس فالواجب' ت.ر\ك'

ص.ر\فه للع'ج\مة والت_ع\ريف، قال: وكذلك قال ابن خالويه ينبغي أ%ن ل
ي'ص\رف.

@بشم: الب.ش.م: ت'خ.م.ةD على الد_س.م,، وربا ب.ش1م. الف%ص1يل� من كثرة
ش'ر\ب اللب.ن حت ي.د\قى س.ل}حاv ف%ي.هل1ك. يقال: د.ق1ي. إذا كث�ر

س.ل}ح'ه. ابن سيده: الب.ش.م' التeخ.مة، وقيل: هو أ%ن يكثر من الطعام حت
ي.ك}ر'ب.ه. يقال: ب.ش1م\ت من الطعام، بالكسر؛ ومنه قول السن: وأنت

ت.ت.ج.ش_أ� من الش>ب.ع ب.ش.ماv، وأ%صله ف البهائم، وقد ب.ش1م وأ%ب\ش.مه
الط�عام'؛ أ%نشد ثعلب للحذلي�:
ول ي'ج.ش>يء عن ط%عام ي'ب\ش1م'ه\

قال ابن بري: الر_ج.ز ل4ب ممد الف%ق}ع.سي؛ وقبله:
ول ت.ب,ت\ ح'م_ى به ت'و.ص>م'ه\

وبعده:



كأن� س.ف©ود. ح.ديد{ م1ع\ص.م'ه
وف حديث س'مرة بن ج'ن\د.ب: وقيل له إن� ابن.ك ل ي.ن.م, البار,حة%

ب.ش.ماv، قال: لو مات ما صل�ي\ت عليه؛ الب.ش.م': التeخ.مة عن الد_س.م؛
ورجل ب.ش1م¬، بالكسر. وب.ش1م. الف%ص1يل�: د.ق1ي. من اللب.ن فكثر س.ل}ح'ه.

وب.ش1م\ت منه ب.شماv أ%ي س.ئم\ت.
والب.شام': شجر طي>ب الريح والط�ع\م ي'ستاك' به.

وف حديث ع'بادة: خي' مال, ال�س\ل1م شاةD تأ}كل� من ور.ق الق%تاد
والب.شام. وف حديث ع.مرو بن د1ينار: ل بأس. بن.ز\ع الس>واك من الب.شامة1.

وف حديث ع'ت\بة بن غ%ز\وان: ما لنا ط%عام إل ورق الب.شام؛ قال أ%بو
حنيفة: الب.شام ي'د.قe ور.ق�ه وي'خ\ل%ط بال1ن_اء للت_س\ويد. وقال مر_ة:

الب.شام شج.ر ذو ساق� وأ%ف}نان{ وور.ق� ص1غار أكب من ورق الص_ع\ت.ر
vص\ن'ه ه'ريق. لب.ن.ا�ول ث%م.ر له، وإذا ق�ط1عت و.رق%ت'ه أ%و ق�ص1ف غ

أ%بيض، واحدته ب.شامة؛ قال جرير:
أ%ت.ذ}ك�ر يوم. ت.ص\ق�ل عار,ض.ي\ها
ب,ف%رع, ب.شامة{؛ س'ق1ي. الب.شام'

يعن أ%نا أ%شار.ت\ بس3واك1ها، فكان ذلك وداع.ها ول تتكل�م خ1يفة
الرeق%باء؛ وصدر هذا البيت ف التهذيب:

أ%ت.ذ}ك�ر إذ ت'و.د>ع'نا س'ل%ي\م.ى
وب.شامة�: إسم رجل سي بذلك.

@بصم: رجلD ذو ب'ص\م�: غليظ. وثوب¬ له ب'ص\م¬ إذا كان ك%ث1يفاv كثي
الغ.ز\ل. والب'ص\م': ف%و\ت' ما بي ط%ر.ف1 ال1ن\ص1ر إل طر.ف الب,ن\ص1ر؛ عن

vأ%ب مالك ول يئ به غيه. ابن ال4عراب: يقال ما فار.ق}ت'ك ش1ب\را
ول ف1ت\راv ول ع.ت.باv ول ر.ت.باv ول ب'ص\ماv؛ قال: الب'ص\م ما بي

ال1ن\ص1ر والب,ن\ص1ر، والع.ت.ب والر_ت.ب مذكوران ف مواض1عهما، وهو ما
بي الوس.ط والس_بابة، والفتر ما بي الس_بابة والب\هام، والش>ب\ر' ما

.vول�بي ال3بام وال1ن\ص1ر، والفو\ت ما بي كل أ�ص\ب'ع.ي\ن ط
@بضم: ما له ب'ض\م¬ أ%ي نف}س. والب'ض'م' أ%يضاv: ن.ف}س السeنبلة حي

.vاشتد� قليل :eم. وب.ض.م. الب�تر'ج من الب_ة ف%ت.ع\ظ
@بطم: الب'ط}م': شج.ر الب_ة1 ال%ض\راء، واحدته ب'طمةD، ويقال

بالتشديد، وأهل اليمن يسمeونا الض_ر\و. والب'ط}م': الب_ة ال%ض\راء، عند



أ%هل العال1ية. ال4صمعي: الب'ط�م'، مثق�لة، الب_ة ال%ض\راء.
والب'ط%ي\مة: ب'ق}عة معروفة؛ قال عدي� بن الر>قاع:

وع'ون{ ي'باك1ر\ن% الب'ط%ي\م.ة م.و\ق1عا،
ح.زأن% فما ي.ش\ر.ب\ن. إل9 الن_قائ1عا

@بغم: ب'غ.ام' الظ�ب\ي.ة: ص.و\ت'ها. ب.غ.م.ت1 الظ�ب\ية� ت.ب\غ.م'
وت.ب\غ1م' وت.ب\غ'م' ب'غاماv وب'غ'وماv، وهي ب.غ'وم¬: صاحت\ إل ول%دها

بأ%ر\خ.م ما يكون من صو\تا. وب.غ.م\ت' الرجل% إذا ل ت'ف}ص1ح له عن معن ما
ت'ح.د>ثه به؛ قال ذوالرمة:

ل ي.ن\ع.ش' الط�ر\ف. إل9 ما ت.خ.و_ن.ه'،
داع� ي'ناد1يه1 باس\م, الاء م.ب\غ'وم'

و.ض.ع م.ف}عولv مكان فاع1ل. وال%ب\غ'وم': الولد، وأ�مeه ت.ب\غ'م'ه
أ%ي ت.د\عوه، والب.ق%رة� ت.ب\غ'م، وقوله داع� ي'ناديه حكى صو\ت الظ�ب\ية
إذا صاحت ماءg ماءg، وداع� هو الصو\ت'، م.ب\غ'وم يقال ب'غام م.ب\غ'وم
كقولك قو\لD م.ق�ول، يقول: ل ي.ر\ف%ع ط%ر\فه إل9 إذا سع ب'غام أ�م>ه.

وب'غام' الناقة: ص.و\ت¬ ل ت'ف}ص1ح به؛ ومنه قول ذ1ي ال1ر.ق:
،vح.س3ب\ت. ب'غام. ر.اح1ل%ت ع.ناقا

وما ه1ي.، و.ي\ب. غ%ي\ر,ك، بالع.ناق,
وباغ%م. فلن الرأة% م'باغ%مةv إذا غاز.لا بكلمه؛ قال الخطل:

ح.ث©وا ال%ط1ي_ ف%و.ل�و\نا م.ناك1ب.ها،
وف ال�د'ور,، إذا باغ%م\ت.ها، ص'و.ر'

(* وف رواية أخرى: الصور بدل صور).
وب.غ.مت1 الناقة ت.ب\غ1م'، بالكسر، ب'غاماv: ق%ط�ع.ت1 ال%ن,ي. ول

ت.م'د_ه ويكون ذلك للبعي؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ب,ذ1ي ه1باب� دائب� ب'غام'ه'

وقال ذو الرمة:
أ�ن,يخ.ت\، فأ%ل}ق%ت\ ب.ل}د.ةv ف%وق ب.ل}دة{
ق%ل1يل� با ال4ص\وات'، إل� ب'غام'ها

وف الديث: كانت إذا و.ض.ع.ت ي.د.ها على س.نام, بعي� أ%و ع.ج'زه رف%ع
ب'غام.ه؛ الب'غام': صو\ت ال3بل. وال�باغ%مة�: ال�حادثة� بص.و\ت{

ر.خ1يم�؛ قال الكميت:



ي.ت.ق%ن_ص\ن. ل جآذ1ر. كالد�ر>،
ي'باغ1م\ن. من و.راء ال1جاب

وامرأ%ة ب.غ'وم¬: ر.خ1يمة� الص_و\ت. وقال بعضهم: ما كان من ال�ف>
خاصة فإنه يقال لص.و\ته إذا ب.دا الب'غام'، وذلك ل4نه ي'ق%طYعه ول

ي.م'دeه. وب.غ.م الث�ي\ت.ل� وال4ي>ل ي.ب\غ.م: صو_ت، وربا اس\ت'ع\م1ل
الب'غام' ف الب.ق%ر.ة؛ قال لبيد يصف بقرة% و.ح\ش�:

خ.ن\ساء ض.ي_ع.ت1 الف%ر,ير.، فلم ي.ر,م\
ع'ر\ض. الش_قائق, ط%ر\ف�ها وب'غام'ها

(* قوله «طرفها وبغامها» ف الكم: أطوفها وبغامها. وف العلقة:
ط%وفها وبغامها).

وت.ب.غ_م ف ذلك كله: ك%ب.غ.م؛ قال كثي>ر عز_ة:
إذا ر'ح1ل%ت\ منها ق%ل�وص¬ ت.ب.غ_م.ت\،

ت.ب.غeم. أ�م> ال1ش\ف1 ت.ب\غ1ي غ%زال%ها
وب.غ.م. ب.غ\ماv: ك%ن.غ.م. ن.غ\ماv؛ عن كراع؛ قال ابن د'ريد:

.vوأ%حس.ب'ه'م قد س.م_و\ا ب.غ'وما
@بغثم: ب.غ\ث%م¬: اسم¬.

�@بقم: الب'قامة�: الصeوفة� ي'غ\ز.ل ل�بeها وي.ب\ق%ى سائر'ها، وب'قامة
�الن_اد1ف: ما سق%ط من الصeوف1 ل يق}در على غ%ز\ل1ه، وقيل: الب'قامة

ما ي'ط%ي>ره النج_اد'؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
إذا اغ}ت.ز.ل%ت\ من ب'قام الف%ر,ير,،

ف%يا ح'س\ن. ش.م\ل%تها ش.م\ل%تا
ويا ط1يب. أ%ر\واح1ها بالضeح.ى

إذا الش_م\ل%تان ل%ا ابت'ل�ت.ا
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون الب'قام' هنا جع ب'قام.ة، وأ%ن يكون لغة

ف الب'قامة1، قال: ول أ%4عرفها، وأ%ن يكون حذف الاء للضرورة؛ وقوله
ش.م\ل%تا كأ%ن� هذا يقول ف الو.ق}ف ش.م\ل%ت ث أ%ج\راها ف الو.ص\ل

م'ج\راها ف الو.ق}ف. وما كان ف�لن إل� ب'قام.ةv من ق1ل�ة ع.ق}ل1ه وضعفه
ش'ب>ه بالب'قامة من الصeوف. وقال اللحيان: يقال للرجل الضعيف: ما أ%نت

إل ب'قامةD، قال فل أ%دري أ%ع.ن.ى الضعيف. ف ع.ق}له أ%م, الضع1يف. ف
جسمه. التهذيب: روى سلمة عن الفراء الب'قامة� ما ت.طاير من ق%و\س الند_اف



من الصeوف.
والب.ق�م': ش.جر ي'ص\بغ به، د.خ1يل معر_ب؛ قال ال4عشى:

بكأس� وإب\ر,يق� كأ%ن� ش.راب.ها،
إذا ص'ب_ ف ال1س\حاة، خال%ط% ب.ق�م.ا

الوهري: الب.ق�م' ص1ب\غ معروف وهو الع.ن\د.م'؛ قال العجاج:
ب,ط%ع\ن.ة{ ن.ج\لء4 فيها أ%ل%م'ه\،

ي.ج,يش' ما بي ت.راق1يه د.م'ه\،
كم1ر\ج.ل الص_ب_اغ جاش ب.ق�م'ه\

(* قوله «بطعنة إل» مثله ف الصحاح، وقال الصاغان: الرواية من بي
تراقيه، وسقط بن قوله دمه وقوله كمرجل مشطور وهو:

تغلي إذا جاوبا تكمله).
قال الوهري: قلت' ل4ب علي¼ الف%س.و,ي� أ%عرب� هو؟ فقال: معر_ب،

قال: وليس ف كلمهم اسم على ف%ع_ل إل� خسة: خ.ض_م بن ع.مرو بن تيم
وبالفعل س>ي، وب.ق�م لذا الص>ب\غ، وش.ل�م موضع الشام، وقيل هو ب.ي\ت

ال%ق}د1س وه'ما أ%عجميان، وب.ذ�ر اسم ماء من مياه العر.ب، وع.ث�ر
موضع؛ قال: ويتمل أ%ن يكونا س>يا بالفع\ل، فث%ب.ت أ%ن ف%ع_ل ليس ف

أ�صول أ%سائهم وإنا يتصe بالف1ع\ل فإذا س_ي\ت به رجلv ل ي.نصرف ف
ال%ع\رفة للتعريف ووزن الف1ع\ل، وان\ص.ر.ف ف الن_ك1رة؛ وقال غيه: إ,نا

ع.ل1م\نا من ب.ق�م أ%نه د.خ1يل معر_ب ل4نه ليس للعرب بناء على ح'ك}م
ف%ع_ل، قال: فلو كانت ب.ق�م عربي_ة لو'ج,د. لا نظي إل ما يقال

ب.ذ�ر وخ.ض_م، هم ب.نو الع.ن\ب من ع.مرو بن تيم، وحكي عن الفراء: كل
 vف%ع_ل ل ي.نصرف إل أ%ن يكون مؤنثا

«vقوله «ل ينصرف إل أن يكون مؤنثا *)
هكذا ف الصل والتهذيب)؛ قال ابن بري: وذكر أ%بو منصور بن

ال%وال1يق1ي ف العر_ب: ت.و_ج موضع، وكذلك خ.و_د؛ قال جرير:
أ%ع\طوا الب.ع1يث% ج.ف�ةv وم1ن\س.جا،

واف}ت.ح.ل�وه ب.ق%راv ب,ت.و_ج.ا
وقال ذو الرمة:

وأ%ع\ي'ن الع1ي, بأ%ع\لى خ.و_د.ا
وش�ر: إسم فرس؛ قال:



وج.د>ي. يا ح.ج_اج' فار,س' ش.م_ر.ا
.Dوالب'ق}م': ق%بيلة

@بكم: الب.ك%م': الر.س' مع ع1ي�ç وب.ل%ه{، وقيل: هو الر.س ما كان، وقال
ثعلب: الب.ك%م' أ%ن} ي'ول%د. النسان� ل ي.ن\ط1ق ول ي.س\م.ع ول

ي'ب\ص1ر، ب.ك1م. ب.ك%ماv وب.كامةv، وهو أ%ب\ك%م' وب.ك1يم¬ أ%ي أ%خ\ر.س ب.ي>ن
ال%ر.س. وقوله تعال: ص'مÒ ب'ك}م¬ ع\م\ي¬؛ قال أ%بو إ,سحق: قيل معناه

أ%نم بنزلة من و'لد أ%خ\ر.س، قال: وقيل الب'ك}م' هنا ال%س\ل�وب'و
ال4فئدة. قال ال4زهري: ب.ي\ن ال4خ\رس, والب\ك%م, ف%رق¬ ف كلم العر.ب:

فال4خ\رس' خ'ل1ق. ول ن'ط}ق. له كالب.هيمة الع.ج\ماء، وال4ب\ك%م الذي
للسانه ن'ط}ق¬ وهو ل يع\ق1ل ألواب. ول ي'ح\س3ن و.ج\ه الكلم. وف حديث

اليان: الصeم� الب'ك}م'؛ قال ابن ال4ثي: الب'ك�م جع ال4ب\ك%م وهو
الذي خ'ل1ق. أ%خ\ر.س، وأ%راد بم الر_عاع. وال�ه_ال% ل4نم ل ينتفعون

بالس_م\ع ول بالنeط}ق كبي. من\فعة{ فكأ%نم قد س'ل1ب'وه'ما؛ ومنه
الديث: س.تكون� ف1تنةD ص.م_اء� ب.ك}ماء� ع.م\ياء�؛ أ%راد أ%نا ل ت.س\م.ع
ول ت'ب\ص1ر ول ت.ن\ط1ق فهي لذهاب ح.واس>ها ل ت'د\ر,ك شيئاv ول
ت'قل1ع ول ت.ر\ت.ف1ع، وقيل: ش.ب_هه.ا لخ'ت1لط1ها وق%ت\ل البيء فيها

والس_ق1يم بال4ص.م� ال4خ\رس ال4عمى الذي ل ي.ه\ت.د1ي إل شيء، فهو
Òف�ار: ص'م�ي.خ\ب,ط� خ.ب\ط% ع.ش\واء. التهذيب ف قوله تعال ف ص1ف%ة الك

ب'ك}م¬ ع'م\ي¬؛ وكانوا ي.س\م.عون وي.ن\ط1ق�ون وي'ب\صرون ولكنهم ل يع'ون ما
أ%نزل ال ول يتكل�مون با أ�مروا به، فهم بنز,لة الصeم> الب'ك}م,
الع'م\ي. والب.ك1يم': ال4ب\ك%م'، والمع أ%ب\كام¬؛ وأ%نشد الوهري:

ف%ل%ي\ت. ل1سان كان% ن,ص\ف%ي\ن,: منهما
ب.ك1يم¬ ون,صف¬ عند م.ج\ر.ى الك%واك1ب

وب.ك�م.: انق%طع عن الكلم ج.ه\لv أ%و ت.ع.مeداv. الليث: ويقال للرجل
إذا امتن.ع من الكلم ج.ه\لv أو ت.عمeداv: ب.ك�م. عن الكلم. أ%بو زيد

ف النوادر: رجلD أ%ب\ك%م وهو الع.ييe ال�ف}ح.م، وقال ف موضع آخر:
ال4ب\ك%م ال4ق}ط%ع اللسان، وهو الع.ييe بال%واب الذي ل ي'حس3ن وجه

الكلم. ابن ال4عراب: ال4ب\ك%م' الذي ل ي.ع\ق1ل ال%واب، وجع ال4ب\ك%م
.Dوص'م_ان Òب'ك}م¬ وب'ك}مان، وجع ال4ص.م> ص'م

@بلم: الب.ل%مة�: ب.ر.مة� الع1ضاه؛ عن أ%ب حنيفة. والب.يل%م': الق�ط}ن'،



وقيل: ق�ط}ن الق%ص.ب، وقيل: الذي ف ج.و\ف الق%ص.بة، وقيل: ق�ط}ن
الب.ر\د1ي>، وقيل: ج.و\ز' الق�ط}ن. وسيف ب.ي\ل%م1يÒ: أ%ب\يض'.

والب\ل1م' وال4ب\ل%م' وال�ب\ل�م' والب\ل1م.ة� وال�ب\ل�مة، كل ذلك:
ال�وصة�. يقال: الال� بيننا وال4م\ر' بيننا ش1ق� الب\ل1م.ة، وبعضهم

vول�يقول: ش1ق_ ال�ب\ل�مة، وهي ال�وصة، وذلك ل4نا تؤخذ فت'ش.قe ط
على الس_واء. وف حديث السق1يف%ة: ال4م\ر' بيننا وبينكم كق%د>

ال�ب\ل�مة؛ ال�ب\ل�مة، بضم المزة واللم وفتحهما وكسرها، أ%ي خ'وصة ال�ق}ل,،
وهزتا زائدة، يقول: نن وإ,ي_اكم ف ال�ك}م سواء ل ف%ض\ل ل4مي�

على مأمور كال�وصة إذا ش'ق�ت\ باث}ن.ت.ي\ن م'ت.ساو,يتي. الوهري:
ال4ب\ل%م خ'وص' ال�ق}ل، وفيه ثلث� ل�غات: أ%ب\ل%م وأ�ب\ل�م وإب\ل1م،

والواحدة بالاء. ون.خ\لD م'ب.ل�م: حوله ال4ب\ل%م,؛ قال:
خ.و\د ت'ر,يك. ال%س.د. ال�ن.ع_ما،

كما رأ%يت. الك%ث%ر. ال�ب.ل�م.ا
قال أ%بو زياد: الب\ل%م، بالف%تح، ب.ق}لة ت}رج لا ق�ر'ونD كالباق1ل9ى
وليس لا أ%ر'ومةD، ولا و'ر.ي\قة م1ن\ت.ش1رة ال4ط}راف كأ%نا ور.ق

ال%ز.ر؛ حكى ذلك أ%بو حنيفة.
والب.ل%م' والب.ل%م.ة�: داء# يأخذ الناقة ف ر.ح1م1ها فت.ضيق لذلك،

وأ%ب\ل%مت\: أ%خذها ذلك. والب.ل%مة�: الض_ب.عة�، وقيل: هي ور.م' ال%ياء من
شدة الض_ب.عة. ال4صمعي: إذا و.ر,م. حياء� الناقة من الض_ب.عة1 قيل: قد

أ%ب\ل%مت\، با ب.ل%م.ةD شديدة.
وال�ب\ل1م' وال1ب\لم': الناقة الت ل ت.ر\غ�و من ش1د_ة

الض_ب.ع.ة1، وخص_ ثعلب به الب.ك}رة من البل؛ قال أ%بو ال%يثم: إنا ت'ب\ل1م'
الب.ك}رات خاص_ة دون غيها؛ قال نصي: الب.ك}رة الت ل ي.ض\ر,ب\ها الفحل

قط© فإنا إذا ض.ب,ع.ت\ أ%ب\ل%م.ت\ فيقال هي م'ب\ل1م¬، بغي هاء، وذلك
أ%ن ي.ر,م. ح.ياؤ'ها عند ذلك، ول ت'ب\ل1م' إل� ب.ك}رة، قال أ%بو منصور:

وكذلك قال أ%بو زيد: ال�ب\ل1م' الب.ك}رة� الت ل ت'ن\ت.ج قط© ول
ي.ض\ر,با ف%حلD، فذلك الب\لم'، وإذا ضربا الفحل� ث ن.ت.ج'وها فإنا

ت.ض\ب.ع ول ت'ب\ل1م'. الوهري: أ%ب\ل%مت الناقة إذا و.ر,م. ح.ياؤها من شد_ة
الض_ب.ع.ة1، وقيل: ل ت'ب\ل1م إل� الب.ك}رة ما ل ت'ن\ت.ج.

�وأ%ب\ل%م.ت ش.ف%ته: و.ر,م.ت\، والسم' الب.ل%م.ة�. ورجل أ%ب\ل%م أ%ي غ%ليظ



الشفت.ي، وكذلك بعي وأ%بل%م. الرجل إذا و.ر,م.ت\ ش.ف%تاه. ورأ%يت ش.ف%تيه
م'ب\ل%م.ت.ي\ن إذا و.ر,مت.ا.

والت_ب\ل1يم': التق}بيح'. يقال: ل ت'ب.لYم عليه أ%مر.ه أ%ي ل
ت'ق%ب>ح أ%م\ره، مأخوذ من أ%ب\ل%مت1 الناقة إذا و.ر,م ح.ياؤها من

الض_ب.عة1.ابن بري: قال أ%بو عمرو يقال ما س1ع\ت له أ%ب\ل%مةv أ%ي حركة؛
وأ%نشد:فما سع\ت، بعد. تلك الن_أمه\،

منها ول م1ن\ه هناك أ%ب\ل%م.ه\
وف حديث الدجال: رأ%يته ب.ي\ل%مان,ي�اv أ%ق}م.ر ه1جاناv أ%ي ضخم¬

م'نت.ف1خ، ويروى بالفاء.
.vالب.د\ر لع1ظ%م الق%مر فيها ل4نه يكون تام�ا �والب.ل}ماء�: ليلة

التهذيب: أ%بو الذيل الب\ل1يم' الع.ن\ب؛ وأ%نشد:
وح'ر_ة{ غي م1ت\فال� ل%ه.و\ت' با،

لو كان ي.خ\ل�د ذو ن'ع\مى ل1ت.ن\عيم,
كأ%ن�، فوق. ح.شاياها وم1ح\ب.س3ها،

ص.وائر. الس\ك م.ك}ب'ولv بإب\ل1يم,
أ%ي بالع.ن\ب؛ قال ال4زهري وقال غيه: الب\ل1يم' العس.ل، قال: ول

أ%حف%ظ�ه لمام� ثقة{، وب.ي\ل%م' النج_ار,: لغ.ة ف الب.ي\ر.م.
@بلتم: قال ف ترجة بلدم: الب.ل%ن\د.م والب.ل}د.م والب,ل}دامة الث�ق1يل

ال%ن\ظ%ر البليد'، والب.ل}ت.م لغة ف ذلك أ%رى.
@بلتم: قال ف ترجة بلدم: الب.ل%ن\د.م والب.ل}د.م والب,ل}دامة الث�ق1يل

ال%ن\ظ%ر البليد'، والب.ل}ت.م لغة ف ذلك أ%رى.
@بلذم: الب.ل}ذ%م': ما اضطرب من ال%ريء، وكذلك هو من الف%رس,، وقيل: هو

ال�ل}قوم. والب.ل}ذ%م': البليد'؛ عن ثعلب، وقد تقدم ف ترجة بلدم،
بالدال. ابن شيل: الب.ل}ذ%م' ال%ريء� وال�ل}قوم، وال4و\داج' يقال لا

ب.ل}ذ%م. قال: والب.ل}ذ%م' من الفرس ما اضطرب من ح'ل}قومه وم.ريئه وج,رانه،
قرئ على أ%ب سعيد بذال معجمة، قال: والريء م.ج\رى الطعام والشراب،

وال1ران� الل}د الذي ف باطن ال%ل}ق مت_صل بالع'ن'ق، وال}ل}قوم م.خ\ر.ج
النف%س والصو\ت. وقال ابن خالويه: ب.ل}ذ%م الفرس صد\ره، بالدال والذال

.vمعا
@بلسم: ب.ل}س.م.: سكت عن ف%ز.ع، وقيل: سكت فقط من غي أ%ن يق%ي_د



بف%ر.ق�؛ عن ثعلب. ال4صمعي: ط%ر\س.م الرجل ط%ر\س.مةv وب.ل}س.م. ب.ل}س.م.ة إذا
vأ%طرق وسك%ت وف%ر,ق. والب,ل}سام': الب,ر\سام'؛ قال العجاج يصف شاعرا

أ%ف}ح.م.ه:
فلم ي.ز.ل} بالق%و\م والت_ه.ك©م,

(* قوله «فلم يزل بالقوم» هكذا ف الصل باليم).
حت الت.ق%ي\نا، وهو مثل ال�ف}ح.م,،

واص\ف%ر_ حت آض. كال�ب.ل}س.م,
قال: ال�ب.ل}س.م' وال�ب.ر\س.م واحد. قال ابن بري: الب,ل}سام'

الب,ر\سام' وهو ال�وم'؛ قال رؤبة:
كأ%ن� ب,ل}ساماv به أ%و م'وما

وقد ب'ل}س3م. وب.ل}س.م.: ك%ر_ه. وجه.ه.
@بلصم: ب.ل}ص.م الرجل� وغيه ب.ل}ص.مةv: ف%ر_.

@بلطم: ب.ل}ط%م. الرجل�: سك%ت.
@بلعم: الب'ل}ع'م والب'ل}عوم': م.ج\رى الطعام ف ال%ل}ق وهو ال%ريء�.

وف حديث علي�: ل ي.ذه.ب أ%مر' هذه ال�م_ة إل على رجل واس1ع السeر\م,
ض.خ\م الب'ل}ع'وم؛ ي'ريد' على رجل شديد ع.س'وف أ%و م'س\ر,ف ف الم\وال

والد>ماء، فوصفه بس.عة ال%د\خ.ل وال%خ\ر.ج؛ ومنه حديث أ%ب هريرة:
ح.ف1ظ}ت من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ما لو ب.ث%ث}ت'ه فيكم لق�ط1ع هذا

الب'ل}ع'وم. وب.ل}ع.م الل©ق}مة: أ%كلها. والب'ل}عوم': البياض الذي ف
ج.ح\ف%لة ال1مار ف طر.ف الفم؛ وأ%نشد:

ب,يض الب.لع1يم أ%مثال ال%وات1يم
وقال أ%بو حنيفة: الب'ل}عوم م.س3يل يكون ف الق�ف> داخل ف ال4رض.

والب.ل}ع.مة: الب\ت1لع'. والب.ل}ع.م': الرجل الكثي ال4كل الشديد
الب.ل}ع للطعام، واليم زائدة.

.vوب.ل}ع.م: اسم' رجل�؛ حكاه ابن د'ريد، قال: ول أ%حسبه عربي�ا
@بلغم: الب.ل}غ.م: خ1ل}طD من أ%خلط الس.د، وهو أ%حد الط9بائع

ال4ر\ب.ع.
@بم: الب.مe من الع'ود: معروف أ%عجمي. الوهري: الب.مe الو.ت.ر الغليظ

من أ%وتار ال%زاه1ر. التهذيب: ب.مe الع'ود1 الذي ي'ض\ر.ب به هو أ%حد'
أ%وتار,ه، وليس بعرب. ابن سيده: وب.مe، غي مصروف، أ%رض من بك1ر\مان.



وف الديث: مدينة بك1ر\ان، وقيل: موضع؛ قال الطرماح:
أل أ%يها الليل الذي طال% أ%ص\ب,ح,
ب,ب.م_، وما الص\باح فيك بأ%ر\و.ح,

وأ%ورد ال4زهري للطYر,م_اح:
أ%ل%ي\ل%ت.نا ف ب.م> ك1ر\مان% أ%ص\ب,ح1ي

@بنم: الب.نام': لغة ف البن.ان1؛ قال ع'مر بن أ%ب ر.بيعة:
فقالت\ وع.ض_ت\ بالبن.ام: ف%ض.ح\ت.ن

(* ف ديوان عمر: وعضت بالبنان بدل البنام).
@بم: الب.ه,يمة� كل© ذات1 أ%رب.ع, ق%وائم من د.واب� الب> والاء،

والمع ب.هائم. والب.ه\مة�: الصغي' من أ%ولد الغ.ن.م الضأ}ن وال%ع.ز
Dوالب.ق%ر من الوحش وغيها، الذك%ر' وال�ن\ثى ف ذلك سواء، وقل: هو ب.ه\مة

إذا شب_، والمع ب.ه\م¬ وب.ه.م¬ وب,هام¬، وب,هامات¬
جع المع,. وقال ثعلب ف ن.واد1ره: الب.ه\م' ص1غار' الع.ز؛ وبه فس>ر

قول الشاعر:
ع.دان أ%ن} أ%ز'ور.ك أ%ن� ب.ه\مي

ع.جايا كل©ها إل قليل
أ%بو عبيد: يقال ل4و\لد الغن.م ساعة ت.ض.عها من الضأ}ن وال%ع.ز

جيعاv، ذكراv كان أ%و أ�نثى، س.خ\لة، وجعها س1خال، ث هي الب.ه\م.ة الذك%ر'
وال�ن\ثى. ابن السكيت: يقال ه'م ي'ب.ه>مون الب.ه\م. إذا ح.ر.م'وه عن
أ�م_هات1ه ف%ر.ع.و\ه وحد.ه، وإذا اجت.م.ع.ت الب,هام' والس>خال� قلت لا

جيعاv ب,هام¬، قال: وب.ه,يم¬
هي الب\هام' للص\ب.ع. قال: ول يقال الب,هام'، والب\هم كال4ع\جم.
واس\ت'ب\ه,م عليه: اس\ت'ع\ج,م فلم ي.ق}د1ر\ على الكلم. وقال نفطويه:

الب.ه\مة� م'س\ت.ب\ه,م.ةD عن الكلم أ%ي م'ن\غ.ل1ق ذلك عنها. وقال الزجاج ف
�قوله عز وجل: أ�ح1ل�ت\ لكم ب.ه,يمة ال4ن\عام,؛ وإنا قيل لا ب.ه,يمة

ال4ن\عام, ل4ن� كل� ح.ي�ç ل ي.مي>ز، فهو ب.ه,يمة ل4نه أ�ب\ه,م عن
أ%ن يي>ز. ويقال: أ�ب\ه,م عن الكلم.

وطريق¬ م'ب\ه.م¬ إذا كان خ.ف1ي�ا ل ي.س\ت.بي. ويقال: ضر.به فوقع
م'ب\ه.ماv أ%ي م.غ\شي�اv عليه ل ي.ن\ط1ق ول يي>ز. ووقع ف ب'ه\مة{ ل

يت_جه لا أ%ي خ'ط�ة شديدة. واست.ب\ه.م عليهم ال4مر': ل يد\ر'وا كيف



يأ}تون له. واس\ت.ب\ه.م عليه ال4مر أ%ي است.غ\ل%ق، وت.ب.ه_م أ%يضاv إذا
أ�ر\ت1ج. عليه؛ وروى ثعلب أ%ن ابن ال4عراب أ%نشده:

أ%ع\ي.ي\ت.ن كل� الع.يا
ء3، فل أ%غ%ر_ ول ب.ه,يم

قال: ي'ض\ر.ب مثلv لل4مر إذا أ%شكل ل ت.ت_ض1ح\ ج,هت.ه واستقام.ت'ه
ومعر,فته؛ وأ%نشد ف مثله:

ت.ف%ر_ق%ت1 ال%خاض' على يسار�،
فما ي.د\ر,ي أ%ي'خ\ث1ر' أ%م ي'ذ1يب'

وأ%مر¬ م'ب\ه.م,: ل م.أ}ت.ى له. واس\ت.ب\ه.م ال4م\ر' إذا اس\ت.غ\ل%ق،
فهو م'س\ت.ب\ه,م. وف حديث علي�: كان إذا ن.ز.ل به إح\دى ال�ب\ه.مات

ك%ش.ف%ها؛ ي'ريد' مسألةv م'عض1لةv م'ش\ك1لة شاق�ة، س>يت م'ب\ه.مة ل4نا
أ�ب\ه,مت عن البيان فلم ي'ج\عل عليها دليل، ومنه قيل ل1ما ل ي.ن\ط1ق

ب.ه,يمة.
وف حديث ق�س�ç: ت.ج\ل�و د'ج'ن_ات1 

(* قوله «تلو دجنات» هكذا ف الصل
والنهاية بالتاء، وف مادة دجن من النهاية: يلو دجنات بالياء).

الد_ياجي والب'ه.م؛ الب'ه.م: جع ب'ه\م.ة، بالضم، وهي م'شكلت ال�مور. وكلم
م'ب\ه.م: ل يعر.ف له و.ج\ه يؤتى منه، مأخوذ من قولم حائط م'ب\ه.م إذا ل

يكن فيه باب¬. ابن السكيت: أ%ب\ه.م. علي� ال4م\ر. إذا ل ي.جعل له
وجهاv أ%عر,ف�ه. وإب\هام' ال4مر: أ%ن ي.ش\ت.به فل يعر.ف وجه'ه، وقد

أ%ب\ه.مه. وحائط م'ب\ه.م: ل باب فيه. وباب¬ م'ب\ه.م: م'غل%ق ل ي'ه\ت.دى لفتح1ه
إذا أ�غ}ل1ق. وأب\ه.م\ت الباب.: أ%غل%ق}ته وس.د.د\ته. وليلD ب.هيم: ل

ض.وء فيه إل الص_باح. وروي عن عبد ال بن مسعود ف قوله عز وجل: إن
ال�ناف1قي ف الد_ر\ك الس\ف%ل من النار، قال: ف ت.وابيت من حديد{

م'ب\ه.مة{ عليهم؛ قال ابن ال4نباري: ال�ب\ه.ة الت ل أ%ق}فال% عليها. يقال:
أ%مر¬ م'ب\ه.م إذا كان م'ل}ت.ب,ساv ل ي'ع\ر.ف معناه ول بابه.

غيه: الب.ه\م' جع ب.ه\م.ة{ وهي أ%ولد' الضأ}ن. والب.ه\مة: اسم
�للمذك9ر والؤنث، والس>خال� أ%ولد' ال%ع\ز.ى، فإذا اجتمع البهام' والس>خال

قلت لما جيعاv بام¬ وب.ه\م¬ أ%يضاv؛ وأ%نشد ال4صمعي:
لو أ%ن_ن كنت'، من عاد{ وم1ن إر.م�،



غ%ذ1ي_ ب.ه\م� ول�ق}ماناv وذا ج.د.ن1
ل4ن� الغ.ذ1ي_ الس_خلة؛ قال ابن بري: قول الوهري ل4ن الغ.ذ1ي_

الس_خ\لة و.ه.م، قال: وإ,نا غ%ذ1يe ب.ه\م� أ%حد' أ%م\لك ح1م\ي كان
ي'غ.ذ9ى بل�حوم الب.ه\م، قال وعليه قول سلمى بن ربيعة الضب�ي�:

أ%هل%ك ط%س\ماv، وب.ع\د.هم
غ%ذ1ي_ ب.ه\م� وذا ج.د.ن1

قال: ويدل على ذلك أ%نه عطف ل�ق}ماناv على غ%ذ1ي_ ب.ه\م�، وكذلك ف بيت
سلمى الضب�، قال: والبيت الذي أ%نشده ال4صمعي لف}نون التغلب؛ وبعده:

ل%م.ا و.ف%و\ا بأ%خ1يهم من م'ه.و�لة{
أ%خا السeكون، ول جاروا عن الس_ن.ن,

وقد ج.عل ل%بيد أ%ولد. البقر ب,هاماv بقوله:
والعي' ساكنةD على أ%طلئ1ها
ع'وذاv، تأ%ج_ل بالف%ضاء ب,هام'ها

ويقال: ه'م ي'ب.ه>م'ون الب.ه\م. ت.ب\ه,يماv إذا أ%فر.د'وه عن أ�م_هاته
ف%ر.ع.و\ه وح\د.ه.

ال4خفش: الب'ه\م.ى ل ت'ص\ر.ف. وكل© ذي أ%ربع من دواب> البحر والب�
يسم_ى ب.ه,يمة.

وف حديث اليان والق%د.ر: وترى ال�فاة% الع'راة ر,عاء4 ال3بل
والب.ه\م ي.تطاو.لون ف الب'ن\يان؛ قال الطاب: أ%راد ب,ر,عاء3 الب,ل

والب.ه\م ال4ع\راب. وأ%صحاب. الب.وادي الذين ي.ن\ت.ج,عون مواقع. الغ.ي\ث ول
ت.س\ت.ق1رe بم الدار، يعن أن البلد تفت.ح فيسكنونا وي.تطاو.لون ف

الب'ن\يان، وجاء ف رواية: ر'عاة البل الب'ه'م، بضم الباء والاء، على نعت
الرeعاة وهم السeود'؛ قال الطاب: الب'ه'م، بالضم، جع الب.ه,يم وهو

الهول الذي ل ي'ع\ر.ف. وف حديث الصلة: أ%ن� ب.ه\م.ةv مر�ت بي يديه
وهو يصلYي، والديث الخر: أ%نه قال للراعي ما ول�دت؟ قال: ب.ه\مة،
قال: اذ}ب.ح\ مكان.ها شاةv؛ قا ابن ال4ثي: فهذا يدل على أ%ن الب.ه\مة اسم

لل�نثى ل4نه إنا سأله ليعل%م أذ%ك%راv ول�د أ%م\ أ�ن\ثى، وإل� فقد
كان ي.ع\لم أ%نه إنا ول�د أ%حد.ها.

وال�ب\ه.م والب\ه.م': ال�ص\م.ت؛ قال:
ف%ه.ز.مت\ ظ%ه\ر الس>لم, ال4ب\ه.م



أ%ي الذي ل ص.د\ع فيه؛ وأ%ما قوله:
لكافر� تاه. ض.للv أ%ب\ه.م'ه

فقيل ف تفسيه: أ%ب\ه.م'ه قلب'ه، قال: وأ%راه أ%راد أ%ن� قلب الكافر
م'ص\م.ت ل ي.ت.خ.ل�له وع\ظ ول إن\ذار. والب'ه\مة�، بالضم الشجاع،

وقيل: هو الفارس الذي ل ي'د\ر.ى من أ%ين ي'ؤتى له من شد_ة بأ}س1ه، والمع
ب'ه.م؛ وف التهذيب: ل ي.د\ر,ي م'قات1له من أ%ين ي.دخل عليه، وقيل: هم
جاعة الف�ر\سان، ويقال للجيش ب'ه\مةD، ومنه قولم فلن فار,س ب'ه\مة{

وليث� غابة{؛ قال م'ت.م>م بن ن'و.ي\رة:
ولل1شر\ب فاب\ك1ي مال1كاv، ول1ب'ه\ة{

شديد{ ن.واح1يها على م.ن ت.ش.ج_عا
وه'م الك�ماة، قيل لم ب'ه\مةD ل4نه ل ي'ه\ت.دى ل1ق1تالم؛ وقال غيه:

الب'ه\مة� السواد' أ%يضاv، وف نوادر ال4عراب: رجل ب'ه\م.ةD إذا كان ل
ي'ث}ن.ى عن شيء أ%راده؛ قال ابن جن: الب'ه\مة� ف ال4صل مصدر و'صف به،
يدل على ذلك قولم: هو فارس' ب'ه\مة{ كما قال تعال: وأ%ش\ه,د'وا ذ%و.ي\

ع.د\ل� منكم، فجاء على ال4صل ث وصف به فقيل رجل ع.د\ل، ول ف1ع\ل له،
ول ي'وصف النساء� بالب'ه\مة1.

والب.ه,يم': ما كان ل%وناv واحداv ل ي'خال1طه غيه س.واداv كان أ%و
بياضاv، ويقال لل�يال الثلث الت ل ي.ط}ل�ع فيها القمر ب'ه.م¬، وهي جع

ب'ه\مة{. وال�ب\ه.م من ال�حر_مات: ما ل يل© بوج\ه{ ول سبب كتحري
�ال�م> وال�خ\ت وما أ%شب.هه. وسئل ابن عباس عن قوله عز وجل: وح.لئل

أ%بنائ1كم الذين من أ%صلب,كم، ول ي'ب.ي�ن أ%د.خ.ل با البن' أ%م\ ل،
vفقال ابن عباس: أ%ب\ه,موا ما أ%ب\ه.م. ال؛ قال ال4زهري: رأ%يت كثيا

من أ%هل العلم يذه.بون بذا إل إبام ال4مر واست1بهام1ه، وهو إش\كال�ه
وهو غل%طD. قال: وكثي من ذ%وي العرفة ل يي>زون بي ال�ب\ه.م وغي

ال�ب\ه.م تييزاv م'ق}ن,عاv، قال: وأ%نا أ�بي�نه بع.و\ن ال عز وجل،
فقوله عز وجل: ح'ر>مت عليكم أ�م_هات'كم وبن.ات'كم وأ%خوات'كم وع.م�ات'م

وخالت'كم وب.نات' الخ, وبنات' ال�خ\ت1، هذا كله ي'سم_ى التحري.
ال�ب\ه.م ل4نه ل يل© بوجه من الوجوه ول سبب من ال4سباب، كالب.ه,يم من

أ%لوان اليل الذي ل ش1ي.ة% فيه ت'خال1ف م'ع\ظم لون,ه، قال: ول�ا سئل ابن
عباس عن قوله وأ�مهات' ن,سائ1كم ول ي'بي>ن ال الدeخول% بن_ أ%جاب



فقال: هذا من م'ب\ه.م التحري الذي ل وجه فيه غي التحري، سواء
د.خ.ل}تم بالنساء أ%و ل ت.د\خ'لوا بن، فأ�م_هات ن,سائكم ح'ر>م\ن. عليكم من
جيع الهات، وأ%ما قوله: ور.بائب'كم اللت ف ح'جوركم من ن,سائكم

اللت د.4خ.ل}تم بن�، فالر_بائب' ههنا لس\ن. من ال�ب\همات ل4ن� وجهي
م'بي_ن.ي أ�ح\ل1ل}ن ف أ%حد1ها وح'ر>م\ن ف الخر، فإذا د'خ1ل

بأ�م_هات الر_بائب ح.ر'مت الر_بائب'، وإن ل ي'دخل بأ�م_هات الربائب ل
ي.ح\ر'من، فهذا تفسي' ال�ب\ه.م الذي أ%راد ابن' عباس، فافهمه؛ قال ابن

ال4ثي: وهذا التفسي من ال4زهري إنا هو للر_بائب وال�م_هات ل
للح.لئل، وهو ف أ%ول الديث إنا ج.عل سؤال ابن, عباس عن ال%لئل ل عن

الر�بائب. ول%ونD بيم: ل ي'خالطه غي'ه. وف الديث: ف خيل ده\م� ب'ه\م�؛
وقيل: الب.ه,يم' ال4سود'. والب.ه,يم' من اليل: الذي ل ش1ية% فيه، الذك%ر

وال�نثى ف ذلك سواء، والمع ب'ه'م مثل رغ1يف{ ور'غ�ف. ويقال: هذا فرس
جواد وب.ه,يم¬

وهذه فرس جواد وب.ه,يم¬، بغي هاء، وهو الذي ل ي'خالط لون.ه شيء س1وى
م'ع\ظ%م لون,ه. الوهري: وهذا فرس ب.ه,يم¬

أ%ي م'ص\م.ت¬. وف حديث عياش ابن أ%ب ربيعة: والسود الب.هيم' كأ%نه من
ساس.م� كأ%نه ال�ص\م.ت' 

(* قوله «كأنه الصمت» الذي ف النهاية: أي
الصمت). الذي ل ي'خال1ط� لون.ه لون غي'ه. والب.هيم' من الن>عاج:

الس_وداء� الت ل بياض فيها، والمع من ذلك ب'ه\م¬ وب'ه'م¬ فأما قوله ف
الديث: ي'ح\ش.ر الناس' يوم القيامة ح'فاةv ع'راةv غ�ر\لv ب'ه\ماv أ%ي ليس

معهم شيء، ويقال: أ%ص1ح_اء4؛ قال أ%بو عمرو الب'ه\م' واحدها ب.هيم وهو
الذي ل يال1ط ل%ون.ه لونD س1واه من س.واد{ كان أ%و غيه؛ قال أ%بو عبيد:

فمعناه عندي أ%نه أ%راد بقوله ب'ه\ماv يقول�: ليس فيهم شيء# من ال4عراض
والعاهات الت تكون ف الدنيا من الع.مى والع.و.ر والع.ر.ج وال�ذام

والب.ر.ص وغي ذلك من ص'نوف ال4مراض والب.لء3، ولكنها أ%جساد¬ م'ب\ه.م.ة
م'ص.ح_ح.ة ل1خ'لود ال4بد، وقال غيه: ل1خ'لود ال4ب.د1 ف النة أ%و

النار، ذكره ابن الثي ف النهاية؛ قال ممد بن الكرم: الذي ذكره ال4زهري
وغيه أ%ج\ساد¬ م'ص.ح_حة ل�لود ال4بد، وقول ابن ال4ثي ف النة أ%و
ف النار فيه ن.ظ%ر، وذلك أ%ن اللود ف النة إنا هو للن_عيم ال}ض,،



فصح_ة أ%ج\gساد1هم من أ%جل الت_ن.عeم، وأ%ما اللود ف النار فإنا هو
للعذاب والتأسeف وال%سرة، وزيادة� عذاب,هم بعاهات ال4جسام أ%ت© ف

ع'قوبتهم، نسأ%ل ال العافية من ذلك بكرمه. وقال بعضهم: ر'وي ف تام
الديث: قيل وما الب'ه\م؟ قال: ليس معهم شيء من أ%عراض الدنيا ول من

متاع1ها، قال: وهذا يالف ال4ول من حيث العن. وص.و\ت¬ ب.ه,يم: ل ت.ر\جيع
فيه.

والب\هام' من ال4صابع: الع'ظ}مى، معروفة مؤنثة؛ قال ابن سيده: وقد
تكون ف الي.د1 والقد.م، وحكى اللحيان أنا تذك�ر وتؤن_ث�؛ قال:

إذا رأ%و\ن، أ%طال ال غ%ي\ظ%ه'م'،
ع.ضeوا من الغ.يظ1 أ%طراف. ال4باهيم,

وأ%ما قول الفرزدق:
فقد ش.هد.ت ق%ي\س¬ فما كان ن.ص\ر'ها

ق�ت.يبة%، إل� ع.ض_ها بال4باه1م,
فإنا أ%راد ال4باه1يم غي أ%نه حذف ل4ن� القص1يدة% ليست م'ر\د.ف%ة،

وهي قصيدة معروفة. قال ال4زهري: وقيل للص\ب.ع إ,ب\هام¬
ل4نا ت'ب\ه,م الكف� أ%ي ت'ط}ب,ق' عليها. قال: وب.ه,يم هي الب\هام

للصبع، قال: ول يقال الب,هام'. وقال ف موضع آخر: الب\هام الص\ب.ع
الك�ب\رى الت تلي ال�س.ب>حة%، والمع ال4باه1يم، ولا م.ف}ص1لن.

الوهري: وب'ه\مى ن.ب\ت، وف الكم: والب'ه\مى ن.ب\ت؛ قال أ%بو حنيفة:
هي خي أ%ح\رار الب'ق�ول, ر.ط}باv ويابساv وهي ت.ن\ب'ت أ%و_ل شيء

بار,ضاv، وحي ترج من ال4رض ت.ن\بت كما ي.ن\ب'ت ال%بe، ث يبل�غ با
الن_ب\ت إل أ%ن تصي مثل ال%ب�، ويرج لا إذا ي.ب,س.ت\ ش.و\ك مثل شوك

السeن\ب'ل، وإذا و.ق%ع ف أ�نوف الغ.ن.م وال3بل أ%ن,ف%ت عنه حت ي.ن\ز,عه
الناس'

éم.ت الب'ه\مى وي.ب,س.ت\ كانت ك%ل�من أ%فواهها وأ�نوف1ها، فإذا ع.ظ
ي.ر\عاه الناس حت ي'ص1يبه الط%ر من عام� م'ق}ب,ل، وي.ن\بت من تت1ه حبeه

الذي سق%ط من س'ن\ب'له؛ وقال الليث: الب'ه\ى ن.ب\ت ت.ج,د به الغن.م
و.ج\داv شديداv ما دام أ%خضر، فإذا ي.ب,س ه.ر� ش.و\ك�ه وامت.ن.ع، ويقولون

vللواحد ب'ه\مى، والمع ب'ه\مى؛ قال سيبويه: الب'ه\مى تكون واحدة وجعا
وأ%لفها للتأنيث؛ وقال قوم¬: أ%لفها للل}حاق، والواحدة ب'ه\ماةD؛ وقال



البد: هذا ل يعرف ول تكون أ%لف ف�ع\لى، بالضم، لغي التأنيث؛ وأ%نشد ابن
السكيت:

،vوب'س\رة vر.ع.ت\ بار,ض. الب'ه\مى ج.م1يما
وص.م\عاء4 حت آن.ف%ت\ها ن,صال�ها

والعرب تقول: الب'ه\مى ع'ق}ر الدار, وع'قار' الدار,؛ ي'ريدون أ%نه من
خ1يار ال%ر\ت.ع ف ج.ناب الد_ار؛ وقال بعض الرeواة: الب'ه\مى ترتف1ع نو

الش>ب\ر ون.بات'ها أ%ل}ط%ف من ن.بات الب'ر>، وهي أ%ن\ج.ع' ال%ر\ع.ى
ف الافر, ما ل ت'س\ف1، واحدت'ها ب'ه\ماة؛ قال ابن سيده: هذا قول� أ%هل

اللغة، وعندي أ%ن9 م.ن قال� ب'هماةD فال4لف م'ل}ح1قة له ب,ج'خ\د.ب، فإذا
نزع الاء أ%حال إع\ت1قاده ال4ول عما كان عليه، وجعل ال4لف للتأنيث
فيما بعد فيجعلها للل}حاق مع تاء التأنيث ويعلها للتأنيث إذا فقد
الاء.وأ%ب\ه.م.ت1 ال4رض، فهي مب\ه,مة: أ%ن\ب.ت.ت الب'ه\م.ى وكث�ر ب'ه\ماها،

قال: كذلك حكاه أ%بو حنيفة وهذا على النسب. وب.ه_م فلن بوضع كذا إذا
أ%قام به ول ي.ب\ر.ح\ه'.

والبهائم: إسم أ%رض، وف التهذيب: الب.هائم أ%ج\ب'ل بال1م.ى على ل%ون
واحد؛ قال الراعي:

ب.ك%ى خ.ش\ر.م¬ ل�ا رأ%ى ذا م.عار,ك{
أ%تى دونه، وال%ض\ب. ه.ض\ب. الب.هائ1م

وال4ساء� ال�ب\ه.مة عند النحويي: أ%ساء الشارات نو قولك هذا
وهؤلء وذاك وأ�ولئك، قال ال4زهري:

ال�روف ال�ب\ه.مة الت ل اشتقاق. لا ول ي'ع\رف لا أ�صول مثل الذي
والذين وما وم.ن وعن 

(* قوله «ومن وعن» كذا ف الصل والتهذيب ونسخة من
شرح القاموس غي الطبوع، وف شرح القاموس الطبوع: ومن نن). وما

أ%شبهها، وال أ%علم.
:�@برم: ب.ه\ر.م.ة� الن_و\ر: ز.ه\ر'ه؛ عن أ%ب حنيفة. والب.ه\ر.م.ة

ع1بادة� أ%هل, الند. قال ال4صمعي: الر_ن\ف' ب.4ه\رام.ج الب>.
والب.ه\ر.م والب.ه\ر.مان: الع'ص\ف�ر، وقيل: ضر\ب من العصفر؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر

يصف ناقة:
ك%و\ماء م1ع\طي كل%و\ن1 الب.ه\ر.م,



ويقال للع'ص\فر: الب.ه\ر.م والف%ع\و'. وب.ه\ر.م. ل1ح\ي.ته: ح.ن_أ%ها
ت}ن,ئة م'ش\ب.ع.ةv؛ قال الراجز:

أ%ص\ب.ح. بال1ن_اء قد ت.ب.ه\ر.ما
يعن رأسه أ%ي شاخ. ف%خ.ض.ب. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: أ%نه غ%ط�ى

وجه.ه بق%طيف%ة ح.مراء أ�ر\ج'وان{ وهو م'ح\رم؛ قال: ال�ر\ج'وان هو
الشديد ال�م\رة، ول يقال لغي ال�م\رة أ�ر\ج'وانD. والب.هر.مان دونه بشيء

ف ال�م\رة، وال�ف%د_م' ال�ش\ب.ع ح'مرة، وال�ض.ر_ج' دون ال�ش\ب.ع،
ث ال�و.ر_د' بعده. وف حديث ع'روة: أ%نه ك%ر,ه ال�ف%د_م للم'ح\ر,م

ول ي.ر. بال�ض.ر_ج ال�ب.ه\ر.م بأ}ساv، وال�ب.ه\ر.م: ال�ع.صفر.
وب.ه\رام: اسم ال1ر>يخ؛ وإي_اه ع.ن.ى القائل:

أ%ما ت.ر.ى الن_ج\م قد ت.و.ل�ى،
وه.م_ ب.ه\رام بال�ف�ول,؟

وقال حبيب بن أ%وس:
له ك1ب\ر,ياء� ال�ش\ت.ر,ي وس'ع'ود'ه'،
وس.و\ر.ة ب.ه\رام وظ%ر\ف' ع'طار,د1

@بوم: الب'وم': ذك%ر الام,، واحدته ب'ومةD. قال ال4زهري: وهو عرب
صحيح. يقال: ب'وم¬ ب.و�ام¬ ص.و_ات¬. الوهري: الب'وم' والب'ومة� طائر يق%ع

على الذك%ر وال�نثى حت تقول ص.دىÝ أ%و ف%ي_اد، ف%يختص�
بالذكر. ابن بري: ي'جمع ب'وم¬ على أ%ب\وام؛ قال ذو الرمة:

وأ%غ}ض.ف قد غاد.ر\ت'ه واد_ر.ع\ت'ه،
ب,م'س\ت.ن\ب.ح, ال4ب\وام,، ج.م> الع.واز,ف

@بب: التهذيب ف حديث عمر، رضي ال عنه: ل%ئ1ن\ ع1ش\ت' إل قابل
ل�ل}ح1ق%ن_ آخر الناس بأ%و_لم حت يكونوا ب.ب�اناv واحداv؛ قال أ%بو عبيد:

قال ابن م.هدي� يعن شيئاv واحداv، قال: وذلك الذي أ%راد. عمر'، قال: ول
أ%حسب الكلمة عربية ول أ%سعها إل ف هذا الديث؛ قال ابن بري:

ب.ب�انD هو ف%ع�آلD ل ف%ع\لنD، قال: وقد نص على هذا أ%بو علي� ف التذكرة،
قال: ول ت'ح\مل الكلمة على أ%ن فاء4ها وعين.ها ولم.ها من موضع واحد،

وذكره الوهري ف فصل ببب. النهاية ف حديث عمر أ%يضاv: لول أ%ن} أ%ت\ر'ك.
آخ1ر. الناس ب.ب�اناv واحداv ما ف�ت1ح.ت علي� قريةD إل9 ق%س.م\ت'ها أ%ي

أ%ترك�هم شيئاv واحداv، ل4ن_ه إذا ق%س.م. البلد. الفتوحة% على



الغان,مي. بقي. م.ن\ ل يض'ر الغنيمة%، ومن ي.ج,يء بعد' من السلمي بغي شيء
منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جيعهم؛ قال أ%بو عبيد: ول أ%حسبه

عربي�اv، وقال أ%بو سعيد الض_رير: ليس ف كلم العرب ب.ب�ان، قال: والصحيح'
عندنا ب.ي�اناv واحداv، قال: والعرب' إذا ذ%ك%رت م.ن\ ل ي'ع\رف قالوا هذا

هي�ان بن ب.ي�ان، ومعن الديث: ل�س.و>ي.ن_ بينهم ف الع.طاء حت
يكونوا شيئاv واحداv ل ف%ض\ل% ل4حد{ على غيه؛ قال ابن ال4ثي: قال

الزهري ليس ال4مر' كما ظن_، قال: وهذا حديث مشهور رواه أهل التقان،
وكأ%ن_ها لغة يانية ول ت.ف}ش' ف كلم م.عد¼، وهو البأ}ج' بعن واحد. قال

أ%بو اليثم: الكواكب' البابانيات هي الت ل ي.ن\ز,ل با شس¬ ول قمر¬،
إن_ما ي'ه\ت.دى با ف الب� والبحر، وهي شامي�ة، ومهبe الش_مال,

منها، أ%ول�ها القطب، وهو كوكب¬ ل يزول�، وال%د\ي' والف%ر\ق%دان، وهو بي
القطب 

(* قوله «وهو بي القطب» كذا ف الصل). وفيه بنات' ن.ع\ش�
الصeغ\رى.

@بثن: الب.ث}ن.ة� والب,ث}ن.ة�: ال4رض' الس_ه\ل%ة� الل�ينة، وقيل:
الر_ملة، والفتح أ%على؛ وأ%نشد ابن ب.ري لميل:

ب.د.ت\ ب.د\وةv ل�ا اس\ت.ق%ل�ت ح'مول�ها
ب,ب.ث}نة%، بي ال�ر\ف1 والاج والنeج\ل,.

:�وبا سيت الرأ%ة ب.ث}نة، وبتصغيها سيت ب'ث%ي\نة. والب.ث%ن,ي�ة
الزeب\دة�. والب.ث%ن,ي_ة�: ض.ر\ب¬ من النطة. والب.ث%ن,ي_ة�: بلد¬

بالشأ}م. وقول خالد بن الوليد ل�ا ع.ز.ل%ه عمر' عن الشام حي خط%ب. الناس.
فقال: إن� ع'م.ر اس\ت.ع\م.لن على الشام وهو له م'ه,مÒ، فلما أ%ل}ق%ى
الشام' ب.وان,ي.ه وصار. ب.ث%ن,ي_ةv وعسلv عز.لن واستعمل غيي؛ فيه

قولن: قيل الب.ث%ن,ي_ة ح1ن\ط%ةD منسوبةD إل بلدة معروفة{ بالشام من أ%رض
د1م.شق، قال ابن ال4ثي: وهي ناحية من ر'س\تاق, د1مشق ي'قال لا

الب.ث%ن,ي_ة، والخر أ%نه أ%راد الب.ث%ن,ي_ة الناعمة من الرملة الل�ينة يقال
لا ب.ث}نة، وتصغيها ب'ث%ي\ن.ة، فأ%راد خالد¬ أ%ن الشأ}م ل�ا سكن وذهبت

ش.و\ك%ت'ه، وصار لي�ناv ل مك}روه. فيه، خ1ص\باv كال1ن\طة والعسل,،
vب\دة الناعمة أ%ي لا صار ز'ب\دة ناعمة وعسلeالز �عزلن، قال: والب.ث}نة

ص1ر\ف%ي\ن ل4نا صارت تب أ%موالا من غي تعب، قال: وينبغي أ%ن يكون



ب'ث%ي\نة� اسم الرأ%ة تصغي.ها أ%عن الزبدة فقال جيل:
أ�ح1بeك. أ%ن} ن.ز.ل}ت. ج,بال ح1س\م.ى،

وأ%ن} ناس.ب\ت. ب.ث}نة% من قريب�
.�(* هنا جيل ياطب أخا بثينة ل بثينة نفسها). الب.ث}نة� ههنا: الزبدة

�والب.ث}نة�: الن_ع\مة� ف الن>ع\مة1. والب.ث}ن.ة�: الر_ملة
الل�ي>نة. والب.ث}نة�: الرأ%ة� ال%س\ناء البض�ة؛ قال ال4زهري: قرأ}ت' بط

شر وتقييده: الب,ث}نة، بكسر الباء، ال4رض اللينة، وجع'ها ب,ث%ن¬؛ ويقال:
هي ال4رض الطيبة، وقيل: الب'ث�ن' الرياض؛ وأ%نشد قول الكميت:

مباؤك. ف الب'ث�ن, الن_اع1م.ا}
ت1 ع.ي\ناv، إذا ر.و_ح. الؤ\ص1ل

يقول: ر,ياض'ك ت.ن\ع.م' أ%ع\ي'ن. الناس, أ%ي ت'ق1رe عيون.هم إذا أ%راح.
الراعي ن.ع.م.ه أ%صيلv، وال%باء� وال%باءة�: النزل�. قال الغنوي:
vقال: ول أ%جد ح.ب�ة ،Dأ%و حب�ة م'د.ح\رج.ة Dالشام حنطة �ب.ث%ن,ي_ة

أ%فضل% منها؛ وقال ابن ر'و.يشد الثقفي:
vب.ث%ن,ي_ة vفأ%د\خ.ل}ت'ها ل ح1ن\طة

ت'ق%اب,ل� أ%ط}راف. البيوت1، ول ح'ر\فا
قال: ب.ث%ن,ي�ة

منسوبةD إل قرية بالشام بي دمشق وأ%ذ}ر,عات، وقال أ%بو الغوث: كل©
ح1ن\ط%ة{ ت.ن\ب'ت ف ال4رض الس_ه\لة فهي ب.ث%ني_ة خلف الب.لي_ة،

فجعله من ال4ول.
@بن: ب.ح\نة�: نلةD معروفة. وبنات ب.ح\ن.ة%: ضرب¬

�من النخل ط1والD، وبا س>ي ابن' ب'ح.ينة. وابن' ب.ح\ن.ة: السوط
ت.ش\بيهاv بذلك؛ قال أ%بو منصور: قيل للسوط ابن' ب.ح\نة% ل4نه ي'س.و�ى من

ق�لوس العراجي. وب.ح\ن.ة�: اسم' امرأ%ة{ ن'س3ب. إليها ن.خ\لت¬ ك�ن_ عند
بيتها كانت تقول: ه'ن_ بنات، فقيل: بنات' ب.ح\نةv. قال ابن بري: حكى

أ%بو سهل عن التميمي ف قولم بنت ب\نة أ%ن الب.ح\نة نلة معروفة بالدينة،
�وبا سيت الرأ%ة ب.ح\نة، والمع بنات ب.ح\ن�. الكم: وب.ح\نة

وب'ح.ي\ن.ة� اسم' امرأ%تي؛ عن أ%ب حنيفة. والب.ح\ون�: رملD متراكب¬؛
قال:من ر.م\ل, ت'ر\ن.ى ذي الرeكام, الب.ح\ون

�ورجل ب.ح\و.نD وب.ح\و.نةD: عظيم' البطن. والب.ح\و.نة�: الق1ر\بة



الواسعة� البطن؛ أ%نشد ابن بري لل4سود بن ي.ع\ف�ر:
،vمكنوزة vج.ذ}لن ي.س_ر. ج'ل�ة
ح.ب\ناء4 ب.ح\و.نةv وو.ط}باv م1ج\ز.ما

�(* قوله «جذلن» رواية ابن سيده: ريان). أ%بو عمرو: الب.ح\نانة
ال�ل�ة العظيمة� الب.ح\رانية الت ي'ح\مل� فيها الك%ن\ع.د الال�، وهي

الب.ح\و.نة� أ%يضاv، ويقال للج'ل�ة العظيمة الب.ح\ناء. وف الديث: إذا كان
يوم' القيامة ترج' ب.ح\نانةD من جهنم فتل}ق�ط� النافقي ل%ق}ط% ال%مامة1

الق1ر\ط1م.؛ الب.ح\نانة�: الشرارة� من النار. ودل}و¬ ب.ح\و.نê: عظيم¬
كثي' ال4خ\ذ1 للماء. وج'ل�ة ب.ح\و.نةD: عظيمةD، قال: وكذلك الدلو

العظيم. والب.ح\و.ن�: ضرب¬ من التمر؛ حكاه ابن دريد، قال: فل أ%دري ما
حقيقت'ه. وب.ح\و.ن وب.ح\و.نة�: اسان.

Dبن: رجل ب.خ\ن¬: طويل@
مثل م.خ\ن؛ قال ابن سيده: وأ�راه بدلv. ابن بري: ب.خ.ن.، فهو باخ1ن¬،

طال؛: قال الشاعر:
ف باخ1ن� من\ نار, الصيف م'ح\ت.د1م

التهذيب: ويقال للناقة إذا تد_د.ت للحالب قد اب\خ.أ%ن_ت، ويقال للميت
أ%يضاv اب\خ.أ%ن�؛ قال الراجز فترك المزة:

م'ر\ب_ة بالن_ق}ر, والب\ساس,،
ولب\خ1نان1 الد_ر> والنeعاس,

يقال: قد اب\خأ%ن_ت\ واب\خان_ت، مهموز وغي مهموز.
@بدن: امرأ%ة ب.خ\د.نD: ر.خصةD ناعمة تار_ةv. وب.خ\د.ن وب,خ\د1ن

والب,خ\د1ن�، كل© ذلك: اسم' امرأ%ة؛ قال:
يا دار. ع.ف}راء4 ودار. الب,خ\د1ن1.

@بدن: ب.د.ن� النسان: جسد'ه. والبدن� من السد1: ما س1و.ى الرأ}س
والش_و.ى، وقيل: هو العضو'؛ عن كراع، وخص م.ر�ةv به أ%عضاء4 ال%زور، والمع

أ%ب\دانD. وحكى اللحيان: إ,نا ل%سنة� ال4بدان1؛ قال أ%بو السن:
كأ%نم جعلو كل ج'ز\ء� منه ب.د.ناv ث جعوه على هذا؛ قال ح'م.يد بن ثور

اللل:
إن9 س'ل%ي\مى واض1ح¬ ل%ب_ات'ها،

ل%ي>نة ال4بدان1 من تت1 السeب.ج\.



Dوالمع' ب'د\ن ،Dوبادنة Dسي جسيم، وال�نثى بادن :Dورجل بادن
وب'د_نD؛ أ%نشد ثعلب:

فل ت.ر\ه.ب أ%ن ي.ق}ط%ع الن_أ}ي' بيننا،
ول%م�ا ي'ل%و>ح\ ب'د\ن.ه'ن_ ش'روب'

وقال زهي:
،vخ'د'جا vفآب.ت\ ض'م_را vغ%ز.ت\ س1مانا

من ب.ع\د1 ما ج.ن_بوها ب'د_ناv ع'ق�قا
وقد ب.د'ن.ت\ وب.د.ن.ت\ ت.ب\د'ن ب.د\ناv وب'د\ناv وب.داناv وبدانةv؛

vالشيخ واس.أ%ل �قال:وان\ض.م_ ب'د\ن
إنا عن بالب'دن هنا الوهر. الذي هو الشحم، ل يكون إل على هذا ل4نك

�إن جعلت الب'د\ن% عر.ضاv جعلته مل¾ للعرض. وال�ب.د_ن
:�وال�ب.د�نة�: كالباد1ن1 والبادنة1، إل أ%ن ال�ب.د_نة% صيغة� مفعول. وال1ب\دان

الش_كور' الس_ريع' الس_م.ن؛ قال:
وإن ل%م1ب\دانD، إذا القوم' أ%خ\مص'وا،
وفê، إذا اشتد_ الز_مان�، شح'وب.

وب.د_ن% الرجل�: أ%س.ن_ وضعف. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم،
أ%نه قال: ل ت'بادرون بالركوع ول بالسجود1، فإنه مه\ما أ%س\ب,قكم به إذا

ركعت' ت'د\ر,كون إذا ر.ف%ع\ت'، ومهما أ%س\بق}كم إذا سجدت ت'د\ر,كون
إذا رفعت'، إن قد ب.د'ن\ت'؛ هكذا روي بالتخفيف ب.د'ن\ت؛ قال ال�موي: إنا

هو ب.د_ن\ت، بالتشديد، يعن ك%ب,ر\ت' وأ%س\ن.ن\ت'، والتخفيف' من
البدانة، وهي كثرة� اللحم، وب.د'ن\ت' أ%ي س.م1ن\ت' وض.خ'م\ت'. ويقال: ب.د_ن%

الرجل� ت.ب\ديناv إذا أ%س.ن_؛ قال ح'م.يد ال4رقط:
وكن\ت' خ1ل}ت' الش_ي\ب. والت_ب\دينا

وال%م_ ما ي'ذ}ه1ل� الق%رينا
قال: وأ%ما قول�ه قد ب.د'ن\ت' فليس له معنÝ إل كثرة اللحم ول يكن،

صلى ال عليه وسلم، س.ميناv. قال ابن ال4ثي: وقد جاء ف صفته ف حديث
Dابن أ%ب هالة%: باد1ن

م'تم.اس1ك؛ والبادن�: الضخم'، فلما قال باد1نD أ%ر\د.ف%ه ب'تماس1ك{ وهو
الذي ي'م\س3ك' بعض' أ%ع\ضائ1ه بعضاv، فهو م'ع\ت.د1ل� ال%ل}ق,؛ ومنه

الديث:أ%ت'ح1بe أ%ن9 رجلv باد1ناv ف يوم حار¼ غ%س.ل% ما ت.حت. إزار,ه



vب'د\نا �ث أ%ع\طاك%ه فش.ر,ب\ت.ه؟ وب.د.ن% الرجل�، بالفتح، ي.ب\د'ن
وب.دانةv، فهو باد1نD إذا ضخ'م.، وكذلك ب.د'ن%، بالضم، ي.ب\د'ن ب.دانةv. ورجل

:�باد1نD وم'ب.د_نD وامرأ%ة م'ب.د_نةD: وها الس_مينان1. وال�ب.د>ن
ال�س3نe. أ%بو زيد: ب.د'ن.ت الرأ%ة� وب.د.ن.ت ب'د\ناv؛ قال أ%بو منصور

Dعلى ف%عالة، قال الوهري: وامرأ%ة vوب.دانة vوغيه: ب'د\نا
باد1نD أ%يضاv وب.دين. ورجل ب.د.نD: م'س3نÒ كبي؛ قال ال4سود بن يعفر:

هل ل1ش.باب� فات. من م.ط}ل%ب,،
أ%م\ ما بكاء� الب.د.ن1 ال4ش\ي.ب,؟

والب.د.ن�: الوع1ل� ال�س3نe؛ قال يصف. وع1لv وك%ل}بة:
قد ق�ل}ت' لا ب.د.ت1 الع'قاب'،
وض.م�ها والب.د.ن% ال1قاب':
ج,د>ي لكلY عامل� ث%واب'،

والرأ}س' وال4ك}ر'ع' والهاب'.
الع'قاب': اسم' كلبة، وال1قاب': جبل بعينه، والب.د.ن�: ال�س3نe من

الو'عول؛ يقول: اص\طادي هذا التي\س. وأ%جعل� ثواب.ك الرأ}س. وال4ك}ر'ع.
والهاب.، وبيت' الستشهاد أ%ورده الوهري: قد ضم_ها، وصوابه وضم_ها كما

أ%وردناه؛ ذكره ابن بري، والمع أ%ب\د'نD؛ قال ك�ث%ي�ر عز�ة:
كأ%ن9 ق�تود. الر_ح\ل, منها ت'ب,ين'ها

ق�رونD ت.ح.ن_ت\ ف ج.ماج,م, أ%ب\د'ن1
وب'دونD، نادر؛ عن ابن ال4عراب. والب.دنة� من البل, والبقر:

كال�ض\ح1ي.ة من الغنم ت'ه\د.ى إل مكة، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء؛ الوهري:
الب.د\نة� ناقةD أ%و بقرةD ت'ن\ح.ر' بكة، س'م>يت بذلك ل4نم كانوا

ي'س.م>نون.ها، والمع ب'د'نD وب'د\نD، ول يقال ف المع ب.د.نD، وإن كانوا
قد قالوا خ.ش.ب¬ وأ%ج.م¬ ور.خ.م¬ وأ%ك%م¬، استثناه اللحيان من هذه. وقال

vيوز أ%ن تكون س'م>ي.ت\ ب.د.نة :vأ%بو بكر ف قولم قد ساق. ب.د.نة
:�ل1ع1ظ%م1ها وض.خامت1ها، ويقال: س>يت بد.نةv لس3ن>ها. والب'د\ن

الس>م.ن' والكتناز'، وكذلك الب'د'ن مثل ع'س\ر وع'س'ر؛ قال ش.بيب بن
الب.ر\صاء:كأ%نا، من ب'د'ن{ وإيفار\،

د.ب_ت عليها ذ%ر,بات' ال4نبار\
وروي: من س1م.ن� وإيغار. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه



أ�ت1ي. بب.د.نات{ خ.م\س� فط%ف1ق}ن. ي.ز\د.ل1ف}ن. إليه بأ%ي_ت1ه,ن_ ي.ب\دأ�؛
الب.د.نة�، بالاء، تقع على الناقة والبقرة والبعي الذ�كر ما يوز ف

الد\ي وال4ضاحي، وهي بالب'د\ن أ%ش\ب.ه، ول تقع على الشاة، س>يت
ب.د.نةv ل1ع1ظ%م1ها وس1م.ن,ها، وجع الب.د.نة1 الب'د\ن. وف التنزيل العزيز:
والب'د\ن% جع.ل}ناها لكم من شعائ1ر, ال؛ قال الزجاج: ب.د.نة وب'د\ن،
وإنا س'م>يت ب.د.نةv ل4نا ت.ب\د'ن� أ%ي ت.س\م.ن'. وف حديث الشعب:
قيل له إن أ%هل% الع1راق يقولون إذا أ%ع\ت.ق. الرجل� أ%م.ت.ه ث ت.زو_جها

كان كم.ن\ ي.ر\ك%ب' بد.نت.ه؛ أ%ي م.ن\ أ%ع\ت.ق. أ%مت.ه فقد جعلها
م'حر_رة ل، فهي بنزلة الب.د.نة1 الت ت'ه\د.ى إل بيت ال ف الج� فل

ت'ر\كب' إل عن ضرورة{، فإذا تز.و_ج. أ%مت.ه ال�ع\ت.قة كان كمن قد ر.ك1ب.
بد.نت.ه ال�ه\داة%. والب.د.ن�: ش1ب\ه' د1ر\ع� إل أ%نه قصي قدر ما يكون

على السد فقط قصي الك�م_ي,. ابن سيده: الب.د.ن� الد>رع' القصية
على قدر السد، وقيل: هي الدرع عام_ة، وبه فسر ثعلب قوله تعال: فاليوم.

ن'ن.ج>يك. ببد.ن,ك؛ قال: ب,د1ر\ع1ك، وذلك أ%نم شك©وا ف غ%ر.ق1ه فأ%مر.
ال� عز وجل البحر. أ%ن ي.ق}ذ1ف%ه على د.ك�ة{ ف البحر ب,ب.دنه أ%ي

ب,در\ع1ه1، فاستيقنوا حينئذ أ%نه قد غ%ر,ق.؛ الوهري: قالوا ب.س.د{ ل
ر'وح. فيه، قال ال4خفش: وقول� م.ن قال% ب,در\ع1ك فليس بشيء، والمع

أ%ب\دانD. وف حديث علي�، كرم ال وجه.ه: لا خط%ب فاطمة%، رضوان ال عليها،
قيل: ما عندك.؟ قال: ف%ر.سي وب.د.ن؛ الب.د.ن�: الد>ر\ع من الز_ر.د1،

وقيل: هي القصية� منها. وف حديث س.طيح: أ%ب\ي.ض' ف%ض\فاض' الر>داء3
والب.د.ن1 أ%ي واسع' الد>ر\ع,؛ يريد كثرة% العطاء. وف حديث م.س\ح

ال�ف�ي: فأ%خ\رج. يد.ه من تت1 بد.ن,ه؛ اس\تعار. الب.د.ن% ههنا للج'ب_ة1
الصغية1 تشبيهاv بالد>رع، ويتمل أ%ن يريد من أ%سف%ل بد.ن1 ال�ب_ة، ويشهد

�له ما جاء ف الرواية ال�خرى: فأ%خرج. يده من تت1 الب.د.ن1. وبد.ن
الرجل,: ن.س.ب'ه وحسب'ه؛ قال:

Dعاس�، ونار¬ كرية Dلا بد.ن
ب'ع\ت.رك1 الري�، بي الض_رائ1م.

@بذن: قال ابن شيل ف ال%ن\ط1ق: بأ}ذ%ن% فلنD من الشر� بأ}ذ%نةv، وهي
ال�ب.أ}ذ%نة�، مصدر، ويقال: أ%نائ1لv تريد' وم'ع.ت\ر.سةv، أ%راد

بال�ع.ترسة السم يريد به الفعل% مثل ال�جاه.دة 



(* قوله: ويقال أنائلv إل؛
فل علقة له بادة بأذن).

@بذبن: باذ%ب,ي': رسولD كان للحجاج؛ أ%نشد ثعلب لرجل من بن كلب:
أ%قول� لصاحب وج.ر.ى س.نيح¬،

وآخر' بار,ح¬ م1ن عن\ ي.مين
وقد ج.ع.ل%ت\ ب.وائق' من أ�مور�
ت'و.قYع' دون.ه، وت.ك�فe د'ون:

نشد\ت'ك هل} ي.س'رeك أ%ن9 س.ر\جي
وس.ر\ج.ك فوق. ب.غ\ل� باذ%ب,ين؟

قال: نسبه إل هذا الرجل الذي كان رسولv للحجاج.
@برن: الب.ر\ن©: ضر\ب¬ من التمر أ%ص\ف%ر' م'د.و�ر، وهو أ%جود التمر،
واحدت'ه ب.ر\ن,ي�ةD؛ قال أ%بو حنيفة: أ%صله فارسي، قال: إنا هو بار,ن9،

فالبار ال%م\ل�، ون,ي� تعظيم' ومبالغة؛ وقول الراجز:
خال ع'و.ي\ف¬ وأ%بو ع.ل1ج>،
ال�ط}ع1مان1 اللح\م. بالع.ش1ج>.

وبالغ.داة1 ك1س.ر. الب.ر\ن,ج>،
ي'ق}ل%ع' بالو.د> وبالص>يص1ج>

فإنه أ%راد: أ%بو علي� وبالعشي� والبن�ي والص>يص1ي�، فأ%بدل من الياء
الشددة جيماv. التهذيب: الب.ر\ن,يe ضرب¬ من التمر أ%حر' م'ش\ر.ب

Dب.ر\ن,ي_ة ونل Dحاء ع.ذ}ب ال%لوة. يقال: نلةYبص'ف}رة كثي الل
ب.ر\ن,يÒ؛ قال الراجز:

ب.ر\ن,ي� ع.ي\دان{ ق%ليل قش\ر'ه\
ابن ال4عراب: الب.ر\ن,يe الد>ي.كة�، وقيل: الب.ر.ان©، بلغة أ%هل
العراق، الد>ي.كة� الص>غار' حي ت'د\ر,ك، واحدت'ها ب.ر\ن,ي�ة.

والب.ر\ن,ي_ة�: شب\ه' فخ�ارة{ ضخمة{ خ.ض\راء، وربا كانت من الق%وارير, الثYخان1
الواسعة1 ال4ف}واه. غيه: والب.ر\ني_ة إناء# من خ.ز.ف{. وي.ب\رين':

موضع، يقال: رمل� ي.ب\رين.؛ قال ابن بري: حقe ي.ب\رين. أ%ن} ي'ذ}ك%ر ف
فصل ب.ر.ى من باب العتل لن9 يبين. مثل ي.ر\مي.، قال: والدليل على صحة

ذلك قولم ي.ب\رون% ف الرفع ويبين ف النصب والر، وهذا قاطع¬ بزيادة
النون؛ قال: ول يوز أ%ن يكون ي.ب\رين ف%ع\ل}ي.، ل4نه ل يأ}ت1 له



نظي¬، وإنا ف الكلم ف1ع\لي¬ مثل� غ1س\لي�، قال: وهذا مذهب أ%ب العباس،
أ%عن أ%ن ي.ب\رين مثل� ي.ر\مي، قال: وهو الصحيح.

@برثن: الب'ر\ث�ن': م1خ\ل%ب' ال4س.د، وقيل: هو للسب'ع كالص\ب.ع
للنسان، وقيل: الب'ر\ث�ن' الك%فe بكمالا مع ال4صابع. الليث: الب.راث1ن
أ%ظ}فار م.خال1ب ال4س.د، يقال: كأ%ن9 ب.راث1ن.ه ال4شاف. وقال أ%بو زيد:

الب'ر\ث�ن م1ث}ل� الص\بع، وال1خ\ل%ب' ظ�ف�ر الب'ر\ث�ن؛ قال امرؤ
،vماه1را vالقيس:وت.رى الض�ب_ خفيفا

ر.افعاv ب'ر\ث�ن.ه ما ي.ن\ع.ف1ر\
والشهور ف شعر امرئ القيس: ثانياv برثنه، يصف مطراv كثياv أ%خرج.

الض_ب_� من ج'ح\ره، فعام. ف الاء ماهراv ف سباح.ته ي.ب\س'ط� ب.راث}نه
وي.ث}نيها ف س1باح.ته، وقول�ه ما ي.ن\ع.ف1ر أ%ي ل ي'ص1يب' ب.راثن.ه

التراب'، وهو الع.ف%ر'، والب.راثن للسباع كلها، وهي من السباع, والطي
ب.ن\زلة ال4صابع من النسان؛ وقد ت'ستعار' الب.راث1ن' ل4صابع النسان كما

قال ساعدة� ابن' جؤي�ة ي.ذ}ك�ر' الن_ح\ل% وم'ش\ت.ار الع.س.ل,:
حت_ى أ�ش1ب_ لا، وطال أ%باب'ها،
ذو ر'ج\ل%ة{ ش.ت\ن' الب.راث1ن, ج.ح\ن.ب'

وال%ح\ن.ب: الق%صي، وليس ي.ه\جوه وإنا أ%راد أ%نه م'ج\ت.م1ع'
ال%ل}ق. وف حديث القبائ1ل,: س'ئ1ل% عن م'ض.ر. فقال: ت.ميم¬ ب'ر\ث�م.ت'ها
وج'ر\ث�م.ت'ها؛ قال الطاب: إنا هو ب'ر\ث�ن.ت'ها، بالنون، أ%ي م.خال1ب'ها،
يريد ش.و\ك%تها وق�و_ت.ها، واليم' والنون� يت.عاقبان، فيجوز أ%ن تكون%

اليم' لغةv، ويوز أ%ن تكون% بدلv لز\د1واج الكلم ف ال�ر\ثومة كما
�قال الغ.دايا والع.شايا. والب'ر\ث�ن لا ل ي.كن\ من س1باع, الطي مثل

الغراب والمام، وقد يكون� للض_ب> والفأ}ر والي.ر\بوع. وب'ر\ث�ن': قبيلة؛
أ%نشد سيبويه لق%ي\س, ابن, ال�ل%و_ح:
ل%خ'ط�اب' ل%ي\لى، يال% ب'ر\ث�ن. منك�م'،
أ%د.ل© وأ%م\ض.ى من س'ل%يك1 ال%قان,ب,

غيه: ب'ر\ث�ن ح.يÒ من بن أ%سد؛ قال: وقال ق�ر�انD ال4س.دي�:
ل%ز'و�ار' ل%ي\لى، منك�م' آل% ب'ر\ث�ن،

على ال%و\ل, أ%م\ض.ى من س'ل%ي\ك1 ال%قان,ب
ت.ز'ور'ون.ها ول أ%زور' ن,ساء4كم،



أ%ل%ه\في ل4ولد الماء3 ال%وط1ب
قال: والشهور ف الرواية ال4و�ل�، ج.ع.ل% اهت1داء4هم ل1ف%ساد1 زوجت1ه

كاه\ت1داء س'ل%ي\ك1 بن السeل%كة1 ف س.ي\ره ف الف%ل%وات. وف النهاية
لبن ال4ثي: ب.ر\ثان، بفتح الباء وسكون الراء، واد ف طريق رسول ال،

صلى ال عليه وسلم، إل بدر، قال: وقيل ف ضبطه غي' ذلك.
برذن: الب,ر\ذ%و\ن�: الدابة، معروف، وس.ي\ر.ت'ه الب.ر\ذ%ن.ة�، وال�نثى

ب,ر\ذ%و\ن.ةD، قال:
،vج.و\لة �رأ%يت'ك.، إذ} جال%ت\ بك. ال%ي\ل

وأ%نت. على ب,ر\ذ%و\نة{ غي طائل,
وج.م\ع'ه ب.راذين'. والباذين من ال%ي\ل,: ما كان من غي ن,تاج

الع1راب,. وب.رذ%ن% الفرس': م.ش.ى مشي. الب.راذين,. وب.ر\ذ%ن% الرجل�: ث%ق�ل%؛
قال ابن دريد: وأ%حس3ب' أ%ن الب\ذ%و\ن مشتق� من ذلك، قال: وهذا ليس بشيء،

وحكي عن الؤر�ج أ%نه قال: سأ%لت' فلناv عن كذا وكذا فب.ر\ذ%ن% ل أ%ي
أ%ع\يا ول ي'ج,ب\ فيه.

@برذن: الب,ر\ذ%و\ن�: الدابة، معروف، وس.ي\ر.ت'ه الب.ر\ذ%ن.ة�، وال�نثى
ب,ر\ذ%و\ن.ةD، قال:

،vج.و\لة �رأ%يت'ك.، إذ} جال%ت\ بك. ال%ي\ل
وأ%نت. على ب,ر\ذ%و\نة{ غي طائل,

وج.م\ع'ه ب.راذين'. والباذين من ال%ي\ل,: ما كان من غي ن,تاج
الع1راب,. وب.رذ%ن% الفرس': م.ش.ى مشي. الب.راذين,. وب.ر\ذ%ن% الرجل�: ث%ق�ل%؛

قال ابن دريد: وأ%حس3ب' أ%ن الب\ذ%و\ن مشتق� من ذلك، قال: وهذا ليس بشيء،
وحكي عن الؤر�ج أ%نه قال: سأ%لت' فلناv عن كذا وكذا فب.ر\ذ%ن% ل أ%ي

أ%ع\يا ول ي'ج,ب\ فيه.
@برزن: الب,ر\زين'، بالكسر: إناء من ق1ش\ر, الط�ل}ع ي'ش\ر.ب فيه، فارسي�

م'عر�ب، وهي الت_ل}ت.لة. وقال أ%بو حنيفة: الب,ر\ز,ين' ق1ش\ر'
الط�ل}عة1 ي'ت_خ.ذ من نصفه ت.ل}ت.لةD؛ وأ%نشد لع.دي� بن زيد:

،Dإن_ما ل1ق}ح.ت'نا باطية
ج.و\نةD ي.ت\ب.ع'ها ب,ر\ز,ين'ها

فإ,ذا ما حار.دت\ أ%و ب.ك%أ%ت\،
ف�ك_ عن حاج,ب, أ�خ\رى طين'ها



وف التهذيب:
Dإنا ل1ق}حت'نا خابية

ش.ب_ه خابيت.ه بل1ق}حة{ ج.و\نة{ أ%ي سوداء4، فإ,ذا قل9 ما فيها أ%و
ان\ق%ط%ع. ف�ت1ح.ت\ أ�خرى، قال: وصواب' بر\زين� أ%ن ي'ذ}ك%ر ف فصل بر.ز،

.vل4ن9 و.ز\نه ف1ع\لي¬ مثل غ1س\لي، قال: والوهري جعل وزنه ف1ع\ليل
الن_ض\ر: الب,رزين ك�وز ي'ح\م.ل� به الش_راب' من الاب,ية. الوهري:

الب,ر\زين'، بالكسر، الت_ل}ت.لة�، وهي م1ش\ر.بة ت'ت�خذ من ق1شر
الط�لعة.

@بركن: التهذيب ف الرباعي: الفراء يقال للكساء ال4سود ب.ر\كان ول يقال
ب.ر.نكان.

@برهن: التهذيب: قال ال عز وجل: ق�ل هاتوا ب'ر\هان.كم إن كنتم صادقي؛
vج�ة الفاصلة البي�نة، يقال: ب.ر\ه.ن. ي'ب.ر\ه1ن' ب.ر\ه.نة�الب'ر\هان ال

إذا جاء ب'ج�ة{ قاطعة ل1ل%د.د ال%صم، فهو م'ب.ر\ه1ن¬. الزجاج: يقال
للذي ل يبهن حقيقته إنا أ%نت متمن¼، فجعل% ي'ب.ر\هن بعن ي'ب.ي>ن،

وج.م\ع' البهان1 براهي'. وقد ب.ر\ه.ن. عليه: أ%قام الج�ة. وف الديث:
Dوالدليل أ%ي أ%نا ح'ج_ة �الص_د.قة� ب'ر\هانD؛ الب'ر\هان�: الج�ة

لطالب ال4ج\ر من أ%جل أ%ن_ها ف%ر\ض¬ ي'جاز,ي ال� به وعليه، وقيل: هي
د.ليلD على صحة إيان صاحبها لطيب ن.ف}سه بإخ\راجها، وذلك لع.لقة{ م�ا بي

النف}س, والال.
@برهن: الب'ر.ه\م1ن': العال1م، بالسeم.ني_ة. التهذيب: الب'ر.ه\م1ن'

بالسeم.ن,ي�ة عال1م'هم وعاب,د'هم.
@بزن: ال4ب\ز.ن�: شيء# ي'ت_خ.ذ من الصeف}ر للماء وله ج.و\ف، وقد

أ%ه\مله الليث؛ وجاء ف شعر� قدي: قال أ%بو د'واد{ اليادي� يصف فرساv و.ص.فه
بانتفاخ ج.ن\ب.ي\ه:

أ%ج\و.ف' ال%و\ف1، فهو منه هواء#،
مثل ما جاف.، أ%ب\ز.ناv، ن.ج_ار'

أ%صله آب\ز.ن% فجعله ال4ب\ز.ن% ح.و\ض من ن'حاس� ي.س\ت.ن\قع' فيه
الرجل�، وهو م'ع.ر�ب، وجع.ل صان,ع.ه ن9اراv جاف. أ%ي.ز\ناv وس_ع جوف%ه

لتجويده إي�اه. ابن بري: ال4ب\ز.ن� شيء ي.ع\م.له الن�جار مثل التابوت؛ وأ%نشد
بيت أ%ب د'واد:



م1ثل ما جاف أ%بزناv ن9ار'
أ%بو عمرو الش�ي\بان: يقال إب\ز,ي¬ وإب\ز,ين¬ وي'ج\م.ع أ%بازين.؛ قال

أ%بو دواد ف صفة اليل:
إن} ل%م ت.ل1ط}ن بم\ حق9اv، أ%ت.ي\ت'ك�م'

ح'و�اv وك�م\تاv ت.عاد.ى كالس�راحي
من كل9 ج.ر\داء4 قد طار.ت\ عقيقت'ها،

وكل9 أ%ج\ر.د. م'س\ت.ر\خ1ي ال4باز,ين,
جع' إب\ز,ين، ويقال للق�ف}ل أ%يضاv الب\زي. ل4ن9 الب\ز,ي إف}عيل

،�من ب.ز.م. إذا ع.ض_، ويقال أ%يضاv إب\زين، بالنون. الوهري: الب'ز\يون
بالضم�، السeن\د'س؛ قال ابن بري: هو ر.قيق' الديباج، قال: والب\زين

لغةD ف البزي؛ وأ%نشد:
وكل9 أ%جرد. م'س\تر\خي ال4بازين,

@بسن: الباس1نة�: كال}ج'وال1ق, غ%ليظD ي'ت_خذ� من م'شاقة1 الك%ت_ان
أ%غ}لظ� ما ي.كون�، ومنهم من ي.ه\م1زها. وقال الفراء: البأ}س1نة� ك1ساء
م.خيطD ي'ج\عل� فيه طعام، والمع' الب.آس1ن'. والبآس1نة�: اسم للت

الصeن_اع، قال: وليس ب.ع.ر.ب� م.ح\ض�. وف حديث ابن عباس: ن.ز.ل آدم'، عليه
السلم'، من ال%نة بالباس1نة1، التفسي' للهر.وي�؛ قال ابن ال4ثي: قيل

إنا آلت' الصeن_اع، وقيل: إنا س1ك9ة� ال%ر\ث، قال: وليس بعرب مض.
ابن بري: الب.واس1ن' جع' باس1نة{ س1لل الف�ق9اع، قال: حكاه ابن'

د.ر.س\ت.و.ي\ه عن الن_ض\ر بن, ش'م.ي\ل. وح.س.ن¬ ب.س.ن¬ إت\باع¬. ابن
ال4عراب: أ%ب\س.ن. الرجل� إذا ح.س'ن.ت\ س.ح\ن.ت'ه. وب.ي\سان�: موضع بنواحي

الشام؛ قال أ%بو د'واد:
ن.خ.لت¬ من ن.خ\ل, ب.ي\سان% أ%ين.ع\ـ

ـن. جيعاv، ون.ب\ت'هن_ ت'ؤام'
@بصن: ب'صان: اسم' ر.بيع� الخ1ر, ف الاهلية؛ هكذا حكاه ق�ط}رب¬ على

ش.ك}ل غ�راب�، قال: والمع أ%ب\ص1ن.ةD وب,ص\نانD كأ%غ}ربة{ وغ1ر\بان{،
وأ%ما غي'ه من اللغوي>ي فإنا هو عندهم و.ب'صان، على مثال س.ب'عان،

وو.ب,صان، على م1ثال ش.ق1ران{، قال: وهو الصحيح، قال أ%بو إسحق: س'م�ي بذلك
ل1وبيص السلح فيه أ%ي ب.ريقه. التهذيب: ب.ص.ن_ى 

(* قوله «بصن» كذا ضبط ف



الصل وهو موافق لقول القاموس: وبصن مركة مشددة النون إل. والذي ف
ياقوت: إنه بفتح الباء وكسر الصاد وتشديد النون). قرية فيها السeتور

الب.ص.ن>ي�ة، وليست بعربية.
@بطن: الب.ط}ن' من النسان وسائ1ر اليوان: معروف¬ خلف الظ�ه\ر،

مذك�ر، وحكى أ%بو عبيدة أ%ن تأ}نيثه لغةD؛ قال ابن بري: شاهد' التذكي فيه
قول� مي�ة% بنت1 ض1رار:

ي.ط}وي، إذا ما الشeحe أ%ب\ه.م. ق�ف}ل%ه،
ب.ط}ناv، من الزاد1 البيث1، خ.ميصا

وقد ذ%كر\نا ف ترجة ظهر ف حرف الراء وجه. الرفع والنصب فيما حكاه
سيبويه من قول, العرب: ض'ر,ب. عبد' ال ب.ط}ن'ه وظهر'ه، وض'ر,ب. زيد¬
البطن' والظهر'. وجع' الب.ط}ن, أ%بط�ن¬ وب'ط�ونD وب'ط}نانD؛ التهذيب: وهي

ثلثة� أ%ب\ط�ن� إل الع.ش\ر,، وب'طونD كثية ل1ما فو\ق. الع.ش\ر,، وتصغي'
الب.ط}ن, ب'ط%ي\ن¬. والب,ط}نة�: امتلء� الب.ط}ن, من الطعام، وهي

ال4ش.ر' من ك%ث}رة1 الال أ%يضاv. ب.ط1ن. ي.ب\ط%ن' ب.ط%ناv وب,ط}نةv وب.ط�ن.
وهو ب.طي¬، وذلك إذا ع.ظ�م. بط}ن'ه. ويقال: ث%ق�ل%ت\ عليه الب,ط}نة�، وهي

الك1ظ�ة، وهي أ%ن ي.م\تل1ئ% من الطعام امتلءé شديداv. ويقال: ليس
للب,ط}نة1 خي¬ من خ.م\صة{ ت.ت\ب.ع'ها؛ أ%راد بال%م\ص.ة الوع.. ومن

أ%مثالم: الب,ط}نة ت'ذ}ه1ب' الف1ط}نة%؛ ومنه قول الشاعر:
يا ب.ن ال�ن\ذر, بن ع.ب\دان%، والب,طـ

ـنة� م�ا ت'س.فYه' ال4ح\لما
ويقال: مات فلنD بالب.ط%ن,. الوهري: وب'ط1ن. الرجل�، على ما ل يسم_

فاعله، اش\ت.ك%ى ب.ط}ن.ه. وب.ط1ن، بالكسر، ي.ب\ط%ن ب.ط%ناv: ع.ظ�م
ب.ط}ن'ه من الش>ب.ع,؛ قال الق�لخ:
ول ت.ض.ع\ أ%ولد.ها من الب.ط%ن\،

ول ت'ص1ب\ه ن.ع\س.ةD على غ%د.ن}
والغ.د.ن�: الس\ت1رخاء� والف%ت\رة. وف الديث: ال%ب\طون� شهيد¬ أ%ي

الذي يوت' ب.ر.ض ب.ط}نه كالس\ت1س\قاء ونوه؛ ومنه الديث: أ%ن�
امرأ%ةv ماتت ف ب.ط%ن، وقيل: أ%راد به ههنا الن>فاس.، قال: وهو أ%ظهر ل4ن

البخاري� تر\ج.م عليه باب الصلة على النeف%ساء. وقوله ف الديث: ت.غ\د'و
خ1ماصاv وت.ر'وح' ب,طاناv أ%ي مت.ل1ئة% الب'طون1. وف حديث موسى



وشعيب�، على نبي�نا وعليهما الصلة والسلم، وع.و\د غ%ن.م1ه: ح'ف�لv ب,طاناv؛
ومنه حديث علي�، عليه السلم: أ%ب,يت' م1ب\طاناv وح.و\ل ب'طونD غ%ر\ثى؛
ال1ب\طان: الكثي' ال4كل والعظيم' البطن,. وف صفة علي، عليه السلم:

الب.ط1ي' ال4ن\ز.ع' أ%ي العظيم' البط}ن,. ورجلD ب.ط1ن¬: ل ه.م_ له
إل� ب.ط}ن'ه، وقيل: هو الر_غيب الذي ل ت.ن\ت.ه,ي نفس'ه من ال4كل،

وقيل: هو الذي ل ي.ز.ال� عظيم. الب.ط}ن, من كثرة1 ال4كل، وقالوا: ك1يس¬
ب.طي¬ أ%ي م.لن�، على ال%ث%ل؛ أ%نشد ثعلب¬ لبعض الل©صوص:

فأ%ص\د.ر\ت' منها ع.ي\بةv ذات. ح'ل�ة{،
وك1يس' أ%ب الار'ود1 غ%ي\ر' ب.طي,

ورجل م1ب\طانD: كثي' ال4كل ل ي.ه'مeه إل ب.ط}ن'ه، وب.طي¬: عظيم'
الب.ط}ن,، وم'ب.ط�ن¬: ضام1ر الب.ط}ن, خ.ميص'ه، قال: وهذا على الس_ل}ب

:Dوم.ب\طون ،Dع\د1م.ه، وال�نثى م'ب.ط�نة�كأ%نه س'ل1ب. ب.ط}ن.ه فأ
ي.ش\ت.كي ب.ط}ن.ه؛ قال ذو الرمة:

ر.خ1يمات الكلم, م'ب.ط�نات،
ج.واع1ل ف الب'ر.ى ق%ص.باv خ1دال

ومن أ%مثالم: الذئب ي'غ\ب.ط ب,ذي ب.ط}نه؛ قال أ%بو عبيد: وذلك أ%نه ل
ي'ظ%نe به أ%بداv الوع إنا ي'ظ%ن� به الب,ط}نة� ل1ع.د\و,ه على الناس

والاش1ي.ة1، ولعل�ه يكون� م.ج\هوداv من الوع؛ وأ%نشد:
وم.ن\ ي.س\ك�ن, الب.ح\ر.ي\ن, ي.ع\ظ�م\ ط1حال�ه،

وي'غ\ب.ط� ما ف ب.ط}نه وه\و جائع'
وف صفة عيسى، على نبينا وعليه أ%فضل الصلة والسلم: فإذا رج'ل

�م'ب.ط�ن¬ مثل� الس_يف؛ ال�ب.ط�ن': الضام1ر' الب.ط}ن، ويقال للذي ل ي.زال
ض.خ\م. البطن, من كثرة ال4كل م1ب\طانD، فإذا قالوا ر.ج'لD م'ب.ط�ن¬

فمعناه أ%نه خ.ميص الب.ط}ن؛ قال م'تم�م بن ن'و.يرة:
ف%تÝ غ%ي\ر. م1ب\طان1 الع.ش1ي_ة1 أ%ر\وعا

ومن أ%مثال العرب الت ت'ض\ر.ب لل4مر إذا اشتد�: الت.ق%ت\ ح.ل}ق%تا
الب,طان1، وأ%ما قول الراعي يصف إبلv وحالبها:

إذا س'ر>ح.ت\ من م.ب\ر.ك{ نام. خلف%ها،
ب.ي\ثاء4، م1ب\طان الضeحى غي أ%ر\وعا

م1ب\طان� الضeحى: يعن راعياv ي'باد1ر الص_بوح فيشر.ب' حت ي.ميل% من



:�الل�ب.ن. والب.طي': الذي ل ي.ه'مeه إل ب.ط}ن'ه. وال%ب\ط�ون
الع.ليل الب.ط}ن,. وال1ب\طان�: الذي ل يزال� ضخ\م. البطن,. والب.ط%ن': داء�

.vن'ه، إذا د.خ.له، ب'طونا�الب.ط}ن. ويقال: ب.ط%ن.ه الداء� وهو ي.ب\ط
ورجل م.ب\طونD: ي.ش\ت.كي ب.ط}ن.ه. وف حديث عطاء: ب.ط%نت\ بك ال�م_ى أ%ي

أ%ث�ر.ت ف باطنك. يقال: ب.ط%ن.ه الداء� يبط�نه. وف الديث: رجل
ار\ت.ب.ط% فر.ساv ل1ي.س\تب\ط1ن.ها أ%ي ي.ط}ل�ب. ما ف بطنها من الن>تاج.

Dوب.ط%ن. له، ك1لها: ضر.ب ب.ط}ن.ه. وضر.ب فلن vن'ه ب.ط}نا�وب.ط%ن.ه يب\ط
البعي. فب.ط%ن. له إذا ضر.ب له تت الب.ط}ن؛ قال الشاعر:

إذا ضر.ب\ت. م'وق%راv فاب\ط�ن\ له\،
تت. ق�ص.ي\راه' ود'ون ال�ل�ه\،

فإن� أ%ن} ت.ب\ط�ن.ه' خ.ي¬ ل%ه\
أ%راد فابط�ن\ه فزاد لماv، وقيل: ب.ط%ن.ه وب.ط%ن له مثل ش.ك%ره

وش.ك%ر. له ونص.ح.ه ونصح. له، قال ابن بري: وإنا أ%سكن النون للدغام ف
eب1م\له فاض\ر,ب\ه ف موضع ل ي.ض'ر vم'وق%را vاللم؛ يقول: إذا ضربت بعيا

به الضرب'، فإن9 ضر\ب.ه ف ذلك الوضع من بط}نه خي له من غيه. وأ%لق%ى
الرجل� ذا ب.ط}نه: كناية عن الر_جيع. وأ%ل}ق%ت الد_جاجة� ذا ب.ط}ن,ها:
يعن م.ز\ق%ها إذا باضت. ونثر.ت الرأ%ة� ب.ط}ن.ها ولداv: ك%ث�ر ولد'ها.
وأ%لقت الرأ%ة� ذا بطن,ها أ%ي و.ل%د.ت. وف حديث القاسم بن أ%ب

ب.ر_ة%: أ%م.ر. بعش.ر.ة{ من الط�هارة: ال1تان1 والست1حداد1 وغ%س\ل,
الب.ط1نة1 ون.ت\ف1 الب\ط1 وتقليم ال4ظفار وقص> الشارب والست1ن\ثار؛ قال

بعضهم: الب.ط1نة هي الدب'ر، هكذا رواها ب.ط1نة، بفتح الباء وكسر الطاء؛ قال
شر: والنت1ضاح' 

(* قوله «والنتضاح» هكذا بدون ذكره ف الديث).
الس\ت1نجاء� بالاء. والب.ط}ن': دون القبيلة، وقيل: هو دون الف%خ1ذ1 وفوق

الع1مارة، م'ذ%ك�ر، والمع أ%ب\ط�ن¬ وب'ط�ونD. وف حديث علي، عليه السلم:
ك%ت.ب على كلY بط}ن� ع'قول%ه؛ قال: الب.ط}ن' ما دون القبيلة وفوق الفخ1ذ،

أ%ي ك%ت.ب عليهم ما ت.غ\ر.م'ه العاقلة من الد>يات فب.ي_ن ما على كل قوم
منها؛ فأ%ما قوله:

وإن� ك1لباv هذه ع.ش\ر' أ%ب\ط�ن�،
وأ%نت. بريء# من قب.ائ1ل1ها الع.ش\ر



فإنه أ%ن�ث على معن القبيلة وأ%بان% ذلك بقوله من قبائلها العشر. وفرس¬
م'ب.ط�ن¬: أ%بيض' الب.ط}ن, والظهر كالثوب ال�بط�ن ول%و\ن� سائر,ه ما

كان. والب.ط}ن' من كل شيء: ج.و\ف�ه، والمع كالمع. وف صفة القرآن
العزيز: لكل آية منها ظ%ه\ر¬ وبط}ن؛ أ%راد بالظ�ه\ر, ما ظ%ه.ر. بيان'ه،

وبالب.ط}ن ما احتيج إل تفسيه كالباط1ن خلف الظاهر، والمع ب.واط1ن'؛
وقوله:وس'ف}عاv ض1ياه'ن_ الو.قود' فأ%ص\ب.ح.ت

ظواه1ر'ها س'وداv، وباط1ن'ها ح'م\را
أ%راد: وبواط1ن'ها ح'م\راv فو.ضع الواحد. موضع. المع، ولذلك است.جاز
أ%ن يقول ح'م\راv، وقد ب.ط�ن. ي.ب\ط�ن'. والباط1ن': من أ%ساء ال عز وجل.

وف التنزيل العزيز: هو ال4و�ل� والخ1ر' والظاهر والباطن؛ وتأ}ويل�ه
ما روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، ف ت.م\جيد الرب�: اللهم� أ%نت.

الظاه1ر فليس فوق%ك شيء#، وأ%نت الباط1ن' فليس دون.ك شيء، وقيل: معناه أ%نه
عل1م. السرائر. والفي_ات1 كما علم كل� ما هو ظاهر' ال%ل}ق,، وقيل:

الباط1ن هو ال�ح\ت.ج,ب عن أ%بصار اللئ1ق وأ%و\هام1هم فل ي'در,ك�ه ب.ص.ر
ول ي'حيط� به و.ه\م، وقيل: هو العال� بكلY ما ب.ط%ن. يقال: ب.ط%ن\ت'

ال4مر. إذا ع.ر.فت. باطن.ه. وقوله تعال: وذ%ر'وا ظاهر. الث}م,
وباط1ن.ه؛ فسره ثعلب فقال: ظاهر'ه ال�خال�ة وباطن'ه الز>نا، وهو مذكور ف
�موضعه. والباط1نة�: خلف' الظاهرة. والب,طانة�: خلف' الظYهارة. وب,طانة

الرجل: خاص_ت'ه، وف الصحاح: ب,طانة� الرجل و.ليجت'ه. وأ%ب\ط%ن.ه:
ات_خ.ذ%ه ب,طانةv. وأ%ب\ط%ن\ت' الرجل% إذا ج.ع.ل}ت.ه من خ.واص>ك. وف الديث:

ما ب.ع.ث% ال من نب� ول است.خ\ل%ف. من خليفة إل كانت له ب,طانتان1؛
ب,طانة� الرجل: صاحب' س1ر>ه وداخ1لة� أ%مره الذي ي'شاو,ر'ه ف أ%حواله.
:�وقوله ف حديث الستسقاء: وجاء أ%هل� الب,طانة1 ي.ض1جeون؛ الب,طانة

:�الارج' من الدينة. والن_ع\مة الباطنة�: الاص_ة�، والظاهرة
العام_ة�. ويقال: ب.ط}ن' الراحه1 وظ%ه\ر' الك%ف�. ويقال: باطن' الب\ط، ول يقال

بط}ن الب\ط. وباط1ن' ال�ف�: الذي ت.ليه الرج\ل�. وف حديث الن_خ.عي:
أ%نه كان ي'ب.طYن' ل1ح\يت.ه ويأ}خ'ذ� من ج.وان,بها؛ قال شر: معن

ي'ب.طYن ليت.ه أ%ي يأ}خذ الش_ع.ر من تت ال%ن.ك والذ�ق%ن,، وال أ%علم.
وأ%ف}ر.ش.ن ظ%ه\ر أ%مر,ه وب.ط}ن.ه أ%ي س1ر_ه وعلن,ي.ت.ه، وب.ط%ن.

خب.ه ي.ب\ط�ن'ه، وأ%فر.ش.ن ب.ط}ن. أ%مره وظ%ه\ر.ه، وو.ق%ف على د.خ\ل%ته.



وب.ط%ن فلنD بفلن ي.ب\ط�ن' به ب'طوناv وبطانة إذا كان خاص�اv به
داخلvف أ%مره، وقيل: ب.ط%ن. به دخل ف أ%مره. وب.ط%نت' بفلن: ص1ر\ت' من
خواص>ه. وإن� فلناv لذو ب,طانة بفلن أ%ي ذو علم� بداخلة1 أ%مره. ويقال:

أ%نت. أ%ب\طن\ت. فلناv دون أ%ي ج.عل}ت.ه أ%خ.ص_ بك من، وهو م'ب.ط�ن¬
إذا أ%دخ.له ف أ%مره وخ'ص_ به دون غيه وصار من أ%هل د.خ\ل%ت1ه. وف

التنزيل العزيز: يا أ%يها الذين آمنوا ل ت.ت_خ1ذ�وا ب,طانةv من دونكم؛
قال الزجاج: الب,طانة الدeخ.لء الذين ي'ن\ب.سط إليهم وي'س\ت.ب\ط%نون%؛

يقال: فلن ب,طانةD لفلن أ%ي م'داخ1لD له م'ؤان,س، والعن أ%ن الؤمني
ن'هوا أ%ن ي.ت_خ1ذوا النافقي خاص_ت.هم وأ%ن ي'ف}ض'وا إليهم

أ%سرار.هم. ويقال: أ%نت أ%ب\ط%ن' بذا ال4مر أ%ي أ%خب.ر' بباط1ن,ه. وتب.ط�ن\ت
ال4مر.: ع.ل1مت باطن.ه. وب.ط%ن\ت الوادي: د.خ.ل}ته. وب.ط%ن\ت هذا ال4مر.:

.�ع.ر.ف}ت باطن.ه، ومنه الباط1ن ف صفة ال عز وجل. والبطانة�: السريرة
وباط1نة� الك�ورة: و.س.ط�ها، وظاهرت'ها: ما تن.ح_ى منها. والباطنة� من

الب.ص\رة1 والكوفة: م'ج\ت.م.ع' الدeور وال4سواق, ف ق%ص.بتها،
والضاحية�: ما تن.ح_ى عن الساكن وكان بارزاv. وب.ط}ن' ال4رض وباطن'ها: ما
غ%م.ض منها واطمأ%ن9. والب.ط}ن' من ال4رض: الغامض' الداخل�، والمع' القليل

أ%ب\ط1نةD، نادر¬، والكثي ب'ط}نان؛ وقال أ%بو حنيفة: الب'ط}نان� من
ال4رض واحد¬ كالب.ط}ن. وأ%تى فلنD الوادي فت.ب.ط�نه أ%ي دخل بطن.ه. ابن

شيل: ب'ط}نان� ال4رض ما ت.و.ط�أ% ف بطون ال4رض س.ه\ل1ها وح.ز\نا
ورياضها، وهي ق%رار الاء ومست.ن\ق%ع'ه، وهي البواطن' والب'طون. ويقال: أ%خذ

فلنD باطناv من ال4رض وهي أ%بطأ� جفوفاv من غيها. وتبط�ن\ت' الوادي:
دخل}ت بط}نه وج.و_ل}ت فيه. وب'ط}نان� النة: وس.ط�ها. وف الديث: ينادي

م'ناد{ من ب'ط}نان� العرش أ%ي من وس.طه، وقيل: من أ%صله، وقيل:
الب'ط}نان جع بطن، وهو الغامض من ال4رض، يريد من دواخل العرش؛ ومنه كلم علي،

عليه السلم، ف الستسقاء: ت.ر\و.ى به الق1يعان� وتسيل به الب'ط}نان.
والب'ط}ن': مسايل� الاء ف الغ.ل}ظ، واحدها باطن¬؛ وقول م'ل%ي\ح:

م'ن,ي¬ ت.ج'وز' الع1يس' من ب.ط1نات1ه
ن.وىÝ، مثل أ%ن\واء3 الر_ضيخ, ال�ف%ل�ق

قال: ب.ط1نات'ه م.حاجeه. والب.ط}ن': الانب الطويل� من الريش، والمع
eه\ران{ وع.ب\د{ وع'ب\دان{. والب.ط}ن': الش>ق�ب'ط}نانD مثل ظ%ه\ر� وظ



ال4طول� من الريشة، وجعها ب'ط}نان. والب'ط}نان� أ%يضاv من الريش: ما كان
بطن' الق�ذ�ة منه ي.لي بطن. ال�خرى، وقيل: الب'ط}نان� ما كان من تت

الع.سيب، وظ�ه\ران'ه ما كان فوق العسيب؛ وقال أ%بو حنيفة: الب'ط}نان� من
الريش الذي ي.لي ال4رض. إذا وق%ع الطائر' أ%و س.ف%ع. شيئاv أ%و ج.ث%م. على

ب.ي\ضه أ%و ف1راخه، والظ©هار' والظ©ه\ران� ما ج'ع1ل% من ظ%هر ع.سيب
الريشة. ويقال: راش. سهم.ه بظ�ه\ران{ ول ي.ر,ش\ه بب'ط}نان{، ل4ن�

ظ�ه\ران% الريش أ%وف%ى وأ%ت.مe، وب'ط}نان� الريش ق1صار، وواحد' الب'ط}نان1
ب.ط}ن¬، وواحد' الظ©ه\ران1 ظ%ه\ر¬، والع.س3يب' ق%ضيب' الريش ف وس.ط1ه.

وأ%ب\ط%ن الرجل ك%ش\ح.ه س.يف%ه ولسيفه: جعله بطانت.ه. وأ%بطن. السيف. كش\ح.ه
�إذا جعله تت خ.ص\ره. وبط�ن. ثوب.ه بثوب� آخر: جعله تته. وب,طانة

الثوب: خلف' ظ1هارته. وبط�ن. فلن ثوبه تبطيناv: جعل له بطانةv، ول1حاف¬
م.ب\ط�ونD وم'ب.ط�ن، وهي الب,طانة والظYهارة. قال ال عز وجل:

ب.طائن'ها من إس\ت.ب\رق�. وقال الفراء ف قوله تعال: م'ت_ك1ئ1ي على ف�ر'ش�
،vبطانة �ب.طائن'ها من إستبق�؛ قال: قد تكون� الب,طانة� ظ1هارةv والظهارة

وذلك أ%ن كل� واحد{ منها قد يكون� وجهاv، قال: وقد تقول العرب' هذا ظهر'
�السماء وهذا بطن' السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غي الفراء: الب,طانة

ما بط%ن. من الثوب وكان من شأ}ن الناس إخ\فاؤه، والظهارة ما ظ%ه.ر. وكان
من شأ}ن الناس إبداؤه. قال: وإنا يوز ما قال الفراء ف ذي الوجهي
التساويي إذا و.ل1ي. كل© واحد منهما قو\ماv، كحائط{ يلي أ%حد ص.ف}ح.ي\ه

قوماv، والص_ف}ح' الخر' قوماv آخرين، فكل© وجه{ من الائط ظ%ه\ر¬
لن يليه، وكل© واحد{ من الوجهي ظ%ه\ر وب.ط}ن، وكذلك وج\ها البل وما

شاكل%ه، فأ%ما الثوب' فل يوز أ%ن تكون% بطانت'ه ظهارةv ول ظ1هارت'ه
vويوز أ%ن ي'ج\ع.ل ما ي.لينا من وجه السماء والكواك1ب ظه\را ،vب,طانة

وبط}ناv، وكذلك ما ي.لينا من س'قوف البيت. أ%بو عبيدة: ف باط1ن وظ1يف%ي,
الفرس أ%ب\ط%نان1، وها ع1ر\قان اس\ت.ب\ط%نا الذYراع. حت انغ.م.سا ف

ع.ص.ب الو.ظيف. الوهري: ال4ب\ط%ن' ف ذ1راع الفرس, ع1ر\ق ف باطنها، وها
أ%ب\ط%نان1. والب\ط%نان1: ع1ر\قان م'س\ت.ب\ط1نا ب.واط1ن وظ1يف%ي

الذراع.ي, حت ي.ن\غ.م1سا ف الك%ف�ي. والب,طان�: الزام' الذي ي.لي الب.ط}ن..
والب,طان�: ح1زام' الر_ح\ل والق%ت.ب، وقيل: هو للبعي كال1زام للدابة،

والمع أ%بط1نةD وب'ط�ن. وب.ط%ن.ه ي.ب\ط�ن'ه وأ%ب\ط%ن.ه: ش.د_ ب,طانه.



قال ابن ال4عراب وحده: أ%ب\ط%ن\ت' البعي ول يقال ب.ط%ن\ت'ه، بغي
أ%لف؛ قال ذو الرمة يصف الظليم:
أ%و م'ق}ح.م أ%ض\ع.ف. الب\طان% حادج'ه،
بال4مس,، فاست.أ}خ.ر. الع1د\لن1 والق%ت.ب'

ش.ب_ه الظ�ليم. ب.م.ل أ%ض\ع.ف. حاد1ج'ه' ش.د_ ب,طان,ه فاستر\خ.ى؛
فشب_ه است1ر\خاء 

،vقوله «فشبه استرخاء إل» كذا بالصل والتهذيب أيضا *)
ولعلها مقلوبة، والصل: فشبه استرخاء جناحي الظليم باسترخاء عكميه).

ع1ك}م.ي\ه باسترخاء ج.ناح.ي, الظ�ليم، وقد أ%نكر أ%بو اليثم ب.ط%ن\ت، وقال:
ل يوز إل أ%ب\ط%نت، واحتج_ ببيت ذي الرمة. قال ال4زهري: وب.ط%ن\ت'

Dلغة
أ%يضاv. والب,طان� للق%ت.ب خاصة، وجعه أ%ب\ط1نة، والزام' للس_ر\ج.

ابن شيل: يقال أ%ب\ط%ن. ح1م\ل% البعي, وواض.ع.ه حت يت_ض1ع أ%ي حت
ي.س\تر\خي على ب.ط}نه ويتمكن ال1م\ل منه. الوهري: الب,طان� للق%ت.ب

الزام' الذي يعل تت بطن البعي. يقال: الت.ق%ت\ ح.ل}ق%تا البطان لل4مر إذا
اشتد_، وهو بنزلة الت_صدير للرح\ل، يقال منه: أ%ب\ط%ن\ت' البعي.

إ,ب\طاناv إذا ش.د.د\ت. ب,طان.ه. وإنه لعريض' الب,طان1 أ%ي ر.خ1يe البال,.
:vه واف1ر¬ ل ي'ن\فق منه شيئا�وقال أ%بو عبيد ف باب البخيل، يوت' ومال
مات فلنD ب,ب,ط}ن.ت1ه ل يت.غ.ض\غ.ض\ منها شيء، ومثله: مات فلنD وهو

عريض' الب,طان1 أ%ي مال�ه ج.مÒ ل ي.ذه.ب\ منه شيء#؛ قال أ%بو عبيد:
وي'ض\ر.ب هذا الثل� ف أ%مر الد>ين أ%ي خر.ج. من الدنيا سليماv ل ي.ث}ل1م\

دين.ه شيء#، قال ذلك عمرو ابن' العاص ف عبد الرحن بن ع.وف لا مات:
هنيئاv لك خر.ج\ت. من الدنيا ب,ب,ط}ن.ت1ك. ل يت.غ.ض\غ.ض\ منها شيء؛ ضر.ب.

البط}نة% مثلv ف أ%مر الدين، وتغض\غ.ض. الاء�: ن.ق%ص.، قال: وقد يكون
ذم_اv ول ي'ر,د\ به هنا إل} ال%د\ح.. ورجل ب.ط1ن¬: كثي' الال.

والب.ط1ن': ال4ش1ر'. والب,ط}نة�: ال4ش.ر'. وف ال%ث%ل: الب,ط}نة� ت'ذ}ه1ب'
الف1ط}نة%، وقد ب.ط1ن.. وشأ}و¬ ب.ط1ي¬: واسع¬. والب.طي: البعيد، يقال:

شأ}و¬ بطي أ%ي بعيد؛ وأ%نشد:
وب.ص\ب.ص\ن.، بي أ%دان الغ.ض.ا

vب.ط1ينا vوبي ع'ن.ي\زة%، شأ}وا



قال: وف حديث سليمان بن ص'ر.د: الش_و\ط� ب.ط1ي¬ أ%ي بعيد. وتبط�ن
الرجل� جاريت.ه إذا باش.رها ول%س.ها، وقيل: تبط�نها إذا أ%و\ل%ج ذكر.ه

فيها؛ قال امرؤ' القيس:
كأ%ن>ي ل أ%ر\ك%ب\ ج.واداv ل1ل%ذ�ة{،

ول أ%ت.بط�ن\ كاع1باv ذات. خ.ل}خال,
وقال شر: تبط�نها إذا باش.ر. بطن'ه بطن.ها ف قوله:

إذا أ%خ'و لذ�ة1 الدنيا تبط�نها
ويقال: اس\ت.ب\ط%ن الفحل� الش_و\ل% إذا ضرب.ها فل�قح.ت كل©ها كأ%نه

أ%و\دع نطفت.ه بطونا؛ ومنه قول الكميت:
فلما رأ%ى ال%و\زاء4 أ%ول� صاب,ح�،

وص.ر_ت.ها ف الفجر كالكاع1ب الف�ض'ل}،
وخ.ب_ الس_فا، واس\تبطن الفحل�، والتقت\

بأ%م\ع.ز,ها ب'ق}ع' ال%ناد1ب, ت.ر\ت.ك1ل}
صر_ت'ها: جاعة كواكبها، وال%ناد1ب ترت.ك1ل من شدة الر_م\ضاء. وقال

عمرو بن ب.ح\ر: ليس من ح.ي.وان{ يتبط�ن' ط%روقت.ه غي' النسان والتمساح،
قال: والبهائم تأ}ت إناثها من ورائها، والطي' ت'ل}ز,ق الدeب'ر.

بالدبر، قال أ%بو منصور: وقول ذي الرمة تبط�ن.ها أ%ي عل بط}ن.ها
لي'جام1ع.ها. واس\تبطن\ت' الشيء4 وتب.ط�ن\ت' الكل4: ج.و_لت' فيه. واب\ت.طن\ت'

الناقة% عشرة% أ%بطن أ%ي ن.تج\ت'ها عشر. مرات. ورجل ب.ط1ي الك�ر\ز إذا كان
:vزاد.ه ف السفر ويأ}كل زاد. صاحبه؛ وقال رؤبة يذم رجل �ي.خب.أ

أ%و ك�ر_ز¬ يشي ب.طي. الك�ر\ز,
والب'ط%ي\ن: نم من نوم السماء من منازل القمر بي الشر.ط%ي\ن

vوالث©ر.ي_ا، جاء مصغ_را
عن العرب، وهو ثلثة� كواكب. صغار مستوية التثليث كأ%نا أ%ثاف، وهو

بطن الم.ل، وص'غ>ر ل4ن الم.ل نوم¬ كثية على صورة ال%م.ل، والشر.طان
ق%ر\ناه، والب'ط%ي\ن ب.طن'ه، والثريا أ%ليت'ه، والعرب تزع'م أ%ن الب'ط%ي

ل ن.و\ء له إل الريح'. والب.طي': فرس معروف من خيل العرب، وكذلك
الب,طان، وهو ابن الب.طي 

(* قوله «وهو ابن البطي» عبارة القاموس: وهو أبو
البطي). والب.طي: رجل من ال%وارج. والب'ط%ي ال1م\ضي�: من



ش'ع.رائهم.
@بعكن: ر.م\لة ب.ع\كنةD: غليظة تشتدe على الاشي فيها.

@بغدن: ب.غ\داذ وب.غ\ذاد وب.غ\ذاذ وب.غ\دان�، بالنون، وب.غ\دين'
وم.غ\دان: مدينة السلم، معر�ب، تذك�ر وتؤ.نث؛ وأ%نشد الكسائي:

vخ'ر\س. الد_جاج, طويلة vفيا ليلة
ب,ب.غ\دان%، ما كاد.ت\ عن الصبح ت.ن\ج.لي

قال: يعن خرساv دجاج'ها.
@بقن: ال4زهري: أ%ما بقن فإن الليث أ%هله، وروى ثعلب عن ابن ال4عراب:

أ%ب\ق%ن إذا أ%خض.ب. ج.ناب'ه واخضر_ت ن,عال�ه. والن>عال�: ال4رضون
الصeلبة.

vبلن: ف الديث: ست.ف}ت.حون بلدا@
فيها ب.ل�نات¬ أ%ي ح�امات؛ قال ابن ال4ثي: ال4صل ب.ل9لت، فأ%بدل

.vاللم نونا
@بلسن: الب'ل}س'ن: الع.د.س، يانية؛ قال الشاعر:

وهل كانت ال4عراب' ت.ع\ر,ف ب'ل}س'نا
الوهري: الب'ل}س'ن، بالضم، ح.بÒ كالعدس وليس له.

@بلهن: الب'ل%ه\ن,ية والرeف%ه\ن,ية: س.ع.ة العيش، وكذلك الرeف%غ\ن,ية.
يقال: هو ف ب'ل%ه\ن,ية من العيش أ%ي ف س.عة ور.فاغ1ية، وهو م'ل}حق

بالماسي بأ%لف ف آخره، وإنا صارت ياءé لكسرة ما قبلها؛ قال ابن بري:
ب'ل%ه\ن,ية حقها أ%ن ت'ذ}كر ف بله ف حرف الاء ل4نا م'شتقة من الب.ل%ه أ%ي

ع.ي\ش أ%ب\ل%ه قد غ%ف%ل 
(* قوله «قد غفل» عبارة القاموس: وعيش أبله ناعم

كأن صاحبه غافل عن الطوارق). والنون� والياء� فيه زائدتان لللاق
ب'ب.ع\ث1نة{، واللاق هو بالياء ف ال4صل، فأ%ما أ%لف م1ع\زÝى فإنا بدل من

ياء اللاق.
@بنن: الب.ن_ة: الريح الطي>بة كرائحة التeف9اح ونوها، وجع'ها

vتقول: أ%ج,د' لذا الثوب ب.ن_ة ،Dب,نان
vطي>بة من ع.ر\ف تفاح أ%و س.ف%ر\ج.ل. قال سيبويه: جعلوه اسا

للرائحة الطيبة كال%م\طة. وف الديث: إن للمدينة ب.ن_ةv؛ الب.ن_ة:
الريح الطي>بة، قال: وقد ي'طلق على الكروهة. والب.ن_ة: ريح' م.راب,ض,



الغنم والظباء والبقر، وربا سيت مرابض' الغنم ب.ن_ة؛ قال:
أ%تان عن أ%ب أ%ن.س� وعيد¬،

وم.ع\ص'وب¬ ت.خ'بe به الر>كاب'
وعيد¬ ت.خ\د'ج' ال4رآم' منه،
وت.كره ب.ن_ة% الغ.نم, الذ�ئاب'

ورواه ابن دريد: ت'خ\د1ج' أ%ي ت.ط}ر.ح أ%ولد.ها ن'ق�صاv. وقوله:
،vل4ن ال4ر\آم ل ت'خ\د1ج' أ%بدا vأ%بدا �معصوب¬ كتاب¬ أ%ي هو وعيد ل يكون

والذئاب ل تكره ب.ن_ة الغنم أ%بداv. ال4صمعي فيما روى عنه أ%بو حات:
الب.ن_ة تقال ف الرائحة الطي�بة وغي الط9يبة، والمع ب,نانD؛ قال ذو

الرمة يصف الثور. الوحشي�:
أ%ب.ن_ با عو\د' ال%باء4ة1، ط%ي>ب¬

نسيم. الب,نان1 ف الك1ناس, ال�ظ%ل�ل,
قوله: ع.ود الباء4ة أ%ي ث%و\ر قدي الك1ناس، وإنا ن.ص.ب النسيم.

،vفضارع قول%هم هو ضارب¬ زيدا �ل%م_ا ن.و_ن% الطي>ب.، وكان من حقه الضافة
ومنه قوله تعال: أ%ل نعل ال4رض. ك1فاتاv أ%حياء وأ%مواتاv؛ أ%ي

ك1فات. أ%حياء� وأ%موات{، يقول: أ%ر,ج.ت\ ريح' مباءتنا ما أ%صاب أ%بعار.ه من
الطر. والب.ن_ة أ%يضاv: الرائحة ال�ن\ت1نة، قال: والمع من كل ذلك

ب,نانD، قال ابن بري: وزعم أ%بو عبيد أ%ن الب.ن_ة الرائحة الطي�بة فقط،
قال: وليس بصحيح بدليل قول علي�، عليه السلم، لل4ش\عث بن ق%ي\س حي خط%ب

إليه اب\ن.ت.ه: ق�م\ لعنك ال حائكاv ف%ل%ك%أ%ن>ي أ%ج,د' منك. ب.ن_ة%
الغ.ز\ل,، وف رواية قال له ال4ش\عث� بن' ق%ي\س: ما أ%ح\س3ب'ك. ع.ر.ف}تن
يا أ%مي الؤ\مني، قال: بلى وإن ل4ج,د' ب.ن_ة الغزل منك أ%ي ريح
الغزل، رماه بالياكة، قيل: كان أ%بو ال4ش\عث ي'ول%ع بالن>ساجة.

والب,نe: الوضع' ال�نت1ن' الرائحة. الوهري: الب.ن_ة� الرائحة،
كريهةv كانت أ%و طيبةv. وك1ناس¬ م'ب,نÒ أ%ي ذو ب.ن_ة{، وهي رائحة ب.ع\ر

vباء. التهذيب: وروى شر ف كتابه أ%ن عمر، رضي ال عنه، سأ%ل رجلYالظ
ق%د1م. من الث�غ\ر فقال: هل ش.ر,ب. ال%ي\ش' ف الب'نيات الصغار 

(* قوله «ف البنيات الصغار» وقوله «البنيات ههنا القداح إل» هكذا بالتاء آخره ف
الصل ونسخة من النهاية. وأورد الديث ف مادة بن وف نسخة منها بنون

آخره).؟ قال: ل، إن القوم ل%ي'ؤ\ت.و\ن% بالناء في.تداول�ونه حت يشربوه



:�كل©هم؛ قال بعضهم: الب'نيات ههنا ال4قداح' الص>غار. والب\نان
الل©زوم'. وأ%ب\ن.ن\ت' بالكان إ,ب\ناناv إذا أ%قم\ت به. ابن سيده: وب.ن_

بالكان ي.ب,نe ب.ن�اv وأ%ب.ن_ أ%قام به؛ قال ذو الرمة:
أ%ب.ن_ با ع.و\د' الباءة1 ط%ي>ب¬

وأ%ب ال4صمعي إل أ%ب.ن_. وأ%ب.ن�ت1 السحابة�: دام.ت\ ولز,م.ت\.
ويقال: رأ%يت حي�اv م'ب,ن�اv بكان كذا أ%ي مقيماv. والتبني': التثبيت ف
ال4مر. والب.ن,ي': التثب>ت العاقل. وف حديث شريح: قال له أ%عراب�

وأ%راد أ%ن ي.ع\ج.ل عليه بالكومة. ت.ب.ن_ن، أ%ي تث%ب_ت\، من قولم
أ%ب.ن_ بالكان إذا أ%قام فيه؛ وقوله:

vم'ب,ن�ا vب.ل� الذ©نابا ع.ب.سا
يوز أ%ن يكون اللزم. اللزق، ويوز أ%ن يكون من الب.ن_ة الت هي

الرائحة النتنة، فإما أ%ن يكون على الفعل، وإما أ%ن يكون على النسب.
والب.نان: ال4صابع: وقيل: أ%طرافها، واحدتا ب.ناتةD؛ وأ%نشد ابن بري لعباس بن

مرداس:
أ%ل ليت.ن قط�عت' منه ب.نان.ه،

ولق%ي\ت'ه ي.ق}ظان ف البيت1 حاد1را
وف حديث جابر وقت\ل أ%بيه يوم. أ�ح'د: ما ع.ر.ف}ت'ه إل بب.نانه.

والب.نان� ف قوله تعال: ب.ل%ى قادرين على أ%ن ن'سو�ي. ب.نانه؛ يعن ش.واه'؛
قال الفارسي: ن.ج\عل�ها كخ'ف� البعي فل ينتفع با ف صناعة؛ فأ%ما ما

أ%نشده سيبويه من قوله:
قد ج.ع.ل%ت م.يÒ، على الطYرار,،

خ.م\س. بنان{ قان,ئ ال4ظفار,
فإنه أ%ضاف إل الفرد بسب إضافة النس، يعن بالفرد أ%نه ل يكس_ر
عليه واحد' المع، إنا هو كس3د\رة وس1د.ر، وجع' القلة بنانات¬. قال:

وربا استعاروا بناء4 أ%كثر العدد ل4قله؛ وقال:
خ.م\س. بنان{ قانئ1 ال4ظفار

يريد خساv من الب.نان. ويقال: بنانD م'خ.ض_ب¬ ل4ن كل جع بينه وبي
واحده الاء� فإ,نه ي'و.ح>د ويذك�ر'. وقوله عز وجل: فاضربوا فوق

ال4ع\ناق واضربوا منهم كل ب.نان؛ قال أ%بو إسحق: الب.نان� ههنا جيع' أ%عضاء
البدن، وحكى ال4زهري عن الزجاج قال: واحد' البنان ب.نانة، قال: ومعناه



ههنا ال4صابع' وغي'ها من جيع ال4عضاء، قال: وإنا اشتقاق' البنان من
قولم أ%ب.ن_ بالكان، والب.نان� به ي'ع\ت.مل كل© ما يكون للقامة

والياة. الليث: البنان أ%طراف' ال4صابع من اليدين والرجلي، قال: والب.نان ف
كتاب ال هو الش_وى، وهي ال4يدي وال4رج'ل، قال: والبنانة الص\ب.ع'

الواحدة؛ وأ%نشد:
ل ه'م_ أ%ك}ر.م\ت. بن كنانه\، ليس لي¼ فوق%هم ب.نانه\

أ%ي ليس ل4حد{ عليهم فضل ق1يس. إصبع�. أ%بو اليثم قال: الب.نانة
الصبع' كل©ها، قال: وتقال للع'قدة الع'ليا من الصبع؛ وأ%نشد:

ي'ب.لYغ'نا منها الب.نان� ال�طر_ف'
وال�طر_ف': الذي ط�ر>ف. بالن�اء، قال: وكل م.ف}ص1ل ب.نانة.

وب'نانة�، بالضم: اسم' امرأ%ة كانت تت. س.ع\د بن ل�ؤ.ي� بن غالب, بن ف1ه\ر�،
وي'نس.ب' ولد'ه إليها وهم ر.ه\ط ثابت الب'نان9. ابن سيده: وب'نانة� حيÒ من
العرب، وف الديث ذكر' ب'نانة، وهي بضم الباء وتفيف النون ال�ول

م.ح1لة من ال%حال9 القدية بالب.صرة. والب.نانة والب'نانة: الر_و\ضة
ال�ع\ش1بة. أ%بو عمرو: الب.ن\ب.نة صوت' الف�ح\ش, والق%ذ%ع. قال ابن

ال4عراب: ب.ن\ب.ن. الرجل� إذا تكل�م بكلم الفحش، وهي الب.ن\بنة؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو لكثي الارب�:

قد م.ن.ع.ت\ن الب'ر_ وهي ت.ل}حان}،
وهو ك%ثي¬ عند.ها ه1ل1م�ان}،

وهي ت'خ.ن\ذي بال%قال, الب.ن\بان}
قال: الب.ن\بان} الرديء3 من النطق والب,نe: الطYر\ق من الشحم يقال

للدابة إ,33333333333333ذا س.م1نت\:رك1ب.ها ط1ر\ق¬ على ط1ر\ق� 
(* قوله

«ركبها طرق على طرق» هكذا بالصل، وف التكملة بعد هذه العبارة: وبن� على
بن� وهي الناسبة للستشهاد فلعلها ساقطة من الصل) الفراء ف قولم

ب.ل} بعن الستدراك: تقول ب.ل} والل9ه1 ل آتيك. وب.ن\ والل9ه، يعلون
اللم فيها نوناv، قال: وهي لغة بن سعد ولغة كلب، قال: وسعت الباه1ل1يي

يقولون ل ب.ن\ بعن ل ب.ل}، قال: ومن خ.فيف1 هذا الباب ب.ن\ ول ب.ن\
لغةD ف ب.ل} ول ب.ل}، وقيل: هو على البدل؛ قال ابن سيده: ب.ل} كلمة

استدراك{ وإعلم� بالض\راب عن ال4ول,، وقولم: قام زيد ب.ل} ع.م\رو¬ وب.ن\



ع.م\رو¬، فإن النون بدلD من اللم، أ%ل ترى إل كثرة استعمال ب.ل}
وقل�ة استعمال ب.ن\ وال�ك}م' على ال4كثر ل ال4قلY؟ قال: هذا هو الظاهر
من أ%مره قال ابن جن: ولس\ت' أ%دفع' مع هذا أ%ن يكون ب.ن\ لغةv قائمة

بنفسها، قال: وما ضوعف من فائ1ه ولم1ه ب.ن\بان، غي مصروف، موضع؛ عن
ثعلب؛ وأ%نشد شر:

فصار 4 ثن.اها ف تيم� وغي,هم،
ع.ش1ي_ة يأ}تيها ب,ب.ن\بان% ع1ي'ها

يعن ماءé لبن تيم يقال له ب.ن\بان؛ وف ديار تيم ماء# يقال له
ب.ن\بان ذكره ال�طيئة فقال:

م'ق1يم¬ على ب.ن\بان% ي.م\ن.ع' ماء4ه،
وماء4 و.س1يع� ماء4 ع.ط}شان 4 م'ر\مل 3
يعن الز>ب\ر,قان أ%نه ح.ل4ه عن الاء.

@بكن: إمرأ%ة ب,ه\كنةD وب'هاك1نة: تا9رة غض_ة وهي ذات ش.باب� ب.ه\ك%ن�
أ%ي غ%ض¼، وربا قالوا ب.ه\ك%ل؛ قال الس_لول9:

ب'هاك1نةD غ%ض_ةD ب.ض_ة،
ب.ر'ود' الث�نايا خ1لف. الك%رى

التهذيب: جارية ب.ه\ك%نةD تار�ة غ%ريضة، وه'ن_ الب.ه\ك%نات'
والب.هاك1ن. ابن ال4عراب: الب.ه\ك%نة� الارية� الفيفة� الروح الطي>بة الرائحة1

الليحة� اللوة.
@بنن: الب.ه\نانة�: الضح_اكة ال�تهلYلة؛ قال الشاعر:

يا ر'ب_ ب.ه\نانة{ م'خ.ب_أ%ة{،
ت.ف}ت.رe عن ناصع� من الب.ر.د

وقيل: الب.ه\نانة� الطي>بة� الريح، وقيل: الطي>بة الرائحة الس.نة
ال�لق, الس_م\حة لز.و\ج,ها، وف الصحاح: الطي>بة النف%س وال4ر.ج,، وقيل:

هي اللي>نة ف عملها وم.ن\طقها. وف حديث ال4نصار: اب\ه.ن'وا منها
Dبص'ح\ب.ت، من قولم امرأ%ة vآخ1ر. الدهر أ%ي افر.حوا وطيب'وا نف}سا

ب.ه\نانةD أ%ي ضاحكة طي�بة النف%س وال4ر.ج؛ فأ%ما قول عاهان بن كعب بن عمرو بن
سعد أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%ل قالت\ ب.هان1، ول} تأ%ب_ق\:
ن.ع1م\ت. ول ي.ليق' بك. الن_عيم'



ب.نون% وه.ج\م.ةD كأ%شاء3 ب'س¼،
ص.فايا ك%ث�ة� ال4و\بار, ك�وم'

فإنه يقال ب.هان1 أ%راد ب.ه\نانةv، قال: وعندي أ%نه اسم علم كح.ذام,
وق%طام,، وقوله: ل ت.أ%ب_ق\ أ%ي ل تأ}نف\، وقيل: ل تأ%ب_ق\ ل تف1ر�،

مأ}خوذ من أ%باق, العبد1، وهذا البيت أ%ورده الوهري منسوباv لعامان%
باليم، ول ي'نب>ه عليه ابن بري بل أ%قر�ه على اسه وزاد ف نسب.ه، وهو

عاهان بالاء كما أ%ورده ابن سيده، وذكره أ%يضاv ف عوه وقال: هو على هذا
ف%ع\لن� وفاعال فيمن جعله من ع.هن.؛ وأ%ورده الوهري:

كب,ر\ت. ول يليق بك النعيم
وصوابه ن.ع1مت. كما أ%ورده ابن سيده وغيه. وب'سe: اسم' موضع كثي

النخل. الوهري: وب.هان1 اسم' امرأ%ة مثل ق%طام,. وف حديث ه.وازن: أ%نم
خرجوا بد'ر.ي\د بن الص�م�ة يت.ب.ه�نون به؛ قال ابن ال4ثي: قيل إن الراوي

غ%ل1ط% وإنا هو ي.ت.ب.ه\ن.سون، والت_ب.هن'س' كالت_ب.خ\تر ف الشي، وهي
م1ش\ية ال4سد أ%يضاv، وقيل: إنا هو تصحيف' يت.يم_ن'ون به، من

الي'م\ن, ض1د� الشeؤ\م. والباه1ي': ضر\ب¬ من التمر؛ عن أ%ب حنيفة. وقال م'رة:
أ%خبن بعض' أ%عراب\ ع'مان% أ%ن� ب.ج.ر نلة يقال لا الباهي'، ل

يزال عليها الس_نة% كل�ها طلع¬ جديد¬ وكبائس' م'ب\س3رة وأ�خ.ر' م'ر\ط1بة
وم'ت\م1رة. ال4زهري عن أ%ب يوسف: الب.ي\ه.ن' الن_س\ت.ر.ن� من

الر�ياح1ي، والب.ه\ن.و,يe من البل,: ما بي الك1ر\ماني�ة والعربي�ة، وهو
د.خ1يل ف العربية.

@بون: الب.و\ن� والب'ون�: مسافة� ما بي الشيئي؛ قال ك�ثي>ر عز_ة:
إذا جاو.زوا معروف%ه أ%س\ل%م\ت'ه'م\

إل غمرة{... ينظر' القوم' ب'ون.ها
(* قوله «إل غمرة إل» هكذا فيه بياض بالصل). وقد بان% صاحب'ه

ب.و\ناv. والب,وان�، بكسر الباء: 
(* قوله «بكسر الباء» عبارة التكملة: والبوان

بالضم عمود اليمة لغة ف البوان بالكسر، عن الفراء). عمود من أ%ع\م1دة
ال1باء، والمع أ%ب\و,نةD وب'ونD، بالضم، وب'و.نD، وأ%باها سيبويه.

والب'ون�: موضع¬؛ قال ابن دريد: ل أ%دري ما صحت'ه. الوهري: البان� ضرب¬ من
الشجر، واحدتا بانةD؛ قال امرؤ' القيس:



،Dر.خ\صة Dر'ؤ\دة Dب.ر.ه\رهة
كخ'ر\عوبة1 البانة1 النفط1ر\

ومنه د'ه\ن' البان1، وذكره ابن سيده ف ب.ي.ن. وعلله، وسنذكره هناك. وف
حديث خالد: فلما أ%ل}قى الشام' ب.وان,ي.ه عزل%ن واستعمل غيي أ%ي

خي.ه وما فيه من الس_عة والن�ع\مة. ويقال: أ%لقى ع.صاه وأ%لقي ب.وان,ي.ه.
قال ابن ال4ثي: الب.وان ف ال4صل أ%ض\لع' الصد\ر,، وقيل: ال4كتاف'

والقوائم'، الواحدة بانية، قال: ومن\ حق> هذه الكلمة أ%ن تيء ف باب
الباء والنون والياء، قال: وذكرناها ف هذا الباب حلv على ظاهرها، فإنا

ل ترد حيث وردت إل مموعة. وف حديث علي�: أ%لق%ت السماء� ب.ر\ك.
ب.وانيها؛ يريد' ما فيها من الطر. والب'و.ي\ن: موضع؛ قال م.ع\ق1ل ابن

خو.يلد:لع.م\ري لقد نادى ال�نادي فراع.ن،
غ%داة% الب'و.ي\ن,، من قريب فأ%س\م.عا

وب'وانات: موضع؛ قال م.ع\ن بن أ%وس:
س.ر.ت\ من ب'وانات{ فب.و\ن{ فأ%ص\ب.ح.ت\

بق%و\ران%، ق%وران1 الر>صاف ت'واك1له
وقال الوهري: ب'وانة�، بالضم، اسم' موضع؛ قال الشاعر:

لقد ل%ق1ي.ت\ ش.و\لD، ب.ن\ب.ي\ ب'وانة{،
ن.ص1ي�اv كأ%ع\راف1 الك%واد1ن1 أ%س\ح.ما

وقال وض_اح اليمن:
أ%يا ن.خ\ل%ت.ي\ واد1ي ب'وانة% ح.ب_ذا،

إذا نام. ح'ر_اس' النخيل,، ج.ناكما
قال: وربا جاء بذف الاء؛ قال الز_ف%يان:

ماذا ت.ذ%ك�ر\ت' من ال4ظ}عان،
ط%وال1عاv من نو, ذي ب'وان1

قال: وأ%ما الذي ببلد فارس فهو ش1ع\ب ب.و_ان، بالفتح والتشديد؛ قال
ممد بن الكر_م: يقال إنه من أ%ط}يب بقاع ال4رض وأ%حس.ن أ%ماك1ن,ها؛

وإي�اه ع.ن أ%بو الط9يب التن.ب>ي بقوله:
ي.قول بش1ع\ب, ب.و_ان{ ح1صان:
أ%ع.ن\ هذا ي'سار' إل الطYعان1؟

أ%بوك�م\ آد.م¬ س.ن_ ال%عاصي،



وع.ل�مك�م\ م'فار.قة% ال1نان1
vن.ذ%ر. أ%ن ي.ن\ح.ر إبل vوف حديث النذ}ر: أ%ن رجل

ب,ب'وان.ة%؛ قال ابن ال4ثي: هي بضم الباء، وقيل: بفتحها، ه.ض\بةD من
و.راء ي.نب'ع. ابن ال4عراب: الب.و\نة البنت الصغية. والب.و\نة:

الفصيلة. والب.و\نة: الفراق.
@بي: الب.ي\ن' ف كلم العرب جاء على وج\ه.ي: يكون الب.ي' الف�ر\قة%،

ويكون الو.ص\ل%، بان% ي.ب,ي' ب.ي\ناv وب.ي\ن'ونةv، وهو من ال4ضداد؛
وشاهد' الب.ي الو.صل قول الشاعر:

لقد ف%ر_ق. الواش1ي. بين وبين.ها،
فق%ر_ت\ ب,ذاك. الو.ص\ل, عين وعين'ها

وقال قيس' بن ذ%ريح:
ل%ع.م\ر'ك لول الب.ي\ن' ل ي'ق}ط%ع' ال%وى،

ولول الوى ما ح.ن_ ل1لب.ي\ن, آل1ف'
فالب.ي' هنا الو.ص\ل�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو ف رفع بي قول الشاعر:

كأ%ن� ر,ماح.نا أ%ش\طان� بئ}ر�
ب.عيد{ بي' جال%ي\ها ج.ر'ور,

:vوأ%نشد أ%يضا
وي'ش\ر,ق' ب.ي\ن' اللYيت1 منها إل الصeق}ل

قال ابن سيده: ويكون الب.ي' اساv وظ%ر\فاv م'تمكYناv. وف التنزيل
العزيز: لقد تق%ط�ع بينكم وضل9 عنكم ما كنتم ت.ز\ع'مون؛ قرئ. بينكم

بالرفع والنصب، فالرفع على الفعل أ%ي تق%ط�ع و.ص\ل�كم، والنصب' على الذف،
يريد' ما بينكم، قرأ% نافع وحفص¬ عن عاصم والكسائي بين.كم نصباv، وقرأ% ابن

ك%ثي وأ%بو ع.م\رو� وابن'
عامر وحزة بين'كم رفعاv، وقال أ%بو عمرو: لقد تقط�ع بين'كم أ%ي

و.ص\ل�كم، ومن قرأ% بين.كم فإن أ%با العباس روى عن ابن ال4عراب أ%نه قال:
معناه تقط�ع الذي كان% بين.كم؛ وقال الزجاج فيم.ن\ فت.ح. العن: لقد

تقط�ع ما كنتم فيه من الش_ركة بين.كم، ور'وي عن ابن مسعود{ أ%نه قرأ% لقد
تقط�ع ما بين.كم، واعتمد الفراء� وغي'ه من النحويي قراءة% ابن مسعود

ل1م.ن\ قرأ% بين.كم، وكان أ%بو حات ي'ن\ك1ر هذه القراءة% ويقول: من قرأ%
بين.كم ل ي'ج,ز\ إل ب.و\صول كقولك ما بين.كم، قال: ول يوز حذف'



الوصول وبقاء الصلة1، ل ت'جيز' العرب' إن9 قام. زيد¬ بعن إن9 الذي قام
زيد¬، قال أ%بو منصور: وهذا الذي قاله أ%بو حات خطأ، ل4ن ال ج.ل9 ثناؤه
خاط%ب. با أ%نز.ل ف كتابه قوماv مشركي فقال: ولقد جئتمونا ف�راد.ى كما

خ.لق}ناكم أ%و�ل% مر�ة{ وتر.كتم ما خو�لناكم وراء4 ظ�هوركم وما نر.ى معكم
ش'فعاء4كم الذين زعمتم أ%نم فيكم شركاء� لقد تقط9ع بين.كم؛ أ%راد لقد
تقطع الش>ر\ك' بينكم أ%ي فيما بين.كم، فأ%ضمر. الشرك. لا جر.ى من ذ1ك}ر

الشeركاء، فافهمه؛ قال ابن سيده: م.ن قرأ% بالنصب احتمل أ%مرين:
أ%حد'ها أ%ن يكون% الفاعل� مضم.راv أ%ي لقد تقط�ع ال4مر' أ%و الع.ق}د' أ%و

الودe بين.4كم، والخر' ما كان يراه' ال4خفش' من أ%ن يكون% بينكم، وإن
�كان منصوب. اللفظ مرفوع. الوض1ع بفعله، غي. أ%نه أ�ق1ر�ت\ عليه ن.ص\بة

الظرف، وإن كان مرفوع. الوضع لطYراد استعمالم إياه ظرفاv، إل أ%ن
،vمن استعمال1ها فاع1لة �استعمال% الملة الت هي صفةD للمبتدأ مكان.ه أ%سهل

ل4نه ليس ي.لزم' أ%ن يكون البتدأ� اساv مضاv كلزوم ذلك ف الفاعل،
أ%ل ترى إل قولم: تسمع' بال�ع.ي\د1ي> خي¬ من أ%ن تراه؛ أ%ي ساع'ك

به خي¬ من رؤ\يتك إياه. وقد بان% اليe ب.ي\ناv وب.ي\نونةv؛ وأ%نشد
ثعلب:فهاج. جوىÝ ف الق%ل}ب ض.م_نه ال%و.ى

ب.ب.ي\ن'ونة{، ي.ن\أ%ى با م.ن\ ي'واد1ع'
وال�باي.نة: ال�فار.ق%ة. وت.باي.ن. القوم': ت.هاج.ر'وا. وغ�راب'

الب.ي: هو ال4ب\ق%ع؛ قال عنترة:
ظ%ع.ن. الذين ف1راق%هم أ%ت.و.ق�ع'،

وج.ر.ى بب.ي\ن,هم' الغ'راب' ال4ب\ق%ع'
ح.ر,ق' ال%ناح, كأ%ن� ل}ي.ي\ رأ}س1ه
ج.ل%مان1، بال4خ\بار, ه.شÒ م'ول%ع'

وقال أ%بو الغ.وث: غراب' الب.ي\ن, هو ال4حر' ال1ن\قار, والر>ج\لي,،
فأ%ما ال4س\ود فإ,نه الات1م' ل4نه ي.ح\ت1م' بالفراق. وتقول: ضرب.ه

فأ%بان% رأ}س.ه من جسد1ه وف%ص.ل%ه، فهو م'ب,ي¬. وف حديث الشeر\ب: أ%ب,ن,
الق%د.ح. عن فيك أ%ي اف}ص1ل}ه عنه عند التنف©س لئل ي.س\ق�ط فيه شيء#

من الر>يق، وهو من الب.ي, الب'ع\د والف1راق. وف الديث ف صفته، صلى
ال عليه وسلم: ليس بالطويل البائ1ن أ%ي ال�ف}ر,ط1 ط�ولv الذي ب.ع'د. عن

eوحكى الفارسي .vوب'يونا vوال، وبان% الشيء� ب.ي\ناYق%د> الرجال الط



عن أ%ب زيد: ط%ل%ب. إل أ%ب.و.ي\ه البائنة%، وذلك إذا ط%ل%ب إليهما أ%ن
ي'ب,يناه' بال فيكون% له على ح1د.ة{، ول تكون� البائنة� إل من

ال4بوين أ%و أ%حد1ها، ول تكون� من غيها، وقد أ%بان.ه أ%بواه إ,بانةv حت
بان% هو بذلك ي.بي' ب'ي'وناv. وف حديث الش_ع\ب قال: سعت' النeع\مان%
بن ب.شي� يقول: سعت' رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، وط%ل%ب.ت\
ع.م\رة� إل بشي بن سعد{ أ%ن ي'ن\ح1ل%ن ن.ح\لv من ماله وأ%ن ي.ن\طل1ق. ب

إل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، في'ش\هد.ه فقال: هل لك معه ولد¬ غي'ه؟
قال: نعم، قال: فهل أ%ب.ن\ت. كل� واحد منهم بثل الذي أ%ب.نت. هذا؟

فقال: ل، قال: فإن ل أ%شه.د' على هذا، هذا ج.ور¬، أ%شه,د\ على هذا غيي،
أع\د1لوا بي أ%ولدكم ف الن3eح\ل كما ت'ح1بeون أ%ن ي.ع\دلوا بينكم ف
الب> والل©طف؛ قوله: هل أ%ب.ن\ت. كل� واحد أ%ي هل أ%ع\ط%ي\ت. كل�

واحد{ مالv ت'ب,ين'ه به أ%ي ت'ف}ر,د'ه، والسم البائنة�. وف حديث
الصديق: قال لعائشة، رضي ال عنهما: إن كنت' أ%ب.ن\تك1 بن'ح\ل أ%ي أ%عطيت'ك1.

وحكى الفارسي عن أ%ب زيد: بان% وبان.ه؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ع.ي\ن.ي_، وقد بان'ون،

غ%ر\بان1 ف%وق. ج.د\و.ل� م.ج\نون1
وتب.اي.ن. الرج'لن1: بان% كل© واحد منهما عن صاحبه، وكذلك ف الشركة
إذا انفصل. وبان.ت الرأ%ة� عن الرجل، وهي بائن¬: انفصلت عنه بطلق.

 Dبائنة، بالاء ل غي، وهي فاعلة بعن مفعولة، أ%ي ت.ط}ليقة Dوت.ط}ليقة
*)

قوله «وهي فاعلة بعن مفعولة أي تطليقة إل» هكذا بالصل، ولعل فيه
سقطاv). ذات' ب.ي\نونة{، ومثله: ع1يشةD راضيةD أ%ي ذات' ر,ضاv. وف حديث ابن

مسعود فيمن ط%لق امرأ%ت.ه ثان% ت.ط}ل1يقات{: فقيل له إنا قد بان.ت\
منك، فقال: صد.ق�وا؛ بان.ت1 الرأ%ة� من زوج,ها أ%ي انفصلت عنه ووقع عليها

طلق�ه. والط�لق' البائ1ن': هو الذي ل ي.م\ل1ك الزوج' فيه است1ر\جاع.
الرأ%ة1 إل بع.ق}د{ جديد{، وقد تكرر ذكرها ف الديث. ويقال: بان.ت\

vي.بي' ب.ي\نا �يد' الناقة1 عن ج.ن\ب,ها ت.ب,ي' ب'يوناv، وبان% الل1يط
وب.ي\نونةv؛ قال الطرماح:

أ%آذ%ن% الثاوي ب,ب.ي\ن'ونة
ابن شيل: يقال للجارية إذا تزو_جت قد بان.ت، وه'ن� قد ب,ن_



إذا تزو_ج\ن.. وب.ي_ن فلنD ب,ن\ث%ه وأ%بان.ها إذا زو_ج.ها وصارت إل
زوجها، وبان.ت هي إذا تزوجت، وكأ%نه من البئر البعيدة أ%ي ب.ع'د.ت\ عن

بيت أ%بيها. وف الديث: م.ن\ عال% ثلث% بنات{ حت ي.ب,ن_ أ%و ي.م'ت\ن.؛
ي.ب,ن_، بفتح الياء، أ%ي يتزو_ج\ن.. وف الديث الخر: حت بان'وا أ%و

ماتوا. وبئر¬ ب.ي'ونD: واسعة� ما بي الال%ي\ن,؛ وقال أ%بو مالك: هي
الت ل ي'صيب'ها ر,شاؤ'ها، وذلك ل4ن ج,راب. البئر مستقيم، وقيل:

الب.ي'ون� البئر' الواسعة الرأ}س, الض_ي>ق%ة ال4س\ف%ل؛ وأ%نشد أ%بو علي
الفارسي:

إ,ن_ك لو د.ع.و\ت.ن، ود'ون
ز.و\راء� ذات' م.ن\زع� ب.ي'ون1،
لق�ل}ت': ل%ب_ي\ه لن\ ي.د\عون

فجعلها ز.و\راء4، وهي الت ف ج,راب,ها ع.و.ج¬، وال%ن\ز.ع': الوضع'
الذي ي.ص\ع.د' فيه الد_ل}و' إذا ن'ز,ع من البئر، فذلك الواء هو

ال%ن\ز.ع'. وقال بعضهم: بئر¬ ب.ي'ونD وهي الت ي'ب,ي' ال�س\ت.قي البل ف
ج,راب,ها ل1ع.و.ج� ف ج'ولا؛ قال جرير يصف خيلv وص.ه,يل%ها:

ي.ش\ن,ف}ن. للنظر, البعيد، كأ%نا
إر\نان'ها بب.وائن' ال4ش\طان1

أ%راد كأ%نا ت.ص\ه.ل ف ركايا ت'بان� أ%ش\طان'ها عن نواحيها ل1ع.و.ج�
فيها إرنانا ذوات 

(* قوله «ارنانا ذوات إل» كذا بالصل. وف التكملة:
والبيت للفرزدق يهجو جريراv، والرواية إرنانا أي كأنا تصهل من آبار

بوائن لسعة أجوافها إل. وقول الصاغان: والرواية إرنانا يعن بكسر المزة
وسكون الراء وبالنون كما هنا بلف رواية الوهري فإنا أذنابا، وقد عزا

الوهري هذا البيت لرير كما هنا فقد رد عليه الصاغان من وجهي).
ال4ذن1 والن_شاط1 منها، أ%راد أ%ن ف صهيل1ها خ'ش\نة وغ1ل%ظاv كأ%نا ت.ص\ه.ل

ف بئر� د.ح'ول، وذلك أ%غ}ل%ظ� ل1ص.هيل1ها. قال ابن بري، رحه ال:
البيت للفرزدق ل لرير، قال: والذي ف شعره ي.ص\ه.ل}ن.. والبائنة�: البئر'

البعيدة� القعر الواسعة، والب.يون� مثل�ه ل4ن ال4ش\طان% ت.ب,ي' عن
جراب,ها كثياv. وأ%بان% الد_لو. عن ط%ي> البئر: حاد. با عنه لئل

ي'صيب.ها فتنخرق؛ قال:



د.ل}و' ع1راك{ ل%ج_ ب م.نين'ها،
ل ت.ر. ق%ب\لي مات1حاv ي'بين'ها

وتقول: هو ب.ي\ن وب.ي\ن.ه، ول ي'ع\ط%ف' عليه إل بالواو ل4نه ل يكون
إل من اثني، وقالوا: ب.ي\نا نن كذلك إذ ح.د.ث% كذا؛ قال أ%نشده

سيبويه:
فب.ي\نا نن ن.ر\ق�ب'ه، أ%تانا

م'ع.ل9ق و.ف}ضة{، وز,ناد راع,
إنا أ%راد ب.ي\ن. نن ن.ر\قب'ه' أ%تانا، فأ%ش\ب.ع. الفتحة فحد.ثت\

بعدها أ%لف¬، فإ,ن قيل: فل1م. أ%ضاف. الظرف. الذي هو ب.ي\ن، وقد علمنا أ%ن
هذا الظرف. ل يضاف من ال4ساء إل لا يدل© على أ%كثر من الواحد أ%و ما

ع'طف عليه غيه بالواو دون سائر حروف العطف نو الال� بي. القوم,
والال� بي زيد{ وعمرو، وقول�ه نن نرق�ب'ه جلةD، والملة ل ي'ذ}ه.ب لا

ب.ع\د. هذا الظرف1؟ فالواب: أ%ن ههنا واسطة مذوفةD وتقدير الكلم بي.
أ%وقات1 نن نر\ق�ب'ه أ%تانا أ%ي أ%تانا بي أ%وقات ر.ق}ب.ت1نا إياه،

وال�م.ل� ما ي'ضاف' إليها أ%ساء� الزمان نو أ%تيتك زمن. الجاج' أ%مي¬،
وأ%وان% الليفة� عبد'

ال%ل1ك، ث إنه حذف الضاف' الذي هو أ%وقات¬ وو.ل% الظرف الذي كان
مضافاv إل الذوف الملة الت أ�قيمت م'قام. الضاف إليها كقوله تعال:

واسأ%ل القرية؛ أ%ي أ%هل% القرية، وكان ال4صمعيe ي.خ\ف1ض' بعد. ب.ي\نا
إذا صل%ح ف موضعه ب.ي\ن. وي'نش1د قول أ%ب ذؤيب بالكسر:

ب.ي\نا ت.ع.نeق1ه الك�ماة% ور.و\غ1ه،
يوماv، أ�ت1يح. له ج.ر,يء# س.ل}ف%ع'

وغي'ه يرفع' ما بعد. ب.ي\نا وب.ي\ن.ما على البتداء والب، والذي
ي'ن\ش1د' بر.فع ت.عنeق1ه وبف}ض1ها 

(* قوله: «والذي ينشد إل وبفضها؛ هكذا
ف الصل، ولعل ف الكلم سقطاv). قال ابن بري: ومثل�ه ف جواز الرفع

والفض بعدها قول� الخر:
ك�ن\ كيف. ش1ئ}ت.، فق%ص\ر'ك الوت'،

ل م.ز\ح.لD عنه ول ف%و\ت'
ب.ي\نا غ1ن.ى بيت{ وب.ه\ج.ت1ه1،



زال% الغ1ن.ى وت.ق%و_ض. البيت'
قال ابن بري: وقد تأ}ت إذ} ف جواب بينا كما قال ح'م.ي\د ال4رقط:

ب.ي\نا الف%ت ي.خ\ب,ط� ف غ%ي\سات1ه،
إذ ان\ت.م.ى الد_ه\ر' إل ع1ف}رات1ه

وقال آخر:
Dبي\نا كذلك، إذ} هاج.ت\ ه.م.ر_جة
ت.س\ب وت.ق}ت'ل، حت ي.س\أ%م. الناس'

وقال القطامي:
فب.ي\نا ع'م.ي\ر¬ طامح' الط�رف ي.ب\ت.غي

ع'بادة%، إذ} واج.ه\ت أ%صح.م ذا خ.ت\ر
قال ابن بري: وهذا الذي قلناه يدل© على فساد1 قول من يقول إن� إذ ل

تكون إل ف جواب ب.ي\نما بزيادة ما، وهذه بعد. ب.ي\نا كما ترى؛ وما يدل
على فساد هذا القول أ%نه قد جاء ب.ي\نما وليس ف جوابا إذ كقول ابن

ه.ر\مة ف باب الن_سيب, من ال%ماسة1:
بينما نن' بالب.لك1ث1 فال}قا

ع, س1راعاv، والع1يس' ت.ه\وي ه'و,ي�ا
خط%ر.ت\ خ.ط}رةD على القلب, من ذكـ

vفما است.ط%عت' م'ض1ي�ا ،vـراك1 وه\نا
ومثله قول ال4عشى:

ب.ي\ن.ما الرء� كالرeد.ي\ن� ذي ال�ب\ـ
ـب.ة1 س.و_اه م'ص\ل1ح' الت_ث}ق1يف1،

ر.د_ه د.ه\ر'ه ال�ض.ل9ل�، حت
عاد. من ب.ع\د1 م.ش\ي,ه الت_د\ليف1

ومثله قول أ%ب دواد:
ب.ي\نما الرء� آم1ن¬، راع.ه' را

ئع' ح.ت\ف{ ل ي.خ\ش. منه ان\ب,عاق%ه\
وف الديث: ب.ي\نا نن عند رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، إذ جاءه

رجلD؛ أ%صل� ب.ي\نا ب.ي\ن.، فأ�شب,عت\ الفتحة فصارت أ%لفاv، ويقال ب.ي\نا
وب.ي\نما، وها ظرفا زمان{ بعن الفاجأ%ة، وي'ضافان إل جلة من فعل�

وفاعل� ومبتدإ, وخب، وي\تاجان إل جواب ي.ت1مe به العن، قال:



،vوال4فص.ح ف جوابما أ%ن ل يكون فيه إذا وإذا، وقد جاءا ف الواب كثيا
تقول: ب.ينا زيد¬ جالس¬ دخ.ل عليه عمر¬و، وإذ دخ.ل عليه، وإذا دخل عليه؛ ومنه

قول ال�ر.قة بنت النeعمان:
ب.ي\نا ن.سوس' الناس.، وال4مر' أ%م\ر'نا،

إذا نن' فيهم س'وقةD ن.ت.ن.ص_ف'
وأ%ما قوله تعال: وجعلنا بينهم م.و\ب,قاv؛ فإن9 الزجاج قال: معناه

جعلنا بين.هم من العذاب ما ي'وب,ق�هم أ%ي ي'ه\ل1كهم؛ وقال الفراء: معناه
،vلم يوم القيامة أ%ي ه'ل}كا vجعلنا بينهم أ%ي تواص'لهم ف الدنيا م.و\بقا

وتكون ب.ي\ن صفة بنزلة وس.ط وخ1لل. الوهري: وب.ي\ن بعن وس\ط، تقول:
جلست' بي. القوم، كما تقول: وس\ط% القوم، بالتخفيف، وهو ظرف¬، وإن جعلته

اساv أ%عر.ب\ت.ه؛ تقول: لقد تقط�ع بين'كم، برفع النون، كما قال أ%بو
:vذل يصف ع'قابا�خ1راش ال

فلق%ت\ه بب.ل}ق%عة{ ب.راح�،
فصاد.ف. بي. ع.ين.ي\ه ال%ب'وبا

الب'وب: وجه ال4رض. ال4زهري ف أ%ثناء هذه الترجة: روي عن أ%ب
اليثم أ%نه قال الكواكب الب.بانيات 

vوردت ف مادة بي «البابانيات» تبعا *)
للصل، والصواب ما هنا). هي الت ل ي.نز,لا شس¬ ول قمر¬ إنا

ي'ه\ت.دى با ف الب> والبحر، وهي شامية، وم.ه.بe الش_مال, منها، أ%و_لا
الق�ط}ب وهو كوكب¬ ل ي.زول، والد\ي والف%ر\ق%دان، وهو ب.ي\ن. الق�طب،
وفيه ب.نات نع\ش� الصغرى، وقال أ%بو عمرو: سعت الب_د يقول إذا كان

vرف%عته بالبتداء، وإن كان اسا vحقيقي�ا vالسم الذي ييء بعد ب.ي\نا اسا
مصدري�اv خفض\ت.ه، ويكون ب.ي\نا ف هذا الال بعن بي.، قال: فسأ%لت

أ%حد بن يي عنه ول أ�عل1م\ه قائله فقال: هذا الدرe، إل أ%ن� من
الفصحاء من يرفع السم الذي بعد ب.ينا وإن كان مصدري�اv في'لحقه بالسم

القيقي؛ وأ%نشد بيتاv للخليل ابن أ%حد:
ب.ينا غ1ن.ى بيت{ وب.ه\ج.ت1ه،

ذه.ب. الغ1ن وت.ق%و_ض. الب.ي\ت'
وجائز: وب\ج.ت'ه، قال: وأ%ما ب.ي\نما فالسم' الذي بعده مرفوع¬، وكذلك

الصدر. ابن سيده: وب.ي\نا وبينما من حروف البتداء، وليست ال4لف ف



ب.ي\نا بصلة{، وب.ينا فع\لى أ�شب,عت الفتحة� فصارت أ%لفاv، وبينما ب.ي
ز,يدت عليه ما، والعن واحد، وهذا الشيء ب.ي. ب.ي. أ%ي ب.ي\ن. الي>د

والر_ديء، وها اسان ج'ع1ل واحداv وب'نيا على الفتح، والمزة الخف�فة
تسم�ى هزة ب.ي\ن. ب.ي\ن.؛ وقالوا: ب.ي ب.ي، يريدون الت_و.سeط كما قال

ع.بيد بن ال4برص:
ن.ح\مي ح.قيق%ت.نا، وبعـ

ـض الق%و\م ي.س\ق�ط� ب.ي. ب.ي\نا
وكما يقولون: هزة ب.ي ب.ي أ%ي أ%نا هزةD ب.ي\ن. المزة1 وبي حرف

اللي، وهو الرف الذي منه حركت'ها إن كانت مفتوحة، فهي بي المزة
وال4لف مثل سأ%ل، وإن كانت مكسورة فهي بي المزة والياء مثل س.ئ1م.، وإن كانت

مضمومةv فهي بي المزة والواو مثل ل%ؤ'م، إل أ%نا ليس لا تكي'
vأ%و_ل vالخففة أ%بدا �المزة الققة، ول تق%ع' المزة

لق�ر\ب,ها بالض_ع\ف من الساكن، إل أ%نا وإن كانت قد قر'ب.ت من الساكن
ول يكن لا ت.م\كي المزة1 الق�قة فهي متحر>كة ف القيقة،

فالفتوحة نو قولك ف سأ%ل سأ%ل%، والكسورة� نو قولك ف س.ئ1م. س.ئ1م.،
والضمومة نو قولك ف لؤ'م لؤ'م، ومعن قول سيبويه ب.ي\ن. ب.ي\ن. أ%نا

ضعيفة ليس لا تكي' الق�قة ول خ'لوص' الرف الذي منه حركت'ها، قال
الوهري: وسيت ب.ي. بي. لض.ع\ف1ها؛ وأ%نشد بيت عبيد بن ال4برص:

وبعض القوم, يسقط بي بينا
أ%ي يتساقط ض.عيفاv غي معتد¼ به؛ قال ابن بري: قال السياف كأ%نه قال

ب.ي. هؤلء وهؤلء، كأ%نه رجلD يدخل بي. فريقي ف أ%مر� من ال�مور
فيسق�ط� ول ي'ذ}ك%ر فيه؛ قال الشيخ: ويوز عندي أ%ن يريد بي. الدخول ف

الرب والتأ%خر عنها، كما يقال: فلن� ي'ق%د>م ر,ج\لv وي'ؤ.خر أ�خرى.
ول%ق1يت'ه ب'ع.يدات ب.ي\ن� إذا لق1يت.ه بعد. حي� ث أ%مسكت. عنه ث

أ%تيته؛ وقوله:
وما خ1ف}ت' حت ب.ي_ن. الشرب' وال4ذى

ب,قان,ئ1ه، إ,ن>ي من الي> أ%ب\ي.ن'
أ%ي بائن. والب.يان�: ما ب'ي>ن. به الشيء� من الدللة وغي,ها. وبان%

الشيء� ب.ياناv: ات_ض.ح، فهو ب.ي>ن¬، والمع أ%ب\ي,ناء�، مثل ه.ي>ن�
وأ%ه\ي,ناء، وكذلك أ%بان% الشيء� فهو م'بي¬؛ قال الشاعر:



لو د.ب_ ذ%رÒ فوق. ضاح1ي جلد1ها،
ل4بان% من آثار,ه1ن_ ح'دور'

قال ابن بري عند قول الوهري والمع أ%ب\ي,ناء مثل هي>ن وأ%ه\ي,ناء،
قال: صوابه مثل هي>ن� وأ%ه\و,ناء ل4نه من ال%وان1. وأ%ب.ن\ت'ه أ%ي

أ%و\ض.ح\ت'ه. واست.بان% الشيء�: ظه.ر. واست.ب.ن\ت'ه أ%نا: عر.فت'ه. وت.ب.ي_ن.
الشيء�: ظ%ه.ر، وت.بي_ن\ته' أ%نا، تتعد_ى هذه الثلثة� ول تتعد�ى.

وقالوا: بان% الشيء� واس\ت.بان% وت.بي_ن وأ%بان% وب.ي_ن. بعن واحد؛
ومنه قوله تعال: آيات{ م'ب.ي>نات{، بكسر الياء وتشديدها، بعن
م'تبي>نات، ومن قرأ% م'ب.ي_نات بفتح الياء فالعن أ%ن ال ب.ي_ن.ها. وف

الثل: قد ب.ي_ن. الصبح' لذ1ي عين.ي أ%ي ت.ب.ي_ن؛ وقال ابن ذ%ريح:
وللح'ب> آيات¬ ت'ب.ي_ن' للف%ت

ش'حوباv، وت.ع\رى من ي.د.يه ال4شاحم
(* قوله «الشاحم» هكذا ف الصل). قال ابن سيده: هكذا أ%نشده ثعلب،

:vويروى: ت'ب.ي>ن بالفت ش'حوب. والت_ب\يي': اليضاح. والت_ب\يي أ%يضا
الو'ضوح'؛ قال النابغة:

إل� ال4وار,ي� لgياv ما أ�ب.ي>ن'ها،
والنeؤ\ي' كال%وض بالظلومة الل%د

يعن أ%ت.بي_ن'ها. والت>ب\يان: مصدر¬، وهو شاذê ل4ن الصادر إنا
تيء على الت_ف}عال، بفتح التاء، مثال الت_ذ}كار والت_ك}رار

والت_و\كاف، ول ييءg بالكسر إل حرفان وها الت>ب\يان والت>لقاء. ومنه حديث آدم
وموسى، على نبينا ممد وعليهما الصلة والسلم: أ%عطاك. ال� التوراة%

فيها ت1ب\يان� كلY شيء� أ%ي كش\ف�ه وإيضاح'ه، وهو مصدر قليل ل4ن مصادر.
أ%مثاله بالفتح. وقوله عز وجل: وهو ف ال1صام غي' م'بي؛ يريد النساء

أ%ي ال�نثى ل تكاد ت.س\ت.وف الجة% ول ت'بي'، وقيل ف التفسي: إن
الرأ%ة ل تكاد تتجe ب'ج�ة{ إ,ل عليها، وقد قيل: إنه يعن به

ال4صنام، وال4و�ل أ%جود. وقوله عز وجل: ل ت'خ\ر,جوه'ن_ من بيوتن� ول
ي.خ\ر'ج\ن. إل أ%ن يأ}ت1ي بفاح1شة{ م'ب.ي>نة؛ أ%ي ظاهرة م'ت.بي>نة. قال

ثعلب: يقول إذا طل�قها ل ي1ل9 لا أ%ن ت.خ\ر'ج. من بيته، ول أ%ن
ي'خ\رجها هو إل ب.د¼ ي'قام عليها، ول ت.بي' عن الوضع الذي ط�لYقت فيه

حت تنقضي العد�ة ث تر'ج حيث شاءت، وب,ن\ت'ه أ%نا وأ%ب.نت'ه واس\ت.بن\ت'ه



وب.ي_ن\ت'ه؛ وروي بيت ذي الرمة:
،vؤ\ما�ت'ب.ي>ن' ن,س\بة% ال%ر.ئ1ي� ل

كما ب.ي_ن\ت. ف ال4د.م الع.وارا
أ%ي ت'ب.ي>ن'ها، ورواه علي�

بن حزة: ت'بي>ن ن,سبة�، بالرفع، على قوله قد ب.ي_ن. الصبح' لذي
ع.يني. ويقال: بان% القe ي.بي' ب.ياناv، فهو بائن¬، وأ%بان% ي'بي' إبانة،

فهو م'بي¬، بعناه. ومنه قوله تعال: حم والكتاب ال�بي؛ أ%ي والكتاب
الب.ي>ن، وقيل: معن ال�بي الذي أ%بان% ط�ر'ق. الدى من طرق الضللة

وأ%بان كل� ما تتاج إليه ال�م�ة؛ وقال الزجاج: بان% الشيء� وأ%بان%
بعن واحد. ويقال: بان% الشيء� وأ%ب.نت'ه، فمعن م'بي أ%نه م'بي¬ خي.ه

وبر.ك%ته، أ%و م'بي الق_ من الباطل واللل% من الرام، وم'بي¬ أ%ن
ن'ب'و_ة% سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حقÒ، وم'بي ق1ص.ص.

ال4نبياء. قال أ%بو منصور: ويكون الستبي أ%يضاv بعن ال�بي. قال أ%بو
منصور: والس\ت1بانة� يكون واقعاv. يقال: اس\ت.بنت' الشيء4 إذا تأ%ملت.ه

حت ت.بي_ن لك. قال ال عز وجل: وكذلك ن'فص>ل اليات ول1ت.ستبي سبيل%
الرمي؛ العن ولتستبي. أ%نت يا ممد سبيل% الرمي أ%ي لتزداد.

است1بانة، وإذا بان% سبيل� الرمي فقد بان سبيل الؤمني، وأ%كثر' القراء
قرؤ'وا: ولت.ستبي. سبيل� الرمي؛ والس\تبانة حينئذ{ يكون غي واقع.

ويقال: تب.ي_ن\ت ال4مر أ%ي تأ%م_لته وتوس_م\ت'ه، وقد تبي_ن. ال4مر'
يكون لز,ماv وواق1عاv، وكذلك ب.ي_ن\ته فب.ي_ن أ%ي ت.ب.ي_ن، لزم¬

ومتعد�. وقوله عز وجل: وأ%نزلنا عليك. الكتاب ت1ب\ياناv لكل9
شيء�؛ أ%ي ب'ي>ن لك فيه كل© ما تتاج إليه أ%نت وأ�مت'ك من أ%مر

الد>ين، وهذا من اللفظ العام> الذي أ�ريد به الاصe، والعرب تقول: ب.ي_ن\ت
الشيء4 ت.ب\ييناv وت1ب\ياناv، بكسر التاء، وت1ف}عالD بكسر التاء يكون

اساv، فأ%ما الصدر فإ,نه ييء على ت.ف}عال بفتح التاء، مثل الت_ك}ذاب
والت_ص\داق وما أ%شبهه، وف الصادر حرفان نادران: وها ت1ل}قاء الشيء

والت>ب\يان، قال: ول يقاس عليهما. وقال النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ل
إن� الت_بيي من ال والع.ج.لة من الشيطان فتبي_ن'وا؛ قال أ%بو عبيد:

قال الكسائي وغيه الت_ب\يي التثبeت' ف ال4مر والت_أ%ن فيه،
وقرئ قوله عز وجل: إذا ض.ر.بتم ف سبيل ال فتبي_ن'وا، وقرئ: فتثب_توا،



والعنيان متقاربان. وقوله عز وجل: إن} جاءكم فاسق¬ بنبإ� فتبي_نوا،
وفت.ثب_ت'وا؛ قرئ بالوجهي جيعاv. وقال سيبويه ف قوله: الكتاب ال�بي،
قال: وهو الت>بيان، وليس على الفعل إنا هو بناء# على حدة، ولو كان

مصدراv لف�ت1حت\ كالت_ق}تال، فإنا هو من بي_ن\ت' كالغارة من أ%غ%ر\ت. وقال
كراع: الت>بيان مصدر¬ ول نظي له إل الت>لقاء، وهو مذكور ف موضعه.

وبينهما ب.ي¬ أ%ي ب'ع\د، لغة ف ب.و\ن{، والواو أ%على، وقد بان.ه
ب.ي\ناv. والب.يان�: الفصاحة والل�س.ن، وكلم¬ بي>ن ف%صيح. والب.يان: الفصاح

مع ذكاء. والب.ي>ن من الرجال: الفصيح. ابن شيل: الب.ي>ن من الرجال
Dالس_م\ح اللسان الفصيح الظريف العال الكلم القليل الرت.ج. وفلن

أ%ب\ي.ن من فلن أ%ي أ%فصح منه وأ%وضح كلماv. ورجل ب.ي>ن¬: فصيح، والمع
أ%ب\ي,ناء، صح_ت الياء لسكون ما قبلها؛ وأ%نشد شر:

قد ي.ن\ط1ق' الش>ع\ر. الغ.بe، وي.ل}ت.ئي
على الب.ي>ن, الس_ف9اك1، وهو خ.طيب'

قوله ي.لتئي أ%ي ي'ب\طئ، من اللgي وهو البطاء. وحكى اللحيان ف جعه
أ%ب\يان وب'ي.ناء، فأ%ما أ%ب\يان فكمي>ت وأ%موات، قال سيبويه: ش.ب_هوا
vبفاعل حي قالوا شاهد وأ%شهاد، قال: ومثله، يعن مي>تا vف%ي\ع1ل

وأ%مواتاv، قي>ل وأ%قيال وك%ي>س وأ%كياس، وأ%ما ب'ي>ناء فنادر، وال4قي.س
ف ذلك جع'ه بالواو، وهو قول سيبويه. روى ابن' عباس عن النب، صلى ال

عليه وسلم، أ%نه قال: إن9 من البيان لس3ح\راv وإن9 من الش>عر ل1ك%ماv؛
قال: الب.يان إظهار القصود بأ%بلغ لفظ{، وهو من الف%ه\م وذكاء3 القل}ب
�مع الل�س.ن، وأ%صل�ه الك%ش\ف' والظهور'، وقيل: معناه إن الرج'ل% يكون

عليه القe، وهو أ%ق}و.م' ب'ج_ت1ه من خ.ص\م1ه، في.ق}ل1ب' الق_
ب,ب.يان,ه إل ن.ف}س3ه، ل4ن معن الس>ح\ر ق%ل}ب' الشيء3 ف ع.ي\ن, النسان1

وليس ب,ق%ل}ب, ال4عيان1، وقيل: معناه إنه ي.ب\ل�غ من ب.يان1 ذي الفصاحة
أ%نه ي.م\د.ح النسان% في'صد_ق فيه حت ي.ص\ر,ف. القلوب. إل قول1ه

وح'ب>ه، ث يذ�م�ه في'صد�ق فيه حت ي.ص\ر,ف. القلوب. إل قوله وب'غ\ض1ه1،
فكأ%نه س.ح.ر. السامعي بذلك، وهو و.ج\ه' قوله: إن من البيان1 لس3ح\راv. وف

الديث عن أ%ب أ�مامة: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: الياء�
والع1يe ش'ع\بتان من اليان1، والب.ذاء� والبيان� ش'ع\بتان1 من الن>فاق؛
أ%راد أ%نما خ.ص\لتان م.ن\ش.ؤها الن>فاق، أ%ما الب.ذاء� وهو الف�ح\ش'



فظاهر، وأ%ما البيان� فإنا أ%راد منه بالذ9م التعمeق ف النeط}ق
والتفاص'ح. وإظهار. التقدeم فيه على الناس وكأ%نه نوع¬ من الع'ج\ب والك1ب\ر,،

ولذلك قال ف رواية أ�خ\رى: الب.ذاء� وبعض' البيان، ل4نه ليس كل©
البيان1 مذموماv. وقال الزجاج ف قوله تعال: خ.ل%ق الن\سان عل�م.ه

البيان%؛ قيل إنه عن بالنسان ههنا النب_، صلى ال عليه وسلم، عل�م.ه
البيان أ%ي عل�مه القرآن% الذي فيه بيان� كلY شيء، وقيل: النسان� هنا آدم'،

عليه السلم، ويوز ف اللغة أ%ن يكون النسان� اساv لنس الناس
�جيعاv، ويكون على هذا عل�م.ه البيان% جع.له مي_زاv حت انفصل النسان

ببي.ان,ه وتييزه من جيع اليوان. ويقال: ب.ي\ن. الرج'ل%ي ب.ي\ن¬ ب.عيد¬
 �وب.و\نD بعيد؛ قال أ%بو مالك: الب.ي\ن' الفصل

(* قوله «البي الفصل إل»
،Dأ%و بق}ر\به ر.م\ل vكذا بالصل). بي الشيئي، يكون إم�ا ح.ز\نا

وبين.هما شيء# ليس ب.زن{ ول سهل�. والب.و\ن�: الفضل� والزي�ة�. يقال: بانه
ي.بون'ه وي.بين'ه، والواو' أ%فصح'، فأ%ما ف الب'ع\د فيقال: إن بينهما

ل%ب.ي\ناv ل غي. وقوله ف الديث: أ%ول� ما ي'ب,ي' على أ%حد1كم ف%خ1ذ�ه
أ%ي ي'ع\رب وي.شهد عليه. ونلةD بائنةD: فات.ت\ كبائس'ها الكوافي. وامتد�ت

عراج,ين'ها وطالت؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد ل%بيب الق�ش.ي\ري:
من كل بائنة{ ت.بي' ع'ذوق%ها
عنها، وحاضنة{ لا م1يقار,

قوله: ت.بي' عذوق%ها يعن أ%نا ت.بي عذوق%ها عن نفسها. والبائن'
والبائنة� من الق1س3ي>: الت بانت\ من وت.ر,ها، وهي ضد البان,ية، إل أ%نا

عيب، والباناة� مقلوبةD عن البان,ية. الوهري: البائنة� القوس' الت بانت
عن و.ت.ر,ها كثياv، وأ%ما الت قد قر'ب.ت\ من و.ت.ر,ها حت كادت تل}ص.ق
�به فهي البانية�، بتقدي النون؛ قال: وكلها عيب. والباناة�: الن_ب\ل

الص>غار'؛ حكاه السeك�ري� عن أ%ب الطاب. وللناقة حال1بان1:
أ%حد'ها ي'م\س3ك الع'ل}بة من الانب ال4ين، والخر' يل�ب من الانب

ال4ي\سر، والذي ي.ح\ل�ب يسم_ى ال�س\ت.ع\لي وال�ع.لYي، والذي ي'م\س3ك يسم_ى
البائن.. والب.ي\ن': الفراق. التهذيب: ومن أ%مثال العرب: اس\ت' البائن,

أ%ع\ر.ف'، وقيل: أ%علم'، أ%ي م.ن\ و.ل1ي. أ%م\راv ومار.س.ه فهو أ%علم به
من ل ي'مار,س\ه، قال: والبائن الذي يقوم' على يي الناقة إذا حلب.ها،



والمع الب'ي_ن'، وقيل: البائن' وال�س\ت.ع\لي ها الالبان اللذان
ي.ح\ل�بان الناقة% أ%حد'ها حالب¬، والخر م'ح\ل1ب، وال�عي' هو ال�ح\ل1ب،

والبائن عن يي الناقة ي'م\س3ك الع'ل}بة%، وال�س\ت.ع\لي الذي عن
ش1مالا، وهو الالب' ي.ر\فع البائن' الع'ل}بة% إليه؛ قال الكميت:

ي'ب.ش>ر' م'س\تعل1ياv بائن¬،
من الالب.ي\ن,، بأ%ن ل غ1رارا

قال الوهري: والبائن' الذي يأ}ت اللوبة% من ق1ب.ل شالا،
وال�ع.لYي الذي يأ}ت من ق1بل يينها. والب,ي'، بالكسر: القطعة� من ال4رض قدر
م.د> البصر من الطريق، وقيل: هو ارتفاع¬ ف غ1ل%ظ{، وقيل: هو الفصل بي

ال4ر\ض.ي\ن. والب,ي' أ%يضاv: الناحية�، قال الباهلي: ال1يل� قدر' ما
ي'د\ر,ك' بصره من ال4رض'، وف%ص\لD ب.ي\ن. كل9 أ%ر\ض.ي\ن يقال له ب,ي¬،

قال: وهي التeخوم'، والمع' ب'يونD؛ قال ابن م'ق}ب,ل ي'خاط1ب' اليال%:
ل%م\ ت.س\ر, ل%ي\لى ول ت.ط}ر'ق\ لاجت1ها،

من أ%هل, ر.ي\مان%، إل حاجةv فينا
ب,س.ر\و, ح1م\ي.ر أ%ب\وال� الب,غال, به،
أ%ن_ى ت.س.د_ي\ت. و.ه\ناv ذلك. الب,ينا

(* قوله «بسرو» قال الصاغان، والرواية: من سرو حي ل غي). وم.ن كس.ر
التاء4 والكاف. ذه.ب بالتأ}نيث إل ابنة البكري� صاحبة اليال، قال:

والتذكي أ%ص\و.ب'. ويقال: س1ر\نا ميلv أ%ي قدر مد� الب.ص.ر,، وهو الب,ي'.
وب,ي¬: موضع¬ قريب من الية. وم'ب,ي¬: موضع أ%يضاv، وقيل: اسم' ماء�؛

قال ح.ن\ظلة� بن مصبح:
يا ر,ي_ها اليوم. على م'ب,ي,،
على مبي� ج.ر.د1 الق%صيم,

التارك ال%خاض. كال�روم,،
وف%ح\ل%ها أ%سود كالظ�ليم,

جع بي النون واليم، وهذا هو الك}فاء؛ قال الوهري: وهو جائز
للمط}بوع على ق�ب\ح1ه، يقول: يا ر,ي_ ناقت على هذا الاء، فأ%خر.ج. الكلم.

م'خ\ر.ج. النداء وهو تعجeب. وب.ي\نونة�: موضع؛ قال:
يا ر,يح. ب.ي\نونة% ل ت.ذ}م1ينا،
جئ}ت1 بأ%لوان1 ال�ص.ف�ر,ينا



�(* قوله «بألوان» ف ياقوت: بأرواح).وه'ما ب.ي\نون.تان1 ب.ي\نونة
الق�ص\و.ى وب.ينونة الدeنيا، وك1ل}تاها ف ش1ق> بن سعد{ ب.ي\ن. ع'مان%

�وي.ب\ر,ين. التهذيب: ب.ي\نونة موضع¬ بي. ع'مان والبحر.ي\ن وبء#. وع.د.ن
أ%ب\ي.ن. وإ,ب\ي.ن: موضع¬، وحكى السياف: ع.د.ن أ%ب\ي.ن، وقال: أ%ب\ي.ن
موضع، ومث�ل سيبويه بأ%ب\ي.ن ول ي'ف%س>ر\ه'، وقيل: ع.د.ن أ%ب\ي.ن اسم'

قرية{ على سيف1 البحر ناحية% اليمن. الوهري: أ%ب\ي.ن' اسم' رجل� ينسب
إليه ع.د.ن، يقال: ع.د.ن� أ%ب\ي.ن.. والبان�: شجر¬ ي.س\م'و وي.ط�ول ف

اس\ت1واء� مثل ن.بات ال4ث}ل، وور.ق�ه أ%يضاv هدب¬ كه.د.ب ال4ث}ل، وليس
ل%ش.به صلبةD، واحدت'ه بانةD؛ قال أ%بو زياد: من الع1ضاه البان�، وله

ه.د.ب¬ ط�والD شديد' ال�ض\رة، وينبت ف ال1ض.ب,، وثرت'ه ت'شبه ق�رون%
الل©وبياء إل أ%ن خ'ض\ر.ت.ها شديدةD، ولا حبÒ ومن ذلك الب> ي'س\ت.خ\ر.ج

د'ه\ن' البان1. التهذيب: البانة� شجرةD لا ثرة ت'ر.ب_ب' بأ%فاو,يه
الطي>ب، ث ي'ع\ت.صر د'ه\نها ط1يباv، وجعها البان�، ولس\ت1واء3 نبات1ها

ونبات1 أ%فنان,ها وط�ول1ها ون.ع\م.ت1ها ش.ب_ه الشeع.راء� الارية%
الناعمة ذات. الش>طاط1 با فقيل: كأ%نا بانةD، وكأ%نا غ�ص\ن' بان{؛ قال قيس

بن ال%طيم:
ح.و\راء4 ج.يداء ي'س\ت.ضاء� با،

كأ%نا خ'وط� بانة{ ق%ص1ف'
ابن سيده: ق%ض.ينا على أ%لف البان1 بالياء، وإن كانت عيناv لغلبة1 (ب ي

ن) على (ب و ن).
@بأه: ما بأ%ه. له أ%ي ما ف%ط1ن..

@بده: الب.د\ه' والب'د\ه' والب.د1يهة والب'داهة 
(* قوله «والبداهة» بضم

الباء وفتحها كما ف القاموس): أ%و�ل كل شيء وما يفجأ� منه. ال4زهري:
الب.د\ه' أ%ن تستقبل ال3نسان بأ%مر م'فاجأ%ةv، والسم الب.د1يهة� ف أ%ول

ما ي'فاجأ� به. وب.د.ه.ه' بال4مر: استقبله به. تقول: ب.د.ه.ه' أ%مر¬
vفجأ%ه. ابن سيده: ب.د.ه.ه' بال4مر ي.ب\د.ه'ه' ب.د\ها vي.ب\د.ه'ه ب.د\ها

وباد.ه.ه' م'باد.ه.ةv وب,داهاv فاجأ%ه، وتقول: باد.ه.ن م'باد.ه.ةv أ%ي
باغ%ت.ن م'باغ%تة؛ وأ%نشد ابن بري للطYر,م_اح,:

وأ%ج\و,بة كالر_اع1بي_ة1 و.خ\ز'ها،



ي'باد1ه'ها شيخ' الع1راق%ي\ن, أ%م\رد.ا
vهاب.ه' أ%ي م'فاجأ%ة vوف صفته، صلى ال عليه وسلم من رآه ب.د1يه.ة

وبغتة، يعن من لقيه قبل الختلط به هابه لوقاره وسكونه، وإ,ذا جالسه
وخالطه بان له حسن خ'ل�ق1ه. وفلنD صاحب' ب.د1يه.ة: يصيب الرأ}ي ف أ%ول ما

ي'فاج.أ� به. ابن ال4عراب: ب.د_ه الرجل� إ,ذا أ%جاب جواباv سديداv على
البديهة. والب'داهة والب.د1يه.ة�: أ%و_ل جري الفرس، تقول: هو ذو

ب.د1يهة{ وذو ب'داه.ة{. ال4زهري: ب'د.اهة الفرس أ%ول� جريه، وع'للت'ه ج.ر\ي¬
ب.ع\د. ج.ر\ي�؛ قال ال4عشى:

ول ن'قات1ل� بالع1ص1ي\ـ
ي,، ول ن'رام1ي بال1جاره

إ,ل ب'د.اه.ة%، أ%و ع'ل
ل%ة% ساب,ح� ن.ه\د1 ال�ز.اره

ولك الب.د1يه.ة� أ%ي لك أ%ن ت.ب\د.أ%؛ قال ابن سيده: وأ�رى الاء ف
جيع ذلك بدلv من المزة. الوهري:

ها ي.ت.ب.اد.هان1 بالش>ع\ر أ%ي يتجاريان، ورجل, م1ب\د.ةD؛ قال رؤبة:
بالد_ر\ء3 عن د.ر\ء3 ك�لY ع.ن\ج'ه,ي،

وك%ي\د1 م.ط�ال� وخ.ص\م� م1ب\د.ه1
@بره: الب'ر\ه.ة والب.ر\ه.ة جيعاv: ال1ي' الطويل من الدهر، وقيل:

الزمان�. يقال: أ%قمت عنده ب'ر\ه.ةv من الدهر كقولك أ%قمت عنده سنة من الدهر.
ابن السكيت: أ%قمت عنده ب'ر\ه.ةv وب.ر\ه.ةv أ%ي مد_ة طويلة من الزمان.

والب.ر.ه': الت_رارة�. وامرأ%ة ب.ر.ه\ر.هة، ف%ع.ل}ع.لة كر>ر فيها
العي واللم: تار_ةD تكاد ت'ر\ع.د' من الرeط�وبة، وقيل: بيضاء؛ قال امرؤ

القيس:
،Dر.خ\ص.ة Dر'ؤد.ة Dب.ر.ه\ر.ه.ة
ك%خ'ر\ع'وبة1 البانة1 ال�ن\ف%ط1ر

وب.ر.ه\ر.ه.ت'ها: ت.رارت'ها وب.ض.اض.ت'ها؛ وتصغي ب.ر.ه\ر.ه.ة{
ب'ر.ي\هة، ومن أ%تها قال ب'ر.ي\ره.ة، فأ%ما ب'ر.ي\ه,ر.هة 

(* قوله «فأما بريهرهة
إل» كذا ف الصل والتهذيب). فقبيحة قلما يتكلم با، وقيل: الب.ر.ه\ر.هة

الت لا ب.ر,يق من ص.فائها، وقال غيه: هي الرقيقة اللد كأ%ن� الاء



يري فيها من الن_ع\مة. وف حديث البعث: فأ%خرج منه ع.ل%ق%ةv سوداء4 ث
أ%دخل فيه الب.ر.ه\ر.ه.ة%؛ قيل: هي سكينة بيضاء جديدة صافية، من قولم

امرأ%ة ب.ر.ه\ر.ه.ة كأ%نا ت'ر\ع.د' ر'طوبةv، وروي ر.ه\ر.هةv أ%ي
ر.ح\ر.حة واسعة؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب قد أ%كثرت' السؤال عنها فلم أ%جد

فيها قولv يقطع بصح_ته، ث اختار أ%نا السكي.
ابن ال4عراب: ب.ر,ه. الرجل إ,ذا ثاب. جسم'ه بعد تغيeر من عل�ة.

وأ%ب\ر.ه. الرجل�: غلب الناس وأ%تى بالعجائب. والب'رهان�: بيان� الجة
وات>ضاح'ها. وف التنزيل العزيز: قل هاتوا ب'ر\هانكم. ال4زهري: النون ف

البهان ليست بأ%صلية عند الليث، وأ%ما قولم ب.ر\ه.ن. فلنD إ,ذا جاء4
بالب'ر\هان فهو مول�د، والصواب أ%ن يقال أ%ب\ر.ه. إ,ذا جاء بالب'ر\هان، كما

قال ابن ال4عراب، إ,ن صح_ عنه، وهو رواية أ%ب عمرو، ويوز أ%ن تكون
النون ف البهان نون ج.م\ع� على ف�ع\لن، ث ج'ع1ل%ت كالنون ال4صلية

كما جعوا م.صاداv على م'ص\دان{ وم.ص1ياv على م'ص\ران{، ث جعوا
م'ص\راناv على م.صار,ين.، على توهم أ%نا أ%صلية.

وأ%ب\ر.هة�: اسم م.ل1ك من ملوك اليمن، وهو أ%ب\ر.هة� ابن الرث الرائش
الذي يقال له ذو ال%نار,. وأ%ب\ر.هة� ابن الص_ب�اح أ%يضاv: من ملوك

اليمن، وهو أ%بو ي.ك}س'وم ملك ال%ب.شة صاحب الفيل الذي ساق%ه إ,ل البيت
الرام فأ%هلكه ال؛ قال ابن بري: وقال طالب بن أ%ب طالب بن عبد

الطلب:أ%ل ت.ع\لموا ما كان ف ح.ر\ب, داح1س�،
وج.ي\ش, أ%ب ي.ك}س'وم.، إ,ذ م.ل%ؤ'وا الش>ع\با؟

وأ%نشد الوهري:
م.ن.ع\ت. م1ن\ أ%ب\ر.هة% ال%ط1يما،
وك�ن\ت. فيما ساء4ه' ز.ع1يما

ال4صمعي: ب.ر.ه'وت'
على مثال ر.ه.ب'وت{ بئر¬ ب.ض\ر.م.و\ت.، يقال فيها أ%رواح' الك�ف�ار.
وف الديث: خي' بئر� ف ال4رض ز.م\ز.م'، وشرe بئر� ف ال4رض

ب.ر.ه'وت'، ويقال ب'ر\ه'وت مثال س'ب\روت. قال ابن بري: قال الوهري: ب.ر.ه'وت¬
على مثال ر.ه.ب'وت{، قال: صوابه ب.ر.ه'وت' غي مصروف للتأ}نيث والتعريف.

ويقال ف تصغي إبراهيم ب'ر.ي\ه، وكأ%ن� اليم عنده زائدة، وبعضهم يقول
ب'ر.ي\ه,يم، وذكر ابن ال4ثي ف هذه الترجة الب'ر.ة% ح.ل}قة تعل ف أ%نف



البعي، وسنذكرها نن ف موضعها.
@بله: الب.ل%ه': الغ.ف}لة عن الشر� وأ%ن ل ي'ح\س3ن.ه'؛ ب.ل1ه.، بالكسر،

ب.ل%هاv وت.ب.ل�ه وهو أ%ب\ل%ه وابت'ل1ه. كب.ل1ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ن� الذي ي.أ}م'ل, الدeن\يا ل%م'ب\ت.ل%ه¬،

�وكل© ذي أ%م.ل� عنها سي'ش\ت.غ.ل
(* قوله «سيشتغل»

كذا بضبط الصل والكم، وقد نص القاموس على ندور مشتغل بفتح الغي).
ورجل أ%ب\ل%ه بي>ن' الب.ل%ه1 والب.لهة1، وهو الذي غلب عليه سلمة

الصدر وح'س\ن' الظن> بالناس ل4نم أ%غف%لوا أ%م\ر. دنياهم فجهلوا ح1ذ}ق.
التصرف فيها، وأ%قبلوا على آخرتم فش.غ.لوا أ%نفسهم با، فاستحقوا أ%ن

يكونوا أ%كثر أ%هل الن_ة، فأ%ما ال4ب\ل%ه وهو الذي ل عقل له فغي م'راد{
ف الديث، وهو قوله، صلى ال عليه وسلم: أ%كثر' أ%هل,

النة الب'ل}ه'، فإ,نه عن الب'ل}ه. ف أ%مر الدنيا لقلة اهتمامهم، وهم
أ%كياس¬ ف أ%مر الخرة. قال الز>ب\رقان� بن بدر: خي' أ%ولد1نا

ال4ب\له' الع.ق�ول�؛ يعن أ%نه لشد_ة ح.يائ1ه كال4ب\له، وهو ع.ق�ول، وقد
ب.ل1ه، بالكسر، وت.ب.ل�ه. التهذيب: وال4ب\ل%ه' الذي ط�بع على الي فهو

غافلD عن الشر� ل ي.ع\ر,فه؛ ومنه: أ%كثر' أ%هل النة الب'ل}ه. وقال النضر:
ال4ب\ل%ه الذي هو م.ي>ت الد_اء3 يريد أ%ن ش.ر_ه مي>ت¬ ل ي.ن\ب.ه

له. وقال أ%حد بن حنبل ف تفسي قوله اس\ت.راح الب'ل}ه'، قال: هم
الغافلون عن الدنيا وأ%هل1ها وف%ساد1هم وغ1لYهم، فإ,ذا جاؤ'وا إ,ل ال4مر,

والنهي, فهم الع'ق%لء الف�ق%هاء، والرأ%ة ب.ل}هاء؛ وأ%نشد، ابن شيل:
ولق%د\ ل%ه.و\ت' بط1ف}لة{ م.ي�الة{

ب.ل}هاء4 ت'ط}ل1ع'ن على أ%س\رار,ها
أ%راد: أ%نا غ1رÒ ل د.هاء4 لا فهي ت'خ\ب,رن بأ%س\رار,ها ول

ت.ف}ط%ن لا ف ذلك عليها؛ وأ%نشد غيه:
من امرأ%ة{ ب.ل}هاء4 ل ت\ح\ف%ظ} ول ت'ض.ي_ع,

يقول: ل ت'ح\ف%ظ} ل1ع.فافها ول ت'ض.ي_ع\ ما ي.ق�وتا وي.ص'ونا، فهي
�ناعمة ع.ف1يفةD. والب.ل}هاء� من النساء: الكرية� ال%ز,يرة� الغ.ر,يرة

ال�غ.ف�لة�. والت_ب.ال�ه: استعمال� الب.ل%ه. وت.بال%ه أ%ي أ%رى من
نفسه ذلك وليس به. وال4ب\ل%ه: الرجل� ال4حق الذي ل تييز له، وامرأ%ة



ب.ل}هاء. والت_ب.ل©ه': تطل©ب' الضال�ة. والت_ب.ل©ه: ت.ع.سeف'
الطريق على غي هداية ول مسأ%لة؛ ال4خية عن أ%ب علي. قال ال4زهري: والعرب

تقول فلنD يت.ب.ل�ه تب.ل©هاv إ,ذا تع.س_ف طريقاv ل يهتدي فيها ول
يستقيم على ص.و\ب,ها؛ وقال لبيد:

ع.ل1ه.ت\ ت.ب.ل�ه' ف ن,هاء3 ص'عائد{
والرواية العروفة: ع.ل1ه.ت\ ت.ب.ل�د'.

والب'ل%ه\ن,ي.ة�: الر_خاء وس.ع.ة� الع.ي\ش. وهو ف ب'ل%ه\ن,ية{ من
العيش أ%ي سع.ة{، صارت ال4لف ياء لكسرة ما قبلها، والنون زائدة عند

سيبويه.وعيش أ%ب\ل%ه': واسع¬ قليل� الغ'موم,؛ ويقال: شابÒ أ%ب\ل%ه لا فيه من
الغ.رارة، يوصف به كما يوصف' بالسeل�و� وال�ن'ون1 لضارعته هذه

ال4سباب.. قال ال4زهري: ال4ب\ل%ه' ف كلم العرب على وجوه{: يقال ع.ي\ش
أ%ب\ل%ه وشباب¬ أ%ب\ل%ه إ,ذا كان ناعماv؛ ومنه قول رؤبة:

إ,م�ا ت.ر.ي\ن,ي خ.ل%ق. ال�م.و_ه1،
ب.ر�اق. أ%ص\لد1 ال%بي, ال4ج\ل%ه1،
بعد. غ�دان,ي> الش_باب, ال4ب\ل%ه1

يريد الناعم؛ قال ابن بري: قوله خلق ال�م.و_ه، يريد خ.ل%ق. الوجه الذي
قد م'و>ه باء الشباب، ومنه أ�خذ ب'ل%ه\ن,ية� العيش، وهو ن.ع\مته

وغ%ف}ل%ت'ه؛ وأ%نشد ابن بري ل1ل%ق1يط بن ي.ع\م'ر ال3يادي�:
ما ل أ%راك�م\ ن,ياماv ف ب'ل%ه\ن,ي.ة{

ل ت.ف}ز.ع'ون%، وهذا الل�ي\ث� قد ج.م.عا؟
vوقال ابن شيل: ناقة ب.ل}هاء، وهي الت ل ت.ن\حاش' من شيء م.كانة
ور.زانةv كأ%نا ح.م\قاء، ول يقال جل أ%ب\ل%ه'. ابن سيده: الب.ل}هاء ناقةD؛

وإ,ياها عن.ى قيس' بن ع.ي\زارة ال�ذل بقوله:
وقالوا لنا: الب.ل}هاء� أ%و_ل� س'ؤ\لة{
وأ%غ}راس'ها، وال� عن ي'داف1ع'

(* قوله «البلهاء أول» كذا بالكم بالرفع فيهما).
وف الثل: ت'ح\ر,ق�ك النار' أ%ن ت.راها ب.ل}ه. أ%ن ت.ص\لها؛ يقول

eك النار' من ب.عيد{ فد.ع\ أ%ن تدخل%ها؛ قال: ومن العرب من ي.ج'ر�ت'ح\ر,ق
با يعل�ها مصدراv كأ%نه قال ت.ر\ك.، وقيل: معناه س1و.ى، وقال ابن

ال4نباري ف ب.ل}ه ثلثة أ%قوال: قال جاعة من أ%هل اللغة ب.ل}ه معناها على،



وقال الفراء: م.ن\ خفض با جعل%ها بنزلة على وما أ%شبهها من حروف الفض،
وقال الليث: ب.ل}ه بعن أ%ج.ل}؛ وأ%نشد:

ب.ل}ه. إ,ن أ%خ'ن\ عهداv، ول
أ%ق}ت.ر,ف\ ذنباv فت.ج\زين الن>ق%م\

وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ع\د.د\ت' لعبادي الصالي ما ل
عي¬ رأ%ت\ ول أ�ذ�نD سعت\ ول خطر على قلب,

ب.شر� ب.ل}ه. ما اط�ل%ع\تم عليه. قال ابن ال4ثي: ب.ل}ه. من أ%ساء
ال4فعال بعن د.ع\ وات\ر'ك\، تقول: ب.ل}ه. زيداv، وقد توضع موضع الصدر
وتضاف فتقول: ب.ل}ه. ز.يد{ أ%ي ت.ر\ك. زيد، وقوله: ما اطلعتم عليه يتمل

أ%ن يكون منصوب الل ومرور.ه على التقديرين، والعن د.ع\ ما اط�لعتم
عليه وع.ر.فتموه من نعيم النة ولذاتا. قال أ%بو عبيد: قال ال4حر وغيه

ب.ل}ه معناه كيف ما اط�لعتم عليه، وقال الفراء: ك�ف_ ود.ع\ ما
اط�لعتم عليه، وقال كعب بن مالك يصف السيوف:

ن.ص1ل� السيوف. إ,ذا ق%ص'ر\ن% ب.ط}و,نا
ق%د.ماv، ون'ل}ح1ق�ها إ,ذا ل ت.ل}ح.ق,

ت.ذ%ر' ال%ماجم. ضاحياv هامات'ها،
ب.ل}ه. ال4كف_، كأ%نا ل ت'خ\ل%ق,

يقول: هي ت.قط%ع الام. فد.ع, ال4كف_ أ%ي هي أ%جدر' أ%ن ت.ق}طع.
ال4كف؛ قال أ%بو عبيد ال4كف: ينشد بالفض والنصب، والنصب' على معن دع

ال4كف، وقال ال4خفش: ب.ل}ه. ههنا بنزلة الصدر كما تقول ض.ر\ب. زيد{، ويوز
نصب ال4كف على معن دع ال4كف؛ قال ابن ه.ر\مة:

ت.م\شي الق%ط�وف'، إ,ذا غ%ن_ى ال�داة� با،
م.ش\ي. النجيبة1، ب.ل}ه. ال1ل�ة% النeج'با
قال ابن بري: رواه أ%بو علي�:
مشي الواد1 ف%ب.ل}ه. ال1ل�ة% النeج'با

وقال أ%بو زبيد:
،vح.م�ال أ%ث}قال, أ%هل, الو'د> آو,نة

أ�ع\طيهم' ال%ه\د. م1ن>ي، ب.ل}ه. ما أ%س.ع'
أ%ي أ�عطيهم ما ل أ%ج,د'ه إ,ل ب.هد، ومعن ب.ل}ه. أ%ي دع ما أ�حيط به

وأ%قدر عليه، قال الوهري: ب.ل}ه. كلمة مبنية على الفتح مثل كيف. قال



ابن بري: حقه أ%ن يقول مبنية على الفتح إ,ذا ن.ص.ب\ت. ما بعدها فقلت ب.ل}ه
زيداv كما تقول ر'و.ي\د. زيداv، فإ,ن قلت ب.ل}ه زيد{ بال3ضافة كانت

بنزلة الصدر معربةv، كقولم: ر'و.يد. زيد{، قال: ول يوز أ%ن تقد�ره مع
ال3ضافة اساv للفعل ل4ن أ%ساء ال4فعال ل تضاف، وال تعال أ%علم.

@بنه: هذه ترجة ترجها ابن ال4ثي ف كتابه وقال: ب,ن\ها، بكسر الباء
وسكون النون، قرية من قرى مصر، بارك. النبe، صلى ال عليه وسلم، ف

ع.س.لها؛ قال: والناس الي.وم. يفتحون الباء.
@به: ال4ب.هe: ال4ب.حe. أ%بو عمرو: ب.ه_ إ,ذا ن.ب'ل% وزاد ف جاهه
eوقد ب.ه_ ي.ب.ه .eومنزلت1ه عند السلطان، قال: ويقال لل4ب.ح> أ%ب.ه

.eأ%ي ب.ح_ ي.ب.ح
وب.ه\ ب.ه\: كلمة إ,عظام� كب.خ\ ب.خ\. قال يعقوب: إ,نا تقال عند التعجب

من الشيء؛ قال الشاعر:
م.ن\ ع.زان قال: ب.ه\ ب.ه\
س1ن\خ' ذا أ%ك}رم' أ%صل,

ويقال للشيء إ,ذا ع.ظ�م: ب.خ\ ب.خ\ وب.ه\ ب.ه\. وف الديث: ب.ه\ ب.ه\
إ,نك لض.خ\م¬؛ قيل: هي بعن ب.خ\ ب.خ\. يقال: ب.خ\ب.خ. به وب.ه\ب.ه، غي.
أ%ن الوضع ل يتمله إ,ل على ب'ع\د ل4نه قال إ,نك لض.خ\م كال�ن\كر

عليه، وبخ بخ ل تقال ف ال3نكار. ال�ف%ض_ل� الض_ب>يe: يقال إ,ن
حوله من ال4صوات الب.ه\ب.ه. أ%ي الكثي.. والب.ه\ب.ه': من ه.دير الفحل.

:vال%د\ر' الرفيع؛ قال رؤبة يصف فحل :�والب.ه\ب.ه.ة
ودون% نب\ح النابح ال�و.ه\و,ه1
ر.ع_ابةD ي'خ\ش1ي ن'فوس. ال�ن_ه1

بر.ج\س, ب.خ\باخ ال%دير الب.ه\به1
ويروى: ب.ه\باه1 ال%دير الب.ه\به. الوهري: الب.ه\باه' ف الدير مثل

الب.خ\باخ. ابن ال4عراب: ف ه.د\ره ب.ه\ب.ه¬ وب.خ\ب.خ، والبعي
ي'ب.ه\به' ف ه.ديره. ابن سيده: والب.ه\ب.هيe ال%سيم ال%ريء؛ قال:

ل ت.راه' ف حاد1ث1 الده\ر, إ,ل�
وه\و. ي.غ\دو ب,ب.ه\ب.ه,ي¼ ج.ري

@بوه: الب'وهة�: الرجل الضعيف الطائش'؛ قال امرؤ القيس:
،vأ%يا ه1ن\د'، ل ت.ن\كح1ي ب'وهة



عليه ع.قيقت'ه أ%ح\س.با
وقيل: أ%راد بالب'وهة ال4حق. والب'وهة: الرجل ال4حق. والبوهة: الرجل

الضاو,يe. والب'وهة: الصeوفة النفوشة ت'ع\م.ل للد_واة1 قبل أ%ن
ت'ب.ل9. والب'وهة: ما أ%طارته الريح' من التراب. يقال: هو أ%هون من صوفة ف

ب'وهة{، قال الوهري: وقولم صوفة ف ب'وهة يراد با ال%باء النثور الذي
ي'رى ف الك%و�ة. والب'وهة: الر>يشة الت بي السماء وال4رض ت.ل}ع.ب

با الرياح'. والب'وهة: الس3eح\ق. يقال: ب'وهةv له وش'وهةv قال ال4زهري
،vوب'وهة vوهة الب'ع\د، وكذلك الب'وهة. يقال: ش'وهةeف ترجة شوه: والش

وهذا يقال ف الذم. أ%بو عمرو: الب.و\ه الل�عن.، يقال: على إ,بليس
ب.و\ه' ال أ%ي ل%ع\ن.ة� ال. والب'وهة والب'وه: الص_ق}ر إ,ذا سقط ريشه.

والب'وهة والب'وه: ذ%ك%ر الب'وم، وقيل: الب'وه الكبي من البوم؛ قال رؤبة
يذكر ك1ب.ره:

كالب'وه تت الظ©ل�ة ال%ر\شوش,
وقيل: البوهة والب'وه طائر يشبه الب'ومة إ,ل� أ%نه أ%صغر منه،

وال�نثى ب'وهة. وقال أ%بو عمرو: هي الب'ومة الصغية وي'ش.ب_ه به ا الرجل
ال4حق، وأ%نشد بيت امرئ القيس:

vأ%يا هند' ل ت.ن\كحي ب'وهة
والباه' والباهة�: النكاح، وقيل: الباه' الظ© من النكاح. قال الوهري:
والباه' مثل الاه لغة ف البا%ء4ة، وهو الماع. وف الديث: أ%ن امرأ%ة

مات عنها زوج'ها فمر� با رجلD وقد تزي_ن.ت\
للباه أ%ي للنكاح؛ ومثله حديث ابن مسعود عن النب، صلى ال عليه وسلم:

من است.طاع منكم الباه. فليتزوج\، ومن ل ي.س\ت.طيع فعليه بالصوم فإ,نه
له و,جاء#؛ أ%راد من استطاع منكم أ%ن يتزوج ول ي'رد به الماع، يدلك على

ذلك قوله ومن ل يقدر فعليه بالصوم، ل4نه إ,ن ل يقدر على الماع ل
يتج إ,ل الصوم لي'ج\ف1ر، وإ,نا أ%راد من ل يكن عنده ج,د.ةD في'ص\د1ق.

�النكوحة وي.ع'ول%ها، وال أ%علم. ابن ال4عراب: الباء� والباءة
والباه' م.ق�ولت¬ كل©ها، فج.عل الاء أ%صلية ف الباه. ابن سيده:

وب'ه\ت'الشيء4 أ%بوه وب,ه\gت'
أ%باه ف%ط1ن\ت. يقال: ما ب,ه\ت' له' وما ب,ه\ت أ%ي ما ف%ط1ن\ت' له.

وال�س\ت.باه: الذاهب'



العقل. وال�س\ت.باه: الذي يرج من أ%رض إ,ل أ�خرى. وال�س\ت.باه.ة:
الشجرة ي.ق}ع.ر'ها السيل� في'ن.ح�يها من م.ن\ب,تها كأ%نه من ذلك. ال4زهري:

جاءت ت.ب'وه ب.واهاv أ%ي ت.ضجe، وال أ%علم.
@بأي: الب.أ}واء�، يد� ويقصر: وهي الع.ظ%مة، والب.أ}و' مثله، وبأ%ي

عليهم ي.ب\أ%ى بأ}واv، مثال ب.عى ي.ب\عى ب.ع\واv: ف%خ.ر.. والب.أ}و':
الك1ب\ر' والفخر. بأ%ي\ت' عليهم أ%ب\أ%ى: ف%خ.ر\ت. عليهم، لغة ف ب.أ%و\ت' على

القوم أ%ب\أى ب.أ}واv؛ حكاه اللحيان ف باب م.ح.ي\ت' وم.ح.و\ت'
وأ%خواتا؛ قال حات:

وما زاد.نا ب.أ}واv على ذي ق%رابة{
غ1نانا، ول أ%ز\رى بأ%ح\سابنا الف%ق}ر'

وبأ%ى ن.ف}س.ه: رفعها وف%خ.ر با. وف حديث ابن عباس: فب.أ%و\ت' بنفسي
ول أ%ر\ض. بالوان. وفيه ب.أ}و¬؛ قال يعقوب: ول يقال ب.أ}واء، قال: وقد

روى الفقهاء ف طلحة بأ}واء�. وقال ال4خفش: الب.أ}و' ف القواف كل
قافية تامة البناء سليمة من الفساد، فإذا جاء ذلك ف الشعر الزوء ل يسموه

بأ}واv وإن كانت قافيته قد ت�ت؛ قال ابن سيده: كل هذا قول ال4خفش،
قال: سعناه من العرب وليس ما ساه الليل، قال: وإنا تؤخذ ال4ساء عن

العرب؛ قال ابن جن: لا كان أ%صل الب.أ}و, الفخر نو قوله:
،ç}فإن} ت.ب\أ%ى بب.ي\ت1ك. من م.ع.د

ي.ق�ل} ت.ص\ديق%ك. الع'ل%ماء� ج.ي\ر,
ل ي'وق%ع\ على ما كان من الشعر مزوءاv ل4ن ج.ز\أ%ه علة وعيب لقه،

وذلك ضد الفخر والتطاول؛ وقوله: فإن تبأ%ى مفاعيلن. وقال بعضهم: ب.أ%و\ت'
أ}بؤ'ومثل أ%ب\عو، قال: وليست بيدة. والناقة تبأ%ى: ت.ج\ه.د' ف عدوها؛

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%قول� والع1يس ت.ب.ا ب,و.ه\د

فسره فقال: أ%راد ت.ب\أ%ى أ%ي ت.ج\ه.د' ف ع.د\وها، وقيل: ت.تسامى
وت.ت.عال، فأ%لقى حركة المزة على الساكن الذي قبلها. وب.أ%ي\ت' الشيء: جعته

وأ%صلحته؛ قال:
�فهي ت'ب.ئYي زاد.هم وت.ب\ك�ل

وأ%ب\أ%ي\ت' ال4دي وأ%ب\أ%ي\ت' فيه: جعلت فيه الدباغ؛ عن أ%ب حنيفة.
ابن ال4عراب: ت.أ%ب_ى أ%ي ش.ق_ شيئاv. ويقال: بأ%ى به بوزن ب.عى به



إذا ش.ق_ به. وحكى الفراء: باء4 بوزن باع إذا تكب، كأ%نه مقلوب من بأ%ى
كما قالوا راء4 ورأ%ى.

vأ%قام، وقد ذكر ف المز. وب.تا ب.ت\وا :vبتا: بت.ا بالكان ب.ت\وا@
أ%فصح'.

@بثا: الفراء: بثا إذا عرق، الباء قبل الثاء. قال أ%بو منصور: ورأ%يت ف
 vر.ي\نا vديار بن س.ع\د{ بالستار.ي\ن, عي. ماء ت.س\قي نل

(* قوله
«نلv ريناv» كذا بالصل براء فتحتية، والذي ف ياقوت: رينة، بزيادة هاء

تأنيث). يقال له ب.ث%اء#، فتوهت أ%نه سي بذا السم ل4نه قليل ر.ش\ح�،
فكأ%نه ع.ر.ق¬ يسيل. وب.ثا به عند السلطان ي.ب\ث�و سيعه 

(* قوله «سيعه»
هكذا ف الصل بذا الرسم ولعلها مرفة عن سعى به)، وأ%رض ب.ثاء#: سهلة؛

قال:
بأ%رض� ب.ث%اء� نصيف1ي_ة{،

�ت.م.ن_ى با الر>م\ث� وال%ي\ه.ل
والبيت ف التهذيب:

ل1م.ي\ث{ ب.ثاء� ت.ب.ط�ن\ت'ه،
�د.م1يث{ به الر>م\ث� وال%ي\ه.ل

والبيت ف التهذيب:
ل1م.ي\ث{ ب.ثاء� ت.ب.ط�ن\ت'ه،

�د.م1يث{ به الر>م\ث وال%ي\ه.ل
وال%ي\ه.ل�: جع ح.ي\ه.لة{، وهو نبت؛ وهذا البيت أ%ورده ابن بري ف

أ%ماليه ونسبه ل�م.ي\د1 بن ثور وأ%نشده:
ب.ي\ث{ ب.ثاء نصيفية،

�د.م1يث{ با الر>م\ث� وال%ي\ه.ل
فإما أ%ن يكون هو أ%و غيه؛ قال أ%بو منصور: أ%رى ب.ثاءé الاء4 الذي ف

ديار بن سعد أ�خذ من هذا، وهو عي جارية تسقي نلv ريناv ف بلد س.ه\ل
ط%ي>ب� ع.ذاة{. وب.ثاء#: موضع. قال ابن سيده: قضينا عليه بالواو لوجود

ب ث و، وعدم ب ث ي. والب.ث%اء�: أ%رض سهلة؛ ويقال: بل هي أ%رض بعينها من
بلد بن س'ل%يم؛ قال أ%بو ذؤيب يصف عياv تملت\:



ر.ف%عت' لا ط%رف، وقد حال د'ونا
رجالD وخ.يلD بالب.ث%اء ت'غ1ي,�

قال ابن بري: وأ%نشد الفضل:
بن.ف}سي ماء� ع.ب\ش.م\س, بن, س.ع\د{،

غ%داة% ب.ثاء4، إذ} ع.ر.ف�وا الي.ق1ينا
والبثاء�: الكثي الش_حم. والب.ث1يe: الكثي' الدح, للناس, 

(* قوله
«والبثاء الكثي الشحم والبثي الكثي الدح للناس» عبارة القاموس: والبثي�

كعلي� الكثي الدح للناس والكثي الشم)؛ قال شر وقول أ%ب عمرو:
ل%م�ا رأ%يت' الب.ط%ل% ال�عاو,را،
ق�ر_ة%، ي.مش1ي بالبثاء حاس1را

قال: الب.ثاء� الكان السهل. والب,ثى، بكسر الباء: الرماد، واحدتا
ب,ث%ةD مثل� ع1ز.ة{ وع1زىÝ؛ قال الطرماح:

خ.ل أ%ن� ك�ل}فاv ب,ت.خ\ريها
س.فاس1ق.، ح.ول% ب,ثىÝ، جان,ح.ه

أ%راد بالك�لف ال4ثاف السود�ة، وتريها: اختلف أ%لوانا، وقوله حول
ب,ثىÝ، أ%راد حول رماد. الفراء: هو الر�م\د1د'، والب,ثى يكتب بالياء،

والص>ن والص>ناء� والض>بح' وال�سe بقيت'ه وأ%ثره.
@با: ب.اء: قبيلة، والب.جاو,ي_ات' من النوق منسوبة إليها. قال ابن

بري: قال الر_ب.ع1يe الب.جاو,ي_ات منسوبة إل ب.جاو.ة% 
(* قوله «منسوبة

إل باوة» أي بفتح الباء كما ف التكملة)، قبيلة، ي'طار,دون% عليها كما
ي'طار.د' على اليل، قال: وذكر الق%ز_از' ب'جاو.ة% وب,جاو.ة%، بالضم

والكسر، ول يذكر الفتح؛ وف شعر الطرماح ب'جاو,ي_ةD، بضم الباء، منسوب إل
ب'جاو.ة% موضع من بلد النeوبة1 وهو:

ب'جاو,ي_ة ل تس\ت.در\ ح.و\ل% م.ث}ب,ر�،
ول ي.ت.خ.و_ن} در_ها ض.بe آف1ن

وف الديث: كان% أ%س\ل%م' مول عمر، رضي ال عنه، ب.جاو,ي�اv؛ هو
.�منسوب إل ب.جاو.ة ج,ن\س� من السeودان، وقيل: هي أ%رض با السeودان

@با: الب.خ\و: الر>خ\و'. وثرة ب.خ\و.ة: خاوية، يانية. والب.خ\و':



الرeط%ب' الرديء، بالاء العجمة، الواحدة ب.خ\و.ة، وال أ%علم.
@بدا: ب.دا الشيء� ي.ب\د'و ب.د\واv وب'د'و�اv وب.داءé وب.داv؛ ال4خية

�عن سيبويه: ظهر. وأ%ب\د.ي\ته أ%نا: أ%ظهرته. وب'د.او.ة� ال4مر: أ%و_ل
ما يبدو منه؛ هذه عن اللحيان، وقد ذكر عامة� ذلك ف المزة. وبادي

الرأ}ي: ظاهر'ه؛ عن ثعلب، وقد ذكر ف المز. وأ%نت باد1ي. الرأ}ي ت.ف}ع.ل� كذا،
حكاه اللحيان بغي هز، ومعناه أ%نت فيما ب.د.ا من الرأ}ي وظهر. وقوله

عز وجل: ما نراك ات_ب.ع.ك إل الذين هم أ%راذلنا باد1ي. الرأ}ي؛ أ%ي ف
ظاهر الرأ}ي، قرأ% أ%بو عمرو وحده بادى. الرأ}ي، بالمز، وسائر القراء
قرؤوا باد1ي.، بغي هز، وقال الفراء: ل يهمز باد1ي. الرأ}ي ل4ن العن

فيما يظهر لنا وي.ب\د'و، ولو أ%راد ابتداء الرأ}ي فه.م.ز كان صواباv؛
وأ%نشد:

أ%ض\ح.ى ل1خال ش.ب.ه,ي باد1ي ب.د1ي،
وصار 4 للف%ح\ل, ل1سان وي.د1ي

أ%راد به: ظاهري ف الشبه لال. قال الزجاج: نصب باد1ي. الرأ}ي على
اتبعوك ف ظاهر الرأ}ي وباطن'هم على خلف ذلك، ويوز أ%ن يكون اتبعوك ف

ظاهر الرأ}ي ول ي.ت.د.ب_ر'وا ما قلت. ول يفكروا فيه؛ وتفسي قوله:
أ%ضحى لال شبهي بادي بدي

معناه: خرجت عن ش.ر\خ الشباب إل حد� الك�ه'ولة الت معها الرأ}ي'
وال1جا، فصرت كالفحولة الت با يقع الختيار ولا بالفضل تكثر ال4وصاف؛ قال

الوهري: من هزه جعله من ب.د.أ}ت' معناه أ%و_ل% الر_أ}ي,.
وباد.ى فلنD بالعداوة أ%ي جاهر با، وت.باد.و\ا بالعداوة أ%ي جاه.ر'وا

با. وب.د.ا له ف ال4مر ب.د\واv وب.داv وب.د.اءé؛ قال الش_م_اخ:
ل%ع.ل�ك، وال%و\ع'ود' حقe لقاؤه،

ب.د.ا لك. ف تلك الق%ل�وص ب.داء�
(* ف نسخة: وفاؤه).

وقال سيبويه ف قوله عز وجل: ث بدا لم من بعد ما رأ%وا اليات
لي.س\ج'ن'ن_ه؛ أ%راد بدا لم ب.داء# وقالوا ليسجننه، ذهب إل أ%ن موضع ليسجننه

ل يكون فاعل% ب.د.ا ل4نه جلة والفاعل ل يكون جلة. قال أ%بو منصور:
ومن هذا أ%خذ ما يكتبه الكاتب ف أ%عقاب الك�ت'ب. وب.داء4ات' ع.وار,ضك،

على ف%ع.الت{، واحدتا ب.د.اء4ةD بوزن ف%ع.ال%ة: تأنيث ب.د.اء� أ%ي ما



يبدو من عوارضك؛ قال: وهذا مثل الس_م.اءة ل1م.ا س.م.ا وع.لك من سقف أ%و
غيه، وبعضهم يقول س.م.او.ةD، قال: ولو قيل ب.د.وات¬ ف ب.د.آت ال%وائج

كان جائزاv. وقال أ%بو بكر ف قولم أ%بو الب.د.و.ات1، قال: معناه أ%بو
الراء الت تظهر له، قال: وواحدة الب.د.و.ات ب.د.اةD، يقال ب.داة وب.د.وات

كما يقال ق%طاة وق%ط%وات، قال: وكانت العرب تدح بذه اللفظة فيقولون
للرجل الازم ذو ب.د.وات أ%ي ذو آراء تظهر له فيختار بعضاv وي'س\قط� بعضاv؛

أ%نشد الفراء:
من أ%م\ر, ذي ب.د.اوت{ م.ا ي.زال� له

ب.ز\لء�، ي.ع\يا با ال%ث�امة� الل©ب.د'
قال: وب.دا ل ب.د.اء# أ%ي ت.غ.ي_ر رأ}ي على ما كان عليه. ويقال: ب.دا

ل من أ%مرك ب.داء# أ%ي ظهر ل. وف حديث سلمة بن ال4ك}و.ع: خرجت أ%نا
ورب.اح¬

مول رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ومعي فرس' أ%ب طلحة أ�ب.د�يه مع
البل أ%ي أ�ب\رز'ه معها إل موضع الك%ل. وكل شيء أ%ظهرته فقد أ%بديته

وب.د_يته؛ ومنه الديث: أ%نه أ%مر أ%ن ي'باد1ي. الناس. بأ%مره أ%ي يظهره
لم؛ ومنه الديث: من ي'ب\د1 لنا ص.ف}ح.ت.ه ن'ق1م\ عليه كتاب. ال أ%ي من
يظهر لنا فعله الذي كان يفيه أ%قمنا عليه الد. وف حديث ال4ق}رع

وال4ب\رص وال4عمى: ب.د.ا ال� عز وجل أ%ن يبتليهم أ%ي قضى بذلك؛ قال ابن
ال4ثي: وهو معن الب.داء ههنا ل4ن القضاء سابق، والبداء� استصواب شيء

ع'لم بعد أ%ن ل ي.ع\لم، وذلك على ال غي جائز. وقال الفراء: ب.دا ل
ب.داء# أ%ي ظهر ل رأ}ي¬ آخر؛ وأ%نشد:

لو على الع.ه\د1 ل ي.خ'نه ل%د'م\نا،
ث ل ي.ب\د' ل سواه ب.د.اء�

قال الوهري: وبدا له ف ال4مر بداءé، مدودة، أ%ي نشأ% له فيه رأ}ي¬،
وهو ذو ب.د.وات{، قال ابن بري: صوابه ب.داء#، بالرفع، ل4نه الفاعل

وتفسيه بن.ش.أ% له فيه رأ}ي¬ يدلك على ذلك؛ وقول الشاعر:
لع.ل�ك.، والوعود' ح.قÒ ل1قاؤه،

ب.د.ا لك ف تلك الق%ل�وص, ب.د.اء�
وب.دان بكذا ي.ب\دون: ك%ب.دأ%ن. وافع.ل ذلك باد1ي. ب.د{ وباد1ي.

ب.د1ي�ç، غي مهموز؛ قال:



وقد ع.ل%ت\ن ذ�ر\أ%ةD باد1ي ب.د1ي
وقد ذكر ف المزة، وحكى سيبويه: باد1ي. ب.د.ا، وقال: ل ينو�ن ول

ي.م\ن.ع' القياس' تنوين.ه. وقال الفراء: يقال افعل} هذا باد1ي. ب.د1ي�ç كقولك
أ%و_ل شيء، وكذلك ب.د\أ%ة% ذي ب.د1ي�ç، قال: ومن كلم العرب باد1ي.

çب.د1ي�
بذا العن إل أ%نه ل يهمز، الوهري: افعل} ذلك باد1ي. ب.د{ وباد1ي.

ب.د1ي�ç أ%ي أ%و_لv، قال: وأ%صله المز وإنا ترك لكثرة الستعمال؛
وربا جعلوه اساv للداهية كما قال أ%بو ن'خ.يلة:

وقد ع.ل%ت\ن ذ�ر\أ%ةD باد1ي ب.د1ي،
ور.ي\ث%ةD ت.ن\ه.ض' بالت_ش.دeد1،

وصار للف%ح\ل, لسان ويد1ي
قال: وها إسان جعل اساv واحداv مثل معد يكرب وقال ق%ل. وف حديث

،e؛ الب.د1يvور.ى المد ل ب.د1ي�اeسعد بن أ%ب وقاص: قال يوم الش
بالتشديد: ال4ول؛ ومنه قولم: اف}ع.ل} هذا باد1ي. ب.د1ي�ç أ%ي أ%و_ل كل

شيء. وب.د1ئ}ت' بالشيء وب.د1يت': اب\ت.د.أ}ت'، وهي لغة ال4نصار؛ قال ابن
رواح.ة%:

باسم, الله وبه ب.د1ين.ا،
ولو ع.ب.د\نا غي.ه ش.ق1ينا،
وح.ب_ذا ر.ب�اv وح'ب_ د1ينا

قال ابن بري: قال ابن خالويه ليس أ%حد يقول ب.د1يت' بعن ب.د.أ}ت' إل
ال4نصار، والناس كلهم ب.د.ي\ت' وب.د.أ}ت'، لا خففت المزة كسرت الدال
فانقلبت المزة ياء، قال: وليس هو من بنات الياء. ويقال: أ%ب\د.ي\ت. ف
منطقك أ%ي ج'ر\ت. مثل أ%ع\د.ي\ت؛ ومنه قولم ف الديث: السeل}طان� ذو

ع.د.وان وذو ب.د.وان{، بالتحريك فيهما، أ%ي ل يزال ي.ب\د'و له رأ}ي¬ جديد،
وأ%هل الدينة يقولون بد.ينا بعن ب.دأ}نا.

والب.د\و' والباد1ية� والب.داة� والب.داو.ة والب,داو.ة�: خلف ال%ض.ر,،
والنسب إليه بد.ويÒ، نادر، وب.داوي� وب,داو,يÒ، وهو على القياس ل4نه

حينئذ منسوب إل الب.داوة والب,داوة؛ قال ابن سيده: وإنا ذكرته 
(* كذا

بياض ف جيع الصول العتمدة بأيدينا) . . . . . ل يعرفون غي



ب.د.و,ي�ç، فإن قلت إن الب.داو,ي� قد يكون منسوباv إل الب.د\و, والبادية1 فيكون
نادراv، قيل: إذا أ%مكن ف الشيء النسوب أ%ن يكون قياساv وشاذ9اv كان
حله على القياس أ%ول ل4ن القياس أ%شيع وأ%وسع. وب.د.ا القوم' ب.د\واv أ%ي
خرجوا إل باديتهم مثل قتل قتلv. ابن سيده: وب.دا القوم' بداءé خرجوا

إل البادية، وقيل للبادية باد1ي.ةD لبوزها وظهورها؛ وقيل للب.ر>ي_ة
باد1ية% ل4نا ظاهرة بارزة، وقد ب.د.و\ت' أ%نا وأ%ب\د.ي\ت' غيي. وكل شيء

أ%ظهرته فقد أ%ب\د.ي\ت.ه. ويقال: ب.دا ل شيء#
أ%ي ظهر. وقال الليث: البادية اسم لل4رض الت ل ح.ض.ر فيها، وإذا خرج

الناس' من ال%ض.ر إل الراعي ف الص_حار,ي قيل: قد ب.د.و\ا، والسم
الب.د\و'. قال أ%بو منصور: البادية خلف الاضرة، والاضرة القوم الذين

ي.ح\ض'رون الياه. وينزلون عليها ف ح.م\راء القيظ، فإذا ب.ر.د. الزمان
ظ%ع.ن'وا عن أ%ع\داد1 الياه وب.د.و\ا طلباv للق�ر\ب من الك%ل، فالقوم حينئذ

باد1ي.ةD بعدما كانوا حاضرة، وهي م.باد1يهم جع م.ب\دىÝ، وهي ال%ناج,ع
ض1دe ال%حاضر، ويقال لذه الواضع الت ي.ب\ت.د1ي إليها الباد'ون%

بادية أ%يضاv، وهي الب.واد1ي، والقوم أ%يضاv بواد{ جع باد1ية{. وف الديث:
من ب.د.ا ج.ف%ا أ%ي من ن.ز.ل% البادية صار فيه ج.فاء� ال4عراب,.

وت.ب.د_ى الرجل�: أ%قام بالبادية. وت.باد.ى: ت.ش.ب_ه بأ%هل البادية. وف
الديث: ل توز شهادة� ب.د.و,ي� على صاحب ق%ر\ية؛ قال ابن ال4ثي: إنا كره

شهادة الب.د.و,ي� لا فيه من ال%فاء ف الدين وال%هالة بأ%حكام الشرع،
ول4نم ف الغالب ل ي.ض\ب,ط�ون الشهادة% على و.ج\ه,ها، قال: وإليه ذهب
مالك، والناس' على خلفه. وف الديث: كان إذا اه\ت.م_ لشيء� ب.د.ا أ%ي

خرج إل الب.د\و,؛ قال ابن ال4ثي: ي'ش\ب,ه' أ%ن يكون ي.ف}ع.ل ذلك
لي.ب\ع'د. عن الناس وي.خ\ل�وا بنفسه؛ ومنه الديث: أ%نه كان ي.ب\د'و إل هذه

الت>لع. وال%ب\د.ى: خلف ال%ح\ضر. وف الديث: أ%نه أ%راد الب.د.او.ة%
مرة أ%ي الروج. إل البادية، وتفتح باؤها وتكسر. وقوله ف الدعاء:
فإن� جار. الباد1ي ي.ت.ح.و_ل�؛ قال: هو الذي يكون ف البادية وم.س\كنه

ال%ضار,ب' واليام، وهو غي مقيم ف موضعه بلف جار, ال�قام, ف ال�د'ن،
ويروى الناد1ي بالنون. وف الديث: ل ي.ب,ع\ حاض1ر¬ لباد{، وهو مذكور

م'س\ت.و\ف ف حضر. وقوله ف التنزيل العزيز: وإن} يأ}ت1 ال4ح\زاب'
ي.و.دeوا لو أ%نم باد'ون ف ال4ع\راب؛ أ%ي إذا جاء4ت النود وال4ح\زاب



و.دeوا أ%نم ف البادية؛ وقال ابن ال4عراب: إنا يكون ذلك ف ربيعهم،
وإل� فهم ح'ض_ار¬ على مياههم. وقوم ب'د_اء#: بادون%؛ قال:

ب.ض.ر,ي�ç شاق%ه ب'د_اؤ'ه،
ل ت'ل}هه السeوق' ول كلؤ'ه

قال ابن سيده: فأ%ما قول ابن أ%حر:
،vج.ز.ى ال� قومي بال�ب'ل�ة1 ن'ص\ر.ة

وب.د\واv لم ح.و\ل% الف1راض, وح'ض_ر.ا
فقد يكون إساv لمع باد{ كراكب ور.ك}ب�، قال: وقد يوز أ%ن ي'ع\ن به
الب.داو.ة الت هي خلف ال%ضارة كأ%نه قال وأ%ه\ل% ب.د\و�. قال ال4صمعي:

هي البداوة وال%ضارة بكسر الباء وفتح الاء؛ وأ%نشد:
فم.ن تك�ن, ال%ضارة� أ%ع\ج.ب.ت\ه،

فأ%ي_ رجال, باد1ية{ ت.رانا؟
وقال أ%بو زيد: هي الب.داوة وال1ضارة، بفتح الباء وكسر الاء.

والبداوة: القامة ف البادية، تفتح وتكسر، وهي خلف ال1ضارة. قال ثعلب: ل
أ%عرف الب.داوة، بالفتح، إل عن أ%ب زيد وحده، والنسبة إليها ب.داو,ي�.

أ%بو حنيفة: ب.د\و.تا الوادي جانباه. والبئر الب.د1يe: الت حفرها
فحفرت ح.ديث%ةv وليست بعادي_ة، وترك فيها المز ف أ%كثر كلمهم.
والب.د.ا، مقصور: ما يرج من دبر الرجل؛ وب.د.ا الرجل�: أ%ن\ج.ى فظهر

ذلك منه. ويقال للرجل إذا تغ.و_ط وأ%حدث: قد أ%ب\د.ى، فهو م'ب\د{، ل4نه
�إذا أ%حدث ب.ر.ز. من البيوت وهو م'ت.ب.ر>ز أ%يضاv. والب.د.ا م.ف}ص1ل

النسان، وجعه أ%ب\داء#، وقد ذكر ف المز. أ%بو عمرو: ال4ب\داء�
ال%فاص1ل، واحدها ب.داv، مقصور، وهو أ%يضاv ب,د\ء#، مهموز، تقديره ب,د\ع¬، وجعه

ب'د'وء# على وزن ب'د'وع. والب.د.ا: السيد، وقد ذكر ف المز.
والب.د1يe وواد1ي الب.د1يe: موضعان. غيه: والب.د1يe اسم واد؛ قال

لبيد:
vر\ن.ت.ي\ن وعالا�ج.ع.ل}ن. جراج. الق
ييناv، ون.ك�ب\ن. الب.د1ي_ ش.مائل

وب.د\و.ة�: ماء# لبن الع.ج\لن1. قال: وبداv إسم موضع. يقال: بي
ش.غ\ب� وب.داv، مقصور يكتب بال4لف؛ قال كثي>ر:

vإل ب.دا vوأ%ن\ت1 الت ح.ب_بت1 ش.غبا



إل�، وأ%وطان بلد¬ سواها
ويروي: ب.د.ا، غي منون. وف الديث ذكر ب.د.ا بفتح الباء وتفيف الدال:

موضع بالشام قرب وادي الق�ر.ى، كان به منزل علي� بن عبد ال بن العباس
وأ%ولده، رضي ال عنه. والب.د1يe: العجب؛ وأ%نشد:

ع.ج,ب.ت\ جار.ت لش.ي\ب� ع.لن،
ع.م\ر.ك1 ال� هل رأ%يت1 ب.د1ي_ا؟

@بذا: الب.ذاء، بالد: الف�ح\ش. وفلن ب.ذيe اللسان، والرأ%ة
ب.ذ1ي_ةD، ب.ذ�و. ب.ذاءé فهو ب.ذ1ي�، وقد تقدم ف المز، وب.ذ%و\ت' على القوم

وأ%ب\ذ%ي\ت'هم وأ%ب\ذ%ي\ت' عليهم: من الب.ذاء3 وهو الكلم القبيح؛ وأ%نشد
ال4صمعي لعمرو بن ج.ميل� ال4س.د1ي�:

مثل الشeي.ي\خ ال�ق}ذ%ح1ر> الباذ1ي،
أ%وف%ى على ر.باو.ة{ ي'باذ1ي

قال ابن بري: وف الصنف ب.ذ%و\ت' على القوم وأ%ب\ذ%ي\تهم؛ قال آخر:
أ�ب\ذي إذا ب'وذ1يت' من ك%ل}ب� ذ%ك%ر\

وقد ب.ذ�و. الرجل� ي.ب\ذ�و ب.ذاءé، وأ%صله ب.ذاء4ةv فحذ1فت الاء ل4ن
مصادر الضوم إنا هي بالاء، مثل خ.ط�ب. خ.طابة وص.ل�ب ص.لبة، وقد تذف

مثل ج.م'ل ج.مالv، قال ابن بري: صوابه ب.ذاو.ةv، بالواو، ل4نه من
ب.ذ�و.، فأ%ما ب.ذاءة بالمز فإنا مصدر ب.ذ�ؤ.، بالمز، وها لغتان.
وباذ%أ}ت'ه وباذ%ي\ت'ه أ%ي ساف%ه\ت'ه. وف الديث: الب.ذاء� من ال%فاء؛

الب.ذاء�، بالد: الفحش ف القول. وف حديث فاطمة بنت ق%ي\س�: ب.ذ%ت\ على
أ%حائها وكان ف لسانا بعض' الب.ذاء3؛ قال: وقد يقال ف هذا المز' وليس

بالكثي. وب.ذ%ا الرجل� إذا ساء خ'لقه.
وب.ذ}و.ة�: اسم فرس؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ل أ�س\ل1م' الدهر. رأ%س. ب.ذ}و.ة%، أ%و
تل}ق%ى رجالD كأ%نا ال�ش'ب'

وقال غيه: ب.ذ}و.ة� فرس ع.ب_اد بن خ.ل%ف، وف الصحاح: ب.ذ}و' اسم فرس,
أ%ب س1راج؛ قال فيه:

،Dإن� ال1ياد. على الع1ل�ت1 م'ت\ع.ب.ة
فإن} ظلمناك. ب.ذ}و' اليوم فاظ�ل1م,

قال ابن بري: والصواب ب.ذ}و.ة� اسم فرس أ%ب س'واج، قال: وهو أ%بو س'واج



الضب�ي�، قال: وصواب إنشاد البيت: فإن ظلمناك1 ب.ذ}و.، بكسر الكاف،
ل4نه ياطب فرساv أ�نثى وفتح الواو على الترخيم وإثبات الياء ف آخره
فاظ�ل1م1ي؛ ورأ%يت حاشية ف أ%مال ابن بري منسوبة إل معجم الشعراء

للم.ر\ز'بانY قال: أ%بو س'واج الضب اسه ال4بيض، وقيل: اسه ع.ب_اد بن خلف
أ%حد بن عبد م.ناة بن بكر بن سعد جاهلي، قال: سابق. ص'ر.د. بن حزة بن

شداد اليبوعي_ وهو عم مالك وم'ت.م>م� ابن ن'و.ي\ر.ة اليبوعي، فسبق أ%بو
س'واج على فرس له تسمى ب.ذ}و.ة، وفرس' ص'ر.د. يقال له الق%طيب'، فقال

س'واج ف ذلك:
أ%ل تر. أ%ن� ب.ذ}و.ة% إذ} ج.ر.ي\نا،
وج.د_ ال1دe من_ا والق%ط1يبا،
،vو ع'قابا�كأ%ن� ق%ط1يب.هم ي.ت\ل

على الص_ل}عاء3، واز,م.ةv ط%ل�وبا
eالفاعلة للش_يء، فش.ري. الش_ر :�الو.ز,ي': ق1ط%ع' اللحم. والواز,مة
بينهما إل أ%ن احتال أ%بو س'واج على ص'ر.د. فسقاه م.ن_ ع.ب\د1ه

فانتف%خ. ومات؛ وقال أ%بو س'واج ف ذلك:
ح.أح1يءg بي.ر\ب'وع. إل ال%ن,ي>،
ح.أ}ح.أ%ةv بالشار,ق, الصي>

ف ب.ط}نه حاره الصب>،
وش.ي\خ1ها أ%ش\م.ط% ح.ن\ظ%لي>

(* قوله «حاره الصب» كذ بالصل بدون نقط).
فبنو يربوع ي'ع.ي>ر'ون% بذلك، وقالت الشعراء فيه فأ%كثروا، فمن ذلك قول

ال4خطل:
ت.ع1يب' ال%م\ر.، وهي شراب' ك1س\ر.ى،

ويشر.ب' قوم'ك الع.ج.ب. الع.ج,يبا
م.ن� العبد1، ع.ب\د1 أ%ب س'واج�،

أ%ح.قe من ال�دام.ة1 أ%ن ت.ع1يبا
@قال ابن بري: وأ%نشد الفضل:

بن.ف}سي ماء� ع.ب\ش.م\س, بن, س.ع\د{،
غ%داة% ب.ثاء4، إذ} ع.ر.ف�وا الي.ق1ينا

والبثاء�: الكثي الش_حم. والب.ث1يe: الكثي' الدح, للناس, 



(* قوله
«والبثاء الكثي الشحم والبثي الكثي الدح للناس» عبارة القاموس: والبثي�

كعلي� الكثي الدح للناس والكثي الشم)؛ قال شر وقول أ%ب عمرو:
ل%م�ا رأ%يت' الب.ط%ل% ال�عاو,را،
ق�ر_ة%، ي.مش1ي بالبثاء حاس1را

قال: الب.ثاء� الكان السهل. والب,ثى، بكسر الباء: الرماد، واحدتا
ب,ث%ةD مثل� ع1ز.ة{ وع1زىÝ؛ قال الطرماح:

خ.ل أ%ن� ك�ل}فاv ب,ت.خ\ريها
س.فاس1ق.، ح.ول% ب,ثىÝ، جان,ح.ه

أ%راد بالك�لف ال4ثاف السود�ة، وتريها: اختلف أ%لوانا، وقوله حول
ب,ثىÝ، أ%راد حول رماد. الفراء: هو الر�م\د1د'، والب,ثى يكتب بالياء،

والص>ن والص>ناء� والض>بح' وال�سe بقيت'ه وأ%ثره.
@بزا: ب.ز\و' الشيء: ع1د\ل�ه. يقال: أ%خذت منه ب.ز\و. كذا وكذا أ%ي

ع1د\ل% ذلك ونو ذلك.
والبازي: واحد الب'زاة1 الت ت.ص1يد'، ض.رب¬ من الصeقور. قال ابن بري:
قال الوزير باز� وب.أ}ز¬ وباز,ي� على حد� كرسي�؛ قال ابن سيده: والمع

ب.واز� وب'ز.اةD. وب.ز.ا ي.ب\ز'و: ت.طاو.ل% وت.أ%ن_س.، ولذلك قال ابن جن:
إن الباز ف%ل}ع¬ منه. التهذيب: والباز,ي ي.ب\ز'و ف ت.طاو'له

وتأ%نeس3ه.والب.زاء�: إنناء الظ�ه\ر, عند الع.ج'ز, ف أ%صل الق%ط%ن,، وقيل: هو
إشراف' و.س.ط1 الظهر على الس\ت1، وقيل: هو خروج الصدر ودخول الظهر، وقيل:

هو أ%ن يتأ%خر الع.ج'ز وير'ج. ب.ز,ي. وب.زا ي.ب\ز'و، وهو أ%ب\ز.ى،
وال�نثى ب.ز\واء: للذي خرج صدره ودخل ظهره؛ قال كثي>ر:

ر.أ%ت\ن كأ%ش\لء اللYحام, وب.ع\ل�ها،
من ال%ي>، أ%ب\زى م'ن\ح.ن� م'ت.باط1ن'

وربا قيل: هو أ%ب\ز.ى أ%ب\ز.خ كالعجوز الب.زواء3 والب.ز\خاء الت إذا
مشت كأ%نا راكعة وقد ب.ز,ي.ت\ ب.زىÝ؛ وأ%نشد:

،vب.ز\خاء� م'د\ب,ر.ة vب.ز\و.اء� م'ق}ب,لة
كأ%ن� ف%ق}ح.ت.ها ز,قÒ به قار'

والب.ز\واء� من النساء: الت ت'خ\ر,ج' عجيزت.ها لياها الناس. وأ%ب\ز.ى
الرجل� ي'ب\ز,ي إب\ز.اءé إذا رفع ع.ج'ز.ه، وت.باز.ى مثله؛ قال ابن بري:



وشاهد ال4ب\ز.ى قول الراجز:
أ%ق}ع.س أ%ب\ز.ى ف اس\ت1ه تأ}خي'

وف حديث عبد الرحن بن ج'ب.ي: ل ت'باز, كت.باز,ي الرأ%ة1؛
الت_ب.ازي أ%ن ترك الع.ج'ز ف الشي، وهو من الب.ز.اء خروج الصدر ودخول الظهر،

ومعن الديث فيما قيل: ل ت.ن\ح.ن, لكل أ%حد. وت.باز.ى: استعمل الب.زاء4؛
قال عبد الرحن بن حسان:

سائل م.ي_ة% هل ن.ب_ه\ت'ها،
آخ1ر. الليل,، بع.ر\د{ ذي ع'ج.ر\

فت.باز.ت\، فت.باز.خ\ت' لا،
ج,ل}سة% الاز,ر, ي.س\ت.ن\ج,ي الو.ت.ر\

وت.ب.از.ت\ أ%ي ر.ف%ع.ت\ م'ؤ.خ>رها. التهذيب: أ%ما الب.ز.اء� فكأ%ن�
الع.ج'ز خرج حت أ%شرف على مؤ.خر الفخذين، وقال ف موضع آخر: والب.ز.ا أ%ن

ي.س\ت.ق}د1م الظهر' ويستأ}خر الع.ج'ز' فتراه ل يقدر أ%ن يقيم ظهره.
وقال ابن السكيت: الب.ز.ا أ%ن ت'ق}ب,ل% الع.جيزة. وقد ت.ب.از.ى إذا أ%خرج

عجيزته والت_ب.ز>ي: أ%ن يستأ}خر العجز ويستقدم الصدر. وأ%بزى الرجل�: رفع
م'ؤخ_ر.ه؛ وأ%نشد الليث:

لو كان ع.يناك ك%س.ي\ل, الراويه،
إذاv ل4ب\ز.يت ب.ن\ أ%ب\زى ب,ي.ه\

أ%بو عبيد: الب\زاء� أ%ن ي.ر\ف%ع. الرجل� مؤخره. يقال: أ%ب\ز.ى
ي'ب\ز,ي. والت_باز,ي: سع.ة� ال%ط}و. وت.بازى الرجل: تكث�ر با ليس عنده. ابن

ال4عراب: الب.ز.ا الص_ل%ف'. وب.ز.اه ب.ز\واv وأ%ب\ز.ى به: ق%ه.ر.ه
وب.ط%ش به؛ قال:

جار,ي وم.و\لي. ل ي'ب\ز.ى ح.ر,ي'ه'ما،
وصاحب,ي من د.واع1ي الش_ر> م'ص\ط%خ1ب'

وأ%ما قول أ%ب طالب يعاتب قريشاv ف أ%مر سيدنا رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، ويدحه:

كذ%ب\ت'م، وح.ق> ال3، ي'ب\ز.ى ممد¬
ولا ن'طاع1ن\ د'ونه ون'ناض1ل

قال شر: معناه ي'ق}ه.ر وي'س\ت.ذ%ل9؛ قال: وهذا من باب ض.ر.ر\ت'ه
وأ%ض\ر.ر\ت' به، وقوله ي'ب\ز.ى أ%ي ي'ق}هر ويغلب، وأ%راد ل ي'ب\ز.ى فحذف ل من



جواب القسم وهي مراده أ%ي ل يقهر ول ن'قاتل عنه ون'دافع. ابن بري: قال
.vالفأ}ر والذ�ك%ر' أ%يضا �ابن خالويه الب'ز.ة

والب.ز\و': الغ.ل%بة� والق%ه\ر'، ومنه سي البازي؛ قال ال4زهري: قاله
الؤرخ؛ وقال ال%ع\دي�:

فما بز.ي.ت\ من ع'ص\ب.ة{ عام1ر,ي_ة{
ش.ه,د\نا لا، حت_ى ت.ف�وز. وت.غ\ل1با

أ%ي ما غ%ل%ب.ت\. وأ%ب\ز.ى فلن بفلن إذا غ%لبه وقهره. وهو م'ب\ز� بذا
Òال4مر أ%ي قوي

عليه ضابط له. وب'ز,ي_ بالقوم: غ�ل1ب'وا. وب.ز.و\ت' فلناv: قهرته.
والب.ز.وان�، بالتحريك: الو.ث}ب'. وب.ز\وان�، بالتسكي: اسم رجل.

والب.ز\واء: اسم أ%رض؛ قال كثي>ر عزة:
ل ب.أ}س بالب.ز\واء3 أ%ر\ضاv لو أن_ها

ت'ط%ه_ر' من آثار,هم ف%ت.ط1يب'
ابن بري: الب.ز\واء، ف شعر كثي: صحراء بي غ%ي\ق%ة% والار شديدة

الر�؛ وقال الراجز:
لول ال4ماص1يخ' وح.بe الع1ش\ر,ق,،

ل%م'ت� بالب.ز\واء م.و\4ت. ال1ر\ن,ق,
وقال الراجز:

ل ي.ق}ط%ع' الب.ز\واء4 إل ال1ق}ح.د'،
أ%و ناقةD س.نام'ها م'س.ر\ه.د'

@بسا: التهذيب: ابن ال4عراب الب.س3ي_ة� الرأ%ة الن,س.ة بزوجها.
@بشا: التهذيب: ابن ال4عراب ب.ش.ا إذا ح.س'ن. خ'ل�ق�ه.

@بصا: ما ف الر_ماد ب.ص\و.ةD أ%ي ش.ر.ر.ة ول ج.م\ر.ة.
وب.ص\و.ة: اسم موضع؛ قال أ%وس بن ح'ج\ر:

م1ن ماء3 ب.ص\و.ة% يوماv وهو م.ج\هور'
الفراء: ب.ص.ا إذا اس\ت.ق}ص.ى على غريه. أ%بو عمرو: الب,صاء� أ%ن

Òوقال ابن سيده: خ.ص1ي .Òب.ص1ي Òي.س\ت.ق}ص1ي ال1صاء4، يقال منه: خ.ص1ي
.vراه إتباعا�بص1يÒ؛ حكاه اللحيان ول يفسر ب.ص1ي�اv، قال: وأ

وقال: خ.صاه ال� وب.صاه ول%صاه.
@بضا: ابن ال4عراب: ب.ض.ا إذا أ%قام بالكان.



@بطا: حكى سيبويه الب,ط}ي.ة%؛ قال ابن سيده: ول علم ل بوضعها إل أ%ن
يكون أ%بطيت لغة ف أ%ب\طأ}ت' كاح\ب.ن\ط%ي\ت' ف اح\ب.ن\ط%أ}ت'، فتكون

هذه صيغة الال من ذلك، ول يمل على البدل ل4ن ذلك نادر.
والباط1ي.ة�: إناء قيل هو معر_ب، وهو الن_اج'وذ�؛ قال الشاعر:

،vوباط1ية vق%ر_ب'وا ع'ودا
ف%ب,ذا أ%د\ر.ك}ت' حاج.ت1ي.ه\

وقال ابن سيده: الباط1ي.ة� الن_اج'ود'؛ قال: وأ%نشد أ%بو حنيفة:
Dإنا ل1ق}ح.ت'نا باطية

ج.و\ن.ةD ي.ت\ب.ع'ها ب,ر\ز,ين'ها
التهذيب: الباط1ية� من الزجاج عظيمة ت'م\ل من الشراب وتوضع بي

الش_ر\ب, ي.غ\ر,ف�ون% منها وي.شر.بون، إذا و'ض1ع. فيها الق%د.ح' س.ح_ت\ به
ور.ق%ص.ت\ من ع1ظ%م1ها وكثرة ما فيها من الشراب؛ وإياها أ%راد ح.س_ان

بقوله:بز'جاجة{ ر.ق%ص.ت\ با ف ق%ع\ر,ها،
ر.ق}ص الق%ل�وص, براكب� م'س\ت.ع\ج,ل,

@بظا: ب.ظا ل%ح\م'ه ي.ب\ظ�و: كثر وتراك%ب. واك}ت.ن.ز.. ول%ح\م'ه خ.ظ%ا
ب.ظ%ا: إتباع¬، وأ%صله ف%ع.لD. ابن ال4عراب: الب.ظ%ا الل�ح.مات'

ال�تراك1بات. الفراء: خ.ظا ل%ح\م'ه وب.ظ%ا، بغي هز، إذا اكتنز، ي.خظ�و
وي.ب\ظ�و. وقال غيه: ب.ظا لمه ي.ب\ظ�و ب.ظ}واv؛ وأ%نشد غيه لل4غلب:

خ.اظ1ي الب.ض1يع, ل%ح\مه' خ.ظ%ا ب.ظ%ا
قال: جعل ب.ظا ص1ل%ةv لظا، كقولم: ت.ب�اv ت.ل}باv، وهو توكيد لا

قبله. وح.ظ1ي.ت1 الرأ%ة� عند ز.و\ج,ها وب.ظ1ي.ت\: إتباع¬ له ل4نه ليس ف
الكلم ب ظ ي.

@بعا: البع\و': العاري_ة�. واس\ت.ب\ع.ى منه الشيء: اس\ت.عار.ه.
واس\ت.ب\ع.ى ي.س\ت.ب\ع1ي: اس\تعار؛ قال الك�م.ي\ت:

،vح'م'را vقد كاد.ها خال1د¬ م'س\ت.ب\عيا
بالو.ك}ت1، ت.ج\ر,ي إل الغايات1 وال%ض.ب,

وال%ض.ب: ج.ر\ي¬ ضعيف. والو.ك}ت': الق%ر\م.طة ف الشي، و.ك%ت. ي.ك1ت'
�و.ك}تاv. كاد.ها: أ%رادها. قال ال4صمعي: الب.ع\و' أ%ن ي.س\تعي الرجل

من صاحبه الكلب. في.ص1يد. به. ويقال: أ%ب\ع1ن فر.س.ك أ%ي أ%ع1ر\نيه.
وأ%ب\عاه فر.ساv: أ%خ\ب.ل%ه. وال�س\ت.ب\ع1ي: الرجل� يأ}ت الرجل% وعنده فرس



فيقول: أ%عطينه حت أ�سابق. عليه. وب.عاه ب.ع\واv: أ%صاب منه وق%م.ر.ه،
وال%ب\عاة� مف}ع.ل%ةD منه؛ قال:

ص.حا الق%ل}ب' بعد الل}ف1، وارت.د_ شأ}و'ه،
ور.د_ت\ عليه ما ب.ع.ت\ه ت'ماض1ر'

وقال راشد بن عبد ر.ب>ه:
سائل} ب.ن السي>د1، إن} لق%ي\ت. ج.م\ع.ه'م':

ما بال� س.ل}م.ى وما م.ب\عاة� م1ئ}شار,؟
م1ئشار: اسم فرسه. والب.ع\و': ال1ناية وال�ر\م. وقد بعا إذا ج.ن.ى.

:vيقال: ب.عا ي.ب\ع'و وي.ب\ع.ى. وب.ع.ى الذ�ن\ب. ي.ب\عاه وي.ب\ع'وه ب.ع\وا
اج\تر.مه واكتسبه؛ قال عوف بن الح\و.ص ال%ع\فري:

وإب\سال ب.ن,ي_ بغ.ي\ر, ب.ع\و�
ج.ر.م\ناه، ول ب,د.م� م'راق,

وف الصحاح: بغي ج'ر\م ب.ع.و\ناه؛ وقال ابن بري: البيت لعبد الرحن بن
ال4ح\و.ص,. قال ابن ال4عراب: ب.ع.و\ت' عليهم ش.ر�اv س'ق}ت'ه

واج\ت.ر.م\ت'ه، قال: ول أ%سعه ف الي. وقال اللحيان: ب.ع.و\ت'ه بع.ي\ن�
أ%ص.ب\ت'ه. وقال ابن سيده ف ترجة بعي بالياء: ب.ع.ي\ت أ%ب\ع1ي مثل

اج\ت.ر.م\ت' وج.ن.ي\ت'؛ حكاه كراع، قال: وال4عرف الواو.
@بغا: ب.غ.ى الشيء4 ب.غ\واv: ن.ظ%راv إليه كيف هو. والب.غ\و': ما يرج من

ز.ه\رة1 الق%تاد1 ال4ع\ظ%م, الجازي، وكذلك ما يرج من ز.ه\ر.ة
الع'ر\ف�ط والس_ل%م. والب.غ\و.ة�: الط�ل}عة حي ت.ن\ش.قe فتخرج بيضاء

ر.ط}ب.ةv. والب.4غ\وة: الثمرة قبل أ%ن ت.ن\ض.ج؛ وف التهذيب: قبل أ%ن
ي.س\ت.ح\ك1م ي'ب\س'ها، والمع ب.غ\و¬، وخص أ%بو حنيفة بالب.غ\و, م.ر_ةv الب'س.ر

إذا ك%ب,ر. شيئاv، وقيل: الب.غ\و.ة التم\رة الت اسود� جوف�ها وهي
م'ر\ط1بة. والب.غ\وة: ثرة� الع1ضاه، وكذلك الب.ر.م.ة�. قال ابن بري: الب.غ\و'

والب.غ\و.ة كل شجر غ%ض�ç ث%مره' أ%خ\ض.ر صغي ل ي.ب\ل�غ}. وف حديث عمر،
رضي ال عنه: أ%نه مر_ برجل يقطع س.م'راv بالبادية فقال: ر.ع.ي\ت.

ب.غ\و.ت.ها وب.ر.م.ت.ها وح'ب\ل%تها وب.ل�تها وف%ت\ل%ت.ها ث ت.ق}ط%ع'ها؛ قال
ابن ال4ثي: قال القتيب يرويه أ%صحاب الديث م.ع\و.ت.ها، قال: وذلك غلط

ل4ن ال%ع\و.ة% الب'س\ر.ة الت جرى فيها الر\طاب'، قال: والصواب
ب.غ\و.ت.ها، وهي ثرة الس_م'ر, أول ما ترج، ث تصي بعد ذلك ب.ر.م.ةv ث



ب.ل�ة ث ف%ت\لة. والب'غ.ة�: ما بي الرeب.ع وال�ب.ع؛ وقال قطرب: هو
الب'ع_ة، بالعي الشد�دة، وغلطوه ف ذلك. وب.غ.ى الشيء4 ما كان خياv أ%و

شر�اv ي.ب\غ1يه ب'غاءé وب'غىÝ؛ ال4خية عن اللحيان وال�ول أ%عرف:
ط%ل%ب.ه؛ وأ%نشد غيه:

فل أ%ح\ب,س.ن\ك�م عن ب'غ.ى ال%ي\ر، إن
س.ق%ط}ت' على ض1ر\غامة{، وهو آك1لي

وب.غ.ى ضال�ته، وكذلك كل ط%ل1ب.ة، ب'غاءé، بالضم والد؛ وأ%نشد
الوهري:ل ي.م\ن.ع.ن_ك من ب'غا

ء3 ال%ي\ر, ت.ع\قاد' الت_مائم
وب'غايةv أ%يضاv. يقال: ف%ر>قوا لذه البل, ب'غياناv ي'ض1بeون لا

vأ%ي يتفر_قون ف طلبها. وف حديث س'راقة وال1ج\رة1: ان\ط%ل1قوا ب'غيانا
أ%ي ناشدين وطالبي، جع باغ كراع ور'ع\يان. وف حديث أ%ب بكر، رضي

ال عنه، ف الجرة: لقيهما رجل بك�راع, الغ.م1يم فقال: من أ%نتم؟ فقال
أ%بو بكر: باغ� وهاد{؛ ع.ر_ض. ب,ب'غاء البل وهداية الطريق، وهو يريد طلب.

الد>ين, والداية% من الضللة. وابتغاه وت.ب.غ_اه واس\ت.ب\غاه، كل ذلك:
طلبه؛ قال ساعدة ابن ج'ؤي_ة ال�ذ%ل:

ولكن_ما أ%هلي بواد{، أ%ن,يس'ه
س1باغD ت.ب.غ_ى الناس. م.ث}ن وم.و\ح.دا

وقال:
أ%ل م.ن\ ب.ي_ن. ال4خ.و.ي\ـ

ـن,، أ�مeهما هي الث�ك}ل%ى
ت'سائل� من ر.أ%ى اب\ن.ي\ها،

وت.س\ت.ب\غ1ي فما ت'ب\غ.ى
جاء بما بعد حرف اللي 

(* قوله «جاء بما بعد حرف اللي إل» كذا
بالصل، والذي ف الكم: بغي حرف إل). العو_ض ما حذف، وب.ي_ن. بعن

vوقال ثعلب: ب.غ.ى ال%ي\ر. ب'غ\ي.ة .�ت.ب.ي_ن.، والسم الب'غ\ي.ة
وب,غ\ي.ةv، فجعلهما مصدرين. ويقال: ب.غ.ي\ت' الال من م.ب\غات1ه كما تقول أ%تيت

ال4مر من م.أتاته، يريد ال%أ}ت.ي وال%ب\غ.ى. وفلن ذو ب'غاية للكسب
إذا كان ي.بغ1ي ذلك. وار\ت.د_ت\ على فلن ب'غ\ي.ت'ه أ%ي ط%ل1ب.ت'ه، وذلك



إذا ل يد ما ط%ل%ب. وقال اللحيان: ب.غ.ى الرجل� الي والشر وكل� ما
.Ýوب'غى vمقصور. وقال بعضهم: ب'غ\ي.ة ،Ýوب,غ\ي.ة وب,غى éيطلبه ب'غاء

éحاجته أ%و ضالته ي.ب\غيها ب'غاء �والب'غ\ي.ة�: الاجة. ال4صمعي: ب.غ.ى الرجل
وب'غ\ي.ةv وب'غايةv إذا طلبها؛ قال أ%بو ذؤيب:

بغايةv إنا ت.ب\غي الصحاب من الـ
ف1ت\يان1 ف مثله الشeمe ال4ناج,يج'

(* قوله «الناجيج» كذا ف الصل والتهذيب).
والب.غ1ي_ة�: الط�ل1ب.ة�، وكذلك الب,غ\ية. يقال: ب.غ1ي_ت عندك

وب.غ\يت عندك. ويقال: أ%ب\غ1ن شيئاv أ%ي أ%عطن وأ%ب\غ, ل شيئاv. ويقال:
اس\ت.ب\غ.ي\ت' القوم ف%ب.غ.و\ا ل وب.غ.و\ن أ%ي ط%ل%بوا ل. والب,غ\ية

والب'غ\ي.ة� والب.غ1ي_ة�: ما اب\ت'غ1ي. والب.غ1ي�ة�: الضالة ال%ب\غ1ي_ة.
والباغي: الذي يطلب الشيء الضال�، وجعه ب'غاة وب'غ\يانD؛ قال ابن

أ%حر:أ%و باغيان لب'ع\ران{ لنا ر.قص.ت\،
كي ل ت'ح1سeون من ب'ع\ران,نا أ%ث%ر.ا

قالوا: أ%راد كيف ل ت'ح1سeون%. والب,غ\ية والب'غ\ية: الاجة
ال%ب\غ1ي_ة، بالكسر والضم، يقال: ما ل ف بن فلن ب,غ\ي.ة وب'غ\ية أ%ي حاجة،

فالب,غ\ي.ة مثل الل}سة الت ت.ب\غ1يها، والب'غ\ية الاجة نفسها؛ عن
ال4صمعي. وأ%بغاه الشيء4: طلبه له أ%و أ%عانه على طلبه، وقيل: ب.غاه الشيء4

طلبه له، وأ%بغاه إياه أ%عانه عليه. وقال اللحيان: اس\ت.ب\غ.ى القوم.
ف%ب.غ.و\ه وبغ.و\ا له أ%ي طلبوا له. والباغي: الطال1ب'، والمع ب'غاة

وب'غ\يانD. وب.غ.ي\ت'ك الشيء4: طلبته لك؛ ومنه قول الشاعر:
وكم آم1ل� من ذي غ1نÝ وق%رابة{

ل1ت.ب\غ1ي.ه خياv، وليس بفاع1ل
وأب\غ.ي\ت'ك الشيء4: جعلتك له طالباv. وقولم: ي.ن\ب.غ1ي لك أ%ن تفعل

كذا فهو من أ%فعال الطاوعة، تقول: ب.غ.ي\ت'ه فان\ب.غ.ى، كما تقول: كسرته
فانكسر. وف التنزيل العزيز: ي.ب\غ'ونكم الف1ت\نة وفيكم س.م_اع'ون لم؛

أ%ي ي.ب\غ'ون لكم، مذوف اللم؛ وقال كعب بن زهي:
إذا ما ن'ت1ج\نا أ%ر\ب.عاv عام. ك%ف}أ%ة{،
ب.غاها خ.ناسياv فأ%ه\ل%ك. أ%ر\بعا

أ%ي ب.غ.ى لا خ.ناسي، وهي الدواهي، ومعن ب.غ.ى ههنا ط%ل%ب. ال4صمعي:



ويقال اب\غ1ن كذا وكذا أ%ي أطلبه ل، ومعن اب\غ1ن واب\غ, ل سواء،
وإذا قال أ%ب\غ1ن كذا وكذا فمعناه أ%ع1ن>ي على ب'غائه واطلبه معي. وف
الديث: اب\غ1ن أ%حجاراv أ%س\ت.طب\ با. يقال: اب\غ1ن كذا بمزة الوصل

أ%ي اط}ل�ب\ ل. وأ%ب\غ1ن بمزة القطع أ%ي أ%عن_ي على الطلب. ومنه
الديث: اب\غ'ون ح.ديدةv أ%س\ت.ط1ب\ با، بمز الوصل والقطع؛ هو من ب.غ.ى

ي.ب\غ1ي ب'غاءé إذا طلب. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه خرج ف ب'غاء
إبل؛ جعلوا الب'غاء على زنة ال4د\واء كالع'طاس والزeكام تشبيهاv لشغل
قلب الطالب بالداء. الكسائي: أ%ب\غ.يت'ك الشيء4 إذا أ%ردت أ%نك أ%عنته

على طلبه، فإذا أ%ردت أ%نك فعلت ذلك له قلت قد ب.غ.ي\ت'ك، وكذلك أع\ك%م\ت'ك
أ%و أ%ح\م.4ل}ت'ك. وع.ك%م\ت'ك الع1ك}م أ%ي فعلته لك. وقوله: ي.ب\غ'ون.ها

ع1و.جاv؛ أ%ي ي.ب\غ'ون للسبيل عوجاv، فالفعول ال4ول منصوب بإسقاط
الافض؛ ومثله قول ال4عشى:

حت إذا ذ%ر_ ق%ر\ن� الش_م\س, ص.ب_حها
ذ�ؤال� ن.ب\هان%، ي.ب\غ1ي ص.ح\ب.ه ال�ت.عا

أ%ي يبغي لصحبه الزاد.؛ وقال واق1د' بن الغ1طر,يف:
لئن ل%ب.ن' ال1ع\ز.ى باء م.و.ي\س3ل,

ب.غان% داءé، إنن ل%س.ق1يم'
وقال الساجع: أ%ر\س1ل الع'راضات1 أ%ث%راv ي.ب\غ1ينك م.ع\م.راv أ%ي
vيقال: ب.غ.يت' الشيء4 طلبته، وأ%ب\غ.ي\ت'ك ف%رسا .vي.ب\غ1ي. معمرا

أ%ج\ن.ب\ت'ك إياه، وأ%ب\غ.ي\ت'ك خياv أ%عنتك عليه. الزجاج: يقال ان\ب.غ.ى لفلن
أ%ن يفعل كذا أ%ي ص.ل%ح. له أ%ن يفعل كذا، وكأ%نه قال ط%ل%ب. ف1ع\ل% كذا

فان\ط%ل%ب. له أ%ي طاوعه، ولكنهم اج\تز.ؤوا بقولم ان\ب.غ.ى. وان\ب.غى
الشيء�: تيسر وتسهل. وقوله تعال: وما عل�مناه الشعر وما ينبغي له؛ أ%ي ما

يتسهل له ذلك ل4نا ل نعلمه الشعر. وقال ابن ال4عراب: وما ينبغي له
وما ي.ص\ل�ح له. وإنه لذ�و ب'غاية{ أ%ي ك%س'وب¬.

والب,غ\ية� ف الولد: نق1يض' الر>ش\د.ة1. وب.غ.ت1 ال4مة ت.ب\غ1ي
Òوباغ%ت\ م'باغاة وب,غاء، بالكسر والد�، وهي ب.غ1ي vب.غ\يا

وب.غ'و¬: ع.ه.ر.ت\ وز.ن.ت\، وقيل: الب.غ1يe ال4م.ة�، فاجرة كانت أ%و
غي فاجرة، وقيل: الب.غ1يe أ%يضاv الفاجرة، حرة كانت أ%و أ%مة. وف

التنزيل العزيز: وما كانت أ�مeك1 بغي�اv؛ أ%ي ما كانت فاجرة مثل قولم



مل}ح.ف%ة ج.د1يد¬؛ عن ال4خفش، وأ�م مري حر_ة ل مالة، ولذلك عم_ ثعلب¬
بالب,غاء فقال: ب.غ.ت1 الرأ%ة�، فلم ي.خ'ص_ أ%مة ول حرة. وقال أ%بو عبيد:

الب.غايا الماء� ل4نن_ كن_ ي.ف}ج'ر\ن%. يقال: قامت على رؤ'وسهم
الب.غايا، يعن الماء4، الواحدة ب.غ1يÒ، والمع بغايا. وقال ابن خالويه:

الب,غاء� مصدر ب.غ.ت1 الرأ%ة ب,غاءé ز.ن.ت، والب,غاء م.ص\د.ر' باغت ب,غاء
إذا زنت، والب,غاء� جع ب.غ1ي�ç ول يقال بغ1ي_ة؛ قال ال4عشى:

ي.ه.ب' ال}ج,ل�ة% ال%راج,ر.، كالب'س\ـ
ـتان1، ت.ح\نو لد.ر\د.ق� أ%طفال,

والب.غايا ي.ر\ك�ض\ن. أ%ك}س3ية% الض\ـ
ر,يج, والش_ر\ع.ب_ ذا ال4ذ}يال,

أ%راد: وي.ه.ب' البغايا ل4ن الرة ل توهب، ث كثر ف كلمهم حت
ع.مeوا به الفواجر، إماءé كن� أ%و حرائر. وخرجت الرأ%ة ت'باغ1ي أ%ي ت'زان.

وباغ%ت1 الرأ%ة ت'باغ1ي ب,غاءé إذا ف%ج.ر.ت\. وبغ.ت1 الرأ%ة� ت.ب\غ1ي
ب,غاء إذا ف%جر.ت. وف التنزيل العزيز: ول ت'ك}ر,هوا ف%تيات1كم على

الب,غاء؛ والب,غاء: الف�ج'ور، قال: ول يراد به الشتم، وإن س'م>ي. بذلك ف
ال4صل لفجورهن. قال اللحيان: ول يقال رجل ب.غي�. وف الديث: امرأ%ة

ب.غ1ي� دخلت النة ف ك%ل}ب، أ%ي فاجرة، ويقال لل4مة ب.غ1يÒ وإن ل
ي'ر.د\ به الذ�م، وإن كان ف ال4صل ذم�اv، وجعلوا الب,غاء على زنة العيوب

كال1ران1 والش>راد1 ل4ن الزناعيب. والب,غ\ية�: نقيض الر>ش\دة1 ف
الولد؛ يقال: هو ابن ب,غ\ي.ة{؛ وأ%نشد:

لد.ى ر,ش\د.ة{ من أ�م>ه أ%و ب.غ1ي_ة{،
في.غل1ب'ها ف%ح\لD، على النسل، م'ن\ج,ب

قال ال4زهري: وكلم العرب هو ابن غ%ي_ة وابن ز.ني.ة وابن ر.ش\د.ة{،
وقد قيل: ز,ن\ية{ ور,ش\دة{، والفتح أ%فصح اللغتي، وأ%ما غ%ي_ة فل يوز

فيه غي الفتح. قال: وأ%ما ابن ب,غ\ية فلم أ%جده لغي الليث، قال: ول
أ�ب\ع1د'ه عن الصواب.

والب.غ1ي_ة�: الطليعة� الت تكون قبل ورود1 ال%ي\ش؛ قال ط�ف%يل:
فأ%ل}و.ت\ ب.غاياه'م بنا، وتباش.ر.ت\

إل ع'ر\ض, ج.ي\ش�، غ%ي. أ%ن} ل ي'ك%ت_ب,
أ%ل}و.ت\ أ%ي أ%شارت. يقول: ظنوا أ%ن_ا ع1ي¬ فتباشروا علم ي.ش\ع'روا



إل بالغارة، وقيل: إن هذا البيت على الماء أ%د.ل© منه على الط�لئع؛
وقال النابغة ف البغايا الط�لئع:

على إث}ر, ال4د1ل�ة1 والب.غايا،
وخ.ف}ق, الناج,يات1 من الشآم,

ويقال: جاءت ب.غ1ي_ة� القوم وش.ي>ف%ت'هم أ%ي ط%ل1يع.ت'هم. والب.غ\ي':
الت_ع.د>ي. وب.غ.ى الرجل� علينا ب.غ\ياv: ع.د.ل عن الق واستطال.

الفراء ف قوله تعال: قل إنا حر_م رب>ي الفواحش. ما ظهر منها وما بطن
والث والب.غ\ي. بغي الق، الب.غ\ي الستطالة على الناس؛ وقال ال4زهري:

معناه الكب، والب.غ\ي الظ©ل}م والفساد، والب.غ\ي' معظم ال4مر. ال4زهري:
وقوله فمن اض\ط�ر غي. باغ, ول عاد{، قيل فيه ثلثة أ%وجه: قال بعضهم:

فمن اض\ط�ر_ جائعاv غي باغ� أ%ك}ل%ها تلذذاv ول عاد ول ماوز� ما
ي.د\ف%ع به عن نفسه ال�وع. فل إث عليه، وقيل: غي باغ� غي طالب ماوزة

قدر حاجته وغي. م'ق%ص>ر عما ي'قيم حال%ه، وقيل: غي باغ على المام وغي
م'ت.عد{ç على أ�م�ته. قال: ومعن الب.غ\ي قصد' الفساد. ويقال: فلن

ي.ب\غي على الناس إذا ظلمهم وطلب أ%ذاهم. والف1ئ%ة� الباغية�: هي الظالة
الارجة عن طاعة المام العادل. وقال النب، صلى ال عليه وسلم، لع.م_ار:

و.ي\ح. ابن, س'م.ي_ة ت.ق}تله الفئة� الباغية وف التنزيل: فل ت.ب\غ'وا
عليهن سبيلv؛ أي إن أ%ط%ع\نكم ل ي.ب\ق%ى لكم عليهن طريق¬ إل أ%ن يكون

ب.غ\ياv وج.و\راv، وأ%صل� الب.غ\ي ماوزة الد�. وف حديث ابن عمر: قال
لرجل أ%نا أ�بغضك، قال: ل1م.؟ قال: ل4نك ت.ب\غ1ي ف أ%ذان,ك.؛ أ%راد

التطريب فيه، والتمديد من تاو'ز الد. وب.غ.ى عليه ي.ب\غ1ي ب.غ\ياv: عل
عليه وظلمه. وف التنزيل العزيز: ب.غ.ى بعض'نا على بعض. وحكى اللحيان عن

الكسائي: ما ل وللب.غ, بعض'كم على بعض؛ أ%راد وللب.غ\ي ول يعلله؛ قال:
وعندي أ%نه استثقل كسرة العراب على الياء فحذفها وأ%لقى حركتها على

الساكن قبلها. وقوم ب'غاء 
(* قوله «وقوم بغاء» كذا بالصل بمز آخره بذا

الضبط ومثله ف الكم، وسيأت عن التهذيب بغاة بالاء بدل المز وهو الطابق
للقاموس). وت.باغ%و\ا: ب.غ.ى بعض'هم على بعض؛ عن ثعلب. وب.غ.ى الوال:

ظلم. وكل© ماوزة وإفراط على القدار الذي هو حد الشيء ب.غ\ي¬. وقال
اللحيان: ب.غ.ى على أ%خيه ب.غ\ياv حسده. وف التنزيل العزيز: ث ب'غ1ي. عليه



لي.ن\ص'ر.ن_ه ال، وفيه: والذين إذا أ%صابم الب.غ\ي' هم ينتصرون.
والب.غ\ي': أ%صله السد، ث سي الظلم ب.غ\ياv ل4ن الاسد يظلم السود

ج'ه\د.ه إراغ%ة% زوال, نعمة1 ال عليه عنه. وب.غ.ى ب.غ\ياv: ك%ذ%ب. وقوله
تعال: يا أ%بانا ما ن.ب\غي هذه بضاع.ت'نا؛ يوز أ%ن يكون ما ن.ب\ت.غي أ%ي

ما نطلب، فما على هذا إستفهام، ويوز أ%ن يكون ما نك}ذب ول ن.ظ}ل1م فما
على هذا ج.ح\د. وب.غ.ى ف م1ش\يته ب.غ\ياv: اخ\تال وأ%سرع. الوهري:

والب.غ\ي' اخ\ت1يالD وم.ر.ح¬ ف الف%رس. غيه: والب.غ\ي' ف ع.د\و, الفرس
اختيالD وم.ر.ح. ب.غ.ى ب.غ\ياv: م.ر,ح. واختال، وإنه لي.ب\غ1ي ف ع.د\و,ه.

قال الليل: ول يقال فرس باغ�. والب.غ\ي': الكثي من ال%ط%ر. وب.غ.ت1
السماء: اشتد مطرها؛ حكاه أ%بو عبيد. وقال اللحيان: د.ف%ع\نا ب.غ\ي.
السماء عنا أ%ي شد_ت.ها وم'ع\ظ%م مطرها، وف التهذيب: د.ف%ع\نا ب.غ\ي.

السماء خ.لف%نا. وب.غ.ى ال�رح' ي.ب\غ1ي ب.غ\ياv: ف%س.د. وأ%م.د_ وو.ر,م.
وت.رام.ى إل فساد. وب.ر,ئ. ج'ر\ح'ه على ب.غ\ي إذا برئ. وفيه شيء من

ن.غ.ل�. وف حديث أ%ب س.ل%مة: أ%قام شهراv يداوي ج'ر\ح.ه ف%د.م.ل% على ب.غ\ي
ول ي.د\ري به أ%ي على فساد. وج.م.ل باغ�: ل ي'ل}ق1ح؛ عن كراع. وب.غ.ى

الشيء4 ب.غ\ياv: نظر إليه كيف هو. وبغاه ب.غ\ياv: ر.قب.ه وانت.ظره؛ عنه
أ%يضاv. وما ي.ن\ب.غ1ي لك أ%ن ت.ف}ع.ل وما ي.ب\ت.غ1ي أ%ي ل ن.و\ل�ك.. وحكى

اللحيان: ما ان\ب.غ.ى لك أ%ن تفعل هذا وما اب\ت.غ.ى أ%ي ما ينبغي.
وقالوا: إنك لعال ول ت'باغ% أ%ي ل ت'ص.ب\ بالعي، وأ%نتما عالان ول

ت'باغ%يا، وأ%نتم علماء ول ت'باغ%و\ا. ويقال للمرأ%ة الميلة: إنك
لميلة ول ت'باغ%ي\، وللنساء: ول ت'باغ%ي\ن.. وقال: وال ما نبال أ%ن

ت'باغي. أ%ي ما نبال أ%ن تصيبك العي. وقال أ%بو زيد: العرب تقول إنه لكري
ول ي'باغ%ه\، وإنما لكريان ول ي'باغ%يا، وإنم لكرام ول ي'باغ%و\ا،

ومعناه الدعاء له أ%ي ل ي'ب\غ.ى عليه؛ قال: وبعضهم ل يعله على الدعاء
فيقول ل ي'باغ%ى ول ي'باغ%يان ول ي'باغ%ون أ%ي ليس يباغيه أ%حد، قال:

وبعضهم يقول ل ي'باغ� ول ي'باغان ول ي'باغ�ون%. قال ال4زهري: وهذا
من الب.و\غ,، وال4ول من الب.غ\ي، وكأ%نه جاء مقلوباv. وحكى الكسائي: إنك

لعال ول ت'ب.غ}، قال: وقال بعض ال4عراب م.ن\ هذا ال%ب'وغ� عليه؟ وقال
آخر: م.ن هذا ال%بيغ� عليه؟ قال: ومعناه ل ي'ح\س.د'. ويقال: إنه لكري

ول ي'باغ�؛ قال الشاعر:



،vإ,ما ت.ك%ر�م\ إن} أ%ص.ب\ت. ك%رية
فلقد أ%راك، ول ت'باغ�، ل%ئ1يما

وف التثنية: ل ي'باغان1، ول ي'باغ�ون%، والقياس أ%ن يقال ف الواحد
على الدعاء ول ي'ب.غ}، ولكنهم أ%بوا إل� أ%ن يقولوا ول ي'باغ}. وف

حديث الن_خ.ع1ي: أ%ن إبراهيم بن ال�هاج,ر ج'ع1ل% على بيت الو.ر,ق, فقال
النخعي ما ب'غ1ي له أ%ي ما خي له.

@بقي: ف أ%ساء ال السن الباقي: هو الذي ل ينتهي تقدير وجوده ف
الستقبال إل آخر ينتهي إليه، ويعب عنه بأ%نه أ%بدي� الوجود. والب.قاء:

ضد� الف%ناء، ب.ق1ي. الشيء� ي.ب\ق%ى ب.قاءé وب.ق%ى ب.ق}ياv، ال4خية� لغة
بلحرث بن كعب، وأ%بقاه وب.ق�اه وت.ب.ق�اه واس\ت.ب\قاه، والسم

الب.ق}ي.ا والب'ق}ي.ا. قال ابن سيده: وأ%رى ثعلباv قد حكى الب'ق}و.ى، بالواو وضم
الباء. والب.ق}و.ى والب.ق}يا: إسان يوضعان موضع الب\قاء، إن قيل: ل

قلبت العرب لم ف%ع\ل%ى إذا كانت اساv وكان لمها ياء واواv حت قالوا
الب.ق}و.ى وما أ%شبه ذلك نو الت_ق}و.ى والع.و_ى 

(* قوله «العو_ى» هكذا
ف الصل والكم)؟ فالواب: أ%نم إنا فعلوا ذلك ف ف%ع\لى ل4نم قد
قلبوا لم الف�ع\ل%ى، إذا كانت اساv وكانت لمها واواv، ياء طلباv للخفة،

وذلك نو الدeن\يا والع'ل}يا والق�ص\يا، وهي من د.ن.و\ت' وع.ل%و\ت'
وق%ص.و\ت، فلما قلبوا الواو ياء ف هذا وف غيه ما يطول تعداده عو_ضوا

الواو من غلبة الياء عليها ف أ%كثر الواضع بأ%ن قلبوها ف نو الب.ق}و.ى
والث�ن\و.ى واواv، ليكون ذلك ضرباv من التعويض ومن التكافؤ بينهما. وبقي

الرجل� زماناv طويلv أ%ي عاش وأ%بقاه ال. الليث: تقول العرب 
(* قوله

«الليث تقول العرب إل» هذه عبارة التهذيب وقد سقط منها جلة ف كلم
الصنف ونصها: تقول العرب نشدتك ال والبقيا وهي البقية، أبو عبيد عن

الكسائي قال: البقوى والبقيا هي البقاء مثل الرعوى إل). ن.ش.د\ت'ك ال
والب'ق}ي.ا؛ هو البقاء مثل الر_ع\وى والرeع\يا من الر\عاء على الشيء، وهو

الب\قاء عليه. والعرب تقول للعدو� إذا غ%ل%ب.: الب.ق1ي_ة% أ%ي
أ%ب\ق�وا علينا ول تستأ}صلونا؛ ومنه قول ال4عشى:

قالوا الب.ق1ي_ة وال%طYيe يأ}خ'ذ�هم



وف حديث النجاشي والجرة: وكان أ%ب\ق%ى الرجلي فينا أ%ي أ%كثر إبقاء
على قومه، ويروى بالتاء من التeقى. والباق1ية� توضع موضع الصدر. ويقال:

Dما ب.ق1ي.ت\ منهم باق1ية
ول و.قاهم ال من واق1ي.ة. وف التنزيل العزيز: فهل ت.رى لم من

باقية؛ قال الفراء: يريد من ب.قاء. ويقال: هل ترى منهم باقياv، كل ذلك ف
العربية جائز حسن، وب.ق1ي. من الشيء ب.ق1ي_ةD. وأ%ب\ق%ي\ت' على فلن إذا

أ%ر\ع.ي\ت. عليه ور.ح1م\ت.ه. يقال: ل أ%ب\ق%ى ال� عليك إن أ%ب\ق%ي\ت.
علي_، والسم الب'ق}ي.ا؛ قال الل�ع1ي:
س.أ%ق}ض1ي بي ك%ل}ب, ب.ن ك�ل%ي\ب�،

وب.ي\ن. الق%ي\ن, ق%ي\ن, ب.ن ع1ق%ال,
،Dفإن� الكلب. م.ط}ع.م'ه خ.بيث
وإن� الق%ي\ن. ي.ع\م.ل� ف س1ف%ال,
فما ب'ق}ي.ا علي� تر.ك}ت'مان،

ولكن\ خ1ف}ت'ما ص.ر.د. الن>بال,
وكذلك الب.ق}وى، بفتح الباء. ويقال: الب'ق}ي.ا والب.ق}و.ى كالف�ت\يا

:eوالف%ت\و.ى؛ قال أ%بو الق%م\قام ال4س.د1ي
أ�ذ%كYر' بالب.ق}و.ى على ما أ%صاب.ن،
وب.ق}واي. أ%ن>ي جاه1د¬ غ%ي م'ؤت.لي

واس\ت.ب\ق%يت' من الشيء أ%ي تركت بعضه. واس\تبقاه: اس\ت.ح\ياه، وطي>ء#
تقول ب.ق%ى وب.ق%ت\ مكان ب.ق1ي. وب.قي.ت\، وكذلك أ%خواتا من العتل؛ قال

الب.ولن:
ت.س\ت.و\ق1د' الن_ب\ل% بال%ض1يض,، وت.ص\ـ

ـطاد' ن'ف�وساv ب'ن.ت\ على الك%ر.م,
أ%ي ب'ن,ي.ت\، يعن إذا أ%خطأ% ي'ور,ي النار.. والبقي_ة�: كالب.ق}و.ى.

والب,قي_ة أ%يضاv: ما بقي من الشيء. وقوله تعال: ب.ق1ي_ة� ال خي
لكم. قال الزجاج: معناه الال� الت تبقى لكم من الي خي لكم، وقيل: طاعة

ال خي لكم. وقال الفراء: يا قوم ما أ�بقي لكم من اللل خي لكم،
قال: ويقال مراقبة ال خي لكم. الليث: والباقي حاصل ال%راج ونوه، ولغة

vطيء ب.ق%ى ي.ب\قى، وكذلك لغتهم ف كل ياء انكسر ما قبلها، يعلونا أ%لفا
نو ب.ق%ى ور.ض.ى وف%ن.ى؛ وقوله عز وجل: والباقيات' الصالات' خي عند



ربك ثواباv؛ قيل: الباقيات الصالات الصلوات المس، وقيل هي ال4عمال
الصالة كلها، وقيل: هي سبحان ال والمد ل ول إله إل ال وال أ%كب.

قال: والباقيات الصالات، وال أ%علم، كل عمل صال ي.ب\ق%ى ثوابه.
وال�ب\ق1يات' من اليل: الت ي.ب\ق%ى ج.ري'ها بعد انقطاع ج.ر\ي اليل؛

:eالي.ر\بوع1ي �قال الك%ل}ح.بة
فأ%د\ر.ك. إب\قاء4 الع.راد.ة1 ظ%ل}ع'ها،

وقد ج.ع.ل%ت\ن من حز,ية% إص\ب.عا
وف التهذيب: ال�ب\ق1يات' من اليل هي الت ت'ب\ق1ي بعض. ج.ريها

ت.د_خ1ره. وال�ب\ق1يات': ال4ماكن الت ت'بق1ى ما فيها من مناقع الاء ول
تشربه؛ قال ذو الرمة:

فلما ر.أ%ى الر_ائي الث©ر.ي_ا بس'د\فة{،
ون.ش_ت\ ن,طاف' ال�ب\ق1يات1 الوقائع

واس\ت.ب\قى الرجل% وأ%بقى عليه: وجب عليه قتل فعفا عنه. وأ%ب\قي\ت' ما
بين وبينهم: ل أ�بالغ ف إفساده، والسم الب.ق1ي_ة�؛ قال:

إن} ت'ذ}ن,ب'وا ث تأ}ت1ين ب.ق1ي_ت'كم،
فما علي_ بذ%ن\ب� منك�م ف%و\ت'

أ%ي إبقاؤكم: ويقال: اس\ت.ب\ق%ي\ت' فلناv إذا وجب عليه قتل فعفوت عنه.
وإذا أ%عطيت شيئاv وح.ب.س\ت. بعض.ه قلت: استبقيت بعضه. واس\ت.ب\ق%ي\ت'

فلناv: ف معن العفو عن زل واس\ت1ب\قاء مود_ته؛ قال النابغة:
ول%س\ت. ب'س\ت.ب\ق, أ%خاv ل ت.ل�مeه

على ش.ع.ث{، أ%يe الرجال, ال�ه.ذ�ب'؟
وف حديث الدعاء: ل ت'ب\ق1ي على من ي.ض\ر.ع' إليها، يعن النار. يقال:

أ%ب\ق%ي\ت عليه أ�ب\ق1ي إب\قاءé إذا رحته وأ%شفقت عليه. وف الديث:
ت.ب.ق�ه\ وتو.ق�ه\؛ هو أ%مر من البقاء والو,قاء، والاء فيهما للسكت، أ%ي

اس\ت.ب\ق النفس. ول ت'ع.ر>ض\ها لله.لك وتر�ز من الفات. وقوله تعال:
فلول كان من القرون من قبلكم أ�ولو ب.ق1ي_ة ينهون عن الفساد؛ معناه

أ�ولو تييز، ويوز أ�ولوا بقية أ�ولو طاعة؛ قال ابن سيده: فسر بأ%نه
البقاء وفسر بأ%نه الف%ه\م، ومعن الب.ق1ي_ة إذا قلت فلن ب.ق1ي_ة فمعناه
فيه ف%ض\ل فيما ي'م\د.ح' به، وجع الب.ق1ي_ة بقايا. وقال القتيب: أ�ولو

ب.ق1ي_ة من د1ين, قوم لم ب.ق1ي_ة إذا كانت بم م'س\ك%ة وفيهم خي. قال



أ%بو منصور: الب.قي_ة اسم من الب\قاء كأ%نه أ%راد، وال أ%علم، فلول
كان من القرون قوم أ�ولوا إبقاء على أ%نفسهم لتمسكهم بالدين الرضي،

ونصب إل قليلv ل4ن العن ف قوله فلول كان فما كان، وانتصاب قليلv على
النقاع من ال4ول. والب'ق}ي.ا أ%يضاv: الب\قاء�؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

فلول ات>قاء� ال ب'ق}ياي. فيكما،
ل%ل�م\ت'كما ل%و\ماv أ%ح.ر_ من ال%م\ر,

أ%راد ب'ق}ياي. عليكما، فأ%بدل ف م.كان% على، وأ%بدل ب'ق}ياي. من اتقاء
ال. وب.ق%اه' ب.ق}ياv: انتظره ور.ص.د.ه، وقيل: هو نظرك إليه؛ قال

الك�م.ي\ت وقيل هو لكثي:
فما زل}ت' أ%ب\ق1ي الظ©ع\ن.، حت كأ%نا

أ%واق1ي س.دىÝ ت.غ\تال�ن_ ال%وائ1ك'
يقول: شبهت ال4ظ}ع.ان ف تباعدها عن عين ودخولا ف السراب بالغزل

الذي ت'س\ديه الائكة� فيتناقص أ%و_لv فأ%و�لv. وب.ق%ي\ت'ه أ%ي نظرت
إليها وترقبته. وب.ق1ي_ة� ال: انتظار' ثوابه؛ وبه فسر أ%بو علي� قوله:

بقية� ال خي لكم إن كنتم مؤمني، ل4نه وإنا ينتظر ثوابه من آمن به.
وب.ق1ي_ة�: اسم. وف حديث معاذ: ب.ق%ي\نا رسول% ال وقد تأ%خر لصلة

الع.ت.مة، وف نسخة: ب.ق%ي\نا رسول% ال ف شهر رمضان حت خ.شينا فوت.
الف%لح أ%ي انتظرناه. وب.ق�ي\ت'ه، بالتشديد، وأ%بقي.ته وت.ب.ق�ي\ت'ه كله

بعن. وقال ال4حر ف ب.ق%ي\نا: انتظرنا وتبصرنا؛ يقال منه: ب.ق%ي\ت'
الرجل% أ%ب\ق1يه أ%ي انتظرته ور.ق%ب\ت'ه؛ وأ%نشد ال4حر:

فه'ن_ ي.ع\ل�ك}ن. ح.دائدات1ها،
ج'ن\ح' الن_واص1ي ن.ح\و. أ%ل}و,يات1ها،

كالط�ي ت.بقي م'ت.داو,3مات1ها
يعن تنظر إليها. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما، وصلة الليل:

فب.ق%ي\ت' كيف يصلي النب، صلى ال عليه وآله وسلم، وف رواية: كراهة أ%ن
ي.ر.ى أ%ن كنت أ%ب\ق1يه أ%ي أ%ن\ظ�ره وأ%ر\ص'ده. اللحيان: ب.ق%ي\ت'ه

وب.ق%و\ت'ه نظرت إليه، وف الكم: ب.ق%اه بعينه ب.ق%او.ةv نظر إليه؛ عن
اللحيان. وب.ق%و\ت' الشيء4: انتظرته، لغة ف ب.ق%ي\ت'، والياء أ%على.
وقالوا: اب\ق�ه\ ب.ق}و.ت.ك مال%ك وب.ق%او.ت.ك مال%ك أ%ي احفظه حف}ظ%ك

مال%ك.



@بكا: الب'كاء يقصر ويد؛ قاله الفراء وغيه، إذا م.د.د\ت. أ%ردت. الصوت.
الذي يكون مع البكاء، وإذا ق%صرت أ%ردت. الدموع وخروجها؛ قال حسان بن

ثابت، وزعم ابن إسحق أ%نه لعبد ال بن رواحة وأ%نشده أ%بو زيد لكعب بن
مالك ف أ%بيات:

ب.ك%ت\ عين، وحق_ لا ب'كاها،
�وما ي'غ\ن الب'كاء� ول الع.ويل
على أ%س.د الله1 غ%داة% قالوا:

أ%ح.م\ز.ة� ذاكم الرجل� القتيل�؟
vص1يب. السلمون به جيعا�أ

�هناك، وقد أ�صيب به الرسول
أ%با ي.ع\لى لك ال4ركان� ه'د_ت\،

�وأ%نت. الاجد' الب.رe الوصول
عليك سلم' ربك ف ج,نان{،

�م'خالط�ها ن.عيم¬ ل يزول
قال ابن بري: وهذه من قصيدة ذكرها النحاس ف طبقات الشعراء، قال:

والصحيح أ%نا لكعب بن مالك؛ وقالت النساء ف البكاء المدود ترثي
،Òطوب. وأ%نت حي�أ%خاها:د.ف%ع\ت' بك ال

فمن ذا ي.د\ف%ع' ال%ط}ب. ال%ليل؟
إذا ق%ب'ح. الب'كاء على ق%تيل،

رأ%يت' بكاء4ك ال%س.ن. الميل
وف الديث: فإن ل تدوا ب'كاءé ف%ت.ب.اك%و\ا أ%ي ت.ك%ل�ف�وا الب'كاء،

وقد ب.ك%ى ي.ب\ك1ي ب'كاءé وب'كىÝ؛ قال الليل: من قصره ذهب به إل معن
الزن، ومن مد�ة ذهب به إل معن الصوت، فلم يبال, الليل� اختلف.

الركة الت بي باء البكا وبي حاء الزن، ل4ن ذلك ال%ط%ر يسي. قال ابن
سيده: ،هذا هو الذي ج.ر_أ% سيبويه على أ%ن قال وقالوا الن_ض\ر'، كما

قالوا ال%س.ن'، غي أ%ن هذا مسك�ن ال4وسط، إل أ%ن سيبويه زاد على الليل
ل4ن الليل م.ث�ل% حركة بركة وإن اختلفتا، وسيبويه م.ث�ل% ساكن

ال4وسط بتحرك ال4وسط، ول مالة أ%ن الركة أ%شبه بالركة وإن اختلفتا من
الساكن بالتحرك، ف%ق%ص_ر. سيبويه عن الليل، وح'ق_ له ذلك، إذا الليل

فاقد النظي وعادم الثيل؛ وقول طرفة:



وما زال عن ما ك%ن.ن\ت' ي.ش'وق�ن،
وما ق�ل}ت' حت ار\ف%ض_ت1 العي' باكيا

فإنه ذك�ر باكياv وهي خب عن العي، والعي أ�نثى، ل4نه أ%راد حت
ارفضت العي ذات بكاء، وإن كان أ%كثر ذلك إنا هو فيما كان معن فاعل ل

معن مفعول، فافهم، وقد يوز أ%ن يذكر على إرادة العضو، ومثل هذا يتسع فيه
القول؛ ومثله قول ال4عشى:

أ%ر.ى ر.ج'لv منهم أ%س1يفاv، كأ%نا
ي.ض'مe إل ك%ش\ح.ي\ه1 ك%ف9اv م'خ.ض_با

أ%ي ذات. خضاب، أ%و على إرادة العضو كما تقدم؛ قال: وقد يوز أ%ن يكون
مضباv حالv من الضمي الذي ف يضم. وب.ك%ي\ت'ه وب.ك%ي\ت' عليه بعن.
قال ال4صمعي: ب.ك%ي\ت الرجل% وب.ك�ي\ته، بالتشديد، كلها إذا ب.ك%ي\ت.

عليه، وأ%ب\ك%يته إذا صنعت به ما ي'ب\ك1يه، قال الشاعر:
الشمس' طالعة، ليست\ بكاسفة{،
ت'ب\كي عليك. ن'جوم. الليل والق%مرا

(* رواية ديوان جرير: تبكي عليك أ%ي الشمس، ونصب نوم الليل والقمر
بكاسفة).

واس\ت.ب\ك%ي\ت'ه وأ%ب\ك%ي\ت'ه بعن. والت>ب\كاء: الب'كاء؛ عن
اللحيان. وقال اللحيان: قال بعض نساء ال4عراب ف تأ}خيذ الرجال أ%خ_ذت'ه ف

د'ب_اء م'م.ل� من الاء م'ع.ل�ق� بت1ر\شاء فل ي.ز.ل} ف ت1م\شاء
وعين'ه ف ت1ب\كاء، ث فسره فقال: الت>رشاء� ال%ب\ل�، والت>م\شاء ال%شي'،
والت>ب\كاء� الب'كاء، وكان حكم هذا أ%ن يقول ت.م\شاء وت.ب\كاء ل4نما

من الصادر البنية للتكثي كالت_ه\ذار ف ال%ذ}ر والت_ل}عاب ف
الل�عب، وغي ذلك من الصادر الت حكاها سيبويه، وهذه ال�خ\ذ%ة قد يوز أ%ن

تكون كلها شعراv، فإذا كان كذلك فهو من م.ن\هوك النسرح؛ وبيته:
ص.ب\راv بن ع.ب\د الدار\

وقال ابن ال4عراب: الت_بكاء، بالفتح، كثرة الب'كاء؛ وأ%نشد:
وأق}ر.ح. ع.ي\ن.ي_ ت.ب\كاؤ'ه،

وأ%حد.ث% ف الس_م\ع, م1ن>ي ص.م.م\
وباك%ي\ت' فلناv ف%ب.ك%ي\ت'ه إذا كنت. أ%كثر. ب'كاءé منه. وت.باكى:

ت.ك%ل�ف الب'كاء4. والب.ك1يe: الكثي الب'كاء، على فعيل. ورجل باك، والمع



ب'كاة وب'ك1يÒ، على ف�ع'ول مثل جالس وج'ل�وس، إل9 أ%نم قلبوا الواو
ياء. وأ%ب\ك%ى الرجل%: ص.ن.ع به ما ي'ب\كيه. وب.ك�اه على الف%قيد1:

ه.ي_جه للبكاء عليه ودعاه إليه؛ قال الشاعر
ص.في_ة� ق�ومي ول ت.ق}ع'د1ي،
وب.كYي النساء4 على ح.م\زه

ويروى: ول ت.ع\جزي، هكذا روي بالسكان، فالزاي على هذا هو الروي� ل
vومن رواه مطلقا ،vالاء ل4نا هاء تأنيث، وهاء التأ}نيث ل تكون روي�ا

قال: على حزة، جعل التاء هي الروي� واعتقدها تاء ل هاء ل4ن التاء تكون
روي�اv، والاء ل تكون البتة روي�اv. وب.ك%اه ب'كاءé وب.ك�اه، كلها:

ب.ك%ى عليه ورثاه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
،vص.ريعا vوكنت' م.ت.ى أ%رى ز,ق9ا

ي'ناح' على ج.ناز.ت1ه، ب.ك%ي\ت'
فسره فقال: أ%راد غ%ن_ي\ت'، فجعل البكاء بنزلة الغ1ناء، واستجاز ذلك
ل4ن الب'كاء كثياv ما ي.ص\ح.به الصوت كما يصحب الصوت الغناء.

والب.ك%ى، مقصور: نبت أ%و شجر، واحدته ب.كاة. قال أ%بو حنيفة: الب.كاة
مثل� الب.شامة ل فرق بينهما إل عند العال بما، وها كثياv ما تنبتان

معاv، وإذا قطعت الب.كاة ه'ريقت لبناv أ%بيض؛ قال ابن سيده: وقضينا على
أ%لف الب'ك%ى بالياء ل4نا لم لوجود ب ك ي وعدم ب ك و، وال أ%علم.

@بل: ب.ل%و\ت' الرجل% ب.ل}واv وب.لءé واب\ت.ل%ي\ته: اخ\ت.ب.ر\ته،
وب.له' ي.ب\ل�وه ب.ل}واv إذا ج.ر_ب.ه واخ\ت.ب.ره. وف حديث حذيفة: ل أ�ب\لي

أ%حداv ب.ع\د.ك أ%بداv. وقد اب\ت.ل%ي\ت'ه فأ%ب\لن أ%ي اس\ت.خ\ب.ر\ت'ه
فأ%خ\ب.رن. وف حديث أ�م سلمة: إن� م1ن\ أ%ص\حاب م.ن\ ل ي.ران ب.عد.

أ%ن فار.ق%ن، فقال لا عمر: بال أ%م1ن\هم أ%نا؟ قالت: ل ولن
أ�ب\ل1ي. أ%حداv بعد.ك. أ%ي ل أ�خب,ر بعد.ك أ%حداv، وأ%صله من قولم أ%ب\ل%يت'

ف�لناv ييناv إذا حلفت. له بيمي ط%ي_ب\ت. با نفسه. وقال ابن
ال4عراب: أ%ب\لى بعن أ%خ\ب.ر. واب\ت.له ال: ام\ت.ح.ن.ه، والسم

الب.ل}و.ى والب,ل}و.ة� والب,ل}ي.ة� والب.ل1ي_ة� والب.لء�، وب'ل1ي. بالشيء
éواب\ت'ل1ي.؛ والب.لء� يكون ف الي والشر. يقال: اب\ت.ل%يته بلء éب.لء

حسناv وب.لءé سي>ئاv، وال تعال ي'ب\لي العبد. ب.لءé حسناv وي'ب\ل1يه
بلءé سي>ئاv، نسأ%ل ال تعال العفو والعافية، والمع الب.ليا،



ص.ر.ف�وا ف%عائ1ل% إل ف%عال كما قيل ف إداوة. التهذيب: ب.له ي.ب\ل�وه
ب.ل}واv، إذا ابت.له ال بب.لء، يقال: اب\ت.له ال بب.لء. وف الديث:

اللهم ل ت'ب\لنا إل9 بالت هي أ%حسن، والسم الب.لء، أ%ي ل
vإذا صنع به ص'ن\عا vحسنا éت.م\ت.ح1ن_ا. ويقال: أ%ب\له ال ي'ب\ل1يه إب\لء
جيلv. وب.له ال� ب.لء واب\ت.له أ%ي اخت.به. والت_بال: الختبار.

والب.لء: الختبار، يكون بالي والشر. وف كتاب هرقل: ف%م.شى ق%ي\صر إل
إيل1ياء ل�ا أ%ب\له' ال. قال القتيب: يقال من الي أ%ب\ل%ي\ته

إب\لء، ومن الشر ب.ل%و\ته أ%ب\ل�وه ب.لءé، قال: والعروف أ%ن البتلء
يكون ف الي والشر معاv من غي فرق بي فعليهما؛ ومنه قوله تعال:

ون.ب\ل�وكم بالشر والي فتنة؛ قال: وإنا مشى قيصر شكراv لندفاع فارس عنه.
قال ابن بري: والب.لء النعام؛ قال ال تعال: وآتيناهم من اليات ما فيه

ب.لء مبي؛ أ%ي إنعام ب.ي>ن. وف الديث: م.ن\ أ�ب\لي. ف%ذ%ك%ر. ف%ق%د
ش.ك%ر.؛ البلء: النعام والحسان. يقال: ب.ل%و\ت الرجل% وأ%ب\ل%ي\ت

عند.ه ب.لء حسناv. وف حديث كعب بن مالك: ما ع.ل1م\ت' أ%حداv أ%ب\له ال
أ%حسن. م1م_ا أ%ب\لن، والب.لء� السم، مدود¬. يقال: أ%ب\له ال�

ب.لءé حسناv وأ%ب\ل%ي\ته معروفاv؛ قال زهي:
ج.ز.ى ال� بالحسان1 ما ف%ع.ل ب,ك�م\،

وأ%ب\لها خي. الب.لء ال�ذي ي.ب\ل�و
أ%ي ص.ن.ع بما خي. الص_ن,يع الذي ي.ب\ل�و به عباده. ويقال: ب'ل1ي.
فلنD واب\ت'ل1ي. إذا ام\ت'ح1ن.. والبلو.ى: اسم من ب.له ال ي.ب\ل�وه.

وف حديث حذيفة: أ%نه أ�ق1يم.ت1 الصلة� ف%ت.داف%عوها ف%ت.قد_م. حذيفة
فلما س.ل�م من صلته قال: لت.ب\ت.ل�ن_ ل%ها إماماv أ%و ل%ت'ص.ل©ن_

و'ح\داناv؛ قال شر: قوله لت.ب\ت.ل�ن_ لا إماماv يقول لت.خ\تار'ن�، وأ%صله
من البتلء الختبار من بله يبلوه، وابتله أ%ي ج.ر_به؛ قال: وذكره

غيه ف الباء والتاء واللم وهو مذكور ف موضعه وهو أشبه. ونزلت بلء3 على
الكفار مثل ق%طام,: يعن البلء4. وأ%ب\ل%ي\ت فلناv ع'ذراv أ%ي ب.ي_نت
وجه العذر ل�زيل عن اللوم. وأ%ب\له ع'ذراv: أ%د_اه إليه فقبله،

وكذلك أ%ب\له ج'ه\د.ه ونائ1ل%ه. وف الديث: إنا النذ}ر' ما اب\ت'ل1ي. به
وجه ال أ%ي أ�ريد به وجهه' وق�ص1د. به. وقوله ف حديث بر� الوالدين:

أ%ب\ل, ال تعال ع'ذ}راv ف ب,ر>ها أ%ي أ%ع\ط1ه وأ%ب\ل1غ الع'ذر. فيها



إليه؛ العن أ%حسن فيما بينك وبي ال ببك إياها. وف حديث سعد يوم بدر:
ع.س.ى أ%ن ي'ع\ط%ى هذا م.ن ل ي'ب\لي ب.لئي أ%ي يعمل� مثل% عملي ف

الرب، كأ%نه يريد أ%فعل فعلv أ�خ\ت.ب.ر به فيه ويظهر به خيي وشري. ابن
ال4عراب: ويقال أ%ب\ل%ى فلن إذا اجتهد ف صفة حرب أ%و كرم. يقال :

أ%ب\ل%ى ذلك اليوم. ب.لءé حسناv، قال: ومثله بال%ى ي'بال م'بالةv؛
وأ%نشد:ما ل أ%راك. قائماv ت'بال،

وأ%نت. قد ق�م\ت. من ال�زال,؟
قال: سعه وهو يقول أ%كل}نا وشرب\نا وفع.ل}نا، ي'ع.د>د الكارم. وهو ف

ذلك كاذب؛ وقال ف موضع آخر: معناه تبال تنظر أ%يهم أ%حسن بالv وأ%نت
هالك. قال: ويقال بال%ى فلنD فلناv م'بالةv إذا فاخ.ر.ه، وباله'
ي'باليه1 إذا ناق%ص.ه، وبال%ى بالشيء ي'بال به إذا اه\ت.م_ به، وقيل:

اشتقاق' بال%ي\ت' من الب.ال, بال, النفس,، وهو الك}ت1راث�؛ ومنه أ%يضاv: ل
ي.خ\ط�ر\ ب,بال ذلك ال4مر أ%ي ل ي'ك}ر,ث}ن. ورجلD ب,ل}و' ش.ر¼

وب,ل}ي' خ.ي� أ%ي ق%و,يÒ عليه مبت.لvى به. وإنه ل%ب,ل}و¬ وب,ل}ي¬ من أ%ب\لء
الال, أ%ي ق%ي>م¬ عليه. ويقال للراعي السن, الر>ع\ي.ة: إنه ل%ب,ل}و¬

من أ%ب\لئها، وح1ب\لD من أ%ح\بال1ها، وع1س\لD من أ%عسالا، وز,رÒ من
أ%زرار,ها؛ قال عمر بن ل%ج.إ:

فصاد.ف%ت\ أ%ع\ص.ل% من أ%ب\لئها،
ي'ع\ج,ب'ه الن_ز\ع' على ظمائها

قلبت الواو ف كل ذلك ياء للكسرة وضعف الاجز فصارت الكسرة كأ%نا باشرت
الواو. وفلن ب,ل}ي' أ%سفار� إذا كان قد ب.له' السفر وال%مe ونوها.

قال ابن سيده: وجعل ابن جن الياء ف هذا بدلv من الواو لضعف حجز اللم
كما ذكرناه ف قوله فلن من ع1ل}ي.ة1 الناس. وب.ل1ي. الثوب' ي.ب\ل%ى

ب,لvى وب.لء وأ%ب\له هو؛ قال العجاج:
وال%ر\ء� ي'ب\ل1يه1 ب.لء4 الس>ربال}

كرe الليال وان\ت1قال� ال4حوال}
أ%راد: إبلء السربال، أ%و أ%راد: في.ب\لى ب.لء الس>ربال، إذا ف%ت.حت.

الباء م.د.د\ت. وإذا ك%سر\ت. ق%ص.ر\ت.، ومثله الق1رى والق%راء� والص>لى
والص_لء�. وب.ل�ه: كأ%ب\له'؛ قال الع'ج.ي السلول:

وقائ1ل%ة{: هذا الع'ج.ي\ر' ت.ق%ل�ب.ت\



به أ%ب\ط�ن¬ ب.ل�ي\ن.ه' وظ�هور
ر.أ%ت\ن تاذ%ب\ت' الغ.داة%، وم.ن ي.ك�ن\

ف%تÝى عام. عام. الاء، ف%ه\و. ك%بي
وقال ابن أ%حر:

ل%ب,س\ت' أ%ب حت ت.ب.ل�ي\ت' ع'م\ر.ه،
وب.ل�ي\ت' أ%ع\مام1ي وب.ل�ي\ت' خال1يا

يريد أ%ي عشت الدة الت عاشها أ%ب، وقيل: عام.رت'ه ط�ول حيات،
وأ%ب\ل%ي\ت' الث�وب.. يقال للم'ج,د>: أ%ب\ل, وي'خ\ل1ف' ال، وب.ل�ه'

الس_ف%ر' وب.ل�ى عليه وأ%ب\له؛ أ%نشد ابن ال4عراب؛
ق%ل�وصان1 ع.و\جاوان1، ب.ل�ى ع.ليه,ما

د'ؤوب' السeر.ى، ث اق}ت1داح' ال%واج,ر
وناق%ةD ب,ل}و' سفر�، بكسر الباء: أ%بلها السفر، وف الكم: قد

ب.ل�ها السفر، وب,ل}ي' س.ف%ر وب,ل}و' ش.ر� وب,ل}ي' شر� ور.ذ1ي_ة� س.ف%ر�
ور.ذ1يe س.ف%ر ور.ذاة� س.ف%ر�، ويمع ر.ذ1ي_ات، وناقة ب.ل1ي_ة: يوت

صاحبها فيحفر لديها حفرة وتشد� رأ}سها إل خل}فها وت'ب\ل%ى أ%ي تترك هناك ل
تعلف ول تسقى حت توت جوعاv وعطشاv. كانوا يزعمون أ%ن الناس يشرون يوم

القيامة ركباناv على البليا، أ%و م'شاة إذا ل ت'ع\كس. م.طاياهم على
قبورهم، قلت: ف هذا دليل على أ%نم كانوا يرون ف الاهلية البعث والشر

بال4جساد، تقول منه: ب.ل�يت' وأ%ب\ل%ي\ت؛ قال الطرماح:
م.ناز,ل ل ت.ر.ى ال4ن\صاب. فيها،

ول ح'ف%ر. ال�ب.ل9ي ل1لم.نون
أ%ي أ%نا منازل أ%هل السلم دون الاهلية. وف حديث عبد الرزاق: كانوا

ف الاهلية ي.ع\ق1ر'ون عند. القب ب.ق%رة أ%و ناقة أ%و شاةv وي'سمeون
الع.ق1ي.ة الب.ل1ي_ة، كان إذا مات لم من ي.ع1ز� عليهم أ%خذوا ناقة

فعقلوها عند قبه فل تعلف ول تسقى إل أ%ن توت، وربا حفروا لا حفية
وتركوها فيها إل أ%ن توت. وب.ل1ي_ة: بعن م'ب\لة{ أ%و م'ب.ل�ة،

وكذلك الر_ذ1ي_ة بعن م'ر.ذ�اة، فع1يلة بعن م'ف}ع.لة، وجع'
الب.ل1ي_ة1 الناقة1 ب.ليا، وكان أ%هل الاهلية يفعلون ذلك. ويقال: قامت

م'ب.لYيات فلن ي.ن'ح\ن. عليه، وهن النساء اللوات يقمن حول راحلته في.ن'ح\ن. إذا
مات أ%و ق�تل؛ وقال أ%بو ز'بيد:



كالب.ليا ر'ؤ'وس'ها ف الو.ليا،
مان,حات1 الس_موم, ح'ر_ ال�دود

الكم: ناقة ب,ل}و' سفر قد بلها السفر، وكذلك الرجل والبعي، والمع
أ%بلء#؛ وأ%نشد ال4صمعي ل%ند.ل بن الثن:

وم.ن\ه.ل� من ال4نيس ناء،
ش.بيه1 ل%و\ن1 ال4ر\ض, بالس_ماء3،

داو.ي\ت'ه ب,ر'ج_ع� أ%ب\لء3
ابن ال4عراب: الب.ل1يe والب.ل1ي_ة� والب.ليا الت قد أ%ع\يت وصارت

ن,ض\واv هالكاv. ويقال: فاقتك ب,ل}و' سفر إذا أ%بلها السفر. الكم:
والب.ل1ي_ة الناقة أ%و الدابة الت كانت ت'ع\ق%ل� ف الاهلية، ت'شد� عند

قب صاحبها ل تعلف ول تسقى حت توت، كانوا يقولون إن صاحبها يشر
عليها؛ قال غ%ي\لن بن الر_بع1ي:
بات.ت\ وبات'وا، ك%ب.ليا ال4ب\لء�،

gم'ط}ل%ن\ف1ئ1ي. ع1ند.ها كال4ط}لء
يصف ح.ل}بة قادها أ%صحابا إل الغاية، وقد ب'ل1يت. وأ%ب\ل%ي\ت الرجل%:

أ%حلفته. واب\ت.ل%ى هو: است.ح\لف واست.ع\ر.ف؛ قال:
ت'ب.غ�ي أ%باها ف الر>فاق, وت.ب\ت.لي،

وأ%و\د.ى به ف ل�ج_ة1 الب.حر, تس.ح'
أ%ي تسأ%لم أ%ن يلفوا لا، وتقول لم: ناشدتكم ال هل تعرفون ل4ب

خباv؟ وأ%ب\لى الرجل%: ح.ل%ف له؛ قال:
وإن ل�ب\لي الناس. ف ح'ب� غ%ي\رها،

فأ%م_ا على ج'م\ل� فإن.ي ل أ�ب\لي
أ%ي أ%حلف للناس إذا قالوا هل تب غيها أ%ن ل أ�حب غيها، فأ%ما

عليها فإن ل أ%حلف؛ قال أ%بو سعيد: قوله تبتلي ف البيت ال4ول تتب،
والبتلء الختبار بيمي كان أ%و غيها. وأ%بل%ي\ت فلناv ييناv إب\لء إذا

حلفت له فطي_بت با نفسه، وقول أ%وس بن ح.ج.ر:
كأ%ن� جديد. ال4رض,، ي'ب\ليك. عنه'م'،

ت.ق1يe الي.مي,، بعد. ع.ه\دك.، حال1ف'
أ%ي يلف لك؛ التهذيب: يقول كأ%ن جديد أ%رض هذه الدار وهو وجهها لا عفا

من رسومها وام_ح.ى من آثارها حالف¬ ت.ق1ي� اليمي، يلف لك أ%نه ما حل



بذه الدار أ%حد ل1د'روس معاهدها ومعالها. وقال ابن السكيت ف قوله
يبليك عنهم: أ%راد كأ%ن9 جديد ال4رض ف حال إبلئه إياك أ%ي تطييبه إياك

حالف¬ تقي� اليمي. ويقال: أ%ب\لى ال فلنD إذا حلف؛ قال الراجز:
ف%أ%و\ج,ع ال%ن\ب. وأ%ع\ر, الظ�ه\را،

أ%و ي'ب\ل1ي. ال ي.ميناv ص.ب\را
ويقال: ابت.ل%ي\ت أ%ي است.ح\ل%فت'؛ قال الشاعر:

ت'سائ1ل� أ%س\ماء� الر>فاق. وت.ب\ت.لي،
ومن\ د'ون1 ما ي.ه\و.ي\ن. باب¬ وحاجب'

vبال ما ص.ن.ع\ت' م'بالة�أ%بو بكر: الب,لء� هو أ%ن يقول ل أ
.vوليس هو من ب.لي. الثوب'. ومن كلم السن: ل ي'بال1ه,م' ال� بال%ة ،éوب,لء

وقولم: ل أ�باليه ل أ%ك}ت.ر,ث� له. ويقال: ما أ�باليه1 بالةv وبالv؛
قال ابن أ%حر:

أ%غ%د\واv واع.د. ال%ي� الز>يال،
وش.و\قاv ل ي'بال الع.ي\ن. بال

وب,لءé وم'بالةv ول أ�بال, ول أ�ب.ل}، على القصر. وف الديث:
vوف رواية: ل ي'بال بم بالة ،vل ي'باليهم' ال� بالة Dوت.ب\ق%ى ح'ثال%ة

أ%ي ل يرفع لم قدراv ول يقيم لم وزناv، وأ%صل بالةv باليةv مثل عافاه
عافيةv، فحذفوا الياء منها تفيفاv كما حذفوا من ل أ�ب.ل}. يقال: ما

بال%يته وما باليت به أ%ي ل أ%كترث به. وف الديث: هؤلء ف النة ول
أ�بال وهؤلء ف النار ول أ�بال؛ وحكى ال4زهري عن جاعة من العلماء:

أ%ن معناه ل أ%كره. وف حديث ابن عباس: ما أ�باليه بالةv. وحديث الرجل مع
ع.م.له وأ%هل1ه ومال1ه1 قال: هو أ%ق%ل©هم به بالةv أ%ي مبالة. قال

الوهري: فإذا قالوا ل أ�ب.ل} حذفوا ال4لف تفيفاv لكثرة الستعمال كما
حذفوا الياء من قولم ل أ%د\ر، كذلك يفعلون بالصدر فيقولون ما أ�بال1يه
بالةv، وال4صل فيه بالية. قال ابن بري: ل يذف ال4لف من قولم ل أ%بل
تفيفاv، وإنا حذفت للتقاء الساكني. ابن سيده: قال سيبويه وسأ%لت
الليل عن قولم ل%م\ أ�ب.ل} فقال: هي من باليت، ولكنهم لا أ%سكنوا اللم

حذفوا ال4لف لئل يلتقي ساكنان، وإنا فعلوا ذلك بالزم ل4نه موضع حذف،
فلما حذفوا الياء الت هي من نفس الرف بعد اللم صارت عندهم بنزلة نون

يكن حيث أ�سكنت، فإسكان اللم هنا بنزلة حذف النون من يكن، وإنا فعلوا



هذا بذين حيث كثر ف كلمهم حذف النون والركات، وذلك نو مذ ولد وقد علم،
وإنا ال4صل منذ ولدن وقد علم، وهذا من الشواذ وليس ما يقاس عليه

ويطرد، وزعم أ%ن ناساv من العرب يقولون ل%م\ أ�ب.ل1ه1، ل يزيدون على حذف
ال4لف كما حذفوا ع'ل%ب,طاv، حيث كثر الذف ف كلمهم كما حذفوا أ%لف

اح.ر_ وأ%لف ع'ل%ب,ط{ وواو غ%د{، وكذلك فعلوا بقولم ب.ل1ي�ة كأ%نا بالية
بنزلة العافية، ول يذفوا ل أ�بال ل4ن الذف ل يقوى هنا ول يلزمه

حذف، كما أ%نم إذا قالوا ل يكن الرجل فكانت ف موضع ترك ل تذف، وجعلوا
ال4لف تثبت مع الركة، أ%ل ترى أ%نا ل تذف ف أ�بال ف غي موضع

الزم، وإنا تذف ف الوضع الذي تذف منه الركة؟
وهو ب,ذ1ي ب,لYي¼ وب.ل�ى وب'ل�ى وب,ل�ى وب.ل1ي¼ وب,ل1ي�ان{

وب.ل%يان{، بفتح الباء واللم إذا بعد عنك حت ل تعرف موضعه. وقال ابن جن:
قولم أ%تى على ذي ب,ل1ي�ان% غي مصروف وهو علم البعد. وف حديث خالد بن

الوليد: أ%نه قال إن عمر استعملن على الشام وهو له م'ه,مÒ، فلما أ%ل}ق%ى
الشام' ب.وان,ي.ه' وصار ثنيه 

(* قوله «وصار ثنيه» كذا بالصل). عزلن
واستعمل غيي، فقال رجل: هذا وال الف1ت\نة�؛ فقال خالد: أ%ما وابن' الطاب

حيÒ فل، ولكن ذاك إذا كان الناس ب,ذ1ي ب,لYي¼ وذ1ي ب.ل�ى؛ قوله:
أ%ل}ق%ى الشام' ب.وان,ي.ه' وصار ثنيه أ%ي ق%ر_ ق%رار'ه' واط}م.أ%ن�

أ%مر'ه،. وأ%ما قوله إذا كان الناس بذي ب,لYي¼ فإن أ%با عبيد قال: أ%راد
تفر�ق الناس وأ%ن يكونوا طوائف وفرقاv من غي إمام يمعهم، وكذلك كل من بعد

عنك حت ل تعرف موضعه فهو بذي بل�ي�، وهو من ب.ل� ف ال4رض إذا ذهب،
أ%راد ضياع أ�مور الناس بعده، وفيه لغة أ�خرى: بذي ب,لYيان؛ قال: وكان

الكسائي ينشد هذا البيت ف رجل يطيل النوم:
ت.نام' وي.ذ}هب' ال4ق}وام' ح.ت_ى
ي'قال%: أ�ت.وا على ذي ب,لYيان1

يعن أ%نه أ%طال النوم ومضى أ%صحابه ف سفرهم حت صاروا إل الوضع الذي
ل يعرف مكانم من طول نومه؛ قال ابن سيده: وصرفه على مذهبه. ابن

ال4عراب: يقال فلن بذي بلي� وذي بلي�ان إذا كان ضائعاv بعيداv عن
أ%هله.وت.ب\لى وب.ل1يÒ: اسا قبيلتي. وب.ل1يÒ: حي من اليمن، والنسبة إليهم
ب.ل%و,يÒ. الوهري: ب.ل1يÒ، على فعيل، قبيلة من قضاعة، والنسبة إليهم



ب.ل%و,ي�. وال4ب\لء�: موضع. قال ابن سيده: وليس ف الكلم اسم على
أ%فعال إل9 ال4بواء وال4ن\بار وال4ب\لء.

وب.ل%ى: جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك أ%ل تفعل كذا؟ فيقول: بلى.
وبلى: جواب استفهام معقود بالحد، وقيل: يكون جواباv للكلم الذي فيه الحد

كقوله تعال: أ%لست' بربكم قالوا بلى. التهذيب: وإنا صارت بلى تتصل
بالحد ل4نا رجوع عن الحد إل التحقيق، فهو بنزله بل، وبل سبيلها أ%ن

تأ%ت بعد الحد كقولك: ما قام أ%خوك بل أ%بوك، وما أ%كرمت أ%خاك بل أ%باك،
قال: وإذا قال الرجل للرجل أ%ل تقوم؟ فقال له: بلى، أ%راد بل أ%قوم،

vفزادوا ال4لف على بل ليحسن السكوت عليها، ل4نه لو قال بل كان يتوقع كلما
بعد بل، فزادوا ال4لف ليزول عن الخاط%ب هذا التوهم. قال ال تعال:
وقالوا لن تسنا النار إل أ%ياماv معدودة، ث قال: بلى من كسب سيئة؛

والعن بل من كسب سيئة؛ وقال البد: بل حكمها الستدراك أ%ينما وقعت ف جحد
أ%و إياب، قال: وبلى يكون إياباv للمنفي ل غي. الفراء قال: بل تأ}ت
لعنيي: تكون إضراباv عن ال4ول وإياباv للثان كقولك عندي له دينار

ل بل ديناران، والعن الخر أ%نا توجب ما قبلها وتوجب ما بعدها وهذا
يسمى الستدراك ل4نه أ%راده فنسيه ث استدركه. قال الفراء: والعرب تقول

ب.ل} وال ل آتيك وب.ن\ وال، يعلون اللم فيها نوناv؛ قال: وهي لغة
بن سعد ولغة كلب، قال: وسعت الباهليي يقولون ل ب.ن\ بعن ل ب.ل}. ابن

سيده: وقوله عز وجل: ب.ل%ى قد جاءتك آيات؛ جاء ببلى الت هي معقودة
بالحد، وإن ل يكن ف الكلم لفظ جحد، ل4ن قوله تعال: لو أ%ن ال هدان؛

ف قو�ة الحد كأ%نه قال ما ه'د1يت'، فقيل بلى قد جاءتك آيات؛ قال ابن
سيده: وهذا ممول على الواو ل4ن الواو أ%ظهر هنا من الياء، فحملت ما ل
تظهر فيه عى ما ظهرت فيه؛ قال: وقد قيل إن المالة جائزة ف بلى، فإذا

كان ذلك فهو من الياء. وقال بعض النحويي: إنا جازت المالة ف بلى ل4نا
شابت بتمام الكلم واستقلله با وغنائها عما بعدها ال4ساء الستقبلة

بأ%نفسها، فمن حيث جازت إمالة ال4ساء جازت أ%يضاv إمالة بلى، أ%ل ترى
أ%نك تقول ف جواب من قال أ%ل تفعل كذا وكذا: بلى، فل تتاج لكونا
جواباv مستقلv إل شيء بعدها، فلما قامت بنفسها وقويت لقت ف القوة

بال4ساء ف جواز إمالتها كما أ�ميل أن_ى ومت. الوهري: بلى جواب للتحقيق
يوجب ما يقال لك ل4نا ترك للنفي، وهي حرف ل4نا نقيضة ل، قال سيبويه:



ليس بلى ونعم اسي، وقال: بل} مفف¬ حرف¬، يعطف با الرف الثان على
ال4ول فيلزمه مثل إعرابه، وهو الضراب عن ال4ول للثان، كقولك: ما جاءن
زيد بل عمرو، وما رأ%يت زيداv بل عمراv، وجاءن أ%خوك بل أ%بوك، تعطف با

بعد النفي والثبات جيعاv؛ وربا وضعوه موضع رب كقول الراجز:
ب.ل} م.ه\م.ه{ ق%ط%ع\ت' ب.ع\د. م.ه\م.ه1

يعن رب مهمه، كما يوضع الرف موضع غيه اتساعاv؛ وقال آخر:
ب.ل} ج.و\ز ت.ي\هاء4 كظ%ه\ر, ال%ج.ف%ت\

وقوله عز وجل: ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا ف عزة وشقاق؛ قال
ال4خفش عن بعضهم: إن بل ههنا بعن إن9، فلذلك صار القسم عليها؛ قال: وربا
استعملته العرب ف قطع كلم واستئناف آخر فينشد الرجل منهم الشعر فيقول:

بل ما هاج. أ%حزاناv وش.ج\واv ق%د\ ش.ج.ا
ويقول:

بل وب.ل}د.ة{ ما النس' من\ آهال1ها
@بن: ب.ن.ا ف الشرف ي.ب\ن'و؛ وعلى هذا ت'ؤ'و>ل% قول الطيئة:

أ�ول%ئ1ك. قوم¬ إن} ب.ن.وا أ%ح\سن'وا الب'نا
قال ابن سيده: قالوا إنه جع' ب'نو.ة أ%و ب,ن\و.ة؛ قال ال4صمعي: أ%نشدت

أ%عرابي�اv هذا البيت أ%حسنوا الب,نا، فقال: أ%ي ب'نا أ%حسنوا الب'ن.ا،
أ%راد بال4ول أ%ي ب'ن.ي�. والبن': الولد، ولمه ف ال4صل منقلبة عن

Dواو عند بعضهم كأ%نه من هذا. وقال ف معتل الياء: البن' الولد، ف%ع.ل
مذوفة اللم متلب لا أ%لف الوصل، قال: وإنا قضى أ%نه من الياء ل4ن

ب.ن.ى ي.ب\ن,ي أ%كثر ف كلمهم من ي.ب\ن'و، والمع أ%بناء. وحكى اللحيان:
أ%بناء� أ%بنائهم. قال ابن سيده: وال�نثى ابنة وبنت¬؛ ال4خية على غي

بناء مذكرها، ولم, ب,ن\ت واو، والتاء بدل منها؛ قال أ%بو حنيفة؛ أ%صله
ب,ن\و.ة ووزنا فعلD، فأ�لقتها التاء� البدلة من لمها بوزن ح1ل}س� فقالوا
ب,ن\ت¬، وليست التاء فيها بعلمة تأ%نيث كما ظن من ل خ1ب\ر.ة له بذا

اللسان، وذلك لسكون ما قبلها، هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح، وقد نص عليه ف
باب ما ل ينصرف فقال: لو سيت با رجلv لصرفتها معرفة، ولو كانت

للتأ}نيث لا انصرف السم، على أ%ن سيبويه قد تسم_ح ف بعض أ%لفاظه ف الكتاب
فقال ف ب,ن\ت: هي علمة تأ}نيث، وإنا ذلك تو�ز منه ف اللفظ ل4نه
أ%رسله غ�ف}لv، وقد قيده وعلله ف باب ما ل ينصرف، وال4خذ بقوله



ال�ع.ل�ل أ%قوى من القول بقوله ال�غ\ف%ل ال�ر\س.ل، وو.جه' توeزه أ%نه لا
كانت التاء ل تبدل من الواو فيها إل مع الؤنث صارت كأ%نا علمة
تأ}نيث، قال: وأ%عن بالصيغة فيها بناءها على ف1ع\ل وأ%صلها ف%ع.لD بدللة

تكسيهم إياها على أ%فعال، وإبدال� الواو فيها لزم¬ ل4نه عمل اختص به
الؤنث، ويدل أ%يضاv على ذلك إقامتهم إياه مقام العلمة الصرية وتعاق�ب'ها
فيها على الكلمة الواحدة، وذلك نو ابنة{ وبنت{، فالصيغة ف بنت قائمة
مقام الاء ف ابنة{، فكما أ%ن الاء علمة تأ}نيث فكذلك صيغة بنت{ علمة

تأ}نيثها، وليست بنت¬# من ابنة{ كص.عب من ص.ع\بة، إنا نظي' صعبة من صعب
ابن.ةD من ابن، ول دللة لك ف الب'ن'و_ة على أ%ن الذاهب من بنت واو،

لكن إبدال التاء من حرف العلة يدل على أ%نه من الواو، ل4ن إبدال التاء من
الواو أ%ضعف من إبدالا من الياء. وقال ابن سيده ف موضع آخر: قال سيبويه

وأ%لقوا اب\ناv الاء فقالوا اب\نة، قال: وأ%ما ب,نت¬ فليس على اب\ن�،
وإنا هي صيغة على حدة، أ%لقوها الياء لللاق ث أ%بدلوا التاء منها،

وقيل: إنا م'بدلة من واو، قال سيبويه: وإنا ب,ن\ت¬ كع1د\ل، والنسب إل
ب,ن\ت ب.ن.و,يÒ، وقال يونس: ب,ن\ت1يÒ وأ�خ\ت1يÒ؛ قال ابن سيده: وهو

مردود عند سيبويه. وقال ثعلب: العرب تقول هذه بنت فلن وهذه ابنة� فلن،
بتاء ثابتة ف الوقف والوصل، وها لغتان جيدتان، قال: ومن قال إبنةD فهو

خطأD ولن. قال الوهري: ل تقل اب,نة ل4ن ال4لف إنا اجتلبت لسكون الباء،
فإذا حركتها سقطت، والمع' ب.نات¬ ل غي. قال الزجاج: ابن¬ كان ف

ال4صل ب,ن\و¬ أ%و ب,ن.و¬، وال4لف أ%لف وصل ف البن، يقال ابن¬ بي>ن'
الب'ن'و_ة، قال: ويتمل أ%ن يكون أ%صله ب.ن.ياv، قال: والذين قالوا ب.ن'ون%

كأ%نم جعوا ب.ن.ياv ب.ن'ون%، وأ%ب\ن.اء ج\ع. ف1ع\ل أ%و ف%ع.ل، قال:
وبنت تدل على أ%نه يستقيم أ%ن يكون ف1ع\لv، ويوز أ%ن يكون ف%ع.لv، نقلت

إل فع\ل� كما نقلت أ�خ\ت من ف%ع.ل إل ف�ع\ل�، فأ%ما بنات¬ فليس بمع
بنت على لفظها، إنا رد�ت إل أ%صلها فجمعت ب.نات{، على أ%ن أ%صل ب,ن\ت

ف%ع.لة ما حذفت لمه. قال: وال4خفش يتار أ%ن يكون الذوف من ابن الواو،
قال: ل4نه أ%كثر ما يذف لثقله والياء تذف أ%يضاv ل4نا تثقل، قال:

والدليل على ذلك أ%ن يداv قد أ%جعوا على أ%ن الذوف منه الياء، ولم دليل
قاطع مع الجاع يقال ي.د.ي\ت' إليه ي.داv، ودم¬ مذوف منه الياء،

والب'ن'و_ة ليس بشاهد قاطع للواو ل4نم يقولون الف�ت'و_ة والتثنية فتيان،



فابن يوز أ%ن يكون الذوف منه الواو أ%و الياء، وها عندنا متساويان.
قال الوهري: والبن أ%صله ب.ن.و¬، والذاهب منه واو كما ذهب من أ%ب� وأ%خ
ل4نك تقول ف مؤنثه بنت¬ وأ�خت، ول نر هذه الاء تلحق مؤنثاv إل ومذكره

مذوف الواو، يدلك على ذلك أ%خ.وات وهنوات فيمن رد�، وتقديره من الفعل
ف%ع.لD، بالتحريك، ل4ن جعه أ%بناء مثل ج.م.ل� وأ%جال، ول يوز أ%ن
يكون فعلv أ%و ف�ع\لv اللذين جعهما أ%يضاv أ%فعال مثل ج,ذ}ع وق�ف}ل،

،vأ%ن يكون فعل vل4نك تقول ف جعه ب.ن'ون، بفتح الباء، ول يوز أ%يضا
ساكنة العي، ل4ن الباب ف جعه إنا هو أ%ف}ع'ل مثل ك%ل}ب وأ%ك}ل�ب أ%و
فعول مثل ف%ل}س وف�لوس. وحكى الفراء عن العرب: هذا من اب\ناو.ات1

الش>ع\ب,، وهم حي� من ك%ل}ب. وف التنزيل العزيز: هؤلء بنات هن_ أ%ط}ه.ر' لكم؛
كن ببنات1ه عن نسائهم، ونساء أ�مة1 كل نب� بنزلة بناته وأ%زواج'ه

بنزلة أ�مهاتم؛ قال ابن سيده: هذا قول الزجاج. قال سيبويه: وقالوا
�اب\ن'م¬، فزادوا اليم كما زيدت ف ف�س\ح'م� ود1ل}ق1م�، وكأ%نا ف ابنم أ%مث%ل

قليلv ل4ن السم مذوف اللم، فكأ%نا عوض منها، وليس ف فسحم ونوه
حذف؛ فأ%ما قول رؤبة:

ب'كاء4 ث%ك}لى ف%ق%د.ت\ ح.ميما،
فهي ت.ر.ن_ى بأ%با وابناما

فإنا أ%راد: واب\ن,يما، لكن حكى ن'د\ب.تها، واحت'م1ل المع بي الياء
وال4لف ههنا ل4نه أ%راد الكاية، كأ%ن� النادبة آثرت وا اب\نا على وا
اب\ن، ل4ن ال4لف ههنا أ%م\ت.ع ندباv وأ%م.دe للصوت، إذ ف ال4لف من

ذلك ما ليس ف الياء، ولذلك قال بأ%با ول يقل بأ%ب، والكاية قد
ي'ح\ت.مل فيها ما ل يتمل ف غيها، أ%ل ترى أ%نم قد قالوا م.ن زيداv ف جواب

من قال رأ%يت زيداv، وم.ن\ زيد{ ف جواب من قال مررت بزيد؟ ويروى:
فهي ت'نادي بأ%ب وابن,يما

فإذا كان ذلك فهو على وجه وما ف كل ذلك زائدة، وجع الب,ن\ت1 ب.نات¬،
وجع البن أ%بناء، وقالوا ف تصغيه أ�ب.ي\ن'ون؛ قال ابن شيل: أ%نشدن

ابن ال4عراب لرجل من بن يربوع، قال ابن بري: هو السفاح بن ب'كي
اليبوعي:

م.ن\ ي.ك' ل ساء4، فقد ساء4ن
ت.ر\ك' أ�ب.ي\ن,يك إل غي راع



إل أ%ب ط%لحة%، أ%و واقد{
عمري فاعلمي للضياع

(* قوله «عمري فاعلمي إل» كذا بالصل بذه الصورة، ول نده ف كتب
اللغة الت بأيدينا).

قال: أ�ب.ي\ن تصغي ب.ن,ي.، كأ%ن� واحده إبن مقطوع ال4لف، فصغره
فقال أ�بي، ث جعه فقال أ�ب.ي\ن'ون؛ قال ابن بري عند قول الوهري كأ%ن�

واحده إبن، قال: صوابه كأ%ن� واحده أ%ب\ن مثل أ%ع\م.ى ليصح فيه أ%نه
معتل اللم، وأ%ن واوه لم ل نون بدليل الب'ن'و_ة، أ%و أ%ب\ن� بفتح المزة

على ميل الفراء أ%نه مثل أ%ج\ر�، وأ%صله أ%ب\ن,و¬، قال: وقوله فصغره
فقال أ�ب.ي\ن¬ إنا ييء تصغيه عند سيبويه أ�ب.ي\ن� مثل أ�ع.ي\م�. وقال ابن

عباس: قال النب، صلى ال عليه وسلم، أ�ب.ي\ن ل ترموا ج.م\رة
الع.ق%بة حت ت.ط}ل�ع. الشمس. قال ابن ال4ثي: المزة زائدة وقد اختلف ف

صيغتها ومعناها، فقيل إنه تصغي أ%ب\ن كأ%ع\م.ى وأ�ع.ي\م�، وهو اسم مفرد يدل
على المع، وقيل: إن اب\ناv يمع على أ%ب\ن.ا مقصوراv ومدوداv، وقيل: هو

تصغي ابن، وفيه نظر. وقال أ%بو عبيد: هو تصغي ب.ن,ي_ جع اب\ن�
مضافاv إل النفس، قال: وهذا يوجب أ%ن يكون صيغة اللفظة ف الديث أ�ب.ي\ن,ي_

بوزن س'ر.ي\جي�، وهذه التقديرات على اختلف الروايات 
(* قوله: وهذه

التقديرات على اختلف الروايات، يشعر ان ف الكلم سقطاv). والسم
الب'ن'و_ة�. قال الليث: الب'ن'و_ة� مصدر البن. يقال: ابن¬ ب.ي�ن' الب'ن'و_ة.

ويقال: ت.ب.ني\ت'ه أ%ي اد_عيت ب'ن'و_ت.ه. وت.ب.ن_اه: اتذه ابناv. وقال
الزجاج: ت.ب.ن_ى به يريد ت.ب.ن_اه. وف حديث أ%ب حذيفة: أ%نه ت.ب.ن_ى
سالاv أ%ي اتذه ابناv، وهو ت.ف%عeلD من الب\ن، والنسبة إل ال4بناء
ب.ن.و,يÒ وأ%بناو,يÒ نو ال4عراب>، ينسب إل ال4عراب، والتصغي
ب'ن.يÒ. قال الفراء: يا ب'ن> ويا ب'ن.ي_ لغتان مثل يا أ%بت1 ويا أب.ت.،
وتصغي أ%ب\ناء أ�ب.ي\ناء، وإن شئت أ�ب.ي\نون% على غي مكبه. قال

الوهري: والنسبة إل اب\ن� ب.ن.و,ي�، وبعضهم يقول اب\ن,ي�، قال: وكذلك إذا
نسبت إل أ%ب\ناء فارس قلت ب.ن.و,ي�، قال: وأ%ما قولم أ%ب\ناو,ي� فإنا هو
منسوب إل أ%بناء سعد ل4نه جعل اساv للحي أ%و للقبيلة، كما قالوا
م.داي,ن,يÒ جعلوه اساv للبلد، قال: وكذلك إذا نسبت إل ب,ن\ت أ%و إل



ب'ن.ي�ات1 الط�ريق قلت ب.ن.و,ي� ل4ن أ%لف الوصل عوض من الواو، فإذا حذفتها
فل بد من رد الواو. ويقال: رأ%يت ب.نات.ك، بالفتح، وي'جرونه م'ج\ر.ى

التاء ال4صلية. وب'ن.ي_ات' الطريق: هي الط©ر'ق الصغار تتشعب من الاد_ة،
وهي التeر_هات'.

وال4بناء: قوم من أ%بناء فارس. وقال ف موضع آخر: وأ%بناء فارس قوم من
أ%ولدهم ارتنتهم العرب، وف موضع آخر: ار\ت'ه,ن'وا باليمن وغلب عليهم

اسم ال4بناء كغلبة ال4نصار، والنسب إليهم على ذلك أ%ب\ناو,يÒ ف لغة
بن سعد، كذلك حكاه سيبويه عنهم، قال: وحدثن أ%بو الطاب أ%ن ناساv من

العرب يقولون ف الضافة إليه ب.ن.و,يÒ، ي.ر'د�ونه إل الواحد، فهذا على
أ%ن ل يكون اساv للحي، والسم من كل ذلك الب'ن'و_ة�. وف الديث: وكان

من ال4ب\ناء، قال: ال4ب\ناء ف ال4صل جع اب\ن�. ويقال ل4ولد فارس
ال4ب\ناء، وهم الذين أ%رسلهم ك1سرى مع س.ي\ف1 بن, ذي, ي.ز.ن%، لا جاء

يستنجدهم على ال%ب.شة، فنصروه وملكوا اليمن وت.د.ي_ر'وها وتزو�جوا ف
العرب فقيل ل4ولدهم ال4بناء، وغلب عليهم هذا السم ل4ن أ�مهاتم من غي

جنس آبائهم.
ولل4ب والبن والبنت أ%ساء كثية تضاف إليها، وع.د_د. ال4زهري منها

أ%شياء كثية فقال ما يعرف بالبن: قال ابن ال4عراب اب\ن' الطYي,
آدم'، عليه السلم، وابن م1لط{ الع.ض'د'، واب\ن' م'خد>ش� رأ}س' الك%ت1ف1،

ويقال إنه النeغ\ض' أ%يضاv، وابن الن_عامة عظم الساق,، وابن الن_عامة
ع1ر\ق ف الر>ج\ل، وابن' الن_عامة م.ح.ج_ة الطريق، وابن الن_عامة

الفر.س الفاره، وابن الن_عامة الساقي الذي يكون على رأ}س البئر، ويقال
للرجل العال: هو ابن' ب.ج\د.ت1ها وابن ب'ع\ث�ط1ها وابن س'ر\س'ورها وابن'

ث%راها وابن م.دينتها وابن ز.و\م.ل%ت1ها أ%ي العال با، وابن ز.و\م.ل%ة
أ%يضاv ابن أ%مة، وابن ن'ف%ي\ل%ة ابن أ%مة، وابن تام'ورها العال با، وابن'

الفأ}رة الد_ر\ص'، وابن الس>ن_ور, الد>ر\ص' أ%يضاv، وابن الناقة1
الباب'وس، قال: ذكره ابن أحر ف شعره، وابن ال%ل�ة ابن م.خاض�، وابن

،eصYر\ع'وب'، وابن' ال%رادة1 الس>ر\و، وابن الل�يل, اللeع1ر\س� الس
وابن الطريق اللYصe أيضاv، وابن غ%ب\راء اللص أ%يضاv؛ وقيل ف قول

طرفة:رأ%ي\ت' بن غ%ب\راء4 ل ي'ن\كر'ون.ن
إن بن غ%ب\راء اسم للص_عاليك الذين ل مال لم س'مeوا بن غ%ب\راء



للز'وقهم بغ.ب\راء ال4رض، وهو ترابا، أ%راد أ%نه مشهور عند الفقراء
وال4غنياء، وقيل: بنو غباء هم الرeف}ق%ة� ي.ت.ناه.د'ون ف السفر، وابن

إله.ة% وأ%له.ة% ض.و\ء� الشمس، وهو الض>حe، وابن ال�ز\نة1 اللل�؛ ومنه
قوله:

رأ%يت' ابن. م'ز\ن.ت1ها جان,ح.ا
وابن الك%ر.وان1 الليل�، وابن ال�بار.ى النهار'، وابن ت'م_رة% طائر،

ويقال التeم_رة1، وابن' ال4رض, الغ.دير'، وابن طام1ر� الب'ر\غ�وث،
وابن' طام1ر� ال%س3يس' من الناس، وابن ه.ي_ان% وابن ب.ي_ان% وابن ه.ي¼

وابن ب.ي¼ ك�ل©ه ال%س3يس' من الناس، وابن النخلة الد_نء 
(* قوله «وابن

النخلة الدنء» وقوله فيما بعد «وابن الرام السل» كذا بالصل). وابن
الب.ح\ن.ة الس_و\ط، والب.ح\نة النخلة الطويلة، وابن' ال4سد الش_ي\ع'

�وال%ف}ص'، وابن' الق1ر\د ال%و\د.ل� والرeب_اح'، وابن الب.راء أ%و_ل
يوم من الشهر، وابن' الاز,ن1 الن_م\ل، وابن الغراب الب'جe، وابن

الف%وال الان©، يعن الية%، وابن القاو,ي_ة1 ف%ر\خ' المام، وابن'
الفاس1ياء الق%ر.ن\ب.ى، وابن الرام السل، وابن الك%ر\م, الق1ط}ف'، وابن

ال%س.ر_ة غ�ص\ن' الريان، وابن ج.ل الس_ي>د'، وابن دأ}ية% الغ'راب، وابن
أ%و\ب.ر. الك%م\أة�، وابن ق1ت\رة% ال%ي_ة، وابن ذ�كاء4 الصeب\ح، وابن
ف%ر\ت.ن.ى وابن ت'ر\ن.ى ابن' الب.غ1ي_ة1، وابن أ%ح\ذار� الرجل� ال%ذ1ر'،

وابن أ%ق}وال� الرج'ل الكثي الكلم، وابن الف%لة1 ال1رباء�، وابن
الط�ود1 ال%ج.ر، وابن' ج.م1ي الليلة� الت ل ي'رى فيها ال1لل�، وابن'

آو.ى س.ب'غD، وابن ماض� وابن ل%ب'ون{ من أ%ولد1 البل. ويقال للس>قاء:
ابن' ال4د1ي، فإذا كان أ%كب فهو ابن أ%د1ي.ي وابن' ثلثة1 آد1م.ة{.

وروي عن أ%ب ال%ي\ث%م أنه قال: يقال هذا اب\ن'ك.، ويزاد فيه اليم
فيقال هذا اب\ن'مك، فإذا زيدت اليم فيه أ�عرب من مكاني فقيل هذا

اب\ن'م'ك.، فضمت النون واليم، وأ�عرب بضم النون وضم اليم، ومررت باب\ن,م1ك
ورأ%يت ابن\م.ك، تتبع النون اليم ف العراب، وال4لف مكسورة على كل حال،

ومنهم من يعربه من مكان واحد فيعرب اليم ل4نا صارت آخر السم، ويدع النون
مفتوحة على كل حال فيقول هذا اب\ن.م'ك.، ومررت باب\ن.م1ك، ورأ%يت

اب\ن.م.ك.، وهذا اب\ن.م' زيد{، ومررت باب\ن.م, زيد{، ورأ%يت اب\ن.م. زيد{؛



وأ%نشد لسان:
و.ل%د\نا ب.ن الع.نقاء3 واب\ن.ي\ م'ح.ر>ق�،
فأ%ك}ر,م بنا خالv، وأ%ك}ر,م بنا اب\ن.ما

وزيادة اليم فيه كما زادوها ف ش.د\ق%م� وز'ر\ق�م� وش.ج\ع.م� لنوع من
اليات؛ وأ%ما قول الشاعر:

ول ي.ح\م, أ%ن\فاv عند ع1ر\س� ول اب\ن,م,
فإنه يريد البن، واليم زائدة.

ويقال فيما يعرف ببنات: بنات' الد_م, بنات أ%ح\م.ر.، وبنات' ال�س\ن.د1
ص'روف' الد_ه\ر، وبنات' معÝى الب.ع.ر'، وبنات' الل�ب.ن ما ص.غر. منها،

وبنات' الن_قا هي ال�ل}كة ت'شب_ه' ب,هن_ ب.نان� الع.ذار.ى؛ قال ذو
الرمة:

بنات' الن_قا ت.خ\ف%ى م1راراv وت.ظ}ه.ر'
وبنات م.خ\ر� وبنات' ب.خ\ر� سحائب' يأ}تي ق�ب'ل% الص_ي\ف1

م'ن\ت.صبات{، وبنات' غ%ي� الك%ذ1ب'، وبنات' ب,ئ}س. الدواهي، وكذلك بنات' ط%ب.ق�
وبنات' ب.ر\ح� وبنات' أ%و\د.ك. واب\نة� ال%ب.ل الص_د.ى، وبنات' أ%ع\ن.ق.

النساء�، ويقال: خيل نسبت إل ف%حل يقال له أ%عن.ق'، وبنات' ص.ه_ال�
ال%يل�، وبنات ش.ح_اج� الب,غال�، وبنات' ال4خ\د.ر,ي� ال�ت'ن'، وبنات'

ن.ع\ش من الكواكب الش_مال1ي_ة، وبنات' ال4رض ال4نار' الص>غار'، وبنات'
ال�ن الل�ي\ل�، وبنات' الص_د\ر ال�موم، وبنات' ال1ثال, الن>ساء،

وال1ثال� الف1راش، وبنات' طار,ق� بنات' ال�لوك، وبنات الد_و> حي
الو.ح\ش,، وهي بنات' ص.ع\د.ة أ%يضاv، وبنات' ع'ر\ج'ون{ الش_ماريخ'، وبنات'

ع'ر\ه'ون{ الف�ط�ر'، وبنت' ال4رض, وابن' ال4رض, ض.ر\ب¬ من الب.ق}ل,،
والبنات' الت_ماثيل� الت تلعب با ال%واري. وف حديث عائشة، رضي ال

عنها: كنت أ%لعب مع الواري بالب.نات1 أ%ي التماثيل الت ت.ل}ع.ب' با
الصبايا. وذ�ك1ر. لرؤبة رجلD فقال: كان إحد.ى ب.نات1 م.ساجد ال، كأ%نه

vمن ح.ص.ى السجد. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه سأ%ل رجل vجعله ح.صاة
ق%د1م. من الث�غ\ر فقال: هل ش.ر,ب. اليش' ف الب'ن.ي_ات1 الص>غار؟

قال: ل، إن القوم ل%ي'ؤ\ت.و\ن% بالناء في.ت.داولوه حت يشربوه كل©هم؛
الب'ن.ي_ات' ههنا: ال4ق}داح الص>غار، وبنات' الليل, ال�موم'؛ أ%نشد

ثعلب:



vت.ظ%ل© ب.نات' الليل, ح.و\ل% ع'ك�فا
�ع'ك�وف. الب.واكي، بين.ه'ن_ ق%ت1يل

وقول أ�م.ي_ة بن أ%ب عائذ ال�ذ%ل9:
فس.ب.ت\ ب.نات1 الق%ل}ب,، فهي ر.هائ1ن¬

ب,خ1بائ1ها كالط�ي\ر ف ال4ق}فاص,
إنا عن ببناته طوائفه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

يا س.ع\د' يا ابن. عم.لي يا س.ع\د'
أ%راد: من ي.ع\مل� ع.م.لي أ%و م1ث}ل% عم.لي، قال: والعرب تقول الر>ف}ق'

ب'ن.يe ال1ل}م, أ%ي مثله.
éوب,ن.اء vوالب.ن\ي': ن.قيض' ال%د\م، ب.ن الب.ن_اء� الب,ناء4 ب.ن\يا

وب,نÝى، مقصور، وب'نياناv وب,ن\ي.ةv وب,نايةv وابت.ناه وب.ن_اه؛ قال:
وأ%ص\غ.ر من ق%ع\ب, الو.ليد1، ت.ر.ى به

ب'يوتاv م'ب.ن_اةv وأ%ود1يةv خ'ض\را
يعن العي، وقول ال4ع\و.ر, الش_ن>ي> ف صفة بعي أ%كراه:

لا ر.أ%ي\ت' م.ح\م1ل%ي\ه1 أ%ن_ا
م'خ.د_ر.ي\ن,، ك1د\ت' أ%ن أ�ج.ن_ا

ق%ر_ب\ت' م1ث}ل% الع.ل%م, ال�ب.ن_ى
شبه البعي بالع.ل%م, لع1ظ%م1ه وض1خ.م1ه؛ وع.ن بالع.ل%م, الق%ص\ر.،

يعن أ%نه شبهه بالقصر ال%ب\ن� ال�شي_د1 كما قال الراجز:
ك%رأ}س, الف%د.ن1 ال�ؤ\ي.د1

والب,ناء�: ال%ب\نe، والمع أ%ب\ن,يةD، وأ%ب\ن,يات¬ جع' المع،
واستعمل أ%بو حنيفة الب,ن.اء4 ف السeف�ن, فقال يصف لوحاv يعله أ%صحاب

الراكب ف بناء السeف�ن: وإنه أ%صل� الب,ناء فيما ل ينمي كالجر والطي
ونوه. والب.ن_اء�: م'د.ب>ر' الب'ن\يان وصانعه، فأ%ما قولم ف الثل:
أ%بناؤ'ها أ%ج\ناؤ'ها، فزعم أ%بو عبيد أ%ن أ%ب\ناءé جع بان{ كشاهد{

وأ%شهاد، وكذلك أ%ج\ناؤ'ها جع جان{. والب,ن\ي.ة� والب'ن\ي.ة�: ما ب.ن.ي\ت.ه'،
وهو الب,ن.ى والب'ن.ى؛ وأ%نشد الفارسي عن أ%ب السن:

أ�ولئك قوم¬، إن ب.ن.و\ا أ%ح\س.ن'وا الب'ن،
وإن عاه.د'وا أ%و\ف%و\ا، وإن ع.ق%د'وا ش.دeوا

ويروى: أ%ح\س.ن'وا الب,ن.ى؛ قال أ%بو إسحق: إنا أ%راد بالب,ن جع



ب,ن\ي.ة{، وإن أ%راد الب,ناء4 الذي هو مدود جاز قصره ف الشعر، وقد تكون
الب,ناية� ف الش_ر.ف، والفعل كالفعل؛ قال ي.زيد' بن ال%ك%م:

والناس' م'ب\ت.نيان1: م.ح\ـ
مود' الب,ناي.ة1، أ%و ذ%م1يم'

وقال لبيد:
فب.ن لنا ب.ي\تاv رفيعاv س.م\ك�ه،
ف%س.ما إليه ك%ه\ل�ها وغ�لم'ها

ابن ال4عراب: الب,ن ال4ب\ن,ية� من ال%د.ر أ%و الصوف، وكذلك الب,ن
من الك%ر.م؛ وأ%نشد بيت الطيئة:
أ�ولئك قوم إن بنوا أ%حسنوا الب,ن

وقال غيه: يقال ب,ن\ي.ةD، وهي مثل ر,ش\و.ة{ ور,شاv كأ%ن� الب,ن\ية%
vبيتا Dاليئة الت ب'ن,ي. عليها مثل ال1ش\ي.ة والر>ك}بة1. وب.ن فلن

.Ýوب.ن بعن vشد�د للكثرة. واب\ت.ن دارا ،vوب.ن_ى، مقصورا éبناء
والب'ن\يان�: الائط�. الوهري: والب'ن.ى، بالضم مقصور، مثل الب,ن.ى. يقال:

ب'ن\ي.ةD وب'نÝى وب,ن\ي.ةD وب,نÝى، بكسر الباء مقصور، مثل ج,ز\ية{ وج,زÝى،
éوفلن صحيح الب,ن\ية1 أ%ي الف1ط}رة. وأ%بن.ي\ت' الرجل%: أ%عطيت'ه ب,ناء

:Yالب.و\لن �أ%و ما ي.ب\ت.ن به داره؛ وقول
ي.س\ت.وق1د' الن_ب\ل% بال%ض1يض,، وي.ص\ـ

ـطاد' ن'فوساv ب'ن.ت\ على الكر.م,
أ%ي ب'ن,ي.ت\، يعن إذا أ%خطأ% ي'ور,ي النار.. التهذيب: أ%بن.ي\ت'

فلناv ب.ي\تاv إذا أ%عطيته بيتاv ي.ب\ن,يه أ%و جعلته ي.ب\ن بيتاv؛ ومنه قول
الشاعر:

،vأ%بن.ي\ن. ام\ر.أ �لو وص.ل% الغيث
كانت له ق�ب_ةD س.ح\ق. ب,جاد\

vقال ابن السكيت: قوله لو وصل الغيث أ%ي لو اتصل الغيث ل4بن.ي\ن. امرأ
س.ح\ق. باد{ بعد أ%ن كانت له قبة، يقول: ي'غ1ر\ن% عليه في'خ.ر>ب\ن.ه

فيتخذ بناء من س.ح\ق, ب,جاد{ بعد أ%ن كانت له قبة. وقال غيه يصف اليل
فيقول: لو س.م_ن.ها الغيث� با ينبت لا ل4غ%ر\ت' با على ذوي الق1باب,

فأ%خذت ق1باب.هم حت تكون الب'ج'د' لم أ%ب\نيةv بعدها. والب,ناء�: يكون من
.Dال1باء، والمع أ%ب\نية



والب,ناء�: لزوم آخر الكلمة ضرباv واحداv من السكون أ%و الركة ل لشيء
vأ%حدث ذلك من العوامل، وكأ%نم إنا سوه بناء ل4نه لا لزم ضربا

واحداv فلم يتغي تغي العراب، سي بناء من حيث كان البناء لزماv موضعاv ل
يزول من مكان إل غيه، وليس كذلك سائر اللت النقولة البتذلة
كال%ي\مة وال1ظ%ل�ة والف�س\طاط1 والسeراد1ق, ونو ذلك، وعلى أ%نه مذ أ%وق1ع

على هذا الضرب من الستعملت ال�زالة من مكان إل مكان لفظ� البناء
تشبيهاv بذلك من حيث كان مسكوناv وحاجزاv ومظل¾ بالبناء من الجر والطي

والص.
والعرب تقول ف ال%ث%ل: إن� ال1ع\زى ت'ب\هي ول ت'ب\ن أ%ي ل

ت'ع\ط1ي من الث�ل�ة ما ي'ب\ن منها ب.ي\ت¬، العن أ%نا ل ث%ل�ة لا حت
ت'ت_خذ منها ال4بنية� أ%ي ل تعل منها ال4بنية ل4ن أ%بينة العرب

ط1راف¬ وأ%خ\بي.ةD، فالطYراف' من أ%د.م، وال1باء� من صوف أ%و أ%د.م� ول
يكون من ش.ع.ر، وقيل: العن أ%نا ت.خ\ر,ق البيوت بو.ث}ب,ها عليها ول
ت'عي' على ال4بنية1، وم1عز.ى ال4عراب ج'ر\د¬ ل يط�ول شعرها في'غ\ز.ل%،

وأ%ما م1ع\ز.ى بلد الص_ر\د1 وأ%هل الريف فإنا تكون وافية الشeعور
وال4ك}راد' ي'س.وeون بيوت.هم من شعرها. وف حديث العتكاف: فأ%م.ر ببنائه

فق�و>ض.؛ البناء� واحد ال4بنية، وهي البيوت الت تسكنها العرب ف
الصحراء، فمنها الطYراف وال1باء والبناء� والق�ب_ة ال1ض\ر.ب'. وف حديث

سليمان، عليه السلم: من ه.د.م. ب,ناء4 رب>ه تبارك وتعال فهو ملعون، يعن
من قتل نفساv بغي حق ل4ن السم ب'ن\يانD خلقه ال ورك�به.

والب.ن,ي_ة�، على ف%ع1يلة: الكع\بة لشرفها إذ هي أ%شرف مب\ن,ي¼. يقال:
ل ورب> هذه الب.ن,ي_ة ما كان كذا وكذا. وف حديث الباء بن م.ع\رور�:

رأ%يت' أ%ن ل أ%ج\ع.ل% هذه الب.ن,ي_ة من بظ%ه\ر�؛ يريد الكعبة، وكانت
ت'د\ع.ى ب.ني_ة% إبراهيم، عليه السلم، ل4نه بناها، وقد كثر ق%س.م'هم
برب هذه الب.ن,ي_ة. وب.ن.ى الرجل%: اص\ط%ن.ع.ه؛ قال بعض ال�و.ل�دين:

ي.ب\ن الرجال%، وغيه' ي.ب\ن الق�ر.ى،
ش.ت_ان% بي ق�رÝى وبي. ر,جال,

وكذلك اب\تناه. وب.ن.ى الطعام' ل%ح\م.ه ي.بن,يه ب,ناءé: أ%ن\ب.ت.ه
وع.ظ�م. من ال4كل؛ وأ%نشد:
،eب.ن.ى الس_و,يق' ل%ح\م.ها والل�ت



eكما ب.ن.ى ب'خ\ت. الع1راق, الق%ت
قال ابن سيده: وأ%نشد ثعلب:

،vوع'وط%طا vع.ت1يقا vم'ظاه1رة ش.ح\ما
فقد ب.ن.يا لماv لا م'تبان,يا

ورواه سيبويه: أ%ن\ب.تا. وروى ش.م1ر: أ%ن م'خ.نثاv قال لعبد ال بن
أ%ب أ%مي_ة%: إن فتح ال عليكم الطائف. فل ت'ف}ل1ت.ن_ منك بادية� بنت'

غ%ي\لن%، فإنا إذا جلست\ ت.ب.ن_ت\، وإذا تكلمت ت.غ.ن_ت\، وإذا اضطجعت
ت.من_ت\، وب.ي\ن. رجل%يها مثل� الناء ال�ك}ف%إ، يعن ض1خ.م ر.ك%ب,ها

ون'ه'ود.ه كأ%نه إناء مكبوب، فإذا قعدت فر�جت رجليها لض1خ.م ر.ك%بها؛ قال
أ%بو منصور: ويتمل أ%ن يكون قول الخنث إذا قعدت ت.ب.ن_ت\ أ%ي صارت

كال%ب\ناة1 من سنها وعظمها، من قولم: ب.ن.ى ل%ح\م. فلن طعام'ه إذا
س_نه وع.ظ�مه؛ قال ابن ال4ثي: كأ%نه شبهها بالق�ب_ة من الد.م، وهي

ال%ب\ناة، لسمنها وكثرة لمها، وقيل: شبهها بأ%نا إذا ض'ر,ب.ت\ وط�ن>ب.ت
ان\ف%ر.ج.ت\، وكذلك هذه إذا قعدت تربعت وفرشت رجليها. وت.ب.ن_ى

:eالس_نام': س.م1ن.؛ قال يزيد بن ال4ع\و.ر الش_ن>ي
م'س\ت.جم1لv أ%ع\ر.ف. قد ت.ب.ن_ى

وقول ال4خفش ف كتاب القواف: أ%ما غ�لمي إذا أ%ردت. الضافة مع غلم�
ف غي الضافة فليس بإيطاء، ل4ن هذه الياء أ%لزمت اليم الكسرة وصيته

إل أ%ن ي'ب\ن.ى عليه، وقول�ك لرجل ليس هذا الكسر الذي فيه ببناء؛ قال
ابن جن؛ العتب الن ف باب غلمي مع غلم هو ثلثة أ%شياء: وهو أ%ن

غلم نكرة وغلمي معرفة، وأ%يضاv فإن ف لفظ غلمي ياء ثابتة وليس غلم بل
ياء كذلك، والثالث أ%ن كسرة غلمي بناء عنده كما ذكر وكسرة ميم مررت

بغلم إعراب ل بناء، وإذا جاز رجل مع رجل وأ%حدها معرفة والخر نكرة ليس
بينهما أ%كثر من هذا، فما اجتمع فيه ثلثة أ%شياء من اللف أ%ج\د.ر'

بالواز، قال: وعلى أ%ن أ%با السن ال4خفش قد يكن أ%ن يكون أ%راد بقوله إن
حركة ميم غلمي بناء أ%نه قد اق}ت'ص1ر باليم على الكسرة، ومنعت اختلف.

الركات الت تكون مع غي الياء نو غلمه وغلمك، ول يريد البناء الذي
ي'عاقب العراب. نو حيث وأ%ين وأمس.

وال1ب\ناة وال%ب\ناة�: كهيئة الس>ت\ر, والن>ط}ع,. وال%ب\ناة
وال1ب\ناة أ%يضاv: الع.ي\بة�. وقال شريح بن هانئ: سأ%لت عائشة، رضي ال



عنها، عن صلة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقالت: ل يكن من
vالصلة1 شيء# أ%ح\ر.ى أ%ن يؤخرها من صلة العشاء، قالت: وما رأ%يته م'ت_ق1يا

ال4رض بشيء ق%ط© إل أ%ن أ%ذكر' يوم. مط%ر� فإن_ا ب.س.ط}نا له بناءé؛
قال شر: قوله بناءé أ%ي ن,ط%عاv، وهو م'ت_صل بالديث؛ قال ابن

.vوال1ب\ناة أ%يضا �ال4ثي: هكذا جاء تفسيه ف الديث، ويقال له ال%ب\ناة
وقال أ%بو ع.د\نان: يقال للبيت1 هذا ب,ناء� آخرته؛ عن الوازن، قال:
ال%ب\ناة� من أ%د.م كهيئة القبة تعلها الرأ%ة ف ك1س\ر بيتها فتسكن فيها،

وعسى أ%ن يكون لا غنم فتقتصر با دون الغنم لنفسها وثيابا، ولا إزار ف
�وسط البيت من داخل ي'ك1نeها من الر> ومن واك1ف1 الطر فل ت'ب.ل�ل

هي وثياب'ها؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للنابغة:
على ظ%ه\ر, م.ب\ناة{ جديد{ س'ي'ور'ها،
ي.ط�وف' با و.س\ط% الل�طيمة بائع'

قال: ال%ب\ناة قبة من أ%د.م. وقال ال4صمعي: ال%ب\ناة حصي أ%و نطع
يبسطه التاجر على بيعه، وكانوا يعلون ال�ص'ر. على ال4ن\طاع يطوفون با،

وإنا سيت م.بناة ل4نا تتخذ من أ%دم ي'وص.ل� بعض'ها ببعض؛ وقال جرير:
ر.ج.ع.ت\ و'ف�ود'ه'م' بت.ي\م� بعد.ما
خ.ر.ز'وا ال%بان% ف ب.ن ز.د\هام,

.vأ%ي أ%عطيته ما ي.ب\ن ب.ي\تا vوأ%ب\ن.ي\ت'ه ب.ي\تا
والبان,ي.ة� من الق�س3ي�: الت ل%ص1ق. وت.ر'ها بك%بدها حت كاد ينقطع

وترها ف بطنها من لصوقه با، وهو عيب، وهي الباناة�، طائ1ي_ةD. غيه:
وقوس¬ بان,ي.ةD ب.ن.ت\ على وترها إذا ل%ص1ق%ت\ به حت يكاد ينقطع. وقوس¬
باناةD: ف%ج_اء�، وهي الت ي.ن\ت.ح1ي عنها الوتر. ورجل باناةD: م'نحن� على

وتره عند الر_م\ي؛ قال امرؤ القيس:
عار,ض� ز.و\راء4 من ن.ش.م�،

غ%ي\ر. باناة{ على و.ت.ر,ه\
وأ%ما البائ1ن.ة� فهي الت بان.ت\ عن وت.رها، وكلها عيب.
والب.وان: أ%ض\لع' الز_و\ر,. والب.وان: قوائم' الناقة. وأ%ل}ق%ى

بوان,ي.ه: أ%قام بالكان واطمأ%ن9 وثبت كأ%ل}قى عصاه وأ%ل}قى أ%ر\واق%ه،
وال4رواق جع ر.و\ق, البيت، وهو ر,واق�ه. والب.وان: ع1ظام' الص_د\ر؛ قال

العجاج بن رؤبة:



فإن} يكن\ أ%م\س.ى ش.باب قد ح.س.ر\،
وف%ت.ر.ت\ م1ن>ي الب.وان وف%ت.ر

وف حديث خالد: فلما أ%لقى الشام' ب.وان,ي.ه' ع.ز.ل%ن واست.ع\م.ل%
غيي، أ%ي خ.ي.ه وما فيه من الس_عة1 والن_ع\مة1. قال ابن ال4ثي:

والب.وان ف ال4صل أ%ضلع' الص_د\ر، وقيل: ال4كتاف' والقوائم'، الواحدة
بان,يةD. وف حديث علي�، عليه السلم: أ%ل}ق%ت السماء� ب.ر\ك. ب.وانيها؛ يريد

ما فيها من الطر، وقيل ف قوله أ%لقى الشام' ب.وان,ي.ه، قال: فإن ابن
حبلة 

(* قوله «ابن حبلة» هو هكذا ف الصل). رواه هكذا عن أ%ب عبيد،
.vبالنون قبل الياء، ولو قيل ب.وائنه، الياء قبل النون، كان جائزا

والب.وائ1ن' جع الب'وان1، وهو اسم كل عمود ف البيت ما خ.ل و.س.ط
البيت الذي له ثلث ط%رائق. وب.ن.يت' عن حال, الر�ك1ي_ة: ن.ح_ي\ت' الر>شاء

عنه لئل يقع التراب' على الافر.
والبان: الع.ر'وس الذي ي.ب\ن على أ%هله؛ قال الشاعر:

ي.ل�وح' كأ%نه م1ص\باح' بان
وب.ن.ى فلنD على أ%هله ب,ناءé، ول يقال بأ%هله، هذا قول أ%هل اللغة،

وحكى ابن جن: ب.ن فلن بأ%هله واب\ت.ن.ى با، ع.د_اها جيعاv بالباء.
،Dوقد ز.ف�ها واز\د.ف�ها، قال: والعامة تقول ب.ن.ى بأ%هله، وهو خطأ

وليس من كلم العرب، وكأ%ن� ال4صل% فيه أ%ن الداخل بأ%هله كان يضرب عليها
قبة ليلة دخوله ليدخل با فيها فيقال: ب.ن.ى الرجل� على أ%هله، فقيل لكل

داخل بأ%هله بان{، وقد ورد ب.ن.ى بأ%هله ف شعر ج,ر.ان1 الع.و\د1 قال:
ب.ن.ي\ت' با ق%ب\ل% ال1ح.اق, بليلة{،

فكان% م1ح.اقاv ك�ل©ه ذلك الش_ه\ر'
قال ابن ال4ثي: وقد جاء4 ب.ن بأ%هله ف غي موضع من الديث وغي

الديث. وقال الوهري: ل يقال بن بأ%هله؛ وعاد. فاستعمله ف كتابه. وف
حديث أ%نس: كان أ%و_ل� ما أ�ن\ز,ل% من الجاب ف م'ب\ت.ن رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، بزينب؛ الب\ت1ناء� والب,ناء: الدخول� بالز_و\جة1،
وال�ب\ت.ن.ى ههنا ي'راد به الب\ت1ناء� فأ%قامه م'ق%ام الصدر. وف حديث

علي�، عليه السلم، قال: يا نب� ال م.ت.ى ت'ب\ن,ين أ%ي ت'د\خ1ل�ن على
زوجت؛ قال ابن ال4ثي: حقيقته مت تعلن أ%ب\ت.ن بزوجت. قال الشيخ



أ%بو ممد بن بري: وجاريةD ب.ناة� الل�ح\م, أ%ي م.ب\ن,ي_ة� اللحم؛ قال
الشاعر:

س.ب.ت\ه م'ع\ص1ر¬، من ح.ض\ر.م.و\ت{،
ب.ن.اة� اللحم, ج.م_اء� الع1ظام,

ورأ%يت حاشية هنا قال: ب.ناة� اللحم ف هذا البيت بعن ط%ي>بة� الريح
أ%ي طيبة رائحة اللحم؛ قال: وهذا من أ%وهام الشيخ ابن بري، رحه ال.

وقوله ف الديث: من ب.ن.ى ف د1يار, الع.ج.م, ي.ع\م.ل� ن.ي\ر'وز.ه'م\
وم.ه\ر.جان.هم ح'ش1ر. معهم؛ قال أ%بو موسى: هكذا رواه بعضهم، والصواب ت.ن.أ

أ%ي أ%قام، وسيأ}ت ذكره.
@با: الب.ه\و': البيت' ال�قد_م' أ%مام البيوت. وقوله ف الديث:

ت.ن\ت.ق1ل� العرب بأب\هائ1ها إل ذي ال%ل%ص.ة1 أ%ي ببيوتا، وهو جع الب.ه\و,
الب.ي\ت1 العروف1. والب.ه\و': ك1ناس¬ واسع يتخذه الثور ف أ%صل

ال4ر\طى، والمع أ%ب\هاء وب'ه,يÒ وب,ه,يÒ وب'ه'وÒ. وب.ه_ى الب.ه\و.:
ع.م1ل%ه'؛ قال:

أ%ج\و.ف ب.ه_ى ب.ه\و.ه' فاست.و\س.ع.ا
وقال:

ر.أ%يت'ه ف كلY ب.ه\و� دام1ج.ا
والب.ه\و' من كل حامل: م.ق}ب.ل� الو.لد 

(* قوله «مقبل الولد إل» كذا
بالصل بذا الضبط وباء موحدة ومثله ف الكم، والذي ف القاموس والتهذيب

والتكملة: مقيل، بثناة تتية بعد القاف، بوزن كري). بي الوركي.
والب.ه\و': الواسع من ال4رض الذي ليس فيه جبال بي ن.ش\ز.ي\ن,، وكل© هواء

أ%و فجوة فهو عند العرب ب.ه\و¬؛ وقال ابن أ%حر:
ب.ه\و¬ ت.لق%ت\ به1 الرام' والب.ق%ر'

والب.ه\و': أ%ماكن' الب.ق%ر؛ وأ%نشد ل4ب الغ.ر,يب الن_ص\ر,ي�:
إذا ح.د.و\ت. الذ�ي\ذ%جان% الدار,جا،

رأ%يت.ه ف كلY ب.ه\و� دام1ج.ا
�الذيذجان: البل تمل التجارة، والد_ام1ج' الداخل. وناقة ب.ه\و.ة

:Dال%ن\ب.ي\ن: واسعة النبي؛ وقال ج.ن\د.ل
على ض'ل�وع ب.ه\وة1 ال%ناف1ج,



وقال الراعي:
ك%أ%ن� ر.ي\ط%ة ح.ب_ار�، إذا ط�و,ي.ت\،

ب.ه\و' الش_راس1يف1 منها، حي ت.ن\خ.ض1د'
ش.ب_ه ما تكسر من ع'ك%ن,ها وانط1واء4ه بر.ي\ط%ة1 ح.ب�ار�. والب.ه\و':

ما بي الش_راس1يف1، وهي م.ق%اط© ال4ض\لع. وب.ه\و' الص_د\ر,: جوفه من
النسان ومن كل دابة؛ قال:

،vإذا الكات1مات' الر_ب\و, أ%ض\ح.ت\ ك%و.اب,يا
ت.ن.ف9س. ف ب.ه\و� من الص_د\ر, واس1ع

يريد اليل الت ل تكاد ت.ر\ب'و، يقول: فقد ر.ب.ت\ من شد�ة السي ول
ي.ك}ب' هذا ول ر.ب.ا ولكن اتسع ج.و\ف�ه فاحتمل، وقيل: ب.ه\و' الصدر

.Òوب,ه,ي Òما بي الثديي والنحر، والمع أ%ب\هاء# وأ%ب\ه{ وب'ه,ي �ف�ر\ج.ة
ال4صمعي: أ%صل الب.ه\و, الس_ع.ة�. يقال: هو ف ب.ه\و� من ع.ي\ش أ%ي ف

سعة.
وب.ه,ي. البيت' ي.ب\ه.ى ب.هاءé: انرق وت.ع.ط�ل%. وبيت باه{ إذا كان

قليل التاع، وأ%ب\ه.اه: خ.ر_ق}ه؛ ومنه قولم: إن ال1ع\ز.ى ت'ب\هي ول
ت'ب\ن، وهو ت'ف}ع1ل من الب.ه\و,، وذلك أ%نا ت.ص\ع.د' على ال4خ\بية وفوق

البيوت من الصوف فتخرقها، فتتسع الفواصل� ويتباعد ما بينها حت يكون ف
Dسعة الب.ه\و, ول ي'ق}د.ر' على سكناها، وهي مع هذا ليس لا ث%ل�ة

ت'غ\ز.ل� ل4ن اليام ل تكون من أ%شعارها، إنا ال4بنية� من الوبر والصوف؛
قال أ%بو زيد: ومعن ل ت'ب\ن ل ت'ت_خذ منها أ%بنيةD، يقول ل4نا إذا

أ%مكنتك من أ%صوافها فقد أ%ب\ن.ت\. وقال القتيب فيما رد� على أ%ب عبيد:
رأ%يت بيوت ال4عراب ف كثي من الواضع مسو_اة من شعر ال1ع\ز.ى، ث

قال: ومعن قوله ل ت'ب\ن أ%ي ل ت'ع1ي' على البناء. ال4زهري: والعزى
ف بادية العرب ضربان: ضرب منها ج'ر\د¬ ل شعر عليها مثل معزى الجاز

والغ.و\ر, والعزى الت ترعى ن'ج'ود. البلد1 البعيدة من الريف كذلك، ومنها
ضرب يأ}لف الريف وي.ر'ح\ن. حوال الق�ر.ى الكثية الياه يطول شعرها مثل

معزى ال4كراد بناحية البل ونواحي خ'راسان%، وكأ%ن� ال%ثل لبادية
الجاز وعالية1 ن.ج\د{ فيصح ما قاله. أ%بو زيد: أ%بو عمرو الب.ه\و' بيت من
بيوت ال4عراب، وجعه أ%ب\هاء#. والباه1ي من البيوت: الال ال�ع.ط�ل� وقد
أ%ب\هاه. وبيت¬ باه{ أ%ي خال� ل شيء4 فيه. وقال بعضهم لا فتحت مكة:



قال رجل أ%ب\هوا اليل% فقد وض.ع.ت1 الرب' أ%وزار.ها، فقال، صلى ال عليه
وسلم: ل تزالون تقاتلون عليها الكفار حت ي'قاتل بقي_ت'كم الدجال%؛
قوله أ%ب\ه'وا اليل% أ%ي ع.طYل�وها من الغزو فل ي'غ\ز.ى عليها. وكل شيء

ع.ط�ل}ته فقد أ%ب\ه.ي\ت.ه؛ وقيل: أ%ي ع.رeوها ول ت.ر\ك%ب'وها فما
ب.ق1يتم تتاجون إل الغزو، من أ%ب\ه.ى البيت. إذا تركه غي مسكون، وقيل:

إنا أ%راد و.س>ع'وا لا ف الع.ل%ف وأ%ريوها ل ع.ط9ل�وها من الغزو، قال:
وال4ول الوجه ل4ن تام الديث: فقال ل تزالون تقاتلون الكفار حت

يقاتل بقيتكم الدجال. وأ%ب\ه.ي\ت' الناء4: ف%ر_غ}ته. وف الديث: قال
النب، صلى ال عليه وسلم: اليل� ف نواصيها الي' أ%ي ل ت'ع.ط�ل�، قال:

وإنا قال أ%ب\ه'وا اليل% رجلD من أ%صحابه.
والب.هاء: ال%ن\ظ%ر ال%س.ن' الرائع الالئ للعي. والب.ه,يe: الشيء

ذو الب.هاء ما يل� العي. ر.و\ع'ه وح'س\نه. والب.هاء�: ال�س\ن، وقد
ب.ه,ي. الرجل�، بالكسر، ي.ب\ه.ى وي.ب\ه'و ب.هاءé وباءةv فهو باه{،

وب.ه'و.، بالضم، باءé فهو ب.ه,يÒ، وال�نثى ب.ه,ي_ة من نسوة بي_ات
وب.هايا. وب.هي. ب.هاءé: ك%ب.ه'و. فهو ب.ه{ كع.م� من قوم أ%ب\ه,ياء4 مثل ع.م� من

قوم أ%ع\م1ياء. وم.ر.ةD ب.ه,ي_ة: كع.م1ي_ة. وقالوا: امرأ%ة ب'ه\ي.ا،
فجاؤوا با على غي بناء الذكر، ول يوز أ%ن يكون تأ}نيث% قولنا هذا

ال4ب\ه.ى، ل4نه لو كان كذلك لقيل ف ال�نثى الب'ه\يا، فلزمتها ال4لف
واللم ل4ن اللم عقيب من ف قولك أ%ف}ع.ل� من كذا، غي أ%نه قد جاء هذا
نادراv، وله أ%خوات حكاها ابن ال4عراب عن ح'ن.يف1 ال%نات1م، قال: وكان

من آب.ل, الناس, أ%ي أ%ع\ل%م1هم بر,ع\ية1 البل وبأ%حوالا: الر_م\كاء�
ب'ه\ي.ا، وال%م\راء ص'ب\ر.ى، وال%و_ارة� غ�ز\ر.ى، والصه\باء� س'ر\ع.ى،

وف البل أ�خ\ر.ى، إن كانت عند غيي ل أ%شترها، وإن كانت عندي ل
أ%بعها، ح.م\راء� بنت' د.هاء4 وق%ل�ما تدها، أ%ي ل أ%بيعها من ن.فاس.تها

عندي، وإن كانت عند غيي ل أ%شترها ل4نه ل يبيعها إل بغ.لء�، فقال
ب'ه\ي.ا وص'ب\ر.ى وغ�ز\ر.ى وس'ر\ع.ى بغي أ%لف ولم، وهو نادر؛ وقال أ%بو

السن ال4خفش ف كتاب السائل: إن حذف ال4لف واللم من كل ذلك جائز ف
الشعر، وليست الياء ف ب'ه\ي.ا وضعاv، إنا هي الياء الت ف ال4ب\ه.ى،

وتلك الياء واو ف وضعها وإنا قلبتها إل الياء لاوزتا الثلثة، أ%ل
ترى أ%نك إذا ثنيت ال4ب\ه.ى قلت ال4ب\ه.يان1؟ فلول الاوزة لصحت



الواو ول تقلب إل الياء على ما قد أ%حكمته صناعة العراب. ال4زهري: قوله
ب'ه\ي.ا أ%راد الب.ه,ي_ة الرائعة، وهي تأ%نيث ال4ب\ه.ى. والرeم\ك%ة� ف

البل: أ%ن تشتد ك�م\ت.ت'ها حت يدخلها سواد¬، ب.عي أ%ر\م.ك'، والعرب
تقول: إن9 هذا ل%ب'ه\ي.اي. أ%ي ما أت.باه.ى به؛ حكى ذلك ابن السكيت عن
أ%ب عمرو. وباهان ف%ب.ه.و\ت'ه أ%ي صرت أ%ب\ه.ى منه؛ عن اللحيان. وب.ه,ي.

به ي.ب\ه.ى ب.ه\ياv: أ%ن,س.، وقد ذكر ف المز. وباهان ف%ب.ه.ي\ت'ه
أ%يضاv أ%ي ص1ر\ت' أ%ب\ه.ى منه؛ عن اللحيان أيضاv. أ%بو سعيد: ابت.ه.أ}ت'

بالشيء إذا أ%ن,س\ت. به وأ%حببت ق�ر\ب.ه؛ قال ال4عشى:
وف ال%ي> م.ن ي.ه\و.ى ه.وانا وي.ب\ت.ه,ي،

وآخر' قد أ%ب\د.ى الكآب.ة م'غ\ض.با
وال�باهاة�: ال�فاخرة. وت.باه.وا أ%ي تفاخروا. أ%بو عمرو: باهاه إذا

فاخره، وهاباه إذا صايه 
(* قوله «صايه» كذا ف التهذيب، وف بعض الصول:

صاله). وف حديث عرفة: ي'باه1ي بم اللئكة%؛ ومنه الديث: من أ%شراط
الساعة أ%ن ي.تباه.ى الناس' ف الساجد.

وب'ه.ي_ة�: امرأ%ةD، ال4خ\ل%ق' أ%ن تكون تصغي ب.ه,ي_ة كما قالوا ف
الرأ%ة ح'س.ي\ن.ة� فسموها بتصغي ال%س.نة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

قالت\ ب'ه.ي_ة�: ل ت'جاور' أ%ه\ل%نا
أ%ه\ل الش_و,ي>، وغاب. أ%هل� الام1ل,

أ%ب'ه,ي_، إن� الع.ن\ز. ت.م\ن.ع' ر.ب_ها
م1ن\ أ%ن ي'ب.ي>ت. جار.ه بالاب,ل,

(* قوله «بالابل» بالباء الوحدة كما ف الصل والكم، والذي ف معجم
ياقوت: الائل، بالمز، اسم لعدة مواضع).

الابل: أ%رض؛ عن ثعلب. وأ%ما البهاء الناقة الت تستأ}نس بالالب فمن
باب المز. وف حديث أ�م معبد وص1ف%ت1ها للنب، صلى ال عليه وسلم، وأنه

حلب ع.نزاv لا حائلv ف ق%د.ح فد.ر�ت حت مل4ت الق%د.ح وع.له
الب.هاء�، وف رواية: فح.لب فيه ث%ج�اv حت عله البهاء�؛ أ%راد.ت باء اللب

وهو و.بيص' ر.غ}وته؛ قال: وباء� اللب مدود غي مهموز لنه من الب.ه\ي،
وال أ%علم.

@بوا: الب.وe، غي مهموز: ال�وار، وقيل: جلده ي'ح\ش.ى ت1ب\ناv أ%و



ث�ماماv أ%و حشيشاv لت.ع\ط1ف عليه الناقة إذا مات ولدها، ث ي'ق%ر_ب' إل
أ�م الفصيل لت.ر\أ%م.ه' فت.د1ر_ عليه. والب.وe أ%يضاv: ولد الناقة؛

قال:فما أ�مe ب.و¼ هالك{ بت.ن'وف%ة{،
إذا ذك%ر.ت\ه آخ1ر. الليل, ح.ن_ت1
وأ%نشد الوهري للكميت:
م'د\ر.جة كالب.و> بي الظYئ}ر.ي\ن

وأ%نشد ابن بري لرير:
س.و\ق الروائم, ب.وìا بي. أ%ظ}آر,

ابن ال4عراب: الب.و>يe الرجل ال4حق'، والر_ماد' ب.وe ال4ثاف،
عل التمثيل.

vوب.و_ى: موضع؛ قال أ%بو بكر: أ%حسبه غي مدود، يوز أ%ن يكون ف%ع_ل
كب.ق�م، ويوز أ%ن يكون ف%ع\ل%ى، فإذا كان كذلك جاز أ%ن يكون من باب

ت.ق}و.ى، أ%عن أ%ن الواو قلبت فيها عن الياء، ويوز أ%ن يكون من باب
ق�و�ة. وال4ب\واء�: موضع ليس ف الكلم اسم مفرد عل مثال المع غيه وغي ما

تقدم من الن\بار وال4ب\لء، وإن جاء فإنا ييء ف اسم الواضع ل4ن
شواذها كثية، وما سوى هذه فإنا يأ%ت جعاv أ%و صفة كقولم ق1د\ر¬

أ%ع\شار¬ وث%و\ب¬ أ%خلق¬ وأ%س\مالD وس.راو,يل� أ%س\ماطD ونو ذلك. الوهري:
Dال%فازة مثل ال%و\ماة1؛ قال ابن السراج: أ%صله م.و\م.و.ة �والب.و\باة

على ف%ع\ل%لة{. والب.و\باة�: موضع بعينه.
@بيي: ح.ي_اك. ال� وب.ي_اك.، قيل: ح.ي_اك. م.ل�ك%ك.، وقيل:

أ%بقاك.، ويقال: اع\ت.مدك بال�ل}ك، وقيل: أ%ص\ل%حك، وقيل: ق%ر_ب.ك.؛ ال4خية
حكاها ال4صمعي عن ال4حر. وقال أ%بو مالك أ%يضاv: ب.ي_اك. ق%ر_ب.ك؛

وأ%نشد:
ب.ي_ا لم، إذ نزلوا، الط�عام.ا
الك1ب\د. وال%ل}حاء4 والس_نام.ا

وقال ال4صمعي: معن ح.ي_اك. ال� وب.ي_اك. أ%ي أ%ضحكك. وف الديث
عن آدم، عليه السلم: أ%نه اس\ت.ح\ر.م. بعد ق%ت\ل, ابنه مائة% سنة فلم

يضحك حت جاءه جبيل، عليه السلم، فقال: ح.ي_اك. ال� وب.ي_اك. فقال:
وما ب.ي_اك.؟ قيل: أ%ض\حك%ك؛ رواه بإسناد له عن سعيد بن جبي، وقيل:

عج_ل% لك. ما ت'ح1بe، قال أ%بو عبيدة: بعض الناس يقول إنه إتباع، قال: وهو



عندي على ما جاء تفسيه ف الديث أ%نه ليس بإتباع، وذلك أ%ن التباع ل
يكاد يكون بالواو، وهذا بالواو، وكذلك قول العباس ف زمزم: إن ل

أ�ح1ل©ها ل1م'غ\ت.س3ل� وهي لشارب� ح1ل© وب,لê. وقال ال4حر: ب.ي_اك. ال�
معناه ب.و_أ%ك منزلv، إل� أ%نا لا جاءت مع ح.ي_اك. تركت هزتا

وح'و>ل%ت\ واوها ياء أ%ي أ%سكنك منزلv ف النة وه.ي_أ%ك. له. قال سلمة
بن عاصم: ح.ك%ي\ت' للفراء قول% خ.ل%ف{ فقال: ما أ%حسن. ما قال وقيل:

يقال ب.ي_اك. لزدواج الكلم. وقال ابن ال4عراب: ب.ي_اك. ق%ص.د.ك.
واعت.م.د.ك بال�ل}ك1 والتحية، من ت.ب.ي_ي\ت' الشيء4: ت.ع.م_د\ت'ه؛

وأ%نشد:ل%م_ا ت.ب.ي_ي\نا أ%خا ت.م1يم,،
أ%ع\طى ع.طاء4 الل�ح1ز, الل�ئيم,

قال: وهذه ال4بيات تتمل الوجهي معاv؛ وقال أ%بو ممد الف%ق}ع.س3ي�:
بات.ت\ ت.ب.ي_ا ح.و\ض.ها ع'ك�وفا

م1ث}ل% الصeف�وف1 لق%ت1 الصeف�وف%ا،
وأ%ن\ت1 ل ت'غ\ن,ي. ع.ن>ي ف�وفا

أ%ي تعتمد ح.و\ض.ها؛ وقال آخر:
وع.س\ع.س¬، ن,ع\م. الف%ت، ت.ب.ي_اه\

م1ن_ا ي.زيد¬ وأ%بو م'ح.ي_اه\
قال ابن ال4ثي: أ%بو م'ح.ي_اة{ كنية رجل، واسه يي بن يعلى. وقيل:

ب.ي_ك جاء4 بك..
وهو ه.يe بن' ب.ي¼ وه.ي�ان� بن' ب.ي_ان% أ%ي ل يعرف أ%صله ول فصله،

وف الصحاح: إذا ل يعرف هو ول أ%بوه؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر
يصف حرباv مهلكة:

فأ%ق}ع.ص.ت\ه'م وح.ك�ت\ ب.ر\ك%ها ب,ه,م'،
وأ%ع\ط%ت1 الن_ه\ب. ه.ي_ان% بن. ب.ي_ان1

الوهري: ويقال ما أ%دري أ%ي� ه.ي> بن, ب.ي¼ ه'و. أ%ي أ%يe الناس هو.
ابن ال4عراب: الب.يe السيس من الرجال، وكذلك ابن ب.ي�ان وابن

ه.ي�ان، كله السيس من الناس ونو ذلك. قال الليث: ه.يe بن' ب.ي¼ وه.ي�ان بن
ب.ي�ان%. ويقال: إن� ه.ي_ بن. ب.ي¼ من ولد آدم ذهب ف ال4رض ل�ا

تفرق سائر ولد آدم فلم ي'ح.س_ منه ع.ي ول أ%ثر وفقد. ويقال: ب.ي_ن\ت'
الشيء وب.ي_ي\ت'ه إذا أ%وضحته. والت_ب\يي': التبيي من قرب.



@با: الباء حرف هجاء من حروف العجم، وأ%كثر ما ت.ر,د بعن ال3ل}صاق
لا ذ�ك1ر ق%ب\لها من اسم أ%و فعل با انضمت إليه، وقد ت.ر,د' بعن

ال�لبسة وال�خال%طة، وبعن من أ%جل ، وبعن ف ومن وعن ومع، وبعن الال
والعوض، وزائدةv، وكل© هذه ال4قسام, قد جاءت ف الديث، وتعرف بسياق

اللفظ الواردة فيه، والباء الت تأ}ت لللصاق كقولك: أ%م\س.ك}ت بزيد،
وتكون للستعانة كقولك: ض.ر.ب\ت' بالسي_ف، وتكون لل3ضافة كقولك: مررت
بزيد. قال ابن جن: أ%ما ما يكيه أ%صحاب الشافعي من أ%ن الباء4 للتبعيض فشيء

ل يعرفه أ%صحابنا ول ورد به بيت، وتكون للقسم كقولك: بال
ل4ف}ع.ل%ن_. وقوله تعال: أ%و.ل ي.ر.وا أ%ن ال الذي خ.ل%ق. السموات1 وال4رض.

ول ي.ع\ي. بلقهن بقادر�؛ إنا جاء4ت الباء ف ح.ي>ز ل ل4نا ف
معن ما وليس، ودخلت الباء� ف قوله: وأ%ش\ر.ك�وا بال، ل4ن معن أ%شر.ك.

بال ق%ر.ن% بال عز وجل غيه، وفيه إضمار. والباء لل3ل}صاق
والق1ران1، ومعن قولم: و.ك�ل}ت بفلن، معناه ق%ر.ن\ت' به و.كيلv. وقال

النحويون: الال1ب' للباء ف بسم ال معن البتداء، كأ%نه قال أ%بتدئ باسم
ال. وروي عن ماهد عن ابن عمر أ%نه قال: رأ%يته ي.ش\ت.دe بي ال%د.ف%ي\ن

ف قميص فإذا أ%صاب خ.ص\لةv يقول أ%نا با أ%نا با، يعن إ,ذا أ%صاب
ال%د.ف. قال أ%نا صاح1ب'ها ث يرجع م'سكYناv قومه حت ي'ر_ ف السوق؛

قال شر: قوله أ%نا با يقول أ%نا صاح1ب'ها. وف حديث سلمة بن ص.خ\ر: أ%نه
أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، فذكر أ%ن رجلv ظاه.ر. امرأ%ت.ه ث
وق%ع عليها، فقال له النب، صلى ال عليه وسلم: ل%ع.ل�ك. بذ%ل1ك يا

سل%مة�؟ فقال: ن.ع.م أ%نا بذ%ل1ك.؛ يقول: لعلك صاح1ب' ال4م\ر، والباء متعلقة
بحذوف تقديره لعلك ال�ب\ت.لى بذلك. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه

أ�ت1ي. بامرأ%ة{ قد ز.ن.ت\ فقال: م.ن\ ب,ك1؟ أ%ي من الفاع1ل� بك1؛ يقول:
م.ن صاح1ب'ك. وف حديث ال�معة: م.ن ت.و.ض_أ% للج'معة فب,ها ون,ع\م.ت\
أ%ي فبالرeخصة أ%خ.ذ%، ل4ن السeنة ف المعة الغ'سل� ، فأ%ضمر تقديره

ون,ع\م.ت ال%ص\ل%ة� هي فحذ%ف الخصوص بالدح، وقيل: معناه فبالسeن\ة
أ%خذ%، وال4و_ل أ%و\ل. وف التنزيل العزيز: فس.ب>ح\ ب.م\د1 ر.ب>ك؛

الباء ه.ه'نا لللتباس والخالطة، كقوله عز وجل: ت.ن\ب'ت' بالدeهن أ%ي
vم'خ\ت.ل1ط%ة وم'ل}ت.ب,سة به، ومعناه اج\ع.ل} ت.س\ب,يح. ال3 م'خ\ت.ل1طا

وم'ل}ت.ب,ساv بمده، وقيل: الباء للتعدية كما يقال اذ}ه.ب به أ%ي خ'ذ}ه معك



ف الذ�هاب كأ%نه قال س.ب>ح\ ر.ب_ك. مع حدك إياه. وف الديث الخر:
س'ب\ح.ان% ال وب.م\ده أ%ي وب.م\ده س.ب_حت، وقد تكرر ذكر الباء

الفردة على تقدير عامل مذوف، قال شر: ويقال ل�ا رآن بالس>لح ه.ر.ب.؛
معناه لا رآن أ%ق}ب.ل}ت' بالسلح ولا رآن صاح1ب. س1لح؛ وقال ح'ميد:

vر.أ%ت\ن ب.ب\ل%ي\ها فر.د_ت\ م.خافة
أ%راد: لا رأ%ت\ن أ%ق}ب.ل}ت' ببليها. وقوله عز وجل: وم.ن ي'رد\ فيه

بإ,لاد بظ�ل}م؛ أ%دخل الباء ف قوله بإ,ل}حاد ل4نا ح.س'ن.ت ف قوله
وم.ن ي'ر,د\ بأ%ن ي'ل}ح1د فيه. وقوله تعال: ي.ش\ر.ب' با عباد' ال؛ قيل:

ذه.ب بالباء إل العن لن العن ي.ر\وى با ع1باد' ال. وقال ابن
ال4عراب ف قوله تعال: سأ%ل% سائلD بع.ذاب واق1ع�؛ أ%راد ، وال أ%علم،

سأ%ل عن عذاب واقع، وقيل ف قوله تعال: ف%س.ي'ب\ص1ر' 
(* قوله «وقيل ف

قوله تعال فسيبصر إل» كتب بامش الصل كذا أي ان الؤلف من عادته إذا
وجد خللv أو نقصاv كتب كذا أو كذا وجدت.)

وي'ب\ص1رون% بأ%ي>ك�م' ال%ف}ت'ون�؛ وقال الفراء ف قوله عز وجل:
وك%فى بال3 ش.ه,يداv؛ دخلت الباء ف قوله وكفى بال للم'بال%غة ف الدح

والدللة على قصد سبيله، كما قالوا: أ%ظ}ر,ف\ بع.ب\د1 ال3 وأ%ن\ب,ل}
بع.ب\د1 الرحن، فأ%دخلوا الباء على صاحب, الظ�ر\ف والنeب\ل, للم'بالغة ف

الدح؛ وكذلك قولم: ناه1يك. بأ%خ1ينا وح.س\ب'ك. بصد1يقنا، أ%دخلوا
الباء لذا العن، قال: ولو أ%سقطت الباء لقلت كفى ال� ش.هيداv، قال:

وموضع الباء ر.ف}ع¬ ف قوله ك%فى بال؛ وقال أ%بو بكر: ان\تصاب' قوله
شهيداv على الال من ال أ%و على القطع، ويوز أ%ن يكون منصوباv على التفسي،

معناه كفى بال من الشاهدين في.ج\ري ف باب النصوبات م.ج\رى
الد>ر\ه.م, ف قوله عندي عشرون د1ر\ه.ماv، وقيل ف قوله: فاس\أ%ل به خ.بياv؛ أ%ي

س.ل} عنه خ.ب,ياv ي'خ\ب,ر\ك.؛ وقال علقمة:
فإن} ت.س\أ%لون بالن>ساء ، فإ,ن_ن

ب.ص1ي¬ بأ%د\واء3 الن>ساء3 ط%بيب'
أ%ي ت.س\أ%ل�ون عن الن>ساء؛ قاله أ%بو عبيد. وقوله تعال: ما غ%ر_ك.

بر.ب>ك الكري؛ أ%ي ما خ.د.عك. عن ر.ب>ك. الكري وال3يان1 به؛ وكذلك
قوله عز وجل: وغ%ر_ك�م بال3 الغ.ر'ور'؛ أ%ي خ.د.ع.ك�م عن ال



وال3يان به والطاعة له الش_ي\طان�. قال الفراء: سعت رجلv من العرب يقول
أ%ر\ج'و بذل1ك، فسأ%لت'ه فقال: أ%ر\ج'و ذاك، وهو كما تقول ي'ع\ج,ب'ن

بأ%ن_ك قائم، وأ�ريد' ل4ذ}ه.ب، معناه أ%ريد أ%ذ}ه.ب'. الوهري: الباء حرف من
حروف العجم 

(* قوله «الوهري الباء حرف من حروف العجم» كذا بالصل،
وليست هذه العبارة له كما ف عدة نسخ من صحاح الوهري ولعلها عبارة

الزهري.) ، قال: وأ%ما الكسورة فحرف جر وهي للصاق الفعل بالفعول به، تقول:
مررت بز.ي\د{، وجائز أ%ن يكون مع استعانة، تقول: ك%تبت' بالقلم، وقد تيء

زائدة كقوله تعال: وكفى بال ش.هيداv؛ وح.س\ب'ك. تزيد، وليس زيد¬
بقائم. والباء هي ال4صل ف ح'روف الق%س.م تشتمل على ال�ظ}ه.ر وال�ض\م.ر،

تقول: بال لقد كان كذا، وتقول ف ال�ض\م.ر: ل4ف}ع.ل%ن_؛ قال غوية بن
سلمى:

أ%ل ناد.ت\ أ�مامة� باح\تمال
لت.ح\ز'ن.ن، ف%ل ي.ك' ما أ�بال

الوهري: الباء حرف من حروف الشفة، ب'ن,ي.ت على الكسر, لس\ت1حالة1
الب\ت1داء بال%و\ق�وف1؛ قال ابن بري: صوابه ب'ن,يت على حركة لست1حالة

البتداء بالساكن، وخص�ت بالكسر دون الفتح تشبيهاv بعملها وفرقاv بينها وبي
ما يكون اساv وحرفاv. قال الوهري: والباء من عوامل الر وتتص بالدخول

على ال4ساء، وهي للصاق الفعل بالفعول به، تقول مررت بزيد كأ%نك
أ%ل}ص.ق}ت. ال�رور به. وكل© ف1ع\ل� ل ي.ت.ع.د_ى فلك أ%ن ت'ع.د>يه بالباء3

وال4لف والتشديد، تقول: طار. به، وأ%طار.ه، وط%ي�ره؛ قال ابن بري: ل
يصح هذا الطلق على الع'موم، ل4ن� من ال4ف}عال ما ي'ع.د_ى بال%م\زة

ول ي'ع.د_ى بالتضعيف نو عاد. الشيء� وأ%ع.د\ت'ه، ول تقل ع.و_د\ته،
ومنها ما ي'عد_ى بالتضعيف ول يعد_ى بالمزة نو ع.ر.ف وع.ر_ف}ت'ه، ول

يقال أ%ع\ر.ف}ت'ه، ومنها ما ي'ع.د_ى بالباء ول ي'ع.د_ى بالمزة ول
بالتضعيف نو دف%ع. زيد ع.م\راv ود.ف%ع\ت'ه بع.مرو، ول يقال أ%د\ف%ع\ت'ه

ول د.ف�ع\ت.ه. قال الوهري: وقد تزاد الباء ف الكلم كقولم ب.س\ب,ك1
ق%و\ل� الس_و\ء3؛ قال ال4شعر الز_ف%يان� واسه ع.مرو ابن حار,ث%ة%

ي.ه\ج'و ابن. عمه رض\وان%:
ب.س\ب,ك. ف الق%و\م, أ%ن} ي.ع\ل%م'وا



بأ%ن_ك. فيهم غ%ن,يÒ م'ض1ر�
وف التنزيل العزيز: وك%ف%ى بر.ب>ك هاد1ياv ون.ص1ياv؛ وقال الراجز:

نن' ب.ن'و ج.ع\د.ة% أ%صحاب' الف%ل%ج\،
ن.ض\ر,ب' بالسيف1 ونر\ج'و بالف%ر.ج\

أ%ي الف%ر.ج.؛ وربا و'ض1ع. موض1ع. قولك م1ن\ أ%جل كقول لبيد:
غ�ل}ب¬ ت.ش.ذ�ر' بالذ}�ح'ول, كأ%نم\
ج,نe الب.د1ي> ، ر.واس1ياv أ%ق}دام'ها

أ%ي من أ%جل الذ©ح'ول، وقد ت'وض.ع' م.و\ض1ع. على كقوله تعال:
وم1ن\ه'م\ م.ن\ إ,ن} ت.أ}م.ن\ه بد1ينار�؛ أ%ي على د1ينار، كما ت'وض.ع' على

م.و\ض1ع. الباء كقول الشاعر:
إ,ذا ر.ض1ي.ت\ علي_ ب.ن'و ق�ش.ي\ر�،

ل%ع.م\ر' ال3 أ%ع\ج.ب.ن ر,ضاها
أ%ي ر.ض1ي.ت\ ب. قال الفراء: يوقف على المدود بالقصر والد� ش.ر,ب\ت

م.ا، قال: وكان يب أ%ن يكون فيه ثلث أ%لفات، قال: وسعت هؤلء يقولون
شربت م1ي يا هذا 

(* قوله« شربت مي يا هذا إل» كذا ضبط مي بالصل هنا وتقدم
ضبطه ف موه بفتح فسكون وتقدم ضبط الباء من ب حسنة بفتحة واحدة ول ند

هذه العبارة ف النسخة الت بأيدينا من التهذيب.) ، قال: وهذه ب يا هذا،
وهذه ب ح.س.ن.ةD، فش.ب_هوا المدود بالقصور والقصور بالمدود، والنسب

إ,ل الباء ب.ي.و,يÒ. وقصيدة ب.ي.و,ي_ةD: ر.و,يeها الباء؛ قال
سيبويه: البا وأ%خواتا من الثنائي كالتا والا والطا واليا، إ,ذا تجيت مقصورة
ل4نا ليست بأ%ساء، وإ,نا جاءت ف التهجي على الوقف، ويدلك على ذلك

أ%ن القاف والدال والصاد. موقوفة� ال4واخ1ر,، فلول أ%نا على الوقف
ل%ح'ر>ك%ت\ أ%واخ1رهن، ونظي الوقف هنا الذف ف الباء وأ%خواتا، وإ,ذا

أ%ردت أ%ن ت.ل}ف1ظ بروف العجم ق%ص.ر\ت. وأ%س\ك%ن\ت، ل4نك لست تريد أ%ن
تعلها أ%ساء، ولكنك أ%ردت أ%ن ت'ق%طYع حروف السم فجاء4ت كأ%نا أ%صوات

ت'ص.و>ت' با، إ,ل أ%نك تقف عندها ل4نا بنزلة ع1ه\، وسنذكر من ذلك
أ%شياء ف مواضعها، وال أ%علم.



حرف التاء



: التاء من الروف الهموسة، وهي من الروف الن_ط}ع1ي_ة، والطاء والدال والثاء، ثلثة ف حيز واحد.@ت
 : التاء: حرف هجاء من حروف العجم تاء# ح.س.ن.ةD، وتنسب القصيدة الت ق%واف1يها على التاء تائي�ةD، ويقال تاو,ي_ةD،@تا

.Òؤ.اسي يقول ب.ي.و,ي_ة وت.ي.و,ي_ة؛ الوهري: النسب إ,ل التاء ت.ي.و,يeوكان أ%بو جعفر الر
 وقص1يدة ت.ي.و,ي_ةD: رويها التاء، وقال أ%بو عبيد عن ال4حر: تاو,ي_ةD، قال: وكذلك أ%خواتا؛ والتاء� من حروف الزيادات وهي

 تزاد ف الستقبل إ,ذا خاطبت تقول: أ%نت ت.ف}عل، وتدخ'ل ف أ%مر ال�واج.هة للغابر, كقوله تعال: فبذلك ف%ل}ت.ف}ر.ح'وا؛ قال
الشاعر:

ق�ل}ت' ل1ب.و_اب� ل%د.ي\ه1 دار'ها:
ت1يذ%ن} فإ,ن ح.م\ؤ'ها وجار'ها

 أ%راد: ل1ت1يذ%ن}، فحذف اللم وكسر التاء على لغة من يقول أ%نت ت1ع\ل%م، وت'د\خ1لها أ%يضاv ف أ%مر ما ل يسم_ فاع1له فتقول من
 ز'ه1ي. الرجل: ل1ت'ز\ه. يا رجل ول1ت'ع\ن. باجت؛ قال ال4خفش: إ,د\خال� اللم ف أ%مر ال�خاط%ب لغة رديئة لن هذه اللم إ,نا تدخ'ل

 ف الوضع الذي ل ي'ق}د.ر' فيه على اف}ع.ل}، تقول: ل1ي.ق�م\ زيد، ل4نك ل تقدر على اف}ع.ل}، وإ,ذا خاطبت قلت ق�م\ ل4نك قد
 اس\ت.غ\ن.ي\ت. عنها؛ والتاء� ف الق%س.م بدل من الواو كما أ%بدلوا منها ف ت.ت\رى وت'راث{ وت'خ.مة{ وت'جاه، والواو بدل من الباء،
 تقول: تال لقد كان كذا، ول تدخل ف غي هذا السم، وقد ت'زاد التاء للمؤنث ف أ%ول الستقبل وف آخر الاضي،

 تقول: هي ت.ف}ع.ل� وف%ع.ل%ت\، فإ,ن تأ%خ_رت عن السم كانت ضمياv، وإ,ن تق%د_مت كانت علمة؛ قال ابن بري: تاء التأ}نيث ل
 ترج عن أ%ن تكون حرفاv تأ%خ_رت أ%و تقد�مت؛ قال الوهري: وقد تكون ضمي الفاعل ف قولك ف%ع.ل}ت، يستوي فيه
 الذكر والؤنث، فإ,ن خاطب\ت. مذكراv فتحت.، وإ,ن خاطبت. مؤنثاv كسرت؛ وقد تزاد التاء ف أ%نت فتصي مع السم

كالشيء الواحد من غي أ%ن تكون مضافة إ,ليه؛ وقول الشاعر:
بالي, خ.ي\رات{ وإ,ن} ش.رìا قال

ول أ�ريد' الش_ر_ إ,ل أ%ن} تا
 قال ال4خفش: زعم بعضهم أ%نه أ%راد الفاء والتاء فر.خ_م، قال: وهذا خطأD، أ%ل ترى أ%نك لو قلت زيداv وا تريد وعمراv ل
 ي'ستدل� أ%نك تريد وعمراv، وكيف ي'ريدون ذلك وهم ل ي.ع\ر,فون الروف؟ قال ابن جن: يريد أ%نك لو قلت زيداv وا من

 غي أ%ن تقول وع.م\راv ل ي'علم أ%نك تريد ع.مراv دون غيه، فاختصر ال4خفش الكلم ث زاد على هذا بأ%ن قال: إ,ن العرب ل
 تعرف الروف، يقول ال4خفش: فإ,ذا ل تعرف الروف فكيف ترخم ما ل تعرفه ول تلفظ به ؟ وإ,نا ل يز ترخيم الفاء

 والتاء ل4نما ث�لثيان ساكنا ال4وسط فل ي'ر.خ_مان1، وأ%ما الفراء فيى ترخيم الثلثي إ,ذا ترك أ%و\س.ط�ه نو ح.س.ن� وح.م.ل�،
ومن العرب من يعل السي تاء؛ وأ%نشد ل1عل}باء بن أ%رقم:

يا ق%ب_ح. ال� ب.ن الس>ع\لت1:
ع.م\ر.و بن. ي.ر\بوع� ش1رار. النات1

ل%ي\س'وا أ%ع1ف�اء4 ول أ%ك}يات1
يريد الناس. وال4ك}ياس.. قال: ومن العرب من يعل التاء كافاv؛ وأ%نشد

لرجل من ح1م\ي.ر:



يا ابن. الزeب.ي\ر, طال%ما ع.ص.ي\كا،
وطال%ما ع.ن_ي\ت.نا إ,ل%ي\كا،

ل%ن.ض\ر,ب.ن\ بس.ي\ف1نا ق%ف%ي\كا
 الليث: تا وذي لغتان1 ف موضع ذ1ه، تقول: هاتا ف�لنة�، ف موضع هذه، وف لغة تا فلنة، ف موضع هذه. الوهري: تا

اسم يشار به إ,ل الؤنث مثل ذا للمذكر؛ قال النابغة:
ها إ,ن� تا ع1ذ}ر.ةD إ,ن} ل ت.ك�ن\ ن.ف%ع.ت\،

ف%إ,ن� صاح1ب.ها ق%د\ تاه. ف الب.ل%د1
 (* رواية الديوان: ها إن ذي ع1ذرة إل.) وعلى هاتي اللغتي قالوا ت1يك. وت1ل}ك. وتال1ك.، وهي أ%قبح اللغات كلها، فإ,ذا

 ث%ن_ي\ت ل تقل إ,ل� تان1 وتان,ك وت.ي\ن, وت.ي\ن,ك. ف الر والنصب ف اللغات كلها، وإ,ذا ص.غ_رت ل تقل إ,ل� ت.ي_ا، ومن ذلك اش\ت'ق
 اسم ت.ي_ا؛ قال: والت هي م.ع\ر,فة� تا، ل ي.ق�ولونا ف ال%عرفة إ,ل على هذه اللغة، وجعلوا إحدى اللمي تقوية لل�خرى

 استقباحاv أ%ن يقولوا الت، وإ,نا أ%رادوا با ال4لف واللم ال�ع.ر>فة، والمع الل�ت1ي،وجع المع الل�وات1ي، وقد ترج التاء من
 المع فيقال الل�ئ1ي مدودة، وقد ترج الياء فيقال الل�ء3، بكسرة تدل على الياء، وبذه اللغة كان أ%بو عمرو بن العلء

يقرأ�؛ وأ%نشد غيه:
،vمن الل�ء3 ل ي.ح\ج'ج\ن. ي.ب\غ1ي. ح1س\بة

ول%ك1ن\ ل1ي.ق}ت'ل}ن. الب.ر,ئ. ال�غ.ف�ل
وإ,ذا ص.غ_ر\ت الت قلت الل�ت.ي_ا، وإ,ذا أ%ردت أ%ن تمع الل�ت.ي_ا قلت الل�ت.ي_ات1. قال الليث: وإ,نا صار تصغيت1ه1 وذ1ه وما فيهما من
 اللغات ت.ي_ا ل4ن كلمة التاء والذال من ذ1ه وت1ه كل© واحدة هي ن.ف}س¬ وما ل%ح1ق%ها من بعدها فإ,نا عماد¬ للتاء لكي ينطلق به

 اللسان، فلما ص'غ>رت ل ت.ج,د ياء� التصغي حرفي من أ%صل البناء تيء بعد.ها كما جاءت ف س'ع.ي\د{ وع'م.ي\ر�، ولكنها
 وقعت بعد. التاء فجاءت بعد فتحة، والرف الذي قبل ياء التصغي ب.ن\بها ل يكون إ,ل مفتوحاv، ووق%عت التاء إ,ل جنبها
 فان\ت.ص.ب.ت\ وصار ما بعدها قو_ة لا، ول ينضم قبلها شيء ل4نه ليس قبلها حرفان، وج1يع' التصغي ص.د\ر'ه م.ض\موم¬ والرف
 الثان منصوب ث بعدها ياء التصغي، ومن.ع.هم أ%ن يرفعوا التاء الت ف التصغي ل4ن هذه الروف دخلت عماداv للسان ف

،vفإ,ذا وقعت ف ال%ش\و ل تكن ع1مادا ،vل1بت للسان عمادا� آخر الكلمة فصار.ت1 الياء الت قبلها ف غي موضعها، ل4نا ق
 وهي ف ت.ي_ا ال4لف الت كانت ف ذا؛ وقال البد: هذه الساء البهمة مالفة لغيها ف معناها وكثي من لفظها، فمن

 م'خالفت1ها ف العن و'ق�وعها ف كل ما أ%و\م.أ}ت، إليه وأ%ما مالفتها ف اللفظ فإ,نا يكون منها السم على ح.ر\ف%ي\ن,، أ%حدها
 حرف' ل1ي نوذا وتاء فلما ص'غ>رت هذه ال4ساء خ'ول1ف با ج,هة% التصغي فل يعرب' ال�صغ_ر' منها ول يكون على تصغيه
 دليل، وأ�لقت أ%لف ف أ%واخرها تدل على ما كانت تدل عليه الضمة ف غي البهمة، أ%ل ترى أ%ن� كل اسم ت'ص.غ>ره من
 غي البهمة ت.ضمe أ%و�له نو ف�ل%ي\س� ود\ر.ي\ه,م�؟ وتقول ف تصغي ذا ذ%يìا، وف تات.يìا، فإ,ن قال قائل: ما بال� ياء التصغي, ل%ح1ق%ت
 ثانيةv وإ,نا ح.ق©ها أن ت.ل}ح.ق. ثالثةv؟ قيل: إ,نا لقت ثالثةv ولكنك ح.ذ%ف}ت. ياء لجتماع الياء4ات1 فصارت ياء� التصغي ثانية،

 وكان ال4صل ذ�ي.ي_ا، ل4نك إذا ق�ل}ت. ذا فال4لف ب.د.لD من ياء، ول يكون اسم على حرفي ف ال4صل فقد ذه.ب.ت\ ياء# أ�خ.ر.ى،



 فإ,ن ص.غ_رت. ذه أو ذي قلت ت.يìا، وإ,نا منعك أ%ن تقول ذ%يìا ك%راهية% اللتباس بال�ذ%ك�ر, فقلت ت.يìا؛ قال: وتقول ف تصغي الذي
الل�ذ%ي_ا وف تصغي الت الل�ت.ي_ا كما قال:

ب.ع\د. الل�ت.ي_ا والل�ت.ي_ا وال�ت1ي،
إ,ذا ع.ل%ت\ها أ%ن\ف�س¬ ت.ر.د_ت1

 قال: ولو ح.ق�ر\ت. اللت1ي قلت ف قول سيبويه الل�ت.ي_ات1 كتصغي الت، وكان ال4خفش يقول وحده اللوتيا  (*قوله «اللوتيا»
 كذا بالصل والتهذيب بتقدي الثناة الفوقية على التحتية، وسيأت للمؤلف ف ترجة تصغي ذا وتا اللويا.) ل4نه ليس جع

 الت على لفظها فإ,نا هو اسم للجمع، قال ال�بد: وهذا هو القياس. قال الوهري: ت1ه مثل ذ1ه، وتان1 للتثنية، وأ�ولء
 للجمع، وتصغي تات.ي_ا، بالفتح والتشديد، ل4نك قلبت اللف ياء وأ%د¬غ%م\ت.ها ف ياء التصغي؛ قال ابن بري: صوابه وأ%دغمت

 ياء التصغي فيها ل4ن9 ياء التصغي ل تتح�رك أ%بداv، فالياء ال�ول ف ت.ي�ا هي ياء التصغي وقد حذفت من قبلها ياء هي عي
 الفعل، وأ%ما الياء الاورة لل4لف فهي لم الكلمة. وف حديث عمر: أ%نه رأ%ى جاريةv م.ه\ز'ولة فقال من ي.ع\ر,ف ت.ي_ا؟ فقال له
 ابنه: هي وال3 إ,حدى ب.نات1ك؛ ت.يìا: تصغي' تا، وهي اسم إشارة إل الؤنث بنزلة ذا للمذ%ك�ر، وإ,نا جاء با م'ص.غ_رة ت.ص\غيا
 ل4مرها، وال4لف ف آخرها علمة التصغي وليست الت ف مكبها؛ ومنه قول بعض السلف: وأ%خ.ذ% ت1ب\نةv من ال4رض فقال

 ت.يìا من التوفيق, خي¬ من كذا وكذا من الع.م.ل. قال الوهري: ولك أ%ن تدخل عليها ها التنبيه1 فتقول هاتا هند وهاتان
 وهؤلء، وللتصغي هات.يìا، فإ,ن خاط%ب\ت. جئت. بالكاف فقلت ت1يك. وت1ل}ك. وتاك. وت.ل}ك.، بفتح التاء، وهي لغة رديئةD، وللتثنية
 تان,ك. وتان>ك.، بالتشديد، والمع أ�ول%ئ1ك. وأ�ولك. وأ�ولل1ك.، فالكاف لن تاطبه ف التذكي والتأ}نيث والتثنية والمع، وما
 ق%ب\ل% الكاف1 لن ت'ش1ي' إ,ليه ف التذكي والتأ}نيث والتثنية والمع، فإ,ن حفظت هذا ال4صل ل ت'خط1ئ ف شيء من مسائله؛

وتدخل الاء على ت1يك. وتاك. تقول هات1يك. ه1ند¬ وهاتاك. ه1ند¬؛ قال عبيد يصف ناقته:
،vن وأ%ب\ي.ض. صار,ما�هات1يك. ت.ح\م1ل

وم'ذ%ز>باv ف مار,ن{ م.خ\م'وس,
وقال أ%بو النجم:

ج,ئ}نا ن'ح.ي>يك. ون.س\ت.ج\د31يكا،
فاف}ع.ل} ب,نا هاتاك. أ%و\ هات1يكا

 أ%ي هذه أ%و ت1ل}ك ت.ح1ي_ةv أ%و عطية، ول تدخل ها على تلك ل4نم جعلوا اللم عوضاv عن ها الت_ن\ب,يه؛ قال ابن بري: إ,نا
 ام\ت.ن.ع'وا م1ن دخول ها التنبيه على ذلك وتلك من جهة أ%ن� اللم تدل على ب'ع\د1 الشار إ,ليه، وها التنبيه تدل© على ق�ر\به،
ف%ت.نافيا وت.ضاد_ا. قال الوهري: وتال1ك لغة ف ت1ل}ك؛ وأ%نشد ابن السكيت للق�طام1ي� ي.ص1ف سفينة نوح ، عليه السلم:

وعام.ت\، وه\ي. قاص1دةD، بإ,ذ}ن{،
ول%و\ل ال� جار. با ال%وار'،

vودي> حت صار ح1ج\را�إ,ل ال
وحان% ل1تال1ك الغ'م.ر, ان\ح1سار'

ابن ال4عراب: التeو.ى ال%وار,ي، والت�اي.ة� الط�اي.ة�؛ عن كراع.



 : ت.أ}ت.أ% الت_ي\س' عند الس>فاد1 ي'ت.أ}ت1ئ� ت.أ}ت.أ%ةv وت1ئ}تاءé لي.ن\ز'و. وي'ق}ب,ل%. ورج'ل ت.أ}تاء#، على ف%ع\لل�، وفيه ت.أ}ت.أ%ةD: ي.ترد_د' ف التاء إ,ذا@تأتأ
ت.كل�م. والت_أ}ت.أ%ة�: حكاية الصوت.

)1والت.أ}تاء�: م.ش\ي' الصب> الصغي؛ والت.أ}تاء�: الت_ب.خ\ت'ر ف ال%رب شجاعةv؛ والت_أ}تاء(
  قوله «والتأتاء مشي الصب إ,ل آخر المل الثلث» هو الذي ف النسخ بأيدينا وتذيب الزهري وتكملة الصاغان1(

ووقع ف القاموس التأتأة.): د'عاء ال1ط9ان1 إ,ل الع.س\ب,، وال1ط9ان� الت_ي\س'، وهو الث�أ}ثاء أ%يضاv بالثاء.

: ت.ي\أ%ب: اسم موض1ع�. قال عباس بن م1ر\داس� السeل%م1ي:@تأب
فإ,ن_ك. ع.م\ري، هل أ�ر,يك. ظ%عائ1ناv، *  س.ل%ك}ن. على رك}ن, الش.طاة1، ف%ت.ي\أ%ب.ا

والت_و\أ%بان,ي_ان1: ر.أ}سا الض_ر\ع, من الناقة. وقيل: الت_و\أ%بان,ي_ان1 قاد1م.تا الض_ر\ع,. قال ابن م'ق}ب,ل:
ف%م.ر_ت\ على أ%ظ}راب, ه1ر¼، ع.ش1ي_ةv،  * لا ت.و\أ%بان,ي_ان1 ل ي.ت.ف%ل}ف%ل

ل ي.ت.ف%ل}ف%ل أ%ي ل ي.ظ}ه.را ظ�هوراv ب.ي>ناv؛ وقيل: ل ت.س\و.د_ ح.ل%متاه'ما. ومنه قول الخر:
) . . . . . . . . . .�)1ط%و.ى أ�م_هات1 الد_ر>، حت كأ%نا  * ف%لف1ل

 قوله «طوى أمهات إل» هو ف التهذيب كما ترى.)1(
.�أ%ي ل%ص1ق%ت ال4خ\لف' بالض_ر_ة1 كأ%نا ف%لف1ل

 قال أ%بو ع'ب.يدة%: س.م_ى ابن' م'ق}ب,ل خ1ل}ف%ي الناقة1 توأ%بان,ي_ي\ن,، ول ي.أ}ت به عرب، كأ%ن� الباء4 م'ب\د.لةD من اليم. قال أ%بو منصور:
 والتاء� ف التوأ%بان,ي_ي\ن, ليست بأ%صلية. قال ابن بري، قال ال4صمعي: الت_و\أ%بان,ي_ان1 ال1ل}فان1؛ قال: ول أ%دري ما أ%صل ذلك. يريد

 ل أ%عرف اش\ت1قاق%ه، ومن أ%ين أ�خ1ذ. قال: وذكر أ%بو علي الفارسي أ%ن أ%با بكر بن الس_ر_اج, ع.ر.ف. اشت1قاق%ه، فقال: ت.و\أ%بان
 ف%و\ع.لن1 من الو.أ}ب,، وهو الصeل}ب' الشديد'، ل4ن خ1ل}ف. الصغية1 فيه ص.لبةD، والتاء فيه بدل من الواو، وأ%صله و.و\أ%بان1، فلما

 ق�لبت الواو تاءé صار ت.و\أ%بان1، وأ�ل1ق ياءé مشد_دة زائدةv، كما زادوها ف أ%ح\م.ر,ي¼، وهم ي'ريدون أ%ح.ر.، وف عار,ي_ة{ وهم
 ي'ر,يدون عارةv، ث ث%ن_و\ه فقالوا: ت.و\أ%بان,ي_ان1. وال4ظ}راب': جع ظ%ر,ب�، وهو ال�ب.ي\ل� الصغي. ول ي.ت.ف%ل}ف%ل أ%ي ل ي.س\و.د�ا. قال:

وهذا يدل على أ%نه أ%راد القاد1م.ت.ي\ن, من ال1ل}ف1.

 : أ%تأ%ر إ,ليه الن_ظ%ر.: أ%ح.د_ه. وأ%ت\أ%ره بصره: أ%ت\ب.ع.ه إ,ياه، بمز ال4لفي غي مدودة؛ قال بعض ال4غفال: وأ%ت\أ%ر.ت\ن ن.ظ}ر.ة@تأر
 الش_في. وأ%ت\أ%رت'ه بصري: أ%ت\ب.ع\ته إ,ياه. وف الديث: أ%ن رجلv أ%تاه ف%أ%ت\أ%ر. إ,ليه الن_ظ%ر. أ%ي أ%ح.د_ه إ,ليه وح.ق�ق%ه؛ وقال الشاعر؛

أ%ت\أ%ر\ت'ه'م\ ب.ص.ري، والل� ي.ر\ف%ع'ه'م\،
حت اس\م.د.ر_ ب,ط%ر\ف1 الع.ي\ن, إ,ت\آري

ومن ترك المز قال: أ%ت.ر\ت' إ,ليه النظر والر_م\ي.، وهو مذكور ف ت.و.ر.؛ وأ%ما قول الشاعر:
إ,ذا اج\ت.م.ع'وا ع.ل%ي_ وأ%ش\ق%ذ�ون،

ف%ص1ر\ت ك%أ%ن_ن ف%ر.أD م'ت.ار'
قال ابن سيده: فإ,نه أ%راد م'ت\أ%ر¬ فنقل حركة المزة إ,ل التاء وأ%بدل منها أ%لفاv لسكونا وانفتاح ما قبلها فصار م'تار¬.



 والتeؤ\ر'ور': الع.و\ن يكون مع السلطان بل ر,ز\ق�، وقيل: هو ال1لواز'، وذهب الفارسي إ,ل أ%نه ت'ف}ع'ول من ال4ر> وهو الدفع؛
وأ%نشد ابن السكيت:

تال ل%و\ل خ.ش\ي.ة� ال4م1ي,،
وخشية� الشeر\طي> والتeؤ\رور,

قال: التؤرور أ%ت\باع الشeر.ط1.
 ابن ال4عراب: الت_ائر' الداوم على العمل بعد فتور. ال4زهري ف الت_أ}ر.ة1: الي. عن ابن ال4عراب قال: تأ}ر.ةD، مهموز، فلما
 كثر استعمالم لا تركوا هزها؛ قال ال4زهري: قال غيه وجعها ت1ئ%ر¬، مهموزة؛ ومنه يقال: أ%ت�أ%ر\ت' إ,ليه النظر أ%ي أ%دمته

تار.ةv بعد تار.ة.

 : أ%ت.ي\ت'ه على ت.ئ1ف9ة ذلك: كت.ف1ئ9ة{، ف%ع1ل�ةD عند سيبويه، وت.ف}ع1لةD عند أ%ب علي�، أ%ي حي ذلك ل4ن� العرب تقول: أ%ف%ف}ت@تأف
 عليه ع.ن\بة% الشتاء أ%ي أ%تيته ف ذلك الي؛ وأ%تيته على إف�ان ذلك وت1ئ1ف9انه أ%ي أ%و_ل1ه، فهذا ي.ش\ه.د بزيادتا. قال أ%بو منصور:

.�ليست التاء ف ت.ف1ئ�ة{ وت.ئ1ف�ة{ أ%صليةv. والت_ئف9ان�: الن_شاط

: الت_أ%ق': شد_ة الم\ت1لء. ابن سيده: ت.ئ1ق. الس>قاء ي.ت\أ%ق ت.أ%قاv، فهو ت.ئ1ق¬: ام\ت.ل4، وأ%ت\أ%ق%ه هو إت\آقاv. وف حديث علي:@تأق
أت\أ%ق' ال1ياض. بوات1حه؛ وقال النابغة:

ي.ن\ض.ح\ن. ن.ض\ح. ال%زاد1 الو'ف}ر, أت\أ%ق%ها
ش.دe الرeواة1 باء، غي م.ش\ر'وب,

 ماء غي مشروب: يعن العر.ق، أ%راد ينض.حن باء غي مشروب نضح. ال%زاد1 الو'ف}ر. ورجل ت.ئ1ق¬: م.لن غ%ي\ظاv أو حزناv أو
سروراv، وقيل: هو الضي�ق ال�لق، وقيل: ت.ئق. إذا امتل4 حزناv وكاد يبكي. أ%بو عمرو:

 الت_أ%قة� شدة الغض.ب والسeر\عة� إل الشر�، وال%أ%ق' شدة البكاء. وم'ه\ر ت.ئ1ق¬: سريع¬. وأتأ%ق. القوس.: شد_ ن.ز\عها وأ%غرق فيها
السهم. وفرس ت.ئ1ق¬: نش1يط م'م\تلئ ج.ر\ياv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وأ%ر\ي.ح1ي�اv ع.ض\باv وذا خ'ص.ل�،
م'خ\ل%و\ل1ق. ال%ت\ن, ساب,حاv ت.ئ1ق%ا

أ%ري.ح1يÒ: منسوب إل أر\ي.ح. أرض باليمن؛ إي�اها عن ال�ذل بقوله:
فل%و\ت' عنه س'يوف. أ%ر\ي.ح.، إذ}

باء بك%فYي، فلم أ%ك%د\ أ%ج,د'
 وقد ت.ئق. تأ%قاv، وت.ئق الصبe وغيه تأ%قاv وتأ%قةv؛ عن اللحيان، فهو تئق إذا أ%خذه شبه الف�واق عند البكاء. ومن كلم أ�م تأ%ب�ط

 شر�اv أ%و غيها: ول أبتeه ت.ئ1قاv. أبو عمرو: التأ%قة، بالتحريك، شد�ة الغض.ب والسرعة� إل الشر، وهو ي.ت\أق' وبه تأ%قةD؛ وف مثل
 للعرب: أ%نت. ت.ئق¬ وأ%نا م.ئق¬ فكيف ن.ت_ف1ق؟ قال اللحيان: قيل معناه أ%نت ضي�ق وأ%نا خفيف فكيف نتفق، قال: وقال بعضهم

أ%نت سريع الغ.ض.ب وأ%نا سريع البكاء فكيف نتفق، وقال أ%عراب من عامر: أ%نت غ%ض\بان� وأ%نا غضبان فكيف نتفق؟



 ال4صمعي: ف هذا الثل تقول العرب أ%نا تئق وأ%خي مئق فكيف نتفق؛ يقول: أنا متلئ من الغي\ظ والزن وأ%خي سريع
 البكاء فل يقع بيننا و,فاق. وقال ال4صمعي: الت_ئق السريع إل الشر� والئق السريع البكاء، ويقال: المتلئ من الغضب،

:vوقال ال4صمعي: هو الديد'؛ قال عدي بن زيد يصف كلبا
أ%ص\م.ع' الك%ع\ب.ي م.ه\ض'وم ال%شا،

س.ر\ط%م' الل�ح\ي.ي\ن م.ع_اج¬ ت.ئ1ق\
:v؛ قال زهي بن مسعود الض_ب>ي يصف فرساeالاد :vوال1ت\أ%ق' أ%يضا

ضاف الس_ب,يب أس1يل� ال%د> م'ش\ت.ر,ف¬،
حاب الضeلوع, ش.د1يد¬ أ%س\ر'ه ت.ئ1ق'

 ال4صمعي: وت.ئ1ق. الرجل إذا امتل4 غض.باv وغ%ي\ظاv، وم.ئ1ق. إذا أخذه ش1به الف�واق عند البكاء قبل أن يبكي؛ وقال ال4صمعي ف
قول رؤبة:

كأن_ما ع.و\ل%ت'ها، من الت_أ%ق\،
ع.و\لة� ث%كلى ول}و.ل%ت\ بعد الأ%ق\

وال%أ%ق': ن.ش\يج' البكاء أ%يضاv، والتأ%ق: الم\ت1لء. وال%أ%ق':
 نشيج البكاء الذي كأ%نه نف%س يق}ل%عه من صدره. وقال أ%بو الر�اح: الت_ئ1ق ال%لن ش1ب.عاv ور,ي�اv، وال%ئ1ق' الغضبان؛ وقيل: التئق
 هنا المتلئ حزناv، وقيل: النش1يط، وقيل: الس�ي>ء اللق. وف حديث الس>راط: فيم'ر� الرج'ل كشد� الفرس التئ1ق ال%واد أ%ي

المتلئ ن.شاطا.

 : ابن ال4عراب: التeؤلة، بالضم والمز، الداهلية. قال الفراء: يقال جاء فلن بالدeؤ.لة والتeؤ.لة، وها الدواهي. وقال@تأل
 الليث: الت_ألن� الذي كأ%نه ي.ن\هض برأ}سه إ,ذا م.شى ي'ح.ر>كه إ,ل ف%و\ق'؛ قال أ%بو منصور: هذا تصحيف فاضح وإ,نا هو

 الن_أ%لن، بالنون، وذكره الليث ف أ%بواب التاء فلزم التنبيه على صوابه لئل ي.غ\ت.ر_ به من ل يعرفه، وقد أ%وضحناه أ%يضاv ف
موضعه.
 : الت_أ}ل%ب': شجر¬ ت'ت_خ.ذ� منه الق1س3يe. ذكر ال4زهريe ف الثلثي الصحيح عن أ%ب عبيد عن ال4صمعي قال: م1ن@تألب

أ%شجار, ال1بال, الش_و\ح.ط� والت_أ}ل%ب'، بالتاء3 والمزة. قال: وأ%نشد شر لم\ر,ئ, الق%ي\س:
)1ون.ح.ت\ ل%ه ع.ن\ أ%ر\ز, ت.أ}ل%ب.ة{، *  ف1ل}ق�، ف1راغ, م.عاب,ل�، ط�ح\ل,(

  قوله «ونت إل» أورده الصاغان ف مادة فرغ بذا الضبط وقال ف شرحه الفراغ القوس الواسعة جرح النصل.1 (
نت تر�فت أي رمته عن قوس. وله لمرئ القيس. وأرز قوة وزيادة. وقيل الفراغ النصال العريضة وقيل الفراغ القوس 

البعيدة السهم ويروى فراغ بالنصب أي نت فراغ والعن كأن هذه الرأة رمته بسهم ف قلبه.)
 قال شر، قال بعضهم: ال4ر\ز' ههنا الق%و\س' بع.ي\ن,ها. قال: والت_أ}ل%ب.ة�: شجرة ت'ت_خذ منها الق1س3يe. والف1راغ�: الن>صال� الع1راض'،

الواحد' ف%ر\غ. وقوله: ن.ح.ت\ له يعن ام\رأ%ةv ت.ح.ر_ف%ت\ له ب,ع.ي\ن,ها فأ%صابت\ ف�ؤ.اد.ه. قال العجاج ي.ص1ف' ع.ي\راv وأ�ت'ن.ه:
)2ب,أ%د.مات{ ق%ط%واناv ت.أ}ل%با، *  إ,ذا ع.ل ر.أ}س. ي.فاع� ق%ر_ب.ا(

) 2(.vقوله «بأدمات إل» كذا ف غي نسخة وشرح القاموس أيضا 



أد.مات¬: أ%رض ب,ع.ي\ن,ها. والق%ط%وان�: الذي ي'قار,ب خ'طاه.
.�والت_أ}ل%ب': الغ.ل1يظ� الـم'ج\ت.م1ع' ال%ل}ق,، ش'ب>ه. بالت_أ}ل%ب، وهو ش.ج.ر¬ ت'س.و_ى م1نه الق1س3يe الع.ر.ب,ي_ة

 : الت_و\أ%م' من جيع اليوان: الولود مع غيه ف ب.ط}ن من الثني إل ما زاد، ذك%راv كان أ%و أ�ن\ثى، أ%و ذكراv مع أ�نثى،@تأم
وقد يستعار ف جيع ال�ز\د.و,جات وأ%صله ذلك؛ فأ%ما قوله:

ت.ح\س.به م_ا ن,ض\و. س.ق%م\،
أ%و ت.و\أ%ماv أ%ز\ر.ى به ذاك الت_و.م\

 قال ابن سيده: إنا أ%راد ذاك الت_و\أ%م، فخف�ف المزة بأ%ن ح.ذ%فها وأ%لقى حركتها على الساكن الذي قبلها كما حكاه
 سيبويه ف المزة التحر>كة الساكن ما قبلها، ول يكون الت_و.م هنا من ت و م ل4ن� معن الت_و\أ%م الذي هو من ت أ م قائم

فيه وكأن� هذا إنا يكون على الذف كأنه قال و'جود' ذلك الت_و\أ%م. والمع ت.وائم وت'ؤام¬؛ قال الراجز:
قالت\ لن.ا ودم\ع'ها ت'ؤام'،

كالدeر> إذ أ%س\ل%م.ه' الن>ظام':
على الذين ار\ت.ح.ل�وا الس_لم'

وقال أ%بو دواد:
ن.خ.لت من ن.خ\ل ن.ي\سان أ%ي\ن.عـ       ـن. جيعاv، ون.ب\ت'ه'ن_ ت'ؤام

 قال ال4زهري: ومثل ت'ؤام غ%ن.م ر'باب¬ وإبل ظ�ؤار، وهو من المع العزيز، وله نظائر قد أ�ثبتت ف غي موضع من هذا
الكتاب. قال ابن سيده: ويقال ت.و\أ%م للذك%ر، وت.و\أ%مة لل�نثى، فإذا ج.عوها قالوا ها ت.و\أ%مان وها ت.و\أ%م¬، قال حيد بن ثور:

فجاؤوا ب,ش.و\شاة{ م1زاق� ت.ر.ى با
ن'د'وباv، من الن\ساع,، ف%ذ9اv وت.و\أ%م.ا

 وقد أ%ت\أ%م.ت1 الرأة إذا ولدت اثني ف ب.ط}ن واحد، وقال ابن سيده: أ%ت\أ%مت الرأة وكل حامل وهي م'ت\ئ1م¬، فإذا كان ذلك لا
عادة فهي م1تآم.

 وتاء4م. أ%خاه: و'ل1د معه، وهو ت1ئ}م'ه وت'ؤ\م'ه وت.ئ1يم'ه؛ عن أ%ب زيد ف الصادر، والو.ل%دان ت.و\أ%مان. ال4زهري ف ترجة وأ%م: ابن
 السكيت وغيه يقال ها ت.و\أ%مان، وهذا ت.و\أ%م هذا، على ف%و\ع.ل، وهذه ت.و\أ%مة� هذه، والمع تو.ائ1م مثل ق%ش\ع.م ق%شاع1م، وت'ؤام

 على ما ف�سر ف ع'راق؛ قال حدير  (* قوله «قال حدير إل» هكذا ف الصل وشرح القاموس). عبد بن ق%م1يئة من بن
قيس بن ثعلبة:

قالت لنا ود.م\ع'ها ت'ؤ.ام'
قال: ول ي.متنع هذا من الواو والنون ف الد.مي>ي كما أ%ن� مؤ.نثه يمع بالتاء؛ قال الكميت:

فل ت.ف}خ.ر\ فإن� بن ن,ز.ار�
لع.ل�ت{، ول%ي\سوا ت.و\أ%م1ينا

قال ابن بري: وشاهد ت.و\أ%م قول ال4سلع بن ق1صاف الط©ه.و,ي�:
ف1داء لق%و\م1ي كل© م.ع\ش.ر, جار,م�



ط%ريد{ وم.خ\ذ�ول� با ج.ر_، م'س\ل%م,
ه'م' أ%ل}ج.م'» ال%ص\م الذي ي.س\ت.ق1يد'ن،

وه'م\ ف%ص.م'وا ح1ج\لي، وهم ح.ق%نوا د.م1ي
بأ%ي\د{ ي'ف%ر>ج\ن. ال%ض1يق.، وأ%ل}س'ن�

س1لط{، وجع ذي ز'هاء� ع.ر.م\ر.م,
إذا ش1ئت ل ت.ع\د.م ل%دى الباب منه'م'

ج.م1يل% ال�ح.ي_ا، واضحاv غي ت.و\أ%م,
قال: وشاهد ت.و\أ%مة قول ال4خطل بن ربيعة:

وليلة ذي ن.ص.ب ب,تeها
على ظ%ه\ر, ت.و\أ%مة{ ناح1ل%ه\

وب.ي\ن، إل أن} رأ%يت الص_باح،
ومن ب.ينها الر_ح\ل والراح1ل%ه\

قال: وشاهد ت.وائم ف المع قول ال�ر.قYش:
ي'ح.ل�ي\ن. ياقوتاv وش.ذ}راv وص.ي\عة،

وج.ز\عاv ظفار,ي�اv ود'ر�اv ت.وائ1ما
.(vقوله «وصيعة» هكذا ف ال4صل مضبوطا *)

 قال ابن بري: وذهب بعض أ%هل اللغة إل أ%ن ت.وأ%م ف%و\ع.ل من الو,ئام، وهو ال�وافقة� وال�شاكلة�، فقال: هو ي'وائم'ن أ%ي
 ي'واف1ق�ن، فالت_و\أ%م' على هذا أ%صله و.و\أ%م، وهو الذي واء4م غيه أ%ي واف%قه، فقلبت الواو ال�ول ياء، وكل واحد منهما ت.و\أ%م
 للخر أ%ي م'واف1قه. وقال الليث: الت_و\أ%م' ول%دان معاv، ول يقال ها ت.و\أ%مان، ولكن يقال هذا ت.و\أ%م هذه وهذه ت.و\أ%م.ت'ه، فإذا

 جعا فهما ت.و\أ%م؛ قال أ%بو منصور: أ%خطأ% الليث فيما قال، والقول ما قال ابن السكيت، وهو قول الفراء والنحوي�ي الذين
ي'وث%ق بعل}مهم، قالوا: يقال للواحد ت.و\أ%م¬، وها توأ%مان إذا ولدا ف بط}ن واحد؛ قال عنترة:

ي.ط%لD كأن� ثياب.ه ف س.ر\ح.ة{،
ي'ح\ذ%ى ن,عال% الس>ب\ت1 ليس ب,ت.و\أ%م,

 قال ال4زهري: وقد ذكرت هذا الرف ف باب التاء وأ%ع.د\ت ذكره ف باب الواو ل�عر>فك أ%ن التاء م'ب\د.لة من الواو،
 فالت_و\أ%م' و.و\أ%م¬ ف ال4صل، وكذلك الت_و\ل%ج' ف ال4صل و.و\ل%ج¬، وهو الك1ناس، وأصل ذلك من الو,ئام، وهو الو,فاق. ويقال:

فلن يغن>ي غ1ناء م'توائماv واف%ق بعض'ه بعضاv ول تتلف أ%لانه؛ قال ابن أ%حر:
أ%ر.ى ناق%ت ح.ن_ت\ ب,ل%ي\ل� وساق%ها
غ1ناء#، ك%ن.و\ح, ال4ع\ج.م, ال�ت.وائم

 وف حديث ع'م.ي بن أ%فصى: م'ت\ئم أ%و م'ف}ر,د؛ ال�تئم الت ت.ض.ع اثني ف بط}ن، وال�ف}ر,د: الت ت.ل1د واحداv. وتوائ1م النeجوم: ما
 تشابك منها، وكذلك ت.وائم' اللؤلؤ. وتاء4م الثوب.: نس.جه على خ.ي\ط%ي. وثوب م1ت\آم إذا كان س.داه ول�ح\م.ت'ه طاق%ي طاقي.



 وقد تاء4م\ت' م'تاءمةv، على م'فاعلة، إذا ن.س.ج\ته على خ.يط%ي خيطي. وأ%ت\أ%م.ها أ%ي أ%ف}ضاها؛ قال عروة ابن الورد  (* قوله
«قوله عروة بن الورد» مثله ف الصحاح، وتعقبه الصاغان بأن البيت الثان ليس لعروة بن الورد، وهو غي مروي� ف

ديوانه).
أ%خ.ذ}ت. و.راء4نا ب,ذ1ناب, ع.ي\ش�،

�إذا ما الشمس' قام.ت\ ل ت.ز'ول
وكنت. كل%ي\ل%ة1 الش_ي\باء ه.م_ت\
�ب,م.نع الش_ك}ر,، أ%ت\أ%م.ها الق%بيل

وفرس م'تائم: تأت ب,ج.ر\ي� ب.عد ج.ر\ي�؛ قال:
عاف1ي الر_قاق, م1ن\ه.ب¬ م'وائ1م'،

وف الد_هاس, م1ض\ب.ر¬ م'تائم'
ت.ر\ف%ضe عن أ%ر\ساغ1ه ال%رائ1م'

وكل© هذا من الت_و\أ%م. والت_و\أ%م': من منازل, ال%و\زاء، وها توأ%مان1. والت_و\أ%م: الس_هم من س1هام ال%ي\س3ر، قيل: هو الثان منها؛
 وقال اللحيان: فيه ف%ر\ضان وله ن.ص1يبان إن فاز.، وعليه غ�ر\م ن.صيب.ي إن ل يف�ز\. والت_و\أ%مات' من م.راك1ب النساء: كال%شاج,ر

ل أ%ظ}لل% لا، واحد.ت'ها ت.و\أ%4مة؛ قال أ%بو ق1لبة ال�ذل يذكر الظ©ع\ن:
ص.ف�ا ج.وانح. ب.ي\ن. الت_و\أ%مات1، كما

ص.ف_ الو'قوع. ح.مام' الش\ر.ب, الان
قال: والت_و\أ%م' ف أكثر ما ذكرت' ال4صل فيه و.و\أ%م¬.

 والت_و\أ%مان1: ن.ب\ت م'س\ل%ن\طح. والت_و\أ%مان1: ع'ش\ب.ة صغية لا ث%رة مثل� الك%مeون كثية� الورق، ت.ن\ب'ت ف الق1يعان م'س\ل%ن\ط1حة، ولا
ز.ه\رة ص.فراء؛ عن أ%ب حنيفة. والت>ئم.ة�: الشاة تكون� للمرأ%ة ت.ح\ت.ل1بها، وال3ت\آم ذ%ب\حها.

 وت'ؤام، مثل ت'ع.ام: مدينة من م'د'ن ع'م.ان يق%ع إ,ليها اللؤلؤ في'ش\ترى من هنالك. والتeؤ.ام1ي_ة، مثل التeعام1ي_ة، والتeوآم1ي_ة، مثل
 التeوعام1ي_ة: اللؤلؤ. الوهري: ت'ؤ.ام قص.ب.ة ع'م.ان  (* قوله «الوهري تؤام قصبة عمان إل» هكذا ف الصل، ولعل الؤلف

 وقعت له نسخة صحيحة من الصحاح كما وقع لشارح القاموس فإنه نبه على ذلك لا اعترض الد على الوهري حيث
 وقعت له نسخة سقيمة فقال: وكغراب بلد على عشرين فرسخاv من قصبة عمان وموضع بالبحرين، ووهم الوهري ف

قوله توأم كجوهر وف قوله قصبة عمان) ما ي.�لي الساح1ل وينس.ب إليها الدeرe؛ قال س'ويد:
كالتeؤام1ي_ة إ,ن باش.ر\ت.ها،

ق%ر_ت1 العي' وطاب. ال�ض\ط%ج.ع\
 التeؤام1ي_ة: الدeرة نس.بها إل التeؤام. قال ال4صمعي: التeؤ.ام موضع بالبحرين م.غاص، وقال ثعلب: ساح1ل ع'مان، ويقال: قرية
 لبن سامة بن ل�ؤ.ي، وقال الن_ج,ي.م1ي: الذي عندي أ%ن� التeؤ.ام1ية منسوبة إل الص_د.ف والص_د.ف كله ت'ؤام كما قالوا ص.د.ف1ي_ة،

ول ن.ر'د�ه إل الواحد فنقول ت.و\أ%م1ي_ة للضرورة.



 وف ترجة توم: ف الديث: أ%ت.ع\ج,ز' إحداكن_ أ%ن ت.ت_خ1ذ ت'وم.ت.ي؟ قال: م.ن رواه  (* قوله «من رواه إل» هذا ليس برواية ف
 الديث بل أحد احتمالي للزهري ف تفسي الديث كما نقله عنه ف مادة توم وعبارته هناك: ومن قال توأمية إل.

وانظرها هناك فما هنا تريف) ت.و\أ%م1ي_ة فهما در_تان لل�ذني إحداها ت.و\أ%مة ال�خ\رى.
وت.و\أ%م وت.و\أ%مة: إسان.

: أ%نشد ابن ال44عراب:@تأن
Dوب.ق}ل Dمالة�أ%غ%ر_ك. يا م.و\صول�، منها ث

 �بأ%كناف1 الغ'ر.ي> ت'ؤ.ان
 قال: أ%راد ت'ؤ.ام' فأ%بدل، هذا قوله، قال: وأ%حسن منه أ%ن يكون و.ض\عاv ل بدلv، قال: ول نسمع هذا إل ف هذا البيت،
 وقوله: يا موصول� إ,ما أ%ن يكون ش.ب_هه بالوصول من الوام�، وإما أ%ن يكون اسم. رجل. وحكى ابن بري قال: تت.اء4ن

الرجل� الصيد. إذا جاء4ه من هنا مر�ةv ومن هنا مرة أ�خرى، وهو ضر\ب¬ من الديعة؛ قال أ%بو غالب ال%ع\ن,ي:
تت.اء4ن% ل بال4مر, من كل جانب�

لي.ص\ر,ف%ن عم�ا أ�ر,يد' ك%نود .

: ابن ال4عراب: ت.أ%ى، بوزن ت.ع.ى إذا س.ب.ق.، ي.ت\أ%ى. قال أ%بو منصور: هو بنزلة ش.أ%ى ي.ش\أ%ى إذا س.بق، وال أ%علم.@تأي
: ابن ال4عراب: ت.ب.ا إذا غ%ز.ا وغنم وس.ب.ى. @تبا

 : الت_بe: ال%سار'. والت_باب': ال�س\ران� وال%لك'. وت.ب�اv  له، على الدeعاء3، ن'ص1ب. ل4نه مصدر ممول على ف1ع\ل1ه، كما@تبب
 تقول س.ق}ياv لفلن، معناه س'ق1ي. فلن س.ق}ياv، ول يعل اساv م'س\ن.داv إ,ل ما قبله. وت.ب�اv ت.بيباv، على الـم'بال%غ.ة1. وت.ب_ ت.باباv وت.ب_ب.ه:
.vوه.لكا vلفلن، ونصبه على الصدر باضمار فعل، أ%ي أ%ل}ز.مه الل9ه' خ'س\رانا vكما يقال ج.د_ع.ه وع.ق�ره. تقول ت.ب�ا ،vقال له ت.ب�ا
 وت.ب_ت\ ي.داه' ت.ب�اv وت.باباv: خ.س3رت.ا. قال ابن دريد: وكأ%ن� الت_ب_ الـم.ص\در'، والت_باب الس\م'. وت.ب_ت\ ي.داه': خ.س3رتا. وف التنزيل

العزيز: ت.ب_ت\ ي.دا أ%ب ل%ه.ب� أي ض.ل�تا وخ.س3ر.تا. وقال الراجز:
أ%خ\س3ر\ ب,ها م1ن\ ص.ف}قة{ ل ت'س\ت.ق%ل}،

ت.ب_ت\ يدا صاف1ق1ها، ماذا ف%ع.ل}
وهذا م.ث%لD ق1يل ف م'ش\ت.ري الف%س\و,.

والت_ب.ب' والت_باب' والت_ت\ب,يب': ال%لك'. وف حديث أ%ب ل%ه.ب�:
ت.ب�اv لك. سائر. الي.و\م,، أ%ل1هذا ج.م.ع\ت.نا. الت_بe: ال%لك'.

وت.ت_ب'وهم ت.ت\ب,يباv أ%ي أ%ه\ل%ك�وهم.
 والت_ت\ب,يب': الن_ق}ص' وال%سار'. وف التنزيل العزيز: وما زاد'وهم غي ت.ت\ب,يب�؛ قال أ%هل التفسي: ما زاد'وهم غي ت.خ\س3ي. ومنه

قوله تعال: وما ك%ي\د' ف1ر\ع.و\ن% إ,ل ف ت.باب�؛ أ%ي ما ك%ي\د'ه إ,ل ف خ'س\ران{.وت.ب_ إ,ذا ق%ط%ع..
والتابe: الكبي من الرجال، وال�نثى تاب_ةD. والت_ابe: الضع1يف'، والم\ع أ%ت\باب¬، هذلية نادرة.



 واس\ت.ت.ب_ ال4مر': ت.ه.ي_أv واس\ت.و.ى. واس\ت.ت.ب_ أ%م\ر' فلن إ,ذا اط�ر.د واس\ت.قام. وت.ب.ي_ن.، وأ%صل هذا من الط�ر,يق الـم'س\ت.ت1ب>، وهو الذي
 خ.د_ فيه الس_ي_ارة� خ'د'وداv وش.ر.كاv، فو.ض.ح واس\ت.بان% لن ي.س\ل�كه، كأ%نه ت'ب>ب. من كثرة الوطء3، وق�ش1ر. و.ج\ه'ه، فصار م.ل}ح'وباv ب.ي>نا

من ج.ماعة1 ما ح.وال%ي\ه1 من ال4رض، ف%ش'ب>ه. ال4مر' الواض1ح' الب.ي>ن' الـم'س\ت.ق1يم' به. وأ%نشد الاز,ن© ف الـم.ع.ان:
وم.ط1ي_ة{، م.ل%ث% الظ�لم,، ب.ع.ث}ت'ه *  ي.ش\ك�و الك%لل% إ,ل�، دامي ال4ظ}ل%ل,
أ%و\د.ى السeر.ى ب,ق1تال1ه وم1راح1ه،  * ش.ه\راv، ن.واح1ي. م'س\ت.ت1ب¼ م'ع\م.ل,

ن.ه\ج�، ك%أ%ن} ح'ر'ث% الن_ب,يط1 ع.ل%و\ن.ه، *  ضاح1ي الـم.وار,د1، كال%ص1ي, الـم'ر\م.ل,
 ن.ص.ب. ن.واح1ي. ل4نه ج.ع.ل%ه ظ%ر\فاv. أ%راد: ف نواحي ط%ر,يق� م'س\ت.ت1ب¼. ش.ب_ه ما ف هذا الط�ر,يق, الـم'س\ت.ت1ب> م1ن. الش_ر.ك1 والط©ر'قات

بآثار الس>ن>، وهو ال%ديد' الذي ي'ح\ر.ث� به ال4رض. وقال آخر ف مثله:
أ%ن\ض.ي\ت'ها من ض'حاها، أ%و ع.ش1ي_ت1ها،  * ف م'س\ت.ت1ب¼، ي.ش'قe الب,يد. وال�ك�ما

 أ%ي ف ط%ر,يق� ذي خ'د'ود{، أ%ي ش'ق�وق م.و\ط�وء� ب.ي>ن�. وف حديث الدعاء3: حت اس\ت.ت.ب_ له ما حاو.ل% ف أ%ع\دائ1ك. أ%ي اس\تقام
واس\ت.م.ر.

والت_ب>يe والت>ب>يe: ض.ر\ب¬ من التمر، وهو بالبحرين كالش�ه\ر,يز, بالب.ص\رة. قال أ%بو حنيفة: وهو الغالب' على ترهم، يعن أ%هل%
الب.ح\ر.ي\ن,. وف التهذيب: ر.د1يء# ي.أ}ك�له س'ق�اط� الناس,. قال الشاعر:
وأ%ع\ظ%م. ب.ط}ناv، ت.ح\ت. د1ر\ع�، ت.خال�ه،  * إ,ذا ح'ش1ي. الت_ب>ي_، ز,ق9اv م'ق%ي_را

 وح1مار¬ تابe الظ�ه\ر, إ,ذا د.ب,ر.. وج.م.لD تابÒ: كذلك. ومن أ%مثالم: م.ل%ك. ع.ب\د¬ ع.ب\داv، فأ%و\له' ت.ب�اv. يقول: ل ي.ك�ن\ له م1ل}ك¬ فلما
م.ل%ك. هان% عليه ما م.ل%ك.

وت.ب\ت.ب. إ,ذا شاخ..
: هذه ترجة ل يترجم عليها أ%حد¬ م1ن م'ص.ن>في ال�صول، وذكره ابن@تبت

ال4ثي لراعاته ترتيبه، ف كتابه، وترجنا نن عليها ل4ن الشيخ أ%با
ممد بن بري، رحه الل�ه، قال ف ترجة توب، راد�اv على الوهري ل�ا
ذكر تابوت ف أ%ثنائها، قال: إ,ن الوهري أ%ساء تصريفه حت رد�ه إ,ل

تابوت، قال: وكان الصواب أ%ن يذكره ف فصل تبت، ل34ن تاءه أ%صلية، ووزنه
فاعول، كما ذكرناه هناك ف توب؛ وذكره ابن سيده أ%يضاv ف ترجة ت.به، وقال:

التاب'وه لغة ف الت_اب'وت1، أ%نصارية؛ وقد ذكرناه نن أ%يضاv ف ترجة
تبه، ول أ%ر. ف ترجة تبت شيئاv ف ال�صول، وذكرتا أ%نا هنا مراعاة

لقول الشيخ أ%ب ممد بن بري: كان الصواب أ%ن يذكر ف ترجة تبت؛ ولا
ذكره ابن ال4ثي، قال ف حديث دعاء قيام الليل: اللهم اج\ع.ل ف ق%ل}ب,ي

نوراv، وذكر سبعاv ف الت_اب'وت1. الت_اب'وت': ال4ض\لع' وما ت.ح\ويه
كالق%ل}ب والك%ب,د وغيها، تشبيهاv بالصeن\د'وق الذي ي'ح\ر.ز' فيه

ال%تاع أ%ي أ%نه مكتوب موضوع ف الصeن\د'وق,.



: الت>ب\ر': الذهب' ك�ل©ه، وقيل: هو من الذهب والفضة وجيع جواهر@تب
ال4رض من النحاس والصeف}ر, والش_ب.ه1 والزeجاج وغي ذلك ما استخرج من

العدن قبل أ%ن يصاغ ويستعمل؛ وقيل: هو الذهب الكسور؛ قال الشاعر:
ك�ل© ق%و\م� ص1يغةD من ت1ب\ر,ه1م\،
وب.ن'و ع.ب\د1 م.ن.اف{ م1ن\ ذ%ه.ب\

ابن ال4عراب: الت>ب\ر' الف�تات' من الذهب والفضة قبل أ%ن يصاغا فإ,ذا
صيغا فهما ذهب وفضة. الوهري: الت>ب\ر' ما كان من الذهب غي مضروب
فإ,ذا ضرب دناني فهو عي، قال: ول يقال ت1ب\ر¬ إ,ل للذهب وبعضهم يقوله
للفضة أ%يضاv. وف الديث: الذهب بالذهب ت1ب\ر,ها وع.ي\ن,ها، والفضة بالفضة
تبها وعينها. قال: وقد يطلق التب على غي الذهب والفضة من العدنيات

كالنحاس والديد والر_صاص، وأ%كثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يعله ف
الذهب أ%صلv وف غيه فرعاv ومازاv. قال ابن جن: ل يقال له تب حت يكون

ف تراب معدنه أ%و مكسوراv؛ قال الزجاج: ومنه قيل لكسر الزجاج تب.
والت_ب.ار': اللك. وت.ب_ر.ه ت.ت\ب,ياv أ%ي ك%س_ر.ه وأ%هلكه.

وهؤلء م'ت.ب_ر¬ ما هم فيه أ%ي م'ك%س_ر¬ م'ه\ل%ك¬. وف حديث علي¼، كر�م
ال وجهه: ع.ج\ز¬ حاضر ور.أ}ي¬ م'ت.ب_ر، أ%ي مهل%ك. وت.ب_ر.ه' هو: كسره

وأ%ذهبه. وف التنزيل العزيز: ول تزد الظالي إ,ل ت.ب.اراv؛ قال
الزجاج: معناه إ,ل� هلكاv، ولذلك سي كل م'ك%س_ر� ت1ب\راv. وقال ف قوله

عز وجل: وك�ل¾ ت.ب_ر\نا ت.ت\ب,ياv، قال: التتبي التدمي؛ وكل شيء
كسرته وفتتته، فقد ت.ب_ر\ت.ه'، ويقال: ت.ب,ر. 

(* قوله «تب» من باب ضرب على
ما ف القاموس ومن باب تعب وقتل كما ف الصباح). الشيء� ي.ت\ب.ر'
ت.باراv. ابن ال4عراب: التبور الالك، والبتور الناقص. قال: والت_ب\راء�

ال%س.ن.ة� الل�و\ن1 من النeوق.
وما أ%صبت' منه ت.ب\ر,يراv أ%ي شيئاv، ل يستعمل إ,ل ف النفي، مثل به

سيبويه وفسره السياف. الوهري: ويقال ف رأ}سه ت1ب\ر,ي.ةD؛ قال أ%بو
عبيدة: لغة ف ال1ب\ر,ي.ة1 وهي الت تكون ف أ�صول الشعر مثل

النeخ.ال%ة1.
: التهذيب ف الرباعي: ت1ب\ر,ز' موضع.@تبز

: ت.ب\ر.ع¬ وت.ر\ع.ب¬: موضعان ب.ي_ن. صرفهم إ,ياها أ%ن التاء أ%صل.@تبع



: ت.ب\رك. بالكان: أ%قام. وت1ب\راك: موضع، مشتق منه.@تبك

: ت.ب,ع. الشيء4 ت.ب.عاv وت.باعاv ف ال4فعال وت.ب,ع\ت'@تبع
الشيء4ت'بوعاv: س1ر\ت ف إ,ث}ر,ه؛ وات_ب.ع.ه وأ%ت\ب.ع.ه وتت.ب_عه ق%فاه وت.طل�به

م'ت_بعاv له وكذلك تت.ب_عه وتت.ب_ع\ته تت.بeعاv؛ قال الق�طامي:
وخ.ي\ر' ال4م\ر, ما اس\ت.ق}ب.ل}ت. منه،

وليس بأ%ن تت.ب_ع.ه ات>باعا
وض.ع الت>باع. موضع التتبeع, مازاv. قال سيبويه: تت.ب_ع.ه

،vوت.باعة vل4ن تت.ب_ع\ت ف معن ات_ب.ع\ت. وت.ب,ع\ت القوم ت.ب.عا vات>باعا
بالفتح، إ,ذا مشيت خلفهم أ%و م.رeوا بك فمض.ي\ت. معهم. وف حديث الدعاء:

تاب,ع\ بيننا وبينهم على الي\رات1 أ%ي اج\ع.ل}نا ن.ت_ب,ع'هم على ما هم
عليه.

والت>باعة�: مثل الت_بعة1 والت>بعة1؛ قال الشاعر:
أ%ك%ل%ت ح.ن,يفة� ر.ب_ها،

ز.م.ن. التق%حeم, وال%جاعه\
ل ي.ح\ذ%ر'وا، من رب>هم،
س'وء الع.واق1ب, والت>باعه\

ل4نم كانوا قد اتذوا إ,لاv من ح.ي\س� فع.ب.د'وه ز.ماناv ث أ%صابتهم
م.جاعة فأ%كلوه.

وأ%ت\ب.عه الشيء4: جعله له تابعاv، وقيل: أ%تب.ع. الرجل% سبقه فل%ح1ق%ه.
وت.ب,ع.ه ت.ب.عاv وات_ب.عه: مر_ به فمض.ى معه. وف التنزيل ف صفة ذي

الق%ر\ن.ي\ن,: ث ات_ب.ع سب.باv، بتشديد التاء، ومعناها ت.ب,ع.، وكان
أ%بو عمرو بن العلء يقرؤ'ها بتشديد التاء وهي قراءة أ%هل الدينة، وكان
الكسائي يقرؤ'ها ث أ%تبع سبباv، بقطع ال4لف، أ%ي ل%ح1ق. وأ%د\رك؛ قال ابن

عبيد: وقراءة أ%ب عمرو أ%حبe إ,ل� من قول الكسائي.
واس\ت.ت\ب.ع.ه: طل%ب إ,ليه أ%ن ي.تبعه. وف خب الط�س\م1ي> الناف1ر من

ط%سم� إ,ل ح.س_ان اللك الذي غ%زا ج.د1يساv: أ%نه اس\ت.ت\ب.ع كلبة له
أ%ي جعلها ت.تبعه.

والتاب,ع': الت_ال، والمع ت'ب_ع¬ وت'ب_اع¬ وت.ب.عة. والت_ب.ع':
اسم للجمع ونظيه خاد1م¬ وخ.د.م وطالب¬ وطل%ب¬ وغائب¬ وغ%ي.ب¬ وسال1ف¬

وس.ل%ف¬ وراص1د¬ ور.ص.د¬ ورائح¬ ور.و.ح¬ وفار,طD وفر.طD وحار,س¬ وح.ر.س¬



،Dوخ.ب.ل Dوخاب,ل Dوخ.و.ل Dوخائل Dمن سف%ره وق%ف%ل Dوع.س.س¬ وقاف1ل Òوعاس
وهو الشيطان، وبعي هام1لD وه.م.لD، وهو الضال© الهمل؛ قال كراع: كل هذا
جع والصحيح ما بدأ}نا به، وهو قول سيبويه فيما ذ%كر من هذا وقياس قوله

فيما ل ي.ذكره منه: والت_ب.ع' يكون واحداv وجاعة. وقوله عز وجل: إ,ن_ا
ك�نا لكم ت.ب.عاv، يكون اساv لمع تاب,ع ويكون مصدراv أ%ي ذ%و,ي

ت.ب.ع�، ويمع على أ%ت\باع.
وت.ب,ع\ت' الشيء4 وأ%ت\ب.ع\ت'ه: مثل ر.د1ف}ت'ه وأ%ر\د.ف}ت1ه؛ ومنه قوله

تعال: إ,ل� م.ن خ.ط1ف. ال%ط}فة% فأ%ت\بعه ش1هاب ثاق1ب؛ قال أ%بو
عبيد: أ%ت\ب.ع\ت القوم مثل أ%ف}علت إ,ذا كانوا قد سبقوك ف%ل%ح1ق}ت.هم، قال:

vوا بك فمضيت.؛ وت.ب,ع\ت'هم ت.ب.عاeوات_ب.ع\ت'هم مثل اف}ت.ع.ل}ت إ,ذا مر
مثله. ويقال: ما ز,ل}ت' أ%ت_ب,ع'هم حت أ%ت\ب.ع\ت'هم أ%ي حت

أ%درك}ت'هم. وقال الفراء: أ%ت\ب.ع. أ%حسن من ات_ب.ع ل4ن الت>باع أ%ن ي.س3ي
الرجل وأ%نت تسي وراء4ه، فإ,ذا قلت أ%ت\ب.ع\ت'ه فكأ%نك ق%ف%و\ته. وقال

vوات_ب.ع\ته وأ%ت\بع\ته سواء. وأ%ت\ب.ع. فلن فلنا vالليث: ت.ب,ع\ت فلنا
إ,ذا ت.ب,ع.ه يريد به شر�اv كما أ%ت\ب.ع. الشيطان� الذي انسل%خ. من آيات
ال فكان من الغاو,ين، وكما أ%ت\ب.ع فرعون� موسى. وأ%م_ا التت.بeع:
فأ%ن تتت.ب_ع. ف م'ه\لة{ شيئاv بعد شيء؛ وفلن يت.تب_ع' م.ساو,ي. فلن

وأ%ثر.ه وي.تتب_ع م.داق_ ال�مور ونو ذلك. وف حديث زيد بن ثابت حي
أ%مره أ%بو بكر الصديق' بمع القرآن قال: ف%ع.ل1ق}ت' أ%ت.ت.ب_عه من

ـ4ق}ص.ى جيع. القرآن من الواضع الت ك�ت1ب اللYخاف1 والع'س'ب,، وذلك أ%نه اس
فيها حت ما ك�ت1ب ف اللYخاف، وهي الجارة، وف الع'س'ب، وهي جريد
النخل، وذلك أ%ن� الر_ق_ أ%ع\و.ز.هم حي نزل على رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، فأ�م1ر كاتب' الو.ح\ي فيما تيس_ر من ك%ت1ف ولو\ح� وج,ل}د وع.س'يب
ول%خ\فة، وإ,نا ت.تب_ع زيد بن ثابت القرآن وجعه من الواضع الت

ك�ت1ب فيها ول يقتصر على ما ح.ف1ظ هو وغيه، وكان من أ%حفظ الناس للقرآن
اس\ت1ظهاراv واح\ت1ياطاv لئل ي.س\ق�ط منه حرف لس'وء ح1ف}ظ حاف1ظه أ%و

يتبد_ل حرف بغيه، وهذا يدل على أ%ن الكتابة أ%ض\ب.ط� من صدور الرجال
وأ%ح\ر.ى أ%ن ل يسقط منه شيء، فكان زيد ي.تتب_ع ف م'هلة ما ك�تب منه ف
مواضعه وي.ض'مeه إ%ل الصeحف، ول ي'ث}ب,ت' ف تلك الصحف إ,ل� ما وجده

مكتوباv كما أ�نزل على النب، صلى ال عليه وسلم، وأ%م\له على م.ن ك%تبه.



وات_ب.ع. القرآن%: ائ}ت.م_ به وع.م1ل% با فيه. وف حديث أ%ب موسى
ال4شعري، رضي ال عنه: إ,ن� هذا القرآن كائن¬ لكم أ%جراv وكائن عليكم

و,ز\راv فات_ب,عوا القرآن ول ي.ت_ب,عن_ك�م القرآن�، فإ,نه من ي.ت_ب,ع,
القرآن ي.ه\ب,ط} به على ر,ياض, النة، وم.ن ي.ت_ب,ع\ه القرآن� ي.ز'خ� ف

ق%فاه حت ي.ق}ذ1ف. به ف نار جهنم؛ يقول: اجعلوه أ%مامكم ث اتلوه كما
قال تعال: الذين آتيناهم الكتاب ي.ت\ل�ونه حق_ ت1لوته أ%ي ي.ت_ب,عونه

حق_ ات>باعه، وأ%راد ل ت.د.ع'وا ت1لوته والعمل% به فتكونوا قد
جعلتموه وراء4كم كما ف%عل اليهود حي ن.ب.ذ�وا ما أ�مروا به وراء ظهورهم،

ل4نه إ,ذا ات_ب.ع.ه كان بي يديه، وإ,ذا خالفه كان خ.ل}ف%ه، وقيل: معن
قوله ل يتبعنكم القرآن أ%ي ل ي.ط}ل�ب.ن_ك�م القرآن� بتضييعكم إ,ياه كما

يطل�ب الرجل� صاحب.ه بالت_ب,عة؛ قال أ%بو عبيد: وهذا معن حسن ي'ص.د>قه
الديث الخر: إ,ن القرآن شاف1ع م'ش.ف�ع¬ وماح1لD م'ص.د_ق¬، فجعله

ي.م\ح.ل صاحب.ه إ,ذا ل ي.ت_ب,ع\ ما فيه. وقوله عز وجل: أ%و التابعي.
غ%ي\ر, أ�ول ال3ر\بة1؛ فسره ثعلب فقال: هم أ%تباع الزوج من ي.خ\د�1م'ه مثل

الشيخ الفان والعجوز الكبية.
وف حديث ال�د.ي\بية: وكنت ت.ب,يعاv لط%ل}حة% بن ع'بيد1 ال أ%ي

خادماv. والت_ب.ع' كالتاب,ع' كأ%نه سي بالصدر. وت.ب.ع' كلY شيء�: ما كان
على آخ1ره. والت_ب.ع': القوائم؛ قال أ%بو د'واد ف وصف الظ�ب_ية:

وق%وائم ت.ب.ع لا،
م1ن خ.ل}ف1ها ز.م.ع¬ ز.وائد\

وقال ال4زهري: الت_ب.ع' ما ت.ب,ع. أ%ث%ر. شيء فهو ت.ب.عةD؛ وأ%نشد بيت
أ%ب دواد اليادي ف صفة ظبية:

وقوائم ت.ب.ع لا،
من خلفها زمع م'ع.ل�ق\

وتاب.ع بي ال�مور م'تاب.عةv وت1باعاv: وات.ر. ووال%ى؛ وتابع\ت'ه على
كذا م'تابعةv وت1باعاv. والت>باع': الو,لء�. يقال: تاب.ع. فلن بي

الصلة وبي القراءة إ,ذا وال%ى بينهما ففعل هذا على إ,ث}ر هذا بل م'هلة
بينهما، وكذلك رميته فأ%صبته بثلثة أ%سهم ت1باعاv أ%ي و,لء. وت.تاب.ع.ت1

ال4شياء�: ت.ب,ع. بعض'ها بعضاv. وتاب.عه على ال4مر: أ%س\عد.ه عليه.
والتاب,عة�: الر_ئ1يe من الن�، أ%لقوه الاء للمبالغة أ%و لت.ش\ن,يع



ال4م\ر, أ%و على إ,رادة الداه1ية1. والتابعة�: ج,ن>ي_ة ت.ت\بع
ال3نسان. وف الديث: أ%و_ل� خ.ب� ق%د1م. الدينة% يعن من هجرة النب، صلى

Òال عليه وسلم، امرأ%ة كان لا تاب,ع¬ من الن؛ التاب,ع' ههنا: ج,ن>ي
ي.ت\ب.ع الرأ%ة ي'ح1بeها. والتابعة�: ج,نية تت\بع الرجل% تبه.

وقولم: معه تابعة أ%ي من الن.
والت_ب,يع': الف%حل من ولد البقر ل4نه ي.ت\بع أ�مه، وقيل: هو ت.بيع
أ%ول% سنة، والمع أ%ت\ب,عة، وأ%تاب,ع' وأ%تاب,يع' كلها جع' المع,،

وال4خية نادرة، وهو الت>ب\ع' والمع أ%تباع، وال�نثى ت.ب,يعة. وف
الديث عن معاذ بن جبل: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، بعثه إ,ل اليمي

فأ%مر.ه ف صد.قة1 البقر أ%ن يأ}خذ من كل ثلثي من البقر ت.ب,يعاv، ومن كل
أ%ربعي م'س3ن_ةv؛ قال أ%بو ف%ق}ع.س ال4س.دي: ولد البق%ر أ%ول سنة

ت.ب,يع ث جز.ع ث ثن� ث ر.باع¬ ث س.د.س¬ ث صال1غD. قال الليث: الت_ب,يع'
الع1ج\ل ال�د\ر,ك إ,ل أ%نه ي.ت\ب.ع أ�مه بعد'؛ قال ال4زهري: قول

الليث الت_ب,يع الدرك وه.م ل4نه ي'د\ر,ك' إ,ذا أ%ثن أ%ي صار ث%ن,يìا.
والتبيع من البقر يسمى تبيعاv حي يستكمل ال%و\ل، ول يسمى ت.ب,يعاv قبل

ذلك، فإ,ذا استكمل عامي فهو ج.ذ%ع، فإ,ذا استوف ثلثة أ%عوام فهو
ث%ن,يÒ، وحينئذ م'س3نÒ، وال�نثى م'س3ن_ة وهي الت تؤخذ ف أ%ربعي من
.vالبقر.وبقرة م'ت\ب,ع¬: ذات' ت.ب,يع. وحكى ابن بري فيها: م'ت\ب,عة أ%يضا

وخادم م'ت\ب,ع: ي.ت\ب.ع'ها ولدها حيثما أ%قبلت وأ%دبرت، وعم_ به اللحيان
فقال: ال�ت\ب,ع' الت معها أ%ولد. وف الديث: أ%ن فلناv اشترى

م.ع\د1ناv بائة شاة م'ت\ب,ع أ%ي ي.ت\ب.عها أ%ولدها. وت.ب,يع' الرأ%ة1:
ص.د1يق�ها، والمع ت'ب.عاء، وهي ت.ب,يعته.

وهو ت1ب\ع' ن,ساء، والمع أ%تباع، وت'ب_ع نساء؛ عن كراع حكاها ف
ال�ن.ج_ذ، وحكاها أ%يضاv ف ال�ج.ر_د إ,ذا جد_ ف ط%ل%ب,ه,ن�؛ وحكى
اللحيان: هو ت1ب\ع'ها وهي ت1ب\ع.ت'ه؛ قال ال4زهري: ت1ب\ع' نساء أ%ي

ي.ت\ب.ع'ه'ن_، وح1د\ث� نساء ي'حاد1ث�هن_، وز,ير' نساء أ%ي ي.ز'ور'ه'ن_، وخ1ل}ب
نساء إ,ذا كان ي'خال1بهن_. وفلن ت1ب\ع' ض1ل�ة{: ي.ت\ب.ع النساء4،

وت1ب\ع¬ ض1ل�ةD أ%ي ل خ.ي\ر. فيه ول خي عنده؛ عن ابن ال4عراب. وقال
ثعلب: إ,نا هو ت1ب\ع' ض1ل�ة{ مضاف.

والت_ب,يع': الن_ص1ي. والت_ب,يع': الذي لك عليه مال. يقال: أ�ت\ب,ع.



فلن بفلن أ%ي أ�ح1يل% عليه، وأ%ت\ب.ع.ه عليه: أ%حال%ه.
وف الديث: الظ©ل}م ل%يe الواج,د1، وإ,ذا أ�ت\ب,ع. أ%حد'كم على

م.ل1يء� ف%ل}ي.ت_ب,ع\؛ معناه إ,ذا أ�ح1يل% أ%حدكم على م.ل1يء� قاد1ر�
فل}ي.ح\ت.ل} من ال%والة1؛ قال الطاب: أ%صحاب الديث يروونه ات_بع، بتشديد

التاء، وصوابه بسكون التاء بوزن أ�ك}ر,م.، قال: وليس هذا أ%مراv على الوجوب
وإ,نا هو على الر>ف}ق وال4دب وال3ياحة1. وف حديث ابن عباس، رضي ال

vآية ف س1ك�ة من س.ك%ك1 الدية إ,ذ سعت صوتا �عنهما: ب.ي\نا أ%نا أ%قرأ
من خ.لفي: أ%ت\ب,ع\ يا ابن عباس، فالت.ف%تe فإ,ذا ع'مر، فقلت: أ�ت\ب,ع'ك

على أ�ب.ي� بن كعب أ%ي أ%س\ن,د\ قراءتك من أ%خذتا وأ%ح1ل} على
من س.م1ع\تها منه. قال الليث: يقال للذي له عليك مال ي'تاب,ع'ك به أ%ي

ي'طالبك به: ت.ب,يع. وف حديث قيس بن عاصم، رضي ال عنه، قال: يا رسول ال
ما الال� الذي ليس فيه ت.ب,عةD من طالب ول ض.ي\ف{؟ قال: ن,ع\م الال

أ%ربعون والكثي ستون؛ يريد بالت_ب,عة1 ما ي.ت\ب.ع الال% من نوائب ال�قوق
وهو من ت.ب,ع\ت الرجل بق9ي. والت_ب,يع': الغ.ر,ي'؛ قال الشماخ:

ت.ل�وذ� ث%عال1ب' الش_ر.ف%ي\ن منها،
كما لذ% الغ.ر,ي' من الت_ب,يع,

وتاب.ع.ه بال أ%ي ط%ل%به. والت_ب,ع': الذي ي.ت\ب.ع'ك. بق ي'طالبك به
وهو الذي ي.ت\بع الغري با أ�حيل عليه. والتبيع: التابع. وقوله تعال:

في'غ\ر,ق%كم با كفرت ث ل ت.ج,د'وا لكم علينا به ت.ب,يعاv؛ قال الفراء:
أ%ي ثائراv ول طالباv بالث�أ}ر, ل3غ}راق1نا إ,ي�اكم، وقال الزجاج:

معناه ل تدوا من ي.ت\ب.ع'نا بإ,نكار ما نزل بكم ول يتبعنا بأ%ن يصرفه
عنكم، وقيل: ت.ب,يعاv م'طال1باv؛ ومنه قوله تعال: فات>باع¬ بال%ع\روف

وأ%داء إ,ليه بإ,ح\سان؛ يقول: على صاحب الد_م, ات>باع بالعروف أ%ي
ال�طال%ب.ة� بالد>ية، وعلى القات1ل أ%داء إ,ليه بإ,حسان، ورفع قوله تعال

فاتباع على معن قوله فعليه ات>باع بالعروف، وسي'ذ}ك%ر' ذلك م'ستوف ف
فصل عفا، ف قوله تعال: ف%من ع'ف1ي. له من أ%خ1يه شيء.

والت_ب,عة� والت>باعة�: ما ات_ب.ع\ت. به صاحب.ك من ظ�لمة ونوها.
والت_ب,عة� والت>باعة�: ما فيه إ,ث ي'ت_ب.ع به. يقال: ما عليه من ال ف

هذا ت.ب,عة ول ت1باعة؛ قال و.د�اك بن ث�م.يل:
ه1يم¬ إ,ل الوت1 إ,ذا خ'ي>ر'وا،



بي. ت1باعات{ وت.ق}تال,
قال ال4زهري: الت>ب,عة والت_باعة اسم الشيء الذي لك فيه ب'غ\ية ش1به

ظ�لمة ونو ذلك. وف أ%مثال العرب السائرة: أ%ت\ب,ع, الف%ر.س ل1جام.ها،
ي'ضرب مثلv للرجل يؤ\مر برد> الص_ن,يعة1 وإ,ت\مام, الاجة.

والتeب�ع.� والتeبeع جيعاv: الظل ل4نه ي.ت\ب.ع الشمس؛ قالت س'ع\د.ى
ال�ه.ن,ي_ة� ت.ر\ثي أ%خاها أ%س\ع.د.:
،vون.ف1يضة vي.ر,د' ال1ياه. ح.ض1ية

و,ر\د. الق%طاة1 إ,ذا اس\م.أ%ل� التeب_ع'
التeب_ع': الظل، واس\م1ئ}لله: ب'لوغه نصف النهار وض'مور'ه. وقال أ%بو

vف هذا البيت س'مي ت'ب_عا �سعيد الضرير: التeب_ع هو الد_ب.ران
لت>باع1ه الث©ر.ي�ا؛ قال ال4زهري: سعت بعض العرب يسمي الدبران التابع

والتeو.ي\ب,ع، قال: وما أ%شبه ما قال الضرير بالصواب ل4ن الق%طا ت.ر,د'
الياه ليلv وقلما تردها ناراv، ولذلك يقال: أ%د.ل© من ق%طاة؛ ويدل على

ذلك قول لبيد:
ف%و.ر.د\نا قبل% ف�ر_اط1 الق%طا،

إ,ن� م1ن و.ر\د1ي. ت.غ\ل1يس. الن_ه.ل}
قال ابن بري: ويقال له التاب,ع' والتeب_ع' والاد1ي والتال؛ قال

م'ه.ل}هل:
كأ%ن� التاب,ع. ال%س\ك1ي. فيها
أ%ج,ي¬ ف ح'دايات1 الو.ق1ي

(* رواية اخرى: حدابات بدل حدايات.)
والت_باب,عة�: ملوك اليمن، واحدهم ت'ب_ع، سوا بذلك ل4نه ي.ت\ب.ع

بعض'هم بعضاv كلما ه.لك واحد قام م.قامه آخر تابعاv له على مثل س1يته،
وزادوا الاء ف التبابعة ل3رادة النسب؛ وقول أ%ب ذؤيب:

وعليه,ما ماذ1ي_تان1 ق%ضاه'ما
داود'، أ%و ص.ن.ع' الس_واب,غ, ت'ب_ع'

س.م1ع. أ%ن داود.، على نبينا وعليه الصلة والسلم، كان س'خ>ر له
الديد' فكان ي.ص\نع منه ما أ%راد، وس.م1ع. أ%ن� ت'ب_عاv ع.م1ل%ها وكان ت'بع
أ%م.ر بعملها ول ي.ص\نعها بيده ل4نه كان أ%عظم. شأ}ناv من أ%ن يصنع
بيده. وقوله تعال: أ%هم خ.ي\ر أ%م قوم¬ ت'ب_ع�؛ قال الزجاج: جاء ف



التفسي أ%ن ت'ب_عاv كان م.ل1كاv من اللوك وكان مؤ\مناv وأ%ن قومه كانوا
كافرين وكان فيهم ت.باب,عةD، وجاء أ%ي\ضاv أ%نه ن'ظ1ر إ,ل كتاب على ق%ب\ر.ين

بناحية. ح1م\ي.ر: هذا قب ر.ض\وى وقب ح'ب_ى، ابنت ت'ب_ع، ل ت'شركان
بال شيئاv، قال ال4زهري: وأ%م�ا تبع الل1ك الذي ذكره ال عز وجل ف

كتابه فقال:وقوم' تبع كلê كذ�ب الرس'ل%، فقد روي عن النبيي، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه قال: ما أ%دري ت'ب_ع¬ كان لع1يناv أ%م ل 

(* قوله« تبع كان
vأم ل» هكذا ف الصل الذي بأيدينا ولعله مرف، والصل كان نبيا vلعينا

إل. ففي تفسي الطيب عند قوله تعال ف سورة الدخان أهم خي أم قوم تبع،
وعن النب،صلى ال عليه وسلم: ل تسبوا تبعاv فإنه كان قد أسلم. وعنه

صلى ال عليه وسلم: ما أدري أكان تبع نبياv أو غي نب، وعن عائشة، رضي ال
عنها، قالت: ل تسبوا تبعاv فانه كان رجلv صالاv) ؛ قال: ويقال إ,ن
ت'ب_ت. اش\ت'ق_ لم هذا السم' من اسم ت'ب_ع ولكن فيه ع'ج\مة. ويقال: هم

vوا ت'ب_عاeاليوم من و.ضائ1ع ت'ب_ع بتلك البلد. وف الديث: ل ت.س'ب
فإ,نه أ%ول من ك%سا الكعبة؛ قيل: هو ملك ف الزمان ال4ول اس\مه أ%س\ع.د'

أ%بو ك%ر,ب، وقيل: كان م.ل1ك' اليمن, ل يسمى ت'ب_عاv حت ي.م\ل1ك.
ح.ض\ر.م.و\ت. وس.بأ وح1م\ي.ر..

والتeب_ع': ضرب من الطي، وقيل: التeب_ع ضرب من الي.عاس1يب وهو
أ%عظمها وأحسنها، والمع التباب,ع' تشبيهاv بأ�ولئك اللوك'، وكذلك الباء هنا

ليشعروا بالاء هنالك. والتeب_ع': سي>د النحل:
وتاب.ع. ع.م.ل%ه وكلم.ه: أ%ت\ق%ن.ه وأ%حكمه؛ قال كراع: ومنه حديث أ%ب

واقد الليثي: تاب.ع\نا ال4عمال فلم ن.ج,د شيئاv أ%بلغ ف طل%ب الخرة من
الزeه\د ف الدنيا أ%ي أ%ح\ك%م\ناها وع.ر.ف}ناها. ويقال: تاب.ع. فلن

كلم.ه وهو تبيع للكلم إ,ذا أ%حكمه. ويقال: هو ي'تاب,ع' الديث إ,ذا كان
ي.س\ر'د'ه، وقيل: فلن م'تتاب,ع' الع1لم إ,ذا كان ع1ل}مه ي'شاكل بعض'ه

بعضاv ل ت.فاو'ت. فيه. وغصن م'تتابع¬ إ,ذا كان مستوياv ل أ�ب.ن فيه. ويقال:
تاب.ع. ال%ر\ت.ع' الال% ف%تتاب.ع.ت أي س.م_ن خ.ل}ق%ها فس.م1ن.ت

وح.س'نت؛ قال أ%بو وج\زة% السع\دي:
ح.ر\ف¬ م'ل%ي\ك1يةD كالف%ح\ل, تاب.ع.ها،

�ف خ1ص\ب, عام.ي,، إ,ف}راق¬ وت.ه\م1يل



(* قوله« مليكية» كذا بالصل مضبوطاv وف الساس بياء واحدة قبل الكاف.)
وناقة م'ف}ر,ق¬: ت.م\ك�ث سنتي أ%و ثلثاv ل ت.ل}ق%ح'؛ وأ%ما قول

س.لمان الطائي:
أ%خ1ف}ن. اطYنان,ي إ,ن ش'ك1ي.، وإ,ن_ن

لفي ش'غ'ل� عن ذ%ح\لي. اليت.ت.ب_ع'
فإ,نه أ%راد. ذ%ح\لي. يت.ت.ب_ع فطرح الذي وأ%قام ال4لف واللم م'قامه،

وهي لغة لبعض العرب؛ وقال ابن ال4نباري: و,إ,نا أ%قحم ال4لف واللم
على الفعل الضارع لضارعة ال4ساء.

vأ%با العالية1 أ%عتق. سائبة vقال ابن عون: قلت للشعب: إ,ن� ر'ف%ي\عا
فأ%وص.ى باله كله، فقال: ليس ذلك له إ,نا ذلك للتابعة، قال النضر:

التابعة� أ%ن يتبع الرجل� الرجل% فيقول: أ%نا مولك؛ قال ال4زهري: أ%راد أ%ن
ال�ع\ت.ق. سائبةv مال�ه ل�ع\ت1ق1ه.

وال3ت\باع' ف الكلم: مثل ح.س.ن ب.س.ن وق%ب,يح ش.ق1يح.
 : ت.ب'وك': اسم أ%رض، قال ال4زهري: فإ,ن كانت التاء ف ت.ب'وك أ%صلية فل أ%دري م1م_ اشتقاق ت.ب'وك.، وإ,ن كانت التاء@تبك

تاء4 التأ}نيث ف الضارع فهي من باك%ت\ ت.ب'وك، وقد مضى تفسيه.
 والت_ب'وك1يe: ضرب من عنب الطائف أ%بيض قليل الاء عظام الب نو من ع1ظ%م, ال4ق}ماع1ي�، ينشق حبه علئ شجره، وقد

يكون ت.ب'وك ت.ف}ع'ول.
: الت_ب\ل: الع.د.اوة، والمع ت'ب'ول، وقد ت.ب.لن ي.ت\ب'لن.@تبل

والت_ب\ل: ال1ق}د. والت_ب\ل: عداوة ي'ط}ل%ب با. يقال: قد ت.ب.ل%ن فلن
ول عنده ت.ب\ل، والمع التeب'ول. الوهري: يقال ت.ب.ل%هم الدهر وأ%تبلهم

أ%ي أ%فناهم، وت.ب.لهم الدهر ت.ب\لv ر.ماهم ب,ص'روفه، ود.ه\ر¬ ت.ب\ل من
ت.ب.له. وت.ب.لت الرأ%ة فؤ.اد. الرجل ت.ب\لv: كأ%نا أ%صابته بت.بل؛

قال أ%يوب بن ع.ب.اية:
أ%ج.د_ بأ�م> الب.ن,ي. الر_ح1يل،
فق%ل}ب'ك. ص.بÒ إ,ليها ت.ب,يل

والت_ب\ل: أ%ن ي'س\ق1م الوى ال3نسان، رجل م.ت\ب'ولD؛ قال ال4عشى:
أ%أ%ن} ر.أ}ت ر.ج'لv أ%ع\ش.ى أ%ض.ر_ به
�ر.ي\ب' ال%ن'ون، وده\ر¬ م'ت\ب,لD خ.ب,ل

ويروى: ود.ه\ر¬ خاب,ل ت.ب,ل� أ%ي م'س\ق1م. وف الصحاح: أ%ي ي.ذ}هب
بال4هل والولد. وأ%صل الت_ب\ل الت>ر.ة والذ�ح\ل�، يقال: ت.ب\لي عند فلن.



ويقال: أ�صيب بت.ب\ل وقد أ%تبله إ,تبالv؛ وف قصيد كعب ابن زهي:
بان.ت\ س'عاد' ف%ق%ل}ب اليوم. م.ت\ب'ول

أ%ي م'صاب بت.ب\ل، وهو الذ�ح\ل والع.د.اوة. يقال: ق%ل}ب م.ت\ب'ول إ,ذا
غ%ل%ب.ه ال�بe وه.ي_مه. وت.ب.له ال�بe يتب'له وأ%تبله: أ%سقمه

وأ%فسده، وقيل: ت.ب.له ت.ب\لv ذهب بعقله. والت_اب.ل والت_اب,ل: الف1ح.ا.
وت.و\ب.ل}ت. الق1د\ر وت.ب.ل}تها وت.ب_ل}تها: ف%ح_يت'ها، وكان بعضهم يهمز

الت_بل فيقول التأ}بل، وكذلك كان يقول تأ}ب.ل}ت الق1د\ر. قال ابن جن:
وهو ما هز من ال4ل1فات الت ل ح.ظ� لا ف المز. وت.واب,ل� الق1د\ر:

أ%ف}ح.اؤها، واحدها ت.و\ب.ل، وقيل للواحد تاب.ل. قال ابن بري: ت.و\ب.ل}ت
الق1د\ر جعلت فيها التوابل، ب'ن,ي الفعل من لفظ التوابل بزيادته كما

ب'ن,ي ت.م\ن\ط%ق من لفظ ال%ن\طقة بزيادتا.
وت.ب'ل%: اسم واد؛ قال لبيد:

ك�ل� ي.و\م� م.ن.ع'وا جام1لهم،
وم'ر,ن�ات{ كآرام, ت'ب.ل

وت.ب.الة: موضع. وف الثل: أ%ه\و.ن من ت.ب.الة% على ال%ج�اج، وكان عبد
اللك و.ل9ه إ,ياها، فلما أ%تاها استحقرها فلم يدخلها؛ قال لبيد:

فالض_ي\ف' والار' ال%نيب'، كأ%ن_ما
ه.ب.طا ت.ب.الة م'خ\ص1باv أ%ه\ضام'ها

وت.ب.الة: اسم بلد بعينه؛ ومنه الثل السائر: ما ح.ل%ل}ت. ت.ب.الة
لت.ح\ر,م. ال4ض\ياف.، وهو بلد م'خ\ص1ب¬ م.ر,يع¬. الوهري: تبالة بلد باليمن

خ.ص\بة، بفتح التاء وتفيف الباء، ورد ذكرها ف الديث.
: الت>ب\ن': ع.صيفة الز_ر\ع من الب'ر> ونوه معروف، واحدته@تب

ت1ب\نة، والت_ب\ن': لغة فيه. والت_ب\ن'، بالفتح: مصدر ت.ب.ن. الدابة%
ي.ت\ب,ن'ها ت.ب\ناv ع.ل%ف%ها الت>ب\ن.. ورجل ت.ب�انD: ي.بيع الت>ب\ن.، وإن

جعلت.ه ف%ع\لن% من الت_ب� ل تص\ر,ف}ه. والت>ب\ن'، بكسر التاء وسكون
الباء: أ%عظم ال4ق}داع\ يكاد' ي'ر\وي العشرين، وقيل: هو الغليظ الذي ل

ي'ت.ن.و_ق ف ص.ن\ع.ت1ه. قال ابن بري وغيه: ترتيب' ال4قداح, الغ'م.ر، ث
الق%ع\ب ي'ر\وي الرجل، ث الق%د.ح' ي'ر\وي الر_جلي، ث الع'سe ي'روي

الثلثة% وال4ربعة، ث الر_ف}د، ث الص_ح\ن مقارب الت>ب\ن,. قال ابن
بري: وذكر حزة ال4صفهان بعد الص_ح\ن ث الع\ل%ق، ث الع'ل}بة، ث



ال%ن\ب.ة، ث ال%و\أ%بة�، قال: وهي أ%ن\ك%ر'ها، قال: ونسب هذه الفروق إل
ال4صمعي. وف حديث عمرو بن معديكرب: أ%ش\ر.ب' الت>ب\ن. من الل�ب.ن.

vوالف1ط}نة والذ�كاء�. وت.ب,ن. له ت.ب.نا �والت_ب.انة�: الط�بانة
وت.بانةv وت.بان,ي.ةv: ط%ب,ن.، وقيل: الت_ب.انة� ف الشر، والط�ب.انة� ف

الي. وف حديث سال بن عبد ال قال: كنا نقول ف الامل التوف�ى عنها
زوج'ها إنه ي'ن\ف%ق' عليها من جيع الال حت ت.ب_ن\ت'م ما ت.ب_ن\ت'م؛

قال عبد ال: أ�راها خ.ل�ط}ت'م، وقال أ%بو عبيدة: هو من الت_بانة
والط�بانة1، ومعناها شد_ة� الف1ط}نة1 ود1ق�ة� النظر، ومعن قول سال

ت.ب_ن\ت'م\ أ%ي أ%د\ق%ق}ت'م\ النظر فق�ل}ت'م إنه ي'ن\ف%ق' عليها من نصيبها.
وقال الليث: ط%ب,ن. له، بالطاء، ف الشر>، وت.ب,ن. له ف الي؛ فجع.ل
الط�بانة ف ال%ديعة1 والغ}ت1يال، والت_بانة% ف الي؛ قال أ%بو منصور:

ها عند ال4ئمة واحد¬، والعرب ت'ب\د1ل� الطاء4 تاءé لق�ر\ب م.خر.ج,هما،
قالوا: م.ت_ وم.ط� إذا م.د_، وط%ر_ وت.ر_ إذا سقط، ومثله كثي ف

الكلم. وقال ابن شيل: الت_ب.ن' إنا هو الل©ؤ\م' والد>ق�ة،
eوالط�ب.ن' الع1ل}م' بال�مور والد_هاء� والف1طنة؛ قال أ%بو منصور: وهذا ضد
ال4ول. وروي عن الوازن أ%نه قال: اللهم اش\غ.ل} عنا أ%تبان% الشعراء،

قال: وهو ف1ط}ن.تهم لا ل ي'فط%ن' له. الوهري: وت.ب,ن. الرجل�، بالكسر،
ي.ت\ب.ن' ت.ب.ناv، بالتحريك، أ%ي صار. ف%ط1ناv؛ فهو ت.ب,ن¬ أ%ي ف%ط1ن¬

دقيق' النظر ف ال�مور، وقد ت.ب_ن. ت.ت\بيناv إذا أ%د.ق_ النظر.. قال
أ%بو عبيد: وف الديث أ%ن الرجل% ل%ي.تكل�م بالكلمة1 ي'ت.ب>ن' فيها

ي.ه\و,ي با ف النار؛ قال أ%بو عبيد: هو عندي إ,غ}ماض' الكلم وت.دقيق�ه ف
الدل, والصومات ف الد>ين؛ ومنه حديث م'عاذ{: إياكم وم'غ.م_ضات1 

*)
قوله «ومغمضات» هكذا ضبط ف بعض نسخ النهاية، وف بعض آخر كمؤمنات وعليه

القاموس وشرحه). ال�مور. ورجل ت.ب,ن¬ ب.ط1ن¬: دقيق' النظر ف ال�مور
ف%ط1ن¬ كالط�ب,ن، وزعم يعقوب أ%ن التاء بدل. قال ابن بري: قال أ%بو سعيد

السياف ت.ب,ن. الرجل� ان\تفخ ب.ط}ن'ه، ذك%ره عند قول سيبويه. وب.ط1ن.
ب.ط%ناv، فهو ب.ط1ن¬، وت.ب,ن. ت.ب.ناv فهو ت.ب,ن¬، فقر.ن% ت.ب,ن. بب.ط1ن.،

قال: وقد يوز أ%ن يريد سيبويه بت.ب,ن. 
(* قوله «وقد يوز أن يريد سيبويه



بتب إل» هكذا فيما بأيدينا من النسخ. امت.ل4 بطن'ه ل4نه ذكره بعده،
�وب.ط1ن. ب.ط%ناv، وهذا ل يكون إل الفطنة، قال: والت_ب,ن' الذي ي.ع\ب.ث

بيد1ه ف كل شيء. وقوله ف حديث عمر ابن عبد العزيز: إنه كان ي.ل}ب.س'
رداءé م'ت.ب_ناv بالز_ع\ف%ران1 أ%ي ي'ش\به لونه لون% الت>4ب\ن,.

والتeب_ان، بالضم والتشديد: س.راويل� صغي¬ مقدار' شب\ر يستر العورة الغل�ظة
فقط، يكون للمل�حي.. وف حديث عم�ار: أ%نه صلى ف ت'ب�ان{ فقال إن

م.م\ثونD أ%ي يشتكي م.ثان.ت.ه، وقيل: التeب�ان� ش1ب\ه' الس_راويل,
الصغي. وف حديث عمر: صلى رجل ف ت'ب�ان{ وقميص، تذك4Yره العرب، والمع

الت_باب,ي. وت'ب\ن.ى: موضع؛ قال كثي>ر عزة:
ع.فا رابغD من أ%4هل1ه فالظ�واه1ر'،

فأ%كناف' ت'ب\ن.ى قد ع.ف%ت\، فال4صاف1ر'.
 : ا لتاب'وه: لغة ف التابوت، أ%نصاري�ة. قال ابن جن: وقد قرئ با، قال: وأ�راهم غ%ل1طوا بالتاء ال4صلية فإ,نه س'م1ع@تبه

بعض'هم يقول ق%ع.د\نا على الف�راه، يريدون على الفرات.

)2: التهذيب: أ%هله الليث. ابن ال4عراب: ت.ط%أ% إ,ذا ظ%ل%م.(@تطأ
  قوله «تطأ» هذه الادة أوردها الد والصاغان والؤلف ف العتل ول يوردها التهذيب بالوجهي فإيراد الؤلف لا هنا2(

سهو.)
 : أ%ت.ي\ت'ه على ت.ف1ئة1 ذلك: أ%ي على ح1ين,ه وز.مان,ه. حكى اللحيان فيه المز والبدل قال: وليس على التخفيف الق1ياسي@تفأ

 ل4نه قد اع\ت'د_ به ل�غة. وف الديث: د.خ.ل% ع'مر فكل�م رسول% الل9ه صلى الل9ه عليه وسلم، ث دخل أ%بو بكر على ت.ف1ئة1 ذلك
 أ%ي على إ,ثره. وفيه لغة أ�خرى: ت.ئ1فة1 ذلك، بتقدي الياء على الفاء، وقد ت'شد�د، والتاء فيها زائدة على أ%نا تفعلة. وقال
 الزمشري: لو كانت ت.ف}ع1لة لكانت على وزن ت.ه\ي,ئة، فهي إ,ذاv لول القلب ف%ع1يلةD ل4جل ال3علل, ولمها هزة. قال أ%بو

منصور: وليست التاء ف ت.ف1ئة وتافئ{ أ%صلية.
وت.ف1ئ% ت.ف%أv: إ,ذا اح\ت.د_ وغ%ض1ب..

: ذكر ال4زهري هنا ما سنذكره ف وكأ%، وقال هو أ%يضاv: إ,ن9 ت'كأ%ةv أ%صله و'كأ%ةD.@تكأ
: ت.ن.أ% بالكان ي.ت\نأ�: أ%قام. وق%ط%ن. قال ثعلب: وبه سي@تنأ

 الت_ان,ئ� من ذلك؛ قال ابن سيده: وهذا من أ%قبح الغلط إ,ن صح عنه، وخ.ل1يق¬ أ%ن ي.صح� ل4نه قد ثبت ف أ%ماليه ونوادره. وف
 حديث ع'مر: ابن' الس_ب,يل أ%ح.قe بالاء من الت�ان,ئ1 عليه. أ%راد أ%ن ابن السبيل، إ,ذا م.ر_ بر.ك1ي_ة{ عليها قوم ي.س\ق�ون م1نها ن.ع.م.ه'م،
 وهم م'ق1يمون عليها، فابن السبيل مار�اv أ%ح.قe بالاء منهم، ي'ب.د_أ� به ف%ي'س\ق%ى وظ%ه\ر.ه ل4نه سائر، وهم م'قيمون، ول ي.ف�وت'ه'م

 الس_ق}ي'، ول ي'ع\ج,ل�هم الس_ف%ر والـم.س3ي. وف حديث ابن, سي,ين.: ليس للتانئة شيء، يريد أ%ن القيمي ف البلد الذين ل
 ي.ن\ف1ر'ون مع الغ'زاة، ليس لم ف الف%ي\ء ن.ص1يب؛ ويريد بالتان,ئة1 الم.اعة منهم، وان كان اللفظ مفرداv، وانا التأنيث أ%جاز

إ,طلقه على الماعة. وف الديث: من ت.ن.أ% ف أ%رض العجم، ف%ع.م1ل% ن.ي\ر'وز.هم وم.ه\ر.جان.هم ح'ش1ر. معهم.



وت.ن.أ% فهو تان,ئD: إ,ذا أ%قام. ف البلد وغيه. الوهري: وهم ت1ناء
الب.لد، والسم الت>ناءة�. وقالوا تن.ا ف الكان فأ%بدلوا فظن_ه قوم

لغة، وهو خ.طأ. الزهري: ت.ن.خ. بالكان وت.ن.أ%، فهو تان,خ¬ وتان,ئD، أ%ي مقيم.

: الت>جاب' من حجارة الف1ض_ة: ما أ�ذيب م.ر_ةv، وقد ب.ق1يت\ فيه@تب
ف1ض_ةD، الق1ط}ع.ة� منه ت1جابةD. ابن ال4عراب: الت>ج\باب': ال%ط© م1ن الف1ض_ة1 يكون ف ح.ج.ر الـم.ع\د1ن.

وت.ج'وب': قب,يلةD م1ن ق%بائ1ل الي.م.ن,.
: ناقةD ت.خ\ر.ب'وت¬: خ1يار¬ فار,هةD. قال ابن سيده: وإ,نا قضي على التاء ال�ول أ%نا أ%صل ل4نا ل ت'زاد' أ%و�لv إ,ل ب,ث%ب\ت{.@ترب
: ت.ذ}رب: موضع. قال ابن سيده: والع1ل�ة� ف أ%ن تاءه أ%صلية ما تق%د_م. ف ترب.@تذرب
 : التeر\ب' والتeراب' والت_ر\باء� والتeر.باء� والت_و\ر.ب' والت_ي\ر.ب' والت_و\راب' والت_ي\راب' والت>ر\ي.ب' والت_ر,يب'، ال4خية عن كراع،@ترب

كله واحد، وج.م\ع' التeراب, أ%ت\ر,بةD وت1ر\بانD، عن اللحيان.
Dر\بةeول ي'سمع لسائر هذه اللغات بمع، والطائفة من كل ذلك ت

وت'رابةD.وبفيه1 الت_ي\ر.ب' والت>ر\ي.ب'. الليث: التeر\ب' والتeراب' واحد،
 إ,ل أ%نم إ,ذا أ%ن_ث�وا قالوا التeر\بة. يقال: أ%رض¬ ط%ي>بة� التeر\بة1 أ%ي خ1ل}قة� ت'رابا، فإ,ذا ع.ن.ي\ت. طاقةv واحدةv من التeراب قلت: ت'رابة،

 وتلك ل ت'د\ر.ك' بالن_ظ%ر د1ق9ةv، إ,ل بالت_و.هeم. وف الديث: خ.ل%ق. الل9ه' التeر\بة% يوم السبت. يعن ال4رض.. وخ.ل%ق فيها ال1بال% يوم
 ال4ح.د وخلق الشج.ر يوم الث}ن.ي\ن. الليث: الت_ر\باء� ن.ف}س' التeراب. يقال: ل4ض\ر,ب.ن_ه حت ي.ع.ض_ بالت_ر\باء3. والت_ر\باء�: ال4رض
 ن.ف}س'ها. وف الديث: اح\ث�وا ف و'ج'وه1 الـم.د_اح1ي. التeراب.. قيل أ%راد به الر_د_ وال%ي\بة%، كما يقال للطال1ب, الـم.ر\د'ود

 الائ1ب: ل ي.ح\ص'ل ف ك%ف9ه غي' التeراب. وق%ريب¬ منه قول�ه، صلى الل9ه عليه وسلم: وللعاهر ال%ج.ر'. وقيل أ%راد به التeراب
خاص�ةv، واستعمله الـم1قداد' على ظاهره، 
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 وذلك أ%نه كان عند. عثمان%، رضي الل9ه عنهما، فجعل رجل ي'ث}ن عليه، وجعل ال1ق}داد' ي.ح\ث�و ف وج\ه,ه التeراب.، فقال له

 عثمان: ما ت.ف}ع.ل�؟ فقال: سعت رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسل9م يقول: اح\ث�وا ف وج'وه الد�اح1ي. التeراب.، وأ%راد
ـçا م.ن م.د.ح على الف1عل ال%س.ن  بالد�احي الذين ات_خ.ذ�وا م.د\ح. الناس, عادةv وجعلوه ب,ضاعةv ي.س\ت.أ}ك1ل�ون به الـم.م\د'وح.، فأ%م

 وال4م\ر, المود ت.رغ1يباv ف أ%مثاله1 وت.ح\ريضاv للناس على الق}تداء3 به ف أ%ش\باه1ه، فليس ب.د�اح، وإ,ن كان قد صار مادحاv با
تكلم به من ج.م1يل, الق%و\ل. وقول�ه ف

الديث ال خر: إ,ذا جاء4 م.ن ي.ط}ل�ب' ث%م.ن. الكلب فام\لg ك%ف�ه ت'راباv. قال ابن ال4ثي: يوز ح.م\ل�ه على الوجهي,.
وت'ر\بة� ال3نسان: ر.م\س'ه. وت'ربة� ال4رض: ظاه1ر'ها.

وأ%ت\ر.ب. الشيء4: و.ض.ع. عليه التراب.، ف%ت.ت.ر_ب. أ%ي ت.ل%ط�خ. بالتراب.
 وت.ر_ب\ت'ه ت.ت\ريباv، وت.ر_ب\ت' الكتاب. ت.ت\ريباv، وت.ر_ب\ت' الق1ر\طاس. فأ%نا أ©ت.ر>به'. وف الديث: أ%ت\ر,بوا الكتاب. فإ,نه أ%ن\ج.ح' للحاجة1.

وت.ت.ر_ب.: ل%ز,ق. به التراب. قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب�:
ف%ص.ر.ع\ن.ه ت}ت. التeراب,، ف%ج.ن\ب'ه  * م'ت.ت.ر>ب¬، ولكلY ج.ن\ب� م.ض\ج.ع'



 وت.ت.ر_ب. فلن ت.ت\ريباv إ,ذا ت.ل%و_ث% بالتراب,. وت.ر.ب.ت\ فلنة� ال3هاب. ل1ت'ص\ل1ح.ه، وكذلك ت.ر.ب\ت الس>قاء4. وقال ابن ب'ز'ر\ج.: كل© ما
ي'ص\ل%ح'، فهو م.ت\ر'وب¬، وكل© ما ي'ف}س.د'، فهو م'ت.ر_ب¬، م'ش.د_د.

وأ%رض¬ ت.ر\باء�: ذات' ت'راب�، وت.ر\ب.ى. ومكانD ت.ر,ب¬: كثي التeراب،
وقد ت.ر,ب. ت.ر.باv. ور,يح¬ ت.ر,ب¬ وت.ر,بةD، على الن_س.ب: ت.س'وق' التeراب.. ور,يح¬ ت.ر,ب¬ وت.ر,بةD: ح.م.لت ت'راباv. قال ذو الرمة:

)1م.رìا س.حاب¬ وم.رìا بار,ح¬ ت.ر,ب'(
 قوله «مراv سحاب إل» صدره: ل بل هو الشوق من دار تو�نا)1(

وقيل: ت.ر,ب¬: كثي التeراب. وت.ر,ب. الشيء�. وريح¬ ت.ر,بةD: جاء4ت
بالتeراب.

 وت.ر,ب. الشيء�، بالكسر: أ%صابه التeراب. وت.ر,ب. الر_جل: صار. ف يده التeراب. وت.ر,ب. ت.ر.باv: ل%ز,ق. بالتeراب، وقيل: ل%ص1ق
بالتeراب

ـçا معاو,ية� ف%رج'لD ت.ر,ب¬ ل مال% له ، أ%ي فقي¬. وت.ر,ب. ت.ر.با  من الف%ق}ر. وف حديث فاطمة% بنت1 ق%ي\س، رضي الل9ه عنها: وأ%م
وم.ت\ر.بة:

خ.س3ر. واف}ت.ق%ر. فل%ز,ق. بالتeراب.
وأ%ت\ر.ب.: است.غ\ن.ى وك%ث�ر مال�ه، فصار كالتeراب، هذا ال4ع\ر.ف'.

وقيل: أ%ت\ر.ب. ق%ل� مال�ه. قال اللحيان قال بعضهم: الت_ر,ب' الـم'حتاج'
، وكل©ه من التeراب. والـم'ت\ر,ب': الغ.ن,يe إ,ما على الس_ل}ب,، وإ,ما على أ%ن مال%ه م1ث}ل� التeراب,.

.vالال, أ%يضا �والت_ت\ر,يب': ك%ث}رة� الال,. والت_ت\ر,يب': ق1لة
.vويقال: ت.ر,ب.ت\ ي.داه'، وهو على الد'عاء3، أ%ي ل أ%صاب. خيا

وف الدعاء3: ت'ر\باv له وج.ن\د.لv، وهو من ال%واه1ر الت أ�ج\ر,ي.ت\ م'ج\ر.ى الـم.صاد1ر, النصوبة على إ,ضمار الف1ع\ل غي الس\ت.ع\م.ل,
إ,ظهار'ه ف الدeعاء3، كأ%نه بدل من قولم ت.ر,ب.ت\ ي.داه وج.ن\د.ل%ت\. وم1ن العرب 
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  م.ن يرفعه، وفيه مع ذلك معن النصب، كما أ%ن� ف قولم: ر.ح\م.ة� الل9ه1 عليه، معن ر.ح1مه الل9ه'. وف الديث: أ%ن النب،
 صلى الل9ه عليه وسلم، قال: ت'ن\ك%ح' الرأ%ة� ل1يس.م1ها ولال1ها ول1ح.س.ب,ها فعليك. ب,ذات1 الد>ين ت.ر,ب.ت\ ي.داك.. قال أ%بو عبيد: قوله

ت.ر,ب.ت\ يداك.، يقال للرجل، إ,ذا قل� مال�ه: قد ت.ر,ب. أ%ي اف}ت.ق%ر.، حت ل%ص1ق. بالتeراب,.
 وف التنزيل العزيز: أ%و م1س\ك1يناv ذا م.ت\ر.ب.ة{. قال: وير.و\ن%، والل9ه أ%علم أ%ن9 النب�، صلى الل9ه عليه وسلم، ل ي.ت.ع.م_د1 الدeعاء4 عليه

بالفقر,، ولكنها كلمة جار,يةD على أ%لس'ن, العرب يقولونا، وهم ل
 ي'ريدون با الدعاء4 على الـم'خاط%ب ول و'قوع. ال4مر با. وقيل: معناها لل9ه د.رeك.؛ وقيل: أ%راد به الـم.ث%ل% ل1ي.رى الـم.أ}مور

بذلك ال1د_،
 وأ%نه إ,ن خال%فه فقد أ%ساء4؛ وقيل: هو د'عاء# على القيقة، فإ,نه قد قال لعائشة، رضي الل9ه عنها: ت.رب.ت\ ي.مين'ك1، ل4نه رأ%ى

الاجة خياv لا.



ـgع1م صباحاv ت.ر,ب.ت\ يداك.، فإ,ن� هذا د'عاء# له  قال: والو�ل الوجه. ويعضده قوله ف حديث خ'ز.ي\م.ة، رضي الل9ه عنه: أ%ن
وت.ر\غيب¬ ف

اس\ت1ع\ماله ما ت.ق%د_م.ت1 الو.ص1ي_ة� به. أ%ل تراه قال: أ%ن\ع1م ص.باحاv، ث
eت.ر,د' للعرب أ%لفاظ ظاهرها الذ�م vع.ق�به بت.ر,ب.ت\ ي.داك.. وكثيا

 وإ,نا ي'ريدون با الـم.د\ح. كقولم: ل أ%ب. ل%ك.، ول أ�م_ ل%ك.، وه.و.ت\ أ©مeه، ول أ%رض. لك، ونو, ذلك. وقال بعض' الناس:
إ,ن� قولم

 ت.ر,ب.ت\ يداك. يريد به اس\ت.غ\ن.ت\ يداك.. قال: وهذا خطأD ل يوز ف الكلم، ولو كان كما قال لقال: أ%ت\ر.ب.ت\ يداك.. يقال
أ%ت\ر.ب. الرجل�، فهو م'ت\ر,ب¬، إ,ذا كثر ماله'، فإ,ذا أ%رادوا الف%ق}ر. قالوا: ت.ر,ب. ي.ت\ر.ب'.

ورجل ت.ر,ب¬: فقي¬. ورجل ت.ر,ب¬: لز,ق¬ بالتeراب من الاجة ليس بينه وبي ال4رض شيء#.
 وف حديث أ%نس، رضي الل9ه عنه: ل يكن رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، س.ب_اباv ول ف%ح_اشاv. كان يقول� ل4ح.دنا عند

 الـم'عات.بة: ت.ر,ب. ج.ب,ين'ه. قيل: أ%راد به دعاءé له بكثرة السجود. وأ%ما قوله لبعض أ%ص\حابه: ت.ر,ب. ن.ح\ر'ك.، فق�ت1ل الرج'ل
شهيداv، فإ,نه ممول على ظاهره.

 وقالوا: التراب' لك.، فر.ف%ع'وه، وإ,ن كان فيه معن الدعاء، ل4نه اسم وليس بصدر، وليس ف كلY شيء� من ال%واه1ر قيل
 هذا. وإ,ذ امتنع هذا ف بعض الصادر. فلم يقولوا: الس_ق}ي' لك.، ول الر_ع\ي' لك، كانت ال4ساء أ%و\ل بذلك. وهذا النوع
:� من ال4ساء، وإ,ن ار\ت.ف%ع.، فإ,ن� فيه معن النصوب. وحكى اللحيان: التeراب. لل4ب\ع.د1. قال: فنصب كأ%نه دعاء. والـم.ت\ر.بة

الـم.س\ك%نة� والفاقة�. وم1س\ك1ي¬ ذ�و م.ت\ر.بة{ أ%ي لص1ق¬ بالتراب.
 وجل ت.ر.ب'وت¬: ذ%ل�ولD، فإ,م_ا أ%ن يكون من التeراب لذل�ت1ه، وإ,ما أ%ن تكون التاء بدلvمن الدال ف د.ر.ب'وت من الدeر\بة{ ، وهو

مذهب
 سيبويه، وهو مذكور ف موضعه. قال ابن بري: الصواب ما قاله أ%بو علي ت.ر.ب'وت{ أ%ن9 أ%صله د.ر.ب'وت¬ من الدربة، فأ%بدل من

 الدال تاء، كما أ%بدلوا من التاء دالv ف قولم د.و\ل%ج¬ وأ%صله ت.و\ل%ج¬، ووزنه ت.ف}ع.لD من و.ل%ج.، والت_و\ل%ج: الك1ناس' الذي ي.ل1ج' فيه
 الظب وغيه من الو.ح\ش. وقال اللحيان: ب.ك}ر¬ ت.ر.ب'وت¬: م'ذ%ل�لD، ف%خص_ به الب.ك}ر، وكذلك ناقة ت.ر.ب'وت. قال: وهي الت إ,ذا

 أ�خ1ذ%ت\ ب,م1ش\ف%ر,ها أ%و ب'هد\ب عينها ت.ب,ع.ت\ك. قال وقال ال4صمعي: كل© ذ%ل�ول� من ال4رض وغيها ت.ر.ب'وت¬، وكل© هذا من
التeراب، الذك%ر' وال�نثى فيه سواء.
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«والتeر\ت'ب': ال4م\ر' الثابت'، بضم التاءين. والتeر\ت'ب': العبد'

)»1السeوء(
 هذه العبارة من مادة «ترتب» ذكرت هنا خطأ ف الطبعة الول.).1(

وأ%ت\ر.ب. الرجل� إ,ذا م.ل%ك عبداv م'ل1ك. ثلث م.ر_ات.
.Dالواحدة ت.ر,بة ،�والت_ر,بات': ال4نام1ل



 والت_رائب': م.و\ض1ع' الق1لدة1 من الص_د\ر، وقيل هو ما بي الت_ر\ق�وة إ,ل الث�ن\د'وة1؛ وقيل: الت_رائب' ع1ظام' الصدر؛ وقيل: ما و.ل1ي
ال9ت.ر\ق�و.ت.ي\ن منه؛ وقيل: ما بي الثديي والترقوتي. قال ال4غلب

الع1ج\لي�:
أ%ش\ر.ف. ث%د\ياها على الت_ر,يب,،  * ل%م\ ي.ع\د'و.ا الت_ف}ل1يك. ف النeت'وب,

 والت>ف}ل1يك': م1ن ف%ل�ك الث�د\ي'. والنeت'وب': النeه'ود'، وهو ار\ت1فاع'ه. وقيل: الت_رائب' أ%ربع' أ%ضلع� من ي.م\نة1 الصدر وأ%ربع¬ من
 ي.س\ر.ت1ه. وقوله عز وجل: خ'ل1ق. م1ن ماء� داف1ق� ي.خ\ر'ج من بي, الصeل}ب والت_رائب,. قيل: الت_رائب': ما تقد_م. وقال الفر_اء: يعن

 ص'ل}ب. الرجل, وت.رائب. الرأ%ة. وقيل: الت_رائب' الي.دان1 والر>ج\لن1 والع.ي\نان1، وقال: واحدتا ت.ر,يبةD. وقال أ%هل اللغة أ%جعون:
الت_رائب' موضع الق1لدة1 من الص_د\ر,، وأ%نشدوا:

م'ه.ف}ه.فةD ب.ي\ضاء�، غ%ي\ر' م'فاضة{،  * ت.رائ1ب'ها م.ص\ق�ولةD كالس_ج.ن\ج.ل,
وقيل: الت_ر,يب.تان1 الض>ل%عان1 الل�تان1 ت.ل1يان1 الت_ر\ق�و.ت.ي\ن,، وأ%نشد:

�وم1ن\ ذ%ه.ب� ي.ل�وح' على ت.ر,يب�، *  ك%ل%و\ن1 العاج,، ليس له غ�ض'ون
 أ%بو عبيد: الص_د\ر' فيه الن_ح\ر'، وهو موض1ع' الق1لدة1، والل�ب_ة�: موضع الن_ح\ر,، والث©غ\رة�: ث�غ\ر.ة� الن_ح\ر,، وهي ال%ز\مة� بي الت_ر\ق�و.ت.ي\ن,.

وقال:
والز_ع\ف%ران�، عل%ى ت.رائ1ب,ها، *  ش.ر,ق¬ به الل�ب_ات' والن_ح\ر'

 قال: والت_ر\ق�و.تان1: الع.ظ}مان1 الـم'ش\ر,فان1 ف أ%ع\ل%ى الص_د\ر, م1ن ص.د\ر, ر.أ}س.ي, الـم.ن\ك1ب.ي\ن, إ,ل ط%ر.ف1 ث�غ\رة الن_ح\ر، وباط1ن
 الت_ر\ق�و.ت.ي\ن, ال%واء الذي ف ال%و\ف1 لو خ'ر,ق.، يقال لما الق%ل}تان1، وها الاق1ن.تان1 أ%يضاv، والذ�اق1نة� ط%ر.ف' ال�ل}ق�وم. قال ابن ال4ثي:

)2وف الديث ذكر الت_ر,يبة1، وهي أ%ع\ل%ى ص.د\ر, ال3ن\سان1 ت.ح\ت. الذ�ق%ن,، وجع'ها الت_رائب'. وت.ر,يبة� الب.ع1ي: م.ن\خ1ر'ه(
 قوله «وتربية البعي منخره» كذا ف الكم مضبوطاv وف شرح القاموس الطبع بالاء الهملة بدل الاء.).2(

 والت>راب': أ%ص\ل� ذ1راع, الشاة، أ�نثى، وبه فسر شر قول% علي�، كر_م الل9ه وجهه: ل%ئ1ن\ و.ل1يت' بن أ�م.ي_ة% ل4ن\ف�ض.ن_ه'م\ ن.ف}ض. الق%ص_اب
 الت>راب. الو.ذ1مة. قال: وعن بالق%ص�اب, هنا الس_ب'ع.، والت>راب': أ%ص\ل� ذ1راع, الشاة1، والس_ب'ع' إ,ذا أ%خ.ذ% شاةv ق%ب.ض. على ذلك

الـم.كان1 ف%ن.ف%ض. الش_اة.
ال4زهريe: ط%عام¬ ت.ر,ب¬ إ,ذا ت.ل%و_ث% بالتeراب. قال: ومنه حديث

علي�، رضي الل9ه عنه: ن.ف}ض. الق%ص_اب الو,ذام. الت_ر,بة%. ال4زهري:
 الت>راب': الت س.ق%ط%ت\ ف التeراب, ف%ت.ت.ر_ب.ت\، فالق%ص_اب' ي.ن\ف�ض'ها. ابن ال4ثي: الت>راب' جع ت.ر\ب�. تفيف' ت.ر,ب�، يريد الل©ح'وم. الت
 ت.ع.ف�ر.ت\ بس'ق�وط1ها ف التeراب، والو.ذ1مة: الـم'ن\ق%ط1عة� ال4و\ذام,، وهي السeي'ور' الت ي'ش.دe با ع'رى الد_ل}و,. قال ال4صمعي: سأ%ل}ت
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)1ش'عبة%(

 قوله «قال الصمعي سألت شعبة إل» ما هنا هو الذي ف1 (
 النهاية هنا والصحاح والختار ف مادة وذم والذي فيها من اللسان قلبها فالسائل فيها مسؤول.) عن هذا ال%ر\ف1، فقال:

 ليس هو هكذا انا هو ن.ف}ض' الق%ص_اب, الو,ذام. الت_ر,بة%، وهي الت قد س.ق%ط%ت\ ف التeراب,، وقيل الك�ر'وش' ك�ل©ها ت'س.م_ى ت.ر,بة



 ل4نا ي.ح\ص'ل� فيها التراب' م1ن. الـم.ر\ت.ع,؛ والو.ذ1مة: الت أ�خ\م1ل% باط1ن'ها، والك�ر'وش' و.ذ1مةD ل4نا م'خ\م.ل%ةD، ويقال ل1خ.م\ل1ها الو.ذ%م'.
ومعن الديث: لئن و.ل1يت'هم ل�ط%ه>ر.ن_هم من الد_ن.س, ول�ط%ي>ب.ن_ه'م بعد ال�ب\ث1.

والت>ر\ب': اللYدة� والس>نe. يقال: هذه ت1ر\ب' هذه أ%ي ل1د.ت'ها.
 وقيل: ت1ر\ب' الر_ج'ل الذي و'ل1د. مع.ه، وأ%كثر ما يكون ذلك ف الـم'ؤ.ن_ث1، يقال: هي ت1ر\ب'ها وه'ما ت1ر\بان والمع أ%ت\راب¬.

وتار.ب.ت\ها: صارت ت1ر\ب.ها. قال كثي عزة:
ت'تار,ب' ب,يضاv، إ,ذا اس\ت.ل}ع.ب.ت\، *  كأ�د\م الظ9باء3 ت.ر,فe الك%باثا

وقوله تعال: ع'ر'باv أ%ت\ر.اباv. فس_ره ثعلب، فقال: ال4ت\راب' ه'نا
.Dوهو ح.س.ن¬ إذ} ليست ه'ناك و,لدة ،�ال4م\ثال

 والت_ر.ب.ة� والت_ر,بة� والت_ر\باء: ن.ب\ت¬ س'ه\ل1يÒ م'ف%ر_ض' الو.ر.ق,، وقيل: هي ش.جرة شاكةD، وثرتا كأ%نا ب'س\ر.ة م'ع.ل�قةD، م.ن\ب,ت'ها الس_ه\ل
.�وال%ز\ن� وت1هامة. وقال أ%بو حنيفة: الت_ر,بة� خ.ض\راء� ت.س\ل%ح' عنها ال3بل

التهذيب ف ترجة رتب: الر_ت\باء� الناقة� الـم'ن\ت.ص1بة� ف س.ي\ر,ها،
والت_ر\باء الناقة� الـم'ن\د.ف1نة�. قال ابن ال4ثي ف حديث عمر، رضي

 الل9ه عنه، ذ1كر ت'ر.بة%، مثال ه'م.ز.ة، وهو بضم التاء وفتح الراء، واد{ ق�ر\ب. مكة على ي.و\مي منها. وت'ر.بة�: واد{ من أ%و\دية اليمن.
وت'رب.ة� والتeر.ب.ة والتeر\باء وت'ر\بان� وأ%تار,ب': مواضع. وي.ت\ر.ب'، بفتح

الراء: م.و\ضع¬ ق%ريب¬ من اليمامة. قال ال4شجعي:
وع.د\ت.، وكان ال�ل}ف' منك. س.ج,ي_ةv، *  مواع1يد. ع'رق�وب� أخاه' ب,ي.ت\ر.ب,

قال هكذا رواه أ%بو عبيدة ب.ي.ت\ر.ب, وأ%نكر بي.ث}ر,ب,، وقال: ع'رق�وب¬
من الع.مال1يق,، وي.ت\ر.ب' من ب,لد1هم ول ت.س\ك�ن العمال1يق' ي.ث}ر,ب..

وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: ك�ن_ا ب,ت'ر\بان%. قال ابن ال4ثي: هو موضع كثي الياه بينه وبي الدينة نو خسة ف%راس1خ..
)2وت'ر\بة�: موضع(

 قوله «وتربة موضع إل» هو فيما رأيناه من الكم2(
 مضبوط بضم فسكون كما ترى والذي ف معجم ياقوت بضم ففتح ث أورد الثل.) من ب,لد1 بن عامر, بن مالك، ومن

 أ%مثالم: ع.ر.ف. ب.ط}ن,ي ب.ط}ن. ت'ر\بة%، ي'ض\ر.ب للرجل يصي إ,ل المر, ال%لي> بعد ال4مر, الـم'ل}ت.ب,س؛ والـم.ث%ل� لعامر بن مالك أ%ب
الباء.

والتeر\ب,ي_ة: ح1ن\طة ح.م\راء، وس'ن\بلها أ%يضاv أ%حر' ناص1ع' ال�مرة، وهي ر.ق1يقة ت.ن\ت.ش1ر مع أ%د\ن.ى ب.ر\د أ%و ريح، حكاه أ%بو حنيفة.
: أ%بو عبيد: التeر\ت'ب: ال4مر الثابت. ابن ال4عراب:@ترتب

التeر\ت'ب: التeراب، والتeر\ت'ب: الع.ب\د' السeوء�.
: ت.ر\ع.ب¬ وت.ب\ر.ع¬: موضعان ب.ي_ن. ص.ر\ف�هم إ,ياه'ما أ%ن التاء4@ترعب

.Dأ%صل
: الت_ع.ب': شد_ة� الع.ناء3 ض1دe الراحة1. ت.ع1ب. ي.ت\ع.ب' ت.ع.باv، فهو ت.ع1ب¬: أ%ع\يا.@تعب
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  وأ%ت\ع.به غي'ه، فهو ت.ع1ب¬ وم'ت\ع.ب¬، ول تقل م.ت\ع'وب¬. وأ%ت\ع.ب. فلن ف ع.م.ل� ي'مار,س'ه إ,ذا أ%ن\ص.ب.ها فيما ح.م_ل%ها وأ%ع\م.ل%ها فيه.

 وأ%ت\ع.ب. الرج'ل� ر,كاب.ه إ,ذا أ%ع\ج.ل%ها ف الس_و\ق, أ%و الس_ي\ر, ال%ثيث1. وأ%ت\ع.ب. الع.ظ}م.: أ%ع\ن.ت.ه بعد. ال%ب\ر,. وبعي¬ م'ت\ع.ب¬ ان\ك%س.ر. ع.ظ}م
من ع1ظام, ي.د.ي\ه1 أ%و ر,ج\ل%ي\ه1 ث ج.ب.ر.، فلم ي.ل}ت.ئ1م ج.ب\ر'ه، حت ح'م1ل% عليه ف الت_ع.ب, فوق. طاقت1ه، فت.ت.م_م ك%س\ر'ه. قال ذو الرم_ة:

إ,ذا نال% منها ن.ظ}رةv ه1يض. ق%ل}ب'ه  * با، كان\ه,ياض, الـم'ت\ع.ب, الـم'ت.ت.م>م,
وأ%ت\ع.ب. إ,ناء4ه وق%د.ح.ه: مل4ه، فهو م'ت\ع.ب¬.

: الت_غ.ب': الو.س.خ' والد_ر.ن�.@تغب
 وت.غ1ب. الرجل� ي.ت\غ.ب' ت.غ.باv، فهو ت.غ1ب¬: ه.ل%ك. ف د1ين� أ%و د'ن\يا، وكذلك الو.ت.غ�. وت.غ1ب. ت.غ.باv: صار فيه ع.ي\ب¬. وما فيه ت.غ\بةD أ%ي

 ع.ي\ب¬ ت'ر.دe به ش.هادت'ه. وف بعض ال4خبار: ل ت'ق}ب.ل� ش.هادة� ذي ت.غ\ب.ة{. قال: هو الفاسد' ف د1ينه1 و.ع.م.ل1ه وس'وء3 أ%فعال1ه. قال
 الزمشري: ويروى ت.غ1ب_ة{ م'ش.د_داv. قال: ول يلو أ%ن يكون ت.غ1ب_ةv ت.ف}ع1لةv من غ%ب_ب. مبالغة ف غ%ب_ الشيء� إ,ذا ف%س.د، أ%و من

غ%ب_ب. الذYئب' الغ.ن.م إ,ذا عاث% فيها. ويقال ل1لق%ح\ط1: ت.غ.بةD، وللج'وع الب'ر\ق�وع,: ت.غ.بةD. وقول الـم'ع.ط�ل, ال�ذ%ل1ي�:
ل%ع.م\ري، لقد أ%ع\ل%ن\ت. خ1ر\قاv م'ب.ر_أv  * من. الت_غ\ب,، ج.و�اب. الـم.هال1ك1، أ%ر\و.عا

قال: أ%ع\ل%ن\ت.: أ%ظ}ه.ر\ت. م.و\ت.ه.
والت.غ\ب': الق%بيح' والر>يب.ة�، لواحدة ت.غ\بةD، وقد ت.غ1ب. ي.ت\غ.ب'.

: الت.و\ل%ب': ول%د' ال4تان1 من الو.ح\ش, إ,ذا اس\ت.ك}م.ل ال%و\ل%.@تلب
 وف الصحاح: الت_و\ل%ب' ال%ح\ش'. وح'كي عن سيبويه أ%نه صروف ل4نه ف%و\ع.لD. ويقال لل4تان1: أ�مe ت.و\ل%ب�، وقد ي'س\ت.عار

لل3نسان. قال
:vأ%و\س' بن ح.ج.ر يصف صبي�ا

وذات' ه1د\م�، عار� ن.واش1ر'ها، *  ت'ص\م1ت' بالاء3 ت.و\ل%باv ج.د1ع.ا
وإ,نا ق�ض1ي. على تائه أ%نا أ%ص\لD وواو,ه بالزيادة، ل4ن ف%و\ع.لv ف

الكلم أ%كثر من ت.ف}ع.ل�. الليث يقال: ت.ب�اv لفلن وت.ل}باv ي'ت\ب,عونه الت_ب_.
.�والـم.تال1ب': الـم.قات1ل

والت>ل1بe: ر.جل من بن الع.ن\ب,، عن ابن ال4عراب. وأ%نشد:
له'م_ ان كان ب.ن'و ع.مي.ه\،

ر.ه\ط� الت>ل1ب>، ه.ؤ'ل م.ق}ص'ور.ه\،
قد أ%ج\م.ع'وا ل1غ.د\رة{ م.ش\ه'ور.ه\،
فاب\ع.ث} عليهم س.نةv قاش'ور.ه\،
ت.ح\ت.ل1ق' الال% اح\ت1لق. النeور.ه\

أ%ي أ�خ\ل1ص'وا فلم ي'خال1ط}هم غي'هم من قومهم. ه.جا ر.ه\ط% الت>ل1ب>
بس.ب.ب,ه. التهذيب: الت>ل1بe اسم رجل� من بن تيم، وقد ر.وى عن



.vالنب، صلى الل9ه عليه وسلم، شيئا
 : هذه ترجة ذكرها الوهري ف أ%ثناء ترجة تلب، وغ%ل�طه الشيخ أ%بو ممد بن بري ف ذلك، وقال: حق ات\ل4ب@تلب

أ%ن يذكر ف فصل تل4ب، ل4نه رباعي، والمزة ال�ول وصل، والثانية أ%صل، ووزنه اف}ع.ل%ل� مثل� اط}م.أ%ن.
ات\ل4ب_ الشيء� ات\ل1ئ}باباv: اس\ت.قام.، وقيل ان\ت.ص.ب..
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 وات\ل4ب_ الشيء� والطريق': ام\ت.د� واس\ت.وى، ومنه قول ال4عراب يصف فرساv: إ,ذا ان\ت.ص.ب. ات\ل4ب_.

والسم: التeلgبيبة� مثل الط©م.أ}ن,ينة1. وات\ل4ب_ ال1مار': أ%قام ص.د\ر.ه ورأ}س.ه. قال لبيد:
فأ%و\ر.د.ها م.س\ج'ورةv، تت. غابة{  * من الق�ر\ن.ت.ي\ن,، وات\ل4ب_ ي.ح'وم'
eوذكر ال4زهري ف الثلثي الصحيح عن ال4صمعي: الـم'ت\ل%ئ1ب

الـم'س\ت.ق1يم'؛ قال: والـم'س\ل%ح1بe مثل�ه. وقال الفر_اء: التeلgب,يبة� من
ات\ل4ب_ إ,ذا امتد_، والـم'ت\ل%ئ1بe: الطريق' الـم'م\ت.د�.

: الت_نeوب': شجر، عن أ%ب حنيفة.@تنب
 : الت_و\بة�: الرeج'وع' من الذ�ن\ب,. وف الديث: الن_د.م' ت.و\بةD. والت_و\ب' مثل�ه. وقال ال4خفش: الت_و\ب' جع ت.و\بة{ مثل ع.ز\مة@توب

وع.ز\م.
وتاب. إ,ل الل9ه1 ي.ت'وب' ت.و\باv وت.و\بةv وم.تاباv: أ%ناب. ور.ج.ع. عن الـم.ع\صية1 إ,ل الطاعة1، فأ%ما قوله:

ت'ب\ت' إ,ل%ي\ك.، ف%ت.ق%ب_ل} تاب.ت،  * وص'م\ت'، ر.ب>ي، ف%ت.ق%ب_ل} صام.ت
إ,نا أ%راد ت.و\ب.ت وص.و\م.ت فأ%بد.ل% الواو أ%لفاv لض.ر\ب� من ال1ف9ة، ل4ن9 هذا الشعر ليس بؤ.س_س كله. أ%ل ترى أ%ن فيها:

أ%د\ع'وك. يا ر.ب> م1ن النار,، ال�ت  * أ%ع\د.د\ت. ل1ل}ك�ف�ار, ف الق1يامة
)1فجاء بالت، وليس فيها أ%لف تأ}سيس، وتاب. الل9ه' عليه: وف�ق%ه ل%ها(

 أي للتوبة.).1( 
 ور.جل ت.و_اب¬: تائ1ب¬ إ,ل الل9ه1. والل9ه' ت.و�اب¬: ي.ت'وب' عل%ى ع.ب\د1ه. وقوله تعال: غاف1ر, الذ�ن\ب, وقاب,ل, الت_و\ب، يوز أ%ن يكون ع.ن.ى

به الـم.ص\د.ر. كالق%ول، وأ%ن يكون جع ت.و\بة{ ك%ل%و\زة{ ول%و\ز�، وهو مذهب البد.
وقال أ%بو منصور: أ%صل� تاب. عاد. إ,ل الل9ه1 ور.ج.ع. وأ%ناب.. وتاب.
الل9ه' عليه أ%ي عاد. عليه بالـم.غ\ف1رة. وقوله تعال: وت'وب'وا إ,ل الل9ه

ج.م1يعاv؛ أ%ي ع'ود'وا إ,ل ط%اعت1ه وأ%نيب'وا إ,ليه. والل9ه' التو_اب': ي.ت'وب' على ع.ب\د1ه بف%ض\له إ,ذا تاب. إ,ليه1 من ذ%ن\به.
 واس\ت.ت.ب\ت' ف�لناv: ع.ر.ض\ت' عليه1 الت_و\ب.ة% مـما اق}ت.ر.ف أ%ي الرeج'وع. والن_د.م. على ما ف%ر.ط% منه. واس\ت.تابه: سأ%ل%ه أ%ن ي.ت'وب..وف

كتاب سيبويه: والت_ت\و,بة� على ت.ف}ع1لة{: من ذلك.
.éفلما سكنت الواو ان\قلبت هاء� التأ}نيث تاء ،Dو.ة� وذكر الوهري� ف هذه الترجة التابوت: أ%صله تاب'و.ةD مثل ت.ر\ق�و.ة{، وهو ف%ع\ل

 وقال القاسم بن معن: ل ت.ختلف لغة� ق�ريش� وال4نصار, ف شيء� من القرآن إ,ل� ف الت_اب'وت1، فلغة� قريش بالتاء3، ولغة
 ال4نصار بالاء. قال ابن بري: التصريف' الذي ذكره الوهري ف هذه اللفظة حت رد�ها إ,ل تابوت ت.ص\ر,يف¬ فاس1د¬؛ قال:



 والصواب أ%ن ي'ذكر ف فصل تبت ل4ن� تاء4ه أ%صلية، ووزنه فاع'ولD مثل عاق�ول� وحاط�وم�، والوق}ف' عليها بالتاء3 ف أ%كثر
 اللغات، ومن وقف عليها بالاء3 فإ,نه أ%بدلا من التاء3، كما أ%بدلا ف الف�رات حي وقف عليها بالاء3، وليست تاء� الفرات
 بتاء3 تأ}نيث، وإ,نا هي أ%صلية من نفس الكلمة. قال أ%بو بكر بن ماهد: الت_اب'وت' بالتاء3 ق1راءة الناس جيعاv، ولغة ال4نصار

التاب'وة� بالاء.
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: تت: إ,ح\دى الهات1 الس>ت> ال�حيكة بال1ر\م,، تكون م.ر_ةv@تت
ظرفاv، ومر_ة اساv، وتبن ف حال السية على الضم، فيقال: من ت.ح\ت'.

وت.ح\ت': نقيض فوق.
وقوم¬ ت'حوت¬: أ%رذالD س.ف1لةD. وف الديث: ل تقوم الساعة� حت
ت.ظ}ه.ر. التeحوت'، وي.ه\ل1ك. الو'ع'ول؛ يعن الذين كانوا ت.ح\ت. أ%قدام

�الناس,، ل ي'شع.ر' بم ول ي'ؤ\ب.ه لم لقارتم، وهم الس>ف}ل%ة
وال4ن\ذال�؛ والو'ع'ول�: ال4ش\راف'. قال ابن ال4ثي: ج.ع.ل% الت_حت. الذي هو

ظ%ر\ف¬ اس\ماv، فأ%د\خ.ل% عليه لم. التعريف، وج.م.عه؛ وقيل: أ%راد. بظهور
الت'ح'وت1، ظ�ه'ور. الك�نوز الت تت ال4رض؛ ومنه حديث أ%ب هريرة،

وذ%ك%ر. أ%ش\راط% الساعة1، فقال: وإ,ن� منها أ%ن ت.ع\ل�و. الت'ح'وت'
الو'عول% أ%ي ي.غ\ل1ب. الضeع.فاء� من الناس أ%ق}وياء4هم، ش.ب_ه ال4ش\راف.

بالو'ع'ول لر\ت1فاع م.ساكنها.
والتحتحة: الركة 

(* قوله «والتحتحة الركة» ل يذكر ذلك ف حرف الاء
ظناv منه أ%ن موضعه حرف التاء وليس كذلك كما ل يفى.).
وما ت.ت.ح\تح. من مكانه أ%ي ما ت.ح.ر_ك.. قال ال4زهري: لو جاء ف

الكاية ت.ح\ت.ح.ه تشبيهاv بشيء، لاز وحسن.
: الت_خ\ت': وعاء ت'صان� فيه الثياب'، فارسي، وقد تكلمت به العرب.@تت
: التeوت': الف1ر\صاد'، واحدته ت'وت.ةD، بالتاء الثناة، ول تقل@توت

التeوث�، بالثاء. قال ابن بري: ذكر أ%بو حنيفة الدينوري أ%نه بالثاء؛ وحكي
عن بعض النحويي أ%يضاv، أ%نه بالثاء. قال أ%بو حنيفة: ول ي'سمع ف

الشعر إ,ل9 بالثاء، وأ%نشد لبوب بن أ%ب الع.شن_ط1 الن.ه\ش.ل1ي>.
ل%ر.و\ض.ةD من رياض, ال%ز\ن1، أ%و\ ط%ر.ف¬

من الق�ر.ي_ة1، ج.ر\د¬ غي' م.ح\روث1
ل1لن_و\ر, فيه، إ,ذا م.ج_ الن_د.ى، أ%ر.ج¬



ي.ش\في الصeداع.، وي'ن\قي كل� م.م\غ'وث1
أ%ح\لى وأ%ش\ه.ى ل1عين، إ,ن م.ررت' به،

م1ن\ ك%ر\خ, ب.غ\د.اد.، ذي الرeم_ان1 والتeوث1
والل�ي\ل� ن,ص\فان1: ن,ص\ف¬ لله'م'وم,، فما

أ%ق}ض1ي الرeقاد.، ون,ص\ف¬ للباغ1يث1
أ%ب,يت' ح.ي\ث� ت'سام1ين أ%وائ1ل�ها،

أ%ن\ز'و، وأ%خ\ل1ط� ت.سبيحاv بت.غ\و,يث1
،Dس'ود¬ م.دال1يج' ف الظ�ل}م.اء، م'ؤ\د.ن.ة

وليس. م'ل}ت.م.س¬ منها ب.ن\ب'وث1
ال�ؤ\د.ن�، بالمز: القصي الع'نق. وال�ود.ن�، بغي المز: الذي

ي'ولد' ضاو,ي�اv؛ نقلته من حواشي ابن بري ومن حواش� عليها. قال ابن بري: وحكي
عن ال4صمعي أ%نه بالثاء ف اللغة الفارسية، وبالتاء ف اللغة العربية.

التهذيب: التeوث� كأ%نه فارسي، والعرب تقول: التeوت'، بتاءين. وف حديث
ابن عباس: أ%ن ابن الزبي آث%ر. ع.لي_ التeو.يت.ات1، وال�م.ي\د.ات1،

وال�سامات1؛ قال شر: هم أ%ح\ياء# من بن أ%س.د{: ح'م.ي\د' بن أ�سامة%
بن, ز'ه.ي, بن الارث بن, أ%س.د1 ابن عبد الع'ز_ى بن ق�ص.ي¼، وت'و.يت'

بن' ح.بيب بن, أ%سد1 بن عبد الع'ز_ى بن ق�ص.ي¼، وأ�سامة� بن' ز'هي بن
الارث بن أ%س.د بن عبد الع'ز_ى بن ق�ص.ي¼.

والتeوت1ياء�: معروف، ح.ج.ر ي'ك}ت.ح.ل� به، وهو م'ع.ر_ب.
: رجل ت.ي\تاء� وث1يت.اء�: وهو مثل الزeم_ل1ق,، وهو الذي ي.ق}ض1ي@تيت

شهوت.ه قبل أ%ن ي'ف}ض1ي. إ,ل امرأ%ته. أ%بو عمرو: الت_يتاء� الرجل الذي
إ,ذا أ%ت.ى الرأ%ة أ%ح\د.ث%، وهو الع1ذ}ي.وط�، قال ابن ال4عراب:

الت>ئ}تاء� الرجل الذي ي'نز,ل% قبل أ%ن ي'ول1ج. 
(* زاد ف التكملة تيت بتسكي

الثناة التحتية وبكسرها مشد_دة كميت. وتيت جبل بالدينة.)
: الت_ف%ث�: ن.ت\ف' الش_ع.ر، وق%صe ال4ظ}فار، وت.ن.ك©ب' ك�لY@تفث

ما ي.ح\ر'م على ال�ح\رم، وكأ%نه ال�روج' من ال3حرام إ,ل ال3ح\لل.
وف التنزيل العزيز: ث ل1ي.ق}ض'وا ت.ف%ث%هم ول}ي'وف�وا ن'ذ�ور.هم؛ قال

الزجاج: ل ي.ع\ر,ف' أ%هل� اللغة الت_ف%ث% إ,ل� من التفسي. ور'وي عن ابن
عباس قال: الت_ف%ث� ال%ل}ق والت_ق}صي، وال4خ\ذ� من اللحية والشارب



وال3بط، والذبح' والر_م\ي'؛ وقال الفراء: الت_ف%ث� ن.ح\ر' الب'د\ن1
وغيها من البقر والغنم،وح.ل}ق' الرأ}س، وتقليم ال4ظفار وأ%شباهه.

الوهري: الت_ف%ث� ف الناسك ما كان م1ن نو ق%ص> ال4ظ}فار والشارب، وح.ل}ق,
الرأ}س, والعانة، ورمي ال1مار، ون.ح\ر, الب'د\ن، وأ%شباه ذلك؛ قال أ%بو

عبيدة: ول يئ} فيه ش1ع\ر¬ ي'ح\ت.جe به. وف حديث الج: ذ1ك}ر'
الت_ف%ث1، وهو ما يفعله الرم بالج، إ,ذا ح.ل� كق%ص> الشارب وال4ظفار،

ون.ت\ف ال3بط، وح.ل}ق العانة. وقيل: هو إ,ذ}هاب' الش_ع.ث والد_ر.ن،
والو.س.خ مطلقاv؛ والرجل� ت.ف1ثD. وف الديث: فت.ف�ث%ت الدماء� مكانه أ%ي

ل%ط�خ.ت\ه، وهو مأ}خوذ منه. وقال ابن شيل: الت_ف%ث� النeس'ك، م1ن
مناسك الج.

ورجل ت.ف1ثD أ%ي متغي ش.ع1ثD، ل ي.د_ه1ن\، ول ي.س\ت.ح1د.
قال أ%بو منصور: ل يفسر أ%حد¬ من اللغويي الت_ف%ث، كما فسره ابن

شيل؛ ج.ع.ل% الت_ف%ث% الت_ش.عeث%، وجعل% إ,ذ}هاب. الش_ع.ث1 بال%ل}ق
ق%ضاءé، وما أ%ش\بهه. وقال ابن ال4عراب: ث لي.ق}ض'وا ت.ف%ث%هم؛ قال:

ق%ضاء� ح.وائجهم, من ال%ل}ق والت_ن\ظ1يف1.
: الت_ل1يث�: من ن.ج,يل الس>باخ.@تلث
: التeوث�: الف1ر\صاد'، واحدت'ه ت'وثةD، وقد تقد�م بتاء4ين.@توث

وك%ف}ر'ت'وثا: موضع.
: ت.ج ت.ج: دعاء� الدجاجة.@تج
: ال�ت\ر'جe، معروف، واحدته ت'ر'ن\ج.ةD وأ�ت\ر'ج_ةD؛ قال علقمة بن@ترج

ع.ب.دة:
ي.ح\م1ل}ن. أ�ت\ر'ج_ةv ن.ض\ح' الع.ب,ي, با،

ك%أ%ن� ت.ط}ياب.ها، ف ال4ن\ف1، م.ش\م'وم'
وحكى أ%بو عبيدة: ت'ر'ن\ج.ةD وت'ر'ن\ج¬، ونظيها ما حكاه سيبويه: وت.ر¬

ع'ر'ن\د¬ أ%ي غليظ، والعام_ة� تقول أ�ت\ر'ن\ج¬ وت'ر'ن\ج¬، وال4ول كلم
الفصحاء.

�وف الديث: نى عن ل�ب\س, الق%س>ي> ال�ت.ر_ج,، هو الصبوغ
.vم'ش\ب.عا vم\ر.ة1 ص.ب\غا�بال

وت.ر\ج'، بالفتح: موضع؛ قال مزاحم العقيلي:
وه.اب� كج'ث}مان1 المامة1، أ%ج\ف%ل%ت\



به ريح' ت.ر\ج� والص>با، كل� م.ج\ف%ل,
الاب: الر_ماد'؛ ويقول ف هذه القصيدة:
و.د1د\ت'، على ما كان% من ش.ر.ف1 الوى

وج.ه\ل, ال4مان، أ%ن� ما ش.ئت' ي'ف}ع.ل,
Dف%ت.ر\ج,ع' أ%يام¬ م.ض.ي\ن.، ون.ع\م.ة

علينا، وهل ي'ث}ن، من الد_ه\ر,، أ%و_ل�؟
قوله: أ%ن� ما ش1ئت' ي'ف}ع.ل,؛ ما: ههنا شرط، واسم ان مضمر تقديره:

أ%نه أ%ي� شيء شئت يفعل ل، وأ%قوى ف البيت الثان. والقصيدة كلها مفوضة
الروي. وقيل: ت.ر\ج¬ موضع ي'نس.ب' إ,ليه ال4سد'؛ قال أ%بو ذؤيب:

كأ%ن� م'ج.ر_باv م1ن\ أ�س\د1 ت.ر\ج�،
ي'ناز,ل�ه'م\، ل1ناب.ي\ه1 ق%ب,يب'

وف التهذيب: ت.ر\ج¬ م.أ}س.د.ةD بناحية الغ.و\ر,. ويقال ف الثل: هو
أ%جرأ� من الاشي ب,ت.ر\ج� ل4نا م.أ}س.د.ةD. التهذيب: ت.ر,ج. الرجل� إ,ذا

أ%شكل عليه الشيء� من علم أ%و غيه. أ%بو عمرو: ت.ر.ج. إ,ذا اس\ت.ت.ر.،
ور.ت1ج. إ,ذا أ%غ}ل%ق. كلماv أ%و غيه، وال أ%علم.

: الت.فار,يج': ف�ر.ج' الد_رابزين. قال: والت_فاريج' ف%ت.حات'@تفرج
ال4صابع وأ%فوات'ها، وهي و.تائرها، واحدها ت1ف}راج¬.

: الت_و\ل%ج': ك1ناس' الظ�ب\ي، ف%و\ع.لD عند كراع، وتاؤه أ%صل@تلج
عنده؛ قال الشاعر:

م'ت_خ1ذاv ف ص.ف%وات1 ت.و\ل%جا
وف ترجة ترب: الت_و\ل%ج الكناس الذي يلج فيه الظب وغيه من الوحش.

ال4زهري: التeل%ج' ف%ر\خ' الع'قاب,، أ%صله و'ل%ج.
: الت_اج'، معروف، والمع' أ%تواج¬ وت1يجانD، والفعل الت_ت\ويج'.@توج

وقد ت.و_ج.ه' إ,ذا ع.م_م.ه'؛ ويكون ت.و_ج.ه': س.و_د.ه'.
وال�ت.و_ج': ال�س.و_د'، وكذلك ال�ع.م_م'. ويقال: ت.و_ج.ه' فت.ت.و_ج. أ%ي

أ%لبسه التاج. فلبسه.
وال3ك}ل1يل� والق�ص_ة� والع1مامة�: تاج¬ على التشبيه. والعرب' تسمي

العمائم. التاج.. وف الديث: العمائم' ت1يجان� العرب,، جع تاج، وهو ما
يصاغ للملوك من الذهب والوهر؛ أ%راد أ%ن العمائم للعرب بنزلة التيجان
للملوك ل4نم أ%كثر ما يكونون ف البوادي مكشوف الرؤوس أ%و بالقلنس،



.�والعمائم' فيهم قليلةD. وال4كاليل�: تيجان ملوك العجم. والتاج': ال3كليل
ابن سيده: ورجلD تائج¬ ذو تاج، على الن_س.ب,، ل4نا ل نسمع له بفعل غي

متعد¼؛ قال ه1م\يان بن قحافة:
ت.ق%دeم. الن_اس, ال3مام. الت_ائ%جا

أ%راد. ت.ق%د_م. ال3مام' التائج' الناس.. فقلب. والتاج': الفضة. ويقال
للص_ل1يج.ة1 من الفضة: تاجةD، وأ%صله تازه بالفارسية للدرهم الضروب

حديثاv؛ قال: ومنه قول هيان:
ت.ن.صeف. الناس, ال�مام. الت_ائجا

أ%راد م.ل1كاv ذا تاج، وهذا كما يقال: رجل دار,ع¬ ذو د1ر\ع�.
وتاج¬ وت'و.ي\ج¬ وم'ت.و_ج¬: أ%ساء. وتاج¬ وبنو تاج�. قبيلةD من

ع.د\وان%، مصروف؛ قال:
أ%ب.ع\د. ب.ن تاج� وس.ع\ي,ك. ب.ي\ن.ه'م\؟

فل ت'ت\ب,ع.ن\ ع.ي\ن.ي\ك. ما كان هال1كا
وتاجة�: اسم' امرأ%ة؛ قال:

يا و.ي\ح. تاج.ة%، ما هذا الذي ز.ع.م.ت\؟
أ%ش.م_ها س.ب'ع¬ أ%م\ م.س_ها ل%م.م'؟

وت.و_ج': اسم' موضع، وهو مأ}سدة ذكره م'ل%ي\ح¬ ال�ذ%ل©:
وم1ن دون,ه1 أ%ث}باج' ف%ل}ج� وت.و_ج'

وف ترجة ب.ق�م.: ت.و_ج' على ف%ع_ل موضع¬؛ قال جرير:
أ%ع\ط�وا الب.ع1يث% ح.ف�ةv وم1ن\س.جا،

واف}ت.ح1ل�وه' ب.ق%راv ب,ت.و_جا
: التحتحة @تتح

(* زاد ف القاموس: التحتحة الركة، وصوت حركة السيل، وما
يتتحتح من مكانه أ%ي ما يتحرك.)

: الت_ر.ح': نقيض الفرح.@ترح
وقد ت.ر,ح. ت.ر.حاv وت.ت.ر_ح وت.ر_ح.ه ال4مر' ت.ت\رياv أ%ي

أ%ح\ز.نه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ش.م\طاء أ%ع\لى ب.ز>ها م'ط%ر_ح'،

قد طال% ما ت.ر_ح.ها ال�ت.ر>ح'
أ%ي ن.غ_ص.ها ال%ر\ع.ى؛ والسم الت_ر\ح.ة، ال4زهري عن ثعلب؛ ابن



ال4عراب أ%نشده:
ي.ت\ب.ع\ن. ش.د\و. ر.س\ل%ة{ ت.ب.د_ح'،
ي.ق�ود'ها هاد{ وع.ي\ن¬ ت.ل}م.ح'،
قد طال% ما ت.ر_ح.ها ال�ت.ر>ح'

أ%ي ن.غ_ص.ها ال%ر\عى: وروى ال4زهري بإ,سناده عن علي� بن أ%ب طالب،
قال: نان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، عن لباس الق%س>ي>

ال�ت.ر_ح,، وأ%ن أ%فتر,ش. ح1ل}س. دابت الذي يلي ظهرها، وأ%ن ل أ%ضع ح1ل}س.
،vذ1ر\و.ة{ شيطانا Yدابت على ظهرها حت أ%ذكر اسم ال، فإ,ن� على كل

فإ,ذا ذكرت اسم ال ذهب.
ويقال: ع.ق1يب. كلY ف%ر\حة{ ت.ر\ح.ةD؛ وف الديث: ما من ف%ر\ح.ة إ,ل

ومعها ت.ر\ح.ةD. قال ابن ال4ثي: الت_ر.ح' ضد الفرح، وهو اللك
والنقطاع أ%يضاv. والت_ر\ح.ة: الرة الواحدة.

:vوالت_ر,ح': القليل الي؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة الس_عد1ي يدح رجل
،vون% ف%ي_اض. الن_د.ى م'ت.ف%ض>لeي'ح.ي

إ,ذا الت_ر,ح' ال%ن_اع' ل ي.ت.ف%ض_ل
ابن' م'ناذ1ر: والت_ر.ح' ال�بوط، وما ز,ل}نا م'ن\ذ الليلة1 ف ت.ر.ح�؛

وأ%نشد:
كأ%ن� ج.ر\س. الق%ت.ب, ال�ض.ب_ب,،
إ,ذا ان\ت'ح1ي بالت_ر.ح, ال�ص.و_ب,

قال: والنتحاء أ%ن يسقط هكذا، وقال بيده بعضها فوق بعض 
(* هكذا ف

الصل.)، وهو ف السجود أ%ن ي'س\قط ج.بين.ه إ,ل ال4رض وي.ش'د_ه ول يعتمد
على راحتيه، ولكن يعتمد على جبينه؛ قال ال4زهري: حكى شر هذا عن عبد

الصمد بن حسان عن بعض العرب؛ قال شر: وكنت سأ%لت ابن. م'ناذ1ر� عن النتحاء
ف السجود فلم يعرفه؛ قال: فذكرت له ما سعت فدعا بدواته وكتبه بيده.

والت_ر.ح': الفقر'؛ قال ال�ذ%ل:
ك�س3ر\ت. على ش.فا ت.ر.ح� ول�ؤ\م�،
فأ%نت. على د.ر,يس3ك. م'س\ت.م1يت'

وناقة م1ت\ر.اح¬: ي'س\ر,ع' انقطاع' لبنها، والمع ال%تاريح'.
: التeس\ح.ة: ال%ر.د والغضب'؛ عن كراع، قال ابن سيده: ول أ�حقها.@تسح



: ال4زهري خاصة أ%نشد للطYر,م�اح, يصف ثوراv:@تشح
Dث اع\ت.ر.ت\ه' ح.م1ي_ة ،vم.ل% بائصا

على ت'ش\حة{، من ذائد{ غي, واه1ن
قال: وقال أ%بو عمرو ف قوله على ت'ش\حة: على ج,د¼ وح.م1ي_ة؛ قال

ال4زهري: أ%ظن� التشحة ف ال4صل أ�ش\حة، فقلبت المزة واواv ث قلبت تاء
كما قالوا ت'راث وت.ق}وى؛ قال شر: أ%ش1ح. ي.أ}ش.ح' إ,ذا غضب، ورجل
أ%ش\ح.ان� أ%ي غضبان؛ قال ال4زهري: وأ%صل ت'ش\حة أ�ش\حة من قولك

أ%ش1ح..
: الت_ف}ح.ة: الر_ائحة الطيبة. والتeف�اح': هذا الثمر معروف،@تفح

واحدته ت'ف�احة، ذكر عن أ%ب الطاب أ%نا مشتقة من الت_ف}حة؛ ال4زهري:
:�وجعه ت.ف%اف1يح'، وتصغي التفاحة الواحدة ت'ف%ي\ف1يح.ة. وال%ت\ف%ح.ة

الكان الذي ينبت فيه الت'ف�اح' الكثي؛ قال أ%بو حنيفة: هو بأ%رض العرب
كثي.

والتeف�احة: رأ}س الفخذ والو.ر,ك؛ عن كراع، وقال: ها ت'ف�اح.تان.
: تاح. الشيء� ي.ت1يح': ت.ه.ي_أ%؛ قال:@تيح

تاح. له بعد.ك ح1ن\زاب¬ و.أ%ى
وأ�ت1يح له الشيء� أ%ي ق�د>ر. أ%و ه'ي>ئ% له؛ قال الذل:

أ�ت1يح. ل%ها أ�ق%ي\د1ر ذ�و ح.ش1يف{،
إ,ذا سامت\ على ال%ل%قات1 ساما

وأ%تاحه ال�: ه.ي_أ%ه. وأ%تاح. ال له خياv وشرìا. وأ%تاحه له:
ق%د_ره له. وتاح. له ال4مر': قدر. عليه؛ قال الليث: يقال وقع ف

م.ه\ل%ك%ة{ فتاح. له رجلD فأ%نقذه، وأ%تاح ال له من أ%نقذه. وف الديث: ف%ب,ي
ح.ل%ف}ت' ل�تيح.ن_هم فتنةv ت.د.ع' الليم منهم ح.ي\ران%. وأ%مر¬

م1ت\ياح¬: م'تاح¬ م'ق%د_ر¬، وق%ل}ب¬ م1ت\ي.ح¬؛ قال الراعي:
أ%ف أ%ث%ر, ال4ظ}عان1 عين'ك. ت.ل}م.ح'؟
ن.ع.م\ لت. ه.ن_ا، إ,ن� ق%ل}ب.ك. م1ت\ي.ح'

قوله: لت هن_ا أ%ي ليس هنا حي' ت.ش.وeق. ورجل م1ت\ي.ح¬: ل يزال يقع
ف بلية. ورجلD م1ت\ي.ح¬: ي.ع\ر,ض' ف كل شيء� ويدخل فيما ل يعنيه،

وال�نثى بالاء؛ قال ال4زهري: وهو تفسي قولم بالفارسية «أ%ن\د.ر'ون.س\ت»
وقال:



إ,ن لنا ل%ك%ن_ه م1ب.ق�ةv م1ف%ن_ه م1ت\ي.ح.ةv م1ع.ن_ه
وكذلك ت.ي>ح.ان وت.ي_حان؛ قال س.و_ار' بن' ال�ض.ر_ب, الس_ع\د1ي:

بذ%ب>ي اليوم.، عن ح.س.ب، بال،
وز.بeونات1 أ%ش\و.س. ت>يحان

�ول نظي له إ,ل� فرس س.ي>بان� وس.يب_ان�، ورجل ه.ي>بان
وه.ي_بان� إ,ذا تايل؛ قال ابن بري: معن زبeونات د.ف�وعات، واحدتا زبeونة،

يعن بذلك أ%ح\سابه ومفاخره أ%ي ت.د\ف%ع' غي.ها، والباء ف قوله بذب>ي
متعلقة بقوله بلن ف الذي قبله، وهو:

ل%خ.ب_رها ذ%وو أ%ح\ساب, ق%و\م1ي
وأ%ع\دائي، فكلê قد بلن

أ%ي خ.ب.ر.ن قومي فعرفوا من صلة الرحم ومواساة الفقي وح1ف}ظ%
vعلى ماربة أ%عدائي وم'ض\ط%ل1عا vصابرا vال1وار، وكون ج.ل}دا

بنكايتهم.وناح. ف م1ش\ي.ته إ,ذا تايل.
وقال أ%بو اليثم: الت_ي>حان والت_ي_حان� الطويل؛ وقال ال4زهري:

رجل ت.ي>حانD يتعرض لكل م.ك}ر'م.ة{ وأ%مر شديد؛ وقال العجاج:
لقد م'ن'وا بت.ي>حان{ ساطي

وقال غيه:
أ�ق%و>م د.ر\ء4 قوم� ت.ي>حان

ال4زهري: فرس ت.ي>حانD شديد الري، وفرس ت.ي_اح¬: ج.و.اد، وفرس
م1ت\ي.ح وت.ي_اح وت.ي>حانD: يعترض ف مشيه ن.شاطاv وييل على ق�ط}ر.ي\ه؛

وتاح. ف مشيته.
التهذيب: ابن ال4عراب: ال1ت\ي.ح' والن>فYيح' وال1ن\ف%ح'، بالاء:

الداخل مع القوم ليس شأ}نه شأ}نم.
ابن ال4عراب: الت_اح1ي الب'س\ت.انيان 

(* قوله «التاحي البستانيان»
أ%ي خادم البستان كما ف القاموس، وحق ذكره ف العتل.).

: الت_خe: العجي الامض؛ ت.خ_ العجي' ي.ت'خe ت'خوخاv وأ%ت.خ_ه@تخ
vالعجي السترخي. وت.خ_ العجي' ت.خ�ا :eوالت_خ .vصاحبه إ,ت\خاخا

إ,ذا أ�ك}ث1ر. ماو ه حت ي.ل1ي.، وكذلك الطي' إ,ذا أ�ف}ر,ط% ف كثرة مائه
حت ل يكن أ%ن ي'ط%ي_ن. به، وأ%ت.خ_هما هو فعل بما ذلك.



والت_خ\ت.خ.ة: ف بعض حكاية ال4صوات ال4صوات الن�، وبه سي الت_خ\تاخ.
:eأ%ل}ك%ن'. والت_خ :êوالت_خ\ت.خة: الل©ك}ن.ة. ورجل ت.خ\تاخ وت.خ\ت.خان

الك�س\ب' 
(* زاد الد: وأصبح تاخاv أي ل يشتهي الطعام. وتخ تخ، بالكسر:

زجر للدجاج).
: ابن ال4عراب: الت_ر\خ' الش_ر\ط� الل�ي>ن'. يقال: أ�ر\ت1خ.@ترخ

ش.ر\طي وأ�ت\ر,خ. ش.ر\طي؛ قال ال4زهري: فهما لغتان: الت_ر\خ' والر_ت\خ'
مثل ال%ب\ذ1 والذ}ب. ابن سيده: ت'راخ موضع.

: ت.ن.خ. بالكان وت.ن.أ% ت'ن'وخاv وت.ن_خ. إ,ذا أ%قام به، فهو@تنخ
تان,خ¬ وتانئD أ%ي مقيم. وف حديث عبدال بن سلم: أ%نه آمن ومن معه من

ي.ه'ود. فت.ن.خ'وا على ال3سلم أ%ي ثبتوا وأ%قاموا، ويروى بتقدي النون على
التاء أ%ي ر.س.خوا.

وت.ن'وخ': حي� من العرب أ%و من اليمن أ%و قبيلة مشتق من ذلك ل4نم
اجتمعوا وتالفوا فت.ن.خ'وا.

:vوت.ن.خ. ف ال4مر: ر.س.خ. فيه، فهو تانخ¬. وت.ن,خ.ت\ نفسه ت.ن.خا
خ.ب'ث%ت\ من ش1ب.ع أ%و غيه كط%ن,خ.ت\. وت.ن,خ. وطن,خ. إ,ذا ات_خ.م.

: الليث: تاخت ال3ص\ب.ع ف الشيء الوارم الر>خ\و؛ وأ%نشد بيت أ%ب@توخ
ذؤ.يب:

بالن>ي> فهي ت.ت'وخ' فيه ال3ص\ب.ع'
قال ويروى: فهي ت.ث�وخ'، بالثاء، وسيأ}ت ذكره؛ قال ال4زهري: ثاخ.
وساخ. معروفان بذا العن، وأ%ما تاخ. بعناها فما رواه غي الليث.

أ%بو زيد: يقال للعصا ال1ت\ي.خة؛ وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، أ�ت% بسكران فقال: اضربوه، فضربوه بالنعال والثياب وال1ت\ي.خ1ة؛
وهذه لفظة قد اختلف ف ضبطها، فقيل: هي بكسر اليم وتشديد التاء

م1ت>يخة؛ وقيل: هي بفتح اليم مع التشديد م.ت>يخة؛ وقيل: هي بكسر اليم وسكون
التاء قبل الياء م1ت\يخة؛ وقيل: هي بكسر اليم وتقدي الياء الساكنة على

التاء م1يت.خ.ة؛ قال ال4زهري: وهذه كلها أ%ساء لرائد النخل وأ%صل
الع'ر\ج'ون، فمن قال م1ت\ي.خة، فهو من و.ت.خ. ي.ت1خ'، ومن قال م1يت.خة، فهو

من تاخ. ي.ت1يخ'، ومن قال م1ت>يخة، فهو ف1ع_يلة من م.ت.خ.، وقيل:
ال1ت\ي.خة جرائد رطبة؛ وقيل: هي اسم للعصا؛ وقيل: للقضيب الدقيق اللي؛ وقيل:



كل ما ضرب به من جريد أ%و عصا أ%و د1ر_ة وغي ذلك، وترجم عليها ابن
ال4ثي ف متخ، قال: وأ%صلها فيما قيل من م.ت.خ. الل�ه' رقبته وم.ت.خه

بالس_هم إ,ذا ضربه؛ وقيل: من ت.ي_خ.ه وط%ي_خه إ,ذا أ%ل%ح_ عليه، فأ�بدلت
التاء من الطاء؛ وف الديث أ%نه خرج وف يده م1ت\ي.خة ف طرفها خوص

معتمداv على ثابت بن قيس.
: ابن سيده: الت>ق}د.ة�، بكسر التاء، والت_ق}د.ة�؛ ال4خية عن@تقد

الروي: الك�س\ب.ر.ة�. والتقدة: الك%ر.و\ياء�؛ وف حديث عطاء: وذكر البوب
الت تب فيها الصدقة وعد� الت_ق}د.ة هي الك�ز\ب.ر.ة�؛ وقيل: الكرويا،

وقد تفتح التاء وتكسر القاف؛ وقال ابن دريد: هي الت>ق}ر,د.ة�، وأ%هل اليمن
يسمون ال4بزار الت>ق}ر,د.ة%. والت_ق1يد.ة�: موضع.

: الت>ق}ر,د.ة�: الكسبة؛ عن ابن دريد؛ قال: والت>ق}ر,د.ة�@تقرد
ال4بزار كلها عند أ%هل اليمن. التهذيب ف الرباعي: الت>ق}ر,د' الكرويا، قال

�ال4زهري: وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: الت>ق}د.ة� الكزبرة والت>ق}د.ة
الكرويا. قال ال4زهري: وهذا هو الصحيح، وأ%ما الت>ق}ر,د' فل أ%عرفه ف

كلم العرب.
: التالد: الال القدي ال4صل1يe الذي و'لد عندك، وهو نقيض الطارف.@تلد

ابن سيده: الت_ل}د' والتeل}د' والت>لد' والت_ل1يد' وال3ت\لد'
كال3س\نام, وال�ت\ل%د'، ال4خية عن ابن جن: ما و'لد عندك من مالك أ%و

ن'تج، ولذلك حكم يعقوب أ%ن تاءه بدل من الواو، وهذا ل يقوى، ل4نه لو كان
ذلك ل%ر'د_ ف بعض تصاريفه إ,ل ال4صل. وقال بعض النحويي: هذا كله من

الواو فإ,ذا كان ذلك، فهو معتل؛ وقيل: الت>لد كل مال قدي من حيوان
وغيه يورث عن الباء، وهو التالد والتليد وال�ت\ل%د'؛ قال الشاعر يصف

:vخيل
ت.لئ1د¬ ن.ح\ن' اف}ت.ل%ي\نا ه'ن_ه\،

ن,ع\م. ال�ص'ون� والع.تاد' ه'ن_ه\
�وت.ل%د. الال� ي.ت\ل1د' وي.ت\ل�د' ت'لوداv وأ%ت\ل%د.ه هو وأ%تلد الرجل

إ,ذا اتذ مالv. ومال م'ت\ل%د وخ'ل�ق¬ م'ت\ل%د: قدي؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

ماذا ر'ز,ينا م1ن\ك1. أ�م_ م.ع\ب.د1،
م1ن\ س.ع.ة1 ال1ل}م وخ'ل}ق� م'ت\ل%د1



وف حديث عبدال بن مسعود أ%نه قال ف سورة بن إ,سرائيل والكهف ومري
وطه وال4نبياء: هن� من العتاق ال�و.ل, وهن من ت1لد1ي يعن السور أ%ي

من قدي ما أ%خذت' من القرآن، شبههن ب,تلد الال. وف رواية أ�خرى: الم
من ت1لد1ي أ%ي من أ%و�ل ما أ%خذته وتعلمت'ه بكة. وف حديث العباس: فهي

لم تال1دةD بال1دةD يعن اللفة، والبالد' إ,تباع الت_ال1د. وقال
اللحيان: رجل تليد ف قوم ت'ل%داء4 وامرأ%ة تل1يد ف نسوة ت.لئ1د.
وت'ل�د{.وت.ل1د. فيهم ي.ت\ل%د': أ%قام. ابن ال4عراب: ت.ل�د. الرجل� إ,ذا جع

ومنع.
وجارية تل1يدة إ,ذا ورثها الرجل فإ,ذا و'ل1دت\ عنده فهي و.ل1يد.ة. وروي
vفوجدها ت.ليد.ة Dاشترى جارية وشرط أ%نا م'و.ل�دة vعن شريح: أ%ن رجل

فرد�ها شريح. قال القتيب: الت_ليدة هي الت و'لدت ببلد العجم وح'ملت
فنشأ%ت ببلد العرب، وال�و.ل�دة بنزلة الت>لد: وهو الذي و'لد عندك؛
وقيل: ال�و.ل�د.ة� الت و'لدت ف بلد ال3سلم، والكم فيه إ,ن كان هذا

الختلف يؤثر ف الغرض أ%و القيمة وجب له الر_د، وإ,ل� فل؛ وروي عن
ال4صمعي أ%نه قال: التليد ما ولد عند غيك ث اشتريته صغياv فثبت عندك،

والت>لد' ما و.ل%د\ت. أ%نت؛ قال أ%بو منصور: سعت رجلv من أ%هل مكة
يقول: تلدي بكة أ%ي ميلدي. ابن شيل: التليد الذي و'لد عندك، وهو

ال�و.ل�د وال�نثى ال�و.ل�دة�، وال�و.ل�د وال�و.ل�دة� والتليد واحد
عندنا، رواه الصاحفي عنه. وروى شر عنه أ%نه قال: ت1لد' الال ما
ت.وال%د. عندك فت.ل1د. من رقيق أ%و سائمة. و.ت.ل1د. فلن عندنا أ%ي و.ل%د\نا

أ�مه وأ%باه؛ قال ال4عشى:
ت.د1رe، على غي أ%سائها،

م'ط%ر_ف%ةD بعد إ,ت\لد1ها
يقول: كانت من ت1لد1هم فصارت طارفاv عندك حي أ%خذتا. وت.ل%د. فلن ف

بن فلن ي.ت\ل�د: أ%قام فيهم، وت.ل%د. بالكان تلوداv أ%ي أ%قام به.
vوأ%ت\ل%د. أ%ي اتذ الال. والتليد: الذي و'لد ببلد العجم ث حل صغيا

فثبت ف بلد ال3سلم. وف حديث عائشة: أ%نا أ%عتقت عن أ%خيها عبد
الرحن ت1لداv من ت1لدها، فإ,نه مات ف منامه؛ وف نسخة ت1لداv من

أ%تلده. وال4ت\لد': بطون من عبد القيس، يقال لم أ%ت\لد' ع'مان%، وذلك
.vل4نم سكنوها قديا



والتeل}د': فرخ الع'قاب.
: التهذيب ف الرباعي، ابن ال4عراب: يقال لب'رج المام:@ترد

الت>مراد'، وجعه الت_ماريد؛ وقيل: الت_ماريد ماضي المام ف برج المام، وهي
بيوت صغار يبن بعضها فوق بعض.

: التeود': شجر؛ وبه فسر قول أ%ب صخر الذل:@تود
ع.ر.ف}ت من ه1ن\د. أ%ط}للv بذي التeود1
ق%ف}راv، وجارات1ها الب,يض, الر_خاو,يد1

ال4زهري: وأ%ما الت_واد1ي فواحدتا ت.و\د1ي.ةD، وهي الشبات الت
ت'شد� على أ%خلف الناقة إ,ذا ص'ر_ت\ لئل� يرضعها الفصيل؛ قال: ول أ%سع

لا بفعل، واليوط الت ت'ص.رe با هي ال4ص1ر_ة� واحدها ص1رار¬؛ قال:
وليست التاء بأ%صلية ف هذا ول ف التeؤ.د.ة1 بعن التأ%ن ف

ال4مر.
: ابن ال4عراب: الت_ي\د' الرفق؛ يقال: ت.ي\د.ك يا هذا أ%ي@تيد

ات_ئ1د\. وقال ابن كيسان: ب.ل}ه. ور'و.ي\د. وت.ي\د. يفضن وينصب، ر'و.ي\د.
زيداv وزيد{، وب.ل}ه. زيداv وزيد، وت.ي\د. زيداv وزيد؛ قال: وربا زيد فيها

الكاف للخطاب فيقال ر'و.ي\د.ك. زيداv، وت.ي\د.ك زيداv، فإ,ذا أ%دخلت
الكاف ل يكن إ,ل النصب'، وإ,ذا ل تدخل الكاف. فالفض على ال3ضافة ل4نا

ف تقدير الصدر، كقوله عز وجل: فض.ر\ب. الرقاب.
: ت.خ1ذ الشيء4 ت.خ.ذاv وت.خ\ذاv؛ ال4خية عن كراع، وات_خ.ذ%ه:@تذ

عمله. وقوله عز وجل: إ,ن الذين اتذوا العجل؛ أ%راد اتذوه إ,لاv فحذف
الثان ل4ن التاذ دليل عليه. وحكى سيبويه: استخذ فلن أ%رضاv، وهو استفعل
منه، كأ%نه استتخذ فحذفت إ,حدى التاء4ين كما حذفت التاء ال�ول من قولم

ت.ق%ى ي.ت\ق1ي، فحذفت التاء الت هي فاء الفعل؛ أ%نشد يعقوب:
زياد.ت.نا ن'ع\مان� ل ت.ح\ر,من_نا،

ت.ق, ال4 فينا، والكتاب. الذي ت.ت\لو
أ%ي اتق, ال؛ قال ابن جن: وفيه وجه آخر وهو أ%نه يوز أ%ن يكون أ%صله

ات\ت.خ.ذ وزنه افت.ع.ل ث إ,نم أ%بدلوا من التاء ال�ول الت هي فاء
افت.ع.ل سيناv كما أ%بدلوا التاء من السي ف س1ت¼، فلما كانت السي

والتاء مهموستي جاز إ,بدال كل واحدة منهما من أ�ختها. وف حديث موسى والضر،
عليهما السلم، قال: لو شئت ل%ت.خذ}ت عليه أ%جراv؛ قال ابن ال4ثي:



يقال ت.خ1ذ% ي.ت\خ.ذ� يوزن س.م1ع. ي.س\م.ع' مثل أ%خذ% يأ}خ'ذ�، وقرئ:
ل%ت.خ.ذ}ت. ولت_خ.ذ}ت.، وهو افتعل من ت.خ1ذ% فأ%دغم إ,حدى التاء4ين ف

ال�خرى؛ قال: وليس من أ%خذ ف شيء، فإ,ن الفتعال من أ%خذ ائتخذ ل4ن فاءها
هزة والمزة ل تدغم ف التاء3. قال الوهري: التاذ الفتعال من ال4خذ

إ,ل أ%نه أ%دغم بعد تليي المزة وإ,بدال التاء، ث لا كثر استعماله
بلفظ الفتعال توهوا أ%ن التاء أ%صلية فبنوا منه ف%ع1ل% يفعل، قالوا:
ت.خ1ذ% ي.ت\خ.ذ�؛ قال: وأ%هل العربية على خلف ما قال الوهري:

: ت1رم1ذ�، بكسر التاء واليم: البلد العروف براسان.@ترمذ
: التلميذ�: ال%د.م' وال4تباع، واحدهم ت1ل}ميذD.@تلمذ

.�@تثر: ابن ال4عراب: الت_واث1ي' ال%ل%و,ز.ة
@تر: ت.ج.ر. ي.ت\ج'ر' ت.ج\راv وت1ج.ار.ةv؛ باع وشرى، وكذلك ات_ج.ر. وهو

اف}ت.ع.ل، وقد غلب على ال%م_ار قال ال4عشى:
ول%ق%د\ ش.ه,د\ت' الت_اج,ر. آل}ـ

أ�م_ان%، م.و\ر'وداv ش.ر.اب'ه\
وف الديث: م.ن\ ي.ت_ج,ر' على هذا فيصلي معه. قال ابن ال4ثي: هكذا

يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة ل4نه يشتري بعمله الثواب ول يكون من
ال4جر على هذه الرواية ل4ن المزة ل تدغم ف التاء وإ,نا يقال فيه

يأ}ت.ج,ر'. الوهري: والعرب تسمي بائع المر تاجراv؛ قال ال4سود بن
ي.ع\ف�ر.:

،vول%ق%د\ أ%روح' على الت>ج.ار, م'ر.ج_ل
م.ذ1لv ب,مال، ل%ي>ناv أ%ج\يادي

أ%ي مائلv ع'ن'قي من السeك}ر,. ورجلD تاج,ر¬، والمع ت1جار¬، بالكسر
والتخفيف، وت'ج_ار¬ وت.ج\ر¬ مثل صاحب وص.ح\ب�؛ فأ%ما قوله:

إ,ذ ذ�ق}ت. فاها قلت.: ط%عم' م'دام.ة{
م'ع.ت_ق%ة{، ما ييء به التeج'ر\

فقد يكون جع ت1ج.ار�، على أ%ن سيبويه ل ي.ط}ر'د' جع المع؛ ونظيه
عند بعضهم قراءة من قرأ%: ف%ر'ه'ن¬ مقبوضة؛ قال: هو جع رهان{ الذي هو

ج.م\ع' ر.ه\ن� وحله أ%بو عليe على أ%نه جع ر.ه\ن ك%س.ح\ل وس'ح'ل�، وإ,نا
ذلك لا ذهب إ,ليه سيبويه من التحجي على جع المع إ,ل فيما ل بد�

منه، وقد يوز أ%ن يكون التeج'ر' ف البيت من باب:



أ%نا ابن' ماوي_ة% إ,ذ} ج.د_ الن_ق�ر\
على نقل الركة، وقد يوز أ%ن يكون التeج'ر' جع تاجر كشارف وش'ر'ف{

وبازل وب'ز'ل�، إ,ل أ%نه ل يسمع إ,ل ف هذا البيت. وف الديث: أ%ن
التeج_ار ي'بعثون يوم القيامة ف�ج_اراv إ,ل من اتقى ال وب.ر_ وص.د.ق.؛

قال ابن ال4ثي: ساهم فجاراv لا ف البيع والشراء من ال4يان
الكاذبة والغب والتدليس والربا الذي ل يتحاشاه أ%كثرهم أ%و ل يفطنون له،

ولذا قال ف تامه: إ,ل� من اتقى ال وبر� وصدق؛ وقيل: أ%صل التاجر
عندهم الم_ار يصونه به من بي التجار؛ ومنه حديث أ%ب ذر: كنا نتحدث أ%ن

التاجر فاجر؛ والت_ج\ر': اسم¬ للجمع، وقيل: هو جع؛ وقول ال4خطل:
ك%أ%ن� ف%أ}ر.ة% م1س\ك{ غار. تاج,ر'ها،
ح.ت_ى اش\ت.راها ب,أ%غ}ل%ى ب.ي\ع1ه1 الت_ج,ر'

قال ابن سيده: أ�راه على التشبيه ك%ط%ه,ر� ف قول الخر:
خ.ر.ج\ت م'ب.ر_أv ط%ه,ر. الثYياب,

وأ%رض. م.ت\ج.ر.ةD: ي'ت_ج.ر' إ,ليها؛ وف الصحاح: يتجر فيها. وناقة
تاجر: نافقة ف التجارة والسوق؛ قال النابغة:

ع1ف%اء# ق1لص� طار عنها ت.واج,ر
وهذا كما قالوا ف ضدها كاسدة. التهذيب: العرب تقول ناقة تاجرة إ,ذا

كانت ت.ن\ف�ق' إ,ذا ع'ر,ض.ت\ على البيع لنجابتها، ونوق تواجر؛ وأ%نشد
ال4صمعي:

م.ج.ال1ح¬ ف س1ر>ها الت_واج,ر'
ويقال: ناقةD تاج,ر.ةD وأ�خرى كاسدة. ابن ال4عراب: تقول العرب إ,نه

لتاجر بذلك ال4مر أ%ي حاذق؛ وأ%نشد:
،Dل%ي\س.ت\ ل1ق%و\م1ي بالك%ت1يف1 ت1جار.ة

لك1ن_ ق%و\م1ي بالطYعان1 ت1ج.ار'
ويقال: ر.ب,ح. فلنD ف ت1جار.ت1ه1 إ,ذا أ%ف}ض.ل%، وأ%ر\ب.ح. إ,ذا صادف

س'وقاv ذات. ر,ب\ح�.
@ترر: ت.ر_ الش_ي\ء� ي.ت1رe وي.ت'رe ت.ر�اv وت'روراv: بان وانقطع

vت'رورا eوت.ت'ر eبضربه، وخص بعضهم به العظم؛ وت.ر_ت\ ي.د'ه ت.ت1ر
وأ%ت.ر_ها هو وت.ر_ها ت.ر�اv؛ ال4خية عن ابن دريد؛ قال: وكذلك كل عضو قطع

بضربه فقد ت'ر_ ت.ر�اv؛ وأ%نشد لطرفة يصف بعياv عقره:



ت.ق�ول�، وقد ت'ر_ الو.ظ1يف' وساق�ها:
أ%ل%س\ت. ت.ر.ى أ%ن} ق%د\ أ%ت.ي\ت. ب,م'ؤ\ي,د1؟

ت'ر_ الوظيف' أ%ي انقطع فبان وسقط؛ قال ابن سيده: والصواب أ%ت.ر_
الش_ي\ء4 وت.ر_ هو ن.ف}س'ه؛ قال: وكذلك رواية ال4صمعي:

تقول، وقد ت.ر_ الو.ظ1يف' وساق�ها
بالرفع. ويقال: ضرب فلن يد فلن بالسيف فأ%ت.ر_ها وأ%ط%ر_ها

وأ%ط%ن_ها أ%ي قطعها وأ%ن\د.ر.ها. وت.ر_ الرجل� عن بلده ت'روراv: ب.ع'د..
وأ%ت.ر_ه القضاء� إ,ت\راراv: أ%بعده. والتeر'ور': و.ث}ب.ة� الن_واة من
:vت'رورا eوت.ت'ر eمن\ م1ر\ضاخ1ها ت.ت1ر �ال%ي\س. وت.ر_ت الن_واة

eل%ة% ب,م1ق}لت1ه والغلم' ي'ت1ر�وث%ب.ت\ ون.د.ر.ت\. وأ%ت.ر_ الغلم' الق
الق�ل%ة% بال1ق}ل%ى: ن.ز_اها.

والت_رار.ة�: الس>م.ن' والب.ض.اض.ة�؛ يقال منه: ت.ر,ر\ت.، بالكسر، أ%ي
eامتلء السم من اللحم ور.ي :�صرت تار�اv وهو المتلئ والت_رار.ة

Dوف حديث ابن ز,م\ل�: ر.ب\ع.ة .Òالعظم؛ يقال للغلم الشاب المتلئ: ثار
eوي.ت'ر eي.ت1ر �من الرجال تارÒ؛ التارe: المتلئ البدن، وت.ر_ الرجل

ت.ر�اv وت.رارةv وت'روراv: امتل4 جسمه وت.ر.و_ى عظمه؛ قال العجاج:
ب,س.ل}ه.ب� ل�ي>ن. ف ت'ر'ور,

وقال:
ون'ص\ب,ح' بالغ.د.اة1 أ%ت.ر_ ش.ي\ء�،
ون'م\س3ي بالع.ش1ي> ط%ل%ن\ف%ح1ين.ا

ورجلD تارÒ وت.رÒ: طويل. قال ابن سيده: وأ�ر.ى ت.ر�اv ف%ع1لv، وقد
.Dتار_ة Dوق%ص.ر.ة ،vت.ر_ ت.رار.ة

والت_ر_ة�: الارية السناء الر_ع\ناء�. ابن ال4عراب:
الت_ر.ات1ي' الواري الرeع\ن'.

ابن شيل: ال�ت\ر'ور' الغلم الصغي. الليث: ال�ت\ر'ور' الشeر.ط1يe؛
وأ%نشد:

أ%عوذ� بال3 وبال4م1ي,
م1ن\ صاح1ب, الشeر\طة1 وال�ت\ر'ور,

وقيل: ال�ت\ر'ور' غلم' الشeر.ط1ي> ل ي.ل}ب.س' الس_واد.؛ قالت
الدهناء امرأ%ة العجاج:



وال لول خ.ش\ي.ة� ال4م1ي,،
وخ.ش\ي.ة� الشeر\ط1ي> وال�ترور,،
ل%ج'ل}ت' بالشيخ من الب.ق1ي,،

ك%ج.و.لن1 ص.ع\ب.ة{ ع.س3ي,
وت.ر_ بس.ل}ح1ه وه.ذ� ب,ه1 وه.ر_ ب,ه1 رمى به. وت.ر_ ب,س.ل}ح1ه

ي.ت1رe: قذف به. وت.ر_ الن_عام': أ%لقى ما ف بطنه. وت'ر_ ف يده:
دفع.والتeرe: ال4صل. يقال: ل4ض\ط%ر_ن_ك. إ,ل ت'ر>ك. وق�حاح1ك.. ابن

سيده: ل4ض\ط%ر_ن_ك. إ,ل ت'ر>ك. أ%ي إ,ل مهودك. والتeرe، بالضم:
اليط الذي ي'ق%د_ر' به الب,ناء�، فارسي م'ع.ر_ب¬؛ قال ال4صمعي: هو

اليط الذي يد� على البناء فيبن عليه وهو بالعربية ال3مام، وهو مذكور ف
موضعه. التهذيب: الليث: التeرe كلمة يتكلم با العرب، إ,ذا غضب أ%حدهم

على الخر قال: وال ل�قيمنك على التeر>. قال ال4صمعي: ال1ط}م.ر'
هو اليط الذي يقد_ر به البناء يقال له بالفارسية التeرe؛ وقال ابن

ال4عراب: التeرe ليس بعرب.
وف النوادر: ب,ر\ذ%و\نD ت.رÒ وم'ن\ت.رÒ و.ع.ر,ب¬ وق%ز.ع¬ ود�1فاق¬

إ,ذا كان سريع. الر_ك}ض,، وقالوا: الت_رe من اليل العتدل ال4عضاء
الفيف الد_ر,ير'؛ وأ%نشد:

وق%د\ أ%غ}د'و م.ع. الف1ت\ي.ا
ن1 بال�ن\ج.ر,د1 الت_ر>

(* قوله «وقد أغدو إل» هذه ثلثة أبيات من الزج كما ل يفى، لكن
البيت الثالث ناقص وبحل النقص بياض بالصل).

وذ1ي الب,ر\ك%ة1 كالت_اب'و
ت1، وال1ح\ز.م, كالق%ر>،

مع قاضيه ف متنيه... كالدر
وقال ال4صمعي: الت_ارe النفرد عن قومه، ت.ر_ عنهم إ,ذا انفرد وقد

.vوه إ,ت\راراeأ%ت.ر
ابن ال4عراب: ت.ر\ت.ر. إ,ذا استرخى ف بدنه وكلمه.

وقال أ%بو العباس: التار� السترخي من جوع أ%و غيه؛ وأ%نشد:
ون'ص\ب,ح' بالغ.داة1 أ%ت.ر_ ش.ي\ء�

قوله: أ%تر� شيء أ%ي أ%رخى شيء من امتلء الوف، ونسي بالعشي جياعاv قد



خلت أ%جوافنا؛ قال: ويوز أ%ن يكون أ%ت.ر_ شيء أ%م\ل4 شيء من الغلم
الت_ار�، وقد تقدم. قال أ%بو العباس: أ%ت.ر_ شيء أ%رخى شيء من التعب.

.�يقال: ت'ر_ يا ر.ج'ل
والت_ر\ت.ر.ة�: تريك الشيء. الليث: الت_ر\ت.ر.ة� أ%ن تقبض على يدي

رجل ت'ت.ر\ت1ر'ه أ%ي تركه. وت.ر\ت.ر. الرج'ل%: ت.ع\ت.ع.ه'. وف حديث ابن
مسعود ف الرجل الذي ظ�ن_ أ%ن_ه' شرب المر فقال: ت.ر\ت1ر'وه

وم.ز\م1ز'وه أ%ي حركوه لي'س\ت.ن\ك%ه. هل ي'وج.د' منه ريح المر أ%م ل؛ قال أ%بو
عمرو: هو أ%ن ي'ح.ر>ك. وي'ز.ع\ز.ع. وي'س\ت.ن\ك%ه. حت يوجد منه الريح

ليعلم ما شرب، وهي الت_ر\ت.ر.ة� وال%ز\م.ز.ة� والت_ل}ت.ل%ة�؛ وف رواية:
ت.ل}ت1ل�وه، ومعن الكل التحريك؛ وقول زيد الفوارس:

أ%ل ت.ع\ل%م1ي أ%ن>ي إ,ذا الد_ه\ر' م.س_ن,ي
بنائ1ب.ة{، ز.ل�ت\ و.ل%م\ أ%ت.ت.ر\ت.ر,

أ%ي ل أ%تزلزل ول أ%تقلقل. وت.ر\ت.ر.: تكلم فأ%كثر؛ قال:
ق�ل}ت' ل1ز.ي\د{: ل ت'ت.ر\ت1ر\، فإ,ن_ه'م\

ي.ر.و\ن% النايا دون% ق%ت\ل1ك. أ%و\ ق%ت\ل1ي
ويروى: ت'ث%ر\ث1ر\ وت'ب.ر\ب,ر\.

والت_رات1ر': الشدائد وال�مور العظام. والتeر_ى: اليد القطوعة.
@تشر: التهذيب عن الليث: ت1ش\رين' اسم شهر من شهور الريف بالرومية، قال

أ%بو منصور: وها ت1ش\ر,ينان تشرين ال4ول وتشرين الثان وها قبل
الكانوني.

@تعر: ج'ر\ح¬ ت.ع_ار¬ وت.غ_ار¬، بالعي والغي، إ,ذا كان يسيل منه
الدم، وقيل: جرح ن.ع_ار، بالعي والغي؛ قال ال4زهري: وسعت غي واحد من

أ%هل العربية ب,ه.راة% يزعم أ%ن تغار بالغي العجمة تصحيف، قال: وقرأ}ت ف
كتاب أ%ب عمر الزاهد عن ابن ال4عراب أ%نه قال: ج'ر\ح¬ تعار، بالعي

والتاء، وتغار بالغي والتاء، ونعار بالنون والعي، بعن واحد، وهو الذي
ل ي.ر\ق%أ�، فجعلها كلها لغات وصححها، والعي والغي ف ت.ع_ار

وت.غ_ار تعاقبا كما قالوا الع.ب,يث%ة� والغ.ب,يث%ة� بعن واحد.
ابن ال4عراب: الت_ع.ر' اشتعال الرب. وف حديث طهفة: ما طما البحر

وقام ت1ع.ار¬؛ قال ابن ال4ثي: ت1عار، بكسر التاء، جبل معروف، ينصرف ول
ينصرف؛ وأ%نشد الوهري لكثي:



وما ه.ب_ت1 ال4ر\و.اح' ت.ج\ر,ي، وما ث%و.ى
مقيماv بن.ج\د{ ع.و\ف�ها وت1عار'ها

وقيده ال4زهري فقال: تعار جبل ببلد قيس؛ وقد ذكره لبيد 
(* قوله «وقد

ذكره لبيد» أي ف قصيدته الت منها: عشت دهراv ول يعيش مع ال4يام إل9
يرموم أو تعار كما ف ياقوت):

إ,ل� ي.ر.م\ر.م¬ أ%و ت1ع.ار'
وذكر ابن ال4ثي ف كتاب النهاية: م.ن\ ت.ع.ار_ م1ن. الليل,، ف هذه

الترجة، وقال: أ%ي ه.ب_ من نوم1ه واستيقظ، قال: والتاء زائدة وليس
بابه.

@تغر: ت.غ.ر.ت1 الق1د\ر' ت.ت\غ.ر'، بالفتح فيهما: لغة ف ت.غ1ر.ت\
ت.ت\غ.ر' ت.غ.راناv إ,ذا غلت؛ وأ%نشد:

وص.ه\باء4 م.ي\س.ان,ي_ة{ ل ي.ق�م\ ب,ها
ح.ن,يف¬، ول ت.ت\غ.ر\ ب,ها ساع.ةv ق1د\ر'

قال ال4زهري: هذا تصحيف والصواب نغرت، بالنون، وسنذكره؛ وأ%ما تغر،
بالتاء، فإ,ن أ%با عبيدة روى ف باب الراح قال: فإ,ن سال من الدم قيل ج'رح

ت.غ_ار¬ ودم ت.غ_ار¬، قال وقال غيه: جرح نعار، بالعي والنون، وقد روي
،vعن ابن ال4عراب: جرح تغار ونغار، فمن جع بي اللغتي فصحتا معا

ورواها شر عن أ%ب مالك تغر ونغر ونعر.
 �@تفر: الت>ف}ر.ة

(* قوله «التفرة» بكسر التاء وضمها وككلمة وتؤدة كما
ف القاموس): الدائرة تت ال4نف ف وسط الشفة العليا، زاد ف التهذيب: من

Dال3نسان، قال: وقال ابن ال4عراب: يقال لذه الدائرة ت1ف}ر.ة
وت.ف1ر.ةD وت'ف%ر.ةD. الوهري: الت_ف1رة، بكسر الفاء، النقرة الت ف وسط الشفة

العليا، والت_ف1ر.ة� ف بعض اللغات: الوتية. والت_ف1ي.ة�: كل ما
اكتسبته الاشية من حلوات ال1ض.ر, وأ%كثر ما ت.ر\عاه الضأ}ن وصغار

الاشية، وهي أ%قل من حظ ال3بل. والت_ف1ر.ة�: تكون من جيع الشجر والبقر،
وقيل: هي من ال%ن.ب.ة1. والت_ف1ر.ة�: ما اب\ت.د.أ% من الط�ر,يف%ة1 ينبت

ليناv صغياv، وهو أ%حب الرعى إ,ل الال إ,ذا عدمت البقل، وقيل: هي من
الق%ر\ن'ون.ة1 



(* قوله «من القرنونة» ف القاموس القرنوة هي الرنوة
والقرانيا وليس فيه القرنونة). وال%ك}ر,؛ قال الطرماح يصف ناقة تأ}كل

ال%ش\ر.ة%، وهي شجرة، ول تقدر على أ%كل النبات لصغره:
ل%ه.ا ت.ف1رات¬ ت.ح\ت.ها، و.ق%صار'ها
إ,ل م.ش\ر.ة{ ل ت'ت_ل%ق\ بال%حاج,ن,

وف التهذيب: ل ت.ع\تل1ق\ بالاجن. قال أ%بو عمرو: الت_ف1رات' من
النبات ما ل تستمكن منه الراعية لصغرها، وأ%رض م'ت\ف1ر.ةD. والت_ف1ر':

النبات القصي الز>م1ر'. ابن ال4عراب: الت_اف1ر' الو.س1خ' من الناس،
ورجل ت.ف1ر¬ وت.ف}ران. قال: وأ%ت\ف%ر. الرجل� إ,ذا خرج شعر أ%نفه إ,ل

ت1ف}ر.ت1ه1، وهو عيب.
@تفتر: الت_ف}ت.ر': لغة ف الدفتر؛ حكاه كراع عن اللحيان، قال ابن

.vراه عجمي�ا�سيده: وأ
@تفطر: ال4زهري ف آخر ترجة تفطر: الت_ف%اط1ي' الن_بات'، قال:

والتفاطي، بالتاء، الن_و\ر'. قال: وف نوادر اللحيان عن ال3يادي ف ال4رض
ت.ف%اط1ي' من ع'ش\ب�، بالتاء، أ%ي ن.ب\ذD متفر�ق، وليس له واحد.

@تقر: الت_ق1ر' والت_ق1ر.ة�: الت_اب,4ل�، وقيل: الت_ق1ر الكرويا،
والت_ق1ر.ة�: جاعة التوابل؛ قال ابن سيده: وهي بالدال أ%على.
،Dو_اد1 الس>ند، والمع' ت.كات1ر.ة�@تكر: الت_ك©ر,يe: القائد من ق

أ%لقوا الاء للعجمة؛ قال:
ل%ق%د\ ع.ل1م.ت\ ت.كات1ر.ة� ابن ت1ي,ي،

eغ%داة% الب'د>، أ%ن>ي ه1ب\ر,ز,ي
وف التهذيب: المع تكاكرة، وبذلك أ%نشد البيت: لقد علمت تكاكرة.

@تر: الت_م\ر': ح.م\ل� النخل، اسم جنس، واحدته ترة وجعها ترات،
بالتحريك. والتeم\ران� والتeمور'، بالضم: جع الت_م\ر,؛ ال4و_ل عن

سيبويه، قال ابن سيده: وليس تكسي ال4ساء الت تدل على الموع بطرد، أ%ل
بطرد، أ%ل ترى أ%نم ل يقولوا أ%برار ف جع ب'ر¼؟ الوهري: جع

الت_مر ت'م'ور¬ وت'م\رانD، بالضم، فتراد به ال4نواع ل4ن النس ل يمع ف
القيقة.

وت.م_ر. الرeط%ب' وأ%ت\م.ر.، كلها: صار ف حد الت_م\ر,. وت.م_ر.ت1
النخلة وأ%ت\م.ر.ت، كلها: ح.م.ل%ت1 التمر. وت.م.ر. الق%و\م.



ي.ت\م'ر'ه'م\ ت.م\راv وت.م_ر.ه'م\ وأ%ت\م.ر.ه'م\: أ%طعمهم التمر. وت.م_ر.ن
فلن: أ%طعمن ت.م\راv. وأ%ت\م.ر'وا، وهم تام1ر'ون%: ك%ث�ر. ت.م\ر'هم؛ عن

اللحيان؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن تام1راv على النسب؛ قال اللحيان: وكذلك
كل شيء من هذا إ,ذا أ%ردت أ%طعمتهم أ%و وهبت لم قلته بغي أ%لف، وإ,ذا

أ%ردت أ%ن ذلك قد كثر عندهم قلت أ%ف}ع.ل�وا.
ورجل تام1ر¬: ذو تر. يقال: رجل تامر ولبن أ%ي ذو تر وذو لب، وقد

يكون من قول1ك. ت.م.ر\ت'هم فأ%نا تام1ر¬ أ%ي أ%طعمتهم التمر.
والت_م_ار: الذي يبيع التمر. والت_م\ر,يe: الذي يبه. وال�ت\م1ر':
الكثي الت_م\ر,. وأ%ت\م.ر. الرجل� إ,ذا كثر عنده التمر. وال%ت\م'ور':

ال�ز.و_د' ت.م\راv؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ل%س\ن.ا م1ن. الق%و\م, الذين، إ,ذا
جاء4 الشتاء�، ف%جار'هم ت.م\ر'

يعن أ%نم يأ}كلون مال جارهم وي.س\ت.حل�ونه كما ت.س\ت.ح\لي الناس'
التمر ف الشتاء؛ ويروى:
ل%س\ن.ا ك%أ%ق}و.ام�، إ,ذا ك%ح.ل%ت\

إ,حدى الس>ن,ي.، فجار'ه'م\ ت.م\ر'
والت_ت\م1ي': التقديد. يقال: ت.م_ر\ت' الق%د1يد.، فهو م'ت.م_ر¬؛

وقال أ%بو كاهل اليشكري يصف فرخة عقاب تسمى غ�ب_ة، وقال ابن بري يصف
ع'قاباv شبه راحلته با:

كأ%ن� ر.ح\لي على ش.غ\واء4 حاد1ر.ة{
ظ%م\ياء3، ق%د\ ب'ل� م1ن\ ط%لð خ.وافيها

لا أ%شار,ير' من ل%ح\م� ت'ت.م>ر'ه'
من الث�عال، و.و.خ\ز¬ م1ن\ أ%ر.ان,يها

أ%راد ال4رانب والثعالب أ%ي تقد�ده؛ يقول: إ,نا تصيد ال4رانب
والثعالب فأ%بدل من الباء فيهما ياء، شبه راحلته ف سرعتها بالعقاب، وهي

الشغواء، سيت بذلك لعوجاج, منقارها. والش_غاء: الع1و.ج'. والظمياء: العطشى
إ,ل الدم. والواف: قصار ريش جناحها. والوخز: شيء ليس بالكثي.

وال4شارير: جع إ,شرارة: وهي القطعة من القديد. والثعال: يريد الثعالب، وكذلك
ال4ران يريد ال4رانب فأ%بدل من الباء فيهما ياء للضرورة. والت_ت\م1ي':

الت_ي\ب,يس'. والت_ت\مي: أ%ن يقطع اللحم صغاراv ويفف. وت.ت\م1ي'



اللحم والتمر: ت.ج\ف1يف�هما. وف حديث النخعي: كان ل يرى بالتتمي بأ}ساv؛
التتمي: تقطيع اللحم صغاراv كالتمر وتفيفه وتنشيقه، أ%راد ل بأ}س أ%ن

ي.ت.ز.و_د.ه' ال�ح\ر,م'، وقيل: أ%راد ما ق�د>د. من لوم الوحوش قبل
ال3حرام. واللحم' ال�ت.م_ر': ال�ق%ط�ع.

والتامور والت_ام'ورة جيعاv: ال3بريق؛ قال ال4عشى يصف خ.م_ارة:
Dوإ,ذا ل%ها تام'ور.ة
مرفوعةD ل1ش.راب,ها

ول يهمزه، وقيل: ح'ق�ة يعل فيها المر: وقيل: التامور والتامورة
المر نفسها. ال4صمعي: التامور الدم والمر والزعفران. والتامور: وزير

اللك. والتامور: الن_ف}س'. أ%بو زيد: يقال لقد علم تامور'ك ذلك أ%ي قد علمت
نفس'ك ذلك. والتامور: دم القلب، وعم_ بعضهم به كل دم؛ وقول أ%و\س, بن

ح.ج.ر�:
أ�ن\ب,ئ}ت' أ%ن� ب.ن س'ح.ي\م� أ%و\ل%ج'وا

أ%ب\ي.ات.ه'م\ تامور. ن.ف}س, ال�نذ1ر,
قال ال4صمعي: أ%ي م'ه\ج.ة% ن.ف}سه، وكانوا قتلوه؛ وقال عمر بن ق�ن\عاس�

الرادي، ويقال ق�عاس:
،vوتام'ور� ه.ر.ق}ت'، وليس خ.م\را

وح.ب_ة1 غ%ي\ر, طاحي.ة{ ط%ح.ي\ت'
وأ%ورده الوهري:

وحبة غي طاحنة طحنت
بالنون. قال ابن بري: صواب إ,نشاده: وحبة غي طاحية طحيت، بالياء فيهما،

ل4ن القصيدة مردفة بياء وأ%و�لا:
أ%ل يا ب.ي\ت' بالع.ل}ي.اء3 ب.ي\ت'،

ولول ح'بe أ%ه\ل1ك. ما أ%ت.ي\ت'
قال ابن بري: ورأ%يته بط الوهري ف نسخته طاحنة طحنت، بالنون فيهما.

وقد غيه من رواه طحيت، بالياء، على الصواب. ومعن قوله: حبة غي طاحية،
بالياء، حبة القلب أ%ي رب علقة قلب متمعة غي طاحية هرقتها وبسطتها بعد

اجتماعها. الوهري: والت_ام'ور.ة� غ1لف' القلب. ابن سيده: والتامور غلف
القلب، والتامور حبة القلب، وتامور الرجل قلبه. يقال: ح.ر\ف¬ ف تام'ورك

خي من عشرة ف وعائك. وع.ر_ف}ت'ه ب,تام'وري أ%ي ع.ق}لي. والت_ام'ور:



وعاء الولد. والت_ام'ور: ل%ع1ب' الواري، وقيل: لعب الصبيان؛ عن ثعلب.
والت_ام'ور: ص.و\م.ع.ة� الراهب. وف الصحاح: التامورة الصومعة؛ قال ربيعة

:eابن م.ق}روم� الض_ب�ي
ل%د.نا لب.ه\ج.ت1ها وح'س\ن, ح.د1يث1ها،

�ول%ه.م_ م1ن\ تام'ور,ه1 ي.ت.ن.ز_ل
ويقال: أ%كل الذئب' الشاة% فما ترك منها تاموراv؛ وأ%كلنا ج.ز.ر.ةv، وهي

الشاة السمينة، فما تركنا منها تاموراv أ%ي شيئاv. وقالوا: ما ف
الر_ك1ي_ة1 تام'ور¬ يعن الاء أ%ي شيء من الاء؛ حكاه الفارسي فيما يهمز

وفيما ل يهمز. والت_ام'ور': خ1يس' ال4سد، وهو التامورة أ%يضاv؛ عن ثعلب.
ويقال: احذر ال4سد ف تاموره وم1ح\راب,ه1 وغ1يل1ه1 وع1ر\زاله. وسأ%ل عمر

ابن الطاب، رضي ال عنه، عمرو بن معد يكرب عن سعد فقال: أ%سد ف
تامورته أ%ي ف ع.ر,ين,ه1، وهو بيت ال4سد الذي يكون فيه، وهي ف ال4صل

الصومعة فاستعارها لل4سد. والت_ام'ور.ة� والتامور: ع.ل%ق%ة� القلب ود.م'ه،
فيجوز أ%ن يكون أ%راد أ%نه أ%س.د¬ ف شد�ة قلبه وشجاعته. وما ف الدار

تام'ور¬ وت'ومو'ر¬ وما با ت'وم'ريÒ، بغي هز، أ%ي ليس با أ%حد. وقال
أ%بو زيد: ما با تأ}مور، مهموز، أ%ي ما با أ%حد. وبلد¬ خ.لء# ليس با

ت'وم'ر,يÒ أ%ي أ%حد. وما رأ%يت ت'وم'ر,ي�اv أ%ح\س.ن. من هذه الرأ%ة أ%ي
إ,نسي�اv وخ.ل}قاv. وما رأ%يت ت'وم'ر,ي�اv أ%ح\سن. منه.

والتeمار,يe: شجرة لا م'ص.ع¬ ك%م'ص.ع, الع.و\س.ج, إ,ل� أ%نا أ%طيب
منها، وهي تشبه الن_ب\ع.؛ قال:

ك%ق1د\ح, التeماري أ%خ\ط%أ% الن_ب\ع. قاضب'ه\
والتeم_ر.ة�: طائر أ%صغر من العصفور، والمع ت'م_ر¬، وقيل:

التeم_ر' طائر يقال له ابن ت.م\ر.ة وذلك أ%نك ل تراه أ%بداv إ,ل وف فيه
.Dت.م\ر.ة

وت.ي\م.رى: موضع؛ قال امرؤ القيس:
ل%د.ى جان,ب ال4ف}لج من ج.ن\ب, ت.ي\م.رى

vإ,ذا كان غليظا Òفهو م'ت\م.ئ1ر ،vوات\م.أ%ر_ الرمح ات\م1ئ}رارا
مستقيماv. ابن سيده: وات�م.أ%ر_ الرمح والبل صلب، وكذلك الذكر إ,ذا اشتد_

ن.ع\ظ�ه. الوهري: ات\م.أ%ر_ الشيء� طال واشتد مثل ات\م.ه.ل�
وات\م.أ%ل�؛ قال زهي بن مسعود الضب:



ث%ن_ى لا ي.ه\ت1ك' أ%س\ح.ار.ها
ب,م\تم.ئ1ر¼ فيه ت.خ\ز,يب'

@تنر: الت_نeور': نوع من الكواني. الوهري: الت>نeور' الذي يبز
فيه. وف الديث: قال لرجل عليه ثوب م'ع.ص\ف%ر¬: لو أ%ن ث%و\ب.ك ف ت.نeور,

أ%ه\ل1ك. أ%و ت.ح\ت. ق. د\ر,هم كان خياv؛ فذهب فأ%حرقه؛ قال ابن
ال4ثي: وإ,نا أ%راد أ%نك لو صرفت ثنه إ,ل دقيق تبزه أ%و حطب تطبخ به كان

خياv لك، كأ%نه كره الثوب العصفر. والت_نeور: الذي يبز فيه؛ يقال:
هو ف جيع اللغات كذلك. وقال أ%حد

بن يي: الت_نeور ت.ف}ع'ول من النار؛ قال ابن سيده: وهذا من الفساد
بيث تراه وإ,نا هو أ%صل ل يستعمل إ,ل� ف هذا الرف وبالزيادة،

وصاحبه ت.ن_ار¬. والت_نeور: و.ج\ه' ال4رض، فارسي معر_ب، وقيل: هو بكل
لغة. وف التنزيل العزيز: حت إ,ذا جاء أ%م\ر'نا وفار الت_نeور'؛ قال علي،
كرم ال وجهه: هو وجه ال4رض، وكل م.ف}ج.ر, ماء� ت.نeور¬. قال أ%بو
إ,سحق: أ%علم ال عز� وجل أ%ن وقت هلكهم ف%و\ر' الت_نeور,، وقيل ف

التنور أ%قوال: قيل التنور وجه ال4رض، ويقال: أ%راد أ%ن الاء إ,ذا فار من
:vناحية مسجد الكوفة، وقيل: إ,ن الاء فار من تنور الابزة، وقيل أ%يضا

إ,ن الت_نeور ت.ن\و,ير' الصeب\ح. وروي عن ابن عباس: الت_نeور' الذي
بالزيرة وهي ع.ي\ن' الو.ر\د1، وال أ%علم با أ%راد. قال الليث: التنور

عمت بكل لسان. قال أ%بو منصور: وقول من قال إ,ن التنور عمت بكل لسان يدل
على أ%ن السم ف ال4صل أ%عجمي فعر�بتها العرب فصار عربي�اv على بنار

ف%عeول، والدليل على ذلك أ%ن أ%صل بنائه تنر، قال: ول نعرفه ف كرم العرب
ل4نه مهمل، وهو نظي ما دخل ف كلم العرب من كلم العجم مثل الديباج

والدينار والسندس والستبق وما أ%شبهها ولا تكلمت با العرب صارت عربية.
وتناني الوادي: مافله؛ قال الراعي:

ف%ل%م_ا ع.ل% ذ%ات. الت>ن.ان,ي, ص.و\ت'ه'،
ت.ك%ش_ف. ع.ن\ ب.ر\ق� ق%ليل� ص.واع1ق�ه\

وقيل: ذات التناني هنا موضع بعينه؛ قال ال4زهري: وذات التناني
ع.ق%ب.ةD ب,ح\ذاء ز'ب.الة ما يلي الغرب منها.

@تر: الت_ي\ه'ور': موج البحر إ,ذا ارتفع؛ قال الشاعر:
كالب.ح\ر, ي.ق}ذ1ف' بالت_ي\ه'ور, ت.يهورا



والتيهور: ما بي ق�ل�ة1 البل وأ%سفله؛ قال بعض الذليي:
،vوط%ل%ع\ت' م1ن\ ش1م\راخ1ه1 ت.ه'ور.ة
ش.م_اء4 م'ش\ر,ف%ةv كرأ}س ال4ص\ل%ع,

والت_ي\ه'ور': ما اطمأ%ن� من ال4رض، وقيل: هو ما بي أ%على شفي
الوادي وأ%سفله العميق، ندية، وقيل: هو ما بي أ%على البل وأ%سفله، هذلية؛

وهي الت_ي\ه'ورة�، وضعت هذه الكلمة على ما وضعها عليه أ%هل التجنيس.
التهذيب ف الرباعي: الت_ي\ه'ور' ما اطمأ%ن من الر_م\ل. الوهري:

الت_ي\ه'ور' من الرمل ما له ج'ر'ف¬، والمع ت.ي.اه1ي' وت.ياه1ر'؛ قال
الشاعر:كيف اه\ت.د.ت\ ود'ون.ها ال%زائ1ر'،

وع.ق1ص¬ م1ن\ عال1ج� ت.ياه1ر'؟
.vش\رف'، وأ%نشد الرجز أ%يضا�وقيل: الت_ي\هور' من الرمل ال

والت_و\ه.ر,يe: الس>نام الطويل؛ قال عمرو بن ق%ميئ%ة:
ف%أ%ر\س.ل}ت' الغ'لم.، ول أ�لب>ث}،

إ,ل خ.ي\ر, البوار,ك ت.و\ه.ر,ي�ا
قال ابن سيده: وأثبت هذه اللفظة ف هذا الباب ل4ن التاء ل يكم عليها

بالزيادة أ%و�لv إ,ل� ب,ث%ب.ت{. قال ال4زهري: الت_ي\ه'ور' ف%ي\ع'ول
من الو.ه\ر, قلبت الواو تاء وأ%صله و.ي\ه'ور¬ مثل الت_ي\ق�ور وأ%صله

و.ي\ق�ور؛ قال العجاج:
إ,ل أ%ر.اط%ى ون.قاv ت.ي\ه'ور,

قال: أ%راد به ف%ي\ع'ول من الوهر. ويقال للرجل إ,ذا كان ذاهباv بنفسه:
به ت1يه¬ ت.ي\ه'ور¬ أ%ي تائه.

@تور: الت_و\ر' من ال4وان: مذكر، قيل: هو عرب، وقيل: دخيل. ال4زهري:
الت_و\ر' إ,ناء معروف تذكره العرب تشرب فيه. وف حديث أ�م سليم: أ%نا

صنعت ح.ي\ساv ف ت.و\ر�؛ هو إ,ناء من ص'ف}ر� أ%و حجارة كال3ج_ان.ة1 وقد
يتوضأ� منه، ومنه حديث سلمان: لا اح\ت'ض1ر. دعا ب,م1س\ك{ ث قال
لمرأ%ته أ%و\ خ1ف1يه1 ف ت.و\ر� أ%ي اضربيه بالاء. والت_و\ر': الرسول بي

القوم، عرب صحيح؛ قال:
،�والت_و\ر' فيما ب.ي\ن.ن.ا م'ع\م.ل
�ي.ر\ض.ى به1 الث1يe وال�ر\س1ل

وف الصحاح: يرضى به الأ}ت© والرسل.



ابن ال4عراب: الت_ور.ة� الارية الت ت'رس.ل� بي الع'ش_اق.
والت_ار.ة�: الي وال%ر_ة، أ%لفها واو، ج.م\ع'ها تارات¬ وت1ي.ر¬؛

قال:ي.ق�وم' تارات{ وي.م\شي ت1ي.را وقال العجاج:
ض.ر\باv، إ,ذا ما م1ر\ج.ل� ال%و\ت1 أ%ف%ر\

بال}غ.ل}ي، أ%ح\م.وه' وأ%ح\ن.وه الت>ي.ر\
قال ابن ال4عراب: تأ}رة مهموز فلما كثر استعمالم لا تركوا هزها.
قال أ%بو منصور وقال غيه: جع ت.أ}ر.ة{ ت1ئ%ر¬، مهموزة؛ قال: ومنه يقال

أ%ت\أ%ر\ت' الن_ظ%ر. إ,ليه أ%ي أ%دمته تارةv ب.ع\د. تارة{. وأ%ت.ر\ت'
الشيء4: جئت به تارةv أ�خرى أ%ي م.ر_ةv بعد مرة؛ قال لبيد يصف ع.ي\راv يدي

صوته ونيقه:
ي.ج,دe س.ح1يل%ةv وي'ت.ي' فيها،
وي'ت\ب,عها خ1ن.اقاv ف ز.مال,

ويروى: وي'ب,ي'، ويروى: وي'ب,ي؛ كل ذلك عن اللحيان. التهذيب ف قوله
أ%ت\أ%ر\ت' النظر إ,ذا ح.د.د\ت.ه' قال: بمز ال4لفي غي مدودة، ث

.vت1ي' تار.ة�قال: ومن ترك المز قال: أ%ت.ر\ت' إ,ليه النظر والرمي أ
وأ%ت.ر\ت' إ,ليه الر_م\ي. إ,ذا رميته تارة بعد تارة، فهو م'ت.ار¬؛ ومنه قول

الشاعر:
ي.ظ%ل© كأ%نه ف%رأD م'ت.ار'

ابن ال4عراب: الت_ائر الداوم على العمل بعد ف�تور.
أ%بو عمرو: فلن ي'تار' على أ%ن ي'ؤ\خ.ذ% أ%ي ي'دار على أ%ن يؤ\خذ؛

وأ%نشد لعامر بن كثي الارب:
ل%ق%د\ غ%ض1ب'وا ع.لي_ وأ%ش\ق%ذون،

ف%ص1ر\ت' ك%أ%ن_ن ف%ر.أD يتار'
ويروى: م'تار'، وحكي: يا تارات فلن، ول يفسره؛ وأ%نشد قول حسان:

لت.س\م.ع'ن_ و.شيكاv ف د1يار,ك�م':
ال� أ%ك}ب'، يا تارات1 ع'ثم.ان.ا

قال ابن سيده: وعندي أ%نه مقلوب من الو.ت\ر, الذي هو الدم وإ,ن كان غي
موازن به. وت1ي. الرجل�: أ�صيب الت_ار' منه، هكذا جاء على صيغة ما ل

يسم_ فاعله؛ قال ابن ه.ر\م.ة%:
ح.يي_ ت.ق1ي_ ساكن' الق%و\ل, و.اد1ع¬



إ,ذا ل ي'ت.ر\، ش.ه\م¬، إ,ذا ت1ي.، مان,ع'
وتار.اء�: من مساجد سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، بي الدينة

وتبوك؛ ورأ%يت ف حواشي ابن بري بط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطب،
وأ%ظنه نسبه إل ابن سيده، قوله:

وما الد_ه\ر' إ,ل9 تارتان1: ف%م1ن\هما أ%م'وت'، وأ�خرى أ%ب\ت.غ1ي
الع.ي\ش. أ%ك}د.ح' أ%راد: فمنهما تارة أ%موتا أ%ي أ%موت فيها.

@تي: الت>ي: الاجز بي الائطي، فارسي معرب.
والت_ي_ار': ال%و\ج'، وخص بعضهم به موج البحر، وهو آذ1يeه وم.و\ج'ه؛

قال عدي بن زيد:
ع.فe الكاس1ب, ما ت'ك}دى ح'ساف%ت'ه،

كالب.ح\ر, ي.ق}ذ1ف' بالت_ي_ار, ت.ي_ارا
ويروى: ح.سيف%ت'ه أ%ي غيظه وعداوته. وال�ساف%ة�: الشيء القليل، وأ%صله

ما تساقط من التمر؛ يقول: إ,ن كان عطاؤ'ه قليلv فهو كثي بال3ضافة إ,ل
غيه، وصواب إ,نشاده: ي'لجق بالتيار تياراv. وف حديث علي، كرم ال

وجهه: ث أ%قبل م'ز\ب,داv كالت_ي_ار؛ قال ابن ال4ثي: هو موج البحر
ول�ج_ت'ه. والت_ي_ار ف%ي\عالD من تار يتور مثل القيام من قام يقوم غي أ%ن

فعله م'مات¬. ويقال: قطع ع1ر\قاv ت.ي_اراv أ%ي سريع ال%ر\ي.ة1.
وف%ع.ل% ذلك تار.ةv بعد تارة أ%ي مرة بعد مرة، والمع تارات¬ وت1ي.ر¬.
قال الوهري: وهو مقصور من ت1ي.ار� كما قالوا قامات¬ وق1ي.م¬ وإ,نا

غ�ي>ر. ل4جل حرف العلة، ولول ذلك لا غي، أ%ل ترى أ%نم قالوا ف جع
ر.ح.ب.ة{ رحاب¬ ول يقولوا ر,ح.ب¬؟ وربا قالوه بذف الاء؛ قال الراجز:

بال}و.ي\ل, تاراv والث©ب'ور, تارا
وأ%تاره: أ%عاده مرة بعد مرة.

.vوت'ر'وزا vترز: الت_ار,ز': اليابس الذي ل ر'وح. فيه. ت.ر,ز. ت.ر\زا@
وت.ر,ز.: مات. وي.ب,س.؛ قال أ%بو ذؤيب:

ف%ك%با كما ي.ك}ب'و ف%ن,يق¬ تار,ز'
بال%ب\ت1، إ,ل� أ%نه هو أ%ب\ر.ع'

وت.ر.ز. الاء� إ,ذا ج.م.د.. قال أ%بو منصور: ومنهم من أ%جاز ت.ر.ز.،
بالفتح، إ,ذا ه.ل%ك.. وت.ر.ز. اللحم': ص.ل�ب.. وكل© قوي� ص'ل}ب تار,ز¬.

وأ%ت\ر.ز.ت1 الرأ%ة عجينها، وأ%ت\ر.ز. الع.د\و' لم. الف%رس,: أ%ي\ب.س.ه.



ابن سيده: وأ%ت\ر.ز. ال%ر\ي' لم الدابة: ص.ل�ب.ه'، وأ%صله من
الت_ار,ز, اليابس الذي ل ر'وح. فيه؛ قال امرؤ القيس:

ب,ع1ج\ل1ز.ة{ قد أ%ت\ر.ز. ال%ر\ي' ل%ح\م.ها
ك�م.ي\ت{، كأ%نا ه1راو.ة� م1ن\وال,

ث كثر ذلك ف كلمهم حت س.م_وا الوت. تار,زاv؛ قال الشماخ:
كأ%ن� الذي ي.ر\مي من الوت تار,ز¬

وف حديث ماهد: ل تقوم الساعة حت ي.ك}ث�ر. التeراز'؛ هو بالضم
والكسر: موت الفجأ%ة؛ وأ%صله من ت.ر.ز. الشيء� إ,ذا ي.ب,س.، وس'م>ي.

ال%ي>ت' تارزاv ل4نه ياب,س¬. وف حديث ال4نصاري الذي كان ي.س\ت.قي
vأ%ي ح.ش.ف%ة vتار,ز.ة vل1ي.ه'ود1ي¼ كل� دلو بتمرة: واشترط أ%ن ل يأ}خذ ترة

.vيابسة
@ترمز: التeرام1ز' من ال3بل: الذي إ,ذا م.ض.غ% رأ%يت. دماغه ي.ر\ت.ف1ع'

وي.س\ف�ل�، وقيل: هو القوي الشديد. قال ابن جن: ذهب أ%بو بكر إ,ل أ%ن
التاء فيها زائدة ول وجه لذلك ل4نا ف موضع عي عذافر، فهذا يقضي

بكونا أ%صلv وليس معن اشتقاق فيقطع بزيادتا؛ أ%نشد أ%بو زيد:
إ,ذا أ%ر.د\ت. ط%ل%ب. ال%فاو,ز,،
فاع\م1د\ لك�لY باز,ل� ت'رام1ز,

وقال أ%بو عمرو: ج.م.لD ت'رام1ز' إ,ذا أ%س.ن_ فترى هامته ت.ر.م_ز'
إ,ذا اعتلف. وار\ت.م.ز. رأ}س'ه إ,ذا ترك؛ قال أ%بو النجم:

ش'مe الذ©ر.ى م'ر\ت.م1زات' الام
@توز: التeوز': الطبيعة وال�ل�ق' كالتeوس,. والتeوز': ال4صل.

وال4ت\و.ز': الكري ال4صل. والتeوز' أ%يضاv: شجر. وت'وز': موضع بي مكة
والكوفة؛ قال:

ب.ي\ن. س.م1ياء4 وب.ي\ن. ت'وز,
@تيز: الت_ي_از: الرجل ال�ل%ز_ز' الفاصل الذي ي.ت.ت.ي_ز' ف

م1ش\ي.ت1ه ل4نه ي.ت.ق%ل�ع' من ال4رض ت.ق%ل©عاv؛ وأ%نشد:
ت.ي_از.ةD ف م.ش\ي,ها ق�ناخ1ر.ه\

الفراء: رجل ت.ي_از¬ كثي' الع.ض.ل,، وهو اللحم.
وتاز. ي.ت'وز' ت.و\زاv وي.ت1يز' ت.ي\زاv إ,ذا غ%ل�ظ%؛ وأ%نشد:

ت'س.و_ى على غ�س\ن� ف%تاز. خ.ص1يل�ها



قال: فمن جعل تاز. من ي.ت1يز' جعل الت_ي_از. ف%ع_الv، ومن جعله من
ي.ت'وز' جعله ف%ي\عالv كالق%ي_ام والد_ي_ار من قام. ود.ار.. وقوله

تاز. خ.ص1يل�ها أ%ي غ%ل�ظ%. وتاز. السهم ف الر_م1ي_ة1 أ%ي اهتز_ فيها.
وت.ت.ي_ز. ف مش\ي.ت1ه: ت.ق%ل�ع.. والت_ي_از' من الرجال: القصي

الغليظ ال�ل%ز_ز' ال%ل}ق, الشديد' الع.ض.ل, مع كثرة لم فيها. ويقال للرجل
vيصف ب.ك}ر.ة eإ,ذا كان فيه غلظ وشدة: ت.ي_از¬؛ قال الق%ط%ام1ي

اق}ت.ض.ب.ه.ا وقد أ%حسن القيام عليها إ,ل أ%ن قويت وس1نت وصارت بيث ل يقدر
على ركوبا لقو_تا وعزة نفسها:

فلما أ%ن} ج.ر.ى س1م.ن¬ عليها،
كما ب.ط�ن\ت. بالف%د.ن1 الس>ي.اعا

أ%م.ر\ت' با الر>جال% لي.أ}خ'ذ�وها،
ونن نظ�نe أ%ن ل ت'س\ت.طاعا

إ,ذا الت_ي_از' ذو الع.ض.لت1 قلنا:
إ,ليك. إ,ليك. ضاق. با ذ1راعا

قال ابن بري: هكذا أ%نشده الوهري وغيه إ,ليك إ,ليك وفسر ف شعره أ%ن
إ,ليك بعن خذها لتركبها وت.ر'وض.ها؛ قال: وهذا فيه إ,شكال ل4ن سيبويه

وجيع البصريي ذهبوا إ,ل أ%ن إ,ليك بعن ت.ن.ح_ وأ%نا غي متعدية
إ,ل مفعول، وعلى ما فسروه ف البيت يقضي أ%نا متعدية ل4نم جعلوها بعن

خذها؛ قال: ورواه أ%بو عمرو الش_ي\بان,يe ل%د.ي\ك. ل%د.ي\ك. عوضاv من
إ,ليك إ,ليك، قال: وهذا أ%شبه بكلم العرب وقول النحويي ل4ن لديك بعن
vأ%ي خذ زيدا vعندك، وعندك ف ال3غراء تكون متعدية، كقولك ع1ن\د.ك. زيدا

من عندك، وقد تكون أ%يضاv غي متعدية بعن ت.أ%خ_ر\ فتكون خلف
ف%ر\ط%ك. الت بعن ت.ق%د_م\، فعلى هذا يصح أ%ن تقول لديك زيداv بعن خذه.

وقوله: ذو العضلت أ%ي ذو اللحمات الغليظة الشديدة، وكل لمة غليظة شديدة
ف ساق أ%و غيه فهي ع.ض.ل%ةD، وإ,ذا ف البيت داخلة على جلة ابتدائية

ل4ن التياز مبتدأD، وقلنا خبه، والعائد مذوف تقديره قلنا له، وضاق با
ذراعاv جواب إ,ذا؛ قال: ومثله قول الخر:

وه.ل� أ%ع.دeون ل1ث}لي ت.فاق%د'وا،
إ,ذا ال%ص\م' أ%ب\ز.ى مائ1ل� الرأ}س, أ%نك%ب'

وقوله: كما بط�نت بالفدن السياعا، قال: الفدن الق%ص\ر'، والسياع:



الطي، قال: وهذا من القلوب، أ%راد كما ي'ط%ي_ن' بالس>ياع, الف%د.ن�؛ قال:
ومثله قول خ'ف%اف بن, ن'د\ب.ة%:
ك%ن.واح, ر,يش, ح.مام.ة{ ن.ج\د1ي_ة{،

وم.س.ح\ت' باللYث%ت.ي\ن, ع.ص\ف. ال3ث}م1د1
وعصف ال3ث: غباره. تقديره: ومسحت بعصف ال3ثد اللثتي؛ قال: ومثله

لعروة بن الورد:
ف%د.ي\ت' بنف}س3ه ن.ف}سي ومال،

وما آل�وك. إ,ل ما أ�ط1يق'
أ%ي فديت بنفسي ومال نفسه، قال: وقد حل بعضهم قوله سبحانه وتعال:

وام\س.ح'وا برؤ'وسكم؛ على القلب ل4نه قد�ر ف الية مفعولv مذوفاv تقديره
وامسحوا برؤ'وسكم الاء، والتقدير عنده وامسحوا بالاء3 رؤ'وسكم فيكون

مقلوباv، ول يعل الباء زائدة كما يذهب إ,ليه ال4كثر.
@تتنس: د.خ\ت.ن'وس': اسم امرأ%ة، وقيل: د.خ\د.نوس وت.خ\ت.ن'وس'.

@ترس: التeر\س من السلح: ال�ت.و.ق�ى با، معروف، وجعه أ%ت\راس¬
وت1راس¬ وت1ر.س.ةD وت'روس¬؛ قال:
كأ%ن� ش.م\س.اv ناز.ع.ت\ ش'موسا

د'روع.نا، والب.ي\ض. والتeروسا
Dقال يعقوب: ول تقل أ%ت\ر,س.ة. وكل شيء ت.ت.ر_س\ت. به، فهو م1ت\ر.س.ة

لك. ورجل تار,س¬: ذو ت'ر\س�. ورجل ت.ر_اس¬: صاحب ت'ر\س�. والت_ت.رeس':
الت_س.تeر' بالتeر\س,، وكذلك الت.ت\ريس. وت.ت.ر_س بالتeر\س,:

ت.و.ق�ى، وحكى سيبويه ات_ر.س..
وال%ت\روس.ة�: ما ت'ت'ر>س. به. والتeر\س': خشبة توضع خلف الباب

ي'ض.ب_ب' با السرير، وهي ال%ت.ر\س' بالفارسية. الوهري: ال%ت\ر.س' خشبة
توضع خلف الباب. التهذيب: ال%ت_ر.س' الش>جار الذي يوضع ق1ب.ل% الباب,

د1عام.ةv، وليس بعرب، معناه م.ت.ر\س أ%ي ل ت.خ.ف\.
@ترمس: التeر\م'س': شجرة لا ح.بÒ م'ض.ل�ع م'ح.ز_ز¬، وبه سي

ال�مان� ت.رام1س.. وت.ر\م.س. الرجل� إ,ذا تغيب عن حرب أ%و ش.غ\ب�. الليث: ح.ف%ر
فلنD ت'ر\م'س.ةv تت ال4رض.

@ترنس: التeر\ن'س.ة� ال�ف}ر.ة� تت ال4رض.
@تعس: الت.ع\س': الع.ث}ر': والت_ع\س': أ%ن ل ي.ن\ت.ع1ش' العاث1ر' من



ع.ث}ر.ت1ه وأ%ن ي'ن.ك�س. ف س.3فال، وقيل: الت_ع\س' النطاط والع'ث�ور'.
قال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: فت.ع\ساv لم وأ%ض.ل� أ%عمالم؛ يوز
أ%ن يكون نصباv على معن أ%ت\ق%س.ه'م الل�ه'. قال: والت_ع\س' ف اللغة

النطاط والع'ث�ور؛ قال ال4عشى:
ب,ذات1 ل%و\ث{ ع1ف1ر\ناة{ إ,ذا ع.ث%ر.ت\،

فالت_ع\س' أ%د\ن لا من أ%ن} أ%قول%: ل%عا
ويدعو الرجل على بعيه الواد إ,ذا ع.ث�1ر. فيقول: ت.ع\ساv فإ,ذا كان

غي جواد ول ن.ج,يب ف%ع.ث�3ر قال له: ل%عاv ومنه قول ال4عشى:
بذات لوث عفرناة...

قال أ%بو اليثم: يقال ت.ع1س. فلن ي.ت\ع.س' إ,ذا أ%ت\ع.سه الل�ه،
ومعناه ان\ك%ب_ ف%ع.ث41ر. فسقط على يديه وفمه، ومعناه أ%نه ينكر من مثلها ف

سنها وقو_تا الع1ثار' فإ,ذا ع.ث1ر.ت قيل لا: ت.ع\ساv، ول يقل لا
ت.ع1س.ك1 الل�ه، ولكن يدعو عليها بأ%ن ي.ك�ب_ها الل�ه ل%ن\خ.ر.ي\ها.
:vوت.ع.س. ي.ت\ع.س' ت.ع\سا vاللك؛ ت.ع1س. ت.ع\سا :vوالت_ع\س' أ%يضا

هلك؛ قال الشاعر:
وأ%ر\ماح'ه'م ي.ن\ه.ز\ن.ه'م ن.ه\ز. ج'م_ة{،
ي.ق�ل}ن. لن أ%د\ر.ك}ن.: ت.ع\ساv ول ل%عا

ومعن الت_ع\س, ف كلمهم الش_رe، وقيل: الت.ع\س' الب'ع\د'، وقال
الرeس\ت'مي: الت.ع\س' أ%ن ي.خ1ر_ على وجهه، والن.ك}س' أ%ن ي.خ1ر_ على

رأ}سه؛ وقال أ%بو عمرو بن العلء3: تقول العرب:
الو.ق}س' ي'ع\د1ي ف%ت.ع.د_ الو.ق}سا،
م.ن\ ي.د\ن� للو.ق}س, ي'لق, ت.ع\سا

وقال: الو.ق}س' الرب، والت_ع\س' اللك. وتعد\ أ%ي تنب وت.ن.ك�ب\
كله سواء، وإ,ذا خاطب بالدعاء قال: ت.ع.س\ت.، بفتح العي، وإ,ن دعا على

غائب كسرها فقال: ت.ع1س.؛ قال ابن سيده: وهذا من الغرابة بيث تراه. وقال
شر: سعته ف حديث عائشة، رضي الل�ه عنها، ف ال3ف}ك1 حي ع.ث%ر.ت\

صاح1ب.ت'ها فقالت: ت.ع1س. م1س\ط%ح¬. قال ابن ال4ثي: يقال ت.ع1س. ي.ت\ع.س'
إ,ذا ع.ث%ر وان\ك%ب_ لوجهه، وقد تفتح العي، وقال ابن شيل: ت.ع.س\ت.،
كأ%نه يدعو عليه باللك، وهو ت.ع1س¬، وج.دÒ ت.ع1س¬ منه. وف الدعاء:

ت.ع\ساv له أ%ي أ%لزمه الل�ه هلكاv. وت.ع1س.ه الل�ه وأ%ت\ع.س.ه، ف%ع.ل}ت'



وأ%ف}ع.ل}ت' بعن واحد؛ قال م'ج.م>ع' بن هلل:
تقول� وقد أ%ف}ر.د\ت'ها من خ.ل1يل1ها:
ت.ع1س\ت. كما أ%ت\ع.س\ت.ن يا م'ج.م>ع'

قال ال4زهري: قال شر ل أ%عرف ت.ع1س.ه الل�ه ولكن يقال: ت.ع1س بنفسه
وأ%ت\ع.س.ه الل�ه. والت_ع\س': السقوط على أ%ي وجه كان. وقال بعض

الكلبيي: ت.ع1س. ي.ت\ع.س' ت.ع\ساv وهو أ%ن ي'خطئ حجته إ,ن خاصم، وب'غ\ي.ت.ه
إ,ن ط%ل%ب.. يقال: ت.ع1س. فما ان\ت.ع.ش. وش1يك. فل ان\ت.قش.. وف
الديث: ت.ع1س. عبد الدينار وعبد الدرهم؛ وهو من ذلك.
@تغلس: أ%بو عبيد: و.ق%ع فلن ف ت'غ'لYس.، وهي الداهية.

@تلس: الت>لYيس.ة: وعاء ي'س.و_ى من الوص شبه ق%ف}ع.ة، وهي شبه العيبة
الت تكون عند الع.ص_ارين..

@تتنس: د.خ\ت.ن'وس': اسم امرأ%ة، وقيل: د.خ\د.نوس وت.خ\ت.ن'وس'.
@توس: التeوس': الطبيعة وال�ل�ق. يقال: الكر.م من ت'وس1ه وس'وس1ه أ%ي

من خليقته وطبع عليه، وجعل يعقوب تاء هذا بدلv من سي سوسه. وف حديث
جابر: كان من توسي الياء�؛ التeوس: الطبيعة وال1ل}ق%ة�. يقال: فلن من
ت'وس, ص1د\ق� أ%ي من أ%صل, ص1د\ق�. وت'وساv له: كقوله ب'وساv له؛ رواه ابن

ال4عراب قال: وهو ال4صل أ%يضاv؛ قال الشاعر:
إ,ذا ال�ل1م_ات' اع\ت.ص.ر\ن% التeوسا

أ%ي خ.ر_ج\ن. طبائع. الناس. وتاساه إ,ذا آذاه واستخف به.
@تيس: الت_ي\س': الذكر من ال%ع.ز,، والمع أ%ت\ياس¬ وأ%ت\ي'س¬؛ قال

:�ط%ر.ف%ة
ملك النهار ول1ع\ب'ه بف�ح'ول%ة{،
ي.ع\ل�ون.ه بالليل ع.ل}و. ال4ت\ي'س,

وقال ال�ذ%ل9:
،Dمن ف%و\ق1ه أ%ن\س'ر¬ س'ود¬ وأ%غ}ر,ب.ة

ودونه أ%ع\ن'ز¬ ك�ل}ف¬ وأ%ت\ياس'
والمع الكثي ت'ي'وس¬. والت_ي_اس': الذي يسكه. وال%ت\ي'وساء�:

جاعة التeي'وس. وتاس. ال%د\ي': صار ت.ي\ساv؛ عن ال%ج.ري. أ%بو زيد: إ,ذا
أ%تى على ولد ال1ع\زى سنة فالذكر ت.ي\س¬، وال�نثى عنز. واس\ت.ت\ي.س.ت1

الشاة: صارت كالت_ي\س. قال ثعلب: ول يقال اس\تاس.ت\. وع.ن\ز¬ ت.ي\ساء�



إ,ذا كان قرناها طويلي ك%ق%ر\ن الت_ي\س، وهي ب.ي>ن.ة� الت_ي.س,. وقال
ابن شيل: الت_ي\ساء� من ال1ع\زى الت ي'ش\به قرناها ق%ر\ن.ي

ال4وعال, البلية ف طولا، والعرب ت'ج\ري الظYباء4 م'ج\رى الع.ن\ز, فيقولون ف
إناثها ال%ع.ز، وف ذكورها التeي'وس؛ قال ال�ذ%ل©:

وعاد1ي.ة{ ت'ل}قي الثYياب.، كأ%ن_ها
ت'ي'وس' ظ1باء� م.ح\ص'ها وان\ب,تار'ها

ولو أ%جر.وها م'ج\رى الضأ}ن لقال: كباش ظباء؛ ورجل ت.ي_اس¬.
وت1ي\سي: كلمة تقال عند إ,رادة إ,بطال الشيء وتكذيبه والتكذيب به؛ ومنه

حديث أ%ب أ%يوب: أ%نه ذ%كر. الغ'ول% فقال قل لا: ت1يس3ي ج.عار,، فكأ%نه
قال لا كذبت يا خارية. قال: والعامة تغي هذا اللفظ وتقول: ط1ي\زي،

تبدل من التاء طاء ومن السي زاياv لتقارب ما بي هذه الروف من الخارج.
أ%بو زيد: يقال اح\م.ق1ي وت1يسي للرجل إ,ذا تكلم ب'م\ق، وربا ل ي.س'بeه

vومن أ%مثالم ف الرجل الذليل ي.ت.ع.ز_ز': كانت ع.ن\زا .vس.ب�ا
.�فاست.ت\ي.ست\. ويقال: است.ت\ي.س.ت الع.ن\ز' كما يقال است.ن\و.ق. ال%م.ل

الوهري: وف فلن ت.ي\س3ي_ةD، وناس يقولون: ت.ي\س'وس1ي_ة وك%ي\ف�وف1ي_ةD؛
قال: ول أ%دري ما صحتهما. ويقال: ت'وساv له وب'وساv وج'وساv. ويقال

للذكر من الظباء: ت.ي\س¬ ولل�نثى ع.ن\ز¬، وج.عار, معدولة عن جاع1ر.ة كقولك
ق%طام, ور.قاش,، على ف%عال�، مأ}خوذ عن ال%ع\ر، وهو ال%د.ث. قال: وهو

من أ%ساء الض_ب'ع. قال ابن السكيت: ت'ش\ت.م الرأ%ة� فيقال ق�ومي
ج.عار,، وتشبه بالضبع. ويقال للضبع: ت1ي\سي ج.عار، ويقال: اذهب ل%كاع, وذ%فار,

وب.ظار,. وف حديث علي، رضي الل�ه عنه: والل�ه ل�ت1يس.ن_هم عن ذلك
أ%ي ل�ب\ط1ل%ن_ قولم ول4ر'د_ن_ه'م\ عن ذلك.

وت1ي.اس¬: موضع بالبادية كان به حرب حي ق�ط1عت ر,جل الرث بن كعب فسمي
ال4عرج؛ وف بعض الشعر:

وقت\ل%ى ت1ياس� عن ص.لح� ت'ع.ر>ب'
@ترش: التهذيب: ابن دريد الت_ر.ش خ1ف�ة ون.ز.ق¬. ت.ر,ش. ي.ت\ر.ش

ت.ر.شاv فهو ت.ر,ش، وتار,ش؛ قال أ%بو منصور: هذا م'ن\كر.
@تش: التهذيب: ت.م.ش\ت الشيء4 ت.م\شاv إ,ذا جعته؛ قال أ%بو منصور: هذا

.vمنكر جد�ا
@ترص: الت>خ\ر,يص: لغة ف الد>خر,يص.



@ترص: الت_ر,يص': الكم'، ت.ر'ص. الشيء� ت.راصةv، فهو م'ت\ر.ص¬ وت.ر,يص
مثل ماء م'س\خ.ن وس.خ1ي وحب\ل م'ب\رم وب.ر,ي أ%ي م'ح\كم شديد؛ قال:

وش'د_ يد.ي\ك. بالع.ق}د1 الت_ر,يص,
وأ%ت\ر.ص.ه هو وت.ر.صه وت.ر_ص.ه: أ%ح\ك%مه وق%و_م.ه؛ قال ذو ال3ص\بع

:vالع.د\وان9 يصف ن.ب\ل
ت.ر_ص. أ%ف}واق%ها وق%و_م.ها

أ%ن\ب.ل� ع.د\وان% ك�لYها ص.ن.عا
أ%ن\ب.ل�ها: أ%ع\م.ل�ها بالن_ب\ل، وقيل: أ%ح\ذ%ق�ها؛ قال ابن بري:

وشاهد' أ%ت\ر.ص.ه قول ال4عشى:
وهل ت'ن\ك%ر' الشمس' ف ض.و\ئ1ها،

أ%و الق%م.ر' الباه1ر' ال�ت\ر.ص'؟
وم1يزانD ت.ر,يص¬ أ%ي م'ق%و_م. وف الديث: لو و'ز,ن% ر.جاء� الؤمن

وخ.و\ف�ه بيزان{ ت.ر,يص� ما زاد. أ%حد'ها على الخر أ%ي بيزان م'س\تو�،
والت_ر,يص'، بالصاد الهملة: ال�ح\ك%م ال�ق%و_م'. ويقال: أ%ت\ر,ص\

ميزان.ك فإ,نه شائلD أ%ي س.و>ه وأ%ح\ك1م\ه. وفرس¬ تار,ص¬: شديد و.ث1يق¬؛
أ%نشد ثعلب:

قد أ%غ}ت.دي بال4ع\و.ج,ي> التار,ص,
@تعص: ت.ع1ص. ت.ع.صاv: اشتكى عص.ب.ه من ش1د_ة1 ال%ش\ي. والت_ع.ص':

شبيه بال%ع.ص,، قال: وليس بث%ب.ت.
@تلص: ت.ل�ص. الشيء: أ%ح\ك%مه مثل ت.ر_ص.ه. ويقال: ت.ل�ص.ه ود.ل�ص.ه

إ,ذا مل�س.ه ول%ي_ن.ه.
@ترض: ت1ر\ياض¬: من أ%ساء النساء3.

@تعض: امرأ%ةD ت.ع\ض'وضةD، قال ال4زهري: أ%راها الض_ي>قة.
والت_ع\ض'وض': ض.ر\ب¬ من الت_مر. قال ال4زهري: والتاء فيهما ليست بأ%صلية هي مثل

تاء ت.ر\ن'وق, ال%س3يل، وهي ما يتمع من الطي ف النهر. وف الديث:
وأ%ه\د.ت\ لنا ن.و\طاv من الت_ع\ضوض، بفتح التاء، وهو تر أ%سود شديد

اللوة، وم.ع\د1ن'ه هجر؛ قال ابن ال4ثي: وليس هذا بابه ولكنه ترجم عليه ف
التاء مع العي. وف حديث عبد اللك بن عمي: والل9ه لت.ع\ض'وض¬ كأ%نه

أ%خ\فاف' الر>ب.اع, أ%ط}ي.ب' م1ن\ هذا.
@تط: ال4زهري قال: ت.ح'وط� اسم الق%ح\ط1؛ ومنه قول أ%و\س بن حجر:



الاف1ظ� الناس, ف ت.ح'وط%، إ,ذا
ل ي'ر\س1ل�وا تت. عائذ{ ر'ب.عا

قال: كأ%ن� التاء ف توط تاء فعل مضارع ث جعل اساv معرفة للسنة، ول
ي'ج\ر.ى، ذك%رها ف باب الاء والطاء والتاء.

@تطع: ت.خ\ط%ع¬: اسم؛ قال ابن دريد: أ%ظنه مصنوعاv ل4نه ل يعرف معناه.
@ترع: ت.ر,ع. الشيء�، بالكسر، ت.ر.عاv وهو ت.ر,ع¬ وت.ر.ع¬: امت.ل4.
وح.و\ض¬ ت.ر.ع¬، بالتحريك، وم'ت\ر.ع¬ أ%ي م.م\لوء. وك�وز¬ ت.ر.ع¬ أ%ي

م'م\ت.ل1ئ، وج.ف}نة م'ت\ر.عة، وأ%ت\ر.عه هو؛ قال العجاج:
واف}ت.ر.ش. ال4رض. بس.ي\ل� أ%ت\ر.عا

وهذا البيت أ%ورده الوهري: بس.ي\ر أ%ت\ر.عا؛ قال ابن بري: هو لرؤبة،
قال: والذي ف شعره بس.ي\ل باللم؛ وبعده:

ي.م\ل� أ%ج\واف. الب,لد1 ال%ه\ي.عا
قال: وأ%ت\رع. فعل ماض. قال: ووصف بن ت.م1يم وأ%نم افترشوا ال4رض

بعدد كالسيل كثرة؛ ومنه س.ي\لD أ%ت\ر.ع' وس.ي\لD ت.ر�اع أ%ي يل� الوادي،
وقيل: ل يقال ت.ر,ع. ال3ناء� ولكن أ�ت\ر,ع.. الليث: الت_ر.ع' ام\ت1لء�
الشيء، وقد أ%ت\ر.ع\ت ال3ناء4 ول أ%سع ت.ر,ع. ال3ناء�، وس.حاب

ت.ر,ع¬: كثي الطر؛ قال أ%بو وجزة:
vكأ%ن�ما ط%ر.ق%ت\ لي\لى م'ع.ه_دة

من الر>ياض,، ولها عار,ض¬ ت.ر,ع'
.vونشاطا vفهو ت.ر,ع¬: اقتحم ال�مور م.ر.حا ،vت.ر.عا �وت.ر,ع. الرجل

ورجل ت.ر,ع¬: فيه ع.ج.لة، وقيل: هو ال�ستع1دe للشر� والغ.ضب, السريع'
إ,ليهما؛ قال ابن أ%حر:

ال%ز\ر.ج,يe ال1جان� الف%ر\ع' ل ت.ر,ع¬
�ض.ي\ق' ال%ج.م>، ول جاف{، ول ت.ف1ل

وقد ت.ر,ع. ت.ر.عاv. والت_ر,ع': السفيه' السريع' إ,ل الشر>.
والت_ر,عة� من النساء: الفاح1شة الفيفة.

وت.ت.ر_ع إ,ل الشيء: ت.س.ر_ع.. وت.ت.ر_ع. إ,لينا بالشر>:
ت.س.ر_ع.. وال�ت.ت.ر>ع: الش>ر>ير' ال�سار,ع' إ,ل ما ل ينبغي له؛ قال

الشاعر:
،vالباغي ال%ر\ب ي.س\ع.ى ن}و.ها ت.ر,عا



حت إ,ذا ذاق. منها حام1ياv ب.ر.دا
الكسائي: هو ت.ر,ع¬ ع.ت1لD. وقد ت.ر,ع. ت.ر.عاv وع.ت1ل% ع.ت.لv إ,ذا

كان سريعاv إ,ل الشر>. وروى ال4زهري عن الكلبي>ي: فلن ذو م.ت\ر.عة{
إ,ذا كان ل ي.غ\ض.ب ول يعجل، قال: وهذا ضد� الت_ر,ع. وف حديث ابن
ال�ن\ت.ف1ق: فأ%خ.ذت' ب,خ1طام راحلة1 رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، فما

ت.ر.ع.ن؛ الت_ر.ع': ال3سراع' إ,ل الشيء، أ%ي ما أ%سر.ع. إ,ل9 ف النه\ي،
وقيل: ت.ر.ع.ه عن وجهه ث%ناه وصر.ف%ه.

والتر\عة�: الدرجة، وقيل: الرeو\ضة على الكان الرتفع خاص�ة، فإ,ذا
كانت ف ال%كان ال�طمئن� فهي روضة، وقيل: التeر\عة ال%ت\ن الرتفع من

ال4رض؛ قال ثعلب: هو مأ}خوذ من ال3ناء ال�ت\ر.ع، قال: ول يعجبن. وقال
Dعلى الكان فيه غ1ل%ظ �أ%بو زياد الكلب: أ%حسن' ما تكون الرو\ضة

وار\تفاع؛ وأ%نشد قول ال4عشى:
Dمن ر,ياض ال%ز\ن1 م'ع\ش1بة Dما ر.و\ضة
�خ.ض\راء، جاد. عليها م'س\ب,لD ه.ط1ل

فأ%ما قول ابن مقبل:
هاج'وا الرحيل%، وقالوا: إ,ن9 م.ش\ر.ب.كم

ماء الز_ناني, من ماوي_ة% التeر.ع'
فهو جع التeر\عة1 من ال4رض، وهو على بدل من قوله ماء الزناني كأ%نه

قال غ�د\ران ماء الزناني، وهي موضع. ورواه ابن ال4عراب: التeر.ع,،
وزعم أ%نه أ%راد ال%م\ل�وءة فهو على هذا صفة لاوي�ة، وهذا القول ليس

بقوي� ل4نا ل نسمعهم قالوا آنية ت'ر.ع.
والتeر\عة�: الباب'. وحديث سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: إن9

م1ن\بي هذا على ت'ر\عة{ من ت'ر.ع, النة، قيل فيه: التeر\عة الباب'، كأ%نه
قال م1نبي على باب من أ%بواب النة، قال ذلك سه.ل بن سعد الساعدي وهو

الذي ر.وى الديث؛ قال أ%بو عبيد: وهو الوجه، وقيل: الترعة ال1ر\قاة� من
ال1نب، قال الق�تيب: معناه أ%ن الصلة% والذكر ف هذا الوضع ي'ؤد�يان

إ,ل النة فكأ%نه ق1ط}عة منها، وكذلك قوله ف الديث الخر: ار\ت.ع'وا ف
ر,ياض النة أ%ي م.جال1س, الذكر، وحديث ابن مسعود: م.ن أ%راد أ%ن ي.ر\ت.ع.

ف رياض النة فليقرأ} أ%ل% حم، وهذا العن من الستعارة ف الديث
كثي، كقوله عائد' ال%ريض ف م.خار,ف النة، والنة� تت بارقة1 السيوف، وتت



أ%قدام ال�مهات أ%ي أ%ن هذه ال4شياء تؤد�ي إ,ل النة، وقيل: التeرعة
ف الديث الد_رجة�، وقيل: الروضة. وف الديث أ%يضاv: إ,ن ق%د.م.ي_ على

�ت'ر\عة{ من ت'ر.ع, الوض، ول يفسره، أ%بو عبيد. أ%بو عمرو: التeر\عة
م.قام الشاربة1 من الوض. وقال ال4زهري: ت'ر\عة� الوض م.ف}تح الاء

إ,ليه، ومنه يقال: أ%ت\ر.ع\ت الوض. إ,ت\راعاv إ,ذا ملgته، وأ%ت\ر.ع\ت
 �ال3ناء، فهو م'ت\ر.ع. والت_ر�اع': الب.و�اب؛ عن ثعلب؛ قال ه'د\بة

(* قوله
«قال هدبة» أي يصف السجن كما ف الساس) بن ال%ش\ر.م:

ي'خ.ي>ر'ن ت.ر�اع'ه بي ح.ل}قة{
أ%ز'وم�، إ,ذا ع.ض_ت\، وك%ب\ل� م'ض.ب_ب,

قال ابن بري: والذي ف شعره ييين ح.د�اده. وروى ال4زهري عن حاد بن
س.ل%مة أ%نه قال: قرأ}ت ف مصحف أ�ب� بن كعب: وت.ر_ع.ت1 ال4بواب.، قال:

هو ف معن غ%ل�قت ال4بواب. والتeر\عة: ف%م' ال%د\ول, ي.ن\ف%ج,ر من
النهر، والمع كالمع. وف الصحاح: والتeر\عة� أ%فواه ال%داول,، قال ابن
بري: صوابه والتeر.ع' جع ت'ر\عة أ%فواه الداول. وف الديث: أ%ن النب،

صلى ال عليه وسلم، قال وهو على النب: إ,ن9 ق%د.م.ي_ على ت'ر\عة من
ت'ر.ع النة، وقال: إ,ن� عبداv من ع1باد1 ال خ.ي_ره ر.بeه بي أ%ن

ي.ع1يش ف الدنيا ما شاء وبي أ%ن يأ}كل ف الدنيا ما شاء وبي لقائه فاختار
العبد' لقاء ربه، قال: فبكى أ%بو بكر، رضي ال عنه، حي قالا وقال: بل

ن'ف%د>يك يا رسول ال بآبائنا. قال أ%بو القاسم الزجاجي: والرواية متصلة من
غي وجه أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال هذا ف مرضه الذي مات فيه،

ن.ع.ى نف}س.ه، صلى ال عليه وسلم، إ,ل أ%صحابه. والتeر\عة: م.س3يل الاء
إ,ل الروضة، والمع من كل ذلك ت'ر.ع¬. والتeر\عة: شجرة صغية تنبت مع

البقل وت.ي\ب.س معه هي أ%حب الشجر إ,ل ال%م1ي. وس.ي\ر أ%ت\ر.ع': ش.د1يد،
والت>رياع'، بكسر التاء وإسكان الراء: موضع.

@تسع: الت>س\ع والت>سعة من العدد: معروف تري وجوهه على التأ}نيث
والتذكي تسعة رجال وتسع نسوة. يقال: تسعون ف موضع الرفع وتسعي ف موضع النصب

والر، واليوم التاسع والليلة التاسعة، وت1سع. ع.شرة% مفتوحان على كل حال
ل4نما اسان جعل اساv واحداv فأ�ع\ط1يا إ,عراباv واحداv غي أ%نك

تقول تسع ع.شرة% امرأ%ةv وتسعة عشر رجلv، قال ال تعال: عليها تسعة عش.ر.



أ%ي تسعة عشر م.ل%كاv، وأ%كثر القر�اء على هذه القراءة، وقد قرئ: تسعة%
ع\شر، بسكون العي، وإ,نا أ%سكنها م.ن أ%سكنها لكثرة الركات والتفسي

أن9 على س.ق%ر. تسعة عشر مل%كاv، وقول� العرب تسعة� أ%كثر من ثانية% فل
تصرف إ,ل إ,ذا أ%ردت ق%د\ر العد.د ل نفس العدود، فإ,نا ذلك ل4نا

ت'صي>ر هذا اللفظ% علماv لذا العن ك%زوب.ر. من قوله: ع'د_ت\ علي�
ب,ز.و\ب.را، وهو مذكور ف موضعه. والتسع' ف الؤنث كالتسعة ف الذكر.

وت.س.ع.هم ي.ت\س.ع'هم، بفتح السي: صار تاسعهم. وت.س.ع.هم: كانوا ثانية
فأ%ت_م_هم تس\عة. وأ%ت\س.ع'وا: كانوا ثانية فصاروا تسعة. ويقال: هو تاسع'

تسعة{ وتاسع¬ ثانيةv وتاسع' ثانية{، ول يوز أ%ن يقال هو تاسع¬ تسعةv ول
رابع¬ أ%ربعةv إ,نا يقال رابع' أ%ربعة{ على ال3ضافة، ولكنك تقول رابع¬

ثلثةv، هذا قول الفراء وغيه من ال�ذ9اق. والتاس'وعاء: اليوم التاسع من
الر�م، وقيل هو يوم العاش'وراء، وأ%ظنه م'ول�داv. وف حديث ابن عباس،
رضي ال عنهما: لئن ب.ق1يت' إ,ل قابل ل4ص'وم.ن� التاسع يعن عاش'وراء،

كأ%نه تأ%و�ل فيه ع1ش\ر. الو,ر\د أ%نا تسعة أ%يام، والعرب تقول ور.دت
الاء ع1ش\راv، يعنون يوم التاسع ومن ههنا قالوا ع1ش\ر,ين.، ول يقولوا

ع1ش\ر.ي\ن ل4نما ع1ش\ر.ان1 وبعض' الثالث فج'مع فقيل ع1ش\ر,ين، وقال ابن بري:
ل أ%حسبهم سوا عاشوراء تاسوعاء إ,ل على ال4ظ}ماء نو العشر ل4ن

ال3بل تشرب ف اليوم التاسع وكذلك ال1م\س تشرب ف اليوم الرابع؛ قال ابن
ال4ثي: إ,نا قال ذلك كراهةv لوافقة اليهود فإ,نم كانوا يصومون عاشوراء

وهو العاشر، فأ%راد أ%ن يالفهم ويصوم التاسع، قال: وظاهر الديث يدل على
خلف ما ذ%كر ال4زهري من أ%نه عن عاشوراء كأ%نه تأ%و�ل فيه ع1ش\ر

و,ر\د ال3بل ل4نه قد كان يصوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر، ث قال: إ,ن
ب.ق1يت إ,ل قابل ل4ص'ومن� تاسوعاء، فكيف ي.ع1د' بصوم يوم قد كان يصومه؟

والتسع من أ%ظ}ماء ال3بل: أ%ن ت.ر,د إ,ل تسعة أ%يام، وال3بل� ت.واس1ع'.
Dوأتسع القوم فهم م'تس3عون إ,ذا وردت إ,بلهم لتسعة أ%يام وثان ليال. وحب\ل

.Ýوى�م.ت\س'وع: على ت1س\ع ق
والث�لث� التeس.ع' مثال الصeر.د1: الليلة السابعة والثامنة والتاسعة

من الشهر، وهي بعد النeف%ل ل4ن آخر ليلة منها هي التاسعة، وقيل: هي
الليال الثلث من أ%و�ل الشهر، وال4و�ل أ%ق}ي.س'. قال ال4زهري: العرب

تقول ف ليال الشهر ثلث غ�ر.ر¬ وبعدها ثلث ن'ف%لD وبعدها ثلث ت'س.ع¬،



س�ي ت'سعاv ل4ن آخرتن الليلة التاسعة كما قيل للثلث بعدها: ثلث ع'ش.ر
ل4ن باد1ئت.ها الليلة العاشرة.

والع.ش1ي' والت_س3يع': بعن الع'ش\ر والتeس\ع. والتeس\ع'، بالضم،
والت_س3يع': جز,ء من تسعة يط�ر,د ف جيع هذه الكسور, عند بعضهم؛ قال

شر: ول أ%سع ت.س3يعاv إ,ل ل4ب زيد.
وت.س.ع. الال% ي.ت\س.ع'ه: أ%خذ ت'س\عه. وت.س.ع. القوم.، بفتح السي

أ%يضاv، ي.ت\س.ع'هم: أ%خذ ت'س\ع أ%موالم. وقوله تعال: ولقد آتينا موسى
ت1س\ع. آيات بي>نات؛ قيل ف التفسي: إ,نا أ%خ\ذ� آل, ف1رعون بالس>ن,ي.،

وهو ال%د\ب، حت ذهبت ث1مار'هم وذهب من أ%هل البوادي م.واش1يهم، ومنها
إ,خراج موسى، عليه السلم يد.ه بيضاء للناظرين، ومنها إ,لقاؤه عصاه فإ,ذا

هي ث�عبان مبي، ومنها إ,رسال ال تعال عليهم الط©وفان وال%راد
والق�م_ل% والض_فاد1ع. والد_م. وان\ف1لق' البحر ومن آياته انفجار

الجر.وقال الليث: رجل م'ت_س3ع وهو ال�ن\ك%م1ش' الاضي ف أ%مره؛ قال
ال4زهري: ول أ%عرف ما قال إ,ل أ%ن يكون م'ف}ت.ع1لv من الس_عة1، وإ,ذا كان

كذلك فليس من هذا الباب. قال: وف نسخة من كتاب الليث م1س\ت.ع¬، وهو
ال�ن\ك%م1ش' الاضي ف أ%مره، ويقال م1س\د.ع¬ لغة، قال: ورجل م1س\ت.ع¬ أ%ي

سريع.
@تعع: الت_عe: الس\ت1ر\خاء. ت.ع_ ت.عìا وأ%ت.ع_: قاء كث%ع_؛ عن

ابن دريد، قال أ%بو منصور ف ترجة ثعع: روى الليث هذا الرف بالتاء
الثناة: ت.ع_ إ,ذا قاء، وهو خطأD إ,نا هو بالثاء الثلثة ل غي من

الثع\ث%عة1، والثع\ث%عة�: كلم فيه ل�ث}عة، والتع\ت.عة�: الركة الع.ن,يفة، وقد
ت.ع\ت.ع.ه إ,ذا ع.ت.ل%ه وأ%ق}ل%قه. أ%بو عمرو: ت.ع\ت.ع\ت' الرجل%

وت.ل}ت.ل}ت'ه: وهو أ%ن ت'ق}ب,ل% به وت'د\ب,ر. به وت'ع.ن>ف. عليه ف ذلك، وهي
التع\ت.عة والتل}ت.لة� أ%يضاv. وف الديث: حت يؤخ.4ذ% للضعيف1 حق©ه غي

م'تعتع، بفتح التاء، أ%ي من غي أ%ن ي'ص1يبه أ%ذvى ي'ق}ل1ق�ه وي'ز\ع1ج'ه.
والتع\ت.ع': الفأ}فاء. والتع\تعة� ف الكلم: أ%ن ي.ع\ي.ا بكلمه ويت.ر.د_د

من ح.ص\ر أ%و ع1ي¼، وقد ت.ع\ت.ع. ف كلمه وت.ع\ت.عه الع1يe. ومنه
الديث: الذي يقرأ� القرآن وي.ت.ت.ع\ت.ع 

(* قوله «ويتتعتع» كذا هو ف الصل
مضارع تتعتع خاسياv وهو ف النهاية يتعتع مضارع تعتع رباعياv ولعلهما



روايتان) فيه أ%ي يترد_د' ف قراءته وي.ت.ب.ل�د' فيها لسان'ه. وت'ع\ت1ع. فلن
إ,ذا ر'د� عليه قول�ه، ول أ%د\ر,ي ما الذي ت.ع\ت.ع.ه. ووق%ع القوم' ف

ت.عات1ع. إ,ذا وقعوا ف أ%راج,يف. وت.خ\ل1يط. وت.ع\تعة� الدابة1:
ار\ت1طامها ف الرمل وال%بار والو.حل من ذلك. وقد ت.ع\ت.ع. البعي' وغيه إ,ذا

ساخ. ف ال%يار أ%ي ف و'ع'وثة1 الر>مال؛ قال الشاعر:
ي'ت.ع\ت1ع' ف ال%يار, إ,ذا ع.له،
وي.ع\ث�ر ف الط�ر,يق, ال�س\ت.ق1يم,

@تلع: ت.لع. النهار' ي.ت\ل%ع' ت.ل}عاv وت'ل�وعاv وأ%ت\ل%ع: ار\ت.ف%ع..
وت.ل%ع.ت1 الضeح.ى ت'ل�وعاv وأ%ت\ل%ع.ت: ان\ب.س.ط%ت. وت.ل%ع' الضeحى:

وقت' ت'ل�وع1ها؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
Dأ%أ%ن} غ%ر_د.ت\ ف ب.طن, واد{ ح.مامة

ب.ك%ي\ت.، ول ي.ع\ذ1ر\ك. بال%ه\ل, عاذ1ر'
ت.عال%ي\ن ف ع'ب\ر,ي�ه، ت.ل%ع. الضeح.ى،

على ف%ن.ن�، قد ن.ع_م.ت\ه الس_رائر
وت.ل%ع الظب\ي' والث�و\ر' من ك1ناسه: أ%خرج رأ}سه وس.م.ا ب,ج,يد1ه.

وأ%ت\ل%ع رأ}س.ه: أ%ط}ل%عه فنظر؛ قال ذو الرeمة:
كما أ%ت\ل%ع.ت\، من ت.ح\ت1 أ%ر\ط%ى ص.ر,ية{

إ,ل ن.ب\أ%ة1 الصو\ت1، الظYباء� الك%وان,س'
وت.ل%ع الرجل� رأ}س.ه: أ%خرجه من شيء كان فيه، وهو ش1ب\ه ط%ل%ع إ,ل أ%ن

طل%ع أ%عم�. قال ال4زهري: ف كلم العرب: أ%ت\ل%ع رأ}س.ه إ,ذا أ%طل%ع
وت.ل%ع الرأ}س' نف}س'ه، وأ%نشد بيت ذي الرمة.

وال4ت\ل%ع' والت_ل1ع' والت_ل1يع': الطويل�، وقيل: الطويل� الع'ن'ق,،
وقال ال4زهري ف ترجة بتع: والب.ت1ع' الطويل الع'نق، والت_ل1ع' الطويل
الظهر. قال أ%بو عبيد: أ%كثر ما يراد بال4تلع طويل العنق، وقد ت.ل1ع.

ت.ل%عاv، فهو ت.ل1ع¬ بي�ن الت_ل%ع,؛ وقول غ%يلن% الر_ب.ع1ي:
ي.س\ت.م\س3ك�ون%، من ح1ذار, ال3ل}قاء،

بت.ل1عات{ كج'ذ�وع, الص>يصاء
يعن بالت�ل1عات هنا س'ك9انات السeف�ن؛ وقوله من ح1ذار ال3لقاء أ%راد

من خ.ش\ية أ%ن يق%ع'وا ف البحر في.ه\ل1كوا؛ وقوله كج'ذ�وع, الص>يصاء أ%ي
أ%ن ق�ل�وع. هذه السفينة طويلة حت كأ%نا ج'ذ�وع الص�يصاء وهو ضرب من



التمر ن.خ\ل�ه ط1والD. وامرأ%ة ت.ل}عاء بي>نة التل%ع,، وع'نق أ%ت\ل%ع
وت.ل1يع¬، فيمن ذك�ر: طويلD، وت.ل}عاء فيمن أ%ن_ث؛ قال ال4عشى:

يوم. ت'ب\د1ي لنا ق�ت.ي\لة� عن ج,يـ
ـد{ ت.ل1يع�، ت.ز,ين'ه ال4ط}واق'

وقيل: الت_ل%ع' ط�وله وان\ت1صابه وغ1ل%ظ� أ%صل1ه وج.د\ل� أ%ع\له.
وال4ت\ل%ع أ%يضاv والت_ل1ع': الطويل من الدب. 

(* قوله« من الدب» هكذا ف
الصل ولعلها من الدمي) ؛ قال:

وع.ل�ق�وا ف ت.ل1ع, الرأ}س, خ.د1ب\
وال�نثى ت.ل1عةD وت.ل}عاء. والت_ل1ع': الكثي الت_ل%ف©ت حو\له،
وقيل: ت.ل1يع¬ وسي>د ت.ل1يع¬ وت.ل1ع¬: رف1يع¬. وت.ت.ل�ع ف م.ش\ي,ه

وت.تال%ع: م.د_ ع'نق%ه ورف%ع رأ}س.ه.
وتتل�ع: م.د_ ع'نق%ه للقيام. يقال: لزم فلن مكانه قع.د فما ي.تتل�ع

أ%ي فما يرفع رأ}سه للنeهوض ول يريد الب.راح. والت_تل©ع: التقدeم؛
قال أ%بو ذؤيب:

فو.ر.د\ن%، والع.يeوق' م.ق}ع.د. رابئ1 الض\ـ
ـض'ر.باء فوق. النج\م,، ل ي.تتل�ع'

قال ابن بري: صوابه خلف. النجم، وكذلك رواية سيبويه. وف حديث علي�: لقد
أ%ت\ل%ع'وا أ%عناق%هم إ,ل أ%م\ر� ل يكونوا أ%هل%ه فو'ق1ص'وا دونه أ%ي

ر.ف%ع'وها. والت_ل}عة�: أ%رض م'رتفعة غ%ل1يظة ي.ترد_د' فيها السي\ل� ث
ي.د\فع منها إ,ل ت.ل}عة{ أ%سفل منها، وهي م.ك}ر.مةD من ال%ناب,ت.

والت_ل}عة�: م.ج\ر.ى الاء من أ%على الوادي إ,ل ب'طون ال4رض، والمع
الت>لع'. ومن أ%مثال العرب: فلن لي.م\ن.ع ذ%ن.ب. ت.ل}عة؛ يضرب للرجل الذليل

القي. وف الديث: فيجيء مطر ل ي'م\ن.ع' منه ذ%ن.ب' ت.ل}عة؛ يريد كثرته
وأ%نه ل يلو منه موضع. وف الديث: لي.ض\ر,ب.ن_هم الؤمنون حت ل

ي.من.ع'وا ذن.ب. ت.ل}عة. ابن ال4عراب: ويقال ف مثل: ما أ%خاف إ,ل من سي\ل
ت.ل}ع.ت أ%ي من بن عمي وذوي قراب.ت، قال: والت_ل}ع.ة� م.سيل� الاء

ل4ن من نزل التل}عة فهو على خ.ط%ر إ,ن جاء السيل� جر.ف. به، قال: وقال هذا
وهو نازل بالتلعة فقال: ل أ%خاف إ,ل� من م.أ}م.ن. وقال شر:

الت>لع' م.ساي,ل� الاء يسيل من ال4س\ناد والن>جاف والبال حت ي.ن\ص.ب_ ف



الوادي، قال: وت.ل}عة البل أ%ن الاء ييء فيخ'دe فيه وي\ف1ر'ه حت
ي.خ\ل�ص. منه، قال: ول تكون الت>لع إ,ل ف الصحارى، قال: والتل}عة ربا

جاءت من أ%ب\ع.د من خسة فراسخ إ,ل الوادي، فإ,ذا جرت من البال فوقعت ف
الص_حارى حفرت فيها كهيئة ال%نادق، قال: وإ,ذا عظ�مت التل}عة حت تكون
مثل نصف الوادي أ%و ث�ل�ث%ي\ه فهي م.ي\ثاء. وف حديث الجاج ف صفة الطر:

وأ%د\ح.ضت الت>لع. أ%ي جعل%ت\ها ز.ل%قاv ت.ز\ل%ق فيها ال4رج'ل.
والتل}عة�: ما ان%بط من الرض، وقيل: ما ار\ت.ف%ع، وهو من ال4ض\داد، وقيل:

الت_ل}عة� مثل الر_ح.بة1، والمع من كل ذلك ت.ل}ع¬ وت1لع¬؛ قال عار,ق
الطائي:

وك�ن_ا أ�ناساv دائ1ني. بغ1ب\طة{،
ي.س3يل� ب,نا ت.ل}ع' ال%ل وأ%بار,ق�ه\

وقال النابغة:
ع.فا ذو ح'ساv من ف%ر\ت.ن فالف%وار,ع'،

ف%ج.ن\با أ%ر,يك{، فالت>لع' الد_واف1ع'
حكى ابن بري عن ثعلب قال: دخلت على ممد بن عبد ال بن طاهر وعنده أ%بو

م'ض.ر أ%خو أ%ب الع.م.ي\ث%ل, ال4عراب فقال ل: ما الت_ل}عة�؟ فقلت:
أ%هل الرواية يقولون هو من ال4ضداد يكون لا ع.ل ولا س.ف%ل؛ قال

الراعي ف العلو:
كد'خان1 م'ر\ت.ج,ل� بأ%ع\لى ت.ل}عة{،

غ%ر\ثان% ض.ر_م. ع.ر\ف%جاv م.ب\ل�ول
وقال زهي ف النباط:

،vمن ال4رض, ت.ل}عة �وإ,ن م.ت أ%ه\ب,ط
أ%ج,د\ أ%ث%راv ق%ب\لي ج.د1يداv وعاف1يا

قال: وليس كذلك إ,نا هي م.س3يل ماء من أ%على الوادي إ,ل أ%سفله، فمرة
ي'وص.ف' أ%علها ومرة يوصف أ%سفلها. وف الديث: أ%نه كان ي.ب\د'و 

(* قوله«
كان يبدو» يعن رسول ال،صلى ال عليه وسلم، كما ف هامش النهاية) إ,ل
هذه الت>لع؛ قيل ف تفسيه: هو من ال4ضداد يقع على ما اندر من ال4رض

وأ%ش\ر.ف. منها. وفلن ل ي'وث%ق' بس.ي\ل ت.ل}ع.ته: يوصف بالكذب أ%ي ل
يوثق' با يقول وما ييء به. فهذه ثلثة أ%مثال جاءت ف التل}عة1؛ وقول



كثي>ر ع.ز_ة%:
بكلY ت1لعة{ كالب.د\ر, ل%م�ا

ت.ن.و_ر.، واس\ت.ق%ل� على ال1بال,
قيل ف تفسيه: الت>لعة� ما ارتفع من ال4رض شب_ه الناقة به، وقيل:

التلعة� الطويلة� الع'ن'ق, الرتف1ع.ت'ه والباب واحد. وت.ل}ع.ة�: موضع؛
قال جرير:

أ%ل ر'ب_ما هاج. التذ%ك©ر' وال%و.ى،
بت.ل}عة%، إ,ر\شاش. الدeموع, الس_واج,م

:vوقال أ%يضا
وقد كان ف ب.ق}عاء ر,يÒ ل1شائك�م\،

وت.ل}عة% وال%و\فاء ي.ج\ر,ي غ%د1ير'ها
ويروى:

وت.ل}عة� والوفاء� يري غديرها
أ%ي ي.ط�ر,د' عند ه'بوب الر>يح.

وم'تال1ع¬، بضم اليم: جبل؛ قال لبيد:
د.ر.س. ال%نا ب'تال1ع� فأبان1

بال1ب\س,، بي البيد1 والسeوبان1
وقال ابن بري عجزه:

فت.قاد.م.ت بالب\س فالسوبان1
أ%راد ال%ناز,ل فحذف وهو قبيح. قال ال4زهري: م'تالع جبل بناحية

البحرين بي الس_و\دة1 وال4ح\ساء، وف س.ف}ح هذا البل عي ي.سيح ماؤه يقال له
عي م'تالع.

والت_ل%ع' شبيه بالت_ر.ع: ل�غ.ي�ةD أ%و ل�ث}غة أ%و بدل. ورجل ت.ل1ع¬:
بعن الت_ر,ع,.

توع: تاع. اللYب.أ% والس_م\ن ي.توعه تو\عاv إ,ذا كسره بق1طعة خبز أ%و
vأ%و س.منا vأ%خذه با. حكى ال4زهري عن الليث قال: التو\ع' ك%س\ر'ك ل1با

.vبك1س\رة خبز ترف%ع'ه با، تقول منه: ت'ع\ت'ه فأ%نا أ%ت'وعه ت.و\عا
@توع: تاع. اللYب.أ% والس_م\ن ي.توعه تو\عاv إ,ذا كسره بق1طعة خبز أ%و

vأ%و س.منا vأ%خذه با. حكى ال4زهري عن الليث قال: التو\ع' ك%س\ر'ك ل1با
.vبك1س\رة خبز ترف%ع'ه با، تقول منه: ت'ع\ت'ه فأ%نا أ%ت'وعه ت.و\عا



@تيع: الت_ي\ع': ما ي.سيل على وجه ال4رض من ج.م.د ذائب ونوه؛ وشيء
تائع مائع. وتاع. الاء� ي.ت1يع' ت.ي\عاv وت.و\عاv، ال4خية نادرة،

وت.ت.ي_ع. كلها: انبسط على وجه ال4رض. وأ%تاع. الرجل� إ,تاعة، فهو م'ت1يع:
قاء. وأ%تاع ق%ي\أ%ه وأ%تاع. د.م.ه فتاع. ي.ت1يع' ت'ي'وعاv. وتاع. الق%ي\ء�

ي.ت1يع ت.و\عاv أ%ي خرج، والق%يء� م'تاع'؛ قال الق�طامي وذكر الراحات:
،vوما�فظ%ل�ت\ ت.ع\ب,ط� ال4ي\دي ك�ل

ت.م'جe ع'ر'وق�ها ع.ل%قاv م'تاعا
وتاع. السeن\ب'ل�: ي.ب,س بعض'ه وبعض'ه ر.ط}ب، والريح' ت.ت_اي.ع'

بالي.ب,يس,؛ قال أ%بو ذؤيب يذكر ع.ق}ره ناقة وأ%نا كاس.ت\ فخ.ر_ت\ على
رأ}سها:

وم'ف}ر,هة{ ع.ن\س� ق%د.ر\ت' ل1ساق1ها
فخ.ر�ت\، كما ت.ت_اي.ع' الر>يح' بالق%ف}ل,

قال ال4زهري: يقال ات_اي.ع.ت1 الريح' بورق الشجر إ,ذا ذه.بت به،
وأ%صله ت.تاي.عت به. والق%ف}ل�: ما ي.ب,س. من الشجر.

والت_تاي'ع ف الشيء وعلى الشيء: الت_هاف�ت فيه وال�تاي.عة� عليه
وال3س\راع' إ,ليه. يقال: ت.تاي.ع'وا ف الشر� إ,ذا ت.هاف%ت'وا وسار.ع'وا

إ,ليه. والسك}ران� ي.ت.تاي.ع' أ%ي ي.ر\م1ي بنفسه. وف حديثه، صلى ال عليه
وسلم: ما يم1ل�كم على أ%ن ت.تاي.ع'وا 
(* قوله« أن تتايعوا» أصله بثلث

تاءات حذف احداها كالواجب كما يستفاد من هامش النهاية.) ف الك%ذ1ب كما
ي.تتاي.ع' الف%راش' ف النار؟ الت_تاي'ع': الوقوع ف الشر� من غي ف1ك}رة{ ول

ر.و,ي�ة{ وال�تاي.عة� عليه، ول يكون ف الي\ر. ويقال ف الت_تاي'ع:
إ,نه الل�جاجة�، قال ال4زهري: ول نسمع الت_تاي'ع ف الي وإ,نا سعناه

ف الشر. والتتاي'ع: التهاف�ت ف الشر والل�جاج ول يكون التتايع إ,ل ف
الشر�؛ ومنه قول السن بن علي، رضوان ال عليهما: إ,ن� علي�اv أ%راد

أ%م\راv فت.تاي.ع.ت\ عليه ال�مور فلم ي.ج,د م.ن\ز.عاv، يعن ف أ%م\ر,
ال%م.ل. وفلن ت.ي>ع¬ وم'تتي>ع¬ أ%ي سريع إ,ل الشر، وقيل: التتاي'ع ف الشر

.vكالتتاي'ع ف الي. وت.تاي.ع. الرجل: رمى بنفسه ف ال4مر سريعا
وت.تاي.ع. ال%ي\ران�: ر.مى بنفسه ف المر سريعاv من غي تثبeت. وف الديث:

لا نزل قوله تعال: وال�ح\ص.نات' من النساء، قال س.ع\د بن' ع'بادة: إ,ن}



رأ%ى رجل مع امرأ%ته رجلv في.ق}ت'له ت.ق}ت'لونه، وإ,ن أ%خ\ب ي'ج\ل%د
ثاني ج.ل}دة، أ%فل ن.ض\ر,به بالسيف؟ فقال النب، صلى ال عليه وسلم:

كفى بالسيف شا؛ أ%راد أ%ن يقول شاهداv فأ%مسك ث قال: لول أ%ن ي.تتاي.ع.
فيه الغ.ي\ران� والس�ك}ران�، وجواب لول مذوف أ%راد لول ت.هاف�ت'

الغ.ي\ران1 والسك}ران1 ف الق%ت\ل لت.م_م\ت' على جعله شاهداv أو لك%م\ت بذلك،
وقوله لول أ%ن يتتايع فيه الغيان والسكران أ%ي ي.تهاف%ت ويقع فيه. وقال

ابن شيل: التتاي'ع ركوب ال4مر على خلف الناس. وت.تاي.ع. المل� ف
.eم.ش\ي,ه ف الر إ,ذا حر_ك أ%لواحه حت يكاد ي.ن\ف%ك

والت>يعة�، بالكسر: ال4ربعون من غ%ن.م الصد.قة، وقيل: التيعة
ال4ربعون من الغنم من غي أ%ن ي'خص بصدقة ول غيها. وف الديث: أ%نه كت.ب لوائل

ابن' حجر كتاباv فيه على الت>يعة1 شاةD والت>يمة� لصاحبها؛ قال
ال4زهري: قال أ%بو عبيد الت>يعة� ال4ربعون من الغنم ل يزد على هذا التفسي،
والت>يمة مذكورة ف موضعها، قال: والتيعة اسم ل4دن ما يب فيه الزكاة

من اليوان، وكأ%نا الملة الت للسeعاة عليها س.ب,يل من تاع. ي.ت1يع'
إ,ذا ذه.ب إ,ليه كالمس من ال3بل وال4ربعي من الغنم. وقال أ%بو سعيد

الضرير: الت>يعة� أ%دن ما يب من الصدقة كال4ربعي فيها شاة وكخمس من
ال3بل فيها شاة، وإ,نا ت.ي_ع. الت>يعة% ال%قe الذي وجب للمصد>ق

فيها ل4نه لو رام. أ%خ\ذ شيء منها قبل أ%ن يبل�غ عددها ما يب فيه
الت>يعة� لن.ع.ه صاحب' الال، فلما وج.ب فيه الق تاع. إ,ليه الصد>ق أ%ي
ع.ج,ل، وتاع. ر.بe الال إ,ل إ,ع\طائه فجاد به، قال: وأ%صله من الت_ي\ع,
وهو الق%ي\ء�. يقال: أ%تاع. ق%ي\أ%ه ف%تاع.. وحكى شر عن ابن ال4عراب

قال: الت>يعة ل أ%دري ما هي، قال: وبلغنا عن الفراء أ%نه قال: التيعة من
الشاء الق1ط}عة الت تب فيها الصدقة ترعى حول البيوت. ابن شيل: التي\ع'

أ%ن تأ}خذ الشيء بيدك، يقال: تاع. به ي.ت1يع ت.ي\عاv وت.ي_ع به إ,ذا
أ%خذه بيده؛ وأ%نشد:

أ%ع\ط%ي\ت'ها ع'وداv وت1ع\ت' بت.م\رة{،
وح.ي\ر' ال%راغ1ي، قد ع.ل1م\نا، ق1صار'ها

vقال: هذا رجل يزعم أ%نه أ%كل ر.غ}وة مع صاحبة له فقال: أ%عطيتها ع'ودا
تأ}كل به وت1ع\ت بتمرة أ%ي أ%خ.ذ}تا آك�ل با. وال1ر\غاة: العود أ%و

التمر أ%و الكسرة ي'ر\ت.غى با، وجعه ال%راغ1ي. قال ال4زهري: رأ%يته بط



أ%ب اليثم: وت1ع\ت بتمرة، قال: ومثل ذلك وب.ي_ع\ت' با، وأ%عطان
ترة فت1ع\ت با وأ%نا فيه واقف، قال: وأ%عطان فلن درهاv فت1عت به أ%ي

أ%خذته، الصواب بالعي غي معجمة.
وقال ال4زهري ف آخر هذه الترجة: الي.ت'وعات' كل بقلة أ%و ورقة إ,ذا

ق�ط1ع.ت أ%و ق�ط1ف%ت ظهر لا لب أ%بيض ي.س3يل منها مثل� ور.ق التي
وب'ق�ول أ�خر يقال لا الي.ت'وعات.

حكى ال4زهري عن ابن ال4عراب: ت'ع\ ت'ع إ,ذا أ%مرته بالتواض'ع.
وتتاي.ع. القوم' ف ال4رض أ%ي ت.باع.دوا فيها على ع.مÝى وش1د_ة.

قال ابن ال4عراب: التاعة� الك�ت\لة� من اللYب.اء3 الث�خينة�.وف
�نوادر ال4عراب: تتي_ع ع.ل%ي� فلن، وفلن ت.ي_عان� وت.ي>عان� وت.ي_حان

وت.ي>حان� وتي>ع¬ وت.ي�ح¬ وت.ي_قان� وت.ي>ق¬ مثله.
@دريد، قال أ%بو منصور ف ترجة ثعع: روى الليث هذا الرف بالتاء

الثناة: ت.ع_ إ,ذا قاء، وهو خطأD إ,نا هو بالثاء الثلثة ل غي من
الثع\ث%عة1، والثع\ث%عة�: كلم فيه ل�ث}عة، والتع\ت.عة�: الركة الع.ن,يفة، وقد

ت.ع\ت.ع.ه إ,ذا ع.ت.ل%ه وأ%ق}ل%قه. أ%بو عمرو: ت.ع\ت.ع\ت' الرجل%
وت.ل}ت.ل}ت'ه: وهو أ%ن ت'ق}ب,ل% به وت'د\ب,ر. به وت'ع.ن>ف. عليه ف ذلك، وهي

التع\ت.عة والتل}ت.لة� أ%يضاv. وف الديث: حت يؤخ.4ذ% للضعيف1 حق©ه غي
م'تعتع، بفتح التاء، أ%ي من غي أ%ن ي'ص1يبه أ%ذvى ي'ق}ل1ق�ه وي'ز\ع1ج'ه.
والتع\ت.ع': الفأ}فاء. والتع\تعة� ف الكلم: أ%ن ي.ع\ي.ا بكلمه ويت.ر.د_د

من ح.ص\ر أ%و ع1ي¼، وقد ت.ع\ت.ع. ف كلمه وت.ع\ت.عه الع1يe. ومنه
الديث: الذي يقرأ� القرآن وي.ت.ت.ع\ت.ع 

(* قوله «ويتتعتع» كذا هو ف الصل
مضارع تتعتع خاسياv وهو ف النهاية يتعتع مضارع تعتع رباعياv ولعلهما

روايتان) فيه أ%ي يترد_د' ف قراءته وي.ت.ب.ل�د' فيها لسان'ه. وت'ع\ت1ع. فلن
إ,ذا ر'د� عليه قول�ه، ول أ%د\ر,ي ما الذي ت.ع\ت.ع.ه. ووق%ع القوم' ف

ت.عات1ع. إ,ذا وقعوا ف أ%راج,يف. وت.خ\ل1يط. وت.ع\تعة� الدابة1:
ار\ت1طامها ف الرمل وال%بار والو.حل من ذلك. وقد ت.ع\ت.ع. البعي' وغيه إ,ذا

ساخ. ف ال%يار أ%ي ف و'ع'وثة1 الر>مال؛ قال الشاعر:
ي'ت.ع\ت1ع' ف ال%يار, إ,ذا ع.له،
وي.ع\ث�ر ف الط�ر,يق, ال�س\ت.ق1يم,



@تسغ: الت_س\غ�: ل%ط}خ' س.حاب� ر.ق1يق�، وليس بثبت.
@تغغ: الت_غ\ت.غة�: حكاية ص.و\ت ال%ل}ي وتكون حكاية بعض الصوت، يقال:

سعت لذا اللي ت.غ\ت.غةv إذا أ%صاب بعض'ه بعضاv فسمعت صوته.
والتغ\ت.غة�: ث1ق%لD ف اللسان، وقد ت.غ\ت.غ%. والت_غ\ت.غة�: إ,خفاء� الضحك. قال

أ%بو زيد: ت.غ\ت.غ% الض_ح1ك. ت.غ\ت.غ.ةv إذا أ%خ\فاه. قال ال4زهري�: قول
الليث ف التغتغة إ,نه حكاية صوت اللي تصحيف إ,نا هو حكاية صوت

الض_ح1ك. وت.غ\ت.غ% الشيخ': سق%ط%ت\ أ%س\نان'ه فلم ي'ف}ه.م\ كلمه'.
وت1غ ت31غ: حكاية صوت الضحك، قال الفراء: تقول سعت طاق, طاق, لصوت

الضرب، وتقول سعت ت1غ ت1غ يريدون صوت الضحك، وقال أ%يضاv: أ%قبلوا ت1غ ت1غ
وأ%قبلوا ق1ه ق1ه إ,ذا ق%ر\ق�روا بالضحك، وقد ات_غ.و\ا بالضحك

واو\ت.غ.و\ا.
@توغ: تاغ% هلك وأ%تاغه ال، وكأ%نه مقلوب من وت.غ%.

@تف: التeح\فة�: الط�ر\فة� من الفاكهة وغيها من الر_ياحي.
والتeح\فة�: ما أ%ت\ح.ف}ت. به الرجل% من الب,ر> والل©ط}ف والن_غ.ص، وكذلك

التeح.فة، بفتح الاء، والمع ت'ح.ف¬، وقد أ%ت\ح.ف%ه با وات_ح.ف%ه؛ قال
ابن ه.ر\مة%:

،Dواس\ت.ي\ق%ن.ت\ أ%نا م'ثاب,رة
ـ�ها بالن_جاح, م'ت_ح1ف%ه\ وأ%ن

ـ�ها لزمةD لميع ت.صار,يف قال صاحب العي: تاؤه مبدلة من واو إل أ%ن
فعلها إل ف ي.ت.ف%عل. يقال: أ%ت\ح.ف}ت' الرجل ت'ح\فةv وهو ي.ت.و.ح_ف'،

وكأ%نم كرهوا لزوم البدل ههنا لجتماع ال1ث}لي فردوه إل ال4صل، فإن
كان على ما ذهب إليه فهو من و.ح.ف.، وقال ال4زهري: أ%صل التeح\فة1

و'ح\فةD، وكذلك التeه.م.ة� أ%صلها و'ه.م.ةD، وكذلك التeخ.مة�، ورجل
ت'ك%لةD، وال4صل و'ك%لة، وت'قاةD أ%صلها و'قاةD، وت'راثD أ%صله و'راثD. وف

الديث: ت'ح\فة� الصائ1م الدeه\ن' وال1ج\م.ر'، يعن أ%نه ي'ذ}ه1ب عنه
�م.ش.ق�ة% الصو\م, وش1د_ت.ه. وف حديث أ%ب ع.م\رة% ف صفة التمر: ت'ح\فة

الك%بي وص'م\تة� الصغي. وف الديث: ت'ح\فة� الؤمن, الوت' أ%ي ما
ي'ص1يب' الؤ\من. ف الدنيا من ال4ذى، وما له عند الل9ه من الي الذي ل

ي.ص1ل� إليه إل بالوت1؛ وأ%نشد ابن ال4ثي:
قد ق�ل}ت إذ م.د.ح'وا الياة% وأ%س\ر.ف�وا:



ف الـم.و\ت1 أ%ل}ف' ف%ض1يلة{ ل ت'ع\ر.ف'
م1ن\ها أ%مان� ع.ذاب,ه ب,لقائ1ه،

وف1راق' كلY م'عاش1ر� ل ي'ن\ص1ف'
ويشبهه الديث الخر: الوت' راحة� الؤمن,.

@ترف: التر.ف': الت_ن.عeم'، والتeر\فة� الن_ع\مة�، والت_ت\ريف'
vم'ت\ر.ف¬ إذا كان م'ن.ع_م. البدن1 م'د.ل�ل Òح'س\ن' الغ1ذاء. وصب

والـم'ت\ر.ف': الذي قد أ%ب\ط%ر.ت\ه النعمة� وس.عة العي\ش,. وأ%ت\ر.ف%ت\ه
الن_ع\مة� أ%ي أ%ط}غ.ت\ه.

وف الديث: أ%و\ه1 لف1راخ, ممد{ من خليفة ي'س\ت.خ\ل%ف' ع1ت\ريف{
م'ت\ر.ف{؛ الـم'ت\ر.ف': الـم'ت.ن.ع>م' الـم'ت.و.س>ع' ف م.لذY الدنيا

وش.هوات1ها. وف الديث: أ%ن� إبراهيم، عليه الصلة والسلم، ف�ر_ به من
ج.ب_ار� م'ت\ر.ف{. ورجل م'ت\ر.ف¬ وم'ت.ر_ف¬: م'و.س_ع¬ عليه. وت.ر_ف.

الرجل% وأ%ت\ر.ف%ه: د.ل�ل%ه وم.ل�ك%ه. وقوله تعال: إل قال م'ت\ر.ف�وها؛
أ%ي أ�ولو الترفة1 وأ%راد رؤساء4ها وقادة% الشر� منها.

والتeر\فة�، بالضم: الطعام' الطيب، وكل ط�ر\فة ت'ر\فةD، وأ%ت\ر.ف.
الرجل%: أ%عطاه ش.ه\و.ت.ه؛ هذه عن اللحيان. وت.ر,ف. النبات': ت.ر.و�ى.
والتeر\فة، بالضم: ال%نة� الناتئة� ف وسط الش_فة1 العليا خ1ل}قةv وصاحبها

أ%ت\ر.ف'. والتeرفة: م1س\قاةD ي'ش\ر.ب' با.
@تفف: التeفe: وس.خ' ال4ظ}فار,، وف الكم: وس.خ بي الظ©ف�ر,

ـgم'لة{، وقيل: هو ما يتمع تت الظفر من الوس.خ؛ وال�فe: وسخ' وال4ن
ال�ذن، والت_ت\ف1يف' من التeف> كالت_أ}ف1يف من ال�ف>. وقال أ%بو طالب:

قولم أ©فÒ وأ©ف�ةD وت'فÒ وت'ف9ةD، فال�فe وسخ' ال�ذن، والتف� وسخ
ال4ظ}فار، فكان ذلك يقال عند الشي يستقذر ث كثر حت صاروا يستعملونه

عند كل ما يت.أ%ذ�و\ن% به، وقيل: أ�فÒ له معناه قل�ةD له، وت'فÒ إتباع
�مأ}خوذ من ال4ف%ف1، وهو الشيء القليل. ابن ال4عراب: ت.ف}ت.ف. الرجل

إذا ت.ق%ذ�ر. بعد ت.ن\ظ1يف{. ويقال: أ%ف_ ي.ؤ'فe وي.ئ1فe إذا قال
أ�ف. ويقال: أ�ف�ةD له وت'ف�ةD أ%ي ت.ض.جeر. ويقال: ال�فe بعن القلة

من ال4ف%ف1 وهو القليل. والت'ف%çة د'و.ي\ب_ةD تشبه الفأ}ر؛ وقال
ال4صمعي: هذا غلط إنا هي د'و.ي\ب_ةD على ش.ك}ل ج.ر\و الكلب يقال لا ع.ناق'

ال4رض، قال: وقد رأ%يته. وف الثل: أ%غ}ن من التeف9ة1 عن الرeف9ة،



وف الكم: استغنت التeف9ة� عن الرeف9ة1؛ والرeف9ة�: د'قاق' الت>ب\ن،
وقيل: التب عام�ة، وكلها بالتشديد والتخفيف.

والتeف%فة: د'ودة صغية تؤثر ف اللد.
والت_ف�اف': الو.ض1يع'، وقيل: هو الذي يسأل الناس. شاةv أ%و شاتي؛

قال:
وص1ر\مة{ عشرين أ%و ثلثي\

ي'غ\ن,ين.نا عن م.ك}س.ب, الت_فاف1ي\
@تلف: الليث: الت_ل%ف' ال%لك' والع.ط%ب' ف كل شيء. ت.ل1ف. ي.ت\ل%ف'

ت.ل%فاv، فهو ت.ل1ف¬: ه.ل%ك.. غيه: ت.ل1ف. الشيء� وأ%ت\ل%ف%ه غيه وذه.بت
نفس' فلن{ ت.ل%فاv وظ%ل%فاv بعن واحد أ%ي ه.د.راv. والعرب تقول: إن9

من الق%ر.ف1 الت_ل%ف.، والق%ر.ف' م'داناة� الو.باء، والـم.تال1ف
الـم.هال1ك'. وأ%ت\ل%ف فلن مال%ه إت\لفاv إذا أ%فناه إس\رافاv؛ قال

الفرزدق:وق%و\م� ك1رام� قد ن.ق%ل}نا إليهم'
ق1راه'م\، فأ%ت\ل%ف}نا الـم.نايا وأ%ت\ل%ف�وا

أ%ت\ل%ف}نا الـم.نايا أ%ي وجد\ناها ذات. ت.ل%ف{ أ%ي ذات. إت\لف{
ووجد'وها كذلك؛ وقال ابن السكيت: أ%ت\ل%ف}نا النايا وأ%ت\ل%ف�وا أ%ي ص.ي_ر\نا

الـم.نايا ت.ل%فاv لم وص.ي_ر'وها لنا تل%فاv، قال: ويقال معناه
صاد.ف}ناها ت'ت\ل1ف�نا وصاد.ف�وها ت'ت\ل1ف�هم. ورجل م1ت\ل%ف¬ وم1ت\لف¬:

ي'ت\ل1ف' مال%ه، وقيل: كثي الت\لف1.
والـم.ت\ل%ف%ة�: م.ه\واةD م'ش\ر,فةD على ت.ل%ف{. والـم.ت\ل%ف%ة:

الق%ف}ر؛ قال طرفة أ%و غيه:
ب.ت\ل%فة{ لي\س.ت\ بط%ل}ح� ول ح.م\ض,

أ%راد ليست ب.ن\ب,ت ط%ل}ح� ول ح.م\ض، ل يكون إل على ذلك ل4ن
الـم.ت\ل%فة الـم.ن\ب,ت'، والط�ل}ح والمض ن.ب\تان1 ل م.ن\ب,تان1،

والـم.ت\ل%ف' الـم.فازة�؛ وقول أ%ب ذؤيب:
وم.ت\ل%ف{ مث}ل, ف%ر\ق, الرأ}س ت.خ\ل�ج'ه'

ـgيال�ها ف1يح' م.طار,ب¬ ز.ق%ب¬، أ%م
الـم.ت\لف': الق%ف}ر'، سي بذلك ل4نه ي'ت\ل1ف' سال1ك%ه ف ال4كثر.

والت_ل}فة�: ال%ض\بة� الـم.ن,يعة� الت ي.غ\شى م.ن تعاطاها الت_ل%ف'؛
عن ال%ج.ري�؛ وأ%نشد:



أ%ل ل%ك�ما ف%ر\خان1 ف رأ}س ت.ل}ف%ة{،
إذا رام.ها الر�امي ت.طاو.ل% ن,يق�ها

@تنف: الت_ن'وفة�: الق%ف}ر' من ال4رض وأ%صل ب,نائها الت_ن.ف'، وهي
الـم.فازة�، والمع ت.نائف'؛ وقيل: الت_ن'وفة� من ال4رض الـم'تباع1دة� ما

بي ال4ط}راف1، وقيل: التنوفة الت ل ماء با من الف%لوات1 ول أ%ن,يس.
وإن كانت م'ع\ش1بةv، وقيل: الت_ن'وفة� البعيدة وفيها م'ج\ت.م.ع' كل3

ولكن ل ي'قد.ر' على رع\ي,ه لب'ع\د1ها. وف الديث: أ%نه سافر رجل بأ%رض�
ت.ن'وفة{؛ الت.ن'وفة�: ال4رض' الق%ف}ر'، وقيل البعيدة� الاء؛ قال

Òكما قالوا د.و �الوهري: الت_ن'وفة� الـم.فازة�، وكذلك الت_ن'وف1ي�ة
ود.و>ي_ةD ل4نا أ%رض مثلها فن'س3بت إليها؛ قال ابن أ%حر:

ك%م\ د.ون% ل%ي\لى م1ن\ ت.ن'وف1ي_ة{
ل%م_اعة{، ت'ن\ذ%ر' فيها النeذ�ر\

وت.ن'وف: موضع¬؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن� د1ثاراv ح.ل�ق%ت\ ب,ل%ب'ون,ه

ع'قاب' ت.ن'وف، ل ع'قاب' الق%واع1ل,
وهو من الـم'ث�ل الت ل ي.ذ}ك�ر\ها سيبويه. قال ابن جن: قلت مر�ة

ل4ب علي يوز أ%ن تكون ت.ن'وف مقصورة من ت.نوفاء بنزلة ب.ر'وكاء، فسمع
vذلك وت.ق%ب_ل%ه؛ قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن يكون أ%لف ت.ن'وف إشباعا

للفتحة ل سيما وقد رويناه مفتوحاv وتكون هذه ال4لف ملح.قةv مع الشباع
لقامة الوزن؛ أ%ل تراها مقابلة لياء مفاعيلن كما أ%ن ال4لف ف قوله:

ي.ن\باع' من ذ1ف}رى غ%ض'وب� ج.س\رة{
إنا هي إش\باع¬ للفتحة طل%باv ل3قامة الوزن، أ%ل ترى أ%نه لو قال

ي.ن\ب.ع' من ذفرى لصح الوزن إل أ%ن فيه ز,حافاv، وهو ال%ز\ل�، كما أ%نه لو
قال ت.ن'وف. لكان الزء م.ق}بوضاv فالش\باع' إذاv ف الوضعي إنا هو

مافة% الز>حاف الذي هو جائز.
@توف: ما ف أ%مرهم ت.و,يفةD أ%ي ت.وان{. وف نوادر ال4عراب: ما فيه

ت'وفةD ول تافةD أ%ي ما فيه ع.ي\ب¬. أ%بو تراب: سعت ع.راماv يقول تاه بصر
الرجل وتاف. إذا نظر إل الشيء ف دوام؛ وأ%نشد:

ـgس. ن.ظ}رت ـgس. م, ال4ش\ياء3 ل أ%ن فما أ%ن
ـYي تائف' الـن_ظ%رات1 بكة% أ%ن



وتاف. عن بص.ر'ك. وتاه. إذا ت.خ.ط�ى.
@ترق: الت>ر.ق': ش.ب,يه بالدeر\ج؛ قال ال4عشى:

ومار,د من غ�واة1 الن�، ي.ح\ر'سها
ذ�و ن,يقة{ م'س\ت.ع1دÒ دونا ت.ر.قا

دونا: يعن دون الدeر_ة.
والت_ر\ق�و.تان1: العظمان ال�ش\ر,فان بي ث�غ\رة النح\ر والعات1ق تكون

للناس وغيهم؛ أ%نشد ثعلب ف صفة قطاة:
ق%ر.ت\ ن'ط}فةv بي الت_راقي، كأن_ها
لد.ى س.ف%ط بي ال%وان,ح م'ق}ف%ل,

وهي الت_ر\ق�و.ة�، ف%ع\ل�و.ةD، ول تقل ت'رقوة، بالضم، وقيل: هي عظم
وصل بي ث�غرة النحر والعاتق من الانبي، وجعها التراقي؛ وقوله أ%نشده

يعقوب:
هم' أ%و\ر.د'وك. الوت. حي. أ%تيت.هم،

وجاش.ت\ إليك. النف}س' بي الت_رائق,
إنا أ%راد بي التراقي فق%ل%ب. وت.ر\قاه': أ%صاب. ت.ر\ق�وت.ه،

وت.ر\ق%ي\ت'ه أ%يضاv ت.ر\قاةv: أ%صب\ت' ت.ر\ق�وته. وف حديث الوارج: يقرأ�ون
القرآن ل ي'جاوز ح.ناج,رهم وت.راق1ي.هم؛ والعن أ%ن قراء4تم ل يرفعها

ال ول يقبلها فكأنا ل ت'جاوز ح'لوقهم، وقيل: العن ل يعملون بالقرآن
ول يثابون على قراءته ول يصل لم غي القراءة.

والت>رياق، بكسر التاء: معروف، فارسي معر�ب، هو د.واء السeموم لغة ف
الد>ر\ياق، والعرب تسمي المر ت1رياقاv وت1ر\ياقة ل4نا تذه.ب

بال%م_؛ ومنه قول ال4عشى، وقيل البيت لبن م'قبل:
س.ق%ت\ن بص.ه\باء4 ت1ر\ياقة{،

مت ما ت'ل%ي>ن\ ع1ظامي ت.ل1ن\
وف الديث: إن� ف ع.ج\وة1 العالية1 ت1ر\ياقاv؛ الترياق': ما ي'ستعمل
.vلد.فع الس_م� من ال4د\وية وال%عاج,ي، ويقال د1ر\ياق، بالدال أ%يضا

وف حديث ابن ع'مر: ما أ�بال ما أ%تيت' إن شربت ترياقاv؛ إنا كرهه من
أ%جل ما يق%ع فيه من ل�حوم ال4فاعي وال%م\ر وهي حرام ن.ج,سة، قال:

والترياق أ%نواع فإذا ل يكن فيه شيء من ذلك فل بأ}س به، وقيل: الديث مطلق
فال4ول اجتنابه كل©ه.



@ترنق: الت_ر\ن'وق: الاء الباقي ف م.س3يل الاء. شر: التeر\ن'وق
الطي الذي يرس'ب ف مسايل الياه. قال أ%بو عبيد: ت'رنوق السيل، بضم

التاء، وها لغتان.
@تقق: الت_ق}ت.قة�: ال�ويe من ف%وق' إل أسفل على غي طريق، وقد
ت.ت.ق}ت.ق.. وت.ت.ق}ت.ق. من البل وف البل: ان\حدر؛ هذه عن اللحيان.

والت_ق}ت.قة�: س'رعة السي وشد�ته. الفراء: الذ�و\ح' س.ي\ر عنيف؛ وكذلك
الط�م\ل� والت_ق}ت.قة�. ابن ال4عراب: التق}ت.قة� الركة. ابن ال4عراب:

ت.ق}ت.ق. هب.ط وتت.ق}ت.قت عينه غار.ت؛ عن أ%ب عبيدة، والصحيح ن.ق}ن.ق%ت،
بالنون، وأ�ن\ك1ر على أ%ب عبيدة ذلك؛ كذا ذكر ابن ال4عراب وأ%نشد:

خ'وص¬ ذوات' أ%ع\ي ن.قان,ق,،
ج'ب\ت' با م.ج\هولة% الس_مال1ق,

@توق: الت_و\ق': ت'ؤ'وق النفس إل الشيء وهو ن,زاعها إليه. تاق%ت نف}سي
إل الشيء ت.ت'وق تو\قاv وت'ؤوقاv: نز.ع.ت واشتاقت، وتاق%ت الشيء4 كتاقت

إليه؛ قال رؤبة:
فالمد' ل1له على ما وف�قا

م.ر\وان%، إذ} تاق�وا ال�مور. التeو_قا
وال�ت.و_ق': ال�ت.ش.ه_ى. وف حديث علي�: ما لك ت.ت.و_ق' ف ق�ريش

وت.دع'نا؟ ت.ت.و_ق'، تفع_ل من الت_و\ق,: وهو الش_وق' إل الشيء
والنeزوع' إليه، وال4صل ت.ت.تو�ق بثلث تاءات فحذف تاء ال4صل تفيفاv، أراد

ل1م. تتزو�ج' ف قريش غينا وتدع'نا يعن بن هاشم، ويروى ت.ن.و_ق'،
بالنون، من التنوeق, ف الشيء إذا ع'مل على استحسان وإعجاب به. يقال:
تنو_ق وتأ%ن_ق. وف الديث الخر: ما لك ت.ت.و>ق' ف قريش وتدع' سائرهم.

وال�ت.و_ق': الكلم الباطل. ونف}س تو_اقةD: م'ش\تاقةD؛ وأ%نشد
ال4صمعي:جاء الش>تاء وق%ميصي أ%خ\لق\

ش.راذ1م¬ ي.ض\ح.ك' من الت_و�اق\
قيل: الت_و�اق اسم ابنه، ويروى الن_و_اق بالنون. ويقال ف الثل:

الر\ء ت.و_اق¬ إل ما ل ين.ل. وقيل: التو�اق الذي ت.ت'وق نف}س'ه إل كل
د.ناءة. ابن ال4عراب: الت_و.قة� ال�س_ف' جع خاس1ف{ وهو الناق1ه'،

والت_و\ق' نف}س النز\ع، والتeوق' الع.و.ج ف العصا ونوها.
وتاق. الرجل� يت'وق: جاد بنف}سه عند الوت. وف حديث عبيد ال بن عمر،



رضي ال عنهما: كانت ناقة� رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م'تو�قةv؛
كذا رواه بالتاء، فقيل له: ما التو�قة؟ فقال: مثل قولك فرس ت.ئ1ق¬ أ%ي
جواد؛ قال الرب: وتفسيه أ%ع\جب' من ت.صح1يفه، وإ,نا هي م'ن.و_قة،

بالنون، هي الت قد ر,يض.ت وأ�د>ب.ت.
@ترك: الت_ر\ك': و.د\ع'ك الشيء، ت.ركه ي.ت\ر'كه ت.ر\كاv وات_ر.كه.

وت.ر.ك}ت' الشيء4 ت.ر\كاv: خليته. وتار.ك}ت'ه البيع م'تار.ك%ةv. وت.راك1:
بعن ات\ر'ك، وهو اسم لفعل ال4مر؛ قال طفيل بن يزيد الارثي:

ت.راك1ها من إ,بل ت.راك1ها
أ%ما ت.ر.ى ال%و\ت ل%د.ى أ%و\راك1ها؟

وقال فيه: فما ات_ر.ك. أ%ي ما ت.ر.ك. شيئاv، وهو اف}ت.عل. وف الديث:
العهد الذي بيننا وبينهم الصلة�، فمن تركها فقد كفر، قيل: هو لن تركها
مع ال3قرار بوجوبا أ%و حت يرج وقتها، ولذلك ذهب أ%حد بن حنبل إ,ل

أ%نه يكفر بذلك حلv على الظاهر، وقال الشافعي: يقتل بتركها ويصلى عليه
ويدفن مع السلمي؛ وت.ت.ار.ك ال4مر' بينهم. والت_ر\ك': ال3بقاء ف

قوله، عز وجل: وت.ر.ك}نا عليه ف الخرين؛ أ%ي أ%بقينا عليه. وت.ر,كة� الرجل
اليت1: ما ي.ت\ر'كه من التeر.اث ال%ت\روك.

والت_ريكة: الت ت'ت\ر.ك' فل تتزوج، قال اللحيان: ول يقال ذلك
للذكر. ابن ال4عراب: ت.ر,ك. الرجل� إ,ذا تزوج بالت_ريكة1 وهي العان,س' ف

بيت أ%بويها؛ وأ%نشد الوهري للكميت:
إ,ذ ل ت.ب,ضe، إ,ل الت_ر.ا

ثك1 والض_رائ1ك1، كفe جاز,ر\
والت_ر,يكة�: الروضة الت ي'غ\ف1ل�ها الناس' فل يرعونا، وقيل:

الت_ر,يكة� ال%ر\ت.ع' الذي كان الناس رعوه، إ,ما ف فلة وإ,ما ف جبل،
فأ%كله الال حت أ%بقى منه بقايا من ع'و_ذ. والت_ر\ك': ضرب من البيض مستدير

شب>ه بالت_ر\كة1 والت_ر,يكة وهي بيض النعام النفرد؛ وأ%نشد:
ما هاج. هذا الق%ل}ب. إ,ل ت.ر\كة

ز.هراء�، أ%خ\ر.ج.ها خروج م'ن\فج
الوهري: والت_ر,يكة� بيضة النعامة الت يتركها؛ ومنه قول ال4عشى:

وي.ه\ماء ق%ف}ر ترج الع.ي\ن' وس\ط%ها،
وت.ل}ق%ى با ب.ي\ض. الن_عام, ت.رائ1كا



قال ابن بري: ومثله للمخبل:
كت.ر,يكة1 ال�د\ح1ي> أ%د\ف%أ%ها
ق%ر,د¬، كأ%ن� ج.ناحه هد\م'

وال1د\م': كساء خ.ل%ق¬. ابن سيده: والت_ر,يكة البيضة بعدما يرج منها
الفرخ، وخص_ بعضهم به بيض النعام الت تتركها بالفلة بعد خلوها ما
فيها، وقيل: هي بيض النعام الفردة، والمع ت.رائك وت'ر'ك، وهي الت_ر\كة

والمع ت.ر\ك¬. والت_ر,يكة�: بيضة الديد للرأ}س؛ قال ابن سيده: وأ�راها
على التشبيه بالت_ر,يكة الت هي البيضة، والمع ت.رائك وت.ر,يك، وهي

الت_ر\كة أ%يضاv، وجعها ت.ر\ك¬؛ قال لبيد:
ف%خ\مة ذ%ف}راء ت'ر\تى بالع'رى،

ق�ر\د'مان,ي�اv وت.ر\كاv كالب.ص.ل
ابن شيل: الت_ر\ك' جاعة البيض، وإن,ما هي شقيقة واحدة وهي البصلة؛

قال ابن بري: وقد استعمل الفرزدق الت_ر,يكة% ف الاء الذي غادره السيل
فقال:

كأ%ن� ت.ر,يكةv من ماء م'ز\ن{،
وداري� الذكي> من ال�دام,

:vوقال أ%يضا
س'لف%ة ج.ف}ن� خالط%ت\ها ت.ر,يكة،

على شفتيها، والذ�كي ال�ش.و_ف
وف حديث الليل، عليه السلم: أ%نه جاء إ,ل مكة يطال1ع' ت.ر\كته'؛

الت_ر\كة�، بسكون الراء ف ال4صل: بيض النعام، وجعها ت.ر\ك¬، يريد به
ولده إ,سعيل وأ�مه هاج.ر ل�ا تركهما بكة. قال ابن ال4ثي: قيل ولو روي
بكسر الراء لكان وجهاv من الت_ر,كة، وهي الشيء ال%ت\روك؛ ومنه حديث

علي، عليه السلم: وأ%نتم ت.ر,يكة� ال3سلم وبقية الناس؛ ومنه حديث السن:
إ,ن ل تعال ت.رائك. ف خلقه، أ%راد أ�موراv أ%بقاها ف العباد من

ال4مل والغفلة حت ينبسطوا با إل الدنيا.
والت_ر,يك'، بغي هاء: الع'ن\ق�ود إ,ذا أ�كل ما عليه؛ عن أ%ب حنيفة،

وقال أ%يضاv: التريكة الك1باسة بعدما ي'ن\ف%ض' ما عليها وت'ت\رك، والمع
ت.ر,يك وت.رائك، وقال مرة: الت_ر,يك'، بغي هاء، الع1ذ}ق إ,ذا ن'ف1ض. فلم

يبق فيه شيء. ول بارك ال فيه ول تار.ك. ول دار.ك.: كل ذلك إ,تباع،



وقال ابن ال4عراب: تار.ك. أ%بقى. والت_ر\ك': العل ف بعض اللغات،
يقال: ت.ر.ك}ت' البل شديداv أ%ي جعلته شديداv، قال: ول يعجبن.

والتeر\ك: اليل العروف الذي يقال له الد_ي\ل%م، والمع أ%ت\راك.
@تكك: ت.ك_ الشيء4 ي.ت'ك©ه ت.ك9اv: وطئه فشدخه، ول يكون إ,ل� ف شيء

لي كالرطب والبطيخ ونوها. وت.ك}ت.ك}ت' الشيء أ%ي وطئته حت شدخته.
والتاكe: الالك م'وقاv. يقال: أ%حق تاك�، وقيل: أ%حق فاك� تاك� إ,تباع
له، بالغ� المق,، والمع تاك©ون وت.ك%كةv وت'ك�اك كض.ر.بة{ وض'ر_اب�

وت'ك�ك كب'ز'ل، وما كنت. تاك9اv ولقد ت.ك%ك}ت.، بالفتح، ت'ك�وكاv. قال
الكسائي: يقال أ%بيت. إ,ل أ%ن ت.حم'ق وت.ت'ك_، وقد ت.ك�ه' النبيذ� مثل
ه.ك�ه' وه.ر_جه إ,ذا بلغ منه. والت_ك1يك': الذي ل رأ}ي له، وهو بي�ن

الت_كاكة؛ عن الجري؛ وأ%نشد:
أ%ل ت.أ}ت الت_كاكة� قد ت.راها،

كق%ر\ن1 الشمس,، باديةv ض'ح.ي�ا؟
التهذيب: ابن ال4عراب ت'ك_ إ,ذا قطع. وت.ك_ ال3نسان إ,ذا ح.م'ق،

قال: والت>ك�ك' والف�ك�ك' ال%م\قى الق�ي_ق. والت>ك�ة: واحدة
الت_ك%ك1، وهي ت1ك�ة السراويل، وجعها ت1ك%ك¬؛ والت>كة� رباط السراويل؛ قال

ابن دريد: ل أ%حسبها إ,ل دخيلv وإ,ن كانوا تكلموا با قدياv، وقد
اس\ت.ت.ك_ با.

والتeك�: طائر يقال له ابن ترة؛ عن كراع.
@تلك: ابن ال4ثي قال: ف حديث أ%ب موسى وذكر الفاتة: فتل}ك. بتل}ك.،

هذا مردود إ,ل قوله ف الديث: وإ,ذا قرأ%: غي الغضوب عليهم ول
الضالي فقولوا آمي يبكم ال؛ يريد أ%ن آمي يستجاب با الدعاء الذي تضمنته

السورة أ%و الية، كأ%نه قال فتلك الدعوة مضم�نة بتلك الكلمة أ%و معل9قة
با، وقيل: معناه أ%ن يكون الكلم معطوفاv على ما يليه من الكلم، وهو
قوله: وإ,ذا كب_ر وركع فكب>روا واركعوا؛ يريد أ%ن صلتكم معل9قة بصلة
إ,مامكم فاتبعوه وأت©وا به، فتلك إ,نا تصح وتثبت بتلك، وكذلك باقي

الديث.
@تك: ابن سيده: التام1ك' السنام ما كان، وقيل: هو السنام الرتفع،

وت.م.ك. السنام' ي.ت\م1ك' وي.ت\مك' ت'موكاv وت.م\كاv: اكتنز وت.ر_، وف
الصحاح أ%ي طال وارتفع فهو تام1ك¬. وناقة تام1ك¬: عظيمة السنام. وأ%ت\م.ك%ها



الكل�: س_نها. ويقال: بناء# تام1ك أ%ي مرتفع.
@توك: أ%حق تائ1ك¬: شديد المق، ول فعل له؛ قال ابن سيده: لذلك ل

أ%خص به الواو دون الياء ول الياء دون الواو.
@تيك: أ%حق تائ1ك¬: شديد المق ول فعل له، وقد تقدم قبل هذه الترجة.

@تتل: ابن بري قال: التeت\لة الق�ن\ف�ذة.
@تربل: ت1ر\ب,ل وت.ر\ب.ل: موضع.

@تعل: ابن ال4عراب: الت_ع.ل ح.ر.ارة ال%ل}ق الائجة�، تفر_د به
ال4زهري.

@تفل: ت.ف%ل ي.ت\ف�ل وي.ت\ف1ل ت.ف}لv: ب.ص.ق؛ قال الشاعر:
م.ت ي.ح\س' منه مائح' القوم, ي.ت\ف�ل

ومنه ت.ف}ل الر�اقي. والتeف}ل والتeف%ال: الب'صاق والز_ب.د ونو'ها.
والت_ف}ل بالفم ل يكون إ,ل ومعه شيء من الريق، فإ,ذا كان نفخاv بل
ريق فهو الن_ف}ث. الوهري: الت_ف}ل شبيه بالب.ز\ق وهو أ%قل منه، أ%و_له

الب.ز\ق ث الت_ف}ل ث الن_ف}ث ث الن_ف}خ. وف الديث: فت.ف%ل فيه،
هو من ذلك.

وت.ف1ل الشيء� ت.ف%لv: تغ.ي_رت رائحته. والت_ف%ل: ترك الطي>ب. رجل
ت.ف1ل أ%ي غي م'ت.ط%ي>ب ب.ي>ن الت_ف%ل، وامرأ%ة ت.ف1لة وم1ت\فال؛

ال4خية على النسب. وف الديث: أ%نه،صلى ال عليه وسلم، قال ل1ت.خ\ر'ج,
الن>ساء� إ,ل الساجد ت.ف1لت أ%ي تار,كات للطي>ب؛ قال أ%بو عبيد:

الت_ف1لة الت ليست بتطيبة وهي النتنة الريح؛ قال امرؤ القيس:
إ,ذا ما الض_ج,يع' اب\ت.ز_ها من ث1يابا،

ت.م1يل عليه ه.و\ن.ةv غي. م1ت\فال
وأ%ت\ف%له غيه؛ قال الراجز:
يا ابن. الت ت.ص.ي_د' الو,ب.ارا،

وت'ت\ف1ل� الع.ن\ب.ر. والصeو.ارا
وف الديث: قيل يا رسول ال م.ن, الاجe؟ قال: الش_ع1ث� الت_ف1ل؛

الت_ف1ل: الذي ترك استعمال الطي>ب من الت_ف%ل وهي الريح الكريهة. وف
حديث علي�، كرم ال وجهه: ق�م\ عن الشمس فإ,نا ت'ت\ف1ل الريح..

والت_ت\ف�ل والتeت\ف�ل والت>ت\ف%ل والت_ت\ف%ل والت>ت\ف1ل:
الث�ع\لب'، وقيل جر\و'ه، والتاء زائدة، وال�نثى من كل ذلك بالاء؛ وبيت امرئ



القيس:
له أ%ي\ط%ل ظ%ب\ي� وساق%ا ن.عامة{،

وإ,ر\خاء� س1ر\حان{ وتقريب' ت.ت\ف�ل
قال: ل ي'ر\و. إ,ل� هكذا كت.ن\ض'ب؛ قال أ%بو منصور: وسعت غي واحد

من ال4عراب يقولون ت'ف�ل على ف�ع_ل؛ قال وأ%نشده أ%ي بيت امرئ
القيس:وع.ار.ة� س1ر\حان{ وتق}ريب ت'ف�ل

.vأ%ي قليل vط%ف1يفا vابن شيل: ما أ%صاب فلن من فلن إ,ل ت1ف}ل
والت_ت\ف�ل: نبات أ%خضر فيه خطب\ة وهو آخر ما ي.ج,فe، وقيل: هو ش.ج.ر؛ قال

كراع: ليس ف الكلم اسم توالت فيه تاء4ان غيه.
@تلل: ت.ل�ه ي.ت'ل©ه ت.ل¾، فهو متلول وت.ل1يل: ص.ر.عه، وقيل: أ%لقاه

على ع'نقه وخ.د>ه، وال4ول أ%على، وبه فسر قوله تعال: فلما أ%سلما
�وت.ل�ه للج.ب,ي؛ معن ت.ل�ه ص.ر.عه كما تقول ك%ب_ه لوجهه. والت_ل1يل

وال%ت\لول: الص_ر,يع؛ وقال قتادة: تل�ه للج.ب,ي ك%ب_ه لفيه وأ%خذ%
الش_ف}رة. وت'ل� إ,ذا ص'ر,ع؛ قال الكميت:

،vوت.ل�ه للج.بي م'ن\ع.ف1را
منه م.ناط� الو.ت1ي, م'ن\ق%ض1ب'

وف حديث أ%ب الدرداء: وتر.كوك ل%ت.ل9ك أ%ي ل%ص\ر.عك من قوله تعال:
وتل�ه للج.ب,ي. وف الديث الخر: فجاء بناقة كو\ماء فت.ل�ها أ%ي

أ%ناخ.ها وأ%ب\ر.كها. وال�ت.ل�ل: الص_ر,يع وهو ال�ش.غ\ز.ب. وقول
ال4عرابية: ما له ت'ل� وغ�ل�؛ هكذا رواه أ%بو عبيد، ورواه يعقوب: أDل�
وغ�ل�، وقد تقدمت الكاية ف أ�ه\ت1ر.. وقوم ت.ل�ى: ص.ر\عى؛ قال أ%بو

كبي:وأ%خ'و ال3نابة إ,ذ رأ%ى خ'ل�ن.ه'،
ت.ل�ى ش1ف%اعاv ح.و\له كال3ذ}خ1ر

vوذلك أ%ن� ال3ذ}خ1ر ل ينبت متفرقا ،vأ%راد أ%نم ص'ر,ع'وا ش.ف}عا
ول تكاد تراه إ,ل ش.ف}عاv. وت.ل� هو ي.ت'ل© وي.ت1ل©: ت.ص.ر_ع وسق%ط.

وال1ت.ل©: ما ت.ل�ه به. وال1ت.ل©: الشديد. ور'م\ح¬ م1ت.لê: ي'ت.ل©
به أ%ي ي'ص\رع به، وقيل: قوي� منتصب غليظ؛ قال لبيد:

رابط ال%أ}ش, على ف%ر\جهم،
أ%ع\ط1ف' ال%و\ن% ب.ر\ب'وع� م1ت.ل©

ال1ت.ل©: الذي ي'ت.ل© به أ%ي ي'ص\ر.ع به؛ وقال ابن ال4عراب:



م1ت.لê شديد أ%ي ومعي ر'م\ح م1ت.لê، وال%و\ن: ف%ر.سه. وقال شر: أ%راد
بال%و\ن ج.م.له، وال%ر\بوع ج.ر,ير¬ ض'ف1ر. على أ%ربع ق�وÝى؛ وقال ابن القطاع

ف معن البيت أ%ي أ%ع\ط1فه بع1ن.ان{ شديد من أ%ربع ق�وÝى؛ وقيل: برمح
مربوع ل طويل ول قصي. ورجل ت'لت1لD: قصي. ور'م\ح¬ م1ت.لê: غليظ

شديد، وهو الع'ر'دe أ%يضاv؛ وكل شيء� أ%لقيته إ,ل ال4رض ما له ج'ي_ه،
فقد ت.ل%ل}ته. وت.ل� ي.ت'ل© و.يت1ل© إ,ذا ص.ب_. وت.ل� ي.ت'ل© ي.ت1ل©

إ,ذا سقط.
والت_ل�ة: الص_ب_ة. والت_ل�ة: الض_ج\عة والك%س.ل. وقول سيدنا

رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ن'ص1ر\ت بالرeع\ب وأ�وتيت جوامع الكلم،
وب.ي\ن.ا أ%نا نائم أ�ت1يت بفاتيح خزائن ال4رض فت'ل�ت ف يدي؛ قال ابن

ال4ثي ف تفسيه: أ�لقيت ف يدي، وقيل: الت_ل© الص_بe فاستعاره
لل3لقاء. وقال ابن ال4عراب: ص'ب_ت ف يدي، والعنيان متقاربان. قال أ%بو
منصور: وتأ}ويل قوله أ�ت1يت بفاتيح خزائن ال4رض فت'ل�ت ف يدي؛ هو ما

فتحه ال جل ثناؤه ل�مته بعد وفاته من خزائن ملوك الف�ر\س وملوك الشام
وما استول عليه السلمون من البلد، حقق ال رؤياه الت رآها بعد وفاته
من ل%د'ن خلفة عمر بن الطاب، رضي ال عنه، إ,ل هذا؛ هذا قول أب

منصور،و رحه ال، والذي نقول نن ف يومنا هذا: إ,نا نرغب إ,ل ال عز
وجل ونتضرع إ,ليه ف نصرة ملته وإ,ع\زاز أ�مته وإ,ظهار شريعته، وأ%ن
ي'ب\ق1ي لم ه1ب.ة تأ}ويل هذا النام، وأ%ن يعيد عليهم بقو�ته ما عدا عليه

الكفار لل3سلم بحمد وآله، عليهم الصلة والسلم. وف الديث: أ%نه أ�ت1ي.
بشراب فشرب منه وعن يينه غلم وعن يساره الشايخ، فقال: أ%تأ}ذن ل أ%ن

أ�عطي هؤ'لء؟ فقال: وال ل أ�وثر بنصيب منك أ%حداv ف%ت.ل�ه رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ف يده أ%ي أ%لقاه.

والت_ل© من التراب: معروف واحد الت>لل، ول يفسر ابن دريد الت_ل من
التراب. والت_ل© من الر_مل: ك%و\م.ة منه، وكلها من الت_لY الذي

هو إ,لقاء كل ج'ث�ة، قال ابن سيده: والمع أ%تلل؛ قال ابن أ%حر:
والف�وف' ت.ن\س�3ج'ه الد_ب'ور'، وأ%ت\ـ

ـللD م'ل%م_ع.ة الق%ر.ا ش'ق}ر'
والت_ل©: الرابية، وقيل: الت_ل© الرابية من التراب مكبوساv ليس

خ1ل}ق%ةv؛ قال أ%بو منصور: هذا غلط، الت>لل عند العرب الرواب الخلوقة.



ابن شيل: الت_ل© من صغار الكام، والت_ل© طوله ف السماء مثل البيت
وع.ر\ض ظ%ه\ره نو عشرة أ%ذرع، وهو أ%صغر من الك%مة وأ%قل حجارة من

ال4ك%مة، ول ي'ن\ب,ت الت_ل© ح'ر�اv، وحجارة الت_لY غاصÒ بعض'ها ببعض مثل
.éحجارة ال4ك%مة سواء

والت_ل1يل: الع'ن'ق؛ قال لبيد:
ت.ت_ق1ين ب,ت.ليل� ذي خ'ص.ل

أ%ي بع'ن'ق ذي خ'ص.ل من الشعر، والمع أ%ت1ل�ة وت'ل�ل وت.لئ1ل.
vإ,ذا كان غليظا êوال1ت.ل©: الشديد من الناس وال3بل. ورجل م1ت.ل

شديداv. ورجل م1ت.لê: منتصب ف الصلة؛ وأ%نشد:
ر,جالD ي.ت'ل©ون الص_لة% ق1يام

قال أ%بو منصور: هذا خطأD وإ,نا هو:
رجال ي'ت.ل©ون الصلة% قيام

من ت.ل�ى ي'ت.لYي إ,ذا أ%ت\ب.ع الصلة% الصلة%؛ قال شر: ت.ل�ى فلن
صلت.ه الكتوبة بالتطو�ع أ%ي أ%ت\ب.ع؛ قال الب'ع.ي\ث:

على ظ%ه\ر, عاد1ي¼ كأ%ن� أ�ر'وم.ه
ر,جالD، ي'ت.ل©ون الص_لة، ق1يام'

وقوله أ%نشده سيبويه:
ط%و,يل م1ت.لY الع'ن\ق, أ%ش\ر.ف كاه1ل%

أ%ش.ق� ر.حيب ال%وف1 م'ع\ت.د1ل� الرم
ع.ن ما انتصب منه. وقولم: هو ب,ت1ل�ة س'وء� إ,نا هو كقولم ب,ب,يئة
س'وء أ%ي بالة س'وء�. وث%ل%ط%ه ب,ت1ل�ة س'وء� أ%ي رماه بأ%مر قبيح؛ عن

ثعلب. وبات ب,ت1ل�ة س'وء� أ%ي بالة سوء.
والت_ل©: ص.بe ال%ب\ل ف البئر عند الستقاء؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
،Yي.ومان1: ي.و\م' ن,ع\م.ة{ وظ1ل

Yوي.و\م' ت.ل9 م.ح1ص� م'ب\ت.ل
وت.ل� ج.ب,ين'ه ي.ت1ل© ت.ل¾: ر.ش.ح بالع.ر.ق، قال: وكذلك الوض؛ عن

اللحيان. قال أ%بو السن: يقال إ,ن جبينه لي.ت1ل© أ%شد الت_لY، وحكى:
ما هذه الت>ل�ة بفيك أ%ي الب,ل�ة؟ وسئل عن ذلك أ%بو الس_م.ي\د.ع

فقال: الت_ل%ل والب.ل%ل والت>ل�ة والب,ل�ة شيء واحد؛ قال أ%بو منصور:



وهذا عندي من قولم ت.ل� أ%ي ص.ب_، ومنه قيل للم1ش\ر.بة الت_ل}ت.ل%ة
ل4نه ي'ص.بe ما فيها ف ال%ل}ق. والت_ل}ت.لة: م1ش\ر.بة من ق1ش\ر,

الط�ل}عة ي'ش\رب فيه النبيذ، وف الصحاح: ت'ت_خذ من ق1يق%اءة الط�ل}ع.
والت_ل}ت.لة: التحريك وال3ق}لق. التهذيب ف ترجة ترر: الت_ر\ت.رة أ%ن

ت'ح.ر>ك وت'ز.ع\ز,ع، قال: وهي الت_ر\ت.رة والت_ل}ت.لة وال%ز\م.زة؛ قال
:vذو الرمة يصف جل

،Dب.ع1يد' م.س.اف1 ال%ط}و, ع.ر\ج¬ ش.م.ر\د.ل
ي'ق%طYع' أ%نفاس. ال%ه.اري ت.لت1ل�ه

وت.ل}ت.له أ%ي ز.ع\ز.عه وأ%ق}ل%قه وز.ل}ز.له. وف حديث ابن مسعود:
أ�ت1ي. بشارب فقال ت.ل}ت1ل�وه؛ هو أ%ن ي'ح.ر_ك وي'س\ت.ن\ك%ه لي'ع\ل%م أ%شرب

أ%م ل، وهو ف ال4صل الس_و\ق بع'ن\ف. وت.ل}ت.ل الرجل�: ع.ن'ف بس.و\قه.
والت_ل}ت.ل: الش>د_ة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

وإ,ن ت.ش.ك�ى ال4ي\ن. والت_لت1ل
أ%بو تراب: الب.لب,ل والت_لت1ل� الشدائد مثل الزلزل؛ ومنه قول

الراعي:
واخ\ت.ل� ذو الال وال�ث}ر'ون% قد ب.ق1ي.ت\،

على الت_لت1ل من أ%موالم، ع'ق%د'
والت_ل�ة والت_ل}ت.لة: من وص\ف ال3بل. وت.ل�ه ف يديه: دفعه إ,ليه

س.ل%ماv، ورجل ض.الê ت.الê آلê، وقد ض.ل1ل}ت وت.ل1ل}ت ض.للة وت.للة،
وجاء بالض_للة والت_للة وال4للة، وهو الض_لل

بن الت_لل؛ قال الوهري: وكل ذلك إ,تباع. وقولم: ذهب ي'ت.ال© أ%ي
يطلب لفرسه ف%ح\لv وهو ي'فاع1ل؛ وأ%نشد ابن بري ف حواشيه هذا البيت ول

ي'ف}ص1ح عما استشهد به عليه، قال: وقال النضري:
لقد غ%ن,ينا ت.ل�ةv من ع.ي\ش1نا

ب.ن.ات� ملوءة{ وز,ق%اق
وت.ل�ى وت1ل�ى: موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ل ت.ر.ى ما ح.ل� د'ون% ال%ق}ر.ب،
من ن.ع\ف1 ت.ل�ى، فد1باب, ال4خ\ش.ب؟

وت.ل}ت.لة ب.ه\راء: ك%س\ر'هم تاء ت1ف}علون يقولون ت1ع\ل%مون وت1ش\ه.دون
ونوه، وال أ%علم.



،Dم.ي\لة: د'ويب_ة بالجاز على قدر ال1ر_ة، والمع ت1م\لنeتل: الت@
وف التهذيب: المع التeم.ي\لت. ابن ال4عراب: هو التeف�ة

والتeم.يلة لع.ناق ال4رض، ويقال لذ%كرها الف�ن\ج'ل. وقال ابن ال4عراب:
التeم\لول الق�ن_اب.ر.ى، بتشديد النون. ابن سيده: والتeم\لول الب.ر\غ%ش\ت،

أ%عجمي، وهو الغ'م\لول والق�ن_ابرى بالنبطية.
والت_ام'ول: ن.ب\ت كالق%ر\ع، وقيل: الت_ام'ول نبت طي>ب الريح ينبت

نبات الل©وبياء، ط%ع\م'ه ط%عم الق%ر.ن\ف�ل ي'م\ض.غ في'ط%ي>ب الن_ك}هة،
وهو ببلد العرب من أ%رض ع'م.ان كثي.

@تأل: ال�ت\م.ئ1ل©: الطويل النتصب. وقد ات\م.ه.ل� س.ن.ام' البعي
وات\م.أ%ل� إ,ذا استوى وانتصب، فهو م'ت\م.ئ1لê وم'ت\م.ه,لê. وات%أ%ل9

الشيء أ%ي طال واشتد_.
@تهل: أ%بو زيد: ال�ت\م.ه,ل© العتدل. وقد ات\م.ه.ل� س.نام' البعي

وات\م.أ%ل� إ,ذا استوى وانتصب، فهو م'ت\م.ئ1لê وم'ت\م.ه,لê. الوهري:
ات\م.ه.ل� الشيء ات\م1ه\للv أ%ي طال، ويقال اعتدل، وكذلك ات\م.أ%ل�

وات\م.أ%ر_ أ%ي طال واشت.د_.
@تنبل: ابن سيده: الت>ن\بال والت>ن\ب.ل والت>ن\بالة الر_ج'ل

الق%ص1ي، رباعيÒ على مذهب سيبويه ل4ن التاء ل تزاد أ%و_لv إ,ل بث%ب.ت،
وكذلك النون ل تزاد ثانية إ,ل بذلك، وعند ثعلب ثلثي، وذهب إ,ل زيادة

التاء، وي.ش\ت.ق©ه من الن_ب.ل الذي هو الصغر، ورواه أ%بو تراب ف باب
الباء والتاء من العتقاب، وذكره ال4زهري ف الثلثي، وج.م\عه الت_ن.اب,يل؛

وأ%نشد شر لكعب ابن زهي:
ي.م\ش'ون م.ش\ي. ال1مال الزeه\ر, ي.ع\ص1م'ه'م

ض.ر\ب¬، إ,ذا ع.ر_د. السeود' الت_ن.اب,يل
أ%ي الق1ص.ار. والتeن\ب'ول: كالت>ن\بال. وت.ن\ب.ل: اسم موضع؛ قال

ال4خطل:
،�ع.ف%ا واس1طD من آل ر.ض\و.ى فت.ن\ب.ل

�فم'ج\ت.م.ع' ال�ر_ي\ن فالص_ب' أ%ج\م.ل
(* قوله «عفا واسط إل» أورده ياقوت ف العجم: بلفظ نبتل، بالنون أوله

ث الوحدة).
@تنتل: التهذيب ف الرباعي: إ,ذا م.ذ1ر.ت الب.ي\ضة فهي الت_ن\ت.لة. وقال



ابن ال4عراب: ت.نت.ل الرجل� إ,ذا ت.ق%ذ�ر بعد تنظيف، وت.ن\ت.ل إ,ذا
ت.حام.ق بعد ت.عاق�ل.

@تنطل: التهذيب ف الرباعي: التنطل 
(* قوله «التنطل» كذا وقع ف الصل

غي مضبوط مع ضبطه ف الشاهد كما ترى، ومقتضى ذكره ف الرباعي أصالة التاء
والنون فيه، وقد استدركه شارح القاموس ول يتعرض لوزنه) الق�ط}ن؛ قال:

وم.س.ح\ت' أ%س\ف%ل بطن,ها كالت_ن\ط�ل
@تول: التeو.لة: الداهية، وقيل: هي بالمز، يقال: جاءنا بت'ولته

ود'ولته وهي الدواهي. ابن ال4عراب: إ,ن فلناv لذو ت'ولت إ,ذا كان ذا ل�ط}ف
وت.أ%ت¼ حت كأ%نه ي.س\ح.ر صاحبه. ويقال: ت'ل}ت' به أ%ي د'ه1يت'

وم'ن,يت؛ قال الراجز:
ت'ل}ت' بساق� صادق ال%ر,يس,

وف حديث بدر: قال أ%بو جهل إ,ن ال قد أ%راد بقريش التeو.لة؛ هي بضم
التاء وفتح الواو الداهية، قال: وقد تمز. والتeو.لة والت>و.لة: ض.ر\ب
من ال%ر.ز يوضع للس>ح\ر فت'ح.ب_ب با الرأ%ة� إ,ل زوجها، وقيل: هي

م.ع.اذ%ة ت'ع.ل�ق على ال3نسان، قال الليل: الت>و.لة والتeولة، بكسر
التاء وضمها، شبيهة بالس>حر. وحكى ابن بري عن القزاز: التeو.لة

والت>و.لة الس>ح\ر. وف حديث عبدال بن مسعود: الت>و.لة والت_م.ائم
والرeق%ى من الش>ر\ك؛ وقال أ%بو عبيد: أ%راد بالت_مائم والرeق%ى ما كان بغي

لسان العربية ما ل ي'د\ر.ى ما هو، فأ%ما الذي ي'ح.ب>ب الرأ%ة% إ,ل
زوجها فهو من الس>ح\ر. والت>و.لة، بكسر التاء: هو الذي ي'ح.ب>ب الرأ%ة

إ,ل زوجها، وف الكم: الت>و.لة الذي ي'ح.ب>ب بي الرجل والرأ%ة،
ص1ف%ةD، ومثله ف الكلم شيء ط1ي.ب.ة؛ قال ابن ال4ثي: الت>و.لة، بكسر
التاء وفتح الواو، ما ي'ح.ب>ب الرأ%ة إ,ل زوجها من الس>ح\ر وغيه،

جعله ابن مسعود من الش>ر\ك لعتقادهم أ%ن ذلك يؤثر ويفعل خلف ما
ي'ق%د>ر'ه ال تعال. ابن ال4عراب: تال% ي.ت'ول إ,ذا عال الت>و.لة وهي

الس>ح\ر.
أ%بو صاعد: ت.و,يلةD من الناس أ%ي جاعة جاءت من ب'ي'وت وص1ب\يان ومال،

وقال غيه: الت�ال� ص1غار' الن_خ\ل وف%س3يله، الواحدة تال%ةD. وف حديث
ابن عباس: أ%ف}ت1نا ف دابة ت.ر\عى الش_جر وتشرب الاء ف ك%ر,ش ل



ت'ث}غ.ر، قال: تلك عندنا الف%ط1يم' والت_و\لة وال%ذ%عة؛ قال الطاب: هكذا
روي، قال: وإ,نا هو الت>ل}وة، يقال للج.د\ي, إ,ذا ف�ط1م وت.ب,ع. أ�م_ه

ت1ل}و¬، وال�نثى ت1ل}وة، وال�مهات حينئذ ال%ت.ال، فتكون الكلمة من
باب تل ل تول، وال أ%علم.

@تم: ال4ت\ح.م1يe: ضر\ب من الب'رود؛ قال رؤبة:
أ%م\س.ى ك%س.ح\ق, ال4ت\ح.م1ي> أ%ر\س'م'ه\

وقال الشاعر:
،Òوعليه أ%ت\ح.م1ي

ن.س\ج'ه من ن.س\ج ه.و\ر.م\
(* قوله «من نسج هورم» هكذا ف الصل بالراء ومثله ف بعض نسخ الصحاح،
وف بعضها هوزم بالزاي. وقوله: أ�م حلمي، ف الصل بالاء وف نسخ الصحاح

بالاء).
غ%زل%ت\ه أ�مe ح1ل}م1ي،

كل9 يوم� وزن د1ر\ه.م\
وقال:

وص.ه\و.ت'ه من أ%ت\ح.م1ي�ç م'ش.ر\ع.ب,
:vوقال آخر يصف ر.س\ما

أ%ص\ب.ح مثل ال4ت\ح.م1ي> أ%ت\ح.م'ه\
�أ%راد أ%صبح أ%ت\ح.م1يeه كالثوب ال4ت\ح.م1ي> وهي أ%يضاv ال�ت\ح.مة
وال�ت.ح_مة. وقد أ%gت.حت الب'رود. إت\حاماv، فهي م'ت\ح.مة؛ قال

الشاعر:ص.ف}راء4 م'ت\ح.مةv ح1يك%ت\ ن.مان,م'ها
من الد>م.ق}س3ي>، أ%و من فاخر الط©وط1
الط©وط�: الق�ط}ن؛ وقال أ%بو خراش:
كأ%ن� ال�لء4 ال%ح\ض.، خ.ل}ف. ذ1راع1ه،

ص'راح1يeه' والخ1ن,ي� ال�ت.ح_م'
ويقال: ت.ح_م\ت الثوب. إذا و.ش_ي\ته. وفرس م'ت.ح_م' الل�و\ن إل

الشeقرة: كأ%نه شبه بال4ت\ح.م1ي> من البود، وهو ال4ح\مر، وفرس
أ%ت\ح.م1يe الل�ون. وروي عن الفراء قال: الت_ح.مة� الب'رود الخط�طة

بالصeف}رة. أ%بو عمرو: التاح1م' الائك'.
@تم: التeخوم': الف%ص\ل بي ال4رض.ي\ن من الدود وال%عال1م، مؤنثة؛



قال أ�ح.ي\حة بن ال�لح، ويقال هو ل4ب قيس بن ال4سلت:
يا ب.ن,ي_ التeخوم. ل ت.ظ}ل1موها،

إن� ظ�ل}م. التeخوم ذو ع'ق�ال,
والت_خ\م': منتهى كل ق%ر\ية أ%و أ%رض؛ يقال: فلن على ت.خ\م من

ال4ر\ض، والمع ت'خوم مثل ف%ل}س وف�لوس. وقال الفراء: ت'خومها ح'دود'ها، أ%ل
ترى أ%نه قال ل ت.ظ}ل1موها ول يقل ل تظلموه؟ قال ابن السكيت: سعت أ%با
عمرو يقول هي ت'خوم' ال4رض، والمع ت'خ'م، وهي التeخوم أ%يضاv على لفظ

المع ول يفرد لا واحد، وقد قيل: واحدها ت.خ\م وت'خ\م، شامية. وروي عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: م.ل}عون من غ%ي_ر ت'خوم. ال4رض.

أ%بو عبيد: التeخوم' ههنا ال�دود وال%عال1م'، والعن من ذلك يقع ف
موضعي: أ%حدها أ%ن يكون ذلك ف تغيي ح'دود ال%رم الت ح.د_ها

إبراهيم خليل الرحن على نبينا وعليه الصلة والسلم، والعن الخر أ%ن}
ي.د\خ'ل الرجل� ف ملك غيه من ال4رض في.ق}ت.ط1عه ظلماv، فقيل: أ%راد ح'دود.

ال%رم خاص_ة، وقيل: هو عامÒ ف جيع ال4رض، وأ%راد ال%عال الت
ي'ه\تدى با ف الطريق، ويروى ت.خ'وم، بفتح التاء على ال3فراد، وجعه

ت'خ'م، بضم التاء والاء. وقال أ%بو حنيفة: قال السeل%مي� الت_خ'ومة،
بالفتح؛ قال:

وإ,ن أ%ف}خ.ر\ ب.ج\د1 ب.ن س'ل%ي\م،
أ%ك�ن\ منها الت_خ'ومة% والس_رارا

وإ,نه ل%طي>ب التeخ'وم والت_خ'وم أ%ي السeع'وف يعن الض_رائب.
الليث: التeخوم م.ف}ص1ل ما بي الك�ور.ت.ي\ن والق%ر\ي.ت.ي\ن، قال: ومنتهى

أ%رض كل ك�ورة وق%ر\ية ت'خومها، وقال أ%بو اليثم: يقال هذه ال4رض ت'تاخ1م
أ%رض كذا أ%ي ت'حادeها، وب,لد ع'مان ت'تاخ1م بلد الش_ح\ر. وقال

غيه: وت'طاخ1م، بالطاء، بذا العن لغة، قلبت التاء طاء لقرب مرجهما،
وال4صل التeخوم' وهي ال�دود، وقال الفراء: هي التeخوم' مضمومة، وقال

الكسائي: هي الت_خوم العلمة؛ وأ%نشد:
يا ب.ن_ الت_خ'وم. ل ت.ظ}ل1موها

وم.ن روى هذا البيت التeخوم فهو جع ت.خ\م، قال أ%بو عبيد: أ%صحاب
العربية يقولون هي الت_خوم، بفتح التاء، ويعلونا واحدة، وأ%ما أ%هل الشام

فيقولون التeخوم، ويعلونا جعاv، والواحد ت.خ\م. قال ابن بري: يقال



ت.خوم وت'خوم وز.بور وز'بور وع.ذوب وع'ذوب ف هذه ال4حرف الثلثة، قال:
ول يعلم لا رابع، والبصريون يقولون ت'خوم، بالضم، والكوفيون يقولون

ت.خ'وم، بالفتح وقال ك�ث%ي>ر ف التeخوم، بالضم:
وع'ل� ث%رى تلك ال%فية1 بالن_دى،
وب'ور,ك. م.ن فيها وطاب.ت\ ت'خوم'ها

:vخ'وم أ%يضاeقال: ويروى وطاب ت.خ'ومها؛ وقال ابن ه.ر\مة ف الت
إذا ن.زلوا أ%رض. ال%رام ت.باش.ر.ت\،

ب,ر'ؤ\ي.ت1هم، ب.ط}حاؤها وت'خ'وم'ها
ويروى: وت.خ'ومها، بالفتح أ%يضاv؛ وأ%نشد ابن د'ريد للمنذر بن وبرة

الثعلب�:
ولم دان% كل© م.ن ق%ل�ت الع.ي\ـ

ر' بن.ج\د{ إل ت'خوم الع1راق,
vأ%ي ح.د�ا vقال: الع.ي\ر' هنا الب.ص.ر، ويقال: اجعل ه.م_ك ت'خوما

تنتهي إليه ول تاوزه؛ وقال أ%بو د'واد:
جاعلv ق%ب\ر.ه ت'خوماv وقد جر\

ر. الع.ذارى عليه واف الش_ك1ي,
قال شر: أ%ق}ر.أ%ن ابن' ال4عراب لعدي� بن زيد:

جاع1لv س1ر_ك التeخوم.، فما أ%ح\ـ
ف1ل� ق%و\ل% الو'شاة1 وال4ن\ذال,

(* قوله «جاعلv سرك إل» هكذا ف الصل، والذي ف التكملة: جاعل هك
بالرفع).

قال: التeخوم' الال الذي تريده. وأ%ما التeخ.مة� من الطعام فأ%صلها
و'خ.مة، وسيأت ذكرها إن شاء ال تعال.

@ترم: ابن العراب: الت_ري' من الرجال ال�ل%و_ث بال%عايب
والد_ر.ن، قال: والت_ري' ال�تواض1ه ل عز وجل. والت_ر.م': وج.ع

:eال%و\ران.وت1ر\ي.م: موضع؛ قال الن_م.ري
أ%تيت' الز>ب\ر,قان% فلم ي'ض1ع\ن،

وض.ي_ع.ن بت1ر\ي.م م.ن د.عان
قال ابن جنت: فقال ت1ر\ي.م ف1ع\ي.ل كح1ذ}ي وط1ر\ي، ول يكون ف1ع\ل%ل

كد1ر\ه.م ل4ن الياء والواو ل يكونان أ%صل ف ذوات ال4ربعة، فأ%ما



و.ر.ن\ت.ل فشاذ؛ الوهري: ت.ر\ي.م موضع؛ قال الشاعر:
هل} أ�س\و.ةD ل% ف ر,جال� ص'ر>ع'وا

ب,ت1لع, ت.ر\ي.م. هام'ه'م\ ل ت'ق}ب.ر؟
قال ابن بري: وت.ر\ي واد قرب الن_ق1يع 

(* قوله «وتري واد قرب النقيع»
قال شارح القاموس: قرأت ف كتاب نصر هو بالجاز واد قريب من ينبع وقيل

دوين مدين وأيضاv موضع ف بادية البصرة أ هـ فحينئذ قول ابن بري قرب
النقيع تصحيف فإن النقيع من أودية الدينة)، قال: ورأ%يته بط القزاز ت.ر\ي.م،

بفتح التاء، كما ذكره الوهري، قال: والصواب ت1ر\ي.م مثل ع1ث}ي، قال:
وليس ف الكلم ف%ع\ي.ل غي ض.ه\ي.د، قال: ول يصح فتح التاء من ت1ر\ي إل

أن يكون وزنا ت.ف}ع.ل، قال: وهذا الوجه غي متنع، وال4ول أ%ظهر.
@ترجم: التeر\ج'مان� والت_ر\ج.مان: الفس>ر للسان. وف حديث ه1ر.ق}ل%:
قال لت'ر\ج'مانه؛ الترجان، بالضم والفتح: هو الذي ي'ت.ر\ج,م الكلم أ%ي
ينقله من لغة إل لغة أ�خرى، والمع الت_راج,م، والتاء والنون زائدتان،

وقد ت.ر\ج.مه وت.ر\ج.م عنه، وت.ر\ج'مان هو من ال�ث�ل الت ل يذكرها
سيبويه، قال ابن جن: أ%ما ت.ر\ج'مان فقد حكيت فيه ت'ر\ج'مان بضم أ%وله،

ومثاله ف�ع\ل�لن كع'ت\ر'فان ود'ح\م'سان، وكذلك التاء أ%يضاv فيمن ف%ت.حها
أ%صلية، وإن ل يكن ف الكلم مثل ج.ع\ف�ر ل4نه قد يوز مع ال4لف

والنون من ال4مثلة ما لولها ل يز كع'ن\ف�وان وخ1ن\ذ1يان ور.ي\ه'قان، أ%ل
ترى أ%نه ليس ف الكلم ف�ع\ل�و ول ف1ع\لي ول ف%ي\ع'ل؟

@تغلم: ابن سيده: ت.غ\ل%م' موضع وليس له اشتقاق فأ%قضى على التاء
بالزيادة؛ وقول حسان بن ثابت:

د1يار ل1ش.ع\ثاء الف�ؤاد وت1ر\با،
لي.ال% ت.ح\ت.ل9 ال%راض ف%ت.غ\ل%ما

قال مفسره: ها ت.غ\ل%مان جبلن فأ%فرد للضرورة.
@تقدم: ت.ق}د.م: اسم كأنه ي'عن به الق%د.م.

@تكم: ت'ك}م.ة�: بن\ت' م'ر�ç وهي أ�مe السeل%م1يي>ن.
@تلم: الت_ل%م': مش.قe الك1راب ف ال4رض، بلغة أ%هل اليمن وأ%هل

الغ.و\ر، وقيل: كل أ�خ\د'ود{ من أ%خاديد ال4رض، والمع أ%ت\لم¬، وهو
الت>لم' والمع ت'ل�م، وقيل: الت>لم' أ%ث%ر' الل©وم.ة1 ف ال4رض، وجعها



التeل�م. والل©وم.ة�: الت ي'ح\ر.ث� با، قال ابن بري: الت>ل%م خ.ط©
:�الارث، وجعه أ%ت\لم¬. والع.ن.ف%ة�: ما بي ال%ط�ي، والس_خ\ل
ال%ط©، بلغة ن.ج\ران. والت>لم' والت_لم جيعاv ف شعر الطYرم_اح

الصاغة�، واحدهم ت1ل}م، وقيل: الت>لم، بالكسر، ال1م\لج' الذي ي'نف%خ فيه،
والت_لم'، بالفتح، الت_لميذ� الت تنف�خ فيها مذوف؛ وأ%نشد:

كالت_لم1يذ1 بأ%ي\دي الت>لم,
قال: يريد بالتeل}م'وذ ال�م\ل�وج.، قال أ%بو منصور: أ%ما الرeواة فقد

ر.و.و\ا هذا البيت للطYرم_اح يصف بقرة:
ت.ت_ق1ي الشمس. ب,م.د\ر,ي_ة{،

كال%اليج بأ%يدي الت>لمي
وقال: الت>لم' اسم أ%ع\ج.م1ي وي'راد به الصاغة، وقيل: غ1ل}مان الصاغة،

 �يقال: هو بالكسر ي'ق}رأ
(* قوله «يقرأ» ف التكملة: يروى، وهو أنسب با

بعده). بإثبات الياء ف القافية، ورواه بعضهم بأ%يدي الت_لم\، فمن
رواه الت_لم1ي، بفتح التاء وإثبات الياء، أ%راد الت_لم1يذ يعن ت.لميذ%

الص_اغة، قال: هكذا رواه أ%بو عمرو؛ وقال: حذف الذال من آخرها كقول
الخر:

لا أ%شار,ير' من ل%ح\م ت'ت.م>ره'
من الث�عال، وو.خ\ر¬ من أ%ران,يها

(* قوله «تتمره» هكذا ف ال4صل، والذي ف التكملة: متمرة).
أ%راد من الثعال1ب ومن أ%ران,ب,ها، ومن رواه بأ%يدي الت>لم\،

vبكسر التاء، فإن أ%با سعيد قال: الت>ل}م الغ'لم، قال: وكل غلم� ت1ل}م، تلميذا
كان أ%و غي ت1ل}ميذ، والمع الت>لم. ابن ال4عراب: الت>لم' الصاغة،

والت>لم' ال4ك%ر.ة�. قال أبو منصور: قال الليث إن بعضهم قال:
الت_لميذ ال%ماليج' الت ي'نف%خ فيها، قال: وهذا باطل ما قاله أ%حد¬؛

وال%مالي,ج'، قال شر: هي م.ناف1خ' الصاغة الديدي_ة الطYوال، واحدها
ح'م\لوج، شب_ه الطYرم_اح ق%ر\ن الب.قرة الوحشي_ة با. الوهري: الت_لمي

التلميذ، سقطت منه الذال، قال ابن بري: وقد جاء الت_ج.لم، بفتح التاء،
ف شعر غ%ي\لن بن سلمة الثقفي:

وس1ر\بال م'ضاع.ف%ة د1لص�



قد أح\ر.ز. ش.ك�ها ص'ن\ع' الت_لم,
ويروى الت>لم جع ت1ل}م، وهم الصاغة.

vوت1مامة vوت.ماما vوت.مامة vوت'م�ا vت.م�ا eتم: ت.م_ الشي ي.ت1م@
،Ýوت'م_ة وأ%ت.م_ه غيه وت.م_م.ه واس\ت.ت.م_ه بعن vوت1ماما vوت'ماما

وت.م_م.ه ال ت.ت\ميماv وت.ت1م_ةv، وت.مام' الشيء وت1مام.ت'ه
وت.ت1م_ت'ه: ما ت.م_ به. قال الفارسي: ت.مام' الشيء ما ت� به، بالفتح ل غي؛

يكيه عن أ%ب زيد. وأ%ت� الشيء4 وت.م_ به ي.ت1مe: جعله تام�اv؛
وأ%نشد ابن ال4عراب:

إن} قلت. يوماv ن.ع.م\ ب.د\أv، ف%ت1م_ با،
فإن� إم\ضاء4ها ص1ن\ف من الك%ر.م

وف الديث أ%عوذ بكلمات ال التام_ات1؛ قال ابن ال4ثي: إنا وصف
كلمه بالتمام ل4نه ل يوز أ%ن يكون ف شيء من كلمه ن.ق}ص أ%و ع.ي\ب¬

كما يكون ف كلم الناس، وقيل: معن الت_مام ههنا أ%نا تنف%ع
ال�ت.ع.و>ذ با وت.ح\ف%ظه من الفات وت.ك}فيه. وف حديث د'عاء ال4ذان: اللهم_

ر.ب_ هذه الد_ع\وة التام_ة؛ وص.ف%ها بالت_مام ل4نا ذ1ك}ر ال
وي'د\ع.ى با إل ع1بادته، وذلك هو الذي يستح1ق ص1ف%ة الكمال والتمام.

وت.ت1م_ة كل شيء: ما يكون ت.مام غايته كقولك هذه الدراهم تام هذه الائة
وت.ت1م_ة هذه الائة. والت>مe: الشيء التامe، وقوله عز وجل: وإذ اب\ت.ل%ى

إبراهيم. ر.بeه بكل1مات فأ%ت.م_ه'ن_؛ قال الفراء: يريد ف%عم1ل بن�،
والكلمات ع.ش\ر من السeن_ة: خ.م\س¬ ف الرأس، وخ.م\س¬ ف ال%سد، فالت

ف الرأس: الف%ر\ق وق%صe الشارب وال%ض\م.ضة� والس\ت1ن\شاق' والس>واك'،
وأما الت ف الس.د فال1تانة� وح.ل}ق' العانة1 وت.ق}ليم' الظفار

ونتف' الرeف}غ.ي\ن والست1ن\جاء� بالاء. ويقال: ت.م_ إل كذا وكذا أ%ي
ب.لغه؛ قال العجاج:

لا د.ع.و\ا يال% ت.م1يم� ت.مeوا
إل ال%عال، وبن_ س'مeوا

وف حديث معاوية: إن ت.م.م\ت. على ما تريد؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي
م'خ.ف�فاv وهي بعن الشد�د. يقال: ت.م_ على ال4مر وت.م.م. عليه،

بإ,ظهار ال3دغام، أ%ي استمر_ عليه. وقوله ف الديث: ت.تام_ت\ إليه ق�ر.يش
أ%ي أ%جابته وجاء4ت\ه م'تواف1رة م'ت.ابعة. وقوله عز وجل: وأ%ت1مeوا



ال%ج_ والع'م\رة ل؛ قيل: إت\مامهما ت.أد1ية� كلY ما فيهما من الوقوف
والط�واف وغي ذلك. وو'ل1د. فلن ل1ت.مام� 

(* قوله «وولد فلن لتمام إل»
�عبارة القاموس: وولدته لتم وتام ويفتح الثان) ول1ت1مام، بالكسر. وليل
الت>مام,، بالكسر ل غي، أ%طول ما يكون من لي.ال الش>تاء؛ ويقال: هي

ثلث ليال ل ي'س\ت.بان زيادت'ها من ن'ق}صانا، وقيل: هي إذا ب.ل%غ.ت
اثن.ت.ي\ ع.ش\رة ساعة فما زاد؛ قال امرؤ الق%يس:

ف%ب,تe أ�كاب,د' ل%ي\ل% الت>ما
م,، والق%ل}ب' من خ.ش\ي.ة{ م'ق}ش.ع1ر

وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أ%نا قال: كان رسول ال.، صلى ال
عليه وسلم، يقوم الليلة% الت>مام فيقرأ� سورة البقرة وآل عمران وسورة

النساء ول ي.مرe بآية إل9 دعا ال فيها؛ قال ابن شيل: ليل الت>مام
أ%طول ما يكون من الليل، ويكون لكل ن}م ه.و,ي� من الليل ي.ط}ل�ع فيه حت

ت.ط}ل�ع كلها فيه، فهذا ليل الت>مام. ويقال: سافرنا شهرنا ليل الت>مام ل
ن'ع.ر>س'ه، وهذه ليال الت>مام، أ%ي ش.ه\راv ف ذلك الزمان. ال4صمعي:
�ليل الت>مام ف الشتاء أ%طول ما يكون من الليل، قال: وي.ط�ول ل%ي\ل

الت>مام حت ت.ط}ل�ع فيه النeجوم كلها، وهي ليلة ميلد عيسى، على نبينا
وعليه الصلة والسلم، والنصارى تعظYم'ها وتقوم فيها. حكي عن أ%ب عمرو
الشيبان أ%نه قال: ليل ت1مام إذا كان الليل ثلث% عشرة ساعة إل خس عشرة

ساعة. ويقال لليلة أربع عشرة وهي الليلة الت ي.ت1مe فيها القمر ليلة
الت_مام، بفتح التاء. وقال أ%بو عمرو: ليل� الت>مام ستة أ%شهر: ثلثة

أ%شهر حي يزيد على ثنت.ي\ عش\رة ساعة، وثلثة أ%شهر حي ي.ر\ج,ع، قال:
وسعت ابن ال4عراب يقول: كل ليلة طالت عليك فلم ت.ن.م\ فيها فهي ليلة

الت>مام أ%و هي كليلة الت>مام. ويقال: ليلD ت1مام¬ وليل� ت1مام، على
الضافة، وليل� الت>مام وليلD ت1مام1يÒ أ%يضاv؛ وقال الفرزدق:

ت1مام1ي�اv، كأ%ن� ش.آم1يات{
ر.ج.ح\ن. ب,جان,ب.ي\ه من الغ'ؤ'ور

وقال ابن شيل: ليلة الس_واء ليلة ثلث عشرة وفيها ي.س\توي القمر، وهي
ليلة الت_مام. وليلة ت.مام, القمر، هذا بفتح التاء، وال4ول بالكسر.
ويقال: ر'ئ1ي. اللل ل1تم> الشهر، وولدت الرأة ل1ت1م�ç وت1مام وت.مام�



إذا أ%ل}ق%ت\ه وقد ت.م_ خ.ل}فه. وحكى ابن بري عن ال4صمعي: ولد.ت\ه
للت_مام، بال4لف واللم، قال: ول ي.جيء نك1رةv إل9 ف الشعر. وأ%ت.م_ت

Òدنا و,لد'ها. وأ%ت.م_ت ال}ب\لى، فهي م'ت1م :Òالرأة، وهي م'ت1م
إذا ت.م_ت أ%يام' ح.م\ل1ها. وف حديث أ%ساء: خرج\ت وأ%نا م'ت1مÒ؛

يقال: امرأ%ة م'ت1مÒ للحامل إ,ذا شار.ف%ت1 الو.ض\ع، وو'ل1د ال%و\لود
ل1ت1مام, وت1مام�. وأ%ت.م_ت الناقة، وهي م'ت1مÒ: دنا نتاجها. وأ%ت.م_

الن_ب\ت': اك}ت.هل. وأ%ت.م_ القمر': ام\تل4 فب.ه.ر، وهو بد\ر' ت.مام�
وت1مام� وبدر¬ ت.مام¬. قال ابن دريد: و'ل1د الغلم ل1ت1م�ç وت1مام� وبدر'

ت1مام� وكل شيء بعد هذا فهو ت.مام¬، بالفتح. غيه: وقمر' ت.مام� وت1مام� إذا
vت.م_ ليلة الب.د\ر. وف التنزيل العزيز: ث آتينا موسى الكتاب ت.ماما

على الذي أ%حس.ن.؛ قال الزجاج: يوز أ%ن يكون ت.ماما على ال�ح\س3ن، أ%راد
ت.ماماv من ال على ال�ح\س3ني، ويوز ت.ماماv على الذي أ%حسنه موسى

من طاعة ال وات>باع أ%مره، ويوز ت.ماماv على الذي هو أ%حسن ال4شياء،
وت.ماماv منصوب مفعول له، وكذلك وت.ف}ص1يلv لكل شيء؛ العن: آتيناه

لذه الع1ل�ة أ%ي للت_مام والت_فصيل؛ قال: والقراءة على الذي أ%حس.ن.،
بفتح النون؛ قال: ويوز أ%حسن' على إضمار الذي هو أ%حسن'، وأ%جاز الق�راء�

أ%ن يكون أ%حس.ن ف موضع خفض، وأ%ن يكون من صفة الذي، وهو خطأD عند
البصريي ل4نم ل يعرفون الذي إل� موصولة ول ت'وص.ف إل بعد تام

ص1ل%تها.
وال�س\ت.ت1مe ف ش1عر أ%ب د'واد: هو الذي يطلب الصeوف. والو.ب.ر.

ل1ي'ت1م_
به ن.س\ج. ك1سائه، وال%و\هوب ت'م_ةD؛ قال ابن بري: صوابه عن أ%ب زيد،

والمع ت1م.م¬، بالكسر، وهو ال1ز_ة من الصeوف أ%و الشع.ر أ%و
الو.ب.ر؛ وبيت أ%ب دواد هو قوله:

ف%ه\ي. كالب.ي\ض,3، ف ال4داح1ي�، ل ي'و
ه.ب' منها ل1م'س\ت.ت1م¼ ع1صام'

أ%ي هذه ال3بل كالب.ي\ض ف الص>يانة، وقيل ف ال%لسة ل ي'وهب منها
ل�س\ت.ت1م� أ%ي ل ي'وجد فيها ما ي'وه.ب ل4نا قد س.م1نت وأ%ل}ق%ت
أ%و\بار.ها؛ قال: وال�س\ت.ت1مe الذي يطل�ب التeم_ة%، والع1صام': خيط

الق1ر\بة.



وال�ت.ت.م>م': التكس>ر؛ قال الشاعر
إ,ذا ما رآها ر'ؤيةv ه1يض. ق%ل}به
با، كان\ه,ياض, ال�ت\ع.ب ال�ت.ت.م>م,

وت.م_م. على ال%ريح: أ%ج\ه,ز.. وت.م_ على الشيء: أ%كمله؛ قال
ال4عشى:فت.م.م_ على م.ع\شوق%ة{ ل ي.زيد'ها

إ,ليه، ب.لء� السeوء3، إ,ل� ت.حبeبا
قال ابن سيده: وقول أ%ب ذؤيب:

،Ýف%بات. ب.م\ع� ث ثاب. إ,ل م1ن
فأ%ص\ب.ح. ر.أ}داv يبتغي ال%ز\ج. بالس_ح\ل

قال: أ%راه يعن 
(* قوله «أراه يعن إل» هكذا ف الصل، ولعل الشاهد ف

بيت ذكره ابن سيده غي هذا، وأما هذا البيت فهو ف الصل كما ترى ول
شاهد فيه وقد تقدم مع بيت بعده ف مادة سحل). بت.م_ أ%4ك}م.ل ح.ج_ه.

واس\ت.ت.م_ الن>ع\مة: سأ%ل إ,ت\مامها. وجعله ت1م�اv أ%ي ت.ماماv. وجعل}ته
لك ت1م�اv أ%ي ب,ت.مامه. وت.م_م. الك%س\ر ف%ت.م_م. وت.ت.م_م: انص.د.ع.

ول ي.ب,ن\، وقيل: إ,ذا انص.د.ع. ث بان%. وقالوا: أ%ب قائل�ها إ,ل�
ت.م�اv وت'م�اv وت1م�اv، ثلث لغات، أ%ي ت.ماماv، ومضى على قوله ول يرجع

عنه، والكسر أ%فصح؛ قال الراعي:
حت و.و.د\ن% ل1ت1م> خ1م\س� بائص�

vت.عاو.ر.ه الرياح' و.بيل ،vج'د�ا
.vو.خ1يما :vبائص�: بعيد{ شاق¼، وو.ب,يل

والت_م1يم': الطويل�؛ وأ%نشد بيت العجاج:
لنا د.ع.و\ا يال ت.م1يم� ت.مeوا

والت_م1يم': التامe الل}ق. والت_م1يم': الشاذ© الشديد'.
والت_ميم': الصeل}ب؛ قال:

وص'ل}ب ت.م1يم ي.ب\ه.ر' اللYب\د. ج.و\ز'ه،
إ,ذا ما ت.م.ط�ى ف ال1زام ت.ب.ط�را

أ%ي ي.ضيق عنه اللYب\د لت.مامه، وقيل: الت_م1يم'
التامe الل}ق, الشديده من الناس وال%ي\ل. وف حديث سليمان بن ي.سار:

Òوت.م Òي'ج\زئ؛ قال ابن ال4ثي: يقال ت1م eالت>م eال%ذ%ع' التام



بعن التام>، ويروى ال%ذ%ع التامe الت_م.م'، فالتامe الذي استوف
الوقت الذي يسم_ى فيه ج.ذ%عاv وب.لغ أ%ن يسم_ى ث%ن,ي�اv، والت_م.م'

التامe الل}ق، ومثله خل}ق ع.م.م¬. والت_م1يم': الع'و.ذ، واحدتا
.vقال أ%بو منصور: أ%راد ال%رز الذي ي'ت_خ.ذ ع'و.ذا .Dت.م1يمة

والت_م1يمة�: خ.رزة ر.ق}طاء ت'ن\ظ%م ف الس_ي ث ي'عقد ف الع'نق،
وهي الت_مائم والت_م1يم'؛ عن ابن جن، وقيل: هي ق1لدة يعل فيها س'ي'ور¬

وع'و.ذ؛ وحكي عن ثعلب: ت.م_م\ت ال%و\لود عل�ق}ت عليه الت_مائم.
والت_م1يمة�: ع'وذةD تعلق على ال3نسان؛ قال ابن بري: ومنه قول سل%مة بن

ال�ر\ش'ب:
ت'ع.و_ذ� بالرeقى من غي خ.ب\ل�،

وت'ع\ق%د ف ق%لئدها الت_م1يم'
قال: والت_م1يم' جع ت1يمة{؛ وقال رفاع 

(* قوله «رفاع»
هكذا ف الصل رفاع بالفاء، وتقدم ف مادة نوط: رقاع منقوطاv بالقاف

ومصله ف شرح القاموس هنا وهناك) بن قيس ال4سدي:
ب,لد¬ با ن,يط%ت\ علي_ ت.مائ1مي

وأ%و_ل أ%رض� م.س_ ج,لدي ت'راب'ها
وف حديث ابن ع.مرو 

(* قوله «وف حديث ابن عمرو» هكذا ف الصل ونسخة من
النهاية بفتح أوله، وف نسخة من النهاية: عمر بضم أوله): ما أ�بال ما

أ%تيت إ,ن تعلقت ت.م1يمةv. وف الديث: م.ن ع.ل�ق ت.م1يمةv فل أ%ت.م_
ال له؛ ويقال: هي خ.رزة كانوا ي.ع\ت.ق1دون أ%نا ت.مام' الد_واء

والش>فاء، قال: وأ%م�ا ال%عاذات' إ,ذا ك�ت1ب فيها القرآن وأ%ساء� ال تعال
فل بأ}س. با. والت_م1يمة�: ق1لدةD من س'يور�، وربا ج'ع1ل%ت1

الع'وذة% الت تعل�ق ف أ%عناق الصبيان. وف حديث ابن مسعود: الت_مائم'
والرeقى والت>و.لة� من الش>ر\ك. قال أ%بو منصور: الت_مائم' واحدت'ها

ت.م1يمةD، وهي خ.رزات كان العراب' يعلYقونا على أ%ولد1هم ي.ن\فون با
النف}س والع.ي بز.ع\مهم، فأ%بطله ال3سلم'؛ وإ,ي�اها أ%راد ال�ذ%ل

بقوله:وإ,ذا ال%ن,ي_ة� أ%ن\ش.ب.ت\ أ%ظ}فار.ها،
أ%ل}ف%ي\ت. كل� ت.م1يمة ل ت.ن\ف%ع'



وقال آخر:
إ,ذا مات ل ت'ف}ل1ح\ م'ز.ي\نة� بعد.ه،

فت'وط1ي عليه، يا م'ز.ي\ن'، الت_مائما
وجعلها ابن مسعود من الش>ر\ك ل4نم ج.علوها واق1يةv من ال%قاد1ير

والو\ت1 وأ%راد'وا د.ف}ع. ذلك با، وطلبوا د.ف}ع. ال4ذى من غي ال الذي
هو داف1ع'ه، فكأ%نم جعلوا له شريكاv فيما ق%د�ر وك%ت.ب من آجال الع1باد1

وال4ع\راض, الت ت'صيبهم، ول دافع لا ق%ضى ول شريك له تعال وتقد�س
فيما ق%د�ر. قال أ%بو منصور: ومن ج.عل الت_مام س'يوراv فغي' م'ص1يب�؛

وأ%ما قول الفرزدق:
وكيف ي.ض1ل©, الع.ن\ب.ر,يe ببل}دة{،

با ق�ط1ع.ت\ عنه س'يور الت_مائ1م؟
فإ,نه أ%ضاف السeيور. إ,ل الت_مائم ل4ن التمائم خ.رز ت'ث}ق%ب ويعل

فيها س'يور¬ وخ'يوط ت'عل�ق با. قال: ول أ%ر. بي ال4عراب خلفاv أ%ن9
الت_ميمة% هي الرزة نفس'ها، وعلى هذا مذهب قول ال4ئمة؛ وقول ط�ف%يل:

،Dفإ,ل� أ%م'ت\ أ%ج\ع.ل} ل1ن.ف}ر� ق1لد.ة
�ي'ت1مe با ن.ف}ر¬ ق%لئد.ه ق%ب\ل

قال: أ%ي عاذه 
(* قوله «قال أي عاذه إل قوله إل الواسطة» هكذا ف

الصل). الذي كان تقل�ده قبل؛ قال: ي'ت1مe يطها ت.م1يمة% خ.رز, قلئده
إ,ل الواسطة، وإ,نا أ%راد أ�ق%لYده ال1جاء. ابن ال4عراب: ت'م_ إ,ذا

ك�س3ر وت.م_ إ,ذا بل�غ 
(* قوله «وت إذا بلغ إل» هكذا ف الصل

والتكملة والتهذيب، وأما شارح القاموس فذكر هذا الشطر عقب قول الت: وتم الشيء
أهلكه وبلغه أجله، ث قال ف الستدرك: ت إذا كسر وت إذا بلغ، ول

يذكر شاهداv عليه)؛ وقال رؤبة:
ف ب.ط}نه غاشيةD ت'ت.م>م'ه\

قال شر: الغاشية و.ر.م يكون ف البط}ن، وقال: ت'ت.م>م'ه' أ%ي ت'ه\ل1كه
وتبلYغه أ%ج.ل%ه؛ وقال ذو الرمة:

كان\ه,ياض ال�ع\ن.ت1 ال�ت.ت.م>م,
يقال: ظ%ل%ع فلن ث ت.ت.م_م ت.ت.مeماv أ%ي ت.م_ ع.ر.ج'ه ك%س\راv، من



قولك ت'م_ إ,ذا كسر. وال�ت.مe: منق%ط%ع ع1ر\ق السeر_ة. والتeم.م'
والت>م.م' من الشع.ر والو.بر والصeوف: كال1ز.ز,، الواحدة ت'م_ة. قال

ابن سيده: فأ%م_ا الت_مe فأ%راده اساv للجمع. واس\ت.ت.م_ه: طلب منه
الت>م.م.، وأ%ت.م_ه: أ%عطاه إ,ياها. ابن ال4عراب: الت>مe الفأ}س،

.Dوجعه ت1م.مة
والت_امe من الش>ع\ر 

(* قوله «والتام من الشعر إل» هكذا ف الصل،
وعبارة التكملة: ومن القاب العروض التام وهو ما استوف نصفه نصف الدائرة

وكان نصفه الخي بنزلة الشو يوز فيه ما جاز فيه): ما يكن أ%ن ي.د\خ'له
الز>حاف' في.سل%م' منه، وقد ت ال�زء ت.ماماv، وقيل: ال�ت.م_م' كل©

ما زدت عليه بعد اعتدال,
البيت، وكانا من ال�ز\ء الذي ز,د\ت.ه عليه نو فاع1لت'ن\ ف ضرب

الرمل، سي م'ت.م_ماv ل4نك ت.م_م\ت. أ%صل ال�ز\ء.
ورجل م'ت.م>م إ,ذا فاز. ق1د\ح'ه مر_ة بعد مر_ة فأ%طع.م ل%ح\م.ه

الساكي. وت.م_م.هم: أ%طعمهم ن.ص1يب. ق1د\حه؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد
قول النابغة:

إ,ن أ�ت.م>م' أ%ي\ساري وأ%م\ن.ح'ه'م\
م.ث}ن ال4يادي، وأ%ك}س'و ال%ف}ن.ة ال�د'ما

أ%ي أ�ط}ع1مهم ذلك الل�ح\م.
وم'ت.م>م' بن ن'وي\رة: من ش'عرائهم شاعر'

بن ي.ر\بوع؛ قال ابن ال4عراب: سي بال�ت.م>م الذي ي'ط}ع1م الل�ح\م
الساكي وال4ي\سار؛ وقيل: الت_ت\م1يم' ف ال4يسار أ%ن ينق�ص

ال4ي\سار ف ال%ز'ور فيأ}خذ رج'ل ما ب.ق1ي حت ي'ت.م>م ال4ن\ص1باء.
وت.م1يم¬: ق%بيلةD، وهو ت.م1يم' بن' م'ر> بن, أ�د> بن, طاب,خ.ة بن,

إ,ل}ياس. بن م'ض.ر.؛ قال سيبويه: من العرب من يقول هذه ت.ميم¬ يعله
اساv لل4ب ويصر,ف، ومنهم م.ن يعله اساv للقبيلة فل ي.ص\ر,ف، وقال:

قالوا ت.ميم بنت' م'ر¼ فأ%ن_ثوا ول يقولوا ابن. وت.م_م. الرجل�: صار
ه.واه ت.م1يم1ي�اv. وت.م_م: انت.سب إ,ل ت.م1م�؛ وقول العجاج:

إ,ذا د.ع.و\ا يال% ت.م1يم� ت.مeوا
قال ابن سيده: أ%راه من هذا أ%ي أ%سرعوا إل الدعوة. الليث: ت.م_م



الرجل� إ,ذا صار ت.ميمي_ الرأ}ي والوى وال%ح.ل�ة. قال أ%بو منصور:
وقياس'ما جاء ف هذا الباب ت.ت.م_م، بتاءين، كما يقال ت.م.ض_ر وت.ن.ز_ر،

وكأ%نم حذفوا إ,حدى التاءين استثقالv للجمع. وتتامeوا أ%ي جاؤوا كلهم
وت.مeوا.

والت_م\ت.مة�: ردe الكلم إ,ل التاء واليم، وقيل: هو أ%ن ي.ع\ج.ل
بكلمه فل يكاد ي'ف}ه,مك، وقيل: هو أ%ن تسب,ق كلمت'ه إ,ل ح.ن.ك1ه

ال4ع\لى، والفأ}فاء: الذي يعس'ر عليه خروج الكلم، ورجل ت.م\تام، وال�ن\ثى
ت.م\تامةD. وقال الليث: الت_م\ت.مة� ف الكلم أ%ن ل يبي اللسان ي'خ\طئ
.vموضع الرف فيج,ع إ,ل لفظ كأ%نه التاء واليم، وإ,ن ل يكن ب.ي>نا

ممد ابن يزيد: الت_م\ت.م.ة الترديد ف التاء، والفأ}فأ%ة الترديد ف
الفاء.

@تنم: ف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ن الشمس. ك�س3ف%ت على عهده
فاس\و�دت\ وآض.ت\ كأ%نا ت.نeومةD؛ قال أ%بو عبيد: الت_نeومة� نوع¬ من

نبات ال4رض فيه سواد¬ 
(* قوله «فيه سواد إل» عبارة النهاية: فيها وف

ثرها سواد قليل). وف ثره يأ}كله الن_عام. ابن سيده: الت_نeوم شجر له
�ح.م\ل ص1غار كمثل حب> ال1ر\و.ع ويتفل�ق عن حب¼ يأ}كله أ%هل

البادية، وك%ي\ف%ما زالت الشمس ت.ب,عها بأ%ع\راض الورق، وواحدته ت.نeومة. وقال
أ%بو حنيفة: الت_نeوم من ال4غ}لث، وهي شجرة غ%ب\راء يأ}كلها الن_عام

والظYباء�، وهي ما ت'ح\ت.ب.ل فيها الظYباء، ولا ح.بÒ إ,ذا
ت.ف%ت_حت\ أ%كمام'ه اسود_، وله ع1ر\ق، وربا اتeخ1ذ% ز.ن\داv، وأ%كثر م.نابتها

ش'طآن ال4ودية؛ ول1ح'ب> النعام له قال زهي ف صفة الظ�ليم:
أ%ص.ك� م'ص.ل�م ال�ذ�ن.ي\ن, أ%ج\ن،

له بالس>ي> ت.نeوم¬ وآه'
وقال ابن ال4عراب: الت_نeومة�، بالاء، شجرة من ال%ن\ب.ة1 عظيمة

تنبت، فيها حب كالش_ه\دان,ج ي.د_ه1نون به ويأ}ت.د1مونه، ث ت.ي\ب.س عند
دخول الش>تاء وتذهب ؛ هذا كله عن أ%ب حنيفة. قال ال4زهري: الت_نeومة
شجرة رأ%يتها ف البادية يضر,ب ل%و\ن� ور.قها إ,ل السواد، ولا حب� كحب

الش_ه\دان,ج أ%و أ%كب منها قليلv، ورأ%يت نساء البادية ي.د\ق�ق}ن
حب_ه وي.ع\ت.ص1ر\ن منه د'هناv أ%زرق فيه ل�زوجة، وي.د_ه1ن_ به إ,ذا



ام\ت.ش.ط}ن. وقال أ%بو عمرو: الت_نeوم حب_ة د.س1مة غ%ب\راء. وقال ابن
شيل: الت_نeومة ت.م1هة الط�ع\م ل ي.ح\م.د'ها الال.

وت.ن.م. البعي'، بتخفيف النون: أ%كل الت_نeوم.
@تم: ت.ه,م. الدeه\ن' واللحم' ت.ه.ماv، فهو ت.ه,م¬: تغي�ر. وفيه

�ت.ه.مةD أ%ي خ'ب\ث ر,يح نو الزeهومة. والت_ه.م': شد_ة الر> وسكون
الريح.وت1هامة�: اسم مكة والنازل فيها م'ت\ه,م¬، يوز أ%ن يكون اشت1قاق�ها من

هذا، ويوز أ%ن يكون من ال4و_ل ل4نا س.ف�لت\
Òبلد، والنسب إ,ليه ت1هام1ي �عن ند ف%خ'بث ري'ها، وقيل: ت1هامة

وت.هام� على غي قياس، كأ%نم ب.ن.وا السم على ت.ه\م1ي� أ%و ت.ه.م1ي¼، ث
عو_ضوا ال4لف قبل الط�رف من إ,ح\دى الياء4ين الل�ح1ق%تي بعدها؛ قال
ابن جن: وهذا يد'ل©ك على أ%ن الشيئي إ,ذا اكت.ن.فا الشيء من ناحيته

تقارب.ت\ حالها وحاله' بما، ول4جله وبسب.به ما ذه.ب قوم إ,ل أ%ن حركة
الرف ت.ح\د'ث قبله، وآخرون إ,ل أ%نا ت.ح\د'ث بعده، وآخرون إ,ل أ%نا

تد'ث معه؛ قال أ%بو علي�: وذلك لغ'م'وض, ال4مر وشد�ة الق�ر\ب، وكذلك
القول ف ش.آم� وي.مان{. قال ابن سيده: فإ,ن قلت فإ,ن� ف ت1هامة%
أ%ل1فاv فل1م. ذه.ب\ت. ف ت.هام إ,ل أ%ن ال4لف ع1و.ض من إ,ح\د.ى ياء4ي

ال3ضافة؟ قيل: قال الليل ف هذا إ,نم كأ%نم نس.بوا إ,ل ف%ع\ل أ%و
ف%ع.ل، فكأ%نم ف%ك©وا ص1يغة ت1هامة% فأ%صاروها إ,ل ت.ه\م� أ%و ت.ه.م،
ث أ%ضافوا إ,ليه فقالوا ت.هام�، وإ,نا مث�ل الليل بي ف%ع\ل وف%ع.ل

ول يقطع بأ%حدها ل4نه قد جاء هذا العمل ف هذين جيعاv، وها الشام
واليمن؛ قال ابن جن: وهذا الت_ر\خيم الذي أ%شرف عليه الليل ظن�اv قد جاء

به السماع نص�اv؛ أنشد أ%حد بن يي:
أ%ر_ق%ن,ي الليلة% ليلD بالت_ه.م\،

يا لك ب.ر\قاv، م.ن ي.ش1م\ه ل ي.ن.م\
قال: فانظر إ,ل قو_ة تصوeر الليل إ,ل أ%ن ه.ج.م به الظنe على

اليقي، وم.ن كسر التاء قال ت1هام1ي�؛ هذا قول سيبويه. الوهري: النسبة إ,ل
ت1هامة% ت1هام1ي� وت.هام�، إ,ذا فتحت التاء ل تشد�د كما قالوا ي.مان{

وشآم�، إ,ل� أ%ن� ال4لف ف ت.هام� من لفظها، وال4لف ف ي.مان{ وشآم�
عوض من ياء4ي النسبة؛ قال ابن أ%حر:

وكن_ا وه\م كاب\ن.ي\ س'بات{ ت.ف%ر_قا



س1وىÝ ، ث كانا م'ن\ج,داv وت.هام1ي.ا
وأ%ل}قى الت_هام1ي منهما ب,ل%طات1ه،
وأ%ح\ل%ط هذا: ل أ%ر,ي' م.كان,ي.ا

قال ابن بري: قول الوهري إ,ل أ%ن� ال4لف ف ت.هام من لفظها ليس
بصحيح، بل ال4لف غي الت ف ت1هامة، بدليل انفتاح التاء ف ت.هام، وأ%عاد

ما ذكرناه عن الليل أ%نه منسوب إ,ل ت.ه\م أ%و ت.ه.م، أ%راد بذلك أ%ن
ال4لف ع1و.ض من إ,حدى ياء4ي النسب، قال: وحكى ابن قتيبة ف غريب الديث عن

الزيادي عن ال4صمعي أ%ن الت_ه.مة%
ال4رض ال�ت.ص.و>بة إ,ل البحر، قال: وكأ%نا مصدر من ت1هامة%. قال

ابن بري: وهذا يقو>ي قول الليل ف ت.هام� كأ%نه منسوب إ,ل ت.ه.م.ة أ%و
ت.ه\مة؛ قال: وشاهد' ت.هام� قول أ%ب بكر بن ال4سود العروف بابن شعوب

الليثي وشعوب أ�مeه:
ذ%ر,ين أ%ص\ط%ب,ح\ يا ب.ك}ر'، إ,ن

رأ%يت' الوت نق�ب عن ه1شام,
ت.خ.ي_ره ول ي.ع\د1ل% س1واه'،

ف%ن,ع\م. ال%ر\ء� من رج'ل ت.هام,
وأ%ت\ه.م الرجل� وت.ت.ه_م.: أ%ت.ى ت1هام.ة%؛ قال المز_ق الع.ب\د1ي�:

فإ,ن} ت'ت\ه,م'وا أ�ن\ج,د\ خ1لفاv عليك�م،
وإ,ن} ت'ع\م1نوا م'ست.ح\قب ال%رب أ�ع\ر,ق
قال ابن بري: صواب إ,ن\شاد البيت:

فإ,ن} ي'ت\ه,موا أ�ن\ج,د\ خلفاv عليهم'
على الغ.يبة ل على الطاب، ي'خاطب بذلك بعض اللوك وي.ع\ت.ذ1ر'

إ,ليه لس'وء� بل%غه عنه؛ وقيل البيت:
أ%ك%ل�ف}ت.ن أ%د\واء4 ق%وم� ت.ر.ك}ت'ه\م،

فإ,ل� ت.دارك}ن من الب.ح\ر أ%غ}ر.ق
أ%ي كل�ف}ت.ن,ي جنايات قوم أ%نا منهم بريء وم'خال1ف لم وم'تباعد عنهم،

إ,ن أ%ت\ه.موا أ%ن\ج.د\ت مال1فاv لم، وإ,ن أ%ن\ج.دوا أ%ع\ر.ق}ت، فكيف
تأ}خ'ذن بذ%ن\ب م.ن هذه حاله؟ وقال أ�مية بن أ%ب عائذ ال�ذل9:

ش.آم ي.مان م'ن\ج,د م'ت.ت.ه>م،
�ح1جاز,ي_ة أ%ع\جاز'ه وهو م'س\ه,ل



قال الر>ياشي�: سعت ال4عراب يقولون: إ,ذا ان\ح.در\ت من ث%نايا ذات1
ع1ر\ق فقد أ%ت\ه.م\ت. قال الر>ياشي�: والغ'و\ر' ت1امة�، قال: وأ%رض

vرجل Yمن ت1هامة%. وف الديث: أ%ن �ت.ه,مةD شديدة الر�، قال: وت.بالة
أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، وبه و.ض.ح¬، فقال: انظ�ر\ ب.ط}ن واد{

م'ن\ج,د{ ول م'ت\ه,م� ف%ت.م.ع_ك\ فيه، ففعل فلم ي.ز,د1
الو.ض.ح' حت مات؛ فال�ت\ه,م': الذي ي.ن\صبe ماؤه إ,ل ت1هامة%؛ قال

ال4زهري: ل ي'رد سيد'نا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن� الوادي
ليس من ن.ج\د ول ت1هامة%، ولكنه أ%راد حدا¾ منهما فليس ذلك الوضع من

ن.ج\د كله ول من ت1هامة% كله، ولكنه منهما، فهو م'ن\ج,د م'ت\ه,م، ون.ج\د
ما بي الع'ذ%يب إ,ل ذات1 ع1ر\ق وإ,ل اليمامة وإ,ل ج.ب.ل%ي\ ط%ي>ء�

وإ,ل و.ج\وة وإ,ل اليمن، وذات ع1ر\ق: أ%و�ل ت1هامة إ,ل البحر وج'د_ة%،
وقيل: ت1هامة� ما بي ذات ع1ر\ق إ,ل م.ر\ح.ل%تي من وراء مكة، وما وراء

ذلك من ال%غ\رب فهو غ%و\ر، والدينة ل ت1هامي_ة ول ن.ج\دي_ة فإ,نا
فوق الغ.و\ر ودون ن.ج\د. وقوم¬ ت.هامون: كما يقال ي.مانون. وقال سيبويه:

منهم م.ن يقول ت.هام1ي� وي.مان9 وشآم1ي�، بالفتح مع التشديد.
والت_ه\مة: ت'س\ت.عمل ف موضع ت1هامة% كأ%نا الر�ة ف قياس قول ال4صمعي.

والت_ه.م، بالتحريك: مصدر من ت1هامة؛ وقال:
ن.ظ%ر\ت، والعي' م'بينة� الت_ه.م\،
إ,ل س.نا نار� و.ق�ود'ها الر_ت.م\،

ش'ب_ت\ بأ%ع\لى عان,د.ي\ن من إ,ض.م\
وال1ت\هام': الكثي ال3ت\يان إ,ل ت1هامة%. وإ,بل م.تاه1يم وم.تاه1م:

تأ}ت ت1هامة%؛ قال:
أ%ل ان\ه.ماها إ,ن_ها م.ناه1يم\،

وإ,ن_نا م.ناج,د¬ م.تاه1يم\
يقول: نن نأ}ت ن.ج\داv ث كثياv ما نأ}خ'ذ منها إ,ل ت1هامة%.

وأ%ت\ه.م. الرجل� إ,ذا أ%تى با ي'ت\ه.م عليه؛ قال الشاعر:
ه'ما س.ق%يان السeم_ من غي ب.غ\ضة{،

على غي ج'ر\م ف أ%قاو,يل م'ت\ه,م
ورجل ت1هام¬ وامرأ%ة ت1هامي_ة إ,ذا نسبا إ,ل ت1هامة%. ال4صمعي:

�الت_ه.مة



ال4رض ال�ت.ص.و>بة إ,ل البحر كأ%نا مصدر من ت1هامة. والت_هائم:
ال�تصو>بة إ,ل البحر. قال الب�د: إ,نا قالوا رجل ت.هام ف النسبة

إ,ل الت_ه\مة ل4ن ال4صل ت.همة، فلما زادوا أ%لفاv خف�فوا ياء النسبة
،vكما قالوا رجل ي.مان إ,ذا نسبوا إ,ل اليمن، خف�فوا لا زادوا أ%لفا

وشآم� إ,ذا نسبت. إ,ل الشام زادوا أ%لفاv ف ت.هام وخف�فوا ياء
النسبة.وت.ه,م. البعي' ت.ه.ماv: وهو أ%ن يستنك1ر ال%ر\ع.ى ول ي.س\ت.م\ر,ئه
وت.س'وء حال�ه، وقد ت.ه,م أ%يضاv، وهو ت.ه,م¬ أ%صابه ح.ر'ور¬ فه'ز,ل،

وت.ه,م الرجل، فهو ت.ه,م¬: خ.ب'ثت ري'ه. وت.33م. الرجل، فهو ت.ه,يم¬: ظهر
عجزه وتي_ر؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

م.ن\ م'ب\ل1غ ال%س\ن.ا ان� ب.ع\ل%ها ت.ه,م\،
وأ%ن� ما ي'ك}ت.م منه قد ع'ل1م\؟

أ%راد ال%س\ناء فقص.ر للضرورة، وأ%راد أ%ن� فحذف المزة للضرورة
أ%يضاv كقراءة من قرأ%: أ%ن1 ار\ض1عيه. والتeه\مة�: أ%صلها الواو فتذكر

هناك.
@توم: التeومة�: اللؤلؤة، والمع ت'و.م¬ وت'وم¬؛ قال ذو الرمة:

،Dو.ح\ف¬ كأ%ن� الن_د.ى، والشمس' مات1عة
إ,ذا ت.وق�د ف أ%ف}نان,ه1، التeوم'

قال أ%بو عمرو: هي الدر_ة والتeومة� والتeؤ.ام1ي_ة والل�ط%م1ي_ة.
الوهري: التeومة�، بالضم، واحدة التeو.م,، وهي حب_ة تعم.ل من

الف1ض_ة كالدر_ة؛ هكذا فسر ف شعر ذي الرمة. والتeومة�: الق�ر\ط فيه حب_ة.
وقال الليث: التeومة� الق�ر\ط. ابن السكيت: قال أ%يوب وم1س\ح.ل ابنا

ر.ب\داء ابنة جرير: كان جرير يسمي قصيدتيه اللتي مد.ح فيهما عبد.
العزيز بن م.ر\وان وهجا الشعراء وإ,حداها:

ظ%ع.ن الليط� لغ'ر\بة وت.نائ1ي،
ولقد ن.س3يت بر.ام.ت.ي\ن, ع.زائي

وال�خرى:
يا صاح1ب.ي_ د.نا الر_واح' ف%س3ي.ا

قال: كان يسم>يهما التeوم.ت.ي\ن,. وف حديث النب، صلى ال عليه
وسلم: أ%نه قال للنساء أ%ت.ع\ج,ز إ,حداك�ن_ أ%ن ت.ت_خ1ذ ت'وم.ت.ي\ن من

Dخ.هما بع.ن\ب؟ قال أ%بو منصور: من قال للدر_ة ت'ومةYفض_ة ث ت'ل%ط



شب_هها با يسو_ى من الفض_ة كاللؤلؤة الستديرة تعل�ها الارية ف
�أ�ذنيها، ومن قال ت.و\أ%م1ي_ة فهما د'ر_تان لل�ذني إ,حداها ت.و\أ%مة

:�ال�خرى. وف حديث الكوثر: ور.ض\راض'ه التeوم' أ%ي الدرe. والتeومة
بيض.ة� الن_عام تشبيهاv بت'ومة اللؤلؤ، والمع كالمع؛ قال ذو الرمة:

وحت أ%تى يوم¬ ي.كاد' من الل�ظى
به التeوم'، ف أ�ف}ح'وصه، ي.ت.ص.ي_ح'

قال أ%بو عبيد: ي.عن الب.ي\ض. وي.ت.ص.ي_ح: لغة ف ي.ت.ص.و_ح بعن
يتشق�ق؛ وقال ذو الرمة يص1ف نباتاv وقع عليه الط�ل© فتعل�ق من أ%غ}صانه

كأ%نه الدرe فقال:
،Dو.ح\ف¬ كأ%ن� الن_د.ى، والشمس' مات1عة

إ,ذا توق�د ف أ%ف}نانه، التeوم'
أ%ف}نان'ه: أ%غ}صان'ه، الواحد ف%ن.ن. توق�د: أ%نار. لطلوع الشمس عليه.

وت.و\ماء�: مرضع وهو من عم.ل د1م.ش\ق؛ قال جرير:
ص.ب_ح\ن. ت.و\ماء4، والناق�وس' ي.ق}ر.ع'ه

ق%سe النصارى، ح.راج,يجاv بنا ت.ج,ف'
@تيم: الت_ي\م': أ%ن ي.س\ت.ع\بده ال%و.ى، وقد تام.ه؛ ومنه ت.ي\م' ال:

وهو ذ%هاب'
العقل من ال%وى، ورجل م'ت.ي_م، وقيل: الت_يم ذهاب العقل وفساده؛ وف

قصيدة كعب:
�م'ت.ي_م إ,ث}رها ل ي'ف}د. م.ك}بول

أ%ي م'ع.ب_د م'ذ%ل�ل. وتي_م.ه البe إ,ذا اس\تول عليه. قال
ال4صمعي: ت.ي_م.ت\ فلنة� فلناv ت'ت.ي>مه' وتام.ت\ه ت.ت1يم'ه ت.ي\ماv، فهو

م'ت.ي_م بالنساء وم.ت1يم¬ بن_؛ وأ%نشد للق1يط بن ز'رارة:
تام.ت\ فؤاد.ك، لو ي.ح\ز'ن\ك ما ص.ن.ع.ت\،

إ,ح\د.ى ن,ساء بن ذ�ه\ل, بن, ش.ي\بانا
وقيل: ال�ت.ي_م ال�ض.ل�ل؛ ومنه قيل للف%لة ت.ي\ماء، ل4نه ي'ض.ل©

فيها. وأ%رض ت.ي\ماء�: م'ض1ل�ة م'ه\ل1كة، وقيل: واسعة. ابن ال4عراب:
الت_ي\ماء ف%لة واسعة.قال ال4صمعي: الت_ي\ماء الت ل ماء با من

ال4ر.ض1ي، ونو ذلك قال أ%بو و.ج\زة. ابن ال4عراب: تام. إ,ذا ع.ش1ق،
وتام. إ,ذا ت.خ.ل�ى من الناس. والت_يم: العبد، وت.يم' ال منه كما



تقول�عبدال.
وت.يم': قبيلةD. وبنو ت.يم�: بط}ن من الر>باب. وبنو ت.ي\م الل�ت1 بن

ثعلبة: من بكر بن وائل. وأ%ما قولم الت_يم فإ,نا أ%دخلوا اللم على
إ,رادة الت_ي\م1ي>ي، كما قالوا الوس واليهود؛ قال جرير:

والت_ي\م' أ%ل4م' م.ن ي.م\شي، وأ%ل4م'ه'
ت.يم' بن' ذ�ه\ل� بن'و السeود ال%دان,يس

الوهري: ت.ي\م' ال ح.يÒ من بكر يقال لم الل�هازم، وهو ت.ي\م' ال
بن ثعلبة بن,

ع'كابة%. وت.يم' ال ف الن_م1ر ابن قاس1ط، وأ%صله من قولم ت.ي_مه
البe أ%ي ع.ب_د.ه وذل�ل%ه'، فهو م'ت.ي_م، ومعن ت.ي\م, ال عبد'

ال. وت.ي\م¬ ف قريش: ر.ه\ط� أ%ب بكر الصديق، رضي ال عنه، وهو
ت.ي\م' بن' م'ر_ة بن كعب بن ل�ؤ.ي> بن غالب بن ف1ه\ر بن مالك. وت.ي\م بن

غالب بن ف1ه\ر أ%يضاv ف قريش وهم بنو ال4د\ر.م,، وت.يم بن عبد م.ناة ابن
أ�د> بن طاب,خ.ة بنم إ,ل}ياس بن م'ض.ر، وت.ي\م بن قيس بن ثعلبة بن

ع'كاب.ة، وت.ي\م' بن ش.ي\بان بن ثعلبة ابن ع'كاب.ة ف بكر، وت.ي\م بن ض.ب_ة،
وت.ي\م' الل�ت1 أ%يضاv ف ض.ب_ة، وت.ي\م'

الل�ت1 أ%يضاv ف ال%ز\ر.ج من ال4ن\صار وهم ت.ي\م' الل�ت1
بن ثعلبة، واسه النج_ار؛ وأ%ما قول امرئ القيس:

أ%ق%ر_ ح.شا ام\ر,ئ القيس بن ح'ج\ر�
بنو ت.ي\م� م.صابيح' الظ�لم,

فهو بنو ت.ي\م بن ثعلبة من ط%ي>ء�.
والت>يمة�، بالكسر: الشاة ت'ذ}ب.ح ف ال%جاعة، وال3ت\ئام ذب'ها، وهو

مذكور ف المز. وكتب سيد'نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، لوائل بن
vح'ج\ر كتابا

�أ%م\ل%ى فيه: ف الت>يعة شاةD والت>يم.ة� لصاحبها، وقيل: الت>ي.مة
الشاة الزائدة على ال4ربعي حت تبل�غ الف%ر,يضة ال�خرى، وقيل: هي الشاة

تكون لصاحبها ف منزله ي.ح\ت.ل1ب'ها، وليست بسائمة{، وهي من الغنم
الر_بائب؛ قال أ%بو عبيد: وربا احتاج صاحبها إ,ل ل%ح\مها في.ذ}ب.حها فيقال

عند ذلك: قد أ%تام.
الرجل وأ%تام.ت1 الرأ%ة. وف الديث: الت>يمة� ل4ه\لها؛ تقول منه:



ات_ام. الرجل ي.ت_ام'
ات>ياماv إ,ذا ذ%ب.ح. ت1يم.ته، وهو اف}ت.ع.ل؛ قال ال�ط%يئة:

فما ت.ت_ام' جارة� آل, لgي�،
ولكن ي.ض\م.ن'ون لا ق1راها

يقول: جارت'هم ل تتاج أ%ن ت.ذ}ب.ح ت1يم.ت.ها ل4نم ي.ض\م.نون لا
كفايت.ها من الق1رى فهي م'س\ت.غنية عن ذبح ت1يم.ت1ها. قال أ%بو اليثم:

الت>يام' أ%ن ي.ش\ت.هي. القوم' اللحم.
فيذب.حوا شاةv من الغنم، فتلك يقال لا الت>يمة تذبح من غي مرض، يقول:

فجارت'هم ل ت.ت_ام' ل4ن اللحم. عندها من عندهم فتكتفي ول تتاج أ%ن
تذبح شاتا. قال ابن ال4عراب: الت>يام أ%ن ت'ذ}ب.ح ال3بل والغنم

بغي ع1ل�ة؛ قال العمان:
ي.أ}ن.ف' للجارة أ%ن ت.ت_اما،

وي.ع\ق1ر الك�وم. وي'ع\طي حاما
أ%ي ي'ط}ع1م السeودان من أ%ولد حام�. وقال أ%بو زيد: الت>يمة� الشاة

يذب.ح'ها القوم' ف ال%جاعة حي ي'ص1يب الناس. الوع'.
وت.ي\ماء: موضع؛ ومنه قول ال4عشى:

وال4ب\ل%ق' الف%ر\د' من ت.ي\ماء م.ن\ز,له
وقيل: هو موضع من ع.مل د1م.ش\ق؛ قال جرير:

ص.ب_ح\ن. ت.ي\ماء4، والناق�وس' ي.ق}ر.ع'ه
ق%سe النصارى، ح.راج,يجاv بنا ت.ج,ف'

وال أ%علم.
@ترن: ت'ر\ن.ى: الرأ%ة� الفاجرة، فيمن جعلها ف�ع\لى، وقد قيل: إنا

ت'ف}ع.ل من الرeن'و�، وهو مذكور ف موضعه؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
فإن� ابن. ت'ر\ن.ى، إذا ج,ئ}ت'كم،

ي'داف1ع' ع.ن>ي. قولv ب.ر,يا
قوله: قولv بريا أ%ي يسمعن ب'ش\ت.قYه 

(* قوله «بشتقه» أي بصامه؛
كذا ف بعض النسخ، وف بعض آخر: بشقة منه). قال ابن بري: قال أ%بو

العباس ال4ح\و.ل ابن ت'ر\ن.ى اللئيم'، وكذا قال ف ابن ف%ر\ت.ن.ى. قال ثعلب:
ابن ت'ر\ن.ى وابن ف%ر\ت.ن.ى أ%ي ابن أ%مة. ابن ال4عراب: العرب تقول



لل4مة1 ت'ر\ن.ى وف%ر\ت.ن.ى، وتقول لولد الب.غي�: ابن ت'ر\ن.ى وابن
ف%ر\ت.ن.ى؛ قال صخر الغي:

فإن� ابن. ت'ر\ن.ى، إذا ج,ئت'كم،
vعنيفا vأ%راه ي'داف1ع' قو\ل

أ%ي قولv غي حس.ن�؛ وقال عمرو¬ ذو الكلب:
ت%ن�ان ابن' ت'ر\ن.ى أ%ن ي.ران،

فغي\ري ما ي'م.ن_ى من الر>جال,.
قال أ%بو منصور: يتمل أ%ن يكون ت'ر\ن.ى مأ}خوذاv من ر'ن,ي.ت\ ت'ر\ن.ى

إذا أ�دي. النظر' إليها.
@تعهن: ف الديث: كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ب,ت'ع'ه>ن. وهو
قائلD السeق}يا؛ قال أ%بو موسى: هو بضم التاء والعي وتشديد الاء، موضع¬

فيما بي مكة والدينة، قال: ومنهم من ي.ك}س3ر التاء، قال: وأ%صحاب
الديث يقولونه بكسر التاء وسكون العي.

@تفن: ابن ال4عراب: الت_ف}ن' الو.س.خ'. قال ابن بري: ت.ف%ن. الشيء4
ط%ر.د.ه؛ ومنه الديث: ح.ل% فلنD على الكتيبة فجعل ي.ت\ف1نها أ%ي

.vي.ط}ر'دها، ويروى ي.ث}ف1ن'ها أ%ي ي.ط}ر'دها أ%يضا
@تقن: الت>ق}ن': ت'ر\نوق' البئر, والد>م.ن، وهو الطي' الرقيق' ي'خالطه
ح.م\أ%ة ير'ج من البئر، وقد تت.ق�ن.ت\، واستعمله بعض' ال4وائل ف

تك%دeر الدم وم'تكد>ره. والت>ق}نة�: ر'سابة الاء وخ'ثارت'ه. الليث:
الت>ق}ن' ر'سابة� الاء ف الر>بيع، وهو الذي ييء� به الاء� من

ال�ثورة1. والت>3ق}ن': الطYي' الذي يذه.ب عنه الاء فيتشق�ق'. وت.ق�ن'وا
�أ%ر\ض.هم: أ%ر\س.لوا فيها الاء4 الاثر. لتج'ود.. والت_ق}ن': بقي_ة

الاء3 الكد1ر, ف الوض. ويقال: ز.ر.ع\نا ف ت1ق}ن, أ%رض� طي>بة أ%و خبيثة{
ف ت'ر\ب.ت1ها. والت>ق}ن': الطبيعة�. والف%صاحة� من ت1ق}ن,ه أ%ي من

س'وس1ه وط%ب\ع1ه. وأ%ت\ق%ن. الشيء4: أ%ح\ك%م.ه، وإت\قان'ه إ,ح\كام'ه.
والت\قان�: الحكام' لل4شياء. وف التنزيل العزيز: ص'ن\ع. ال الذي أ%ت\ق%ن.

كل� شيء. ورجل ت1ق}ن¬
وت.ق1ن: م'ت\ق1ن¬ لل4شياء حاذ1ق¬. ورجل ت1ق}ن¬: وهو الاضر' ال%ن\ط1ق

والواب. وت1ق}ن¬: رجلD من عاد{. وابن' ت1ق}ن�: رجلD. وت1ق}ن¬: اسم رجل
كان جي>د. الر_مي، ي'ض\ر.ب به الثل، ول يكن ي.س\ق�ط له س.ه\م؛ وأ%نشد



فقال:
ل4ك}لةD من أ%ق1ط{ وس.م\ن,،

وش.ر\بتان1 من ع.كي> الضأ}ن1،
أ%ل}ي.ن' م.س�اv ف ح.وايا الب.ط}ن,
من ي.ثر.بي�ات{ ق1ذاذ{ خ'ش\ن,،

ي.ر\مي با أ%ر\مى من ابن ت1ق}ن,
قال أ%بو منصور: ال4صل ف الت>ق}ن ابن' ت1ق}ن� هذا، ث قيل لكل حاذق

Dبال4شياء ت1ق}ن¬، ومنه يقال: أ%ت\ق%ن. فلن
عم.له إذا أ%ح\ك%م.ه؛ وأ%نشد شر لسليمان بن ربيعة بن د.ب�اب

(* قوله «ابن دباب» كذا ف الصل، والذي ف مادة د ب ب من شرح القاموس:
ودباب بن عبد ال بن عامر بن الرث بن سعد بن تيم بن مرة من رهط أ%ب

بكر الصديق وابنه الويرث بن دباب وآخرون اهـ. وف نسخة من التهذيب ابن
ريان). بن عامر بن ثعلبة بن السي>د: أ%هلكن ط%سماv، وب.ع\د.هم' غ%ذ1ي� بم

وذا ج'دون 
(* قوله «أهلكن إل» كذا ف الصل والتهذيب. وأ%ه\ل� جاش�،

وأ%هل� م.أ}ر,ب، وحي� لقن والتeقون والي'س\ر كالعسر، والغن كالعدم، والياة
كالنون فجمعه على ت'قون{ ل4نه أ%راد ت1ق}ناv، وم.ن انتسب إليه.

والتeقون�: من ب.ن ت1ق}ن بن عاد، منهم ع'مر بن ت1ق}ن، وكع\ب بن, ت1ق}ن، وبه
ض'رب الثل فقيل: أ%ر\مى من ابن ت1ق}ن.

@تكن: ال4زهري: وت'ك}ن.ى من أ%ساء النساء ف قول العجاج:
خ.يال ت'ك}ن.ى وخ.يال ت'ك}تما

قال: أ%حسبه من ك�ن.يت\ ت'ك}ن.ى وك�ت1م.ت\ ت'ك}ت.م.
 �@تلن: الت_ل�ونة

(* قوله «التلونة» هي والتلون مضبوطان ف التكملة
والتهذيب بفتح التاء ف جيع العان التية وضبطا ف القاموس بضمها).

والتeل�ن_ة�: الاجة�. وما فيه ت'ل�ن_ةD وت.لونةD أ%ي ح.ب\س¬ ول ت.ر\داد¬؛
عن ابن ال4عراب. ويقال: لنا ق1ب.لك ت.ل�ن_ةD وت'ل�ن_ةD أ%يضاv، بفتح

التاء وضمها. وقال أ%بو عبيد: لنا فيه ت.لونةD أ%ي حاجةD. أ%بو حبان:
التeلنة� الاجة�، وهي الت_لونة� والت_ل�ون�؛ وأ%نشد:

فقلت' لا: ل ت.ج\ز.عي أ%ن� حاج.ت،



ب,جز\ع, الغ.ض.ا، قد كاد ي'ق}ضى ت.لون'ها.
قال: وقال أ%بو ر'غ%ي\بة هي التeل�ن_ة�. ويقال: لنا ت'ل�ن_ات¬

ن.ق}ض1يها أ%ي حاجات¬. ويقال: مت ل ن.ق}ض, التeل�ن_ة أ%خ.ذ%ت\نا
:�الل©ث�ن_ة؛ والل©ث�ن_ة، بتقدي اللم: الق�ن\ف�ذ�. والت_ل�ونة

القامة�؛ وأ%نشد: فإ,ن_كم لس\تم\ ب,دار, ت.ل�ونة{، ولكن_ما أ%ن\تم ب,ه,ن\د1
ال4حام1س,. وش.ر\ح' هند ال4حامس مذكور¬ ف موضعه؛ وهذا البيت أ%ورده

ال4زهري عن ابن ال4عراب:
فإ,نكم ل%س\ت'م بدار, ت'لونة{،

ولك1ن_كم أ%نتم بدار, ال4حام1س,.
Dن_ة�يقال: ل%ق1ي. ه1ن\د. ال4حام1س, إذا مات. الفراء: ل فيهم ت'ل

وت.ل�ن_ةD وت.ل�ون.ةD، على ف%عولة{، أ%ي م'ك}ثD ول�ب\ثD. ويقال: ما هذه
الدار' بدار, ت'ل�ن_ة{ وت.ل�ن_ة{ أ%ي إقامة{ ول�ب\ث{. ال4حر: ت.لن% ف

معن الن%؛ وأ%نشد ل1ج.ميل بن معمر فقال:
ن.و>ل قب\ل% نأ}ي, داري، ج'مانا،
وص1ل1ينا، كما ز.ع.م\ت1، ت.لنا
،éواص1لي.، ص.ف%اء�إن� خ.ي\ر. ال

م.ن\ ي'واف خليل%ه ح.ي\ث� كانا.
وقد ذكره ف فصل المزة. وف حديث ابن عمر وسؤال1ه عن عثمان وف1رار,ه

يوم أ�ح'د{ وغ%ي\ب.ت1ه عن ب.د\ر� وب.ي\عة1 الرضوان وذك}ر, ع'ذ}ر,ه وقوله:
اذ}ه.ب\ بذا ت.لن% مع.ك؛ ي'ريد الن، وقد تقدم ذكره.
@تن: ت.ي\م.ن: اسم' موضع؛ قال عبدة بن الطبيب:

س.م.و\ت' له بالر_ك}ب,، حت وج.د\ت'ه
بت.ي\م.ن. ي.ب\ك1يه المام' ال�غ.ر>د'

وتر.ك. صرفه لا عن به الب'ق}عة. وف حديث سال� س.ب.لن% قال: سعت
عائشة، رضي ال تعال عنها، وهي بكان من ت.م.ن> بسف}ح هر\شى، بفتح التاء

واليم وكسر النون الشددة، اسم ثن,ي�ة ه.ر\شى بي مكة والدينة.
@تنن: الت>نe، بالكسر: الت>ر\ب' وال%3ت\ن'، وقيل: الش>ب\ه، وقيل:

الصاحب، والمع أ%ت\نان. يقال: ص1ب\وةD أ%تنانD. ابن العراب: هو س1نeه
،vهم واحداeه وح1ت\ن'ه، وهم أ%سنان وأ%تنان وأ%تراب إذا كان س1نeوت1ن

وها ت1ن�ان، قال ابن السكيت: ها مستويان ف ع.ق}ل� أ%و ض.ع\ف أ%و ش1د�ة



أ%و مروء4ة. قال ابن بري: جع ت1ن¼ أ%تنان وت.ن,ي؛ عن الفراء؛ وأ%نشد
فقال:

فأ%صبح مبصراv ناره،
وأ%قصر ما يعد� له الت_ن,ينا

(* قوله «فأصبح» كذا ف النسخ). وف حديث عمار: إن� رسول ال، صلى
eالرجل: مثله ف الس�ن>. والت_ن eال عليه وسلم، ت1ن>ي وت1ر\ب؛ ت1ن
والت>نe: الصب� الذي قص.ع.ه الرض' فل ي.ش1ب�، وقد أ%ت.ن_ه الرض'.

أ%بو زيد: يقال أ%ت.ن_ه الرض' إذا قص.ع.ه فلم ي.لحق\ بأ%تنان,ه أ%ي
بأ%قرانه، فهو ل ي.ش1ب�، قال: والت>نe الشخص' وال1ثال. وت.ن_ بالكان:

أ%قام؛ عن ثعلب. والت>ن>ي': ضر\ب من الي�ات من أ%عظمها كأ%كب ما يكون
منها، وربا بعث ال عز وجل سحابةv فاحتملته، وذلك فيما يقال، وال

أ%علم، أ%ن دواب� البحر يشكونه إل ال تعال في\ف%ع'ه عنها؛ قال أ%بو
منصور: وأ%خبن شيخ من ث1قات1 الغ'زاة أ%نه كان نازلv على س1يف ب.ح\ر,
الشام، فنظر هو وجاعة أ%هل الع.س\كر إل سحابة{ انق%س.مت ف البحر ث
ارتفعت، ونظرنا إل ذ%ن.ب, الت>ن>ي ي.ضطرب ف ه.ي\دب السحابة%، وه.ب_ت

با الريح' ونن ن.نظر إليها إل أ%ن غابت السحابة� عن أ%بصار,نا. وجاء ف
بعض ال4خبار: أ%ن السحابة تمل الت>ن�ي إل بلد ي.أ}جوج وم.أ}جوج

فت.طرحه فيها، وأ%نم يتمعون على لم1ه فيأ}كلونه. والت>ن�ي': نم¬، وهو
على التشبيه بالي�ة. الليث: الت>ن�ي نم¬ من نوم السماء، وقيل: ليس

بكوكب، ولكنه بياض¬ خفيÒ يكون جس.ده ف ستة بروج من السماء؛ وذن.به' دقيق
أ%سود فيه الت1واء، يكون ف البج السابع من رأ}سه، وهو ي.نتقل كت.نق©ل

الكواكب الواري، واسه بالفارسية ف حساب النجوم ه'ش\ت'ن\ب'ر 
(* قوله

«هشتنب» كذا ضبط ف القاموس، وضبط ف التكملة بفتح الاء والتاء والباء).
وهو من النeحوس؛ قال ابن بري: وت'سم>يه الف�رس الوزهر، وقال: هو ما
ي'عدe من النحوس؛ قال ممد بن الكرم: الذي عليه ال�نج>مون ف هذا أ%ن

الوزهر الذي هو رأ}س الت>ن>ي ي'عدe مع السeعود، والذن.ب ي'عد مع
النحوس. الوهري: والت>ن�ي موضع ف السماء. ابن ال4عراب: ت.ن\ت.ن

الرجل� إذا ترك أ%صدقاءه وصاحب غيهم. أ%بو اليثم فيما قرئ بطه:
Dك%هام¬ ود.دانDس.ي\ف



ومتنن 
(* قوله «ومتنن» ل نقف على ضبطه). أ%ي ك1ليلD، وسيف ك%ه,يم مثله،

وكل© متنن مذموم.
@تن: ال4زهري: أ%هله الليث. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: ت.ه,ن.
ي.ت\ه.ن' ت.ه.ناv، فهو ت.ه,ن¬ إذا نام. وف حديث بلل حي أ%ذ�ن% قبل الوقت:

أ%ل إن العبد. ت.ه,ن.، أ%ي نام.، وقيل: النون بدل فيه من اليم، يقال:
ت.ه,م. ي.ه\ت.م' إذا نام، العن أ%نه أ%شك%ل عليه وقت' ال4ذان وت%ي_ر

فيه، فكأ%نه قد نام.
�@تون: التهذيب: أ%بو عمرو الت_تاو'ن اح\تيال وخديعة. والرجل ي.تتاو.ن

الصيد. إذا جاءه مرة عن يينه ومرة عن شاله؛ وأ%نشد:
ت.تاو.ن ل ف ال4مر من كلY جانب�،

 �ل1ي.ص\ر,ف%ن عم�ا أ�ريد' ك%ن'ود. وقال ابن ال4عراب: التeون
(* قوله

«التون الزفة» كذا بالصل والتكملة والتهذيب، والذي ف القاموس:
الرقة). ال%ز.فة الت ي'لعب عليها بالك�ج�ة؛ قال ال4زهري: ول أ%ر. هذا

الرف لغيه، قال: وأ%نا واقف¬ فيه إنه بالنون أ%و بالزاي.
@تي: الت>ي': الذي ي'ؤكل، وف الكم: والتي' شجر الب.ل%س، وقيل: هو

الب.ل%س نف}س'ه، واحدته ت1ينة؛ قال أ%بو حنيفة: أ%جناس'ه كثية ب.ر>ي�ة
وريفي�ة وس'ه\لي�ة وجب.ل1ي�ة، وهو كثي بأ%رض العرب، قال: وأ%خبن رجل

vتي�، قال: الت>ي' بالسراة كثي¬ جد�ا �من أ%عراب الس_راة، وهم أ%هل
م'باح، قال: وتأ}كله ر.طباv وت'ز.ب>به فت.د_خ1ر'ه، وقد ي'كس_ر على

الت>ي. والتينة�: الدeب'ر'. والتي: جب.ل بالشأ}م؛ وقال أ%بو حنيفة: هو
جبل ف بلد غ%ط%فان، وليس قول من قال هو جبل بالشأ}م بشيء، ل4نه ليس

بالشأ}م جبل يقال له الت>ي، ث قال: وأ%ين الشأ}م من بلد غ%ط%فان؛ قال
النابغة يصف س.حائب ل ماء4 فيها فقال:

ص'ه\ب الشمال أ%ت.ي. الت>ي. عن ع'ر'ض�،
ي'ز\ج,ي. غ%ي\ماv قليلv ماؤ'ه ش.ب,ما.

وإي�اه ع.ن ال%ذ}ل1ميe بقوله:
ت.ر\عى إل ج'د¼ لا م.ك1ي،
أ%ك}ناف. خ.و¼ فب,راق, الت>ي.



والت>ينة�: م'و.يهة ف أ%صل هذا البل؛ هكذا حكاه أ%بو حنيفة، م'و.يهة
كأ%نه تصغي' الاء. وقوله عز وجل: والتي والزيتون؛ قيل: التي د1م.شق،

والز_يتون� بيت' ال%ق}دس، وقيل: التي والزيتون ج.ب.لن، وقيل: ج.ب.لن
بالشأ}م، وقيل: م.سج,دان بالشام، وقيل: التي والزيتون هو الذي ن.عرفه.

قال ابن عباس: هو ت1ين'كم هذا وز.يتونكم؛ قال الفراء: وسعت رجلv من
أ%هل الشأ}م، وكان صاحب. تفسي، قال: التي جبال� ما بي ح'لوان إل

ه.م.ذان، والزيتون� جبال الشأ}م. وط�ور' ت.ي\نا وت.ي\ناء وت1يناء ك%س3يناء.
والت>ينان�: الذئب'؛ قال ال4خطل:

ي.ع\ت.ف}ن.ه عند ت1ينان{، ي'د.م>ن'ه
بادي الع'واء3 ض.ئيل الش_خ\ص, م'كت.س3ب.

�وقيل: جاء ال4خطل بر\ف%ي\ن ل يئ} بما غي'ه، وها الت>ينان
الذئب' والع.ي\ثوم' أ�ن\ثى الف1ي.لة1. وف حديث ابن مسعود: تان1 كالر�تان1؛

قال أ%بو موسى: هكذا ورد ف الرواية، وهو خطأD، والراد به خ.ص\ل%تان1
م.ر_تان1، والصواب أ%ن يقال: تان,ك. الر_تان1، وت.ص1ل الكاف. بالنون،

وهي للخطاب أ%ي تان,ك ال%ص\ل%تان1 الل�تان1 أ%ذ}ك�ر'ها لك.، وم.ن\
ق%ر.ن.ها بالر_تي\ن احتاج أ%ن ي.ج'ر_ها، ويقول كالر_ت.ي\ن، ومعناه
هاتان1 ال%ص\ل%تان كخ.ص\ل%ت.ي\ن م.ر_ت.ي\ن، والكاف' فيها للتشبيه.
جأ}ن: ال�ؤنة: س.ل�ة م'س\ت.ديرة م'غ.ش_ة أ%د.ماv يعل فيها الطYيب'

والثYياب.
@ته: ابن سيده: روى أ%بو زيد ت.ج,ه. ي.ت\ج.ه' بعن ات_ج.ه.، وليس من

لفظه ل4ن ات_ج.ه من لفظ الوج\ه، وت.ج,ه. من هـ ج ت، وليس مذوفاv من
ات_ج.ه كت.ق%ى ي.ت\ق1ي، إ,ذ لو كان كذلك لقيل ت.ج.ه.. ال4زهري ف ترجة هـ

ج ت قال: أ�هلت و'ج'وهه، وأ%ما ت'جاه فأ%صله و,ج'اه، قال: وقد
ات_ج.ه\نا وت.ج.ه\نا، وأ%حال على العتل. وف حديث صلة الوف: وطائفةD ت'جاه.

العدو� أ%ي' م'قاب,ل%تهم، والتاء فيه بدل من واو و'جاه أ%ي ما ي.لي
و'جوه.هم.

@تره: التeرeهات والتeر_هات: ال4باطيل، واحدتا ت'ر_�هة، وهي
التeر_ه'، بضم التاء وفتح الراء الشد�دة، وهي ف ال4صل الط©ر'ق الصغار

ال�ت.ش.ع>بة عن الطريق ال4عظم، والمع الت_ر.ار,ه، وقيل: التeر_ه'
والتeر_هة واحد، وهو الباطل. ال4زهري: التeر_هات البواطل من ال�مور؛



وأ%نشد لرؤبة:
وح.ق�ة{ ليست\ بق}و\ل, التeر_ه1

هي واحدة التeر_هات. قال ابن بري ف قول رؤبة ليست بقول التeر_33ه،
قال: ويقال ف جع ت'ر_ه.ة{ للباطل ت'ر_ه'، قال: ويقال هو احد.

الوهري: التeر_هات الط©ر'ق الص>غار غي الاد_ة ت.ت.شع_ب عنها، الواحدة
ت'ر_هة، فارسي معر�ب؛ وأ%نشد ابن بري:

ذاك. الذي، وأ%بيك.، ي.ع\ر,ف' مالك¬،
والق' ي.د\فع' ت'ر_هات1 الباطل,

واست'عي ف الباطل فقيل: التeر_هات' الب.س.اب,س'، والتeر_هات'
الص_حاص1ح'، وهو من أ%ساء الباطل، وربا جاء مضافاv، وقوم يقولون ت'ر�ه¬،

والمع ت.راريه؛ وأ%نشدوا:
ر'دeوا ب.ن ال4ع\رج, إ,ب\ل1ي م1ن\ ك%ث%ب\

ق%ب\ل% الت_راريه، وب'ع\د1 ال�ط�ل%ب\
@تفه: ت.ف1ه. الشيء� ي.ت\ف%ه' ت.ف%هاv وت'فوهاv وت.فاهةv: ق%ل� وخ.س_،
فهو ت.ف1ه¬ وتاف1ه¬. ورجل تاف1ه' العق}ل أ%ي قليل�ه. والتاف1ه': القي

اليسي، وقيل: السيس القليل�. وف الديث: قيل يا رسول ال وما
الرeو.ي\ب,ضة؟ فقال: الرجل التافه' ي.ن\ط1ق ف أ%مر العامة؛ قال: التافه القي
السيس. وف حديث عبدال بن مسعود وذ%ك%ر. القرآن: ل ي.ت\ف%ه' ول

ي.ت.شان©؛ ي.تشان©: 4ب\ل%ى من الش_ن�، ول ي.خ\ل�ق' من كثرة الت_ر\داد،
من الش_ن�، وهو الس>قاء ال%ل%ق؛ وقوله ل ي.ت\ف%ه' هو من الشيء

التافه، وهو السيس القي. وف الديث: كانت1 اليد' ل ت'ق}ط%ع ف الشيء
التاف1ه1؛ ومنه قول إ,براهيم: توز شهادة العبد1 ف الشيء التاف1ه1؛ قال ابن

بري: ش.اهده قول الشاعر:
ل ت'ن\ج,ز الو.ع\د. إ,ن} و.ع.د\إ,ن}

أ%4ع\ط%ي\ت.، أ%ع\ط%ي\ت. تافهاv ن.ك1دا
وال4طعمة� الت_ف1هة: الت ليس لا ط%ع\م' حلوة أ%و ح'موضة أ%و

م.رارة، ومنهم من يعل البز واللحم منها. وت.ف1ه. الرجل� ت'فوهاv، فهو تاف1ه¬:
ح.م'ق.

والتeف%ة�: ع.ناق'
ال4رض، وهي أ%يضاv الرأ%ة ال%ح\ق�ورة، والعروف فيهما التeف�ة�؛



تقول العرب: اس\ت.غ\ن.ت1 التeف�ة� عن الرeف�ة؛ الرeف�ة: التب ل4نا
ت.ط}ع.م اللحم. إ,ذ كانت س.ب'عاv؛ عن أ%ب حنيفة ف أ%نوائه؛ قال ابن

بري: والصحيح ت'ف%ةD ور'ف%ةD كما ذكر الوهري ف فصل رفه فإ,نه قال:
التeف%ة والرeف%ةD بالتاء الت يوقف عليها بالاء، قال: وكذلك ذكره ابن جن

عن ابن دريد وغيه. ويقال: التeف%ة والرeف%ة، بالتخفيف، مثل الث©ب.ة1
والق�ل%ة1، قال: وهذا هو الشهور، قال: وذكرها ابن السكيت ف أ%مثاله فقال

أ%غن عن ذلك من التeف%ة عن الرeف%ه، بالتخفيف ل غي وبالاء
ال4صلية؛ وأ%نشد ابن فارس شاهداv على تفيف التeف%ة والرeف%ة:

،vم' ح.د1يثا�غ%ن,ينا عن و,صال1ك
كما غ%ن,ي. التeفات' عن الرeفات1

:vوأ%نشد أ%بو حنيفة ف كتاب النبات يصف ظ%ليما
ح.ب.س.ت\ م.ناك1ب'ه الس_ف%ا، فكأ%ن_ه

ر'ف%ةD بأ%ن\ح1ية1 ال%داو,س م'س\ن.د'
شب_ه ما أ%ضافت الريح' إ,ل م.ناك1به وهو حاضن بيضه ل يبح بالتب

الموع ف ناحية الب.ي\در، وأ%نية: جع ناحية مث}ل واد وأ%ودية، قال: وجع
فاعل على أ%فعلة نادر.

@تله: الت_ل%ه': ال%ي\رة. ت.ل1ه الرجل� ي.ت\ل%ه' ت.ل%هاv: حار.
وت.ت.ل�ه.: جال ف غي ض.ي\عة. ورأ%يت'ه يت.ت.ل�ه أ%ي يت.ر.د_د' متحياv؛

وأ%نشد أ%بو سعيد بيت. لبيد:
باتت\ ت.ت.ل�ه ف ن,هاء� ص'عائ1د{

ورواه غيه: تب.ل�د؛ وقيل أ%صل الت_ل%ه1 بعن الية الو.ل%ه'، قلبت
الواو تاء، وقد و.ل1ه. ي.و\ل%ه' وت.ل1ه. ي.ت\ل%ه'، وقيل: كان ف ال4صل

ائ}ت.ل%ه. ي.أ}ت.ل1ه'، فأ�دغمت الواو ف التاء فقيل ات_ل%ه. ي.ت_ل1ه'،
ث حذفت التاء فقيل تل1ه. ي.ت\ل%ه'، كما قالوا ت.خ1ذ% ي.ت\خ.ذ� وت.ق1ي.

ي.ت\ق.، وال4صل فيهما ات_خ.ذ% ي.ت_خ1ذ وات_ق%ى يت_قي، وقيل: ت.ل1ه.
كان أ%صله د.ل1ه.. ابن سيده: الت_ل%ه' لغة ف الت_ل%ف، وال%ت\ل%ه.ة

ال%ت\ل%فة. وفلة م.ت\ل%هة أ%ي م.ت\ل%فة؛ قال الشاعر 
(* قوله «قال الشاعر»

هو رؤبة، وعجزه كما ف التكملة: بنا حراجيج الهاري النفه
ويروى: ميله من الوله):



به ت.م.ط�ت\ غ%و\ل% ك�لY م.ت\ل%ه
يعن م.ت\ل%ف{. ال4زهري ف النوادر: ت.ل1ه\gت' كذا وت.ل1ه\ت' عنه أ%ي

ض.ل1ل}ت'ه وأ�ن\س3يت'ه.
@ته: ت.م1ه. الدeه\ن' واللب واللحم ي.ت\م.ه' ت.م.هاv وت.ماه.ةv، فهو

ت.م1ه¬: تغي ريه وطعمه، مثل الزeه'ومة. وت.م1ه. الطعام'، بالكسر،
ت.م.هاv: ف%س.د.. والت_م.ه ف اللب: كالن_م.س,

vي.ت\م.ه' ل%ب.ن'ها أ%ي يتغي سريعا :Dف الد_س.م,. وشاة م1ت\ماة
.�ر.ي\ث%ما ي'ح\ل%ب'. وت.م1ه. وت.ه,م. بعن واحد، وبه سيت ت1هام.ة
@تته: الت_ه\ت.هة�: ال}ت1واء# ف اللسان مثل الل©ك}ن.ة. والت_هات1ه':

ال4باطيل� والتeر_هات'؛ قال الق%طام1ي�:
ول ي.ك�ن\ ما اب\ت.ل%ينا من م.واع1دها

إ,ل� الت_هات1ه.، وال�م\ني_ة% الس_ق%ما
(* قوله «ول يكن ما ابتلينا» كذا بالصل والكم والصحاح، والذي ف

التهذيب: ما اجتنينا، ولعلها وقعت ف بعض نسخ من الصحاح كذلك حت قال ابن
بري ويروى إل).

قال ابن بري: ويروى ول ي.ك�ن\g ما اب\ت.ل%ي\نا أ%ي ج.ر_ب\نا
وخ.ب.ر\نا، وكذا ف شعره ما اب\ت.ل%ي\نا، وكذا رواه أ%بو عبيد ف باب الباطل من

الغريب ال�ص.ن_ف.
قال ابن بري: ويقال ت'ه\ت1ه. ف الشيء أ%ي ر'د>د. فيه. ويقال: ت'ه\ت1ه.

فلنD إ,ذا ر'د>د. ف الباطل؛ ومنه قول رؤبة:
ف غائلت1 الائر ال�ت.ه\ت.ه1

وهو الذي ر'د>د. ف ال4باطيل.
وت'ه\ ت'ه\: حكاية ال�ت.ه\ت1ه1. وت'ه\ ت'ه\: زجر للبعي ود'عاء للكلب؛

ومنه قوله:
ع.ج,ب\ت' لذه ن.ف%ر.ت\ ب.عيي،
�وأ%ص\ب.ح. ك%ل}ب'نا ف%ر,حاv ي.ج'ول

ي'حاذ1ر' ش.ر_ها ج.م.لي، وك%ل}ب
ي'ر.ج>ى خي.ها، ماذا ت.قول�؟

يعن بقوله لذه أ%ي لذه الكلمة، وهي ت'ه\ ت'ه\ زجر للبعي ي.ن\ف1ر'
منه، وهي دعاء للكلب.



@توه: الت_و\ه': لغة ف الت>يه1، وهو ال%لك'، وقيل: الذهاب، وقد تاه.
يت'وه' وي.ت1يه' ت.و\هاv ه.ل%ك. قال ابن سيده: وإ,نا ذكرت هنا يت1يه'

وإ,ن كانت يائية اللفظ ل4ن ياءها واو، بدليل قولم ما أ%ت\و.ه.ه' ف ما
أ%ت\ي.هه، والقول فيه كالقول ف طاح. ي.ط1يح'، وسنذكره ف موضعه. قال أ%بو

زيد: قال ل رجل من بن كلب أ%ل}ق%ي\gت.ن,ي ف التeوه1، يريد
الت>يه.. وت.و�ه. نفس.ه: أ%هلكها، وما أ%ت\و.ه.ه. قال ابن سيده: فتاه يتيه'، على

�هذا، ف%ع1ل% ي.ف}ع1ل
عند سيبويه، وفلةD ت'وه¬ والمع أ%ت\واه¬ وأ%تاويه'.

@تيه: الت>يه': الص_ل%ف' والك1ب\ر'. وقد تاه. ي.ت1يه' ت.ي\هاv: تكب.
ورجل تائ1ه¬ وت.ي�اه¬ وت.ي_هان ورجل ت.ي\هانD وت.ي>هانD إ,ذا كان
ج.س'وراv ي.ر\ك%ب' رأ}س.ه ف ال�مور، وناقة ت.ي\هانةD؛ وأ%نشد:

ت.ق}د'م'ها ت.ي\هانةD ج.س'ور'،
ل د1ع\ر,م¬ نام. ول ع.ث�ور'

وتاه ف ال4رض ي.ت1يه' ت.و\هاv وت.ي\هاv وت1يهاv وت.ي.هاناv، والت>يه
أ%ع.مeها، أ%ي ذهب متحياv وض.ل�، وهو ت.ي�اه¬. وف الديث: إ,نك
ام\ر'ؤ¬ تائ1ه¬ أ%ي متكب أ%و ضالê متحي>ر؛ ومنه الديث: تاه.ت\ به

،vوت.ي.هانا vوتاه. يت1يه ت.ي\ها vس.ف1ين.ت'ه. أ%بو عبيد: طاح. ي.ط1يح' ط%ي\حا
وما أ%ط}و.ح.ه وأ%ت\gو.هه وأ%ط}ي.حه وأ%ت\ي.هه، وقد ط%و_ح. نفس.ه

وت.و_ه.ها. قال ابن دريد: رجل ت.ي_هانD إ,ذا تاه ف ال4رض، قال: ول يقال ف
الك1ب\ر إ,ل� تائ1ه¬ وت.ي�اه، وبلد أ%ت\ي.ه'. والت_ي\هاء: ال4رض الت

ل ي'ه\ت.د.ى فيها. والت_ي\هاء�: ال%ض1ل�ة� الواسعة الت ل أ%علم
فيها ول جبال ول إ,كام.. والت>يه: ال%فاز.ة ي'تاه' فيها، والمع

أ%ت\ياه¬ وأ%تاو,يه'. وفلة ت.ي\هاء� وأ%رض ت1يه¬ وت.ي\هاء وم.ت\ي.هة
وم'ت1يه.ةD وم.ت1يهة وم1ت\ي.ه¬: م.ض1ل�ة أ%ي ي.تيه فيها ال3نسان�؛ قال

العجاج:ت1يه أ%تاو,يه على السeق�اط1
وقد ت.ي_هه. وأ%رض م'ت.ي>ه.ةD؛ وأ%نشد:

م'ش\ت.ب,ه م'ت.ي>ه ت.ي\هاؤ'ه وأ%رض م.ت1يهةD: مثال م.ع1يشة{، وأ%صله
م.ف}ع1ل%ة. ويقال: مكان م1ت\ي.ه¬ للذي ي'ت.ي>ه ال3نسان%؛ قال رؤبة:

ي.ن\وي اشت1قاقاv ف الضلل, ال1ت\ي.ه1
أ%بو تراب: سعت ع.ر_اماv يقول تاه. بصر'



الرجل وتاف. إذا نظر إ,ل الشيء ف د.وام�، وتاف. عن ب.صر'ك، وتاه.
Ýإ,ذا ت.خط�ى. الوهري: هو أ%ت\ي.ه' الناس. وت.ي_ه نفس.ه وت.و_ه بعن
أ%ي ح.ي_رها وطو_حها، والواو أ%عم. وما أ%ت\ي.هه وأ%ت\و.ه.ه'. والت>يه':

حيث تاه بنو إ,سرائيل أ%ي حاروا فلم ي.ه\ت.د'وا للخروج منه؛ فأ%ما
قوله:ت.ق}ذ1ف�ه ف مثل, غ1يطان الت>يه\،

ف كلY ت1يه{ ج.د\و.لD ت'ؤ.ت>يه\
فإ,نا عن الت>يه. من ال4رض، أ%و جع ت.ي\هاء من ال4رض، وليس بت1يه1

بن إ,سرائيل ل4نه قد قال ف كل ت1يه{، فذلك يدلك على أ%نه أ%ت\ياه¬ ل
ت1يه¬ واحد، وت1يه' بن إ,سرائيل ليس أ%ت\ياهاv إ,نا هو ت1يه¬، واحد،

شب_ه أ%جواف. ال3بل ف س.عتها بالتيه، وهو الواسع' من ال4رض.
وت.ي_ه الشيء4: ض.ي_ع.ه. وت.ي\هان�: اسم¬.

@تتا: ت.ت\وا الف�س.ي\ل%ة 
(* قوله «تتوا الفسيلة» هو هكذا ف الصل بصيغة

التصغي، والذي ف القاموس تتوا القلنسوة؛ وصوب شارحه ما ف اللسان) :
ذ�ؤ.ب.تاها؛ ومنه قول الغلم الناشد للعنز: وكأ%ن� ز.ن.م.ت.ي\ها ت.ت\وا

ف�س.ي\لة، وال أ%علم.
@تثا: ابن بري: الت_ثاة� واحدة الت_ثا، وهي قشور الت_م\ر.

@تري: التهذيب خاصة: ابن ال4عراب ت.ر.ى ي.ت\ر,ي إذا ت.راخ.ى ف
الع.م.ل, فع.م1ل% شيئاv بعد شيء. أ%بو عبيد: الت_ر,ي_ة 

(* قوله «الترية» بكسر
الراء مففة ومشددة كما ف النهاية). ف ب.ق1ي_ة حيض, الرأ%ة أ%قل© من

الصفرة والكدرة وأ%خ\ف%ى، تراها الرأ%ة عند طهرها فتعلم أ%نا قد طهرت
من حيضها؛ قال شر: ول تكون الت_ر,ي_ة إل بعد الغتسال، فأ%ما ما كان

ف أ%يام اليض فليس ب,ت.ر,ي_ة{. وذكر ابن سيده الت_ر,ي_ة ف رأ%ى،
وهو بابا ل4ن التاء فيها زائدة، وهي من الرؤية.

@تسا: ابن ال4عراب: س.اتاه' إذا ل%ع1ب. معه الش_ف%ل�ق%ة%، وتاس.اه'
إذا آذاه' واس.ت.خ.ف_ به، وال أ%علم.

@تشا: ابن العراب: ت.ش.ا إذا ز.ج.ر المار.. قال أ%بو منصور: كأ%ن_ه
قال له ت'ش'ؤ\ ت'ش'ؤ\.

@تطا: ال4زهري: أ%هله الليث ب ابن ال4عراب: ت.ط%ا إذا ظ%ل%م.



@تعا: انفرد ال4زهري بذه الترجة، وقال ابن ال4عراب: يقال ت.ع.ا إذا
ع.د.ا وث%عا إذا ق%ذ%ف. قال: والتeع.ى ف الفظ ال%س.ن. وقال ف

الترجة أ%يضاv: والت_اع1ي اللYب.أ� السترخي، والث�اع1ي القاذف. وحكي عن ا
لفراء: ال4ت\عاء� ساعات الليل، والث©ع.ى الق%ذ}ف.

@تغا: قال الليث: ت.غ.ت1 الار,ية الض_ح1ك. إذا أ%رادت أن ت'خ\فيه
ويغالبها؛ قال ال4زهري: إنا هو حكاية صوت الضحك: ت1غ� ت1غ� وت1غ} ت1غ}، وقد

مضى تفسيه ف حرف الغي العجمة. ابن بري: ت.غ.ت الارية ت1غاv س.ت.ر.ت\
ض.ح1ك%ها فغالبها. وت.غ.ا النسان�: ه.ل%ك..

@تفا: التeف%ة�: ع.ناق' ال4رض، وهو س.ب'ع ل يقتات التب إنا يقتات
اللحم؛ قال ابن سيده: وهو من الواو ل4نا وجدنا ت و ف، وهو قولم: ما ف

أ%مرهم ت.و,يف%ة 
(* قوله «تويفة» ضبط ف الصل هنا كسفينة وكذلك ف مادة ت

و ف). ول ند ت ي ف، فإن أ%با علي يستدل على القلوب بالقلوب، أ%ل
تراه استدل على أ%ن لم أ�ث}ف1ي_ة واو بقولم وثف، والواو ف وثف فاء.

@تقي: ابن بري: ت.ق%ى ال ت.ق}ياv خافه. والتاء مبدلة من واو ترجم عليها
ابن بري، وسيأ%ت ذكرها ف وقي ف مكانا.

@تل: ت.ل%و\ت'ه أ%تل�وه وت.ل%و\ت' عنه ت'ل�و�اv، كلها: خ.ذ%لته
وتركته. وت.ل ع.ن>ي ي.ت\ل�و ت'ل�و�اv إذا تركك وتل�ف عنك، وكذلك خ.ذ%ل

ي.خ\ذ�ل خ'ذ�ولv. وت.ل%و\ته ت'ل�و�اv: تبعته. يقال: ما زلت أ%ت\ل�وه حت
أ%ت\ل%ي\ته أ%ي ت.ق%د_م\ته وصار خلفي. وأ%ت\ل%ي\ته أ%ي سبقته. فأ%ما قراءة

الكسائي ت.ل%يها فأ%مال%، وإن كان من ذوات الواو، فإنا قرأ% به ل4نا
جاء4ت مع ما يوز أ%ن يال، وهو ي.غ\ش.يها وب.ن.يها، وقيل: معن تلها حي

استدار فتل الشمس. الضياء� والنور'. وت.ت.ال%ت ال�مور': تل بعض'ها
بعضاv. وأ%ت\ل%ي\ت'ه إي�اه: أ%تب.ع\ت'ه. واس\ت.ت\لك الشيء4: دعاك إل

ت'ل�و>ه؛ وقال:
ق%د\ ج.ع.ل%ت\ د.ل}و,ي. ت.س\ت.ت\ل1ين،

ول أ�ريد' ت.ب.ع. الق%ر,ين,
ابن ال4عراب: است.ت\ل%ي\ت فلناv أ%ي انتظرته، واس\ت.ت\ل%ي\ته جعلته

ي.ت\لون. والعرب تسمي ال�راس1ل% ف الغناء والعمل ال�تال، وال�تال
الذي يراسل ال�غ.ن بص.و\ت{ ر.فيع�؛ قال ال4خطل:



ص.ل}ت ال%بي,،كأ%ن� ر.ج\ع. ص.ه,يل1ه
زج\ر' ال�حاو,ل,، أ%و غ1ناء� م'تال,

قال: والت_ل1يe الكثي ال4ي\مان. والت_ل1يe: الكثي' الال,. وجاءت
اليل� ت.تال1ياv أ%ي م'ت.تاب,ع.ة. ورجلD ت.ل�وÒ، على مثال ع.د'و�: ل

يزال م'ت_ب,عاv؛ حكاه ابن ال4عراب، ول يذكر يعقوب ذلك ف ال4شياء
الت حصرها ك%ح.س'و¼ وف%س'و¼. وت.ل إذا ات_بع، فهو تال� أ%ي تابع¬. ابن

،vال4عراب: ت.ل ات_ب.ع، وت.ل إذا تل�ف، وت.ل إذا اش\ت.رى ت1ل}وا
وهو و.لد الب.غ\ل. ويقال لولد البغل ت1ل}و؛ وقال ال4صمعي ف قول ذي

الرمة:
ل%ح1ق}نا ف%راج.ع\نا ال�مول، وإن_ما
ت.ت.ل�ى دباب الواد1عات ال%راجع

(* قوله «تتلى دباب إل» هو هكذا ف الصل).
قال: ت.ت.ل9ى ت.ت.ب_ع. وت1ل}و' الشيء: الذي ي.تل�وه. وهذا ت1ل}و' هذا

أ%ي ت.ب.ع'ه. وو.ق%ع كذا ت.ل1ي_ة% كذا أ%ي ع.ق1ب.ه. وناقة م'ت\ل�
وم'ت\ل1ية: ي.ت\لوها و.لد'ها أ%ي يتبعها. وال�ت\لية وال�ت\لي: الت ت'ن\ت.ج ف

آخر النتاج ل4نا تبع للم'ب.كYرة، وقيل: ال�ت\ل1ية الؤخ_رة
للنتاج، وهو من ذلك. وال�ت\لي: الت ي.ت\لوها ولد'ها، وقد يستعار التلء ف

الوحش؛ قال الراعي أ%نشده سيبويه:
،Dم.ي\ر.ة1 م.ن\ز,لeلا ب.ق1يل� فالن

ت.ر.ى الو.ح\ش. ع'وذ%ات{ به وم.تال1ي.ا
وال%تال: ال�م_هات إ,ذا تلها ال4ولد، الواحدة م'ت\ل� وم'ت\ل1ية.

وقال الب.اهلي: ال%تال ال3بل الت قد ن'تج بعضها وبعضها ل ينتج؛
وأ%نشد:

وكل© ش.مالð، كأ%ن� ر.باب.ه
م.تال مهيب، م1ن\ ب.ن السي>د1، أ%و\ر.دا

قال: ن.ع.م' ب.ن السي>د1 س'ود¬، فشبه السحاب با وشبه صوت الرعد
ب.ن,ي هذه ال%تال؛ ومثله قول أ%ب ذؤيب:

ف%ب,تe إ,خال�ه د'ه\ماv خ1لج.ا
أ%ي اخ\ت'ل1ج.ت\ عنها أ%ولد'ها فهي ت.ح1نe إ,ليها. ابن جن: وقيل

ال�ت\ل1ية الت أ%ث}ق%ل%ت\ فانقل%ب رأ}س' جنينها إ,ل ناحية الذنب وال%ياء،



وهذا ل يوافق الشتقاق. والت>ل}و': ولد الشاة حي ي'فطم من أ�م�ه
ويتلوها، والمع أ%ت\لء#. وال�نثى ت1ل}و.ةD، وقيل: إ,ذا خرجت الع.ناق من

حد> ال3ج\فار فهي ت1لوة حت تتم لا سنة فت'ج\ذ1ع، وذلك ل4نا تتبع
أ�م�ها. والت>ل}و': ولد' المار لتباعه أ�م�ه. النضر: الت>ل}وة من أ%ولد
ال1ع\ز.ى والضأ}ن الت قد استكرشت وش.د.ن.ت، الذكر' ت1ل}و¬. وت1ل}و

الناقة: ولدها الذي يتلوها. والت>لو من الغنم: الت ت'نت.ج قبل
الص_ف%ر,ي_ة. وأ%ت\له ال أ%طفالv أ%ي أ%ت\ب.ع.ه أ%ولداv. وأ%ت\لت الناقة� إ,ذا

تلها ولدها؛ ومنه قولم: ل د.ر.ي\ت. ول أ%ت\ل%ي\ت.، يدعو عليه بأ%ن
�ل ت'ت\ل1ي. إ,بله أ%ي ل يكون لا أ%ولد؛ عن يونس. وت.ل�ى الرجل

صلت.ه: أ%ت\ب.ع. الكتوبة% التطوeع.. ويقال: ت.ل�ى فلن صلته
�الكتوبة% بالتطوeع أ%ي أ%تب.عها؛ وقال الب.ع1يث

على ظ%ه\ر, عاد1ي¼، كأ%ن� أ�ر'وم.ه'
رجالD، ي'ت.ل©ون الصلة%، قيام'

وهذا البيت استشهد به على رجل م'ت.لð منتصب ف الصلة، وخط�أ% أ%بو
منصور من استشهد به هناك وقال: إ,نا هو من ت.ل�ى ي'ت.لYي إ,ذا أ%ت\ب.ع

الصلة% الصلة%، قال: ويكون تل وتل�ى بعن تبع. يقال: ت.ل�ى الف%ريضة
إ,ذا أ%تبعها النفل%. وف حديث ابن عباس: أ%ف}ت1نا ف داب_ة ت.ر\عى

الشج.ر وتشرب' الاء4 ف ك%ر,ش� ل ت'ث}غ.ر، قال تلك عندنا الف%ط1يم'
.�والت_و\ل%ة وال%ذ%ع.ة�؛ قال الطاب: هكذا روي، قال: وإ,نا هو الت>ل}و.ة

،Dم_ه ت1ل}و¬، وال�نثى ت1ل}وة�يقال للج.د\ي إ,ذا ف�ط1م وت.ب,ع أ
وال�م�هات حينئذ ال%تال، فتكون هذه الكلمات من هذا الباب ل من باب

تول.والت_وال: ال4ع\جاز لت�باعها الصدور.. وتوال اليل,: مآخي'ها من
�ذلك، وقيل: ت.وال الفرس, ذ%ن.ب'ه' ورج\له. يقال: إ,نه ل%خ.بيث

الت_وال وسريع' الت_وال وكله من ذلك. والعرب تقول: ليس. ه.واد1ي ال%ي\ل
Yكالت_وال؛ فه.واد1يها أ%عناقها، وتواليها مآخرها. وت.وال كل

شيء: آخره. وتاليات' النجوم: أ�خراها. ويقال: ليس ت.وال اليل,
كال%واد1ي ول ع'ف}ر' الليال كالد_آد1ي؛ وعفرها: بيضها. وت.وال الظ©ع'ن,:

أ%واخرها، وتوال ال3بل كذلك. وتوال النجوم,: أ%واخرها.
وت.ل%و_ى: ض.ر\ب¬ من السفن، ف%ع.و_لD من التeل�و> ل4نه يتبع

السفينة العظمى؛ حكاه أ%بو علي ف التذكرة. وت.ت.ل�ى الشيء4: ت.تب_ع.ه.



والتeلو.ة� والت_ل1ي_ة: بق1ي_ة الشيء عام�ةv، كأ%نه ي'ت.ت.ب_ع حت ل
يبق. إ,ل أ%قل©ه، وخص بعضهم به بقية%

الد_ي\ن والاجة1، قال: ت.ت.ل9ى ب.ق�ى بقيةv من د.ي\نه. وت.ل1ي.ت\
عليه ت'لو.ةD وت.لىÝ، مقصور: ب.ق1يت. وأ%ت\ل%ي\ت'ها عنده: أ%ب\ق%ي\ت'ها.

vوأ%ت\ل%ي\ت عليك من حقي ت'لوة
أ%ي ب.ق1ي_ةv. وقد ت.ت.ل�ي\ت حقي عنده أ%ي تركت منه بقية. وت.ت.ل�يت

حقي إ,ذا تتبعت.ه حت استوفيته؛ وقال ال4صمعي: هي الت_ل1ي_ة. وقد
ت.ل1ي.ت ل من حقي ت.ل1ي_ةD وت'لو.ةD ت.ت\لى أ%ي ب.ق1ي.ت ب.ق1ي_ة.

وأ%ت\ل%ي\ت حق9ي عنده إ,ذا أ%ب\ق%ي\ت منه ب.ق1ي_ةv. وف حديث أ%ب ح.د\ر.د: ما
أ%صبحت' أ�تل1يها ول أ%ق}د1ر'

.vعليها. يقال: أ%ت\ل%ي\ت حقي عنده أ%ي أ%ب\ق%ي\ت منه ب.ق1ي_ة
وأ%ت\ل%ي\ت'ه: أ%ح.ل}ته. وت.ل1ي.ت\ له ت.ل1ي_ة من حقه وت'لوة أ%ي بق1ي.ت له

ب.ق1ي_ة. وت.ل1ي. فلن بعد قومه أ%ي ب.ق1ي.. وت.ل إ,ذا تأ%خر. والتوال:
ما تأ%خر. ويقال: ما زلت أ%تلوه حت أ%ت\ل%ي\ت'ه أ%ي حت أ%خ_رته؛

وأ%نشد:
ر.ك}ض. ال%ذاك1ي، وت.ل ال%و\ل©

،�أ%ي تأ%خ_ر. وت.لي. من الشهر كذا ت.ل�ى: ب.ق1ي. وتل�ى الرجل
بالتشديد، إ,ذا كان بآخر ر.م.ق�. وت.ل�ى أ%يضاv: ق%ضى ن.خ\به أ%ي ن.ذ}ر.ه؛ عن

.vكثيا vابن ال4عراب. وت.ت.ل�ى إ,ذا ج.م.ع مال
وت.ل%و\ت القرآن ت1لوةv: قرأ}ته، وعم به بعضهم كل كلم؛ أ%نشد ثعلب:

واس\ت.م.ع'وا قولv به ي'ك}و.ى الن_ط1ف\،
ي.كاد' من ي'ت\لى عليه ي'ج\تأ%ف\

وقوله عز وجل: فالت_ال1يات1 ذ1ك}راv؛ قيل: هم اللئكة، وجائز أ%ن
يكونوا اللئكة وغيهم من يتلو ذكر ال تعال. الليث: ت.ل ي.ت\لو ت1لو.ة

يعن قرأ% قراءة. وقوله تعال: الذين آتيناهم الكتاب ي.ت\لونه حق�
ت1لو.ت1ه؛ معناه ي.ت�بعونه حق� ات�باعه ويعملون به حق عمله. وقوله عز وجل:

وات_ب.عوا ما ت.ت\لو الشياطي' على م'ل}ك س'ل%يمان؛ قال عطاء: على ما
ت'ح.د>ث� وت.ق�صe، وقيل: ما تتكلم به كقولك فلن يتلو كتاب ال أ%ي يقرؤه

ويتكلم به. قال: وقرأ% بعضهم ما ت'ت.لYي الشياطي 
(* قوله «ما تتلي



الشياطي» هو هكذا بذا الضبط ف الصل). وفلن ي.ت\لو فلناv أ%ي يكيه
وي.ت\ب.ع فعله. وهو ي'ت\لي ب.ق1ي_ة حاجته أ%ي ي.ق}ت.ض1يها و.ي.ت.عه_دها.

وف الديث ف عذاب القب: إ,ن النافق إ,ذا وضع ف قبه سئل عن ممد، صلى
ال عليه وسلم، وما جاء به فيقول ل أد\ر,ي، فيقال ل د.ر.ي\ت. ول
ت.ل%ي\ت. ول اه\ت.د.ىgت.؛ قيل ف معن قوله ول ت.ل%ي\ت.: ول ت.ل%و\ت. أ%ي
ل قرأ}ت. ول د.ر.س\ت، من ت.ل ي.ت\لو، فقالوا ت.ل%ىت. بالياء لي'عاق%ب.

با الياء� ف د.ر.ي\ت.، كما قالوا: إ,ن لت1يه1
بالغ.د.ايا والع.شايا، وتمع الغداة غ%د.وات، فقيل: الغ.دايا من أ%جل

الع.شايا ليزدوج الكلم؛ قال: وكان يونس يقول إ,نا هو ول أ%ت\ل%ي\ت. ف
كلم العرب، معناه أ%ن ل ت'ت\لي. إ,بل�ه أي ل يكون لا أ%ولد تتلوها؛

وقال غيه: إ,نا هو ل د.ر.ي\ت. ول ات_ل%ي\ت. على اف}ت.علت من أ%ل%و\ت.
أ%ي أ%طقت واستطعت، فكأ%نه قال ل د.ر.ي\ت ول استطعت؛ قال ابن ال4ثي:

والد>ثون يروون هذا الديث ول ت.ل%ي\ت.، والصواب ول ائ}ت.ل%ي\ت.،
وقيل: معناه ل قرأ}ت أ%ي ل ت.ل%و\ت. فقلبوا الواو ياء ليزدوج الكلم مع

د.ر.ي\ت..
والت_لء�: الذYم_ة. وأ%ت\ل%ي\ت'ه: أ%عطيته الت_لء4 أ%ي أ%عطيته

الذYم_ة%. وأ%ت\ل%ي\ت'ه ذم�ة أ%ي أ%عطيته إ,ياها. والت_لء�: ال1وار'.
والت_لء�: السهم ي.ك}ت'ب' عليه ال�ت\لي اس.ه ويعطيه للرجل، فإ,ذا

:vصار إ,ل قبيلة أ%4راهم ذلك السهم وجاز فلم ي'ؤ\ذ%. وأ%ت\ل%ي\ت'ه سهما
أ%عطيت'ه إ,ياه لي.س\ت.ج,يز. به؛ وكل ذلك فسر به ثعلب قول زهي:

ج,وار¬ شاهد¬ عدلD ع.ليكم،
وس1ي_ان1 الك%ف%الة� والت_لء�

وقال ابن ال4نباري: الت_لء� الض_مان. يقال: أ%ت\ل%ي\ت' فلناv إ,ذا
أ%عطيت.ه شيئاv يأ}م.ن' به مثل س.ه\م� أ%و ن.ع\ل�. ويقال: ت.ل%و\ا

وأ%ت\ل%و\ا إ,ذا أ%عط%و\ا ذم_تهم؛ قال الفرزدق:
ي.ع'د�ون للجار الت_لء4، إ,ذا ت.ل%و\ا،

على أ%ي> أ%ف}تار الب.رية ي.م_ما
وإ,نه ل%ت.ل�وe ال1ق}دار أ%ي ر.ف1يعه. والت_لء�: ال%والة. وقد

أ%ت\ل%ي\ت فلناv على فلن أ%ي أ%ح\ل}ته عليه؛ وأ%نشد الباهلي هذا
البيت:إ,ذا خ'ض\ر ال4صم> رميت فيها



ب'س\ت.ت\ل� على ال4د\ن.ي\ن باغ,
أ%راد ب'ض\ر ال4صم د.آد1ي. ل%يال شهر رجب، وال�س\ت.ت\لي: من

التeلوة وهو ال%والة أ%ي أ%ن ي.ج\ن,ي. عليك وي'حيل عليك فت'ؤخذ بنايته،
والباغي: هو الادم الان على ال4د\ن.ي. من قرابته. وأ%ت\ل%ي\ته أ%ي

أ%حلته من الوالة.
@تنا: الت>ناو.ة�: ترك الذاكرة. وف حديث قتادة: كان حيد بن هلل من

العلماء فأ%ضر_ت به الت>ناوة�. وقال ال4صمعي: هي الت>ناية، بالياء،
فإ,ما أ%ن تكون على العاقبة، وإ,ما أ%ن تكون لغة؛ قال ابن ال4ثي:

الت>ناية الف1لحة والزراعة؛ يريد أ%نه ترك الذاكرة ومالسة العلماء، وكان
نزل قرية على طريق ال4هواز، ويروى الن>باوة، بالنون والباء، أ%ي

الشرف.وال4ت\ناء�: ال4قران. وال4ت\ناء� ال4ق}دام.
Òوالسعي ت.و Òالف%ر\د. وف الديث: الس\ت1ج\مار' ت.و :eتوا: الت_و@

،vالفرد، يريد أ%نه يرمي المار ف الج ف%ر\دا :e؛ التوÒوالطواف ت.و
وهي سبع حصيات، ويطوف سبعاv ويسعى سبعاv، وقيل: أ%راد بفردية الطواف

والسعي أ%ن الواجب منهما مر_ة واحدة ل ت'ث%ن_ى ول ت'كر_ر، سواء كان
الرم م'فر,داv أ%و قارناv، وقيل: أ%راد بالستجمار الستنجاء، والسن_ة أ%ن
:Òيستنجي. بثلث{، وال4ول أ%ول لقترانه بالطواف والسعي. وأ%ل}ف ت.و

Ýوى�تامÒ ف%ر\د¬. والت_وe: ال%ب\ل� ي'فتل طاقة واحدة ل ي'جعل له ق
م'ب\ر.مة، والمع أ%ت\واء. وجاء ت.و�اv أ%ي ف%ر\داv، وقيل: هو إ,ذا جاء

قاصداv ل ي'ع.ر>جه شيء، فإ,ن أ%قام ببعض الطريق فليس ب,ت.و¼؛ هذا قول
أ%ب عبيد. وأ%ت\و.ى الرجل� إ,ذا جاء ت.و�اv وح\ده، وأ%ز\و.ى إ,ذا جاء معه

آخر'، والعرب تقول لكل م'فر.د ت.وÒ، ولكل زوج ز.وÒ. ويقال: و.ج_ه. فلن
من خ.ي\له بأ%ل}ف{ ت.و¼، والت_وe: أ%لف من اليل، يعن بأ%لف رجل أ%ي

بأ%لف واحد.
وتقول: مضت ت.و_ةD من الليل والنهار أ%ي ساعة؛ قال م'ل%يح:

ف%فاض.ت\ د'موعي ت.و_ةv ث ل ت.ف1ض\
ع.لي_، وقد كادت لا العي ت.م\ر.ح'

وف حديث الشعب: فما مضت إ,ل� ت.و_ةD حت قام ال4ح.نف' من ملسه
أ%ي ساعة واحدة. والت_و_ة: الساعة من الزمان. وف الديث: أ%ن

vالستنجاء ب,ت.و¼ أ%ي بفرد ووتر من الجارة وأ%نا ل ت'شفع، وإ,ذا عقدت عقدا



بإدارة لرباط مر�ة قلت: عقدته بت.و¼ واحد{؛ وأ%نشد:
جارية ليست من الو.خ\ش.ن>،

ل تعق1د' ال1ن\ط%ق. بال%ت\ن.ن>
إ,ل� ب,تو¼ واحد{ أ%و ت.ن>

أ%ي نصف ت.و¼، والنون ف ت.ن¼ زائدة، وال4صل فيها تا خففها من ت.و¼،
فإ,ن قلت على أ%صلها ت.و\ خفيفةv مثل ل%و\ جاز، غي أ%ن السم إ,ذا جاءت

ف آخره واو بعد فتحة حلت على ال4لف، وإ,نا يسن ف ل%و\ ل4نا حرف
أ%داة وليست باسم، ولو حذفت من يوم اليم وحدها وتركت الواو والياء،
وأ%نت تريد إ,سكان الواو، ث تعل ذلك اساv تريه بالتنوين وغي التنوين ف
لغة من يقول هذا ح.ا ح.ا مرفوعاv، لقلت ف مذوف يوم ي.و\، وكذلك لوم

vسست هكذا ول تعل اسا�ولوح، ومنعهم أ%ن يقولوا ف ل%و\ل ل4ن لو أ
كاللوح، وإ,ذا أ%ردت نداء قلت يا ل%وe أ%قبل فيمن يقول يا حار' ل4ن نعت.ه

بالل�و> بالتشديد تقوية ل1ل%و\، ولو كان اسه حو�اv ث أ%ردت حذف أ%حد
الواوين منه قلت يا حا أ%قبل، بقيت الواو أ%لفاv بعد الفتحة، وليس ف جيع

ال4شياء واو معلقة بعد فتحة إ,ل� أ%ن يعل اساv. والت_وe: الفارغ
من ش'غ\ل, الدنيا وشغل الخرة. والت_وe: الب,ناء النصوب؛ قال ال4خطل

يصف تسنeم. القب ول%ح\د.ه:
وقد ك�نت' فيما قد ب.ن ل% حاف1ري

أ%عالي.ه' تو�اv وأ%س\ف%ل%ه ل%gح\د.ا
جاء ف الشعر دحل، وهو بعن لد، فأ%د_اه ابن ال4عراب بالعن.

والت_و.ى، مقصور: اللك، وف الصحاح: هلك الال. والت_و.ى: ذهاب مال
ل ي'ر\جى، وأ%ت\واه غيه'. ت.و,ي.

الال، بالكسر، ي.ت\و.ى ت.وىÝ، فهو ت.و�: ذهب فلم يرج، وحكى الفارسي أ%ن
ط%ي�ئاv تقول ت.و.ى. قال ابن سيده: وأ�راه على ما حكاه سيبويه من قولم

ب.ق%ى ور.ض.ى ون.ه.ى. وأ%ت\واه ال: أ%ذهبه. وأ%ت\و.ى فلنD مال%ه: ذهب
به. وهذا مال ت.و�، على ف%ع1ل�. وف حديث أ%ب بكر، وقد ذكر من ي'د\ع.ى

من أ%بواب النة فقال: ذلك الذي ل ت.و.ى عليه أ%ي ل ض.ياع ول خ.سارة،
وهو من الت_و.ى اللك. والعرب تقول: الشeح� م.ت\واةD، تقول: إ,ذا

م.ن.ع\ت. الال من حقه أ%ذهبه ال ف غي حقه. والت_و,يe: القيم؛
قال:إ,ذا ص.و_ت. ال4صداء� يوماv أ%جابا



صدىÝ، وت.و,يÒ بالف%لة غ%ريب'
قال ابن سيده: هكذا أ%نشده ابن ال4عراب، قال: والثاء أ%عرف.

والت>و.اء من س1مات1 ال3بل: و.س\م¬ كهيئة الصليب طويل يأ}خذ ال%د_
كل�ه؛ عن ابن حبيب من تذكرة أ%ب علي. النضر: الت>واء� س1م.ة ف

الف%خ1ذ1 والعنق، فأ%ما ف العنق فأ%ن ي'ب\د.أ% به من اللYه\ز,مة وي'ح\د.ر
ح1ذاء العنق خ.ط9اv من هذا الانب وخ.ط9اv من هذا الانب ث يمع بي طرفيهما

من أ%سفل% ل من فوق'، وإ,ذا كان ف الفخذ فهو خط ف ع.ر\ض1ها، يقال منه
بعي م.ت\و,يÒ، وقد ت.و.ي\ت'ه ت.ي�اv، وإ,بل متواةD، وبعي به ت1واء#

وت1واءان1 وثلثة أ%ت\و,ي.ة{. قال ابن ال4عراب: الت>و.اء� يكون ف موضع
الل�حاظ إ,ل� أ%نه منخفض ي'ع\ط%ف إ,ل ناحية الد� قليلv، ويكون ف

باطن الد كالتeؤ\ث�ور,. قال: وال�ث}رة� والتeؤ\ث�ور ف باطن الد،
وال أ%علم.

@تيا: ت وتا: تأ}نيث ذا، وت.ي�ا تصغيه، وكذلك ذ%ي_ا تصغي ذ1ه\
وذQ هي وهذه.



اءحرف الث



@ث :الثاء من الروف اللYث%و,ي_ة، وهي من الروف الهموسة،
وهي والظاء والذال ف حيز واحد.

@ثأثأ: ثأ}ثأ% الشيء4 عن موضعه: أ%زاله. وث%أ}ثأ% الرج'ل� عن ال4م\ر:
ح.ب.س.. ويقال: ثأ}ث1ئ} عن الرجل: أ%ي اح\ب,س\، والث�أ}ثأ%ة�: ال%ب\س'.

وث%أ}ث%أ}ت' عن القوم: د.ف%ع\ت' عنهم. وث%أ}ث%أ% عن الشيء: إ,ذا أ%راده ث
بدا له ت.ر\ك�ه أ%و الـم'قام' عليه.

أ%بو زيد: ت.ث%أ}ثأ}ت' ت.ث%أ}ث�ؤاv: إ,ذا أ%ردت سفراv ث ب.دا لك الـم'قام. وث%أ}ث%أ% عنه غ%ض.ب.ه: أ%ط}فأ%ه.
ولق1يت' فلناv ف%ت.ث%أ}ث%أ}ت منه: أ%ي ه1ب\ت'ه.

)3وأ%ث%أ}ت'ه بس.هم(
 قوله «واثأته بسهم» تبع الؤلف الوهري وف3(

الصاغان والصواب أن يفرد له تركيب بعد تركيب ثأ لنه من باب أجأته أجيئه وأفأته أفيئه.) إ,ثاءة: رميته.
>41<ص:

 وث%أ}ثأ% ال3بل%: أ%رواها من الاء، وقيل س.قاها فلم ت.ر\و..
وث%أ}ثأ%ت\ هي، وقيل ث%أ}ثأ}ت' ال3بل% أ%ي س.ق%ي\ت'ها حت ي.ذ}ه.ب ع.ط%ش'ها، ول أ�ر\و,ها. وقيل ث%أ}ثأ}ت' ال3بل: ار\و.ي\ت'ها. وأ%نشد الفضل:

إ,ن_ك. ل%ن\ ت'ث%أ}ث1ئ% الن>هال، *  ب,م1ث}ل, أ%ن} ت'دار,ك. الس>جال
وث%أ}ث%أ% بالت_ي\س: د.عاه، عن أ%ب زيد.

@ثدأ: الث©داء: ن.بت له ور.ق كأ%نه ورق الك�راث وق�ض\بان ط1وال
 ت.د'ق©ها الناس'، وهي ر.ط}بة، فيتخذون منها أ%ر\ش1يةv ي.س\ق�ون با، هذا قول أ%ب حنيفة. وقال مرة: هي شجرة طيبة ي'حبها الال

 ويأ}كلها، وأ�صول�ها بيض ح'ل}وة، ولا ن.و\ر¬ مثل ن.و\ر, ال1ط}م1ي ال4بيض، ف أ%صلها شيء# من ح'مرة ي.سية، قال: وينبت ف
أ%ض\عاف1ه الط�راثيث� والض_غابيس'، وتكون الث�د�اءة مثل ق1ع\دة1 الصب.

والث�ن\دوة� للرجل: بنزلة الث�د\ي للمرأ%ة؛ وقال ال4صمعي: هي
 م.غ\ر,ز' الث9د\ي؛ وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الثدي، إ,ذا ض.م.م\ت. أ%و_لا هزت، فتكون ف�ع\ل�لةv، فإ,ذا فتحته ل

تمز، فتكون ف%ع\ل�وة مثل ت.ر\ق�وة وع.ر\ق�وة.
 @ثرطأ: الثYر\ط1ئة�، بالمز بعد الطاء: الر_جل الث�قيل، وقد حكيت بغي هز وضعاv. قال ال4زهري: ان كانت المزة أ%صلية،

فالكلمة رباعية، وإ,ن ل تكن أ%صلية، فهي ثلثية، والغ1ر\ق1ئ� مثله. وقيل: الثYر\ط1ئة� من النساء والرجال: القصي.
@ثطأ: ابن ال4عراب: ث%طا إ,ذا خ.ط%ا.

وث%ط1ئ% ث%ط%أ%: ح.م'ق.. وث%ط%أ}ته بيدي ورجلي حت ما يتحرك أ%ي
وط1ئ}ت'، عن أ%ب عمرو.

والث�ط}أ%ة�: د'و.ي\ب_ةD ل يكها غي صاحب العي. أ%بو عمرو:
الث©ط}أ%ة�: العنكبوت.



@ثفأ: ث%ف%أ% الق1د\ر.: ك%س.ر. غ%ل%يان.ها.
والث©ف�اء� على مثال الق�ر_اء: ال%ر\دل، ويقال ال�ر\ف، وهو ف�ع�ال،

�واحدته ث�ف�اءة بلغة أ%هل الغ.و\ر، وقيل بل هو ال%ر\د.ل
 الـم'عال%ج' بالص>باغ، وقيل: الث©ف�اء: ح.بe الر_شاد؛ قال ابن سيده: وهزته تتمل أ%ن تكون وضعاv وأن تكون م'ب\دلة من ياء

 أ%و واو، إ,ل أ%ن_ا عام.ل}نا اللفظ إ,ذ} ل ند له ماد�ة. وف الديث: أ%ن النب صلى الل9ه عليه وسلم قال: ماذا ف ال4م.ر_ي\ن م1ن
 الش>فاء3 الص_ب, والث©ف�اء3، هو م1ن ذلك. الث©ف�اء�: ال%ر\د.ل�، وقيل ال�ر\ف'، ويسم>يه أ%ه\ل� الع1راق ح.ب_ الر_شاد1، والواحدة� ث�ف�اءة،

وجعل%ه' م'رìا للح'روفة الت فيه ول%ذ}ع1ه الل9سان.
@ثأ: الث�م\ء�: ط%ر\ح'ك. الك%م\ء4 ف السمن. ث%م.أ% القوم. ث%م\أv: أ%ط}ع.م.هم الد_س.م. وث%م.أ% الك%م\أ%ة% ي.ث}م.ؤ'ها ث%م\أv: ط%ر.ح.ها ف الس_من.
 وث%م.أ% ال�بز. ث%م\أv: ث%ر.ده، وقيل ز.ر.ده. وث%م.أ% رأ}سه بالجر والعصا ث%م\أv فان\ث%م.أ%: ش.د.خ.ه وث%ر.ده.وان\ث%م.أ% الت_مر والشجر كذلك.

.vص.ب.غ.ها بالن_اء. وث%م.أ% أ%ن\ف%ه: كس.ره فسال د.ما :vوث%م.أ% ليته ي.ث}م.ؤ'ها ث%م\أ

)1@ثأب: ث%ئ1ب. الر_ج'ل(
  قوله «ثئب الرجل» قال شارح القاموس هو كفرح عازياv ذلك للسان، ولكن الذي ف الكم والتكملة وتبعهما الد1(

ثأب كعن.)
ث%أ%باv وت.ثاء4ب. وت.ث%أ9ب.: أ%صاب.ه ك%س.لD وت.وص1يم¬، وهي الث©ؤ.باء�، م.ـم\دود.

والث©ؤ.باء� من الت_ثاؤ'ب مثل الـم'ط%واء3 من الت_م.طYي. قال الشاع1ر ف صفة م'ه\ر:
فاف}ت.ر_ عن قار,ح1ه ت.ثاؤ'ب'ه\

وف الثل: أ%ع\د.ى م1ن الث©ؤ.باء3.
ابن السكيت: ت.ثاء4ب\ت' على ت.فاع.ل}ت' ول تقل ت.ثاو.ب\ت'.

والت_ثاؤ'ب': أ%ن يأ}ك�ل% ال3ن\سان شيئاv أ%و ي.ش\رب. شيئاv ت.غ\شاه' له ف%ت\رة
ك%ث%ق}لة1 النeعاس من غ%ي غ%ش\ي� عليه. يقال: ث�ئ1ب. فلن.

 قال أ%بو زيد: ت.ث%أ9ب. ي.ت.ث%أ9ب' تث%ؤeباv من الث©ؤ.باء3، ف كتاب المز. وف الديث: الت_ثاؤ'ب' من الش_ي\طان؛ وإ,نا جعله من الش_ي\طان
 ك%راه1يةv له ل4نه إ,نا يكون م1ن ث1ق%ل, الب.د.ن1 وام\ت1لئه واست1رخائ1ه وم.ي\ل1ه إ,ل الك%س.ل والنوم، فأ%ضافه إ,ل الشيطان، ل4نه الذي

 ي.د\ع'و إ,ل إ,عطاء الن_ف}س ش.ه\و.ت.ها؛ وأ%راد. به الت.ح\ذ1ير. من السب.ب الذي ي.ت.ول�د' منه، وهو الت_و.سeع ف الـم.ط}ع.م, والش>ب.ع,، في.ث}ق�ل
عن الط�اعات1 وي.ك}س.ل� عن ال%ي\رات.

 وال4ث}أ%ب': شجر ي.ن\ب'ت' ف ب'ط�ون ال4و\دية بالبادية، وهو على ض.ر\ب الت>ي ي.ن\ب'ت ناع1ماv كأ%نه على شاطئ1 ن.هر، وهو ب.ع1يد¬ من
الاء3، ي.ز\ع'م الن_اس' أ%نا شجرة س.ق1ي_ةD؛ واحدت'ه أ%ث}أ%بة. قال الك�م.ي\ت':
وغاد.ر\نا الـم.قاو,ل% ف م.ك%ر¼،  * ك%خ'ش\ب, ال4ث}أ%ب, الـم'ت.غ.ط}رس1ينا
قال الليث: هي ش.ب,يهةD بش.ج.رة تسميها العجم الن_ش\ك، وأ%نشد:

ف س.ل%م� أ%و أ%ث}أ%ب� وغ%ر\ق%د1



 قال أ%بو حنيفة: ال4ث}أ%بة�: د.و\حةD م1ح\للD واس1عةD، ي.س\ت.ظ1ل© ت.حت.ها ال�ل�وف' من الناس, ت.ن\ب'ت' نبات. شج.ر ال%و\ز، وو.ر.ق�ها أ%يضا
 كنحو و.رق1ه، ولا ث%ر مثل� التي ال4ب\ي.ض, ي'ؤ\كل، وفيه ك%راهةD، وله ح.بÒ مثل ح.ب> الت>ي،وز,ناد'ه جيدة. وقيل: ال4ث}أ%ب' ش1ب\ه
ـçا قوله: ق�ل} ل4ب ق%ي\س� خ.ف1يف1 ال4ث%ب.ه\ فعلى تفيف المزة، إ,نا  الق%ص.ب, له رؤوس¬ ك%رؤ'وس الق%ص.ب وش.ك1ي كش.ك1ي,ه، فأ%م

 أ%راد خ.ف1يف. ال4ث}أ%بة. وهذا الشاعر كأ%نه ليس من لغته المز، ل4نه لو هز ل ينكسر البيت، وظن_ه قوم لغة، وهو خ.ط%أD. وقال
أ%بو حنيفة: قال بعضهم ال4ث}ب، فاط�ر.ح المزة، وأ%ب\قى الثاء4 على س'كونا، وأ%نشد:

ون.ح\ن' م1ن\ ف%ل}ج� بأ%ع\لى ش1ع\ب,، *  م'ض\ط%ر,ب ال}بان1، أ%ث1يث1 ال4ث}ب,
vوسا�@ثبب: ابن ال4عراب: الث�باب': ال�ل�وس، وث%ب_ إ,ذا ج.ل%س ج'ل

.vناYم'ت.م.ك
.vناYوقال أ%بو عمرو. ث%ب\ث%ب. إ,ذا جل%س م'تمك

@ثرب: الث�ر\ب': ش.ح\م ر.ق1يق¬ ي.غ\ش.ى الك%ر,ش. وال4م\عاء4، وجع'ه
ث�ر'وب¬. والث�ر\ب': الش_ح\م' الـم.بس'وط على ال4م\عاء3 وال%صار,ين,.

وشاة ث%ر\باء�: ع.ظيمة الث�ر\ب,؛ وأ%نشد شر:
وأ%ن\ت'م ب,ش.ح\م, الك�ل}ي.ت.ي\ن مع. الث�ر\ب,

وف الديث: ن.هى عن الص_لة1 إ,ذا صار.ت1 الشمس' 
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 كال4ثار,ب, أ%ي إ,ذا ت.ف%ر_ق%ت وخ.ص_ت م.و\ض1عاv دون موضع عند الـم.غ1يب. ش.ب_هها بالث©ر'وب,، وهي الشح\م' الر_قيق الذي
 ي'غ.ش�ي الك%ر,ش. وال4م\عاء4 الواحد ث%ر\ب¬ وجعها ف القلة: أ%ث}ر'ب¬؛ وال4ثار,ب': جع المع. وف الديث: ان� الـم'ناف1ق. يؤ.خ>ر

الع.ص\ر. حت إ,ذا صار.ت1 الشمس' ك%ث%ر\ب, الب.ق%رة صل�ها.
والث�ر.بات': ال4صابع'.

والت_ث}ريب' كالت_أ}نيب والت_ع\ي,ي, والس\ت1ق}صاء3 ف الل�و\م,.
والث�ار,ب': الـم'و.ب>خ'. يقال ث%ر.ب. وث%ر_ب وأ%ث}ر.ب. إ,ذا و.ب_خ..

قال ن'ص.ي\ب¬:
إ,ن ل4ك}ر.ه' ما ك%ر,ه\ت. م1ن. ال�ذي *  ي'ؤ\ذ1يك. س'وء ث%نائ1ه ل ي.ث}ر,ب,

وقال ف أ%ث}ر.ب.:
أ%ل ل ي.غ'ر_ن� ام\ر.أv، م1ن\ ت1لد1ه، *  س.وام' أ%خ�، دان الوس1يطة1، م'ث}ر,ب,

قال: م'ث}ر,ب¬ ق%ل1يل� الع.طاء3، وهو الذي ي.م'نe با أ%ع\ط%ى.
 وث%ر_ب. عليه: لم.ه وع.ي_ره بذ%ن\به، وذك�ر.ه به. وف التنزيل العزيز قال: ل ت.ث}ر,يب. عليكم الي.و\م.. قال الزجاج: معناه ل إ,فساد

عليكم.
وقال ثعلب: معناه ل ت'ذ}ك%ر' ذن'وب'كم. قال الوهري�: وهو من الث�ر\ب, كالش_غ\ف1 من الش>غاف. قال ب,ش\ر، وقيل هو لت'ب_ع�:

ف%ع.ف%و\ت' ع.ن\ه'م ع.ف}و. غ%ي\ر, م'ث%ر>ب�، *  وت.ر.ك}ت'ه'م لع1قاب, ي.و\م� س.ر\م.د1



وث%ر_ب\ت' عليهم وع.ر_ب\ت' عليهم، بعن، إ,ذا ق%ب_ح\ت. عليهم 
فع\ل%هم.و.الـم'ث%ر>ب': الـم'ع.ي>ر'، وقيل: الـم'خ.لYط� الـم'ف}س3د'.

ـ4ة� أ%حد1كم والت_ث}ر,يب': ال3ف}ساد' والت.خ\ل1يط�. وف الديث: إ,ذا ز.ن.ت\ أ%م
ف%ل}ي.ض\ر,ب\ها ال%د_ ول ي'ث%ر>ب\؛ قال ال4زهري: معناه ول ي'ب.كYت\ها ول ي'ق%ر>ع\ها بعد الض_ر\ب,. والتق}ريع': أ%ن يقول الرجل ف و.جه

الرج\ل ع.ي\ب.ه، فيقول: ف%ع.ل}ت. كذا وكذا. والت_ب\ك1يت' ق%ر,يب¬ منه.
وقال ابن ال4ثي: أ%ي ل ي'و.ب>خ\ها ول ي'ق%ر>ع\ها بالز�نا بعد الضرب. وقيل: أ%راد ل ي.ق}ن.ع\ ف ع'ق�وبتها بالتثر,يب, بل يضر,ب'ها الد�،

فإ,ن9 زنا ال3ماء ل يكن عند العرب م.ك}روهاv ول م'ن\ك%راv، فأ%م.ر.هم
ب.د� الماء كما أ%م.ر.هم بد� ال%رائر. وي.ث}ر,ب': مدينة سيدنا رسول,

الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، والن_س.ب' إ,ليها ي.ث}ر.ب,يÒ وي.ث}ر,ب,يÒ وأ%ث}ر.ب,يÒ وأ%ثر,ب,يÒ، فتحوا الراء استثقالv لتوال الكسرات.
 وروى عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه ن.ه.ى أ%ن يقال% للمدينة ي.ث}ر,ب'، وساها ط%ي\بة%، كأ%نه ك%ر,ه الث%ر\ب.، ل4نه ف%ساد¬ ف

كلم العرب.
قال ابن ال4ثي: ي.ث}ر,ب' اسم مدينة النب، صلى الل9ه عليه وسلم،

 قدية، فغ.ي_رها وساها ط%ي\بة% وطابة% ك%راه1ية% الت_ث}ر,يب,، وهو الل�و\م' والت.ع\يي. وقيل: هو اسم أ%رض1ها؛ وقيل: سيت باسم رجل
من الع.مال1قة.

ون.ص\لD ي.ث}ر,ب,يÒ وأ%ث}ر,ب,يÒ، م.ن\سوب إ,ل ي.ث}رب.. وقوله: 
وما هو إ,ل� الي.ث}ر,ب,يe الـم'ق%ط�ع'

زع.م بعض' الرeواة أ%ن الراد باليثرب الس_ه\م' ل الن_ص\ل�، وأ%ن
ي.ث}ر,ب. ل ي'ع\م.ل� فيها الن>صال�. قال أ%بو حنيفة: وليس كذلك ل4ن9

الن>صال% ت'عمل� ب,ي.ث}ر,ب. وبوادي الق�رى وبالر_ق%م, وبغ.ي\ر,ه1ن_ من
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أ%رض الجاز، وقد ذكر الشعراء ذلك كثياv. قال الشاعر:
وأ%ث}ر.ب,يÒ س1ن\خ'ه م.ر\ص'وف'
أ%ي مشدود¬ بالر>صاف1.

والث�ر\ب': أ%رض ح1جارت'ها كحجارة ال%ر�ة إ,ل أ%نا ب,يض¬.
وأ%ثار,ب': موضع.

 @ثرقب: الث©ر\ق�ب,ي_ة� والف�ر\ق�ب,ي_ة�: ث1ياب' ك%ت_ان{ بيض¬، حكاها يعقوب ف البدل، وقيل: من ثياب مصر. يقال: ثوب ث�ر\ق�ب
وف�ر\ق�ب,ي.

 @ثعب: ث%ع.ب. الاء4 والد_م. ونو.ها ي.ث}ع.به' ث%ع\باv: ف%ج_ره، فان\ث%ع.ب. كما ي.ن\ث%ع1ب' الد_م' من ال4ن\ف. قال الليث: ومنه اش\ت'ق_ م.ث}ع.ب
 الط%ر. وف الديث: ييء� الش_هيد' يوم. القيامة1، وج'ر\ح'ه ي.ث}ع.ب' د.ماv؛ أ%ي ي.ج\ري. ومنه حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ص.ل�ى

وج'ر\ح'ه ي.ث}ع.ب د.ما. وحديث سعد{، رضي الل9ه عنه: فق%ط%ع\ت' ن.ساه' فان\ث%ع.ب.ت\ ج.د>ية� الد_م,، أ%ي سال%ت\، ويروى فان\ب.ع.ث%ت\.



 وان\ث%ع.ب. الط%ر': كذلك. وماء# ث%ع\ب¬ وث%ع.ب¬ وأ�ث}ع'وب¬ وأ�ث}ع'بانD: سائل، وكذلك الد�م'؛ ال4خية م.ث�ل% با سيبويه وفسرها
السياف.

)1وقال اللحيان: ال�ث}ع'وب': ما ان\ث%ع.ب.. والث�ع\ب' م.س3يل� الوادي(
  قوله «والثعب مسيل إل» كذا ضبط ف الكم والقاموس وقال ف غي نسخة من الصحاح والثعب بالتحريك مسيل1(

.Dع\بان�الاء.) ، والمع ث
وج.رى ف%م'ه ث%عاب,يب. كس.عاب,يب.، وقيل: هو ب.د.لD، وهو أ%ن ي.ج\ري منه ماء# صاف{ فيه ت%دeد¬.

والـم.ث}ع.ب'، بالفتح، واحد م.ثاع1ب, ال1ياض,. وان\ث%ع.ب. الاء�: ج.رى
 ف الـم.ث}ع.ب,. والث�ع\ب' والو.قيعة� والغ.دير ك�ل©ه من م.جامع الاء. وقال الليث: والث�ع\ب' الذي ي.ج\ت.مع' ف م.سيل, الطر من

الغ'ثاء.قال ال4زهري: ل ي'ج.و>د الليث ف تفسي الث�ع\ب,، وهو عندي الـم.س3يل� نفس'ه، ل ما يتمع ف الـم.س3يل من الغ'ثاء.
 والث©ع\بان�: ال%ي_ة� الض_خ\م' الطويل�، الذكر' خاص�ةv. وقيل: كل© ح.ي_ة{ ث�ع\بانD. والمع ث%عابي'. وقوله تعال: فأ%ل}ق%ى ع.صاه فإ,ذا هي
 ث�ع\بانD م'ب,ي¬؛ قال الزجاج: أ%راد الكبي. من ال%ي_ات1، فإ,ن قال قائل: كيف جاء فإ,ذا هي ث�ع\بانD مبي. وف موضع آخر: ت.ه\ت.ز

كأ%نا جانê؛ والان: الصغي' من الي�ات. فالواب ف ذلك: أ%ن9 خ.ل}ق%ها خ.ل}ق'
الث©عبان1 العظيم,، واه\ت1زاز'ها وح.ر.ك%ت'ها وخ1ف�ت'ها كاه\ت1زاز, الانY وخ1ف�ت1ه. قال ابن شيل: ال%ي_ات' كلها ث�ع\بانD، الصغي والكبي

وال3ناث والذ©ك}ران�. وقال أ%بو خ.ي\رة: الثعبان� ال%ي_ة� الذك%ر.
 ونو ذلك قال الضحاك ف تفسي قوله تعال: فإ,ذا هي ث�ع\بان مبي. وقال قطرب: الث©عبان� ال%ي�ة� الذكر' ال4ص\ف%ر ال4ش\ع.ر'،

 وهو من أ%عظم, ال%ي�ات. وقال شر: الث©عبان� من ال%ي�ات1 ض.خ\م¬ عظيم أ%حر ي.ص1يد' الفأ}ر. قال: وهي ببعض الواضع ت'س\ت.عار
للف%أ}ر، وهو أ%نف%ع' ف الب.ي\ت1 من الس_نان,ي. قال حيد بن ثور:
ش.د1يد¬ ت.و.قYيه1 الز>مام.، كأ%نا *  ن.رى، بت.و.قYيه1 ال1شاشة%، أ%ر\ق%م.ا

فلـم�ا أ%ت.ت\ه أ%ن\ش.ب.ت\ ف خ1شاش1ه *  ز,ماماv، ك%ث�ع\بان1 ال%ماطة1، م'ح\ك%م.ا
وال�ث}عبان�: الو.ج\ه' الف%خ\م ف ح'س\ن بي.اض�. وقيل: 
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هو الو.ج\ه' الض_خ\م. قال:

إ,ن>ي ر.أ%يت' أ�ث}عباناv ج.ع\د.ا، *  قد خ.ر.ج.ت\ ب.ع\دي، وقال%ت\ ن.ك}د.ا
قال ال4زهري: وال4ث}ع.ب,يe الو.ج\ه الض_خ\م' ف ح'س\ن وب.ياض�. قال:

.Òث}ع'بان,ي�ومنهم م.ن يقول: وجه¬ أ
ابن العراب: من أ%ساء3 الفأ}ر الب,رe والث©ع\بة� والع.ر,م'.

والث©ع\بة� ض.ر\ب¬ من الو.ز.غ ت'سمى سام_ أ%ب\ر.ص.، غي أ%نا خ.ض\راء�
الرأ}س وال%ل}ق, جاحظة� العيني، ل ت.ل}قاها أ%بداv إ,ل� فات1حةv فاها، وهي م1ن ش.ر> الد_واب> ت.ل}د.غ� فل ي.كاد' ي.ب\ر.أ� س.ل1يم'ها، وجعها

ث�ع.ب¬.



 وقال ابن دريد: الث©ع\بة� داب�ةD أ%غ}ل%ظ� من الو.ز.غة1 ت.ل}س.ع'، ور'با ق%ت.ل%ت\، وف الثل: ما ال%واف كالق1ل%بة1، ول ال�ن_از' كالث©ع.بة1.
 فال%واف: الس_ع.فات' الل�وات ي.ل1ي. الق1ل%بة%. وال�ن_از': الو.ز.غة�. ورأ%يت ف حاشية نسخة من الصحاح موثوق با ما صورته: قال

أ%بو
 سهل: هكذا وجدته بط الوهري� الث©ع\بة، بتسكي العي. قال: والذي قرأ}ته على شيخي، ف المهرة، بفتح العي.

)Dنبتة �)1والث©ع\بة
  قوله «والثعبة نبتة إل» هي عبارة الكم والتكملة ل يتلفا ف شيء إل ف الشبه به فقال ف الكم شبيهة بالثعلة وف1(

 التكملة بالثوعة.) ش.ب,يهة بالث©ع\لة1 إ,ل أ%نا أ%خ\ش.ن ورقاv وساق�ها أ%غ}ب.ر'، وليس لا ح.م\ل، ول م.ن\فعة% فيها، وهي من شجر البل
ت.ن\ب'ت ف م.ناب,ت الث©و.ع,، ولا ظ1لê ك%ث1يف¬، كل© هذا عن أ%ب حنيفة.

والث�ع\ب': شجر، قال الليل: الث©ع\بان� ماء، الواحد ث%ع\ب¬. وقال
غيه: هو الث�غ\ب'، بالغي العجمة.

 @ ثعلب :الث�ع\ل%ب' من الس>باع م.ع\روفة ، وهي ال�نثى ،وقيل ال�نثى ث%ع\لبةD والذكر ث%ع\ل%ب¬ وث�ع\ل�بانD. قال غاو,ي بن ظال1م
السeل%م1ي�، وقيل هو ل4ب ذر الغفاري ، وقيل هو لع.ب_اس بن م1ر\داس السeل%مي ، رضي الل9ه عنهم : 

) 2أ%ر.بÒ ي.ب'ول� الث©ع\لبان� بر.أ}س1ه ، *  ل%ق%د\ ذ%ل� م.ن بال%ت\ عليه1 الث�عال1ب'(
  قوله« أرب ال »كذا استشهد الوهري به على قوله والذكر ثعلبان ، وقال الصاغان والصواب ف البيت الثعلبان2(

تثنية ثعلب .) 
 ال4زهري : الث�ع\ل%ب' الذكر' ، و ال�نثى ث�عالةD ، والمع ث%عال1ب' و ث%عال� . عن اللحيان : قال ابن سيده ول ي'ع\ج,ب'ن قوله ،

وأ%ما سيبويه فإ,نه ل يز ث%عال� إ,ل9 ف الشعر كقول رجل من ي.ش\ك�ر: 
ل%ها أ%شار,ير' م1ن\ ل%ح\م� ، ت'ت.م>ره'،  *  م1ن الث�عال ، وو.خ\ز¬ م1ن\ أ%ران,يها

 ووج_ه. ذلك فقال :إ,ن الشاعر ل%م_ا اض\ط�ر_ إ,ل الياء3 أ%ب\دل%ها م.كان%   الباء3 كما ي'ب\د1ل�ها مكان% المزة .وأ%رض¬ م'ث%ع\ل1بةD ، بكسر
 اللم : ذات' ث%عال1ب. . وأ%ما ق%و\ل�هم:أ%رض¬ م.ث}ع.لةD ، فهو من ث�عالة% ،ويوز أ%يضاv أ%ن يكون من ث%ع\ل%ب. ،كما قالوا م.ع\ق%رةD ل4رض

كثية الع.قارب, . وث%ع\ل%ب. الر_جل� وت.ث%ع\ل%ب. :ج.ب'ن. وراغ% ، على الت_ش\ب,يه بع.د\و, الث�ع\ل%ب . قال :
)  3ف%إ,ن} ر.آن شاع1ر¬ ت.ث%ع\ل%با (

 قوله «فإ,ن رآن» ف التكملة بعده: 3(
وإن حداه الي أو تذايله )

وث%ع\ل%ب. الر_جل� من آخ.ر ف%ر.قاv. والث�ع\ل%ب': ط%ر.ف' الرeم\ح الداخ1ل� ف ج'ب_ة1
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  الس>نان1. وث%ع\ل%ب' الرeم\ح, ماد.خ.ل% ف ج'ب_ة1 الس>نان منه . والث�ع\ل%ب' :  ال�ح\ر' الذي ي.س3يل� منه ماء� الطر . والث�ع\ل%ب' : م.خ\ر.ج
 الاء3 من ج.ر,ين, التمر . وقيل: إ,نه إ,ذا ن'ش1ر. الت_م\ر ف ال%ر,ين,، ف%خش'وا عليه الط%ر، ع.م1ل�وا له ج'ح\راv ي.س3يل� منه ماء� الطر، فاسم

ذلك ال�ح\ر الث�ع\ل%ب' ، والث�ع\ل%ب' : م.خ\ر.ج الاء3 من الد>بار, أ%و ال%و\ض,. وف الديث : أ%ن النب_ ، صلى الل9ه عليه وسلم ،
 اس\ت.س\ق%ى ي.و\ماv ود.عا فقام. أ%بو ل�باب.ة فقال :يارسول% الل9ه1 إ,ن� التمر. ف ال%راب,د1؛ فقال رسول� الل9ه1، صلى الل9ه' عليه وسلم : اللهم



 اس\ق1نا حت ي.ق�وم. أ%ب'و ل�بابة% ع'رياناv ي.س'دe ث%ع\ل%ب. م1ر\ب.د1ه بإ,زار,ه أ%و ر,دائ1ه.فم'ط1ر\نا حت قام. أ%بو ل�بابة% ع'ر\ياناv ي.س'د_ ث%ع\ل%ب. م1ر\بد1ه
 بإ,زار,ه . وال1ر\ب.د': موضع ي'ج.ف�ف' فيه التمر' . وث%ع\لب'ه : ث%ق}ب'ه الذي ي.س3يل� منه ماء� الط%ر . أ%بو عمرو : الث�ع\ل%ب أ%ص\ل� الراك�وب

 ف ال1ذ}ع من الن_خ\ل .وقال ف موضع آخر هو أ%صل� الف%س3يل, إ,ذا ق�ط1ع من أ�م>ه. والث�ع\ل%بة�:الع'ص\ع'ص' . والث�ع\ل%بة� :الس\ت'. وداء
 الث�ع\ل%ب: ع1ل�ةD م.ع\ر'وفةD ي.تناث%ر' منها الشع.ر' . وث%ع\ل%بة اسم غلب على الق%بيلة . والث�ع\ل%بتان : ث%ع\لبة� بن ج.د\عاء4 بن ذ�ه\ل, بن ر'ومان
 بن ج'ن\د.ب, بن خار,جة% بن س.ع\د1 بن ف�ط}رة% بن ط%ي>ىء�؛ وث%ع\لبة� بن ر'ومان% بن ج'ن\د.ب� .قال ع.مرو بن م1ل}ق%ط الطائي من قصيدة

أ%و_لا:
يا أ%و\س' ، ل%و\ نال%ت\ك. أ%ر\ماح'نا، *  ك�ن\ت. ك%م.ن\ ت.ه\وي به الاو,ي.ه\ 

ي.أ}ب ل1ي. الث�ع\ل%ب.ت.ان1 ال�ذي *  قال خ'باج' ال4م.ة1 الر_اع1ي.ه\
 ال�باج' : الضeراط ، وأ%ضاف%ه إ,ل ال4مة ليكون أ%خ.س_ لا ، وج.ع.لها راع1يةv لكونا أ%ه\و.ن% من الت ل ت.ر\ع.ى .وأ�مe ج'ن\د.ب:

 ج.د1يلة� بن\ت' س'ب.ي\ع, بن ع.مرو من ح1م\ي.ر ، وإ,ليها ي'ن\س.بون . والث�عال1ب' ق%بائ1ل� من الع.ر.ب, ش.ت_ى :ث%ع\ل%بة� ف بن أ%س.د{ ، وث%ع\ل%بة� ف
بن ت.م1يم� ، وث%ع\لبة� ف طيئ{، وث%علبة� ف بن ر.ب,يعة% . وقول ال4غلب :

) 1جاريةD من ق%ي\س� ابن, ث%ع\ل%ب.ه\ ، *  ك%ر,يةD أ%ن\ساب'ها والع.ص.ب.ه\ (
 قوله« أنسابا »ف الكم أخوالا .)1(

 إ,ناأ%راد. من ق%ي\س, بن ث%ع\لبة%، فاض\ط�ر_ فأ%ثبت النون . قال ابن جن : الذي أ�رى أ%نه ل ي'ردف هذا البيت وما ج.رى م.ج\راه أ%ن
ي'ج\ر,ي. ابناv و.ص\فاvعلى ما قبله ، ولو أ%راد ذلك ل%ح.ذف التنوين ،ولكن_ الشاعر أ%راد أ%ن ي'ج\ر,ي. ابناvعلى ما ق%ب\ل%ه بدلv منه ،
 وإ,ذا كان بدلv منه ل ي'جعل معه كالشيء3 الواحد ،فوج.ب لذلك أ%ن ي'ن\وى ان\ف1صال� ابن ما قبله ؛ وإ,ذا ق�د>ر بذلك ، فقد

 قام بنفسه ووج.ب. أ%ن ي'ب\ت.دأ% ،فاحتاج إ,ذاv إ,ل ال4ل1ف1 لئل يلزم البتداء� بالساكن ، وعلى ذلك تقول : ك%ل�مت زيداv ابن بكر
 ،كأ%نك تقول كل�مت زيداv كل�مت ابن بكر ل4ن ذلك حكم الب.د.ل ، إ,ذ الب.د.ل� ف التقدير من جلة ثانية غي الملة الت

: � ال�ب\د.ل� منه منها ؛ والقول ال4و�ل مذهب سيبويه .وث�عيل1بات :موضع .والث�ع\ل%ب,ي_ة� : أ%ن ي.ع\د'و.الفرس' ع.د\و. الكلب . والث�ع\ل%ب,ي_ة
موضع بطريق مكة .
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@ثغب: الث�غ\ب' والث�غ.ب'، والفتح أ%كثر': ما ب.ق1ي. من الاء3 ف بطن,

الوادي؛ وقيل: هو ب.ق1ي_ة� الاء3 الع.ذ}ب, ف ال4رض؛ وقيل: هو 
أ�خ\د'ود¬ ت.ح\ت.ف1ره' الـم.ساي,ل� من ع.ل�، فإ,ذا ان\ح.ط�ت\ ح.ف%ر.ت\ أ%مثال%

 الق�بور, والد>بار، في.م\ضي الس_ي\ل� عنها، وي'غاد1ر' الاء4 فيها، فت'ص.فYق�ه الر>يح' وي.ص\ف�و وي.ب\ر'د، فليس شيء# أ%ص\ف%ى منه ول أ%ب\ر.د.،
 فس'م>ي. الاء� بذلك الكان. وقيل: الث�غ.ب' الغ.د1ير' يكون ف ظلY ج.ب.ل ل ت'ص1يب'ه الشمس، في.ب\ر'د ماؤ'ه، والمع ث1غ\بانD مثل

ش.ب.ث{ وش1ب\ثان{، وث�غ\بانD مثل ح.م.ل وح'م\لن. قال ال4خطل:
وثالثة{ من الع.س.ل الـم'ص.ف�ى، *  م'ش.ع\ش.عة{ بث1غ\بان1 الب,طاح

)1ومنهم من يرويه(
 قوله «ومنهم من يرويه إل» هو ابن سيده ف مكمه كما1(



يأت التصريح به بعد.) بث�غ\بان{، بضم الثاء3، وهو على لغة ث%غ\ب�،
بالسكان، كع.ب\د{ وع'ب\دان{. وقيل: كل© غ%د1ير� ث%ع\ب¬، والمع أ%ث}غاب¬

وث1غاب¬. الليث: الث�غ.ب' ماء#، صار ف م'س\ت.ن\ق%ع�، ف ص.خ\ر.ة{ أ%و
 ج.ه\لة{، قليلD. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: ما ش.ب_ه\ت' ما غ%ب.ر. من الدنيا إ,ل بث%غ\ب� قد ذ%ه.ب. ص.ف}و'ه وب.ق1ي

ك%د.ر'ه. أ%بو عبيد:
الث�غ\ب'، بالفتح والسكون: الـم'ط}م.ئ1نe من الواضع ف أ%على البل، ي.س\ت.ن\ق1ع' فيه ماء� الطر. قال ع.بيد¬:

ولقد ت.ح'ل© با، كأ%ن� م'جاج.ها *  ث%غ\ب¬، ي'ص.ف�ق' صف}و'ه ب,م'دام,
 .vوقيل: هو غ%دير¬ ف غ%ل}ظ{ من ال4رض,، أ%و على ص.خ\رة، ويكون قليل

 وف حديث زياد: ف�ث1ئ%ت\ ب,س'للة{ من ماء ث%غ\ب�. وقال ابن ال4عراب: الث�غ.ب' ما است.طال ف ال4رض مـما ي.ب\ق%ى م1ن الس_ي\ل،
إ,ذا ان\ح.س.ر ي.ب\ق%ى منه ف ح.ي\د{ من ال4رض، فالاء� بكان,ه ذلك ث%غ.ب. قال: واض\ط�ر_ شاعر إ,ل إ,س\كان ثان,يه، فقال:

وف ي.دي، م1ث}ل� ماء3 الث�غ\ب,، ذ�و ش'ط%ب� ، * أ%ن>ي ب,ح.ي\ث� ي.ه'وس' الل�ي\ث� والن_م1ر'
ش.ب_ه السيف. بذلك الاء3 ف ر,ق�ت1ه وص.فائه، وأ%راد ل4ن. ابن

السكيت: الث�غ\ب' ت.ح\ت.ف1ر'ه الـم.ساي,ل� م1ن ع.ل�، فالاء� ث%غ\ب¬، والكان� ث%غ\ب¬، وها جيعاv ث%غ\ب¬ وث%غ.ب¬. قال الشاعر:
وما ث%غ.ب¬، بات.ت\ ت'ص.فYق�ه الص_با، *  ق%رارة% ن,ه\ي� أ%ت\أ%ق%ت\ها الر_وائ1ح'

والث�غ.ب': ذ%و\ب' ال%م\د1، والمع' ث�غ\بانD. وأ%نشد ابن سيده بيت 
 ال4خطل: بث�غ\بان البطاح. ابن ال4عراب، الث�غ\بان: م.جاري الاء، وبي كلY ث%غ\ب.ي\ن, ط%ريق¬، فإ,ذا زادت1 ال1ياه' ضاقت1 السال1ك'،

فد.ق�ت\،
وأ%نشد:

�م.داف1ع' ث�غ\بان{ أ%ض.ر_ با الو.ب\ل
@ثغرب: الثYغ\ر,ب': ال4سنان الصeف}ر. قال:

ول ع.ي\ض.موز¬ ت'ن\ز,ر' الض_ح\ك.، ب.ع\د.ما  * ج.ل%ت\ ب'ر\ق�عاv عن ث1غ\ر,ب� م'تناص1ل,
.vبه' ث%ق}با�@ثقب: الليث الث�ق}ب' مصدر ث%ق%ب\ت' الشيء4 أ%ث}ق

 والث�ق}ب': اسم لا نف%ذ.الوهري: الث�ق}ب'، بالفتح، واحد الث©ق�وب,. غيه: الث�ق}ب': ال%ر\ق' الناف1ذ�، بالفتح، والمع أ%ث}ق�ب
وث�ق�وب.

والث©ق}ب'، بالضم: جع ث�ق}بة{. وي'جمع أ%يضاv ع.لى
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 ث�ق%ب�. وقد ث%ق%ب.ه ي.ث}ق�به ث%ق}باv وث%ق�به فان\ث%ق%ب.، ش'د�د للكثرة، وت.ث%ق�ب وت.ث%ق�ب.ه كث%ق%ب.ه. قال العجاج:
ب,ح.ج,نات{ ي.ت.ث%ق�ب\ن الب'ه.ر\

ود'رÒ م'ث%ق�ب¬ أ%ي م.ث}قوب¬.
وال1ث}ق%ب': اللة� الت ي'ث}ق%ب' با.



ول�ؤ\ل�ؤات¬ مث%اق1يب'، واحدها م.ث}ق�وب¬ والـم'ث%قYب'، بكسر القاف: لقب شاعر من عبدالق%ي\س, معروف، س'مي به لقوله:
ظ%ه.ر\ن% ب,ك1ل9ة{، وس.د.ل}ن. ر.ق}ماv،  * وث%ق�ب\ن. الو.صاو,ص. للع'ي'ون1

واسه عائذ بن م1ح\ص.ن� الع.ب\دي. والوصاو,ص' جع و.ص\و.ص�، وهو ث%ق}ب¬ ف الس>ت\ر وغيه على م1ق}دار الع.ي\ن، ي'ن\ظ%ر منه.
 وث%ق�ب. ع'ود' الع.ر\ف%ج,: م'ط1ر. ف%لن% ع'ود'ه، فإ,ذا اس\و.د_ شيئاv قيل: قد ق%م1ل%؛ فإ,ذا زاد قليلv قيل: قد أ%د\ب، وهو حينئذ ي.ص\ل�ح أ%ن

ي'ؤكل؛ فإ,ذا ت.م_ت\ خ'وص.ت'ه' قيل: قد أ%خ\و.ص..
وت.ث%ق�ب. ال1ل}د' إ,ذا ث%ق�ب.ه ال%ل%م'.

والث©ق�وب: مصدر النار, الثاقبة1. والك%و\ك%ب' الثاق1ب': الـم'ض1يء�.
وت.ث}ق1يب' النار: ت.ذ}ك1ي.ت'ها.

وث%ق%ب.ت1 النار' ت.ث}ق�ب' ث�ق�وباv وث%قابةv: ات_ق%د.ت\. وث%ق�ب.ها هو وأ%ث}ق%بها وت.ث%ق�بها.
 أ%بو زيد: ت.ث%ق�ب\ت' النار.، فأ%نا أ%تث%ق�ب'ها ت.ث%ق©باv، وأ�ث}ق1ب'ها إ,ث}قاباv، وث%ق�ب\ت' با ت.ث}ق1يباv، وم.س_ك}ت' با ت.م\س3يكاv، وذلك إ,ذا ف%ح.ص\ت لا ف

ال4رض ث ج.ع.ل}ت عليها ب.ع.راv وض1راماv، ث د.ف%ن\ت.ها ف التراب. ويقال: ت.ث%ق�ب\ت'ها ت.ث%ق©باv حي ت.ق}د.ح'ها.
 والثYقاب' والث�ق�وب: ما أ%ث}ق%ب.ها به وأ%ش\ع.ل%ها به من د1قاق, الع1يدان. ويقال: ه.ب\ ل ث%ق�وباv أ%ي ح'ر.اقاv، وهو ما أ%ث}ق%ب\ت. به النار

.vوأ%ث}ق%ب\ت'ها أ%نا إ,ثقابا .�أ%ي أ%وق%د\ت.ها به. ويقال: ث%ق%ب. الز_ن\د' ي.ث}ق�ب ث�ق�وباv إ,ذا س.ق%ط%ت1 الش_رارة
وز.ن\د¬ ثاق1ب¬: وهو الذي إ,ذا ق�د1ح. ظ%ه.رت نار'ه. وش1هاب¬ ثاق1ب¬ أ%ي

م'ض1يء#.
وث%ق%ب. الك%و\ك%ب' ث�ق�وباv: أ%ضاء. وف التنزيل العزيز: وما أ%دراك.

ما الط�ار,ق' النجم' الثاق1ب'. قال الفر_اء: الثاق1ب' الـم'ض1يء�؛ وقيل:
النجم الثاق1ب' ز'ح.ل�. والثاق1ب' أ%يضاv: الذي ارتفع على النجوم،

 والعرب تقول للطائر إ,ذا ل%ح1ق. ب,ب.ط}ن السماء: فقد ث%ق%ب.، وكل© ذلك قد جاء4 ف التفسي. والعرب تقول: أ%ث}ق1ب\ نار.ك. أ%ي
 أ%ض1ئ}ها للم'وق1د. وف حديث الص�د�يق، رضي الل9ه عنه: نن' أ%ث}ق%ب' الناس, أ%نساباv؛ أ%ي أ%وض.ح'هم وأ%نو.ر'هم. والث�اق1ب':

الـم'ض1يء�، ومنه ق%ول� الجاج لبن عباس، رضي الل9ه عنهما: إ,ن} كان ل%م1ث}ق%باv أ%ي ثاق1ب. الع1ل}م م'ض1يئ%ه.
وال1ث}ق%ب'. بكسر اليم: العال1م' الف%ط1ن'.

وث%ق%بت1 الرائحة�: س.ط%ع.ت\ وهاج.ت\. وأ%نشد أ%بو حنيفة:
ب,ريح, خ'زام.ى ط%ل�ة1 م1ن, ث1ياب,ها، *  وم1ن\ أ%ر.ج� من ج.ي>د ال1س\ك1، ثاق1ب

الليث: ح.س.ب¬ ثاق1ب¬ إ,ذا و'ص1ف. بش'ه\ر.ت1ه وار\ت1فاع1ه. ال4صمعي:
ح.س.ب¬ ثاق1ب¬: ن.ي>ر 
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 م'ت.و.قYد¬، وع1لم¬ ثاق1ب¬، منه. أ%بو زيد: الث�ق1يب' من ال3بل الغ.ز,يرة� الل�ب,. وث%ق%بت1 الناقة� ت.ث}ق�ب' ث�ق�وباv، وهي ثاق1ب¬: غ%ز'ر. ل%بن'ها،

 على فاعل. ويقال: إ,نا لث%ق1يب¬ م1ن ال3بل,، وهي الت ت'حال1ب' غ1زار. ال3بل,، ف%ت.غ\ز'ر'هن_. وث%ق%ب. ر.أ}ي'ه ث�ق�وباv: ن.ف%ذ%. وقول� أ%ب ح.ي�ة
النeم.ي\ري:



ون.ش_ر\ت' آيات{ ع.ل%ي\ه1، ول%م\ أ%ق�ل}  * م1ن. الع1ل}م,، إ,ل9 بال9ذ1ي أ%نا ثاق1ب'ه
أراد ثاق1ب¬ فيه فح.ذ%ف، أ%و جاء4 به على: يا سار,ق. الليلة1.
ورجل م1ث}ق%ب¬: ناف1ذ� الر_أ}ي، وأ�ث}ق�وب¬: د.خ_الD ف ال�م'ور.

وث%ق�ب.ه الش_ي\ب' وث%ق�ب. فيه، ال4خية عن ابن ال4ع\راب: ظ%ه.ر.
عليه، وقيل: هو أ%و_ل� ما ي.ظ}ه.ر'.

 والث�ق1يب' والث�ق1يبة�: الش_د1يد' ال�م\رة من الر>جال والنساء3، والصدر الث�قابة�. وقد ث%ق%ب. ي.ث}ق�ب'. وال1ث}ق%ب': طريق ف ح.ر�ة{ وغ%ل}ظ{،
وكان فيما م.ضى ط%ريق¬ بي الي.مامة1 والك�وفة ي'سم_ى م1ث}ق%با:وث�ق%ي\ب¬: ط%ر,يق¬ ب,ع.ي\ن,ه، وقيل هو ماء، قال الراعي:

أ%ج.د_ت\ م.راغاv كال�لء3، وأ%ر\ز.م.ت\  * ب,ن.ج\د.ي\ ث�ق%ي\ب�، ح.ي\ث� لح.ت\ ط%رائ1ق�ه\
التهذيب: وط%ريق' الع1راق من الكوفة إ,ل مكة يقال له م1ث}ق%ب¬.

وي.ث}ق�ب': موضع بالباد1ية.
@ثلب: ث%ل%ب.ه ي.ث}ل1ب'ه ث%ل}باv: لم.ه وعاب.ه وص.ر_ح. بالعيب وقال%

فيه وت.ن.ق�ص.ه. قال الراجز:
ل ي'ح\س3ن' الت_ع\ر,يض. إ,ل9 ث%ل}با

غيه: الث�ل}ب': ش1د�ة� الل�و\م, وال4خ\ذ� باللYسان، وهو ال1ث}ل%ب' ي.ج\ري ف الع'ق�وبات1، والث�ل}ب. وم.ث%ل: ل ي'ح\س3ن' الت_ع\ر,يض. إ,ل� ثلبا(
1(
  قوله «إل ثلبا» كذا ف النسخ فان يكن ورد ثالب فهو مصدره وال فهو تريف ويكون الصواب ما تقدم أعله1(

كما ف اليدان والصحاح.) .
 والـم.ثال1ب' منه. والـم.ثال1ب': الع'ي'وب'، وهي الـم.ث}ل%بة� والـم.ث}ل�بة�. وم.ثال1ب' ال4م1ي, والقاض1ي: م.عاي,ب'ه ور.جلD ث1ل}ب¬ وث%ل1ب¬:

م.ع1يب¬. وث%ل%ب. الر_ج'ل% ث%ل}باv: ط%ر.د.ه'.
وث%ل%ب. الشيء4: ق%ل%ب.ه. وث%ل%ب.ه ك%ث%ل%م.ه على البدل.

ورم\ح¬ ث%ل1ب¬: م'ت.ث%لYم¬. قال أ%بو الع1يال ال�ذ%ل1ي:
وقد ظ%ه.ر. الس_واب,غ� ف1يـ  * ـه,م' والب.ي\ض' والي.ل%ب'

وم'ط�ر,د¬. م1ن. ال%طYي>،  * ل عــــــار�، ول ث%ل1ب'
الي.ل%ب': الدeر'وع' الـم.ع\م'ولة� م1ن\ ج'لود ال3بل، وكذلك الب.ي\ض'

ت'ع\م.ل� أ%يضاv من ال�ل�ود. وقوله: ل عار� أ%ي ل عار� م1ن. الق1ش\ر ومنه ام\رأ%ةD ثالب,ة� الش_و.ى أ%ي م'ت.ش.قYقة� الق%د.م.ي\ن,، قال جرير:
ل%ق%د\ ول%د.ت\ غ%س_ان% ثال1بة� الش_و.ى، *  ع.د'وس' السeر.ى، ل ي.ع\ر,ف' الك%ر\م. ج,يد'ها

ورجل ث1ل}ب¬: م'ن\ت.هي ال%ر.م, م'ت.ك%س>ر' ال4س\نان1، 
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 والمع أ%ث}لب¬، وال�نثى ث1ل}بةD، وأ%نكرها بعض'هم، وقال: إ,نا هي ث1ل}ب¬. وقد ث%ل�ب. ت.ث}ل1يباv. والثYل}ب': الش_يخ، ه'ذ%ل1ي_ةD. قال ابن
ال4عراب: هو الـم'س3نe، ول ي.خ'ص_ بذه اللغة ق%ب,يلةv من العرب دون أ�خرى.



وأ%نشد:
vشاخ1صا vـ�ا ت.ر.ي\ن,ي الي.و\م. ث1ل}با إ,م

الشاخ1ص': الذي ل ي'غ1بe الغ.ز\و.. وبعي ث1ل}ب¬ إ,ذا ل ي'ل}ق1ح\.
والثYل}ب'، بالكسر: المل الذي ان\ك%س.ر.ت\ انياب'ه م1ن ال%ر.م,، وت.ناث%ر

 ه'ل}ب' ذ%ن.ب,ه، وال�نثى ث1ل}بةD، والمع ث1ل%بةD، مثل� ق1ر\د{ وق1ر.دة{. تقول منه: ث%ل�ب. البعي' ت.ث}ل1يباv، عن ال4صمعي قاله ف كتاب الف%ر\ق؛
 وف الديث: لم من الص_د.قة1 الثYل}ب' والن_اب'. الثYل}ب' من ذ�كور ال3ب,ل: الذي ه.ر,م. وتكس_ر.ت\ أ%سنان'ه. والناب': الـم'س3ن_ة� من

إ,ناث1ها . ومنه حديث ابن العاص كتب إ,ل معاوية% رضي الل9ه عنهما: إ,نك
ج.ر_ب\ت.ن فوج.د\ت.ن لست' بالغ'م\ر, الض_ر.ع, ول بالثYل}ب, الفان.

الغ'م\ر': الاهل�. والض_ر.ع': الضعيف.
و.ث%ل1ب. ج,ل}د'ه ث%ل%باv، فهو ث%ل1ب¬، إ,ذا ت.ق%ب_ض.

والث�ل1يب': ك%ل� عام.ي\ن, أ%س\و.د'، حكاه أ%بو حنيفة عن أ%ب عمرو،
وأ%نشد:

ر.ع.ي\ن. ث%ل1يباv ساعةv، ث إ,ن_نا  * ق%ط%ع\نا عل%ي\ه,ن_ الف1جاج. الط�وام1سا
وال3ث}ل1ب' وال4ث}ل%ب': التeراب' والجارة. وف لغة{: ف�تات'

 ال1جارة1 والتراب'. قال شر: ال4ث}ل%ب'، بلغة أ%هل الجاز: ال%ج.ر، وبلغة بن تيم: التراب. وبفيه ال3ث}ل1ب'، والكلم' الكثي
ال4ث}ل%ب'، أ%ي التراب' والجارة. قال:

ولك1ن_ما أ�ه\دي لق%ي\س� ه.د1ي_ةv،  * ب,ف1ي_، م1ن, اه\داها ل%ه، الد_ه\ر.، إ,ث}ل1ب'
ب,ف1ي_ متصل بقوله أ�ه\دي ث استأ}نف، فقال له: الدهر.، إ,ث}ل1ب'، من

إ,هدائي إ,ياها. وقال رؤبة:
وإ,ن} ت'ناه1ب\ه' ت.ج,د\ه م1ن\ه.با،  * ت.ك}س'و ح'روف. حاج,ب.ي\ه ال4ث}ل%با

 أ%راد ت'ناه1ب\ه الع.د\و.، والاء للع.ي، ت.ك}س'و ح'روف. حاج,ب.ي\ه ال4ث}ل%ب.، وهو التراب ت.رمي به قوائم'ها على حاجب.ي\ه. وحكى
اللحيان:

ال3ث}ل1ب. لك. والتراب.. قال: نصبوه كأ%ن_ه دعاء، يريد: كأ%نه مص\د.ر¬
 م.د\ع'وÒ به، وإ,ن كان اساv كما سنذكره لك ف ال1ص\ح1ص, والتeراب، حي قالوا: ال1ص\ح1ص. لك والتراب. لك. وف

الديث: الو.ل%د' للف1راش وللعاه1ر ال3ث}ل1ب'. ال3ث}ل1ب' بكسر المزة واللم وفتحهما والفتح أ%كثر: الجر.
والعاهر': الزان.

 كما ف الديث الخر: وللعاه1ر, الج.ر'، قيل: معناه الر_ج\م'، وقيل: هو كنايةD عن ال%ي\بة1، وقيل: ال4ث}ل%ب': التراب'، وقيل:
د'قاق'

 ال1جارة، وهذا ي'و.ض>ح' أ%ن معناه ال%ي\بة� إ,ذ ليس كل زان{ ي'ر\ج.م'، وهزته زائدة. وال4ث}ل%م'، كال4ث}ل%ب,، عن الج.ري�. قال: ل
أ%د\ري أ%ب.د.لD أ%م لغة. وأ%نشد:



أ%ح\ل1ف' ل أ�ع\ط1ي ال%بيث% د1ر\ه.ما،  * ظ�ل}ماv، ول أ�ع\ط1يه1 إ,ل9 ال4ث}ل%ما
والث%ل1يب': الق%د1ي' من الن_ب\ت1. والث�ل1يب': ن.ب\ت¬ وهو م1ن ن.ج,يل, الس>باخ,، كلها عن كراع. والثYل}ب': ل%ق%ب' ر.جل.
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 والث�ل%ب'وت': أ%رض¬. قال لبيد:

بأ%ح1ز_ة1 الث�ل%ب'وت1، ي.ر\ب.أ�، ف%و\ق%ها، *  ق%ف}ر. الـم.راق1ب,، خ.و\ف�ها آرام'ها
 وقال أ%بو عبيد: ث%ل%ب'وت¬: أ%رض، فاسقط منه ال4لف واللم ونو�ن، ث قال: أرض¬ ول أ%دري كيف هذا. والث�ل%ب'وت': اسم واد

بي ط%ي>ئ
وذ�ب\يان%.

@ثوب: ثاب. الر_ج'ل� ي.ث�وب' ث%و\باv وث%و.باناv: رج.ع بعد ذ%هابه.
ويقال: ثاب. فلن إ,ل الل9ه، وتاب.، بالثاء والتاء، أ%ي عاد. ورجع. إ,ل طاعته، وكذلك: أ%ثاب. بعناه.

ورجلD ت.و�اب¬ أ%و�اب¬ ث%و�اب¬ م'نيب¬، بعن واحد. ورجل ث%و�اب¬: للذي ي.ب,يع' الثYياب..
وثاب. الناس': اج\ت.م.ع'وا وجاؤ'وا. وكذلك الاء� إ,ذا اج\ت.م.ع. ف

ال%و\ض,. وثاب. الشيء� ث%و\باv وث�ؤ'وباv أ%ي ر.ج.ع..قال: 
وز.ع\ت' ب,كال1راوة1 أع\و.ج,ي¼، * إ,ذا و.ن.ت1 الر>كاب' ج.ر.ى و.ثابا

ويروى و,ثابا، وهو مذكور ف موضعه.
وث%و_ب. كثاب.. أ%نشد ثعلب لرجل يصف ساق1ي.ي\ن,: 

إ,ذا اس\ت.راحا ب.ع\د. ج.ه\د{ ث%و_با
والث�واب': الن_ح\ل� ل4نا ت.ث�وب'. قال% ساع1دة� بن ج'ؤ.ي_ة%:

من كل م'ع\ن,ق%ة{ وك�لY ع1طافة{  * منها، ي'ص.د>ق�ها ث%واب¬ ي.ر\ع.ب'
وثاب. ج,س\م'ه ث%و.باناv، وأ%ثاب.: أ%ق}ب.ل%، ال4خية عن ابن قتيبة.

 وأ%ثاب. الر_جل� : ثاب. إ,ليه ج,س\م'ه وص.ل%ح ب.د.ن'ه' .التهذيب :ثاب. إ,ل الع.ل1يل, ج,س\م'ه إ,ذا حس'ن.ت\ حال�ه بع\د. ت.حوeل1ه ورج.ع.ت
 إ,ليه ص1ح_ت'ه. وثاب. ال%و\ض' ي.ث�وب' ث%و\باv وث�ؤ'وباv: ام\ت.ل4 أ%و قار.ب.، وث�بة� ال%و\ض وم.ثاب'ه: و.س.ط�ه الذي ي.ث�وب' إ,ليه الاء� إ,ذا

 اس\ت'فر,غ% ح'ذ1ف%ت\ ع.ين'ه. والث©بة�: ما اج\ت.مع إ,ليه الاء� ف الوادي أ%و ف الغائ1ط. قال: وإ,نا سيت ث�بةv ل4ن الاء4 ي.ث�وب' إ,ليها، والاء
عوض من الواو الذاهبة من عي الفعل كما عو�ضوا من قولم أ%قام إ,قامةv، وأ%صله إ,ق}واما.

وم.ثاب' البئر: و.س.طها. وم.ثاب'ها: مقام' الس_اقي من ع'ر'وشها على ف%م البئر. قال القطامي يصف الب,ئر وت.ه.وeر.ها:
وما ل1م.ثابات1 الع'ر'وش, ب.ق1ي_ةD،  * إ,ذا اس\ت'ل�، م1ن\ ت.ح\ت1 الع'ر'وش,، الد_عائ�م

 وم.ثاب.ت'ها: م.ب\ل%غ� ج'م'وم, مائ1ها. وم.ثاب.ت'ها: ما أ%ش\ر.ف. من الجارة ح.و\ل%ها ي.ق�وم عليها الر_جل أ%حياناv كي ل ت'جاح1ف. الد_ل}و
 الغ.ر\ب.، وم.ثابة� الب,ئ}ر, أ%يضا: ط%يeها، عن ابن ال4عراب. قال ابن سيده: ل أ%دري أ%ع.ن.ى بط%ي�ها موض1ع. ط%ي>ها أ%م ع.ن الط�ي_ الذي

هو ب,ناؤ'ها بالجارة. قال: وق%ل�ما تكون الـم.ف}ع.لة� مصدراv. وثاب. الاء�: ب.ل%غ إ,ل حاله ال4و�ل بعدما ي'س\ت.ق%ى.



 التهذيب: وب,ئ}ر¬ ذات' ث%ي>ب� وغ%ي>ث{ إ,ذا اس\ت'ق1ي. منها عاد. مكان.ه ماء# آخ.ر. وث%ي�ب¬ كان ف ال4صل ث%ي\و,ب¬. قال: ول يكون
الث©ؤ'وب' أ%و_ل% الشيء3 حت ي.ع'ود. م.ر_ةv بعد أ�خرى. ويقال: ب,ئ}ر لا ث%ي\ب¬ أ%ي ي.ث�وب' الاء� فيها. 

والـم.ثاب': ص.خ\رة ي.ق�وم الس_اقي عليها يثوب إ,ليها الاء، 
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قال الراعي: م'ش\رفة الـم.ثاب د.ح'ول.
 قال ال4زهري: وسعت العرب تقول: الك%ل� ب.واض1ع, كذا وكذا مثل ثائ1ب, البحر: ي.ع\ن'ون أ%نه غ%ضÒ ر.ط}ب¬ كأ%نه ماء� البحر

 إ,ذا فاض. بعد جز\ر.وثاب. أ%ي عاد. ور.ج.ع إ,ل م.و\ض1ع1ه الذي كان أ%ف}ض.ى إ,ليه. ويقال: ثاب. ماء� الب,ئر إ,ذا عاد.ت\ ج'م_ت'ها. وما
أ%س\ر.ع. ثاب.ت.ها. 

 وال%ثابة�: الوضع الذي ي'ثاب' إ,ليه أ%ي ي'ر\ج.ع' إ,ليه مر_ة بعد أ�خرى. ومنه قوله تعال: وإ,ذ ج.ع.ل}نا البيت. م.ثابةv للناس, وأ%م\ناv. وإ,نا
قيل للمنزل م.ثابةD ل4ن� أ%هل%ه ي.ت.ص.ر_ف�ون ف أ�م'ورهم ث ي.ث�وبون إ,ليه، والمع الـم.ثاب.

قال أ%بو إ,سحق: ال4صل ف م.ثابة{ م.ث}و.بةD ولكن حركة% الواو ن'ق1ل%ت
إ,ل الثاء وت.ب,ع.ت الواو' الركة%، فانق%ل%ب.ت\ أ%لفاv. قال: وهذا إ,علل

 باتباع باب ثاب.، وأ%صل ثاب. ث%و.ب.، ولكن الواو ق�لبت أ%لفاv لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال: ل اختلف بي النحويي ف
ذلك.

والـم.ثابة� والـم.ثاب': واحد، وكذلك قال الفر_اء�. وأ%نشد الشافعي بيت أ%ب طالب:
�م.ثاباv ل4ف}ناء3 الق%بائ1ل, كلYها، *  ت.خ'بe إ,ليه الي.ع\م.ل%ت' الذ�وام1ل

وقال ثعلب: البيت' م.ثابةD. وقال بعضهم: م.ث�وبةD ول ي'قرأ} با.
وم.ثابة� الناس, ومثاب'هم: م'جت.م.ع'هم بعد الت_ف%رeق. وربا قالوا لوضع ح1بالة الصائد م.ثابة. قال الراجز:

م.ت.ى م.ت.ى ت'ط�ل%ع' الـم.ثابا،   ل%ع.ل� ش.ي\خاv م'ه\ت.راv م'صاب.ا
يعن بالش_ي\خ, الو.ع1ل%.

 والث©بة�: الماعة� من الناس، من هذا. وت'ج\م.ع' ث�ب.ةD ث�بÝى، وقد اختلف أ%هل اللغة ف أ%صلها، فقال بعضهم: هي من ثاب. أ%ي
 عاد. ور.ج.ع.، وكان أ%صلها ث%و'بةv، فلما ض'مت الثاء� ح'ذفت الواو، وتصغيها ث�و.ي\بة. ومن هذا أ�خذ ث�بة� ال%و\ض. وهو وس.ط�ه

الذي ي.ث�وب إ,ليه ب.ق1ي_ة� الاء.
وقوله عز وجل: فان\ف1ر'وا ث�بات{ أ%و ان\فروا جيعاv. قال الفر�اء�:

 معناه فان\ف1ر'وا ع'ص.باv، إ,ذا د'ع1يتم إ,ل الس_رايا، أ%و د'ع1يتم لت.ن\ف1روا جيعاv. وروي أ%ن� ممد بن سلم سأ%ل يونس عن قوله عز
وجل: فان\ف1روا ث�بات{ أ%و ان\ف1ر'وا جيعاv. قال: ث�ب.ةD وث�بات¬ أ%ي ف1ر\قةD وف1ر.ق¬. وقال زهي:

وقد أ%غ}د'و على ث�ب.ة{ ك1رام�، *  ن.شاو.ى، واج,د1ين. ل1ما ن.شاء�
،Dبة�قال أ%بو منصور: الث©بات' ج.ماعات¬ ف ت.ف}ر,قة{، وكل© ف1ر\قة{ ث



 وهذا من ثاب.. وقال آخرون: الث©بة� من ال4س\ماء3 الناقصة، وهو ف ال4صل ث�ب.يةD، فالساقط لم الفعل ف هذا القول، وأ%ما ف
 القول ال4و�ل، فالساق1ط� عي الفعل. وم.ن جعل ال4صل ث�ب.يةv، فهو من ث%ب_ي\ت' على الرجل إ,ذا أ%ث}ن.ي\ت. عليه ف حيات1ه، وتأ}و,يل�ه

ج.م\ع' م.حاس1ن,ه1، وإ,نا الث©بة� الماعة.
وثاب القوم': أ%ت.و\ا م'توات1ر,ين، ول يقال� للواحد.

 والث�واب': ج.زاء� الطاعة1، وكذلك الـم.ث�وبة�. قال الل9ه تعال: ل%م.ث�وبةD م1ن عند1 الل9ه1 خ.ي\ر¬. وأ%ع\طاه ث%واب.ه وم.ث�وب.ت.ه' وم.ث}و.ب.ت.ه أ%ي
ج.زاء4 ما ع.م1ل%ه.

وأ%ثاب.ه الل9ه' ث%واب.ه وأ%ث}و.ب.ه وثو_ب.ه م.ث�وب.ت.ه: أ%ع\طاه إ,ي�اها. وف التنزيل العزيز: هل ث�و>ب. الك�ف�ار' ما 
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 كانوا ي.ف}علون. أ%ي ج'وز'وا. وقال اللحيان: أ%ثاب.ه' الل9ه' م.ث�وبةv ح.س.ن.ةv. وم.ث}و.بةD، بفتح الواو، شاذ، منه. ومنه قراءة م.ن قرأ%:
لـم.ث}و.بةD من عند الل9ه خ.ي\ر¬. وقد أ%ث}و.به الل9ه' م.ث}و.بةv حس.نةv، فأ%ظ}هر الواو على ال4صل. 

وقال الكلبيون: ل ن.عر,ف الـم.ث}وبة%، ولكن الـم.ثابة.
وث%و_به الل9ه' م1ن كذا: ع.و_ضه، وهو من ذلك.

واس\ت.ثاب.ه: سأ%له أ%ن ي'ث1يب.ه.
وف حديث ابن الت_ي>هان1، رضي الل9ه عنه: أ%ث1يب'وا أ%خاكم أ%ي جاز'وه

 على ص.ن,يع1ه1. يقال: أ%ثاب.ه ي'ث1يبه إ,ثابةv، والسم الث�واب'، ويكون ف الي والشر>، إ,ل أ%نه بالي أ%خ.صe وأ%كثر است1عمالv. وأ%ما
قوله ف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ل أ%عر,ف%ن_ أ%حداv ان\ت.ق%ص م1ن

 س'ب'ل, الناس, إ,ل م.ثابات1هم شيئاv. قال ابن شيل: إ,ل م.ثابات1هم أ%ي إ,لىم.ناز,لم، الواحد م.ثابةD، قال: والـم.ثابة� الـم.ر\ج,ع'.
:�والـم.ثابة

الـم'ج\تم.ع' والـم.ن\ز,ل�، ل4ن� أ%هل%ه ي.ث�وب'ون إ,ليه أ%ي يرج,ع'ون. وأ%راد
ع'مر، رضي الل9ه عنه، ل أ%ع\ر,ف%ن_ أ%حداv اق}ت.طع شيئاv من ط�ر'ق

 السلمي وأ%دخله دار.ه. ومنه حديث عائشة، رضي الل9ه عنها، وقول�ها ف ال4ح\ن.ف: أ%ب كان% ي.س\ت.ج,مe م.ثابة% س.ف%ه,ه. وف
حديث ع.م\رو ابن العاص، رضي الل9ه عنه، ق1يل% له ف م.ر.ض1ه الذي مات فيه: ك%ي\ف. ت.ج,د'ك.؟

قال: أ%ج,د'ن أ%ذ�وب' ول أ%ث�وب' أ%ي أ%ض\ع'ف' ول أ%رج,ع' إ,ل الص>حة.
ابن ال4عراب: يقال ل4ساس الب.ي\ت1 م.ثابات¬. قال: ويقال لت'راب

ال4ساس الن_ث1يل. قال: وثاب. إ,ذا ان\ت.ب.ه، وآب. إ,ذا ر.ج.ع.، وتاب. إ,ذا
أ%ق}ل%ع.. 

والـم.ثاب': ط%يe الجارة ي.ث�وب' ب.ع\ض'ها على بعض من أ%ع\له إ,ل
 أ%س\ف%ل1ه. والـم.ثاب': الوضع الذي ي.ث�وب' منه الاء�، ومنه ب,ئ}ر ما لا ثائ1ب¬. والث�و\ب': اللYباس'، واحد ال4ث}واب,، والثYياب,،

والمع



 أ%ث}و'ب¬، وبعض العرب يهمزه فيقول أ%ث}ؤ'ب¬، لستثقال الضمة على الواو، والمزة� أ%قوى على احتمالا منها، وكذلك دار
وأ%د\ؤ'ر¬ وساق¬ وأ%س\ؤ'ق¬، وجيع ما جاء4 على هذا الثال. قال معروف بن عبدالرحن: 

لك�لY د.ه\ر� قد ل%ب,س\ت' أ%ث}ؤ'بـــــــــا،
حت اك}ت.س.ى الرأ}س' ق1ناعاv أ%ش\ي.با،

أ%م\ل%ـــــح. ل ل%ـــذ¾ا، ول م'ح.ب_بـــــــا
 وأ%ث}واب¬ وث1ياب¬. التهذيب: وثلثة� أ%ث}و'ب�، بغي هز، وأ%ما ال4س\ؤ'ق' وال4د\ؤ'ر' فمهموزان، ل4ن� صرف أ%د\ؤ'ر� على دار،

وكذلك أ%س\ؤ'ق
 على ساق�، وال4ث}وب' ح'م1ل الص_ر\ف' فيها على الواو الت ف الث%و\ب ن.ف}س3ها، والواو تتمل الصرف من غي انماز. قال: ولو
 طرح المز من أ%د\ؤ'ر وأ%س\ؤ'ق لاز على أ%ن ترد� تلك ال4لف إ,ل أ%صلها، وكان أ%صلها الواو، كما قالوا ف جاعة الناب, من

)1ال3نسان أ%ن\ي'ب¬، هزوا ل4ن� أ%صل ال4لف ف الناب ياء(
 قوله «هزوا ل4ن أصل اللف إل» كذا ف النسخ ولعله1(

ل يهمزوا كما يفيده التعليل بعده.) ، وتصغي ناب� ن'ي.ي\ب¬، ويمع
.vأ%ن\يابا

 ويقال لصاحب الثYياب: ث%و_اب¬. وقوله عز وجل: وثياب.ك. ف%ط%ه>ر\. قال ابن عباس، رضي الل9ه عنهما، يقول: ل ت.ل}ب.س\ ث1ياب.ك
على م.ع\ص1ية{، ول على ف�ج'ور, ك�ف}ر�، واحتج_ بقول الشاعر:

إ,ن ب,ح.م\د1 الل9ه1، ل ث%و\ب. غاد1ر�  * ل%ب,س\ت'، و.ل م1ن\ خ.ز\ية{ أ%ت.ق%ن_ع'
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 وقال أ%بو العباس: الثYياب' اللYباس'، ويقال للق%ل}ب,. وقال الفر_اء�: وث1ياب.ك ف%ط%ه>ر\: أ%ي ل تكن غاد1راv ف%ت'د.ن>س. ث1ياب.ك، فإ,ن� الغاد1ر
د.ن,س' الثYياب,، ويقال: وث1ياب.ك فط%ه>ر\. يقول: ع.م.ل%ك. فأ%ص\ل1ح\. ويقال: وث1ياب.ك. فطهر أ%ي ق%ص>ر\، فإ,ن ت.ق}ص1يها ط�ه\ر¬.

وقيل: ن.ف}س.ك. فط%ه>ر، والعرب ت.ك}ن بالثYياب, عن الن.ف}س,، وقال:
ف%س'لYي ثياب عن ث1ياب,ك1 ت.ن\س.ل1ي

وفلن د.ن,س' الثYياب, إ,ذا كان خ.بيث% الف1ع\ل والـم.ذ}ه.ب, خ.ب,يث% 
الع1ر\ض. قال ام\ر'ؤ' الق%ي\س:

�ث1ياب' ب.ن ع.و\ف{ ط%هار.ى، ن.ق1ي�ةD،  * وأ%و\ج'ه'ه'م\ ب,يض' الـم.ساف1ر,، غ�ر�ان
وقال:

ر.م.و\ها بأ%ث}واب� خ1فاف{، ول ت.ر.ى *  لا ش.ب.هاv، ال الن_عام. الـم'ن.ف�را.
ر.م.و\ها يعن الر�كاب. ب,أ%ب\دان,ه,م. ومثله قول الراعي:

فقام. إ,ليها ح.ب\ت.ر¬ ب,سلح1ه، *  ولل9ه ث%و\با ح.ب\ت.ر� أ%ي�ما ف%ت.ى
يريد ما اش\ت.م.ل عليه ث%و\با ح.ب\ت.ر� من ب.د.ن,ه.



 وف حديث ال�د\ر,ي> ل%ـم_ا ح.ض.ره الـم.وت' د.عا ب,ثياب� ج'د'د{، ف%ل%ب,س.ها ث ذكر عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال:
إ,ن ال%ي�ت. ي'ب\ع.ث� ف ث1ياب,ه الت ي.موت' فيها. قال الطاب: أ%ما أ%بو سعيد فقد

 استعمل الديث على ظاهره1، وقد ر'وي ف تسي الك%ف%ن, أ%حاديث�. قال: وقد تأ%و�له بعض' العلماء على العن وأ%راد به
 الالة% الت ي.م'وت عليها من ال%ي والشر� وع.م.ل%ه الذي ي'خ\ت.م له به. يقال فلن طاه1ر' الثياب, إ,ذا و.ص.ف�وه ب,ط%هارة1 الن_ف}س

 والب.راءة1 من الع.ي\ب. ومنه قوله تعال: وث1ياب.ك. ف%ط%ه>ر\. وفلن د.ن,س' الث9ياب إ,ذا كان خ.ب,يث% الفعل والـم.ذ}هب,. قال: وهذا
 كالديث ال4خ.ر: ي'ب\ع.ث� الع.ب\د' على ما مات عليه. قال ال%رو,يe: وليس ق%ول� من ذ%ه.ب. به إ,ل ال4ك}فان1 بشيء� ل4ن� ال3نسان

 إ,نا ي'ك%ف�ن' بعد الوت. وف الديث: م.ن ل%ب,س. ث%و\ب. ش'ه\رة{ أ%ل}ب.س.ه الل9ه' تعال ث%و\ب. م.ذ%ل�ة{؛ أ%ي ي.ش\م.ل�ه بالذلY كما يشمل
الثوب' الب.د.ن% بأ%ن} ي'ص.غ>ر.ه ف الع'يون وي'ح.قYر.ه ف الق�لوب. والشهرة: ظ�هور الشيء ف ش'ن\عة حت ي'ش\ه,ره الناس'.

 وف الديث: ال�ت.ش.ب>ع' با ل ي'ع\ط% كلب,س, ث%و\ب.ي\ ز'ور�. قال ابن ال4ثي: الـم'ش\ك1ل� من هذا الديث تثنية الثوب. قال
ال4زهري:

 معناه أ%ن الرجل ي.جع.ل� لق%ميص1ه ك�م_ي\ن, أ%حد'ها فوق الخر ل1ي'ر.ى أ%ن عليه ق%ميص.ي وها واحد، وهذا إ,نا يكون� فيه أ%حد
الث�و\ب.ي\ن ز'وراv ل الث�و\بان. وقيل معناه أ%ن العرب أ%كثر ما كانت ت.ل}ب.س' عند

 ال1د_ة1 والـم.ق}د'رة1 إ,زاراv ورداءé، ولذا حي س'ئل النب، صلى الل9ه عليه وسلم، عن الصلة ف الثوب الواحد قال: أ%وك�ل©ك�م
ي.ج,د' ث%و\ب.ي\ن,؟

وفسره عمر، رضي الل9ه عنه، بإ,زار� ور,داء، وإ,زار وقميص، وغي ذلك.
 وروي عن إ,سحق بن راه'ويه قال: سأ%لت' أ%با الغ.م\ر, ال4عراب_، وهو ابن' ابنة1 ذي الرeمة، عن تفسي ذلك، فقال: كانت
 العرب' إ,ذا اجت.م.عوا ف الاف1ل, كانت لم جاعةD ي.ل}ب.س' أ%حد'هم ثوبي ح.س.ن.ي\ن. فإ,ن احتاجوا إ,ل ش.هادة{ ش.ه,د. لم ب,ز'ور،

في'م\ض'ون ش.هادت.ه بث%و\ب.ي\ه1، فيقولون: ما أ%ح\س.ن. 
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 ث1ياب.ه، وما أ%حسن. ه.ي\ئ%ت.ه، ف%ي'جيزون شهادته لذلك.
قال: وال4حسن أ%ن يقال فيه إ,ن� التشب�ع. با ل ي'ع\ط% هو الذي يقول

ـçا أ%نه ي.ت_ص1ف' بص1فات{ ليست أ�ع\ط1يت' كذا لشيء� ل ي'ع\ط%ه، فأ%م
فيه، يريد' أ%ن� الل9ه تعال من.ح.ه إ,ي�اها، أ%و ي'ريد أ%ن9 بعض. الناس,

 وص.ل%ه' بشيء� خ.ص_ه به، فيكون بذا القول قد جع بي كذبي أ%حدها ات�صاف�ه با ليس فيه، أ%و أ%خ\ذ�ه ما ل يأ}خ'ذ}ه، والخ.ر
 الك%ذ1ب' على الـم'ع\ط1ي، وهو الل9ه'، أ%و الناس. وأ%راد بثوب ز'ور� هذين الال%ي\ن الل�ذ%ي\ن, ار\ت.ك%ب.هما، وات_صف. بما، وقد سبق

أ%ن الثوب. ي'طلق على الصفة المودة والذمومة، وحينئذ يصح التشبيه ف التثنية ل3نه ش.ب_ه اثني باثني، والل9ه أ%علم. 
ويقال: ث%و_ب. الد_اع1ي ت.ث}و,يباv إ,ذا عاد مر_ة بعد أ�خرى. ومنه

ت.ث}و,يب' الؤذ9ن إ,ذا ناد.ى بال4ذان1 للناس إ,ل الصلة ث ناد.ى بعد
(يتبع...)

): ثوب: ثاب. الر_ج'ل� ي.ث�وب' ث%و\باv وث%و.باناv: رج.ع بعد ذ%هابه.... ...1@(تابع... 



 التأ}ذين، فقال: الصلة%، ر.حكم الل9ه، الصلة%، ي.د\ع'و إ,ليها ع.و\داv بعد ب.د\ء. والت_ث}و,يب': هو الدeعاء للصلة وغيها، وأ%صله أ%ن
الرجل% إ,ذا جاء4 م'س\ت.ص\ر,خاv لو_ح. بثوبه ل1ي'ر.ى وي.ش\ت.ه,ر، فكان ذلك

 كالدeعاء، فس'مي الدعاء تثويباv لذلك، وكل© داع� م'ث%و>ب¬. وقيل: إ,نا س'م>ي الدeعاء ت.ث}و,يباv من ثاب ي.ث�وب' إ,ذا رج.ع، فهو
 ر'ج'وع¬ إ,ل ال4مر بالـم'بادرة إ,ل الصلة، فإ,ن9 الؤ.ذYن إ,ذا قال: ح.ي_ على الصلة، فقد د.عاهم إ,ليها، فإ,ذا قال بعد ذلك:

 الصلة� خي¬ من الن_و\م، فقد رج.ع إ,ل كلم معناه البادرة� إ,ليها. وف حديث ب,لل: أ%مر.ن رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه
 وسلم، أ%ن} ل أ�ث%و>ب. ف شيء� من الصلة1، إ,ل� ف صلة1 الفجر، وهو قوله: الصلة� خي¬ من الن_و\م، مرتي. وقيل: الت_ث}ويب

 تثنية الدعاء. وقيل: التثويب ف أ%ذان الفجر أ%ن يقول الؤ.ذYن بعد قوله حي� على الفلح: الصلة� خي من الن_و\م، يقولا
 مرتي، كما ي'ثو>ب بي ال4ذاني: الصلة%، رحكم الل9ه، الصلة%. وأ%صل� هذا كلYه من ت.ث}و,يب الدعاء مرة بعد. اخرى. وقيل:

 الت_ثو,يب' الصلة� بعد. الف%ريضة. يقال: ت.ث%و_بت أ%ي ت.ط%و_ع\ت بعد الكت'وبة، ول يكون الت_ث}و,يب' إ,ل بعد الكتوبة، وهو العود
للصلة بعد الصلة. وف الديث: إ,ذا ث�و>ب. بالصلة 

فأ}ت'وها وعليكم الس_ك1ينة� والو.قار'. قال ابن ال4ثي: الت_ث}ويب'
ههنا إ,قامة� الصلة.

 وف حديث أ�م سلمة أ%نا قالت لعائشة، رضي الل9ه عنها، حي أ%رادت ال�روج. إ,ل البصرة: إ,ن� ع.م'ود. الد>ين ل ي'ثاب
بالنساء3 إ,ن} مال.

تريد: ل ي'عاد' إ,ل اس\ت1وائه، من ثاب. ي.ث�وب' إ,ذا رج.ع. ويقال: ذ%ه.ب.
مال� فلن{ فاس\ت.ثاب. مالv أ%ي اس\ت.ر\ج.ع مالv. وقال الكميت:

إ,ن9 الع.ش1ية% ت.س\ت.ث1يب' بال1ه، *  فت'غ1ي'، وه\و. م'و.فYر¬ أ%م\وال%ها
وقولم ف الثل, هو أ%ط}و.ع' من ث%واب�: هو اسم رجل كان ي'وص.ف' بالط�واع1ية1. قال ال4خفش بن شهاب:

وكنت'، الد_ه\ر.، ل%س\ت' أ�ط1يع أ�ن\ث%ى،  * ف%ص1ر\ت' اليوم. أ%ط}و.ع. م1ن ث%واب,
التهذيب: ف النوادر أ%ث%ب\ت' الث�و\ب. إ,ثابةv إ,ذا ك%ف%ف}ت. م.خاي,ط%ه، 

وم.ل%ل}ت'ه: خ1ط}ت'ه ال1ياط%ة ال�ول بغي ك%ف¼.
والثائب': الر�يح' الشديدة� تكون� ف أ%و�ل, الـم.ط%ر.

وث%و\بان�: اسم رجل.
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@ثيب: الث�ي>ب' من النساء3: الت ت.ز.و�ج.ت\ وفار.ق%ت\ ز.و\ج.ها بأ%ي>
 وج\ه{ كان ب.ع\د. أ%ن} م.س_ها. قال أ%بو اليثم: امرأ%ةD ث%ي>ب¬ كانت ذات. ز.و\ج ث مات. عنها زوج'ها، أ%و ط�لYقت ث رج.ع.ت\ إ,ل

النكاح. قال
صاحب العي: ول يقال ذلك للرجل، إل أ%ن يقال ول%د' الث�ي>ب.ي\ن,

وولد الب,ك}ر.ي\ن,. وجاء ف الب: الث�ي>بان1 ي'ر\ج.مان1، والب,ك}ران1



 ي'ج\ل%دان1 وي'غ.ر_بان1. وقال ال4صمعي: امرأ%ة ث%ي>ب¬ ورجل ثي�ب إ,ذا كان قد د'خ1ل% به أ%و د'خ1ل% با، الذك%ر' وال�نثى، ف ذلك،
سواء. وقد

 ث�ي>ب.ت1 الرأ%ة�، وهي م'ث%ي_ب¬. التهذيب يقال: ث�ي>ب.ت1 الرأ%ة� ت.ث}ي,يباv إ,ذا صارت ث%ي>باv، وجع الث�ي>ب,، من النساء3، ث%ي�بات¬. قال الل9ه
 تعال: ث%ي>بات{ وأ%ب\كاراv. وف الديث: الث�ي>ب' بالثيب, ج.ل}د' مائة{ ور.ج\م¬ بالجارة. ابن ال4ثي: الث�ي>ب' م.ن ليس ب,ب,ك}ر. قال: وقد

 ي'ط}ل%ق' الث�ي>ب' على الرأ%ة1 البال1غة1، وإ,ن كانت ب,ك}راv، م.جازاv وات>ساعا. قال: والمع بي ال%لد والر_ج\م منسوخ. قال: وأ%صل
الكلمة الواو، ل4نه من ثاب. ي.ث�وب' إ,ذا ر.جع كأ%ن� الث�ي>ب ب,ص.د.د الع.و\د1 والرeجوع.

وث1يبان�: اسم ك�ورة. 
@ثبت: ث%ب.ت. الشيء� ي.ث}ب'ت' ث%باتاv وث�بوتاv فهو ثابت¬ وث%ب,يت¬

.Ýوث%ب\ت¬، وأ%ث}ب.ت.ه هو، وث%ب_ت.ه بعن
وشيء ث%ب\ت¬: ثابت¬. ويقال للج.ر.اد إ,ذا رز_ أ%ذ}ناب.ه لي.ب,يض.:
ث%ب.ت. وأ%ث}ب.ت. وث%ب_ت.. ويقال: ث%ب.ت. فلنD ف ال%كان ي.ث}ب'ت'

ثب'وتاv، فهو ثابت¬ إ,ذا أ%قام به.
وأ%ث}ب.ت.ه السeق}م إ,ذا ل ي'فار,ق}ه'.

وث%ب_ت.ه عن ال4م\ر ك%ث%ب_طه.
vوفرس ث%ب\ت¬: ث%ق1ف¬ ف ع.د\و,ه. ورجل ث%ب\ت' الغ.د\ر, إ,ذا كان ثاب,تا
ف قتال أ%و كلم؛ وف الصحاح؛ إ,ذا كان لسان'ه ل يزال عند

.vبوتة�ال�ص'ومات1؛ وقد ث%ب'ت. ث%بات.ةv وث
وت.ث%ب_ت. ف ال4م\ر والر_أ}ي، واست.ث}ب.ت.: ت.أ%ن_ى فيه ول

�ي.ع\ج.ل. واس\ت.ث}ب.ت. ف أ%م\ر,ه إ,ذا شاور وفح.ص. عنه. وقوله عز وجل: وم.ث%ل
الذين ي'ن\ف1قون أ%موال%ه'م' اب\ت1غاء4 م.ر\ضاة1 الل�ه وت.ث}ب,يتاv من

أ%نفسهم؛ قال الزجاج: أ%ي ي'ن\ف1قون.ها م'ق1ر>ين بأ%نا ما ي'ث1يب'
الل�ه' عليها. وقال ف قوله عز وجل: وك�ل¾ ن.ق�صe عليك من أ%ن\باء

الرeس'ل, ما ن'ث%ب>ت' به ف�ؤ.اد.ك.؛ قال: معن ت.ث}ب,يت الف�ؤاد1 ت.س\ك1ي'
لق%ل}ب، ههنا ليس للشك، ولكن كل�م.ا كان الب'ر\هان� والد>للة� أ%ك}ث%ر

على الق%ل}ب، كان القلب' أ%س\ك%ن. وأ%ث}ب.ت. أ%بداv، كما قال إ,براهيم،
عليه السلم: ولكن ل1ي.ط}م.ئ1ن_ قلب. ورجل ث%ب\ت¬ أ%ي ثابت' الق%ل}ب؛

قال العجاج يدح عمر بن عبد الل�ه بن م.ع\م.ر�:
ال%مد' لل�ه الذي أ%ع\ط%ى ال1ي.ر\
م.و.ال1ي. ال%ق>، إ,ن1 ال%و\ل ش.ك%ر\
ع.ه\د. ن.ب,ي¼، ما ع.ف%ا وما د.ث%ر\،



وع.ه\د. ص1د>يق� رأ%ى ب.ر�اv، ف%ب�
وع.ه\د. ع'ثمان%، وع.ه\داv من ع'م.ر\،
وع.ه\د. إ,خ\وان{، هم' كانوا الو.ز.ر\
وع'ص\بة% الن_ب>، إ,ذ} خاف�وا ال%ص.ر\،

ش.دeوا له س'ل}طان.ه، حت اق}ت.س.ر\
بالق%ت\ل, أ%ق}واماv، وأ%قواماv أ%س.ر\،

ت.ح\ت. الت اخ\ت.ار. له الل�ه' الش_ج.ر\
ممداv، واخ\تار.ه الل�ه' ال1ي.ر\،
فما و.ن.ى ممد¬، م'ذ} أ%ن} غ%ف%ر\
له ال3له' ما م.ض.ى، وما غ%ب.ر\،

أ%ن أ%ظ}ه.ر. الد>ين. به، ح.ت ظ%ه.ر\
منها:

بك�لY أ%خ\لق, الر>جال, قد م.ه.ر\،
ث%ب\ت¬، إ,ذا ما ص1يح. بالق%و\م و.ق%ر\
ورجل ث%ب\ت' ال�قام: ل ي.ب\ر.ح'.

والث�ب\ت' والث�ب,يت': الفارس' الشeجاع. والث�ب,يت': الث�ابت'
الع.ق}ل؛ قال طرفة:

فال%ب,يت' ل ف�ؤاد ل%ه'،
والث�ب,يت' ق%ل}ب'ه ق1ي.م'ه\

.vتقول منه: ث%ب'ت.، بالضم، أ%ي صار ث%بيتا
وال�ث}ب.ت': الذي ث%ق�ل%، فلم ي.ب\ر.ح, الف1راش.

Dبه الر_ح\ل، وج.م\ع'ه أ%ث}ب,تة. ور.ح\ل eبات': س.ي\ر¬ ي'ش.دYوالث
م'ث}ب.ت: م.ش\د'ود بالثYبات1؛ قال ال4ع\شى:

ز.ي_اف%ةD، بالر_ح\ل, خ.ط�ارة،
ت.ل}وي بش.ر\خ.ي\ م'ث}ب.ت{، قات1ر,

وف حديث م.ش'ور.ة ق�ر.ي\ش ف أ%مر النب، صلى الل�ه عليه وسلم، قال
بعضهم: إ,ذا أ%ص\ب.ح. فأ%ث}ب,ت'وه بالو.ثاق.

وف حديث أ%ب ق%تادة: فط%ع.ن\ت'ه فأ%ث}ب.تeه أ%ي ح.ب.س\ت'ه وج.ع.ل}ت'ه
ثابتاv ف مكانه ل ي'فارقه.

وأ�ث}ب,ت. فلنD، فهو م'ث}ب.ت¬ إ,ذا اش\ت.د_ت\ به ع1ل�ت'ه أ%و



أ%ث}ب.ت.ته ج,راحةD فلم يت.ح.ر_ك. وق%وله' تعال: لي'ث}ب,ت'وك؛ أ%ي ي.ج\رحوك
ج,راحةv ل ت.ق�وم معها. ورجل له ث%ب.ت¬ عند ال%م\لة، بالتحريك، أ%ي

ث%بات؛ وتقول أ%يضاv: ل أ%ح\ك�م بكذا، إ,ل بث%ب.ت{ أ%ي ب'ج_ة. وف حديث
صوم يوم الشك: ث جاء4 الث�ب.ت' أ%نه من رمضان؛ الث�ب.ت'، بالتحريك:

الجة والبينة. وف حديث قتادة بن النeع\مان: بغي ب.ي>ن.ة ول ث%ب.ت{.
وثاب.ته وأ%ث}ب.ت.ه: ع.ر.ف%ه ح.ق_ ال%ع\رفة. وط%ع.نه فأ%ث}ب.ت فيه

الرeم\ح أ%ي أ%ن\ف%ذ%ه. وأ%ث}ب.ت. حجته: أ%قامها وأ%و\ض.حها.
وقولD ثابت¬: صحيح. وف التنزيل العزيز: ي'ث%ب>ت' الل�ه' الذين آمنوا

بالقول الثابت؛ وكل©ه من الث�بات.
،vب.ي\تا�وثابت¬ وث%ب,يت¬: اسان، وي'صغ_ر ثاب,ت¬، من ال4ساء، ث
فأ%ما الثابت' إ,ذا أ%ر.د\ت. به ن.ع\ت. شيء، فتصغيه: ث�و.ي\ب,ت¬.
وإ,ث}ب,يت': اسم أ%رض، أ%و موضع�، أ%و جبل؛ قال الراعي:

ت'لع1ب' أ%و\لد. ال%ها بك�رات1ها،
بإ,ث}ب,يت.، ف%ال%ر\عاء3 ذات1 ال4باتر,

@ثتت: ال4زهري: استعمل منه أ%بو العباس الث�تe: الش_قe ف
الص_خ\رة؛ وجعه ث�ت'وت¬. قال: والث�تe أ%يضاv الع1ذ}ي.و\ط�، وهو الث�م'وت'،

والذ�و\ذ%ح'، والو.ح\واح'، والن_ع\جة 
(* قوله «والنعجة، وفيما بعد

وشريان» كذا بالصل والتهذيب.)، والزeم_ل1ق'. وقال أ%بو عمرو: ف الصخرة
ث%تÒ، وف%تÒ، وش.ر\م¬، وش.ر\نD، وخ.قÒ، ول%قÒ، وش1يق¬، وش1ر\يان.

@ثت: أ%هله الليث. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال: الث�م'وت'
eوهو الذي إ,ذا غ%ش1ي. الرأ%ة% أ%ح\د.ث%؛ وهو الث�ت ،�الع1ذ}ي.و\ط

.vأ%يضا
@ثنت: الث�ن,ت': ال�ن\ت1ن'.

ث%ن,ت. اللحم'، بالكسر، ث%ن.تاv: تغ.ي_ر. وأ%ن\ت.ن.، وكذلك ال�ر\ح'.
ول1ث%ةD ث%ن,ت.ةD مس\ت.رخ1ية دام1ي.ة، وكذلك الش_ف%ة�، وقد ث%ن,ت.ت\.

ول%ح\م¬ ث%ن,ت¬: م'س\تر\خ�؛ ون.ث1ت. مثل�ه، بتقدي النون.
@ثهت: الث©هات': الص_وت' والدeعاء.

وقد ث%ه,ت. ث%ه.تاv: د.عا.
والث�اه1ت': ج'ل%ي\دة� الق%ل}ب، وهي ج,راب'ه؛ قال:



م'لYئ% ف الص_د\ر, علينا ض.ب_ا،
ح.ت_ى و.ر.ى ثاه1ت.ه' وال1ل}با

ال4زهري، قال ابن ب'ز'ر\ج.: ما أ%نت ف ذلك ال4مر بالثاه1ت1 ول
ال%ث}ه'وت1 أ%ي بالداع1ي ول ال%د\ع'و>؛ قال ال4زهري: وقد رواه أ%حد بن

يي عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وان\ح.ط� داع1يك.، ب,ل إ,س\كات1،

من الب'كاء3 ال%ق> والث©هات1
@ثلث: الث�لثة: م1ن العدد، ف عدد الذكر، معروف، والؤ.نث ثلث.

وث%ل%ث% الثني, ي.ث}ل1ث�هما ث%ل}ثاv: صار لما ثالثاv. وف التهذيب:
vهم إ,ذا كنت. ثال1ث%هم. وك%م_ل}ت.هم ثلثة�ث%ل%ث}ت' القوم. أ%ث}ل1ث

بنفسك، وكذلك إ,ل العشرة، إ,ل� أ%نك تفتح أ%ر\ب.ع'هم وأ%س\ب.ع'هم
وأ%ت\س.ع'هم فيها جيعاv، لكان العي، وتقول: كانوا تسعة وعشرين فث%ل%ث}ت'هم أ%ي

ص1ر\ت' بم تام. ثلثي، وكانوا تسعة وثلثي فرب.ع\ت'هم، مثل لفظ
الثلثة وال4ربعة، كذلك إ,ل الائة. وأ%ث}ل%ث% القوم': صاروا ثلثة؛ وكانوا
ثلثة فأ%ر\ب.ع'وا؛ كذلك إ,ل العشرة. ابن السكيت: يقال هو ثالث ثلثة،

مضاف إ,ل العشرة، ول ينو�ن، فإ,ن اختلفا، فإ,ن شئت نو_نت، وإ,ن شئت
أ%ضفت، قلت: هو رابع' ثلثة{، ورابع¬ ثلثةv، كما تقول: ضارب' زيد{، وضارب¬

زيداv، ل4ن معناه الوقوع أ%ي ك%م_ل%هم بنفسه أ%ربعة؛ وإ,ذا اتفقا
فال3ضافة ل غي ل4نه ف مذهب ال4ساء، ل4نك ل تر,د معن الفعل، وإ,نا

،vأ%ردت: هو أ%حد الثلثة وبعض' الثلثة، وهذا ما ل يكون إ,ل مضافا
وتقول: هذا ثالث� اثني، وثالثD اثني، بعن هذا ث%ل�ث% اثني أ%ي

ص.ي_رها ثلثة بنفسه؛ وكذلك هو ثالث� ع.ش.ر، وثالث% ع.ش.ر.، بالرفع والنصب
إ,ل تسعة عشر، فمن رفع، قال: أ%ردت' ثالثD ثلثة ع.شر؛ فحذفت' الثلثة،
وتركت' ثالثاv على إ,عرابه؛ ومن نصب قال: أ%ردت ثالثD ثلثة% ع.ش.ر، فلما

vأ%سقطت' منها الثلثة أ%لزمت إ,عرابا ال4و�ل لي'ع\ل%م أ%ن ههنا شيئا
مذوفاv. وتقول: هذا الادي ع.ش.ر.، والثان ع.ش.ر.، إ,ل العشرين مفتوح

كله، ل1ما ذكرناه. وف الؤ.نث: هذه الادية% ع.ش\ر.ة، وكذلك إ,ل العشرين،
تدخل الاء فيهما جيعاv، وأ%هل الجاز يقولون: أ%ت.و\ن ثلث%ت.هم

وأ%ر\ب.ع.ت.هم إ,ل العشرة، فينصبون على كل حال، وكذلك الؤنث أ%ت.ي\ن.ن
ثلث%هن_ وأ%ر\ب.ع.هن_؛ وغي'هم ي'ع\ربه بالركات الثلث، يعله مثل%



ك�ل9هم، فإ,ذا جاوزت. العشرة% ل يكن إ,ل النصب.، تقول: أ%تون أ%ح.د.
ع.شر.ه'م، وتسعة% عشر.ه'م، وللنساء أ%ت.ي\ن.ن إ,حدى ع.ش\ر.ت.هن_، وثان%

�ع.ش\ر.ت.هن_. قال ابن بري، رحه ال: قول الوهري آنفاv: هذا ثالث
اث}ني، وثالثD اثني، ويالعن هذا ث%ل�ث% اثني أ%ي ص.ي_رها ثلثةv بنفسه؛

وقوله أ%يضاv: هذا ثالث� ع.ش.ر وثالث% ع.ش.ر، بضم الثاء وفتحها، إ,ل
تسعة عشر و.ه.م¬، والصواب: ثالث� اثني,، بالرفع، وكذلك قوله: ث%ل�ث%

اث}ني و.ه.م¬، وصوابه: ث%ل%ث%، بتخفيف اللم، وكذلك قوله: هو ثالث� ع.ش.ر،
بضم الثاء، و.ه.م¬ ل ي'جيزه البصريون إ,ل� بالفتح، ل4نه مركب؛ وأ%هل

الكوفة ي'جيزونه، وهو عند البصريي غلط، قال ابن سيده وأ%ما قول الشاعر:
ي.ف}ديك1 يا ز'ر\ع. أ%ب وخال،
قد م.ر_ يومان1، وهذا الثال

وأ%نت1 بال1ج\ران1 ل ت'بال
فإ,نه أ%راد الثالث، فأ%بدل الياء من الثاء. وأ%ث}ل%ث% القوم': صاروا

D؛ أ%ي ثلثvش1ب\ه1 الع.م\د أ%ثلثا �ثلثة، عن ثعلب. وف الديث: د1ية
.vوأربع¬ وثلثون ث%ن,ي_ة ،vوثلثون جذعة Dوثلث ،vوثلثون حقة

�وف الديث: قل هو ا ل أ%حد، والذي نفسي بيده، إ,نا ل%ت.ع\د1ل
ث�ل�ث% القرآن؛ جعلها ت.ع\د1ل� ث�ل�ث% القرآن، ل4ن القرآن العزيز ل ي.ت.جاوز

ثلثة% أ%قسام، وهي: ال3ر\شاد إ,ل معرفة ذات ا ل، عز وجل، وتقديسه
أ%و معرفة صفاته وأ%سائه، أ%و معرفة أ%فعاله، وس'ن_ته ف عباده، ولا

اشتملت سورة ال3خلص على أ%حد هذه ال4قسام الثلثة، وهو التقديس،
واز.ن.ها سيد'نا رسول� ا ل، صلى ا ل عليه وسلم، بث�ل�ث1 القرآن، ل4ن

م'ن\ت.هى التقديس أ%ن يكون واحداv ف ثلثة أ�مور، ل يكون حاصلv منه من هو من
نوعه وش1ب\هه، ود.ل� عليه قول�ه: ل يلد؛ ول يكون هو حاصلv من هو

نظيه وشبهه، ودل� عليه قوله: ول يولد؛ ول يكون ف درجته وإ,ن ل يكن
أ%صلv له ول فرعاv م.ن هو مثله، ودل عليه قوله: ول يكن له كفواv أ%حد.
ويمع جيع ذلك قوله: قل هو ا ل أ%حد؛ وج'م\ل%ت'ه تفصيل� قولك: ل إ,له

إ,ل ال؛ فهذه أ%سرار القرآن، ول ت.تناه.ى أ%مثال�ها فيه، فل ر.ط}ب
ول يابس إ,ل ف كتاب مبي.

وقولم: فلن ل ي.ث}ن ول ي.ث}ل1ث� أ%ي هو رجل كبي، فإ,ذا أ%راد
النeهوض. ل يقدر ف مر_ة، ول مرتي، ول ف ثلث.



والثلثون من العدد: ليس على تضعيف الثلثة، ولكن على تضعيف العشرة،
ولذلك إ,ذا سيت رجلv ثلثي، ل تقل ث�ل%ي>ث�ون، ث�ل%ي\ث�ون%؛ ع.ل�ل ذلك

سيبويه. وقالوا: كانوا تسعة وعشرين فث%ل%ث}ت'هم أ%ث}ل1ث�هم أ%ي ص1ر\ت'
لم م.قام الثلثي. وأ%ث}ل%ثوا: صاروا ثلثي، كل ذلك على لفظ الثلثة،

وكذلك جيع' الع'قود إ,ل الائة، تصريف' فعلها كتصريف الحاد.
والث�لثاء: من ال4يام؛ كان ح.ق©ه الثالث، ولكن_ه صيغ له هذا البناء

لي.ت.ف%ر_د به، كما ف�ع1ل% ذلك بالد_ب.ران1. وحكي عن ثعلب: م.ض.ت الث�لثاء� با
فيها فأ%ن_ث. وكان أ%بو الر�اح يقول: م.ض.ت الثلثاء� با فيهن،

ي'خ\ر,ج'ها م'خ\ر.ج العدد، والمع ث%لثاوات' وأ%ثال1ث�؛ حكى ال4خي.ة
ال�ط%ر>ز,يe، عن ثعلب. وحكى ثعلب عن ابن ال4عراب: ل تكن ث%لثاو,ي�اv أ%ي

،vمن يصوم الث�لثاء4 وحده. التهذيب: والث�لثاء ل�ا ج'ع1ل% اسا
ج'علت الاء الت كانت ف العدد م.د_ة فرقاv بي الالي، وكذلك

ال4ر\ب,عاء من ال4ر\بعة؛ فهذه ال4ساء ج'علت بالد� توكيداv للسم، كما قالوا:
ح.س.نةD وح.س\ناء، وق%ص.بة وق%ص\باء، حيث أ%ل}ز.م'وا النعت. إ,لزام

السم، وكذلك الش_ج\راء والط�ر\فاء، والواحد' من كل ذلك بوزن فعلة.
وقول الشاعر، أ%نشده ابن ال4عراب؛ قال ابن بري: وهو لعبد ا ل بن

:vالزبي يهجو ط%ي>ئا
فإ,ن} ت.ث}ل1ث�وا ن.ر\ب.ع\، وإ,ن ي.ك' خام1س¬،

�يكن\ ساد1س¬، حت ي'ب,ي.كم الق%ت\ل
أ%راد بقوله: ت.ث}ل1ث�وا أ%ي ت.ق}ت'لوا ثالثاv؛ وبعده:

وإ,ن ت.س\ب.ع'وا ن.ث}م1ن\، وإ,ن ي.ك' تاس1ع¬،
�يكن\ عاشر¬، حت يكون% لنا الف%ض\ل

يقول: إ,ن صر\ت ثلثة ص1ر\نا أ%ربعة، وإ,ن ص1ر\ت أ%ربعةv ص1ر\نا خسة،
فل ن.ب\ر.ح' ن.زيد عليكم أ%بداv. ويقال: فلنD ثالث� ثلثة{، مضاف.

وف التنزيل العزيز: لقد كفر الذين قالوا إ,ن ا ل ثالث� ثلثة{. قال
الفراء: ل يكون إ,ل مضافاv، ول يوز ثلثة{. قال الفراء: ل يكون إ,ل

مضافاv، ول يوز التنوين ف ثالث، فتنصب الثلثة%؛ وكذلك قوله: ثان%
اث}ن.ي، ل يكون إ,ل مضافاv، ل4نه ف مذهب السم، كأ%نك قلت واحد من

vلنفسه، ول ثالثا vاثني، وواحد من ثلثة، أ%ل ترى أ%نه ل يكون ثانيا
لنفسه؟ ولو قلت: أ%نت ثالث� اثني، جاز أ%ن يقال ثالثD اثني، بال3ضافة



،vوالتنوين ون.ص\ب الثني؛ وكذلك لو قلت: أ%نت رابع' ثلثة{، ورابع¬ ثلثة
جاز ذلك ل4نه ف1ع\لD واقع. وقال الفراء. كانوا اثني فث%ل%ث}ت'هما، قال:

وهذا ما كان النحويون ي.خ\تارونه. وكانوا أ%حد عشر فث%ن.ي\ت'هم، ومعي
عشرةD فأ%ح>د\ه'ن_ ل1ي.ه\، واث}ن,يه,ن_، واث}ل31ث}ه'ن_؛ هذا فيما بي

�اثن عشر إ,ل العشرين. ابن السكيت: تقول هو ثالث� ثلثة{، وهي ثالثة
ثلث{، فإ,ذا كان فيه مذكر، قلت: هي ثالث� ثلثة{، في.غ\ل1ب' الذكر'

الؤ.نث%. وتقول: هو ثالث� ثلثة% ع.ش.ر.؛ يعن هو أ%حدهم، وقي الؤ.نث: هو
ثالث� ثلث% ع.ش\ر.ة ل غي، الرفع ف ال4و�ل. وأ%رض¬ م'ث%ل�ثة: لا

ثلثة� أ%طراف{؛ فمنها ال�ث%ل�ث� الادe، ومنها ال�ث%ل�ث� القائم. وشيء
م'ث%ل�ثD: موضوع على ثلث1 طاقات{. وم.ث}ل�وثD: م.ف}ت'ولD على ثلث1

ق�وÝى؛ وكذلك ف جيع ما بي الثلثة إ,ل العشرة، إ,ل الثمانية والعشرة.
الوهري: شيء م'ث%ل�ث أ%ي ذو أ%ركان ثلثة. الليث: ال�ث%ل�ث� ما كان من

ال4شياء على ثلثة1 أ%ث}ناء3.
وال%ث}ل�وث� من البال: ما ف�ت1ل% على ثلث1 ق�وÝى، وكذلك ما ي'ن\س.ج'

أ%و ي'ض\ف%ر.
وإ,ذا أ%ر\س.ل}ت. اليل% ف الر>هان، فال4و�ل: السابق'، والثان:

ال�ص.لYي، ث بعد ذلك: ث1ل}ثD، ور,ب\ع¬، وخ1م\س¬. ابن سيده: وث%ل�ث%
الفرس': جاء بعد ال�ص_لYي، ث ر.ب_ع.، ث خ.م_س.. وقال علي بن أ%ب طالب،

عليه السلم: س.ب.ق. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وث%ن_ى أ%بو بكر،
وث%ل�ث% عمر'، وخ.ب.ط%ت\نا فتنةD ما شاء ال. قال أ%بو عبيد: ول

أ%سع ف سوابق اليل من ي'وث%ق' بعلمه اساv لشيء منها، إ,ل� الثان%
والعاش1ر.، فإ,ن الثان% اسه ال�ص.لYي، والعاشر. السeك%ي\ت'، وما سوى
ذ%ي\ن,ك. إ,نا يقال: الثالث� والرابع' وكذلك إ,ل التاسع. وقال ابن

ال4نباري: أ%ساء� السeب_ق, من اليل: ال�ج.لYي، وال�ص.لYي،
وال�س.لYي، والتال، وال%ظ1يe، وال�ؤم>ل�، وال�ر\تاح'، والعاط1ف'،

والل�ط1يم'، والسeك%ي\ت'؛ قال أ%بو منصور: ول أ%حفظها عن ثقة، وقد ذكرها ابن
ال4نباري، ول ينسبها إ,ل أ%حد؛ قال: فل أ%دري أ%ح.ف1ظ%ها ل1ث1قة{ أ%م

ل؟
والت_ث}ل1يث�: أ%ن} ت.س\ق1ي. الز_ر\ع. س.ق}يةv أ�خ\رى، بعد الث©ن\يا.

eمنسوب إ,ل الث�لثة على غي قياس. التهذيب: الث©لثي :eلثيYوالث



ي'ن\س.ب' إ,ل ثلثة أ%شياء، أ%و كان ط�ول�ه ثلثة% أ%ذ}ر'ع: ثوب¬
ث�لثيÒ ور'باع1يÒ، وكذلك الغلم، يقال: غلم خ'ماس1يÒ، ول يقال

س'داس1يÒ، ل4نه إ,ذا ت.م_ت\ له خ.م\س¬، صار رجلv. والروف' الث©لثي_ة: الت
اجتمع فيها ثلثة أ%حرف.

وناقة ث%ل�وثD: ي.ب,س.ت\ ثلثةD من أ%خ\لفها، وذلك أ%ن ت'ك}و.ى بنار
حت ينقطع خ1ل}ف�ها ويكون و.س\ماv لا، هذه عن ابن ال4عراب.
ويقال: رماه ال� بثال1ثة1 ال4ثاف، وهي الداهية� العظيمة، وال4م\ر'

العظيم، وأ%صل�ها أ%ن الرجل إ,ذا و.ج.د. أ�ث}ف1ي_ت.ي\ن لق1د\ره1، ول
�يد الثالثة%، جعل ر'ك}ن. البل ثالثة% ال�ث}ف1ي_ت.ي\ن. وثالثة

ال4ثاف: ال%ي\د' الناد1ر' من البل، ي'ج\م.ع' إ,ليه ص.خ\رتان، ث ي'ن\ص.ب'
عليها الق1د\ر'.

والث�ل�وث� من النeوق: الت ت.م\ل� ثلثة% أ%قداح إ,ذا ح'ل1ب.ت\، ول
يكون أ%كثر من ذلك، عن ابن ال4عراب؛ يعن ل يكون ال%ل}ء� أ%كث%ر من

ثلثة.ويقال للناقة الت ص'ر,م. خ1ل}ف¬ من أ%خ\لفها، وت.ح\ل�ب من ثلثة
أ%خ\لف{: ث%ل�وثD أ%يضاv؛ وأ%نشد ال�ذ%ل:

أ%ل ق�ول لع.بد1 ال%ه\ل: إ,ن� الـ
�ـص_ح1يحة% ل ت'حال1بها الث�ل�وث

وقال ابن ال4عراب: الصحيحة الت لا أ%ربعة أ%خ\لف؛ والث�ل�وث: الت
لا ث%لثة� أ%خ\لف. وقال ابن السكيت: ناقة ث%ل�وث� إ,ذا أ%صاب أ%حد

.vأ%خ\لفها شيء# في.ب,س.، وأ%نشد بيت الذل أ%يضا
vثاه؛ وكذلك أ%يضا�وال�ث%ل�ث� من الشراب: الذي ط�ب,خ. حت ذهب ث�ل

ث%ل�ث% بناقته إ,ذا ص.ر_ منها ثلثة% أ%خ\لف؛ فإ,ن ص.ر_ خ1ل}في، قيل:
ش.ط�ر. با؛ فإ,ن ص.ر_ خ1ل}فاv واحداv، قيل: خ.ل�ف. با؛ فإ,ن ص.ر_

أ%خلف%ها ج.م.ع.، قيل: أ%ج\م.ع. بناقته وأ%ك}م.ش. التهذيب: الناقة إ,ذا
ي.ب,س. ثلثة� أ%خلف{ منها، فهي ث%ل�وثD. وناقةD م'ث%ل�ث%ة: لا ثلثة

أ%خ\لف{؛ قال الشاعر:
،vن\ما�فت.ق}ن.ع' بالقليل، ت.راه غ
�وت.ك}فيك. ال�ث%ل�ث%ة� الر_غ�وث

وم.زادة م.ث}ل�وثة: من ثلثة آد1مة{؛ الوهري: ال%ث}ل�وثة م.زادة تكون
من ثلثة جلود. ابن ال4عراب: إ,ذا م.ل4ت1 الناقة� ثلثةv آنية{، فهي



.Dوث�ث%ل
.vثلثة vلث%، وم.ث}ل%ث% م.ث}ل%ث% أ%ي ث%لثة�وجاؤ'وا ث�لث% ث
والث©لثة�، بالضم: الث�لثة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

فما ح.ل%ب.ت\ إ,ل9 الث©لثة% والث©ن.ى،
ول ق�ي>ل%ت\ إ,ل� ق%ريباv م.قال�ها

هكذا أ%نشده بضم الثاء: الث©لثة، وفسره بأ%نه ث%لثة� آنية{، وكذلك
رواه ق�ي>ل%ت\، بضم القاف، ول يفسره؛ وقال ثعلب: إ,نا هو ق%ي_ل%ت\،
بفتحها، وفسره بأ%نا الت ت'ق%ي>ل� الناس. أ%ي ت.س\قيهم لب. الق%يل، وهو

ش'ر\ب' النهار فالفعول، على هذا مذوف.
وقال الزجاج ف قوله تعال: فان\ك1ح'وا ما طاب. لكم من النساء م.ث}ن

وث�لث% ور'باع.؛ معناه: اثني اثني، وث%لثاv ث%لثاv، إ,ل أ%نه ل
ينصرف لهتي، وذلك أ%نه اجتمع علتان: إ,حداها أ%نه معدول عن اثني اثني،

وث%لث{ ث%لث{، والثانية أ%نه ع'د1ل% عن تأ}نيث{.
الوهري: وث�لث� وم.ث}ل%ث� غي مصروف للعدل والصفة، ل4نه ع'د1ل% من

ثلثة{ إ,ل ث�لث% وم.ث}ل%ث، وهو صفة، ل4نك تقول: مررت بقوم م.ث}ن.ى
وث�لث%. قال تعال: أ�ول أ%ج\ن,حة{ م.ث}ن.ى وث�لث% ور'باع.؛ فو'ص1ف. به؛
وهذا قول سيبويه. وقال غيه: إ,نا ل ي.ن\صر,ف\ لت.ك%رeر الع.د\ل فيه ف

اللفظ والعن، ل4نه ع'د1ل% عن لفظ اثني إ,ل لفظ م.ث}ن وث�ناء، عن
معن اثني إ,ل معن اثني اثني، إ,ذا قلت جاءت اليل� م.ث}ن.ى؛

فالعن اثني اثني أ%ي جاؤ'وا م'زد.وج,ي؛ وكذلك جيع' معدول, العدد1، فإ,ن
ص.غ_رته ص.ر.ف}ته فقلت: أ%ح.ي>د¬ وث�ن.يÒ وث�ل%ي>ثD ور'ب.ي>ع¬، ل4نه

مثل� ح.م.ي>ر�، فخرج إ,ل مثال ما ينصرف، وليس كذلك أ%حد وأ%ح\س.ن،
ل4نه ل يرج بالتصغي عن وزن الفعل، ل4نم قد قالوا ف التعجب: ما

أ�م.ي\ل1ح. زيداv وما أ�ح.ي\س3ن.ه' وف الديث: لكن اش\ر.ب'وا م.ث}ن.ى
وث�لث%، وس.مeوا ال تعال. يقال: ف%ع.ل}ت' الشيء م.ث}ن.ى وث�لث% ور'باع.،

vوأ%ربعا ،vثلثا vغي مصروفات، إ,ذا فعلته مرتي مرتي، وثلثا
أ%ربعاv.وال�ث%لYث�: الساعي بأ%خيه. وف حديث كعب أ%نه قال لعمر: أ%ن\ب,ئ}ن

ما ال�ث%لYث�؟ فقال: وما ال�ث%لYث�؟ ل أ%با لك. فقال: ش.رe الناس,
ال�ث%لYث�؛ يعن الساعي بأ%خيه إ,ل السلطان ي'ه\ل1ك ثلثةv: نفس.ه،

وأ%خاه، وإ,مامه بالسعي فيه إ,ليه. وف حديث أ%ب هريرة؛ دعاه عمر' إ,ل



العمل بعد أ%ن كان ع.ز.ل%ه، فقال: إ,ن أ%خاف ثلثاv واثنتي. قال: أ%فل
تقول خساv؟ قال: أ%خاف أ%ن أ%قول% بغي ح'كم، وأ%ق}ض1ي. بغي ع1ل}م،
وأ%خاف' أ%ن ي'ض\رب. ظ%ه\ري، وأ%ن ي'ش\ت.م, ع1ر\ضي، وأ%ن ي'ؤ\خ.ذ% مال،
الث�لث� والثنتان؛ هذه اللل الت ذكرها، إ,نا ل يقل خساv، ل4ن

�ال%ل�تي ال4و_ل%ت.ي من الق> عليه، فخاف أ%ن ي'ض1يع.ه، وال1لل
الثلث� من ال%ق> له، ف%خاف أ%ن ي'ظ}ل%م، فلذلك ف%ر_ق%ها.

وث1ل}ث� الناقة1: و.لد'ها الثالث�، وأ%ط}ر.ده ثعلب ف و.ل%د كل أ�نثى.
وقد أ%ث}ل%ث%ت\، فهي م'ث}ل1ثD، ول يقال: ناقةD ث1ل}ث.

والث©ل�ث� والث�ل1يث� من ال4جزاء: معروف، ي.ط�ر,د' ذلك، عند بعضهم،
ف هذه الكسور، وجع'هما أ%ثلثD. ال4صمعي: الث�ل1يث� بعن الث©ل�ث1،

ول ي.ع\ر,ف}ه أ%بو زيد؛ وأ%نشد شر:
ت'وف الث�ل1يث%، إ,ذا ماكان% ف ر.ج.ب�،

وال%يe ف خائ1ر� منها، وإ,يق%اع,
�قال: وم.ث}ل%ث% م.ث}ل%ث%، وم.و\ح.د. م.و\ح.د.، وم.ث}ن.ى م.ث}ن، م1ث}ل

ث�لث% ث�لث%. الوهري: الث©ل�ث� سهم من ث%لثة{، فإ,ذا فتحت الثاء
زادت ياء، فقلت: ث%ل1يث مثل� ث%م1ي وس.بيع وس.د1يس� وخ.م1يس� ون.ص1يف{؛

:vثهم ث%ل}ثا�وأ%نكر أ%بو زيد منها خ.م1يساv وث%ل1يثاv. وث%ل%ث%هم ي.ث}ل
أ%خ.ذ% ث�ل�ث% أ%موال1هم، وكذلك جيع¬ الكسور إ,ل الع.ش\ر,.
وال%ث}ل�وث�: ما أ�خ1ذ% ث�ل�ثه؛ وكل© م.ث}ل�وث{ م.ن\ه'وك؛ وقيل:

ال%ث}ل�وث� ما أ�خ1ذ% ث�ل�ثه، وال%ن\هوك' ما أ�خ1ذ% ث�ل�ثاه، وهو ر.أ}ي'
الع.روض1ي>ي ف الرجز والنسرح. وال%ث}ل�وث� من الشعر: الذي ذهب ج'ز\آن1

من ستة أ%جزائه.
وال1ث}لث� من الث©ل�ث1: كال1ر\باع من الرeب'ع.

وأ%ث}ل%ث% الك%ر\م': ف%ض.ل% ث�ل�ث�ه، وأ�ك1ل% ث�ل�ثاه. وث%ل�ث%
الب'س\ر': أ%ر\ط%ب. ث�ل�ثه. وإ,ناء# ث%ل}ثان�: ب.ل%غ الكيل� ث�ل�ث%ه، وكذلك هو

ف الشراب وغيه. والث�ل1ثان�: شجرة ع1نب, الث�ع\لب.
الفراء: ك1ساء# م.ث}ل�وث� م.ن\س'وج¬ من ص'وف و.و.ب.ر� وش.ع.ر�؛ وأ%نشد:

�م.د\ر.ع.ةD ك1ساؤ'ها م.ث}ل�وث
ويقال لو.ض1ي الب.عي: ذو ث�لث{؛ قال:
وقد ض'م>ر.ت\، حت ان\ط%و.ى ذو ث%لث1ها،



إ,ل أ%ب\ه.ر.ي\ د.ر\ماء3 ش.ع\ب, الس_ناس1ن,
ويقال ذو ث�لثها: ب.ط}ن'ها وال1لدتان1 الع'ل}يا وال1لدة الت ت'ق}ش.ر

بعد الس_ل}خ.
الوهري: والثYل}ث�، بالكسر، من قولم: هو ي.س\ق1ي ن.خ\له الثYل}ث%؛

Dإ,ل� ف هذا الوضع؛ وليس ف الو,ر\د1 ث1ل}ث �ول ي'ستعمل الثYل}ث
ل4ن أ%قص.ر. الو,ر\د1 الر>ف}ه'، وهو أ%ن ت.ش\رب. ال3بل� كل� يوم؛ ث
الغ1بe، وهو أ%ن ت.ر,د. يوماv وت.دع. يوماv؛ فإ,ذا ار\ت.ف%ع. من الغ1ب�

فالظYم\ء� الر>ب\ع' ث ال1م\س'، وكذلك إ,ل الع1ش\ر؛ قاله ال4صمعي.
وت.ث}ل1يث�: اسم موضع؛ وقيل: ت.ث}ل1يث� واد{ عظيم¬ مشهور؛ قال ال4عشى:

كخ.ذ�ول� ت.ر\ع.ى الت_واص1ف.، م1ن ت.ث}ـ
ل1يث%، ق%ف}راv خ.ل ل%ها ال4س\لق'

@ثوث: ب'ر\د¬ ث�وث1يÒ: ك%ف�وفð، وحكى يعقوب أ%ن تاءه بدل.
@ثأج: الث©ؤ.اج': صياح الغنم؛ ثأ%ج.ت\ ت.ث}أ%ج' ث%أ%جاv وث�ؤ.اجاv، بفتح

المزة ف جيع ذلك: صاحت. وف الديث: ل تأ}ت يوم. القيامة وعلى
ر.ق%ب.ت1ك. شاةD لا ث�ؤ.اج¬؛ وأ%نشد أ%بو زيد ف كتاب المز:

وقد ث%أ%ج'وا كث�ؤ.اج, الغن.م\
وهي ثائجةD، والمع' ث%وائ1ج' وثائجات¬؛ ومنه كتاب عمرو بن أ%ف}صى:

إ,ن� لم الثائجة%؛ هي الت تصو�ت من الغنم؛ وقيل: هو خاص بالضأن منها.
وث%أ%ج. ي.ث}أ%ج': ش.رب. شربات؛ هذه عن أ%ب حنيفة.

@ثبج: ث%ب.ج' كلY شيء: م'ع\ظ%م'ه' وو.س.ط�ه' وأ%عله، والمع أ%ث}باج¬
وث�ب'وج¬. وف الديث: خيار' أ�مت أ%و_ل�ها وآخر'ها، وبي ذلك ث%ب.ج¬

أ%ع\و.ج' ليس منك ولست. منه. الث�ب.ج': الوسط ما بي الكاهل إ,ل الظهر؛
ومنه كتاب لوائل: وأ%ن\ط�وا الث�ب.ج.ة% أ%ي أ%عطوا الو.س.ط% ف الصدقة ل

من خيار الال ول من ر'ذالته، وأ%لقها هاء التأ}نيث لنتقالا من
السية إ,ل الوصف؛ ومنه حديث عبادة: يوشك أ%ن ي'رى الرجل� من ث%ب.ج,

السلمي أ%ي من و.س.ط1هم؛ وقيل: م1ن س.راتم وع1ل}ي.ت1هم؛ وف حديث علي، رضي
ال عنه: وعليكم الر>واق. ال�ط%ن_ب. فاض\ر,ب'وا ث%ب.ج.ه'، فإ,ن

الشيطان% راك1د¬ ف 3ك1س\ر,ه. وث%ب.ج' الر_م\ل,: م'ع\ظ%م'ه، وما غ%ل�ظ% من
و.س.طه، وث%ب.ج' الظ�ه\ر,: م'ع\ظ%م'ه وما فيه م.حان الضeلوع؛ وقيل: هو ما

بي الع.ج'ز, إ,ل ال%ح\ر.ك1، والمع أ%ث}باج¬. وقال أ%بو عبيدة:



الث�ب.ج' من ع.ج\ب, الذ�ن.ب, إ,ل ع'ذ}ر.ت1ه؛ وقالت بنت القتال الكلب ترثي
أ%خاها:

كأ%ن� ن.ش.يج.ها، بذ%وات1 غ1س\ل�،
ن.هيم' الب'ز\ل, ت'ث}ب.ج' بالر>حال,

أ%ي توضع الرحال على أ%ثباجها. وقال أ%بو مالك: الث�ب.ج' م'س\ت.دار¬
vعلى الكاهل إ,ل الصدر. قال: والدليل على أ%ن الث�ب.ج. من الصدر أ%يضا

قولم: أ%ث}باج' الق%طا؛ وقال أ%بو عمرو: الث�ب.ج' ن'ت'وء� الظهر.
والث�ب.ج': ع'ل�وe وسط البحر إ,ذا تلقت أ%مواجه. وف حديث أ�م> ح.رام�:

ي.ر\ك%ب'ون ث%ب.ج. هذا البحر أ%ي وس.ط%ه وم'ع\ظ%م.ه؛ ومنه حديث الزهري: كنت'
إ,ذا فات.ح\ت' ع'ر\و.ة% ابن الزeبي ف%ت.ق}ت' به ث%ب.ج. بر�. وث%ب.ج'

البحر' والليل: م'ع\ظ%م'ه.
ورجلD أ%ث}ب.ج': أ%حد.ب'. وال4ث}ب.ج' أ%يضاv: الناتئ� الص_د\ر؛ وفيه
ث%ب.ج¬ وث%ب.ج.ةD. وال4ث}ب.ج': العظيم الوف. وال4ث}ب.ج': العريض'

الث�ب.ج,؛ ويقال: الناتئ� الث�ب.ج,، وهو الذي ص'غ>ر ف حديث اللYعان:
إ,ن جاءت به أ�ث%ي\ب,ج.، فهو ل1لل�؛ تصغي' ال4ث}ب.ج, الناتئ الث�ب.ج,

أ%ي ما بي الكتفي والكاهل؛ وقول النمري:
د.عان ال4ث}ب.جان ب,يا ب.غ1يض
وأ%ه\ل1ي بالعراق,، ف%م.ن_ي.ان

فسر بذا كله.
ورجلD م'ث%ب_ج¬: مضطر,ب' ال%ل}ق, مع طول.

وث%ب_ج. الراعي بالعصا ت.ث}بيجاv أ%ي جعلها على ظهره، وجعل يديه من
ورائها، وذلك إ,ذا أ%عيا.

وث%ب.ج. الرجل� ث�بوجاv: أ%قعى على أ%طراف قدميه كأ%نه يستنجي؛ قال:
إ,ذا الك�ماة� ج.ث%م'وا على الرeك%ب،
ث%ب.ج\ت. يا ع.م\ر'و ث�ب'وج. ال�ح\ت.ط1ب

وقول الشماخ:
أ%عائ1ش' ما له\ل1ك1 ل أ%راه'م\

ي'ض1يع'ون% ال1جان% مع ال�ض1يع,؟
وك%ي\ف. ي.ض1يع' صاح1ب' م'د\ف%آت{،

على أ%ث}باج,ه,ن_ م1ن. الص_ق1يع,؟



قال: ه1جان ال3بل كرائمها أ%ي أ%ن على أ%وساطها وبراv كثياv يقيها
البد، قد أ�دفئت به.

وث%ب_ج. الكتاب. والكلم. ت.ث}بيجاv: ل يبينه؛ وقيل: ل يأ}ت به على
وجهه.

والث�ب.ج': اضطراب' الكلم وت.ف%نeن'ه. والث�ب.ج': ت.ع\م1ي.ة� ال%ط
وت.ر\ك' بيانه. الليث: الت_ث}بيج' التخليط. وكتاب¬ م'ث%ب_ج¬، وقد

،eوالث�ب.ج': طائر يصيح الليل% أ%جع. كأ%نه ي.ئ1ن .vب>ج. ت.ث}بيجا�ث
والمع ث1ب\جانD؛ وأ%ما قول� الك�م.يت1 ي.م\د.ح' ز,ياد. من م.ع\ق1ل�:

،vول ي'واي,م\ ل%ه'م\ ف ذ%ب>ها ث%ب.جا
ول} ي.ك�ن\ ل�م\ فيها أ%با ك%ر,ب,

ث%ب.ج¬ هذا: رجلD من أ%هل اليمن، غزاه ملك من اللوك فصاله عن نفسه
وأ%هله وولده، وترك قومه فلم يدخلهم ف الصلح، فغزا اللك قومه، فصار ث%ب.ج¬

مثلv لن ل ي.ذ�بe عن قومه، فأ%راد الكميت: أ%نه ل يفعل ف1ع\ل%
ث%ب.ج�، ول ف1ع\ل% أ%ب ك%ر,ب�، ولكنه ذ%ب_ عن قومه.

@ثجج: الث�جe: الص_بe الكثي'، وخص بعضهم به ص.ب_ الاء الكثي؛
ث%ج_ه' ي.ث�جeه' ث%ج�اv ف%ث%ج_ وان\ث%ج_، وث%ج\ث%ج.ه' ف%ت.ث%ج\ث%ج.. وف

الديث: تام' الج الع.جe والث�جe. العج: العجيج ف الدعاء.
والث�جe: سفك' دماء الب'د\ن1 وغيها. وسئل النب، صلى ال عليه وسلم، عن الج

فقال: أ%فضل� الج> الع.جe والث�جe. س.ي.لن� دماء ال%د\ي,
وال4ضاحي. وف حديث أ�م> م.ع\ب.د{: فح.ل%ب فيه ث%ج�اv أ%ي لبناv سائل%

كثياv. والث�جe: الس_ي.لن�. وم.ط%ر¬ م1ث%جÒ وث%ج_اج¬ وث%ج,يج¬؛ قال أ%بو
ذؤيب:

س.ق%ى أ�م> ع.م\رو�، كل� آخ1ر ل%ي\ل%ة{،
ح.نات1م' س'ح\م¬، ماؤ'ه'ن_ ث%ج,يج'

.vمعن كل� آخر ل%يلة{: أ%بدا
وث%ج,يج' الاء: صوت' انصبابه. وف حديث ر'ق%ي\ق%ة%: اك}ت.ظ� الوادي

ب,ث%جيج,ه أ%ي امتل4 بسيله.
وماء ث%ج'وج¬ وث%ج�اج¬: م.ص\بوب¬. وف التنزيل: وأ%نز.ل}نا من.

ال�ع\ص1رات1 ماءé ث%ج�اجاv. الكم: قال ابن دريد: هذا ما جاء ف لفظ فاعل،
والوضع مفعول، ل4ن السحاب ي.ث�جe الاء4، فهو م.ث}ج'وج¬. وقال بعض أ%هل



اللغة: ث%ج.ج\ت' الاء4 أ%ث�جeه ث%ج�اv إ,ذا أ%ساله. وث%ج_ الاء�
نف}س'ه ي.ث�جe ث�ج'وجاv إ,ذا ان\ص.ب_، فإ,ذا كان كذلك فأ%ن} يكون ث%ج_اج¬

ف معن ثاج¼ أ%حسن' من أ%ن ي'تكلف و.ض\ع' الفاعل موضع. الفعول، وإ,ن
كان ذلك كثياv. ويوز أ%ث}ج.ج\ت'ه بعن ث%ج.ج\ت'ه. ود.م¬ ث%ج�اج':

م'ن\ص.بÒ م'ص.و_ب¬؛ قال:
حت ر.أ%ي\ت' الع.ل%ق. الث�ج_اجا،

قد أ%خ\ض.ل% النeح'ور. وال4و\داجا
وف حديث الستحاضة فقالت: إ,ن أ%ث�جeه ث%ج�اv؛ قال: هو من الاء

الث�ج_اج, السائل. وم.ط%ر¬ ث%ج_اج¬: شديد النصباب جد�اv. وأ%تانا الوادي
بث%ج,يج,ه أ%ي بسيله. وقول� السن ف ابن عباس: إ,نه كان م1ث%ج�اv أ%ي

كان يص'بe الكلم ص.ب�اv؛ شب_ه فصاحته وغ%زارة% منطقه بالاء
الث�ج'وج,.وال1ث%جe، بالكسر، من أ%بنية البالغة. وع.ي¬ ث%ج'وج¬: غزيرة� الاء؛

قال:
فص.ب_ح.ت\، والشمس' ل ت'ق%ض>ب,،

ع.ي\ناv، ب,غ.ض\يان%، ث%ج'وج, الع'ن\ب'ب,
وال�ث%ج_ج' من اللب: الذي قد ب.ر.ق. 

(* قوله «الذي قد برق إل» الذي
ف القاموس برق السقاء كنصر وفرح: أ%صابه حر أ%و برد فذاب زبده وتقطع فلم

يتمع.) ف الس>قاء3 م1ن ح.ر¼ أ%و ب.ر\د{ فل ي.ج\ت.م1ع' ز'ب\د'ه'.
.vم'ف%و_ها vإ,ذا كان خطيبا Òم1ث%ج Dورجل

ابن سيده، أ%بو حنيفة: الث�ج_ة� ال4رض' الت ل س1د\ر. با، يأ}تيها
الناس' في.ح\ف1رون% فيها حياضاv، ومن ق1ب.ل, ال1ياض, سيت ث%ج_ةv. قال:

vوجعها ث%ج_ات¬، ول ي.ح\ك1 فيها جعا ،vول ت'دعى قبل ذلك ث%ج_ة
مكسراv. التهذيب: ابن شيل: الث�ج_ة� الر_و\ضة� إ,ذا كان فيها حياض

وم1ساكات¬ للماء يصو�ب ف ال4رض، ل ت'دعى ث%ج_ةv ما ل يكن فيها حياض. وقال
ال4زهري عقيب ترجة ثوج: أ%بو عبيد الث�ج_ة� ال�ق}ن.ة�، وهي

ح'ف}ر.ةD يتفرها ماء الطر؛ وأ%نشد:
ف%و.ر.د.ت\ صاد1ي.ةv ح1ر.ارا،

ث%ج_ات1 ماء� ح'ف1ر.ت\ أ�و.ارا،
أ%و\قات. أ�ق}ن�، ت.ع\ت.لي الغ1مارا



وقال شر: الث�ج_ة�، بفتح الثاء وتشديد اليم، الروضة الت ح.ف%ر.ت
الياض.، وجع'ها ث%ج_ات¬؛ سيت بذلك لث%ج>ها الاء4 فيها.

@ثحج: ث%ح.ج.ه' برجله ث%ح\جاv: ضربه، مهرية مرغوب عنها. ال4زهري:
.vشديدا vس.ح.ج.ه' وث%ح.ج.ه' إ,ذا ج.ر_ه' ج.ر�ا

@ثعج: الع.ث%ج' والث�ع.ج': لغتان وأ%صوبما الع.ث%ج': جاعة� الناس ف
السفر.

@ثفج: ث%ف%ج. الرجل� وم.ف%ج.: ح.م'ق.؛ عن الروي ف الغريبي.
@ثلج: الث�ل}ج': الذي يسقط من السماء، معروف. وف حديث الدعاء: واغ}س3ل}

خ.طاي. باء الث�ل}ج, والب.ر.د1، إ,نا خصهما بالذكر تأ}كيداv للطهارة
ومبالغةv فيها ل4نما ماء4ان مفطوران على خلقتهما، ل ي'ستعمل ول

تنلهما ال4يدي ول تضهما ال4رجل، كسائر الياه الت خالطت التراب وجرت ف
ال4نار وجعت ف الياض، فكانا أ%حق بكمال الطهارة.

وقد أ%ث}ل%ج. ي.وم'نا. وأ%ث}ل%ج'وا: دخلوا ف الث�ل}ج,. وث�ل1ج'وا:
أ%صابم الث�ل}ج'. وأ%رض¬ م.ث}ل�وج.ةD: أ%صابا ث%ل}ج¬. وماء# م.ث}ل�وج¬:

م'ب.ر_د¬ بالث�لج؛ قال:
لو ذ�ق}ت. فاها، ب.ع\د. ن.و\م, ال�د\ل1ج,،

والصeب\ح, ل�ا ه.م_ بالت_ب.ل©ج,،
ق�ل}ت.: ج.ن الن_ح\ل, باء ال%ش\ر.ج,،

ي'خال� م.ث}ل�وجاv، وإ,ن} ل} ي'ث}ل%ج,
وث�ل1ج.ت1 ال4رض' وأ�ث}ل1ج.ت\ 

(* قوله «وثلجت ال4رض وأ%ثلجت» كذا
بالصل بذا الضبط على البناء للمفعول. وعبارة الصباح: وثلجتنا السماء من
باب قتل: أ%لقت علينا الثلج، ومنه يقال: ثلجت ال4رض، بالبناء للمفعول، فهي

مثلوجة.): أ%صابا الث�ل}ج'. وث%ل%ج.ت\نا السماء� ت.ث}ل�ج'، بالضم: كما
يقال م.ط%ر.ت\نا. وأ%ث}ل%ج. الافر': ب.ل%غ% الطي..

:vوجا�وث%ل1ج.ت\ نفسي بالشيء ث%ل%جاv، وث%ل%ج.ت\ ت.ث}ل�ج' وت.ث}ل%ج' ث�ل
اشتفت به واطمأ%نت إ,ليه؛ وقيل: عرف%ته وس'ر_ت به. ال4صمعي: ث%ل1ج.ت\

نفسي، بكسر اللم، لغة فيه. ابن السكيت: ث%ل1ج\ت' با خبتن أ%ي اشتفيت
به وسكن قلب إ,ليه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: حت أ%تاه الث�ل%ج'

واليقي'. يقال: ث%ل%ج.ت\ نفسي بال4مر إ,ذا اطمأ%نت إ,ليه وسكنت وثبت فيها



وو.ث1ق%ت\ به؛ ومنه حديث ابن ذي ي.ز.ن: وث%ل%ج. صد\ر'ك؛ ومنه حديث
ال4حوض: أ�عطيك ما ت.ث}ل�ج' إ,ليه. وث%ل%ج. ق%ل}ب'ه وث%ل1ج.: تي.ق�ن.

وث�ل1ج. ق%ل}ب'ه: ب.ل�د. وذ%ه.ب.. ورجل م.ث}ل�وج' الفؤاد: بليد؛ قال أ%بو خراش
الذل:

،vول%م\ ي.ك' م.ث}لوج. الفؤاد1 م'ه.ي_جا
أ%ضاع. الش_باب. ف الر_ب,يل%ة1 وال%ف}ض,

وقال كعب بن لؤ.ي ل4خيه عامر بن لؤي:
ل%ئ1ن\ ك�ن\ت. م.ث}ل�وج. الف�ؤاد1، ل%ق%د\ ب.دا،
ل1ج.م\ع, ل�ؤ.ي¼ م1ن\ك.، ذ1ل�ة� ذي غ%م\ض,

ابن ال4عراب: ث�ل1ج. ق%ل}ب'ه إ,ذا ب.ل�د.. وث%ل1ج. به إ,ذا س'ر_ به
وس.ك%ن. إ,ليه؛ وأ%نشد:

فلو كنت' م.ث}ل�وج. الفؤاد1، إ,ذا ب.د.ت\
بلد' ال4عادي، ل أ�م1رe ول أ�ح\ل1ي

أ%ي لو كنت بليد الفؤاد، كنت ل آت بلو ول مر¼ من الفعل. شر:
ث%ل1ج. صدري لذلك ال4مر أ%ي انشرح ون.ق%ع. به، ي.ث}ل%ج' ث%ل%جاv. وقد

ث%ل%ج\ته' إ,ذا ن.ق%ع\ت.ه وبللته؛ وقال عبيد:
ف ر.و\ض.ة{ ث%ل%ج. الر_بيع' ق%رار.ها،

م.و\ل1ي_ة{، ل ي.س\ت.ط1ع\ها الرeو_د'
وماء# ث%ل}ج¬: بارد¬. قال الفارسي: وهو كما قالوا بارد القل}ب؛ وأ%نشد:

ولكن_ ق%ل}باv، بي ج.ن\ب.ي\ك.، بارد'
والث©ل}ج': الب'ل%داء� من الرجال.

والث©ل%ج': ف%ر\خ' الع'قاب,.
ابن ال4عراب: الث©ل}ج' الفر,حون بال4خبار.

وث�ل1ج. الرجل إ,ذا برد قلبه عن شيء، وإ,ذا فرح أ%يضاv: فقد ث�ل1ج..
وح.ف%ر. حت أ%ث}ل%ج. أ%ي بل%غ% الطي. وح.ف%ر. ف%أ%ث}ل%ج. إ,ذا بلغ الثرى

والن_ب.ط%. ويقال: قد أ%ث}ل%ج. صدري خ.ب.ر¬ وارد¬ أ%ي شفان وسكنن
ف%ث%ل%ج\ت' إ,ليه.

ون.ص\لD ث�لج,يÒ إ,ذا اشتد_ بياضه. أ%بو عمرو: إ,ذا انتهى الافر
إ,ل الطي ف النهر قال: أ%ث}ل%ج\ت'.

@ثج: 



(* أ%هل الصنف مادة ثج. قال ف القاموس: الثمج التخليط.
والثمج، كمحسن: الذي يشي الثياب أ%لواناv. والثمجة كمحسنة: الرأة الصناع

بالوشي.).
@ال4زهري عقيب ترجة ثوج: أ%بو عبيد الث�ج_ة� ال�ق}ن.ة�، وهي

ح'ف}ر.ةD يتفرها ماء الطر؛ وأ%نشد:
ف%و.ر.د.ت\ صاد1ي.ةv ح1ر.ارا،

ث%ج_ات1 ماء� ح'ف1ر.ت\ أ�و.ارا،
أ%و\قات. أ�ق}ن�، ت.ع\ت.لي الغ1مارا

وقال شر: الث�ج_ة�، بفتح الثاء وتشديد اليم، الروضة الت ح.ف%ر.ت
الياض.، وجع'ها ث%ج_ات¬؛ سيت بذلك لث%ج>ها الاء4 فيها.

@ثحثح: الث�ح\ث%ح.ة�: صوت¬ فيه ب'ح_ة عند الل�هاة1؛ وأ%نشد:
أ%ب.حe م'ث%ح\ث1ح¬ ص.ح1ل� الث�ح1يح,

أ%بو عمرو: ق%ر.ب¬ ث%ح\ث%اح شديد مثل ح.ث}حاث{.
ثعجح: قال أ%بو تراب: سعت ع'ت.ي>ر بن عر\وة ال4سدي� يقول: اث}ع.ن\ج.ح
الطر' بعن اث}ع.ن\ج.ر إ,ذا سال وكثر وركب بعضه بعضاv، فذكرته لشمر

فاستغربه حي سعه وكتبه؛ وأ%نشدته فيه ما أ%نشدن ع'ت.ي>ر¬ لعدي� ابن علي
الغاض1ري> ف الغيث:

ج.و\نD ت.ر.ى فيه الر_وايا د'ل�حا،
كأ%ن� ح.ن_اناv وب.ل}قاv ص.ر_حا

فيه إ,ذا ج'ل}ب'ه ت.ك%ل�حا،
وس.ح_ س.ح�اv ماؤ'ه فاث}ع.ن\ج.حا

حكاه ال4زهري وقال عن هذا الرف وما قبله وما بعده من باب رباعي العي
من كتابه: هذه حروف ل أ%عرفها ول أ%جد لا أ%صلv ف كتب الثقات الذين

أ%خذوا عن العرب العاربة ما أ%ودعوا كتبهم، ول أ%ذكرها وأ%نا أ�حقها
ولكن ذكرتا استنداراv لا وتعجباv منها، ول أ%دري ما صحتها ول أذكرها

أ%نا هنا مع هذا القول إ,ل� لئل� يتاج إ,لى الكشف عنها فيظن با ما
ل ينقل ف تفسيها، وال أ%علم.

@ثعجح: قال أ%بو تراب: سعت ع'ت.ي>ر بن عر\وة ال4سدي� يقول: اث}ع.ن\ج.ح
الطر' بعن اث}ع.ن\ج.ر إ,ذا سال وكثر وركب بعضه بعضاv، فذكرته لشمر

فاستغربه حي سعه وكتبه؛ وأ%نشدته فيه ما أ%نشدن ع'ت.ي>ر¬ لعدي� ابن علي



الغاض1ري> ف الغيث:
ج.و\نD ت.ر.ى فيه الر_وايا د'ل�حا،

كأ%ن� ح.ن_اناv وب.ل}قاv ص.ر_حا
فيه إ,ذا ج'ل}ب'ه ت.ك%ل�حا،

وس.ح_ س.ح�اv ماؤ'ه فاث}ع.ن\ج.حا
حكاه ال4زهري وقال عن هذا الرف وما قبله وما بعده من باب رباعي العي

من كتابه: هذه حروف ل أ%عرفها ول أ%جد لا أ%صلv ف كتب الثقات الذين
أ%خذوا عن العرب العاربة ما أ%ودعوا كتبهم، ول أ%ذكرها وأ%نا أ�حقها

ولكن ذكرتا استنداراv لا وتعجباv منها، ول أ%دري ما صحتها ول أذكرها
أ%نا هنا مع هذا القول إ,ل� لئل� يتاج إ,لى الكشف عنها فيظن با ما

ل ينقل ف تفسيها، وال أ%علم.
@ثلطح: ابن سيده: رجل ث1ل}ط1ح¬ 

(* قوله «ثلطح» ضبطه شارح القاموس
كزبرج.): ه.ر,م¬ ذاهب' ال4س\ن.ان1.

@ثخخ: ث%خ_ الطي' والعجي' إ,ذا كثر ماؤها كت.خ_ وأ%ثخ_ه كأ%ت.خ_ه،
.vوهي أ%قل اللغتي، وقد ذكر ذلك ف التاء أ%يضا

@ثلخ: ث%ل%خ. البقر' ي.ث}ل%خ' ث%ل}خاv: خ.ث%ى وهو خ'ر\و ه أ%يام الربيع؛
وقيل: إ,نا ي.ث}ل%خ' إ,ذا كان الربيع' وخالطه الرeط}ب'.

.vإ,ذا ل%ط�خ\ته بقذر ف%ث%ل%خ. ث%ل}خا vويقال: ث%ل�خ\ت'ه ت.ث}ل1يخا
@ثوخ: ثاخ. الشيء� ث%و\خاv: ساخ. وثاخ.ت ق%د.م'ه ف الو.ح.ل, ت.ث�وخ'

:vوت.ث1يخ: خاضت وغابت فيه؛ قال التنخل الذل يصف سيفا
أ%بيض' كالر_ج\ع ر.س'وب¬، إ,ذا

ما ثاخ. ف م'ح\ت.ف%ل� ي.خ\ت.لي
أ%راد بال4بيض السيف، والر_ج\ع: الغ.دير، شبه السيف به ف بياضه.

والر_س'وب': الذي ي.ر\س'ب ف اللحم. وال�ح\ت.ف%ل: أ%عظم موضع ف السد.
ويتلي: ي.ق}ط%ع'. وثاخ. وساخ.: ذهب ف ال4رض س'ف}لv. وثاخت1 ال3ص\ب.ع'

ف الشيء الوارم: ساخت؛ قال أ%بو ذؤيب:
ق%ص.ر. الص_ب'وح. لا، ف%ش'ر>ج. ل%ح\م'ها

بالن>ي>، فهي ت.ث�وخ' فيها ال3ص\ب.ع'
وروي هذا البيت بالتاء وقد تقدم، وهذه الكلمة يائية وواوية.



@ثيخ: ثاخ.ت\ رجل�ه ت.ث1يخ مثل ساخت، والواو فيه لغة، وقد تقدم؛ وزعم
يعقوب أ%ن ثاء ثاخت بدل من سي ساخت، وال أ%علم.

@ثأد: الث�أ%د': الثرى. والث�أ%د': الن_د.ى نفس'ه. والث�ئ1يد: الكان
الن_د1يe: وث%ئ1د. النبت' ث%أ%داv، فهو ث%ئ1د¬: ن.د1ي.؛ قال ال4صمعي:

قيل لبعض العرب: أ%ص1ب\ لنا موضعاv أ%ي اط}ل�ب\، فقال رائدهم: وجدت'
مكاناv ث%ئ1داv م.ئ1داv. وقال زيد بن ك�ث}و.ة%: بعثوا رائداv فجاء وقال:

Dع'ش\ب¬ ث%أ}د¬ م.أ}د¬ كأ%نه أ%س\و'ق' نساء بن س.عد؛ وقال رائد آخر: س.ي\ل
وب.ق}لD وب.ق1يلD، فوجدوا ال4خي أ%عقلهما. ابن ال4عراب: الث�أ}د'

الن_د.ى والقذر وال4مر القبيح؛ الصحاح: الثأ}د' الن_د.ى والق�رe؛ قال
ذو الرمة:

ف%بات. ي'ش\ئ1ز'ه' ث%أ}د¬، وي'س\ه,ر'ه'
ت.ذ%ؤeب' الريح,، والو.س\واس' وال%ض.ب'

قال: وقد ير�ك.
ومكان ث%ئ1د¬ أ%ي ند{. ورجل ث%ئ1د¬ أ%ي م.ق}رور¬؛ وقيل: ال4ث}آد'

.�الع'يوب'، وأ%صله الب.ل%ل
ابن شيل: يقال للمرأ%ة إ,نا ل%ث%أ}د.ة� ال%ل}ق أ%ي كثية اللحم.

وفيها ث%آد.ةD مثل سعادة. وفخذD ث%ئ1د.ةD: ر.ي_اء متلئة.
وما أ%نا بابن ث%أ}داء4 ول ث%أ%داء أ%ي لست' بعاجز؛ وقيل: أ%ي ل أ%كن

بيلv لئيماv. وهذا العن أ%راد الذي قال لعمر بن الطاب، رضي ال
تعال عنه، عام. الر_ماد.ة: لقد انكشفت\ وما كنت. فيها ابن. ث%أ}داء4 أ%ي

ل تكن فيها كابن ال4مة لئيماv، فقال: ذلك لو كنت' أ�نفق عليهم من مال
الطاب؛ وقيل ف الثأ}داء ما قيل ف الد_أ}ثاء3 من أ%نا ال4مة والمقاء

جيعاv. وما ل%ه' ث%ئ1د.ت أ�مeه كما يقال ح.م.3ق%ت\. الفراء:
الث�أ%داء� والد_أ%ثاء� ال4مة، على القلب؛ قال أ%بو عبيد: ول أ%سع أ%حداv يقول

هذا بالفتح غي. الفراء، والعروف ث%أ}داء� ود.أ}ثاء�؛ قال الكميت:
وما ك�ن_ا بن ث%أ}د.اء4، ل%م_ا
ش.ف%ي\نا بال4س1ن_ة1 كل� و.ت\ر,

ورواه يعقوب: حت شفينا. وف حديث عمر، رضي ال عنه، قال ف عام
الرمادة: لقد همت' أ%ن أ%جعل مع كل أ%هل بيت من السلمي مثل%ه'م فإ,ن

ال3نسان ل ي.ه\ل1ك' على نصف ش1ب.ع1ه، فقيل له: لو فعلت. ذلك ما كنت. فيها بابن



.vعاجزا v؛ وقيل: ضعيفاvث%أ}د.اء4؛ يعن بابن أ%مة أ%ي ما كنت لئيما
وكان الفراء يقول: د.أ%ثاء4 وس.ح.ناء لكان حروف اللق؛ قال ابن السكيت:

وليس ف الكلم ف%ع.لء�، بالتحريك، إ,ل� حرف واحد وهو الث�أ%د.اء�، وقد
يسكن يعن ف الصفات؛ قال: وأ%ما ال4ساء فقد جاء4 فيه حرفان ق%ر.ماء�
وج.ن.ف%اء�، وها موضعان؛ قال الشيخ أ%بو ممد بن بري: قد جاء على

ف%ع.لء4 ستة أ%مثلة وهي ث%أ%داء� وس.ح.ناء� ون.ف%ساء� لغة ف ن'ف%ساء،
وج.ن.فاء� وق%ر.ماء� وح.س.داء�، هذه الثلثة أ%ساء مواضع.؛ قال الشاعر ف

ج.ن.فاء4:
ر.ح.ل}ت' إ,ل%ي\ك. من ج.ن.فاء4، حت

أ%ن.خ\ت' ف1ناء4 ب.ي\ت1ك بال%ط%ال
وقال السeل%ي\ك' بن' السeل%ك%ة1 ف ق%ر.ماء4:

على ق%ر.ماء4 عال1ي.ة شواه،
ك%أ%ن� بياض. غ�ر_ته خ1مار'
وقال لبيد ف ح.س.داء4:
vأ%م\س.ي\نا ثلثا �ف%ب,ت\نا حيث

على ح.س.داء4، ت.ن\ب.ح'نا الك1لب'
@ثرد: الث�ر,يد' معروف. والث�ر\د': ال%ش\م'؛ ومنه قيل لا ي'هشم من

البز وي'ب.ل© باء الق1د\ر, وغيه: ث%ريدة.
والث�ر\د': الف%تe، ث%ر.د.ه' ي.ث}ر'د'ه' ث%ر\داv، فهو ثريد. وث%ر.د\ت'

البز ث%ر\داv: كسرته، فهو ث%ريد¬ وم.ث}ر'ود، والسم الث©ردة، بالضم.
والث�ريد' والث�رود.ة�: ما ث�ر,د. من البز.

واث�ر.د. ثريداv وات_ر.د.ه: اتذه. وهو م'ت_ر,د، قلبت الثاء تاء ل4ن
الثاء أ�خت التاء ف المس، فلما تاورتا ف الخرج أ%رادوا أ%ن يكون

vالعمل من وجه فقلبوها تاء وأ%دغموها ف التاء بعدها، ليكون الصوت نوعا
واحداv، كأ%نم لا أ%سكنوا تاء و.ت1د{ تفيفاv أ%بدلوها إ,ل لفظ الدال

بعدها فقالوا و.دÒ. غيه: اث�ر.د\ت' البز أ%صله اث}ت.ر.د\ت' على افتعلت،
فلما اجتمع حرفان مرجاها متقاربان ف كلمة واحدة وجب ال3دغام، إ,ل�

أ%ن الثاء لا كانت مهموسة والتاء مهورة 
(* قوله «التاء مهورة» الشهور

أن التاء مهموسة.) ل يصح ذلك، فأ%بدلوا من ال4ول تاء فأ%دغموه ف



مثله، وناس من العرب يبدلون من التاء ثاء فيقولون: اث�ر.د\ت'، فيكون الرف
ال4صلي هو الظاهر؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

أ%ل يا خ'ب\ز. يا اب\ن.ة% ي.ث}ر'دان{،
أ%ب.ى ال�ل}ق�وم' ب.ع\د.ك1 ل ي.نام'

،vوب.ر\ق� ل1لع.صيد.ة1 لح. و.ه\نا
كما ش.ق�ق}ت ف الق1د\ر, الس_ناما

(* ف هذا البيت إقواء).
قال: ي.ث}ر'دان{ غلمان كانا يثردان ف%ن.س.ب ال�بزة إ,ليهما ولكنه نو�ن

وصرف للضرورة، والوجه ف مثل هذا أ%ن يكى، ورواه الفراء أ�ث}ر'دان{
فعلى هذا ليس بفعل سي به إ,نا هو اسم كأ�س\ح'لن وأ�ل}ع'بان{؛ فحكمه أ%ن
ينصرف ف النكرة ول ينصرف ف العرفة؛ قال ابن سيده: وأ%ظن أ�ث}ر'دان%

اساv للثريد أ%و الثرود معرفةv، فإ,ذا كان كذلك فحكمه أ%ن ل ينصرف لكن
صرفه للضرورة، وأ%راد أ%ب صاحب اللقوم بعدك ل ينام ل4ن اللقوم ليس هو

وحده النائم، وقد يوز أ%ن يكون خص اللقوم ههنا ل4ن مر� الطعام إ,نا
هو عليه، فكأ%نه لا فقده حن_ إ,ليه فل يكون فيه على هذا القول حذف.
وقوله: وبرق� للعصيدة لح وهناv، إ,نا عن بذلك شد�ة ابيضاض العصيدة

فكأ%نا هي برق، وإ,ن شئت قلت إ,نه كان ج.و\عان% متطلعاv إ,ل العصيدة كتطلع
الدب إ,ل البق أ%و كتطلع العاشق إ,ليه إ,ذا أ%تاه من ناحية مبوبه.

وقوله: كما شققت ف الق1در السناما، يريد أ%ن تلك العصيدة بيضاء تلوح كما
يلوح السنام إ,ذا شقق، يعن بالسنام الشحم إ,ذ هو كله شحم. ويقال: أ%كلنا

ث%ريدة د.س1م.ةv، بالاء، على معن السم أ%و القطعة من الثريد. وف
الديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ قيل: ل يرد عي

الثريد وإ,نا أ%راد الطعام التخذ من اللحم والث�ري,د معاv ل4ن
الثريد غالباv ل يكون إ,ل� من لم، والعرب قلما تتخذ طبيخاv ول سيما بلحم.

ويقال: الثريد أ%حد اللحمي بل اللذة والقو_ة إ,ذا كان اللحم نضيجاv ف
الرق أ%كثر ما يكون ف نفس اللحم.

والت_ث}ريد' ف الذبح: هو الكسر قبل أ%ن ي.ب\ر'د.، وهو منهيÒ عنه.
وث%ر.د. الذ�ب,يح.ة: ق%ت.لها من غي أ%ن ي.ف}ر,ي. أ%و\داج.ها؛ قال ابن

سيده: وأ�رى ث%ر_د.ه لغة. وقال ابن ال4عراب: ال�ث%ر>د' الذي ل تكون
حديدته حاد_ة فهو يفسخ اللحم؛ وف الديث؛ سئل ابن عباس عن الذبيحة



بالع'ود1 فقال: ما أ%ف}ر.ى ال4و\داج. غي' ال�ث%ر>د1، فك�ل}. ال�ث%ر>د':
الذي يقت'ل� بغي ذكاة. يقال: ث%ر_د\ت. ذ%بيح.ت.ك. وقيل: الت_ث}ريد' أ%ن

ي.ذ}ب.ح. الذبيحة% بشيء ل ي'ن\ه,ر' الد_م. ول ي'سيل�ه' فهذا
ال�ث%ر>د'. وما أ%ف}ر.ى ال4وداج. من حديد أ%و ل1يط%ة{ أ%و ط%ر,ير� أ%و عود له

حد، فهو ذكيÒ غي' م'ث%ر>د{، ويروى غي' م'ث%ر_د{، بفتح الراء، على
الفعول، والرواية ك�ل}: أ%م\ر¬ بال4كل,، وقد رد_ها أ%بو عبيد وغيه.

وقالوا: إ,نا هي كل© ما أ%ف}ر.ى ال4و\داج. أ%ي كل© شيء� أ%ف}ر.ى،
والف%ر\ي' القطع. وف حديث سعيد وسئل عن بعي نروه بعود فقال: إ,ن كان% مار.

م.و\راv فكلوه، وإ,ن ث%ر.د. فل. وقيل: ال�ث%ر>د' الذي يذبح ذبيحته بجر
أ%و عظم أ%و ما أ%شبه ذلك، وقد ن'ه,ي. عنه، وال1ث}راد': اسم ذلك الجر؛

قال:
فل ت.د'مeوا الك%ل}ب. بال1ث}راد1

.vإ,ذا ح'م1ل% من العركة م'ر\ت.ث9ا �ابن ال4عراب: ث%ر,د. الرجل
وثوب¬ م.ث}ر'ود¬ أ%ي مغموس ف الص>ب\غ؛ وف حديث عائشة، رضي ال عنها:

فأ%خذت\ خ1ماراv لا قد ثر.د.ت\ه بزعفران أ%ي صبغته؛ وثوب م.ث}ر'ود.
والث�ر.د'، بالتحريك: تشقق ف الشفتي.

والث�ر\د': الطر الضعيف؛ عن ابن ال4عراب؛ قال: وقيل ل4عراب ما
م.ط%ر' أ%رضك؟ قال: م'ر.ك�ك%ةD فيها ض'روس، وث%ر\د¬ ي.ذ�رe بقل�ه ول

ي'ق%ر>ح' أ%ص\ل�ه؛ الضروس: سحائب متفرقة وغيوث يفرق بينها ر.كاك¬، وقال مرة:
هي ال%و\د'. وي.ذ�رe: يطلع' ويظهر، وذلك أ%نه ي.ذ�رe من أ%دن مطر،

وإ,نا ي.ذ�رe من مطر قدر وض.ح, الكف. ول ي'ق%ر>ح' الب.ق}ل� إ,ل�
م1ن\ ق%د\ر, الذراع من الطر فما زاد، وتقريه نبات أ%صله، وهو ظهور
عوده.والث�ر,يد' الق�مeحان�؛ عن أ%ب حنيفة، يعن الذي يعلو المر كأ%نه

ذريرة.
واث}ر.ن\د.ى الرجل: كثر لم صدره.

@ثرمد: ث%ر\م.د. اللحم.: أ%ساء عمله؛ وقيل: ل ي'ن\ض1ج\ه. وأ%تانا
بش1واء� قد ث%ر\مده بالر_ماد؛ ابن دريد: الث�ر\م.د' من ال%م\ض وكذلك

الق�ل�م' والباقلء. وقال أ%بو حنيفة: الث�ر\م.د.ة� من ال%م\ض, تسمو دون
�الذراع، قال: وهي أ%غلظ من الق�ل�م, أ%غصانD بل ورق، خضراء� شديدة

vخ1ذ%ت أ%مشاطاeها فات�ال�ض\ر,ة، وإ,ذا تقادمت سنتي غ%ل�ظ% ساق



ل1ج.و\د.ت1ها وصلب.ت1ها، تص\ل�ب حت تكاد ت'ع\ج,ز الديد، ويكون� طول ساقها إ,ذا
.vتقادمت شبا

وث%ر\م.د' وث%ر\م.داء� 
(* قوله «وثرمداء» ف القاموس وشرحه بالفتح

والد: موضع خصيب يضرب به الثل ف خصبه وكثرة عشبه، فيقال: نعم مأوى العزى
ثرمداء، كذا ف ممع المثال، وف معجم البكري هو موضع ف ديار بن ني

أو بن ظال من الوشم بناحية اليمامة. وقال علقمة: وما أنت إل أو ماء ف
ديار بن سعد وثرد كجعفر شعب بأجأ أحد جبلي طيء لبن ثعلبة:) موضعان؛

قال حات طيء:
إ,ل الش>ع\ب, من أ%على م.شار� ف%ث%ر\م.د{،

ف%ي.ل}د.ة% م.ب\ن.ى س1ن\ب,س� لبن.ة الغ.م\ر,
وقال علقمة:

،Dوما أ%نت أ%م_ا ذ1ك}ر'ها ر.ب.ع1ي_ة
ي'خ.ط© لا من ث%ر\م.داء4 ق%ل1يب'

قال أ%بو منصور: ورأ%يت ماء ف ديار بن سعد يقال له ث%ر\م.داء�، ورأ%يت
حواليه القاق�ل�ى وهو من الم\ض, معروف؛ وقد ذكره العجاج ف شعره:

ل1ق%د.ر� كان و.حاه' الواح1ي،
ب,ث%ر\م.داء4 ج.ه\ر.ة% الف1صاح,

أ%ي علنية. وحاه: قضاه وكتبه. قال أ%بو منصور: ث%ر\م.داء� ماء لبن سعد
ف وادي الس>تاري\ن قد وردت'ه، ي'س\ت.ق%ى منه بالعقال لقرب قعره.

وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كتب ل�ص.ي بن ن.ضلة
ال4سدي: إ,ن له ت.ر\م'د. وك%ش\ف%ة%؛ هو بفتح التاء الثناة وضم اليم، موضع

ف ديار بن أ%سد، وبعضهم يقوله بفتح الثاء الثلثة واليم وبعد الدال
الهملة أ%لف، وأ%ما ت1رم1ذ، بكسر التاء واليم، فالبلد العروف

براسان.
@ثرند: اللحيان: اث}ر.ن\د.ى الرجل� إ,ذا كثر لم صدره، واب\ل%ن\د.ى إ,ذا

كثر لم جنبيه وعظما، واد\ل%ن\ظ%ى إ,ذا سن وغ%ل�ظ%.
ورجل م'ث}ر.ن\د{ وم'ث}ر.ن\ت{: م'خ\ص1ب¬.

@ثعد: الث�ع\د': الرeط%ب'، وقيل: الب'س\ر' الذي غلبه ال3رطاب؛ قال:
ل%ش.ت_ان% ما بين وبي ر'عات1ها،



إ,ذا ص.ر\ص.ر. العصفور' ف الرeط%ب, الث�ع\د1
الواحدة ث%ع\د.ةD. ورطبة ث%ع\د.ةD م.ع\د.ةD: طرية؛ عن ابن ال4عراب.

قال ال4صمعي: إ,ذا دخل البسرة% ال3ر\طاب' وهي ص'لبة ل تنهضم بعد' فهي
خ.م\سة، فإ,ذا لنت فهي ث%ع\د.ةD، وجعها ث�ع\د¬. وف حديث ب.ك�ار بن داود

قال: مر رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بقوم ينالون من الث�ع\د
وال�ل}قان وأ%ش\ل� من لم وينالون من أ%سقية لم قد علها الط©ح\ل�ب'، فقال:

ثكلتكم أ�مهاتكم أ%لذا خلقتم أ%و بذا أ�مرت؟ ث جاز عنهم فنزل الروح
vال4مي وقال: يا ممد، ربك يقرئك السلم ويقول: إ,نا بعثتك مؤلفا

ل�متك ول أ%بعثك منفراv، ارجع إ,ل عبادي فقل لم: فليعملوا وليسددوا
ولييسروا؛ الث�عد: الزeب\د'. وال�ل}قان: البسر' الذي قد أ%ر\ط%ب. بعضه.

وأ%شل: من لم الروف الشوي؛ قال ابن ال4ثي: كذا فسره إ,سحق ابن إ,براهيم
القرشي أ%حد رواته، فأ%ما الث�ع\د' ف اللغة فهو ما لن من الب'سر.

وبقل ث%ع\د¬ م.ع\د¬: غ%ضÒ ر.ط}ب¬ ر.خ\ص¬، والعد إ,تباع ل يفرد وبعضهم
يفرده؛ وقيل: هو كالث�ع\د1 من غي إ,تباع. وحكى بعضهم: اث}م.ع.د_ الشيء�
لن% وامتد�، فإ,ما أ%ن يكون من باب ق�مار,ص فيكون هذا بابه؛ قال ابن

سيده: ول ينبغي أ%ن ي'هجم على هذا من غي ساع، وإ,ما أ%ن تكون اليم أ%صلية
فيكون ف الرباعي. وما ل%ه' ث%ع\د¬ ول م.ع\د¬ 

(* قوله «وما له ثعد ول
معد إل» كذا أورده صاحب القاموس بالعي الهملة. قال الشارح وهو تصحيف

وضبطه الصاغان باعجام الغي فيهما.) أ%ي قليل ول كثي. وث%رىÝ ث%ع\د¬
.vوج.ع\د¬ إ,ذا كان لينا

@ثفد: ابن ال4عراب: الث�فاف1يد' سحائب' بيض¬ بعضها فوق بعض.
والث�فاف1يد': بطائن كل شيء من الثياب وغيها. وقد ث%ف�د. درعه بالديد أ%ي

ب.ط�ن.ه'؛ قال أ%بو العباس وغيه: تقول ف%ثاف1يد'. غيه: ال%ثاف1د'
والثافيد' ضرب من الثياب؛ وقيل: هي أ%شياء خفية توضع تت الشيء؛ أ%نشد

ثعلب:ي'ض1يe ش.ماريخ. ق%د\ ب'طYن.ت\
م.ثاف1يد. ب,يضاv، ور.ي\طاv س1خان.ا

وإ,نا عن هنا بطائن سحاب أ%بيض تت ال4على، واحدها م'ث}ف%د¬ فقط؛ قال
ابن سيده: ول نسمع م1ث}فاداv فأ%م_ا مثافيد، بالياء، فشاذ.

@ثكد: ث�ك�د¬ 



(* قوله «ثكد» ف القاموس وشرحه بفتح فسكون ويروى بضم
فسكون: ماء لبن تيم، ونص التكملة لبن ني. وثكد، بضمتي: ماء آخر بي

الكوفة والشام، قال الخطل إل:) اسم ماء؛ قال ال4خطل:
ح.ل�ت\ ص'ب.ي\ر.ة� أ%م\واه. الع1داد1، وقد\
كانت\ ت.ح'ل©، وأ%د\ن.ى دار,ها ث�ك�د'

@ثد: الث�م\د' والث�م.د': الاء القليل الذي ل ماد� له، وقيل: هو
القليل يبقى ف ال%ل%د، وقيل: هو الذي يظهر ف الشتاء ويذهب ف الصيف. وف

،Dب.ك1ئ%ة Dر, ث%م1د.ةeمن صحة الت_ص.و Dبعض كلم الطباء: وماد_ة
والمع أ%ث}ماد¬. والثYماد': كالث�م.د1؛ وف حديث ط%ه\ف%ة: واف}ج'ر\ لم

الث�م.د.، وهو بالتحريك، الاء القليل أ%ي اف}ج'ر\ه' لم حت يصي كثياv؛
ومنه الديث: حت نزل بأ%قصى الديبية على ث%م.د{؛ وقيل: الثYماد'

ال�ف%ر' يكون فيها الاء� القليل؛ ولذلك قال أ%بو عبيد: س'ج,ر.ت1 الثYماد'
إ,ذا ملئت من الطر، غي أ%نه ل يفسرها. قال أ%بو مالك: الث�م\د' أ%ن

يعمد إ,ل موضع يلزم ماء السماء3 يع.ل�ه ص.ن.عاv، وهو الكان يتمع فيه
الاء، وله مسايل من الاء3، ويف1ر. ف نواحيه ركايا فيملؤ'ها 

(* قوله
«فيملؤها» كذا ف نسخة الؤلف بالرفع والحسن النصب.) من ذلك الاء3، فيشرب

الناس الاء4 الظاهر حت يف إ,ذا أ%صابه ب.وار,ح' الق%يظ وتبقى تلك
الركايا فهي الثYماد'؛ وأ%نشد:
ل%ع.م\ر'ك.، إ,ن>ن وط1لب. س.ل}م.ى

ل%كال�ت.ب.ر>ض, الث�م.د. الظ�ن'ونا
والظ�نون: الذي ل يوثق بائه.

ابن السكيت: اث}ت.م.د\ت' ث%م.داv أ%ي اتذت ث%م.داv، واث�م.د.
بال3دغام أ%ي ورد الث�م.د.؛ ابن ال4عراب: الث�م.د' ق%ل}ت¬ يتمع فيه ماء�

السماء3 فيشرب به الناس شهرين من الصيف، فإ,ذا دخل أ%ول القيظ انقطع فهو
ث%م.د¬، وجعه ث1ماد. وث%م.د.ه' ي.ث}م1د'ه ث%م\داv واث�م.د.ه'

واس\ت.ث}م.د.ه': ن.ب.ث% عنه التراب ليخرج. وماء# م.ث}مود: كثر عليه الناس حت فن
ون.ف1د. إ,ل أ%قل�ه.

ورجل مثمود: أ�ل1ح_ عليه ف السؤ.ال فأ%عطى حت ن.ف1د. ما عنده.
وث%م.د.ت\ه' النساء: ن.ز.ف}ن. ماءه من كثرة الماع ول يبق ف صلبه



ماء#.وال3ث}م1د': حجر يتخذ منه الكح\ل، وقيل: ضرب من الكحل، وقيل: هو نفس
الكحل، وقيل شبيه به؛ عن السياف؛ قال أ%بو عمرو: يقال للرجل ي.س\ه.ر'

ليله سارياv أ%و عاملv فلنD يعل الليل إ,ث}م1داv أ%ي يسهر فجعل سواد
الليل لعينيه كال3ثد ل4نه يسي الليل كله ف طلب العال؛ وأ%نشد أ%بو

عمرو:
،vالليل% إ,ث}م1دا �ك%م1يش' ال3زار, ي.ج\ع.ل

وي.غ\د'و علينا م'ش\ر,قاv غي. واج,م,
والثام1د' من الب.ه\م, حي. ق%ر,م. أ%ي أ%كل.

وروضة� الث�مد1: موضع¬.
وثود': قبيلة من العرب ال�ول، يصرف ول يصرف؛ ويقال: إ,نم من بقية
عاد وهم قوم صال، على نبينا وعليه الصلة والسلم، بعثه ال إ,ليهم وهو

نب عرب، واختلف القراء� ف إ,عرابه ف كتاب ال عز وجل، فمنهم من صرفه
ومنهم من ل يصرفه، فمن صرفه ذهب به إ,ل الي� ل4نه اسم عرب مذكر سي

بذكر، ومن ل يصرفه ذهب به إ,ل القبيلة، وهي مؤنثة. ابن سيده: وثود'
اسم؛ قال سيبويه: يكون اساv للقبيلة والي وكونه لما سواء. قال وف

التنزيل العزيز: وآتينا ثود الناقة مبصرة؛ وفيه: أ%ل إ,ن ثوداv كفروا
ربم.

@ثعد: ال4زهري، ابن ال4عراب: ال�ث}م.ع1دe ال�م\ت.لء© ال�خ\ص1ب'؛
وأ%نشد:

يا رب� من أ%ن\ش.د.ن الص>عادا،
فه.ب\ له غزائ1راv أرادا

فيهن_ خ'ود¬ ت.ش\ع.ف' الفؤ.ادا،
قد اث}م.ع.د_ خ.ل}ق�ها اث}م1ع\دادا

والصعاد: اسم ناقته. ابن شيل: هو ال�ث}م.ع1دe وال�ث}م.ئ1دe الغلم
الريان الناهد' السمي.

@ثند: الث©ن\د'و.ة�: لم الث�د\ي، وقيل: أ%صله، وقال ابن السكيت: هي
الث�ن\د'و.ة للحم الذي حول الث�د\ي، غي مهموز، ومن هزها ضم أ%و�لا

فقال: ث�ن\د'ؤ.ة، ومن ل يهمز فتحه؛ وقال غيه: الث©ن\د'و.ة� للرجل، والثدي
للمرأ%ة؛ وف صفة النب، صلى ال عليه وسلم: عاري الث©ن\د'و.ت.ي\ن,؛

أ%راد أ%نه ل يكن على ذلك الوضع لم. وف حديث ابن عمرو بن العاص: ف



ال4نف إ,ذا ج'دع. الدية كاملة، وإ,ن جدعت ث�ن\د'و.ت'ه فنصف العقل. قال ابن
ال4ثي: أ%راد بالثندوة ف هذا الوضع ر.و\ث%ة% ال4نف، وهي طرفه

ومقدمه.
@ثهد: الث�و\ه.د' والف%و\ه.د': الغلم السمي التام اللق الذي قد راهق.

ال�ل�م.. غلم ث%و\ه.د¬: تام اللق جسيم، وقيل: ضخم سي ناعم. وجارية
Dإ,ذا كانت ناعمة؛ قال ابن سيده: جارية ث%و\ه.د.ة Dوف%و\ه.د.ة Dث%و\ه.د.ة

وث%و\ه.د_ة؛ عن يعقوب، وأ%نشد:
ن.و_ام.ةD وقت. الضeحى ث%و\ه.د_ه\،

شفاؤها، من دائها، الك�م\ه.د_ه
@ثهمد: ث%ه\م.د': موضع. وب.ر\ق%ة� ث%ه\م.د: موضع معروف ف بلد العرب وقد

ذكره الشعراء�؛ قال طرفة:
ل1خ.و\ل%ة% أ%ط}للD ب,ب.ر\ق%ة1 ث%ه\م.د1

@ثأر: الث�أ}ر والث©ؤ\ر.ة�: الذ�ح\ل�. ابن سيده: الث�أ}ر' الط�ل%ب'
بالد_م,، وقيل: الدم نفسه، والمع أ%ث}آر¬ وآثار¬، على القلب؛ حكاه

يعقوب. وقيل: الث�أ}ر' قاتل� ح.م1يمك.، والسم الث©ؤ\ر.ة�. ال4صمعي: أ%درك
فلنD ث�ؤ\ر.ت.ه' إ,ذا أ%درك من يطلب ث%أ}ر.ه'. والتeؤ'رة: كالث©ؤرة؛

،vؤ\ر.ة�هذه عن اللحيان. ويقال: ث%أ%ر\ت' القتيل% وبالقتيل ث%أ}راv وث
فأ%نا ثائر¬، أ%ي ق%ت.ل}ت' قاتل%ه؛ قال الشاعر:

ش.ف%ي\ت' به نف}س3ي وأ%د\ر.ك}ت' ث�ؤ\ر.ت،
ب.ن مال1ك{، هل ك�ن\ت' ف ث�ؤ\ر.ت ن,ك}سا؟

والث�ائ1ر': الذي ل يبقى على شيء حت ي'د\ر,ك ث%أ%ر.ه'. وأ%ث}أ%ر.
الرجل� واث�أ%ر.: أ%درك ث%أ}ر.ه'. وث%أ}ر. ب,ه1 وث%أ}ر.ه\: طلب دمه. ويقال:
vت.أ%ر\ت'ك بكذا أ%ي أ%دركت به ث%أ}ري منك. ويقال: ث%أ%ر\ت' فلنا

واث�أ%ر\ت' به إ,ذا طلبت قاتله. والثائر: الطالب. والثائر: الطلوب، ويمع
ال4ث}آر.؛ والث©ؤ\ر.ة� الصدر. وث%أ%ر\ت' القوم ث%أ}راv إذا طلبت

بثأ}ر,ه1م. ابن السكيت: ث%أ%ر\ت' فلناv وث%أ%ر\ت' بفلن إ,ذا ق%ت.ل}ت. قاتله.
وث%أ}ر'ك.: الرجل الذي أ%صاب حيمك؛ وقال الشاعر:

ق%ت.ل}ت' به ث%أ}ري وأ%د\ر.ك}ت' ث�ؤ\ر.ت
(* يظهر أن هذه رواية ثانية البيت الذي مر� ذكره قبل هذا الكلم).

وقال الشاعر:



ط%ع.ن\ت' ابن. ع.ب\د' الق%ي\س, ط%ع\ن.ة% ثائ1ر�،
ل%ا ن.ف%ذD، ل%و\ل الشeعاع' أ%ضاء4ها

وقال آخر:
ح.ل%ف}ت'، ف%ل%م\ ت.أ}ث%م\ ي1ين: ل4ث}أ%ر.ن}

ع.د1ي�اv ون'ع\مان% بن. ق%ي\ل� وأ%ي\ه.ما
قال ابن سيده: هؤلء قوم من بن يربوع قتلهم بنو شيبان يوم مليحة فحلف

أ%ن يطلب بثأ}رهم. ويقال: هو ث%أ}ر'ه' أ%ي قاتل حيمه؛ قال جرير:
وام\د.ح\ س.راة% ب.ن ف�ق%ي\م�، إ,ن_ه'م\

ق%ت.ل�وا أ%باك.، وث%أ}ر'ه' ل ي'ق}ت.ل,
قال ابن بري: هو ياطب بذا الشعر الفرزدق، وذلك أ%ن ركباv من فقيم

خرجوا يريدون البصرة وفيهم امرأ%ة من بن يربوع بن حنظلة معها صب من رجل من
بن فقيم، فمر�وا بابية من ماء السماء وعليها أ%مة تفظها، فأ%شرعوا

فيها إ,بلهم فنهتهم ال4مة فضربوها واستقوا ف أ%سقيتهم، فجاءت ال4مة
أ%هلها فأ%خبتم، فركب الفرزدق فرساv له وأ%خذ رماv فأ%درك القوم فشق
أ%سقيتهم، فلما قدمت الرأ%ة البصرة أ%راد قومها أ%ن يثأ%روا لا فأ%مرتم أ%ن

ل يفعلوا، وكان لا ولد يقال له ذكوان بن عمرو بن مرة بن فقيم، فلما شب�
راض. ال3بل بالبصرة فخرج يوم عيد فركب ناقة له فقال له ابن عم له: ما

أ%حسن هيئتك يا ذكوان لو كنت أ%دركت ما ص'نع بأ�م�ك. فاستنجد ذكوان ابن
عم له فخرج حت أ%تيا غالباv أ%بتا الفرزدق بال%ز\ن1 متنكرين يطلبان له

غ1ر_ةv، فلم يقدرا على ذلك حت تم_ل غالب إ,ل كاظمة، فعرض له ذكوان
وابن عمه فقال: هل من بعي يباع؟ فقال: نعم، وكان معه بعي عليه معاليق

كثية فعرضه عليهما فقال: حط لنا حت ننظر إ,ليه، ففعل غالب ذلك وتلف معه
الفرزدق وأ%عوان له، فلما حط عن البعي نظرا إ,ليه وقال له: ل يعجبنا،

فتخلف الفرزدق ومن معه على البعي يملون عليه ولق ذكوان وابن عمه
غالباv، وهو عديل أ�م الفرزدق، على بعي ف ممل فعقر البعي فخر غالب

وامرأ%ته ث شد�ا على بعي ج,ع\ث1ن. أ�خت الفرزدق فعقراه ث هربا، فذكروا أ%ن
غالباv ل يزل وج,عاv من تلك الس_ق}ط%ة1 حت مات بكاظمة.

والث}ؤ'ور به: القتول�. وتقول: يا ثارات1 فلن أ%ي يا قتلة فلن. وف
الديث: يا ثارات1 عثمان أ%ي يا أ%هل ثاراته، ويا أ%يها الطالبون بدمه،

فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه مقامه؛ وقال حسان:



ل%ت.س\م.ع.ن_ و.ش1يكاv ف د1يار,ه1م':
ال� أ%ك}ب.ر'، يا ثارات1 ع'ث}مانا

الوهري: يقال يا ثارات فلن أ%ي يا قتلته، فعلى ال4و�ل يكون قد نادى
طالب الثأ}ر ليعينوه على استيفائه وأ%خذه، والثان يكون قد نادى القتلة

تعريفاv لم وتقريعاv وتفظيعاv لل4مر عليهم حت يمع لم عند أ%خذ
الث�أ}ر, بي القتل وبي تعريف ال�ر\م,؛ وتسميت'ه وق%ر\ع' أ%ساعهم به

لي.ص\د.ع. قلوبم فيكون أ%ن\ك%أ% فيهم وأ%شفى للناس. ويقال: اث�أ%ر. فلن من
فلن إ,ذا أ%درك ث%أ}ر.ه، وكذلك إ,ذا قتل قاتل ولي>ه؛ وقال لبيد:

،vخ.ل%قا vوالن>يب' إ,ن} ت.ع\ر' م1ن�ي ر,م_ة
ب.ع\د. ال}م.مات1، فإ,ن�ي ك�ن\ت' أ%ث�ئ1ر'

أ%ي كنت أ%نرها للضيفان، فقد أ%دركت منها ث%أ}ري ف حيات مازاة
لت.ق%ضeم1ها عظامي الن_خ1ر.ة% بعد مات، وذلك أ%ن ال3بل إ,ذا ل تد

ح.م\ضاv ار\ت.م_ت\ ع1ظ%ام. الوت.ى وع1ظام. ال3بل ت'خ\م1ض' با.
وف حديث عبد الرحن يوم الشeور.ى: ل تغمدوا سيوفكم عن أ%عدائكم

ف%ت'وت1روا ثأ}ر.ك�م\؛ الث�أ}ر' ههنا: العدو ل4نه موضع الثأ}ر، أ%راد انكم
تكنون عدو�كم من أ%خذ و.ت\ر,ه1 عندكم.

يقال: و.ت.ر\ت'ه إ,ذا أ%صبته ب,و.تر�، وأ%و\ت.ر\ت'ه إ,ذا أ%و\ج.د\ت.ه'
و.ت\ر.ه' ومكنته منه. واث�أ%ر: كان ال4صل فيه اث}ت.أ%ر. فأ�دغمت ف

الثاء وشد�دت، وهو افتعال 
(* قوله: «وهو افتعال إ,ل» أ%ي مصدر اثتأ%ر افتعال

من ثأ%ر) من ثأ%ر..
والث�أ}ر' ال�ن,يم': الذي يكون ك�ف�ؤاv ل1د.م, و.ل1ي>ك.. وقال

الوهري: الث�أ}ر' ال�ن,يم' الذي إ,ذا أ%صابه الطالب' رضي به فنام بعده؛ وقال
أ%بو زيد: اس\ت.ث}أ%ر. فلن فهو م'س\ت.ث}ئ1ر¬ إ,ذا استغاث ل1ي.ث}أ%ر.

بقتوله:
إ,ذا جاءهم م'س\ت.ث}ئ1ر¬ كان% ن.ص\ره

دعاءé: أ%ل ط1ي'وا ب,ك�لY وأ%ى. ن.ه\د1
قال أ%بو منصور: كأ%نه يستغيث بن ي'ن\ج,د'ه على ث%أ}ر,ه. وف حديث ممد

بن سلمة يوم خيب: أ%نا له يا رسول ال ال%و\ت'ور الث�ائر' أ%ي طالب
الث�أ}ر، وهو طلب الدم. والتeؤ\ر'ور': الل}واز'، وقد تقد�م ف حرف



التاء أ%نه التؤرور بالتاء؛ عن الفارسي.
@ثب: ث%ب.ر.ه' ي.ث}ب'ر'ه ث%ب\راv وث%ب\ر.ةv، كلها: ح.ب.س.ه'؛ قال:

vم'ث%ب_را vبن.ع\مان% ل ي'خ\ل%ق\ ضعيفا
وث%ب.ر.ه' على ال4مري.ث}ب'ر'ه: صرفه.

وال�ث%اب.ر.ة� على ال4مر: الواظبة عليه. وف الديث: م.ن\ ثاب.ر. على
ث%ن\ت ع.ش\ر.ة% ر.ك}ع.ةv من السeن_ة1؛ الثاب.رة�: ال1ر\ص' على

الفعل والقول وملزمتهما. وثاب.ر. على الشيء: واظب.
أ%بو زيد: ث%ب.ر\ت' فلناv عن الشيء أ%ث}ب'ر'ه' ر.د.د\ت'ه عنه. وف حديث

أ%ب موسى: أ%ت.د\ر,ي ما ث%ب.ر. الناس؟ أ%ي ما الذي صد�هم ومنعهم من
طاعة ال، وقيل: ما أ%بطأ% بم عنها.

�والت_ب\ر': ال%ب\س'. وقوله تعال: وإ,ن>ي ل4ظ�نeك. يا ف1ر\ع.و\ن
م.ث}ب'وراv؛ قال الفر�اء: أ%ي مغلوباv منوعاv من الي؛ ابن ال4عراب:
الثبور اللعون الطرود العذب. وث%ب.ر.ه' عن كذا ي.ث}ب'ر'ه، بالضم،

ث%ب\راv أ%ي حبسه؛ والعرب تقول: ما ث%ب.ر.ك عن هذا أ%ي ما منعك منه وما صرفك
عنه؟ وقال ماهد: م.ث}ب'وراv أ%ي هالكاv. وقال قتادة ف قوله: ه'نال1ك.

ث�بوراv؛ قال: ويلv وهلكاv. وم.ث%ل� الع.ر.ب,: إ,ل أ�م>ه1 ي.أ}و,ي م.ن
ث�ب,ر. أ%ي من أ�ه\ل1ك.. والتeب'ور': اللك والسران والويل؛ قال

الكميت:
ور.أ%ت\ ق�ضاع.ة�، ف ال4يا
م1ن,، ر.أ}ي. م.ث}ب'ور� وثاب,ر\

أ%ي مسور وخاسر، يعن ف انتسابا إ,ل اليمن. وف حديث الدعاء: أ%عوذ
.vب'ورا�بك من د.ع\و.ة الث©ب'ور,؛ هو اللك، وقد ث%ب.ر. ي.ث}ب'ر' ث

وث%ب.ر.ه' ال: أ%هلكه إ,هلكاv ل ينتعش، فمن هنالك يدعو أ%هل النار:
vب'ورا�واث�ب'وراه فيقال لم: ل تد\عوا اليوم ث�ب'وراv واحداv واد\ع'وا ث

ك%ث1ياv. قال الفر�اء: الث©ب'ور مصدر ولذلك قال ث�ب'وراv ك%ثىياv ل4ن
vوضربته ضربا vطويل vالصادر ل تمع، أ%ل ترى أ%نك تقول قعدت قعودا

كثياv؟ قال: وكأ%نم دعوا با فعلوا كما يقول الرجل: و.ان.دامت.اه\ وقال
الزجاج ف قوله: دعوا هنالك ثبوراv؛ بعن هلكاv، ونصبه على الصدر
كأ%نم قالوا ثبنا ثبوراv، ث قال لم: ل تدعوا اليوم ثبوراv، مصدر فهو

للقليل والكثي على لفظ واحد. وث%ب.ر. البحر': ج.ز.ر.. وت.ث%اب.ر.ت1



الرجال� ف الرب: تواثبت.
،�وال%ث}ب,ر'، مثال اللس: الوضع' الذي تلد فيه الرأ%ة� وتضع الناقة

من ال4رض، وليس له فعل، قال ابن سيده: أ�رى أ%نا هو من باب الخ\د.ع.
وف الديث: أ%نم وجدوا الناقة ال�ن\ت1ج.ة% تفحص ف مثبها؛ وقال

ن'ص.ي: م.ث}ب,ر' الناقة أ%يضاv حيث ت'ع.ض_ى وت'ن\ح.ر'؛ قال أ%بو منصور: وهذا
صحيح ومن العرب مسموع، وربا قيل للس الرجل: م.ث}ب,ر¬. وف حديث حكيم

بن حزام: أ%ن� أ�مه ولدته ف الكعبة وأ%نه حل ف ن,ط%ع� وأ�خذ ما تت
م.ث}ب,ر,ها فغسل عند حوض زمزم؛ ال%ث}ب,ر': م.س\ق%ط� الولد؛ قال ابن

ال4ثي: وأ%كثر ما يقال ف ال3بل. وث%ب,ر.ت1 الق%ر\ح.ة�: انفتحت. وف حديث
معاوية: أ%ن أ%با ب'ر\د.ة% قال: دخلت عليه حي أ%صابته ق%ر\ح.ةD، فقال:

ه.ل�م_ يا ابن أ%خي فانظر، قال: فنظرت فإ,ذا هي قد ث%ب,ر.ت\ ، فقلت: ليس
عليك بأ}س يا أ%مي الؤ\مني؛ ث%ب,ر.ت\ أ%ي انفتحت.

والث�ب\ر.ة�: تراب شبيه بالنeورة يكون بي ظهري ال4رض فإ,ذا بلغ
ع1ر\ق' النخلة إ,ليه وقف. يقال: لقيت\ عروق' النخلة ث%ب\ر.ةv ف%ر.د_تا؛

وقوله أ%نشده ابن دريد:
أ%يe ف%تÝى غاد.ر\ت'م' ب,ث%ب\ر.ر.ه\

Dأ%رض¬ ر,خ\و.ة :�إ,نا أ%راد بثبة فزاد راء ثانية للوزن. والثYب\ر.ة
ذات حجارة بيض، وقال أ%بو حنيفة: هي حجارة بيض تقو_م ويبن با، ول يقل

إ,نا أ%رض ذات حجارة. والث�ب\ر.ة�: ال4رض السهلة؛ يقال: بالغت النخلة
إ,ل ث%ب\ر.ة{ من ال4رض. والث�ب\ر.ة�: الفرة ف ال4رض.

والث�ب\ر.ة�: النقرة تكون ف البل تسك الاء يصفو فيها كالص>ه\ر,يج,، إ,ذا دخلها
الاء خرج فيها عن غ�ثائه وصفا؛ قال أ%بو ذؤيب:

ف%ث%ج_ با ث%ب.رات1 الر_صا
ف1، ح.ت_ى ت.ز.ي_ل% ر.ن\ق' الك%د.ر\

(* قوله: «حت تزيل رنق الكدر» كذا بال4صل وف شرح القاموس حت تفرق
رنق الدر).

أ%راد بالقبات ن,ق%اراv يتمع فيها الاء من السماء3 فيصفو فيها.
التهذيب: والث�ب\ر.ة� النeق}ر.ة� ف الشيء وال%ز\م.ة�؛ ومنه قيل للنقرة ف

البل يكون فيها الاء: ث%ب\ر.ةD. ويقال: هو على ص1ي, أ%م\ر� وث1ب.ار,
أ%مر بعن واحد. 



(* قوله: «بعن واحد» أ%ي على إ,شراف من قضائه كما ف
القاموس). وث%ب_ر.ة�: موضع، وقول أ%ب ذؤيب:

ف%أ%ع\ش.ي\ت'ه، من ب.ع\د1 ما راث% ع1ش\ي.ه'،
ب,س.ه\م� ك%س.ي\ر, الث�اب,ر,ي_ة1 ل%ه\و.ق,

قيل: هو منسوب إ,ل أ%رض أ%و حي�، وروي التابرية، بالتاء.
�وث%ب,ي¬: جبل بكة. ويقال: أ%ش\ر,ق\ ث%بي كيما ن'غ1ي، وهي أ%ربعة

أ%ث}ب,ر.ة{: ث%ب,ي' غ%يناء، وث%ب,ي' ال4ع\ر.ج,، وث%ب,ي' ال4ح\د.ب,،
وث%ب,ي' ح1راء. وف الديث ذكر ثبي؛ قال ابن ال4ثي: وهو البل العروف
عند مكة، وهو أ%يضاv اسم ماء ف ديار مزينة أ%قطعه النب، صلى ال عليه

وسلم، ش.ر,يس. بن. ض.م\ر.ة%. وي.ث}ب,ر.ة�: اسم أ%رض؛ قال الراعي:
أ%و\ ر.ع\ل%ة{ م1ن\ ق%ط%ا ف%ي\حان% ح.ل4ها،
ع.ن\ ماء ي.ث}ب,ر.ة%، الشeب_اك' والر_صد'

@ثبجر: اث}ب.ج.ر_ الرجل�: ارتعد عند الفزع؛ قال العجاج يصف المار
وال4تان:

إ,ذا اث}ب.ج.ر_ا م1ن\ س.واد{ خ.د.ج.ا
اثبجرا أ%ي نفرا وجفل، وهو الث}ب,جار'. واث}ب.ج.ر_: تي ف أ%مره.

واث}ب.ج.ر_ الاء: سال وانصب؛ قال العجاج:
من م'ر\ج.ح1ن¼ ل%ج,ب� إ,ذا اث}ب.ج.ر\

يعن اليش شبهه بالسيل إ,ذا اندفع وانبعث لقو�ته. أ%بو زيد: اث}ب.ج.ر_
ف أ%مره إ,ذا ل يصرمه وضعف.

واث}ب.ج.ر_: رجع على ظهره.
@ثجر: الليث: الث�ج,ي' ما عصر من العنب فجرت س'لفته وبقيت ع'صارته فهو

الث�ج,ي' 
(* قوله: «فهو الثجي» كذا بال4صل ول حاجة له كما ل

يفى). ويقال: الثجي ث�ف}ل� الب'س\ر, يلط بالتمر فينتبذ. وف حديث
ال4ش.ج>: ل ت.ت\ج'روا ول ت.ب\س'روا أ%ي ل ت.خلطوا ث%ج,ي. التمر مع غيه ف

�النبيذ، فنهاهم عن انتباذه. والث�ج,ي': ث�ف}ل� كل شيء يعصر، والعام_ة
تقوله بالتاء.

ابن ال4عراب: الث©ج\ر.ة� و.ه\د.ةD من ال4رض منخفضة. وقال غيه:
ث�ج\ر.ة� الوادي أ%و�ل� ما ت.ن\ف%ر,ج' عنه الضايق قبل أ%ن ينبسط ف



�الس_ع.ة1، وي'ش.ب_ه ذلك الوضع' من ال3نسان بث�ج\ر.ة1 الن_ح\ر,، وث�ج\ر.ة
النحر: وس.ط�ه. ال4صمعي: الث©ج.ر' ال4وساط، واحدتا ث�ج\ر.ةD؛

والث©ج\ر.ة�، بالضم: وس.ط� الوادي وم'ت_س.ع'ه. وف الديث: أ%نه أ%خذ بث�ج\ر.ة
صب به ج'ن'ونD، وقال: اخ\ر'ج\ أ%نا ممد¬؛ ث�ج\ر.ة� النحر: وسطه، وهو ما

حول الو.ه\د.ة1 ف الل�ب_ة1 من أ%دن ال%ل}ق,. الليث: ث�ج\ر.ة� ال%شا
م'ج\ت.م.ع' أ%على الس_ح\ر, بق%ص.ب الرئة.
و.و.رق¬ ث%ج\ر¬، بالفتح، أ%ي عريض.

والث©ج.ر': سهام غلظ ال�صول ع1راض¬؛ قال الشاعر:
ت.جاو.ب. منها ال%ي\ز'ران� ال�ث%ج_ر'

أ%ي العر_ض خ'وطاv؛ وأ%ما قول تيم بن مقبل:
والع.ي\ر' ي.ن\ف�خ' ف ال1ك}تان1، قد ك%ت1ن.ت\

منه ج.حاف1ل�ه'. والع1ض\ر,س, الث�ج,ر,
فمعناه التمع، ويروى الث©ج.ر، وهو جع الث©ج\ر.ة1، وهو ما يتمع ف

نباته. أ%بو عمرو: ث�ج\رة من ن.ج\م� أ%ي قطعة. ال4صمعي: الث©ج.ر'
جاعات متفرقة، والث�ج\ر': العريض.

ابن ال4عراب: ان\ث%ج.ر ال�ر\ح' وان\ف%ج.ر إ,ذا سال ما فيه. الوهري:
ان\ث%ج.ر الد_م' لغة ف انفجر.

@ثرر: ع.ي\ن¬ ث%ر_ةD وث%ر_ار.ةD وث%ر\ثار.ةD: غ%زير.ة الاء، وقد ث%ر_ت\ ت.ث�رe وت.ث1رe ث%رار.ةv، وكذلك السحابة. وسحاب¬ ث%رÒ أ%ي كثي
الاء. وعي ث%ر_ةD: كثية الدموع؛ قال ابن سيده: ول يسمع فيها ث%ر\ثارةD؛ أ%نشد ابن دريد:

يا م.ن\ ل1ع.ي\ن� ث%ر_ة1 ال%دام1ع,
ي.ح\ف1ش'ها الو.ج\د' ب,د.م\ع� هام1ع,

يفشها: يستخرج كل ما فيها. الوهري: وعي ث%ر_ةD، قال: وهي سحابة تأ}ت من ق1ب.ل, ق1ب\ل%ة1 أ%هل العراق؛ قال عنترة:
جادت\ عليها ك�ل© ع.ي\ن� ث%ر_ة{،
ف%ت.ر.ك}ن. ك�ل� ق%رار.ة{ كالد�ر\ه.م,

 وطعنة ث%ر_ةD أ%ي واسعة، وقيل: ث%ر_ةD كثية الدم، على التشبيه بالعي، وكذلك عي السحاب. قال: وكل نعت ف حد
*)  eوقد يتلف ف نو خ.ب_ ي.خ'3ب ،eوث%ر_ ي.ث1ر eالدغم إ,ذا كان على تقدير ف%ع.ل% فأ%كثره على تقدير ي.ف}ع1ل، نو ط%ب_ ي.ط1ب 

 وقوله: «وقد يتلف ف نو خب يب» يقتضي أ%نه ل يتخلف فيما قبله وليس كذلك). فهو خ41بe، قال: وكل شيء ف
 باب التضعيف فعله من يف%عل مفتوح فهو، ف فعيل، مكسور ف كل شيء، نو ش.ح_ ي.ش1حe وض.ن_ ي.ض1نe، فهو شحيح

 وضني، ومن العرب من يقول: شح_ ي.ش'حe وض.ن_ ي.ض'نe؛ وما كان من أ%فعل وفعلء من ذوات التضعيف، فإ,ن� ف%ع1ل}ت' منه
،eوج.م1مت. يا ك%ب\ش' ت.ج.م ،eمكسور العي ويفعل مفتوح، نو أ%صم وصماء وأ%شم وشاء؛ تقول: ص.م1م\ت. يا رجل ت.ص.م 



 وما كان على ف%عل}ت من ذوات التضعيف غي واقع، فإ,ن يفعل منه مكسور العي، نو ع.ف_ ي.ع1فe وخ.ف_ ي.خ1فe، وما كان
 منه واقعاv نو ر.د_ ي.ر'دe وم.د_ ي.م'دe، فإ,ن يفعل منه مضموم إ,ل� أ%حرفاv جاءت نادرة وهي: ش.د_ة ي.ش'د'ه وي.ش1دeه وع.ل�ه ي.ع'ل©ه وي.عل©ه

 ون.م_ الديث% ي.ن'مeه وي.ن,مهe وه.ر_ الشيء4 إ,ذا كرهه ي.ه'رeه وي.ه,رeه؛ قال: هذا كله قول الفر�اء وغيه من النحويي؛ ابن سيده:
 والصدر الث�رار.ة� والث©ر'ور.ة�. وسحابة ث%ر_ةD: كثية الاء. ومطر ث%رe: واسع' الق%ط}ر م'ت.دار.ك�ه. ومطر ث%رe: ب.ي>ن' الث�رار.ة1. وشاة ث%ر_ة

 وث%ر'ور: واسعة ال3حليل غزيرة اللب إ,ذا حلبت، وكذلك الناقة، والمع ث�ر'ر¬ وث1رار¬، وقد ث%ر_ت\ تث�رe وت.ث1رe ث%ر�اv وث�روراv وث�رور.ة
 وث%رار.ة. وإ,ح\ليل ث%رe: واسع. وف حديث خزية وذكر السنة: غاضت\ لا الد_ر_ة� ونقصت لا الث�ر_ة�؛ الثرة، بالفتح: كثرة

 اللب. يقال: ناقة ث%ر_ة واسعة ال3حليل، وهو مرج اللب من الضرع، قال: وقد تكسر الثاء. وبول ث%رe: غ%ز,ير¬. وث%ر_ ي.ث1رe وي.ث�ر
:vوالث�ر\ثار' أ%يضا .Dوث%ر\ثار.ة Dوث%رثار¬: م'ت.ش.د>ق كثي الكلم، وال�نثى ث%ر_ة eأ%و غيه. ورجل ث%ر vإ,ذا ب.ل� س.ويقا eر� إ,ذا اتسع، وث%ر_ ي.ث
 الص_ي_اح'؛ عن اللحيان. والث�ر\ث%ر.ة� ف الكلم: الك%ث}رة� والترديد، وف ال4كل: ال3كثار ف تليط. تقول: رجل ث%ر\ثار¬ وامرأ%ة

 ث%رثار.ةD وقوم ث%ر\ثار'ون%؛ وروي عن النب،صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: أ%ب\غ.ض'ك�م\ إ,ل� الث�ر\ثار'ون ال�ت.ف%ي\ه,ق�ون%؛ هم الذين
يكثرون الكلم ت.ك%ل©فاv وخروجاv عن الق. وبناحية الزيرة ع.ي\ن¬ غزيرة الاء يقال لا: الث�ر\ثار'. والث�ر\ثار': نر بعينه؛ قال

ال4خطل:
ل%ع.م\ري لقد لقت\ س'ل%ي\م¬ وعام1ر¬،
على جانب الث�ر\ثار,، ر.اغ1ي.ة% الب.ك}ر,

وث%ر\ثار¬: واد معروف. وث%راث1ر': موضع: قال الشماخ:
وأ%ح\م.ى عليها ابنا ز'م.ي\ع� وه.ي\ث%م�

م'ش.اش. ال%راض,، اع\تادها من ث%راث1ر
:vوث%ر\ث%ر.ة vه ث%ر�اeر� والث�ر�ث%رة}: كثرة ال4كل والكلم ف تليط وترديد، وقد ث%ر\ث%ر الرج'ل، فهو ث%ر\ثار¬ مه\ذار¬. وث%ر_ الشيء4 من يده ي.ث

ب.د_د.ه'. وحكى ابن' دريد: ث%ر\ث%ر.ه' ب.د_د.ه، ول ي.خ'ص_ اليد..
وال3ث}رار.ة�: نبت يسمى الفارسية الزريك؛ عن أ%ب حنيفة، وجعها

إ,ث}رار¬. وث%ر_ر\ت الكان% مثل ث%ر_ي\ت'ه أ%ي ن.د_ي\ت'ه.
وث�ر.ي\ر¬، بضم الثاء وفتح الراء وسكون الياء: موضع من الجاز كان به مال لبن الزبي له ذكر ف حديثه.

@ثعر: الث�ع\ر' والث©ع\ر' والث�ع.ر'، جيعاv: ل%ثىÝ يرج من أ%صل
الس_م'ر,، يقال إ,نه س.مe قاتل، إ,ذا قطر ف العي منه شيء مات ال3نسان

وجعاv. والث�ع.ر: كثرة الثآليل.
والث©ع\ر'ور: ث%م.ر' الذ©ؤ\ن'ون1 وهي شجرة مرة، ويقال لرأ}س

الط©ر\ث�وث1 ث�ع\ر'ور¬ كأ%نه ك%م.ر.ة� ذ%ك%ر, الرجل ف أ%4عله. والث©ع\ر'ور:
الط©ر\ث�وث�، وقيل: ط%ر.ف�ه، وهو نبت يؤ\كل، والث�عار,ير': الثآليل

وح.م\ل� الط�راثيث أ%يضاv، واحدها ث�ع\رور. وف حديث جابر عن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ذا م'ي>ز. أ%هل� النة من النار أ�خرجوا قد



ام\ت'ح1ش'وا ف%ي'ل}ق%و\ن% ف نر الياة فيخرجون بيضاv مثل الث�عارير، وف
رواية: يرج قوم من النار فينبتون كما تنبت الثعارير، قيل: الثعارير ف

هذا الديث رؤوس الطراثيث تراها إ,ذا خرجت من ال4رض بيضاv شبهوا ف
البياض با. وقال ابن ال4ثي: الثعارير هي القثاء الصغار شبهوا با ل4ن

القثاء ينمي سريعاv. والث©ع\روران1: كال%ل%م.ت.ي\ن, يكتنفان غ�ر\م'ول%
vالفرس عن يي وشال، وف الصحاح: يكتنفان الق%ت.ب. من خارج، وها أ%يضا

الزائدان على ض.ر\ع, الشاة. والث©ع\ر'ور': الرجل الغليظ القصي.
@ثعجر: الث�ع\ج.ر.ة�: ان\صباب الدمع,. ث%ع\ج.ر. الشيء4 والدم. وغيه

فاث}ع.ن\ج.ر.: ص.ب�ه فانصب_؛ وقيل: ال�ث}ع.ن\ج,ر' السائل من الاء والدمع.
وج.ف}ن.ةD م'ث}ع.ن\ج,ر.ةD: متلئة ثريداv؛ واث}ع.ن\ج.ر دمعه،

واث}ع.ن\ج.رت العي دمعاv؛ قال امرؤ القيس حي أ%دركه الوت: ر'ب_ ج.ف}ن.ة
م'ث}ع.ن\ج,ر.ة، وط%ع\ن.ة{ م'س\ح.ن\ف1ر.ة، تبقى غداv ب,أ%ن\ق1ر.ة؛

وال�ث}ع.ن\ج,ر.ة�: ال%ل4ى ت'ف1يض' ود.ك%ها. وال�ث}ع.ن\ج,ر' وال�س\ح.ن\ف1ر': السيل
الكثي؛ واث}ع.ن\ج.ر.ت1 السحابة ب,ق%ط}رها واث}ع.ن\ج.ر. الطر نفسه
ي.ث}ع.ن\ج,ر' اث}ع1ن\جاراv. ابن ال4عراب: ال�ث}ع.ن\ج.ر' والع.ران,ي.ة� وسط

البحر؛ قال ثعلب: ليس ف البحر ما يشبهه كثرة. وتصغي ال�ث}ع.ن\ج,ر
م'ث%ي\ع1ج¬ وم'ث%ي\عيج¬؛ قال ابن بري: هذا خطأD وصوابه ث�ع.ي\ج,ر

وث�ع.ي\ج,ي¬، تسقط اليم والنون ل4نما زائدتان، والتصغي والتكثي والمع يرد
ال4شياء إ,ل أ�صولا. وف حديث علي، رضوان ال عليه: يملها ال4خ\ض.ر'

ال�ث}ع.ن\ج,ر'؛ هو أ%كثر موضع ف البحر ماء، واليم والنون زائدتان. وف
حديث ابن عباس: فإ,ذا علمي بالقرآن ف علم علي� كالق%رار.ة ف

ال�ث}ع.ن\ج,ر؛ والق%رار.ة�: الغ.د1ير' الصغي.
@ثغر: الث�غ\ر' والث�غ\ر.ة�: ك�ل© ف�ر\ج.ة{ ف جبل أ%و بطن واد أ%و
طريق مسلوك؛ وقال ط%ل}ق¬ بن عدي يصف ظليماv ورئ%ال%ه':

،eل%ج'وج¬ ولا م'ل1ج Dص.ع\ل
،eل� ث%غ\ر.ة{ ي.ش'ج�ب,هن_ ك
ك%أ%نه ق�د_ام.ه'ن_ ب'ر\ج'،

ابن سيده: الث�غ\ر' كل ج.و\ب.ة{ منفتحة أ%و ع.و\رة. غيه: والث�غ\ر'
الث�ل}م.ة�، يقال: ث%غ.ر\ناه'م أ%ي سددنا عليهم ث%ل}م. البل؛ قال ابن

مقبل:



وه'م\ ث%غ.روا أ%قران.ه'م\ ب,م'ض.ر_س�
وع.ض\ب�، وحار'وا القوم. حت ت.ز.ح\ز.حوا

وهذه مدينة فيها ث%غ\ر¬ وث%ل}م¬، والث�غ\ر': ما يلي دار الرب.
�والث�غ\ر': موضع ال%خاف%ة من ف�روج الب'ل}دان1. وف الديث: فلما مر ال4ج.ل

vفاصل vذلك الث�غر,؛ قال: الثغر الوضع الذي يكون حد�ا �ق%ف%ل% أ%هل
بي بلد السلمي والكفار، وهو موضع الخافة من أ%طراف البلد. وف حديث

فتح ق%ي\سار,ي.ة%: وقد ث%غ.روا منها ث%غ\ر.ةv واحدة؛ الث�غ\ر.ة%:
الث©ل}م.ة�. والث�غ\ر': الف%م'� وقيل: هو اسم ال4سنان كلها ما دامت ف

منابتها قبل أ%ن تسقط، وقيل: هي ال4سنان كلها، كن� ف منابتها أ%و ل يكن�،
وقيل: هو مقد�م ال4سنان؛ قال:

�لا ث%نايا أ%ربع¬ ح1س.ان
�وأ%ر\ب.ع¬، ف%ث%غ\ر'ها ث%مان

جعل الثغر ثانياv، أ%ربعاv ف أ%على الفم وأ%ربعاv ف أ%سفله، والمع
من ذلك كله ث�غ'ور.

وث%غ.ر.ه: كسر أ%سنانه؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد لرير:
م.ت.ى أ%ل}ق. م.ث}غ'وراv على س'وء3 ث%غ\ر,ه1،

أ%ض.ع\ ف%و\ق. ما أ%ب\ق%ى الر>ياح1يe م1ب\ر.د.ا
وقيل: ث�غ1ر. وأ�ثغ1ر. د'ق_ ف%م'ه. وث�غ1ر. الغلم' ث%غ\راv: سقطت

أ%سنانه الرواضع، فهو مثغور. واث�غ.ر. وات_غ.ر. واد_غ%ر.، على البدل: نبتت
أ%سنانه، وال4صل ف ات_غ.ر. اث}ت.غ.ر.، قلبت التاء ثاء ث أ�دغمت،

وإ,ن شئت قلت ات_غ.ر. بعل الرف ال4صلي هو الظاهر. أ%بو زيد: إ,ذا سقطت
رواضع الصب قيل: ث�غ1ر.، فهو م.ث}غ'ور، فإ,ذا نبتت أ%سنانه بعد السقوط

قيل: اث�غ.ر، بتشديد الثاء، وات_غ.ر، بتشديد التاء، وروي اث}ت.غ.ر وهو
افتعل من الث�غ\ر, ومنهم من يقلب تاء الفتعال ثاء ويدغم فيها الثاء

ال4صلية، ومنهم من يقلب الثاء ال4صلية تاء ويدغمها ف تاء الفتعال، وخص
بعضهم بالثYغار والت>غار البهيمة؛ أ%نشد ثعلب ف صفة فرس:

قارح¬ قد ف%ر_ عنه جان,ب¬،
ور.باع¬ جانب¬ ل ي.ت_غ1ر\

وقيل: اث�غ.ر. الغلم' ن.ب.ت. ث%غ\ر'ه، واث�غ.ر.: أ%لقى ث%غ.ر.ه،
وث%غ.ر\ت'ه: ك%س.ر\ت' ث%غ\ر.ه..



وقال شر: ال3ئYغار' يكون ف النبات والسقوط، ومن النبات حديث الضحاك:
أ%نه و'ل1د. وهو م'ث�غ1ر¬، ومن السقوط حديث إ,براهيم: كانوا يبون أ%ن

يعلYموا الصب الصلة% إ,ذا اثYغ.ر.، ال3ثYغار': سقوط س1ن_ الصب
ونباتا، والراد به ههنا السقوط؛ وقال شر: هو عندي ف الديث بعن

السقوط، يدل على ذلك ما رواه ابن البارك بإ,سناده عن إ,براهيم إ,ذا ث�غ1ر.،
وث�غ1ر. ل يكون إ,ل� بعن السقوط. وقال: وروي عن جابر ليس ف سن الصب

شيء إ,ذا ل ي.ث�غ1ر\؛ قال: ومعناه عنده النبات بعد السقوط. وف حديث
ابن عباس: أ%فتنا ف دابة ترعى الشجر ف ك%ر,ش¼ ل ت.ث�غ1ر\ أ%ي ل تسقط
أ%سنانا. وحكي عن ال4صمعي أ%نه قال: إ,ذا وقع م'ق%د_م الفم من الصب

قيل: اث�غ.ر، بالتاء، فإ,ذا قلع من الرجل بعدما ي'س3نe قيل: قد ث�غ1ر،
بالثاء، فهو مثغور. ال�ج.ي\ميe: ث%غ.ر\ت' سن_ه ن.ز.ع\تها. وات_غ.ر.:

نبت، واث�غ.ر.: س.ق%ط ون.ب.ت. جيعاv؛ قال الكميت:
ت.ب.ي>ن. فيه الناس'، قبل ات�غار,ه،

م.كار,م. أ%ر\ب.ى ف%و\ق. م1ث}ل� م1ثال�ها
قال شر: ات>غار'ه سقوط أ%سنانه، قال: ومن الناس من ل ي.ت_غ1ر'

أ%بداv؛ روي أ%ن عبد الصمد بن علي بن عبدال بن العباس ل ي.ت_غ1ر\ قط،
وأ%نه دخل قبه بأ%سنان الصبا وما نغض له س1نe قط حت فارق الدنيا مع ما بلغ

:eمن العمر؛ وقال ال%ر_ار' الع.د.و,ي
قار,ح¬ قد مر_ منه جان,ب¬،

ور.باع¬ جان,ب¬ ل ي.ت\غ1ر\
وقال أ%بو زبيد يصف أ%نياب ال4سد:

vجاج م.غاو,لeوأ%شب\اه الز vش1بال
م.ط%ل}ن.، ول ي.ل}ق%ي\ن. ف الرأ}س م.ث}غ.ر.ا

قال: مثغراv منفذاv ف%أ%ق%م\ن. مكانن من فمه؛ يقول: إ,نه ل ي.ت_غ1ر\
ف%ي'خ\ل1ف. س1ن�اv بعد س1ن¼ كسائر اليوان. قال ال4زهري: أ%صل

الث�غ\ر, الكسر والدم.
وث%غ.ر\ت' الدار إ,ذا هدمته، ومنه قيل للموضع الذي تاف أ%ن يأ}تيك

العدو� منه ف جبل أ%و حصن: ث%غ\ر¬، لنتلمه وإ,مكان دخول العدو� منه.
والث©غ\ر.ة�: ن'ق}ر.ة الن_ح\ر,. والث©غ.ي\ر.ة�: الناحية من ال4رض.

يقال: ما بتلك الث©غ\رة مثله. وث�غ.ر' الد1: ط�ر'قه، واحدتا ث�غ\ر.ةD؛



قال ال4زهري: وكل طريق ي.ل}ت.ح1ب'ه الناس' بسهولة، فهو ث�غ\ر.ةD، وذلك
.vمفور.ة vأ%ن سالكيه ي.ث}غ.ر'ون و.ج\ه.ه' وي.ج,د'ون فيه ش.ر.كا

والث©غ\ر.ة�، بالضم: ن'ق}ر.ة� النحر، وف الكم: والث©غ\ر.ة� من النحر
ال%ز\م.ة� الت بي الت_ر\ق�و.ت.ي\ن,، وقيل: الت ف النحر، وقيل: هي الزمة

الت ينحر منها البعي، وهي من الفرس فوق ال�ؤ\ج'ؤ,، وال�ؤ\ج'ؤ': ما
ن.تأ% من نره بي أ%عال الف%ه\دتي,. وف حديث عمر: ت.س\ت.ب,ق' إ,ل
ث�غ\ر.ة1 ث%ن,ي_ة{. وحديث أ%ب بكر والنسابة: أ%مكنت. من سواء الث©غ\ر.ة1

أ%ي وسط الث©غ\ر.ة1، وهي ن'ق}ر.ة� النحر فوق الصدر. والديث الخر:
باد1ر'وا ث�غ.ر. السجد؛ أ%ي طرائقه، وقيل: ث�غ\ر.ة� السجد أ%عله.

والث�غ\ر.ة�: من خيار الع'ش\ب,، وهي خضراء، وقيل: غباء ت.ض\خ'م' حت
تصي كأ%نا ز,ن\ب,يلD م'ك}ف%أD ما يركبها من الورق والغ1ص.ن.ة1، وورقها

على طول ال4ظافي وع.ر\ض1ها، وفيها م'ل}ح.ةD قليلة مع خ'ض\ر.ت1ها،
وز.ه\رت.ها بيضاء، ينبت لا غ1ص.ن.ةD ف أ%صل واحد، وهي تنبت ف ج.ل%د1 ال4رض

ول تنبت ف الرمل، وال3بل تأ}كلها أ%كلv شديداv ولا أ%ر\ك¬ أ%ي تقيم
ال3بل فيها وتعاود أ%كلها، وجعها ث%غ\ر¬؛ قال كثي:

وفاضت\ د'م'وع' الع.ي\ن حت كأ%ن_ما
�ب'راد' الق%ذ%ى، من يابس الث�غ\ر,، ي'ك}ح.ل

وأ%نشد ف التهذيب:
وك�ح\لD با من يابس الث�غ\ر, م'ول%ع¬،

وما ذاك إ,ل� أ%ن} ن.آها خ.ل1يل�ها
قال: ولا ز.غ%ب¬ خ.ش1ن¬، وكذلك ال1م\خ1م\ أ%ي له ز.غ%ب¬ خ.ش1ن¬، ويوضع

vالث�غ\ر وال1م\خ1م' ف العي. قال ال4زهري: ورأ%يت ف البادية نباتا
يقال له الث�غ.ر وربا خفف فيقال ث%غ\ر¬؛ قال الراجز:

أ%فانياv ث%ع\داv وث%غ\راv ناع1ما
@ثفر: الث�ف%ر'، بالتحريك: ث%ف%ر' الدابة. ابن سيده: الث�ف%ر'

الس_ي\ر' الذي ف مؤ.خر الس_ر\ج، وث%ف%ر البعي والمار والدابة م'ث%ق�لD؛ قال
امرؤ القيس:

ل ح1م\ي.ر,يÒ وف%ى ول ع.د.س¬،
ول اس\ت' ع.ي\ر� ي.ح'ك©ها ث%ف%ر'ه\

وأ%ث}ف%ر. الدابة: ع.م1ل% لا ت.ف%راv أ%و شد�ها به. وف الديث: أ%ن



النب، صلى ال عليه وسلم، أ%مر الستحاضة أ%ن ت.س\ت.ث}ف1ر. وت'ل}ج,م.
إ,ذا غلبها سيلن الدم، وهو أن ت.ش'د_ فرجها برقة عريضة أ%و قطنة تتشي

با وت'وث1ق. طرفيها ف شيء ت.ش'دeه على وسطها فتمنع سيلن الدم، وهو
مأ}خود من ث%ف%ر, الدابة الذي يعل تت ذنبها؛ وف نسخة: وتوثق طرفيها ث

تربط فوق ذلك رباطاv تشد� طرفيه إ,ل ح.ق%ب� ت.ش'دeه كما تشد� الث�ف%ر.
تت ذ%ن.ب, الدابة؛ قال: ويتمل أ%ن يكون مأ}خوذاv من الث�ف}ر,، أ�ريد به

فرجها وإ,ن كان أ%صله للسباع، وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ل س.ل�م ال� على س.ل%م.ه\

ز,ن\ج,ي_ة{، ك%أ%ن_ها ن.عام.ه\
م'ث}ف%ر.ةD ب,ر,يش.ت.ي\ ح.مام.ه\

أ%ي ك%أ%ن� أ%س\ك%ت.ي\ها قد أ�ث}ف1رتا ب,ر,يش.ت.ي\ حامة. وال1ث}ف%ار'
من الدواب: الت ترمي بسرجها إ,ل مؤخرها. والستثفار: أ%ن يدخل
ال3نسان إ,زاره بي فخذيه ملوي�اv ث يرجه. والرجل ي.س\ت.ث}ف1ر' بإ,زاره عند
الص>راع إ,ذا هو لواه على فخذيه ث أ%خرجه بي فخذيه فشد طرفيه ف

ح'ج\ز.ت1ه. واس\ت.ث}ف%ر. الرجل� بثوبه إ,ذا رد_ طرفه بي رجليه إ,ل حجزته.
واس\ت.ث}ف%ر. الكلب إ,ذا أ%دخل ذنبه بي فخذيه حت ي'ل}ز,ق%ه' ببطنه، وهو

الستثفار؛ قال النابغة:
ت.ع\د'و الذYئاب' على م.ن\ ل ك1لب. له،

وت.ت_ق1ي م.ر\ب,ض. ال�س\ت.ث}ف1ر, الام1ي
ومنه حديث ابن الزبي ف صفة الن: فإ,ذا ن.ح\ن' برجال� ط1وال� كأ%نم
الر>ماح م'س\ت.ث}ف1رين. ثيابم، قال: هو أ%ن يدخل الرجل ثوبه بي رجليه

كما يفعل الكلب بذنبه.
والث©ف}ر' والث�ف}ر'، بسكون الفاء أ%يضاv، لميع ضروب السباع ولكل

ذات1 م1خ\ل%ب� كالياء3 للناقة، وف الكم: كالياء للشاة، وقيل: هو مسلك
القضيب فيها، واستعاره ال4خطل فجعله للبقرة فقال:

،vج.ز.ى ال� فيها ال4ع\و.ر.ي\ن, م.لم.ة
وف%ر\و.ة% ث%ف}ر. الث�و\ر.ة1 ال�ت.ض.اج,م,

التضاجم: الائل؛ قال: إ,نا هو شيء استعاره فأ%دخله ف غي موضعه
كقولم مشافر ال%ب.ش, وإ,نا ال1ش\ف%ر' لل3بل؛ وفروة: اسم رجل، ونصب

الث�ف}ر على البدل منه، وهو لقبه، كقولم عبدال قفة وإ,نا خفض التضاجم،



وهو من صفة الث�ف}ر, على الوار، كقولك جحر ضب خرب؛ واستعاره العدي
أ%يضاv للبذونة فقال:

ب'ر.ي\ذ1ين.ةD ب.ل� الب.راذ1ين' ث%ف}ر.ها،
وقد ش.ر,ب.ت\ من آخر, الص_ي\ف1 إ,ب_ل

واستعاره آخر فجعله للنعجة فقال:
،Dساج,س3ي_ة Dوما ع.م\ر'و إ,ل� ن.ع\ج.ة

ت'خ.ز_ل� تت. الكبش,، والث�ف}ر' وار,د'
ساجسية: منسوبة، وهي غنم شامية حر صغار الرؤوس؛ واستعاره آخر للمرأ%ة

فقال:
ن.ح\ن' ب.ن'و ع.م\ر.ة% ف ان\ت1ساب,،
ب,ن\ت1 س'و.ي\د{ أ%ك}ر.م, الض>باب,،

جاءت\ ب,ن.ا من ث%ف}ر,ها ال�ن\ج.اب,
وقيل: الث©ف}ر والث�ف}ر للبقرة أ%صل ل مستعار.

ورجل م1ث}ف%ر¬ وم1ث}فار: ثناء قبيح ون.ع\ت' س.و\ء، وزاد ف الكم: وهو
الذي ي'ؤ\تى.

@ثقر: الت_ث%ق©ر: الت_ر.دeد' والز.ع؛ وأ%نشد:
إ,ذا ب'ل1يت. ب,ق1ر\ن{،
فاص\ب,ر\ ول ت.ت.ث%ق�ر\

�@ثر: الث�م.ر': ح.م\ل� الش_ج.ر,. وأ%نواع الال والولد: ث%م.ر.ة
القلب. وف الديث: إ,ذا مات ولد العبد قال ال تعال للئكته: قبضتم
ث%م.ر.ة% ف�ؤ.اده، فيقولون: نعم؛ قيل للولد ثرة ل4ن الثمرة ما ينتجه الشجر

والولد ينتجه ال4ب. وف حديث عمرو بن مسعود قال لعاوية: ما تسأ%ل عمن
ذ%ب'ل%ت\ ب.ش.ر.ت'ه وق�ط1ع.ت\ ث%م.ر.ت'ه، يعن نسله، وقيل: انقطاع شهوته
للجماع. وف حديث البايعة: فأ%عطاه ص.ف}ق%ة% ي.د1ه1 وث%م.ر.ة% قلبه أ%ي

خالص عهده. وف حديث ابن عباس: أ%نه أ%خذ ب,ث%م.ر.ة1 لسانه أ%ي طرفه الذي
يكون ف أ%سفله. والثمر: أ%نواع الال، وجع' الث�م.ر, ثار¬، وث�م'ر¬

جع المع، وقد يوز أ%ن يكون الث©م'ر جع ث%م.ر.ة{ كخ.ش.ب.ة{ وخ'ش'ب وأ%ن
ل يكون جع. ث1مار� ل4ن باب خشبة{ وخ'ش'ب� أ%كثر من باب ر,هان ور'ه'ن؛
قال ابن سيده: أ%عن أ%ن جع المع قليل ف كلمهم؛ وحكى سيبويه ف

الث�م.ر ث%م'ر.ةv، وجعها ث%م'ر¬ ك%س.م'ر.ة وس.م'ر�؛ قال: ول ت'ك%س_ر'



لقلة ف%ع'ل%ة{ ف كلمهم، ول يك الث�م'ر.ة أ%حد غيه. والث�ي\مار':
كالث�م.ر؛ قال الطرماح:

حت تركت' ج.ناب.ه'م\ ذ%ا ب.ه\ج.ة{،
و.ر\د. الث�ر.ى م'ت.ل%م>ع. الث�ي\مار

وأ%ث}م.ر الشجر: خرج ث%ره. ابن سيده: وث%ر. الشجر وأ%ث}م.ر: صار فيه
الث�م.ر'، وقيل: الث�ام1ر' الذي بلغ أ%وان أ%ن ي'ث}م1ر. وال�ث}م1ر:

الذي فيه ث%م.ر، وقيل: ث%م.ر¬ م'ث}م1ر¬ ل ي.ن\ض.ج\، وثام1ر¬ قد ن.ض1ج. ابن
ال4عراب: أ%ث}م.ر. الشجر' إ,ذا طلع ث%م.ر'ه قبل أ%ن ي.ن\ض.ج.، فهو

م'ث}م1ر، وقد ث%م.ر الث�م.ر' ي.ث}م'ر، فهو ثام1ر¬، وشجر ثام1ر إ,ذا أ%د\ر.ك
ث%م.ر'ه'. وشجرة ث%م\راء� أ%ي ذات ث%م.ر. وف الديث: ل قطع ف ث%م.ر�
ول ك%ث%ر�؛ الثمر: هو الرطب ف رأ}س النخلة فإ,ذا كب فهو الت_م\ر'،

والك%ث%ر': ال�م_ار'؛ ويقع الث�م.ر' على كل الثYمار, ويغلب على ث%ر,
النخل. وف حديث علي�، عليه

السلم: زاكياv ن.بت'ها ثام1راv ف%ر\ع'ها؛ يقال: شجر ثام1ر¬ إ,ذا أ%درك
ث%م.ر'ه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
والمر' ليست من أ%خيك.، ولـ

ـكن\ قد، ت.غ'رe ب,ثام1ر, ال1ل}م,
قال: ثامره تامeه كثام1ر, الث�م.ر.ة1، وهو الن_ض1يج منه، ويروى: بآمن

ال1ل}م,، وقيل: الثامر' كل شيء خرج ث%م.ره، وال�ث}م1ر: الذي بلغ أ%ن
ين؛ هذه عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:

ت.ج\ت.ن,ي ثامر,4 ج'د_اد1ه1،
بي ف�راد.ى ب.ر.م� أ%و ت'ؤ.ام\

وقد أ%خطأ% ف هذه الرواية ل4نه قال بي فرادى فجعل النصف ال4و�ل من
الديد والنصف الثان من السريع، وإ,نا الرواية بي فرادى وهي معروفة.
والثمرة: الشجرة؛ عن ثعلب. وقال أ%بو حنيفة: أ%رض ث%م1ية كثية الث�م.ر،

وشجرة ث%م1ية ونلة ثية م'ث}م1رة؛ وقيل: ها الكثيا الث�م.ر، والمع
ث�م'ر¬. وقال أ%بو حنيفة: إ,ذا كثر حل الشجرة أ%و ث%م.ر' ال4رض فهي

ث%م\راء. والث�م\راء: جع الث�م.رة مثل الش_ج\راء3 جع' الش_ج.ر.ة؛ قال
أ%بو ذؤيب الذل ف صفة نل:
ت.ظ%ل© على الث�م\راء3 منها جوار,س¬،



م.راض1يع' ص'ه\ب' الريش، ز'غ}ب¬ ر,قاب'ها
الوارس: النحل الت ت.ج\ر,س ورق الشجر أ%ي تأ}كله، والراضيع هنا:

الصغار من النحل. وصهب الريش يريد أ%جنحتها، وقيل: الث�م\راء ف بيت أ%ب
ذؤيب اسم جبل، وقيل: شجرة بعينها.

وث%م_ر. النبات': ن.ف%ض ن.و\ر'ه وع.ق%د. ث%م.ر'ه؛ رواه ابن سيده عن
أ%ب حنيفة.

والث©م'ر': الذهب والفضة؛ حكاه الفارسي يرفعه إ,ل ماهد ف قوله عز
وجل: وكان له ث�م'ر؛ فيمن قرأ% به، قال: وليس ذلك بعروف ف اللغة.

التهذيب: قال ماهد ف قوله تعال: وكان له ثر؛ قال: ما كان ف القرآن من
ث�م'ر� فهو مال وما كان من ث%م.ر فهو من الثYمار. وروى ال4زهري بسنده قال:

قال سلم أ%بو النذر القارئ ف قوله تعال: وكان له ث%مر؛ مفتوح جع
ث%م.رة، ومن قرأ% ث�م'ر قال: من كل الال، قال: فأ%خبت بذلك يونس فلم يقبله

كأ%نما كانا عنده سواء. قال: وسعت أ%با اليثم يقول ث%م.رة ث ث%م.ر
ث ث�م'ر جع المع، وجع الث©م'ر أ%ثار مثل ع'ن'ق� وأ%عناق. الوهري:

الث�م.رة واحدة الث�م.ر والث�م.رات، والث©م'ر الال ال�ث%م_ر، يفف
ويثقل. وقرأ% أ%بو عمرو: وكان له ث�م\ر¬، وفسره بأ%نواع ال4موال.
:�وث%م_ر. ماله: ن�اه. يقال: ث%م_ر ال مالك أ%ي كث�ره. وأ%ث%ر الرجل

كثر ماله. والعقل ال�ث}م1ر: عقل السلم، والعقل العقيم: عقل الكافر.
والث�ام1ر': ن.و\ر' ال�م_اض,، وهو أ%حر؛ قال:

م1ن\ ع.ل%ق� كثام1ر, ال�م_اض
ويقال: هو اسم لث%م.ره وح.م\ل1ه. قال أ%بو منصور:

أ%راد به ح'م\ر.ة ث%م.ره عند إ,يناعه، كما قال:
كأ%ن_ما ع'لYق. بال4س\دان1

يان,ع' ح'م_اض� وأ�ر\ج'وان1
وروي عن ابن عباس أ%نه أ%خذ ب,ث%م.ر.ة1 لسانه وقال: قل خياv تغنم أ%و

�أ%مسك عن سوء تسلم؛ قال شر: يريد أ%نه أ%خذ بطرف لسانه؛ وكذلك ث%م.ر.ة
السوط طرفه. وقال ابن شيل: ث%م.رة الرأ}س جلدته. وف حديث عمر، رضي ال

عنه: أ%نه دق ث%رة السوط حت أ�خ1ذ%ت\ له؛ مففةv، يعن طرف السوط.
وث%م.ر السياط: ع'ق%د' أ%طرافها. وف حديث الد�: فأ%تى بسوط ل تقطع ث%م.رته

أ%ي طرفه، وإ,نا دق عمر، رضي ال عنه، ثرة السوط لتلي تفيفاv على



الذي يضرب به. والث�امر: الل©وب,ياء�؛ عن أ%ب حنيفة، وكلها اسم.
والث�م1ي من اللب: ما ل يرج ز'ب\د'ه؛ وقيل: الث�م1ي والث�م1ية الذي

ظهر ز'ب\د�1ه؛ وقيل: الثمية أ%ن يظهر الزبد قبل أ%ن يتمع ويبلغ إ,ناه'
من الصeلوح؛ وقد ث%م_ر الس>قاء� تثمياv وأ%ث}م.ر، وقيل: ال�ث}م1ر من

اللب الذي ظهر عليه ت.ح.بeب¬ وز'ب\د¬ وذلك عند الرeؤوب. وأ%ث}م.ر
الزeب\د': اجتمع؛ ال4صمعي: إ,ذا أ%درك لي'م\خ.ض. فظهر عليه ت.ح.بeب¬

وز'ب\د¬، فهو ال�ث}م1ر. وقال ابن شيل: هو الث�مي، وكان إ,ذا كان م'خ1ض.
فرؤي عليه أ%مثال ال%ص.ف1 ف اللد ث يتمع فيصي زبداv، وما

دامت صغاراv فهو ث%م1ي؛ وقد ث%م_ر السقاء� وأ%ث}م.ر، وابن لبنك
ل%ح.س.ن' الث�م.ر، وقد أ%ث}م.ر م1خاض'ك؛ قال أ%بو منصور: وهي ث%م1ية اللب

أ%يضاv. وف حديث معاوية قال لارية: هل عندك ق1رÝى؟ قالت: نعم، خ'بز¬
خ.مي¬ ول%ب.ن ث%م1ي وح.ي\س¬ ج.م1ي؛ الث�مي: الذي قد تبب زبده وظهرت

ث%م1يته أ%ي زبده. والمي: التمع.
وابن ث%م1ي�: الليل� ال�ق}م1ر'؛ قال:

Dوإ,ن ل%م1ن\ ع.ب\س�، وإ,ن قال قائ1ل
على ر.غ}م1هم\: ما أ%ث}م.ر. ابن' ث%م1ي

أ%راد: وإ,ن لن عبس ما أ%ثر. وثامر¬ وم'ث}مر': اسان.
@ثنجر: قال أ%بو حنيفة: الثYن\جار' ن'ق}ر.ةD من ال4رض يدوم ن.داها

وتنبت، والثYن\جار.ة� إ,ل أ%نا تنبت الع.ض\ر.س. ابن ال4عراب:
الثYن\جار.ة� والث�ب\جار.ة�: الفرة الت يفرها ماء ال%راز,ب.

@ثور: ثار. الشيء� ث%و\راv وث�ؤوراv وث%و.راناv وت.ث%و_ر.: هاج؛ قال
أ%بو كبي الذل:

ي.أ}وي إ,ل ع'ظ�م, الغ.ر,يف، ون.ب\ل�ه
ك%س.وام, د.ب\ر, ال%ش\ر.م, ال�ت.ث%و>ر,

وأ%ث%ر\ت'ه وه.ث%ر\ت'ه' على البدل وث%و_ر\ته'، وث%ور' الغ.ض.ب:
ح1د_ته. والث�ائر: الغضبان، ويقال للغضبان أ%ه\ي.ج. ما يكون�: قد ثار ثائ1ر'ه

وفار. فائ1ر'ه إ,ذا غضب وهاج غضبه.
:�وثار. إ,ليه ث%و\راv وث�ؤوراv وث%و.راناv: وثب. وال�ثاو.ر.ة

الواث%ب.ة�. وثاو.ر.ه م'ثاو.ر.ة وث1و.اراv؛ عن اللحيان: واثب.ه وساو.ر.ه.
�ويقال: ان\ت.ظ1ر\ حت تسكن هذه الث�و\ر.ة�، وهي ال%ي\ج'. وثار الدeخ.ان



والغ'بار وغيها ي.ث�ور ث%و\راv وث�ؤوراv وث%و.راناv: ظهر وسطع، وأ%ثار.ه'
هو؛ قال:

،gي'ث1ر\ن% من أ%ك}در,ها بالد_ق}ع.اء
م'ن\ت.ص1باv م1ث}ل% ح.ر,يق, الق%ص\ب.اء3

ال4صمعي: رأ%يت فلناv ثائ1ر. الرأ}س إ,ذا رأ%يته قد اش\عان� شعره أ%ي
انتشر وتفرق؛ وف الديث: جاءه رجلD من أ%هل ن.ج\د{ ثائر. الرأ}س يسأ%له

عن ال3يان؛ أ%ي منتشر ش.عر الرأ}س قائم.ه'، فحذف الضاف؛ ومنه الديث
الخر: يقوم إ,ل أ%خيه ثائراv ف%ر,يص.ت'ه'؛ أ%ي منتفخ الفريصة قائمها

غ%ض.باv، والفريصة: اللحمة الت بي النب والكتف ل تزال ت'ر\ع.د' من
الدابة، وأ%راد با ههنا ع.ص.ب. الرقبة وعروقها ل4نا هي الت تثور عند

الغضب، وقيل: أ%راد شعر الفريصة، على حذف الضاف.
ويقال: ثار.ت\ نفسه إ,ذا ج.ش.أ%ت\ وإ,ن شئت. جاش.ت؛ قال أ%بو منصور:

ج.ش.أ%ت\ أ%ي ارت.فعت، وجاشت أ%ي فارت. ويقال: مررت ب,أ%ران,ب. فأ%ث%ر\ت'ها.
ويقال: كيف الد_ب؟ فيقال: ثائ1ر¬ وناق1ر¬، فالث�ائ1ر' ساع.ة% ما يرج

من التراب، والناقر حي ينقر أ%ي يثب من ال4رض. وثار. به الد_م' وثار.
ب,ه الناس' أ%ي و.ث%ب'وا عليه.

وث%و_ر. الب.ر\ك. واستثارها أ%ي أ%زعجها وأ%نضها. وف الديث: فرأ%يت
الاء ي.ث�ور من بي أ%صابعه أ%ي ي.ن\ب'ع' بقو�ة وشد�ة؛ والديث الخر:

بل هي ح'م_ى ت.ث�ور' أ%و ت.ف�ور. وثار. الق%ط%ا من م.ج\ث%م1ه وثار.
ال%راد' ث%و\راv وان\ثار: ظ%ه.ر..

والث�و\ر': ح'م\ر.ة� الش_ف%ق, الث�ائ1ر.ة� فيه، وف الديث: صلة
العشاء الخرة إ,ذا س.ق%ط ث%و\ر' الش_ف%ق,، وهو انتشار الشفق، وث%و.رانه'

ح'م\ر.ته وم'ع\ظ%م'ه. ويقال: قد ثار. ي.ث�ور' ث%و\راv وث%و.راناv إ,ذا
انتشر ف ال�ف�ق, وارتفع، فإ,ذا غاب ح.ل�ت\ صلة العشاء الخرة، وقال ف

�الغرب: ما ل ي.س\ق�ط} ث%و\ر' الش_ف%ق,. والث�و\ر': ث%و.ر.ان
:vوث%و.رانا vؤ.ارا�ال%ص\ب.ة1. وثار.ت1 ال%ص\ب.ة� بفلن ث%و\راv وث�ؤوراv وث

انتشرت: وكذلك كل ما ظهر، فقد ثار. ي.ث�ور ث%و\راv وث%و.راناv. وحكى
Dويقال: ث%و_ر. فلن .�اللحيان: ثار. الرجل ثور.اناv ظهرت فيه ال%ص\ب.ة

عليهم شر�اv إ,ذا هيجه وأ%ظهره. والث�و\ر': الط©ح\ل�ب' وما أ%شبهه على رأ}س
الاء. ابن سيده: والث�و\ر' ما عل الاء من الطحلب والع1ر\م1ض,



والغ.ل}ف%ق, ونوه، وقد ثار. الط©ح\ل�ب ث%و\راv وث%و.راناv وث%و_ر\ت'ه
وأ%ث%ر\ت'ه. وكل ما استخرجته أ%و ه1ج\ت.ه، فقد أ%ث%ر\ت.ه إ,ثار.ةv وإ,ثاراv؛

كلها عن اللحيان. وث%و_ر\ت'ه واس\ت.ث%ر\ت'ه كما تستثي ال4س.د.
والص_ي\د.؛ وقول ال4عشى:

ل%ك%الث�و\ر,، والن>يe ي.ض\ر,ب ظ%ه\ر.ه،
وما ذ%ن\ب'ه أ%ن} عاف%ت1 الاء4 م.ش\ربا؟

أ%راد بال1ن�ي اسم راع، وأ%راد بالثور ههنا ما عل الاء من الق1م.اس,
يضربه الراعي ليصفو الاء للبقر؛ وقال أ%بو منصور وغيه: يقول ثور البقر

أ%جرأ� فيقد�م للشرب لتتبعه إ,ناث البقر؛ وأ%نشد:
أ%ب.ص_ر\ت.ن بأ%ط1ي, الر>جال،
وك%ل�ف}ت.ن ما ي.ق�ول الب.ش.ر\

كما الثور, ي.ض\ر,ب'ه الر_اعيان،
وما ذ%ن\ب'ه أ%ن} ت.عاف. الب.ق%ر\؟

والث�و\ر': الس_ي>د'، وبه كن عمرو بن معد يكرب أ%با ث%و\ر�. وقول
علي، كرم ال وجهه: إ,نا أ�ك1ل}ت' يوم. أ�ك1ل% الث�و\ر' ال4ب\ي.ض'؛ عن

به عثمان، رضي
ال عنه، ل4نه كان س.ي>داv، وجعله أ%بيض ل4نه كان أ%شيب، وقد يوز

أ%ن يعن به الشهرة؛ وأ%نشد ل4نس ابن مدرك الثعمي:
إ,ن>ي وق%ت\لي س'ل%ي\كاv ث أ%ع\ق1ل%ه'،

كالثور, ي'ض\ر.ب' لا عاف%ت1 الب.ق%ر'
غ%ض1ب\ت' ل1لم.ر\ء3 إ,ذ ي.ن\ك�ت\ ح.ل1يل%ت.ه،

وإ,ذ} ي'ش.دe على و.ج\عائ1ها الث�ف%ر'
قيل: عن الثور الذي هو الذكر من البقر ل4ن البقر تتبعه فإ,ذا عاف
الاء عافته، فيضرب ليد فترد معه، وقيل: عن بالث�و\ر, الط©ح\ل�ب. ل4ن

الب.ق�ار. إ,ذا أ%ورد القطعة من البقر فعافت الاء وصد�ها عنه الطحلب ضربه
ليفحص عن الاء فتشربه. وقال الوهري ف تفسي الشعر: إ,ن البقر إ,ذا

امتنعت من شروعها ف الاء ل تضرب ل4نا ذات لب، وإ,نا يضرب الثور
لتفزع هي فتشرب، ويقال للطحلب: ثور الاء؛ حكاه أ%بو زيد ف كتاب الطر؛ قال

ابن بري: ويروى هذا الشعر:
إ,ن>ي وع.ق}لي س'ل%ي\كاv بعد. م.ق}ت.ل1ه



قال: وسبب هذا الشعر أ%ن السeل%ي\ك. خرج ف ت.ي\م, الر>باب يتبع
ال4رياف فلقي ف طريقه رجلv من خ.ث}ع.م� يقال له مالك بن عمي فأ%خذه ومعه

امرأ%ة من خ.فاج.ة يقال لا ن.و.ار'، فقال ال%ث}ع.م1يe: أ%نا أ%فدي نفسي
منك، فقال له السليك: ذلك لك على أ%ن ل ت.خ1يس. بعهدي ول تطلع علي�
أ%حداv من خثعم، فأ%عطاه ذلك وخرج إ,ل قومه وخلف السليك على امرأ%ته

فنكحها، وجعلت تقول له: احذر خثعم فقال:
،Dوما خ.ث}ع.م¬ إ,ل� ل1ئام¬ أ%ذ1ل�ة

إ,ل الذ©لY وال3س\خاف ت'ن\مى وت.ن\ت.مي
فبلغ الب' أ%نس. بن م'د\ر,ك%ة% الثعمي وشب\ل% بن ق1لد.ة% فحالفا

ال%ث}ع.م1ي_ زوج. الرأ%ة ول يعلم السليك حت طرقاه، فقال أ%نس لشبل: إ,ن
ش1ئت كفيتك القوم وتكفين الرجل، فقال: ل بل اكفن الرجل وأ%كفيك

القوم، فشد_ أ%نس على السليك فقتله وشد_ شبل وأ%صحابه على من كان معه، فقال
vعوف بن يربوع الثعمي وهو عم مالك بن عمي: وال ل4قتلن أ%نسا

ل3خفاره ذمة ابن عمي وجرى بينهما أ%مر وأ%لزموه ديته فأ%ب فقال هذا الشعر؛
وقوله:

كالثور يضرب لا عافت البقر
هو مثل يقال عند عقوبة ال3نسان بذنب غيه، وكانت العرب إ,ذا أ%وردوا

البقر فلم تشرب لكدر الاء أ%و لقلة العطش ضربوا الثور ليقتحم الاء فتتبعه
البقر؛ ولذلك يقول ال4عشى:
وما ذ%ن\ب'ه إ,ن عاف%ت1 الاء4 باق1ر¬،
وما أ%ن ي.ع.اف الاء4 إ,ل� ل1ي'ض\ر.با

وقوله:
وإ,ذ يشد� على وجعائها الثفر

الوجعاء: السافلة، وهي الدبر. والثفر: هو الذي يشد� على موضع الث�ف}ر,،
وهو الفرج، وأ%صله للسباع ث يستعار لل3نسان.
ويقال: ث%و_ر\ت' ك�د'ور.ة% الاء ف%ثار.. وأ%ث%ر\ت' الس_ب'ع.

والص_ي\د. إ,ذا ه1ج\ت.ه. وأ%ث%ر\ت' فلناv إ,ذا ه.ي_ج\ت.ه' ل4مر. واس\ت.ث%ر\ت'
الص_ي\د. إ,ذا أ%ث%ر\ت.ه' أ%يضاv. وث%و_ر\ت' ال4مر: ب.ح.ث}ت'ه

وث%و_ر. القرآن%: بث عن معانيه وعن علمه. وف حديث عبدال: أ%ث1ي'وا القرآن
فإ,ن فيه خب ال4ولي والخرين، وف رواية: علم ال4و_لي والخرين؛



وف حديث آخر: من أ%راد العلم فلي'ث%و>ر القرآن؛ قال شر: ت.ث}و,ير'
القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به ف تفسيه ومعانيه، وقيل: ل1ي'ن.قYر\ عنه

وي'ف%كYر\ ف معانيه وتفسيه وقراءته، وقال أ%بو عدنان: قال مارب صاحب
الليل ل تقطعنا فإ,نك إ,ذا جئت أ%ث%ر\ت. العربية؛ ومنه قوله:

Dي'ث%و>ر'ها العينان1 ز.يد¬ ود.غ}ف%ل
vراeور' وت.ث%و_ر. ت.ث%و�وأ%ث%ر\ت' البعي أ�ثي'ه إ,ثارةv ف%ثار. ي.ث

:vوبعثه فانبعث. وأ%ثار. التراب. بقوائمه1 إ,ثار.ة vإ,ذا كان باركا
ب.ح.ثه؛ قال:

ي'ث1ي' وي'ذ}ري ت'ر\ب.ها وي.هيل�ه،
إ,ثار.ة% ن.ب_اث1 ال%واج,ر, م'خ\م1س,

قوله: نباث الواجر يعن الرجل الذي إ,ذا اشتد عليه الر هال التراب
ليصل إ,ل ثراه، وكذلك يفعل ف شدة الر.

وقالوا: ث%ور.ة رجال ك%ثرو.ة1 رجال؛ قال ابن مقبل:
وث%و\ر.ة{ من ر,جال, لو رأ%ي\ت.ه'م'،

لق�ل}ت.: إ,حدى ح1راج, ال%ر_ م1ن أ�ق�ر,
ويروى وث%ر\وة{. ول يقال ث%و\ر.ة� مال� إ,نا هو ث%ر\و.ة� مال� فقط.

Dمن مال للكثي. ويقال: ث%ر\و.ة Dمن رجال وث%و\ر.ة Dوف التهذيب: ث%و\ر.ة
من رجال وث%ر\و.ةD من مال بذا العن. وقال ابن ال4عراب: ث%و\ر.ةD من

رجال وث%ر\و.ةD يعن عدد كثي، وث%ر\و.ةD من مال� ل غي.
والث�و\ر': الق1ط}ع.ة� العظيمة من ال4ق1ط1، والمع أ%ث}و.ار¬

وث1و.ر.ةD، على القياس. ويقال: أ%عطاه ث1و.ر.ةv عظاماv من ال4ق1ط1 جع ث%و\ر�.
وف الديث: توضؤوا ما غ%ي_رت1 النار' ولو من ث%و\ر. أ%ق1ط{؛ قال أ%بو

منصور: وذلك ف أ%و�ل ال3سلم ث نسخ بترك الوضوء ما مست النار، وقيل:
يريد غسل اليد والفم منه، وم.ن\ حله على ظاهره أوجب عليه وجوب الوضوء
للصلة. وروي عن عمرو بن معد يكرب أ%نه قال: أ%تيت بن فلن فأ%تون بث%و\ر�

وق%و\س� وك%ع\ب�؛ فالثور القطعة من ال4قط، والقوس البقية من التمر تبقى
ف أ%سفل ال�ل�ة1، والكعب الك�ت\ل%ة� من السمن ال%ام1س,. وف الديث:

أ%نه أ%كل% أ%ث}و.ار. أ%ق1ط{؛ ال�ثوار جع ث%و\ر�، وهي قطعة من
ال4قط، وهو لب جامد مستحجر. والث�و\ر': ال4حق؛ ويقال للرجل البليد الفهم:

ما هو إ,ل ث%و\ر¬. والث�و\ر': الذكر من البقر؛ وقوله أ%نشده أ%بو علي



عن أ%ب عثمان:
أ%ث%و\ر. ما أ%ص1يد'ك�م\ أ%و ث%و\ري\ن\

أ%م\ ت1يك�م' الم_اء4 ذات. الق%ر\ن.ي\ن\؟
فإ,ن فتحة الراء منه فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة راء حضرموت، ولو

كانت فتحة إ,عراب لوجب التنوين ل مالة ل4نه مصروف، وبنيت ما مع السم
وهي مبقاة على حرفيتها كما بنيت ل مع النكرة ف نو ل رجل، ولو جعلت ما

مع ثور اساv ضممت إ,ليه ثوراv لوجب مد�ها ل4نا قد صارت اساv فقلت
أ%ثور ماء أ%صيدكم؛ كما أ%نك لو جعلت حاميم من قوله:

ي'ذ%كYر'ن حام1يم. والرeم\ح' شاج,ر¬
اسي مضموماv أ%حدها إ,ل صاحبه لددت حا فقلت حاء ميم ليصي كحضرموت،

كذا أ%نشده الماء جعلها جاء ذات قرني على ال�ز\ء3، وأ%نشدها بعضهم
ال%م_اء4؛ والقول فيه كالقول ف ويما من قوله:

أ%ل ه.ي_ما ما ل%ق1يت' وه.ي_ما،
و.و.ي\حاv ل%ن\ ل ي.ل}ق. م1ن\ه'ن_ وي\ح.م.ا

Dوث1ي.ر.ة%# وث1يان Dوث1و.ر.ة Dوالمع أ%ث}وار¬ وث1يار¬ وث1يار.ة
وث1ي\ر.ةD، على أ%ن أ%با علي� قال ف ث1ي.ر.ة{ إ,نه مذوف من ثيارة فتركوا

ال3علل ف العي أ%مارة لا نووه من ال4لف، كما جعلوا الصحيح نو اجتوروا
واع\ت.و.ن'وا دليلv على أ%نه ف معن ما ل بد من صحته، وهو ت.جاو.روا

وت.عاون'وا؛ وقال بعضهم: هو شاذ وكأ%نم فرقوا بالقلب بي جع ث%و\ر� من
اليوان وبي جع ث%و\ر� من ال4ق1ط1 ل4نم يقولون ف ث%و\ر ال4قط

ث1و.رةD فقط ولل�نثى ث%و\ر.ةD؛ قال ال4خطل:
وف%ر\و.ة% ث%ف}ر. الث�و\ر.ة1 ال�ت.ضاج,م,

وأ%رض م.ث}و.ر.ةD: كثية الث�يان1؛ عن ثعلب. الوهري عند قوله ف جع
ث1ي.ر.ة{: قال سيبويه: قلبوا الواو ياء حيث كانت بعد كسرة، قال: وليس هذا

بطرد. وقال الب�د: إ,نا قالوا ث1ي.ر.ةD ليفرقوا بينه وبي ث1و.ر.ة
ال4قط، وبنوه على ف1ع\ل%ة{ ث حركوه، ويقال: مررت ب,ث1ي.ر.ة{ لماعة

الث�و\ر,. ويقال: هذه ث1ي.ر.ةD م'ث1ي.ة أ%ي ت'ث1ي' ال4رض.. وقال ال
Dتعال ف صفة بقرة بن إ,سرائيل: تثي ال4رض ول تسقي الرث؛ أ%رض م'ثار.ة

إ,ذا أ�ثيت بالس>ن> وهي الديدة الت ترث با ال4رض. وأ%ثار.
ال4رض.: ق%ل%ب.ها على الب بعدما ف�تحت مر�ة، وحكي أ%ث}و.ر.ها على التصحيح.



وقال ال عز وجل: وأ%ثار'وا ال4رض.؛ أ%ي حرثوها وزرعوها واستخرجوا منها
بركاتا وأ%ن\زال ز.ر\ع1ها. وف الديث: أ%نه كتب ل4هل ج'ر.ش بالم.ى

الذي حاه لم للف%ر.س والر_اح1ل%ة1 وال�ث1ي.ة1؛ أ%راد بالثية بقر
ال%ر\ث ل4نا ت'ثي' ال4رض. والث9ور': ي'ر\ج¬ من بروج السماء، على

التشبيه. والث�و\ر': البياض الذي ف أ%سفل ظ�ف}ر, ال3نسان. وث%و\ر¬: حيÒ من
تيم. وب.ن'و ث%ور�: ب.طن¬ من الر_باب, وإ,ليهم نسب سفيان الث�وري.

الوهري: ث%و\ر أ%بو قبيلة من م'ض.ر وهو ثور بن ع.ب\د1 من.اة% بن أ�د> بن
طاب,خ.ة% بن الياس بن م'ض.ر وهم رهط سفيان الثوري. وث%و\ر¬ بناحية الجاز:

جبل قريب من مكة يسمى ث%و\ر. أ%ط}ح.ل. غيه: ث%و\ر¬ جبل بكة وفيه الغار
نسب إ,ليه ث%و\ر' بن' عبد مناة ل4نه نزله. وف الديث: انه ح.ر_م. ما

بي ع.ي\ر� إ,ل ث%و\ر�. ابن ال4ثي قال: ها جبلن، أ%ما عي فجبل
معروف بالدينة، وأ%ما ثور فالعروف أ%نه بكة، وفيه الغار الذي بات فيه

سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، لا هاجر، وهو الذكور ف القرآن؛ وف
رواية قليلة ما بي ع.ي\ر� وأ�ح'د، وأ�حد بالدينة، قال: فيكون ثور

vمن الراوي وإ,ن كان هو ال4شهر ف الرواية وال4كثر، وقيل: ان ع.ي\را vغلطا
جبل بكة ويكون الراد أ%نه حرم من الدينة قدر ما بي عي وثور من مكة
أ%و حرم الدينة ترياv مثل تري ما بي عي وثور بكة على حذف الضاف
ووصف الصدر الذوف. وقال أ%بو عبيد: أ%هل الدينة ل يعرفون بالدينة

جبلv يقال له ثور 
(* قوله «وقال أ%بو عبيد إل» رده ف القاموس بان حذاء

أحد جاناv إل ورائه جبلv صغياv يقال له ثور). وإ,نا ثور بكة. وقال
غيه: إ,ل بعن مع كأ%نه جعل الدينة مضافة إ,ل مكة ف التحري.

@ثبش: ث�ب.اش: اسم رجل وكأ%نه مقلوب من ش'ب.اث.
:�@ثأط: الث�أ}طة�: د'و.ي\ب�ة، ل يكها غي صاحب العي. والث�أ}طة
ال%م\أ%ة�. وف الثل: ث%أ}ط%ةD م'د_ت\ باء؛ يضرب للرجل يش\ت.دe م'وق�ه

وح'م\ق�ه ل4ن الثأ}طة إ,ذا أ%صابا الاء ازدادت ف%ساداv ور'طوبة، وقيل
للذي ي'ف}ر,ط� ف ال�م\ق ثأ}طة م'د_ت\ باء، وجعها ث%أ}طD؛ قال أ�مية

يذكر حامة نوح، على نبينا ممد وعليه الصلة والسلم:
فجاء4ت\، ب.ع\د.ما ر.ك%ض.ت\، بق1ط}ف{،

عليه الث�أ}ط والطYي' الك�بار'



وقيل: الثأ}ط� والث�أ}طة� الطي، حأ%ةv كان أ%و غي ذلك؛ وقال أ�مية
:vأ%يضا

بل%غ% ال%شار,ق وال%غار,ب.، ي.ب\ت.غ1ي
أ%س\باب. أ%م\ر� من ح.ك1يم� م'ر\ش1د1

فأ%ت.ى م.غ1يب. الشم\س, عند مآب,ها،
ف ع.ي\ن, ذي خ'ل�ب� وثأ}ط{ ح.ر\م1د1

(* قوله «فأتى إل» تقدم للمؤلف ف مادة حرمد: فرأى مغيب الشمس عند مسائها)
وأ%ورد ال4زهري هذا البيت مستشهداv به على الثأ}طة المأ%ة فقال:
وأ%نشد شر لت'ب_ع، وكذلك أ%ورده ابن بري وقال: إ,نه لت'ب_ع يصف ذا

الق%ر\ن.ي\ن، قال: وال�ل�ب الطي بكلمهم، قال ال4زهري: وهذا ف شعر ت'ب_ع
.Dالروي عن ابن عباس. والثأ}طة: د'و_ي\ب_ة ل%س_اعة

والثأ}طاء: المقاء، مشتق� من الثأ}طة. وما هو بابن ثأ}طاء وثأ%طاء
وثأ}طان% وثأ%طان% أ%ي بابن أ%مة، ويكن به عن ال�م\ق.

@ثبط: الليث: ث%ب_ط%ه عن الشيء ت.ث}ب,يطاv إ,ذا شغ.ل%ه عنه. وف التنزيل
العزيز: ولكن ك%ر,ه الل9ه' ان\ب,عاث%هم فثب_ط%هم؛ قال أ%بو إ,سحق:

التثبيط رد�ك ال3نسان% عن الشيء يفعله، أ%ي كره الل9ه أ%ن ي.خ\رجوا معكم
فرد_هم عن الروج. وث%ب.ط%ه عن الشيء ث%ب\طاv وث%ب_ط%ه: ر.ي_ثه وث%ب_ته.

وث%ب_طه على ال4مر فت.ث%ب_ط: وق�ف%ه عليه فتو.ق�ف. وأ%ث}ب.طه
الر.ض' إ,ذا ل يكد ي'فار,ق�ه. وث%ب.ط}ت' الرجل% ث%ب\طاv: حب.س\ت'ه،

بالتخفيف. وف الديث: كانت س.و\دة� امرأ%ةv ث%ب,طةv أ%ي ثق1يلة ب.ط1يئةv من
الت_ث}ب,يط1 وهو التع\و,يق' والش_غ\ل� عن ال�راد؛ وقول لبيد:

وه'م' الع.ش1ية� إ,ن} ي'ث%ب>ط} حاس1د
معناه إ,ن} ب.ح.ث% عن م.عاي,ب,ها؛ بذلك فسره ابن ال4عراب. وف بعض

اللغات: ث%ب.ط%ت\ ش.فة� ال3نسان1 و.ر,م.ت\، وليس بث%ب.ت.
�@ثرط: الث�ر\ط� مثل الث�ل}ط1: لغة أ%و ل�ث}غةD. الوهري: والث�ر\ط

أ%يضاv شيء تستعمله ال4ساك1فة� وهو بالفارسية ش.ر,يس\؛ ذكره النضر بن شيل
ول يعرفه أ%بو الغوث.

والث�ر\ط1ئة�، بالكسر: الرجل ال4ح\م.ق' الضعيف'. قال: والمزة زائدة.
وث%ر.ط%ه ي.ث}ر'ط�ه ث%ر\طاv: زر.ى عليه وعاب.ه، قال: وليس بثب.ت. قال

ال4زهري: الث�ر\ط1ئة�، بالمز بعد الطاء، الرجل الثقيل، قال: وإ,ن كانت



المزة أ%صلية فالكلمة رباعية، وإ,ن ل تكن أ%صلية فهي ثلثية، قال:
والغ1ر\ق1ئ� مثله.

vح.سا �@ثرعط: الث©ر\ع'طة�: ال%سا الر_ق1يق'. ال4زهري: الث©ر'ع\ط�ط
رقيق طبخ باللب.

@ثرمط: الث©ر\م'طة� والث©ر.م1طة� على مثال ع'ل%ب,طة{؛ ال4خية عن
كراع: الطي الر_ط}ب'؛ قال الوهري: لعل اليم زائدة. الفراء: وقع فلن ف

ث�ر\م'طة{ أ%ي ف طي رط}ب.
قال شر: واث}ر.ن\م.ط الس>قاء إ,ذا ان\ت.ف%خ؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

تأ}كل� ب.ق}ل الر>يف1 حت ت.ح\ب.طا،
فب.ط}ن'ها كالو.ط}ب, حي اث}ر.ن\م.طا

والث}ر,ن\ماط�: اط}م1ح\رار' الس>قاء إ,ذا راب ور.غا، وك%ر\ثأ% إ,ذا
ث%خ'ن. اللب عليه ك%ر\ث%أ%ةv مثل% اللYبإ, ال%ث1ر,.

أ%بو عمرو: الث©ر\م'وط� الرجل العظيم' الل©ق%م, الكثي ال4ك}ل.
@ثرنط: قال ال4زهري: قرأ}ت بط أ%ب اليثم لبن بزرج: اث}ر.ن\ط%أ% أ%ي

ح.م'ق..
@ثطط: رجل ث%طê: ث%ق1يل� البطن ب.ط1يء. والث�ط© وال4ث%ط©:

الك%و\س.ج'، رجل أ%ث%ط© بي>ن الث�ط%ط1 من قوم ث�طð، وقيل: هو القليل� شعر
اللYح\ية، وقيل: هو الفيف اللحية من العار,ض.ي\ن,، وقيل: هو أ%يضاv القليل

شعر الاج,ب.ي\ن,، ورجل ث%ط© الاجبي وامرأ%ة ث%ط�اء الاجبي، ول
يستغن عن ذكر الاجبي. ابن ال4عراب: ال4ث%ط9 الرقيق الاجبي، قال:

والث©ط�ط� والزeط�ط� الك%واس1ج'. التهذيب: وامرأ%ة ث%ط�ة� الاجبي ل
يستغن فيه عن ذكر الاجبي؛ قال الشاعر:

وما من هواي. ول ش1يم.ت،
ع.ر.كر.كةD ذات' ل%ح\م� ز,ي.م\
ول أ%ل%ق%ى ث%ط�ة� الاج,بي\ـ

ـن,، م'ح\ر.فة� الس_اق,، ظ%م\أ%ى الق%د.م\
قوله م'ح\رفة أ%ي م.ه\ز'ولة. ورجل ث%طê، بالفتح، من قوم ث�ط�ان{

وث1ط%طة{ وث1طاط{ بي>ن الث©ط�وطة1 والث�طاطة1، وهو الكوسج. قال ابن دريد:
ل يقال ف الفيف شعر اللحية أ%ث%ط©، وإ,ن كانت العامة قد أ�ول1ع.ت\ به،

إ,نا يقال ث%طê؛ وأ%نشد ل4ب النجم:



Yكل1ح\ية1 الشي\خ, الي.مان الث�ط
وحكى ابن بري عن الواليقي قال: رجل ث%طê ل غي، وأ%نكر أ%ث%ط9،

وأ%ورد بيت أ%ب النجم أ%يضاv، قال: وصواب إ,نشاده ك%هامة1 الشيخ. وف حديث
عثمان: وجيء4 بعامر بن عبد ق%ي\س فرآه أ%ش\غ.ى ث%ط9اv. وف حديث أ%ب

ر'ه\م�: سأ%له النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، عمن تل�ف من, غفار فقال: ما
فعل النف%ر' ال�م\ر' الث�طاط�؟ هو جع ث%طð، وهو الكو\س.ج' الذي ع.ر,ي.

وجه'ه من الشعر إ,ل� طاقات{ ف أ%سفل ح.ن.ك1ه. وروي هذا الديث: ما فعل
الم\ر الن_طان,ط�؟ جع ن.ط}ناط{ وهو الطويل. قال أ%بو حات: قال أ%بو

Yزيد مرة رجل أ%ث%ط©، فقلت له: تقول أ%ثط9؟ قال: سعتها، وجع الث�ط
أ%ث}طاطD؛ عن كراع، والكثي ث�طê وث�ط9انD وث1طاطD وث1ط%طةD؛ وقد ث%ط�

ي.ث1ط© وي.ث�ط© ث%ط%طاv وث%طاطةv وث�ط�وطةv فهو أ%ث%ط© وث%طê؛ قال ابن
دريد: الصدر الث�ط%ط� والسم الث�طاطة� والث©طوطة�. قال ابن سيده:

ولعمري إ,نه فرق حسن. وامرأ%ة ث%ط9اء ل إ,س\ب. لا يعن ش1ع\رة%
ر.ك%ب,ها.والثط9اء: د'و.ي\ب_ة ت.ل}س.ع' الناس، قيل هي العنكبوت.

@ثعط: الث�عيط�: د'قاق' ر.م\ل س.ي�ال� تنقله الريح. والث�ع1ط�: اللحم
التغي>ر'، وقد ث%ع1ط% ث%ع.طاv، وكذلك اللد إ,ذا أ%ن\ت.ن. وتقط�ع؛ قال

ال4زهري: أ%نشدن أ%بو بكر:
يأ}ك�ل ل%ح\ماv بائتاv قد ث%ع1طا،

أ%ك}ث%ر. منه ال4ك}ل% حت خ.ر,طا
قال: وخ.ر,ط% به إ,ذا غ�ص_ به. قال الوهري: والث�ع.ط� مصدر قولك

ث%ع1ط% اللحم' أ%ي أ%نت، وكذلك الاء؛ قال الراجز:
وم.ن\ه.ل� على غ%ش.اش� وف%ل%ط}،
ش.ر,ب\ت' منه بي ك�ر\ه{ وث%ع.ط}

وقال أ%بو عمرو: إ,ذا م.ذ1ر.ت البيضة فهي الث�ع1طة�. وث%ع1ط%ت\ شف%ت'ه:
و.ر,م.ت\ وتش.ق�قت؛ وقال بعض شعراء هذيل:

ي'ث%ع>ط}ن. الع.راب.، وه'ن� س'ود¬،
إ,ذا خال%س\ن.ه ف�ل�ح¬ ف1دام'

الع.راب': ث%ر' ال%ز.م، واحدته ع.رابةD. ي'ث%ع>ط}ن.ه: ي.ر\ض.خ\ن.ه
وي.د\ق�ق}ن.ه. ف�ل�ح: جع الف%ل}حاء الشفة. ف1دام¬: ه.ر,مات¬.

.vهو سل}ح الف1يل, ونوه من كل شيء إ,ذا كان رقيقا :�@ثلط: الث�ل}ط



،vرقيقا vس.ل%ح س.ل}حا :vث%ل}طا �وثل%ط الث�و\ر' والبعي' والصبe ي.ث}ل1ط
.vوف الصحاح: إ,ذا أ%لقى ب.عره رقيقا ،vرقيقا vوقيل إ,ذا أ%لقاه سه\ل

.vث%ل}طا �قال أ%بو منصور: يقال لل3نسان إ,ذا رق_ ن.ج\و'ه هو ي.ث}ل1ط
وف الديث: فبال%ت\ وث%ل%ط%ت\؛ الث�ل}ط�: الرقيق من الرجيع. قال ابن

ال4ثي: وأ%كثر ما يقال لل3بل والبقر والف1ي.لة1. وف حديث علي، كرم الل9ه
وجهه: كانوا ي.ب\ع.ر'ون ب.ع.راv وأ%نتم ت.ث}ل1ط�ون ث%ل}طاv أ%ي كانوا

يتغو_طون يابساv كالبعر ل4نم كانوا قليلي ال4كل والآكل وأ%نتم تثل1طون
رقيقاv وهو إ,شارة إ,ل كثرة الآكل وت.ن.وeع1ها. ويقال: ث%ل%ط}ت'ه

ث%ل}طاv إ,ذا رميت.ه بالث�ل}ط1 ولط%خ\ت.ه به؛ قال جرير:
،vيا ث%ل}ط% حام1ضة{ ت.ر.ب_ع. ماس1طا

م1ن\ واس1ط{، وت.ر.ب_ع. الق�ل�ما
.Dالس\ت1ر\خاء، وطي ث%ل}م.ط :�@ثلمط: الث�ل}م.طة

@ثط: الث�م\ط�: الطي الرقيق أ%و العجي إ,ذا أ%ف}ر.ط ف الر>قة1.
@ثنط: الليث: الث�ن\ط� خ'روج الكمأ%ة1 من ال4رض والنبات' إ,ذا صد.ع

ال4رض. وظهر، قال: وف الديث كانت ال4رض ت.م1يد' فوق. الاء ف%ث%نطها
eالش_ق �الل9ه' بالبال فصارت لا أ%و\تاداv؛ ابن ال4عراب: الثن\ط

والن_ث}ط� التثقيل؛ ومنه خب كعب: إ,ن الل9ه تعال لا م.د_ ال4رض. ماد.ت\
فث%ن.ط%ها بالبال أ%ي شق�ها فصارت كال4و\تاد1 لا، ون.ث%طها بالكام,
فصارت كال�ث}ق1لت1 لا، قال أ%بو منصور: فرق ابن ال4عراب بي

الث�ن\ط والن_ث}ط، فجعل الث�ن\ط% ش.ق9اv، وجعل الن_ث}ط% إ,ث}قالv، قال:
وها ح.رفان غ%ريبان، قال: ول أ%دري أ%عربيان أ%م دخيلن؛ قال ابن ال4ثي:

وما جاء إ,ل ف حديث كعب، قال: ويروى بالباء بدل النون من التثبيط، وهو
التعويق.

@ثرع: ابن ال4عراب: ث%ر,ع. الرجل� إ,ذا ط%ف�ل% على ق%و\م.
@ثطع: الث�ط%ع': الزeكام، وقيل هو مثل الزeكام، والث©طاع1يe مأ}خوذ

منه، وقد ث�ط1ع. الرجل، على ما ل يسم فاعله، فهو م.ث}ط�وع أ%ي ز'ك1م.،
وقيل هو مثل الزeكام والسeعال. وث%ط%ع. ث%ط}عاv: أ%ب\د.ى، وليس بثب.ت.

@ثلع: هذه ترجة انفرد با الوهري وذكرها بالعن ل بالنص ف ترجة ثلغ
ف حرف الغي العجمة فقال: هنا ث%ل%ع\ت' رأ}سه أ%ث}ل%ع'ه ث%ل}عاv أ%ي

ش.د.خ\ت'ه. وال�ث%ل�ع': ال�ش.د_خ' من الب'س\ر وغيه.



@ثوع: ابن ال4عراب: ث�ع\ ث�ع\ إ,ذا أ%مرت.ه بالنبساط ف البلد ف
طاعة.والث©و.ع': شجر من أ%شجار البلد عظام ت.س\م'و له ساق غليظة وع.ناق1يد'

كعناق1يد الب'ط}م، وهو ما ت.د'وم خ'ضرته، وورقه مثل ورق الوز، وهو
س.ب\ط� ال4غ}صان وليس له ح.م\ل ول ي'ن\تفع به ف شيء، واحدته ث�و.ع.ةD؛ قال

الد>ين.و.ر,ي: الث©ع.بة� شجرة تشبه الث©و.ع.ة. وحكى ال4زهري عن أ%ب
عمرو: الث9اع1ي القاذ1ف'، وعن ابن ال4عراب: الثاعة� الق%ذ%فة�، وذكر

ابن بري أ%ن9 ابن خالويه حكى عن العامري: أ%ن الث9واعة% الرجل النح\س'
ال4ح\م.ق'.

@ثيع: قال ابن سيده: ثاع. الاء�، وقال غيه: ثاع. الشيء� ي.ث1يع'
ويث%اع' ث%ي\عاv وث%ي.عاناv سال.

،Dر'وغ�@ثرغ: الث�ر\غ� م.ص.بe الاء ف الد_ل}و كالف9ر\غ, ، وجعه ث
وحكى يعقوب أ%ن الثاء بدل من الفاء؛ قال ابن سيده: ول يعجبن ل4نم ل
يكادون يتسعون ف البدل بمع ول غيه. وث�ر'وغ� الدلو وف�روغ�ها: ما بي

الع.راقي، واحد'ها ف%ر\غD وث%ر\غ.
@ثغغ: الث�غ\ث%غة�: ع.ضe الصب قبل أ%ن ي.ش\ق%أ% وي.ث�غ1ر..

وال�ث%غ\ث1غ�: الذي ي.ب'كe بر,يق1ه1 ول يؤثYر 
(* قوله «ول يؤثر» زاد شارح

القاموس فيما يعض لنه ل أسنان له، قال الليث.) والث�غ\ث%غة: الكلم الذي
ل ن,ظام. له. وال�ث%غ\ث1غ�: الذي إ,ذا تك%ل�م ح.ر_ك أ%س\نانه ف

ف1ي,ه واض\ط%ر.ب. اض\ط1راباv شديداv فلم ي'ب.ي>ن\ كلم.ه؛ قال رؤبة:
وع.ض_ ع.ض_ ال4د\ر.د1 ال�ث%غ\ث1غ,،
ب.ع\د. أ%فان,ي, الش_باب, الب'ر\ز'غ,

@ثلغ: ث%ل%غ.ه يالع.ص.ا: ضربه؛ عن ابن ال4عراب. وث%ل%غ الشيء4
ي.ث}ل%غ'ه ث%ل}غاv: شد.خ.ه. وث%ل%غ% رأ}س.ه ي.ث}ل%غ'ه ث%ل}غاv: ه.ش.م.ه وشد.خ.ه،

وقيل: الث�ل}غ� ف الر_ط}ب, خاص_ة. وف الديث: إذاv ي.ث}ل%غ'وا
رأ}سي كما ت'ث}ل%غ� ال�ب\زة�؛ الث�ل}غ�: الش_د\خ'، وقيل هو ض.ر\ب'ك الشيء4

الرطب. بالشيء اليابس حت ي.ن\ش.د1خ.. وف حديث الرؤ\يا: فإ,ذا هو
ي.ه\وي بالصخرة ف%ي.ث}ل%غ� با رأ}س.ه؛ وقال رؤبة:

كالف%ق}ع, إن} ي'ه\م.ز\g بو.ط}ء3 ي'ث}ل%غ,
وقد ان\ث%ل%غ% وان\ش.د.خ. بعن واحد.



وال�ث%ل�غ� من الرeط%ب: ما س.ق%ط% من النخلة فانشدخ، وقيل: الثل�غ
من الب'س\ر, والرeط%ب الذي أ%صابه الطر فأ%سقطه من النخلة ود.ق�ه، وقد

�تناثرت الثYمار ف%ث�لYغ.ت\ ت.ث}ل1يغاv. وال�ث%ل�غ.ة�: الرeط%بة
ال�ع.ر_قة، وهي ال%ع\وة.

.vالك%س\ر ف الر>ط}ب خاص�ة، ث%م.غ.ه ي.ث}م.غ'ه ث%م\غا :�@ثغ: الث�م\غ
:�وث%م.غ% رأ}س.ه بالع.صا ث%م\غاv: شد.خ.ه مثل ث%ل%غ.ه. والث�م\غ

خ.ل}ط� البياض, بالسواد؛ قال رؤبة:
أ%ن} لح. ش.ي\ب' الش\�م.ط1 ال�ث%م_غ,

وث%م.غ السواد' والبياض': اخ\ت.ل%طا. وث%م.غ% رأ}س.ه بال1ن_اء3
وال%ل�وق, ي.ث9م.غ'ه: غ%م.س.ه فأ%كثر. وث%م.غ% ل1ح\ي.ت.ه ف ال1ضاب, أ%ي

غ%م.س.ها؛ وأ%نشد:
ول1ح\ية{ ت'ث}م.غ� ف خ.ل�وق1ها

وث%م.غ% الثوب. ي.ث}م.غ'ه ث%م\غاv: أ%ش\ب.ع. ص.ب\غ.ه؛ قال الشاعر:
ت.ر.ك}ت' ب.ن الغ'ز.ي>ل, غي ف%خ\ز�،

كأ%ن� ل1حاه'م' ث�م1غ.ت\ ب,و.ر\س
قال ابن بري: ويوز ث%م_غ\ت' الثوب، بالتشديد، وكذلك ث%م_غ\ت'

الش_ع.ر بال1ن_اء. ويقال: ث%م_غ% رأ}س.ه بالدeه\ن أ%و ب,خ.ل�وق� ب.ل�ه.
وث%م_غ% الشيء4: ك%س.ر.ه.

وث%م\غD: مال كان لعمر بن الطاب، رضي ال عنه، فوق%فه. وف حديث
صد.قة1 عمر: إن ح.د.ث% به حاد1ثD إن� ث%م\غاv وص1ر\مة% ابن ال4ك}و.ع, وكذا
وكذا جعله وقفاv؛ ها مالن معروفان بالدينة كانا لعمر بن الطاب

فوق%فهما.
وث%م.غ.ة� البل: أ%ع\له؛ قال الفراء: سعت الكسائي يقول ثغة البل،

بالثاء، قال: والذي سعت أ%نا ن.م.غة�، بالنون.
�@ثطف: أ%هلها الليث واستعمل ابن ال4عراب الث�ط%ف. قال: هو الن_ع\مة

ف الـم.ط}ع.م, والـم.ش\ر.ب, والـم.نام,. وقال شر: الث�ط%ف'
.�الن_ع\مة

@ثقف: ث%ق1ف. الشيء4 ث%ق}فاv وث1قافاv وث�ق�وفةv: ح.ذ%ق%ه. ورجل ث%ق}ف¬
(* قوله «رجل ثقف» كضخم كما ف الصحاح، وضبط ف القاموس بالكسر كحب.)

وث%ق1ف¬ وث%ق�ف¬: حاذ1ق¬ ف%ه,م، وأ%تبعوه فقالوا ث%ق}ف¬ ل%ق}ف¬. وقال أ%بو



زياد{: رجل ث%ق}ف¬ ل%قف¬ رام� راو�. اللحيان: رجل ث%ق}ف¬ ل%ق}ف¬ وث%ق1ف¬
ل%ق1ف¬ وث%ق1يف¬ ل%ق1يف ب.ي>ن' الث�قافة1 والل�قافة. ابن السكيت: رجل
ث%ق}ف¬ ل%ق}ف¬ إذا كان ضاب,طاv لا ي.ح\و,يه قائماv به. ويقال: ث%ق1ف.
الشيء4 وهو س'رعة� التعلم. ابن دريد: ث%ق1ف}ت' الشيء4 ح.ذ%ق}ت'ه،

وث%ق1ف}ت'ه إذا ظ%ف1ر\ت. به. قال الل9ه تعال: فإ,م_ا ت.ث}ق%ف%ن_هم ف الرب.
وث%ق�ف. الرجل� ث%قافةv أي صار حاذ1قاv خفيفاv مثل ض.خ'م، فهو ض.خ\م¬، ومنه

الـم'ثاق%فة�. وث%ق1ف. أ%يضاv ث%ق%فاv مثل ت.ع1ب. ت.ع.باv أ%ي صار
حاذ1قاv ف%ط1ناv، فهو ث%ق1ف¬ وث%ق�ف¬ مثل ح.ذ1ر� وح.ذ�ر� ون.د1س� ون.د'س�؛ ففي

حديث ال1ج\رة1: وهو غلم ل%ق1ن¬ ث%ق1ف¬ أ%ي ذو ف1ط}نة{ وذ%كاء، والراد
أ%نه ثابت العرفة با ي'حتاج' إليه. وف حديث أ�م ح.ك1يم بنت عبد

الطلب: إن ح.صانD فما أ�ك%ل�م، وث%قاف¬ فما أ�ع.ل�م.
وث%ق�ف. ال%ل© ث%قافةv وث%ق1ف.، فهو ث%ق1يف¬ وث1قYيف¬، بالتشديد،

ال4خية على النسب: ح.ذ%ق. وح.م'ض. ج,دìا مثل ب.ص.ل� ح1ر>يف1، قال: وليس
ب.س.ن�. وث%ق1ف الرجل%: ظ%ف1ر. به. وث%ق1ف}ت'ه ث%ق}فاv م1ثال� بل1ع\ت'ه

ب.ل}عاv أ%ي صاد.ف}ت'ه؛ وقال:
فإم�ا ت.ث}ق%ف�ون فاق}ت'ل�ون،

فإن أ%ث}ق%ف\ ف%س.و\ف. ت.ر.و\ن% بال
وث%ق1ف}نا فلناv ف موضع كذا أ%ي أ%خ.ذ}ناه، ومصدره الثYق}ف'. وف

التنزيل العزيز: واق}ت'لوهم حيث� ث%ق1ف}ت'موهم.
والث�قاف والثYقافة�: العمل بالسيف؛ قال:

وكأ%ن� ل%م\ع. ب'ر'وق1ها،
ف ال%و>، أ%س\ياف' الـم'ثاق1ف\

وف الديث: إذا م.ل%ك. اث}نا ع.ش.ر. من بن عمرو ابن كعب كان الث�ق%ف
(* قوله «كان الثقف» ضبط ف الصل بفتح القاف وف النهاية بكسرها.)

والثYقاف' إل أ%ن تقوم الساعة، يعن ال1صام. وال1لد.. والثYقاف': حديدة
تكون مع الق%و_اس, والر_م�اح, ي'ق%و>م' با الشيء4 الـم'ع\و.ج_. وقال

أ%بو حنيفة: الثYقاف' خشبة ق%وية قدر الذYراع ف طر.فها خ.رق يتسع
للق%و\س, وت'د\خ.ل� فيه على ش'ح'وبتها وي'غ\م.ز' منها حيث ي'ب\ت.غ.ى أ%ن

ي'غ\م.ز. حت تصي إل ما يراد منها، ول ي'فعل ذلك بالق1س3ي� ول بالرماح
إل م.د ه'ونةv مـم\ل�ولةv أ%و م.ض\هوبةv على النار م'لو�حة، والع.د.د'



أ%ث}ق1فةD، والمع ث�ق�ف¬، والثYقاف': ما ت'س.و_ى به الر>ماح'؛ ومنه قول
عمرو:

إذا ع.ض_ الثYقاف' با اش\م.أ%ز_ت\،
ت.ش'جe ق%فا الـم'ث%قYف1 وال%ب,ينا

وت.ث}ق1يف�ها: ت.س\و,ي.ت'ها. وف الثل: د.ر\د.ب. لـم_ا ع.ض_ه
الثYقاف'؛ قال: الثYقاف خشبة تسو_ى با الرماح. وف حديث عائشة ت.ص1ف'

أ%باها، رضي الل9ه عنهما: وأ%قام. أ%و.د.ه ب,ث1قاف1ه؛ الثYقاف' ما ت'ق%و_م'
به الر>ماح'، تريد أ%نه س.و_ى ع.و.ج السلمي.

،Òمن ق%ي\س، وقيل أ%بو ح.ي¼ من ه.واز,ن%، واسه ق%س3ي Òوث%ق1يف¬: ح.ي
قال: وقد يكون ثقيف اساv للقبيلة، وال4ول أ%كثر. قال سيبويه: أ%ما

قولم هذه ث%ق1يف فعلى إرادة الماعة، وإنا قال ذلك لغلبة التذكي عليه،
وهو مـما ل يقال فيه من بن فلن، وكذلك كل ما ل يقال من بن فلن

التذكي فيه أ%غلب كما ذكر ف م.ع.د� وق�ر.ي\ش�، قال سيبويه: الن_س.ب' إل
ث%ق1يف ث%ق%ف1يÒ على غي قياس.

@ثبق: ابن بري: ث%ب.ق%ت العي' ت.ث}ب,ق' أ%سر.ع دمع'ها. وث%ب.ق النهر':
أ%سرع ج.ر\ي'ه وكث�ر ماؤه؛ قال الراجز:

ما بال� ع.ي\ن,ك عاو,د.ت ت.ع\شاق%ها؟
عي¬ ت.ث%ب_ق. د.م\ع'ها ت.ث}باق%ها

@ثدق: ثد.ق الطر': خرج من السحاب خ'روجاv سريعاv وج.د_ نو الو.د\ق.
وسحاب ثادق وواد{ ثادق أ%ي سائل. ابن ال4عراب: الث�د\ق والثاد1ق الن_دى

الظاهر. يقال: تباع.د من الثادق. قال ابن دريد: سألت الر>ياشي وأبا
حات عن اشتقاق ثادق فقال: ل نعرفه، فسأ%لت أ%با عثمان الشتانذان فقال:

.vسريعا vثد.ق. الطر من السحاب إ,ذا خرج خروجا
وثادق¬: اسم فرس حاجب بن ح.بيب ال4سدي؛ وقول حاجب:

وبات.ت\ ت.ل�وم' على ثاد1ق�
لي'ش\رى، فقد ج.د_ ع1ص\يان'ها

أ%ل إن� ن.ج\واك1 ف ثاد1ق�
سواء علي_ وإعلن'ها

وقلت': أ%ل ت.ع\ل%مي أ%نه
كر,ي' ال%ك%ب�ة1 م1بدان'ها؟



فهو اسم فرس. وقوله ع1صيان'ها أ%ي ع1صيان لا، وصواب إ,نشاده:
باتت تلوم على ثادق

بغي واو؛ وقال ابن الكلب: ثادق فرس كان ل�ن\ق1ذ بن ط%ريف بن عمرو بن
ق�ع.ي بن الرث بن ث%علبة% وأ%نشد له هذا الشعر، قال: والصحيح أ%نه

لاجب وهو أ%يضاv موضع؛ قال زهي:
ف%واد1ي الب.د1ي> فالط�و,ي� فثاد1ق،
فواد1ي الق%نان1 ج,ز\ع'ه فأ%ثاك1ل�ه\

وقد ذكره لبيد فقال:
فأ%جاد. ذ1ي ر.ق}د{ فأ%ك}ناف. ثاد1ق�،

فصارة% ت'وف فوق%ها فال4عاب,ل
@ثفرق: ال4صمعي: الث©ف}ر'وق ق1م.ع الب'س\رة والتمرة؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:

ق�راد كث�ف}ر'وق, الن_واة ض.ئيل
وقال الع.د.ب�س: الثفروق هو ما يلزق به الق1مع من التمرة. وقال الكسائي:

الث�فار,يق' أ%قماع الب'سر. والث©فروق: ع1لقة ما بي النواة والقمع.
وروي عن ماهد أ%نه قال ف قوله تعال: وآت'وا حق�ه يوم ح.صاده، قال:

ي'ل}قى لم من الث�فاريق والتمر. ابن شيل: الع'نقود إ,ذا أ�كل ما عليه
فهو ث�فروق وع'م\ش'وش؛ وأ%راد ماهد بالثفاريق العناقيد ي'خ\رط ما عليها

فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلث ي'خ\ط1ئها ال1خ\لب فت'لقى للمساكي.
الليث: الث©ف}ر'وق غ1لف ما بي الن_واة والق1م.ع. وف حديث ماهد:

إذا حضر الساكي' عند ال%داد أ�لقي لم من الث�فاريق والتمر؛ ال4صل ف
الثفاريق ال4ق}ماع الت ت.ل}ز.ق بالب'سر، واحدتا ث�فروق ول يردها

ههنا، وإ,نا كن با عن شيء من الب'سر ي'ع\ط%و\نه؛ قال القتيب: كأن
الث©فروق على معن هذا الديث ش'عبة من شراخ الع1ذ}ق. ابن سيده: الذ©ف}روق

لغة ف الث©ف}روق.
@ثقق: الثق}ث%قة�: الس\راع، وقد حكيت بتاءين، وقد تقد�مت.
@ثأل: الث©ؤ\ل�ول: واحد الث�آليل. الكم: الث©ؤ\لول خ'ر.اج¬، وقد

ث�ؤ\ل1ل الرجل� وقد ت.ث%أ}ل%ل% جسد'ه بالث�آليل. وف الديث ف صفة خات
النبو�ة: كأ%نه ث%آل1يل؛ الثآليل: جع ث�ؤ\ل�ول وهو ال%ب_ة تظهر ف

ال1لد كال1م_صة فما دونا. والث©ؤ\لول: ح.ل%م.ة الثدي؛ عن كراع ف النجد،
وال أ%علم.



@ثبل: ال4زهري: أ%هله الليث. ابن ال4عراب: الث©ب\لة الب.ق1ي_ة
والب'ث}لة الشeه\رة، قال: وها حرفان عربيان ج'ع1لت الث©ب\لة بنزل

الث©م\لة.
@ثتل: الث�ي\ت.ل: الو.ع1ل عام�ةv، وقيل: هو ال�س3نe منها، وقيل: هو

ذ%ك%ر' ال4ر\و.ى، وأ%نشد ابن بري لس'ر.اقة البارقي:
ع.م\داv ج.ع.ل}ت ابن. الزبي لذ%ن\به،

ي.ع\د'و وراء4هم' كع.د\و, الث�ي\ت.ل
وف حديث النخعي: ف الث�ي\ت.ل ب.ق%رةD؛ هو الذكر ال�س3نe من

الو'ع'ول وهو التيس البلي يعن إ,ذا صاده ال�ح\ر,م وجب عليه بقرةD ف1داءé. ابن
شيل: الث�يات1ل تكون ص1غار. الق�رون، والث�ي\ت.ل أ%يضاv ج,ن\س من

ب.ق%ر الوحش ينزل البال%. قال أ%بو خية: الث�ي\ت.ل من الوعول ل ي.ب\ر.ح
ال%ب.ل% ولق%ر\ن.ي\ه ش'ع.ب¬؛ قال: والو'ع'ول� على ح1د.ة{، الو'عول

ك�د\ر' ال4لوان ف أ%سافلها بياض، والث�ي.ات1ل مثلها ف أ%لوانا وإ,نا فرق
بينهما القرون، الو.ع1ل قرناه طويلن عدا ق%راه 

(* قوله: عدا قراه، هكذا
ف الصل، ولعلها على قراه أي على ظهره) حت ي'جاو,ز. ص.ل%و.ي\ه

ي.لتقيان من حول ذ%ن.به من أ%عله؛ وأ%نشد شر ل�مية بن أ%ب الصلت:
والت_م.اس1يح' والث�ي.ات1ل� وال3ي\ـ
ـي.ل� ش.ت_ى، والر>ي' والي.ع\ف�ور'

ابن السكيت: أ%نشد ابن ال4عراب ل1خ.داش:
فإ,ن ام\ر'ؤ¬ من بن عام1ر�،

وإ,ن_ك1 د.اري_ة ث%ي\ت.ل
ابن سيده: وث%ي\ت.ل اسم جبل، وف الصحاح: الث�ي\ت.ل اسم جبل. أ%بو

عمرو: الث�ي\ت.ل الض_خ\م من الرجال الذي ت.ظ�ن أ%ن فيه خياv وليس فيه خي،
ورواه ال4صمعي تنتل. ابن سيده: والث�ي\ت.ل ض.ر\ب¬ من الطي>ب ز.ع.موا،

وال أ%علم.
@ثجل: الث�ج.ل: ع1ظ%م' الب.ط}ن واسترخاؤه، وقيل: هو خروج الاصرتي،

ث%ج,ل ث%ج.لv وهو أ%ث}ج.ل. وال�ث%ج_ل�: كال4ث}ج.ل؛ قال:
ل ه1ج\ر.عاv ر.خ\واv ول م'ث%ج_ل

وف حديث أ�م عبد ف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل



ت'ز\ر, به ث�ج\لة أ%ي ض1خ.م' ب.ط}ن، ويروى بالنون والاء، أ%ي ن'ح'ول ود1ق�ة.
الوهري: الث©ج\لة، بالضم، ع1ظ%م البطن وس.ع.ت'ه. رجل أ%ث}ج.ل ب.ي>ن

الث�ج.ل وامرأ%ة ث%ج\لء وج'ل�ة ث%ج\لء عظيمة؛ قال:
بات'وا ي'ع.شeون الق�ط%ي\عاء4 ض.ي\ف%ه'م،
وع1ن\دهم الب.ر\ن,يe ف ج'ل%ل� ث�ج\ل

وم.ز.ادة ث%ج\لء: عظيمة واسعة؛ قال أ%بو النجم:
ت.م\شي من الر>د_ة1 م.ش\ي. ال�ف�ل،

م.ش\ي. الر_و.ابا بال%ز.اد1 ال4ث}ج.ل
وقد روي بالنون، يراد به الواسع. وال4ث}ج.ل: القطعة الض_خ\مة من

الليل؛ قال العج�اج:
وأ%ق}ط%ع' ال4ث}ج.ل% ب.ع\د. ال4ث}ج.ل

وشي م'ث%ج_ل أ%ي ض.خ\م. وقولم: ط%ع.ن. فلنD فلناv ال4ث}ج.ل%ي, 
*)

قوله «الثجلي» قال اليدان: يروى بالتثنية، والصواب المع كالقورين
للدواهي والعرب تمع اساء الدواهي على هذا الوجه للتأكيد والتهويل

والتعظيم) أ%ي رماه بداهية من الكلم.
@ثرطل: الث�ر\ط%لة: السترخاء. وم.ر_ م'ث%ر\ط1لv إ,ذا م.ر_ يس\حب

ثيابه.
@ثرعل: الث©ر\ع'لة: الريش التمع على عنق الديك.

@ثرغل: الث©ر\غ�ول: ن.ب\ت.
@ثرمل: ث%ر\م.ل القوم' من الطعام والشراب ما شاؤوا أ%ي أ%كلوا.

والث�ر\م.لة: سوء ال4كل وأ%ن ل يبال ال3نسان كيف كان أ%ك}ل�ه وي'ر.ى الطعام'
يتناثر على ليته وفمه ويلطخ يديه. وث%ر\م.ل الطعام.: ل ي'ح\س3ن صناعته

ول ي'ن\ض1ج\ه صانع'ه ول ي.ن\ف�ضه من الرماد حي ي.م'ل©ه، قال:
وي'ع\ت.ذر إ,ل الضيف فيقال قد ث%ر\م.ل}نا لك الع.مل أ%ي ل ن.ت.ن.و_ق فيه ول

ن'ط%ي>به لك لكان الع.ج.لة. وث%ر\م.ل اللحم.: ل ي'ن\ض1ج\ه. وث%ر\م.ل%
الرجل� إ,ذا ل ي'ن\ض1ج\ طعامه تعجيلv للق1ر.ى. وث%ر\م.ل عمله: ل

ي.ت.ن.و_ق فيه. وث%ر\م.ل: س.ل%ح كذ%ر\م.ل؛ قال الراجز:
وإ,ن ح.ط%أ}ت كت1ف%ي\ه ث%ر\م.ل،
وخ.ر_ ي.ك}ب'و خ.ر.عاv وه.و\ذ%ل



ه.و\ذ%ل: ق%ذ%ف ببوله. وث%ر\م.ل وذ%ر\م.ل: س.ل%ح. والث©ر\م'ل: داب�ة؛
عن ثعلب ول ي'ح.لYها.

والث©ر\م'لة، بالضم: من أ%ساء الثعالب، ال4صمعي: ال�نثى من الثعالب
ث�ر\م'لة، بالضم. والث©ر\م'لة: الف%ر\ق الذي و.س.ط% ظاهر الش_ف%ة
الع'ل}يا. والث©ر\م'لة: الب.ق1ي_ة من الت_م\ر وغيه. وب.ق1ي.ت\ ث�ر\م'لة ف

ال3ناء أ%ي ب.ق1ي�ة من ب'ر¼ أ%و شعي أ%و تر. وث�ر\م'لة: اسم رجل؛
قال:

ذ%ه.ب. ل%م�ا أ%ن رآها ث�ر\م'ل%ه،
وقال: يا ق%و\م, رأ%يت' م'ن\ك%ر.ه

@ثعل: الث©ع\ل: الس>نe الزائدة خ.ل}ف. ال4سنان. والث©ع\ل والث�ع.ل
والث©ع\ل�ول، ك�ل©ه': زيادة� س1ن¼ أ%و دخول� س1ن¼ تت أ�خرى ف

اختلف من ال%ن\ب,ت يركب بعض'ها بعضاv. وقيل: ن.ب.ات س1ن¼ ف أ%صل س1ن¼؛
وأ%نشد ابن بري لراجز:

إ,ذا أ%ت.ت\ جارتا ت.س\ت.ف}لي،
ت.ف}ت.رe عن م'خ\ت.ل1فات ث�ع\ل,

ش.تÝى، وأ%ن\ف{ مثل أ%نف1 الع1جل,
وأ%نشد لخر:

وت.ض\ح.ك' عن غ�ر¼ ع1ذ%اب� ن.ق1ي�ة،
ر,ق%اق, الث�ن.ايا، ل ق1ص.ار� ول ث�ع\ل

وث%ع1ل%ت\ س1نeه ث%ع.لv، وهو أ%ث}ع.ل، وتلك الس>نe الزائدة يقال لا
:Dوف أ%سنانه ث%ع.ل ،vالر_اوول، وامرأ%ة ث%ع\لء، وقد ث%ع1ل% ث%ع.ل

وهو ت.ر.اك�ب' بعضها على بعض؛ قال:
ل ح.و.لD ف ع.ي\ن,ه ول ق%ب.ل،
ول ش.غاv ف ف%م1ه ول ث%ع.ل،

فهو ن.ق1يÒ كال�س.ام, قد ص'ق1ل
ول1ث%ةD ث%ع\لء: خ.ر.ج. بعض'ها على بعض فانتشرت وتراكبت؛ وقوله:

ف%طار.ت\ بال�د'ود1 ب.ن'و ن,ز.ار�،
ف%س'د\ناه'م\ وأ%ث}ع.ل%ت1 ال1ض.ار'

معناه ك%ث�رت فصارت واحدة على واحدة مثل الس>ن> التراكبة، وال1ض.ار:
جع م.ض.ر. ويقال: أ%خ\ب.ث� الذYئاب ال4ث}ع.ل وف أ%سنانه ش.خ.ص¬ وهو



اختلف الن>ب\تة. وأ%ث}ع.ل الضي>فان�: ك%ث�روا، وهو من ذلك. وأ%ث}ع.ل
ال4مر': ع.ظ�م، وكذلك اليش، قال الق�لخ' ابن ح.ز\ن:

وأ%د\ن.ى ف�ر'وعاv للس_ماء3 أ%ع.ال1يا،
وأ%م\ن.ع'ه ح.و\ضاv، إ,ذا الو,ر\د' أ%ث}ع.ل

أ%خو ال%ر\ب ل%ب�اساv إ,ليها ج,لل%ها،
وليس بو.ل�ج, ال%وال1ف أ%ع\ق%ل

وك%ت1يب.ةD ث%ع'ولD: كثية ال%ش\و والتeب_اع. والث�ع\ل والث©ع\ل
والث�ع.ل: زيادة ف أ%ط}ب.اء الناقة والبقرة والشاة، وقيل: زيادة ط�ب\ي�

على سائر ال4ط}ب.اء، وقيل: خ1ل}ف زائد صغي ف أ%خ\لف الناقة وض.ر\ع
الشاة. وشاة ث%ع'ول: ت'ح\ل%ب من ثلثة أ%مكنة وأ%ربعة للزيادة الت ف

الط©ب\ي، وقيل: هي الت لا ح.ل%مة زائدة، وقيل: هي الت فوق خ1ل}ف1ها خ1ل}ف
صغي واسم ذلك ال1ل}ف الث©ع\ل. ويقال: ما أ%ب\ي.ن. ث�ع\ل% هذه الشاة،

والمع ث�ع'ول؛ قال ابن ه.م�ام الس_ل�ول يهجو العلماء:
وذ%مeوا لنا الدeنيا، وهم ي.ر\ض1ع'ون.ها

أ%ف%او,يق.، حت ما ي.د1رe لا ث�ع\ل
وإ,نا ذكر الث©ع\ل للمبالغة ف الرتضاع، والث©ع\ل ل ي.د1رe. وف

حديث موسى وشعيب: ليس فيها ض.ب'وب ول ث%ع'ول؛ الث�ع'ول: الشاة الت لا
زيادة ح.ل%مة، وهي الثعل، وهو ع.ي\ب، والض_ب'وب: الض_ي>قة مرج اللب.

وال4ث}ع.ل: الس_ي>د الض_خ\م له ف�ض'ول معروف على الثل. وث�ع.الة
وث�ع.ل، كلتاها: ال�نثى من الثعالب، ويقال لمع الث�علب ث%عالب

وث%ع.ال، بالباء والياء؛ وقوله:
لا أ%ش.ار,ير' من ل%ح\م� ت'ت.م>ره

من الث�ع.ال، وو.خ\ز¬ من أ%ر.ان,يها
أ%راد من الثعالب ومن أ%رانبها؛ قال ابن جن: يتمل عندي أ%ن يكون

الث�ع.ال جع ث�ع.الة وهو الث�ع\لب، وأ%راد أ%ن يقول الثعائل فقلب
اضطراراv، وقيل: أ%راد الثعالب وال4رانب فلم يكنه أ%ن ي.ق1ف الباء فأ%بدل منها

حرفاv يكنه أ%ن ي.ق1ف%ه ف موضع الر وهو الياء، وليس ذلك أ%نه حذف من
الكلمة شيئاv ث عو�ض منها الياء، وهذا أ%قيس لقوله أ%رانيها، ول4ن

ث�ع.الة اسم جنس وجع أ%ساء ال4جناس ضعيف.
وأ%رض م.ث}ع.لة، بالفتح: كثية الثعالب، كما قالوا م.ع\ق%رة لل4رض



الكثية العقارب. والث�ع\ل%ب: الذك%ر، وال�نثى ثعلبة. ويقال لكل ثعلب إ,ذا
كان ذك%راv ث�ع.ال%ة� كما ترى بغي صرف، ول يقال لل�نثى ث�ع.الة، ويقال

لل4سد أ�س.ام.ة� بغي صرف ول يقال لل�نثى أ�س.امة.
والث©ع\ل�ول: الرجل الغضبان؛ وأ%نشد:
وليس بث�ع\ل�ول�، إ,ذا س1يل% واج\ت'دي،
ول ب.ر,ماv، ي.و\ماv، إ,ذا الض_ي\ف أ%و\ه.ما

ويقال. أ%ث}ع.ل القوم' علينا إ,ذا خالفوا. ال4صمعي: و,ر\د¬ م'ث}ع1ل
إ,ذا ازدحم بعض'ه على بعض من كثرته. وث�ع.الة: الك%ل� الياب,س'، م.ع\رفة.

eب.ابة ي.س'د�وف حديث الستسقاء: اللهم اس\ق1نا حت يقوم أ%بو ل
ث%ع\ل%ب. م1ر\ب.ده بإ,ز.اره؛ ال1ر\ب.د: موضع ي'ج.ف�ف فيه التمر، وث%ع\ل%ب'ه

ث%ق}ب'ه الذي يسيل منه ماء الطر. وب.نو ث�ع.ل: بطن وليس بعدول إ,ذ لو كان
�معدولv ل يصرف؛ وف الصحاح: وث�ع.لD أ%بو ح.ي� من ط%ي>ء� وهو ث�ع.ل

بن عمرو أ%خو ن.ب\هان؛ وهم الذين ع.ن.اهم امرؤ القيس بقوله:
ر'ب_ ر.ام� من بن ث�ع.ل�،
م'خ\ر,ج� ك%ف�ي\ه من س'ت'ر,ه
وث�ع\ل: موضع ب,ن.ج\د.

@ثفل: ث�ف}ل كلY شيء وثاف1ل�ه: ما استقر_ تته من ك%د.ره. الليث:
الث©ف}ل ما ر.س.ب خ'ث%ارته وع.ل ص.ف}و'ه من ال4شياء3 كلها، وث�ف}ل� الدواء
ونو,ه. والث©ف}ل: ما س.ف%ل من كلY شيء. والثافل: الر_ج,يع، وقيل: هو
كناية عنه. والث©ف}ل: ال%بe. ووجدت بن فلن متثافلي أ%ي يأ}كلون

ال%ب_ وذلك أ%شدe ما يكون من الش_ظ%ف؛ وف الصحاح: وذلك إ,ذا ل يكن لم
ل%ب.ن. قال أ%بو منصور: وأ%هل الب.د\و, إ,ذا أ%صابوا من اللب ما يكفيهم
لق�وتم فهم م'خ\ص1بون، ل يتارون عليه غ1ذاء من تر أ%و زبيب أ%و
ح.ب¼، فإ,ذا أ%ع\و.ز.هم اللب' وأ%صابوا من الب والتمر ما ي.ت.ب.ل�غون به

.vف}ل�فهم م'ثافلون، ويسمeون كل ما يؤكل من لم أ%و خبز أ%و تر ث
ويقال: ب.ن'و فلن م'ث%افلون، وذلك أ%ش.دe ما يكون حال� البدوي. أ%بو عبيد

وغيه: الثYفال، بالكسر، ال1ل}د الذي ي'ب\سط تت ر.ح.ى اليد ل1ي.قي
الط�ح1ي من التراب، وف الصحاح: ج,ل}د¬ يبسط فتوضع فوقه الر_ح.ى في'ط}ح.ن

باليد ليسقط عليه الدقيق؛ ومنه قول زهي يصف الرب:
فت.ع\ر'ك}ك�م' ع.ر\ك. الر_ح.ى ب,ث1ف%ال1ها،



وت.ل}ق%ح\ ك1ش.افاv ث ت'ن\ت.ج\ فت'ت\ئ1م,
قال: وربا سي ال%ج.ر ال4سفل بذلك. وف حديث علي: وت.د'ق©هم الف1ت.ن

د.ق_ الر_ح.ى بث1فالا، هو من ذلك، والعن أ%نا ت.د'ق©هم د.ق_
الر_ح.ى للح.ب> إ,ذا كانت م'ث}ف�لة ول ت'ث%ف�ل إ,ل� عند الط�حن. وف

حديثه الخر: اس\ت.حار. م.د.ار'ها واضطرب ث1ف%الا. وف حديث غزوة
الديبية: من كان معه ث�ف}ل ف%ل}ي.ص\ط%ن,ع؛ أ%راد بالث©ف}ل الدقيق. والسويق

ونوها، والصطناع: اتاذ الص_ن,يع، أ%راد فلي.ط}ب'خ وليختبز؛ ومنه كلم
الشافعي، رضي ال عنه، قال: وبي_ن ف سن_ته،

،�صلى ال عليه وسلم، أ%ن زكاة الفطر من الث©ف}ل ما ي.ق}تات الرجل
وما فيه الزكاة، وإ,نا س'م>ي ث�ف}لv ل4نه من ال4قوات الت يكون لا

ث�ف}ل بلف الائعات؛ ومنه الديث: أ%نه كان يب الث©ف}ل؛ قيل: هو
الثريد؛ وأ%نشد:

يلف بال، وإ,ن ل ي'س\أ%ل:
ما ذاق ث�ف}لv منذ� عام أ%ول

ابن سيده: الث©ف}ل والثYف%ال ما وقيت به الرحى من ال4رض، وقد
ث%ف�ل%ها، فإ,ن و'قي. الثYف%ال� من ال4رض بشيء آخر فذلك الو,ف%اض، وقد

و.ف�ضها. وبعي ث%ف%ال: ب.ط1يء، بالفتح. وف حديث حذيفة: أ%نه ذكر فتنة فقال:
تكون فيها مثل ال%م.ل الث�ف%ال وإ,ذا أ�ك}ر,ه\ت فتباطأ} عنها؛

الث�ف%ال: البطيء الثقيل الذي ل ي.ن\بعث إ,ل� ك%ر\هاv، أ%ي ل تتحرك فيها؛
قال ابن بري: وكذلك الثافل؛ قال مدرك:

ج.ر'ور' الق1ي.اد1 ثاف1لD ل ي.ر'وع'ه
ص1ي.اح' ال�ن.اد1ي، واح\ت1ثاث� ال�ر.اه1ن

وف حديث جابر: كنت على جل ث%ف%ال. والث�ف}ل�: ن.ث}ر'ك الشيء كله
بر_ة.

والثYفالة: ال3بريق. وف حديث ابن عمر رضي ال عنه: أ%نه أ%كل
الد_ج\ر وهو الل©وب,ياء ث غ%س.ل يديه بالثYف%الة، وهو ف التهذيب الثYفال،

قال ابن ال4عراب: الثYفال ال3بريق؛ وذكره ابن ال4ثي ف النهاية
بالكسر والفتح: الثYفال ال3بريق. أ%بو تراب عن بعض بن سليم: ف

الغ1ر.ارة ث�ف}لة من تر وث�م\لة من تر أ%ي ب.ق1ي_ةD منه.
@ثقل: الثYق%ل: نقيض ال1ف�ة. والثYق%ل: مصدر الث�ق1يل، تقول: ث%ق�ل



الشيء� ث1ق%لv وث%ق%الة، فهو ث%ق1يل، والمع ث1قالD. والثYق%ل: رجحان
الث�ق1يل. والثYق}ل: ال1م\ل الث�ق1يل، والمع أ%ث}قال مثل ح1م\ل

وأ%حال. وقوله تعال: وأ%خرجت ال4رض أ%ثقالا؛ أ%ث}ق%ال�ها: كنوز'ها
وم.و\ت.اها؛ قال الفراء: ل%ف%ظ%ت\ ما فيها من ذهب أ%و فضة أ%و ميت، وقيل:

معناه أ%خرجت موتاها، قالوا: أ%ثقال�ها أ%جساد' بن آدم، وقيل: معناه ما فيها
من كنوز الذهب والفضة، قال: وخروج الوتى بعد ذلك، ومن أ%شراط الساعة

أ%ن ت.ق1يء4 ال4رض أ%ف}لذ% ك%ب,دها وهي الكنوز؛ وقول ال%ن\ساء:
أ%ب\ع.د. ابن, ع.م\رو من آل الش�ريـ

د1 ح.ل�ت\ به ال4رض' أ%ث}قال%ها؟
إ,نا أ%رادت ح.ل�ت به ال4رض موتاها أ%ي ز.ي_ن.ت\هم بذا الرجل

الشريف الذي ل م1ث}ل له من ال1ل}ية. وكانت العرب تقول: الفارس ال%واد ث1ق}ل
على ال4رض، فإ,ذا قتل أ%و مات سقط به عنها ث1ق}ل، وأ%نشد بيت النساء،

أ%ي لا كان شجاعاv سقط بوته عنها ث1ق}ل. والثYق}ل: الذ�ن\ب، والمع
كالمع. وف التنزيل: ولي.ح\م1ل�ن_ أ%ثقالم وأ%ثقالv مع أ%ثقالم؛ وهو

مثل ذلك يعن أ%وزارهم وأ%وزار من أ%ضلوا وهي الثام. وقوله تعال: وإ,ن
ت.د\ع' م'ث}ق%لة إ,ل ح1م\لها ل ي'ح\مل} منه شيء ولو كان ذا قرب؛ يقول:

إ,ن د.ع.ت نفس داعيةD أ%ث}ق%ل%تها ذ�ن'وب'ها إ,ل ح1م\لها أ%ي إ,ل
ذنوبا ليحمل عنها شيئاv من الذنوب ل تد ذلك، وإ,ن كان الدعوe ذا ق�ر\ب

منها. وقوله عز وجل: ث%ق�لت ف السموات وال4رض؛ قيل: العن ث%ق}ل
ع1ل}م'ها على أ%هل السموات وال4رض؛ وقال أ%بو علي: ث%ق�لت ف السموات وال4رض

خ.ف1ي.ت\، والشيء� إ,ذا خ.ف1ي عليك ث%ق�ل. والتثقيل: ضد التخفيف، وقد
.vوأ%ثقله: ح_له ث%ق1يل ،vأ%ثقله ال1م\ل. وث%ق�ل الشيء4: جعله ثقيل

.vوف التنزيل العزيز: فهم من م.غ\ر.م م'ث}ق%لون. واستثقله: رآه ث%ق1يل
وأ%ث}ق%ل%ت الرأ%ة�، فهي م'ث}ق1ل: ث%ق�ل ح.م\لها ف بطنها، وف الكم:
ث%ق�ل%ت واستبان ح.م\لها. وف التنزيل العزيز: فلما أ%ث}ق%ل%ت د.ع.و.ا

ال4 رب_ه'ما؛ أ%ي صارت ذات. ث1ق}ل كما تقول أ%ت\م.ر\نا أ%ي صرنا ذوي
ت.م\ر. وامرأ%ة م'ث}ق1ل، بغي هاء: ث%ق�ل%ت من ح.م\لها. وقوله عز وجل: إ,نا
سنلقي عليك قولv ث%ق1يلv؛ يعن الوحي الذي أ%نزله ال عليه، صلى ال

عليه وسلم، ج.ع.له ث%ق1يلv من جهة ع1ظ%م قدره وج.لله خ.ط%ره، وأ%نه ليس
بس.ف}ساف الكلم الذي ي'س\ت.خ.فe به، فكل شيء نفيس وع1ل}ق� خ.طي� فهو



ث%ق%ل وث%ق1يل وثاقل، وليس معن قوله قولv ث%ق1يلv بعن الث�قيل
الذي يستثقله الناس فيت.ب_مون به؛ وجاء ف التفسي: أ%نه ث1ق%ل� العمل به

ل4ن الرام واللل والصلة والصيام وجيع ما أ%مر ال به أ%ن ي'ع\م.ل
ل يؤديه أ%حد إ,ل بتكلف ي.ث}ق�ل؛ ابن سيده: قيل معن الث�قيل ما يفترض

عليه فيه من العمل ل4نه ث%ق1يل، وقيل: إ,نا كن به عن ر.صانة القول
وج.و\دته؛ قال الزجاج: يوز على مذهب أ%هل اللغة أ%ن يكون معناه أ%نه قول

له وزن ف صحته وبيانه ونفعه، كما يقال: هذا الكلم ر.صي، وهذا قول له
وزن إ,ذا كنت تستجيده وتعلم أ%نه قد وقع موقع الكمة والبيان؛ وقوله:

ل خ.ي\ر. فيه غي أ%ن ل ي.ه\ت.د1ي،
وأ%نه ذو ص.و\لة{ ف ال1ذ}و.د1،

وأ%نه غ%ي\ر' ث%قيل ف الي.د1
إ,نا يريد أ%نك إ,ذا ب.ل1ل}ت. به ل ي.ص1ر\ ف ي.د1ك منه خي في.ث}ق�ل%

ف ي.د1ك.
وم1ث}قال الشيء: ما آذ%ن% وز\ن.ه فث%ق�ل ث1ق%ل%ه. وف التنزيل العزيز:

يا ب'ن إ,نا إ,ن تك م1ث}قال� ح.ب_ة من خ.ر\دل، برفع م1ث}قال مع علمة
التأ}نيث ف تك، ل4ن م1ث}قال حبة راجع إ,ل معن البة فكأ%نه قال إ,ن تك

ح.ب_ةD من خردل. التهذيب: ال1ث}قال و.ز\ن معلوم ق%د\ر'ه،ويوز نصب'
vمضمرا vالثقال ورفع'ه، فمن ر.ف%عه رفعه بت.ك' ومن نصب جعل ف تك اسا

مهولv مثل الاء ف قوله عز وجل: إ,نا إ,ن تك، قال: وجاز تأ}نيث ت.ك'
وال1ث}قال ذ%ك%ر¬ ل4نه مضاف إ,ل البة، والعن للحبة فذهب التأ}نيث

إ,ليها كما قال ال4عشى:
كما ش.ر,ق%ت\ ص.د\ر' الق%ناة من الد_م

ويقال: أ%عطه ث1ق}له أ%ي و.ز\ن.ه. ابن ال4ثي: وف الديث ل ي.د\خ'ل
النار. م.ن\ ف قلبه م1ث}قال� ذ%ر_ة من إ,يان؛ ال1ث}قال ف ال4صل:

مقدار من الوزن أ%ي_ شيء� كان من قليل أ%و كثي، فمعن م1ث}قال ذر_ة وزن
ذر�ة، والناس يطلقونه ف العرف على الدينار خاصة وليس كذلك؛ قال ممد بن

الكرم: قول ابن ال4ثي الناس يطلقونه ف العرف على الدينار خاصة قول فيه
vز، فإ,نه إ,ن كان ع.ن.ى شخص الدينار فالشخص منه قد يكون م1ث}قالeتو

وأ%كثر وأ%قل، وإ,ن كان ع.ن ال1ث}قال% الو.ز\ن% العلوم، فالناس يطلقون
ذلك على الذهب وعلى العنب وعلى السك وعلى الوهر وعلى أ%شياء كثية قد



صار وزنا بالثاقيل معهوداv كالت>رياق والر_او.ن\د وغي ذلك. وز,نة
ال1ث}قال, هذا ال�تعام.ل, به الن: د1ر\ه.م¬ واحد وثلثة أ%سباع درهم

على التحرير، ي'وز.ن به ما اختي و.ز\نه به، وهو بالنسبة إ,ل ر,ط}ل مصر
الذي يوزن به ع'ش\ر' ع'ش\ر, رطل. وقال ابن سيده ف معن قوله إ,نا إن تك

مثقال حبة من خردل فتكن ف صخرة أ%و ف السموات أ%و ف ال4رض يأ}ت با
ال، قال: العن أ%ن ف%ع\له ال3نسان، وإ,ن ص.غ'رت، فهي ف علم ال

تعال يأ}ت با. وال1ث}قال: واحد مثاقيل الذهب. قال ال4صمعي: دينار ثاقل
إ,ذا كان ل ينقص، ودناني ث%واقل؛ وم1ثقال الشيء: م1يزان'ه من مثله.

وقولم: أ%ل}قى عليه م.ثاقيله أ%ي مؤنته وث1ق}له؛ حكاه أ%بو نصر؛ قلت: وكذلك
قول أ%ب نصر واحد مثاقيل الذهب كان ال4ول أ%ن يقول واحد مثاقيل الذهب

وغيه، وإ,ل فل وجه للتخصيص.
وال�ث%ق�لة: ر'خامة ي'ث%ق�ل با البساط.

وامرأ%ة ث%قال: م1ك}فال، وث%ق%ال: ر.زان ذات مآك1م. وك%ف%ل� على
التفرقة، فرقوا بي ما ي'ح\مل وبي ما ث%ق�ل ف ملسه فلم ي.خ1ف_، وكذلك الرجل،

ويقال: فيه ث1ق%ل، وهو ثاقل؛ قال كثي>ر عزة:
وفيك، اب\ن. ل%ي\لى، ع1ز_ةD وب.سالة،
وغ%ر\ب¬ وم.و\زونD من ال1ل}م, ثاقل

وقد يكون هذا على النسب أ%ي ذو ث1ق%ل. وب.ع1ي¬ ث%ق%الD؛ ب.ط1يء#؛ وبه
فسر أ%بو حنيفة قول لبيد:
فبات الس_ي\ل� ي.ح\ف1ر' جانبيه،
من الب.ق�ار، كالع.م1د الث�ق%ال

(* قوله «يفر» الذي ف الصحاح: يركب بدل يفر)
وث%ق%ل الشيء4 ي.ث}ق�له بيده ث%ق}لv: ر.از. ث1ق%ل%ه. وث%ق%ل}ت الشاة%
أ%يضاv أ%ث}ق�ل�ها ث%ق}لv: ر.ز.ن\تها، وذلك إذا ر.ف%ع\تها لتنظر ما

ث1ق%ل�ها من خف�تها.
وت.ثاقل عنه: ث%ق�ل. وف التنزيل العزيز اث�اق%ل}تم إ,ل ال4رض؛

وع.د_اه بإ,ل ل4ن فيه معن م1ل}ت'م. وحكى النضر بن شيل: ث%ق%ل إ,ل ال4رض
أ%خ\لد. إ,ليها واط}م.أ%ن� فيها، فإ,ذا صح ذلك ت.ع.د_ى اث�اق%ل}تم ف

قوله عز وجل اث�اق%ل}تم إ,ل ال4رض بإ,ل، بغي تأ}ويل يرجه عن بابه.
وت.ثاقل القوم': اس\ت'ن\ه,ضوا لن.ج\دة فلم ي.ن\ه.ضوا إ,ليها.



والت_ثاق�ل: الت_باط�ؤ' من الت_حام'ل ف الوطء، يقال: ل4ط%أ%ن_ه و.ط}ء4
ال�ت.ثاقل. والث�ق%ل، بالتحريك: ال%تاع وال%ش.م'، والمع أ%ثقال؛ وف

التهذيب: الث�ق%ل متاع' السافر وح.ش.م'ه؛ وأ%نشد ابن بري:
ل ض.ف%ف¬ ي.ش\غ.ل�ه ول ث%ق%ل

وف حديث ابن عباس: بعثن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف الث�ق%ل
من ج.م\ع� ب,ل%ي\ل. وف حديث السائب بن زيد: ح'ج_ به ف ث%ق%ل رسول ال،

صلى ال عليه وسلم.
وث%ق1لة القوم، بكسر القاف: أ%ثقال�هم. وارتل القوم بث%ق%ل%تهم

وث%ق}ل%تهم وث1ق}ل%تهم أ%ي بأ%متعتهم وبأ%ثقالم كلها. الكسائي: الث�ق1لة
أ%ثقال القوم، بكسر القاف وفتح الثاء، وقد يفف فيقال الث�ق}لة. والث�ق}لة
أ%يضاv: ما و.ج.د الرجل� ف جوفه من ث1ق%ل الطعام. وو.ج.د ف جسده ث%ق%لة

.vت'ورا�أ%ي ث1ق%لv وف
وث%ق�ل الرجل, ث1ق%لv فهو ث%ق1يل وثاقل: اشتد_ م.ر.ض'ه. يقال: أ%صبح

فلن ثاقلv أ%ي أ%ثقله ال%ر.ض؛ قال لبيد:
رأ%يت التeق%ى وال%م\د. خ.ي\ر. ت1جارة{
vإ,ذا ما ال%ر\ء� أ%ص\ب.ح ثاقل ،vر.باحا

vمن ال%ر.ض قد أ%د\ن.ف%ه وأ%ش\ر.ف على الوت، ويروى ناقل vأ%ي ث%ق1يل
أ%ي منقولv من الدنيا إ,ل ال�خرى؛ وقد أ%ثقله الرض والنوم.

والث�ق}لة: ن.ع\سة غالبة. وال�ث}ق%ل: الذي قد أ%ثقله الرض'.
وال�ست.ث}ق%ل: الث�ق1يل من الناس. وال�س\ت.ث}ق%ل: الذي أ%ثقله النوم

وهي الث�ق}لة. وث%ق�ل الع.ر\ف%ج والث©مام والض_ع.ة�: أ%د\ب
وت.ر.و_ت\ ع1يدان'ه. وث%ق�ل% س.م\ع'ه: ذهب بعض'ه، فإ,ن ل يبق منه شيء# قيل

و'ق1ر.والث�ق%لن1: ال1نe وال3ن\س'. وف التنزيل العزيز: سن.ف}ر'غ لكم
أ%يها الث�ق%لن؛ وقال لكم ل4ن الث�ق%لي وإ,ن كان بلفظ التثنية فمعناه

المع؛ وقول ذي الرمة:
vأ%حسن' الث�ق%لي و.ج\ها �وم.ي_ة

وسالفةv، وأ%ح\س.ن'ه ق%ذ%ال
فمن رواه أ%حسنه بإ,فراد الضمي فإ,نه أ%فرده مع قدرته على جعه ل4ن

هذا موضع ي.ك}ث�ر فيه الواحد، كقولك م.ي_ة أ%حسن إ,نسان وجهاv وأ%جله،
ومثله قولم: هو أ%حسن الف1ت\يان وأ%جله ل4ن هذا موضع يكثر فيه الواحد



كما قلنا، فكأ%نك قلت هو أ%حسن ف%تÝ ف الناس وأ%جله، ولول ذلك لقلت
وأ%جلهم ح.م\لv على الف1ت\يان. التهذيب: وروي عن النب، صلى ال عليه

وسلم، أ%نه قال ف آخر عمره: إ,ن تارك فيكم الث�ق%لي: كتاب ال
وعت\ر.ت، فجعلها كتاب ال عز وجل وع1ت\ر.ته، وقد تقدم ذكر الع1ت\رة. وقال ثعلب:

س'م>يا ث%ق%ل%ي ل4ن ال4خذ بما ث%ق1يل والعمل بما ث%ق1يل، قال:
وأ%صل الث�ق%ل أ%ن العرب تقول لكل شيء� ن.فيس خ.ط1ي م.صون ث%ق%ل،
فسم_اها ث%ق%لي إ,عظاماv لقدرها وتفخيماv لشأ}نما، وأ%صله ف ب.ي\ض,

الن_عام ال%ص'ون؛ وقال ثعلبة بن ص'ع.ي الاز,ن يذكر الظ�ليم
والن_عانة:ف%ت.ذ%ك�را ث%ق%لv ر.ث1يداv، ب.ع\د.ما

أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء# ي.مين.ها ف كاف1ر
ويقال للس_ي>د الع.زيز ث%ق%لD من هذا، وس.م_ى ال تعال الن

وال3نس الث�ق%ل%ي، س'م>يا ث%ق%ل%ي لتفضيل ال تعال إ,ياها على سائر
اليوان الخلوق ف ال4رض بالتمييز والعقل الذي خ'ص_ا به؛ قال ابن
ال4نباري: قيل للجن وال3نس الث�ق%لن ل4نما كالث�ق%ل لل4رض وعليها.

والث�ق%ل بعن الثYق}ل، وجعه اثقال، ومراها مرى قول العرب م.ث%ل وم1ث}ل
وش.ب.ه وش1ب\ه ون.ج.س ون,ج\س. وف حديث سؤال القب: يسمعها م.ن\ ب.ي\ن.

الشرق والغرب إ,ل الث�ق%لي؛ الث�ق%لن1: ال3نس' والنe ل4نما
ق�ط�ان ال4رض.

@ثكل: الث©ك}ل: الوت واللك. والث©ك}ل والث�ك%ل، بالتحريك: ف1ق}دان
البيب وأ%كثر ما يستعمل ف ف�ق}دان الرأ%ة ز.و\ج.ها، وف الكم: أ%كثر

ما يستعمل ف ف�ق}دان الرجل والرأ%ة و.لد.ها، وف الصحاح: ف�3ق}دان
الرأ%ة ولد.ها. والث�ك�ول: الت ث%ك1ل%ت\ و.ل%د.ها، وقد ثك1ل%ت\ه أ�مeه

ث�ك}لv وث%ك%لv، وهي ث%ك�ولD وث%ك}لى وثاك1لD. وحكى اللحيان: ل
ت.ف}ع.ل} ذلك، ث%ك1ل%ت\ك الث�كول قال ابن سيده: أ%راه يعن بذلك ال�م_.

�والث�ك�ول�: الرأ%ة الفاقد، والرجل ثاك1لD وث%ك}لن. وأ%ث}ك%ل%ت الرأ%ة
ولد.ها وهي م'ث}ك%لة بولدها وهي م'ث}ك1ل، بغي هاء، من نسوة مثاك1يل؛

قال ذو الرمة:
وم'س\ت.ش\ح.جات{ ل1لف1ر.اق,، كأ%ن_ها
م.ثاكيل� من ص'ي_ابة1 النeوب, ن'و_ح'

كأ%نه جع م1ث}كال؛ وقول ال4خطل:



كل%م\ع, أ%ي\د1ي م.ثاك1يل� م'س.ل�ب.ة{،
ي.ن\د'ب\ن. ض.ر\س. ب.نات1 الد_ه\ر, وال%ط}ب

قال ابن سيده: أ%قوى القياسي أ%ن ينشد م.ثاكيل غي. مصروف يصي الزء
فيه من مستفعلن إ,ل مفتعلن، وهو م.ط}ويÒ، والذي ر'و,ي م.ثاكيل� بالصرف.

وأ%ث}ك%لها ال و.لد.ها وأ%ث}ك%ل%ه ال أ�م_ه، ويقال: ر'م\ح'ه
للوالدات م.ث}ك%لة، كما يقال للولد م.ب\خ.لة م.ج\ب.نة؛ أ%نشد ابن بري:

ت.ر.ى ال�لوك ح.و\ل%ه م'غ.ر\ب.ل%ه،
ور'م\ح.ه للوالدات1 م.ث}ك%ل%ه،

ي.ق}ت'ل� ذا الذ�ن\ب وم.ن\ ل ذن\ب. ل%ه
وف الديث: أ%نه قال لبعض أ%صحابه ث%ك1ل%ت\ك أ�مeك أ%ي ف%ق%دت\ك؛

الث©ك}ل: فقد الو.لد كأ%نه دعا عليه بالوت لسوء فعله أ%و قوله، والوت
يعمe كل أ%حد فإ,ذاv هذا الدعاء عليه كل دعاء، أ%و أ%راد إ,ذا كنت هكذا

فالوت خي لك لئل� تزداد سوءاv؛ قال: ويوز أ%ن يكون من ال4لفاظ الت
تري على أ%لسنة العرب ول يراد با الدعاء كقولم: ت.ر,ب.ت\ ي.داك وقات.لك

ال؛ ومنه قصيد كعب بن
زهي:

�قام.ت\ فجاو.ب.ها ن'ك}د¬ م.ثاك%3يل
قال: هن جع م1ثكال وهي الرأ%ة الت ف%ق%دت ولدها. وق%ص1يدة م'ث}ك1لة:

ذكر فيها الث©ك}ل؛ هذه عن اللحيان.
وال3ث}كال وال�ث}ك�ول: لغة ف الع1ث}كال والع'ث}كول وهو الع1ذ}ق الذي

تكون فيه الش_ماريخ، وقيل: هو الش>م\راخ الذي عليه الب'س\ر؛ وأ%نشد
أ%بو عمرو:

قد أ%ب\ص.ر.ت\ س'ع\دى با ك%تائ1لي،
م1ث}ل% الع.ذارى ال�س_ر, الع.طاب,ل,،

طويل%ة ال4ق}ناء وال4ثاك1ل,
ك%تائ1ل: جع ك%ت1يلة وهي النخلة. وف%لة ث%كول: م.ن\ س.ل%ك%ها ف�ق1د

وث�ك1ل؛ قال الميح:
إ,ذا ذات' أ%ه\وال� ث%ك�ولD ت.غ.و_ل%ت\

با الرeب\د' ف%و\ضى، والن_عام' الس_وارح'
@ثلل: الث�ل�ة: ج.ماعة الغ.ن.م وأ%ص\واف�ها. ابن سيده: الث�ل�ة جاعة



الغنم، قليلةv كانت أ%و كثية، وقيل: الث�ل�ة الكثي منها، وقيل: هي
الق%ط1يع من الض_أ}ن خاصة، وقيل: الث�ل�ة الضأ}ن الكثية، وقيل: الضأ}ن

ما كانت؛ ول يقال للم1ع\زى الكثية ث%ل�ة ولكن ح.ي\لة إ,ل� أ%ن
يالطها الضأ}ن فتكثر فيقال لما ث%ل�ة، وإ,ذا اجتمعت الضأ}ن وال1ع\زى

فك%ث�ر.تا قيل لما ث%ل�ة، والمع من ذلك كله ث1ل%لD، نادر مثل ب.د\ر.ة
وب,د.ر. وف حديث معاوية: ل تكن أ�مeه ب,راع1ي.ة1 ث%ل�ة؛ الث�ل�ة،

بالفتح: جاعة الغنم، والث�ل�ة: الصeوف فقط؛ عن ابن دريد. يقال: كساء
ج.ي>د الث�ل�ة أ%ي الصوف. وح.ب\ل� ث%ل�ة أ%ي ص'وف؛ قال الراجز:

،Yقد ق%ر.نون بام\ر,ئ� ق1ث}و.ل
Yب\ت.ل�ر.ثð ك%ح.ب\ل الث�ل�ة ال

وف حديث السن: إ,ذا كانت لليتيم ماشية فللوصي أ%ن يصيب من ث%ل�ت1ها
ور,س\ل1ها أ%ي من ص'وفها ول%بنها؛ قال ابن ال4ثي: سي الصوف بالث�ل�ة

مازاv، وقيل: الث�ل�ة الصوف والشعر والوبر إ,ذا اجتمعت ول يقال لواحد
منها دون الخر ث%ل�ة. ور.ج'ل م'ث1لê: كثي الث�ل�ة، ول يقال

للش_عر ث%ل�ة ول للو.ب.ر ث%ل�ة، فإ,ذا اجتمع الصوف والشعر والوبر قيل: عند
فلن ث%ل�ة كثية.

والث©ل�ة، بالضم: الماعة من الناس، وقد أ%ث%ل� الرجل فهو م'ث1ل©
إ,ذا كثرت عنده الث©ل�ة. وف التنزيل العزيز: ث�ل�ة من ال4ولي وث�ل�ة

من الخرين؛ وقال الفراء: نزل ف أ%ول السورة ث�ل�ة من ال4ولي وقليل
من الخرين، فش.ق_ عليهم ذلك فأ%نزل ال تعال ف أ%صحاب اليمي أ%نم

ث�ل�تان: ث�ل�ة من هؤلء، وث�ل�ة من هؤلء، والعن هم فرقتان فرقة من
هؤلء وفرقة من هؤلء. وقال الفراء: الث©ل�ة الف1ئ%ة. وف كتابه ل4هل

ن.ج\ران: إ,ن لم ذ1م_ة ال وذ1م_ة رسوله على ديارهم وأ%موالم
وث�ل�ت1هم؛ الث©ل�ة: الماعة من الناس، بالضم. والث©ل�ة: الكثي من

الدراهم.
والث�ل�ة: شيء من طي يعل ف الف%لة ي'س\ت.ظ%ل© به. والث�ل�ة:

التراب الذي ي'خ\ر.ج من البئر. والث�ل�ة: ما أ%خرجت من أ%سفل الر_ك1ي_ة
من الطي، وقد ث%ل� الب,ئ}ر. يث�ل©ها ث%ل¾. وث%ل�ة البئر: ما

Ýخ\ر,ج من ترابا. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ل ح1مى�أ
إ,ل ف ثلث: ث%ل�ة الب,ئ}ر، وط1و.ل الف%ر.س، وح.ل}ق%ة القوم؛ قال



أ%بو عبيد: أ%راد ب,ث%ل�ة البئر أ%ن يتفر الرجل بئراv ف موضع ليس بلك
ل4حد، فيكون له من ح.وال البئر من ال4رض ما يكون م'ل}قىÝ لث%ل�ة البئر،

وهو ما يرج من ترابا ويكون كال%ري لا، ل يدخل فيه أ%حد عليه
حرياv للبئر 

(* قوله «حرياv للبئر» كذا ف الصل، وليست ف عبارة ابن الثي
وهي كعبارة أب عبيد) وت.ث%ل�ل التراب' إ,ذا مار. ف%ذ%هب وجاء؛ قال

أ�مية:
له ن.ف%يانD ي.ح\ف1ش' ال�ك}م. و.ق}ع.ه'،

�ت.رى التeر\ب. منه مائراv ي.ت.ث%ل�ل
وث�ل� إ,ذا ه.ل%ك.، وث�ل� إ,ذا اس\ت.غ\ن. ابن سيده: الث�ل%ل،

بالتحريك، اللك. ث%ل%ل}ت الرجل أ%ث�ل©ه ث%ل¾ وث%ل%لv؛ عن ال4صمعي،
وث%ل�هم ي.ث�ل©هم ث%ل¾: أ%هلكهم؛ قال لبيد:

،vف%ص.ل%ق}نا ف م'راد{ ص.ل}ق%ة
وص'داء� أ%ل}ح.ق%ت\ه'م بالث�ل%ل

أ%ي باللك، ويروى بالثYل%ل، أ%راد الثYلل 
(* قوله «أ%راد الثلل

إل» عبارة القاموس وشرحه: والثلة، بالكسر، اللكة جع ثلل كعنب، قال لبيد،
رضي ال عنه: فصلقنا البيت أ%ي باللكات) جع ث%ل�ة من الغنم فقصر أ%ي

أ%غنام يعن ي.ر\ع.و\نا؛ قال ابن سيده: والصحيح ال4ول؛ وقال الراجز:
إ,ن ي.ث}ق%ف�وكم ي'ل}ح1ق�وكم بالث�ل%ل

أ%ي باللك. وث%ل� الب.ي\ت. ي.ث�ل©ه ث%ل¾: ه.د.مه، وهو أ%ن ي'ح\ف%ر
أ%صل الائط ث ي'د\ف%ع في.ن\قاض، وهو أ%هول ال%د\م. وتث%ل�ل هو:

ت.ه.د_م وتساقط شيئاv بعد شيء؛ قال ط�ر.ي\ح:
في'ج\لب' من ج.ي\ش� ش.آم� ب,غار.ة{،
كش'ؤ\ب'وب ع.ر\ض, ال4ب\ر.د1 ال�ت.ث%لYل

وث�ل� ع.ر\ش' فلن ث%ل¾: ه'د1م وزال أ%مر ق%و\مه. وف التهذيب: وزال
ق1وام أ%مره وأ%ث%ل�ه ال. وقال ابن دريد: ث�ل� عرشه ث%ل¾ تضعضعت

حاله؛ قال زهي:
ت.دار.ك}ت'ما ال4ح\لف. قد ث�ل� ع.ر\ش'ها،

وذ�ب\يان% قد ز.ل�ت\ بأ%قدام1ها الن_ع\ل



كأ%نه ه'د1م وأ�ه\لك. ويقال للقوم إ,ذا ذهب ع1زeم: قد ث�ل� ع.ر\ش'ه'م.
الوهري: يقال ث%ل� ال� ع.ر\ش.هم أ%ي ه.د.م م'ل}ك%هم. وف حديث عمر،

رضي ال عنه: رؤي ف النام وسئل عن حاله فقال: كاد ي'ث%ل© ع.ر\ش1ي أ%ي
ي'ك}سر وي'ه\د.م، وهو م.ث%ل يضرب للرجل إ,ذا ذ%ل� وه.ل1ك، قال: وللعرش

ههنا معنيان: أ%حدها السرير وال4س1ر_ة للم'لوك فإ,ذا ه'د1م عرش'
ال%ل1ك فقد ذهب ع1زeه، والثان البيت ي'ن\ص.ب' بالعيدان وي'ظ%ل�ل، فإ,ذا

ه'د1م فقد ذ%ل� صاحب'ه. وث�ل� ع.ر\ش'ه وع'ر\ش'ه: ق�ت1ل؛ وأ%نشد:
وع.ب\د' ي.غ'وث% ت.ح\ج,ل� الط�ي\ر' ح.و\ل%ه،

وقد ث%ل� ع'ر\شيه ال�سام' ال�ذ}ك�ر'
الع'ر\شان ههنا: م.غ\ر,ز' الع'نق, ف الكاهل؛ وكل ما اندم من نو ع.ر\ش

الك%ر\م والع.ريش الذي ي'ت_خذ ش1به الظ©ل�ة، فقد ث�ل�. وث%ل�
الشيء: ه.د.مه وك%س.ره. وأ%ث%ل�ه: أ%مر بإصلحه، تقول منه: أ%ت\ل%ل}ت الشيء4

أ%ي أ%مرت بإ,صلح ما ث�ل� منه. وقد أ%ث}ل%ل}ته إ,ذا ه.د.م\ت.ه وكسرت.ه.
وث%ل� الدراهم يث�ل©ها ث%ل¾: ص.ب_ها.

وث%ل1يل� الاء: ص.و\ت انصبابه؛ عن كراع. وقال ابن دريد: الث�ل1يل صوت
الاء، ول ي.خ'ص_ صوت النصباب.

وث%ل�ت الدابة ت.ث�ل© أ%ي راثت، وكذلك كل ذي حافر، وم'ه\ر¬ م1ث%ل©؛
:vقال يصف ب,ر\ذ%و\نا

م1ث%لê على آر,ي>ه الر_و\ث� م'ن\ث%ل©
ويروى على آر,ي>ه الر_و\ث%، بنصبه ب,م1ث%لê؛ قال ابن سيده: وهذا ل

ي.ق}وى ل4ن ث%ل� الذي ف معن راث ل يتعد�ى. ابن سيده: ثل� الافر'
راث، وث%ل� التراب. التمع ح.ر_كه بيده أ%و ك%س.ره من أ%حد جوانبه.

ويقال: ث%ل%لت التراب. ف القب والبئر أ%ث�ل©ه ث%ل¾ إ,ذا أ%ع.د\ت.ه فيه
بعدما ت.ح\ف1ره، وف الصحاح: إ,ذا ه1ل}ت.ه. وث%ل�ة م.ث}لولة أ%ي ت'ر\بة

مكبوسة بعد ال%ف}ر. والث©ل}ث�ل: ال%د\م، بضم الثاءين. والث©ل}ث�ل
أ%يضاv: م1ك}يال صغي. والثYل}ث1لن�: ي.بيس' الك%ل3، والض_مe لغة. ابن

ال4عراب: يقال للرجل: ث�ل} ث�ل} إ,ذا أ%مرته أ%ن ي.ح\م'ق وي.ج\ه.ل.
@ثل: الث©م\لة والث�م1يلة: ال%بe والس_ويق والتمر يكون ف الو,عاء

يكون ن,ص\ف%ه فما دونه، وقيل: ن,ص\ف%ه فصاعداv. والث©م.ل: جع ث�م\لة.
:vل4نه ي'د_خر؛ وأ%نشد لتأ%ب_ط ش.ر�ا eأ%بو حنيفة: الث�م1يل ال%ب



vعلى أ%هل ال%واشي، وتارة vوي.و\ما
ل4ه\ل, ر.كيب� ذي ث%م1يل� وس'ن\ب'ل

والث©م\لة والث�م.لة والث�م1يلة والث©مالة: الاء القليل يبقى ف
أ%سفل الوض أ%و الس>قاء أ%و ف أ%ي إ,ناء كان. وال%ث}م.لة: م'س\ت.ن\ق%ع

الاء، وقيل: الث©مالة� الاء القليل ف أ%ي� شيء كان. وقد أ%ث}م.ل
اللب' أ%ي كثرت ث�مالته. ويقال لبقية الاء ف الغ'د\ران وال%في: ث%م1يلة

وث%م1يل؛ قال ال4عشى:
بع.ي\ران.ة{ كأ%تان الث�ميل،

تواف السeرى بعد أ%ي\ن� ع.س3يا
(* قوله «تواف السرى» كذا بالصل، وف ترجة عسر: تقضي بدل تواف).

تواف السeرى أ%ي توافيها. والث�م1يلة: الب.ق1ي_ة من الاء ف
الص_خرة وف الوادي، والمع ث%م1يل؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب:

وم'د_ع.س� فيه ال4ن,يض' اخ\ت.ف%ي\ت'ه
ب,ج.ر\داء4، ي.ن\تاب' الث�م1يل% ح1مار'ها

أ%ي يرد ح1مار' هذه ال%فازة بقايا الاء ف الوض ل4ن مياه الغ'د\ران
قد ن.ض.ب.ت؛ وقال د'ك%ي\ن:
جاد. به من ق%ل}ت1 الث�م1يل

الث�ميل: جع ث%م1يلة وهي بق1ي_ة الاء ف الق%ل}ت1 أ%ع\ن,ي النeق}رة
الت ت'م\س3ك الاء ف البل. والث�م1يلة: الب.ق1ي_ة من الطعام

والشراب تبقى ف البطن؛ قال ذو الرمة يصف ع.ي\راv وابنه:
وأ%د\ر.ك. ال�ت.ب.ق�ى من ث%م1يل%ت1ه

وم1ن ث%مائ1ل1ها، واس\ت'ن\ش1يء4 الغ.ر.ب'
يعن ما بقي ف أ%معائها وأ%عضائها من الرeط}ب والع.ل%ف؛ وأ%نشد ثعلب

ف صفة الذئب:
وط%وى ث%م1يل%ت.ه فأ%ل}ح.قها

بالصeل}ب,، ب.ع\د. ل�د'ون.ة1 الصeل}ب
وقال اللحيان: ث%ميلة الناس ما يكون فيه الطعام والشراب. والث�م1يلة

أ%يضاv: ما يكون فيه الشراب ف ج.و\ف1 ال1مار. وما ث%م.ل شراب.ه بشيء من
طعام أ%ي ما أ%كل شيئاv من الطعام قبل أ%ن يشرب، وذلك يسمى الث�ميلة.

ويقال: ما ث%م.ل}ت' طعامي بشيء من شراب أ%ي ما أ%كلت 



(* قوله «أ%ي ما أ%كلت
إل» هكذا ف الصل) بعد الطعام ش.راباv. والث�م1يلة: الب.ق1ي_ة تبقى

من الع.ل%ف والشراب ف بطن البعي وغيه، فكل ب.ق1ي_ة ث%م1يلة. وقد
أ%ث}ملت الشيء أ%ي أ%بقيته. وث�لته تثميلv: ب.ق�يته. وف حديث عبد اللك:

قال للحجاج أ%ما بعد فقد و.ل�يت'ك. الع1ر.اق%ي\ن ص.د\مة فس3ر إ,ليها
م'ن\ط%و,ي. الث�م1يلة؛ أ%صل الث�م1يلة: ما يبقى ف بطن الدابة من الع.ل%ف

والاء وما ي.د_خ1ر\ه ال3نسان من طعام أ%و غيه، العن س1ر\ إ,ليها
.vم'خ1ف9ا

والث©م\لة: ما ا�خ\رج. من أ%سفل الر_كي_ة من الطي والتراب، واليم
فيها وف ال%ب> والس_ويق ساكنة، والثاء مضمونة. قال القال: روينا

الث�م\لة ف طي الر_ك1ي> وف التمر والس_ويق بالفتح؛ عن أ%ب نصر،
وبالضم عن أ%ب عبيد.

والث�م.ل: السeك}ر. ث%م1ل، بالكسر، ي.ث}م.ل ث%م.لv، فهو ث%م1ل إ,ذا
س.ك1ر وأ%خذ فيه الش_راب'؛ قال ال4عشى:

ف%ق�ل}ت للش_ر\ب ف د'ر\ن.ى، وقد ث%م1لوا:
ش1يم'وا، وك%ي\ف ي.ش1يم' الش_ارب الث�م1ل�؟

وف حديث حزة وشار,ف%ي\ علي¼، رضي ال عنهما: فإ,ذا حزة ث%م1ل
م'ح\م.ر_ةD عيناه؛ الث�م1ل: الذي قد أ%خذ منه الشراب' والسeك}ر؛ ومنه حديث
تزويج خدية، رضي ال عنها: أ%نا انطلقت إ,ل أ%بيها وهو ث%م1ل؛ وجعل

ساعدة� بن
ج'ؤ.ي_ة الث�م.ل السeك}ر. من ال1راح؛ قال:

ماذا ه'نالك من أ%س\وان% م'ك}ت.ئ1ب�،
وس.اه1ف{ ث%م1ل� ف ص.ع\د.ة{ ح1ط%م

والث�م.ل: الظYل©. والث�م\لة والث�م.لة، بتحريك اليم: الصeوفة
أ%و ال1ر\قة الت ت'غ\م.س ف الق%ط1ران ث ي'ه\ن.أ� با ال%ر,ب وي'د\ه.ن
با الس>قاء؛ ال�ول عن كراع؛ قال الراجز صخر بن عمي:

م.م\غ'وث%ة أ%عراض'هم م'م.ر\ط%له،
ف ك�لY ماء آج,ن� وس.م.له،
كما ت'لث� بال1ن.اء3 الث�م.له

وهي ال1ث}م.لة أ%يضاv، بالكسر. وف حديث عمر، رضي افيفي عنه: أ%نه ط%ل%ى



بعياv من الصدقة بق%ط1ران فقال له رجل: لو أ%م.ر\ت. ع.ب\داv ك%فاك%ه'،
ف%ض.ر.ب بالث�م.لة ف صدره وقال: ع.ب\د¬ أ%ع\ب.د' م1ن>ي الث�م.لة،

بفتح الثاء واليم: ص'وف%ة أ%و خ1ر\قة ي'ه\ن.أ� با البعي وي'د\ه.ن با
الس>قاء؛ وف حديثه الخر: أ%نه جاءته امرأ%ة ج.ل1يل%ةD ف%ح.س.ر.ت\ عن

ذراعيها وقالت: هذا من اح\ت1راش الض>باب، فقال: لو أ%خ.ذ}ت1 الض_ب_
فور_ي\ت1ه ث دع.و\ت1 بكتفه 

(* قوله «بكتفه» هكذا ف الصل وسيأت ف وري
مثله، وف ثل من النهاية: بنكفة) ف%ث%م.ل}ت1ه كان أ%ش\ب.ع أ%ي أ%صلحته.

والث�م.لة: خ1ر\قة ال%يض,، والمع ث%م.ل. والث�م.ل: ب.ق1ي_ة ال1ناء
ف ال3ناء. والث©م'ول والث�م.ل: ال3قامة وال�ك}ث وال%ف}ض. يقال: ما

دار'نا بدار ث%م.ل أ%ي بدار إ,قامة. وحكى الفارسي عن ثعلب: مكان ث%م\ل
عامر؛ وأ%نشد بيت زهي:

م.شار,ب'ها ع.ذ}ب وأ%ع\لم'ها ث%م\ل
وقال أ�سامة الذل:

إ,ذا س.ك%ن. الث�م\ل الظYباء� الك%واس1ع'
ودار' ث%م.ل� وث%م\ل أ%ي إ,قامة. وس.ي\ف¬ ثامل أ%ي قدي طال ع.ه\د'ه

بالص>قال فدرس وب.ل1ي؛ قال ابن مقبل:
ل1م.ن, الد>يار' ع.ر.ف}ت'ها بالس_اح1ل,،

وكأ%ن_ها أ%لواح' س.ي\ف{ ثام1ل,؟
ال4صمعي: الث�امل القدي الع.ه\د1 بالص>ق%ال كأ%نه بقي ف أ%يدي

أ%صحابه زماناv من قولم ارتل بنو فلن وث%م.ل فلن ف دارهم أ%ي بقي.
والث�م\ل: ال�ك}ث.

والث©مال، بالضم: السeمe ال�ن\ق%ع. ويقال: س.قاه ال�ث%م_ل% أ%ي
سقاه السeم_، قال ال4زهري: ون'رى أ%نه الذي أ�ن\ق1ع ف%ب.ق1ي وث%ب.ت.
Òابن سيده: وس'م .Òق%و_ى بالس_ل%ع وهو شجر م'ر�وال�ث%م_ل: السeم ال

م'ث%م_ل طال إ,نقاع'ه وب.ق1ي، وقيل: إ,نه من ال%ث}م.لة الذي هو
ال�س\ت.ن\ق%ع؛ قال العباس بن م1ر\داس السeل%مي:

ف%ل ت.ط}ع.م.ن\ ما ي.ع\ل1فون.ك.، إ,ن_ه'م
أ%ت.و\ك. على ق�ر\بان,هم بال�ث%م_ل

وهو الث©مال. وال%ث}م1ل: أ%فضل الع.ش1ية. وقال شر: ال�ث%م_ل من



السeم> ال�ث%م_ن الموع.
وكل شيء جعته فقد ث%م_ل}ته وث%م_ن\ته. وث%م.ل}ت الطعام: أ%صلحته،

وث%م.ل}ته س.ت.رته وغ%ي_بته.
والث©مال�: جع ث�مالة وهي الر_غوة. ابن سيده: والث©مالة ر.غ}وة

اللب. والث©مالة: بياض الب.ي\ضة الر_ق1يق' ور.غ}و.ت'ه، وبه شبهت ر.غ}و.ة
اللب؛ قال م'ز.ر>د:

إ,ذا م.س_ خ1ر\شاء4 الث©مالة أ%ن\ف�ه،
ث%ن م1ش\ف%ر.ي\ه للص_ر,يح فأ%ق}ن.عا

ابن سيده: الث©مالة ر.غ}و.ة الل�ب إ,ذا ح'ل1ب، وقيل: هي الر_غ}وة ما
كانت، وأ%نشد بيت م'ز.ر>د؛ وأ%نشد ال4زهري ف ترجة قشعم:

وق1ص.ع� ت'ك}س.ى ث�مالv ق%ش\ع.ما
وقال: الث©مال الر_غ}وة؛ وقال آخر:

وق1م.عاv ي'ك}سى ث�مالv ز.غ}ر.با
وجعها ث�مال؛ قال الشاعر:

وأ%ت.ت\ه بز.غ}ر.ب� وح.ت1ي¼،
ب.ع\د. ط1ر\م� وتام1ك{ وث�مال

تامك{ يعن س.ن.اماv تام1كاv. ولب م'ث%م>ل وم'ث}م1ل: ذ�و ث�م.الة،
يقال: اح\ق1ن الص_ريح وأ%ث}م1ل الث©مالة% أ%ي أ%ب\ق1ها ف ال1ح\ل%ب. وقال

أ%بو عبيد ف باب ف�ع.الة: الث©مالة ب.ق1ي_ة الاء وغيه، وف حديث
أ�م م.ع\ب.د: فح.ل%ب فيه ث%جìا حت ع.له الث©مال؛ هو، بالض_م، جع

ث�مالة الر_غوة. والث©مال: كهيئة ز'ب\د الغنم، وتقول العرب ف كلمها: قالت
الي.ن.مة أ%نا الي.ن.مه، أ�غ}ب'ق الص_ب_ قبل الع.ت.مه، وأ%ك�ب�

الث©م.ال فوق ال4ك%مه؛ الي.ن.مة: ن.ب\ت¬ ل%ي>ن¬ ت.س\م.ن عليه ال3بل، وقيل:
ب.ق}ل%ة ط%ي>بة، وقولا أ�غ}ب'ق الص_ب_ قبل الع.ت.مة أ%ي أ�ع.ج>ل

ول أ�ب\ط1ئ، وقولا وأ%ك�بe الث©م.ال فوق ال4ك%م.ة، تقول: ث�م.ال
ل%ب.ن,ها ك%ثي¬، وقيل: أ%راد بالث©م.ال جع الث©م.الة وهي الرغوة، وزعم

ثعلب أ%ن الث©م.ال رغوة اللب فجعله واحداv ل جعاv؛ قال ابن سيده:
فالث©م.ال والث©م.الة على هذا من باب ك%و\ك%ب� وك%و\ك%ب.ة، فأ%ما أ%بو عبيد

فجعله جعاv كما بي_ن_ا. ابن بزرج: ث%م.لت القوم. وأ%نا أ�ث}م1ل�هم،
vوق1و.اما vلم أ%ي غ1ي.اثا vقال أ%بو منصور: معناه أ%ن يكون ث1م.ال



ي.ف}ز.عون إ,ليه.
والث�مل: ال�قام وال%ف}ض، يقال: ث%م.ل فلن فما ي.ب\ر.ح. واختار فلن

دار الث�مل أ%ي دار ال%ف}ض وال�ق%ام.
والثYم.ال، بالكسر: الغ1ي.اث. وفلن ث1م.ال بن فلن أ%ي ع1م.اد'هم

وغ1ي.اثD لم يقوم بأ%مرهم؛ قال الطيئة:
ف1دÝى لبن ح1ص\ن� ما أريح، فإ,نه
ث1م.ال� الي.ت.امى، ع1ص\م.ةD ف ال%ه.ال1ك1

وقال اللحيان: ث1م.ال اليتامى غ1ياث�هم. وث%م.لهم ث%م\لv: أ%طعمهم
وسقاهم وقام بأ%مرهم؛ وقال أ%بو طالب يدح سيدنا رسول ال، صلى ال عليه

وسلم:
وأ%بي.ض ي'ست.سق%ى الغ.مام' بوجهه،

ث1م.ال اليت.امى، ع1ص\م.ة لل4رامل
والثYم.ال، بالكسر: ال%ل}جأ� والغ1ي.اث وال�ط}ع1م ف الش>د_ة.

ويقال: أ%ك%ل%ت1 الاشية من الك%ل3 ما يثمل ما ف أ%جوافها من الاء أ%ي
يكون سواء لا شربت من الاء. وقال الليل: ال%ث}م1ل ال%ل}جأ�؛ أ%نشد ابن

بري ل4ب كبي الذل:
وع.ل%و\ت م'ر\ت.ق1باv على م.ر\ه'وب.ة{
ح.ص_اء4، ليس ر.ق1يب'ها ف م.ث}م1ل

وف حديث عمر، رضي ال عنه: فإ,نا ث1مال حاضرتم أ%ي غ1ي.اث�هم
وع1ص\م.ت'هم.

وث%م.ل%ت ال%ر\أ%ة� الص>بيان% ت.ث}م'لهم: كانت لم أ%صلv ي'قيم
م.ع.هم. وال1ث}م.لة: خ.ريطة و.س.طD ي.ح\م1لها الراعي ف م.نك1به.
والث�م.ائل: الضفائر الت ت'ب\ن.ى بالجارة ل1ت'مس3ك. الاء على

ال%ر\ث، واحدتا ث%ميلة، وقيل: الث�ميلة ال%د\ر ن.ف}س'ه، وقيل: الث�م1يلة
البناء الذي فيه الغ1راس 

(* قوله: الغراس، هكذا ف الصل. وف القاموس:
الفراش) وال%ف}ض' والوقائد. والث�م1يلة: طائر صغي يكون بالجاز. وبنو

ث�م.ال%ة: بطن من ال4ز\د1 إ,ليهم ي'نسب ال�ب.ر_د. وث�مالة: ل%ق%ب¬.
وث�م.الة: ح.يÒ من الع.ر.ب.

@ثنتل: رجل ث1ن\ت1لD: ق%ذ1ر¬.



@ثهل: الث�ه.ل: النبساط على ال4رض. وث%ه\لن: ج.ب.ل معروف؛ قال امرؤ
القيس:

ع'ق%اب¬ ت.د.ل�ت\ من ش.مار,يخ, ث%ه\لن
وث%ه\لن أ%يضاv: موضع بالبادية؛ وهو الض_لل

بن ث�ه\ل�ل وف�ه\ل�ل، ل ينصرف؛ قال يعقوب: وهو الذي ل ي'عر.ف، قال
اللحيان: هو الضلل

بن ث�ه\ل�ل وث�ه\ل%ل، حكاه ف باب ق�ع\د'د وق�ع\د.د.
@ثول: الث�و\ل: جاعة الن_ح\ل يقال لا الث�و\ل والد_ب\ر ول واحد

لشيء من هذا من لفظه، وكذلك ال%ش\ر.م. وت.ث%و_لت1 الن_ح\ل�: اجتمعت
وال}ت.ف�ت\. والث�و_الة: الك%ث1ي من ال%ر.اد، اسم كال%م_الة

وال%ب_انة. وقولم: ث%و,يلة من الناس أ%ي ج.م.اعة جاءت من ج'م\لة م'ت.فر>قة
وص1ب\يان ومال. الليث: الث�و\ل الذ�ك%ر من الن_ح\ل، والث�و_الة الماعة

من الناس وال%راد.
وت.ث%و_ل عليه القوم' وان\ث%الوا: ع.ل%و\ه بالش_ت\م والضرب والق%ه\ر.

وانثال عليه الق%و\ل�: تتابع وكثر فلم ي.د\ر, بأ%يه يبدأ}. وان\ث%ال عليه
التeراب' أ%ي ان\ص.ب_؛ يقال: ان\ث%ال عليه الناس' من كل وجه أ%ي

ان\ص.بeوا. وف حديث عبد الرحن بن عوف: ان\ث%ال عليه الناس' أ%ي اج\ت.م.عوا
وان\ص.بeوا من كل وجه، وهو مطاوع ث%ال ي.ث�ول ث%و\لv إ,ذا ص.ب_ ما ف

ال3ناء. والث�و\ل: الماعة، والث�و\ل: ش.ج.ر ال%م\ض,. والث�و,يلة:
م'ج\ت.م.ع الع'ش\ب؛ عن ث%ع\لب. ابن ال4عراب: الث�و\ل الن_ح\ل،

والث�و\ل ال�نون، وال4ث}و.ل ال%ج\نون، وال4ث}و.ل ال4ح\م.ق. يقال: ث%ال%
فلن ي.ث�ول ث%و\لv إ,ذا ب.دا فيه ال�ن'ون ول ي.س\ت.ح\كم، فإ,ذا

اس\ت.ح\كم قيل ث%و,ل ي.ث}و.ل ث%و.لv، قال: وهكذا هو ف جيع اليوان، الليث:
الث�و.ل، بالتحريك، ش1ب\ه ج'نون ف الشاء، يقال للذكر أ%ث}و.ل ولل�نثى

ث%و\لء؛ وقال الوهري: هو جنون يصيب الشاة ف ت.ت\ب.ع الغنم وت.س\ت.دير ف
م.ر\ت.ع1ها؛ وشاة ث%و\لء� وت.ي\س¬ أ%ثول؛ قال الكميت:

ت.ل}ق%ى ال4م.ان% على ح1ي.اض م'ح.م_د{،
ث%و\لء� م'خ\ر,ف%ةD، وذ1ئ}ب¬ أ%ط}ل%س'

وقال ابن سيده: الث�و.ل استرخاء ف أ%عضاء الشاة، وقيل: هو كالنون
يصيب الشاة، وقد ث%و,ل ث%و.لv واث}و.ل�؛ حكى ال4خية سيبويه. وكبش



أ%ث}و.ل ون.ع.م ث%و\لء، وقد ن'ه,ي عن الت_ض\ح1ية با. وف حديث السن: ل
بأ}س أ%ن ي'ض.ح_ى بالث�و\لء، قال: الث�و.ل داء يأ}خذ الغنم كالنون

يلتوي منه عنقها، وقيل: هو داء يأ}خذها ف ظهورها ورؤوسها ف%ت.خ1رe منه.
وال4ث}ول: البطيء النeص\رة وال%ي\ر, والع.م.ل والد�. وث%و.ل� الض>باع:

فحلها؛ قال الفرزدق:
فيستمر� ث%و.ل الض>ب.اع

وف حديث ابن جريج: سأ%ل عطاء عن مس ث�ول ال3ب,ل، قال: ل ي'ت.و.ضأ
منه؛ الث©ول لغة ف الثYيل وهو و,عاء ق%ضيب ال%م.ل، وقيل: ق%ض1يب'ه.
@ثيل: الث�يل والثYيل: و,عاء ق%ض1يب البعي والت_ي\س والث�ور، وقيل:

هو القضيب نفسه، وقد يقال ف ال3نسان، وأ%صله ف البعي. والث©ول: لغة
ف الث�يل، وقد ذكرناه ف ثول. الليث: الث�يل ج,ر.اب' ق�ن\ب الب.ع1ي،
ويقال بل هو ق%ض1يب'ه، ول يقال ق�ن\ب إ,ل للفرس. وال4ث}ي.ل: ال%م.ل

العظيم الث�يل، وقيل: هو و,عاء قضيبه. وب.ع1ي أ%ث}ي.ل: عظيم الث�يل
واسعه؛ وأ%نشد ابن بري لراجز:

،�يا أ%يها الع.و\د' الث�فال� ال4ث}ي.ل
ما ل%ك.، إ,ن} ح'ث� ال%ط1يe، ت.ز.ح.ل�؟

والثYيل: نبات ي.ش\ت.ب,ك' ف ال4رض، وقيل: هو نبات له أ�رومة وأ%صل،
.vس'م>ي ن.ج\ما vفإ,ذا كان قصيا

والث�ي>ل: ح.ش1يش، وقيل: نبت يكون على شطوط النار ف الرياض،
وج.م\ع'ه ن.ج\م، وقيل: هو ضرب من ال%ن\ب.ة ينبت ببلد تيم وي.ع\ظ�م حت

ت.ر\ب,ض الغنم ف أ%د\فائه. وقال أ%بو حنيفة: الث�ي>ل و.ر.ق�ه كورق الب'ر�
إ,ل أ%نه أ%قصر، ونباته ف%ر\ش¬ على ال4رض يذهب ذهاباv بعيداv ويشتبك حت

يصي على ال4رض كالل©ب\دة، وله ع'ق%د¬ كبية وأ%ناب,يب' ق1صار ول
يكاد ينبت إ,ل على ماء أ%و ف موضع تته ماء، وهو من النبات الذي يستدل به

على الاء، واحدته ث%ي>ل%ة. شر: الثYيلة ش'ج.ية خ.ض\راء كأ%نا أ%ول
ب.ذ}ر ال%ب> حي ت.خ\رج صغاراv. ابن ال4عراب: الثYيل ضرب من النبات

يقال إ,نه ل1ح\ية الت_ي\س.
@ثتم: يقال: ث%ت.م.ت\ 

(* قوله «ثتمت خرزها» هكذا ف الصل بسكون الراء
وف القاموس بفتحها) خ.ر\زها أ%ف}س.د.ت\ه



@ثجم: الث�ج\م': س'ر\عة الصر\ف عن الشيء. وال3ث}جام': س'ر\عة الط%ر.
vوأ%ث}ج.مت السماء�: دام مطر'ها، وف الصحاح: أ%ث}ج.م.ت السماء أ%ي_اما

ث أ%ن\ج.م.ت\، وقيل: كل© شيء دام، فقد أ%ث}ج.م. ال4صمعي: أ%ث}ج.م
الط%ر' وأ%غ}ض.ن. إ,ذا دام أ%ي�اماv ل ي'ق}ل1ع' وكثر.

@ثدم: رج'ل ث%د\م¬: ع.ي,يe الج_ة1 والكلم, مع ث1ق%ل ور.خاوة{ وق1ل�ة
ف%ه\م، وهو أ%يضاv الغ.ليظ الش>ري>ر ال4ح\مق الاف، والمع ث1دام،

وال�نثى ث%د\مة وهي الضخ\مة الر>خ\وة؛ عن اللحيان.
والثYدام': الص\فاة. وإ,ب\ريق¬ م'ث%د_م: و'ض1ع عليه الثYدام'، وحكى

يعقوب أ%ن الثاء ف كل ذلك بدل من الفاء. ورجل ف%د\م ثد\م بعن واحد.
@ثرم: الث�ر.م'، بالتحريك: انك1سار'

الس>ن> من أ%صلها، وقيل: هو انك1سار س1ن¼ من ال4س\نان القد_مة مثل
الث�نايا والر_باع1يات، وقيل: انك1سار الث�ن,ي_ة خاص_ة، ث%ر,م.،

بالكسر، ث%ر.ماv وهو أ%ث}ر.م' وال�ن\ث%ى ث%ر\ماء. وث%ر.مه، بالفتح،
vي.ث}ر,مه ثر\ما

إ,ذا ضربه على ف1يه ف%ث%ر,م.، وأ%ث}ر.م.ه فان\ث%ر.م.. وث%ر.م\ت'
ث%ن,ي_ته فان\ث%ر.م.ت\، وأ%ث}ر.م.ه ال أ%ي جعله أ%ث}ر.م. أ%بو زيد: أ%ث}ر.مت
الرجل إ,ث}راماv حت ث%ر,م. إ,ذا ك%سرت بعض ث%ني_ته. قال: ومثله

أ%ن\ث%ر\ت الك%ب\ش حت ن.ت1ر 
(* قوله «ومثله انثرث الكبش حت نتر إل» هكذا ف

الصل وشرح القاموس) وأ%ع\و.ر\ت عين.ه، وأ%ع\ض.ب\ت الك%ب\ش.
حت ع.ض1ب إ,ذا كسر\ت ق%ر\نه. والث�ر\م: مصدر الث}ر.م، وقد ثر.م\ت
الرجل فث%ر,م، وث%رم\ت ث%ن,ي_ته فان\ث%ر.م.ت\. قال أ%بو منصور: وكل© كسر

ث%ر\م¬ ور.ث}م ور.ت\م. وف الديث: أ%نه نى أ%ن ي'ض.ح_ى بالث�ر\ماء؛
الث�ر.م': سقوط الث�ن,ي_ة من ال4س\نان، وقيل: الثني_ة والر_باعي.ة،

وقيل: هو أ%ن ت'ق}ل%ع السنe من أ%صلها مطلقاv، وإ,نا ن.هى عنها لن'ق}صان
أ%كلها. ومنه الديث ف صفة ف1ر\ع.ون: أ%نه كان أ%ث}ر.م.

وال4ث}ر.م' من أ%جزاء الع.روض: ما اجتمع فيه الق%ب\ض وال%ر\م'، يكون
ذلك ف الط�ويل والت.قار.ب، شب>ه بال4ث}ر.م من الناس. وال4ث}ر.مان:

الليل� والنهار'. وال4ث}ر.مان: الد_ه\ر والو\ت؛ وأ%نشد ثعلب:
ول�ارأ%يت'ك ت.ن\سى الذYمام،



ول ق%د\ر. عندك للم'ع\د1م,،
وت.ج\ف�و الش_ريف إ,ذا ما أ%خ.ل�،

وت'د\ن الد_ن� على الYر\ه.م,،
وه.ب\ت' إ,خاء4ك لل4ع\م.ي.ي.ن\،

ولل4ث}ر.م.ي\ن, ول أ%ظ}ل1م,
ال4ع\م.يان: الس_يل� والنار. وأ%خ.ل�: احتاج، وال%ل�ة� الاجة.

والث�ر\مان�: ن.ب\ت، وهو فيما ذك%ر أ%بو حنيفة عن بعض ال4عراب شج.ر ل
ور.ق له، ينب'ت نبات ال�ر'ض من غي ور.ق، وإ,ذا غ�م1ز. ان\ث%مأ% كما
ي.ن\ثم1ئD ال%م\ض'. وهو كثي الاء وهو حام1ض¬ ع.ف1ص¬ ت.ر\عاه ال3ب,ل

والغنم وهو أ%خ\ض.ر، ون.باته ف أ%ر'ومة{، والش>تاء� ي'ب,يد'ه، ول خ.ش.ب.
له إ,نا هو م.ر\عىÝ فقط.

والث�ر\ماء: ماء لك1ن\دة% معروف. وث%ر.م: اسم ثنية ت'قاب,ل موضعاv يقال
له الو.ش\م، وهو مذكور ف موضعه؛ قال:

والو.ش\م قد خ.ر.ج.ت\ منه، وقاب.ل%ها
من الث�نايا الت ل أ%ق}ل1ها ث%ر.م'

@ثرت: الث©ر\ت'م، بالضم: ما ف%ض.ل من الطعام وال3دام ف ال3ناء،
وخص_ اللحيان به ما فض.ل ف الق%ص\عة؛ أ%نشد أ%بو عبيد:

ل ت.ح\س.ب.ن_ ط1عان% ق%ي\س بالق%نا
وض1راب.ه\م بالبيض, ح.س\و. الث©ر\ت'م

@ثرطم: الط�ر\ث%مة والث�ر\ط%مة: ال3ط}راق من غضب أ%و تكبeر، وقد
ث%ر\ط%م. وال�ث%ر\ط1م': ال�تناهي الس>م.ن من الدواب>، وقيل: هو

ال�ن\ت.هي س1مناv من كل شيء، وقد ث%ر\ط%م.
@ثرعم: ابن ال4عراب: الثYر\عامة الرأ%ة؛ وأ%نشد:

أ%ف}ل%ح. م.ن كانت له ث1ر\عام.ه\
أ%ي امرأ%ة، وقال ابن بري: الثYر\عامة م1ظل�ة الناطور؛ وأ%نشد:

أف}ل%ح م.ن كانت له ث1ر\عام.ه\،
ي'دخل� فيها كل� يوم هام.ه\

@ثطعم: ت.ث%ط}ع.م على أ%صحابه: ع.لهم بكلم، وهي الث�ط}ع.مة؛ قال ابن
دريد: وليس بثبت.

@ثعم: الث�ع\م': الن_ز\ع' والرe. نثع.مه ث%ع\ماv: ج.ر_ه ونز.عه.



وتث%ع_م.ت\ه ال4رض': أ%ع\جبته ف%ذ%ع.ت\ه إ,ليها وجر_ته لا، على الث%ل،
ونو ذلك كذلك؛ قال ال4زهري: وما سعت الث�ع\م ف شيء من كلمهم غي ما

ذكره الليث؛ ورواه أ%بو زيد بالنون. وابن' الث©عامة: ابن' الفاج,رة.
@ثغم: الث�غام، بالفتح: ن.ب\ت على ش.ك}ل ال%ل1ي> وهو أ%غلظ منه

وأ%جل© ع'وداv، يكون ف ال%بل ينب'ت أ%خضر ث يبيض� إ,ذا ي.ب,س وله س.ن.مة
غليظة، ويقال له بالفارسية د.ر\م.ن.ه إ,س\بيذ 

(* قوله «درمنه اسبيذ» عبارة
شارح القاموس: واختلف ف ضبطه، فالذي ف نسختنا بكسر الدال وفتح الراء

وسكون اليم، وف بعضها بفتح الدال وتشديد الراء الفتوحة وسكون اليم، وكل
هذا خبط، والصحيح درمنه بفتح الول والثالث وسكون الراء وأصله درميانه

واسبيذ بالكسر والعن ف وسطه أبيض). ول ينب'ت إ,ل� ف ق�ن_ة سوداء،
وهو ينب'ت بن.ج\د وت1هامة. التهذيب: الث�غامة� ن.بات ذو ساق� ج'م_اح.ته
مثل هامة الش_ي\خ. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه أ�ت1ي.

بأ%ب ق�حافة% يوم الفتح وكأ%ن رأ}سه ث%غامةD فأ%مرهم أ%ن يغي>روه؛ قال
أ%بو عبيد: هو ن.ب\ت أ%بيض الث�مر والز_ه\ر ي'ش.ب_ه بياض الش_ي\ب

به؛ قال حسان:
إ,م_ا ت.ر.ي\ ر.أ}سي ت.غ.ي_ر لون'ه

ش.م.طاv، فأ%صبح كالث�غام, ال�م\ح1ل
وقال الد>ين.ور,ي: الثYغام ح.ل1يe ال%بل يكون أ%بيض.. قال أ%بو

حنيفة: الث�غام أ%رقe من ال%ل1ي> وأ%دقe وأ%ضعف، وهو ي'ش\ب,هه، ون.ب\ت'ه
vشديدا vفإ,ذا ي.ب,س اب\يض_ اب\ي,ضاضا ،vن.ب\ت الن_ص1ي� ما دام ر.ط}با

فشب>ه الش_ي\ب به، واحدته ث%غامة، وأ%ث}غ1ماء اسم للجمع، وكأ%ن�
أ%لف%يه بدل من هاء أ%ث}غ1مة. ورأ}س ثاغ1م¬ إ,ذا ابيض_ كله؛ قال الر�ار

ال4سدي 
(* قوله «قال الرار السدي» عبارة التكملة: الرار الفقعسي):

أ%ع.لقةv أ�م_ الو'ل%ي>د، بعدما
أ%ف}نان رأ}س1ك. كالث�غام, ال�خ\ل1س,؟

ابن ال4عراب: الثYغامة شجرة تبيضe كأ%نا الثلج؛ وأ%نشد:
إ,ذا رأ%يت ص.ل%عاv ف الام.ه\،
وح.د.باv بعد اع\ت1دال القام.ه\



وصار رأ}س' الشيخ كالث�غام.ه\،
فايأ%س\ من الصح_ة والس_لم.ه\

وال�ثاغ%مة� وال�فاغمة: م'لث%مة� الرجل امرأ%ته.
والث�غ1م': الضار,ي من الك1لب.

@ثكم: ث%ك%م' الطريق، بالتحريك: وس.طه؛ قال ابن بري: شاهده قول الشاعر:
ل9ا خ.ش1يت بس'ح\ر.ة{ إ,ل}حاح.ها،
أ%ل}ز.م\تها ث%ك%م. الن_ق1يل الل�ح1ب,

ال3ل}حاح: قيام' الدابة على أ%هله فلم ي.بح، والن_ق1يل�: الطريق. ابن
ال4عراب: الث©ك}مة� ال%ح.ج_ة. روي عن أ�م سلمة أ%نا قالت لعثمان

بن عفان، رضي ال عنه: ت.و.خ_ ح.يث ت.و.خ_ى صاحباك فإ,نما ث%ك%ما لك
الق_ ث%ك}ماv أ%ي ب.ي_ناه وأ%وضحاه حت ت.ب.ي كأ%نه م.ح.ج_ة ظاهرة،
والث�ك}م': مصدر ث%ك%م.؛ قال القتيب: أ%رادت أ�م سلمة أ%نما ل%ز,ما
الق_ ول ي.ظ}لما ول خ.ر.جا عن ال%ح.ج_ة ييناv ول شالv؛ ومنه

الديث الخر: أ%ن� أ%با بكر وع'مر ث%ك%ماv ال4مر فلم ي.ظ}لماه؛ قال
ال4زهري: أ%راد ر.ك1با ث%ك%م الطريق وهو ق%ص\ده.

وث%ك1م. بالكان، بالكسر، ي.ث}ك%م إ,ذا أ%قام به، وث%ك1م\ت الطريق إ,ذا
ل%ز,مته.

وث�كامة: اسم بلد.
@ثلم: ث%ل%م. ال3ناء4 والسيف.

ونو.ه ي.ث}ل1م'ه' ث%ل}ماv وثل�مه فان\ث%ل%م وت.ث%ل9م: كسر ح.ر\ف%ه.
ابن السكيت: يقال ف ال3ناء ث%ل}م إ,ذا انكسر من ش.ف%ت1ه شيء، وف السيف

ث%ل}م. والث©ل}مة: الوضع الذي قد ان\ث%لم، وجعها ث�ل%م، وقد ان\ث%ل%م
الائط وت.ث%ل�م؛ وقال الشاعر:

@ثم: ابن ال4عراب: ث�م_ إ,ذا ح'شي، وث�م_ إ,ذا أ�صل1ح.. ابن سيده:
ث%م� ي.ث�مe، بالضم، ث%م�اv أ%صل%ح. وث%م\ت الشيء أ%ث�مeه، بالضم،

ث%م�اv إ,ذا أ%صل%حته ورم.م\ت.ه بالث©مام؛ ومنه قيل: ث%م.م\ت أ�موري إ,ذا
أ%صل%حتها ورم.م\ت.ها. ور'وي عن ع'ر\وة بن الزبي أ%نه ذكر أ�ح.ي\حة بن

ال�لح وق%و\ل أ%خ\وال1ه فيه: كن_ا أ%هل% ث�م>ه1
ور'م>ه1 حت است.وى على ع'م.م1ه وع.م.م1ه؛ قال أ%بوعبيد: الد�ثون

هكذا ي.ر\و'ونه، بالضم، ووج\هه عندي بالفتح. والث�مe: إ,صلح' الشيء



وإ,حكام'ه، وهو والر_مe بعن ال3صلح، وقيل: ها، بالضم، مصدران كالشكر
أ%و بعن الفعول كالذ©خ\ر أ%ي كن_ا أ%هل ت.ر\ب,ي.ت1ه وال�ت.ولYي

ل3صلح شأ}نه، يقال منه: ث%م.م\ت أ%ث�مe ث%م�اv؛ وقال ه1م\يان بن ق�حافة
يذكر ال3بل وأ%ل}بان.ها:

حت إ,ذا ما قض.ت1 الوائجا،
وم.ل4ت\ ح'ل�ب'ها ال%لن,جا

منها، وث%مeوا ال4و\ط�ب. الن_واش1جا
قال: أ%راد أ%نم شدeوها وأ%حك%موها، قال: والن_واشج' المتلئة؛ قال

أ%بو منصور: يعن بقوله ث%مeوا ال4و\ط�ب الن_واش1ج. أ%ي ف%رشوا لا
الث©مام. وظ%ل�لوها به، قال: وهكذا سعت العرب تقول: ث%م.م\ت الس>قاء إذا

ف%ر.ش\ت له الث©مام وجعلت.ه فوقه لئل ت'صيبه الشمس' ف%ي.ت.قط�ع
ل%ب.ن'ه.

والث©مام': ن.ب\ت معروف ف البادية ول ت.ج\ه.د'ه الن_ع.م إ,ل� ف
ال�دوبة، قال: وهو الث©م_ة� أ%يضاv، وربا خفYف فقيل: الث©م.ة،

والث©م.ة�: الث©مام'.
ورجلD م1ع.مÒ م1ث%مÒ م1ل%مÒ للذي ي'ص\لح ال4م\ر ويقوم به. ابن شيل:

ال1ث%مe الذي ي.ر\ع.ى على م.ن ل راع1ي. له، وي'ف}ق1ر' م.ن\ ل ظهر
له، وي.ث�مe ما عجز عنه اليe من أ%مرهم، وإ,ذا كان الرجل شديداv يأ}ت

من وراء الصاغية ويمل الزيادة ويردe الر>كاب قيل له: م1ث%مÒ، وإ,نه
ل%م1ث%مÒ ل4ساف1ل ال4شياء. وم.ث%مe الف%رس، بالفتح: منقط%ع س'ر_ت1ه،

وال%ث%م_ة� مثله. وث%م_ الشيء4 ي.ث�مه ث%م�اv: جعه، وأ%كثر' ما
ي'ستعم.ل ف ال%شيش. ويقال: هو ي.ث�مeه ويقمeه أ%ي ي.ك}ن'س'ه وي.جمع الي>د

والر_ديء. ورجل م1ث%مÒ وم1ق%مÒ، بكسر اليم، إ,ذا كان كذلك،
وم1ث%م_ةD وم1ق%م_ةD أ%يضاv، الاء للمبالغة. وقال أ%عراب: ج.ع\ج.ع ب الدهر'

عن ث�م>ه ور'م>ه أ%ي عن قليله وكثيه.
والث©م_ة�، بالضم: الق%ب\ضة من الشيش. وث%م_ يده بالشيش, أ%و

ال4رض,: م.س.حها، وث%م.م\ت يدي كذلك. وان\ث%م_ عليه أ%ي ان\ثال عليه.
وان\ث%م_ جسم' فلن أ%ي داب مثل ان\ه.م_؛ عن ابن السكيت. أ%بو حنيفة:

الث©مe لغة ف الث©مام,، الواحدة ث�م_ةD؛ قال الشاعر:
فأ%صبح فيه آل� خ.ي\م� م'ن.ض_د{،



وث�م¼ على ع.ر\ش اليام غ%سي,ل
وقالوا ف ال%ث%ل, لن.جاح, الاجة: هو على رأ}س الث©م_ة؛ وقال:

ل ت.ح\سب أ%ن� ي.دي ف غ�م_ه\،
ف ق%ع\ر ن,ح\ي� أ%س\ت.ث1ي' ج.م_ه\،

أ%مسح'ها بت'ر\ب.ة{ أ%و ث�م_ه\
وث%م_ت1 الشاة� الشيء4 والن_بات. بف1يها ت.ث�مeه ث%م�ا، وهي ث%م'وم¬:
ق%ل%ع.ت\ه بف1يها، وكل� ما مر_ت به، وهي شاة ث%م'وم¬. ال�موي:

،eم�الث�م'وم' من الغنم الت ت.ق}ل%ع الشيء بفيها، يقال منه: ث%م.م\ت أ%ث
والعرب تقول للشيء الذي ل ي.عس'ر ت.ناو'ل�ه: هو على ط%ر.ف الث©مام، وذلك

أ%ن الث©مام. ل ي.طول في.ش'ق� تناو'ل�ه. أ%بو اليثم: تقول العرب ف
التشبيه هو أ%بوه على ط%ر.ف الث©م_ة إ,ذا كان ي'ش\بهه، وبعضهم يقول
الث�م_ة، مفتوحة. قال: والث©م_ة الث©مام إ,ذا ن'ز,ع فجعل تت ال4ساقي.

يقال: ث%م.م\ت' الس>قاء أ%ث�مeه إ,ذا جعلت تت.ه الث©م_ة، ويقال: ث�م_
لا أ%ي اج\مع لا. وث%م_ الشيء4 ي.ث�مeه وث%م_م.ه': وط1ئ%ه، والسم

الث©مe، وكذلك ث%م_ الو.ط}أ%ة. وث%م_م. الكثي': لغة ف ث%م_م. 
*)

قوله «وكذلك ث الوطأة وثم الكثي لغة ف ثم» هكذا ف الصل)، ويقال
:vف النجاح. وان\ث%م_ الشيخ ان\ث1ماما vذلك على الث©م_ة، يضر.ب مثل

ول�ى وك%ب,ر. وه.ر,م.. وث%م_ الط�عام. ث%م�اv: أ%كل%
ج.ي>ده. وما له ث�مÒ ول ر'مÒ: فالث©مe ق�ماش' الناس,

�أ%ساقيهم وآن,يت.ه'م، والرeمe م.رم_ة
البيت. وما يلك ث�م�اv ول ر'م�اv أ%ي قليلv ول كثياv، ل ي'ستعمل

إ,ل� ف النفي. قال أ%بو منصور: الث©مe والرeمe صحيح من كلم العرب.
قال أ%بو عمرو: الث©مe الرeمe؛ وأ%نشد ل4ب سلمة الارب:

،vث%م.م\ت حوائجي وو.ذ%أ}ت' ع.م\را
فبئس م'ع.ر_س' الر_ك}ب الس>غاب

(* قوله «ووذأت عمراv» ف نسخة: بشراv وهو كذلك ف الصحاح هنا وف مادة
وذأ، وف الصل: الشعاب بالشي العجمة والعي الهملة. وف الصحاح ف

الادتي الذكورتي: السغاب بالسي الهملة والغي العجمة).
ث%م.م\ت: أ%صلحت؛ ومنه قولم: كن_ا أ%هل ث�م>ه ور'م>ه.



والث©مام': شجر، واحدته ث�مامة وث�م_ة؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: ل
أ%دري كيف ذلك، وبه فسر قولم: هو لك على رأ}س الث©م_ة1، وبا سي الرجل

ث�مامة. والث©مام: نبت ضعيف له خوص أ%و شبيه بال�وص، وربا ح'ش1ي به
وس'د_ به خ.صاص البيوت؛ قال الشاعر يصف ضعيف الث©مام:

ولو أ%ن9 ما أ%ب\ق%ي\ت م1ن م'ع.ل�ق¬
بع'ود1 ث�مام�، ما تأ%و_د. ع'ود'ها

وف حديث عمر: اغ}زوا والغ.ز\و' ح'ل}و¬ خ.ض1ر قبل أ%ن يصي ث�ماماv ث
ر'ماماv ث ح'طاماv؛ والث©مام: نبت ضعيف قصي ل يطول، والرeمام':

البال، وال�طام': الت.كس>ر ال�ت.ف%ت>ت؛ العن: اغ}ز'وا وأ%نتم
ت'ن\ص.رون وت'وفYر'ون غنائمكم قبل أ%ن ي.ه,ن. وي.ض\ع'ف ويصي كالث©مام.

والث©مام: ما ي.ب,س من ال4غ}صان الت توض.ع تت الن_ض.د1. وبيت¬ م.ث}موم¬:
م'غ.طىì بالث©مام,، وكذلك الو.ط}ب، وهو على ط%ر.ف الث©مام أ%ي مكن ل

م'حال؛ عن ابن ال4عراب. ال4زهري: الث©مام' أ%نواع: فمنها الض_ع.ة
ومنها ال%ليلة� ومنها الغ.ر.ف'، وهو شبيه بال4س.ل وت'ت_خذ منه ال%كان,س

وي'ظ%ل�ل به ال%زاد في'ب.ر>د الاء. وشاة ث%موم¬: تأ}كل الث©مام.،
وقد قلنا إ,نا الت تقل%ع الشيء بف1يها. ابن السكيت: ث%م_م\ت' الع.ظ}م

�ت.ث}ميماv، وذلك إ,ذا كان ع.ن,تاv فأ%ب.ن\ت.ه. والث�م1يمة�: الت�امورة
الشدودة� الرأ}س، وهي الثYفال� وهي ال3بريق'.

وث%م_، بفتح الثاء: إ,شارة إل الكان؛ قال ال عز وجل: وإ,ذا رأ%يت
ث%م_ رأ%يت ن.عيماv؛ قال الزجاج: ث%م_ يعن به ال%ن_ة، والعامل ف

ث� معن رأ%يت، العن وإ,ذا رميت ببص.رك ث%م_؛ وقال الفراء: العن إ,ذا
رأ%يت ما ث%م_ رأ%يت ن.عيماv، وقال الزجاج: هذا غلط ل4ن ما موصولة

بقوله ث9 على هذا التفسي، ول يوز إ,سقاط الوصول وت.ر\ك' الص>لة، ولكن
رأ%يت متعد¼ ف العن إ,ل ث%م_. وأ%ما قول ال عز وجل: فأ%ي\ن.ما

ت'و.ل©وا فث%م_ وج\ه' ال، فإ,ن الزجاج قال أ%يضاv: ث%م_ موض1ع'ه
موضع' ن.ص\ب، ولكنه مبن على الفتح ول يوز أ%ن يكون ث%م�اv زيد¬ 

(* قوله
vزيد» هكذا ف الصل ولعله ول يوز أن تقول ثا vول يوز أن يكون ثا»

زيد)، وإ,نا ب'ن. على الفتح للتقاء الساكني. وث%م_ ف الكان: إ,شارة
إ,ل مكان م'ن\زاح� عنك، وإ,نا م'ن,ع.ت ث%م_ ال3عراب ل3ب\هامها، قال:



ول أ%علم أ%حداv شرح ث%م_ هذا الشرح، وأ%ما هنا فهو إ,شارة إ,ل
القريب منك. وث%م_: بعن هناك وهو للتبعيد بنزلة هنا للتقريب. قال أ%بو
إ,سحق: ث%م_ ف الكلم إ,شارة بنزلة هناك زيد، وهو الكان البعيد منك،
وم'ن,عت ال3عراب. ل3بامها وب.ق1يت على الفتح للتقاء الساكني. وث%م_ت.

أ%يضاv: بعن ث%م_. وث�م� وث�م_ت. وث�م_ت\، كلها: حرف ن.س.ق والفاء
ف كل ذلك بدل من الثاء لكثرة الستعمال. الليث: ث�م_ حرف من حروف

الن_س.ق ل ي'ش.ر>ك ما بعد.ها با قبلها إ,ل أ%نا تبي�ن الخر من ال4و�ل،
وأ%ما قوله: خل%قكم من نفس� واحدة{ ث جع.ل منها ز.و\ج.ها، والز_و\ج

ملوق قبل الولد، فالعن أ%ن ي'ج\ع.ل خل}ق�ه الزوج. مردوداv على واحدة{،
العن خلقها واحدة ث جعل منها ز.و\ج.ها، ونو ذلك قال الزجاج، قال:

العن خلقكم من نفس� خلقها واحدة ث� جعل منها ز.وج.ها أ%ي خلق منها زوج.ها
قبلكم؛ قال: وث�م_ ل تكون ف الع'طوف إ,ل� لشيء بعد شيء، والعرب

تزيد ف ث�م_ شاءé تقول فعلت كذا وكذا ث�م_ت فعلت كذا؛ وقال الشاعر:
ولقد أ%م'رe على الل�ئ1يم ي.س'بeن،

فمض.ي\ت ث�م_ت قلت: ل ي.ع\ن,ين
وقال الشاعر:

ث�م_ت. ي.ن\باع' ان\ب,ياع. الشجاع\
وث�م_: حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي.

@ثثم: الث�م\ث%م': الكلب، وقيل: الث�م\ث%م' كلب الصيد. ال4زهري ف
�الرباعي: الع'ر\ب'ج' والث�م\ث%م' كلب الصيد. وث%م\ث%م. الرجل

عن الشيء وت.ث%م\ث%م: توقف، وكذلك الثور' وال1مار'؛ قال ال4عشى:
ف%م.ر_ ن.ض1يe الس_ه\م, تت ل%بان,ه،
وجال% على و.ح\ش1ي>ه ل ي'ث%م\ث1م,

وتكلم فما ت.ث%م\ث%م.
ول ت.ل%ع\ث%م بعنÝ. وث%م\ث%موا الرجل: ت.ع\ت.ع'وه؛ عن ابن ال4عراب.
vوا بنا ساعة�وث%م\ث%م. الرجل إ,ذا غ%ط�ى رأ}س إ,نائه. ويقال: م.ث}م1ث

وث%م\ث1موا بنا ساعة ول%ث}ل1ثوا ساعةv وح.ف}ح1فوا 
*)

قوله «حفحفوا» هكذا هو ف الصل هنا وف مادة لثث). ساعة أ%ي ر.و>حوا
بنا قليلv. الث�م\ثام: الذي إ,ذا أ%خذ الشيء كس.ره. ويقال: هذا س.ي\ف ل



ي'ث%م\ث%م'
ن.ص\له أ%ي ل ي'ث}ن.ى إ,ذا ض'رب به ول ي.ر\ت.د�؛ وقال ساعدة:

فو.ر_ك ل%ي\ناv ل ي'ث%م\ث%م' ن.ص\ل�ه،
إ,ذا صاب. أ%وساط% الع1ظام, ص.م1يم'

ص.ميم¬ أ%ي م'ص.م>م ف الع.ظ}م؛ وقول العجاج:
م'س\ت.ر\د1فاv، م1ن الس_نام ال4س\ن.م,،
ح.شاv طويل الف%ر\ع ل ي'ث%م\ث%م,

أ%ي ل يك}س.ر ول ي'ش\دخ بال%م\ل، يعن س.نامه، ول ي'ص1ب\ه ع.م.د¬
ف%ي.ن\ه.ش1م؛ الع.م.د': أ%ن ي.ن\ش.د1خ ف%ي.ن\غ.م1ر. وث%م\ث%م. ق1ر\ن.ه إ,ذا

ق%ه.ر.ه؛ قال:
فهو ل1ح'ولن1 الق1لص, ث%م\ثام

@ثوم: قال أ%بو حنيفة: الث©وم' هذه الب.ق}لة معروف، وهي ببلد العرب
�كثية منها ب.ر>يÒ ومنها ر,يف1يÒ، واحدته ث�ومةD. والث©ومة: ق%ب,يعة

السي\ف1 على التشبيه ل4نا على ش.ك}لها. والث©وم: لغة ف الف�وم، وهي
ال1ن\gطة. وأ�مe ث�ومة%: امرأ%ة؛ أ%نشد ابن ال4عراب ل4ب الراح

نفسه:فلو أ%ن� عندي أ�م_ ث�ومة% ل يكن
علي_، ل1م'س\ت.ن> الر>ياح، طريق'

وقد يوز أ%ن تكون أ�مe ث�ومة% هنا السيف لا تقد�م من أ%ن الث©ومة%
ق%بيعة� السيف1، وكأ%نه يقول: لو كان سي\في حاضراv ل أ�ذ%ل� ول

أ�ه.ن\.
والثYو.م': شجر طي>ب الريح عظام واسع الور.ق أ%خضر، أ%طيب ر,ياv من

الس، ي'ب\سط ف الالس كما ي'ب\س.ط الر_يان، واحدته ث1و.مةD؛ حكاه
�أ%بو حنيفة. ابن ال4عراب: هي ال�ن\ع'ب.ة والنeون.ة� والث©وم.ة

وال%ز\مة� والو.ه\د.ة� والق%ل}دة� وال%ر\ت.م.ة� والع.ر\ت.م.ة� وال1ث}ر,مة�؛
�قال الليث: ال�ن\ع'ب.ة

م.شق� ما بي الشار,بي ب1يال الوت.ر.ة1، وال تعال أ%4علم.
@ثأن: التهذيب: التثاؤ'ن الح\تيال وال%ديعة�؛ يقال: ت.ثاء4ن% للصيد إذا

خاد.ع.ه: جاءه مر_ة عن يين,ه، ومرة عن شال1ه. ويقال: ت.ثاءن\ت له
ل4ص\ر,ف%ه عن رأ}ي,ه أ%ي خاد.ع\ت'ه واح\ت.ل}ت' له؛ وأ%نشد:

ت.ث%اء4ن% ل ف ال4م\ر, من كلY جان,ب�،



ل1ي.ص\ر,ف%ن عما أ�ريد' ك%ن'ود'.
@ثب: الث©ب\نة والثYبان�: الوضع' الذي ت.ح\م1ل� فيه من الثوب إذا

تل%ح_ف}ت. بالثوب أ%و تو.ش_ح\ت. به، ث ثن.ي\ت. بي يديك بعض.ه فجعلت. فيه
vوث1بانا vوقد اث}ت.ب.ن\ت' ف ثوب، وث%ب.ن\ت' أ%ث}ب,ن' ث%ب\نا ،vشيئا

وت.ث%ب_ن\ت' إذا ج.ع.ل}ت. ف الوعاء شيئاv وحلت'ه بي يديك. وث%ب.ن\ت'
الثوب. أ%ث1ب\ن'ه ث%ب\ناv وث1باناv إذا ث%ن.ي\ت. طر.ف%ه وخ1ط}ت.ه مثل

خ.ب.ن\ته. قال: والثYبان�، بالكسر، وعاء# نو أ%ن ت.ع\ط1ف. ذ%ي\ل% ق%ميص1ك
فتجعل% فيه شيئاv تمله، تقول منه: ت.ث%ب_ن\ت الشيء4 إذا جعلت.ه فيه

وحلت.ه بي يديك، وكذلك إذا ل%ف%ف}ت. عليه ح'ج\زة% س.راويل1ك من ق�د_ام،
والسم منه الث©ب\نة�. وقال ابن ال44عراب: واحد' الث©بان1 

(* قوله
«واحد الثبان إل» عبارة شرح القاموس: الثبان، بالضم، جع ثبنة إل).

ث�ب\نةD. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: إذا م.ر_ أ%حدكم بائط{
فل}يأ}ك�ل} منه ول ي.تخ1ذ} ث1باناv؛ قال أ%بو عمرو: الثYبان� الو,عاء� الذي

ي'ح\م.ل فيه الشيء� ويوضع' بي يد.ي النسان، فإن حلت.ه بي يديك فهو
ث1بانD، وقد ث%ب.ن\ت' ث1باناv، وإن جعلت.ه ف ح1ض\ن,ك فهو خ'ب\نةD، يعن

بالديث الض\طر_ الائع. ي.م'رe بائط{ فيأ}كل من ث%ر, ن.خ\ل1ه ما
،Dب\نة�ي.ر'دe ج.و\ع.ته. وقال ابن ال4عراب وأ%بو زيد: الث©بان� واحدتا ث

وهي ال�ج\زة ت'ح\م.ل فيها الفاكهة� وغيها؛ قال الفرزدق:
ول ن.ث%ر. الان ث1باناv أ%مام.ها،

ول ان\ت.ق%ل%ت\ من ر.ه\ن,ه س.ي\ل م1ذ}ن.ب.
قال أ%بو سعيد: ليس الثYبان� بالو,عاء، ولكن ما ج'عل فيه من التمر

فاحت'مل ف وعاء أ%و غيه، فهو ث1بانD، وقد ي.ح\م1ل الرجل� ف ك�م>ه فيكون
ث1بان.ه. ويقال: ق%د1م. فلنD ب,ثبان{ ف ثوبه. قال ال4زهري: ول أ%دري

ما هو الث4Yبان�، قال: و.ث%ب.ن.ه ف ثوبه، قال: ول تكون ث�ب\نةD إل ما
ح.م.ل ق�د_ام.ه وكان قليلv، فإذا كث�ر فقد خرج من حد� الثYبان1،

والثYبان� طر.ف' الرداء3 حي ت.ث}ب,ن'ه. وال%ث}ب.نة�: ك1يس¬ ت.ض.ع' فيه
الرأ%ة م1ر\آت.ها وأ%دات.ها، يانية. وث%ب,نة�: موضع¬.

@ثت: التهذيب: ث%ت1ن. ث%ت.ناv إذا أ%ن\ت.ن. مثل ث%ن,ت.؛ قال الشاعر:
.Dوث%ت1ن¬ ل%ثات'ه ت1ئ}بابة



تث}بايةD أ%ي يأ}ب كل� شيء. ويقال: ث%ت1ن.ت\ ل1ث%ت'ه؛ قال الراجز:
ل%م_ا رأ%ت\ أ%ن\ياب.ه م'ث%ل�م.ه\،

ول1ثةv قد ث%ت1ن.ت\ م'ش.خ_مه\.
@ثجن: الث�ج\ن' والث�ج.ن': طريق¬ ف غلظ من ال4رض، يانية، وليست

بث%ب\ت{.
@ثخن: ث%خ'ن. الشيء� ث�خونةv وث%خانةv وث1خ.ناv، فهو ث%خ1ي¬: كث�ف.

وغ�لظ وصل�ب.. وحكى اللحيان عن ال4حر: ث%خ'ن. وث%خ.ن.. وثوب ثخي¬: جي�د'
Dالن_س\ج والس_دى كثي' الل©ح\مة1. ورجل ث%خي¬: ح.ليم¬ ر.ز,ين¬ ث%قيل
ف ملسه. ورجل ث%خي' الس>لح, أ%ي شاك{. والث�خ.نة� والث�خ.ن':

الثYق}لة�؛ قال العجاج:
.vم.ن\ ع.ج\ع.جا vحت ي.ع1ج_ ث%خ.نا

وقد أ%ث}خ.ن.ه وأ%ث}ق%له. وف التنزيل العزيز: حت إذا أ%ث}خ.ن\ت'موهم
فش'دeوا الو.ثاق؛ قال أ%بو العباس: معناه غل%ب\ت'موهم وكث�ر فيهم

ال1راح' فأ%ع\ط%و\ا بأ%يديهم. ابن ال4عراب: أ%ثخ.ن. إذا غل%ب. وقه.ر.. أ%بو
زيد: يقال أ%ث}خ.ن\ت' فلناv معرفةv ور.ص_ن\ت'ه معرفةv، نو' الث}خان،

واس\ت.ث}خ.ن. الرجل�: ثق�ل% من ن.وم� أ%و إع\ياء�. وأ%ث}خ.ن. ف
Dأ%و\ه.ن.ت\ه. ويقال: أ%ث}خ.ن. فلن :�الع.د'و>: بال%غ%. وأ%ث}خ.ن.ت\ه ال1راحة

ف الرض ق%ت\لv إذا أ%كثره. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: حت
ي'ث}خ1ن. ف ال4رض؛ معناه حت ي'بال1غ% ف ق%ت\ل, أ%عدائه، ويوز أ%ن يكون حت
يتمكن ف ال4رض. والث}خان� ف كل9 شيء: ق�و_ت'ه وشد_ت'ه. وف حديث
عمر، رضي ال عنه، ف قوله تعال: حت ي'ث}خ1ن. ف ال4رض ث أ%ح.ل� لم

الغنائم.؛ قال: الث}خان� ف الشيء البالغة� فيه والكثار' منه. يقال:
قد أ%ث}خ.ن.ه الرض' إذا اشتد_ ق�و_ت'ه عليه وو.ه.ن.ه، والراد به ههنا

البالغة� ف ق%ت\ل الكفار، وأ%ث}خ.ن.ه ال%مe. ويقال: اس\ت'ث}خ1ن. من
الرض والع\ياء3 إذا غل%ب.ه الع\ياء� والرض'، وكذلك اس\ت'ث}خن ف

الن_و\م. وف حديث أ%ب جهل: وكان قد أ�ث}خ1ن. أ%ي أ�ث}ق1ل% بالراح. وف
حديث علي�، كر�م ال وجهه: أ%و\طأ%كم إ,ثخان� ال1راحة1. وف حديث عائشة

وزينب: ل أ%ن\ش.ب\ها حت أ%ث}خ.ن\ت' عليها أ%ي بال%غ\ت' ف ج.واب,ها
وأ%ف}ح.م\تها؛ وقول� ال4عشى:

عليه س1لح' ام\ر,ئ� حاز,م�،



ت.مه_ل% ف الرب, حت اث�خ.ن\.
أ%صله اث}ت.خ.ن. فأ%د\غم؛ قال ابن بري: اث�خ.ن. ف البيت اف}ت.ع.ل% من

الث�خانة أ%ي بال%غ ف أ%خذ الع'د_ة، وليس هو من الث}خان1 ف الق%ت\ل.
�@ثدن: ث%د1ن% اللحم'، بالكسر: تغي_رت رائحت'ه. والث�د1ن�: الرجل

الكثي اللحم، وكذلك ال�ث%د_ن، بالتشديد؛ قال ابن الزبي يفض>ل ممد بن
م.ر\وان على عبد العزيز:
ل ت.ج\ع.ل%ن_ م'ث%د_ناv ذا س'ر_ة{،

ض.خ\ماv س'رادق�ه، وطيء4 ال%ركب.
،vيوف. س'راد1قاeكأ%غ%ر_ ي.ت_خ1ذ الس

ي.م\شي برائش1ه كم.ش\ي, ال4ن\ك%ب,.
وث%د1ن% الرجل� ث%د.ناv: كث�ر لم'ه وثق�ل. ورجل م'ث%د_نD: كثي اللحم

م'ستر\خ�؛ قال:
فازت\ ح.ليلة� ن.و\دل� ب,ه.ب.ن\ق%ع�

ر,خ\و الع1ظام، م'ث%د_ن{ ع.ب\ل, الش_و.ى.
وقد ث�د>ن% ت.ث}ديناv. وامرأ%ة م'ث%د_نة: ل%حيمة ف ساجة{، وقيل:

مسم_نة؛ وبه فسر ابن ال4عراب قول الشاعر:
ل أ�ح1بe ال�ث%د_نات1 الل�وات، ف ال%صانيع,، ل ي.ن,ي.

اطYلعا.
قال ابن سيده: وقال كراع إن الثاء ف م'ث%د_ن{ بدل من الفاء من

م'ف%د_ن، مشتق من الف%د.ن، وهو الق%ص\ر، قال: وهذا ضعيف ل4نا ل نسمع
م'ف%د_ناv، وقال: قال ابن جن هو من الث©ن\د'وة1، مقلوب¬ منه. قال: وهذا ليس
بشيء. وامرأ%ةD ث%د1نة: ناقصة� ال%ل}ق؛ عنه. وف حديث علي، رضي ال عنه،

أ%نه ذكر الوارج فقال: فيهم رجل م'ثد_ن الي.د1 أ%ي ت'ش\به يد'ه ث%د\ي.
الرأ%ة، كأ%نه كان ف ال4صل م'ث%ن_د اليد فق�لب، وف التهذيب

والنهاية: م.ث}د'ون� اليد أ%ي صغي' اليد متمعها، وقال أ%بو عبيد: إن كان كما
قيل إنه من الث©ن\د'وة تشبيهاv له به ف الق1ص.ر والجتماع، فالقياس أ%ن

يقال م'ث%ن_د، إل أ%ن يكون مقلوباv، وف رواية: م'ث}د.ن اليد؛ قال ابن
بري: م'ث}د.ن اسم الفعول من أ%ثد.ن\ت' الشيء إذا قص_ر\ته. وال�ث}د.ن
وال%ث}د'ون: الناقص' ال%ل}ق، وقيل: م'ث}د.ن اليد معناه م'خ\د.ج اليد،

ويروى: م'وت.ن اليد، بالتاء، من أ%ي\ت.ن.ت الرأ%ة إذا و.لد.ت ي.ت\ناv، وهو



أ%ن تر'ج ر,جل الولد ف ال4ول، وقيل: ال�ث}د.ن مقلوب ثند، يريد أ%نه
ي'ش\به ث�ندوة الث�د\ي، وهي رأ}سه، فقدم الدال على النون مثل جذب وجبذ،

وال أ%علم.
@ثرن: التهذيب: ابن ال44عراب ث%ر,ن% الرجل� إذا آذى ص.ديق%ه أ%و جار.ه.

@ثفن: الث�ف1نة� من البعي والناقة: الرeك}بة وما م.س_ ال4رض. من
ك1ر\ك1رت1ه وس.ع\دانات1ه وأ�صول أ%فخاذه، وف الصحاح: هو ما يقع على ال4رض

من أ%عضائه إذا استناخ وغل�ظ كالرeك}ب.تي وغيها، وقيل: هو كل ما
و.ل1ي. ال4رض من كل ذي أ%ربع� إذا ب.ر.ك أ%و ر.ب.ض، والمع ث%ف1ن¬

وث%ف1نات¬، والك1ر\ك1رة� إحدى الث�ف1نات وهي خ.م\س¬ با؛ قال العجاج:
خ.و.ى على م'س\ت.ويات{ خ.م\س,:

ك1ر\ك1رة{ وث%ف1نات{ م'ل}س,.
قال ذو الرمة فجعل الك1ر\ك1رة من الث�ف1نات:

كأ%ن� م'خ.و_اها، على ث%ف1نات1ها،
م'ع.ر_س' خ.م\س� من ق%طاv م'تجاو,ر.

،vوق%ع\ن. اثنت.ي, واثنت.ي, وف%ر\دة
جرائداv هي الوسطى لتغليس حائر

(* قوله «جرائداv إل») كذا بالصل. قال الشاعر يصف ناقة:
ذات ان\ت1باذ{ عن الادي إذا ب.ر.ك%ت،

خ.و_ت\ على ث%ف1نات{ م'ح\ز.ئ1ل9ت. وقال عمر بن أ%ب ربيعة يصف أ%ربع.
ر.واح1ل% وب'روك%ها:

على قل%وص.ي, م1ن ر,كاب,هم،
وع.ن\ت.ر,يس.ي فيهما ش.ج.ع'

كأ%ن_ما غاد.ر.ت\ ك%لك1ل�ها،
والث�ف1نات' ال1فاف'، إذ و.ق%ع'وا
م.و\ق1ع. عشرين. من ق%طاv ز'م.ر�،
و.قع\ن. خساv خسا معاv ش1ب.ع'.

قال ابن السكيت: الث�فينة� م.و\ص1ل الفخذ ف الساق من باط1ن� وم.و\صل
الو.ظيف ف الذراع، فشب_ه آبار. كراك1رها وث%ف1ناتا ب.جاث1م الق%طا،

وإنا أ%راد خ1ف�ة% ب'روك1هن. وث%ف%ن.ت\ه الناقة� ت.ث}ف1ن'ه، بالكسر،
ث%ف}ناv: ضرب.ت\ه بث%ف1ناتا، قال: وليس الث�ف1نات' ما ي�صe البعي دون



غيه من اليوان، وإنا الث�ف1نات' من كل ذي أ%ربع ما ي'صيب ال4رض. منه
إذا ب.رك، ويصل فيه غ1لظD من أ%ثر الب'روك، فالرeكبتان من الث�ف1نات،

وكذلك ال1ر\ف%قان وك1ركرة البعي أيضاv، وإنا سيت ثف1نات ل4نا
ت.غ\ل�ظ� ف ال4غلب من مباشرة ال4رض وقت. الب'روك، ومنه ث%ف1نت\ يد'ه إذا

غ%ل�ظت من العمل. وف حديث أن.س: أ%نه كان عند ث%ف1نة ناقة1 رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، عام. ح.ج_ة الوداع. وف حديث ابن عباس ف ذكر الوارج

وأ%يديهم: كأ%نا ث%ف1ن' ال3بل؛ هو جع ث%ف1نة. والث�ف1نة� من البل:
الت ت.ض\ر,ب بث%ف1ناتا عند اللب، وهي أ%يسر أ%مراv من الض_ج'ور.

والث�ف1نة�: ر'ك}بة� النسان، وقيل لعبد ال بن وهب الراسب رئيس الوارج ذو
الث�ف1نات لكثرة صلت1ه، ول4ن� طول% السجود كان أ%ث�ر. ف ث%ف1ناته.

وف حديث أ%ب الدرداء، رضي ال عنه: رأ%ى رج'لv بي عين.ي\ه مث}ل
ث%ف1نة البعي، فقال: لو ل تكن هذه كان خياv؛ يعن كان على ج.ب\هته أ%ثر

السجود، وإنا كر,هها خوفاv من الرياء با، وقيل: الث�ف1نة� م'ج\ت.مع
الساق والفخذ، وقيل: الث�ف1نات' من البل ما تقدم، ومن اليل م.و\ص1ل الفخذ

ف الساقي من باطن,ها؛ وقول أ�مي_ة بن أ%ب عائذ:
فذلك يوم¬ ل%ن\ ت'رى أ�مe ناف1ع�

على م'ث}ف%ن� من و'ل}د1 ص.ع\دة ق%ن\د.ل.
قال: يوز أ%ن يكون أ%راد ب'ث}ف%ن عظيم. الث�ف1نات أ%و الشديد.ها،

يعن حاراv، فاست.عار له الث�ف1نات، وإنا هي للبعي. وث%ف1ن.تا ال�ل�ة:
حاف%تا أ%سفل1ها من التمر؛ عن أ%ب حنيفة. وث�ف}ن' ال%زادة: جوانب'ها

الخروزة. وث%ف%ن.ه ث%ف}ناv: دفع.ه وضرب.ه. وث%ف1ن.ت يد'ه، بالكسر،
:�ت.ث}ف%ن' ث%ف%ناv: غ%ل�ظت من العمل، وأ%ث}ف%ن. العمل� يد.ه. والث�ف1نة

العدد' والماعة� من الناس. قال ابن ال4عراب ف حديث له: إن ف ال1ر\ماز,
اليوم. الث�ف1نة% أ�ث}ف1ي.ة من أ%ثاف الناس ص'ل}بة؛ ابن ال4عراب:

الثفن الثقل، وقال غيه: الث�ف}ن' الد_ف}ع'. وقد ث%ف%ن.ه ث%ف}ناv إذا دفعه.
وف حديث بعضهم: فحم.ل على الك%تيبة1 فجعل ي.ث}ف1ن'ها أ%ي ي.ط}رد'ها؛

قال الروي: ويوز أ%ن يكون ي.ف�نeها، والف%نe الط�ر\د'. وثاف%ن\ت'
الرجل% م'ثافنةv أ%ي صاح.ب\ت'ه ل يفى علي� شيء# من أ%مره، وذلك أ%ن

ت.ص\ح.به حت ت.ع\ل%م. أ%مر.ه. وث%ف%ن. الشيء4 ي.ث}ف1ن'ه ث%ف}ناv: ل%ز,م.ه. ورجل
م1ث}ف%ن¬ ل1خ.ص\م1ه: م'لز,م¬ له؛ قال رؤبة ف معناه:



أ%ل%ي\س. م.ل}و,ي� ال%لو.ى م1ث}ف%ن.
وثاف%ن. الرجل% إذا باط%ن.ه ول%ز,م.ه حت ي.ع\ر,ف. د.خ\ل%ته.

وال�ثاف1ن': الواظ1ب. ويقال: ثاف%ن\ت' فلناv إذا حاب.ب\ت.ه ت'حاد1ث�ه وت'لز,م'ه
وت'ك%لYم'ه. قال أ%بو عبيد: ال�ثاف1ن' وال�ثاب,ر وال�واظ1ب واحد¬.

وثاف%ن\ت فلناv: جالس\ته، ويقال: اش\ت1قاق�ه من ال4و_ل كأ%نك
أ%ل}ص.ق}ت. ث%ف1ن.ة% ر'ك}ب.ت1ك بث%ف1نة1 رك}ب.ت1ه1، ويقال أ%يضاv ثاف%ن\ت' الرجل%

على الشيء إذا أ%ع.ن\ت.ه عليه. وجاء ي.ث}ف�3ن' أ%4ي ي.ط}ر'د شيئاv من
خ.ل}ف1ه قد كاد ي.ل}حق�ه. وم.ر_ ي.ث}ف1ن'هم وي.ث}ف�ن'هم ث%ف}ناv أ%ي

ي.ت\ب.ع'هم.
@ثكن: الث©ك}نة�: الماعة� من الناس والبهائم، وخص بعضهم به الماعة من

الطي، قال: الث©ك}نة� الس>ر\ب' من ال%مام وغيه؛ قال ال4عشى يصف
:vص.قرا

،vي'ساف1ع' و.ر\قاء4 غ%و\ر,ي_ة
ل1ي'د\ر,ك%ها ف ح.مام� ث�ك%ن\.

أ%ي ف ح.مام متمعة. والث©ك}نة�: الق1لدة�. والث©ك}نة�: الرة� وهي
�بئر' النار,. والث©ك}نة�: القب\ر'. والث©ك}نة�: الج�ة�. وث�ك}نة
الذئب, أ%يضاv: جع'ها ث�ك%ن¬؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ:

عاق1دين. النار. ف ث�ك%ن, ال4ذ}
ناب, منها ك%ي\ ت.هيج. الب'حور.ا.

وث�ك}ن' الطريق,: س.ن.ن'ه ومج_ت'ه. ويقال: خ.لY عن ث�ك}ن, الطريق أ%ي
عن س'ج\ح1ه. وث�ك%ن' ال�ن\د1: م.راك1ز'هم، واحدتا ث�ك}نة، فارسية.
والث©ك}نة�: الراية� والعلمة�، وجعها ث�ك%ن¬. وف الديث: ي'ح\ش.ر'

الناس' يوم. القيامة1 على ث�ك%ن,هم؛ فس�ره ابن ال4عراب فقال: على راياتم
وم'ج\ت.م.عهم على ل1واء صاحب,هم؛ حكاه الروي ف الغ.ريبي، وقيل: على

راياتم ف الي والشر، وقيل: على ما ماتوا عليه من الي والشر، وقيل: على
ما ماتوا عليه فأ�د\خ1لوا قبور.هم من الي والشر. الليث: الث©ك%ن'

م.راك1ز' ال4ج\ناد1 على راياتم ومتمع'هم على لواء صاحبهم وع.ل%م1ه,م، وإن
ل يكن هناك ع.ل%م¬ ول ل1واء، وواحدت'ها ث�ك}نةD. وف حديث علي�، كر�م

ال وجهه: ي.د\خل البيت. العمور. كل� يوم سبعون أ%لف. ملك على ث�ك%ن,هم
أ%ي بالرايات والعلمات؛ وقال طرفة:



vف الي� م'وم1سة vهانئا vوهانئا
.vوناطت فوق%ه ثك%نا ،vناط%ت1 س1خابا

ويقال للع'هون الت ت'ع.ل�ق ف أ%عناق البل: ث�ك%ن. والث©ك}نة: حفرة
على قدر ما ي'واريه. وال�ث}ك�ون� للع1ذق بشاريه: لغة ف ال�ث}كول،

قال: وعسى أ%ن يكون بدلv. وث%ك%ن¬: جبل معروف، وقيل: جبل حجازي، بفتح الثاء
والكاف؛ قال عبد السيح ابن أ�خت س.طيح ف معناه:
ت.ل�ف©ه ف الريح ب.و\غاء# الد>م.ن\، كأ%ن_ما ح'ث}ح1ت. من ح1ض\ن.ي

ث%ك%ن\.
@ثن: الث©م'ن والث©م\ن من ال4جزاء: معروف، يطYرد ذلك عند بعضهم ف

هذه الكسور، وهي ال4ثان. أ%بو عبيد: الث©م'ن' والث�مي' واحد¬، وهو
جزء من الثمانية؛ وأ%نشد أ%بو الراح ليزيد بن الط�ث%ر,ي_ة فقال:

وأ%ل}ق%ي\ت' س.ه\م1ي و.س\ط%هم حي أ%و\خ.ش'وا،
فما صار. ل ف الق%س\م, إل ث%مين'ها.

أ%و\خ.ش'وا: ر.دeوا س1هام.هم ف الر_بابة1 مرة بعد مرة. وث%م.ن.هم
ي.ث}م'ن'هم، بالضم، ث%م\ناv: أ%خذ ث}ن. أ%موالم. والث�مانية� من العدد:

معروف أ%يضاv، قال: ث%مان{ عن لفظ ي.مان{، وليس بن.سب�، وقد جاء ف الشعر
غي مصروف؛ حكاه سيبويه عن أ%ب الطاب؛ وأ%نشد لبن م.ي_ادة:

ي.خ\د'و ثان% م'ول%عاv ب,ل1قاحها،
حت ه.م.م\ن. بز.ي\غة1 الر\تاج.

قال ابن سيده: ول ي.ص\ر,ف\ ث%مان% لشب.ه,ها ب.وار,ي. ل%ف}ظاv ل
معن؛ أ%ل ترى أ%ن أ%با عثمان قال ف قول الراجز:

ولعب, بالعشي� بين.ها،
كف1ع\ل ال1ر� ي.ح\ت.ر,ش' الع.ظايا

فأ%ب\ع.د.ه الله ول ي'ؤت_ى،
ول ي'ش\ف%ى من ال%رض, الش_فايا

(* قوله «ولعب إل» البيتي هكذا ف الصل الذي بأيدينا والول ناقص).
إنه شب_ه أ%لف. الن_ص\ب, ف العظ%ايا والش>فايا باء التأ}نيث ف نو

ع.ظاية وص.لية، يريد أ%نه صح_ح الياء وإن كانت ط%ر.فاv، ل4نه شب_ه
ال4لف الت تد'ث عن فتحة النصب باء التأ}نيث ف نو ع.ظاية وع.باية،
فكما أ%ن� الاء فيها صح_حت الياء4 قبلها، فكذلك أ%لف' النصب الذي ف



الع.ظايا والشç1فايا صح_حت الياء قبلها، قال: هذا قول ابن جن، قال: وقال
أ%بو علي� الفارسي أ%لف' ث%مان{ للنس.ب,؛ قال ابن جن: فقلت له: فل1م.

ز.ع.م\ت. أ%ن أ%ل1ف. ث%مان{ للنسب؟ فقال: ل4نا ليست بمع مكسر كصحار�، قلت
له: نعم ولو ل تكن للنسب للزمتها الاء� البت_ة نو ع.تاهية وكراه1ية

وس.باهية، فقال: نعم هو كذلك، وحكى ثعلب ثانD ف حد� الرفع؛ قال:
،�لا ث%نايا أ%ر\ب.ع¬ ح1سان
.�وأ%ر\ب.ع¬ فث%غ\ر'ها ث%مان

وقد أ%نكروا ذلك وقالوا: هذا خطأ. الوهري: ثانية� رجال� وثان
ن,س\وة، وهو ف ال4صل منسوب إل الث©م'ن ل4نه الزء الذي صي_ر السبعة%

ثانيةv، فهو ث�م'نها، ث فتحوا أ%وله ل4نم يغي>رون ف النسب كما قالوا
د'ه\ريÒ وس'ه\ليÒ، وحذفوا منه إحدى ياء4ي النسب، وع.و_ضوا منها ال4ل1ف.
كما فعلوا ف النسوب إل اليمن، فث%ب.تت\ ياؤ'ه عند الضافة، كما ثبتت
ياء� القاضي، فتقول ثان ن,س\وة{ وثان مائة، كما تقول قاضي عبد ال،

وتسق�ط مع التنوين عند الرفع والر، وتثب'ت عند النصب ل4نه ليس بمع،
في.جري م.ج\رى ج.وار� وس.وار� ف ترك الصرف، وما جاء ف الشعر غي. مصروف{

فهو على توه�م أ%نه جع؛ قال ابن بري يعن بذلك قول% ابن م.ي�ادة:
ي.ح\دو ثان,ي. م'ول%عاv بل1قاح1ها.

قال: وقولم الثوب' س.ب\ع¬ ف ثان{، كان حق©ه أ%ن يقال ثانية ل4ن
الط©ول ي'ذ}ر.ع بالذراع وهي مؤنثة، والع.ر\ض' ي'ش\ب.ر بالش>ب وهو

مذك�ر، وإنا أ%نثه ل�ا ل يأ}ت بذكر ال4شبار، وهذا كقولم: ص'م\نا من
الشهر خ.م\ساv، وإنا يريد بالص_و\م ال4يام دون الليال، ولو ذك%ر ال4يام

ل ي.ج,د\ ب'د�اv من التذكي، وإن صغ_رت الثمانية% فأ%نت باليار، إن
شئت حذ%ف}ت ال4ل1ف وهو أ%حس.ن فقلت ث�م.ي\ن,ية، وإن شئت حذفت الياء فقلت

ث�م.ي>نة، ق�ل1بت ال4لف ياء وأ�دغمت فيها ياء التصغي، ولك أ%ن تعو�ض
فيهما. وث%م.ن.هم ي.ث}م1ن'هم، بالكسر، ث%م\ناv: كان لم ثام1ناv. التهذيب:

ه'ن_ ثان,ي. ع.ش\رة امرأ%ة، ومررت بثمان% عشرة امرأ%ة: قال أ%بو
منصور: وقول ال4عشى:

ولقد ش.ر,ب\ت' ث%مانياv وثانيا،
وثان1 ع.ش\رة% واثن.ت.ي وأ%ر\ب.عا.

قال: ووج\ه الكلم بثمان1 عش\رة، بكسر النون، لتدل الكسرة� على الياء



وت.ر\ك1 فتحة الياء على لغة من يقول رأ%يت القاضي، كما قال الشاعر:
كأ%ن� أ%يديهن� بالقاع الق%ر,ق.

وقال الوهري: إنا حذف الياء ف قوله وثان1 عش\رة على لغة من يقول
ط1وال� ال4ي\د1، كما قال م'ضر>س بن ر,ب\عي¼ ال4س.دي�:

ف%ط1ر\ت' ب,م'ن\ص'لي ف ي.ع\م.لت{،
د.وام1ي ال4ي\د1 ي.خ\ب,ط}ن. الس>ريا.

قال شر: ث%م_ن\ت الشيء إذا جعته، فهو م'ث%م_ن. وكساء ذو ثان{:
ع'م1ل من ثان1 ج,ز�ات؛ قال الشاعر ف معناه:

س.ي.ك}فيك1 ال�ر.ح_ل% ذو ث%مان{،
خ.صيف¬ ت'ب\ر,م1ي له ج'فال.

وأ%ث%م.ن. القوم': صاروا ثانية. وشيء م'ث%م_ن¬: جعل له ثانية أ%ركان.
وال�ث%م_ن من الع.روض: ما ب'ن,ي. على ثانية أ%جزاء. والثYم\ن':

،vه ث1م\نا�الليلة الثامنة من أ%ظماء البل. وأ%ث%ن. الرجل� إذا ور.دت إبل
وهو ظ1مء# من أ%ظمائها. والثمانون% من العدد: معروف¬، وهو من ال4ساء

الت قد يوصف با؛ أ%نشد سيبويه قول ال4عشى:
،vلئن كنت' ف ج'ب¼ ثاني. قامة
ور'قYيت أ%س\باب. السماء3 بس'ل�م.

وصف بالثماني وإن كان اساv ل4نه ف معن طويل. الوهري: وقولم هو
أ%حق' من صاحب ضأ}ن{ ثاني، وذلك أ%ن أ%عرابي�اv ب.ش_ر. ك1س\رى بب'ش\رى

س'ر_ با، فقال: اس\أ%لن ما شئت.، فقال: أ%سأ%ل�ك ضأ}ناv ثاني؛ قال
ابن بري: الذي رواه أ%بو عبيدة أ%حق' من طالب شأ}ن ثاني، وفسره با

ذكره الوهري، قال: والذي رواه ابن حبيب أ%حق' من راعي ضأ}ن{ ثاني، وفسره
بأ%ن� الضأ}ن% ت.ن\ف1ر' من كل شيء في.حتاج كل� وقت إل جعها، قال:

وخالف الاحظ� الروايتي قال: وإنا هو أ%ش\قى من راعي ضأ}ن ثاني، وذكر
ف تفسيه ل4ن البل تت.عش_ى وترب,ض' ح.ج\رةv ت}ت.رe، وأ%ن الضأ}ن

يتاج راعيها إل ح1ف}ظها ومنعها من النتشار ومن الس>باع الطالبة لا،
ل4نا ل ت.ب'ك كب'روك1 البل فيستريح راعيها، ولذا يتحك�م' صاحب البل

على راعيها ما ل يتحك�م صاحب' الضأ}ن على راعيها، ل4ن ش.ر\ط% صاحب
البل على الراعي أ%ن عليك أ%ن ت.لوط% ح.و\ض.ها وتر'د_ ناد_ها، ث ي.د'ك

مبسوطةD ف الر>س\ل ما ل ت.ن\ه.ك\ ح.ل%باv أ%و ت.ض'ر_ بن.س\ل�، فيقول:



قد ال}تز.م\ت' شر\طك على أ%ن ل تذكر أ�م�ي بي ول شر¼، ولك ح.ذ}ف
بالعصا عند غض.ب,ك، أ%ص.ب\ت أ%م أ%خ\ط%أ}ت، ول م.قعدي من النار وموضع
ي.د1ي من الار� والقار�، وأ%ما ابن خالويه فقال ف قولم أ%حق' من طالب

ضأ}ن{ ثاني: إنه رجل قضى للنب، صلى ال عليه وسلم، حاج.ته فقال: ائت1ن
الدينة%، فجاءه فقال: أ%يeما أ%حبe إليك: ثانون من الضأ}ن1 أ%م

أ%سأ%ل ال أ%ن يعلك معي ف النة؟ فقال: بل ثانون من الضأ}ن، فقال: أ%عطوه
vإياها، ث قال: إن صاحبة% موسى كانت أ%عقل% منك، وذلك أ%ن عجوزا

دل�ت\ه على عظام يوسف، عليه السلم، فقال لا موسى، عليه السلم: أ%يeما
أ%حبe إليك1 أ%ن أ%سأ%ل ال أ%ن تكون معي ف النة أ%م مائةD من الغنم؟

فقالت: بل النة. والث�مان: موضع¬ به هض.بات؛ قال ابن سيده: أ�راها
ثانيةv؛ قال رؤبة:

أ%و أ%خ\د.ر,ي�اv بالثمان س'وق�ها
وث%مينة�: موضع؛ قال ساعدة بن ج'ؤي�ة:

بأ%ص\د.ق. بأ}ساv من خليل, ث%مينة{
وأ%م\ض.ى، إذا ما أ%ف}ل%ط القائم. اليد'.

والث�م.ن': ما تستحق� به الشيء4. والث�م.ن': ثن' البيع,، وث%ن' كل9
شيء قيمت'ه. وشيء ث%مي¬ أ%ي مرتفع' الث�م.ن. قال الفراء ف قوله عز

وجل: ول ت.ش\ت.روا بآيات ث%م.ناv قليلv؛ قال: كل ما كان ف القرآن من هذا
الذي قد ن'ص1ب فيه الث�م.ن' وأ�دخلت الباء ف ال%ب,يع أ%و ال�ش\ت.ر.ى
فإن ذلك أ%كثر ما يأ}ت ف الش_يئي ل يكونان ث%م.ناv معلوماv مثل

vبكساء، أ%يهما شئت تعله ثنا vالدناني والدراهم، فمن ذلك اشتريت ثوبا
لصاحبه ل4نه ليس من ال4ثان، وما كان ليس من ال4ثان مثل الر_ق1يق

والدeور وجيع, العروض فهو على هذا، فإذا جئت إل الدراهم والدناني وضعت
الباء ف الث�م.ن، كما قال ف سورة يوسف: وش.ر.و\ه' ب,ث%م.ن� ب.خ\س�

دراه1م، ل4ن الدراهم ثن أ%بداv، والباء إنا تدخل ف ال4ث}مان1، وكذلك قوله:
اش\ت.ر.و\ا بآيات ثناv قليلv، واشتر.وا الياة% الدنيا بالخرة

والعذاب بالغفرة؛ فأ%د\خ1ل الباء4 ف أ%ي> هذين شئت حت تصي إل الدراهم
والدناني فإنك ت'د\خ1ل الباء فيهن مع العروض، فإذا اشتريت أ%حد. هذين،

يعن الدناني. والدراهم، بصاحبه أ%دخلت الباء ف أ%ي�هما شئت، ل4ن كل واحد
منهما ف هذا الوضع م.ب,يع¬ وث%م.ن¬، فإذا أ%ح\ب.ب\ت أ%ن تعرف ف%ر\ق.



ما بي الع'روض والدراهم، فإنك تعلم أ%ن� م.ن, اشترى عبداv بأ%لف دينار
أ%و أ%ل1ف1 درهم معلومة ث وجد به عيباv فرد�ه ل يكن على الشتري أ%ن

يأ}خذ أ%ل}ف%ه بعينها، ولكن أ%ل}فاv، ولو اشترى عبداv بارية ث وجد به
عيباv ل يرجع بارية أ�خرى مثلها، وذلك دليل على أ%ن الع'روض ليست بأ%ثان.

وف حديث بناء السجد: ثام1ن'ون بائ1ط1ك�م أ%ي ق%ر>ر'وا م.عي ث%م.ن.ه
وب,يع'ون,يه1 بالث�م.ن,. يقال: ثام.ن\ت' الرجل% ف ال%بيع أ�ثام1ن'ه

إذا قاو.ل}ت.ه ف ث%م.ن,ه وساو.م\ت.ه على ب.ي\ع1ه وا}شت1رائ1ه. وقول�ه
تعال: واش\ت.ر.وا به ثناv قليلv؛ قيل معناه قبلوا على ذلك الرeشى وقامت

لم ر,ياسةD، والمع أ%ث}مانD وأ%ث}م'ن¬، ل ي'ت.جاو.ز' به أ%د\ن العدد؛
قال زهيف ذلك:

م.ن\ ل ي'ذاب' له ش.ح\م' الس_د1يف1 إذا
زار. الش>تاء�، وع.ز_ت\ أ%ث}م'ن' الب'د'ن1.

ومن روى أ%ث}م.ن الب'د'ن1، بالفتح، أ%راد أ%كث%رها ث%م.ناv وأ%ن_ث على
العن، ومن رواه بالضم، فهو جع ث%م.ن مثل ز.م.ن� وأ%ز\م'ن�، ويروى:
،vشحم' الن_صيب,؛ يريد نصيبه من اللحم ل4نه ل ي.د_خ1ر' له منه ن.صيبا

وإنا ي'ط}ع1م'ه، وقد أ%ث}م.ن. له سلعته وأ%ث}م.ن.ه'. قال الكسائي:
وأ%ث}م.ن\ت' الرجل% متاع.ه وأ%ث}م.ن\ت' له بعن واحد{. وال1ث}م.ن.ة:

ال1خ\لة�؛ حكاها اللحيان عن ابن سنبل الع'ق%ي\لي. والث�مان: ن.ب\ت¬؛ ل
ي.ح\ك1ه غي' أ%ب عبيد. الوهري: ثانية اسم موضع 

(* قوله «ثانية اسم موضع»
ف التكملة: هي تصحيف، والصواب ثينة على فعيلة مثال دثينة).

@ثنن: الثYنe، بالكسر: ي.ب,يس' ال%ل1ي> والب'ه\م.ى وال%م\ض إذا كثر
ور.ك1ب. بعض'ه بعضاv، وقيل: هو ما اس\و.د_ من جيع الع1يدان1 ول يكون

من ب.ق}ل� ول ع'ش\ب�. وقال ابن دريد: الثYنe ح'طام' الي.ب,يس؛ وأ%نشد:
فظ%ل}ن. ي.خ\ب,ط}ن. ه.ش1يم الثYن>،
ب.ع\د. ع.م1يم, الر_و\ضة1 ال�غ1ن>.

ال4صمعي: إذا ت.ك%س_ر. الي.ب,يس' فهو ح'طام¬، فإذا ارتكب بعض'ه على
بعض� فهو الثYنe، فإذا اسو.د_ من الق1د.م, فهو الد>ن\د1ن�. وقال ثعلب:

الثYنe الك%ل�؛ وأ%نشد الباهلي:
يا أ%يeها الف%ص1يل� ذ%ا ال�ع.ن>ي،



إن_ك. د.ر\مان� فص.م>ت\ ع.ن>ي،
ت.ك}في الل�ق�وح. أ%ك}لةD من ث1ن>،

ول%م\ ت.ك�ن\ آث%ر. ع1ند1ي م1ن>ي
.Yر,ن�ول%م\ ت.ق�م\ ف ال%أ}ت.م, ال

يقول: إذا شرب ال4ضياف' ل%ب.ن.ها ع.ل%ف%ها الثYن> فعاد. ل%ب.ن'ها،
وص.م>ت أ%ي اص\م'ت\، قال ابن بري: الشعر لل4خوص بن عبد ال الر>ياحي،

وال4خوص باء معجمة، واسه زيد بن' عمرو بن قيس بن ع.ت�اب بن هرمي ابن
رياح. ابن ال4عراب: الثYنان� الن�بات' الكثي ال�ل}ت.فe. وقال:

ث%ن\ث%ن. إذا ر.ع.ى الثYن_، ون.ث}ن.ث% إذا ع.ر,ق. ع.ر.قاv كثياv. الوهري:
الث©ن�ة الش_ع.رات' الت ف م'ؤ.خ_ر, ر'س\غ, الد_اب_ة1 الت

أ�س\ب,ل%ت\ على أ�م> الق1ر\دان1 ت.كاد' ت.ب\ل�غ� ال4ر\ض.، والمع الث©ن.ن'؛
وأ%نشد ابن بري لل4غلب العجلي:

فب,تe أ%م\ريها وأ%دنو للث©ن.ن\،
ب,قاس1ح, الل}د1 م.تي� كالر>س.ن\.

Dس\غ، وهي شعرات م'د.ل9ةeوالث©ن_ة من الف%ر.س: م'ؤ.خ_ر الر
م'ش\ر,فات من خ.ل}ف؛ قال: وأ%نشد ال4صمعي لربيعة بن ج'ش.م رجل من الن_م1ر بن

قاس1ط، قال: وهو الذي ي.خ\لط بشعر,ه شعر. امرئ القيس، وقيل هو لمرئ
القيس:

ل%ها ث�ن.ن¬ كخ.واف الع'ق%ا
ب، س'ود¬ ي.ف1ي.، إذا ت.ز\ب.ئ1ر�.

قوله: ي.ف1ي، غي مهموز، أ%ي ي.ك}ث�رن. يقال: و.ف%ى ش.عر'ه، يقول:
ل%ي\ست ب'ن\ج.ردة ل شعر عليها. وف حديث فتح ن'هاو.ن\د: وبل%غ% الدم'

ث�ن.ن. ال%ي\ل؛ قال: الث©ن.ن' شع.رات ف م'ؤ.خ_ر الافر من الي.د1
والر>ج\ل. وث%ن_ن الفرس': ر.ف%ع ث�ن_ت.ه أ%ن ي.م.س_ ال4رض ف ج.ر\يه من

خ1ف�ت1ه. قال أ%بو عبيد: ف و.ظ1يف%ي الفرس ث�ن_تان، وهو الشعر الذي يكون
على م'ؤخ_ر الرeس\غ، فإن ل يكن ث%م_ شعر¬

فهو أ%م\ر.د' وأ%م\ر.ط�. ابن ال4عراب: الث©ن_ة من النسان ما دون
السر�ة فوق العانة أ%سفل البطن، ومن الدواب> الشعر الذي على مؤخ_ر

الاف1ر ف الرeس\غ. قال: وث%ن_ن. الفرس' إذا ر.ك1ب.ه الثقيل� حت ت'ص1يب.
ث�ن_ت'ه ال4رض، وقيل: الث©ن_ة� شعر' العانة. وف الديث: أ%ن آم1نة%



قالت ل�ا حلت بالنب�، صلى ال عليه وسلم، وال3 ما و.ج.د\ت'ه ف
ق%ط%ن� ول ث�ن_ة وما و.ج.دته إل9 على ظهر ك%ب,دي؛ الق%ط%ن': أ%سفل

الظ�هر، والث©ن_ة: أ%سفل البطن. وف م.ق}ت.ل حزة سي�د الشهداء، رضي ال
عنه: أ%ن و.ح\شياv قال س.د_د\ت' ح.ر\ب.ت يوم أ�ح'د{ لث�ن_ته فما

أ%خطأ}ت'ها، وهذان الديثان 
(* قوله «وهذان الديثان إل» هكذا ف الصل بدون

تقدم نسبة إل الليث). ي'ق%و>يان قول الليث ف الث©ن_ة. وف حديث فار,ع.ة
أ�خ\ت أ�م.ي_ة: فش.ق_ ما بي ص.د\ره إل ث�ن_ت1ه. وث�نان�: ب'ق}عة؛

عن ثعلب.
@ثوه: ابن سيده: الث�اه.ة� الل�ه.اة�، وقيل: اللYث%ة�، قال: وإ,نا
قضينا على أ%ن أ%لفها واو ل4ن العي واواv أ%كثر منها ياء.

@ثأي: الث�أ}ي' والث�أى جيعاv: ال3فساد كل©ه، وقيل: هي الراحات
والقتل ونوه من ال3فساد. وأ%ث}أ%ى فيهم: قتل وجرح. والث�أ}ي والث�أ%ى:

خ.ر\م' خ'ر.ز, ال4د1ي. وقال ابن جن: هو أ%ن تغلظ ال3ش\ف%ى وي.د1ق_
الس_ي\ر'، وقد ث%ئ1ي. ي.ث}أ%ى وث%أ%ى ي.ث}أ%ى وأ%ث}أ%ي\ته أ%نا؛ قال ذو

الرمة:
و.ف}راء4 غ%ر\ف1ي_ة{ أ%ث}أ%ى خ.وار,ز.ها
م'ش.ل}ش.لD ض.ي_ع.ت\ه ب.ي\ن.ها الك�ت.ب'

وث%أ%ي\ت' ال%ر\ز. إ,ذا خ.ر.مته. وقال أ%بو زيد: أ%ث}أ%ي\ت' ال%ر\ز.
إ,ث}آأv خ.ر.م\ته، وقد ت.ئ1ي. ال%ر\ز' ي.ث}أ%ى ث%أىÝ شديداv. قال ابن

بري: قال الوهري ث%ئ1ي ال%ر\ز ي.ث}أ%ى؛ قال: وقال أ%بو عبيد ث%أ%ى
ال%ر\ز'، بفتح المزة، قال: وحكى كراع عن الكسائي ث%أ%ى ال%ر\ز' ي.ث}أ%ى،

وذلك أ%ن يتخرم حت تصي خ.ر\ز.تان ف موضع، وقيل: ها لغتان، قال: وأ%نكر
ابن حزة فتح المزة. وأ%ث}أ%ي\ت' ف القوم إ,ث}آءé أ%ي جرحت فيهم، وهو

الث�أ%ى؛ قال:
يا ل%ك من ع.ي\ث{ وم1ن\ إ,ث}آء3

ي'ع\ق1ب' بالق%تل, وبالس>باء3
والث�أ%ى: ال%ر\م' والف%ت\ق؛ قال جرير:
هو الواف1د' ال%ي\مون� والر_ات1ق' الث�أ%ى،

إ,ذا الن_ع\ل� يوماv بالع.ش1ي.ة1 ز.ل�ت1



وقال الليث: إ,ذا وقع بي القوم جراحات قيل ع.ظ�م ا لث�أ%ى بينهم، قال:
ويوز للشاعر أ%ن يقلب مد� الث�أ%ى حت تصي المزة بعد ال4لف كقوله:

إ,ذا ما ثاء4 ف معد
قال: ومثله رآه ور.اء4ه' بوزن ر.عاه وراع.ه ون.أ%ى ون.اء4؛ قال:

ن,ع\م. أ%خو ال%ي\جاء ف اليوم الي.م1ي
أ%راد أ%ن يقول الي.و,م, فقل%ب.

والث�أ}و.ة: بقية قليل من كثي، قال: والث�أ}و.ة الهزولة من الغنم
وهي الشاة الهزولة؛ قال الشاعر:

ت'غ.ذ}ر,م'ها ف ث%أ}و.ة{ من شياه1ه1،
�فل ب'ور, ك%ت\ تلك الش>ياه' الق%لئ1ل

الاء ف قوله ت'غ.ذ}ر,م'ها لليمي الت كان أ%قسم با، ومعن
ت'غ.ذ}ر,م'ها أ%ي حلفت با ماز,فاv غي مستثبت فيها، والغ'ذار,م': ما أ�خذ من

الال ج,زافاv. ابن ال4نباري: الث�أ%ى ال4مر العظيم يقع بي القوم؛ قال:
وأ%صله من أ%ث}أ%ي\ت ال%ر\ز.؛ وأ%نشد:
ورأ}ب الث�أ%ى والص_ب\ر عند. الو.اط1ن

وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال عنهما: ور.أ%ب. الث�أ%ى أ%ي
أ%ص\لح الفساد. وأ%صل الث�أ%ى: خ.ر\م مواضع ال%ر\ز وفساده؛ ومنه الديث

الخر: ر.أ%ب. ال� به الث�أ%ى.
والث©ؤ.ى: ج.مع ث�ؤ\ي.ة{ وهي خ1ر.ق تمع كالك�ب_ة على وت1د1 ال%خ\ض

لئل ينخرق السقاء عند الخض. ابن ال4عراب: الث�أ%ى أ%ن يمع بي رؤوس
ثلث شجرات أ%و شجرتي، ث ي'ل}قى عليها ثوب¬ ف%ي'ست.ظ%ل� به.

@ثبا: الث©ب.ة�: الع'ص\ب.ة من الف�رسان، والمع ث�بات¬ وث�بون%
�وث1ب'ون%، على حد� ما يط9رد ف هذا النوع، وتصغيها ث�ب.ي_ة. والث©ب.ة
،Dب.ي¬، والمع أ%ثاب� وأ%ث%اب,ي.ة�وال�ث}ب,ي_ة: الماعة من الناس، وأ%صلها ث

الاء فيها بدل من الياء ال4خية؛ قال ح'م.يد ال4رقط:
كأ%نه يوم. الر>هان ا ل�ح\ت.ض.ر\،
وقد بدا أ%و_ل� ش.خ\ص� ي'ن\ت.ظ%ر\
دون أ%ثاب_ من اليل ز'م.ر\،

ض.ار� غ%دا ي.ن\ف�ض' ص1ئ}بان ال%د.ر\
(* قوله «صئبان الدر» هكذا ف الصل، والذي ف الساس: صئبان الطر).



أ%ي باز� ضار�. قال ابن بري: وشاهد الث©بة الماعة قول زهي:
وقد أ%غ}د'و على ث�ب.ة{ ك1رام�

ن.شاوى، و.اج,د1ين. ل1ما ن.ش.اء�
قال ابن جن: الذاهب من ث�ب.ة واو، واستدل على ذلك بأ%ن أ%كثر ما حذفت

لمه إ,نا هو من الواو نو أ%ب وأ%خ وس.ن.ة وع1ض.ة، فهذا أ%كثر ما حذفت
لمه ياء، وقد تكون ياء على ما ذكر 

(* قوله: فهذا أكثر إل؛ هكذا ف
الصل). قال ابن بري: الختيار عند الققي أ%ن ث�ب.ة من الواو، وأ%صلها

ث�ب\وة حلv على أ%خواتا ل4ن أ%كثر هذه ال4ساء الثنائية أ%ن تكون لمها
vبعد خي أ%و شر�ا vنو ع1ز.ة وع1ض.ة، ولقولم ث%ب.و\ت له خيا vواوا

إ,ذا وجهته إ,ليه، كما تقول جاءت اليل ث�ب.ات{ أ%ي قطعة بعد قطعة.
وث%ب_ي\ت اليش. إ,ذا جعلته ث�ب.ة ث�ب.ة، وليس ف ث%ب_ي\ت دليل أ%كثر من أ%ن

لمه حرف علة. قال: وأ%ثابe ليس جع ث�ب.ة، وإ,نا هو جع أ�ث}ب,ي_ة،
وأ�ثبي_ة ف معن ث�ب.ة؛ حكاها ابن جن ف الصنف. وث%ب_يت الشيء: جعته

ث�ب.ة ث�ب.ة؛ قال:
هل ي.ص\ل�ح السيف' بغي غ1م\د1؟

ف%ث%ب> ما س.ل�فت.ه من ش'ك}د1
أ%ي فأ%ضف إ,ليه غيه واجعه. وث�ب.ة الوض: وسطه، يوز أ%ن يكون من

ث%ب_يت أ%ي جعت، وذلك أ%ن الاء إ,نا تمعه من الوض ف وسطه، وجعلها
أ%بو إ,سحق من ثاب الاء ي.ث�وب، واستدل على ذلك بقولم ف تصغيها
ث�و.ي\ب.ة. قال الوهري: والث©ب.ة وسط الوض الذي ي.ث�وب إ,ليه الاء، والاء
ههنا عوض من الواو الذاهبة من وسطه ل4ن أ%صله ث�و.ب، كما قالوا أ%قام

إ,قامة وأ%صله إ,قواماv، فعو>ضوا الاء من الواو الذاهبة من عي الفعل؛
وقوله:

ك%م\ ل% من ذي ت'د\ر.إ, م1ذ%ب>،
أ%ش\و.س.، أ%ب_اء� على ال�ث%ب>ي

أ%راد الذي ي.ع\ذ�له ويكثر لومه ويمع له الع.ذ}ل من هنا وهنا.
وث%ب_يت الرجل: مدحته وأ%ث}ن.ي\ت عليه ف حياته إ,ذا مدحته دفعة بعد

دفعة. والث�بe: الكثي 
(* قوله «والثب الكثي إل» كذا بالصل، وذكره



شارح القاموس فيما استدركه، فقال: والتب كغن الكثي إل ولكن ل ند ما
يؤيده ف الواد الت بأيدينا). الدح للناس، وهو من ذلك ل4نه ج.م\ع

لاسنه وح.ش\د لناقبه. والت_ث}بي.ة: الثناء على الرجل ف حياته؛ قال
لبيد:ي'ث%ب>ي ث%ناءé من كري�، وق%و\ل�ه:

أ%ل ان\عم على ح'سن, الت_ح1ي�ة واش\ر.ب,
والت_ث}بية: الدوام على الشيء. وث%ب_ي\ت على الشيء ت.ث}ب,ي.ةv أ%ي

د'م\ت عليه. والت_ث}بية: أ%ن تفعل مثل فعل أ%بيك ولزوم' طريقة؛ أ%نشد ابن
ال4عراب قول لبيد:

أ�ث%ب_ي ف البلد ب,ذ1ك}ر, ق%ي\س�،
و.و.دeوا ل%و\ ت.س'وخ' بنا البلد'

قال ابن سيده: ول أ%دري ما وجه ذلك، قال: وعندي أ%ن أ�ث%ب>ي ههنا
أ�ث}ن. وث%ب_يت الال: حفظته؛ عن كراع؛ وقول الز>م_ان أ%نشده ابن

ال4عراب:
ت.ر.ك}ت' اليل% من آثا

ر ر'م\ح1ي ف الث©ب.ى العال
ت.فاد.ى، كتف%اد1ي الو.ح\ـ
ـش, م1ن\ أ%غ}ض.ف. ر,ئ}بال,

قال: الث©ب.ى العال من مالس ال4شراف، وهذا غريب نادر ل أ%سعه
إ,ل� ف شعر الف1ن\د. قال ابن سيده: وقضينا على ما ل تظهر فيه الياء من

هذا الباب بالياء ل4نا لم، وجعل ابن جن هذا الباب كله من الواو، واحتج
بأ%ن ما ذهب لمه إ,نا هو من الواو نو أ%ب وغ%د{ وأ%خ� وه.ن� ف الواو،

وقال ف موضع آخر: الت_ث}بية إ,صلح الشيء والزيادة عليه؛ وقال العدي:
ي'ث%بeون أ%ر\حاماv وما ي.ج\ف1ل�ونا،
وأ%خ\لق. و'د¼ ذ%ه_ب.ت\ها ال%ذاه1ب'

(* قوله «ذهبتها الذاهب» كذا ف الصل، والذي ف التكملة: ذهبته
الذواهب).

قال: ي'ث%بeون ي'ع.ظYمون يعلونا ث�ب.ةv. يقال: ث%ب> معروف%ك أ%ي
أ%ت1م_ه وزد عليه. وقال غيه: أ%نا أ%عرفه ت.ث}بي.ةv أ%ي أ%4عرفه معرفة

أ�ع\جمها ول أ%ستيقنها.
@ثت: الث�ت.ى وال%تا: س.و,يق ال�ق}ل؛ عن اللحيان. والث�ت.ى: ح'طام



التب. والث�ت.ى: د'قاق التب أ%و ح'ساف%ة التمر. وكل شيء حشوت به
غ1رارة ما د.ق� فهو الث�ت.ى؛ وأ%نشد:

كأ%نه غ1رارةD م.ل4ى ث%ت
ويروى: م.ل4ى ح.ت.ا. وقال أ%بو حنيفة: الث�تاة� والث�ت.ى قشر التمر

ورديئه.
@ثدي: الث�د\ي: ثد\ي الرأ%ة، وف الكم وغيه: الث�د\ي معروف، يذكر

ويؤنث، وهو للمرأ%ة والرجل أ%يضاv، وجعه أ%ث}د{ وث�د1ي�، على ف�عول،
وث1د1ي� أ%يضاv، بكسر الثاء لا بعدها من الكسر؛ فأ%ما قوله:

وأ%ص\ب.ح.ت الن>ساء� م'س.لYبات{،
ل�ن_ الويل� ي.م\د'د\ن% الث©د1ينا

فإ,نه كالغلط، وقد يوز أ%ن يريد الث©د1ي_ا فأ%بدل النون من الياء
للقافية.

وذو الث©د.ي_ة: رجل، أ%دخلوا الاء ف الث©د.ي_ة ههنا، وهو تصغي
ث%د\ي. وأ%ما حديث علي�، عليه السلم، ف الوارج: ف ذي الث©د.ي_ة

القتول بالنهروان، فإ,ن أ%با عبيد حكى عن الفراء أ%نه قال إ,نا قيل ذو
الث©د.ي_ة بالاء هي تصغي ث%د\ي؛ قال الوهري: ذو الث©د.ي_ة لقب رجل اسه

ث�ر\م'لة، فمن قال ف الث�د\ي إ,نه مذكر يقول إ,نا أ%دخلوا الاء ف
التصغي ل4ن معناه اليد، وذلك أ%ن يده كانت قصية مقدار الث�د\ي، يدل

على ذلك أ%نم يقولون فيه ذو الي'د.ي_ة وذو الث©د.ي_ة جيعاv، وإ,نا
أ�دخل فيه الاء، وقيل: ذو الث©د.ي_ة وإ,ن كان الث�د\ي مذكراv ل4نا

كأ%نا بقية ث%د\ي قد ذهب أ%كثره، فقللها كما يقال ل�ح.ي\مة وش'ح.ي\مة،
فأ%ن_ثها على هذا التأ}ويل، وقيل: كأ%نه أ%راد قطعة من ث%د\ي، وقيل: هو
تصغي الث�ن\د'و.ة، بذف النون، ل4نا من تركيب الث�د\ي وانقلب الياء

فيها واواv لضمة ما قبلها، ول يضر ارتكاب الوزن الشاذ لظهور الشتقاق.
وقال الفراء عن بعضهم: إ,نا هو ذو الي'د.ي_ة، قال: ول أ�رى ال4صل كان

إ,ل� هذا، ولكن ال4حاديث تتابعت بالثاء.
وامرأ%ة ث%د\ياء: عظيمة الث�د\يي، وهي فعلء ل أ%ف%عل% لا ل4ن هذا

ل يكون ف الرجال، ول يقال رجل أ%ث}د.ى.
ويقال: ث%د1ي. ي.ث}د.ى إ,ذا ابتل�. وقد ث%داه' ي.ث}د'وه وي.ث}د1يه إ,ذا

ب.ل�ه. وث%د_اه إ,ذا غ%ذ�اه.



والث©د_اء، مثل ال�ك�اء: نبت، وقيل: نبت ف البادية يقال له ال�صاص
وال�ص_اخ، وعلى أ%صله قشور كثية ت.ت_ق1د با النار، الواحدة

ث�د_اءة؛ قال أ%بو منصور: ويقال له بالفارسية براه دايزاد 
(* قوله «براه

دايزاد» هكذا هو ف الصل)؛ وأ%نشد ابن بري لراجز:
كأ%ن_ما ث�د�اؤه ال%خ\روف'،

وقد ر.م.ى أ%نصاف%ه ال�ف�وف'،
ر.ك}ب¬ أ%رادوا ح1ل�ةv و'ق�وف

شبه أ%عله وقد جف بالركب، وشبه أ%سافله ال�ض\ر بال3بل لضرتا.
وث%د1ي.ت ال4رض': كس.د1ي.ت؛ حكاها يعقوب وزعم أ%نا بدل من سي س.د1ي.ت\،

قال: وهذا ليس بعروف، قال: ث قلبوا فقالوا ث%د1ئت\، مهموز من الث�أ%د،
وهو الث�ر.ى؛ قال ابن سيده: وهذا منه سهو واختلط وإ,ن كان إ,نا حكاه عن

الرمي، وأ%بو عمر ي.ج,ل© عن هذا الذي حكاه يعقوب إ,ل أ%ن ي.ع\ن.
بالرمي غيه.

قال ثعلب: الث�ن\د'و.ة، بفتح أ%ولا غي مهموز، مثال الت_ر\ق�و.ة
والع.ر\ق�و.ة على ف%ع\ل�و.ة، وهي م.غ\ر,ز الث�د\ي، فإ,ذا ضممت هزت وهي
ف�ع\ل�ل%ة، قال أ%بو عبيدة: وكان رؤبة يهمز الث©ن\د'ؤ.ة وس1ئ%ة القوس، قال:
والعرب ل تمز واحداv منهما، وف العتل بال4لف: الث�د\واء� معروف

موضع.
@ثرا: الث�ر\و.ة: كثرة الع.د.د من الناس والال. يقال: ث%ر\وة رجال�

وث%ر\وة مال�، والف%ر\وة كالث�ر\وة فاؤه بدل من الثاء. وف الديث: ما بعث
ال نبي�اv بعد لوط إ,ل ف ث%ر\و.ة{ من قومه؛ الثروة: العدد الكثي:

وإ,نا خ.ص_
لوطاv لقوله: لو أ%ن ل بكم ق�و_ة أ%و آو,ي إ,ل ر'ك}ن� شديد.
وث%ر\وةD من رجال وث%ر\و.ة من مال أ%ي كثي؛ قال ابن مقبل

وث%ر\و.ةD من رجال لو رأ%ي\ت.هم'،
ل%ق�ل}ت.: إ,ح\د.ى ح1راج, ال%ر� من أ�ق�ر

،Dم1ن_ا ب,باد1ية1 ال4ع\راب, ك1ر\ك1رة
إ,ل ك%راك1ر. بال4مــصار, وال%ض.ر

ويروى: وث%و\رةD من رجال. وقال ابن ال4عراب: يقال ث%و\ر.ة من رجال



Dبعن عدد كثي، وث%ر\و.ة من مال ل غي. ويقال: هذا م.ث}راة Dوث%ر\وة
للمال أ%ي م.ك}ث%رة. وف حديث صلة الرحم: هي م.ث}راةD ف الال م.ن\س.أ%ةD ف

ال4ث%ر؛ م.ث}راة: م.ف}ع.لة من الث�راء الكثرة.
والث�راء�: الال الكثي؛ قال حات:

vوقد ع.ل1م. ال4ق}وام' لو أ%ن� حات1ما
أ%راد ث%راء4 الال,، كان له و.ف}ر'

والث�ر.اء: كثرة الال؛ قال علقمة:
ي'ر,د\ن% ث%راء4 الال, حيث� ع.ل1م\ن.ه،

وشر\خ' الش_باب, عند.ه'ن_ عجيب'
:éأ%بو عمرو: ث%ر.ا ال� القوم. أ%ي ك%ث�ر.هم. وث%ر.ا القوم' ث%راء

ك%ث�روا ون.م.و\ا. وث%را وأ%ث}ر.ى وأ%ف}رى: كث�ر. مال�ه. وف حديث إ,سعيل،
عليه السلم: قال ل4خيه إ,سحق إ,نك أ%ث}ر.ي\ت. وأ%م\ش.ي\ت. أ%ي كث�ر

ث%راؤ'ك، وهو الال، وكث�رت ماشيت'ك.
ال4صمعي: ث%را القوم' ي.ث}ر'ون إ,ذا ك%ث�ر'وا ون.م.و\ا، وأ%ث}ر.و\ا

ي'ث}ر'ون إ,ذا كث�رت أ%موالم. وقالوا: ل ي'ث}ر,ينا الع.د'وe أ%ي ل يكثر
قوله فينا. وث%را الال� نفس'ه ي.ث}ر'وا إ,ذا كث�ر. وث%ر.و\نا القوم. أ%ي

كنا أ%كثر منهم. والال الث�ر,ي، مثل ع.م� خفيف: الكثي. والال
vم زرع: وأ%راح. علي_ ن.ع.ما�الث�ر,يe، على فعيل: وهو الكثي. وف حديث أ

ث%ر,ي�اv أ%ي كثياv؛ ومنه سي الرجل ث%ر\وان%، والرأ%ة ث�ر.ي_ا، وهو
تصغي ث%ر\وى. ابن سيده: مال ث%ر,ي� كثي. ورجل ث%ر,ي�
وأ%ث}ر.ى: كثي الال. والث�ر,ي�: الكثي العدد؛ قال ال%أ}ث�ور

ال�حارب جاهلي:
فقد ك�ن\ت. ي.غ\شاك. الث�ر,يe، وي.ت_ق1ي
أ%ذاك، وي.ر\ج'و ن.ف}ع.ك ال�ت.ض.ع\ض1ع

وأ%نشد ابن بري لخر:
،Dس.ت.م\ن.ع'ن منهم ر,ماح¬ ث%ر,ي_ة

وغ%ل}ص.مةD ت.ز\و.رe منها الغ.لص1م'
وأ%ث}ر.ى الرجل�: ك%ث�رت أ%مواله؛ قال الكميت يدح بن أ�مية:

ل%ك�م\ م.س\ج,دا ال ال%ز'وران1، وال%ص.ى
ل%ك�م\ ق1ب\ص'ه من بي أ%ث}ر.ى وأ%ق}ت.را



أ%راد: من بي من أ%ث}ر.ى ومن أ%قتر أ%ي من بي م'ث}ر� وم'ق}تر�، ويقال:
ث%ر,ي الرجل� ي.ث}ر.ى ث%راv وث%راء، مدود، وهو ث%ر,يÒ إ,ذا ك%ث�ر

ماله، وكذلك أ%ث}رى فهو م'ث}ر�. ابن السكيت: يقال إ,نه ل%ذو ث%راء وث%ر\وة،
يراد إ,نه لذو ع.دد وكثرة مال. وأ%ث}ر.ى الرجل� وهو فوق الستغناء. ابن

ال4عراب:إ,ن فلناv ل%ق%ر,يب الث�ر.ى ب.ع1يد الن_ب.ط للذي ي.ع1د' ول
وفاء له. وث%ريت' بفلن فأ%نا به ث%ر� وث%ريء# وث%ر,يÒ أ%ي غ%ن,يÒ عن

الناس به.
والث�رى: التراب الن_د1يÒ، وقيل: هو التراب الذي إ,ذا ب'ل� ي.ص1ر\

طيناv لزباv. وقوله عز وجل: وما تت الث�ر.ى؛ جاء ف التفسي: أ%نه ما
تت ال4رض، وتثنيته ث%ر.يان1 وث%ر.وان1؛ ال4خية عن اللحيان، والمع
أ%ث}راء. وث%رىÝ م.ث}ر,يÒ: بالغوا بلفظ الفعول كما بالغوا بلفظ الفاعل؛

قال ابن سيده: وإ,نا قلنا هذا ل4نه ل فعل له فنحمل م.ث}ر,ي_ه عليه.
وث%ر,ي.ت1 ال4رض' ث%رىÝ، فهي ث%ر,ي_ةD: ن.د1ي.ت\ ولن.ت\ بعد ال�د'وبة
والي'ب\س، وأ%ث}ر.ت\: كث�ر. ث%راها. وأ%ث}ر.ى الطر: بل� الث�ر.ى. وف

الديث: فإ,ذا كلب يأ}كل الث�ر.ى من العطش أ%ي التراب الندي�. وقال أ%بو
حنيفة: أ%رض ث%ر,ي_ةD إ,ذا اعتدل ث%راها، فإ,ذا أ%ردت أ%نا اع\ت.ق%د.ت
.Ýون.دى Ýقلت أ%ث}ر.ت\. وأ%رض ث%ر,ي_ة وث%ر\ياء أ%ي ذات ث%ر.ى Ýث%رى

وث%ر_ى فلن التراب. والس_ويق. إ,ذا ب.ل�ه. ويقال: ث%ر> هذا الكان% ث
ق1ف\ عليه أ%ي ب'ل�ه'. وأ%رض م'ث}ر,ي.ةD إ,ذا ل ي,ف_ تراب'ها. وف

الديث: فأ�ت1ي بالسويق فأ%33مر به ف%ث�ر>ي. أ%ي ب'ل� بالاء. وف حديث
علي، عليه السلم: أ%نا أ%علم بعفر أ%نه إ,ن ع.ل1م. ثر_اه مرة واحدة ث

أ%ط}ع.مه أ%ي ب.ل�ه وأ%طعمه الناس.. وف حديث خبز الشعي: فيطي منه ما
طار وما بقي ث%ر_ي\ناه. وث%ر,يت' بفلن فأ%نا ث%ر,ي� به أ%ي غن� عن

الناس به، وروي عن جرير أ%نه قال: إ,ن ل4كره الرحى 
(* قوله «ان لكره

الرحى إل» كذا بالصل). مافة أ%ن تستفرعن وإن ل4راه كآثار اليل ف
اليوم الث�ر,ي�. أ%بو عبيد: الث�ر\ياء على ف%ع\لء الث�ر.ى؛ وأ%نشد:

ل ي'ب\ق, هذا الدهر م1ن\ ث%ر\يائ31ه
غي. أ%ثاف1يه1 وأ%ر\م1دائه

وأ%ما حديث ابن عمر: أ%نه كان ي'ق}ع1ي وي'ث%ر>ي ف الصلة، فمعناه أ%نه



كان يضع يديه بال4رض بي السجدتي فل تفارقان ال4رض حت يعيد السجود
الثان، وهو من الث�ر.ى التراب ل4نم أ%كثر ما كانوا يصلون على وجه

ال4رض بغي حاجز، وهكذا يفعل من أ%ق}ع.ى؛ قال أ%بو منصور: وكان ابن عمر
يفعل هذا حي ك%ب,رت سنeه ف تطو�عه، والسeن_ة رفع اليدين عن ال4رض بي

vر\بة: ب.ل�ها. وث%ر_ي\ت' الوضع ت.ث}ر,يةeالسجدتي. وث%ر_ى الت
إ,ذا ر.ش.شته بالاء. وث%ر_ى ال4ق1ط والس_و,ىق: صب عليه ماء ث ل%ت_ه
به. وكل ما ن.د_يته فقد ث%ر_يته. والث�ر.ى:الن_د.ى. وف حديث موسى

�والضر، عليهما السلم: فبينا هو ف مكان ث%ر\يان%؛ يقال: مكان ث%ر\يان
وأ%رض ث%ر\يا إ,ذا كان ف ترابا بلل ون.دىÝ. وال}ت.ق%ى الث�ر.يان1: وذلك

أ%ن ييء الطر فيس.خ. ف ال4رض حت يلتقي هو وندى ال4رض. وقال ابن
ال4عراب: ل%ب,س رجل فرواv دون قميص فقيل الت.ق%ى الث�ر.يان1، يعن شعر

العانة وو.ب.ر. الف%ر\و,. وبدا ث%ر.ى الاء من الفرس: وذلك حي ي.ن\د.ى
بالع.ر.ق؛ قال ط�ف%يل الغ.ن.وي�:

ي'ذ%د\ن% ذ1ياد. الام1سات1، وقد ب.د.ا
ث%ر.ى الاء3 من أ%عطاف1ها ال�ت.حلYب

يريد الع.ر.ق. ويقال: إ,ن ل4ر.ى ث%رى الغضب ف وجه فلن أ%ي أ%ث%ر.ه؛
قال الشاعر:

وإ,ن ل%ت.ر_اك' الض_غينة1 قد أ%رى
ث%ر.اها من ال%و\ل، ول أ%س\ت.ثي'ها

ويقال: ث%ر,يت' بك أ%ي ف%ر,حت بك وس'ر,رت. ويقال ث1ر,ىت' بك، بكسر
الثاء، أ%ي ك%ث�ر\ت' بك، قال كثي>ر:

وإ,ن ل4ك}م1ي الناس. ما ت.ع1د1ين.ن
من الب'خ\ل, أ%ن ي.ث}ر.ى بذل1ك كاش1ح'

أ%ي ي.ف}ر.ح بذل1ك ويشمت؛ وهذا البيت أ%ورده ابن بري:
وإ,ن ل4كمي الناس ما أ%نا مضمر،

مافة أ%ن يثر.ى بذلك كاشح
ابن السكيت: ث%ر,ي. بذلك ي.ث}ر.ى به إ,ذا فرح وس'ر_. وقولم: ما بين

وبي فلن م'ث}ر�
أ%ي أ%نه ل ينقطع، وهو م.ث%ل، وأ%صل ذلك أ%ن يقول ل ي.ي\ب.س الث�ر.ى

بين وبينه، كما قال، عليه السلم: ب'ل©وا أ%رحامكم ولو بالسلم؛ قال



جرير:
فل ت'وب,س'وا ب.ي\ن وبينكم الث�ر.ى،

فإ,ن� الذي بين وبينك�م م'ث}ر,ي
والعرب تقول: ش.ه\ر¬ ثر.ى وشهر¬ تر.ى وشهر¬ م.ر\عى وشهر¬ اس\ت.وى أ%ي

تطر أ%و�لv ث ي.ط}ل�ع' النبات فتراه ث ي.طول فترعاه الن_ع.م، وهو ف
الكم، فأ%م�ا قولم ث%ر.ى فهو أ%و�ل ما يكون الطر فيسخ ف ال4رض.

،Ýربة وت.لي فهذا معن قولم ثرى، والعن ش.ه\ر¬ ذو ث%رىeوتبتل© الت
فحذفوا الضاف، وقولم وشهر ترى أ%ي أ%ن النبت ي'ن\ق%ف فيه حت ترى رؤوسه،

فأ%رادوا شهراv ترى فيه رؤوس النبات فحذفوا، وهو من باب ك�ل�ه ل أ%صنع،
وأ%ما قولم مرعى فهو إ,ذا طال بقدر ما يكن الن_ع.م أ%ن ترعاه ث يستوي

النبات وي.ك}ت.ه,ل ف الرابع فذلك وجه قولم استوى. وفلن قريب الث�ر.ى
أ%ي الي. والث�ر\وان�: الغ.ز,ير، وبه سي الرجل ث%ر\وان والرأ%ة

ث�ر.ي_ا، وهي تصغي ث%ر\و.ى.
والث©ر.ي_ا: من الكواكب، سيت لغزارة ن.و\ئها، وقيل: سيت بذلك لكثرة
كواكبها مع صغر م.ر\آتا، فكأ%نا كثية العدد بال3ضافة إ,ل ضيق الل،

ل يتكلم به إ,ل مصغراv، وهو تصغي على جهة التكبي. وف الديث: أ%نه
قال للعباس ي.م\ل1ك من ولدك بعدد الث©ر.ي_ا؛ الث©ريا: النجم العروف.
ويقال: إ,ن خلل أ%نم الث©ريا الظاهرة كواكب خفية كثية العدد

والث�ر\وة�: ليلة يلتقي القمر والث©ر.ي_ا. والث©ر.ي_ا من السeر'ج: على
التشبيه بالث©ريا من النجوم. والث©ري_ا: اسم امرأ%ة من أ�مي�ة الصغرى

ش.ب_ب با عمر بن أ%ب ربيعة. والث©ر.ي�ا: ماء معروف.
وأ%بو ث%ر\وان: رجل من رواة الشعر. وأ%ث}ر.ى: اسم موضع؛ قال ال4غلب

الع1ج\لي:
فما ت'ر\ب' أ%ث}ر.ى، لو ج.م.ع\ت تراب.ها،

بأ%كثر. م1ن\ ح.ي_ي\ ن,زار� على الع.د>
@ثطا: الث�ط%ا: إ,فراط ال�م\ق. يقال: رجل ب.ي>ن' الث�ط%ا والث�طاة1.

وث%ط1ي. ث%طاv: ح.م'ق. وث%ط%ا الصبe: بعن خ.ط%ا؛ وف الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، م.ر_ بامرأ%ة سوداء ت'ر\ق1ص صبي�اv لا وهي

تقول:
ذ�ؤال، يا اب\ن. الق%ر\م، يا ذ�ؤاله



ي.م\ش1ي الث�طا، وي.ج\ل1س' ال%ب.ن\ق%ع.ه\
فقال، عليه السلم: ل تقول ذ�ؤال فإ,نه ش.رe السباع، أ%رادت أ%نه

يشي م.ش\ي. ال%م\ق%ى كما يقال فلن ل يتكلم إ,ل بال�م\ق. ويقال: هو
ي.م\ش1ي الث�طا أ%ي ي.خ\ط�و كما يطو الصب أ%و_ل ما ي.د\ر'ج.

وال%ب.ن\ق%ع.ة�: ال4حق. وذؤال: ترخيم ذؤالة، وهو الذئب. والق%ر\م': الس_ي>د.
وقد روي: فلن من ث%طات1ه ل ي.ع\ر,ف ق%طات.ه من ل%طاته، وال4ع\رف' فلن
من ل%طاته، والق%طاة�: موضع الرديف من الدابة، واللطاة�: غ�ر_ة الفرس؛

أ%راد أ%نه ل يعرف من ح'م\قه مقد_م الفرس من مؤخره، قال: ويقال إ,ن أ%صل
الث�طا من الث�أ}طة، وهي ال%م\أ%ة.
والث©ط%ى: العناكب، وال أ%علم.

@ثعا: الث�ع\و': ضرب من الت_م\ر. وقيل: هو ما عظم منه، وقيل: هو ما لن
من الب'س\ر؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ قال ابن سيده: وال4عرف الن_ع\و'.

@ثغا: الث©غاء�: صوت' الشاء وال%ع.ز وما شاكلها، وف الكم: الث©غاء�
صوت الغنم والظYباء عند الولدة وغيها. وقد ث%غ.ا ي.ث}غ'و وث%غ.ت

ت.ث}غ'و ث�غاءé أ%ي صاحت. والثاغ1ي.ة: الشاة. وما له ث%اغ� ول راغ� ول
ثاغ1ي.ة ول راغ1ي.ة؛ الثاغ1ي.ة الشاة والراغ1ي.ة الناقة أ%ي ما له شاة ول

بعي. وتقول: سعت ثاغ1ي.ة% الشاء أ%ي ث�غاءها، اسم¬ على فاعل%ة، وكذلك
سعت راغ1ية ال3بل وصواهل اليل. وف حديث الزكاة وغيها: ل تيء� ب,شاة

لا ث�غاء#؛ الث©غاء�: صياح الغنم؛ ومنه حديث جابر: ع.م.د\ت' إ,ل
ع.ن\ز� ل4ذ}ب.ح.ها فث%غ.ت\ فس.م1ع. رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ث%غ\و.ت.ها فقال ل ت.ق}ط%ع\ د.ر�اv ول ن.س\لv؛ الث�غ\وة:؛ الر_ة من
vالث©غاء. وأ%تيته فما أ%ث}غ.ى ول أ%ر\غى أ%ي ما أ%عطان شاة ت.ث}غ'و ول بعيا

ي.ر\غ�و. ويقال: أ%ث}غ.ى شاته وأ%ر\غ%ى بع1يه إ,ذا حلهما على الث©غاء
والرeغاء. وما بالدار ثاغ� ول راغ� أ%ي أ%حد.

وقال ابن سيده ف العتل بالياء: الث�غ\ي.ة الوع وإ,ق}فار ال%ي�.
@ثفا: ث%ف%و\ت'ه: كنت معه على إ,ثره. وث%فاه ي.ث}فيه: ت.ب,ع.ه. وجاء

ي.ث}ف�وه أ%ي ي.ت\ب.عه. قال أ%بو زيد: ت.أ%ث�ف%ك. ال4عداء أ%ي ات_بعوك
وأ%ل%حeوا عليك ول يزالوا بك ي'غ\ر'ون.ك ب 

(* كأ%نه ينظر بقوله هذا إل
قول النابغة: ل تق}ذ1ف%ن�ي... ف الصفحة التالية). أ%بو زيد: خام.ر.



الرجل� الكان إ,ذا ل ي.ب\ر.ح\ه، وكذلك تأ%ث�ف%ه. ابن بري: يقال ث%فاه
ي.ث}ف�وه إ,ذا جاء ف إ,ثره؛ قال الراجر:

ي'باد1ر' الثار. أ%ن يؤوبا،
وحاج,ب. ال%و\ن.ة أ%ن} ي.غ1يبا
ب'ك}ر.بات{ ق�ع>ب.ت\ ت.ق}ع1يبا،

كالذYئ}ب, ي.ث}ف�و ط%م.عاv قريبا
وال�ث}ف1ي_ة: ما يوضع عليه الق1د\ر، تقديره أ�ف}ع'ولة، والمع

أ%ثاف© وأ%ثاثيe؛ ال4خية عن يعقوب، قال: والثاء بدل من الفاء، وقال ف جع
ال4ثاف: إ,ن شئت خففت؛ وشاهد التخفيف قول الراجز:

يا دار. ه1ن\د{ ع.ف%ت إ,ل� أ%ثاف1يها،
بي. الط�و,ي>، فصارات{، ف%واد1يها

وقال آخر:
كأ%ن�، وقد أ%ت.ى ح.و\لD جد1يد¬،

�أ%ثاف1ي.ها ح.مامات¬ م'ث�ول
وف حديث جابر: والب'ر\م.ة بي ال4ثافY، وقد تفف الياء� ف المع،

وهي الجارة الت تنصب وتعل القدر عليها، والمزة فيها زائدة. وث%ف�ى
القدر وأ%ث}فاها: جعلها على ال4ثاف. وث%ف�ي\تها: وضعتها على ال4ثاف.

وأ%ث�ف}ت الق1د\ر. أ%ي جعلت لا أ%ثاف�؛ ومنه قول الكميت:
و.ما اس\ت'ن\ز,ل%ت\ ف غ%ي,نا ق1د\ر' جار,نا،

ول ث�فYي.ت\ إ,ل بنا، حي. ت'ن\ص.ب
وقال آخر:

وذاك. ص.ن,يع¬ ل ت'ث%ف_ له ق1د\ر,ي
وقول ح'طام� الاشعي:

ل ي.ب\ق. من آي� با ي'ح.ل�ي\ن\
غ%ي' خ1طام� ور.ماد{ ك1ن\ف%ي\ن\
وصال1يات{ ك%ك%ما ي'ؤ.ث}ف%ي\ن\

جاء به على ال4صل ضرورة ولول ذلك لقال ي'ث}ف%ي\ن؛ قال ال4زهري: أ%راد
ي'ث}ف%ي\ن. من أ%ث}ف%ى ي'ث}ف1ي، فلما اضطر_ه بناء الشعر رده إ,ل

ال4صل فقال ي'ؤ.ث}ف%ي\ن، ل4نك إ,ذا قلت أ%ف}عل ي'ف}ع1ل علمت. أ%نه كان ف
ال4صل ي'ؤ.ف}ع1ل؛ فحذفت المزة لثقلها كما حذفوا أ%لف رأ%يت من أ%رى، وكان



ف ال4صل أ%ر\أ%ى، فكذلك من ي.ر.ى وت.ر.ى ون.ر.ى، ال4صل فيها ي.ر\أ%ى
وت.ر\أ%ى ون.ر\أ%ى، فإ,ذا جاز طرح هزتا، وهي أ%صلية، كانت هزة

ي'ؤ.ف}ع1ل� أ%ول بواز الطرح ل4نا ليست من بناء الكلمة ف ال4صل؛ ومثله
قوله:ك�رات غ�لم� من ك1ساء� م'ؤ.ر\ن.ب,

ووجه الكلم: م'ر\ن.ب، فرد�ه إ,ل ال4صل. ويقال: رجل م'ؤ.ن\م.ل إ,ذا
vكان غليظ ال4نامل، وإ,نا أ%جعوا على حذف هزة ي'ؤ.ف}ع1ل استثقال

للهمزة ل4نا كالتق%يeؤ,، ول4ن ف ضمة الياء بياناv وفصلv بي غابر ف1ع\ل
ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل، فالياء من غابر فع.ل مفتوحة، وهي من غابر أ%ف}عل

مضمومة، فأ%منوا اللبس واستحسنوا ترك المزة إ,ل ف ضرورة شعر أ%و كلم نادر.
ورماه ال بثالثة ال4ثاف1ي: يعن البل ل4نه يعل صخرتان إ,ل جانبه

وينصب عليه وعليهما القدر، فمعناه رماه ال با ل يقوم له. ال4صمعي:
من أ%مثالم ف ر.م\ي الرجل صاحبه بالع\ض1لت: رماه ال بثالثة

ال4ثاف؛ قال أ%بو عبيدة: ثالثة ال4ثاف القطعة من البل يعل إ,ل جانبها
اثنتان، فتكون القطعة متصلة بالبل؛ قال خ'فاف\ بن ن'د\ب.ة:

وإ,ن� ق%ص1يد.ةv ش.ن\عاء4 م1ن>ي،
إ,ذا ح.ض.ر.ت، كثالثة1 ال4ثاف

وقال أ%بو سعيد: معن قولم رماه ال بثالثة ال4ثاف أ%ي رماه بالشر�
ك�ل9ه فجعله أ�ث}ف1ية بعد أ�ث}ف1ية حت إ,ذا ر'مي بالثالثة ل يترك منها

غاية؛ والدليل على ذلك قول علقمة:
بل كل9 قوم، وإ,ن عزeوا وإ,ن ك%ر'م'وا،

ع.ر,يف�هم بأ%ثاف الشر� م.ر\جوم
أ%ل تراه قد جعها له؟ قال أ%بو منصور: وال�ث}ف1ي�ة حجر مثل رأ}س

ال3نسان، وجعها أ%ثاف©، بالتشديد، قال: ويوز التخفيف، وت'نصب القدور
عليها، وما كان من حديد ذي ثلث قوائم فإ,نه يسمى ال1ن\ص.ب، ول يسمى

أ�ث}ف1ي�ة. ويقال: أ%ث}ف%ي\ت الق1د\ر وث%ف�يتها إ,ذا وضعتها على ال4ثاف،
وال�ث}ف1ي�ة: أ�ف}ع'ولة من ث%ف�ي\ت، كما يقال أ�د\ح1ي�ة ل1م.بيض النعام

من د.ح.ي\ت. وقال الليث: ال�ث}ف1ي�ة ف�ع\لوية من أ%ث9ف}ت، قال: ومن جعلها
كذلك قال أ%ث�ف}ت القدر، فهي م'ؤ.ث�فة، وقال آث%ف}ت القدر فهي

م'ؤ.ث%ف%ة؛ قال النابغة:
ل ت.ق}ذ1ف%ن>ي بر'ك}ن� ل ك1فاء4 له،



ولو ت.أ%ث�ف%ك ال4ع\داء� بالر>ف}د1
وقوله: ولو تأ%ث�ف%ك ال4ع\داء أ%ي ترافدوا حولك م'تضافر,ين علي_

وأ%نت النار' بينهم؛ قال أ%بو منصور: وقول النابغة:
ولو تأ%ث�ف%ك ال4ع\داء� بالر>ف%د1

قال: ليس عندي من ال�ث}ف1ية ف شيء، وإ,نا هو من قولك أ%ث%ف}ت الرجل
آث1ف�ه إ,ذا ت.ب,ع\ته، والث1ف' التابع. وقال النحويون: ق1د\ر م'ث}فاة من

أ%ث}ف%ي\ت. وال�ث%ف�اة 
(* قوله «والثفاة إل» هكذا بضبط الصل فيه

وفيما بعده والتكملة والصحاح وكذا ف الساس، والذي ف القاموس: الثفاة
بكسر اليم). الرأ%ة الت لزوجها امرأ%تان سواها، شبهت بأ%ثاف القدر.

وث�فYيت الرأ%ة إ,ذا كان لزوجها امرأ%تان سواها وهي ثالثتهما، شبهن بأ%ثاف
القدر؛ وقيل: ال�ث%ف�اة الرأ%ة الت يوت لا ال4زواج كثياv، وكذلك

الرجل ال�ث%ف�ى، وقيل: ال�ث%ف�اة الت مات لا ثلثة أ%زواج.
وال�ث%ف�ى: الذي مات له ثلث نسوة. الوهري: وال�ث%فYية الت مات لا ثلثة

أ%زواج، والرجل م'ث%ف¼. وال�ث%ف�اة: سة كال4ثاف.
وأ�ث%ي\ف1ي.ات: موضع، وقيل: أ�ث%ي\ف1يات أ%ح\بل صغار شبهت بأ%ثاف

القدر؛ قال الر�اعي:
د.ع.و\ن ق�لوب.نا بأ�ث%ي\ف1ي.ات{،
فأ%ل}ح.ق}نا ق%لئ1ص. ي.ع\ت.ل1ينا

وقولم: بقيت من فلن أ�ث}ف1ي.ة خ.ش\ناء أ%ي بقي منهم عدد كثي.
@ثل: التهذيب: ابن ال4عراب ث%ل إ,ذا سافر، قال: والث�ليe الكثي

الال.
@ثن: ث%ن.ى الشيء4 ث%ن\ياv: رد_ بعضه على بعض، وقد ت.ث%ن_ى وان\ث%ن.ى.

وأ%ث}ناؤ'ه وم.ثان,يه: ق�واه وطاقاته، واحدها ث1ن\ي وم.ث}ناة وم1ث}ناة؛
عن ثعلب. وأ%ث}ناء ال%ي_ة: م.طاو,يها إ,ذا ت.ح.و_ت\. وث1ن\ي الي�ة:
ان\ثناؤ'ها، وهو أ%يضاv ما ت.ع.و_ج منها إ,ذا تثنت، والمع أ%ث}ناء؛

واستعارة غيلن الر_ب.ع1ي لليل فقال:
،gحت إ,ذا ش.ق_ ب.ه,يم. الظ�ل}ماء
gم'ر\ج.ح1ن_ ال4ث}ناء vوساق. ل%ي\ل

وهو على القول الخر اسم. وف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم:



ليس. بالطويل ال�ت.ث%ن�ي؛ هو الذاهب طولv، وأ%كثر ما يستعمل ف طويل
ل ع.ر\ض له. وأ%ث}ناء الواد1ي: م.عاط1ف�ه وأ%ج\راع'ه. والثYن\ي من

الوادي والبل: م'ن\ق%ط%ع'ه. وم.ثان الوادي وم.حان,يه1: م.عاط1ف�ه. وت.ث%ن_ى
ف م1شيته. والثYن\ي: واحد أ%ث}ناء الشيء أ%ي تضاعيفه؛ تقول: أ%نفذت

كذا ث1ن\ي. كتاب أ%ي ف ط%ي�ه. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال
عنهما: فأ%خذ بط%ر.ف%ي\ه ور.ب_ق. لك�م\ أ%ث}ناء4ه أ%ي ما ان\ث%ن.ى منه،

واحدها ث1ن\ي¬، وهي معاطف الثوب وتضاعيفه. وف حديث أ%ب هريرة: كان ي.ث}ن,يه
عليه أ%ث}ناءé من س.ع.ت1ه، يعن ثوبه. وث%ن.ي\ت الشيء ث%ن\ياv: عطفته.

:vمن ع1نانه. وث%ن.ي\ته أ%يضا vوث%ناه أ%ي ك%ف�ه. ويقال: جاء ثانيا
ص.ر.فته عن حاجته، وكذلك إ,ذا صرت له ثانياv. وث%ن_ي\ته ت.ث}ن,ية أ%ي جعلته

اثني. وأ%ث}ناء� الو,شاح: ما ان\ثن.ى منه؛ ومنه قوله:
ت.ع.رeض أ%ث}ناء الو,شاح ال�ف%ص_ل

(* البيت لمرئ القيس من معلقته).
وقوله:

فإ,ن ع'د_ من م.ج\د{ قدي� ل1م.ع\ش.ر،
ف%ق%و\مي بم ت'ث}ن.ى ه'ناك ال4صابع

يعن أ%نم اليار العدودون؛ عن ابن ال4عراب، ل4ن اليار ل يكثرون.
وشاة ثان,ي.ةD ب.ي>نة الثYن\ي: ت.ث}ن عنقها لغي علة. وث%ن.ى رجله عن

دابته: ضمها إ,ل فخذه فنزل، ويقال للرجل إ,ذا نزل عن دابته. الليث:
إ,ذا أ%راد الرجل وجهاv فصرفته عن وجهه قلت ث%ن.ي\ته ث%ن\ياv. ويقال: فلن

ل ي'ث}ن عن ق1ر\ن,ه ول عن وج\هه، قال: وإ,ذا فعل الرجل أ%مراv ث ضم
إ,ليه أ%مراv آخر قيل ث%ن_ى بال4مر الثان ي'ث%ن>ي ت.ث}ن,ية. وف حديث

الدعاء: من قال عقيب الصلة وهو ثان{ ر,ج\ل%ه أ%ي عاطف¬ رجله ف التشهد
قبل أ%ن ينه.ض. وف حديث آخر: من قال قبل أ%ن ي.ث}ن. ر,ج\ل%ه؛ قال ابن

ال4ثي: وهذا ضد ال4ول ف اللفظ ومثله ف العن، ل4نه أ%راد قبل أ%ن
يصرف رجله عن حالتها الت هي عليها ف التشهد. وف التنزيل العزيز: أ%ل
إ,نم ي.ث}ن'ون ص'دور.هم؛ قال الفراء: نزلت ف بعض من كان يلقى النب، صلى

ال عليه وسلم، با يب وي.ن\ط%و,ي له على العداوة والب'غ\ض، فذلك
الث�ن\ي' ال3خ\فاء�؛ وقال الزجاج: ي.ث}ن'ون صدورهم أ%ي يسر�ون عداوة النب،
صلى ال عليه وسلم؛ وقال غيه: ي.ث}ن'ون صدورهم ي'ج,نeون وي.ط}و'ون ما



فيها ويسترونه استخفاء من ال بذلك. وروي عن ابن عباس أ%نه قرأ%: أ%ل
إ,ن_هم ت.ث}ن.و\ن صدورهم، قال: وهو ف العربية ت.ن\ث%ن، وهو من الف1عل

افع.و\ع.ل}ت. قال أ%بو منصور: وأ%صله من ث%ن.يت الشيء إ,ذا ح.ن.ي\ته
وع.ط%فته وطويته. وان\ث%ن أ%ي ان\عطف، وكذلك اث}ن.و\ن.ى على اف}ع.و\ع.ل.

واث}ن.و\ن.ى صدره على البغضاء أ%ي انن وانطوى. وكل شيء عطفته فقد ثنيته.
قال: وسعت أ%عرابي�اv يقول لراعي إ,بل أ%وردها الاء4 جلة فناداه: أ%ل

،vأ%ي قطيعا vر,س\ل vواث}ن, و'جوه.ها عن الاء ث أ%ر\س1ل م1ن\ها ر,س\ل
وأ%راد بقوله اث}ن, و'جوهها أ%ي اصرف وجوهها عن الاء كيل تزدحم على
الوض فتهدمه. ويقال للفارس إ,ذا ث%ن.ى عنق دابته عند شد_ة ح'ض\ر,ه: جاء

ثان% الع1نان. ويقال للفرس نفسه: جاء سابقاv ثانياv إ,ذا جاء وقد ث%ن.ى
عنقه ن.شاطاv ل4نه إ,ذا أ%عيا مد� عنقه، وإ,ذا ل يئ ول ي.ج\ه.د وجاء

سي'ه ع.ف}واv غي مهود ث%ن عنقه؛ ومنه قوله:
وم.ن ي.ف}خ.ر\ بثل أ%ب وج.د>ي،
ي.ج,ئ} قبل السوابق، وه\و ثان

أ%ي يئ كالفرس السابق الذي قد ث%ن عنقه، ويوز أ%ن يعله كالفارس
الذي سبق فرس'ه اليل وهو مع ذلك قد ث%ن من عنقه.

والث}نان: ضعف الواحد. فأ%ما قوله تعال: وقال ال ل تتخذوا إ,ل%هي
اثن.ي، فمن التطو�ع ال�شام, للتوكيد، وذلك أ%نه قد غ%ن,ي. بقوله

إ,ل%ه.ي\ن عن اثني، وإ,نا فائدته التوكيد والتشديد؛ ونظيه قوله تعال:
وم.ن.اة الثالثة% ال�خرى؛ أ%كد بقولة ال�خرى، وقوله تعال: فإ,ذا ن'فخ ف

الصور نفخةD واحدةD، فقد علم بقوله نفخة أ%نا واحدة فأ%كد بقوله واحدة،
والؤنث الثYن\تان، تاؤه مبدلة من ياء، ويدل على أ%نه من الياء أ%نه من

ثنيت ل4ن الثني قد ثن أ%حدها إ,ل صاحبه، وأ%صله ث%ن.ي¬، يدل9ك على
ذلك جعهم إ,ياه على أ%ث}ناء بنزلة أ%بناء وآخاء�، فنقلوه من ف%ع.ل� إ,ل

ف1ع\ل� كما فعلوا ذلك ف بنت، وليس ف الكلم تاء مبدلة من الياء ف غي
افتعل إ,ل ما حكاه سيبويه من قولم أ%س\ن.ت'وا، وما حكاه أ%بو علي من

قولم ث1ن\تان، وقوله تعال: فإ,ن كانتا اث}ن.تي فلهما الثلثان؛ إ,نا
الفائدة ف قوله اثنتي بعد قوله كانتا تردها من معن الصغر والكب، وإ,ل

فقد علم أ%ن ال4لف ف كانتا وغيها من ال4فعال علمة التثنية. ويقال:
فلن ثان اث}ن.ي أ%ي هو أ%حدها، مضاف، ول يقال هو ثان{ اث}ن.ي،



بالتنوين، وقد تقدم مشبعاv ف ترجة ثلث. وقولم: هذا ثان اث}ن.ي أ%ي هو
أ%حد اثني، وكذلك ثالث� ثلثة{ مضاف إ,ل العشرة، ول ي'ن.و_ن، فإ,ن

اختلفا فأ%نت باليار، إ,ن شئت أ%ضفت، وإ,ن شئت نو�نت وقلت هذا ثان واحد
وثان{ واحداv، العن هذا ث%ن_ى واحداv، وكذلك ثالث� اثني وثالثD اثني،

والعدد منصوب ما بي أ%حد عشر إ,ل تسعة عشر ف الرفع والنصب والفض إ,ل
اثن عشر فإ,نك تعربه على هجاءين. قال ابن بري عند قول الوهري والعدد

منصوب ما بي أ%حد عشر إ,ل تسعة عشر، قال: صوابه أ%ن يقول والعدد مفتوح،
قال: وتقول للمؤنث اثنتان، وإ,ن شئت ثنتان ل4ن ال4لف إ,نا اجتلبت لسكون

الثاء فلما تركت سقطت. ولو سي رجل باث}ني أ%و باث}ن.ي عشر لقلت ف
النسبة إ,ليه ث%ن.و,يÒ ف قول من قال ف اب\ن� ب.ن.و,يÒ، واث}ن,يÒ ف

قول من قال اب\ن,يÒ؛ وأ%ما قول الشاعر:
كأ%ن� خ'ص\ي.ي\ه م1ن. الت_د.ل}د'ل,

ظ%ر\ف' عجوز� فيه ث1ن\تا ح.ن\ظ%ل,
أ%راد أ%ن يقول: فيه حنظلتان، فأ%خرج الثني مرج سائر ال4عداد

للضرورة وأ%ضافه إ,ل ما بعده، وأ%راد ثنتان من حنظل كما يقال ثلثة دراهم
وأ%ربعة دراهم، وكان حقه ف ال4صل أ%ن يقول اثنا دراهم واثنتا نسوة، إ,ل�

أ%نم اقتصروا بقولم درهان وامرأ%تان عن إ,ضافتهما إ,ل ما بعدها.
وروى شر بإ,سناد له يبلغ عوف بن مالك أ%نه سأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم،

عن ال3مارة فقال: أ%و_لا م.لمة وث1ناؤ'ها ن.دامة وث1لث�ها عذاب¬
يوم. القيامة إ,ل� م.ن\ ع.د.ل؛ قال شر: ث1ناؤها أ%ي ثانيها، وث1لثها

أ%ي ثالثها. قال: وأ%ما ث�ناء� وث�لث� فمصروفان عن ثلثة ثلثة واثني
اثني، وكذلك ر'باع' وم.ث}ن.ى؛ وأ%نشد:

،vناء4 وم.و\ح.دا�ولقد ق%ت.ل}ت'ك�م' ث
وتركت' م'ر_ة% مثل% أ%م\س, الد_اب,ر,

وقال آخر:
أ�حاد وم.ث}ن.ى أ%ض\ع.ف%ت\ها ص.واه1ل�ه

الليث: اثنان اسان ل يفردان قرينان، ل يقال ل4حدها اث}ن¬ كما أ%ن
الثلثة أ%ساء مقترنة ل تفرق، ويقال ف التأ}نيث اث}ن.تان ول يفردان،

وال4لف ف اثني أ%لف وصل، وربا قالوا اث}نتان كما قالوا هي ابنة فلن
وهي بنته، وال4لف ف البنة أ%لف وصل ل تظهر ف اللفظ، وال4صل فيهما



ث%ن.ي¬، وال4لف ف اثنتي أ%لف وصل أ%يضاv، فإ,ذا كانت هذه ال4لف مقطوعة
ف الشعر فهو شاذ كما قال قيس بن ال%ط1يم:

إ,ذا جاو.ز. ال3ث}ن.ي\ن س1رÒ، فإ,نه
ب,نثð وت.ك}ثي, الو'شاة1 ق%م1ي'

غيه: واثنان من عدد الذكر، واثنتان للمؤنث، وف الؤ.نث لغة أ�خرى
ثنتان بذف ال4لف، ولو جاز أ%ن يفرد لكان واحده اثن مثل ابن وابنة وأ%لفه

أ%لف وصل، وقد قطعها الشاعر على التوهم فقال:
،vأ%ل ل أ%رى إ,ث}ن.ي\ن, أ%ح\سن. ش1يمة

على حدثان1 الدهر,، من ومن\ ج'م\ل
والث�ن\ي: ض.مe واحد إ,ل واحد، والثYن\ي' السم، ويقال: ث1ن\ي'

الثوب لا ك�ف_ من أ%طرافه، وأ%صل الث�ن\ي الك%ف�. وث%ن_ى الشيء4: جعله
اثني، واث�ن.ى افتعل منه، أ%صله اث}تن.ى فقلبت الثاء تاء ل4ن التاء آخت

الثاء ف المس ث أ�دغمت فيها؛ قال:
ب.دا ب,أ%ب ث ات_ن بأ%ب أ%ب،

وث%ل�ث% بال4د\ن.ي\ن. ث%ق}ف ال%حالب
(* قوله «ثقف الالب» هو هكذا بالصل).

هذا هو الشهور ف الستعمال والقوي� ف القياس، ومنهم من يقلب تاء
افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء قبلها فيقول اث�ن واث�ر.د. واث�أ%ر.، كما

قال بعضهم ف اد_كر اذ�كر وف اص\ط%لحوا اص_لحوا. وهذا ثان هذا أ%ي
الذي شفعه. ول يقال ث%ن.ي\ته إ,ل� أ%ن أ%با زيد قال: هو واحد فاث}ن,ه
أ%ي كن له ثانياv. وحكى ابن ال4عراب أ%يضاv: فلن ل ي.ث}ن ول

ي.ث}ل1ث� أ%ي هو رجل كبي فإ,ذا أ%راد النeهوض ل يقدر ف مرة ول مرتي ول
ف الثالثة. وش.ر,ب\ت' اث}ن.ا الق%د.ح وشر,بت اث}ن.ي\ هذا الق%د.ح أ%ي

اثني م1ثل%ه، وكذلك شربت اث}ن.ي\ م'د> البصرة، واثني ب,مد�ه البصرة.
وث%ن_يت' الشيء: جعلته اثني. وجاء القوم م.ث}ن م.ث}ن أ%ي اثني اثني.

وجاء القوم م.ث}ن وث�لث% غي مصروفات لا تقدم ف ث ل ث، وكذلك النسوة
وسائر ال4نواع، أ%ي اثني اثني وثنتي ثنتي. وف حديث الصلة صلة

الليل: م.ث}ن م.ث}ن أ%ي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، فهي ث�نائ31ية ل
ر'باعية. وم.ث}ن.ى: معدول من اثني اثني؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

فما ح.ل%ب.ت\ إ,ل� الث�لثة والث©ن.ى،



ول ق%ي_ل%ت\ إ,ل� قريباv م.قال�ها
قال: أ%راد بالثلثة الثلثة من النية، وبالث©ن.ى الثني؛ وقول كثي

عزة:
ذكرت. ع.طاياه، ولي\ست\ ب'ج_ة
عليك.، ولكن ح'ج_ةD لك ف%اث}ن,ن

قيل ف تفسيه: أ%عطن مرة ثانية ول أ%ره ف غي هذا الشعر.
والث}نان1: من أ%يام ال�سبوع ل4ن ال4ول عندهم ال4حد، والمع

أ%ث}ناء، وحكى مطرز عن ثعلب أ%ثاني، ويوم' الث}ني ل ي'ث%ن ول يمع ل4نه
مثن�ىÝ، فإ,ن أ%حببت أ%ن تمعه كأ%نه صفة الواحد، وف نسخة كأ%ن ل%ف}ظ%ه
مبنÒ للواحد، قلت أ%ثان,ي، قال ابن بري: أ%ثاني ليس بسموع وإ,نا هو

من قول الفراء وق1ياس1ه، قال: وهو بعيد ف القياس؛ قال: والسموع ف جع
الثني أ%ثناء على ما حكاه سيبويه، قال: وحكى السياف وغيه عن العرب

أن فلناv ليصوم ال4ث}ناء وبعضهم يقول ليصوم الث©ن,ي_ على ف�عول مثل
ث�د1ي¼، وحكى سيبويه عن بعض العرب اليوم الثYن.ى، قال: وأ%ما قولم

اليوم' الث}نان1، فإ,نا هو اسم اليوم، وإ,نا أ%وقعته العرب على قولك
اليوم' يومان واليوم' خسة% عشر. من الشهر، ول ي'ث%ن_ى، والذين قالوا

اث}ن.ي\ جعلوا به على الث}ن، وإ,ن ل ي'ت.كلم به، وهو بنزلة الثلثاء
والربعاء يعن أ%نه صار اساv غالباv؛ قال اللحيان: وقد قالوا ف الشعر يوم

اثني بغي لم؛ وأ%نشد ل4ب صخر الذل:
أ%رائح¬ أ%نت يوم. اثني, أ%م\ غادي،
ول} ت'س.لYم\ على ر.ي\حان.ة1 الوادي؟

قال: وكان أ%بو زياد يقول م.ضى الث}نان1 با فيه، فيوح>د ويذكYر،
وكذا ي.ف}عل ف سائر أ%يام ال�سبوع كلها، وكان يؤن>ث المعة، وكان أ%بو
ال%ر_اح يقول: مضى السبت با فيه، ومضى ال4حد با فيه، ومضى الث}نان1

با فيهما، ومضى الثلثاء با فيهن، ومضى الربعاء با فيهن، ومضى الميس
با فيهن، ومضت المعة با فيها، كان يرجها م'خ\رج العدد؛ قال ابن جن:

اللم ف الثني غي زائدة وإ,ن ل تكن الثنان صفة؛ قال أ%بو العباس:
إ,نا أ%جازوا دخول اللم عليه ل4ن فيه تقدير الوصف، أ%ل ترى أ%ن معناه

اليوم الثان؟ وكذلك أ%يضاv اللم ف ال4حد والثلثاء وال4ربعاء ونوها
ل4ن تقديرها الواحد والثان والثالث والرابع والامس والامع والسابت،



والسبت القطع، وقيل: إ,نا سي بذلك ل4ن ال عز وجل خلق السموات
وال4رض ف ستة أ%يام أ%ولا ال4حد وآخرها المعة، فأ%صبحت يوم السبت منسبتة

أ%ي قد تت وانقطع العمل فيها، وقيل: سي بذلك ل4ن اليهود كانوا ينقطعون
فيه عن تصرفهم، ففي كل القولي معن الصفة موجود. وحكى ثعلب عن ابن

ال4عراب: ل تكن اث}ن.وي�اv أ%ي من يصوم الثني وحده.
وقوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاv من الثان والقرآن العظيم؛ الثان من

القرآن: ما ث�ن>ي. مرة بعد مرة، وقيل: فاتة الكتاب، وهي سبع آيات، قيل
لا م.ث%ان{ ل4نا ي'ث}ن با ف كل ركعة من ركعات الصلة وتعاد ف كل

ركعة؛ قال أ%بو اليثم: سيت آيات المد مثان، واحدتا م.ث}ناة، وهي سبع
آيات؛ وقال ثعلب: ل4نا تثن مع كل سورة؛ قال الشاعر:

المد ل الذي عافان،
وكل� خي� صال� أ%عطان،
ر.ب> م.ثان الي, والقرآن

وورد ف الديث ف ذكر الفاتة: هي السبع الثان، وقيل: الثان س'و.ر
أ%و_لا البقرة وآخرها براءة، وقيل: ما كان دون ال1ئ1ي؛ قال ابن بري:
كأ%ن ال1ئ1ي جعلت مباد1ي. والت تليها م.ثان، وقيل: هي القرآن كله؛

ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت:
م.ن\ للق%واف بعد. ح.س_ان% واب\ن,ه؟

وم.ن\ للمثان بعد. ز.ي\د1 بن, ثابت1؟
قال: ويوز أ%ن يكون، وال أ%علم، من الثان ما أ�ث}ن به على ال

تبارك وتقد_س ل4ن فيها حد ال وتوحيد.ه وذكر م'ل}كه يوم. الدين،
العن؛ ولقد آت.يناك سبع آيات من جلة اليات الت ي'ث}ن.ى با على ال عز

وجل وآتيناك القرآن العظيم؛ وقال الفراء ف قوله عز وجل: ال� ن.ز_ل%
أ%حس.ن الديث كتاباv م'تشاباv م.ثان%؛ أ%ي مكرراv أ%ي ك�ر>ر. فيه

الثواب' والعقاب'؛ وقال أ%بو عبيد: ال%ثان من كتاب ال ثلثة أ%شياء،
س.م_ى ال� عز وجل القرآن كله مثان% ف قوله عز وجل: ال نزل أ%حسن الديث

كتاباv متشاباv م.ثان؛ وس.م_ى فاتة% الكتاب مثان ف قوله عز وجل:
ولقد آتيناك سبعاv من الثان والقرآن العظيم؛ قال: وسي القرآن م.ثان

vن>ي.ت\ فيه، ويسمى جيع القرآن م.ثان% أ%يضا�ل4ن ال4ن\باء والق1ص.ص. ث
لقتران آية الرحة بآية العذاب. قال ال4زهري: قرأ}ت بط ش.م1ر� قال



روى ممد بن طلحة بن م'ص.ر>ف عن أ%صحاب عبد ال أ%ن الثان ست وعشرون
سورة وهي: سورة الج، والقصص، والنمل، والنور، وال4نفال، ومري،

والعنكبوت، والروم، ويس، والفرقان، والجر، والرعد، وسبأ، واللئكة، وإ,براهيم،
وص، وممد، ولقمان، والغ'ر.ف، والؤمن، والزeخرف، والسجدة، وال4حقاف،

والاث1ي.ة، والدخان، فهذه هي الثان عند أ%صحاب عبد ال، وهكذا وجدتا
ف النسخ الت نقلت منها خساv وعشرين، والظاهر أ%ن السادسة والعشرين هي

سورة الفاتة، فإ,ما أ%ن أ%سقطها النساخ وإ,م�ا أ%ن يكون غ%ن. عن ذكرها
با قد_مه من ذلك وإ,ما أ%ن يكون غي ذلك؛ وقال أ%بو اليثم: ال%ثان

من سور القرآن كل سورة دون الط©و.ل, ودون ال1ئ1ي وفوق ال�ف%ص_ل,؛
ر'و,ي. ذلك عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ث عن ابن مسعود وعثمان وابن

عباس، قال: والفصل يلي الثان، والثان ما د'ون% ال1ئ1ي، وإ,نا قيل
ل1م.ا ول1ي. ال1ئ1ي. من السeو.ر مثان{ ل4ن الئي كأ%نا م.باد{

وهذه مثان{، وأ%ما قول عبد ال بن عمرو: من أ%شراط الساعة أ%ن توض.ع.
ال4خ\يار وت'ر\ف%ع. ال4ش\رار' وأ%ن ي'ق}ر.أ% فيهم بال%ثناة1 على رؤوس

الناس, ليس أ%ح.د¬ ي'غ.ي�ر'ها، قيل: وما ال%ث}ناة؟ قال: ما اس\ت'ك}ت1ب. من
غي كتاب ال كأ%نه جعل ما اس\ت'كتب من كتاب ال م.ب\د.أv وهذا م.ث}نÝ؛

قال أ%بو عبيدة: سأ%لت' رجلv من أ%هل الع1لم بالك�ت'ب, ال�و.ل, قد
عر.فها وقرأ%ها عن ال%ث}ناة فقال إ,ن ال4ح\بار والرeه\بان من بن إ,سرائيل

من بعد موسى وضعوا كتاباv فيما بينهم على ما أ%رادوا من غي كتاب ال
فهو ال%ث}ناة؛ قال أ%بو عبيد: وإ,نا كره عبد ال ال4خ\ذ% عن أ%هل

الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إ,ليه يوم الي.ر\م'وك1 منهم، فأ%ظنه قال هذا
لعرفته با فيها، ول ي'ر,د1 الن_ه\ي. عن حديث رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، وس'ن_ت1ه وكيف ي.ن\ه.ى عن ذلك وهو من أ%كثر الصحابة حديثاv عنه؟
وف الصحاح ف تفسي ال%ث}ناة1 قال: هي الت ت'س.م_ى بالفارسية

د'وب.ي\ن، وهو الغ1ناء�؛ قال: وأ%بو عبيدة يذهب ف تأ}ويله إ,ل غي هذا.
.Ýوال%ثان من أ%و\تار, الع'ود: الذي بعد ال4و�ل، واحدها م.ث}ن
اللحيان: الت_ث}ن,ي.ة� أ%ن ي.ف�وز. ق1د\ح' رجل منهم في.نج'و وي.غ\ن.م

في.ط}ل�ب. إ,ليهم أ%ن ي'ع1يد'وه على خ1طار�، وال4ول أ%ق}ي.س' 
(* قوله

«والول أقيس إل» أي من معان الثناة ف الديث). وأ%ق}ر.ب' إ,ل



الشتقاق، وقيل: هو ما اس\ت'ك}ت1ب. من غي كتاب ال.
وم.ث}ن ال4ياد1ي: أ%ن ي'ع1يد. معروف%ه مرتي أ%و ثلثاv، وقيل: هو أ%ن

يأ}خذ% الق1س\م. مرةv بعد مرة، وقيل: هو ال4ن\ص1باء� الت كانت
ت'ف}ص.ل� من ال%ز'ور، وف التهذيب: من جزور ال%ي\س3ر، فكان الرجل� ال%واد'

ي.ش\ر,يها ف%ي'ط}ع1م'ها ال4ب\رام.، وهم الذين ل ي.ي\س3رون؛ هذا قول أ%ب
عبيد: وقال أ%بو عمرو: م.ث}ن.ى ال4ياد1ي أ%ن ي.أ}خ'ذ% الق1س\م. مرة بعد

مرة؛ قال النابغة:
ي'ن\ب,يك ذ�و ع1ر\ض1هم\ ع.ن>ي وعال1م'ه'م\،

وليس جاهل� أ%م\ر م1ث}ل% م.ن\ ع.ل1م.ا
إ,ن أ�ت.م>م' أ%ي\سار,ي وأ%م\ن.ح'ه'م\

م.ث}ن.ى ال4ياد1ي، وأ%ك}س'و ال%ف}ن.ة ال�د'ما
وال%ث}ن.ى: ز,مام' الناقة؛ قال الشاعر:

ت'لع1ب' م.ث}ن.ى ح.ض\ر.م1ي¼، كأ%ن_ه'
ت.ع.مeج' ش.ي\طان{ بذ1ي خ1ر\و.ع� ق%ف}ر,

والثYن\ي' من النوق: الت وضعت بطني، وث1ن\ي'ها ولدها، وكذلك الرأ%ة،
ول يقال ث1ل}ثD ول فوق. ذلك. وناقة ث1ن\ي¬ إ,ذا ولدت اثني، وف

التهذيب: إ,ذا ولدت بطني، وقيل: إ,ذا ولدت بطناv واحداv، وال4ول أ%قيس،
وجعها ث�ناء#؛ عن سيبويه، جعله كظ1ئ}ر� وظ�ؤار�؛ واستعاره لبيد للمرأ%ة

فقال:ليال% تت. ال1د\ر, ث1ن\ي م'ص1يف%ة
من ال�د\م، ت.ر\تاد' الشeر'وج الق%واب,ل

والمع أ%ث}ناء؛ قال:
قام. إ,ل ح.م\راء4 م1ن\ أ%ث}نائ1ها

قال أ%بو ر,ياش: ول يقال بعد هذا شيء مشتق9اv؛ التهذيب: وولدها الثان
ث1ن\ي'ها؛ قال أ%بو منصور: والذي سعته من العرب يقولون للناقة إ,ذا ولدت

أ%ول ولد تلده فهي ب,ك}ر، و.و.ل%دها أ%يضاv ب,ك}ر'ها، فإ,ذا ولدت الولد
الثان فهي ث1ن\ي¬، وولدها الثان ث1ن\يها، قال: وهذا هو الصحيح. وقال ف

شرح بيت لبيد: قال أ%بو اليثم ال�ص1يفة الت تلد ولداv وقد أ%سن_ت،
والرجل كذلك م'ص1يف وولده ص.ي\ف1ي�، وأ%ر\ب.ع. الرجل� وولده ر,ب\ع1يeون.

والث�وان: الق�رون الت بعد ال4وائل.
والثYن.ى، بالكسر والقصر: ال4مر يعاد مرتي وأ%ن يفعل الشيء4 مرتي.



قال ابن بري: ويقال ث1نÝ وث�نÝ وط1وىÝ وط�وىÝ وقوم ع1داv وع'داv ومكان
س1وىÝ وس'وىÝ. والثYن.ى ف الص�د.قة: أ%ن تؤخذ ف العام مرتي. ويروى عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ل ث1ن.ى ف الصدقة، مقصور، يعن

ل تؤخذ الصدقة ف السنة مرتي؛ وقال ال4صمعي والكسائي، وأ%نشد أ%حدها
لكعب بن زهي وكانت امرأ%ته لمته ف ب.ك}ر� نره:

أ%ف ج.ن\ب, ب.ك}ر� ق%ط�ع.ت\ن م.لم.ةv؟
ل%ع.م\ري ل%ق%د\ كان.ت\ م.لم.ت'ها ث1ن.ى

أ%ي ليس بأ%و�ل لوم1ها فقد فعلته قبل هذا، وهذا ث1نÝ بعده، قال ابن
بري: ومثله قول عدي� بن زيد:
أ%عاذ1ل�، إ,ن� الل�و\م.، ف غي ك�ن\ه,ه1،

ع.لي_ ث1نÝ من غ%ي>ك1 ال�ت.ر.د>د
قال أ%بو سعيد: لسنا ننكر أ%ن الثYن.ى إ,عادة الشيء مرة بعد مرة ولكنه

ليس وجه. الكلم ول معن الديث، ومعناه أ%ن يتصدق الرجل على آخر بصدقة
ث يبدو له فييد أ%ن يسترد_ها، فيقال ل ث1ن.ى ف الصدقة أ%ي ل رجوع
فيها، فيقول ال�ت.ص.د>ق' با عليه ليس لك علي_ ع'ص\ر.ة� الوالد أ%ي ليس

لك رجوع كرجوع الوالد فيما ي'عطي و.ل%ده؛ قال ابن ال4ثي: وقوله ف
الصدقة أ%ي ف أ%خذ الصدقة، فحذف الضاف، قال: ويوز أ%ن تكون الصدقة بعن

التصديق، وهو أ%خذ الصدقة كالزكاة والذكاة بعن التزكية والتذكية، فل
يتاج إ,ل حذف مضاف. والثYن.ى: هو أ%ن تؤخذ ناقتان ف الصدقة مكان

واحدة.وال%ث}ناة وال1ث}ناة: حبل من صوف أ%و شعر، وقيل: هو البل من أ%ي� شيء
كان. وقال ابن ال4عراب: ال%ث}ناة، بالفتح، البل.

الوهري: الثYن.اية حبل من شعر أ%و صوف؛ قال الراجز:
أ%نا س'ح.ي\م¬، وم.ع1ي م1دراي.ه\

أ%ع\د.د\ت'ها ل1ف%ت\ك1 ذ1ي الدواي.ه\،
وال%ج.ر. ال4خ\ش.ن. والثYناي.ه\

قال: وأ%ما الثYناء�، مدود، فعقال البعي ونو ذلك من حبل م.ث}ن¼،
وكل واحد من ث1ن\ي.ي\ه فهو ث1ناء# لو أ�فرد؛ قال ابن بري: إ,نا ل يفرد

له واحد ل4نه حبل واحد تشد� بأ%حد طرفيه اليد وبالطرف الخر ال�خرى،
فهما كالواحد. وعقلت البعي ب,ثناي.ي\ن، غي مهموز، ل4نه ل واحد له إ,ذا

عقلت يديه جيعاv ببل أ%و بطرف حبل، وإ,نا ل يهمز ل4نه لفظ جاء



م'ث%ن�ىÝ ل يفرد واحده فيقال ث1ناء، فتركت الياء على ال4صل كما قالوا ف
م1ذ}ر.و.ي\ن، ل4ن أ%صل المزة ف ث1ن.اء� لو أ�ف}رد ياء#، ل4نه من ثنيت،

ولو أ�فرد واحده لقيل ثناءان كما تقول كساءان ورداءان. وف حديث عمرو بن
دينار قال: رأ%يت ابن عمر ينحر بدنته وهي باركة م.ث}ن,ي_ة ب,ث1ناي.ي\ن،
يعن معقولة ب,ع1قالي، ويسمى ذلك البل الثYناي.ة؛ قال ابن ال4ثي:

وإ,نا ل يقولوا ثناء4ي\ن، بالمز، حلv على نظائره ل4نه حبل واحد يشد
بأ%حد طرفيه يد، وبطرفه الثان أ�خرى، فهما كالواحد، وإ,ن جاء بلفظ اثني

فل يفرد له واحد؛ قال سيبويه: سأ%لت الليل عن الثYناي.ي\ن فقال: هو
بنزلة النهاية ل4ن الزيادة ف آخره ل تفارقه فأ%شبهت الاء، ومن ث قالوا
مذروان، فجاؤوا به على ال4صل ل4ن الزيادة فيه ل تفارقه. قال سيبويه:

وسأ%لت الليل، رحه ال، عن قولم ع.ق%ل}ته ب,ث1ناي.ي\ن وه1ناي.ي\ن
ل1م. ل يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث ل ي'ف}رد الواحد'. وقال ابن جن: لو

كانت ياء التثنية إ,عراباv أ%و دليل إ,عراب لوجب أ%ن تقلب الياء الت بعد
ال4لف هزة فيقال عقلته ب,ث1ناء4ي\ن، وذلك ل4نا ياء وقعت طرفاv بعد

أ%لف زائدة فجرى مرى ياء ر,داء� ور,ماء� وظ1باء�. وع.ق%ل}ت'ه ب,ث1ن\ي.ي\ن,
إ,ذا ع.ق%ل}ت يداv واحدة بع'ق}دتي. ال4صمعي: يقال ع.ق%ل}ت' البعي.

بث1ن.اي.ي\ن,، ي'ظهرون الياء بعد ال4لف وهي الدة الت كانت فيها، ولو مد�
مادÒ لكان صواباv كقولك كساء وكساوان وكساءان. قال: وواحد

الثYن.اي.ي\ن, ث1ناء# مثل كساء مدود. قال أ%بو منصور: أ%غفل الليث العلة ف
الثYناي.ي وأ%جاز ما ل يزه النحويون؛ قال أ%بو منصور عند قول الليل تركوا

المزة ف الثYن.اي.ي\ن حيث ل يفردوا الواحد، قال: هذا خلف ما ذكره
الليث ف كتابه ل4نه أ%جاز أ%ن يقال لواحد الثYن.اي.ي\ن ث1ناء، والليل

يقول ل يهمزوا الثYناي.ي\ن, ل4نم ل يفردون الواحد منهما، وروى هذا شر
لسيبويه. وقال شر: قال أ%بو زيد يقال عقلت البعي بث1ناي.ي\ن إ,ذا عقلت
يديه بطرف حبل، قال: وعقلته بث1ن\ي.ي\ن, إ,ذا عقله يداv واحدة بعقدتي.

قال شر: وقال الفراء ل يهمزوا ث1ن.اي.ي\ن ل4ن واحده ل يفرد؛ قال
أ%بو منصور: والبصريون والكوفيون اتفقوا على ترك المز ف الثنايي وعلى أ%ن

ل يفردوا الواحد. قال أ%بو منصور: والبل يقال له الثYن.اية�، قال:
eوإ,نا قالوا ث1ناي.ي\ن ول يقولوا ث1نايت.ي\ن, ل4نه حبل واحد ي'ش.د

بأ%حد طرفيه ي.د' البعي وبالطرف الخر اليد' ال�خ\رى، فيقال ث%ن.ي\ت'



البعي بث1ناي.ي\ن, كأ%ن� الثYناي.ي\ن كالواحد وإ,ن جاء بلفظ اثني ول
يفرد له واحد، ومثله ال1ذ}ر.وان1 طرفا ال4ل}ي.ت.ي\ن,، جعل واحداv، ولو

كانا اثني لقيل م1ذ}ر.يان، وأ%ما الع1ق%ال� الواحد' فإ,نه ل يقال له
ث1ناي.ةD، وإ,نا الثYناية البل الطويل؛ ومنه قول زهي يصف الس_انية%

وشد_ ق1ت\ب,ها عليها:
ت.م\ط�و الر>شاء4، ف%ت'ج\ر,ي ف ث1ناي.تها،

vق%ل1قا vرائدا vمن ال%حال%ة1، ث%ق}با
والثYن.اية ههنا: حبل يشد طرفاه ف ق1ت\ب السانية ويشد طرف الر>شاء ف

م.ث}ناته، وكذلك البل إ,ذا عقل بطرفيه يد البعي ث1نايةD أ%يضاv. وقال
ابن السكيت: ف ث1ن.ايتها أ%ي ف حبلها، معناه وعليها ثنايتها. وقال أ%بو

سعيد: الثYن.اية عود يمع به طرفا ال1يلي من فوق ال%ح.الة ومن تتها
أ�خرى مثلها، قال: وال%ح.الة والب.ك%ر.ة تدور بي الث9ن.ايتي. وث1ن\يا

البل: طرفاه، واحدها ث1ن\ي¬. وث1ن\ي' البل ما ث%ن.ي\ت.؛ وقال طرفة:
ل%ع.م\ر'ك، إ,ن� الوت. ما أ%خ\ط%أ% الف%ت.ى
ل%كالطYو.ل, ال�ر\خى، وث1ن\ياه ف اليد

يعن الفت ل ب'د_ له من الوت وإ,ن أ�ن\س3ئ ف أ%جله، كما أ%ن
الدابة وإ,ن ط�و�ل له ط1و.ل�ه وأ�ر\خ1ي له فيه حت ي.ر'ود ف م.رت.عه وييء

ويذهب فإ,نه غي منفلت ل3حراز طرف الطYو.ل إ,ياه، وأ%راد ب,ث1ن\ييه الطرف
ال%ث}ن,ي_ ف ر'س\غه، فلما انثن جعله ث1ن\يي ل4نه عقد بعقدتي،

وقيل ف تفسي قول طرفة: يقول إ,ن الوت، وإ,ن أ%خطأ% الفت، فإ,ن مصيه
إ,ليه كما أ%ن الفرس، وإ,ن أ�ر\خ1ي له ط1و.ل�ه، فإ,ن مصيه إ,ل أ%ن ي.ث}نيه

صاحبه إ,ذ طرفه بيده. ويقال: ر.ب_ق فلن أ%ثناء البل إ,ذا جعل وسطه
أ%ر\باقاv أ%ي ن'ش.قاv للشاء ي'ن\ش.ق ف أ%عناق الب.ه\م,.

والثYن.ى من الرجال: بعد الس_ي>د، وهو الث©ن\يان؛ قال أ%وس بن
م.غ\راء:

ت.ر.ى ث1نانا إ,ذا ما جاء ب.د\أ%ه'م'،
وب.د\ؤ'ه'م\ إ,ن أ%تانا كان ث�ن\يانا

ورواه الترمذي: ث�ن\يان'نا إ,ن أ%تاهم؛ يقول: الثان من_ا ف الرياسة
يكون ف غينا سابقاv ف السeودد، والكامل ف السeودد من غينا ث1نÝ ف
السودد عندنا لفضلنا على غينا. والث©ن\يان، بالضم: الذي يكون دون



السيد ف الرتبة، والمع ث1ن\يةD؛ قال ال4عشى:
ط%و,يل� اليد.ي\ن, ر.ه\ط�ه غي' ث1ن\ية{،

أ%ش.مe ك%ر,ي¬ جار'ه ل ي'ر.ه_ق'
vوفلن ث1ن\ية أ%هل بيته أ%ي أ%رذلم. أ%بو عبيد: يقال للذي ييء ثانيا
ف السeودد ول ييء أ%ولv ث�نÝ، مقصور، وث�ن\يانD وث1ن\ي¬، كل ذلك

يقال. وف حديث الديبية: يكون لم ب.د\ء� الف�جور وث1ناه أ%ي أ%و_له
وآخره.

والث�ن,ي�ة: واحدة الث�نايا من الس>ن. الكم: الث�ن,ي�ة من
ال4ضراس أول� ما ف الفم. غيه: وث%نايا النسان ف فمه الربع' الت ف مقدم

فيه: ث1ن\تان1 من فوق، وث1ن\تان1 من أ%سفل. ابن سيده: وللنسان وال�ف>
والس_ب'ع ث%ن,ي�تان من فوق' وث%ن,ي�تان من أ%سفل%. والث�ن,يe من البل:

الذي ي'ل}قي ث%ن,ي_ته، وذلك ف السادسة، ومن الغنم الداخل ف السنة
الثالثة، ت.ي\ساv كان أ%و ك%ب\شاv. التهذيب: البعي إذا استكمل الامسة وطعن

السادسة فهو ث%ن,ي�، وهو أ%دن ما يوز من سن> البل ف ال4ضاحي،
وكذلك من البقر وال1ع\زى 

(* قوله «وكذلك من البقر والعزى» كذا بالصل، وكتب
عليه بالامش: كذا وجدت أ هـ. وهو مالف لا ف القاموس والصباح
والصحاح ولا سيأت له عن النهاية)، فأما الضأن فيجوز منها ال%ذ%ع' ف

ال4ضاحي، وإنا سي البعي ث%ن,ي�اv ل4نه أ%لقى ث%ني_ته. الوهري: الث�ن,ي�
الذي ي'ل}ق1ي ث%ن,ي_ته، ويكون ذلك ف الظYل}ف والافر ف السنة

الثالثة، وف ال�ف� ف السنة السادسة. وقيل لب\نة1 ال�س>: هل ي'ل}ق1ح'
،Dأ%ي ب.ط1يء#، وال�ن\ثى ث%ن,ي_ة Ò؟ فقالت: وإل}قاح'ه أ%ن,يeالث�ن,ي

والمع ث%ن,ي�ات¬، والمع من ذلك كله ث1ناء وث�ناء وث�ن\يانD. وحكى سيبويه
ث�ن. قال ابن ال4عراب: ليس قبل الث�ن� اسم يسمى ول بعد البازل اسم
يسمى. وأ%ث}ن.ى البعي': صار ث%ن,ي�اv، وقيل: كل ما سقطت ث%ن,ي�ته من غي
النسان ث%نÒ، والظب ث%ن,يÒ بعد الجذاع ول يزال كذلك حت يوت.

وأ%ث}ن أ%ي أ%ل}قى ث%ن,ي�ته. وف حديث الضحية: أ%نه أمر بالث�ن,ي_ة من
ال%ع.ز؛ قال ابن ال4ثي: الث�ن,ي�ة من الغنم ما دخل ف السنة الثالثة،

ومن البقر كذلك، ومن البل ف السادسة، والذكر ث%ن,يÒ، وعلى مذهب أ%حد بن
حنبل ما دخل من ال%ع.ز ف الثانية، ومن البقر ف الثالثة. ابن



ال4عراب: ف الفرس إذا است.تم_ الثالثة ودخل ف الرابعة ث%ن,يÒ، فإذا أ%ث}ن.ى
أ%لقى رواضعه، فيقال أ%ث}ن.ى وأد\ر.م للثناء، قال: وإذا أ%ث}ن.ى سقطت

رواضعه ونبت مكانا س1نÒ، فنبات تلك السن هو الثناء، ث يسقط الذي يليه
عند إرباعه. والث�ن,يe من الغنم: الذي استكمل الثانية ودخل ف الثالثة،

Òث ث%ن,ي
ف السنة الثالثة مثل الشاة سواءé. والث�ن,ي�ة: طريق العقبة؛ ومنه

قولم: فلن ط%ل�ع الث�نايا إذا كان سامياv لعالي ال�مور كما يقال
ط%ل� أ%ن\ج'د{، والث�ن,ي�ة: الطريقة ف البل كالن_ق}ب، وقيل: هي

الع.ق%بة، وقيل: هي البل نفسه. وم.ثان الدابة: ركبتاه وم.ر\فقاه؛ قال امرؤ
القيس:

وي.خ\د1ي على ص'م�ç ص1لب� م.لط1س�،
ش.ديدات1 ع.ق}د{ ل%ي>نات1 م.ثان

أ%ي ليست باس1ي.ة. أ%بو عمرو: الث�نايا الع1قاب. قال أ%بو منصور:
والع1قاب جبال ط1والD بع.ر\ض, الطريق، فالطريق تأخذ فيها، وكل ع.ق%بة مسلوكة

ث%ن,ي_ةD، وجعها ث%نايا، وهي ال%دار,ج أ%يضاv؛ ومنه قول عبد ال ذي
الب,جاد.ي\ن ال�ز.ن:

ت.ع.ر_ض1ي م.دار,جاv، و.س'وم1ي،
تع.رeض. ال%و\زاء للنeجوم

ياطب ناقة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وكان دليله بركوبه،
والتعر�ض فيها: أن ي.ت.يام.ن الساند' فيها مر_ة وي.ت.ياس.ر أخرى ليكون
أ%يسر عليه. وف الديث: م.ن\ ي.ص\ع.د\ ث%ن,ي�ة ال�رار, ح'ط� عنه ما ح'ط�

عن بن إسرائيل؛ الث�ن,ي�ة ف البل: كالعقبة فيه، وقيل: هي الطريق
العال فيه، وقيل: أ%على ال%س3يل ف رأ}سه، وال�رار، بالضم: موضع بي مكة

والدينة من طريق ال�د.ي\بية، وبعضهم يقوله بالفتح، وإنا ح.ث�هم على
صعودها ل4نا ع.ق%بة شاق�ة، وصلوا إليها ليلv حي أ%رادوا مكة سنة

الديبية فرغ�بهم ف صعودها، والذي ح'ط� عن بن إسرائيل هو ذنوبم من قوله
تعال: وقولوا ح1ط�ةD نغفر لكم خطاياكم؛ وف خطبة الج_اج:

أ%نا ابن' ج.ل وط%ل�ع الث�نايا
هي جع ث%ن,ي�ة، أ%راد أ%نه ج.ل}د¬ يرتكب ال�مور العظام.

والث�ناء�: ما تصف به النسان% من م.د\ح أ%و ذم، وخص بعضهم به الدح،



وقد أث}ن.ي\ت' عليه؛ وقول أب ال�ثل�م الذل:
يا ص.خ\ر'، أ%و كنت ت'ث}ن أ%ن� س.ي\ف%ك. م.ش\ـ

�ق�وق' ال�ش.ي\بة1، ل ناب� ول ع.ص1ل
معناه تتدح وتفتخر، فحذف وأ%وصل. ويقال للرجل الذي ي'ب\د.أ� بذكره ف

م.س\عاة{ أو م.ح\م.دة أ%و ع1ل}م�: فلن به ت'ث}ن.ى الناصر أ%ي ت'ح\ن.ى ف
أ%و_ل من ي'ع.د� وي'ذ}كر، وأ%ث}ن.ى عليه خياv، والسم الث�ناء.

الظفر: الث�ناء�، مدود، ت.ع.مeد'ك لت'ث}ن. على إنسان بس.ن أ%و قبيح. وقد
طار ث%ناء� فلن أ%ي ذهب ف الناس، والفعل أ%ث}ن.ى فلن 

(* قوله «والفعل
أثن فلن» كذا بالصل ولعل هنا سقطاv من الناسخ وأصل الكلم: والفعل

أثن فلن إل). على ال تعال ث على الخلوق يثن إثناء أ%و ثناء يستعمل
ف القبيح من الذكر ف الخلوقي وضده. ابن ال4عراب: يقال أ%ث}ن.ى إذا

قال خياv أ%و شر�اv، وأ%ن\ث%ن.ى إذا اغتاب.
وث1ناء الدار: ف1ناؤها. قال ابن جن: ث1ناء الدار وف1ناؤها أ%ص\لن1
ل4ن الثYناء م1ن ث%ن.ى ي.ث}ن، ل4ن هناك ت.ن\ث%ن عن النبساط ليء

آخرها واستقصاء حدودها، وف1ناؤها م1ن\ ف%ن,ي. ي.ف}ن.ى ل4نك إذا تناهيت إل
أ%قصى حدودها ف%ن,ي.ت\. قال ابن سيده: فإن قلت هل جعلت إجاعهم على

أ%ف}ن,ي.ة، بالفاء، دللة على أ%ن الثاء ف ث1ناء بدل من فاء فناء، كما زعمت
أ%ن فاء ج.د.ف بدل من ثاء ج.د.ث لجاعهم على أ%ج\داث بالثاء، فالفرق

بينهما وجودنا ل1ث1ناء من الشتقاق ما وجدناه ل1ف1ناء، أ%ل ترى أ%ن الفعل
يتصرف منهما جيعاv؟ ول%س\نا نعلم ل1ج.د.ف{ بالفاء ت.ص.رeف. ج.د.ث{، فلذلك

قضينا بأ%ن الفاء بدل من الثاء، وجعله أ%بو عبيد ف البدل.
واس\ت.ث}ن.ي\ت' الشيء4 من الشيء: حاش.ي\ت'ه. والث�ن,ي_ة: ما اس\ت'ث}ن. وروي عن

كعب أ%نه قال: الشeهداء ث%ن,ي_ة� ال ف ال4رض، يعن م.ن اس\ت.ث}ناه من
الص_ع\قة ال�ول، تأو_ل قول ال تعال: ونفخ ف الصور فص.ع1ق من ف

السموات ومن ف ال4رض إل من شاء ال؛ فالذين است.ث}ناهم ال عند كعب
من الص_ع\ق الشهداء ل4نم أ%حياء عند ربم ي'ر\ز.قون ف%ر,ح1ي با

آتاهم ال من فضله، فإذا ن'ف1خ ف الصور وص.ع1ق. ال%ل}ق' عند النفخة
ال�ول ل ي'ص\ع.قوا، فكأ%نم م'س\ت.ث}ن.و\ن% من الص_ع1قي، وهذا معن كلم
كعب، وهذا الديث يرويه إبراهيم النخعي أ%يضاv. والث�ن,ي_ة: النخلة



الستثناة من ال�ساو.م.ة.
وح.ل}فةD غي ذات م.ث}ن.و,ي_ة أ%ي غي م'ح.ل�لة. يقال: ح.ل%ف فلن

ييناv ليس فيها ث�ن\يا ول ث%ن\و.ى 
(* قوله «ليس فيها ثنيا ول ثنوى» أي

بالضم مع الياء والفتح مع الواو كما ف الصحاح والصباح وضبط ف القاموس
Dبالضم، وقال شارحه: كالرجعى). ول ث%ن,ي_ة ول م.ث}ن.و,ي_ة

ول استثناء، كله واحد، وأصل هذا كله من الث�ن\ي والك%ف> والر_د�
ل4ن الالف إذا قال وال ل أ%فعل كذا وكذا إل أ%ن يشاء ال غ%ي\ر.ه فقد

،�ر.د_ ما قاله بشيئة ال غيه. والث�ن\وة: الستثناء. والث©ن\يان
بالضم: السم من الستثناء، وكذلك الث�ن\و.ى، بالفتح. والث©نيا

والث©ن\وى: ما استثنيته، قلبت ياؤه واواv للتصريف وتعويض الواو من كثرة دخول
الياء عليها، والفرق, أ%يضاv بي السم والصفة. والث©ن\يا النهي عنها ف

البيع: أ%ن يستثن منه شيء مهول فيفسد البيع، وذلك إذا باع جزوراv بثمن
معلوم واستثن رأ}سه وأ%طرافه، فإن البيع فاسد. وف الديث: نى عن

الث©ن\يا إل أ%ن ت'ع\ل%م.؛ قال ابن ال4ثي: هي أ%ن يستثن ف عقد البيع شيء
مهول فيفسده، وقيل: هو أ%ن يباع شيء جزافاv فل يوز أ%ن يستثن منه

شيء قل� أ%و كثر، قال: وتكون الث©ن\يا ف الزارعة أ%ن ي'س\تثن بعد
النصف أ%و الثلث كيل معلوم. وف الديث: من أ%عتق أو طل�ق ث استثن فله
ث�ن\ياء� أ%ي من شرط ف ذلك شرطاv أ%و علقه على شيء فله ما شرط أ%و استثن

،vإل واحدة أ%و أ%عتقتهم إل فلنا vمنه، مثل أ%ن يقول طلقتها ثلثا
والث©ن\يا من ال%زور: الرأ}س والقوائم، سيت ث�ن\يا ل4ن البائع ف

الاهلية كان يستثنيها إذا باع الزور فسميت للستثناء الث©ن\يا. وف الديث:
كان لرجل ناقة نيبة فمرضت فباعها من رجل واشترط ث�ن\ياها؛ أ%راد قوائمها

ورأ}سها؛ وناقة مذك�رة الث©ن\يا؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
مذ%ك�رة الث©ن\يا م'سان.دة الق%ر.ى،

ج'مال1ي_ة ت.خ\تبe ث ت'ن,يب'
فسره فقال: يصف الناقة أ%نا غليظة القوائم كأ%نا قوائم المل لغلظها.

مذك�رة الث©ن\يا: يعن أ%ن رأ}سها وقوائمها تشبه خ.ل}ق الذYكارة، ل
يزد على هذا شيئاv. والث�ن,ي_ة: كالث©ن\يا. ومضى ث1ن\ي¬ من الليل أ%ي

ساعة؛ حكى عن ثعلب: والث�نون 



(* قوله «والثنون إل» هكذا ف الصل): المع
العظيم.

@ثها: ابن ال4عراب: ث%ها إذا ح.م'ق، وه.ثا إذا اح\م.ر_ وجهه، وثاه.اه
إذا قاو.ل%ه، وهاثاه' إذا ماز.حه وماي.ل%ه.

@ثوا: الث�واء�: طول� ال�قام، ث%و.ى ي.ث}وي ث%واءé وث%و.ي\ت' بالكان
وث%و.ي\ته ث%واءé وث�و,ي�اv مثل م.ض.ى ي.م\ض1ي م.ضاءé وم'ض1ي�اv؛ ال4خية

عن سيبويه، وأ%ث}و.ي\ت به: أ%طلت القامة به. وأ%ث}و.ي\ته أ%نا
وث%و_ي\ته؛ ال4خية عن كراع: أ%لزمته الث�واء فيه. وث%و.ى بالكان: نزل فيه،

وبه سي النزل م.ث}وىÝ. وال%ث}وى: الوضع الذي ي'قام به، وجعه
éال%ثاو,ي. وم.ث}و.ى الرجل: منزله. وال%ث}و.ى: مصدر ث%و.ي\ت أ%ث}و,ي ث%واء

وم.ث}وىÝ. وف كتاب أ%هل ن.ج\ران: وعلى ن.ج\ران م.ث}و.ى ر'س'لي أ%ي مسك%ن'هم
مدة م'قامهم ون'ز'لم. وال%ث}وى: ال%ن\زل. وف الديث: أ%ن ر'م\ح

النب، صلى ال عليه وسلم، كان سه ال�ث}و,ي.؛ سي به ل4نه ي'ث}ب,ت
الطعون% به، من الث�واء القامة. وأ%ث}و.يت بالكان: لغة ف ث%و.ي\ت؛ قال

ال4عشى:
أ%ث}و.ى وق%ص_ر. ليل%ه ل1ي'ز.و_دا،

وم.ض.ى وأ%خ\ل%ف. م1ن ق�ت.ي\ل%ة م.و\ع1دا
وأ%ث}و.ي\ت غيي: يتعد�ى ول يتعد�ى، وث%و_ي\ت غيي ت.ث}وية. وف

التنزيل العزيز: قال النار' مثواكم؛ قال أ%بو علي: ال%ث}وى عندي ف الية اسم
للمصدر دون الكان لصول الال ف الكلم م'ع\م.لv فيها، أ%ل ترى أ%نه

ل يلو من أ%ن يكون موضعاv أ%و مصدراv؟ فل يوز أ%ن يكون موضعاv ل4ن
اسم الوضع ل يعمل عمل الفعل ل4نه ل معن للفعل فيه، فإذا ل يكن

موضعاv ثبت أ%نه مصدر، والعن النار ذات إقامتكم أ%ي النار ذات إقامتكم فيها
خالدين أ%ي هم أ%هل أ%ن يقيموا فيها وي.ث}و'وا خالدين. قال ثعلب: وف
الديث عن عمر، رضي ال عنه: أ%ص\ل1ح'وا م.ثاو,ي.ك�م وأ%خ1يف�وا ال%وام_

قبل أ%ن ت'خ1يف%ك�م\ ول ت'ل1ث©وا بد.ار م.ع\ج.زة{؛ قال: ال%ثاوي هنا
ال%نازل جع م.ث}وىÝ، وال%وام� اليات والعقارب، ول ت'ل1ث©وا أ%ي ل
تقيموا، وال%ع\ج.ز.ة وال%ع\ج,ز.ة العجز. وقوله تعال: إنه رب أ%ح\س.ن.
م.ث}واي.؛ أ%ي إنه ت.و.ل�ن ف طول م'قامي. ويقال للغريب إذا لزم
بلدة: هو ثاويها. وأ%ث}وان الرجل: أ%ضاف%ن. يقال: أ%ن\ز.ل%ن الرجل



فأ%ث}وان ث%واءé ح.س.ناv. ورب� البيت: أ%بو م.ث}واه؛ أ%بو عبيد عن أ%ب عبيدة
أ%نه أ%نشده قول ال4عشى:
أ%ثوى وقص_ر ليله ليزو_دا

قال شر: أ%ث}وى عن غي استفهام وإنا يريد الب، قال: ورواه ابن
ال4عراب أ%ث%و.ى على الستفهام؛ قال أ%بو منصور: والروايتان تدلن على أ%ن

eم�ث%و.ى وأ%ث}و.ى معناها أ%قام. وأ%بو م.ث}و.ى الرجل,: صاحب منزله. وأ
eم�م.ث}واه: صاحبة منزله. ابن سيده: أ%بو ال%ث}وى رب البيت، وأ

ال%ث}و.ى ر.ب_ت'ه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه ك�ت1ب. إليه ف رجل قيل
له م.ت.ى عهد'ك بالنساء؟ قال: البارحة�، قيل: ب,م.ن\؟ قال: بأ�م>

م.ث}و.اي. أ%ي رب_ة1 النزل الذي بات فيه، ول يرد زوجته ل4ن تام الديث:
فقيل له أ%ما عرفت أ%ن ال قد حرم الزنا؟ فقال: ل. وأ%بو م.ث}واك: ضيف�ك

الذي ت'ض1يف�ه.
والث�و,يe: بيت ف جوف بيت. والث�و,يe: البيت الهيأ� للضيف.

والث�و,يe، على ف%ع1يل: الضيف نفسه. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ن رجلv قال
ت.ث%و_ي\ت'ه أ%ي ت.ض.ي_ف}ت'ه. والث�و,يe: الاور ف الرمي.

:vأ%يضا eج.م_ر وهو البوس. والث�وي�والث�و,يe: الص_بور ف الغازي ال
ال4سي؛ عن ثعلب، وكل هذا من الث�واء. وث�و,ي. الرجل: ق�ب,ر. ل4ن ذلك

ث%واء# ل أ%طول منه؛ وقول أ%ب كبي الذل:
ن.غ\د'و ف%ن.ت\ر'ك' ف ال%زاح1ف1 م.ن\ ث%و.ى،

ون'م1رe ف الع.ر.قات1 م.ن\ ل ن.ق}ت'ل
(* قوله «ونر� إل» أنشده ف عرق: ونقر_ ف العرقات من ل يقتل).

أ%راد بقوله من ث%و.ى أ%ي م.ن\ ق�ت1ل فأ%قام هنالك. ويقال للمقتول: قد
ث%و.ى. ابن بري: ث%و.ى أ%قام ف قبه؛ ومنه قول الشاعر:

ح.ت ظ%ن_ن الق%و\م' ثاو,يا
وث%و.ى: هلك؛ قال كعب بن زهي:

ف%م.ن\ للق%واف ش.أن.ها م.ن\ ي'وك�ها، * إذا ما ث%وى ك%ع\ب¬ وف%و_ز. ج.ر\ول�؟
وقال الكميت:

�وما ض.ر_ها أ%ن� ك%ع\باv ث%و.ى، * وف%و_ز. م1ن\ ب.ع\د1ه ج.ر\و.ل
وقال دكي:

فإن} ث%و.ى ث%و.ى الن_د.ى ف ل%ح\د1ه



وقالت النساء:
فق�د\ن% ل�ا ث%و.ى ن.ه\باv وأ%س\لب.ا

ابن ال4عراب: الث©و.ى قماش البيت، واحدتا ث�و_ةD مثل ص'و_ة{
وص'وىÝ وه'و_ة{ وه'وىÝ. أ%بو عمرو: يقال للخرقة الت تبل وتعل على السقاء

إذا م'خ1ض. لئ%ل� ينقطع الث©و_ة والث�اي.ة�. والث�و,ي_ة: حجارة ترفع
بالليل فتون علمة للراعي إذا رجع إل الغنم ل%ي\لv يهتدي با، وهي

أ%يضاv أ%خفض علم يكون بقدر ق1ع\دة النسان؛ قال ابن سيده: وهذا يدل على أ%ن
أ%لف ثاية منقلبة عن واو، وإن كان صاحب الكتاب يذهب إل أ%نا عن ياء؛

قال ابن السكيت: هذه ثاية الغنم وثاية البل مأ}واها وهي عازبة أ%و
مأ}واها حول البيوت. الوهري: والث�و,ي_ة� مأ}و.ى الغنم، وكذلك الث�اي.ة،

غي مهموز. قال ابن بري: والثYي_ة لغة ف الث�اية. ابن سيده: الث©و_ة
كالصeو_ة ارتفاع وغ1ل%ظ، وربا نصبت فوقها الجارة لي'ه\ت.د.ى با.
والث©و_ة: خرقة توضع تت الو.ط}ب إذا م'خ1ض. ل1ت.ق1ي.ه ال4رض. والث©و_ة

والث©و,يe كلتاها: خ1ر.ق كهيئة الك�ب_ة على الوتد ي'م\خض عليها
السقاء لئل ينخرق. قال ابن سيده: وإنا جعلنا الث�و,ي_ة من ث و و لقولم

ف معناها ث�و_ة كق�و_ة، ونظيه ف ضم أ%و_له ما حكاه سيبويه من قولم
السeد'وس. قال ابن بري: والث©و_ة خرقة أ%و صوفة ت'ل%ف على رأ%س الوتد
يوضع عليها السقاء ويخض وقاية له، وجعها ث�وىÝ؛ قال الطر,م�اح:

رفاقاv تناد1ي بالنeزول كأن_ها
ب.قايا الث©و.ى، و.س\ط الد>يار ال�ط%ر_ح

والث�اي.ة والث�او.ة، غي مهموز، والث�و,ي_ة: مأ}وى الغنم والبقر.
قال ابن سيده: وأ%رى الث�او.ة مقلوبةv عن الث�اية1، والثاي.ة م.أ}و.ى

البل، وهي عازبة أ%و حول البيوت. والث�اية أ%يضاv: أ%ن تمع شجرتان أ%و
ثلث في'ل}ق%ى عليها ثوب في'س\ت.ظ%ل� به؛ عن ابن ال4عراب، وجع

الث�اية ثاي¬؛ عن اللحيان. والث©و.ي_ة: موضع قريب من الكوفة. وف الديث ذكر
الث©و.ي_ة؛ هي بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء، ويقال بفتح الثاء

وكسر الواو: موضع بالكوفة به قب أ%ب موسى ال4شعري والغية بن شعبة.
والثاء: حرف هجاء، وإنا قضينا على أ%لفه بأ%نا واو ل4نا عي. وقافية

ثاو,ي_ةD: على حرف الثاء، وال أ%علم.



حرف اليم



@ج: اليم من الروف الهورة، وهي ستة عشر حرفاv، وهي أ%يضاv من الروف
القورة وهي: القاف واليم والطاء والدال والباء، يمعها قولك: «جدقطب»

سيت بذلك ل4نا ت'حقر ف الوقف، وت'ض\غ.ط� عن مواضعها، وهي حروف
القلقلة ل4نك ل تستطيع الوقوف عليها إ,ل� بصوت، وذلك لشدة ال%ق}ر,

vوالض_غ\ط1، وذلك نو ال}ح.ق\، واذ}ه.ب\، واخ\ر'ج\. وبعض العرب أ%شد_ تصويتا
من بعض، واليم والشي والضاد ثلثة ف حيز واحد، وهي من الروف
الش_ج\رية، والش_ج\ر' م.ف}ر.ج' الفم، ومرج اليم والقاف والكاف بي ع.ك%د.ة1

اللسان، وبي الل�هاة1 ف أ%قصى الف%م. وقال أ%بو عمرو بن العلء: بعض
العرب يبدل اليم من الياء الشددة، قال: وقلت لرجل من حنظلة: من أ%نت؟

Òق%ي\م1ي�فقال: ف�ق%ي\م1جÒ، فقلت: م1ن أ%يهم؟ قال: م'ر>جÒ؛: يريد ف
م'ر>يÒ؛ وأ%نشد ل1هم\يان بن قحافة السعدي:

ي'ط1ي' ع.ن\ه.ا الو.ب.ر. الصeهاب,جا
قال: يريد الصeهاب,ي_ا، من الصeه\بة؛ وقال خلف ال4حر: أ%نشدن رجل

من أ%هل البادية:
خال ع'و.ي\ف¬ وأ%بو ع.ل1ج>،
ال�ط}ع1مان1 الل�ح\م. بالع.ش1ج>،

وبالغ.داة1 ك1س.ر. الب.ر\ن,ج>
يريد علي�اv، والعشيÝ، والبن9. قال: وقد أ%بدلوها من الياء الخففة

أ%يضاv؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
يا ر.ب>، إ,ن} ك�ن\ت. ق%ب,ل}ت. ح.ج_ت1ج\،

فل يزال شاح1ج¬ يأ}تيك ب,ج\،
أ%ق}م.ر' ن.ه_از¬ ي'ن.ز>ي و.ف}ر.ت1ج\

:vوأ%نشد أ%يضا
حت إ,ذا ما أ%م\س.ج.ت\ وأ%م\س.جا

يريد أ%مست وأ%مسى، قال: وهذا كله قبيح؛ قال أ%بو عمر الرمي: ولو
ر.د_ه' إ,نسانD لكان مذهباv؛ قال ممد بن الكرم: أ%مست وأ%مسى ليس فيهما ياء
ظاهرة ينطق با، وقوله: أ%مسجت وأ%مسجا، يقتضي أ%ن يكون الكلم أ%مسيت

وأ%مسيا، وليس النطق كذلك، ول ذكر أ%يضاv أ%نم يبدلونا ف التقدير
العنوي، وف هذا نظر. واليم حرف هجاء، وهي من الروف الت تؤنث، ويوز

تذكيها. وقد ج.ي_م\ت' ج,يماv إ,ذا كتبتها.



@جأجأ: ج,ئ} ج,ئ}: أ%م\ر¬ للبل ب,و'ر'ود1 الاء، وهي على ال%و\ض.
وج'ؤ\ج'ؤ\: أ%مر لا بو'ر'ود1 الاء، وهي ب.ع1يدة منه، وقيل هو ز.ج\ر ل أ%م\ر بال%ج,يء.

وف الديث: أ%ن� ر.جلv قال لب.ع1يه: ش.أ} ل%ع.ن.ك. الل9ه، فنهاه
النبe صلى الل9ه عليه وسلم عن ل%ع\ن,ه؛ قال أ%بو  

>42<ص:
منصور: ش.أ}ز.جر، وبعض' العرب يقول: ج.أ} باليم، وها لغتان.

 وقد ج.أ}ج.أ} ال3بل% وج.أ}ج.أ% با: دعاها إ,ل الشeر\ب، وقال ج,ئ} ج,ئ}. وج.أ}ج.أ% بالمار كذلك، حكاه ثعلب. والسم ال1يء
مثل ال1يع,،

وأ%صله ج,ئئ، قلبت المزة الول ياءé. قال م'عاذD ال%ر_اء:
وما كان% على ال1يء3، *  ول ال1يء3 ام\ت1داح1يكا

قال ابن بري: صوابه أ%ن يذكره ف فصل جيأ%. وقال:
ذ%ك�رها الو,ر\د يقول ج,ئ}جا، *  فأ%ق}ب.ل%ت\ أ%ع\ناق�ها الف�روجا

يعن ف�ر'وج. ال%و\ض,.
 وال�ؤ\ج'ؤ': ع1ظام' ص.د\ر, الطائر. وف حديث علي¼ كر�م الل9ه وجهه: كأ%ن>ي أ%نظر' إ,ل مسج,د1ها ك%ج'ؤ\ج'ؤ, س.ف1ينة{، أ%و ن.عامة

جاث1مة{،
أ%و ك%ج'ؤ\ج'ؤ, طائر� ف ل�ج�ة1 ب.ح\ر�. ال�ؤ\ج'ؤ': الص_د\ر'، وقيل:

ع1ظام'ه، والمع الآجئ�، ومنه حديث س.ط1يح:
حت أ%ت.ى عار,ي الآج,ئ1 والق%ط%ن\

وف حديث السن: خ'ل1ق. ج'ؤ\ج'ؤ' آد.م.، عليه السلم، من ك%ث1يب
 ض.ر,ي_ة%، وضر,ي_ة�: بئ}ر¬ بال1جاز ي'ن\س.ب' اليها ح1م.ى ض.ر,ي_ة. وقيل سي بض.ر,ي_ة% بن\ت1 ربيعة بن ن,زار�. وال�ؤ\ج'ؤ': الصدر، والمع
 الآج,ئ�، وقيل ال%آج,ئ: م'ج\ت.مع ر'ؤ'وس عظام الص_د\ر؛ وقيل: هي مواص1ل� الع1ظام ف الصدر، يقال ذلك للنسان وغيه

م1ن. ال%يوان؛ ومنه قول بعض العرب: ما أ%ط}ي.ب. ج'واذ1ب. ال4ر'ز� ب.جآج,ئ1 ال3و.ز�. وج'ؤ\ج'ؤ' الس_فينة1 والطائر,: ص.د\ر'ها.
وت.ج.أ}ج.أ% عن ال4مر: ك%ف_ وانتهى. وت.ج.أ}ج.أ% عنه: تأ%خ_ر،

وأ%نشد: سأ%ن\ز,ع' م1نك. ع1ر\س. أ%بيك، إ,ن�ي *  رأ%يت'ك ل ت.ج.أ}ج.أ� عن ح1ماها
أ%بو عمرو: ال%أ}جاء�: ال%زية.

قال: وت.ج.أ}ج.أ}ت' عنه، أ%ي ه1ب\ت'ه. وفلن ل ي.ت.ج.أ}ج.أ� عن فلن،
أ%ي هو. ج.ر,يء# عليه.

@جبأ: ج.ب.أ% عنه ي.ج\ب.أ�: ار\ت.د.ع.. وج.بأت' عن ال4مر: إ,ذا ه1ب\ته
)1وار\ت.د.ع\ت عنه. ورجل ج'ب_اء#، يد� ويقصر(



  قوله «يد ويقصر إل» عبارتان جع الؤلف بينهما على عادته.) ، بضم اليم، مهموز مقصور: جبان. قال م.ف}ر'وق1(
بن ع.مرو الش_ي\بان,ي ي.ر\ث1ي إ,خ\وته ق%ي\ساv والد_ع_اء4 وب,ش\راv الق%ت\ل%ى ف غ%ز\وة بار,ق� ب,ش.طY الف%ي\ض:

أ%ب\ك1ي على الد.ع�اء3 ف كلY ش.ت\وة{، *  ول%ه\ف1ي عل%ى قيس�، زم.ام, الف%وار,س,
فما أ%نا، م1ن ر.ي\ب, الز_مان1، ب,ج'ب_إ�، *  ول أ%نا، م1ن س.ي\ب, ال3له1، ب,يائ1س, 

 وحكى سيبويه: ج'ب_اء، بالد�، وفسره السياف أ%نه ف معن ج'ب_إ�؛ قال سيبويه: وغ%لب عليه المع بالواو والنون ل4ن مؤ.نثه
مـما تدخله التاء.وج.ب.أ%ت\ ع.ي\ن,ي عن الشيء3: ن.ب.ت\ عنه وك%ر,ه.ت\ه، فتأ%خ_ر\ت' عنه.

ال4صمعي: يقال للمرأ%ة، إ,ذا كانت كريهة% ال%ن\ظ%ر, ل ت'س\ت.ح\لى:
إ,ن� العي. ل%ت.ج\ب.أ� عنها. وقال حيد بن ث%و\ر ال1لل:

>43<ص:
)الـم.س>1ل%ي\س.ت\، إ,ذا س.م1ن.ت\، ب.جاب,ئة{ *  عنها الع'يون�، ك%ريهة%(

) 1(.vقوله «كريهة» ضبطت ف التكملة بالنصب والر ورمز لذلك على عادته بكلمة معا 
أ%بو عمرو: ال�ب_اء من النساء، بوزن ج'ب�اع: الت إ,ذا ن.ظ%ر.ت\ ل

ت.ر'وع'؛ ال4صمعي: هي الت إ,ذا ن.ظ%ر.ت إ,ل الرجال، ان\خ.ز.ل%ت راجعة ل1صغر,ها؛ وقال ابن مقبل:
)2وط%ف}لة{ غ%ي\ر, ج'ب_اء�، ول ن.ص.ف{، *  م1ن د.لY أ%مثال1ها باد{ ومكت'وم'(

 وبعده كما ف التكملة:2 ( 
عانقتها فانثنت طوع العناق كما *  مالت بشاربا صهباء خرطوم)

 وكأ%نه قال: ليست بصغية ول كبية؛ وروى غيه ج'ب_اع�، وهي القصية، وهو مذكور ف موضعه، شبهها بسهم قصي
ي.ر\مي به الص>بيان يقال له ال�ب_اع.

 و.ج.ب.أ% عليه ال4س\و.د' من ج'ح\ره ي.ج\ب.أ ج.ب\أv وج'ب'وءاv: طل%ع وخرج، وكذلك الض_ب'ع' والض_بe والي.ر\ب'وع، ول يكون ذلك إ,ل ان
ي'ف}ز,ع.ك. وج.ب.أ% على الق%و\م: ط%ل%ع. عليهم م'فاجأ%ةv. وأ%ج\ب.أ% عليهم:
أ%ش\ر.ف.. وف حديث أسامة: فلما ر.أ%و\نا ج.ب.ؤ'وا م1ن\ أ%خب,ي.ت1هم أ%ي
خ.ر.ج'وا منها. يقال: ج.ب.أ% عليهم ي.ج\ب.أ�: إ,ذا خ.ر.ج.. وما ج.ب.أ% عن

:vوج'ب'وءا vش.ت\م1ي اي ما تأ%خ_ر ول ك%ذ%ب. و.ج.ب.أ}ت' عن الر_جل ج.ب\أ
خ.ن.س\ت' عنه، وانشد:

وه.ل} أ%نا ال� م1ث}ل� س.ي>قة1 الع1دا، *  إ,ن اس\ت.ق}د.م.ت\ ن.ح\ر¬، وإ,ن} ج.ب.أ%ت\ ع.ق}ر'
ابن ال4عراب: ال3ج\باء: ان ي'غ.ي>ب. الرجل� إ,بل%ه، عن الـم'ص.د>ق,. ي'قال�: ج.بأ% عن الشيء: توارى عنه، وأ%ج\ب.ي\ت'ه إ,ذا وار.ي\ت.ه.

وج.ب.أ% الض_بe ف ج'ح\ره إ,ذا اس\ت.خ\ف%ى.
Dوال%ب\ء�: الك%م\أ%ة ال%مراء؛ وقال أ%بو حنيفة: ال%ب\أ%ة ه.ن.ة

ب.ي\ضاء� كأ%نا ك%مء# ول ي'نتفع با، والمع أ%ج\بؤ¬ وج,ب.أ%ةD مثال ف%ق}ع�
وف1ق%عة{؛ قال سيبويه: وليس ذلك بالقياس، يعن تكسي ف%ع\ل� على



ف1ع.لة{؛ واما ال%ب\أ%ة� فاسم للجمع، كما ذهب اليه ف ك%م\ء وك%م\أ%ة{ ل4ن9
ف%ع\لv ليس مـما ي'كسر على ف%ع\لة{، ل4ن ف%ع\لةv ليست من أ%ب\ن,ية

 ال�موع. وتقي'ه: ج'ب.ي\ئ%ةD على لفظه، ول ي'ر.د� إ,ل واح1د1ه ث ي'جمع بال4لف والتاء ل4ن أ%س\ماء ال�موع بنزلة الحاد؛ وأنشد
أ%بو زيد:

أ%خ\ش.ى ر'ك%ي\باv ور'ج.يلv عاديا،
فلم ي.ر'د� ر.ك}باv ول ر.ج\لv إ,ل واحده، وبذا ق%و,ي. قول� سيبويه

 على قول أ%ب السن ل4ن هذا عند أ%ب السن ج.م\ع¬ ل اس\م' ج.م\ع�. وقال ابن ال4عراب: ال%ب\ء�: الك%مأ%ة السeود'، والسeود
خ1يار' الك%مأ%ة1، وأ%نشد:

إ,ن� أ�ح.ي\حاv مات. م1ن غ%ي\ر م.ر.ض\،
وو'ج\د. ف م.ر\م.ضه1 حيث� ار\ت%ض\

ـ4أ، فيهــــــا ق%ض.ض\ ع.ساق1لD وج,بـــــ
 ف%ج,بأ هنا يوز أ%ن يكون جع ج.ب\ء� ك%ج,ب.أ%ة{، وهو نادر¬، ويوز أ%ن يكون اراد ج,ب.أ%ةv، فحذف الاء للضرورة، ويوز أ%ن

 يكون اساv للجمع؛ وحكى كراع ف جع ج.ب\ء� ج,باءé على مثال ب,ناء�، فإ,ن صح_ ذلك، فإ,نا ج,ب.أ اسم لمع ج.ب\ء�، وليس
ب.م\ع له ل4ن ف%ع\لv، بسكون العي، ليس مـما يمع على ف1ع.ل�، بفتح العي.

وأ%جب.أ%ت ال4رض: اي كثرت ج.ب\أ%تا، وف الصحاح: اي كثرت ك%م\أ%ت'ها، وهي ارض م.ج\بأ%ةD. قال ال4حر: 
>44<ص:

  ال%ب\أ%ة� هي الت إ,ل ال�م\رة، والك%م\أ%ة� هي الت إ,ل الغ'ب\رة والس_واد؛ والف1ق%ع.ة�: البيض، وبنات أ%و\ب.ر.: الص>غار. ال4صمعي: من
 الك%م\أ%ة ال1بأ%ة�؛ قال أ%بو زيد: هي ال�مر منها؛ واحدها ج.ب\ء#، وثلثة أ%ج\ب'ؤ. وال%ب\ء�: ن'قرة ف البل يتمع فيها الاء، عن

أ%ب الع.م.يثل ال4عراب؛ وف التهذيب: ال%ب\ء� حفرةD ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء.
وال%ب\أ%ة� مثل ال%ب\هة: الف�ر\ز'وم، وهي خشبة ال%ذ9اء الت ي.ح\ذو

عليها. قال العدي:
ف م1ر\ف%ق%ي\ه تقار'ب¬، وله *  ب,ر\كة� ز.و\ر�، كجب\أ%ة1 ال%ز.م,
وال%ب\أ%ة�: م.ق�ط© ش.راس1يف1 الب.عي إ,ل السeر_ة والض_ر\ع.

والجباء�: بيع' الز_ر\ع قبل أ%ن ي.ب\د'و. ص.ل%ح'ه، أ%و ي'د\ر,ك، تقول منه:
أ%ج\ب.أ}ت' الزرع، وجاء ف الديث، بل هز: م.ن أ%ج\ب فقد أ%ر\ب.ى،

وأ%صله المز.
وامرأ%ة ج.ب\أ%ى: قائمة� الث9د ي.ي.
)1وم'ج\بأ%ة أ�فض1ي. اليها ف%خ.ب.ط%ت(

 قوله «ومبأة إل» كذا ف النسخ وأصل العبارة لبن سيده وهي غي مررة.)1(
التهذيب: سي ال%راد الابئ� لطلوعه؛ يقال: ج.ب.أ% علينا فلن أ%ي



طلع، والابئ�: الراد، يهمز ول يهمز. وجبأ% ال%راد': ه.ج.م على البلد؛ قال الذل:
صاب'وا ب,ست�ة أ%بيات{ وأ%ربعة{، *  حت كأ%ن� عليهم جابئاv ل�ب.د.ا
وكل© طال1ع� ف%ج\أ%ةv: جاب,ئD، وسنذكره ف العتل أ%يضاv. ابن

ب'ز'ر\ج: ج.أ}بة� الب.ط}ن وج.بأ%ت'ه: م.أ}ن.ت'ه. وال�ب_أ�: السهم الذي ي'وض.ع'
أ%سفله كالوزة1 ف موضع الن_ص\ل,؛ وال�ب_أ�: ط%ر.ف' ق%ر\ن الث%ور، عن كراع؛ قال ابن\ سيده: ول أ%دري ما ص1ح_ت'ها.

.Dرة1، كما قالوا للمرأ%ة م.رة�@جرأ: ال�رأ%ة� مثل ال�ر\عة1: الشجاعة�، وقد يترك هزه فيقال: ال�رة� مثل الك
 ورجل ج.ر,يء#: م'ق}د1م¬ من قوم� أ%ج\ر,ئاء، بمزتي، عن اللحيان، ويوز حذف إ,حدى المزتي؛ وجع' الر,ي> الوكيل,:

اج\رياء�، بالدة فيها هزة؛ وال%ر,يء�: ال1ق}دام'.
وقد ج.ر'ؤ. ي.ج\ر'ؤ' ج'ر\أ%ةv وج.راءةv، بالد�، وج.رايةv، بغي هز،

نادر، وج.رائ1يةv على فعال1ية{، واست.ج\ر.أv وت.ج.ر_اv وج.ر_أ%ه عليه حت
اجت.ر.أ% عليه ج'ر\أ%ةv، وهو ج.ر,يء� الـم.ق}د.م: أي ج.ريء# عند القدام,.

 وف حديث ابن الزبي وب,ناء الكعبة: ت.ر.كها حت إ,ذا كان الـم.وس1م' وق%د1م. الناس' يريد أ%ن ي'ج.ر>ئهم عل أ%هل الشام، هو من
 ال�رأ%ة1 وال3قدام, على الشيء. أ%راد أ%ن ي.ز,يد. ف ج'ر\أ%ت1م عليهم وم'طالب.ت1ه,م بإ,حراق, الكعبة، ويروى بالاء الهملة والباء، وهو
 مذ كور ف موضعه. ومنه حديث أ%ب هريرة رضي الل9ه عنه قال فيه ابن عمر رضي الل9ه عنهما: لكنه اج\ت.ر.أ% وج.ب'ن_ا: يريد

 أ%نه أ%ق}د.م. على ال3كثار من الديث عن النب صلى الل9ه عليه وسلم وج.ب'ن_ا نن عنه، فكث�ر حديث�ه وق%ل� حديث�نا. وف الديث:
 وقوم'ه ج'ر.آء� عليه، بوزن ع'لماء4، جع ج.ريء�: أ%ي م'ت.س.لYطي غي. هائ1بي له. قال ابن ال4ثي: هكذا رواه وشرحه بعض

التأ%خرين،
والعروف ح1راء# بالاء الهملة وسيجيء.

 وال1ر>ي_ة وال1ر>يئة�: ال�ل}قوم'. وال1ر>يئة�، مـمدود: القان,صة�، التهذيب. أ%بو زيد: هي الف1ر>ي_ة� وال1ر>ي_ة� والن_و\طة� ل1ح.و\ص.لة1 الطائر،
>45هكذا رواه ثعلب عن ابن ن}دة% بغي ه.م\ز؛ وأ%ماابن هانئ فإ,نه قال: ال1ر>يئة�   <ص 

 مهموز، ل4ب زيد، وال%ر,يئة� مثال خ.ط1يئة{: ب.ي\ت¬ ي'ب\ن من ح1جارة وي'جعل على بابه ح.ج.ر يكون أ%على الباب وي.ج\علون لم.ة
 الس_ب'ع ف م'ؤ.خ_ر البيت، فإ,ذا د.خل السب'ع' ف%تناو.ل% الل�ح\م.ة% سق%ط ال%جر' على الباب فس.د_ه، وج.م\ع'ها ج.رائ1ئ�، كذلك رواه أ%بو

زيد، قال: وهذا من ال�صول الرفوضة عند أ%هل العربية إ,ل� ف الشeذ�وذ.
@جزأ: ال�ز\ء وال%ز\ء�: الب.ع\ض'، والمع أ%ج\زاء. سيبويه: ل ي'ك%س_ر ال�زء� على غي ذلك.

وج.ز.أ% الشيء4 ج.ز\ءاv وج.ز_أ%ه كلها: ج.عله أ%ج\زاء، وكذلك
التج\ز,ئة�. وج.ز_أ% الال% بينهم مشد�د ل غي: ق%س_مه. وأ%جزأ% منه ج'ز\ءاv: أ%خذه.

 وال�ز\ء�، ف كلم العرب: الن_ص1يب'، وجعه أ%ج\زاء؛ وف الديث: قرأ% ج'ز\أ%ه م1ن الليل؛ ال�ز\ء�: الن_ص1يب' والق1طعة� من الشيء،
 وف الديث: الرeؤ\يا الص�ال1حة� ج'ز\ء# من ستة وأ%ربعي ج'ز\ءاv من النeب'و_ة؛ قال ابن ال4ثي: وإ,نا خ.ص_ هذا العد.د. الذكور ل4ن

 ع'م'ر. النب> صلى الل9ه عليه وسلم ف أ%كثر الروايات الصحيحة كان ثلثاv وستي سنة، وكانت مد�ة� ن'بو_ت1ه منها ثلثا
 وعشرين سنة ل4نه ب'عث عند استيفاء ال4ربعي، وكان ف أ%و�ل ال4مر ي.ر.ى الوحي ف النام، ودام. كذلك ن,ص\ف. سنة، ث



 رأ%ى ال%ل%ك. ف الي.ق%ظة، فإ,ذا ن.س.ب\ت. م'د_ة% الو.ح\ي, ف الن_و\م,، وهي ن,ص\ف' س.ن.ة{، إ,ل م'د�ة نبو�ته، وهي ثلث وعشرون سنة،
 كانت\ ن,ص\ف. ج'ز\ء� من ثلثة وعشرين ج'ز\ءاv، وهو جزء# واحد من ستة وأ%ربعي جزءاv؛ قال: وقد تعاضدت الروايات ف
 أ%حاديث الرؤيا بذا العدد، وجاء، ف بعضها، جزء# من خسة وأ%ربعي ج'ز\ءاv، وو.ج\ه' ذلك أ%ن9 ع'م'ره ل يكن قد استكمل

 ثلثاv وستي سنة، ومات ف أ%ثناء السنة الثالثة والستي، ون,سبة� نصف1 السنة إ,ل اثنتي وعشرين سنة وبعض, الخرى،
كنسبة جزء من خسة

 وأ%ربعي؛ وف بعض الروايات: جزء من أ%ربعي، ويكون ممولv على م.ن ر.وى أ%ن9 عمره كان ستي سنة، فيكون نسبة
 نصف سنة إ,ل عشرين سنة، كنسبة جزء� إ,ل أ%ربعي. ومنه الديث:ال%د\ي' الص�ال1ح' والس_م\ت' الص�ال1ح' ج'ز\ء# من خسة

 وعشرين جزءاv من النبوة: أ%ي إ,ن9 هذه ال1لل% من ش.مائل, ال4ن\بياء ومن ج'ملة الصال, العدودة من خصالم وإ,نا جزء
معلوم من

أ%جزاء أ%فعال1هم فاق}ت.دو'ا بم فيها وتاب,ع'وهم، وليس العن أن� النeبو�ة
 تتجزأ�، ول أ%ن9 من ج.ع هذه ال1لل% كان فيه ج'زء# من النبو_ة، فان النبو_ة غي م'ك}ت.س.بة{ ول م'ج\ت.ل%بة بال4سباب، وإ,نا هي
 ك%رامةD من الل9ه عز وجل؛ ويوز أ%ن يكون أ%راد بالنبو�ة ههنا ما جاءت\ به النبو�ة ود.ع.ت اليه من ال%ي\رات أ%ي إ,ن هذه

ال1ل%ل% جزء# من خسة وعشرين جزءاv مـما جاءت به النبو�ة ود.عا اليه ال4ن\بياء.
 وف الديث: أ%ن رجلv أ%ع\ت.ق. ستة م.م\ل�وكي عند موته ل يكن له مالD غيه'م، فدعاهم رسول� الل9ه صلى الل9ه عليه وسلم

ف%ج.ز_أ%هم أ%ثلثاv ث أ%ق}ر.ع. بينهم، فأ%ع\ت.ق اثني وأ%رق_ أ%ربعة: أ%ي ف%ر_قهم أ%جزاء
ثلثة، وأ%راد بالت_جزئة1 أ%نه ق%س_مهم على ع1ب\رة القيمة دون ع.د.د

 الرeؤ'وس إ,ل أ%ن� قيمتهم تساوت فيهم، فخرج عدد' الرeؤ'وس مساوياv للق1ي.م. وع.بيد' أ%هل, ال1جاز إ,نا ه'م الزeنوج' وال%ب.ش
غالبا

 والق1ي.م' فيهم م'تساو,ية أ%و م'تقار,بة، ول4ن الغر.ض أ%ن ت.ن\ف�ذ وص1ي_ته ف ث�ل�ث ماله، والثل�ث� انا ي'عتب بالق1يمة ل بالع.د.د. وقال
بظاهر

الديث مالك والشافعي وأ%حد، وقال أ%بو حنيفة رحهم الل9ه: ي'ع\ت.ق' ث�ل�ث� كل9 واحد منهم وي'س\ت.س\ع.ى ف ثلثيه.
التهذيب: يقال: ج.ز.أ}ت' الال% بينهم وج.ز_أ}ت'ه: أ%ي قس_م\ته.

>  46<ص:
والـم.ج\ز'وء� م1ن الش>عر: ما ح'ذ1ف منه ج'ز\آن أ%و كان على ج'ز\أ%ين,

فقط، فال�ول على الس_لب, والثانية� على الو'ج'وب. وج.ز.أ% الش>ع\ر.
ج.ز\ءاv وج.ز_أ%ه فيهما: حذ%ف منه ج'ز\أ%ين, أ%و ب.ق�اه على ج'ز\أ%ين.

التهذيب: والـم.ج\ز'وء م1ن الش>عر: إ,ذا ذهب فعل كل واحد من ف%واص1له، كقوله:
ي.ظ�نe الناس'، بال%ل1ك%ي\ـ *  ـن,، أ%ن_هما قد1 التأ%ما

فان} ت.س\م.ع\ بلgم1ه,ما، *  فإ,ن� ال4م\ر قد ف%ق%ما
ومنه قوله:



أ%ص\ب.ح. ق%ل}ب ص.ر,دا *  لي.ش\ت.هي أ%ن} ي.ر,دا
ـ�ه الستغناء بال4ق%ل9 عن ال4كثر، فهو  ذهب منه ال�زء الثالث من ع.ج'زه. وال%ز\ء�: الست1غناء بالشيء عن الشيء، وكأ%ن

 راجع إ,ل معن ال�ز\ء. ابن العراب: ي'ج\ز,ئ' قليل من كثي وي'ج\ز,ئ' هذا من هذا: أ%ي كل© واحد منهما ي.قوم' مق%ام صاح1به،
وج.ز.أ% بالشيء وت.ج.ز_أ: ق%ن,ع. واك}ت.ف%ى به، وأ%ج\زأ%ه' الشيء�: كف%اه، وأ%نشد:

لقد آل%ي\ت' أ%غ}د1ر' ف ج.داع,، *  وإ,ن} م'ن>يت' أ�م�ات1 الر>باع, 
بأ%ن� الغ.د\ر.، ف ال4ق}وام، عار¬، *  وأ%ن� الـم.ر\ء4 ي.ج\ز.أ� بالك�راع,

أ%ي ي.ك}ت.ف1ي به. ومنه قول� الناس: اج\ت.ز.أ}ت' بكذا وكذا،
 وت.ج.ز_أ}ت' به: بعن.ى اك}ت.ف%ي\ت، وأ%ج\ز.أ}ت' بذا العن. وف الديث: ليس شيء ي'ج\ز,ئ' من الط�عام, والش_راب, إ,ل اللب.ن.، أ%ي

ليس يكفي.
�وج.ز,ئ%ت1 ال3بل�: إ,ذا اكتفت بالرeط}ب, عن الاء. وجز.أ%ت\ ت.ج\زأ

ج.ز\ءاv وج'ز\ءاv بالضم وج'ز'وءاv أ%ي اك}ت.ف%ت، والسم ال�ز\ء.

وأ%ج\ز.أ%ها هو وج.ز_أ%ها ت.ج\زئةv وأ%جزأ% القوم': ج.ز,ئ%ت\ إ,بل�هم.
وظ%ب\ي.ةD جاز,ئةD: اس\ت.غ\ن.ت\ بالرeط}ب عن الاء.

وال%واز,ئ': الوح\ش'، لتج.زeئها بالرeط}ب عن الاء، وقول الشم�اخ بن ض1رار، واسه م.ع\ق1لD، وكنيته أ%بو س.ع1يد:
إ,ذا ال4ر\ط%ى ت.وس_د.، أ%ب\ر.د.ي\ه1، *  خ'د'ود' ج.وازئ�، بالر_م\ل,، ع1ي,

�ل يعن به الظYباء، كما ذهب اليه ابن قتيبة، ل4ن الظباء ل ت.ج\زأ
بالك%ل3 عن الاء، وانا عن الب.ق%ر، وي'ق%و�ي ذلك أ%نه قال: ع1ي،

 والع1ي' من ص1فات الب.ق%ر ل من ص1فات1 الظYباء؛ وال4رطى، مقصور: شجر ي'دبغ به، وت.و.س_د. أ%برديه، أ%ي اتذ ال4رطى فيهما
 كالو,سادة، وال4ب\ردان: الظل والف%يء�، سيا بذلك لبدها. وال4ب\ردان1 أ%يضاv الغ.داة والعشي، وانتصاب أ%برديه على الظرف؛
 وال4رطى مفعول مقدم بتوسد.، أ%ي توسد خ'دود' البقر ال4ر\طى ف أ%برديه، والوازئ: البقر والظباء الت ج.ز.أ%ت بالرeط}ب

عن الاء، والع1ي' جع ع.يناء، وهي الواسعة العي؛ وقول ثعلب بن عبيد: 
ج.واز,ئ، ل ت.ن\ز,ع\ ل1ص.و\ب, غ%مامة{ *  ور'و�اد'ها، ف ال4رض، دائمة� الر_ك}ض 

قال: انا عن بال%واز,ئ, النخل% يعن أ%نا قد استغنت عن الس_ق}ي,، فاس\ت.ب\ع.ل%ت.
وطعام¬ ل ج.ز\ء4 له: أ%ي ل ي'ت.ج.ز_أ� بقليله1.

وأ%ج\ز.أ% عنه م.ج\ز.أ%ه وم.ج\ز.أ%ت.ه وم'ج\ز.أ%ه' وم'ج\ز.أ%ت.ه: 
>   47أ%غ}ن عنه م.غ\ناه. وقال ثعلب: البقرة� ت'ج\ز,ئ' عن سبعة <ص:

وت.ج\ز,ي، ف%م.ن\ ه.م.ز. فمعناه ت'غ\ن، ومن ل ي.ه\م1ز\، فهو من ال%زاء.
 وأ%ج\ز.أ%ت\ عنك. شاةD، لغة ف ج.ز.ت\ أ%ي قض.ت\؛ وف حديث ال�ض\ح1ي.ة: ولن ت'ج\ز,ئ عن أ%حد{ ب.ع\د.ك.: أ%ي لن\ ت.ك}ف1ي، م.ن

أ%ج\ز.أ%ن
الشيء� أ%ي كفان. ورجل له ج.ز\ء# أ%ي غ%ن.اء، قال:



إ,ن ل4ر\ج'و، م1ن\ ش.ب,يب�، ب,ر_ا، *  وال%ز\ء4، إ,ن} أ%خ\د.ر\ت' ي.و\ماv ق%ر_ا
أ%ي أ%ن ي'ج\ز,ئ. عن ويقوم بأ%م\ري. وما عند.ه ج'ز\أ%ة� ذلك، أ%ي

،Dوف حديث س.ه\ل: ما أ%ج\ز.أ% م1ن_ا اليوم. أ%ح.د¬ كما أ%ج\ز.أ% فلن .Dق%وام'ه. ويقال: ما لفلن{ ج.ز\ء# وما له إ,ج\زاء#: أ%ي ما له ك1فاية 
أ%ي

ف%ع.ل% ف1ع\لv ظ%ه.ر. أ%ثر'ه وقام. فيه مقاماv ل يق�م\ه غيه' ول ك%ف%ى
فيه ك1فاي.ت.ه.

وال%زأ%ة: أ%ص\ل م.غ\ر,ز, الذ9ن.ب، وخص_ به بعض'هم أ%صل ذنب البعي من م.غ\ر,ز,ه.
وال�ز\أ%ة� بالضم>: نصاب' الس>كYي وال3ش\فى وال1خ\ص.ف1
ال1يث%رة1، وهي ال%د1يدة� الت ي'ؤ\ث%ر' با أ%س\ف%ل� خ'ف> البعي.

وقد أ%ج\ز.أ%ها وج.ز_أ%ها وأ%ن\ص.بها: جعل لا ن,صاباv وج'ز\أ%ةv، وها
ع.ج'ز' الس>كYي. قال أ%بو زيد: ال�ز\أ%ة� ل تكون للسيف ول

للخ.ن\ج.ر ولكن للم1يث%رة1 الت ي'وس.م با أ%خ\فاف' البل والسكي، وهي الـم.ق}ب,ض\.
 وف التنزيل العزيز: «وجعلوا له م1ن\ عباده ج'ز\ءاv». قال أ%بو إ,سحق: يعن به الذين جع.ل�وا اللئكة بنات1 الل9ه1، تعال الل9ه
 وتقد_س عما اف}ت.ر.و\ا. قال: وقد أ�نشدت بيتاv يدل على أ%ن9 معن ج'ز\ءاv معن الناث. قال: ول أ%دري البيت هو ق%دي¬ أ%م

م.ص\ن'وع:
إ,ن} أ%ج\ز.أ%ت\ ح'ر_ةD، ي.و\ماv، فل ع.ج.ب¬ *  قد ت'ج\ز,ئ' ال�ر_ة� ال1ذ}كار' أ%ح\يانا  

والعن ف قوله: وج.ع.ل�وا له من ع1باده ج'ز\ءاv: أ%ي ج.ع.لوا نصيب
الل9ه من الولد ال3ناث%. قال: ول أ%جده ف شعر ق%دي ول رواه عن العرب الثقات'.

وأ%ج\ز.أ%ت1 الرأ%ة�: ول%دت1 الناث، وأ%نشد أ%بو حنيفة:
�ز'و>ج\ت'ها، م1ن\ ب.نات1 ال4و\س,، م'ج\ز,ئةv، *  للع.و\س.ج, الل�د\ن1، ف أ%بيات1ها، ز.ج.ل

.vبغاز,ل س'و>ي.ت من شجر الع.و\س.ج. ال4صمعي: اسم الرجل ج.ز\ء وكأ%نه مصدر ج.ز.أ%ت\ ج.ز\ءا vيعن امرأ%ة غز_الة
وج'ز\ء#: اسم موضع. قال الر_اعي:

)، *  وأ%خ\ل%ف%ت\ها ر,ياح' الص_ي\ف1 بالغ'ب.ر,1كانت\ ب'ز\ء�، ف%م.ن_ت\ها م.ذاه1ب'ه(
 قوله «مذاهبه» ف نسخة الكم مذانبه.)1(

والاز,ئ': فر.س ال%ر,ث بن كعب.
وأ%بو ج.ز\ء�: كنية. وج.ز\ء#، بالفتح: اسم رجل. قال ح.ض\ر.م1يe بن

عامر:  إ,ن} كنت. أ%ز\ن.ن\ت.ن با ك%ذ1باv، *  ج.ز\ء�، فلقي\ت. م1ث}ل%ها ع.ج.ل
والسبب ف قول هذا الشعر أ%ن� هذا الشاعر كان له تسعة� إ,خ\وة

 ف%ه.لكوا، وهذا ج.ز\ء# هو ابن عمه وكان ي'ناف1سه، فز.ع.م أ%ن ح.ض\ر.م1ياv س'ر_ بوت1 اخوته ل4نه و.ر,ث%هم، فقال ح.ض\ر.ميe هذا
البيت، وقبله:



أ%ف}ر.ح' أ%ن} أ�ر\ز.أ% الك1رام.، وأ%ن} *  أ�ور.ث% ذ%و\داv ش.صائصاv، ن.ب.ل
 يريد: أ%أ%ف}ر.ح'، فحذ%ف المزة، وهو على طريق النكار: أ%ي ل وج\ه. للف%ر.ح بوت الك1رام من اخوت ل3رث1 ش.صائص. ل

> 48أ%لبان% لا، واحد.ت'ها ش.ص'وص¬، ون.ب.ل:  <ص 
  ص1غاراv. وروى: أ%ن� ج.ز\ءاv هذا كان له تسعة إ,خوة ج.لس'وا على بئر، فان\خ.س.ف%ت\ بم، فلما سع حضرميÒ بذلك قال: إ,ن_ا

.vلل9ه كلمة وافقت ق%د.را، يريد قوله: فلق%ي\ت. مثلها عجل
وف الديث: أ%نه صلى الل9ه عليه وسلم أ�ت1ي. بق1ناع, ج.ز\ء�؛ قال

 الطاب: ز.ع.م راويه أ%نه اسم الرeط%ب, عند أ%هل الدينة؛ قال: فإ,ن كان صحيحاv، فكأ%ن_هم س.م_و\ه بذلك لل3ج\ت1زاء به عن
الط�عام؛ والفوظ: بق1ناع, ج.ر\و بالراء، وهو ص1غار الق1ث�اء، وقد ذكر ف موضعه.

@جسأ: ج.س.أ% الشيء� ي.ج\س.أ� ج'س'وءاv وج'سأ%ةv، فهو جاسئD: صل�ب.
وخ.ش'ن..

.�والاس1ياء: الص_لبة� والغ1ل%ظ
وجبل جاسئD وأ%رض جاس1ئةD ونبت¬ جاسئD: يابس. ويد¬ ج.س\آء: م'ك}ن,بةD من العمل.

وج.سأ%ت\ يد'ه من العمل ت.جس.أ� ج.س\أv: ص.ل�ب.ت، والسم ال�س\أ%ة� مثل
ال�رعة. وج.س.أ%ت\ يد الرجل ج'سوءاv: إ,ذا ي.ب,ست، وكذلك الن_بت' إ,ذا

يب,س، فهو جاسئD فيه ص.لبة وخشونة.
وج'س3ئ%ت1 ال4رض'، فهي م.ج\س'وءةD من ال%س\ء3: وهو اللد ال%ش1ن'

الذي ي'شب,ه ال%صا الص>غار. ومكان جاس1ئD وشاس1ئD: غليظ.
وال�س\أ%ة� ف الد�واب: ي'ب\س الـم.ع\ط1ف، ودابة جاسئة� القوائ1م.

@جشأ: ج.ش.أ%ت\ نفس'ه ت}شأ� ج'شوءاv: ارتف%ع.ت ون.ه.ض.ت اليه وجاش.ت من ح'ز\ن أ%و ف%ز.ع.
وج.ش.أ%ت\: ثار.ت للق%ي\ء3. شر: ج.ش.أ%ت\ نفسي وخ.ب'ث%ت\ ول%ق1س.ت\

واحد. ابن شيل: ج.ش.أ%ت\ ال� نفسي أ%ي خ.ب'ث%ت\ من الوجع مـما ت.ك}ر.ه'، ت.ج\ش.أ�، وأ%نشد:
)1وق%و\ل، ك�ل�ما ج.ش.أ%ت\، لنفس3ي: *  م.كان.ك1 ت'ح\م.دي، أ%و ت.س\ت.ر,يي(

 قوله «وقول إل» هو رواية التهذيب.)1(
 يريد ت.ط%ل9عت ون.ه.ض.ت ج.ز.عاv وكراهةv. وف حديث السن: ج.ش.أ%ت1 الرeوم' على عهد ع'م.ر أ%ي ن.ه.ض.ت\ وأ%قبلت من بلدها،

وهو من ج.ش.أ%ت\ ن.ف}س3ي إ,ذا ن.ه.ض.ت\ م1ن ح'ز\ن أ%و ف%ز.ع.
وج.ش.أ% الر_جل� إ,ذا ن.ه.ض من أ%رض إ,ل أ%رض.

وف حديث علي كرم الل9ه وجهه: ف%ج.شأ% على نف}سه، قال ثعلب: معناه ض.ي_ق. عليها.
ابن العراب: ال%ش\ء: الكثي. وقد ج.ش.أ% الليل� والب.ح\ر' إ,ذا

أ%ظ}ل%م وأ%ش\ر.ف. عليك.
وج'شاء� الليل, والب.ح\ر,: د'ف}ع.ت'ه.



 والت_ج.شeؤ': ت.ن.ف©س الـم.ع1دة عند الم\ت1لء. وج.ش.أ%ت الـم.ع1دة� وت%ش_أ%ت: ت.ن.ف�س.ت، والسم ال�شاء، مدود، على وزن ف�عال
 كأ%نه من باب الع'طاس والدeوار والب'وال. وكان عليe بن ح.م\ز.ة يقول ذلك، وقال: إ,نا ال�ش\أ%ة� ه'بوب' الر>يح, عند الف%ج\ر.

وال�ش.أ%ة� على مثال ال�م.ز.ة1: ال�ش\أ%ة�؛ قال الراجز:
ف ج'ش\أ%ة{ م1ن\ ج'ش.آت1 الف%ج\ر,

قال ابن ب.ر>ي: والذي ذكره أ%بو زيد: ج'ش\أ%ة، بتسكي الشي، وهذا
،vه'ب'وب' الر>يح, عند الف%ج\ر. وت.ج.ش_أ% ت.ج.ش'ؤا � مستعار للفجر من ال�ش\أ%ة عن الط�عام؛ وقال علي بن حزة: إ,نا ال�ش\أ%ة

والت.ج\ش1ئة� مثله.
قال أ%بو ممد الف%ق}ع.س3ي:

ول ت.ب,ت\ ح'م_ى به1 ت'و.ص>م'ه\، *  ول ي'ج.ش>ئ} عن ط%عام� ي'ب\ش1م'ه\
> 49<ص 

وج.ش.أ%ت الغنم': وهو صوت ت'خ\ر,ج'ه من ح'ل�وق1ها؛ وقال امرؤ القيس:
eكأ%ن� ال%ي_ ص.ب_ح.ه'م\ ن.ع1ي  * ،éغاء�إ,ذا ج.ش.أ%ت\ س.م1ع\ت. لا ث

قال: ومنه اش\ت'ق_ ت.ج.ش_أ}ت'.
وال%ش\ء�: الق%ض1يب'، وق%و\س¬ ج.ش\ء#: م'ر,ن_ةD خ.ف1يفةD، والمع

 أ%ج\شاء# وج.ش.آت¬. وف الصحاح: ال%ش\ء: القوس الفيفة؛ وقال الليث: هي ذات' ال3رنان1 ف ص.و\ت1ها، وق1س3يÒ أ%ج\شاء
وج.ش.آت¬، وأ%نشد ل4ب ذ�ؤ.يب: ون.م1يمةv من قان,ص� م'ت.ل%ب>ب�، *  ف ك%فYه1 ج.ش\ء# أ%ج.شe وأ%ق}ط�ع'

وقال الصمعي: هو الق%ض1يب' من الن_ب\ع الفيف. وس.هم ج.ش\ء#: خ.ف1يف¬، حكاه يعقوب ف الـم'ب\د.ل، وأ%نشد:
ولو\ د.عا، ناص1ر.ه، ل%ق1يطا، *  لذ%اق. ج.ش\أv ل يكن م.ل1يطا

الـم.ل1يط�: الذي ل ريش. عليه.
وج.ش.أ% فلن عن الط�عام: إ,ذا ات_خ.م فك%ر,ه الطعام.. وقد ج.ش.أ%ت\

.�نفس'ه، فما ت.ش\ت.هي طعاماv،ت.ج\ش.أ
وج.ش.أ%ت الو.ح\ش': ثار.ت\ ث%و\ر.ةv واحدة. وج.ش.أ% القوم' من بلد إ,ل

بلد: خرجوا، وقال العجاج:
)1أ%ح\راس ناس� ج.ش.ؤ'وا، وم.ل�ت\ *  أ%ر\ضاv، وأ%حوال� ال%بان1 أ%ه\و.ل%ت(

 قوله «أحراس ناس إل» كذا بالصل وشرح القاموس.)1 (
ج.ش.ؤ'وا: ن.هضوا من أ%رض إ,ل أ%رض، يعن الناس. وم.ل�ت\ أ%ر\ضاv؛ وأ%ه\و.ل%ت\: اشت.د_ ه.و\ل�ها.

ـ�ه من ج.ش.أ%ت\ واج\ت.شأ% البلد واج\ت.ش.أ%ته: ل ت'واف1ق}ه، كأ%ن
نف}س3ي.

@جفأ: ج.ف%أ% الر_جل% ج.ف}أv: ص.ر.عه، وف التهذيب: اقت.ل%عه وذ%ه.ب به
ال4رض.. وأ%ج\ف%أ% به: ط%ر.حه.



وج.ف%أ% به ال4رض.: ض.ر.با به. وج.ف%أ% الب'ر\مة% ف الق%ص\عة1
ج.ف}أv: أ%ك}فأ%ها، أ%و أ%مالا ف%ص.ب_ ما فيها، ول تقل أ%ج\ف%أ}ت'ها. وف

الديث: فاج\ف%ؤ'وا الق�دور. با فيها، والعروف بغي أ%لف؛ وقال الوهري: هي لغة مهولة؛ وقال الراجز:
ج.ف}ؤ'ك. ذا ق1د\ر,ك. للض>يفان1،

ج.ف}أv على الرeغ}فان1 ف ال1فان1
خ.ي\ر¬ م1ن الع.ك1يس, بال4ل}بان1

وف حديث خيب: أ%نه ح.ر_م. ال�م'ر. ال4ه\لية، فج.ف%ؤ'وا الق�دور.
أ%ي ف%ر_غ�وها وق%ل%ب'وها؛ وروي: فأ%ج\ف%ؤ'وا، وهي لغة فيه قليلة مثل

ك%ف%ؤ'وا وأ%ك}ف%ؤ'وا.
 وج.ف%أ% الواد1ي غ�ثاء4ه' ي.ج\ف%أ� ج.ف}أv: ر.م.ى بالز_ب.د1 والق%ذ%ى، وكذلك ج.ف%أ%ت1 ال1قد\ر': ر.م.ت بز.ب.د1ها عند الغ.ل%يان1، وأ%ج\ف%أ%ت\ به

 وأ%ج\ف%أ%ت\ه. واسم الز_ب.د1: ال�فاء. وف حديث جرير: خ.ل%ق. الل9ه' ال4رض. السeف}لى من الز_ب.د1 ال�فاء أ%ي م1ن ز.ب.د{ اجتمع للماء.
 يقال: ج.ف%أ% الوادي ج.ف}أv: إ,ذا ر.م.ى بالز_ب.د والق%ذ%ى. وف التنزيل: فأ%م�ا الز_ب.د' في.ذ}ه.ب' ج'ف%اءé، أ%ي باطلv. قال الفر_اء: أ%صله

 المزة، أ%و ال�فاء ما ن.فاه السيل. وال�فاء: الباطل� أ%يضاv. وجفأ% الوادي.: م.س.ح. غ�ثاء4ه. وقيل: ال�فاء كما يقال الغ'ثاء. وكل
 مصدر� اجتمع بعض'ه إ,ل بعض مثل� الق�ماش, والدeقاق, وال�طام, مصدر¬ يكون ف مذهب, اسم� على العن كما كان الع.طاء

اساv للعطاء، كذلك الق�ماش لو أ%ردت. مصدر
 ق%م.ش\ته ق%م\شاv. الزجاج: موضع قوله ج'فاء ن.ص\ب على الال. وف حديث الب.راء رضي الل9ه عنه يوم ح'ن.ي\ن: ان\ط%ل%ق ج'فاء# م1ن

 >  إ,ل هذا الي> م1ن هواز,ن%، أ%راد: س.ر.عان% الناس, وأ%وائلهم، شب_ه.هم ب'فاء الس_ي\ل. قال ابن ال4ثي:50الناس  <ص:
 هكذا جاء ف كتاب الروي، والذي قرأ}ناه ف البخاري ومسلم: ان\ط%ل%ق أ%خ1ف�اء� من الناس,، جع خ.ف1يف{. وف كتاب

 الترمذي: س.ر.عان� الناس. ابن السكيت: ال�فاء�: ما ج.ف%أ%ه الوادي: إ,ذا ر.م.ى به، وج.ف%أ}ت' الغ'ثاء عن الوادي وج.ف%أ}ت' الق1د\ر
 أ%ي م.س.ح\ت' ز.ب.دها الذي ف%و\ق%ها من غ%ل}ي,ها، فإ,ذا أ%م.ر\ت قلت: اج\ف%أ}ها. ويقال: أ%ج\ف%أ%ت1 الق1د\ر' إ,ذا ع.ل ز.ب.د'ها. وتصغي

ال�فاء: ج'ف%يء#، وتصغي الغ'ثاء: غ�ث%يÒ بل هز.
وج.ف%أ% الباب. ج.ف}أv وأ%ج\ف%أ%ه: أ%غ}ل%ق%ه. وف التهذيب: ف%ت.حه.

 وج.فأ% البقل% والشجر. ي.ج\ف%ؤ'ه ج.ف}أv واج\ت.ف%أ%ه': ق%ل%ع.ه من أ%ص\له. قال أ%بو عبيد: س'ئل بعض' ال4عراب عن قوله صلى الل9ه عليه
وسلم: م.ت

ت1ل© لن.ا الـم.ي\ت.ة؟ فقال: ما ل ت.ج\ت.ف1ئوا. يقال اج\ت.فأ% الشيء:
 اق}ت.ل%عه ث� ر.م.ى به. وف النهاية: ما ل ت.ج\ت.ف1ئوا ب.ق}لv وت.ر\م'وا به، م1ن\ ج.ف%أ%ت1 الق1د\ر' إ,ذا رمت با يتمع على رأ}س1ها من الز_بد

والو.س.خ. وقيل: ج.ف%أ% النبت. واج\ت.فأ%ه: ج.ز_ه، عن ابن العراب.
@جل: ج.ل4 بالر_ج'ل ي.جل� به ج.ل وج.لءةv: ص.ر.ع.ه. وج.ل4 بث%و\به

جلءé: ر.م.ى به.



 @جلظأ: التهذيب ف الرباعي: ف حديث لقمان بن عاد: إ,ذا اض\ط%ج.ع\ت' ل أ%ج\ل%ن\ظ1ي؛ قال أ%بو عبيد: الـم'ج\ل%ن\ظ1ي
الـم'س\ب.ط1رe ف اض\ط1جاع1ه؛ يقول: فلست' كذلك. ومنهم م.ن يهمز فيقول: اج\ل%ن\ظ%أ}ت؛ ومنهم من يقول: اج\ل%ن\ظ%ي\ت'.

@جأ: ج.م1ئ% عليه: غ%ض1ب..
وت.ج.م_أ% ف ثيابه: ت.ج.م_ع.. وت.ج.م_أ% على الشيء: أ%خذه فواراه.

 @جنأ: ج.ن.أ% عليه ي.ج\ن.أ� ج'ن'وءاv وجان.أ% عليه وت.جان.أ% عليه: أ%ك%ب_. وف التهذيب: ج.ن.أ% ف ع.د\و,ه: إ,ذا أ%ل%ح_ وأ%ك%ب_، وأ%نشد:
وكأ%ن_ه فوت ال%وال1ب,، جان,ئاv، *  ر,ي¬، ت'ضاي,ق�ه ك1لب¬، أ%خ\ض.ع'

ت'ضاي,ق�ه: تلجئه، ري¬ أ%خ\ض.ع'.
وأ%ج\ن.أ% الر_ج'ل� على الشيء: أ%ك%ب_؛ قال: وإ,ذا أ%ك%ب_ الر_جل

على الرجل ي.ق1يه شيئاv قيل: أ%ج\نأ%. وف الديث: ف%ع.ل1ق. ي'جان,ئ� عليها ي.ق1يها الجارة، أ%ي ي'ك1بe عليها.
وف الديث أ%ن� ي.ه'ودي�اv ز.ن.ى بامرأ%ة، ف%أ%م.ر. بر.ج\م1هما ف%ج.ع.ل% الر_جل� ي'ج\ن,ئ� عليها أ%ي ي'ك1بe وي.م1يل عليها ليقيها الجارة.

وف رواية أ�خرى: ف%ل%ق%د رأ%ي\ت'ه ي'جان,ئ� عليها، م'فاع.لة من جان.أ%
ي'جان,ئ�؛ ويروى بالاء الهملة، وسيجيء ان شاء الل9ه تعال.
�وف حديث ه1ر.ق}ل% ف ص1فة إ,س\حق. عليه السلم: أ%ب\ي.ض' أ%ج\ن.أ

خ.ف1يف' العار,ض.ي\ن.
ال%ن.أ�: م.ي.لD ف الظ�ه\ر، وقيل: ف الع'ن'ق.

وج.ن.أ%ت1 الرأ%ة� على الولد: أ%ك%ب_ت\ عليه. قال:
ب.ي\ضاء ص.ف}راء ل%م\ ت.ج\ن.أ} على ول%د{، *  إل9 ل�خ\ر.ى، ول ت.ق}ع'د\ على نار,

وقال كثي عزة:
أ%غاض1ر.، لو\ ش.ه,د\ت1، غ%داة% ب,ن\ت'م\، *  ج'ن'وء4 العائدات1 على و,سادي

وقال ثعلب: ج.ن,ئ% عليه: أ%ك%ب_ عليه ي'كلYم'ه. وج.ن,ئ% الرجل
 ج.ن.أv، وهو أ%ج\نأ� ب.ي>ن' ال%ن.إ,: أ%ش\ر.ف. كاه1ل�ه على صدره؛ وف الصحاح: ر.ج'ل أ%ج\ن.أ� ب.ي>ن' ال%ن.إ,، أ%ي أ%ح\د.ب' الظهر. وقال

> والنثى ج.ن\واء.51ثعلب: ج.ن.أ% ظهر'ه' ج'ن'وءاv كذلك،   <ص:
وج.ن,ئ% الرج'ل ي.ج\ن.أ� ج.ن.أv: إ,ذا كانت فيه خ1ل}قةv. ال4صمعي:
ج.ن.أ% ي.ج\ن.أ� ج'ن'وءاv: إ,ذا ان\ك%ب_ على فرسه ي.ت_ق1ي الطع\ن.؛ وقال

مالك بن نويرة:
ون.ج_اك. م1ن_ا ب.ع\د.ما م1لت. جان,ئاv، *  ور'م\ت. ح1ياض. الـم.و\ت1 كل� م.رام,

�قال: فإ,ذا كان م'ستقيم الظهر, ث أ%صابه ج.ن.أ قيل ج.ن,ئ% ي.ج\ن.أ
.�ج.ن.أv، فهو أ%ج\ن.أ

الليث: ال4ج\ن.أ�: الذي ف كاهله ان\ح1ناء على صدره، وليس بال4ح\دب.



 أ%بو عمرو: رجلD أ%ج\ن.أ� وأ%دن.أ� مهموزان، بعن ال4ق}ع.س,، وهو الذي ف صدره انك1باب إ,ل ظهره. وظ%ل1يم¬ أ%ج\ن.أ� ون.عامة ج.ن\آء�،
ومن حذف المزة قال: ج.ن\واء، والصدر ال%ن.أ�، وأ%نشد:

أ%ص.كe، م'ص.ل�م' ال�ذ�ن.ي\ن,، أ%ج\ن.ا والـم'ج\ن.أ�، بالضم: التeر\س ل ح\ديدا به1. قال أ%بو ق%ي\س ابن ال4سلت السeل%م1ي:
أ%ح\ف1ز'ها عن>ي بذ1ي ر.و\ن.ق�، *  م'ه.ن_د{، كال1ل}ح, ق%ط�اع,

ص.د\ق�، ح'سام�، واد1ق� ح.دeه'، *  وم'ج\ن.إ�، أ%س\م.ر.، ق%ر�اع,
والواد1ق': الاضي ف الض_ريبة1؛ وقول� ساع1د.ة% بن ج'ؤ.ي�ة%:

�إ,ذا ما زار. م'ج\ن.أ%ةv، ع.لي\ها *  ث1قال� الص_خ\ر, وال%ش.ب' الق%ط1يل
.vانا عن ق%با

والـم'ج\نأ%ة�: ح'ف}ر.ة� القب. قال الذل وأ%نشد البيت:
إ,ذا ما زار منأ%ة عليها

)1@جوأ:(
  قوله «جوأ» هذه الادة ل يذكرها ف الهموز أحد من اللغويي ال واقتصر على يوء لغة ف ييء وجيع ما أورده1(

 الؤلف هنا انا ذكروه ف معتل الواو كما يعلم ذلك بالطلع، والاءة الت صد_ر با هي الأي كما يعلم من الكم
 والقاموس ول تغتر بن اغتر باللسان.): الاءة� وال�ؤ\وة�، بوزن ج'ع\وة{: لون ال4ج\أ%ى وهو سواد ف غ�ب\رة وح'مرة، وقيل

غ�ب\رة
ف ح'مرة، وقيل ك�د\رة ف ص'د\أ%ة{. قال:

تناز.ع.ها لو\نان1: و.ر\د¬ وج'ؤ\وةD، *  ت.ر.ى، ل4ياء3 الشمس,، ف1يه1 ت.ح.دeرا
 أ%راد: و'ر\دةv وج'ؤ\وةv، فوضع الصفة موضع الصدر. ج.أ%ى وأ�ج\أ%و.ى، وهو أ%ج\أ%ى وال�نثى ج.أ}واء، وك%ت1يبة ج.أ}واء�: عليها ص.د.أ

ال%ديد وسواد'ه، فإ,ذا خالط ك�متة% البعي مثل� صدإ, الديد، فهو ال�ؤ\وة�، وبعي أ%جأ%ى.
وال�ؤ\وة�: ق1طعة من ال4رض غ%ليظة حراء ف سواد. وج.أ%ى الثوب. ج.أ}واv: خاطه وأ%صلحه، وسنذكره.

وال1ئ}وة�: سي¬ ي'خاط� به.
ال�موي: ال�و_ة، غي مهموز: الرeقعة ف الس>قاء، يقال: ج.و_ي\ت'

 الس>قاء4: ر.ق%ع\ت'ه. وقال شر: هي ال�ؤ\وة� تقدير ال�ع\وة، يقال: سقاء م.ج\ئ1يÒ، وهو أ%ن ي'قاب.ل% ب.ي\ن. الرeق}ع.ت.ي, على الو.هي من
باطن

)،2وظاهر. وال�ؤ\وتان1: ر'قعتان ي'ر\ق%ع' بما الس>قاء� من باطن وظاهر، وها م'تقابلتان1؛ قال أ%بو السن: ول أ%سعه بالواو(
  قوله «ول أسعه بالواو» هو ف عبارة الكم عقب قوله سقاء مئي وهو واضح.) وال4صل الواو، وفيها ما يذكر ف2(

جيأv، والل9ه أ%علم.
 @جيأ: الـم.ج,يء: ال3تيان. جاء ج.ي\ئاv وم.ج,يئاv. وحكى سيبويه عن بعض العرب هو ي.ج,يك. بذف المزة. وج.اء ي.جيء

> 52ج.ي\ئةv، وهو من بناء الر�ة الواحدة إ,ل9 أ%نه <ص:
 و'ض1ع موضع الصدر مثل الر_ج\فة1 والرح\مة. والسم



 ال1يئ%ة� على ف1ع\لة{، بكسر اليم، وتقول: جئ}ت م.ج,يئاv ح.سناv، وهو شاذ ل4ن الصدر من فع.ل% ي.ف}ع1ل� م.ف}ع.لD بفتح العي، وقد
شذت منه حروف فجاءت على م.ف}ع1ل� كالـم.ج,يء والـم.ح1يض, والـم.كيل والـم.ص1ي.

وأ%ج.أ}ت'ه أ%ي ج,ئت' به.
وجايأ%ن، على فاع.لن، وجاءان ف%ج,ئ}ت'ه أ%ج,يئه أ%ي غالب.ن بكثرة

 الـم.جيء فغل%ب\ت'ه. قال ابن بري: صوابه جايأ%ن,ي؛ قال: ول يوز ما ذكره إ,ل� على القلب. وجاء به، وأ%جاءه، وإ,نه ل%ج.ي_اء
بي، وج.ث�اء#، ال4خية نادرة.

وحكى ابن جن رحه الل9ه: جائ1يÒ على وجه الشذوذ. وجايا: لغة ف جاءا، وهو من الب.دل9.
:vوم.ج,يئة vر\ب أ%ي قاب.ل%ن وم.ر_ ب، م'جايأ%ة أ%ي مقابلة؛ قال ال4زهري: هو من ج,ئ}ت'ه م.جيئا� ابن ال4عراب: جايأ%ن الرجل من ق

فأ%نا جاء�. أ%بو زيد: جاي.أ}ت' فلناv: إ,ذا واف%ق}ت م.ج,يئ%ه. ويقال: لو قد
جاو.ز\ت. هذا الكان لاي.أ}ت. الغ.ي\ث م'جايأ%ةv وج,ياءé أ%ي وافقته.

وتقول: المد لل9ه الذي جاء بك أ%ي المد لل9ه1 إذ} ج,ئت.، ول تقل
 المد لل9ه الذي ج,ئ}ت.. قال ابن بري: الصحيح ما وجدته بط الوهري ف كتابه عند هذا الوضع، وهو: ال%م\د' لل9ه
 الذي جاء بك، والمد' لل9ه1 اذ} جئت، هكذا بالواو ف قوله: والمد لل9ه اذ جئت، عوضاv من قوله: أ%ي المد' لل9ه1 اذ

 جئت؛ قال: ويقو>ي ص1ح_ة هذا ق%و\ل� ابن السكيت، تقول: المد لل9ه1 اذ} كان كذا وكذا، ول تقل: المد لل9ه الذي كان
كذا وكذا، حت تقول به أ%و م1ن\ه أ%و ع.نه.

وانه ل%س.ن' ال1يئة أ%ي الالة1 الت ي.جيء عليها.
وأ%جاء4ه إ,ل الشيء: جاء4 به وأ%لأ%ه واض\ط%ر_ه اليه؛ قال زهي بن

أ%ب س'ل}مى:
وجار�، سار. م'ع\ت.م1داv الي\ك�م، *  أ%جاء4ت\ه' الخافة� والر_جاء

 قال الفر_اء: أ%صله من جئت، وقد جعلته الع.رب إ,لاء. وف الثل: ش.رÒ ما أ%جاء4ك إ,ل م'خ_ة1 الع'ر\ق�وب، وش.رÒ ما ي'ج,يئ�ك إ,ل
 م'خ_ة1 ع'ر\ق�وب؛ قال ال4صمعي: وذلك أ%ن9 الع'ر\قوب ل م'خ_ فيه وانا ي'ح\و.ج' اليه من ل ي.قد1ر' على شيء؛ ومنهم من يقول:

ش.رÒ ما أ%لأ%ك، والعن واحد، وتيم تقول: ش.رÒ ما أ%شاء4ك، قال الشاعر:
وش.د.د\نا ش.د_ةv صاد1قةv، *  فأ%جاءت\كم إ,ل س.ف}ح, ال%ب.ل}

وما جاءت\ حاج.ت.ك أ%ي ما صار.ت\.
 قال سيبويه: أ%دخل% التأ}نيث% على ما حيث كانت1 الاجة%؛ كما قالوا: م.ن كانت أ�م_ك، حيث أ%و\ق%ع'وا م.ن\ على م'ؤ.نث، وانا

 ص'ي>ر جاء بنزلة كان ف هذا الرف ل4نه بنزلة الثل، كما ج.ع.ل�وا عسى بنزلة كان ف, قولم: ع.س.ى الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv، ول
تقول: ع.س3يت أ%خانا.

 وال1ئاوة� وال1ياء وال1ياءة: و,عاء توضع فيه الق1د\ر، وقيل هي كل© ما و'ض1ع.ت فيه من خ.ص.فة{ أ%و جلد أ%و غيه؛ وقال ال4حر:
)1هي ال1واء� وال1ياء؛ وف حديث علي¼: ل4ن} أ%ط�ل1ي. ب,ج,واء3 ق1د\ر� أ%ح.بe ال� م1ن\ أ%ن أ%ط�لي. بز.ع\ف%ران{. قال: وجع ال1ئاء(



  قوله «قال و جع إل» يعن ابن الثي ونصه وجعها (أي الواء) أجوية وقيل هي الئاء مهموز وجعها أجئية ويقال1(
لا اليا بل هز ا هـ. وبامشها جواء القدر سوادها.)

.Dوجع ال1واء أ%ج\و,ية ،Dأ%ج\ئ1ية
الفر�اء: ج.أ%و\ت' الب'ر\م.ة%: ر.ق%ع\ت'ها، وكذلك الن_عل. الليث:

ج,ياوة�: اسم ح.ي¼ من ق%ي\س� قد د.ر.ج'وا ول ي'ع\ر.ف�ون.
> 53<ص:

وج.ي_أ}ت' الق1ر\بة%: خ1ط}ت'ها. قال الشاعر:
ت.خ.ر_ق. ث%ف}ر'ها، أ%ي_ام خ'ل�ت\، *  على ع.ج.ل�، فج,يب. با أ%د1ي'

فج.ي_أ%ها الن>ساء�، ف%خان% م1ن\ها، *  ك%ب.ع\ثاةD وراد1عةD ر.د'وم
ابن السكيت: ام\رأ%ةD م'ج.ي_أ%ةD: إ,ذا أ�ف}ض1ي.ت\، فإ,ذا ج'وم1ع.ت\

أ%ح\د.ث%ت\. ورجل م'ج.ي_أ: إ,ذا جام.ع. س.ل%ح..
وقال الفر�اء ف قول الل9ه: فأ%ج.اءها الـم.خاض' إ,ل ج,ذ}ع, الن_خ\لة1؛

 هو من ج,ئ}ت'، كما تقول: فجاء با الـم.خاض'، فلما أ�لق1ي.ت1 الباء� ج'عل ف الف1ع\ل أ%ل1ف¬، كما تقول: آت.ي\ت'ك. ز.ي\داv، تريد:
أ%ت.ي\ت'ك بزيد.

والايئة�: م1د_ة� ال�ر\ح, وال�ر.اج, وما اج\ت.م.ع. فيه من ال1د_ة
والق%ي\ح,؛ يقال: جاءت\ جاي,ئة� ال1راح,.

 وال1ئ%ة� وال1يئ%ة�: ح'ف}رةD ف ال%ب\طة1 يتمع فيها الاء، وال4عرف: ال1ي_ة�، من ال%و.ى الذي هو فساد' ال%و\ف ل4ن� الاء4 ي.أ}ج,ن' هناك
في.ت.غ.ي_ر، والمع ج.ي\ء.

وف التهذيب: ال%ي\أ%ة�: م'ج\ت.م.ع' ماء ف ه.ب\طة{ حوال ال�ص'ون1؛
وقيل: ال%ي\أ%ة�: الوضع الذي ي.ج\ت.م1ع فيه الاء؛ وقال أ%بو زيد:

ال%ي\أ%ة�: ال�ف}رة العظيمة ي.ج\ت.م1ع فيها ماء الطر وت'ش\ر,ع' الناس' فيه
ح'ش'وش.هم؛ قال الكميت:

ضفاد1ع' ج.ي\أ%ة{ ح.س3ب.ت\ أ%ضاةv، *  م'ن.ض>بةv، س.ت.م\ن.ع'ها، وط1ينا
وج.ي\ئة� البطن: أ%س\فل من السeر_ة1 إ,ل العانة1. وال%ي\ئة�: ق1طعة
ي'ر\ق%ع' با الن_عل، وقيل: هي س.ي\ر¬ ي'خاط به. وقد أ%جاءها.

وال1يء� وال%يء�: الدeعاء إ,ل الطعام والشراب، وهو أ%يضاv دعاء ال3بل إ,ل الاء؛ قال معاذ الر�اء:
وما كان% على ال1يء3، *  ول ال1يء3 ام\ت1داح1يكا

وقولم: لو كان ذلك ف ال1يء وال1يء ما ن.ف%ع.ه؛ قال أ%بو عمرو:
 ال1يء�: الطعام، وال1يء�: الش_راب'. وقال ال�موي: ه'ما اس\مان1 من قولم: ج.أ}ج.أ}ت' بال3بل إ,ذا د.ع.و\تا للشeر\ب، وه.أ}ه.أ}ت

با: إ,ذا



د.ع.و\تا للع.لف.  

 @جأب: ال%أ}ب': ال1مار الغ.ل1يظ� من ح'م'ر الو.ح\ش,،يهمز ول يهمز، والمع ج'ؤ'وب¬. وكاه1لD ج.أ}ب¬: غ%ل1يظD. وخ.ل}ق
ج.أ}ب: جاف{ غليظD. قال الراعي:

فلم ي.ب\ق. إ,ل آل� كلY ن.جيبة{، *  لا كاه1لD ج.أ}ب¬، وص'ل}ب¬ م'ك%د_ح'
.�وال%أ}ب': الـم.غ.رة�. ابن ال4عراب: ج.ب.أ% وج.أ%ب. إ,ذا باع. ال%أ}ب.، وهو الـم.غ.رة

ويقال للظ�ب\ية1 حي ي.ط}ل�ع' ق%ر\ن'ها: ج.أ}بة� الـم1د\ر.ى، وأ%بو عبيدة ل يهمزه. قال ب,ش\ر:
ت.ع.رeض. ج.أ}بة1 ال1د\ر.ى، خ.ذ�ول�،  * ب,صاحة%، ف أ%س1ر_ت1ها الس_لم'

وصاحة� جبلD. والس_لم' ش.جر. وإ,نا قيل ج.أ}بة� ال1د\ر.ى ل4ن�
 الق%ر\ن% أ%و_ل% ما ي.ط}ل�ع' يكون� غ%ل1يظاv ث ي.د1قe، فن.ب_ه بذلك على ص1غ.ر, س1نها. ويقال: فلن ش.خ\ت' الل,، ج.أ}ب' الص_ب\ر,، أ%ي دقيق

الشخ\ص, غليظ الص_ب\ر ف ال�مور.
وال%أ}ب': الك%س\ب'. وج.أ%ب. ي.ج\أ%ب' ج.أ}باv: كس.ب.. قال رؤ\بة بن العجاج:

حت خ.ش1يت' أ%ن يكون% ر.ب>ي
ي.ط}ل�ب'ن,ي، م1ن\ ع.م.ل�، بذ%ن\ب,،

والل9ه راع� ع.م.ل1ي وج.أ}بــــي
ويروى و.اع�. وال%أ}ب': السeر_ة�. ابن ب'ز'ر\ج.: ج.أ}بة� الب.ط}ن, وج.ب\أ%ت'ه: م.أ}ن.ت'ه.

.�وال�ؤ\ب': د1ر\ع¬ ت.ل}ب.س'ه الرأ%ة
ودارة� ال%أ}ب,: موضع¬، عن كراع. وقول الشاعر:

)1وكأ%ن9 م'ه\ري كان% م'ح\ت.ف1راv، *  بق%فا ال4س1ن_ة1، م.غ\رة% ال%أ}ب,(
 قوله «وكأن مهري إل» ل نظفر بذا البيت فانظر قوله بقفا السنة.)1 (

قال: ال%أ}ب' ماء لبن ه'ج.يم عند م.غ\رة% عندهم.
@جأنب: التهذيب ف الرباعي عن الليث: رجل ج.أ}ن.ب¬: قص1ي¬.

>249<ص:
@جبب: ال%بe: الق%ط}ع'.

:vواج\ت.ب_ه وج.ب_ خ'صاه ج.ب�ا vوج,بابا vه ج.ب�اeج.ب_ه ي.ج'ب
اس\ت.أ}ص.ل%ه.

وخ.ص1يÒ م.ج\ب'وب¬ ب.ي>ن' ال1باب,. والـم.ج\ب'وب': ال%ص1يe الذي قد
.vاس\ت'ؤ\ص1ل% ذك%ره وخ'ص\ياه. وقد ج'ب_ ج.ب�ا

 وف حديث م.أ}ب'ور� ال%ص1ي> الذي أ%م.ر النبe، صلى الل9ه عليه وسلم، بق%ت\ل1ه ل%ـم_ا اتeهم. بالزنا: فإ,ذا هو م.ج\ب'وب¬. أ%ي مقطوع
الذكر.

وف حديث ز,ن\باع�: أ%نه ج.ب_ غ�لماv له.



 وب.ع1ي¬ أ%ج.بe ب.ي>ن' ال%ب.ب, أ%ي مقطوع' الس_نام,. وج.ب_ الس_نام. ي.ج'ب'ه ج.ب�اv: قط%ع.ه. وال%ب.ب': ق%ط}ع¬ ف الس_نام,. وقيل: هو أ%ن يأ}ك�ل%ه
الر_ح\ل� أ%و الق%ت.ب'، فل ي.ك}ب'ر. ب.ع1ي أ%ج.بe وناقةD ج.ب_اء. الليث: ال%بe: است1ئ}صال� الس_نام, من أ%صل1ه. وأ%نشد:

ون.أ}خ'ذ�، ب.ع\د.ه'، ب,ذناب, ع.ي\ش�  * أ%ج.ب> الظ�ه\ر,، ليس. ل%ه س.نام'
.Dون% أ%س\ن,مة% ال3بل, وهي ح.ي�ةeوف الديث: أ%نم كانوا ي.ج'ب

وف حديث ح.م\زة%، رضي الل9ه عنه: أ%نه اج\ت.ب_ أ%س\ن,مة% شار,ف%ي\
علي¼، رضي الل9ه عنه، ل%ـم_ا ش.ر,ب. ال%م\ر.، وهو اف}ت.ع.ل% م1ن ال%ب>

 أ%ي الق%ط}ع,. ومنه حديث� الن\ت1باذ1 ف الـم.زادة1 الـم.ج\ب'وبة1 الت ق�ط1ع. رأ}س'ها، وليس لا ع.ز\لء� م1ن أ%س\ف%ل1ها ي.ت.ن.ف�س' منها
الش_راب.

 وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: ن.ه.ى النبe، صلى الل9ه عليه وسلم، عن ال�ب>. قيل: وما ال�بe؟ فقالت امرأ%ة
 عنده: هو الـم.زادة� ي'خ.ي_ط� بعض'ها إ,ل بعض، كانوا ي.ن\ت.ب,ذ�ون فيها حت ض.ر,ي.ت\ أ%ي ت.ع.و_د.ت1 الن\تباذ فيها، واش\ت.د_ت\ عليه،
 ويقال لا الـم.ج\ب'وبة� أ%يضا. ومنه الديث: إ,ن� ال3س\لم. ي.ج'بe ما ق%ب\ل%ه والت_وبة� ت.ج'بe ما ق%ب\ل%ها. أ%ي ي.ق}ط%عان1 وي.م\ح'وان1 ما

كان% ق%ب\ل%هما من الك�ف}ر
والـم.عاص1ي والذ©ن'وب,.

وام\رأ%ةD ج.ب�اء�: ل أ%ل}ي.ت.ي\ن, لا. ابن شيل: ام\رأ%ة ج.ب_اء� أ%ي ر.س\حاء�.
 وال4ج.بe م1ن. ال4ر\ك%اب,: الق%ل1يل� اللحم. وقال شر: امرأ%ةD ج.ب_اء� إ,ذا ل ي.عظ�م\ ث%د\ي'ها. ابن ال4ثي: وف حديث بعض الصحابة،

رضي
الل9ه عنهم، وس'ئل عن امرأ%ة ت.ز.و_ج. با: كيف وج.د\ت.ها؟ فقال:

كال%ي\ر, من امرأ%ة ق%ب�اء4 ج.ب_اء4. قالوا: أ%و.ليس ذلك. خ.ي\راv؟ قال: ما ذاك ب,أ%د\ف%أ% للض_ج,يع,، ول أ%ر\و.ى للر_ض1يع,. قال: يريد بال%ب_اء3
أ%نا ص.غ1ية الث�د\ي.ي، وهي ف اللغة أ%ش\ب.ه' بالت ل عجز لا،

كالبعي ال4ج.ب� الذي ل س.نام له. وقيل: ال%ب�اء الق%ل1يلة� لم
 الفخذين.وال1باب': تلقيح النخل. وج.ب_ الن.خ\ل%: ل%ق�ح.ه. وز.م.ن' ال1باب: ز.م.ن' الت_ل}ق1يح للنخل. ال4صمعي: إ,ذا ل%ق�ح. الناس

الن_خ1يل% قيل قد ج.بeوا، وقد أ%تانا ز.م.ن' ال1باب.
وال�ب_ة�: ض.ر\ب¬ من م'ق%ط�عات1 الثYياب, ت'ل}ب.س، وجعها ج'ب.ب¬

وج,باب¬. وال�ب_ة�: من أ%س\ماء الد>ر\ع، وجعها ج'ب.ب¬. وقال الراعي: 
)1لـن.ا ج'ب.ب¬، وأ%ر\ماح¬ ط1والD، *  ب,ه,ن_ ن'مار,س' ال%ر\ب. الش_ط�ونا(

 قوله «الشطونا» ف التكملة الزبونا.) وال�ب�ة� م1ن الس>نان1: الذي د.خ.ل فيه الرeم\ح'. 1 (
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  والث�ع\ل%ب': ما دخ.ل م1ن الرeم\ح, ف الس>نان1. وج'ب_ة� الرeمح: ما دخل من السنان فيه. وال�ب�ة�: ح.ش\و' الاف1ر، وقيل: ق%ر\ن'ه، وقيل:
 هي من الف%ر.س م'ل}ت.ق%ى الو.ظ1يف على ال%و\ش.ب من الرeس\غ . وقيل: هي م.و\ص1ل� ما بي الساق, والف%خ1ذ. وقيل: موصل
 الو.ظيف ف الذراع. وقيل: م.غ\ر,ز' الو.ظ1يف1 ف الافر. الليث: ال�ب�ة�: بياض¬ ي.طأ� فيه الداب�ة� باف1ره حت ي.ب\ل�غ% ال4شاع1ر..



 والـم'ج.ب_ب': الفر.س' الذي ي.ب\ل�غ ت.ح\ج,يل�ه إ,ل ر'ك}ب.ت.ي\ه. أ%بو عبيدة: ج'ب�ة� الف%رس: م'ل}ت.ق%ى الو.ظ1يف1 ف أ%ع\لى ال%و\ش.ب,. وقال
 مرة: هو م'ل}ت.ق%ى ساق%ي\ه وو.ظ1يف%ي ر,ج\ل%ي\ه، وم'ل}ت.ق%ى كل ع.ظ}م.ي\ن,، إ,ل9 عظم. الظ�ه\ر. وفرس¬ م'ج.ب_ب¬: ار\ت.ف%ع الب.ياض' منه إ,ل

 ال�ب.ب,، فما فوق. ذلك، ما ل ي.ب\ل�غ, الرeكبتي. وقيل: هو الذي بلغ البياض' أ%شاع1ر.ه. وقيل: هو الذي بل%غ البياض' منه ر'كبة
اليد وع'ر\ق�وب. الر>ج\ل,، أ%و ر'ك}ب.ت.ي الي.د.ي\ن وع'ر\ق�و.ب الر�ج\ل%ي\ن.

والسم ال%ب.ب'، وفيه ت.ج\ب,يب¬. قال الكميت:
أ�ع\ط1يت.، م1ن غ�ر.ر, ال4ح\ساب,، شاد1خةv،  * ز.ي\ناv، وف�ز\ت.، م1ن. الت_ح\ج,يل، بال%ب.ب,

 وال�بe: الب,ئر'، مذكر. وقيل: هي الب,ئ}ر ل ت'ط}و.. وقيل: هي ال%ي>دة� الوضع من الك%ل3. وقيل: هي الب,ئر الكثية الاء3 الب.عيدة
الق%ع\ر. قال:

ف%ص.ب_ح.ت\، ب.ي\ن. الل وث%ب\ر.ه\،
ج'ب�اv، ت.ر.ى ج,مام.ــه م'خ\ض.ر_ه\،

فب.ر.د.ت\ منه ل�هاب' ال%ــــــــر_ه\
وقيل: ل تكون ج'ب�اv حت تكون مـم�ا و'ج,د. ل م1م_ا حف%ر.ه الناس'.

 والمع: أ%ج\باب¬ وج,باب¬ وج,ب.بةD، وف بعض الديث: ج'ب> ط%لع\ة{ م.كان% ج'ف> ط%لع\ة{، وهو أ%ن9 د.ف1ي. س1ح\ر, النب>، صلى الل9ه
عليه وسلم، ج'ع1ل% ف ج'ب> ط%ل}عة{، أ%ي ف داخ1لها، وها معاv و,عاء� ط%ل}ع

 النخل. قال أ%بو عبيد: ج'ب> ط%ل}عة{ ليس ب.ع\ر'وف{ إ,نا الـم.ع\ر'وف' ج'ف> ط%ل}عة{، قال شر: أ%راد داخ1ل%ها إ,ذا أ�خ\ر,ج. منها
الك�ف�ر_ى، كما

 يقال لداخل الر_ك1ي_ة من أ%س\ف%ل1ها إ,ل أ%ع\لها ج'بÒ. يقال إ,نا لو.اس1عة� ال�ب>، م.ط}و,ي_ةv كانت أ%و غي م.ط}و,ي�ة{. وس'م>ي.ت الب,ئ}ر ج'ب�ا
 ل4نا ق�ط1ع.ت\ ق%ط}عاv، ول ي'ح\د.ث� فيها غ%ي\ر الق%ط}ع, من ط%ي¼ وما أ%ش\ب.هه. وقال الليث: ال�ب� البئر غي' الب.عيدة1. الفر_اء�: ب,ئ}ر
 م'ج.ب_بة� ال%و\ف1 إ,ذا كان و.س.ط�ها أ%و\س.ع. شيء منها م'ق%ب_بة. وقالت الكلبية: ال�بe الق%ل1يب الواس1ع.ة� الش_ح\وة1. وقال ابن

 حبيب: ال�بe ر.ك1ي_ةD ت'جاب' ف الص_فا، وقال م'ش.ي>ع¬: ال�بe ج'بe الر_ك1ي_ة1 قبل أ%ن ت'ط}و.ى. وقال زيد بن ك%ث}وة%: ج'بe الر_ك1ي_ة
 ج,راب'ها، وج'بة الق%ر\ن1 الت فيها الـم'شاشة. ابن شيل: ال1باب' الركايا ت'ح\ف%ر ي'ن\ص.ب فيها العنب أ%ي ي'غ\رس فيها، كما ي'ح\فر

للف%س3يلة من النخل، وال�بe الواحد. والش_ر.ب_ة� الط�ر,يقة� من شجر العنب على ط%ر,يقة1 شربه. والغ.ل}ف%ق' ور.ق' الك%ر\م.
وال%ب'وب': و.ج\ه' ال4رض,. وقيل: هي ال4رض' الغ.ل1يظة�. وقيل: هي

 ال4رض' الغ.ليظة� من الص_خ\ر ل من الط9ي,. وقيل: هي ال4رض عامة، ل تمع. وقال اللحيان: ال%ب'وب' ال4رض'، وال%ب'وب
التeراب. وقول امرئ, القيس:

ف%ي.ب,ت\ن. ي.ن\ه.س\ن. ال%ب'وب. ب,ها، *  وأ%ب,يت' م'ر\ت.ف1قاv على ر.ح\ل1ي
يتمل هذا كله.
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 وال%ب'وبة�: الـم.د.رة�. ويقال للـم.د.ر.ة1 الغ.ل1يظة1 ت'ق}ل%ع' من و.ج\ه ال4رض, ج.ب'وبةD. وف الديث: أ%ن رجلv م.ر_ ب,ج.ب'وب, ب.د\ر� فإ,ذا
 رجلD أ%بيض' ر.ض\راض. قال القتيب، قال ال4صمعي: ال%ب'وب، بالفتح: ال4رض' الغ.ل1يظة�. وف حديث علي�، كر_م الل9ه وجهه:



 رأ%يت' الصطفى، صلى الل9ه عليه وسلم، يصلي أ%و يسجد على ال%ب'وب,. ابن ال4عراب: ال%ب'وب' ال4رض' الصeل}بة�، وال%ب'وب
) 1الـم.د.ر' الـم'ف%ت_ت. وف الديث: أ%نه ت.ناو.ل% ج.ب'وبةv فتفل فيها. هو من ال4و�ل(

)1،Dقوله «هو من الول» لعل الراد به الدرة الغليظة.) . وف حديث عمر: سأ%له رجل، فقال: ع.ن_ت\ ل ع1ك}ر,شة  
 فش.ن.ق}ت'ها ب,ج.ب'وبة{ أ%ي ر.م.ي\ت'ها، حت ك%ف�ت\ عن الع.د\و. وف حديث أ%ب أ�مامة% قال: ل%ما و'ض1ع.ت\ ب,ن\ت' رسول, الل9ه، صلى الل9ه

 عليه وسلم، ف الق%ب\ر ط%ف1ق. ي.ط}ر.ح' إ,ليهم ال%ب'وب.، ويقول: س'دeوا الف�ر.ج.، ث قال: إ,نه ليس بشيء� ولكنه ي'ط%ي>ب' بن.ف}س, الي�.
:vأ%صاب. ص.ي\دا vوقال أ%بو خ1راش يصف ع'قابا

رأ%ت\ ق%ن.صاv على ف%و\ت{، ف%ض.م_ت\،  * إ,ل ح.ي\ز'وم1ها، ر,يشاv ر.ط1يبا
فلق%ت\ـــــه ب,ب.ـــل}ق%عة{ ب.راح�، *  ت'صاد1م'، بي ع.ي\نيه، ال%ب'وبا

قال ابن شيل: ال%ب'وب' وجه ال4رض, وم.ت\نها من س.ه\ل أ%و ح.ز\ن{ أ%و ج.ب.ل. أ%بو عمرو: ال%ب'وب' ال4رض، وأ%نشد:
ل ت.س\ق1ه ح.م\ضاv، ول ح.ل1يبا،
ان} ما ت.ج,د\ه ساب,حاv، ي.ع\ب'وبا،

ذا م.ن\عــــة{، ي.ل}ت.ه,ب' ال%ب'وبـا
وقال غيه: ال%ب'وب الجارة وال4رض' الصeل}بة�. وقال غيه:

ت.د.ع' ال%ب'وب.، إ,ذا ان\ت.ح.ت\ *  فيه، ط%ر,يقاv لح1با
وال�باب'، بالضم: شيء ي.ع\ل�و أ%لبان% ال3بل، فيصي كأ%نه ز'ب\د، ول

ز'ب\د. ل4لبانا. قال الراجز:
ي.ع\ص1ب' فاه' الر>يق' أ%ي_ ع.ص\ب,،  ع.ص\ب. ال�باب, ب,شفاه1 الو.ط}ب,

وقيل: ال�باب' لل3بل كالزeب\د1 للغ.نم والبق%ر، وقد أ%ج.ب_ الل�ب.ن'. التهذيب: ال�باب' ش1به الزبد ي.ع\ل�و ال4لبان%، يعن أ%لبان ال3بل،
إ,ذا م.خ.ض. البعي' الس>قاء4، وهو م'ع.ل�ق¬ عليه، في.ج\تم1ع' عند ف%م,
الس>قاء، وليس ل4لبان1 ال3بل ز'ب\د¬ إ,نا هو شيء ي'ش\ب,ه الزeب\د..

وال�باب': ال%د.ر' الساق1ط� الذي ل ي'ط}ل%ب'.
وج.ب_ القوم.: غ%ل%ب.هم. قال الراجز:

م.ن\ ر.و�ل% اليوم. ل%نا، فقد غ%ل%ب\،   خ'ب\زاv ب,س.م\ن�، وه\و عند الناس ج.ب\
وج.ب_ت\ فلنة النساء ت.ج'بeهن� ج.ب�اv: غ%ل%ب.ت\هن� من ح'س\ن,ها.

قال% الشاعر:
ج.ب_ت\ نساء4 وائ1ل� وع.ب\س

وجاب_ن,ي فج.ب.ب\ت'ه، والسم ال1باب': غال%ب.ن ف%غ.ل%ب\ت'ه. وقيل: هو
غ%ل%ب.ت'ك إ,ياه ف كل وج\ه{ من ح.س.ب� أ%و ج.مال أ%و غي ذلك. وقوله:

ج.ب_ت\ نساء4 العال%مي بالس_ب.ب\
قال: هذه امرأ%ة قد_ر.ت\ ع.ج,يز.تا ب.ي\ط، وهو الس_ب.ب'، ث أ%لق%ت\ه إ,ل نساء ال%ي> ل1ي.ف}ع.ل}ن كما
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 ف%ع.لت، فأ%د.ر\ن.ه على أ%ع\جاز,هن_، ف%و.ج.د\ن.ه فائضاv كثياv، فغ.ل%ب.ت\ه'ن_.

وجاب_ت1 الرأ%ة� صاح1ب.ت.ها ف%ج.ب_ت\ها ح'س\ناv أ%ي فاق%ت\ها ب,ح'س\نها.
:�والت_ج\ب,يب': الن>فار'. وج.ب_ب. الرجل� ت.ج\بيباv إ,ذا ف%ر_ وع.ر_د.. قال ال�ط%ي\ئة

ونن'، إ,ذ ج.ب_ب\ت'م' عن نسائ1كم، *  كما ج.ب_ب.ت\، من عند1 أ%ولد1ها، ال�م'ر\
وف حديث م'و.ر>ق�: الـم'ت.م.س>ك' بطاعة1 الل9ه1، إ,ذا ج.ب_ب. الناس'
عنها، كالكار> بعد الفار>، أ%ي إ,ذا ترك. الناس' الطاعات1 ور.غ1ب'وا
عنها. يقال: ج.ب_ب. الرجل� إ,ذا م.ض.ى م'س\ر,عاv فارìا من الشيء3.
 الباهلي: ف%ر.ش. له ف ج'ب_ة1 لدار, أ%ي ف وس.ط1ها. وج'ب_ة� العي,:

حجاج'ها.
 ابن ال4عراب: ال%باب': الق%ح\ط� الشديد'، والـم.ج.ب_ة�: الـم.ح.ج_ة� وجاد_ت' الطر,يق. أ%بو زيد: ر.ك1ب. فلن الـم.ج.ب_ة%، وهي

الاد�ة.وج'ب_ة� وال�ب_ة�: موضع. قال النمر بن ت.و\ل%ب:
ز.ب.ن.ت\ك. أ%ر\كان� الع.د'و>، فأ%ص\ب.ح.ت\ *  أ%ج.أD وج'ب_ة� م1ن\ ق%رار, د1يار,ها

وأ%نشد ابن ال4عراب:
ل مال% إ,ل� إ,ب,لD ج'م_اع.ه\، *  م.ش\ر.ب'ها ال�ب_ة�، أ%و ن'عاع.ه\

وال�ب\ج'بة�: و,عاء# ي'ت_خذ� م1ن أ%دم� ي'س\ق%ى فيه ال3بل� وي'ن\ق%ع'
فيه ال%ب,يد'. وال�ب\ج'بة: الز_بيل� من ج'لود{، ي'ن\ق%ل� فيه التراب'،

 والمع ال%باج,ب'. وف حديث عبدالرحن بن عوف، رضي الل9ه عنه: أ%نه أ%و\د.ع. م'ط}ع1م بن. ع.دي�، لـما أ%راد أ%ن ي'هاج,ر،
 ج'ب\ج'بةv فيها ن.وÝى م1ن ذ%ه.ب�، هي ز.ب,يلD لط1يف¬ من ج'لود. ورواه القتيب بالفتح. والنوى: ق1ط%ع¬ من ذهب، و.ز\ن� الق1طعة

 خسة� دراهم. وف حديث ع'روة، رضي الل9ه عنه: إ,ن} مات. شيء# من ال3بل، فخذ ج,ل}د.ه، فاج\ع.ل}ه ج.باج,ب. ي'ن\ق%ل� فيها أ%ي
 ز'ب'ل. وال�ب\ج'بة� وال%ب\ج.بة� وال�باج,ب': الك%ر,ش'، ي'ج\ع.ل� فيه اللحم ي'ت.ز.و_د' به ف ال4سفار، ويعل فيه اللحم الـم'ق%ط�ع' وي'س.م_ى

ال%ل}ع. وأ%نشد:
أ%ف أ%ن} س.ر.ى ك%ل}ب¬، ف%ب.ي_ت. ج'ل�ةv  *  وج'ب\ج'بةv للو.ط}ب,، س.ل}مى ت'ط%ل�ق'
وقيل: هي إ,هالةD ت'ذاب' وت'ح\ق%ن' ف ك%رش�. وقال ابن ال4عراب: هو

ج,لد ج.ن\ب, البعي ي'ق%و_ر' وي'ت_خذ فيه اللحم' الذي ي'دع.ى الو.ش1يقة%،
وت.ج.ب\ج.ب. واتذ% ج'ب\ج'ب.ةv إ,ذا ات_ش.ق، والو.ش1يق%ة� ل%ح\م¬ ي'غ\لى

إ,غ}لءة، ث ي'ق%د_د'، فهو أ%ب\قى ما يكون. قال خ'مام بن ز.ي\د1 م.ن.اة% الي.ر\ب'وع1ي:
إ,ذا ع.ر.ض.ت\ م1نها ك%هاةD س.م1ينةD، *  فل ت'ه\د1 م1ن\ها، وات_ش1ق\، وت.ج.ب\ج.ب

وقال أ%بو زيد: الت_ج.ب\ج'ب' أ%ن ت}ع.ل خ.ل}عاv ف ال�ب\ج'بة1، فأ%ما
،Dج'ب\ج'بة Dما حكاه ابن ال4عراب من ق%ولم: إ,ن�ك ما ع.ل1م\ت' ج.بان



فإ,نا شبهه بال�ب\ج'بة الت يوضع' فيها هذا ال%ل}ع'. ش.ب_هه با ف
ان\ت1فاخه وق1لة غ%نائه، كقول الخر:

كأ%نه ح.ق1يبةD م.ل4ى ح.ثا
ور.جلD ج'باج,ب¬ وم'ج.ب\ج.ب¬ إ,ذا كان ض.خ\م. ال%ن\ب.ي\ن,. ون'وق¬ ج.باج,ب'. قال الراجز:
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ج.راش1ع¬، ج.باج,ب' ال4ج\واف1، ح'مe الذ©را، م'ش\ر,فة� ال4ن\واف1

وإ,بل م'ج.ب\ج.بةD: ض.خ\مة� ال�ن'وب,. قالت:
ح.س_ن\ت. إ,ل� الر_ق%ب.ه\، *  ف%ح.س>ن.ن\ها يا أ%ب.ه\،

كي ما ت.ج,يء4 ال%ط%ب.ه\، *  بإ,ب,ل� م'ج.ب\ج.ب.ه\  
vأ%ي يقال لا ب.خ� ب.خ� إ,ع\جابا vويروى م'خ.ب\خبه. أ%رادت م'ب.خ\ب.خ.ة

.vبا، ف%ق%ل%بت. أ%بو عمرو: جل ج'باج,ب¬ وب'جاب,ج¬: ض.خ\م¬، وقد ج.ب\ج.ب. إ,ذا س.م1ن.. وج.ب\ج.ب. إ,ذا ساح. ف ال4رض عبادة
 وج.ب\ج.ب. إ,ذا ت.ج.ر. ف ال%باج,ب,. أ%بو عبيدة: ال�ب\ج'بة� أ%تان� الض_ح\ل، وهي ص.خ\رة� الاء3، وماء# ج.ب\جاب¬ وج'باج,ب¬: كثي.
 قال: وليس ج'باج,ب¬ ب,ث%ب\ت{. وج'ب\ج'ب¬: ماء# معروف. وف حديث ب.ي\ع.ة1 ال4نصار,: ناد.ى الشيطان� يا أ%صحاب. ال%باج,ب.

 قال: هي جع ج'ب\ج'ب�، بالضم، وهو الـم'س\ت.وى من ال4رض ليس ب.ز\ن{، وهي ههنا أ%ساء� م.ناز,ل% بن سيت به ل4ن
 ك�روش. ال4ضاح1ي ت'ل}ق%ى فيها أ%يام. ال%ج. ال4زهري ف أ%ثناء3 كلمه على حي_هل%. وأ%نشد لعبدالل9ه بن الجاج الت_غ\ل%ب من

أ%بيات:
إ,ي_اك1 أ%ن} ت.ست.ب\د1ل ق%ر,د. الق%فا، *  ح.زاب,يةv، وه.ي_باناv، ج'باج,با 

أ%لف_، كأ%ن� الغاز,لت1 م.ن.ح\ن.ه، *  من الصeوف1، ن,ك}ثاv، أ%و ل%ئ1يماv د'باد1با
وقال: ال�باج,ب' والدeباد1ب' الكثي' الش_ر> وال%ل%بة1.

@جحجب: ج.ح\ج.ب. الع.د'و_: أ%ه\ل%ك%ه. قال رؤ\بة:
كم\ م1ن ع1دÝى ج.م\ج.م.ه'م وج.ح\ج.ب.ا

وج.ح\ج.ب.ى: حيÒ من ال4نصار.
  @جحدب: رج'ل ج.ح\د.ب¬: قصي¬، عن كراع. قال: ول أ%ح'ق©ها، إ,ناالعروف ج.ح\د.ر¬، بالراء3، وسيأ}ت ذكرها ف

موضعها.
 @جحرب: ف%ر.س¬ ج.ح\ر.ب¬ وج'حار,ب¬: عظيم' ال%ل}ق,. وال%ح\ر.ب' من الر�جال: القصي' الض_خ\م'، وقيل: الواسع ال%و\ف1، عن

كراع. ورأ%يت ف بعض نسخ الصحاح حاشية: رج'ل ج.ح\ر.بةD عظيم الب.ط}ن.
@جحنب: ال%ح\ن.ب' وال%ح.ن_ب' كلها: القصي' القليل�. وقيل: هو
القص1ي' فقط ،من غي أ%ن ي'ق%ي_د. بالق1ل�ة1. وقيل: هو القصي الـم'ل%ز_ز'.

وأ%نشد:
وصاح1ب� ل ص.م\ع.ر,ي¼، ج.ح\ن.ب,، *  كالل�ي\ث1 خ1ن_اب�، أ%شم_، ص.ق}ع.ب,



النضر: ال%ح\ن.ب' الق1د\ر' العظيمة�. وأ%نشد:
)1ما زال% بال1ياط1 وال1ياط1، *  حت أ%ت.و\أ ب,ج.ح\ن.ب� ق�ساط1(

  قوله «قساط» كذا ف النسخ وف التكملة أيضاv مضبوطاv ولكن الذي ف التهذيب تساط بتاء الضارعة والقافية مقيدة1(
ولعله الناسب.)

)2وذكر ال4صمعي ف الماسي: ال%ح.ن\بة% من النساء القصية%، وهو ثلثي ال4صل(
  قوله «وهو ثلثي إل» عبارة أب منصور الزهري بعد أن ذكر الببرة والورورة والولولة، قلت وهذه الحرف2(

 الثلثة ثلثية الصل إ,ل آخر ما هنا وهي ل غبار عليها وقد ذكر قبلها الحنبة ف الماسي ول يدخلها ف هذا القيل
فطغا قلم الؤلف، جل من ل يسهو.) أ�لق بالماسي لتكرار بعض حروفه.

>254<ص:
@جخب: ال%خابة� مثل الس_حابة: ال4ح\م.ق' الذي ل خي\ر. فيه، وهو

.Dه1ل}باجة Dالكثي اللحم. يقال: إ,نه ل%خ.ابة �أ%يضاv الثقيل
 @جخدب: ال�خ\د'ب' وال�خ\د.ب' وال�خاد1ب' وال�خاد1يe كله: الض_خ\م الغليظ� من الر>جال وال1مال، والمع ج.خاد1ب'،

بالفتح. قال رؤ\بة:
ش.د_اخةv، ض.خ\م. الضeل�وع,، ج'خ\د.با

قال ابن بري: هذا الرجز أ%ورده الوهري على أ%ن ال%خ\د.ب. المل الضخم، وإ,نا هو ف صفة فرس، وقبله: 
تر.ى له م.ناك1باv ول%ب.با، *  وكاه1لv ذا ص.ه.وات{، ش.ر\ج.با

الش_د�اخة�: الذي ي.ش\د.خ' ال4رض.. والص_ه\وة�: موضع اللYبد من ظهر
الفرس. الليث: جل ج.خ\د.ب¬ عظيم' ال1س\م ع.ر,يض' الص_د\ر، وهو

 ال�خاد1ب وال�خ\د'ب' وال�خ\د.ب' وال�خاد1ب' وأ%بو ج'خاد1ب� وأ%بو ج'خاد1باء4 وأ%بو ج'خاد1ب، مقصور ال4خية، عن ثعلب،
 كل©ه ض.ر\ب¬ من ال%ناد1ب, وال%راد1 أ%خ\ض.ر' طويل� الرجلي، وهو اسم له معرفة، كما يقال لل4سد أ%بو الر,ث. يقال: هذا أ%بو

ج'خاد1ب� قد جاء. وقيل: هو ض.خ\م أ%غ}ب.ر' أ%ح\ر.ش'. قال:
إ,ذا ص.ن.ع.ت\ أ�مe الف�ض.ي\ل, ط%عام.ها، *  إ,ذا خ'ن\ف�ساء� ض.خ\مةD وج'خاد1ب'

 كذا أ%نشده أ%بو حنيفة على أ%ن يكون قوله ف�ساء� ض.خ\ م.فاعلن. وتكل�ف بعض' م.ن ج.ه,ل الع.ر'وض ص.ر\ف. خ'ن\ف�ساء4 ههنا ليتم
 به ال�زء� فقال: خ'ن\ف�ساء# ض.خ\مةD. وأ%بو ج'خاد1ب�: اسم له ، معرفة، كما يقال لل4سد أ%بو الرث، تقول: هذا أ%بو

)1ج'خاد1ب. وقال الليث: ج'خاد.ى وأ%بو ج'خاد.ى(
  قوله «وقال الليث جخادى إل» كذا ف النسخ تبعاv للتهذيب ولكن الذي ف التكملة عن الليث نفسه جخادب وأبو1(

 جخادب من النادب، الباء مـمالة والثنان جخادبيان.) من ال%ناد1ب، الياء� م'ـمالةD، والثنان أ%بو ج'خاد.ي.ي\ن,، ل
)2ي.ص\ر,فوه، وهو ال%راد' ال4خ\ض.ر' الذي يكس3ر الكران(



  قوله «يكسر الكران» كذا ف بعض نسخ اللسان والذي ف بعض نسخ التهذيب يكسر الكيزان وف نسخة من2(
 اللسان يسكن الكران.) ، وهو الطويل الرجلي، ويقال له: أ%بو ج'خادب بالباء3. وقال شر: ال�خ\د'ب' وال�خاد1ب':

ال�ن\د.ب' الض_خ\م'، وأ%نشد:
ل%ه.بانD، و.ق%د.ت\ ح1ز_ان'ه، *  ي.ر\م.ض' ال�خ\د'ب' فيه، ف%ي.ص1ر\

قال كذا قيده شر. ال�خ\د'ب، ههنا. وقال آخر:
ـ�و ج'خاد1ب, وعان.ق. الظYل� أ%ب

ابن ال4عراب: أ%بو ج'خاد1ب�: داب�ةD، واسه ال�م\ط�وط.
 وال�خاد1باء� أ%يضاv: ال�خاد1ب'، عن السياف. وأ%بو ج'خاد1باء4: دابة نو ال1ر\باء3، وهو ال�خ\د'ب' أ%يضاv، وجعه ج.خاد1ب'،

ويقال للواحد ج'خاد1ب. وال%خ\دبة�: السeرعة، والل9ه أ%علم.
 @جدب: ال%د\ب': الـم.ح\ل ن.ق1يض' ال1ص\ب,. وف حديث الس\ت1س\قاء3: ه.ل%ك%ت1 الـم.واش1ي وأ%ج\د.ب.ت1 الب,لد'، أ%ي ق%ح1ط%ت

وغ%ل%ت
ال4س\عار'. فأ%ما قول الراجز، أ%نشده سيبويه: 
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ل%ق%د\ خ.ش1يت' أ%ن} أ%ر.ى ج.د.ب_ا  *  ف عام1نا ذا، ب.عد.ما أ%خ\ص.ب_ا

 فإنه أ%راد ج.د\باv، فحر_ك. الدال% بركة الباء3، وحذ%ف ال4لف على حد> قولك: رأ%يت ز.ي\د\، ف الوقف. قال ابن جن: القول
فيه أ%نه ث%ق�ل% الباء4، كما ث%ق�ل اللم ف ع.ي\ه.لY ف قوله:

Yب,باز,ل� و.ج\ناء4 أ%و\ ع.ي\ه.ل
فلم يكنه ذلك حت ح.ر_ك الدال ل%ـم�ا كانت ساكنة ل ي.قع' بعدها

الـم'شد_د ث أ%ط}ل%ق. كإ,ط}لقه ع.ي\ه.لY ونوها. ويروى أ%يضاv ج.د\ب.ب_ا،
 وذلك أ%نه أ%راد تثقيل الباء، والدال� قبلها ساكنة، فلم يكنه ذلك، وكره أ%يضاv تريك الدال ل4ن9 ف ذلك ان\ت1قاض. الص>يغة،
 فأ%ق%ر_ها على سكونا، وزاد بعد الباء3 باءé أ�خرى م'ض.ع_ف%ةv ل3قامة الوزن. فإ,ن قلت: فهل تد ف قوله ج.د\ب.ب_ا ح'ج_ةv للنحويي
 على أ%ب عثمان ف ام\تناعه مـما أ%جازوه بينهم من بنائهم مثل ف%ر.ز\د.ق من ض.ر.ب.، ونوه ض.ر.ب_ب¬، واح\ت1جاج,ه ف ذلك
 ل4نه ل ي.ج,د\ ف الكلم ثلث لمات م'ت.رادفة{ على الت>فاق، وقد قالوا ج.د\ب.ب_ا كما ترى، فجمع الراجز بي ثلث لمات
 متفقة؛ فالواب أ%نه ل حجة على أ%ب عثمان للنحويي ف هذا م1ن ق1ب.ل أ%ن هذا شيء# عر.ض. ف الو.ق}ف، والو.ص\ل� م'ز,يله.

وما كانت هذه حال%ه ل
ي'ح\ف%ل} به، ول ي'ت_خذ} أ%صلv ي'قاس' عليه غيه. أ%ل ترى إ,ل 

 إ,جاعهم على أ%نه ليس ف الكلم اسم آخره واو قبلها حركة ث ل ي.ف}س'د ذلك بقول بعضهم ف الوقف: هذه أ%ف}ع.و\، وهو
 الك%ل%و\، من حيث كان هذا بدلv جاء4 به الو.ق}ف'، وليس ثابتاv ف الوصل الذي عليه الـم'ع\ت.م.د والع.مل�، وإ,نا هذه الباء

الشد�دة ف ج.د\ب.ب_ا زائدة للوقف، وغي, ض.رورة الشعر، ومثلها قول جندل:
جار,يةD ليست من الو.خ\ش.ن>،



ل ت.لب.س ال1ن\ط%ق. بال%ت\ن.ن>،
إ,ل بب.ت¼ واحـــــد{ ب.ت_ـــــن>،

ك%أ%ن� م.ج\ر.ى د.م\ع1ها الـم'س\ت.ن>
ق�ط}ن'ن_ةD من أ%ج\ــــود1 الق�ط}ن'ن>

 فكما زاد هذه النونات1 ضرورة كذلك زاد الباء4 ف ج.دب.ب_ا ضرورة، ول اعت1داد ف الوضعي جيعاv بذا ال%ر\ف
الـم'ضاع.ف. قال: وعلى هذا أ%يضاv عندي ما أ%نشده ابن ال4عراب من قول الراجز:

لك1ن\ ر.ع.ي\ن. الق1ن\ع. حيث اد\ه.م_ما
 أ%راد: اد\ه.م_، فزاد ميماv أ�خرى. قال وقال ل أ%بو علي ف ج.د\ب.ب_ا: إ,نه بن منه ف%ع\ل%ل% مثل ق%ر\د.د.، ث زاد الباء4 ال4خية كزيادة

 اليم ف ال4ض\خ.م_ا. قال: وكما ل حجة على أ%ب عثمان ف قول الراجز ج.د\ب.ب_ا كذلك ل حجة للنحويي على ال4خفش ف
 قوله: إ,نه ي'ب\ن.ى من ضرب مثل اط}مأ%ن�، فتقول: اض\ر.ب.ب_. وقولم هم اض\ر.ب_ب.، بسكون اللم ال�ول بقول الراجز، حيث
 اد\ه.م_ما ، بسكون اليم ال�ول، ل4ن9 له أ%ن يقول إ,ن هذا إ,نا جاء4 لضرورة القافية، فزاد على اد\ه.م_، وقد تراه ساكن اليم

ال�ول، ميماv ثالثة ل3قامة الوزن، وكما ل حجة لم عليه ف هذا كذلك ل حجة له عليهم أ%يضاv ف قول الخر:
إ,ن� ش.ك}لي، وإ,ن� ش.ك}ل%ك1 ش.ت_ى، *  فال}ز.مي ال�ص_، واخ\ف1ضي ت.ب\ي.ض1ض>ي

بتسكي اللم الوسطى، ل4ن هذا أ%يضاv إ,نا زاد 
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 ضاداv، وبن الف1عل ب.ن\يةv اق}تضاها الو.ز\ن�. على أ%ن قوله ت.ب\ي.ض1ض>ي أ%ش\به' من قوله اد\ه.م_م.ا. ل4ن مع الفعل ف ت.ب\ي.ض1ض>ي الياء الت
 هي ضمي الفاعل، والضمي الوجود ف اللفظ، ل ي'بن مع الفعل إ,ل والفعل على أ%صل ب,نائه الذي أ�ريد به، والزيادة� ل

 تكاد ت.ع\ت.ر,ض' بينهما نو ضر.ب\ت' وقتل}ت'، إ,ل أ%ن تكون الزيادة م.ص'وغة ف نفس الثال غي م'ن\ف%ك�ة{ ف التقدير منه، نو
س.ل}ق%ي\ت' وج.ع\ب.ي\ت' واح\ر.ن\ب.ي\ت' واد\ل%ن\ظ%ي\ت. ومن الزيادة للضرورة قول الخر:

بات. ي'قاس1ي ل%ي\ل%ه'ن_ ز.م_ام،
والف%ق}ع.س3يe حات1م' بن' ت.م_ام\،

ـçا من رواه ج,د.ب_ا، فل نظر ف روايته ل4نه  م'س\ت.ر\ع.فات{ ل1ص1ل1ل�خ\م� سام\ يريد ل1ص1ل�خ\م� ك%ع1ل�ك}د{ وه1ل�ق}س� وش1ن_خ\ف{. قال: وأ%م
الن ف1ع.لê كخ1د.ب¼ وه1ج.ف.

قال: وج.د'ب. الكان ج'د'وبةv، وج.د.ب.، وأ%ج\د.ب.، ومكانD ج.د\ب¬
وج.د1يب¬: ب.ي>ن ال�دوبة1 وم.ج\دوب¬، ك%أ%نه على ج'د1ب. وإ,ن ل ي'ستعمل. قال س.لمة� بن ج.ن\دل:

ك�ن_ا ن.ح'ل©، إ,ذا ه.ب_ت\ شآم1يةv، *  بكلY واد{ ح.طيب, الب.ط}ن,، م.ج\د'وب,
وال4ج\د.ب': اسم للـم'ج\د1ب. وف الديث: كانت فيها أ%جاد1ب' 

أ%م\س.ك%ت1 الاء4؛ على أ%ن أ%جاد1ب. قد يكون جع. أ%ج\د'ب الذي هو جع ج.د\ب�.
 قال ابن ال4ثي ف تفسي الديث: ال4جاد1ب' ص1لب' ال4رض, الت ت'م\س3ك الاء4، فل ت.ش\ر.به سريعاv. وقيل: هي ال4راضي الت
 ل ن.بات. با مأ}خ'وذ من ال%د\ب,، وهو الق%ح\ط�، كأ%نه جع' أ%ج\د'ب�، وأ%ج\د'ب¬ جع ج.د\ب�، مثل ك%ل}ب� وأ%ك}ل�ب� وأ%كال1ب. قال



 الطاب: أ%ما أ%جاد1ب' فهو غلط وتصحيف، وكأ%نه يريد أ%ن9 اللفظة أ%جار,د'، بالراء3 والدال. قال: وكذلك ذكره أ%هل اللغة
 والغريب. قال: وقد روي أ%حاد1ب'، بالاء الهملة. قال ابن ال4ثي: والذي جاء4 ف الرواية أ%جاد1ب'، باليم. قال: وكذلك

جاء4 ف صحيح.ي البخاري ومسلم.
وأ%رض ج.د\ب¬ وج.د\بةD: م'ج\د1بةD، والمع ج'د'وب¬، وقد قالوا: 

 أ%ر.ض'ون% ج.د\ب¬، كالواحد، فهو على هذا و.ص\ف¬ بالصدر. وحكى اللحيان: أ%رض¬ ج'د'وب، كأ%نم جعلوا كل جزء� منها
ج.د\باv ث جعوه على هذا.

وف%لةD ج.د\باء�: م'ج\د1بةD. قال:
أ%و\ ف ف%ل% ق%ف}ر� م1ن. ال4ن,يس,،  *  م'ج\د1بة{، ج.د\باء4، ع.ر\ب.س3يس,
وال%د\بة�: ال4رض الت ليس با ق%ل1يلD ول كثي ول م.ر\ت.ع¬ ول

ك%ل#.
وعام¬ ج'د'وب¬، وأ%رض¬ ج'د'وب¬، وفلنD ج.ديب' ال%ن.اب، وهو ما

ح.و\ل%ه.وأ%ج\د.ب. الق%و\م': أ%صاب.ه'م' ال%د\ب'. وأ%ج\د.ب.ت1 الس_نة�: صار
فيها ج.د\ب¬.

وأ%ج\د.ب. أ%ر\ض. ك%ذا: وج.د.ها ج.د\بةv، وكذلك الر_ج'ل�. وأ%ج\د.ب.ت1
ال4رض'، فهي م'ج\د1بةD، وج.د'ب.ت\.

وجاد.ب.ت1 ال3بل� العام. م'جاد.بةv إ,ذا كان العام' م.ح\لv، فصار.ت\ ل
تأ}ك�ل إ,ل الد_رين. ال4س\و.د.، د.ر,ين. الث©مام,، فيقال لا حينئذ: جاد.ب.ت\.

>257<ص:
ونزلنا بفلن فأ%ج\د.ب\ناه إ,ذا ل ي.ق}ر,هم\.

وال1ج\داب': ال4رض' الت ل ت.كاد' ت'خ\ص1ب، كال1خ\صاب، وهي الت ل تكاد ت'ج\د1ب'.
وال%د\ب': الع.ي\ب'.

وج.د.ب. الش_يء4 ي.ج\د1به' ج.د\باv: عاب.ه وذ%م_ه.
وف الديث: ج.د.ب لنا ع'م.ر' الس_م.ر بعد ع.ت.مة{، أ%ي عاب.ه وذ%م_ه.

وكل© عائ1ب�، فهو جاد1ب¬. قال ذو الرمة:
ف%يا ل%ك. م1ن\ خ.د¼ أ%س1يل�، وم.ن\ط1ق�  * ر.خ1يم�، وم1ن\ خ.ل}ق� ت.ع.ل�ل% جاد1ب'ه

يقول: ل ي.ج,د' فيه م.قالv، ول ي.ج,د' فيه ع.ي\باv ي.ع1يبه به، في.ت.ع.ل�ل� بالباطل, وبالشيء3 يقول�ه، وليس ب,ع.ي\ب�.
والاد1ب': الكاذ1ب'. قال صاحب العي: وليس له ف1ع\لD، وهو تصحيف.

والكاذب' يقال له الادب، بالاء3. أ%بو زيد: ش.ر.ج. وب.ش.ك. وخ.د.ب. إ,ذا ك%ذ%ب.. وأ%ما الادب، باليم، فالعائب.
وال�ن\د.ب': الذ�كر من ال%راد. قال: وال�ن\د'ب' وال�ن\د.ب' أ%ص\غ.ر' من الص_دى، يكون ف الب.رار,ي. وإ,ي_اه ع.ن ذو الرمة بقوله:

كأ%ن� ر,ج\ل%ي\ه1 ر,ج\ل م'ق}ط1ف{ ع.ج,ل�،  * إ,ذا ت.ج.اوب.، من ب'ر\د.ي\ه1، ت.ر\ن,يم'



)1وحكى سيبويه ف الثلثي: ج,ن\د.ب(
 قوله «ف الثلثي جندب» هو بذا الضبط ف نسخة عتيقة من الكم.) ، وفسره السياف بأ%نه ال�ن\دب.1(

وقال الع.د.ب_س': الص_د.ى هو الطائر' الذي ي.ص1رe بالليل وي.ق}ف1ز'
ـ�ا ال�ن\دب وي.ط1ي'، والناس يرونه ال�ن\د.ب. وإ,نا هو الص_دى، فأ%م

 فهو أ%صغر من الصدى. قال ال4زهري: والعرب تقول ص.ر_ ال�ن\د.ب'، ي'ضرب مثلv لل4مر يشتد� حت ي'ق}ل1ق. صاح1ب.ه. وال4صل
فيه: أ%ن ال�ن\دب. إ,ذا ر.م1ض. ف شد�ة الر ل ي.ق1ر_ على الرض وطار، ف%ت.س\م.ع لرجليه ص.ر,يراv، ومنه قول الشاعر:

ق%ط%ع\ت'، إ,ذا س.م1ع. الس_ام1ع'ون، *  م1ن ال�ن\دب, ال%و\ن1 فيها، ص.ريرا
وقيل ال�ندب: الصغي من ال%راد. قال الشاعر:

)2ي'غال1ي. فيه ال%ز\ء4 ل%ول ه.واج,ر¬، *  ج.ناد1ب'ها ص.ر\ع.ى، ل%ه'ن� ف%ص1يص'(
  قوله «يغالي» ف التكملة يعن المي. يقول ان هذه المي تبلغ الغاية ف هذا الرطب أي بالضم والسكون2 (

فتستقصيه كما يبلغ الرامي غايته. والزء الرطب. ويروى كصيص.)
)3أ%ي ص.وت¬. اللحيان: ال�ن\د.ب' داب_ة، ول ي'ح.لYها(

  أراد أنه ل ي'عطها حليةv تي�زها، واللية هي ما يرى من لون الشخص وظاهره1 وهيئته1.). وال�ن\د.ب' وال�ن\د'ب'، بفتح3(
 الدال وضمها: ض.ر\ب¬ من ال%راد واسم رجل. قال سيبويه: نونا زائدة. وقال عكرمة ف قوله تعال: فأ%ر\س.ل}نا عليه,م

الط©وفان% وال%راد. والق�م_ل.
.Dم_لة�الق�م_ل�: ال%ناد1ب'، وهي الص>غار من ال%راد، واح1دت'ها ق

وقال: يوز أ%ن يكون واحد الق�م_ل, قام1لv مثل راج,ع� ور'ج_ع�. وف
الديث: ف%ج.ع.ل% ال%ناد1ب' ي.ق%ع\ن. فيه؛ هو ج.مع' ج'ن\د.ب، وهو ض.ر\ب¬

 م1ن ال%راد. وقيل: هو الذي ي.ص1رe ف ال%ر>. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: كان ي'ص.لي الظ©هر.، وال%ناد1ب' ت.ن\ق�ز
من الر_م\ضاء3 أ%ي ت.ث1ب.

وأ�مe ج'ن\د.ب�: الداه1ية�، وقيل الغ.د\ر'، وقيل 
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 الظ©لم. ورك1ب. ف�لن أ�م_ ج'ن\د.ب� إ,ذا ر.ك1ب. الظ©ل}م.. يقال: وقع القوم ف أ�م> ج'ن\د.ب� إ,ذا ظ�ل1موا كأ%نا اسم¬ من أ%ساء3 ال3ساءة
والظ©ل}م, والداه1ية.

 غيه: يقال وقع فلن ف أ�م> ج'ن\د.ب� إ,ذا وق%ع ف داهية{؛ ويقال: و.ق%ع القوم بأ�م جندب إ,ذا ظ%ل%موا وق%ت.ل�وا غي. قات1ل�. وقال
الشاعر:

ق%ت.ل}نا به الق%و\م.، الذين اص\ط%ل%و\ا به *  ج,هاراv، ول ن.ظ}ل1م\ به أ�م_ ج'ن\د.ب,
أ%ي ل ن.ق}ت'ل} غي القات1ل,.

.eـ4د @جذب: ال%ذ}ب': م.دeك. الشيء4، وال%ب\ذ� لغة تيم. الكم: ال%ذ}ب': ال



 ج.ذ%ب. الشيء4 ي.ج\ذ1ب'ه ج.ذ}باv وج.ب.ذ%ه، على القلب، واج\ت.ذ%ب.ه: م.د_ه. وقد يكون ذلك ف الع.ر\ض,. سيبويه: ج.ذ%ب.ه: ح.و_ل%ه عن
موض1عه، 

واج\ت.ذ%ب.ه: اس\ت.ل%ب.ه.
وقال ثعلب قال م'ط%ر>ف¬، قال ابن سيده، وأ�راه يعن م'ط%ر>ف. بن
الش>خ>ي,: وجدت' ال3نسان م'ل}قىÝ بي الل9ه1 وبي الشيطان1، فإ,ن ل

ي.ج\ت.ذ1ب\ه' إ,ل%ي\ه ج.ذ%ب.ه الشيطان�. وجاذ%ب.ه ك%ج.ذبه. وقوله:
ذ%ك%ر\ت'، وال4ه\واء� ت.د\ع'و لل}ه.و.ى، *  والع1يس'، بالر_ك}ب، ي'جاذ1ب\ن. الب'ر.ى

قال: يكون ي'جاذ1ب\ن ههنا ف معن ي.ج\ذ1ب\ن.، وقد يكون للم'باراة
وال�نازعة، فكأ%نه ي'جاذ1ب\ن.ه'ن_ الب'رى.

وجاذ%ب\ت'ه الشيء4: ناز.ع\ت'ه إ,ياه.
والت.جاذ�ب': الت_ناز'ع'؛ وقد ان\ج.ذ%ب. وت.جاذ%ب..

وج.ذ%ب. فلن ح.ب\ل% و,صال1ه، وج.ذ%م.ه إ,ذا ق%ط%ع.ه. ويقال للرجل إ,ذا
 ك%ر.ع. ف ال3ناء3 ن.ف%ساv أ%و ن.ف%س.ي\ن: ج.ذ%ب منه ن.ف%ساv أ%و ن.ف%س.ي\ن. ابن شيل: ب.ي\ن.نا وبي بن فلن ن.ب\ذةD وج.ذ}بةD أ%ي ه'م\ من_ا ق%ر,يب¬.

.vمن غ%ز\ل، للـم.ج\ذوب منه مر_ة Dيعن: ب'ع\د¬.ويقال: ج.ذ}بة ،Dأ%ي ق1ط}عة Dويقال: ب.ي\ن وبي الـم.ن\ز,ل, ج.ذ}بة
وج.ذ%ب الشهر' ي.ج\ذ1ب' ج.ذباv إ,ذا م.ض.ى عام_ت'ه.

وج.ذاب,: الـم.ن,ي_ة�، م.ب\ن,ي_ةD ل4نا ت.ج\ذ1ب' النeف�وس..
 وجاذ%ب.ت1 الرأ%ة� الرجل%: خ.ط%ب.ها فر.د_ت\ه، كأ%نه بان% منها م.غ\ل�وباv. التهذيب: وإ,ذا خ.ط%ب. الرجل� امرأ%ةv فر.د_ت\ه قيل: ج.ذ%ب.ت\ه

.vوبا�وج.ب.ذ%ت\ه. قال: وكأ%نه من قولك جاذ%ب\ت'ه ف%ج.ذب\ت'ه أ%ي غ%ل%ب\ت'ه فبان منها م.غ\ل
والن\ج,ذاب': س'ر\عة� الس_ي\ر,. وقد ان\ج.ذ%ب'وا ف الس_ي\ر، وان\ج.ذ%ب بم الس_ي\ر، وس.ي\ر¬ ج.ذ}ب¬: س.ر,يع¬. قال:

ق%ط%ع\ت'، أ%خ\شاه'، ب,س.ي\ر� ج.ذ}ب
أ%خ\شاه': ف موضع الال أ%ي خاش1ياv له، وقد يوز أ%ن يريد أ%خ\شاه:

.Dفعلى هذا ليس له ف1ع\ل ،vأ%خ\و.ف%ه، يعن أ%شد_ه إ,خافة
وال%ذ}ب': ان\ق1طاع' الر>يق,.

وناقةD جاذ1بةD وجاذ1ب¬ وج.ذ�وب¬: ج.ذ%ب.ت\ لب.ن.ها من ض.ر\ع1ها، فذه.ب
صاع1داv، وكذلك ال4تان�، والمع ج.واذ1ب' وج,ذاب¬، مثل نائم ون,يام 
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قال الذل:

ـgس.ت\ غ%وار,زاv  *  ج.واذ1ب'ها، ت.أ}ب على الـم'ت.غ.ب>ر, بط%ع\ن� كر.م\ح, الش_و\ل,، أ%م
)v1ويقال للناقة إ,ذا غ%ر.ز.ت\ وذهب لبن'ها: قد ج.ذ%ب.ت\ ت.ج\ذ1ب' ج,ذابا(



  قوله «جذاباv» هو ف غي نسخة من الكم بألف بعد الذال كما ترى) ، فهي جاذ1ب¬. اللحيان: ناقة جاذ1ب¬ إ,ذا1(
ج.ر_ت\ فزادت\ على وقت م.ض\ر,با.

النضر: ت.جذ�ب. اللب. إ,ذا ش.ر,ب.ه. قال الع'د.ي\ل:
د.ع.ت\ بال1مال, الب'ز\ل, للظ�ع\ن,، ب.ع\د.ما *  ت.ج.ذ�ب. راعي ال3ب\ل, ما قد ت.ح.ل�با

وج.ذ%ب. الشاة% والف%ص1يل% عن أ%�مهما ي.ج\ذ1ب'هما ج.ذ}باv: قط%عهما عن
:vالر_ضاع,، وكذلك الـم'ه\ر.: ف%ط%م.ه. قال أ%بو النجم يص1ف ف%رسا

ث ج.ذ%ب\ناه ف1طاماv ن.ف}ص1ل�ه\،  *  ن.ف}ر.ع'ه ف%ر\عاv، ول%س\نا ن.ع\ت1ل�ه\
.vع.ن,يفا vه أ%ي ن.ج\ذ1به' ج.ذ}با�أ%ي ن.ف}ر.ع'ه باللجام ون.ق}د.ع'ه. ون.ع\ت1ل

وقال اللحيان: ج.ذ%ب.ت1 ال�مe ولد.ها ت.ج\ذ1ب'ه: فط%م.ت\ه، ول
ي.خ'ص_ من أ%ي نوع� هو. التهذيب: يقال للصب� أ%و الس_خ\لة1 إ,ذا ف�ص1ل%: قد ج'ذ1ب..

وال%ذ%ب': الش_ح\مة� الت تكون ف رأ}س الن_خ\لة ي'ك}ش.ط� عنها
اللYيف'، فتؤكل، كأ%نا ج'ذ1ب.ت\ عن النخلة. وج.ذ%ب. النخلة% ي.ج\ذ1ب'ها

ج.ذ}باv: ق%ط%ع. ج.ذ%ب.ها ليأ}كله، هذه عن أ%ب حنيفة.
 ،Dج'م_ار' النخلة1 الذي فيه خ'شونة :vوال%ذ%ب' وال1ذاب' جيعا

واحدتا ج.ذ%بةD. وعم� به أ%بو حنيفة فقال: ال%ذ%ب' ال�م_ار'، ول يزد
شيئاv. وف الديث: كان رسول� الل9ه، صلة الل9ه عليه وسلم، ي'ح1بe ال%ذ%ب.، وهو بالتحريك: ال�م_ار'.

وال�وذاب': ط%عام¬ ي'ص\ن.ع' بس'ك�ر� وأ%ر'ز¼ ول%ح\م�.
أ%بو عمرو يقال: ما أ%غ}ن ع.ن>ي ج,ذ1ب_اناv، وهو ز,مام' الن_ع\ل,، ول ض1م\ناv، وهو الش_س\ع'.

@جرب: ال%ر.ب': معروف، ب.ث%ر¬ ي.ع\ل�و أ%ب\دان% الناس, وال3ب,ل,.
ج.ر,ب. ي.ج\ر.ب' ج.ر.باv، فهو ج.ر,ب¬ وج.ر\بان وأ%ج\ر.ب'، وال�نثى

 ج.ر\باء�، والمع ج'ر\ب¬ وج.ر\ب وج,راب¬، وقيل ال1راب' جع ال�ر\ب,، قاله الوهري. وقال ابن بري: ليس بصحيح، إ,نا
ج,راب¬ وج'ر\ب¬ جع أ%ج\ر.ب.

قال س'و.يد بن الص_ل}ت، وقيل لع'مي>ر بن خ.ب_اب، قال ابن بري: وهو ال4صح:
وف1ينا، وإ,ن} ق1يل% اص\ط%ل%ح\نا ت.ضاغ�ن¬، *  كما ط%ر_ أ%و\بار' ال1راب, على الن_ش\ر,

يقول: ظاهر'نا عند الصeل}ح ح.س.ن¬، وقلوبنا م'تضاغ1نةD، كما تنب'ت'
أ%و\بار' ال%ر\ب على الن_ش\ر، وتته داء ف أ%ج\واف1ها. والن_ش\ر': نبت

 ي.خ\ض.رe بعد ي'ب\سه ف د'ب'ر الصيف، وذلك لطر ي'صي,به، وهو م'ؤ\ذ{ للماشية إ,ذا ر.ع.ت\ه. وقالوا ف جعه أ%جار,ب أ%يضاv، ضار.ع'وا
به ال4س\ماء4 كأ%جاد1ل% وأ%نام1ل.

وأ%ج\ر.ب. القوم': ج.ر,ب.ت\ إ,بل�هم. وقولم ف الدعاء3 على ال3نسان: ما
vه، فقالوا ح.ر,ب. إ,ت\باعا�ل%ه ج.ر,ب. وح.ر,ب.، يوز أ%ن يكونوا د.ع.و\ا عليه بال%ر.ب، وأ%ن يكونوا أ%رادوا أ%ج\ر.ب. أ%ي ج.ر,ب.ت\ إ,بل
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  ل%ر,ب.، وهم قد يوجبون لل3تباع ح'ك}ماv ل يكون قبله. ويوز أ%ن يكونوا أ%رادوا ج.ر,ب.ت\ إ,بل�ه، فحذ%فوا ال3بل وأ%قام'وه

م'قام.ها.
وال%ر.ب' كالص_دإ,، مقصور، ي.ع\ل�و باطن ال%ف}ن، ور'ب_ما أ%لب.س.ه

كل�ه، وربا ر.ك1ب. بعض.ه.
 وال%ر\باء�: السماء�، س'م>يت بذلك لا فيها من الك%واك1ب، وقيل سيت بذلك لوضع الـم.ج.ر_ة1 كأ%نا ج.ر,ب.ت\ بالنeجوم. قال

الفارسي: كما قيل للب.ح\ر أ%ج\ر.د'، وكما سوا السماء4 أ%يضاv ر.قيعاv ل4نا م.رقوعةD بالنجوم. قال أ�سامة بن حبيب الذل:
أ%ر.ت\ه م1ن. ال%ر\باء3، ف كلY م.و\ق1ف{، *  ط1باباv، ف%م.ث}واه'، الن_هار.، الـم.راك1د'

)1وقيل: ال%ر\باء� من السماء الناحية� الت ل ي.د'ور فيها فل%ك'(
  قوله «ل يدور فيها فلك» كذا ف النسخ تبعاv للتهذيب والذي ف الكم وتبعه الد يدور بدون ل.) الش_م\س, والقمر.1(

أ%بو اليثم: ال%ر\باء� والـم.ل}ساء�: السماء� الدeنيا. وج,ر\بة�، م.ع\ر,فةv: اسم¬ للسماء3، أ%راه من ذلك.
وأ%رض¬ ج.ر\باء�: مـم\ح1لةD م.ق}ح'وطةv ل شيء4 فيها.

ابن ال4عراب: ال%ر\باء�: الارية� الل1يحة، س'ميت ج.ر\باء4 ل4ن
 النساء4 ي.ن\ف1ر\ن% عنها لت.ق}ب,يحها ب.محاسن,ها م.حاس1ن.ه'ن_. وكان لع.قيل, بن ع'ل�ف%ة% الـم'ر�ي بنت يقال لا ال%ر\باء�، وكانت من

أ%حسن النساء.
 وال%ر,يب' من الطعام وال4رض,: م1ق}دار معلوم. ال4زهري: ال%ريب' من ال4رض, مقدار معلوم' الذYراع وال1ساحة1، وهو ع.ش.رة

أ%ق}ف1زة{، كل ق%ف1يز منها ع.ش.رةD أ%ع\ش1راء، فالع.ش1ي' ج'زء# من مائة ج'ز\ء� من ال%ر,يب. وقيل: ال%ريب' من ال4رض نصف الف1ن\جان1(
2(

  قوله «نصف الفنجان» كذا ف التهذيب مضبوطاv.) . ويقال: أ%ق}ط%ع. الوال فلناv ج.ر,يباv من ال4رض أ%ي م.ب\ز.ر. جريب،2(
 وهو مكيلة معروفة، وكذلك أ%عطاه صاعاv من ح.ر_ة الواد1ي أ%ي م.ب\ز.ر. صاع�، وأ%عطاه ق%ف1يزاv أ%ي م.ب\ز.ر. ق%ف1يز. قال: وال%ر,يب

 م1ك}يالD ق%د\ر' أ%ربعة1 أ%ق}ف1زة. وال%ر,يب': ق%د\ر' ما ي'ز\ر.ع' فيه من ال4رض. قال ابن دريد: ل أ%ح\س.ب'ه ع.ر.ب,ي�اv؛ والمع': أ%ج\ر,بة
وج'ر\بان. وقيل: ال%ر,يب' الـم.ز\ر.ع.ة�، عن ك�راع�. 

وال1ر\بة�، بالكسر: الـم.ز\ر.ع.ة�. قال بشر بن أ%ب خازم:
ت.ح.دeر. ماء3 الب,ئ}ر, عن ج'ر.ش1ي_ة{، * على ج,ر\بة{، ت.ع\ل�و الد>بار. غ�روب'ها

:�الد.ب\رة�: الك%ر\دة� من الـم.ز\رعة1، والمع الد>بار'. وال1ر\بة
 الق%راح' من ال4رض. قال أ%بو حنيفة: واس\ت.عارها امرؤ' القيس للن_خ\ل فقال:ك%ج,ر\بة1 ن.خ\ل�، أ%و ك%جن_ة1 ي.ث}ر,ب, وقال مرة: ال1ر\بة
 كل© أ%رض� أ�ص\ل1ح.ت\ لزرع أ%و غ%ر\س�، ول يذكر الستعارة. قال: والمع ج,ر\ب¬ كس3د\رة{ وس1د\ر� وت1ب\نة{ وت1ب\ن�. ابن ال4عراب:

.Dال1ر\ب': الق%راح'، وجعه ج,رب.ة
�الليث: ال%ر,يب': الوادي، وجعه أ%ج\ر,بةD، وال1ر\بة�: الب'ق}ع.ة

ال%س.نة� النبات1، وجعها ج,ر.ب¬. وقول الشاعر:



وما شاك1ر¬ إ,ل عصاف1ي' ج,ر\بة{، *  ي.ق�وم' إ,ليها شار,ج¬، في'ط1ي'ها
يوز أ%ن تكون ال1ر\بة� ههنا أ%حد هذه الشياء3 
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  الذكورة. وال1ر\بة�: ج,ل}دةD أ%وبار,يةD ت'وض.ع' على ش.ف1ي الب,ئ}ر لئل ي.ن\ت.ث1ر الاء� ف البئر. وقيل: ال1ر\بة� ج,لدةD توضع ف ال%د\و.ل

ي.ت.ح.د_ر' عليها الاء.
وال1راب': الو,عاء�، م.ع\ر'وف، وقيل هو ال1ز\و.د'، والعامة تفتحه،

 فتقول ال%راب'،والمع أ%ج\ر,بةD وج'ر'ب¬ وج'ر\ب¬. غيه: وال1راب': و,عاء# من إ,هاب الش_اء3 ل ي'وع.ى فيه إ,ل يابس¬. وج,راب
 البئر: ات>ساع'ها، وقيل ج,راب'ها ما بي جال%ي\ها وح.وال%ي\ها، وف الصحاح: ج.و\ف�ها من أ%ع\لها إ,ل أ%س\ف%ل1ها. ويقال: اط}و, ج,راب.ها
 بالجارة. الليث: ج,راب' البئر: ج.و\ف�ها من أ%و_لا إ,ل آخرها. وال1راب': و,عاء� ال�ص\ي.ت.ي\ن,.وج,ر,ب_ان� الد>ر\ع, والقميص,: ج.ي\ب'ه؛
 وقد يقال بالضم، وهو بالفارسية ك%ر,يبان. وج,ر,ب_ان� الق%م1يص: ل%ب,ن.ت'ه'، فارسي معرب. وف حديث ق�ر_ةv الزن: أ%ت.ي\ت' الن_ب_،
 صلى الل9ه عليه وسلم، ف%أ%دخلت يدي ف ج'ر'ب_انه. ال�ر'ب_ان�، بالضم، هو ج.ي\ب' القميص، وال4لف والنون زائدتان. الفر_اء�:
 ج'ر'ب_ان� الس_ي\ف1 ح.دeه أ%و غ1م\د'ه؛ وعلى لفظه ج'ر'ب_ان� القم1يص. شر عن ابن ال4عراب: ال�ر'ب_ان� ق1راب' السيف1 الض_خم' يكون
 فيه أ%داة� الر_جل وس.و\ط�ه وما ي.ح\تاج' إ,ليه. وف الديث: والس_ي\ف' ف ج'ر'ب_انه، أ%ي ف غ1م\ده. غيه: ج'ر'ب_ان� الس_ي\ف1، بالضم

والتشديد، ق1راب'ه، وقيل ح.دeه، وقيل: ج'ر\بان'ه وج'ر'ب_ان'ه شيء# م.خ\ر'وز¬ ي'جع.ل� فيه الس_ي\ف' وغ1م\د'ه وح.مائل�ه. قال الر_اعي:
وعلى الش_مائل,، أ%ن} ي'هاج. ب,نا، *  ج'ر\بان� ك�لY م'ه.ن_د{، ع.ض\ب,

عن.ى إ,رادة أ%ن ي'هاج. ب,نا.
وم.ر\أ%ة ج,ر,ب_انةD: ص.خ_ابةD س.ي>ئة� ال�ل�ق, كج,ل1ب�انة{، عن ثعلب. قال ح'م.ي\د' بن ث%و\ر� ال1لل:

ج,ر,ب_انةD، و.ر\هاء�، ت.خ\ص1ي ح1مار.ها، *  ب,في م.ن\ ب.غ.ى خ.ي\راv إ,ل%ي\ها ال%لم1د'
 قال الفارسي: هذا البيت يقع فيه تصحيف من الناس، يقول ق%و\م مكان ت.خ\صي ح1مار.ها ت'خ\ط1ي خ1مار.ها، يظنونه من

 قولم الع.وان� ل ت'ع.ل�م' ال1م\رة%، وإ,نا ي.ص1ف�ها بقل�ة ال%ياء. قال ابن العراب: يقال جاء4 ك%خاصي الع.ي\ر,، إ,ذا و'ص1ف. بقلة الياء3،
 فعلى هذا ل يوز ف البيت غي\ر' ت.خ\ص1ي ح1مار.ها، ويروى ج,ل1ب_انةD، وليست راء ج,ر,ب_انة{ بدلv من لم ج,ل1ب_انة{، إ,نا هي لغة،

وهي مذكورة ف موضعها.
ابن ال4عراب: ال%ر.ب': الع.ي\ب'. غيه: ال%ر.ب': الص_د.أ� يركب

السيف.
وج.ر_ب. الر_جل% ت.ج\ر,بةv: اخ\ت.ب.ر.ه، والت_ج\ر,بة� م1ن الـم.صاد1ر, الـم.ج\م'وعة1. قال النابغة:

إ,ل الي.و\م, قد ج'ر>ب\ن. كل� الت_جار,ب,
وقال ال4عشى:

ك%م\ ج.ر_ب'وه، ف%ما زاد.ت\ ت.جار,ب'ه'م\  * أ%با ق�دام.ة%، إ,ل� الـم.ج\د. والف%ن.عا
 فإ,نه م.ص\در م.ج\م'وع م'ع\م.ل ف الـم.ف}عول به، وهو غريب. قال ابن جن: وقد يوز أ%ن يكون أ%با ق�دامة% منصوباv بزاد.ت\،

أ%ي فما زادت أ%با ق�دامة% ت.جار,ب'هم إ,ياه إ,ل الـم.ج\د. قال: والوجه أ%ن} ي.ن\ص1به ب,ت.جار,ب'هم ل4نا العامل ال4قرب، ولنه لو أ%راد 
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 إ,عمال ال4ول لكان ح.رÝى أ%ن ي'ع\م1ل% الثان أ%يضاv، فيقول: فما زادت ت.جار,ب'هم إ,ياه، أ%با ق�دامة%، إ,ل كذا. كما تقول ض.ر.ب\ت'،
 فأ%و\ج.ع\ته زيداv، وي.ض\ع'ف' ض.ر.ب\ت' فأ%وج.ع\ت' زيداv على إ,عمال ال4ول، وذلك أ%نك إ,ذا كنت ت'ع\م1ل� ال4و_ل، على ب'ع\د1ه، و.ج.ب
 إ,عمال الثان أ%يضاv لق�ر\به، ل4نه ل يكون ال4بعد' أ%قوى حالv من ال4قرب؛ فإ,ن قلت: أ%ك}ت.ف1ي بفعول العامل ال4ول من مفعول

 العامل الثان، قيل لك: فإ,ذا كنت م'ك}ت.ف1ياv م'خ\ت.ص1راv فاكت1فاؤ'ك بإ,عمال الثان ال4قرب أ%ول من اكت1فائك بإ,عمال ال4و�ل
ال4بعد، وليس لك ف هذا ما ل%ك. ف الفاعل، ل4نك تقول ل أ�ض\م1ر على غ%ي تقد�م

ذكر� إ,ل م'س\ت.ك}ر.هاv، فت'ع\م1ل ال4و�ل، فتقول: قام. وق%عدا أ%خ.واك..
فأ%ما الفعول فمنه ب'دÒ، فل ينبغي أ%ن ي'تباع.د بالعمل إ,ليه، وي'ترك ما هو أ%قرب' إ,ل العمول فيه منه.

ورجل م'ج.ر_ب: قد ب'لي. ما عنده. وم'ج.ر>ب¬: قد ع.رف. ال�مور.
وج.ر_با؛ فهو بالفتح، م'ض.ر_س قد ج.ر_بت\ه ال�مور' وأ%ح\ك%م.ت\ه،

والـم'ج.ر_ب'، مثل الـم'ج.ر_س والـم'ض.ر_س'، الذي قد ج.ر_س.ت\ه ال�مور
وأ%حكمته، فإ,ن كسرت الراء4 جعلته فاعلv، إ,ل أ%ن العرب تكلمت به بالفتح.

 التهذيب: الـم'ج.ر_ب: الذي قد ج'ر>ب. ف ال�مور وع'ر,ف. ما عنده. أ%بو زيد: من أ%مثالم: أ%نت على الـم'ج.ر_ب؛ قالته
 امرأ%ة لرج'ل سأ%ل%ها بعدما ق%ع.د. بي ر,ج\ل%ي\ها: أ%عذ}راء� أ%نت1 أ%م ث%ي>ب¬؟ قالت له: أ%نت على الـم'ج.ر_ب,؛ يقال عند ج.واب

السائل عما أ%ش\ف%ى على ع1ل}م1ه.
ود.راه1م' م'ج.ر_بةD: م.و\ز'ونةD، عن كراع. وقالت ع.ج'وز ف رجل كان بين.ها وبينه خ'صومةD، فبل%غها م.و\ت'ه:

س.أ%ج\ع.ل� للموت1، الذي الت.ف_ ر'وح.ه، *  وأ%ص\ب.ح. ف ل%ح\د{، ب'د_ة، ث%او,يا:
ث%لث1ي. د1يناراv وس1ت>ي. د1ر\ه.ماv  *  م'ج.ر_بةv، ن.ق}داv، ث1قالv، ص.واف1يا

�وال%ر.ب_ة�، بالفتح وتشديد الباء3: ج.ماعة ال�م'ر، وقيل: هي الغ1لظ
 vالش>داد منها. وقد يقال لل4ق}و,ياء3 من الناس إ,ذا كانوا ج.ماعة

م'تساو,ين.: ج.ر.ب_ةD، قال:
ج.ر.ب_ةD ك%ح'م'ر, ال4ب.ك>، * ل ض.ر.ع¬ فينا، ول م'ذ%كYي

 يقول نن جاعة م'تساو'ون وليس فينا صغي ول م'س3نÒ. وال4ب.كe: موضع. وال%ر.ب_ة�، من أ%ه\ل, الاجة1، يكونون م'س\ت.و,ين.. ابن
)1ب'ز'ر\ج: ال%ر.ب_ة�: الص_لمة� من الرجال، الذين ل س.ع\ي. لم(

 قوله «ل سعي لم» ف نسخة التهذيب ل نساء لم.) ، وهم مع أ�مهم؛ قال الطرماح: 1(
وح.ي¼ ك1رام�، قد ه.نأ}نا، ج.ر.ب_ة{، *  وم.ر_ت\ بم ن.ع\ماؤ'نا بال4يام1ن,
قال: ج.ر.ب_ةD ص1غاره'م وك1بار'هم. يقول ع.م_م\ناهم، ول ن.خ'ص_

ك1بار.هم دون ص1غار,هم. أ%بو عمرو: ال%ر.بe من الر>جال الق%ص1ي' ال%بe، وأ%نشد: 
إ,ن_ك. قد ز.و_ج\ت.ها ج.ر.ب_ا، *  ت.ح\س3ب'ه، وهو م'خ.ن\ذ{، ض.ب_ا

وعيالD ج.ر.ب_ةD: يأ}ك�ل�ون أ%كلv شديداv ول ي.ن\ف%ع'ون.



وال%ر.ب_ة� وال%ر.ن\بة: الك%ثي'. يقال: عليه ع1يالD ج.ر.ب_ةD، مث�ل به سيبويه وفسره الس>ياف، وإ,نا قالوا ج.ر.ن\بة ك%راه1ية الت_ضع1يف.
وال1ر\ب,ياء�، 

>263<ص:
على ف1ع\ل1ياء بالكسر والـم.د�: الر>يح' الت ت.ه'بe بي

ال%ن'وب, والص_با. وقيل: هي الش_مال�، وإ,نا ج,ر\بياؤ'ها ب.ر\د'ها.
وال1ر\ب,ياء�: ش.مالD بار,دةD. وقيل: هي الن_ك}باء�، الت تري بي الش_مال والد_ب'ور، وهي ريح ت.ق}ش.ع' السحاب. قال ابن أ%حر:

ب,ه.ج\ل� من ق%ساv ذ%ف1ر, ال�زامى، *  ت.هاد.ى ال1ر\ب,ياء� به ال%ن,ينا
 ورماه بال%ر,يب أ%ي ال%ص.ى الذي فيه التراب. قال: وأ�راه مشتقاv من ال1ر\ب,ياء3. وقيل لبنة ال�س>: ما أ%شدe الب.ر\د1؟ فقالت

ش.مال
ج,ر\بياء� تت. غ1ب> س.ماء�. وال4ج\ر.بان1: ب.ط}نان1 من العرب.

وال4ج\ربان1: ب.ن'و ع.ب\س� وذ�ب\يان%. قال العباس' بن م1ر\داس�:
وف ع1ضاد.ت1ه الي'م\ن.ى ب.ن'و أس.د{، *  وال4ج\ر.بان1: ب.ن'و ع.ب\س� وذ�ب\يان1

قال ابن بري: صوابه وذ�بيان�، بالرفع، معطوف على قوله بنو عبس. والقصيدة كلها مرفوعة ومنها:
�إ,ن�ي إ,خال� ر.س'ول% الل9ه1 ص.ب_ح.ك�م  *  ج.ي\شاv، له ف ف%ضاء3 ال4رض, أ%ر\كان

�فيهم أ%خ'وك�م\ س'ل%يم¬، ليس تار,ك%ك�م، *  والـم'س\ل1م'ون، ع1باد' الل9ه1 غس_ان
وال4جار,ب': ح.يÒ من بن س.ع\د{.

وال%ريب': موضع بن.ج\د{.
وج'ر.ي\بة� بن ال4ش\ي.م, من ش'عرائهم.

وج'راب¬، بضم اليم وتفيف الراء3: اسم ماء معروف بكة. وقيل: بئر قدية كانت بكة شر_فها الل9ه تعال.
وأ%ج\ر.ب': موضع.

وال%و\ر.ب': ل1فافة� الر>ج\ل، م'ع.ر_ب، وهو بالفارسية ك%و\ر.ب¬؛ 
والمع ج.واربةD؛ زادوا الاء4 لكان العجمة، ونظيه من العربية الق%شاع1مة.

،vوقد قالوا ال%وار,ب كما قالوا ف جع الك%ي\ل%ج, الك%يال1ج، ونظيه من العربية الك%واكب. واستعمل ابن السكيت منه فع\ل 
فقال يصف مقتنص الظباء: وقد ت.ج.و\ر.ب. ج.و\ر.ب.ي\ن, يعن لبسهما.

وج.و\ر.ب\ته فت.ج.و\ر.ب. أ%ي أ%ل}ب.س\ت'ه ال%و\ر.ب. ف%ل%ب,س.ه.
)1وال%ريب': واد{ معروف¬ ف بلد ق%ي\س� و.ح.ر_ة� النار, ب1ذائه. وف حديث الوض: ع.ر\ض' ما بي. ج.ن\ب.ي\ه كما بي. ج.ر\ب(

  قوله «جرب» بالقصر، قال ياقوت ف معجمه وقد يد.) وأ%ذ}ر'ح: ها قريتان بالشام بينهما مسية ثلث ليال، وكت.ب1(
 لما النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%مانا. فأ%ما ج.ر\بة�، بالاء3، فقرية بالـم.غ\رب لا ذكر ف حديث ر'و.ي\ف1ع ابن ثابت، رضي

الل9ه عنه.
قال عبدالل9ه بن مكرم: ر'و.ي\ف1ع' بن ثابت هذا هو ج.دeنا ال4على من



)2ال4نصار، كما رأ%يته بط جد�ي ن.ج,يب, الد>ين(
 قوله «بط جدي إل» ل نقف على خط الؤلف ول على خط جد�ه والذي وقفنا عليه من النسخ هو ما ترى.) ،2(

والد1 الـم'ك%ر_م أ%ب السن علي بن أ%حد بن أ%ب القاسم بن ح.ب\قة
(يتبع...)

): جرب: ال%ر.ب': معروف، ب.ث%ر¬ ي.ع\ل�و أ%ب\دان% الناس, وال3ب,ل,.... ...1@(تابع... 
 بن ممد بن منظور بن م'عاف بن خ1م>ي بن ريام بن سلطان بن كامل بن ق�رة بن كامل بن س1ر\حان بن جابر بن ر,فاعة بن

 جابر بن رويفع بن ثابت، هذا الذي ن'س3ب هذا الديث� إ,ليه. وقد ذكره أ%بو ع'م.ر بن عبدالب، رحه الل9ه، ف كتاب
الس\تيعاب ف معرفة الصحابة، رضي الل9ه
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  عنهم، فقال: رويفع بن ثابت بن س.ك%ن بن عدي� بن حارثة ال4نصاري من بن مالك بن النجار، سكن مصر واخ\ت.ط� با

 دارا. وكان معاوية، رضي الل9ه عنه، قد أ%م_ره على طراب'ل�س سنة ست وأ%ربعي، فغزا من طرابلس افريقية سنة سبع
 وأ%ربعي، ودخلها وانصرف من عامه، فيقال: مات بالشام، ويقال مات بب.ر\قة% وقبه با. وروى عنه ح.ن.ش بن عبدالل9ه

 الص_ن\عان وش.ي\بان� بن أ�م.ي_ة الق1ت\بان، رضي الل9ه عنهم أ%جعي. قال: ونعود إ,ل تت1م_ة1 ن.س.ب,نا من عدي� بن حارثة% فنقول: هو
 عديe بن حارثة% بن ع.م\رو بن زيد مناة بن عدي� بن عمرو بن مالك بن النجار، واسم النجار ت.ي\م' الل9ه، قال الزبي: كانوا

 ت.ي\م. اللت1، فسماهم النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ت.ي\م. الل9ه1؛ ابن ث%ع\ل%ب.ة% بن عمرو بن ال%ز\رج، وهو أ%خو ال4و\س، وإ,ليهما
نسب ال4نصار، وأ�مهما

ق%ي\لة� بنت كاه1ل بن ع'ذ}رة% بن سعيد بن زيد1 بن ل%ي\ث بن س'ود بن
 أ%س\ل%م, بن, الاف1 بن ق�ضاعة%؛ ونعود إ,ل بقية النسب البارك: ال%ز\ر.ج' بن حارثة% ابن ث%ع\ل%ب.ة الب'ه\ل�ول بن ع.مرو م'ز.ي\ق1ياء بن

 عامر� ماء3 السماء3 بن حارثة% الغ1ط}ريف بن امرئ, الق%ي\س, الب,ط}ريق بن ث%ع\لبة الع.نقاء3 بن ماز,ن{ زاد1 الر_ك}ب، وهو ج,ماع' غ%س_ان
 بن ال4ز\د. وهو د'رe بن الغ.و\ث بن ن.ب\ت1 بن مالك بن ز.ي\د1 بن ك%ه\لن% بن سب.أ، واسه عامر' بن ي.ش\ج'ب. بن ي.ع\ر'ب. بن

 ق%ح\طان%، واسه ي.ق}ط�ن، وإ,ليه ت'نسب اليمن. ومن ههنا اختلف النسابون، فالذي ذكره ابن الكلب أ%نه قحطان بن الميسع
)1بن تيمن بن ن.ب\ت ابن اسعيل بن إ,براهيم الليل(

  قوله «فالذي ذكره إل» كذا ف النسخ وبراجعة بداية القدماء وكامل ابن الثي وغيها من كتب التاريخ تعلم1(
الصواب.) ، عليه الصلة والسلم. 

 قال ابن حزم: وهذه النسبة القيقية ل4ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قال لقوم من خ'زاعة%، وقيل من ال4نصار، ورآهم
 ي.ن\ت.ض1ل�ون: ار\م'وا ب.ن,ي اسعيل فإ,ن أ%باكم كان رامياv. وابراهيم'، صلوات الل9ه عليه، هو ابراهيم' بن آز.ر. بن ناحور بن سار'وغ

 بن القاسم، الذي قسم ال4رض بي أ%هلها، ابن عاب.ر. بن شال% ابن أ%ر\ف%خ\ش.ذ ابن سام بن نوح، عليه الصلة والسلم، ابن
ملكان بن مثوب بن إ,دريس، عليه السلم، ابن الرائد بن مهلييل بن

قينان بن الطاهر ابن هبة الل9ه، وهو شيث بن آدم، على نبينا وعليه الصلة والسلم.
@جرجب: ال�ر\ج'بe وال�ر\ج'بان�: ال%و\ف'. يقال مل ج.ر.اج,ب.ه.



وج.ر\ج.ب. الطعام. وج.ر\ج.مه: أ%كله، ال4خية على البدل.
وال%راج,ب': الع1ظام' من ال3بل. قال الشاعر:

ي.د\ع'ـــو ج.راج,يب. م'ص.و_يات1،
وب.ك%رات{ كالـم'ع.ن_ســــــــات1،

ل%ق1ح\ــــــــن.، للق1ن\يـــــة1، شات1يات1
 @جردب: ج.ر\د.ب على الطعام: وضع يده عليه، يكون بي. ي.د.ي\ه على ال1وان1، لئل ي.ت.ناو.ل%ه غيه. وقال يعقوب: ج.ر\د.ب
 ف الطعام وج.ر\د.م.، وهو أ%ن ي.س\ت'ر ما بي يد.ي\ه من الطعام ب,شماله، لئل ي.تناول%ه غي'ه.ورجل ج.ر\د.بان� وج'ر\د'بان�: م'ج.ر\د1ب¬،

وكذلك. الي.د'. قال:
إ,ذا ما كنت. ف قوم ش.هاو.ى، *  فل ت.ج\ع.ل} ش1مال%ك. ج.ر\د.بانا
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وقال بعضهم ج'ر\د'بانا. وقيل: ج.ر\د.بان�، بالدال الهملة، أ%صله

 ك%ر\د.ه\ بان} أ%ي حاف1ظ� الر_غ1يف1، وهو الذي ي.ض.ع' ش1مال%ه على شيء� يكون على ال1وان كي ل ي.تناول%ه غي'ه. وقال ابن
ال4عراب: ال%ر\د.بان�: الذي يأ}كل بيمينه وينع بشماله. قال: وهو معن قول الشاعر:

ـgع.م\ت. ف الناس, ن,ع\مةv، *  س.ط%و\ت. عليها، قابضاv بش1مال1كا وكنت.، إ,ذا أ%ن
وج.ر\د.ب. على الطعام: أ%كل%ه. شر: هو ي'ج.ر\د1ب' وي'ج.ر\د1م' ما ف

:eال3ناء3 أ%ي يأ}كله وي'ف}ن,يه. وقال الغ.ن.و,ي
فل ت.ج\ع.ل} ش1مال%ك. ج.ر\د.ب,يل

قال: معناه أ%ن يأ}خذ الك1سرة بيده الي'سرى، ويأ}كل بيده اليمن، فإ,ذا
ف%ن,ي. ما بي أ%يدي القوم أ%ك%ل% ما ف يده اليسرى. ويقال: رج'ل

ج.ر\د.ب,يلD إ,ذا فع.ل ذلك.
ابن ال4عراب: ال1ر\داب': وس.ط� البحر.

@جرسب: ال4صمعي: ال%ر\س.ب': الطويل.
@جرشب: ج.ر\ش.ب.ت1 الرأ%ة�: بلغت أ%ربعي أ%و خسي إ,ل أ%ن توت.

وامرأ%ة ج.ر\ش.ب,ي_ةD. قال:
إ,ن� غ�لماv، غ%ر_ه ج.ر\ش.ب,ي_ةD، * على ب'ض\ع1ها، م1ن\ ن.ف}س3ه، ل%ض.ع1يف'
م'ط%ل�قةv، أ%و مات. عنها ح.ل1يل�ها، *  ي.ظ%ل©، ل1ناب.ي\ها، عليه ص.ريف'

 ابن شيل: ج.ر\ش.ب.ت1 الرأ%ة� إ,ذا ول�ت\ وه.ر,م.ت\، وامرأ%ةD ج.ر\ش.ب,ي_ةD. وج.ر\ش.ب. الرجل: ه'ز,ل%، أ%و م.ر,ض.، ث ان\د.م.ل%، وكذلك
ج.ر\ش.م.

ابن ال4عراب: ال�ر\ش'ب': القصي' السمي'.
@جرعب: ال%ر\ع.ب': الاف.



)1وال%ر\ع.ب,يب'(
)1.� قوله «والرعبيب» كذا ضبط ف الكم.): الغ.ل1يظ

وداهيةD ج.ر\ع.ب,يب¬: ش.د1يدةD. ال4زهري: اج\ر.ع.ن_ وار\ج.ع.ن_ واج\ر.ع.ب_ واج\ل%ع.ب_ إ,ذا ص'ر,ع. وام\ت.د_ على وجه ال4رض.
 @جزب: ال1ز\ب': الن_صيب' من الال، والمع أ%ج\زاب¬. ابن الستني: ال1ز\ب' وال1ز\م': الن_ص1يب'. قال: وال�ز\ب' الع.ب,يد'، وبنو

ج'ز.ي\بة% مأ}خوذ من ال�ز\ب,، وأ%نشد:
ود'ودان� أ%ج\ل%ت\ عن أ%بان.ي\ن, وال1م.ى،  * ف1راراv. وقد ك�ن_ا ات_خ.ذ}ناه'م' ج'ز\با

)2ابن ال4عراب: ال1ج\ز.ب: ال%س.ن' الس_ب\ر(
 قوله «السب» ضبط ف التكملة بفتح السي وكسرها.) الط�اه1ر'ه.2(

.�@جسرب: ال%س\ر.ب': الطويل
.vجشب: ج.ش.ب. الطعام.: ط%ح.نه ج.ريشا@

وط%عام¬ ج.ش1ب¬ وم.ج\ش'وب¬ أ%ي غليظ خ.ش1ن¬، ب.ي>ن' ال�ش'وبة1 إ,ذا
أ�س1يء4 ط%ح\ن'ه، حت ي.صي م'ف%ل�قاv. وقيل: هو الذي ل أ�د\م. له. وقد

ج.ش'ب. ج.شابةv. ويقال للطعام: ج.ش\ب¬ وج.ش1ب¬ وج.ش1يب¬، وط%عام¬
م.ج\ش'وب¬، وقد ج.ش.ب\ت'ه. وأ%نشد ابن ال4عراب:

ل ي.أ}ك�ل�ون% زاد.ه'م\ م.ج\ش'وبا
الوهري: ولو قيل اج\ش.و\ش1ب'وا كما قيل اخ\ش.و\ش1ب'وا، بالاء، ل

يبعد، إ,ل أ%ن ل أ%سعه باليم. وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، كان يأ}كل ال%ش1ب.، هو
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  الغ.ل1يظ� ال%ش1ن' من الط�عام,، وقيل غي' الأ}دوم. وكل© ب.ش1ع, الط�ع\م فهو ج.ش1ب¬. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: كان يأ}تينا
 بطعام ج.ش1ب. وف حديث صلة الماعة: لو و.ج.د ع.ر\قاv س.م1يناv أ%و م1ر\مات.ي\ن, ج.ش1ب.ت.ي\ن, أ%و خ.ش1ب.ت.ي\ن, ل4جاب. قال ابن ال4ثي:
 هكذا ذكره بعض التأ%خرين ف حرف اليم: لو د'ع1ي. إ,ل م1ر\مات.ي\ن, ج.ش1ب.ت.ي\ن, أ%و خ.ش1ب.ت.ي\ن, ل4جاب. وقال: ال%ش1ب' الغليظ.
 وال%ش1ب' اليابس من ال%ش.ب,. وال1ر\ماة� ظ1ل}ف' الشاة1، ل4نه ي'ر\مى به، انتهى كلمه. قال ابن ال4ثي: والذي قرأ}ناه وسعناه،

وهو الـم'تداو.ل بي أ%هل 
الديث: م1ر\مات.ي ح.س.ن.ت.ي\ن، من ال�س\ن, وال%و\دة، ل4نه عطفهما

 على الع.ر\ق, الس_م1ي. قال: وقد فسره أ%بو عبيدة وم.ن\ بعده من العلماء، ول يتعر�ضوا إ,ل تفسي ال%ش1ب أ%و ال%ش1ب ف هذا
الديث. قال: وقد حكيت ما رأ%يت، والع'هدة عليه.

وال%ش1يب': الب.ش1ع' من كلY شيء�. وال%ش1يب' من الثياب: الغليظ.
.vالـم.أ}كل,. وقد ج.ش'ب. ج'ش'وبة �ورجلD ج.ش1يب¬: س.ي>ئ

شر: ر.ج'لD م'ج.ش_ب¬: خ.ش1ن' الـم.عيشة1. قال رؤبة:
ومن ص'باح� رام1ياv م'ج.ش_با



وج.ش1ب' الـم.ر\عى: ياب,س'ه.
وج.ش.ب. الشيء� ي.ج\ش'ب': غ%ل�ظ%.

وال%ش\ب' وال1ج\شاب': الغليظ�، ال�ول عن كراع، وسيأ}ت ذكر ال%ش.ن, ف النون.
التهذيب: ال1ج\شاب': الب.د.ن� الغ.ل1يظ�. قال أ%بو ز'ب.ي\د الطائي: 

ق1راب. ح1ض\ن,ك ل ب,ك}ر¬ ول ن.ص.ف¬،  *  ت'ول1يك. ك%ش\حاv ل%طيفاv، ليس م1ج\شابا
قال ابن بري: وق1راب. منصوب بفعل ف بيت قبله: 

ن,ع\م.ت\ ب,طانة�، ي.و\م, الد_ج\ن,، ت.ج\ع.ل�ها *  د'ون% الثYياب,، وقد س.ر_ي\ت. أ%ث}وابا
 أ%ي ت.ج\ع.ل�ها كب,طانة1 الثوب ف يوم بار,د{ ذي د.ج\ن�؛ والد_ج\ن' إ,لباس' الغ.ي\م, الس_ماء عند الـم.طر، ور'با ل يكن معه مطر.

وس.ر_ي\ت'
الثوب عن ن.ز.ع\ت'ه. وال1ض\ن' ش1قe الب.ط}ن,. والك%ش\حان1 الاص1رتان1،

وها ناح1يتا البطن. وق1راب. ح1ض\ن,ك. مفعول ثان بت.ج\ع.ل�ها.
ابن السكيت: ج.م.لD ج.ش1ب¬: ض.خ\م¬ ش.د1يد¬. وأ%نشد:

ب,ج.ش1ب� أ%ت\ل%ع. ف إ,ص\غائ1ه
ابن ال4عراب: ال1ج\ش.ب': الض_خ\م' الشجاع. وقول رؤبة:
وم.ن\ه.ل�، أ%ق}ف%ر. م1ن\ أ%ل}قائه، *  ور.د\ت'ه، والل�ي\ل� ف أ%غ}شائ1ه،

بشب أ%تلع ف إ,صغائه، *  جاء4، وقد زاد. على أ%ظ}مائ1ه،
ي'جاو,ر' ال%و\ض. إ,ل إ,زائ1ه، *  ر.ش\فاv ب,م.خ\ض'وب.ي, م1ن\ ص.ف}رائ1ه،

وق%د\ ش.ف%ت\ه و.ح\د.ها م1ن\ دائ1ه،  *  من\ طائ1ف ال%ه\ل,، وم1ن\ ن'زائ1ه
ال4ل}قاء: ال4ن,يس'. ي'جاو,ر' الوض. إ,ل إ,زائه أ%ي يستقبل الدلو حي

 ي'ص.بe ف ال%و\ض, من ع.طشه. وم.خ\ض'وباه: م1ش\فراه، وقد اخ\ت.ض.با بالدم من ب'ر.ته. وقد ش.ف%ت\ه يعن الب'رة أ%ي ذ%ل�ل%ت\ه وس.ك�ن.ت\ه.
ون.دÝى
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ج.ش_اب¬: ل ي.زال� ي.ق%ع' على الب.ق}ل. قال رؤبة:

ر.و\ضاv ب,ج.ش�اب, الن_دى م.أ}د'وما
وكلم¬ ج.ش1يب¬: جاف{ خ.ش1ن¬. قال:

لا م.ن\ط1ق¬، ل ه1ذ}ر,يانD ط%ما به *  س.فاه¬، ول باد1ي ال%فاء3، ج.ش1يب'
وس1قاء# ج.ش1يب¬: غ%ل1يظD خ.ل%ق¬.

وم.رةD ج.ش'وب¬: خ.ش1ن.ةD، وقيل ق%صيةD. أ%نشد ثعلب:
كواح1دة1 ال�د\حي> ل م'ش\م.ع1ل�ةD، *  ول ج.ح\نةD، تت الثYياب,، ج.ش'وب'

وال�ش\ب': ق�شور' الر�مان، يانية.



وب.ن'و ج.ش1يب�: ب.ط}ن¬.
@جعب: ال%ع\بة�: ك1نانة� النeش_اب,، والمع ج,عاب¬. وف الديث:

 فان\ت.ز.ع. ط%ل%قاv من ج.ع\ب.ت1ه. وهو متكرر ف الديث. وقال ابن ش%يل: ال%ع\ب.ة�: الـم'س\ت.د1يرة� الواس1عة� الت على فمها ط%ب.ق¬ من
ف%و\ق1ها.

قال: والو.ف}ض.ة� أ%صغر منها، وأ%علها وأ%س\ف%ل�ها م'س\ت.و�، وأ%ما
ال%ع\بة� ففي أ%علها ات>ساع¬ وف أ%سفلها ت.ب\ن,يق¬، وي'ف%ر_ج' أ%ع\لها

 لئل ي.ن\ت.ك1ث% ر,يش' الس>هام، ل4نا ت'ك%بe ف ال%ع\بة1 ك%ب�اv، فظ�بات'ها ف أ%س\ف%ل1ها، وي'ف%ل}ط%ح أ%ع\لها م1ن ق1ب.ل الريش، وكلها من
ش.ق1يق%ت.ي\ن من خ.ش.ب. 

وال%ع_اب': صان,ع' ال1عاب,، وج.ع_ب.ها: ص.ن.ع.ها، وال1عابة�: ص1ناع.ت'ه.
وال%عاب,يب': الق1صار' من الرجال.

وال�ع\ب'وب: الق%ص1ي' الدم1يم'، وقيل هو الن_ذ}ل�، وقيل هو الد_ن,يء� من الرجال، وقيل هو الض_ع1يف' الذي ل خ.ي\ر فيه.
 ويقال للرجل، إ,ذا كان ق%صياv د.م1يماv: ج'ع\ب'وب¬ ود'ع\ب'وب¬ وج'ع\سوس¬.وال%ع\بة�: الك%ث1يبة� من الب.ع.ر. وال�ع.ب.ى: ض.ر\ب¬ من

)1النمل(
 قوله «والعب ضرب إل» هذا ضبط الكم.) . قال الليث: هو نل أ%حر، والمع ج'ع.ب.يات¬.1(

 وال1ع1ب_اء� وال1ع1ب_ى وال1ع\باءة وال%ع\واء� والناط1قة� ال%ر\ساء: الدeبر ونو ذلك. وضربه فج.ع.ب.ه' ج.ع\باv وج.ع.ف%ه إ,ذا ض.ر.ب. به
ال4رض.، وي'ث%ق�ل� فيقال: ج.ع_به ت.ج\عيباv وج.ع\بأ%ه إ,ذا ص.ر.ع.ه.

 وت.ج.ع_ب. وت.ج.ع\ب.ى وان\ج.ع.ب وج.ع.ب\ت'ه أ%ي ص.ر.ع\ت'ه، مثل ج.ع.ف}ت'ه. ور'با قالوا: ج.ع\ب.ي\ت'ه ج,ع\باءé فت.ج.ع\ب.ى، يزيدون فيه الياء، كما
قالوا س.ل}ق%ي\ت'ه م1ن س.ل%ق%ه.

وج.ع.ب. الشيء4 ج.ع\باv: ق%ل%به. وج.ع.ب.ه ج.ع\باv: ج.معه، وأ%كثره ف 
الشيء3 اليسي.

وال1ج\ع.ب': الص>ر>يع' من الرجال ي.ص\ر.ع' ول ي'ص\ر.ع'.
.vوف النوادر: ج.ي\ش¬ ي.ت.ج.ع\ب.ى وي.ت.ج.ر\ب وي.ت.ق%ب\ق%ب' وي.ت.ه.ب\ه.ب' وي.ت.در\ب.ى: يركب بعض'ه بعضا

والـم'ت.ج.ع>ب': الي>ت'.
@جعدب: ال�ع\د'بة�: ال%جاة� وال%بابة�، وف حديث ع.م\رو أ%نه قال
لعاوية، رضي الل9ه عنهما: لقد رأ%يت'ك. بالعراق,، وإ,ن9 أ%م\ر.ك. كح'ق>

الك%ه'ول,، أ%و كال�ع\د'بة1، أ%و كالك�ع\د'بة1. ال�ع\د'بة� والك�ع\د'بة�: النeف9اخات'
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الت تكون من ماء الطر. والك%ه'ول�: الع.ن\ك%بوت'.
وح'ق©ها: ب.ي\ت'ها. وقيل: الك�ع\د'بة� وال�ع\د'بة�: بيت' العنكبوت. وأ%ثبت

.vال4زهري القولي معا



وال�ع\د'ب.ة� من الشيء3: الـم'ج\ت.م1ع' منه، عن ثعلب.
وج'ع\د'ب¬ وج'ع\د'بة�: اسان. ال4زهري: وج'ع\دبة�: اسم' رجل من أ%هل الدينة.

)�)1@جعنب: ال%ع\نبة
  قوله «العنبة إل» ل نظفر به ف الكم ول التهذيب، وقال ف شرح القاموس هو تصحيف العثبة بالثلثة، قال1(

وجعنب تصحيف جعثب با أ%يضا.): ال1ر\ص' على الشيء3.
وج'ع\ن'ب¬: اسم.

@جغب: رجل ش.غ1ب¬ ج.غ1ب¬: إ,تباع ل ي'تكلم به مفرداv. وف التهذيب: رجل ج.غ1ب¬ ش.غ1ب¬.
@جلب: ال%ل}ب': س.و\ق' الشيء من موضع إ,ل آخ.ر.

ج.ل%ب.ه ي.ج\ل1ب'ه وي.ج\ل�به ج.ل}باv وج.ل%باv واج\ت.ل%ب.ه وج.ل%ب\ت' الشيء4 إ,ل نف}س3ي واج\ت.ل%ب\ت'ه، بعن. وقول�ه، أ%نشده ابن العراب:
يا أ%يها الزاع1م' أ%ن>ي أ%ج\ت.ل1ب\

فسره فقال: معناه أ%ج\ت.ل1ب' ش1ع\ري من غيي أ%ي أ%س'وقه وأ%س\ت.م1دeه.
وي'ق%و>ي ذلك قول جرير:

أ%ل%م\ ت.ع\ل%م\ م'س.ر_ح1ي. الق%واف1ي، *  ف%ل ع1ي�اv ب,ه,ن_، ول اج\ت1لبا
أ%ي ل أ%ع\يا بالق%واف1ي ول اج\ت.ل1ب'هن_ م1م_ن سواي، بل أ%نا غ%ن,يÒ با لدي_ منها.

وقد ان\ج.ل%ب الشيء� واس\ت.ج\ل%ب الشيء4: طل%ب أ%ن ي'ج\ل%ب. إ,ليه.
وال%ل%ب' وال4ج\لب': الذين ي.ج\ل�ب'ون ال3بل% والغ.نم للبيع.

وال%ل%ب': ما ج'ل1ب. م1ن خ.ي\ل وإ,بل وم.تاع�. وف الثل: النeفاض' ي'ق%طYر' ال%ل%ب. أ%ي انه إ,ذا أ%ن\ف%ض. القوم'، أ%ي ن.ف1د.ت\ أ%ز\واد'هم،
 ق%ط�ر'وا إ,بل%هم للبيع. والمع: أ%ج\لب¬. الليث: ال%ل%ب': ما ج.ل%ب. القوم' من غ%ن.م أ%و س.ب\ي، والفعل ي.ج\ل�بون، ويقال ج.ل%ب\ت

الشيء4 ج.ل%باv، والـم.ج\لوب' أ%يضا: ج.ل%ب¬.
وال%ل1يب': الذي ي'ج\ل%ب' من ب.لد إ,ل غيه. وع.ب\د¬ ج.ل1يب¬. والمع

Dت.لء. وقال اللحيان: امرأ%ة�ج.ل}ب.ى وج'ل%باء، كما قالوا ق%ت\ل%ى وق
ج.ل1يب¬ ف نسوة ج.ل}ب.ى وج.لئ1ب.. وال%ل1يبة� وال%ل�وبة ما ج'ل1ب.. قال

قي\س بن ال%ط1يم:
ف%ل%ي\ت. س'و.ي\داv ر.اء4 م.ن\ ف%ر_ م1ن\ه'م'،  *  وم.ن\ خ.ر_، إ,ذ} ي.ح\د'ون.هم كال%لئ1ب,

ويروى: إ,ذ ن.ح\د'و بم. وال%ل�وبة�: ما ي'ج\ل%ب للبيع نو الناب
 والف%ح\ل والق%ل�وص، فأ%ما ك1رام' ال3بل الف�حولة� الت ت'ن\ت.س.ل، فليست من الل�وبة. ويقال لصاح1ب ال3بل: ه.ل} لك ف إ,بل1ك
 ج.ل�وبةD؟ يعن شيئاv ج.ل%ب\ت.ه للبيع. وف حديث سال: ق%د1م. أ%عرابÒ ب.ل�وبة{، ف%ن.زل% على طلحة%، فقال طلحة�: ن.هى رسول� الل9ه،

 صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ن ي.ب,يع. حاض1ر¬ ل1باد. قال: ال%ل�وبة، بالفتح، ما ي'ج\ل%ب' للب.ي\ع من كل شيء�، والمع' ال%لئ1ب'؛ وقيل:
 ال%لئب' ال3بل الت ت'ج\ل%ب' إ,ل الر_جل الناز,ل على الاء3 ليس له ما ي.ح\ت.م1ل� عليه، في.ح\م1ل�ونه عليها. قال: والراد ف الديث

ال4و�ل� كأ%نه أ%راد أ%ن ي.بيعها له طلحة. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف كتاب أ%ب 
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  موسى ف حرف اليم. قال: والذي قرأ}ناه ف سنن أ%ب داود: ب.ل�وبة{، وهي الناقة� الت ت'ح\ل%ب'. وال%ل�وبة�: ال3بل ي'ح\م.ل

عليها م.تاع' القوم، الواحد وال%م\ع فيه س.واء#؛ وج.ل�وبة ال3بل: ذ�ك�ورها.
 وأ%ج\ل%ب. الرجل� إ,ذا ن'ت1ج.ت\ ناقت'ه س.ق}باv. وأ%ج\ل%ب. الرجل�: ن'ت1ج.ت إ,بل�ه ذ�ك�وراv، ل4نه ت'ج\ل%ب' أ%ولد'ها، ف%ت'باع'، وأ%ح\ل%ب.، بالاء3،

 إ,ذا ن'ت1جت إ,بل�ه إ,ناثا. يقال للـم'ن\ت1ج,: أ%أ%ج\ل%ب\ت. أ%م أ%ح\ل%ب\ت.؟ أ%ي أ%و.ل%د.ت\ إ,بل�ك. ج.ل�وبةv أ%م و.ل%د.ت\ ح.ل�وبةv، وهي ال3ناث�. وي.د\ع'و
الرجل� على صاحبه فيقول: أ%ج\ل%ب\ت. ول أ%ح\ل%ب\ت. أ%ي كان ن,تاج' إ,بل1ك ذ�كوراv ل إ,ناثاv لي.ذ}ه.ب. لبن'ه.

وج.ل%ب. ل4هل1ه ي.ج\ل�ب' وأ%ج\ل%ب.: ك%س.ب. وط%ل%ب. واح\تال%، عن اللحيان.
وال%ل%ب' وال%ل%بة�: ال4صوات. وقيل: هو اخت1لط� الص_و\ت1. وقد

ج.ل%ب. القوم' ي.ج\ل1ب'ون وي.ج\ل�ب'ون وأ%ج\ل%ب'وا وج.ل�ب'وا. وال%ل%ب': ال%ل%بة� ف ج.ماعة الناس، والفع\ل� أ%ج\ل%ب'وا وج.ل�ب'وا، من الص>ي.اح,.
 وف حديث الزeبي: أ%ن� أ�م_ه ص.ف1ي_ة قالت أ%ض\ر,ب'ه كي ي.ل%ب_ وي.ق�ود. ال%يش. ذا ال%ل%ب,؛ هو جع ج.ل%بة، وهي ال4صوات. ابن

السكيت
يقال: هم ي'ج\ل1ب'ون عليه وي'ح\ل1ب'ون عليه بعنÝ واحد أ%ي ي'ع1ين'ون

عليه. وف حديث علي، رضي الل9ه تعال عنه: أ%راد أ%ن ي'غال1ط با أ%ج\ل%ب. فيه. يقال أ%ج\ل%ب'وا عليه إ,ذا ت.ج.م_ع'وا وتأ%ل�بوا. وأ%ج\ل%ب.ه:
أ%عان.ه. وأ%ج\ل%ب. عليه إ,ذا صاح. به واس\ت.ح.ث�ه.

 وج.ل�ب. على الف%ر.س وأ%ج\ل%ب. وج.ل%ب. ي.ج\ل�ب ج.ل}باv، قليلة: ز.ج.ر.ه. وقيل: هو إ,ذا ر.ك1ب ف%رساv وقاد. خ.ل}ف%ه آخ.ر ي.س\ت.ح1ث©ه،
وذلك ف

الر>هان. وقيل: هو إ,ذا صاح. به م1ن\ خ.ل}ف1ه واس\ت.ح.ث�ه للس_ب\ق.

وقيل: هو أ%ن ي'ر\ك1ب. ف%رس.ه رجلv، فإ,ذا ق%ر'ب. من الغاية1 ت.ب,ع.
ف%ر.س.ه، ف%ج.ل�ب. عليه وصاح. به ليكون هو الساب,ق.، وهو ض.ر\ب¬ من ال%د1يعة1.

وف الديث: ل ج.ل%ب. ول ج.ن.ب..
 فال%ل%ب': أ%ن ي.ت.خ.ل�ف. الف%ر.س' ف الس>باق في'ح.ر_ك. وراء4ه الشيء� ي'س\ت.ح.ث© ف%يسب,ق'. وال%ن.ب': أ%ن ي'ج\ن.ب. مع الف%ر.س الذي ي'ساب.ق

 به ف%ر.س¬ آخ.ر'، في'ر\س.ل%، حت إ,ذا د.نا ت.حو�ل% راك1ب'ه على الفر.س الـم.ج\ن'وب، فأ%خ.ذ% الس_ب\ق. وقيل، ال%ل%ب': أ%ن ي'ر\س.ل% ف
ال%ل}بة1، فت.ج\ت.م1ع. له جاع.ةD تص1يح' به ل1ي'ر.د_ عن و.ج\ه,ه.

وال%ن.ب': أ%ن ي'ج\ن.ب. فر.س¬ جامÒ، في'ر\س.ل% من دون1 ال1يطان1، وهو الوضع الذي ت'ر\س.ل� فيه اليل، وهو م.ر,ح¬، وال�خ.ر' م.عايا.
وزعم قوم أ%نا ف الص_دقة، فال%ن.ب': أ%ن تأ}خ'ذ% شاء4 هذا، ول

ت.ح1ل� فيها الصدقة�، فت'ج\ن,ب.ها إ,ل شاء3 هذا حت تأ}خ'ذ% منها الصدقة%.
وقال أ%بو عبيد: ال%ل%ب' ف شيئي، يكون ف س1باق, ال%ي\ل, وهو أ%ن

 ي.ت\ب.ع. الرجل� فر.س.ه في.ز\ج'ر.ه وي'ج\ل1ب. عليه أ%و ي.ص1يح. ح.ث9اv له، ففي ذلك م.عونةD للفر.س على ال%ر\ي,. فن.ه,ي. عن ذلك. والو.ج\ه
 الخر ف الص_د.قة1 أ%ن ي.ق}د.م. الـم'ص.د>ق' على أ%ه\ل, الز_كاة1 ف%ي.ن\ز,ل% موضعاv ث ي'ر\س1ل% إ,ليهم من ي.ج\ل�ب إ%3ليه ال4موال من أ%ماك1نها



 ل1يأ}خ'ذ% ص.د.قات1ها، فن'ه,ي. عن ذلك وأ�م1ر. أ%ن يأ}خ'ذ% ص.د.قات1هم م1ن أ%ماك1ن,هم، وعلى م1ياه1ه,م وب,أ%ف}ن,ي.ت1ه,م. وقيل: قوله ول ج.ل%ب
أ%ي ل ت'ج\ل%ب' إ,ل ال1ياه ول إ,ل ال4م\صار، ولكن ي'ت.ص.د_ق' با ف م.راع1يها.

وف الصحاح: والل%ب' الذي جاء4 النهي' عنه هو أ%ن ل يأ}ت
الـم'ص_د>ق' القوم. ف م1ياه1هم ل4خ\ذ1 الص_دقات1، ولكن ي.أ}م'ر'هم ب,ج.ل}ب

ن.ع.م1هم إ,ليه. وقوله ف حديث 
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  الع.ق%بة1: إ,ن_كم ت'باي,عون ممداv على أ%ن ت'حار,ب'وا الع.رب. والع.ج.م م'ج\ل1بةv أ%ي متمعي على ال%ر\ب. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء
ف بعض الطرق بالباء. قال: والرواية بالياء3، تتها نقطتان، وهو مذكور ف موضعه.

ور.ع\د¬ م'ج.لYب¬: م'ص.و>ت¬. وغ%ي\ثD م'ج.لYب¬: كذلك. قال:
ـ�ما *  خ.فاه'ن_ و.د\ق¬، م1ن\ ع.ش1ي¼، م'ج.لYب' خ.فاه'ن_ م1ن\ أ%ن\فاقه,ن_ كأ%ن

وقول صخر الغي:
ب,ح.ي_ة1 ق%ف}ر�، ف و,جار�، م'ق1يمة *  ت.ن.م_ى ب,ها س.و\ق' الـم.ن وال%وال1ب,

.Dأ%راد ساق%ت\ها ج.والب' الق%د.ر,، واحدتا جالبة
 وامرأ%ةD ج.ل�بةD وم'ج.لYبةD وجلYبانةD وج'ل�ب_انةD وج,ل1ب\نانةD وج'ل�ب\نانةD وت1ك1ل�بةD: م'ص.و>تةD ص.خ�ابةD، كثية الكلم، سيئة ال�ل�ق، صاح1بة

 ج.ل%بة{ وم'كال%بة. وقيل: ال�ل�ب�ان.ة من النساء: الاف1ية�، الغ.ل1يظة�، كأ%ن� عليها ج'ل}بةv أ%ي ق1ش\رة غ%ل1يظة، وعام�ة� هذه اللغات عن
الفارسي. وأ%نشد ل�ميد بن ثور:

ج,ل1ب\نانةD، و.ر\هاء�، ت.خ\ص1ي ح1مار.ها، *  ب,في، م.ن\ ب.غ.ى خ.ي\راv إ,ل%ي\ها، ال%لم1د'
قال: وأ%ما يعقوب فإ,نه روى ج,ل1ب_انةD، قال ابن جن: ليست لم

ـçا ج,ل1ب_انة  ج,ل1ب_انة{ بدلv من راء3 ج,ر,ب_انة{، يدلك على ذلك وجودك لكل واحد منهما أ%ص\لv وم'ت.ص.ر_فاv واش\ت1قاقاv صحيحاv؛ فأ%م
فمن ال%ل%بة

والص>ياح, ل4نا الص_خ_ابة. وأ%ما ج,ر,ب_انةD فم1ن ج.ر_ب. ال�مور. 
وتص.ر_ف. فيها، أ%ل تراهم قالوا: ت.خ\ص1ي ح1مار.ها، فإ,ذا بلغت الرأ%ة من الب,ذ}لة1 وال�ن\كة1 إ,ل خ1صاء3 ع.ي\رها، ف%ناه1يك. با ف

الت_ج\ر,بة1 والدeر\بة1، وهذا و.ف}ق' الص_خ.ب والض_ج.ر ل4نه ض1دe الي.اء
وال%ف%ر. ور.جلD ج'ل�ب_انD وج.ل%ب_انD: ذ�و ج.ل%بة{.

 وف الديث: ل ت'د\خ.ل� م.ك9ة� إ,ل� ب'ل}بان الس>لح. ج'ل}بان� الس>لح: الق1راب' با فيه. قال شر: كأ%ن� اشتقاق ال�ل}بان1 من ال�ل}بة
وهي ال1ل}د.ة الت ت'وضع على الق%ت.ب, وال1ل}دة� الت ت'غ.ش>ي الت_م1يمة% ل4نا كالغ1شاء3 للق1راب؛ وقال ج,ران� الع.و\د:

ن.ظ%رت' وص'ح\ب.ت ب,خ'ن.ي\ص1رات{، *  وج'ل}ب' الليل, ي.ط}ر'د'ه الن_هار'
أ%راد ب'ل}ب, الليل: س.واد.ه.



 وروي عن الب.راء بن عازب، رضي الل9ه عنه، أ%نه قال ل%ـم_ا صال%ح. ر.سول� الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم، الـم'ش\ر,ك1ي
 بال�د.ي\ب,ية: صال%هم على أ%ن ي.د\خ'ل% هو وأ%صحاب'ه من قابل ثلثة% أ%يام ول ي.د\خ'ل�ونا إ,ل� ب,ج'ل�ب_ان1 الس>لح,؛ قال فسأ%لته: ما

ج'ل�ب_ان� الس�لح,؟ قال:
الق1راب' با ف1يه. قال أ%بو منصور: الق1راب': الغ1م\د' الذي ي'غ\م.د' فيه

 الس_ي\ف'، وال�ل�ب_ان�: ش1ب\ه ال1راب, من ال4د.م, ي'وض.ع' فيه الس_ي\ف' م.غ\م'وداv، وي.ط}ر.ح' فيه الر_اك1ب' س.و\ط%ه وأ%دات.ه، وي'ع.لYق�ه م1ن\ آخ1رة
 الك%و\ر,، أ%و ف واس1ط%ت1ه. واش\ت1قاق�ه من ال�ل}بة، وهي ال1ل}دة� الت ت'ج\ع.ل� على الق%ت.ب,. ورواه القتيب بضم اليم واللم وتشديد

.Dب�انة�الباء، قال: وهو أ%و\ع1ية� السلح با فيها. قال: ول أ�راه س'مي به إ,ل ل%فائ1ه، ولذلك قيل للمرأ%ة الغ.ل1يظة الاف1ية1: ج'ل
 وف بعض الروايات: ول يدخلها إ,ل ب'ل}بان1 الس>لح السيف1 والق%و\س ونوها؛ يريد ما ي'حتاج' إ,ليه ف إ,ظهاره والق1تال به

إ,ل
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  م'عاناة ل كالر>ماح ل4نا م'ظ}ه.رة يكن تعجيل ال4ذى با، وإ,نا اشترطوا ذلك ليكون ع.ل%ماv وأ%مارةv للس>ل}م إ,ذ كان د'خول�هم
ص'ل}حا.

 وج.ل%ب. الد_م'، وأ%ج\ل%ب.: ي.ب,س.، عن ابن ال4عراب. وال�ل}بة�: الق1ش\رة� الت ت.ع\ل�و ال�ر\ح. عند الب'ر\ء3. وقد ج.ل%ب. ي.ج\ل1ب' وي.ج\ل�ب'،
 وأ%ج\ل%ب. ال�ر\ح' مثله. ال4صمعي: إ,ذا ع.ل%ت1 الق%ر\حة% ج,ل}دة� الب'ر\ء3 قيل ج.ل%ب.. وقال الليث: ق%ر\حةD م'ج\ل1بةD وجال1بةD وق�روح

ج.وال1ب' وج'ل�ب¬، وأ%نشد:
عافاك. ر.ب>ي م1ن\ ق�ر'وح� ج'ل�ب,، *  ب.ع\د. ن'ت'وض, ال1ل}د1 والت_ق%وeب,

وما ف الس_ماء3 ج'ل}بةD أ%ي غ%ي\م¬ ي'ط%ب>ق�ها، عن ابن ال4عراب.
وأ%نشد:

إ,ذا ما الس_ماء� ل%م\ ت.ك�ن\ غ%ي\ر. ج'ل}بة{،  * كج,ل}دة1 ب.ي\ت1 الع.ن\ك%ب'وت1 ت'ن,ي'ها
ـ�ها ت.ن\س3ج'ها ب,ن,ي�. ت'ن,ي'ها أ%ي كأ%ن

وال�ل}بة� ف ال%ب.ل: ح1جارة ت.ر.اك%م. ب.ع\ض'ها على ب.ع\ض فلم يكن
.eف1يه ط%ر,يق¬ تأ}خذ فيه الد_واب

وال�ل}بة� من الك%ل3: ق1ط}عةD مت.ف%ر>قةD ليست ب,م'ت_ص1لة{.
وال�ل}بة�: الع1ضاه' إ,ذا اخ\ض.ر_ت\ وغ%ل�ظ% ع'ود'ها وص.ل�ب. ش.و\ك�ها.

 وال�ل}بة�: الس_نة� الش_ديدة�، وقيل: ال�ل}بة مثل الك�ل}بة1، ش.د_ة� الز_مان؛ يقال: أ%صاب.ت\نا ج'ل}بة� الز_مان1 وك�ل}بة� الزمان. قال أ%و\س' بن
م.غ\راء الت_م1يمي:

ل ي.س\م.ح'ون، إ,ذا ما ج'ل}بةD أ%ز.م.ت\، *  ول%ي\س. جار'ه'م'، ف1يها، ب,م'خ\تار,
 وال�ل}بة�: ش1د�ة ال�وع,؛ وقيل: ال�ل}بة� الش>د�ة� وال%ه\د' وال�وع'. قال مالك بن عوير بن عثمان بن ح'ن.ي\ش الذل وهو التنخل،

ويروى ل4ب ذؤيب، والصحيح ال4و�ل:
ـ�ما، ب.ي\ن. ل%ح\ي.ي\ه1 ول%ب_ته1، * م1ن\ ج'ل}بة1 ال�وع,، ج.ي_ار¬ وإ,ر\ز,يز' كأ%ن



.� وال3ر\ز,يز': الط�ع\نة. وال%ي_ار': ح'ر\قةD ف ال%و\ف1؛ وقال ابن بري: ال%ي_ار' ح.رارةD م.ن غ%ي\ظ{ تكون ف الص_د\ر,. وال3ر\ز,يز' الر>ع\دة
ـgساع1ه. والوال1ب' الفات' والش�دائد'. وال�ل}بة: ح.د1يدة تكون ف الر_ح\ل؛ وقيل هو ما ي'ؤ\سر به س1وى ص'ف�ت1ه وأ%ن

 وال�ل}بة�: ج,ل}دةD ت'ج\ع.ل� على الق%ت.ب,، وقد أ%ج\ل%ب. ق%ت.ب.ه: غ%ش_اه بال�ل}بة1. وقيل: هو أ%ن ي.ج\ع.ل عليه ج,ل}دةv ر.ط}بةv ف%ط1ياv ث ي.ت\ر'كها
 عليه حت ت.ي\ب.س. التهذيب: ال3ج\لب' أ%ن تأ}خذ ق1ط}عة% ق1د¼، فت'ل}ب,س.ها رأ}س. الق%ت.ب، ف%ت.ي\ب.س عليه، وهي ال�ل}بة�. قال النابغة

ال%ع\د1ي:
أ©م1ر_، ون'ح>ي. م1ن\ ص'ل}ب,ه،  * كت.ن\ح1ية1 الق%ت.ب, الـم'ج\ل%ب,

 :vل%ب'. وقال علقمة يصف فرسا�وال�ل}بة�: حديدةD صغية ي'ر\ق%ع' با الق%د.ح'. وال�ل}بة�: الع'وذة ت'خ\ر.ز عليها ج,ل}دةD، وجعها ال
)1بغ.و\ج� ل%بان'ه ي'ت.مe ب.ر,ي'ه، *  على ن.ف}ث1 راق�، خ.ش\ية% الع.ي\ن,، م'ج\ل%ب,(

 قوله «ملب» قال ف التكملة ومن فتح اللم أراد أن على العوذة جلدة.)1 (
ي'ت.مe ب.ر,ي'ه: أ%ي ي'طال� إ,طالةv لس.عة1 صدر,ه.

 �والـم'ج\ل1ب': الذي ي.ج\ع.ل الع'وذة% ف ج,ل}د{ ث ت'خاط
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على الف%ر.س.
.Dي'ع\ق%د' عليه ع'وذة Dوالغ.و\ج': الواس1ع' ج,ل}د الص_در,. والب.ر,ي': خ.ي\ط

وج'ل}بة� الس>كYي,: الت ت.ض'مe الن>صاب. على الديدة.
ـgساع� وال1ل}ب' وال�ل}ب': الر_ح\ل� با فيه. وقيل: خ.ش.ب'ه بل أ%ن

ول أ%داة{. وقال ثعلب: ج,ل}ب' الر_ح\ل,: غ1طاؤ'ه. وج,ل}ب' الر_ح\ل,
وج'ل}ب'ه: ع1يدان'ه. قال العجاج، وش.ب_ه ب.ع1يه بث%و\ر وح\ش1ي¼ رائح�،

وقد أ%صاب.ه الـم.ط%ر':
ـgساع1ي وج,ل}ب. الك�ور,،  * على س.راة1 رائح�، م.م\ط�ور, عال%ي\ت' أ%ن

قال ابن بري: والشهور ف رجزه:
ب.ل} خ1ل}ت' أع\لق1ي وج,ل}ب. ك�ور,ي

وأ%ع\لق1ي جع ع1ل}ق�، والع1ل}ق': الن_ف1يس' من كل شيء�.
ـgساع': ال1بال، واحدها ن,س\ع¬. والس_راة�: الظ9هر وأ%راد بالرائح المطور الثور الو.ح\ش1ي�. وال4ن

وج,ل}ب' الر_ح\ل, وج'ل}ب'ه: أ%ح\ناؤ'ه.
والت_ج\ل1يب': أ%ن ت'ؤ\خ.ذ ص'وفة، فت'ل}ق%ى على خ1ل}ف1 الناقة ث ت'ط}ل%ى بط1ي، أ%و عجي، لئل ي.ن\ه.ز.ها الف%ص1يل�. يقال: ج.لYب\ ض.ر\ع.

ح.ل�وب.تك. ويقال: ج.ل�ب\ته عن كذا وكذا ت.ج\ل1يباv أ%ي م.ن.ع\ت'ه.
(يتبع...)

): جلب: ال%ل}ب': س.و\ق' الشيء من موضع إ,ل آخ.ر.... ...1@(تابع... 
ويقال: إ,نه لفي ج'ل}بة1 ص1د\ق أ%ي ف ب'ق}عة صد\ق، وهي ال�ل%ب'.



وال%ل}ب': الناية� على ال3نسان. وكذلك ال4ج\ل�. وقد ج.ل%ب. عليه
وج.ن.ى عليه وأ%ج.ل%.

والت_ج.ل©ب: الت1ماس' الـم.ر\ع.ى ما كان ر.ط}باv من الك%ل3، رواه
)1باليم كأ%نه معن احنائه(

 قوله «كأنه معن احنائه» كذا ف النسخ ول نعثر عليه.) .1(
وال1ل}ب' وال�ل}ب': الس_حاب' الذي ل ماء فيه؛ وقيل: س.حاب¬ ر.ق1يق¬
ل ماء4 فيه؛ وقيل: هو الس_حاب' الـم'ع\ت.ر,ض' ت.راه كأ%نه ج.ب.لD. قال

ت.أ%ب_ط% ش.رìا:
ول%س\ت' ب,ج,ل}ب�، ج,ل}ب, ل%ي\ل� وق1ر_ة{.  * ول ب,ص.فاv ص.ل}د{، عن ال%ي\ر,، م.ع\ز,ل,

يقول: لست برجل ل ن.ف}ع. فيه، ومع ذلك فيه أ%ذvى كالس_حاب الذي فيه ر,يح¬ وق1رÒ ول مطر فيه، والمع: أ%ج\لب¬.
وأ%ج\ل%ب.ه أ%ي أ%عان.ه. وأ%ج\ل%ب'وا عليه إ,ذا ت.ج.م_ع'وا وت.أ%ل�ب'وا مثل أ%ح\ل%ب'وا. قال الكميت:

على ت1ل}ك. إ,ج\ر,ي_اي.، وهي ض.ر,يب.ت1ي، *  ولو أ%ج\ل%ب'وا ط�رìا علي_، وأ%ح\ل%ب'وا
 وأ%ج\ل%ب. الر_ج'ل� الر_ج'ل% إ,ذا ت.و.ع_د.ه ب,ش.ر¼ وج.م.ع. ال%م\ع. عليه. وكذلك ج.ل%ب. ي.ج\ل�ب' ج.ل}باv. وف التنزيل العزيز: وأ%ج\ل1ب

عليهم ب.ي\ل1ك. ور.ج\ل1ك.؛ أ%ي اج\م.ع\ عليهم وت.و.ع_د\هم بالشر. وقد ق�رئ. واج\ل�ب\.
وال1ل}باب': الق%م1يص'. وال1ل}باب': ثوب أ%وس.ع' من ال1مار، دون

 الر>داء3، ت'غ.طYي به الرأ%ة� رأ}س.ها وص.د\ر.ها؛ وقيل: هو ثوب واس1ع، دون ال1ل}ح.فة1، ت.ل}ب.سه الرأ%ة�؛ وقيل: هو ال1ل}حفة�. قالت
ج.ن'وب' أ�خت' ع.م\ر�و ذي الك%ل}ب ت.ر\ث1يه:

ت.م\ش1ي النeسور' إليه، وهي له1يةD،  * م.ش\ي. الع.ذار.ى، عليهن_ ال%لب,يب'
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معن قوله وهي لهيةD: أ%ن النeسور آم1نةD منه ل ت.ف}ر.ق�ه لكونه
م.ي>تاv، فهي ت.م\ش1ي إ,ليه م.ش\ي. العذار.ى. وأ%و�ل الرثية:

كل© امرئ�، بط�وال, الع.ي\ش، م.ك}ذ�وب'، *  وك�ل© من غال%ب. ال4ي_ام. م.غ\ل�وب'
وقيل: هو ما ت'غ.طYي به الرأ%ة� الثياب. من ف%وق' كال1ل}ح.فة1؛ وقيل:

هو ال1مار'. وف حديث أ�م عطية%: ل1ت'ل}ب,س\ها صاح1ب.ت'ها من ج,ل}باب,ها أ%ي إ,زارها. وقد ت%ل}ب.ب. قال يص1ف' الش_ي\ب:
)1حت اك}ت.س.ى الرأ}س' ق1ناعاv أ%ش\ه.با، *  أ%ك}ر.ه. ج,ل}باب� ل1م.ن\ ت%ل}ب.با(

 قوله «أشهبا» كذا ف غي نسخة من الكم. والذي تقد�م ف ثوب أشيبا. وكذلك هو ف التكملة هناك.)1 (
وف التنزيل العزيز: ي'د\ن,ي. عل%ي\ه,ن_ من ج.لب,يب,ه,ن_. قال ابن 

السكيت، قالت العامرية: ال1ل}باب' ال1مار'؛ وقيل: ج,ل}باب' الرأ%ة1
م'لء4ت'ها الت ت.ش\ت.م1ل� با، واحدها ج,ل}باب¬، والماعة ج.لب,يب'، وقد ت.جل}ب.ب.ت\؛ وأ%نشد:

والع.ي\ش' داج� ك%ن.فا ج,ل}بابه



وقال آخر:
م'ج.ل}ب.ب¬ من س.واد1 الليل, ج,ل}بابا

والصدر: ال%ل}ب.بة�، ول ت'دغم ل4نا م'ل}حقةD بد.خ\ر.جة{.
 وج.ل}ب.ب.ه إ,ي_اه. قال ابن جن: جعل الليل باء4 ج.ل}ب.ب ال�ول كواو ج.ه\و.ر ود.ه\و.ر.، وجعل يونس الثانية كياء3 س.ل}ق%ي\ت

 وج.ع\ب.ي\ت. قال: وهذا ق%د\ر¬ م1ن ال1جاج, م'خ\ت.ص.ر¬ ليس ب,قاط1ع�، وإ,نا فيه ال�ن\س' بالن_ظ1ي ل الق%ط}ع' بالي.قي؛ ولكن م1ن أ%حسن
 ما يقال ف ذلك ما كان أ%بو علي�، رحه الل9ه، ي.ح\ت.جe به لكون الثان هو الزائد. قولم: اق}ع.ن\س.س. واس\ح.ن\ك%ك.؛ قال أ%بو علي:
 ووجه' الدللة من ذلك أ%ن9 نون اف}ع.ن\ل%ل%، بابا، إ,ذا وقعت ف ذوات ال4ربعة، أ%ن تكون بي أ%ص\ل%ي, نو اح\ر.ن\ج.م. واخ\ر.ن\ط%م.،
 فاق}ع.ن\س.س. ملحق بذلك، فيجب أ%ن ي'ح\ت.ذ%ى به ط%ريق ما أ�ل1ق. بثاله، فلتكن السي ال�ول أ%صلv كما أ%ن� الطاء4 القابلة لا
 من اخ\ر. ن\ط%م. أ%ص\لD؛ وإ,ذا كانت السي ال�ول من اقعنسس. أ%صلv كانت الثانية الزائدة% من غي ار\تياب ول ش'بهة. وف

 حديث علي: م.ن أ%ح.ب_نا، أ%هل% البيت1، ف%ل}ي'ع1د_ للف%ق}ر, ج,ل}باباv، وت1ج\فافاv. ابن ال4عراب: ال1ل}باب': ال3زار'؛ قال: ومعن قوله فلي'ع1د
 للف%ق}ر يريد لف%ق}ر, الخ1رة، ونو. ذلك. قال أ%بو عبيد قال ال4زهري�: معن قول ابن ال4عراب ال1ل}باب' ال3زار ل ي'ر,د\ به إ,زار

 ال%ق}و,، ولكنه أ%راد إ,زاراv ي'ش\ت.م.ل� به، في'ج.لYل� جيع. ال%س.د1؛ وكذلك إ,زار' الليل,، وهو الث�و\ب' الساب,غ� الذي ي.ش\ت.م1ل� به النائم،
 في'غ.طYي ج.س.د.ه كل�ه. وقال ابن ال4ثي: أ%ي لي.ز\ه.د\ ف الدنيا ولي.ص\ب,ر\ على الف%ق}ر والق1ل�ة. وال1ل}باب' أ%يضاv: الر>داء�؛ وقيل: هو

 كال1ق}ن.عة1 ت'غ.طYي به الرأ%ة� رأ}س.ها وظهرها وص.د\ر.ها، والمع ج.لب,يب'؛ كن به عن الصب ل4نه ي.ستر الفقر كما ي.ستر ال1ل}باب
 الب.دن%؛ وقيل: إ,نا ك%ن باللباب عن اشتماله بالف%ق}ر أ%ي فل}ي.ل}بس إ,زار. الفقر, ويكون منه على حالة ت.ع'مeه وت.ش\م.ل�ه، ل4ن� الغ1ن

من أ%حوال أ%هل الدنيا، ول يتهيأ� المع بي ح'ب أ%هل الدنيا وحب أ%هل البيت.
وال1ل}باب': الـم'ل}ك'.

وال1ل1ب_اب': م.ث�ل به سيبويه ول يفسره أ%حد. قال السياف: وأ%ظ�نه
ي.ع\ن ال1ل}باب..
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 وال�ل�ب': ماء� الورد، فارسي معر_ب. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: كان النبe، صلى الل9ه عليه وسلم، إ,ذا اغ}ت.س.ل
 م1ن النابة د.عا بشيء� م1ث}ل, ال�ل�ب,، فأ%خ.ذ% بك%فYه، فبدأ% بش1ق> رأ}سه ال4ين ث ال4يسر، فقال بما على وس.ط رأ}سه. قال أ%بو

 منصور: أ%راد بال�ل�ب, ماء4 الورد1، وهو فارسيÒ معر�ب، يقال له ج'ل} وآب. وقال بعض أ%صحاب العان والديث: إ,نا هو
 ال1لب' ل ال�ل�ب، وهو ما ي'ح\ل%ب فيه الغنم كال1ح\ل%ب سواء، فصح_ف، فقال ج'ل�ب، يعن أ%نه كان يغتسل من النابة

فيذلك ال1لب.
�وال�ل}بان�: ال�ل�ر'، وهو شيء# ي'ش\ب,ه الاش.. التهذيب: وال�ل}بان

 الـم'ل}ك'، الواحدة ج'ل}بانةD، وهو ح.بÒ أ%غ}ب' أ%ك}د.ر' على ل%و\ن1 الاش,، إ,ل أ%نه أ%شدe ك�د\ر.ةv منه وأ%عظ%م' ج,ر\ماv، ي'ط}ب.خ'. وف
حديث مالك: تؤ\خذ الزكاة من ال�ل}بان؛ هو بالتخفيف ح.بÒ كالاش.

وال�ل�ب_ان�، من الق%طان: معروف. قال أ%بو حنيفة: ل أ%سعه من
ال4عراب إ,ل� بالتشديد، وما أ%كثر م.ن ي'خ.فYفه. قال: ولعل التخفيف



لغة.والي.ن\ج.ل1ب': خ.ر.ز.ةD ي'ؤ.خ_ذ� با الرجال. حكى اللحيان عن العامرية أ%ن_ه'ن ي.ق�ل}ن.:
أ%خ_ذ}ت'ــــــــه بالي.ن\ج.ل1ب\،

فل ي.ــــــر\م ول ي.غ1ب\،
ول ي.ـــز.ل} عند الط©ن'ب\

 وذكر ال4زهري هذه الرزة ف الرباعي، قال: ومن خرزات ال4عراب الي.ن\ج.ل1ب'، وهو الرeجوع' بعد الف1رار,، والع.ط}ف' بعد
الب'غ\ض. 

.Dل}ب': جع ج'ل}بة{، وهي ب.ق}لة�وال
@جلحب: رجل جل}حاب¬ وج,ل}حابةD، وهو الض_خ\م ال4ج\ل%ح'. وشيخ ج,ل}حاب¬ وج,ل}حابةD: ك%بي¬ م'و.لð ه1مÒ. وقيل: قد1ي¬.

وإ,بلD م'ج\ل%ح1ب_ةD: طويلة م'ج\ت.م1عةD. وال1ل}ح.بe: الق%و,يe الشديد؛ قال:
وه\ي. ت'ريد' الع.ز.ب. ال1ل}ح.ب_ا، *  ي.س\ك�ب' ماء4 الظ�ه\ر, فيها س.ك}با

والـم'ج\ل%ح1بe: الـم'م\ت.دe؛ قال ابن سيده: ول أ%ح'ق©ه. وقال أ%بو
ع.م\رو: ال1ل}ح.بe الرجل الطو,يل� القامة1. غيه: وال1ل}ح.بe الطويل.

التهذيب: وال1ل}حاب' ف�ح_ال� الن.خ\ل,. 
@جلخب: ضر.ب.ه فاج\ل%خ.ب_ أ%ي س.ق%ط%.
@جلدب: ال%ل}د.ب': الصeل}ب الشديد'.

:eكل©ه: الر_ج'ل الاف الكث1ي' الشر>. وأ%نشد ال4زهري �@جلعب: ال%ل}ع.ب' وال%ل%ع\باء� وال%ل%ع\ب.ى وال%ل}عابة
ج,ل}فاv ج.ل%ع\ب.ى ذا ج.ل%ب\

وال�نثى ج.ل%ع\باةD، بالاء3. قال ابن سيده: وهي من ال3بل ما طال% ف ه.و.ج� وع.ج\ر.ف1ي_ة{. ابن ال4عراب: اج\ر.ع.ن_ وار\ج.ع.ن_
واج\ر.ع.ب_ واج\ل%ع.ب_ الر_ج'ل� اج\ل1ع\باباv إ,ذا ص'ر,ع. وام\ت.د_ على وجه1

ال4رض. وقيل: إ,ذا اض\ط%ج.ع. وام\ت.د_ وان\ب.س.ط%.
 ال4زهري: الـم'ج\ل%ع1بe: الـم.ص\ر'وع إ,ما م.ي>تاv وإ,ما ص.ر.عاv شديداv. والـم'ج\ل%ع1بe: الـم'س\ت.ع\ج,ل� الاضي. قال:

والـم'ج\ل%ع1بe أ%يضاv من ن.ع\ت1 الرجل الش>ر>ير,. وأ%نشد:
م'ج\ل%ع1ب�اv بي راووق� ود.ن}
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 قال ابن سيده: الـم'ج\ل%ع1بe: الاضي الش>ر>ير'، والـم'ج\ل%ع1بe: الـم'ض\ط%ج,ع'، فهو ض1دÒ. ال4زهري: الـم'ج\ل%ع1بe: الاضي ف

الس_ي، والـم'ج\ل%ع1ب: الـم'م\ت.دe، والـم'جل%ع1بe: الذاه1ب'.
واج\ل%ع.ب_ ف السي: م.ض.ى وج.د_. واج\ل%ع.ب_ الف%ر.س': ام\ت.د_ مع
ال4رض. ومنه قول ال4عراب يصف فرساv: وإ,ذا ق1يد. اج\ل%ع.ب_.

الفر_اء�: رجل ج.ل%ع\ب.ى الع.ي,، على وزن الق%ر.ن\ب.ى، وال4نثى
ج.ل%ع\باةD، بالاء3، وهي الش_ديدة� الب.ص.ر.



قال ال4زهري وقال شر: ل أ%عرف ال%ل%ع\ب.ى با ف%س_رها الفر_اء�.
وال%ل%ع\باة� من ال3بل: الت قد ق%و_س.ت\ ود.ن.ت\ من الك1ب.ر. ابن سيده:

،vج,ل}عابا vج.د_ت\ ف الس_ي. وف الديث: كان س.ع\د' بن معاذ رجل :� ال%ل%ع\باة�: الناقة� الشديدة� ف كل شيء. واج\ل%ع.ب_ت ال3بل
أ%ي 

.vطويل
وال%ل}ع.ب.ة من النeوق,: الطويلة�، وقيل هو الض_خ\م السيم، ويروى

ج,ل}حاباv، وهو بعناه.
.vأ%يضا Òم'ز\ل%ع1ب Dكبي¬، وقيل ك%ث1ي ق%م\ش'ه، وهو س.ي\ل :Òم'ج\ل%ع1ب Dوس.يل

وج.ل}ع.ب¬: اسم موضع.
@جلنب: التهذيب ف الرباعي: ناقة ج.ل%ن\باةD: س.م1ينةD ص'ل}بةD؛ وأ%نشد

شر للطYر,م_اح,:
كأ%ن} ل ت.ج'د\ بالو.ص\ل، يا ه1ن\د'، ب.ي\ن.نا *  ج.ل%ن\باة� أ%س\فار�، كج.ن\د.لة1 الص_م\د1

@جنب: ال%ن\ب' وال%ن.بة� والان,ب': ش1قe ال3ن\سان1 وغيه. تقول:
 قع.د\ت' إ,ل ج.ن\ب فلن وإ,ل جان,به، بعن، والمع ج'ن'وب¬ وج.وان,ب' وج.نائب'، ال4خية نادرة. وف حديث أ%ب هريرة،

 رضي الل9ه عنه، ف الرجل الذي أ%صاب.ت\ه الفاقة: فخرج إ,ل الب.ر>ية، فد.عا، فإ,ذا الر_حى ت.ط}ح.ن'، والت_نeور' م.م\ل�وء# ج'نوب. ش1واء�؛
 هي جع ج.ن\ب�، يريد ج.ن\ب. الشاة1 أ%ي إ,نه كان ف الت_نeور ج'نوب¬ كثية ل ج.ن\ب¬ واحد. وحكى اللحيان: إ,نه لـم'ن\ت.ف1خ

.vر>ق. فج'عل ج.م\عا�ال%وان,ب. قال: وهو من الواحد الذي ف
وج'ن,ب الر_ج'ل�: ش.كا جان,ب.ه. وض.ر.ب.ه فجن.ب.ه أ%ي كس.ر. ج.ن\ب.ه أ%و أ%صاب ج.ن\ب.ه.

ورجل ج.ن,يب¬ كأ%نه ي.م\ش1ي ف جان,ب� م'ت.ع.قYفاv، عن ابن ال4عراب،
وأ%نشد:

ـ�ه  * ج.ن,يب¬ به، إ,ن� ال%ن,يب. ج.ن,يب' ر.با ال�وع' ف أ%و\ن.ي\ه1، حت_ى كأ%ن
eوقالوا: ال%ر .vفاYـ�ه ي.م\ش1ي ف جان,ب� م'ت.ع.ق أ%ي جاع. حت كأ%ن

جان,ب.ي\ س'ه.ي\ل� أ%ي ف ناح1ي.ت.ي\ه، وهو أ%ش.دe ال%ر>.
وجان.ب.ه م'جان.بةv وج,ناباv: صار إ,ل ج.ن\ب,ه. وف التنزيل العزيز:

أ%ن} تقول% ن.ف}س¬ يا ح.س\ر.تا على ما ف%ر_ط}ت' ف ج.ن\ب, الل9ه1. قال
الفر_اء�: ال%ن\ب': الق�ر\ب'. وقوله: على ما ف%ر_ط}ت' ف ج.ن\ب, الل9ه1

أ%ي ف ق�ر\ب, الل9ه1 وج,وار,ه.
وال%ن\ب': م'ع\ظ%م' الشيء3 وأ%كثره'، ومنه قولم: هذا ق%ليل ف ج.ن\ب,
م.و.د�ت1ك.. وقال ابن ال4عراب ف قوله ف جنب, الل9ه1: ف ق�ر\ب, الل9ه1



 من. ال%نة1. وقال الزجاج: معناه على ما ف%ر_ط}ت' ف الط�ريق, الذي هو ط%ريق' الل9ه1 الذي دعان إ,ليه، وهو توحيد' الل9ه1 وال3ق}رار
بن'بو_ة

رسوله وهو ممد¬، صلى الل9ه عليه وسلم. وقولم: ات_ق, الل9ه. ف ج.ن\ب, أ%خ1يك، 
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)1ول ت.ق}د.ح\ ف ساق1ه، معناه: ل ت.ق}ت'ل}ه(
  قوله «ل تقتله» كذا ف بعض نسخ الكم بالقاف من القتل، وف بعض آخر منه ل تغتله بالغي من الغتيال.) ول1(

ت.ف}ت1ن\ه، وهو على الـم.ث%ل. قال: وقد ف�س>ر ال%ن\ب' ههنا بالو.ق1يعة1 والش_تم,. وأ%نشد ابن ال4عراب:
خ.ل1يلي_ ك�ف�ا، واذك�را الل9ه. ف ج.ن\ب 

أ%ي ف الو.ق1يعة ف�. وقوله تعال: والصاح1ب, بال%ن\ب, وابن,
 الس_ب,يل,، يعن الذي ي.ق}ر'ب' منك ويكون� إ,ل ج.ن\ب,ك. وكذلك جار' ال�ن'ب, أ%ي الل�ز,ق' بك إ,ل ج.ن\ب,ك. وقيل: الصاح1ب
 بال%ن\ب, صاح1ب'ك ف الس_ف%ر، وابن' الس_ب,يل الض_يف. قال سيبويه وقالوا: ه'ما خ.ط�ان1 ج.ناب.ت.ي\ أ%ن\ف1ها، يعن ال%ط�ي, الل�ذ%ين

اك}ت.ن.فا جن\ب.ي\ أ%ن\ف
الظ�ب\ية1. قال: كذا وقع ف كتاب سيبويه. ووقع ف الفرخ: ج.ن\ب.ي\

.�ـgف1ها.والـم'ج.ن>بتان1 من ال%ي\ش: الـم.ي\م.نة� والـم.ي\س.ر.ة أ%ن
والـم'ج.ن_بة�، بالفتح: الـم'ق%د_مة�. وف حديث أ%ب هريرة، رض1ي
الل9ه عنه: أ%ن� النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، ب.ع.ث% خال1د. بن. الو.ل1يد1

 يوم. الف%ت\ح على الـم'ج.ن>بة1 الي'م\ن، والزeب.ي. على الـم'ج.ن>بة1 الي'س\ر.ى، واستعمل أ%با ع'ب.ي\دة% على الب.ياذ1قة1، وه'م' ال�س_ر'.وج.ن.ب.تا
الوادي: ناح1ي.تاه'، وكذلك جان,باه'.

 ابن ال4عراب يقال: أ%ر\س.ل�وا م'ج.ن>ب.ت.ي, أ%ي ك%تيب.ت.ي أ%خ.ذ%تا ناح1ي.ت.ي الط�ريق,. والـم'ج.ن>بة� الي'م\ن: هي م.ي\م.نة� العسكر،
 والـم'ج.ن>بة� الي'س\رى: هي الـم.ي\س.رة�، وها م'ج.ن>ب.تان1، والنون مكسورة. وقيل: هي الك%ت1يبة� الت تأ}خذ إ,ح\د.ى ناح1ي.ت

 الط�ريق. قال: وال4و_ل أ%صح. وال�س_ر': الر_ج_الة�. ومنه ال%ديث ف الباق1يات1 الص_الات1: ه'ن_ م'ق%د>مات¬ وه'ن_ م'ج.ن>بات¬ وه'ن
م'ع.قYبات.

وج.ن.ب. الف%ر.س. وال4سي. ي.ج\ن'ب'ه ج.ن.باv. بالتحريك، فهو م.ج\ن'وب¬
وج.ن,يب¬: قاد.ه إل ج.ن\ب,ه. وخ.ي\لD ج.نائب' وج.ن.ب¬، عن الفارسي. وقيل: م'ج.ن_بةD. ش'د>د. للكثرة.

وف%ر.س¬ ط%وع' ال1ناب,، بكسر اليم، وط%و\ع' ال%ن.ب,، إ,ذا كان س.ل1س.
)2الق1ياد1 أ%ي إ,ذا ج'ن,ب. كان س.ه\لv م'ن\قاداv. وقول� م.ر\وان%(

  قوله «وقول مروان إل» أورده ف الكم بلصق قوله وخيل جنائب وجنب.) بن ال%ك%م: ول ن.ك�ون� ف هذا ج.ن.باv ل1م.ن2(
ب.ع\د.نا، ل يفسره ثعلب. قال: وأ�راه من هذا، وهو اسم للجمع. وقوله:

ـ�ها، *  م.ع. الر_ك}ب,، ح.ف�ان� الن_عام, الـم'ج.ن_ب( )3ج'ن'وح، ت'باريها ظ1للD، كأ%ن
 قوله «جنوح» كذا ف بعض نسخ الكم، والذي ف البعض الخر منه جنوحاv بالنصب.)3 (



الـم'ج.ن_ب': الـم.ج\ن'وب' أ%ي الـم.ق�ود'. ويقال ج'ن,ب. فلن وذلك إ,ذا
ما ج'ن,ب. إ,ل د.اب_ة{.

وال%ن,يب.ة: الد_اب_ة� ت'قاد'، واحدة ال%نائ1ب,، وكل© طائ1ع� م'ن\قاد{ ج.ن,يب¬.
وال4ج\ن.ب': الذي ل ي.ن\قاد'.

وج'ن_اب' الر_جل,: الذي ي.س3ي معه إ,ل ج.ن\ب,ه.
وج.ن,يب.تا الب.ع1ي: ما ح'م1ل% على ج.ن\ب.يه1. وج.ن\ب.ت'ه: طائ1فةD من ج.ن\ب,ه.

وال%ن\بة�: ج,ل}دة من ج.ن\ب, الب.عي ي'ع\مل منها ع'ل}بةD، وهي فوق
 ال1ع\ل%ق, من الع1لب, ود'ون% ال%و\أ%بة1. يقال: أ%ع\ط1ن ج.ن\بةv أ%ت_خ1ذ} م1ن\ها ع'ل}بةv. وف التهذيب: أ%ع\ط1ن ج.ن\بةv، في'ع\ط1يه ج,ل}داv في.ت_خ1ذ�ه

ع'ل}بة.
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وال%ن.ب'، بالتحريك: الذي ن'ه,ي. عنه أ%ن ي'ج\ن.ب. خ.ل}ف. الف%ر.س,
ف%ر.س¬، فإ,ذا ب.ل%غ% ق�ر\ب. الغاية1 ر'ك1ب.. وف حديث الز_كاة1 والس>باق,:
ل ج.ل%ب. ول ج.ن.ب.، وهذا ف س1باق, ال%ي\ل. وال%ن.ب' ف السباق،

بالتحريك: أ%ن ي.ج\ن'ب. ف%ر.ساv ع'ر\ياv عند الر>هان1 إ,ل ف%ر.س1ه الذي
 ي'ساب,ق' ع.ل%ي\ه1، فإ,ذا ف%ت.ر الـم.ر\ك�وب' ت%و_ل% إ,ل الـم.ج\ن'وب,، وذلك إ,ذا خاف أ%ن ي'س\ب.ق. على ال4و_ل,؛ وهو ف الزكاة: أ%ن

ي.نز,ل العام1ل� بأ%ق}ص.ى مواضع أ%صحاب الصدقة ث يأ}م'ر. بال4موال أ%ن ت'ج\ن.ب
إ,ليه أ%ي ت'ح\ض.ر. ف%ن'ه'وا عن ذلك. وقيل: هو أ%ن ي'ج\ن,ب. ر.بe الال,
بال1ه أ%ي ي'ب\ع1د.ه عن موض1عه، حت ي.ح\تاج. العام1ل� إ,ل ال3ب\عاد ف

ات>باع1ه وط%ل%ب,ه. وف حديث ال�د.ي\ب,ي.ة1: كان% الل9ه' قد ق%ط%ع. ج.ن\باv م1ن. الش\ركي. أ%راد بال%ن\ب, ال4م\ر.، أ%و الق1ط}عة% م1ن. الشيء3.
يقال: ما ف%ع.ل}ت. ف ج.ن\ب, حاج.ت أ%ي ف أ%م\ر,ها. وال%ن\ب': الق1ط}عة من الشيء3 تكون م'ع\ظ%م.ه أ%و شيئاv ك%ث1ياv منه.

وج.ن.ب. الر_جل%: د.ف%ع.ه.
 ور.جل جان,ب¬ وج'ن'ب¬: غ%ر,يب¬، والمع أ%ج\ناب¬. وف حديث م'جاهد ف تفسي السيارة قال: هم أ%ج\ناب' الناس، يعن
 الغ'ر.باء4، جع ج'ن'ب�، وهو الغ.ر,يب'، وقد يفرد ف الميع ول يؤ.نث. وكذلك الان,ب' وال4ج\ن.بe وال4ج\ن.ب'. أ%نشد ابن

ال4عراب:
هل ف الق%ض1ي_ة1 أ%ن} إ,ذا اس\ت.غ\ن.ي\ت'م' *  وأ%م1ن\ت'م'، فأ%نا البع1يد' ال4ج\ن.ب'

 وف الديث: الان,ب' الـم'س\ت.غ\ز,ر' ي'ثاب' من ه1ب.ت1ه الانب' الغ.ر,يب' أ%ي إ,ن� الغ.ر,يب. الطال1ب.، إ,ذا أ%ه\د.ى لك ه.د1ي_ةv لي.ط}ل�ب
أ%كثر. منها، فأ%ع\ط1ه ف م'قاب.لة هد1ي_ت1ه. ومعن الـم'س\ت.غ\ز,ر: الذي ي.ط}ل�ب أ%كثر مـما أ%ع\ط%ى.

ورجل أ%ج\ن.ب' وأ%ج\ن.بÒ وهو البعيد منك ف الق%رابة1، والسم
ال%ن\بة� وال%نابة�. قال:

إ,ذا ما ر.أ%و\ن م'ق}ب,لv، عن ج.نابة{،  * ي.ق�ول�ون%: م.ن هذا، وقد ع.ر.ف�ون



وقوله أ%نشده ثعلب:
ج.ذ}باv ك%جذ}ب, صاح1ب, ال%ناب.ه\

فسره، فقال: يعن ال4ج\ن.ب_.
 وال%ن,يب': الغ.ر,يب'. وج.ن.ب. فلن ف بن فلن ي.ج\ن'ب' ج.نابةv وي.ج\ن,ب' إ,ذا ن.ز.ل% فيهم غ%ر,يباv، فهو جان,ب¬، والمع ج'ن_اب¬،

ومن ث%م
قيل: رجلD جان,ب¬ أ%ي غر,يب¬، ورجل ج'ن'ب¬ بعن غريب، والمع أ%ج\ناب¬.

وف حديث الض_ح_اك أ%نه قال لار,ية: هل من م'غ.ر>بة1 خ.ب.ر�؟ قال:
على جان,ب� ال%ب.ر' أ%ي على الغ.ر,يب, القاد1م,. ويقال: ن,ع\م الق%و\م'

ه'م\ لار, ال%نابة1 أ%ي ل1جار, الغ'ر\بة1.
وال%نابة�: ض1د� الق%رابة1، وقول ع.ل}ق%م.ة بن ع.ب.دة%:

وف كلY حي¼ قد خ.ب.ط}ت. ب,ن,ع\مة{، *  ف%ح'ق_ لشأ}س�، م1ن ن.داك.، ذ%ن'وب'
فل ت.ح\ر,م.ن>ي نائ1لv عن ج.نابة{، *  فإ,ن ام\ر'ؤ¬، و.س\ط% الق1باب,،

غر,يب'
عن ج.نابة{ أ%ي ب'ع\د{ وغ�ربة. قاله ي'خاط1ب' به ال%ر,ث% ابن. ج.ب.لة%
يدحه، وكان قد أ%س.ر. أ%خاه ش.أ}ساv. معناه: ل ت.ح\ر,م.ن>ي بعد.

غ�ر\بة{ وب'ع\د{ عن د1ياري. وعن،ف قوله عن جنابة1، بعن ب.ع\د.، وأ%راد بالنائل, إ,ط}لق. أ%خ1يه1 ش.أ}س� من س1ج\ن,ه، فأ%ط}ل%ق. له أ%خاه 
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شأ}ساv وم.ن أ�س1ر. معه من بن تيم.
وج.ن_ب. الشيء4 وت%ن_ب.ه وجان.ب.ه وت%ان.ب.ه واج\ت.ن.ب.ه': ب.ع'د عنه.

 وج.ن.ب.ه الشيء4 وج.ن_ب.ه إ,ي_اه وج.ن.ب.ه ي.ج\ن'ب'ه وأ%ج\ن.ب.ه: ن.ح_اه' عنه. وف التنزيل العزيز إ,خباراv عن إ,براهيم، على نبي>نا وعليه الصلة
والسلم: واج\ن'ب\ن وب.ن_ أ%ن} ن.ع\ب'د. ال4ص\نام؛ أ%ي ن.ج>ن.

وقد ق�رئ.: وأ%ج\ن,ب\ن وب.ن_، بالق%ط}ع. ويقال: ج.ن.ب\ت'ه الش_ر_ وأ%ج\ن.ب\ت'ه وج.ن_ب\ت'ه، بعن واحد، قاله الفر�اء� والزجاج.
ويقال: ل%ج_ فلن ف ج,ناب� ق%بيح� إ,ذا ل%ج_ ف م'جان.ب.ة1 أ%هل1ه.
ورجل ج.ن,ب¬: ي.ت.جن_ب' قار,عة% الطريق م.خافة% ال4ض\ياف.

وال%ن\بة، بسكون النون: الناحية. ور.ج'ل ذو ج.ن\بة أ%ي اع\تزال� عن
الناس م'ت.ج.ن>ب¬ لم. وق%ع.د. ج.ن\ب.ةv أ%ي ناح1يةv واع\ت.ز.ل الناس..

 ونزل فلن ج.ن\بةv أ%ي ناح1يةv. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: عليكم بال%ن\بة1 فإ,نا ع.فاف¬. قال الروي: يقول اج\ت.ن,ب'وا
النساء4 وال�ل�وس. إ,ل%ي\هن_، ول ت.ق}ر.ب'وا ناح1ي.ت.هن.

 وف حديث رقيقة: اس\ت.ك%ف©وا ج.ناب.ي\ه أ%ي ح.وال%ي\ه، تثنية ج.ناب، وهي الناح1ية�. وحديث الشعب: أ%ج\د.ب. ب,نا ال%ناب'.
وال%ن\ب': الناح1ية�. وأ%نشد ال4خفش:



الناس' ج.ن\ب¬ وال4م1ي' ج.ن\ب'
�كأ%نه ع.د.ل%ه بميع الناس. ورجل ل%ي>ن' الان,ب, وال%ن\ب, أ%ي س.ه\ل

الق�ر\ب. والان,ب': الناح1ية�، وكذلك ال%ن.بة�. تقول: فلن ل ي.ط�ور'
ب,ج.ن.ب.ت1نا. قال ابن بري: هكذا قال أ%بو عبيدة وغيه بتحريك النون.

قال، وكذا ر.و.و\ه ف الديث: وعلى ج.ن.ب.ت.ي, الص>راط1 أ%ب\واب¬
 م'ف%ت_حةD. وقال عثمان بن جن: قد غ%ر,ي. الناس' بقولم أ%نا ف ذ%راك. وج.ن.ب.ت1ك بفتح النون. قال: والصواب إ,سكان� النون،

واستشهد على ذلك بقول أ%ب ص.ع\ت.رة% الب'ولن:
فما ن'ط}فةD م1ن\ ح.ب> م'ز\ن{ تقاذ%ف%ت\ *  به ج.ن\ب.تا ال�ودي>، والليل� دام1س'

وخب ما ف البيت الذي بعده، وهو:
بأ%ط}ي.ب. م1ن\ ف1يها، وما ذ�ق}ت' ط%ع\م.ها،  * ولك1ن_ن، فيما ت.ر.ى العي'، فار,س'

 أ%ي م'ت.ف%ر>س¬. ومعناه: اس\ت.د\ل%ل}ت' ب,ر,ق�ته وصف%ائ1ه على ع'ذوب.ت1ه وب.ر\د1ه. وتقول: م.رeوا ي.س3ي'ون% ج.ناب.ي\ه وج.ناب.ت.ي\ه وج.ن\ب.ت.ي\ه أ%ي
ناح1ي.ت.ي\ه.

والان,ب' الـم'ج\ت.ن.ب': الـم.ح\ق�ور'.
وجار¬ ج'ن'ب¬: ذو ج.نابة{ م1ن قوم آخ.ر,ين. ل ق%رابة% لم، وي'ضاف'

فيقال: جار' ال�ن'ب,. التهذيب: الار' ال�ن'ب هو الذي جاو.ر.ك، ونسب'ه ف قوم آخ.ر,ين.. وال�جان,ب': الـم'باع1د'. قال:
وإ,ن، ل1ما قد كان ب.ي\ن وبي\ن.ها، *  لـم'وف{، وإ,ن} ش.ط� الـم.زار' الـم'جان,ب'

وفر.س¬ م'ج.ن_ب¬: ب.ع1يد' ما بي الر>ج\ل%ي من غي ف%ح.ج�، وهو مدح.
.Òوالت_ج\ن,يب': ان1ناء# وت.و\ت1ي¬ ف ر,ج\ل, الف%ر.س، وهو م'س\ت.ح.ب

قال أ%بو د'واد:
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)1وف الي.د.ي\ن,، إ,ذا ما الاء� أ%س\ه.ل%ها، ث%ن\ي¬ ق%ل1يلD، وف الر>ج\ل%ي, ت.ج\ن,يب'(
  قوله «أسهلها» ف الصاغان الرواية أسهله يصف فرساv. والاء أراد به العرق. وأسهله أي أساله. وثن أي يثن1 (

يديه.)
 قال أ%بو عبيدة: الت_ج\ن,يب': أ%ن ي'ن.ح>ي. يديه ف الر_ف}ع, والو.ض\ع,. وقال ال4صمعي: الت_ج\ن,يب'، باليم، ف الرجلي، والتحنيب،

بالاء
ف الصلب واليدين.

وأ%ج\ن.ب. الرجل�: ت.باع.د..
 وال%نابة�: الـم.ن,يe. وف التنزيل العزيز: وإ,ن ك�ن\تم ج'ن'باv فاط�ه_روا. وقد أ%ج\ن.ب. الرجل� وج.ن'ب. أ%يضاv، بالضم، وج.ن,ب

وت.ج.ن_ب.



 قال ابن بري ف أ%ماليه على قوله ج.ن'ب.، بالضم، قال: العروف عند أ%هل اللغة أ%ج\ن.ب. وج.ن,ب. بكسر النون، وأ%ج\ن.ب. أ%كثر
 من ج.ن,ب. ومنه قول ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: ال3نسان ل ي'ج\ن,ب'، والثوب' ل ي'ج\ن,ب'، والاء� ل ي'ج\ن,ب'، وال4رض' ل

 ت'ج\ن,ب. وقد فسر ذلك الفقهاء� وقالوا أ%ي ل ي'ج\ن,ب' ال3نسان� ب'ماس_ة1 ال�ن'ب, إ,ي_اه، وكذلك الثوب' إ,ذا ل%ب,س.ه ال�ن'ب ل
ي.ن\ج'س\، وكذلك ال4رض' إ,ذا أ%ف}ض.ى إ,ليها ال�ن'ب' ل ت.ن\ج'س\، وكذلك الاء� إ,ذا غ%م.س ال�ن'ب' فيه يد.ه ل ي.ن\ج'س.

 يقول: إ,ن� هذه ال4شياء4 ل يصي شيء# منها ج'ن'باv يتاج إل الغ.س\ل, ل�لم.سة{ ال�ن'ب, إ,ي_اها. قال ال4زهري: إ,نا قيل له ج'ن'ب
 ل4نه ن'ه,ي. أ%ن ي.ق}ر.ب. مواضع. الصلة1 ما ل ي.ت.طه_ر\، فت.ج.ن_ب.ها وأ%ج\ن.ب. عنها أ%ي ت.ن.ح_ى عنها؛ وقيل: لـم'جان.ب.ت1ه الناس. ما ل

ي.غ\ت.س3ل.
 والرج'ل ج'ن'ب¬ من ال%نابة1، وكذلك الث}نان1 والميع والؤ.ن_ث، كما يقال رج'لD ر,ضاv وقوم¬ ر,ضاv، وإ,نا هو على تأ}ويل ذ%و,ي

 ج'ن'ب�، فالصدر ي.ق�وم' م.قام. ما أ�ض1يف. إ,ليه. ومن العرب من ي'ث%ن>ي وي\م.ع' وي\ع.ل� الصدر بنزلة اسم الفاعل. وحكى
الوهري: أ%ج\ن.ب. وج.ن'ب.، بالضم.

وقالوا: ج'ن'بان1 وأ%ج\ناب¬ وج'ن'ب'ون% وج'ن'بات¬. قال سيبويه: ك�س>ر.
(يتبع...)

): جنب: ال%ن\ب' وال%ن.بة� والان,ب': ش1قe ال3ن\سان1 وغيه. تقول:... ...1@(تابع... 
 على أ%ف}عال� كما ك�س>ر. ب.ط%لD عليه، ح1ي. قالوا أ%ب\طالD، كما ات_ف%قا ف السم عليه، يعن نو ج.ب.ل� وأ%ج\بال� وط�ن'ب� وأ%ط}ناب�.

 ول يقولوا ج'ن'بةv. وف الديث: ل ت.د\خ'ل� اللئكة� ب.ي\تاv فيه ج'ن'ب¬. قال ابن ال4ثي: ال�ن'ب الذي ي.ج,ب' عليه الغ'س\ل بال1ماع
 وخ'روج, ال%ن�ي. وأ%ج\ن.ب. ي'ج\ن,ب' إ,ج\ناباv، والسم ال%نابة�، وهي ف ال4ص\ل الب'ع\د'. وأ%راد بال�ن'ب, ف هذا الديث: الذي ي.تر'ك

 الغ}ت1سال% م1ن ال%نابة1 عادةv، فيكون� أ%كثر. أ%وقات1ه ج'ن'باv، وهذا يدل على ق1ل9ة د1ين,ه وخ'ب\ث1 باط1ن,ه. وقيل: أ%راد باللئكة هه'نا
غي. ال%ف%ظة. وقيل: أ%راد ل ت}ض'ره اللئكة� بي. قال: وقد جاء4 ف بعض الر>وايات 

كذلك.وال%ناب'، بالفتح، والان,ب': الن�اح1ية� والف1ناء� وما ق%ر'ب. م1ن
م.ح1ل�ة1 القو\م,، والمع أ%ج\ن,بةD. وف الديث: وعلى ج.ن.ب.ت الص>راط1

داع� أ%ي جان,باه'.
 ،�وج.ن.ب.ة� الوادي: جان,ب'ه وناح1يت'ه، وهي بفتح النون. وال%ن\بة

 بسكون النون: الن�اح1ية�، ويقال أ%خ\ص.ب. ج.ناب' القوم، بفتح اليم، وهو ما ح.و\ل%هم، وفلن خ.ص1يب' ال%ناب, وج.ديب
ال%ناب,، وف�لنD ر.ح\ب' ال%ناب, أ%ي الر_ح\ل، وك�نا عنهم ج.ناب,ي. وج.ناباv أ%ي

م'ت.ن.ح>ي..وال%ن,يبة�: الع.ل1يقة�، وهي الناقة� ي'ع\ط1يها الر�ج'ل� القوم.
ي.متار'ون% عليها له. زاد الكم: وي'ع\ط1يهم د.راه1م. لي.م1ي'وه عليها. قال السن بن م'ز.ر>د{:

قال%ت\ ل%ه مائ1ل%ة� الذ�وائ1ب,:
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ك%ي\ف. أ%خ1ي ف الع'ق%ب, الن_وائ1ب,؟ * أ%خ'وك. ذ�و ش1ق¼ ع.لى الر_كائ1ب,
ر,خ\و' ال1بال,، مائل� ال%قائ1ب,، * ر,كاب'ه ف ال%ي> كال%نائ1ب,



يعن أ%نا ضائعةD كال%نائ1ب الت ليس لا ر.بÒ ي.ف}ت.ق1د'ها. تقول:
 إ,ن� أ%خاك. ليس ب,م'ص\ل1ح� لال1ه، فمال�ه' ك%مال� غاب. عن\ه ر.بeه وس.ل�مه ل1م.ن ي.ع\ب.ث� ف1يه1؛ ور,كاب'ه الت هو م.ع.ها كأ%نا ج.نائ1ب' ف

الضeر> وس'وء3 الال. وقوله ر,خ\و' ال1بال, أ%ي هو ر,خ\و' الش_د> لر.ح\ل1ه فحقائب'ه مائلةD ل1رخاوة1 الش_د>.
 وال%ن,يبة�: ص'وف' الث�ن,ي> عن كراع وحده. قال ابن س.يده: والذي حكاه يعقوب وغيه من أ%هل اللغة: ال%ب,يبة�، ث قال ف

موضع آخر: ال%ب,يبة� ص'وف' الث�ن,ي> مثل ال%ن,يبة1، فثبت بذا أ%نما ل�غ.تان1 ص.حيحتان1.
والع.ق1يقة�: ص'وف' ال%ذ%ع,، وال%ن,يبة� من الصeوف1 أ%ف}ضل� من الع.ق1يقة وأ%ب\ق%ى وأ%كثر.

والـم.ج\ن.ب'، بالفتح: الك%ث1ي' من ال%ي, والش_ر>. وف الصحاح: 
 الشيء� الكثي. يقال: إ,ن عندنا لياv م.ج\ن.باv أ%ي كثياv. وخ.ص_ به أ%بو عبيدة الك%ث1ي من ال%ي,. قال الفارسي: وهو م1ـم�ا

و.صف�وا به،
فقالوا: خ.ي¬ م.ج\ن.ب¬. قال الفارسي: وهذا يقال بكسر اليم وفتحها. وأ%نشد شر لكثي:

وإ,ذ} ل تر.ى ف الناس, ش.ي\ئاv ي.ف�وق�ها، *  وف1يهن_ ح'س\ن¬، لو ت.أ%م_ل}ت.، م.ج\ن.ب'
قال شر: ويقال ف الش_ر> إ,ذا ك%ث�ر، وأ%نشد:

)1وك�ف}راv ما ي'ع.و_ج' م.ج\ن.ب.ا(
)1(.vإل» كذا هو ف التهذيب أيضا vقوله «وكفرا 

 وط%عام¬ م.ج\ن.ب¬: كثي. وال1ج\ن.ب': ش.ب.ح.ةD م1ث}ل� الـم'ش\ط1 إ,ل9 أ%نا ليست لا أ%س\نانD، وط%ر.ف�ها ال4سفل م'ر\ه.ف¬ ي'ر\ف%ع' با التeراب
 على ال4ع\ضاد1 والف1ل}جان. وقد ج.ن.ب. ال4ر\ض. بال1ج\ن.ب,.وال%ن.ب': مصدر قولك ج.ن,ب. البعي، بالكسر، ي.ج\ن.ب' ج.ن.باv إ,ذا ظ%ل%ع

 من ج.ن\ب,ه. وال%ن.ب': أ%ن ي.عط%ش. البع1ي' ع.ط%شاv شديداv حت ت.ل}ص.ق. ر,ئ%ت'ه ب.ن\ب,ه من شد_ة الع.ط%ش,، وقد ج.ن,ب ج.ن.باv. قال ابن
:vالسكيت قالت ال4عراب: هو أ%ن ي.ل}ت.و,ي. من ش1د�ة العطش. قال ذوالرمة يصف حارا

ـ�ه م'س\ت.بان� الش_ك>، أ%و ج.ن,ب' و.ث}ب. ال�س.ح_ج, م1ن عانات1 م.ع\ق�ل%ة{، * كأ%ن
والـم'س.ح_ج': ح1مار' الو.ح\ش,، والاء� ف كأ%نه ت.ع'ود على ح1مار

 وح\ش� تقدم ذكره. يقول: كأ%نه من ن.شاط1ه ظال1ع¬، أ%و ج.ن,ب¬، فهو ي.مشي ف ش1ق¼ وذلك من الن_شاط1. ي'ش.ب>ه جل%ه أ%و ناق%ت.ه
:vبذا المار. وقال أ%يضا

هاج.ت\ به ج'و_ع¬، غ�ض\ف¬، م'خ.ص_رةD، *  ش.واز,ب¬، لح.ها الت_غ\ر,يث� وال%ن.ب'
وقيل ال%ن.ب' ف الدابة: ش1ب\ه' الظ�ل%ع,، وليس ب,ظ%ل%ع�، يقال:

ح1مار¬ ج.ن,ب¬. وج.ن,ب. البعي: أ%صابه وجع¬ ف ج.ن\ب,ه من ش1د_ة1 الع.ط%ش.
وال%ن,ب': الذئ}ب' لت.ظال�ع1ه ك%ي\داv وم.ك}راv من ذلك.

وال�ناب': ذات' ال%ن\ب, ف أ%ي> الش>ق�ي, كان، عن ال%ج.ر,ي>.
وزع.م أ%نه إ,ذا كان ف الش>ق> ال4ي\س.ر, أ%ذ}ه.ب. صاح1ب.ه. قال:
م.ريض�، ل ي.ص1حe، ول أ�بال، *  كأ%ن� بش1قYه1 وج.ع. ال�ناب,

>281<ص:



وج'ن,ب.، بالضم: أ%صابه ذات' ال%ن\ب,.
 والـم.ج\ن'وب': الذي به ذات' ال%ن\ب، تقول منه: ر.ج'لD م.ج\ن'وب؛ وهي ق%ر\ح.ةD ت'ص1يب' ال3نسان% داخ1ل% ج.ن\ب,ه، وهي ع1ل�ة ص.ع\بة
 تأ}خ'ذ� ف ال%ن\ب. وقال ابن شيل: ذات' ال%ن\ب هي الدeب.ي\لة�، وهي على ت.ث}ق�ب' البطن ور'ب_ما ك%ن.و\ا عنها فقالوا: ذات' ال%ن\ب.

وف الديث:
الـم.ج\ن'وب' ف س.ب,يل, الل9ه1 ش.ه,يد¬. قيل: الـم.ج\ن'وب' الذي به ذات'

 ال%ن\ب,. يقال: ج'ن,ب. فهو م.ج\ن'وب، وص'د1ر. فهو م.ص\د'ور¬. ويقال: ج.ن,ب. ج.ن.باv إ,ذا اش\ت.ك%ى ج.ن\ب.ه، فهو ج.ن,ب¬، كما يقال
ر.ج'لD ف%ق1ر¬ وظ%ه,ر¬ إ,ذا اش\ت.ك%ى ظ%ه\ر.ه وف%قار.ه. وقيل: أ%راد بالـم.ج\ن'وب, الذي

 ي.ش\ت.ك1ي ج.ن\ب.ه م'ط}ل%قاv. وف حديث الشeه.داء3: ذات' ال%ن\ب ش.هادةD. وف حديث آخر: ذ�و ال%ن\ب, ش.ه,يد¬؛ هو الدeب.ي\لة� والدeم_ل
الكبية

الت ت.ظ}ه.ر ف باطن ال%ن\ب وت.ن\ف%ج,ر إ,ل داخل، وق%ل�ما ي.س\ل%م'
صاح1ب'ها. وذ�و ال%ن\ب,: الذي ي.ش\ت.كي ج.ن\ب.ه بسبب الدeبيلة، إ,ل9 أ%ن�

ذو للمذكر وذات للمؤ.نث، وصارت ذات النب علماv لا، وإ,ن كانت ف ال4صل صفة مضافة.
والـم'ج\ن.ب، بالضم، وال1ج\ن.ب'، بالكسر: التeر\س، وليست واحدة منهما على الفعل. قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة%:

ص.ب_ الل�ه,يف' ل%ها السeب'وب. ب,ط%غ\ية{، *  ت'ن\ب الع'قاب.، كما ي'ل%ط© ال1ج\ن.ب'
 ع.ن.ى بالل�ه,يف1 ال�ش\تار.. وس'ب'وب'ه: ح1بال�ه الت ي.ت.دل�ى با إ,ل الع.س.ل,. والط�غ\ية�: الص_فاة� الـم.ل}ساء�. وال%ن\بة�: عام_ة الش_ج.ر الذي

ي.ت.ر.ب_ل� ف الص_ي\ف.
وقال أ%بو حنيفة: ال%ن\بة� ما كان ف ن,ب\ت.ت1ه بي الب.ق}ل والش_جر، 
وها مـما يبقى أ%صله ف الشتاء3 وي.ب,يد ف%ر\عه. ويقال: م'ط1ر\نا

 ،�م.ط%راv ك%ث�رت\ منه ال%ن\بة�. وف التهذيب: ن.ب.ت.ت\ عنه ال%ن\بة
وال%ن\ب.ة� اسم لكل ن.ب\ت{ ي.ت.ر.ب_ل� ف الص_يف. ال4زهري: ال%ن\بة� اسم

 واحد لن'ب'وت{ كثية، وهي كلها ع'ر\وةD، س'ميت ج.ن\بةv ل4نا ص.غ'رت عن الشجر الكبار وار\ت.ف%ع.ت\ عن الت أ%ر'وم.ة لا ف
ال4رض؛ فم1ن. ال%ن\بة1 الن_ص1يe والص>لYيان� وال%ماط� والـم.ك}ر' وال%د\ر' والد_ه\ماء

ص.غ'رت عن الشجر ون.ب'ل%ت\ عن الب'ق�ول. قال: وهذا كله مسموع من العرب.
وف حديث الجاج: أ%ك%ل% ما أ%ش\ر.ف. من ال%ن\ب.ة1؛ ال%ن\ب.ة�، بفتح

 اليم وسكون النون: ر.ط}ب' الص>لYيان1 من النبات، وقيل: هو ما ف%و\ق. الب.ق}ل, ود'ون الشجر. وقيل: هو كل© نب\ت ي'ور,ق' ف
 الص_يف من غي مطر.وال%ن'وب': ريح ت'خال1ف' الش_مال% تأ}ت عن ي1ي الق1ب\لة. وقال ثعلب: ال%ن'وب' م1ن الر>ياح,: ما اس\ت.ق}ب.ل%ك

عن ش1مالك إ,ذا وق%ف}ت ف الق1ب\لة.
 وقال ابن ال4عراب: م.ه.بe ال%ن'وب م1ن م.ط}ل%ع, س'ه.يل� إ,ل م.ط}ل%ع, الث�ر.ي_ا. ال4صمعي: م.ج,يء� ال%ن'وب, ما بي م.ط}ل%ع, س'ه.ي\ل� إ,ل

 م.ط}ل%ع, الشمس ف الشتاء. وقال ع'مارة�: م.ه.بe ال%ن'وب, ما بي م.طلع س'ه.ي\ل إ,ل م.غ\ر,به. وقال ال4صمعي: إ,ذا جاء4ت ال%ن'وب
جاء4 معها



خ.ي\ر¬ وت.ل}ق1يح، وإ,ذا جاء4ت الش_مال� ن.ش_ف%ت\. وتقول العرب للثني،
إ,ذا كانا م'تصاف1ي.ي\ن,: ر,ي'هما ج.ن'وب¬، وإ,ذا تفر_قا قيل: ش.م.ل%ت\ر,ي'هما، ولذلك قال الشاعر:

ل%ع.م\ري، ل%ئ1ن\ ر,يح' الـم.ود_ة1 أ%صب.ح.ت\ *  ش.مالv، لقد ب'د>ل}ت'، وهي ج.ن'وب'
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وقول أ%ب وجزة:
م.ج\ن'وبة� ال�ن\س,، م.ش\م'ولD م.واع1د'ها،  * م1ن ال1جان1، ذوات1 الش_ط}ب, والق%ص.ب,

يعن: أ%ن أ�نس.ها على م.ح.ب_ت1ه، فإ,ن الت.م.س منها إ,ن\جاز. م.و\ع1د{
ل ي.ج,د\ شيئاv. وقال ابن ال4عراب: يريد أ%نا ت.ذ}ه.ب م.واع1د'ها مع

ـgس'ها مع الش_مال,. ال%ن'وب, وي.ذ}ه.ب' أ�ن
وتقول: ج.ن.ب.ت1 الر>يح' إ,ذا ت.ح.و_ل%ت\ ج.ن'وباv. وس.حابةD م.ج\ن'وبةD إ,ذا ه.ب_ت\ با ال%ن'وب.

التهذيب: وال%ن'وب' من الرياح, حار_ةD، وهي ت.ه'بe ف كلY و.ق}ت{،
 وم.ه.بeها ما بي م.ه.ب_ي الص_با والد_ب'ور, م1م_ا ي.لي م.ط}ل%ع. س'ه.ي\ل�. وج.م\ع' ال%ن'وب,: أ%ج\ن'ب¬. وف الصحاح: ال%ن'وب' الريح الت

ت'قاب,ل� الش_مال. وح'كي عن ابن ال4عراب أ%يضاv أ%نه قال: ال%ن'وب ف كل
موضع حار_ة إ,ل بنج\د{ فإ,نا باردة، وبيت' كثي ع.ز_ة% ح'ج_ة له:

ج.ن'وب¬، ت'سام1ي أ%و\ج'ه. الق%و\م,، م.سeها * ل%ذ1يذD، وم.س\راها، من ال4رض,، ط%ي>ب' 
وهي تكون اساv وصفة عند سيبويه، وأ%نشد:

ر.يح' ال%ن'وب, مع الش_مال,، وتارةv  * ر,ه.م' الر_ب,يع,، وصائب' الت_ه\تان1
وه.ب_ت\ ج.ن'وباv: دليل على الصفة عند أ%ب عثمان.

 قال الفارسي: ليس بدليل، أ%ل ترى إ,ل قول سيبويه: إ,نه قد يكون حالv ما ل يكون صفة كالق%ف1يز والد>رهم. والمع:
ج.نائب'. وقد ج.ن.ب.ت1 الر>يح' ت.ج\ن'ب' ج'ن'وباv، وأ%ج\ن.ب.ت\ أ%يضاv، وج'ن,ب. القوم': أ%صاب.ت\هم

ـgوال1ه,م\. قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة%: ال%ن'وب' أ%ي أ%صاب.ت\هم ف أ%م
ساد{، ت.ج.ر_م. ف الب.ض1يع, ث%مان,ياv،  * ي'ل}و.ى ب,ع.ي\قات1 الب,حار,، وي'ج\ن.ب'

أ%ي أ%صاب.ت\ه ال%ن'وب'.
وأ%ج\ن.ب'وا: د.خلوا ف ال%ن'وب,.

وج'ن,ب'وا: أ%صاب.ه'م ال%ن'وب'، فهم م.ج\ن'وب'ون%، وكذلك القول ف 
الص_با والد_ب'ور, والش_مال,.

وج.ن.ب. إ,ل ل1قائ1ه وج.ن,ب.: ق%ل1ق.، الكسر عن ثعلب، والفتح عن ابن
vال4عراب. تقول: ج.ن,ب\ت' إ,ل ل1قائك.، وغ%ر,ض\ت' إ,ل ل1قائك. ج.ن.با
وغ%ر.ضاv أ%ي ق%ل1ق}ت' لشد_ة الش_و\ق, إ,ليك. وقوله ف الديث: ب,ع,

ال%م\ع. بالد_راهم ث اب\ت.ع\ به ج.ن,يباv، هو نوع ج.ي>د م.ع\روف من أ%نواع التمر، وقد تكر_ر ف الديث.



 وج.ن_ب. القوم'، فهم م'ج.ن>ب'ون%، إ,ذا قل�ت\ أ%لبان� إ,بلهم؛ وقيل: إ,ذا ل يكن ف إ,بلهم ل%ب.ن¬. وج.ن_ب. الر_جل� إ,ذا ل يكن ف إ,بله ول
غنمه د.ر: وج.ن_ب. الناس': ان\ق%ط%ع.ت\ أ%لبان'هم، وهو عام ت.ج\ن,يب. قال ال�م.ي\ح' بن' م'ن\ق1ذ يذكر امرأ%ته:

ل%ـم_ا ر.أ%ت\ إ,ب,لي ق%ل�ت\ ح.ل�وب.ت'ها، * وك�ل© عام� ع.ل%يها عام' ت.ج\ن,يب,
 يق�ول: كل© عام� ي.م'رe با، فهو عام' ت.ج\ن,يب�. قال أ%بو زيد: ج.ن_ب.ت1 ال3بل� إ,ذا ل ت'ن\ت.ج\ منها إ,ل الناقة� والناق%تان1. وج.ن_بها هو،
 بشد> النون أ%يضا. وف حديث ال%ر,ث1 بن ع.و\ف: إ,ن ال3بل ج.ن_ب.ت\ ق1ب.ل%نا العام. أ%ي ل ت.ل}ق%ح\، فيكون لا أ%لبان. وجن_ب إ,بل%ه

.vوغ%ن.مه: ل ي'ر\س1ل} فيها فحل
ـ4ب'، بالمز: الرجل الق%ص1ي' الاف ال1ل}قة1.  وال%أ}ن
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وخ.ل}ق¬ ج.أ}ن.ب¬ إ,ذا كان ق%ب,يحاv ك%ز�اv. وقال امرؤ' القيس:

ول ذات' خ.ل}ق�، إ,ن} ت.أ%م_ل}ت.، ج.أ}ن.ب,
وال%ن.ب': الق%ص1ي'؛ وبه ف�س>ر. بيت أ%ب العيال: 
ف%تÝى، ما غاد.ر. ال4ق}وام'، * ل ن,ك}س¬ ول ج.ن.ب'

وج.ن,ب.ت1 الد_ل}و' ت.ج\ن.ب' ج.ن.باv إ,ذا ان\ق%ط%ع.ت\ منها وذ%م.ةD أ%و و.ذ%م.تان1. فمال%ت\.
وال%ناباء� وال�ناب: ل�ع\بةD للص>ب\يان1 ي.ت.جان.ب' الغ'لمان1 ف%ي.ع\ت.ص1م' ك�ل© واح1د{ من الخر.

 :eالك1لب,ي �وج.ن'وب': اسم امرأ%ة. قال الق%ت_ال
أ%باك1ي.ةD، ب.ع\دي، ج.ن'وب'، ص.بابةv،  * ع.لي_، وأ�خ\تاها، باء3 ع'ي'ون1؟

وج.ن\ب¬: ب.ط}ن من العرب ليس بأ%ب� ول ح.ي¼، ولكنه ل%ق%ب¬، أ%و هو
:Dمن اليمن. قال م'ه.ل}ه,ل Òح.ي

ز.و_ج.ها ف%ق}د'ها ال4راق1م. ف  * ج.ن\ب�، وكان% ال1باء� من أ%د.م,
وقيل: هي ق%ب,يلةD من ق%بائ1ل الي.م.ن.

وال%ناب': موضع.
وال1ج\ن.ب': أ%ق}ص.ى أ%رض, الع.ج.م إ,ل أ%رض الع.ر.ب,، وأ%دن أ%رض,

الع.ر.ب إ,ل أ%رض العجم. قال الكميت:
ـgس.ه، *  ب,م'ع\ت.ر.ك الط�ف> وال1ج\ن.ب, وش.ج\و ل1ن.ف}س3ي.، ل أ%ن

وم'ع\ت.ر.ك' الط�ف>: هو الوضع الذي ق�ت1ل% فيه ال�س.ي بن علي�، رضي الل9ه عنهما.
 التهذيب: وال1ناب'، بكسر اليم: أ%رض معروفة ب,ن.ج\د. وف حديث ذي ال1ع\شار,: وأ%هل, ج,ناب, ال%ض\ب, هو، بالكسر، اسم

موضع.
.vأ%ي علن,ية vوجاه1يا vال%ياء3. وقال النضر: أ%ت.ي\ت'ه جاه1با � @جهب: روى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب قال: ال1ج\ه.ب': الق%ل1يل

قال
ال4زهري: وأ%هله الليث. 



@جوب: ف أ%ساء3 الل9ه الـم'ج,يب'، وهو الذي ي'قاب,ل� الدeعاء4
 والسeؤ.ال بالع.طاء3 والق%ب'ول، سبحانه وتعال، وهو اسم فاعل م1ن أ%جاب ي'ج,يب'. وال%واب'، معروف¬: ر.د1يد' الكلم، والف1ع\ل:

أ%جاب. ي'ج,يب'. قال الل9ه تعال: فإ,ن ق%ريب¬ أ�ج,يب' د.ع\وة% الد_اع, إ,ذا د.عان1
،�ف%ل}ي.س\ت.ج,يب'وا ل؛ أ%ي ف%ل}ي'ج,يبون. وقال الفر_اء�: يقال: إ,نا الت_ل}ب,ية

والصدر ال3جابة�، والسم ال%ابة�، بنزلة الطاعة1 والطاقة.
وال3جابة�: ر.ج\ع' الكلم، تقول: أ%جاب.ه عن س'ؤ.اله، وقد أ%جاب.ه

إ,جابةv وإ,جاباv وج.واباv وجابةv واس\ت.ج\و.ب.ه واس\ت.جاب.ه واس\ت.جاب. له. قال كعب' ابن س.ع\د الغ.ن.وي� يرثي أ%خاه أ%با ال1غ\وار:
)1و.داع� د.عا يا م.ن\ ي'جيب' إ,ل الن_د.ى، *  فلم ي.س\ت.ج,ب\ه، ع1ن\د. ذاك.، م'ج,يب'(

 قوله «الندى» هو هكذا ف غي نسخة من الصحاح والتهذيب والكم.)1 (
فق�لت': اد\ع' أ�خرى، وار\ف%ع, الص_وت. ر.فعةv، *  ل%ع.ل� أ%با ال1غ\وار, م1ن\ك. ق%ر,يب'

وال3جابة� والست1جابة�، بعن، يقال: اس\ت.جاب. الل9ه دعاء4ه، والسم
،�ال%واب' والابة� والـم.ج'وبة
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  ال4خية� عن ابن جن، ول تكون مصدراv ل4ن� الـم.ف}ع'لة%، عند سيبويه، ليست من أ%بنية الصادر، ول تكون من باب

 الـم.ف}ع'ول ل4ن� ف1ع\لها مزيد. وف أ%مثال, الع.رب: أ%ساء4 س.م\عاv فأ%ساء4 جابةv. قال: هكذا ي'ت.كل�م به ل4ن� ال4مثال ت'ح\ك%ى على
 موضوعاتا. وأ%صل هذا الثل، على ما ذكر الزeب.ي\ر ابن بكار، أ%نه كان لس.هل, بن ع.م\ر�و ابن¬ م.ض\ع'وف¬، فقال له إ,نسان: أ%ين
 أ%مeك. أ%ي أ%ين ق%ص\د'ك.؟ فظ%ن_ أ%نه يقول له: أ%ين أ�مeك.، فقال: ذه.ب.ت\ ت.ش\ت.ري د.ق1يقاv، فقال أ%ب'وه: أ%ساء4 س.م\عاv فأ%ساء4 جابةv. وقال

كراع: الابة� مصدر
كال3جابة1. قال أ%بو اليثم: جابةD اسم ي'ق�وم' م.قام. الصدر، وإ,نه

ل%ح.س.ن' اليبة1، بالكسر، أ%ي ال%واب,.
قال سيبويه: أ%جاب م1ن. ال4ف}عال الت اس\ت'غ\ن فيها با أ%ف}ع.ل%
ف1ع\ل%ه، وهو أ%ف}ع.ل� ف1ع\لv، ع.م_ا أ%ف}ع.ل%ه، وعن ه'و. أ%ف}ع.ل� م1نك.،

فيقولون: ما أ%ج\و.د. ج.واب.ه، وهو أ%ج\و.د' ج.واباv، ول يقال: ما
أ%ج\و.ب.ه، ول هو أ%ج\و.ب' منك؛ وكذلك يقولون: أ%ج\و,د\ ب.ج.وابه1، ول

 يقال: أ%جو,ب به. وأ%ما ما جاء4 ف حديث ابن عمر أ%ن� رجلv قال: يا رسول% الل9ه أ%يe الليل, أ%ج\و.ب' د.ع\وةv؟ قال: ج.و\ف' الليل
الغاب,ر,،

فس_ره شر، فقال: أ%ج\و.ب' من ال3جابة1 أ%ي أ%س\ر.ع'ه إ,جابةv، كما يقال
 أ%ط}و.ع' من الطاعة1. وقياس' هذا أ%ن يكون من جاب. ل م1ن أ%جاب.. وف الكم عن شر، أ%نه فسره، فقال: أ%ج\و.ب' أ%س\ر.ع
 إ,جابة. قال: وهو عندي من باب أ%ع\ط%ى لفار,هة{، وأ%رسلنا الر>ياح. لو.اق1ح.. وما جاء4 م1ثل�ه، وهذا على الاز، ل4ن� ال3جابة

 ليست ل1ل�يل إ,نا هي لل9ه تعال فيه، ف%معناه: أ%يe الليل, الل9ه' أ%سرع إ,جابةv ف1يه م1نه ف غ%ي\ر,ه، وما زاد على الف1ع\ل الث©لثي ل ي'ب\ن.ى



ـ�ه ف الت_ق}دير م1ن جاب.ت1 الد_ع\وة� بوزن  م1ن\ه أف}ع.ل� م1ن\ كذا، إ,ل ف أ%حرف جاء4ت شاذة. وح.كى الزمشريe قال: كأ%ن
 ف%ع'ل}ت'، بالضم، كطال%ت\، أ%ي صار.ت\ م'س\ت.جابة%، كقولم ف ف%ق1ي� وش.ديد{ كأ%نما م1ن\ ف%ق�ر. وش.د'د.، وليس ذلك بستعمل.
ـgف%ذ� إ,ل م.ظانY ال3جابة1 والق%ب'ول. وقال  ويوز أ%ن يكون من ج'بت' ال4رض. إ,ذ ق%ط%ع\ت.ها بالسي، على معن أ%م\ض.ى د.ع\و.ةv وأ%ن
 غيه: ال4صل جاب يوب مثل طاع ي.ط�وع'. قال الفر_اء� قيل ل4عراب: يا م'صاب'. فقال: أ%نت. أ%ص\و.ب' من. قال: وال4صل

ال3صابة� م1ن صاب. ي.ص'وب' إ,ذا ق%ص.د.،
واناب.ت1 الناقة�: م.د_ت ع'ن'ق%ها للح.ل%ب,، قال: وأ�راه م1ن هذا 

ـ�ا ل ن.ج,د1 ان\ف%ع.ل م1ن\ أ%جاب.. قال ـ�ها أ%جاب.ت\ حال1ب.ها، على أ%ن ك%أ%ن
 أ%بو سعيد قال ل أ%بو ع.م\رو بن العلء3: اك}ت'ب\ ل المز، فكتبته له فقال ل: س.ل} عن, ان\جاب.ت1 الناقة� أ%م.ه\موز أ%م\ ل؟

فسأ%لت، فلم
.vأ%جده مهموزا

وال�جاو.بة� والت_جار'ب': الت_حاو'ر'.
وت.جاو.ب. القوم': جاو.ب. ب.عض'هم ب.ع\ضاv، واس\ت.عمله بعض' الش'عراء3 ف الطي، فقال ج.ح\د.ر¬:

)1وم1ـم_ا زاد.ن، فاه\ت.ج\ت' ش.و\قاv،  * غ1ن.اء� ح.مام.ت.ي\ن, ت.جاو.بان1(
 قوله «غناء» ف بعض نسخ الكم أيضاv بكاء.)1(

ت.جاو.ب.تا ب,ل%ح\ن� أ%ع\ج.م1ي¼، *  على غ�ص\ن.ي, م1ن غ%ر.ب� وب.ان1
واس\ت.عم.ل%ه بعض'هم ف ال3بل واليل، فقال:

�ت.ناد.و\ا بأ%ع\لى س'ح\رة{، وت.جاو.ب.ت\ *  ه.واد1ر'، ف حافات1ه,م، وص.ه,يل
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وف حديث بناء3 الك%ع\ب.ة1: فس.م1عنا ج.وابا% م1ن الس_ماء3، فإ,ذا ب,طائ1ر� أ%عظ%م م1ن الن_س\ر,؛ ال%واب': ص.و\ت' ال%و\ب,، وهو ان\ق1ضاض'
الطي. وقول� ذي الرمة:

كأ%ن� ر,ج\ل%ي\ه1 ر,ج\ل م'ق}ط1ف{ ع.ج,ل�،  * إ,ذا ت.جاو.ب.، م1ن\ ب'ر\د.ي\ه1، ت.ر\ن,يم'
أ%راد ت.ر\ن,يمان1 ت.ر\ن,يم¬ من هذا ال%ناح وت.ر\ن,يم¬ م1ن هذا الخر.

.vأ%صاب. الط%ر' بعض.ها ول ي'ص1ب\ ب.ع\ضا :Dوأ%رض¬ م'ج.و_بة
وجاب. الشيء4 ج.و\باv واج\تاب.ه: خ.ر.ق%ه. وك�ل© م'ج.و_ف{ ق%ط%ع\ت.

وس.ط%ه فقد ج'ب\ت.ه. وجاب. الصخرة% ج.و\باv: ن.ق%بها. وف التنزيل العزيز: وث%م'ود. الذين جاب'وا الص_خ\ر. ب,الواد1. قال الفر_اء�: جاب'وا
 خ.ر.ق�وا الص_خ\ر. فات_خ.ذ�وه ب'ي'وتاv. ونو ذلك قال الزجاج' واعتبه بقوله: وت.ن\ح1ت'ون م1ن ال1بال ب'ي'وتاv فار,ه1ي.. وجاب. ي.ج'وب

ج.و\با:
 ق%ط%ع. وخ.ر.ق.. ورج'لD ج.و_اب¬: م'ع\تاد¬ لذلك، إ,ذا كان ق%ط�اعاv للب,لد1 س.ي_اراv فيها. ومنه قول لقمان بن عاد ف أ%خيه: ج.و_اب

ل%ي\ل� س.ر\مد. أ%راد: أ%نه ي.س\ري ل%ي\ل%ه ك�ل�ه ل ي.نام'، ي.ص1ف�ه بالش_جاعة.
وفلن جو_اب¬ ج.أ9ب¬ أ%ي ي.ج'وب' الب,لد وي.ك}س3ب' الال%.



وج.و_اب¬: اسم رجل من بن كلب�؛ قال ابن السكيت: س'مي ج.و_اباv ل4نه كان ل ي.ح\ف1ر' بئ}راv ول صخ\رةv إ,ل أ%ماه.ها.
 وجاب. النعل% ج.و\باv: ق%د_ها. وال1ج\و.ب: الذي ي'جاب' به، وهي ح.ديدةD ي'جاب' با أ%ي ي'ق}ط%ع'. وجاب. الف%ازة% والظ©ل}مة% ج.و\با
 واج\تاب.ها: ق%ط%ع.ها. وجاب. الب,لد. ي.ج'وب'ها ج.و\باv: ق%ط%ع.ها س.ي\راv.وج'ب\ت' الب.لد. واج\ت.ب\ت'ه: ق%ط%ع\ت'ه. وج'ب\ت' الب,لد أ%ج'وب'ها وأ%ج,يب'ها

 إ,ذا ق%ط%عتها. وج.و_اب' الف%لة1: د.ل1يل�ها لق%ط}ع1ه إ,ي_اها.وال%و\ب': قط}ع'ك الشيء4 كما ي'جاب' ال%ي\ب'، يقال: ج.ي\ب¬ م.ج'وب
وم'ج.و_ب¬، وكل© م'ج.و_ف{ وس.ط�ه فهو م'ج.و_ب. قال الراجز:

واج\تاب. ق%ي\ظاv، ي.ل}ت.ظ1ي الت1ظاؤ'ه'
ـgصار, ي.و\م الس_ق1يفة1: إ,نا ج,يب.ت1 الع.ر.ب' عنا كما ج,يب.ت الر_ح.ى عن ق�ط}بها  وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه، قال لل4ن

أ%ي خ'ر,ق%ت1 الع.رب' ع.ن_ا، فك�ن_ا وس.طاv، وكانت العر.ب' ح.وال%ينا كالر_ح.ى.
وق�ط}ب,ها الذي ت.د'ور' عليه.

وان\جاب. عنه الظ�لم': ان\ش.ق_. وان\جاب.ت1 ال4رض': ان\خ.ر.ق%ت\.
وال%وائ1ب': ال4خ\بار' الط�ار,ئة� ل4نا ت.ج'وب' الب,لد.. تقول: هل

جاء4كم من جائب,ة خ.ب.ر� أي م1ن ط%ريقة{ خار,قة{، أ%و خ.ب.ر� ي.ج'وب'
ال4ر\ض. من\ ب.ل%د{ إل ب.ل%د{، حكاه ثعلب بال3ضافة. وقال الشاعر:

ي.ت.ناز.ع'ون ج.وائ1ب. ال4م\ثال,
يعن س.وائ1ر. ت.ج'وب' البلد.

والابة�: ال1د\رى من الظYباء3، حي جاب. ق%ر\ن'ها أ%ي ق%ط%ع. اللحم
 وط%ل%ع. وقيل: هي الـم.ل}ساء� الل�ي>نة� الق%ر\ن؛ فإ,ن كان على ذلك، فليس لا اشتقاق. التهذيب عن أ%ب عبيدة: جابة� ال1د\ر.ى

من الظYباء3، غي مهموز، حي ط%ل%ع. ق%ر\نه.
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 شر: جابة� ال1د\ر.ى أ%ي جائ1ب.ت'ه ح1ي. جاب. ق%ر\ن'ها ال1لد.، ف%ط%ل%ع.، وهو غي مهموز.
وج'ب\ت' الق%م1يص.: ق%و_ر\ت' ج.ي\ب.ه أ%ج'وب'ه وأ%ج,يب'ه. وقال ش.مر:

ج'ب\ت'ه، وج,ب\ت'ه. قال الراجز:
بات.ت\ ت.ج,يب' أ%د\ع.ج. الظ�لم,،
ج.ي\ب. الب,ي.ط}ر, م1د\ر.ع. ال�مام,

قال: وليس من لفظ ال%ي\ب, ل4نه من الواو وال%ي\ب' من الياء3. قال:
 وليس بف%ي\عل� ل4نه ل ي'ل}فظ به على ف%ي\ع.ل�. وف بعض نسخ الـم'ص.ن_ف: ج,ب\ت' الق%م1يص.، بالكسر، أ%ي ق%و_ر\ت' ج.ي\ب.ه.

وج.ي_ب\ت'ه: ع.م1لت له ج.ي\باv، واج\ت.ب\ت' الق%م1يص. إ,ذا ل%ب,س\ت.ه. قال لبيد:
ف%ب,ت1ل}ك.، إ,ذ} ر.ق%ص. الل�وام1ع' بالضeح.ى،  *  واج\تاب. أ%ر\د1ية% الس_راب, إ,كام'ها

قوله: ف%ب,ت1ل}ك.، يعن بناق%ت1ه الت وص.ف. س.ي\ر.ها، والباء� ف بتلك
متعلقة بقوله أ%ق}ضي ف البيت الذي بعده، وهو:



أ%ق}ض1ي الل©بانة%، ل أ%ف%ر>ط� ر,يبةv، *  أ%و أ%ن} ي.ل�وم.، ب,حاجة{، ل�و_ام'ها
واج\تاب.: اح\ت.ف%ر. قال لبيد:

)1ت.ج\تاب' أ%ص\لv قائماv، م'ت.ن.ب>ذاv، *  ب'ع'ج'وب, أ%ن\قاء�، ي.م1يل� ه.يام'ها(
  قوله «قائماv» كذا ف التهذيب والذي ف التكملة وشرح الزوزن قالصاv.)ي.ص1ف بقرة اح\ت.ف%ر.ت ك1ناساv ت.ك}ت.نe فيه من1 (

الطر ف أ%ص\ل أ%رطاة.ابن بزرج: ج.ي_ب\ت' الق%م1يص. وج.و_ب\ت'ه. التهذيب: واجتاب. فلنD ثوباv إذا ل%ب,س.ه. وأ%نشد:
ت.ح.س_ر.ت\ ع1ق�ةD عنها، فأ%ن\س.ل%ها، *  واج\تاب أ�خ\ر.ى ج.ديداv، ب.ع\د.ما اب\ت.ق%ل

)2وف الديث: أ%تاه ق%وم¬ م'ج\تاب(
  قوله «قوم متاب» كذا ف النهاية مضبوطاv هنا وف مادة نر.) الن>مار, أ%ي لب,س3يها. يقال: اج\ت.ب\ت' القم1يص.، والظ�لم2(

 أ%ي د.خ.ل}ت' فيهما. قال: وكل© شيء� ق�ط1ع و.س.ط�ه، فهو م.ج\ي'وب¬ وم.ج'وب¬ وم'ج.و_ب¬، ومنه س'مي ج.ي\ب' الق%م1يص,. وف
 حديث علي�، ك%ر_م الل9ه وجهه: أ%خ.ذ}ت' إ,هاباv م.ع\ط�وناv ف%ج.و_ب\ت' و.س.طه، وأ%د\خ.ل}ت'ه ف ع'ن'قي. وف حديث خ.ي\فان%: وأ%ما هذا

ـgمار� ف%ج.و\ب' أ%ب� وأ%و\لد' ع.ل�ة{ أ%ي إ,نم ج,يب'وا من أ%ب� واحد وق�ط1ع'وا منه. ال%يe م1ن أ%ن
.vر'وج' ل4نا ت'ق}ط%ع م'ت_صل�وال�و.ب': الف

.�وال%و\بة: ف%ج\وة� ما بي الب'ي'وت1. وال%و\بة�: ال�ف}رة
ـgل%س' س.ه\لD ب.ي\ن. أ%ر\ض.ي\ن,. وقال أ%بو حنيفة: وال%و\بة�: ف%ضاء# أ%م

 ال%و\بة� من ال4رض,: الدارة�، وهي الكان� الـم'ن\جاب' الوط1يء� من ال4رض، القليل� الشجر, م1ث}ل� الغائط الـم'س\ت.دير، ول
 يكون ف ر.م\ل� ول ج.ب.ل�، إ,نا يكون ف أ%جلد ال4رض ور,حاب,ها، سي ج.و\بةv لن\ج,ياب, الشجر عنها، والمع ج.و\بات¬،

وج'و.ب¬، نادر. وال%و\بة�: موضع ي.ن\جاب' ف ال%ر_ة، والمع ج'و.ب¬.
التهذيب: ال%و\بة� ش1ب\ه' ر.ه\وة تكون بي ظ%ه\ران.ي\ د'ور, الق%و\م,
ي.س3يل� منها ماء� الط%ر. وكل م'ن\ف%ت1ق� ي.ت_س3ع' فهو ج.و\بةD. وف

حديث الس\ت1س\قاء: حت صارت الـم.دينة� م1ثل% ال%و\بة1؛ قال: هي ال�ف}رة� الـم'س\ت.ديرة� الواس1عة�، وكل© م'ن\ف%ت1ق� بل
>287<ص:

  ب,ناء� ج.و\بةD أ%ي حت صار الغ.ي\م' والس_حاب' م'ح1يطاv بآفاق الدينة1. وال%و\بة�: الف�ر\جة� ف الس_حاب, وف البال. وان\جاب.ت
الس_حابة: ان\ك%ش.ف%ت\. وقول الع.ج_اج:

حت إ,ذا ض.و\ء� الق�م.ي\ر, ج.و_با، *  ل%ي\لv، كأ%ث}ناء3 السeد'وس,، غ%ي\ه.با
قال: ج.و_ب. أ%ي ن.و_ر. وك%ش.ف. وج.ل�ى. وف الديث: فان\جاب.

الس_حاب' عن الدينة1 حت صار كال3ك}ل1يل أ%ي ان\ج.م.ع. وت.ق%ب_ض. بعض'ه إ,ل بعض وان\ك%ش.ف. عنها.
.�وال%و\ب': كالب.ق1ية. وقيل: ال%و\ب': الد>ر\ع' ت.ل}ب.س'ه الرأ%ة

وال%و\ب': الد_ل}و الض_خ\مة�، عن كراع. وال%و\ب': التeر\س'، والمع
أ%ج\واب¬، وهو ال1ج\و.ب'. قال لبيد:

فأ%جاز.ن منه ب,ط1ر\س� ناط1ق�،  * وبكلY أ%ط}ل%س.، ج.و\ب'ه ف الـم.ن\ك1ب,



يعن بكل ح.ب.ش1ي¼ ج.و\به' ف م.ن\ك1ب.ي\ه. وف حديث غ%ز\وة أ�ح'د{:
وأ%بو طلحة% م'ج.و>ب¬ على النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ب.ج.ف%ة{ أ%ي

.Dج.وبة :vر\س, أ%يضاeم'ت.ر>س¬ عليه ي.ق1يه با. ويقال للت
وال%و\ب': الكان'ون�. قال أ%بو نلة%:

كال%و\ب, أ%ذ}ك%ى ج.مر.ه الص_ن.و\ب.ر'
 وجابان�: اسم' رجل، أ%لف�ه منقلبة عن واو، كأ%نه ج.و.بان�، فقلبت الواو قلباv لغي علة، وإ,نا قيل فيه إ,نه ف%ع.لن� ول يقل إ,نه

فاعال من ج ب ن لقول الشاعر:
ع.ش_ي\ت' جابان%، حت اس\ت.د_ م.غ\ر,ض'ه،  * وكاد. ي.ه\ل1ك'، لول أ%نه اط�افا

)1ق�ول ل%ابان%: فل}ي.ل}ح.ق\ ب,ط1ي_ت1ه،  * ن.و\م' الضeح.ى، ب.ع\د. ن.و\م, الليل,، إ,س\راف'(
 قوله «إسراف» هو بالرفع ف بعض نسخ الكم وبالنصب كسابقه ف بعضه أيضاv وعليها فل اقواء.)1 (

ف%ت.رك. ص.ر\ف. جابان% فدل� ذلك على أ%نه ف%ع.لن� ويقال: فلن فيه
ج.و\بان1 من خ'ل�ق� أ%ي ض.ر\بان ل ي.ث}ب'ت' على خ'ل�ق� واحد{. قال ذو

الرمة:
ج.و\ب.ي\ن, م1ن ه.ماه1م, ال4غ}وال,

أ%ي ت.س\م.ع' ض.ر\ب.ي\ن, من أ%صوات الغ1يلن1. وف صفة1 ن.ه.ر, النة:
 حاف%تاه الياقوت' الـم'ج.ي_ب'. وجاء4 ف م.عال1م السeن.ن: الـم'ج.ي_ب' أ%و الـم'ج.و_ب'، بالباء3 فيهما على الشك، وأ%صله: من

ج'ب\ت' الشيء4 إ,ذا
ق%ط%ع\ت.ه، وسنذكره أ%يضاv ف جيب.

والاب.تان1: موض1عان1. قال أ%بو ص.خ\ر� ال�ذل:
ل%ن الد>يار' ت.ل�وح' كالو.ش\م,،  * بال%اب.ت.ي\ن,، ف%ر.و\ضة1 ال%ز\م,

وت.ج'وب': ق%بيلةD من ح1م\ي.ر ح'ل%فاء� ل�راد{، منهم ابن م'ل}ج.م�، ل%ع.ن.ه' الل9ه. قال الكميت:
أ%ل إ,ن� خ.ي\ر. الناس,، ب.ع\د. ثلثة{،  * ق%ت1يل� الت_ج'و,ب>، الذي جاء4 م1ن\ م1ص\ر,

هذا قول الوهري. قال ابن بري: البيت للو.ليد بن ع'ق}بة، وليس للكميت كما ذكر، وصواب إ,نشاده:
ق%ت1يل� التeج,يب,ي> الذي جاء4 من مصر,
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،�وإ,نا غ%ل�طه ف ذلك أ%نه ظ%ن_ أ%ن الثلثة أ%بو بكر وعمر' وعثمان

رضوان� الل9ه عليهم، فظ%ن_ أ%نه ف علي�، رضي الل9ه عنه، فقال
 الت_ج'وب,ي�، بالواو، وإ,نا الثلثة سي>د'نا رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وأ%بو بكر وعمر رضي الل9ه عنهما، ل4ن الوليد ر.ث%ى
 بذا الش>ع\ر عثمان% بن عفان، رضي الل9ه عنه، وقات1ل�ه ك1نانة� بن ب,شر التeج,يب�، وأ%ما قاتل علي�، رضي الل9ه عنه، فهو الت_ج'وب,يe؛



 ورأ%يت ف حاشية{ ما م1ثال�ه: أ%نشد أ%بو عبيد الب.ك}ر,ي�، رحه الل9ه، ف كتابه ف%ص\ل, القال ف شرح كتاب ال4مثال هذا البيت
الذي هو:

أ%ل إ,ن� خي الناس بعد ثلثة 
ل1نائلة% بنت1 الف�راف1صة1 بن ال4ح\و.ص, الك%ل}ب,ي_ة1 ز.و\ج, عثمان، رضي الل9ه عنه، ت.رث1يه، وبعده:

وما ل1ي. ل أ%ب\ك1ي، وت.ب\ك1ي ق%راب.ت، * وقد ح'ج,ب.ت\ عنا ف�ض'ول� أ%ب ع.م\ر,و
@جيب: ال%ي\ب': ج.ي\ب' الق%م1يص, والد>ر\ع,، والمع ج'ي'وب¬. وف

التنزيل العزيز: ول}ي.ض\ر,ب\ن. ب,خ'م'ر,ه1ن� على ج'ي'وب,ه,ن_.
وج,ب\ت' الق%م1يص.: ق%و_ر\ت' ج.ي\ب.ه.

 وج.ي_ب\ت'ه: ج.ع.ل}ت له ج.ي\باv. وأ%ما قولم: ج'ب\ت' ج.ي\ب. القميص، فليس ج'ب\ت' من هذا الباب، ل4ن� عي ج'ب\ت' إ,نا هو من جاب
ي.ج'وب'،

وال%ي\ب' عينه ياء#، لقولم ج'ي'وب¬، فهو على هذا من باب س.ب,ط{
وس1ب.ط}ر�، ود.م1ث{ ود1م.ث}ر�، وأ%ن هذه أ%لفاظ اق}ت.ر.ب.ت\ أ�صول�ها، وات_ف%ق%ت\

 معان,يها، وكل© واحد منها لفظه غي لفظ صاحبه. وج.ي_ب\ت' الق%م1يص. ت.ج\ييباv: ع.م1ل}ت' له ج.ي\باv. وفلنD ناصح' ال%ي\ب,: ي'ع\ن.ى
بذلك

ق%ل}ب'ه وص.د\ر'ه، أ%ي أ%م1ي¬. قال:
وخ.ش_ن\ت1 ص.د\راv ج.ي\ب'ه لك1 ناصح'

وج.ي\ب' ال4رض,: م.د خ.ل�ها. قال ذو الرمة:
ط%واها إ,ل ح.ي\زوم1ها، وان\ط%و.ت\ لا  * ج'يوب' الف%ياف: ح.ز\ن'ها ور,مال�ها

 وف الديث ف صفة نر النة: حاف%تاه الياق�وت' الـم'ج.ي_ب'. قال ابن ال4ثي: الذي جاء4 ف كتاب البخاري: الل©ؤ\ل�ؤ
الـم'ج.و_ف'، وهو

 معروف؛ والذي جاء4 ف سنن أ%ب داود: الـم'ج.ي_ب' أ%و الـم'ج.و_ف' بالشك؛ والذي جاء4 ف معال السنن: الـم'ج.ي_ب' أ%و
 الـم'ج.و_ب'، بالباء3 فيهما على الشك، وقال: معناه ال4ج\و.ف'؛ وأ%صله من ج'ب\ت' الشيء4 إ,ذا ق%ط%ع\ته. والشيء م.ج'وب¬ أ%و

 م.ج,يب¬، كما قالوا م.ش1يب¬ وم.ش'وب¬، وانقلب الواو إ,ل الياء كثي ف كلمهم؛ وأ%ما م'ج.ي_ب¬ مشد_د، فهو من قولم: ج.ي_ب
ي'ج.ي>ب' فهو م'ج.ي_ب¬ أ%ي م'ق%و_ر¬ وكذلك بالواو.

وت'ج,يب': بطن من ك1ن\دة%، وهو ت'ج,يب' بن ك1ن\دة% بن ث%و\ر�.
@جبت: ال1ب\ت': كل© ما ع'ب,د. م1ن دون الل�ه، وقيل: هي كلمة ت.ق%ع'
على الص_ن.م والكاهن والساحر، ون.ح\و, ذلك. الش_عبe ف قوله تعال:

أ%ل تر. إ,ل الذين أ�وت'وا ن.ص1يباv من الكتاب يؤ\منون بال1ب\ت1
والط�اغ�وت؛ قال: ال1ب\ت' السحر

(*قوله «البت السحر إل» وعليه الشعب وعطاء



وماهد وأ%بو العالية. وعن ابن العراب: البت رئيس اليهود: والطاغوت
رئيس النصارى: كذا ف التهذيب.)، والط�اغ�وت' الشيطان. وعن ابن عباس:

الط�اغ�وت ك%ع\ب' بن ال4شرف، وال1ب\ت' ح'ي.يe بن أ%خ\ط%ب.. وف الديث:
الطYي.رة� والع1ياف%ة� والط�ر\ق' من ال1ب\ت1. قال الوهري: وهذا ليس من

م.ح\ض, العربية، لجتماع اليم والتاء ف كلمة من غي حرف ذ%ول%ق1ي�.
eجتت: الت_ه\ذيب': أ%هله الليث. ثعلب عن ابن ال4عراب: ال%ت@

ال%سe للك%ب\ش لت.ن\ظ�ر. أ%س.م1ي¬ أ%م ل.
@جفت: ف نوادر ال4عراب: اج\ت.ف%ت. الال%، واك}ت.ف%ت.ه'، واز\د.ف%ت.ه'،

واز\د.ع.ت.ه' إ,ذا اس\ت.ح.ب.ه أ%ج\م.ع..
@جلت: ال%ل1يت': لغة ف ال%ل1يد1، وهو ما يقع من السماء. وجال�وت': اسم

رجل أ%عجمي، ل ينصرف. وف التنزيل العزيز: وق%ت.ل داود' جالوت..
ويقال: ج.ل%تeه عشرين. س.و\طاv أ%ي ض.ر.ب\ته؛ وأ%صله ج.ل%د\ت'ه،

فأ�د\غ1م.ت الدال ف التاء.
@جوت: ج.و\ت. ج.و\ت.: د'عاء� ال3بل إ,ل الاء3؛ فإ,ذا أ%دخلوا عليه

ال4لف واللم، تركوه على حاله قبل دخولما؛ قال الشاعر، أ%نشده
الكسائي:د.عاه'ن_ ر,د\ف1ي، فار\ع.و.ي\ن. ل1ص.و\ت1ه،

كما ر'ع\ت. بال%و\ت. الظYماء4 الص_واد1يا
نصبه مع ال4لف واللم، على الكاية: والر>د\ف': الصاحب' والتابع'،

وكل© شيء تبع شيئاv فهو ر,د\ف�ه. وكان أ%بو عمرو يكسر التاء، من قوله
بال%و\ت1، ويقول: إ,ذا أ�دخلت عليه ال4لف واللم ذ%ه.ب.ت\ منه الكاية�؛

وال4و_ل قول الفراء والكسائي. وكان أ%بو اليثم ي'ن\ك1ر النصب، ويقول:
إ,ذا دخل عليه ال4لف واللم أ�عرب، وينشده: كما ر'ع\ت. بال%و\ت1؛ وقال

أ%بو عبيد: قال الكسائي: أ%راد به الكاية، مع اللم؛ قال أ%بو السن؛
والصحيح أ%ن اللم هنا زائدة، كزيادتا ف قوله:

ولقد ن.ه.ي\ت'ك. عن ب.نات1 ال4و\ب.ر,
فبقيت على بنائها؛ ورواه يعقوب: كما ر'ع\ت. بال%و\ت؛ والقول فيها
كالقول ف ال%و\ت1، وقد جاو.ت.ها؛ والسم منه؛ ال�وات'؛ قال الشاعر:

جاو.ت.ها، فهاج.ها ج'وات'ه
وقال بعضهم:

جاي.ت.ها، فهاج.ها ج'وات'ه



وهذا إ,نا هو على ال�عاق%بة؛ أ%صلها جاو.ت.ها، ل4نه فاع.ل%ها م1ن
ج.و\ت1 ج.و\ت1، وط%ل%ب. ال1ف�ة%، ف%ق%لب. الواو ياء، أ%ل تراه ر.ج.ع ف

،vقوله: فهاج.ها ج'وات'ه، إ,ل ال4صل الذي هو الواو، وقد يكون شاذ9ا
.vنادرا

@جيت: جاي.ت. ال3بل: قال لا: ج.و\ت1 ج.و\ت1، وهو د'عاؤ'ه إ,ياها إ,ل
الاء؛ قال:

جاي.ت.ها فهاج.ها ج'وات'ه
هكذا رواه ابن ال4عراب؛ وهذا يبطله التصريف، ل4ن جايتها من الياء،

،vح1جاز,ي_ة vوج.و\ت1 ج.و\ت1 من الواو، اللهم إ,ل أ%ن يكون م'عاق%بة
vواع,، وال%ياث1ق' ف الواث1ق,، أ%و تكون لفظةeياع' ف الصeكقولم: الص

على ح1د.ة{؛ والصحيح:
جاو.ت.ها، فهاج.ها ج'وات'ه

وهكذا رواه الق%ز_از'.
@جأث: ج.ئ1ث% الرجل� ج.أ%ثاv: ث%ق�ل% عند القيام أ%و حل شيء ثقيل،

.�وأ%ج\أ%ث%ه' ال1م\ل
الليث: ال%أ}ث� ث1ق%ل� ال%ش\ي؛ يقال: أ%ث}ق%ل%ه ال1م\ل% حت ج.أ%ث%.

غيه: ال%أ%ثان� ض.ر\ب¬ من ال%ش\ي؛ وأ%نشد:
�ع.ف%ن\ج.ج¬، ف أ%هله، ج.أ}آث

وج.أ%ث% البعي' بمل1ه ي.ج\أ%ث�: م.ر_ به م'ثق%لv؛ عن ابن ال4عراب.
.vح.م\ل vوهو م1ش\ي.ت'ه م'وق%را ،vأ%بو زيد: جأ%ث% البعي' ج.أ}ثا

وج'ئ1ث% ج.أ}ثاv: ف%ز,ع.. وقد ج'ئ1ث% إ,ذا أ�ف}ز,ع.، فهو م.ج\ؤ'وثD أ%ي
م.ذ}ع'ور. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه رأ%ى حبيل%، عليه

السلم، قال: فج'ئ1ث}ت' منه ف%ر.قاv حي رأ%يت'ه أ%ي ذ�ع1ر\ت' وخ1ف}ت'.
ال4صمعي: ج.أ%ث% ي.ج\أ%ث� ج.أ}ثاv إ,ذا ن.ق%ل% ال4خبار؛ وأ%نشد:

�ج.أ}آث� أ%خ\بار�، لا، ن.ب_اث
ورجلD ج.أ}آثD: س.ي>ء� ال�ل�ق,.

وان\ج.أ%ث% النخل�: ان\ص.ر.ع.
وج'ؤ\ثة: قبيلة، إ,ليها ن'س3ب. تيم.

وج'ؤ.اث%ى: موضع؛ قال امرؤ' القيس:
،vور'ح\نا، كأ%ن من ج'ؤ.اث%ى، ع.ش1ي_ة



ن'عال الن>عاج. ب.ي\ن. ع1د\ل� وم'ح\ق1ب,
وضبطه عليe بن ح.م\زة ف كتاب النبات ج'واث%ى، بغي هز، فإ,ما أ%ن

يكون على تفيف المز، وإ,ما أ%ن يكون أ%صله ذلك.
وقيل: ج'واث%ى قرية بالبحرين معروفة.

@جبقث: ال�ن\ب.ق}ث%ة�: ن.ع\ت' س.و\ء� للمرأ%ة. وال�ن\ب.ق}ثة�: الرأ%ة
السوداء؛ رباعي� ل4نه ليس ف الكلم مثل ج'ر\د.ح\ل�.

@جثث: ال%ث©: الق%ط}ع'؛ وقيل: ق%ط}ع' الشيء من أ%صله؛ وقيل: انتزاع'
الشجر من أ�صوله؛ والج\تثاث أ%و\حى منه؛ يقال: ج.ث%ث}ت'ه، واج\ت.ث%ث}ت'ه،

فان%ث�. ابن سيده: ج.ث�ه ي.ج'ث©ه ج.ث9اv، واج\ت.ث�ه فان%ث�،
واج\ت.ث�.

وشجرة م'ج\ت.ث�ة: ليس لا أ%صل ف ال4رض.
وف التنزيل العزيز ف الشجرة البيثة: اج\ت'ث�ت\ من ف%وق, ال4رض ما

لا من ق%رار؛ ف�س>ر.ت\ بأ%نا ال�ن\تز.عة ال�ق}ت.ل%عة، قال الزجاج:
أ%ي اس\ت'ؤ\ص1ل%ت\ من فوق ال4رض. ومعن اج\ت'ث� الشيء� ف اللغة:

أ�خ1ذ%ت\ ج'ث�ت'ه بكمالا.
وج.ث�ه: ق%ل%عه.

واج\ت.ث�ه: اق}ت.ل%عه. وف حديث أ%ب هريرة: قال رجل للنب، صلى ال
عليه وسلم: فما ن'رى هذه الك%م\أ%ة إ,ل9 الشج.رة الت اج\ت'ث�ت\ من فوق

ال4رض؟ فقال: بل هي من ال%ن�. اج\ت'ث�ت\: ق�ط1ع.ت\.
وال�ج\ت.ث©: ض.ر\ب¬ من العروض، على التشبيه بذلك، كأ%نه اج\ت'ث� من

الفيف أ%ي ق�طع؛ وقال أ%بو إ,سحق: سي م'ج\ت.ث9اv، ل4نك اج\ت.ث%ث}ت.
أ%صل% ال�زء الثالث وهو «مف» فوقع ابتداء البيت من «عولت م'س\».

ال4صمعي: ص1غار' النخل, أ%و�ل% ما ي'ق}ل%ع' منها شيء من أ�مه، فهو
ال%ثيث�، والو.د1يe وال1راء والف%س3يل.

أ%بو عمرو: ال%ث1يثة� النخلة الت كانت ن.واةv، فح'ف1ر. لا وح'م1ل%ت\
ب'ر\ث�وم.تها، وقد ج'ث�ت\ ج.ث9اv. أ%بو الطاب: ال%ث1يثة� ما ت.ساقط

من أ�صول النخل. الوهري: وال%ث1يث� من النخل الف%سيل، وال%ثيثة
�الفسيلة؛ ول ت.زال� ج.ثيثة حت ت'ط}ع1م، ث هي نلة. ابن سيده: وال%ثيث� أ%ول

ما ي'ق}ل%ع' من الف%سيل من أ�مه، واحدت'ه ج.ثيثة؛ قال:
أ%ق}س.م\ت' ل ي.ذ}ه.ب' عن>ي ب.ع\ل�ها،



أ%و ي.س\ت.و,ي جث1يث�ها وج.ع\ل�ها
الب.ع\ل� من النخل: ما اك}ت.ف%ى باء السماء. وال%ع\ل�: ما نالته

الي.د' من النخل. وقال أ%بو حنيفة: ال%ثيث� ما غ�ر,س. من ف1راخ, الن_خ\ل،
ول ي'غ\ر.س\ من الن_وى. الوهري: ال1ج.ث�ة وال1ج\ثاث� حديدة ي'ق}ل%ع
.�با الفسيل. ابن سيده: ال1ج.ث© وال1ج\ثاث� ما ج'ث� به ال%ث1يث

وال%ث1يث�: ما ي.س\ق�ط من العنب ف أ�صول الكرم. وال�ث�ة�: شخص ال3نسان،
قاعداv أ%و نائماv؛ وقيل ج'ث�ة� ال3نسان شخص'ه، م'ت_ك1ئاv أ%و

م'ض\ط%جعاv؛ وقيل: ل يقال له ج'ث�ة، إ,ل9 أ%ن يكون قاعداv أ%و نائماv، فأ%ما
Dالقائم فل يقال ج'ث�ت'ه، إ,نا يقال ق1م_ت'ه؛ وقيل: ل يقال ج'ث�ة

إ,ل9 أ%ن يكون على سر\ج أ%و ر.ح\ل م'ع\ت.م�اv، حكاه ابن دريد عن أ%ب
Dالطاب ال4خ\ف%ش,؛ قال: وهذا شيء ل يسمع من غيه، وجعها ج'ث%ث

وأ%ج\ثاثD، ال4خية على طرح الزائد، كأ%نه جع' ج'ثð؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:فأ%ص\ب.ح.ت\ م'ل}ق1ية% ال4ج\ثاث

قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%ج\ثاثD جع. ج'ث%ث{ الذي هو جع' ج'ث�ة،
فيكون على هذا جع. جع�. وف حديث أ%نس: اللهم_ جاف1 ال4رض. عن ج'ث�ت1ه

أ%ي ج.س.د1ه.
وال�ث©: ما أ%شرف من ال4رض فصار له شخص؛ وقيل: هو ما ارتفع من ال4رض

حت يكون له شخص مثل ال4ك%م.ة الصغية؛ قال:
Dر_ة�وأ%و\ف%ى على ج'ثð، ول1ل�ي\ل, ط

على ال�ف}ق,، ل ي.ه\ت1ك\ ج.وان,ب.ها الف%ج\ر'
وال%ث©: خ1ر\شاء� العسل، وهو ما كان عليها من فراخها أ%و

أ%ج\ن,ح.ت1ها.ابن ال4عراب: ج.ث� ال�ش\تار' إ,ذا أ%خذ% الع.سل% بثYه وم.حارين,ه،
وهو ما مات من النحل ف العسل. وقال ساعدة بن جؤية الذل يذكر

ال�ش\تار. ت.د.ل�ى ب1باله للعس.ل:
فما ب.ر,ح. ال4س\باب'، حت و.ض.ع\ن.ه'

لدى الث�و\ل,، ي.ن\ف1ي ج.ث�ها، وي.ؤ'وم'ها
يصف م'ش\تار. عسل ر.ب.طه أ%صحابه بال4س\باب، وهي البال�، ود.ل�و\ه من

أ%على البل إ,ل موضع خ.ليا النحل. وقوله ي.ؤ'وم'ها أ%ي ي'د.خ>ن'
عليها بال�يام، وال�يام': الدeخان�. والث�و\ل�: جاعة النحل.

الوهري: ال%ث©، بالفتح، الش_م.ع' 



(* قوله «الث، بالفتح، الشمع إل»
بعد تصريح الوهري بالفتح فل يعول على مقتضى عبارة القاموس انه بالضم.

وقوله والث غلف التمرة بضم اليم اتفاقاv، غي أ%ن ف القاموس غلف
الثمرة الثلثة، والذي ف اللسان كالكم التمرة بالثناة الفوقية.)؛ ويقال:

هو كل© ق%ذى خال%ط% العسل م1ن أ%جنحة الن_ح\ل وأ%بدانا. وال�ث©:
غ1لف' الت_م\رة. وج.ث© الراد1: م.ي>ت'ه؛ عن ابن ال4عراب.

Dفهو م.ج\ؤ'وث ،vوج'ث� ج.ث9ا ،vج.أ}ثا �الكسائي: ج'ئ1ث% الرجل
وم.ج\ث�وث إ,ذا ف%ز,ع. وخاف.. وف حديث بدء3 الو.ح\ي: ف%ر.ف%ع\ت' رأ}سي فإ,ذا

ال%ل%ك الذي جاء4ن ب1راء�، فج'ث1ث}ت' منه أ%ي ف%زع\ت' منه وخ1ف}ت'؛ وقيل:
معناه ق�ل1ع\ت' من مكان؛ من قوله تعال: اج\ت'ث�ت\ من فوق ال4رض؛

وقال ال%ر\بe: أ%راد ج'ئ1ث}ت'، فجعل مكان المزة ثاء، وقد تقد_م.
.Dوج'ثاج,ث Dر.. وش.ع.ر¬ ج.ث}جاث�وت.ج.ث}ج.ث% الش_ع.ر': كث

وال%ث}جاث�: ن.بات س'ه\ليÒ ر.بيعي إ,ذا أ%ح.س_ بالصيف و.ل�ى وج.ف_؛
قال أ%بو حنيفة: ال%ث}جاث� من أ%حرار الشجر، وهو أ%خضر، ينبت بالق%ي\ظ،

له زهرة ص.ف}راء كأ%نا ز.ه\رة� ع.ر\ف%جة{ طيبة� الريح تأ}كله ال3بل
إ,ذا ل تد غيه؛ قال الشاعر:

فما ر.و\ض.ةD بال%ز\ن ط%ي>بة� الث�رى،
ي'م'جe الن_د.ى ج.ث}جاث�ها وع.رار'ها،

،vبأ%ط}ي.ب. من فيها، إ,ذا ج,ئ}ت. طار,قا
وق%د\ أ�وق1د.ت\ بال1ج\مر, الل�د\ن1 نار'ها

واحدت'ه ج.ث}جاث%ةD. وف حديث ق�س> بن ساعدة: وع.ر.صات1 ج.ث}جاث{،
ال%ث}جاث�: ش.جر أ%صفر¬ م'رÒ ط%ي>ب' الريح، ت.س\ت.ط1يب'ه العرب' وتكثر

ذكره ف أ%شعارها.
وج.ث}ج.ت. البعي': أ%كل ال%ث}جاث%.

وبعي' ج'ثاج,ثD أ%ي ض.خ\م. وش.ع.ر¬ ج'ثاجثD، بالضم، ونبت ج'ثاجث أ%ي
.Òم'ل}ت.ف

@جدث: ال%د.ث�: الق%ب\ر. وف حديث علي، كر�م ال وجهه: ف ج.د.ث{
ي.ن\ق%ط1ع' ف ظ�ل}مته آثار'ها أ%ي ف قب، والمع أ%ج\داثD. وف الديث:

ن'ب.و>ئهم أ%ج\داث%هم أ%ي ن'ن\ز,ل�هم قبور.هم؛ وقد قالوا: ج.د.ف¬، فالفاء
بدل من الثاء، ل4نم قد أ%جعوا ف المع على أ%ج\داث{، ول يقولوا



أ%ج\داف.
وأ%ج\د'ثD: موض1ع؛ قال ال�ت.ن.خ>ل� الذ%ل©:

ع.ر.ف}ت' بأ%ج\د'ث{، ف1نعاف1 ع1ر\ق�،
علمات{، كت.ح\بي الن>ماط1

ابن سيده: وقد ن.ف%ى سيبويه أ%ن يكون أ%ف}ع'لD من أ%بنية الواحد، فيجب
أ%ن ي'ع.د_ هذا فيما فاته من أ%بنية كلم العرب، إ,ل أ%ن يكون ج.م.ع.

ال%د.ث% الذي هو القب على أ%ج\د'ث{، ث س.م_ى به الوضع. ويروى:
أ%ج\د'ف، بالفاء. وحكى الوهري ف جع ال%د.ث القب,: أ%ج\د'ث. وأ%نشد بي

التنخل شاهداv عليه.
.vواج\ت.د.ث%: اتذ ج.د.ثا

@جرث: ال1ر>يث�، بالتشديد: ض.ر\ب¬ من السمك معروف، ويقال له:
ال1ر>يe. ر'و,ي. أ%ن ابن عباس سئل عن ال1ر>ي> فقال: ل بأ}س، إ,نا هو شيء#

حر_مه اليهود. وروي عن ع.م�ار: ل تأ}كلوا الص>ل�و\ر. وال4ن\ق%ل1يس..
،�قال أ%حد' بن' ال%ريش: قال الن_ض\ر الص>ل�و\ر' ال1ر>يث

وال4ن\ق%ل1يس' الار\ماهي. وروي عن علي�، عليه السلم: أ%نه أ%باح. أ%ك}ل%
ال1ر>يث؛ وف رواية: أ%نه كان ينهى عنه، وهو نوع من السمك ي'ش\به

ال%ي�ات1، ويقال له بالفارسية: الار\ماه1ي.
@جنث: ال1ن\ث�: أ%صل� الشيء، والمع' أ%جناثD وج'ن'وثD. الوهري: يقال

فلن من ج,ن\ث1ك وج,ن\س3ك أ%ي من أ%صلك، لغة أ%و ل%ث}غة.
وال�ن\ث1يe وال1ن\ث1يe: الز_ر_اد'؛ وقيل: ال%د_اد، والمع

أ%ج\ناثD، على حذف الزائد. وال1ن\ث1يe وال�ن\ث1يe: السيف'؛ قال:
ولك1ن_ها س'وق¬، يكون� ب,ياع'ها
�ب'ن\ث1ي_ة{، قد أ%خ\ل%ص.ت\ها الص_ياق1ل

وقال الوهري: يعن به السeيوف أ%و الدeر'وع.. وال�ن\ث1يe، بالكسر
والضم: من أ%جود الديد؛ ال4صمعي عن خ.ل%ف{ قال: سعت العرب ت'ن\ش1د' بيت

ل%بيد:
أ%ح\ك%م. ال�ن\ث1يe، من ع.و\رات1ها،

كل� ح1ر\باء�، إ,ذا أ�ك}ر,ه ص.ل}
قال: ال�ن\ث1يe السيف' بعينه. أ%ح\ك%م. أ%ي ر.د_ ال1ر\باء4، وهو

السمار'. من ع.و\راتا، السيف' 



(* هكذا ف ال4صل، والظاهر أ%ن ف الكلم
تريفاv.)؛ وأ%نشد:

وليست\ بأ%س\واق�، يكون� ب,ياع'ها
ب,ب,يض�، ت'شاف' بال1ياد1 ال%ناق1ل,
ولكن_ها س'وق¬، يكون� ب,ياع'ها
�ب1ن\ث1ي_ة{، قد أ%خ\ل%ص.ت\ها الص_ياق1ل

قال: من روى أ%ح\ك%م. ال1ن\ث1يe من ع.و\راتا كل� حرباء، قال:
،vروع ل ي.د.ع\ فيها ف%ت\قاeالد_اد إ,ذا أ%ح\ك%م ع.و\رات الد eالن\ث1ي

.vض.عيفا vول مكانا
وال1ن\ث�: أ%صل� الشجرة، وهو الع1ر\ق الستقيم' أ%روم.ت'ه ف ال4رض؛

ويقال: بل هو من ساق, الشجرة ما كان ف ال4رض فوق. الع'روق. ال4صمعي:
ج,ن\ث� ال3نسان أ%صله'؛ وإ,نه ليجع إ,ل ج,ن\ث1 ص1د\ق�.
ابن ال4عراب: الت_ج.نeث� أ%ن ي.د_ع1ي. الرجل� غي أ%صله.

@جهث: ج.ه.ث% الرجل� ي.ج\ه.ث� ج.ه\ثاv: استخف�ه الفزع' أ%و الغ.ض.ب'؛ عن
أ%ب مالك.

.�@جوث: ال%و.ث�: اس\ت1رخاء� أ%سفل, الب.ط}ن,. ورجل أ%ج\و.ث
وال%و\ثاء�، باليم: العظيمة الب.ط}ن عند السeر_ة؛ ويقال: بل هو ك%ب.ط}ن,

ال�ب\لى. الليث: ال%و.ث� ع1ظ%م¬ ف أ%على الب.ط}ن كأ%نه ب.ط}ن' ال�ب\لى؛
والن_ع\ت': أ%ج\و.ث� وج.و\ثاء�. وال%و\ث� وال%و\ثاء�: الق1ب.ة�؛ قال:

إ,ن_ا و.ج.د\نا زاد.هم ر.د1ي_ا:
الك1ر\ش.، وال%و\ثاء4، وال%ر,ي_ا

وقيل: هي ال%و\ثاء، بالاء3 الهملة.
وج'وثة�: ح.يÒ أ%و موضع، وتيم ج'وثة منسوبون إ,ليهم. الوهري:

ج'و.اث%ى: اسم ح1ص\ن بالبحرين. وف الديث: أ%و_ل� ج'م\ع.ة{ ج'م>ع.ت\ بعد
الدينة ب'و.اث%ى؛ هو اسم حصن بالبحرين.

وف حديث الث�ل1ب,: أ%صاب. النب_، صلى ال عليه وسلم، ج'وث%ةD. هكذا
.�جاء ف روايته؛ قالوا: والصواب ح'وب.ةD، وهي الفاق%ة

@جبج: التهذيب: قد ج.ب.ج. إ,ذا عظم جسم'ه بعد ض.ع\ف{.
@جرج: ال%ر,ج': الائل الق%ل1ق'.

وقد ج.ر,ج. ج.ر.جاv: ق%ل1ق. واضطرب؛ قال:



جاء4ت\ك. ت.ه\و,ي، ج.ر,جاv وض1ين'ها
وج.ر,ج. ال%ات.م' ف يدي ي.ج\ر.ج' ج.ر.جاv إ,ذا قلق واضطرب. من س.ع.ته

وجال. وف مناقب ال4نصار: وقتلت س.ر.واتم وج.ر,ج'وا؛ قال ابن ال4ثي:
هكذا رواه بعضهم بيمي من ال%ر.ج,، وهو الضطراب والق%ل%ق'، قال:
والشهور من الرواية: وج'ر,ح'وا، م1ن ال1راح,. وس1كYي¬ ج.ر,ج' الن>صاب,:

ق%ل1ق�ه'؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ن ل4ه\و.ى ط%ف}ل%ةv فيها غ%ن.ج\،

خ.ل}خ.ال�ها ف ساقها غ%ي' ج.ر,ج\
�وج.ر,ج. الر_جل� إ,ذا مشى ف ال%ر.ج.ة1، وهي ال%ح.ج_ة� وجاد_ة

الطريق؛ قال ال4زهري: وها لغتان.
ابن سيده: ج.ر.ج.ة� الطريق و.س.ط�ه ومعظمه.

وال%ر.ج': ال4رض' ذات الجارة. وال%ر.ج': ال4رض الغليظة؛ وأ%رض¬
.Dج.ر,ج.ة

وركب. فلنD الاد_ة وال%ر.ج.ة% وال%ح.ج_ة: ك�ل©ه' و.س.ط� الطريق.
ال4صمعي: خ.ر.ج.ة� الطريق، بالاء، وقال أ%بو زيد: ج.ر.ج.ة�؛ قال

الرياشي: والصواب ما قال ال4صمعي.
وج.ر.ج.ت1 ال3بل� ال%ر\ت.ع.: أ%كلته.

�وال�ر\ج': وعاء من أ%وعية النساء؛ وف التهذيب: ال�ر\ج.ة� وال%ر.ج.ة
ضرب من الثياب. وال�ر\ج.ة�: خريطةD من أ%د.م� كال�ر\ج,، وهي واسعة

ال4سفل ضيقة الرأ}س يعل فيها الزاد؛ قال أ%وس بن حجر يصف قوساv حسنة، دفع
:vعسل vملوءا vمن يسومها ثلث%ة أ%براد{ وأ%د\ك%ن. أ%ي زق9ا

،Dأ%براد{ جياد{، وج'ر\ج.ة �ثلثة
�وأ%د\ك%ن'، م1ن\ أ%ر\ي, الد_بور,، م'ع.س_ل

وبالاء تصحيف، والمع' ج'ر\ج¬ مثل ب'س\ر.ة{ وب'س\ر�؛ ومنه ج'ر.يج: مصغر
اسم رجل. وال�ر\ج.ة�، بالضم: وعاء مثل ال�ر\ج,. وابن ج'ريج: رجلD. قال

ابن بري ف قوله ال%ر.ج.ة�، بتحريك الراء: جاد_ة� الطريق؛ قد اختلف ف
هذا الرف، فقال قوم: هو خ.ر.ج.ة، بالاء العجمة ذكره أ%بو سهل ووافقه

ابن السكيت وزعم أ%ن ال4صمعي وغيه صحفوه فقالوا: هو ج.ر.ج.ة، بيمي،
وقال ابن خالويه وثعلب: هو ج.ر.ج.ة، بيمي؛ قال أ%بو عمرو الزاهد: هذا هو
الصحيح؛ وزعم أ%ن من: يقول هو خ.ر.ج.ة، بالاء العجمة، فقد صحفه؛ وقال



أ%بو بكر بن الراح: سأ%لت أ%با الطيب عنها، فقال: حكى ل بعض العلماء عن
أ%ب زيد أ%نه قال: هي ال%ر.ج.ة�، بيمي، فلقيت أ%عرابي�اv فسأ%لته

عنها فقال: هي ال%ر.ج.ة�، بيمي، قال: وهو عندي من ج.ر,ج. الات.م' ف
إ,صبعي؛ وعند ال4صمعي أ%نه من الطريق ال4خ\ر.ج, أ%ي الواضح، فهذا ما

بينهم من اللف، وال4كثر عندهم أ%نه بالاء، وكان الوزير ابن الغرب يسأ%ل
عن هذه الكلمة على سبيل المتحان ويقول: ما الصواب من القولي؟ ول

يفسره.
@جلج: ال%ل%ج': الق%ل%ق' والضطراب. وال%ل%ج': رؤوس الناس، واحدها

ج.ل%ج.ةD بالتحريك، وهي ال�م\ج'م.ة� والرأ}س'. وف الديث: أ%نه قيل للنب،
vم'بينا vنزلت: إ,ن_ا ف%ت.ح\نا لك ف%ت\حا�صلى ال عليه وسلم، لا أ
لي.غ\ف1ر. لك ال� ما ت.ق%د_م. من ذ%ن\ب,ك. وما ت.أ%خ_ر.؛ هذا برسول

ال، صلى ال عليه وسلم، وبقينا نن ف ج.ل%ج�، ل ن.د\ري ما ي'ص\ن.ع' بنا؛
قال أ%بو حات: سأ%لت ال4صمعي عنه فلم يعرفه. قال ال4زهري روى أ%بو

العباس عن ابن ال4عراب وعن عمرو عن أ%بيه: ال%ل%ج' رؤوس الناس، واحدها
ج.ل%ج.ةD. قال ال4زهري: فالعن إ,نا بقينا ف عدد رؤوس كثية من

السلمي؛ وقال ابن قتيبة: معناه وبقينا نن ف عدد من أ%مثالنا من السلمي ل
ندري ما ي'صنع بنا. وقيل: ال%ل%ج'، ف لغة أ%هل اليمامة، ح.باب' الاء،

كأ%نه يريد تركنا ف أ%مر� ض.ي>ق� كضيق ال%ب.اب,. وف حديث أ%سلم: أ%ن
الغية بن شعبة تكن بأ%ب عيسى؛ فقال له عمر: أ%ما يكفيك أ%ن تكن

بأ%ب عبد ال؟ فقال: إ,ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كنان بأ%ب عيسى،
فقال: إ,ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قد غفر ال له ما تقدم من

ذنبه وما تأ%خر، وإ,نا بعد ف ج.ل%ج,نا، فلم يزل يكن بأ%ب عبد ال حت
Yهلك. وكتب عمر، رضي ال عنه، إ,ل عامله على مصر: أ%ن خ'ذ} من كل

ج.ل%ج.ة{ من القبط كذا وكذا. وقال بعضهم: ال%ل%ج' جاجم الناس؛ أ%راد م1ن كل
رأ}س. ويقال: على كلY ج.ل%ج.ة{ كذا، والمع ج.ل%ج¬.

@جوج: ابن ال4عراب: الاج.ة� جع جاج، وهي خ.ر.زةD وضيعة ل تساوي
ف%ل}ساv. أ%بو زيد: الاج.ة� الرزة الت ل قيمة لا. غيه: ما رأ%يت عليه
عاجة ول جاجة؛ وأ%نشد ل4ب خراش الذل يذكر امرأ%ته وأ%نه عاتبها

فاستحيت وجاءت إ,ليه مستحيية:
،vفجاء4ت\ ك%خ.اص1ي الع.ي\ر,، ل ت.ح\ل% عاج.ة



ول ج.اج.ةD منها ت.ل�وح' على و.ش\م,
.vأ%يضا vوخائبا vيقال: جاء فلن ك%خ.اص1ي الع.ي\ر, إ,ذا جاء مستحييا

والعاج.ة�: الو.ق}ف' من العاج تعله الرأ%ة ف يدها، وهي ال%س.ك%ة�؛ قال
جرير:

ت.ر.ى الع.ب.س. ال%و\ل1ي_ ج.و\ناv ب,ك�وع1ها
ل%ها م.س.كاv، من غي عاج� ول ذ%ب\ل,

.vأ%بو عمرو: أ%ج_ج. إ,ذا حل على العدو، وج.اج. إ,ذا و.ق%ف. ج'ب\نا
@جبح: ج.ب.ح'وا بكعابم وج.ب.خ'وا 

(* قوله «جبحوا بكعابم وجبخوا» ظاهر
اطلق القاموس انه من باب كتب.) با: رموا با لينظروا أ%يها يرج

فائزاv.وال%ب.ح' وال�ب\ح' وال1ب\ح': حيث ت'ع.س>ل� النحل� إ,ذا كان غي
مصنوع، والمع أ%ج\ب'ح¬ وج'ب'وح¬ وج,باح¬، وف التهذيب: وأ%ج\باح¬ كثية؛

وقيل: هي مواضع النحل ف البل وفيها ت'ع.س>ل�؛ قال الطYر,م_اح ياطب
ابنه:

وإ,ن كنت. عندي أ%نت. أ%ح\ل%ى من ال%ن.ى،
ج.ن.ى الن_حل,، أ%ض\ح.ى وات1ناv بي. أ%ج\ب'ح,

وات1ناv: مقيماv؛ وقيل هي حجارة البل، والواحد كالواحد، والاء العجمة
لغة.

@جحح: جح_ الشيء4 ي.ج'حeه ج.ح�اv: س.ح.به، يانية.
وال�حe عندهم: كل شجر انبسط على وجه ال4رض، كأ%نم يريدون ان\ج.ح_

على ال4رض أ%ي ان\س.ح.ب. وال�حe: صغار البطيخ والنظل قبل ن'ض\ج,ه،
واحدته ج'ح_ة، وهو الذي تسميه أ%هل ن.ج\د{ ال%د.ج.. ال4زهري: ج.ح_

الرجل� إ,ذا أ%كل ال�ح_؛ قال: وهو البطيخ ال�ش.ن_ج'.
وأ%ج.ح_ت1 الس_ب'عة� والكلبة، فهي م'ج,حÒ: ح.م.ل%ت\ فأ%ق}ر.ب.ت\

وع.ظ�م. بطنها؛ وقيل: حلت فأ%ث}ق%ل%ت\. وقد ي'ق}تاس' أ%ج.ح_ت\ للمرأ%ة كما
ي'ق}تاس' ح.ب,ل%ت\ للسبعة؛ وف الديث: أ%نه م.ر_ بامرأ%ة م'ج,ح¼

فس.أ%ل عنها فقالوا: هذه أ%مة لفلن؛ فقال: أ%ي'ل1مe با؟ فقالوا: نعم؛ قال:
لقد ه.م.م\ت' أ%ن أ%لعنه لعناv يدخل معه ف قبه، كيف يستخدمه وهو ل يل

له؟ أ%و كيف ي'و.ر>ثه وهو ل يل له؟ قال أ%بو عبيد: ال�ح1جe الامل
ال�ق}ر,ب؛ قال: ووجه الديث أ%ن يكون المل قد ظهر با قبل أ%ن ت'سب،



فيقول: إ,ن جاءت بولد وقد وطئها بعد ظهور المل ل يل له أ%ن يعله
ملوكاv، ل4نه ل يدري لعل الذي ظهر ل يكن ظهور المل من وطئه، فإ,ن الرأ%ة

ربا ظهر با المل ث ل يكون شيئاv حت يدث بعد ذلك، فيقول: ل يدري
لعله ولده؛ وقوله أ%و كيف يورثه؟ يقول: ل يدري لعل المل قد كان بالصحة

قبل الس>باء فكيف يورثه؟ ومعن الديث: أ%نه نى عن وطء الوامل حت
يضعن، كما قال يوم أ�وطاس�: أ%ل ل ت'وط%أ� حامل حت ت.ض.ع.، ول حائلD حت

ت'س\ت.ب\ر.أ% بيضة؛ قال أ%بو زيد: وقيس كلها تقول لكل س.ب'عة، إ,ذا
حلت فأ%ق}ر.ب.ت\ وعظم بطنها، قد أ%ج.ح_ت\، فهي م'ج,حÒ؛ وقال الليث:

أ%ج.ح_ت1 الكلبة� إ,ذا حلت فأ%ق}ر.ب.ت\؛ وكلبة م'ج,حÒ، والمع م.جاحe. وف
الديث: أ%ن كلبة كانت ف بن إ,سرائيل م'ج,ح�اv، ف%ع.و.ى ج,راؤ'ها ف
بطنها، وي'ر\وى م'ج,ح_ة بالاء على أ%صل التأ}نيث، وأ%صل ال3ج\حاح

للسباع.
@جحجح: ال%ح\ج.ح': ب.ق}ل%ة ت.ن\ب'ت' ن,ب\ت.ة% ال%ز.ر، وكثي من العرب

م.ن يسميها ال1ن\زاب.. وال�ح\ج'ح' أ%يضاv: الك%ب\ش؛ عن كراع.
وال%ح\ج.ح': السيد الس_م\ح'؛ وقيل: الكري، ول توصف به الرأ%ة؛ وف حديث س.ي\ف1

بن ذي ي.ز.ن{:
Dل}ب¬ ج.حاج,حة�ب,يض¬ م.غال1ب.ةD غ

(*قوله «بيض مغالبة» كذا بالصل هنا، ومثله ف النهاية. وف مادة غ ل ب
منها: بيض مرازبة، وكل صحيح العن).

جع ج.ح\جاح، وهو السيد الكري، والاء فيه لتأ}كيد المع.
vذكر ج.ح\جاحا :�وج.ح\ج.ح.ت1 الرأ%ة: جاء4ت ب.ح\جاح. وج.ح\ج.ح الرجل

من قومه؛ قال:
إ,ن} س.ر_ك. الع1زe، ف%ج.ح\ج,ح\ ب'ش.م\

وجع ال%ح\ج.اح, ج.حاج,ح'؛ وقال الشاعر:
ماذا ب,ب.د\ر�، فالع.ق%ن\ـ

ـق%ل,، من م.راز,ب.ة{ ج.حاج,ح\؟
وإ,ن شئت ج.حاج,حة وإ,ن شئت ج.حاجيح، والاء عوض من الياء الذوفة ل

بد منها أ%و من الياء ول يتمعان.
ال4زهري: قال أ%بو عمرو: ال%ح\ج.ح' الف%س\ل� من الرجال؛ وأ%نشد:

ل ت.ع\ل%قي ب.ح\ج.ح� ح.ي'وس,،



ض.ي>قة{ ذراع'ه ي.ب'وس,
وج.ح\ج.ح عنه: تأ%خر. وج.ح\ج.ح عنه: ك%ف_، مقلوب¬ من ج.ح\ج.ح. أ%و لغة

فيه؛ قال العجاج:
حت رأ%ى رأ}ي.ه'م' ف%ج.ح\ج.حا

وال%ح\ج.ح.ة�: النeك�وص'، يقال: ح.ملوا ث ج.حج.ح'وا أ%ي ن.ك%ص'وا.
وف حديث السن وذكر فتنة ابن ال4شعث فقال: وال إ,نا لعقوبة فما أ%دري

أ%م'س\تأ%ص1لة أ%م م'ج.حج,حة؟ أ%ي كافة. يقال: ج.ح\ج.ح\ت' عليه
وح.ج\ح.ج\ت'، وهو من القلوب. وج.ح\ج.ح الرجل�: ع.د_د. وتكلم؛ قال

رؤبة:ما و.ج.د. الع.د�اد'، فيما ج.ح\ج.حا،
أ%ع.ز_ منه ن.ج\د.ةv، وأ%س.حا

وال%ح\ج.ح.ة�: اللك.
@جدح: ال1ج\د.ح': خشبة ف رأ}سها خشبتان معترضتان؛ وقيل: ال1ج\د.ح' ما

ي'ج\د.ح' به، وهو خشبة طرفها ذو جوانب.
وال%د\ح' والت.ج\د1يح': ال%و\ض' بال1ج\د.ح يكون ذلك ف السويق ونوه.

وكل© ما خ'ل1ط%، فقد ج'د1ح.. وج.د.ح. السويق. وغيه، واج\ت.د.ح.ه:
ل%ت_ه وش.ر,ب.ه بال1ج\د.ح.

وشراب¬ م'ج.د_ح¬ أ%ي م'خ.و_ض¬، واستعاره بعضهم للشر فقال:
أ%ل ت.ع\ل%م1ي يا عص\م، كيف ح.ف1يظ%ت

إ,ذا الش_رe خاض.ت\، جان,بيه1، ال%جاد1ح'؟
ال4زهري عن الليث: ج.د.ح. السويق. ف اللب ونوه إ,ذا خاضه بال1ج\د.ح

حت يتلط؛ وف الديث: انزل فاج\د.ح\ لنا؛ ال%د\ح': أ%ن ير_ك
السويق' بالاء وي'خ.و_ض. حت ي.س\ت.وي وكذلك اللب ونوه. قال ابن ال4ثي:

وال1ج\د.ح' ع'ود¬ م'ج.ن_ح' الر_أ}س ي'ساط� به ال4ش\ر,بة� وربا يكون
له ثلث ش'ع.ب؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه: ج.د.ح'وا بين وبينهم

ش1ر\باv وبيئاv أ%ي خ.ل%ط�وا.
وج.د_ح. الشيء4 خ.ل%ط%ه؛ قال أ%بو ذؤيب:

فن.حا لا ب,م'د.ل�ق%ي\ن,، كأ%نا
بما من الن_ض\ح, ال�ج.د_ح, أ%ي\د.ع'

عن بال�ج.د_ح الدم الر_ك. يقول: لا نطحها ح.ر_ك قرنه ف
أ%جوافها.



وال%ج\د'وح': د.م كان يلط مع غيه فيؤكل ف ال%د\ب، وقيل:
ال%ج\د'وح' دم الف%صيد كان يستعمل ف ال%د\ب ف الاهلية؛ قال ال4زهري:

ال%ج\د'وح من أ%طعمة الاهلية؛ كان أ%حدهم ي.ع\م1د' إ,ل الناقة فت'ف}ص.د' له
ويأ}خذ دمها ف إ,ناء فيشربه.

وم.جاد1يح' السماء: أ%نواؤ'ها، يقال: أ%رسلت السماء� م.جاد1ي.ها؛ قال
ال4زهري: ال1ج\د.ح' ف أ%مر السماء، يقال: ت.ر.دeد' ر.ي>ق الاء ف

السحاب؛ ورواه عن الليث، وقال: أ%م�ا ما قاله الليث ف تفسي الاديح:
إ,نا ت.ردeد ر.ي>ق الاء ف السحاب فباطل، والعرب ل تعرفه. وروي عن عمر،

رضي ال عنه: أ%نه خرج إ,ل الستسقاء فص.ع1د. ال1ن\ب.ر فلم يزد على
الستغفار حت نزل، فقيل له: إ,نك ل تستسق فقال: لقد استسقيت ب.جاديح

السماء.
قال ابن ال4ثي: الياء زائدة لل3شباع، قال: والقياس أ%ن يكون واحدها

م1ج\داح، فأ%ما م1ج\د.ح فجمعه م.جاد1ح'؛ والذي يراد من الديث أ%نه جعل
الستغفار استسقاء بتأ%و�ل قول ال عز وجل: استغفروا ربكم إ,نه كان

غف�اراv ي'ر\س1ل السماء4 عليكم م1د\راراv؛ وأ%راد عمر إ,بطال ال4ن\واء3
والتكذيب. با ل4نه جعل الستغفار هو الذي يستسقى به، ل الاديح وال4نواء

الت كانوا يستسقون با. وال%جاديح': واحدها م1ج\د.ح¬، وهو نم من
النجوم كانت العرب تزعم أ%نا م'م\ط%ر' به كقولم ال4ن\واء، وهو ال�ج\د.ح'

 vأ%يضا
(* قوله «وهو الدح أ%يضاv» أ%ي بضم اليم كما صرح به الوهري.)،

وقيل: هو الد_ب.ران� ل4نه ي.ط}ل�ع آخراv ويسمى حاد1ي. النeجوم؛ قال
د1ر\ه.م' بن زيد ال4ن\صاري:
وأ%ط}ع'ن' بالقوم, ش.ط}ر. ال�لو

ك1، حت إ,ذا خ.ف%ق. ال1ج\د.ح'
وجاب إ,ذا خفق الدح ف البيت الذي بعده، وهو:

أ%م.ر\ت' ص1حاب بأ%ن} ي.ن\ز,لوا،
فنام'وا قليلv، وقد أ%ص\ب.حوا

ومعن قوله: وأ%طع'ن بالقوم شطر اللوك أ%ي أ%قصد بالقوم ناحيتهم ل4ن
اللوك ت'ح1بe و,فاد.ت.ه إ,ليهم؛ ورواه أ%بو عمرو: وأ%ط}ع.ن'، بفتح

العي؛ وقال أ%بو أ�سامة: أ%طع'ن بالرمح، بالضم، ل غي، وأ%طع'ن بالقول،



بالضم والفتح؛ وقال أ%بو السن: ل وجه لمع م.جاديح إ,ل أ%ن يكون من باب
طوابيق ف الشذوذ أ%و يكون جع. م1ج\داح�، وقيل: ال1ج\د.ح' نم صغي بي

الد_ب.ران1 والثريا، حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
باتت\ وظ%ل�ت\ بأ�وام� ب.ر\ح,،
ي.ل}ف%ح'ها ال1ج\د.ح' أ%ي_ ل%ف}ح,
ت.ل�وذ� منه ب,ج.ناء الط�ل}ح,،

لا ز,م.ج\ر¬ فوق%ها ذو ص.د\ح,
ز,م.ج\ر¬: صوت¬، كذا حكاه بكسر الزاي، وقال ثعلب: أ%راد ز.م\ج.ر¬،

فسك�ن، فعلى هذا ينبغي أ%ن يكون ز.م.ج\ر¬، إ,ل أ%ن الراجز لا احتاج إ,ل
تغيي هذا البناء غي�ره إ,ل بناء معروف، وهو ف1ع.لê كس3ب.ط}ر� وق1م.ط}ر�،

وترك ف%ع\ل%لv، بفتح الفاء، ل4نه بناء غي معروف، ليس ف الكلم مثل
ق%م\ط%ر�، بفتح القاف. قال شر: الد_ب.ران� يقال له ال1ج\د.ح' والتال

والتابع، قال: وكان بعضهم يدعو ج.ناح.ي الوزاء ال1ج\د.ح.ي، ويقال: هي
ثلثة كواكب كال4ثاف، كأ%نا م1ج\د.ح¬ له ثلث ش'ع.ب� ي'عتب بطلوعها

ال%رe؛ قال ابن ال4ثي: وهو عند العرب من ال4ن\واء الدالة على الطر،
فجعل عمر، رضي ال عنه، الستغفار مشبهاv لل4ن\واء ماطبة لم با
vبال4ن\واء، وجاء بلفظ المع ل4نه أ%راد ال4ن\واء جيعا vيعرفونه، ل قول

الت يزعمون أ%ن من شأ}نا الطر.
وج,د1ح\: كج,ط1ح\، سيأ}ت ذكره.

@جرح: ال%ر\ح: الفعل�: ج.ر.حه ي.ج\ر.ح'ه ج.ر\حاv: أ%ث�ر. فيه بالسلح؛
وج.ر_ح.ه: أ%كثر ذلك فيه؛ قال الطيئة:

م.ل©وا ق1راه، وه.ر_ت\ه كلب'ه'م'،
وج.ر_ح'وه بأ%ن\ياب� وأ%ض\راس,

والسم ال�ر\ح، بالضم، والمع أ%ج\راح وج'ر'وح¬ وج,راح¬؛ وقيل: ل
يقولوا أ%ج\راح إ,ل ما جاء ف شعر، ووجدت ف حواشي بعض نسخ الصحاح الوثوق

با: قال الشيخ، ول يسم>ه، عن بذلك قوله 
(* قوله «عن بذلك قوله» أي

قول عبدة بن الطبيب كما ف شرح القاموس.):
و.ل�ى، وص'ر>ع\ن.، من حيث� الت.ب.س\ن. به،

م'ض.ر_جات{ بأ%ج\راح�، وم.ق}ت'ول,



قال: وهو ضرورة كما قال من جهة السماع.
وال1راح.ة: اسم الضربة أ%و الطعنة، والمع ج,راحات¬ وج,راح¬، على حد�

د1جاج.ة ود1جاج، فإ,ما أ%ن يكون مكس_راv على طرح الزائد، وإ,ما أ%ن يكون
من المع الذي ل يفارق واحده إ,ل بالاء. ال4زهري: قال الليث

ال1راح.ة الواحدة من طعنة أ%و ضربة؛ قال ال4زهري: قول الليث الراحة الواحدة
خطأD، ولكن ج'ر\ح¬ وج,راح¬ وج,راحة، كما يقال حجارة وج,مالة وح1بالة لمع

ال%ج.ر, وال%م.ل والبل.
ورجل ج.ريح من قوم ج.ر\حى، وامرأ%ة ج.ريح، ول يمع جع السلمة ل4ن

مؤنثة ل تدخله الاء، ون,س\وة ج.ر\حى كرجال ج.ر\حى. وج.ر_ح.ه: ش'د>د
للكثرة. وج.ر.ح.ه بلسانه: شتمه؛ ومنه قوله:

ل ت.م\ض.ح.ن\ ع1ر\ضي، فإ,ن ماض1ح'
ع1ر\ض.ك، إ,ن شاتتن، وقاد1ح'

ف ساق, من شات.م.ن، وجار,ح'
وقول النب، صلى ال عليه وسلم: الع.ج\ماء� ج.ر\ح'ها ج'بار؛ فهو بفتح

اليم ل غي على الصدر؛ ويقال: ج.ر.ح الاكم' الشاهد. إ,ذا ع.ثر منه على
ما ت.س\ق�ط� به عدالته م1ن كذب وغيه؛ وقد قيل ذلك ف غي الاكم، فقيل:

ج.ر.ح. الرجل% غ%ض_ شهادته؛ وقد اس\ت'ج\رح. الشاهد'.
والستجراح': النقصان� والعيب والفساد، وهو م1نه، حكاه أ%بو عبيد قال:

وف خطبة عبد اللك: و.ع.ظ}ت'كم فلم ت.ز\داد'وا على الوعظة إ,ل
استجراحاv أ%ي فساداv؛ وقيل: معناه إ,ل ما ي'ك}س3ب'ك�م ال%ر\ح. والطعن عليكم؛

وقال ابن ع.و\ن: اس\ت.ج\ر.ح.ت\ هذه ال4حاديث�؛ قال ال4زهري: ويروى عن
بعض التابعي أ%نه قال: كثرت هذه الحاديث واس\ت.ج\ر.ح.ت\ أ%ي ف%س.د.ت
وقل� ص1حاح'ها، وهو اس\ت.ف}ع.ل من ج.ر.ح الشاهد. إ,ذا طعن فيه ور.د_ قوله؛
أ%راد أ%ن ال4حاديث كثرت حت أ%حوجت أ%هل العلم با إ,ل ج.ر\ح, بعض

رواتا، ور.د> روايته.
وج.ر.ح الشيء4 واج\ت.ر.ح.ه: ك%س.به؛ وف التنزيل: وهو الذي يتوفاكم

بالليل ويعلم ما ج.ر.ح\ت'م\ بالنهار. ال4زهري: قال أ%بو عمرو: يقال ل3ناث
اليل ج.وار,ح'، واحدتا جار,ح.ة ل4نا ت'كسب أ%رباب.ها ن,تاج.ها؛ ويقال:

ما له جار,ح.ة أ%ي ما له أ�نثى ذات' ر.ح1م� ت.ح\م1ل�؛ وما له جارحة أ%ي
ما له كاس1ب¬. وج.وارح' الال: ما و.ل%د؛ يقال: هذه الارية وهذه الفرس



والناقة وال4تان من جوارح الال أ%ي أ%نا شاب_ة م'ق}ب,ل%ة الر_ح1م
والشباب ي'رج.ى و.لد'ها. وفلن ي.ج\ر.ح' لعياله وي.ج\ت.ر,ح' وي.ق}ر,ش'

وي.ق}ت.ر,ش'، بعن؛ وف التنزيل: أ%م ح.س3ب. الذين اج\ت.ر.ح'وا السي>ئات؛
أ%ي اكتسبوها. فلن جارح' أ%هل1ه وجار,ح.ت'هم أ%ي كاس1ب'هم.

والوارح من الطي والسباع والكلب: ذوات' الصيد ل4نا ت.ج\ر.ح'
ل4هلها أ%ي ت.ك}س3ب' لم، الواحدة جارحة؛ فالبازي جارحة، والكلب الضاري جارحة؛

قال ال4زهري: س>يت بذلك ل4نا كواس1ب' أ%نف�س3ها م1ن قولك: ج.ر.ح
واج\تر.ح؛ وف التنزيل: يسأ%لونك ماذا أ�حل� لم قل أ�حل� لكم الطيبات'

وما ع.ل�م\ت'م\ من الوارح م'ك%لYبي.؛ قال ال4زهري: فيه مذوف، أ%راد
ال عز وجل: وأ�ح1ل� لكم صيد' ما علمتم من الوارح، فحذف ل4ن ف
الكلم دليلv عليه. وج.وار,ح' ال3نسان: أ%عضاؤ'ه وع.وام1ل� جسده كيديه

ورجليه، واحدتا جارحة. ل4نن ي.ج\ر.ح\ن الي والشر أ%ي يكسبنه.
وج.ر.ح له من ماله: قط%ع له منه قطعة؛ عن ابن ال4عراب، ور.د_ عليه

ثعلب¬ ذلك فقال: إ,نا هو ج.ز.ح، بالزاي، وكذلك حكاه أ%بو عبيد.
وقد س.م_و\ا ج.ر_احاv، وك%ن.و\ا بأ%ب ال%ر_اح.

@جردح: ال4زهري ف النوادر: يقال ج.راد1ح' من ال4رض وجراد1ح.ة، وهي
إ,كام' ال4رض. وغلم¬ م'ج.ر\د.ح' الرأ}س.

@جزح: ال%ز\ح': العطية.
ج.ز.ح. له ج.ز\حاv: أ%عطاه عطاء جزيلv، وقيل: هو أ%ن ي'ع\ط1ي ول

ي'شاو,ر. أ%حداv، كالرجل يكون له شريك فيغيب عنه في'ع\ط1ي من ماله ول ينتظره.
وج.ز.ح. ل من ماله ي.ج\ز.ح' ج.ز\حاv: أ%عطان منه شيئاv؛ وأ%نشد أ%بو

عمرو لتميم بن م'ق}ب,ل:
وإ,ن، إ,ذا ض.ن_ الر_ف�ود' ب,ر,ف}د1ه،

ل%م'خ\ت.ب,طD، من تالد1 الال,، جاز,ح'
وقال بعضهم: جازح أ%ي قاطع أ%ي أ%قطع له من مال قطعة؛ وهذا البيت أ%ورد

الوهري عجزه:
وإ,ن له، من تالد1 الال,، جاز,ح'

وقال ابن بري: صوابه «لختبط من تالد الال» كما أ%ورده ال4زهري وابن
سيده وغيها، واسم الفاعل جاز,ح¬؛ وأ%نشد أ%بو ع'بيدة لع.د1ي> بن ص'ب\ح�

:vيدح ب.ك�ارا



ما ز,ل}ت. من ث%م.ر, ال4كار,م, ت'ص\ط%ف%ى،
من بي, واض1حة{ وق%ر\م� واض1ح,

حت خ'ل1ق}ت. م'ه.ذ�باv، ت.ب\ن العلى،
س.م\ح. ال%لئق,، صالاv من صال1ح,
ي.ن\م1ي بك الش_ر.ف' الرفيع'، وت.ت_ق1ي

ع.ي\ب. ال%ذ%م_ة، بالع.طاء3 الاز,ح,
وج.ز.ح. الشجرة%: ضربا لي.ح'ت_ و.ر.ق%ها.

وج,ز,ح\: زجر للع.ن\ز, ال�ت.ص.ع>ب.ة عند ال%ل}ب، معناه: ق1ر>ي.
@جطح: تقول العرب للغنم، وقال ال4زهري للعنز إ,ذا است.ص\ع.ب.ت\ عند

اللب: ج,ط1ح\ أ%ي قر�ي فت.ق1رe، بل اشتقاق فع\ل�، وقال كراع: ج,طYح\،
بش.د> الطاء، وسكون الاء بعدها، زجر للج.د\ي, وال%م.ل,؛ وقال بعضهم:

ج,د1ح\، فكأ%ن� الدال دخلت على الطاء أ%و الطاء على الدال، وقد تقدم ذكر
جدح.

@جلح: ال%ل%ح': ذهاب' الشعر من م'ق%د_م الرأ}س، وقيل: هو إ,ذا زاد
قليلv على الن_ز.ع.ة. ج.ل1ح.، بالكسر، ج.ل%حاv، والنعت' أ%ج\ل%ح' وج.ل}حاء،

واسم ذلك الوضع ال%ل%ح.ة.
وال%ل%ح': فوق الن_ز.ع,، وهو ان\ح1سار الشعر عن جانب الرأ}س، وأ%و�له

الن_ز.ع' ث ال%ل%ح' ث الص_ل%ع'. أ%بو عبيد: إ,ذا ان%س.ر الشعر عن
جانب البهة، فهو أ%ن\ز.ع'، فإ,ذا زاد قليلv، فهو أ%ج\ل%ح، فإ,ذا بلغ
النصف. ونوه، فهو أ%ج\لى، ث هو أ%ج\ل%ه، وجع' ال4ج\ل%ح ج'ل}ح

.Dوج'ل}حان
وال%ل%حة�: ان\ح1سار' الشعر، وم'ن\ح.س3ر'ه عن جانب الوجه. وف الديث:

إ,ن ال ليؤدي القوق إ,ل أ%هلها حت ي.ق}ت.ص_ للشاة ال%ل}حاء3 من
الشاة الق%ر\ناء3 ن.ط%ح.ت\ها. قال ال4زهري: وهذا يبي أ%ن ال%ل}حاء من

الشاء والبقر بنزلة ال%م_اء الت ل قرن لا؛ وف حديث الصدقة: ليس
فيها ع.ق}صاء ول ج.ل}حاء؛ وهي الت ل قرن لا. قال ابن سيده: وع.ن\ز

ج.ل}حاء ج.م_اء على التشبيه ب.ل%ح, الشعر؛ وعم_ بعضهم به نوعي الغنم، فقال:
شاة ج.ل}حاء# كج.م_اء، وكذلك هي م1ن البقر، وقيل: هي من البقر الت ذهب

قرناها آخراv، وهو من ذلك ل4نه كانسار م'ق%د_م الشعر. وبقر ج'ل}ح: ل
قرون لا؛ قال ق%ي\س' بن ع.يزارة 



(* قوله «قال قيس بن عيزارة» قال شارح
القاموس: تتبعت شعر قيس هذا فلم أجده ف ديوانه اهـ.) الذل:

ف%س.ك�ن\ت.هم بالال,، حت كأ%نم
ب.واق1ر' ج'ل}ح¬ س.ك�ن.ت\ها ال%رات1ع'

وقال الوهري عن هذا البيت: قال الكسائي أ%نشدن ابن أ%ب ط%ر\فة،
وأ%ورد البيت.

وق%ر\ي.ةD ج.ل}حاء: ل ح1ص\ن. لا، وق�رÝى ج'ل}ح¬. وف حديث كعب: قال
ال لر'وم1ي_ة%: ل4د.ع.ن_ك1 ج.ل}حاء أ%ي ل ح1ص\ن. عليك. وال�ص'ون

تشبه القرون، فإ,ذا ذهبت الصون ج.ل1ح.ت1 الق�ر.ى فصارت بنزلة البقرة الت
ل قرن لا. وف حديث أ%ب أ%يوب: من بات على س.ط}ح� أ%ج\لح فل ذمة له؛

هو السطح الذي ل قرن له؛ قال ابن ال4ثي: يريد الذي ليس عليه جدار ول
vشيء ينع من السقوط. وأ%رض¬ ج.ل}حاء: ل شجر فيها. ج.ل1ح.ت\ ج.ل%حا
وج'ل1ح.ت\، كلها: أ�ك1ل% ك%ل%ؤ'ها. وقال أ%بو حنيفة: ج'ل1ح.ت1 الشجرة:

أ�ك1ل%ت\ فروعها ف%ر'د_ت إ,ل ال4صل وخص مرة به ال%ن\بة%.
�ونبات¬ م.ج\لوح¬: أ�كل ث نبت. والث©مام' ال%ج\لوح' والض_ع.ة

ال%ج\لوح.ة: الت أ�كلت ث نبتت، وكذلك غيها من الشجر؛ قال ياطب
ناقته:أ%ل از\ح.م1يه1 ز.ح\مةv ف%ر'وح1ي،
وجاو,زي ذال الس_ح.م, ال%ج\لوح,،

وك%ث}ر.ة% ال4ص\وات1 والنeب'وح,
،vالشجر. ي.ج\ل%ح'ه ج.ل}حا �وال%ج\لوح: الأ}كول� رأ}سه. وج.ل%ح الال
بالفتح، وج.ل�ح.ه: أ%كله، قيل: أ%كل أ%عله، وقيل: ر.ع.ى أ%عاليه

وق%ش.ر.ه.
ونبت إ,ج\ل1يح¬: ج'ل1ح.ت\ أ%عاليه وأ�ك1ل%. وال�ج.ل�ح: الأ}كول� الذي

ذهب فلم ي.ب\ق. منه شيء؛ قال ابن م'ق}بل يصف الق%ح\ط:
أ%ل ت.ع\ل%م1ي أ%ن} ل ي.ذ�مe ف�جاء4ت

د.خ1يلي، إ,ذا اغ}ب.ر_ العضاه' ال�ج.ل�ح'
أ%ي الذي أ�كل حت ل ي'ترك منه شيء، وكذلك ك%ل# م'ج.ل�ح. قال ابن بري

ف شرح هذا البيت: د.خ1يل�ه د'خ\ل�ل�ه وخاصته، وقوله: ف�جاءت، يريد
وقت فجاءت. واغبار العضاه: إ,نا يكون من الدب، وأ%راد بقوله أ%ن ل

يذم: أ%نه ل يذم، فحذف الضمي على حد� قوله عز وجل: أ%فل يرون أ%ن ل



يرجع' إ,ليهم قولv، تقديره أ%نه ل يرجع.
وال�ج.لYح': الكثي ال4كل؛ وف الصحاح: الرجل الكثي ال4كل.

وناقة م'جال1حة: تأ}كل الس_م'ر. والع'ر\ف�ط، كان فيه ورق أ%و ل يكن.
وال%جاليح من النحل وال3بل: اللوات ل يبالي ق�حوط% الطر؛ قال أ%بو

حنيفة: أ%نشد أ%بو عمرو:
غ�ل}ب¬ م.جال1يح' عند ال%ح\ل, ك�ف}أ%ت'ها،
أ%ش\طان'ها ف ع1ذاب, البحر, ت.س\ت.ب,ق'

الواحدة م1ج\لح وم'جال1ح¬.
وال�جال1ح' أ%يضاv من النeوق: الت ت.د1ر ف الشتاء، والمع

م.جال1يح'؛ وض.ر\ع م'جال1ح¬، منه، و'ص1ف. بصفة الملة، وقد يستعمل ف
الشاء.وال1ج\لح' وال�ج.لYح.ة�: الباقية اللب على الشتاء، قل� ذلك منها
أ%و كثر، وقيل: ال�جال1ح' الت ت.ق}ض1م' عيدان الشجر اليابس ف الشتاء

إ,ذا أ%ق}ح.طت السن.ة� وت.س\م.ن' عليها فيبقى لبنها؛ عن ابن ال4عراب.
وسن.ة م'ج.لYحة: م'ج\د1بة. وال%جال1يح: الس>ن'ون% الت ت.ذ}ه.ب'

بالال.
وناقة م1ج\لح¬: ج.ل}د.ةD على السنة الشديدة ف بقاء لبنها؛ وقال أ%بو

ذؤيب:
الان,ح' ال�د\م. وال�ور. ال1لب.، إ,ذا

ما حار.د. ال�ور'، واج\ت.ث� ال%جال1يح'
قال: الاليح الت ل تبال القحوط.

والال1حة� وال%وال1ح': ما تطاير من رؤ'وس النبات ف الريح ش1ب\ه
القطن؛ وكذلك ما أ%شبهه من نسج العنكبوت وق1ط%ع, الثلج إ,ذا تافت.

وال4ج\ل%ح: ال%و\د.ج' إ,ذا ل يكن م'ش\ر,ف. ال4ع\لى؛ حكاه ابن جن عن
خالد بن كلثوم، قال: وقال ال4صمعي هو الودج الربع؛ وأ%نشد ل4ب

ذؤيب:إ,ل9 تكن\ ظ�ع\ناv ت'ب\ن ه.واد1ج'ها،
فإ,نن ح1سان� الز>ي> أ%ج\لح'

�قال ابن جن: أ%ج\لح¬ جع أ%ج\ل%ح، ومثله أ%ع\ز.ل� وأ%ع\زال، وأ%ف}ع.ل
وأ%فعالD قليل جد�اv؛ وقال ال4زهري: ه.و\د.ج¬ أ%ج\ل%ح ل رأ}س له،

وقيل: ليس له رأ}س مرتفع. وأ%ك%م.ةD ج.ل}حاء إ,ذا ل تكن م'ح.د_دة
الرأ}س.والت_ج\ل1يح': السي' الشديد. ابن شيل: ج.ل�ح. علينا أ%ي أ%تى علينا.



أ%بو زيد: ج.ل�ح. على القوم تليحاv إ,ذا حل عليهم. وج.ل�ح. ف
ال4مر: ركب رأ}سه. والت_ج\ل1يح': ال3قدام الشديد والتصميم ف ال4مر

وال�ض1يe؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:
وم1ل}نا بال1فار, إ,ل ت.ميم�،

على ش'ع'ث{ م'ج.ل¾ح.ة{ ع1تاق,
وال�لح'، بالضم مففاv: السيل� ال�راف'. وذئب م'ج.لYح¬: ج.ريء#،

والYنثى بالاء؛ قال امرؤ القيس:
ع.صافي¬ وذ1ب_انD ود'ود¬،

وأ%ج\ر� من م'ج.لYح.ة1 الذYئاب,
�وقيل: كل© مارد{ م'ق}د1م على شيء� م'ج.لYح. والت_ج\ليح': الكاش.فة

ف الكلم، وهو من ذلك؛ وأ%ما قول لبيد:
،vفكن_ س.ف1ينها، وض.ر.ب\ن. ج.أ}شا

ل1خ.م\س� ف م'ج.لYح.ة{ أ%ر'وم,
فإ,نه يصف مفازة متكشفة بالسي.

وجال%ح\ت' الرجل% بال4مر إ,ذا جاهرته به.
وال�جال%ح.ة: ال�كاش.فة بالعداوة. وال�جال1ح': ال�كاب,ر'.

وال�جال%حة: ال�شار_ة مثل ال�كالة1. وج.ل�ح¬ وال�لح' وج'ل%ي\حة: أ%ساء؛
قال الليث: وج'لح¬ اسم أ%ب أ�ح.ي\حة بن ال�لح الزرجي. وج.ل1يح¬:
اسم.وف حديث ع'م.ر. والكاهن: يا ج.ل1يح' أ%مر¬ ن1يح¬؛ قال ابن ال4ثي:

ج.ل1يح اسم رجل قد ناداه.
وبنو ج'ل%ي\حة: بطن من العرب.

وال%ل}حاء�: بلد معروف، وقيل هو موضع على فرسخي من البصرة.
وج.ل}م.ح رأ}س.ه أ%ي ح.ل%ق%ه، واليم زائدة.

@جلبح: ال1ل}ب,ح' من النساء: القصية؛ وقال أ%بو عمرو: ال1ل}ب,ح'
العجوز الدميمة؛ قال الضحاك العامري:

إ,ن ل4ق}ل1ي ال1ل}ب,ح. العجوزا،
وأ%م1ق' الف%ت1ي_ة% الع'ك}م'وزا

@جلدح: ال%ل}د.ح': ال�س3نe من الرجال.
وال%ل%ن\د.ح': الثقيل الو.خ1م'.

وال�ل�ن\د'حة� وال�ل%ند.حة: الصeل}بة من ال3بل. وناقة ج'ل%ن\د.حة:



شديدة.
.vض.خ\ما vال4زهري: رجل ج.ل%ن\د.ح¬ وج.ل%ح\م.د إ,ذا كان غليظا
ابن دريد: ال�لد1ح' الطويل، وجعه ج.لد1ح'؛ قال الراجز:

م1ثل الف%ل1يق, الع'ل}ك�م, ال�لد1ح,
@جح: ج.م.ح.ت1 الرأ%ة� ت.ج\م.ح' ج,ماحاv من زوجها: خرجت من بيته إ,ل

أ%هلها قبل أ%ن يطلقها، ومثله ط%م.ح.ت\ ط1ماحاv؛ قال:
إ,ذا رأ%تن ذات' ض1غ\ن� ح.ن_ت1،
وج.م.ح.ت\ من زوج,ها وأ%ن_ت1

vوفرس¬ ج.م'وح إ,ذا ل ي.ث}ن, رأ}س.ه. وج.م.ح. الفرس' بصاحبه ج.م\حا
وج,ماحاv: ذهب يري جرياv غالباv واع\ت.ز_ فارس.ه وغلبه. وفرس جام1ح¬

وج.م'وح¬، الذكر وال�نثى ف ج.م'وح سواء؛ وقال ال4زهري عند النعتي: الذكر
وال�نثى فيه سواء؛ وكل شيء� مضى لشيء على وجهه، فقد ج.م.ح. به، وهو

ج.م'وح؛ قال:
إ,ذا ع.ز.م\ت' على أ%مر� ج.م.ح\ت' به،

ل كالذي ص.د_ عنه، ث ل ي'ن,ب,
وال%م'وح' من الرجال: الذي يركب هواه فل يكن ر.دeه؛ قال الشاعر:

خ.ل%ع\ت' ع1ذاري جام1حاv، ل ي.ر'دeن،
عن الب,يض, أ%مثال, الدeم.ى، ز.ج\ر' زاج,ر,

وج.م.ح. إ,ليه أ%ي أ%سرع. وقوله تعال: ل%و.ل�و\ا إ,ليه وهم
ي.ج\م.ح'ون؛ أ%ي ي'س\رعون؛ وقال الزجاج: يسرعون إ,سراعاv ل ي.ر'دe و'جوه.هم شيء#،

وم1ن هذا قيل: فرس ج.م'وح¬، وهو الذي إ,ذا ح.م.ل% ل ي.ر'د_ه اللجام.
ويقال: ج.م.ح. وط%م.ح. إ,ذا أ%سرع ول ي.ر'د_ وجه.ه شيء#. وقال ال4زهري:

فرس ج.م'وح له معنيان: أ%حدها يوضع موضع العيب وذلك إ,ذا كان من عادته
ركوب الرأ}س، ل يثنيه راكبه، وهذا من ال1ماح, الذي ي'ر.دe منه بالعيب،

،vم.ر'وحا vنشيطا vوالعن الثان ف الفرس ال%م'وح أ%ن يكون سريعا
وليس بعيب ي'رد� منه، ومصدره ال�م'وح؛ ومنه قول امرئ القيس:

ج.م'وحاv م.ر'وحاv، وإ,ح\ضار'ها
ك%م.ع\م.عة1 الس_ع.ف1 ال�وق%د1

وإ,نا مدحها فقال:
،vوأ%ع\د.د\ت' ل1لح.رب, و.ث�ابة



ج.و.اد. ال%ح_ث�ة1 وال�ر\و.د1
ث وصفها فقال: ج.م'وحاv م.ر'وحاv أ%و س.ب'وحاv أ%ي ت'س\رع براكبها.

وف الديث: أ%نه ج.م.ح. ف أ%ث%ر,ه أ%ي أ%س\رع إ,سراعاv ل ي.ر'دeه
شيء. وج.م.ح.ت1 السفينة ت.ج\م.ح' ج'م'وحاv: ت.ر.ك%ت\ ق%ص\د.ها فلم

ي.ض\ب,ط}ها الل�حون. وج.م.ح'وا بك1عاب,هم: ك%ج.ب.ح'وا.
وت.جام.حش الصبيان� بالك1عاب, إ,ذا ر.م.و\ا ك%ع\باv بك%ع\ب حت يزيله عن

موضعه.
وال%مام1يح': رؤ'وس ال%ل1ي> والص>لYيان1؛ وف التهذيب: مثل رؤ'وس

ال%ل1ي> والص>لYيان ونو ذلك ما يرج على أ%طرافه ش1ب\ه'
السeن\ب'ل,، غي أ%نه ل%ي>ن¬ كأ%ذ}ناب, الثعالب، واحدته ج'م_اح.ة.

وال�م_اح: شيء# ي'ت_خ.ذ� من الطي ال�ر> أ%و التمر والر_ماد1
ف%ي'ص.ل�ب' ويكون ف رأ}س ال1ع\راض, ي'ر\م.ى به الطي؛ قال:

أ%صابت\ ح.ب_ة% الق%لب,،
فلم ت'خ\ط1ئ} ب,ج'م_اح,

وقيل: ال�م_اح' ترة تعل على رأ}س خشبة يلعب با الصبيان، وقيل: هو
سهم أ%و ق%ص.بة يعل عليها طي ث يرمى به الطي؛ قال ر'ق%ي\ع¬

:eالوال1ب,ي
ح.ل%ق. الوادث� ل1م_ت، ف%ت.ر.ك}ن ل

رأ}ساv ي.ص1ل©، كأ%نه ج'م_اح'
أ%ي ي'ص.و>ت' من ام>لس1ه؛ وقيل: ال�م_اح' سهم¬ صغي بل ن.ص\ل�

م'د.و_ر' الرأ}س يتعلم به الص>بيان� الر_م\ي.، وقيل: بل يلعب به الصبيان
يعلون على رأ}سه ترة أ%و طيناv لئل ي.ع\ق1ر.؛ قال ال4زهري: يرمى به

الطائر فيلقيه ول يقتله حت يأ}خذه راميه؛ وروت العرب' عن راجز من الن
ز.ع.م'وا:

هل ي'ب\ل1غ.ن>يهم\ إ,ل الص_باح\
ه.ي\ق¬، كأ%ن� رأ}س.ه ج'م_اح\

قال ال4زهري: ويقال له ج'ب_اح¬ أ%يضاv؛ وقال أ%بو حنيفة: ال�م_اح
سهم الصب يعل ف طرفه تراv م.ع\لوكاv بق%د\ر, ع1فاص, القارورة ليكون
أ%ه\د.ى له، أ%م\ل%س' وليس له ر,يش¬، وربا ل يكن له أ%يضاv ف�وق¬، قال:
وجع ال�م_اح, ج.مام1يح' وج.مام1ح'، وإ,نا يكون ال%مام1ح' ف ضرورة



الشعر كقول ال�ط%ي\ئة:
ب,ز'ب> اللYح.ى ج'ر\د1 ال�ص.ى كال%مام1ح,

فأ%ما أ%ن يمع ال�م_اح' على ج.مام1ح. ف غي ضرورة الشعر فل، ل4ن
vف مثل هذا كان أ%لفا vحرف اللي فيه رابع، وإ,ذا كان حرف اللي رابعا

أ%و واواv أ%و ياءé، فل بد من ثباتا ياء ف المع والتصغي على ما
أ%حك%م.ت\ه ص1ناعة� ال3عراب، فإ,ذاv ل معن لقول أ%ب حنيفة ف جع ج'م_اح

ج.مام1يح' وج.مام1ح'، وإ,نا غر�ه بيت الطيئة وقد بي_نا أ%نه اضطرار.
ال4زهري: العرب ت'س.م>ي ذ%ك%ر الر_جل, ج'م.ي\حاv ور'م.ي\حاv، وت'س.م>ي
ه.ن. الرأ%ة1 ش'ر.ي\حاv، ل4نه من الرجل ي.ج\م.ح' فيفع رأ}سه، وهو منها
يكون مشروحاv أ%ي مفتوحاv. ابن ال4عراب: ال�م_اح النهزمون من

الرب، وأ%ورد ابن ال4ثي ف هذا الفصل ما صورته: وف حديث عمر ابن عبد
العزيز: ف%ط%ف1ق. ي'ج.م>ح' إ,ل الشاهد الن_ظ%ر. أ%ي يديه مع فتح العي،

قال: هكذا جاء ف كتاب أ%ب موسى وكأ%نه، وال أ%علم، سهو، فإ,ن ال4زهري
والوهري وغيها ذكروه ف حرف الاء قبل اليم، وفسروه بذا التفسي وهو

مذكور ف موضعه؛ قال: ول يذكره أ%بو موسى فيحرف الاء. وقد س.م_و\ا
ج.م_احاv وج'م.ي\حاv وج'م.حاv: وهو أ%بو بطن من قريش.

@جلح: ج.م\ل%ح. رأ}س.ه: ح.ل%ق%ه.
@جنح: ج.ن.ح. إ,ليه 

(* قوله «جنح إ,ليه إل» بابه منع وضرب ونصر كما ف
القاموس.) ي.ج\ن.ح' وي.ج\ن'ح' ج'ن'وحاv، واج\ت.نح.: مال%، وأ%ج\ن.ح.ه هو؛

وقول أ%ب ذؤيب:
ف%م.ر_ بالطي, منه فاح1م¬ ك%د1ر¬،

فيه الظYباء� وفيه الع'ص\م' أ%ج\ناح'
إ,نا هو جع جانح كشاهد وأ%شهاد، وأ%راد م.وائ1ل%. وف الديث: م.ر,ض.
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فوجد خ1ف�ةv فاج\ت.نح. على أ�سامة حت

دخل السجد أ%ي خرج مائلv متكئاv عليه. ويقال: أ%قمت الشيء فاستقام.
واج\ت.ن.ح\ت'ه أ%ي أ%م.لته ف%ج.ن.ح. أ%ي مال. وقال ال عز وجل: وإ,ن

ج.ن.ح'وا للس>ل}م فاج\ن.ح\ لا؛ أ%ي إ,ن مالوا إ,ليك 
(* قوله «مالوا إليك» هكذا

ف ال4صل وال4مر سهل.) ف%م1ل} إ,ليها، والس>ل}م': ال�صالة، ولذلك



أ�نثت؛ وقول أ%ب النجم يصف السحاب:
وس.ح_ كل© م'د\جن� س.ح_اح,،

ي.ر\ع'د' ف ب.3يض, الذ©ر.ى ج'ن_اح,
قال ال4صمعي: ج'ن_اح دانية من ال4رض، وقال غيه: ج'ن_اح مائلة عن

القصد. وج.ن.ح. الرجل� واج\ت.ن.ح.: مال على أ%حد شق�يه وانن ف
ق%و\س1ه.وج'ن'وح الليل: إ,قباله. وج.ن.ح. الظلم': أ%ق}بل% الليل�. وج.ن.ح.

الليل� ي.ج\ن.ح' ج'ن'وحاv: أ%قبل.
وج'ن\ح' الليل وج,ن\ح'ه: جان,ب'ه، وقيل: أ%و_له، وقيل: قطعة منه نو

النصف، وج'ن\ح' الظلم وج,ن\ح'ه لغتان، ويقال: كأ%نه ج,�ن\ح' ليل ي'ش.ب_ه
به الع.س\ك%ر' الر�ار؛ وف الديث: إ,ذا اس\ت.جنح الليل� فاك}ف1ت'وا

ص1بيانكم؛ الراد ف الديث أ%و_ل الليل. وج,ن\ح' الطريق 
(* قوله «وجنح

الطريق إل» هذا وما بعده بكسر اليم ل غي، كما هو ضبط ال�صل. ومفاد
الصحاح والقاموس وف الصباح: وجنح الليل، بضم اليم وكسرها، ظلمه

واختلطه، ث قال: وجنح الطريق، بالكسر، جانبه.): جانبه؛ قال ال4خ\ض.ر بن
ه'ب.ي\رة الض_ب�ي:

فما أ%نا يوم. الر_ق}م.ت.ي\ن, ب,ناك1ل�،
ول السيف' إ,ن ج.ر_د\ت'ه بك%ل1يل,

vولكن_ ثائرا ،vوما كنت' ض.غ_اطا
أ%ناخ. قليلv، عند ج,ن\ح, س.بيل,

وج,ن\ح' القوم: ناحيت'هم وك%ن.ف�هم؛ وقال:
فبات ب,ج,ن\ح, القوم, حت إ,ذا بدا

له الصeب\ح'، سام القوم. إ,حدى ال%هالك1
وج.ناح' الطائر: ما ي.خ\ف1ق به ف الطيان، والمع أ%ج\ن,حة وأ%ج\ن'ح¬.

وج.ن.ح. الطائر' ي.ج\ن.ح' ج'ن'وحاv إ,ذا ك%س.ر. م1ن ج.ناح.ي\ه ث أ%قبل
كالواقع اللجئ إ,ل موضع؛ قال الشاعر:

ت.ر.ى الطي. الع1تاق. ي.ظ%ل}ن. منه
ج'ن'وحاv، إ,ن} س.م1ع\ن. له ح.س3يسا

وج.ناحا الطائر: يداه. وج.ناح' ال3نسان: ي.د'ه. ويد ال3نسان: ج.ناحاه.
وف التنزيل: واخ\ف1ض\ لما ج.ناح. الذ©لY من الر_ح\مة؛ أ%ي أ%ل1ن\



لما جان,ب.ك.. وفيه: واض\م'م\ إ,ليك ج.ناح.ك من الر_ه\ب؛ قال الزجاج:
معن ج.ناحك الع.ض'د'، ويقال اليد كل©ها ج.ناح¬، وجعه أ%ج\ن,حة

وأ%ج\ن'ح¬، حكى ال4خية ابن جن وقال: ك%س_ر'وا ال%ناح. وهو مذك�ر على
أ%ف}ع'ل�، وهو من تكسي الؤ.نث ل4نم ذهبوا بالتأ}نيث إ,ل الر>يش.ة، وكله

راجع إ,ل معن ال%ي\ل ل4ن ج.ناح. ال3نسان والطائر ف أ%حد ش1ق�ي\ه.
وف الديث: إ,ن اللئكة ل%ت.ض.ع' أ%ج\ن,حتها لطالب العلم أ%ي تضعها لتكون

و,طاءé له إ,ذا م.ش.ى؛ وقيل: هو بعن التواضع له تعظيماv لقYه؛ وقيل:
أ%راد بوضع ال4جنحة نزول%هم عند مالس العلم وت.ر\ك. الطيان؛ وقيل:

أ%راد إ,ظللم با؛ وف الديث الخر: ت'ظ1ل©هم الطي' بأ%جنحتها.
وج.ناح' الطائر: ي.د'ه.

وج.ن.ح.ه ي.ج\ن,ح'ه ج.ن\حاv: أ%صاب ج.ناح.ه.
ال4زهري: وللعرب أ%مثال ف ال%ناح، منها قولم ف الرجل إ,ذا ج.د_ ف

ال4مر واحتفل: ر.ك1ب. فلنD ج.ناح.ي\ ن.عامة؛ قال الشماخ:
فمن ي.س\ع. أ%و ي.ر\ك%ب\ ج.ناح.ي\ ن.عامة{،

ل1ي'د\ر,ك. ما ق%د_م\ت. بال4م\س,، ي'س\ب.ق
ويقال: ركب القوم' ج.ناح.ي, الطائر إ,ذا فارقوا أ%وطانم؛ وأ%نشد

الفر_اء:
كأ%نا ب,ج.ناح.ي\ طائ1ر� طاروا

ويقال: فلن ف جناحي طائر إ,ذا كان ق%ل1قاv د.ه1شاv، كما يقال: كأ%نه
على ق%ر\ن أ%ع\ف%ر، ويقال: نن على ج.ناح س.ف%ر أ%ي نريد السفر، وفلن ف

جن.اح فلن أ%ي ف ذ%راه' وكنفه؛ وأ%ما قول الطYر,م_اح,:
ي.ب'ل© ب.ع\صور� ج.ناح.ي\ ض.ئ1يل%ة{

أ%فاو,يق.، منها ه.ل�ةD ون'ق�وع'
فإ,نه يريد بال%ناحي الشفتي، ويقال: أ%راد بما ج.ناح.ي, الل�هاة1

وال%ل}ق,. وج.ناحا الع.س\ك%ر,: جانباه. وج.ناحا الوادي: م.ج\ر.يان1 عن
يينه وشاله. وج.ناح' الر_ح.ى: ناع'ور'ها. وج.ناحا الن_ص\ل,: ش.ف}ر.تاه.

وج.ناح' الشيء: ن.ف}س'ه؛ ومنه قول ع.د1ي> ابن زيد:
وأ%ح\و.ر' العي, م.ر\ب'وب¬، له غ�س.ن¬،

م'ق%ل�د¬ من ج.ناح� الدeر> ت1ق}صارا
وقيل: ج.ناح' الدeر> ن.ظ}م¬ منه ي'ع.ر_ض'. وكل© شيء جعلته ف



ن,ظام�، فهو ج.ناح¬.
وال%وانح: أ%وائل الضeل�وع تت الترائب ما يلي الصدر، كالضلوع ما

يلي الظهر، سيت بذلك لنوحها على القلب، وقيل: الوانح الضeل�وع الق1صار'
الت ف م'ق%د_م, الصدر,، والواحدة جانة؛ وقيل: الوانح من البعي

والدابة ما وقعت عليه الكتف وهو من ال3نسان الد_ئيe، وهي ما كان من قبل
الظهر وهي ست: ثلث عن يينك وثلث عن شالك؛ قال ال4زهري: ج.وان,ح'

الص_د\ر, من ال4ضلع التصلة ر'ؤ'وسها ف و.س.ط1 الز_و\ر,، الواحدة جانة؛
وف حديث عائشة: كان و.ق1يذ% ال%وان,ح، هي ال4ضلع ما يلي الصدر.

وج'ن,ح. البعي': انكسرت ج.وان,ح'ه من ال1م\ل الثقيل. وج.ن.ح. البعي'
ي.ج\ن.ح' ج.ن'وحاv: انكسر أ%و_ل� ض'ل�وعه ما يلي الصدر. وناقة

م'ج\ت.ن,ح.ة ال%ن\ب.ي,: واسعتهما. وج.ن.ح.ت1 ال3بل�: خ.ف%ض.ت\ س.وال1ف%ها ف
السي، وقيل: أ%سرعت.

ابن شيل: الج\ت1ناح' ف الناقة كأ%ن� م'ؤ.خ_ر.ها ي'س\ن.د' إ,ل
م'ق%د_مها من شد�ة اندفاعها ب.ف}ز,ها رجليها إ,ل صدرها؛ وقال شر:

اج\ت.ن.ح.ت1 الناقة ف سيها إ,ذا أ%سرعت؛ وأ%نشد:
من كلY و.ر\قاء لا د.فÒ ق%ر,ح\،

إ,ذا ت.باد.ر\ن% الطريق. ت.ج\ت.ن,ح\
vج\ت.ن,ح' من اليل الذي يكون ح'ض\ر'ه واحدا�وقال أ%بو عبيدة: ال

ل4ح.د1 ش1ق�ي\ه ي.ج\ت.ن,ح' عليه أ%ي يعتمده ف ح'ض\ره؛ والناقة الباركة إ,ذا
مالت على أ%حد شقيها يقال: ج.ن.ح.ت\؛ قال ذو الرمة:

إ,ذا مال% فوق. الر_ح\ل,، أ%ح\ي.ي\ت1 ن.ف}س.ه
بذكراك1، والع1يس' ال%راس1يل� ج'ن_ح'

وج.ن.ح.ت1 السفينة ت.ج\ن.ح' ج'ن'وحاv: انتهت إ,ل الاء القليل
ف%ل%ز,ق%ت\ بال4رض فلم ت.م\ض,. واج\ت.ن.ح. الرجل� ف م.ق}ع.ده على رحله إ,ذا
ان\ك%ب_ على يديه كال�ت_ك1ئ على يد{ واحدة. ال4زهري: الرجل ي.ج\ن.ح'
إ,ذا أ%قبل على الشيء يعمله بيديه وقد ح.ن.ى عليه ص.د\ر.ه'؛ وقال لبيد:

ج'ن'وح. ال%ال1ك1ي� على يديه1،
م'ك1ب�اv ي.ج\ت.ل1ي ث�ق%ب. الن>صال,

وروى أ%بو صال الس_م_ان� عن أ%ب هريرة أ%ن رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، أ%م.ر. بالت_ج.نeح, ف الصلة، فش.كا ناس¬ إ,ل النب، صلى ال



عليه وسلم، الض_ع\ف%ة% فأ%م.ر.هم أ%ن يستعينوا بالرeك%ب,؛ وف رواية:
شكا أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم، العتماد. ف السجود

ف%ر.خ_ص. لم أ%ن يستعينوا برافقهم على ر'ك%بهم. قال شر: الت_ج.نeح'
والج\ت1ناح' كأ%نه العتماد ف السجود على الكفي، والد>عام' على الراحتي

وترك الفتراش للذراعي؛ قال ابن ال4ثي: هو أ%ن يرفع ساعديه ف السجود عن
ال4رض ول يفترشهما، ويافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفيه فيصي.ان له

مثل ج.ناح.ي, الطائر؛ قال ابن شيل: ج.ن.ح. الرجل على م1ر\ف%ق%ي\ه إ,ذا
vاعتمد عليهما وقد وضعهما بال4رض أ%و على الوسادة ي.ج\ن.ح' ج'ن'وحا

.vوج.ن\حا
وال%ج\ن.حة: قطعة أ%د.م� ت'طرح على م'ق%د_م الرحل ي.ج\ت.ن,ح' الراكب

عليها.
وال�ناح، بالضم: اليل إ,ل ال3ث، وقيل: هو ال3ث عام�ة. وال�ناح':

ما ت'ح'م>ل% من ال%م> وال4ذى؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ولق%ي\ت'، من ج'م\ل� وأ%سباب, ح'ب>ها،

�ج'ناح. الذي لق%ي\ت' من ت1ر\ب,ها ق%ب\ل
قال: وأ%صل ذلك من ال�ناح الذي هو ال3ث. وقال أ%بو اليثم ف قوله عز

وجل: ول ج'ناح. عليكم فيما ع.ر_ضتم به؛ ال�ناح: الناية وال�ر\م'؛
وأ%نشد قول ابن ح1لYز.ة%:

أ%ع.لينا ج'ناح' ك1ن\د.ة%، أ%ن ي.غ\ـ
ـن.م. غازيهم'، ومنا ال%زاء�؟

وصف كندة بأ%نم غ%ز.و\كم فقتلوكم وت'ح.م>لوننا جزاء4 فعلهم أ%ي عقاب
فعلهم، والزاء يكون ثواباv وعقاباv؛ وقيل ف قوله: ل ج'ناح عليكم أ%ي ل

إ,ث عليكم ول تضييق. وف حديث ابن عباس ف مال اليتيم: إ,ن ل4ج\ن.ح'
أ%ن آك�ل% منه أ%ي أ%رى ال4كل منه ج'ناحاv وهو ال3ث؛ قال ابن

ال4ثي: وقد تكرر ال�ناح' ف الديث، فأ%ين ورد فمعناه ال3ث واليل. ويقال:
أ%نا إ,ليك ب'ناح� أ%ي متشو�ق، كذا حكي بضم اليم؛ وأ%نشد:

يا ل%ه\ف. ه1ن\د{ بعد. أ�س\ر.ة1 واه1ب�،
ذ%ه.ب'وا، وكنت' إ,ليهم' ب'ناح,

بالضم، أ%ي م'ت.ش.و>قاv. وج.ن.ح. الرجل� ي.ج\ن.ح' ج'ن'وحاv: أ%عطى
بيده. ابن شيل: ج.ن.ح. الرجل� إ,ل ال%رور,ي_ة، وج.ن.ح. لم إ,ذا تابعهم



وخضع لم.
وج.ناح¬: اسم رجل، واسم ذئب؛ قال:

ما راع.ن إ,ل� ج.ناح¬ هابطا،
على الب'يوت1، ق%و\ط%ه الع'لب,طا

وج.ن_اح¬: اسم رجل. وج.ن_اح¬: اسم خ1باء� من أ%خبيتهم؛ قال:
ع.ه\دي ب.ن_اح� إ,ذا ما اه\ت.ز_ا،

وأ%ذ}ر.ت1 الريح' ت'راباv ن.ز_ا،
أ%ن} س.و\ف. ت.م\ض1يه1، وما ار\م.أ%ز_ا

وتضيه: تضي عليه.
@جنبح: ال�ن\ب'ح': العظيم، وقيل: ال�ن\ب'خ'، بالاء.

@جوح: ال%و\ح': الستئصال، من الج\ت1ياح.
جاح.تهم الس_نة ج.وحاv وج,ياحة وأ%جاح.تهم واجتاح.ت\هم: استأ}صلت

أ%موالم، وهي ت.ج'وح'هم ج.و\حاv وج,ياحة، وهي س.ن.ة جائحة: ج.د\بة؛ وج'ح\ت'
الشيء4 أ%ج'وحه. وف الديث: إ,ن أ%ب يريد أ%ن ي.ج\تاح. مال أ%ي

يستأ}صله ويأ}ت عليه أ%خذاv وإ,نفاقاv؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب: يشبه أ%ن
يكون ما ذكره من اج\ت1ياح والده مال%ه، أ%ن مقدار ما ي.ح\تاج' إ,ليه ف

النفقة شيء كثي ل ي.س.ع'ه مال�ه، إ,ل أ%ن ي.جتاح. أ%صل%ه، فلم
ي'ر.خ>ص\ له ف ترك النفقة عليه، وقال له: أ%نت. ومال�ك ل4بيك، على معن أ%نه

إ,ذا احتاج إ,ل مالك أ%خذ منه ق%د\ر. الاجة، وإ,ذا ل يكن لك مال وكان
لك كسب لزمك أ%ن تكتسب وتنفق عليه؛ فأ%ما أ%ن يكون أ%راد به إ,باحة ماله

له حت ي.ج\تاح.ه، ويأ}ت عليه إ,سرافاv وتبذيراv فل أ%علم أ%حداv ذهب
eم ال� من ج.و\ح, الدهر. واج\تاح. الع.د'و�إ,ليه؛ وف الديث: أ%عاذ%ك

مال%ه: أ%تى عليه.
وال%و\حة� والائحة: الشد�ة والنازلة العظيمة الت ت.جتاح الال% من

س.ن.ة{ أ%و فتنة. وكل ما استأ}صله: فقد جاح.ه واج\تاح.ه. وجاح. ال� ماله
وأ%جاح.ه، بعنÝ، أ%ي أ%هلكه بالائحة. ال4زهري عن أ%ب عبيد: الائحة

الصيبة تل9 بالرجل ف ماله فت.ج\تاح'ه ك�ل�ه؛ قال ابن شل: أ%صابتهم
،vجائحة أ%ي س.ن.ة شديدة اجتاحت أ%موالم، فلم ت.د.ع\ لم و.3جاحا

vوالو.3جاح': بقية الشيء من مال أو غيه. ابن ال4عراب: جاح. ي.جوح' ج.و\حا
إ,ذا ه.ل%ك. مال� أ%قربائه. وجاح. ي.ج'وح إ,ذا ع.د.ل عن ال%ح.ج_ة إ,ل



غيها؛ ونزلت بفلن جائ1حة من ال%وائ1ح. وروي عن النب، صلى ال عليه
وسلم: أ%نه نى عن بيع الس>ني وو.ض.ع. ال%وائ1ح؛ وف رواية: أ%نه أ%مر

بوضع ال%وائح؛ ومنه قول الشاعر:
لي\س.ت\ ب,س.ن\هاء� ول ر'ج_ب,ي_ة{،

ولكن ع.رايا ف الس>ني ال%وائح
وروى ال4زهري عن الشافعي، قال: ج,ماع' ال%وائح كل© ما أ%ذهب الثمر.
أ%و بعض.ها من أ%مر س.ماو,ي¼ بغي جناية آدمي، قال: وإ,ذا اشترى الرجل

ثر نل بعدما يل© بيعه فأ�صيب الثمر بعدما قبضه الشتري لزمه الثمن كله،
ول يكن على البائع وضع ما أ%صابه من الائحة عنه؛ قال: واحتمل أ%مره
بوضع الوائح أ%ن يكون خض�اv على الي ل حتماv، كما أ%مر بالصلح على

النصف؛ ومثله أ%مره بالصدقة تطوعاv فإ,ذا خ.ل�ى البائع' بي الشتري وبي
الثمر فأ%صابته جائحة، ل يكم على البائع بأ%ن يضع عنه من ثنه شيئاv؛

وقال ابن ال4ثي: هذا أ%مر ندب واستحباب عند عامة الفقهاء، ل أ%مر وجوب؛
وقال أ%حد وجاعة من أ%صحاب الديث: هو لزم يوضع بقدر ما هلك؛ وقال

مالك: يوضع ف الثلث فصاعداv أ%ي إ,ذا كانت الائحة ف دون الثلث، فهو من مال
الشتري، وإ,ن كان أ%كثر فمن مال البائع؛ قال أ%بو منصور: والائحة تكون

بالب.ر.د1 يقع من السماء إ,ذا ع.ظ�م ح.ج\م'ه فكثر ضرره، وتكون بالب.ر.د
ال�ح\ر,ق أ%و الر� ال�ف}ر,ط حت يبطل الثمن؛ قال شر: وقال إ,سحق:

الائحة إ,نا هي آفة تتاح الثمر ساويةD، ول تكون إ,ل ف الثمار فيخفف
الثلث على الذين اش\ت.ر.و\ه؛ قال: وأ%صل الائحة الس_نة الشديدة تتاح
الموال، ث يقال: اجتاح الع.د'وe مال% فلن إ,ذا أ%تى عليه. أ%بو عمرو:

ال%و\ح' اللك. ال4زهري ف ترجة جحا: الائح الراد، عن ابن
ال4عراب.وج.و\حان�: اسم.

وم.جاح¬: موضع؛ أ%نشد ثعلب:
،vف¼ م.س3يل�لعن ال� ب.ط}ن. ق

وم.جاحاv، فل أ�ح1بe م.جاحا
قال: وإ,نا قضينا على ماح أ%ن أ%لفه واو، ل4ن العي، واواv، أ%كثر

منها ياء، وقد يكون م.حاج ف%عالv فيكون من غي هذا الباب فنذكره ف
موضعه.

@جيح: جاح.هم ال ج.ي\حاv وجائحةv: دهاهم، مصدر كالعاقبة. وج.ي\حان: واد



معروف؛ وف الديث ذكر س.ي\حان وج.ي\حان، وها نران بالعواصم عند أ%رض
ال%ص1يص.ة1 وط%ر.س'وس.

@جبخ: ج.ب.خ. ج.ب\خاv: تكب. وج.ب.خ. الق1داح. والك1عاب. ج.ب\خاv: حركها
وأ%جالا.

وال%ب\خ': صوت الك1عاب والق1داح إ,ذا أ%جلتها. وال%م\خ': مثل ال%ب\خ
�ف الك1عاب إ,ذا أ�جيلت. وال%ب\خ' وال1ب\خ' جيعاv: حيث ت.ع\س3ل

النحل�، لغة ف ال1ب'ح\ 
(* زاد الد: والجباخ أمكنة فيها نيل وف قول طرفة

الجارة).
@جخخ: ج.خ_ ببوله: ر.مى به؛ وقيل: ج.خ_ به إ,ذا ر.غ�اه حت ي.خ'د_ به

ال4رض، كذا حكاه ابن دريد بتقدي اليم على الاء؛ قال ابن سيده: وأ�رى
عكس. ذلك لغة. وج.خ_ برجله: ن.س.ف. با التراب ف مشيه ك%خ.ج_، حكاها

ابن دريد معاv، قال: وج.خ_ أ%على. وج.خ_ت النجوم' ت.ج\خ1ي.ةv وخ.و_ت\
ت.خ\و,ي.ةv إ,ذا مالت للمغيب. وج.خ_ الرجل�: ت.حو_ل من مكان إ,ل

مكان.وج.خ\ج.خ.: ل ي'ب\د1 ما ف نفسه كخ.ج\خ.ج.. وج.خ\ج.خ.: صاح ونادى؛ وف
الديث: إ,ن أ%ردت الع1ز_ فج.خ\ج,خ\ ف ج'ش.م؛ وقال ال4غلب'

الع1ج\لي�:إ,ن س.ر_ك الع1زe فج.خ\ج,خ\ ف ج'ش.م\،
أ%هل, الن_باه1 والع.ديد1 والك%ر.م\.

قال الليث: ال%خ\ج.خ.ة الصياح والنداء؛ ومعن الديث: ص1ح\ وناد فيهم
وتو_ل إ,ليهم. وقال أ%بو اليثم ف معن قول ال4غلب: ف%ج.خ\جخ\ بشم

أ%ي اد\ع' با ت'فاخ1ر\ معك. وف الواشي: ال%خ\ج.خة التعريض.
معناه أ%ي ع.ر>ض\ با وتعر_ض\ لا؛ ويقال: بل ج.خ\ج,خ\ با أ%ي ادخل

با ف معظمها وسوادها الذي كأ%نه ليل.
وقد ت.ج.خ\ج.خ. إ,ذا تراكب واشتد�ت ظلمته؛ قال وأ%نشد أ%بو عبدال:

لن خ.يالD زارنا من م.ي\د.خا
طاف. بنا، والليل� قد ت.ج.خ\ج.خا؟

(* قوله «من ميدخا» كذا بضبط الصل ول ند هذه اللفظة ف مظانا ما
بأيدينا من الكتب)

قال أ%بو الفضل: وسعت أ%با اليثم يقول: ج.خ\ج.خ. أ%صله من ج.خ\ ج.خ\،
كما تقول ب.خ\ ب.خ\ عند تفضيلك الشيء.



وال%خ\ج.خ.ة�: صوت تكثي الاء.
وج.خ\: زجر للكبش.

وج.خ\ ج.خ\: حكاية صوت البطن؛ قال:
إ,ن الدقيق. ي.ل}ت.وي بال�ن\ب'خ,،
حت يقول% بطن'ه: ج.خ� ج.خ,

وج.خ\ج.خ\ت' الرجل%: ص.ر.ع\ت'ه. وج.خ\ج.خ. وت.ج.خ\ج.خ. إ,ذا اضطجع وتكن
واسترخى. وف حديث الباء بن عازب: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان

إ,ذا سجد ج.خ_؛ قال شر: يقال: ج.خ_ الرجل ف صلته إ,ذا رفع بطنه،
فمعناه أ%ي فتح عضديه عن جنبيه وجافاها عنهما؛ أ%بو عمرو: ج.خ_ إ,ذا

تفت_ح ف سجوده وغيه؛ وقيل ف تفسي حديث الباء: معن ج.خ_ إ,ذا فتح عضديه
ف السجود؛ وكذلك ج.خ_ى واجل%خ_، كله إ,ذا فتح عضديه ف السجود، وقال

الفراء: ج.خ_ تو_ل من مكان إ,ل مكان؛ قال ال4زهري: والقول ما قال
أ%بو عمرو.

وج.خ_ى ت.ج\خ1يةv إ,ذا جلس مستوفزاv ف الغائط؛ وقال ابن ال4عراب:
ينبغي له أ%ن ي'ج.خ_ي. وي'خ.و>ي.. قال: والت_ج\خ1ية إ,ذا أ%راد الركوع

رفع ظهره.
قال أ%بو الس_م.ي\د.ع: ال�ج.خ>ي ال4ف}ح.ج' الرجلي.

@جرفخ: ج.ر\ف%خ الشيء4 إ,ذا أ%خذه بكثرة؛ وأ%نشد:
ج.ر\ف%خ. م.ي_ار' أ%ب ت'مامه

(* قوله «تامه» كذا ف الصل).
@جفخ: ال4صمعي: ال%م\خ' وال%ف}خ' الك1ب\ر'.

وج.ف%خ. الرجل� ي.ج\ف%خ' وي.ج\ف1خ' ج.ف}خاv كج.خ.ف: ف%خ.ر. وتكب، وكذلك
ج.م.خ.، فهو ج.ف�اخ¬ وج_اخ¬ وذو ج.ف}خ� وذو ج.م\خ�؛ وجاف%خ.ه

وجام.خ.ه.
@جلخ: ج.ل%خ. السيل� الوادي. ي.ج\ل%خ'ه ج.ل}خاv: قطع أ%جرافه ومل4ه.

وسيل ج'لخ وج'راف: كثي. وال�لح، بالاء غي معجمة: ال�راف'.
وال%ل}خ': ضرب من النكاح؛ وقيل: ال%ل}خ' إ,خراجها والد_ع\س'

إ,دخالا.وال%ليخ': صوت الاء. وال�لخ': اسم شاعر.
وال1ل}واخ': الواسع الضخم المتلئ من ال4ودية؛ وروي عن النب، صلى

ال عليه وسلم، أ%نه قال: أ%خذن جبيل وميكائيل ف%ص.ع1دا ب فإ,ذا بنهرين



ج,ل}واخ.ي\ن,، فقلت: ما هذان النهران؟ قال جبيل: س'ق}يا أ%هل الدنيا؛
ج,لواخ.ي أ%ي واسعي. وال�لخ': الوادي الع.ميق'؛ وأ%نشد أ%بو عمرو بن

العلء:
vأ%ل ليت. شع\ري، هل أ%ب,يت.ن_ ليلة
بأ%ب\طح ج,ل}واخ�، بأ%س\فله ن.خ\ل�؟

وال1ل}واخ: الت_ل%ع.ة� الت تعظم حت تصي مثل نصف الوادي أ%و ثلثيه.
وال1ل}واخ: ما بان من الطريق ووض.ح..

وج.ل%و_خ¬: اسم.
ابن ال4نباري: اج\ل%خ_ الشيخ' أ%ي ض.ع'ف. وف%ترت عظام'ه وأ%عضاؤه؛

وأ%نشد:
ل خي. ف الش>ي\خ إ,ذا ما اج\ل%خ_ا،

واط}ل%خ_ ماء� عين,ه ول%خ_ا
اط}ل%خ_ أ%ي سال؛ قال ابن ال4نباري: اج\ل%خ_ معناه سقط فل ينبعث ول

يتحر�ك. أ%بو العباس: ج.خ_ وج.خ_ى واج\ل%خ_ إ,ذا فتح عضديه ف
السجود.

@جخ: ال%م\خ' وال%ف}خ': الكب.
ج.م.خ. ي.جم.خ' ج.م\خاv: ف%خ.ر.

ورجل جامخ وج.م'وخ وج,م>يخ: ف1خ>ي. وجام.خ.ه ج,ماخاv: فاخ.ره.
وج.م.خ. اليل% والك1عاب. ي\م.خ'ها ج.م\خاv وج.م.خ. با: أ%رسلها ودفعها؛

قال:وإ,ذا ما م.ر.ر\ت. ف م'س\ب.ط1ر¼،
فاج\م.خ, اليل% مثل% ج.م\خ, الك1عاب,

وال%م\خ' مثل ال%ب\خ, ف الكعاب إ,ذا أ�جيلت.
وج.م.خ. الصبيان بالك1عاب مثل ج.ب.خ'وا أ%ي لع1ب'وا م'تطارحي لا.

وج.م.خ. الك%ع\ب' وان\ج.م.خ.: انتصب. وج.م.خ. ج.م\خاv: قف%ز.. وال%م\خ.:
الس_ي.لن�. وج.م.خ. اللحم': تغي ك%خ.م.ج.

@جنبخ: الليث: ال�ن\ب'خ' الضخم بلغة مصر؛ قال: والقملة الضخمة
ج'ن\ب'خ.ة. وال�ن\ب'خ': الكبي العظيم؛ وع1زÒ ج'ن\ب'خ¬؛ قال أ%عراب:

يأ}ب ل% الل�ه' وع1زÒ ج'ن\ب'خ'
ابن السكيت: ال�ن\ب'خ': الطويل؛ وأ%نشد:

إ,ن� الق%ص1ي ي.ل}ت.و,ي بال�ن\ب'خ,،



حت ي.قول% بطن'ه: ج.خ� ج.خ,
@جوخ: جاخ. السيل� الوادي. ي.ج'وخ'ه ج.و\خاv: ج.ل%خ.ه وقل%ع أ%جرافه: قال

الشاعر:
فللصخر, من ج.و\خ, السeي'ول, و.ج,يب'

وجاخ.ه ي.ج,يخ'ه ج.ي\خاv: أ%كل أ%جرافه، وهو مثل ج.ل%خ.ه، والكلمة يائية
وواوية. وج.و_خ. السيل� الوادي. ت}وياv إ,ذا كسر ج.ن.ب.ت.ي\ه، وهو

ال%و\خ'؛ قال حيد بن ثور:
أ%ل%ث�ت\ علينا د1ي.ةD بعد. واب,ل�،

فللج,ز\ع, من ج.و\خ, السeيول, ق%سيب'
وهذا البيت استشهد الوهري بعجزه، وت.م_مه ابن بري بصدره ونسبه إ,ل

الن>م1ر, بن ت.و\ل%ب�.
وت.ج.و_خ.ت1 البئر والر_ك1ي_ة� ت.ج.وeخاv: انارت\؛ وس.م_ى جرير¬

م'جاش1عاv بن ج.و\خا فقال:
ت.ع.ش_ى بنو ج.و\خا ال%ز,ير.، وخ.ي\ل�نا

ت'ش.ظYي ق1لل% ال%ز\ن1، يوم. ت'ناق1ل�ه\
وج.و\خا: موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب

(* قوله «انشد ابن العرب» أي لزياد بن خليفة الغنوي وقبله كما ف
ياقوت:

هبطنا بلداv ذات حى وحصبة * وموم واخوان مبي عقوقها
vمن الناس وطشوا * بأشياء ل يذهب ضلل vسوى أن أقواما

طريقها
قال الفراء: وطش له إذا هيأ له وجه الكلم أو العلم أو الرأي):

وقالوا: عليكم ح.ب_ ج.و\خا وس'وق%ها،
وما أ%نا، أ%م\ ما ح.بe ج.وخا وس'وق�ها؟

وال%و\خان�: ب.ي\د.ر' القمح ونوه، ب,صرية، وجعها ج.واخ1ي' على أ%ن
هذا قد يكون ف%و\عالv؛ قال أ%بو حات: تقول العام_ة ال%و\خان�، وهو

فارسي معر_ب، وهو بالعربية ال%ر,ين' وال1س\ط%ح'.
ويقال: ت.ج.و_خ.ت\ ق%ر\ح.ت'ه إ,ذا انفجرت بال1د_ة، وال أ%علم.

@جيخ: جاخ. السيل� الوادي. ي.ج,يخ'ه ج.ي\خاv: أ%كل% أ%جراف%ه، والكلمة
يائية وواوية، وقد تقدم ذكره.



@جحد: ال%ح\د' وال�ح'ود: نقيض ال3قرار كال3نكار والعرفة، ج.ح.د.ه'
.vوج'حودا vي.ج\ح.د'ه ج.ح\دا

الوهري: ال�حود' ال3نكار مع العلم. ج.ح.د.ه حق�ه وبقه. وال%ح\د'
وال�ح\د'، بالضم، والحود: قلة الي.

وج.ح1د. ج.ح.داv، فهو ج.ح1د¬ وج.ح\د¬ وأ%ج\ح.د' إ,ذا كان ضيقاv قليل
الي. الفراء: ال%ح\د' وال�ح\د' الضيق ف العيشة. يقال: ج.ح1د. ع.ي\ش'هم

ج.ح.داv إ,ذا ضاق واشتد_؛ قال: وأ%نشدن بعض ال4عراب ف ال%حد:
،vم.ي\د.ي\ن, مائرا�لئن ب.ع.ث%ت\ أ�مe ال

لقد غ%ن,ي.ت\ ف غي ب'وس� ول ج.ح\د1
وال%ح.د'، بالتحريك: مثله؛ يقال: ن.ك%داv له وج.ح.داv وأ%رض ج.ح\د.ة:

يابسة ل خي فيها. وقد ج.ح1د.ت وج.ح1د. النبات: قل� ونكد. وال%ح\د:
القلة من كل شيء�، وقد ج'ح1د.. ورجل ج.ح1د¬ وج.ح\د¬: كقولم ن.ك1د¬
ون.ك}د¬. قليل الطر. وج.ح1د. النبت' إ,ذا قل� ول ي.ط�ل}. أ%بو عمرو: أ%ج\ح.د.

الرجل وج.ح.د. إ,ذا أ%ن\ف%ض. وذهب ماله؛ وأ%نشد الفرزدق:
وب.ي\ضاء4 من أ%هل الدينة ل ت.ذ�ق\
ي.ب,يساv، ول ت.ت\ب.ع\ ح.مولة% م'ج\ح1د1

قال ابن بري: أ%ورده شاهداv على م'ج\ح1د{ للقليل الي، وصوابه: لبيضاء
من أ%هل الدينة؛ وقبله:

إ,ذا شئت' غ%ن_ان، من العاج، قاص1ف¬
على م1ع\ص.م� ر.ي_ان% ل ي.ت.خ.د_د1

وفرس ج.ح\د¬ وال�نثى ج.ح\د.ةD، وهو الغليظ القصي، والمع ج,حاد.
شر: ال�حادي_ة قربة ملئت لبناv أ%و غ%رارة ملئت تراv أ%و حنطة؛

وأ%نشد:
وحت ترى أ%ن الع.لة ت'م1دeها

ج'حادي_ةD، والرائحات' الرواسم'
وقد مضى تفسيه ف ترجة ع.ل4.

وج'حادة�: اسم رجل.
وال�حاديe: الضخم، حكاه يعقوب، قال والاء لغة.

@جخد: ال�خ.اديe: الضخم كال�حادي>، حكاه يعقوب وعد_ه ف البدل، وهو
مذكور ف الاء.



@جدد: ال%دe، أ%بو ال4ب وأ%بو ال�م معروف، والمع أ%جداد¬ وج'دود.
وال%د_ة: أ�م ال�م وأ�م ال4ب، وجعها ج.د�ات. وال%دe: والب.خ\ت'

وال41ظ}و.ة�. وال%دe: الظ والرزق؛ يقال: فلن ذو ج.د¼ ف كذا أ%ي ذو حظ؛
وف حديث القيامة: قال، صلى ال عليه وسلم: قمت على باب النة فإ,ذا

عام�ة من يدخلها الفقراء، وإ,ذا أ%صحاب الد> مبوسون أ%ي ذوو الظ والغن
ف الدنيا؛ وف الدعاء: ل مانع لا أ%عطيت ول معطي لا منعت ول ينفع

ذا الد> منك ال%دe أ%ي من كان له حظ ف الدنيا ل ينفعه ذلك منه ف
الخرة، والمع أ%جداد¬ وأ%ج'دÒ وج'دود¬؛ عن سيبويه. وقال الوهري: أ%ي

ل ينفع ذا الغن عندك أ%ي ل ينفع ذا الغن منك غناه 
(* قوله «ل ينفع

ذا الغن منك غناه» هذه العبارة ليست ف الصحاح ول حاجة لا هنا إل9
أنا ف نسخة الؤلف) ؛ وقال أ%بو عبيد: ف هذا الدعاء� الد�، بفتح اليم

ل غي، وهو الغن والظ؛ قال: ومنه قيل لفلن ف هذا ال4مر ج.دÒ إ,ذا
كان مرزوقاv منه فتأ%و_ل قوله: ل ينفع ذا ال%د> منك ال%دe أ%ي ل

ينفع ذا الغن عنك غناه، إ,نا ينفعه ال3يان والعمل الصال بطاعتك؛ قال:
وهكذا قوله: يوم ل ينفع مال ول بنون إ,ل� من أ%تى ال بقلب سليم؛

وكقوله تعال: وما أ%موالكم ول أ%ولدكم بالت تقر>بكم عندنا زلفى؛ قال
عبد ال ممد بن الكرم: تفسي أ%ب عبيد هذا الدعاء بقوله أ%ي ل ينفع

ذا الغن عنك غناه فيه جراءة ف اللفظ وتسمح ف العبارة، وكان ف قوله أ%ي
ل ينفع ذا الغن غناه كفاية ف الشرح وغنية عن قوله عنك، أ%و كان يقول

كما قال غيه أ%ي ل ينفع ذا الغن منك غناه؛ وأ%ما قوله: ذا الغن عنك
فإ,ن فيه تاسراv ف النطق وما أ%ظن أ%ن أ%حداv ف الوجود يتخيل أ%ن له

غن عن ال تبارك وتعال قط، بل أ%عتقد أ%ن فرعون والنمروذ وغيها من
ادعى ال3لية إ,نا هو يتظاهر بذلك، وهو يتحقق ف باطنه فقره واحتياجه

إ,ل خالقه الذي خلقه ودبره ف حال صغر سنه وطفوليته، وحله ف بطن أ�مه قبل
أ%ن يدرك غناه أ%و فقره، ول سيما إ,ذا احتاج إ,ل طعام أ%و شراب أ%و

اضطر� إ,ل اخراجهما، أ%و تأ%ل ل4يسر شيء يصيبه من موت1 مبوب له، بل من
موت عضو من أ%عضائه، بل من عدم نوم أ%و غلبة نعاس أ%و غصة ريق أ%و عضة

بق، ما يطرأ� أ%ضعاف ذلك على الخلوقي، فتبارك ال رب العالي؛ قال
أ%بو عبيد: وقد زعم بعض الناس أ%نا هو ول ينفع ذا ال1د> منك ال1د�،



والد� إ,نا هو الجتهاد ف العمل؛ قال: وهذا التأ}ويل خلف ما دعا إ,ليه
الؤمني ووصفهم به ل4نه قال ف كتابه العزيز: يا أ%يها الرسل كلوا من

الطيبات واعملوا صالاv؛ فقد أ%مرهم بالد� والعمل الصال وحدهم عليه،
فكيف يمدهم عليه وهو ل ينفعهم؟ وفلن صاعد' ال%د>: معناه البخت والظ ف

الدنيا.
ورجل ج'د�، بضم اليم، أ%ي مدود عظيم ال%د�؛ قال سيبويه: والمع

ج'د�ون ول ي'ك%س_ر' وكذلك ج'دÒ وج'د>ي� وم.ج\د'ود¬ وج.ديد¬. وقد ج.د_ وهو
أ%ج.دe منك أ%ي أ%حظ؛ قال ابن سيده: فإ,ن كان هذا من مدود فهو غريب
ل4ن التعجب ف معتاد ال4مر إ,نا هو من الفاعل ل من الفعول، وإ,ن كان

من جديد وهو حينئذ ف معن مفعول فكذلك أ%يضاv، وأ%ما إ,ن كان من جديد ف
معن فاعل فهذا هو الذي يليق بالتعجب، أ%عن أ%ن التعجب إ,نا هو من

الفاعل ف الغالب كما قلنا. أ%بو زيد: رجل جديد إ,ذا كان ذا حظ من الرزق،
ورجل م.جدود¬ مثله.

ابن ب'ز'ر\ج: يقال هم ي.ج,دeون% بم وي'ح\ظ%و\ن بم أ%ي يصيون ذا حظ
وغن. وتقول: ج.د1د\ت. يا فلن أ%ي صرت ذا جد�، فأ%نت ج.ديد حظيظ ومدود

مظوظ.
وج.د_: ح.ظ�. وج.د>ي: ح.ظYي؛ عن ابن السكيت. وج.د1د\ت' بال4مر
ج.دìا: حظيت' به، خياv كان أ%و شر�اv. وال%دe: الع.ظ%م.ة�. وف التنزيل
العزيز: وإ,نه تعال ج.دe ربنا؛ قيل: ج.دeه عظمته، وقيل: غناه، وقال

ماهد: ج.دe ربنا جلل� ربنا، وقال بعضهم: عظمة ربنا؛ وها قريبان من
السواء. قال ابن عباس: لو علمت الن أ%ن ف ال3نس ج.دìا ما قالت: تعال

ج.دe ربنا؛ معناه: أ%ن الن لو علمت أ%ن أ%با ال4ب ف ال3نس يدعى ج.دìا،
ما قالت الذي اخب ال عنه ف هذه السورة عنها؛ وف حديث الدعاء: تبارك

اسك وتعال ج.دeك أ%ي عل جللك وعظمتك. وال%دe: الظ والسعادة
والغن: وف حديث أ%نس: أ%نه كان الرجل منا إ,ذا حفظ البقرة وآل عمران ج.د_

فينا أ%ي عظم ف أ%عيننا وجل� قدره فينا وصار ذا ج.د�، وخص بعضهم بال%د�
عظمة ال عز� وجل9، وقول أ%نس هذا يرد� ذلك ل4نه قد أ%وقعه على الرجل.

والعرب تقول: س'ع1ي. ب,ج.د> فلن{ وع'د1ي. بد�ه وأ�ح\ض1ر. ب,جد>ه
eوج.د_ فلن ف عين ي.ج,د .vه ج.ي>داeد\ر,ك. ب,ج.د>ه إ,ذا كان ج.د�وأ

ج.دìا، بالفتح: عظم.



وج,د_ة� النهر وج'د_ت'ه: ما قرب منه من ال4رض، وقيل: ج,د_ت'ه
وج'د_ت'ه وج'دeه وج.دeه ض.ف�ته وشاطئه؛ ال4خيتان عن ابن ال4عراب.
Òد�ال4صمعي: كنا عند ج'د_ة1 النهر، بالاء، وأ%صله نبطيÒ أ%عجمي ك

فأ�عربت؛ وقال أ%بو عمرو: كنا عند أ%مي فقال ج.ب.ل%ة� بن م.خ\ر.م.ة%: كنا عند
eد�ج'د> النهر، فقلت: ج'د_ة� النهر، فما زلت أ%عرفهما فيه. وال

وال�د_ة�: ساحل البحر بكة.
وج'د_ة�: اسم موضع قريب من مكة مشتق منه.

وف حديث ابن سيين: كان يتار الصلة على ال�د_ إ,ن قدر عليه؛
ال�دe، بالضم: شاطئ النهر وال�د_ة أ%يضاv وبه س>يت الدينة الت عند مكة

ج'د_ة%. وج'د_ة� كل شيء: طريقته. وج'د_ت'ه: علمته؛ عن ثعلب.
وال�د_ة�: الطريقة ف السماء والبل، وقيل: ال�د_ة الطريقة، والمع ج'د.د¬؛

وقوله عز وجل: ج'د.د¬ بيض وحر؛ أ%ي طرائق تالف لون البل؛ ومنه قولم:
ركب فلن ج'د_ةv من ال4مر إ,ذا رأ%ى فيه رأ}ياv. قال الفراء: ال�د.د'

ال1ط%ط� والط©ر'ق، تكون ف البال خ1ط%طD بيض وسود وحر كالط©ر'ق،
واحدها ج'د_ةD؛ وأ%نشد قول امرئ القيس:

كأ%ن س.رات.ه' وج'د_ة% م.ت\ن,ه
كنائ1ن' ي.ج\ر,ي، ف%وق%ه'ن_، د.ل1يص'

قال: وال�د_ة ال�ط�ة� السوداء ف مت المار. وف الصحاح: الدة
Dالطة الت ف ظهر المار تالف لونه. قال الزجاج: كل طريقة ج'د_ة

وجاد_ة. قال ال4زهري: وجاد_ة� الطريق سيت جاد_ةv ل4نا خ'ط�ة مستقيمة
م.ل}ح'وب.ة، وجعها ال%وادe. الليث: الادe يفف ويثقل، أ%م_ا التخفيف

فاشتقاقه من الواد1 إ,ذا أ%خرجه على ف1ع\ل1ه، والشد_د مرجه من الطريق
الديد الواضح؛ قال أ%بو منصور: قد غلط الليث ف الوجهي معاv. أ%ما

التخفيف فما علمت أ%حداv من أ%ئمة اللغة أ%جازه ول يوز أ%ن يكون فعله من
الواد بعن السخي، وأ%ما قوله إ,ذا شد>د فهو من ال4رض ال%د.د1، فهو

غي صحيح، إ,نا سيت ال%ح.ج_ة السلوكة جاد_ة ل4نا ذات ج'د_ة{
وج'دود{، وهي ط�ر'قات'ها وش'ر'ك�ها ال�خ.ط�ط%ة ف ال4رض، وكذلك قال

ال4صمعي؛ وقال ف قول الراعي:
فأ%ص\ب.ح.ت1 الصeه\ب' الع1تاق'، وقد ب.دا

لن_ ال%نار'، والواد' الل�وائح'



قال: أ%خطأ% الراعي حي خفف الواد.، وهي جع الاد_ة1 من الطرق الت
با ج'د.د¬. وال�د_ة أ%يضاv: شاطئ النهر إ,ذا حذفوا الاء كسروا اليم

فقالوا ج,دÒ، ومنه ال�د_ة� ساحل البحر بذاء مكة.
وج'دe كل شيء: جانبه. وال%دe وال1دe وال%ديد' وال%د.د': كله وجه

ال4رض؛ وف الديث: ما على جديد ال4رض أ%ي ما على وجهها؛ وقيل:
ال%د.د' ال4رض الغليظة، وقيل: ال4رض الصeل}بة، وقيل: الستوية. وف الثل:

من س.ل%ك. ال%د.د. أ%م1ن. العثار.؛ يريد من سلك طريق ال3جاع فكن عنه
بال%د.د1. وأ%جد_ الطريق' إ,ذا صار ج.د.داv. وجديد' ال4رض: وجهها؛ قال

الشاعر:
حت إ,ذا ما خ.ر_ ل ي'و.س_د1،

إ,ل� ج.ديد. ال4رض,، أ%و ظ%ه\ر. الي.د1
ال4صمعي: ال%د\ج.د' ال4رض الغليظة.

وقال ابن شيل: ال%د.د' ما استوى من ال4رض وأ%ص\ح.ر.؛ قال: والصحراء
ج.د.د¬ والفضاء ج.د.د¬ ل وعث فيه ول جبل ول أ%كمة، ويكون واسعاv وقليل

السعة، وهي أ%ج\داد' ال4رض؛ وف حديث ابن عمر: كان ل يبال أ%ن يصلي ف
الكان ال%د.د1 أ%ي الستوي من ال4رض؛ وف حديث أ%س\ر, ع'قبة بن أ%ب

معيط: ف%و.ح1ل% به فرس'ه ف ج.د.د{ من ال4رض.
ويقال: ركب فلن ج'د_ةv من ال4مر أ%ي طريقة ورأ}ياv رآه.

وال%د\ج.د': الرض اللساء. والدجد: ال4رض الغليظة. وال%د\ج.د':
ال4رض الصeلبة، بالفتح، وف الصحاح: ال4رض الصلبة الستوية؛ وأ%نشد لبن

أ%حر الباهلي:
ي.ج\ن,ي بأ%و\ظ1ف%ة{ ش1داد{ أ%س\ر'ها،

ص'م> الس_نابك، ل ت.ق1ي بال%د\ج.د1
وأ%ورد الوهري عجزه ص'مe السنابك، بالضم؛ قال ابن بري: وصواب إ,نشاده

صم>، بالكسر. والوظائف: مستدق الذراع والساق. وأ%سرها: شدة خلقها.
وقوله: ل تقي بالدجد أ%ي ل تتوقاه ول ت.ه.ي_ب'ه. وقال أ%بو عمرو:

ال%د\ج.د' الف%ي\ف' ال4ملس؛ وأ%نشد:
ك%ف%ي\ض, ال4ت1ي> على ال%د\ج.د1

وال%د.د' من الرمل: ما استرق منه واندر. وأ%ج.د_ القوم': علوا ج.ديد.
ال4رض أ%و ركبوا ج.د.د. الرمل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:



أ%ج\د.د\ن% واس\ت.و.ى بن الس_ه\ب'،
وعار.ض.ت\ه'ن_ ج.ن'وب¬ ن.ع\ب'

النعب: السريعة ال%ر>؛ عن ابن ال4عراب.
والاد_ة: معظم الطريق، والمع ج.وادe، وف حديث عبدال بن سلم:
وإ,ذا ج.وادe منهج عن يين، ال%وادe: الط©ر'ق'، واحدها جاد_ة وهي سواء

الطريق، وقيل: معظمه، وقيل: وسطه، وقيل: هي الطريق ال4عظم الذي يمع
الط©ر'ق. ول بد من الرور عليه. ويقال لل4رض الستوية الت ليس فيها رمل

ول اختلف: ج.د.د¬. قال ال4زهري: والعرب تقول هذا طريق ج.د.د إ,ذا كان
مستوياv ل ح.د.ب فيه ول و'ع'وثة.

وهذا الطريق أ%ج.د� الطريقي أ%ي أ%و\طؤها وأ%شدها استواء وأ%قلهما
ع'د.اوء4.

وأ%ج.د_ت\ لك ال4رض إ,ذا انقطع عنك ال%بار' ووض.ح.ت\.
وجاد_ة الطريق: مسلكه وما وضح منه؛ وقال أ%بو حنيفة: الاد_ة الطريق

إ,ل الاء، وال%دe، بل هاء: البئر ال%ي>د.ة� الوضع من الكل3،
مذكر؛ وقيل: هي البئر الغزرة؛ وقيل: ال%دe القليلة الاء.

وال�دe، بالضم: البئر الت تكون ف موضع كثي الكل3؛ قال ال4عشى
يفضل عامراv على علقمة:

ما ج'ع1ل% ال%دe الظ�نون�، الذي
ج'ن>ب. ص.و\ب. الل�ج,ب, الاط1ر,

م1ث}ل% الف�ر.ات1ي> إ,ذا ما ط%م.ى،
ي.ق}ذ1ف' بالب'وص1ي> والاه1ر,

وج'د_ة�: بلد على الساحل. وال�دe: الاء القليل؛ وقيل: هو الاء يكون
ف طرف الفلة؛ وقال ثعلب: هو الاء القدي؛ وبه فسر قول أ%ب ممد

الذلي:
ت.ر\ع.ى إ,ل ج'د¼ لا م.ك1ي,

والمع من ذلك كله أ%ج\داد¬.
قال أ%بو عبيد: وجاء ف الديث فأ%ت.ي\نا على ج'د\ج'د{ م'ت.د.م>ن�؛

قيل: ال�دج'د، بالضم: البئر الكثية الاء. قال أ%بو عبيد: ال�د\ج'د ل
ي'عرف إ,نا العروف ال�دe وهي البئر ال%ي>د.ة� الوضع من الكل3.

اليزيدي: ال�د\ج'د' الكثية الاء؛ قال أ%بو منصور: وهذا مثل الك�م\ك�م.ة



للك�م� والر_ف}ر.ف للر_ف.
ومفازة جد�اء�: يابسة، قال:

وج.د_اء4 ل ي'ر\جى با ذو قرابة
ل1ع.ط}ف{، ول ي.خ\ش.ى السeماة% ر.بيب'ها

السeماة�: الصيادون. وربيبها: وحشها أ%ي أ%نه ل وحش با فيخشى القانص،
وقد يوز أ%ن يكون با وحش ل ياف القانص لبعدها وإ,خافتها، والتفسيان

للفارسي. وس.ن.ةD ج.د_اء�: م.ح\ل%ةD، وعام¬ أ%ج.دe. وشاةD ج.د_اء�:
قليلة� اللب يابسة الض_ر\ع,، وكذلك الناقة وال4تان؛ وقيل: الد_اء� من

كل ح.لوبة{ الذاهبة� اللب, عن ع.يب�، وال%دود.ة�: القليلة� اللب, من
غي عيب، والمع ج.دائد' وج,داد¬. ابن السكيت: ال%دود' النعجة الت قل�

لبن'ها من غي بأ}س، ويقال للعنز م.ص'ور¬ ول يقال ج.دود¬. أ%بو زيد:
ي'ج\م.ع ال%دود' من ال�ت'ن, ج,داداv؛ قال الشماخ:

من ال%ق}ب, لخ.ت\ه ال1داد' الغ.وارز'
وفلةD ج.د_اء�: ل ماء4 با. ال4صمعي: ج'د_ت\ أ%خلف الناقة إ,ذا

أ%صابا شيء يقطع أ%خلف%ها. وناقةD ج.دود¬، وهي الت انقطع لبن'ها. قال:
وال%د_دة الص.ر_مة ال4ط}باء3، وأ%صل ال%د> القطع'. ش.م1ر:

الد_اء� الشاة� الت انقطعت أ%خلفها، وقال خالد: هي القطوعة الض_ر\ع,،
وقيل: هي اليابسة ال4خلف1 إ,ذا كان الص>رار قد أ%ضر_ با؛ وف حديث

ال4ضاحي: ل يضحى ب,ج.د_اء4؛ ال%د_اء�: ل ل%ب.ن لا من كلY ح.لوبة{
لفة{ أ%ي\ب.س.ت\ ض.ر\ع.ها. وت.ج.د�د الض_ر\ع: ذهب لبنه. أ%بو اليثم:

ث%د\ي¬ أ%ج.دe إ,ذا يبس، وجد� الثدي' والضرع' وهو ي.ج.دe ج.د.داv. وناقة
ج.د_اء�: يابسة الض_رع ومن أ%مثالم:...

(* هنا بياض ف نسخة الؤلف ولعله ل يعثر على صحة الثل ول نعثر عليه
فيما بأيدينا من النسخ) ول تر... الت ج'د_ ث%د\ياها أ%ي يبسا.

الوهري: ج'د_ت\ أ%خلف الناقة إ,ذا أ%ضر_ با الص>رار وقطعها فهي ناقة
م'ج.د_د.ة� ال4خلف. وت.ج.د_د. الضرع: ذهب لبن'ه. وامرأ%ةD ج.د_اء�:

صغية� الثدي. وف حديث علي ف صفة امرأ%ة قال: إ,نا ج.د_اء� أ%ي قصية
الثديي. وج.د_ الشيء4 ي.ج'دeه' جد�اv: قطعه. وال%د_اء� من الغنم

وال3بل: القطوعة ال�ذ�ن. وف التهذيب: والد_اء الشاة� القطوعة ال�ذ�ن.
وج.د.د\ت' الشيء4 أ%ج'دeه، بالضم، ج.د�اv: ق%ط%ع\ت'ه. وحبلD جديد¬: مقطوع؛



قال:
أ%ب.ى ح'ب>ي س'ل%ي\م.ى أ%ن ي.بيدا،
وأ%م\سى ح.ب\ل�ها خ.ل%قاv جديدا

أ%ي مقطوعاv؛ ومنه: م1ل}ح.ف%ةD جديد¬، بل هاء�، ل4نا بعن مفعولة.
ابن سيده: يقال م1لحفة جديد وجديدة حي ج.د_ها الائك' أ%ي قطعها. وثوب¬

جديد، وهو ف معن مدود{، ي'راد' به حي ج.د_ه' الائك أ%ي قطعه.
وال1د_ة�: ن.ق1يض الب,لى؛ يقال: شيء# جديد، والمع أ%ج,د_ةD وج'د'د¬

وج'د.د¬؛ وحكى اللحيان: أ%صب.ح.ت ثياب'هم خ'ل}قاناv وخ.ل%ق�هم ج'د'داv؛
أ%راد وخ'ل}قان'هم ج'د'داv فوض.ع الواحد. موضع. المع، وقد يوز أ%راد:

وخ.ل%ق�هم جديداv فوض.ع المع موضع الواحد1، وكذلك ال�نثى. وقد قالوا:
م1ل}حف%ةD جديدةD، قال سيبويه: وهي قليلة. وقال أ%بو علي� وغيه': ج.د_
الثوب' والشيء� ي,دe، بالكسر، صار جديداv، وهو نقيض ال%ل%ق, وعليه

و'ج>ه. قول� سيبويه: م1ل}ح.فة جديدة، ل على ما ذكرنا من الفعول.
وأ%ج.د_ ث%و\باv واس\ت.ج.د_ه: ل%ب,س.ه جديداv؛ قال:

وخ.ر\ق, م.هار,ق. ذي ل�ه\ل�ه{،
أ%ج.د_ ال�وام. به م.ظ}ؤ'ه'

(* قوله «مظؤه» هكذا ف نسخة الصل ول ند هذه الادة ف كتب اللغة
الت بأيدينا ولعلها مرفة وأصلها مظه يعن أن من تعاطى عسل الظ الذي ف

هذا الوضع اشتد به العطش).
هو من ذلك أ%ي ج.د_د، وأ%صل ذلك كله القطع؛ فأ%ما ما جاء4 منه ف غي
ما يقبل القطع فعلى الثل بذلك كقولم: ج.د_د الوضوء4 والعهد.. وكساء#
vوسرورا vث أ%صاب فر\ح.ة Dم'ج.د_د¬: فيه خطوط متلفة. ويقال: ك%ب,ر. فلن

.vه كأ%نه صار جديداeفجد_ ج.د
قال: والعرب تقول م'ل%ءةD جديد¬، بغي هاء�، ل4نا بعن مدودة{ أ%ي

vأ%ي قطع. ويقال للرجل إ,ذا لبس ثوبا vمقطوعة. وثوب جديد: ج'د_ حديثا
جديداv: أ%ب\ل, وأ%ج,د_ واح\م.د1 الكاس1ي.. ويقال: ب.لي بيت' فلن{ ث

أ%ج.د_ بيتاv، زاد ف الصحاح: من شعر؛ وقال لبيد:
ت.ح.م_ل% أ%ه\ل�ها، وأ%ج.د_ فيها

ن,عاج' الص_ي\ف1 أ%خ\ب,ي.ة% الظYلل,
وال1د_ة�: مصدر ال%د1يد1. وأ%ج.د_ ثوباv واس\ت.ج.د_ه. وثياب¬



ج'د'د¬: مثل س.رير� وس'ر'ر�. وتد_د الشيء�: صار جديداv. وأ%ج.د_ه وج.د_ده
واس\ت.ج.د_ه أ%ي ص.ي_ر.ه' جديداv. وف حديث أ%ب سفيان: ج'د_ ث%د\يا

أ�م>ك أ%ي قطعا من ال%د> القطع,، وهو د'عاء# عليه. ال4صمعي: يقال
ج'د_ ثدي' أ�م>ه1، وذلك إ,ذا د'ع1ي. عليه بالقطيعة؛ وقال الذل:

ر'و.ي\د. ع.ل1ي�اv ج'د_ ما ث%د\ي' أ�م>ه1
إ,لينا، ولكن و'دeه'م\ م'تناب,ر'

قال ال4زهري: وتفسي البيت أ%ن علي�اv قبيلة من كنانة، كأ%نه قال
ر'و.ي\د.ك. ع.ل1ي�اv أ%ي أ%ر\و,د\ ب,ه,م\ وارفق بم، ث قال ج'د_ ثدي'
أ�م>ه,م\ إ,لينا أ%ي بيننا وبينهم خ'ؤ'ولة� ر.ح1م� وقرابةD من ق1ب.ل,

أ�م>ه,م، وهم منقطعون إ,لينا با، وإ,ن كان ف و,د>ه1م\ لنا م.ي\ن¬ أ%ي ك%ذ1ب¬
وم.ل%ق. وال4صمعي: يقال للناقة إ,نا ل%م1ج.د_ةD بالر_ح\ل, إ,ذا كانت

جاد_ة ف السي.
قال ال4زهري: ل أ%دري أ%قال م1ج.د_ة أ%و م'ج,د_ة؛ فمن قال م1ج.د_ة،

فهي من ج.د_ ي.ج,دe، ومن قال م'ج,د_ة، فهي من أ%ج.د_ت.
وال4ج.د_ان1 والديدان1: الليل� والنهار'، وذلك ل4نما ل ي.ب\ل%يان1

أ%بداv؛ ويقال: ل أ%ف}ع.ل� ذلك ما اختلف ال4ج.د_ان1 والديدان1 أ%ي
الليل� والنهار'؛ فأ%ما قول الذل:

vت.ل1يدا vوقالت: لن ت.رى أ%بدا
بعينك، آخ1ر. الد_ه\ر, ال%ديد1

فإ,ن ابن جن قال: إ,ذا كان الدهر أ%بداv جديداv فل آخر له، ولكنه جاء4
على أ%نه لو كان له آخر لا رأ%يته فيه.

وال%ديد': ما ل عهد لك به، ولذلك و'ص1ف الوت بال%ديد، ه'ذ%ل1ي_ةD؛
قال أ%بو ذؤيب:

فقلت' ل1ق%ل}ب: يا ل%ك. ال%ي\ر' إ,نا
ي'د.لYيك.، لل}م.و\ت1 ال%ديد1، ح.باب'ها

وقال ال4خفش والغافص الباهلي: جديد' الوت أ%و_ل�ه. وج.د_ النخل%
ي.ج'دeه ج.د�اv وج,داداv وج.داداv؛ عن اللحيان: ص.ر.م.ه'. وأ%ج.د_

النخل�: حان له أ%ن ي'ج.د_.
وال%داد' وال1داد': أ%وان� الص>رام,. وال%دe: مصدر' ج.د_ التمر.

ي.ج'دeه؛ وف الديث: نى النب، صلى ال عليه وسلم، عن ج.داد1 الليل,؛



ال%داد': ص1رام' النخل، وهو قطع ثرها؛ قال أ%بو عبيد: نى أ%ن ت'ج.د_
النخل� ليلv ون.ه\ي'ه عن ذلك لكان الساكي ل4نم يضرونه ف النهار

vفيتصدق عليهم منه لقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده؛ وإ,ذا فعل ذلك ليل
فإ,نا هو فار� من الصدقة؛ وقال الكسائي: هو ال%داد وال1داد وال%صاد'

وال1صاد' والق%طاف' والق1طاف' والص_رام' والص>رام، فكأ%ن� الف%عال
والف1عال% م'ط�ر,دان1 ف كل ما كان فيه معن وقت الف1ع\ل,، م'شب_هان1 ف
معاقبتهما بال4وان1 وال3وان1، والصدر من ذلك كله على الفعل، مثل

ال%د> والص_ر\م, والق%ط}ف1.
وف حديث أ%ب بكر أ%نه قال لبنته عائشة، رضي ال تعال عنهما: إ,ن

كنت ن.ح.ل}ت'ك. جاد_ عشرين و.س\قاv من النخل وت.و.د>ين أ%نك1 خ.ز.ن\ت1ه1
vفأ%ما اليوم فهو مال الوارث؛ وتأ}ويله أ%نه كان ن.ح.ل%ها ف صحته نل
كان ي.ج'دe منها كل� سنة عشرين و.س\قاv، ول يكن أ%ق}ب.ضها ما ن.ح.ل%ها

بلسانه، فلما مرض رأ%ى النحل وهو غي' مقبوض غي. جائز لا، فأ%ع\ل%م.ها
أ%نه ل يصح لا وأ%ن سائر الورثة شركاؤها فيها. ال4صمعي: يقال لفلن

أ%رض جاد¬ مائة و.س\ق� أ%ي ت'خ\رج' مائة% و.س\ق� إ,ذا زرعت، وهو كلم
عرب. وف الديث: أ%نه أ%وصى ب,جاد¼ مائة و.س\ق� لل4شعريي وب,جاد> مائة1

و.س\ق� للش_ي\ب,ي>ي؛ الادe: بعن الدود أ%ي نلv ي'ج.دe منه
ما يبلغ مائة% و.س\ق�. وف الديث: من ربط فرساv فله جادÒ مائة{ وخسي

وسقاv؛ قال ابن ال4ثي: كان هذا ف أ%و�ل ال3سلم لعزة اليل وقلتها
عندهم.

Dالنخل وغيه ما ي'س\تأ}ص.ل. وما عليه ج,د_ة �وقال اللحيان: ج'داد.ة
أ%ي خ1ر\ق%ةD. وال1د_ة�: ق1لدةD ف عنق الكلب، حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

لو كنت ك%ل}ب. ق%ب,يص� كنت. ذا ج,د.د{،
تكون أ�ر\ب.ت'ه' ف آخر ال%ر.س,

وج.ديد.تا السرج والر_ح\ل,: اللYب\د' الذي ي.ل}ز.ق' بما من الباطن.
الوهري: ج.ديد.ة� الس_ر\ج ما تت الد_ف�تي من الر>فادة واللYب\د
�ال�ل}ز.ق، وها جديدتان؛ قال: هذا مول�د والعرب تقول ج.د\ي.ة

الس_ر\ج,.وف الديث: ل يأ}خذن� أ%حدكم متاع أ%خيه لعباv جاد�اv أ%ي ل
:eوال1د .vج,د�ا �يأ}خذ}ه على سبيل الزل يريد ل يبسه فيصي ذلك الزل

vبالكسر والضم، ج,د�ا ،eوي.ج'د eنقيض' الزل,. ج.د_ ف ال4مر ي.ج,د



وأ%ج.د_: حقق. وعذاب¬ ج,دÒ: مقق مبالغ فيه. وف القنوت: ون.خ\شى عذاب.ك.
ال1د_. وج.د_ ف أ%مره ي.ج,دe وي.ج'دe ج.د�اv وأ%ج.د_: حقق.

وال�جاد_ة: ال�حاق�ة�. وجاد_ه' ف ال4مر أ%ي حاق�ه'. وفلنD مس3ن¬
ج,د�اv، وهو على ج,د> أ%مر أ%ي ع.ج.ل%ة1 أ%مر. وال1دe: الجتهاد' ف

ال�مور. وف الديث: كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا ج.د_ ف الس_ي
ج.مع بي الص_لتي, أ%ي اهتم� به وأ%سرع فيه. وج.د_ به ال4مر'

وأ%ج.د_ إ,ذا اجتهد. وف حديث أ�ح'د{: لئن أ%شه.د.ن ال مع النب، صلى ال
عليه وسلم، قتل% الشركي لي.ر.ي.ن_ الل�ه' ما أ%ج,دe أ%ي ما

أ%جته,د'. ال4صمعي: يقال أ%ج.د_ الرجل ف أ%مره ي'ج,دe إ,ذا بلغ فيه ج,د_ه،
وج.د_ لغةD؛ ومنه يقال: فلن جادÒ م'ج,دÒ أ%ي متهد. وقال: أ%ج.د_

با أ%مراv أ%ي أ%ج.د_ أ%مر.ه با، نصب¬ على التمييز كقولك: قرر\ت' به
عيناv أ%ي قر_ت عين به؛ وقولم: ف هذا خطر¬ ج,دe عظيم� أ%ي عظيم¬

ج,د�اv. وج.د_ به ال4مر': اشتد؛ قال أ%بو سهم:
أ%خال1د' ل ي.رضى عن العبد1 ربeه،
إ,ذا ج.د_ بالشيخ الع'قوق' ال�ص.م>م'

ال4صمعي: أ%ج.د_ فلن أ%مره بذلك أ%ي أ%حك%م.ه؛ وأ%نشد:
أ%ج.د_ با أ%مراv، وأ%يق%ن. أ%نه،

لا أ%و ل�خ\رى، كالط�حي, ت'راب'ها
قال أ%بو نصر: حكي ل عنه أ%نه قال أ%ج.د_ با أ%مراv، معناه أ%ج.د_

أ%مر.ه؛ قال: وال4و�ل ساعي، منه. ويقال: جد_ فلنD ف أ%مر,ه إ,ذا كان
ذا حقيقة{ وم.ضاء�. وأ%ج.د_ فلنD السي. إ,ذا انكمش فيه. أ%بو عمرو:

أ%ج,د_ك. وأ%ج.د_ك. معناها ما ل%ك. أ%ج,د�اv منك، ونصبهما على الصدر؛
قال الوهري: معناها واحد ول ي'تكلم به إ,ل مضافاv. ال4صمعي:

أ%ج,د_ك. معناه أ%ب,ج,د� هذا منك، ونصب'هما بطرح الباء3؛ الليث: من قال
أ%ج,د_ك.، بكسر اليم، فإ,نه يستحلفه ب,ج,د>ه وحقيقته، وإ,ذا فتح اليم،

استحلفه ب.د>ه وهو بته. قال ثعلب: ما أ%تاك ف الشعر من قولك أ%ج,د_ك، فهو
بالكسر، فإ,ذا أ%تاك بالواو وج.د>ك، فهو مفتوح؛ وف حديث قس:

أ%ج,د_ك�ما ل ت.ق}ضيان1 ك%راك�ما
أ%ي أ%ب,ج,د> منكما، وهو نصب على الصدر. وأ%ج,د_ك ل تفعل كذا،

وأ%ج.د_ك، إ,ذا كسر اليم استحلفه ب,ج,د>ه وبقيقته، وإ,ذا فتحها استحلفه



ب,ج.د>ه وببخته؛ قال سيبويه: أ%ج,د_ك. مصدر كأ%نه قال أ%ج,د�اv منك،
ولكنه ل يستعمل إ,ل مضافاv؛ قال: وقالوا هذا عربÒ جدìا، نصب'ه على

eج,د �الصدر ل4نه ليس من اسم ما قبله ول هو هو؛ قال: وقالوا هذا العال
العال1م,، وهذا عال1م¬ ج,دe عال1م�، يريد بذلك التناهي وأ%نه قد بلغ

الغاية فيما يصفه به من اللل.
وص.ر_ح\ت ب,ج,د¼ وج,د_ان% وج,د_اء4 وب,ج,ل}دان% وج,ل}داء4؛ يضرب هذا

مثلv لل4مر إ,ذا بان وص.ر'ح.؛ وقال اللحيان: صر�حت ب,ج,د_ان%
وج,د_ى أ%ي ب,ج,د¼. ال4زهري: ويقال صر�حت ب,ج,د_اء4 غي. منصرف وب,ج,د¼

منصرف وب,ج,د_ غي مصروف، وب,ج,د_ان% وب,ج.ذ�ان وب,ق1د_ان وب,ق%ذ�ان%
وبق1ر\د.ح\م.ة وبق1ذ%ح\م.ة، وأ%خرج اللب رغوته، كل هذا ف الشيء إ,ذا

وض.ح بعد التباسه. ويقال: ج,د_ان% وج,ل}دان% صحراء4، يعن برز ال4مر إ,ل
.vالصحراء بعدما كان مكتوما

وال�د_اد': صغار الشجر، حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد للطر,م_اح:
ت.ج\ت.ن ثام1ر. ج'د_اد1ه،

من ف�راد.ى ب.ر.م� أ%و ت'ؤام\
وال�د_اد': ص1غار' العضاه1؛ وقال أ%بو حنيفة: صغار الطلح، الواحدة من
كل ذلك ج'د_ادةD. وج'د_اد' الطلح: صغار'ه. وكل© شيء ت.ع.ق�د بعض'ه ف

بعض� من اليوط وأ%غصان1 الشجر، فهو ج'د_اد¬؛ وأ%نشد بيت الطرماح.
وال%د_اد': صاحب الانوت الذي يبيع المر ويعالها، ذكره ابن سيده، وذكره

ال4زهري عن الليث؛ وقال ال4زهري: هذا حاقe التصحيف الذي يستحيي من مثله
من ضعفت معرفته، فكيف بن يدعي العرفة الثاقبة؟ وصوابه بالاء3.
وال�د_اد': ال�لقان� من الثياب، وهو معر�ب ك�داد بالفارسية. وال�د_اد':

:vد_اد¬ بالنبطية؛ قال ال4عشى يصف حارا�اليوط العق�دة يقال لا ك
أ%ضاء4 م1ظ%ل�ت.ه بالسرا

ج,، والليل� غامر' ج'د_اد1ها
ال4زهري: كانت ف اليوط أ%لوان فغمرها الليل بسواده فصارت على لون

واحد. ال4صمعي: ال�د_اد' ف قول السي_ب 
(* قوله «الصمعي الد_اد ف

قول السي_ب إل» كذا ف نسخة الصل وهو مبتدأ بغي خب وان جعل الب
ف قول السيب كان سخيفاv) بن ع.لس:



ف1ع\ل% السريعة1 باد.رت\ ج'د_اد.ها،
ق%ب\ل% ال%ساء3، ي.ه'مe بال3سراع,

السريعة: الرأ%ة الت تسرع. وج.دود¬: موضع بعينه، وقيل: هو موضع فيه
ماء يسمى الك�لب.، وكانت فيه وقعة مرتي، يقال للك�لب, ال4و�ل,: ي.و\م'

ج.دود وهو ل1تغ\ل1ب على بكر, بن وائل؛ قال الشاعر:
أ%رى إ,ب,ل1ي عاف%ت\ ج.دود. فلم ت.ذ�ق\

با ق%ط}ر.ةv، إ,ل� ت.ح1ل�ة% م'ق}س3م,
وج'دÒ: موضع، حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

،vفلو أ%نا كانت ل1قاح1ي كثية
لقد ن.ه,لت\ من ماء3 ج'د¼ و.عل�ت1

قال: ويروى من ماء ح'د¼، هو مذكور ف موضعه.
وج.د_اء�: موضع؛ قال أ%بو جندب الذل:

ب.غ.ي\ت'ه'م' ما بي ج.د_اء4 وال%ش.ى،
وأ%و\ر.د\ت'ه'م\ ماء4 ال�ث%ي\ل, وعاص1م.ا

وال�د\ج'د': الذي ي.ص1رe بالليل، وقال الع.د.ب_س: هو الص_د.ى.
وال�ن\د'ب': ال�د\ج'د'، والص_رص.ر': ص.ي_اح' الليل؛ قال ابن سيده:

وال�د\ج'د' د'و.يي_ةD على خ1لق%ة1 ال�ن\د'ب, إ,ل أ%نا س'و.ي\داء� قصية،
ومنها ما يضرب إ,ل البياض ويسمى ص.ر\ص.راv، وقيل: هو صر_ار' الليل, وهو

ق%ف�از وفيه ش.به من الراد، والمع ال%داج,د'؛ وقال ابن ال4عراب: هي
د'و.يب_ةD تعل%ق' ال3هاب. فتأ}كل�ه؛ وأ%نشد:

ت.ص.ي_د' ش'ب_ان% الرجال, ب,فاح1م�
غ�داف{، وت.صطادين. ع'ش�اv وج'د\ج'دا

وف حديث عطاء ف ال�د\ج'د1 يوت ف الو.ضوء3 قال: ل
بأ}س به؛ قال: هو حيوان كالراد ي'ص.و>ت' بالليل، قيل هو الص_ر\ص.ر'.

وال�دج'د': ب.ثر.ة تر'ج ف أ%صل ال%د.ق%ة. وكل© ب.ث}ر.ة{ ف جفن,
العي ت'د\عى: الظ�ب\ظاب. وال�د\ج'د': الرe؛ قال الطرم_اح:

حت إ,ذا ص'ه\ب' ال%ناد1ب, ود_ع.ت\
ن.و\ر. الربيع، ولح.ه'ن_ ال�د\ج'د'

وال4ج\داد': أ%رض لبن م'ر_ة% وأ%شجع. وفزارة؛ قال عروة بن الورد:
فل و.أ%ل%ت\ تلك النف�وس'، ول أ%ت.ت\



على ر.و\ض.ة1 ال4ج\داد1، و.ه\ي. جيع'
وف قصة حني: كإ,مرار الديد على الطست 

(* قوله «على الطست» وهي مؤنثة
إل كذا ف النسخة النسوبة إل الؤلف وفيها سقط. قال ف الواهب:

وسعنا صلصلة من السماء كإمرار الديد على الطست الديد. قال ف النهاية وصف
الطست وهي مؤنثة بالديد وهو مذكر اما لن تأنيثها إل)، وهي مؤنثة

بالديد، وهو مذكر إ,ما ل4ن تأ}نيثها غي حقيقي فأ%وله على ال3ناء والظرف،
أ%و لءن فعيلv يوصف به الؤنث بل علمة تأ}نيث كما يوصف الذكر، نو

امرأ%ة قتيل وكف� خ.ضيب، وكقوله عز وجل: إن رحة ال قريب. وف حديث
الزبي: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال له: احبس الاء حت يبلغ ال%د_،
قال: هي ههنا ال�س.ن_اة� وهو ما وقع حول الزرعة كالدار، وقيل: هو لغة

ف الدار، ويروى ال�د'ر، بالضم. جع جدار، ويروى بالذال وسيأ}ت ذكره.
@جرد: ج.ر.د. الشيء4 ير'د'ه' ج.ر\داv وج.ر_د.ه': قش.ره؛ قال:

كأ%ن� فداء4ها، إ,ذ} ج.ر_د'وه'
وطافوا ح.و\له، س'ل%ك¬ ي.ت1يم'

ويروى ح.ر_د'وه'، بالاء الهملة وسيأ}ت ذكره. واسم' ما ج'ر,د. منه:
ال�راد.ة�. وج.ر.د. ال1ل}د. ي.ج\ر'د'ه ج.ر\داv: نزع عنه الشعر، وكذلك

:�ج.ر_د.ه؛ قال ط%ر.ف%ة
كس3ب\ت1 اليمان ق1دeه' ل ي'ج.ر_د1

ويقال: رجل أ%ج\ر.د' ل شعر عليه.
وث%و\ب¬ ج.ر\د¬: خ.ل%ق¬ قد س.ق%ط% ز,ئ}ب,ر'ه'، وقيل: هو الذي بي الديد

وال%ل%ق؛ قال الشاعر:
أ%ج.ع.ل}ت. أ%س\ع.د. للر>ماح, د.ر,يئ%ةv؟
ه.ب,ل%ت\ك. أ�مeك. أ%ي_ ج.ر\د{ ت.ر\ق%ع'؟

...eأ%ي ل ت.ر\ق%ع ال4خ\لق وت.ترك\ أ%سعد. قد خ.ر_قته الرماح فأ%ي
ت'ص1لح' 

(* قوله «فأي> تصلح» كذا بنسخة الصل النسوبة إل الؤلف ببياض
بي أي� وتصلح ولعل الراد فأي أمر أو شأن أو شعب أو نو ذلك.)

ب.ع\د.ه'. وال%ر\د': ال%ل%ق' من الثياب، وأ%ث}واب¬ ج'ر'ود¬؛ قال ك�ث%ي>ر'
عزة:فل ت.ب\ع.د.ن} ت.ح\ت. الض_رية1 أ%ع\ظ�م¬



ر.ميم¬، وأ%ثواب¬ ه'ناك. ج'رود'
وش.م\ل%ةD ج.ر\د.ةD كذلك؛ قال الذل:

وأ%ش\ع.ث% ب.و\ش1ي¼، ش.ف%ي\نا أ�حاح.ه'
غ%د.ات.ئ1ذ{، ف ج.ر\د.ة{، م'ت.ماح1ل,

ب.و\ش1يÒ: كثي العيال. متماح1لD: طويل: شفينا أ�حاح.ه' أ%ي ق%ت.ل}ناه.
وال%ر\د.ة�، بالفتح: الب'ر\د.ة� ال�ن\ج.ر,د.ة� ال%ل%ق'.

وان\ج.ر.د. الثوب' أ%ي انس.ح.ق ولن%، وقد ج.ر,د. وان\ج.ر.د.؛ وف حديث
أ%ب بكر، رضي ال عنه: ليس عندنا من مال السلمي إ,ل� ج.ر\د' هذه
الق%ط1يف%ة1 أ%ي الت ان%ر.د. خ.م.ل�ها وخ.ل%ق%ت\. وف حديث عائشة، رضوان

Dمي ف النام وف يدها ش.ح\م.ة�ال عليها: قالت لا امرأ%ة: رأ%يت' أ
وعلى ف%ر\ج,ها ج'ر.ي\د.ةD، تصغي ج.ر\د.ة، وهي ال1ر\قة البالية.

وال%ر.د' من ال4رض: ما ل ي'ن\ب,ت'، والمع ال4جارد'. وال%ر.د': فضاء# ل
ن.ب\ت. فيه، وهذا السم للفضاء؛ قال أ%بو ذؤيب يصف حار وحش وأ%نه يأ}ت

الاء ليلv فيشرب:
ي.ق}ض1ي ل�ب.ان.ت.ه' بالليل,، ث إ,ذا

أ%ض\ح.ى، ت.ي.م_م. ح.ز\ماv ح.و\له' ج.ر.د'
وال�ر\د.ة�، بالضم: أ%رض مس\توية متجر>دة. ومكانD ج.ر\د¬ وأ%ج\ر.د'

وج.ر,د¬، ل نبات به، وفضاء# أ%ج\ر.د'. وأ%رض ج.ر\داء� وج.ر,د.ةD، كذلك،
وقد ج.ر,د.ت\ ج.ر.داv وج.ر_د.ها القحط� ت.ج\ريداv. والسماء� ج.ر\داء� إ,ذا

ل يكن فيها غ%ي\م من ص.ل%ع. وف حديث أ%ب موسى: وكانت فيها أ%جار,د'
أ%م\س.ك%ت1 الاء4 أ%ي مواضع' من\ج.ر,د.ة من النبات؛ ومنه الديث:

ت'ف}ت.تح' ال4رياف' فيخرج إ,ليها الناس'، ث ي.ب\ع.ث�ون إ,ل أ%هاليهم إ,نكم ف
أ%رض ج.ر.دي_ة؛ قيل: هي منسوبة إ,ل ال%ر.د1، بالتحريك، وهي كل أ%رض

ل نبات با. وف حديث أ%ب ح.د\ر.د{: فرميته على ج'ر.يداء3 م.ت\ن,ه1 أ%ي
وسطه، وهو موضع القفا الن\ج.ر,د عن اللحم تصغي' ال%ر\داء.

وسنة جارود¬: م'ق}ح1ط%ةD شديدة ال%ح\ل,. ورجلD جار'ود¬: م.ش\و وم¬،
منه، كأ%نه ي.ق}ش1ر ق%و\م.ه'. وج.ر.د. القوم. ير'د'ه'م ج.ر\داv: سأ%لم

فمنعوه أ%و أ%عط%و\ه كارهي. وال%ر\د'، مفف: أ%خذ�ك الشيء4 عن الشيء3
Dرجل :eوالارود' الع.ب\د1ي ،vولذلك سي الشؤوم جارودا ،vوس.ح\فا vح.ر\قا
من الصحابة واسه ب,ش\ر' بن' عمرو من عبد القيس، وسي الارود. ل4نه



ف%ر_ ب,إ,ب,ل1ه إ,ل أ%خواله من بن شيبان وبإ,بله داء، ففشا ذلك الداء ف
إ,بل أ%خواله فأ%هلكها؛ وفيه يقول الشاعر:

لقد ج.ر.د. الارود' بكر. بن. وائ1ل,
ومعناه: ش'ئ1م. عليهم، وقيل: استأ}صل ما عندهم. وللجارود حديث، وقد صحب

النب، صلى ال عليه وسلم، وقتل بفارس ف عقبة الطي. وأ%رض ج.ر\داء�:
فضاء واسعة مع قلة نبت. ورجل أ%ج\ر.د': ل شعر على جسده. وف صفته، صلى

ال عليه وسلم: أ%نه أ%جر.د' ذو م.س\ر.بة{؛ قال ابن ال4ثي: ال4جرد الذي
ليس على بدنه شعر ول يكن، صلى ال عليه وسلم، كذلك وإ,نا أ%راد به

أ%ن الشعر كان ف أ%ماكن من بدنه كالسربة والساعدين والساقي، فإ,ن ضد_
ال4ج\ر.د ال4شعر'، وهو الذي على جيع بدنه شعر. وف حديث صفة أ%هل

النة: ج'ر\ذ م'ر\د¬ م'ت.ك%ح>لون، وخ.دÒ أ%ج\ر.د'، كذلك. وف حديث أ%نس:
أ%نه أ%خرج نعلي ج.ر\داو.ي\ن فقال: هاتان نعل رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، أ%ي ل شعر عليهما. وال4ج\ر.د' من اليل, والدواب> كلYها: القصي'

الشعر, حت يقال إ,نه ل4ج\ر.د' القوائم. وفرس أ%ج\ر.د': قصي الشعر،
وقد ج.ر,د. وان\ج.ر.د.، وكذلك غيه من الدواب وذلك من علمات الع1ت\ق

والك%ر.م؛ وقولم: أ%جرد' القوائم إ,نا يريدون أ%جرد' شعر القوائم؛
قال:كأ%ن� قتود1ي، والق1يان� ه.و.ت\ به

من ال%ق}ب,، ج.رد.اء� اليدين وثيق'
وقيل: ال4جرد' الذي رق_ شعره وقصر، وهو مدح. وت.ج.ر_د من ثوبه

وان%ر.د.: ت.عر_ى. سيبويه: انرد ليست للمطاوعة إ,نا هي ك%ف%ع.ل}ت' كما
أ%ن� افت.ق%ر. كض.ع'ف.، وقد ج.ر_ده من ثوبه؛ وحكى الفارسيe عن ثعلب:

ج.ر_ده' من ثوبه وجر_ده إ,ياه. ويقال أ%يضاv: فلن حسن' ال�ر\دة1
والر_د1 والتجر_د1 كقولك ح.س.ن' الع'رية1 والع.ر�ى، وها بعن.

والتجريد': التعرية من الثياب. وتريد' السيف: انتضاؤه. والتجريد':
التشذيب'. والتجرeد': التعر>ي. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان
أ%نور. التجر>د1 أ%ي ما ج'ر>د. عنه الثياب من جسده وك�ش1ف؛ يريد أ%نه كان

مشرق السد. وامرأ%ة ب.ض_ة� ال�ر\دة1 والتجر_د1 والتجر_د1، والفتح
أ%كثر، أ%ي ب.ض_ةD عند التجرeد1، فالتجر_د1 على هذا مصدر؛ ومثل هذا

فلن رجل� حرب أ%ي عند الرب، ومن قال بضة التجر>د، بالكسر، أ%راد
السم.. التهذيب: امرأ%ةD ب.ض_ة� التجر_د1 إ,ذا كانت ب.ض_ة% الب.ش.ر.ة1



إ,ذا ج'ر>د.ت\ من ثوبا.
أ%بو زيد: يقال للرجل إ,ذا كان م'س\ت.ح\يياv ول يكن بالنبس3ط1 ف

الظهور: ما أ%نت. بنج.ر,د1 الس>ل}ك1.
والتجر>دة�: اسم امرأ%ة1 النعمان1 بن النذ1ر ملك ال%ية1. وف حديث

الشeراة1: فإ,ذا ظهروا بي الن_ه\ر.ين, ل ي'طاقوا ث ي.ق1ل©ون حت
يكون آخره'م ل�صوصاv جر_ادين أ%ي ي'ع\ر'ون الناس. ثيابم وي.ن\ه.بونا؛

ومنه حديث الجاج؛ قال ال4نس: ل�ج.ر>د.ن_ك كما ي'ج.ر>د' الضبe أ%ي
ل4س\ل�خ.ن_ك سلخ. الضب>، ل4نه إ,ذا شوي ج'ر_د. من جلده، ويروى:

ل4ج\ر'د.ن_ك، بتخفيف الراء.
وال%ر\د': أ%خذ الشيء عن الشيء ع.س\فاv وج.ر\فاv؛ ومنه سي الارود'

Dوهي السنة الشديدة ال%ح\ل كأ%نا تلك الناس؛ ومنه الديث: وبا س.ر\حة
س'ر_ تت.ها سبعون نبي�اv ل ت'ق}ت.ل} ول ت'ج.ر_د\ أ%ي ل تصبها آفة

تلك ث%مرها ول ورقها؛ وقيل: هو من قولم ج'ر,د.ت1 ال4رض'، فهي مرودة
إ,ذا أ%كلها الراد'.

وج.ر_د. السيف. من غ1م\د1ه1: س.ل�ه'. وتر_د.ت1 السنبلة وان%ر.د.ت\:
خرجت من لفائفها، وكذلك الن_ور' عن ك1مام1ه1. وانردت ال3ب,ل� من

أ%وبارها إ,ذا سقطت عنها. وج.ر_د. الكتاب. والصحف.: ع.ر_اه من الضبط
والزيادات والفواتح؛ ومنه قول عبدال بن مسعود وقد قرأ% عنده رجل فقال

أ%ستعيذ بال من الشيطان الرجيم، فقال: ج.ر>دوا القرآن% ل1ي.ر\ب'و. فيه
صغيكم ول ي.ن\أ%ى عنه كبيكم، ول ت.لب,سوا به شيئاv ليس منه؛ قال ابن

عيينة: معناه ل تقرنوا به شيئاv من ال4حاديث الت يرويها أ%هل الكتاب ليكون
وحده مفرداv، كأ%نه حث�هم على أ%ن ل يتعلم أ%حد منهم شيئاv من كتب ال

غيه، ل4ن ما خل القرآن من كتب ال تعال إ,نا يؤخذ عن اليهود
والنصارى وهم غي مأ}موني عليها؛ وكان إ,براهيم يقول: أ%راد بقوله ج.ر>دوا

القرآن% من الن_ق}ط وال3عراب والتعجيم وما أ%شبهها، واللم ف لي.ر\ب'و.
من صلة ج.ر>دوا، والعن اجعلوا القرآن لذا وخ'صeوه به واق}ص'روه

عليه، دون النسيان وال3عراض عنه لينشأ% على تعليمه صغاركم ول يبعد عن
تلوته وتدبره كباركم.

وتر_د. ال1مار': تقد_م. ال�ت'ن. فخرج عنها. وت%ر_د. الفرس'
وانر.د.: تقد_م ال%ل}ب.ة% فخرج منها ولذلك قيل: ن.ض.ا الفرس' اليل% إ,ذا



تقد�مها، كأ%نه أ%لقاها عن نفسه كما ينضو ال3نسان� ثوب.ه عنه.
Dوال4ج\ر.د': الذي يسبق اليل% وي.ن\ج.ر,د' عنها لسرعته؛ عن ابن جن. ورجل
م'ج\ر.د، بتخفيف الراء: أ�خ\ر,ج. من ماله؛ عن ابن ال4عراب. وت%ر_د. العصي:

سكن غ%ل%يان'ه. وخر¬ ج.رداء�: منجردةD من خ'ثاراتا وأ%ثفالا؛ عن أ%ب
حنيفة؛ وأ%نشد للطرماح:

فلما ف�ت_ عنها الطي' فاح.ت\،
وص.ر_ح أ%ج\ر.د' ال%ج.رات1 صاف

وت%ر_د. لل4مر: ج.د_ فيه، وكذلك ت%ر_د ف سيه وان%ر.د.، ولذلك
قالوا: ش.م_ر. ف سيه. وانر.د. به السي': امت.د_ وطال؛ وإ,ذا ج.د_

الرجل ف سيه فمضى يقال: انر.د. فذهب، وإ,ذا أ%ج.د_ ف القيام بأ%مر
قيل: ت%ر_د ل4مر كذا، وت%رد_ للعبادة؛ وروي عن عمر: تر_د'وا بالج
وإ,ن ل ت'حر,موا. قال إ,سحق بن منصور: قلت ل4حد ما قوله ت%ر_دوا

بالج؟ قال: ت.ش.ب_هوا بالاج وإ,ن ل تكونوا ح'ج_اجاv، وقال إ,سحق بن
إ,براهيم كما قال؛ وقال ابن شيل: ج.ر_د. ف�لنD ال%ج_ وت%ر_د. بالج

إ,ذا أ%فرده ول ي'ق}ر,ن}.
والراد': معروف، الواحدة� ج.رادة تقع على الذكر وال�نثى. قال الوهري:

وليس الراد' بذكر للجرادة وإ,نا هو اسم للجنس كالبقر والبقرة والتمر
والتمرة والمام والمامة وما أ%شبه ذلك، فحقe مذكره أ%ن ل يكون مؤنث�ه

من لفظه لئل يلتبس الواحد' الذكر' بالمع؛ قال أ%بو عبيد: قيل هو
س1ر\و.ةD ث دب ث غ%و\غاء� ث خ.ي\فانD ث ك�ت\فان� ث ج.راد، وقيل: الراد

الذكر والرادة ال�نثى؛ ومن كلمهم: رأ%يت ج.راداv على ج.رادة{ كقولم:
رأ%يت نعاماv على نعامة؛ قال الفارسي: وذلك موضوع¬ على ما يافظون عليه،

ويتركون غي.ه بالغالب إ,ليه من إ,لزام الؤ.نث العلمة% الشعرة%
بالتأ}نيث، وإ,ن كان أ%يضاv غي ذلك من كلمهم واسعاv كثياv، يعن الؤ.نث

�الذي ل علمة فيه كالعي والقد\ر والع.ناق والذكر الذي فيه علمة
التأ}نيث كالمامة وال%ي_ة؛ قال أ%بو حنيفة: قال ال4صمعي إ,ذا اصف%ر_ت

الذكور' واسودت ال3ناث� ذهب عنه ال4ساء إ,ل الراد. يعن أ%نه اسم ل
يفارقها؛ وذهب أ%بو عبيد ف الراد إ,ل أ%نه آخر أ%سائه كما تقدم. وقال

أ%عراب: تركت جراداv كأ%نه نعامة جاثة.
وج'ردت ال4رض'، فهي مرودةD إ,ذا أ%كل الراد' ن.ب\ت.ها. وج.ر.د.



الراد' ال4رض. ي.ج\ر'د'ها ج.ر\داv: اح\ت.ن.ك. ما عليها من النبات فلم ي'بق
منه شيئاv؛ وقيل: إ,نا سي ج.راداv بذلك؛ قال ابن سيده: فأ%ما ما حكاه
أ%بو عبيد من قولم أ%رض¬ مرودةD، من الراد، فالوجه عندي أ%ن يكون

مفعولةv من ج.ر.د.ها الراد' كما تقدم، وللخر أ%ن يعن با كثرة% الراد، كما
قالوا أ%رض¬ موحوشةD كثية� الوحش، فيكون على صيغة مفعول من غي فعل إ,ل

بسب التوهم كأ%نه ج'ردت ال4رض أ%ي حدث فيها الراد، أ%و كأ%نا
ر'مي.ت\ بذلك، فأ%ما الرادة� اسم فرس عبدال بن ش'ر.ح\بيل، فإ,نا سيت بواحد

�الراد على التشبيه لا با، كما ساها بعضهم خ.ي\فان.ةv. وج.رادة
الع.ي_ار: اسم فرس كان ف الاهلية. وال%ر.د': أ%ن ي.ش\ر.ى ج,ل}د' ال3نسان

من أ%ك}ل, ال%راد1. وج'رد. ال3نسان�، بصيغة ما ل ي'س.م_ فاعله'،
إ,ذا أ%كل الراد. فاشتكى بطن.ه، فهو مرود¬. وج.ر,د. الرجل�، بالكسر،

ج.ر.داv، فهو ج.ر,د¬: ش.ر,ي. ج,ل}د'ه من أ%كل الراد1. وج'ر,د. الزرع': أ%صابه
الراد'. وما أ%دري أ%يe الراد1 عار.ه أ%ي أ%يe الناس ذهب به. وف

الصحاح: ما أ%دري أ%يe ج.راد{ عار.ه.
وج.راد.ة�: اسم' امرأ%ة{ ذكروا أ%نا غ%ن_ت\ رجالv بعثهم عاد إ,ل

البيت يستسقون فأ%لتهم عن ذلك؛ وإ,ياها عن ابن مقبل بقوله:
س1ح\راv كما س.ح.ر.ت\ ج.راد.ة� ش.ر\ب.ها،

ب,غ'رور, أ%يام� ول%ه\و, ليال,
وال%راد.تان: مغنيتان للنعمان؛ وف قصة أ%ب رغال: فغنته الراد.تان.

التهذيب: وكان بكة ف الاهلية قينتان يقال ها الرادتان مشهورتان بسن
الصوت والغناء.

وخيلD جريدة: ل ر.ج_ال%ة% فيها؛ ويقال: ن.د.ب. القائد' ج.ريد.ةv من
v؛ قال ذو الرمة يصف ع.ي\راvاليل إ,ذا ل ي'ن\ه,ض\ معهم راجل

،vج.ريدة vودا�وأ�ت'ن.ه:ي'ق%لYب' بالص_م_ان1 ق
ت.رام.ى به ق1يعان'ه' وأ%خاش1ب'ه

قال ال4صمعي: ال%ريدة� الت قد ج.ر.د.ها من الص>غار؛ ويقال: ت.ن.ق_
إ,بلv جريدة أ%ي خياراv شداداv. أ%بو مالك: ال%ريدة� الماعة من

اليل.والارودي_ة�: فرقة من الزيدية نسبوا إ,ل الارود زياد بن أ%ب
زياد.ويقال: ج.ريدة من اليل للجماعة جردت من سائرها لوجه. وال%ريدة: س.عفة

طويلة رطبة؛ قال الفارسي: هي رطبةv سفعةD ويابسةv جريدةD؛ وقيل: الريدة



للنخلة كالقضيب للشجرة، وذهب بعضهم إ,ل اشتقاق الريدة فقال: هي السعفة
الت تقشر من خوصها كما يقشر القضيب من ورقه، والمع ج.ريد¬ وج.رائد'؛
وقيل: الريدة السع.فة ما كانت، بلغة أ%هل الجاز؛ وقيل: الريد اسم واحد

كالقضيب؛ قال ابن سيده: والصحيح أ%ن الريد جع جريدة كشعي وشعية، وف
حديث عمر: ائ}تن بريدة. وف الديث: كتب القرآن ف ج.رائد.، جع جريدة؛

ال4صمعي: هو ال%ريد عند أ%هل الجاز، واحدته جريدة، وهو الوص
والردان. الوهري: الريد الذي ي'ج\ر.د' عنه الوص ول يسمى جريداv ما دام عليه

.vالوص، وإ,نا يسمى س.ع.فا
وكل شيء قشرته عن شيء، فقد جردته عنه، والقشور: مرود، وما قشر عنه:

ج'رادة.
وف الديث: القلوب أ%ربعة: قلب أ%جر.د' فيه مثل� السراج ي'ز\ه1ر' أ%ي

ليس فيه غ1لê ول غ1شÒ، فهو على أ%صل الفطرة فنور ال3يان فيه ي'زهر.
ويوم¬ ج.ريد وأ%ج\ر.د': تام�، وكذلك الشهر؛ عن ثعلب. وعام¬ ج.ريد أ%ي

تام�. وما رأ%يته م'ذ} أ%ج\ر.دان1 وج.ريدان1 وم'ذ} أ%بيضان: يريد' يومي
أ%و شهرين تامي.

وال�ج.ر_د' وال�ردان�، بالضم: القضيب من ذوات الافر؛ وقيل: هو الذكر
معموماv به، وقيل هو ف ال3نسان أ%صل وفيما سواه مستعار؛ قال جرير:

إ,ذا ر.و,ين. على ال1ن\ز,ير من س.ك%ر�،
ناد.ي\ن.: يا أ%عظ%م. الق1س_ي ج'ر\دانا

المع ج.رادين.
وال%ر.د' ف الدواب: عيب معروف، وقد حكيت بالذال العجمة، والفعل منه

ج.ر,د. ج.ر.داv. قال ابن شيل: ال%ر.د' ورم ف مؤ.خر عرقوب الفرس يعظم
حت ينع.ه الشي. والسعي.؛ قال أ%بو منصور: ول أ%سعه لغيه وهو ثقة

مأ}مون.
وال3ج\ر,دe: نبت يدل على الكمأ%ة، واحدته إ,ج\ر,د_ةD؛ قال:

ج.ن.ي\ت'ها من م'ج\ت.نÝ ع.ويص,،
من م.ن\ب,ت1 ال3ج\ر,د> والق%صيص,

النضر: ال3ج\ر,دe بقل يقال له حب كأ%نه الفلفل، قال: ومنهم من يقول
إ,ج\ر,د¬، بتخفيف الدال، مثل إ,ثد، ومن ثقل، فهو مثل ال3ك}ب,ر>، يقال:

هو إ,ك}ب,رe قومه.



وج'راد': اسم رملة ف البادية. وج'راد وج.راد وج'راد.ى: أ%ساء مواضع؛
ومنه قول بعض العرب: تركت ج.راداv كأ%نا نعامة باركة. وال�راد

،vجارد، بالضم: موضعان أ%يضا�وال�رادة: اسم رملة بأ%على البادية. والارد وأ
ومثله أ�باتر. وال�راد: موضع ف ديار تيم. يقال: ج.ر.د' الق%ص1يم والارود
والرد وجارود أ%ساء رجال. ود.راب' ج,ر\د: موضع. فأ%ما قول سيبويه:

فدراب جرد كدجاجة ودراب جردين كدجاجتي فإ,نه ل يرد أ%ن هنالك دراب
ج,ر\دين، وإ,نا يريد أ%ن ج,ر\د بنزلة الاء ف دجاجة، فكما تيء بعلم التثنية
بعد الاء ف قولك دجاجتي كذلك تيء بعلم التثنية بعد جرد، وإ,نا هو

تثيل من سيبويه ل أ%ن دراب جردين معروف؛ وقول أ%ب ذؤيب:
تدل�ى عليها بي س1ب¼ وخ.ي\ط%ة{

ب,ج.ر\داء4، م1ث}ل, الو.ك}ف1 ي.ك}ب'و ع'راب'ها
يعن صخرة ملساء؛ قال ابن بري يصف مشتاراv للعسل تدل على بيوت النحل.

والسب�: البل. واليطة: الوتد. والاء ف قوله عليها تعود على النحل.
وقوله: برداء يريد به صخرة ملساء كما ذكر. والوكف: النطع شبهها به

للستها، ولذلك قال: يكبو غرابا أ%ي يزلق الغراب إ,ذا مشى عليها؛ التهذيب: قال
الرياشي أ%نشدن ال4صمعي ف النون مع اليم:

أ%ل لا الو.ي\ل� على م'بي،
على مبي ج.ر.د1 الق%ص1يم

قال ابن بري: البيت لنظلة بن مصبح، وأ%نشد صدره:
يا ر,ي_ها اليوم. على م'بي

مبي: اسم بئر، وف الصحاح: اسم موضع ببلد تيم.
والق%ص1يم: نبت.

وال4جاردة من ال4رض: ما ل ي'ن\ب,ت'؛ وأ%نشد ف مثل ذلك:
يطع'ن'ها ب.ن\ج.ر� من لم،

تت الذ©ناب ف مكان{ س'خ\ن
وقيل: الق%صيم موضع بعينه معروف ف الرمال التصلة ببال الدعناء. ولب

أ%ج\ر.د': ل رغوة له؛ قال ال4عشى:
ض.م1ن.ت\ لنا أ%عجاز.ه أ%رماح'نا،

م1لء4 الراج,ل,، والصريح. ال4ج\ر.دا
@جرهد: ال%ر\ه.دة: الوح.ى ف السي.



واج\ر.ه.د_ ف السي: استمر. واج\ر.ه.د� القوم': قصدوا القصد.. واجرهد�
الطريق': استمر� وامتد؛ قال الشاعر:

على ص.مود الن_ق}ب م'ج\ر.هد�
واجرهد� الليل�: طال. واجرهد�ت ال4رض': ل يوجد فيها نبت ول مرعى.

واجرهد�ت السنة: اشتد�ت وصعبت؛ قال ال4خطل:
م.ساميح' الشتاء3 إ,ذا اجرهد�ت،
وعز_ت عند م.ق}س.م1ها ال%ز'ور

أ%ي اشتد�ت وامتد� أ%مرها.
وال�ج.ر\ه1د': ال�س\ر,ع' ف الذهاب؛ قال الشاعر:

ل ت'راقب\ ه'ناك ناه1ل%ة الوا
ش1ي، لا اج\ر.ه.د_ ناهل�ها

أ%بو عمرو: ال�ر\ه'د' الس_يار النشيط. وج.ر\ه.د': اسم.
@جسد: السد: جسم ال3نسان ول يقال لغيه من ال4جسام الغتذية، ول

يقال لغي ال3نسان جسد من خلق ال4رض. وال%س.د: البدن، تقول منه:
ت.ج.س_د، كما تقول من السم: تس_م. ابن سيده: وقد يقال للملئكة والن� جسد؛

غيه: وكل خلق ل يأ}كل ول يشرب من نو اللئكة والن� ما يعقل، فهو
جسد. وكان عجل بن إ,سرائيل جسداv يصيح ل يأ}كل ول يشرب وكذا طبيعة

الن�؛ قال عز وجل: فأ%خرج لم عجلv جسداv له خوار؛ جسداv بدل من عجل ل4ن
العجل هنا هو السد، وإ,ن شئت حلته على الذف أ%ي ذا جسد، وقوله: له
خ'وار، يوز أ%ن تكون الاء راجعة إ,ل العجل وأ%ن تكون راجعة إ,ل السد،

وجعه أ%جساد؛ وقال بعضهم ف قوله عجلv جسداv، قال: أ%حر من ذهب؛ وقال
أ%بو إ,سحق ف تفسي الية: السد هو الذي ل يعقل ول ييز إ,نا معن

السد معن الثة. فقط. وقال ف قوله: وما جعلناهم جسداv ل يأ}كلون الطعام؛
قال: جسد واحد ي'ث}ن.ى على جاعة، قال: ومعناه وما جعلناهم ذوي أ%جساد

إ,ل� ليأ}كلوا الطعام، وذلك أ%نم قالوا: ما لذا الرسول يأ}كل الطعام؟
فأ�علموا أ%ن الرسل أ%جعي يأ}كلون الطعام وأ%نم يوتون. البد وثعلب:

العرب إ,ذا جاءت بي كلمي بحدين كان الكلم إ,خباراv، قال: ومعن
الية إ,نا جعلناهم جسداv ليأ}كلوا الطعام، قال: ومثله ف الكلم ما سعت
منك ول أ%قبل منك، معناه إ,نا سعت منك ل4قبل منك، قال: وإ,ن كان

الحد ف أ%ول الكلم كان الكلم محوداv جحداv حقيقياv، قال: وهو كقولك ما



vزيد بارج؛ قال ال4زهري: جعل الليث قول ال عز وجل: وما جعلناهم جسدا
ل يأ}كلون الطعام كاللئكة، قال: وهو غلط ومعناه ال3خبار كما قال

النحويون أ%ي جعلناهم جسداv ليأ}كلوا الطعام؛ قال: وهذا يدل على أ%ن ذوي
ال4جساد يأ}كلون الطعام، وأ%ن اللئكة روحانيون ل يأ}كلون الطعام وليسوا

جسداv، فإ,ن ذوي ال4جساد يأ}كلون الطعام. وحكى اللحيان: إ,نا لسنة
ال4جساد، كأ%نم جعلوا كل جزء منها جسداv ث جعوه على هذا. والاسد من كل

شيء�: ما اشتد� ويبس. وال%س.د' وال%س3د' والاس1د' وال%س3يد: الدم
اليابس، وقد ج.س3د.؛ ومنه قيل للثوب: م'ج.س_د¬ إ,ذا صبغ% بالزعفران. ابن

ال4عراب: يقال للزعفران الر_ي\ه'قان� والاديe وال1ساد؛ الليث:
ال1ساد الزعفران ونوه من الصبغ ال4حر وال4صفر الشديد الصفرة؛

وأ%نشد:ج,ساد.ي\ن, من ل%و\ن.ي\ن,، ور\س� وع.ن\د.م
.vأ%و زعفرانا vج.س_د، وهو الشبع عصفرا�والثوب ال

وال�ج.س_د: ال4حر. ويقال: على فلن ثوب مشبع من الصبغ وعليه ثوب
vجس3د. ث%و\ب' فلن إ,جسادا�م'ف}د.م، فإ,ذا قام قياماv من الصبغ قيل: قد أ
فهو م'ج\س.د؛ وف حديث أ%ب ذر: إ,ن� امرأ%ته ليس عليها أ%ثر الاسد؛

ابن ال4ثي: هو جع م'جسد، بضم اليم، وهو الصبوغ الشبع بال%س.د وهو
الزعفران والعصفر.

والسد والساد: الزعفران أ%و نوه من الصبغ.
وثوب م'ج\س.د وم'ج.س_د: مصبوغ بالزعفران، وقيل: هو ال4حر. والسد:

ما أ�شبع صبغه من الثياب، والمع ماسد؛ وأ%ما قول مليح الذل:
كأ%ن� ما فوق%ها، ما ع'ل1ي. به،

د1ماء� أ%جواف1 ب'د\ن{، لون'ها ج.س3د
أ%راد مصبوغاv بالساد؛ قال ابن سيده: هو عندي على النسب إ,ذ ل نعرف
ل%س3د{ فعلv. والاسد جع مسد، وهو القميص الشبع بالزعفران. الليث:

vالسد من الدماء ما قد يبس فهو جامد جاسد؛ وقال الطرماح يصف سهاما
بنصالا:ف1راغD ع.واري اللYيط1، ت'ك}س.ى ظ�بات'ها

س.بائب.، منها جاس1د¬ ون.ج,يع'
قوله: فراغ هو جع فريغ للعريض؛ يصف سهاماv وأ%ن نصالا عريضة. والليط:

القشر، وظباتا: أ%طرافها. والسبائب: طرائق الدم. والنجيع: الدم نفسه.
والاسد: اليابس. الوهري: السد الدم؛ قال النابغة:



وما ه'ريق. على ال4ن\صاب. من ج.س.د
والسد: مصدر قولك جس3د به الدم يس.د إ,ذا لصق به، فهو جاسد وجس3د؛

وأ%نشد بيت الطرماح: «منها جاسد ونيع» وأ%نشد لخر:
بساعديه ج.س3د¬ م'و.ر_س'،
من الدماء، مائع و.ي.ب,س'

وال1ج\س.د: الثوب الذي يلي جسد الرأ%ة فتعرق فيه.
ابن ال4عراب: الاسد جع ال1جسد، بكسر اليم، وهو القميص الذي يلي

البدن. الفر�اء: ال1ج\س.د' وال�ج\س.د واحد، وأ%صله الضم ل4نه من أ�جسد
أ%ي أ�لزق بالسد، إ,ل� أ%نم استثقلوا الضم فكسروا اليم، كما قالوا

للم'ط}رف م1ط}رف، وال�ص\حف م1ص\حف.
وال�ساد: وجع يأ}خذ ف البطن يسمى بيجيدق 

(* ل ند هذه اللفظة ف
اللسان، ولعلها فارسية). وصوت م'ج.س_د: مرقوم على مسنة ونغم 

(* قوله «مرقوم
على مسنة ونغم» عبارة القاموس وصوت مسد كعظم مرقوم على نغمات ومنة.

قال شارحه: هكذا ف النسخ، وف بعضها على مسنة ونغم وهو خطأ).
الوهري: ال%ل}س.د، بزيادة اللم، اسم صنم وقد ذكره غيه ف الرباعي

وسنذكره.
Dفيقولون: رجل vجضد: روى أ%بو تراب رجل ج.ل}د، ويبدلون اللم ضادا@

ج.ض\د.
@جعد: العد من الشعر: خلف السبط، وقيل هو القصي؛ عن كراع. شعر جع\د:

ب.ي>ن' ال�عودة، ج.ع'د ج'ع'ودة وج.عادة وت.ج.ع_د وج.ع_ده صاحبه
تعيداv، ورجل جعد الشعر: من العودة، وال�نثى جع\دة، وجعهما جعاد؛ قال معقل

بن خويلد:
. . . . وس'ود جعاد الرقا
ب,، مث}ل%ه'م' يره.ب' الراه1ب'

(* قوله «وسود» كذا ف الصل بذف بعض الشطر الول).
عن من أ%سرت هذيل من البشة أ%صحاب الفيل، وجع السلمة فيه أ%كثر.
وال%ع\د من الرجال: التمع بعضه إ,ل بعض، والسبط: الذي ليس بجتمع،

وأ%نشد:



قالت سليمى: ل أ�حب ال%ع\د1ين،
ول الس¼باط%، إ,نم م.نات1ي

وأ%نشد ابن ال4عراب لف�رعان التميمي ف ابنه م.نازل حي عقه:
ورب_ي\ت'ه حت إ,ذا ما تركت'ه

أ%خا القوم، واستغن عن السح شارب'ه
،vع.ن.ط}ن.طا vوبال%ح\ض حت آض. ج.ع\دا
إ,ذا قام ساوى غارب. الف%ح\ل غار,ب'ه

فجعله جعداv، وهو طويل عنطنط؛ وقيل: ال%ع\د' الفيف من الرجال، وقيل:
هو التمع الشديد؛ وأ%نشد بيت طرفة:

أ%نا الرجل� ال%ع\د' الذي تعرفونه
(* ف معلقة طرفة: الرجل الض_رب).

وأ%نشد أ%بو عبيد:
يا ر'ب_ ج.ع\د{ فيهم'، لو ت.د\ر,ين\،
ي.ض\ر,ب' ض.ر\ب. الس�بط1 القاد1ي\

قال ال4زهري: إ,ذا كان الرجل مداخ.لv م'د\م.ج اللق أ%ي معصوباv فهو
أ%شد ل4سره وأ%خف إ,ل منازلة ال4قران، وإ,ذا اضطرب خلقه وأ%فرط ف طوله

فهو إ,ل السترخاء3 ما هو. وف الديث: على ناقة ج.ع\دة أ%ي متمعة
اللق شديدة. وال%ع\د إ,ذا ذهب به مذهب الدح فله معنيان مستحبان: أ%حدها

أ%ن يكون معصوب الوارح شديد ال4سر واللق غي مسترخ ول مضطرب، والثان
أ%ن يكون شعره جعداv غي سبط ل4ن سبوطة الشعر هي الغالبة على شعور

العجم من الروم والفرس، وج'عودة الشعر هي الغالبة على شعور العرب، فإ,ذا مدح
vالرجل بالعد ل يرج عن هذين العنيي. وأ%ما العد الذموم فله أ%يضا

vمعنيان كلها منفي عمن يدح: أ%حدها أ%ن يقال رجل جعد إ,ذا كان قصيا
متردد اللق، والثان أ%ن يقال رجل جعد إ,ذا كان بيلv لئيماv ل

vح.ج.ره، وإ,ذا قالوا رجل جعد السبوطة فهو مدح، إ,ل� أ%ن يكون ق%ط1طا eي.ب,ض
م'ف%ل}ف%لv كشعر الز_نج والنeوبة فهو حينئذ ذم ؛ قال الراجز:

قد ت.ي_م.ت\ن,ي ط%ف}ل%ةD أ�م\ل�ود'
ب,فاح1م�، ز.ي_ن.ه' الت_ج\ع1يد'

وف حديث اللعنة: إ,ن جاءت به ج.ع\داv؛ قال ابن ال4ثي: العد ف
صفات الرجال يكون مدحاv وذم�اv، ول يذكر ما أ%راده النب، صلى ال عليه



وسلم، ف حديث اللعنة هل جاء به على صفة الدح أ%و على صفة الذم. وف
الديث: أ%نه سأ%ل أ%با ر'ه\م� الغ1فاري�: ما ف%عل% الن_ف%ر' السود'

ال1عاد؟ ويقال للكري من الرجال: جعد، فأ%ما إ,ذا قيل فلن ج.ع\د اليدين أ%و
جعد ال4نامل فهو البخيل، وربا ل يذكروا معه اليد؛ قال الراجز:

ل ت.ع\ذ�ل1ين ب,ض'ر'ب¼ ج.ع\د
(* قوله «بضرب�» كذا بالصل بالضاد العجمة، وهذا الضبط. ولعل الصواب

بظرب، بالظاء العجمة، كعتل9 وهو القصي كما ف القاموس).
ورجل ج.ع\د اليدين: بيل. ورجل جعد ال4صابع: قصيها؛ قال:

من فائض الكفي غي جعد
وق%د.م¬ ج.ع\د.ةD: قصية من لؤمها؛ قال العجاج:

ل عاج,ز ال%و\ء3 ول ج.ع\د الق%د.م\
قال ال4صمعي: زعموا أ%ن العد السخي، قال: ول أ%عرف ذلك. والعد:

البخيل وهو معروف؛ قال كثي ف السخاء يدح بعض اللفاء:
إ,ل ال4بيض, ال%ع\د1 ابن عات1كة% الذي

له ف%ض\ل� م'ل}ك{، ف البية، غالب
قال ال4زهري: وف شعر ال4نصار ذكر العد، وضع موضع الدح، أ%بيات

كثية، وهم من أ%كثر الشعراء مدحاv بالعد. وتراب جعد ن.د{، وث%رىÝ جعد مثل
ث%ع\د إ,ذا كان ليناv. وج.ع'د. الثرى وتع_د: تقبض وتعقد.

وز.ب.د جعد: متراكب متمع وذلك إ,ذا صار بعضه فوق بعض على خطم البعي
أ%و الناقة، يقال: جعد الل©غام؛ قال ذو الرمة:

ت.ن\ج'وا إ,ذا ج.ع.لت ت.د\م.ى أ%خ1ش_ت'ها،
واع\ت.م_ بالز_ب.د1 ال%ع\د1 الراطيم'

تنجو: تسرع السي. والنجاء: السرعة. وأ%خشتها جع خ1شاش، وهي ح.ل}قة
تكون ف أ%نف البعي. وح.يس ج.ع\د وم'ج.ع_د: غليظ غي سبط؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
خ1ذام1ي_ةD أ%د.ت\ لا ع.ج\و.ة� الق�رى،
وت.خ\ل1ط� بالأ}ق�وط1 ح.ي\ساv م'ج.ع_دا

رماها بالقبيح يقول: هي ملطة ل تتار من يواصلها؛ وص1لYيانD ج.ع\د¬
وب'ه\م.ى جعدة بالغوا بما. الصحاح: والعد نبت على شاطئ1 ال4نار.
والعدة: حشيشة تنبت على شاطئ1 ال4نار وت%ع_د'. وقيل: هي شجرة



خضراء تنبت ف شعاب البال بنجد، وقيل: ف القيعان؛ قال أ%بو حنيفة: العدة
خضراء وغباء تنبت ف البال، لا رع\ث%ة مثل رعثة الديك طيبة الريح تنبت

ف الربيع وتيبس ف الشتاء، وهي من البقول يشى با الرافق؛ قال
ال4زهري: العدة بقلة برية ل تنبت على شطوط ال4نار وليس لا رعثة؛ قال: وقال

النضر بن شيل هي شجرة طيبة الريح خضراء، لا قضب ف أ%طرافها ثر أ%بيض
تشى با الوسائد لطيب ريها إ,ل الرارة ما هي، وهي ج.هيدة ي.ص\ل�ح

عليها الال، واحدتا وجاعتها ج.ع\دة؛ قال: وأ%جاد النضر ف صفتها؛ وقال
النضر: العاديد والص_عارير أ%و_ل ما تنفتح ال4حاليل باللب.إ,، فيخرج

شيء أ%صفر غليظ يابس فيه رخاوة وبلل، كأ%نه جب، ف%ي.ن\د.ل1ص' من الط©ب\ي
م'ص.ع\ر.راv أ%ي يرج مدحرجاv، وقيل: يرج اللبأ� أ%ول ما يرج مصمغاv؛

ال4زهري: ال%ع\دة ما بي ص1م\غ.ي الدي من اللبإ, عند الولدة.
والعودة ف الد: ضد ال4سالة، وهو ذم أ%يضاv. وخدÒ جعد: غي أ%سيل.

وبعي جعد: كثي الوبر جع\ده. وقد كن بأ%ب العد والذئب يكن أ%با
ج.ع\دة وأ%با ج'عادة وليس له بنت تسمى بذلك؛ قال الكميت يصفه:

وم'س\ت.ط}ع1م� ي'ك}ن بغي, بناته،
ج.ع.ل}ت له حظ9اv من الزاد1 أ%وفرا

وقال عبيد بن ال4برص:
وقالوا هي المر ت'ك}ن الطل،

كما الذئب' ي'ك}ن أ%با ج.ع\د.ه
أ%ي كنيته حسنة وعمله منكر. أ%بو عبيد يقول: الذئب وإ,ن كن أ%با جعدة
ونو>ه بذه الكنية فإ,ن فعله غي حسن، وكذلك الطل وإ,ن كان خاثراv فإ,ن

فعله فعل المر ل3سكاره شاربه، أ%و كلم هذا معناه.
وبنو ج.ع\دة: حي� من قيس وهو أ%بو حي� من العرب هو جعدة بن كعب بن ربيعة

بن عامر بن صعصعة، منهم النابغة العدي.
وج'عادة: قبيلة؛ قال جرير:

،vف%وار,س' أ%ب\ل%و\ا ف ج'عادة م.ص\د.قا
وأ%ب\ك%و\ا ع'يوناv بالدeموع الس_واج,م,

وج'ع.ي\د: اسم، وقيل: هو العيد بال4لف واللم فعاملوا الصفة 
(* قوله

«فعاملوا الصفة» كذا بالصل والناسب فعاملوه معاملة الصفة).



@جلد: ال1ل}د' وال%ل%د: ال%س\ك من جيع اليوان مثل ش1ب\ه وش.ب.ه؛
ال4خية عن ابن ال4عراب، حكاها ابن السكيت عنه؛ قال: وليست بالشهورة،
والمع أ%جلد وج'لود وال1ل}د.ة أ%خص من اللد؛ وأ%ما قول عبد مناف بن ربع

الذل:
إ,ذا ت.جاو.ب. ن.و\ح¬ قامتا معه،

ضرباv أ%ليماv ب,س3ب\ت{ ي.ل}ع.ج' ال1ل1دا
فإ,نا كسر اللم ضرورة ل4ن للشاعر أ%ن يرك الساكن ف القافية بركة

ما قبله؛ كما قال:
عل�منا إ,خوان'نا بنو ع.ج,ل}

ش'رب. النبيذ، واعتقالv بالر>ج,ل}.
وكان ابن ال4عراب يرويه بالفتح ويقول: ال1ل}د وال%ل%د م1ث}ل� م1ث}ل�

وم.ث%ل� وش1ب\ه وش.ب.ه؛ قال ابن السكيت: وهذا ل ي'عرف، وقوله تعال
ذاكراv ل4هل النار: حي تشهد عليهم جوارحهم وقالوا لل�ودهم؛ قيل: معناه

لفروجهم كن عنها بال�لود؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن اللود هنا م'سوكهم
الت تباشر العاصي؛ وقال الفر�اء�: ال1ل}د' ههنا الذكر كن ال عز وجل

عنه باللد كما قال عز وجل: أ%و جاء4 أ%حد منكم من الغائط؛ والغائط:
الصحراء، والراد من ذلك: أ%و قضى أ%حد منكم حاجته.

وال1ل}دة: الطائفة من ال1ل}د. وأ%جلد ال3نسان وت.جال1يده: جاعة
شخصه؛ وقيل: جسمه وبدنه وذلك ل4ن اللد ميط بما؛ قال ال4سود بن

يعفر:أ%ما ت.ر.ي\ن قد ف%ن,يت'، وغاضن
ما ن,يل% من ب.ص.ري، ومن أ%ج\لدي؟

غاضن: نقصن. ويقال: فلن عظيم ال4ج\لد والتجاليد إ,ذا كان ضخماv قوي
ال4عضاء3 والسم، وجع ال4جلد أ%جالد وهي ال4جسام وال4شخاص. ويقال:

فلن عظيم ال4جلد وضئيل ال4جلد، وما أ%شبه أ%جلد.ه بأ%جلد1 أ%بيه
أ%ي شخصه وجسمه؛ وف حديث القسامة أ%نه استحلف خسة نفر فدخل رجل من

غيهم فقال: ردeوا ال3يان على أ%جال1د1هم أ%ي عليهم أ%نفسهم، وكذلك
التجاليد؛ وقال الشاعر:

ي.ن\ب، ت.جال1يدي وأ%قتاد.ها،
ناو� كرأ}س, الف%د.ن1 ال�ؤي.د1

وف حديث ابن سيين: كان أ%بو مسعود ت'ش\به تاليد'ه تاليد. عمر أ%ي



جسم'ه جسم.ه. وف الديث: قوم من ج,ل}دتنا أ%ي من أ%نفسنا وعشريتنا؛ وقول
ال4عشى:

وب.ي\داء4 ت.ح\س.ب' آرام.ها
رجال% إ,ياد{ بأ%جلد1ها

قال ال4زهري: هكذا رواه ال4صمعي، قال: ويقال ما أ%شبه أ%جلد.ه
بأ%جلد أ%بيه أ%ي شخصه بشخوصهم أ%ي بأ%نفسهم، ومن رواه بأ%جيادها أ%راد

الودياء بالفارسية الكساء4.
وعظم م'ج.ل�د: ل يبق عليه إ,ل اللد؛ قال:

أ%قول ل1ح.ر\ف{ أ%ذ}ه.ب. الس_ي\ر' ن.ح\ض.ها،
فلم ي'ب\ق منها غي عظم م'ج.ل�د:

خ1دي ب ابتلك1 الل�ه' بالش_و\ق, وال%و.ى،
وشاق%ك1 ت.ح\نان� ال%مام ال�غ.ر>د1

وج.ل�د. الزور: نزع عنها جلدها كما تسلخ الشاة، وخص بعضهم به البعي.
التهذيب: التجليد لل3بل بنزلة السلخ للشاء3. وتليد الزور مثل سلخ
الشاة؛ يقال ج.ل�د. جزوره، وقلما يقال: سلخ. ابن ال4عراب: أ%حزرت 

(* قوله
«أحزرت» كذا بالصل باء فراء مهملتي بينهما معجمة، وف شرح القاموس
أجرزت بعجمتي بينهما مهملة.) الضأ}ن وح.ل%ق}ت' العزى وجل�دت المل، ل

تقول العرب غي ذلك.
وال%ل%د': أ%ن ي'سل%خ. جلد البعي أ%و غيه من الدواب في'ل}ب.س.ه غيه

:vمن الدواب؛ قال العجاج يصف أ%سدا
كأ%نه ف ج.ل%د{ م'ر.ف�ل

وال%ل%د: ج,ل}د البو� يشى ث�ماماv وييل به للناقة فتحسبه ولدها إ,ذا
شته فترأ%م بذلك على ولد غيها.

غيه: ال%ل%د أ%ن يسلخ ج,ل}د الوار ث يشى ثاماv أ%و غيه من الشجر
vمه فترأ%مه. الوهري: ال%ل%د ج,ل}د حوار يسلخ فيلبس حوارا�وتعطف عليه أ

آخر لتشمه أ�م السلوخ فترأ%مه؛ قال العجاج:
وقد أ%ران للغ.وان م1ص\ي.دا
م'لو.ةv، كأ%ن� فوقي ج.ل%دا

أ%ي يرأ%منن ويعطفن علي_ كما ترأ%م الناقة ال%ل%د..



وجل�د البو_: أ%لبسه ال1ل}د. التهذيب: ال1ل}د غشاء� جسد اليوان،
ويقال: ج,ل}دة العي.

وال1ج\لدة: قطعة من ج,ل}د تسكها النائحة بيدها وتل}ط1م با وجهها
وخدها، والمع ماليد؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن الاليد جع م1جلد

ل4ن م1ف}علv وم1ف}عالv يعتقبان على هذا النحو كثياv. التهذيب: ويقال
ليلء النائحة م1ج\ل%د، وجعه مالد؛ قال أ%بو عبيد: وهي خرق تسكها

النوائح إ,ذا نن. بأ%يديهن�؛ وقال عدي بن زيد:
إ,ذا ما تكر�ه\ت. الليقة% لم\رئ�،

فل ت.غ\ش.ها، واج\ل1د\ س1واها ب,م1ج\ل%د
أ%ي خذ طريقاv غي طريقها ومذهباv آخر عنها، واضرب ف ال4رض لسواها.

وال%ل}د: مصدر ج.ل%ده بالسوط ي.ج\ل1د'ه ج.ل}داv ضربه. وامرأ%ة ج.ل1يد
وجليدة؛ كلتاها عن اللحيان، أ%ي ملودة من نسوة ج.ل}دى وجلئد؛ قال ابن

سيده: وعندي أ%ن ج.ل}دى جع ج.ليد، وجلئد جع جليدة. وج.ل%د.ه الد�
جلداv أ%ي ضربه وأ%صاب ج,ل}ده كقولك رأ%س.ه وب.ط%ن.ه. وفرس م'ج.ل�د: ل

يزع من ضرب السوط. وج.ل%د\ت' به ال4رض. أ%ي صرعته. وج.ل%د به ال4رض:
ضربا. وف الديث: أ%ن رجلv ط%ل%ب. إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن

ي'ص.لYي معه بالليل فأ%طال النب، صلى ال عليه وسلم، ف الصلة فج'ل1د.
بالرجل نوماv أ%ي سقط من شدة النوم. يقال: ج'ل1د. به أ%ي ر'مي. إ,ل

ال4رض؛ ومنه حديث الزبي: كنت أ%تشد�د في'جل%د' ب أ%ي يغلبن النوم حت
أ%قع. ويقال: ج.ل%د\ته بالسيف والسوط ج.ل}داv إ,ذا ضربت ج,ل}د.ه.

وال�جال%د.ة: البالطة، وتالد القوم بالسيوف واج\ت.لدوا. وف الديث:
فنظر إ,ل م'ج\ت.ل%د1 القوم فقال: الن ح.م1ي. الو.ط1يس'، أ%ي إ,ل موضع

ال1لد، وهو الضرب بالسيف ف القتال. وف حديث أ%ب هريرة ف بعض
الروايات: أ%يeما رج'ل� من السلمي س.ب.ب\ت'ه أ%و لعنته أ%و ج.ل%دeه، هكذا

رواه بإ,دغام التاء3 ف الدال، وهي لغة. وجال%د\ناهم بالسيوف م'جالدة
وج,لداv: ضاربناهم. وج.ل%د.ت\ه الية: لدغته، وخص بعضهم به ال4سود من

اليات، قالوا: وال4سود ي.ج\ل1د' بذنبه.
وال%ل%د: القوة والشدة. وف حديث الطواف: ل1ي.رى الشركون ج.ل%د.هم؛
ال%ل%د القو�ة والصب؛ ومنه حديث عمر: كان أ%خ\وف. ج.ل}داv أ%ي قوياv ف

نفسه وجسده. وال%ل%د': الصلبة وال%لدة؛ تقول منه: ج.ل�د الرجل، بالضم،



فهو ج.ل}د ج.ل1يد وب.ي>ن' ال%ل%د1 وال%لد.ة وال�لودة.
وال%ج\لود، وهو مصدر: مثل اللوف والعقول؛ قال الشاعر:

واصب,ر فإ,ن� أ%خا ال%ج\لود1 من ص.ب.را
قال: وربا قالوا رجل ج.ض\د، يعلون اللم مع اليم ضاداv إ,ذا سكنت.
وقوم ج'ل}د وج'ل%داء� وأ%جلد وج,لد، وقد ج.ل�د. ج.لد.ة وج'لودة، والسم

ال%ل%د' وال�لود'.
والت_ج.ل©د: تكلف ال%لدة. وت.ج.ل�د.: أ%ظهر ال%ل%د.؛ وقوله:

وكيف ت.ج.ل©د' ال4قوام, عنه،
ول ي'ق}ت.ل} به الث�أ}ر' ال�ن,يم؟

عداه بعن ل4ن فيه معن تصب.
أ%بو عمرو: أ%ح\ر.ج\ت'ه' لكذا وكذا وأ%و\ج.ي\ت'ه' وأ%ج\ل%د\ت'ه

وأ%د\م.غ\ت'ه' وأ%د\غ%م\ت'ه إ,ذا أ%حوجته إ,ليه.
وال%ل%د: الغليظ من ال4رض. وال%ل%د: ال4رض الصeل}ب.ة؛ قال النابغة:

إ,ل� ال4واري. لgياv ما أ�ب.ي>ن'ها،
والنeؤي' كالوض بالظلومة1 ال%ل%د1

وكذلك ال4ج\ل%د؛ قال جرير:
أ%جالت\ عليهن_ الروام1س' ب.ع\د.نا

د'قاق. الصى، من كلY س.ه\ل�، وأ%ج\ل%دا
وف حديث الجرة: حت إ,ذا كنا بأ%رض ج.ل}دة أ%ي ص'ل}بة؛ ومنه حديث

سراقة: وحل ب فرسي وإ,ن لفي ج.ل%د من ال4رض. وأ%رض ج.ل%د: صلبة مستوية
الت غليظة، والمع أ%جلد؛ قاله أ%بو حنيفة: أ%رض ج.ل%د¬، بفتح اللم،

وج.ل}دة، بتسكي اللم، وقال مرة: هي ال4جالد، واحدها ج.ل%د؛ قال ذو
الرمة:فلما ت.ق%ض_ى ذاك من ذاك، واكت.س.ت

م'لءé من الل, ال1تان� ال4جال1د'
 Dالليث: هذه أ%رض ج.ل}د.ة ومكان ج.ل%د.ة

(* قوله «ومكان جلدة» كذا
بالصل وعبارة شرح القاموس؛ وقال الليث هذه أرض جلدة وجلدة ومكان جلد.) ومكان

ج.ل%د، والمع الل%دات.
واللد من النخل: الغزيرة، وقيل هي الت ل تبال بال%د\ب؛ قال سويد

بن الصامت ال4نصاري:



أ%د1ين' وما د.ي\ن عليكم ب,م.غ\ر.م،
ولكن على ال�ر\د1 ال1لد1 الق%راو,ح

قال ابن سيده: كذا رواه أ%بو حنيفة، قال: ورواه ابن قتيبة على الشم،
واحدتا ج.ل}د.ة. وال1لد' من النخل: الكبار الص>لب، وف حديث علي�،

كر_م ال تعال وجهه: كنت أ%د\ل�وا بت.م\رة اشترطها ج.ل}دة؛ ال%ل}دة،
بالفتح والكسر: هي اليابسة اللحاء3 اليدة.

وترة ج.ل}د.ة: ص'ل}بة مكتنزة؛ وأ%نشد:
vر>ب الزاد'، مول%عا�وكنت'، إ,ذا ما ق

بكل9 ك�م.ي\ت{ ج.ل}د.ة{ ل ت'و.س_ف1
وال1لد' من ال3ب,ل,: الغزيرات اللب، وهي ال%جاليد، وقيل: ال1لد'

الت ل لب لا ول ن,تاح؛ قال:
وحار.د.ت1 النeك}د' ال1لد'، ول يكن\

ل1ع'ق}ب.ة% ق1د\ر' الس\ت.عي بن م'ع\ق1ب
وال%ل%د: الكبار من النوق الت ل أ%ولد لا ول أ%لبان، الواحدة

بالاء3؛ قال ممد بن الكرم: قوله ل أ%ولد لا الظاهر منه أ%ن غرضه ل
أ%ولد لا صغار تدر عليها، ول يدخل ف ذلك ال4ولد الكبار، وال أ%علم.

وال%ل}د، بالتسكي: واحدة ال1لد وهي أ%دسم ال3بل لبناv. وناقة
ج.ل}دة: م1د\رار؛ عن ثعلب، والعروف أ%نا الصلبة الشديدة. وناقة ج.ل}دة ونوق

ج.ل%دات، وهي القوية على العمل والسي. ويقال للناقة الناجية: ج.ل}د.ة
وإ,نا لذات م.ج\لود أ%ي فيها ج.لد.ة؛ وأ%نشد:

من اللوات إ,ذا لن.ت\ عريك%ت'ها،
ي.ب\قى لا بعد.ها أ%لê وم.ج\لود

قال أ%بو الدقيش: يعن بقية جلدها. وال%ل%د من الغنم وال3ب,ل: الت ل
أ%ولد لا ول أ%لبان لا كأ%نه اسم للجمع؛ وقيل: إ,ذا مات ولد الشاة

فهي ج.ل%د¬ وجعها ج,لد وج.ل%د.ة، وجعها ج.ل%د؛ وقيل: ال%ل%د' والل%دة
الشاة الت يوت ولدها حي تضعه. الفراء: إ,ذا ولدت الشاة فمات ولدها

فهي شاة ج.ل%د، ويقال لا أ%يضاv ج.ل%د.ة، وجع ج.ل%د.ة ج.ل%د وج.ل%دات.
وشاة ج.ل%دة إ,ذا ل يكن لا لب ول ولد. وال%ل%د من ال3بل: الكبار الت

ل صغار فيها؛ قال:
ت.واك%ل%ها ال4ز\مان� حت أ%جاء4ها



إ,ل ج.ل%د{ منها قليل, ال4ساف1ل
قال الفراء: ال%ل%د' من ال3بل الت ل أ%ولد معها فتصب على الر

والبد؛ قال ال4زهري: ال%ل%د الت ل أ%لبان لا وقد ول عنها أ%ولدها،
ويدخل ف ال%ل%د1 بنات اللبون فما فوقها من السن، ويمع ال%ل%د.

أ%ج\لد¬ وأ%جاليد'، ويدخل فيها الخاض والعشار واليال فإ,ذا وضعت أ%ولدها زال
عنها اسم ال%ل%د1 وقيل لا العشار واللقاح، وناقة ج.ل}دة: ل ت'بال

البد؛ قال رؤبة:
ول ي'د1رeوا ج.ل}د.ةv ب,ر\ع1يسا

وقال العجاج:
كأ%ن� ج.ل}دات1 ال1خاض, ال�ب_ال،
ي.ن\ض.ح\ن. ف ح.م\أ%ت1ه1 بال4بوال،
من صفرة الاء3 وعهد متال

أ%ي متغي من قولك حال عن العهد أ%ي تغي عنه.
ويقال: ج.ل%دات الخاض شدادها وصلبا.

وال%ليد: ما يسقط من السماء3 على ال4رض من الندى فيجمد. وأ%رض
م.ج\ل�ودة: أ%صابا الليد. وج'ل1د.ت1 ال4رض' من ال%ل1يد، وأ�ج\ل1د الناس'
وج.ل1د. الب.ق}ل�، ويقال ف الص�ق1يع. والض_ريب م1ث}له. والليد: ما ج.م.د

من الاء وسقط على ال4رض من الصقيع فجمد.
الوهري: الليد الض_ريب والس_قيط�، وهو ندى يسقط من السماء في.ج\م'د

على ال4رض. وف الديث: ح'س\ن' ال�ل�ق ي'ذيب' الطايا كما ت'ذيب' الشمس
الليد.؛ هو الاء الامد من البد.

،�وإ,نه لي'ج\ل%د' بكل خي أ%ي ي'ظ%ن به، ورواه أ%بو حات ي'ج\ل%ذ
بالذال العجمة. وف حديث الشافعي: كان م'جالد ي'ج\ل%د أ%ي كان يتهم ويرمى

بالكذب فكأ%نه وضع الظن موضع التهمة.
واج\ت.ل%د ما ف ال3ناء: شربه كله. أ%بو زيد: حلت ال3ناء فاجتلدته

واج\ت.ل%د\ت' ما فيه إ,ذا شربت كل ما فيه. سلمة: الق�ل}ف%ة والق%ل%ف%ة
والرeغ}ل%ة والر_غ%ل%ة والغ'ر\ل%ة 

(* قوله «والغرلة» كذا بالصل والناسب
حذفه كما هو ظاهر.) وال�ل}د.ة: كله الغ'ر\لة؛ قال الفرزدق:

م1ن\ آل, ح.و\ران%، ل ت.م\س.س\ أ�يور.ه'م'



م'وس.ى، ف%ت'ط}ل1ع\ عليها ياب,س. ال}ج'ل%د
قال: وقد ذكر ال�ر\ل%ة؛ قال: ول أ%دري بالراء أ%و بالدال كله الغرلة؛
قال: وهو عندي بالراء. وال�جل�د': مقدار من المل معلوم الكيلة

والوزن. وصرحت ب,ج,ل}دان وج,ل}داء؛ يقال ذلك ف ال4مر إ,ذا بان. وقال
اللحيان: صرحت ب,ج,ل}دان أ%ي ب,جد¼.

وبنو ج.ل}د: حي�.
وج.ل}د¬ وج'ل%ي\د¬ وم'جال1د¬: أ%ساء؛ قال:

ن.ك%ه\ت' م'جالداv وش.م1م\ت' منه
ك%ريح الكلب، مات ق%ريب. ع.ه\د1
فقلت له: مت است.ح\د.ث}ت. هذا؟
فقال: أ%صابن ف ج.و\ف1 م.ه\د1ي

وج.ل�ود: موضع بأ%ف}ريقي_ة؛ ومنه: فلن ال%لودي�، بفتح اليم، هو
منسوب إ,ل ج.لود قرية من قرى أ%فريقية، ول تقل ال�لودي، بضم اليم،

والعامة تقول ال�ل�ودي.
وبعي م'ج\ل%ن\د¬: صلب شديد.

وج\ل%ن\دى: اسم رجل؛ وقوله:
وج\ل%ن\داء ف ع'مان مقيما

(قوله «وجلنداء إل» كذا ف الصل بذا الضبط. وف القاموس وجلنداء، بضم
أ%وله وفتح ثانيه مدودة وبضم ثانيه مقصورة: اسم ملك عمان، ووهم الوهري

فقصره مع فتح ثانيه، قال العشى وجلنداء اهـ بل سيأت للمؤلف ف جلند
نقلv عن ابن دريد انه يد ويقصر.)

إ,نا مده للضرورة، وقد روي:
وج\ل%ن\دى ل%دى ع'مان% م'قيما

الوهري: وج'ل%ن\دى، بضم اليم مقصور، اسم ملك عمان.
@جلحد: ال4زهري ف الماسي عن الفضل: رجل ج.ل%ن\د.ح¬ وج.ل%ح\م.د إ,ذا

.vضخما vكان غليظا
@جلخد: الليث: ال�ج\ل%خ1دe الضطجع. ال4صمعي: ال�ج\ل%خ1دe الستلقي

الذي قد رمى بنفسه وامتد�؛ قال ابن أ%حر:
،vي.ظ%ل© أ%مام. ب.ي\ت1ك م'ج\ل%خ1د�ا

كما أ%ل}ق%ي\ت. بالس_ن.د الوض1ينا



وأ%نشد يعقوب ل4عرابية تجو زوجها:
إ,ذا اج\ل%خ.د_ ل ي.ك%د\ ي'راو,ح'،

ه1ل}باج.ةD ج.ف%ي\سأD د'حاد1ح'
أ%ي ينام إ,ل الصبح ل يراوح بي جنبيه أ%ي ل ينقلب من جنب إ,ل جنب.

وال%ل}خ.د1يe: الذي ل غ%ناء عنده.
جلسد: ج.ل}س.د وال%ل}س.د: صنم كان ي'عبد ف الاهلية؛ قال:

. . . . . . . . . كما
ك%ب_ر. م.ن\ ي.م\شي إ,ل ال%ل}س.د

وذكر الوهري ف ترجة جسد قال: اللسد بزيادة اللم اسم صنم؛ قال
الشاعر:

فبات. ي.ج\تاب' ش'قار.ى، كما
ب.ي\ق%ر. م.ن\ ي.م\شي إ,ل ال%ل}س.د1

قال ابن بري: البيت للمثقب العبدي، قال: وذكر أ%بو حنيفة أ%نه لعدي� بن
الرقاع.

@جلسد: ج.ل}س.د وال%ل}س.د: صنم كان ي'عبد ف الاهلية؛ قال:
. . . . . . . . . كما

ك%ب_ر. م.ن\ ي.م\شي إ,ل ال%ل}س.د
وذكر الوهري ف ترجة جسد قال: اللسد بزيادة اللم اسم صنم؛ قال

الشاعر:
فبات. ي.ج\تاب' ش'قار.ى، كما
ب.ي\ق%ر. م.ن\ ي.م\شي إ,ل ال%ل}س.د1

قال ابن بري: البيت للمثقب العبدي، قال: وذكر أ%بو حنيفة أ%نه لعدي� بن
الرقاع.

@جلعد: حار ج.ل}ع.د¬: غليظ. وناقة ج.ل}ع.د: قوية ظهية شديدة، وبعي
ج'لع1د، كذلك. وامرأ%ة ج.ل}عد: مسنة كبية. وال%ل}ع.د: الصلب الشديد.

ال4زهري: المل الشديد يقال له ال�لعد؛ وأ%نشد للفقعسي:
ص.و_ى لا ذا ك1د\ن.ة{ ج'لع1دا،
ل ي.ر\ع. بال4صياف1 إ,ل� فار,دا

وال�لع1د': الشديد الصلب، والمع ال%لع1د'، بالفتح؛ وف شعر حيد بن
ثور:



فحمل الم_ كباراv ج.ل}ع.دا
vال%ل}ع.د': الصلب الشديد. قال: وف النوادر يقال رأ%يته م'ج\ر.ع1ب�ا

vإ,ذا رأ%يته مصروعا vوم'س\ل%ح1د_ا vوم'ج\ل%ع1د_ا vوم'ج\ل%ع1ب_ا
.vمتد�ا

واج\ل%ع.د_ الرجل إ,ذا امتد صريعاv، وج.ل}ع.د\ته أ%نا؛ وقال جندل:
كانوا إ,ذا ما عاينون ج'ل}ع1د'وا،

وص.م_هم ذ�و ن.ق1مات ص1ن\د1د'
والص>ن\د1د: السيد. وج.ل}ع.د: موضع ببلد قيس.

@جلمد: ال%ل}م.د' وال�ل}مود: الصخر، وف الكم: الصخرة: وقيل:
ال%ل}م.د وال�ل}م'ود أ%صغر من ال%ن\دل قدر ما يرمى بالق%ذ�اف؛ قال

الشاعر:و.س\ط ر,جام, ال%ن\د.ل, ال�ل}مود
وقيل: اللمد كال%راول. وأ%رض ج.ل}م.د.ة: ح.ج,رة. ابن شيل: ال�ل}مود

مثل رأ}س الدي ودون ذلك شيء تمله بيدك قابضاv على عرضه ول يلتقي عليه
كفاك جيعاv، يدق به النوى وغيه؛ وقال الفرزدق:

فجاء4 ب,ج'ل}مود{ له م1ثل رأ}س1ه1،
ل1ي.س\ق1ي عليه الاء4 بي الص_رائ1م

ابن ال4عراب: ال1ل}م1د أ%تان� الض_ح\ل، وهي الصخرة الت تكون ف
الاء القليل. ورجل ج.ل}مد وج'ل}مد: شديد الصوت. وال%ل}مد: القطيع الضخم من

ال3بل؛ وقوله أ%نشده أ%بو إ,سحق:
أ%و مائ1ه ت.ج\ع.ل� أ%ولد.ها

لغواv، وع'ر\ض' الائ1ه1 ال%ل}م.د'
أ%راد: ناقة قوية أ%ي الذي يعارضها ف قوتا اللمد، ول تعل أ%ولدها
من عددها. وضأ}ن ج.ل}مد: تزيد على الائة. وأ%لقى عليه ج.لم1يد.ه أ%ي

ثقله؛ عن كراع. أ%بو عمرو: ال%ل}م.د.ة� البقرة، وال%ل}م.د: ال3بل
الكثية والبقر. وذات ال%لم1يد1: موضع.

@جلند: التهذيب ف الرباعي: رجل ج.ل%ن\د.د¬ أ%ي فاجر يتبع الفجور؛
وأ%نشد:قامت ت'ناج,ي عامراv فأ%ش\ه.دا،

وكان ق1د\ماv ناجياv ج.ل%ن\د.دا،
قد انتهى ل%ي\ل%ت.ه حت اغ}تدى

ابن دريد: ج'ل%ن\داء اسم ملك ع'مان، يد� ويقصر، ذكره ال4عشى ف شعره.



@جد: ال%م.د، بالتحريك: الاء الامد. الوهري: ال%م\د، بالتسكي، ما
ج.م.د من الاء، وهو نقيض الذوب، وهو مصدر سي به. وال%م.د'، بالتحريك،

جع جامد مثل خادم وخدم؛ يقال: قد كثر المد. ابن سيده: ج.د. الاء
والدم وغيها من السيالت ي.ج\م'د ج'موداv وج.م\داv أ%ي قام، وكذلك الدم

وغيه إ,ذا يبس، وقد جد، وماء ج.م\د: جامد. وج.م.د الاء� والعصارة: حاول
أ%ن ي.ج\م'د. وال%م.د: الثلج. ول%ك. جامد' الال وذائب'ه أ%ي ما ج.م.د

منه وما ذاب؛ وقيل: أ%ي صامته وناطقه؛ وقيل: حجره وشجره. وم'خ_ةD جامدة
أ%ي ص'ل}بة. ورجلD جامد' العي: قليل الدمع. الكسائي: ظلت العي ج'ماد.ى

أ%ي جامدةv ل ت.د\م.ع؛ وأ%نشد:
،vمن ي.ط}ع.م, الن_و\م. أ%و ي.ب,ت\ ج.ذ1ل

فالع.ي\ن' م1ن>ي للهم� ل ت.ن.م,
،vت.ر\عى ج'ماد.ى، النهار.، خاشعة

والليل� منها ب,و.اد1ق� س.ج,م,
أ%ي ترعى النهار جامدة فإ,ذا جاء الليل بكت. وعي ج.مود: ل د.م\ع لا.

وال�ماد.يان: اسان معرفة لشهرين، إ,ذا أ%ضفت قلت: شهر جادى وشهرا
جادى. وروي عن أ%ب اليثم: ج'مادى ست_ة{ هي جادى الخرة، وهي تام ستة

أ%شهر من أ%ول السنة ورجب هو السابع، وجادى خس.ة{ هي جادى ال�ول، وهي
الامسة من أ%ول شهور السنة؛ قال لبيد:

حت إ,ذا س.ل%خا جادى ستة
هي جادى الخرة. أ%بو سعيد: الشتاء عند العرب جادى لمود الاء فيه؛

وأ%نشد للطرماح:
،vليلة هاجت ج'ماد1ي_ة

ذات. ص1ر¼، ج,ر\بياء4 النسام
أ%ي ليلة شتوية. الوهري: جادى ال�ول وجادى الخرة، بفتح الدال

فيهما، من أ%ساء الشهور، وهو فعال من. الم.د 
(* قوله «فعال من المد» كذا

ف الصل بضبط القلم، والذي ف الصحاح فعال من المد مثل عسر وعسر).
ابن سيده: وجادى من أ%ساء الشهور معرفة سيت بذلك لمود الاء فيها عند

تسمية الشهور؛ وقال أ%بو حنيفة: جادى عند العرب الشتاء كله، ف جادى كان
الشتاء أ%و ف غيها، أ%و.ل ترى أ%ن جادى بي يدي شعبان، وهو مأ}خوذ



من التشتت والتفرق ل4نه ف قب.ل الصيف؟ قال: وفيه التصدع عن البادي
والرجوع إ,ل الخاض. قال الفراء: الشهور كلها مذكرة إ,ل جاديي فإ,نما

مؤ.نثان؛ قال بعض ال4نصار:
إ,ذا ج'ماد.ى م.ن.ع.ت\ ق%ط}ر.ها،
زان% ج,نان ع.ط%ن¬ م'غ\ض1ف' 

(* قوله «عطن» كذا بالصل ولعله عطل باللم
أي شراخ النخل.)

يعن نلv. يقول: إ,ذا ل يكن الطر الذي به العشب يزين مواضع الناس
فجنان تزين بالنخل؛ قال الفراء: فإ,ن سعت تذكي جادى فإ,نا يذهب به

إ,ل الشهر، والمع ج'ماديات على القياس، قال: ولو قيل ج,ماد لكان
قياساv.وشاة ج.ماد: ل لب فيها. وناقة جاد، كذلك ل لب فيها؛ وقيل: هي

أ%يضاv البطيئة، قال ابن سيده: ول يعجبن: التهذيب: ال%ماد' الب.كيئ%ة، وهي
القليلة اللب وذلك من يبوستها، ج.م.د.ت ت.ج\م'د جوداv. وال%ماد:

الناقة الت ل لب با. وسنة ج.ماد: ل مطر فيها؛ قال الشاعر:
،vوف السنة ال%ماد1 يكون غيثا

إ,ذا ل ت'ع\ط1 د1ر_ت.ها الغ.ضوب'
التهذيب: سنة جامدة ل كل4 فيها ول خصب ول مطر. وناقة ج.ماد: ل لب

لا. والماد، بالفتح: ال4رض الت ل يصبها مطر. وأ%رض جاد: ل تطر؛
وقيل: هي الغليظة. التهذيب: أ%رض ج.ماد يابسة ل يصبها مطر ول شيء فيها؛

قال لبيد:
أ%م\ر.ع.ت\ ف ن.داه'، إ,ذ ق%ح.ط% القط
ـر'، ف%أ%م\س.ى ج.ماد'ها م.م\ط�ور.ا

ابن سيده: ال�م\د وال�م'د وال%م.د ما ارتفع من ال4رض، والمع
أ%ج\ماد وج,ماد مثل ر'م\ح وأ%ر\ماح ور,ماح. وال�م\د وال�م'د مثل ع'س\ر

وع'س'ر: مكان صلب مرتفع؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن� الص>وار.، إ,ذ ي'جاه1د\ن% غ�د\وة
على ج'م'د{، خ.ي\لD ت.ج'ول� بأ%جلل,

ورجل ج.ماد الكف: بيل، وقد ج.م.د ي.ج\م'د: بل؛ ومنه حديث ممد بن
عمران التيمي: إ,نا وال ما ن.ج\م'د عند الق ول ن.ت.د.ف�ق' عند الباطل،

حكاه ابن ال4عراب. وهو جامد إ,ذا بل با يلزمه من الق. والامد:



البخيل؛ وقال التلمس:
ج.ماد1 لا ج.ماد1، ول ت.ق�ول%ن\
لا أ%بداv إ,ذا ذ�ك1رت: ح.ماد1

ويروى ول تقول. ويقال للبخيل: ج.ماد1 له أ%ي ل زال جامد الال،
وإ,نا بن على الكسر ل4نه معدول عن الصدر أ%ي المود كقولم ف%جار, أ%ي
الفجرة، وهو نقيض قولم ح.ماد1، بالاء، ف الدح؛ وأ%نشد بيت التلمس،

وقال: معناه أ%ي قول لا ج'موداv، ول تقول لا: حداv وشكراv؛ وف نسخة من
التهذيب:

ح.ماد1 لا ح.ماد1، ول ت.ق�ول
ط�وال% الد_ه\ر ما ذ�ك1ر.ت: ج.ماد1

وفسر فقال: احدها ول تذمها.
وال�ج\م1د': الب.ر,م' وربا أ%فاض بالقداح ل4جل ال3يسار. قال ابن

سيده: والمد البخيل التشد�د؛ وقيل: هو الذي ل يدخل ف اليسر ولكنه يدخل
بي أ%هل اليسر، فيضرب بالقداح وتوضع على يديه ويؤتن عليها فيلزم الق
من وجب عليه ولزمه؛ وقيل: هو الذي ل يفز قدحه ف اليسر؛ قال طرفة بن

:vالعبد ف المد يصف ق1د\حا
وأ%ص\ف%ر. م.ض\بوح� ن.ظ%ر\ت' ح.وير.ه

على النار، واس\ت.و\د.ع\ت'ه ك%ف_ م'ج\م1د
قال ابن بري: ويروى هذا البيت لعدي بن زيد؛ قال وهو الصحيح، وأ%راد

بال4صفر سهماv. والضبوح: الذي غيته النار. وحوير'ه: رجوعه؛ يقول: انتظرت
صوته على النار حت قو�مته وأ%علمته، فهو كالاورة منه، وكان ال4صمعي

يقول: هو الداخل ف جادى، وكان جادى ف ذلك الوقت شهر برد. وقال ابن
ال4عراب: سي الذي يدخل بي أ%هل اليسر ويضرب بالقداح ويؤتن عليها

م'ج\م1داv ل4نه ي'ل}ز,م' الق صاحبه؛ وقيل: المد هنا المي: التهذيب:
أ%ج\م.د. ي'ج\م1د' إ,ج\ماداv، فهو م'ج\مد إ,ذا كان أ%ميناv بي القوم. أ%بو

عبيد: رجل م'ج\م1د أ%مي مع شح ل يدع. وقال خالد: رجل م'ج\م1د بيل شحيح؛
وقال أ%بو عمرو ف تفسي بيت ط%رفة: استودعت هذا القدح رجلv يأ}خذه

بكلتا يديه فل يرج من يديه شيء.
وأ%ج\م.د القوم: قل� خيهم وبلوا.

وال%ماد: ضرب من الثياب؛ قال أ%بو دواد:



ع.ب.ق. الك1باء� بن� كل عشية،
وغ%م.ر\ن% ما ي.ل}ب.س\ن. غ%ي\ر. ج.ماد

ابن ال4عراب: الوامد ال�ر.ف' وهي الدود بي ال4رضي، واحدها جامد،
والامد: الد بي الدارين، وجعه ج.وامد. وفلن م'جامدي إ,ذا كان جارك

بيت. بيت.، وكذلك م'صاق1ب وم'وار,ف وم'تاخ1م1ي. وف الديث: إ,ذا وقعت
ال%وام1د' فل ش'ف}ع.ة، هي الدود. الفراء: ال1ماد الجارة، واحدها

ج.م.د. أ%بو عمرو: سيف ج.م_اد صارم؛ وأ%نشد:
وال لو كنتم بأ%ع\ل%ى ت.ل}ع.ة

من رأ}س, ق�ن\ف�ذ{، آو رؤوس, ص1ماد،
لسمعتم، من ح.ر> و.ق}ع, سيوفنا،

ضرباv بكل مهن_د ج.م_اد
وال�م'د': مكان حزن؛ وقال ال4صمعي: هو الكان الرتفع الغليظ؛ وقال

ابن شيل: ال�م'د قارة ليست بطويلة ف السماء وهي غليظة تغلظ مرة وتلي
أ�خرى، تنبت الشجر ول تكون إ,ل ف أ%رض غليظة، سيت ج'م'داv من ج'م'ودها

أ%ي من يبسها. وال�م'د: أ%صغر الكام يكون مستديراv صغياv، والقارة
مستديرة طويلة ف السماء، ول ينقادان ف ال4رض وكلها غليظ الرأ}س

ويسميان جيعاv أ%كمة. قال: وجاعة ال�م'د ج,ماد ينبت البقل والشجر؛ قال:
وأ%ما ال�م'ود فأ%سهل من ال�م'د وأ%شد مالطة للسهول، ويكون ال�م'ود ف

ناحية الق�ف> وناحية السهول، وتمع ال�م'د أ%ج\ماداv أ%يضاv؛ قال
لبيد:فأ%ج\ماد' ذي ر.ن\د{ فأ%كناف' ثاد1ق

وال�م'د: جبل، مثل به سيبويه وفسره السياف؛ قال أ�مية بن أ%ب الصلت:
س'بحانه ث سبحاناv ي.عود له،
وق%ب\ل%نا س.ب_ح. ال�وديe وال�م'د

وال�م'د، بضم اليم واليم وفتحهما: جبل معروف؛ ونسب ابن ال4ثي عجز
هذا البيت لورقة بن نوفل.

ودارة ال�م'د: موضع؛ عن كراع.
وج'م\دان: موضع بي ق�د.ي\د وع'س\فان؛ قال حسان:

لقد أ%تى عن بن ال%ر\باء3 قول�ه'م'،
ودونم د.فe ج'م\دان{ فموضوع'

وف الديث ذكر ج'م\دان، بضم اليم وسكون اليم، وف آخره نون: جبل على



ليلة من الدينة مر عليه سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: هذا
ج'م\دان س.ب.ق. ال�ف%ر>دون.

@جعد: ال%م\ع.د: حجارة مموعة؛ عن كراع، والصحيح ال%م\ع.ر.ة.
@جند: ال�ن\د: معروف. وال�ن\د ال4عوان وال4نصار.

وال�ن\د: العسكر، والمع أ%جناد. وقوله تعال: إ,ذ جاء4تكم جنود
فأ%رسلنا عليهم رياv وجنوداv ل تروها؛ النود الت جاء4تم: هم ال4حزاب

وكانوا قريشاv وغ%ط%ف%ان وبن ق�ريظة تزبوا وتظاهروا على حرب النب، صلى
ال عليه وسلم، فأ%رسل ال عليهم رياv كفأ%ت قدورهم وقلعت فساطيطهم

وأ%ظعنتهم من مكانم، والنود الت ل يروها اللئكة. وجند م'ج.ن_د: مموع؛
وكل صنف على صفة من اللق جند على حدة، والمع كالمع، وفلن ج.ن_د.

النود. وف الديث: ال4رواح جنود م'ج.ن_دة فما تعارف منها ائ}ت.لف وما
تناكر منها اختلف؛ والندة: الموعة، وهذا كما يقال أ%ل}ف مؤ.لفة
وق%ناط1ي' م'ق%نط%ر.ةD أ%ي م'ض.ع_فة، ومعناه ال3خبار عن مبدإ, كون ال4رواح

وتقدمها ال4جساد أ%ي أ%نا خلقت أ%و�ل خلقها على قسمي من ائتلف
واختلف، كالنود الموعة إ,ذا تقابلت وتواجهت، ومعن تقابل ال4رواح ما جعلها

ال عليه من السعادة والشقاوة وال4خلق ف مبدإ, اللق، يقول: إ,ن
ال4جساد الت فيها ال4رواح تلتقي ف الدنيا فتأ}تلف وتتلف على حسب ما خلقت

عليه، ولذا ترى ال%ي_ر. يب ال%ي>ر وييل إ,ل ال4خيار،
والش>ر>ير يب ال4شرار وييل إ,ليهم. ويقال: هذا جند قد أ%قبل وهؤلء جنود قد

أ%قبلوا؛ قال ال تعال: جند م�ا هنالك مهزوم من ال4حزاب، فوح_د النعت
ل4ن فقظ الند 

(* هنا بياض بالصل ولعل الساقط منه مفرد أو واحد) . . .
وكذلك اليش والزب. والند: الدينة، وجعها أ%جناد، وخص أ%بو عبيدة به

مدن الشام، وأ%جناد الشام خس كور؛ ابن سيده: يقال الشام خسة أ%جناد:
د1م.ش\ق وح1م\ص وق1ن_س\ر,ين وال�ر\د'ن© وف1ل%س\ط1ي، يقال لكل مدينة

منها جند؛ قال الفرزدق:
فقلت ما هو إ,ل الشام نركبه،

كأ%نا الوت' ف أ%جناده الب.غ.ر
الب.غ.ر: العطش يصيب ال3بل فل تروى وهي توت عنه. وف حديث عمر: أ%نه

خرج إ,ل الشام فلقيه أ�مراء ال4جناد، وهي هذه المسة أ%ماكن، كل واحد



منها يسمى ج'ن\داv أ%ي القيمي با من السلمي القاتلي. وف حديث
vسال: سترنا البيت ب,ج'نادي¼ أ%خضر، فدخل أ%بو أ%يوب فلما رآه خرج إ,نكارا

له؛ قيل: هو جنس من ال4ناط أ%و الثياب يستر با الدران.
وال%ن.د: ال4رض الغليظة، وقيل: هي حجارة تشبه الطي. وال%ن.د: موضع

باليمن، وهي أ%جود كورها، وف الصحاح: وج.ن.د، بالتحريك، بلد باليمن. وف
الديث ذكر ال%ن.د، بفتح اليم والنون، أ%حد م.خاليف اليمن؛ وقيل: هي

مدينة معروفة با.
وج'ن.ي\د وج.ن_اد وج'نادة: أ%ساء. وج'نادة أ%يضاv: حي�.

�وج'ن\د.ي\ساب'ور': موضع، ولفظه ف الرفع والنصب سواء لعجمته. وأ%جنادان
وأ%جناد.ي\ن': موضع، النون� معربة بالرفع؛ قال ابن سيده: وأ�رى البناء

قد حكي فيها. ويوم أ%جناد.ي\ن,: يوم معروف كان بالشام أ%يام عمر، وهو موضع
مشهور من نواحي دمشق، وكانت الوقعة العظيمة بي السلمي والروم فيه.

وف الديث: كان ذلك يوم أ%ج\ياد1ين.، وهو بفتح المزة وسكون اليم وبالياء
تتها نقطتان، جبل بكة وأ%كثر الناس يقولونه بالنون وفتح الدال الهملة

وقد تكسر.
@جهد: ال%ه\د' وال�ه\د': الطاقة، تقول: اج\ه.د ج.ه\د.ك؛ وقيل: ال%ه\د

الشقة وال�ه\د الطاقة. الليث: ال%ه\د' ما ج.ه.د ال3نسان من مرض أ%و
أ%مر شاق، فهو مهود؛ قال: وال�ه\د لغة بذا العن. وف حديث أ�م>

معبد: شاة خ.ل�فها ال%ه\د عن الغنم؛ قال ابن ال4ثي: قد تكرر لفظ ال%ه\د
وال�ه\د ف الديث، وهو بالفتح، الشقة، وقيل: ها لغتان ف الوسع

والطاقة، فأ%ما ف الشقة والغاية فالفتح ل غي؛ ويريد به ف حديث أ�م معبد
ف الشاة ال�زال؛ ومن الضموم حديث الصدقة أ%يe الصدقة أ%فضل، قال:

ج'ه\د' ال�ق1لY أ%ي\ قدر ما يتمله حال القليل الال. وج'ه,د. الرجل إ,ذا
ه'ز,ل%؛ قال سيبويه: وقالوا طلبت.ه ج'ه\د.ك، أ%ضافوا الصدر وإ,ن كان ف

موضع الال، كما أ%دخلوا فيه ال4لف واللم حي قالوا: أ%رس.ل%ها
الع1راك.؛ قال: وليس كل مصدر مضافاv كما أ%نه ليس كل مصدر تدخله ال4لف

واللم.وج.ه.د. ي.ج\ه.د' ج.ه\داv واج\ت.ه.د، كلها: جد_. وج.ه.د. دابته
ج.ه\داv وأ%ج\ه.د.ها: بلغ ج.ه\دها وحل عليها ف السي فوق طاقتها. الوهري:

ج.ه.د\ته وأ%ج\ه.د\ته بعن؛ قال ال4عشى:
فجالت\ وجال% لا أ%ر\بع¬،



ج.ه.د\نا لا م.ع. إ,جهادها
وج.ه\د¬ جاهد: يريدون البالغة، كما قالوا: ش1ع\ر¬ ش.اعر ول%ي\ل لئل؛

قال سيبويه: وتقول ج.ه\دواي أ%نك ذاهب؛ تعل ج.ه\د 
(* قوله «تعل جهد إل»

كذا بالصل ول يتكلم على بقية الكلمة.) ظرفاv وترفع أ%ن به على ما
ذهبوا إ,ليه ف قولم حقاv أ%نك ذاهب. وج'ه,د الرجل: بلغ ج'ه\ده، وقيل:

غ�م_. وف خب قيس بن ذريح: أ%نه لا طلق ل�ب\ن.ى اشتد� عليه وج'ه,د.
وض.م1ن.. وج.ه.د بالرجل: امتحنه عن الي وغيه.

ال4زهري: ال%ه\د بلوغك غاية ال4مر الذي ل تأ}لو على الهد فيه؛
تقول: ج.ه.د\ت ج.ه\دي واج\ت.ه.دت' رأ}ب ونفسي حت بلغت م.جهودي. قال: وجهدت

فلناv إ,ذا بلغت مشقته وأ%جهدته على أ%ن يفعل كذا وكذا. ابن الكسيت:
ال%ه\د الغاية. قال الفراء: بلغت به ال%ه\د أ%ي الغاية. وج.ه.د. الرجل ف

كذا أ%ي جد_ فيه وبالغ. وف حديث الغسل: إ,ذا جلس بي شعبها ال4ربع ث
ج.ه.د.ها أ%ي دفعها وحفزها؛ وقيل: ال%ه\د من أ%ساء النكاح. وج.ه.ده

الرض والتعب والب ي.ج\ه.د'ه ج.ه\داv: هزله. وأ%ج\ه.د. الشيب': كثر وأ%سرع؛
قال عدي بن زيد:

ل تؤاتيك. إ,ن} ص.ح.و\ت.، وإ,ن} أ%جـ
ـه.د. ف العار,ض.ي\ن منك الق%ت1ي'

وأ%ج\ه.د. فيه الشيب إ,ج\هاداv إ,ذا بدا فيه وكثر.
وال�ه\د': الشيء القليل يعيش به ال�ق1ل© على جهد العيش. وف التنزيل
العزيز: والذين ل يدون إ,ل� ج'ه\د.هم؛ على هذا العن. وقال الفراء:

ال�ه\د' ف هذه الية الطاقة؛ تقول: هذا جهدي أ%ي طاقت؛ وقرئ: والذين
ل يدون إ,ل ج'هدهم وج.هد.هم، بالضم والفتح؛ ال�ه\د، بالضم: الطاقة،
وال%ه\د، بالفتح: من قولك اج\ه.د ج.ه\دك ف هذا ال4مر أ%ي ابلغ غايتك،

ول يقال اج\ه.د ج'ه\دك.
وال%هاد: ال4رض الستوية، وقيل: الغليظة وتوصف به فيقال أ%رض ج.هاد.

ابن شيل: ال%هاد أ%ظهر ال4رض وأ%سواها أ%ي أ%شد�ها استواء، ن.ب.ت.ت\
أ%و ل ت.ن\ب'ت\، ليس قربه جبل ول أ%كمة. والصحراء ج.هاد؛ وأ%نشد:

ي.ع'ود' ث%ر.ى ال4رض, ال%هاد.، وي.ن\ب'ت' الـ
ـج.هاد' با، والع'ود' ر.ي_ان� أ%خضر



أ%بو عمرو: ال%ماد وال%هاد ال4رض الدبة الت ل شيء فيها، والماعة
ج'ه'د وج'م'د؛ قال الكميت:

أ%م\ر.ع.ت\ ف نداه إ,ذ ق%ح.ط% القط
ـر'، فأ%م\سى ج.هاد'ها مطورا

قال الفراء: أ%رض ج.هاد وف%ضاء وب.راز بعن واحد. وف الديث: أ%نه،
عليه الصلة والسلم، نزل بأ%رض� ج.هاد{؛ ال%هاد، بالفتح، ال4رض الصلبة،

وقيل: هي الت ل نبات با؛ وقول الطرم_اح:
ذاك أ%م\ ح.ق}باء� ب.ي\دانة،

غ%ر\ب.ة� الع.ي\ن, ج.هاد' الس_نام
جعل الهاد صفة لل4تان ف اللفظ وإ,نا هي ف القيقة لل4رض، أ%ل ترى

أ%نه لو قال غربة العي جهاد ل يز، ل4ن ال4تان ل تكون أ%رضاv صلبة
ول أ%رضاv غليظة؟ وأ%ج\ه.د.ت\ لك ال4رض: برزت. وفلن م'جه,د لك: متاط.

وقد أ%ج\ه.د إ,ذا احتاط؛ قال:
ناز.ع\ت'ها بال%ي\ن'مان1 وغ%ر_ها

ق1يل1ي: وم.ن\ لك1 بالن_ص1يح ال�ج\ه,د1؟
ويقال: أ%ج\ه.د. لك الطريق' وأ%جه.د. لك الق أ%ي برز وظهر ووضح. وقال

أ%بو عمرو بن العلء: حلف بال ف%أ%ج\هد وسار ف%أ%ج\ه.د، ول يكون
ف%ج.ه.د. وقال أ%بو سعيد: أ%ج\ه.د. لك ال4مر أ%ي أ%مكنك وأ%عرض لك. أ%بو عمرو:

أ%ج\ه.د. القوم ل أ%ي أ%شرفوا؛ قال الشاعر:
لا رأ%يت' القوم. قد أ%جه.دوا،
ث�ر\ت إ,ليهم بال�سام, الص_ق1يل}

ال4زهري عن الشعب قال: ال�ه\د' ف الغ'ن\ي.ة وال%ه\د' ف العمل. ابن
عرفة: ال�هد، بضم اليم، الو'سع والطاقة، وال%ه\د' البالغة والغاية؛

ومنه قوله عز� وجل: ج.ه\د أ%يانم؛ أ%ي بالغوا ف اليمي واجتهدوا فيها.
وف الديث: أ%عوذ بال من ج.ه\د البلء؛ قيل: إ,نا الالة الشاقة

الت تأ}ت على الرجل يتار عليها الوت. ويقال: ج.ه\د البلء كثرة العيال
وقلة الشيء. وف حديث عثمان: والناس ف جيش العسرة م'ج\ه,دون أ%ي معسرون.

يقال: ج'ه,د. الرجل فهو مهود إ,ذا وجد مشقة، وج'ه,د. الناس فهم
م.ج'هودون إ,ذا أ%جدبوا؛ فأ%ما أ%ج\ه.د. فهو م'ج\ه,د¬، بالكسر، فمعناه ذو ج.ه\د

ومشقة، أ%و هو من أ%جه.د دابته إ,ذا حل عليها ف السي فوق طاقتها. ورجل



م'ج\ه,د إ,ذا كان ذا دابة ضعيفة من التعب، فاستعاره للحال ف قلة الال.
وأ�ج\ه,د فهو م'ج\ه.د، بالفتح، أ%ي أ%نه أ�وقع ف الهد الشقة. وف حديث

ال4قرع وال4برص: فوال ل أ�ج\ه.د' اليوم. بشيء أ%خذته ل، ل
أ%ش'قe عليك وأ%ر'دeك ف شيء تأ}خذه من مال ل عز وجل.

والهود: الشته.ى من الطعام واللب؛ قال الشماخ يصف إ,بلv بالغزارة:
vر.فا�ت.ض\ح.ى، وقد ض.م1ن.ت\ ض.ر_ات'ها غ

من ناص1ع, اللون، ح'ل}و, الط�ع\م,، م.ج\هود1
فمن رواه حلو الطعم مهود أ%راد بالهود: الشتهى الذي يلح عليه ف

شربه لطيبه وحلوته، ومن رواه حلو غي مهود فمعناه: أ%نا غزار ل يهدها
اللب فينهك لبنها؛ وف الكم: معناه غي قليل يهد حلبه أ%و تهد الناقة

عند حلبه؛ وقال ال4صمعي ف قوله غي مهود: أ%ي أ%نه ل يذق ل4نه
كثي. قال ال4صمعي: كل لب ش'د_ م.ذ}ق�ه' بالاء فهو مهود. وج.ه.دت اللب
فهو مهود أ%ي أ%خرجت زبده كله. وج.هد\ت' الطعام.: اشتهيته. والاهد:

الشهوان. وج'ه,د. الطعام وأ�ج\ه,د أ%ي اشت'ه,ي.. وج.ه.د\ت' الطعام.: أ%كثرت
من أ%كله. ومرعى ج.ه,يد: ج.ه.د.ه الال. وج'ه,د. الرجل فهو مهود من

الشقة. يقال: أ%صابم قحوط من الطر فج'ه,د'وا ج.ه\داv شديداv. وج.ه,د.
عيشهم، بالكسر، أ%ي نكد واشتد.

والجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والهود. وف حديث معاذ: اج\ت.ه.د.
ر.أ}ي. الج\ت1هاد1؛ بذل الوسع ف طلب ال4مر، وهو افتعال من الهد الطاقة،

والراد به رد القضية الت تعرض للحاكم من طريق القياس إ,ل الكتاب
والسنة، ول يرد الرأ}ي الذي رآه من قبل نفسه من غي حل على كتاب أ%و

سنة.أ%بو عمرو: هذه بقلة ل ي.ج\ه.د'ها الال أ%ي ل يكثر منها، وهذا ك%ل#
ي.ج\ه.د'ه الال إ,ذا كان يلح على رعيته. وأ%ج\ه.دوا علينا العداوة:

جدeوا.
وجاه.د. العدو_ م'جاه.دة وج,هاداv: قاتله وجاه.د ف سبيل ال. وف

الديث: ل ه1جرة بعد الفتح ولكن ج,هاد ون,ي_ةD؛ الهاد ماربة ال4عداء،
وهو البالغة واستفراغ ما ف الوسع والطاقة من قول أ%و فعل، والراد

بالنية إ,خلص العمل ل أ%ي أ%نه ل يبق بعد فتح مكة هجرة ل4نا قد صارت دار
إ,سلم، وإ,نا هو ال3خلص ف الهاد وقتال الكفار. والهاد: البالغة

واستفراغ الوسع ف الرب أ%و اللسان أ%و ما أ%طاق من شيء. وف حديث



السن: ل ي.ج\ه.د' الرجل� مال%ه' ث يقعد يسأ%ل الناس؛ قال النضر: قوله ل
يهد ماله أ%ي يعطيه ويفرقه جيعه ههنا وههنا؛ قال السن ذلك ف قوله عز

وجل: يسأ%لونك ماذا ينفقون قل العفو.
ابن ال4عراب: ال%هاض وال%هاد ثر ال4راك. وبنو ج'هادة: حي�، وال

أ%علم.
@جود: ال%ي>د: نقيض الرديء، على فيعل، وأ%صله ج.ي\و,د فقلبت الواو ياء

لنكسارها وماورتا الياء، ث أ�دغمت الياء الزائدة فيها، والمع ج,ياد،
وجيادات جع المع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

كم كان عند ب.ن العو�ام, من ح.س.ب،
ومن س'يوف ج,يادات{ وأ%رماح,

وف الصحاح ف جعه جيائد، بالمز على غي قياس. وجاد الشيء� ج'ودة
وج.و\دة أ%ي صار جي>داv، وأ%جدت الشيء4 فجاد، والت_جويد مثله. وقد قالوا

أ%ج\و.د\ت كما قالوا: أ%طال وأ%ط}و.ل% وأ%طاب وأ%ط}ي.ب. وأ%لن وأ%ل}ي.ن
على النقصان والتمام. ويقال: هذا شيء ج.ي>د¬ ب.ي>ن ال�ودة وال%و\دة.

وقد جاد ج.و\دة وأ%جاد: أ%تى بال%ي>د من القول أ%و الفعل. ويقال: أ%جاد
.vفلن ف عمله وأ%ج\و.د وجاد عمله ي.جود ج.و\دة، وج'د\ت له بالال ج'ودا

ورجل م1ج\واد¬ م'ج,يد وشاعر م1ج\واد أ%ي م'جيد ي'جيد كثياv. وأ%ج.د\ته
النقد: أ%عطيته جياداv. واستجدت الشيء: أ%عددته جيداv. واست.جاد الشيء4:

.vأ%و طلبه جيدا vوج.ده ج.ي>دا
ورجل ج.واد: سخي�، وكذلك ال�نثى بغي هاء، والمع أ%جواد، كس_روا

ف%عالv على أ%فعال حت كأ%نم إ,نا كسروا ف%ع.لv. وجاودت فلناv ف%ج'د\ته
أ%ي غلبته بالود، كما يقال ماج.د\ت'ه من ال%ج\د. وجاد الرجل باله

ي'ود ج'وداv، بالضم، فهو جواد. وقوم ج'ود مثل ق%ذال وق�ذ�ل، وإ,نا سكنت
الواو ل4نا حرف علة، وأ%جواد وأ%جاود' وج'و'داء؛ وكذلك امرأ%ة ج.واد ونسوة

ج'ود مثل ن.وار� ون'ور؛ قال أ%بو شهاب الذل:
ص.ناع¬ ب,إ,ش\فاها، ح.صانD بش.كر,ها،
ج.واد¬ بق�وت الب.ط}ن، والع1ر\ق' زاخ1ر

قوله: العرق زاخر، قال ابن بر�ي: فيه عد�ة أ%قوال: أ%حدها أ%ن يكون
العن أ%نا تود بقوتا عند الوع وهيجان الدم والطبائع؛ الثان ما قاله

أ%بو عبيدة يقال: عرق فلن زاخر إ,ذا كان كرياv ينمى فيكون معن زاخر أ%نه



نام� ف الكرم؛ الثالث أ%ن يكون العن ف زاخر أ%نه بلغ ز'خار,ي_ه،
يقال بلغ النبت زخاريه إ,ذا طال وخرج زهره؛ الرابع أ%ن يكون العرق هنا

السم من أ%عرق الرجل إ,ذا كان له عرق ف الكرم. وف الديث: ت%و_د\ت'ها لك
أ%ي تيت ال4جود منها. قال أ%بو سعيد: سعت أ%عرابي�اv قال: كنت أ%جلس

إ,ل قوم يتجاوبون ويتجاودون فقلت له: ما يتجاودون؟ فقال: ينظرون أ%يهم
أ%جود حجة.

وأ%جواد العرب مذكورون، فأ%جواد أ%هل الكوفة: هم عكرمة بن ربعي وأ%ساء
بن خارجة وعتاب بن ورقاء الرياحي؛ وأ%جواد أ%هل البصرة: عبيد ال بن

أ%ب بكرة ويكن أ%با حات وعمر بن عبدال بن معمر التيمي وطلحة بن عبدال
بن خلف الزاعي وهؤلء أ%جود من أ%جواد الكوفة؛ وأ%جواد الجاز: عبدال
بن جعفر بن أ%ب طالب وعبيد ال بن العباس بن عبد الطلب وها أ%جود من

أ%جواد أ%هل البصرة، فهؤلء ال4جواد الشهورون؛ وأ%جواد الناس بعد ذلك
كثي، والكثي أ%جاود على غي قياس، وج'ود وج'ودة، أ%لقوا الاء للجمع

كما ذهب إ,ليه سيبويه ف الؤ\ولة، وقد جاد ج'وداv؛ وقول ساعدة:
إ,ن ل4ه\واها وفيها لم\ر,ئ�،
جادت ب,نائلها إ,ليه، م.ر\غ%ب'

إ,نا عداه بإ,ل ل4نه ف معن مالت إ,ليه.
ونساء ج'ود؛ قال ال4خطل:

وه'ن_ بالب.ذ}ل, ل ب'خ\لD ول ج'ود
واستجاده: طلب جوده. ويقال: جاد به أ%بواه إ,ذا ولداه جواداv؛ وقال

الفرزدق:
قوم أ%بوهم أ%بو العاصي، أ%جاد.ه'م'

ق%ر\م¬ ن.ج,يب¬ لد�ات{ م.ناج,يب,
وأ%جاده درهاv: أ%عطاه إ,ياه. وفرس جواد: ب.ي>ن' ال�ودة، وال�نثى

جواد أ%يضاv؛ قال:
ن.م.ت\ه' ج.واد ل ي'باع' ج.ن,ين'ها

وف حديث التسبيح: أ%فضل من المل على عشرين جواداv. وف حديث سليم بن
vكالفرس الواد، ويوز أ%ن يريد سيا vأ%ي سريعا vصرد: فسرت إ,ليه جوادا

جواداv، كما يقال سرنا ع'ق}ب.ةv ج.واداv أ%ي بعيدة.
وجاد الفرس أ%ي صار رائعاv يود ج'ودة، بالضم، فهو جواد للذكر وال�نثى



من خيل جياد وأ%جياد وأ%جاويد.
وأ%جياد: جبل بكة، صانا ال تعال وشر�فها، سي بذلك لوضع خيل تبع،

وسي ق�ع.ي\ق1عان لوضع سلحه. وف الديث: باعده ال من النار سبعي
خريفاv للم'ض.م>ر, ال�ج,يد؛ اليد: صاحب الواد وهو الفرس السابق اليد،

كما يقال رجل م'ق}و� وم'ض\ع1ف إ,ذا كانت دابته قوية أ%و ضعيفة.
وف حديث الصراط: ومنهم من ير كأ%جاويد اليل، هي جع أ%جواد، وأ%جواد

جع جواد؛ وقول ذروة بن جحفة أ%نشده ثعلب:
وإ,نك إ,ن} ح'م1لت. على ج.واد،

ر.م.ت\ بك ذات. غ%ر\ز� أ%و ر,كاب
معناه: إن تزوجت ل ترض امرأ%تك بك؛ شبهها بالفرس أ%و الناقة النفور

كأ%نا تنفر منه كما ينفر الفرس الذي ل يطاوع وتوصف ال4تان بذلك؛ أ%نشد
ثعلب:

إ,ن ز.ل� ف�وه عن ج.واد{ م1ئ}ش1ي\،
أ%ص\ل%ق. ناباه' ص1ياح. الع'ص\فور\

(* قوله «زل فوه» هكذا بالصل والذي يظهر أنه زلقوه أي أنزلوه عن جواد
(.vغيظا vإل قرع بنابه على الخرى مصوتا

والمع جياد وكان قياسه أ%ن يقال ج,واد، فتصح الواو ف المع لتحركها ف
الواحد الذي هو جواد كحركتها ف طويل، ول يسمع مع هذا عنهم ج,واد ف
التكسي البتة، فأ%جروا واو جواد لوقوعها قبل ال4لف مرى الساكن الذي هو

واو ثوب وسوط فقالوا جياد، كما قالوا حياض وسياط، ول يقولوا جواد كما
قالوا قوام وطوال.

وقد جاد ف عدوه وجو�د وأ%جود وأ%جاد الرجل وأ%جود إ,ذا كان ذا دابة
جواد وفرس جواد؛ قال ال4عشى:

ف%م1ث}ل�ك1 قد ل%ه.و\ت' با وأ%رض�
م.ه.ام1ه.، ل ي.قود' با ال�ج,يد'

vوسار ع'ق}ب.ة vج.وادا vوعدا ع.د\وا .vواست.جاد. الفرس.: طلبه ج.وادا
،vوأ%جوادا vجيادا vأ%ي بعيدة حثيثة، وع'ي\ب.ت.ي جوادين وع'ق%با vج.وادا

.vكذلك إ,ذا كانت بعيدة. ويقال: جو�د ف عدوه تويدا
وجاد الطر ج.و\داv: وب.ل% فهو جائد، والمع ج.و\د مثل صاحب وص.ح\ب،

وجادهم الطر ي.ج'ودهم ج.و\داv. ومطر ج.و\د: ب.ي>ن' ال%و\د غزيز، وف



الكم يروي كل شيء. وقيل: الود من الطر الذي ل مطر فوقه البتة. وف حديث
الستسقاء: ول يأ}ت أ%حد من ناحية إ,ل حد_ث بال%و\د وهو الطر الواسع
الغزير. قال السن: فأ%ما ما حكى سيبويه من قولم أ%خذتنا بالود وفوقه

فإ,نا هي مبالغة وتشنيع، وإ,ل� فليس فوق ال%و\د شيء؛ قال ابن سيده:
هذا قول بعضهم، وساء ج.و\د وصفت بالصدر، وف كلم بعض ال4وائل: هاجت

بنا ساء ج.و\د وكان كذا وكذا، وسحابة ج.و\د كذلك؛ حكاه ابن ال4عراب.
وج,يد.ت ال4رض': سقاها ال%و\د؛ ومنه الديث: تركت أ%هل مكة وقد ج,يد'وا

أ%ي م'ط1روا م.ط%راv ج.و\داv. وتقول: م'ط1ر\نا م.ط}ر.تي ج.و\د.ين. وأ%رض
م.ج'ودة: أ%صابا مطر ج.و\د؛ وقال الراجز:

والاز,باز, الس_ن.م. ال�ودا
وقال ال4صمعي: ال%و\د أ%ن تطر ال4رض حت يلتقي الثريان؛ وقول صخر

الغي�:
يلع1ب' الريح. بالع.ص\ر.ين, ق%ص\ط%ل�ه،

والواب,ل�ون% وت.ه\تان� الت_جاويد
يكون جعاv ل واحد له كالتع_اجيب والت_عاشيب والتباشي، وقد يكون جع

ت.ج\واد، وجادت العي ت.ج'ود ج.و\داv وج'ؤ'وداv: كثر دمعها؛ عن
اللحيان. وحتف م'ج,يد¬: حاضر، قيل: أ�خذ من ج.و\د1 الطر؛ قال أ%بو

خراش:غ%د.ا ي.رتاد' ف ح.ج.رات1 غ%ي\ث{،
فصاد.ف. ن.و\ء4ه' ح.ت\ف¬ م'ج,يد'

وأ%جاده: قتله. وجاد بنفسه عند الوت ي.ج'ود' ج.و\داv وجو وداv: قارب
أ%ن ي,ق}ض1ي.؛ يقال: هو يود بنفسه إ,ذا كان ف السياق، والعرب تقول: هو

ي.ج'ود بنفسه، معناه يسوق بنفسه، من قولم: إ,ن فلناv ل%ي'جاد إ,ل فلن
أ%ي ي'ساق إ,ليه. وف الديث: فإ,ذا ابنه إ,براهيم، عليه السلم، ي.ج'ود

بنفسه أ%ي يرجها ويدفعها كما يدفع ال3نسان ماله يود به؛ قال: والود
الكرم يريد أ%نه كان ف النزع وسياق الوت.

ويقال: ج,يد1 فلن إ,ذا أ%شرف على اللك كأ%ن� اللك جاده؛ وأ%نشد:
وق1ر\ن{ قد ت.ر.ك}ت' لدى م1ك%ر¼،
إ,ذا ما جاد.ه النeز.ف' اس\ت.دانا

ويقال: إ,ن ل�جاد' إ,ل لقائك أ%ي أ%شتاق إ,ليك كأ%ن� هواه جاده
الشوق أ%ي مطره؛ وإ,نه ل%ي'جاد إ,ل كل شيء� يهواه، وإ,ن ل�جاد' إ,ل



القتال: ل4شتاق إ,ليه. وج,يد. الرجل� ي'جاد' ج'واداv، فهو م.ج'ود إ,ذا ع.ط1ش.
وال%و\دة: الع.طشة. وقيل: ال�واد'، بالضم، ج.هد العطش. التهذيب: وقد

ج,يد. فلن من العطش ي'جاد ج'واداv وج.و\دة؛ وقال ذو الرمة:
ت'عاط1يه أ%حياناv، إ,ذا ج,يد. ج.و\دة،
ر'ضاباv كط%ع\م, الز_ن\ج,بيل ال�ع.س_ل

أ%ي عطش عطشة؛ وقال الباهلي:
ون.ص\ر'ك. خاذ1لD عن ب.ط1يء#،
vم\ إ,ل خ.ذ}ل ج'وادا�كأ%ن� ب,ك

.vأ%ي عطشا
ويقال للذي غلبه النوم: م.ج'ود كأ%ن النوم جاده أ%ي مطره. قال:

وال%ج'ود الذي ي'ج\ه.د من النعاس وغيه؛ عن اللحيان؛ وبه فسر قول
لبيد:وم.ج'ود{ من ص'بابات1 الك%رى،

عاط1ف1 النeم\ر'ق,، ص.د\ق, ال�ب\ت.ذ%ل
أ%ي هو صابر على الفراش المهد وعن الوطاء3، يعن أ%نه عطف نرقه ووضعها

تت رأ}سه؛ وقيل: معن قوله ومود من صبابات الكرى، قيل معناه ش.ي>ق،
وقال ال4صمعي: معناه صب� عليه من ج.و\د الطر وهو الكثي منه.

وال�واد: النعاس. وجاد.ه النعاس: غلبه. وجاده هواها: شاقه. وال�ود:
الوع؛ قال أ%بو خراش:
ت.كاد' ي.داه ت'س\ل1مان1 ر,داء4ه

�من ال�ود، لا است.ق}بلته الش_مائل
يريد جع الش_مال، وقال ال4صمعي: من ال�ود أ%ي من السخاء3. ووقع

القوم ف أ%ب جاد{ أ%ي ف باطل.
وال�وديe: موضع، وقيل جبل، وقال الزجاج: هو جبل بآمد، وقيل: جبل

بالزيرة استوت عليه سفينة نوح، على نبينا ممد وعليه الصلة والسلم؛ وف
التنزيل العزيز: واستوت على الودي�؛ وقرأ% ال4عمش: واستوت على الودي،
بإ,رسال الياء وذلك جائز للتخفيف أ%و يكون سي بفعل ال�نثى مثل حطي، ث

أ�دخل عليه ال4لف واللم؛ عن الفراء3؛ وقال أ�مية ابن أ%ب الصلت:
سبحانه ث سبحاناv يعود له،
وق%بلنا سب_ح ال�وديe وال�م'د'
وأ%بو ال�ودي�: رجل؛ قال:



لو قد حداهن\ أ%بو ال�ود1ي�،
ب,ر.ج.ز� م'س\ح.ن\ف1ر, الر_و,ي�،
م'بس\ت.و,يات{ ك%ن.وى الب.ر\ن9

وقد روي أ%بو ال�ودي�، بالذال، وسنذكره.
وال1ود1ياء، بالنبطية أ%و الفارسية: الكساء؛ وعربه ال4عشى فقال:

وب.ي\داء4، ت.ح\س.ب' آرام.ها
ر,جال% إ,ياد{ بأ%ج\ياد1ها

وج.ودان: اسم. الوهري: والاديe الزعفران؛ قال كثي عزة:
ي'باش1ر\ن% ف%أ}ر. ال1س\ك1 ف كلY م.ه\ج.ع،

وي'ش\ر,ق' جاد1يÒ ب,ه,ن_ م.ف�يد'
ال%ف1يد': ال%دوف.

@جيد: ال1يد': العنق، وقيل: م'ق%ل�ده، وقيل: مقد_مه، وقد غلب على عنق
الرأ%ة؛ قال سيبويه: يوز أ%ن يكون ف1علv وف�ع\لv، كسرت فيه اليم

كراهية الياء3 بعد الضمة، فأ%ما ال4حفش فهو عنده ف1ع\ل ل غي، والمع
vأ%جياد وج'يود؛ وحكى اللحيان أ%نا للينة ال4ج\ياد جعلوا كل جزء� منه جيدا

ث جع على ذلك، وقد يكون ف الرجل؛ قال:
،vولقد أ%ر'وح' إ,ل الت>جار م'ر.ج>ل

م.ذ1لv بال، لعي>ناv أ%ج\يادي
قال: وال%ي.د، بالتحريك، طول العنق وحسنه، وقيل: دقتها مع طول؛ ج.ي,د.

ج.ي.داv وهو أ%ج\ي.د'. وحكى اللحيان: ما كان أ%جي.د، ولقد ج.ي,د.
ج.ي.داv يذهب إ,ل النقلة؛ قال: قد يوصف العنق نفسه بال%ي.د فيقال ع'ن'ق

أ%ج\يد كما يقال عنق أ%و\ ق%ص'.
التهذيب: امرأ%ة ج.ي\داء� إ,ذا كانت طويلة العنق حسنة ل ينعت به الرجل؛

وقال العجاج:
ت.س\م.ع' لل%ح\لي,، إ,ذا ما و.س\و.سا

وار\ت.ج_ ف أ%ج\يادها وأ%ج\رسا
جع ال1يد. با حوله، والمع ج'ود.

وامرأ%ة ج.ي\دان.ة: حسنة اليد. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: كأ%ن
ع'ن'ق%ه ج,يد' د'م\ي.ة{ ف صفاء3 الفضة؛ اليد: العنق.

وأ%جياد': أ%رض بكة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:



،vوسال1ف%ة vأ%يام. أ%ب\د.ت\ لنا عينا
فقلت': أ%ن_ى لا ج,يد' ابن, أ%جياد1؟

أ%ي كيف أ�عطيت جيد. هذا الظب الذي بالرم؛ وقال ال4عشى:
ول جع.ل% الرحن' بيت.ك ف الذ©رى

بأ%ج\ياد.، غ%ر\ب_ الصف�ا وال�ح.ط�م,
التهذيب: وأ%جياد¬ جبل بكة أ%و مكان وقد تكرر ذكره ف الديث، وهو بفتح

المزة وسكون اليم وبالياء نقطتان: جبل بكة؛ قال ابن ال4ثي: وأ%كثر
الناس يقولونه ج,ياد، بكسر اليم وحذف المزة؛ قال: ج,ياد موضع بأ%سفل

مكة معروف من شعابا؛ أ%بو عبيدة ف قول ال4عشي:
وب.ي\داء4، ت.ح\س.ب' آرام.ها

ر,جال% إ,ياد{ بأ%ج\ياد1ها
قال: أ%راد الودياء وهو الكساء� بالفارسية؛ وأ%نشد شر ل4ب زبيد

الطائي ف صفة ال4سد:
حت إ,ذا ما رأ%ى ال4ن\صار. قد غ%ف%ل%ت\،

واجتاب من ظ1لYه1 ج'ود1ي_ س.م'ور,
قال: ج'ودي� بالنبطية أ%راد جودياء أ%راد جبة س.مeور. وأ%جياد: اسم

شاة.
�@جاذ: الليث وغيه: الائذ الع.ب_اب' ف الشرب، والفعل جأ%ذ% ي.ج\أ%ذ

ج.أ}ذاv ش.ر,ب.؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
م'له1س' القوم على الطعام،

وجائ1ذD ف ق%ر\ق%ف1 ال�دام
شر\ب. ال1جان ال}و'ل�ه1 ال1يام

@جبذ: ج.ب.ذ% ج.ب\ذاv: لغة ف ج.ذ%ب.. وف الديث: ف%ج.ب.ذ%ن رجل من
خلفي، وظنه أ%بو عبيد مقلوباv عنه؛ قال ابن سيده: وليس ذلك بشيء. وقال: قال

vيتصرفان تصرفا vعن صاحبه وذلك أ%نما جيعا vابن جن ليس أ%حدها مقلوبا
�واحداv، تقول: ج.ذ%ب. ي.ج\ذ1ب' ج.ذ}باv، فهو جاذب، وج.ب.ذ% ي.جبذ

ج.ب\ذاv، فهو جابذ، فإ,ن جعلت مع هذا أ%حدها أ%صلv لصاحبه فسد ذلك ل4نك لو
فعلته ل يكن أ%حد'ها أ%سع.د. بذه الال من الخر، فإ,ذا وق%ف}ت.

الال% بما ول ت'ؤ\ث31ر\ بالزية أ%حد.ها عن تصرف صاحبه فلم ي'ساوه فيه كان
أ%وسعه'ما ت.ص.رeفاv أ%صلv لصاحبه، وذلك نو قولم: أ%ن الشيء� يأ}ن



وآن% ي.ئ1ي'، فآن% مقلوب عن أ%ن.ى والدليل على ذلك وجودك مصد.ر. أ%ن
يأ}ن,ي أ%نÝى، ول تد لن مصدراv، كذا قال ال4صمعي، فأ%ما ال4ي\ن فليس

من هذا ف شيء، إ,نا ال4ي\ن' ال3ع\ياء� والتعب'، فلما ع.د1م. آن
الصدر. الذي هو أ%صل الفعل علم أ%نه مقلوب عن أ%ن.ى يأ}ن. قال ال سبحانه

وتعال: إ,ل أ%ن يؤذن لكم إ,ل طعام غي ناظرين أ%ناه، أ%ي بلوغ%ه
وإ,دارك%ه'، غي أ%ن أ%با زيد قد حكى لن مصدراv، وهو ال4ي\ن'، فإ,ن كان

:�ال4مر كذلك فهما إ,ذاv أ%صلن متساويان متساوقان. وج.ب.ذ% العنب' ي.ج\ب,ذ
ص.غ'ر وق%ف_.

@جذذ: ال%ذ©: كسر الشيء الصeل}ب. ج.ذ%ذ}ت' الشيء4: كسرت'ه وقط%ع\ت'ه
وال�ذاذ� وال1ذاذ�: ما كسر منه، وضمه أ%فصح من كسره، وال%ذ©: الق%ط}ع

الوح1يe ال�ستأ}ص1ل�، وقيل: هو القطع الستأ}ص1ل فلم ي'ق%ي_د\ بوحاء؛
ج.ذ�ه' ي.ج'ذ©ه' ج.ذ¾، فهو مذوذ وج.ذيذ، وج.ذ�ذ%ه فان\ج.ذ�

وت.ج.ذ�ذ. وف التنزيل: عطاء غي مذوذ؛ فسره أ%بو عبيد غي مقطوع،
والن\جذاذ�: النقطاع. قال الفراء: رح1م¬ ج.ذ�اء� وح.ذ�اء�، باليم والاء،

مدودان وذلك إ,ذا ل توص.ل. وف الديث أ%نه قال يوم حني: ج'ذ9وه'م ج.ذ9اv؛
ال%ذ©: القطع، أ%ي استأ}صلوهم قتلv. وال�ذاذ: ال�ق%ط�ع 

(* قوله
«والذاذ القطع» جيمه مثلثه كما ف القاموس.) وال1ذاذ�: القطع الكسرة،

منه. فجعلهم ج'ذاذاv أ%ي ح'طاماv، وقيل: هو جع ج.ذيذ، وهو من المع
العزيز. وقال الفراء ف قوله: فجعلهم ج'ذاذاv، فهو مثل ال�طام والرeفات، ومن

قرأ%ها ج,ذاذاv، فهو جع. ج.ذيذ مثل خفيف وخفاف. وف حديث مازن: فث�رت'
إ,ل الضم فكسرته أ%جذاذاv أ%ي قطعاv وكسراv، واحدها ج.ذ. وف حديث علي،

كرم ال وجهه: أ%صول� بيد{ ج.ذ�اء4 أ%ي مقطوعة، كن به عن قصور أ%صحابه
وتقاعدهم عن الغزو، فإ,ن الند لل4مي كاليد، ويروى بالاء الهملة.

الليث: ال�ذاذ� ق1ط%ع ما كسر، الواحدة� ج'ذاذ%ةD. قال: وقطع الفضة الصغار
ج'ذاذ. ويقال لجارة الذهب: ج'ذاذ ل4نا ت'كسر.

وال�ذاذات: القراضات. وج'ذاذات الفضة: ق1ط%عها. وال�ذاذ�: الف1رق.
وسويق ج.ذيذ: م.ج\ذوذ. والسويق ال%ذيذ�: الكثي ال�ذاذ. وال%ذيذة:

السويق. وال%ذ1يذ%ة: ج.شيش.ةD تعمل من السويق الغليظ ل4نا ت'ج.ذ9 أ%ي تقطع
قطعاv وت'جش. وروي عن أ%نس أ%نه كان يأ}كل� ج.ذيذ%ة قبل أ%ن يغدو ف



حاجته؛ أ%راد شربة من سويق أ%و نو ذلك، سيت ج.ذيذة ل4نا ت'ج'ذ© أ%ي
vت'ك%س_ر وتدق وتطحن وت'جشش إ,ذا طحنت. ومنه حديث علي: أ%نه أمر نوفا

البكال9 أ%ن يأ}خذ من م1ز\وده ج.ذيذاv؛ وحديثه الخر: رأ%يت علي�اv يشرب
ج.ذيذاv حي أ%فطر. ويقال للحجارة الذهب: ج'ذاذ، ل4نا تكسر وتسحل؛

وأ%نشد:كما ان\ص.رفت فوق ال�ذاذ ال%ساح1ن
وج.ذ%ذ}ت البل ج.ذ9اv أ%ي قطعته فانذ. وج.ذ� ال4مر. عن ي.ج'ذ©ه

ج.ذ9اv: قطعه. وج.ذ� النخل% ي.ج'ذ©ه ج.ذ9اv وج.ذاذاv وج,ذاذاv: صرمه؛ عن
اللحيان.

وما عليه ج'ذ9ة وما عليه ق1زاع أ%ي ما عليه ثوب يستره؛ وف الصحاح: أ%ي
ما عليه شيء من الثياب.

ال4صمعي: ال%ذ�ان والكذ�ان الجارة الرخوة، الواحدة ج.ذ�انة
وك%ذ�انة.

ومن أ%مثالم السائرة ف الذي يقدم على اليمي الكاذبة: ج.ذ�ها ج.ذ�
البعي الص>لYيان.ة%، أ%راد أ%نه أ%سرع إ,ليها. ابن ال4عراب:

ال1ج.ذ© طرق ال1ر\و.د1، وهو اليل؛ وأ%نشد:
قالت وقد ساف م1ج.ذ� ال1ر\ود

قال: ومعناه أ%ن السناء إ,ذا اكتحلت مسحت بطرف اليل شفتيها ليذداد.
ح'م_ة؛ وقال ال%عدي يذكر نساء:

ت.ر.ك}ن ب.طالة وأ%خ.ذ}ن جذ¾ا،
وأ%لقي الكاح1ل% للنب,يج

قال: الذ والذ طرف الرود.
@جرذ: أ%بو عبيد: ال%ر.ذ�. بالتحريك، كل ما حدث ف عرقوب الفرس، وف

الصحاح: ف عرقوب الدابة من تزيeد وانتفاخ عصب ويكون ف عرض الكعب من ظاهر
أ%و باطن. وقال ابن شيل: ال%ر.ذ ورم يأ}خذ الفرس ف عرض حافزه وف

ث%ف1نت.ه من رجله حت يعقره ودم غليظ ينعقر 
(* قوله «ودم غليظ ينعقر إل قوله

فيكون ردئياv» كذا بالصل ولعل فيه سقطاv. والصل ينعقر الفرس والبعي
ومع ذلك ف بقية التركيب قلقة ونعوذ بال من سقم النسخ.) والبعي

ب,أ%خ\ذ1ه. وف نوادر ال4عراب: ال%ر.ذ داء يأ}خذ ف مفصل العرقوب ويكوى منه
تشيطاv فيبأ� عرقوبه آخراv ضخماv غليظاv فيكون رديئاv ف حله ومشيه.



ابن سيده: ال%ر.ذ�: داء يأ}خذ ف قوائم الدابة، وقد تقد�م ف الدال
الهملة وال4صل الذال العجمة؛ وداية ج.ر,ذ. وحكى بعضهم: رجل ج.ر,ذ

الرجلي.وال�ر.ذ: الذكر من الفأ}ر، وقيل: الذكر الكبي من الفأ}ر، وقيل: هو
أ%عظم من اليبوع أ%كد.ر ف ذنبه سواد والمع ج'ر\ذان. الصحاح: ال�رذ� ضرب

من الفأ}ر.
وأ�مe ج,ر\ذان%: آخر نلة بالجاز إ,دراكاv؛ حكاها أ%بو حنيفة وعزاها

إ,ل ال4صمعي، قال: ولذلك قال الساجع: إ,ذا طلعت ال%راتان أ�ك1ل%ت\
أ�مe ج,ر\ذان؛ وطلوع ال%رات.ي\ن, ف أ�خ\ريات الق%ي\ظ بعد طلوع سهيل وف

ق�ب'ل. الصف%ر,ي� قال: وزعموا أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، دعا
ل�م� ج,ر\ذان مرتي؛ قال: رواه ال4صمعي عن نافع بن أ%ب قارئ أ%هل الدينة

عن ربيعة بن أ%ب عبد الرحن فقيههم، قال: وهي أ�م ج,ر\ذان رطباv فإ,ذا
جفت فهي الكبيس. وف الديث ذكر أ�م ج,ر\ذان، وهو نوع من التمر كبار،

قيل: إ,ن نله يتمع تت الفأ}ر، وهو الذي يسمى بالكوفة ال�وشان، يعنون
الفأ}ر بالفارسية. وأ%رض ج.ر,ذ%ة: من ال�ر.ذ أ%ي ذات ج,ر\ذان. وال�ر.ذات:

ع.ص.بان ف ظاهر خ.ص1يلة الفرس وباطنهما يلي النبي.
ورجل م'ج.ر_ذD: داه{ م'ج.ر>ب¬ لل�مور؛ ابن ال4عراب: ج.ر_ذ%ه الدهر

�ودل%كه ود.ي_ث%ه ون.ج_ذ%ه' وح.ن_كه. أ%بو عمرو: هو ال�ج.ر_ذ
وال�جر_س'. وأ%ج\رذ%ه إ,ل الشيء: أ%لأ%ه واضطره؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:وحاد عن ع.ب\د'ه'م\ وأ�ج\ر,ذا
أ%ي أ�لئ؛ قال الشاعر:
كأن أ%و\ب. ص.ن\ع.ة1 ال%ل�ذ1
ي.س\ت.ه\ي,ع' ال�راه1ي. الاذي

عاف1يه س.ه\واv غي. ما إ,ج\راذ1
وعافيه: ما جاء من عفوه سهواv سهلv بل حث ول إ,كراه عليه.

ورجل م'ج\ر.ذD: أ%فرده أ%صحابه فلجأ% إ,ل سواهم، وقيل: هو الذي ذهب
ماله فلجأ% إ,ل من ينو�له؛ قال كثي عزة:

وأ%لف%ي\ت' ع.ي_الv كأ%ن9 ع'واء4ه
ب'كا م'ج\ر.ذ{، ي.ب\غي ال%بيت.، خ.ليع

@جربذ: ال%ر\ب.ذ%ة: من عدو الفرس فوق القدر بتنكيس الرأ}س وشد�ة
الختلط. وقال ابن دريد: ج.ر\ب.ذ%ت1 الفرس, ج.ر\ب.ذ%ة وج,ر\باذاv، وهو عدو



ثقيل، وهي م'ج.ر\ب,ذ. أ%بو عبيدة: ال%ر\ب.ذ%ة من سي اليل؛ وفرس م'ج.ر.ب,ذ،
قال: وهو القريب الق%د\ر ف تنكيس الرأ}س وشد�ة الختلط مع بطء إ,حارة

يديه ورجليه. قال: ويكون الربذ أ%يضاv ف ق�رب السeن\ب'ك من ال4رض
وارتفاعه؛ وأ%نشد:

كنت ت.ج\ري بالب'ه\ر خ1ل}واv، فلما
ك%ل�ف%ت\ك. ال1ياد' ج.ر\ي. ال1ياد1،

ج.ر\ب.ذ%ت\ دونا يداك، وأ%ر\د.ى
بك لؤم' الباء3 وال4ج\داد1

.�وال%ر\ب.ذ%ة: ثقل الدابة، وهو ال�ج.ر\ب,ذ
 �وال%ر.ن\ب.ذ

(* قوله «والرنبذ إل» كذا بالصل، والذي ف القاموس
الرنبذة بالاء.) الذي تتزوج أ�مه. ابن ال4نباري: الب.رو'ك من النساء

الت تتزو�ج زوجاv ولا ابن مدرك من زوج آخر، ويقال لبنها ال%ر.ن\ب.ذ%؛
قال ال4زهري: وهو مأ}خوذ من ال%ر\ب.ذ%ة.

 �@جلذ: ال%ل1ذ
(* قوله «اللذ» هكذا ضبط بالصل بفتح فكسر، وف القاموس

وشرحه بضم اليم وسكون اللم وبفتح اليم وككتف أيضاv.) الفأ}ر ال4عمى،
والمع م.ناج,ذ� على غي واحده، كما قالوا خلفة والمع ماض.

وال1لذاء: الجارة، وقيل: هو ما صلب من ال4رض، والمع ج,ل}ذاء،
بالكسر، مدود وج.لذي؛ ال4خية مطردة.

ال4زهري ف نوادر ال4عراب: ج,ل}ظاء من ال4رض وجلماظ وجلذاء وج,ل}ذان.
وال1ل}ذاء4ة: ال4رض الغليظة، وجعها ج.لذي، وهي ال1ز\باء4ة.

ابن شيل: ال�ل}ذ1ية الكان الشن الغليظ من الق�ف الرتفع 
(* قوله «من

(.vالقف الرتفع إل» كذا بالصل والذي ف شرح القاموس ليس بالرتفع جدا
جداv يقطع أ%خفاف ال3بل وقلما ينقاد، ل ينبت شيئاv. وال�ل}ذ1ية من

الفراسن: الغليظة الوكيعة. وقولم: أ%سهل من ج,ل}ذان، وهو حى قريب من
الطائف لي مستو كالراحة. وال�ل}ذي: الجر. واللذي، بالضم، من ال3بل:

الشديد الغليظ؛ قال الراجز:
صو�ى لا ذا ك1د\نة{ ج'ل}ذ1ي_ا،



أ%خ\ي.ف. كانت أ�مه ص.ف1ي_ا
وناقة ج'ل}ذ1ي�ة: قوية شديدة ص'لبة. والذكر ج'ل}ذ1ي� مشتق من ذلك؛ قال

علقمة:
هل ت'ل}ح1قين بأ%ول الق%و\م, إ,ذ} س.خ1طوا

ج'ل}ذ1ي_ةv كأ%تان الض_ح\ل, ع'ل}ك�وم؟
وأ%تان الضحل: صخرة عظيمة م'ل%م\ل%مة. والضحل: الاء الضحضاح. والعلكوم:

الناقة الشديدة. قال أ%بو زيد: ول يعرفه الكلبيون ف ذكور ال3بل ول
ف الرجال؛ وسي ج'ل}ذ1يÒ وخس ج'ل}ذ1يÒ وق%ر.ب¬ ج'ل}ذ1ي�: شديد؛ فأ%ما

قول ابن ميادة:
ل%ت.ق}ر'ب'ن_ ق%ر.باv ج'ل}ذ1ي_ا،

ما دام فيهن� ف%ص1يلD حي_ا،
وقد دجا الليل� ف%ه.ي_ا ه.ي_ا

الق%ر.ب: الق�رب من الورود بعد سي إ,ليه. وليلة الق%ر.ب: الليلة الت
ترد ال3بل ف صبيحتها الاء. وهي_ا: بعن الستحثاث. قال ابن سيده:

وزعم الفارسي أ%نه يوز أ%ن يكون صفة للق%ر.ب وأ%ن يكون اساv للناقة، على
أ%نه ترخيم ج'ل}ذ1ي_ة مسمى با أ%و جل1ذية صفة. ابن ال4عراب: وال%لذي

ف شعر ابن مقبل جع ال�ل}ذ1ية، وهي الناقة الصلبة، وهو:
صوت النواقيس فيه ما يفر�طه
أ%يدي اللذي� جون ما يعفينا

(* قوله «ما يفرطه» ف شرح القاموس ما يقربه، وقوله ما يعفينا فيه ما
يغضينا).

وال%لذي: صغار الشجر؛ وخص أ%بو حنيفة به صغار الطلح.
وإ,نه ل%ي'ج\ل%ذ بكل خي أ%ي يظن به، وقد تقدم ف الدال.

أ%بو عمرو: ال%لذ1يe الصeن_اع'، واحدهم ج'ل}ذ1يÒ. وقال غيه:
ال%لذي خدم البيعة وجعلهم ج.لذ1ي� لغلظهم.

وج,ل}ذان: عقبة بالطائف.
واج\ل%و�ذ الليل: ذهب، قال الشاعر:

أ%ل حبذا حبذا حبذا
ح.بيب¬ ت.ح.م_ل}ت' منه ال4ذى

إ,ذا أ%ظ}لم. الليل� واج\ل%و�ذا



والج\ل1و_ذ والج\ليواذ�: ال%ضاء والسرعة ف السي؛ قال سيبويه: ل
يستعمل إ,ل مزيداv. التهذيب: ال�ل}ذ1يe الشديد من السي السريع'؛ قال

العجاج يصف فلة:
eال1م\س' وال1م\س' با ج'ل}ذ1ي

يقول: سي خس با شديد. ال4صمعي: الج\ل1و_اذ ف السي
والج\ر,و_اط� الضاء ف السرعة؛ وقال ابن ال4عراب: هو ال3سراع. واج\ل%و_ذ

واجرهد� إ,ذا أ%سرع. واج\ل%و_ذ% بم السي اج\ل1و_اذاv أ%ي دام مع السرعة،
وهو من سي ال3بل؛ ومنه اج\ل%و_ذ% الطر. وف حديث رقيقة: واجلو�ذ الطر

أ%ي امتد وقت تأ%خره وانقطاعه.
@جنبذ: ال�ن\ب'ذ%ة�، بالضم: ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة؛ قال
يعقوب: والعامة تقول: ج'ن\ب.ذ%ة، بفتح الباء، ابن سيده: ال�ن\ب'ذ%ة الرتفع

من كل شيء. وال�ن\ب'ذ%ة: ما عل من ال4رض واستدار. ومكان م'ج.ن\ب.ذ:
مرتفع؛ حكاه كراع. وج'ن\ب'ذ%ة الكيل: منتهى أ%ص\بار,ه؛ وقد ج.ن\ب.ذه.

وال�ن\ب'ذ%ة: القبة؛ عن ابن ال4عراب. وف الديث ف صفة النة: وسطها
جن.اب,ذ من ذهب وفضة يسكنها قوم من أ%هل النة كال4عراب ف البادية؛ وورد ف

.vحديث آخر: فيها جن.اب,ذ من لؤلؤ، وفسره بذلك أ%يضا
جوذ: أ%بو ال�وذ1ي�: كنية رجل؛ قال:

لو قد ح.داه'ن_ أ%بو ال�وذ1ي>
ب.ر.ج.ز� م'س\ح.ن\ف1ر الر_وي>

م'س\ت.ويات كنوى الب.ر\ن>ي
وقد تقدم أ%نه أ%بو ال�ودي، بالدال الهملة.
@جوذ: أ%بو ال�وذ1ي�: كنية رجل؛ قال:

لو قد ح.داه'ن_ أ%بو ال�وذ1ي>
ب.ر.ج.ز� م'س\ح.ن\ف1ر الر_وي>

م'س\ت.ويات كنوى الب.ر\ن>ي
وقد تقدم أ%نه أ%بو ال�ودي، بالدال الهملة.

@جأر: ج.أ%ر. ي.ج\أ%ر' ج.أ%gراv وج'ؤ.اراv: رفع صوته مع تضرع واستغاثة.
وف التنزيل: إ,ذا ه'م\ ي.ج\أ%ر'ون؛ وقال ثعلب: هو رفع الصوت إ,ليه

بالدعاء. وج.أ%ر الرجل� إ,ل ال عز وجل إ,ذا تضر�ع بالدعاء3. وف الديث:
كأ%ن أ%نظر إ,ل موسى له ج'ؤ.ار' إ,ل ربه بالتلبية؛ ومنه الديث الخر:



لرجتم إ,ل الصeعد.ات1 ت.ج\أ%ر'ون إ,ل ال. وقال قتادة ف قوله: إ,ذا
ه'م\ ي.جأ%ر'ون؛ قال: إ,ذا هم ي.ج\زع'ون، وقال السeد>يe: يصيحون، وقال
ماهد: يضرعون دعاء، وجأ%ر. القوم' ج'ؤ.اراv: وهو أ%ن يرفعوا أ%صواتم

بالدعاء متضر>عي. قال: وجأ%ر. بالدعاء متضر>عي. قال: وجأ%ر. بالدعاء
إ,ذا رفع صوته. الوهري: ال�ؤ.ار' مثل ال�و.ار، جأ%ر الثور والبقرة

ي.ج\أ%ر' ج'ؤ.اراv: صاحا، وخ.ار. ي.خور بعن واحد: رفعا صوتما؛ وقرأ% بعضهم:
عجلv جسداv له ج'ؤ.ار¬، حكاه ال4خفش؛ وغيث ج'ؤ.ر¬ مثل ن'ف%ر� أ%ي

م'ص.و�ت¬، من ذلك، وف الصحاح: أ%ي غزير كثي الطر؛ وأ%نشد لندل بن
ال�ث%ن_ى:

يا ر.ب_ ر.ب_ السلمي بالسeو.ر\،
ل ت.سق1ه1 ص.ي_ب. ع.ز_اف{ ج'ؤ.ر\

دعا عليه أ%ن ل تطر أ%رضه حت تكون م'ج\د1بةv ل نبت با، والص_ي�ب':
الطر الشديد، والعز_اف': الذي فيه رعد. والع.ز\ف': الص_و\ت'، وقيل:

غيث ج'ؤ.ر¬ طال نبته وارتفع. وج.أ%ر. النبت': طال وارتفع، وج.أ%ر.ت ال4رض
بالنبات كذلك؛ وقال الشاعر:

أ%ب\شر\ ف%هذي خ'وص.ةD وج.د\ر'
وع'ش\ب¬، إ,ذا أ%ك%ل}ت.، ج.وأ%ر'

(* قوله «جوأر» كذا بالصل، والصواب: ج.أر').
وع'ش\ب¬ ج.أ}ر¬ وغ%م\ر¬ أ%ي كثي. وذكر الوهري: غ%ي\ثD ج,و.رe ف

ج.و.ر.، وسيأ}ت ذكره. والأ}ر' من النبت: الف%ضe الر_ي_ان�؛ قال جندل:
وك�لYل%ت\ بأ�ق}حوان{ جأ}ر,

وهذا البيت ف التهذيب معر�ف:
وكللت بال�قحوان الأ}ر

.Dقال: وهو الذي طال واكتهل. ورجل ج.أ}ر¬: ضخم، وال�نثى ج.أ}رة
والائر: ج.ي.شان� الن_ف}س، وقد ج'ئ1ر.. والائر' أ%يضاv: الغ.ص.ص'، والائر':

ح.رÒ ف ال%ل}ق,.
@جب: ال%ب_ار': ال عز اسه القاهر خلقه على ما أ%راد من أ%مر وني.
ابن ال4نباري: البار ف صفة ال عز وجل الذي ل ي'نال�، ومنه ج.ب_ار'

النخل. الفر�اء: ل أ%سع ف%ع_الv من أ%فعل إ,ل ف حرفي وهو ج.ب_ار
من أ%ج\ب.ر\ت'، ود.ر_اك من أ%درك}ت'، قال ال4زهري: جعل ج.ب_اراv ف



صفة ال تعال أ%و ف صفة العباد من ال3ج\بار وهو القهر وال3كراه ل من
ج.ب.ر.. ابن ال4ثي: ويقال ج.ب.ر. اللق. وأ%ج\ب.ر.ه'م\، وأ%ج\ب.ر.

أ%ك}ث%ر'، وقيل: ال%ب_ار العال فوق خلقه، وف%ع_ال من أ%بنية البالغة،
ومنه قولم: نلة ج.ب_ارة، وهي العظيمة الت تفوت يد التناول. وف حديث

أ%ب هريرة: يا أ%م.ة% ال%ب_ار إ,نا أ%ضافها إ,ل البار دون باقي
أ%ساء ال تعال لختصاص الال الت كانت عليها من إ,ظهار الع1ط}ر,

والب.خ'ور, والتباهي والتبختر ف الشي. وف الديث ف ذكر النار: حت يضع
ال%ب_ار فيها ق%د.م.ه'؛ قال ابن ال4ثي: الشهور ف تأ}ويله أ%ن الراد

بالبار ال تعال، ويشهد له قوله ف الديث الخر: حت يضع فيها رب
العزة قدمه؛ والراد بالقدم أ%هل النار الذين قد_مهم ال لا من شرار خلقه

كما أ%ن الؤمني ق%د.م'ه الذين قد_مهم إ,ل النة، وقيل: أ%راد بالبار
ههنا التمرد العات، ويشهد له قوله ف الديث الخر: إ,ن النار قالت:

و'ك9ل}ت' بثلثة: بن جعل مع ال إ,لاv آخر، وبكل ج.ب_ار عنيد،
وبالصو>رين. وال%ب_ار': التكب الذي ل يرى ل4حد عليه حق9اv. يقال:

ج.ب_ار¬ ب.ي>ن' ال%ب.ر,ي_ة وال1ب,ر,ي_ة، بكسر اليم والباء،
وال%ب\ر,ي_ة1 وال%ب\ر'و_ة1 وال%ب.ر'و_ة1 وال�ب'ر'وت1 وال%ب.ر'وت1

وال�بeور.ة1 وال%بeور.ة، مثل الف%رeوجة، وال1ب\ر,ياء� والت_ج\ب.ار': هو بعن
vس, بن ل%ق1يط{ ال4س.د1ي� يعاتب رجلYغ.ل�الك1ب\ر,؛ وأ%نشد الحر ل

كان والياv على أ�وض.اخ:
فإ,نك إ,ن} عاد.ي\ت.ن غ%ض1ب, الصى
ع.ل%ي\ك.، وذ�و ال%بeور.ة1 ال�ت.غ.ط}رف'

يقول: إ,ن عاديتن غضب عليك الليقة وما هو ف العدد كالصى. والتغطرف:
التكب. ويروى التغترف، بالتاء، وهو بعناه.

وت.ج.ب_ر. الرجل: تكب. وف الديث: سبحان ذي ال%ب.ر'وت وال%ل%ك�وت؛
هو ف%ع.ل�وت¬ من ال%ب\ر والق%ه\ر,. وف الديث الخر: ث يكون م'ل}ك¬

وج.ب.ر'وت¬ أ%ي ع'ت'وÒ وق%ه\ر¬. اللحيان: ال%ب_ار التكب عن عبادة
ال تعال؛ ومنه قوله تعال: ول يكن ج.ب_اراv ع.ص1ي�اv؛ وكذلك قول عيسى،

v؛ أ%ي متكباvشقي�ا vعلى نبينا وعليه الصلة والسلم: ول يعلن جبارا
عن عبادة ال تعال. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، حضرته

امرأ%ة فأ%مرها بأ%مر ف%ت.أ%ب_ت\، فقال النب، صلى ال عليه وسلم:



د.ع'وها فإ,نا ج.ب_ار.ة أ%ي عاتية متكبة. وال1ب>ي'، مثال الف1س>يق:
الشديد الت_ج.بeر,. وال%ب_ار' من اللوك: العات، وقيل: ك�ل© عات{
ج.ب_ار¬ وج,ب>ي¬. وق%ل}ب¬ ج.ب_ار¬: ل تدخله الرحة. وق%ل}ب¬ ج.ب_ار¬:

ذو كب ل يقبل موعظة. ورجل ج.ب_ار: م'س.ل�ط قاهر. قال ال عز وجل:
وما أ%نت. عليهم ب,ج.ب_ار�؛ أ%ي ب,م'س.ل�ط{ ف%ت.ق}ه.ر.هم على ال3سلم.

وال%ب_ار': الذي ي.ق}ت'ل� على الغ.ض.ب,. وال%ب_ار': الق%ت_ال ف غي
حق. وف التنزيل العزيز: وإ,ذا ب.ط%ش\ت'م\ ب.ط%ش\ت'م\ ج.ب_ار,ين.؛ وكذلك

قول الرجل لوسى ف التنزيل العزيز: إ,ن ت'ر,يد' إ,ل أ%ن تكون%
ج.ب_اراv ف ال4رض؛ أ%ي قت_الv ف غي الق، وكله راجع إ,ل معن التكب.

وال%ب_ار': العظيم' الق%و,يe الطويل�؛ عن اللحيان: قال ال تعال: إ,ن
فيها قوماv ج.ب_ار,ين.؛ قال اللحيان: أ%راد الط©ول% والقو�ة

والع1ظ%م.؛ قال ال4زهري: كأ%نه ذهب به إ,ل ال%ب_ار من النخيل وهو الطويل الذي
vعظيما vت.ناول. ويقال: رجل ج.ب_ار إ,ذا كان طويل�فات ي.د. ال

قوي�اv، تشبيهاv بال%ب_ار, من النخل. الوهري: ال%ب_ار' من النخل ما طال
وفات اليد؛ قال ال4عشى:
ط%ر,يق¬ وج.ب_ار¬ ر,واء# أ�ص'ول�ه،
عليه أ%باب,يلD من الط�ي\ر, ت.ن\ع.ب'

ونلة ج.ب_ار.ة أ%ي عظيمة سينة. وف الديث: ك%ثاف%ة� جلد الكافر
أ%ربعون ذراعاv بذراع ال%ب_ار؛ أ%راد به ههنا الطويل، وقيل: اللك، كما

يقال بذراع اللك، قال القتيب: وأ%حسبه م.ل1كاv من ملوك ال4عاجم كان تام
الذراع. ابن سيده: ونلة ج.ب_ارة ف%ت1ي_ة قد بلغت غاية الطول وحلت،

والمع ج.ب_ار؛ قال:
فاخ1رات¬ ض'ل�وعها ف ذ�راها،

وأ%ن.اض. الع.ي\دان� وال%ب_ار'
وحكى السياف: نلة ج.ب_ار¬، بغي هاء. قال أ%بو حنيفة: ال%ب_ار'
الذي قد ارتقي فيه ول يسقط ك%ر\م'ه، قال: وهو أ%ف}ت.ى النخل

وأ%ك}ر.م'ه.قال ابن سيده: وال%ب\ر' ال%ل1ك'، قال: ول أ%عرف مم اشتق إ,ل أ%ن ابن
جن قال: سي بذلك ل4نه ي.ج\ب'ر ب,ج'وده، وليس ب,ق%و,ي¼؛ قال ابن

أ%حر:
اس\ل%م\ ب,راو'وق� ح'ي,يت. به،



وان\عم\ ص.باحاv أ%يeها ال%ب\ر'
قال: ول يسمع بال%ب\ر, ال%ل1ك1 إ,ل ف شعر ابن أ%حر؛ قال: حكى ذلك

ابن جن قال: وله ف شعر ابن أ%حر نظائر كلها مذكور ف مواضعه. التهذيب:
أ%بو عمرو: يقال ل1ل}م.ل1ك ج.ب\ر¬. قال: وال%ب\ر' الشeجاع' وإ,ن ل

يكن م.ل1كاv. وقال أ%بو عمرو: ال%ب\ر' الرجل؛ وأ%نشد قول ابن أ%حر:
وان\عم\ ص.باحاv أ%يeها ال%ب\ر'

أ%ي أ%يها الرجل. وال%ب\ر': الع.ب\د'؛ عن كراع. وروي عن ابن عباس ف
جبيل وميكائيل: كقولك عبدال وعبد الرحن؛ ال4صمعي: معن إ,يل هو

الربوبية فأ�ضيف جب وميكا إ,ليه؛ قال أ%بو عبيد: فكأ%ن� معناه عبد إ,يل، رجل
إ,يل. ويقال: جب عبد، وإ,يل هو ال. الوهري: ج.ب\ر.ئيل اسم، يقال هو

جب أ�ضيف إ,ل إ,يل؛ وفيه لغات: ج.ب\ر.ئ1يل� مثال ج.ب\ر.ع1يل، يهمز ول
يهمز؛ وأ%نشد ال4خفش لكعب ابن مالك:

ش.ه,د\نا فما ت.ل}قى لنا من ك%ت1يب.ة{،
ي.د. الد_هر,، إ,ل ج.ب\ر.ئ1يلD أ%مام'ها

قال ابن بري: ورفع أ%مامها على ال3تباع بنقله من الظروف إ,ل ال4ساء؛
وكذلك البيت الذي لسان شاهداv على جبيل بالكسر وحذف المزة فإ,نه قال:

ويقال ج,بيل، بالكسر؛ قال حسان:
وج,ب\ر,يلD رسول� ال3 ف1ينا،

ور'وح' الق�د\س, ليس. له ك1فاء#
وج.ب\ر.ئ1ل، مقصور: مثال ج.ب\ر.ع1ل� وج.ب\ر,ين وج,ب\ر,ين، بالنون.

vوال%ب\ر': خلف الكسر، ج.ب.ر العظم والفقي واليتيم ي.ج\ب'ر'ه ج.ب\را
vوج,ب.ار.ة{؛ عن اللحيان. وج.ب_ر.ه' ف%ج.ب ي.ج\ب'ر' ج.ب\را vوج'ب'ورا
وج'ب'وراv وان\ج.ب.ر. واج\ت.ب.ر وت.ج.ب_ر.. ويقال: ج.ب_ر\ت' الك%س3ي

أ�ج.ب>ره ت.ج\بياv وج.ب.ر\ت'ه ج.ب\راv؛ وأ%نشد:
،eت.خ'ب Dم.ب_ر.ة Dلا ر,ج\ل

وأ�خ\ر.ى ما ي'س.ت>ر'ها وجاح'
ويقال: ج.ب.ر\ت' العظم ج.ب\راv وج.ب.ر. العظم' بنفسه ج'ب'وراv أ%ي

ان%ب.ر؛ وقد جع العجاج بي التعدي واللزم فقال:
قد ج.ب.ر الد>ين. ال3له' ف%ج.ب.ر\

واج\ت.ب.ر العظم: مثل ان\ج.ب.ر؛ يقال: ج.ب.ر. ال� فلناv فاج\ت.ب.ر



أ%ي سد� مفاقره؛ قال عمرو بن كلثوم:
م.ن\ عال% م1ن_ا ب.عد.ها فل اج\ت.ب.ر\،

ول س.ق%ى الاء4، ول راء4 الش_ج.ر\
معن عال جار ومال؛ ومنه قوله تعال: ذلك أدن أ%ن ل تعولوا؛ أ%ي ل

توروا وتيلوا. وف حديث الدعاء: واج\ب'ر\ن واهدن أ%ي أ%غنن؛ من ج.ب.ر.
ال مصيبته أ%ي ر.د_ عليه ما ذهب منه أ%و ع.و_ض.ه عنه، وأ%صله من

ج.ب\ر, الكسر.
وق1د\ر¬ إ,ج\بار¬: ضد� قولم ق1د\ر¬ إ,ك}سار¬ كأ%نم جعلوا كل جزء منه

جابراv ف نفسه، أ%و أ%رادوا جع ق1د\ر� ج.ب\ر� وإ,ن ل يصرحوا بذلك، كما
قالوا ق1د\ر¬ ك%س\ر¬؛ حكاها اللحيان.

وال%بائر: العيدان الت تشد�ها على العظم لت.ج\ب'ر.ه با على استواء،
واحدتا ج,بار.ة وج.ب,يةD. وال�ج.ب>ر': الذي ي.ج\ب'ر العظام

الكسورة.وال1بار.ة� وال%بي.ة: اليار.ق%ة�، وقال ف حرف القاف: اليار.ق'
ال%ب,ي.ة� وال1بار.ة� والبية أ%يضاv: العيدان الت تب با العظام. وف

حديث علي�، كر�م ال تعال وجهه: وج.ب_ار القلوب على ف1ط1رات1ها؛ هو من
جب العظم الكسور كأ%نه أ%قام القلوب وأ%ثبتها على ما فطرها عليه من
معرفته وال3قرار به شقيها وسعيدها. قال القتيب: ل أ%جعله من أ%ج\ب.ر\ت'

ل4ن أ%فعل ل يقال فيه ف%ع_ال، قال: يكون من اللغة ال�خ\ر.ى. يقال:
ج.ب.ر\ت وأ%ج\ب.ر.ت' بعن قهرت. وف حديث خسف جيش الب.ي\د.اء: فيهم

ال�س\ت.ب\ص1ر' وال%ج\ب'ور وابن السبيل؛ وهذا من ج.ب.ر\ت' ل أ%ج\ب.ر\ت'. أ%بو
عبيد: ال%بائر ال4س\و,ر.ة من الذهب والفضة، واحدتا ج,ب.ارة

وج.ب,ي.ةD؛ وقال ال4عشى:
ف%أ%ر.ت\ك. ك%ف9اv ف ال1ض.ا

ب, وم1عصماv، م1ث}ل% ال1ب.ار.ه\
وج.ب.ر. ال الدين ج.ب\راv ف%ج.ب.ر ج'ب'وراv؛ حكاها اللحيان، وأ%نشد

قول العجاج:
ق%د\ ج.ب.ر. الد>ين. ال3له' فجب.ر\

وال%ب\ر' أ%ن ت'غ\ن,ي. الرجل% من الفقر أ%و ت.ج\ب'ر. عظم.ه من الكسر.
أ%بو اليثم: ج.ب.ر\ت' فاقة% الرجل إ,ذا أ%غنيته. ابن سيده: وج.ب.ر.

الرجل% أ%حسن إ,ليه. قال الفارسي: ج.ب.ر.ه أ%غناه بعد فقر، وهذه أ%ليق



العبارتي. وقد است.ج\ب.ر. واج\ت.ب.ر. وأ%صابته مصيبة ل ي.ج\ت.ب,ر'ها أ%ي ل
م.ج\ب.ر. منها.

وت.ج.ب_ر. النبت' والشجر: اخ\ض.ر_ وأ%و\ر.ق. وظهرت فيه ال%ش\ر.ة� وهو
يابس، وأ%نشد اللحيان لمرئ القيس:

،vو.ر,ب_ة vل}ن. من قو¼ ل%ع.اعا�ويأ}ك
ت.ج.ب_ر. بعد. ال4ك}ل,، ف%ه\و. ن.م1يص'

:�قو�: موضع. واللعاع: الرقيق من النبات ف أ%و�ل ما ينبت. والر>ب_ة
ض.ر\ب¬ من النبات. والن_م1يص': النبات حي طلع ورقة؛ وقيل: معن هذا

البيت أ%نه عاد نابتاv مضر�اv بعدما كان رعي، يعن الر_و\ض.. وت.ج.ب_ر.
النبت أ%ي نبت بعد ال4كل. وت.ج.ب_ر النبت والشجر إ,ذا نبت ف يابسه

الر_ط}ب'. وت.ج.ب_ر. الك%ل� أ�كل ث صلح قليلv بعد ال4كل. قال: ويقال
vت.ي\أ%س' منه؛ معن قوله متجبا vويوما vتراه م'ت.ج.ب>را vللمريض: يوما

أ%ي صال الال. وت.ج.ب_ر. الرج'ل مالv: أ%صابه، وقيل: عاد إ,ليه ما ذهب
منه؛ وحكى اللحيان: ت.ج.ب_ر. الرج'ل، ف هذا العن، فلم ي'ع.د>ه.

التهذيب: ت.ج.ب_ر فلن إ,ذا عاد إ,ليه من ماله بعض' ما ذهب.
والعرب تسمي ال�ب\ز. جاب,راv، وكنيته أ%يضاv أ%بو جابر. ابن سيده:

وجابر' بن' ح.ب_ة اسم للخبز معرفة؛ وكل ذلك من ال%ب\ر, الذي هو ضد
الكسر.وجاب,ر.ة�: اسم مدينة النب، صلى ال عليه وسلم، كأ%نا ج.ب.ر.ت1

ال3يان%. وسي النب، صلى ال عليه وسلم، الدينة بعدة أ%ساء: منها
vوج.ب.ر. الرجل% على ال4مر ي.ج\ب'ر'ه ج.ب\را .�الاب,ر.ة� وال%ج\ب'ور.ة

وج'ب'وراv وأ%ج\ب.ر.ه: أ%كرهه، وال4خية أ%على. وقال اللحيان: ج.ب.ر.ه لغة
تيم وحدها؛ قال: وعام�ة العرب يقولون: أ%ج\ب.ر.ه'. وال%ب\ر': تثبيت وقوع
القضاء والقدر. وال3ج\بار' ف الكم، يقال: أ%ج\ب.ر. القاضي الرجل% على

الكم إ,ذا أ%كرهه عليه.
أ%بو اليثم: وال%ب\ر,ي_ة� الذين يقولون أ%ج\ب.ر. ال� العباد. على

الذنوب أ%ي أ%كرههم، ومعاذ ال أ%ن ي'كره أ%حداv على معصيته ولكنه علم
ما العباد'. وأ%ج\ب.ر\ت'ه': نسبته إل ال%ب\ر,، كما يقال أ%كفرته: نسبته
إ,ل الك�ف}ر,. اللحيان: أ%ج\ب.ر\ت' فلناv على كذا فهو م'ج\ب.ر¬، وهو

كلم عام�ة العرب، أ%ي أ%كرهته عليه. وتيم تقول: ج.ب.ر\ت'ه على ال4مر
أ%ج\ب'ه' ج.ب\راv وج'ب'وراv؛ قال ال4زهري: وهي لغة معروفة. وكان الشافعي



Dوهو حجازي فصيح. وقيل للج.ب\ر,ي_ة1 ج.ب\ر,ي_ة ،�يقول: ج.ب.ر. السلطان
ل4نم نسبوا إ,ل القول بال%ب\ر,، فهما لغتان جيدتان: ج.ب.ر\ت'ه

وأ%ج\ب.ر\ته، غي أ%ن النحويي استحبوا أ%ن يعلوا ج.ب.ر\ت' ل%ب\ر, العظم بعد
كسره وج.ب\ر, الفقي بعد فاقته، وأ%ن يكون ال3ج\بار' مقصوراv على

ال3ك}راه، ولذلك جعل الفراء ال%ب_ار. من أ%ج\ب.ر\ت' ل من ج.ب.ر\ت'، قال:
وجائز أ%ن يكون ال%ب_ار' ف صفة ال تعال من ج.ب\ر,ه الف%ق}ر.

بالغ1ن.ى، وهو تبارك وتعال جابر كل كسي وفقي، وهو جاب,ر' د1ين,ه الذي ارتضاه،
كما قال العجاج:

قد ج.ب.ر. الدين. ال3له' ف%ج.ب.ر\
وال%ب\ر': خلف' الق%د.ر,. والبية، بالتحريك: خلف الق%د.ر,ي_ة،

وهو كلم مول�د.
وحرب¬ ج'ب.ار¬: ل ق%و.د. فيها ول د1ي.ة%. وال�ب.ار' من الد_م,:

ال%د.ر'. وف الديث: ال%ع\د1ن� ج'ب.ار¬ والب,ئ}ر' ج'ب.ار¬ والع.ج\ماء�
ج'ب.ار¬؛ قال:

ح.ت.م. الد_ه\ر' علينا أ%ن_ه'
ظ%ل%ف¬، ما زال من_ا، وج'ب.ار

:vوقال ت.أ%ب_ط ش.ر�ا
ب,ه1 من ن.جاء3 الص_ي\ف1 ب,يض¬ أ%ق%ر_ها

ج'ب.ار¬، ل1ص'م> الص_خ\ر, فيه ق%راق1ر'
ج'ب.ار¬ يعن سيلv. ك�ل© ما أ%ه\ل%ك. وأ%ف}س.د.: ج'ب.ار¬. التهذيب:

وال�بار' ال%د.ر'. يقال: ذهب د.م'ه ج'ب.اراv. ومعن ال4حاديث: أ%ن تنفلت
البهيمة العجماء فتصيب ف انفلتا إ,نساناv أ%و شيئاv فجرحها هد.ر،

وكذلك البئر العاد1ي_ة يسقط فيها إ,نسان ف%ي.ه\ل1ك' ف%د.م'ه ه.د.ر¬،
وال%ع\د1ن إ,ذا انار. على حافره فقتله فدمه هدر. وف الصحاح: إ,ذا انار على

من يعمل فيه فهلك ل يؤخذ به م'ست.أ}جر'ه. وف الديث: السائمة� ج'ب.ار؛
أ%ي الدابة الرس.لة ف رعيها.

ونار' إ,ج\ب,ي.، غي مصروف: نار ال�باح1ب,؛ حكاه أ%بو علي عن أ%ب
عمرو الشيبان. وج'ب.ار¬: اسم يوم الثلثاء ف الاهلية من أ%سائهم

القدية؛ قال:
أ�ر.ج>ي أ%ن} أ%ع1يش.، وأ%ن� ي.و\م1ي



ب,أ%و_ل% أ%و ب,أ%ه\و.ن% أ%و ج'ب.ار,
أ%و الت_ال د'بار,، فإ,ن} ي.ف�ت\ن،
فم'ؤن,س أ%و ع.ر'وبة% أ%و ش1ي.ار,

الفراء عن ال�ف%ض_ل: ال�ب.ار' يوم الثلثاء. وال%ب.ار': ف1ناء�
ال%ب_ان. وال1ب.ار': اللوك، وقد تقد�م. بذراع, ال%ب_ار. قيل:

ال%ب_ار' ال%ل1ك' واحدهم ج.ب\ر¬. وال%ب.اب,ر.ة�: اللوك، وهذا كما يقال هو كذا
وكذا ذراعاv بذراع اللك، وأ%حسبه ملكاv من ملوك العجم ينسب إ,ليه

الذراع.
وج.ب\ر¬ وجاب,ر¬ وج'ب.ي\ر¬ وج'ب.ي\ر.ة� وج.ب,ي.ة�: أ%ساء، وحكى ابن

ال4عراب: ج,ن\ب.ار¬ من ال%ب\ر,؛ قال ابن سيده: هذا نص لفظه فل أ%دري من
أ%ي> ج.ب\ر� ع.ن.ى، أ%من ال%ب\ر, الذي هو ضد� الكسر وما ف طريقه أ%م

من ال%ب\ر, الذي هو خلف الق%د.ر,؟ قال: وكذلك ل أ%دري ما ج,ن\ب.ار¬،
أ%و.ص\ف¬ أ%م ع.ل%م أ%م نوع أ%م شخص؟ ولول أ%نه قال ج,ن\ب.ار¬، من

ال%ب\ر, ل4لقته بالرباعي ولقلت: إ,نا لغة ف ال1نب_ار, الذي هو فرخ
ال�ب.ار.ى أ%و مفف عنه، ولكن قوله من ال%ب\ر, تصريح¬ بأ%نه ثلثي، وال

أ%علم.
@جثر: ور.ق¬ ج,ث}ر¬: واسع.

وث%ج_ر. الشيء4 
(* قوله: «وثجر الشيء إل» من هنا إل قوله ومكان جثر

حقه أن يذكر ف ثجر بل ذكر معظمه هناك). و.س_ع.ه. وانث%جر الاء: صار
كثياv. وان\ث%ج.ر الد_م': خرج د'فع.اv، وقيل: ان\ث%ج.ر كان\ف%ج.ر؛ عن ابن

ال4عراب، فإ,ما أ%ن يكون ذهب إ,ل تسويتهما ف العن فقط، وإ,ما أ%ن
يكون أ%راد أ%نما سواء ف العن، وأ%ن الثاء مع ذلك بدل من الفاء.

وث�ج\ر.ة� الوادي: حيث يتفرق الاء ويتسع، وهو معظمه.
وث�ج\ر.ة� ال3نسان وغيه: وس.ط�ه، وقيل: م'ج\ت.م.ع' أ%على جسده، وقيل:

.�هي الل�ب_ة� وهي من البعي الس_ب.ل%ة
وسهم أ%ث}ج.ر': عريض واسع ال%ر\ح,؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد لذل وذكر

رجلv احتمى بنبله:
وأ%ح\ص.ن.ه ث�ج\ر' الظ©ب.ات1 كأ%ن_ها،

إ,ذا ل ي'غ.ي>ب\ها ال%ف1ي'، ج.ح1يم'



وقيل: سهام¬ ث�ج\ر¬ غ1لظ ال�صول قصار.
والث�ج\ر.ة: الق1ط}ع.ة� التفر>قة من النبات.

والث�ج,ي': ث�ف}ل� عصي العنب والتمر، وقيل: هو ثفل التمر وقشر العنب
إ,ذا عصر.

وث%ج.ر التمر.: خلطه ب,ث%ج,ي الب'س\ر,. وث%ج\ر¬: موضع قريب من ن}ران%؛
من تذكرة أ%ب علي، وأ%نشد:

ه.ي\ه.ات.، ح.ت_ى غ%د.و\ا م1ن\ ث%ج\ر، م.ن\ه.ل�هم
ح1س\ي¬ ب,ن.ج\ران%، صاح. الد>يك' فاح\ت.مل�وا

جعله اساv للبقعة فترك صرفه. ومكان ج.ث}ر¬: فيه تراب¬ يالطه س.ب.خ¬.
@جحر: ال�ح\ر': لكل شيء ي'ح\ت.ف%ر' ف ال4رض إ,ذا ل يكن من عظام

اللق. قال ابن سيده: ال�ح\ر' كل شيء ت.ح\ت.ف1ر'ه ال%وامe والسباع
ل4نفسها، والمع أ%ج\حار¬ وج,ح.ر.ةD؛ وقوله:

م'ق%ب>ضاv ن.ف}س3ي ف ط�م.ي\ر,ي،
ت.ج.مeع. الق�ن\ف�ذ1 ف ال�ح.ي\ر,

فإ,نه يوز أ%ن يعن به شوكه ليقابل قوله مقبضاv نفسي ف طميي، وقد
يوز أ%ن يعن ج'ج\ره الذي يدخل فيه، وهو ال%ج\ح.ر'. وم.جاح1ر' القوم:

م.كام1ن'ه'م\. وأ%ج\ح.ر.ه' فان\ج.حر.: أ%دخله ال�ح\ر. فدخ.له. وأ%ج\ح.ر\ت'ه
 :eأ%ي أ%لأ}ته إ,ل أ%ن دخل% ج'ح\ر.ه'. وج.ح.ر. الض_ب

(* قوله: «وجحر
الضب إل» من باب منع كما ف القاموس). دخل ج'ح\ر.ه'. وأ%ج\ح.ر.ه' إ,ل

كذا: أ%لأ%ه.
وال�ج\ح.ر': الضطرe ال�ل}ج.أ�؛ وأ%نشد:

ي.حم1ي ال�ج\ح.ر,ينا
ويقال: ج.ح.ر. عن_ا خ.ي\ر'ك. أ%ي ت.خ.ل�ف. فلم ي'ص1بنا. واج\ت.ح.ر.

�لنفسه ج'ح\راv أ%ي اتذه. قال ال4زهري: ويوز ف الشعر ج.ح.ر.ت1 ال%ناة
ف ج,ح.ر.تا. وال�ح\ران�: ال�ح\ر'، ونظيه: جئت ف ع'ق}ب, الش_ه\ر,

وف ع'ق}بان,ه. وف الديث: إ,ذا حاضت الرأ%ة حرم ال�ح\ران؛ مروي عن
عائشة، رضي ال عنها، رواه بعض الناس بكسر النون على التثنية يريد الفرج

والدبر. وقال بعض أ%هل العلم: إ,نا هو ال�ح\ران�، بضم النون، اسم الق�ب'ل
خاصة؛ قال ابن ال4ثي: هو اسم للفرج، بزيادة ال4لف والنون، تييزاv له



عن غيه من ال1ح.ر.ة1، وقيل: العن أ%ن أ%حدها حرام قبل اليض، فإ,ذا
حاضت حرماv جيعاv. وال%واح1ر': التخلفات من الوحش وغيها؛ قال امرؤ

القيس:
ف%أ%ل}ح.ق%نا بال}ه.اد1يات1، ود'ون.ه'

ج.واح1ر'ها، ف ص.ر_ة{ ل ت.ز.ي_ل,
وقيل: الاحر من الدواب وغيها التخلف الذي ل يلحق.

وال%ح\ر.ة�، بالفتح: السنة الشديدة الدبة القليلة الطر؛ قال زهي بن
أ%ب سلمى:

إ,ذا الس_ن.ة� الش_ه\ب.اء� بالناس, أ%ج\ح.ف%ت\،
�ونال% ك1رام. الال, ف ال%ح\ر.ة1 ال4ك}ل

ال%ح\ر.ة�: الس_ن.ة� الشديدة ل4نا ت.ج\ح.ر' الناس. ف البيوت.
والشهباء: البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات. وأ%ج\ح.ف%ت\: أ%ض.ر_ت\ بم

وأ%هلكت أ%موالم. ونال كرام. الال يعن كرائم ال3بل، يريد أ%نا تنحر وتؤكل
ل4نم ل يدون لبناv يغنيهم عن أ%كلها. وال%ح.ر.ة�: الس_نة 

(* قوله:
«والحرة السنة إل» بالتحريك، وبسكون الاء كما ف القاموس). الت

ت.ج\ح.ر' الناس. ف البيوت، سيت ج.ح.ر.ةv لذلك. ال4زهري: وأ%ج\ح.ر.ت\
ن'ج'وم' الشتاء إ,ذا ل تطر؛ قال الراجز:

إ,ذا الش>تاء� أ%ج\ح.ر.ت\ ن'ج'وم'ه'،
واش\ت.د_ ف غي, ث%رÝى أ�ر'وم'ه'

وج.ح.ر. الربيع' إ,ذا ل يصبك مطره. وج.ح.ر.ت\ عينه: غ%ارت. وف الديث
ف صفة الد_جال: ليست عينه ب,ناتئ%ة{ ول ج.ح\راء4؛ أ%ي غائرة

م'ن\ج.ح1ر.ة ف ن'ق}ر.تا؛ وقال ال4زهري: هي بالاء العجمة، وأ%نكر الاء،
وسنذكرها ف موضعها. وب.ع1ي ج'حار,ي.ةD: متمع ال%ل}ق,.

:Dلق، واليم زائدة. وج.ح.ر. فلن�وال%ح\ر.م.ة�: الض>يق' وس'وء� ال
تأ%خر. وال%واح1ر': الد_واخل ف ال1ح.ر.ة1 وال%كام1ن,، وج.ح.ر.ت1

الشمس' ل1ل}غ'يوب، وج.ح.ر.ت1 الشمس إ,ذا ارتفعت فأ%ز,ي. الظل©.
،Dجحدر: ال%ح\د.ر': الرجل ال%ع\د' الق%ص1ي'، وال�نثى ج.ح\د.ر.ة@

والسم ال%ح\د.ر.ة�. ويقال: ج.ح\د.ر. صاحب.ه وج.ح\د.ل%ه' إ,ذا صرعه.
وج.ح\د.ر¬: اسم رجل.



@جحشر: ال�حاش1ر': الض_خ\م'؛ وأ%نشد ف صفة إ,بل لبعض الرeج_از,:
ت.س\ت.ل© ما ت.ح\ت. ال3زار, الاج,ر,،

ب,م'ق}ن,ع� من رأ}س1ها ج'حاش1ر,
قال: وال�ق}ن,ع' من ال3بل الذي يرفع رأ}سه وهو كال1ل}ق%ة1 والرأ}س'

،Dم'ق}ن,ع¬. أ%بو عبيدة: ال%حش.ر' من صفات اليل، وال�نثى ج.ح\ش.ر.ة
قال: وإ,ن شئت قلت ج'ح.اش1ر¬، وال�نثى ج'حاش1ر.ةD، وهو الذي ف ضلوعه

ق1ص.ر¬، وهو ف ذلك م'ج\ف1ر¬ كإ,ج\فار, ال�ر\ش'ع,؛ وأ%نشد:
ج'حاش1ر.ة% ص.ت\م¬ ط1م1رÒ كأ%ن_ها

ع'قاب¬، ز.ف%ت\ها الر>يح'، ف%ت\خاء� كاس1ر'
قال: والص_ت\م' والص_ت.م' الذي ش.خ.ص.ت\ مان ضلوعه حت ساوت بتنه

وغ%ر,ض.ت\ شهوته، وهو أ%ص\ت.م' العظام، وال�نثى ص.ت\م.ةD. ابن سيده:
ال%ح\ش.ر' وال�حاش1ر' وال%ح\ر.ش' الاد1ر' ال%ل}ق, العظيم' ال1س\م,

الع.ب\ل% الفاصل، وكذلك ال�ح.اش1ر.ة�؛ قال:
ج'حاش1ر.ةD ه1مÒ، كأ%ن� ع1ظام.ه'

ع.و.ائ1م' ك%س\ر�، أ%و أ%سيلD م'ط%ه_م'
وج.ح\ش.ر¬: اس\م¬.

@جحنب: الفراء: ال1ح1ن\بار': الرجل� الض_خ\م'؛ وأ%نشد:
فهو ج,ح1ن\بار¬ م'ب,ي' الد_ع\ر.م.ه\

@جخر: ج.خ1ر. الفرس' ج.خ.راv: امتل4 بطنه فذهب نشاطه وانكسر. وج.خ1ر.
الفرس' 

(* قوله: «جخر الفرس» هذا والذي بعده من باب فرح، وقوله وجخر البئر
إل من باب منع كما ف القاموس). ج.خ.راv: ج.ز,ع. من الوع وانكسر عليه.

ورجل ج.خ1ر¬: جبان أ%كولD، وال�نثى ج.خ1ر.ةD. وج.خ1ر. جوف البئر،
بالكسر: اتسع، وت.ج\خ1يها: توسيعها، وأ%ج\خ.ر فلن إ,ذا و.س_ع. رأ}س. بئره.

وأ%ج\خ.ر. إ,ذا أ%ن\ب.ع. ماءé كثياv ف غي موضع بئر. وأ%ج\خ.ر. إ,ذا
ت.ز.و_ج ج.خ\راء، وهي الواسعة. وأ%ج\خ.ر. إ,ذا غسل دبره ول ي'ن\ق1ها فبقي

ن.ت\ن'ه. الوهري: ال%خ.ر'، بالتحريك، التساع ف البئر. وج.خ.ر. البئر.
ي.ج\خ.ر'ها ج.خ\راv وج.خ_رها: وسعها. وال%خ.ر': قبح رائحة الر_ح1م,.
وامرأ%ة ج.خ\راء�: واسعة البطن. وقال اللحيان: ال%خ\راء من النساء
ال�ن\ت1ن.ة� الت_ف1ل%ة�. وف الديث ف صفة عي الدجال: أ%ع\ور' مطموس'



العي ليست ب,نات1ئ%ة{ ول ج.خ\راء4؛ قال: يعن الض_ي>ق%ة% الت فيها
غ%م\ص¬ ور.م.ص¬؛ ومنه قيل للمرأ%ة ج.خ\راء� إ,ذا ل تكن نظيفة% الكان1، وروي
بالاء الهم.لة، وهو مذكور ف موضعه؛ وقال ال4زهري: هي بالاء وأ%نكر

الاء. ابن شيل: ال%خ.ر' ف الغنم أ%ن تشرب الاء وليس ف بطنها شيء
في.ت.خ.ض\خ.ض. الاء� ف بطونا فتراها ج.خ1ر.ةv خاس1ف%ة 

(* قوله: «خاسفة»
كذا بالصل بالسي الهملة والفاء أ%ي مهزولة، وف القاموس خاشعة

بالعجمة والعي)؛ وقال ال4صمعي ف قوله:
ب,ب.ط}ن,ه1 ي.ع\د'و الذ�ك%ر\

قال: الذكر من اليل ل يعدو إ,ل إ,ذا كان بي المتلئ والطاوي، فهو
أ%قل احتمالv للج.خ.ر, من ال�نثى. وال%خ.ر': اللء، والذكر إ,ذا خل

بطنه انكسر وذهب نشاطه. والاخ1ر': الوادي الواسع. وت.ج.خ_ر. الوض إ,ذا
ت.ف%ل�ق. طينه وانفجر ماؤه. ال4زهري: وال�خ.ية تصغي ال%خ.رة، وهي

ن.ف}ح.ة تبقى ف القندودة إ,ذا ل تنق.
@جخدر: ابن دريد: ال%خ\د.ر' وال%خ\در,يe الض_خ\م'.

@جدر: هو ج.د1ير¬ بكذا ولكذا أ%ي خ.ل1يق¬ له، والمع ج.د1ير'ون%
وج'د.راء�، وال�نثى ج.د1ير.ةD. وقد ج.د'ر. ج.دار.ة، وإ,نه ل%ج\د.ر.ةD أ%ن يفعل،

وكذلك الثنان والمع، وانا ل%ج\د.ر.ةD بذلك وبأ%ن تفعل ذلك، وكذلك
الثنتان والمع؛ كله عن اللحيان. وعنه أ%يضاv: ل%جد1ير أ%ن يفعل ذلك

وإ,نما ل%د1يران1؛ وقال زهي:
ج.د1ير'ون% يوماv أ%ن ي.نالوا ف%ي.س\ت.ع\ل�وا

ويقال للمرأ%ة: إ,نا ل%د1ير.ةD أ%ن تفعل ذلك وخليقة، وأ%نن ج.د1يرات¬
وج.دائ1ر'؛ وهذا ال4مر م.ج\د.ر.ةD لذلك وم.ج\د.ر.ةD منه أ%ي

م.خ\ل%ق%ةD. وم.ج\د.ر.ةD منه أ%ن ي.ف}ع.ل كذا أ%ي هو ج.د1ير¬ بفعله؛ وأ%ج\د1ر\ ب,ه1
أ%ن يفعل ذلك. وحكى اللحيان عن أ%ب جعفر الر_و.اسي: إ,نه ل%ج\د'ور¬

أ%ن يفعل ذلك، جاء به على لفظ الفعول ول فعل له. وحكى: ما رأ%يت من
ج.د.ارت1ه1، ل يزد على ذلك.

 eد.ر,ي�وال
(* قوله: «والدري» هو داء معروف يأخذ الناس مرة ف العمر

غالباv. قالوا: أول من عذب به قوم فرعون ث بقي بعدهم، وقال عكرمة: أو�ل



جدري ظهر ما أصيب به أبرهة، أفاده شارح القاموس). وال%د.ر,يe، بضم
اليم وفتح الدال وبفتحهما لغتان: ق�روح¬ ف البدن ت.ن.ف�ط� عن اللد

م'م\ت.ل1ئ%ة ماءé، وت.ق%ي_ح'، وقد ج'د1ر. ج.د\راv وج'د>ر. وصاحبها ج.د1ير¬
م'ج.د_ر¬، وحكى اللحيان: ج.د1ر. ي.ج\د.ر' ج.د.راv. وأ%رض¬ م.ج\د.ر.ة: ذات

ج'د.ر,ي�.
وال%د.ر' وال�د.ر': س1ل%ع¬ تكون ف البدن خلقة وقد تكون من الضرب

والراحات، واحدتا ج.د.ر.ة وج'د.ر.ةD، وهي ال4ج\دار'. وقيل: ال�د.ر' إ,ذا
vارتفعت عن اللد وإ,ذا ل ترتفع فهي ن.د.ب¬، وقد يدعى الن_د.ب' ج'د.را

ول يدعى ال�د.ر' ن.د.باv. وقال اللحيان: ال�د.ر' الس>ل%ع تكون
�بال3نسان أ%و الب'ث�ور' الناتئة، واحدتا ج'د.ر.ةD. الوهري: ال%د.ر.ة

خ'ر.اج¬، وهي الس>ل}ع.ة�، والمع ج.د.ر¬؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
يا قات.ل% ال� ذ�ق%ي\لv ذا ال%د.ر\

وال�د.ر': آثار' ضرب� مرتفعةD على جلد ال3نسان، الواحدة ج'د.ر.ةD، فمن
قال ال�د.ر,يe ن.س.ب.ه إ,ل ال�د.ر,، ومن قال ال%د.ريe نسبه إ,ل

ال%د.ر؛ قال ابن سيده: هذا قول اللحيان، قال: وليس بالسن.
وج.د1ر. ظهره' ج.د.راv: ظهرت فيه ج'د.ر¬. وال�د.ر.ة� ف عنق البعي:

.Dوض.واة Dومن ال3نسان س1ل}ع.ة Dوقيل: هي من البعي ج'د.ر.ة ،�الس>ل}ع.ة
ابن ال4عراب: ال%د.ر.ة� الو.ر\م.ة� ف أ%صل ل%ح\ي, البعي النضر.

ال%د.ر.ة�: غ�د.د¬ تكون ف عنق البعي يسقيها ع1ر\ق¬ ف أ%صلها نو السلعة
برأ}س ال3نسان. وج.م.لD أ%ج\د.ر' وناقة ج.د\راء. وال%د.ر': و.ر.م¬ يأ}خذ

ف اللق. وشاة ج.د\راء: ت.ق%و_ب جلدها عن داء يصيبها وليس. من
ج'د.ر,ي�. وال�د.ر': ان\ت1بار¬ ف عنق المار وربا كان من آثار الك%د\م,، وقد

ج.د.ر.ت\ عنقه ج'د'وراv. وف التهذيب: ج.د1ر.ت\ عنقه ج.د.راv إ,ذا
ان\ت.ب.ر.ت\؛ وأ%نشد لرؤبة:

أ%و جاد1ر\ اللYيت.ي\ن, م.ط}و,يe ال%ن.ق\
ابن ب'ز'رج: ج.د1ر.ت\ يد.ه' ت.ج\د.ر' ون.ف1ط%ت\ وم.ج,ل%ت\، كل ذلك

مفتوح، وهي ت.م\ج.ل� وهو ال%ج\ل�؛ وأ%نشد:
إ,ن>ي ل%ساق� أ�م_ ع.م\ر�و س.ج\ل،
وابن وج.د\ت' ف ي.د.ي_ م.ج\ل

وف الديث: الك%م\أ%ة� ج'د.ر,يe ال4رض، شبهها بال�د.ر,ي>، وهو الب



الذي يظهر ف جسد الصب لظهورها من بطن ال4رض، كما يظهر ال�د.ر,يe من
باطن اللد، وأ%راد به ذم�ها. ومنه حديث م.س\ر'وق: أ%تينا عبدال ف

.�م'ج.د_ر,ين. وم'ح.ص_ب,ي. أ%ي جاعة أ%صابم ال�د.ر,يe وال%ص\ب.ة
وال%ص\ب.ة�: ش1ب\ه ال�د.ر,ي� يظهر ف جلد الصغي.

وعام1ر' ال4ج\د.ار,: أ%بو قبيلة من ك%ل}ب�، سي بذلك ل1س3ل%ع� كانت ف
بدنه.

وج.د.ر. الن_ب\ت' والشجر وج.د_ر. ج.دار.ةv وج.د\ر. وأ%ج\د.ر.: طلعت
رؤوسه ف أ%و�ل الربيع وذلك يكون ع.ش\راv أ%و نصف شهر، وأ%ج\د.ر.ت1 ال4رض

كذلك. وقال ابن ال4عراب: أ%ج\د.ر. الشجر' وج.د_ر. إ,ذا أ%خرج ثره
كال1م_ص,؛ وقال الطرماح:
وأ%ج\د.ر. م1ن\ و.اد1ي ن.طاة% و.ل1يع'

وشجر ج.د.ر¬. وج.د.ر. الع.ر\ف%ج' والث©مام' ي.ج\د'ر إ,ذا خرج ف
ك�ع'وبه وم'ت.ف%ر�ق ع1يدان,ه مثل� أ%ظافي الطي. وأ%ج\د.ر. الو.ل1يع' وجاد.ر.:
:�اس\م.ر_ وتغي؛ عن أ%ب حنيفة، يعن بالوليع ط%ل}ع. النخل وال%د.ر.ة

ال%ب_ة� من الطلع. وج.د_ر. العن.ب': صار حبه ف�و.ي\ق. الن_ف%ض.
ويقال: ج.د1ر. الك%ر\م' ي.ج\د.ر' ج.د.راv إ,ذا ح.ب_ب. وه.م_ بال3يراق.

.�وال1د\ر.: ن.ب\ت¬؛ وقد أ%ج\د.ر. الكان
وال%د.ر.ة�، بفتح الدال: ح.ظ1ية تصنع للغنم من حجارة، والمع ج.د.ر¬.

وال%د1ير.ة: ز.ر\ب' الغ.نم. وال%د1ير.ة: ك%ن,يف¬ يتخذ من حجارة يكون
ل1ل}ب.ه\م وغيها. أ%بو زيد: كنيف البيت مثل ال�ح\ر.ة يمع من الشجر، وهي

الظية أ%يضاv. وال1ظ%ار': ما ح'ظ1ر. على نبات شجر، فإ,ن كانت الظية
من حجارة فهي ج.د1ير.ة، وإ,ن كان من طي فهو ج,دار¬.

وال1دار': الائط، والمع ج'د'ر¬، وج'د\رانD جع المع مثل ب.ط}ن�
وب'ط}نان{ 

(* قوله: «مثل بطن وبطنان» كذا ف الصحاح. ولعل التمثيل: إ,نا هو
بي جدران وبطنان فقط بقطع النظر عن الفرد فيهما. وف الصباح: والدار

الائط والمع جدر مثل كتاب وكتب والدر لغة ف الدار وجعه جدران)؛ قال
سيبويه: وهو ما استغنوا فيه ببناء أ%كثر العدد عن بناء أ%قله، فقالوا

ثلثة ج'د'ر�؛ وقول عبدال بن عمر أ%و غيه: إ,ذا اشتريت اللحم يضحك
ج.د\ر' البيت؛ يوز أ%ن يكون ج.د\ر¬ لغةv ف ج,دار�؛ قال ابن سيده: والصواب



عندي تضحك ج'د'ر' البيت، وهو جع ج,دار�، وهذا م.ث%لD وإ,نا يريد أ%ن
أ%هل الدار يفرحون. الوهري: ال%د\ر' وال1د.ار' الائط. وج.د.ر.ه

ي.ج\د'ر'ه ج.د\راv: ح.و_طه. واج\ت.د.ر.ه': بناه؛ قال رؤبة:
ت.ش\ي,يد أ%ع\ضاد1 الب,ناء ال�ج\ت.د.ر\

وج.د_ر.ه': ش.ي_د.ه'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
وآخ.ر'ون كال%م1ي, ال�ش_ر,،

كأ%ن_ه'م\ ف الس_ط}ح, ذ1ي ال�ج.د_ر,
إ,نا أ%راد ذي الائط الد�ر، وقد يوز أ%ن يكون أ%راد ذي التجدير أ%ي

vف%ع_ل مقام. الت_ف}عيل ل4نما جيعا�الذي ج'د�ر وش'ي>د. فأ%قام ال
مصدران لف%ع_ل%؛ أ%نشد سيبويه:

إ,ن� ال�و.ق�ى م1ث}ل� ما ل%ق1يت'
أ%ي إ,ن التوقية.

وج.د.ر. الرجل�: توارى بال1دار,؛ حكاه ثعلب، وأ%نشد:
إ,ن� ص'ب.ي\ح. بن الزeب.ي\ر, فأ%ر.ا

ف الر_ض\م,، ل ي.ت\ر'ك منه ح.ج.را
إ,ل� م.له ح1ن\ط%ةv وج.د.را

قال: ويروى حشاه. وفأ%ر: حفر. قال: هذا سرق حنطة وخبأ%ها.
وال%د.ر.ة�: ح.يÒ من ال4زد ب.ن.و\ا ج,دار. الكعبة فس'مeوا ال%د.ر.ة

لذلك. وال%د\ر': أ%صل� ال1دار,. وف الديث: حت يبلغ الاء ج.د\ر.ه'
أ%ي أ%صله، والمع ج,د'ور¬، وقال اللحيان: هي الوانب؛ وأ%نشد:

ت.س\قي م.ذان,ب. قد طال%ت\ ع.ص1يفت'ها،
ج'د'ور'ها من أ%ت1ي> الاء م.ط}م'وم'

قال: أ%فرد مطموماv ل4نه أ%راد ما حول ال�د'ور,، ولول ذلك لقال
مطمومة. وف حديث الزبي حي اختصم هو وال4نصاري إ,ل النب، صلى ال عليه

وسلم، ف س'يول ش1راج, ال%ر_ة1: اس\ق, أ%ر\ض.ك. حت ي.ب\ل�غ% الاء�
ال%د\ر.؛ أ%راد ما رفع من أ%عضاد الزرعة لت'م\سك. الاء كالدار، وف

رواية: قال له احبس الاء حت يبلغ% ال�د_؛ هي ال�سن_اة� وهو ما رفع حول
الزرعة كال1دار,، وقيل: هو لغة ف الدار، وروي ال�د'ر، بالضم، جع

جدار، ويروى بالذال؛ ومنه قوله لعائشة، رضي ال عنها: أ%خاف أ%ن ي.د\خ'ل%
ق�ل�وب.ه'م\ أ%ن} أ�د\خ1ل% ال%ذ}ر. ف البيت؛ يريد ال1ج\ر. لا فيه من



أ�صول حائط البيت. وال�د'ر': الواجز الت بي الد>بار, المسكة الاء.
وال%د1ير': الكان يبن حوله ج,دار¬. الليث: ال%د1ير' مكان قد بن

حواليه م.ج\دور¬؛ قال ال4عشى:
وي.ب\ن'ون% ف ك�لY واد{ ج.د1يرا

ويقال للحظية من صخر: ج.د1ير.ةD. وج'د'ور' العنب: حوائطه، واحدها
ج.د\ر¬. وج.د\راء� الك%ظ%ام.ة: حافاتا، وقيل: طي حافتيها.

وال1د\ر': نبات 
(* قوله: «والدر نبات إل» هو بكسر اليم وأما الذي من

نبات الرمل فبفتحها كما ف القاموس). واحدته ج,د\ر.ةD. وقال أ%بو حنيفة:
ال%د\ر' كاللمة غي أ%نه صغي ي.ت.ر.ب_ل� وهو من نبات الرمل ينبت مع

:vال%ك}ر,، وجعه ج'د'ور¬؛ قال العجاج ووصف ثورا
أ%م\س.ى بذات1 الاذ1 وال�د'ور,

التهذيب: الليث: ال%د\ر' ضرب من النبات، الواحدة ج.د\ر.ةD؛ قال العجاج:
eواك}ت.س.ى الن_ص1ي vوج.د\را vم.ك}را

قال: ومن شجر الد>ق> ضروب تنبت ف الق1فاف والص>لب,، فإ,ذا أ%طلعت
رؤوسها ف أ%ول الربيع قيل: أ%ج\د.ر.ت1 ال4ر\ض'. وأ%ج\د.ر. الشجر، فهو

ج.د\ر¬، حت يطول، فإ,ذا طال تفرقت أ%ساؤه.
وج.د.ر¬: موضع بالشام، وف الصحاح: قرية بالشام تنسب إ,ليها المر؛ قال

أ%بو ذؤيب:
فما إ,ن} ر.حيق¬ س.ب.ت\ها الت>ج.ا

ر' م1ن\ أ%ذ}ر,ع.ات{، ف%و.ادي ج.د.ر\
وخر ج.ي\د.ر,ي_ةD: منسوب إ,ليها، على غي قياس؛ قال معبد بن سعنة:

أ%ل يا آص\ب.ح.ان ق%ب\ل% ل%و\م, الع.واذ1ل,،
وق%ب\ل% و.د.اع� م1ن\ ر'ب.ي\ب.ة% عاج,ل,

،vج.ي\د.ر,ي_ة vأ%ل يا آص\ب.ح.ان ف%ي\ه.جا
باء� س.ح.اب�، ي.س\ب,ق, ال%ق_ باط1لي

وهذا البيت أ%ورده الوهري أ%ل يا آص\ب.ح1ينا، والصواب ما أ%وردناه
ل4نه ياطب صاحبيه. قال ابن بري: والفيهج هنا المر وأ%صله ما يكال به

المر، ويعن بالق الوت والقيامة، وقد قيل: إ,ن ج.ي\د.راv موضع هنالك
أ%يضاv فإ,ن كانت المر اليدرية منسوبة إ,ليه فهو نسب قياسي.



وف الديث ذكر ذي ال%د\ر,، بفتح اليم وسكون الدال، م.س\ر.ح¬ على ستة
أ%ميال من الدينة كانت فيه ل1قاح' النب، صلى ال عليه وسلم، لا أ�غي

عليها. وال%ي\د.ر' وال%ي\د.ر,يe وال%ي\د.ران�: القص1ي، وقد يقال له
ج.ي\د.ر.ةD على البالغة، وقال الفارسي: وهذا كما قالوا له د.ح\داحة

ود1ن_ب.ةD وح1ن\ز.ق}ر.ة. وامرأ%ة ج.ي\د.ر.ةD وج.ي\د.ر,ي_ةD؛ أ%نشد
Dل ت.ث}ن,ها ج.ي\در,ي_ة vيعقوب:ث%ن.ت\ ع'ن'قا
ع.ض.اد¬، ول م.ك}ن'وزة اللحم, ض.م\ز.ر'

والت_ج\د1ير': الق1ص.ر'، ول فعل له؛ قال:
إ,ن ل4ع\ظ�م' ف ص.د\ر, الك%م1ي>، على

ما كان% ف� م1ن. الت_ج\د1ير, والق1ص.ر,
أ%عاد العنيي لختلف اللفظي، كما قال:

وه1ن\د¬ أ%ت.ى من دون,ها الن_أ%gي' والب'ع\د'
الوهري: وج.ن\د.ر\ت' الكتاب إ,ذا أ%مررت الق%ل%م على ما د.ر.س. منه

ليتبي؛ وكذلك الثوب إ,ذا أ%عدت و.ش\ي.ه بعدما كان ذهب، قال: وأ%ظنه
.vمعر�با

@جذر: ج.ذ%ر. الشيء4 ي.ج\ذ�ر'ه ج.ذ}راv: قطعه واستأ}صله. وج.ذ}ر' كل شيء:
أ%صل�ه. وال%ذ}ر': أ%صل اللسان وأ%صل� الذ�ك%ر, وأ%صل كل شيء. وقال
شر: إ,نه ل%ش.د1يد' ج,4ذ}ر, اللسان وشديد ج.ذ}ر, الذك%ر أ%ي أ%صله؛ قال

الفرزدق:
ر.أ%ت\ ك%م.راv مثل ال%لم1يد أ%ف}ت.ح.ت\
أ%حال1يل%ها، حت اس\م.أ%د_ت\ ج'ذور'ها

وف حديث حذيفة بن اليمان: نزلت ال4مان.ة� ف ج.ذ}ر قلوب الرجال أ%ي ف
أ%صلها؛ ال%ذ}ر': ال4صل� من كل شيء؛ وقال زهي يصف بقرة وحشية:

وسام1عت.ي\ن, ت.ع\ر,ف' الع1ت\ق. فيهما،
إ,ل ج.ذ}ر, م.د\ل�وك1 الك�ع'وب, م'ح.د_د1

يعن قرنا. وأ%صل� كل شيء: ج.ذ}ر'ه، بالفتح؛ عن ال4صمعي، وج,ذره،
بالكسر؛ عن أ%ب عمرو. أ%بو عمرو: الذر، بالكسر، وال4صمعي بالفتح. وقال ابن

ج.ب.ل%ة%: سأ%لت ابن ال4عراب عنه فقال: هو ج.ذ}ر¬، قال: ول أ%قول
ج,ذ}ر¬، قال: وال%ذ}ر أ%صل ح1ساب� ون.س.ب�. وال%ذ}ر': أ%صل� شجر ونوه.

ابن سيده: وج.ذg1ر' كل شيء أ%صله، وج.ذ}ر' الع'ن'ق,: م.غ\ر,ز'ها؛ عن



الجري؛ وأ%نشد:
ت.م'جe ذ%ف%ار,يهن_ ماءé ك%أ%ن_ه'

ع.ص1يم¬، على ج.ذ}ر, الس_وال1ف1، م'غ\ف�ر'
والمع ج'ذ�ور¬. والساب' الذي يقال له ع.ش.ر.ةD ف ع.ش.ر.ة وكذا ف كذا

،Dف عشرة مائة Dتقول: ما ج.ذ}ر'ه أ%ي ما يبلغ تامه؟ فتقول: ع.ش.ر.ة
وخسة ف خسة خسةD وعشرون، أ%ي ف%ج.ذ}ر' مائة ع.ش.ر.ةD وج.ذ}ر' خسة{

وعشرين خسةD. وعشرةD ف حساب الض_ر\ب,: ج.ذ}ر' مائة ابن' ج.ن.ب.ة%.
ال%ذ}ر' ج.ذ}ر' الكلم وهو أ%ن يكون الرجل مكماv ل يستعي بأ%حد ول يرد�

عليه أ%حد ول يعاب فيقال: قات.ل%ه' ال� كيف ي.ج\ذ1ر' ف الادلة؟ وف
حديث الزبي: اح\ب,س الاء4 حت يبلغ ال%ذ}ر.؛ يريد م.ب\ل%غ% تام,

الشeر\ب, من ج.ذ}ر, الساب وهو، بالفتح والكسر، أ%صل كل شيء؛ وقيل: أ%راد
أ%صل الائط، والفوظ بالدال الهملة، وقد تقد�م. وف حديث عائشة:
سأ%لت'ه' عن ال%ذ}ر,، قال: هو الش_اذ%ر\وان� الفار,غ� من البناء حول% الكعبة.

وال�ج.ذ�ر': القصي الغليظ� الش_ث}ن' ال4طراف1، وزاد التهذيب: من
الرجال؛ قال:

vإ,ن� ال1لفة% ل ت.ز.ل} م.ج\ع'ول%ة
أ%بداv على جاذ1ي الي.د.ي\ن, م'ج.ذ�ر,

وأ%نشد أ%بو عمرو:
الب'ح\ت'ر ال�ج.ذ�ر الز_و_ال

يريد ف مشيته، وال�نثى بالاء، وال%ي\ذ%ر' مثله؛ قال ابن بري: هذا
العجز أ%نشده الوهري وزعم أ%ن أ%با عمرو أ%نشده، قال: والبيت كله مغي

والذي أ%نشده أ%بو عمرو ل4ب الس_وداء3 الع1ج\ل1ي> وهو:
الب'ه\ت'ر, ال�ج.د_ر, الز_و_اك1

وقبله:
ت.ع.ر_ض.ت\ م'ر.ي\ئ%ة� ال%ي_اك1
ل1ناش1ئ{ د.م.ك}م.ك{ ن.ي_اك1،
الب'ه\ت'ر, ال�ج.د_ر, الز_و_اك1،
فأ%ر_ها بقاس1ح� ب.ك�اك1،

ف%أ%و\ز.ك%ت\ ل1ط%ع\ن,ه1 الد_ر_اك1،
ع1ن\د. ال1لط1، أ%ي_ما إ,يزاك1



وب.ر.ك%ت\ ل1ش.ب,ق� ب.ر_اك1،
م1نها على الك%ع\ث%ب, وال%ناك1،

ف%داك%ها ب,م'ن\ع1ظ{ د.و_اك1،
ي.د\ل�ك�ها، ف ذلك الع1راك1،

بالق%ن\ف%ر,يش, أ%ي_ما ت.د\لك1
الياك: الذي ييك ف مشيته فيقاربا. والبهتر: القصي. والد�ر:

الغليظ، وكذلك الادر. والدمكمك: الشديد. وأ%ر�ها: نكحها. والقاسح: الصلب.
والبكاك: من الب.ك>، وهو الز_ح\م'. وداكها: من الد>و\ك، وهو الس_ح\ق'.

يقال: د'ك}ت' الطYيب. بالف1ه\ر, على ال%د.اك1. والقنفريش: ال4ير
الغليظ، ويقال: القنفرش أ%يضاv، بغي ياء؛ قال الراجز:

قد ق%ر.ن'ون ب,ع.ج'وز� ج.ح\م.ر,ش\،
ت'ح1بe أ%ن} ي'غ\م.ز. فيها الق%ن\ف%ر,ش\

vقصية شديدة. أ%بو زيد: ج.ذ%ر\ت' الشيء ج.ذ}را :Dوناقة م'ج.ذ�ر.ة
وأ%ج\ذ%ر\ت'ه استأ}صلته. ال4صمعي: جذرت الشيء أ%ج\ذ�ر'ه قطعته. وقال أ%بو

أ�س.ي\د{: ال%ذ}ر' النقطاع أ%يضاv من ال%ب\ل, والصاحب والرeف}ق%ة من كل
شيء؛ وأ%نشد:

يا ط1يب. حال� قضاه ال د'ون.ك�م'،
واس\ت.ح\ص.د. ال%ب\ل� منك اليوم. فان.جذ%را

أ%ي انقطع. وال�ؤ\ذ�ر' وال�وذ%ر': ولد البقرة، وف الصحاح: البقرة
الوحشية، والمع جآذ1ر'. وبقرة م'ج\ذ1ر¬: ذات ج'ؤ\ذ%ر؛ قال ابن سيده: ولذلك

حكمنا بزيادة هزة ج'ؤ\ذ�ر ول4نا قد تزاد ثانية كثياv. وحكى ابن جن
ج'ؤ\ذ�راv وج'ؤ\ذ%راv ف هذا العن، وك%س_ر.ه على ج.واذ1ر.. قال: فإ,ن

كان ذلك ف%ج'ؤ\ذ�ر ف�ؤ\ع'لD وج'ؤ\ذ%ر¬ ف�ؤ\ع.لD. ويكون ج'وذ�ر¬ وج'وذ%ر¬
vأ%و لغة فيه. وحكى ابن جن أ%ن ج.و\ذ%را vبدليا vمن ذلك تفيفا vمففا

على مثال ك%و\ث%ر� لغة ف ج'وذ%ر�، وهذا ما يشهد له أ%يضاv بالزيادة ل4ن
الواو ثان,يةv ل تكون أ%صلv ف بنات ال4ربعة. وال%ي\ذ%ر': لغة ف
ال%و\ذ%ر,. قال ابن سيده: وعندي أ%ن ال%ي\ذ%ر. وال%و\ذ%ر عربيان،

وال�ؤ\ذ�ر وال�ؤ\ذ%ر فارسيان.
@جذأر: الليث: ال�ج\ذ%ئ1رe النتصب للس_ب.اب,؛ قال الطرماح:

،vت.ب,يت' على أ%طراف1ها م'ج\ذ%ئ1ر_ة



ت'كاب,د' ه.م�اv مثل ه.م> ال�خاط1ر,
ابن ب'ز'ر\ج: ال�ج\ذ%ئ1رe النتصب الذي ل يبح'. وال�ج\ذ%ئ1رe من

النبات الذي نبت ول يطل، ومن القرون حي ياوز النجوم. ول ي.غ\ل�ظ}.
@جذمر: ال1ذ}مار' وال�ذ}م'ور': أ%صل الشيء، وقيل: هو إ,ذا ق�طعت

الس_ع.ف%ة� فبقيت منها قطعة من أ%صل السع.فة ف ال1ذ}ع, ، بزيادة اليم،
وكذلك إ,ذا قطعت الن_ب\ع.ة� فبقيت منها قطعة، ومثله اليد إ,ذا قطعت إ,ل�

أ%ق%ل�ها. التهذيب: وما بقي من يد ال4قطع عند رأ}س الز_ن\د.ي\ن,
ج'ذ}م'ور¬؛ يقال: ضربه ب,ج'ذ}موره وبقطعته؛ قال عبدال بن س.ب\ر.ة% يرثي

يده:فإ,ن يكن أ%طرب'ون� الرeوم, ق%ط�ع.ها،
فإ,ن� فيها بمد1 ال م'ن\ت.ف%ع.ا
ب.ن.ان.تان1 وج'ذ}م'ور¬ أ�ق1يم' با

ص.د\ر. الق%ناة1، إ,ذا ما صار,خ¬ ف%ز,عا
ويروى إ,ذا ما آن.س'وا ف%ز.عا. ابن ال4عراب: ال�ذ}م'ور' بقية كل شيء

مقطوع، ومنه ج'ذ}م'ور' الك1باس.ة1. ورجل ج'ذام1ر¬: ق%ط�اع¬ للعهد
:vوالر_ح1م؛ قال تأ%ب_ط% ش.ر�ا

فإ,ن ت.ص\ر,م1ين,ي أ%و ت'س3يئ1ي ج.ناب.ت1ي،
فإ,ن>ي ل%ص.ر_ام' ال�ه,ي, ج'ذام1ر'

وأ%خذ الشيء4 ب,ج'ذ}م'ور,ه وب.ذام1ي,ه أ%ي بميعه، وقيل: أ%خذه
ب,ج'ذ}م'ور,ه أ%ي ب,ح1د\ثان,ه1. الفراء: خذه ب1ذ}م1ي,ه وج,ذ}مار,ه

وج'ذ}م'ور,ه؛ وأ%نشد:
vل%ع.ل�ك. إ,ن} أ%ر\د.د\ت. منها ح.ل1ي_ة

ب,ج'ذ}م'ور, ما أ%ب.ق}ى. لك الس_ي\ف'، ت.غ\ض.ب'
@جرر: ال%رe: ال%ذ}ب'، ج.ر_ه' ي.ج'رeه ج.ر�اv، وج.ر.ر\ت' البل
وغيه أ%ج'رeه ج.ر�اv. وان\ج.ر_ الشيء�: ان\ج.ذ%ب. واج\ت.ر_ واج\د.ر_

قلبوا التاء دالv، وذلك ف بعض اللغات؛ قال:
فقلت' ل1صاح1ب: ل ت.ح\ب,س.ن_ا
ب,ن.ز\ع, أ�ص'ول1ه واج\د.ر_ ش1يح.ا

ول يقاس ذلك. ل يقال ف اج\ت.ر.أ% اج\د.ر.أ% ول ف اج\ت.ر.ح.
اج\د.ر.ح.؛ واس\ت.ج.ر_ه وج.ر_ر.ه' وج.ر_ر. به؛ قال:

ف%ق�ل}ت' لا: ع1يش1ي ج.ع.ار,، وج.ر>ر,ي



ب,ل%ح\م, ام\ر,ئ� ل ي.ش\ه.د1 اليوم ناص1ر'ه\
eالض_ب'ع,: الصر' الذي ي.ج'ر eمنه. وجار Dوت.ج,ر_ة: ت.ف}ع1ل%ة

eالضبع. عن وجار,ها من شدته، وربا سي بذلك السيل العظيم ل4نه ي.ج'ر
الضباع. من و'ج'ر,ها أ%يضاv، وقيل: جارe الضبع أ%شد� ما يكون من الطر كأ%نه

ل يدع شيئاv إ,ل� ج.ر_ه'. ابن ال4عراب: يقال للمطر الذي ل يدع
شيئاv إل� أ%ساله وج.ر_ه': جاء4نا جارe الضبع، ول ير� الضبع. إ,ل�

س.ي\لD غالب¬. قال شر: سعت ابن ال4عراب يقول: جئتك ف مثل م.ج.ر>
الضبع؛ يريد السيل قد خرق ال4رض فكأ%ن� الضبع ج'ر_ت\ فيه؛ وأ%صابتنا

السماء بار> الضبع. أ%بو زيد: غ%ن_اه ف%أ%ج.ر_ه أ%غان,ي_ كثيةv إ,ذا
أ%تب.ع.ه صوتاv بعد ص.و\ت؛ وأ%نشد:

فلما ق%ض.ى م1ن>ي الق%ض.اء4 أ%ج.ر_ن
أ%غان,ي_ ل ي.ع\ي.ا با ال�ت.ر.ن>م'

vه. وج.ر_ت الرأ%ة ولدها ج.ر�اeوالار'ور': نر يشقه السيل فيجر
وج.ر_ت به: وهو أ%ن يوز و,لد'ها عن تسعة أ%شهر فيجاوزها بأ%ربعة أ%يام أ%و

�ثلثة ف%ي.ن\ض.ج ويتم ف الر_ح1م,. وال%رe: أ%ن ت.ج'ر_. الناق9ة
ولد.ها بعد تام السنة شهراv أ%و شهرين أ%و أ%ربعي يوماv فقط. وال%ر'ور':

من الوامل، وف الكم: من ال3بل الت ت.ج'رe ولد.ها إ,ل أ%قصى
الغاية أ%و تاوزها؛ قال الشاعر:

ج.ر_ت\ تاماv ل ت'خ.ن>ق\ ج.ه\ضا
وج.ر_ت الناقة ت.ج'رe ج.ر�اv إ,ذا أ%تت على م.ض\ر.ب,ها ث جاوزته

بأ%يام ول ت'ن\ت.ج\. وال%رe: أ%ن تزيد الناقة على عدد شهورها. وقال ثعلب:
الناقة ت.ج'رe ولد.ها شهراv. وقال: يقال أ%ت ما يكون الولد إ,ذا

ج.ر_ت\ به أ�م�ه. وقال ابن ال4عراب: ال%ر'ور' الت ت.ج'رe ثلثة أ%شهر بعد
السنة وهي أ%كرم ال3بل. قال: ول ت.ج'رe إ,ل� م.رابيع' ال3بل فأ%ما

الصاييف' فل ت.ج'رe. قال: وإ,نا ت.ج'رe من ال3بل ح'م\ر'ها
وص'ه\ب'ها ور'م\ك�ها ول ي.ج'رe د'ه\م'ها لغلظ جلودها وضيق أ%جوافها. قال: ول

يكاد شيء منها ي.ج'رe لشد�ة لومها وج'س\أ%ت1ها، وال�م\ر' والصeه\ب'
ليست كذلك، وقيل: هي الت ت.ق%ف�ص. ولدها ف%ت'وث%ق' يداه إ,ل عنقه عند

ن,تاج,ه ف%ي'ج.رe بي يديها وي'س\ت.ل© فص1يل�ها، فيخاف عليه أ%ن يوت،
ف%ي'ل�ب.س' البخرقة% حت تعرفها أ�مeه' عليه، فإ,ذا مات أ%لبسوا تلك



الرقة% فصيلv آخر ث ظ%أ%ر'وها عليه وس.د�وا مناخرها فل ت'ف}ت.ح' حت
ي.ر\ض.ع.ها ذلك الفصيل� فتجد ريح لبنها منه ف%ت.ر\أ%م.ه.

وج.ر_ت الفرس' ت.ج'رe ج.ر�اv، وهي ج.ر'ور¬ إ,ذا زادت على أ%حد عشر
شهراv ول تضع ما ف بطنها، وكلما ج.ر_ت\ كان أ%قوى لولدها، وأ%كثر' ز.م.ن,

ج.ر>ها بعد أ%حد عشر شهراv خس عشرة ليلة وهذا أ%كثر أ%وقاتا. أ%بو
عبيدة: وقت حل الفرس من لدن أ%ن يقطعوا عنها الس>قاد. إ,ل أ%ن تضعه أ%حد

عشر شهراv، فإ,ن زادت عليها شيئاv قالوا: ج.ر_ت\. التهذيب: وأ%ما
eال3بل الت ت'ج.ر �ال3بل الار_ة� فهي العوامل. قال الوهري: الار_ة

بال4ز,م_ة1، وهي فاعلة بعن مفعولة، مثل عيشة راضية بعن مرضية، وماء
دافق بعن مدفوق، ويوز أ%ن تكون جار_ةv ف سيها. وج.رeها: أ%ن

ت'ب\ط1ئ% وت.ر\ت.ع. وف الديث: ليس ف ال3بل الار_ة1 ص.د.ق%ةD، وهي
العوامل، سيت جار_ةv ل4نا ت'ج.رe ج.ر�اv ب,أ%ز,م_ت1ها أ%ي ت'قاد

ب'ط�م1ها وأ%ز,م_ت1ها كأ%نا مرورة فقال جار_ة، فاعلة بعن مفعولة، كأ%رض
عامرة أ%ي معمورة بالاء، أ%راد ليس ف ال3بل العوامل صدقة؛ قال الوهري:

eي.ج'ر Dوهي ركائب القوم ل4ن الصدقة ف السوائم دون العوامل. وفلن
ال3بل أ%ي يسوقها س.و\قاv ر'و.ي\داv؛ قال ابن ل%أ4%:

ت.ج'رe بال4ه\و.ن1 من إ,د\نائ1ها،
ج.ر_ الع.ج'وز, جان,ب.ي\ خ.ف%ائ1ها

وقال:
إ,ن ك�ن\ت. يا ر.ب> ال1مال, ح'ر_ا،

فار\ف%ع\ إ,ذا ما ل ت.ج,د\ م.ج.ر_ا
يقول: إ,ذا ل تد ال3بل مرتعاv فارفع ف سيها، وهذا كقوله: إ,ذا

سافرت ف الد\ب, فاس\ت.ن\ج'وا؛ وقال الخر:
أ%ط}ل%ق%ها ن,ض\و. بلى طلح،

ج.ر�اv على أ%ف}واه1ه,ن_ السeج'ح,
(* قوله: «بلى طلح» كذا بال4صل).

أ%راد أ%نا ط1وال الراطيم. وج.ر_ الن_و\ء� الكان%: أ%دام.
:eجاش1ع1ي�ال%ط%ر.؛ قال ح'ط%ام¬ ال

ج.ر_ با ن.و\ء# من الس>ماك%ي\ن
وال%ر'رو' من الر_كايا والبار: البعيدة� الق%ع\ر,. ال4صمعي: ب,ئ}ر¬



ج.ر'ور¬ وهي الت يستقى منها على بعي، وإ,نا قيل لا ذلك ل4ن د.ل}وها
،Dعلى ش.ف1يها لب'ع\د1 ق%ع\ر,ها. شر: امرأ%ة ج.ر'ور¬ م'ق}ع.د.ة eت'ج.ر

ور.ك1ي_ةD ج.ر'ور¬: بعيدة القعر؛ ابن ب'ز'ر\ج�: ما كانت ج.ر'وراv ولقد
أ%ج.ر_ت\، ول ج'د�اv ولقد أ%ج.د_ت\، ول ع1د�اv ولقد أ%ع.د_ت\. وبعي

ج.ر'ور¬: ي'س\ن ب,ه1، وجعه ج'ر'ر¬. وج.ر_ الفصيل% ج.ر�اv وأ%ج.ر_ه:
شق لسانه لئل ي.ر\ض.ع.؛ قال:
على د1ف1ق�ى ال%ش\ي, ع.ي\س.ج'ور,،

لك ت.ل}ت.ف1ت\ ل1و.ل%د{ م.ج\ر'ور,
وقيل: ال3ج\رار' كالت_ف}ل1يك وهو أ%ن ي.ج\ع.ل% الراعي من ال�ل}ب, مثل

ف%ل}ك%ة1 ال1غ\ز.ل ث ي.ث}ق�ب لسان% البعي فيجعله فيه لئل ي.ر\ض.ع.؛
قال امرؤ القيس يصف الكلب والثور:

ف%ك%ر_ إ,ليها ب,م\بات1ه1،
كما خ.ل� ظ%ه\ر. اللسان1 ال�ج,ر�

واس\ت.ج.ر_ الفص1يل� عن الر_ضاع: أ%خذته ق%ر\ح.ةD ف فيه أ%و ف سائر
جسده فكف� عنه لذلك. ابن السكيت: أ%ج\ر.ر\ت' الفصيل إ,ذا ش.ق%ق}ت. لسانه

لئل ي.ر\ض.ع؛ وقال عمرو بن معد يكرب:
فلو أ%ن� ق%و\م1ي أ%ن\ط%ق%ت\ن,ي ر,ماح'ه'م\،

ن.ط%ق}ت'، ولك1ن_ الر>ماح. أ%ج.ر_ت1
أ%ي لو قاتلوا وأ%بلوا لذكرت ذلك وف%خ.ر\ت' بم، ولكن رماحهم

أ%ج.ر_ت\ن,ي أ%ي قطعت لسان عن الكلم ب,ف1رار,هم، أ%راد أ%نم ل يقاتلوا.
ال4صمعي: يقال ج'ر_ الف%ص1يل� فهو م.ج\ر'ور¬، وأ�ج,ر_ فهو م'ج.رÒ؛

وأ%نشد:وإ,ن>ي غ%ي\ر' م.ج\ر'ور, الل�س.ان1
الليث: ال1ر,ير' ج.ب\ل� الز>مام,، وقيل: ال%ر,ير' ح.ب\لD من أ%د.م�

ي'خ\ط%م' به البعي'. وف حديث ابن عمر: م.ن\ أ%ص\ب.ح. على غ%ي\ر, وت\ر�
أ%ص\ب.ح. وعلى رأ}س1ه1 ج.ر,ير¬ سبعون ذ1راعاv؛ وقال شر: ال%ر,ير'

ال%ب\ل� وج.م\ع'ه أ%ج,ر_ةD. وف الديث: أ%ن رجلv كان ي.ج'رe ال%ر,ير.
فأ%صاب صاعي من تر فتصد�ق بأ%حدها؛ يريد، أ%نه كان يستقي الاء بالبل.

وز,مام' الن_اق%ة1 أ%يضاv: ج.ر,ير¬؛ وقال زهي بن جناب ف ال%ر,ير,
:vفجعله حبل

ف%ل1ك�لYه,م\ أ%ع\د.د\ت' ت.ي\



ياحاv ت'غ.از,ل�ه' ال4ج,ر_ة}
وقال الوازن: ال%ر,ير' من أ%د.م, م'ل%ي_ن� يثن على أ%نف البعي

الن_ج,يبة1 والفرس,. ابن س.معان%: أ%و\ر.ط}ت' ال%ر,ير. ف عنق البعي إ,ذا
جعلت طرفه ف ح.ل}ق%ت1ه وهو ف عنقه ث جذبته وهو حينئذ{ ينق البعي؛

وأ%نشد:
ح.ت_ى ت.راها ف ال%ر,ير, ال�ور.ط1،

س.ر\ح, الق1ي.اد1 س.م\ح.ة% الت_ه.بeط1
وف الديث: لول أ%ن تغلبكم الناس' عليها، يعن زمزم، ل%ن.ز.ع\ت' معكم

حت ي'ؤ.ثYر. ال%ر,ير' بظ%ه\ر,ي؛ هو ح.ب\لD من أ%د.م� نو' الز>مام
�ويطلق على غيه من البال الضفورة. وف الديث عن جابر قال: قال رسول

ال، صلى ال عليه وسلم: ما من مسلم ول مسلمة{ ذكر� ول أ�نثى ينام
بالليل إ,ل� على رأ}سه ج.ر,ير¬ معقود¬، فإ,ن هو استيقظ فذكر ال ان\ح.ل�ت\

vفإ,ن قام وتوضأ% ان\ح.ل�ت\ ع'ق%د'ه' كلها، وأ%ص\ب.ح ن.ش1يطا ،Dع'ق}د.ة
قد أ%صاب خياv، وإ,ن هو نام ل يذكر ال أ%صبح عليه ع'ق%د'ه' ثقيلv؛

وف رواية: وإ,ن ل يذكر ال تعال حت يصبح بال الشيطان ف أ�ذنيه
Dوال%ر,ير': حبل مفتول من أ%د.م� يكون ف أ%عناق ال3بل، والمع أ%ج,ر_ة

و.ج'ر_انD. وأ%ج.ر_ة�: ترك ال%ر,ير. على ع'ن'قه. وأ%ج.ر_ه' ج.ر,يرة:
خ.ل�ه' وس.و\م.ه'، وهو م.ث%لD بذلك.

ويقال: قد أ%ج\ر.ر\ت'ه ر.س.ن.ه' إ,ذا تركته يصنع ما شاء. الوهري:
ال%ر,ير' ح.ب\لD يعل للبعي بنزلة الع1ذ%ار, للدابة غ%ي\ر' الز>مام، وبه

سي الرجل ج.ر,يراv. وف الديث: أ%ن الصحابة نازعوا ج.ر,ير. ابن عبدال
ز,مام.ه فقال رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، خ.ل©وا ب.ي\ن. ج.ر,ير�

وال%ر,ير,: أ%ي د.ع'وا له زمام.ه. وف الديث: أ%نه قال له نقادة ال4سدي:
إ,ن رجل م'غ\ف1لD فأ%ي\ن. أ%س1م'؟ قال: ف موضع ال%ر,ير. من السالفة؛

أ%ي ف م'ق%د_م صفحة العنق؛ وال�غ\ف1ل�: الذي ل وسم على إ,بله. وقد
ج.ر.ر\ت' الشيء أ%ج'رeه' ج.ر�اv. وأ%ج\ر.ر.ت'ه الد>ين إ,ذا أ%خرته له.
وأ%ج.ر_ن أ%غان� إ,ذا تابعها. وفلن ي'ج.ارe فلناv أ%ي يطاوله.

والت_ج\ر,ير': ال%رe، شد�د للكثرة والبالغة. واج\ت.ر_ه أ%ي جره. وف حديث
عبدال قال: طعنت م'س.ي\ل1م.ة ومشى ف الرeم\ح, فنادان رجل أ%ن}

أ%ج\ر,ر\ه الرمح فلم أ%فهم، فنادان أ%ن أ%ل}ق, الرeم\ح. من يديك أ%ي اترك



الرمح فيه. يقال: أ%ج\ر.ر\ت'ه الرمح إ,ذا طعنته به فمشى وهو ي.ج'رeه'
كأ%نك أ%نت جعلته ي.ج'رeه'. وزعموا أ%ن عمرو بن بشر بن م.ر\ث%د{ حي قتله

ال4س.د1يe قال له: أ%ج,ر_ ل سراويلي فإ,ن ل أ%س\ت.ع1ن\ 
(* قوله: «ل

أستعن» فعل من استعان أ%ي حلق عانته). قال أ%بو منصور: هو من قولم
أ%ج\ر.ر\ت'ه ر.س.ن.ه' وأ%جررته الرمح إ,ذا طعنته وتركت الرمح فيه، أ%ي د.ع

السراويل ع.ل%ي_ أ%ج'ر_ه، ف%أ%ظهر ال3دغام على لغة أ%هل الجاز وهذا
أ%دغم على لغة غيهم؛ ويوز أ%ن يكون لا سلبه ثيابه وأ%راد أ%ن يأ}خذ

سراويله قال: أ%ج,ر\ ل سراويلي، من ال3ج.ار.ة1 وهو ال4مان�، أ%ي أ%بقه
علي_ فيكون من غي هذا الباب. وأ%ج.ر_ه الرeم\ح.: طعنه به وتركه فيه: قال

عنترة:
وآخ\ر' م1ن\ه'م' أ%ج\ر.ر\ت' ر'م\ح1ي،

وف الب.ج\ل1ي> م1ع\ب.ل%ةD وق1يع'
يقال: أ%ج.ر_ه إ,ذا طعنه وترك الرمح فيه ي.ج'رeه.

ويقال: أ%ج.ر_ الرمح. إ,ذا طعنه وترك الرمح فيه؛ قال ال%اد1ر.ة� واسه
ق�ط}ب.ة� بن أ%وس:

ون.ق1ي ب,ص.ال1ح, م.ال1ن.ا أ%ح\س.اب.ن.ا،
ون.ج'رe ف ال%ي\�ج.ا الر>ماح. ون.د_ع1ي

ابن السكيت: سئل ابن' ل1س.ان ال�م_ر.ة عن الضأ}ن، فقال: م.الD ص1د\ق¬
ق%ر\ي.ةD ل ح1م.ى لا إ,ذا أ�ف}ل1ت.ت\ من ج.ر_ت.ي\ها؛ قال: يعن

ب,ج.ر_ت.ي\ها ال%ج.ر. ف الدهر الشديد والن_ش.ر. وهو أ%ن تنتشر بالليل
فتأ}ت عليها السباع؛ قال ال4زهري: جعل ال%ج.ر. لا ج.ر_ت.ي\ن, أ%ي

ح1ب.ال%ت.ي\ن, تقع فيهما ف%ت.ه\ل1ك'.
والار_ة�: الطريق إ,ل الاء.

وال%رe: ال%ب\ل� الذي ف وسطه الل©ؤ.م.ة� إ,ل ال%ض\م.د.ة1؛ قال:
وك%ل�ف�ون ال%ر_، وال%رe ع.م.ل}

وال%ر_ة�: خ.ش.بة 
(* قوله: «والرة خشبة» بفتح اليم وضمها، وأما الت

بعن البزة التية، فبالفتح ل غي كما يستفاد من القاموس). نو
الذراع يعل رأ}سها ك1ف�ةD وف وسطها ح.ب\لD ي.ح\ب,ل� الظ�ب\ي. وي'ص.اد' با



الظYب.اء�، فإ,ذا ن.ش1ب. فيها الظب ووقع فيها ن.او.ص.ها ساعة واضطرب
فيها ومارسها لينفلت، فإ,ذا غلبته وأ%عيته سكن واستقر� فيها، فتلك

ال�سال%م.ة�. وف الثل: ن.او.ص. ال%ر_ة% ث س.ال%م.ها؛ ي'ض\ر.ب' ذلك للذي
يالف القوم عن رأ}يهم ث يرجع إ,ل قولم ويضطر� إ,ل الو,ف%اق,؛ وقيل:

يضرب مثلv لن يقع ف أ%مر فيضطرب فيه ث يسكن. قال: والناوصة أ%ن يضطرب
فإ,ذا أ%عياه اللص سكن. أ%بو اليثم: من أ%مثالم: هو كالباحث عن

ال%ر_ة1؛ قال: وهي عصا تربط إ,ل ح1ب.ال%ة{ ت'غ.ي_ب' ف التراب للظب
ي'ص\ط%اد با فيها و.ت.ر¬، ف1إ,ذا دخلت يده ف البالة انعقدت ال4وتار ف

يده، فإ,ذا و.ث%ب. لي'ف}ل1ت. فمد_ يده ضرب بتلك العصا يده ال�خ\ر.ى ورجله
فكسرها، فتلك العصا هي ال%ر_ة�. وال%ر_ة� أ%يضاv: ال�ب\ز\ة� الت ف

ال%ل�ة1؛ أ%نشد ثعلب:
داو.ي\ت'ه، لا ت.ش.ك�ى و.و.ج,ع\،

ب,ج.ر_ة{ مثل, ال1ص.ان1 ال�ض\ط%ج,ع\
شبهها بالفرس لعظمها. وج.ر_ ي.ج'رe إ,ذا ركب ناقة وتركها ترعى.

وج.ر_ت1 ال3بل ت.ج'رe ج.ر�اv: رعت وهي تسي؛ عن ابن ال4عراب؛
،vوأ%نشد:ل ت'ع\ج,ل%ها أ%ن} ت.ج'ر_ ج.ر�ا

vي ب'ر�اYوت'ع.ل vت.ح\د'ر' ص'ف}را
أ%ي ت'ع.لYي إ,ل البادية الب'ر_ وت.ح\د'ر إ,ل الاضرة الصeف}ر. أ%ي

الذهب، فإ,ما أ%ن يعن بالصeف}ر الدناني الصفر، وإ,ما أ%ن يكون ساه
بالصفر الذي تعمل منه النية لا بينهما من الشابة حت س'م>ي.

اللط�ون� ش.ب.هاv. وال%رe: أ%ن تسي الناقة وترعى وراكبها عليها وهو النرار؛
وأ%نشد:

إ,ن>ي، على أ%و\ن,ي. وان\ج,رار,ي،
أ%ؤ'مe بال%ن\ز,ل, و.الذ�ر.ار,ي

أ%راد بالنزل الث©ر.ي_ا، وف حديث ابن عمر: أ%نه شهد فتح مكة ومعه
فرس حرون وجل جرور؛ قال أ%بو عبيد: المل الرور الذي ل ينقاد ول يكاد

يتبع صاحبه؛ وقال ال4زهري: هو فعول بعن مفعول ويوز أ%ن يكون بعن
فاعل. أ%بو عبيد: ال%ر'ور' من اليل البطيء وربا كان من إ,عياء وربا كان

من ق1ط%اف{؛ وأ%نشد للعقيلي:
ج.ر'ور' الضeح.ى م1ن\ ن.ه\ك%ة{ وس.آم,



وجعه ج'ر'ر¬، وأ%نشد:
أ%خ.اد1يد' ج.ر_ت\ها الس_ن.اب,ك'، غ%اد.ر.ت\
با ك�ل� م.ش\ق�وق, الق%م1يص, م'ج.د_ل,

قيل لل4صمعي: ج.ر_ت\ه.ا من ال%ر,ير.ة1؟ قال: ل، ولكن من ال%ر> ف
ال4رض والتأ}ثي فيها، كقوله:
م.ج.ر� ج'يوش� غاني وخ'ي_ب,
وفرس ج.ر'ور¬: ينع القياد.

:�وال%ج.ر_ة�: الس_م\ن.ة� الام1د.ة�، وكذلك الك%ع\ب'. وال%ج.ر_ة
ش.ر.ح' السماء، يقال هي بابا وهي كهيئة القبة. وف حديث ابن عباس:

ال%ج.ر_ة� باب السماء وهي البياض العترض ف السماء والن>س\ر.ان من جانبيها.
وال%ج.رe: ال%ج.ر_ة�. ومن أ%مثالم: س.ط1ي م.ج.ر ت'ر\ط1ب\ ه.ج.ر؛

يريد توسطي يا م.ج.ر_ة� ك%ب,د. السماء فإ,ن ذلك وقت إ,رطاب النخيل بجر.
الوهري: ال%ج.ر_ة� ف السماء سيت بذلك ل4نا كأ%ث%ر, ال%ج.ر_ة1.

vوف حديث عائشة، رضي ال عنها: ن.ص.ب\ت' على باب ح'ج\ر.ت1ي ع.ب.اء4ة
وعلى م.ج.ر� بيت س1ت\راv؛ ال%ج.رe: هو الوضع ال�ع.ت\ر,ض' ف البيت

الذي يوضع عليه أ%طراف العوارض وتسمى الائز.ة. و.أ%ج\ر.ر\ت' لسان% الفصيل
:vوكلبا vأ%ي شققته لئل ي.ر\ت.ض1ع.؛ وقال امرؤ القيس يصف ثورا

ف%ك%ر_ إ,ليه ب,م1ب\ر.ات1ه1،
كما خ.ل� ظ%ه\ر. اللYس.ان1 ال�ج,ر�

أ%ي كر الثور على الكلب بباته أ%ي بقرنه فشق بطن الكلب كما شق
ال�ج,رe لسان الفصيل لئل يرتضع.

:�وج.ر_ ي.ج'رe إ,ذا جن جناية. وال�رe: ال%ر,ير.ة�، وال%ر,يرة
الذنب والنابة ينيها الرجل. وقد ج.ر_ على نفسه وغيه جريرةv ي.ج'رeها

ج.ر�اv أ%ي جن عليهم جناية: قال:
،vإ,ذا ج.ر_ م.و\لنا علينا ج.ر,يرة
ص.ب.ر\نا لا، إ,ن_ا ك1رام¬ دعائ1م'

وف الديث: قال يا ممد' ب,م. أ%خ.ذ}ت.ن؟ قال: ب,ج.رير.ة1 ح'لف%ائك؛
ال%ر,ير.ة�: الناية والذنب، وذلك أ%نه كان بي رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، وبي ثقيف م'و.ادعةD، فلما نقضوها ول ي'ن\ك1ر\ عليهم بنو عقيل
وكانوا معهم ف العهد صاروا م1ث}ل%هم ف نقض العهد فأ%خذه ب,ج.رير.تم؛



وقيل: معناه أ�خ1ذ}ت. ل1ت'د\ف%ع. بك ج.ر,ير.ة� حلفائك من ثقيف، ويدل عليه
أ%نه ف�د1ي. بعد' بالرجلي اللذين أ%س.ر.ت\ه'ما ثقيف من السلمي؛ ومنه

حديث ل%ق1يط{: ث باي.ع.ه' على أ%ن ل ي.ج'ر_ إ,ل� ن.ف}س.ه' أ%ي ل
ي'ؤ\خ.ذ% ب.ر,ي.رة1 غيه من ولد أ%و والد أ%و عشية؛ وف الديث الخر: ل

ت'جار>) أ%خاك ول ت'ش.ار>ه1؛ أ%ي ل ت.ج\ن, عليه وت'ل}ح1ق\ به
ج.ر,ير.ةv، وقيل: معناه ل ت'ماط1ل}ه، من ال%ر> وهو أ%ن ت.ل}و,ي.ه' بقه

وت.ج'ر_ه من م.ح.ل9ه1 إ,ل وقت آخر؛ ويروى بتخفيف الراء، من ال%ر\ى والسابقة،
أ%ي ل تطاوله ول تغالبه وفعلت' ذلك م1ن\ ج.ر,يرت.ك1 ومن ج.ر_اك ومن

ج.ر_ائك أ%ي من أ%جلك؛ أ%نشد اللYح\يان:
أ%م1ن ج.ر_ا بن أ%س.د{ غ%ض1ب\ت'م\؟
ول%و\ ش1ئ}ت'م\ لكان% ل%ك�م\ ج,و.ار'

vوم1ن\ ج.ر_ائ1ن.ا ص1ر\ت'م\ ع.ب,يدا
ل1ق%و\م�، ب.ع\د.ما و'ط1ئ% ال1ي.ار'

وأ%نشد ال4زهري ل4ب النجم:
ف%اض.ت\ د'م'وع' الع.ي\ن, م1ن\ ج.ر_اها،

و.اهاv ل1ر.ي_ا ث�م_ و.اهاv و.اها
وف الديث: أ%ن امرأ%ةv د.خ.ل%ت1 النار. م1ن\ ج.ر_ا هر_ة{ أ%ي من
أ%جلها. الوهري: وهو ف%ع\ل%ى. ول تقل م1ج\راك.؛ وقال:

أ�ح1بe الس_ب\ت. م1ن\ ج.ر_اك1 ل%ي\ل%ى،
ك%أ%ن_ي، يا س.ل%م'، م1ن. الي.ه'ود1

قال: وربا قالوا م1ن\ ج.ر.اك، غي مشد�د، ومن ج.ر.ائ1ك.، بالد� من
العتل.

وال1ر_ة�: ج,ر_ة� البعي حي ي.ج\ت.رeها ف%ي.ق}ر,ض'ها ث
ي.ك}�ظ1م'ها. الوهري: ال1ر_ة�، بالكسر، ما يرجه البعي للج\ت1رار. واح\ت.ر_
البعي: من ال1ر_ة1، وكل ذي ك%ر,ش� ي.ج\ت.رe. وف الديث: أ%نه خطب على

ناقته وهي ت.ق}ص.ع' ب.ج.ر_تا؛ ال1ر_ة�: ما يرجه البعي من بطنه
لي.م\ض.غه ث يبلعه، والق%ص\ع': شد_ة� الضغ. وف حديث أ�م� م.ع\ب.د{: فضرب

ظه\ر. الشاة فاج\ت.ر_ت\ ود.ر_ت\؛ ومنه حديث عمر: ل ي.ص\ل�ح هذا
ال4مر' إ,ل� لن ي.ح\ن.ق' على ج,ر_ت1ه1 أ%ي ل ي.ح\ق1د' على رعيته ف%ض.ر.ب

ال1ر_ة% لذلك مثل%. ابن سيده: وال1ر_ة� ما ي'ف1يض' به البعي' من



ك%ر,شه فيأ}كله ثانيةv. وقد اج\ت.ر_ت الناقة والشاة وأ%ج.ر_ت\؛ عن
Dوهو م.ث%ل ،vل ي.ح\ن.ق' على ج,ر_ت1ه أ%ي ل ي.ك}ت'م' سر�ا Dاللحيان. وفلن

�بذلك. ول أ%ف}ع.ل�ه ما اختلف الد>ر_ة� وال1ر_ة، وما خالفت د1ر_ة
ج,ر_ةv، واختلفهما أ%ن الد>ر_ة ت.س\ف�ل� إ,ل الر>ج\ل%ي وال1ر_ة%

vتعلو إ,ل الرأ}س. وروي ابن ال4عراب: أ%ن ال%ج_اج. سأ%ل رجل
ق%د1م. من الجاز عن الطر فقال: تتابعت علينا ال4س\م1ي.ة� حت م.ن.عت

الس>ف%ار. وت.ظ%ال%م1ت ال1ع.زى واج\ت'ل1ب.ت1 الد>ر_ة بال1ر_ة. اج\ت1لب'
الد>ر_ة بالر�ة: أ%ن الواشي ت.ت.م_ل� ث ت.ب\ر'ك' أ%و ت.ر\ب,ض' فل

تزال ت.ج\ت.رe إ,ل حي ال%ل}ب,. وال1ر_ة: الماعة من الناس يقيمون
وي.ظ}ع.ن'ون.

وع.س\ك%ر¬ ج.ر�ار¬: كثي، وقيل: هو الذي ل يسي إ,ل� ز.ح\فاv لكثرته؛
قال العجاج:

أ%ر\ع.ن. ج.ر_اراv إ,ذا ج.ر_ ال4ث%ر\
قوله: ج.ر_ ال4ث%ر يعن أ%نه ليس بقليل تستبي فيه آثاراv وف%ج\و.ات{.

ال4صمعي: ك%ت1يب.ةD ج.ر_ار.ةD أ%ي ثقيلة الس_ي, ل تقدر على
Dعقرب ص.ف}ر.اء� ص.ف1ية :�الس_ي, إ,ل� ر'و.ي\داv من كثرتا. وال%ر_ار.ة

على شكل الت>ب\ن.ة1، سيت ج.ر_ار.ةv ل1ج.ر�ها ذ%ن.ب.ها، وهي من أ%خبث
العقارب وأ%قتلها لن ت.ل}د.غ�ه. ابن ال4عراب: ال�رe جع ال�ر_ة1،

وهو ال%ك©وك' الذي يثقب أ%سفله، يكون فيه الب.ذ}ر' ويشي به ال4ك�ار'
والف%د_ان وهو ي.ن\ه.ال� ف ال4رض.

وال%رe: أ%ص\ل� الب.ل 
(* قوله: «والر أصل البل» كذا بذا الضبط

بال4صل العو�ل عليه. قال ف القاموس: والر� أ%صل البل أ%و هو تصحيف
للفراء، والصواب الر� أ%صل كعلبط البل؛ قال شارحه: والعجب من الصنف حيث

ل يذكر الر أصل ف كتابه هذا بل ول تعرض له أ%حد من أ%ئمة الغريب،
فإ,ذاv ل تصحيف كما ل يفى). وس.ف}ح'ه'، والمع ج,رار¬؛ قال الشاعر:

وق%د\ ق%ط%ع\ت' واد1ياv وج.ر.çا.
وف حديث عبد الرحن: رأ%يته يوم أ�ح'د عند. ج.ر> البل أ%ي أ%سفله؛

قال ابن دريد: هو حيث عل من الس_ه\ل, إ,ل الغ1ل%ظ؛ قال:
ك%م\ ت.رى بال%ر� م1ن\ ج'م\ج'م.ة{،



وأ%ك�ف¼ ق%د\ أ�ت1ر�ت\، وج.ر.ل}
وال%رe: الو.ه\د.ة� من ال4رض. وال%رe أ%يضاv: ج'ح\ر' الض�ب'ع

والثعلب والي.رب'وع وال�ر.ذ1؛ وحكى كراع فيهما جيعاv ال�ر�، بالضم، قال:
وال�رe أ%يضاv السيل. وال%ر_ة�: إ,ناء من خ.ز.ف{ كالف%خ_ار، وجعها

ج.رÒ وج,ر.ار¬. وف الديث: أ%نه نى عن شرب نبيذ ال%ر>. قال ابن دريد:
العروف عند العرب أ%نه ما اتذ من الطي، وف رواية: عن نبيذ
ال1ر.ار,، وقيل: أ%راد ما ينبذ ف الرار الض_ار,ي.ة1 ي'د\خ.ل� فيها ال%ن.ات1م'

وغيها؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد النهي عن الرار الدهونة ل4نا أ%سرع
،Dآنية من خ.ز.ف{، الواحدة ج.ر_ةeف الشد�ة والتخمي. التهذيب: ال%ر

والمع ج.رÒ وج,ر.ار¬.
وال1ر.ار.ة�: حرفة ال%ر_ار,.

وقولم: ه.ل�م_ ج.ر�اv؛ معناه على ه1ين.ت1ك.. وقال النذري ف قولم:
ه.ل�م_ ج.رeوا أ%ي ت.ع.ال%و\ا على هينتكم كما يسهل عليكم من غي شد�ة

ول صعوبة، وأ%صل ذلك من ال%ر> ف الس_و\ق,، وهو أ%ن يترك ال3بل والغنم
ترعى ف مسيها؛ وأ%نشد:

ل%ط%ال%م.ا ج.ر.ر\ت'ك�ن_ ج.ر_ا،
حت ن.و.ى ال4ع\ج.ف' واس\ت.م.ر_ا،

فال%ي\وم. ل آل�و الر>كاب. ش.ر_ا
يقال: ج'ر_ها على أ%فواهها أ%ي س'ق}ها وهي ترتع وتصيب من الكل3؛

وقوله:فار\ف%ع\ إ,ذا ما ل ت.ج,د\ م.ج.ر_ا
يقول: إ,ذا ل تد ال3بل مرتعاv. ويقال: كان ع.اماv أ%و_ل% كذا وكذا

ف%ه.ل�م_ ج.ر�اv إ,ل اليوم أ%ي امتد� ذلك إ,ل اليوم؛ وقد جاءت ف
الديث ف غي موضع، ومعناها استدامة ال4مر واتصاله، وأ%صله من ال%ر>

الس_ح\ب,، وانتصب ج.ر�اv على الصدر أ%و الال.
وجاء بيش ال4ج.ر_ي\ن, أ%ي الث�ق%ل%ي\ن,: الن وال3نس؛ عن ابن

ال4عراب.
وال%ر\ج.ر.ة�: الصوت'. وال%ر\ج.ر.ة�: ت.ر.دeد' ه.د1ير, الفحل، وهو

صوت يردده البعي ف ح.ن\ج.ر.ته، وقد ج.ر\ج.ر.؛ قال ال4غلب العجلي يصف
:vفحل

و.ه\و. إ,ذا ج.ر\ج.ر. بعد ال}ه.ب>،



ج.ر\ج.ر. ف ح.ن\ج.ر.ة{ كال�ب>،
وهام.ة{ كال}م1رج.ل, ال�ن\ك%ب>

وقوله أ%نشده ثعلب:
ث�م_ت. خ.ل�ه' ال�م.ر_ ال4س\م.را،

ل%و\ م.س_ ج.ن\ب.ي\ باز,ل� ل%ج.ر\ج.را
قال: ج.ر\ج.ر. ض.ج_ وصاح. وف%ح\لD ج'راج,ر¬: كثي ال%ر\ج.ر.ة، وهو

بعي ج.ر\جار¬، كما تقول: ث%ر\ث%ر. الرجل�، فهو ث%ر\ثار¬. وف الديث: الذي
يشرب ف ال3ناء الفضة والذهب إ,نا ي'ج.ر\ج,ر' ف بطنه نار جهنم؛ أ%ي

ي.ح\د'ر' فيه، فجعل الشeر\ب. وال%ر\ع. ج.ر\ج.ر.ةv، وهو صوت وقوع الاء ف
الوف؛ قال ابن ال4ثي: قال الزمشري: يروى برفع النار وال4كثر النصب.

قال: وهذا الكلم ماز ل4ن نار جهنم على القيقة ل ت'ج.ر\ج,ر' ف
جوفه. وال%ر\ج.ر.ة�: صوت البعي عند الض_ج.ر, ولكنه جعل صوت ج.ر\ع,

ال3نسان للماء ف هذه ال4وان الخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على
استعمالا، ك%ج.ر\ج.ر.ة1 نار جهنم ف بطنه من طريق الاز، هذا وجه رفع

النار ويكون قد ذكر يرجر بالياء للفصل بينه وبي النار، وأ%ما على النصب
فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله، وج.ر\ج.ر. فلن الاء إ,ذا ج.ر.ع.ه'

ج.ر\عاv متواتراv له صوت، فالعن: كأ%نا ي.ج\ر.ع نار جهنم؛ ومنه حديث
السن: يأ}ت ال�ب_ ف%ي.ك}ت.از' منه ث ي'ج.ر\ج,ر' قائماv أ%ي يغرف بالكوز

من ال�ب> ث يشربه وهو قائم. وقوله ف الديث: قوم يقرؤون القرآن ل
ياوز ج.راج,ر.ه'م\؛ أ%ي ح'ل�وق%هم؛ ساها ج.راج,ر. ل%ر\ج.ر.ة الاء.

أ%بو عبيد: ال%راج,ر' وال%راج,ب' العظام من ال3بل، الواحد ج'ر\ج'ور¬.
ويقال: بل إ,بل ج'ر\ج'ور¬ عظام ال4جواف. وال�ر\ج'ور': الكرام من ال3بل،

وقيل: هي جاعتها، وقيل: هي العظام منها؛ قال الكميت:
وم'ق1لð أ%س.ق}ت'م'وه' ف%أ%ث}ر.ى

مائةv، من عطائكم، ج'ر\ج'ورا
وجعها ج.راج,ر' بغي ياء؛ عن كراع، والقياس يوجب ثباتا إ,ل أ%ن يضطر�

إ,ل حذفها شاعر؛ قال ال4عشى:
ي.ه.ب' ال1ل�ة% ال%ر.اج,ر.، كال}ب'س\ـ

ـتان1 ت.ح\ن'و ل1د.ر\د.ق� أ%ط}ف%ال,
ومائةD من ال3بل ج'ر\ج'ور¬ أ%ي كاملة.



vوالت_ج.ر\ج'ر': صب الاء ف اللق، وقيل: هو أ%ن ي.ج\ر.ع.ه ج.ر\عا
متداركاv حت ي'س\م.ع. صوت' ج.ر\ع1ه؛ وقد ج.ر\ج.ر. الشراب. ف حلقه، ويقال

للحلوق: ال%راج,ر' لا يسمع لا من صوت وقوع الاء فيها؛ ومنه قول
النابغة:

ل%ه,ام1يم' ي.س\ت.ل}ه'ون.ها ف ال%راج,ر,
قال أ%بو عمرو: أ%صل� ال%ر\ج.ر.ة1 الصوت'. ومنه قيل للع.ي\ر, إ,ذا

ص.و_ت.: هو ي'ج.ر\ج,ر'. قال ال4زهري: أ%راد بقوله ف الديث يرجر ف جوفه
نار جهنم أ%ي ي.ح\د'ر فيه نار جهنم إ,ذا شرب ف آنية الذهب، فجعل شرب
الاء وج.ر\ع.ه ج.ر\ج.ر.ة% لصوت وقوع الاء ف الوف عند شدة الشرب، وهذا

كقول ال عز وجل: إ,ن الذين يأ}كلون أ%موال اليتامى ظلماv إ,نا يأ}كلون
ف بطونم ناراv؛ فجعل أ%كل مال اليتيم مثل أ%كل النار ل4ن ذلك يؤد�ي

إ,ل النار. قال الزجاج: ي'ج.ر\ج,ر' ف جوفه نار جهنم أ%ي ي'رد>د'ها ف
جوفه كما يردد الفحل ه'د.ي,ر.ه ف ش1ق}ش1ق%ت1ه، وقيل: الت_ج.ر\ج'ر'

وال%ر\ج.ر.ة� ص.بe الاء ف اللق. وج.ر\ج.ر.ه' الاء: سقاه إ,ياه على تلك
الصورة؛ قال جرير:

وقد ج.ر\ج.ر.ت\ه' الاء4، حت كأ%ن_ها
ت'عال1ج' ف أ%ق}ص.ى و,جار.ي\ن, أ%ض\ب'عا

يعن بالاء هنا ال%ن,ي_، والاء ف جرجرته عائدة إ,ل الياء.
وإ,ب,لD ج'راج,ر.ةD: كثية الشرب؛ عن ابن ال4عراب، وأ�نشد:

أ%و\د.ى باء ح.و\ض1ك. الر_ش1يف'،
أ%و\د.ى ب,ه1 ج'راج,رات¬ ه1يف'

وماء ج'راج,ر¬: م'ص.و>ت، منه. وال�راج,ر': الوف'.
وال%ر\ج.ر': ما يداس به الك�د\س'، وهو من حديد. وال1ر\ج,ر'، بالكسر:
الفول ف كلم أ%هل العراق. وف كتاب النبات: ال1ر\ج,ر'، بالكسر،
Dوال%ر\ج.ر' وال1ر\جي' وال%ر\جار نبتان. قال أ%بو حنيفة: ال%ر\جار' ع'ش\ب.ة

:vصفراء؛ قال النابغة ووصف خيل Dلا ز.ه\ر.ة
ي.ت.ح.ل�ب' الي.ع\ض1يد' من أ%ش\داق1ها
ص'ف}راv، م.ناخ1ر'ها م1ن. ال%ر\جار,

الليث: ال%ر\جار' نبت؛ زاد الوهري: طيب الريح. وال1ر\ج,ي': نبت آخر
معروف، وف الصحاح: ال1ر\ج,ي' بقل.



قال ال4زهري ف هذه الترجة: وأ%صابم غيث ج,و.رÒ أ%ي ير كل شيء.
ويقال: غيث ج,و.رe إ,ذا طال نبته وارتفع. أ%بو عبيدة غ%ر\ب¬ ج,و.رÒ فارض¬

ثقيل. غيه: جل ج,و.رe أ%ي ضخم، ونعجة ج,و.ر_ة؛ وأ%نشد:
فاع\تام. م1ن�ا ن.ع\ج.ةv ج,و.ر_ه\،

كأ%ن� ص.و\ت. ش.خ\بها للد>ر_ه\
ه.ر\ه.ر.ة ال1ر> د.ن.ا ل1ل}ه,ر_ه\

قال الفراء: ج,و.رe إ,ن شئت جعلت الواو فيه زائدة من ج.ر.ر\ت، وإ,ن شئت
جعلته ف1ع.ل¾ من ال%و\ر,، ويصي التشديد ف الراء زيادة كما يقال
ح.مار_ةD. التهذيب: أ%بو عبيدة: ال%ج.رe الذي ت'ن\ت.ج'ه أ�مه ي'ن\تاب' من

أ%سفل فل ي.ج\ه.د' الر_ضاع.، إ,نا ي.ر,فe ر.ف9اv حت ي'وض.ع.
خ1لف�ها ف فيه. ويقال: جواد¬ م'ج.رÒ، وقد ج.ر.ر\ت' الشيء أ%ج'رeه ج.ر�اv؛

ويقال ف قوله:
أ%ع\ي.ا ف%ن'ط}ن.اه' م.ناط% ال%ر>

أ%راد بال%ر_ الز_ب,يل% ي'ع.ل�ق من البعي، وهو الن_و\ط� كال�ل�ة
الصغية.

الصحاح: وال1ر>يe ضرب من السمك. وال1ر>ي_ة�: ال%و\ص.ل%ة�؛ أ%بو
زيد: هي الق1ر>ي_ة� وال1ر>ي_ة� للحوصلة. وف حديث ابن عباس: أ%نه سئل

،eعن أ%كل ال1ر>ي>، فقال: إ,نا هو شيء حرمه اليهود؛ ال1ر>ي
بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الية ويسمى بالفارسية م.ار\ماهي، ويقال:

ال1ر>يe لغة ف ال1ر>يت من السمك. وف حديث علي، كرم ال وجهه:
أ%نه كان ينهي عن أ%كل ال1ر>ي� وال1ر>يت. وف الديث: أ%ن النب، صلى

ال عليه وسلم، د'لY على أ�م سلمة فرأ%ى عندها الشeب\ر'م. وهي تريد أ%ن
تشربه فقال: إ,نه حارÒ جارÒ، وأ%مرها بالس_ن.ا والس_نeوت1؛ قال أ%بو

عبيد: وبعضهم يرويه حارÒ يارÒ، بالياء، وهو إ,تباع؛ قال أ%بو منصور:
وجارÒ باليم صحيح أ%يضاv. الوهري: حارÒ جارÒ إ,تباع له؛ قال أ%بو

عبيد: وأ%كثر كلمهم حارe يارe، بالياء. وف ترجة حفز: وكانت العرب تقول
للرجل إ,ذا قاد أ%لفاv: ج.ر_اراv. ابن ال4عراب: ج'ر\ج'ر\ إ,ذا أ%مرته

بالستعداد للعدو�؛ ذكره ال4زهري آخر ترجة جور، وأ%ما قولم ل ج.ر_
بعن ل ج.ر.م. فسنذكره ف ترجة جرم، إ,ن شاء ال تعال.

@جزر: ال%ز\ر': ض1دe ال%د>، وهو رجوع الاء إل خلف. قال الليث:



ال%ز\ر'، مزوم، انقطاع' ال%د>، يقال م.د_ البحر' والنهر' ف كثرة الاء
وف ال3نقطاع 

(* قوله: «وف النقطاع» لعل هنا خذفاv والتقدير وجزر ف
النقطاع أ%ي ا1نقطاع الد لن الزر ضد الد). ابن سيده: ج.ز.ر. البحر'

والنهر ي.ج\ز,ر' ج.ز\راv ان\ج.ز.ر.. الصحاح: جزر الاء� ي.ج\ز'ر'
وي.ج\ز,ر' ج.ز\راv أ%ي ن.ض.ب. وف حديث جابر: ما ج.ز.ر. عنه البحر' ف%ك�ل}، أ%ي

ما انكشف عنه من حيوان البحر. يقال: ج.ز.ر. الاء� ي.ج\ز'3ر' ج.ز\راv إ,ذا
ذهب ونقص؛ ومنه ال%ز\ر وال%دe وهو رجوع الاء إ,ل خ.ل}ف.
والز,يرة�: أ%رض¬ ي.ن\ج.ز,ر' عنها الدe. التهذيب: الز,يرة� أ%رض ف

البحر ي.ن'ف%ر,ج' منها ماء البحر فتبدو، وكذلك ال4رض الت ل يعلوها
السيل وي'ح\دق' با، فهي جزيرة. الوهري: الزيرة واحدة جزائر البحر، سيت

بذلك لنقطاعها عن معظم ال4رض. والزيرة: موضع بعينه، وهو ا بي د1ج\ل%ة
والف�رات. والزيرة: موضع بالبصرة أ%رض نل بي البصرة وال�ب'ل�ة خصت

بذا السم. والزيرة أ%يضاv: ك�ور.ةD تتاخم ك�و.ر. الشام وحدودها. ابن
سيده: والزيرة إ,ل ج.ن\ب, الشام. وجزيرة العرب ما بي ع.د.ن1 أ%ب\ي.ن.

إ,ل أ%طوار, الشام، وقيل: إ,ل أ%قصى اليمن ف الط©ول، وأ%ما ف الع.ر\ض,
فمن ج'د_ة% وما والها من شاطئ البحر إ,ل ر,يفه العراق، وقيل: ما بي
حفر أ%ب موسى إ,ل أ%قصى تامة ف الطول، وأ%ما العرض فما بي ر.م\ل,

ي.ب\ر,ين إ,ل م'ن\ق%ط%ع, الس_ماوة، وكل هذه الواضع إ,نا سيت بذلك
ل4ن بر فارس وبر البش ودجلة والفرات قد أ%حاطا با. التهذيب: وجزيرة

العرب م.ح.ال©ها، سيت جزيرة ل4ن البحرين بر فارس وبر السودان أ%حاط
بناحيتيها وأ%حاط بانب الشمال دجلة والفرات، وهي أ%رض العرب ومعدنا. وف

الديث: أ%ن الشيطان يئس أ%ن ي'ع\ب.د. ف جزيرة العرب؛ قال أ%بو عبيد: هو
اسم ص'ق}ع من ال4رض وفسره على ما تقدم؛ وقال مالك بن أ%نس: أ%راد بزيرة

العرب الدينة نفسها، إ,ذا أ%طلقت الزيرة ف الديث ول تضف إ,ل العرب
فإ,نا يراد با ما بي د1ج\ل%ة والف�رات. والزيرة: القطعة من ال4رض؛

عن كراع.
وج.ز.ر. الشيء4 

(* قوله: «وجزر الشيء إل» من باب ضرب وقتل كما ف
الصباح وغيه). ي.ج\ز'ر'ه وي.ج\ز,ر'ه ج.زراv: قطعة. وال%ز\ر': ن.ح\ر'



ال%ز_ار, ال%ز'ور.. وج.ز.ر\ت' ال%ز'ور. أ%ج\ز'ر'ها، بالضم، واج\ت.ز.ر\ت'ها
:vإ,ذا نرتا وج.ل�د\ت.ها. وج.ز.ر. الناقة ي.ج\ز'رها، بالضم، ج.ز\را

نرها وقطعها.
وال%ز'ور': الناقة ال%ج\ز'ور.ة�، والمع جزائر وج'ز'ر¬، وج'ز'رات جع

المع، كط�ر'ق وط�ر'قات. وأ%ج\ز.ر. القوم.: أ%عطاهم ج.ز'وراv؛ ال%ز'ور':
يقع على الذكر وال�نثى وهو يؤنث ل4ن اللفظة مؤنثة، تقول: هذه الزور،

وإ,ن أ%ردت ذكراv. وف الديث: أ%ن عمر أ%عطى رجلv شكا إ,ليه س'وء4
الال ثلثة أ%ن\ياب� ج.زائر.؛ الليث: ال%ز'ور' إ,ذا أ�فرد أ�نث ل4ن أ%كثر

ما ينحرون النeوق'. وقد اج\ت.ز.ر. القوم. ج.ز'وراv إ,ذا ج.ز.ر. لم.
وأ%ج\ز.ر\ت' فلناv ج.ز'وراv إ,ذا جعلتها له.

قال: وال%ز.ر' كل شيء مباح للذبح، والواحد ح.ز.ر.ةD، وإ,ذا قلت أ%عطيته
ج.ز.ر.ةv فهي شاة، ذكراv كان أ%و أ�نثى، ل4ن الشاة ليست إ,ل� للذبح

خاصة ول تقع ال%ز.ر.ة� على الناقة والمل ل4نما لسائر العمل. ابن
السكيت: أ%ج\ز.ر\ت'ه شاةv إ,ذا دفعت إ,ليه شاة فذبها، نعجةv أ%و كبشاv أ%و

عنزاv، وهي ال%ز.ر.ة� إ,ذا كانت سينة، والمع ال%ز.ر'، ول تكون
ال%ز.ر.ة� إ,ل� من الغنم. ول يقال أ%ج\ز.ر\ت'ه ناقة ل4نا قد تصلح لغي

الذبح. وال%ز.ر': الشياه السمينة، الواحدة ج.ز.ر.ةD ويقال: أ%جزرت القوم.
إ,ذا أ%عطيتهم شاة يذبونا، نعجةv أ%و كبشاv أ%و عنزاv. وف الديث:
أ%نه بعث بعثاv فمروا بأ%عراب له غنم فقالوا: أ%ج\ز,ر\نا؛ أ%ي أ%عطنا شاة

تصلح للذبح؛ وف حديث آخر: فقال يا راعي أ%ج\ز,ر\ن شاةv؛ ومنه الديث:
أ%رأ%يت. إ,ن ل%ق1يت' غ%ن.م. ابن عمي أ%أ%ج\ت.ز,ر' منها شاةv؟ أ%ي آخذ منها
شاة وأ%ذبها. وف حديث خ.و_ات{: أ%ب\ش1ر\ ب,جز.ر.ة{ سينة أ%ي شاة

Dصالة ل4ن} ت'ج\ز.ر. أ%ي تذبح لل4كل، وف حديث الضحية: فإ,نا هي ج.ز.ر.ة
أ%ط%ع.م.ها أ%هله؛ وتمع على ج.ز.ر�، بالفتح. وف حديث موسى، على نبينا
،vوعليه الصلة والسلم؛ والسح.رة1: حت صارت حبالم للث©عبان ج.ز.را

وقد تكسر اليم. ومن غريب ما يروى ف حديث الزكاة: ل تأ}خذوا من ج.ز.رات1
أ%موال الناس؛ أ%ي ما يكون أ�عد� لل4كل، قال: والشهور بالاء الهملة.

،Dنثى، ج.ز.ر.ة�ابن سيده: وال%ز.ر' ما يذبح من الشاء، ذكراv كان أ%و أ
وخص بعضهم به الشاة الت يقوم إ,ليها أ%هلها فيذبونا؛ وقد أ%ج\ز.ر.ه

إ,ياها. قال بعضهم: ل يقال أ%ج\ز.ر.ه ج.ز'وراv إ,نا يقال أ%ج\ز.ر.ه



.vج.ز.ر.ة
،�وال%ز_ار' وال1ز>ير': الذي ي.ج\ز'ر ال%زور.، وحرفته ال1زار.ة

وال%ج\ز,ر'، بكسر الزاي: موضع ال%ز\ر. وال�زار.ة�: ح.قe ال%ز_ار. وف
حديث الضحية: ل أ�عطي منها شيئاv ف ج'زار.تا؛ الزارة، بالضم: ما

يأ}خذ ال%ز_ار' من الذبيحة عن أ�جرته فمنع أ%ن يؤ\خذ من الضحية جزء ف
مقابلة ال�جرة، وتسمى قوائم البعي ورأ}سه ج'زار.ةv ل4نا كانت ل تقسم ف

اليسر وت'ع\ط%ى ال%ز_ار.؛ قال ذو الرم�ة:
س.ح\ب. ال�زار.ة م1ثل% الب.ي\ت1، سائر'ه'

م1ن. ال�س'وح، خ1د.بÒ ش.و\ق%ب¬ خ.ش.ب'
ابن سيده: وال�زار.ة� اليدان والرجلن والعنق ل4نا ل تدخل ف

أ%نصباء اليسر وإ,نا يأ}خذها ال%ز_ار' ج'زار.ت.ه، فخرج على بناء الع'مالة
وهي أ%ج\ر' العامل، وإ,ذا قالوا ف الفرس ض.خ\م' ال�زار.ة1 فإ,نا يريدون
غلظ يديه ورجليه وك%ث}ر.ة% ع.ص.بهما، ول يريدون رأ}سه ل4ن ع1ظ%م.

الرأ}س ف اليل ه'ج\ن.ةD؛ قال ال4عشى:
ول ن'قات1ل� بالع1ص1ي>،

ول ن'رام1ي بالجار.ه،
إ,ل� ع'لل%ة% أ%و ب'د.ا

ه.ة% قار,ح�، ن.ه\د1 ال�زار.ه
vواج\ت.ز.ر القوم' ف القتال وت.ج.ز_ر'وا. ويقال: صار الق%وم ج.ز.را

لعدو�هم إ,ذا اقتتلوا. وج.ز.ر. الس>باع,: اللحم' الذي تأ}كله. يقال:
تركوهم ج.ز.راv، بالتحريك، إ,ذا قتلوهم. وتركهم ج.ز.راv للسباع والطي أ%ي

ق1ط%عاv؛ قال:
إ,ن} ي.ف}ع.ل، فل%ق%د\ ت.ر.ك}ت' أ%باه'ما

ج.ز.ر. الس>باع,، وك�لY ن.س\ر� ق%ش\ع.م,
وت.ج.از.ر'وا: تشاتوا. وتازرا تشاتاv، فكأ%نا ج.ز.ر.ا بينهما

ظ%ر,ب_اء4 أ%ي قطعاها فاشتد� ن.ت\تن'ها؛ يقال ذلك للمتشاتي التبالغي.
vوج,زارا vوال1زار': ص1رام' النخل، ج.ز.ر.ه' ي.ج\ز'ر'3ه وي.ج\ز,ر'ه ج.ز\را

وج.ز.اراv؛ عن اللحيان: ص.ر.م.ه. وأ%ج\ز.ر. النخل�: حان ج,زار'ه كأ%ص\ر.م
حان ص1رام'ه، وج.ز.ر. النخل% يزرها، بالكسر، ج.ز\راv: ص.ر.مها، وقيل:

أ%فسدها عند التلقيح. اليزيدي: أ%ج\ز.ر. القوم' من ال1زار، وهو وقت صرام



النخل مثل� ال%زاز,. يقال: ج.زeوا نلهم إ,ذا صرموه. ويقال: أ%ج\ز.ر.
Dوكان ف1ت\يان .�الرجل� إ,ذا أ%س.ن_ ودنا ف%ن.اؤه كما ي'ج\ز,ر' النخل

يقولون لشيخ: أ%ج\ز.ر\ت. يا شيخ' أ%ي حان لك أ%ن توت فيقول: أ%ي ب.ن,ي_،
وت'ح\ت.ض.ر'ون% أ%ي توتون شباباv ويروى: أ%ج\ز.ز\ت. من أ%ج.ز_

الب'س\ر' أ%ي حان له أ%ن ي'ج.ز_. ال4حر: ج.ز.ر. النخل% ي.ج\ز,ر'ه إ,ذا صرمه
وح.ز.ر.ه' ي.ح\ز,ر'ه' إ,ذا خرصه. وأ%ج\ز.ر. القوم' من ال1زار, وال%ز.ار.
وأ%ج.زeوا أ%ي صرموا، من ال1ز.از, ف الغنم. وأ%ج\ز.ر. النخل� أ%ي

أ%ص\ر.م.. وأ%ج\ز.ر. البعي': حان له أ%ن ي'ج\ز.ر.. ويقال: ج.ز.ر\ت' العسل
إ,ذا ش'رت.ه' واستخرجته من خ.ل1ي_ت1ه، وإ,ذا كان غليظاv س.ه'ل%

استخراج'ه. وت.و.ع_د. الجاج' بن يوسف أ%ن.س. بن مالك فقال: ل4ج\ز'ر.ن_ك ج.ز\ر.
الض_ر.ب, أ%ي ل4س\ت.أ}ص1ل%ن_ك، والعسل يسمى ض.ر.باv إ,ذا غلظ. يقال:

اس\ت.ض\ر.ب. س.ه'ل% اش\ت1يار'ه على العاس1ل ل4نه إ,ذا ر.ق_ سال. وف
حديث عمر: ات_قوا هذه الاز,ر. فإ,ن لا ض.راو.ةv كض.راوة1 المر,؛ أ%راد

موضع ال%ز_ارين الت تنحر فيها ال3بل وتذبح البقر والشاء وتباع
ل�ح\مان'ها ل4جل النجاسة الت فيها من الدماء دماء الذبائح وأ%رواثها، واحدها

 Dم.ج\ز.ر.ة
(* قوله: «واحدها مزرة إل» أي بفتح عي مفعل وكسرها إ,ذ

الفعل من باب قتل وضرب) . وم.ج\ز,ر.ةD، وإ,نا ناهم عنها ل4نه ك%ر,ه. لم
إ,د\مان% أ%كل اللحوم وجعل% لا ض.راو.ةv كضراوة المر أ%ي عادة

كعادتا، ل4ن من اعتاد أ%كل اللحوم أ%سرف ف النفقة، فجعل العادة ف أ%كل
اللحوم كالعادة ف شرب المر، لا ف الدوام عليها من س.ر.ف1 النفقة والفساد.

يقال: أ%ض\ر.ى فلن ف الصيد وف أ%كل اللحم إ,ذا اعتاده ضراوة.
وف الصحاح: ال%جاز,ر' يعن ن.د1ي_ القوم وهو م'ج\ت.م.ع.ه'م ل4ن

ال%ز'ور. إ,نا تنحر عند جع الناس. قال ابن ال4ثي: نى عن أ%ماكن الذبح
ل4ن إ,ل}ف%ها وم'داو.م.ة% النظر إ,ليها ومشاهدة ذبح اليوانات ما يقسي

القلب ويذهب الرحة منه. وف حديث آخر: أ%نه نى عن الصلة ف
ال%ج\ز.ر.ة1 وال%ق}ب'ر.ة.

وال1ز.ر' وال%ز.ر': معروف، هذه ال4ر'وم.ة� الت تؤكل، واحدتا
ج,ز.ر.ةD وج.ز.ر.ةD؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبها عربية، وقال أ%بو حنيفة: أ%صله

فارسي. الفر�اء: هو ال%ز.ر' وال1ز.ر' للذي يؤكل، ول يقال ف الشاء إ,ل



ال%ز.ر'، بالفتح.
الليث: ال%زير'، بلغة أ%هل السواد، رجل يتاره أ%هل القرية لا ينوبم

من نفقات من ينزل به من ق1ب.ل السلطان؛ وأ%نشد:
إ,ذا ما رأ%ونا ق%ل�سوا من م.هاب.ة{،
وي.س\عى علينا بالطعام, ج.ز,ير'ها

@جسر: ج.س.ر. ي.ج\س'ر' ج'س'وراv وج.سار.ةv: مضى ونف%ذ. وج.س.ر. على كذا
ي.ج\س'ر ج.سار.ةv وت.جاس.ر عليه؛ أ%قدم. وال%س'ور': ال1ق}دام'. ورجل

ج.س\ر وج.س'ور¬: ماض� شجاع¬، وال�نثى ج.س\ر.ةD وج.س'ور¬ وج.س'ور.ةD. ورجل
ج.س\ر¬: جسيم¬ ج.س'ور¬ شجاع. وإ,ن فلناv ل%ي'ج.س_ر' فلناv أ%ي

ي'ش.ج>ع'ه. وف حديث الش_ع\ب,ي>: أ%نه كان يقول لسيفه: اج\س'ر\ ج.س_ار'، هو
فع_ال من ال%س.ارة وهي ال%راء4ة� وال3قدام على الشيء. وج.م.لD ج.س\ر¬

وناقة ج.س\ر.ة وم'ت.جاس1ر.ة: ماضية. قال الليث: وق%ل9ما يقال جل ج.س\ر¬؛
قال:

وخ.ر.ج.ت مائ1ل%ة% الت_جاس'ر,
وقيل: جل ج.س\ر¬ طويل، وناقة ج.س\ر.ة طويلة ض.خ\م.ةD كذلك. وال%س\ر'،
بالفتح: العظيم من ال3بل وغيها، وال�نثى ج.س\ر.ة، وكل© عض\و� ض.خ\م�:

ج.س\ر¬؛ قال ابن مقبل:
ه.و\جاء� م.و\ض1ع' ر.ح\ل1ها ج.س\ر'

أ%ي ضخم؛ قال ابن سيده: هكذا عزاه أ%بو عبيد إ,ل ابن مقبل، قال: ول
نده ف شعره. وت.جاس.ر. القوم ف سيهم؛ وأ%نشد:

ب.ك%ر.ت\ ت.جاس.ر' عن ب'طون1 ع'ن.ي\ز.ة{
أ%ي تسي؛ وقال جرير:

وأ%ج\د.ر. إ,ن} ت.جاس.ر. ث ناد.ى
ب,د.ع\و.ى: ي.ال% خ1ن\د1ف. أ%ن ي'ج.ابا

قال: ت.جاس.ر. تطاول ث رفع رأ}سه. وف النوادر: ت.ج.اس.ر فلن لفلن
بالعصا إ,ذا ترك له. ورجل ج.س\ر¬: طويل ضخم؛ ومنه قيل للناقة: ج.س\ر¬. ابن

السكيت: ج.س.ر. الف%ح\ل� وف%د.ر. وج.ف%ر. إ,ذا ترك الض>راب؛ قال
الراعي:ت.ر.ى الط�ر,ف%ات1 الع'ب\ط% من ب.ك%رات1ها،

ي.ر'ع\ن. إ,ل أ%لواح, أ%ع\ي.س. جاس1ر,
وجارية ج.س\ر.ة� الساعدين أ%ي متلئتهما؛ وأ%نشد:



دار¬ ل1خ.و\د{ ج.س\ر.ة1 ال�خ.د_م,
وال%س\ر' وال1س\ر': لغتان، وهو القنطرة ونوه ما يعب عليه، والمع

القليل أ%ج\س'ر¬؛ قال:
إ,ن ف1ر.اخاv ك%ف1راخ, ال4و\ك�ر,،

ب,أ%ر\ض, ب.غ\داد.، و.راء4 ال4ج\س'ر,
والكثي ج'س'ور¬. وف حديث ن.و\ف1 بن مالك قال: فوقع ع'وج¬ على نيل مصر

فجس.ر.ه'م\ س.ن.ةv أ%ي صار لم ج,س\راv ي.ع\ب'رون% عليه، وتفتح جيمه
وتكسر. وج.س\ر¬: ح.يÒ من ق%ي\س, ع.ي\لن. وبنو الق%ي\ن, بن ج'س.ي: ق%و\م¬

أ%يضاv. وف ق�ضاع.ة ج.س\ر¬ من بن عمران بن ال%اف1، وف قيس ج.س\ر¬ آخر'
وهو ج.س\ر' بن م'حارب بن خ.ص.ف%ة%؛ وذكرها الكميت فقال:

ت.ق%ش_ف. أ%و\باش' الز_عان,ف1 ح.و\ل%نا
ق%ص1يفاv، كأ%ن_ا من ج'ه.ي\ن.ة% أ%و\ ج.س\ر,

وما ج.س\ر. ق%ي\س� ق%ي\س, ع.ي\لن% أ%ب\ت.غ1ي،
ولك1ن\ أ%با الق%ي\ن, اع\ت.د.ل}نا إ,ل ال%سر,

@جشر: ال%ش.ر: ب.ق}ل� الربيع.
وج.ش.ر'وا ال%ي\ل% وج.ش_روها: أ%ر\س.ل�وها ف ال%ش\ر,. وال%ش\ر':

vوج.ش.را vأ%ن يرجوا بيلهم ف%ي.ر\ع.و\ها أ%مام بيوتم. وأ%صبحوا ج.ش\را
إ,ذا كانوا ي.ب,يت'ون مكانم ل يرجعون إ,ل أ%هليهم. وال%ش_ار: صاحب'

ال%ش.ر,. وف حديث عثمان، رضي ال عنه، أ%نه قال: ل يغر�نكم ج.ش.ر'ك�م\
من صلتكم فإ,نا ي.ق}ص'ر' الصلة% من كان شاخصاv أ%و ي.ح\ض'ر'ه' عدو�.

قال أ%بو عبيد: ال%ش.ر' القوم' يرجون بدوابم إ,ل الرعى ويبيتون
مكانم ول يأ}وون إ,ل البيوت، وربا رأ%وه سفراv فقصروا الصلة فنهاهم عن
ذلك ل4ن ال�ق%ام. ف الرعى وإ,ن طال فليس بسفر. وف حديث ابن مسعود: يا

م.ع\ش.ر. ال�ش_ار, ل تغتروا بصلتكم؛ ال�ش_ار جع جاش1ر�.
وف الديث: ومنا من هو ف ج.ش\ر.ة{. وف حديث أ%ب الدرداء: من ترك

القرآن شهرين فلم يقرأ}ه فقد ج.ش.ر.ه' أ%ي تباعد عنه. يقال: ج.ش.ر. عن أ%هله
أ%ي غاب عنهم. ال4صمعي: بنو فلن ج.ش.ر¬ إ,ذا كانوا يبيتون مكانم ل

يأ}وون بيوتم، وكذلك مال ج.ش.ر¬ ل يأ}وي إ,ل أ%هله. ومال ج.ش.ر¬: يرعى
ف مكانه ل يؤوب إ,ل أ%هله. وإ,بل ج'ش_ر¬: تذهب حيث شاءت، وكذلك

ال�م'ر'؛ قال:



وآخرون% كالمي ال�ش_ر,
وقوم ج'ش\ر¬ وج'ش_ر¬: ع'ز_اب¬ ف إ,بلهم. وج.ش.ر\نا دواب_نا:

أ%خرجناها إ,ل الرعى ن.ج\ش'ر'ها ج.ش\راv، بال3سكان، ول ن.ر'وح'. وخيل
م'ج.ش_رةD بال1م.ى أ%ي م.ر\ع1ي_ة. ابن ال4عراب: ال�ج.ش_ر' الذي ل يرعى

ق�ر\ب. الاء؛ والنذري: الذي يرعى قرب الاء؛ أ%نشد ابن ال4عراب لبن
أ%حر ف ال%ش\ر,:

إ,ن_ك. لو رأ%يت.ن والق%س\ر.ا،
م'ج.ش>ر,ين. قد ر.ع.ينا ش.ه\ر.ا

ل ت.ر. ف الناس, ر,عاءé ج.ش\ر.ا،
أ%ت.م_ م1ن_ا ق%ص.باv وس.ي\ر.ا

قال ال4زهري: أ%نشدنيه النذري عن ثعلب عنه.
قال ال4صمعي: يقال: أ%صبح بنو فلن ج.ش.راv إ,ذا كانوا يبيتون ف

مكانم ف ال3بل ول يرجعون إ,ل بيوتم؛ قال ال4خطل:
ت.س\أ%ل�ه الصeب\ر' من غ%س_ان%، إ,ذ} ح.ض.ر'وا،

وال%ز\ن� ك%ي\ف. ق%راه' الغ1ل}م.ة� ال%ش.ر'
الصeب\ر' وال%ز\ن�: قبيلتان من غسان. قال ابن بري: صواب إ,نشاده: كيف

قراك، بالكاف، ل4نه يصف قتل عمي بن ال�ب.اب, وك%و\ن% الصeب\ر
وال%ز\ن1، وها بطنان من غسان، يقولون له بعد موته وقد طافوا برأ}سه: كيف ق%راك

الغ1ل}م.ة� ال%ش.ر'؟ وكان يقول لم: إ,نا أ%نتم ج.ش.ر¬ ل أ�بال بكم،
ولذا يقول فيها ماطباv لعبد اللك بن مروان:

ي'ع.ر>ف�ون.ك. ر.أ}س. ابن, ال�باب, وقد
أ%ض\ح.ى، وللس_ي\ف1 ف خ.ي\ش'وم1ه1 أ%ث%ر'
ل ي.س\م.ع' الص_و\ت. م'س\ت.ك9اv مسام1ع'ه،

وليس ي.ن\ط1ق' حت ي.ن\ط1ق. ال%ج.ر'
وهذه القصيدة من غ�ر.ر, قصائد ال4خطل ياطب فيها ع.ب\د. الل1ك ب\ن.

م.ر\وان يقول فيها:
ن.ف}س3ي ف1داء� أ%م1ي, ال�ؤ\م1ن,ي. إ,ذا

أ%ب\د.ى الن_واج,ذ% ي.و\م¬ باس1لD ذ%ك%ر'
الائ1ض, الغ.م\ر, وال%ي\م'ون1 طائ1ر'ه'،

خ.ل1يف%ة1 ال3 ي'س\ت.س\ق%ى ب,ه1 ال%ط%ر'



ف ن.ب\ع.ة{ م1ن ق�ر.يش� ي.ع\ص1ب'ون% با،
ما إ,ن} ي'وازى بأ%ع\ل%ى ن.بت1ها الش_ج.ر'

ح'ش\د¬ على الق ع.ي_افو ال%ن.ا أ�ن'ف¬،
إ,ذا أ%ل%م_ت\ ب,ه,م\ م.ك}ر'وه.ةD ص.ب.ر'وا

ش'م\س' الع.داو.ة1 حت ي'س\ت.ق%اد. لم،
وأ%عظم' الناس, أ%ح\لماv، إ,ذا ق%د.ر'وا

منها:
إ,ن� الض_غ1ين.ة% ت.ل}ق%اها، وإ,ن ق%د'م.ت\،

كالع'ر> ي.ك}م'ن' ح1يناv ث ي.ن\ت.ش1ر'
وال%ش\ر' وال%ش.ر': ح1ج.ار.ةD تنبت ف البحر. قال ابن دريد: ل

أ%حسبها معر�بة. شر: يقال مكان ج.ش1ر أ%ي كثي ال%ش.ر، بتحريك الشي. وقال
�الر>ياشي: ال%ش.ر' حجارة ف البحر خشنة. أ%بو نصر: ج.ش.ر. الساحل

ي.ج\ش'ر' جشراv. الليث: ال%ش.ر' ما يكون ف سواحل البحر وقراره من الصى
وال4صداف، ي.ل}ز.ق' بعضها ببعض فتصي حجراv تنحت منه ال4ر\ح1ي.ة� بالبصرة ل

تصلح للطحن، ولكنها ت'س.و_ى لرؤوس البلليع. وال%ش.ر': و.س.خ'
�الو.ط}ب, من اللب؛ يقال: و.ط}ب¬ ج.ش1ر¬ أ%ي و.س1خ¬. وال%ش.ر.ة�: الق1ش\ر.ة
السفلى الت على ح.ب_ة1 النطة. وال%ش.ر' وال�ش\ر.ة�: خ'ش'ونة ف الصدر

وغ1ل%ظD ف الصوت وس'عال؛ وف التهذيب: ب.ح.ح¬ ف الصوت. يقال: به
ج'ش\ر.ةD وقد ج.ش1ر. 

(* قوله «وقد جشر» كفرح وعن كما ف القاموس). وقال
اللحيان: ج'ش1ر. ج'ش\ر.ةv؛ قال ابن سيده: وهذا نادر، قال: وعندي أ%ن مصدر هذا

إ,نا هو ال%ش.ر'؛ ورجل مشور. وبعي أ%ج\ش.ر' وناقة ج.ش\راء�: بما
ج'ش\ر.ةD. ال4صمعي: بعي م.ج\ش'ور¬ به س'عال جافÒ. غيه: ج'ش1ر.، فهو

م.ج\ش'ور¬، وج.ش1ر. ي.ج\ش.ر' ج.ش.راv، وهي ال�ش\ر.ة�، وقد ج'ش1ر. ي'ج\ش.ر'
على ما ل يسم_ فاعله؛ وقال حجر:

ر'ب_ ه.م¼ ج.ش.م\ت'ه' ف ه.واك�م\،
وب.ع1ي� م'ن.ف�ه{ م.ج\ش'ور,

ورجلD م.ج\ش'ور¬: به س'عال؛ وأ%نشد:
وس.اع1ل� ك%س.ع.ل, ال%ج\ش'ور,

وال�ش_ة� وال%ش.ش': انتشار الصوت ف ب'ح_ة{. ابن ال4عراب:



ال�ش\ر.ة� الزeكام'. وج.ش1ر. الساحل�، بالكسر، ي.ج\ش.ر' ج.ش\راv إ,ذا خ.ش'ن.
طينه وي.ب,س. كالج.ر.

وال%ش1ي': ال�وال1ق' الضخم، والمع أ%ج\ش1ر.ةD وج'ش'ر¬؛ قال الراجز:
ي'ع\جل� إ,ض\جاع. ال%ش1ي, الق%اع1د1

وال%ف1ي' وال%ش1ي': الو.ف}ض.ة�، وهي الك1نان.ة�. ابن سيده:
وال%ش1ي' الوفضة وهي ال%ع\ب.ة� من جلود تكون مشقوقة ف ج.ن\بها، يفعل ذلك با

ليدخلها الريح فل يأ}تكل الريش. وج.ن\ب¬ جاش1ر¬: منتفخ. وت.ج.ش_ر.
بطنه: انتفخ؛ أ%نشد ثعلب:
فقام. و.ث�اب¬ ن.ب,يلD م.ح\ز,م'ه\.

ل ي.ت.ج.ش_ر\ م1ن\ ط%عام� ي'ب\ش1م'ه\
وج.ش.ر. الصeب\ح' ي.ج\ش'ر' ج'ش'وراv: طلع وانفلق.

Dر\ب' مع الصبح، ويوصف به فيقال: ش.ر\ب.ةeالش :�والاش1ر,ي_ة
جاش1ر,ي_ةD؛ قال:

،vون.د\مان{ ي.ز,يد' الكأ}س. ط1يبا
س.ق%ي\ت' الاش1ر,ي_ة% أ%و س.ق%ان,ي

ويقال: اص\ط%ب.ح\ت' الاش1ر,ي_ة%، ول ي.ت.ص.ر_ف' له ف1ع\لD؛ وقال
الفرزدق:

إ,ذا ما ش.ر,ب\ن.ا الاش1ر,ي_ة% ل%م\ ن'ب.ل}
أ%م1ياv، وإ,ن كان% ال4م1ي' م1ن. ال4ز\د1

والاش1ر,ي_ة�: قبيلة ف ربيعة. قال الوهري: وأ%ما الاشرية الت ف
شعر ال4عشى فهي قبيلة من قبائل العرب. وف حديث الجاج: أ%نه كتب إ,ل

عامله أ%ن اب\ع.ث} إ,ل� بال%ش1ي, الل©ؤ\ل�ؤ,ي�؛ ال%ش1ي': ال1راب'؛
قال ابن ال4ثي: قاله الزمشري.

@جظر: ال�ج\ظ%ئ1رe كم'ق}ش.ع1ر¼: ال�ع1دe ش.ر_ه كأ%نه منتصب. يقال:
ما ل%ك. م'ج\ظ%ئ1ر�اv؟

@جعر: ال1ع.ار': حبل ي.ش'دe به ال�س\ت.ق1ي و.س.ط%ه' إ,ذا نزل ف البئر
لئل يقع فيها، وطرفه ف يد رجل فإ,ن سقط م.د_ه به؛ وقيل: هو حبل يشده

الساقي إ,ل و.ت.د{ ث يشده ف ح1ق}و,ه وقد ت.ج.ع_ر. به؛ قال:
ل%ي\س. ال1عار' مان,عي م1ن. الق%د.ر\،

و.ل%و\ ت.ج.ع_ر\ت' ب,م.ح\ب'وك{ م'م.ر



وال�ع\ر.ة�: ال4ث%ر' الذي يكون ف وسط الرجل من ال1عار,؛ حكاه ثعلب،
وأ%نشد:

،vكان% أ%ث}ر'ك. ج'ع\ر.ة ،vن\ت. س.ي\فا�ل%و\ ك
�وك�ن\ت. ح.رÝى أ%ن} ل ي'غ.ي>ر.ك. الص_ق}ل

وال�ع\ر.ة�: شعي غليظ الق%ص.ب, عريض ض.خ\م' الس_نابل كأ%ن� سنابله
ج,راء� ال%ش\خ.اش,، ولسنبله حروف ع1د_ةD، وحبه طويل عظيم أ%بيض، وكذلك

س'نبله وس.فاه، وهو رقيق خفيف ال%ؤ'ونة ف الد>ياس,، والفة إ,ليه
سريعة، وهو كثي الر_ي\ع, طيب ال�ب\ز,؛ كله عن أ%ب حنيفة. وال�ع\روران1:

خ.ب\ر.او.ان1 إ,حداها لبن ن.ه\ش.ل� وال�خرى لبن عبدال بن دارم،
يلؤها جيعاv الغيث الواحد، فإ,ذا م'ل1ئ%ت1 ال�ع\ر'وران1 و.ث1ق�وا

ب,ك%ر\ع, شائهم؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
إ,ذا أ%ر.د\ت. ال%ف}ر. بال�ع\ر'ور,،
ف%اع\م.ل} ب,ك�لY مار,ن{ ص.ب'ور,

ل غ%ر\ف. بالد>ر\حاب.ة1 الق%ص1ي،
ول الذي لو�ح. بالق%ت1ي,

الد>ر\حاب.ة�: الع.ر,يض' القصي؛ يقول: إ,ذا غرف الد>ر\حابة مع الطويل
�الضخم بال%ف}ن.ة1 من الغدير، غدير ال%ب\راء3، ل يلبث الد�ر\حاب.ة

أ%ن ي.ز\ك�ت.ه الر_ب\و' فيسقط. ز.ك%ت.ه الر_ب\و': م.ل4 ج.و\ف%ه. وف
التهذيب: وال%ع'ور خ.ب\راء� لبن ن.ه\ش.ل�، وال%ع'ور' ل�خرى خ.ب\راء�

لبن عبدال بن دار,م�.
وج.ع.ار�: اسم للض_ب'ع, لكثرة ج.ع\رها، وإ,نا بنيت على الكسر ل4نه

حصل فيها العدل والتأ}نيث والصفة الغالبة، ومعن قولنا غالبة أ%نا غلبت
على الوصوف حت صار يعرف با كما يعرف باسه، وهي معدولة عن جاع1ر.ة،

فإ,ذا منع من الصرف بعلتي وجب البناء بثلث ل4نه ليس بعد منع الصرف إ,ل
منع ال3عراب؛ وكذلك القول ف ح.ل%ق, اس\م للم.ن,ي_ة1؛ وقول الشاعر

الذل ف صفة الضبع:
،Dج.واع1ر'ها ث%مان Dع.ش.ن\ز.ر.ة

�ف�و.ي\ق. زماع1ه.ا خ.د.م¬ ح'ج'ول
،vت.ر.اها الض_ب\ع. أ%ع\ظ%م.ه'ن_ ر.أ}سا

�ج'راه1م.ةv لا ح1ر.ةD و.ث1يل



قيل: ذهب إ,ل تفخيمها كما سيت حض.اج,ر؛ وقيل: هي أ%ولدها وجعلها
v؛ قال بعضهم: جواعرها ثان ل4ن للضبع خروقا�الشاعر خنثى لا ح1ر.ةD و.ث1يل
كثية. والراهة: الغتلمة. قال ال4زهري: الذي عندي ف تفسي جواعرها

ثان ك%ث}ر.ة� ج.ع\رها. وال%واع1ر': جع الاع1ر.ة وهو ال%ع\ر أ%خرجه
على فاعلة وفواعل ومعناه الصدر، كقول العرب: سعت ر.واغ1ي. ال3بل أ%ي
ر'غاء4ها، وث%واغ1ي. الشاء أ%ي ث�غاءها؛ وكذلك العافية مصدر وجعها ع.واف{.
قال ال تعال: ليس لا من دون ال كاشفة؛ أ%ي ليس لا من دونه عز وجل
كشف وظهور. وقال ال عز وجل: ل تسمع فيها لغ1ي.ةv؛ أ%ي ل%غ\واv، ومثله

كثي ف كلم العرب، ول ي'ر,د\ عدداv مصوراv بقوله جواعرها ثان،
ولكنه وصفها بكثرة ال4ك}ل وال%ع\ر,، وهي من آكل الدواب؛ وقيل: وصفها بكثرة

العر كأ%ن9 لا جواعر كثية كما يقال فلن يأ}كل ف سبعة أ%معاء وإ,ن
كان له م1عىÝ واحد¬، وهو مثل لكثرة أ%كله؛ قال ابن بري البيت أ%عن:

عشنزرة جواعرها ثان
لبيب بن عبدال ال4علم. وللضبع جاعرتان، فجعل لكل جاعرة أ%ربعة

eم�غ�ضون، وسى كل غ%ض.ن� منها جاعرة باسم ما هي فيه. وج.ي\ع.ر¬ وج.ع.ار, وأ
ج.عار,، ك�ل©ه: الض_ب'ع' لكثرة ج.ع\ر,ها. وف الثل: روع1ي ج.عار,

وان\ظ�ري أ%ي\ن. ال%ف%رe؛ يضرب لن يروم أ%ن ي'ف}ل1ت. ول يقدر على ذلك؛
وهذا الثل ف التهذيب يضرب ف فرار البان وخضوعه. ابن السكيت: ت'ش\ت.م'

الرأ%ة� فيقال لا: ق�ومي ج.عار,، تشبه بالضبع. ويقال للضبع: ت1يس3ي أ%و
ع1يثي ج.ع.ار؛ وأ%نشد:

ف%ق�ل}ت' ل%ا: ع1يث1ي ج.ع.ار وج.ر>ر,ي
ب,ل%ح\م, امرئ�، ل%م\ ي.ش\ه.د1 القوم. ناص1ر'ه\

وال%ج\ع.ر': الدeب'ر. ويقال للدeب'ر: الاع1ر.ة� وال%ع\راء�.
وال%ع\ر': ن.ج\و' كل ذات م1خ\ل%ب� من السباع. وال%ع\ر': ما ت.ي.ب_س. ف

الدبر من العذرة. وال%ع\ر': ي'ب\س' الطبيعة، وخص ابن ال4عراب به ج.ع\ر.
ال3نسان إ,ذا كان يابساv، والمع ج'ع'ور¬؛ ورجل م1ج\عار¬ إ,ذا كان كذلك.
وف حديث عمرو ابن دينار: كانوا يقولون ف الاهلية: د.ع'وا الص_ر'ور.ة%

ب.ه\ل1ه1 وإ,ن ر.م.ى ب,ج,ع\ر,ه ف ر.ح\ل1ه1؛ قال ابن ال4ثي: ال%ع\ر'
ما ي.ب,س. من الث©ف}ل ف الدبر أ%و خرج يابساv؛ ومنه حديث عمر: إ,ن>ي

م1ج\عار' الب.ط}ن أ%ي يابس الطبيعة؛ وف حديثه الخر: إ,ياكم ونومة



الغ.داة فإ,نا م.ح\ع.ر.ةD؛ يريد ي'ب\س. الطبيعة أ%ي أ%نا م.ظ1ن_ة لذلك.
وج.ع.ر الضبع والكلب والس>ن_و\ر' ي.ج\ع.ر' ج.ع\راv: خ.ر,ئ..

وال%ع\ر.اء: الس\ت'، وقال كراع¬: ال1ع1ر_ى، قال: ول نظي لا إ,ل
ال1ع1ب_ى، وهي الست أ%يضاv، والز>م1ك9ي والز>م1ج_ى وكلها أ%صل

الذنب من الطائر والق1م1ص_ى الو'ث�وب، والع1ب,د_ى الع.بيد، وال1ر,ش_ى
الن_ف}س'؛ وال1ع1ر_ى أ%يضاv: كلمة يلم با ال3نسان كأ%نه ي'ن\س.ب'

إ,ل الست. وب.ن'و ال%ع\راء: حي� من العرب ي'ع.ي_رون بذلك؛ قال:
،vال%ع\راء� ب,ال%ر\ج, مال1كا �د.ع.ت\ ك1ن\د.ة
ون.د\ع'و ل1ع.و\ف{ ت.ح\ت. ظ1لY الق%واص1ل,

وال%ع\راء�: د'غ%ةD ب,ن\ت' م.غ\ن.ج� 
(* قوله: «مغنج» كذا بالصل بالغي

العجمة، وعبارة القاموس وشرحه بنت مغنج، وف بعض النسخ منعج، قال
الغفل بن سلمة: من أعجم العي فتح اليم، ومن أهلها كسر اليم؛ قاله البكري

ف شرح أمال القال) ول%د.ت\ ف ب.ل}ع.ن\ب,، وذلك أ%نا خرجت وقد ضربا
الخاض فظنته غائطاv، فلما جلست للحدث ولدت فأ%تت أ�م�ها فقالت: يا

أ�م�ت. هل ي.ف}ت.ح' ال%ع\ر'فاه؟ ففهمت عنها فقالت: نع.م\ ويدعو أ%باه؛ فتميم
تسمي بل}ع.ن\ب العراء4 لذلك.

والاع1ر.ة�: مثل الروث من الف%رس. والاع1ر.تان1: حرفا الو.ر,ك%ي
ال�ش\ر,فان على الفخذين، وها الوضعان اللذان ي.ر\ق�م'هما الب.ي\طار'،

وقيل: الاعرتان موضع الر_قمتي من است المار؛ قال كعب بن زهي يذكر المار
وال�تن:

إ,ذا ما ان\ت.حاه'ن_ ش'ؤ\ب'وب'ه'،
ر.أ%ي\ت. ل1جاع1ر.ت.ي\ه1 غ�ض'ونا

وقيل: ها ما اطمأ%ن� من الورك والفخذ ف موضوع الفصل، وقيل: ها رؤوس
أ%عال الفخذين، وقيل: ها م.ض\ر.ب' الفرس بذنبه على فخذيه، وقيل: ها

حيث يكوى المار ف مؤ.خره على كاذ%ت.ي\ه1. وف حديث العباس: أ%نه و.س.م.
الاعرتي؛ ها لمتان تكتنفان أ%صل الذنب، وها من ال3نسان ف موضع

ر.ق}م.ت المار,. وف الديث: أ%نه كوى حاراv ف جاع1ر.ت.ي\ه. وف كتاب
عبد اللك إ,ل الجاج: قاتلك ال، أ%س\و.د. الاعرتي قيل: ها اللذان

ي.ب\ت.د1ئان1 الذ�ن.ب..



وال1ع.ار': من س1مات ال3بل و.س\م¬ ف الاع1ر.ة؛ عن ابن حبيب من تذكرة
أ%ب علي.

وال1ع\ران.ة�: موضع؛ وف الديث: أ%نه نزل ال1ع\ران.ة%، وتكرر ذكرها
ف الديث، وهي موضع قريب من مكة، وهي ف الل وميقات ال3حرام، وهي

بتسكي العي والتخفيف، وقد تكسر العي وتشدد الراء.
وال�ع\ر'ور': ض.ر\ب¬ من التمر صغار ل ينتفع به. وف الديث: أ%نه نى

عن لوني ف الصدقة من التمر: ال�ع\ر'ور, ول%و\ن1 ال�ب.ي\ق؛ قال
ال4صمعي: ال�ع\ر'ور' ض.ر\ب¬ من الد_ق%ل, يمل ر'ط%باv صغاراv ل خي فيه،

ول%و\ن� ال�ب.ي\ق, من أ%ر\د.إ, التeم\ران1 أ%يضاv. وال�ع\ر'ور':
د'و.ي\ب_ة من أ%حناش ال4رض. ولصبيان ال4عراب ل�ع\ب.ةD يقال لا ال1ع1ر_ى،

الراء شديدة، وذلك أ%ن يمل الصب بي اثني على أ%يديهما؛ ولعبة أ�خرى
يقال لا س.ف}د' الل9قاح وذلك انتظام الصبيان بعضهم ف إ,ثر بعض، كل© واحد

آخ1ذD ب,ح'ج\ز.ة1 صاحبه من خ.ل}ف1ه.
وأ%بو ج,ع\ران%: ال�ع.ل� عام_ةv، وقيل: ض.ر\ب¬ من ال1ع\لن1. وأ�م

ج,ع\ران: الر_خ.م.ة�؛ كلها عن كراع.
�@جعب: ال%ع\ب.ر': الق%ع\ب الغليظ الذي ل يكم ن.ح\ت'ه. وال%ع\ب.ر.ة
وال%ع\ب.ر,ي_ة: القصية الدميمة؛ قال رؤبة بن العجاج يصف نساء:

ي'م\س3ي. عن ق%س> ال4ذ%ى غ%واف1ل،
ل ج.ع\ب.ر,ي_ات{ ول ط%ه.ام1ل

(* قوله: «يسي» كذا هو أ%يضاv ف هذه الادة من الصحاح. وف مادة قس
استشهد به على أ%ن القس التتبع فقال: يصبحن إ,ل بدل يسي، ث قول

الؤلف: القس النميمة، هو وإ,ن كان كذلك لكن الول تفسي القس ف البيت
بالتتبع كما فعل الصحاح).

الق%سe: الن_م1يم.ة�. والط�هام1ل�: الض_خام'. ورجل ج.ع\ب.ر¬
.Dقصي متداخل؛ وقال يعقوب: قصي غليظ؛ والرأ%ة ج.ع\ب.ر.ة :Òوج.ع\ب.ري

وض.ر.ب.ه' ف%ج.ع\ب.ر.ه' أ%ي صرعه.
@جعثر: ج.ع\ث%ر. التاع: ج.م.ع.ه'.

@جعظر: ال1ع\ظار' وال1ع1ظار.ة�، بكسر اليم، وال1ع\ن\ظار، كله: القصي
الرجلي الغليظ السم، فإ,ذا كان مع غلظ جسمه أ%كولv قوي�اv سي
ج.ع\ظ%ر,ي�اv؛ وقيل: الع\ظار' القليل العقل، وهو أ%يضاv الذي ي.ن\ت.ف1خ' با



ليس عنده مع ق1ص.ر�، وأ%يضاv الذي ل ي.أ}ل%م' ر.أ}س'ه، وقيل: هو ال4كول
الس_ي>ء� ال�ل�ق, الذي يتسخط عند الطعام.

وال%ع\ظ%ر,ي�: القصي الرجلي العظيم السم مع قو�ة وشد�ة أ%كل. وقال
ثعلب: ال%ع\ظ%ر,يe التكب الاف عن الوعظة؛ وقال مرة: هو القصي

الغليظ. وقال الوهري: ال%ع\ظ%ر,يe الف%ظ© الغليظ. الفراء: ال%ظ©
وال%و_اظ الطويل السم ال4كول الش_ر'وب' الب.ط1ر' الك%ف�ور'؛ قال: وهو

ال1ع\ظار' أ%يضاv، وال%ع\ظ%ر,يe مثله. وف الديث: أ%ل أ�خبكم بأ%هل
:eل© ج.ع\ظ%ر,ي¼ ج.و_اظ{ م.ن_اع� ج.م_اع�؛ ال%ع\ظ%ر,ي�النار؟ ك

الف%ظ© الغليظ التكب، وقيل: هو الذي ينتفخ با ليس عنده، وف رواية أ�خرى:
هم الذين ل ت'ص.د_ع' رؤوسهم. ال4زهري: ال%ع\ظ%ريe الطويل السم

ال4كول الشروب الب.ط1ر' الكافر، وهو ال1ع\ظار.ة� وال1ع\ظار'. قال: وقال
أ%بو عمرو: ال%ع\ظ%ريe القصي السمي ال4ش1ر' الاف عن الوعظة.

@جعفر: ال%ع\ف%ر': النهر عام_ةv؛ حكاه ابن جن، وأ%نشد:
إ,ل ب.ل%د{ ل ب.ق_ ف1يه1 ول أ%ذvى،
ول ن.ب.ط1ي_ات ي'ف%ج>ر\ن% ج.ع\ف%ر.ا

وقيل: العفر النهر اللن، وبه شبهت الناقة الغزيرة؛ قال ال4زهري:
أ%نشدن الفضل:

م.ن\ للج.عاف1ر, يا ق%و\مي؟ ف%ق%د\ ص'ر,ي.ت\،
وق%د\ ي'س.اق' ل1ذات1 الص_ر\ب.ة1 ال%ل%ب'

ابن ال4عراب: ال%ع\ف%ر' النهر الصغي فوق ال%د\و.ل,، وقيل:
ال%ع\ف%ر' النهر الكبي الواسع؛ وأ%نشد:

ت.أ%و_د. ع'س\ل�وج¬ ع.لى ش.طY ج.عف%ر
.�وبه سي الرجل. وج.ع\ف%ر¬: أ%بو قبيلة من عامر، وهم ال%ع.اف1ر.ة

@جعمر: ال%ع\م.ر.ة�: أ%ن يمع المار نفسه وج.رام1يز.ه ث ي.ح\م1ل% على
�الع.ان.ة1 أ%و على الشيء إ,ذا أ%راد ك%د\م.ه'. ال4زهري: ال%ع\م.ر.ة

وال%م\ع.ر.ة الق%ار.ة� الرتفعة الشرفة الغليظة.
@جعنظر: ال%ع.ن\ظ%ر' وال1ع1ن\ظ%ار': القصي الرجلي الغليظ السم؛ عن

.vجسيما vعظيما vقوي�ا vكراع. ورجل ج,ع1ن\ظ%ار إ,ذا كان أ%كول
@جفر: ال%ف}ر': من أ%ولد الشاء إ,ذا ع.ظ�م. واستكرش.، قال أ%بو عبيد:

إ,ذا بلغ ولد العزى أ%ربعة أ%شهر وج.ف%ر. ج.ن\ب.اه وف�ص1ل% عن أ�مه



،Dوأ%خ.ذ% ف الر_ع\ي، فهو ج.ف}ر¬، والمع أ%ج\ف%ار وج,ف%ار وج.ف%ر.ة
وال�نثى ج.ف}ر.ةD؛ وقد ج.ف%ر. واس\ت.جف%ر.؛ قال ابن ال4عراب: إ,نا ذلك

ل4ربعة أ%شهر أ%و خسة من يوم ولد. وف حديث عمر: أ%نه قضى ف الي.ر\ب'وع
إ,ذا قتله الرم ب.ف}ر.ة{؛ وف رواية: قضى ف ال4رنب يصيبها الرم
ج.ف}ر.ةv. ابن ال4عراب: ال%ف}ر' ال%م.ل� الصغي وال%دي' بعدما ي'ف}ط%م'

ابن ستة أ%شهر. قال: والغلم ج.ف}ر¬.
ابن شيل: ال%ف}ر.ة� الع.ناق الت ش.ب,ع.ت\ من الب.ق}ل, والشجر واستغنت

عن أ�م>ها، وقد ت.ج.ف�ر.ت\ واس\ت.ج\ف%ر.ت\. وف حديث حليمة ظ%ئ1ر.
النب، صلى ال عليه وسلم، قالت: كان ي.ش1بe ف اليوم ش.ب.اب. الصب ف

الشهر فبلغ ست�اv وهو ج.فر¬. قال ابن ال4ثي: اس\ت.ج\ف%ر الص_بe إ,ذا
قوي على ال4كل. وف حديث أ%ب الي.س.ر,: فخرج 

(* قوله «فخرج إ,ل» كذا
بضبط القلم ف نسخة من النهاية يظن با الصحة والعهدة عليها). إ,ل� ابن¬

له ج.ف}ر¬. وف حديث أ�م زرع: يكفيه ذراع' ال%ف}ر.ة1؛ مدحته بقلة
ال4كل. وال%ف}ر': الصب إ,ذا انتفخ لمه وأ%كل وصارت له كرش، وال�نثى

ج.ف}ر.ةD، وقد است.ج\ف%ر وت.ج.ف�ر.. وال�ج\ف%ر': العظيم النبي من كل شيء.
واس\ت.ج\ف%ر. إ,ذا عظم؛ حكاه شر وقال: ج'ف}ر.ة� البطن باط1ن'

ال�ج\ر.ئ1ش>.
وال�ف}ر.ة�: ج.و\ف' الصدر، وقيل: ما يمع البطن والنبي، وقيل: هو

م'نح.ن.ى الضلوع، وكذلك هو من الفرس وغيه، وقيل: ج'ف}ر.ة� الفرس وس.ط�ه،
والمع ج'ف%ر¬ وج,ف%ار¬. وج'ف}ر.ة� كل شيء: وسطه ومعظمه. وف%ر.س¬ م'ج\ف%ر¬

:eف}رة1، وهي وسطه؛ قال ال%ع\د1ي�وناقة م'ج\ف%ر.ة أ%ي عظيمة ال
ف%ت.آيا ب,ط%ر,ير م'ر\ه.ف{

ج'ف}ر.ة% ال%ح\ز,م, م1ن\ه' ف%س.ع.ل}
وال�ف}ر.ة�: ال�ف}ر.ة� الواسعة الستديرة. وال�ف%ر': خ'روق الدعائم

الت تفر لا تت ال4رض. وال%ف}ر': البئر الواسعة الت ل ت'ط}و.،
وقيل: هي الت طوي بعضها ول يطو بعض، والمع ج,ف%ار¬؛ ومنه ج.ف}ر'

ال%ب.اء4ة1، وهو م'س\ت.ن\ق%ع ببلد غ%ط%ف%ان. وال�ف}ر.ة�، بالضم: س.ع.ةD ف
ال4رض مستديرة، والمع' ج,ف%ار¬ مثل ب'ر\م.ة{ وبرام، ومنه قيل للجوف:

ج'ف}رةD. وف حديث طلحة: فوجدناه ف بعض تلك ال1ف%ار,، وهو جع ج'ف}رة، بالضم.



وف الديث ذكر ج'فرة، بضم اليم وسكون الفاء، جفرة خالد من ناحية
البصرة تنسب إ,ل خالد بن عبدال بن أ%س1يد{، لا ذكر ف حديث عبد اللك بن

مروان.
وال%ف1ي': ج.ع\ب.ة من جلود ل خشب فيها أ%و من خشب ل جلد فيها.

وال%ف1ي' أ%يضاv: ج.ع\ب.ةD من جلود مشقوقة ف جنبها، ي'فعل ذلك با ليدخلها
الريح فل يأ}تكل الريش. ال4حر: ال%ف1ي وال%ع\ب.ة� الك1ن.انة.

الليث: ال%ف1ي شبه الكنانة إ,ل أ%نه واسع¬ أ%وسع' منها يعل فيه ن'ش_اب¬
كثي. وف الديث: من اتذ قوساv عربية وج.ف1ي.ها نفى ال عنه الفقر؛

ال%في: الكنانة وال%ع\بة الت تعل فيها السهام، وتصيص' الق1س3ي>
العربية كراهية% ز,ي> العجم.

وج.ف%ر. الفحل� ي.ج\ف�ر، بالضم، ج'ف�وراv: انقطع عن الض>راب وق%ل�
ماؤه، وذلك إ,ذا أ%كثر الضراب حت ح.س.ر. وانقطع وع.د.ل% عنه. ويقال ف

الكبش: ر.ب.ض. ول يقال ج.ف%ر.. ابن ال4عراب: أ%ج\ف%ر. الرجل� وج.ف%ر.
وج.ف�ر. واج\ت.ف%ر. إ,ذا انقطع عن الماع، وإ,ذا ذ%ل� قيل: قد اج\ت.ف%ر..
وأ%ج\ف%ر. الرجل� عن الرأ%ة: انقطع. وج.ف�ر.ه ال4مر' عنه: ق%ط%ع.ه؛ عن

ابن ال4عراب، وأ%نشد:
وت'ج\ف1روا عن نساء ق%د\ ت.ح1ل© ل%ك�م\،

وف الرeد.ي\ن,ي> وال}ه,ن\د1ي> ت.ج\ف1ي'
أ%ي أ%ن فيهما من أ%ل الراح ما ي'ج.فYر' الرجل% عن الرأ%ة، وقد يوز

أ%ن يعن به إ,ماتتهما إ,ياهم ل4نه إ,ذا مات فقد ج.ف%ر..
وطعام م.ج\ف%ر¬ وم.ج\ف%ر.ةD؛ عن اللحيان: يقطع عن الماع. ومن كلم

العرب: أ%كل� الب,طYيخ م.ج\ف%ر.ةD. وف الديث أ%نه قال لعثمان بن مظعون:
:vللنكاح. وف الديث أ%يضا D؛ أ%ي م.ق}ط%ع.ةDعليك بالصوم فإ,نه م.ج\ف%ر.ة

ص'وموا و.و.فYر'وا أ%ش\عاركم 
(* قوله: «ووفروا أشعاركم» يعن شعر

العانة. وف رواية فإ,نه أ%ي الصوم مفر، بصيغة اسم الفاعل من أجفر، وهذا أ%مر
لن ل يد أهبة النكاح من معشر الشباب، كذا بامش النهاية). فإ,نا

م.ج\ف%ر.ةD. قال أ%بو عبيد: يعن م.ق}ط%ع.ة للنكاح ونقصاv للماء. ويقال
للبعي إ,ذا أ%كثر الضراب حت ينقطع: قد ج.ف%ر. ي.ج\ف1ر' ج'ف�وراv، فهو جافر؛

وقال ذو الرمة ف ذلك:



وقد ع.ار.ض. الش>ع\رى س'ه.ي\لD، ك%أ%ن_ه'
ق%ر,يع' ه.جان{، ع.ار.ض. الش_و\ل% ج.اف1ر'

وف حديث علي�، كرم ال وجهه: أ%نه رأ%ى رجلv ف الشمس فقال: ق�م\
عنها فإ,نا م.ج\ف%ر.ةD أ%ي ت'ذ}ه1ب' شهوة النكاح. وف حديث عمر، رضي ال

عنه: إ,ياكم و.ن.و\م.ة% الغ.د.اة1 فإ,نا م.ج\ف%ر.ةD؛ وجعله القتيب من
حديث علي، كرم ال وجهه.

وال�ج\ف1ر': التغي ريح السد. وف حديث ال�غ1ية1: إ,ياكم وكل�
م'ج\ف1ر.ة{ أ%ي م'ت.غ.ي>رة ر,يح, السد، والفعل منه أ%ج\ف%ر. قال: ويوز
أ%ن يكون من قولم امرأ%ة م'ج\ف1ر.ة� الني أ%ي عظيمتهما. وج.ف%ر.

ج.ن\ب.اه' إ,ذا ات_س.ع.ا، كأ%نه ك%ر,ه. الس>م.ن.. وقال أ%بو حنيفة:
الك%ن.ه\ب.ل� ص1ن\ف¬ من الط�ل}ح, ج.ف}ر¬.

قال ابن سيده: أ�راه ع.ن.ى به قبيح الرائحة من النبات. الفراء: كنت
آتيكم ف%ق%د أ%ج\ف%ر\ت'كم أ%ي تركت زيارتكم وقطعتها. ويقال�: أ%ج\ف%ر\ت' ما

كنت' فيه أ%ي تركته. وأ%ج\ف%ر\ت' فلناv: قطعته وتركت زيارته. وأ%ج\ف%ر.
الشيء�: غاب عنك. ومن كلم العرب: أ%ج\ف%ر.نا هذا الذئب' فما ح.س.س\ناه

منذ أ%يام. وفعلت' ذلك من ج.ف}ر, كذا 
(* قوله: «من جفر كذا إل» بفتح فسكون

وبالتحريك وجفرة كذا بفتح فسكون كل ذلك عن ابن دريد أفاده شارح
القاموس). أ%ي من أ%جله. ويقال للرجل الذي ل عقل له: إ,نه ل%م'ن\ه.د1م' الال

وم'ن\ه.د1م' ال%ف}ر,.
وال�ف�ر_ى والك�ف�ر_ى: و,عاء الطلع.

وإ,ب,لD ج,ف%ار¬ إ,ذا كانت غ1زاراv، شبهت ب,ج,ف%ار, الر_كابا.
وال�ف�ر_اء وال�ف�ر_اة�: الكافور من النخل؛ حكاها أ%بو حنيفة.

وج.ي\ف%ر¬ وم'ج.ف�ر: اسان: وال%ف}ر': موضع بنجد. وال1ف%ار': موضع،
وقيل: هو ماء لبن تيم، قال: ومنه يوم ال1ف%ار,؛ قال الشاعر:

و.ي.و\م' ال1ف%ار, و.ي.و\م' الن>سا
ر, كانا ع.ذ%اباv، وكانا غ%ر.ام.ا

أ%ي هلكاv. وال%ف%ائ1ر': رمال معروفة؛ أ%نشد الفارسي:
أ%ل1م_ا على و.ح\ش, ال%ف%ائ1ر فان\ظ�را

إ,ليها، وإ,ن} ل ت'م\ك1ن, الو.ح\ش' رام1ي.ا



وال4ج\ف%ر': موضع.
@جكر: ابن ال4عراب: ال�ك%ي\ر.ة� تصغي ال%ك}ر.ة1 وهي الل�ج.اج.ة،
وقال ف موضع آخر: أ%ج\ك%ر. الرجل� إ,ذا ل%ج_ ف البيع، وقد ج.ك1ر.

.vي.ج\ك%ر' ج.ك%را
@جلنر: ال�لن_ار': معروف.

@جر: ال%م\ر: النار التقدة، واحدته ج.م\ر.ةD. فإ,ذا ب.ر.د. فهو
ف%ح\م¬.وال1ج\م.ر' وال1ج\م.ر.ة�: الت يوضع فيها ال%م\ر' مع الدeخ\ن.ة1 وقد

اج\ت.م.ر. با. وف التهذيب: ال1ج\م.ر' قد تؤنث، وهي الت ت'د.خ_ن\
با الثياب'. قال ال4زهري: من أ%نثه ذهب به إ,ل النار، ومن ذك�ره عن به

الوضع؛ وأ%نشد ابن السكيت:
ل ي.ص\ط%لي الن_ار. إ,ل م1ج\م.راv أ%ر,جا

أ%راد إ,ل ع'وداv أ%ر,جاv على النار. ومنه قول النب، صلى ال عليه
وسلم: وم.ج.ام1ر'ه'م' ال4ل�و_ة� وب.خ'ور'ه'م' الع'ود' ال1ن\د1يe غ%ي\ر.

م'ط%رìى. وقال أ%بو حنيفة: ال1ج\م.ر' نفس العود. واس\ت.ج\م.ر.
بال1ج\م.ر, إ,ذا تبخر بالعود. الوهري: ال1ج\م.ر.ة� واحدة� ال%ج.ام1ر,، يقال:

أ%ج\م.ر\ت' النار م1ج\م.راv إ,ذا ه.ي_أ}ت. ال%م\ر.؛ قال: وينشد هذا
البيت بالوجهي م'ج\م1راv وم1ج\م.راv وهو لميد بن ثور اللل يصف امرأ%ة

ملزمة للطيب:
،vأ%ر,جا vل ت.ص\ط%لي الن_ار. إل� م'ج\م1را
قد\ ك%س_ر.ت م1ن\ ي.ل%ن\ج'وج� ل%ه و.ق%ص.ا

واليلنجوج: العود. والو.ق%ص': ك1س.ار' العيدان. وف الديث: إ,ذا
أ%ج\م.ر\ت'م\ اليت ف%ج.م>ر'وه ثلثاv؛ أ%ي إ,ذا برتوه بالطيب. ويقال: ثوب

م'ج\م.ر¬ وم'ج.م_ر¬. وأ%ج\م.ر\ت' الثوب. و.ج.م_ر\ت'ه إ,ذا برته بالطيب،
والذي يتول ذلك م'ج\م1ر¬ وم'ج.م>ر¬؛ ومنه ن'ع.ي\م¬ ال�ج\م1ر' الذي

كان يلي إ,ج\م.ار. مسجد رسول� ال،صلى ال عليه وسلم، وال%ج.ام1ر: جع
م1ج\م.ر� وم'ج\م1ر�، فبالكسر هو الذي يوضع فيه النار والبخور، وبالضم الذي

يتبخر به وأ�ع1د_ له ال%م\ر'؛ قال: وهو الراد ف الديث الذي ذكر فيه
ب.خ'ور'هم ال4ل�و_ة�، وهو العود.

وثوب م'ج.م_ر¬: م'ك%بìى إ,ذا د'خ>ن. عليه، والام1ر' الذي يلي ذلك،
من غي فعل إ,نا هو على النسب؛ قال:



و.ر,يح' ي.ل%ن\ج'وج� ي'ذ%كي>ه1 ج.ام1ر'ه\
وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل ت'ج.م>روا 

(* قوله: «وف حديث عمر ل
تمروا» عبارة النهاية: ل تمروا اليش فتفتنوهم؛ تمي اليش جعهم ف

الثغور وحبسهم عن العود إ,ل أ%هليهم) وج.م_ر. ث%و\ب.ه' إ,ذا بره.
وال%م\ر.ة�: القبيلة ل تتضم إ,ل أ%حد؛ وقيل: هي القبيلة تقاتل جاعة%

ق%بائل%، وقيل: هي القبيلة يكون فيها ثلثمائة فارس أ%و نوها.
vأ%لف فارس، يقال: ج.م\ر.ة كال%م\ر.ة1. وكل قبيل انضموا فصاروا يدا :�وال%م\ر.ة

واحدة ول ي'ح.ال1فوا غيهم، فهم ج.م\ر.ةD. الليث: ال%م\ر.ة� كل قوم
يصبون لقتال من قاتلهم ل يالفون أ%حداv ول ينضمون إ,ل أ%حد، تكون

القبيلة نفسها ج.م\ر.ة تصب لقراع القبائل كما صبت ع.ب\س¬ لقبائل قيس. وف
الديث عن عمر: أ%نه سأ%ل ال�ط%ي\ئ%ة% عن ع.ب\س� ومقاومتها قبائل قيس

فقال: يا أ%مي الؤمني كنا أ%لف فارس كأ%ننا ذ%ه.ب.ةD حراء ل
ن.س\ت.ج\م1ر' ول نالف أ%ي ل نسأ%ل غينا أ%ن يتمعوا إ,لينا لستغنائنا عنهم.
وال%م\ر.ة�: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأ%ها من سائر القبائل؛ ومن

هذا قيل لواضع ال1م.ار, الت ترمى ب,م1نÝى ج.م.رات¬ ل4ن كل� م.ج\م.ع,
ح.صÝى منها ج.م\ر.ةD وهي ثلث ج.م.رات{. وقال ع.م\ر'و بن ب.ح\ر�: يقال

لع.ب\س� وض.ب_ة% ون'مي ال%م.رات؛ وأ%نشد ل4ب ح.ي_ة% النeم.يي:
ل%ن.ا ج.م.رات¬ ليس ف ال4رض م1ث}ل�ها؛
ك1رام¬، وقد ج'ر>ب\ن. ك�ل� الت_ج.ار,ب,:

ن'م.ي\ر¬ وعب\س¬ ي'ت_ق%ى ن.ف%ي.ان'ها،
وض.ب_ة� ق%و\م¬ ب.أ}س'ه'م\ غ%ي\ر' كاذ1ب,

(* قوله: «يتقى نفيانا» النفيان ما تنفيه الريح ف أصول الشجر من
التراب ونوه، ويشبه به ما يتطرف من معظم اليش كما ف الصحاح).

وج.م.ر.ات العرب: بنو الرث بن كعب وبنو ن'مي ابن عامر وبنو عبس؛ وكان
أ%بو عبيدة يقول: هي أ%ربع جرات، ويزيد فيها بن ضبة بن أ�د¼، وكان

يقول: ضبة أ%شبه بالمرة من بن ني، ث قال: ف%ط%ف1ئت\ منهم جرتان وبقيت
واحدة، ط%ف1ئت\ بنو الرث لالفتهم ن.ه\داv، وطفئت بنو عبس لنتقالم

�إ,ل بن عامر بن ص.ع\ص.ع.ة% يوم ج.ب.ل%ة%، وقيل: ج.م.رات' م.ع.د¼ ض.ب_ة
وعبس والرث� وي.ر\ب'وع، سوا بذلك لمعهم. أ%بو عبيدة: جرات العرب



ثلث: بنو ضبة بن أ�د وبنو الرث بن كعب وبنو ني بن عامر، وطفئت منهم
جرتان: طفئت ضبة ل4نا حالفت الر>باب.، وطفئت بن الرث ل4نا حالفت

م.ذ}ح1ج.، وبقيت ن'مي ل ت'ط}ف%أ} ل4نا ل ت'خال1ف\. ويقال: المرات عبس
والرث وضبة، وهم إ,خوة ل�م، وذلك أ%ن امرأ%ة من اليمن رأ%ت ف النام

أ%نه يرج من فرجها ثلث جرات، فتزوجها كعب بن عبد ال%د.ان1 فولدت له
الرث بن كعب ابن عبد الدان وهم أ%شراف اليمن، ث تزو�جها ب.غ1يض' ابن
ر.ي\ث{ فولدت له ع.ب\ساv وهم ف�ر\س.ان العرب، ث تزو�جها أ�د� فولدت له ضبة،

فجمرتان ف مضر وجرة ف اليمن. وف حديث عمر: ل�ل}ح1ق%ن_ ك�ل© قوم
ب,ج.م\ر.ت1م أ%ي بماعتهم الت هم منها.

وأ%ج\م.ر'وا على ال4مر وت.ج.م_ر'وا: ت.ج.م_ع'وا عليه وانضموا.
وج.م_ر.ه'م' ال4مر: أ%حوجهم إ,ل ذلك. وج.م_ر. الش_يء4: ج.م.ع.ه'. وف حديث

أ%ب إ,دريس: دخلت السجد والناس' أ%ج\م.ر' ما كانوا أ%ي أ%جع ما
كانوا. وج.م_ر.ت1 الرأ%ة� شعرها وأ%ج\م.ر.ت\ه': جعته وعقدته ف قفاها ول

ترسله. وف التهذيب: إ,ذا ض.ف%ر.ت\ه' ج.مائ1ر.، واحدت'ها ج.م1ي.ةD، وهي
الضفائر والض_مائ1ر' وال%م.ائ1ر'. وت.ج\م1ي' الرأ%ة شعرها: ض.ف}ر'ه.

وال%مي.ة�: ال�ص\ل%ة� من الشعر: وف الديث عن النخعي: الض_اف1ر'
وال�ل%ب>د' وال�ج\م1ر' عليهم ال%ل}ق'؛ أ%ي الذي ي.ض\ف1ر' رأ}سه وهو مرم

يب عليه حلقه، ورواه الزمشري بالتشديد وقال: هو الذي يمع ش.ع\ر.ه'
وي.ع\ق1د'ه' ف قفاه. وف حديث عائشة: أ%ج\م.ر\ت' رأ}سي إ,ج\ماراv أ%ي

:�جعته وضفرته؛ يقال: أ%ج\م.ر. شعر.ه إ,ذا جعله ذ�ؤاب.ةv، والذؤاب.ة
ال%م1ي.ة� ل4نا ج'م>ر.ت\ أ%ي جعت. وج.م1ي' الش_ع.ر,: ما ج'م>ر. منه؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
ك%أ%ن� ج.م1ي. ق�ص_ت1ها، إ,ذا ما
ح.م1س\ن.ا، والوق%اي.ة� بال1ناق

وال%م1ي': م'ج\ت.م.ع' القوم. وج.م_ر. ال�ن\د.: أ%بقاهم ف ث%غ\ر,
العدو� ول ي'ق}ف1ل}هم، وقد ني عن ذلك. وت.ج\م1ي' ال�ن\د: أ%ن يبسهم ف

أ%رض العدو� ول ي'ق}ف1ل%ه'م\ من الث�غ\ر,. وت.ج.م_ر'وا ه'م\ أ%ي
تبسوا؛ ومنه الت_ج\م1ي' ف الش.ع.ر,. ال4صمعي وغيه: ج.م_ر. ال4مي'

اليش. إ,ذا أ%طال حبسهم بالثغر ول يأ}ذن لم ف الق%ف}ل, إ,ل أ%هليهم،
وهو الت_ج\م1ي'؛ وروى الربيع أ%ن الشافعي أ%نشده:



وج.م_ر\ت.ن.ا ت.ج\م1ي. ك1س\رى ج'ن'ود.ه'،
وم.ن_ي\ت.نا حت ن.سين.ا ال4م.ان,يا

وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل ت'ج.م>ر'وا اليش ف%ت.ف}ت1ن'وهم؛
ت.ج\م1ي' اليش: ج.م\ع'هم ف الث©غور وج.ب\س'هم عن العود إ,ل أ%هليهم؛ ومنه

حديث ال�ر\م'زان1: أ%ن ك1س\رى ج.م_ر. ب'ع'وث% فار,س.. وجاء القوم'
ج'مار.ى وج'ماراv أ%ي بأ%جعهم؛ حكى ال4خية ثعلب؛ وقال: ال%م.ار'

التمعون؛ وأ%نشد بيت ال4عشى:
ف%م.ن\ م'ب\ل1غD وائ1لv ق%و\م.ن.ا،

وأ%ع\ن بذلك ب.ك}راv ج.مار.ا؟.
ال4صمعي: ج.م_ر. بنو فلن إ,ذا اجتمعوا وصاروا أ%ل}باv واحداv. وبنو

فلن ج.م\ر.ةD إ,ذا كانوا أ%هل م.ن.ع.ة{ وشد�ة. وت.ج.م_رت1 القبائل� إ,ذا
ت.ج.م_ع.ت\؛ وأ%نشد:

إ,ذا ال%مار' ج.ع.ل%ت\ ت.ج.م_ر'
وخ'فÒ م'ج\م1ر¬: ص'ل}ب¬ شديد متمع، وقيل: هو الذي ن.ك%ب.ت\ه' الجارة

:eف1ج�وص.ل�ب.. أ%بو عمرو: حاف1ر¬ م'ج\م1ر¬ وق%اح¬ ص'ل}ب¬. وال
ال�ق%ب_ب' من الوافر، وهو ممود.

وال%م.رات' وال1مار': ال%صيات' الت يرمى با ف مكة، واحدتا
ج.م\ر.ةD. وال�ج.م_ر': موضع رمي المار هنالك؛ قال حذيفة بن أ%نس

ال�ذ%ل©:ل4د\رك�ه\م ش'ع\ث% الن_واصي، ك%أ%ن_ه'م\
س.واب,ق' ح'ج_اج� ت'واف ال�ج.م_را

وسئل أ%بو العباس عن ال1مار, ب,م1نÝى فقال: أ%ص\ل�ها من ج.م.ر\ت'ه
ود.ه.ر\ت'ه إ,ذا ن.ح_ي\ت.ه'. وال%م\ر.ة�: واحدة� ج.م.رات1 الناسك وهي ثلث

ج.م.رات ي'ر\م.ي\ن. بال1مار,. وال%م\ر.ة�: الصاة. والت_ج\م1ي':
رم\ي' ال1مار,. وأ%ما موضع' ال1مار, ب,م1نÝى فسمي ج.م\ر.ةv ل4نا ت'ر\مي

بال1مار,، وقيل: ل4نا م.ج\م.ع' الصى الت ترمي با من ال%م\ر.ة، وهي
اجتماع القبيلة على من ناوأ%ها، وقيل: سيت به من قولم أ%ج\م.ر. إ,ذا

أ%سرع؛ ومنه الديث: إ,ن آدم رمى بن فأ%ج\مر. إ,بليس' بي يديه.
والس\ت1ج\مار': الستنجاء بالجارة، كأ%نه منه. وف حديث النب، صلى

ال عليه وسلم: إ,ذا توضأ}ت. فان\ث�ر\، وإ,ذا استجمرت فأ%و\ت1ر\؛ أ%بو
زيد: الستنجاء بالجارة، وقيل: هو الستنجاء، واستجمر واستنجى واحد إ,ذا



تسح بالمار، وهي ال4حجار الصغار، ومنه سيت جار الج للحصى الت ترمى
با.

ويقال للخارص: قد أ%ج\م.ر. النخل% إ,ذا خ.ر.ص.ها.
.Dم_ار': معروف، شحم النخل، واحدته ج'م_ار.ة�وال

وج'م_ار.ة� النخل: شحمته الت ف ق1م_ة1 رأ}سه ت'ق}ط%ع' قم_ت'ه ث
ت'ك}ش.ط� عن ج'م_ار.ة{ ف جوفها بيضاء كأ%نا قطعة� س.ن.ام� ض.خ\م.ةD، وهي

ر.خ\ص.ةD تؤكل بالعسل، والكافور' يرج من ال�م_ار.ة بي م.ش.ق>
الس_ع.ف%ت.ي\ن, وهي الك�ف�3ر_ى، والمع' ج_ار¬ أ%يضاv. وال%ام'ور':

كال�م_ار,. وج.م.ر. النخلة: قطع ج'م_ار.ها أ%و جام'ور.ها. وف الديث:
كأ%ن أ%نظر إ,ل ساقه ف غ%ر\زه كأ%نا ج'م_ار.ةD؛ ال�م_ار.ة�: قلب

النخلة وشحمتها، شبه ساقه ببياضها،؛ وف حديث آخر: أ%تى ب,ج'م_ار�؛ ه'و. جع'
ج'م_ارة.

وال%م\ر.ة�: الظ©ل}مة الشديدة. وابن' ج.م1ي: الظ©لمة. وقيل: لظ�لمة
ليلة 

(* قوله: «لظلمة ليلة إل» هكذا بالصل ولعله ظلمة آخر ليلة إل كما
eيعلم ما يأت). ف الشهر. واب\ن.ا ج.م1ي�: الليلتان1 ي.س\ت.س3ر

فيهما الق%م.ر'. وأ%ج\م.ر.ت1 الليلة�: اس\ت.س.ر_ فيها اللل�. واب\ن'
ج.م1ي�: هلل� تلك الليلة: قال كعب بن زهي ف صفة ذئب:

وإ,ن} أ%طاف.، ول ي.ظ}ف%ر\ ب,طائ1لة{
ف ظ�ل}مة ابن, ج.م1ي�، س.او.ر. الف�ط�م.ا

.vأ%خذ فق%ط1يم.ة vض.خ\م.ة vيقول: إ,ذا ل يصب شاة
والف�ط�م': الس>خ.ال� الت ف�ط1م.ت\، واحدتا فطيمة. وحكي عن ثعلب:

ابن' ج'م.ي\ر�، على لفظ التصغي، ف كل ذلك. قال: يقال جاءنا ف%ح\م.ة% ب\ن.
ج'م.ي\ر�؛ وأ%نشد:

ع.ن\د. د.ي\ج'ور, ف%ح\م.ة1 ب\ن, ج'م.ي\ر�
ط%ر.ق%ت\نا، والل�ي\ل� د.اج� ب.ه,يم'

وقيل: ظ�ل}م.ة� ب\ن' ج.مي� آخر' الشهر كأ%نه س.م_و\ه' ظلمة ث نسبوه
إ,ل ج.م1ي، والعرب تقول: ل أ%فعل ذلك ما ج.م.ر. اب\ن' ج.مي؛ عن

اللحيان. وف التهذيب: ل أ%فعل ذاك ما أ%ج\م.ر. اب\ن' ج.م1ي� وما أ%س\م.ر.
اب\ن' س.م1ي؛ الوهري: وابنا جي الليل والنهار، سيا بذلك للجتماع كما



سيا اب\ن.ي\ س.م1ي ل4نه ي'س\م.ر' فيهما. قال: وال%م1ي' الليل
الظلم، وابن' ج.م1ي�: الليل الظلم؛ وأ%نشد لعمرو بن أ%حر الباهلي:

ن.هار'ه'م' ظ%م\آن� ض.اح�، ول%ي\ل�ه'م\،
وإ,ن ك%ان% ب.د\راv، ظ�ل}م.ة� اب\ن, ج.م1ي,

ويروىي:
نار'ه'م' ليلD ب.ه,يم¬ ول%ي\ل�ه'م\

اب\ن' ج.م1ي�: الليلة الت ل يطلع فيها القمر ف أ�ولها ول ف
أ�خراها؛ قال أ%بو عمر الزاهد: هو آخر ليلة من الشهر؛ وقال:

وكأ%ن�ي ف ف%ح\م.ة1 ابن, ج.م1ي�
ف ن,قاب, ال�س.ام.ة1 الس>ر\داح,

قال: السرداح القوي الشديد التام. نقاب: جلد. وال�سامة: ال4سد. وقال
ثعلب: اب\ن' ج.م1ي اللل�. ابن ال4عراب: يقال للقمر ف آخر الشهر

اب\ن' ج.م1ي� ل4ن الشمس ت.ج\م'ر'ه أ%ي تواريه.
وأ%ج\م.ر. الرجل� والبعي': أ%سرع وعدا، ول تقل أ%جز، بالزاي؛ قال

لبيد:
وإ,ذا ح.ر_ك}ت' غ%ر\زي أ%ج\م.ر.ت\،

أ%و\ ق1راب ع.د\و. ج.و\ن{ ق%د\ أ%ب.ل}
وأ%ج\م.ر\نا اليل أ%ي ض.م_ر\ناها وجعناها.

�وبنو ج.م\ر.ة%: ح.يe من العرب. ابن الكلب: ال1مار' ط�ه.ي_ة
وب.ل}ع.د.و,ي_ة وهو من بن يربوع بن حنظلة. والام'ور: الق%ب\ر'. وجام'ور'

السفينة: معروف. والام'ور: الرأ}س تشبيهاv بامور السفينة؛ قال كراع: إ,نا
تسميه بذلك العامة.

وفلن ل يعرف ال%م\ر.ة% من التمرة. ويقال: كان ذلك عند سقوط
ال%م\ر.ة1. وال�ج.ي\م1ر': موضع، وقيل: اسم جبل، وقول ابن ال4نباري:

ور'كوب' ال%ي\ل, ت.ع\د'و ال%ر.ط%ى،
قد ع.ل%ها ن.ج.د' فيه اج\م1رار

قال: رواه يعقوب بالاء، أ%ي اختلط عرقها بالدم الذي أ%صابا ف الرب،
ورواه أ%بو جعفر اجرار، باليم، ل4نه يصف تعد عرقها وتمعه. ال4صمعي:

عد_ فلن إ,بله ج.ماراv إ,ذا عدها ضربة واحدة؛ ومنه قول ابن أ%حر:
وظ%ل� رعاؤ'ها ي.ل}ق%ون% منها،



إ,ذا ع'د_ت\، ن.ظ%ائ1ر أ%و ج.م.ار.ا
والنظائر: أ%ن تعد مثن مثن، وال%مار': أ%ن ت'ع.د_ جاعةv؛ ثعلب عن

ابن ال4عراب عن الفضل ف قوله:
،vأ%ل ت.ر. أ%ن_ن لق%ي\ت'، ي.وم\ا
م.عائ1ر. فيهم' ر.ج'لv ج.م.ارا

،vف%ق1ي. الل}يل, ت.ل}قاه غن,ي�ا
إ,ذا ما آن.س. الليل� النهار.ا

هذا مقد�م أ�ريد به 
(* هكذا ف ال4صل). وفلن غن الليل إ,ذا كانت له

إ,بل سود ترعى بالليل.
@جخر: ال�م\خ'ور: الواسع ال%و\ف1

@جزر: يقال: ج.م\ز.ر\ت. يا فلن� أ%ي ن.ك%ص\ت. وف%ر.ر\ت..
@جعر: ال%م\ع.ر.ة�: ال4رض الغليظة الرتفعة، وهي الق%ار.ة� الشرفة

الغليظة؛ وأ%نشد:
وان\ج.ب\ن. عن ح.د.ب, ال3كا
م,، وعن ج.ماع1ي ال%راو,ل}

يقال: أ%ش\ر.ف. تلك ال%م\ع.ر.ة% ونو ذلك. وال�م\ع'ور': المع'
العظيم. وج.م\ع.ر. المار' إ,ذا جع. ن.ف}سه لي.ك}د'م.. قال: وال%م\ع.ر.ة%

ال%ر_ة� والماعة؛ قال: ول ي'ع.دe س.ن.د' ال%ب.ل ج.م\ع.ر.ةv. ابن
ال4عراب: ال%م.اع1ي' ت.ج.مeع' القبائل على حرب اللك؛ قال ومنه

قوله:ت.ح'ف©ه'م\ أ%ساف%ةD وج.م\ع.ر'،
إ,ذا ال%مار' ج.ع.ل%ت\ ت.ج.م_ر'

أ%ساف%ة� وج.م\ع.ر': قبيلتان. ويقال للحجارة الموعة: ج.م\ع.ر¬؛ وأ%نشد
:vأ%يضا

ت.ح'ف©ها أ%ساف%ةD وج.م\ع.ر'،
وخ.ل�ةD ق1ر\دان'ها ت.ن.س_ر'

وج.م\ع.ر¬: غليظة يابسة.
@جهر: ج.م\ه.ر. له الب.: أ%خ\ب.ر.ه' بط%ر.ف{ له على غي وجهه وترك

الذي يريد. الكسائي: إ,ذا أ%خبت الرجل بطرف من الب وكتمته الذي تريد قلت:
ج.م\ه.ر\ت' عليه الب..



الليث: ال�م\ه'ور' الرمل الكثي التراكم الواسع؛ وقال ال4صمعي: هي
الرملة الشرفة على ما حولا التمعة. وال�م\ه'ور' وال�م\ه'ور.ة� من

الرمل: ما تعق�د وانقاد، وقيل: هو ما أ%شرف منه. وال�م\ه'ور: ال4رض
الشرفة على ما حولا. وال�م\ه'ور.ة: ح.ر_ةD لبن سعد بن بكر. ابن

ال4عراب: ناقة م'ج.م\ه.ر.ةD. إ,ذا كانت م'داخ.ل%ة ال%ل}ق, كأ%نا ج'مهور الرمل.
وج'مهور' كل شيء: معظم'ه، وقد ج.م\ه.ر.ه'. وج'مهور' الناس: ج'ل©ه'م.

وج.ماهي القوم: أ%شرافهم. وف حديث ابن الزبي قال لعاوية: إ,نا ل ند.ع\
م.روان% ي.رمي ج.ماهي. قريش ب.ش.اق1ص1ه أ%ي جاعاتا، واحد'ها

ج'م\ه'ور¬. وج.م\ه.ر\ت' القوم. إ,ذا جعتهم، وج.م\ه.ر\ت' الشيء إ,ذا جعته؛ ومنه
حديث النخعي: أ%نه أ�ه\د1ي. له ب'خ\ت.ج¬، قال: هو ال�م\ه'ور,يe وهو

العصي الطبوخ اللل�، وقيل له المهوري ل4ن ج'م\ه'ور. الناس يستعملونه
أ%ي أ%كثرهم. وعدد¬ م'ج.م\ه.ر¬: م'ك%ث�ر¬. وال%م\ه.ر.ة�: التمع.

وال�م\ه'ور,يe: شراب م'ح\د.ثD، رواه أ%بو حنيفة؛ قال: وأ%صله أ%ن يعاد
على الب'خ\ت.ج, الاء� الذي ذهب منه ث يطبخ ويودع ف ال4وعية فيأ}خذ

أ%خذاv شديداv. أ%بو عبيد: ال�م\ه'وريe اسم شراب يسكر.
وال�ماه1ر': الضخم. وفلن ي.ت.ج.م\ه.ر' علينا أ%ي يستطيل وي'ح.قYر'نا.

وج.م\ه.ر. الق%ب\ر.: جع عليه التراب ول يطينه. وف حديث موسى بن طلحة:
أ%نه شهد دفن رجل فقال: ج.م\ه,روا قبه ج.م\ه.ر.ةv أ%ي اجعوا عليه

التراب جعاv ول ت'ط%ي>نوه ول ت'سوeوه'. وف التهذيب: ج.م\ه.ر. التراب.
إ,ذا جع بعضه فوق بعض ول ي'خ.ص>ص\ به القب..

@جنب: ال%ن\ب.ر': ف%ر\خ' ال�بار.ى؛ عن السياف. وال1ن,ب_ار':
كال%ن\ب.ر, مث�ل به سيبويه وفسره السياف. فأ%ما ج,ن\بار¬، بالتخفيف، فزعم
ابن ال4عراب أ%نه من ال%ب\ر, ل يفسره بأ%كثر من ذلك، فإ,ن كان كذلك

فهو ثلثي وقد ذكر ف موضعه؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن ال1ن\ب.ار.
بالتخفيف لغة ف ال1ن,ب_ار, الذي هو فرخ البارى وليس قول ابن ال4عراب

حينئذ{ إ,ن ج,ن\باراv من ال%ب\ر بشيء. ورجل ج.ن\ب.ر¬: قصي. أ%بو عمرو:
ال%ن\ب.ر' الرجل الضخم. وج.ن\ب.ر': ف%ر.س' ج.ع\د.ة ب\ن, م1ر\داس�.

@جنثر: ال%ن\ث%ر' من ال3بل: الطويل العظيم. أ%بو عمرو: ال�ن\ث�ر'
ال%م.ل� الضخم، وقال الليث: هي ال%ناث1ر'؛ وأ%نشد:

ك�وم¬ إ,ذا ما ف�ص1ل%ت\ ج.ناث1ر'



.vراeنلة{ بالب.ص\ر.ة1 ت.أ%خ eأ%شد :�@جنسر: ال�ن.اس1ر,ي_ة
@جنفر: أ%بو عمرو: ال%ناف1ي' القبور' العاد1ي_ة�، واحدها ج'ن\ف�ور¬.
@جهر: ال%ه\ر.ة�: ما ظ%ه.ر.. ورآه ج.ه\ر.ةv: ل يكن بينهما س1تر¬؛

ورأ%يته ج.ه\ر.ةv وكلمت'ه ج.ه\ر.ةv. وف التنزيل العزيز: أ%ر,نا ال
ج.ه\ر.ةv؛ أ%ي غي. م'س\ت.ت1ر ع.ن_ا بشيء. وقوله عز وجل: حت ن.رى ال4

ج.ه\ر.ةv؛ قال ابن عرفة: أ%ي غي مت.جب عنا، وقيل: أ%ي عياناv يكشف ما بيننا
وبينه. يقال: ج.ه.ر\ت' الشيء إ,ذا كشفته. وج.ه.ر\ت'ه واج\ت.ه.ر\ته أ%ي
رأ%يته بل حجاب بين وبينه. وقوله تعال: ب.غ\ت.ةv أ%و ج.ه\ر.ةv؛ هو أ%ن
يأ}تيهم وهم ي.ر.و\ن.ه'. وال%ه\ر': العلنية. وف حديث عمر: أ%نه كان

م1ج\ه.راv أ%ي صاحب. ج.ه\ر� ور.ف}ع لصوته.
يقال: ج.ه.ر. بالقول إ,ذ رفع به صوته، فهو ج.ه,ي¬، وأ%ج\ه.ر.، فهو

م'ج\ه,ر¬ إ,ذا عرف بشد�ة الصوت وج.ه.ر. الشيء�: ع.ل%ن. وب.دا؛ وج.ه.ر. بكلمه
ودعائه وصوته وصلته وقراءته ي.ج\ه.ر' ج.ه\راv وج,هاراv، وأ%ج\ه.ر.

بقراءته لغة. وأ%ج\ه.ر. وج.ه\و.ر.: أ%علن به وأ%ظهره، وي'ع.د_يان1 بغي حرف،
فيقال: ج.ه.ر. الكلم. وأ%ج\ه.ر.ه' أ%علنه. وقال بعضهم: ج.ه.ر. أ%ع\لى
الصو\ت.. وأ%ج\ه.ر.: أ%ع\ل%ن.. وكل© إ,ع\لن{: ج.ه\ر¬. وج.ه.رت' بالقول
أ%ج\ه.ر' به إ,ذا أ%ع\ل%ن\ت.ه'. ورجلD ج.هي' الصوت1 أ%ي عال الصوت،

وكذلك رجل ج.ه\و.ر,يe الصوت رفيع'ه. وال%ه\و.ر,يe: هو الصوت العال. وفرس¬
ج.ه\و.ر¬: وهو الذي بأ%ج.ش> الصوت1 ول أ%غ%ن_. وإ,ج\هار' الكلم:

إ,ع\لن'ه. وف الديث: فإ,ذا امرأ%ةD ج.ه,ي.ةD؛ أ%ي عالية الصوت، ويوز
أ%ن يكون من ح'س\ن, ال%ن\ظ%ر,. وف حديث العباس: أ%نه نادى بصوت{ له

ج.ه\و.ر,ي¼ أ%ي شديد{ عال�، والواو زائدة، وهو منسوب إ,ل ج.ه\و.ر. بصوته.
وصوت¬ ج.ه,ي¬ وكلم¬ ج.ه,ي¬، كلها: عال1ن¬ عال؛ قال:

وي.ق}ص'ر دون.ه الصوت' ال%ه,ي'
.eج\ه.ر' وال%ه\ور,ي�وقد ج.ه'ر الرجل، بالضم، ج.ه.ار.ةv وكذلك ال

والروف' ال%ج\ه'ور.ة�: ضد الهموسة: وهي تسعة عشر حرفاv؛ قال سيبويه:
معن ال%ه\ر, ف الروف أ%نا حروف أ�ش\ب,ع. العتماد' ف موضعها حت

منع الن_ف%س أ%ن يري معه حت ينقضي العتماد ويري الصوت، غي أ%ن اليم
والنون من جلة الهورة وقد يعتمد لا ف الفم والياشيم فيصي فيها غنة

فهذه صفة الهورة ويمعها قولك: «ظ1ل© ق%و¼ ر.ب.ض إ,ذ} غ%ز.ا ج'ن\د¬



م'طيع». وقال أ%بو حنيفة: قد بالغوا ف ت.ج\ه,ي صوت الق%و\س؛ قال ابن
سيده: فل أ%دري أ%سعه من العرب أ%و رواه عن شيوخه أ%م هو إ,د\لل منه

وت.ز.يeد¬، فإ,نه ذو زوائد ف كثي من كلمه.
وج.اه.ر.ه'م\ بال4مر م'جاه.ر.ةv وج,هاراv: عال%ن.ه'م\. ويقال: جاه.ر.ن

فلنD ج,هاراv أ%ي علنية. وف الديث: كل© أ�م�ت م'عافv إ,ل�
ال�جاه1رين.؛ قال: هم الذين جاهروا بعاصيهم وأ%ظهروها وكشفوا ما ستر ال

عليهم منها فيتحدثون به. يقال: ج.ه.ر. وأ%ج\ه.ر. وجاه.ر.؛ ومنه الديث:
وإ,ن من ال3جهار كذا وكذا، وف رواية: من ال1هار؛ وها بعن الاهرة؛

ومنه الديث: ل غ1يب.ة% لفاس1ق� ول م'جاه1ر�.
ولقيه ن.هاراv ج,هاراv، بكسر اليم وفتحها وأ%ب ابن ال4عراب فتحها.

.vنظروا إ,ليه ج,هارا :vواج\ت.ه.ر. القوم فلنا
وج.ه.ر. ال%يش. والقوم. ي.ج\ه.ر'ه'م\ ج.ه\راv واجتهرهم: كثروا ف عينه؛

:vقال يصف عسكرا
كأ%ن_ما ز'هاؤ'ه' ل1م.ن\ ج.ه.ر\
ل%ي\لD، ور,زe و.غ}ر,ه إ,ذا و.غ%ر\

وكذلك الرجل تراه عظيماv ف عينك. وما ف الي� أ%حد ت.ج\ه.ر'ه عين أ%ي
تأ}خذه عين. وف حديث عمر، رضي

ال عنه: إ,ذا رأ%يناكم ج.ه.ر\ناكم أ%ي أ%عجبنا أ%جسامكم. وال�ه\ر':
ح'س\ن' ال%ن\ظ%ر,. ووجه¬ ج.هي¬: ظاهر' الو.ضاءة. وف حديث علي، عليه

السلم: أ%4نه وصف النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: ل يكن قصياv ول
طويلv وهو إ,ل الطول أ%قرب'، م.ن\ رآه ج.ه.ر.ه'؛ معن جهره أ%ي عظم ف

عينه. الوهري: ج.ه.ر\ت' الرجل% واج\ت.ه.ر\ت'ه إ,ذا رأ%يته عظيم ال%ر\آة.
وما أ%ح\س.ن. ج'ه\ر. فلن، بالضم، أ%ي ما ي'ج\ت.ه.ر' من هيئته وحسن
م.ن\ظ%ره. ويقال: كيف ج.ه\راؤك�م\ أ%ي جاعتكم؛ وقول الراجز:

ل ت.ج\ه.ر,ين ن.ظ%راv و.ر'د>ي،
فقد أ%ر'دe ح1ي. ل م.ر.د>

وقد أ%ر'دe، وال1ياد' ت'ر\د1ي،
ن,ع\م. ال1ج.شe ساعة% الت_ن.د>ي

يقول: إ,ن استعظمت1 منظري فإ,ن مع ما ترين من منظري شجاع أ%رد� الفرسان
الذين ل يردهم إ,ل� مثلي. ورجل ج.ه,ي¬: ب.ي>ن' ال�ه'ورة1



وال%ه.ار.ة ذو م.ن\ظر. ابن ال4عراب: رجل ح.س.ن' ال%هار.ة1 وال�ه\ر إ,ذا كان
ذا منظر؛ قال أ%بو النجم:

،vوأ%ر.ى البياض. على الن>ساء3 ج.هار.ة
وال}ع1ت\ق' أ%ع\ر,ف�ه على ال4د\ماء3

وال�نثى ج.ه,ي.ةD والسم من كل ذلك ال�ه\ر'؛ قال الق%طام1ي:
،vش.ن,ئ}ت'ك إ,ذ} أ%ب\ص.ر\ت' ج'ه\ر.ك. س.ي�ئا

وما غ%ي_ب. ال4ق}وام' تاب,ع.ة� ال�ه\ر
قال: ما بعن الذي: يقول: ما غاب عنك من خ'ب\ر, الرجل فإ,نه تابع

لنظره، وأ%4نت تابعة ف البيت للمبالغة. وج.ه.رت' الرجل إ,ذا رأ%يت هيئته
وحسن منظره. وج'ه\ر' الرجل: هيئته وحسن منظره. وج.ه.ر.ن الشيء
واج\ت.ه.ر.ن: راعن جاله. وقال اللحيان: كنت' إ,ذا رأ%يت' فلناv ج.ه.ر\ت'ه

واج\ت.ه.ر\ت'ه أ%ي راعك.
ابن ال4عراب: أ%ج\ه.ر. الرجل� جاء ببني ذوي ج.هار.ة{ وهم ال%س.ن'و

الق�د'ود ال%س.ن'و ال%ن\ظ%ر.. وأ%ج\ه.ر.: جاء بابن أ%ح\و.ل%. أ%بو عمرو:
ال4ج\ه.ر' السن' ال%نظ%ر, ال%سن' السم, التامeه'. وال4ج\ه.ر':

ال4حول� الليح ال%و.ل%ة1. وال4ج\ه.ر': الذي ل يبصر بالنهار، وضده
ال4عشى. وج.ه\راء� القوم: جاعتهم. وقيل ل4عراب: أ%ب.ن'و ج.ع\ف%ر� أ%شرف'

أ%م بنو أ%ب بكر بن كلب؟ فقال: أ%ما خ.واص_ رجال فبنو أ%ب بكر، وأ%ما
ج.ه\ر.اء3 الي> فبنو جعفر؛ نصب خواص على حذف الوسيط أ%ي ف خواص رجال

وكذلك ج.ه\راء، وقيل: نصبهما على التفسي. وج.ه.ر\ت' فلناv با ليس
عنده: وهو أ%ن يتلف ما ظننت به من ال�ل�ق, أ%و الال أ%و ف

م.ن\ظ%ر,ه.وال%ه\راء: الرابية الس_ه\ل%ة� العريضة. وقال أ%بو حنيفة: ال%ه\راء
الرابية ال1ح\لل� ليست بشديدة ال3شراف وليست برملة ول ق�ف¼.

وال%ه\راء: ما استوى من ظهر ال4رض ليس با شجر ول آكام ول رمال إ,نا هي
فضاء، وكذلك الع.راء�. يقال: و.ط1ئ}نا أ%ع\ر,يةv وج.ه\راوات{؛ قال: وهذا من

كلم ابن شيل.
وفلن ج.ه,ي للمعروف1 أ%ي خليق¬ له. وهم' ج'هر.اء� للمعروف أ%ي

خ'ل%ق%اء� له، وقيل ذلك ل4ن من اج\ت.ه.ره ط%م1ع. ف معروفه؛ قال
ال4خطل:ج'ه.راء� للمعروف حي. ت.راه'م'،

خ'ل%قاء� غ%ي\ر' ت.ناب,ل� أ%ش\رار,



وأ%مر م'ج\ه.ر أ%ي واضح ب.ي>ن¬. وقد أ%ج\ه.رته أ%نا إ,ج\هاراv أ%ي
شه_ر\ته، فهو م.ج\هور به م.ش\هور. وال%ج\ه'ورة من البار: العمورة،

ع.ذ}ب.ةv كانت أ%و م1لحة. وج.ه.ر البئر. ي.ج\ه.ر'ها جهراv واج\ت.ه.ر.ها: نزحها؛
وأ%نشد:

إ,ذا ور.د\نا آج,ناv ج.ه.ر\ناه\،
أ%و خالياv من أ%ه\ل1ه1 ع.م.ر\ناه\

أ%ي من كثرتنا ن.ز.ف}نا البئ%ار وع.م.ر\نا الراب.. وح.ف%ر البئر. حت
ج.ه.ر أ%ي ب.ل%غ الاء4، وقيل: ج.ه.رها أ%خرج ما فيها من ال%م\أ%ة1

والاء. الوهري: ج.ه.ر\ت' البئر واج\ت.ه.ر\ت'ها أ%ي ن.ق�ي\ت'ها وأ%خرجت' ما
فيها من المأ%ة، قال ال4خفش: تقول العرب ج.ه.ر\ت' الر_ك1ي_ة% إ,ذا

كان ماؤ'ها قد غ�طYي. بالطYي ف%ن'قYي ذلك حت يظهر الاء ويصفو. وف
حديث عائشة، و.و.ص.ف%ت\ أ%باها، رضي ال عنهما، فقالت: اج\ت.ه.ر. د.ف}ن.

الر_واء؛ الج\ت1هار': الستخراج، تريد أ%نه ك%س.ح.ها. يقال: ج.ه.ر\ت'
D؛ يقال: ركيةvالبئر. واج\ت.ه.ر\تا إ,ذا ك%س.ح\تها إ,ذا كانت م'ن\د.ف1ن.ة
د.في¬ ور.كايا د'ف�ن¬، والر_واء�: الاء� الكثي، وهذا مثل ضربته

عائشة، رضي ال عنها، ل3حكامه ال4مر بعد انتشاره، شبهته برجل أ%تى على آبار
مندفنة وقد اندفن ماؤ'ها، فنزحها وكسحها وأ%خرج ما فيها من الدفن حت

نبع الاء. وف حديث خيب: و.ج.د. الناس' با ب.ص.لv وث�وماv ف%ج.ه.ر'وه؛
أ%ي استخرجوه وأ%كلوه. وج.ه.ر\ت' البئر إ,ذا كانت مندفنة فأ%خرجت ما

فيها. وال%ج\ه'ور': الاء الذي كان س'د\ماv فاستسقى منه حت طاب؛ قال أ%وس'
بن' ح.ج.ر�:

قد ح.ل4ت\ ناق%ت1ي ب.ر\د¬ وص1يح. با
عن ماء3 ب.ص\و.ة% يوماv، وه\و. م.ج\ه'ور'

.vف%أ%ج\ه.ر'وا: ل يصيبوا خيا vوح.ف%ر'وا بئرا
والعي' ال%ه\راء�: كالاحظ%ة؛ رجل أ%ج\ه.ر' وامرأ%ة ج.ه\راء�.

وال4ج\ه.ر' من الرجال: الذي ل يبصر ف الشمس، ج.ه,ر. ج.ه.راv، وج.ه.ر.ت\ه'
الشمس': أ%س\د.ر.ت\ ب.ص.ر.ه'. وكبش¬ أ%ج\ه.ر' ون.ع\ج.ةD ج.ه\راء�: وهي الت

ل تبصر ف الشمس؛ قال أ%بو العيال الذل© يصف م.نيح.ةv منحه إ,ياها
ب.د\ر' بن' ع.م_ار� ال�ذ%ل©:

ج.ه\راء� ل تأ}لو إ,ذا هي أ%ظ}ه.ر.ت\



ب.ص.راv، ول م1ن\ ع.ي\ل%ة{ ت'غ\نين
ها نص ابن سيده وأ%ورده ال4زهري عن ال4صمعي وما عزاه ل4حد وقال: قال

يصف فرساv يعن ال%ه\راء4؛ وقال أ%بو منصور: أ�رى هذا البيت لبعض
ال�ذ%ل1يي يصف نعجة؛ قال ابن سيده: وعم_ به بعضهم. وقال اللحيان: ك�ل©

ضعيف البصر ف الشمس أ%ج\ه.ر'؛ وقيل: ال4جهر بالنهار وال4عشى بالليل.
وال�ه\ر.ة�: ال%و.ل%ة�، وال4ج\ه.ر': ال4ح\و.ل�. رجلD أ%ج\ه.ر' وامرأ%ة

ج.ه\راء�، والسم ال�ه\ر.ة�؛ أ%نشد ثعلب للطرماح:
على ج'ه\ر.ة{ ف العي, وهو خ.دوج'

وال�ت.جاهر: الذي يريك أ%نه أ%ج\ه.ر'؛ وأ%نشد ثعلب:
كالن_اظ1ر ال}�ت.جاهر

وفرس أ%ج\ه.ر': غ%ش_ت\ غ�ر_ت'ه و.ج\ه.ه. وال%ه\و.ر': ال%ريء�
ال�ق}د1م' الاضي.

وج.ه.ر\نا ال4رض إ,ذا سلكناها من غي معرفة. وج.ه.ر\نا بن فلن أ%ي
ص.ب_ح\ناه'م على غ1ر_ة{. وحكي الفر�اء: ج.ه.ر\ت' الس>ق%اء4 إ,ذا

م.خ.ض\ته.
ول%ب.ن¬ ج.ه,ي¬: ل ي'م\ذ%ق\ باء. وال%ه,ي': اللب الذي أ�خرج

ز'ب\د'ه، والث�م1ي': الذي ل يرج زبده، وهو الت_ث}م1ي.
ورجل م1ج\ه.ر¬، بكسر اليم، إ,ذا كان من عادته أ%ن ي.ج\ه.ر بكلمه.

وال�جاه.ر.ة� بالعداوة: ال�باد.أ%ة% با.
�ابن ال4عراب: ال%ه\ر' ق1ط}ع.ةD من الدهر,، وال%ه\ر' الس_ن.ة

vن\ج'دا�التام_ة�؛ قال: وحاكم أ%عراب رجلv إ,ل القاضي فقال: ب,ع\ت' منه غ
م'ذ} ج.ه\ر� فغاب عن؛ قال ابن ال4عراب: م'ذ} ق1ط}ع.ة{ من الدهر.

.Dج.و\ه.ر.ة �وال%و\ه.ر': معروف، الواحدة
وال%و\ه.ر': كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به.

وج.و\ه.ر' ك�لY شيء: ما خ'ل1ق%ت\ عليه ج,ب,ل�ت'ه؛ قال ابن سيده: وله
تديد ل يليق بذا الكتاب، وقيل: الوهر فارسي معر�ب.

.vوج.ه\ران% وج.و\ه.را vوقد س_ت أ%ج\ه.ر. وج.ه,يا
@جهب: التهذيب: ال%ي\ه.ب'ور خ'ر\ء� الفأ}ر.

@جهدر: ب'س\ر' ال�ه.ن\د.ر,: ضرب¬ من التمر؛ عن أ%ب حنيفة.
Dوقوم ج.و.ر.ة .vجور: ال%و\ر': نقيض' الع.د\ل,، جار. ي.ج'ور' ج.و\را@



وجار.ةD أ%ي ظ%ل%م.ةD. وال%و\ر\: ض1دe القصد1. وال%و\ر': ترك' القصد1
ف السي، والفعل جار. ي.ج'ور'، وكل ما مال، فقد جار.. وجار. عن الطريق:

ع.د.ل%. وال%و\ر': ال%ي\ل� عن القصد1. وجار عليه ف الكم وج.و_ر.ه'
ت.ج\ويراv: نس.به إ,ل ال%و\ر,؛ قول أ%ب ذؤيب: 

(* قوله: «وقول أ%ب ذؤيب»
نقل الؤلف ف مادة س ي ر عن ابن بري أ%نه لالد ابن أ�خت أ%ب ذؤيب).

فإ,ن� الت فينا ز.ع.م\ت. وم1ث}ل%ها
ل%ف1يك.، ولك1ن>ي أ%راك. ت.ج'ور'ها

إ,نا أ%راد: ت.ج'ور' عنها فحذف وعد_ى، وأ%جار. غي.ه'؛ قال عمرو بن
ع.ج\لن:

وق�ول لا: ليس الط�ريق' أ%جار.نا،
ولك1ن_نا ج'ر\نا ل1ن.ل}قاك�م' ع.م\دا

وط%ريق¬ ج.و\ر¬: جائر، وصف بالصدر. وف حديث ميقات الج: وهو ج.و\ر¬ عن
طريقنا؛ أ%ي مائل عنه ليس على جاد_ته، من جار. ي.ج'ور' إ,ذا مال وضل؛

ومنه الديث: حت يسي الراكب' بي. الن�ط}ف%ت.ي\ن, ل يشى إ,ل9
ج.و\راv؛ أ%ي ضللv عن الطريق؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روى ال4زهري، وشرح: وف

رواية ل ي.خ\ش.ى ج.و\راv، بذف إ,ل�، فإ,ن صح فيكون الور بعن
الظلم. وقوله تعال: ومنها جائر؛ فسره ثعلب فقال: يعن اليهود والنصارى.

وال1وار': ال�جاو.ر.ة� والار' الذي ي'جاو,ر'ك وجاو.ر. الرجل%
م'جاو.ر.ةv وج,واراv وج'واراv، والكسر أ%فصح: ساك%ن.ه'. وإ,نه لس.ن' ال1ي.ة1:

vلال� من ال1وار وض.ر\ب منه. وجاو.ر. بن فلن وفيهم م'جاو.ر.ة
وج,واراv: ت.ح.ر_م. ب,ج,وار,هم، وهو من ذلك، والسم ال1وار' وال�وار'. وف

حديث أ�م ز.ر\ع: م1ل}ء� ك1سائها وغ%يظ� جار.تا؛ الارة: الض_ر_ة� من
ال�جاورة بينهما أ%ي أ%نا ت.ر.ى ح'س\ن.ها ف%ت.غ1يظ�ها بذلك. ومنه الديث:

كنت' بي. جار.ت.ي\ن, ل؛ أ%ي امرأ%تي ض.ر_ت.ي\ن,. وحديث عمر قال
لفصة: ل ي.غ'رك1 أ%ن كانت جار.ت'ك هي أ%و\س.م وأ%ح.ب� إ,ل رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، منك؛ يعن عائشة؛ واذهب ف ج'وار, ال. وجار'ك.: الذي
ي'جاو,ر'ك، وال%مع أ%ج\وار¬ وج,ي.ةD وج,يانD، ول نظي له إ,ل� قاع¬

وأ%ق}واع¬ وق1يعانD وق1يع.ةD؛ وأ%نشد:
ور.س\م, د.ار� د.ار,س ال4ج\وار,



وت.جاو.ر'وا واج\ت.و.ر'وا بعن واحد: جاو.ر. بعضهم بعضاv؛ أ%ص.حeوا
اج\ت.و.ر'وا إ,ذا كانت ف معن ت.جاو.ر'وا، فجعلوا ترك ال3علل دليلv على
أ%نه ف معن ما ل بد من صحته وهو ت.جاو.ر'وا. قال سيبويه: اج\ت.و.ر'وا
ت.جاو'راv وت.جاو.ر'وا اج\ت1واراv، وضعوا كل واحد من الصدرين موضع

صاحبه، لتساوي الفعلي ف العن وكثرة دخول كل واحد من البناءين على صاحبه؛
قال الوهري: إ,نا صحت الواو ف اج\ت.و.ر'وا ل4نه ف معن ما ل بد� له
أ%ن ير�ج على ال4صل لسكون ما قبله، وهو ت.ج.او.ر'وا، فبن عليه، ولو

ل يكن معناها واحداv لعتلت؛ وقد جاء: اج\ت.ار'وا م'ع.ل¾؛ قال م'ليح
ال�ذل:

كد.ل%خ, الش_ر.ب, ال�ج\تار, ز.ي_ن.ه'
ح.م\ل� ع.ث%اك1يل%، ف%ه\و. الواث1ن' الر_ك1د'

(* قوله: «كدل إل» كذا ف ال4صل).
التهذيب: عن ابن ال4عراب: الار' الذي ي'جاو,ر'ك ب.ي\ت. ب.ي\ت..

والار' الن>قYيح: هو الغريب. والار: الش_ر,يك' ف الع.قار. والار':
ال�قاس1م'. والار: الليف. والار: الناصر. والار: الشريك ف التجارة،

ف%و\ض.ى كانت الشركة أ%و ع1ناناv. والارة: امرأ%ة الرجل، وهو جار'ها.
وال%ار': ف%ر\ج' الرأ%ة. والار.ة�: الطYب>يج.ة�، وهي الست. والار': ما

ق%ر'ب. من النازل من الساحل. والار': الص>ن.ار.ة� الس_ي>ء�
.eال%س.ن' ال1وار,. والار': الي.ر\ب'وع1ي �ال1وار,. والار': الد_م1ث

والار: النافق. وال%ار: الب.راق1ش1يe ال�ت.ل%و>ن� ف أ%فعاله. والار':
ال%س\د.ل1يe الذي عينه تراك وقلبه يرعاك. قال ال4زهري: لا كان الار
ف كلم العرب متملv لميع العان الت ذكرها ابن ال4عراب ل يز

أ%ن يفسر قول النب، صلى ال عليه وسلم: الار' أ%ح.قe بص.ق%ب,ه، أ%نه
الار اللصق إ,ل� بدللة تدل عليه، فوجب طلب الدللة على ما أ�ريد به،

فقامت الدللة ف س'ن.ن� أ�خرى مفسرة أ%ن الراد بالار الشريك الذي ل
يقاسم، ول يوز أ%ن يعل القاسم مثل الشريك. وقوله عز وجل: والار, ذي

الق�ر\ب.ى والار, ال�ن'ب,؛ فالار ذو القرب هو نسيبك النازل معك ف
ال1واء3 ويكون نازلv ف بلدة وأ%نت ف أ�خ\ر.ى فله ح'ر.م.ة� ج,وار,

القرابة، والار النب أ%ن ل يكون له مناسباv فيجيء إ,ليه ويسأ%له أ%ن ييه
أ%ي ينعه فينزل معه، فهذا الار النب له حرمة نزوله ف جواره وم.ن.ع.ت1ه



ور'كونه إ,ل أ%مانه وعهده. والرأ%ة� جار.ة� زوجها ل4نه م'ؤ\ت.م.ر¬
عليها، وأ�مرنا أ%ن نسن إ,ليها وأ%ن ل نعتدي عليها ل4نا تسكت بع.ق}د1

ح'ر\م.ة1 الص>ه\ر,، وصار زوجها جارها ل4نه ييها وينعها ول يعتدي
عليها؛ وقد سي ال4عشى ف الاهلية امرأ%ته جارة فقال:

أ%يا جار.ت.ا ب,ين,ي فإ,ن_ك1 طال1ق%ه\
وم.و\م'وق%ةD، ما د'م\ت1 فينا، وو.ام1ق%ه\

وهذا البيت ذكره الوهري، وصدره:
أ%جار.ت.ن.ا بين فإ,نك طالقه

قال ابن بري: الشهور ف الرواية:
أ%يا جارتا بين فإ,نك طالقه،

كذ%اك1 أ�م'ور' الن_اس,: عاد{ وطار,ق%ه\
ابن سيده: وجارة الرجل امرأ%ته، وقيل: هواه؛ وقال ال4عشى:

يا ج.ار.ت.ا ما أ%ن\ت1 ج.ار.ه\،
بان.ت\ ل1ت.ح\ز'ن.نا ع.ف%ار.ه\

vوج.او.ر\ت' ف ب.ن ه1لل� إ,ذا جاورتم. وأ%جار. الرجل% إ,ج.ار.ة
وج.ار.ةv؛ ال4خية عن كراع: خ.ف%ر.ه'. واس\ت.ج.ار.ه': سأ%له أ%ن ي'ج,ي.ه'.

وف التنزيل العزيز: وإ,ن} أ%ح.د¬ من الشركي استجارك فأ%ج,ر'ه' حت
يعس\م.ع. كلم. ال؛ قال الزجاج: العن إ,ن طلب منك أ%حد من أ%هل الرب

أ%ن تيه من القتل إ,ل أ%ن يسمع كلم ال فأ%جره أ%ي أ%م�نه، وعر�فه ما
يب عليه أ%ن يعرفه من أ%مر ال تعال الذي يتبي به ال3سلم، ث
أ%ب\ل1غ\ه' م.أ}م.ن.ه' لئل يصاب بسوء قبل انتهاه إ,ل مأ}منه. ويقال للذي

يستجي بك: جار¬، وللذي ي'ج,ي': ج.ار¬. والار: الذي أ%جرته من أ%ن يظلمه
ظال؛ قال الذل:

وك�ن\ت'، إ,ذا ج.ار,ي د.ع.ا ل1م.ض'وف%ة{،
أ�ش.م>ر' ح.ت_ى ي'ن\ص1ف. الس_اق. م1ئ}ز.ر,ي

وجار'ك: الستجي' بك. وهم جار.ةD من ذلك ال4مر؛ حكاه ثعلب، أ%ي
م'ج,ي'ون%؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك، إ,ل� أ%ن يكون على توهم طرح

الزائد حت يكون الواحد كأ%نه جائر ث يكسر على ف%ع.لة{، وإ,ل� ف%ل وجه
له. أ%بو اليثم: الار' وال�ج,ي' وال�ع1يذ� واحد¬. ومن عاذ بال أ%ي

استجار به أ%جاره ال، ومن أ%جاره ال ل ي'وص.ل} إ,ليه، وهو سبحانه



وتعال ي'ج,ي' ول ي'ج.ار' عليه أ%ي يعيذ. وقال ال تعال لنبيه: قل
ل%ن\ ي'ج,ي.ن من ال أ%حد¬؛ أ%ي لن ينعن من ال أ%حد. والار'

وال�ج,ي': هو الذي ينعك وي'ج\ي'ك. واست\ج.ار.ه' من فلن ف%أ%ج.ار.ه' منه.
وأ%جار.ه' ال من العذاب: أ%نقذه. وف الديث: وي'ج,ي' عليهم أ%دناهم؛

أ%ي إ,ذا أ%جار واحد¬ من السلمي حر� أ%و عبد أ%و امرأ%ة واحداv أ%و جاعة
من الكفار وخ.ف%ر.ه'م\ وأ%من_هم، جاز ذلك على جيع السلمي ل

ي'ن\ق%ض' عليه ج,وار'ه وأ%مان'ه؛ ومنه حديث الدعاء: كما ت'ج,ي' بي البحور؛ أ%ي
تفصل بينها وتنع أ%حدها من الختلط بالخر والبغي عليه. وف حديث
القسامة: أ�حب أ%ن ت'ج,ي. اب\ن,ي هذا برجل من المسي أ%ي تؤمنه منها ول
تستحلفه وتول بينه وبينها، وبعضهم يرويه بالزاي، أ%ي تأ}ذن له ف ترك

�اليمي وتيزه. التهذيب: وأ%ما قوله عز وجل: وإ,ذ} ز.ي_ن. لم الشيطان
أ%ع\م.ال%ه'م\ وقال ل غال%ب ل%ك�م اليوم. من الناس, وإ,ن ج.ار¬ لكم؛ قال

الفر�اء: هذا إ,بليس تثل ف صورة رجل من بن كنانة؛ قال وقوله: إ,ن جار
لكم؛ يريد أ%ج,يك�م\ أ%ي إ,ن>ي م'ج,يكم وم'عيذ�كم من قومي بن كنانة

فل ي.ع\ر,ض'ون لكم، وأ%ن يكونوا معكم على ممد، صلى ال عليه وسلم، فلما
عاين إ,بليس اللئكة ع.ر.ف%ه'م\ ف%ن.ك%ص. هارباv، فقال له الرث� بن

هشام: أ%فراراv من غي قتال؟ فقال: إ,ن بريء منكم إ,ن أ%ر.ى ما ل
ت.ر.و\ن% إ,ن أ%خاف' ال وال� شديد' العقاب. قال: وكان سيد العشية إ,ذا

أ%جار عليها إ,نساناv ل ي}ف1ر'وه. وج,وار' الدار,: ط%و.ار'ها. وج.و_ر.
البناء4 وال1ب.اء4 وغيها: ص.ر.ع.ه' وق%ل%به.؛ قال ع'ر\و.ة� ب\ن'

الو.ر\د1:
ق%ل1يل� الت1ماس, الز_اد1 إ,ل ل1ن.ف}س3ه1،

إ,ذا ه'و. أ%ض\ح.ى كالع.ر,يش, ال�ج.و_ر,
وت.ج.و_ر. ه'و.: ت.ه.د_م.. وض.ر.ب.ه' ضربةv ت.ج.و_ر. منها أ%ي

س.ق%ط%. وت.ج.و_ر. على ف1ر.اشه: اضطجع. وضربه فجو�ره أ%ي ص.ر.ع.ه' مثل
ك%و_ر.ه' ف%ت.ج.و_ر.؛ وقال رجل من ر.ب,يعة1 ال�وع,:

ف%ق%ل�ما ط%ار.د. ح.ت_ى أ%غ}د.ر.ا،
و.س\ط% الغ'بار,، خ.ر,باv م'ج.و_ر.ا

وقول ال4علم الذل يصف ر.ح1م. امرأ%ة{ هجاها:
م'ت.غ.ض>ف¬ كال%ف}ر, باك%ر.ه'



و,ر\د' ال%ميع, ب,جائر� ض.خ\م,
قال السeك�ريe: عن بالائر العظيم من الدلء.

وال%و.ار': الاء� الكثي؛ قال القطامي يصف سفينة نوح، على نبينا وعليه
الصلة والسلم:

و.ل%و\ل% ال� ج.ار. با ال%و.ار'
أ%ي الاء الكثي. وغ%ي\ثD ج,و.رÒ: غ%ز,ير¬ كثي الطر، مأ}خوذ من هذا،

ورواه ال4صمعي: ج'ؤ.رÒ له ص.و\ت¬؛ قال:
ل ت.س\ق1ه1 ص.ي_ب. ع.ز_اف{ ج'ؤ.ر�

ويروى غ%ر_اف{. الوهري: وغ%ي\ثD ج,و.رÒ مثال ه1ج.ف¼ أ%ي شديد صوت
الرعد، وباز,لD ج,و.رÒ؛ قال الراجز:

ز.و\ج'ك1 يا ذات. الث�ن.ايا الغ'ر>،
أ%ع\ي.ا ق%ن'ط}ن.اه' م.ن.اط% ال%ر>

د'و.ي\ن. ع1ك}م.ي\ باز,ل� ج,و.ر>،
ث ش.د.د\نا ف%و\ق%ه' ب,م.ر>

وال1و.رe: الصeل}ب' الشديد. وبعي ج,و.رÒ أ%ي ضخم؛ وأ%نشد:
ب.ي\ن. خ1ش.اش.ي\ باز,ل� ج,و.ر>

وال%و_ار': ال4ك�ار': التهذيب: ال%و_ار' الذي يعمل لك ف كرم أ%و
.vبستان أ%ك�ارا

وال�ج.او.ر.ة�: العتكاف ف السجد. وف الديث: أ%نه كان ي'ج.او,ر'
ب,ح1راء�، وكان ياور ف العشر ال4واخر من رمضان أ%ي يعتكف. وف حديث

�عطاء: وسئل عن ال�ج.او,ر, يذهب للخلء يعن العتكف. فأ%ما ال�جاو.ر.ة
بكة والدينة فياد با ال�ق%ام' مطلقاv غي ملتزم بشرائط العتكاف

الشرع.وال3جار.ة�، ف قول الليل: أ%ن تكون القافية طاء وال�خرى دالv ونو
ذلك، وغيه يسميه ال3ك}فاء4. وف الصنف: ال3جازة، بالزاي، وقد ذكر ف

أ%جز. ابن ال4عراب: ج'ر\ج'ر\ إ,ذا أ%مرته بالستعداد للعدو�. والار':
موضع بساحل ع'مان%. وف الديث ذ1ك}ر' الار,، هو بتخفيف الراء، مدينة

على ساحل البحر بينها وبي مدينة الرسول، صلى ال عليه وسلم، يوم وليلة.
وجيان�: موضع (قوله: «وجيان موضع» ف ياقوب جيان، بفتح اليم وسكون
الياء: قرية بينها وبي أ%صبهان فرسخان؛ وجيان، بكسر اليم: جزيرة ف البحر

بي البصرة وسياف، وقيل صقع من أ%عمال سياف بينها وبي عمان. اهـ.



باختصار)؛ قال الراعي:
كأ%نا ناش1طD ح'مÒ ق%وائ1م'ه'

م1ن\ و.ح\ش, ج,يان%، ب.ي. الق�ف> والض_ف}ر,
وج'ور': مدينة، ل تصرف الاكن العجمة. الصحاح: ج'ور' اسم بلد يذكر

ويؤنث.
@جي: ج.ي\ر,: بعن أ%ج.ل}؛ قال بعض ال4غفال:

ق%ال%ت\: أ%راك. هار,باv ل1ل}ج.و\ر,
م1ن\ ه.د_ة1 السeل}طان1؟ ق�ل}ت': ج.ي\ر,

قال سيبويه: حركوه للتقاء الساكني وإ,ل فحكمه السكون ل4نه كالصوت.
وج.ي\ر,: بعن اليمي، يقال: ج.ي\ر, ل أ%فعل كذا وكذا. وبعضهم يقول:

ج.ي\ر.، بالنصب، معناها ن.ع.م\ وأ%ج.ل}، وهي خفض بغي تنوين. قال الكسائي ف
الفض بل تنوين. شر: ل ج.ي\ر, ل ح.ق9اv. يقال: ج.ي\ر, ل أ%فعل ذلك

ول ج.ي\ر ل أ%فعل ذلك، وهي كسرة ل تنتقل؛ وأ%نشد:
ج.ام1ع' ق%د\ أ%س\م.ع\ت. م.ن\ ي.د\ع'و ج.ي\ر,،

و.ل%ي\س. ي.د\ع'و ج.ام1ع¬ إ,ل ج.ي\ر,
قال ابن ال4نباري: ج.ي\ر, يوضع موضع اليمي. الوهري: قولم ج.ي\ر, ل

آتيك، بكسر الراء، يي للعرب ومعناها حق9اv؛ قال الشاعر:
وق�ل}ن. ع.لى الف1ر\د.و\س, أ%و_ل% م.ش\ر.ب�:

أ%ج.ل} ج.ي\ر, أ%ن} ك%ان.ت\ أ�ب,يح.ت\ د.عاث1ر'ه\
وال%ي_ار': الص_ار'وج'. وقد ج.ي_ر. الوض.؛ قال الشاعر:

إ,ذا ما ش.ت.ت\ ل%م\ ت.س\ت'ر,يها، وإ,ن} ت.ق1ظ}
ت'باشر\ ب,ص'ب\ح, الاز,ن,ي> ال�ج.ي_را

(* قوله: «إ,ذا ما شئت إل» كذا ف الصل).
ابن ال4عراب: إ,ذا خ'لط. الر_ماد' بالنeور.ة1 وال1ص> فهو

:vال%ي_ار'؛ وقال ال4خطل يصف بيتا
ب'ر_ة% كأ%تان1 الض_ح\ل, أ%ض\م.ر.ه.ا،
ب.ع\د. الر_بال%ة1، ت.ر\حال وت.س\ي.ار,ي

كأ%نا ب'ر\ج' ر'وم1ي¼ ي'ش.ي>د'ه'،
ل�ز_ ب,ط1ي� وآج'ر¼ وج.ي_ار,

والاء ف كأ%نا ضمي ناقته، شبهها بالبج ف صلبتها وق�و_تا.



وال�ر_ة�: الناقة الكرية. وأ%تان� الض_ح\ل,: الصخرة العظيمة
ال�ل%م\ل%م.ة�. والضحك: الاء القليل. والر_بالة: الس>م.ن.

eوف حديث ابن عمر: أ%نه مر بصاحب ج,ي قد سقط فأ%عانه؛ ال1ي': ال1ص
فإ,ذا خلط بالنورة فهو ال%ي_ار'، وقيل: ال%ي_ار النورة وحدها.
وال%ي_ار': الذي يد ف جوفه ح.ر�اv شديداv. والائ1ر' وال%ي_ار':

�ح.رÒ ف ال%ل}ق, والص_د\ر, من غيظ أ%و جوع؛ قال ال�ت.ن.خ>ل
ال��ذ%ل1يe، وقيل: هو ل4ب ذؤيب:

كأ%نا ب.ي\ن. ل%ح\ي.ي\ه1 ول%ب_ت1ه1،
م1ن ج'ل}ب.ة1 ال�وع,، ج.ي_ار¬ وإ,ر\ز,يز'

وف الصحاح:
ق%د\ ح.ال% ب.ي\ن. ت.راق1يه1 ول%ب_ت1ه1
وقال الشاعر ف الائر:

،vف%ل%م_ا رأ%يت' الق%و\م. ناد.و\ا م'قاع1سا
ت.ع.ر_ض. ل1ي دون% الت_رائب, ج.ائر'

قال ابن جن: الظاهر ف ج.ي_ار� أ%ن يكون ف%ع_الv كالك%ل�ء3
vكخ.ي\تام� وأ%ن يكون ف%و\عال vوال%ب_ان1؛ قال: ويتمل أ%ن يكون ف%ي\عال

ك%ت.و\راب�. وال%ي_ار': الش>د_ة�؛ وبه فسر ثعلب بيت التنخل الذل
ج.ي_ار¬ وإ,ر\ز,يز'.

@جأز: ال%أ}ز'، بالتسكي: الغ.ص.ص' ف الصدر، وقيل: هو الغ.ص.ص' بالاء؛
قال رؤبة:

ي.س\ق1ي الع1د.ى غ%ي\ظاv ط%و,يل% الأ}ز,
أ%ي طويل الغ.ص.ص, ل4نه ثابت ف حلوقهم.

وج.ئ1ز. بالاء ي.ج\أ%ز' ج.أ%زاv إ,ذا غ%ص_ به، فهو ج.ئز¬ وج.ئ1يز¬،
على ما يطرد عليه هذا النحو ف لغة قوم.

@جبز: ال1ب\ز' من الرجال: الك%زe الغليظ. وال1ب\ز'، بالكسر: اللئيم
البخيل، وقيل: الضعيف؛ وقد ذكره رؤبة ف قصيدته الزائية:

وك�ر_ز� ي.م\شي ب.ط1ي. الك�ر\ز,
أ%ج\ر.د.، أ%و ج.ع\د. الي.د.ي\ن, ج,ب\ز,

وال%ب,يز: ال�ب\ز' اليلبس. وجاء ببزته ج.ب,يزاv أ%ي ف%ط1ياv. وأ%كلت
.vق%فارا vأ%ي يابسا vج.ب,يزا vخبزا



وج.ب.ز. له من ماله ج.ب\ز.ةv: قطع له منه قطعة؛ عن ابن ال4عراب.
@جرز: ج.ر.ز. ي.ج\ر'ز' ج.ر\زاv: أ%كل أ%كلv و.ح1يìا. وال%ر'وز':

ال4ك�ول�،وقيل: السريع ال4كل، وإ,ن كان قسا 
(* كذا بالصل مع بياض) ...

وكذلك هو من ال3بل، وال�نثى ج.ر'وز¬ أ%يضاv. وقد ج.ر'ز. ج.ر.از.ةv. ويقال:
امرأ%ة ج.ر'وز¬ إ,ذا كانت أ%كولv. ال4صمعي: ناقة ج.ر'وز¬ إ,ذا كانت

أ%كولv تأ}كل شيء. وإ,نسان ج.ر'وز¬ إ,ذا كان أ%كولv. وال%ر'وز': الذي
إ,ذا أ%كل ل يترك على الائدة شيئاv، وكذلك الرأ%ة. ويقال للناقة: إ,نا

ل�راز' الشجر تأ}كله وتكسره.
وأ%رض م.ج\ر'وز.ةD وج'ر'ز¬ وج'ر\ز¬ وج.ز\ر¬: ل تنبت كأ%نا تأ}كل النبت

أ%كلv، وقيل: هي الت قد أ�كل نباتا، وقيل: هي ال4رض الت ل يصبها
مطر؛ قال:

ت'س.رe أ%ن ت.ل}ق%ى الب,لد. ف1ل¾،
م.ج\ر'وز.ةv ن.فاس.ةv وعل�

vوالمع أ%ج\راز¬. وربا قالوا: أ%رض أ%ج\راز¬. وج.ر,ز.ت\ ج.ر.زا
وأ%ج\ر.ز.ت\: صارت ج'ر'زاv. قال ال تعال: أ%و.ل%م\ ي.ر.و\ا أ%ن_ا ن.سوق'
الاء4 إ,ل ال4رض, ال�ر'ز,؛ قال الفراء: ال�ر'ز' أ%ن تكون ال4رض' ل
نبات فيها؛ يقال: قد ج'ر,ز.ت1 ال4رض'، فهي م.ج\ر'وز.ةD، ج.ر.ز.ها

ال%راد' والش_اء� وال3بل ونو ذلك؛ ويقال: أ%رض ج'ر'ز¬ وأ%ر.ض'ون% أ%ج\راز¬.
وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ب.ي\نا هو ي.س3ي' إ,ذ

أ%ت.ى على أ%رض� ج'ر'ز� م'ج\د1ب.ة{ مثل ال4ي�م, الت ل نبات با. وف
حديث الجاج: وذ%ك%ر. ال4رض. ث قال ل%ت'وج.د.ن� ج'ر'زاv ل يبقى عليها

من اليوان أ%حد. وس.ن.ةD ج'ر'ز¬ إ,ذا كانت ج.د\ب.ةv. وال�ر'ز': السنة
ال�ج\د1ب.ة�؛ قال الراجز:

قد ج.ر.ف%ت\ه'ن_ الس>ن'ون ال4ج\راز\
وقد أ%بو إ,سحق: يوز ال%ر\ز' وال%ر.ز' كل ذلك قد حكي. قال: وجاء ف

تفسي ال4رض ال�ر'ز, أ%نا أ%رض اليمن، فمن قال ال�ر\ز' فهو تفيف
ال�ر'ز,، ومن قال ال%ر\ز' وال%ر.ز' فهما لغتان، ويوز أ%ن يكون ج.ر\ز¬

مصدراv وصف به كأ%نا أ%رض ذات ج.ر\ز� أ%ي ذات أ%كل للنبات. وأ%ج\ر.ز.
القوم': وقعوا ف أ%رض ج'ر'ز. الوهري: أ%رض ج'ر'ز¬ ل نبات با كأ%نه انقطع



عنها أ%و انقطع عنها الطر، وفيها أ%ربع لغات: ج'ر\ز¬ وج'ر'ز¬ مثل ع'س\ر�
Dر\ز, ج,ر.ز.ة�وع'س'ر�، وج.ر\ز¬ وج.ر.ز¬ مثل ن.ه\ر� ون.ه.ر�، وجع ال

مثل ج'ح\ر� وج,ح.رة{، وجع ال%ر.ز, أ%ج\راز¬ مثل سبب وأ%سباب، تقول منه:
أ%ج\ر.ز. القوم' كما تقول أ%ي\ب.س'وا، وأ%ج\ر.ز. القوم': أ%م\ح.ل�وا.

وأ%رض جار,ز.ةD: يابسة غليظة يكتنفها رمل أ%و قاع، والمع ج.وار,ز'، وأ%كثر
:�ما يستعمل ف جزائر البحر. وامرأ%ة جار,ز¬: عاق1ر. وال%ر.ز.ة

ال%لك'. ويقال: رماه ال ب,ش.ر.ز.ة{ وج.ر.ز.ة{، يريد به اللك. وأ%ج\ر.ز.ت1
الناقة، فهي م'ج\ر,ز¬ إ,ذا ه'ز,ل%ت\. وال�ر\ز': من السلح، والمع

ال%3ر.ز.ة� وال�ر\ز'. وال�ر'ز': العمود من الديد، معروف عرب، والمع
أ%ج\راز¬ وج,ر.ز.ةD، ثلثة ج,ر.ز.ة مثل ج'ح\ر وج,ح.ر.ة{؛ قال يعقوب: ول تقل

أ%ج\ر,ز.ةD؛ قال الراجز:
والص_ق}ع' من خاب,ط%ة{ وج'ر\ز,

وج.ر.ز.ه' ي.ج\ر'ز'ه ج.ر\زاv: قطعه. وسيف ج'راز¬، بالضم: قاطع، وكذلك
م'د\ي.ةD ج'راز¬ كما قالوا فيهما جيعاv ه'ذام¬. ويقال: سيف ج'راز¬ إ,ذا

كان مستأ}صلv. وال�راز' من السيوف: الاضي النافذ. وقولم: ل ت.ر\ض.
شان,ئةD إ,ل ب,ج.ر\ز.ة{ أ%ي أ%نا من شدة ب.غ\ضائ1ها ل ترضى للذين

ت'ب\غ1ض'هم إ,ل بالستئصال؛ وقوله:
كل9 ع.ل%ن\داة{ ج'راز� للش_ج.ر\

إ,نا عن به ناقة شبهها بال�راز, من السيوف أ%ي أ%نا تفعل ف الشجر
فعل السيوف فيها.

وال1رز'، بالكسر: لباس النساء من الو.ب.ر, وجلود الشاء، ويقال: هو
الف%ر\و' الغليظ، والمع ج'ر'وز¬. وال�ر\ز.ة�: ال�ز\م.ة� من الق%ت> ونوه.

وإ,نه لذو ج.ر.ز� أ%ي قو_ة وخ'ل�ق شديد يكون للناس وال3بل. وقولم:
إ,نه لذو ج.ر.ز�، بالتحريك، أ%ي غ1ل%ظ{؛ وقال الراجز يصف حية:

إ,ذا ط%و.ى أ%ج\راز.ه' أ%ث}لث%ا
ف%عاد. ب.ع\د. ط%ر\ق%ة{ ث%لث%ا

أ%ي عاد ثلث% ط%ر.ق� ب.ع\دما كان ط%ر.ق%ةv واحدة. وج.ر.ز' ال3نسان:
صدر'ه، وقيل وس.ط�ه. ابن ال4عراب: ال%ر.ز' لم ظهر المل، وجعه

:�أ%ج\راز¬، وأ%نشد للعجاج ف صفة جل سي ف%ض.خ.ه ال1م\ل
وان\ه.م_ هام'وم' الس_د1يف1 الوار,ي



عن ج.ر.ز� منه وج.و\ز� عار,ي
أ%راد القتل كالسeم ال�راز, والسيف ال�راز. وال%ر.ز': ال1س\م'؛ قال

رؤبة:
ب.ع\د. اعتماد1 ال%ر.ز, الب.ط1يش,

قال ابن سيده: كذا حكي ف تفسيه، قال: ويوز أ%ن يكون ما تقدم من لقوة
:vعال: الشديد'. وج.ر.ز.ه ي.ج\ر'ز'ه ج.ر\زاeوالصدر. والار,ز' من الس

ن.خ.س.ه؛ ابن سيده: وقول الشماخ يصف ح'م'ر. الوحش:
ي'ح.ش\ر,ج'ها ط%و\راv، وط%و\راv كأ%نا
لا بالرeغام.ى وال%ياش1يم, جار,ز'

يوز أ%ن يكون السeعال وأ%ن يكون النخس، واستشهد ال4زهري بذا البيت
على السeعال خاصة، وقال: الرغامى زيادة الكبد، وأ%راد با الر>ئ%ة%

ومنها يهيج السeعال، وأ%ورد ابن بري هذا البيت أ%يضاv وقال: الضمي ف
يشرجها ضمي العي والاء الفعولة ضمي ال�تن أ%ي يصيح بأ�تنه تارة

ح.ش\ر.ج.ةv، والشرجة: تردد الصوت ف الصدر، وتارة يصيح بن كأ%ن به جار,زاv وهو
السعال. والرeغام.ى: ال4ن\ف' وما حوله. الق�ت.ي\ب,يe: ال�ر'ز'

الر_غ1يب.ة� الت ل ت.ن\ش.ف' مطراv كثياv. ويقال: ط%و.ى فلنD أ%ج\راز.ه
إ,ذا تراخى. وأ%ج\راز¬: جع ال%ر\ز,، وال%ر\ز': الق%ت\ل�؛ قال رؤبة:

حت و.ق%م\نا ك%ي\د.ه' بالر>ج\ز,،
والص_ق}ع' من قاذ1ف%ة{ وج.ر\ز,

قال: أ%راد بال%ر\ز, الق%ت\ل%. وج.ر.ز.ه بالش_ت\م,: رماه به.
والت_جار'ز': يكون بالكلم والفعال.

وال%راز': نبات يظهر مثل الق%ر\ع.ة1 بل ورق يعظم حت يكون كأ%نه الناس
الق�ع'ود' فإ,ذا عظمت دقت رؤ'وسها ون.و_ر.ت\ ن.و\راv ك%ن.و\ر,

الد>ف}ل%ى ح.س.ناv ت.ب\ه.ج' منه البال ول ينتفع به ف شيء من م.ر\عÝى ول
مأ}كل؛ عن أ%ب حنيفة.

@جربز: ج.ر\ب.ز. الرجل�: ذهب أ%و انقبض.. وال�ر\ب'ز': ال1بe من
الرجال، وهو دخيل. ورجل ج'ر\ب'ز¬، بالضم: ب.ي>ن' ال%ر\ب.ز.ة1، بالفتح، أ%ي

خ.3ب�، قال: وهو الق�ر\ب'ز' أ%يضاv وها م'ع.ر_بان1 
(* قوله« وها معربان»

أي عن كربز، بالكاف الفارسية كما ف القاموس وشرحه.)



@جرمز: ج.ر\م.ز. واج\ر.م_ز.: ان\ق%ب.ض واجتمع بعضه إ,ل بعض.
وال�ج\ر.ن\م1ز': ال�ج\ت.م1ع'. قال ال4زهري: وإ,ذا أ%دغمت النون ف اليم قلت

م'ج\ر.م>ز¬. وج.ر\م.ز. الشيء� واج\ر.ن\م.ز. أ%ي اجتمع إ,ل ناحية.
وال%ر\م.ز.ة�: النقباض عن الشيء.

قال: ويقال ض.م_ فلنD إ,ليه ج.رام1يز.ه' إ,ذا رفع ما انتشر من ثيابه
ث مضى. وج.رام1يز' الو.ح\ش1ي>: قوائمه وج.س.د'ه؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ

:vالذل يصف حارا
وأ%س\ح.م. حام� ج.رام1يز.ه'

ح.زاب,ي.ة{ ح.ي.د.ى بالد>حال,
وإ,ذا قلت. للث9و\ر,: ض.م_ ج.رام1يز.ه، فهي قوائمه، والفعل منه

اج\ر.م_ز. إ,ذا انقبض ف الك1ناس,؛ وأ%نشد:
م'ج\ر.م>ز¬ كض.ج\ع.ة1 الأ}س'ور,

ورماه ب,ج.رام1يز,ه أ%ي بنفسه. أ%بو زيد: رمى فلنD ال4رض ب,ج.رام1يز,ه
وأ%ر\واق1ه1 إ,ذا ر.مى بنف}سه. وج.رام1يز' الرجل أ%يضاv: ج.س.د'ه

وأ%عضاؤه. ويقال: ج.م.ع. ج.رام1يز.ه إ,ذا ت.ق%ب_ض. ل1ي.ث1ب.. وف حديث عمر،
رضي ال عنه: أ%نه كان يمع ج.رام1يز.ه وي.ث1ب' على الفرس، قيل: هي اليدان

والرجلن، وقيل: هي جلة البدن. وت.ج.ر\م.ز. إ,ذا اجتمع. ومنه حديث
الغية، رضي ال عنه، لا ب'ع1ث% إ,ل ذي الاجبي قال: قلت' ف نفسي لو
جعت. ج.رام1يز.ك. وو.ث%ب\ت. ف%ق%ع.د\ت. مع الع1ل}ج. وف حديث عيسى بن عمر:

أ%ق}ب.ل}ت' م'ج\ر.م>زاv حت اق}ع.ن\ب.ي\ت' بي ي.د.ي ال%س.ن, أ%ي
ت.ج.م_ع\ت' وان'ق%ب.ض\ت'؛ والق}ع1ن\باء�: اللوس'. وأ%خ.ذ% الشيء4

ب,ج.رام1يز,ه وح.ذاف1ي,ه أ%ي بميعه. ويقال: ج.م.ع. فلنD لفلن ج.رام1يز.ه إ,ذا
استعد� له وعزم على قصده.

وت.ج.ر\م.ز. إ,ذا ذهب. وت.ج.ر\م.ز. الليل�: ذهب؛ قال الراجز:
لا رأ%يت' الليل% قد ت.ج.ر\م.ز.ا،
ول أ%ج,د\ ع.م_ا أ%مامي م.أ}ر,ز.ا

وج.ر\م.ز. الرجل�: ن.ك%ص.، وقيل أ%خطأ%. وف حديث الش_ع\ب> وقد بلغه
عن عكرمة ف�ت\يا ف طلق فقال: ج.ر\م.ز. م.و\ل ابن, عباس أ%ي ن.ك%ص. عن

الواب وف%ر_ منه وانقبض عنه. وت.ج.ر\م.ز. واج\ر.م_ز.: ذهب.
وت.ج.ر\م.ز. عليهم: سقط. أ%بو داود عن النضر قال: قال ال�ن\ت.ج,ع' ي'ع\ج,ب'ه'م



كل© عام� م'ج\ر.م>ز, ال4و�ل, أ%ي ليس ف أ%و�له مطر.
وال%ر\م'وز': حوض¬، قيل: هو الوض الصغي؛ قال أ%بو ممد

الف%ق}ع.س3يe:كأ%نا، والع.ه\د م'ذ} أ%ق}ياظ1،
أ�سe ج.رام1يز. على و,جاذ1

قال: والضمي ف كأ%نا يعود على أ%ثاف� ذكرها قبل البيت وهي حجارة
الق1د\ر,، شبهها بأ�س> أ%ح\واض� على و,جاذ{، وهي جع و.ج\ذ{ لن'ق}ر.ة{ ف

البل ت'م\س3ك' الاء. وقوله: والعهد مذ أ%قياظ أ%ي ف وقت الق%ي\ظ فليس
ف الو,جاذ1 ول ال4حواض ماء؛ وقال ذو الرمة:

ون.ش_ت\ ج.رام1يز' اللYو.ى وال%صان,ع
الليث: ال�رم'وز' ح.و\ض¬ م'ت_خ.ذD ف قاع أو روضة{ م'ر\ت.ف1ع

ال4ع\ضاد1 فيسيل منه الاء ث ي.ف}ر'غ� بعد ذلك، وقيل: ال�ر\م'وز' البيت
الصغي.وبنو ج'ر\م'وز�: بطن. وابن ج'ر\م'وز�: قاتل� الزeب.ي\ر,، رحه

ال.
@جزز: ال%ز.ز': الصوف ل يستعمل بعدما ج'ز_، تقول: صوف ج.ز.ز¬. وج.ز_

الصوف. والشعر والنخل والشيش ي.ج'زeه' ج.ز�اv وج,ز_ةv ح.س.ن.ةv؛ هذه
عن اللحيان، فهو م.ج\ز'وز¬ وج.ز,يز¬، واج\ت.ز_ه: قطعه؛ أ%نشد ثعلب

والكسائي ليزيد بن الط�ث%ر,ي_ة1:
وقلت' لصاح1ب: ل ت.ح\ب,س.ن_ا
بن.ز\ع, أ�ص'ول1ه1، واج\ت.ز_ ش1يح.ا

ويروى: واج\د.ز_، وذكر الوهري أ%ن البيت ليزيد ابن الطثرية، وذكره ابن
سيده ول ينسبه ل4حد بل قال: وأ%نشد ثعلب؛ قال ابن بري: ليس هو ليزيد

وإ,نا هو ل�ض.ر>س, بن ر,ب\ع1ي¼ ال4س.د1ي؛ وقبله:
éوف1ت\يان{ ش.و.ي\ت' لم ش1واء

س.ر,يع. الش_ي>، كنت به ن.ج,يحا
ف%ط1ر\ت' ب,م'ن\ص'ل� ف ي.ع\م.لت{،
د.وامي ال4ي\د1 ي.خ\ب,ط}ن. الس_ر,يا

وقلت لصاحب: ل تبسن_ا
بنزع أ�صوله، واجتز_ شيحا

قال: والبيت كذا ف شعره والضمي ف به يعود على الشيء. والن_ج,يح':
ال�ن\ج,ح' ف عمله. والنصل: السيف. واليعملت: النوق. والدوامي: الت قد



د.م1ي.ت\ أ%يديها من شد�ة السي. والسريح: خ1ر.ق¬ أ%و جلود ت'ش.دe على
أ%خفافها إ,ذا د.م1ي.ت\. وقوله ل تبسنا بنزع أ�صوله، يقول: ل تبسنا عن
ش.ي> اللحم بأ%ن تقلع أ�صول الشجر بل خذ ما تيسر من ق�ض\بان,ه1 وعيدانه

وأ%س\ر,ع لنا ف ش.ي>ه، ويروى: ل ت.ح\ب,سانا، وقال ف معناه: إ,ن
العرب ربا خاطبت الواحد بلفظ الثني، كما قال س'و.ي\د' بن ك�راع�

الع'ك}ل1يe وكان سويد هذا هجا بن عبد ال بن دارم فاس\ت.ع\د.و\ا عليه سعيد. بن
عثمان فأ%راد ضربه فقال سويد قصيدة أ%و�لا:

تقول اب\ن.ة� الع.و\ف9 ل%ي\لى: أ%ل ت.رى
إ,ل ابن ك�راع� ل ي.زال� م'ف%ز_عا؟
م.خاف%ة� هذين ال4م1ي.ي\ن, س.ه_د.ت\
ر'قاد1ي، وغ%ش_ت\ن ب.ياضاv م'ق%ز_عا
فإ,ن أ%نتما أ%ح\ك%م\ت'مان%، فاز\ج'ر.ا
أ%راه1ط% ت'ؤ\ذ1ين من الناس, ر'ض_عا

وإ,ن ت.ز\ج'ران يا ابن. عف�ان% أ%ن\ز.ج,ر\،
وإ,ن ت.د.عان أ%ح\م, ع1ر\ضاv م'م.ن_ع.ا

قال: وهذا يدل على أ%نه خاطب اثني سعيد بن عثمان ومن ينوب عنه أ%و
ي.ح\ض'ر معه. وقوله: فإ,ن أ%نتما أ%حكمتمان دليل أ%يضاv على أ%نه ياطب

اثني. وقوله أ%حكمتمان أ%ي منعتمان من هجائه، وأ%صله من أ%ح\ك%م\ت' الدابة
إ,ذا جعلت. فيها ح.ك%م.ة% الل9جام؛ وقوله:

وإ,ن تدعان أ%حم ع1رضاv من_عا
أ%ي إ,ن تركتمان ح.م.ي\ت' ع1ر\ض1ي من يؤذين، وإ,ن زجرتان انزجرت

وصبت. والرeض_ع': جع راضع، وهر اللئيم، وخص ابن د'ر.ي\د{ به الصeوف؛
وال%ز.ز' وال�ز.از' وال�ز.از.ة� وال1ز_ة�: ما ج'ز_ منه. وقال أ%بو

حات: ال1ز_ة� صوف نعجة أ%و كبش إ,ذا ج'ز_ فلم يالطه غيه، والمع
ج,ز.ز¬ وج.زائ1ز'؛ عن اللحيان، وهذا كما قالوا ض.ر_ةD وض.رائ1ر'، ول

ت.ح\ت.ف1ل} باختلف الركتي. ويقال: هذه ج,ز_ة� هذه الشاة أ%ي ص'وف�ها
الزوز' عنها. ويقال: قد ج.ز.ز\ت' الك%ب\ش. والنعجة%، ويقال ف الع.ن\ز,

والت_ي\س,: ح.ل%ق}ت'هما ول يقال ج.ز.ز\ت'هما. وال1ز_ة�: صوف' شاة{ ف
السنة. يقال: أ%ق}ر,ض\ن ج,ز_ةv أ%و ج,ز_ت.ي\ن, فتعطيه صوف. شاة أ%و

شاتي. وف حديث ح.م_اد{ ف الصوم: وإ,ن دخل ح.ل}ق%ك ج,ز_ةD فل ت.ض'رeك.؛



ال1زة، بالكسر: ما ي'ج.زe من صوف الشاة ف كل سنة وهو الذي ل تستعمل
بعدما ج'ز_،؛ ومنه حديث قتادة، رضي ال عنه، ف اليتيم: تكون له ماشية

يقوم وليه على إ,صلحها وي'ص1يب' من ج,ز.زها ور,س\ل1ها. وج'زاز.ة� كل
شيء: ما ج'ز_ منه. وال%ز'وز'، بغي هاء: الذي ي'ج.زe؛ عن ثعلب.

eمن الغنم: الت ي'ج.ز �وال1ج.زe: ما ي'ج.زe به. وال%ز'وز' وال%ز'وز.ة
صوفها؛ قال ثعلب: ما كان من هذا الضرب اساv فإ,نه ل يقال إ,ل بالاء

،eوف%ة1، أ%ي هي ما ي'ج.ز�كالق%ت'وب.ة1 والر_ك�وب.ة1 وال%ل�وب.ة1 والع.ل
وأ%ما اللحيان فقال: إ,ن هذا الضرب من ال4ساء يقال بالاء وبغي الاء،
قال: وج.م\ع ذلك كله على ف�ع'ل� وف%عائ1ل%؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن

ف�ع'لv إ,نا هو لا كان من هذا الضرب بغي هاء ك%ر.ك�وب� ور'ك�ب�، وأ%ن
فعائل إ,نا هو لا كان بالاء ك%ر.كوبة وركائب. وأ%ج.ز_ الرجل%: جعل له

ج,ز_ة% الشاة1. وأ%ج.ز_ القوم': حان ج.3ز.از' غنمهم. ويقال للرجل الضخم
eج.ز :eعلى ج,ز_ة{ أ%ي على صوف شاة ج'ز_ت\. وال%ز Òاللحية: كأ%نه عاض

vوج,زازا vها ج.ز�اeالشعر والصوف والشيش ونوه. وج.ز_ النخلة ي.ج'ز
وج.زازاv؛ عن اللحيان: ص.ر.مها. وج.ز_ النخل� وأ%ج.ز_: حان% أ%ن

ي'ج.ز_ أ%ي ي'ق}طع ثره وي'ص\رم؛ قال طرفة:
أ%ن\ت'م' ن.خ\لD ن'ط1يف' به،
فإ,ذا ما ج.ز_ ن.ج\ت.ر,م'ه\

ويروى: فإ,ذا أ%ج.ز_. وج.ز_ الزرع' وأ%ج.ز_: حان أ%ن يزرع.
وال1زاز' وال%زاز': وقت ال%ز�. وال1زاز': حي ت'ج.زe الغنم.

وال1زاز' وال%زاز' أ%يضاv: ال%صاد. الليث: الزاز كال%صاد واقع على ال1ي,
وال4وان1. يقال: أ%ج.ز_ النخل� وأ%ح\ص.د البe. وقال الفراء: جاءنا

�وقت ال1زاز وال%زاز أ%ي زمن ال%صاد وص1رام, النخل. وأ%ج.ز_ النخل
والب� والغنم أ%ي حان% لا أ%ن ت'ج.ز�. وأ%ج.ز_ القوم' إ,ذا أ%ج.ز_ت

غنمهم أ%و زرعهم. واس\ت.ج.ز_ البe أ%ي اس\ت.ح\ص.د. واج\ت.ز.ز\ت' الش>يح.
وغي.ه واج\د.ز.ز\ت'ه إ,ذا ج.ز.ز\ت.ه. وف الديث: انا إ,ل ج.3زاز,

النخل؛ هكذا ورد بزايي، يريد به قطع التمر، وأ%صله من ال%ز� وهو قص الشعر
والصوف، والشهور ف الروايات بدالي مهملتي. وج,ز.از' الزرع: ع.ص\ف�ه.

.Dط1ع، واحدته ج'زاز.ة�وج'زاز' ال4دي: ما ف%ض.ل منه وسقط منه إ,ذا ق
وج.ز_ التمر' ي.ج,ز�، بالكسر، ج'ز'وزاv: يبس، وأ%ج.ز_ مثله. وتر فيه



ج'ز'وز أ%ي ي'ب\س. وخ.ر.ز' ال%ز,يز: شبيه بال%ز\ع,، وقيل: هو ع1ه\ن كان
يتخذ مكان ال%لخ1يل. وعليه ج.ز_ة من مال: كقولك ض.ر_ة من مال.

وج.ز_ة�: اسم أ%رض يرج منها الد_ج_ال.
وال1ز\ج,ز.ة�: خ'ص\لة من صوف تشد بيوط يزين با ال%و\دج.

وال%زاج,ز': خ'ص.ل الع1ه\ن والصوف1 الصبوغة تعلق على هوادج الظعائن يوم الظعن، وهي
الث©ك%ن وال%زائ1ز'؛ قال الشماخ:
هواد1ج' م.ش\د'ود¬ عليها ال%زائ1ز'

وقيل: ال%ز,يز' ضرب من ال%ر.ز, تزين به جواري ال4عراب؛ قال النابغة
يصف نساء ش.م_رن عن أ%س\ؤ'ق1ه,ن_ حت بدت خ.لخ1يل�ه'ن:

خ.ر.ز' ال%ز,يز, من ال1د.ام, خ.وار,ج¬
من ف%ر\ج, كل و.ص1يل%ة{ وإ,زار,

الوهري: ال%ز,يز.ة خ'ص\لة من صوف، وكذلك ال1ز\ج,ز.ة، وهي ع1ه\نة تعلق
على ال%و\دج؛ قال الراجز:

كالق%ر> ناس.ت\ ف%و\ق%ه ال%زاج,ز'
وال%زاج,ز: ال%ذاكي؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

وم'ر\ق%ص.ة{ ك%ف%ف}ت' ال%ي\ل عنها،
وقد ه.م_ت\ بإ,ل}قاء3 الز>مام

فقلت لا: ار\ف%ع1ي منه وس1ي,ي
وقد ل%ح1ق. ال%زاج,ز' بال1زام,

قال ثعلب: أ%ي قلت لا سيي ول ت'ل}قي بيدك وكون آمنة، وقد كان لق
الزام' ب,ث1يل, البعي من شدة سيها، هكذا روي عنه، وال4جود أ%ن يقول:
وقد كان ل%ح1ق. ث1يل� البعي بالزام على موضوع البيت، وإ,ل فثعلب إ,نا

فسره على القيقة ل4ن الزام هو الذي ينتقل فيلحق بالثYيل,، فأ%ما
الثYيل� فملزم لكانه ل ينتقل.

@جعز: ال%ع\ز وال%أ}ز: الغ.ص.ص، كأ%نه أ�بدل من المز عيناv. ج.ع1ز.
ج.ع.زاv كج.ئ1ز.: غ%ص_.

@جفز: ال%ف}ز: سرعة الشي؛ يانية حكاها ابن دريد، قال: ول أ%دري ما
صحتها.

@جلز: ال%ل}ز: الطي� واللي�. ج.ل%ز\ت'ه أ%ج\ل1ز'ه ج.ل}زاv. وكل9 عقد
عقدته حت ي.ستدير، فقد ج.ل%ز\ت.ه. وال%ل}ز' وال1لز': الع.ق%ب الشدود ف



طرف السوط. ال4ص\ب.حي�: وال%ل}ز شد�ة ع.ص\ب الع.ق%ب. وكل© شيء يلوى
على شيء، ف%ف1ع\له ال%ل}ز، واسه ال1لز. وجلئ1ز' القوس: ع.ق%ب تلوى

عليها ف مواضع، وكل واحدة منها ج,لز.ة، وال1لز أ%عم، أ%ل ترى أ%ن
الع1صابة اسم الت للرأ}س خاصةv وكل© شيء يعصب به شيء، فهو الع1صاب'، وإ,ذا

كان الرجل م.ع\صوب ال%ل}ق واللحم قلت: إ,نه ل%م.ج\ل�وز اللحم,، ومنه
اشتق: ناقة ج.ل}س¬، السي بدل من الزاي، وهي الوثيقة ال%ل}ق. وج.ل%ز.

السكي. والسوط ي.ج\ل1ز'ه ج.ل}زاv: ح.ز.م م.ق}ب,ضه وشد_ه ب,ع1ل}باء3 البعي؛
وكذلك الت_ج\ل1يز، واسم ذلك الع1ل}باء: ال1لز، بالكسر. واللئز:

ع.ق%بات تلوى على كل موضع من القوس، واحدها ج,لز وج,لز.ة؛ قال الشماخ:
م'د1ل9 ب,ز'ر\ق�، ل ي'داو.ى ر.م1يeها،
وص.ف}راء4 من ن.ب\ع�، عليها ال%لئ1ز'

:vول تكون ال%لئز إ,ل من غي عيب. وج.ل%ز رأ}سه ب,ر,دائ1ه ج.ل}زا
ع.ص.به؛ قال النابغة:

ي.ح'ث9 ال�داة% جال1زاv ب,ر,دائ1ه
أ%راد: جالزاv رأ}سه بردائه. وج.ل}ز' الس>نان: اللقة الستديرة ف

أ%سفله، وقيل: ج.ل}زه أ%عله، وقيل: م'ع\ظمه. ويقال ل4غ}ل%ظ السنان: ج.ل}ز،
وال%ل}ز وال%ل1يز والت_ج\ل1يز: الذهاب ف ال4رض وال3سراع؛ قال:

ث م.ضى ف إ,ث}ر,ها وج.ل�زا
وقد ج.ل�ز فذهب. وق%ر\ض¬ م.ج\ل�وز: ي'ج\زى به مرة ول يزى به أ�خرى،

وهو من الذهاب؛ قال التنخل الذل:
هل أ%ج\ز,ي.ن_كما يوماv بق%ر\ض1كما؟

والق%ر\ض بالق%ر\ض, م.ج\زيÒ وم.ج\ل�وز
وال1ل�و\ز': البندق؛ عرب حكاه سيبويه: التهذيب ف ترجة شكر:

وال1ل�و\ز نبت له حب إ,ل الط©ول ما هو ويؤكل م'خeه ش1ب\ه الفستق.
وال1ل�و\ز: الضخم الشجاع.

وقال النضر: ج.ل%ز. شيئاv إ,ل شيء أ%ي ض.م_ه إ,ليه؛ وأ%نشد:
ق%ض.ي\ت ح'و.ي\ج.ةv وج.ل%ز\ت' أ�خ\رى،
كما ج.ل%ز. الف�شاغ� على الغ'ص'ون1

وقد س.م_ت\ جال1زاv وم1ج\ل%زاv وك%ن_ت بأ%ب م1ج\ل%ز، وكان أ%بو عبيدة
يقول أ%بو م.ج\ل1ز,، بفتح اليم وكسر اللم؛ ابن السكيت: هو أ%بو



م1ج\لز، قال: والعامة تقول م.ج\ل1ز وهو مشتق من ج.ل}ز السوط وهو م.ق}ب,ضه عند
vق%ب,يعته. وتقول: هذا أ%بو م1ج\ل%ز قد جاء، بكسر اليم، وهو مشتق أ%يضا

من ج.ل}ز السنان وهو أ%غلظه.
وف الديث: قال له رجل: إ,ن أ�حب أ%ن أ%ت.ج.م_ل ب,ج,لز, س.و\طي؛

ال1لز: السي الذي يشد ف طرف السوط؛ قال الطاب: رواه يي بن معي
ج,لن، بالنون، وهو غلط.

وال1ل}واز: الث©ؤ\ر'ور، وقيل: هو الشeر.ط1ي�، وج.ل}و.ز.ت'ه: خ1ف�ته
بي يدي العامل ف ذهابه وميئه، والمع ال%لو,ز.ة.

وج.م.لD ج.ل%ن\زى: غليظ شديد.
الفراء: ال1ل}ئ1ز' من النساء القصية؛ وأ%نشد أ%بو ثروان:

فوق الط�و,يلة والقصية ش.ب\ر'ها،
ل ج,ل}ئ1ز¬ ك�ن'د¬ ول ق%ي\د'ود

قال: هي الف1ن\ئ1ل� أ%يضاv، ويقال ف نزع القوس إ,ذا أ%غ}ر.ق فيه حت
ب.ل%غ الن_ص\ل؛ قال عدي:

أ%ب\ل1غ} أ%با قاب'وس، إ,ذ ج.ل�ز. الـ
ـن_ز\ع.، ول يؤخذ ل1خ.طYي ي.س.ر\

@جلبز: ابن دريد: ج.ل}ب.ز¬ وج'لب,ز صلب شديد.
@جلحز: رجل ج.ل}ح.ز¬ وج,ل}حاز: ضي>ق بيل؛ قال ال4زهري: هذا الرف ف
كتاب المهرة لبن دريد مع حروف غيه ل أ%جد أ%كثرها ل4حد من الثقات
ويب الفحص عنها، فما وجد ل3مام موثوق به أ�لق بالرباعي وإ,ل فليحذر

منها.
@جلفز: ال%ل}ف%ز' وال�لف1ز': الصلب. وناقة ج.ل}ف%ز,يز¬: صلبة غليظة،

من ذلك. وال%ل}ف%ز,يز': العجوز ال�ت.ش.ن�جة وهي مع ذلك ع.م'ول. وناب¬
ج.ل}ف%ز,يز: ه.ر,م.ة ع.م'ول ح.م'ول، وقيل: ال%ل}ف%ز,يز من النساء الت

أ%س.ن_ت\ وفيها بقية، وكذلك الناقة؛ وأ%نشد ابن السكيت يصف امرأ%ة
أ%س.ن_ت\ وهي مع س1ن>ها ضعيفة العقل:

الس>نe من ج.ل}ف%ز,يز� ع.و\ز.م� خ.ل%ق�،
وال1ل}م' ح1ل}م ص.ب¼ ي.م\ر'ث� الو.د.ع.ه

ويقال: داهية ج.ل}ف%ز,يز؛ وقال:
إ,ن أ%رى س.و\داء4 ج.ل}ف%ز,يز.ا



ويقال: جعلها ال ال%ل}ف%ز,يز. إ,ذا ص.ر.م أ%مره وقطعه.
وال%ل}ف%ز,يز: الثقيل؛ عن السياف.

vجلنز: ابن ال4عراب: يقال جل ج.ل%ن\ز.ى وب.ل%ن\زى إ,ذا كان غليظا@
.vشديدا

@جلهز: ال%ل}ه.ز.ة: إ,غضاؤك عن الشيء وك%ت\مك له وأ%نت عال به.
@جز: ج.م.ز. ال3نسان� والبعي' والدابة� ي.ج\م1ز' ج.م\زاv وج.م.ز.ى:

وهو ع.د\و¬ دون ال�ض\ر الشديد وفوق الع.ن.ق، وهو ال%م\ز، وبعي ج.م_از
منه. وال%م_از: البعي الذي يركبه ال�ج.م>ز'؛ قال الراجز:

أ%نا الن_جاش1ي� على ج.م_از،
حاد. ابن' ح.س_ان عن ار\ت1جازي

وحار ج.م.ز.ى: و.ث�اب سريع؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:
كأ%ن ور.ح\لي، إ,ذا ر'ع\ت'ها،

على ج.ز.ى جاز,ئ� بالر�مال,
وأ%ص\ح.م. حام� ج.رام1يز.ه،
ح.زاب,ي.ة{ ح.ي.د.ى بالد>حال,

شبه ناقته بمار وحش ووصفه ب,ج.م.ز.ى، وهو السريع، وتقديره على حار
ج.م.ز.ى. الكسائي: الناقة تعدو ال%م.ز.ى وكذلك الف%ر.س. وح.ي.د.ى

بالد>حال: خطأD ل4ن ف%ع.لى ل يكون إ,ل للمؤنث. قال ال4صمعي: ل أ%سع بف%ع.لى
ف صفة الذكر إ,ل ف هذا البيت، يعن أ%ن ج.م.ز.ى وب.ش.كى وز.ل%جى

وم.ر.طى وما جاء على هذا الباب ل يكون إ,ل من صفة الناقة دون المل، قال:
ورواه ابن ال4عراب لنا: «ح.ي.د¬ بالد>حال» يريد عن الد>حال. قال

ال4زهري: وم.خ\رج من رواه ج.م.ز.ى على ع.ي\ر� ذي ج.م.ز.ى أ%ي ذي مشية جزى،
وهو كقولم: ناقة و.ك%ر.ى أ%ي ذات م1ش\ي.ة وك%رى. وف حديث ماعز، رضي

ال عنه: فلما أ%ذ}ل%ق%ت\ه الجارة ج.م.ز. أ%ي أ%سرع هارباv من القتل؛ ومنه
حديث عبد ال بن جعفر: ما كان إ,ل ال%م\ز'؛ يعن السي بالنائز. وف

الديث: ي.ر'دeونم عن دينهم ك�ف�اراv ج.م.ز.ى، هو من ذلك.
وج.م.ز. ف ال4رض ج.م\زاv: ذهب؛ عن كراع.

وال�م_از.ة: د'ر_اع.ة من صوف. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، توضأ% فضاق عن يديه ك�م_ا ج'م_از.ة{ كانت عليه فأ%خرج يديه من

تتها؛ ال�م_ازة، بالضم: م1د\رعة صوف ضيقة الكمي؛ وأ%نشد ابن



ال4عراب:ي.ك}ف1يك.، من طاق� كثي ال4ث}مان}،
ج'م_از.ةD ش'م>ر. منها الك�م_ان}

وقال أ%بو وجزة:
د.ل%ن\ظى ي.ز,ل© الق%ط}ر عن ص.ه.وات1ه1،

هو الليث ف ال�م_از.ة1 ال�ت.و.ر>د'
ابن ال4عراب: ال%م\ز الستهزاء.

وال�م\زان�: ضرب من التمر والنخل والميز.
وال�م\ز.ة�: الك�ت\ل%ة� من التمر وال4ق1ط1 ونو ذلك، والمع ج'م.ز.

وال�م\ز.ة�: ب'ر\ع'وم النبت الذي فيه البة؛ عن كراع، كالق�م\زة، وسنذكرها
ف موضعها. وال%م\ز: ما بقي من ع'ر\جون النخلة، والمع ج'م'وز.

وال�م_يز وال�م_ي\ز.ى: ضرب من الشجر يشبه حله الت>ي وي.ع\ظم
ع1ظ%م الف1ر\صاد، وت1ي' ال�م_ي\ز من تي الشام أ%حر حلو كبي. قال أ%بو

حنيفة: ت1ي' ال�م_يز ر.ط}ب له معاليق ط1وال وي'ز.ب_ب، قال: وضرب آخر
من ال�م_ي\ز له شجر عظام يمل حلv كلتي ف اللقة ور.ق%4ت'ها أ%صغر

من ور.ق%ة التي الذكر، وتين'ها ص1غار أ%صفر وأ%سود يكون بالغ.و\ر, يسمى
التي الذكر، وبعضهم يسمى حله الما 

(* قوله« يسمى حله الما» كذا
بالصل ) ، وال4صفر منه حلو، وال4سود ي'د\مي الفم، وليس لت1ينها ع1لقة،

وهو لصق بالع'ود، الواحدة منه ج'م_ي\ز.ةD وج'م_ي\ز.ى، وال أ%علم.
@جنز: ج.ن.ز. الشيء4 ي.ج\ن,ز'ه ج.ن\زاv: ستره. وذكروا أ%ن الن_و.ار لا

اح\ت'ض1ر.ت أ%و\ص.ت أ%ن يصلي عليها السن، فقيل له ف ذلك، فقال: إ,ذا
ج.ن.ز\ت'موها فآذ1ن'ون.

وال1ن.از.ة وال%ن.ازة: اليت؛ قال ابن دريد: زعم قوم أ%ن اشتقاقه من
ذلك، قال ابن سيده: ول أ%دري ما صحته، وقد قيل: هو ن.ب.ط1ي�. وال1نازة:

واحدة ال%نائز، والعامة تقول ال%نازة، بالفتح، والعن الي�ت على
السرير، فإ,ذا ل يكن عليه اليت فهو سرير ون.ع\ش. وف الديث: أ%ن رجلv كان

له امرأ%تان ف%ر'م1ي.ت\ إ,حداها ف جنازتا أ%ي ماتت. تقول العرب إ,ذا
أ%خ\ب.ر.ت\ عن موت إ,نسان: ر'م1ي. ف ج,نازته ل4ن ال1ناز.ة تصي

م.ر\م1يìا فيها، والراد بالرمي ال%م\ل والو.ض\ع. وال1نازة، بالكسر: اليت
ب,س.ر,ير,ه، وقيل: بالكسر الس�ر,ير، بالفتح اليت. ور'م1ي. ف ج.ن.ازته



أ%ي مات، وط�ع1ن ف ج,نازته أ%ي مات. ابن سيده: ال%ن.از.ة، بالفتح، اليت،
وال1نازة، بالكسر: السرير الذي ي'ح\مل عليه اليت؛ قال الفارسي: ل
يسمى ج,ن.ازة حت يكون عليه ميت، وإ,ل فهو سرير أ%و نعش؛ وأ%نشد

الشماخ:إ,ذا أ%ن\ب.ض. الر_امون فيها ت.ر.ن_م.ت\
ت.ر.نeم. ث%ك}لى أ%و\ج.ع.ت\ها ال%نائ1ز'

واستعار بعض م'ج_ان العرب ال1ن.ازة ل1ز,ق> المر فقال وهو عمرو بن
قعاس:

vوكنت' إ,ذا أ%رى ز,ق¾ا م.ر,يضا
ي'ناح' على ج,ناز.ته، ب.ك%ي\ت'

وإ,ذا ثقل على القوم أ%مر أ%و اغ}ت.مeوا به، فهو ج,ن.ازة عليهم؛ قال:
vون% ج,ناز.ة�وما كنت' أ%خ\شى أ%ن أ%ك

عليك، وم.ن\ ي.غ\ت.رe بال%د.ثان؟
الليث: ال1نازة ال3نسان اليت والشيء الذي قد ث%ق�ل على قوم

فاغ}ت.مeوا به. قال الليث: وقد جرى ف أ%فواه الناس ج.نازة، بالفتح، والن_حارير
ينكرونه، ويقولون: ج'ن,ز. الرجل�، فهو م.ج\نوز إ,ذا جع. ال4صمعي:

ال1ن.ازة، بالكسر، هو اليت نفسه والعوام يقولون إ,نه السرير. تقول العرب:
تركته ج,ن.ازة أ%ي ميتاv. النضر: ال1ن.ازة هو الرجل أ%و السرير مع الرجل.

وقال عبد ال بن السن: سيت ال1ن.ازة ل4ن الثياب ت'ج\مع والرجل� على
السرير، قال: وج'ن,زوا أ%ي ج'م1عوا. ابن شيل: ض'ر,ب الرج'ل حت ت'ر,ك

:vوميتا v؛ قال الكميت يذكر النب، صلى ال عليه وسلم، حي�اvج,نازة
كان% م.ي\تاv ج,ناز.ةv خي م.ي\ت{

غ%ي_ب.ت\ه ح.فائ1ر' ال4ق}وام
@جهز: ج.هاز الع.ر'وس واليت وج,هازها: ما يتاجان إ,ليه، وكذلك جهاز

السافر، يفتح ويكسر؛ وقد ج.ه_ز.ه ف%ت.ج.ه_ز وج.ه_ز\ت' العروس.
ت.ج\ه,يزاv، وكذلك ج.ه_زت اليش. وف الديث: من ل يغز ول يهز غازياv؛ تهيز

الغازي: ت.ح\م1يله وإ,عداد ما يتاج إ,ليه ف غزوة، ومنه ت.ج\ه,يز'
العروس: وت.ج\ه,يز اليت. وج.ه_زت القوم ت.ج\ه,يزاv إ,ذا تكل�فت لم

ب,جهاز,ه1م\ للسفر، وكذلك ج,ه.از العروس واليت، وهو ما يتاج له ف وجهه، وقد
ت.ج.ه_ز'وا ج.هازاv. قال الليث: وسعت أ%هل البصرة يطئ�ون ال1ه.از.،

بالكسر. قال ال4زهري: والقراء كلهم على فتح اليم ف قوله تعال: ولا



ج.ه_ز.ه'م\ ب,جه.از,هم؛ قال: وج,ه.از، بالكسر، لغة رديئة؛ قال عمر بن عبد
العزيز:

ت.ج.ه_زي ب,جهاز� ت.ب\ل�غ1ي. به،
يا ن.ف}س'، قبل الر_د.ى، ل ت'خ\ل%قي ع.ب.ثا

وج.هاز الراحلة: ما عليها. وج.ه.از الرأ%ة: ح.ياؤ'ها، وهو ف%ر\جها.
.Òوموت م'ج\ه,ز أ%ي و.ح1ي

وج.ه.ز. على الريح وأ%ج\ه.ز.: أ%ث}ب.ت ق%ت\له. ال4صمعي: أ%ج\ه.ز\ت'
على الريح إ,ذا أ%سرعت قتله وقد ت.م_مت عليه. قال ابن سيده: ول يقال 

*)
قوله« قال ابن سيده ول يقال إل» عبارة القاموس وشرحه ف مادة ج و ز:

وأجزت على الريح لغة ف أجهزت، وأنكره ابن سيده فقال ول يقال إل) أ%جاز
عليه إ,نا يقال أ%جاز. على اسه أ%ي ض.ر.ب. وموت م'ج\ه,ز وج.ه,يز أ%ي

سريع. وف الديث: هل ت.ن\ظ�رون إ,ل مرضاv م'ف}سداv أ%و موتاv م'ج\ه,زاvف
أ%ي سريعاv. ومنه حديث علي، رضوان ال عليه: ل ي'ج\ه.ز على ج.ريهم أ%ي

من ص'ر,ع منهم وك�ف1ي. ق1تال�ه ل ي'ق}تل ل4نم م'س\لمون، والقصد من
قتالم دفع شرهم، فإ,ذا ل يكن ذلك إ,ل بقتلهم ق�ت1لوا. وف حديث ابن مسعود،

رضي ال عنه: أ%نه أ%تى على أ%ب جهل وهو ص.ر,يع فأ%ج\ه.ز. عليه. ومن
أ%مثالم ف الشيء إ,ذا ن.ف%ر فلم ي.ع'د\: ض.ر.ب ف ج.ه.ازه، بالفتح، وأ%صله

ف البعي يسقط عن ظهره الق%ت.ب بأ%داته فيقع بي قوائمه ف%ي.ن\ف1ر' عنه
حت يذهب ف ال4رض، ويمع على أ%ج\ه,ز.ة؛ قال الشاعر:

ي.ب,ت\ن. ي.ن\ق�ل}ن. بأ%ج\ه,زات1ها
قال: والعرب تقول ض.ر.ب البعي' ف ج.هاز,ه إ,ذا ج.ف%ل% ف%ن.د_ ف

ال4رض وال}ت.ب.ط حت ط%و_ح. ما عليه من أ%داة وح1م\ل. وض.ر.ب. ف ج.هاز�
البعي' إ,ذا شرد. وج.ه_زت فلناv أ%ي ه.ي_أ}ت. ج.هاز سفره. وت.ج.ه_ز\ت

ل4م\ر, كذا أ%ي تيأ%ت له. وفرس ج.ه,يز: خفيف. أ%بو عبيدة: فرس ج.ه,يز
الشد� أ%ي سريع العدو، وأ%نشد:

وم'ق%لYص ع.ت.د ج.ه,يز ش.دeه'،
ق%ي\د ال4و.اب,د1 ف الر>هان1 ج.واد

وج.ه,يز.ة�: اسم امرأ%ة ر.ع\ناء4 ت'ح.م_ق. وف الثل: أ%ح\م.ق' من
ج.ه,يز.ة%؛ قيل: هي أ�م شب,يب� ال%ارجي، كان أ%بو ش.ب,يب� من م'هاج,ر.ة



الكوفة اشترى ج.ه,يز.ة% من الس_ب، وكانت حراء طويلة جيلة فأ%ر.اد.ها على
ال3سلم فأبت، فواقعها فحملت فتحرك الولد ف بطنها، فقالت: ف ب.ط}ن
شيء ي.ن\ق�ز، فقيل: أ%حق من ج.ه,يز.ة. قال ابن بري: وهذا هو الشهور من
هذا الثل: أ%حق من ج.ه,يز.ة%، غي مصروف، وذكر الاحظ أ%نه أ%حق من

ج.ه,يز.ة{، بالصرف. وال%ه,يز.ة: ع1ر\س' الذئب ي.ع\نون الذYئ}ب.ة%، ومن
ح'م\قها أ%نا ت.د.ع' ولد.ها وت'ر\ضع أ%ولد الضبع ك%ف1ع\ل, النعامة ب,ب.ي\ض

غيها؛ وعلى ذلك قول ابن, ج,ذ}ل, الط�ع.ان1:
ك%م'ر\ض1ع.ة{ أ%ولد. أ�خرى، وض.ي_ع.ت\

ب.ن,يها، فلم ت.ر\ق%ع\ بذلك م.ر\ق%عا
وكذلك النعامة إ,ذا قامت عن ب.ي\ضها لطلب ق�وت1ها فلقيت بيض نعامة أ�خرى

ح.ض.ن.ت\ه ف%ح'م>ق%ت\ بذلك؛ وعلى ذلك قول ابن هرمة:
إ,ن>ي وت.ر\كي ن.دى ال4ك}ر.م1ي.،
وق%د\حي ب,ك%ف�ي� ز.ن\داv ش.حاحا

كتار,ك%ة{ ب.ي\ضها بالع.راء،
وم'ل}ب,س.ة{ ب.ي\ض أ�خرى ج.ناها

قالوا: ويشهد لا بي الذئب والضبع من ال�ن\ف%ة1 أ%ن الضبع إ,ذا
ص1يد.ت\ أ%و ق�ت1لت فإ,ن الذئب ي.ك}ف�ل أ%ولدها ويأ}تيها باللحم؛ وأ%نشدوا ف

ذلك للكميت:
كما خام.ر.ت\ ف ح1ض\ن,ها أ�مe عام1ر

لذي ال%ب\ل، حت عال أ%و\س¬ ع1يال%ها
(* قوله« لذي البل» أي للصائد الذي يعلق البل ف عرقوبا.)

�وقيل ف قولم أ%حق من ج.ه,يز.ة%: هي الضبع نفسها، وقيل: ال%ه,يز.ة
ج,ر\و' الدeب> وال1ب\س' أ�ن\ثاه، وقيل: ال%ه,يزة الدeب_ة�. وقال

الليث: كانت ج.ه,يز.ة امرأ%ة خ.ل1يق%ةv ف بدنا ر.ع\ناء يضرب با الثل ف
المق؛ وأ%نشد:

كأ%ن� ص.ل ج.ه,يز.ة، حي قامت\،
ح1باب' الاء حالv بعد حال,

vوم.جازا vوج.وازا vوج'ؤ'وزا vجوز: ج'ز\ت' الطريق. وجاز. الوضع. ج.و\زا@
وجاز. به وجاو.زه ج,وازاv وأ%جازه وأ%جاز غي.ه وجاز.ه: سار فيه وسلكه،

وأ%جاز.ه: خ.ل�فه وقطعه، وأ%جازه: أ%ن\ف%ذ%ه؛ قال الراجز:



خ.ل©وا الطريق. عن أ%ب س.ي_ار.ه،
حت ي'ج,يز. سالاv ح1مار.ه
وقال أ%وس' بن م.غ\راء4:

ول ي.ر,ي'ون% للت_ع\ريف م.و\ض1ع.هم
حت ي'قال: أ%ج,يز'وا آل ص.ف}وانا

:�يدحهم بأ%نم ي'جيز'ون الاج، يعن أ%ن\ف1ذوهم. وال%جاز' وال%جاز.ة
الوضع. ال4صمعي: ج'ز\ت الوضع سرت فيه، وأ%ج.ز\ته خ.ل�ف}ته وقطعته،

وأ%ج.ز\ت'ه أ%ن\ف%ذ}ته؛ قال امرؤ القيس:
فلما أ%ج.ز\نا ساح.ة% ال%ي>، وان\ت.حى
بنا ب.ط}ن' خ.ب\ت{ ذي قفاف{ ع.ق%ن\ق%ل,

ويروى: ذي ح1قاف. وجاو.ز\ت الوضع ج,وازاv: بعن ج'ز\ت'ه. وف حديث
الصراط: فأ%كون أ%نا وأ�م_ت أ%و�ل% من ي'ج,يز' عليه؛ قال: ي'ج,يز' لغة ف
ي'وز جاز. وأ%جاز. بعن؛ ومنه حديث السعى: ل ت'ج,يزوا الب.ط}حاء

إ,ل� شدìا.
والج\ت1ياز': السلوك. وال�ج\تاز: م'ج\تاب' الطريق وم'ج,يزه.

وال�ج\تاز أ%يضاv: الذي يب الن_جاء4؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
،vوج,ل vث ان\ش.م.ر\ت' عليها خائفا
والائف' الواج,ل� ال�ج\تاز' ي.ن\ش.م1ر

.�ويروى: الو.ج,ل
:vالسافر. وتاو.ز بم الطريق، وجاو.ز.ه ج,وازا eوال%واز: ص.ك

خ.ل�فه. وف التنزيل العزيز: وجاو.ز\نا ببن إ,سرائيل البحر. وج.و_ز لم
إ,ب,ل%هم إ,ذا قادها بعياv بعياv حت ت.ج'وز..

وج.وائ1ز' ال4مثال وال4ش\عار: ما جاز. من بلد إ,ل بلد؛ قال ابن مقبل:
ظ%ن>ي ب,هم ك%ع.سى، وه'م\ ب,ت.ن'وف%ة{،

ي.ت.ناز.ع'ون ج.وائ1ز. ال4م\ثال
قال أ%بو عبيدة: يقول اليقي منهم ك%ع.سى، وع.سى ش.كÒ؛ وقال ثعلب:

يتنازعون جوائز ال4مثال
أ%ي يليون الرأ}ي فيما بينهم وي.ت.م.ث�ل�ون ما يريدون ول يلتفتون

إ,ل غيهم من إ,رخاء إ,بلهم وغفلتهم عنها. وأ%جاز. له البيع.: أ%م\ضاه.
وروي عن شريح: إ,ذا باع ال�ج,يزان فالبيع لل4ول،وإ,ذا أ%ن\كح ال�ج,يزان



فالنكاح لل4ول؛ ال�ج,يز: الول؛ قال: هذه امرأ%ة ليس لا م'ج,يز.
وال�ج,يز: الوصي. وال�ج,يز: الق%ي�م بأ%مر اليتيم. وف حديث نكاح البكر: فإ,ن

ص.م.ت.ت\ فهو إ,ذنا،وإ,ن أ%ب.ت\ فل ج.واز. عليها أ%ي ل ولية عليها
مع المتناع. وال�ج,يز: العبد الأ}ذون له ف التجارة. وف الديث: أ%ن

رجلv خاصم إ,ل ش'ر.ي\ح� غلماv لزياد ف ب,ر\ذو\ن باعه وك%ف%ل% له
vذونا�الغلم'، فقال شريح: إ,ن كان م'جيزاv وك%ف%ل% لك غ%ر,م، إ,ذا كان مأ

له ف التجارة.
ابن السكيت: أ%ج.ز\ت على« اسه إ,ذا جعلته جائزاv. وج.و_ز. له ما صنعه

وأ%جاز. له أ%ي س.و_غ له ذلك، وأ%جاز. رأ}ي.ه وج.و_زه: أ%نفذه. وف
حديث القيامة والساب: إ,ن ل أ�ج,يز' اليوم. على ن.ف}سي شاهداv إ,ل

م1ن>ي أ%ي ل أ�ن\ف1ذ ول أ�م\ض1ي، م1ن\ أ%جاز. أ%مره ي'ج,يزه إ,ذا أ%مضاه
وجعله جائزاv. وف حديث أ%ب ذر، رضي ال عنه: قبل أ%ن ت'ج,يز'وا علي_ أ%ي

تقتلون وت'ن\ف1ذ�وا ف� أ%م\ر.كم. وت.ج.و_ز. ف هذا المر ما ل
ي.ت.ج.و_ز ف غيه: احتمله وأ%غ}م.ض فيه.

وال%جاز.ة�: الطريق إ,ذا ق%ط%ع\ت. من أ%حد جانبيه إ,ل الخر.
وال%جاز.ة�: الطريق ف الس_ب.خ.ة.

والائ1ز.ة�: العطية، وأ%صله أ%ن أ%مياv واق%ف. عدوìا وبينهما نر
.vفقال: من جاز. هذا النهر فله كذا، فكل�ما جاز منهم واحد¬ أ%خذ جائ1ز.ة

أ%بو بكر ف قولم أ%جاز. السلطان فلناv بائ1ز.ة{: أ%صل الائز.ة أ%ن
éالرجل% ماء وي'ج,يزه ليذهب لوجهه، فيقول الرجل إ,ذا و.ر.د. ماء �يعطي الرجل

لق%ي>م, الاء: أ%ج,ز\ن ماء أ%ي أ%عطن ماء حت أ%ذهب لوجهي وأ%ج'وز
.vعنك، ث كثر هذا حت س.م_وا العطية جائ1ز.ة

ال4زهري:ال1يز.ة من الاء مقدار ما يوز به السافر من م.ن\ه.ل� إ,ل
�م.ن\ه.ل�، يقال: اس\ق1ن ج,يزة وجائزة وج.و\زة. وف الديث: الض>ياف%ة

ثلثة أ%يام وجائ1ز.ت'ه يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أ%ي ي'ضاف' ثلث%ة%
أ%يام ف%ي.ت.ك%ل�ف' له ف اليوم ال4و�ل ما ات_س.ع. له من ب,ر¼

وإ,ل}طاف، ويقد�م له ف اليوم الثان والثالث ما ح.ض.ره ول يزيد على عادته،
ث يعطيه ما ي.ج'وز' به مساف%ة% يوم� وليلة، ويسمى ال1يز.ة%، وهي قدر ما
ي.ج'وز به السافر من م.ن\ه.ل إ,ل منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة

ومعروف، إ,ن شاء فعل، وإ,ن شاء ترك، وإ,نا كره له ال�قام بعد ذلك لئل تضيق



به إ,قامته فتكون الصدقة على وجه ال%ن> وال4ذى. الوهري: أ%جاز.ه
ب,جائ1ز.ة{ س.ن,ي_ة{ أ%ي بعطاء. ويقال: أ%صل ال%وائ1ز أ%ن� ق%ط%ن. بن عبد

ع.و\ف من بن هلل بن عامر بن ص.ع\ص.ع.ة% ول�ى فارس لعبد ال بن عامر،
فمر به ال4حنف ف جيشه غازياv إ,ل خ'راسان، فوقف لم على ق%ن\طرة فقال:

أ%جيز'وهم، فجعل ي.ن\س3ب' الرجل فيعطيه على قدر ح.س.به؛ قال الشاعر:
ف1دÝى ل4ك}ر.م1ي. بن ه1لل�،
على ع1ل�ت1هم، أ%ه\لي ومال
ه'م' س.نeوا ال%وائز ف م.ع.د¼،

فصارت س'ن_ةv أ�خ\رى الل�يال
وف الديث: أ%ج,يز'وا الو.ف}د بنحو ما كنت أ�ج,يز'هم به أ%ي أ%ع\طوهم

ال1يز.ة. والائ1ز.ة�: العطية من أ%جاز.ه ي'ج,يز'ه إ,ذا أ%عطاه. ومنه
حديث العباس، رضي ال عنه: أ%ل أ%م\ن.ح'ك، أ%ل أ%ج,يز'كف أ%ي أ�عطيك،

وال4صل ال4و�ل فاستعي لكل عطاء؛ وأ%ما قول القطامي:
vظ%ل%ل}ت' أ%سأ%ل أ%ه\ل% الاء جائ1ز.ة

فهي الش_ر\بة من الاء.
Dوالائز' من البيت: الشبة الت ت.ح\م1ل خشب البيت، والمع أ%ج\و,ز.ة
وج'وزان وج.وائ1ز؛ عن السياف، وال�ول نادرة، ونظيه واد{ وأ%و\د1ي.ة.
وف الديث: أ%ن امرأ%ة أ%تت النب، صلى ال عليه وسلم، فقالت: إ,ن
رأ%يت ف النام كأ%ن جائ1ز. بيت قد انكسر فقال: خي ي.ر'د� ال غائ1ب.ك1،

فرجع زوجها ث غاب، فرأ%ت مثل ذلك فأ%نت النب، صلى ال عليه وسلم، فلم
تده ووج.د.ت\ أ%با بكر، رضي ال عنه، فأ%خ\ب.ر.ت\ه فقال: يوت زوج'ك1،

فذكر.ت\ ذلك لرسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: هل ق%ص.ص\ت1ها على
أ%حد؟ قالت: نعم، قال: هو كما قيل لك. قال أ%بو عبيد: هو ف كلمهم الشبة

الت يوضع عليها أ%طراف الشب ف سقف البيت. الوهري: الائ1ز.ة الت
يقال لا بالفارسية ت1ي، وهو سهم البيت. وف حديث أ%ب الط©ف%ي\ل وبناء

الكعبة: إ,ذا هم ب,ح.ي_ة مثل قطعة الائ1ز. والائز.ة�: م.قام الس_اقي.
وجاو.ز\ت' الشيء إ,ل غيه وتاو.ز\ت'ه بعن أ%ي أ%ج.ز\ت'ه. وت.جاو.ز.

ال عنه أ%ي عفا. وقولم: اللهم ت.ج.و_ز عن وت.جاو.ز\ عن بعن. وف
الديث: كنت أ�باي,ع الناس. وكان من خ'ل�قي ال%واز أ%ي التساهل والتسامح

ف البيع والق}ت1ضاء. وجاو.ز. ال عن ذ%ن\به وت.جاو.ز وت.ج.و_ز؛ عن



السياف: ل يؤاخذه به. وف الديث: إ,ن ال ت.جاوز عن أ�م_ت ما
ح.د_ث%ت\ به أ%ن\ف�س.ها أ%ي عفا عنهم، من جاز.ه' ي.ج'وز'ه إ,ذا تعد_اه وع.ب.ر.

عليه، وأ%نفسها نصب على الفعول ويوز الرفع على الفاعل. وجاز.
الد�ر\ه.م': ق�ب,ل على ما فيه من خ.ف1ي� الداخلة أ%و ق%ل1يل1ها؛ قال

الشاعر:إ,ذا و.ر.ق. الف1ت\يان� صاروا كأ%ن_هم
دراه1م'، منها جائ1زات¬ وز'ي_ف'

الليث: الت_ج.وeز ف الدراهم أ%ن ي.ج'وز.ها. وت.ج.و_ز الدراهم.:
ق%ب,ل%ها على ما با. وحكى اللحيان: ل أ%ر النفقة ت.ج'وز' بكان{ كما
ت.ج'وز بكة، ول يفسرها، وأ%رى معناها: ت.ز\كو أ%و تؤثر ف الال أ%و

ت.ن\ف�ق؛ قال ابن سيده: وأ�رى هذه ال4خية هي الصحيحة. وت.جاو.ز. عن الشيء:
أ%غ}ضى. وت.جاو.ز. فيه: أ%ف}رط. وت.جاو.ز\ت' عن ذنبه أ%ي ل آخذه. وت.ج.و_ز

ف صلته أ%ي خ.ف�ف؛ ومنه الديث: أ%س\م.ع' بكاء الصب فأ%ت.جو_ز' ف
صلت أ%ي أ�خففها وأ�قللها. ومنه الديث: ت.ج.و_ز'وا ف الصلة أ%ي
خففوها وأ%سرعوا با، وقيل: إ,نه من ال%و\ز, الق%ط}ع, والسي,. وت.ج.و_ز

ف كلمه أ%ي تكلم بال%جاز.
vإ,ل حاجته أ%ي طريقا vذلك ال4مر. م.جازا Dوقولم: ج.ع.ل فلن

وم.س\لكاv؛ وقول ك�ث%ي>ر:
ع.س'وف بأ%ج\واز, الف%ل ح1م\ي.ري_ة،

م.ر,يس ب,ذ1ئ}بان الس_ب,يب, ت.ل1يل�ها
قال: ال4ج\واز ال4وساط. وج.و\ز كل شيء: وسطه، والمع أج.gواز؛ سيبويه:

ل ي'ك%س_ر على غي أ%ف}عال كراهة الضمة على الواو؛قال زهي:
م'ق}و.ر_ة ت.ت.بارى ل ش.وار. لا،

إ,ل الق�ط�وع على ال4ج\واز, والو'ر'ك1
وف حديث علي�، رضي ال عنه: أ%نه قام من ج.و\ز الليل يصلي؛ ج.و\ز'ه':
وسطه. وف حديث حذيفة: ربط ج.و\ز.ه' إ,ل ساء البيت أ%و إ,ل جائ1ز,ه.

وف حديث أ%ب النهال: إ,ن ف النار أ%ود1ي.ةv فيها ح.ي_ات أ%مثال
أ%ج\واز, ال3بل أ%ي أ%وساطها. وج.و\ز الليل: م'ع\ظمه.

وشاة% جو\زاء� وم'ج.و�زة: سوداء السد وقد ض'رب وسط�ها ببياض من أ%علها
إ,ل أ%سفلها، وقيل: ال�ج.و�زة من الغنم الت ف صدرها ت.ج\ويز، وهو
ولن يالف سائر لونا. وال%و\زاء: الشاة ي.ب\ي.ض� وسط�ها. وال%و\زاء�:



ن.ج\م يقال إ,نه يعترض ف ج.و\ز السماء. وال%و\زاء�: من ب'ر'وج السماء.
وال%و\زاء: اسم امرأ%ة سيت باسم هذا الب'ر\ج,؛ قال الراعي:

فقلت' ل4صحاب: ه'م' ال%يe فال%ق�وا
ب,ج.و\زاء ف أ%ت\راب,ها ع1ر\س م.ع\بد1

وال%واز': الاء الذي ي'س\قاه الال من الاشية وال%ر\ث ونوه.
وقد اس\ت.ج.ز\ت' فلناv فأ%جاز.ن إ,ذا سقاك ماء ل4ر\ض1ك أ%و

ل1ماش1ي.تك؛ قال القطامي:
وقالوا: ف�ق%يم¬ ق%ي>م' الاء3 فاس\ت.ج,ز\
ع'باد.ة%، إ,ن� ال�س\ت.ج,يز. على ق�ت\ر,

قوله: على ق�ت\ر أ%ي على ناحية وحرف، إ,ما أ%ن ي'س\قى وإما أ%ن ل
ي'س\قى. وج.و_ز إ,بل%ه: سقاها. وال%و\ز.ة: الس_ق}ية الواحدة، وقيل:

ال%و\ز.ة الس_ق}ية الت ي.ج'وز با الرجل� إ,ل غيك. وف الثل: لكل جاب,ه{
ج.و\ز.ةD ث ي'ؤ.ذ�ن� أ%ي لكل م'س\ت.س\ق� و.ر.د. علينا س.ق}ي.ةD ث

ي'م\ن.ع' من الاء، وف الكم: ث ت'ض\ر.ب' أ�ذ�نه إ,علماv أ%نه ليس له
عندهم أ%كثر' من ذلك. ويقال: أ%ذ�ن\ت'ه ت.أ}ذ1يناv أ%ي ر.د.د\ته. ابن

السكيت: ال%واز الس_ق}ي. يقال: أ%ج,يز'ونا، وال�س\ت.ج,يز: ال�س\ت.س\قي؛ قال
الراجز:

يا صاح1ب. الاء3، ف%د.ت\ك. ن.ف}سي،
ع.ج>ل ج.وازي، وأ%ق1ل� ح.ب\سي

الوهري: ال1يز.ة� الس_ق}ية؛ قال الراجز:
يا اب\ن. ر'ق%ي\ع�، ور.د.ت\ ل1خ1م\س,،
أ%ح\س3ن\ ج.و.از,ي، وأ%ق1ل� ح.ب\سي

يريد أ%ح\س3ن\ سقي إ,بلي. وال%واز: العطش.
والائ1ز': الذي ير على قوم وهو عطشان، س'ق1ي أ%و ل ي'س\ق فهو جائ1ز¬؛

وأضنشد:
من ي.غ\م1س الائ1ز. غ%م\س. الو.ذ%م.ه،

خ.ي\ر' م.ع.د¼ ح.س.باv وم.ك}ر'م.ه
وال3جاز.ة ف الش>ع\ر: أ%ن ت'ت1م م1ص\راع غيك، وقيل: ال3جاز.ة ف

الش>ع\ر أ%ن يكون الرف' الذي يلي حرف. الر_و,ي مضموماv ث يكسر أ%و يفتح
ويكون حرف الروي م'ق%ي�داv. وال3جاز.ة ف قول الليل: أ%ن تكون القافية



طاءé وال�خرى دالv ونو ذلك، وهو ال3ك}فاء ف قول أ%ب زيد، ورواه
الفارسي ال3جار.ة، بالراء غي. معجمة.

وال%و\زة: ضرب من العنب ليس بكبي، ولكنه ي.ص\ف%رe جدìا إ,ذا
أ%ي\ن.ع. وال%و\ز: الذي يؤكل، فارسي معرب، واحدته ج.و\زة والمع ج.و\زات. وأ%رض

م.از.ة: فيها أ%شجار ال%وز\. قال أ%بو حنيفة: شجر ال%و\ز كثي بأ%رض
العرب من بلد اليمن ي'حم.ل وي'ر.ب_ى، وبالس_ر.و.ات شجر ج.و\ز ل

ي'ر.ب_ى، وأ%صل ال%و\ز فارسي وقد جرى ف كلم العرب وأ%شعارها، وخشب'ه موصوف
عندهم بالصلبة والقوة؛ قال العدي:

كأ%ن� م.ق%ط� ش.راس1يف1ه
إ,ل ط%ر.ف1 الق�ن\ب, فال%ن\ق%ب,
ل�ط1م\ن بت'ر\س شديد الص>ف%ا

ق, من خ.ش.ب ال%و\ز ل ي'ث}ق%ب,
وقال العدي أ%يضاv وذكر سفينة نوح، على نبينا ممد وعليه الصلة

والسلم، فزعم أ%نا كانت من خشب ال%و\ز، وإ,نا قال ذلك لصلبة خشب ال%و\ز,
وج.و\دته:

ي.ر\ف%ع' بالق%ار, وال%د1يد1 من الـ
ـج.و\ز, طوالv ج'ذ�وع'ها ع'م'ما

وذو ال%جاز: موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:
،vوراح. با من ذي ال%جاز ع.ش1ي_ة
ي'بادر أ�ول الس_اب,قات1 إ,ل ال%ب\ل

الوهري: ذو ال%جاز موضع ب,م1نÝى كانت به سوق ف الاهلية؛ قال الرث
بن ح1لYزة:

واذكروا ح1ل}ف. ذي ال%جاز,، وما
ق�د>م. فيه الع'ه'ود' والك�ف%لء�

وقد ورد ف الديث ذ1ك}ر ذي ال%جاز، وقيل فيه: إ,نه موضع عند ع.ر.فات،
كان ي'قام فيه س'وق¬ ف الاهلية، واليم فيه زائدة، وقيل: سي به ل4ن

إ,جاز.ة% الاج كانت فيه.
وذو ال%جاز.ة: منزل من منازل طريق مكة بي ماو,ي_ة% وي.ن\س'وع.ة% على

طريق الب.ص\ر.ة.
والت_ج.او,يز: ب'رود¬ م.و\ش1ي_ة من برود اليمن، واحدها ت1ج\واز؛ قال



الكميت:
Dحت كأ%ن� ع1راص. الدار, أ%ر\د1ي.ة

من الت_جاو,يز، أ%و ك�ر_اس' أ%س\فار
وال%جاز.ة: م.و\سم من الواسم.

@جيز: ال1يز.ة�: الناحية والانب، وجعها ج,يز¬ وج,ي.ز¬. وع.3ب\ر'
النهر: ج,يز.ت'ه. وج,يز.ة�: قرية من ق�ر.ى مصر إ,ليها ينسب الربيع بن سليمان

ال1يزي. وال1يز': جانب الوادي وقد يقال فيه ال1يز.ة�، وقد تكرر ف
الديث ذكر ال1يزة، وهي بكسر اليم وسكون الياء: مدينة تلقاء مصر على النيل

البارك. وال1يز.ة�: الناحية من الوادي ونوه. ال4زهري: ال1يز.ة من
vالاء مقدار ما يوز به السافر من م.ن\هل إ,ل منهل. يقال: اسقن ج,يز.ة

وجائ1ز.ةv وج.و\ز.ةv. وال1يز': القب؛ قال التنخل:
يا ل%ي\ت.ه كان ح.ظYي من طعامكما

أ%ن>ي أ�ج.ن� س.و.ادي ع.ن\كما ال1يز' وقد ف�س>ر بأ%نه جانب الوادي،
وفسره ثعلب بأ%نه القب، وال تعال أ%علم.

@جاس: مكان ج.أ}س¬: و.ع\ر¬ ك%شأ}س�، وقيل: ل يتكلم به إ,ل بعد ش.أ}س
كأنه إ,تباع.

@جبس: ال1ب\س': ال%بان� الف%د\م'، وقيل: الضعيف اللئيم، وقيل: الثقيل
الذي ل ييب إ,ل خي، والمع أ%ج\باس¬ وج'ب'وس¬. وال4ج\ب.س': البان

الضعيف كال1ب\س,؛ قال بشر بن أب خازم:
،vعلى م1ثل1ها آت ال%هال1ك1 واح1دا

إ,ذا خام. عن ط�ول, السeر.ى كل© أ%ج\ب.س,
وال1ب\س': الر_ديء� الد_ن,يء� ال%بان�؛ قال الراجز:

خ1م\س¬ إ,ذا سار به ال1ب\س' بكى
ويقال: هو ولد ز,ن\ي.ة. وال1ب\س': هو الامد من كل شيء الثقيل الروح

والفاسق. ويقال: إ,نه ل1ب\س¬ من الرجال إ,ذا كان ع.ي,ي�اv. وال1ب\س': من
أ%ولد الد>ب.ب.ة. وال1بس': الذي يبن به؛ عن كراع.

والت_ج.بeس': التبختر؛ قال عمر بن ل%إ�:
ت.م\ش1ي إ,ل ر,واء3 عاط1ناتا

ت.ج.بeس. العان,س, ف ر.ي\طات1ها
أ%بو عبيد: ت.ج.ب_س. ف مشيه ت.ج.بeساv إ,ذا تبختر.



وال%ج\ب'وس': الذي يؤتى طائعاv. ابن ال4عراب: ال%ج\ب'وس' وال%ب,يس'
نعت الرجل الأ}بون.

@جحس: ج.ح.س. ج,ل}د.ه ي.ج\ح.س'ه: ق%ش.ر.ه، والشي أ%عرف. وجاح.س.ه
ج,حاساv: زاح.م.ه وقاتله وزاوله على ال4مر ك%ج.اح.ش.ه، حكاه يعقوب ف البدل؛

قال: وال1حاس' القتال، وأ%نشد:
إ,ذا ك%ع\ك%ع. الق1ر\ن� عن ق1ر\ن,ه،
أ%ب لك ع1زeك. إ,ل� ش1ماسا،
وال� ج,لداv ب,ذي ر.و\ن.ق�،
وإ,ل� ن,ز.الv وإ,ل� ج,حاسا

وأ%نشد لرجل من بن ف%زارة:
إ,ن عاش. قاس.ى ل%ك. ما أ�قاس1ي،
من ض.ر\ب,ي. الامات1 واح\ت1باس1ي،
والص_ق}ع, ف يوم الو.غ%ى ال1حاس,

ال4زهري ف ترجة جحش: ال%ح\ش' ال1هاد، وت'حو�ل الشي سيناv؛ وأ%نشد:
يوماv ت.رانا ف ع1راك1 ال%ح\س,،
ن.ن\ب'و بأ%ج\لل, ال�مور, الرeب\س,

:Dجدس: الاد1س' من كل شيء: ما اشتد_ وي.ب,س. كالاسد. وأ%رض¬ جاد1س.ة@
ل ت'ع\م.ر\ ول ت'ع\م.ل} ول ت'ح\ر.ث}، من ذلك. وروي عن معاذ بن جبل،

رضي الل�ه عنه: من كانت له أ%رض جاد1س.ةD قد عرفت له ف الاهلية حت
أ%سلم فهي لربا. قال أ%بو عبيدة: هي الت ل تعمر ول ترث، والمع

ال%واد1س'. ابن ال4عراب: ال%واد1س' ال4راضي الت ل تزرع قط. أ%بو عمرو:
ج.د.س ال4ث%ر' وط%ل%ق. ود.م.س. ود.س.م. إ,ذا د.ر.س..

Òمن عاد{ وهم إ,خوة ط%س\م�. وف التهذيب: ج.ديس¬ ح.ي Òوج.د1يس¬: ح.ي
من العرب كانوا يناسبون عاداv ال�ول وكانت منازلم اليمام.ة؛ وفيهم يقول

رؤبة:
ب.وار' ط%س\م� ب,ي.د.ي\ ج.د1يس,

قال الوهري: ج.د1يس¬ قبيلة كانت ف الدهر ال4و�ل فانقرضت.
@جرس: ال%ر\س': مصدر¬، الصوت' ال%ج\ر'وس'. وال%ر\س': الصوت' نفسه.

وال%ر\س': ال4صل�، وقيل: ال%ر\س' وال1ر\س' الصوت ال%ف1يe. قال ابن
سيده: ال%ر\س' وال1ر\س' وال%ر.س'؛ ال4خية عن كراع: الركة� والصوت' من



كل ذي صوت، وقيل: ال%ر\س، بالفتح، إ,ذا أ�فرد، فإ,ذا قالوا: ما سعت له
ح1س�اv ول ج,ر\ساv، كسروا فأ%تبعوا اللفظ اللفظ.

وأ%ج\ر.س.: عل صوته، وأ%ج\ر.س. الطائر' إ,ذا سعت. صوت. م.ر>ه؛ قال
ج.ن\د.ل� بن' ال�ث�ن_ى الارثي الط©ه.و,يe ياطب امرأ%ته:

لقد خ.ش1يت' أ%ن ي.ك�ب_ قاب,ر,ي
ول ت'مار,س\ك1 من الض_رائر,

ش1ن\ظ1ي.ةD شائ1ل%ة� ال%مائ1ر,،
حت إ,ذا أ%ج\ر.س. كل© طائ1ر,،

قامت\ ت'ع.ن\ظ1ي بك1 س1م\ع. الاض1ر,
يقول: لقد خشيت أ%ن أ%موت ول أ%رى لك ض.ر_ةv س.ل1ط%ةv ت'ع.نظ1ي بك1

وت'س\م1ع'ك1 الكروه عند إ,ج\راس الطائر، وذلك عند الص_باح. والمائر: جع
ج.م1ية، وهي ضفية الشعر، وقيل: ج.ر.س. الطائر' وأ%ج\ر.س ص.و_ت..

ويقال: سعت ج.ر\س. الطيإ,ذا سعت صوت مناقيها على شيء تأ}كله. وف الديث:
:eفتسمعون صوت. ج.ر\س, ط%ي\ر, النة؛ أ%ي صوت. أ%كلها. قال ال4ص\م.ع1ي

كنت' ف ملس ش'ع\ب.ة% قال: فتسمعون ج.ر\ش. طي النة، بالشي، فقلت:
ج.ر\س.، فنظر إ,ل� وقال: خذوها عنه فإ,نه أ%علم بذا منا؛ ومنه الديث:
فأ%قبل القوم ي.د1بeون% وي'خ\ف�ون% ال%ر\س.؛ أ%ي الصوت. وف حديث سعيد

Dبن جبي، رضي الل�ه عنه، ف صفة الص_ل}صال, قال: أ%رض خ1ص\ب.ة
ج.ر,س.ةD؛ ال%ر\سة: الت تصو>ت إ,ذا حركت وقلبت وأ%ج\ر.س. الادي إ,ذا حدا

لل3بل؛ قال الراجز:
أ%ج\ر,س\ لا يا ابن. أ%ب ك1باش,،

فما ل%ها الليلة% من إ,ن\فاش,،
غي. السeر.ى وسائ1ق� ن.ج_اش,

أ%ي اح\د' لا لت.س\م.ع. ال�داء4 فت.س3ي.. قال الوهري: ورواه ابن
السكيت بالشي وأ%لف الوصل، والرواة على خلفه. وج.ر.س\ت' وت.ج.ر_س\ت' أ%ي

تكلمت بشيء وتنغمت به. وأ%ج\ر.س. ال%يe: سعت' ج.ر\سه. وف التهذيب:
أ%ج\ر.س. اليe إ,ذا س.معت صوت. ج.ر\س, شيء. وأ%جر.سن الس_ب'ع': سع

ج.ر\س1ي. وج.ر.س. الكلم.: تكلم به.
وفلنD م.ج\ر.س¬ لفلن: يأ}نس بكلمه وينشرح بالكلم عنده؛ قال:

أ%ن\ت. ل م.ج\ر.س¬، إ,ذا



ما ن.با كل© م.ج\ر.س,
وقال أ%بو حنيفة: فلن م.ج\ر.س¬ لفلن أ%ي مأ}كلD وم'نت.ف%ع¬. وقال مرة:

فلن م.ج\ر.س¬ لفلن أ%ي يأ}خذ منه ويأ}كل من عنده.
وال%ر.س': الذي ي'ض\ر.ب' به. وأ%ج\ر.سه: ضربه. وروي عن النب، صلى
الل�ه عليه وسلم، أ%نه قال: ل ت.ص\ح.ب' اللئكة� ر'ف}ق%ةv فيها ج.ر.س¬؛ هو

ال�ل}ج'ل� الذي يعلق على الدواب؛ قيل: إ,نا كرهه ل4نه يدل على
أ%صحابه بصوته؛ وكان، عليه السلم، يب أ%ن ل يعلم العدو� به حت يأ}تيهم

فجأ%ةv، وقيل ال%ر.س' الذي ي'علق ف عنق البعي. وأ%ج\ر.س. ال%ل}ي': س'م1ع
له صوت¬ مثل صوت ال%ر.س,، وهو صوت' ج.ر\س1ه؛ قال العجاج:

ت.س\م.ع' للح.ل}ي, إ,ذا ما و.س\و.سا،
وار\ت.ج_ ف أ%جياد1ها وأ%ج\ر.سا،
ز.ف}ز.ف%ة% الر>يح, ال%صاد. الي.ب.سا

وج.ر\س ال%ر\ف1: ن.غ\م.ت'ه. والروف' الثلثة ال�وف': وهي الياء
.Dوال4لف والواو، وسائر' الروف1 م.ج\ر'وس.ة

أ%بو عبيد: وال%ر\س' ال4كل، وقد ج.ر.س. ي.ج\ر'س'. والاروس': الكثي
ال4كل. وج.ر.س.ت الاشية� الشجر. والع'ش\ب. ت.ج\ر,س'ه وت.ج\ر'س'ه

ج.ر\ساv: ل%ح.س.ت\ه. وج.ر.س.ت البقرة ولدها ج.ر\ساv: لسته، وكذلك النحل� إ,ذا
:vأ%كلت الشجر للت_ع\س3يل؛ قال أ%بو ذؤيب يصف نل

،vع'وف. د.وائ1باeج.وار,س'ها ت.أ}وي الش
وت.نص.بe أ%ل}هاباv م.ص1يفاv ك1راب'ها

وج.ر.س.ت1 النحل� الع'ر\ف�ط% ت.ج\ر,�س' إ,ذا أ%كلته، ومنه قيل للنحل:
ج.وار,س'. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، دخل بيت بعض نسائه

فسقته ع.س.لv، ف%ت.واط%أ%ت\ ثنتان من نسائه أ%ن تقول أ%ي_ت'هما دخل
vعسل vعليها: أ%ك%ل}ت. م.غاف1ي.، فإ,ن قال: ل، قالت: ف%ش.ر,ب\ت. إ,ذا
ج.ر.س.ت\ ن.ح\ل�ه الع'ر\ف�ط%؛ أ%ي أ%كلت\ ور.ع.ت\. والع'ر\ف�ط�: شجر.

ون.ح\لD ج.وار,س': ت.أ}كل ثر الشجر؛ وقال أ%بو ذؤيب الذل يصف النحل:
ي.ظ%ل© على الث�م\راء3 منها ج.وار,س¬،

م.راضيع' ص'ه\ب' الر�يش, ز'غ}ب¬ ر,قاب'ها
والثمراء: جبل؛ وقال بعضهم: هو اسم للشجر ال�ث}م1ر. ومراضيع: صغار¬،

:�يعن أ%ن عسل الص>غار منها أ%فضل من عسل الكبار. والصeه\ب.ة



الشeق}ر.ة�، يريد أ%جنحتها. الليث: النحل� ت.ج\ر'س' العسل% ج.ر\ساv وتر'س'
الن_و\ر.، وهو ل%ح\س'ها إ,ياه، ث ت'ع.س_له. ومر_ ج.ر\س¬ من الليل أ%ي وقت¬

وطائفة منه. وحكي عن ثعلب فيه: ج.ر.س¬، بفتح الراء، قال ابن سيده: ولست
منه على ثقة، وقد يقال بالشي معجمة، والمع أ%ج\راس¬ وج'ر'وس¬.
ورجل م'ج.ر_س¬ وم'ج.ر>س¬: م'ج.ر>ب¬ لل�مور؛ وقال اللحيان: هو الذي
أ%صابته البليا، وقيل: رجل م'ج.ر_س¬ إ,ذا ج.ر_س ال�مور وعرفها، وقد

ج.ر_س.ت\ه ال�مور' أ%ي ج.ر_ب.ت\ه وأ%حكمته؛ وأ%نشد:
م'ج.ر>سات{ غ1ر_ة الغ.ر,ير,

بالز_ج\ر,، والر_ي\م' على ال%ز\ج'ور,
وأ%و_ل هذه القصيدة:

جار,ي. ل ت.س\ت.ن\ك1ري غ%د1يري،
س.ي\ر,ي وإ,شفاقي على بعي,ي،
وح.ذ%ر,ي ما ليس بال%ح\ذ�ور,،

وك%ث}ر.ة% الت.ح\د1يث1 عن ش'ق�وري،
وح1ف}ظ%ةv أ%ك%ن_ها ض.م1ي,ي

أ%ي ل تنكري ح1فظ%ة أ%ي غضباv أ%غضبه ما ل أ%كن أ%غضب منه؛ ث قال:
والع.ص\ر. ق%بل% هذه الع'ص'ور,،

م'ج.ر>سات{ غ1ر_ة% الغ.ر,ير,
بالز_ج\ر,، والر_ي\م' على ال%ز\ج'ور,

العصر: الزمن، والدهر. والتجريس: التحكيم والتجربة، فيقول: هذه العصور
قد ج.ر_س.ت الغ1ر_ منا أ%ي حكمت بالزجر عما ل ينبغي إ,تيانه.

والر>ي\م': الفضل، فيقول: من ز'ج,ر. فالفضل عليه ل4نه ل ي'ز\ج.ر' إ,ل عن أ%مر
vق%ص_ر. فيه. وف حديث ناقة النب، صلى الل�ه عليه وسلم: وكانت ناقة

م'ج.ر_س.ةv أ%ي م'ج.ر_بة م'د.ر_بة ف الركوب والسي. وال�ج.ر_س' من
الناس: الذي قد جر_ب. ال�مور وخ.ب.ر.ها؛ ومنه حديث عمر، رضي الل�ه عنه،

قال له ط%لح.ة: قد ج.ر�س.ت\ك الدeهور' أ%ي ح.ن_ك%تك وأ%حكمتك وجعلتك
خبياv بال�مور مر_باv، ويروى بالشي العجمة بعناه. أ%بو سعيد:

اج\ت.ر.س\ت' واج\ت.ر.ش\ت' أ%ي ك%س.ب\ت'.
@جرجس: ال1ر\ج,س': الب.قe، وقيل: الب.ع'وض، وكره بعضهم ال1ر\ج,س.

وقال: إ,نا هو الق1ر\ق1س'، وسيذكر ف فصل القاف. الوهري: ال1ر\ج,س' لغة ف



الف1ر\ق1س,، وهو البعوض الص>غار؛ قال ش'ريح ابن' ج.و_اس الكلب:
vل%ب,يض¬ ب,ن.ج\د{ ل ي.ب,ت\ن. ن.واط1را

ب,ز.ر\ع�، ول ي.د\ر'ج\ عليهن ج,ر\ج,س'
أ%ح.بe إ,لينا من س.واك1ن ق%ر\ي.ة{

م'ث%ج_ل%ة{، دايات'ها ت.ت.ك%د_س'
وج,ر\ج,يس': اسم ن.ب¼. وال1ر\ج,س': الص_ح1يف%ة�؛ قال:

ت.رى أ%ث%ر. الق%ر\ح, ف ن.ف}س3ه
ك%ن.ق}ش, ال%وات1يم, ف ال1ر\ج,س,

@جرفس: ال1ر\فاس' وال�راف1س' من ال3بل: الغليظ العظيم، وقيل: العظيم
الرأ}س. وال�راف1س' وال1ر\فاس': الض_خ\م' الشديد من الرجال، وكذلك

:vالو.ثاق. وج.ر\ف%س.ه ج.ر\ف%س.ة �ال%ر.ن\ف%س'. وال%ر\ف%س.ة: ش1د_ة
ص.ر.ع.ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%ن� ك%ب\شاv ساج,س3ي�اv أ%ر\ب.سا،

بي ص.ب,ي_ي\ ل%ح\ي,ه1 م'ج.ر\ف%سا
يقول: كأ%ن ليته بي ف%ك�ي\ه ك%ب\ش¬ ساج,س3يÒ، يصف لية عظيمة؛ قال

أ%بو العباس: جعل خب كأ%ن� ف الظرف يعن بي: ال4زهري: كل شيء
أ%وثقته، فقد ق%ع\ط%ر\ته، قال: وهي ال%ر\ف%س.ة�؛ ومنه قوله:

بي ص.ب,ي_ي\ ل%ح\ي,ه1 م'ج.ر\ف%سا
وج,ر\فاس¬: من أ%ساء3 ال4سد.

@جرهس: ال1ر\هاس': السيم؛ وأ%نشد:
ي'ك}ن، وما ح'و>ل عن ج,ر\هاس,،

من ف%ر\س.ة1 ال�س\د1، أ%با ف1راس,
.eما ت.م.س �@جسس: ال%سe: الل�م\س' باليد. وال%ج.س_ة�: م.م.س_ة
ابن سيده: ج.س_ه بيده ي.ج'سeه ج.س�اv واج\ت.س_ه أ%ي م.س_ه ول%م.س.ه.

وال%ج.س_ة�: الوضع الذي تقع عليه يده إ,ذا ج.س_ه. وج.س_ الشخص. بعينه:
أ%ح.د_ النظر إ,ليه لي.س\ت.ب,ين.ه وي.س\ت.ث}ب,ت.ه؛ قال:

وف1ت\ي.ة{ كالذ©باب, الط©ل}س, قلت لم:
إ,ن أ%رى ش.ب.حاv قد زال% أ%و\ حال
فاع\ص.و\ص.ب\وا ث ج.سeوه بأ%ع\ي'ن,هم،

ث اخ\ت.ف%و\ه وق%رن� الشمس قد زال



اختفوه: أ%ظهروه. وال%سe: ج.سe ال%ب.ر,، ومنه الت.ج.سeس'. وج.س_
vال%ب.ر. وت.ج.س_سه: بث عنه وفح.ص.. قال اللحيان: ت.ج.س_س\ت' فلنا

ومن فلن بثت عنه كت.ح.س_س\ت'، ومن الشاذ قراءة من قرأ%: ف%ت.ج.س_س'وا
من يوسف وأ%خيه. وال%ج.سe وال%ج.س_ة: م.م.س_ة� ما ج.س.س\ت.ه بيدك.

وت.ج.س_س\ت' الب وت.ح.س_س\ته بعن واحد. وف الديث: ل ت.ج.س_س'وا؛
الت_ج.سeس'، باليم: التفتيش عن بواطن ال�مور، وأ%كثر ما يقال ف

الشر. والاس'وس': صاحب س1ر> الش_ر، والناموس': صاحب سر> الي، وقيل:
الت_ج.سeس'، باليم، أ%ن يطلبه لغيه، وبالاء، أ%ن يطلبه لنفسه، وقنيل

باليم: البحث عن العورات، وبالاء الستماع، وقيل: معناها واحد ف تطلب
معرفة ال4خبار. والعرب تقول: فلن ض.ي>ق' ال%ج.س> إ,ذا ل يكن واسع

الس>ر\ب, ول يكن ر.حيب الصدر. ويقال: ف م.ج.س>ك. ض1يق¬. وج.س_ إ,ذا
اختب. وال%ج.س_ة�: الوضع الذي ي.ج'سeه الطبيب. والاس'وس': الع.ي\ن'

ي.ت.ج.س_س' ال4خبار ث يأ}ت با، وقيل: الاس'وس' الذي ي.ت.ج.س_س
ال4خبار.

وال%س_اس.ة�: دابة ف جزائر البحر ت.ج'سe ال4خبار وتأ}ت با
الدجال%، زعموا. وف حديث تيم الداري: أ%نا ال%س_اس.ة يعن الدابة الت رآها

ف جزيرة البحر، وإ,نا سيت بذلك ل4نا ت�سe ال4خبار للدجال.
وج.واسe ال3نسان: معروفة، وهي خس: اليدان والعينان والفم والشم

والسمع، والواحدة جاس_ة، ويقال بالاء؛ قال الليل: ال%واسe ال%واسe. وف
الثل: أ%فواه'ها م.جاسeها، ل4ن ال3بل إ,ذا أ%حسنت ال4كل اكتفى

الناظر بذلك ف معرفة سنها من أ%ن ي.ج'س_ها. قال ابن سيده: وال%واسe عند
.eال4وائل ال%واس

:Dوج.س_اس: اسم رجل؛ قال م'ه.ل}ه,ل
ق%ت1يلD، ما ق%ت1يل� ال%ر\ء3 ع.م\ر�و؟
وج.س_اس' بن' م'ر_ة% ذو ض.رير,

وكذلك ج,س.اس¬؛ أ%نشد ابن العراب:
أ%ح\يا ج,ساساv، فلما حان% م.ص\ر.ع'ه،

خ.ل9ى ج,ساساv ل4ق}وام س.ي.ح\م'ون.ه
وج.س_اس' بن' م'ر_ة الش_ي\بان: قاتل� ك�ل%يب, وائل�: وج,س\: ز.ج\ر¬

لل3بل.



@جعس: ال%ع\س': الع.ذ1ر.ة؛ ج.ع.س. ي.ج\ع.س' ج.ع\ساv، وال%ع\س'
م.و\ق1ع'ها، وأ�رى ال1ع\س.، بكسر اليم، لغة فيه.

وال�ع\س'وس': اللئيم ال1ل}ق%ة وال�ل�ق، ويقال: اللئيم القبيح، وكأ%نه
اش\ت'ق_ من ال%ع\س، صفة على ف�ع\ل�ول فشبه الساقط ال%هي من الرجال

بال�ر\ء3 ون.ت\ن,ه، وال�نثى ج'ع\س'وس¬ أ%يضاv؛ حكاه يعقوب، وهم
ال%عاس1يس'. ورجل د'ع\ب'وب وج'ع\ب'وب¬ وج'ع\س'وس¬ إ,ذا كان قصياv دميماv. وف

حديث عثمان، رضي الل�ه عنه، لا أ%ن\ف%ذ%ه النبe، صلى الل�ه عليه
وسلم، إ,ل مكة نزل على أ%ب سفيان فقال له أ%هل مكة: ما أ%تاك به ابن
ع.م>ك؟ قال: سأ%لن أ%ن أ�خ.لYي. مكة ل%عاس1يس ي.ث}ر,ب.؛ ال%عاسيس': اللئام

ف ال%ل}ق, وال�ل�ق,، الواحد ج'ع\س'وس¬، بالضم. ومنه الديث الخر:
أ%ت'خ.و>ف�نا بعاسيس ي.ث}ر,ب.؟ قال: وقال أ%عراب لمرأ%ته: إ,نك1

ل�ع\س'وس¬ ص.ه\ص.ل1ق¬ فقالت: والل�ه إ,نك ل1ل}باج.ة ن.ؤ'وم، خ1ر.ق¬ س.ؤ'وم،
ش'ر\ب'ك اش\ت1فاف¬، وأ%ك}ل�ك اق}ت1حاف¬، ون.و\م'ك ال}ت1حاف¬، عليك

الع.فا، وق�ب>ح منك الق%فا قال ابن السكيت ف كتاب القلب وال3بدال:
ج'ع\س'وس وج'ع\ش'وش، بالسي والشي، وذلك إ,ل ق%م\أ%ة{ وص1غ.ر� وق1ل�ة{. يقال:

هو من ج.عاس1يس الناس، قال: ول يقال بالشي؛ قال عمرو بن معد يكرب:
ت.داع.ت\ ح.و\ل%ه ج'ش.م' بن' ب.ك}ر�،

وأ%س\ل%م.ه ج.عاس1يس' الر_باب,
وال%ع\س': الر_ج,يع، وهو مول�د، والعرب تقول: ال�ع\م'وس، بزيادة

اليم. يقال: ر.مى ب.عام1يس بطنه.
@جعبس: ال�ع\ب'س وال�ع\ب'وس: الائق ال4ح\م.ق.

@جعمس: ال�ع\م'وس: الع.ذ1ر.ة�. ورجل م'ج.ع\م1س¬ وج'عام1س¬: وهو أ%ن
ي.ض.ع.ه ب.ر_ة{، وقيل: هو الذي يضعه يابساv. أ%بو زيد: ال�ع\م'وس ما يطرحه

ال3نسان من ذي بطنه، وجعه ج.عام1يس'؛ وأ%نشد:
ما ل%ك. من إ,ب\ل� ت'رى ول ن.ع.م\،
إ,ل ج.عام1يسك و.س\ط% ال�س\ت.ح.م\

وال%ع\س': الر_جيع، وهو مول�د، والعرب تقول: ال�ع\م'وس، بزيادة
اليم. يقال: ر.مى بعاميس بطنه.

@جفس: ج.ف1س. من الطعام ي.ج\ف%س' ج.ف%ساv: ات_خ.م.، وهو ج.ف1س¬؛
وج.ف1س.ت\ ن.ف}س'ه: خ.ب'ث%ت\ منه. وال1ف}س' وال%ف1يس': اللئيم من الناس مع



ض.ع\ف{ وف%دام.ة{، وحكى الفارسي ج.ي\ف%س¬ وج,ي.ف}س¬ مثل ب.ي\طر و.ب,ي.ط}ر،
وال4عرف بالاء. وف النوادر: فلن ج,ف}س¬ وج.ف1س¬ أ%ي ضخم جاف{.

وال%فاس.ة�: الت>خام'.
@جلس: ال�ل�وس': الق�عود. ج.ل%س. ي.ج\ل1س' ج'لوساv، فهو جالس من قوم

ج'ل�وس� وج'ل�س، وأ%ج\ل%س.ه غيه. وال1ل}س.ة�: اليئة الت ت.ج\ل1س'
عليها، بالكسر، على ما يطرد عليه هذا النحو، وف الصحاح: ال1ل}س.ة� الال

الت يكون عليها الالس، وهو ح.س.ن' ال1ل}س.ة. وال%ج\ل%س'، بفتح اللم،
الصدر، وال%جل1س: موضع ال�ل�وس، وهو من الظروف غي ال�ت.ع.د>ي إ,ليها

الفعل� بغي ف، قال سيبويه: ل تقول هو م.ج\ل1س' زيد. وقوله تعال: يا
أ%يها الذين آمنوا إ,ذا قيل لكم ت.ف%س_حوا ف ال%ج\ل1س؛ قيل: يعن به

م.ج\ل1س. النب، صلى الل�ه عليه وسلم، وقرئ.: ف الالس، وقيل: يعن
بالالس مالس الرب، كما قال تعال: مقاعد للقتال. ورجل ج'ل%س.ة مثال

ه'م.ز.ة أ%ي كثي ال�لوس. وقال اللحيان: هو ال%ج\ل1س' وال%ج\ل1س.ة�؛
يقال: ار\ز'ن} ف م.ج\ل1س3ك وم.ج\ل1س.ت1ك. وال%ج\ل1س': جاعة ال�ل�وس؛

أ%نشد ثعلب:
،Dلم م.ج\ل1س¬ ص'ه\ب' الس>بال أ%ذل�ة

س.واس1ي.ةD أ%ح\رار'ها وع.ب,يد'ها
وف الديث: وإ,ن م.ج\ل1س بن عوف ينظرون إ,ليه؛ أ%ي أ%هل ال}ل1س على
حذ� الضاف. يقال: داري تنظر إ,ل داره إذا كانت تقابلها، وقد جال%س.ه

م'جال%س.ةv وج,لساv. وذكر بعض ال4عراب رجلv فقال: كري' الن>حاس,
ط%ي>ب' ال1لس,.

وال1ل}س' وال%ل1يس' وال1لYيس': ال�جال1س'، وهم ال�ل%ساء�
وال�ل�س'، وقيل: ال1ل}س' يقع على الواحد والمع والذكر والؤ.نث. ابن سيده:

وحكى اللحيان أ%4ن ال%ج\ل1س. وال%ل}س. ليشهدون بكذا وكذا، يريد أ%هل%
ال%ج\لس، قال: وهذا ليس بشيء إ,نا على ما حكاه ثعلب من أ%ن ال%ج\ل1س
الماعة من ال�ل�وس، وهذا أ%شبه بالكلم لقوله ال%ل}س الذي هو ل مالة

اسم لمع فاعل ف قياس قول سيبويه أ%و جع له ف قياس قول ال4خفش.
ويقال: فلن ج.ل1يس3ي وأ%نا ج.ل1يس'ه وفلنة ج.ل1يس.ت، وجال%س\ت'ه فهو ج,ل}سي

وج.ل1يسي، كما تقول خ1د\ن وخ.دين، وت.جال%س'وا ف ال%جال1س,. وج.ل%س.
الشيء�: أ%قام؛ قال أ%بو حنيفة: الو.ر\س' يزرع س.نة ف%ي.ج\ل1س' ع.ش\ر.



سني أ%ي يقيم ف ال4رض ول يتعطل، ول يفسر يتعطل.
وال�ل�سان�: ن,ثار الو.رد1 ف ال%ج\ل1س. وال�ل�سان�: الورد

ال4بيض. وال�ل�سان�: ضرب من الر_ي�حان؛ وبه فسر قول ال4عشى:
لا ج'ل�سانD عندها وب.ن.ف}س.ج¬،

وس1ي\س.ن\ب.ر¬ وال%ر\ز.ج'وش' م'ن.م\ن.ما
وآس¬ وخ1ي\ر,يÒ وم.رو¬ وس.و\س.ن¬
ي'ص.ب>ح'نا ف كلY د.ج\ن� ت.غ.ي_ما

وقال الليث: ال�ل�سان� د.خ1يلD، وهو بالفارسية ك�ل�شان. غيه:
وال�ل�سان� ورد ينتف ورقه وينثر عليهم. قال: واسم الورد بالفارسية ج'ل}، وقول

الوهري: هو معرب ك�ل}شان هو نثار الورد. وقال ال4خفش: ال�ل�سان� قبة
ينثر عليها الورد والريان. وال%ر\ز.ج'وش: هو ال%رد.قوش وهو بالفارسية

أ�ذن الفأ}رة، ف%م.ر\ز' فأ}رة وجوش أ�ذنا، فيصي ف اللفظ فأ}رة أ�ذن
بتقدي الضاف إ,ليه على الضاف، وذلك مطرد ف اللغة الفارسية، وكذلك

د'وغ} باج\ للم.ض1ي.ة، فدوغ لب حامض وباج لون، أ%ي لون اللب، ومثله
س1ك}باج، فسك خل9 وباج لون، يريد لون الل. والنمنم: الصفر� الورق، والاس ف

عندها يعود على خر ذكرها قبل البيت؛ وقول الشاعر:
فإ,ن ت.ك' أ%ش\طان� الن_وى اخ\ت.ل%ف%ت\ بنا،

كما اخت.ل%ف. اب\نا جال1س� وس.م1ي,
قال: ابنا جالس وسي طريقان يالف كل واحد منهما صاحبه. وج.ل%س.ت1

الر_خ.م.ة�: ج.ث%م.ت\. وال%ل}س': البل. وج.ب.ل ج.ل}س¬ إ,ذا كان طويلv؛
قال الذل:

أ%و\ف ي.ظ%ل© على أ%ق}ذاف1 شاه1ق%ة{،
�ج.ل}س� ي.ز,ل© با ال�ط�اف' وال%ج.ل

وال%ل}س': الغليظ من ال4رض، ومنه جل ج.ل}س¬ وناقة ج.ل}س¬© أ%ي وثيق¬
جسيم. وشجرة ج.ل}س¬ وش'ه\د¬ أ%ي غليظ. وف حديث النساء3: ب,ز.و\ل%ة{

وج.ل}س,. ويقال: امرأ%ة ج.ل}س¬ للت تلس ف الف1ناء ول تبح؛ قالت
ال%ن\ساء:

،vأ%م�ا ل%يال% كنت' جار,ية
ف%ح'ف1ف}ت' بالر�eق%باء وال%ل}س,
حت إ,ذا ما ال1د\ر' أ%ب\ر.ز.ن،



ن'ب,ذ% الر>جال� ب,ز.و\ل%ة{ ج.ل}س,
وب,جار.ة{ ش.و\هاء4 ت.ر\ق�ب'ن،

وه.م� ي.خ1رe كم.ن\ب.ذ1 ال1ل}س,
قال ابن بري: الشعر ل�م.ي\د1 بن, ث%و\ر�، قال: وليس للخنساء كما ذكر

الوهري، وكان ح'م.ي\د¬ خاطب امرأ%ة فقالت له: ما ط%م1ع. أ%حد¬ ف9 قط،
وذكرت أ%سباب. الي.أ}س, منها فقالت: أ%ما حي كنت' ب,ك}راv فكنت مفوفة بن

ي.ر\ق�ب'ن ويفظن مبوسةv ف منزل ل أ�ت\ر.ك' أ%خ\ر'ج' منه، وأ%ما
حي تزو_جت وبرز وجهي فإ,نه ن'ب,ذ% الرجال� الذين يريدون أ%ن يرون

vأ%يضا �بامرأ%ة ز.و\ل%ة{ ف%ط1ن.ة{، تعن نفسها، ث قالت: ور'م1ي. الرجال
بامرأ%ة شوهاء أ%ي حديدة البصر ترقبن وتفظن ول ح.م¬ ف البيت ل يبح

كال1ل}س, الذي يكون للبعي تت البذعة أ%ي هو ملزم للبيت كما يلزم
ال1ل}س' برذعة البعي، يقال: هو ح1ل}س' بيته إ,ذا كان ل يبح منه. وال%ل}س':
الصخرة العظيمة الشديدة. وال%ل}س': ما ارتفع عن الغ.و\ر,، وزاد ال4زهري
فخصص: ف بلد ن.ج\د{. ابن سيده: ال%ل}س' ن.ج\د¬ سيت بذلك. وج.ل%س.

القوم' ي.ج\ل1سون% ج.ل}ساv: أ%توا ال%ل}س.، وف التهذيب: أ%توا ن.ج\داv؛
قال الشاعر:

،vش1مال% م.ن\ غار. به1 م'ف}ر,عا
وعن ي.مي, الال1س, ال�ن\جد1
وقال عبد الل�ه بن الزبي:

ق�ل} للف%ر.ز\د.ق, والس_فاه.ة� كاس\م1ها:
إ,ن كنت. تار,ك. ما أ%م.ر\ت'ك. فاج\ل1س,

أ%ي ائ}ت1 ن.ج\داv؛ قال ابن بري: البيت ل%ر\وان ابن ال%ك%م, وكان
مروان وقت وليته الدينة دفع إ,ل الفرزدق صحيفة يوصلها إ,ل بعض عماله

وأ%وهه أ%ن فيها عطية، وكان فيها مثل ما ف صحيفة التلمس، فلما خرج عن
الدينة كتب إ,ليه مروان هذا البيت:

،Dود.ع, الدينة% إ,ن_ها م.ح\ر'وس.ة
واق}ص1د\ ل4ي\ل%ة% أ%و لبيت1 ال%ق}د1س,
أ%ل}ق, الصحيفة% يا ف%ر.ز\د.ق'، إ,نا
ن.ك}راء�، م1ثل� ص.ح1يف%ة1 ال�ت.ل%م>س,

وإ,نا فعل ذلك خوفاv من الفرزدق أ%ن يفتح الصحيفة فيدري ما فيها فيتسلط



عليه بالجاء. وج.ل%س. السحاب': أ%تى ن.ج\داv أ%يضاv؛ قال ساع1د.ة� بن'
ج'ؤ.ي_ة:

vث انتهى ب.ص.ري، وأ%ص\ب.ح. جال1سا
منه لن.ج\د{ طائ1ف¬ م'ت.غ.ر>ب'

وعداه باللم ل4نه ف معن عامداv له. وناقة ج.ل}س¬: شديدة م.ش\ر,ف%ة
شبهت بالصخرة، والمع أ%ج\لس¬؛ قال ابن مقبل:

فأ%ج\م.ع' أ%ج\لساv ش1داداv ي.س'وق�ها
إ,ل�، إ,ذا راح. الر>عاء�، ر,عائ1يا

والكثي ج,لس¬، وج.م.لD ج.ل}س¬ كذلك، والمع ج,لس¬. وقال اللحيان: كل
عظيم من ال3بل والرجال ج.ل}س¬. وناقة ج.ل}س¬ وج.م.لD ج.ل}س¬: وثيق

جسيم، قيل: أ%صله ج.ل}ز¬ فقلبت الزاي سيناv كأ%نه ج'ل1ز. ج.ل}زاv أ%ي فتل حت
اك}ت.ن.ز. واشتد أ%س\ر'ه؛ وقالت طائفة: ي'س.م_ى ج.ل}ساv لطوله

وارتفاعه. وف الديث: أ%نه أ%قطع بلل بن الرث م.عاد1ن% ال%ب.ل1ي_ة غ%وري_ها
وج.ل}س3ي_ها؛ ال%ل}س': كل مرتفع من ال4رض؛ والشهور ف الديث:

معاد1ن% الق%ب.ل1ي_ة، بالقاف، وهي ناحية قرب الدينة، وقيل: هي من ناحية
الف�ر\ع,. وق1د\ح¬ ج.ل}س¬: طويلD، خلف ن,ك}س؛ قال الذل:

ك%م.ت\ن, الذئب, ل ن,ك}س¬ ق%ص1ي¬
فأ�غ}ر,ق%ه، ول ج.ل}س¬ ع.م'وج'

ويروى غ%م'وج¬، وكل ذلك مذكور ف موضعه.
وال1ل}س3يe: ما حول ال%د.ق%ة، وقيل: ظاهر العي؛ قال الشماخ.

فأ%ض\ح.ت\ على ماء3 الع'ذ%ي\ب,، وع.ي\ن'ها
ك%و.ق}ب, الص_فا، ج,ل}س3يeها قد ت.غ.و_را

ابن ال4عراب: ال1ل}س' الف%د\م'، وال%ل}س' البقية من العسل تبقى ف
ال3ناء. ابن سيده: وال%ل}س' العسل، وقيل: هو الشديد منه؛ قال

الطYرماح:وما ج.ل}س' أ%بكار� أ%طاع. لس.ر\ح1ها
ج.ن ث%م.ر�، بالواد1ي.ي\ن,، و.ش'وع'

vر'وب'. وقد ست ج'لساeقال أ%بو حنيفة: ويروى و'ش'وع'، وهي الض
وج.ل�ساv؛ قال سيبويه عن الليل: هو مشتق، والل�ه أ%علم.

@جلدس: ج,ل}داس¬: اسم رجل؛ قال:
ع.ج>ل} لنا طعام.نا يا ج,ل}داس\،



على الطعام ي.ق}ت'ل� الناس' الناس\
وقال أ%بو حنيفة: ال1ل}داس1يe من التي أ%جوده يغرسونه غرساv، وهو تي

أ%سود ليس بالالك فيه طول، وإ,ذا بلغ انقلع بأ%ذنابه وبطونه بيض وهو
ـ�ل4 منه الكل أ%سكره، وما أ%قل من ي'ق}د1م' أ%حلى تي الدنيا، وإ,ذا ت

على أ%كله على الر>يق لشد_ة حلوته.
@جس: الام1س' من النبات: ما ذهبت غ�ض'وض.ت'ه ور'طوبته ف%و.ل�ى و.ج.سا.

وج.م.س. الو.د.ك' ي.ج\م'س' ج.م\ساv وج'م'وساv وج.م'س: ج.م.د.، وكذا
الاء�، والاء� جام1س¬ أ%ي جامد، وقيل: ال�م'وس' للودك والسمن وال�م'ود'

للماء؛ وكان ال4صمعي يعيب قول ذي الرمة:
ون.ق}ري ع.ب,يط% الل�ح\م, والاء� جام1س'

ويقول: إ,نا ال�موس للودك. وسئل عمر، رضي الل�ه عنه، عن فأ}ر.ة وقعت
vكل%، وإ,ن كان مائعا�ف سن، فقال: إ,ن كان جام1ساv أ�ل}قي. ما حوله وأ

أ�ريق. كله؛ أ%راد أ%ن السمن إ,ن كان جامداv أ�خ1ذ% منه ما ل%ص1ق.
الفأ}ر' به ف%ر'م1ي. وكان باقيه طاهراv، وإ,ن كان ذائباv حي مات فيه ن.ج'س.

كله. وج.م.س وج.م.د. بعن واحد. ود.م¬ ج.م1يس¬: يابس. وصخرة جامسة: يابسة
لزمة لكانا مقشعر�ة. وال�م\س.ة�: القطعة اليابسة من التمر.

وال�م\س.ة�: الرeط%ب.ة الت ر.ط�ب.ت\ كلها وفيها ي'ب\س¬. ال4صمعي: يقال
للرeط%بة والب'س\ر.ة إ,ذا دخلها كلها ال3ر\طاب' وهي ص'ل}ب.ة ل تنهضم ب.ع\د'

فهي ج'م\س.ة، وجعها ج'م\س¬. وف حديث ابن عمي: ل%ف�ط}س¬ خ'ن\س¬ بز'ب\د{
ج'م\س�؛ إ,ن جعلت. ال�م\س. من نعت الف�ط}س, وتريد با التمر كان معناه

الصeل}ب. الع.ل1ك.، وإ,ن جعلته من نعت الزeب\د كان معناه الامد؛ قال
ابن ال4ثي: قاله الطاب، قال: وقال الزمشري ال%م\س'، بالفتح، الامد،

Dوبالضم: جع ج'م\س.ة، وهي الب'س\ر.ة الت أ%ر\ط%بت كل©ها وهي ص'ل}ب.ة
ل تنهضم ب.ع\د'.

والاموس: الك%م\أ%ة�. ابن سيده: وال%مام1يس' الكمأ%ة، قال: ول أ%سع
لا بواحد؛ أ%نشد أ%بو حنيفة عن الفراء:

ما أ%نا بالغادي، وأ%ك}ب.ر' ه.م>ه
ج.مام1يس' أ%ر\ض�، ف%و\ق%ه'ن_ ط�س'وم'

والام'وس': نوع من الب.قر، د.خيلD، وجعه ج.وام1يس'، فارسي معر�ب، وهو
بالعجمية ك%وام1يش'.



@جنس: ال1ن\س': الض_رب' من كل شيء، وهو من الناس ومن الطي ومن حدود
الن.ح\و, والع.ر'وض, وال4شياء جلةD. قال ابن سيده: وهذا على موضوع عبارات

أ%هل اللغة وله تديد، والمع أ%جناس وج'ن'وس¬؛ قال ال4نصاري يصف
النخل:ت.خ.ي_ر\ت'ها صالات1 ال�ن'و

�س,، ل أ%س\ت.م1يل� ول أ%س\ت.ق1يل
وال1ن\س' أ%عم من النوع، ومنه ال�جان.س.ة� والت.ج\ن,يس'. ويقال: هذا

ي'جان,س' هذا أ%ي يشاكله، وفلن ي'جانس البهائم ول ي'جانس الناس. إ,ذا ل
يكن له تييز ول عقل. وال3بل ج,ن\س¬ من البهائم الع'ج\م,، فإ,ذا واليت

سن�اv من أ%سنان ال3بل على ح1د.ة فقد صنفتها تصنيفاv كأ%نك جعلت بنات
الخاض منها صنفاv وبنات اللبون ص1نفاv وال1قاق ص1ن\فاv، وكذلك ال%ذ%ع'

والث�نe والرeب.ع'. واليوان أ%جناس¬: فالناس جنس وال3بل جنس والبقر
جنس والش_اء جنس، وكان ال4صمعي يدفع قول العامة هذا م'جان,س¬ لذا

إ,ذا كان من شكله، ويقول: ليس بعرب صحيح، ويقول: إ,نه مول�د. وقول
التكلمي: ال4نواع م.ج\ن'وس.ةD لل4ج\ناس, كلم مول�د ل4ن مثل هذا ليس من
كلم العرب. وقول التكلمي: ت.جان.س الشيئان ليس بعرب أ%يضاv إ,نا هو

توسع. وجئ} به من ج,ن\س3ك أ%ي من حيث كان، وال4عرف من ح.3س>ك. التهذيب:
ابن ال4عراب: ال%ن.س' ج'م'ود¬ 

(* قوله «النس جود» عبارة القاموس:
والنس، بالتحريك، جود الاء وغيه.) . وقال: ال%ن.س' الياه الامدة.

@جنعس: ناقة ج.ن\ع.س¬: قد أ%س.ن_ت\ وفيها شد�ة؛ عن كراع.
@جنفس: التهذيب: ح.ن\فس. إ,ذا ات_خ.م..

@جوس: ال%و\س': مصدر جاس. ج.و\ساv وج.و.ساناv، ترد�د. وف التنزيل
،�العزيز: ف%جاس'وا خ1لل الد>يار؛ أ%ي ترد�دوا بينها للغارة، وهو ال%و.سان

وقال الفراء: قتلوكم بي بيوتكم، قال: وجاس'وا وحاس'وا بعن واحد يذهبون
وييثون؛ وقال الزجاج: فجاسوا خلل الديار أ%ي فطافوا ف خلل الديار

ينظرون هل بقي أ%حد ل يقتلوه؛ وف الصحاح: جاسوا خلل الديار أ%ي تللوها
فطلبوا ما فيها، كما ي.ج'وس الرجل� ال4خبار أ%ي يطلبها، وكذلك

الج\ت1ياس'. وال%و.سان، بالتحريك: الطوفان بالليل؛ وف حديث ق�س' بن ساعدة:
ج.و\س.ة الناظر ل ي.حار' أ%ي شدة نظره وتتابعه فيه، ويروى: ح.ث�ة� الناظر

من ال%ثY. وكل© ما و'ط1ئ%، فقد ج,يس.. وال%و\س': كالد_وس. ورجل



ج.و_اس¬: ي.ج'وس' كل� شيء ي.د'وس'ه. وجاء ي.ج'وس' الناس. أ%ي يتخطاهم.
وال%و\س': طلب الشيء باستقصاء. ال4صمعي: تركت فلناv ي.ج'وس' بن فلن

وي.ح'وس'هم أ%ي يدوسهم ويطلب فيهم؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ي.ج'وس' ع.مار.ةv وي.ك�فe أ�خرى

�لنا، حت ي'جاو,ز.ها د.ليل
ي.ج'و'س': يتخلل. أ%بو عبيد: كل موضع خالطته وو.ط1ئ%ته، فقد ج'س\ته

وح'سته. وال�وس': ال�وع. يقال: ج'وساv له وب'وساv، كما يقال: ج'وعاv له
ون'وعاv. وحكى ابن ال4عراب: ج'وساv له كقوله ب'وساv له.

وج'وس': اسم أ%رض 
(* قوله «وجوس اسم أرض» الذي ف ياقوت: وجوش، بفتح

اليم وسكون الواو وشي معجمة، واستشهد بالبيت على ذلك.) ؛ قال الراعي:
فلما ح.با من د'ون,ها ر.م\ل� عال1ج�
وج'وس¬، ب.د.ت\ أ%ث}باج'ه' ود.ج'وج'

ابن ال4عراب: جاساه عاداه وجاساه رفوته 
(* كذا بال4صل). وج.و_اس¬:

اسم.
@جيس: ج.ي\سان�: موضع معروف، ورواه ابن د'ر.ي\د بالشي العجمة، وسيأ}ت

ذكره. وج.ي\سان�: اسم، والل�ه أ%علم.
@جأش: ال%أ}ش، النف}س وقيل الق%ل}ب، وقيل ر,باط�ه وشد�ت'ه عند الشيء
تسمعه ل ت.د\ر,ي ما هو. وفلن ق%و,ي� الأ}ش, أ%ي الق%ل}ب. وال%أ}ش: جأ}ش
القلب, وهو ر'و.اع'ه. الليث: ج.أ}ش النفس ر'واع القلب إ,ذا اضطرب عند

�الفز.ع. يقال: إ%نه ل%واه1ي ال%أ}ش,؛ فإ,ذا ثبت قيل. إ,نه لراب,ط
ال%أ}ش,. ورجل راب,ط� الأ}ش,: يرب,ط� نفس.ه عن الف1رار ي.ك�ف9ها ل1ج'ر\أ%ت1ه

وش.جاعته، وقيل: ي.ر\ب,ط� نفس.ه عن الف1رار لش.ناع.ت1ه. وقال ماهد ف قوله
تعال: با أ%ي_تها النفس' ال�طمئ1ن_ة، هي الت أ%بقنت أ%ن الل�ه

vقال ال4زهري: معناه ق%ر�ت\ ي.ق1ينا .vها وض.ر.ب.ت لذلك ج.أ}شاeرب
واطمأ%ن_ت كما ي.ض\ر,ب الب.ع1ي' بص.د\ره ال4رض. إ,ذا ب.ر.ك. وس.ك%ن.. ابن

السكيت: رب.ط}ت لذلك ال4مر, جأ}شاv ل غي.
ابن ال4عراب: يقال للنف}س: الائ1ش.ة� والط�موع وال%و_انة.

وال�ؤ\ش'وش: الصد\ر. وم.ض.ى من الليل جؤشوش أ%ي صدر، وقيل: قطعة منه.



وجأ}ش: موضع؛ قال السeل%ي\ك بن السeل%ك%ة:
أ%م'ع\ت.ق1لي ر.ي\ب' الن'ون، ول أ%ر'ع\

ع.صاف1ي. واد{، بي\ن. ج.أ%ش� ومأ}ر,ب؟
@جبش: الفضل: ال%ب,يش' وال%م1يش' الر_ك%ب' ال%ح\ل�وق.

@جحش: ال%ح\ش': ولد' المار الوحشي� وال4هلي�، وقيل: إ,نا ذلك قب\ل
أ%ن ي'ف%طم. ال4زهري: ال%ح\ش من أ%ولد ال1مار كال�ه\ر من اليل.

ال4صمعي: ال%ح\ش من أ%ولد ال%م1ي, حي ت.ض.ع'ه أ�مeه إ,ل أ%ن ي'ف}طم من
الر>ض.اع، فإ,ذا اس\ت.ك}م.ل% الول% فهو ت.و\ل%ب، والمع ج,ح.اش¬

وج,ح.ش.ةD وج,ح\شانD، وال�نثى بالاء جح\ش.ة. وف الثل: ال%ح\ش. ل%م_ا
بذ�ك. ال4ع\يار أ%ي س.ب.ق%ك. ال4ع\يار ف%ع.ل%ي\ك بالحش؛ ي'ض\ر.ب هذا لن
ي.ط}ل�ب ال4مر. الكب,ي. في.ف�وت'ه فيقال له: اطل�ب دون ذلك، وربا سي

ال�ه\ر ج.ح\شاv تشبيهاv بولد المار. ويقال ف الع.ي> الرأ}ي
الن\ف%ر,د به: ج'ح.ي\ش' وح\د1ه كما قالوا: هو ع'ي.ي\ر' و.ح\د1ه يش.ب�هونه ف ذلك

بال%ح\ش والع.ي\ر,، وهو ذمÒ، يقال ذلك ف الرجل ي.س\ت.ب,دe برأ}يه.
وال%ح\ش: ولد' الظب\ية، ه'ذ%لي�ة؛ قال أ%بو ذؤيب:

بأ%س\ف%ل, ذ%ات1 الد_ي\ر, أ�ف}ر,د. ج.ح\ش'ها،
فقد و.ل1ه.ت\ ي.و\م.ي\ن,، فهي خ.ل�وج

وال%ح\ش أ%يضاv: الص_بe ب,ل�غ.ت1ه,م. وال%ح\و.ش': الغ'لم السمي،
وقيل: هو ف%و\ق. ال%ف}ر,، والفر' فوق الفطيم. الوهري: ال%ح\و.ش'

الص�ب� قبل أ%ن ي.ش\ت.د_؛ وأ%نشد:
ق%ت.ل}نا م.خ\ل%داv واب\ن.ي\ حراق�،

وآخ.ر. ج.ح\وشاv ف%و\ق. الف%ط1يم
واج\ح.ن\ش.ش. الغلم': ع.ظ�م بط}ن'ه، وقيل: قار.ب. الح\ت1لم.، وقيل:

اح\ت.ل%م، وقيل: إ,ذا شك� فيه. والحش: سح\ج' ال1ل}د1. يقال: أ%صابه شيء#
فج.ح.ش. وج\ه.ه وبه ج.ح\ش¬، وقد قيل: ل يكون ال%ح\ش' ف الوجه ول ف

vالب.د.ن1، وسنذكره هنا. قال ابن سيده: ج.ح.ش.ه ي.ج\ح.ش'ه ج.ح\شا
خ.د.ش.ه، وقيل: هو أ%ن يصيب.ه شيء ي.ت.س.ح_ج' منه كال%د\ش أ%و أ%ك}ب منه.

وروي عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه س.ق%ط% من ف%ر.س� فج'حش. شق©ه
أ%ي ان\خ.دش جلد'ه؛ قال الكسائي ف جحش: هو أ%ن ي'صيب.ه شيء فينس.ح1ج. منه

جلد'ه، وهو كالدش أ%و أ%كب من ذلك. يقال: ج'ح1ش. ي'ج\ح.ش، فهو



م.ج\ح'وش¬. وج.ح.ش. عن القوم: ت.ن.ح�ى، ومنه قول النعمان بن ب.ش1ي: فب.ي\نا
أ%س1ي' ف بلد1 ع'ذ}ر.ة إ,ذا ب,ب.ي\ت1 ح.ر,يد{ جاح1ش� عن الي�،

وال%ح1يش: ال�ت.ن.ح�ي عن الناس؛ قال:
ك%م\ ساق. من د.ار, ام\ر,ئ ج.ح1يش

وقال ال4عشى يصف رج'لv غ%ي'وراv على امرأ%ته:
إ,ذا ن.ز.ل% ال%يe ح.ل� ال%ح1يش،

س.ق1ي�اv م'ب,يناv غ%و,يéÝا غ%ي'ورا
ل%ها مال1ك¬ كان% ي.خ\ش.ى الق1ر.اف،

إ,ذا خال%ط% الظنe من\ه' الض_م1يا
ابن بري: مالك�ها زوج'ها. والق1ر.اف': أ%ن ي'قار,ف ش.ر�اv، وذلك إ,ذا

د.نا م1ن\ها م.ن ي'ف}س3دها عليه فهو ي.ب\ع'د با عن الناس. وال%ر,يد' ف
قول النeعمان بن ب.ش1ي: الذي ت.ن.ح�ى عن ق%وم1ه وانفرد؛ معناه انفرد عن

الناس لكونه غ%و,يìا بامرأ%ته غ%ي'وراv عليها، يقول: هو ي.غ.ار'
في.ت.ن.ح_ى ب,ح'ر\م.ت1ه عن ال�ل%ل، ومن رواه ال%حيش' رف%ع.ه ب,ح.ل�، ويوز

أ%ن يكون خب م'ب\ت.د.إ, م'ض\مر من باب مررت به ال1س\كي' أ%ي ه'و
السكي' أ%و السكي' ه'و، ومن رواه ال%ح1يش. نصب.ه على الظرف كأ%نه قال

ناح1ي.ةv م'ن\ف%ر,دة، أ%و ج.ع.ل%ه حالv على زيادة اللم من باب جاؤوا
ال%م_اء4 الغ.ف1ي.، وج.ع.ل% اللم. زائدةv البت_ة% دخول�ها كس'قوط1ها؛ كما

أ%نشد ال4صمعي من قوله:
ولقد ن.ه.ي\ت'ك. عن ب.نات1 ال4وب.ر,

أ%راد بنات1 أ%و\ب.ر فزاد اللم زيادة ساذجة؛ وروى الوهري� هذا البيت:
إ,ذا نزل الي� حل الحيش،

ح.ر,يد. ال%ح.لY غ%و,يÝاv غيورا
وقال أ%بو حنيفة: الحيش الف%ر,يد الذي ل ي.ز\ح.م'ه ف دار,ه م'زاح1م¬.

يقال: نزل ف�لنD ج.ح1يشاv إ,ذا نزل حر,يداv فريداv. وال%ح1يش':
الش>ق� والناح1ية. ويقال: نزل فلن الحيش؛ وأ%نشد بيت ال4عشى:

إ,ذا نزل الي� حل الحيش،
س.ق1ي�اv م'ب,يناv غ%و,ي�اv غ%يورا

قال: ويكون الرجل م.ج\حوشاv إ,ذا أ�ص1يب. شق©ه مشتق9اv من هذا، قال:
ول يكون ال%ح\ش' ف الو.ج\ه ول ف الب.د.ن1؛ وأ%نشد:



ل1جار.ت1نا ال%ن\ب' ال%ح1يش'، ول ي'ر.ى
ل1جار.ت1نا م1ن_ا أ%خ¬ و.ص.د1يق

وقال الخر:
إ,ذا الض_يف' أ%ل}ق%ى ن.ع\ل%ه عن ش1مال1ه
ج.ح1يشاv، وص.ل9ى النار. حق9اv م'ل%ث�ما

.vبعيدا vأ%ي جانبا vقال: ج.ح1يشا
:vجاح.ش.ة: الزاول%ة ف ال4م\ر. وجاح.ش. القوم. جحاشا�وال1حاش' وال

زح.م.هم. وجاح.ش. عن نفسه وغيها ج,حاشاv: د.اف%ع.. الليث: ال1حاش
مدافعة� ال3نسان الشيء4 عن نفسه وعن غيه، وقال غي'ه: ه'و. ال1حاش

وال1حاس، وقد جاح.ش.ه وجاح.س.ه م'جاح.ش.ة وم'جاح.س.ة: داف%ع.ه وقات.ل%ه. وف
حديث شهادة ال4عضاء يوم القيامة: ب'ع\داv لك�ن\ وس'ح\قاv فع.ن\ك�ن� ك�ن\ت'

أ�جاح1ش' أ%ي أ�حام1ي وأ�دافع'. وال1حاش أ%يضاv: القتال. ابن
ال4عراب: ال%ح\ش' الهاد، قال: وت'ح.و�ل� الشي' س1يناv: وأ%نشد:

ي.و\ماv ت.رانا ف ع1ر.اك1 ال%ح\ش,،
ن.ن\ب'و بأ%ج\لل ال�م'ور, الرeب\ش,

أ%ي الد_واه1ي الع1ظام. وال%ح\شة: ح.لقة من صوف أ%و وب.ر يعل�ها
الرج'ل ف ذ1راعه وي.غ\ز,لا.

وقد س_وا ج.ح\شاv وم'جاح1شاv وج'ح.يشاv. وبنو ج,حاش: بطن¬، منهم
الشم�اخ بن ض1رار. الوهري: ج,حاش¬ أ%بو ح.ي¼ من غ%ط%فان، وهو جحاش بن

ث%ع\ل%بة بن ذ�ب\يان بن ب.غ1يض بن ر.ي\ث بن غ%ط%فان.
قال: وه'م قوم الشماخ بن ض1رار؛ قال الشاعر:

وجاءت ج,حاش¬ ق%ضeها بق%ض1يض1ها،
وج.مع' ع'وال�، ما أ%د.ق_ وأ%ل4ما

@جحرش: ال%ح\ش.ر وال�حاش1ر وال%ح\ر.ش: الاد1ر' ال%ل}ق الع.ظ1يم'
ال1س\م الع.ب,ل الفاصل، وقد ذكر ف ترجة جحشر.

@جحمش: ال%ح\م.ش: الصeلب الشديد. وامرأ%ة ج.ح\م.ش وج'ح\موش: ع.ج'وز
كبية.

:vالسم1ج.ة، وال%ح\م.ر,ش أ%يضا �@جحمرش: ال%ح\م.ر,ش من النساء: الثقيلة
�العجوز الكبية، وقيل: العجوز الكبيى الغليظة، ومن ال3بل: الكبية

السن�، والمع ج.حام1ر'، والتصغي ج'ح.ي\م1ر يذف منه آخر الرف، وكذلك



إ,ذا أ%ردت ج.م\ع. اسم على خسة أ%حرف كل©ها من ال4صل وليس فيها زائد،
فأ%ما إ,ذا كان فيها زائد فالزائد أ%ول بالذف. وف حديث عمر، رضي الل�ه
عنه: إن امرأ%ة ج'ح.يم1ر؛ هو تصغي ج.ح\م.ر,ش بإ,سقاط الرف الامس وهي

العجوز الكبية. وأ%ف}عى ج.ح\م.ر,ش: خ.ش\ناء� غليظة. وال%ح\م.ر,ش:
ال4ر\ن.ب الضخمة، وهي أ%يضاv ال4رن.ب ال�ر\ض1ع، ول نظي لا إ,ل امرأ%ة

ص.ه\ص.ل1ق¬، وهي الشديدة الصوت.
@جحنش: ج.ح\ن.ش¬: ص'ل}ب شديد.

@جرش: ال%ر\ش: ح.ك� الشيء ال%ش1ن, بثله ودل}ك�ه كما تر'3ش ال4فعى
أ%نيابا إ,ذا اح\ت.ك�ت أ%ط}واؤها ت.س\م.ع لذلك ص.وتاv وج.ر\شاv. وقيل: هو

ق%ش\ر'ه؛ ج.ر.ش.ه ي.ج\ر'ش'ه وير,شه جرشاv، فهو م.ج\روش وج.ر,يش.
وال�راش.ة: ما سق%ط من الشيء3 تر,�شه. التهذيب: ج'راشة الشيء ما سقط منه

ج.ر,يشاv إ,ذا أ�خذ ما دق منه. وال4فعى تر,ش' وتر'ش أ%نيابا: ت�ك9ها.
وج.ر\ش' ال4فعى: صو\ت¬ ترجه من جل}دها إ,ذا ح.ك9ت بعض.ها ببعض.

وال1ل}ح ال%ر,يش': ال%جروش كأ%نه قد ح.ك� بعض'ه ب.ع\ضاv فتفتت.
وال%ريش: د.قيق¬ فيه غ1ل%ظD ي.ص\لح ل1ل}خ.ب,يص ال�ر.م_ل.

وال�راشة م1ث}ل ال�شاط%ة والنeحات.ة. وج.ر.ش. رأ}سه بال�ش\ط
وج.ر_ش.ه إ,ذا ح.ك�ه حت ت.س\ت.ب,ي. ه1ب\ر,ي.ت'ه. وج'راشة الرأ}س: ما سقط منه

إ,ذا ج'ر,ش بشط. وف حديث أ%ب هريرة: لو رأ%يت' الو'ع'ول ت.ج\ر'ش ما
ب.ي. لب.ت.ي\ها ما ه1ج\ت'ها، يعن الدينة؛ ال%ر\ش: صوت¬ يص1ل من أ%كل

الشيء ال%ش1ن، أ%راد لو رأ%يت'ها ت.ر\عى ما تعر_ض\ت' لا ل4ن النب،
صلى الل�ه عليه وسلم، ح.ر_م صيد.ها، وقيل هو بالسي الهملة بعناه،

ويروى بالاء العجمة والشي العجمة، وسيأ}ت ذكره.
والتج\ر,يش': ال�وع وال�زال؛ عن كراع. ورجل ج.ر,يش: ناف1ذ.

وال1ر,ش_ى، على مثال ف1ع1ل�ى كالز>م1ك9ى: النف}س؛ قال:
ب.كى ج.ز.عاv من أ%ن ي.م'وت.، وأ%ج\ه.ش.ت

إ,ليه ال1ر,ش_ى، وار\م.ع.ن_ ح.ن,ين'ها
الني: البكاء. ومضى ج.ر\ش¬ 

(* قوله «ومضى جرش» هو بالتثليث وبالتحريك
وكصرد.) من الليل، وحكي عن ثعلب: ج.ر.ش، قال ابن سيده: ولست منه على ثقة.

وج.و\ش¬ وج'ؤ\ش'وش¬: وهو ما بي أ%وله إ,ل ث�ل}ثه، وقيل: هو ساعة منه؛



والمع أ%ج\راش وج'روش، والسي' الهملة ف جرش لغة؛ حكاه يعقوب ف
البدل. وأ%تاه ب,ج.ر\ش� من الليل أ%ي بآخ1ر� منه. ومضى ج.ر\ش من الليل أ%ي

ه.و,يÒ من الليل. وال%ر\ش: ال3صابة، وما ج.ر.ش منه شيئاv وما اج\ت.ر.ش
أ%ي ما أ%صاب..

وج'ر.ش: موضع باليمن، ومنه أ%د1ي ج'ر.ش1يÒ. وف الديث ذكر ج'ر.ش، بضم
اليم وفتح الراء، م1خ\لف¬ من ماليف اليمن، وهو يفتحهما بلد بالشأ}م،

ولما ذكر ف الديث. وج'ر.شي_ة: بئر معروفة؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ت.ح.دeر. ماء3 البئر, عن ج'ر.ش1ي_ة،

على ج,ر\ب.ة{، ت.ع\لو الد>بار. غ�ر'وب'ها
وقيل: هي هنا دلو منسوبة إ,ل ج'ر.ش. الوهري: يقول د'م'وع1ي ت.حد�ر'

كت.ح.دeر, ماء البئر عن دلو ت.س\ت.قي با ناقة ج'ر.ش1ية ل4ن أ%هل ج'ر.ش
ي.س\ت.ق�ون على ال3بل.

وج.ر.ش\ت الشيء4 إ,ذا ل ت'نع>م دقه، فهو جريش. وملح ج.ر,يش: ل
ي.ت.ط%ي_ب. وناقة ج'ر.ش1ي_ة: حراء. وال�ر.ش1يe: ضر\ب من العنب أ%بيض إ,ل

الضرة رقيق صغي البة وهو أ%سرع' العنب إ,دراكاv، وزعم أ%بو حنيفة أ%ن
،vعناقيده ط1وال وحب�ه م'ت.فرق، قال: وزعموا أ%ن العنقود منه يكون ذراعا

وف الع'ن'وق حراء� ج'ر.ش1ية، ومن ال4عناب ع1ن.ب¬ ج'ر.ش1يÒ بالغD جيد
ينسب إ,ل ج'ر.ش.

وال%ر\ش: ال4كل. قال ال4زهري: الصواب بالسي. وال�ر.ش1ي_ة: ضرب من
الشعي أ%و الب�. ورج'ل م'ج\ر.ئشe النب,: منتفخه؛ قال:

إ,نك يا ج.ه\ض.م ماهي الق%ل}ب،
جاف{ ع.ريض¬ م'ج\ر.ئ1شe ال%ن\ب

�وال�ج\ر.ئ1شe أ%يضاv: ال�ج\ت.م1ع النب، وقيل: ال�ج\ر.ئ1ش� الغليظ
النب الاف، وقال الليث: هو النتفخ الوسط من ظاهر وباطن. قال ابن

السكيت: فرس م'ج\ف%ر ال%نبي وم'ج\ر.ئشe النبي وح.و\ش.ب، كل ذلك انتفاخ
النبي.

أ%بو الذيل: اج\ر.أ%ش� إ,ذا ثاب. ج,س\م'ه بعد ه'زال، وقال أ%بو
الدeق%يش: هو الذي ه'ز,ل وظهرت عظامه؛ وقول لبيد:

ب.ك%ر.ت\ به ج'ر.ش1ي_ة مق}ط�ورة
قال ابن بري ف ترجة حجر: أ%راد بقوله ج'ر.ش1ي_ة ناقة منسوبة إ,ل



ج'ر.ش. وج'ر.ش: إ,ن جعلته اسم ب'ق}عة ل تصرفه للتأ}نيث والتعريف، وإ,ن
جعلته اسم موضع فيحتمل أ%ن يكون معدولv فيمتنع أ%يضاv من الصرف للعدل

والتعريف، ويتمل أ%ن ل يكون معدولv فينصرف لمتناع وجود العلتي. قال: وعلى
كل9 حال ترك' الصرف أ%سلم' من الصرف، وهو موضع باليمن. ومق}ط�ورة:

مط}ل1ي�ة بالق%ط1ران. وف البيت ع'لك�وم، وع'ل}ك�وم¬ ضخمة، والاء ف به تعود
على غ%ر\ب تقدم ذكرها.

@جرنفش: ال%ر.ن\ف%ش: العظيم ال%ن\ب.ي من كل9 شيء، وال�نثى
ج.ر.ن\ف%شة، والسي الهملة لغة. التهذيب ف الماسي عن أ%ب عمرو: ال%ر.ن\فش

العظيم من الرجال. الوهري: ال%ر.ن\ف%ش العظيم النبي، وال�راف1ش'، بضم
اليم، مثله؛ قال ابن بري: هذان الرفان ذكرها سيبويه ومن تبعه من

البصريي بالسي الهملة غي العجمة، وقال أ%بو سعيد السياف: ها
لغتان.

vوأ%ج.ش�ه: دق9ه، وقيل: ط%ح.نه ط%ح\نا vجشش: جش� ال%ب_ ي.ج'ش�ه جش�ا@
غليظاv جر,يشاv، وهو ج.ش1يش وم.ج\شوش. أ%بو زيد: أ%ج\ش.ش\ت ال%ب

إ,ج\شاشاv. وال%ش1يش وال%ش1يشة: ما ج'ش من الب؛ قال رؤبة:
ل ي.ت_قي بالذ©ر.ق, ال%ج\روش،

من الزeوان، م.ط}ح.ن ال%ش1يش
وقيل: ال%ش1يش' الب� حي ي'دق قبل أ%ن ي'ط}بخ، فإ,ذا ط�ب,خ فهو

ج.ش1يثه؛ قال ابن سيده: وهذا فرق ليس ب,ق%وي�. وف الديث: أ%ن رسول الل�ه،
صلى الل�ه عليه وسلم، أ%ول%م على بعض أ%زواجه ب,ج.شيشة؛ قال شر:
ال%ش1يش' أ%ن ت'ط}ح.ن ال1ن\طة� ط%ح\ناv ج.ل1يلv ث ت'ن\ص.ب به الق1د\ر وي'ل}قى

عليها ل%ح\م أ%و ت.م\ر في'ط}بخ، فهذا الشيش، ويقال لا د.ش1يشة،
بالدال، وف حديث جابر: ف%ع.م.د\ت إ,ل ش.ع1ي� ف%ج.ش.ش\ته أ%ي ط%ح.نته. وقد
ج.ش.ش\ت ال1ن\طة، وال%ر,يش مثله، وجش.ش\ت الشيء أ%ج'ش�ه ج.ش�اv: د.ق%ق}ته
وك%س�رته، والسويق ج.ش1يش. الليث: ال%ش� ط%ح\ن السويق والب'ر� إ,ذا ل

ي'ج\عل د.ق1يقاv. قال الفارسي: ال%ش1يشة واحدة ال%ش1يش كالسويقة واحدة
�السويق، وال1ج.ش�ة: الرحى، وقيل: الشة رحى صغية ي'ج.ش با الشيشة
من الب وغيه، ول يقال للس_و,يق ج.ش1يشة ولكن يقال ج.ذيذة. الوهري:

الش الرحى الت ي'طحن با الشيش.
وال%ش.ش وال�ش_ة: صوت غليظ فيه ب'ح�ة ي.خ\رج من ال%ياش1يم، وهو أ%حد



ال4صوات الت ت'صاغ عليها ال4ل}حان، وكان% الليل يقول: ال4صوات الت
ت'ص.اغ با ال4ل}حان� ثلثة منها ال4ج.ش�، وهو صوت من الرأ}س ي.خ\رج

من الياشيم فيه غ1ل%ظ وب'ح_ة، فيتبع ب,خ.د1ر� موضوع على ذلك الصوت بعينه
ث يتبع ب,و.ش\ي� مثل ال4و�ل فهي صياغته، فهذا الصوت ال4ج.ش�، وقيل:

ال%ش.ش وال�شة شدة الصوت. ور.ع\د أ%ج.ش�: شديد' الصوت؛ قال صخ\ر
الغ.ي�:أ%ج.ش_ ر,ب.ح\لv، له ه.ي\د.ب،

ي'ك%ش>ف ل1ل}حال ر.ي\طاv ك%ث1يفا
ال4صمعي: من السحاب ال4ج.ش� الشديد' الصوت1 صوت الرع\د. وفرس¬ أ%ج.ش�

الص�وت1: ف ص.ه,يله ج.ش.ش؛ قال لبيد:
بأ%ج.ش> الصوت1 ي.ع\ب'وب�، إ,ذا
ط%ر.ق ال%يe من الغ.زو,، ص.ه.ل

وال4ج.ش�: الغليظ� الصوت. وسحاب¬ أ%ج.ش الرع\د1. وف الديث: أ%نه
س.م1ع. ت.ك}بية رج'ل� أ%ج.ش> الصوت1 أ%ي ف ص.وته ج'ش�ة، وهي ش1د�ة وغ1ل%ظ.
�ومنه حديث ق�س�: أ%ش\د.ق أ%جش� الصوت، وقيل: فرس أ%جش، هو الغليظ

الصه,يل وهو ما ي'ح\مد ف اليل؛ قال النجاشي:
ون�ى ابن. ح.ر\ب� ساب,ح¬ ذو ع'للة،

أ%ج.شe ه.ز,ي¬، والر>ماح' د.و.ان
وقال أ%بو حنيفة: الش�اء من الق1سي� الت ف صوتا ج'ش�ة عند الرم\ي؛

قال أ%بو ذؤيب:
ون.م1يمة من قائ1ص� م'ت.ل%ب>ب،

ف كف9ه ج.ش\ء# أ%ج.شe وأ%ق}ط%ع
قال: أ%جش فذك�ر وإ,ن كان صفة للجشء، وهو مؤنث، ل4نه أ%راد الع'ود.

وال%ش_ة وال�ش_ة، لغتان: الماعة من الناس، وقيل: الماعة من الناس
ي'قب,لون معاv ف ن.ه\ضة.

وج.ش_ القوم': نف%روا واجتمعوا؛ قال العجاج:
ب,ج.ش�ة ج.ش�وا با من ن.ف%ر

أ%بو مالك: ال%ش_ة الن_ه\ضة. يقال: ش.ه,د\ت ج.ش_ت.هم أ%ي
ن.ه\ض.ت.هم، ودخ.ل%ت\ جش_ة من الناس أ%ي جاعة. ابن شيل: ج.ش_ه بالع.صا وج.ث�ه

جش�اv وجث9اv إ,ذا ض.ر.به با. ال4صمعي: أ%ج.ش�ت ال4رض' وأ%ب.ش_ت إ,ذا
التف_ ن.ب\ت'ها. وج.ش_ البئر. ي.ج'ش�ها ج.ش�اv؛ وج.ش\ج.ش.ها: ن.ق�اها



وقيل: ج.ش_ها ك%ن.س.ها؛ قال أ%بو ذؤيب يصف القب\ر:
يقولون ل�ا ج'ش_ت1 الب,ئر': أ%ور,د'وا،

وليس ب,ها أ%د\ن ذ1فاف{ ل1وار,د
eش�قال: يعن به القب. وجاء بعد ج'ش¼ من الليل أ%ي ق1ط}عة. وال
أ%يضاv: ما ارتفع من ال4رض ول ي.ب\ل�غ أ%ن يكون ج.ب.لv. وال�ش�:

الن_ج.ف%ة فيه غ1ل%ظ وارتفاع. وال%ش_اء: أ%رض¬ سه\لة ذات' ح.صÝى ت'س\ت.ص\لح
لغ.ر\س النخل؛ قال الشاعر:

من ماء3 م.ح\ن,ي.ة جاش.ت\ ب,ج'م_ت1ها
ج.ش_اء، خال%ط%ت1 الب.ط}حاء� وال%ب.ل

وج'شe أ%ع\يار�: موض1ع¬ معروف؛ قال النابغة 
(* قوله «قال النابغة» كذا

بال4صل، وف ياقوت: قال بدر بن حزان ياطب النابغة.):
ما اض\طر_ك. ال1ر\ز' من ل%ي\لى إ,ل ب.ر.د{،

ت.خ\تار'ه م.ع\ق1لv عن ج'ش� أ%عيار
وال�ش�: الوض1ع ال%ش1ن' ال1جار.ة.

ابن ال4ثي ف هذه الترجة ف حديث علي، كرم الل�ه وجهه: كان ينهى عن
أ%ك}ل ال1ر>ي� وال1ر>يت1 وال%ش�اء؛ قيل: ه'و الطYح.ال�؛ ومنه حديث

ابن عباس: ما آك�ل� ال%ش_اء4 من ش.ه\وتا، ولكن لي.ع\ل%م أ%هل� بيت
أ%نا ح.لل.

جعش: ال�ع\ش'وش: الط�ويل�، وقيل: الطويل الد_ق1يق، وقيل: الد_م1يم
الق%ص1ي' الذ�ريء� الق%م1يء� منسوب إ,ل ق%م\أ%ة{ وص1غ.ر� وقل�ة{؛ عن

يعقوب، قال: والسي لغة، وقال ابن جن: الشي بدل من السي ل4ن� السي
أ%عمe تصرeفاv، وذلك لدخولا ف الواحد والمع جيعاv، فضيق' الشي مع

سعة السي ي'ؤ\ذ1ن� بأ%ن� الشي بدلD من السي، وقيل: الل�ئ1يم، وقيل:
هو الن_ح1يف الضامر؛ عن ابن ال4عراب؛ قال الشاعر:

يا ر'ب_ ق%ر\م� س.ر,س� ع.ن.ط}ن.ط،
ل%يس ب,ج'ع\ش'وش ول بأ%ذ}و.ط

وقال ابن حلزة:
بنو ل�خ.يم وج.ع.اشيش م'ض.ر

كل ذلك يقال بالشي وبالسي. وف حديث طهفة: وي.ب,س ال1ع\ش؛ قيل: هو



أ%صل النبات، وقيل: أ%صل الصلYيان خاصة وهو نبت معروف.
@جعش: ال�ع\ش'وش: الط�ويل�، وقيل: الطويل الد_ق1يق، وقيل: الد_م1يم

الق%ص1ي' الذ�ريء� الق%م1يء� منسوب إ,ل ق%م\أ%ة{ وص1غ.ر� وقل�ة{؛ عن
يعقوب، قال: والسي لغة، وقال ابن جن: الشي بدل من السي ل4ن� السي

أ%عمe تصرeفاv، وذلك لدخولا ف الواحد والمع جيعاv، فضيق' الشي مع
سعة السي ي'ؤ\ذ1ن� بأ%ن� الشي بدلD من السي، وقيل: الل�ئ1يم، وقيل:

هو الن_ح1يف الضامر؛ عن ابن ال4عراب؛ قال الشاعر:
يا ر'ب_ ق%ر\م� س.ر,س� ع.ن.ط}ن.ط،
ل%يس ب,ج'ع\ش'وش ول بأ%ذ}و.ط

وقال ابن حلزة:
بنو ل�خ.يم وج.ع.اشيش م'ض.ر

كل ذلك يقال بالشي وبالسي. وف حديث طهفة: وي.ب,س ال1ع\ش؛ قيل: هو
أ%صل النبات، وقيل: أ%صل الصلYيان خاصة وهو نبت معروف.

@جفش: ج.ف%ش الشيء4 ي.ج\ف1ش'ه ج.ف}شاv: ج.م.ع.ه؛ يانية.
vج.م\شا vنا�@جش: ال%م\ش: الص_وت'. أ%بو عبيدة: ل ي'س\م1ع' فلنD أ�ذ

يعن أ%دن صوت{؛ يقال ل1ل�ذي ل ي.ق}ب.ل ن'ص\حاv ول ر'ش\داv، ويقال
للم'ت.غاب ال�ت.صام> عنك وعم_ا يلزمه. قال: وقال الكلب ل ت.س\م.ع'

أ�ذ�نD ج.م\شاv أ%ي هم ف شيء ي'ص1م�هم ي.شتغلون عن الستماع إ,ليك، هذا
من ال%م\ش وهو الصوت الفي�. وال%م\ش: ضرب¬ من ال%ل}ب ل%م\شها

بأ%طراف ال4صابع. وال%م\ش: ال�غ.از.لة ضر\ب¬ بق%ر\ص ولع1ب، وقد ج.م_ش.ه وهو
ي'ج.م>شها أ%ي ي'ق%ر>ص'ها وي'لع1ب'ها. قال أ%بو العباس: قيل

للم'غاز.لة ت.ج\ميش من ال%م\ش، وهو الكلم الفيe، وهو أ%ن يقول ل1ه.واه: ه.ي\
ه.ي\. وال%م\ش: ح.ل}ق النeورة؛ وأ%نشد:

ح.ل}قاv كح.ل}ق ال%م1يش
وج.م.ش ش.عره ي.ج\م1ش'ه وي.ج\م'شه: ح.ل%قه. وج.م.ش.ت النeورة� الشع.ر.

ج.م\شاv: ح.ل%ق%ت\ه، وج.م.ش.ت\ ج,س\م.ه: أ%ح\ر.ق%ت\ه. ون'ورة ج.م'وش
وج.م1يش ور.ك%ب¬ ج.م1يش: م.ح\لوق¬، وقد ج.م.شه ج.م\شاv؛ قال:

ق%د\ ع.ل1م.ت ذات' ج.م1يش، أ%ب\ر.د'ه\
أ%ح\م.ى من التنeور، أ%ح\م.ى م'وق1د'ه\

قال أ%بو النجم:



،vإ,ذا ما أ%ق}ب.ل%ت\ أ%ح\وى ج.م1يشا
أ%ت.ي\ت' على ح1يال1ك فان\ث%ن.ي\نا

أ%بو عمرو: الدردان ال%ح\لوق 
(* قوله «الدردان اللوق» كذا بالصل.).

ابن ال4عراب: قيل للرج'ل ج.م_اش ل4نه ي.طلب الر_ك%ب ال%م1يش.
وال%م1يش: الكان� ل نبت فيه: وف الديث: ب.ب\ت الميش، وال%ب\ت'

ال%فاز.ة، وإ,نا قيل له ج.م1يش ل4نه ل نبات فيه كأ%نه ح.ل1يق. وسنة ج.م'وش:
ت'ح\ر,ق' النبات. غي'ه: سنةD ج.م'وش¬ إ,ذا اح\ت.ل%ق%ت النبت؛ قال رؤبة:

أ%و كاح\ت1لق, النeور.ة1 ال%م'وش,
أ%بو عمرو: ال1ماش' ما ي'ج\ع.ل تت الط�ي> والال ف الق%ل1يب إ,ذا

ط�و,يت بالجارة، وقد ج.م.ش. ي.ج\م'ش' وي.ج\م1ش'. وروي عن النب، صلى
الل�ه عليه وسلم: ل يل9 ل4حدكم من مال, أ%خيه شيء# إ,ل ب,ط1يبة ن.ف}س3ه،

فقال عمرو ابن يثرب�: يا رسول الل�ه، إ,ن لقيت' غ%نم ابن أ%خي
vوزنادا vت.ح\م1ل ش.فرة v؟ فقال: إ,ن لقيت.ها ن.ع\ج.ةvأ%أ%ج\ت.ز,ر' منها شاة

Dب,خ.ب\ت ال%م1يش فل ت.ه,ج\ها؛ يقال: إ,ن� خ.ب\ت. ال%م1يش صحراء# واسعة
ل نبات لا فيكون ال3نسان� با أ%شد_ حاجةv إ,ل ما ي'ؤكل، فقال: إ,ن}

لق1يت.ها ف هذا الوضع على هذه الال فل ت.ه,ج\ها، وإ,نا خ.ص_
خ.ب\ت. ال%م1يش بالذYك}ر ل4ن� ال3نسان% إ,ذا سلكه طال% عليه وف%ن زاد'ه

واحتاج إ,ل مال أ%خيه السلم، ومعناه إ,ن ع.ر.ض.ت لك هذه الالة فل
ت.ع.ر_ض\ إ,ل ن.ع.م, أ%خيك بوج\ه ول سب.ب، وإ,ن كان ذلك سهلv، وهو معن
قوله تمل شفرة وزناداv أ%ي معها آلة الذبح وآلة الشي>، وهو مثل قولم:

ح.ت\ف%ها ت.ح\م1ل ض.أ}نD بأ%ظلف1ها، وقيل: خ.ب\ت' ال%م1يش كأ%نه ج'م1ش
أ%ي خ'ل1ق.

@جنش: ج.ن.ش.ت\ ن.ف}سي: ارتف%ع.ت من الوف؛ قال:
إ,ذا النفوس ج.ن.ش.ت ع1ن\د الل9حا

ابن ال4عراب: ال%ن\ش نز\ح' البئر. أ%بو الفرج السeل%مي: ج.ن.ش
القوم' القوم. وج.ش'وا لم أ%ي أ%قب.لوا إ,ليهم؛ وأ%نشد:

أ%قول لعب�اس، وقد ج.ن.ش.ت لنا
ح'ي.ي¬، وأ%ف}ل%ت\نا ف�و.يت. ال4ظافر

أ%ي فات. عن أ%ظفارنا. وف النوادر: ال%ن\ش الغ1لظ؛ وقال:



ي.و\ماv م'ؤ.ام.رات يوماv للج.ن.ش
قال ال4زهري: وهو ع1يد¬ لم، قال: ويقال ج.ن.ش فلنD إ,ل9 وجأ%ش

وت.ح.و_ر. وهاش. وأ%ر.ز. بعن واحد.
@جهش: ج.ه,ش 

(* قوله «جهش» هو كسمع ومنع كما ف القاموس.) وج.ه.ش للب'كاء
يه.ش جه\شاv وأ%ج\ه.ش، كلها، استعد_ له واس\ت.ع\ب.ر.، وال�ج\ه,ش

الباكي نف}س'ه. وجه.شت إ,ليه نفس'ه ج'هوشاv وأ%ج\ه.شت\، كلها: ن.ه.ضت
وفاظ%ت. وج.ه.شت نفسي وأ%ج\ه.شت إ,ذا ن.ه.ضت إ,ليك وه.م_ت بالب'كاء.

واله\ش: أ%ن ي.ف}ز.ع ال3نشان إ,ل غيه وهو مع ذلك كأ%نه يريد البكاء كالصب�
ي.ف}ز.ع إ,ل أ�مه وأ%بيه وقد تي�أ% للبكاء؛ يقال: جه.ش إ,ليه يه.ش.

وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، كان بال�د.ي\ب,ية فأ%صاب
أ%صحاب.ه ع.طش، قالوا: فج.ه.شنا إ,ل رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم؛
وكذلك ال3ج\هاش. قال أ%بو عبيد: وفيه لغة أ�خرى: أ%ج\ه.شت إ,ج\هاشاv؛

ومن ذلك قول لبيد:
بات.ت\ تشك�ى إ,ل� النف}س' م'ج\ه,شة،

وقد ح.مل}تك سب\عاv بعد س.ب\ع1ينا
وقال ال�موي: أ%جه.ش إ,ذا تي_أ% للب'كاء. وف حديث الولد قال:

ف%ساب_ن فأ%ج\ه.ش\ت بالب'كاء؛ أ%راد فخ.ن.ق%ن فت.هيأ}ت للبكاء. وجه.ش
للش_وق وال�ز\ن: ت.هي_أ%. وجه.ش إ,ل القوم جه\شاv: أ%تاهم. وال%ه\ش:

الصوت؛ عن كراع. والذي رواه أ%بو عبيد ال%م\ش.
@جوش: ال%وش: الص_د\ر مثل ال�ؤ\شوش، وقيل: الوش الصدر' من ال3نسان

والليل,، ومضى ج.و\ش من الليل أ%ي صد\ر منه مثل ج.ر\ش؛ قال ر.بيعة بن
م.ق}ر'وم الضب�ي:

،vوفتيان ص1د\ق� قد ص.ب.ح\ت' س'لف%ة
إ,ذا الد>يك' ف ج.و\ش� من الليل ط%ر_با

وجوش الليل: ج.وز'ه وو.س.ط�ه؛ قال ذو الرمة:
ت.ل%و_م ـهاه ـها وقد م.ض.ى

من الليل ج.و\ش واس\ب.ط%ر�ت\ كواكب'ه
(* قوله «تلوم ـهاه ـها إل» هو كذلك ف الصل.)

التهذيب: ج.و\ش' الليل, من ل%د'ن ر'ب\ع1ه إ,ل ث�لثه، وقال ابن أ%حر:



مضى ج.و\ش من الليل.
�ابن ال4عراب: جاش ي.ج'وش ج.و\شاv إ,ذا سار الليل% كل�ه؛ وقال م'ر_ة

بن عبد الل�ه:
ت.ر.ك}نا ك�ل� ج,ل}ف{ ج.و\ش.ن,ي¼،

ع.ظ1يم, ال%و\ش م'ن\ت.ف1خ, الص>فاق
قال: ال%و\ش الوس.ط. والوش.ن,ي�: العظيم' النبي والبطن,.

والص>فاق': الذي يلي ال%و\ف من ج,ل}د الب.طن. والل}ف: الاف ال%ل}ق الذي ل
ع.ق}ل% له، ش'ب>ه بالد>نY الفارغ، والد>ن© الفارغ� يقال له جل}ف.

وج.و\ش: قبيلة أ%و موضع. الوهري: ج.و\ش موضع؛ وأ%نشد ل4ب الط�م.حان
القين:

ت.ر'ضe ح.ص.ى م.ع\زاء3 ج.و\ش� وأ%ك}م.ه'
بأ%خ\فاف1ها، ر.ض_ الن_وى بال%راض1خ

@جيش: جاش.ت النفس' ت.ج,يش ج.ي\شاv وج'يوشاv وج.ي.شاناv: فاظ%ت\. وجاش.ت\
نفس3ي ج.ي\شاv وج.يشاناv: غ%ث%ت\ أ%و دار.ت\ ل1ل}غ_ث%يان، فإ,ن أ%رد\ت.

أ%نا ارتفع.ت من ح'زن أ%و فز.ع ق�لت: ج.ش.أ%ت. وف الديث: جاؤوا
ب,ل%ح\م فت.ج.ي_ش.ت\ أ%نف�س' أ�صحاب,ه أ%ي غ%ث%ت\، وهو من الرتفاع كأ%ن�

ما ف بطونم ارتفع إ,ل ح'لوقهم فح.صل الغ.ث}ي'. وجاشت الق1د\ر ت1يش
ج.ي\شاv وج.ي.شاناv: غ%ل%ت، وكذلك الصد\ر' إ,ذا ل ي.ق}در صاحبه على ح.ب\س

ما فيه. التهذيب: وال%يشان ج.ي.شان الق1د\ر. وكل9 شيء ي.غ\لي، فهو
ي.ج,يش، حت ال%م� والغ'ص_ة ف الصد\ر؛ قال ابن بري: وذكر غي الوهري أ%ن�

الصحيح جاشت الق1د\ر إ,ذا ب.د.أ%ت\ أ%ن ت.غ\لي ول ت.غ\ل, بع\د'؛ قال:
ويشهد بصحة هذا قول النابغة العدي:

ت.جيش' علينا ق1د\رهم فن'د1ي'ها،
ون.ف}ث%ؤ'ها غ%ن_ا إ,ذا ح.م\ي'ها غلى

أ%ي ن'سكYن' ق1د\ر.هم، وهي كناية عن الرب، إ,ذا بدأ%ت أ%ن تغلي،
eوتسكينها يكون إ,ما بإ,خراج الطب من تت القدر, أ%و بالاء البارد ي'ص.ب

فيها، ومعن نديها ن'س.ك9نها؛ ومنه الديث: ل ي.ب'ول%ن_ أ%حدكم ف الاء
الدائم أ%ي الساكن، ث قال: ون.ف}ث%ؤ'ها عن_ا إ,ذا غلت وفارت وذلك

بالاء البارد. وف حديث الس\ت1سقاء: وما ي.نز,ل حت ي.ج,يش. كل© م1يزاب�
أ%ي يتد.ف�ق ويري بالاء. ومنه الديث: ستك�ون ف1ت\نة ل ي.ه\دأ} منها



جانب¬ إ,ل جاش. منها جانب أ%ي فار. وارتفع. وف حديث علي. رضوان الل�ه
عليه، ف صفة النب، صلى الل�ه عليه وسلم: دام1غ ج.ي\شات1 ال4باط1يل؛ هي

جع ج.ي\شة وهي الر_ة من جاش. إ,ذا ارتفع. وجاش. الوادي ي.ج,يش
ج.يشاv: ز.خ.ر وامتد_ جد�اv. وجاش. البحر ج.يشاv: هاج. فلم ي'س\ت.طع ر'كوب'ه.

وجاش. المe ف صد\ره جي\شاv: م'ثYل% بذلك. وجاش. صد\ر'ه ي.ج,يش إ,ذا
غ%لى غ%ي\ظاv ود.ر.داv. وجاشت\ نف}س البان وج.أ%شت إ,ذا ه�ت بالفرار.

وف حديث الباء بن مالك: وكأ%ن� نف}سي جاش.ت أ%ي ارتاعت وخافت.
وجأ}ش النفس: ر'و.اع' الق%لب إ,ذا اضطرب، مذكور ف جأ%ش.

وال%ي\ش: واحد ال�ي'وش. وال%يش: ال�ن\د، وقيل: جاعة الناس ف
ال%ر\ب، والمع جيوش. التهذيب: ال%ي\ش ج'ن\د يسيون لرب أ%و غيها. يقال:

ج.ي_ش فلن أ%ي جع اليوش، واس\ت.جاش.ه أ%ي ط%لب منه جيشاv. وف حديث
عامر بن ف�ه.ية: فاس\ت.جاش. عليهم عامر' بن الطف%يل أ%ي ط%لب لم اليش.

وج.ع.ه عليهم.
وال1يش': نبات¬ له ق�ض\بان ط1والD خ'ض\ر¬ وله س.ن,ف%ةD كثية ط1وال

م\لوءة ح.ب�اv ص1غاراv، والمع جيوش.
وج.ي\شان: موضع معروف؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

قامت ت.ب.د_ى لك ف ج.ي\شان,ها
ل يفسره، قال ابن سيده: وعندي أ%نه أ%راد ف ج.ي.شانا أ%ي ق�و_ت1ها

وشباب,ها فسك�ن للضرورة، وسيأ}ت تفسي قولم فلن عيش وجيش ف موضعه.
وذات ال%ي\ش: موضع؛ قال أ%بو صخر الذل:

ل1ل%ي\لى ب,ذات الب.ي\ن دار¬ ع.رفت'ها،
وأ�خ\ر.ى بذات ال%ي\ش آيات'ها س.ف}ر

@جبلص: التهذيب ف الرباعي: ج.اب.ل%ق وجاب.ل%ص م.دينتان إ,حداها بالشرق
وال�خرى بالغرب ليس وراءها شيء، روي عن السن بن علي، رضي الل9ه

عنهما، حديث ذ%كر. فيه هاتي ال%د1ين.ت.ي\ن.
@جرص: ال�ر.اص1ية�: العظيم' من الر>جال؛ قال الشاعر:

م1ث}ل ال%ج,ي ال4حر ال�ر.اص1ي.ه\
@جصص: ال1صe وال%صe: معروف، الذي ي'ط}لى به، وهو معرب، قال ابن دريد:

هو ال1صe ول ي'ق%ل ال%ص�، وليس الص� بعرب وهو من كلم العجم،
ولغة� أ%هل الجاز ف ال%ص�: الق%ص�. ورجل ج.ص_اص¬: صانع للج,ص�.



.eالوضع' الذي ي'عمل به ال1ص :�وال%ص_اصة
وج.ص_ص. الائط% وغ%يه: طله بال1ص�. ومكان ج'صاج,ص¬: أ%بيض' مستو�.

وجص�ص. ال1ر\و' وف%ق%ح إ,ذا فتح. عينيه. وج.ص�ص. الع'ن\قود': ه.م_
،vبالروج. وج.ص�ص. على القوم: ح.م.ل%. وج.ص�ص. عليه بالسيف: ح.م.ل% أ%يضا
وقد قيل بالضاد، وسنذكره ل4ن الصاد والضاد ف هذا لغتان. الفراء: ج.ص�ص.

فلنD إ,ناء4ه إ,ذا م.ل4ه.
@جلبص: أ%بو عمرو: ال%ل}ب.صة� الف1رار'، وصوابه خ.ل}ب.صة، بالاء.

@جص: ال%م\ص': ضرب¬ من النبت، وليس بث%ب.ت.
@جنص: ج.ن_ص.، ر'ع1ب. ر'ع\باv شديداv. وج.ن_ص. إ,ذا هر.ب. من الفز.ع.
وج.ن_ص. ب,س.ل}حه1: خرج بعض'ه من الف%ر.ق ول ي.خ\رج بعض'ه. أ%بو مالك:

ضر.به حت ج.ن_ص. ب,س.ل}ح1ه إ,ذا ر.م.ى به. وج.ن_ص. ب.صر.ه: حد�د.ه؛ عن
.vابن ال4عراب. وج.ن_ص.: فت.ح. ع.ي\نيه فز.عا

ورجل إ,ج\ن,يص¬: ف%د\م¬ ع.ييÒ ل ي.ض'رe ول ينفع؛ قال م'هاصر
النهشلي:بات. على م'ر\ت.بإ� ش.خ1يص,،

ليس بن.و�ام الضeحى إ,ج\ن,يص,
وقيل: رجل إ,ج\ن,يص¬ ش.ب\عان؛ عن كراع. أ%بو مالك واللحيان وابن

ال4عراب: ج.ن�ص. الرجل� إ,ذا مات.. أ%بو عمرو: ال%ن,يص' الي�ت'.
@جيص: جاص.: لغة ف جاض.؛ عن يعقوب وسيأ}ت ذكره.

@جحض: ج,ح1ض\: ز.ج\ر¬ للك%ب\ش.
@جرض: ال%ر.ض': ال%ه\د'؛ ج.ر,ض. ج.ر.ضاv: غ%ص_. وال%ر.ض' وال%ر,يض':

غ%ص.ص' الوت. وال%ر.ض'، بالتحريك: الر>يق' ي.غ.صe به. وج.ر,ض.
ب,ر,يق1ه: غ%ص_ كأ%نه يبتلعه؛ قال العجاج:

كأ%ن_هم\ م1ن\ هالك{ م'ط%اح,،
ورام1ق� ي.ج\ر.ض' بالض_ي.اح,

قال: ي.ج\ر.ض' ي.غ.صe. والض_ي.اح': اللب.ن' ال%ذ1يق الذي فيه الاء.
الوهري: يقال ج.ر.ض. ب,ريق1ه ي.ج\ر,ض' مثال ك%س.ر. ي.ك}س3ر'، وهو أ%ن
ي.ب\ت.ل1ع. ر,يق%ه على هم¼ وح'ز\ن{ بال%ه\د. قال ابن بري: قال ابن القطاع

صوابه ج.ر,ض. ي.ج\ر.ض' مثال ك%ب,ر. ي.ك}ب.ر'، وأ%ج\ر.ض.ه ب,ريق1ه أ%ي
أ%غ%ص�ه. وأ%ف}ل%ت.ن ج.ر,يضاv أ%ي مهوداv يكاد ي.ق}ض1ي، وقيل: بعد أ%ن ل

ي.ك%د\، وهو ي.ج\ر.ض' بنفس3ه أ%ي يكاد ي.ق}ض1ي.



وال%ر,يض': اختلف الف%ك�ي, عند الوت. وقولم حال% ال%ر,يض' د'ون%
الق%ر,يض,، قيل: ال%ر,يض' الغ'ص�ة والق%ر,يض' ال1ر_ة�، وض.ر,ج.ت

الناقة ب1ر_تا وج.ر,ض.ت\، وقيل: ال%ر,يض' الغ.ص.ص' والق%ر,يض' الش>ع\ر؛
وقال الرياشي: الق%ر,يض' وال%ر,يض' ي.ح\د'ثان1 بال3نسان عند الوت،

فال%ر,يض' تبل©ع' الر>يق، والق%ر,يض' ص.و\ت' ال3نسان؛ وقال زيد بن
ك�ث}و.ة: إ,نه يقال عند كل أ%مر كان مقدوراv عليه فح1يل% دون.ه، أ%ول� من قاله

ع.بيد بن ال4برص. وال%ريض' وال1ر\ياض': الشديد الم�؛ وأ%نشد:
وخان,ق� ذي غ�ص�ة{ ج,ر\ياض,

قال: خانق� م.خ\ن'وق ذي خ.ن\ق�، والمع ج.ر\ض.ى. وإ,نه لي.ج\ر.ض'
الر>يق. على ه.م¼ وحزن، وي.ج\ر.ض' على الر>يق غ%ي\ظاv أ%ي ي.ب\ت.ل1عه،

vوقد ج.ر,ض. ي.ج\ر.ض' ج.ر.ضا ،vمغموما vأ%ي مريضا vج.ريضا Dويقال: مات فلن
شديداv؛ وقال رؤبة:

مات'وا ج.وىÝ وال�ف}ل1ت'ون% ج.ر\ض.ى
أ%ي ح.ز,ن,ي.. ويقال: أ%ف}ل%ت. فلنD ج.ريضاv أ%ي يكاد ي.ق}ضي؛ ومنه

قول امرئ القيس:
وأ%ف}ل%ت.ه'ن_ ع1ل}باء# ج.ر,يضا،

ولو أ%د\ر.ك}ن.ه' ص.ف1ر. الو,طاب'
وال%ر,يض': أ%ن ي.ج\ر.ض. على نفسه إ,ذا ق%ض.ى. وف حديث علي�: هل

ي.ن\ت.ظ1ر' أ%هل� ب.ضاضة1 الش_باب إ,ل ع.ل%ز. الق%ل%ق, وغ%ص.ص. ال%ر.ض؟
ال%ر.ض، بالتحريك، هو أ%ن ت.ب\ل�غ% الروح' ال%ل}ق.، وال3نسان ج.ر,يض¬.

الليث: ال%ر,يض' ال�ف}ل1ت بعد ش.ر¼؛ وقال امرؤ القيس:
،vكأ%ن� الف%ت.ى ل ي.غ\ن. ف الناس, ل%ي\لة
إ,ذا اخ\ت.ل%ف. الل�ح\يان1 عند ال%ر,يض

وب.ع1ي¬ ج,ر\واض¬: ذو ع'ن'ق� ج,ر\واض�. وج'راض¬: عظيمة؛ وأ%نشد:
إ,ن لا سان,يةv ن.ه�اضا،

وم.سك. ث%و\ر� س.ح\ب.لv ج'راضا
ابن بري: ال�راض' العظيم. وجل ج,ر\واض¬: عظيم. ال4زهري ف حرف الشي:

أ�هلت الشي مع الضاد إ,ل حرفي: جل ش1ر\واض¬ ر,خ\و¬ ض.خ\م، فإ,ن كان
ضخماv ذا ق%ص.رة{ غليظة وهو ص'ل}ب¬ فهو ج,ر\واض¬؛ قال رؤبة:

به ن.د'قe الق%ص.ر. ال1ر\واضا



الوهري: ال1ر\ياض' وال1ر\واض' الضخ\م العظيم البطن. قال ال4صمعي:
قلت ل4عراب: ما ال1ر\ياض؟ قال: الذي بطن'ه كال1ياض.

وجل ج'رائ1ض¬: أ%ك�ولD، وقيل: عظيم، هزته زائدة لقولم ف معناه
ج,ر\واض¬. التهذيب: جل ج'رائ1ض' وهو ال4كول الشديد الق%ص\ل بأ%نيابه الشجر..

أ%بو عمرو: الذYف1رe العظيم من ال3بل، وال�رائ1ض' مثله. قال ابن
بري: حكى أ%بو حنيفة ف كتاب النبات أ%ن ال�رائ1ض. ال%م.ل� الذي ي.ح\ط1م

كل شيء� بأ%نيابه؛ وأ%نشد ل4ب ممد الفقعسي:
ي.ت\ب.ع'ها ذو ك1د\نة{ ج'رائ1ض'،

ل%ش.ب, الط�ل}ح, ه.ص'ور¬ هائ1ض'،
ب.ي\ث� ي.ع\ت.شe الغراب' البائ1ض'

ورجل ج,ر\ياض: عظيم البطن.
ابن ال4نباري: ال�راض1ية� الرجل العظيم؛ وأ%نشد:

يا ر.ب_نا ل ت'ب\ق, فيهم عاص1ي.ه\،
ف كلY يوم� ه1ي. ل م'ناص1ي.ه\

ت'سام1ر' ال%ي_ وت'ض\حي شاص1ي.ه\،
م1ث}ل ال%ج,ي ال4ح\م.ر, ال�راض1ي.ه\

ويقال: رجل ج'رائ1ض' وج'ر.ئ1ض¬ مثل ع'لب,ط{ وع'ل%ب,ط{؛ حكاه الوهري عن
أ%ب بكر بن السراج. ونعجة ج'رائ1ضةD وج'ر.ئ1ض.ة مثال ع'ل%ب,ط%ة: عريضة

ضخمة. وناقة ج'راض¬: ل%ط1يفة بولدها، نعت لل�نثى خاصة دون الذكر؛
وأ%نشد:وال%راض1يع' دائ1بات¬ ت'ر.ب>ي

ل1ل}م.نايا س.ل1يل% كلY ج'راض,
وال�ر.ئ1ض': العظيم ال%ل}ق.

@جربض: ال�ر.ب,ض' وال�ر.ئ1ض': العظيم اللق.
@جرفض: قال ال4زهري: قال ابن دريد ف كتابه رجل ع'له1ض¬ ج'راف1ض¬
ج'رام1ض¬، وهو الثقيل الو.خ1م؛ قال ال4زهري: قوله رجل ع'له1ض¬ منكر وما

.vوذكره ابن سيده أ%يضا ،vراه مفوظا�أ
@جرمض: قال ال4زهري: قال ابن دريد ف كتابه رجل ع'له1ض¬ ج'راف1ض¬

ج'رام1ض¬ وهو الثقيل الو.خ1م، قال ال4زهري: قوله رجل ع'له1ض¬ منكر وما أ�راه
�مفوظاv، وذكره ابن سيده أ%يضاv وقال: ال�رام1ض' وال�ر.م1ض' ال4كول

الواسع البطن، وال1ر\م1ض': الصلب الشديد.



@جضض: ج.ض_ض. عليه بالسيف: ح.م.ل%. وج.ض_ض\ت' عليه بالسيف: ح.م.ل}ت
عليه. وقال أ%بو زيد: ج.ض_ض. عليه ح.م.ل%، ول ي.خ'ص_ سيفاv ول غيه. ابن

ال4عراب: ج.ض_ إ,ذا م.ش.ى ال1ي.ض_ى، وهي م1ش\ي.ةD فيها تبختر.
@جلهض: رجل ج'له1ض¬: ثقيل و.خ1م¬.

@جهض: أ%ج\ه.ض.ت الناقة� إ,ج\هاضاv، وهي م'ج\ه,ض¬: أ%لقت ولدها لغي
تام، والمع م.جاه1يض'؛ قال الشاعر:

ف ح.راج,يج. كال%ن,ي> م.جاه1يـ
ـض.، ي.خ1د\ن% الوجيف. و.خ\د. الن_عام,

قال ال4زهري: يقال ذلك للناقة خاصة، والسم ال1ه.اض، والولد ج.ه,يض،
قال الشاعر:

ي.ط}ر.ح\ن. بال%هام1ه1 ال4غ}فال,
كل� ج.ه,يض� ل%ث1ق, الس>ر\بال,

أ%بو زيد: إ,ذا أ%لقت الناقة ولدها قبل أ%ن ي.س\ت.ب,ي. خ.لق�ه قيل
أ%ج\ه.ض.ت، وقال الفراء: خ1د\ج¬ وخ.د1يج وج,ه\ض وج.ه,يض للم'ج\ه.ض. وقال

ال4صمعي ف ال�ج\ه.ض: إ,نه يسمى م'ج\ه.ضاv إ,ذا ل ي.س\ت.ب,ن\ خ.لق�ه، قال:
وهذا أ%صح من قول الليث إ,نه الذي ت� خلق�ه ونفخ فيه روحه. وف

الديث: فأ%ج\ه.ض.ت ج.ن,ناv أ%ي أ%سقطت حلها، والس_ق}ط ج.ه,يض، وقيل:
ال%ه,يض الس>ق}ط الذي قد ت� خلقه ونفخ فيه الروح من غي أ%ن يعيش.

وال3ج\هاض': ال3ز\لق. وال%ه,يض: الس_ق1يط. الوهري: أ%ج\ه.ض.ت
الناقة أ%ي أ%سق%طت\، فهي م'ج\ه,ض، فإ,ن كان ذلك من عادتا فهي م1ج\هاض¬،

والولد م'ج\ه.ض¬ وج.ه,يض¬. وصاد. الارح' الص_ي\د. فأ%ج\ه.ض\ناه عنه أ%ي
ن9يناه وغ%ل%ب\ناه على ما صاد.ه، وقد يكون أ%ج\ه.ض\ته عن كذا بعن
أ%ع\ج.ل}ته. وأ%ج\ه.ض.ه عن ال4مر وأ%ج\ه.ش.ه أ%ي أ%ع\ج.ل%ه. وأ%ج\ه.ض\ته عن

أ%مره وأ%ن\ك%ص\ته إ,ذا أ%ع\ج.ل}ته عنه، وأ%ج\ه.ض\ته عن مكانه: أ%ز.ل}ته
عنه. وف الديث: فأ%ج\ه.ض'وهم عن أ%ثقال1هم يوم أ�ح'د{ أ%ي ن.ح_وهم

وأ%عجلوهم وأ%زالوهم. وج.ه.ض.ن فلنD وأ%ج\ه.ض.ن إ,ذا غ%ل%ب.ك على الشيء.
ويقال: ق�ت1ل% فلنD فأ�ج\ه,ض. عنه القوم أ%ي غ�ل1بوا حت أ�خذ منهم. وف

حديث ممد بن مسلمة أ%نه ق%ص.د. يوم أ�ح'د{ رجلv قال: فجاه.ض.ن عنه أ%بو
س'ف}يان أ%ي مان.ع.ن عنه وأ%زالن. وج.ه.ض.ه ج.ه\ضاv وأ%ج\ه.ض.ه:
غ%ل%ب.ه. وق�ت1ل% فلنD فأ�ج\ه,ض. عنه القوم أ%ي غ�لبوا حت أ�خ1ذ%



منهم.والاه1ض' من الرجال: الديد' الن_ف}س، وفيه ج'ه'وضةD وج.هاضةD. ابن
الg4عراب: ال%هاض' ثر' ال4راك، وال1هاض' المانعة.

@جوض: رجل ج.و_اض¬: كجي�اض.
وج.و\ض: من مساجد سيدنا رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، بي الدينة

وتبوك.
@جيض: جاض. عن الشيء ي.ج,يض' ج.ي\ضاv أ%ي مال% وحاد. عنه؛ والصاد لغة عن

يعقوب؛ قال جعفر بن ع'ل}بة الارثي:
،vول ن.د\ر, إ,ن} ج,ض\نا عن الوت ج.ي\ضة

�كم العم\ر' باق�، وال%د.ى م'ت.طاو,ل
ال4صمعي: جاض. ي.ج,يض' ج.ي\ض.ةv وهو الر_و.غان� والع'دول� عن القصد؛

:vوقال القطامي يصف إ,بل
وت.ر.ى ل%ي\ض.ت1هن_ عند ر.ح1يل1نا
و.ه.لv، كأ%ن� بن_ ج'ن_ة% أ%و\ل%ق,

وف الديث: فجاض. الناس' ج.ي\ضةv. يقال: جاض. ف القتال إ,ذا فر_،
وجاض. عن الق عدل، وأ%صل ال%ي\ض, اليل عن الشيء، ويروى بالاء الهملة

والصاد الهملة.
أ%بو عمرو: ال1ش\ية ال1ي.ض_ فيها اختيال، وال1ي.ض� مثال ال1ج.ف�

مشية فيها اختيال. وجاض. ف م1ش\يت1ه: تب.خ\تر، وهي ال1ي.ض_ى، وإ,نه
ل1ي.ضe ال1شية، ورجل ج.ي_اض¬. ابن ال4عراب: هو يشي ال1ي.ض_ى، بفتح

الياء، وهي م1ش\ية يتال فيها صاحبها؛ قال رؤبة:
م1ن بعد1 ج.ذ}ب ال1ش\ية% ال1ي.ض_ى،

فقد أ�ف%د>ي م1ش\يةv م'ن\ق%ض�ا
@جحط: ج,ح1ط}: زجر للغنم, كج,ح1ض\.

@جحرط: عجوز ج,ح\ر,طD: ه.ر,مة.
@جخرط: عجوز ج,خ\ر,طD: ه.ر,مةD؛ قال الشاعر:

والد_ر\د.ب,يس' ال1خ\ر,ط� ال%ل%ن\ف%ع.ه
ويقال: ج,ح\ر,طD، بالاء الهملة.

@جرط: قال ابن بري: ال%ر.ط� الغ.ص.ص'؛ قال ناد الي\بي:
ل%م�ا رأ%يت' الر_ج'ل% الع.م.ل�طا،
يأ}كل لماv بائتاv قد ث%ع1طا،



أ%كثر. منه ال4كل حت ج.ر,طا
@جلط: ج.ل%ط% رأ}س.ه ي.ج\ل1ط�ه إ,ذا حل%قه. ومن كلم العرب الصحيح: ج.ل%ط

الرجل� ي.ج\ل1ط� إ,ذا كذ%ب. وال1لط�: ال�كاذ%بة�. الفراء: جل%ط سيف%ه
أ%ي اس\ت.ل�ه.

@جلحط: ال1ل}ح1طاء: ال4رض الت ل شجر فيها، وقيل: هي ال1ل}ح1ظاء،
بالظاء العجمة، وقيل: هي ال1ل}خ1طاء، بالاء العجمة والطاء غي العجمة،

وقيل: هي ال%ز\ن�؛ عن السياف.
@جلخط: ال1ل}خ1طاء: ال4رض الت ل شجر فيها أ%و ال%ز\ن، لغة ف جلحط.

@جلفط: التهذيب: ال1ل}فاط� الذي ي.س'دe د'روز. السفينة الديدة
بال�يوط وال1ر.ق,. يقال: ج.ل}ف%ط%ه ال1ل}فاط� إ,ذا س.و�اه وق%ي_ر.ه. قال ابن

دريد: هو الذي ي'ج.ل}ف1ط� السفن في'دخل بي م.سام1ي ال4لواح وخ'روزها
.�م'شاقة% الك%ت�ان1 ويس.ح'ه بالز>ف}ت والقار,، وفعله ال%ل}ف%طة

@جلمط: ج.ل}مط% رأ}س.ه. حل%ق شعره، قال الوهري: واليم زائدة، والل9ه
أ%علم.

@جخرط: عجوز ج,خ\ر,طD: ه.ر,مةD؛ قال الشاعر:
والد_ر\د.ب,يس' ال1خ\ر,ط� ال%ل%ن\ف%ع.ه

ويقال: ج,ح\ر,طD، بالاء الهملة.
@جحظ: ال1حاظ�: خ'روج م'ق}لة العي وظهورها. ال4زهري: الح'وظ خروج

القلة ون'توؤها من ال1ج.اج. ويقال: رجل جاح1ظ� الع.ي\ني إ,ذا كانت
حد.قتاه خارجتي، ج.ح.ظ%ت\ ت.ج\ح.ظ� ج'حوظاv. الوهري: ج.ح.ظ%ت عينه ع.ظ�مت

م'قلتها ون.تأ%ت، والرجل جاح1ظD وج.ح\ظ%م¬، واليم زائدة. وال1حاظان1:
حدقتا العي إ,ذا كانتا خارجتي. وج,حاظ� العي: م.ح\ج,رها ف بعض اللغات،

وعي جاح1ظة. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي الل9ه عنهما: وأ%نتم يومئذ
ج'ح_ظD ت.ن\ت.ظرون الغدوة 

(* قوله «الغدوة» كذا ف الصل بغي معجمة وف
النهاية بهملة.)؛ ج'حوظ� العي: ن'توؤ'ها وان\ز,عاج'ها، تريد: وأ%نتم

شاخ1ص'و ال4بصار ت.ترق�بون أ%ن ي.ن\ع1ق. ناع1ق¬ أ%و ي.د\ع'و. إ,ل و.ه.ن
ال3يان داع�.

والاح1ظ�: لقب ع.مرو بن ب.ح\ر، قال ال4زهري: أ%خبن النذري قال: قال
أ%بو العباس كان الاح1ظ� كذ�اباv على الل9ه وعلى رسوله، صل9ى الل9ه



عليه وسل9م، وعلى آله وعلى الناس؛ وروي عن أ%ب عمرو أ%نه جرى ذكر الاحظ
ف مل1س أ%ب العباس أ%حد بن يي فقال: أ%مسكوا عن ذكر الاحظ فإ,نه

غي ثقة ول مأ}مون؛ قال أ%بو منصور: وعمرو بن بر الاحظ روى عن الثقات ما
ليس من كلمهم وكان أ�وت% ب.س\طة ف لسانه وب.ياناv عذ}باv ف خ1طابه

وم.جالv واسعاv ف ف�نونه، غي أ%ن أ%هل العلم والعرفة ذم�وه، وعن
الص>د\ق د.ف%ع'وه.

والاح1ظ%تان1: حد.قتا العي. وج.ح.ظ% إ,ليه ع.م.له: نظ%ر ف عمله فرأ%ى
س'وء ما صنع؛ قال ال4زهري: يراد نظر ف وجهه فذك�ره س'وء4 صنيع1ه.

قال: والعرب تقول ل4ج\ح.ظ%ن� إ,ليك أ%ث%ر. يد1ك، ي.ع\ن'ون به
ل�ر,ي.ن_ك س'وء أ%ثر يدك؛ قال ابن السكيت: الد>ع\ظاية�، وقال أ%بو عمرو:

�الد>ع\كاية، وها الكثيا اللح\م، طال أ%و قص'را، وقال ف موضع ال1ع\ظاية
بذا العن، قال ال4زهري: وف نسخة ال1حاظ� حر\ف' الك%م.رة1.

@جحمظ: ج.ح\م.ظ}ت الرجل% إ,ذا صف�د\ت.ه وأ%و\ث%ق}ته. وج.ح\م.ظ% الغلم.
شد_ يدي\ه على ركبتيه. وف بعض الكايات: هو بعض' م.ن ج.ح\م.ظ�وه.

وال%ح\م.ظة�: ال3س\راع' ف العد\و، وقد ج.ح\م.ظ. وقال الليث:
ال%ح\مظة الق1ماط�؛ وأ%نشد:

ل%ز_ إ,ليه ج.ح\ظ%واناv م1د\ل%ظا،
فظ%ل� ف ن,س\ع.ت1ه م'ج.ح\م.ظا

@جظظ: رجل ج.ظê: ضخ\م. وف الديث: أ%ب\غ.ض'كم إ,ل� ال%ظ© ال%ع\ظ�؛
الفر�اء: ال%ظ© وال%و�اظ� الطويل ال%س3يم ال4كول الش_ر'وب

الب.ط1ر' الك%ف�ور، قال: وهو ال1ع\ظار' أ%يضاv. وروي عن النب، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م، أ%نه قال: أ%ل أ�نبئكم بأ%هل النار؟ كل© ج.ع\ظ{ ج.ظð م'س\تكب

م.ن�اع قلت: ما ال%ظ©؟ قال الضخ\م'، قلت: ما ال%ع\ظ؟ قال: العظيم ف
نفسه.

ابن ال4عراب: ج.ظ� الرجل� إ,ذا سن مع ق1ص.ره، وقال بعضهم: الضخم
الكثي اللحم. وف نوادر ال4عراب: ج.ظ�ه وش.ظ�ه وأ%ر_ه إ,ذا ط%ر.ده.

وفلن ي.ج'ظ© وي.ع'ظ© وي.ل}ع.ظ�: كل©ه ف الع.د\و.
@جعظ: ال%ع\ظ� وال%ع1ظ�: السي�ء ال�ل�ق ال�ت.س.خ>ط� عند الطعام، وقد

ج.ع1ظ% ج.ع.ظاv. وال%ع\ظ�: الضخم. وال%ع\ظ�: العظيم ال�س\تكب ف
نفسه؛ ومنه الديث الروي� عن أ%ب هريرة: أ%ن، النب، صل9ى الل9ه عليه



وسل9م، قال: أ%ل أ�نبئكم بأ%هل النار؟ كل© ج.ظ9 ج.ع\ظ{ مستكب� قلت: ما
ال%ظ©؟ قال: الضخم، قلت: ما العظ؟ قال العظيم ال�س\تكب ف نفسه؛

وأ%نشد أ%بو سعيد بيت العجاج:
ت.واك%ل�وا بال1ر\ب.د1 الع.ناظ%ا،

وال�ف}ر.ت.ي\ن أ%ج\ع.ظ�و إ,ج\عاظا
قال ال4زهري�: معناه أ%نم ت.ع.ظ�موا ف أ%نفسهم وز.مeوا بأ%نفهم.

قال ابن سيده: وأ%ج\ع.ظ% الرجل� ف%ر_؛ وأ%نشد لرؤبة:
وال�ف}رتان1 ترك�وا إ,ج\عاظا

قال ابن بري: وقوم أ%جعاظ ف�ر_ار. وجع.ظ%ه عن الشيء ج.ع\ظاv وأ%ج\ع.ظ%ه
إ,ذا دفعه ومنعه، وأ%نشد بيت العجاج أ%يضاv هنا. وال%ع\ظ�: الد_ف}ع.

وجع.ظ% علينا، وبعضهم يقول: جع_ظ علينا، في'ث%قYل، أ%ي خال%ف علينا
:Dوج,ع1ظ�انة Dقصي ل%ح1يم، وج,ع1ظ�ان :Dمورنا. ورجل ج,ع\ظاية�وغي_ر أ

قصي.
@جعمظ: ال�ع\م'ظ�: الش_ح1يح' الش_ر,ه الن_ه,م.

@جفظ: قال ابن سيده ف ترجة حفظ: اح\ف%أ%ظ�ت1 ال1يفة إ,ذا انتفخت،
ورواه ال4زهري أ%يضاv عن الليث؛ قال ال4زهري: هذا تصحيف منكر والصواب

�اج\ف%أ%ظ�ت، باليم، اج\ف1ئ}ظاظاv. وروى سلمة عن الفراء أ%نه قال: ال%ف1يظ
القتول النتفخ، باليم، قال: وكذا قرأ}ت ف نوادر ابن بزرج له بط

أ%ب اليثم الذي عرفته له: اج\ف%أ%ظ�ت، باليم، والاء تصحيف، قال
ال4زهري: وقد ذكر الليث هذا الرف ف كتاب اليم، قال: فظننت أ%نه كان

متحي>راv فيه فذكره ف موضعي. الوهري: اج\ف%اظ�ت1 ال1يفة انتفخت، قال: وربا
قالوا اج\ف%أ%ظ�ت فيحركون ال4لف لجتماع الساكني: ابن بزرج:

ال�ج\ف%ئ1ظ© الي�ت النتفخ. التهذيب: وال�ج\ف%ئظ© الذي أ%صبح على ش.فا الوت
من مرض أ%و شر� أ%صابه.

@جلظ: اج\ل%ن\ظى: است.ل}قى على ال4رض ورفع رجليه. التهذيب ف الرباعي:
اج\ل%ن\ظى الرجل على جنبه، واس\ل%ن\قى على قفاه. أ%بو عبيد: ال�ج\ل%ن\ظ1ي

الذي يستلقي على ظهره ويرفع رجليه. وف حديث لقمان ابن عاد: إ,ذا
اضطج.ع\ت' ل أ%ج\ل%ن\ظ1ي؛ أ%بو عبيد: ال�ج\ل%ن\ظ1ي ال�س\ب.ط1ر� ف

اض\ط1جاعه، بقول فلست كذلك، وال4لف لل3لاق والنون زائدة، أ%ي ل أ%نام نو\مة%
الك%س\لن ولكن أ%نام م'س\ت.و\ف1زاv، ومنهم من يهمز فيقول اج\ل%ن\ظ%أ}ت



واج\ل%ن\ظ%ي\ت.
@جلحظ: رجل ج,ل}ح1ظD وج,ل}حاظD وج,ل}ح1ظاء: كثي الشعر على جسده ول يكون

 Dوف نوادر ال4عراب: ج,ل}ظاء# من ال4رض وج,ل}حاظ .vإ,ل ضخما
(* قوله

«وجلحاظ إل» تقدم ف مادة جلذ جلظاء من ال4رض وجلماظ والصواب ما هنا.)
وج,ل}ذاء# وج,ل}ذانD. ابن دريد: سعت عبد الرحيم ابن أ%خي ال4صمعي يقول:

أ%رض ج,ل}ح1ظاء#، بالظاء والاء غي معجمة، وهي الصeل}بة، قال: وخالفه
أ%صحابنا فقالوا: ج,ل}خ1ظاء، بالاء العجمة، فسأ%لته فقال: هكذا رأ%يته،

قال ال4زهري: والصواب جل}حظاء، كما رواه عبد الرحيم ل شك فيه بالاء
غي معجمة.

@جلخظ: أ%رض ج,ل}خ1ظاء، بالاء معجمة: وهي الصلبة؛ قال ال4زهري: والصواب
جلحظاء، بالاء غي معجمة، وقد تقدم.

@جلفظ: ج.ل}ف%ظ% السفينة%: ق%ي_رها. وال1ل}فاظ�: الذي ي'شد�د السفن
ال�د'د بال�يوط وال1ر.ق ث ي'ق%ي>رها. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ل

أ%ح\م1ل السلمي على أ%ع\واد ن.ج.رها النج_ار' وج.ل}ف%ظ%ها ال1لفاظ؛
هو الذي ي'سو>ي السف�ن وي'ص\ل1ح'ها، وهو مروي بالطاء الهملة والظاء

العجمة.
.�@جلمظ: ال1ل}ماظ�: الرجل الشه\وان

.eول، وقيل: القصي الرجلي الغ.ل1يظ ال4ش.م�@جنعظ: ال1ن\ع1يظ: ال4ك
وال1ن\عاظة�: الذي يت.سخ_ط� عند الطعام من س'وء خ'لقه. وال1ن\ع1ظ

وال1ن\عاظ: ال4حق، وقيل: الاف الغليظ، وقيل: ال1نعاظ وال1ن\عاظة
الع.س3ر' ال4خ\لق؛ قال الراجز:

ج,ن\عاظةD بأ%ه\ل1ه قد ب.ر_حا،
إ,ن ل ي.ج,د\ ي.وماv ط%عاماv م'ص\ل%حا،

ق%ب_ح. وج\هاv ل ي.ز.ل} م'ق%ب_حا
.vقال: وهو ال1ن\ع1يظ إ,ذا كان أ%كول

@جوظ: ال%و_اظ�: الكثي اللحم الاف الغليظ الضخم ال�خ\تال� ف
م1ش\ي.ت1ه؛ قال رؤبة:

وس.ي\ف' غ%ي�اظ{ لم غ%ي_اظا،
ي.ع\ل�و به ذا الع.ض.ل, ال%و_اظا



vالتكب>ر الاف، وقد جاظ% ي.ج'وظ ج.و\ظا �وقال ثعلب: ال%و_اظ
وج.و.ظاناv. ورجل ج.و_اظةD: أ%كول، وقيل: هو الفاجر، وقيل: هو الص_ي_اح

الش>ر>ير. الفر_اء: يقال للرجل الطويل السيم ال4ك�ول, الش_ر'وب
الب.ط1ر الكافر: ج.و_اظD ج.ع\ظD ج,ع\ظار. وف الديث: أ%هل� النار كل©

ج.ع\ظ%ر,ي� ج.و_اظ. أ%بو زيد: العظريe الذي ي.ن\ت.ف1خ' با ليس عنده، وهو
إ,ل الق1ص.ر ما هو. وال%و_اظ�: ال%م'وع ال%ن'وع الذي ج.ع ومن.ع،

وقيل: هو القصي الب.ط1ي'. وال%و_اظ: ال4كول. وف نوادر ال4عراب: رجل
ج.ي�اظD سي س.م1ج ال1ش\ية.

أ%بو سعيد: ال�واظ� الضج.ر' وق1ل9ة الصب\ر على ال�مور. يقال: ار\ف�ق\
ب'واظ1ك، ول ي'غ\ن ج'واظ�ك عنك شيئاv. وج.و,ظ% الرجل� وج.و_ظ%

وت.ج.و_ظ%: س.عى.
@جفظ: قال ابن سيده ف ترجة حفظ: اح\ف%أ%ظ�ت1 ال1يفة إ,ذا انتفخت،

ورواه ال4زهري أ%يضاv عن الليث؛ قال ال4زهري: هذا تصحيف منكر والصواب
�اج\ف%أ%ظ�ت، باليم، اج\ف1ئ}ظاظاv. وروى سلمة عن الفراء أ%نه قال: ال%ف1يظ
القتول النتفخ، باليم، قال: وكذا قرأ}ت ف نوادر ابن بزرج له بط

أ%ب اليثم الذي عرفته له: اج\ف%أ%ظ�ت، باليم، والاء تصحيف، قال
ال4زهري: وقد ذكر الليث هذا الرف ف كتاب اليم، قال: فظننت أ%نه كان

متحي>راv فيه فذكره ف موضعي. الوهري: اج\ف%اظ�ت1 ال1يفة انتفخت، قال: وربا
قالوا اج\ف%أ%ظ�ت فيحركون ال4لف لجتماع الساكني: ابن بزرج:

ال�ج\ف%ئ1ظ© الي�ت النتفخ. التهذيب: وال�ج\ف%ئظ© الذي أ%صبح على ش.فا الوت
من مرض أ%و شر� أ%صابه.

@جبع: ال�ب_اع: س.ه\م صغي ي.ل}ع.ب به الصبيان يعلون على رأ}سه ت.مرة
لئل ي.ع\ق1ر؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: ول أ%حق©ها وإ,نا هو ال�م�اح'
وال�م�اع'، وامرأ%ة ج'ب�اع¬ وج'ب_اعةD: قصية شبهوها بالسهم القصي؛

قال ابن مقبل:
وط%ف}لة غ%ي\ر ج'ب�اع� ول ن.ص.ف{،

من د.لY أ%م\ثال1ها باد{ وم.ك}ت'وم'
أ%ي غي قصية؛ كذا رواه ال4صمعي غي ج'ب_اع، وال4عرف غي ج'ب�اء.

@جحلنجع: حكى ال4زهري عن الليل بن أ%حد قال: الرباعي يكون اساv ويكون
فعلv، وأ%ما الماسي فل يكون إ,ل� اساv، وهو قول سيبويه ومن قال



بقوله. وقال أ%بو تراب: كنت سعت من أ%ب الميسع حرفاv، وهو ج.ح\ل%ن\ج.ع،
فذكرته لشمر بن حدويه وتبأ}ت إ,ليه من معرفته وأ%نشدته فيه ما كان

أ%نشدن، قال: وكان أ%بو الميسع ذكر أ%نه من أ%عراب م.د\ي.ن. وكنا ل نكاد
نفهم كلمه وكتبه شر وال4بيات الت أ%نشدن:

إ,ن ت.م\ن.ع1ي ص.و\ب.ك1 ص.و\ب. ال%د\م.ع,،
ي.ج\ر,ي على ال%د> كض1ئ}ب, الث�ع\ث%ع,

وط%م\حة{ ص.ب,ي'ها ج.ح\ل%ن\ج.ع,،
ل ي.ح\ض'ها ال%د\و.ل� بالت_ن.وeع,

قال: وكان يسم>ي الك�ور. ال1ح\ض.ى. وقال ال4زهري عن هذه الكلمة وما
بعدها ف أ%و�ل باب الرباعي من حرف العي: هذه حروف ل أ%عرفها ول أ%جد

لا أ%صلv ف كتب الثقات الذين أ%خذوا عن العرب العار,بة ما أ%و\د.ع'وا
كتبهم، ول أ%ذكرها وأ%نا أ%حق©ها، ولكن ذكرتا اس\ت1ن\داراv لا

وت.ع.جeباv منها ول أ%دري ما صح�تها، ول أ%ذكرها أ%نا هنا مع هذا القول إ,ل�
لئل يذكرها ذاكر أ%و يسمعها سامع فيظن� با غي ما نقلت فيها، وال

أ%علم.
@جدع: ال%د\ع': الق%ط}ع'، وقيل: هو القطع البائن ف ال4نف وال�ذن

والش_فة1 واليد ونوها، ج.د.ع.ه ي.ج\د.ع'ه ج.د\عاv، فهو جاد1ع¬. وحار
م'ج.د_ع: م.ق}ط�وع ال�ذن؛ قال ذو ال1ر.ق, الط©ه.و,ي�:

أ%تان,ي كلم' الت_غ\ل%ب� بن د.ي\س.ق�،
ففي أ%ي> هذا، و.ي\ل%ه، ي.ت.تر_ع'؟

vيقول ال%ن، وأ%بغ.ض' الع'ج\م,، ناط1قا
إ,ل ربه، صوت' ال1مار, الي'ج.د_ع'

أ%راد الذي ي'جد_ع فأدخل اللم على الفعل الضارع لضارعة اللم الذي
كما تقول هو الي.ض\ر,ب'ك، وهو من أ%بيات الكتاب وقال أ%بو بكر بن السراج:

لا احتاج إ,ل رفع القافية قلب السم فعلv وهو من أ%قبح ضرورات الشعر،
وهذا كما حكاه الفراء من أ%ن رجلv أ%قبل فقال آخر: هاهوذا، فقال السامع:

ن,ع\م. الاهوذا، فأ%دخل اللم على الملة من البتدإ, والب تشبيهاv له
بالملة الركبة من الفعل والفاعل؛ قال ابن بري: ليس بيت' ذي ال1ر.ق

هذا من أ%بيات الكتاب كما ذكر الوهري وإ,نا هو ف نوادر أ%ب زيد. وقد
ج.د1ع. ج.د.عاv، وهو أ%ج\د.ع' بي>ن ال%د.ع,، وال�نثى ج.د\عاء؛ قال أ%بو



ذؤيب يصف الكلب والثور:
فان\صاع. من ح.ذر� وس.د_ ف�روج.ه

غ�ب\ر¬ ض.وار�: واف1يان1 وأ%ج\د.ع'
أج\دع أ%ي م.ق}طوع ال�ذن. وافيان1: ل ي'ق}طع من آذانما شيء، وقيل: ل

يقال ج.دع. ولكن ج'دع. من ال%ج\د'وع.
وال%د.عة�: ما ب.ق1ي منه بعد الق%ط}ع. وال%د.عة�: موضع ال%د\ع، وكذلك

الع.ر.جة� من ال4ع\رج، والق%ط%عة من ال4ق}ط%ع. وال%د\ع': ما انقطع من
م.قاد1ي ال4نف إ,ل أ%ق}صاه، سي بالصدر.

وناقة ج.د\عاء: ق�ط1ع س'دس' أ�ذنا أ%و ربعها أ%و ما زاد على ذلك إ,ل
النصف. وال%د\عاء من العز.: ال%ق}طوع ثلث أ�ذنا فصاعداv، وعم به ابن
vج.د_ع ال�ذن. وف الدعاء على ال3نسان: ج.د\عا�ال4نباري جيع الشاء ال

له وع.ق}راv؛ نصبوها ف حد� الدعاء على إ,ضمار الفعل غي الستعمل
إ,ظهاره، وحكى سيبويه: ج.د_ع\ت'ه ت.ج\ديعاv وع.ق�ر\ت'ه قلت له ذلك، وهو مذكور

ف موضعه؛ فأ%م�ا قوله:
ت.راه كأ%ن� ال4 ي.ج\د.ع' أ%ن\ف%ه

وع.ي\ن.ي\ه، إ,ن} م.وله ثاب. له و.ف}ر'
فعلى قوله:

يا ل%ي\ت. ب.ع\ل%ك1 قد غ%دا
م'ت.ق%لYداv س.ي\فاv ور'م\حا

إ,نا أ%راد ويفقأ� عينيه؛ واستعار بعض' الشeعراء ال%د\ع. والع1ر\ني.
للد�ه\ر فقال:

وأ%صب.ح الده\ر' ذ�و الع1ر\ن,ي, قد ج'د1عا
وال4عرف:

وأ%صبح. الدهر' ذو العل�ت1 قد ج'دعا
وج.داع,: الس_نة� الشديدة تذهب بكل شيء كأ%نا ت.ج\د.ع'ه؛ قال أ%بو

ح.ن\بل الطائي:
لقد آلي\ت' أ%غ}د1ر ف ج.داع,،

وإ,ن} م'ن>يت'، أ�م�ات1 الر>باع,
وهي ال%داع' أ%يضاv غي مبنية لكان ال4لف واللم. وال%داع': الوت

:vوجاد.ع.ه م'جاد.عة وج,داعا .�لذلك أ%يضاv. وال�جادعة�: ال�خاصمة



شات.م.ه وشار_ه كأ%ن� كل واحد منهما ج.د.ع أ%نف صاحبه؛ قال النابغة
الذ©ب\يان:

أ%قارع' ع.و\ف{، ل أ�حاو,ل� غي.ها،
وج'وه' ق�رود{، ت.ب\ت.غ1ي من ت'جاد1ع'

وكذلك الت�جاد'ع. ويقال: اج\د.ع\هم بال4مر حت ي.ذ1ل©وا؛ حكاه ابن
ال4عراب ول يفسره. قال ابن سيده: وعندي أ%نه على الثل أ%ي اجدع أ�نوفهم.

vوحكي عن ثعلب: عام ت.ج.د_ع' أ%فاع1يه وتاد.ع' أ%ي يأ}كل بعضها بعضا
لشد�ته، وكذلك تركت البلد ت.ج.د_ع' وت.جاد.ع' أ%فاعيها أ%ي يأ}كل بعضها

بعضاv، قال: وليس هناك أ%كل ولكن يريد تق%ط�ع'. وقال أ%بو حنيفة:
ال�ج.د_ع' من النبات ما ق�طع من أ%عله ون.واح1يه أ%و أ�كل. ويقال: ج.د_ع

النبات. الق%ح\ط� إ,ذا ل ي.ز\ك' لن\ق1طاع الغ.ي\ث1 عنه؛ وقال ابن
مقبل:وغ%ي\ث م.ريع ل ي'ج.د_ع\ ن.بات'ه

وك%ل# ج'داع¬، بالضم، أ%ي د.و�؛ قال ر.بيعة� بن م.ق}ر'وم الض_ب>ي�:
وقد أ%ص1ل� ال%ل1يل% وإ,ن نآن،
وغ1ب_ ع.داوت ك%ل# ج'داع'

قال ابن بري: قوله ك%ل# ج'داع أي ي.ج\د.ع' م.ن ر.عاه؛ يقول: غ1ب�
ع.داوت ك%ل# فيه ال%د\ع لن رعاه، وغب بعن بعد. وج.د1ع. الغلم' ي.ج\د.ع'

ج.د.عاv، فهو ج.د1ع¬: ساء غ1ذاؤه؛ قال أ%و\س بن ح.ج.ر:
وذات' ه1د\م� عار� ن.واش1ر'ها،
ت'ص\م1ت' بالاء ت.و\ل%باv ج.د1عا

وقد صح�ف بعض العلماء هذه اللفظة، قال ال4زهري ف أ%ثناء خطبة كتابه:
جع سليمان بن علي الاشي� بالبصرة ين ال�ف%ض_ل الضب�ي� وال4صمعي

فأ%نشد الفض_ل: وذات هدم، وقل آخر البيت: ج.ذ%عا، فف%ط1ن ال4صمعي ل%طئه،
وكان أ%حد.ث% س1ن�اv منه، فقال له: إ,نا هو تولباv ج.ذ%عا، وأ%راد تقريره

على الطاء فلم ي.ف}ط%ن الفضل لراده، فقال: وكذلك أ%نشدته، فقال له
ال4صمعي حينئذ: أ%خطأ}ت إ,نا هو: ت.و\لباv ج.د1عا، فقال له الفضل: جذعا
جذعا، ورفع صوته ومد�ه، فقال له ال4صمعي: لو نف%خ\ت ف الش_بeور ما

نفعك، تكم كلم النمل وأ%صب\، إ,نا هو: ج.د1عا، فقال سليمان بن علي: من
ت.خ\تاران1 أ%جعله بينكما؟ فاتفقا على غلم من بن أ%سد حافظ للشعر

فأ�ح\ض1ر، فعر.ضا عليه ما اختلفا فيه فصد_ق ال4صمعي وصو�ب قوله، فقال له



الفضل: وما ال%د1ع'؟ قال: السي�ء الغ1ذاء. وأ%جد.ع.ه وج.د_ع.ه: أ%ساء غذاءه.
قال ابن بري: قال الوزير: ج.د1ع¬ ف%ع1لD بعن م.ف}عول، قال: ول يعرف

:vأ%يضا �مثله. وج.د1ع. الف%ص1يل� أ%يضاv: ساء غ1ذاؤ'ه. وج.د1ع. الف%ص1يل
ر'ك1ب صغياv فو.ه.ن. وج.د.ع\ت'ه أ%ي سجن\ت'ه وحبست'ه، فهو م'دوع؛

وأ%نشد:
كأ%نه من طول ج.د\ع, الع.ف}س,

وبالذال العجمة أ%يضاv، وهو الفوظ. وج.د.ع. الرجل� ع1يال%ه إ,ذا ح.بس
عنهم الي. قال أ%بو اليثم: الذي عندنا ف ذلك أ%نه. ال%د\ع.

وال1ذ}ع. واحد، وهو ح.ب\س' من ت.ح\ب,سه على س'وء3 ولئه وعلى ال3ذالة1 منك له؛
قال: والدليل على ذلك بيت أ%وس:

ت'ص\م1ت بالاء ت.و\لباv ج.د1عا
قال: وهو من قولك ج.د.ع\ت'ه فج.د1ع كما تقول ضر.ب الص_ق1يع' النبات.

فض.ر,ب.، وكذلك ص.ق%ع، وع.ق%ر\ت'ه ف%ع.ق1ر أ%ي سق%ط؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:ح.ب.ل�ق ج.د_عه الر>عاء

ويروى: أ%ج\د.ع.ه، وهو إ,ذا حب.سه على م.ر\عى س.و\ء، وهذا يقو�ي قول
أ%ب اليثم.

وال%ناد1ع': ال4ح\ناش'، ويقال: هي ج.ناد1ب' تكون ف ج,ح.رة1
الي.راب,يع, والض>باب ي.خر'ج\ن إ,ذا د.نا الافر من ق%ع\ر ال�ح\ر. قال ابن بري:

قال أ%بو حنيفة ال�ن\د.ب الصغي يقال له ج'ن\دع، وجعه ج.ناد1ع'؛ ومنه
قول الراعي:

Dب.ي¼ ن'م.ي\ر,ي¼ عليه م.هابة
ب,ج.م\ع، إ,ذا كان اللYئام' ج.ناد1عا

ومنه قيل: رأ%يت ج.ناد1ع. الشر> أ%ي أ%وائل%ه، الواحدة ج'ن\د'عةD، وهو
ما د.ب_ من الشر�؛ وقال ممد بن عبد ال ال4ز\دي�:

،vل أ%د\ف%ع' ابن. الع.م> ي.م\ش1ي على ش.فا
وإ,ن ب.ل%غ.ت\ن م1ن\ أ%ذاه ال%ناد1ع'

وذات' ال%ناد1ع,: الداهية�. الفر�اء: يقال هو الشيطان والار,د'
والار,ج' وال4ج\د.ع'. روي عن مسروق أ%نه قال: قدمت على عمر فقال ل: ما

اس'ك؟ فقلت: م.سروق' بن ال4ج\د.ع، فقال: أ%نت مسروق بن عبد الرحن، حدثنا
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن� ال4جدع شيطان، فكان اس'ه ف الديوان



مسروق بن عبد الرحن. وعبد ال بن ج'د\عان%
(* كذا بالصل، وف القاموس: وعبد ال بن جدعان جواد معروف.)
وأ%ج\د.ع' وج'د.ي\ع¬: اسان1. وبنو ج.د\عاء4: بطن من العرب، وكذلك بنو

ج'داع وبنو ج'داعة%.
@جذع: ال%ذ%ع': الصغي السن. وال%ذ%ع': اسم له ف زمن ليس بس3ن¼ تنب'ت

ول ت.س\ق�ط وت'عاق1ب'ها أ�خرى. قال الزهري: أ%ما ال%ذ%ع فإ,نه ي.ختلف
ف أ%سنان ال3بل واليل والبقر والشاء، وينبغي أ%ن يفسر قول العرب فيه
تفسياv م'ش\بعاv لاجة الناس إ,ل م.عر,فته ف أ%ضاح1يهم وص.داقاتم وغيها،

فأ%ما البعي فإ,نه ي'ج\ذ1ع' لس\ت1كماله أ%ربعة% أ%عوام ودخوله ف السنة
الامسة، وهو قب\ل% ذلك ح1قÒ؛ والذكر ج.ذ%ع¬ وال�نثى ج.ذ%عةD وهي الت

أ%وجبها النب، صلى ال عليه وسلم، ف صد.قة ال3بل إ,ذا جاوز.ت\
ست>ي، وليس ف صد.قات ال3بل سنÒ فوق ال%ذ%عة، ول ي'جزئ ال%ذ%ع' من

ال3بل, ف ال4ضاح1ي. وأ%ما ال%ذ%ع ف اليل فقال ابن ال4عراب: إ,ذا
است.تم_ الفرس سنتي ودخل ف الثالثة فهو جذع، وإ,ذا استتم الثالثة ودخل ف

الرابعة فهو ث%ن,يÒ، وأ%ما ال%ذ%ع' من البقر فقال ابن ال4عراب: إ,ذا طل%ع
ق%ر\ن� الع1ج\ل وق�ب,ض عليه فهو ع.ض\ب¬، ث هو بعد ذلك جذ%ع، وبعده

ث%ن,يÒ، وبعده ر.باع¬، وقيل: ل يكون الذع من البقر حت يكون له سنتان1
وأ%و�ل يوم من الثالثة، ول يزئ الذع من البقر ف ال4ضاحي. وأ%ما ال%ذ%ع'
من الضأ}ن فإ,نه يزئ ف الضحية، وقد اختلفوا ف وقت إ,جذاعه، فقال أ%بو

زيد: ف أ%سنان الغنم ال1ع\زى خاص�ة إ,ذا أ%تى عليها الول فالذكر ت.ي\س¬
وال�نثى ع.ن\ز، ث يكون جذ%عاv ف السنة الثانية، وال�نثى جذعة، ث

ث%ن,يìا ف الثالثة ث ر.باعي�اv ف الرابعة،ول يذكر الضأ}ن. وقال ابن
ال4عراب: الذع من الغنم لسنة، ومن اليل لسنتي، قال: والع.ناق' ي'ج\ذ1ع'

لسنة وربا أ%جذعت الع.ناق قبل تام السنة للخ1ص\ب فت.س\م.ن في'س\ر,ع
إ,جذاعها، فهي ج.ذ%عة لسنة، وث%ن,ي_ة لتمام سنتي: وقال ابن ال4عراب ف

الذع من الضأ}ن: إ,ن كان ابن شاب_ي\ن أ%ج\ذ%ع. لستة أ%شهر إ,ل سبعة أ%شهر،
وإ,ن كان ابن ه.ر,م.ي\ن أ%ج\ذ%ع. لثمانية أ%شهر إ,ل عشرة أ%شهر، وقد

ف%ر.ق ابن ال4عراي� بي العزى والضأ}ن ف ال3ج\ذاع، فجعل الضأ}ن أ%س\رع.
إ,جذاعاv. قال ال4زهري: وهذا إ,نا يكون مع خ1صب السنة وكثرة اللب

والع'ش\ب، قال: وإ,نا يزئ الذع من الضأ}ن ف ال4ضاحي ل4نه ي.ن\ز'و



في'ل}ق1ح'، قال: وهو أ%و�ل ما يسطاع ركوبه، وإ,ذا كان من العزى ل ي'لقح حت
ي'ث}ن، وقيل: الذع من العز لسنة، ومن الضأ}ن لثمانية أ%شهر أ%و تسعة.
قال الليث: الذع من الدواب> وال4نعام قبل أ%ن ي'ث}ن بسنة، وهو أ%ول ما

يستطاع ركوبه والنتفاع' به. وف حديث الضحية: ض.ح_ي\نا مع رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، بال%ذ%ع من الضأ}ن والثن� من العز. وقيل لبنة

ال�س>: هل ي'ل}ق1ح' ال%ذ%ع؟ قالت: ل ول ي.د.ع\، والمع ج'ذع¬ 
(* قوله«

والمع جذع» كذا بالصل مضبوطاv، وعبارة الصباح: والمع جذاع مثل جبل
Dوجبال وجذعان بضم اليم وكسرها ونوه ف الصحاح والقاموس. وج'ذ}عان

وج,ذ}عانD وال�نثى ج.ذ%عة وج.ذعات، وقد أ%ج\ذ%ع.، والسم ال�ذ�وعة�، وقيل:
الذوعة ف الدواب وال4نعام قبل أ%ن ي'ث}ن بسنة؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:إ,ذا رأ%يت باز,لv صار. ج.ذ%ع\
فاح\ذر، وإ,ن ل ت.ل}ق. ح.ت\فاv، أ%ن ت.ق%ع\

فسره فقال: معناه إ,ذا رأ%يت الكبي ي.س\ف%ه س.ف%ه الصغي فاح\ذ%ر\ أ%ن
يق%ع. البلء4 وي.نزل ال%ت\ف'؛ وقال غي ابن ال4عراب: معناه إ,ذا

رأ%يت الكبي قد تات_ت\ أ%سنانه فذهبت فإ,نه قد ف%ن,ي. وق%ر'ب أ%ج.ل�ه
فاحذر، وإ,ن ل ت.ل}ق ح.ت\فاv، أ%ن ت.صي مثل%ه، واع\م.ل} لنفسك قبل الوت ما

د'م\ت شاب�اv. وقولم: فلن ف هذا ال4مر ج.ذ%ع¬ إ,ذا كان أ%خذ فيه
حديثاv. وأ%ع.د\ت' ال4م\ر. ج.ذعاv أ%ي ج.د1يداv كما ب.د.أ%. وف�ر_ ال4مر'

ج.ذ%عاv أ%ي ب'دئ. وف%ر_ ال4مر. جذ%عاv أ%ي أ%ب\د.أ%ه. وإ,ذا ط�ف1ئت\
ح.ر\ب¬ بي قوم فقال بعضهم: إ,ن شئتم أ%ع.د\ناها ج.ذ%عةv أ%ي أ%و�ل% ما

ي'بت.د.أ� فيها.
وتاذع الرجل�: أ%رى أ%نه ج.ذ%ع¬

على ال%ث%ل؛ قال ال4سود:
فإ,ن أ%ك' م.د\لولv علي�، فإ,نن

أ%خ'و ال%ر\ب,، ل ق%ح\م¬ ول م'ت.جاذ1ع'
والدهر يسمى ج.ذ%عاv ل4نه ج.د1يد. وال4ز\ل%م' ال%ذ%ع': الدهر

ل1د_ته؛ قال ال4خطل:
يا ب,ش\ر، لو ل أ%ك�ن\ منكم ب,م.ن\ز,لة{،

أ%لقى عل%ي� يد.ي\ه ال4ز\ل%م' ال%ذ%ع'



أ%ي لولك�م\ ل4ه\لكن الده\ر. وقال ثعلب: ال%ذ%ع' من قولم ال4ز\ل
الذ%ع' كل© يوم وليلة؛ هكذا حكاه، قال ابن سيده: ول أ%دري وج\ه.ه،

وقيل: هو ال4سد، وهذا القول خطأD. قال ابن بري: قول� م.ن قال إ,ن ال4زل%م
الذ%ع. ال4س.د' ليس بشيء. ويقال: ل آت1يك. ال4زل% ال%ذ%ع. أ%ي ل

آتيك أبداv ل4ن� الدهر أ%بداv جديد كأ%نه ف%ت1يÒ ل ي'س3نe. وقول
ورق%ة% ابن ن.و\فل ف حديث ال%ب\ع.ث:

يا ل%ي\تن فيها ج.ذ%ع\
يعن ف نبو_ة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي ليتن أ%كون

شاب_ا حي ت.ظ}ه.ر' نبو_ته حت أ�بال1غ% ف ن'ص\رته.
وال1ذ}ع': واحد ج'ذوع النخلة، وقيل: هو ساق النخلة، والمع أ%جذاع

وج'ذوع، وقيل: ل ي.بي لا ج,ذ}ع حت يبي ساق�ها.
وج.ذ%ع الشيء4 ي.ج\ذ%ع'ه ج.ذ}عاv: عف%س.ه ود.ل%كه.

وج.ذ%ع الرجل% ي.ج\ذ%ع'ه ج.ذ}عاv: حب.س.ه، وقد ورد بالدال الهملة، وقد
�تقد_م. ال%ج\ذ�وع': الذي ي'ح\ب.س' على غي م.ر\عىÝ. وج.ذ%ع. الرجل

ع1يال%ه إ,ذا حب.س عنهم خياv. وال%ذ}ع': ح.ب\س' الداب_ة على غي ع.ل%ف؛
قال العجاج:

كأ%نه من طول ج.ذ}ع, الع.ف}س,،
ور.ملن1 ال1م\س, بعد ال1م\س,،

ي'ن\ح.ت' من أ%ق}طار,ه بف%أ}س,
وف النوادر: ج.ذ%ع\ت بي الب.ع1يين إ,ذا ق%ر.ن\ت.ه.ما ف ق%ر.ن{ أ%ي

ف ح.ب\ل. وج,ذاع' الرج'ل: قو\مه' ل واحد له؛ قال ال�خ.ب_ل يهجو
الز>ب\رقان:

ت.م.ن_ى ح'ص.ي\ن¬ أ%ن ي.س'ود. ج,ذاع'ه،
فأ%مس.ى ح'صي¬ قد أ%ذ%ل� وأ%ق}ه.را

أ%ي قد صار أ%صحابه أ%ذ1لء م.ق}ه'ور,ين، ورواه ال4صمعي 
(* قوله «ورواه

ال4صمعي إل» براجعة مادة قهر يعلم عكس ما هنا.) قد أ�ذ1ل�
وأ�ق}ه,ر.ا، فأ�ق}ه,ر.ا ف هذا لغةD ف ق�ه,ر. أ%و يكون أ�ق}ه,ر و'ج,د

م.ق}ه'وراv. وخص أ%بو عبيد بال1ذاع ر.ه\ط الز>ب\رقان.
ويقال: ذهب القوم' ج,ذ%ع. م1ذ%ع. إ,ذا تفر_قوا ف كل وجه.



وج'ذ%ي\ع¬: اسم. وج,ذ}ع¬ أ%يضاv: اسم. وف الثل: خ'ذ} من ج,ذ}ع� ما
أ%عطاك.؛ وأ%صله أ%نه كان أ%ع\طى بعض. ال�لوك س.ي\ف%ه ر.هناv فلم يأ}خذه

منه وقال: اجعل هذا ف كذا من أ�م>ك، فضر.به به فقتله. وال1ذاع': أ%ح\ياء
من بن سعد م.ع\روفون بذا اللقب. وج'ذ}عان� ال1بال: ص1غار'ها؛ وقال ذو

الرمة يصف السراب:
ج.وار,يه ج'ذ}عان% الق1ضاف1 الن_واب,ك

:�أ%ي ي.جر,ي في'ر,ي الشيء4 الق%ض1يف. كالن�ب.كة ف ع1ظ%م1ه. والق%ض.فة
ما ارت.ف%ع. من ال4رض.

وال%ذ}ع.مة�: الصغي. وف حديث علي: أ%سلم وال أ%بو بكر، رضي ال
عنهما، وأ%نا ج.ذ}ع.مةD؛ وأ%صله ج.ذ%عةD واليم زائدة، أ%راد: وأ%نا جذ%ع

أ%ي حديث السن> غي م'د\ر,ك فزاد ف آخره ميماv كما زادوها ف س'ت\ه'م
الع.ظ1يم الس\ت1 وز'ر\ق�م ال4ز\ر.ق، وكما قالوا للبن اب\ن'م، والاء

للمبالغة.
@جرع: ج.ر,ع. الاء4 وج.ر.عه ي.ج\ر.ع'ه ج.ر\عاv، وأ%نكر ال4صمعي

ج.ر.ع\ت، بالفتح، واج\ت.ر.ع.ه وت.ج.ر_ع.ه: ب.ل1ع.ه. وقيل: إ,ذا تابع ال%ر\ع
مرة بعد أ�خرى كال�تكار,ه قيل: ت.ج.ر_ع.ه، قال ال عز_ وجل: ي.تجر_ع'ه

ول ي.كاد' ي'س3يغ'ه؛ وف حديث السن بن علي، رضي ال عنهما، وقيل له
ف يوم حار¼: ت.جر_ع\، فقال: إ,نا ي.تجر_ع' أ%هل� النار؛ قال ابن

ال4ثي: التجرeع' ش'ر\ب¬ ف ع.ج.لة{، وقيل: هو الشرب قليلv قليلv، أ%شار
به إ,ل قوله تعال: يتجر_ع'ه ول ي.كاد ي'س3يغ'ه، والسم ال�ر\عة

وال%ر\عة� وهي ح'س\وة منه، وقيل: ال%ر\عة الرة الواحدة، وال�ر\عة ما
اج\ت.ر.ع\ته، ال4خية للم'ه\لة على ما أ%راه سيبويه ف هذا النحو.

وال�ر\عة�: م1لء� الفم ي.ب\ت.ل1ع'ه، وجع ال�ر\عة ج'ر.ع¬. وف حديث القدار: ما
به حاجةD إ,ل هذه ال�ر\عة؛ قال ابن ال4ثي: تروى بالفتح والضم، فالفتح

الرة الواحدة منه، والضم السم من الشرب اليسي، وهو أ%شبه بالديث،
ويروى بالزاي وسيأ}ت ذكره. وج.ر,ع. الغيظ%: كظ%م.ه على الثل بذلك.
وج.ر_عه غ�ص.ص. الغي\ظ1 فتج.ر_عه أ%ي كظ%م.ه. ويقال: ما من ج'ر\عة{ أ%حد.

ع'ق}باناv من ج'ر\عة1 غي\ظ{ ت.ك}ظ1م'ها. وبتصغي ال�ر\عة جاء4 الثل وهو
قولم: أ%ف}ل%ت. ب'ر.ي\عة1 الذ�ق%ن, وج'ر.يعة% الذقن، بغي حرف، أ%ي

وق�ر\ب' الوت1 منه كق�ر\ب ال�ر.ي\عة1 من الذ�ق%ن، وذلك إ,ذا أ%ش\ر.ف. على



التل%ف ث نا؛ قال الفراء: هو
آخر ما ي.خرج من النف}س يريدون أ%ن� ن.ف}سه صارت ف ف1يه فكاد ي.ه\ل1ك'

فأ%ف}ل%ت. وتل�ص. قال أ%بو زيد: ومن أ%مثالم ف إ,ف}لت1 ال%بان:
أ%ف}ل%ت.ن ج'ر.ي\ع.ة% الذ�ق%ن إ,ذا كان قريباv منه كق�ر\ب, ال�ر\عة من
الذقن ث أ%ف}ل%ت.ه، وقيل: معناه أ%ف}ل%ت. ج.ر,يضاv؛ قال م'ه.ل}هل:

من_ا على وائل�، وأ%ف}ل%ت.نا
ي.و\ماv ع.د1يÒ، ج'ر.ي\عة% الذ�ق%ن,

قال أ%بو زيد: ويقال أ%فل%تن ج.ر,يضاv إ,ذا أ%ف}ل%ت.ك ول ي.ك%د\.
وأ%فلتن ج'ريعة% الر>يق إ,ذا سب.ق%ك فاب\ت.ل%ع\ت. ر,يق%ك عليه غيظاv. وف

،vحديث عطاء قال: قلت للوليد قال ع'مر: و.د1د\ت أ%ن>ي ن.ج.و\ت' ك%فافا
فقال: كذب\ت. فقلت: أ%و ك�ذYب\ت' فأ�ف}ل1تe منه 

(* قوله «فأفلت منه» هذا
eف}ل1ت�الضبط ف النهاية ضبط القلم.) ب'ر.ي\عة1 الذ�ق%ن,، يعن أ

بعدما أ%شرف}ت على اللك.
وال%ر.عة� وال%ر\عة� وال%ر.ع' وال4ج\ر.ع' وال%ر\عاء�: ال4رض' ذات'

ال�ز'ونة ت'شاكل الرمل%، وقيل: هي الرملة� الس_هلة الستوية، وقيل: هي
الد>ع\ص ل ت'نب,ت شيئاv. وال%ر\عة� عندهم: الر_ملة الع.ذاة

الط�ي>بة� ال%ن\ب,ت' الت ل و'ع'وثة فيها. وقيل: ال4جرع ك%ث1يب جانب¬ منه
ر.م\ل وجانب حجارة، وجع ال%ر.ع, أ%ج\راع وج,راع، وجع ال%ر\عة1 ج,راع¬،

وجع ال%ر.عة ج.ر.ع¬، وجع ال%ر\عاء ج.ر\عاوات¬، وجع ال4ج\ر.ع,
أ%جار,ع'. وحكى سيبويه: مكان ج.ر,ع¬ كأ%ج\رع. وال%ر\عاء وال4ج\رع: أ%كب من

ال%ر\عة؛ قال ذو الرمة ف ال4ج\رع فجعله ينبت النبات:
بأ%ج\ر.ع. م1ر\باع� م.ر.ب¼ م'ح.ل�ل,

ول يكون م.ر.ب�اv م'ح.ل�لv إ,ل� وهو ي'نب,ت الن_بات.؛ وف قصة
العباس بن م1ر\داس وشعره:
وك%ر>ي على ال�ه\ر بال4ج\ر.ع,

.Dوخ'شونة Dالواسع الذي فيه ح'زونة �قال ابن ال4ثي: ال4ج\ر.ع' الكان
وف حديث ق�س�: بي ص'دور, ج,ر\عان{؛ هو بكسر اليم جع ج.ر.عة، بفتح

اليم والراء، وهي الرملة الت ل ت'ن\ب,ت شيئاv ول ت'مس3ك ماء.
وال%ر.ع': التواء ف قو_ة من ق�وى ال%ب\ل أ%و الو.تر, ت.ظ}هر على سائر الق�و.ى.



وأ%ج\ر.ع الب\ل% والو.تر.: أ%غ}لظ% بعض. ق�واه. وحب\لD ج.ر,ع¬ ووتر
م.ر_ع¬ وج.ر,ع¬، كلها: مستقيم إ,ل أ%ن ف موضع منه ن'ت'وءاv في'م\س.ح'

وي'م\ش.ق' بقطعة كساء حت يذهب ذلك النeتوء.
وف ال4وتار ال�ج.ر_ع: وهو الذي اختلف ف%ت\ل�ه وفيه ع'ج.ر ل ي'ج.د

ف%ت\ل�ه ول إ,غار.ت'ه، فظهر بعض' ق�واه على بعض، وهو ال�ع.ج_ر، وكذلك
ال�ع.ر_د، وهو ال%ص1د' من ال4وتار الذي ي.ظهر بعض' ق�واه على بعض.
ونوق م.جار,يع' وم.جار,ع': ق%ليلت' اللب كأ%نه ليس ف ضروعها إ,ل

ج'رع.
وف حديث حذيفة: جئت' يوم ال%ر.عة1 فإ,ذا رجل جال1س¬؛ أ%راد با ههنا

اسم موضع بالكوفة كان فيه ف1ت\نةD ف زمن عثمان% بن عفان، رضي ال عنه.
@جرشع: ال�ر\ش'ع': العظيم الصدر، وقيل الطويل، وقال الوهري من ال3بل

فخ.ص_ص، وزاد: النتف1خ' ال%ن\بي؛ قال أ%بو ذؤيب يصف ال�م'ر:
ف%ن.ك1ر\ن.ه' ف%ن.ف%ر\ن%، وام.ت.ر.س.ت\ به
ه.و\جاء� هاد1ي.ةD، وهاد{ ج'ر\ش'ع'

أ%ي فن.ك1ر\ن% الصائد.. وام\ت.ر.س.ت1 ال4تان� بالفحل,. والادية:
التقد>مة. ال4زهري: ال%ر.اش1ع أ%ودية ع1ظام؛ قال الذل:

كأ%ن� أ%ت1ي_ السي\ل, مد� عليهم'،
إ,ذا د.ف%ع.ت\ه ف الب.د.اح ال%ر.اش1ع'

@جزع: قال ال تعال: إ,ذا م.س_ه الشرe ج.ز'وعاv وإ,ذا مسه الي\ر'
م.ن'وعاv؛ ال%ز'وع: ضد الص_ب'ور, على الشر>، وال%ز.ع' ن.ق1يض'

الص_ب\ر,. ج.ز,ع.، بالكسر، ي.ج\ز.ع' ج.ز.عاv، فهو جازع وج.ز,ع¬ وج.ز'ع¬
وج.ز'وع¬، وقيل: إ,ذا كثر منه ال%ز.ع'، فهو ج.ز'وع¬ وج'زاع¬؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ولست' ب,ميس.م� ف الناس ي.ل}ح.ى،

على ما فاته، وخ1م� ج'زاع
وأ%جزعه غي'ه.

وال1ج\ز.ع: ال%بان، ه1ف}ع.ل من ال%ز.ع، هاؤه بدل من المزة؛ عن ابن
جن؛ قال: ونظيه ه1ج\ر.ع¬ وه1ب\ل%ع فيمن أ%خذه من ال%ر\ع والب.ل}ع، ول

يعتب سيبويه ذلك. وأ%جزعه ال4مر'؛ قال أ%ع\ش.ى باهل%ة:
فإ,ن} ج.ز,ع\نا، فإ,ن� الشر_ أ%ج\ز.ع.نا،



وإ,ن} ص.ب.ر\نا، فإ,ن�ا م.ع\ش.ر¬ ص'ب'ر'
وف الديث: لا ط�ع1ن. ع'مر جع.ل ابن عباس، رضي ال عنهما، ي'ج\ز,ع'ه؛

�قال ابن ال4ثي: أ%ي يقول له ما ي'س\ليه وي'ز,يل ج.ز.ع.ه وهو ال�ز\ن
وال%وف.

وال%ز\ع: قطعك وادياv أ%و م.فازة أ%و موضعاv تقطعه ع.ر\ضاv، وناحيتاه
ج,ز\عاه. وج.ز.ع. الوضع. ي.ج\ز.ع'ه ج.ز\عاv: قط%ع.ه ع.ر\ضاv؛ قال

ال4عشى:جاز,عات{ بطن. الع.قيق، كما ت.م\ـ
ـض1ي ر,فاق¬ أ%مامهن ر,فاق'

وج,ز\ع الوادي، بالكسر: حيث ت.ج\ز.عه أ%ي تقطعه، وقيل م'ن\ق%ط%ع'ه، وقيل
جانبه وم'ن\ع.ط%فه، وقيل هو ما اتسع من م.ضايقه أ%نبت أ%و ل ينبت،

وقيل: ل يسمى ج,ز\ع الوادي ج,ز\عاv حت تكون له سعة تنب,ت الشجر وغيه؛
واحتج بقول لبيد:

ح'ف1ز.ت\ وزاي.ل%ها السراب'، كأ%نا
أ%جزاع' بئ}شة% أ%ثل�ها ور,ضام'ها

وقيل: هو م'ن\ح.ناه، وقيل: هو إ,ذا قطعته إ,ل الانب الخر، وقيل: هو
رمل ل نبات فيه، والمع أ%جزاع. وج,ز\ع' القوم: م.ح1ل�ت'هم؛ قال الكميت:

وصاد.ف}ن. م.ش\ر.ب.ه' وال%سا
م.، ش1ر\باv ه.نيìا وج,ز\عاv ش.ج,يا

وج,ز\عة الوادي: مكان يستدير ويتسع ويكون فيه شجر ي'راح' فيه الال� من
،vأ%و م'خ\د1را vأ%و صاد1را vر� وي'ح\ب.س' فيه إ,ذا كان جائعا�الق

وال�خ\د1ر': الذي تت الطر. وف الديث: أ%نه وق%ف. على م'ح.س>ر� فق%ر.ع
راحل%ته فخ.ب_ت\ حت ج.ز.ع.ه أ%ي قط%ع.ه ع.ر\ضاv؛ قال امرؤ القيس:

ف%ريقان: منهم سال1ك¬ ب.ط}ن. ن.خ\لة{،
وآخ.ر' منهم جاز,ع¬ ن.ج\د ك%ب\ك%ب,

وف حديث الضحية: فت.ف%ر_ق. الناس' إل غ�ن.ي\مة{ فت.ج.ز�عوها أ%ي
اق}ت.س.موها، وأ%صله من ال%ز\ع الق%ط}ع,.

وان\ج.ز.ع. البل: ان\ق%ط%ع بن,ص\في، وقيل: هو أ%ن ينقط1ع، أ%يìا كان،
إل أ%ن ي.نقطع من الطر.ف.

وال1ز\ع.ة� وال�ز\ع.ة�: القليل من الال والاء.
وان\ج.زع.ت1 العصا: انكسرت بنصفي. وت.ج.ز�ع. السهم': تك%س_ر؛ قال



الشاعر:
إذا ر'م\ح'ه ف الد_ار,ع1ي ت.ج.ز�عا

واج\ت.ز.ع\ت' من الشجرة عوداv: اق}ت.ط%ع\ت'ه واك}ت.س.ر\ته. ويقال:
.vأ%ي قط%ع. ل منه ق1ط}عة vج.ز.ع. ل من الال ج,ز\عة

وب'سرةD م'ج.ز_عةD وم'ج.ز¼عةD إ,ذا بل%غ الرطاب' ث�ل�ثيها. وتر¬
م'ج.ز_ع¬ وم'ج.ز>ع¬ وم'ت.ج.ز>ع¬: بل%غ% ال3رطاب' نصف%ه، وقيل: بلغ

ال3رطاب' من أ%سفله إل نصفه، وقيل: إل ثلثيه، وقيل: بلغ بعض.ه من غي أ%ن
ي'ح.د�، وكذلك الرeطب والعنب. وقد ج.ز_ع الب'س\ر' والرطب' وغيها

تزيعاv، فهو م'ج.ز>ع. قال شر: قال ال%ع.ر>ي ال�ج.ز>ع، بالكسر، وهو عندي
بالنصب على وزن م'خ.ط�م. قال ال4زهري: وساعي من ال%ج.ر,ي�ي ر'طب

م'ج.ز>ع؛ بكسر الزاي، كما رواه العري عن أب عبيد. ولم م'ج.ز>ع¬: فيه
بياض وحرة، ونوى م'ج.ز�ع إ,ذا كان مكوكاv. وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه

كان ي'سب�ح بالنوى ال%ز_ع، وهو الذي ح.ك_ بعض'ه بعضاv حت ابيض_
الوض1ع' الكوك منه وت'رك الباقي على لونه تشبيهاv بال%ز\ع,. وو.ت.ر

م'ج.ز_ع: متل1ف الوضع، بعض'ه ر.قيق وبعضه غ%ليظ، وج,ز\ع¬: مكان ل شجر
فيه.وال%ز\ع' وال1ز\ع'؛ ال4خية عن كراع: ضرب من ال%ر.ز، وقيل: هو الرز

اليمان، وهو الذي فيه بياض وسواد تشب_ه به ال4عي؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن� ع'ي'ون% الوح\ش, ، ح.ول% خ1بائنا

وأ%ر\ح'ل1نا ، ال%ز\ع' الذي ل ي'ث%ق�ب,
واحدته ج.ز\عة؛ قال ابن بري: سي ج.ز\عاv ل4نه م'ج.ز_ع أ%ي م'ق%ط�ع

بأ%لوان متلفة أ%ي ق%طYع سواده ببياضه، وكأ%ن� ال%ز\عة% مسماة
بال%ز\عة، الرة الواحدة من ج.زع.ت\.

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: انقط%ع ع1ق}د لا من ج,ز\ع, ظ%فار,.
وال�ز\ع': ال1ح\و.ر' الذي ت.دور' فيه ال%حالة�، لغة يانية.

والاز,ع': خشبة م.عروضة بي خشبتي منصوبتي، وقيل: بي شيئي يمل
عليها: وقيل: هي الت توضع بي خشبتي منصوبتي ع.رضاv لتوضع عليها س'روع

الكر'وم وع'روشها وق�ض\بانا لترفعها عن ال4رض. فإن و'ص1فت قيل:
جاز,عةD.وال�ز\عة� وال1ز\عة من الاء واللب: ما كان أ%قل من نصف السقاء

وال3ناء والوض. وقال اللحيان مرة: بقي ف السقاء ج,�ز\عة من ماء، وف
الو.طب ج'3ز\عة من لب إ,ذا كان فيه شيء قليل. وج.ز_ع\ت' ف القربة: جعلت



فيها ج'3ز\عة، وقد جز_ع. الوض' إ,ذا ل يبق. فيه إل ج'ز\عة. ويقال: ف
الغدير ج'ز\عة وج,ز\عة ول يقال ف الرك1ي_ة ج'ز\عة وج,ز\عة، وقال ابن

شيل: يقال ف الوض ج'ز\عة وج,زعة، وهي الثلث أ%و قريب منه، وهي ال�ز.ع'
وال1ز.ع'. وقال ابن ال4عراب: الزعة والك�ث}بة والغ'ر\فة والم\طة

البقي�ة من اللب. وال1ز\عة�: القط}عة من الليل، ماضيةv أ%و آتيةv، ويقال:
مضت ج,ز\عة من الليل أ%ي ساعة من أ%ولا وبقيت ج,ز\عة من آخرها.

أ%بو زيد: ك%ل ج'زاع وهو الكل� الذي يقتل الدواب_، ومنه الكل�
الو.بيل.

وال�ز.ي\عة�: الق�طيعة� من الغنم. وف الديث: ث انك%ف%أ% إل
:�ك%ب\ش.ي أ%م\ل%حي فذبهما وإل ج'ز.ي\عة من الغنم فقسمها بيننا؛ ال�ز.ي\عة

القطعة من الغنم تصغي ج,ز\عة، بالكسر، وهو القليل من الشيء؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا ضبطه الوهري مصغراv، والذي جاء ف المل لبن فارس

ال%زيعة، بفتح اليم وكسر الزاي، وقال: هي القطعة من الغنم ف%ع1يلة بعن
مفعولة، قال: وما سعناها ف الديث إل مصغرة. وف حديث القداد: أ%تان

الشيطان� فقال إن� ممداv يأ}ت ال4نصار. في'ت\ح1ف�ونه، ما به حاجة إل هذه
ال�ز.يعة؛ هي تصغي ج,ز\عة يريد القليل من اللب، هكذا ذكره أ%بو موسى

وشرحه، والذي جاء ف صحيح مسلم: ما به حاجة إل هذه ال1ز\عة1، غي
مصغ_رة، وأ%كثر ما يقرأ� ف كتاب مسلم: ال�ر\عة، بضم اليم وبالراء، وهي

الدeف}عة� من الشراب.
وال�ز\ع': الص>ب\غ ال4صفر الذي يسمى الع'روق ف بعض اللغات.

@جشع: ف الديث: أ%ن� معاذاv لا خرج إل اليمن شي_ع.ه رسول� ال،
صلى ال عليه وسلم، فبكى معاذ ج.ش.عاv لف1راق رسول, ال، صلى ال عليه

وسلم؛ ال%ش.ع': الز.ع' ل1فراق ال3ل}ف1. وف حديث جابر: ث أ%قبل علينا
فقال: أ%يeكم ي'ح1ب أ%ن ي'ع\ر,ض. ال عنه؟ قال: فج.ش1ع\نا أ%ي

ف%ز,ع\نا. وف حديث ابن ال%صاص1ي_ة: أ%خاف' إ,ذا حض.ر ق1تالD ج.ش1ع.ت\ نفسي
فك%ر,ه.ت1 الوت.. وال%ش.ع': أ%س\و.أ� ال1ر\ص,، وقيل: هو أ%شدe ال1ر\ص

على ال4كل وغيه، وقيل: هو أ%ن تأ}خذ نصيبك وت.ط}م.ع. ف نصيب غيك؛
ج.ش1ع.، بالكسر، ج.ش.عاv، فهو ج.ش1ع¬ من قوم ج.ش1ع1ي وج.شاعى وج'ش.عاء

وج,شاع¬ وت.ج.ش_ع. مثله؛ قال سويد:
وك1لب' الصي\د1 فيهن� ج.ش.ع\



ورجل ج.ش1ع¬ ب.ش1ع¬: يمع ج.ز.عاv وح1ر\صاv وخبث% ن.ف}س.
وقال بعض ال4عراب: تاش.ع\نا الاء نت.جاش.عه' وتناه.ب\ناه

وت.شاح.ح\ناه إ,ذا تضاي.ق}نا عليه وت.عاط%ش\نا. وال%ش1ع': ال�ت.خ.لYق بالباطل وما
ليس فيه.

وم'جاش1ع¬: اسم رجل من بن تيم وهو م'جاش1ع بن دار,م بن مالك بن
حن\ظ%لة بن مالك بن عمرو بن تيم.

@جعع: ال%ع\جاع': ال4رض، وقيل: هو ما غ%ل�ظ% منه. وقال أ%بو عمرو:
ال%ع\جاع ال4رض الصeل}بة. وقال ابن بري: قال ال4صمعي ال%ع\جاع ال4رض

الت ل أ%حد با؛ كذا فسره ف بيت ابن مقبل:
إ,ذا ال%و\نة� الكد\راء نال%ت1 م.ب,يت.نا،

أ%ناخ.ت\ ب.ع\جاع� ج.ناحاv وك%ل}ك%ل
وقال ن'ه.ي\كة� الفزاري:

ص.ب\راv ب.غ1يض. بن ر.ي\ث{، إ,نا ر.ح1م¬
ح'ب\ت'م\ فأ%ناخ.ت\كم ب.ع\جاع,

وكل© أ%رض ج.ع\جاع¬ ؛ قال الشماخ:
وش'ع\ث{ ن.شاوى من ك%رÝى ، عند ض'م_ر�،

أ%ن.خ\ن. ب.ع\جاع� ج.د1يب, ال�ع.ر_ج,
وهذا البيت ل ي'ست.ش\هد إل� بع.ج'زه ل غي، وأ%وردوه: وباتوا

ب.ع\جاع؛ قال ابن بري: وصوابه أ%ن}ن بعجاع كما أ%وردناه.
وال%ع\ج.ع': ما ت.طام.ن. من ال4رض. وج.ع\ج.ع. بالبعي: ن.ح.ر.ه ف ذلك
الوضع. قال إ,سحق بن الف%ر.ج: سعت أ%با الربيع البك}ر,ي� يقول:

ال%ع\ج.ع' وال%ف}ج.ف' من ال4رض ال�تطام1ن'، وذلك أ%ن الاء ي.ت.ج.ف}ج.ف فيه
فيقوم أ%ي ي.د'وم، قال: وأ%ر.د\ت'ه على ي.ت.ج.ع\جع فلم يقلها ف الاء.

ومكانD ج.ع\ج.ع¬ وج.ع\جاع¬: ض.ي�ق خ.ش1ن غ%ل1يظ؛ ومنه قول تأ%ب�ط شرìا:
وبا أ%ب\ر.ك%ها ف م'ناخ�

ج.ع\ج.ع� ، ي.ن\ق%ب' فيه ال4ظ%ل©
أ%بركها: ج.ث�مها وأ%ج\ثاها؛ وهذا يقو>ي رواية من روى قول أ%ب قي\س

بن ال4س\ل%ت1:
م.ن ي.ذ�ق, ال%ر\ب، ي.ذ�ق\ ط%ع\م.ها

م'رìا، وت'ب\ر,ك}ه ب.ع\جاع,



وال4عرف: وت.ت\ر'ك}ه، واستشهد الوهري بذا البيت ف ال4رض الغليظة.
وج.ع\ج.ع. القوم' أ%ي أ%ناخوا، ومنهم من ق%ي_د فقال: أ%ناخوا

بال%ع\جاع؛ قال الراجز:
إ,ذا ع.ل%و\ن% أ%ر\ب.عاv بأ%ر\ب.ع,،

ب.ع\ج.ع� م.و\ص1ي_ة{ ب.ع\ج.ع,،
أ%ن.ن_ أ%ن_ات1 النeفوس, الو'ج_ع,

أ%ربعاv: يعن ال4و\ظ1فة%، بأ%ربع: يعن الذYراع.ي والساقي؛ ومثله
قول كعب بن زهي:

ث%ن.ت\ أ%ر\ب.عاv منها على ث1ن\ي أ%ر\ب.ع�،
فه'ن_ ب.ث}ن,ي�ات1هن_ ث%مان

وج.ع_ فلن فلناv إ,ذا ر.ماه بال%ع\و,، وهو الطYي'، وج.ع_ إ,ذا
أ%كل الطي، وف%ح\ل ج.ع\جاع: كثي' الرeغاء؛ قال ح'م.ي\د بن ث%ور:

ي'ط1ف}ن. ب.ع\جاع� ، كأ%ن ج,ران.ه
ن.ج,يب¬ على جال� من النه\ر أ%ج\و.ف

وال%ع\جاع من ال4رض: م.ع\ر.كة� ال4بطال. وال%ع\جعة�: أ%صوات المال
إ,ذا اجتمعت. وج.ع\ج.ع. ال3بل% وج.ع\ج.ع. با: حر_كها لل3ناخة أ%و

النeهوض؛ قال الشاعر:
ع.و\د إ,ذا ج'ع\ج,ع. بعد. ال%ب>

وقال أ%و\س' بن ح.ج.ر:
كأ%ن� ج'لود. النeم\ر, ج,يب.ت\ عليه,م'،
إ,ذا ج.ع\ج.عوا بي ال3ناخة1 وال%ب\س,

قال ابن بري: معن ج.ع\ج.ع'وا ف هذا البيت نزلوا ف موضع ل ي'ر\ع.ى
فيه ، وجعله شاهداv على الوضع الضي>ق ال%شن. وج.ع\ج.ع. بم أ%ي أناخ بم

وأ%لزمهم ال%ع\جاع.. وف حديث علي، رضي ال عنه: فأ%خذنا عليهم 
*)

قوله «فأ%خذنا عليهم إل» هو هكذا ف الصل والنهاية.) أ%ن ي'ج.ع\ج,عا عند
القرآن ول ي'جاوزاه أ%ي ي'قيما عنده. وج.ع\ج.ع. البعي' أ%ي ب.ر.ك

واس\تناخ.؛ وأ%نشد:
حت أ%ن.خ\نا ع1ز_ه ف%ج.ع\جعا

وج.ع\ج.ع بالاشية وج.ف}ج.ف%ها إ,ذا ح.ب.سها؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



ن.ح'ل© الد>يار. و.راء الد>يا
ر، ث ن'ج.ع\جع فيها ال�ز'ر\

ن'ج.ع\ج,ع'ها: ن.ح\ب,س'ها على مكروهها. وال%ع\جاع': ال%ح\ب,س'.
وال%ع\ج.ع.ة�: ال%ب\س'. وال%ع\جاع': م'ناخ' الس_و\ء من ح.د.ب أ%و غيه.

وال%ع\جعة�: الق�عود على غي ط�مأ}نينة{. وال%ع\جعة�: التض\ي,يق على
الغ.ر,ي ف ال�طال%بة. وال%ع\ج.عة�: الت_ش\ريد' بالقوم، وج.ع\ج.ع. به:

أ%ز\عج.ه. وكتب عبيد ال بن زياد إل ع.مرو بن سعد: أ%ن ج.ع\ج,ع\ بالسي
بن علي بن أ%ب طالب أ%ي أ%ز\ع1ج\ه وأ%خ\ر,جه، وقال ال4صمعي: يعن

اح\ب,س\ه، وقال ابن ال4عراب: يعن ض.ي>ق\ عليه، فهو على هذا من ال4ضداد؛
قال ال4صمعي: ال%ع\ج.عة� ال%ب\س، قال: وإنا أ%راد بقوله ج.ع\ج,ع\

بالسي أ%ي اح\ب,س\ه؛ ومنه قول أ%و\س بن ح.ج.ر:
إ,ذا ج.ع\ج.ع'وا بي ال3ناخة1 وال%ب\س,

وال%ع\ج.ع' وال%ع\ج.عة: صوت الر_ح.ى ونوها. وف الثل: أ%س\م.ع'
�ج.ع\ج.عةv ول أ%رى طح\ناv؛ يضرب للرجل الذي ي'كثر الكلم ول ي.ع\م.ل

وللذي ي.ع1د' ول يفعل. وت.ج.ع\ج.ع. البعي' وغيه أ%ي ضرب بنفسه ال4رض
باركاv من وج.ع� أ%صاب.ه أ%و ض.رب� أ%ث}خ.نه؛ قال أ%بو ذؤيب:

فأ%ب.د�ه'ن� ح'توف%هن� ف%هار,ب¬
بذ%مائ1ه ، أ%و بار,ك¬ م.ت.ج.ع\ج,ع'

@جفع: ج.ف%ع الشيء4 ج.ف}عاv: ق%ل%به؛ قال ابن سيده: ولول أ%نه له مصدر
لقلنا إ,نه مقلوب. قال ال4زهري: قال بعضهم ج.فع.ه وج.ع.ف%ه إ,ذا صر.عه،

وهذا مقلوب كما قالوا جب.ذ% وج.ذ%ب، وروى بعضهم بيت جرير: وض.ي\ف' بن
ع1قال� ي'ج\ف%ع'، باليم، أ%ي ي.ص\ر.ع' من ال�وع، ورواه بعضهم: ي'خ\ف%ع،

بالاء.
،Dوجال1عة Dفهي ج.ل1عة ،vبالكسر، ج.ل%عا ،�@جلع: ج.ل1ع.ت الرأ%ة

وج.ل%ع.ت وهي جالع وجال%ع.ت وهي م'جال1ع¬ كله إذا تر.كت ال%ياء وتكلمت بالقبيح،
وقيل إ,ذالل كانت مت.ب>جةv. وف صفة امرأ%ة:

ج.ل1يع¬ على زوجها ح.صان من غيه؛ ال%ل1يع': الت ل ت.س\ت'ر نفس.ها
إ,ذا خلت مع زوجها، والسم ال%لعة، وكذلك الرجل ج.ل1ع¬ وجالع. وج.ل%ع.ت

عن رأ}سها ق1ناع.ها وخ1مارها وهي جالع¬: خ.ل%ع.ت\ه؛ قال:
يا ق%و\م, إ,ن قد أ%ر.ى ن.وارا



جال1عةv، عن رأ}س1ها، ال1مارا
وقال الراجز:

جال1عةv نصيف%ها وت.ج\ت.ل1ح\
أ%ي ت.ت.ك%ش�ف ول ت.ت.س.ت_ر.

وان\ج.ل%ع الشيء�: انكشف؛ قال الك%م بن م'ع.ي_ة%:
ون.س.ع.ت\ أ%س\نان� ع.و\د{ ، فان\ج.ل%ع\
ع'مور'ها عن ناص1لت{ ل ت.د.ع\

وقال ال4صمعي: ج.ل%ع. ثوب.ه وخ.ل%ع.ه بعن، وقال أبو عمرو: الال1ع'
الساف1ر'، وقد ج.ل%ع.ت ت.ج\ل%ع' ج'لوعاv؛ وأ%نشد:

،vس'ف}يان% جال1عا eوم.ر_ت علينا أ%م
فلم ت.ر. ع.ي\ن م1ث}ل%ها جال1عاv ت.مش1ي

وقيل: ال%ل%عة� وال%ل%قة� م.ض\ح.ك ال4س\نان، والت_جال�ع'
وال�جال%عة�: التنازع وال�جاو.بة� بالف�ح\ش عند القسمة أ%و الشر\ب أ%و الق1مار من

ذلك؛ قال:
ول فاح1ش عند الش_راب, م'جال1ع

وأ%نشد:
أ%ي\د1ي م'جال1عة{ ت.ك�فe وت.ن\ه.د

قال ال4زهري: وت'ر\وى م'خالعة، بالاء، وهم ال�قام1ر'ون. وج.ل1ع.ت1
الرأ%ة�: كش.ر.ت\ عن أ%نيابا. وال%ل%ع': ان\ق1لب' غ1طاء الشفة إل

الشارب، وشفة ج.ل}عاء. وج.ل1ع.ت اللYثة� ج.ل%عاv، وهي ج.ل}عاء إذا انقلبت
الشفة عنها حت ت.ب\دو، وقيل: ال%ل%ع أ%ن ل تنض.م� الشفتان1 عند

ال%ن\ط1ق, بالباء3 واليم ت.ق}ل1ص' الع'ل}يا فيكون الكلم' بالسف}لى وأ%طراف1
الثنايا العليا. ورجل أ%ج\ل%ع': ل تنضم شفتاه على أ%سنانه، وامرأ%ة

ج.ل}عاء، وتقول منه: ج.ل1ع. فمه، بالكسر، ج.ل%عاv، فهو ج.ل1ع¬، وال�نثى
ج.ل1عةD. وكان ال4خفش ال4صغر النحوي أ%ج\ل%ع. وف الديث ف صفة الزبي بن

العوام: كان أ%ج\ل%ع ف%ر,جاv؛ قال القتيب: ال4ج\ل%ع' من الرجال الذي ل
يزال ي.ب\دو ف%ر\ج'ه وي.ن\ك%ش1ف' إ,ذا جلس، وال4جلع: الذي ل تنض�م

شفتاه، وقيل: هو ال�ن\ق%ل1ب' الشفة1، وأ%صله الكش\ف'. وان%لع الشيء� أ%ي
ان\ك%ش.ف.. وجل%ع الغلم' غ�ر\ل%ته وف%ص.ع.ها إ,ذا ح.س.رها عن الشفة
ج.ل}عاv وف%ص\عاv. وج.ل%ع' الق�ل}فة: ص.ي\ر'ور.ت'ها خلف ال�وق، وغلم¬



أ%ج\ل%ع'.
وال%ل%ع\ل%ع': المل الشديد' النف}س. وال�ل�ع\ل�ع' وال%ل%ع\ل%ع'،

كلها: ال�ع.ل�. وال�ل%ع\ل%عة�: النفساء، وحكى كراع جيع ذلك ج.ل%ع\ل%ع،
بفتح اليم واللمي، وعندي أ%نه اسم للجمع. قال ال4صمعي: كان عندنا

رجل يأ}كل الطي فام\ت.خ.ط% فخرج من أ%نفه ج'ل%ع\لعة نصفها طي ونصفها
خ'ن\ف�ساء قد خ'ل1قت ف أ%نفه، قال شر: وليس ف الكلم ف�ع.ل}ع.لD. وقال ابن

بري: ال%ل%ع\ل%ع الض_بe، قال: وال�ل%ع\ل%ع، بضم اليم، خ'نفساء
نصفها طي. وقال ابن ال4عراب: ال%ل}ع.م القليل الياء، واليم زائدة.

vامرأ%ة Dجلفع: ال%ل%ن\ف%ع: السن�، أ%كثر ما توصف به الناث. وخطب رجل@
إل نفسها، وكانت امرأ%ة ب.ر\زةv قد انكشف. وجه'ها وراس.ل%ت\، فقالت: إن

سأ%لت عن بن فلن أ�ن.ب,ئ}ت. عن با يس'رeك، وبنو فلن ي'ن\ب,ئ�ون.ك
با ي.ز,يد'ك ف� ر.غ}بةv، وعند بن فلن من خ'ب\ر، فقال الرجل: وما

ع1لم هؤ'لء بك1؟ فقالت: ف كل�Y قد ن'كحت، قال: يا ابنة أ�م�، أ%راك1
ج.ل%ن\ف%ع.ةv قد خز_م.ت\ها ال%زائ1م' قالت: كل ولكن ج.و�الة بالرجل
ع.ن\ت.ر,يس¬. وال%ل%ن\ف%ع من ال3بل: الغليظ� التامe الشديد، وال�نثى

بالاء؛ قال:
أ%ين. الش>ظاظان1 وأ%ين ال1ر\ب.عه\؟
وأ%ين و.س\ق' الناقة1 ال%ل%ن\ف%ع.ه\؟

على أ%ن ال%ل%ن\ف%عة% هنا قد تكون ال�س3ن_ة%، وقد قيل: ناقة
ج.ل%ن\ف%ع¬، بغي هاء. ال4زهري: ناقة ج.ل%ن\ف%عةD قد أ%س.ن_ت وفيها بقية،

واستشهد بذا الرجز. واللنفعة� من النوق: السيمة وهي الواسعة الوف التامة؛
وأ%نشد:

ج.ل%ن\ف%عة ت.ش'قe على ال%طايا،
إذا ما اخ\ت.ب_ ر.ق}راق' الس_راب,

وقد اج\ل%ن\ف%ع أ%ي غ%ل�ظ. وال%ل%ن\ف%ع': الض_خ\م' الواسع؛ قال:
ع1يد1ي�ة، أ%م�ا الق%ر.ا ف%م'ض.ب_ر¬

منها ، وأ%ما د.ف©ها ف%ج.ل%ن\ف%ع'
وقيل: ال%ل%ن\ف%ع' الواسع الو\ف1 التامe، وقيل: ال%ل%ن\ف%ع السيم

الضخم الغليظ، إن كان سحاv أ%و غي سح. ول1ثةD ج.ل%ن\ف%عة كثية اللحم،
وقيل: إ,نا هو على التشبيه، وأ%رى أ%ن كراعاv قد حكى القاف مكان الفاء



ف اللنفع، قال ابن سيده: ولست منه على ثقة.
@جلقع: قال ابن سيده ف ترجة جلفع: إ,ن كراعاv حكى القاف مكان الفاء ف

اللنفع، قال: ولست منه على ثقة.
@جع: ج.م.ع. الشيء4 عن ت.ف}ر,قة ي.ج\م.ع'ه ج.م\عاv وج.م_ع.ه وأ%ج\م.ع.ه

فاجت.مع واج\د.م.ع.، وهي مضارعة، وكذلك تم_ع واس\تجمع. والموع: الذي
ج'مع من ههنا وههنا وإ,ن ل يعل كالشيء الواحد. واس\تجمع السيل�: اجتمع

من كل موضع. وج.ع\ت' الشيء إ,ذا جئت به من ههنا وههنا. وتم_ع القوم:
اجتمعوا أ%يضاv من ههنا وههنا. وم'تجم_ع الب.ي\داء3: م'ع\ظ%م'ها

وم'ح\ت.ف%ل�ها؛ قال ممد بن ش.ح�اذ{ الض_ب�ي�:
ف ف1ت\ي.ة{ كل�ما ت.ج.م_ع.ت1 الـ

ـب.ي\داء، ل ي.ه\ل%ع'وا ول ي.خ1م'وا
أ%راد ول ي.خ1يم'وا، فحذف ول ي.ح\ف%ل بالركة الت من شأ}نا أ%ن

ت.ر'د_ الذوف ههنا، وهذا ل يوجبه القياس إ,نا هو شاذ؛ ورجل م1ج\م.ع¬
وج.م�اع¬.

وال%م\ع: اسم لماعة الناس. وال%م\ع': مصدر قولك جعت الشيء.
والم\ع': التم1عون، وج.م\ع'ه ج'موع. وال%ماعة� وال%م1يع وال%ج\مع

وال%ج\م.عة�: كال%م\ع وقد استعملوا ذلك ف غي الناس حت قالوا ج.ماعة الشجر
وجاعة النبات.

وقرأ% عبد ال بن مسلم: حت أ%بلغ م.ج\م1ع. البحرين، وهو نادر
كالش\ر,ق والغر,ب، أ%عن أ%نه ش.ذ� ف باب ف%ع.ل ي.ف}ع.ل� كما شذ� الشرق

والغرب ونوها من الشاذ ف باب ف%ع.ل% ي.ف}ع'ل�، والوضع م.ج\م.ع¬
وم.ج\م1ع¬ مثال م.ط}ل%ع� وم.ط}ل1ع، وقوم ج.م1يع¬: م'ج\ت.م1عون. وال%ج\م.ع: يكون

اساv للناس وللموضع الذي يتمعون فيه. وف الديث: فضرب بيده م.ج\م.ع.
بي ع'ن'قي وكتفي أ%ي حيث ي.ج\تم1عان، وكذلك م.ج\م.ع' البحرين

م'ل}ت.قاها. ويقال: أ%دام. ال� ج'م\عة% ما بينكما كما تقول أ%دام ال أ�ل}ف%ة%
ما بينكما.

وأ%مر¬ جام1ع¬: ي.جمع الناس.. وف التنزيل: وإ,ذا كانوا معه على أ%مر
جام1ع� ل ي.ذهبوا حت ي.ستأ}ذ1نوه؛ قال الزجاج: قال بعضهم كان ذلك ف
ال�معة قال: هو، وال أ%علم، أ%ن ال عز وجل أ%مر الؤمني إ,ذا كانوا مع

نبيه، صلى ال عليه وسلم، فيما يتاج إ,ل الماعة فيه نو الرب وشبهها



ما يتاج إ,ل ال%م\ع, فيه ل يذهبوا حت يستأ}ذنوه. وقول عمر بن عبد
العزيز، رضي ال عنه: ع.ج,ب\ت لن لح.ن. الناس. كيف ل ي.ع\ر,ف'

ج.وام1ع. الكلم؛ معناه كيف ل ي.ق}ت.ص1ر على ال3ياز وي.ترك الف�ضول من
الكلم، وهو من قول النب، صلى ال عليه وسلم: أ�وت1يت' ج.وام1ع. الك%ل1م يعن

القرآن وما جع ال عز وجل بلطفه من العان ال%م_ة ف ال4لفاظ
القليلة كقوله عز وجل: خ'ذ1 الع.ف}و وأ}م'ر بالع'ر\ف وأ%ع\ر,ض\ عن الاهلي.

وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان يتكلم ب.وام1ع, الك%ل1م أ%ي
أ%نه كان كثي العان قليل ال4لفاظ. وف الديث: كان ي.ستح1بe ال%وامع

من الدعاء؛ هي الت ت.ج\مع ال4غ}راض الصالة% وال%قاص1د. الصحيحة أ%و
ت.ج\مع الثناء على ال تعال وآداب السأ%لة. وف الديث: قال له

أ%ق}ر,ئن سورة جامعة، فأ%قرأ%ه: إ%ذا زلزلت، أ%ي أ%نا ت.ج\م.ع' أ%شياء من الي
والشر لقوله تعال فيها: فمن ي.عمل م1ثقال% ذر_ة خياv يره ومن ي.عمل

مثقال ذر_ة شر�اv يره. وف الديث: ح.د>ث}ن بكلمة تكون ج,ماعاv، فقال:
ات_ق, ال فيما تعلم؛ ال1ماع ما ج.م.ع ع.دداv أ%ي كلمةv تمع كلمات.

وف أ%ساء ال السن: الامع'؛ قال ابن ال4ثي: هو الذي ي.ج\مع
اللئق ليوم ال1ساب، وقيل: هو الؤ.لYف بي ال�تماث1لت وال�تضاد�ات ف

الوجود؛ وقول امرئ القيس:
،vفلو أ%ن_ها نف}س¬ توت' ج.ميعة
ولك1ن_ها نف}س¬ ت'ساق1ط� أ%ن\ف�سا

إ,نا أ%راد جيعاv، فبالغ بإ,لاق الاء وحذف الواب للعلم به كأ%نه
قال لف%ن,يت واس\تراحت. وف حديث أ�حد: وإ,ن� رجلv من الشركي ج.م1يع.

اللgمة1 أ%ي م'ج\ت.م1ع. الس>لح,. وال%م1يع': ضد التفر>ق؛ قال قيس بن
معاذ وهو منون بن عامر:

فقد\ت'ك1 م1ن ن.ف}س� ش.عاع�، فإ,ن_ن
ن.ه.ي\ت'ك1 عن هذا، وأ%نت1 ج.م1يع'

(* قوله «فقدتك إل» نسبه الؤلف ف مادة شعع لقيس بن ذريح ل لبن
معاذ.)

وف الديث: له س.هم ج.مع أ%ي له سهم من الي ج'مع فيه ح.ظ�ان1،
واليم مفتوحة، وقيل: أ%راد بالمع اليش أ%ي كسهم, ال%ي\ش, من الغنيمة.

والميع': ال%ي\ش'؛ قال لبيد:



ف ج.م1يع� حاف1ظ1ي ع.و\رات1هم،
ل ي.ه'مeون% بإ,د\عاق, الش_ل%ل}

وال%م1يع': اليe التم1ع؛ قال لبيد:
ع.ر,ي.ت\، وكان با ال%م1يع' فأ%ب\ك%ر'وا

منها، فغ'ود1ر. ن'ؤ\ي'ها وث�مام'ها
وإ,بل ج.م�اعةD: م'ج\ت.م1عة؛ قال:

ل مال% إ,ل� إ,ب,لD ج.م�اعه\،
م.ش\ر.ب'ها ال1ي�ة� أ%و ن'قاع.ه\

وال%ج\م.عة�: م.جل1س الجتماع؛ قال زهي:
وت'وقد\ نار'ك�م\ ش.ر.راv وي'ر\ف%ع\،
لكم ف كلY م.ج\م.ع.ة{، ل1واء�

وال%ج\معة: ال4رض الق%ف}ر. وال%ج\معة: ما اجت.مع من الر>مال وهي
ال%جام1ع'؛ وأ%نشد:

بات. إ,ل ن.ي\س.ب, خ.لð خاد1ع,،
و.ع\ث1 الن>هاض,، قاط1ع, ال%جام1ع,

بال�م� أ%ح\ياناv وبال�شاي,ع,
ال�شاي,ع': الدليل الذي ينادي إ,ل الطريق يدعو إ,ليه. وف الديث:
ف%ج.مع\ت' على ثياب أ%ي لبست' الثياب. الت ي'ب\ر.ز' با إ,ل الناس من
ال3زار والر>داء والعمامة والد>ر\ع, وال1مار. وج.م.عت الرأ%ة� الثياب.:

لبست الد>ر\ع وال1ل}ح.فة% وال1مار، يقال ذلك للجارية إ,ذا ش.ب_ت\،
ي'ك}ن به عن سن الس\تواء. والماعة�: عدد' كل شيء� وكث}ر.ت'ه.

وف حديث أ%ب ذر�: ول ج,ماع. لنا فيما ب.ع\د' أ%ي ل اجتماع لنا.
وج,ماع الشيء: ج.م\ع'ه، تقول: ج,ماع' ال1باء ال4خ\ب,ية� ل4ن� ال1ماع. ما

ج.م.ع عد.داv. يقال: ال%مر ج,ماع' ال3ث}م أ%ي م.ج\م.عه' وم1ظن_ت'ه.
وقال السي 

(* قوله «السي» ف النهاية السن. وقوله «الت جاعها» ف
النهاية: فان جاعها.)، رضي ال عنه: ات_قوا هذه ال4هواء الت ج,ماع'ها

الضللة� وم1يعاد'ها النار؛ وكذلك الميع، إ,ل أ%نه اسم لزم.
والرجل ال�جتم1ع: الذي ب.لغ أ%ش'د_ه ول يقال ذلك للنساء. واج\ت.م.ع.

الرجل�: اس\ت.وت ليته وبلغ غاية% ش.اب,ه، ول يقال ذلك للجارية. ويقال



للرجل إ,ذا اتصلت ليته: م'ج\ت.م1ع¬ ث ك%ه\لD بعد ذلك؛ وأ%نشد أ%بو
عبيد:قد ساد. وهو ف%تÝى، حت إ,ذا بل%غ.ت

أ%ش'دeه، وعل ف ال4م\ر, واج\ت.م.عا
ورجل جيع¬: م'ج\ت.م1ع' ال%ل}ق,. وف حديث السن، رضي ال عنه: أ%نه

سع أ%نس بن مالك، رضي ال عنه، وهو يومئذ ج.م1يع¬ أ%ي م'ج\ت.م1ع'
ال%ل}ق, ق%و,يÒ ل ي.ه\ر.م ول ي.ض\ع'ف\، والضمي راجع إ,ل أ%نس. وف صفته،
صلى ال عليه وسلم: كان إ,ذا م.ش.ى مشى م'ج\ت.م1عاv أ%ي شديد الركة
قوي_ ال4عضاء غي م'س\ت.ر\خ� ف ال%ش\ي. وف الديث: إ,ن خ.ل}ق. أ%حد1كم

ي'ج\م.ع' ف بطن أ�مه أ%ربعي يوماv أ%ي أ%ن النeطفة إ,ذا وق%عت ف
الرحم فأ%راد ال أ%ن يلق منها بشراv طارت\ ف جسم الرأ%ة تت كل ظ�ف�ر

وشع.ر ث تك�ث أ%ربعي ليلة ث تنزل د.ماv ف الرح1م، فذلك ج.م\ع'ها،
ويوز أ%ن يريد بال%م\ع م'ك}ث النطفة بالرحم أ%ربعي يوماv ت.ت.خ.م_ر' فيها

حت تتهي_أ% للخلق والتصوير ث ت'خ.ل�ق بعد ال4ربعي. ورجل جيع'
الرأ}ي وم'ج\ت.م1ع'ه': شديد'ه ليس بن\تش1ره.

والسجد' الامع': الذي ي.جمع أ%هل%ه، نعت له ل4نه علمة للجتماع، وقد
ي'ضاف، وأ%نكره بعضهم، وإ,ن شئت قلت: مسجد' الامع, بال3ضافة كقولك

ال%قe اليقي وحقe اليقي,، بعن مسجد اليوم, الامع, وحق> الشيء
اليقي, ل4ن إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه ل توز إ,ل على هذا التقدير، وكان

الفراء يقول: العرب ت'ضيف الشيء4 إ,ل نفسه لختلف اللفظي؛ كما قال
الشاعر:فقلت: ان\ج'و.ا عنها ن.جا ال1ل}د1، إ,نه

س.ي'ر\ض1يكما منها س.نام¬ وغار,ب'ه\
فأ%ضاف الن_جا وهو ال1ل}د إ,ل اللد ل9ا اختلف اللفظان1، وروى

ال4زهري عن الليث قال: ول يقال مسجد' الامع,، ث قال ال4زهري: النحويون
أ%جازوا جيعاv ما أ%نكره الليث، والعرب ت'ض1يف' الشيء4 إ,ل نف}سه وإ,ل

ن.ع\ت1ه إ,ذا اختلف اللفظان1 كما قال تعال: وذلك د1ين' الق%ي>مة1؛ ومعن
الد>ين ال1ل�ة� كأ%نه قال وذلك د1ين الل�ة1 القي>مة1، وكما قال

تعال: و.ع\د. الص>د\ق, ووعد. الق>، قال: وما علمت أ%حداv من النحويي
أ%ب إ,جازته غي. الليث، قال: وإ,نا هو الوعد' الص>دق' والسج,د'

الامع' والصلة� ال�ول.
وج'م�اع' كل شيء: م'ج\ت.م.ع' خ.ل}ق1ه. وج'م�اع' ج.س.د1 ال3نسان1:



رأ}س'ه. وج'م�اع' الثم.ر: ت.ج.مeع' ب.راعيم1ه ف موضع واحد على حله؛ وقال ذو
الرمة:

ورأ}س� ك%ج'م�اع, الث©ر.ي�ا، وم1ش\ف%ر�
كس3ب\ت1 اليمانY، ق1دeه' ل ي'ج.ر_د1

وج'م�اع' الثري_ا: م'ج\ت.م1ع'ها؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ون.ه\ب� كج'م�اع, الث�ر.ي�ا، ح.و.ي\ت'ه

غ1شاشاv ب'ج\تاب, الص>فاق%ي\ن, خ.ي\ف%ق,
فقد يكون م'جتم1ع. الث©ريا، وقد يكون ج'م_اع الثريا الذين يتمعون على

مطر الثريا، وهو مطر الو.س\م1ي�،
ينتظرون خ1ص\ب.ه وك%ل4ه، وبذا القول ال4خي فسره ابن ال4عراب.

وال�م�اع': أ%خلطD من الناس، وقيل: هم الضeروب التفر�قون من الناس؛ قال
قيس بن ال4سلت السeل%م1ي� يصف الرب:

،Dحت ان\ت.ه.ي\نا، ول%نا غاية
م1ن\ ب.ي\ن, ج.م\ع� غي, ج'م�اع,

وف التنزيل: وجعلناكم ش'عوباv وق%بائل%؛ قال ابن عباس: الشeعوب'
ال�م�اع' والق%بائل� ال4ف}خاذ�؛ ال�م_اع، بالضم والتشديد: م'ج\ت.م.ع'

أ%صل, كل9 شيء، أ%راد م.ن\شأ% الن_س.ب, وأ%صل% ال%و\ل1د1، وقيل: أ%راد به
الف1ر.ق. الختلفة% من الناس كال4و\زاع, وال4و\شاب,؛ ومنه الديث: كان

ف جبل ت1هامة% ج'م�اع غ%ص.ب'وا الار�ة% أ%ي ج.ماعات¬ من ق%بائل% ش.ت_ى
متفر�قة. وامرأ%ة� ج'م�اع¬: قصية. وكل© ما ت.ج.م_ع. وانضم� بعض'ه إ,ل

بعض ج'م�اع¬.
ويقال: ذهب الشهر ب'م\ع� وج,م\ع� أ%ي أ%جع. وضربه بجر ج'م\ع, الكف
وج,م\ع1ها أ%ي م1ل}ئها. وج'م\ع' الكف، بالضم: وهو حي ت.ق}ب,ض'ها. يقال:

ضربوه بأ%جاع1هم إ,ذا ضربوا بأ%يديهم. وضربته ب'م\ع كفي، بضم اليم،
وتقول: أ%عطيته من الد�راهم ج'م\ع الكف� كما تقول م1ل}ء4 الكف�. وف الديث:

رأ%يت خات النبو_ة كأ%نه ج'م\ع¬، ي'ريد مثل ج'م\ع الكف، وهو أ%ن ت.جمع
ال4صابع وت.ض'م_ها. وجاء فلن بق�ب\ضة{ م1ل}ء ج'م\ع1ه؛ وقال منظور بن

ص'ب\ح ال4سدي�:
وما فع.لت\ ب ذاك. حت ت.رك}ت'ها،

ت'ق%لYب' رأ}ساv م1ث}ل% ج'م\ع1ي. ع.ار,يا



وج'م\عةD من تر أ%ي ق�ب\ضة منه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: صلى
.�الغرب فلما انصرف د.ر.أ% ج'م\عةv من ح.صى السجد؛ ال�م\عة�: ال%جموعة
يقال: أ%عط1ن ج'معة من ت.م\ر، وهو كالق�ب\ضة. وتقول: أ%خذ}ت فلناv ب'م\ع

ثيابه. وأ%م\ر' بن فلن ب'م\ع� وج,م\ع�، بالضم والكسر، فل ت'ف}ش'وه
أ%ي م'جتم1ع¬ فل تفر>قوه بال3ظهار، يقال ذلك إ,ذا كان مكتوماv ول يعلم

به أ%حد، وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه ذكر الشهداء فقال:
ومنهم أ%ن توت الرأ%ة ب'م\ع؛ يعن أ%ن توت. وف بطنها ولد، وكسر

الكسائي اليم، والعن أ%نا ماتت مع شيء م.ج\موع فيها غي منفصل عنها من
ح.م\ل أ%و ب.كارة، وقد تكون الرأ%ة الت توت ب'مع أ%ن توت. ول يس�ها

رجل، وروي ذلك ف الديث: أ%يeما امرأ%ة ماتت\ ب'مع ل ت'ط}م.ث} دخلت
النة؛ وهذا يريد به البك}ر. الكسائي: ما ج.م.ع\ت' بامرأ%ة قط؛ يريد ما

ب.ن.ي\ت'. وباتت\ فلنة� منه ب'م\ع وج,م\ع أ%ي بكراv ل ي.ق}ت.ض_ها. قالت
د.ه\ناء بنت م1س\حل� امرأ%ة العجاج للعامل: أ%صلح ال ال4مي إ,ن منه
ب'مع وج,م\ع أ%ي ع.ذ}راء ل ي.ق}ت.ض_ن. وماتت الرأ%ة ب'مع وج,مع أ%ي

ماتت وولدها ف بطنها، وهي ب'مع وج,م\ع أ%ي م'ث}قلة. أ%بو زيد: ماتت
vالنساء بأ%ج\ماع، والواحدة بمع، وذلك إ,ذا ماتت وولد'ها ف بطنها، ماخ1ضا

كانت أ%و غي ماخ.ض�. وإ,ذا طل�ق الرجل� امرأ%ته وهي عذراء ل يدخل با
قيل: طلقت بمع أ%ي طلقت وهي عذراء. وناقة ج,م\ع¬: ف بطنها ولد؛ قال:

،vور.د\ناه ف م.ج\رى س'ه.ي\ل� ي.مان,يا
ب,ص'ع\ر, الب'رى، ما بي ج'م\ع� وخادج,

والاد1ج': الت أ%لقت ولدها. وامرأ%ة جام1ع¬: ف بطنها ولد، وكذلك
ال4تان أ%و�ل ما تمل. ودابة جام1ع¬: تصلح' للسر\ج وال3كاف1.

وال%م\ع': كل لون من التم\ر ل ي'عرف اسه، وقيل: هو التمر الذي يرج
من النوى.

وجام.عها م'جام.عةv وج.ماعاv: نكحها. وال�جامعة� وال1ماع: كناية عن
النكاح. وجام.عه على ال4مر: مال4ه عليه واج\تمع معه، والصدر كالصدر.

وق1د\ر¬ ج,ماع¬ وجامعةD: عظيمة، وقيل: هي الت تمع ال%ز'ور؛ قال
الكسائي: أ%كب الب,رام ال1ماع ث الت تليها ال1ئكلة�.ويقال: فلن جاع¬

Òل1بن فلن إ,ذا كانوا يأ}و'ون إ,ل رأ}يه وسود.د1ه كما يقال م.ر.ب
لم.واس.ت.جمع الب.ق}ل� إ,ذا ي.ب,س كله. واستجمع الوادي إ,ذا ل يبق منه



موضع إ,ل سال. واستجمع القوم إ,ذا ذهبوا كلهم ل ي.ب\ق منهم أ%حد كما
ي.ستجم1ع الوادي بالسيل.

وج.م.ع. أ%م\ر.ه وأ%جعه وأ%جع عليه: عزم عليه كأ%نه ج.م.ع نفسه له،
وال4مر م'ج\م.ع. ويقال أ%يضاv: أ%ج\م1ع\ أ%مر.ك ول ت.د.ع\ه م'ن\تشراv؛

قال أ%بو ال%س\حاس:
ت'ه,ل© وت.س\ع.ى بال%صاب,يح وس\ط%ها،

لا أ%م\ر' ح.ز\م� ل ي'فر_ق م'ج\م.ع
وقال آخر:

يا لي\ت. ش1ع\ري، وال�ن ل ت.نفع'،
هل أ%غ}د'و.ن} يوماv، وأ%م\ري م'ج\م.ع؟

وقوله تعال: فأ%ج1عوا أ%مركم وش'ر.كاءكم؛ أ%ي واد\عوا شركاءكم، قال:
وكذلك هي ف قراءة عبد ال ل4نه ل يقال أ%جعت شركائي إ,نا يقال جعت؛

قال الشاعر:
يا ليت. ب.ع\ل%ك1 قد غ%دا

م'ت.قلYداv سي\فاv ور'ما
أ%راد وحاملv ر'م\حاv ل4ن الرمح ل ي'تقل�د. قال الفر�اء: ال3ج\ماع'

ال3ع\داد والعزية� على ال4مر، قال: ونصب' ش'ركاءكم بفعل م'ض\مر كأ%نك
قلت: فأ%ج1عوا أ%مركم واد\عوا شركاءكم؛ قال أ%بو إ,سحق: الذي قاله

الفر�اء غ%ل%طD ف إ,ض\ماره واد\عوا شركاءكم ل4ن الكلم ل فائدة له ل4نم
كانوا ي.د\عون شركاءهم ل4ن ي'ج\معوا أ%مرهم، قال: والعن فأ%ج\م1عوا

أ%مر.كم مع شركائكم، وإ,ذا كان الدعاء لغي شيء فل فائدة فيه، قال: والواو
بعن مع كقولك لو تركت الناقة وف%ص1يل%ها لرض.ع.ها؛ العن: لو تركت

الناقة مع فصيل1ها، قال: ومن قرأ% فاج\م.عوا أ%مركم وشركاءكم بأ%لف موصولة
فإ,نه يعطف شركاءكم على أ%مركم، قال: ويوز فاج\م.عوا أ%مر.كم مع

شركائكم، قال الفراء: إ%ذا أ%ردت جع ال�ت.فر�ق قلت: جعت القوم، فهم مموعون،
قال ال تعال: ذلك يوم مموع له الناس'، قال: وإ,ذا أ%ردت ك%س\ب.

الال, قلت: ج.م_ع\ت' الال% كقوله تعال: الذي ج.م_ع مالv وعد_ده، وقد
يوز: ج.ع مالv، بالتخفيف. وقال الفراء ف قوله تعال: فأ%ج\م1عوا

كي\د.كم ث ائت'وا صف¾ا، قال: ال3جاع' ال3ح\كام والعزية على الشيء، تقول:
أ%جعت الروج وأ%جعت على الروج؛ قال: ومن قرأ% فاج\م.عوا كيد.كم،



فمعناه ل تد.عوا شيئاv من كيدكم إ,ل9 جئتم به. وف الديث: من ل ي'ج\م1ع
الص>يام. من الليل فل ص1يام له؛ ال3ج\ماع' إ,حكام' النية1 والع.زية1،

أ%ج\م.ع\ت الرأ}ي وأ%ز\م.ع\ت'ه وعز.م\ت عليه بعن. ومنه حديث كعب بن
vج\م1ع\ م'ك}ثا�مالك: أ%ج\م.ع\ت' ص1د\ق%ه. وف حديث صلة السافر: ما ل أ

vأ%ي ما ل أ%ع\ز,م على ال3قامة. وأ%ج\م.ع. أ%مر.ه أ%ي جعل%ه ج.ميعا
بعد.ما كان متفرقاv، قال: وتفر�ق�ه أ%نه جعل يديره فيقول مرة أ%فعل كذا

ومر_ة أ%ف}عل كذا، فلما عزم على أ%مر مكم أ%جعه أ%ي جعله ج.م\عاv؛ قال:
وكذلك يقال أ%ج\م.عت' الن_ه\ب.، والن_ه\ب': إ,بل� القوم الت أ%غار عليها

الل©ص'وص وكانت متفرقة ف مراعيها فج.م.عوها من كل ناحية حت اجتمعت
لم، ث ط%ر.دوها وساق�وها، فإ,ذا اجتمعت قيل: أ%ج\معوها؛ وأ�نشد ل4ب ذؤيب

:vيصف ح'م'را
فكأ%نا بال1ز\ع,، بي ن'باي,ع�

وأ�ولت1 ذي الع.ر\جاء، ن.ه\ب¬ م'ج\م.ع'
قال: وبعضهم يقول ج.م.ع\ت أ%مر,ي. وال%م\ع: أ%ن ت.ج\م.ع شيئاv إ,ل

vفإ,ذا جعلته جيعا ،vشيء. وال3ج\ماع': أ%ن ت'ج\م1ع الشيء التفر>ق. جيعا
ب.ق1ي جيعاv ول ي.كد ي.تفر�ق كالرأ}ي ال%ع\زوم عليه ال�م\ض.ى؛ وقيل

ف قول أ%ب وج\زة% الس_ع\دي:
وأ%ج\م.ع.ت1 الواج,ر' ك�ل� ر.ج\ع�
من. ال4ج\ماد1 والد_م.ث1 الب.ثاء

أ%ج\معت أ%ي ي.ب_س.ت\، والرج\ع': الغدير'. والب.ثاء�: السه\ل.
وأ%ج\م.ع\ت' ال3بل: س'ق}تها جيعاv. وأ%ج\م.ع.ت1 ال4رض' سائلةv وأ%جع. الطر'

Dم'ج\م1عة Dال4رض. إ,ذا سال% ر.غاب'ها وج.هاد'ها كل©ها. وف%لة
وم'ج.م>عةD: ي.جتمع فيها القوم ول يتفر�قون خوف الضلل ونوه كأ%نا هي الت

ت.ج\م.ع'هم. وج'م\عةD من أ%ي ق�ب\ضة منه.
وف التنزيل: يا أ%يها الذين آمنوا إ,ذا ن'ود1ي للصلة1 من يوم المعة؛

خففها ال4عمش وثقلها عاصم وأ%هل الجاز، وال4صل فيها التخفيف ج'م\عة،
فمن ثقل أ%تبع الضمة% الضمة، ومن خفف فعلى ال4صل، والق�ر�اء قرؤوها

،vر,ئ با كان صوابا�بالتثقيل، ويقال يوم ال�م\عة لغة بن ع'ق%ي\ل� ولو ق
قال: والذين قالوا ال�م'ع.ة ذهبوا با إ,ل ص1فة اليوم, أ%نه ي.ج\مع

الناس. كما يقال رجل ه'م.زةD ل�م.ز.ةD ض'ح.كة، وهو ال�م\عة وال�م'عة



وال�م.عة، وهو يوم الع.ر'وبة1، س�ي بذلك لجتماع الناس فيه، وي'ج\مع على
ج'م'عات وج'م.ع�، وقيل: ال�م\عة على تفيف ال�م'عة وال�م.عة ل4نا تمع

الناس كثياv كما قالوا: رجل ل�ع.نة ي'ك}ث1ر لع\ن. الناس، ورجل ض'ح.كة يكثر
الض_ح1ك. وزعم ثعلب أ%ن أ%و�ل من ساه به كعب' بن لؤي� جدe سيدنا رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، وكان يقال له الع.ر'وبة�، وذكر السهيلي ف
الر_و\ض ال�ن'ف أ%ن� كعب بن لؤي� أ%و�ل� من ج.م_ع يوم الع.ر'وبة1، ول

تسم_ الع.روبة� ال�معة إ,ل م'ذ جاء ال3سلم، وهو أ%و_ل من ساها
المعة فكانت قريش تتم1ع' إ,ليه ف هذا اليوم في.خ\ط�ب'هم وي'ذ%كYر'هم
ب.ب\ع.ث النب، صلى ال عليه وسلم، وي'علمهم أ%نه من ولده ويأ}مرهم

vبات>ب.اع1ه، صلى ال عليه وسلم، وال3يان به، وي'ن\ش1د' ف هذا أ%بياتا
منها:

يا ليتن شاه1د¬ ف%ح\واء د.ع\و.ت1ه،
إ,ذا ق�ر.ي\ش¬ ت'ب.غ>ي ال%ق_ خ1ذ}لنا

وف الديث: أ%و_ل� ج'م'عة{ ج'م>ع.ت بالدينة؛ ج'م�عت بالتشديد أ%ي
ص'ل9يت. وف حديث معاذ: أ%نه وجد أ%هل مكة ي'ج.م>ع'ون ف ال1ج\ر فنهاهم
عن ذلك؛ ي'جم>عون أ%ي يصلون صلة المعة وإ,نا ناهم عنه ل4نم كانوا
ي.ستظ1ل©ون بف%ي\ء ال1ج\ر قبل أ%ن تزول الشمس فنهاهم لتقديهم ف الوقت.

وروي عن ابن عباس، رضي ال عنهما، أ%نه قال: إ,نا سي يوم المعة
ل4ن� ال تعال ج.م.ع فيه خ.ل}ق آدم، صلى ال على نبينا وعليه وسلم. وقال
أ%قوام: إ,نا سيت المعة ف ال3سلم وذلك لجتماعهم ف السجد. وقال

ثعلب: إ,نا سي يوم المعة ل4ن قريشاv كانت تتمع إ,ل ق�ص.ي� ف دار,
الن_د\وة1. قال اللحيان: كان أ%بو زياد 

(* كذا بياض بالصل.) ... وأ%بو
ال%ر�اح يقولن مض.ت المعة با فيها في'و.ح>دان ويؤن�ثان، وكانا

يقولن: مضى السبت با فيه ومضى ال4حد با فيه في'و.ح>دان وي'ذ%كYران،
واختلفا فيما بعد هذا، فكان أ%بو زياد يقول: مضى الث}نان1 با فيه، ومضى
الث�لثاء با فيه، وكذلك ال4ربعاء والميس، قال: وكان أ%بو الراح يقول:

مضى الثنان با فيهما، ومضى الثلثاء با فيهن�، ومضى ال4ر\بعاء با
فيهن، ومضى الميس با فيهن، في.ج\مع وي'ؤنث ي'خ\رج ذلك م'خ\رج العدد.

وج.م_ع الناس' ت.ج\م1يعاv: ش.ه,دوا المعة وق%ض.و'ا الصلة فيها. وج.م_ع



فلن مالv وع.د_ده. واستأ}جر. ال4ج,ي. م'جامعة وج,ماعاv؛ عن اللحيان:
كل جعة ب,كراء. وحكى ثعلب عن ابن ال4عراب: لنك ج'م.ع1ي�اv، بفتح

اليم، أ%ي من يصوم المعة وح\ده. ويوم' المعة: يوم' القيامة.
وج\ع¬: ال�ز\د.ل1فة� م.ع\رفة كع.ر.فات؛ قال أ%بو ذؤيب:

فبات. ب.م\ع� ث آب. إ,ل م1نÝى،
فأ%ص\ب.ح. راداv ي.ب\ت.غ1ي ال%ز\ج. بالس_ح\ل,

ويروى: ث ت.م� إ,ل منÝى. وسيت الزدلفة بذلك لجتماع الناس با. وف
حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: بعثن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف

الث�ق%ل من ج.م\ع� بليل؛ ج.م\ع¬ علم للم'ز\دلفة، سيت بذلك ل4ن آدم.
وحو�اء لا ه.ب.طا اج\ت.م.عا با.

وتقول: اس\ت.ج\م.ع. السي\ل� واس\ت.ج\م.ع.ت\ للمرء أ�موره. ويقال
للم.س\ت.ج,يش: اس\ت.ج\م.ع كل� م.ج\م.ع�. واس\ت.ج\م.ع الف%ر.س' ج.ر\ياv: تك%م_ش

:vله؛ قال يصف سرابا
وم'س\ت.ج\م1ع� ج.ر\ياv، وليس ببار,ح�،
ت'بار,يه1 ف ضاح1ي ال1تان1 س.واعد'ه

يعن السراب، وس.واع1د'ه: م.جار,ي الاء.
vويقال: أ%قمت' عنده ق%ي\ظة .�وال%م\عاء: الناقة الكاف9ة ال%ر,م.ة

ج.م\عاء وليلة ج.م\عاء.
والام1عة�: الغ'ل© ل4نا ت.ج\م.ع' اليدين إ,ل العنق؛ قال:

ولو ك�ب>ل%ت ف ساع1د.ي_ ال%وام1ع'
وأ%ج\م.ع الناقة% وبا: ص.ر_ أ%خلف%ها ج'م.ع.، وكذلك أ%ك}م.ش. با.

وج.م_ع.ت الد_جاجة� ت.ج\م1يعاv إ,ذا ج.م.ع.ت بيض.ها ف بطنها. وأ%رض
م'ج\م1عةD: ج.د\ب ل ت'ف%ر_ق' فيها الر>كاب ل1ر.ع\ي. والام1ع': البطن،

ي.مان,يةD. وال%م\ع: الد_ق%ل�. يقال: ما أ%كثر ال%م\ع ف أ%رض بن فلن
لنخل خرج من النوى ل يعرف اسه. وف الديث أ%نه أ�ت1ي. بتمر ج.ن,يب

فقال: من أ%ين لكم هذا؟ قالوا: إ,نا لنأ}خ'ذ� الصاع. من هذا بالصاع.ي\ن,،
فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: فل تفعلوا، ب,ع, ال%م\ع بالد�راهم

وابتع بالدراهم ج.ن,يباv. قال ال4صمعي: كل9 لون من النخل ل يعرف اسه فهو
ج.مع. يقال: قد كثر المع ف أ%رض فلن لنخل يرج من النوى، وقيل المع

تر متلط من أ%نواع متفرقة وليس مرغوباv فيه وما ي'خ\ل%ط� إ,ل



لرداءته.وال%م\عاء من البهائم: الت ل يذهب من ب.د.ن,ها شيء. وف الديث: كما
ت'نت.ج' الب.ه,يمة� ب.ه,يمةv ج.م\عاء أ%ي سليمة من العيوب م'جتم1عة

ال4عضاء كاملتها فل ج.د\ع. با ول كي�.
:v؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب يصف ح'مراvوأ%ج\م.ع\ت الشيء: جعلته جيعا

وأ�ولت1 ذ1ي الع.ر\جاء ن.ه\ب¬ م'ج\م.ع
Dولت' ذي العرجاء: مواضع' نسبها إ,ل مكان فيه أ%كمة�وقد تقدم. وأ

ع.ر\جاء، فشبه ال�مر بإ,بل ان\ت'ه,بت\ وخ'ر,قت\ من ط%وائ1فها.
وج.م1يع¬: يؤك9د به، يقال: جاؤوا جيعاv كلهم. وأ%ج\مع': من ال4لفاظ
الدالة على ال3حاطة وليست بصفة ولكنه ي'ل%م� به ما قبله من ال4ساء

وي'ج\ر.ى على إ,عرابه، فلذلك قال النحويون صفة، والدليل على أ%نه ليس بصفة
قولم أ%جعون، فلو كان صفة ل ي.س\ل%م ج.م\ع'ه ولكان م'كس�راv، وال�نثى

ج.م\عاء، وكلها معرفة ل ينك�ر عند سيبويه، وأ%ما ثعلب فحكى فيهما
التنكي والتعريف جيعاv، تقول: أ%عجبن القصر' أ%جع' وأ%جع.، الرفع' على
التوكيد والنصب على الال، وال%م\ع' ج'م.ع'، معدول عن ج.معاوات أ%و

ج.ماع.ى، ول يكون معدولv عن ج'م\ع ل4ن أ%جع ليس بوصف فيكون كأ%ح\مر وح'م\ر،
قال أ%بو علي: باب' أ%جع. وج.م\عاء وأ%كتع. وكت\عاء وما ي.ت\ب.ع ذلك من
بقيته إ,نا هو ات�فاق وت.وار'د¬ وقع ف اللغة على غي ما كان ف وزنه

منها، ل4ن باب أ%فعل% وف%علء إ,نا هو للصفات وجيع'ها ييء على هذا
الوضع ن.كرات{ نو أ%حر وحراء وأ%صفر وصفراء، وهذا ونوه صفات¬ نكرات،

فأ%م_ا أ%ج\مع وجعاء فاسان1 م.ع\رف%تان ليسا بصفتي فإ,نا ذلك اتفاق وقع
بي هذه الكلمة الؤك�د با. ويقال: لك هذا الال أ%ج\مع' ولك هذه
ال1ن\طة جعاء. وف الصحاح: وج'م.ع¬ ج.م\ع' ج.م\عة{ وج.م\ع' ج.م\عاء ف

تأ}كيد الؤنث، تقول: رأ%يت النسوة ج'م.ع.، غي منون ول مصروف، وهو معرفة
بغي ال4لف واللم، وكذلك ما ي.جري م.جراه منه التوكيد ل4نه للتوكيد

للمعرفة، وأ%خذت حق9ي أ%ج\م.ع. ف توكيد الذكر، وهو توكيد م.ح\ض، وكذلك
أ%جعون وج.م\عاء وج'م.ع وأ%ك}تعون وأ%ب\ص.ع'ون وأ%ب\ت.ع'ون ل تكون إ,ل

تأ}كيداv تابعاv لا قبله ل ي'ب\ت.دأ� ول ي'خ\ب به ول عنه، ول يكون
فاعلv ول مفعولv كما يكون غيه من التواكيد اساv مرةv وتوكيداv أ�خرى

مثل نف}سه وعي\نه وكل9ه وأ%جعون: ج.م\ع' أ%ج\م.ع.، وأ%ج\م.ع' واحد ف معن
ج.م\ع�، وليس له مفرد من لفظه، والؤنث ج.معاء وكان ينبغي أ%ن يمعوا



ج.م\عاء بال4لف والتاء كما جعوا أ%جع بالواو والنون، ولكنهم قالوا ف
ج.م\عها ج'م.ع، ويقال: جاء القوم بأ%جعهم، وأ%ج\م'عهم أ%يضاv، بضم اليم،

كما تقول: جاؤوا بأ%كل�بهم جع كلب؛ قال ابن بري: شاهد قوله جاء القوم
بأ%ج\م'عهم قول أ%ب د.ه\بل:

فليت. كوان,يناv م1ن. اه\ل1ي وأ%هل1ها،
بأ%ج'ع1هم ف ل�ج�ة1 البحر، ل%ج_ج'وا

وم'ج.م>ع: لقب ق�صي> بن كلب، سي بذلك ل4نه كان ج.م_ع ق%بائل قريش
وأ%نزلا مكة% وبن دار الن_د\وة1؛ قال الشاعر:

،vكان ي'د\ع.ى م'ج.م>عا Òص.ي�أ%ب'وكم: ق
به ج.م_ع ال الق%بائل% من ف1ه\ر,

وجام1ع¬ وج.م�اع¬: اسان. وال�م.ي\ع.ى: موضع.
@جندع: ج.ناد1ع' ال%م\ر: ما ت.راءى منها عند ال%ز\ج.

وال�ن\د'ع':
ج'ن\د.ب أ%سود له ق%ر\نان1 طويلن وهو أ%ض\خ.م ال%ناد1ب، وكل ج'ندب
يؤكل إ,ل ال�ن\د'ع.. وقال أ%بو حنيفة: ال�ندع جندب صغي. وجناد1ع'

الض_ب�: دوابe أ%صغر' من الق1ر\دان تكون عند ج'ح\ره، فإ,ذا بدت هي علم أ%ن9
الضب� خارج¬ فيقال حينئذ: بد.ت\ ج.ناد1ع'ه، وقيل: يرجن إ,ذا دنا الافر

من ق%ع\ر ال�ح\ر، قال الوهري: تكون ف ج,ح.ر.ة1 الي.راب,يع والض>باب.
ويقال للشر�ير ال�نت.ظ%ر هلك�ه: ظهرت ج.ناد1ع'ه وال جاد1ع'ه؛ وقال

ثعلب: يضرب هذا مثلv للرجل الذي يأ}ت عنه الشر قبل أ%ن ي'رى. ال4صمعي: من
أ%مثالم: جاءت ج.ناد1ع'ه، يعن ح.واد1ث% الده\ر وأ%وائل% شر�ه. ويقال:

رأ%يت ج.ناد1ع. الشر� أ%ي أ%وائل%ه، الواحدة ج'ن\د'عة وهو ما دب� من
الشر؛ قال ممد بن عبد ال ال4زدي:

،vل أ%د\ف%ع اب\ن. الع.م> ي.م\ش1ي على ش.فا
وإ,ن} ب.ل%غ.ت\ن من أ%ذاه ال%ناد1ع

وال�ن\د'عة من الر�جال: الذي ل خي فيه ول غ%ناء عنده، بالاء؛ عن
كراع؛ أ%نشد سيبويه للراعي:

Dب,ح.ي¼ ن'م.ي\ر,ي¼ عليه م.هابة
ج.م1يع، إ,ذا كان اللYئام' ج.ناد1عا

ويقال: القوم' ج.ناد1ع' إ,ذا كانوا ف1ر.قاv ل يتمع رأ}يهم، يقول



الراعي: إ,ذا كان الل9ئام فرقاv ش.ت_ى فهم ج.ميع. وج'ن\د'ع¬ وذات' ال%ناد1ع
جيعاv: الد�اهية�، والنون زائدة. ورجل ج'ن\د'ع: قصي؛ وأ%نشد ال4زهري:

ت.م.ه\ج.روا، وأ%يeما ت.م.ه\ج'ر,،
وهم ب.ن'و الع.ب\د الل9ئيم الع'ن\ص'ر,
ما غ%ر_ه'م بال4س.د1 الغ.ض.ن\ف%ر,،
ب.ن اس\ت1ها، وال�ن\د'ع, الز_ب.ن\ت.ر,

الليث: ج'ن\د'ع وج.ن.اد1ع' الفات'. وف الديث: إ,ن أ%خاف' عليكم
ال%ناد1ع أ%ي الفات والب.ليا. وال%نادع': الد_واه1ي. وج'ن\د'ع¬: اسم.

وال%ناد'ع أ%يضاv: ال4ح\ناش'.
@جوع: ال�وع: اسم للم.خ\م.صة1، وهو ن.ق1يض' الش>ب.ع، والفعل جاع.
ي.ج'وع' ج.و\عاv وج.و\عةv وم.جاعةv، فهو جائع¬ وج.و\عان�، والرأ%ة ج.و\ع.ى،

والمع ج.و\ع.ى وج,ياع¬ وج'و_ع¬ وج'ي_ع¬؛ قال:
باد.ر\ت' ط%ب\خ.ت.ها ل1ر.ه\ط{ ج'ي_ع

ش.ب_ه'وا باب ج'ي�ع بباب ع1ص1ي¼ فقلبه بعض'هم، وقد أ%جاعه وج.و_ع.ه؛
قال:

كان ال�ن.ي\د، وهو فينا الزeم_ل1ق\،
م'ج.و_ع. الب.ط}ن, ك1لب_ ال�ل�ق\

وقال:
أ%جاع ال� من أ%ش\ب.ع\ت'موه

وأ%ش\ب.ع. من ب,ج.و\ر,كم أ�ج,يع.ا
وال%جاعة� وال%ج'وعة وال%ج\وعة�، بتسكي اليم: عام' ال�وع,. وف
حديث الر_ض.اع: إ,نا الر_ضاعة� من ال%جاعة؛ ال%جاعة� م.ف}علةD من

ال�وع أ%ي أ%ن الذي ي.ح\ر'م من الر_ضاع إ,نا هو الذي ي.ر\ض.ع' من ج'وع1ه،
وهو الطفل، يعن أ%ن الكبي إ,ذا ر.ض.ع. امرأ%ة ل ي.ح\ر'م عليها بذلك

vالرضاع ل4نه ل ي.ر\ض.ع\ها من الوع، وقالوا: إ,ن للع1ل}م إ,ضاعة
وه'ج\نةv وآفةv ونك%داv واست1جاعةv؛ إ,ضاعت'ه: وض\ع'ك إ,ياه ف غي أ%هله،
،�واست1جاعت'ه: أ%ن ل ت.ش\ب.ع منه، ونك%د'ه: الكذ1ب' فيه، وآفت'ه: الن>سيان
وه'ج\نت'ه: إ,ضاعت'ه. والعرب تقول: ج'ع\ت' إ,ل ل1قائك وع.ط1ش\ت' إ,ل

ل1قائك؛ قال ابن سيده: وجاع. إ,ل لقائه اشتهاه كعط1ش. على الثل. وف
الدعاء: ج'وعاv له ون'وعاv ول ي'ق%د�م الخ1ر قبل ال4و�ل ل4نه تأ}كيد¬



له؛ قال سيبويه: وهو من الصادر النصوبة على إ,ضمار الفعل التروك
إ,ظهاره. وجائع¬ نائع¬: إ,ت\باع مثله. وفلن جائع' الق1د\ر, إ,ذا ل تكن ق1د\ر'ه

:�مل4ى. وامرأ%ة جائعة الو,شاح إ,ذا كانت ضام1رة% البطن. وال%و\عة
إ,قفار ال%ي�. وال%و\عة: الر_ة� الواحدة من ال%و\ع؛ وأ%جاعه وج.و_عه.

وف الثل: أ%ج,ع\ ك%ل}ب.ك ي.ت\ب.ع\ك. وت.جو�ع. أ%ي ت.عم_د ال�وع.
Dويقال: ت.وح_ش\ للد�واء وتو�ع\ للدواء أ%ي ل ت.س\ت.و\ف1 الطعام. ورجل

م'س\ت.ج,يع: ل تراه أ%بداv إ,ل� ت.رى أ%نه جائع؛ قال أ%بو سعيد:
ال�س\تج,يع' الذي يأ}كل كل ساعة الشيء بعد الشيء.

وربيعة� الوع,: أ%ب'و ح.ي� من ت.م1يم، وهو ر.بيعة� ابن مالك بن زيد
مناة بن تيم.

@جأف: ج.أ%ف%ه ج.أ}فاv واجت.أ%ف%ه: ص.ر.ع.ه لغة ف ج.ع.ف%ه؛ قال:
و.ل�و\ا ت.ك�بeه'م' الر>ماح'، كأ%نم

ن.ح\لD ج.أ%ف}ت. أ�ص'ول%ه، أ%و أ%ث}أ%ب'
وأ%نشد ثعلب:

واس\ت.م.ع'وا ق%و\لv به ي'ك}و.ى الن_ط1ف\،
ي.كاد' م.ن\ ي'ت\ل%ى عليه ي.ج\ت.ئ1ف\

الليث: الأ}ف ض.رب من الفز.ع والو\ف1؛ قال العجاج:
كأ%ن� ت.ح\ت ناش1طاv م'ج.أ}فا

وجأ%ف%ه: بعن ذ%ع.ر.ه. وان\ج.أ%ف%ت1 النخلة� وان\جأ%ث%ت كان\ج.ع.ف%ت\
إذا ان\ق%ع.ر.ت\ وس.ق%ط%ت\. وج'ئ1ف. الرجل� ج.أ}فاv، بسكون المزة ف

الصدر: ف%ز,ع وذ�ع1ر.، فهو م.ج\ؤ'وف¬، ومثله ج'ئ1ث%، فهو م.ج\ؤ'وثD، وف
الصحاح: وقد ج'ئ1ف. أ%شد_ ال%أ}ف1 فهو م.ج\ؤ'وف¬ مثل م.ج\ع'وف{ أ%ي خائف،

والسم ال�ؤ.اف'. ورجل م'ج.أ9ف¬: ل فؤاد. له. ورجل م.ج\ؤ'وف مثل
م.ج\ع'وف: جائع، وقد ج'ئ1ف.. وجأ}آف¬: ص.ي�اح¬.

@جترف: التهذيب: ج.ت\ر.ف' ك�ورة من ك�و.ر, ك1ر\مان%.
@جحف: ج.ح.ف. الشيء4 ي.ج\ح.ف�ه ج.ح\فاv: ق%ش.ر.ه. وال%ح\ف'

والـم'جاح.ف%ة�: أ%خ\ذ� الشيء واج\ت1راف�ه. وال%ح\ف': ش1د_ة� ال%ر\ف1 إل� أ%ن
ال%ر\ف. للشيء الكثي وال%ح\ف. للماء والك�ر.ة1 ونوها. تقول:
اج\ت.ح.ف}نا ماء البئر, إ,ل ج.ح\ف%ةv واحدةv بالك%ف> أ%و بالناء. يقال:

ج.ح.ف}ت' الك�رة% من وج\ه1 ال4رض واج\ت.ح.ف}ت'ها. وس.ي\لD ج'راف¬ وج'حاف¬:



ي.ج\ر'ف' كل� شيء وي.ذ}ه.ب' به. قال ابن سيده: وسيل ج'حاف، بالضم، يذهب بكل
شيء وي.ج\ح.ف�ه أ%ي ي.ق}ش'ر'ه وقد اج\ت.ح.ف%ه؛ وأ%نشد ال4زهري� لمر,ئ

القيس:
ل%ها ك%ف%لD كص.فاة1 السيـ

ـل,، أ%ب\ر.ز. عنها ج'حاف¬ م'ض1ر'
وأ%ج\ح.ف. به أ%ي ذ%ه.ب. به، وأ%ج\ح.ف. به أ%ي قاربه ود.نا منه، وجاح.ف.

به أ%ي زاح.مه وداناه'. ويقال: مر_ الشيء م'ض1رìا وم'ج\ح1فاv أ%ي
م'قار,باv. وف حديث ع.م�ار: أ%نه دخل على أ�م� س.ل%م.ة، وكان أ%خاها من

الر_ضاعة1، فاج\ت.ح.ف. اب\ن.ت.ها ز.ي\ن.ب. من ح1ج\ر,ها أ%ي
اس\ت.ل%ب.ها.وال�ح\ف%ة�: موضع بالجاز بي مكة والدينة، وف الصحاح: ج'ح\ف%ة� بغي

أ%لف ولم، وهي م1يقات' أ%هل, الشام,؛ زعم ابن الكلب أ%ن الع.مال1يق.
أ%خرجوا بن ع.ب,يل�، وهم إخ\وة عاد{، من ي.ث}ر,ب. فنزلوا ال�حفة وكان

اسها م.ه\ي.ع.ة فجاء4هم س.ي\لD فاج\ت.ح.ف%هم فسميت ج'ح\فة%، وقيل: الحفة
قرية تقر'ب من س1يف1 البحر أ%ج\ح.ف. السيل� بأ%ه\ل1ها فسميت ج'ح\ف%ة.

واج\ت.ح.ف}نا ماء البئر: ن.ز.ف}ناه بالكف� أ%و بالناء. وال�ح\ف%ة�: ما
:�اج\ت'ح1ف. منها أ%و بقي فيها بعد الج\تحاف. وال%ح\ف%ة� وال�ح\ف%ة

بقي_ة� الاء ف جوانب ال%و\ض؛ ال4خية عن كراع.
وال%ح\ف': أ%كل الث�ر,يد1. وال%ح\ف': الضر\ب' بالسيف؛ وأ%نشد:

ول ي.س\ت.و,ي ال%ح\فان1: ج.ح\ف' ث%ر,يد.ة{،
وج.ح\ف' ح.ر'ور,ي¼ بأ%ب\ي.ض. صار,م,

يعن أ%كل% الزeب\د1 بالتمر والض.ر\ب. بالسيف1. وال�ح\ف%ة�: الي.سي'
من الثريد يكون ف الناء ليس يلؤ'ه. وال%ح'وف': الث9ر,يد' ي.ب\ق%ى ف
وس.ط1 ال%ف}ن.ة1. قال ابن سيده: وال�ح\ف%ة� أ%يضاv م1لء� اليد1، وجعها

ج'ح.ف¬.
وج.ح.ف. لم: غ%ر.ف..

وت.جاحف�وا الك�ر.ة% بينهم: د.ح\ر.ج'وها بالص_والة. وت.جاح'ف' القوم,
ف الق1تال: تناو'ل� بعضهم بعضاv بالع1ص1ي� والسeي'وف1؛ قال العجاج:

وكان% ما اه\ت.ض_ ال1حاف' ب.ه\ر.ج.ا
يعن ما كسره الت_جاح'ف' بينهم، يريد به القتل. وف الديث: خذوا

العطاء ما كان ع.طاء، فإذا ت.جاح.ف%ت\ ق�ر.ي\ش¬ الـم'ل}ك. بينهم فار\ف�ض'وه،



وقيل: فاتركوا الع.طاء، أ%ي ت.ن.او.ل% بعضهم بعضاv بالسيوف، يريد إذا
ت.قات.ل�وا على اللك.

وال1حاف': م'زاحة� الر\ب,. وال%ح'وف': الد_ل}و' الت ت.ج\ح.ف'
�الاء أ%ي تأ}خذه وتذه.ب به. وال1حاف'، بالكسر: أ%ن ي.س\ت.ق1ي. الرجل

ف%ت'ص1يب. الد_ل}و' فم. البئر فت.ن\خ.ر,ق. وي.ن\ص.ب� ماؤها؛ قال:
قد ع.ل1م.ت\ د.ل}و' بن م.ناف1

ت.ق}و,ي. ف%ر\غ%ي\ها عن ال1حاف1
وال1حاف': الـم'زاولة� ف ال4مر. وجاح.ف. عنه كجاح.ش.، وم.و\ت¬

ج'حاف¬: ش.د1يد يذهب بكل شيء؛ قال ذو الرمة:
وكائ1ن\ ت.خ.ط�ت\ ناق%ت من م.فازة{،

وكم\ ز.ل� عنها من ج'حاف1 الـم.قاد1ر,
وقيل: ال�حاف' الوت' فجعلوه اساv له. والـم'جاح.فة�: الدeنوe؛ ومنه

قول ال4ح\نف: إنا أ%نا لبن ت.م1يم� كع'ل}بة1 الر�اعي ي'جاح1ف�ون با
يوم. الو,ر\د1.

ـgر,: قار.ب. وأ%ج\ح.ف بالطريق: د.نا منه ول ي'خال1ط}ه. وأ%ج\حف. بال4م
الخ\لل% به. وسنةD م'ج\ح1فةD: م'ض1ر_ةD بالال. وأ%ج\ح.ف. بم

vالدهر': اس\تأ}ص.ل%هم. والسنة الـم'ج\ح1ف%ة:: الت ت'ج\ح1ف' بالقوم ق%ت\ل
ـgوال,. وف حديث عمر أ%نه قال لعدي�: إنا ف%ر.ض\ت' لقوم وإفساداv ل%ل4م

.�أ%ج\ح.ف%ت\ بم الفاقة� أ%ي أ%ذ}ه.ب.ت أ%موال%هم وأ%ف}ق%رت\هم الاجة
وقال بعض الكماء: م.ن آث%ر. الدنيا أ%ج\ح.ف%ت\ بآخ1رته. ويقال: أ%ج\حف.

الع.د'وe بم أ%و السماء أ%و الغيث أ%و السيل� د.نا منهم وأ%خ\ط%أ%ه'م.
وال�ح\ف%ة�: النeق}ط%ة� من الـم.ر\ت.ع, ف ق%ر\ن1 الف%لة1، وق%ر\ن'ها
ر.أ}س'ها وق�ل�ت'ها الت ت.ش\ت.ب,ه' الياه' من جوانبها ج.م\عاء، فل

ي.د\ر,ي القار,ب' أ%يe الياه منه أ%ق}رب' بط%ر.ف1ها.
وج.ح.ف. الشيء4 ب,ر,ج\ل1ه ي.ج\ح.ف�ه ج.ح\فاv إذا ر.ف%س.ه حت يرمي به.

وال�حاف': وج.ع¬ ف الب.ط}ن, يأ}خذ من أ%كل, اللحم ب.حتاv كال�جاف،
وقد ج'ح1ف.، والرجل م.ج\ح'وف¬. وف التهذيب: ال�حاف' م.ش\ي' الب.ط}ن' عن

ت'خ.مة{، والرجل م.ج\ح'وف¬؛ قال الراجز:
أ%ر'فقةD ت.ش\ك�و ال�حاف. والق%ب.ص\،
ج'ل�ود'ه'م\ أ%ل}ي.ن' من م.س> الق�م'ص\



ال�حاف': وجع يأ}خذ عن أ%كل اللحم ب.ح\تاv، والق%ب.ص: عن أ%كل التمر.
وج.ح�اف¬ وال%ح�اف': اسم رجل من العرب معروف. وأ%بو ج'ح.ي\فة%: آخ1ر' من

مات. بالك�وفة من أ%صحاب رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم.
:vوج.خ1يفا vوج'خافا vي.ج\خ1ف'، بالكسر، ج.خ\فا �@جخف: ج.خ.ف. الرجل

ت.ك%ب_ر.، وقيل: ال%خ1يف' أ%ن ي.ف}ت.خ1ر الرجل بأ%كثر. مـما عند.ه؛ قال عدي
بن زيد:

أ%راه'م ب.م\د1 الل9ه ب.ع\د. ج.خ1يف1هم،
غ�راب'هم إذ} م.س_ه الفتر واق1عا

(* قوله «الفتر واقعا» كذا بالصل وشرح القاموس وبعض نسخ الصحاح وف
الطبوع منه القتر واقع بالقاف ورفع واقع وفيه أيضاv القتر، بالكسر، ضرب من

النصال نو من الرماة وهو سهم الدف.)
ورجل ج.خ_اف¬ مثل ج.ف9اخ�: صاحب' فخر وتك%بeر�، وغ�لم¬ ج'خاف¬ كذلك؛
عن يعقوب حكاه ف القلوب. وف حديث ابن عباس: فالت.ف%ت. إل�، يعن

الفاروق.، فقال: ج.خ\فاv ج.خ\فاv أ%ي فخراv فخراv وشرفاv شر.فاv. قال ابن
ال4ثي: ويروى جفخاv، بتقدي الفاء، على القلب.

وال%خ1يف': الع.ق}ل�، ووقع ذلك ف ج.خ1يفي أ%ي ر'وع1ي. وال%خ1يف':
ص.وت من ال%و\ف1 أ%شدe من الغ.ط1يط1. وج.خ.ف. النائم' ج.خ1يفاv: ن.ف%خ..

وف حديث ابن عمر: أ%نه نام. وهو جال1س¬ حت س'مع. ج.خ1يف�ه ث صلى ول
يتوضأ}، أ%ي غ%ط1يط�ه ف النوم؛ ال%خ1يف': الص_و\ت'؛ وقال أ%بو عبيد: ول

أ%سعه ف الصوت1 إل ف هذا الديث. وال%خ1يف': ال%و\ف'. وال%خ1يف':
الكثي. وامرأ%ة ج.خ\ف%ةD: ق%ضيف%ةD، والمع ج,خاف¬، ورجل ج.خ1يف¬ كذلك،

وقوم ج'خ'ف¬.
@جدف: ج.د.ف. الطائ1ر' ي.ج\د1ف' ج'د'وفاv إذا كان م.ق}ص'وص. الناحي

فرأ%يته إذا طار كأ%نه ي.ر'دeها إل خ.ل}فه؛ وأ%نشد ابن بري للفرزدق:
ولو كنت' أ%خ\شى خالداv أ%ن} ي.ر'وع.ن،

ل%ط1ر\ت' بواف{ ريش'ه غي, جاد1ف1
وقيل: هو أ%ن ي.ك}س3ر. من جناحه شيئاv ث ي.ميل% عند الف%ر.ق, من

الص_ق}ر؛ قال:
،vم'د.ر_با vت'ناق1ض' بال4ش\عار, ص.ق}را

وأ%نت. ح'بار.ى خ1يف%ة% الص_ق}ر, ت.ج\د1ف'



الكسائي: والصدر' من ج.د.ف. الطائر' ال%د\ف'، وجناحا الطائر
،vم1ج\دافاه، ومنه سي م1ج\داف الس_فينة. ومداف السفينة، بالدال والذال جيعا

لغتان فصيحتان. ابن سيده: م1ج\داف السفينة خشبة ف رأ}سها ل%و\ح¬ ع.ر,يض¬
ت'د\ف%ع' با، م'شت.ق¬ من ج.د.ف. الطائر'، وقد ج.د.ف. الـم.ل�ح' السفينة

ي.ج\د1ف' ج.د\فاv. أ%بو عمرو: ج.د.ف الطائر' وج.د.ف. الل�ح'
بال1ج\داف1، وهو الـم'ر\د1يe وال1ق}ذ%ف' وال1ق}ذاف'. أ%بو ال1ق}دام,
السeل%م1يe: ج.د.ف%ت1 السماء� بالثلج وج.ذ%ف%ت\ ت.ج\ذ1ف' إذا ر.م.ت\

به.وال4ج\د.ف': الق%ص1ي'؛ وأ%نشد:
م'ح1بÒ ل1ص'غ\راها، ب.ص1ي¬ بن.س\ل1ها،
ح.ف1يظD ل�خ\راها، ح'ن.ي>ف' أ%ج\د.ف'

وال1ج\داف': الع'ن'ق، على التشبيه؛ قال:
بأ%ت\ل%ع, ال1ج\داف1 ذ%ي�ال, الذ�ن.ب\

وال1ج\داف': السوط�، لغة ن.ج\ران,ي_ة؛ عن ال4صمعي؛ قال الـم'ث%قYب'
الع.ب\د1ي�:

ت.كاد' إن ح'ر>ك. م1ج\داف�ها،
ت.ن\س.ل© من م.ث}نات1ها واليد

(* قوله «واليد» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف عدة نسخ من الصحاح:
باليد.)

ورجل م.ج\د'وف' اليد1 والقميص, والزار,: قصي'ها؛ قال ساعدة� بن
ج'ؤي�ة%:

كحاش1ية1 الـم.ج\د'وف1 ز.ي_ن. ل1يط%ها،
من الن_ب\ع,، أ%ز\ر¬ حاش1ك¬ وك%ت'وم'

وج.د.ف%ت1 الرأ%ة ت.ج\د1ف': م.ش.ت\ م.ش\ي. الق1صار,. وج.د.ف. الرجل ف
م.ش\ي.ت1ه: أ%س\ر.ع.، بالدال؛ عن الفارسي�، فأ%ما أ%بو عبيد فذكرها مع

ج.د.ف. الطائر' وج.د.ف. النسان� فقال ف النسان: هذه بالذال، وصرح
الفارسي بلفه كما أ%ر.ي\تك فقال بالدال غي العجمة. وال%د\ف': الق%ط}ع'.

وجد.ف. الشيء4 ج.د\فاv: ق%ط%ع.ه؛ قال ال4عشى:
قاعداv عند.ه الن_دامى، فما ي.ن\ـ
ـف%كe ي'ؤ\تى ب'وك%ر� م.ج\د'وف1

وإنه ل%م.ج\د'وف¬ 



(* قوله «وانه لدوف إل» كذا بالصل، وعبارة
القاموس: وانه لد�ف عليه العيش كمعظم مضيق.) عليه الع.ي\ش' أ%ي م'ض.ي_ق¬

عليه. ال4زهري ف ترجة جذف قال: والذوف الز>قe، وأ%نشد بيت ال4عشى
هذا، وقال: ومدوف، باليم وبالدال وبالذال، قال: ومعناها الـم.ق}ط�وع'،

قال: ورواه أ%بو عبيد م.ن\د'وف، قال: وأ%ما مذوف فما رواه غي الليث.
والت_جديف': هو الك�ف}ر' بالن>عم. يقال منه: ج.د_ف. ي'ج.د>ف'

ت.ج\د1يفاv. وج.د_ف. الرجل� بنعمة الل9ه: كف%رها ول ي.ق}ن.ع\ با. وف
الديث: ش.رe الديث1 الت_ج\ديف'، قال أ%بو عبيد: يعن كفر الن>ع\مة

واس\ت1قلل ما أ%نعم الل9ه عليك؛ وأ%نشد:
ولك1ن>ي ص.ب.ر\ت'، ول أ�ج.د>ف\،

وكان الص_ب\ر' غاية أ%و_لينا
وف الديث: ل ت'ج.د>فوا بن,ع\مة الل9ه أ%ي ل ت.ك}ف�روها

وت.س\ت.ق1ل©وها.
وال%د.ف': الق%ب\ر'، والمع أ%ج\داف¬، وكرهها بعضهم وقال: ل جع

للج.د.ف1 ل4نه قد ض.ع'ف. بالب\دال فلم يتصر�ف. الوهري: ال%د.ف' القب وهو
إبدال ال%د.ث1 والعرب ت'ع.قYب' بي الفاء والثاء ف اللغة فيقولون

ج.د.ثD وج.د.ف¬، وهي ال4جداث� وال4ج\داف'. وال%د.ف' من الش_راب: ما ل
eي'غ.ط�. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، حي سأ%ل الرجل الذي كان الن

اس\ت.ه\و.ت\ه: ما كان ط%عام'هم؟ قال: الف�ول�، وما ل ي'ذ}ك%ر اس\م' الل9ه
عليه، قال: فما كان ش.راب'هم؟ قال: ال%د.ف'، وتفسيه ف الديث أ%نه ما

ل ي'غ.ط�ى من الشراب؛ قال أ%بو عمرو: الد.ف ل أ%سعه إل ف هذا
الديث وما جاء إل وله أ%صل، ولكن ذهب من كان يعرفه ويتكلم به كما قد ذهب من

كلمهم شيء كثي. وقال بعضهم: ال%د.ف' من ال%د\ف وهو الق%ط}ع كأ%نه
أ%راد ما ي'ر\مى به من الشراب من ز.ب.د أ%و ر.غ}وة أ%و ق%ذvى كأ%نه ق�ط1ع.

من الشراب ف%ر'م1ي. به؛ قال ابن ال4ثي: كذا حكاه الروي� عن القتيب
والذي جاء ف صحاح الوهري أ%ن الق%ط}ع هو ال%ذ}ف'، بالذال العجمة، ول

يذكره ف الهملة، وأ%ثبته ال4زهري فيهما وقد ف�س>ر. أ%يضاv بالنبات الذي
يكون باليمن ل يتاج آكله إل ش'ر\ب ماء. ابن سيده: الد.ف' نبات يكون

باليمن تأ}كله البل فت.ج\ز.أ� به عن الاء، وقال كراع: ل ي'ح\تاج مع
أ%كله إل شرب ماء؛ قال ابن بري: وعليه قول جرير:



،vكان'وا إذا جع.لوا ف ص1ي,ه1م ب.ص.ل
ث اش\ت.و.و\ا ك%ن\ع.داv من مال1ح�، ج.د.ف�وا

وال�داف، مقصور: الغنيمة. أ%بو عمرو: ال%دافاة� الغنيمة؛ وأ%نشد:
ق%د\ أ%تانا رام1عاv ق1ب>راه\،

ل ي.ع\ر,ف' ال%ق_ ولي\س ي.ه\واه\،
كان ل%نا، ل%ـم_ا أ%ت.ى، ج.دافاه\

(* قوله «قد أتانا» كذا ف الصل وشرح القاموس بدون حرف قبل قد، وقوله
كان لنا إل بامش الصل صوابه: فكان لا جاءنا جدافاه.)

ابن ال4عراب: ال%دافاء� والغ'نامى والغ'ن\مى وال�بالة� والبالة
.�وال�واسة� وال�باسة

@جذف: ج.ذ%ف. الشيء4 ج.ذ}فاv: ق%ط%ع.ه؛ قال ال4عشى:
قاعداv ح.و\ل%ه الن_دام.ى، فما ي.ن\ـ
ـف%كe ي'ؤ\ت.ى ب'وك%ر� م.ج\ذ�وف1

أ%راد بالـم'وك%ر, الس>قاء الـم.لن% من المر. والـم.ج\ذوف: الذي
ق�ط1عت قوائم'ه. وال}ذوف' وال}دوف': القطوع، وج.ذ%ف. الطائر' ي.ج\ذ1ف':

أ%س\ر.ع تريك ج.ناح.ي\ه وأ%كثر ما يكون ذلك إن} ي'ق%ص_ أ%حد الناحي،
لغة ف ج.د.ف.. وم1ج\ذاف' السفينة: لغة ف مدافها، كلتاها فصيحة، وقد

تقدم ذكره؛ قال الثق�ب العبدي يصف ناقة:
ت.كاد'، إن} ح'ر>ك. م1جذاف�ها،

ت.ن\س.ل© من م.ث}نات1ها والي.د1
قال الوهري: قلت ل4ب الغوث ما م1ج\ذاف�ها؟ قال: السوط جعله كالذاف

لا. وج.ذ%ف. النسان� ف م.ش\يه ج.ذ}فاv وت.ج.ذ�ف.: أ%سرع؛ قال:
ل%ج.ذ}ت.ه'م' حت إذا ساف. مال�ه'م\،

أ%ت.ي\ت.ه'م' من قاب,ل� ت.ت.ج.ذ�ف'
وج.ذ%ف. الشيء4: ك%ج.ذ%ب.ه؛ حكاه ن'ص.ي؛ وروى بيت. ذي الرمة:

إذا خاف. منها ض1غ\ن. ح.ق}باء ق1ل}وة{،
ح.داها ب,ح.ل}حال,، من الص_و\ت1، جاذ1ف1

بالذال العجمة، وال4عرف الدال الهملة.
@جرف: ال%ر\ف': اج\ت1راف�ك الشيء4 عن وجه1 ال4رض حت يقال: كانت

.vذات لثة{ فاج\ت.ر.ف%ها الطبيب' أ%ي اس\ت.حاها عن ال4سنان ق%ط}عا �الرأ%ة



vه، بالضم، ج.ر\فا�وال%ر\ف': ال4خ\ذ� الكثي. ج.ر.ف. الشيء4 ي.ج\ر'ف
واج\ت.ر.فه: أ%خذه أ%خذاv كثياv. وال1ج\ر.ف' وال1ج\ر.فة�: ما ج'ر,ف. به.

وج.ر.ف}ت الشيء4 أ%ج\ر'فه، بالضم، ج.ر\فاv أ%ي ذ%ه.ب\ت' به كلYه أ%و
Dوب.نان .�ج'لYه. وج.ر.ف}ت' الط9ي: ك%س.ح\ت'ه، ومنه س'م�ي ال1ج\ر.فة

م1ج\ر.ف¬: كثي ال4خ\ذ من الطعام؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
أ%ع\د.د\ت ل1ل�ق}م, ب.ناناv م1ج\ر.فا،
وم1ع\دةv ت.غ\لي، وب.ط}ناv أ%ج\و.فا

وج.ر.ف. السيل� الواد1ي. ي.ج\ر'فه جر\فاv: ج.و�خ.ه. الوهري: وال�ر\ف'
وال�ر'ف' مثل ع'س\ر� وع'س'ر ما ت.ج.ر_ف%ت\ه السeيول وأ%ك%ل%ت\ه من

ال4رض، وقد ج.ر_ف%ت\ه السيول ت.ج\ريفاv وت.ج.ر_ف%ت\ه؛ قال رجل من
ط%ي>ء�:فإن} ت.ك�ن, ال%واد1ث� ج.ر_ف%ت\ن،

فلم أ%ر. هال1كاv كاب\ن.ي\ ز,ياد1
ابن سيده: وال�ر'ف' ما أ%كل% السيل� من أ%س\ف%ل ش1ق> الوادي والن_هر،
êه فهو ش.طYفإن ل يكن من ش1ق ،Dوالمع أ%ج\راف¬ وج'ر'وف وج,ر.فة

وشاطئD. وسي\لD ج'راف¬ وجاروف¬: ي.ج\ر'ف' ما م.ر_ به من كثرته يذه.ب بكل
شيء، وغ%ي\ثD جارف¬ كذلك. وج'ر\ف' الوادي ونو,ه من أ%سناد1 الساي,ل إذا

ن.خ.ج الاء� ف أ%ص\ل1ه فاحت.ف%ره فصار كالد_ح\ل, وأ%ش\ر.ف. أ%عله،
فإذا انصدع أ%عله فهو هار�، وقد ج.ر.ف السيل أ%سناده. وف التنزيل العزيز:

أ%م\ م.ن\ أ%س_س. ب'ن\يان.ه على ش.فا ج'ر'ف{ هار�. وقال أ%بو خية:
ـgل%س,. شر: يقال ج'ر\ف¬ وأ%ج\راف وج,ر.فةD وهي ال�ر\ف' ع'ر\ض' البل ال4م

الـم.ه\واة. ابن ال4عراب: أ%ج\ر.ف. الرجل� إذا ر.ع_ى إب,ل%ه ف
ال%ر\ف، وهو ال1ص\ب' والك%ل� الـم'ل}ت.فe؛ وأ%نشد:

ف حب_ة{ ج.ر\ف وح.م\ض ه.ي\كل
والبل ت.س\م.ن' عليها س1م.ناv م'ك}ت.ن,زاv يعن على الب�ة، وهو ما

ت.ناثر من ح'بوب الب'قول واجت.مع معها ور.ق ي.ب,يس, البقل فت.س\م.ن' البل
عليها. وأ%ج\ر.فت ال4رض': أ%صاب.ها سيلD ج'راف¬. ابن ال4عراب: ال%ر\ف'

الال� الكثي من الص�ام1ت1 والن�اطق,. والطاعون� الار,ف' الذي نزل
بالبصرة كان ذ%ريعاv فس'م�ي جار,فاv ج.ر.ف. الناس. كج.ر\ف1 السيل. الوهري:

الار,ف' طاع'ونD كان ف زمن ابن الزeبي وورد ذكره ف الديث طاعون
الار,ف1، ومو\ت¬ ج'راف¬ منه. والار,ف': ش'ؤ\م¬ أ%و ب.ل1ي_ةD ت.ج\ت.ر,ف



مال% الق%و\م,. الصحاح: والار,ف' الوت' العامe ي.ج\ر'ف' مال% القوم,.
ورجل ج'راف: ش.ديد النكاح؛ قال جرير:

يا ش.بe وي\ل%ك. ما لق%ت\ ف%تات'ك�م'،
وال1ن\ق%ر,يe ج'راف¬ غي' ع1ن>ي,؟

ورجل ج'راف¬: يأ}ت على الطعام كلYه؛ قال جرير:
و'ض1ع. ال%نزير' فقيل: أ%ي\ن. م'جاش1ع¬؟

فش.حا ج.حاف1ل%ه ج'راف¬ ه1ب\ل%ع'
ابن سيده: رجل ج'راف¬ ش.ديد' ال4كل ل يبقي شيئاv، وم'ج.ر>ف¬

وم'ت.ج.ر>ف¬: م.ه\ز'ول. وك%ب\ش¬ م'ت.جر>ف¬: ذهب عام�ة� س1م.ن,ه. وج'ر,ف.
الن�بات: أ�ك1ل% عن آخره. وج'ر,ف. ف مال1ه ج.ر\فةv إذا ذهب منه شيء؛ عن

اللحيان، ول يرد بال%ر\فة ههنا الرة الواحدة إنا ع.ن با ما ع'ن,ي.
بال%ر\ف1. والـم'ج.ر_ف' والـم'جار.ف': الفقي كالـم'حار.ف1؛ عن يعقوب، وعد�ه

بدلv وليس بشيء. ورجل م'ج.ر_ف¬: قد ج.ر_ف%ه الدهر' أ%ي اج\تاح مال%ه
وأ%ف}ق%ر.ه. اللحيان: رجل م'جار.ف¬ وم'حارف¬، وهو الذي ل ي.ك}س3ب

خياv. ابن السكيت: ال�راف' م1ك}يالD ض.خ\م؛ وقوله: بال�راف1 ال4ك}ب،
يقال: كان لم من ال%وان 

(* قوله والوان هكذا ف الصل، ول ند هذه
vاللفظة ف العاجم الت بي أيدينا ولعلها مر�فة عن خواب.) م1ك}يال

ض.خ\ماv وافياv. الوهري: ويقال لض.ر\ب من الكيل ج'راف وج,راف؛ قال
الراجز:ك%ي\ل% ع1داء� بال1راف1 الق%ن\ق%ل,

من ص'ب\رة{، م1ث}ل, الك%ث1يب, ال4ه\ي.ل,
�قوله ع1داء أ%ي م'والة{. وس.ي\ف¬ ج'راف¬: ي.ج\ر'ف كل شيء. وال%ر\فة

من 
(* قوله «والرفة من إل» هي بالفتح وقد تضم كما ف القاموس.) س1مات1

البل: أ%ن ت'ق}ط%ع. جلدة من جسد البعي دون أ%نفه من غي أ%ن تبي.
وقيل: ال%ر\فة� ف الفخذ خاص_ةv أ%ن ت'ق}ط%ع. ج,لدة من فخذه من غي

ب.ي\نونة ث ت'ج\مع ومثلها ف ال4نف واللYه\ز,مة1، قال سيبويه: ب.ن.و\ه
على ف%ع\لة{ اس\ت.غ\ن.و\ا بالعمل عن ال4ثر، يعن أ%نم لو أ%رادوا لفظ

ال4ث%ر, لقالوا ال�ر\ف. أ%و ال1راف كالـم'ش\ط1 وال1باط1، فافهم. غيه:
ال%ر\ف.، بالفتح، س1مةD من س1مات1 البل وهي ف الفخذ بنزلة القر\مة 



*)
قوله «القرمة» بفتح القاف وضمها كما ف القاموس.) ف ال4نف ت'ق}ط%ع'

جل}دةD وتمع ف الفخذ كما تمع على النف. وقال أ%بو علي ف التذكرة:
ال�ر\فة� وال%ر\فة� أ%ن ت'ج\ر.ف. ل1ه\ز,مة� البعي، وهو أ%ن ي'ق}شر جلد'ه

في'ف}ت.ل% ث ي'ترك في.ج,ف_ فيكون جاسياv كأ%نه بعرة. قال ابن بري:
ال�ر\فة� وس\م باللهزمة تت ال�ذن؛ قال مدرك:

،Dث%ن.ت\ه خ1زامة vي'عار,ض' م.ج\ر'وفا
�كأ%ن� ابن. ح.ش\ر� ت.ح\ت. حال1ب,ه ر.أ}ل

وط%ع\ن¬ ج.ر\ف¬: واسع¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
فأ�ب\نا ج.دال ل ي'ف%ر_ق\ ع.ديد'نا،

وآب'وا ب,ط%ع\ن, ف ك%واه1ل1ه,م ج.ر\ف1
وال%ر\ف' وال%ريف': ي.ب,يس' ال%ماط. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد

ال%ريف ي.بيس ال4فان خاص_ة.
وال�ر_اف': اسم رجل؛ أ%نشد سيبويه:
ـgس,، وظ�ل}م1ه أ%م1ن. ع.مل, ال�ر�اف1، أ%م

وع'د\وانه1 أ%ع\ت.ب\ت'مونا ب,راس1م,؟
أ%م1ي.ي\ ع.داء� إن} ح.ب.س\نا عليه,ما

ب.هائ1م. مال�، أو\د.يا بالب.هائ1م
نصب أ%ميي ع.داء على الذ�م>. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: أ%نه

م.ر_ ي.ست.ع\ر,ض' الناس. بال�ر\ف؛ اسم موضع قريب من الدينة وأ%صله ما
ت.ج\ر'فه السeيول من ال4و\د1ية1. وال%ر\ف': أ%خذ�ك الشيء عن وجه

ال4رض بال1ج\رفة1. ابن ال4ثي: وف الديث ليس لبن آدم إل ب.ي\ت¬
ي'ك1نeه وثوب ي'وار,يه. وج,ر.ف' ال�بز أ%ي ك1س.ر'ه، الواحدة ج,ر\فةD، ويروى

باللم بدل الراء. ابن ال4عراب: ال%و\ر.ق' الظليم؛ قال أ%بو العباس:
ومن قاله بالفاء ج.و\ر.ف¬ فقد صح�ف. التهذيب: قال بعضهم ال%و\ر.ف' الظليم؛

وأ%نشد لكعب بن زهي الزن:
كأ%ن� ر.ح\لي، وقد لن.ت\ ع.ريك%ت'ها،

ك%س.و\ت'ه ج.و\ر.فاv أ%غصانه حصفا
(* قوله « أغصانه حصفا» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس هنا وف حرف

القاف أيضاv: أقرابه خصفا.)



قال الزهري: هذا تصحيف وصوابه ال%و\ر.ق'، بالقاف، وسيأ}ت ذكره.
التهذيب ف ترجة جرل: مكانD ج.ر,لD فيه ت.عاد{ واخت1لف¬. وقال غيه من

أ%عراب قيس: أ%رض¬ ج.ر\فة متلفة وق1د\ح¬ ج.ر\ف¬، ورجل ج.ر\ف¬ كذلك.
@جزف: ال%ز\ف': ال4خذ� بالكثرة. وج.ز.ف. له ف الكي\ل: أ%كثر. الوهري:

ال%ز\ف' أ%خ\ذ الشيء م'جازفةv وج,زافاv، فارسي م'ع.ر_ب. وف الديث:
اب\تاع'وا الطعام. ج,زافاv؛ ال1زاف' وال%ز\ف': الـم.ج\هول� الق%د\ر.

.vكان أ%و م.و\زونا vم.ك1يل
وال�زاف 

(* قوله «والزاف إل» ف القاموس: والزاف والزافة مثلثتي.)
وال1زاف وال�زافة� وال1زافة�: بيعك الشيء واش\ت1راؤك%ه بل وزن ول

كيل وهو يرجع إل الـم'ساهلة1، وهو دخيل، تقول: ب,ع\ت'ه بال�زاف1
وال�زافة1 والقياس ج,زاف¬؛ وقول� صخ\ر الغ.ي�:

فأق}ب.ل% منه ط1وال� الذ©رى،
كأ%ن� عليهن_ ب.ي\عاv ج.ز,يفا

أ%راد طعاماv ب,يع. ج,زافاv بغي ك%ي\ل، ي.ص1ف' س.حاباv. أ%بو عمرو:
اج\ت.ز.ف}ت' الشيء4 اج\ت1زافاv إذا ش.ر.ي\ت.ه ج,زافاv، والل9ه أ%علم.

@جعف: ج.ع.ف%ه ج.ع\فاv فان\ج.ع.ف.: صر.عه وضر.ب به ال4رض. فان\ص.ر.ع.؛
ومنه الديث: أ%نه مر_ ب'ص\عب ابن ع'م.ي\ر وهو م'ن\ج.ع1ف¬ أ%ي م.ص\روع¬،

وف رواية: بصعب بن الزبي. يقال: ضر.به ف%ج.ع.به وج.ع.ف%ه وج.أ%ب.ه
وج.ع\ف%ل%ه وج.ف%ل%ه إذا ص.ر.ع.ه. وال%ع\ف': ش1د_ة� الص_ر\ع,. وج.ع.ف.
vها ج.ع\فا�الشيء ج.ع\فاv: ق%ل%ب.ه. وج.ع.ف. الشيء والشجرة ي.ج\ع.ف

فان\ج.ع.ف%ت: ق%ل%ع.ها. وف الديث: م.ث%ل� الكافر 
(* قوله «مثل الكافر» الذي ف

النهاية هنا وف مادة جذي: مثل النافق.) كمثل, ال4رزة1 الـم'ج\ذ1ية
Dأ%ي ان\ق1لع'ها. وسي\ل vواحدة vها م.ر_ة�على ال4رض حت يكون ان\ج,عاف

ج'عاف¬: ي.ج\ع.ف' كل شيء أ%ي ي.ق}ل1به. وما عنده من الـم.تاع إل ج.ع\ف¬
أ%ي قليل.

وال�ع\فة�: موضع. وج'ع\ف¬: ح.يÒ من اليمن وج'ع\ف1يÒ: من ه.مدان%؛ قال
الوهري: ج'ع\ف1يÒ أ%بو قبيلة من اليمن وهو ج'ع\ف1يe بن سعد العشية
eع\ف1ي�من م.ذ}ح1ج، والنسبة إليه كذلك، ومنهم عبيد الل9ه بن ال�ر� ال



وجابر ال�ع\فيe؛ قال لبيد:
ـ�ما ق%بائ1ل� ج'ع\ف1ي� بن, س.ع\د{، كأ%ن
س.قى ج.م\ع.هم ماء� الزeعاف1 م'ن,يم

قوله م'ن,يم أ%ي م'ه\ل1ك، جعل الوت نوماv. ويقال هذا كقولم ث%أ}ر¬
م'نيم¬: قال ابن بري: ج'ع\ف1يe مثل ك�رس1ي� ف لزوم الياء الشد_دة ف

آخره، فإذا نسبت إليه ق%د_ر\ت. حذف. الياء الشددة وإلاق. ياء النسب,
مكانا، وقد ج'م1ع ج.م\ع. ر'وم1ي� فقيل ج'ع\ف¬؛ قال الشاعر:

ج'ع\ف¬ بن.ج\ران% ت.ج'رe الق%نا،
ليس با ج'ع\ف1يe بالـم'ش\ر,ع,

ول يصرف ج'ع\ف1ي� لنه أ%راد با القبيلة.
:vوج.فافا vبالفتح، ج'فوفا ،eوي.ج.ف eجفف: ج.ف_ الشيء�3 ي.ج,ف@

ي.ب,س.، وت.ج.ف}ج.ف.: ج.ف_ وفيه بعض' الن_داوة1، وج.ف�ف}ت'ه أ%نا
ت.ج\ف1يفاv؛ وأ%نشد أ%بو الوفاء ال4عراب:

،vل%ق1ح.ت\ ع1راضا vلـم.ل� ب'ك%ي\ر.ة
ل1ق%ر\ع, ه.ج.ن_ع� ناج� ن.ج,يب,
ف%ك%ب_ر. راع1ياها حي س.ل�ى

ط%و,يل% الس_م\ك1، ص.ح_ من الع'ي'وب,
فقام. على ق%وائ1م. ل%ي>نات{،

ق�ب.ي\ل% ت.ج.ف}ج'ف1 الو.ب.ر, الر_ط1يب,
وال%فاف': ما ج.ف_ من الشيء الذي ت'ج.فYف�ه. تقول: اع\ز,ل ج.فاف%ه عن

ر.ط}ب,ه.
التهذيب: ج.ف1ف}ت. ت%فe وج.ف%ف}ت. ت.ج,فe وكلهم يتار ت.ج,فe على

ت.ج.ف�.
وال%ف1يف': ما ي.ب,س. من أ%حرار البقول، وقيل: هو ما ض.م_ت منه الريح.

وقد ج.ف_ الثوب' وغيه ي.ج,فe، بالكسر,، وي.فe، بالفتح: لغة فيه
حكاها ابن دريد 

(* قوله «ابن دريد» بامش الصل صوابه: أبو زيد.) ورد_ها
الكسائي. وف الديث: ج.ف�ت1 ال4قلم' وط�و,ي.ت1 الصeح'ف؛ يريد ما كتب

vف الل�و\ح, الفوظ من الـم.قادير والكائنات والف%راغ, منها، تشبيها
بف%راغ الكاتب من كتابته وي'ب\س, ق%ل%م1ه.



وت.ج.ف}ج.ف. الثوب' إذا اب\ت.ل� ث ج.ف_ وفيه ندÝى فإن ي.ب,س. كل�
الي'ب\س, قيل قد ق%ف_، وأ%صلها تف�ف. فأ%بدلوا مكان الفاء الو'س\طى فاء

الفعل كما قالوا ت.ب.ش\ب.ش.. الوهري: ال%ف1يف' ما ي.ب,س من النبت. قال
ال4صمعي: يقال البل فيما شاءت من ج.ف1يف{ وق%ف1يف{؛ وأنشد ابن بري

لراجز:
ي'ث}ري به الق%ر\م.ل% وال%ف1يفا،

وع.ن\ك%ثاv م'ل}ت.ب,ساv م.ص\ي'وفا
وال�فافة�: ما ي.ن\ت.ث1ر من الق%ت> وال%ش1يش, ونوه.

وال�ف�: غشاء الط�ل}ع إذا ج.ف_، وعم_ به بعضهم فقال: هو و,عاء
الط�لع، وقيل: ال�فe ق1يقاءة الط9لع وهو الغ1شاء الذي على الو.ل1يع,؛

وأ%نشد الليث ف صفة ث%غ\ر امرأ%ة:
وت.ب\س3م' عن ن.ي>ر� كالو.ل1يـ

ـع,، ش.ق�ق. عنه الرeقاة� ال�ف�وفا
الو.ل1يع': الط�ل}ع'، والرeقاة�: الذين ي.ر\ق%و\ن% على النخل: أ%بو

عمرو: ج'فÒ وج'بÒ لو,عاء الطلع. وف حديث س1ح\ر النب، صلى الل9ه عليه
وسلم: ط�ب_ النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فجعل س1ح\ره ف ج'ف> ط%ل}ع.ة1
ذكر� ود'ف1ن. تت. راع'وفة1 البئر؛ رواه ابن دريد بإضافة طلعة إل ذكر أ%و

نوه؛ قال أ%بو عبيد: ج'فe الطلعة1 و,عاؤها الذي تكون فيه، والمع
ال�فوف'، ويروى ف جeب�، بالباء. قال ابن دريد: ال�فe ن,ص\ف' ق1ر\بة ت'قطع

من أ%س\فل1ها فتجعل د.ل}واv؛ قال:
رeب_ ع.ج'وز� رأ}س'ها كالق�ف�ه\،

ت.ح\م1ل� ج'ف9اv معها ه1ر\ش.ف9ه\
ال1ر\ش.ف�ة�: خ1ر\قةD ينش_ف با الاء من ال4رض.

وال�فe: شيء من ج'لود البل كالناء أ%و كالد_ل}و يؤخذ فيه ماء
السماء يس.ع' ن,ص\ف. ق1ر\بة أ%و نوه. الليث: ال�ف�ة� ضرب من الد>لء يقال

eف�هو الذي يكون مع الس_ق�ائ1ي. يلؤون به الزايد.. الق�ت.ي\ب: ال
ق1ر\بة ت'ق}طع عند يديها وي'ن\ب.ذ فيها. وال�فe: الشنe البال يقطع

من نصفه فيجعل كالدلو، قال: وربا كان ال�ف� من أ%صل نل ي'ن\ق%ر. قال
أ%بو عبيد: الف� شيء ينقر من جذوع النخ.ل. وف حديث أ%ب سعيد: قيل له

الن_بيذ� ف ال�ف�، فقال: أ%خ\ب.ث� وأ%خ\ب.ث�؛ ال�ف�: وعاء من جلود ل



.vأ%ي ل ي'ش.د�، وقيل: هو نصف قربة تقطع من أ%سفلها وتتخذ دلوا �ي'وكأ
وال�فe: الوط}ب' ال%ل%ق'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إب\ل� أ%ب ال%ب\حاب, إب\لD ت'ع\ر.ف'،
ي.ز,ين'ها م'ج.ف�ف¬ م'و.ق�ف'

إنا عن بالـم'جف�ف1 الض_ر\ع. الذي كال�ف> وهو الوط}ب' ال%ل%ق'.
والـم'و.ق�ف': الذي به آثار الص>رار.

وال�فe: الشيخ الكبي على التشبيه با؛ عن الجري. وج'فe الشيء:
ش.خ\ص'ه. وال�فe وال�ف�ة� وال%ف�ة، بالفتح: جاعة الناس. وف الديث عن

ابن عباس: ل ن.ف%ل% ف غن,يمة{ حت ت'ق}س.م. ج'ف�ةv أ%ي كل9ها، ويروى:
حت تقسم على ج'ف�ت1ه أ%ي على جاعة اليش أ%ولv. ويقال: د'ع1يت' ف

ج.ف�ة الناس، وجاء القوم ج.ف9ةv واحدة. الكسائي: ال%ف�ة� والض�ف�ة
والق1م_ة� جاعة القوم؛ وأ%نشد الوهري على ال�ف�، بالضم، الماعة قول

النابغة ي'خاط1ب' ع.م\رو بن هند{ اللك:
،vع.م\رو بن. ه1ن\د{ آية Dم.ن\ م'ب\ل1غ
وم1ن. الن_صيحة{ ك%ث}ر.ة� الن\ذار,:
ل أ%ع\ر,ف%ن_ك. عار,ضاv ل1ر,ماح1نا

ـgرار, ف ج'ف> ت.غ\ل1ب. وار,د1ي ال4م
يعن ج.ماع.ت.هم. قال: وكان أ%بو عبيدة يرويه ف ج'ف> ث%ع\ل%ب.، قال:

يريد ث%ع\ل%ب.ة% بن. ع.وف بن سعد ابن ذ�ب\يان%. وقال ابن سيده: الف�
المع الكثي من الناس، واستشهد بقوله: ف جف� ث%ع\ل%ب، قال: ورواه الكوفيون
ف جوف تغلب، قال: وقال ابن دريد هذا خطأ. وف الديث: ال%فاء ف هذين

ال�ف�ي\ن: ر.بيعة% وم'ض.ر؛ هو العدد الكثي والماعة من الناس؛ ومنه قيل
لبكر وتيم ال�ف9ان1؛ قال حيد بن ثور اللل:

ما ف%ت1ئ%ت\ م'ر_اق' أ%هل, ال1ص\ر.ي\ن\:
س.ق}ط% ع'مان%، ول�ص'وص. ال�ف�ي\ن\

وقال ابن بري: الر_جز ل�ميد ال4ر\قط؛ وقال أ%بو ميمون العجلي:
ق�د\نا إل الشام, ج,ياد. ال1ص\ر.ي\ن\:
م1ن\ ق%ي\س ع.ي\لن% وخ.ي\ل, ال�ف�ي\ن\

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: كيف ي.ص\ل�ح أ%مر' بلد ج'ل© أ%هل1ه هذان1
ال�ف9ان؟ وف حديث عثمان، رضي الل9ه عنه: ما كنت' ل4د.ع. السلمي بي



ج'ف�ي\ن يضرب بعض'هم ر,قاب. بعض�.
وج'فاف' الطي: موضع؛ قال جرير:

فما أ%بص.ر. النار. الت وض.ح.ت\ له،
وراء4 ج'فاف1 الط�ي\ر,، إل9 ت.مار,يا

وج.ف9ة� الـم.و\ك1ب, وج.ف}ج.ف%ت'ه: ه.ز,يز'ه.
والت>ج\فاف' والت_ج\فاف': الذي ي'وض.ع' على اليل من حديد{ أ%و غيه

ف الرب، ذه.ب'وا فيه إل معن الصلبة وال�ف�وف1؛ قال ابن سيده: ولول
ذلك لوجب القضاء على تائها بأ%نا أ%صل� ل4نا بإزاء3 قاف ق1رطاس. قال

ابن جن: سأ%لت أ%با علي� عن ت1ج\فاف1 أ%تاؤ'ه لللاق بباب قرطاس؟ فقال:
نعم، واحتج ف ذلك با انضاف إليها من زيادة ال4لف معها، وجعه

.vالت_جاف1يف'. والت_جفاف، بفتح التاء: مثل الت_ج\ف1يف ج.ف�ف}ت'ه ت.ج\ف1يفا
وف الديث: أ%ع1د_ للف%ق}ر, ت1ج\فافاv؛ الت>ج\فاف': ما ج'لYل% به

الفرس من س1لح� وآلة تقيه ال1راح.. وفرس م'ج.ف�ف¬: عليه تفاف، والتاء
زائدة. وتفيف الفرس: أ%ن ت'لبسه التجفاف. وف حديث الديبية: فجاء يقوده

إل رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، على فرس م'ج.ف�ف{ أ%ي عليه ت1جفاف¬،
قال: وقد يلب.س'ه النسان أ%يضاv. وف حديث أ%ب موسى: أ%نه كان على

تاف1يفه الديباج'؛ وقول الشاعر:
كب.ي\ض.ة1 أ�د\ح1ي¼ ت.ج.ف�ف. ف%وق%ها

ه1ج.فÒ ح.داه الق%ط}ر'، والليل� كان,ع'
أ%ي تر_ك فوقها وأ%لبسها جناحيه.

،�وال%ف}ج.ف%ة�: صوت الثوب الديد وحركة القرطاس، وكذلك ال%ف}خ.ف%ة
قال: ول تكون الفخفة� إل بعد ال%ف}ج.فة1.

وال%ف%ف': الغ.ل1يظ� الياب,س' من ال4رض. وال%ف}ج.ف': الغ.ل1يظ� من
ال4رض، وقال ابن دريد: هو الغ1ل%ظ� من ال4رض فجعله اساv للع.ر.ض, إل

أ%ن يعن بالغ1ل%ظ1 الغل1يظ%، وهو أ%يضاv القاع' الستوي الواس1ع'.
وال%ف}ج.ف': القاع' الستدير؛ وأ%نشد:

ي.ط}و,ي الف1ياف ج.ف}ج.فاv ف%ج.ف}ج.فا
ال4صمعي: ال�فe ال4رض الرتفعة وليست بالغ.ليظة ول اللي>نة، وهو

ف الصحاح ال%ف}ج.ف'؛ وأ%نشد ابن بري ل�ت.م>م, بن ن'و.ي\ر.ة:
وح.ل9وا ج.ف}ج.فاv غي. طائ1ل



التهذيب ف ترجة جعع: قال إسحق بن الفرج سعت أ%با الربيع البكري يقول:
ال%ع\ج.ع' وال%ف}ج.ف' من ال4رض الـم'ت.طام1ن'، وذلك أ%ن الاء

ي.ت.ج.ف}ج.ف' فيه فيقوم أ%ي يدوم، قال: وأ%ر.د\ت'ه على ي.ت.ج.ع\ج.ع فلم يقلها
ف الاء. وج.ع\ج.ع. بالاش1ية1 وج.ف}ج.ف%ها إذا حبسها. ابن ال4عراب:
الض_ف%ف' الق1ل�ة�، وال%ف%ف' الاجة�. ال4صمعي: أ%صابم من العيش

ض.ف%ف¬ وج.ف%ف¬ وش.ظ%ف¬، كل هذا من ش1د_ة1 العيش. وما ر'ؤي. عليه ض.ف%ف¬ ول
ج.ف%ف¬ أ%ي أ%ثر حاجة، وو'ل1د. للنسان على ج.ف%ف{ أ%ي على حاجة إليه.

وال%ف}ج.ف%ة�: جع ال4باع1ر بعض1ها إل بعض.
وج'فاف¬: اسم واد{ معروف{.

@جلف: ال%ل}ف': الق%ش\ر. ج.ل%ف. الشيء4 ي.ج\ل�ف�ه ج.ل}فاv: ق%ش.ر.ه،
وقيل: هو ق%ش\ر' اللد مع شيء من اللحم، وال�ل}ف%ة�: ما ج.ل%ف}ت منه،

وال%ل}ف' أ%ج\ف%ى من ال%ر\ف1 وأ%شدe اس\ت1ئصالv. وال%ل}ف': مصدر ج.ل%ف}ت
Dر.ه عن إص\ب.ع1ه: ك%ش.ط%ه. ور,ج\ل ج.ل1يف%ة�أ%ي قش.ر\ت'. وج.ل%ف. ظ�ف

وط%ع\ن.ةD جال1فةD: ت.ق}ش'ر ال1ل}د. ول تالط ال%وف. ول
تدخله.والال1فة�: الشج�ة الت ت.ق}ش1ر' اللد مع اللحم وهي خلف' الائفة. وج.ل%ف}ت'

Yالشيء: ق%ط%ع\ت'ه واس\ت.أ}ص.ل}ت'ه: وج.ل%ف الط1ي. عن رأ}س الد_ن
ي.ج\ل�فه، بالضم، ج.ل}فاv: ن.ز.عه. ويقال: أ%صابتهم ج.ل1يفةD عظيمةD إذا
اج\ت.ل%ف%ت\ أ%موال%هم، وهم م'ج\ت.ل%ف�ون. قال ابن بري: وجع ال%ل1يفة1

ج.لئ1ف؛ وأ%نشد للع'ج.ي\ر:
وإذا ت.ع.ر_ق%ت1 ال%لئ1ف' مال%ه،
ق%ر,ن.ت\ ص.ح1يح.ت'نا إل ج.ر\بائ1ه

ابن ال4عراب: أ%ج\ل%ف. الرجل� إذا ن.ح_ى ال�لف. عن رأ}س
ال�ن\ب'جة1. وال�لف': الطYي'.

وج'لYف. النبات': أ�ك1ل% عن آخ1ره. والـم'ج.ل�ف': الذي أ%تى عليه
الدهر' فأ%ذ}ه.ب. مال%ه، وقد ج.ل�ف%ه واج\ت.ل%ف%ه. وال%ل1يفة�: السنة� الت

eف' الال%. أ%بو اليثم: يقال للسنة الشديدة الت ت.ض'ر�ت.ج\ل
بال4موال جالفةD، وقد ج.ل%ف%ت\ه'م. وف بعض روايات حديث من ت.ح1ل© له

ـgوال, الناس, السأ%لة: ورجل أ%صابت ماله جالفة؛ هي السنة� الت ت.ذ}ه.ب' بأ%م
وهو عامÒ ف كل آفة{ من الفات الـم'ذ}ه1بة1 للمال,. وال%لئف':

الس>ن'ون%. أ%بو عبيد: الـم'ج.ل�ف' الذي ذه.ب. مال�ه. ورجل م'ج.ل�ف¬: قد



ج.ل�ف%ه الدهر'، وهو أ%يضاv م'ج.ر_ف. والال1فة�: السنة� الت ت.ذ}ه.ب'
بأ%موال, الناس,. وال�ج.ل�ف' الذي أ�خ1ذ من ج.وان,به؛ قال الفرزدق:

وع.ضe ز.مان{، يا ابن. م.ر\وان%، ل} ي.د.ع\
من الال, إل م'س\ح.تاv أ%و م'ج.ل�ف'

وقال أ%بو الغ.و\ث1: الـم'س\ح.ت' الـم'ه\ل%ك'. والـم'ج.ل�ف: الذي بقيت
:vأ%و هو م'ج.ل�ف¬. والـم'ج.ل�ف' أ%يضا vمنه بقية، يريد إل م'س\ح.تا

الرجل الذي ج.ل�ف%ت\ه الس>ن'ون% أ%ي أ%ذ}ه.ب.ت\ أ%موال%ه. يقال
ج.ل�ف%ت\ ك%ح\لD، وزمانD جال1ف¬ وجار,ف¬. ويقال: أ%صاب.ت\هم ج.ل1يفةD عظيمة إذا

اج\ت.ل%ف%ت\ أ%موال%هم، وهم قوم م'ج\ت.ل%ف�ون.
وخبز م.ج\ل�وف¬: أ%ح\ر.ق%ه الت_نeور ف%لز,ق. به ق�شوره. وال1ل}ف':

البز الياب,س' الغ.ل1يظ� بل أ�د\م� ول ل%ب كال%ش1ب, ونوه؛ وأ%نشد:
الق%ف}ر' خ.ي\ر¬ من م.بيت{ ب,تeه،

ب,ج'ن'وب, ز.خ_ة%، عند. آل, م'عار,ك1
جاؤ'وا ب,ج,ل}ف{ من ش.ع1ي� ياب,س�،
ب.ي\ن وب.ي\ن. غ�لم1ه,م\ ذي الار,ك1

وف حديث عثمان: أ%ن� كل شيء، س1وى ج,ل}ف1 الطعام وظ1لY ث%و\ب� وبيت{
ي.س\ت'ر، ف%ض\لD؛ ال1ل}ف': ال�ب\ز' وحده ل أ�د\م. م.عه، ويروى بفتح

اللم، جع ج,ل}فة{ وهي الك1س\رة� من البز؛ وقال الروي: ال1ل}ف ههنا
الظ�ر\ف' مثل ال�ر\ج, وال�وال1ق، يريد ما ي'ت\رك فيه البز. وال%لئ1ف':

السeيول�. وج.ل%ف%ه بالسيف: ضر.به. وج'ل1ف. ف مال1ه ج.ل}فةv: ذه.ب منه
شيء. وال1ل}ف': بدن الشاة1 الـم.س\ل�وخة بل رأ}س ول بطن ول

ق%وائ1م.، وقيل: ال1ل}ف' البدن الذي ل رأ}س عليه من أ%ي ن.و\ع كان، والمع من
.Dوالصدر ال%لفة ،Dم.س\لوخة :Dوفة�كل ذلك أ%ج\لف¬. وشاةD م.ج\ل

وال1ل}ف': ال4عراب الاف، وف الكم: ال1ل}ف' الاف ف خ.ل}ق1ه
وخ'ل�ق1ه، ش'ب>ه ب,ج,ل}ف1 الشاة1 أ%ي أ%ن� ج.و\ف%ه ه.واء ل ع.ق}ل% فيه؛ قال

سيبويه: المع أ%ج\لف¬، هذا هو ال4كثر ل4ن باب ف1ع\ل يكس_ر على أ%فعال،
وقد قالوا أ%ج\ل�ف¬ شب_ه'وه بأ%ذ}ؤ'ب� على ذلك لع\ت1قاب أ%ف}ع'ل�

وأ%ف}عال� على السم الواحد كثياv. وما كان ج,ل}فاv ولقد ج.ل1ف.؛ عن ابن
ال4عراب. ويقال للرجل إذا ج.فا: فلن ج,ل}ف¬ جاف{؛ وأ%نشد ابن ال4عراب

للم.ر�ار:



ول أ%ج\ل%ف\، ول ي'ق}ص1ر\ن% ع.ن>ي،
ولك1ن\ ق%د\ أ%ن.ى ل أ%ن} أ%ريعا

أ%ي ل أ%ص1ر\ ج,لفاv جاف1ياv. الوهري: قولم أ%عراب ج,ل}ف¬ أ%ي جاف{،
وأ%صله من أ%ج\لف1 الشاة1 وهي السلوخة بل رأ}س ول ق%وائ1م. ول بطن.

قال أ%بو عبيدة: أ%صل ال1ل}ف1 الد_ن© الفار,غ�، قال: والسلوخ إذا
أ�خ\ر,ج. ج.و\ف�ه ج,ل}ف¬ أ%يضاv. وف الديث: فجاءه رجل ج,ل}ف¬ جاف{؛
ال1ل}ف': ال4حق، أ%صله من الشاة السلوخة والد_نY، ش'ب>ه ال4حق' بما
�لضعف عقله، وإذا كان الال ل س1م.ن. له ول ظ%ه\ر ول ب.ط}ن. ي.ح\م1ل

قيل: هو كال1ل}ف1. ابن سيده: ال1ل}ف' ف كلم العرب الدن© ول ي'ح.د_
على أ%ي حال هو، وجعه ج'ل�وف؛ قال عدي بن زيد:

ب.ي\ت' ج'ل�وف{ بار,د¬ ظ1ل©ه،
فيه ظ1باء# ودواخ1يل� خ'وص\

وقيل: ال1ل}ف' أ%س\ف%ل الد_نY إذا انكسر. وال1ل}ف': كل© ظ%رف{
وو,عاء� والظYباء�: جع الظYب\ي.ة1، وهي ال�ر.ي>ب' الصغ1ي يكون و,عاء

الـم1س\ك والطYيب,. وال�لف من الد>لء: العظيمة�؛ وأ%نشد:
م1ن\ سابغ, ال4ج\لف1 ذي س.ج\ل� ر.وي،

و'كYر. ت.و\ك1ي. ج'لف الدeل
ابن ال4عراب: ال1ل}فة الق1ر\فة�. وال1ل}ف': الز>قe بل رأ}س ول

قوائم؛ وأ%ما قول ق%ي\س بن ال%ط1يم, يصف امرأ%ة:
كأ%ن� ل%ب�ات1ها ت.ب.د_د.ها

ه.ز\ل ج.راد{، أ%ج\واف�ه ج'ل�ف
(* قوله: هزل جراد اجوافه جلف تقدم ف بدد: هزل جواد أجوافه جلف

بفتح اليم واللم والصواب ما هنا.)
ابن السكيت: كأ%نه شب_ه اللي الذي على ل%ب_تها براد ل رؤوس لا ول

قوائم، وقيل: ال�ل�ف' جع ال%ل1يف1، وهو الذي ق�ش1ر. أ%بو عمرو:
ال1ل}ف' كل© ظ}رف{ وو,عاء�، وجعه ج'لوف. وال1ل}ف': الف�ح�ال� من النخل

الذي ي'ل}ق%ح' بط%ل}ع1ه؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
ب.هاز,راv ل ت.ت_خ1ذ} م.آز,را،

فه\ي ت'سام1ي ح.و\ل% ج,ل}ف{ جاز,را
يعن بالب.هاز,ر, النخل% الت ت.ت.ناو.ل� منها بيدك، والاز,ر' هنا



الـم'ق%ش>ر' للنخلة عند التل}ق1يح، والمع من كل ذلك ج'ل�وف¬.
Dوله ف رؤوسه س1ن.فة Dب\رة�وال%ل1يف': نبت شبيه بالزرع فيه غ

كالب.ل©وط1 مـملوء4ةD حب�اv كحب� ال4ر\ز.ن1، وهو م.س\م.نةD للمال ون.بات'ه
السeه'ول؛ هذه عن أ%ب حنيفة، والل9ه أ%علم

@جلنف: التهذيب ف الرباعي: الليث طعام ج.ل%ن\فاةD، وهو القفار الذي ل
أ�دم فيه.

@جنف: ال%ن.ف' ف الز_و\ر,: د'خ'ول� أ%حد ش1ق�ي\ه1 وان\ه,ضام'ه مع
اع\تدال, الخر. ج.ن,ف.، بالكسر، ي.ج\ن.ف' ج.ن.فاv، فهو ج.ن,ف¬ وأ%ج\ن.ف'.

وال4نثى ج.ن\فاء. ورجل أ%ج\ن.ف': ف أ%حد1 ش1ق�ي\ه ميل عن الخر.
وال%ن.ف': الـم.ي\ل� وال%و\ر'، ج.ن,ف. ج.ن.فاv؛ قال ال4غ}لب

الع1ج\ل1يe:غ1ر¼ ج'نافð ج.م1يل, الز>ي>
ال�ناف9: الذي ي.ت.جان.ف' ف م1ش\ي.ت1ه في.خ\تال� فيها. وقال شر:

vبضم اليم، م'خ\تال فيه مي\ل؛ قال: ول أ%سع ج'ناف1ي�ا ،êيقال رجل ج'ناف
vإل9 ف بيت ال4غلب، وقيده شر بطه بضم اليم. وج.ن,ف. عليه ج.ن.فا

وأ%ج\ن.ف.: مال% عليه ف الكم وال�صومة1 والقول وغيها، وهو من ذلك. وف
التنزيل العزيز: فم.ن\ خاف. من م'وص� ج.ن.فاv أ%و إ,ثاv؛ قال الليث:

ال%ن.ف' الـم.ي\ل� ف الكلم وف ال�مور كلها. تقول: ج.ن,ف. فلن علينا،
بالكسر، وأ%ج\ن.ف. ف حكمه، وهو شبيه بال%ي\ف1 إل أ%ن ال%يف. من

الاكم خاص�ة والن.ف عام�؛ قال ال4زهري: أ%ما قوله ال%ي\ف' من الاكم خاصة
فخطأD؛ اليف يكون من كل م.ن\ حاف. أ%ي جار.؛ ومنه قول بعض التابعي:

ي'ر.دe من ح.ي\ف الن_اح1ل ما ي'ر.دe من ج.ن.ف الـم'وص1ي، والناح1ل� إذا
eن.ح.ل بعض. ولد1ه دون بعض فقد حاف.، وليس باكم. وف حديث عروة: ي'ر.د

من صد.قة1 الان,ف ف مرضه ما يرد� من وص1ي_ة1 الـم'ج\ن,ف عند موته.
يقال: ج.ن.ف. وأ%ج\ن.ف. إذا مال% وجار. فجمع بي اللغتي، وقيل: الان,ف'

يتص� بالوصية، والـم'ج\ن,ف' الائل عن الق؛ قال الزجاج: فمن خاف من م'وص
ج.ن.فاv أ%ي مي\لv أ%و إثاv أ%ي ق%ص\داv لث}م؛ وقول أ%ب العيال:

أ%ل� د.ر.أ}ت. ال%ص\م.، ح1ي. ر.أ%ي\ت.ه'م
ج.ن.فاv علي_ بأ%ل}س'ن� وع'ي'ون1

يوز أ%ن يكون ج.ن.فاv هنا جع. جان,ف{ كرائح� ور.و.ح�، وأ%ن يكون على
حذف الضاف كأ%نه قال: ذوي ج.ن.ف. وج.ن,ف. عن طريقه وج.ن.ف. وتان.ف.:



ع.د.ل%، وتانف إل الشيء كذلك. وف التنزيل: فمن اض\ط�ر� ف م.خ\مصة{ غي.
م'ت.ج.ان,ف{ ل3ث، أ%ي م'ت.مايل م'ت.ع.م�د؛ وقال ال4عشى:

ت.ج.ان.ف' عن جو> الي.مام.ة1 ناق%ت،
وما ع.د.ل%ت\ من أ%هل1ها ل1س.وائ1كا

وتان.ف. ل3ث� أ%ي مال. وف حديث عمر، وقد أ%ف}ط%ر الناس' ف ر.مضان%
ث ظهرت الشمس' فقال: ن.ق}ضيه 

(* قوله «نقضيه» كذا بالصل، والذي ف
النهاية: ل نقضيه، باثبات ل بي السطور بداد أحر، وبامشها ما نصه: وفيه

ل تقضيه ل رد لا توهه السائل كأنه قال أثنا فقال له لث قال نقضيه
ا هـ.) ما ت.جان.ف}نا ل3ث أ%ي ل ن.م1ل فيه لرتكاب إث. وقال أ%بو

سعيد: يقال ل%ج_ ف ج,ناف{ قبيح� وج,ناب قبيح إذا ل%ج_ ف م'جانبة1 أ%هله؛
وقول عامر ال%ص.في�:

ه.م' الـم.و\ل، وإن} ج.ن.ف�وا ع.ل%ي\نا،
وإن_ا م1ن\ ل1قائ1ه,م' ل%ز'ور'

قال أ%بو عبيدة: الـم.و\ل%ى ههنا ف موضع الـم.وال أ%ي بن الع.م�
كقوله تعال: ث ي'خ\ر,ج'كم ط1ف}لv؛ قال ابن بري: وقال لبيد:

إن ام\ر'ؤ¬ م.ن.ع.ت\ أ%ر'ومة عام1ر�
ض.ي\م1ي، وقد ج.ن.ف%ت\ علي� خ'صومي

ويقال: أ%ج\ن.ف. الرجل أ%ي جاء بال%ن.ف كما يقال أ%تى أ%ي أ%تى با
ي'لم' عليه، وأ%خ.س_ أ%تى ب.س3يس؛ قال أ%بو كبي:

ولقد ن'ق1يم'، إذا ال�ص'وم' ت.ناق%د'وا،
أ%ح\لم.ه'م ص.ع.ر ال%ص1يم, الـم'ج\ن,ف1

ويروى: ت.ناق%د'وا. ورجل أ%ج\ن.ف' أ%ي م'ن\ح.ن الظهر. وذ%ك%ر¬
أ%ج\ن.ف': وهو كالس_د.ل,. وق%د.ح أ%ج\ن.ف': ض.خ\م¬؛ قال عد1ي� بن

الر>قاع,:ويكرe الع.ب\دان1 بال1ح\ل%ب,
ال4ج\ن.ف1 فيها، حت ي.م'ج_ الس>قاء

وج'ن.ف%ى، مقصور على ف�ع.ل%ى، بضم اليم وفتح النون: اسم موضع؛ حكاه
يعقوب. وج.ن.فاء�: موضع أ%يضاv؛ حكاه سيبويه؛ وأ%نشد لزياد بن س.ي_ار

الف%زاري:
ر.ح.ل}ت' إليك. م1ن\ ج.ن.فاء، ح.ت_ى



ـ4خ\ت' ح1يال% ب.ي\ت1ك بال%طال, أ%ن
وف حديث غ%ز\و.ة1 خيب ذكر ج.ن\فاء؛ هي بفتح اليم وسكون النون والد،

ماء من مياه بن فزارة.
@جندف: ال�ن\د'ف': الق%ص1ي' الـم'ل%ز_ز'. وال�ناد1ف': الاف

ـ4ة ج'ناد1فةD كذلك، ول ت'وصف ال%س3يم' من الناس والبل، وناقة ج'ناد1فةD وأ%م
به ال�ر_ة�. وال�ناد1ف': الق%صي الـم'ل%ز_ز' ال%لق، وقيل: الذي إذا

مشى حر_ك كتفيه، وهو مشي الق1صار. ورجل ج'ناد1ف¬: غ%ل1يظD قصي
الر_قبة؛ قال جندل بن الراعي يهجو جرير بن ال%ط%ف%ى؛ وقال الوهري: يهجو ابن

الر>قاع,:
ج'نادف¬ لح1ق¬ بالرأ}س م.ن\ك1ب'ه،

كأ%نه ك%و\دنD ي'وش.ى بك�ل�ب,
م1ن\ م.ع\ش.ر� ك�ح1ل%ت\ باللؤ\م أ%ع\ي'ن'هم\،

و'ق}ص, الر>قاب, م.وال� غ%ي, ص'ي�اب,
(* قوله «وقص إل» ف مادة صوب من الصحاح:

قفد الكف لئام غي صياب
وكذا ف شرح القاموس ف مادة صيب بل ف اللسان ف غي هذه الادة.)

الوهري: ال�ناد1ف'، بالضم، القصي الغليظ اللقة.
@جوف: ال%و\ف': الطمئن من ال4رض. وج.و\ف' النسان: بطنه، معروف. ابن

سيده: ال%و\ف' باط1ن' الب.ط}ن,، وال%و\ف' ما ان\ط%ب.ق%ت\ عليه الك%ت1فان
والع.ض'دان وال4ض\لع' والصeق}لن1، وجعها أ%جواف¬.

وجاف%ه ج.و\فاv: أ%صاب. ج.و\ف%ه. وجاف. الص_ي\د.: أ%دخل السهم ف
ج.و\ف1ه ول يظهر من الانب الخر. والائفة�: الطع\نة� الت تبلغ الوف.

وطع\ن.ةD جائفة: ت'خال1ط الو\ف، وقيل: هي الت ت.ن\ف�ذ�ه. وجاف%ه با
وأ%جاف%ه با: أ%صاب. جوفه. الوهري: أ%ج.ف}ت'ه الطع\نة% وج'ف}ت'ه با؛ حكاه عن

الكسائي ف باب أ%ف}ع.ل}ت' الشيء وف%ع.ل}ت' به. ويقال: ط%ع.ن\ت'ه
فج'ف}ت'ه وجاف%ه الد_واء�، فهو م.ج'وف' إذا دخل ج.و\ف%ه.

وو,عاء م'س\ت.جاف¬: واس1ع¬. واس\ت.جاف. الشيء� واس\ت.ج\و.ف.: ات_س.ع.؛
قال أ%بو دواد:

ف%ه\ي. ش.و\هاء� كال�وال1ق,، ف�وها
م'س\ت.جاف¬ ي.ض1ل© فيه الش_ك1يم'



واس\ت.ج.ف}ت' الكان%: وجدته أ%ج\و.ف..
وال%و.ف'، بالتحريك: مصدر قولك شيء أ%ج\و.ف'. وف حديث خلق آدم، عليه

السلم: فلما رآه أ%ج\و.ف. ع.ر.ف. أ%نه خ.ل}ق¬ ل ي.ت.مال%ك'؛ ال4ج\و.ف':
الذي له ج.و\ف¬، ول يتمال%ك أ%ي ل ي.ت.ماس.ك'. وف حديث ع1م\ران: كان

عمر أ%ج\و.ف. جليداv أ%ي كبي الو\ف1 عظيمه. وف حديث خ'ب.ي\ب:
ف%جاف%ت\ن؛ هو من ال4و�ل أ%ي وصلت إل ج.و\ف. وف حديث مسروق ف البعي

الـم'ت.ر.د>ي ف البئر: ج'وف�وه أ%ي اط}ع.ن'وه ف جوفه. وف الديث: ف
الائفة ث�ل�ث� الد>ية1؛ هي الطعنة الت ت.ن\ف�ذ� إل الوف. يقال: ج'ف}ت'ه

إذا أ%ص.ب\ت. ج.و\ف%ه، وأ%ج.ف}ت'ه الط�ع\ن.ة وج'ف}ت'ه' با. قال ابن
ال4ثي: والراد بالوف ههنا كل© ما له قوة م'ح1يلةD كالب.ط}ن والد>ماغ.

وف حديث ح'ذي\ف%ة: ما م1ن_ا أ%ح.د¬ لو ف�ت>ش. إل ف�ت>ش عن جائفة{ أ%و
م'ن.قYلة{؛ الـم'ن.قYل%ة� من الراح: ما ينقل العظم عن موضعه، أ%راد
ليس أ%حد¬ إل وفيه ع.ي\ب عظيم فاستعار الائفة% والنقYلة% لذلك.

وال4ج\و.فان1: الب.ط}ن' والف%ر\ج' لت>ساع, أ%ج\واف1هما. أ%بو عبيد ف قوله ف
الديث: ل ت.ن\س.و'ا الو\ف. وما و.ع.ى أ%ي ما يدخل فيه من الطعام

والشراب، وقيل فيه قولن: قيل أ%راد بالوف البطن والفرج معاv كما قال إن
أ%خ\و.ف. ما أ%خاف' عليكم ال4ج\وفان، وقيل: أ%راد بالو\ف1 القلب وما و.عى

وح.ف1ظ% من م.ع\ر,فة1 الل9ه تعال. وفرس أ%ج\و.ف' وم.ج'وف وم'ج.و_ف¬:
أ%بيض' الو\ف1 إل منتهى النبي وسائر' لون,ه ما كان. ورجل أ%ج\و.ف':

واسع الو\ف1؛ قال:
حار, ب\ن. ك%ع\ب�، أ%ل ال4ح\لم' ت.ز\ج'ر'كم
ـgت'م\ من ال�وف1 ال%ماخ1ي,؟ ع.ن�ا، وأ%ن

(* قوله «أل الحلم» ف الساس: أل أحلم.)
وقول صخر الغ.ي�:

أ%سال% من. الليل, أ%ش\جان.ه،
كأ%ن� ظ%واه1ر.ه ك�ن_ ج'وفا

يعن أ%ن الاء صاد.ف. أ%رضاv خ.و_ارةv فاس\ت.و\ع.ب.ت\ه فكأ%نا جوفاء
غي م'ص\م.تة{. ورجل م.جوف¬ وم'ج.و_ف: ج.بانD ل ق%ل}ب. له كأ%نه خال

الو\ف1 من الف�ؤ.اد1؛ ومنه قول ح.س�ان:
أ%ل أ%ب\ل1غ} أ%با س'ف}يان% ع.ن>ي:



فأ%نت م'ج.و_ف¬ ن.خ1ب¬ ه.واء
أ%ي خال الوف من القلب. قال أ%بو عبيدة: الـم.ج'وف الر_ج'ل الضخم 

*)
قوله «الرجل الضخم» كذا ف الصل وشرح القاموس وبعض نسخ الصحاح، وف بعض

آخر: الرحل، بالاء، وعليه ييء الشاهد.) الوف؛ قال ال4عشى يصف ناقته:
ه1ي. الص_اح1ب' ال4د\ن وب.ي\ن وب.ي\ن.ها

م.ج'وف¬ ع1لفê، وق1ط}ع¬ ون'م\ر'ق'
يعن هي الصاح1ب الذي ي.ص\ح.ب'ن. وأ%ج.ف}ت' الباب.: ردد\ت'ه؛ وأ%نشد

ابن بري:
،vف%ج,ئنا من الباب, الـم'جاف1 ت.وات'را
وإن} ت.قع'دا بال%ل}ف1، فال%ل}ف' واس1ع'

وف حديث الج: أ%نه دخل البيت وأ%جاف. الباب. أ%ي رد�ه عليه. وف
الديث: أ%ج,يف�وا أ%بواب.كم أ%ي ر'دeوها. وج.و\ف' كل شيء: داخ1ل�ه. قال

سيبويه: ال%وف' من ال4لفاظ الت ل تستعمل ظرفاv إل بالروف ل4نه صار
متصاv كاليد والرجل. وال%و\ف' من ال4رض: ما ات_سع واط}م.أ%ن� فصار

كالوف؛ وقال ذو الرمة:
م'و.ل�عةv خ.ن\ساء ليس.ت\ بن.ع\جة{،

ي'د.م>ن' أ%ج\واف. ال1ياه1 و.ق1ي'ها
وقول الشاعر:

vم'ت.ن.ب>ذا vقال1صا vي.ج\تاب' أ%ص\ل
ـgقاء�، ي.م1يل� ه.يام'ها ب,ع'ج'وب, أ%ن

من رواه يتاف، بالفاء، فمعناه يدخل، يصف مطراv. والقالص: الـم'ر\تفع.
والـم'ت.ن.ب>ذ: الـم'ت.ن.ح�ي ناحيةv. والوف من ال4رض أ%وسع من الش>ع\ب

ت.س3يل� فيه الت>لع' وال4ودية وله ج,ر.فة�، وربا كان أ%و\س.ع. من
vمستديرا vي'م\سك الاء، وربا كان قاعا vالوادي وأ%ق}ع.ر، وربا كان سهل

فأ%مسك الاء. ابن ال4عراب: ال%و\ف الوادي. يقال: جو\ف¬ لخ¬ إذا كان
ع.ميقاv، وجوف ج,لواح: واس1ع¬، وج.و\ف¬ ز.ق%ب¬: ض.ي>ق¬. أ%بو عمرو: إذا

ارتفع ب.ل%ق' الفرس إل جنبيه فهو م'ج.و_ف¬ ب.ل%قاv؛ وأ%نشد:
وم'ج.و_ف ب.ل%قاv م.ل%ك}ت' ع1نان.ه،

ي.ع\د'و على خ.م\س�، ق%وائ1م'ه ز.كا



vأ%راد أ%نه يعدو على خس من الوح\ش فيصيدها، وقوائمه زكا أ%ي ليست خ.سا
ولكنها أ%زواج، ملك}ت' ع1نان.ه أ%ي اشترؤيته ول أ%س\ت.ع1ر\ه. أ%بو

عبيدة: أ%ج\و.ف' أ%ب\ي.ض' البطن, إل منتهى ال%ن\ب.ي\ن, ولون سائره ما كان،
وهو الـم'ج.و_ف' بالبل%ق وم'ج.و_ف¬ بل%قاv. الوهري: الو�ف من

الدواب� الذي ي.ص\ع.د' البلق حت ي.ب\ل�غ% البطن.؛ عن ال4صمعي؛ وأ%نشد
Dلطفيل:ش.ميط الذناب ج'و>ف%ت\، وهي ج.و\نة

ب,ن'ق}بة د1يباج�، ور.ي\ط{ م'ق%ط�ع,
واجتاف%ه وت.ج.و_ف%ه بعن أ%ي دخل ف جو\ف1ه. وشيء ج'وفê أ%ي واس1ع'

ال%و\ف1. ود1لء# ج'وف¬ أ%ي واس1عة. وشجرة ج.و\فاء أ%ي ذات ج.و\ف{.
.Dق%ع1ية :Dوشيء م'ج.و_ف¬ أ%ي أ%ج\و.ف' وفيه ت.ج\و,يف¬. وت.ل}عة جائفة
وت1لع¬ ج.وائ1ف'، وج.وائ1ف' الن_ف}س,: ما ت.ق%ع_ر. من الو\ف1 وم.قار�

الرeوح,؛ قال الفرزدق:
أ%ل ي.ك}ف1ن م.ر\وان�، ل%ـم�ا أ%ت.ي\ت'ه'

ز,ياداv، ورد_ الن_ف}س. ب.ي\ن. ال%وائ1ف1؟
وت.ج.و_ف%ت1 ال�وصة� الع.ر\ف%ج.: وذلك قبل أ%ن ترج وهي ف ج.و\ف1ه.

وال%و.ف': خ.لء الو\ف{ كالق%صبة1 ال%و\فاء. وال�وفان�: جع
ال4ج\و.ف1. واجتاف. الث�و\ر' الك1ناس. وت.ج.و_ف%ه، كلها: دخل ف جو\فه؛ قال

العجاج يصف الثور. والك1ناس.:
فه\و، إذا ما اج\تاف%ه ج'وف©،
eص> إذ} ج.ل�ل%ه الباري�كال

وقال ذو الرمة:
ت.ج.و_ف. كلY أ%ر\طاة{ ر.ب'وض�
من الد_ه\نا ت.ف%ر_ع.ت1 ال1بال

وال%و\ف': موضع باليمن، وال%و\ف': اليمامة، وباليمن واد{ يقال له
الوف؛ ومنه قوله:

ال%و\ف' خ.ي\ر¬ ل%ك. من أ%غ}واط1،
وم1ن\ أ%لء4ات{ وم1ن\ أ�راط1

(* قوله «أراط» ف معجم ياقوت: أراط، بالضم، من مياه بن ني، ث قال:
وأراط باليمامة. وف اللسان ف مادة أرط: فأما قوله الوف إل فقد يوز

أن يكون أراط جع أرطاة وهو الوجه وقد يكون جع أرطى ا هـ. وفيه أيضاv ان



الغوط والغائط التسع من الرض مع طمأنينة وجعه اغواط ا هـ. وألءات
بوزن علمات وفعالت كما ف العجم وغيه موضع.)

وج.و\ف' ح1مار� وجو\ف' ال1مار: واد{ منسوب إل ح1مار, بن م'و.ي\ل1ع�
رجل من بقايا عاد، فأ%شرك بالل9ه فأ%رسل الل9ه عليه صاعقةv أ%ح\ر.ق%ت\ه

وال%و\ف.، فصار م.ل}عباv للجن ل ي'ت.ج.ر_أ� على سلوكه؛ وبه فسر بعضهم
قوله:

وخ.ر\ق� ك%ج.و\ف الع.ي\ر, ق%ف}ر� م.ض.ل9ة
أ%راد كجوف ال1مار فلم يستقم له الوزن فوضع العي. موضعه ل4نه ف

معناه؛ وف التهذيب: قال امروء القيس:
وواد{ ك%ج.و\ف1 الع.ي\ر, ق%ف}ر� ق%ط%ع\ت'ه

قال: أ%راد بوف العي وادياv بعينه أ�ضيف إل العي وعرف بذلك.
الوهري: وقولم أ%خلى من جوف حار هو اسم واد{ ف أ%رض عاد{ فيه ماء وشجر،

vحاها رجل يقال له ح1مار وكان له بنون فأ%صابتهم صاعقة فماتوا، فكفر كفرا
عظيماv، وقتل كل من مر_ به من الناس، فأ%قبلت نار من أ%سفل الوف فأ%حرقته

ومن فيه، وغاض. ماؤه فضربت العرب به الثل فقالوا: أ%ك}ف%ر' من ح1مار،
وواد{ كجوف المار، وكجوف الع.ي، وأ%خ\ر.ب' من جوف حار. وف الديث:

ف%ت.وق�ل%ت\ بنا الق1لص' من أ%عال ال%و\ف؛ ال%و\ف' أ%ر\ض ل�راد{،
وقيل: هو بطن الواد1ي. وقوله ف الديث قيل له: أ%يe الليل, أ%س.ع'؟ قال:

ج.و\ف' الليل, الخ1ر' أ%ي ثلثه الخ1ر'، وهو الزء الامس من أ%س\داس
الليل، وأ%هل اليمن والغ.و\ر يسمون ف%ساط1يط% الع'م�ال ال4ج\واف..

وال�وفان�: ذكر الرجل؛ قال:
vل4ح\ناء الع1ضاه أ%ق%ل© عارا

من ال�وفان1، ي.ل}ف%ح'ه الس_ع1ي'
وقال الؤرج': أ%ي\ر' ال1مار يقال له ال�وفان، وكانت بنو فزارة%

ت'ع.ي_ر' بأ%كل ال�وفان1 فقال سال بن دارة% يهجو بن ف%زارة%:
ل ت.أ}م.ن.ن_ ف%زار,ي�اv خ.ل%و\ت. به

على ق%ل�وص1ك.، واك}ت'ب\ها بأ%س\ي.ار,
ل تأ}م.ن.ن\ه ول تأ}م.ن\ ب.وائق%ه،

ب.ع\د. الذي ام\ت.ل� أ%ي\ر. الع.ي\ر, ف النار,
منها:



،vم'خات.لة vأ%ط}ع.م\ت'م' الض_ي\ف. ج'وفانا
فل س.قاكم إل1ي الال1ق' البار,ي

والائف': ع1ر\ق يري على الع.ض'د إل ن'غ\ض الكتف وهو الفل1يق'.
وال�وف© وال�واف'، بالضم: ضرب من السمك، واحدته ج'واف%ةD؛ وأ%نشد

أ%بو الغ.و\ث:
إذا ت.ع.ش_و\ا ب.ص.لv وخل¾،

وك%ن\ع.داv وج'وف1ياv قد صل�،
بات'وا ي.س'ل©ون% الف�ساء س.ل�،

س.ل� الن_ب,يط1 الق%ص.ب. الـم'ب\ت.ل�
vقال الوهري: خففه للضرورة. وف حديث مالك ابن دينار: أ%كلت' رغيفا

ورأ}س. ج'وافة{ فعلى الدنيا الع.فاء؛ ال�وافة�، بالضم والتخفيف: ضرب من
السمك وليس من ج.ي>د1ه.

وال%وفاء: موضع أ%و ماء؛ قال جرير:
وقد كان ف ب.ق}عاء ر,يÒ لشائك�م،

وت.ل}ع.ة% وال%وفاء ي.ج\ري غ%د1ير'ها
(* قوله «لشائكم» ف معجم ياقوت ف عدة مواضع: لشأنكم.)

وقوله ف صفة نر النة: حافتاه الياقوت' الـم'ج.ي_ب؛ قال ابن ال4ثي:
الذي جاء ف كتاب البخاري الل©ؤلؤ الـم'ج.و_ف'، قال: وهو معروف، قال:

والذي جاء ف سنن أ%ب داود. الي_ب أ%و الوف بالشك، قال: والذي جاء
ف م.عال1م, السeنن الي_ب أ%و الو_ب، بالباء فيهما، على الشك،

قال: ومعناه ال4جوف.
ـgت.ن.ت\؛ @جيف: ال1يفة�: معروفة ج'ث�ة� اليت، وقيل: جثة اليت إذا أ%ن

ومنه الديث: فار\ت.ف%ع.ت ريح' ج,يفة{. وف حديث ابن مسعود: ل
أ%عر,ف%ن_ أ%حد.كم ج,يفة% ل%ي\ل� ق�ط}ر'ب. نار� أ%ي ي.س\ع.ى ط�ول نار,ه لدنياه

�وي.نام ط�ول% ليل1ه كال1يفة الت ل تتحرك. وقد جافت ال1يفة
واج\تاف%ت\ وان\جاف%ت\: أ%نتنت وأ%ر\و.ح.ت\. وج.ي>ف%ت1 ال1يفة� ت.ج\ي,يفاv إذا

أ%ص.ل�ت\. وف حديث بدر: أ%ت'ك%لYم' أ�ناساv ج.ي_ف�وا؟ أ%ي أ%نت.نوا،
وجع اليفة، وهي ال�ث�ة اليتة النتنة، ج,ي.ف¬ ث أ%ج\ياف¬. وف

الديث: ل يدخل النة د.يeوثD ول ج.ي_اف¬، وهو الن_ب�اش' ف ال%د.ث1،
قال: وسي الن�ب_اش ج.ي�افاv ل4نه يك}ش1ف' الثياب عن ج,ي.ف1 الوتى



ويأ}خذها، وقيل: سي به ل1ن.ت\ن, ف1ع\له
@ج: اليم من الروف الهورة، وهي ستة عشر حرفاv، وهي أ%يضاv من الروف

القورة وهي: القاف واليم والطاء والدال والباء، يمعها قولك: «جدقطب»
سيت بذلك ل4نا ت'حقر ف الوقف، وت'ض\غ.ط� عن مواضعها، وهي حروف

القلقلة ل4نك ل تستطيع الوقوف عليها إ,ل� بصوت، وذلك لشدة ال%ق}ر,
vوالض_غ\ط1، وذلك نو ال}ح.ق\، واذ}ه.ب\، واخ\ر'ج\. وبعض العرب أ%شد_ تصويتا
من بعض، واليم والشي والضاد ثلثة ف حيز واحد، وهي من الروف
الش_ج\رية، والش_ج\ر' م.ف}ر.ج' الفم، ومرج اليم والقاف والكاف بي ع.ك%د.ة1

اللسان، وبي الل�هاة1 ف أ%قصى الف%م. وقال أ%بو عمرو بن العلء: بعض
العرب يبدل اليم من الياء الشددة، قال: وقلت لرجل من حنظلة: من أ%نت؟

Òق%ي\م1ي�فقال: ف�ق%ي\م1جÒ، فقلت: م1ن أ%يهم؟ قال: م'ر>جÒ؛: يريد ف
م'ر>يÒ؛ وأ%نشد ل1هم\يان بن قحافة السعدي:

ي'ط1ي' ع.ن\ه.ا الو.ب.ر. الصeهاب,جا
قال: يريد الصeهاب,ي_ا، من الصeه\بة؛ وقال خلف ال4حر: أ%نشدن رجل

من أ%هل البادية:
خال ع'و.ي\ف¬ وأ%بو ع.ل1ج>،
ال�ط}ع1مان1 الل�ح\م. بالع.ش1ج>،

وبالغ.داة1 ك1س.ر. الب.ر\ن,ج>
يريد علي�اv، والعشيÝ، والبن9. قال: وقد أ%بدلوها من الياء الخففة

أ%يضاv؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
يا ر.ب>، إ,ن} ك�ن\ت. ق%ب,ل}ت. ح.ج_ت1ج\،

فل يزال شاح1ج¬ يأ}تيك ب,ج\،
أ%ق}م.ر' ن.ه_از¬ ي'ن.ز>ي و.ف}ر.ت1ج\

:vوأ%نشد أ%يضا
حت إ,ذا ما أ%م\س.ج.ت\ وأ%م\س.جا

يريد أ%مست وأ%مسى، قال: وهذا كله قبيح؛ قال أ%بو عمر الرمي: ولو
ر.د_ه' إ,نسانD لكان مذهباv؛ قال ممد بن الكرم: أ%مست وأ%مسى ليس فيهما ياء
ظاهرة ينطق با، وقوله: أ%مسجت وأ%مسجا، يقتضي أ%ن يكون الكلم أ%مسيت

وأ%مسيا، وليس النطق كذلك، ول ذكر أ%يضاv أ%نم يبدلونا ف التقدير
العنوي، وف هذا نظر. واليم حرف هجاء، وهي من الروف الت تؤنث، ويوز



تذكيها. وقد ج.ي_م\ت' ج,يماv إ,ذا كتبتها.
جبلق: التهذيب: جاب.ل%ق' 

(* قوله «جابلق» ضبطت اللم ف القاموس بالفتح.
وقال ف معجم ياقوت بسكون اللم وأما جابلص فحكي ف القاموس ف اللم
السكون والفتح). وجاب.ل%ص' مدينتان إحداها بالشر,ق وال�خرى بالغرب ليس

وراءها إنسي؛ روي عن السن بن علي، رضي ال عنهما، أ%نه ذكر حديثاv ذكر
فيه هاتي الدينتي.

�@جبنثق: التهذيب ف الرباعي بط أ%ب هاشم ف هذا البيت: ال%ب\ن.ث}قة
مرأ%ة السوء، وقال:

،vب.ن ج.ب\ن.ث}قة{ ولدت\ لئاما
علي� بل�ؤ\م1ك�م ت.ت.و.ث�ب'ونا

قال: والكلمة خاسية، قال: وما أ%راها عربية.
@جرق: ابن ال4عراب: ال%و\ر.ق' الظ�ليم؛ قال أ%بو العباس: ومن قاله

ج.و\رف، بالفاء، فقد صح�ف. وف نوادر ال4عراب: رجل ه.ز,يلD ج'راقة غ%ل}ق،
قال: وال�راقة والغ.ل}ق ال%ل%ق، وف موضع آخر: رجل ج'لقة وج'راقة وما

عليه ج'لقة� لم.
@جردق: ال%ر\د.قة�: معروفة الر_غيف، فارسية معربة؛ قال أ%بو النجم:

كان بع1ياv بالر_غ1يف1 ال%ر\د.ق
وج.ر.ن\دق: اسم. وال%ر\ذ%ق'، بالذال العجمة: لغة ف ال%ر\دق، كلها

معرب، ويقال للرغيف جردق، وهذه الروف كلها معربة ل أ�صول لا ف كلم
العرب؛ ذكره ال4زهري.

@جرذق: ال%ر\ذ%ق، بالذال العجمة، لغة ف الردق؛ زعم ابن ال4عراب
أ%نه سعها من رجل فصيح.

@جرمق: ال�ر\م'وق: خ'ف� صغي، وقيل خف صغي ي'لبس فوق الف.
وج.رام1قة� الشام: أ%نباطها، واحدهم ج'ر\م'قانê؛ ومنه قول ال4صمعي ف

الك�ميت: هو ج'ر\م'قان,يÒ. التهذيب: ال%رام1قة� جيل من الناس.
الوهري: الرامقة قوم بال%و\ص1ل أ%صلهم من العجم.

أ%بو تراب: قال شجاع ال1ر\ماق' وال1ل}ماق' ما ع'ص1ب. به الق%وس' من
الع.ق%ب، وهو من الروف العر�بة ول أ%صل لا ف كلم العرب.

@جرندق: ج.ر.ن\د.ق¬ هو اسم.



@جزق: است'عمل ال%و\ز.ق' وهو معرب.
@جسق: ال%و\س.ق': ال1ص\ن، وقيل: هو شبيه بالصن، معرب وأ%صله ك�وشك
بالفارسية. وال%و\س.ق: القصر أ%يضاv؛ قال ابن بري: شاهد الوسق الصن قول

النعمان من بن عد1ي�:
لعل� أ%مي. الؤم1ني ي.س'وء�ه

ت.ناد'م'نا ف ال%و\س.ق, ال�ت.ه.د>م,
@جعثق: ج.ع\ث%ق: اسم، وليس بثبت.

@جعفق: ج.ع\ف%ق. القوم': ر.ك1ب'وا وت.ه.ي_أ�و.
@جعفلق: ال4زهري: قال أ%بو عمرو ال%ع\ف%ل1يق' العظيمة من النساء؛ قال

أ%بو ح.ب,يبة الشيبان:
قام. إل ع.ذ}راء ج.ع\ف%ل1يق,،

قد ز'ي>ن.ت\ بك%ع\ث%ب� م.ح\ل�وق,
ي.م\ش1ي بثل, النخلة1 الس_ح'وق,،

م'ع.ج_ر� م'ب.ج_ر� م.ع\ر'وق,
هام.ت'ه كصخ\رة{ ف ن,يق,،
فش.ق_ منها أ%ض\ي.ق. ال%ض1يق,

ط%ر_ق%ه للعمل ال%و\م'وق,،
يا ح.ب_ذا ذلك من ط%ر,يق,

@جقق: الق9ة�: الناقة ال%ر,مة؛ عن ابن ال4عراب.
@جلق: ج,لvق وج,ل�ق: موضع؛ يصرف ول يصرف؛ قال التلمس:

ب1ل9ق ت.س\ط�و بامرئ� ما ت.ل%ع\ث%ما
أ%ي ما ن.ك%ص؛ وقال النابغة:
لئن\ كان للق%ب\ر.ي\ن, ق%ب\ر� ب1ل9ق�،

وقب\ر� بص.ي\داء الذي عند حار,ب
التهذيب: جلق، بالتشديد وكسر اليم، موضع بالشام معروف؛ قال ابن بري:

جلق اسم د1م.شق؛ قال حسان بن ثابت:
ل3 د.رe ع1صابة{ ناد.م\ت'هم\،

يوماv، بلق. ف الزمان1 ال4و�ل,
وال�وال1ق' وال�وال%ق، بكسر اللم وفتحها؛ الخية عن ابن ال4عراب:

وعاء من ال4وعية معروف معر�ب؛ وقوله أنشده ثعلب:



أ�ح1بe ماو,ي_ة% ح'بìا صاد1قا،
ح'ب_ أ%ب ال�وال1ق, ال�وال1قا

أ%ي هو شديد الب لا ف جوالقه من الطعام؛ قال سيبويه: والمع ج.وال1ق،
بفتح اليم، وج.وال1يق، ول يقولوا ج.وال1قات، استغنوا عنه ب.وال1يق،

ورب شيء هكذا وبعكسه؛ قال الراجز:
يا ح.ب_ذا ما ف ال%وال1يق, السeود\
من خ.ش\ك1نان{ وس.و,يق� م.ق}ن'ود\

وربا جو�ز الوال1قات غي سيبويه؛ قال ابن بري: قال سيبويه قد جعت
العرب أ%ساء مذكرة بال4لف والتاء لمتناع تكسيها نو س1ج,ل9 وإس\طب\ل
وح.م�ام فقالوا س1ج,ل�ت وح�امات وإس\ط%ب\لت، ول يقولوا ف جع ج'وال1ق
ج'وال1قات ل44هم قد كس_روه فقالوا ج.وال1يق. وف حديث عمر: قال للبيد

قاتل أ%خيه زيد يوم اليمامة بعد أ%ن أ%سلم: أ%نت قاتل أ%خي يا جوال1ق؟
قال: نعم يا أ%مي الؤمني؛ الوال1ق، بكسر اللم: هو الل�ب,يد' وبه سي

الرجل ل%ب,يداv؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
وناز,لة{ بال%ي>، يوماv، ق%ر.ي\ت'ها
ج.وال1يق. أ%ص\فاراv وناراv تر�ق

قال: يعن بقوله أ%صفاراv ج.راداv خالية ال4جواف من الب.ي\ض والطعام.
وج.و\ل%ق: اسم؛ قال الراوي: وأ%نا أ%ظنه ج.ل%و\ب.قاv. ابن ال4عراب:

ج.لق. رأ}س.ه وج.ل%ط%ه إذا ح.ل%ق%ه. التهذيب: رجل ج'لقةD وج'راقةD، وما عليه
ج'لقة لم، قال: ويقال للم.ن\ج.ن,يق الن\ج.ل1يق'.

@جلبق: ج.ل%و\ب.ق: اسم.، وكذلك ال%ل%و\ف%ق، قال: هو اسم رجل من بن سعد؛
وفيه يقول الفرزذق:

رأ%يت' ر,جالv ي.ن\ف%ح' ال1س\ك' م1نهم'،
ور,يح' ال�ر'وء3 من ث1ياب, ال%ل%و\ب.ق,

@جلفق: أ%تان ج.ل%ن\ف%ق¬: س.م1ينة. وج.ل%و\ب.ق: اسم، وكذلك ال%ل%و\ف%ق'.
@جلمق: ال4زهري ف الرباعي: قال أ%بو تراب قال شجاع: ال1ر\ماق'

وال1ل}ماق' ما ع'ص1ب به الق%و\س من الع.ق%ب,.
@جلنبلق: الصحاح: حكاية صوت باب ض.خ\م ف حال فتحه وإ,ص\فاق1ه، ج.ل%ن\

على حدة، وب.ل%ق\ على حدة؛ أ%نشد الازن:
فت.ف}ت.ح'ه ط%و\راv، وط%و\راv ت'ج,يف�ه،



فتسم.ع' ف الال%ي, منه ج.ل%ن\ب.ل%ق\
@جلهق: ال�له1ق': الب'ن\د'ق'، ومنه قوس ال�له1ق,، وأ%صله بالفارسية

ج'ل%ه\، وهي ك�ب�ة غزل، والكثي ج'ل%ها، وبا سي الائك. النضر:
ال�له1ق' الطي' ال�د.و_ر ال�د.م\ل%ق'، وج'له1قة واحدة وج'له1ق%تان1.

ويقال: ج.ه\ل%ق}ت' ج'له1قاv، قد_م الاء وأ%خ�ر اللم.
@جنق: ال�ن'ق، بضم اليم والنون: حجارة ال%ن\ج.ن,يق. وقال ابن
ال4عراب: ال�ن'ق' أ%صحاب تدبي ال%ن\ج.ن,يق. يقال: ج.ن.ق�وا ي.ج\ن,ق�ون

ج.ن\قاv. حكى الفارسي عن أ%ب زيد: ج.ن_ق�ونا بال%ن\ج.ن,يق ت.ج\ن,يقاv أ%ي
ر.م.و\نا بأ%حجارها. ويقال: م.ج\ن.ق. النجنيق. وج.ن_ق. وقيل ل4عراب:

كيف كانت ح'روبكم؟ قال: كانت بيننا ح'روب ع'ون، ت'ف}قأ� فيها العيون،
فتارة ن'ج\ن.ق، وأ�خرى ن'ر\ش.ق.

@جنبق: امرأ%ة ج'ن\ب'قة: نعت مكروه.
@جنفلق: ال%ن\ف%ل1يق': الضخمة من النساء وهي العظيمة، وكذلك

الش_ف}ش.ل1يق'، خاسي.
@جهلق: ال4زهري ف ترجة جلهق: ال�له1ق' الطي ال�د.و_ر

ال�د.م\ل%ق. ويقال: ج.ه\ل%قت ج'له1قاv، قد_م الاء وأ%خ�ر اللم.
@جوق: ال%و\ق' 

(* قوله «الوق» كذا بالصل. والذي ف نسخ الوهري
بأيدينا: الوقة الماعة من الناس). كل خ.ل1يط{ من الر>عاء أ%مرهم واحد. وقال

الليث: ال%و\ق' كل قطيع� من الرeعاة1 أ%مرهم واحد. الوهري: الوق
الق%طيع' من الر>عاء، والو\ق' أ%يضاv: الماعة من الناس؛ قال ابن سيده:

.vوأ%حس.به دخ1يل
وال4ج\و.ق': الغليظ الع'نق. الوهري: ال%و.ق' م.ي.لD ف الوجه. ابن

ال4عراب: يقال ف وجهه ش.د.ف¬ وج.و.ق¬ أ%ي م.ي.لD، وقد ج.و,ق. ي.ج\و.ق'،
فهو أ%ج\و.ق' وج.و,ق¬. ويقال: عدوÒ أ%ج\و.ق' الفك> أ%ي مائل� الشق>،

.Dوجعه ج'وقة
@جبل: ال%ب.ل: اسم لكل و.ت1د{ من أ%وتاد ال4رض إ,ذا ع.ظ�م وطال من
ال4علم وال4طواد والش_ناخ1يب، وأ%ما ما صغ'ر وانفرد فهو من الق1نان

والق�ور وال4ك%م، والمع أ%ج\ب'ل وأ%ج\بال وج,بال.
وأ%ج\ب.ل القوم': صاروا إ,ل ال%ب.ل. وت.ج.ب_لوا: د.خ.لوا ف ال%ب.ل؛



واستعاره أ%بو النجم للم.ج\د والش_ر.ف فقال:
وج.ب.لv، ط%ال% م.ع.د�اv فاش\م.خ.ر،
أ%ش.م_ ل ي.سط1يع'ه الن_اس'، الد_ه.ر

وأ%راد الد_ه\ر. وهو مذكور ف موضعه. ابن ال4عراب: أ%ج\ب.ل إ,ذا صادف
ج.ب.لv من الر_م\ل، وهو العريض الطويل، وأ%ح\ب.ل إ,ذا صادف ح.ب\لv من

الر_م\ل، وهو الدقيق الطويل. وج.ب\لة ال%ب.ل وج.ب.لته: تأ}سيس خ1ل}قته
الت ج'ب,ل وخ'ل1ق عليها. وأ%ج\ب.ل الافر': انتهى إ,ل ج.ب.ل. وأ%ج\ب.ل

القوم' إ,ذا ح.ف%روا فب.ل%غوا الكان الصeل}ب؛ قال ال4ع\ش.ى:
وطال% الس_نام' على ج,ب\ل%ة{،

كخ.ل}ق%اء4 من ه.ض.بات1 ال%ض.ن
وف حديث عكرمة: أ%ن خالداv ال%ذ�اء كان يسأ%له فسكت خالد فقال له
عكرمة: ما لك أ%ج\ب.ل}ت أ%ي انقطعت، من قولم أ%ج\ب.ل الافر' إ,ذا أ%ف}ضى

إ,ل ال%ب.ل أ%و الص_خ\ر الذي ل ي.ح1يك فيه ال1ع\و.ل. وسأ%لته
ف%أ%ج\ب.ل أ%ي وجدته ج.ب.لv؛ عن ابن ال4عراب، قال ابن سيده: هكذا حكاه وإ,نا

العروف ف هذا أ%ن يقال فيه ف%أ%ج\ب.لته.
الفراء: ال%ب.ل سي>د القوم وعال1م'هم. وأ%ج\ب.ل الشاعر': ص.ع'ب عليه

القول� كأ%نه انتهى إ,ل ج.ب.ل منه، وهو منه.
واب\ن.ة ال%ب.ل: ال%ي_ة ل4ن ال%ب.ل مأ}واها؛ حكاه ابن ال4عراب؛

وأ%نشد لس.د'وس بن ضباب:
إ,ن إ,ل كل أ%يسار وبادية

أ%د\ع'و ح'ب.ي\شاv، كما ت'د\ع.ى اب\ن.ة� ال%ب.ل
أ%ي أ�ن.و>ه به كما ي'ن.و>ه بابنة ال%ب.ل؛ قال ابن بري: ابنة ال%ب.ل

vت.ن\طلق على ع1د_ة معان: أ%حدها أ%ن يراد با الص_د.ى ويكون م.د\حا
لسرعة إ,جابته كما قال سدوس بن ضباب، وأ%نشد البيت: كما تدعى ابنة

ال%ب.ل؛ وبعده:
إ,ن ت.د\ع'ه م.و\ه1ناv ي.ع\ج.ل} ب,جاب.ت1ه،

عار,ي ال4شاج,ع, ي.س\ع.ى غ%ي\ر. م'ش\ت.م1ل
قال: ومثله قول الخر:

كأ%ن، إ,ذ د.ع.و\ت ب.ن س'ل%ي\م�
د.ع.و\ت' ب,د.ع\و.ت ل%ه'م' ال1بال



قال: وقد يضرب ابنة الب.ل الذي هو الص_د.ى م.ث%لv للرجل ال3م_ع.ة
التابع الذي ل ر.أ}ي. له. وف بعض ال4مثال: ك�ن\ت. ال%ب.ل م.ه\ما

ي'ق%ل} ت.ق�ل}. وابنة ال%ب.ل: الداهية ل4نا ت.ث}ق�ل كأ%نا ج.ب.ل؛ وعليه
قول الكميت:

،vم' و.م'ل1م_ة�فإ,ي_اك�م' إ,ي_اك
يق�ول لا الكان'ون� ص.م>ي اب\نة% ال%ب.ل

قال: وقيل إ,ن ال4صل ف ابنة ال%ب.ل هنا ال%ي_ة� الت ل ت'جيب
الراقي. وابنة ال%ب.ل: الق%و\س إ,ذا كانت من الن_ب\ع الذي يكون هناك ل4نا

من شجر البل؛ قال ابن بري: أ%نشد أ%بو العباس ثعلب وغيه:
ل مال% إ,ل� الع1طاف' ت'وز,ر'ه

أ�م� ث%لثي.، وابنة ال%ب.ل
ابنة ال%ب.ل: الق%و\س'، والع1طاف السيف، كما يقال له الر>داء؛ قال:

وعليه قول الخر:
ول مال% ل إ,ل� ع1طاف¬ وم1د\ر.ع¬،

ل%ك�م\ ط%ر.ف¬ منه ج.د1يد¬ ول ط%ر.ف
ورجل م.ج\ب'ول: عظيم، على التشبيه بال%ب.ل. وج.ب\لة ال4رض: ص.لبتها.

وال�ب\لة، بالضم: الس_نام. وال%ب\ل: الس_اح.ة؛ قال كثي>ر عزة:
،vوم.ر\ح.با vوأ%ق}و.له للض_ي\ف1 أ%ه\ل

وآم.نه جاراv وأ%و\س.عه ج.ب\ل
والمع أ�ج\ب'ل وج'ب'ول.

وج.ب.ل ال� ال%ل}ق. ي.ج\ب,ل�هم وي\ب'لهم: خ.ل%ق%هم. وج.ب.له على
الشيء: ط%ب.عه. وج'ب,ل ال3نسان� على هذا ال4مر أ%ي ط�ب,ع عليه.
وج,ب\لة الشيء: طبيعت'ه وأ%صل�ه وما ب'ن,ي. عليه. وج'ب\لته وج.ب\لته،

بالفتح؛ عن كراع: خ.ل}ق�ه. وقال ثعلب: ال%ب\لة ال1ل}قة، وجعها جبال،
قال: والعرب تقول أ%ج.ن_ ال� ج,باله أ%ي جعله كالنون، وهذا نص قوله.

التهذيب ف قولم: أ%ج.ن_ ال3 ج,باله، قال ال4صمعي: معناه أ%ج.ن_ ال
ج,ب\ل%ته أ%ي خ1ل}قته، وقال غيه: أ%ج.ن_ ال ج,باله أ%ي ال1بال الت

يسكنها أ%ي أ%كثر ال فيها ال1ن_. وف حديث الدعاء: أ%سأ%لك من خيها
وخي ما ج'ب,ل%ت عليه أ%ي خ'ل1ق%ت عليه وط�ب,ع.ت عليه. وال1ب\لة،

بالكسر: ال1ل}قة؛ قال قيس بن ال%ط1يم:



بي ش'ك�ول الن>ساء خ1لق%ت'ها
ق%ص\د¬، فل جب\ل%ةD ول ق%ض.ف'

قال: الشeك�ول الضeروب؛ قال ابن بري: الذي ف شعر قيس بن ال%ط1يبم
ج.ب\لة، بالفتح، قال: وهو الصحيح، قال: وهو اسم الفاعل من ج.ب,ل ي.ج\ب.ل

فهو ج.ب,ل وج.ب\ل إ,ذا غ%ل�ظ، والق%ض.ف: الد>ق�ة وقلة اللحم، وال%ب\لة:
الغليظة؛ يقال: ج.ب,ل%ت\ فهي ج.ب,لة وج.ب\لة. وثوب ج.ي>د ال1ب\لة أ%ي

الغ.ز\ل والنسج والف%ت\ل. ورجل م.ج\بول: غليظ ال1ب\لة. وف حديث ابن
مسعود: كان رجلv م.ج\بولv ض.خ\ماv؛ البول التمع ال%ل}ق، وال%ب,ل من
الس>هام,: الاف الب.ر\ي؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد الكميت ف ذكر صائد:

وأ%ه\دى إ,ليها من ذ%وات1 ح.ف1ي.ة{،
بل حظ}وة{ منها، ول م'ص\ف%ح� ج.ب,ل

وال%ب\ل�: الض_خ\م؛ قال أ%بو ال4سود العجلي:
،Dالف%ن,يق, ش1م1ل�ة �ع'لك1م'ه' مثل

وحاف1ر'ه ف ذلك ال1ح\ل%ب ال%ب\ل
وال1ب\لة وال�ب\لة وال1ب,ل© وال1ب,ل�ة وال%ب,يل وال%ب\ل

وال�ب\ل وال�ب'ل© وال1ب\ل�، كل ذلك: ال�م_ة من ال%ل}ق والماعة من الناس.
وح.يÒ ج,ب\لD: كثي؛ قال أ%بو ذؤيب:

م.نايا ي'ق%ر>ب\ن. ال�توف. ل4ه\ل1ها
ج,هاراv، وي.س\ت.م\ت1ع\ن. بال4ن.س, ال1ب\ل

أ%ي الكثي. يقول: الناس كلهم م'ت\ع.ة للموت ي.س\ت.م\ت1ع بم؛ قال ابن
بري: ويروى ال�ب\ل، بضم اليم، قال: وكذا رواه أ%بو عبيدة. ال4صمعي:

vب\ل والع'ب\ر الناس الكثي. وقول ال عز وجل: ولقد أ%ضل منكم جبل�ال
كثياv؛ يقرأ� ج'ب\لv عن أ%ب عمرو، وج'ب'لv عن الكسائي، وج,ب\لv عن

ال4عرج وعيسى بن عمر، وج,ب,ل¾، بالكسر والتشديد، عن السن وابن أ%ب
إ,سحق، قال: ويوز أ%يضاv ج,ب.ل، بكسر اليم وفتح الباء، جع ج,ب\لة وج,ب.ل

Dقال أ%بو اليثم: ج'ب\ل وج'ب'ل .vكثيا vوهو ف جيع هذه الوجوه خ.ل}قا
وج,ب\ل وج,ب,لê ول يعرف ج'ب'ل¾، قال: وج.ب,يلD وج,ب,ل�ة لغات كلها.

وال1ب,ل�ة: ال1ل}قة. وف التنزيل العزيز: وال1ب,ل�ة ال4و_لي؛
وقرأ%ها السن بالضم، والمع ال1ب,ل�ت. التهذيب: قال الكسائي ال1ب,ل�ة

وال�ب'ل�ة تكسر وترفع مشددة كسرت أ%و رفعت، وقال ف قوله: ولقد أ%ضل منكم



جبلv كثياv، قال: فإ,ذا أ%ردت. ج,ماع ال%ب,يل ق�ل}ت. ج'ب'لv مثال
ق%بيل وق�ب'لv، ول يقرأ} أ%حد ج'ب'ل¾. الليث: ال%ب\ل ال%ل}ق، ج.ب.لهم

ال فهم مبولون، وأ%نشد:
ب,ح.ي\ث� ش.د_ الاب,ل� ال%جاب,ل

أ%ي حيث شد� أ%س\ر خ.ل}ق1هم. وكل أ�م_ة مضت على ح1د.ة{ فهي ج,ب,ل�ة.
وال�ب\ل: الشجر اليابس. ومالD ج,ب\لD: كثي؛ قال الشاعر:

وحاجب� ك%ر\د.سه ف ال%ب\ل
منا غلم، كان غي و.غ}ل،
حت افتدى منه بال ج,ب\ل

قال: وروي بيت أ%ب ذؤيب:
ويستمتعن بال4ن.س ال1ب\ل

وقال: ال4ن.س' ال3ن\س، وال1ب\ل الثي. وح.يÒ ج,ب\ل أ%ي ك%ث1ي.
وال%ب'ولء: الع.ص1يدة وهي الت تقول لا العامة الك%ب'ولء. وال%ب\لة

وال1ب\لة: الوجه، وقيل ما استقبلك، وقيل ج.ب\لة الوجه ب.ش.رته. ورجل ج.ب\ل
الوجه: غليظ بشرة الوجه. ورجل ج.ب\ل الرأ}س: غليظ ج,ل}دة الرأ}س والعظام؛

قال الراجز:
إ,ذا ر.م.ي\نا ج.ب\ل%ة ال4ش.د�

ب,م.ق}ذ%ف باق� على الرد�
ويقال: أ%نت ج.ب,ل وج.ب\ل أ%ي قبيح. وال�ج\ب,ل ف النع .

(قوله «والبل ف النع» هكذا ف الصل، وعبارة شرح القاموس: ومن
الاز الجبال النع، ويقال سألناهم حاجة فأجبلوا أي منعوا).

الوهري: ويقال للرجل إ,ذا كان غليظاv إ,نه لذو ج,ب\لة. وامرأ%ة م1ج\بال
أ%ي غليظة ال%ل}ق. وشيء ج.ب,ل، بكسر الباء، أ%ي غليظ جاف؛ وأ%نشد ابن

بري ل4ب الثلم:
صاف ال%د1يدة1 ل ن,ك}س¬ ول ج.ب,ل

ورج'ل ج.ب,يل الوج\ه: قبيحه، وهو أ%يضاv الغليظ جلدة الرأ}س والعظام.
ويقال: فلن ج.ب.ل من ال1بال إ,ذا كان ع.ز,يزاv، وع1زe فلن ي.ز\ح.م

ال1بال%؛ وأ%نشد:
أ%ل1لبأ}س, أ%م للج'ود1 أ%م ل1م.ق%او,م�،

من الع1ز>، ي.ز\ح.م\ن. ال1بال% الر_و.اس1يا؟



وفلن م.ي\مون� الع.ريكة وال%ب,يلة والط�ب,يعة. وال%ب\ل: الق%د.ح
العظيم؛ هذه عن أ%ب حنيفة. وأ%ج\ب.ل}ته وج.ب.ل}ته أ%ي أ%ج\ب.ر\ته.

وال%ب.لن: ج.ب.ل ط%ي>ء� أ%ج.أD وس.ل}م.ى. وجب.ل%ة ابن ال4ي\ه.م:
آخر ملوك غ%سان. وج.ب.لD وج'ب.ي\لD وج.ب.لة: أ%ساء. ويوم ج.ب.لة: معروف.

وج.ب.لة: موضع بنجد.
@جبل: ج,ب\ر,يل� وج,ب,ين' وج.ب\ر.ئ1يل�، ك�ل©ه: اسم ر'وح الق�د'س،

عليه الصلة والسلم؛ قال ابن جن: وزن ج.ب\ر.ئ1يل ف%ع\ل%ئيل والمزة فيه
زائدة لقولم ج,ب\ريل.

@جبهل: رجل ج.ب.ه\لD إ,ذا كان جافياv؛ وأ%نشد لعبدال بن الجاج
التغل%ب:

إ,ي�اك1 ل ت.س\ت.ب\د1ل ق%ر,د. الق%فا،
ح.ز.اب,ي.ةv وه.ي_ب.اناv ج.ب.اج,با

أ%ل%ف_ كأ%ن� الغاز,لت1 م.ن.ح\ن.ه
من الصeوف1 ن,ك}ثاv، أ%و لئ1يماv د'باد1با
ج.ب.ه\لv ت.ر.ى منه ال%ب,ي. ي.س'وء�ها،
إ,ذا ن.ظ%رت منه ال%مال وحاجبا

ال%ب.اج,ب والدeباد1ب: الكثي الش_ر> وال%ل%بة.
@جثل: ال%ث}ل وال%ث1يل من الشجر والثYياب, والش_ع.ر: الكثي' اللتف،

وقيل: هو من الشعر ما غ%ل�ظ وق%ص'ر، وقيل: ما ك%ث�ف واس\و.د_، وقيل: هو
الض_خ\م الك%ث1يف من كل شيء.

ج.ث�ل ج.ث%الة وج'ثولة وج.ث1ل واج\ث%أ%ل� الن_ب\ت': طال وغ%ل�ظ%
والتف_، وقيل: اج\ث%أ%ل� النبت' اهتز وأ%مكن أ%ن ي'ق}ب.ض عليه. واج\ث%أ%ل�
الش_ع.ر' والريش': انتفش، وناصية ج.ث}لة، وت'س\ت.حبe ف نواصي اليل

ال%ث}ل%ة� وهي العتدلة ف الكثرة والطول، والسم ال�ث�ولة وال%ث%الة،
وشجرة ج.ث}لة إ,ذا كانت كثية الورق ض.خ\مة. وش.ع.ر م'ج\ث%ئ1لê أ%ي

منتفش؛ قال الراجز:
م'ع\ت.د1ل� القامة م'ح\ز.ئ1ل©ها،

م'و.ف�ر' اللYم_ة1 م'ج\ث%ئ1ل©ها
�واج\ث%أ%ل� الطائر، بالمز: تنفش للن_د.ى والبد. واج\ث%أ%ل� الرجل
إ,ذا غضب وتي_أ% للش_ر> والقتال. وال�ج\ث%ئ1ل©: الع.ر,يض، والمزة



على هذا زائدة ف كل ذلك. وال�ث%ال: الق�ب_ر'. واج\ث%أ%ل�: انتفشت
ق�ن\ز'ع.ته؛ قال ج.ن\د.ل بن الثن:

جاء الش>ت.اء� واج\ث%أ%ل� الق�ب_ر'،
وط%ل%ع.ت\ ش.م\س¬ عليها م1غ\ف%ر'،
وج.ع.ل%ت\ ع.ي' ال%ر'ور, ت.سك%ر'

ت.س\ك%ر' أ%ي يذهب ح.رeها. واج\ث%أ%ل� النبت' إ,ذا اهتز_ وأ%مكن ل4ن
ي'قبض عليه. وال�ج\ث%ئ1ل© من الرجال: النتصب القائم.

وال%ث}لة: الن_ملة السوداء، وف الكم: النملة العظيمة، والمع
ج.ث}لD؛ قال:

وت.ر.ى الذ�م1يم على م.ر.اس1ن,هم،
غ1ب_ ال1ي.اج,، ك%م.از,ن1 ال%ث}ل

وع.م_ بعض'هم به الن_مل. وث%ك1ل%ت\ك. ال%ث%ل؛ قيل: ال%ث%ل هنا
ال�م؛ عن أ%ب عبيد، وقيل: ق%ي>مات البيوت؛ عن ابن ال4عراب. وج.ث}لة
الرجل: امرأ%ت'ه. قال ابن سيده: وأ�ر.ى ال%ث%ل ف قولم ث%ك1ل%ت\ك. ال%ث%ل
إ,نا ي'ع\ن به الزوجات فيكون موافقاv لقول ابن ال4عراب: إ,ن ال%ث%ل

من قولم ث%ك1ل%ت\ك. ال%ث%ل إ,نا ي'ع\ن به ق%ي>مات البيوت ل4ن امرأ%ة
eالرجل ق%ي>مة بيته. قال ابن بري: ث%ك1ل%ت\ك. ال%ث%ل، قال: هي ال�م

الر_ع\ناء، وكذلك ث%ك1ل%ت\ك الر_ع\ب.ل. وج.ث%ل%ت\ه الريح': كج.ف%ل%ت\ه
.éسواء

وال�ث%الة: ما تناثر من ورق الشجر ف بعض اللغات.
@جثعل: ابن ال4ثي ف ترجة جعثل: ف حديث ابن عباس ستة ل يدخلون النة

منهم ال%ع\ث%ل، فقيل: ما ال%ع\ث%ل؟ فقال: هو الفظ© الغليظ، قال: وقيل
هو مقلوب ال%ث}ع.ل وهو العظيم البطن. قال الطاب: إ,نا هو الع.ث}ج.ل

وهو العظيم البطن، قال: وكذلك قال الوهري.
@جحل: ال%ح\ل: ال1ر\باء، وقيل: هو ض.ر\ب من ال1ر\باء، قال الوهري:

وهو ذ%ك%ر أ�م> ح'ب.ي\ن؛ ومنه قول ذي الرمة:
ف%لما ت.ق%ض_ت\ حاجةD م1ن\ ت.ح.مeل�،

�وق%ل�ص. واق}ل%و\ل على ع'ود1ه1 ال%ح\ل
ويروى: وأ%ظهرن، مكان وق%ل�ص.، وقيل: هو الض_بe ال�س3نe الكبي،

وقيل: الضخم من الض>ب.اب، وال%ح\ل�: ي.ع\س'وب النحل، وال%ح\ل ال�ع.ل،



وقيل: هو العظيم من اليعاسيب وال1ع\لن؛ قال عنترة:
vكأ%ن� م'ؤ.ش_ر. الع.ض'د.ي\ن, ج.ح\ل

ه.د'وجاv، بي أ%ق}ل1ب.ة{ م1لح,
يعن ال�ع.ل، والمع ج'ح'ول وج,ح\لن. وقال ال4زهري: ال%ح\ل ضرب من

الي.عاسيب من ص1غارها، وقيل: ال%ح\ل الي.ع\سوب العظيم وهو ف خ.ل}ق
�ال%رادة إ,ذا سقط ل ي.ض'م_ جناحيه. وال%ح\لء� من النeوق: العظيمة

ال%ل}ق. وال%ح\ل: الس_ي>د' من الرجال. وال%ح\ل: ولد الض_ب. وال%ح\ل:
الز>ق، وخص بعضهم به العظيم منها. وس1ق%اء ج.ح\ل: ض.خ\م عظيم، وجعه
ج'ح'ول. وال%ح\ل: العظيم ال%ن\ب.ي، عن ابن ال4عراب. ورجل ج.ح\ل: غليظ

الوجه واسع البي ك%زeه ف غ1ل%ظ وعظم أ%سنان. وقال الرمي: ال%ح\ل
العظيم من كل شيء.

ويقال: جاء م'ق%د>ح.ةv ع.ي\ن'ه وجاحلةv ع.ي\ن'ه إ,ذا غارت؛ قال ثعلب بن
عمرو العبدي:

وأ%ه\ل%ك. م'ه\ر. أ%بيك الد_و.ا
ء�، ليس له من طعام� ن.ص1يب'

ف%ت'ص\بح' جاح1ل%ةv ع.ي\ن'ه
ل1ن\و, اس\ت1ه، وص.له غ�يوب'

قال: والقصيدة ف الزء ال4ول من ال4صم.ع1ي_ات، وهذا البيت: فتصبح
جاحلة عينه، ذكره ابن سيده والوهري ف ترجة حجل وأ%نشده شاهداv على

حج.ل%ت عينه إ,ذا غارت ويتاج إ,ل نظر. وض.ر.به فج.ح.له ج.ح\لv أ%ي ص.ر.ع.ه.
وج.ح_له: ش'د>د للمبالغة. وال%ح\ل: ص.ر\ع' الرجل, صاحب.ه؛ قال

،vالكميت:ومال% أ%بو الش_ع\ثاء3 أ%ش\ع.ث% دام1يا
وإ,ن� أ%با ج.ح\ل� ق%ت1يلD م'ج.ح_ل

وربا قالوا ج.ح\ل%م.ه إ,ذا ص.ر.عه، واليم زائدة. ابن سيده: وال�ح.ال،
بالضم، الس_مe القاتل؛ قال الوهري: وأ%نشد ال4حر:

ج.ر_ع.ه الذ�ي\ف%ان% وال�ح.ال
قال: وأ%ما ال�خ.ال، بالاء، فلم يعرفه أ%بو زيد 

(* قوله «أ%بو زيد» ف
نسخ الصحاح: أ%بو سعيد) قال ابن بري: الشعر لشريك بن حيان العنبي

وصوابه ج.ر_ع\ت'ه؛ وقبله:



لق%ى أ%بو ن.خ\ل%ة% م1ن>ي ما ل
ي.ر'دeه'، أ%و ي.ن\ق�ل% البال

ج.ر_ع\ت'ه الذ�ي\ف%ان وال�ح.ال،
وس.ل%عاv أ%و\ر.ث%ه س'لل

وهذا البيت بعينه أ%عن ج.ر_ع\ت'ه ذكره ابن بري ف أ%ماليه ف ترجة
حجل، بالاء قبل اليم، وقال ما صورته: ومن هذا الفصل ال�ج.ال السم؛ قال

الراجز:
جرعته الذيفان والجال

وذكره بعينه ف هذه الترجة، بتقدي اليم على الاء، ول أ%دري هل ها
بيتان باتي اللغتي أ%و ها بيت واحد د.اخ.ل% الشيخ. الو.ه\م' فيه،

وافيفي أ%علم.
وج.ح\لة وج.ح\ل: اسم رجل. وامرأ%ة ج.ي\ح.ل: غليظة ال%ل}ق ض.خ\مة.

واليحل: العظيم من كل شيء. وال%ي\ج.ل: الصخرة الع.ظيمة� ال%ل}ساء�؛ قال
أ%بو النجم:

منه بع.ج\ز� كالص_فاة ال%ي\ح.ل
وال%ي\ح.ل: البل.

@جحدل: ج.ح\د.له: ص.ر.ع.ه، و.ق%ذ%ه' أ%و ل ي.ق1ذ}ه، وجح\د.لت\ه ص.ر.عته؛
قال الشاعر:

ن}ن' ج.ح\د.ل}نا عي.اذاv وابن.ه
ب,ب.لط{، ب.ي. ق%ت\ل%ى ل ت'ج.ن

وف الديث: رأ%ت ف النام أ%ن رأ}سي قد ق�ط1ع. فهو ي.ت.ج.ح\د.ل وأ%نا
أ%ت\ب.عه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا ف مسند أ%حد والعروف ف الرواية

يتدحرج، قال: فإ,ن صحت الرواية به فالذي جاء ف اللغة أ%ن ج.ح\د.لت\ه بعن
ص.ر.عت\ه. وال%ح\د.لة: ال%م\ع. وج.ح\د.ل% ال4موال%: ج.م.ع.ها. وج.ح\د.ل

إ,ب,ل%ه: ض.م_ها، وج.ح\د.ل%ها: أ%ك}ر.اها؛ قال ابن أ%حر:
ع.ج,يج ال�ذ%ك�ى شد_ه، بعد. ه.د\أ%ة{،

م'ج.ح\د.ل آفاق بعيد ال%ذ%اهب
ال4زهري: ابن حبيب ت.ج.ح\د.ل%ت1 ال4ت.ان� إ,ذا ت.ق%ب_ض ح.ي.اؤها

للو,د.اق؛ وأ%نشد بيت جرير:
وك%ش.ف}ت' عن أ%ي\ر,ي لا ف%ت.ج.ح\د.لت\،



�وكذاك صاحبه' الو,د.اق' ت.ج.ح\د.ل
قال: ت.ج.ح\د'ل�ها ت.ق%بض'ها واج\ت1ماع'ها؛ وقال الوالب ونسبه ابن بري

لل4سدي:
ت.ع.ال%و\ا ن}م.ع, ال4م\وال% حت

ن'ج.ح\د1ل%، من ع.ش1يت1نا، ال1ئ1ينا
وف نسخة: م1ئ1ينا. وال�ج.ح\د1ل: الذي ي'ك}ر,ي من ق%ر\ية إ,ل قرية

أ�خرى، قال: وهو الض_ف�اط� أ%يضاv. وحكى ابن بري: ال�ج.ح\د1ل الذي
ي'ك}ر,ي من ماء إ,ل ماء؛ قال الشاعر:

إ,ل أ%ي> شيء� ي'ث}ق1ل� الس_يف' عات1ق1ي،
إ,ذا قاد.ن، و.س\ط% الر>فاق,، ال�ج.ح\د1ل�؟

وال%ح\د.ل: الادر الس_م1ي. ابن ال4عراب: ج.ح\د.ل إ,ذا استغن بعد
فقر، وج.ح\د.ل إ,ذا صار ج.م�الv. وج.ح\د.ل إ,ناء4ه: مل4ه. وجحدل قربته:

مل4ها. ابن بري: وال%ح\د.لة من ال�د.اء ال%س.ن' ال�و.ل�د'؛ قال
الراجز:

أ%و\ر.د.ها ال�ج.ح\د1لون ف%ي\دا،
وز.ج.ر'وها ف%م.ش.ت\ ر'ويدا

@جحشل: ال%ح\ش.ل وال�ح.اش1ل: الس_ر,يع الفيف؛ قال الراجز:
لق%ي\ت' منه م'ش\م.ع1لv ج.ح\ش.ل،

إ,ذا خ.ب.ب\ت' ف اللYقاء3 ه.ر\و.ل
@جحفل: ال%ح\ف%ل: اليش الكثي، ول يكون ذلك حت يكون فيه خ.ي\ل؛

وأ%نشد الليث:
وأ%ر\ع.ن. م.ج\ر� عليه ال4دا

ة�، ذي ت'د\ر.إ, ل%ج,ب� ج.ح\ف%ل,
وال%ح\ف%ل: الس_ي>د الكري. ورجل ج.ح\ف%ل: سيد عظيم الق%د\ر؛ قال

أ%وس بن حجر:
ب.ن أ�م> ذي الال الكثي ي.ر.و\ن.ه،

وإ,ن كان عبداv، س.ي>د. الق%و\م ج.ح\ف%ل
وت.ج.ح\ف%ل القوم': ت.ج.م_عوا، وهو من ذلك. وج.حافل ال%ي\ل:

أ%ف}واه'ها. وج.ح\ف%لة الد�ابة: ما ت.ن.او.ل� به الع.ل%ف.، وقيل: ال%ح\ف%لة من
ال%ي\ل وال�م'ر والبغال, والافر بنزلة الشفة من ال3نسان وال1ش\ف%ر



للبعي؛ واستعاره بعضهم لذوات ال�ف>؛ قال:
جاب لا ل�ق}مان� ف ق1لت1ها

ماءé ن.ق�وعاv ل%ص.دى هامات1ها،
ت.ل}ه.م'ه ل%ه\ماv ب.ح\ف%لتا

:vوأ%نشد ابن بري لراجز يصف إ,بل
ت.س\م.ع' للماء كص.و\ت1 ال%س\ح.ل,،

ب.ي. و.ر,يد.ي\ها، وب.ي. ال%ح\ف%ل,
ابن ال4عراب: ال%ح\ف%ل العريض' النبي. وج.ح\ف%له أ%ي ص.ر.ع ورماه،

وربا قالوا ج.ع\ف%له.
وال%ح.ن\ف%ل، بزيادة النون: الغليظ، وهو أ%يضاv الغليظ الشفتي، ونونه

م'ل}ح1قة له ببناء س.ف%ر\ج.ل�.
@جخدل: غلم ج.خ\د.ل وج'خ\د'ل، كلها: حاد1ر¬ سي.
vه ج.د\ل�@جدل: ال%د\ل: ش1د_ة الف%ت\ل. وج.د.ل}ت' ال%ب\ل% أ%ج\د1ل
إ,ذا شددت ف%ت\له وف%ت.ل}ت.ه ف%ت\لv م'ح\ك%ماv؛ ومنه قيل لزمام الناقة

ال%د1يل. ابن سيده: جدل الشيء4 ي.ج\د'له وي.ج\د1له ج.د\لv أ%حكم ف%ت\له؛
ومنه جارية م.ج\د'ولة ال%ل}ق ح.س.نة ال%د\ل. وال%د1يل: الزمام الدول

من أ%دم؛ ومنه قول امرئ القيس:
وك%ش\ح� لطيف{ كال%د1يل م'خ.ص_ر�،

وس.اق� كأ�ن\ب'وب الس_ق1ي> ال�ذل�ل
قال: وربا س'م>ي الو,شاح ج.د1يلv؛ قال عبد افيفي بن

عجلن النهدي:
ج.ديدة س1ر\بال, الش_باب,، كأ%ن_ها

س.ق1ي�ة ب.ر\د.ي¼ ن.م.ت\ها غ�ي'ولا
كأ%ن� د1م.ق}ساv أ%و ف�روع. غ%مامة{،

على م.ت\ن,ها، حيث اس\ت.ق%ر_ ج.ديل�ها
وأ%نشد ابن بري لخر:

أ%ذك%ر\ت م.ي_ة% إ,ذ لا إ,ت\ب'،
وج.د.ائلD وأ%نام1لD خ'ط}ب'

وال%د1يل: ح.ب\ل مفتول من أ%دم أ%و شعر يكون ف ع'نق البعي أ%و
الناقة، والمع ج'د'لD، وهو من ذلك. التهذيب: وإ,نه ل%ح.سن ال4د.م وح.س.ن



ال%د\ل إ,ذا كان حسن أ%س\ر, ال%ل}ق. وج'د'ول ال3نسان: ق%ص.ب' اليدين
والرجلي.

وال%د\ل وال1د\ل: كل ع.ظ}م م'و.ف�ر كما هو ل يكس.ر ول ي'خ\ل%ط به
غي'ه. وال1د\ل: العضو، وكل عضو ج,د\ل، والمع أ%ج\دال وج'د'ول، وقيل: كل

عظم ل يكسر ج.د\ل وج,د\ل. وف حديث عائشة، رضي افيفي عنها: الع.ق1يقة
ت'ق}ط%ع ج'د'ولv ل ي'ك}س.ر لا ع.ظ}م؛ الد'ول: جع ج.د\ل وج,د\ل، بالفتح

والكسر، وهو العضو.
ورجل م.ج\دول، وف التهذيب: م.ج\دول ال%ل}ق ل%طيف الق%ص.ب م'ح\ك%م
الف%ت\ل. والدول: الق%ض1يف ل من ه'ز.ال. وغلم جادل: م'ش\ت.د�. وساق¬
م.ج\دولة وجد\لء: ح.سن.ة الط�ي>، وساعد أ%ج\د.ل كذلك؛ قال العدي:

فأ%خ\ر.ج.هم أ%ج\د.ل� الس_اع1د.ي\ـ
ن1، أ%ص\ه.ب' كال4س.د1 ال4غ}ل%ب

وج.د.ل و.ل%د' الناقة والظبية ي.ج\د'ل ج'د'ولv: ق%و,ي وت.ب,ع أ�مه.
وال%اد1ل من ال3بل: ف%و\ق. الر_اش1ح، وكذلك من أ%ولد الش_اء�، وهو الذي
قد ق%و,ي وم.شى مع أ�مه، وج.د.ل الغلم ي.ج\د'ل ج'د'ولv واج\ت.دل كذلك.

وال4جد.ل: الص_ق}ر، صفة غالبة، وأ%صله من ال%د\ل الذي هو الش>د_ة،
وهي ال4جاد1ل، ك%س_روه تكسي ال4ساء3 لغلبة الصفة، ولذلك جعله سيبوبه
ما يكون صفة ف بعض الكلم واساv ف بعض اللغات، وقد يقال لل4جدل

أ%ج\د.لê، ونظيه ع.ج.م1يÒ وأ%ع\ج.م1يÒ؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
كأ%ن� ب.ن الدعماء3، إ,ذ ل%ح1ق�وا ب,نا،

ف1راخ' الق%ط%ا لق%ي\ن. أ%ج\د.ل% باز,ي.ا
الليث: إ,ذا ج.ع.ل}ت ال4ج\دل نعتاv قلت ص.ق}ر أ%ج\د.ل وص'ق�ور ج'د\ل،

وإ,ذا تركته اساv للص_ق}ر قلت هذا ال4ج\د.ل وهي ال4جادل، ل4ن
ال4ساء الت على أ%ف}ع.ل تمع على ف�ع\ل إ,ذا ن'ع1ت با، فإ,ذا جعلتها أ%ساء

م.ح\ضة جعت على أ%ف%اعل؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ي.خ'وت'ون% أ�خ\رى الق%و\م خ.و\ت. ال4ج.ادل

أ%بو عبيد: ال4جادل الصeق�ور، فإ,ذا ارتفع عنه فهو جادل. وف حديث
مطرف: ي.ه\و,ي ه'و,ي_ ال4جادل؛ هي الصقور، واحدها أ%جدل والمزة فيه

زائدة. وال4جدل: اسم فرس أ%ب ذ%ر¼ الغ1فاري، رحه افيفي ، على التشبيه با
تقدم.



وج.د.الة ال%ل}ق: ع.ص\ب'ه وط%يeه؛ ور.جل م.ج\دول وامرأ%ة مدولة.
وال%د.الة: ال4رض لش1د_تا، وقيل: هي أ%رض ذات رمل دقيق؛ قال الراجز:

قد أ%ر\ك%ب الل%ة% بعد الله،
وأ%ت\ر'ك الع.اج,ز. بال%د.اله

وال%د\ل: الص_ر\ع. وج.د.له ج.د\لv وج.د_له فان\جدل وت.ج.د_ل:
ص.ر.عه على ال%د.الة وهو مدول، وقد ج.د.ل}ت'ه ج.د\لv، وأ%كثر ما يقال

ج.د_ل}ته ت.ج\ديلv، وقيل للص_ر,يع م'ج.د_ل ل4نه ي'ض\ر.ع على ال%د.الة.
ال4زهري: الكلم العتمد: ط%ع.ن.ه ف%ج.د_له. وف الديث: أ%ن النب، صلى

ال عليه وسلم، قال: أ%نا خات النبيي ف أ�م الكتاب وإ,ن آدم
ل%م'ن\ج.د1ل ف طينته؛ شر: النجدل الساقط، وال�ج.د_ل ال�ل}قى بال%د.الة،

وهي ال4رض؛ ومنه حديث ابن صياد: وهو م'ن\ج.د1ل ف الشمس، وحديث علي حي
وقف على طلحة وهو قتيل فقال: أ%ع\ز,ز\ ع.ل%ي_ أ%با ممد أ%ن أ%راك

م'ج.د_لv تت ن'جوم السماء أ%ي م'ل}قىÝ على ال4رض ق%تيلv. وف حديث معاوية
أ%نه قال لصعصعة: ما مر_ عليك ج.د_لت\ه أ%ي رميته وصرعته؛ وقال

الذل:م'ج.د_ل ي.ت.ك%س_ى ج,ل}د'ه د.م.ه،
�كما ت.ق%ط�ر. ج,ذ}ع' الد_و\مة الق�ط�ل

يقال: طعنه فجد.له أ%ي رماه بال4رض فاندل س.ق%ط. يقال: ج.د.لت\ه،
بالتخفيف، وج.د_لته، بالتشديد، وهو أ%عم. وع.ن.اق ج.د\لء: ف أ�ذ�نا

ق1ص.ر. وال%د.الة: الب.ل}حة إ,ذا اخ\ض.ر_ت واستدارت، والمع ج.د.الD؛ قال
بعض أ%هل البادية ونسبه ابن بري للمخبل السعدي:

وسارت إ,ل ي.ب\ر,ين. خ.م\ساv، فأ%ص\ب.ح.ت\
ي.خ1رe على أ%يدي السeق%اة ج.د.ال�ها

قال أ%بو السن: قال ل أ%بو الوفاء ال4عراب ج.د.الا ههنا أ%ولد'ها،
وإ,نا هو للبلح فاستعاره. قال ابن ال4عراب: ال%د.الة فوق الب.ل%حة،

وذلك إ,ذا ج.د.ل%ت\ ن.و.ات'ها أ%ي اشتد_ت، واشت'ق_ ج'دول، ولد الظبية،
من ذلك؛ قال: ول أ%دري كيف قال إ,ذا ج.د.ل%ت نواتا ل4ن ال%د.الة ل

نواة لا، وقال مر_ة: س>يت الب'س\ر.ة ج.د.الة ل4نا تشتد نواتا
وتستتم قبل أ%ن ت'ز\ه1ي، شبهت بال%د.الة وهي ال4رض. ال4صمعي: إ,ذا اخضر_

ح.بe ط%ل}ع النخيل واستدار قبل أ%ن يشتد فإ,ن أ%هل ند يسمونه ال%د.ال.
وج.د.ل ال%بe ف السنبل ي.ج\د'ل: وقع فيه؛ عن أ%ب حنيفة، وقيل ق%و,ي.



وال1ج\د.ل: الق%ص\ر ال�ش\ر,ف لو.ث%اق%ة بنائه، وجعه م.ج.ادل؛ ومنه قول
الكميت:

ك%س.و\ت' الع1لف1ي_ات1 ه'وجاv كأ%ن_ها
م.ج.اد1ل�، شد_ الراصفون اج\ت1د.ال%ها

والجتدال: البنيان، وأ%صل ال%د\ل الف%ت\ل؛ وقال ابن بري: ومثله ل4ب
كبي:

ف رأ�س م'ش\ر,فة الق%ذال، كأ%نا
أ%ط}ر' السحاب, با ب.ياض' ال1ج\د.ل

وقال ال4عشى:
ف م1ج\د.ل� ش'د>د. بنيان'ه،

ي.ز,ل© عنه ظ�ف�ر' الطائر
(* ف الصحاح: شي�د)

ود1ر\ع ج.د\لء� وم.ج\دولة: م'ح\ك%مة النسج. قال أ%بو عبيد: ال%د\لء
والدولة من الدروع نو' ال%و\ضونة وهي النسوجة، وف الصحاح: وهي

الكمة؛ وقال الطيئة:
فيه ال1ي.اد'، وفيه كل سابغة

ج.د\لء� م'ح\كمة من ن.س\ج س.ل�م
الليث: جع ال%د\لء ج'د\ل. وقد ج'د1ل%ت الدروع' ج'د\لv إ,ذا أ�حكمت.

شر: س>يت الدeروع ج.د\لv ومدولة ل3حكام ح.ل%ق1ها كما يقال ح.ب\ل
مدول مفتول؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

فهن كع1ق}بان الش_ر,يج ج.و.ان,ح¬،
وهم فوقها م'س\ت.ل}ئ1مو ح.ل%ق ال%د\ل

أ%راد ح.ل%ق الدرع الدولة فوضع الصدر موضع الصفة الوضوعة موضع
ال%وصوف. وال%د\ل: أ%ن ي'ض\رب ع'ر\ض' ال%ديد حت ي'د.م\ل%ج، وهو أ%ن تضرب

حروفه حت تستدير. وأ�ذ�ن ج.د\لء: طويلة ليست بنكسرة، وقيل: هي
كالص_م\عاء3 إ,ل� أ%نا أ%طول، وقيل: هي الو.س.ط من الذان.

وال1د\ل وال%د\ل: ذ%ك%ر الرجل، وقد ج.د.ل ج'دولv فهو ج.د1ل وج.د\ل
ع.ر\د¬؛ قال ابن سيده: وأ�رى ج.د1لv على النسب. ورأ%يت ج.د1يل%ة% ر.أ}يه
أ%ي عزيت.ه. وال%د.ل: الل�د.د' ف ال�صومة والقدرة� عليها، وقد جادله

مادلة وج,دالv. ورجل ج.د1ل وم1ج\د.ل وم1ج\دال: شديد ال%د.ل. ويقال:



جاد.ل}ت الرجل فج.د.لته ج.د\لv أ%ي غلبته. ورجل ج.د1ل إ,ذا كان أ%قوى ف
ال1صام. وجاد.له أ%ي خاصمه م'جادلة وج,دالv، والسم ال%د.ل، وهو شد_ة

الصومة. وف الديث: ما أ�وت.ي ال%د.ل قوم¬ إ,ل� ض.ل©وا؛ ال%د.ل:
مقابلة الجة بالجة؛ والادلة: الناظرة والخاصمة، والراد به ف

الديث ال%د.ل� على الباطل وط%ل%ب' الغالبة به ل إ%ظهار الق فإ,ن ذلك
ممود لقوله عز وجل: وجادلم بالت هي أ%حسن. ويقال: إ,نه ل%ج.د1ل إ,ذا كان
شديد ال1صام، وإ,نه لدول وقد جادل. وسورة ال�جاد.لة: سورة قد سع ال

لقوله: قد سع ال قول الت تادلك ف زوجها وتشتكي إ,ل ال؛ وها
ي.ت.جادلن ف ذلك ال4مر. وقوله تعال: ول ج,دال ف الج؛ قال أ%بو

إ,سحق: قالوا معناه ل ينبغي للرجل أ%ن يادل أ%خاه فيخرجه إ,ل ما ل ينبغي.
وال%ج\د.ل: الماعة من الناس؛ قال ابن سيده: أ�راه، ل4ن الغالب عليهم

إ,ذا اجتمعوا أ%ن يتجادلوا؛ قال العجاج:
فان\ق%ض_ بالس_ي\ر ول ت.ع.ل�ل,

ب,م.ج\د.ل، ون,ع\م رأ}س' ال%ج\د.ل,
وال%د1يلة: ش.ر,ية المام ونوها، ويقال لصاحب ال%د1يلة: ج.د_ال،

ويقال: رجل ج.د_ال ب.د_ال منسوب إ,ل ال%د1يلة الت فيها ال%مام.
وال%د_ال: الذي ي.ح\ص'ر ال%مام ف ال%د1يلة. وح.مام ج.د.لê: صغي ثقيل
الطيان لصغره. ويقال للرجل الذي يأ}ت بالرأ}ي الس_خ1يف: هذا رأ}ي
ال%د�الي والب.د�الي، والب.د_ال الذي ليس له مال إ,ل� بقدر ما يشتري به

شيئاv، فإ,ذا باعه اشترى به ب.د.لv منه فمسي ب.د_الv. وال%د1يلة:
الق%ب,يلة والناحية. وج.د1يلة الرجل وج.د\لؤ'ه: ناحيته. والقوم على ج.د1يلة

أ%مرهم أ%ي على حالم ال4ول. وما زال على ج.د1يلة واحدة أ%ي على حال
واحدة وطريقة واحدة. وف التنزيل العزيز: قل ك�لê يعم.ل� على شاك1ل%ت1ه؛
قال الفراء: الشاكلة الناحية والطريقة وال%د1يلة، معناه على ج.د1يلته أ%ي

طريقته وناحيته؛ قال: وسعت بعض العرب يقول: وع.ب\د' اللك إ,ذ ذاك على
ج.د1يلته وابن الزبي على ج.د1يلته، يريد ناحيته. ويقال: فلن على

ج.د1يلته وج.د\لئه كقولك على ناحيته. قال شر: ما رأ%يت تصحيفاv أ%شبه بالصواب
ما قرأ% مالك بن سليمان عن ماهد ف تفسي قوله تعال: قل كلê يعمل
على شاك1ل%ته، فصح_ف فقال على ح.د¼ ي.ل1يه، وإ,نا هو على ج.د1يلته أ%ي

ناحيته وهو قريب بعضه من بعض. وال%د1يلة: الشاكلة. وف حديث عمر، رضي



ال عنه: ك%ت.ب ف العبد إ,ذا غزا على ج.د1يلته ل ينتفع موله بشيء من
خدمته فأ%س\ه,م له؛ ال%د1يلة: الالة ال�ول. وركب ج.د1يلة رأ}يه أ%ي

ع.زي.ته، أ%راد أ%نه إ,ذا غ%زا منفرداv عن موله غي مشغول بدمته عن الغزو.
وال%د1يلة: الر_ه\ط وهي من أ%د.م كانت ت'صنع ف الاهلية يأ}ت.ز,ر با

الصبيان والنساء ال�ي_ض.
ورجل أ%ج\د.ل ال%ن\ك1ب: فيه ت.ط%أ}طؤ وهو خلف ال4ش\ر.ف من الناكب؛

قال ال4زهري: هذا خطأ} والصواب بالاء، وهو مذكور ف موضعه، قال: وكذلك
الطائر، قال بعضهم: به س'م>ي ال4ج\د.ل والصحيح ما تقدم من كلم

سيبويه.ابن سيده: ال%د1يلة الناحية والقبيلة. وج.د1يلة: بطن من قيس منهم ف%ه\م
وع.د\وان، وقيل: ج.د1يلة حيÒ من طي>ء وهو اسم أ�مهم وهي ج.د1يلة بنت

س'ب.ي\ع ابن عمرو بن ح1م.ي\ر، إ,ليها ينسبون، والنسبة إ,ليهم ج.د.لê مثل
ث%ق%في¼.

وج.د1يل: ف%ح\ل ل%ه\رة بن ح.ي\دان، فأ%ما قولم ف ال3بل ج.د.لية
فقيل: هي منسوبة إ,ل هذا الفحل، وقيل: إ,ل ج.ديلة طي>ء، وهو القياس، وينسب

إ,ليهم فيقال: ج.د.ل1يÒ. الليث: وج.د1يلة أ%س.د{ قبيلة أ�خرى. وج.د1يل
وش.د\ق%م: ف%ح\لن من ال3بل كانا للنعمان ابن النذر.

وال%د\و.ل: النهر الصغي، وحكى ابن جن ج,د\و.ل، بكسر اليم، على مثال
خ1ر\و.ع. الليث: ال%د\و.ل نر الوض ونو ذلك من ال4نار الصغار يقال
لا ال%داو,ل. وف حديث الباء ف قوله عز وجل: قد جعل ربك تتك

س.ر,يìا، قال: ج.د\و.لv وهو النهر الصغي. وال%د\و.ل أ%يضاv: نر
معروف.

@جذل: ال1ذ}ل: أ%صل الشيء الباقي من شجرة وغيها بعد ذهاب الفرع، والمع
أ%جذال وج,ذال وج'ذ�ول وج'ذ�ولة. وال1ذ}ل: ما ع.ظ�م من أ�صول الشجر

ال�ق%ط�ع، وقيل: هو من العيدان ما كان على مثال شاريخ النخل، والمع
كالمع. الليث: ال1ذ}ل أ%صل كل شجرة حي يذهب رأ}سها. يقال: صار الشيء إ,ل

ج,ذ}ل1ه أ%ي أ%صله، ويقال ل4صل الشيء ج,ذ}ل، وكذلك أ%صل الشجر يقطع،
وربا ج'ع1ل الع'ود ج,ذ}لv ف عينك. الوهري: ال1ذ}ل واحد ال4ج\ذال وهي

أ�صول ال%ط%ب العظام. وف الديث: يبصر أ%حدكم الق%ذى ف عي أ%خيه ول
يبصر ال1ذ}ل ف عينه؛ ومنه حديث التوبة: ث م.ر_ت ب1ذ}ل شجرة

ف%ت.ع.ل�ق به ز,مام'ها، ومنه حديث سفينة: أ%نه أ%شاط د.م. ج.ز'ور ب,ج,ذ}ل أ%ي



بعود. وال1ذ}ل: عود ينصب لل3بل ال%ر\ب؛ ومنه قول سعيد بن ع'طارد، وقيل
بل هو ال�باب بن النذر: أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك؛ قال يعقوب: ع.ن

بال�ذ%ي\ل ههنا ال4صل من الشجرة تتكe به ال3بل فتشتفي به، أ%ي قد
ج.ر_بتن ال�مور ول رأ}ي وعلم يشتفى بما كما تشتفي هذه ال3بل ال%ر\ب

بذا ال1ذ}ل، وص.غ_ره على جهة الدح، وقيل: ال1ذ}ل هنا الع'ود الذي
ينصب لل3بل ال%ر\ب؛ وكذلك قال أ%بو ذئ%يب أ%و ابنه شهاب:

ر,جالD ب.ر.ت\نا ال%ر\ب' حت كأ%ن_نا
ج,ذ%ال ح1كاك{، ل%و_ح.ت\ها الد_واج,ن'

والعنيان متقاربان. وف حديث السقيفة: أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك.
وج,ذ}ل الن_ع\ل,: جانباها. الليث: الذل� انتصاب 

(* قوله «الذل انتصاب
إل» كذا بالصل من غي ضبط للجذل ولعله مرف عن الذول) المار الوحشي

vقال: وج.ذ1ل ي.ج\ذ%ل ج.ذ%ل ،vول�ونوه ع'ن'قه، والفعل ج.ذ%ل ي.ج\ذ�ل ج'ذ
فهو ج.ذ1ل وج.ذ}لن�، وامرأ%ة ج.ذ}ل، مثل ف%ر,ح� وف%ر\حان. قال

ال4زهري: وقد أ%جاز لبيد جاذل بعن ج.ذ1ل� ف قوله:
و.عان{ ف%ك%ك}ناه ب,غ.ي\ر, س'وام1ه،

فأ%ص\ب.ح. ي.م\شي ف ال%ح.ل�ة جاذل
أ%ي ف%ر,حاv. والاذ1ل� والاذ1ي: ال�ن\ت.صب، وقد ج.ذ%ا ي.ج\ذ�و

وج.ذ%ل% ي.ج\ذ�ل. الوهري: الاذ1ل النتصب مكانه ل ي.ب\ر.ح، ش'ب>ه بال1ذ}ل
الذي ي'ن\ص.ب ف العاطن, لت.ح\ت.ك_ به ال3بل ال41ر\ب، وج.ذ%ل الشيء�
ي.ج\ذ�ل ج'ذ�ولv: انتصب وثبت ل ي.ب\ر.ح؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:

لق%ت\ على الاء ج'ذ%ي\لv وات1دا،
ول ي.ك�ن\ ي'خ\ل1ف�ها ال%واع1دا

:vوالواط1د' والوات1د': الثابت. وج'ذ%ي\ل ،vواط1دا vويروى ج'ذ%ي\ل
يريد راع1ياv ش.ب_ه.ه بال1ذ}ل. وإ,نه ل1ذ}ل� ر,هان أ%ي صاحب ر,هان؛ عن

ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ه.ل} لك ف أ%ج\و.د1 ما قاد. الع.ر.ب؟

ه.ل} لك ف الال1ص غي ال�ؤ\ت.ش.ب؟
ج,ذ}ل ر,هان{ ف ذ1راع.ي\ه ح.د.ب،

أ%ز.ل� إ,ن ق1يد.، وإ,ن قام ن.ص.ب



يقول: إ,ذا قام رأ%يته م'ش\ر,ف الع'ن'ق والرأ}س. ويقال: فلن ج,ذ}ل مال
إ,ذا كان ر.ف1يقاv بس3ياس.ته ح.س.ن. الر_ع\ية. وال4ج\ذال: ما ب.ر.ز.

وظهر من رؤوس البال، واخدها ج,ذ}ل. وال%ذ%ل، بالتحريك: الف%ر.ح'. وج.ذ1ل،
بالكسر، بالشيء ي.ج\ذ%ل ج.ذ%لv، فهو ج.ذ1لD وج.ذ}لن�: ف%ر,ح، والمع
ج.ذال، وال�نثى ج.ذ}لن.ةD وقد يوز ف الشعر جاذ1لD؛ قال ذو الرمة:

،vوقد أ%ص\ه.ر.ت\ ذا أ%س\ه'م� بات جاذ1ل
له ف%و\ق ز'ج_ي\ م1رف%ق%ي\ه وحاوح'

وأ%ج\ذ%ل%ه غي'ه أ%ي أ%ف}ر.ح.ه. واج\ت.ذ%ل أ%ي اب\ت.ه.ج. وس1قاء#
جاذ1ل: قد م.ر.ن% وغ%ي_ر ط%ع\م الل�ب.ن.

@جرل: ال%ر.ل�، بالتحريك: ال1جارة وكذلك ال%ر\و.ل�، وقيل: ال1جارة مع
الش_ج.ر؛ وأ%نشد ابن بري لراجز:

ك�ل9 و.آة{ و.و.أvى ضاف ال�ص.ل
م'ع\ت.دلت ف الر>قاق وال%ر.ل

Dج.ر,ل Dل}ب الغ.ل1يظ الش_د1يد من ذلك. وم.كانeوال%ر.ل: ال%كان الص
والمع أ%ج\رال؛ قال جرير:

م1ن\ ك�لY م'ش\ت.ر,ف{، وإ,ن ب.ع'د. ال%دى،
ض.ر,م, الر>قاق, م'ناق1ل, ال4ج\رال,

وأ%ر\ض¬ ج.ر,لة: ذات ج.راو,ل% وغ1ل%ظ{ وحجارة. قال الوهري: وقد يكون
جع ج.ر.ل مثل ج.ب.ل وأ%ج\بال. قال ابن سيده: فأ%ما قول أ%ب عبيد أ%رض

ج.ر,ل%ةD وجعها أ%ج\رال فخطأD، إ,ل أ%ن يكون هذا المع على حذف الزائد،
والصواب الب.ي>ن أ%ن يقول مكان ج.ر,لD، ل4ن ف%ع1لv ما ي'ك%س_ر على

.vج.ر.ل �أ%فعال اساv وصفة، وقد ج.ر,ل% ال%كان
وال%ر\و.ل: ال1جارة، والواو لل3لاق ب.ع\فر، واحدتا ج.ر\و.لة،

وقيل: هي من الجارة م1ل}ء� ك%ف> الرجل إ,ل ما أ%طاق أ%ن ي.ح\م1ل، وقيل:
ال%راول� الجارة، واحدتا ج.ر\و.لة. وال%ر\و.ل وال�ر\و.ل: موضع من

البل كثي' الجارة�. التهذيب: ال%ر.ل ال%ش1ن من ال4رض الكثي' الجارة.
ومكان ج.ر,لD، قال: ومنه ال%ر\و.ل وهو من ال%ج.ر ما ي'ق1ل©ه الرجل

ودونه وفيه صلبة؛ وأ%نشد:
،vش.راسا vوه ج.ر,ل�ه'م\ ه.ب.ط

ل1ي.ت\ر'ك�وه د.م1ناv د.هاسا



قال ابن شيل: أ%ما ال%ر\و.ل فزعم أ%بو و.ج\ز.ة أ%نه ما سال به الاء
من الجارة حت تراه م'د.ل�كاv من سيل الاء به ف ب.ط}ن الوادي؛

وأ%نشد:م'ت.ك%فYت ض.ر,م الس>با
ق,، إ,ذا ت.ع.ر_ض.ت1 ال%راو,ل

الكلب: و.اد{ ج.ر,لD إ,ذا كان ك%ث1ي ال1رف%ة والع.ت.ب والشجر، قال:
وقال ح1ت\ر,ش¬ م.كان ج.ر,لD فيه ت.عاد{ واختلف¬، وقال غيه من أ%عراب

قيس: أ%ر\ض¬ ج.ر,ف%ة م'خ\ت.ل1فة، وق%د.ح¬ ج.ر,ف¬ ورجل ج.ر,ف¬ كذلك. الليث:
وال%ر\و.ل اسم لب.عض الس>باع. قال ال4زهري: ل أ%عرف شيئاv من

الس>باع ي'د\ع.ى ج.ر\و.لv. ابن سيده: ال%ر\و.ل من أ%ساء الس>باع,. وج.ر\و.ل
بن' م'جاش1ع: رجل من العرب، وهو القائل: م'ك}ر.ه¬ أ%خ\وك. 

(* قوله «مكره
أ%خوك» كذا ف الصل بالواو وكذا أورده اليدان، والشهور ف كتب

النحو: أخاك) ل ب.ط%ل. وج.ر\و.لD: ال�ط%ي\ئ%ة الع.ب\س3يe س>ي الجر؛ قال
الكميت:

وما ض.ر_ها أ%ن� ك%عباv ن.وى،
�وف%و_ز. من ب.ع\د1ه ج.ر\و.ل

وال1ر\يال وال1ر\يالة: ال%م\ر' الشديدة ال�م\رة، وقيل: هي ال�م\رة؛
قال ال4ع\ش.ى:

،Dوس.ب,يئ%ة{ م1م_ا ت'ع.ت>ق' بابل
ك%د.م, الذ�ب,يح س.ل%ب\ت'ها ج,ر\يال%ها

وقيل: ج,ر\يال ال%م\ر ل%و\ن'ها. وسئل ال4عشى عن قوله سلبتها جريالا
فقال أ%ي شربتها حراء ف%ب'ل}ت'ها بيضاء. وقال أ%بو حنيفة: يعن أ%ن

ح'م\رتا ظهرت ف وجهه وخ.ر.ج.ت عنه بيضاء4، وقد ك%س_ر.ها سيبويه يريد با
ال%م\ر ل ال�م\رة، ل4ن هذا الض_ر\ب من الع.ر.ض ل ي'ك%س_ر' وإ,نا هو

جنس كالبياض والسواد. وقال ثعلب: ال1ر\يال ص.ف}و.ة ال%م\ر؛ وأ%نشد:
كأ%ن� الر>يق. م1ن\ ف1يها
س.ح1يق¬ ب.ي\ن. ج,ر\يال

أ%ي م1س\ك س.ح1يق بي ق1ط%ع ج,ر\يال أ%و أ%جزاء ج,ر\يال. وزعم ال4صمعي
أ%ن ال1ر\يال اسم أ%عجمي ر'وميÒ ع'ر>ب كأ%ن أ%صله ك1ر\يال. قال شر:

العرب تعل ال1ر\يال% لون% ال%م\ر ن.ف}س3ها وهي ال1ريالة؛ قال ذو



الرم_ة:
كأ%ن_ن أ%خ'و ج,ر\ي.الةv ب.اب,ل1ي_ة{

ك�م.ي\ت{، ت.م.ش_ت\ ف الع1ظام, ش.م'ول�ها
فجعل ال1ر\يالة ال%م\ر بعينها، وقيل: هو لونا ال4صفر وال4حر.

الوهري: ال1ر\يال ال%م\ر وهو دون السeلف ف ال%و\دة. ابن سيده:
وال1ر\يال أ%يضاv س'لفة الع'ص\ف�ر. ابن ال4عراب: ال1ر\يال ما خ.ل%ص من

ل%و\ن أ%حر وغيه. وال1ر\ي.ال: الب.ق�م. وقال أ%بو عبيدة: هو
الن_ش.اس\ت.ج. وال1ر\يال: ص1ب\غ أ%حر. وج,ر\ي.ال الذهب: ح'م\رته؛ قال

ال4ع\ش.ى:إ,ذا ج'ر>د.ت\ ي.و\ماv، ح.س3ب\ت. خ.م1يص.ة
ع.ل%ي\ها، وج,ر\ي.ال% الن_ض1ي, الدeلم1صا

ش.ب_ه شعرها بال%م1يصة ف سواده وس'ل�وس.ته، وج.س.د.ها بالن_ض1ي وهو
الذهب، وال1ر\يال ل%و\ن'ه. وال1ر\ي.ال: ف%ر.س ق%ي\س بن زهي.

@جرثل: ج.ر\ث%ل التeر.اب.: س.ف%اه بيده.
@جردحل: ال1ر\د.ح\ل من ال3بل: الض_خ\م. ناقة ج,ر\د.ح\ل: ض.خ\مة غليظة.

وذكر عن الازن أ%ن ال1ر\د.ح\ل الوادي؛ قال ابن سيده: ول%س\ت' منه على
ث1ق%ة. ال4زهري: شر ر.ج'ل ج,ر\د.ح\ل وهو الغليظ الض_خ\م، وامرأة

ج,ر\د.ح\لة كذلك؛ وأ%نشد: ت.ق}ت.س3ر' ال%ام.، وم.رìا ت'خ\لي
أ%طباق ص.ر> الع'ن'ق ال1ر\د.ح\ل

@جزل: ال%ز\ل: ال%ط%ب اليابس، وقيل الغ.ل1يظ، وقيل ما ع.ظ�م من ال%ط%ب
وي.ب,س ث ك%ث�ر استعماله حت صار ك�ل© ما ك%ث�ر ج.ز\لv؛ وأ%نشد أ%حد

بن يي:
ف%و.ي\هاv ل1ق1د\ر,ك.، و.ي\هاv ل%ها

إ,ذا اخ\ت1ي. ف ال%ح\ل ج.ز\ل� ال%ط%ب
وف الديث: اجعوا ل ح.ط%باv ج.ز\لv أ%ي غ%ليظاv ق%ويìا. ورجل ج.ز\ل

الرأ}ي وامرأ%ة ج.ز\لة ب.ي>نة ال%ز.الة: ج.ي�دة الرأ}ي. وما أ%ب\ي.ن.
ال%زال%ة فيه أ%ي ج.و\د.ة% الرأ}ي. وف حديث م.و\ع1ظة النساء: قالت

امرأ%ة منهن ج.ز\لة أ%ي تام_ة ال%ل}ق؛ قال: ويوز أ%ن تكون ذات. كلم ج.ز\ل
أ%ي ق%وي� شديد. واللفظ ال%ز\ل: خلف الر_ك1يك. ور.ج'ل ج.ز\ل: ث%ق1ف¬

عاقل أ%صيل الر_أ}ي، وال�نثى ج.ز\لة وج.ز\لء. قال ابن سيده: وليست
ال4خية ب,ث%ب.ت. وال%ز\لة من النساء: الع.ظيمة� الع.ج,يزة، والسم من ذلك



كلYه ال%ز.الة. وامرأ%ة ج.ز\لة: ذات أ%رداف و.ث1ية{. وال%ز,يل:
الع.ظ1يم. وأ%ج\ز.ل}ت له من العطاء أ%ي أ%كثرت. وعطاء ج.ز\لD وج.زيل إ,ذا كان

.Dم، والمع ج,ز.ال�كثياv. وقد أ%ج\ز.ل% له العطاء إ,ذا ع.ظ
وال%ز\لة: الب.ق1ي_ة من الر_غيف والو.ط}ب وال3ناء وال�ل�ة، وقيل:

هو ن,ص\ف' ال�ل�ة. ابن ال4عراب: ب.ق1ي ف ال3ناء ج.ز\لة وف
ال�ل�ة ج.ز\لة ومن الرغيف ج.ز\لة أ%ي ق1ط}ع.ة. ابن سيده: ال1ز\لة، بالكسر،

الق1ط}ع.ة العظيمة من الت_م\ر. وج.ز.ل%ه بالسيف: ق%ط%عه ج,ز\ل%ت.ي\ن أ%ي
ن,ص\في. وال%ز\ل: الق%ط}ع. وج.ز.ل}ت الص_ي\د. ج.ز\لv: قطعته باثنتي.
ويقال: ض.ر.ب الصيد ف%ج.زله ج,ز\لتي أ%ي ق%ط%عه ق1ط}عتي. وج.ز.ل

ي.ج\ز,ل إ,ذا ق%ط%ع. وف حديث الدجال: ي.ض\ر,ب' رجلv بالسيف فيقطعه ج,ز\لتي؛
ال1ز\لة، بالكسر: الق1ط}عة، وبالفتح الصدر. وف حديث خالد: لا انتهى

إ,ل الع'ز_ى ليقطعها ف%ج.ز.ل%ها باثنتي. وجاء ز.م.ن' ال%زال,
وال1ز.ال أ%ي زمن الص>ر.ام للن_خ\ل؛ قال:

حت إ,ذا ما حان% من ج.3ز.ال1ها،
وح.ط�ت1 ال�ر_ام' من ج,للا

وال%ز.ل: أ%ن ي.ق}ط%ع الق%ت.ب' غار,ب. الب.ع1ي، وقد ج.ز.له ي.ج\ز,له
ج.ز\لv وأ%ج\ز.له، وقيل: ال%ز.ل أ%ن يصيب الغارب. د.ب.ر.ةD فيخرج. منه

ع.ظ}م¬ وي'ش.د� فيطمئن م.و\ض1ع'ه؛ ج.ز,ل الب.ع1ي' ي.ج\ز.ل ج.ز.لv وهو
أ%ج\ز.ل؛ قال أ%بو النجم:

يأ}ت1ي لا م1ن\ أ%ي\م'ن� وأ%ش\م'ل,،
وه\ي. ح1يال% الف%ر\ق%د.ي\ن ت.ع\ت.لي،
ت'غ.اد1ر' الص_م\د. كظ%ه\ر, ال4ج\ز.ل

وقيل: ال4ج\ز.ل الذي ت.ب\رأ� د.ب.ر.ته ول ي.ن\ب'ت ف موضعها و.ب.ر،
وقيل: هو الذي ه.ج.م.ت د.ب.رته على ج.و\فه؛ وج.ز.له الق%ت.ب' ي.ج\ز,له

ج.ز\لv وأ%جزله: فعل به ذلك. ويقال: ج'ز,ل غارب' الب.عي، فهو م.ج\زول مثل
ج.ز,ل؛ قال جرير:

م.ن.ع. ال4خ.ي\ط1ل%، أ%ن} ي'س.ام1ي. ع1ز_نا،
�ش.ر.ف¬ أ%ج.بe وغ%ار,ب¬ م.ج\زول

�وال%ز\ل ف ز,حاف الكامل: إ,سكان� الثان من م'ت.ف%اع1ل�ن وإ,سقاط
الرابع فيبقى م'ت\ف%ع1ل�ن\، وهو بناء غي منقول، فينقل إ,ل بناء م.ق�ول



م.ن\ق�ول وهو م'ف}ت.عل�ن؛ وبيت'ه:
م.ن\ز,لة ص.م_ ص.د.اها وع.ف%ت\

أ%ر\س'م'ها، إ,ن س'ئ1ل%ت\ ل ت'ج,ب,
وقد ج.ز.له ي.ج\ز,له ج.ز\لv. قال أ%بو إ,سحق: س'م>ي م.ج\زولv ل4ن

رابعه و.س.ط�ه فش'ب>ه بالس_ن.ام ال%ج\زول. وال%ز\ل: ن.ب.ات؛ عن كراع.
وب.ن'و ج.ز,يلة: ب.طن¬. وج.ز.ال، م.ق}صور: م.و\ضع. وال%و\ز.ل: ف%ر\خ'

ال%م.ام، وع.م_ به أ%بو عبيد جيع. نوع الف1ر.اخ؛ قال الراجز:
ي.ت\ب.ع\ن. و.ر\ق%اء ك%ل%و\ن1 ال%و\ز.ل,

وج.م\ع'ه الوازل؛ قال ذو الرمة:
Dس1و.ى ما أ%صاب الذ9ئب' منه، وس'ر\ب.ة

أ%طافت به من أ�م_هات1 ال%و.ازل
وبا س'م>ي الش_ابe ج.و\ز.لv. وال%و\ز.ل: الس_مe؛ قال ابن مقبل

ي.ص1ف ناقة:
إ,ذا ال�ل}و,يات بال�س'وح ل%ق1ين.ها،

س.ق%ت\ه'ن_ كأ}ساv من ذ�غ%اق� وج.و\ز.ل
قال ال4زهري: قال شر ل أ%سعه لغي أ%ب عمرو، وحكاه ابن سيده

أ%يضاv، وقال ابن بري ف شرح بيت ابن مقبل: هي النوق الت تطي مسوحها من
نشاطها. وال%و\ز.ل: الر_ب\و والب'ه\ر. وال%و\ز.ل من النeوق: الت إ,ذا

أ%رادت ال%ش\ي و.ق%ع.ت من ال�ز.ال.
@جعل: ج.ع.ل% الشيء4 ي.ج\ع.له ج.ع\لv وم.ج\ع.لv واجتعله: و.ض.عه؛ قال

أ%بو زبيد:
،Dب,ث%ن\ي ال1ن\و, م'ج\ت.ع1ل Òوما م'غ1ب

ف الغ1يل, ف ناع1م, الب.ر\د1ي>، م1ح\ر.ابا
وقال يرثي الل�جلج ابن أ�خته:

ناط% أ%م\ر. الض>عاف1، واج\ت.ع.ل% الل9ي\ـ
ـل% كح.ب\ل, الع.اد1ي_ة1 ال%م\د'ود

أ%ي ج.ع.ل% ي.س3ي' الليل% كل�ه مستقيماv كاستقامة ح.ب\ل البئر إ,ل
الاء، والعاد1ي_ة البئر القدية. وج.ع.ل%ه ي.ج\ع.ل�ه ج.ع\لv: ص.ن.عه،

وج.ع.له ص.ي_ر.ه. قال سيبويه: ج.ع.ل}ت م.تاع.ك. ب.ع\ض'ه ف%و\ق. ب.ع\ض�
أ%لقيته، وقال مرة: ع.م1ل}ته، والرفع على إ,قامة الملة م'قام الال؛ وج.ع.ل



الطي. خ.ز.فاv والق%ب,يح. ح.س.ناv: صي_ر.ه إ,ياه. وج.ع.ل الب.ص\رة%
ب.غ\داد: ظ%ن_ها إ,ياها. وج.ع.ل% يفعل كذا: أ%ق}ب.ل وأ%خذ؛ أ%نشد

سيبويه:وقد ج.ع.ل%ت\ ن.ف}سي ت.ط1يب' لض.غ\م.ة{،
لض.غ\م1ه,ماها ي.ق}ر.ع الع.ظ}م. ناب'ها

وقال الزجاج: ج.ع.ل}ت زيداv أ%خاك ن.س.ب\ته إ,ليك. وج.ع.ل: ع.م1ل%
vوه.ي_أ%. وج.ع.ل%: خ.ل%ق. وج.ع.ل%: قال، ومنه قوله تعال: إ,نا جعلناه قرآنا

عربي�اv؛ معناه إ,نا ب.ي_ن_اه قرآناv عربي�اv؛ حكاه الزجاج، وقيل
ق�ل}ناه، وقيل ص.ي_رناه؛ ومن هذا قوله: وجعلن نبي�اv، وقوله عز وجل: وجعلوا

اللئكة الذين هم عباد الرحن إ,ناثاv. قال الزجاج: ال%ع\ل ههنا بعن
القول والكم على الشيء كا تقول قد جعلت زيداv أ%علم الناس أ%ي قد وصفته
بذلك وحكمت به. ويقال: ج.ع.ل% فلن يصنع كذا وكذا كقولك ط%ف1ق. وع.ل1ق.

يفعل كذا وكذا. ويقال: ج.ع.ل}ته أ%حذق الناس بعمله أ%ي ص.ي_رته. وقوله
تعال: وج.ع.ل}نا من الاء كل شيء حي¼، أ%ي خ.ل%ق}نا. وإ,ذا قال الخلوق

ج.ع.ل}ت' هذا الباب من شجرة كذا فمعناه ص.ن.ع\ت.ه. وقوله عز وجل: فجعلهم
كعصف مأ}كول؛ أ%ي ص.ي_رهم. وقوله تعال: وج.ع.لوا فيفي شركاء، أ%ي هل
رأ%وا غي افيفي خ.ل%ق شيئاv فاشتبه عليهم خ.ل}ق' افيفي من خلق غيه؟ وقوله:

وج.ع.لوا اللئكة الذين هم عباد الرحن إ,ناثاv؛ أ%ي س_و\هم. وت.جاعلوا
الشيء4: جعلوه بينهم. وج.ع.ل له كذا 
(* قوله «وجعل له كذا إل» هكذا ف

الصل) شارطه به عليه، وكذلك ج.ع.ل للعامل كذا.
وال�ع\ل وال1عال وال%ع1يلة وال�عالة وال1عالة وال%عالة؛ الكسر

والضم عن اللحيان، كل ذلك: ما جعله له على عمله. وال%عالة، بالفتح:
الر_ش\وة؛ عن اللحيان أ%يضاv، وخ.ص_ مر_ة بال�عالة ما ي'ج\ع.ل للغازي وذلك

إ,ذا وجب على ال3نسان غ%ز\و¬ فجعل مكانه رجلv آخر ب,ج'ع\ل� يشترطه؛
وبيت ال4سدي:

،v3عالة م'س\ت.م1يتا�فأ%ع\ط%ي\ت' ال
خ.ف1يف. الاد1 من ف1ت\يان1 ج.ر\م

يروى بكسر اليم وضمها، ورواه ابن بري:
سيكفيك ال1عالة م'س\ت.ميت¬

شاهداv على ال1عالة بالكسر. وأ%ج\ع.له ج'ع\لv وأ%ج\ع.له له: أ%عطاه



إ,ياه. وال%عالة، بالفتح، من الشيء ت.ج\عله لل3نسان. وال1عالة
والعالت: ما ي.ت.جاعلونه عند الب'ع'وث أ%و ال4م\ر ي.حز'بم من السلطان. وف
حديث ابن سيين: أ%ن ابن عمر ذكروا عنده ال%عائل فقال ل أ%غ}ز'و على

أ%ج\ر� ول أ%بيع أ%ج\ري من الهاد؛ قال ابن ال4ثي: هو ج\ع ج.عيلة أ%و
ج.ع.الة، بالفتح. وال�ع\ل: السم، بالضم، والصدر بالفتح. يقال: ج.ع.ل لك

ج.ع\لv وج'ع\لv وهو ال4جر على الشيء فعلv أ%و قولv، قال: والراد ف
الديث أ%ن يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلv آخر شيئاv ليخرج مكانه، أ%و

يدفع القيم إ,ل الغازي شيئاv فيقيم الغازي ويرج هو، وقيل: ال�ع\ل
وال%عالة أ%ن ي'كتب البعث على الغ'زاة فيخرج من ال4ربعة والمسة رجل واحد

وي'ج\ع.ل له ج'ع\ل. وقال ابن عباس: إ,ن ج.ع.له عبداv أ%و أ%مة فهو غي
طائل، وإ,ن ج.ع.له ف ك�راع أ%و سلح فل بأ}س، أ%ي أ%ن ال�ع\ل الذي يعطيه

للخارج، إ,ن كان عبداv أ%و أ%مة يتص به، فل عبة به، وإ,ن كان يعينه
ف غزوه با يتاج إ,ليه من سلح أ%و ك�راع فل بأ}س. والاع1ل:

ال�ع\ط1ي، والتعل: الخذ. وف الديث: أ%ن ابن عمر سئل عن ال%عالت فقال: إ,ذا
أ%نت أ%جعت الغ.ز\و. فع.و_ضك افيفي رز\قاv فل بأ}س به، وأ%ما إ,ن

أ�ع\ط1يت دراهم غ%ز.و\ت، وإ,ن م'ن,ع\ت أ%ق%م\ت، فل خي فيه. وف الديث:
ج.ع1يلة الغ.ر.ق س'ح\ت؛ هو أ%ن ي.ج\عل له ج'ع\لv لي'خ\ر,ج ما غ%ر,ق من

متاعه؛ ج.ع.له س'ح\تاv ل4نه عقد فاسد بالهالة الت فيه. ويقال: ج.ع.لوا لنا
ج.عيل%ةv ف ب.ع1يهم فأ%ب.ي\نا أ%ن ن.ج\ت.ع1ل منهم أ%ي نأ}خذ. وقد

ج.ع.لت له ج'ع\لv على أ%ن يفعل كذا وكذا. وال1عال وال�عالة وال1عالة: ما
ت'ن\زل به الق1د\ر من خ1ر\قة أ%و غيها، والمع ج'ع'ل مثل ك1تاب وك�ت'ب؛

قال طفيل:
ف%ذ�ب_ عن الع.ش1ي.ة1، حيث� كانت،

وك�ن\ م1ن\ دون ب.ي\ض.تها ج,عال
وأ%نشد ابن بري:

ول ت'باد1ر'، ف الش>تاء3 و.ل1يد.ت،
أ%ل}ق1د\ر. ت'ن\ز,ل�ها ب,غ.ي\ر, ج,عال

قال: وأ%ما الذي توضع فيه الق1د\ر فهو ال1ئ%اوة. وأ%ج\ع.ل الق1د\ر
إ,ج\عالv: أ%نزلا بال1عال، وج.ع.ل}ت'ها أ%يضاv كذلك.

وأ%ج\ع.ل%ت1 الكلبة� والذYئبة� وال4س.د.ة� وك�ل© ذات1 م1خ\ل%ب، وهي



م'ج\ع1ل، واس\ت.ج\ع.ل%ت: أ%ح.ب_ت الس>فاد واشتهت الف%ح\ل. وال%ع\لة:
الف%س3يلة أ%و الو.د1ي_ة، وقيل الن_خ\لة القصية، وقيل هي الفائتة لليد،

والمع ج.ع\لD؛ قال:
أ%ق}س.م\ت' ل ي.ذ}ه.ب' ع.ن ب.ع\ل�ها،

أ%و يستوي ج.ث1يث�ها وج.ع\ل�ها
الب.ع\ل: ال�س\تبعل. وال%ث1يثة: الف%س3يلة. وال%ع\ل أ%يضاv من

الن_خ\ل: كالب.ع\ل. ال4صمعي: ال%ع\ل ق1صار النخل؛ قال لبيد:
ج.ع\لD ق1صار¬ وع.ي\دانD ي.ن'وء به،

من الك%واف1ر، مهض'وم¬ وم'هت.ص.ر'
(* قوله «مهضوم» كذا ف الصل هنا، وأورده ف ترجة كفر بلفظ مكموم بدل

مهضوم، ولعلهما روايتان).
ابن ال4عراب: ال%ع.ل الق1ص.ر' مع الس>م.ن والل�جاج'. ابن دريد:

ال%ع\و.ل الر_أ}ل� و.ل%د' الن_عام. وال�ع.ل: دابة سوداء من دواب�
ال4رض، قيل: هو أ%بو ج.ع\ران، بفتح اليم، وجعه ج,ع\لنD. وقد ج.ع1ل% الاء�،

بالكسر، ج.ع.لv أ%ي كثر فيه ال1ع\لن�. وماء ج.ع1لD وم'ج\ع1لD: ماتت
فيه ال1ع\لن وال%نافس وت.هافتت فيه. وأ%رض م'ج\ع1لة: كثية ال1ع\لن.

وف الديث: كما ي'د.ه\د1ه' ال�ع.ل� بأ%نفه؛ هو حيوان معروف
كال�ن\ف�ساء، قال ابن بري: قال أ%بو حات أ%بو س.ل}مان أ%عظم' ال1ع\لن ذو رأ}س

عريض ويداه ورأ}سه كالآش1ي,، قال: وقال ال%ج.ري: أ%بو س.ل}مان
د'و.ي\ب_ة مثل ال�ع.ل له ج.ناحان. قال كراع: ويقال للج'ع.ل أ%بو و.ج\زة بلغة

طي>ء. ور.ج'ل ج'ع.ل: أ%سود دميم م'ش.ب_ه بال�ع.ل، وقيل: هو الل�ج'وج
ل4ن ال�ع.ل يوصف بالل�جاجة، يقال: رجل ج'ع.لD. وج'ع.ل ال3نسان:

ر.ق1يب'ه. وف الثل: س.د1ك بامر,ئ 
(* قوله «بامرئ» كذا بالصل، وأورده

اليدان بلفظ امرئ بالمز ف آخره، ث قال ف شرحه: وقال أبو الندى: سدك بأمري
واحد المور، ومن قال بامرئ فقد صحف) ج'ع.ل�ه؛ يضرب للرجل يريد ال%لء

لطلب الاجة فيلزمه آخر ينعه من ذكرها أ%و عملها؛ قال أ%بو زيد: إ,نا
ي'ض\ر.ب هذا مثلv للن_ذ}ل ي.ص\ح.به م1ث}ل�ه، وقيل: يقال ذلك عند

التنغيص وال3فساد؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
Dإ,ذا أ%ت.ي\ت' س'ل%ي\مى، ش.ب_ ل ج'ع.ل



إ,ن� الش_ق1ي_ الذي ي.ص\لى به ال�ع.ل
قاله رجل كان يتحد_ث إ,ل امرأ%ة، فكلما أ%تاها وقعد عندها ص.ب_ افيفي

عليه من يقطع حديثهما. وقال ابن بزرج: قالت ال4عراب لنا لعبة يلعب با
الصبيان ن'س.م>يها ج.ب_ى ج'ع.ل�، يضع الصب رأ}سه على ال4رض ث ينقلب

على الظهر، قال: ول ي'ج\ر'ون ج.ب_ى ج'ع.ل� إ,ذا أ%رادوا به اسم رجل،
فإ,ذا قالوا هذا ج'ع.لD بغي ج.ب_ى أ%ج\ر.و\ه.

وال%ع\و.ل: و.ل%د' الن_عام، يانية.
وج'ع.ي\ل: اسم رجل. وب.ن'و ج,عال: ح.يÒ، ورأ%يت حاشية بط بعض الفضلء

قال: ذكر أ%بو القاسم علي ابن حزة البصري ف التنبيهات على البد ف
كتابه الكامل: وجع ج.ع\ل على أ%ج\عال، وهو ر.و\ث الفيل؛ قال جرير:

،vق%ب.ح. ال3له' ب.ن خ.ض.اف1 ون,س\و.ة
بات ال%ر,ير' ل%ه'ن_ كال4ج\عال

@جعثل: ف حديث ابن عباس: ستة ل يدخلون النة منهم ال%عث%ل، فقيل: ما
ال%ع\ث%ل؟ فقال: هو الف%ظ© الغليظ، وقيل: هو مقلوب الع.ث}ج.ل، وهو

العظيم البطن.
@جعدل: ال%ع\د.ل: البعي الض_خ\م، وف ال4زهري: ال%ن.ع\د.ل البعي

القويe الضخم. وال%ن.ع\د.ل: الت_ارe الغليظ من الرجال، زاد ال4زهري:
الر_ب\عة. ورجل ج.ن\ع.د.لD إ,ذا كان غليظاv شديداv؛ قال الراجز:

ق%د\ م'ن,ي.ت\ بناش1ئ{ ج.ن.ع\د.ل
.eابن بري: ال%ن.ع\د.ل من ال1مال الشديد' القوي

@جعفل: ج.ع\ف%له: ص.ر.ع.ه؛ وقال طفيل:
و.راك1ض.ة{، ما ت.س\ت.ج,نe ب'ن_ة{،
ب.ع1ي. ح1لل� غاد.ر.ت\ه م'ج.ع\ف%ل,

وقال: ال�ج.ع\ف%ل القلوب. قال ابن بري: وم'ج.ع\ف%ل نعت¬ ل1حلل وهو
م.ر\ك%ب من م.راكب النساء، وب.ع1ي. مفعول براك1ض.ة{. ابن ال4عراب:

ال%ع\ف%ل1يل الق%ت1يل النتفخ. وط%ع.ن.ه ف%ج.ع\ف%له إ,ذا قلبه عن الس>ر\ج
فص.ر.عه.

@جفل: ج.ف%ل اللحم. عن العظم والش_ح\م. عن ال1ل}د والط�ي\ر. عن ال4رض
ي.ج\ف1ل�ه ج.ف}لv وج.ف�له، ك1لها: ق%ش.ر.ه؛ قال ال4زهري: والعروف

بذا العن ج.ل%فت وكأ%ن� ال%ف}ل مقلوب. وج.ف%ل الطي. عن الكان:



ط%ر.د.ها. الليث: ال%ف}ل الس_فينة، والف�ول السeف�ن؛ قال ال4زهري: ل
أ%سعه لغيه. وج.ف%ل%ت الريح' السحاب. ت.ج\ف1له ج.ف}لv: اس\ت.خ.ف�ت\ه

وهو ال%ف}ل، وقيل: ال%ف}ل من السحاب الذي قد ه.راق. ماء4ه فخف_ ر'واقه
ث ان\ج.ف%ل وم.ضى. وأ%ج\ف%ل%ت الريح' التراب. أ%ي أ%ذهبته وط%ي_ر.ته؛

وأ%نشد ال4صمعي لزاحم العقيلي:
و.هاب�، كج'ث}مان ال%مام.ة، أ%ج\ف%ل%ت\

به ريح' ت.ر\ج والص_با كل� م'ج\ف%ل
الليث: الريح' ت.ج\ف1ل السحاب أ%ي ت.س\ت.خ1ف©ه ف%ت.م\ضي فيه، واسم ذلك

السحاب ال%ف}ل. وريح¬ ج.ف�ول: ت.ج\ف1ل السحاب.. وريح م'ج\ف1ل وجافلة:
سريعة، وقد ج.ف%ل%ت وأ%ج\ف%ل%ت. الليث: ج.ف%ل الظ�ليم' وأ%ج\ف%ل إ,ذا

ش.ر.د فذهب. وما أ%دري ما الذي ج.ف�ل%ها أ%ي ن.ف�رها. وج.ف%ل الظ�ليم'
ي.ج\ف�ل وي.ج\ف1ل� ج'ف�ولv وأ%ج\ف%ل: ذهب ف ال4رض وأ%سرع، وأ%جفله هو،

والافل النزعج؛ قال أ%بو الرeب.ي\س الت_غ\ل%ب 
(* قوله «التغلب» كذا

ف الصل بالثناة والعجمة، وسبق مثله ف ترجة ربس: وأنه من شعراء تغلب،
وف القاموس: الثعلب، قال شارحه من بن ثعلبة بن سعد، كذا قاله

الصاغان وذكره ابن الكلب وغيه وهو الصواب وما ف اللسان تصحيف) واسه عب_اد
بن ط%ه\فه بن ماز,ن، وث%ع\ل%بة هو ابن مازن:

م'راج,ع' ن.ج\د{ ب.ع\د. ف%ر\ك{ وب,غ\ض.ة{،
م'ط%لYق' ب'ص\ر.ى أ%ص\م.ع' الق%ل}ب, جاف1ل�ه

قال ابن سيده: وأ%ما ابن جن فقال أ%جفل الظ�ليم' وج.ف%ل%ته الريح'،
vجاءت هذه القضية معكوسة مالفة للعادة، وذلك أ%نك تد فيها ف%ع.ل% متعديا

وأ%ف}ع.ل غي متعد¼، قال: وعلة ذلك عندي أ%نه جعل ت.ع.د>ي ف%ع.ل}ت
وجود أ%فعلت كالعوض لف%ع.ل}ت من غلبة أ%ف}ع.ل}ت لا على التعدي، نو جلس

وأ%جلسته ونض وأ%نضته، كما جعل قلب الياء واواv ف الت_ق}وى والد_ع\وى
والث9ن\وى والف%ت\وى عوضاv للواو من كثرة دخول الياء عليها، وكما جعل لزوم

الضرب ال4ول من النسرح لفتعلن، وحظر ميئه تام�اv أ%و مبوناv، بل
توبعت فيه الركات الثلث البتة تعويضاv للضرب من كثرة السواكن فيه نو

مفعولن ومفعولن ومستفعلن، ونو ذلك ما التقى ف آخره من الضرب ساكنان.
وف الديث: ما يلي رجل شيئاv من أ�مور السلمي إ,ل جيء به في'ج\ف%ل على



ش.في جهنم. وال�ف�ول: سرعة الذهاب والنeدود ف ال4رض. يقال: ج.ف%ل%ت
.�ال3بل ج'ف�ولv إ,ذا ش.ر.د.ت ناد_ة، وج.ف%ل%ت الن_عامة

وال3ج\ف1يل: ال%بان. وظليم¬ إ,ج\ف1يل: ي.ه\ر'ب من كل شيء؛ قال ابن
بري: شاهده ثول ابن مقبل ف صفة الظ�ليم:

بال%ن\ك1ب.ي\ن س'خام الر>يش إ,ج\ف1يل
قال: ومثله للراعي:

ي.راع.ةv إ,ج\ف1يل
وأ%ج\ف%ل القوم' أ%ي هربوا مسرعي. ورجل إ,ج\ف1يل: ن.ف�ور¬ ج.بان

ي.ه\ر'ب من كل شيء ف%ر.قاv، وقيل: هو ال%بان من كل شيء. وأ%ج\ف%ل القوم':
انقلعوا ك�ل©هم ف%م.ضو\ا؛ قال أ%بو كبي:

ل ي'ج\ف1لون عن ال�ضاف1، ولو ر.أ%و\ا
أ�ول%ى الو.عاو,ع, كالغ'طاط ال�ق}بل

وان\ج.ف%ل القوم ان\ج,فالv إ,ذا هربوا بسرعة وانقلعوا ك�ل©هم
وم.ض.و\ا. وف الديث: لا قد1م. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، الدينة

ان\ج.ف%ل الناس' ق1ب.له أ%ي ذهبوا مسرعي نوه. وان\ج.ف%ل%ت1 الشجرة� إ,ذا
ه.ب�ت با ريح شديدة فق%ع.ر.ت\ها. وانفل الظل©: ذهب. وال�فالة: الماعة من

الناس ذهبوا أ%و جاؤوا. ود.عاهم ال%ف%ل%ى وال4ج\ف%ل%ى أ%ي بماعتهم،
وال4صمعي ل يعرف ال4ج\ف%ل%ى، وهو أ%ن تدعو الناس إ,ل طعامك عام_ة،

قال طرفة:
نن ف ال%ش\تاة1 ن.د\ع'و ال%ف%ل%ى،

ل ت.ر.ى الد1ب. فينا ي.ن\ت.ق1ر
قال ال4خفش: دعي فلن ف الن_ق%ر.ى ل ف ال%ف%ل%ى وال4ج\ف%ل%ى أ%ي

د'عي ف الاصة ل ف العامة، وقال الفراء: جاء القوم أ%ج\ف%لة وأ%ز\ف%لة
أ%ي جاعة، وجاؤوا بأ%ج\ف%ل%تهم وأ%ز\ف%ل%تهم أ%ي بماعتهم، وقال بعضهم:

�ال4ج\ف%ل%ى وال4ز\ف%ل%ى الماعة من كل شيء. وج.ف%ل الشعر' ي.ج\ف1ل
ج'فولv: ش.ع1ث%. وج'م_ة ج.ف�ول: عظيمة. وش.ع.ر ج'فال: كثي.

وال�فال، بالضم: الصeوف الكثي. وأ%خذت ج'ف}لة من صوف أ%ي ج'ز_ة، وهو
اسم مفعول مثل قوله تعال: إ,ل من اغترف غ�ر\فة. وال�فال من الشعر:

التمع الكثي؛ وقال ذو الرمة يصف شعر امرأ%ة:
،vوأ%س\و.د كال4ساو,د1 م'س\ب.ك1ر�ا



على ال%ت\ن.ي\ن,، م'نس.د1لv ج'ف%ال
قال ابن بري: قوله وأ%سود معطوف على منصوب قبل البيت وهو:

vت'ريك. بياض ل%ب_تها وو.ج\ها
كق%ر\ن الشمس، أ%ف}ت.ق ث زال

ول يوصف بال�ف%ال إ,ل ف كثرة. وف صفة الدجال: أ%نه ج'فال الشعر أ%ي
كثيه. وش.ع.ر ج'فال أ%ي منتفش. ويقال: إ,نه ل%جاف1ل الش_ع.ر إ,ذا

ش.ع1ث% وت.ن.ص_ب ش.ع.ره ت.ن.صeباv، وقد ج.ف%ل شعره ي.ج\ف1ل ج'ف�ولv. وف
vقال للنب، صلى ال عليه وسلم، يوم حني: رأ%يت قوما vالديث: أ%ن رجل

جافلة ج,ب.اه'هم يقتلون الناس؛ الافل: القائم' الش_ع.ر ال�ن\ت.ف1ش'ه،
وقيل: الافل النزعج، أ%ي منزعجةv ج,باه'هم كما ي.ع\رض للصبيان. وج.ز_

ج.ف1يل% الغنم وج'فالا أ%ي صوف%ها؛ عن اللحيان؛ ومنه قول العرب فيما
،vث1قال vث%با�تضعه على لسان الضائنة: أ�و.ل�د ر'خالv، وأ�ح\ل%ب ك
وأ�ج.زe ج'فالv، ول ت.ر. م1ث}لي مالv؛ قوله ج'فالv أ%ي أ�ج.ز� ب,م.ر_ة

واحدة، وذلك أ%ن الضائنة إ,ذا ج'ز_ت فليس يسقط من صوفها إ,ل ال4رض شيء
حت ي'ج.ز� كله ويسقط أ%جع. وال�فال من الز_ب.د كال�فاء، وكان رؤبة

يقرأ�: فأ%ما الز_ب.د فيذهب ج'فالv، ل4نه ل يكن من لغته ج.فأ%ت1
الق1د\ر' ول ج.ف%أ% الس_يل. وال�فالة: الز_ب.د الذي يعلو اللب إ,ذا

ح'ل1ب، وقال اللحيان: هي ر.غ}وة اللب، ول ي.خ'ص_ وقت ال%ل}ب. ويقال
لر.غ}وة الق1د\ر ج'فال. وال�فال: ما نفاه السيل. وج'فالة الق1د\ر: ما أ%خذته

من رأ}سها بال1غ\ر.فة. وض.ر.ب.ة ض.ر\ب.ةv ف%ج.ف%له أ%ي ص.ر.ع.ه وأ%لقاه
إ,ل ال4رض. وف حديث أ%ب قتادة: كان مع النب، صلى ال عليه وسلم، ف

سفر ف%ن.ع.س رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على راحلته حت كاد
:vي.ن\ج.ف1ل عنها أ%ي ينقلب ويسقط عنها؛ قال أ%بو النجم يصف إ,بل

ي.ج\فل�ها ك�ل© س.نام� م'ج\ف1ل،
ل4ياv ب,لgي� ف ال%راغ, ال�س\ه,ل

يريد: ي.ق}ل1بها س.نامها من ث1ق%له، إ,ذا تر_غت ث أ%رادت الستواء
ق%ل%بها ث1ق%ل� أ%س\ن,متها؛ وقال ف الكم: معناه أ%ن يصرعها س.نام'ها

لع1ظ%مه كأ%نه أ%راد سنام منها مفل، وبال%غ% ب,ك�ل9 كما تقول أ%نت عال
ك�ل© عال. وف حديث السن: أ%نه ذكر النار فأ%ج\ف%ل م.غ\شي�اv عليه أ%ي

خر_ إ,ل ال4رض. وف حديث عمر: أ%ن رجلv يهودي�اv ح.م.ل امرأ%ة مسلمة



على ح1مار، فلما خرج من الدينة ج.ف%ل%ها ث ت.ج.ث�مها لينكحها، فأ�ت1ي.
به عمر فقتله، أ%ي أ%لقاها إ,ل ال4رض وعلها. وف حديث ابن عباس: سأ%له

رجل فقال آت1ي البحر فأ%جد'ه قد ج.فل س.م.كاv كثياv، فقال: ك�ل} ما ل
ت.ر. شيئاv طافياv، أ%ي أ%لقاه و.ر.مى به إ,ل الب.ر> والساحل.

وال%ف�ول: الرأ%ة الكبية العجوز؛ قال:
س.ت.ل}قى ج.ف�ولv أ%و ف%تاةv كأ%ن_ها،
إ,ذا ن'ض1ي.ت عنها الثYياب'، غ%ر,ير

أ%ي ظ%ب\ي¬ غ%ر,ير. وال%ف}ل: ل�غ.ة ف ال%ث}ل، وهو ض.رب من النمل
س'ود¬ ك1بار. وال%ف}ل وال1ف}ل: خ1ث}ي' الفيل، وجعه أ%ج\ف%ال؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد ابن بري لرير:
،vق%ب.ح ال3له ب.ن خ.ضاف1 ون,س\و.ة

بات ال%ز,ير' ل%ه'ن_ كال4ج\فال
وال%ف}ل: ت.ص\ل1يع الفيل وهو س.ل}ح'ه. وقد ج.ف%ل الف1يل� إ,ذا بات

ي.ج\ف1ل.
وج.ي\ف%ل: من أ%ساء ذي الق1عدة. قال ابن سيده: أ�راها عاد1ي_ة.

وال�ف�ول: اسم موضع؛ قال الراعي:
ت.ر.و_ح\ن. من ح.ز\م, ال�ف�ول، فأ%ص\ب.ح.ت\

ه1ضاب' ش.ر.و\ر.ى د'ون.ها وال�ض.ي_ح'
@جلل: ال� ال%ليل� سبحانه ذو ال%لل وال3كرام، ج.ل� ج.لل ال،

وج.لل� ال: عظمت'ه، ول يقال ال%لل إ,ل ل. وال%ل1يل: من صفات ال
تقدس وتعال، وقد يوصف به ال4مر العظيم، والرجل ذو القدر ال%ط1ي. وف

الديث: أ%ل1ظ©وا بيا ذا ال%لل وال3كرام؛ قيل: أ%راد ع.ظYم'وه،
وجاء تفسيه ف بعض اللغات: أ%س\ل1م'و؛ قال ابن ال4ثي: ويروى بالاء

�الهملة وهو من كلم أ%ب الدرداء ف ال4كثر؛ وهو سبحانه وتعال ال%ل1يل
الوصوف بنعوت ال%لل، والاوي جيع.ها، هو ال%ل1يل� ال�ط}ل%ق وهو راجع

إ,ل كمال الصفات، كما أ%ن الكبي راجع إ,ل كمال الذات، والعظيم راجع
إ,ل كمال الذات والصفات. وج.ل� الشيء� ي.ج,ل© ج.للv وج.للةv وهو

ج.لê وج.ل1يلD وج'لل: ع.ظ�م، وال�نثى ج.ل1يلة وج'للة. وأ%ج.ل�ه:
vم، وأ%ج\ل%لته رأ%يته ج.ل1يل�ع.ظ�مه، يقال ج.ل� فلن ف ع.ين أ%ي ع.ظ

ن.بيلv، وأ%ج\ل%لته ف الرتبة، وأ%ج\للته أ%ي ع.ظ�مته. وج.ل� فلن



ي.ج,ل©، بالكسر,، ج.للة أ%ي ع.ظ�م ق%د\ر'ه فهو ج.ل1يل؛ وقول لبيد:
غ%ي\ر. أ%ن ل ت.ك}ذ1ب.ن\ها ف التق%ى،

واج\ز,ها بالب,ر> ل ال4ج.ل9
يعن ال4عظم؛ وقول أ%ب النجم:

المد' ال الع.ل1ي> ال4ج\لل،
أ%ع\طى فلم ي.ب\خ.ل ول ي'ب.خ_ل

يريد ال4ج.ل� فأ%ظهر التضعيف ضرورة. والت_ج,ل�ة: ال%للة، اسم
كالت_د\و,ر.ة والت_ن,هي.ة؛ قال بعض ال4غ}فال:

وم.ع\ش.ر� غ1يد{ ذ%وي ت.ج,ل�ه،
ت.رى عليهم للندى أ%د1ل�ه

وأ%نشد ابن بري لليلى ال4خ\ي.لية:
ي'ش.ب_هون م'لوكاv ف ت.ج,ل�ت1هم،

وط�ول, أ%ن\ض1ي.ة1 ال4ع\ناق, واللYم.م
وج'ل© الشيء3 وج'لله: معظمه. وت.ج.ل�ل الشيء4: أ%خ.ذ ج'ل�ه وج'لله.

ويقال: ت.ج.ل�ل, الدراهم. أ%ي خ'ذ} ج'للا. وت.ج.ال%ل}ت الشيء
ت.ج.الv وت.ج.ل�لت إ,ذا أ%خذت ج'لله وتداققته إ,ذا أ%خذت د'قاقه؛ وقول ابن

أ%حر:
يا ج.ل� ما ب.ع'د.ت\ عليك ب,لد'نا

وط1لب'نا، فاب\ر'ق\ بأ%رضك وار\ع'د1
يعن ما أ%ج.ل� ما ب.ع'دت. والت_جال©: التعاظم. يقال: فلن ي.ت.جال©

عن ذلك أ%ي يترفع عنه. وف حديث جابر: تزو�جت امرأ%ة قد ت.جال�ت\؛
تال�ت أ%ي أ%س.ن_ت وك%ب,ر.ت\. وف حديث أ�م ص1ب\ي.ة: كنا نكون ف السجد

ن,س\وةv قد ت.جال%لن أ%ي ك%ب,ر\ن%. يقال: ج.ل�ت\ فهي ج.ل1يلة، وت.جال�ت\
فهي م'ت.جال�ة، وت.جال� عن ذلك ت.عاظم. وال�ل�ى: ال4مر العظيم؛ قال

ط%ر.فة:
وإ,ن} أ�د\ع. للج'ل�ى أ%ك�ن\ من ح'مات1ها،

وإ,ن ت.أ}ت1ك ال4عداء بال%ه\د أ%ج\ه.د
ومنه قول ب.شامة بن ح.ز\ن الن_ه\ش.لي:

وإ,ن} د.ع.و\ت' إ,ل ج'ل�ى وم.ك}ر'م.ة،
يوماv، ك1راماv من ال4ق}وام,، فاد\ع1ينا



قال ابن ال4نباري: من ض.م_ ال�ل�ى ق%ص.ر.ه، ومن فتح اليم مد�ه،
فقال ال%ل�ء الصلة العظيمة؛ وأ%نشد:

ك%م1يش ال3زار, خارج ن,ص\ف' ساق1ه،
ص.ب'ور على ال%ل9ء3 ط%ل�ع أ%ن\ج'د،

،êوقوم ج,ل�ة: ذوو أ%خطار؛ عن ابن دريد. وم1ش\ي.خة ج,ل�ة أ%ي م.سان
والواحد منهم ج.ل1يل. وج.ل� الرجل ج.للv، فهو ج.ل1يل: أ%س.ن_

واح\ت'ن,ك؛ وأنشد ابن بري:
يا م.ن\ ل1ق%ل}ب� عند ج'م\ل� م'خ\ت.ب.ل}
êبعدما ج.ل�ت وج.ل ،vق ج'م\لYع'ل

وف الديث: فجاء إ,بليس ف صورة شيخ ج.ل1يل أ%ي م'سن¼، والمع ج,ل�ة،
وال�نثى ج.ل1يلة. وج,ل�ة ال3بل: م.س.انeها، وهو جع ج.ل1يل مثل

ص.ب¼ وص1ب\ية؛ قال النمر:
أ%ز\مان% ل تأ}خذ إ,ل� س1لح.ها

إ,ب,لي ب1ل�ت1ها، ول أ%ب\كار,ها
وج.ل�ت الناقة� إ,ذا أ%س.ن_ت. وج.ل�ت1 الاج,ن' عن الولد أ%ي صغرت.

وف حديث الضحاك بن سفيان: أ%خذت ج,ل�ة أ%موالم أ%ي الع1ظام الك1بار من
ال3بل، وقيل ال%سان© منها، وقيل هو ما بي الث�ن,ي> إ,ل البازل؛

وج'ل© كل شيء، بالضم: م'ع\ظ%مه، فيجوز أ%ن يكون أ%راد أ%خذت معظم
vوجعا vأ%موالم. قال ابن ال4عراب: ال1ل�ة ال%سان© من ال3بل، يكون واحدا

ويقع على الذكر وال�نثى؛ بعي¬ ج,ل�ةD وناقة ج,ل�ة، وقيل ال1ل�ة
الناقة الث�ن,ي_ة إ,ل أ%ن ت.ب\ز'ل، وقيل ال1ل�ة ال%مل إ,ذا أ%ث}ن.

وهذه ناقة قد ج.ل�ت أ%ي أ%س.ن_ت. وناقة ج'للة: ض.خ\مة. وب.ع1ي ج'لل:
مرج من جليل. وما له دقيقة ول ج.ل1يلة أ%ي ما له شاة ول ناقة. وج'ل©
كل شيء: ع'ظ}مه. ويقال: ما له د1قÒ ول ج,لê أ%ي ل دقيق ول ج.ل1يل.

وأ%تيته فما أ%ج.ل�ن ول أ%ح\شان أ%ي ل يعطن ج.ل1يلة ول حاشية وهي
الصغية من ال3بل. وف الثل: غ%ل%ب.ت\ ج,ل�ت.ها حواشيها؛ قال الوهري:

ال%ل1يلة الت ن'ت1ج.ت\ بطناv واحداv، وال%واشي صغار ال3بل. ويقال: ما
أ%ج.ل�ن ول أ%د.ق�ن أ%ي ما أ%عطان كثياv ول قليلv؛ وقول

الشاعر:ب.ك%ت\ فأ%د.ق�ت\ ف الب'كا وأ%ج.ل�ت
أي أ%تت بقليل البكاء وكثيه. وف حديث الدعاء: اللهم اغفر ل ذنب



ك�ل�ه د1ق�ه وج,ل�ه أ%ي صغيه وكبيه.
وال%ل%ل: الشيء العظيم والصغي ال%ي>ن، وهو من ال4ضداد ف كلم

العرب، ويقال للكبي والصغي ج.ل%ل؛ وقال امرؤ القيس لا ق�تل أ%بوه:
ب,ق%ت\ل, ب.ن,ي أ%س.د{ ر.ب_ه'م،

أ%ل ك�ل© شيء سواه ج.ل%ل
أ%ي يسي¬ هي؛ ومثله للبيد:

ك�ل© شيء�، ما خل افيفي 4، ج.ل%ل
والفت ي.س\عى وي'ل}ه,يه ال4م.ل

وقال الثقب العبدي:
،vل© يوم� كان ع.ن_ا ج.ل%ل�ك

غي. يوم, ال1ن\و من يقطع ق%ط%ر
وأ%نشد ابن دريد:

إ,ن ي'س\ر, ع.ن\ك. افيفي ر'ون.ت.ها،
�فع.ظ1يم' كلY م'ص1يبة{ ج.ل%ل

والرeونة: الشد�ة؛ قال: وقال زويهر بن الرث الضب:
وكان ع.م1ي.دنا وب.ي\ض.ة% ب.يت1نا،

فكل© الذي لق%ي\ت من بعد1ه ج.ل%ل
وف حديث العباس: قال يوم بدر الق%ت\لى ج.ل%لD ما عدا ممداv أ%ي

ه.ي>ن¬ يسي. وال%ل%ل: من ال4ضداد يكون للحقي وللعظيم؛ وأ%نشد أ%بو زيد
ل4ب ال4خوض الرياحي:

لو أ%د\ر.ك%ت\ه ال%ي\ل�، وال%ي\ل� ت.د_عي
ب,ذ1ي ن.ج.ب�، وما أ%ق}ر.ب.ت\ وأ%ج.ل�ت1

أ%ي د.خ.لت ف ال%ل%ل وهو ال4مر الصغي. قال ال4صمعي: يقال هذا
ال4مر ج.ل%ل ف ج.ن\ب هذا ال4مر أ%ي صغي يسي. وال%ل%ل: ال4مر العظيم؛

قال الرث ابن وعلة 
(* قوله «قال الرث بن وعلة» هكذا ف الصل، والذي ف

الصحاح: وعلة بن الرث) بن الالد بن يثرب بن الرباب بن الرث بن مالك
بن سنان بن ذهل بن ثعلبة:
ق%و\مي ه'م' ق%ت.لوا أ�م.ي\م. أ%خ1ي،
فإ,ذا ر.م.ي\ت' ي'ص1يب'ن س.ه\مي



فلئن ع.ف%و\ت' ل4ع\ف�و.ن} ج.ل%لv، ولئن س.ط%و\ت' ل�وه1ن.ن\ ع.ظ}مي
وأ%ما ال%ليل فل يكون إ,ل للعظيم. وال�ل�ى: ال4مر العظيم، وجعها
ج'ل%ل مثل ك�ب\رى وك�ب.ر. وف الديث: ي.س\ت'ر الصل9ي. م1ث}ل� م'ؤ.خ1رة
الر_ح\ل ف م1ث}ل, ج'ل�ة الس_و\ط أ%ي ف مثل غ1ل}ظ1ه. وف حديث أ�ب�
بن خ.ل%ف: إ,ن عندي فرساv أ�ج,ل©ها كل يوم ف%ر.قاv من ذرة أ%ق}ت'لك

عليها، فقال: عليه السلم: بل أ%نا أ%ق}ت'لك عليها، إ,ن شاء افيفي ؛ قال ابن
ال4ثي: أ%ي أ%علفها إ,ياه فوضع ال3ج\لل موضع ال3عطاء وأ%صله من الشيء

ال%ل1يل؛ وقول أ%وس ي.ر\ثي فضالة:
وع.ز_ ال%ل© والغال

فسره ابن ال4عراب بأ%ن الل� ال4مر ال%ل1يل، وقوله والغال أ%ي أ%ن
موته غال� علينا من قولك غ%ل ال4مر زاد وع.ظ�م؛ قال ابن سيده: ول

نسمع ال%ل� ف معن ال%ل1يل إ,ل� ف هذا البيت.
وال�ل}ج'ل: ال4مر العظيم كال%ل%ل. وال1ل©: نقيض الد>ق>.

وال�لل: نقيض الدeقاق. وال�لل، بالضم: العظيم. وال�للة: الناقة العظيمة.
وكل شيء ي.د1قe فج'لله خلف د'قاقه. ويقال: ج,ل�ة ج.رية للع1ظام

ال4ج\رام.
وج.ل�ل الشيء� تليلv أ%ي ع.م_. وال�ج.لYل: السحاب الذي ي'ج.لYل

ال4رض بالطر أ%ي يعم. وف حديث الستسقاء: واب,لv م'ج.لYلv أ%ي
ي'ج.لYل ال4رض بائه أ%و بنباته، ويروى بفتح اللم على الفعول.

وال1ل© من التاع: الق�ط�ف وال4كسية والب'س'ط ونوه؛ عن أ%ب علي.
وال%ل© وال1ل©، بالكسر: ق%ص.ب الزرع وس'وقه إ,ذا ح'ص1د عنه السeنبل.

وال�ل�ة: وعاء يتخذ من الوص يوضع فيه التمر يكنز فيها، عربية معروفة؛
قال الراجز:

إ,ذا ض.ر.ب\ت. م'وق%راv فابط�ن\ له،
فوق ق�ص.ياه وت.ح\ت. ال�ل�ه

يعن ج.م.لv عليه ج'ل�ة فهو با م'وق%ر، والمع ج,لل وج'ل%ل؛ قال:
باتوا ي'ع.شeون الق�ط%ي\عاء جارهم،
وعنده'م' الب.ر\ن© ف ج'ل%ل د'س\م

وقال:
ي.ن\ض.ح بالبول، والغ'بار على



ف%خ\ذ%يه، ن.ض\ح. الع1يدي_ة ال�ل%ل
وج'ل© الدابة وج.ل©ها: الذي ت'ل}ب.سه لت'صان به؛ الفتح عن ابن دريد،
قال: وهي لغة تيمية معروفة، والمع ج,لل وأ%جلل؛ قال كثي>ر:

،vم'س\ت.ط1يا vوترى البق عارضا
م.ر.ح. الب'ل}ق ج'ل}ن. ف ال4ج\لل

وجع ال1لل أ%ج,ل�ة. وج,لل كل شيء: غ1طاؤه نو ال%ج.لة وما
أ%شبهها. وتليل الفرس: أ%ن ت'ل}ب,سه ال�ل�، وت.ج.ل�له أ%ي ع.له. وف

الديث: أ%نه ج.ل�ل فرساv له س.ب.ق ب'ر\داv ع.د.ن,ي�اv أ%ي جعل الب'ر\د له
ج'ل¾. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان ي'ج.لYل ب'د\نه الق%باط1ي_. وف حديث

علي: اللهم ج.لYل ق%تلة عثمان خ1ز\ياv أ%ي غ%طYهم به وأ%ل}ب,س\هم إ,ياه
كما يتجلل الرجل بالثوب. وت%ل�ل الفحل الناقة والفرس ال1ج\ر: علها.

وت%ل�ل فلن بعيه إ,ذا عل ظهره.
وال%ل�ة وال1ل�ة: الب.ع.ر، وقيل: هو البعر الذي ل ينكسر، وقال ابن

دريد: ال1ل�ة الب.ع.رة فأ%وقع ال1لة على الواحدة.
وإ,ب,ل جل�لة: تأ}كل الع.ذ1رة، وقد ني عن لومها وأ%لبانا.

وال%ل�لة: البقرة الت تتبع النجاسات، ونى النب، صلى ال عليه وسلم، عن
أ%كل الل�لة وركوبا؛ وف حديث آخر: ني عن لب الل�لة؛ والل�لة من

اليوان: الت تأ}كل ال1ل�ة والع.ذ1رة. وال1ل�ة: البعر فاستعي ووضع
موضع الع.ذ1رة، يقال: إ,ن بن فلن و.قودهم ال1ل�ة ووقودهم الو.أ}لة

وهم ي.ج\ت.ل©ون ال1ل�ة أ%ي يلقطون البعر. ويقال: ج.ل�ت الدابة
ال1ل�ة واج\ت.ل�تها فهي جال�ة وج.ل�لة إ,ذا التقطتها. وف الديث: فإ,نا
ق%ذ1ر.ت\ عليكم جال�ة الق�رى. وف الديث الخر: فإ,نا ح.ر_متها من

أ%جل ج.و.الY الق%ر\ية؛ ال%و.ال©، بتشديد اللم: جع جال�ة كسام_ة
وس.وام�. وف حديث ابن عمر: قال له رجل إ,ن أ�ريد أ%ن أ%صحبك، قال: ل

تصحبن على ج.ل�ل، وقد تكرر ذكرها ف الديث، فأ%ما أ%كل الل�لة فحلل
إ,ن ل يظهر النت ف لمها، وأ%ما ركوبا فلعله لا يكثر من أ%كلها

الع.ذ1رة والبعر، وتكثر النجاسة على أ%جسامها وأ%فواهها وتلمس راكبها بفمها
وثوبه ب,ع.ر.قها وفيه أ%ثر الع.ذ1رة أ%و البعر فيتنجس.

وج.ل� الب.ع.ر ي.ج'ل©ه ج.ل¾: ج.معه والتقطعه بيده. واجتل�
اجتللv: التقط ال1ل�ة للوقود، ومنه سيت الدابة الت تأ}كل العذرة



ال%ل�لة، واجتللت البعر. ال4صمعي: ج.ل� ي.ج'ل© ج.ل¾ إ,ذا التقط البعر
واج\ت.ل�ه مثله؛ قال ابن ل%إ� يصف إ,بلv ي.ك}في بعر'ها من و.قود ي'س\ت.وقد

به من أ%غصان الض_م\ران:
يسب م'ج\ت.ل9 ال3ماء3 الرم،

من ه.د.ب الض_م\ران، ل ي'ح.ط�م
(* قوله «يسب إل» كذا ف الصل هنا، وتقدم ف ضمر: بسب بوحدة وفتح

الاء وسكون السي والرم بضم العجمة وتشديد الراء، وقوله ل يطم سبق
ايضاv ف الادة الذكورة ل يزم.)

�ويقال: خرجت ال3ماء ي.ج\ت.ل1ل}ن أي يلتقطن البعر. ويقال: ج.ل� الرجل
 vول�عن وطنه ي.ج'ل© وي,ل© ج'ل

(* قوله «يل جلولv» قال شارح
القاموس: من حد ضرب، واقتصر الصاغان على يل من حد نصر، وجع بينهما ابن مالك

وغيه وهو الصواب) وجل ي.ج\لو ج.لء وأ%ج\لى ي'ج\لي إ,جلء إ,ذا أ%خ\لى
موطن,ه. وج.ل� القوم' من البلد ي.ج'ل©ون، بالضم، ج'لولv أ%ي ج.ل%وا

وخرجوا إ,ل بلد آخر، فهم جال�ة. ابن سيده: وج.ل� القوم' عن منازلم
ي.ج'ل©ون ج'لولv ج.ل%وا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للعجاج:

كأ%ن_ما نومها، إ,ذ و.ل�ت1،
ع'ف}ر¬، وص1يان� الص_ري ج.ل�ت1

ومنه يقال: اس\ت'ع\م1ل فلن على الال1ي.ة والال�ة، وهم أ%هل الذمة،
وإ,نا لزمهم هذا السم ل4ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ج\لى بعض

اليهود من الدينة وأ%مر بإ,جلء من بقي منهم بزيرة العرب، فأ%ج\لهم عمر بن
الطاب فس'مeوا جال1ية للزوم السم لم، وإ,ن كانوا مقيمي بالبلد الت

أ%و\ط%نوها. وهذه ناقة ت.ج,ل© عن الكلل: معناه هي أ%ج.ل© من أ%ن
ت.ك1ل9 لصلبتها. وفعلت ذلك من ج.ر_اك ومن ج'لYك؛ ابن سيده: فعله من ج'ل9ك

وج.ل%لك وجللك وت.ج,ل�تك وإ,جللك ومن أ%ج\ل إ,ج\للك أ%ي من أ%جلك؛
قال جيل:

ر.سم, دار� و.ق%ف}ت' ف ط%ل%له،
ك1د\ت' أ%ق}ضي الغ.داة من ج.ل%له

أ%ي من أ%جله؛ ويقال: من ع1ظ%مه ف عين؛ قال ابن بري وأ%نشده ابن
السكيت:



كدت أ%قضي الياة من ج.ل%له
قال ابن سيده: أ%راد رب_ رسم دار فأ%ضمر رب وأ%عملها فيما بعدها مضمرة،
وقيل: من ج.ل%لك أ%ي من ع.ظ%متك. التهذيب: يقال فعلت ذلك من ج.لل كذا

وكذا أ%ي من ع1ظ%مه ف صدري؛ وأ%نشد الكسائي على قولم فعلته من ج.للك أ%ي
من أ%جلك قول الشاعر:

ح.يائي. من أ%س\ماء4، وال%ر\ق' بيننا،
وإ,ك}رام1ي. القوم. الع1دى من ج.للا

وأ%نت ج.ل%ل}ت هذا على نفسك ت�ل©ه أ%ي ج.ر.ر\ته يعن ج.ن.يته؛ هذه عن
اللحيان.

وال%ج.ل�ة: صحيفة يكتب فيها. ابن سيده: وال%ج.ل�ة. الصحيفة فيها
الكمة؛ كذلك روي بيت النابغة باليم:

م.ج.ل�ت'هم ذات' ال3له، ود1ي'نهم
ق%و,ي فما ي.ر\ج'ون غي العواقب

يريد الصحيفة ل4نم كانوا نصارى ف%ع.ن ال3ن\جيل، ومن روى م.ح.ل�تهم
أ%راد ال4رض القد�سة وناحية الشام والبيت القد_س، وهناك كان بنو

ج.ف}نة؛ وقال الوهري: معناه أ%نم ي'جeون ف%ي.ح1ل©ون مواضع مقدسة؛ قال
أ%بو عبيد: كل كتاب عند العرب م.ج.ل�ة. وف حديث سويد بن

الصامت: قال لرسول ال، صلى ال عليه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي
معي، فقال: وما الذي معك؟ قال: م.ج.ل�ة لقمان؛ كل كتاب عند العرب م.ج.ل�ة،

يريد كتاباv فيه حكمة لقمان. ومنه حديث أ%نس: أ�لقي إ,لينا م.جالD؛ هي
جع م.ج.ل�ة يعن ص'ح'فاv قيل إ,نا معر_بة من العبانية، وقيل: هي

عربية، وقيل: م.ف}ع.لة من اللل كالذلة من الذل.
وال%ل1يل: الث©مام، ح1جازي_ة، وهو نبت ضعيف يشى به خ.صاص البيوت،

واحدته ج.ل1يلة؛ أ%نشد أ%بو حنيفة لبلل:
أ%ل ليت شعري هل أ%بيت.ن_ ليلة
بف%ج¼، وح.و\ل إ,ذ}خ1ر وج.ل1يل؟
وهل أ%ر,د.ن} يوماv م1ياه م.ج.ن_ة{؟

وهل ي.ب\د'و.ن} ل شام.ةD وط%ف1يل؟
وقيل: هو الث©مام إ,ذا عظم وج.ل�، والمع ج.لئل؛ قال الشاعر:

يلوذ ب.ن\ب.ي\ م.ر\خ.ة وج.لئل



وذو ال%ل1يل: واد لبن تيم ي'نبت ال%ل1يل وهو الثمام. وال%ل©،
بالفتح: شراع السفينة، وجعه ج'لول، قال القطامي:

ف ذي ج'لول ي'ق%ض>ي الوت. صاحب'ه،
إ,ذا الص_رار,يe من أ%هواله ارت.سما

قال ابن بري: وقد جع على أ%ج\لل؛ قال جرير:
vر.ف%ع. ال%ط1ي� با وش1م\ت ماشعا

والز_ن\ب.ر,ي� ي.ع'وم ذو ال4ج\لل
(* قوله «والزنبي إل» هكذا ف الصل هنا، وتقدم مثل هذا الشطر ف

ترجة زنب بلفظ كالزنبي يقاد بالجلل).
وقال شر ف قول العجاج:

،eوم.د_ه، إ,ذ ع.د.ل ال%لي
eوص.ر_اري Dوأ%ش\طان êج.ل

يعن م.د_ هذا الق�ر\قور. أ%ي زاد ف ج.ر\يه ج.لê، وهو الش>راع،
يقول: م.د_ ف جريه، والصeر_اء: جع صار� وهو م.ل�ح مثل غاز� وغ�ز_اء.

وقال شر: رواه أ%بو عدنان اللح ج'ل© وهو الكساء ي'ل}ب.س السفينة،
قال: ورواه ال4صمعي ج.ل©، وهو لغة بن سعد بفتح اليم. وال�ل©:

الياسي، وقيل: هو الورد أ%بيضه وأ%حره وأ%صفره، فمنه ج.ب.لي� ومنه ق%ر.وي�،
واحدته ج'ل�ة؛ حكاه أ%بو حنيفة قال: وهو كلم فارسي، وقد دخل ف العربية؛

وال�ل© الذي ف شعر ال4عشى ف قوله:
وشاه1د'نا ال�ل© والياسيـ

ن وال�س\م1عات' بق�ص_ابا
هو الورد، فارسي معر�ب؛ وق�ص_ابا: جع قاصب وهو الزامر، ويروى
بأ%قصابا جع ق�ص\ب. وج.ل�ولء، بالد: قرية بناحية فارس والنسبة إ,ليها

ج.ل�ولê، على غي قياس مثل ح.ر'ور,ي ف السنة إ,ل ح.ر'وراء.
وج.لê وج.ل�ن: ح.ي_ان من العرب؛ وأ%نشد ابن بري:

إ,نا وجدنا بن ج.ل�ن ك�ل�هم'،
كساعد الضب ل ط�ول ول ق1ص.ر

أ%ي ل كذي طول ول ق1ص.ر، على البدل من ساعد؛ قال: كذلك أ%نشده أ%بو
علي بالفض. وج.لê: اسم؛ قال:

،ðلقد أ%ه\د.ت ح'باب.ة بنت' ج.ل



ل4هل ح'باحب�، ح.ب\لv طويل
وج.ل© بن ع.د1ي�: رجل من العرب ر.ه\ط ذي الرمة الع.د.وي. وقوله ف

الديث: قال له رجل التقطت شبكة على ظ%ه\ر ج.ل�ل؛ قال: هو اسم لطريق ند
إ,ل مكة، شرفها ال تعال.

والت_ج.ل}ج'ل: السeؤ'وخ ف ال4رض أ%و الركة والو.لن. وت.ج.ل}ج.ل
ف ال4رض أ%ي ساخ فيها ودخل. يقال: ت.ج.ل}ج.ل%ت قواعد' البيت أ%ي تضعضعت.

وف الديث: أ%ن قارون خرج على قومه يتبختر ف ح'ل�ة له فأ%مر ال
ال4رض فأ%خذته فهو يتجلجل فيها إ,ل يوم القيامة. وف حديث آخر: بينا رجل

ي.ج'رe إزاره من ال�ي.لء خ'س3ف. به فهو يت.ج.ل}جل إل يوم القيامة؛ قال
ابن شيل: يتجلجل يتحرك فيها أ%ي يغوص ف ال4رض حي ي'خسف به.

وال%ل}ج.لة: الركة مع الصوت أ%ي ي.س'وخ فيها حي ي'خ\سف به. وقد
ت.ج.ل}ج.ل الريح' ت.ج.ل}ج'لv، وال%لجلة: شدة الصوت وح1د_ته، وقد ج.ل}ج.له؛

قال:
ي.ج'رe وي.س\تأ}ب ن.ش.اصاv كأ%نه،

بغ.ي\ف%ة ل%م�ا ج.ل}ج.ل الصوت.، جالب
وال%ل}ج.لة: صوت الرعد وما أ%شبهه. وال�ج.ل}ج,ل من السحاب: الذي فيه

صوت الرعد. وسحاب¬ م'ج.ل}ج,ل: لرعده صوت. وغيث ج,ل}جال: شديد الصوت، وقد
ج.ل}ج.ل% وج.ل}ج.ل%ه: حر�كه. ابن شيل: ج.ل}ج.ل}ت الشيء ج.ل}ج.ل%ة إ,ذا

حركته بيدك حت يكون لركته صوت، وكل شيء تر_ك فقد ت.ج.ل}ج.ل%. وسعنا
ج.ل}ج.لة الس_ب'ع: وهي حركته. وت.ج.ل}ج.ل القوم' للسفر إ,ذا تر_كوا له.
وخ.م1يس¬ ج.ل}جال: شديد. شر: ال�ج.ل}ج.ل النخول الغربل؛ قال أ%بو

النجم:
حت أ%جالته ح.صىÝ م'ج.ل}ج.ل

أ%ي ل تترك فيه إ,ل الصى ال�ج.ل}ج.ل. وج.ل}ج.ل الفرس': صفا ص.ه,يله
ول ي.ر,ق_ وهو أ%حسن ما يكون، وقيل: صفا صوته ور.ق_، وهو أ%حسن له.
وحار ج'لج,ل، بالضم: صاف الن_هيق. ورجل م'ج.ل}ج.ل: ل ي.ع\د1له أ%حد ف

الظ�ر\ف. التهذيب: ال�ج.ل}ج,ل السيد القوي وإ,ن ل يكن له حسب ول شرف
وهو الريء الشديد الدافع 

(* ترك هنا بياض بأصله، وعبارة القاموس:
والريء الدفاع النطيق) . . . واللسان، وقال شز: هو السيد البعيد الصوت؛



وأ%نشد ابن شيل:
جلجل س1ن_ك خي ال4سنان،

ل ض.ر.ع السن� ول ق%ح\م¬ فان
قال أ%بو اليثم: ومن أ%مثالم ف الرجل الريء إ,نه لي'ع.لYق

ال�ل}ج'ل؛ قال أ%بو النجم:
إ,ل ام\رأv ي.ع\ق1د خ.ي\ط ال�ل}ج'ل

يريد الريء ياطر بنفسه؛ التهذيب: وقوله:
ي'ر\عد إ,ن ي'ر\عد فؤاد' ال4عزل،
إ,ل� امرأv ي.ع\ق1د' خيط ال�ل}ج'ل

يعن راعيه الذي قام عليه ورباه وهو صغي يعرفه فل يؤذيه؛ قال
ال4صمعي: هذا مثل، يقول: فل يتقدم عليه إ,ل� شجاع ل يباليه، وهو صعب مشهور،

�كما يقال من ي'ع.لYق ال�ل}ج'ل ف عنقه. ابن ال4عراب: ج.ل}ج.ل الرجل
إ,ذا ذهب وجاء. وغلم ج'ل}ج'ل وج'لج,ل: خفيف الروح ن.ش1يط ف عمله.
وال�ج.لج.ل: الالص النسب. وال�ل}ج'ل: ال%ر.س الصغي، وصوته ال%ل}ج.لة.

وف حديث السفر: ل تصحب اللئكة� رفقة فيها ج'ل}ج'ل؛ هو الرس الصغي
الذي يعلق ف أ%عناق الدواب وغيها. وال%ل}ج.لة: تريك ال�ل}ج'ل. وإ,بل

م'ج.ل}ج.لة: تعلق عليها ال4جراس؛ قال خالد بن قيس التميمي:
أ%يا ض.ي.اع الائة ال�ج.ل}ج.له

وال�ل}ج'ل: ال4مر الصغي والعظيم مثل ال%ل%ل؛ قال:
وكنت، إ,ذا ما ج'ل}ج'ل القوم ل ي.ق�م

به أ%حد، أ%س\مو له وأ%س'ور
وال�ل}ج'لن: ثرة الك�ز\ب'رة، وقيل ح.بe الس>مسم. وقال أ%بو الغوث:

ال�ل}ج'لن هو السمسم ف قشره قبل أ%ن يصد. وف حديث ابن جريج: وذكر
الصدقة ف ال�ل}ج'لن هو السمسم، وقيل: حب كالك�ز\ب'رة، وف حديث ابن عمر:

أ%نه كان ي.د_ه1ن عند إ,حرامه بد'ه\ن ج'ل}ج'لن. ابن ال4عراب: يقال
لا ف جوف التي من الب ال�ل}ج'لن؛ وأ%نشد غيه لو.ض�اح:

ضح1ك الناس وقالوا:
ش1ع\ر وض�اح الكبان،

إ,نا ش1ع\ر,ي. م1ل}ح
قد خ'ل1ط} ب'ل}ج'لن1



وج'ل}ج'لن القلب: ح.ب_ته وم'ن_ته. وع.ل1م. ذلك ج'ل}ج'لن قلبه أ%ي
ع1ل}م. ذلك قلبه. ويقال: أ%صبت حب_ة قلبه وج'ل}ج'لن قلبه وح.م.اطة قلبه.

وج.ل}ج.ل الشيء4: خلطه.
وج.لج,ل وج'لج,ل ودارة ج'ل}ج'ل، كلها: مواضع، وج.لجل، بالفتح: موضع،

وقيل جبل من جبال الد_هناء؛ ومنه قول ذي الرمة:
أ%يا ظبية الو.ع\ساء، بي ج.لج,ل
وبي الن_ق%ا، آأ%نت1 أ%م\ أ�مe سال؟

ويروى بالاء الضمومة؛ قال ابن بري: روت الرواة هذا البيت ف كتاب
سيبويه ج'لجل، بضم اليم ل غي، وال أ%علم.

@جل: ال%م.ل: الذ�ك%ر من ال3بل، قيل: إ,نا يكون ج.م.لv إ,ذا
أ%ر\ب.ع.، وقيل إ,ذا أ%جذع، وقيل إ,ذا بز.ل، وقيل إ,ذا أ%ث}ن.ى؛ قال:

نن بنو ض.ب_ة أ%صحاب' ال%م.ل،
الوت أ%حلى عندنا من العسل

الليث: ال%م.ل يستحق هذا السم إ,ذا ب.ز.ل، وقال شر: الب.ك}ر
والب.ك}رة بنزلة الغلم والارية، وال%م.ل والناقة بنزلة الرجل والرأ%ة. وف

التنزيل العزيز: حت ي.ل1ج ال%م.ل ف س.م> ال1ياط؛ قال الفراء:
ال%م.ل هو زوج الناقة. وقد ذكر عن ابن عباس أ%نه قرأ%: ال�م_ل، بتشديد

اليم، يعن ال1ب.ال الموعة، وروي عن أ%ب طالب أ%نه قال: رواه القراء
ال�م_ل، بتشديد اليم، قال: ونن نظن أ%نه أ%راد التخفيف؛ قال أ%بو طالب:

وهذا ل4ن ال4ساء إ,نا تأ}ت على ف%ع.ل مفف، والماعة تيء على ف�ع_ل
مثل ص'و_م وق�و_م. وقال أ%بو اليثم: قرأ% أ%بو عمرو والسن وهي قراءة
ابن مسعود: حت يلج ال�م.ل، مثل النeغ.ر ف التقدير. وحكي عن ابن

عباس: ال�م_ل، بالتثقيل والتخفيف أ%يضاv، فأ%ما ال�م.ل، بالتخفيف، فهو
ال%ب\ل الغليظ، وكذلك ال�م_ل، مشدد. قال ابن جن: هو ال�م.ل على مثال

ن'غ.ر، وال�م\ل على مثال ق�ف}ل، وال�م'ل على مثال ط�ن'ب، وال%م.ل على
مثال م.ث%ل؛ قال ابن بري: وعليه فسر قوله حت يلج ال%م.ل ف س.م> الياط،

فأ%ما ال�م\ل فجمع ج.م.ل كأ%س.د وأ�س\د. وال�م'ل: الماعة من الناس.
وحكي عن عبد ال وأ�ب.ي¼: حت يلج ال�م_ل. ال4زهري: وأ%ما قوله

تعال: ج,م.الت ص'ف}ر، فإ,ن الفراء قال: قرأ% عبد ال وأ%صحابه ج,م.الة،
وروي عن عمر بن الطاب، رضي ال عنه، أ%نه قرأ%: ج,م.الت، قال: وهو



أ%ح.بe إ,ل� ل4ن ال1م.ال أ%كثر من ال1م.الة ف كلم العرب، وهو يوز كما
يقال ح.ج.ر وح1ج.ارة وذ%ك%ر وذ1ك%ارة إ,ل9 أ%ن ال4ول أ%كثر، فإ,ذا قلت
ج,مالت فواحدها ج,م.ال مثل ما قالوا ر,ج.ال ور,ج.الت وب'ي'وت

وب'ي'وتات، وقد يوز أ%ن يكون واحد ال1م.الت ج,م.الة، وقد حكي عن بعض القراء
ج'م.الت، برفع اليم، فقد يكون من الشيء المل، ويكون ال�م.الت جعاv من

جع ال1مال كما قالوا الر_خ\ل والرeخال؛ قال ال4زهري: وروي عن ابن
عباس أ%نه قال ال1م.الت ح1ب.ال السeفن يمع بعضها إ,ل بعض حت تكون

كأ%وساط الرجال؛ وقال ماهد: ج,م.الت ح1بال ال�سور، وقال الزجاج: من
ق%رأ% ج,م.الت فهو جع ج,مالة، وهو الق%ل}س من ق�لوس س'ف�ن البحر، أ%و

كالق%ل}س من ق�لوس ال�سور، وقرئت ج,مالة ص'ف}ر، على هذا العن. وف حديث
ماهد: أ%نه قرأ% حت يلج ال�م_ل، بضم اليم وتشديد اليم، ق%ل}س السفينة.

قال ال4زهري: كأ%ن ال%ب\ل الغليظ سي ج,م.الة ل4نا ق�وىÝ كثية
ج'م1عت فأ�ج\م1ل%ت ج'م\لة، ولعل ال�م\لة اشتقت من ج'م\لة ال%ب\ل. ابن
ال4عراب: الام1ل ال1م.ال. غيه: الام1ل ق%ط1يع من ال3بل معها ر'ع\يانا

وأ%ربابا كالب.ق%ر والباق1ر؛ قال الطيئة:
فإ,ن تك' ذا مال� كثي� فإ,ن_هم

لم جام1ل، ما ي.ه\دأ� الليل% سام1ر'ه
الامل: جاعة من ال3بل تقع على الذكور وال3ناث، فإ,ذا قلت ال1م.ال

وال1م.الة ففي الذكور خاصة، وأ%راد بقوله سامره الر>عاء ل ينامون
لكثرتم. وف الثل: ات_خ.ذ% الليل% ج.م.لv، يضرب لن يعمل بالليل عمله من

قراءة أ%و صلة أ%و غي ذلك. وف حديث ابن الزبي: كان يسي بنا
ال4ب\ر.د.ي\ن ويتخذ الليل ج.م.لv، يقال للرجل إ,ذا س.ر.ى ليلته ج.م\عاء أ%و

أ%حياها بصلة أ%و غيها من العبادات: ات_خ.ذ% الليل ج.م.لv؛ كأ%نه ر.ك1به
ول ينم فيه. وف حديث عاصم: لقد أ%دركت أ%قواماv يتخذون هذا الليل

ج.م.لv يشربون الن_ب,يذ% ويلبسون ال�ع.ص\ف%ر، منهم ز,رe بن ح'ب.ي\ش وأ%بو
وائل. قال أ%بو اليثم: قال أ%عراب الام1ل ال%ي� العظيم، وأ%نكر أ%ن

يكون الامل ال1م.ال؛ وأ%نشد:
وجامل ح.و\م ي.ر'وح ع.ك%ره'،

إ,ذا دنا من ج'ن\ح, ليل م.ق}ص1ره'،
ي'ق%ر\ق1ر ال%د\ر. ول ي'ج.ر\ج,ر'ه



قال: ول يصنع ال4عراب شيئاv ف إ,نكاره أ%ن الامل ال1م.ال؛ قال
ال4زهري: وأ%ما قول طرفة:

وجامل� خ.و_ع. م1ن ن,يب,ه
ز.ج\ر' ال�ع.ل�ى أ�ص'لv والس_فيح

فإ,نه دل على أ%ن الامل يمع ال1م.ال والنeوق ل4ن الن>يب إ,ناث،
واحدتا ناب. ومن أ%مثال العرب: ات_خ.ذ% الليل ج.م.لv إ,ذا س.ر.ى الليل

كله. واتذ الليل ج.م.لv إ,ذا ركبه ف حاجته، وهو على الثل؛ وقوله:
إ,ن ل1م.ن\ أ%ن\ك%ر.ن ابن\ الي.ث}ر,ب،

ق%ت.ل}ت' ع1ل}باءé وه1ن\د. ال%م.ل1ي
إ,نا أ%راد رجلv كان من أ%صحاب عائشة، وا�صل ذلك أ%ن عائشة غ%ز.ت

ع.ل1ي�اv على ج.م.ل، فلما هزم أ%صحابا ثبت منهم قوم ي.ح\م'ون ال%م.ل الذي
كانت عليه. وج.م.ل: أ%بو ح.ي¼ من م.ذ}ح1ج�، وهو ج.م.ل بن، سعد العشية
منهم هند بن عمرو ال%م.ليe، وكان مع علي، عليه السلم، ف%ق�ت1ل؛ وقال

قاتله:
ق%ت.ل}ت' ع1ل}باءé وه1ن\د. ال%م.ل1ي

قال ابن بري: هو لعمرو بن
يثرب الض_ب>ي، وكان فارس بن ض.ب_ة يوم ال%م.ل، قتله عمار بن ياسر

ف ذلك اليوم؛ وتام رجزه:
ق%ت.ل}ت' ع1ل}باءé وه1ن\د. ال%م.ل1ي،

واب\ناv لص'وحان% على دين علي
وحكى ابن بري: وال�م.الة اليل؛ وأ%نشد:

وال�د\م فيه ي.ع\ت.ر,ك}ـ
ن%، ب.و>ه، ع.ر\ك. ال�م.اله

ابن سيده: وقد أ%وقعوا ال%م.ل على الناقة فقالوا شربت لب ج.م.لي، وهذا
نادر، قال: ول أ�ح1ق©ه، وال%م\ع أ%ج\مال وج,م.ال وج'م\ل وج,م.الت

وج,مالة وج.م.ائل؛ قال ذو الرمة:
وق%ر_ب\ن. بالزeر\ق ال%م.ائل، بعدما

ت.ق%و_ب.، عن غ1ر\بان1 أ%و\راكها، ال%ط}ر'
وف الديث: ه.م_ الناس بن.ح\ر بعض ج.م.ائلهم؛ هي جع ج.م.ل، وقيل: جع

ج,م.الة، وج,م.الة جع ج.م.ل كر,سالة ور.سائل. ابن سيده: وقيل ال%م.الة



الطائفة من ال1م.ال، وقيل: هي القطعة من النوق ل ج.م.ل فيها، وكذلك
ال%م.الة وال�م.الة؛ عن ابن ال4عراب. قال ابن السكيت: يقال لل3بل إ,ذا
كانت ذ�كورة ول يكن فيها أ�نثى هذه ج,مالة بن فلن، وقرئ: كأ%نه
ج,م.الة ص'ف}ر. والام1ل�: اسم للجمع كالباقر والكال1ب، وقالوا ال%م�ال

وال%م�الة كما قالوا ال%م�ار وال%م�ارة وال%ي_الة. ور.ج'ل جام1ل: ذو
ج.م.ل. وأ%ج\م.ل القوم' إ,ذا كث�رت ج,مالم. وال%م_الة: أ%صحاب ال1مال

مثل ال%ي�الة وال%م�ارة؛ قال عبد مناف بن ر,ب\ع الذل:
حت إ,ذا أ%س\لكوهم ف ق�ت.ائدة

ش.ل¾، كما ت.ط}ر'د ال%م�الة� الشeر'دا
واس\ت.ج\م.ل الب.ع1ي' أ%ي صار ج.م.لv. واس\ت.ق}ر.م ب.ك}ر فلن أ%ي صار

ق%ر\ماv. وف الديث: لكل أ�ناس ف ج.م.لهم خ'ب\ر، ويروى ج'م.ي\لهم، على
التصغي، يريد صاحبهم؛ قال ابن ال4ثي: هو مثل ي'ض\رب ف معرفة كل قوم

بصاحبهم يعن أ%ن ال�س.و_د ي'س.و_د لعن، وأ%ن قومه ل ي'س.و>دوه
إ,ل لعرفتهم بشأ}نه؛ ويروى: لكل أ�ناس ف ب.ع1يهم خ'ب\ر، فاستعار البعي
وال%م.ل للصاحب. وف حديث عائشة: وسأ%لتها امرأ%ة أ%أ�و.خ>ذ ج.م.لي؟

تريد زوجها أ%ي أ%حبسه عن إ,تيان النساء غيي، فك%ن.ت\ بال%م.ل عن
الز_وج ل4نه زوج الناقة. وج.م_ل% ال%م.ل%: ع.ز.له عن الط�ر'وقة. وناقة

ج'م.الية: و.ثيقة تشبه ال%م.ل ف خ1ل}قتها وشد_تا وع1ظ%مها؛ قال
ال4عشى:ج'م.ال1ي_ة ت.غ\ت.لي بالر>د.اف،

إ,ذا ك%ذ�ب. الث1مات' ال%ج,يا
وقول هيان:

وق%ر_ب'وا كل� ج'م.ال1ي¼ ع.ض1ه،
ق%ر,يب.ة ن'د\و.ت'ه من م.ح\م.ض1ه،

كأ%نا ي'ز\ه.م ع1ر\قا أ%ب\ي.ض1ه
(* قوله «كأنا يزهم» تقدم ف ترجة بيض: ييجع بدل يزهم).

ي'ز\ه.م: ي'ج\عل فيهما الز_ه.م، أ%راد كل ج'م.الي_ة فح.م.ل على لفظ
ك�ل9 وذك�ر، وقيل: ال4صل ف هذا تشبيه الناقة بالمل، فلما شاع ذلك

واط�رد صار كأ%نه أ%صل ف بابه حت عادوا فش.ب_هوا ال%م.ل بالناقة ف ذلك؛
وهذا كقول ذي الرمة:

ور.م\ل�، كأ%و\راك الن>ساء3، ق%ط%ع\ت'ه،



إ,ذا أ%ظلمته ال�ظ}ل1مات ال%ناد1س'
وهذا من حلهم ال4صل على الفرع فيما كان الفرع أ%فاده من ال4صل،

ونظائره كثية، والعرب تفعل هذا كثياv، أ%عن أ%نا إ,ذا شبهت شيئاv بشيء
مك�ن.ت\ ذلك الشبه لما وع.م_ت به وجه الال بينهما، أ%ل تراهم لا شبهوا

الفعل الضارع بالسم فأ%عربوه تموا ذلك العن بينهما بأ%ن شبهوا اسم
الفاعل بالفعل فأ%عملوه؟ ورجل ج'م.الê، بالضم والياء مشددة: ض.خ\م

ال4عضاء تامe ال%ل}ق على التشبيه بال%م.ل لعظمه. وف حديث فضالة: كيف
أ%نتم إ,ذا ق%ع.د ال�م.لء� على ال%نابر ي.ق}ضون بال%و.ى وي.ق}تلون

بالغ.ض.ب؛ ال�م.لء�: الض>خ.ام ال%ل}ق كأ%نه جع ج.م1يل. وف حديث
اللعنة: فإ,ن جاء4ت به أ%و\ر.ق ج.ع\داv ج'م.ال1ي�اv فهو لفلن؛ ال�م.ال9،

بالتشديد: الض_خم ال4عضاء التامe ال4وصال؛ وقوله أ%نشده أ%بو حنيفة عن
ابن ال4عراب:

إ,ن� لنا من مالنا ج,م.ال،
من خي ما ت.ح\و,ي الرجال� مال،

ي'ن\ت.ج\ن كل ش.ت\و.ة أ%ج\مال
إ,نا ع.ن بال%م.ل هنا الن_خل، شبهها بال%م.ل ف طول1ها وض1خ.مها

وإ,ت.ائها. ابن ال4عراب: ال%م.ل الك�ب.ع؛ قال ال4زهري: أ%راد بال%م.ل
والك�ب.ع سكة ب.حري_ة تدعى ال%م.ل؛ قال رؤ\بة:

واع\ت.ل%جت\ ج,ماله ول�خ\م'ه
قال أ%بو عمرو: ال%م.ل سكة تكون ف البحر ول تكون ف الع.ذ}ب، قال:

والل©خ\م' الك%و\س.ج'، يقال إ,نه يأ}كل الناس. ابن سيده: وج.م.ل البحر
سكة من سكه قيل طوله ثلثون ذراعاv؛ قال العجاج:

كج.م.ل البحر إ,ذا خاض ح.س.ر
وف حديث أ%ب عبيدة: أ%نه أ%ذن ف ج.م.ل البحر؛ قيل: هو سكة ضخمة

شبيهة بال%م.ل يقال لا ج.م.ل البحر.
وال�م.يل وال�م\لنة وال�م.يلنة: طائر من الدخاخيل؛ قال سيبويه:

ال�م.يل الب'ل}بل ل يتكلم به إ,ل� مصغ_راv فإ,ذا جعوا قالوا ج,م\لن.
الوهري: ج'م.يل طائر جاء4 مصغراv، والمع ج,م\لن مثل ك�ع.ي\ت

وك1ع\تان.وال%م.ال: مصدر ال%م1يل، والفعل ج.م'ل. وقوله عز وجل: ولكم فيها
ج.م.ال حي ت'ريون وحي تسرحون؛ أ%ي باء وحسن. ابن سيده: ال%م.ال السن



يكون ف الفعل وال%ل}ق. وقد ج.م'ل الرج'ل، بالضم، ج.م.الv، فهو ج.م1يل
وج'م.ال، بالتخفيف؛ هذه عن اللحيان، وج'م_ال، ال4خية ل ت'ك%س_ر.

وال�م_ال، بالضم والتشديد: أ%جل من ال%م1يل. وج.م_له أ%ي ز.ي_نه.
والت_ج.مeل: ت.ك%ل©ف ال%م1يل. أ%بو زيد: ج.م_ل افيفي � عليك ت.ج\ميلv إ,ذا

دعوت له أ%ن يعله افيفي ج.م1يلv ح.س.ناv. وامرأ%ة ج.م\لء وج.ميلة: وهو
أ%حد ما جاء4 من ف%ع\لء ل أ%ف}ع.ل لا؛ قال:

و.ه.ب\ت'ه من أ%م.ة{ سوداء،
ليست ب,ح.س\ناء ول ج.م\لء

وقال الشاعر:
فهي ج.م\لء ك%بد\ر� طالع،

ب.ذ�ت1 ال%ل}ق جيعاv بال%م.ال
وف حديث ال3سراء3: ث ع.ر.ض.ت\ له امرأ%ة ح.س\ناء ج.م\لء أ%ي ج.م1يلة

مليحة، ول أ%فعل لا من لفظها كد1ية ه.ط}لء. وف الديث: جاء4 بناقة
ح.س\ناء ج.م\لء. قال ابن ال4ثي: وال%م.ال يقع على الصeو.ر والعان؛
ومنه الديث: إ,ن ال ج.م1يل يب ال%م.ال أ%ي ح.س.ن ال4فعال كامل

ال4وصاف؛ وقوله أ%نشده ثعلب لعبيد ال بن عتبة:
وما ال%قe أ%ن ت.ه\و.ى فت'ش\ع.ف. بالذي

ه.و,يت.، إ,ذا ما كان ليس بأ%ج\م.ل
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون أ%جل فيه بعن ج.م1يل، وقد يوز أ%ن يكون

أ%راد ليس بأ%جل من غيه، كما قالوا ال أ%كب، يريدون من كل شيء.
وال�جاملة: ال�عاملة بال%م1يل، الفراء: ال�ج.ام1ل الذي يقدر على

جوابك فيتركه إ,بقاءé على م.و.د_تك. وال�ج.ام1ل: الذي ل يقدر على جوابك
فيتركه وي.ح\قد عليك إ,ل وقت م�ا؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

ج.م.ال%ك أ%يeها القلب' الق%ر,يح'،
س.ت.ل}ق%ى م.ن\ ت'حبe فت.س\ت.ريح'

يريد: الزم ت.ج.مeل%ك وحياء4ك ول ت.ج\ز.ع ج.ز.عاv قبيحاv. وجام.ل
الرجل% م'جام.لة: ل ي'ص\ف1ه ال3خاء4 وماس.ح.ه بال%م1يل. وقال اللحيان:

اج\م'ل إ,ن كنت جام1لv، فإ,ذا ذهبوا إ,ل الال قالوا: إ,نه ل%م1يل:
وج.م.ال%ك أ%ن ل تفعل كذا وكذا أ%ي ل تفعله، والزم ال4مر ال4ج\م.ل؛ وقول

الذل أ%نشده ابن ال4عراب:



أ%خ'و ال%ر\ب أ%م�ا صاد1راv ف%و.س1يق�ه
ج.م1يل، وأ%م_ا واراداv فم'غ.ام1س

قال ابن سيده: معن قول ج.م1يل هنا أ%نه إ,ذا اط�رد وسيقة ل ي'س\رع
با ولكن ي.ت_ئد ث1ق%ةv منه ببأ}سه، وقيل أ%يضاv: و.س1يق�ه ج.م1يل أ%ي

أ%نه ل يطلب ال3بل فتكون له و.س1يقة إ,نا وسيقته الرجال يطلبهم
لي.س\ب,ي.هم فيجل�بهم و.س.ائق.

وأ%ج\م.ل}ت الص_ن,يعة عند فلن وأ%ج\م.ل ف صنيعه وأ%ج\م.ل ف طلب
الشيء: ات_أ%د واعتدل فلم ي'ف}ر,ط؛ قال:

الر>زق مقسوم فأ%ج\م1ل} ف الط�ل%ب
vوج.م_ر\ته تميا vوقد أ%ج\م.ل}ت ف الطلب. وج.م_ل}ت الشيء4 تميل
إ,ذا أ%طلت حبسه. ويقال للشحم ال�ذ%اب ج.م1يل؛ قال أ%بو خراش:

ن'قاب,ل� ج'وع.هم ب'ك%ل�لت{،
من الف�ر\نY، ي.ر\ع.ب'ها ال%م1يل

وج.م.ل الشيء4: ج.م.ع.ه. وال%م1يل: الش_حم ي'ذ%اب ث ي'ج\م.ل أ%ي
ي'ج\م_ع، وقيل: ال%م1يل الشحم يذاب فك�لما ق%ط%ر و'كYف. على ال�ب\ز, ث

أ�ع1يد؛ وقد ج.م.له ي.ج\م'له ج.م\لv وأ%جله. أ%ذابه واستخرج د'ه\نه؛
وج.م.ل أ%فصح من أ%ج\م.ل%. وف الديث: لعن ال اليهود ح'ر>مت عليهم

الشحوم ف%ج.ملوها وباعوها وأ%كلوا أ%ثانا. وف الديث: يأ}توننا بالس>ق%اء
ي.ج\م'لون فيه الو.د.ك. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، ويروى

بالاء الهملة، وعند ال4كثر يعلون فيه الودك. واج\ت.م.ل: كاش\ت.و.ى.
وت.ج.م_ل: أ%كل ال%م1يل، وهو الشحم ال�ذاب. وقالت امرأ%ة من العرب لبنتها:

ت.ج.م_لي وت.ع.ف�ف1ي أ%ي ك�لي ال%م1يل واشرب الع'ف%اف%ة%، وهو باقي
اللب ف الض_ر\ع، على تويل التضعيف.

وال%م'ول: الرأ%ة الت ت'ذيب الشحم، وقالت امرأ%ة لرجل تدعو عليه:
ج.م.لك ال أ%ي أ%ذابك كما ي'ذاب الشحم؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من

قول الشاعر:
إ,ذ قالت الن.ث©ول للج.م'ول,:

يا اب\نة ش.ح\م�؛ ف ال%ر,يء3 ب'ول
فإ,نه فسر ال%م'ول بأ%نه الشحمة ال�ذابة، أ%ي قالت هذه الرأ%ة

ل�ختها: أ%بشري بذه الش_حمة ال%ج\مولة الت تذوب ف ح.ل}قك؛ قال ابن سيده:



وهذا التفسي ليس بقوي� وإ,ذا ت'ؤ'م>ل كان مستحيلv. وقال مر_ة:
ال%م'ول الرأ%ة السمينة، والن_ث�ول الرأ%ة الهزولة. وال%م1يل: ال3هالة

ال�ذابة، واسم ذلك الذائب ال�م.الة، والج\ت1مال: الد>ه.ان به.
والج\ت1مال أ%يضاv: أ%ن تشوي لماv فكلما و.ك%ف%ت\ إ,ه.الته

vاس\ت.و\د.ق}ت.ه على خ'ب\ز ث أ%عدته. الفراء: ج.م.ل}ت الشحم أ%ج\م'له ج.م\ل
واج\ت.ملته إ,ذا أ%ذ%ب\ته، ويقال: أ%ج\م.لته وج.م.ل}ت أ%جود، واج\تمل الرج'ل؛

قال لبيد:
فاش\ت.و.ى ل%ي\لة ر,يح� واج\ت.م.ل

وال�م\لة: واحدة ال�م.ل. وال�م\لة: جاعي الشيء. وأ%ج\م.ل الشيء4:
ج.م.عه عن تفرقة؛ وأ%ج\م.ل له الساب كذلك. وال�م\لة: جاعة كل شيء بكماله

من الساب وغيه. يقال: أ%ج\م.لت له الساب والكلم؛ قال ال تعال:
لول أ�نزل عليه القرآن ج'م\لة واحدة؛ وقد أ%ج\م.لت الساب إ,ذا رددته إ,ل

ال�م\لة. وف حديث الق%د.ر: كتاب فيه أ%ساء أ%هل النة والنار أ�جل
على آخرهم فل يزاد فيهم ول ينقص؛ وأ%ج\م.لت الساب إ,ذا جعت آحاده

وكملت أ%فراده، أ%ي أ�ح\صوا وج'م1عوا فل يزاد فيهم ول ينقص.
وحساب ال�م_ل، بتشديد اليم: الروف' القطعة على أ%بد، قال ابن

دريد: ل أ%حسبه عربي�اv، وقال بعضهم: هو حساب ال�م.ل، بالتخفيف؛ قال ابن
سيده: ولست منه على ث1ق%ة.

وج'م\ل وج.و\م.ل: اسم امرأ%ة. وج.م.ال: اسم بنت أ%ب م'سافر. وج.م1يل
وج'م.ي\ل: اسان. وال%م_الن: من شعراء العرب؛ حكاه ابن ال4عراب، وقال:

أ%حدها إ,س\لمي وهو ال%م_ال بن س.ل%مة العبدي، والخر جاهلي ل
ينسبه إ,ل أ%ب. وج.م_ال: اسم موضع؛ قال النابغة العدي:

ح.ت_ى ع.ل1م\نا، ولول نن قد ع.ل1م'وا،
ح.ل�ت ش.ل1يلv ع.ذ%اراهم وج.م_ال

@جحل: ال�م_ح\ل�: اللحم الذي يكون ف ال4صداف؛ عن كراع، وقد ذكره
ال4غلب ف أ�رجوزة له، وقال ف موضع آخر: ال�م_ح\ل� اللحم الذي يكون ف

الص_د.قة إ,ذا ش'قYق%ت.
@جعل: ابن سيده: ال�م.ع\ل1يلة الض_ب'ع، وقال ال4زهري: ال�م.ع\ليلة

الناقة ال%ر,مة.
@جنبل: ال�ن\ب'ل: الع'سe الض_خ\م ال%ش1ب' الن_ح\ت الذي ل ي.س\ت.و؛



وأ%نشد:
م.ل}مومة ل%مìا كظ%ه\ر, ال�ن\ب'ل

ال�ن\ب'ل وال1ج\و.ل: الق%د.ح الض_خم. وال�ن\ب'ل: ق%د.ح غليظ من خشب؛
وأ%نشد أ%بو عمرو ل4ب الغريب النصري:

وك�ل} ه.ن,يئاv ث ل ت'ز.م>ل،
واد\ع'، ه'د1يت.، بع.ت.اد{ ج'ن\ب'ل

وقال آخر ف مثله:
إ,ذا انب.ط%حت\ جاف%ى عن ال4رض ب.طن'ها،

وخ.و_أ%ها ر.اب� كهام.ة1 ج'ن\ب'ل
@جنثل: ج.ن\ث%ل: اسم.

@جنجل: ال�ن\ج'ل: ب.ق}لة بالشام نو ال1ل}ي.و\ن1 تؤكل م.س\لوقة.
@جنحدل: هذه كلمة ذكرها ال4زهري ف الماسي فقال: وأ%نشد أ%بو اليثم

لالك بن الر_يب:
ع.لم. ت.قول� السيف ي'ث}ق1ل عاتقي،
إ,ذا قادن بي الرجال ال%ن.ح\د.ل؟

قال: وال%ن.ح\د.ل الق%ص1ي.
@جندل: ال%ن\د.ل: ال1ج.ارة، ومنه سي الرجل. ابن سيده: ال%ن\د.ل ما

ي'ق1ل© الرجل� من ال1ج.ارة، وقيل: هو ال%ج.ر ك�ل©ه، الواحدة ج.ن\د.لة؛
قال أ�مية الذل:

ت.م'رe كج.ن\د.لة ال%ن\ج.ن,يـ
ـق, ي'ر\م.ى با السeور، يوم الق1ت.ال

وال%ن.د1ل: ال%ن.اد1ل، قال سيبويه: وقالوا ج.ن.د1لD ي.ع\ن'ون
ال%ن.اد1ل، وصرفوه لنقصان البناء عما ل ينصرف. وأ%رض ج.ن.د1لة: ذات ج.ن.د1ل؛

وقيل: ال%ن.د1ل، بفتح اليم والنون وكسر الدال، الكان الغليظ فيه حجارة.
ومكان ج.ن.د1ل: كثي ال%ن\د.ل؛ قال ابن سيده: وحكاه كراع بضم اليم،

قال: ول أ�ح1ق©ه. التهذيب: ال%ن\د.ل صخرة مثل رأ}س ال3نسان، وجعه
ج.ن.اد1ل. وال�ن.اد1ل: الشديد من كل شيء. وج.ن\د.ل: اسم رجل. ود'ومة

ال%ن\د.ل: موضع. وج.ن\د.ل، غي مصروف: ب'ق}عة معروفة؛ قال:
ي.ل�ح\ن من ج.ن\د.ل ذي م.ع.ارك

كأ%ن الوضع يسمى ب.ن\د.ل وبذي م.ع.ارك فأ%بدل ذي معارك من جندل،



وأ%حسن الروايتي من ج.ندل, ذي معارك أ%ي من حجارة هذا الوضع.
وال�ناد1ل: العظيم الق%و,يe؛ قال رؤبة:

كأ%ن ت.ح\ت ص.خ1باv ج'ن.اد1ل
@جهل: ال%ه\ل: نقيض الع1ل}م، وقد ج.ه,له فلن ج.ه\لv وج.ه.الة، وجه,ل%
عليه. وت.ج.اهل: أ%ظهر ال%ه\ل؛ عن سيبويه. الوهري: ت.ج.اه.ل أ%ر.ى من

.vواس\ت.خ.ف�ه أ%يضا vنفسه ال%ه\ل وليس به، واس\ت.ج\ه.له: ع.د_ه جاه1ل
والتجهيل: أ%ن تنسبه إ,ل ال%ه\ل، وج.ه,ل فلن ح.ق_ فلن وج.ه,ل% فلن

ع.ل%ي_ وج.ه,ل بذا ال4مر. وال%ه.الة: أ%ن تفعل فعلv بغي الع1ل}م.
Dبه. ورجل جاه1ل Dل%ج.اه1ل من فلن أ%ي جاه1ل vابن شيل: إ,ن فلنا

والمع ج'ه\لD وج'ه'لD وج'ه_ل وج'ه_ال وج'ه.لء؛ عن سيبويه، قال: ش.ب_هوه
ب,ف%عيل كما شبهوا فاعلv بف%ع'ول؛ قال ابن جن: قالوا ج'ه.لء كما قالوا
ع'ل%ماء، ح.م\لv له على ضد�ه. ورجل ج.ه'ول: كجاه1ل، والمع ج'ه'ل

وج'ه\ل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ج'ه\ل الع.ش1ي> ر'ج_حاv لق%س\ر,ه

قوله ج'ه\ل الع.ش1ي> يقول: ف أ%ول النهار ت.س\ت.نe وبالع.ش1ي>
يدعوها لينضم_ إ,ليه ما كان منها شاذ9اv فيأ}من عليها الس>باع والليل

في.ح'وطها، فإ,ذا فعل ذلك ر.ج.ع\ن إ,ليه مافة ق%س\ر,ه ليبتها إ,ياه.
وال%ج\ه.لة: ما يملك على ال%ه\ل؛ ومنه الديث: الولد م.ب\خ.لة م.ج\ب.نة

م.ج\ه.لة. وف الديث: إ,نكم لت'ج.ه>لون وت'ب.خ>لون وت'ج.ب>نون أ%ي
ي.ح\م1لون الباء على ال%ه\ل بلعبتهم إ,ياهم حفظاv لقلوبم، وكل من هذه

ال4لفاظ مذكور ف موضعه؛ وقول م'ض.ر>س
بن ر,ب\ع1ي¼ الف%ق}ع.س3ي:

إ,نا ل%ن.ص\ف%ح عن م.جاه1ل قومنا،
ون'ق1يم سال1ف%ة% العدو� ال4ص\ي.د

قال ابن سيده: م.جاه1ل فيه جع ليس له واحد م'ك%س_ر عليه إ,ل قولم
ج.ه\ل، وف%ع\ل ل ي'ك%س_ر على م.فاع1ل، ف%م.جاه1ل ههنا من باب م.لم1ح

وم.حاس1ن. وف حديث ابن عباس أ%نه قال: من اس\ت.ج\ه.ل مؤ\مناv فعليه إ,ث}مه؛
قال ابن البارك: يريد بقوله من اس\ت.ج\ه.ل مؤمناv أ%ي ح.م.له على شيء

ليس من خ'ل�قه في'غ\ض1به فإ,نا إ,ثه على من أ%حوجه إ,ل ذلك، قال:
وج.ه\له أ%رجو أ%ن يكون موضوعاv عنه ويكون على من اس\ت.ج\ه.له. قال شر:



والعروف ف كلم العرب ج.ه,ل}ت الشيء إ,ذا ل تعرفه، تقول: م1ث}لي ل ي.ج\ه.ل
مثلك. وف حديث ال3ف}ك: ولكن اج\ت.ه.ل%ت\ه ال%م1ي_ة أ%ي ح.م.ل%ت\ه
ال4ن.ف%ة والغ.ض.ب على ال%ه\ل، قال: وج.ه_ل}ته ن.س.بته إ,ل ال%ه\ل،

واس\ت.ج\ه.ل}ته: وجدته جاه1لv، وأ%ج\ه.ل}ته: ج.ع.ل}ته جاه1لv. قال: وأ%ما
الس\ت1ج\هال بعن المل على ال%ه\ل فمنه م.ث%ل للعرب: ن.ز\و.

الف�رار, اس\ت.ج\ه.ل الف�رار.، ومثله: اس\ت.ج\ع.ل}ته ح.م.ل}ته على الع.ج.لة؛
قال:فاس\ت.ع\ج.لونا وكانوا من ص.حابتنا

يقول: ت.قد_مونا فح.م.لونا على الع.ج.لة، واس\ت.ز.ل�هم الشيطان:
ح.م.ل%هم على الز_ل�ة. وقوله تعال: يسبهم الاه1ل� أ%غنياء؛ يعن الاه1ل

بالم ول ي'ر,د1 الاه1ل% الذي هو ضد العاقل، إ,نا أ%راد ال%ه\ل الذي
هو ضد ال1ب\رة، يقال: هو ي.ج\ه.ل ذلك أ%ي ل يعرفه. وقوله عز وجل: إ,ن
أ%ع1ظ�ك أ%ن تكون من الاهلي؛ من قولك ج.ه,ل فلن رأ}يه. وف الديث:

إ,ن من الع1ل}م ج.ه\لv؛ قيل: وهو أ%ن يتعلم ما ل يتاج إ,ليه كالنجوم
وعلوم ال4وائل، وي.د.ع. ما يتاج إ,ليه ف دينه من علم القرآن والسن_ة،

وقيل: هو أ%ن يتكلف العال إ,ل علم ما ل يعلمه في'ج.ه>له ذلك.
والاه1ل1ي_ة: زمن الف%ت\رة ول إ,سلم.؛ وقالوا الاه1ل1ي_ة

ال%ه\لء، فبال%غوا. وال%ج\ه.ل: ال%فازة ل أ%ع\لم فيها، يقال: ر.ك1ب\ت'ها
على م.ج\هولا؛ قال سويد

بن أ%ب كاهل:
ف%ر.ك1ب\ناها على م.ج\ه'ول1ها،

ب,ص1لب, ال4ر\ض, فيه,ن_ ش.ج.ع
وقولم: كان ذلك ف الاه1ل1ي_ة ال%ه\لء، هو توكيد لل4ول، يشتق له

من اسه ما يؤكد به كما يقال و.ت1د¬ وات1د¬ وه.م.ج¬ هام1ج¬ ول%ي\لة
ل%ي\لء وي.و\م¬ أ%ي\و.م. وف الديث: إ,نك امرؤ فيك جاه1ل1ي_ة؛ هي الال الت

كانت عليها العرب قبل ال3سلم من ال%ه\ل بال سبحانه ورسوله وشرائع
الدين وال�فاخ.ر.ة بال4نساب والك1ب\ر والت_ج.بeر وغي ذلك.

وأ%رض م.ج\ه.ل: ل ي'ه\ت.د.ى فيها، وأ%رضان1 م.ج\ه.ل؛ أ%نشد سيبويه:
فلم ي.ب\ق. إ,ل� ك�ل© ص.ف}واء4 ص.ف}و.ة{،

ب,ص.ح\راء ت1يه{، ب.ي\ن. أ%ر\ض.ي\ن, م.ج\ه.ل,
وأ%ر.ض'ون% م.ج\ه.لD كذلك، وربا ث%ن_وا وج.م.عوا. وأ%رض م.ج\هولة: ل



أ%علم با ول ج,بال، وإ,ذا كان با معارف أ%علم فليست بجهولة. يقال:
ع.ل%و\نا أ%رضاv م.ج\هولة وم.ج\ه.لv س.واءé؛ وأ%نشدنا:

ق�ل}ت' لص.ح\راء4 خ.لء� م.ج\ه.ل,:
ت.غ.و_ل ما ش1ئ}ت1 أ%ن ت.غ.و_ل

قال: ويقال مهولة ومهولت وم.جاه1يل. وناقة مهولة: ل ت'ح\ل%ب ق%ط©.
وناقة مهولة إ,ذا كانت غ�ف}لة ل س1م.ة% عليها؛ وكل ما اس\ت.خف�ك. فقد

استجهلك؛ قال النابغة:
،�د.عاك ال%وى واس\ت.ج\ه.ل%ت\ك ال%ن.از,ل

وك%ي\ف. ت.صاب ال%رء3، والش_ي\ب' شام1ل�؟
واس\ت.ج\ه.ل%ت1 الريح' الغ'ص\ن.: ح.ر_كته فاضطرب.

وال1ج\ه.ل وال1ج\ه.لة وال%ي\ه.ل وال%ي\ه.لة: ال%ش.بة الت ي'ح.ر_ك
با ال%م\ر والت_نeور ف بعض اللغات. وص.فاة ج.ي\ه.ل: عظيمة؛ قال ابن

ال4عراب: ج.ي\ه.ل� اسم امرأ%ة؛ وأ%نشد:
�تقول ذات' الر_ب.لت1، ج.يه.ل

eس3ن�@جهبل: ال%ه\ب.لة: الرأ%ة القبيحة الد_م1يمة. وال%ه\ب.ل: ال
من الو'ع'ول، وقيل: العظيم منها؛ قال:

ي.ح\ط1م ق%ر\ن.ي\ ج.ب.لي¼ ج.ه\ب.ل
vجول: جال% ف ال%ر\ب ج.و\لة، وجال% ف الت_ط}واف ي.ج'ول ج.و\ل@

وج.و.لناv وج'ؤ'ولv؛ قال أ%بو حية النميي:
وجال% ج'ؤ'ول% ال4خ\د.ر,ي> بوافد

م'غ1ذð، ق%ل1يلv ما ي'ن,يخ' لي.ه\ج'دا
وت.جاو.لوا ف الرب أ%ي جال بعضه'م على بعض، وكانت بينهم م'جاو.لت،

وجال% واج\تال وان\جال بعنÝى؛ قال الفرزدق:
vلب. م'س.و_ما�وأ%ب الذي و.ر.د. الك
بال%ي\ل، ت.ح\ت. ع.جاج,ها ال�ن\جال

والت_ج\وال: الت_ط}واف. وف الديث: فاج\تال%ت\هم الشياطي أ%ي
اس\ت.خ.ف�ت\هم ف%جالوا معهم ف الضلل، وجال% واج\تال إ,ذا ذهب وجاء؛ ومنه

ال%و.لن ف الرب. واج\تال الشيء4 إ,ذا ذهب به وساقه. والائل: الزائل عن
مكانه، وروي بالاء الهملة، وسيأ}ت ذكره؛ ومنه الديث: لا جال%ت

اليل� أ%ه\و.ى إ,ل عنقي. يقال: جال ي.ج'ول ج.و\لة إ,ذا دار؛ ومنه الديث:



للباطل ج.و\لةD ث ي.ض\م.ح1ل©؛ هو من ج.و_ل ف البلد إ,ذا طاف، يعن أ%ن
أ%هله ل يستقر�ون على أ%مر يعرفونه ويطمئنون إ,ليه. قال ابن ال4ثي:

وأ%ما حديث الصد>يق: إ,ن للباطل ن.ز\وة ول4هل الق> ج.و\لة، فإ,نه يريد
غ%ل%بة من جال% ف الرب على ق1ر\نه، قال: ويوز أ%ن يكون من ال4ول

ل4نه قال بعده: ي.ع\ف�و لا ال4ث%ر' وتوت السeنن. وج.و_ل}ت' البلد.
تويلv أ%ي ج'ل}ت فيها كثياv. وج.و_ل ف البلد أ%ي ط%و_ف. ابن سيده:

وج.و_ل ت.ج\و.الv؛ عن سيبويه، قال: والت_ف}عال بناء موضوع للكثرة
كف%ع_ل}ت ف ف%ع.ل}ت. وج.و_ل ال4رض.: جال% فيها. وجال القوم' ج.و\لة إ,ذا

انكشفوا ث ك%رeوا.
وال1ج\و.ل: ثوب صغي ت.ج'ول فيه الارية. غيه: وال1ج\و.ل ثوب ي'ث}ن.ى

وي'خ.اط من أ%حد شقيه ويعل له جيب ت.ج'ول فيه الرأ%ة، وقيل: ال1ج\و.ل
للص_بي>ة والد>ر\ع للمرأ%ة؛ قال امرؤ القيس:

،vإ,ل م1ث}ل1ها ي.ر\ن'و ال%ل1يم' ص.ب.اب.ة
إ,ذا ما اس\ب.ك%ر_ت\ بي د1ر\ع� وم1ج\و.ل

أ%ي هي بي الصب,ي�ة والرأ%ة. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كان
النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا دخل علينا ل%ب,س م1ج\و.لv؛ قال ابن

ال4عراب: ال1ج\و.ل الصeد\رة والص>د.ار؛ وروي الطاب عن عائشة أ%يضاv قالت:
كان له، صلى ال عليه وسلم، م1ج\و.ل؛ قال: تريد ص'د\رة من ح.د1يد يعن

.vر\س م1ج\و.لeالز_ر.د1ي_ة؛ قال الوهري: وربا سي الت
وجال التراب' ج.و\لv وان\ج.ال: ذ%ه.ب وس.ط%ع. وال%و\ل وال�ول

وال%و\لن وال%ي\لن؛ ال4خية عن اللحيان: التراب والصى الذي تول به الريح
على وجه ال4رض. ويوم ج.و\لنê وج.ي\لنê: كثي التراب والريح.

ويوم¬ ج.و\لن وج.ي\لن: كثي التراب والغبار؛ هذه عن اللحيان. وان\ج.ال
التراب' وجال%، وان\ج,يال�ه انك1شاط�ه. ويقال للقوم إ,ذا تركوا الق%ص\د

وال�د.ى: اج\ت.ال%ه'م الشيطان أ%ي جالوا معه ف الضللة؛ وقول حيد:
م'ط%و_قة خ.ط}باء ت.س\ج.ع ك�ل�ما

د.ن.ا الص�يف'، وان\جال الر_بيع' فأ%ن\ج.ما
ان\جال أ%ي ت.ن.ح_ى وذهب. أ%بو حنيفة: الائل وال%و,يل ما س.ف%ر.ت\ه

الريح' من ح'ط%ام الن_ب\ت سواقط ورق الشجر ف%جال%ت به. واج\تال%هم
الشيطان: حو_لم عن الق%ص\د. وف الديث: أ%ن ال تعال قال إ,ن خلقت عبادي



ح'ن.فاء فاج\تالم الشيطان أ%ي اس\ت.خ.ف�هم فج.ال�وا معه. قال شر: يقال
اج\تال الرجل� الشيء4 إ,ذا ذهب به وطرده وساقه، واج\تال أ%موال%هم أ%ي
ذهب با، واس\ت.جالا مثله. وف حديث ط%ه\فة: وت.س\ت.ج,يل ال%هام. أ%ي

تراه جائلv تذهب به الريح ههنا وههنا، ويروى بالاء والاء، وهو ال4شهر،
وسيأ}ت ذكرها. وال3جالة: ال3د.ارة، يقال ف ال%ي\س3ر: أ%ج,ل,

الس>هام. وأ%جال% السهام بي القوم: ح.ر_كها وأ%ف}ض.ى با ف الق1س\مة. ويقال
أ%جالوا الرأ}ي فيما بينهم؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

و.ه.ى خ.ر\ج'ه، واس\ت'ج,يل% الر_با
ب' منه، وغ�ر>م ماءé ص.ر,يا

(* قوله «وغرم» هكذا ف الصل هنا بالعجمة الضمومة، وتقدم ف ترجة
صرح: وكرم بالكاف وقال هناك وأراد بالتكري التكثي، وف الصحاح: وكر�م

السحاب إذا جاد بالغيث).
معن اس\ت'جيل ك�ر\ك1ر. وم'خ1ض. وال%ر\ج': الو.د\ق، وأ%ورد ال4زهري

بيت أ%ب ذؤ.يب على غي هذا اللفظ فقال:
ث%لثاv، ف%لم�ا اس\ت'ج,يل% ال%ه.ا
م' ع.ن\ه، وغ�ر>م ماءé ص.ر,يا

وقال: اس\ت'ج,يل ذهبت به الريح ههنا وههنا وت.ق%ط�ع. وأ%ج,ل} جائ1ل%تك
أ%ي اق}ض, ال4مر الذي أ%نت فيه.

وال�ول والال� وال1يل�؛ ال4خية عن كراع: ناحية� البئر, والقب,
والبحر وجانب'ها. وال�ول، بالضم: جدار البئر؛ قال أ%بو عبيد: وهو كل ناحية

من نواحي البئر إ,ل أ%علها من أ%سفلها؛ وأ%نشد:
ر.م.ان بأ%مر� كنت' منه و.و.ال1د1ي
ب.ر,يìا، ومن ج'ول, الط�و,ي> ر.مان

قال ابن بري: البيت لبن أ%حر؛ قال: وقيل هو لل4زرق بن طرفة بن
الع.م.ر_د الف%راص1ي�، أ%ي رمان بأ%مر عاد عليه قبحه ل4ن الذي ي.ر\مي من

ج'ول البئر يعود ما ر.م.ى به عليه، ويروى: ومن أ%ج\ل الط�و,ي�، قال: وهو
الصحيح ل4ن الشاعر كان بينه وبي خصمه ح'ك�ومة ف بئر فقال خصمه: إ,نه

ل1صÒ ابن ل1ص¼، فقال هذه القصيدة؛ وبعد البيت:
د.ع.ان,ي. ل1صìا ف ل�ص'وص، وما د.عا
با و.ال1د1ي، فيما م.ض.ى، ر.ج'لن



والال�: مثل ال�ول؛ قال العدي:
،vم'ف%ل�لة vه خ'ث}ما�ر'د_ت\ م.ع.اول

وصاد.ف%ت\ أ%خ\ض.ر. الال%ي, ص.ل�ل
(* قوله «وصادفت» أي الناقة كما نص عليه الوهري ف ترجة صلل حيث قال:

.(vأي صادفت ناقت الوض يابسا
وقيل: ج'ول� القب ما ح.و\له؛ وبه فسر قول أ%ب ذؤ.يب:

ح.د.ر\ناه بال4ثواب ف ق%ع\ر, ه'و_ة{
ش.د1يد{، على ما ض'م_ ف الل�ح\د1، ج'ول�ها

والمع أ%ج\وال وج'و.الD وج'و.الة 
(* قوله «وجوال وجوالة» قال شارح

القاموس: ها ف النسخ عندنا بالضم وف الكم بالكسر). والول: العزية،
ويقال العقل، وليس له ج'ول أ%ي عقل وع.ز,ية تنعه مثل ج'ول البئر ل4نا

إ,ذا ط�و,ي.ت كان أ%شد_ لا. ورجل ليس له جالD أ%ي ليس له ع.ز,ية تنعه
مثل ج'ول البئر؛ وأ%نشد:

�وليس له عند العزائم ج'ول
وال�ول: ل�بe القلب وم.ع\ق�ولة. أ%بو اليثم: يقال للرجل الذي له

ر.أ}ي¬ وم'س'كة له ز.ب\ر وج'ول أ%ي ي.ت.ماس.ك ج'ول�ه، وهو م.ز\بور ما فوق
ال�ول منه، وص'ل}ب ما تت الز_ب\ر من ال�ول. ويقال للرجل الذي ل ت.ماس'ك

له ول ح.ز\م: ليس لفلن ج'ول أ%ي ينهدم ج'ول�ه فل ي'ؤ\م.ن أ%ن يكون
الز_ب\ر ي.س\ق�ط أ%يضاv؛ قال الراعي يصف عبد

اللك:
فأ%ب'وك أ%ح\ز.م'هم، وأ%نت أ%م1ي'هم،

وأ%ش.د_هم عند العزائم ج'ول
ويقال ف م.ث%ل: ليس لفلن ج'ولD ول جالD أ%ي ح.ز\م؛ ابن ال4عراب:

ال�ول الص_خ\رة الت ف الاء يكون عليها الط�يe، فإ,ن زالت تلك الصخرة
ت.ه.و_ر البئر، فهذا أ%صل ال�ول؛ وأ%نشد:

أ%و\ف%ى على ر'ك}ن.ي، فوق م.ث%ابة،
عن ج'ول, راز,ح.ة الر>شاء3 ش.ط�ون

وف حديث ال4حنف: ليس لك ج'ولD أ%ي عقل مأ}خوذ من ج'ول البئر، بالضم،
وهو ج,د.ارها. الليث: جال الوادي جان,با مائه، وجال البحر: ش.ط�اه،



والمع ال4جوال؛ وأ%نشد:
إ,ذا ت.ن.از.ع. جال م.ج\ه.ل� ق�ذ�ف

وال4ج\و.ل1يe من اليل: ال%و_ال السريع؛ ومنه قوله:
أ%ج\و.ل1يÒ ذو م.ي\عة1 إ,ض\ريج'

ال4صمعي: هو ال�ول والال لانب القب والبئر. وج.و.لن الال،
بالتحريك: ص1غاره ور.د1يئ�ه. وال%و\ل: الماعة من اليل والماعة� من ال3بل.

حكى ابن بري: ال�ول وال%و\ل، بالضم والفتح، من ال3بل ثلثون أ%و
أ%ربعون، قال الراجز:

قد ق%ر_بوا للب.ي\ن, والت_م.ض>ي
ج.و\ل م.خاض� كالر_دى ال�ن\ق%ض>

قال: وكذلك هو من النعام والغنم. واج\تال منهم ج.و\لv: اختار؛ قال عمرو
ذو الكلب يصف الذئب:

فاج\تال منها ل%ج\ب.ةv ذات. ه.ز.م
واج\تال من ماله ج.و\لv وج.والة: اختار. الفراء: اج\ت.ل}ت منهم ج.و\لة

وان\ت.ض.ل}ت ن.ض\لة، ومعناها الختيار. وج'ل}ت' هذا من هذا أ%ي اخترته
:vأ%ي اخترت؛ قال الكميت يدح رجل vمنه. واج\ت.ل}ت منهم ج.و\ل

وكائ1ن\ وك%م م1ن\ ذي أ%واص1ر. ح.و\له،
أ%فاد. ر.غ1يبات1 الل©هى وج,زال%ها

لخ.ر. م'ج\تال� بغي ق%رابة،
ه'ني\د.ة ل ي.م\ن'ن عليه اج\ت1يال%ها

وال%و\ل: ال%ب\ل ور'ب_ما سي الع1نان ج.و\لv. الليث: و,شاح¬ جائل
وب,طان جائل وهو الس_ل1س. ويقال: و,شاح جال�D كما يقال ك%ب\ش صاف¬� وصائف.

وال%و\ل: الو.ع1ل ال�س3نe؛ عن ابن ال4عراب، والمع أ%ج\وال.
وال%و\ل: شجر معروف.

وج.و\ل، مقصور: موضع. وج.و\لن� وال%و\لن�، بالتسكي: جبل بالشام،
وف التهذيب: قرية بالشام؛ وقال ابن سيده: ال%و\لن جبل بالشام، قال:

ويقال للجبل حارث ال%و\لن؛ قال النابغة الذبيان:
ب.كى حار,ث� ال%و\لن من ف%ق}د1 ر.ب>ه،

وح.و\ران� نه م'وح1ش¬ م'ت.ضائل
وحار,ث: ق�ل�ةD من ق1لله. وال%و\لن: أ%رض، وقيل: حارثD وح.و\ران



ج.ب.لن. وال4ج\و.ل: جبل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ق%ل�وصي ت.ح\م1ل� ال4ج\و.ل% الذي

بش.ر\قي> س.ل}مى، يوم. ج.ن\ب ق�شام
وقال زهي:

فش.ر\قي> س.ل}مى ح.و\ضه فأ%جاو,له
ج.م.ع ال%ب.ل با ح.و\له أ%و جعل كل جزء منه أ%ج\و.ل. وال1ج\و.ل:

الف1ض_ة؛ عن ثعلب. وال1ج\و.ل: ثوب أ%بيض ي'ج\ع.ل على يد الرجل الذي ي.د\فع
إ,ليه ال4ي\سار الق1داح إ,ذا ت.ج.م_عوا. التهذيب: ال1ج\و.ل الصeد\رة

والص>دار، وال1ج\و.ل الد>ر\ه.م الصحيح. وال1ج\و.ل: الع'وذة.
وال1ج\و.ل: ال1مار الوحشي�. وال1ج\و.ل: ه1لل من ف1ض_ة يكون ف و.س.ط

الق1لد.ة. والال: لغة ف الال, الذي هو اللYواء؛ ذكره ابن بري.
@جيل: ال1يل: كل ص1ن\ف من الناس، التeر\ك ج,يل والص>ي ج,يل والعرب

ج,يل والروم ج,يل، والمع أ%ج\يال. وف حديث سعد بن معاذ: ما أ%ع\ل%م' من
ج,يل كان أ%خبث منكم؛ ال1يل الصنف من الناس، وقيل ال�م_ة، وقيل كل قوم

يتصون ب,ل�غ.ة جيل. وج,يلن وج.ي\لن: قوم ر.ت_بهم ك1س\رى بالبحرين
ش1ب\ه ال4ك%رة ل%ر\ص الن_خ\ل أ%و ل1ه\ن.ة{ م�ا؛ وقال عمرو بن بر:

ج.ي\لن وج,يلن ف%ع.لة ال�لوك، وكانوا من أ%هل ال%ب.ل؛ وأ%نشد:
أ�ت1يح. له ج.3ي\لن� عند ج.ذاذ1ه،

ور.د_د فيه الط�ر\ف. حت ت.ح.ي_را
وأ%نشد ال4صمعي:

أ%ر\س.ل ج.ي\لن ي.ن\ح1ت'ون له
سات1يذ%ما بال%ديد1 فان\ص.د.عا

(* قوله: ساتيذ%ما، هكذا ف الصل، وهو ف معجم البلدان: ساتيدما
بالدال، قيل إنه جبل وقيل إنه نر).

ال�ؤ.ر>ج ف قوله تعال: هو وق%ب,يله؛ أ%ي ج,يل�ه، ومعناه ج,ن\سه.
وج,يل ج,يلن: قوم خلف الد_ي\لم. التهذيب: ج,يلD من الشركي خلف الد_يلم،

يقال ج,يل ج.يلن. وج.ي\لن، بفتح اليم: ح.يÒ من عبد
القيس. الوهري: وج.ي\لن ال%صى ما أ%جال%ته الريح منه؛ يقال منه: ريح

ذات ج.ي\لن.
@جثم: جث%م ال3نسان� والطائر' والن_عامة� وال1ش\ف وال4ر\نب'



والي.ر\بوع' ي.ج\ث1م وي.ج\ث�م ج.ث}ماv وجث�وماv، فهو جاث1م: ل%ز,م مكانه
فلم ي.ب\ر.ح أ%ي ت.ل%ب_د بال4رض، وقيل: هو أ%ن ي.ق%ع. على صدره؛ قال

الراجز:
إ,ذا الك�ماة� ج.ث%م'وا على الرeك%ب\،

ث%ب.ج\ت.، يا ع.م\رو، ث�ب'وج. ال�ح\ت.ط1ب\
قال: وهي بنزلة الب'ر'وك لل3بل؛ ومنه الديث: فلز,مها حت ت.ج.ث�م.ها

ت.ج.ث©م. الطي أ�ن\ثاه إ,ذا ع.لهاللس>فاد. وج.ث%م فلن بال4رض.
ي.ج\ث�م ج'ثوماv: لص1ق با ول%ز,مها؛ قال النابغة يص1ف ر.ك%ب. امرأ%ة{:

.vوإذا ل%م.س\ت. ل%م.س\ت. أ%ج\ث%م. جاثا
م'ت.ح.ي>راv بكانه م1ل}ء4 الي.د1

�الليث: الاث1م' الل�ز,م' مكانه ل ي.ب\رح. الليث: الاث1م.ة
والل�ب,د' الذي ل ي.ب\رح' بيت.ه؛ يقال: رجل ج'ث%مةD وج.ث�امة للن_ؤوم الذي

ل يساف1ر. ويقال: إن العس.ل ي.ج\ث�م على ال%ع1دة ث ي.ق}ذ1ف بالداء، وف
بعض الكلم: إذا شر,بت العس.ل ج.ث%م على رأ}س ال%ع1دة ث ق%ذف الداء؛

وجع' الاث1م, ج'ثوم. وقوله تعال: فأ%صب.حوا ف د1يار,ه1م\ جاث1مي؛ أ%ي
أ%جساداv م'ل}قاةv ف ال4رض؛ وقال أ%بو العباس: أ%ي أ%صابم البلء�

فب.ركوا فيها، والاث1م': البار,ك على ر,ج\ليه كما ي.ج\ث1م' الطي'، أي
أ%صابم العذاب' فماتوا جاث1مي أي بار,كي. ال4صمعي: ج.ث%م\ت وج.ث%و\ت

واحد. وال%ث�وم': ال4ر\ن.ب' ل4نا ت.ج\ث1م'، ومكانا م.ج\ث%م¬.
وال�ثام' والاث�وم': الكاب'وس ي.ج\ث1م' على النسان، وهو

الد_ي.ثان©. التهذيب: ويقال للذي يق%ع على النسان وهو نائم جاث�وم وج'ث%م وج'ث%مة
وراز,م¬ ور.ك�اب وج.ث�امة؛ قال: وهو هذا النجت 

(* قوله «وهو هذا
النجت» هكذا ف اإصل من غي نقط، وف نسخة سقيمة من التهذيب: وهو هذا النجت)

الذي يق%ع على النائم. وج.ث%م. الليل� ج'ثوماv: انتص.ف؛ عن ثعلب.
وال%ث%م.ة� وال%ث%مة 

(* قوله «والثمة إل» عبارة التكملة: الثمة
والثمة، بالتحريك فيهما، والثوم الكمة إل آخر ما هنا، وضبط الخي فيها

كصبور ولكن يستفاد من القاموس أن الخي مضموم الول). وال%ثوم:
:v؛ قال تأ%بط شر�ا�ال4ك%م.ة



ن.ه.ض\ت' إليها من ج.ثوم� كأ%ن_ها
عجوز¬، عليها ه1د\م1لD ذات' خ.ي\ع.ل,

وال%ث�امة�: الب.ل1يد'؛ قال الراعي:
م1ن\ أ%م\ر, ذي ب.د.وات{ ل ت.زال� له

ب.ز\لء�، يعيا با ال%ث�امة الل©ب.د'
ويروى الل�ب,د'، بالكسر، وهي أ%جود عند أ%ب عبيد، وال%ث�امة�: السيد

الليم:
وال�ج.ث�مة�: ال%ح\بوسة�. وف الديث: أ%نه ن.هى عن ال%ص\ب'ورة

وال�ج.ث�مة1؛ قال أ%بو عبيد: ال�ج.ث�مة الت نى عنها هي ال%ص\بورة وهي
كل حيوان ي'ن\ص.ب وي'ر\م.ى وي'ق}ت.ل. قال أ%بو عبيد: ولكن ال�ج.ث�مة ل

تكون إل� من الطي وال4ران,ب وأ%ش\باه1ها ما ي.ج\ث1م' بالرض أي
ي.ل}زمها، لن الطي ت.ج\ث1م بالرض إذا ل%ز,م.ت\ها ول%ب.دت عليها، فإن}

ح.ب.س.ها إنسان قيل: قد ج'ثYمت\، فهي م'ج.ث�مة إذا ف�ع1ل ذلك با، وهي
البوسة، فإذا ف%ع.ل%ت\ هي من غي ف1ع\ل أ%حد قيل: ج.ث%مت\ ت.ج\ث1م'
وت.ج\ث�م' ج'ث�وماv، فهي جاثة. شر: ال�ج.ث�مة هي الشاة الت ت'ر\مى

بالجارة حت توت ث تؤكل، قال: والشاة ل ت.ج\ث1م إنا ال�ثوم للطي ولكنه
است'ع1ي . وروي عن ع1ك}رمة أ%نه قال: ال�ج.ث�مة الشاة ت'رم.ى بالن_ب\ل

حت ت'ق}ت.ل. وج.ث%م. الطYي والتراب. والر_ماد: ج.م.عها، وهي
ال�ث}مة. وال%ث}م' وال%ث%م: الز_ر\ع إذا ارتفع عن الرض شيئاv واستق%ل9

نباته، وقد ج.ث%م يث1م. قال أ%بو حنيفة: ال%ث}م' الع1ذ}ق' إذا ع.ظ�م
:vم'، بضم الثاء، ج'ثوما�ب'س\ر'ه، والمع ج'ث�وم¬. وج.ث%م.ت الع'ذ�وق ت.ج\ث

ع.ظ�م ب'س\ر'ها شيئاv، وف التهذيب: إذا عظ�مت فلز,مت\ مكانا.
وال�ث}مان: ال1س\م؛ وقول الفرزدق:

وبات.ت\ ب,ج'ث}مان,ي_ة1 الاء3 ن,يب'ها،
إل ذات1 ر.ح\ل� كالآت1م, ح'س_را

ج'ث}مان,ي_ة الاء: الاء� نفس'ه. ويقال: ج'ث}مان,ي_ة الاء3 وس.ط�ه
وم'ج\ت.م.ع'ه ومكان'ه؛ وقول رؤبة:
واع\ط1ف\ على باز� ت.راخى م.ج\ث%م'ه\

أي بعد و.ك}ره. التهذيب: ال�ث}مان بنزلة ال�س\مان جامع لكل شيء تريد
به ج,س\مه وأ%لواح.ه. ويقال: ما أ%حسن ج'ث}مان الرجل وج'س\مانه أي جسده؛



قال المز_ق الع.ب\دي�:
وقد دع.و\ا ل% أ%ق}واماv، وقد غ%س.لوا،

بالس>د\ر والاء3، ج'ث}مان وأ%ط}باقي
الزهري: قال الصمعي ال�ث}مان الشخص، وال�س\مان� ال1س\م؛ قال ب,ش\ر:

أ%م'ونD كد' ك�ان الع1بادي> ف%و\ق%ها
س.نام¬ كج'ث}مان الب.ن,ي_ة1 أ%ت\ل%عا

يعن بالب.ن,ي_ة الكعبة، وهو شخص وليس ب.سد؛ قال ابن بري: صواب'
إن\شاده أ%م'وناv بالنصب لنه منصوب بقوله فك%ل�ف}ت قبله، وهو:

vفك%ل�ف}ت ما عندي، وإن كنت' عام1دا
من الو.ج\د1 كالث�ك}لن، بل أ%نا أ%و\ج.ع'

وأ%ت\ل%ع' بالرفع لنه نعت لس.نام، والذي ف ش1ع\ره كج'ث}مان
الب.ل1ي_ة، وهي الناقة تعل عند قب اليت؛ شب_ه س.نام ناقته ب'ث}مان,ها. ويقال:

جاءن بث%ريد مثل ج'ث}مان الق%طاة.
وال�ث�وم: جبل؛ قال:

ج.ب.ل ي.زيد' على ال1بال, إذا بدا،
بي الر_بائ1ع وال�ث�وم, م'ق1يم'

@جحم: أ%ج\ح.م عنه: ك%ف_ كأ%ح\ج.م. وأ%ح\ج.م الرجل%: د.نا أ%ن
ي'ه\ل1ك%ه.والحيم': اسم من أ%ساء النار. وكل© نار� عظيمة ف م.ه\واة{ فهي

ج.ح1يم¬، من قوله تعال: قالوا اب\ن'وا له ب'ن\ياناv فأ%ل}ق�وه ف الحيم. ابن
سيده: الحيم' النار' الشديدة التأ%جeج كما أ%ج_جوا نار. إبراهيم

النب>، على نبينا وعليه الصلة والسلم، فهي ت.ج\ح.م' ج'حوماv أي توق�د
توق©داv، وكذلك ال%ح\مة� وال�ح\مة�؛ قال ساعدة بن جؤية:

إن} تأ}ت1ه، ف ن.هار الص_ي\ف1، ل ت.ر.ه'
إل% ي'ج.م>ع ما ي.ص\لى من ال�ح.م,

ورأ%يت ج'ح\مة% النار, أي توق©د.ها. وكل© نار� ت'وقد على نار�
ج.ح1يم¬، وهي نار¬ جاح1مةD؛ وأ%نشد الصمعي:

وضالةD مثل� الح1يم, ال�وق%د1
ش.ب_ه الن>صال وح1د_تا بالنار؛ ونو منه قول الذل:

كأ%ن9 ظ�بات1ها ع'ق�ر¬ ب.ع1يج'
ويقال للنار: جاح1م¬ أ%ي توق©د والتهاب¬. وقال بعضهم: هو ي.تجاح.م' أ%ي



يتحر_ق ح1ر\صاv وب'خ\لv، وهو من الح1يم، وقد تكرر ذكر الحيم ف غي
موضع ف الديث، وهو اسم من أ%ساء جهنم، وأ%صله ما اش\ت.د_ ل%ه.ب'ه من

النار. والاح1م': الكان الشديد الر�؛ قال العشى:
ي'ع1دeون لله.ي\جاء قبل% ل1قائها،

غ%داة% اح\ت1ضار البأ}س، والوت' جاح1م'
وجح.م النار.: أ%و\ق%دها. وج.ح'م.ت نار'كم ت.ج\ح'م ج'حوماv: ع.ظ�مت

وتأ%ج_ج.ت\، وج.ح1مت\ ج.ح.ماv وج.ح\ماv وج'حوماv: اض\ط%رم.ت\ وكث�ر ج.م\ر'ها
ول%ه.ب'ها وت.وق©دها، وهي ج.حيم¬ وجاح1مةD. وج.م\ر¬ جاح1م¬: شديد

الشت1عال. وجاح1م' ال%ر\ب: م'ع\ظ%م'ها، وقيل: شد_ة الق%ت\ل ف م'ع\ت.ركها؛
وأ%نشد:

حت إذا ذاق منها جاح1ماv ب.ر.دا
وقال الخر:

وال%ر\ب ل ي.ب\قى لا
ح1م1ها التخيeل وال1راح

وروى النذري عن أ%ب طالب ف قولم فلن ج.ح_ام' وهو ي.تجاح.م' علينا
أي ي.تضاي.ق'، وهو مأ}خوذ من جاح1م, ال%ر\ب، وهو ض1يق�ها وشد�ت'ها.
وال�حام: داء ي'ص1يب النسان% ف عينه فت.ر,م، وقيل: هو داء ي'صيب

الكلب ي'ك}وى منه بي عينيه. وف الديث: كان ل1م.ي\م'ونة% كلب¬ يقال له
م1س\مار فأ%خذه داء يقال له ال�حام، فقالت: وا ر.ح\متا ل1س\مار تعن

كلب.ها؛ قال ابن الثي: ال�حام داء يأ}خذ الكلب ف رأ}سه في'كو.ى منه بي
.vعينيه، قال: وقد ي'صيب' النسان أ%يضا

وال%ح\مة�: العي'. وج.ح\م.تا النسان: عيناه. وج.ح\م.تا ال4سد1:
عيناه، بلغة حي؛ قال ابن سيده: بلغة أ%هل اليمن خاص_ة: قال:

أ%يا ج.ح\م.تا ب.كYي على أ�م> مالك،
أ%ك1يلة1 ق1ل�و\ب� بأ%ع\لى ال%ذان,ب

الق1ل�و\ب: الذئب؛ قال ابن بري: صوابه با قبله وما بعده:
أ�ت1يح. لا الق1ل�و\ب' من أ%رض ق%ر\ق%رى،

وقد ي.ج\ل�1ب' الش_ر_ الب.ع1يد. ال%وال1ب'
فيا ج.ح\م.ت ب.كYي على أ�م> مالك{،

أ%ك1يلة1 ق1لYيب� ببعض, ال%ذان,ب



فلم ي'ب\ق, منها غي. ن,صف1 ع1جان,ها،
وش'ن\ت'رة{ منها، وإح\دى الذ�وائ1ب

وأ%ج\ح.م العي,: جاح1مها. قال ال4زهري: ج.ح\م.تا ال4سد1 عيناه، بكل
لغة. ابن ال4عراب: ال�حام' معروف. وال�ح'م': القليل�و الياء.

والت_ج\ح1يم': الس\ت1ثبات ف النظر ل ت.ط}ر,ف عينه؛ قال:
كأ%ن9 عينيه، إذا ما ح.ج_ما
عينا أ%تان ت.ب\ت.غ1ي أن ت'ر\ط%ما

وعي¬ جاح1مةD: شاخ1صةD. وج.ح.م الرجل� عينيه كالشاخ1ص. وج.ح_من
بعين,ه ت.ج\حيماv: أحد_ إل� النظر. وال4ح\ج.م': الشديد' ح'م\رة1 العيني

مع س.ع.ت1هما، وال�نثى ج.ح\ماء# من ن,س\وة{ ج'ح\م� وج.ح\مى.
قال ابن سيده: وال%و\ح.م' الو.ر\د ال4حر، وال4ع\رف تقدي الاء.

وأج\ح.م' بن' د1ن\د1ن.ة% ال�زاعي: أحد سادات العرب، وهو زوج خالدة بنت
هشام بن عبد مناف.

@جحدم: ج.ح\د.م: اسم¬. وال%ح\دمة�: الض>يق' وسوء� الل�ق.
وال%ح\د.مة:السeرعة ف ع.د\و�.

@جحرم: ال%ح\ر.مة: الضيق' وسوء� الل�ق. ورجلD ج.ح\ر.م¬ وج'حار,م:
سي>ء� الل�ق ض.ي>ق�ه، وهي ال%ح\رمة.

@جحشم: بعي¬ ج.ح\ش.م¬: م'ن\ت.ف1خ ال%ن\بي؛ قال الف%ق}عسي�:
ن,يط%ت\ ب,ج.و\ز, ج.ح\ش.م� ك�م.ات1ر,

الوهري: ال%ح\ش.م' البعي' ال�ن\ت.ف1خ ال%ن\ب.ي,.
@جحظم: رجل ج.ح\ظ%م¬: عظيم العيني من ال%ح.ظ1، واليم زائدة، وهو

ال%ح\ظ%م. الكسائي: ج.ح\ظ%م\ت الغلم. ج.ح\ظ%مةv إذا ش.د.د\ت ي.د.ي\ه على
ر'ك}ب.ت.ي\ه ث ض.ر.ب\ت.ه. ث سأ%لت ابن ال4عراب عن قوله ج.ح\ظ%م\ت' فقال:

أ%خبن به الدeب.ي\ر,ي� ههنا، وأ%شار إل د'كان؛ ج.ح\ظ%م.ه بال%ب\ل:
أ%وثقه كيفما كان.

@جحلم: ج.ح\لمه: ص.ر.ع.ه؛ قال:
ه'م\ ش.ه,د'وا يوم. الن>سار, ال%ل}ح.م.ه\،

وغاد.ر'وا س.رات.ك�م\ م'ج.ح\ل%م.ه\
وج.ح\ل%م البل%: مثل ح.م\ل%ج.ه.

@جخدم: ال%خ\د.م.ة�: السرعة ف ع.د\و�؛ ذكره ال4زهري، وف موضع آخر:



السرعة� ف العمل والشي، وال أ%علم.
@جدم: ال%د.مة�،بالتحريك: القصي' من الرجال والنساء والغن.م، والمع

ج.د.م¬؛ قال:
،vول�فما ل%يل%ى من ال%ي\قات1 ط
ول ل%ي\لى من ال%د.م, الق1صار,

والسم ال%د.م، على لفظ المع؛ هذه وحدها عن ابن ال4عراب خاصة؛ وقال
الراجز ف ال%د.م.ة1 القصية من النساء:

ل%م_ا ت.م.ش_ي\ت' ب'ع.ي\د. الع.ت.م.ه\،
س.م1ع\ت' من ف%و\ق, الب'يوت1 ك%د.م.ه

إذا ال%ر,يع' الع.ن\ق%ف1ي' ال%د.م.ه،
ي.ؤ'رeها ف%ح\لD ش.ديد' الض_م\ض.م.ه\

الك%د.م.ة: الركة، وال%ر,يع'. الاج,نة، والع.ن\ق%ف1ي': الس_ل1طة،
وال%د.مة: القصية�؛ قال ابن بري: ويروى ال�ذ%مة، بالاء على مثال

:Dج.د.م.ة Dه'م.زة، قال: وال4و�ل هو ال%ش\هور، وكذلك ذكره أ%بو عمرو. وشاة
ر.د1ي,ئة. وال%د.م': الرeذال� من الناس؛ عن ابن ال4عراب؛ وبه فسر

قوله: من ال%د.م, الق1صار,.
وال%د.م.ة�: ما ل ي.ن\دق_ من السeن\ب'ل وبقي أ%نصافاv. وال%د.مة

أيضاv: ما ي'غ.ر\ب.ل� وي'ع\ز.ل ث ي'د.ق� فيخرج منه أ%ن\صاف' س'ن\ب'ل� ث
ي'د.ق� ثانيةv، فال�ول الق%ص.رة، والثانية ال%د.مة� وال�دامة�، وقيل

للح.ب_ة ق1ش\ر.تان1: فالع'ل}يا ج.د.مةD والسeف}لى ق%ص.رة.
ابن سيده: وال%د.م ض.ر\ب من التمر. وقال أبو حنيفة: ال�دام1يe ض.ر\ب¬

من التمر باليمامة، وهو بنزلة الشeه\ر,يز بالبصرة والت_ب>ي�
بالبحرين؛ قال م'ل%ي\ح:

بذ1ي ح'ب'ك{ مثل, الق�ن,ي>، ت.ز,ين'ه
ج'دام1ي_ةD من ن.خ\ل خ.ي\ب. د'ل�خ,

التهذيب: وال�دام' أ%ص\ل الس_ع.ف. ونلة ج'دام1ي_ة: كثية الس_ع.ف.
وف نوادر ال4عراب: أ%ج\د.م النخ\ل� وز.ب_ب إذا ح.مل ش1يصاv. ونل

جاد1م وج'دام1ي�: م'وق%ر¬.
وإج\د.م\ وه1ج\د.م على البد.ل كلها: من ز.ج\ر اليل إذا ز'ج,رت
ل1ت.م\ض1ي.. ويقال للفرس: إج\د.م\ وأ%ق}د1م\ إذا ه1يج. لي.م\ض1ي.. وأ%ق}د1م\



أ%ج\ودها. وأ%ج\د.م. الفرس.: قال له إج\د.م\، وسنذكر ذلك مستوف ف
هجدم.

@جذم: ال%ذ}م: الق%ط}ع. ج.ذ%مه ي.ج\ذ1مه ج.ذ}ماv: قط%عه، فهو جذ1ي.
وج.ذ�مه فان\ج.ذم وت.ج.ذ�م. وج.ذ%ب فلنD ح.ب\ل% وصاله وج.ذ%مه إذا قط%عه؛

قال البعيث:
أل أ%ص\ب.ح.ت خ.ن\ساء� جاذ1مة% الو.ص\ل,

وال%ذ}م': سرعة الق%ط}ع؛ وف حديث زيد بن ثابت: أنه كتب إل معاوية أن
أ%هل الدينة طال عليهم ال%ذ}م وال%ذ}ب' أي ان\ق1طاع' ال1ية عنهم.

وال1ذ}مة: الق1ط}عة من الشيء ي'ق}طع ط%ر.ف�ه ويبقى ج,4ذ}م'ه، وهو
أ%صله. وال1ذ}مة: الس_و\ط لنه يتقطع م_ا ي'ض\ر.ب به. وال1ذ}مة من

الس_و\ط: ما ي'ق}طع طرف�ه الد_ق1يق ويبقى أ%صله؛ قال ساعدة بن
vج'ؤ.ي_ة:ي'وش'ون.ه'ن_، إذا ما آن.سوا ف%ز.عا

تت الس_ن.و_ر، بالع\قاب, وال1ذ%م
ورجلD م1ج\ذام¬ وم1جذامةD: قاطع لل�مور ف%ي\صل. قال اللحيان: رجل

م1ج\ذامة للحرب والس_ي وال%و.ى أي يقطع ه.واه وي.د.ع'ه. الوهري: رجل
م1ج\ذامة أي سريع القطع للم.و.د_ة؛ وأ%نشد ابن بري:

وإن لب.اق1ي الو'د> م1ج\ذامة� ال%و.ى،
إذا اللف أ%ب\د.ى ص.ف}حه غي طائل

والج\ذ%م': القطوع الي.د، وقيل: هو الذي ذهبت أنام1ل�ه، ج.ذ1م.ت\
ي.د'ه ج.ذ%ماv وج.ذ%مها وأ%ج\ذ%مها، وال%ذ}مة� وال%ذ%مة�: موضع ال%ذ}م

منها. وال1ذ}مة: الق1طعة من البل وغيه. وحبل ج,ذ}م¬ م.ج\ذوم¬: مقطوع؛
قال:ه.ل� ت'س.لYي حاجةD ع.ر.ض.ت\

ع.ل%ق. الق%رينة1، ح.ب\ل�ها ج,ذ}م'
وال%ذ%م: مصدر ال4ج\ذ%م الي.د1، وهو الذي ذهبت أ%صابع, كفيه. ويقال:

ما الذي ج.ذ�م. يد.يه وما الذي أ%ج\ذمه حت ج.ذ1م.
وال�ذام من الد_اء: معروف لت.ج.ذ©م ال4صابع وتقط©عها. ورجل

أ%ج\ذ%م. وم'ج.ذ�م: ن.ز.ل به ال�ذام؛ ال4و�ل عن كراع؛ غيه: وقد ج'ذ1م الرجل،
بضم اليم، فهو م.ج\ذوم. قال الوهري: ول يقال أ%ج\ذ%م.. والاذ1م':

الذي و.ل1ي. ج.ذ}م.ه. وال�جذ�م: الذي ينزل به ذلك، والسم ال�ذام. وف
حديث النب، صلى ال عليه وسلم: من ت.ع.ل�م القرآن ث ن.س3يه ل%ق1ي.



ال4 يوم. القيامة وهو أ%ج\ذ%م. قال أ%بو عبيد: ال4ج\ذ%م ال%ق}طوع اليد.
يقال: ج.ذ1م.ت يد'ه ت.ج\ذ%م' ج.ذ%ماv إذا انقطعت ف%ذ%ه.بت، فإن ق%ط%ع\تها

أ%نت قلت: ج.ذ%م\ت'ها أ%ج\ذ1م'ها ج.ذ}ماv؛ قال. وف حديث علي� م.ن\
ن.ك%ث% ب.ي\ع.ت.ه ل%ق1ي ال وهو أ%ج\ذم ليست له يد، فهذا تفسيه؛ وقال

ال�ت.ل%م>س'.
وهل كنت' إل� م1ث}ل% قاط1ع, ك%فYه

ب,ك%ف¼ له أ�خ\رى، فأ%ص\ب.ح. أ%ج\ذ%ما؟
وقال القتيب: ال4ج\ذ%م ف هذا الديث الذي ذهبت أ%عضاؤه كلها، قال:
وليست ي.د' الناس1ي للقرآن أ%ول بال%ذ}م من سائر أ%عضائه. ويقال: رجل

أ%ج\ذ%م' وم.ج\ذوم وم'ج.ذ�م إذا ت.هاف%ت.ت\ أ%ط}راف�ه من داء ال�ذام. قال
ال4زهري: وقول القتيب قريب من الصواب. قال ابن ال4ثي: وقال ابن
ال4نباري رد�اv على ابن قتيبة: لو كان العقاب ل يق%ع' إل� بالارحة الت

باشرت العصية ل%ما ع'وقب الزان بال%ل}د والر_ج\م ف الدنيا، وف
الخرة بالنار؛ وقال ابن ال4نباري: معن الديث أ%نه ل%ق1ي. ال4 وهو

أ%ج\ذ%م' ال�ج_ة1، ل ل1سان% له يتكلم به، ول حجة ف يده. وقول علي�: ليست
له يد أ%ي ل ح'ج_ة له، وقيل: معناه ل%ق1ي.ه وهو منقطع الس_ب.ب، يدل©
عليه قوله: القرآن� س.ب.ب¬ بيد1 ال وس.ب.ب¬ بأ%يديكم، ف%من ن.س3يه فقد

ق%طع س.ب.ب.ه؛ وقال الطاب: معن الديث ما ذهب إليه ابن ال4عراب، وهو
أن من ن.س3ي. القرآن لقي ال تعال خال% اليد من الي، ص1ف}ر.ها من

الثواب، فكن باليد عما تويه وتشتمل عليه من الي، قال ابن الثي: وف
تصيص حديث علي� بذك}ر الي.د1 معن ليس ف حديث نسيان القرآن، لن

الب.ي\ع.ة ت'باش1ر'ها اليد من بي سائر العضاء، وهو أن ي.ض.ع ال�باي,ع' يده ف
يد المام عند عقد الب.ي\عة وأ%خذ1ها عليه؛ ومنه الديث: كل خ'ط}بة ليس
فيها ش.هادة كاليد ال%ذ}ماء أي القطوعة. وف الديث أنه قال ل%ج\ذ�وم

ف و.ف}د1 ث%قيف{: ار\ج,ع\ فيد باي.ع\ناك؛ ال%ج\ذوم': الذي أ%صابه
ال�ذام، كأ%نه من ج'ذ1م. فهو م.ج\ذوم، وإنا رد_ة النب، صلى ال عليه
وسلم، لئل ينظر أصحاب'ه إليه ف%يز\د.ر'وه وي.ر.و\ا ل4نفسهم فض\لv عليه،

في.د\خ'لهم الع'ج\ب' والز_ه\و، أو لئل ي.ح\ز.ن ال%ج\ذوم' برؤية النب،
صلى ال عليه وسلم، وأ%صحابه وما ف%ض.لوا عليه في.ق1ل9 شكره على ب.لء

ال، وقيل: ل4ن ال�ذام من ال4مراض ال�ع\د1ية، وكان العرب تتطي_ر' منه



وت.ت.ج.ن_ب'ه، فرد_ه لذلك، أ%و لئل ي.ع\ر,ض ل4حدهم ج'ذام فيظن_ أ%ن
ذلك قد أ%ع\داه، وي.ع\ض'د ذلك حديثه الخر: أ%نه أ%خذ بيد م.ج\ذوم

ف%وضعها مع يده ف الق%ص\عة وقال: ك�ل} ث1ق%ةv بال وت.وك©لv عليه، وإنا
ف%عل ذلك لي'ع\ل1م الناس. أ%ن شيئاv من ذلك ل يكون إل� بتقدير ال عز

وجل، ور.د_ ال4و_ل% لئل ي.أ}ث%م فيه الناس'، فإن� ي.ق1ينهم ي.ق}ص'ر
عن ي.ق1ينه. وف الديث: ل ت'د1ي'وا النظ%ر إل ال%ج\ذومي، لنه إذا

أ%دام النظر إليه ح.ق%ر.ه، ورأ%ى لنفسه عليه فضلv، وتأ%ذ�ى به
ال%ن\ظور إليه. وف حديث ابن عباس: أ%ربع¬ ل ي.ج'ز\ن% ف الب.ي\ع ول النكاح:

ال%ج\نونة� وال%ج\ذومة� والب.ر\صاء� والعف}لء، والمع من ذلك ج.ذ}مى
مثل ح.م\قى ون.و\ك%ى. وج.ذ1م. الرجل�، بالكسر، ج.ذ%ماv: صار أ%ج\ذ%م.، وهو

القطوع الي.د1.
وال1ذ}م'، بالكسر: أ%صل الشيء، وقد يفتح. وج,ذ}م' كل شيء: أ%صل�ه،

والمع أ%ج\ذام¬ وج'ذ�وم¬. وج,ذ}م' الشجرة: أ%صل�ها، وكذلك من كل شيء.
وج,ذ}م' القوم: أ%صل�هم. وف حديث حاط1ب: ل يكن رج'ل من ق�ر.ي\ش إل� له

ج,ذ}م¬ بك�ة؛ يريد ال4ه\ل% والع.ش1ية%. وج,ذ}م' ال4س\نان: م.ناب,ت'ها؛
:eوقال ال%ر,ث بن و.ع\لة الذ©ه\لي

أ%لن% ل�ا ابي.ض_ م.س\ر'ب.ت،
وع.ض1ض\ت' من\ ناب على ج,ذ}م,

أي ك%ب,رت حت أ%كل}ت على ج,ذ}م ناب. وف حديث عبد ال بن زيد ف
ال4ذان: أ%نه رأ%ى ف النام كأ%ن� رج'لv نزل% من السماء فع.ل ج,ذ}م.

حائط فأ%ذ�ن؛ ال1ذ}م': ال4صل�، أ%راد بقي_ة حائط أو ق1ط}عة من حائط.
وال%ذ}م' وال%ذ}م': الق%ط}ع'. والن\ج,ذام': الن\ق1طاع'؛ قال

النابغة:بان.ت\ س'عاد' فأ%مسى ح.ب\ل�ها ان\ج.ذما،
واح\ت.ل�ت1 الش>ر\ع. فال4ج\راع. م1ن\ إض.ما

(* ف ديوان النابغة: وأ%مسى بدل فأ%مسى، والش_رع بدل الش�رع،
وال4جزاع بدل الجراع).

وف حديث قتادة ف قوله تعال: والر_ك}ب' أ%س\ف%ل% منكم، قال:
ان\ج.ذ%م. أ%بو سفيان بالعي أي انقط%ع با 

(* قوله «أي انقطع با إل» عبارة
النهاية: أي انقطع عن الادة نو البحر). من الر_ك}ب. وسار. وأ%ج\ذم.



السي.: أ%سرع فيه؛ قال لبيد:
صائب ال1ذ}مة1 من غي ف%ش.ل}

ابن ال4عراب: ال1ذ}مة ف بيته الس\راع'، جعله اساv من ال3ج\ذام،
�وجعله الصمعي بقي_ة الس_و\ط وأ%صل%ه. الليث وغيه: الج\ذام' السرعة

ف الس�ي. وأ%جذم البعي' ف سيه أي أ%سرع. ورجل م1ج\ذام' الر_ك}ض ف
الر\ب: سريع' الر_ك}ض فيها. وقال اللحيان: أ%ج\ذ%م. الفرس' وغيه ما

ي.ع\د'و اش\ت.د_ ع.د\و'ه. والج\ذام: الق}لع عن الشيء 
(* قوله

«والجذام القلع عن الشيء» ويطلق على العزم على الشيء أيضاv كما ف القاموس
والتكملة، فهو من الضداد)؛ قال الربيع بن زياد:

وح.ر_ق. ق%ي\س¬ ع.لي_ الب,ل
د.4، ح.ت_ى إذا اض\ط%ر.م.ت\ أ%ج\ذ%ما

ورجل م'ج.ذ�م¬: م'ج.ر�ب؛ عن كراع.
وال%ذ%مة�: ب.ل%حات¬ ي.خ\ر'ج\ن. ف ق%م1ع واحد، فمجموعها يقال له

ج.ذ%مةD. وال�ذامة� من الزرع: ما بقي بعد ال%ص\د.
وج'ذ}مان: نلD؛ قال قيس بن ال%ط1يم:

فل ت.ق}ر.ب'وا ج'ذ}مان%، إن� ح.مام.ه'
وج.ن_ت.ه ت.أ}ذى بكم ف%ت.ح.م_ل�وا

وقوله ف الديث: أ%نه أ�ت1ي. بتمر من ت.مر الي.مامة فقال: ما هذا؟
فقيل: ال�ذام1يe، فقال: اللهم بار,ك\ ف ال�ذام1ي�؛ قال ابن ال4ثي: قيل

هو تر أ%حر' الل�و\ن، وقد ذكر ابن سيده ف ترجة جدم، بالدال اليابسة،
شيئاv من هذا.

وال%ذ}ماء: امرأ%ة من بن ش.ي\بان كانت ض.ر_ة للب.ر\شاء، وهي امرأ%ة
أ�خرى، ف%ر.م.ت ال%ذ}ماء� الب.ر\شاء4 بنار فأ%حرقتها فس'م>ي.ت

الب.ر\شاء4، ث وث%ب.ت\ عليها الب.ر\شاء� فقطعت\ يد.ها فس'م>يت ال%ذ}ماء4. وبنو
ج.ذي.ة: حي� من ع.ب\د الق%ي\س، ومنازلم الب.ي\ضاء� بناحية ال%طY من
الب.ح\رين. وج'ذام': قبيلة من الي.من تنزل ببال ح1س\م.ى، وت.ز\ع'م

ن'س_اب' م'ض.ر. أ%نم من م.ع.د{ç؛ قال الكميت يذكر انتقالم إل الي.من
بنس.بهم:

ن.ع.اء3 ج'ذاماv غي موت{ ول ق%ت\ل,،



ولكن ف1راقاv للد_عائم وال4ص\ل,
ابن سيده: ج'ذام¬ حي� من الي.من,، قيل: هم من ولد أ%س.د بن خ'ز.ية؛

وقول أ%ب ذؤيب:
كأ%ن ث1قال% ال�ز\ن بي ت'ضار'ع�
وشاب.ة% ب.ر\ك¬، من ج'ذام.، ل%ب,يج'

أ%راد ب.ر\ك من إبل ج'ذام؛ وخ.ص_هم لنم أكثر الناس إبلv كقول
النابغة الع\دي>:

فأ%ص\ب.ح.ت1 الثYيان� غ%ر\قى، وأ%ص\بحت\
ن,ساء� تيم ي.ل}ت.ق1ط}ن. الص_ياص1يا

ذهب إل أ%ن ت.م1يماv حاكةD، فن,ساؤهم ي.ل}ت.ق1ط}ن ق�رون% الب.قر
ال%ي\ت.ة ف الس_ي\ل. قال سيبويه: إن قالوا و.ل%د. ج'ذام¬ كذا وكذا ص.ر.فته

ل4نك قصد\ت ق%ص\د. ال4ب، قال: وإن قلت هذه ج'ذام' فهي كس.د'وس..
وج.ذ1ية�: قبيلةD؛ والنسب إليها ج'ذ%م1يÒ، وهو من نادر م.ع\دول النس.ب.
وج.ذ1ية�: م.ل1ك من ملوك العرب؛ قال الوهري: ج.ذ1ية� ال4ب\ر.ش' مل1ك

ال1ية صاحب' الز_ب_اء، وهو ج.ذية ابن' مالك بن, ف%ه\م بن د.و\س� من
،Òال4ز\د1. الوهري: ج.ذية قبيلة من عبد القيس ينس.ب إليهم ج.ذ%م1ي

بالتحريك، وكذلك إل ج.ذية1 أ%س.د{. قال سيبويه: وحد�ثن بعض' من أ%ث1ق به يقول
ف بن جذ%ية ج'ذ%مي�، بضم اليم؛ قال أ%بو زيد: إذا قال سيبويه حد�ثن

من أ%ثق به فإنا ي.ع\ن,ين. ويقال: ما س.م1عت له ج'ذ}مة أي كلمة؛ قال
ابن سيده: وليست بالث�ب.ت اهـ.

@جذعم: يقال للج.ذ%ع: ج.ذ}ع.م¬ وج.ذ}ع.م.ة. قال ابن الثي: وف حديث
علي¼، كرم ال وجهه: أ%س\ل%م وال أ%بو بكر وأنا ج.ذ}ع.مة، وف رواية:

أ%سلمت وأنا ج.ذ}ع.مة؛ أ%راد: وأنا ج.ذ%ع¬ أي حديث� الس>ن>، فزاد ف آخره
ميماv توكيداv، كما قالوا ز'ر\ق�م¬ وغيه 

(* قوله «كما قالوا زرقم
وغيه» الذي ف النهاية: كما قالوا زرقم وستهم، والتاء للمبالغة) ا هـ.

@جرم: ال%ر\م': الق%ط}ع'. ج.ر.م.ه ي.ج\ر,م'ه ج.ر\ماv: قطعه. وشجرة
vوج,راما vمقطوعة. وج.ر.م. الن_خ\ل% والت_م\ر. ي.ج\ر,مه ج.ر\ما :Dج.ر,ي.ة

وج.راماv واج\ت.ر.مه: ص.ر.م.ه: عن اللحيان، فهو جارم¬، وقوم ج'ر_م¬
وج'ر_ام، وتر ج.ر,ي: م.ج\ر'وم. وأ%ج\ر.م.: حان ج,رام'ه؛ وقول ساعدة بن



جؤية: 
(* قوله «وقول ساعدة بن جؤية» أي يصف سحاباv كما ف ياقوت وقبله:

أفعنك ل برق كأن9 وميضه * غاب تشيمه ضرام مثقب
قال الزهري: ساد أي مهمل، وقال أ%بو عمرو: السادي الذي يبيت حيث يسي.

وترم أي قطع ثانياv ف البضيع وهي جزيرة بالبحر. يلوي باء البحر: أي
يمله ليمطره ببلده).

،vس.اد{ ت.ج.ر_م. ف الب.ض1يع ثان,يا
ي.ل}و,ي بع.ي\قات1 البحار وي.ج\ن'ب'

يقول: قطع ثان ليال مقيماv ف البضيع يشرب الاء؛ وال%ر,ي:
الن_و.ى، واحدته ج.ر,ية، وهو ال%رام' أ%يضاv؛ قال ابن سيده: ول أ%سع للج.رام

بواحد، وقيل: ال%ر,ي' وال%رام'، بالفتح، التمر اليابس؛ قال:
،vوع1ز�ا vوم.ك}ر'م.ة vي.ر.ى م.ج\دا
إذا ع.ش_ى الص_دي,ق. ج.ر,ي. تر,

وال�رام.ة: التمر ال%ج\ر'وم، وقيل: هو ما ي'ج\ر.م' منه بعدما ي'ص\ر.م'
ي'ل}ق%ط� من الك%ر.ب؛ وقال الشماخ:

م'ف1جe ال%وام1ي عن ن'س'ور�، كأ%ن_ها
ن.و.ى الق%س\ب, ت.ر_ت\ عن ج.ر,ي م'ل%ج\ل%ج,

(* قوله «عن نسور» الذي ف نسخة التهذيب: من، باليم).
أ%راد النوى؛ وقيل: ال%ر,ي الب'ؤ\ر.ة� الت ي'ر\ض.ح' فيها الن_و.ى.

أ%بو عمرو: ال%رام، بالفتح، وال%ر,ي' ها النوى وها أ%يضاv التمر
اليابس؛ ذكرها ابن السكيت ف باب ف%ع1يل وف%عال� مثل ش.حاج� وش.حيج وك%هام�

وك%ه,يم وع.قام� وع.ق1يم� وب.ج.ال� وب.ج,يل وص.حاح, ال4د1ي وص.ح1يح.
Dقال: وأ%ما ال1رام، بالكسر، فهو جع ج.ر,ي مثل كري وكرام. يقال: ج,ل�ة

ج.ر,ي¬ أي ع1ظام' ال4ج\رام، وال1ل�ة: البل� ال%سان©. وروي عن
أ%و\س بن حارث%ة% أنه قال: ل والذي أ%خ\ر.ج. الع1ذ}ق. من ال%رية والنار.

من الوث1يمة1؛ أ%راد بالرية النواة% أ%خرج ال تعال منها النخلة.
والو.ث1يمة�: الجارة الكسورة. وال%ري': التمر ال%ص\ر'وم.

وال�رامة�: ق1ص.د' الب'ر> والشعي، وهي أ%طرافه ت'د.قe ث ت'ن.ق�ى،
والعرف' ال�د.ام.ة، بالدال، وكله من الق%ط}ع.
وج.ر.م. الن_خ\ل% ج.ر\ماv واج\ت.ر.م.ه: خ.ر.ص.ه وج.ر_ه.



وال1ر\مة�: القوم' ي.ج\ت.ر,مون النخل% أي ي.ص\ر,م'ون؛ قال امرؤ القيس:
ع.ل%و\ن% بأ%ن\طاك1ي_ة{، ف%و\ق. ع.ق}م.ة{،
كج,ر\مة1 ن.خ\ل� أو كج.ن_ة ي.ث}ر,ب,

ال1ر\م.ة�: ما ج'ر,م. وص'ر,م. من الب'س\ر، شبه ما على الودج من و.ش\ي�
وع1ه\ن� بالب'س\ر ال4حر وال4صفر، أو بنة يثرب لنا كثية النخل،

والع.ق}مة�: ضرب من الو.ش\ي,.
الصمعي: ال�رامة، بالضم، ما سقط من التمر إذا ج'ر,م.، وقيل: ال�رامة

ما ال}ت'ق1ط% من التمر بعدما ي'ص\ر.م' ي'ل}ق%ط من الك%ر.ب,. أ%بو ع.م\رو:
ج.ر,م. الرجل 

(* قوله «أبو عمرو جرم الرجل إل» عبارة الزهري: عمرو عن
أبيه جرم إل) إذا صار يأ}كل ج'رامة النخل بي الس_ع.ف1. ويقال: جاء

زمن' ال1رام, وال%رام أي ص1رام, النخل. وال�ر_ام': الذي ي,ص\ر,مون%
التمر. وف الديث: ل ت.ذ}ه.ب' مائة� سنة{ وعلى الرض ع.ي\ن¬ ت.ط}ر,ف'،

يريد ت.ج.رeم ذلك الق%ر\ن1. يقال: ن.ج.ر_م ذلك الق%ر\ن� أي ان\ق%ض.ى
وان\ص.ر.م، وأصله من ال%ر\م الق%ط}ع,، ويروى بالاء العجمة من ال%ر\م، وهو

القطع.
وج.ر.م\ت' ص'وف. الشاة أ%ي ج.ز.ز\ته، وقد ج.ر.م\ت' منه إذا أ%خذت منه

مثل ج.ل%م\ت'.
وال�ر\م': الت_عد>ي، وال�ر\م': الذنب، والمع أ%ج\رام¬ وج'ر'وم¬،
وهو ال%ر,ي.مة�، وقد ج.ر.م. ي.ج\ر,م' ج.ر\ماv واج\ت.ر.م. وأ%ج\ر.م، فهو

م'ج\ر,م وج.ر,ي¬. وف الديث: أ%عظم' السلمي ف السلمي ج'ر\ماv من
سأ%ل عن شيء ل ي'ج.ر_م\ عليه ف%ح'ر,م. من أجل مسألته؛ ال�ر\م: الذنب.

وقول�ه تعال: حت ي.ل1ج. ال%م.ل� ف س.م> الياط وكذلك ن.ج\زي
ال�ج\ر,مي؛ قال الزجاج: ال�ج\ر,مون ههنا، وال أعلم، الكافرون لن الذي ذكر من

ق1ص_تهم التكذيب بآيات ال والستكبار عنها.
وت.ج.ر_م ع.لي_ ف�لنD أي اد_ع.ى ذنباv ل أفعله؛ قال الشاعر:

ت.ع'دe ع.لي_ الذ�ن\ب.، إن} ظ%ف1ر.ت\ به،
وإل� ت.ج,د\ ذ%ن\باv ع.لي_ ت.ج.ر_م

ابن سيده: ت.ج.ر_م اد_ع.ى عليه ال�ر\م. وإن ل ي'ج\ر,م؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:



قد ي'ع\ت.ز.ى ال1ج\ران� بالت_ج.رeم
وقالوا: اج\ت.ر.م الذنب. ف%ع.د_و\ه؛ قال الشاعر أ%نشده ثعلب:

وت.ر.ى اللبيب. م'ح.س_داv ل ي.ج\ت.ر,م\
ع1ر\ض. الرجال,، وع1ر\ض'ه م.ش\ت'وم'

وج.ر.م. إليهم وعليهم ج.ر,ية وأ%ج\ر.م: ج.ن.ى ج,ناية، وج.ر'م. إذا
ع.ظ�م. ج'ر\م'ه أي أ%ذنب. أ%بو العباس: فلن ي.ت.ج.ر_م' علينا أي ي.ت.ج.ن_ى

ما ل ن.ج\نه؛ وأ%نشد:
أل ل ت'باتلي ح.ر\ب. ق%وم� ت.ج.ر_م'وا

قال: معناه ت.ج.ر_م'وا الذنوب علينا. وال%ر,م.ة�: ال�ر\م'، وكذلك
ال%ر,ي.ة�؛ قال الشاعر:

فإن� م.و\لي. ذو ي'ع.ي>ر'ن،
ل إح\ن.ةD ع1ن\د.ه ول ج.ر,م.ه\

وقوله أ%نشده ابن العراب:
ول م.ع\ش.ر¬ ش'وس' الع'يون كأ%ن_هم
إل�، ول أج\ر,م\ بم، طال1ب'و ذح\ل,

قال: أ%راد ل أج\ر,م إليهم أ%و عليهم فأ%بدل الباء مكان إل أو على.
وال�ر\م: مصدر الار,م الذي ي.ج\ر,م ن.ف}س.ه وقومه ش.ر�اv. وفلن له
ج.ر,يةD إل� أ%ي ج'ر\م. والارم': الان. وال�ج\ر,م: الذنب؛ وقال:

ول ال%ار,م' الان عليهم ب'س\ل%م
قال: وقوله عز وجل: ول ي.ج\ر,م.ن_كم شن.آن� قوم، قال الفراء:

الق�ر�اء� قرؤوا ول ي.ج\ر,م.ن_كم، وقرأ%ها يي بن و.ث�اب� وال4ع\م.ش' ول
ي'ج\ر,م.ن_كم، من أ%ج\ر.م\ت'، وكلم العرب بفتح الياء، وجاء ف التفسي:

ول ي.ح\م1ل%ن_كم ب'غ\ض' قوم أن ت.ع\ت.د'وا، قال: وسعت العرب يقولون
فلن ج.ري.ة أ%هله أي كاسبهم. وخرج ي.ج\ر,م' أ%ه\ل%ه أي ي.ك}سبهم، والعن

فيهما متقارب ل ي.ك}س3ب.ن_كم ب'غ\ض' قوم أن تعتدوا. وج.ر.م. ي.ج\ر,م'
واج\ت.رم: ك%س.ب.؛ وأنشد أبو عبيدة لله.ي\ر'دان1 الس_ع\د1ي> أ%حد1 ل�صوص

بن س.ع\د:
ط%ريد' ع.ش1ية{، ورهي' ج'ر\م�

با ج.ر.م.ت\ ي.دي وجن.ى ل1سان
.�وهو ي.ج\ر,م' ل4هله وي.ج\ت.ر,م': ي.ت.ك%س_ب' ويطلب وي.ح\تال



وج.رية� القوم: كاس1ب'هم. يقال: فلن جار,م' أ%ه\ل1ه1 وج.ري.ت'هم أي كاسبهم؛
قال أ%بو خ1راش� ال�ذ%ل© يصف ع'قاباv ت.ر\ز'ق ف%رخ.ها وت.ك}س3ب' له:

ج.ري.ة� ناه1ض� ف رأ}س, ن,يق�،
ت.رى ل1عظام, ما ج.م.ع.ت\ ص.ل1يبا

vبعن كاسبة، وقال ف التهذيب عن هذا البيت: قال يصف ع'قابا :�ج.ري.ة
تصيد ف%ر\خ.ها الناهض. ما تأ}كله من لم طي أكلته، وبقي عظامه يسيل منها

الودك. قال ابن بري: وحكى ثعلب أن ال%رية الن_واة. وقال أ%بو إسحق:
يقال: أ%ج\ر.م.ن كذا وج.ر.م.ن وج.ر.م\ت' وأ%ج\ر.م\ت بعن واحد، وقيل ف

قوله تعال ل ي'ج\ر,من_كم: ل ي'د\خ1ل%ن_كم ف ال�رم، كما يقال
آث%م\ت'ه أي أ%دخلته ف الث. ال4خفش ف قوله ول ي.ج\ر,م.ن_كم ش.نآن� قوم

Òأي ل ي'ح1ق�ن_ لكم لن قوله: ل ج.ر.م. أن لم النار، إنا هو ح.ق
أن لم النار؛ وأ%نشد:

ج.ر.م.ت\ ف%زارة� بعد.ها أن ي.غ\ض.بوا
يقول: ح.ق_ لا. قال أ%بو العباس: أما قوله ل ي'ح1ق�ن_ لكم فإنا

أ%ح\ق%ق}ت' الشيء4 إذا ل يكن ح.ق9اv فجعلته حق9اv، وإنا معن الية،
وال أ%علم، ف التفسي ل ي.ح\مل%ن_ك�م ول ي.ك}سب.ن_كم، وقيل ف قوله

ول ي.ج\ر,م.ن_كم قال: ل ي.ح\م1ل%ن_كم 
(* قوله «وقيل ف قوله ول

يرمنكم قال ل يملنكم»، هذا القول ليونس كما نص عليه الزهري)، وأنشد بيت أب
أ%ساء.

وال1ر\م'، بالكسر: ال%س.د'، والمع القليل أ%جرام؛ قال يزيد' بن
:eال%ك%م, الث�ق%في

وكم م.و\ط1ن�، ل%و\لي، ط1ح\ت. كما ه.وى
بأ%ج\رام1ه من ق�ل�ة الن>يق, م'ن\ه.وي

وج.م.ع.، كأنه ص.ي_ر كل جزء من ج,ر\مه ج,ر\ماv، والكثي ج'ر'وم¬
وج'ر'م؛ قال:

ماذا تق�ول� ل4ش\ياخ أ�ول ج'ر'م�،
س'ود1 الو'جوه1 كأم\ثال, ال%لح1يب,

التهذيب: وال1ر\م' أ%ل}واح' ال%سد وج'ث}مانه. وأ%لقى عليه أ%ج\رامه؛
عن اللحيان ول يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أنه يريد ث%ق%ل% ج,ر\م1ه،



وجع على ما ت.ق%د_م ف بيت يزيد. وف حديث علي�: ات�ق�وا الصeب\حة فإنا
م.ج\ف%رة م.ن\ت.ن.ة للج,ر\م؛ قال ثعلب: ال1ر\م' الب.د.ن�. ورجل ج.ري¬:

عظيم ال1ر\م؛ وأ%نشد ثعلب:
،Dوقد ت.ز\ذ%ري العي' الف%ت، وهو عاق1ل

وي'ؤف%ن' ب.ع\ض' القوم,، وهو ج.ري'
ويروى: وهو حزي، وسنذكره، وال�نثى ج.رية ذات ج,ر\م وج,س\م. وإبل
ج.ري¬: ع1ظام' ال4ج\رام؛ حكى يعقوب عن أ%ب عمرو: ج,ل�ةD ج.ري¬، وفسره

فقال: ع1ظام ال4ج\رام يعن ال4جسام. وال1ر\م: ال%ل}ق'؛ قال م.ع\ن' بن
أ%و\س�:

لس\ت.ل9 منه الض>غ\ن. حت اس\ت.ل%ل}ت'ه،
وقد كان% ذا ض1غ\ن� ي.ض1يق' به ال1ر\م'

يقول: هو أمر عظيم ل ي'س3يغ'ه ال%ل}ق'. وال1ر\م': الصوت، وقيل:
ج.هار.ت'ه، وكرهها بعضهم. وج,ر\م' الصوت: ج.هارته. ويقال: ما عرفته إل

ب,ج,ر\م صوته. قال أ%بو حات: قد أ�ول1ع.ت1 العام_ة� بقولم فلن صاف ال1ر\م
أي الصوت أو ال%ل}ق، وهو خطأD. وف حديث بعضهم: كان ح.س.ن. ال1ر\م؛

قيل: ال1ر\م هنا الصوت، وال1ر\م' الب.د.ن�، وال1ر\م الل�و\ن�؛ عن ابن
العراب. وج.ر,م. لون'ه 

(* قوله «وجرم لونه» وكذلك جرم إذا عظم بدنه،
وبابما فرح كما ضبط بالصل والتهذيب والتكملة وصو�به السيد مرتضى على قول

الد: وأ%جرم عظم لونه وصفا) إذا صفا.
وح.و\لD م'ج.ر_م¬: تامÒ. وسنة م'ج.ر_مة: تام_ة، وقد ت.ج.ر_م. أ%بو

زيد: العام' ال�ج.ر_م' الاضي ال�ك%م_ل�؛ وأ%نشد ابن بري لعمر بن
أ%ب ربيعة:

vولكن_ ح'م_ى أ%ض\ر.ع.ت\ن ثلث%ة
م'ج.ر_مةv، ث اس\ت.م.ر_ت\ بنا غ1ب_ا

ابن هانئ: س.ن.ةD م'ج.ر_مةD وشهر م'ج.ر_م¬ وك%ريت¬ فيهما، ويوم
م'ج.ر_م¬ وك%ريت¬، وهو التام، الليث: ج.ر_م\نا هذه السنة% أي خ.ر.ج\نا منها،

وت.ج.ر_م.ت1 السنة� أي انقضت، وت.ج.ر_م. الليل� ذهب؛ قال لبيد:
د1م.ن¬، ت.ج.ر_م، ب.عد. ع.ه\د1 أ%ن,يس3ها،
ح1ج.ج¬ خ.ل%و\ن%: ح.لل�ها وح.رام'ها



أي ت.ك%م_ل؛ قال ال4زهري: وهذا كله من الق%ط}ع كأ%ن9 السنة لا مضت
صارت مقطوعة من السنة الستقبلة. وج.ر_م\نا القوم.: خرجنا عنهم.
ول ج.ر.م أي ل بد� ول مالة، وقيل: معناه ح.ق9اv؛ قال أ%بو أساء بن

الض_ريب.ة1:
vولقد ط%ع.ن\ت' أبا ع'ي.ي\ن.ة% ط%ع\ن.ة

ج.ر.م.ت\ ف%زارة%، بعد.ها، أن ي.غ\ض.ب'وا
أي ح.ق�ت\ لا الغ.ض.ب.، وقيل: معناه كس.ب.ت\ها الغ.ض.ب.. قال سيبويه:

فأما قوله تعال: ل ج.ر.م. أن� لم النار.، فإن ج.ر.م ع.م1ل%ت\ ل4نا
فعل، ومعناها لقد ح.ق_ أن لم النار، وقول الفسرين: معناها ح.ق9اv أن

لم النار. ي.د'ل©ك على أنا بنزلة هذا الفعل إذا مث�ل}ت.، ف%ج.ر.م.
ع.م1ل%ت\ بعد' ف أ%ن9، والعرب تقول: ل جرم لت1ي.ن_ك، ل ج.ر.م لقد

أ%ح\س.ن\ت.، فتراها بنزلة اليمي، وكذلك فسرها الفسرون ح.ق9اv أنم ف
الخرة هم ال4خ\س.ر'ون، وأصلها من ج.ر.م\ت' أي ك%س.ب\ت' الذنب.؛ وقال

الفراء: وليس قول من قال إن ج.ر.م\ت' كقولك ح'ق1ق}ت' أو ح.ق%ق}ت' بشيء، وإنا
ل%ب_س عليه قول� الشاعر:

ج.ر.م.ت\ ف%زارة� بعدها أن ي.غ\ض.ب'وا
فرفعوا ف%زارة وقالوا: نعل الفعل لف%زارة كأ%نا بنزلة ح.ق_ لا أو

ح'ق_ لا أن ت.غ\ض.ب.، قال: وفزارة منصوب ف البيت، العن ج.ر.م.ت\ه'م
الطعنة� الغ.ض.ب. أي ك%س.ب.ت\هم. وقال غي الفراء: حقيقة معن ل ج.ر.م أن

ل ن.ف}ي¬ ههنا ل%م_ا ظنوا أنه ينفعهم؛ فر'د_ ذلك عليهم فقيل: ل
ينفعهم ذلك، ث ابتدأ فقال:

ج.ر.م أنم ف الخرة هم ال4خ\س.رون%؛ أي ك%س.ب. ذلك العمل� لم
ال�س\ران%، وكذلك قوله: ل ج.ر.م أن لم النار. وأنم م'ف}ر.ط�ون%؛ العن ل
ينفعهم ذلك، ث ابتدأ فقال: ج.ر.م إف}ك�هم وك%ذ1ب'هم لم عذاب. النار أي

ك%س.ب. بم ع.ذاب.ها. قال الزهري: وهذا من أ%ب\ي.ن ما قيل فيه. الوهري:
قال الفراء ل ج.ر.م كلمةD كانت ف الصل بنزلة ل بد ول مالة،

،vف%ج.رت\ على ذلك وكثرت حت ت.ح.و_لت\ إل معن الق%س.م وصارت بنزلة حق9ا
فلذلك ياب عنها باللم كما ياب با عن القسم، أل تراهم يقولون ل ج.ر.م

لتينك؟ قال: وليس قول من قال ج.ر.م\ت' ح.ق%ق}ت' بشيء، وإنا لبس عليه
الشاعر أ%بو أ%ساء بقوله: ج.ر.م\ت. ف%زارة؛ وقال أ%بو عبيدة: أ%ح.ق9ت



عليهم الغض.ب. أي أ%ح.ق�ت\ الطعنة� فزارة أن يغضبوا، وح.ق�ت\ أيضاv: من
Ò؛ قال ابن بري: وهذا القول ردvقولم ل ج.ر.م. ل4ف}ع.ل%ن_ كذا أي ح.ق9ا

على سيبويه والليل لنما ق%د_راه أ%ح.ق�ت\ فزارة% الغض.ب. أي
بالغ.ض.ب, فأسقط الباء، قال: وف قول الفراء ل يتاج إل إسقاط حرف الر� فيه

لن تقديره عنده كس.ب.ت\ ف%زارة% الغضب. عليك، قال: والبيت ل4ب أ%ساء
بن الض_ريبة، ويقال لع.ط1ية بن عفيف، وصوابه: ولقد طعنت. أ%با ع'ي.ي\نة،

بفتح التاء، ل4نه ياطب ك�ر\زاv الع'ق%يلي_ وي.ر\ثيه؛ وقبل البيت:
يا ك�ر\ز' إن_ك قد ق�ت1ل}ت. بفارس�

ب.ط%ل�، إذا هاب. الك�ماة� وج.ب_ب'وا
وكان ك�ر\ز¬ قد طعن أبا عيينة، وهو ح1ص\ن' بن حذيفة بن ب.د\ر الف%زاري�.
ابن سيده: وزعم الليل أن ج.ر.م إنا تكون جواباv لا قبلها من الكلم،

يقول الرجل: كان كذا وكذا وفعلوا كذا فتقول: ل ج.ر.م. أنم سيندمون، أو
أ%نه سيكون كذا وكذا. وقال ثعلب: الفراء والكسائي يقولن ل ج.ر.م.

ت.ب\ر,ئةD. ويقال: ل ج.ر.م 
(* قوله «ويقال ل جرم إل» زاد الصاغان: ل جرم

بضم فسكون، ول جرم بوزن كرم، ومعن ل ذا جرم ول أن ذا جرم استغفر
ال، والجرام: متاع الراعي. والجرام من السمك: لونان مستدير بلون وأسود له

أجنحة) ول ذا ج.ر.م ول أن} ذا ج.ر.م ول ع.ن\ ذا ج.ر.م ول ج.ر.،
حذفوه لكثرة استعمالم إياه. قال الكسائي: من العرب من يقول ل ذا جرم ول أن

ذا جرم ول عن ذا جرم ول ج.ر.، بل ميم، وذلك أنه كثر ف الكلم فحذفت
اليم، كما قالوا حاش. ل3 وهو ف الصل حاش.ى، وكما قالوا أ%ي\ش\ وإنا

هو أيe شيء، وكما قالوا س.و\ ت.ر.ى وإنا هو سوف. ت.ر.ى. قال الزهري:
وقد قيل ل صلة ف ج.ر.م والعن ك%س.ب. لم ع.م.ل�هم الن_د.م؛ وأ%نشد

ثعلب:
يا أ�م_ ع.م\ر�و، ب.ي>ن ل أو ن.ع.م\،
إن ت.ص\رم1ي فراحةD من ص.ر.م\،
أو ت.ص1ل1ي ال%ب\ل% فقد ر.ث� ور.م�

ق�ل}ت' لا: ب,ين,ي فقالت: ل ج.ر.م\
أن� الف1راق. اليوم.، واليوم' ظ�ل%م\

ابن العراب: ل ج.ر. لقد كان كذا وكذا أي حق9اv، ول ذا ج.ر. ول ذا



eول ي'ع\ت.د vكلمها بذي وذا وذو فتكون ح.ش\وا �ج.ر.م، والعرب ت.ص1ل
با؛ وأ%نشد:

إن ك1لباv وال1د1ي ل ذا ج.ر.م\
وف حديث ق%ي\س بن عاصم: ل ج.ر.م. ل4ف�ل�ن_ ح.د_ها؛ قال ابن

ال4ثي: هذه كلمة ت.ر,د' بعن تقيق الشيء، وقد اختلف ف تقديرها فقيل أصلها
التبئة بعن ل ب'د_، وقد استعملت ف معن حق9اv، وقيل: ج.ر.م. بعن

ك%س.ب، وقيل: بعن و.ج.ب. وح.ق_ ول ر.دÒ لا قبلها من الكلم ث
يبتدأ� با كقوله تعال: ل ج.ر.م أن لم النار؛ أي ليس الgم\ر' كما قالوا،

ث ابتدأ% وقال: و.ج.ب. لم النار.
وال%ر\م': ال%رe، فارسي معر_ب. وأ%رض ج.ر\م¬: حار�ة، وقال أ%بو

حنيفة: د.ف1يئةD، والمع ج'ر'وم¬، وقال ابن د'ر.ي\د{: أ%ر\ض¬ ج.ر\م¬ توصف
بالر>، وهو دخيل. الليث: ال%ر\م' ن.ق1يض الص_ر\د؛ يقال: هذه أ%رض ج.ر\م¬

وهذه أ%رض ص.ر\د¬، وها دخ1يلن 
(* قوله «وها دخيلن إل» عبارة

التهذيب: دخيلن مستعملن). ف الر> والبد. الوهري: وال�رو'م' من البلد
خلف' الصeر'ود1. وال%ر\م': ز.ور.ق¬ من زوارق, الي.م.ن، والمع من كل

ذلك ج'ر'وم¬.
وال�د� ي'د\ع.ى بالجاز: ج.ر,ياv. يقال: أ%عطيته كذا وكذا ج.ر,ياv من

الطعام.
وج.ر\م¬: ب.ط}نان1 بطن¬ ف ق�ضاعة وهو ج.ر\م' بن' ز.ي_ان%، والخر ف

طي>ء. وبنو جار,م�: بطنان1 بطن¬ ف بن ض.ب_ة، والخر ف بن س.ع\د{.
الليث: ج.ر\م¬ قبيلة من اليمن، وب.ن'و جار,م�: قوم¬ من العرب؛ وقال:

إذا ما ر.أ%ت\ ح.ر\باv ع.ب' الشمس, ش.م_ر.ت\
إل ر.م\ل1ها، والارم1يe ع.م1يد'ها

(* قوله «إذا ما إل» تقدم ف عمد: شساv بدل حرباv واللهمي بدل
الارمي�، والذي هناك هو ما ف الكم).

ع.ب' الش_م\س: ض.و\ء�ها، وقد يثقل، وهو أ%يضاv اسم قبيلة.
@جرث: ال�ر\ث�ومة: الصل؛ وج'ر\ث�ومة كل شيء أ%صل�ه وم'ج\ت.م.ع'ه،

وقيل: ال�ر\ث�ومة ما اجتمع من التراب ف أ�صول الشجر؛ عن اللحيان. وج'رثومة
النمل: ق%ر\يته. الليث: ال�ر\ثومة أصل شجرة يتمع إليها التراب.



وال�ر\ث�ومة: التراب الذي ت.س\فيه الريح'، وهي أيضاv ما ي.ج\م.ع' الن_م\ل� من
التراب. وف حديث ابن الزبي: لا أ%راد أن يهدم الكعبة ويبنيها كانت ف

السجد ج.راثيم' أي كان فيها أماكن مرتفعة عن الرض متمعة من تراب أو
طي؛ أ%راد أ%ن أ%رض السجد ل تكن مستوية.

والج\ر,ن\ثام': الجتماع' واللزوم' للموضع. واج\ر.ن\ث%م. القوم' إذا
vوف حديث خزية: وعاد. لا الن>قاد' م'ج\ر.ن\ث1ما .vاجتمعوا ولزموا موضعا

أي متمعاv م'ت.ق%بضاv، والن>قاد' صغار الغنم، وإنا اجتمعت من ال%د\ب
لنا ل تد م.ر\عىÝ تنتشر فيه، وإنا ل يقل م'ج\ر.ن\ث1مةv لن لفظ

،vالن>قاد1 لفظ السم الواحد كال1ذ%ار, وال1مار,، ويروى م'ت.ج.ر\ث1ما
وهو م'ت.ف%ع\ل1لD منه، والنون والتاء فيهما زائدتان، وقد اج\ر.ن\ث%م.

وت.ج.ر\ث%م؛ قال ن'ص.ي\ب¬:
ي.عل© ب.ن,يه1 ال%ح\ض من ب.ك%رات1ها،
ول ي'ح\تل%ب\ ز,م\زير'ها ال�ت.ج.ر\ث1م'

وت.ج.ر\ث%م الرجل�: اجتمع. وروي عن بعضهم: ال4س\د' ج'ر\ث�ومة� العرب,
فمن أ%ض.ل� ن.س.به فليأ}تم؛ ه'م\، بسكون السي، ال4ز\د' فأ%بدلوا الزاي

سيناv، وت.ج.ر\ث%م. الشيء� واج\ر.ن\ث%م إذا اجتمع؛ قال خ'ل%ي\د¬
:eري�الي.ش\ك

وك%ع\ث%باv م'ر.ك�ناv م'ج\ر.ن\ث1ما
وف الديث: ت.م1يم ب'ر\ث�م.ت'ها وج'ر\ث�م.ت'ها؛ ال�رث�مة هي

ال�ر\ث�ومة، وجعها ج.ر.اث1يم'. وف حديث علي�: م.ن س.ر_ه أن ي.ت.ق%ح_م.
ج.راث1يم. جهنم فل}ي.ق}ض, ف ال%د>. وال�ر\ث�ومة: الغ.ل}ص.م.ة�. واج\ر.ن\ث%م
الرجل� وت.ج.ر\ث%م. إذا سقط من ع'ل}و� إل س'ف}ل�. وت.ج.ر\ث% الشيء4:

أخ.ذ م'ع\ظ%م.ه؛ عن ن'ص.ي\ر�. وج'ر\ث�م': موضع.
@جرجم: ج.ر\ج.م. الطعام.: أ%كله، على الب.د.ل من ج.رج.ب.. وج.ر\ج.م.

�الشراب.: ش.ر,به. وج.ر\ج.م. البيت.: ه.د.م.ه أو ق%و_ض.ه. وت.ه.د�م الائط
وت.ج.ر\ج.م. هو: سقط. وف الديث: أن9 جبيل، عليه السلم، أخ.ذ بع'ر\وتا

الو'سط%ى، يعن مدائن ق%وم لوط، على نبينا وعليه السلم، ث أ%ل}و.ى
با ف ج.و> السماء حت سعت اللئكة� ض.واغ1ي. كلبا، ث ج.ر\ج.م.

بعضها على بعض أي أ%سقط. وال�ج.ر\ج.م': ال%ص\ر'وع'؛ قال العجاج:
كأ%نم من فائ1ظ{ م'ج.ر\ج.م,



وج.ر.ج.م. الرجل%: ص.ر.عه. وت.ج.ر\ج.م. الو.ح\ش1يe وغيه ف وجاره:
ت.ق%ب_ض وسكن، وقد ج.ر\ج.مه الوف'.

وف حديث و.ه\ب� قال: قال طالوت' لدواد، عليه السلم: أنت رجل ج.ر,يء#
وف جبالنا هذه ج.راج,مةD ي.ح\ت.ر,ب'ون الناس. أي لصوص ي.س\ت.ل1بون الناس.
وي.ن\ت.هبونم. وال%راج,م.ة: قوم من العجم بالزيرة. ويقال: ال%راج,مة

ن.ب.ط� الش_ام؛ قال ابن بري: ومنه قول أ%ب و.ج\زة:
لو أ%ن� ج.م\ع. الرeوم, وال%راج,م.ا

@جردم: ال%ر\د.م.ة ف الطعام: مثل ال%ر\د.ب.ة. ابن سيده: ج.ر\د.م. على
الطعام وف الطعام لغة ف ج.ر\د.ب، وهو أن يستر ما بي يديه من الطعام

بشماله لئل يتناوله غيه. وقد تقد�م شرحه؛ وقال يعقوب: ميمه بدل من باء
ج.ر\د.ب.؛ وأ%نشد:

هذا غ�لم¬ ل%ه,م¬ م'ج.ر\د1م'،
لزاد1 م.ن\ راف%ق%ه م'ز.ر\د1م'

ورجل ج.ر\د.م¬: كثي الكلم. وج.ر\د.م. الس>ت>ي: جاو.ز.ها؛ عن ابن
ال4عراب. وج.ر\د.م. ما ف ال%ف}نة: أ%ت.ى عليه؛ عنه أ%يضاv. وج.ر\د.م.

ال�ب\ز.: أكله كل�ه. شر: هو ي'ج.ر\د1م' ما ف الناء أي يأ}كله
وي'ف}نيه. وج.ر\د.م إذا أكثر الكلم. وال%ر\د.م.ة�: السراع'؛ عن كراع.

@جرذم: ال%ر\ذ%مة: السeر\عة ف ال%ش\ي والع.م.ل.
@جرزم: ال%ر\ز.م وال1ر\ز,م 

(* قوله «الرزم والرزم» كجعفر وزبرج.
قاموس)؛ كلها عن كراع: ال�ب\ز' الق%فار' اليابس.

 eر\س'م: الس_م�@جرسم: ال
(* قوله «الرسم السم» عبارة التكملة: الرسم

والرسام السم ا هـ وضبط الول كقنفذ والثان بكسر اليم كسروال، ولا
رأى السيد مرتضى اقتصار اللسان على الول كتب على قول الد: والرسام

بالكسر السم، الصواب فيه كقنفذ)؛ عن كراع، وقد ذكر بالاء؛ قال الزهري:
رأيته مقيداv بط اللحيان ال�ر\س'م، باليم، قال: وهو الصواب.

وال1ر\سام': الب,رسام'. ابن دريد: ج,ر\سام¬ وج,ل}سام¬ الذي ت'سميه العامة
ب,ر\ساماv، وال أ%علم.

�@جرشم: ج.ر\ش.م. الرجل�: لغة ف ج.ر\ش.ب.. الليث: ج.ر\ش.م الرجل



وج.ر\ش.ب. بعن أي ان\د.مل بعد الرض وال�زال. وج.ر\ش.م: مثل ب.ر\ش.م أي
أ%ح.د_ الن_ظ%ر.. وج.ر\ش.م.: ك%ر_ه. و.ج\ه.ه. غيه: ج.ر\ش.م الرجل� إذا كان

مهزولv أو مريضاv ث اندمل، وبعضهم يقول: ج.ر\ش.ب.؛ وأ%نشد ابن السكيت
لبن الر>قاع:

م'ج\ر.ن\ش1ماv لع.مايات{ ت'ض1يء� به،
�منه الر>ضاب' ومنه ال�س\ب,ل� ال%ط1ل

قال: م'ج\ر.ن\ش1م¬ متمع م'ت.ق%ب>ض¬، باليم، وقد روي بالاء، وسنذكره،
وقد وردت حروف ت.عاقب فيها الاء واليم كالز_ل%خ.ان1 والز_ل%جان1،

وان\ت.ج.ب\ت' الشيء وان\ت.خ.ب\ت'ه إذا اخ\ت.ر\ت.ه. وال%ر\ش.م' من
الي_ات: ال%ش1ن' ال1ل}د.

@جرضم: ناقة ج,ر\ض1م¬: ض.خ\مة. الليث: ال�ر\ض'م' وال�راض1م' من الغنم,
ال4ك�ول الواسع البطن، وهو ال4ك�ول ج,د�اv، ذا ج,س\م كان أو نيفاv؛

قال الفرزدق:
فلما ت.صافن_ا الداو.ة% أ%ج\ه.ش.ت\
إل� غ�ض'ون� الع.ن\ب.ر,ي> ال�راض1م,

ابن دريد: ج'راض1م¬ وج'راف1ض¬ وهو الث�ق1يل� الو.خ1م'. وال1ر\ض.مe من
الغنم 

(* قوله «والرضم من الغنم إل» وكذلك الشيخ الساقط هزالv وضبط
ف التكملة كقرشب� وف القاموس كجعفر): الكبية السمينة، ومن البل

الض_خ\مة.
@جرهم: ج'ر\ه'م: حي� من الي.من نزلوا مكة وتزوج فيهم إسعيل بن إبراهيم،

عليهما السلم، وهم أ%صهاره ث أ%ل}ح.د'وا ف الر.م فأ%باد.هم ال
 Òجاد :Òتعال. ورجل ج,ر\هام¬ وم'ج\ر.ه1م

(* قوله «مرهم جاد�» كذا ضبط
مرهم كمقشعر� بالصل والكم لكن ضبط ف القاموس كالتكملة بوزن مدحرج). ف

أ%م\ره، وبه سي ج'ر\ه'م¬. وج,ر\هام¬: من صفات ال4سد. التهذيب: الفراء
ال�ر\ه'م' ال%ر,يء� ف الرب وغيها. وجل جراهم: عظيم؛ وقول ساعدة بن

:vج'ؤ.ي_ة يصف ض.ب'عا
vتراها الض_ب\ع. أ%ع\ظ%م.ه'ن_ رأ}سا

�ج'راه1م.ةv، لا ح1ر.ةD وث1يل



عن ال�راه1م.ة1 الضخمة% الثقيلة%، وقوله: لا ح1ر.ةD وث1يل، معناه أن
كل ض.ب'ع خنثى فيما زعموا، واستعار الثYيل% لا وإنا هو للبعي، يقال:

بعي ع'ر.اه1ن¬ وع'راه1م¬ وج'راه1م¬ عظيم؛ وقال عمرو ال�ذ%ل:
vفل ت.ت.م.ن_ن,ي وت.من_ ج,ل}فا

ج'راه1م.ةv ه1ج.ف9اv، كال%يال,
ج'راه1م.ة: ضخماv، ه1ج.ف9اv: ثقيلv طويلv، كاليال: ل غ%ناء4 عنده.

وج.ل ج'راه1م¬ وناقة ج'راه1م.ةD أ%ي ض.خمة.
@جزم: ال%ز\م': القطع. ج.ز.م\ت' الشيء أ%ج\ز,م'ه' ج.ز\ماv: قطعته.

وج.ز.م\ت' اليمي ج.ز\ماv: أ%مضيتها، وحلف ييناv ح.ت\ماv ج.ز\ماv. وكل أمر
قطعته قطعاv ل ع.و\د.ة% فيه، فقد ج.ز.م\ت.ه. وج.ز.م\ت' ما بين وبينه أي

قطعته؛ ومنه ج.ز\م' ال%ر\ف1، وهوف العراب كالسكون ف البناء، تقول
ج.ز.م\ت' الرف فان\ج.زم. الليث: ال%ز\م' ع.ز,يةD ف النحو ف الفعل

فالرف' ال%ج\ز'وم' آخره' ل إعراب له. ومن القراءة أ%ن ت.ج\ز,م. الكلم
ج.ز\ماv بوضع الروف مواضعها ف بيان{ وم.ه.ل�. وال%ز\م': الرف إذا سكن

آخره. ال�ب�د: إنا س'م>ي. ال%ز\م' ف النحو ج.ز\ماv لن ال%ز\م ف كلم
العرب القطع. يقال: افعل ذلك ج.ز\ماv فكأ%نه ق�ط1ع. العراب' عن الرف.

ابن سيده: ال%ز\م' إسكان الرف عن حركته من العراب من ذلك، لقصوره عن
ح.ظYه منه وانقطاعه عن الركة وم.د> الصوت با للعراب، فإن كان السكون

ف موضوع الكلمة وأ%و_ل1ي_تها ل ي'س.م_ ج.ز\ماv، لنه ل يكن لا حظ
فق%ص'ر.ت\ عنه. وف حديث النخعي: التكبي ج.ز\م¬ والتسليم ج.ز\م¬؛ أراد

أنما ل ي'م.د_ان ول ي'ع\ر.ب' آخر حروفهما، ولكن ي'س.ك�ن' فيقال:
ال أك}ب.ر\، إذا وقف عليه، ول يقال ال أ%ك}ب.ر' ف الوقف. الوهري:

والعرب تسم>ي خ.ط�نا هذا ج.ز\ماv. ابن سيده: وال%ز\م' هذا الط©
الؤ.ل�ف من حروف العجم؛ قال أ%بو حات: س'م>ي. ج.ز\ماv لنه ج'ز,م. عن

ال�س\ن.د1، وهو خ.ط© ح1م\ي.ر ف أ%يام م'ل}كهم، أي ق�ط1ع..
وج.ز.م. على ال4مر وج.ز_م.: سكت. وج.ز_م عن الشيء: عجز 

(* قوله «وجزم
عن الشيء عجز» وكذلك جزم بالتخفيف كما ف القاموس والتهذيب). وج.ب'ن..

وج.ز_م. القوم' إذا عجزوا وب.ق1يت' م'ج.ز>ماv: منقطعاv؛ قال:
ولكن>ي م.ض.ي\ت' ول أ�ج.ز>م\،



وكان الص_ب\ر' عاد.ة% أ%و_ل1ينا
وال%ز\م' من ال%طY: تسوية� الرف. وق%ل%م¬ ج.ز\م¬: ل حرف له.

وج.ز.م. القراءة% ج.ز\ماv: وضع الروف مواضعها ف بيان وم.ه.ل�. وج.ز.م\ت
الق1ربة%: ملg4تا، والت�ج\زي' مثله. وس1قاء جاز,م¬ وم1ج\ز.م¬: متلئ؛

،vم.ك}نوزة vقال:ج.ذ}لن% ي.س_ر ج'ل�ة
د.س\ماء4 ب.ح\و.ن.ةv وو.ط}باv م1ج\ز.ما

وقد ج.ز.م.ه' ج.ز\ماv: قال ص.خ\ر' الغ.ي�:
فلما ج.ز.م\ت' با ق1ر\ب.ت،
ت.ي.م_م\ت' أ%ط}ر,ق%ةv أو خ.ل1يفا

وال%ل1يف': طريق بي جبلي. وج.ز_م.ة�: ك%ج.ز.م.ه'. ويقال للس>قاء
م1ج\ز.م¬، وجعه م.جاز,م'.

وال%ز\م.ة�: الك}ل%ة الواحدة. وج.ز.م. ي.ج\ز,م' ج.ز\ماv: أكل أكلة
ت.م_ل4 عنها؛ عن ابن العراب. وقال ثعلب: ج.ز.م. إذا أكل أكلةv ف كل يوم

وليلة. وج.ز.م النخل% ي.ج\ز,م'ه ج.ز\ماv واج\ت.زم.ه: خ.ر.ص.ه وح.ز.ر.ه؛
وقد روي بيت ال4عشى:
هو الواه1ب' الائة1 ال�ص\ط%فا

ة1، كالن_خ\ل, طاف. با ال�ج\ت.ز,م
بالزاي، مكان الترم، بالراء؛ قال الط©وسي: قلت ل4ب عمرو ل قال طاف

با ال�ج\ت.ر,م؟ فتبسم وقال: أ%راد أنه ي.ه.ب'ها ع1شاراv ف بطونا
أولدها قد بلغت أن ت'نت.ج كالنخل الت بلغت أن ت'جت.ر.م. أي ت'ص\ر.م.،

فالارم يطوف با لص.ر\م1ها.
ويقال: اج\ت.ز.م\ت' الن_خلة% اشتريت ترها فقط. وقال أبو حنيفة:

الج\ت1زام' شراء النخل إذا أ%ر\ط%ب.. واج\ت.ز.م. فلنD ح.ظ1ية% فلن إذا
اشتراها، قال: وهي لغة أهل اليمامة. واج\ت.ز.م. فلن ن.خ\ل فلن{ فأ%ج\ز.مه

.vأي نصيبا vإذا ابتاعه منه فباعه. وج.ز.م من نله ج,ز\ما
ابن العراب: إذا باع الثمرة ف أكمامها بالدراهم فذلك ال%ز\م'.

وال%ز\م: شيء� ي'د\خ.ل� ف ح.ياء الناقة لت.ح\س3ب.ه' ولد.ها فت.ر\أ%م.ه
كالدeر\ج.ة.

وج.ز_م. بس.ل}حه: أخرج بعضه وبقي بعضه، وقيل: ج.ز_م بسلحه 
(* قوله



«وجزم بسلحه» كذا ضبط بالتثقيل بالصل والكم والتكملة، ومقتضى صنيع
القاموس أنه بالتخفيف). خ.ذ%ف.. وت.ج.ز_م.ت1 العصا: ت.ش.ق�ق%ت\

ك%ت.ه.ز_م.ت\. وال%ز\م' من المور: الذي يأت قبل حينه 
(* قوله «الذي يأت قبل حينه

إل» ومنه قول شبيل بالتصغي ابن عذرة بفتح فسكون:
إل أجل يوقت ث يأت * بزم أو بوزم باكتمال

ا هـ. التكملة. وزاد الوازم: وطاب اللب الملوءة، والزم، بالفتح،
اياب الشيء؛ يقال: جزم على فلن كذا وكذا أوجبه، واجتزمت جزمة من الال،

بالكسر، أي أخذت بعضه وأبقيت بعضه)، والو.ز\م' الذي يأ}ت ف حينه.
وال1ز\مة�، بالكسر، من الاشية: الائة� فما زادت، وقيل: هي من العشرة

إل ال4ربعي، وقيل: ال1ز\م.ة� من البل خاصة نو الص>ر\م.ة. الوهري:
ال1ز\م.ة�، بالكسر، الص>ر\مة� من البل، والف1ر\قة� من الضأ}ن. ويقال:

ج.ز_م البعي' فما ي.ب\ر.ح'، وان\ج.ز.م. العظم' إذا انكسر. الفراء:
ج.ز.م.ت1 البل� إذا ر.و,ي.ت\ من الاء، وبعي جازم¬ وإبل ج.واز,م'.

@جسم: ال1س\م': جاعة الب.د.ن1 أو العضاء من الناس والبل والدواب
وغيهم من النواع العظيمة ال%ل}ق، واستعاره بعض الطباء للعراض فقال يذكر

ع1ل}م الق%واف: ل ما يتعاطاه الن أ%كثر الناس من الت_ح.لي باسه، دون
مباشرة ج.و\ه.ره وج,س\مه، وكأ%نه إنا ك%ن بذلك عن القيقة لن ج,س\م

الشيء حقيقةD واس\مه ليس بقيقة، أل ترى أن الع.ر.ض ليس بذي ج,س\م� ول
ج.و\ه.ر� إنا ذلك كله استعارة وم.ث%لD؟ والمع أ%ج\سام¬ وج'سوم¬.

وال�س\مان�: جاعة ال1س\م,. وال�س\مان�: ج,س\م' الرجل. ويقال: إنه
êوج'ث}مان'ه واحد. ورج'ل ج'س\مان �لن.حيف' ال�س\مان، وج'سمان� الرجل

وجث}مانê إذا كان ض.خ\م ال�ث�ة. أبو زيد: ال1س\م' ال%س.د'، وكذلك
ال�س\مان�، وال�ث}مان� الشخص.

وقد ج.س'م. الشيء� أ%ي ع.ظ�م.، فهو ج.س3يم¬ وج'سام، بالضم. وال1سام'،
بالكسر: جع ج.سيم�. وج.س'م. الرجل� وغيه ي.ج\س'م' ج.سامةv، فهو ج.س3يم¬،

وال�نثى من كل ذلك بالاء؛ وأ%نشد شاهداv على ج'سام�:
أ%ن\ع.ت' ع.ي\راv س.ه'و.قاv ج'ساما

أبو عبيد: ت%س_م\ت' فلناv من بي القوم أي اخترته كأ%نك قصدت
ج,س\م.ه، كما تقول تأ%ي_ي\ت'ه أي قصدت آي.ت.ه وشخصه. وت.ج.س_م\ها ناقةv من



البل فان\ح.ر\ها أي اخ\ت.ر\ها؛ وأ%نشد:
ت.ج.س_م.ه من ب.ين,ه,ن_ ب'ر\ه.ف{،

�له جال1ب¬، فوق الر>صاف، ع.ل1يل
ابن السكيت: ت.ج.س_م\ت' ال4م\ر. إذا ركبت أ%ج\س.م.ه وج.س3يم.ه

وم'ع\ظ%مه. قال أ%بو سعيد: ال�ر\ه.ف' الن_ص\ل� الرقيق، والالب الذي عليه
كال�ل}ب.ة1 من الدم، ع.ليلD ع'ل� بالدم مرةv بعد مرة. وت.ج.س_م\ت' الرمل%

والبل أي ركبت أ%عظمه. وت.ج.س_م\ت' الرض. إذا أ%خذت. نو.ها تريدها؛
قال الراجز:

ي'ل1ج\ن. من أصوات1 حاد{ ش.ي\ظ%م,،
ص'ل}ب� ع.صاه' للم.طي� م1ن\ه.م,،
ليس ي'مان ع'ق%ب. الت_ج.سeم

أي ليس ي.ن\ت.ظر. وت.ج.س_م.: من ال1س\م. والت_ج.سeم': ركوب أ%ج\سم,
المر, وم'ع\ظ%م1ه. قال أبو تراب: س1عت أبا م1ح\ج.ن� وغيه. يقول:

ت.ج.س_م\ت' ال4مر وت.جش_م\ت'ه' إذا ح.م.ل}ت نفسك عليه؛ وقال عمرو بن
ج.ب.ل�:ت.ج.س_م. الق�ر\ق�ور م.و\ج. الذي�

وال�س'م: ال�مور العظام. وال�س'م': الرجال الع'قلء. وال%س3يم': ما
:�ارتفع من الرض وعله الاء؛ وقال ال4خ\ط%ل

فما زال ي.س\قي ب.ط}ن. خ.ب\ت{ وع.ر\ع.ر�
وأ%ر\ض.ه'ما، حت اط}مأ%ن� ج.س3يم'ها

وال4ج\س.م': ال4ض\خ.م'؛ قال عامر بن الط©ف%ي\ل,:
لقد ع.ل1م. ال%يe من عامر�
بأ%ن� لنا الذYر\و.ة% ال4ج\س.ما

(* قوله «لقد علم الي إل» تبع فيه الوهري، قال الصاغان: الرواية
ذروة الجسم والقافية مرورة وبعده:

وأنا الصاليت يوم الوغى * إذا ما العواوير ل تقدم).
وبنو ج.و\س.م: ح.يÒ قدي من العرب، وكذلك بنو جاس1م�. وجاس1م¬: موضع

بالشام؛ أنشد ابن بري لع.دي� بن الر>قاع,:
لول ال%ياء�، وأن9 رأ}س1ي. قد ع.فا
فيه ال%ش1يب'، لز'ر\ت' أ�م_ القاس1م,

فكأ%ن_ها، بي الن>ساء3، أعارها



ع.ي\ن.ي\ه1 أح\و.ر' من جآذ1ر, جاس1م,
ويروى عاس1م.

@جشم: ج.ش1م. ال4م\ر.، بالكسر، ي.ج\ش.م'ه ج.ش\ماv وج.شامةv وت.ج.ش_م.ه:
ت.ك%ل�ف%ه على مشقة. وأ%ج\ش.م.ن فلنD أم\راv وج.ش_م.ن,يه أي

ك%ل�ف%ن؛ وأ%نشد ابن بري للع\شى:
فما أ%ج\ش.م\ت' من إت\يان1 ق%وم�،

ه'م' ال4ع\داء� وال4ك}باد' س'ود'
وج.ش_م\ت'ه ال4مر. ت.ج\ش1يماv؛ وف حديث زيد بن عمرو ابن ن'ف%ي\ل�:

م.ه\ما ت'ج.ش>م\ن فإ,ن>ي جاش1م'
أبو تراب: سعت أبا م1ح\ج.ن� وباه1لي�اv ت.ج.ش_م\ت' المر

وت.ج.س_م\ت'ه إذا حلت نفسك عليه؛ وقال عمرو ابن جيل 
(* قوله «وقال عمرو بن

جيل»كذا بالصل والتهذيب، والذي تقدم ف جسم: عمرو بن جبل):
ت.ج.ش_م الق�ر\ق�ور' م.و\ج. الذي�

ابن السكيت: ت.ج.ش_م\ت' ال4م\ر. إذا ركبت أ%ج\س.مه، وت.ج.ش_م\ت'ه إذا
تكلفته، وت.ج.ش_م\ت' الرض. إذا أخذت. نو.ها تريدها، وت.ج.ش_م\ت

الرمل% ركبت أ%ع\ظ%م.ه. أ%بو النضر: ت.ج.ش_م\ت' فلناv من بي القوم أي
ق%ص.د\ت' ق%ص\د.ه؛ وأ%نشد:

وب.ل%د{ ناء� ت.ج.ش_م\نا به
على ج.فاه'، وعلى أنقابه

أبو بكر ف قولم: قد ت.ج.ش_م\ت' كذا وكذا أي فعلته على ك�ر\ه ومشقة،
وال�ش.م': السم من هذا الفعل؛ قال الر_ار':

ي.م\ش1ي. ه.و\ناv، وبعد ال%و\ن1 م1ن\ ج'ش.م�،
وم1ن\ ج.ناء3 غ%ض1يض, الط�ر\ف1 م.س\ت'ور,

(* قوله «ومن جناء غضيض» كذا بالصل جناء باللف، وف شرح القاموس:
جن).وال�ش.م': ال%و\ف، وقيل: الصدر وما اشتمل عليه من الضeلوع. وج'ش.م'

البعي,: ص.د\ر'ه وما غ%ش1ي به الق1ر\ن% من ص.دره وسائر خ.ل}قه. ويقال:
غ%ت_ه ب'ش.م1ه إذا أ%لقى صدره عليه. ورمى عليه ج.ش.م.ه وج'شمه أي

ث1ق}ل%ه. وال%ش1م': الغليظ 
(* قوله «والشم الغليظ إل» كذا بالصل كالكم



مضبوطاv بوزن كتف، والذي ف القاموس: وكأمي الغليظ اهـ. قال شارحه: والذي
ف كتاب كراع ككتف)؛ عن كراع. ابن ال4عراب: ال�ش'م' الس>مان� من

الرجال؛ وقال أ%بو عمرو: ال%ش.م' الس>م.ن'. ابن خالويه: ال�ش\م' دراهم
رديئة، وجعها ج'ش'وم¬؛ قال جرير:

ب.د.ا ض.رب' الك1رام, وض.ر\ب' ت.ي\م�،
كض.ر\ب, الدeن\ب'ل1ي_ة وال�ش'وم

 vأ%بو زيد: ما ج.ش1م\ت' اليوم ظ1ل}فا
«vقوله «ما جشمت اليوم ظلفا *)

وقوله «ما جشمت اليوم طعاماv» ضبط ف الصل ونسخة من التهذيب بفتح اليم
والشي ول ند هذه العبارة لغي التهذيب حت نستأنس لذا الضبط)؛ يقوله

القان,ص' إذا ل ي.ص1د\ ورجع خائباv. ويقال: ما ج.ش.م\ت' اليوم طعاماv أي ما
أ%كلت؛ قال: ويقال ذلك عند خيبة كل طالب فيقال: ما ج.ش.م\ت' اليوم.

شيئاv. أ%بو عبيد: ت.ج.ش_م\ت' فلناv من بي القوم أي اخترته؛ وأ%نشد:
ت.ج.ش_م\ت'ه من ب.ي\ن,ه,ن_ ب'ر\ه.ف{،

�له جال1ب¬، فوق. الر>صاف1، ع.ل1ىل
�وقد تقدم أكثر ذلك ف جسم. ابن ال4عراب: ال�ش'م' الطYوال

ال4ع\فار'. وال4ع\فار' من قولك رجل ع1ف}ر¬: داه{ خبيثD. أبو عمرو: ال%ش\م'
اللك.

وج'ش.م' بن بكر: حيÒ من م'ض.ر.. وج'ش.م' بن ه.م\دان%: ح.ي� من اليم.ن.
وبنو ج.و\ش.م: ح.ي� من ج'ر\ه'م د.ر.ج'وا. وج'ش.م': ح.ي� من النصار، وهو

ج'ش.م' بن خ.ز\ر.ج؛ وقال ال4غ}ل%ب' الع1ج\لي�:
إن} س.ر_ك. العزe ف%جخ\ج,خ\ ب'ش.م

وج'ش.م': ف ث%ق1يف، وهو ج'ش.م' بن ث%ق1يف{. وج'ش.م': ح.يÒ من ت.غ\ل1ب.
وهم ال4راق1م'. التهذيب: وج'ش.م' ح.ي� من ت.غ\ل1ب، وج'ش.م' ف

ه.و.از,ن%، وهو ج'ش.م' بن م'عاوية بن بكر بن ه.وازن.
@جعم: ال%ع\ماء� من النساء: الت أ�ن\ك1ر. ع.ق}ل�ها ه.ر.ماv، ول يقال

للرجل أ%ج\ع.م'. وال%ع\ماء: الناقة ال�س3ن_ة، وقيل: هي الت غابت
أ%سنان'ها ف اللYث%ات1، والذكر أ%ج\ع.م'، وف الصحاح: ول يقال للذكر

أ%ج\ع.م'، وكذلك كل دابة ذهبت أ%سنانا كلها. وقال ابن ال4عراب: هي
ال%م\عاء� وال%ع\ماء�. وال%ع\ماء� من النساء: ال%و\جاء الب.ل}هاء�.



وج.ع1م. الرجل� لكذا أي خ.ف_ له. وقد ج.ع1م\ت' ج.ع.ماv وأ%ج\ع.م.ت1
ال4رض': كثر ال%ن.ك' على نباتا فأكله وألأ%ه إل أ�صوله. وأ�ج\ع1م.

الشجر: أ�كل و.ر.ق�ه فآل إل أ�صوله؛ قال:
ع.ن\س3ي_ة ل ت.ر\ع. ط%ل}حاv م'ج\ع.م.ا

وج.ع1م. إل اللحم ج.ع.ماv، فهو ج.ع1م¬: ق%ر,م. وهو مع ذلك أ%ك�ولD؛
وقول العجاج:

ن'وف ل%ه'م\ ك%ي\ل% الناء3 الg4ع\ظ%م,،
إذ ج.ع1م. الذ©ه\لن1 كل� م.ج\ع.م,

ويقال: ج.عام.ةv ف الصدر أ%يضاv؛ عن ابن بري، والذ©ه\لن1: ذ�ه\ل� بن
ث%ع\ل%ب.ة وهو ال4كب، وذ�ه\ل� ابن ش.ي\بان بن ث%ع\ل%بة، أي ح.ر_ض.
الذ©ه\لن على قتالنا وق%ر,م'وا إل الش_ر> كما ي'ق}ر.م' إل اللحم.
vول ع1ضاها vإذا ل تد ح.م\ضا vت.ج\ع.م' ج.ع.ما �وج.ع1م.ت1 البل

ف%ت.ق}ر.م' إليها، فت.ق}ض.م' العظام. وخ'ر\ء4 الكلب ل1شب\ه ق%ر.م يصيبها؛
vعام, أكثر' ما ي'صيبها من ذلك. ورجل ج.ي\ع.م¬: ل يرى شيئا�ويقال: إن داء ال

إل� اشتهاه. وج.ع1م. ج.ع.ماv وج.ع.م.: ل ي.ش\ت.ه1 الطعام.، وهو من
ال4ضداد. وج.ع1م. ج.ع.ماv، فهو ج.ع1م¬، وت.ج.ع_م.: ط%مع.. وال%ع.م'،

�بالتحريك: الطمع. وال%ع'وم: الط�م'وع ف غي م.ط}م.ع�. وال%ع.م': غ1ل%ظ
الكلم ف س.ع.ة1 ح.ل}ق�، والفعل كالفعل، والص>ف%ة كالصفة. وج.ع.م.

الب.ع1ي.: جعل على فيه ما ينعه من ال4كل والعض>.
وال1ع\م1يe: الريص، وقيل: الريص مع شهوة. ويقال: فلن ج.ع1م. إل

الفاكهة، وليس ال%ع.م' الق%ر.م. مطلقاv، ويقال: ج.ع1م. الرجل� وج.ع.م. إذا
اشتد_ حر\صه. وأ%ج\ع.م.ت1 ال4رض': أ�كل نبات'ها.

وذكر ابن بري أن ال%ج.ر,ي� قال ف نوادره: ال�عام' داء يصيب البل من
الن_د.ى بأ%رض الشام، يأ}خذها ل%يÒ ف بطونا ث ي'صيبها له س'لح¬.

وقد أ%ج\ع.م. القوم' إذا أ%صاب إبل%ه'م ال�عام'.
وال%ع'وم': الرأ%ة الائعة.

ويقال للدeبر: ال%ع\ماء� والو.ج\عاء� وال%ه\وة� والصeمار.ى.
وال1ع\م': ال�وع' 

(* قوله «والعم الوع» ضبط ف الصل بالكسر وصرح به
شارح القاموس، وضبط ف نسخة من التهذيب بفتح فسكون لكن مقتضى تفسيه



بالصدر أنه العم مر�كاv)، ويقال: يا ابن ال%ع\ماء. وقال ابن ال4عراب:
ال%ي\ع.م' الائع.

@جعثم: ال�ع\ث�وم: الغ'ر\م'ول� الضخم. وال�ع\ث�م.ة�: اسم.
والت_ج.ع\ث�م': انقباض الشيء ودخول بعضه ف بعض. وبنو ج'ع\ث�م.ة: ح.ي� من الي.م.ن؛

قال أ%بو ذؤيب:
كأ%ن� ار\ت1جاز. ال�ع\ث�م1ي_ات1، و.س\ط%ه'م،

ن.وائ1ح' ي.ش\ف%ع\ن. الب'كا بال4زام1ل,
يعن بال�ع\ث�م1ي_ات1 ق1س3ي�اv منسوبة إل هذا الي�.

ال4زهري: ج'ع\ث�مة� ح.ي� من أ%زد1 الس_راة1. وقال أ%بو نصر:
ج'ع\ث�م.ة� من ه'ذ%ي\ل�. ال4زهري: ال1ع\ث1م' وال1ع\ث1ن أ�صول

الص>لYيان.
@جعشم: ال�ع\ش'م': الصغي 

(* قوله «العشم الصغي إل» بضم الشي وفتحها
كما ف القاموس، وف التكملة: والعشم الطويل مع عظم السم). الب.د.ن

القليل لم السد، وقيل: هو النتفخ ال%ن\ب.ي\ن, الغليظ�هما، وقيل: القصي
الغليظ مع شد�ة، ويقال له ج'ع\ش'م¬ وك�ن\د'ر¬؛ وأ%نشد:

ليس ب'ع\ش'وش� ول ب'ع\ش'م,
وج'ع\ش'م¬: اسم، وهو جد� س'راق%ة% بن مالك ال�د\ل1ج,ي�؛ قال ساعدة بن

ج'ؤ.ي_ة%:
ي'ه\دي ابن' ج'ع\ش'م� ال4ن\باء4 ن.ح\و.ه'م'،

ل م'ن\ت.أ%ى عن ح1ياض ال%و\ت1 وال�م.م
وال%ع\ش.م': الو.س.ط�؛ قال:

وكل9 ن.أ} آج� ع'راض� ج.ع\ش.م'ه
قال الفراء: فتح اليم والشي فيه أفصح.

@جلم: ج.ل%م. الشيء4 ي.ج\ل1م'ه ج.ل}ماv: قطعه. وال%ل%مان1:
ال1ق}راضان1، واحدها ج.ل%م¬ للذي ي'ج.زe به؛ قال سال بن واب,ص.ة%:

vغ1م\ر'ه ح.ق1دا vطويل vداو.ي\ت' ص.د\را
منه، وق%ل�م\ت' أظفاراv بل ج.ل%م,

وال%ل%م': اسم يقع على ال%ل%م.ي\ن, كما يقال ال1ق}راض' وال1ق}راضان
والق%ل%م' والق%ل%مان1؛ وأ%نشد ابن بري:



ولول أ%ياد{ من ي.زيد. ت.تاب.ع.ت\،
ل%ص.ب_ح. ف حافات1ها ال%ل%مان1

وقوله: فأ%خذت منه بال%ل%م.ي\ن,؛ ال%ل%م': الذي ي'ج.زe به الشعر'
والصوف'، وال%ل%مان ش.ف}ر.تاه، وهكذا يقال م'ث%ن�ىÝ كال1ق%ص>

وال1ق%ص_ي\ن,. وال%ل}م': مصدر ج.ل%م. ال%ز'ور ي.ج\ل1م'ها ج.ل}ماv واج\ت.ل%مها
إذا أ%خذ ما على عظامها من اللحم. وال%ل%م': من س1مات البل 

(* قوله
«واللم من سات البل إل» كذا ف الكم أيضاv، والذي ف التكملة: واللم أي

مر�كاv سة لبن فزارة ف الفخذ.) شبيه بال%ل%م ف ال%د�؛ عن ابن
حبيب من تذكرة أب علي؛ وأنشد:

هو الف%زار,يe الذي فيه ع.س.م\،
ف يده ن.ع\لD وأ�خ\رى بالق%د.م\
ي.س'وق' أ%ش\باهاv ع.ل%يه,ن_ ال%ل%م\

وال%ل%م': ال1لل� ليلة ي'ه,ل© 
(* قوله «ليلة يهل» زاد ف التكملة:

اليلم كصقيل القمر ليلة البدر)؛ ش'ب>ه بال%ل%م,. التهذيب: وال%ل%م'
القمر.

وج.ل}م.ة ال%ز'ور, وج.ل%م.ت'ها: لمها أ%ج\م.ع'، يقال: خذ ج'ل}م.ة
:�ال%زور, أي لمها أ%ج\م.ع.. وال%ل%م.ة

الشاة السلوخة إ,ذا ذهبت عنها أ%كارع'ها وف�ض'ول�ها. الوهري: وهذه
ج.ل%م.ة� ال%ز'ور 

(* قوله «جلمة الزور إل» بفتح أو ضم فسكون وبالتحريك كما
ف القاموس)، بالتحريك، أ%ي لمها أ%ج\م.ع'. وج.ل%م.ة� الشاة:

م.س\لوخ.ت'ها بل ح.ش\و� ول قوائم. وج.ل%م. الش_ع.ر. وصوف الشاة بال%ل%م,
ي.ج\ل1م'ه ج.ل}ماv ج.ز_ه كما تقول ق%ل%م\ت' الظ©ف}ر بالق%ل%م؛

وأ%نشد:ل%م_ا أ%ت.ي\ت'م ول ت.ن\ج'وا ب.ظ}ل1م.ة{،
ق1يس. الق�لم.ة1 ما ج.ز_ه ال%ل%م'

�والق%ل%م'، كلê ي'ر\وى. ويقال للم1ق}راض, ال1ق}لم' والق%ل%مان
وال%ل%مان�، قال: هكذا رواه الكسائي، بضم النون، كأ%نه جعله نعتاv على

Dكما يقال رجل شح.ذ%ان ،vواحدا vف%ع.لن% من الق%ل}م, وال%ل}م، وجعله اسا



وأ%ب.يانD. وال%ل%م': الذي ي'ج.زe به. وال�لم.ة�: ما ج'ز�. أ%بو مالك:
ج.ل}م.ةD مثل ح.ل}ق%ة، وهو أ%ن ي'ج\ت.ل%م. ما على الظ�ه\ر من الشحم

واللحم.
وال�ل�م': التeي'وس ال%ح\لوق%ة�. وه.ن¬ م.ج\لوم¬: ملوق؛ قال

الف%ر.ز\د.ق':
أ%ت.ت\ه ب.ج\ل�وم كأ%ن9 جب,ين.ه

ص.لية� و.ر\س�، وس\ط�ها قد ت.ف%ل�قا
وأ%خذ الشيء4 ب'ل}م.ت1ه1 وج.ل}م.ت1ه أ%ي جاعته. وال%ل%م: ال%د\ي'؛

عن كراع وجعه ج,لم¬؛ قال ال4عشى:
س.واه1م' ج'ذ}عان'ها كال1ل

م, ق%د\ أ%ق}ر.ح. الق%و\د' منها النeس'ورا
ويروى:

قد اق}ر.ح. منها الق1ياد' النeسورا
قال ابن بري: صواب إ,نشاده بالنصب؛ وقبله:

وج.أ}واء4 ت'ت\ع1ب' أ%ب\طال%ها،
كما أ%ت\ع.ب. السابق�ون الك%س3يا

وقيل: ال1لم' غنم من غنم الطائف صغار؛ قال:
ق�د\نا إ,ل ه.م\دان%، من أ%ر\ض1نا،

ش'ع\ث% الن_واصي ش'ز_باv كال1لم
أ%بو عبيد: ال1لم' شاء� أ%هل, مكة، واحدتا ج.ل%م.ةD؛ وأ%نشد:

ش.واس1ف¬ مث}ل� ال1لم ق�ب�
@جلثم: ج.ل}ث%م¬: اسم.

@جلحم: اج\ل%ح.م_ القوم': اجتمعوا، ويقال: استكبوا، قال:
ن.ض\ر,ب' ج.م\ع.ي\ه,م إ,ذا اج\ل%ح.مeوا

@جلخم: اج\ل%خ.م_ الرجل�: استكب، واج\ل%خ.م_ القوم': استكبوا؛ وأ%نشد
للعجاج:

ن.ض\ر,ب' ج.م\ع.ي\ه,م\ إ,ذا اج\ل%خ.مeوا،
eأ%ه\و.ن'ه'ن_ ال4م vخ.واد1با

أ%ي ض.ر.بات خ.واد1ب، وال%د\ب': الضرب' الذي ل ي.تمالك، ويروى: إ,ذا
اج\ل%ح.مeوا، وقد تقدم ذكره، وكذلك ذكره ابن السكيت، وأ%نشده بالاء



الهملة. واج\ل%خ.م_ القوم اج\ل1خ\ماماv: لغة ف اج\ل%ح.مeوا؛ عن كراع،
والاء الهملة أ%على.

@جلسم: ال1ل}سام: الب,ر\سام كال1ر\سام، وقد تقدم.
@جلعم: ال4زهري: يقال للناقة ال%ر,م.ة ق1ض\ع1م¬ وج.ل}ع.م¬. ابن

ال4عراب: ال%ل}ع.م' القليل� الياء.
@جلهم: ج'ل}ه'م.تا الوادي: ناحيتاه، وقيل: حافتاه؛ ومنه حديث أ%ب

س'ف}يان: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%خ_ر. أ%با س'ف}يان% ف ال3ذ}ن1
وأ%د\خ.ل%

غي.ه من الناس قبله، فقال: ما ك1د\ت. ت.أ}ذ%ن� ل حت ت.أ}ذ%ن% لجارة
ال�ل}ه'م.ت.ي\ن,؛ قال أ%بو عبيد: أ%راد جانب.ي الوادي، قال: والعروف
ال%ل}ه.تان؛ قال أ%بو عبيد: ول أ%سع بال�ل}ه'مة1 إ,ل ف هذا الديث

وما جاءت إ,ل ولا أ%صل؛ وقال شر: ل أ%سع ال�ل}ه'م.ة إ,ل ف هذا
الديث وحرفاv آخر، قال أ%بو زيد: يقال هذا ج'ل}ه'م¬. قال ابن بري: يروى أ%ن

النب، صلى ال عليه وسلم، قال له أ%ن\ت. كما ق1يل: كل الصيد ف ج.و\ف
الف%را؛ أ%راد، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ي.تأ%ل�ف%ه بذا الكلم وكان من
الؤ.ل�ف%ة1 قلوبم، وهو أ%بو سفيان بن الرث بن عبد ال�ط�ل1ب,، وكان
هجا النب، صلى ال عليه وسلم، هجاءé قبيحاv؛ قال: والشهور ف

الروايتي الل%ه\م.ت.ي\ن,، بفتح اليم، قال: ول ي.ر\و, أ%حد¬ ال�ل}ه'م.ت.ي\ن،
بضم اليم، إ,ل شر وابن حالويه، قال: والدليل على أ%نه مفتوح قول أ%ب

عبيد: إ,نه أ%راد ال%ل}ه.ت.ي\ن,
فزاد اليم، قال: ولو كانت اليم مضمومة ل تكن اليم زائدة. وقال أ%بو

ه.ف�ان% ال1ه\ز.م1يe: ج'ل}ه'م.ة� اسم رجل، بالضم، منقول من ال�ل}همة
لط%ر.ف1 الوادي، قال: والد�ثون ي'خ\طئ�ون ويقولون ال%ل}ه.م.ت.ي\ن،

قال: وال%ل}ه.ة� ناحية الوادي؛ وأ%نشد:
كأ%ن_ها وقد ب.دا ع'وار,ض'،
والل�ي\ل� بي ق%ن.و.ي\ن, ر.اب,ض'،

ب,ج.ل}ه.ة1 الواد1ي ق%طعاv نواه1ض'
وقال ابن ال4ثي ف تفسي الديث: ال�ل}ه'م.ة� فم الوادي، وقيل:

جانبه، زيدت فيها اليم كما زيدت ف ز'ر\ق�م� وس'ت\ه'م�؛ قال أ%بو منصور:
العرب زادت اليم ف حروف كثية، منها قولم ق%ص\م.ل الشيء4 إ,ذا كسره



وأ%صله ق%ص.ل%، وج.ل}م.ط% شعره إ,ذا ح.لقه وال4صل ج.ل%ط%، وف%ر\ص.م.
الشيء إ,ذا قطعه وال4صل ف%ر.ص.، وال أ%علم. وج'ل}ه'م.ة، بالضم: اسم

رجل. وج'ل}ه'م': اسم امرأ%ة؛ أ%نشد سيبويه لل4سود بن ي.ع\ف�ر.:
أ%و\د.ى ابن' ج'ل}ه'م. ع.ب_اد¬ بص1ر\م.ت1ه1؛

إ,ن� ابن. ج'ل}ه'م. أ%م\س.ى ح.ي_ة% الوادي
أ%راد الرأ%ة ولذلك ل ي.ص\ر,ف\، قال سيبويه: والعرب يسمون الرجل

ج'ل}ه'م.ة% والرأ%ة ج'ل}ه'م.. وال�ل}ه'م,: القار.ة� الضخمة 
(* قوله «القارة

الضخمة» كذا بالقاف ف الصل والتهذيب والتكملة، وتر�فت ف نسخ القاموس
بالفأرة)، وح.يÒ من ربيعة يقال لم ال%له1م'.

@جم: ال%مe وال%م.م': الكثي من كل شيء. ومال ج.مÒ: كثي. وف
التنزيل العزيز: وي'ح1بeون الال% ح'ب�اv ج.م�اv، أ%ي كثياv، وكذلك فسره

أ%بو عبيدة؛ وقال أ%بو خ1راش� ال�ذ%ل9ي�:
إ,ن} ت.غ\ف1ر,، الل�ه'م_، ت.غ\ف1ر\ ج.م�ا،

وأ%يe ع.ب\د{ ل%ك. ل أ%ل%م_ا؟
وقيل: ال%مe الكثي التمع، ج.م� ي.ج,مe وي.ج'مe، والضم أ%على،

ج'م'وماv، قال أ%نس: توف سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، والو.ح\ي'
أ%ج.مe ما كان ل ي.ف}ت'ر\ بعد'؛ قال شر: أ%ج.مe ما كان أ%كثر' ما كان

وج.م_ الال� وغيه إ,ذا كثر. وج.مe الظ�ه,ية: معظمها؛ قال أ%بو
ك%بي الذل:

ولق%د ر.ب.أ}ت'، إ,ذا الص>حاب' ت.واك%ل�وا،
ج.م_ الظ�ه,ي.ة1 ف الي.ف%اع, ال4ط}و.ل,

ج.م_ الشيء� واس\ت.ج.م_، كلها: ك%ث�ر.. وج.مe الاء3: م'ع\ظ%م'ه
إ,ذا ثاب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ذا ن.ز.ح\نا ج.م_ها عاد.ت\ ب.م�

وكذلك ج'م_ت'ه، وجعها ج,مام¬ وج'م'وم¬؛ قال زهي:
فلما و.ر.د\نا الاء ز'ر\قاv ج,مام'ه،
و.ض.ع\ن. ع1ص1ي_ الاض1ر, ال�ت.خ.ي>م,

وقال ساعدة بن جؤ.ية:
فلما د.نا ال3ف}راد' ح.ط� بش.و\ر,ه



إ,ل ف%ض.لت{ م'س\ت.حي� ج'م'وم'ها
وج.م_ة� ال%ر\ك%ب,

البحري�: الوضع الذي يتمع فيه الاء الراشح من ح'زوزه، عربية صحيحة.
وماء# ج.مÒ: كثي: وجعه ج,م.ام. وال%م'وم: البئر الكثية الاء. وبئر

ج.م_ة وج.م'وم: كثية الاء؛ وقول النابغة:
كت.م\ت'ك. ل%يلv بال%م'وم.ي\ن, ساه1را

يوز أ%ن ي.ع\ن ر.ك1ي_ت.ي\ن, قد غلبت هذه الصفة عليهما، ويوز أ%ن
يكونا موضعي. وج.م_ت\ ت.ج,مe وت.ج'مe، والضم أ%كثر: تراجع ماؤها.

وأ%ج.م_ الاء4 وج.م_ه: تركه يتمع؛ قال الشاعر:
من الغ'ل}ب, من ع1ض\دان1 هامة% ش'ر>ب.ت\

ل1س.ق}ي�، وج'م_ت\ للن_واض1ح, ب,ئ}ر'ها
وال�م_ة: الاء نفسه. واس\ت'ج,م_ت\ ج'م_ة� الاء: ش'ر,ب.ت\

واس\ت.ق%اها الناس'. وال%ج.مe: م'س\ت.ق%رe الاء. وأ%ج.م_ه: أ%عطاه ج'م_ة
الر>ك1ي_ة. قال ثعلب: والعرب تقول منا من ي'جي' وي'ج,مe، فلم يفسر
ي'ج,مe إ,ل� أ%ن يكون من قولك أ%ج.م_ه أ%4عطاه ج'م_ة الاء. ال4صمعي:

ج.م_ت1
البئر'، فهي ت.ج'مe وت.ج,مe ج'م'وماv إ,ذا ك%ث�ر ماؤها واجتمع؛ يقال:

جئتها وقد اجتمعت ج'م_ت'ها وج.مeها أ%ي ما ج.م_ منها وارتفع. التهذيب:
ج.م_ الشيء� ي.ج'مe وي.ج,مe ج'موماv، يقال ذلك ف الاء والسي_ر؛

وقال امرؤ القيس:
ي.ج,مe على الس_اق%ي\ن,، بعد ك%لله،

ج'موم. ع'يون1 ال1س\ي, بعد. ال�ح.ي_ض,
أ%بوعمرو: ي.ج,مe وي.ج'مe أ%ي يكثر. وم.ج.مe البئر: حيث ي.ب\ل�غ

الاء� وينتهي إليه. وال%مe: ما اجتمع من ماء البئر؛ قال صخر الذل:
ف%خ.ض\خ.ض\ت' ص'ف}ن,ي. ف ج.م>ه،

خ1ياض. ال�داب,ر, ق1د\حاv ع.ط�وف%ا
قال ابن بري: الصeف}ن' مثل الرeك}و\ة1، وال�داب,ر' صاحب' الدابر من
السهام، وهو ض1دe الفائ1ز، وع.طوفاv الذي تكر�ر مر�ة بعد مرة.

وال%م_ة�: الكان الذي يتمع فيه ماؤه، والمع ال1مام'، وال�م'وم'، بالضم،
الصدر'. ويقال: ج.م_ الاء� ي.ج'مe وي.ج,مe ج'موماv إ,ذا كثر ف البئر



واجتمع بعدما اس\ت'ق1ي. ما فيها؛ قال:
ف%ص.ب_ح.ت\ ق%ل%ي\ذ%ماv ه.م'وم.ا،

ي.زيد'ها م.خ\ج' الد>ل ج'م'وم.ا
ق%ل%ي\ذ%ماv: بئراv غزيرة، ه.م'وماv: كثية الاء، وم.خ\ج' الدلو: أ%ن
ت.ه'ز_ها ف الاء حت ت.م\ت.لئ. وال%مام، بالفتح: الراحة. وج.م_
الفرس' ي.ج,مe وي.ج'مe ج.م�اv وج.ماماv. وأ%ج.م_: ت'ر,ك. فلم ي'ر\ك%ب\

eفع.ف%ا من ت.ع.به وذهب إ,عياؤه، وأ%ج.م_ه هو. وج.م_ الفرس' ي.ج,م
وي.ج'مe ج.ماماv: ترك الض>راب فت.ج.م_ع ماؤه. وج,مام'
الفرس وج'مام'ه: ما اجتمع من مائه. وأ�ج,م_ الفرس'

إ,ذا ت'ر,ك أ%ن} ي'ر\ك%ب، على ما ل يسم فاعله، وج'م_ وفرس ج.م'وم¬
إ,ذا ذهب منه إ%ح\ضار¬ جاءه إ,ح\ضار، وكذلك ال�نثى؛ قال النمر ابن

ت.ول%ب:ج.م'وم' الش_د> شائلة� الذ©ناب.ى،
ت.خال� ب.ياض. غ�ر_ت1ها س1راج.ا

قوله شائلة الذ©ناب يعن أ%نا ترفع ذ%ن.بها ف الع.د\و.
واس\ت.ج.م_ الفرس'

والبئر أ%ي ج.م_. ويقال: أ%ج,م_ ن.ف}س.ك يوماv أو يومي أ%ي أ%ر,ح\ها؛
وف الصحاح: أ%ج\م1م\ ن.ف}س.ك. ويقال: إ,ن ل4س\ت.ج,مe قلب بشيء من

�الل�هو ل4ق}و.ى به على الق. وف حديث طلحة: ر.م.ى إ,ل� رسول
eال، صلى ال عليه وسلم، بس.ف%ر\جلة وقال دونكها فإ,نا ت'ج,م

الف�ؤاد. أ%ي ت'ريه، وقيل: ت.ج\م.عه وت'ك%م>ل� ص.لح.ه ون.شاط%ه؛ ومنه حديث
عائشة ف الت_ل}ب,ين.ة1: فإ,نا ت'ج,مe فؤاد. الريض، وحديث�ها الخر:
فإ,نا م.ج.م_ة أ%ي م.ظ1ن_ة الستراحة. وف حديث ال�د.ي\بية: وإ,ل�

فقد ج.مeوا أ%ي استراحوا وكثروا. وف حديث أ%ب قتادة: فأ%تى الناس'
الاء4 جام>ي. ر,واءé أ%ي م'س\تريي قد ر.و'وا من الاء. وف حديث ابن
عباس: ل4ص\ب.ح\نا غ%داv حي ن.د\خ'ل على القوم وبنا ج.مامةD أ%ي راحة

وش1ب.ع¬ ور,يÒ. وف حديث عائشة: ب.ل%غها أ%ن ال4ح\نف قال شعراv يلومها فيه
فقالت: سبحان%

ال لقد اس\ت.ف}ر.غ% ح1ل}م. ال4ح\نف ه1جاؤ'ه إ,ياي، أ%ل% كان
ي.س\ت.ج,مe م.ثابة% س.ف%هه؟ أ%رادت أ%نه كان حليماv عن الناس فلما صار إ,ليها

س.ف1ه، فكأ%نه كان ي'ج,مe س.ف%هه لا أ%ي ي'ري'ه وي.ج\معه. ومنه حديث



معاوية: من أ%ح.ب_ أ%ن ي.س\ت.ج,م_ له الناس' ق1ياماv ف%ل}ي.ت.ب.و_أ
م.ق}ع.د.ه من النار أ%ي ي.ج\ت.م1عون له ف القيام عنده وي.ح\ب,سون أ%نفس.هم

عليه، ويروى بالاء العجمة، وسنذكره.
وال%ج.مe: الص_د\ر ل4نه م'ج\ت.م.ع لا وعاه من علم وغيه؛ قال تيم

بن م'ق}ب,ل�:
ر.ح\ب' ال%ج.م> إ,ذا ما ال4مر ب.ي_ته،
كالس_ي\ف1 ليس به ف%لê ول ط%ب.ع'

ابن ال4عراب: فلن واسع' ال%ج.م> إ,ذا كان واسع. الصدر ر.ح\ب.
الذراع؛ وأ%نشد:

ر'ب_ ابن ع.م¼، ليس بابن ع.م>،
بادي الض_غ1ي ض.ي>ق, ال%ج.م>

ويقال: إ,نه ل%ض.ي>ق'
ال%ج.م> إ,ذا كان ض.ي>ق. الصدر بال�مور؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

،vن\ت' أ%خ\شى أ%ن� ف ال%د> ر,يبة�وما ك
وإ,ن} كان% م.ر\د'ود' الس_لم ي.ض1ي'
وق%ف}نا فقلناها الس_لم' عليكم'،

فأ%ن\ك%رها ض.ي\ق' ال%ج.م> غ%ي'ور'
أ%ي ض.ي>ق' الص_د\ر. ورج'ل ر.ح\ب' ال%م.م,: واسع الصدر.

وأ%ج.م_ الع1ن.ب.: ق%ط%ع. كل� ما فوق ال4رض من أ%غصانه؛ هذه عن أ%ب
حنيفة.

وال%مام' وال1مام' وال�مام' وال%م.م': الك%ي\ل� إ,ل رأ}س الكيال،
�وقيل: ج'مامه ط%3فاف��ه وإ,ناء ج.م_ام¬: بلغ الكيل

ج'مام.ه، ويقال: أ%ج\م.م\ت' ال3ناء 
(* قوله «ويقال اجمت الناء» وكذلك

ج�مته وجمته مثقلv ومففاv كما ف القاموس). وقال أ%بو زيد: ف
ال3ناء ج.مام'ه وج.مeه.

أ%بو العباس ف الفصيح: عنده ج,مام الق%د.ح وج'مام ال%ك©وك1، بالرفع،
د.قيقاv. وج.م.م\ت' الكيال% ج.م�اv. الوهري: ج,مام' ال%ك©وك وج'مام'ه

وج.مام'ه وج.م.م'ه، بالتحريك، وهو ما عل رأ}س.ه فوق ط%3فافه. وج.م.م\ت'
�الكيال% وأ%ج\م.م\ت'ه، فهو ج.م�ان إ,ذا بلغ الكيل



ج'مام.ه. وقال الفراء: عندي ج,مام'
الق%د.ح, ماءé، بالكسر، أ%ي م1ل}ؤ'ه. وج'مام'

ال%ك©وم د.قيقاv، بالضم؛ وج.مام'
الفرس، بالفتح ل غي، ول يقال ج'مام بالضم إ,ل ف الدقيق وأ%شباهه،

وهو ما عل رأ}س.ه بعد المتلء. يقال: أ%ع\ط1ن ج'مام. ال%ك©وك إ,ذا
ح.ط� ما ي.ح\مله رأ}س'ه فأ%عطاه، وج'م\ج'م.ةD ج.م_اء�، وقد ج.م_

ال3ناء4 وأ%ج.م_ه. التهذيب: يقال أ%ع\ط1ه ج'مام. ال%ك©وك أ%ي م.ك©وكاv بغي
رأ}س، واش\ت'ق_ ذلك من الشاة ال%م�اء، هكذا رأ%يت ف ال4صل، ورأ%يت

حاشية صوابه: ما ح.م.له رأ}س' ال%ك©وك1.
وج.مÒ: ملك من اللوك ال4و_ل1ي. وال%م1يم': النبت الكثي، وقال

أ%بو حنيفة: هو أ%ن ي.ن\ه.ض. وي.ن\ت.ش1ر.، وقد ج.م_م وت.ج.م_م.؛ قال أ%بو
:vو.ج\ز.ة% وذكر وحشا

ي.ق}ر,م.ن\ س.ع\دان% ال4باه1ر, ف الن_دى،
وع1ذ}ق. ال�زامى والن_ص1ي_ ال�ج.م_ما

قال ابن سيده: هكذا أ%نشده أ%بو حنيفة على ال%ر\م، ل4ن� قوله
ي.ق}ر,م\ ف%ع\ل�ن وحكمه فعولن، وقيل: إ,ذا ارتفعت الب'ه\مى عن البار,ض,

 :vفهو ج.ميم؛ قال ذو الرمة يصف حارا vقليل
«vقوله «يصف حارا *)

الراد النس لقوله رعت وآنفتها، وأورد الؤلف كالوهري هذا البيت كذلك ف غي
موضع، رواه الوهري ف هذه الادة: رعى وآنفته، قال الصاغان: الرواية

رعت وآنفتها، وقبل البيت:
طوال الوادي والوادي كأنا * ساحيج قب طار عنها نسالا)

ر.ع.ت\ بار,ض. الب'ه\مى ج.م1يماv وب'س\ر.ةv، * وص.م\عاء4 حت آن.ف%ت\ها ن,صال�ها
والمع من كل ذلك أ%ج,م_اء�. وال%م1يم.ة�: الن_ص1ي_ة� إ,ذا بلغت نصف

شهر فمل4ت الفم. واس\ت.ج.م_ت1 ال4رض': خرج نبتها. وال%م1يم': النبت
الذي طال بع.ض الط©ول ول ي.ت1م_؛ ويقال: ف ال4رض ج.م1يم¬ ح.سن'
النبت قد غ%ط�ى ال4رض. ول ي.ت1م_ ب.ع\د'. ابن شيل: ج.م_م.ت1 ال4رض'

�ت.ج\ميماv إ,ذا وف ج.م1يم'ها، وج.م_م. الن_ص1يe والص>لYيان
إ,ذا صار لما ج'م_ةD. وف حديث خ'زية: اج\تاح.ت ج.م1يم. الي.ب,يس؛

ال%م1يم': نبت يطول حت يصي مثل ج'م_ة الشعر.



وال�م_ة�، بالضم: م'ج\ت.م.ع' شعر الرأ}س وهي أ%كثر من الو.ف}ر.ة1. وف
الديث: كان لرسول ال، صلى ال عليه وسلم، ج'م_ةD ج.ع\د.ةD؛

ال�م_ة من شعر الرأ}س: ما س.ق%ط على ال%ن\ك1ب.ي\ن؛ ومنه حديث عائشة، رضي ال
عنها، حيث ب.ن با رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قالت: وقد و.فت\ ل

ج'م.ي\م.ةD أ%ي ك%ث�رت؛ وال�م.ي\م.ة�: تصغي ال�م_ة. وف حديث ابن
ز,م\ل�: كأ%نا ج'م>م. ش.ع.ر'ه أ%ي ج'عل ج'م_ةv، ويروى بالاء وهو مذكور

ف موضعه. وف الديث: لعن ال ال�ج.م>مات1
من النساء؛ هن_ اللوات ي.ت_خ1ذ}ن شعور.هن ج'م_ةv تشبهاv بالرجال.

ابن سيده: ال�م_ة� الشعر، وقيل: المة من الشعر أ%كثر من اللYم_ة1،
وقال ابن دريد: هو الشعر الكثي، والمع ج'م.م¬ وج,مام¬. وغلم م'ج.م_م¬:
ذو ج'م_ة. قال سيبويه: رجل ج'م_ان9، بالنون، عظيم ال�م_ة طويلها، وهو

من نادر النسب، قال: فإ,ن سيت ب,ج'م_ة{ ث أ%ضفت إ,ليها ل تقل إ,ل�
ج'م>يÒ. وال�م_ة�: القوم يسأ%لون ف ال%مالة والد>يات1؛ قال:

ل%ق%د\ كان% ف ل%ي\لى ع.طاء# ل�م_ة{،
أ%ناخ.ت\ بكم ت.ب\غي الفضائل% والر>ف}دا

:e؛ قال أ%بو ممد الف%ق}ع.س3ي�ابن ال4عراب: هم ال�م_ة� والب'ر\ك%ة
وج'م_ة{ ت.س\أ%لن أ%ع\ط%ي\ت'،
وسائ1ل� عن خ.ب.ر� ل%و.ي\ت'،

فق�ل}ت': ل أ%د\ري، وقد د.ر.ي\ت'
ويقال: جاء4 فلن ف ج'م_ة{ عظيمة{ وج.م_ة{ عظيمة{

أ%ي ف جاعة يسأ%لون الد>ي.ة، وقيل: ف ج.م_ة{ غليظة أ%ي ف جاعة
يسأ%لون ف ح.مالة{. وف حديث أ�م ز.ر\ع�: مال� أ%ب ز.ر\ع� على ال�م.م,

مبوس¬؛ ال�م.م': جع ج'م_ة{ وهم القوم يسأ%لون ف الد_ي.ة1. يقال:
أ%ج.م_ ي'ج,مe إ,ذا أ%ع\طى ال�م_ة%. وال%م.م': مصدر'؛ الشاة ال4ج.م>:

هو الذي ل قرن له. وف حديث ابن عباس: أ�م1ر\نا أ%ن ن.ب\ن.ي. ال%دائن
ش'ر.فاv والساجد. ج'م�اv، يعن الت ل ش'ر.ف. لا، وج'مÒ: جع

أ%ج.م_، شب_ه الشeر.ف. بالق�رون.
:eال%م.م,. وكبش أ%ج.م �وشاة ج.م_اء� إ,ذا ل تكن ذات ق%ر\ت ب.ي>ن.ة

ل ق%ر\ن.ي\ له، وقد ج.م_ ج.م.ماv، ومثله ف الب.قر ال%ل%ح'. وف
الديث: إ,ن� ال تعال ل%ي.د1ي.ن_ ال%م_اء4 من ذات الق%ر\ن1،



وال%م_اء: الت ل ق%رن.ي\ لا، وي.د1ي.ن_ أ%ي ي.ج\زي. وف حديث عمر ابن عبد
العزيز: أ%ما أ%بو بكر بن' ح.ز\م فلو ك%ت.ب\ت' إ,ليه اذ}ب.ح\ ل4هل الدينة

شاةv لراجعن فيها: أ%ق%ر\ناء أ%م ج.م_اء؟ وب'ن\يانD أ%ج.مe: ل ش'ر.ف
له. وال4ج.مe: الق%ص\ر الذي ل ش'ر.ف. له. وامرأ%ة ج.م_اء

ال%راف1ق,. ورجل أ%ج.مe: ل رمح معه ف الرب؛ قال أ%وس:
و.ي\ل�م>ه,م\ م.ع\ش.راv ج'م�اv ب'ي'وت'ه'م'

من الر>ماح، وف ال%ع\روف1 ت.ن\ك1ي'
وقال ال4عشى:

مت ت.د\ع'ه'م ل1ق1راع الك�ما
ة1، تأ}ت1ك خ.ي\لD لم غي' ج'م�

وقال عنترة:
أ%ل} ت.ع\ل%م\، ل%حاك. ال أ%ن

أ%ج.مe إ,ذا ل%ق1يت' ذ%و,ي الر>ماح
وال%م.م': أ%ن ت'س.كYن.

اللم. من م'فاع.ل%ت'ن\ فيصي م.فاع1يل�ن\، ث ت'س\ق1ط% الياء فيبقى
م.فاع1ل�ن\، ث ت.خ\ر,م.ه فيبقى فاع1ل�ن\؛ وبيته:

أ%ن\ت. خ.ي\ر' م.ن\ ر.ك1ب. ال%طايا،
وأ%ك}ر.م'ه'م\ أ%خاv وأ%باv وأ�م�ا

وال4ج.مe: ق�ب'ل� الرأ%ة؛ قال:
جار,ي.ةD أ%ع\ظ%م'ها أ%ج.مeها،

(* قوله «جارية أعظمها إل» سقط بعد الشطر الول:
قد سنتها بالسوق أمها

وبعد الثان:
تبيت وسن والنكاح هها

هكذا نص التكملة).
بائ1نة� الر>ج\ل, فما ت.ض'مeها،
فهي ت.م.ن_ى ع.ز.باv ي.ش'مeها

ابن بري: ال4ج.مe ز.ر.دان� الق%ر.ن\ب.ى أ%ي فرج'ها.
وج.م_ العظم'، فهو أ%ج.مe: كثر لمه. وم.ر.ةD ج.م_اء� الع1ظام: كثية

اللحم عليها؛ قال:ي.ط�ف}ن. ب,ج.م_اء3 ال%راف1ق, م1ك}سال,



التهذيب: ج'م_ إ,ذا م'ل1ئ%، وج.م_ إ,ذا ع.ل.
قال: وال1مe الشيطان�. وال1مe: الغ.و\غاء والس>ف%ل. وال%م_اء

الغ.ف1ي': جاعة الناس. وجاؤوا ج.م�اv غ%ف1ياv، وج.م_اء الغ.ف1ي،
وال%م_اء4 الغ.ف1ي. أ%ي بماعتهم؛ قال سيبويه: ال%م_اء� الغ.ف1ي'

من ال4ساء الت وضعت موضع الال ودخلتها ال3لف واللم كما دخلت ف
الع1راك1 من قولم: أ%ر\س.ل%ها الع1راك.، وقيل: جاؤوا ب.م_اء الغفي

أ%يضاv. وقال ابن ال4عراب: ال%م_اء� الغف1ي' الماعة، وقال: ال%م_اء�
ب.ي\ض.ة� الرأ}س، سيت بذلك ل4نا ج.م_اء أ%ي م.ل}ساء�، ووصفت بالغفي

ل4نا ت.غ\ف1ر أ%ي ت'غ.طYي الرأ}س.؛ قال: ول أ%عرف ال%م_اء4 ف
ب.يضة السلح عن غيه. وف حديث أ%ب ذر�: قلت يا رسول ال، كم الرeس'ل�؟

قال: ثلثمائة وخسة عشر، وف رواية: وثلثة عشر ج.م_ الغ.ف1ي؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا جاءت الرواية، قالوا: والصواب ج.م�اv غ%ف1ياv؛ يقال: جاء

القوم ج.م�اv غ%ف1ياv، وال%م_اء4 الغ.ف1ي.، وج.م_اء4 غفياv أ%ي
متمعي كثيين؛ قال: والذي أ�ن\ك1ر. من الرواية صحيح، فإ,نه يقال جاؤوا

ال%م_ الغفي.ر ث حذف ال4لف واللم وأ%ضاف من باب صلة ال�ول ومسجد
الامع، قال: وأ%صل الكلمة من ال�م'وم, وال%م_ة1، وهو الجتماع والكثرة،

والغ.ف1ي' من الغ.ف}ر وهو التغطية والس_ت\ر، فجعلت الكلمتان ف موضع
الشمول والحاطة، ول تقل العرب ال%م_اء إ,ل� موصوفاv، وهو منصوب على

الصدر كط�ر�اv وقاطبةv فإنا أ%ساء وضعت موضع الصدر.
وأ%ج.م_ ال4مر'

والف1راق': دنا وحضر، لغة ف أ%ح.م_؛ قال ال4صمعي: ما كان معناه قد
حان% وقوع'ه فقد أ%ج.م_، باليم، ول يعرف أ%ح.م_، بالاء؛ قال:

ح.ي>ي.ا ذلك الغ.زال% ال4ح.م_ا،
إ,ن ي.ك�ن\ ذاكما الف1راق' أ%ج.م_ا

وقال ع.د1ي� بن العذير:
فإ,ن� ق�ر.ي\شاv م'ه\ل1ك¬ م.ن\ أ%طاع.ها،
تنافس' د'ن\يا قد أ%ج.م_ ان\ص1رام'ها

ومثله لساع1د.ة%:
ول ي'غ\ن ام\ر.أv و.ل%د¬ أ%ج_ت\

�م.ن,ي_ت'ه، ول مالD أ%ث1يل



ومثله لز'ه.ي�:
وكنت' إ,ذا ما ج,ئت' يوماv لاجة{،

م.ض.ت\ وأ%ج.م_ت\ حاجة� الغ.د1 ل ت.خ\ل�و
يقال: أ%ج.م_ت1 الاجة� إ,ذا دنت وحانت ت'ج,مe إ,ج\ماماv. وج.م_

ق�د'وم ف�لن{ ج'م'وماv أ%ي دنا وحان.
وال�مe: ضرب من ص.د.ف البحر؛ قال ابن دريد: ل أ%علم حقيقتها.

وال�م_ى، م.ق}صور: الباق1ل�ى؛ حكاه أ%بو حنيفة.
وال%م_اء، بالفتح والد� والتشديد: موضع على ثلثة أميال من الدينة

تكر_ر ذكره ف الديث.
وال%م\ج.مة�: أ%ن ل ي'ب.ي>ن. كلم.ه من غي ع1ي¼، وف التهذيب: أ%ن

ل ت'بي كلمك من ع1ي¼؛ وأ%نشد الليث:
لع.م\ر,ي لقد طال% ما ج.م\ج.م'وا،

فما أ%خ_روه وما ق%د_موا
وقيل: هو الكلم الذي ل ي'ب.ي_ن'

من غي أ%ن يقيد ب,ع1ي¼ ول غيه، والت_ج.م\ج'م' مثله. وج.م\ج.م. ف
صدره شيئاv: أ%خفاه ول ي'ب\د1ه؛ وقال أ%بو اليثم ف قوله:

إ,ل م'ط}م.ئ1ن> الب,ر> ل ي.ت.ج.م\ج.م,
(* قوله «إل مطمئن إل» صدره كما ف معلقة زهي:

ومن يوف ل يذمم ومن يهد قلبه).
يقول: من أ%فضى قلب'ه إ,ل ال3حسان الطمئن الذي ل شبهة فيه ل

ي.ت.ج.م\ج.م\ ل يشتبه عليه أ%مره فيترد�د فيه، والب,رe: ضد� الف�جور.
وج.م\ج.م. الرجل وت.ج.م\ج.م. إ,ذا ل ي'ب.ي>ن\ كلم.ه.

�وال�م\ج'م.ة�: ع.ظ}م' الرأ}س الشتمل
على الدماغ. ابن سيده: وال�م\ج'مة الق1ح\ف'، وقيل: العظ}م الذي فيه

الدماغ، وجعه ج'م\ج'م¬. ابن ال4عراب: عظام الرأ}س كلها ج'م\ج'مة وأ%علها
الامة�، وقال ابن شيل: الامة هي ال�م\ج'مة جعاv، وقيل: الق1ح\ف'

الق1ط}عة من ال�م\ج'مة، وشحمة ال�ذن خ.ر\ق' الق�ر\ط أ%س\فل% ال�ذن
أ%جع.، وهو ما لن% من س'ف}له. ابن بري: وال�م\ج'مة رؤساء القوم. وج.ماج,م'

القوم: ساداتم، وقيل: ج.ماج,م'هم القبائل� الت ت.ج\م.ع البطون% وي'نسب
إ,ليها دونم نو كل}ب بن و.ب\رة، إ,ذا قلت ك%ل}ب,يÒ استغنيت أ%ن



ت.ن\س'ب إ,ل شيء من بطونه، س'مeوا بذلك تشبيهاv بذلك. وف التهذيب: وج.ماجم
العرب رؤساؤهم، وكل© ب.ن أ%ب� لم ع1زÒ وش.ر.ف فهم ج'م\ج'مة.

وال�م\ج'مة: أ%ربع' ق%بائل، بي كل قبيلتي شأ}نD. ابن بري: وال�م\ج'مة ستون من
ال3بل؛ عن ابن فارس. وال�م\ج'مة: ضرب من الكاييل. وف حديث عمرو بن

أ%خ\ط%ب.
أ%و عمر بن الطاب: اس\ت.س\ق%ى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،

فأ%ت.ي\ت'ه ب'م\ج'مة فيها ماء وفيها ش.ع\رة فرفعتها وناولته، فنظر إ,ل� وقال:
اللهم ج.م>ل}ه؛ قال الق�ت.ي\بe: ال�م\ج'م.ة ق%د.ح من خ.ش.ب، والمع

ال%ماج,م'. ود.ي\ر' ال%ماج,م,: موضع؛ قال أ%بو عبيدة: سي د.ي\ر
ال%ماجم منه ل4نه يعمل فيها ال4قداح من خشب؛ قال أ%بو منصور: ت'س.و_ى من

الزeجاج فيقال ق1ح\ف¬ وج'م\جمة؛ وب.دي\ر, ال%ماجم كانت و.ق}ع.ة� ابن
ال4شعث مع ال%جاج بالعراق، وقيل: سي د.ي\ر. ال%ماجم ل4نه ب'ن من ج.ماجم
الق%ت\لى لكثرة من قتل به. وف حديث طلحة بن م'ص.ر>ف: رأ%ى رجلv يضحك

فقال: إ,ن هذا ل يشهد ال%ماج,م.؛ يريد وقعة د.ير ال%ماجم أ%ي أ%نه لو
رأ%ى كثرة من قتل به من ق�ر_اء السلمي وساداتم ل يضحك، ويقال

للسادات ج.ماجم. وف حديث عمر: إ,يت1 الكوفة فإ,ن با ج'م\ج'مة% العرب أ%ي
ساداتا ل4ن ال�م\ج'مة الرأ}س وهو أ%شرف الع.ضاء. وال%ماجم: موضع بي

الد_ه\ناء وم'تال1ع ف ديار تيم. ويوم ال%ماجم,: يوم من وقائع العرب ف
السلم معروف. وف حديث يي ابن ممد: أ%نه ل ي.ز.ل} يرى الناس.
�يعلون ال%ماجم ف ال%ر\ث، هي الشبة الت تكون ف رأ}سها س1ك�ة

الرث. وال�م\ج'م.ة: البئر ت'ح\ف%ر ف الس_ب.خ.ة.
وال%م\ج.م.ة: ال3ه\لك؛ عن كراع. وج.م\ج.مه أ%هلكه؛ قال رؤبة:

كم من ع1دىÝ ج.م\ج.م.هم وج.ح\ج.با
@جنم: ابن ال4عراب: ال%ن\مة جاعة الشيء؛ قال ال4زهري: أ%صله

ال%ل}مة فقلبت اللم نوناv، يقال: أ%خذت الشيء ب.ل}م.ته إ,ذا أ%خذته
ك�ل�ه.

@جهم: ال%ه\م' وال%ه,يم' 
(* قوله «والهيم»

كذا بالصل والكم بوزن أمي، وف القاموس الهم وككتف). من الوجوه:
الغليظ التمع ف س.ماجة، وقد ج.ه'م ج'ه'ومةv وج.هامةv. وج.ه.م.ه



:eه.ن�ي.ج\ه.م'ه: استقبله بوجه كريه؛ قال عمرو بن الف%ض\فاض ال
ول ت.ج\ه.م1ينا، أ�م_ عمرو، فإ,نا
بنا داء� ظ%ب\ي� ل ت.خ'نه ع.وام1ل�ه 

(* قوله «ول تهمينا» كذا بالصل
بالواو، والذي ف الصحاح: فل بالفاء ، والذي ف الكم والتهذيب: ل

تهمينا بالرم، زاد ف التكملة: الجتهام الدخول ف مآخي الليل، ومثله ف
التهذيب).

داء� ظب: أ%نه إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ث1ب مكث ساعة ث و.ث%ب، وقيل: أ%راد
eأ%نه ليس بنا داء كما أ%ن الظب ليس به داء؛ قال أ%بو عبيد: وهذا أ%ح.ب

إ,ل�. وت.ج.ه_م.ه وت.ج.ه_م له: ك%ج.ه,م.ه إ,ذا استقبله بوجه كريه.
وف حديث الدعاء: إ,ل من ت.ك1ل�ن إ,ل ع.د'و¼ ي.ت.ج.ه_م'ن أ%ي يلقان

بالغ1ل}ظة والوجه الكريه. وف الديث: فت.ج.ه_م.ن القوم'. ورجل ج.ه\م'
الوجه أ%ي كال1ح' الوجه، تقول منه: ج.ه.م\ت' الرجل% وت.ج.ه_م\ت'ه إ,ذا

كل%ح\ت. ف وجهه. وقد ج.ه'م، بالضم، ج'ه'ومةv إ,ذا صار باس1ر. الوجه. ورجل
ج.ه\م' الو.ج\ه وج.ه,م'ه': غليظ�ه، وفيه ج'ه'ومة. ويقال لل4سد: ج.ه\م'

الو.ج\ه1. وج.ه'م. الر_ك%ب': غ%ل�ظ. ورجل ج.ه\م وج.ه,م¬ وج.ه'وم: عاجز
ضعيف؛ قال:

وب.ل}دة{ ت.ج.ه_م' ال%ه'وما،
ز.ج.ر\ت' فيها ع.ي\هلv ر.س'وما

ت.ج.ه_م' ال%ه'وما أ%ي تستقبله با يكره.
وال%ه\م.ة� وال�ه\م.ة: أ%و�ل� مآخي الليل، وقيل: هي بقية� س.واد{ من

�آخره. ابن السكيت: ج.ه\م.ة� الليل وج'ه\م.ته، بالفتح والضم، وهو أ%و_ل
مآخ1ي الليل، وذلك ما بي الليل إ,ل قريب من وقت الس_ح.ر؛ وأ%نشد:

قد أ%غ}ت.دي ل1ف1ت\ي.ة{ أ%ن\جاب,،
وج'ه\م.ة� الليل, إ,ل ذ%هاب,

وقال ال4س\و.د' بن ي.ع\ف�ر
وق%ه\و.ة{ ص.ه\باء4 باك%ر\ت'ها

ب'ه\مة{، والد>يك' ل ي.ن\ع.ب
أ%بو عبيد: م.ضى من الليل ج'ه\مةD وج.ه\مة. وال%ه\م.ة: الق1د\ر

الض_خ\مة؛ قال ال4ف}و.ه':



Dوم.ذان,ب¬ ما ت'س\ت.عار'، وج.ه\مة
س.وداء�، عند ن.ش1يج,ها، ل ت'ر\ف%ع'

وال%هام'، بالفتح: السحاب 
(* قوله «والهام بالفتح السحاب» ف التكملة

بعد هذا: يقال اجهمت السماء). الذي ل ماء فيه، وقيل: الذي قد ه.راق.
ماء4ه مع الريح. وف حديث ط%ه\ف%ة%: ون.س\ت.حيل� ال%هام.؛ ال%هام': السحاب

�الذي فرغ ماؤه، ومن روى نستخيل، بالاء العجمة، أ%راد ن.ت.خ.ي_ل
ف السحاب خالv أ%ي الطر، وإ,ن كان ج.هاماv لشد�ة حاجتنا إ,ليه، ومن

رواه بالاء أ%راد ل ننظر من السحاب ف حال إ,ل إ,ل ج.هام من قلة
الطر؛ ومنه قول كعب بن أ%س.د{ ل�حي.ي> بن أ%خ\ط%ب.: ج,ئت.ن ب.هام أ%ي

الذي ت.ع\ر,ض'ه ع.لي_ من الد>ين, ل خي فيه كال%هام, الذي ل ماء
فيه.وأ%بو ج.ه\م.ة الل�يثي�: معروف: حكاه ثعلب. وج'ه.ي\م¬ وج.ي\ه.م¬:

اسان. وج'ه.ي\مة: امرأ%ة؛ قال:
vفيا ر.ب� ع.م>ر\ ل ج'ه.ي\م.ة% أ%ع\ص'را

فمال1ك' م.و\ت{ بالف1راق د.هان
وبنو جاه1م.ة: بطن منهم. وج.ي\ه.م¬: موضع بالغ.و\ر, كثي الن؛ وأ%نشد:

أ%حاديث� ج,ن¼ ز'ر\ن% ج,ن�اv ب.يهما
@جهرم: ال%ه\ر.م1ي_ة: ثياب¬ منسوبة من نو الب'س'ط وما ي'ش\بهها، يقال

هي من ك%ت_ان{؛ وقال رؤبة:
بل ب.لد{ م1ل}ء الف1جاج, ق%ت.م'ه،
ل ي'ش\ت.رى ك%ت_ان'ه وج.ه\ر.م'ه

جعله اساv بإ,خراج ياء النسبة. قال ابن بري: ج.ه\ر.م قرية من ق�رى
فار,س. تنسب إ,ليها الثياب' والب'س'ط�؛ قال الزيادي: وقد يقال للب,ساط1

ن.ف}س3ه ج.ه\ر.م.
@جهضم: ال%ه\ض.م': الض_خ\م' النبي، وقيل: الض_خ\م الامة

الستدير'ها، وف الصحاح: الض_خ\م الامة1 ال�س\ت.د1ىر' الوجه، وقيل: هو
ال�ن\ت.ف1خ ال%ن\بي الغليظ� الو.س.ط1. التهذيب: ابن ال4عراب ال%ه\ض.م'

ال%بان. فلن ج.ه\ض.م¬ ماه' الق%ل}ب,: نايةD ف ال�ب\ن,، وت.ج.ه\ض.م.
الفحل� على أ%قرانه: علهم بك%ل}ك%له. وبعي ج.ه\ض.م' ال%ن\ب.ي\ن,: ضخم، وف

التهذيب: ر.ح\ب' ال%ن\ب.ي\ن,. وال%ه\ض.م: ال4سد. والت_ج.ه\ض'م:



كالت_ع.ظ©م, والت_غ.ط}ر'س,.
@جهنم: ال1هن�ام': الق%ع\ر' البعيد. وبئر ج.ه.ن_م¬ وج,ه,ن_ام¬، بكسر
اليم والاء: بعيدة الق%ع\ر، وبه سيت ج.ه.ن_م لب'ع\د1 ق%ع\ر,ها، ول

يقولوا ح1ه,ن_ام فيها؛ وقال اللحيان: ج,ه,ن_ام اسم أ%عجمي، وج'ه'ن�ام
اسم رجل، وج'ه'ن_ام لقب عمرو بن ق%ط%ن� من بن سعد بن قيس بن ثعلبة، وكان

ي'هاج,ي ال4عشى، ويقال هو اسم تابعته؛ وقال فيه ال4عشى:
د.ع.و\ت' خ.ل1يلي م1س\ح.لv، ود.ع.و\ا له

ج'ه'ن_ام. ج.د\عاv لله.ج,ي, ال�ذ%م_م,
وت.ر\ك�ه إ,جراء4 جه'ن_ام يدل على أ%نه أ%عجمي، وقيل: هو أ%خو

ه'ر.ي\ر.ة الت ي.ت.غ.ز�ل با ف شعره: و.د>ع\ ه'ر.ي\ر.ة%. ال%و\هري: ج.ه.ن_م
من أ%ساء النار الت يعذ9ب ال با عباده، نعوذ بال منها؛ هذه عبارة

الوهري ولو قال: يعذب با من استحق العذاب من عبيده كان أجود، قال: وهو
م'ل}ح.ق بالماسي، بتشديد الرف الثالث منه، ول ي'ج\ر.ى للمعرفة

والتأ}نيث: ويقال: هو فارسي معر�ب ال4زهري: ف ج.ه.ن_م قولن: قال يونس بن
حبيب وأ%كثر النحويي: جهنم اسم النار الت يعذ9ب ال با ف الخرة، وهي

أ%عجمية ل ت'ج\ر.ى للتعريف والع'ج\مة، وقال آخرون: ج.ه.ن_م عرب� سيت
نار الخرة با لب'ع\د ق%ع\ر,ها، وإ,نا ل ت'ج\ر. ل1ثق%ل, التعريف وث1ق%ل

التأ}نيث، وقيل: هو تعريب ك1ه,ن_ام بالع1ب\رانية؛ قال ابن بري: من جعل
جهن_م عرب�ياv احتج بقولم بئر ج,ه,ن_ام ويكون امتناع صرفها للتأ}نيث

والتعريف، ومن جعل جهنم اساv أ%عجمي�اv احتج بقول ال4عشى:
ود.ع.و\ا له ج'ه'ن_ام.

فلم يصرف، فتكون جهنم على هذا ل تنصرف للتعريف والعجمة والتأ}نيث
أ%يضاv، ومن جعل ج'ه'ن_ام اساv لتابعة الشاعر ال�قاو,م لل4عشى ل تكن فيه

حجة ل4نه يكون امتناع صرفه للتأ}نيث والتعريف ل للعجمة. وحكى أ%بو علي�
عن يونس: أ%ن جهنم اسم عجمي؛ قال أ%بو علي�: ويقويه امتناع صرف

ج'ه'ن_ام ف بيت ال4عشى. وقال ابن خالويه: بئر ج,ه,ن_ام¬ للبعيدة القعر، ومنه
:vسيت جهنم، قال: فهذا يدل أ%نا عربية، وقال ابن خالويه أ%يضا

ج'ه'ن_ام'، بالضم، للشاعر الذي ي'هاج,ي ال4عشى، واسم البئر ج,ه,ن_ام،
بالكسر.

@جوم: ال%و\م': الر>عاء� يكون أ%مرهم واحداv. الليث: ال%و\م' كأ%نا



فارسية، وهم الرeعاة� أ%مرهم وكلمهم وملسهم واحد.
وال%ام': إ,ناء من فضة، عرب صحيح؛ قال ابن سيده: وإ,ما قضينا بأ%ن�

أ%لفها واو ل4نا عي. ابن ال4عراب: ال%ام' الف%اث�ور من الل©ج.ي\ن
وي'ج\م.ع على أ%ج\ؤ'م�. قال: وجام. ي.ج'وم' مثل حام. ي.ح'وم ح.و\ماv إ,ذا

طلب شيئاv خياv أ%و شر�اv. ابن ال4عراب: جع' ال%ام, جامات، ومنهم من
يقول ج'وم¬. ابن بري: ال%ام' جع جام.ة، وجعها جامات¬، وتصغيها

ج'و.ي\مة، قال: وهي مؤنثة أ%عن الام.
@جيم: اليم: حرف هجاء، وهو حرف مهور؛ التهذيب: اليم من الروف الت

تؤنث ويوز تذكيها. وقد ج.ي_م\ت' ج,يماv إ,ذا كتبتها 
(* زاد ف شرح

القاموس: اليم بالكسر العل الغتلم، نقله ف البصائر عن الليل، وأنشد :
كأن جيم ف الوغى ذو شكيمة * ترى البزل فيه راتعات ضوامرا

واليم: الديباج، عن أب عمرو الشيبان، وبه سى كتابه ف اللغة لسنه،
نقله ف البصائر).

@جيعم: ال%ي\ع.م': الائع.
@جأن: ال�ؤنة: س.ل�ة م'س\ت.ديرة م'غ.ش_ة أ%د.ماv يعل فيها الطYيب'

والثYياب.
vم. على كل9 شيء، ل%ي\لeمن الر>جال,: الذي ي.هاب التقد �@جب: ال%بان

كان أ%و ناراv؛ سيبويه: والمع ج'ب.ناء، ش.ب_هوه بف%ع1يل ل4نه مثل�ه
ف الع1د_ة والزيادة، وتكر�ر ف الديث ذ1كر ال�ب\ن وال%بان، وهو

،Dجاع، وال�نثى ج.بان مثل حصان ور.ز.ان{ وج.بانةeالش_جاعة والش eض1د
vوج.بانة vوج'ب'نا vون,ساء ج.بانات¬. وقد ج.ب.ن. ي.ج\ب'ن وج.ب'ن. ج'ب\نا

وأ%ج\ب.ن.ه: وجده ج.باناv أ%و ح.س3ب.ه إي�اه. قال عمرو ابن معديكرب، وكان قد
vلما�زار رئيس بن سليم فأ%عطاه عشرين أ%لف د1رهم وس.ي\فاv وف%ر.ساv وغ

خب_ازاv وث1ياباv وط1يباv: ل د.رeكم يا بن سليم قات.ل}ت'ها فما
أ%ج\ب.ن\ت'ها، وسأ%لت'ها فما أ%ب.ل}تها، وهاج.ي\ت'ها فما أ%فح.م\ت'ها. وحكى
:vسيبويه: وهو ي'ج.ب_ن أ%ي يرمى بذلك ويقال له. وج.ب_ن.ه ت.ج\ب,ينا

نسب.ه إل ال�ب\ن. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، اح\ت.ض.ن.
أ%ح.د. اب\ن.ي ابنت1ه وهو يقول: وال إنكم ل%ت'ج.ب>ن'ون وت'ب.خ>لون

وت'ج.ه>لون، وإنكم ل%م1ن\ ر.ي\حان ال. يقال: ج.ب_ن\ت' الرجل وب.خ_ل}ته



وجه_ل}ته إذا نسب\ت.ه إل ال�ب\ن, والب'خ\ل, وال%ه\ل، وأ%ج\ب.ن\ته
vوأ%ب\خ.ل}ته وأ%ج\ه.ل}ته إذا وج.د\ته ب.خ1يل

vيريد أ%ن الولد لا صار سب.با ،vجاهل vج.بانا
ل�ب\ن ال4ب عن ال1هاد وإنفاق الال والف}تتان به، كان كأ%نه نسب.ه

إل هذه ال1لل ورماه با. وكانت العرب تقول: الولد م.ج\ه.ل%ة م.ج\ب.نة
م.ب\خ.لة. الوهري: يقال الولد م.ج\ب.نة م.ب\خ.لة ل4نه ي'حب البقاء�

والال� ل4جله. وت.ج.ب_ن. الرجل�: غل�ظ. ابن ال4عراب: الفضل قال العرب
تقول فلنD جبان� الك%ل}ب, إذا كان ن,هايةv ف الس_خاء3؛ وأ%نشد:

وأ%ج\ب.ن' من صافر� ك%ل}ب'هم،
وإن ق%ذ%ف%ت\ه حصاةD أ%ضافا.

ق%ذ%ف%ت\ه: أ%صابت\ه. أ%ضاف. أ%ي أ%ش\ف%ق و.ف%ر_. الليث: اج\ت.ب.ن\ت'ه
ح.س3ب\ت'ه ج.باناv. وال%ب,ي': فوق الصد\غ، وه'ما ج.ب,ينان عن يي

البهة وش1مالا. ابن سيده: وال%ب,ينان ح.ر\فان م'ك}ت.ن,فا ال%ب\هة من
جان,ب.ي\ها فيما بي الاج,ب.ي\ن م'ص\ع1داv إل ق�صاص, الشعر، وقيل: ها ما
بي الق�صاص, إل ال1جاج.ي\ن، وقيل: حروف البهة ما بي الصeدغي
م'ت_ص1لv عدا الناص1ية، كل© ذلك ج.ب,ي¬ واحد¬، قال: وبعض يقول ه'ما

ج.بينان، قال ال4زهري: وعلى هذا كلم' العرب. وال%ب\ه.تان: ال%ب,ينان. قال
اللحيان: وال%ب,ي' مذك�ر ل غي، والمع أ%ج\ب'ن¬ وأ%ج\ب,نةD وج'ب'ن.

وال�ب\ن, وال�ب'ن وال�ب'نe مثق9ل: الذي يؤك%ل، والواحدة من كل ذلك
بالاء 

(* قوله «والواحدة من كل ذلك بالاء» هذه عبارة ابن سيده. وقوله
«جبنة» هذه عبارة الزهري). ج'ب'ن_ة. وت.ج.ب_ن الل�ب.ن': صار كال�ب\ن.

قال ال4زهري: وهكذا قال أ%بو عبيد ف قوله ك�ل, ال�ب'ن_ ع'ر\ضاv، بتشديد
.vالل�ب.ن. إذا ات_خ.ذ%ه ج'ب\نا Dالنون. غيه: اج\ت.ب.ن. فلن

الوهري: ال�ب\ن هذا الذي ي'ؤك%ل، وال�ب\نة أ%خص منه، وال�ب\ن' أ%يضاv: ص1فة
Òب'ن، بضم اليم والباء: لغة فيهما. وبعضهم يقول: ج'ب'ن�ال%بان. وال

،vوج'ب'ن_ة، بالضم والتشديد. وقد ج.ب.ن الرجل، فهو ج.بان، وج.ب'ن. أ%يضا
بالضم، فهو ج.بي. وال%ب_ان وال%ب_انة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى

بما القابر ل4نا تكون ف الصحراء تسمية للشيء بوضعه. وقال أ%بو حنيفة:
ال%باب,ي' ك1رام' ال%ناب,ت، وهي مستوية ف ارتفاع، الواحدة ج.ب_انة.



وال%ب_ان: ما استوى من ال4رض ف ارتفاع، ويكون ك%ري. ال%ن\بت. وقال
ابن شيل: ال%ب_انة ما استوى من ال4رض وم.ل�س. ول شجر فيه، وفيه
آكام¬ وج,له¬ وقد تكون مستوية ل آكام. فيها ول ج,لة%، ول تكون

ال%ب_انة ف الر_م\ل ول ف ال%ب.ل، وقد تكون ف الق1فاف والش_قائق. وكل©
صحراء4 ج.ب_انة.

@جبن: ج,4ب\رين' وج,ب\ريل وج.ب\ر.ئيل، كله: اسم روح الق�دس، عليه
السلم.

@جحن: الكسائي: ال%ح1ن' الس_ي>ء� الغ1ذاء، وقد أ%ج\ح.ن.ت\ه أ�مeه.
وصبÒ ج.ح1ن' الغ1ذاء، وقد ج.ح1ن، بالكسر، ي.ج\ح.ن ج.ح.ناv وأ%ج\ح.ن.ت\ه؛
أ%ساء4ت غ1ذاءه، وقال ال4صمعي ف ال�ج\ح.ن مثله. وال%ح1ن: الب.ط1يء�

الشباب؛ وقول الشم�اخ:
وقد ع.ر,ق%ت\ م.غابن'ها وجاد.ت\

ب,د1ر_ت1ها ق1ر.ى ج.ح1ن� ق%ت1ي,.
vجعل%ه ج.ح1نا vرادا�قال ابن سيده: أ%راد ق

لسوء غذائه، يعن أ%نا ع.ر,ق%ت\ فصار ع.ر.ق�ها ق1رىÝ للق�راد، وهذا
البيت ذكره ابن بري بفرده ف ترجة حجن، بالاء قبل اليم، قال: وال%ح1ن'

الرأ%ة� القليلة� الط©ع\م، وأ%ورد البيت، وقد أ%ورده ال4زهري وابن
سيده والوهري هنا على ما ذكرناه، فإما أ%ن يكون ابن بري ص.ح_فه أ%و وجد له

وجهاv فيما ذكره، قال: وال�نثى ج.ح1نة وج.ح\نة؛ وأ%نشد ثعلب:
،Dك%واح1دة1 ال�د\ح1ي> ل م'ش\م.ع1ل�ة

ول ج.ح\نة، تت. الثYياب، ج.ش'وب'.
وقد ج.ح1ن. ج.ح.ناv وج.حانة. ال4زهري: وم.ث%لD من ال4م\ثال: ع.ج.ب¬ من

أ%ن ييء من ج.ح1ن� خ.ي\ر¬، قال ابن سيده وقول النمر بن تولب:
فأ%ن\ب.تها ن.باتاv غي ج.ح\ن.

إنا هو على تفيف ج.ح1ن�. ون.ب\ت ج.ح1ن: ز.مي¬ صغي م'ع.ط�ش. وكل©
نبت ضعف فهو ج.ح1ن¬. وال�ج\ح.ن، بضم اليم، من النبات: القصي' القليل

الاء. ابن ال4عراب: يقال ج.ح.ن. وأ%ج\ح.ن وج.ح_ن. وح.ج.ن. وأ%ح\ج.ن.
vوح.ج_ن. وج.ح.د. وأ%ج\ح.د. وج.ح_د كله معناه إذا ضي_ق على عياله ف%ق}را

أ%و بلv. ال4زهري: يقال ج'ح.ي\ناء� قلب ول�و.ياء� قلب ول�و.ي\ذاء
قلب، يعن ما لز,م القلب. وج.ي\حون وج.ي\حان: اسم نر جاء فيهما حديث؛



قال ابن ال4ثي: ورد ف الديث س.ي\حان وج.ي\حان، قال: ها نران
بالعواصم عند أ%رض ال1ص�يصة وط%ر.سوس. الوهري: ج.ي\حون نر ب.ل}خ، وهو
ف%ي\عول. وج.ي\حان: نر بالشام؛ قال ابن بري: يتمل أ%ن يكون وزن� ج.ي\حون

ف%ع\لون مثل ز.يتون وح.م\دون.

@جحشن: ج.ح\ش.ن¬: اسم.
@جخن: ال4صمعي: ال�خ'ن_ة� الرديئة عند الماع من النساء؛ وأ%نشد:

سأ�نذ1ر' ن.ف}سي و.ص\ل% كلY ج'خ'ن_ة{
ق1ضاف{، كب,ر\ذ%و\ن1 الش_عي الف�راف1ر.

@جدن: ج.د.نD: موضع. وذو ج.د.ن{: ق%ي\لD من أ%قيال ح1م\ي، وقيل: من
م.قاو,لة الي.م.ن، وف التهذيب: اسم ملك من ملوك ح1م\ي.ر؛ قال ال4صمعي:

وأ%نشد أ%بو عمرو بن العلء الكلب:
لو أ%ن_ن كنت' من عاد{ ومن إ,ر.م�
غ%ذ1ي_ ب.ه\م ول�ق}ماناv وذا ج.د.ن1.

ابن ال4عراب: أ%ج\د.ن% الرجل� إذا استغن بعد فقر.
@جرن: ال1ران�: باطن الع'ن'ق، وقيل: م'قد_م العنق من مذبح البعي إل

منحره، فإذا بر.ك البعي' ومد� عن'ق%ه على ال4رض قيل: أ%لقى ج,ران.ه
بال4رض. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: حت ضر.ب القe ب1ران,ه، أ%رادت

أ%ن الق_ استقام وق%ر_ ف ق%راره، كما أ%ن البعي إذا ب.ر.ك واستراح
مد� ج,ران.ه على ال4رض أ%ي ع'ن'ق%ه. الوهري: ج,ران� البعي مقد_م ع'نقه

من مذبه إل منحره، والمع ج'ر'نD، وكذلك من الفرس. وف الديث: أ%ن
ناقت.ه، عليه السلم، ت.ل%ح\لح.ت\ عند بيت أ%ب أ%يوب وأ%ر\ز.مت\ وو.ض.عت\
ج,ران.ها؛ ال1ران: باطن الع'نق. اللحيان: أ%لقى فلنD على فلن أ%ج\رانه

وأ%جرام.ه وش.راش1ره، الواحد ج,ر\م¬
وج,ر\نD، إنا سعت' ف الكلم أ%لقى عليه ج,ران.ه، وهو باطن الع'نق،

وقيل: ال1ران هي جلدة ت.ض\طرب على باط1ن العنق من ث�غ\رة النحر إل منتهى
الع'نق ف الرأ}س؛ قال:

ف%ق%د_ س.رات.ها والب.ر\ك. منها،
فخ.ر_ت\ للي.د.ي\ن, وللج,ران1.

والمع أ%ج\ر,نة وج'رنD. وف الديث: فإذا جلن ي.ص\رفان فد.نا منهما
فو.ض.عا ج'ر'نما على ال4رض؛ واستعار الشاعر ال1ران للنسان؛ أ%نشد



سيبويه:
م.ت ت.ر. ع.ي\ن.ي\ مالك{ وج,ران.ه
وج.ن\ب.يه، ت.ع\لم\ أ%نه غي' ثائر,.

وقول طر.فة ف وصف ناقة:
وأ%جر,نة{ ل�ز_ت\ ب,د.أ}ي� م'ن.ض_د1.

إنا عظ�م صدر.ها فجعل كل� جزء منه ج,راناv كما حكاه سيبويه من قولم
.Dوج'ر'ن Dللبعي ذو ع.ثاني. وج,ران الذك%ر: باطن'ه، والمع أ%جر,نة

وج.ر.ن% الثوب' وال4دي' ي.ج\ر'ن ج'روناv، فهو جار,ن وج.رين: لن وانسحق،
وكذلك اللد والدرع والكتاب إذا در.س، وأ%د1ي جار,ن؛ وقال لبيد يصف

غ%ر\ب. السانية:
ب'قاب.ل� س.ر,ب, ال%خار,ز, ع1د\ل�ه،
ق%ل1ق' ال%حالة1 جار,نD م.س\لوم'.

قال ابن بري يصف ج,لداv ع'مل منه د.لو¬. والار,ن�: اللي>ن،
وال%س\لوم: الدبوغ بالس_ل%م. قال ال4زهري: وكل© س1قاء� قد أ%خل%ق أ%و ثوب فقد

ج.ر.ن ج'روناv، فهو جار,ن. وج.ر.ن فلنD على الع.ذ}ل, وم.ر.ن وم.ر.د1
بعن واحد. ويقال للرجل والدابة إذا تع.و_د ال4مر. وم.ر.ن عليه: قد

ج.ر.ن% ي.ج\ر'ن ج'روناv؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:
س.لج,م ي.ث}ر,ب. ال�ول،

عليها بي.ث}ر,ب. كر_ةD بعد ال�رون1.
أ%ي بعد ال�رون. والار,نة: اللي>نة من الدروع. أ%بو عمرو: الار,نة

الار,نة. وكل© ما م.ر.ن فقد ج.ر.ن؛ قال لبيد يصف الدروع:
وج.وار,ن بيض، وكل9 ط1مر_ة{

ي.ع\د'و عليها الق%ر_ت.ي\ن غ�لم.
يعن د'روعاv لي>نة. والار,ن: الطريق الدار,س. وال%ر.ن�: ال4رض

الغليظة؛ وأ%نشد أ%بو عمرو ل4ب حبيبة الشيبان:
ت.د.ك�ل%ت\ ب.ع\دي وأ%ل}ه.ت\ها الط©ب.ن\،
ونن' ن.غ\دو ف ال%بار وال%ر.ن}،

ويقال: هو مبدل من ال%ر.ل. وج.ر.ن.ت يد'ه على العمل ج'روناv: مرن.ت.
والار,ن من التاع: ما قد اس\ت'م\ت1ع به وب.ل}ي.. وس1قاء# جار,ن: ي.ب,س

وغل�ظ من العمل. وس.و\طD م'ج.ر_ن: قد م.ر.ن ق%دeه. وال%رين: موضع



الب'ر�، وقد يكون للتمر والعنب، والمع أ%جر,نة وج'ر'ن، بضمتي، وقد أ%جر.ن
العنب.. وال%رين': ب.ي\د.ر ال%ر\ث ي'ج\د.ر أ%و ي'ح\ظ%ر عليه. وال�ر\ن%

وال%رين: موضع التمر الذي ي'ج.ف�ف فيه. وف حديث الدود: ل ق%ط}ع. ف
ثر حت ي'ؤ\و,ي.ه' ال%رين'؛ هو موضع تفيف الثمر، وهو له كالب.يدر

للحنطة، وف حديث أ�ب.ي� مع الغول: أ%نه كان له ج'ر'نD من تر. وف حديث ابن
سيين ف ال�حاق%لة: كانوا يشترط�ون ق�مامة% ال�ر'ن1، وقيل: ال%رين'

.Dموضع الب.ي\در بلغة اليمن. قال: وعام_ت'هم ي.كس3ر اليم.، وجعه ج'ر'ن
وال%رين': الطYح\ن'، بلغة ه'ذيل؛ وقال شاعرهم:

ول1س.و\ط1ه ز.ج.لD، إذا آن.س\ت.ه
ج.ر_ الر_حى ب.رين,ها ال%ط}حون1.

:�ال%رين: ما ط%ح.نت.ه، وقد ج'ر,ن% البe ج.ر\ناv شديداv. وال�ر\ن
حجر منقور' ي'صبe فيه الاء في'توضأ� به، وتسميه أ%هل� الدينة ال1ه\راس.

الذي ي'ت.طه_ر منه. والار,ن�: ولد' الية من ال4فاعي. التهذيب:
الارن ما لن% من أ%ولد ال4فاعي. قال ابن سيده: وال1ر\ن� السم، لغة ف
ال1ر\م زعموا؛ قال: وقد تكون نونه بدلv من ميم ج,ر\م، والمع أ%ج\ران،

قال: وهذا ما يقوي أ%ن النون غي بدل ل4نه ل يكاد ي'تصر_ف ف البلد هذا
التصرف. وأ%لقى عليه أ%جران.ه وج,رانه أ%ي أ%ثقاله. وج,ران� الع.و\د1:

لق%ب لبعض شعراء العرب؛ قال الوهري: هو من ن'مي واسه ال�س\تور,د 
*)

قوله «واسه الستورد» غلطه الصاغان حيث قال وإنا اسم جران العود بن
الرث بن كلفة أي بالضم، وقيل كلفة بالفتح). وإنا لقYب بذلك لقوله ياطب

امرأ%تيه:
خ'ذا ح.ذ%راv، يا جار.ت.ي_، فإن_ن

رأ%يت' ج,ران% الع.و\د1 قد كاد ي.ص\ل%ح'.
أ%راد ب,جران الع.و\د سوطاv قد_ه من ج,ران ع.و\د{ ن.ح.ره وهو أ%صلب ما

يكون. ال4زهري: ورأ%يت العرب تسو_ي سياطها من ج'ر'ن ال1مال الب'ز\ل
لص.لبت1ها، وإنا حذ�ر امرأ%تيه سوط%ه لن'شوزها عليه، وكان قد اتذ من

جلد البعي سو\طاv ليضرب به نساء4ه. وج.ي'ون: باب من أ%بواب دمشق، صانا
ال عز وجل. وال1ر\يان�: لغة ف ال1ر\يال، وهو ص1ب\غ أ%حر. والرين

(* قوله «والرين» هكذا ف الصل بدون ضبط).: اليت؛ عن كراع. وسف%ر



م1ج\ر.نD: بعيد؛ قال رؤبة:
بعد أ%طاو,يح, الس>فار ال1ج\رن

.vقال ابن سيده: ول أ%جد له اشتقاقا
@جرشن: النهاية لبن ال4ثي: أ%هدى رجل من العراق إل ابن ع'مر

ج.وار,ش\ن.، قال: هو نوع من ال4دوية الركبة يقو>ي العدة ويهض1م الطعام، قال:
وليست اللفظة بعربية.

@جرعن: اج\ر.ع.ن_ الرجل�: ص'رع عن داب_ته وامتد_ على وجه ال4رض،
وضر.ب\ته حت اج\ر.عن�.

@جزن: الؤرج: حط%ب¬ ج.ز\ن وج.ز\ل، وجعه أ%ج\ز'ن وأ%ج\ز'ل، وهو الشب
الغلظ؛ قال ج.ز\ء� ابن' ال%ر,ث:

ح.م.ى د'ون.ه بالش_وك1 والتف_ د'ونه،
من الس>د\ر، س'وق¬ ذات' ه.ول وأ%جز'ن.

@جشن: ال%شن: الغليظ؛ عن كراع، زاد غيه: أ%و ما هو ف معناه.
وال�ش\نة�: طائرةD سوداء� تع.ش>ش بالصى. وال%و\ش.ن': الصدر'، وقيل: ما ع.ر'ض

من وسط الصدر. وج.و\ش.ن' ال%رادة: صدرها. وج.و\ش.ن' الليل: وس.طه
vوص.د\ره. والو\ش.ن: اسم الديد الذي ي'لب.س من السلح؛ قال ذو الرمة يصف ثورا

ط%ع.ن ك1لباv ب,ر.و\ق%ي\ه ف صدرها:
فك%ر_ ي.م\ش'ق ط%ع\ناv ف ج.واش1ن,ها،

كأ%نه، ال4ج\ر. ف القبال,، ي.ح\ت.س3ب'.
الوهري: وال%و\ش.ن الد>ر\ع واسم الرجل، وقيل: الو\ش.ن من السلح

ز.ر.د¬ ي'لب.سه الصدر' وال%يزوم. ومضى ج.و\ش.ن¬ من الليل أ%ي قطعة، لغة ف
ج.و\ش، فإن كان مزيداv منه فحكمه أ%ن يكون معه؛ قال ابن أ%حر يصف سحابة:

ي'ضيء ص.بي'ها، ف ذي خ.ب,ي¼،
ج.واش1ن ل%ي\لها ب,يناv فب,ينا. والب,ي': القطعة من ال4رض. ابن

ال4عراب: ال%ج\شونة� الرأ%ة الكثية العمل النشيطة. وج.واش1ن التeمام:
بقاياه؛ قال:

ك1رام¬ إذا ل ي.ب\ق. إل� ج.واش1ن الثـ
ـمام,، ومن ش.ر� الث©مام ج.واش1ن'ه.

.vسينا vمن أ%ساء العرب. ورجل ج.ع\و.نة إذا كان قصيا :�@جعن: ج.ع\و.نة
وقال ابن دريد: ال%ع\ن' فعل م'مات، وهو التقب�ض، قال: ومنه اشتقاق



ج.ع\و.نة، وقد وجدت حاشية قال أ%بو جعفر النحاس ف كتاب الشتقاق له:
ج.ع\ونة� اسم رجل مشتق من ال%ع\ن، وهو و.ج.ع' السد وتكسeره، قال: ويوز أ%ن

يكون مشتقاv من ال%ع\و، وهو جع الشيء، وتكون النون زائدة.
@جعثن: ال4زهري: ال1ع\ث1ن' أ�رومة الشجر با عليها من ال4غصان إذا

قطعت. ابن سيده: ال1ع\ث1نة� أ�رومة كل شجرة ت.بقى على الشتاء، والمع
ج,ع\ث1ن؛ قال:

ت.ق}ف1ز' ب ال1ع\ث1ن.، يا
م'ر_ة� ز,د\ها ق%ع\با.

ويروى: ت'ق%فYز ال1ع\ث1ن. ب، ومنهم من يقول للواحد ج,ع\ث1ن¬، والمع
ال%عاث1ن. قال أ%بو حنيفة: ال1ع\ث1ن' أ%صل كل شجرة إل شجرةv لا خشبة؛

وأ%نشد:
ت.رى ال1ع\ثن. العام1ي_ ت'ذ}ري أ�صول%ه م.ناس1م' أ%خ\فاف1 ال%ط1ي>

الر_وات1ك1.
ال4زهري: كل شجرة تبقى أ�رومت'ها ف الشتاء من ع1ظام الشجر وصغارها
فلها ج,ع\ث1ن¬ ف ال4رض، وبعدما ي'نز.ع فهو ج,ع\ثن حت يقال ل�صول الشرك

ج,ع\ثن. وفرس م'ج.ع\ث%ن' ال%ل}ق: شب>ه بأ%صل الشجرة ف ك1د\نت1ه وغل%ظه؛
قال ابن بري ف معناه:

كان% ل%نا، وهو ف%ل�وÒ ن'ر�ب'ب'ه\،
م'ج.ع\ث%ن' ال%ل}ق ي.طي' ز.غ%ب'ه\.

ورجل ج,ع\ث1نةD: ج.بان ثقيل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد: فيا فتÝ ما
ق%ت.ل}ت'م\ غي. ج,ع\ث1نة{،

ول ع.ن,يف{ ب,ك%ر> اليل ف الوادي.
وال1ع\ث1م' وال1ع\ث1ن'، بالكسر: أ�صول� الص>لYيان؛ وأ%نشد للطرماح

فقال:
أ%و كم.ج\لوح, ج,ع\ثن� بل�ه' القطـ

ـر'، فأ%ضحى م'و.د>س. ال4عراض,.
وف حديث ط%ه\فة%: وي.ب,س. ال1ع\ثن'؛ هو أ%صل� النبات، وقيل: أ%صل

الص>لYيان خاصة، وقال أ%بو زياد: ال1ع\ث1نة� أ%صل� كلY شجرة قد ذ%هب.ت\
سوى الع1ضاه1، وأ%نشد بيت الطرم�اح. وت.ج.ع\ثن. الرجل� إذا ت.ج.م_ع.

وتق%ب_ض.. ويقال ل4ر'ومة الص>لYيان: ج,ع\ث1نةD؛ قال الطرم�اح:



،vوم.و\ضع م.ش\كوكي أ%لق%ت\هما معا
كو.ط}أ%ة ظ%ب\ي, الق�ف> بي ال%عاث1ن.

وج,ع\ث1نة: شاعر معروف. قال ابن ال4عراب: هو ج,ع\ث1نة بن ج.و_اس�
الر>ب\عي. ال4زهري: ج,ع\ث1ن من أ%ساء النساء، وع.ي_نه الوهري فقال:

جعث}ن أ�خت' الفرزدق.
@جعفلن: ال%ع\ف%لي: أ�س\ق�فe النصارى وكبي'هم.

@جفن: ال%ف}ن': ج.ف}ن' الع.ي، وف الكم: ال%ف}ن' غطاء� العي من
أ%على وأ%سفل، والمع أ%ج\ف�ن¬ وأ%جفان وج'فونD. وال%ف}ن': عم\د' السيف.

وج.ف}ن' السيف: غ1مده؛ وقول حذيفة بن أ%نس الذل:
ن.جا سالD، والنفس' منه بش1د\ق1ه،
ول ي.ن\ج' إل ج.ف}ن. سيف{ وم1ئ}ز.را.

نصب. ج.ف}ن. سيف على الستثناء النقطع كأ%نه قال نا ول ي.ن\ج'؛ قال
ابن سيده: وعندي أ%نه أ%راد ول ينج إل بفن سيف، ث حذ%ف وأ�4و\ص.ل، وقد
حكي بالكسر؛ قال ابن دريد: ول أ%دري ما صحت'ه، وف حديث الوارج:

س'ل©وا سيوفكم من ج'فونا؛ قال: جفون� السيوف أ%غماد'ها، واحدها ج.ف}ن¬، وقد
تكرر ف الديث. وال%ف}نة: معروفة، أ%عظم' ما يكون� من الق1صاع، والمع
ج,فانD وج,ف%ن¬؛ عن سيبويه، كه.ض\بة{ وه1ض.ب، والعدد جف%نات، بالتحريك،

éإل أ%ن يكون ياء ،vل4ن ثان% ف%ع\لة{ ي'ح.ر_ك ف المع إذا كان اسا
أ%و واواv في'س.ك�ن' حينئذ. وف الصحاح: ال%ف}نة كالق%ص\عة. وج.ف%ن.

ال%زور.: اتذ منها طعاماv. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه انكس.رت\
قلوص¬ من ن.ع.م, الص_د.قة فج.ف%نها، وهو من ذلك ل4نه ي\ل� منها

ال1فان%، وقيل: معن ج.ف%ن.ها أ%ي ن.حر.ها وطب.خ.ها واتذ منها طعاماv وجعل
ل%حمها ف الفان ودعا عليها الناس. حت أ%كلوها. وال%ف}نة: ضر\ب¬ من العنب.

وال%ف}نة: الك%ر\م، وقيل: ال4صل� من أ�صول الك%ر\م، وقيل: قضيب من
ق�ض\بانه، وقيل: ور.ق�ه، والمع من ذلك ج.ف}ن¬؛ قال ال4خطل يصف خابية خر:

آل%ت\ إل النصف من ك%ل}فاء4 أ%ت\أ%قها
ع1ل}ج¬، وكت_م.ها بال%ف}ن, والغار.

وقيل: ال%ف}ن اسم¬ مفرد، وهو أ%صل الك%ر\م، وقيل: ال%ف}ن نفس الكرم
بلغة أ%هل اليمن، وف الصحاح: ق�ض\بان الك%ر\م؛ وقول النمر بن تولب:

س'ق%ي_ة� بي أ%ن\هار� ع1ذاب�،



وز.ر\ع� ناب,ت{ وك�روم, ج.ف}ن,.
أ%راد: وج.ف}ن, كروم�، فق%ل%ب. وال%ف}ن' 

(* قوله «والفن» لعله أو
الفن). ههنا: الك%ر\م' وأ%ضافه إل نفسه. وج.فن الكرم' وت.ج.ف�ن: صار له

أ%صلD. ابن ال4عراب: ال%ف}ن' ق1ش\ر' العنب الذي فيه الاء، ويسمى المر
ماء4 ال%ف}ن,، والسحاب' ج.ف}ن. الاء؛ وقال الشاعر يصف ريق. امرأ%ة{

وشب_هه بالمر:
ت'ح\سي الضجيع. ماء4 جف}ن� شاب.ه،

ص.بيحة% البار,ق,، م.ث}لوج ث%ل1ج.
قال ال4زهري: أ%راد باء ال%ف}ن, المر.. وال%ف}ن': أ%صل� العنب,

شيب. أ%ي م'ز,ج. باء� بارد{. ابن ال4عراب: ال%ف}نة� الك%ر\مة،
وال%ف}نة� المرة�. وقال اللحيان: ل�بe ال�ب\ز, ما بي ج.ف}ن.يه. وج.ف}نا

الرغيف1: و.ج\هاه من فوق ومن تت. وال%ف}ن': شجر¬ ط%ي>ب' الريح؛ عن أ%ب
حنيفة، وبه فسر بيت ال4خطل التقدم. قال: وهذا ال%ف}ن' غي ال%ف}ن, من

الك%ر\م,، ذلك ما ار\ت.قى من ال%ب.لة ف الشجرة فس'م>يت ال%ف}ن.
vلتجف©ن,ه فيها، وال%ف}ن' أ%يضا

من ال4حرار,: نب\تةD ت.ن\ب'ت' م'ت.س.ط�حة، وإذا ي.ب,س.ت\ تقب_ض.ت
واجتمعت، ولا حبÒ كأ%نه ال�ل}ب.ة، وأ%كثر م.ن\ب,تها الكام'، وهي تبقى

س1ني يابسة، وأ%كثر' راعيت1ها ال�م'ر وال1ع\ز.ى، قال: وقال بعض
ال4عراب: هي ص'ل}بة صغية مثل الع.ي\شوم، ولا ع1يدانD ص1لب¬ ر,قاق¬ ق1صار،

وورق�ها أ%خضر أ%غ}ب.ر'، ون.بات'ها ف غ%ل}ظ1 ال4رض، وهي أ%س\ر.ع' الب.ق}ل,
نباتاv إذا م'ط1ر.ت\ وأ%سرع'ها ه.ي\جاv. وج.ف%ن. نفس.ه عن الشيء:

ظ%ل%ف%ها؛ قال:
و.ف�ر. مال% ال3 فينا، وج.ف%ن\

نف}ساv عن الدeنيا، وللدنيا ز,ي.ن\.
قال ال4صمعي: ال%ف}ن' ظ%ل}ف' النفس عن الشيء الدنء. يقال: ج.ف%ن.

الرجل� نفس.ه عن كذا ج.ف}ناv ظ%ل%ف%ها وم.ن.ع.ها. وقال أ%بو سعيد: ل أ%عرف
ال%ف}ن. بعن ظ%ل}ف1 النفس. والت_ج\في': كثرة� الماع. قال: وقال
أ%عراب: أ%ض\وان دوام' التجفي,. وأ%ج\ف%ن. إذا أ%ك}ث%ر الماع.؛ وأ%نشد

أ%حد الب'س\ت�:



يا ر'ب_ ش.يخ فيهم ع1ن>ي\
عن الطYعان1 وعن الت_جفي\.

قال أ%حد ف قوله وعن الت_ج\في: هو ال1فان� الت يطعم فيها. قال
أ%بو منصور: والت_ج\في ف هذا البيت من ال1فان1 والطعام فيها خطأD ف هذ

الوضع، إنا الت_جفي' ههنا كثرة� الماع، قال: رواه أ%بو العباس عن
ابن ال4عراب. وال%ف}نة�: الرجل� الكري. وف الديث: أ%نه قيل له أ%نت

كذا وأ%نت. كذا وأ%نت ال%ف}ن.ة� الغ.ر�اء؛ كانت العرب' تدعو السيد.
ال1ط}عام. ج.ف}نةv ل4نه يض.ع'ها وي'ط}ع1م الناس. فيها، فس'م>ي. باسها،

والغ.ر�اء: البيضاء أ%ي أ%نا م.م\ل�وءةD بالشحم والدeه\ن. وف حديث أ%ب
قتادة: ناد1يا ج.ف}ن.ة% الر_ك}ب, أ%ي الذي ي'ط}ع1م'هم وي'ش\ب,ع'هم،

وقيل: أ%راد يا صاح1ب. ج.ف}نة1 الر_ك}ب, فحذف الضاف. للع1ل}م بأ%ن
ال%ف}نة% ل ت'نادى ول ت'جيب'. وج.ف}نة�: قبيلةD من ال4ز\د، وف الصحاح:

قبيلةD من اليمن. وآل� ج.ف}نة%: م'لوك¬
من أ%هل اليمن كانوا اس\ت.و\ط%ن'وا الشأ}م؛ وفيهم يقول ح.س_ن بن ثابت:

أ%و\لد1 ج.ف}نة% حول% قب\ر, أ%ب,يهم'،
ق%ب\ر ابن مار,ية% الك%ري, ال1ف}ض.ل.

وأ%راد بقوله عند قب أ%بيهم أ%نم ف مساكن آبائهم ور,باع1هم الت
كانوا ور,ث�وها عنهم. وج'ف%ي\نة�: اسم' خ.م_ار�. وف الثل: عند ج'ف%ي\نة%

الب' اليقي؛ كذا رواه أ%بو عبيد وابن السكيت. قال ابن السكيت: ول تق�ل
ج'ه.ي\نة، وقال أ%بو عبيد ف كتاب ال4مثال: هذا قول ال4صمعي، وأ%ما
هشام ابن ممد الكلب فإ,نه أ%خب أ%نه ج'ه.ي\نة؛ وكان من حديثه: أ%ن

ح'ص.ي\ن. بن. عمرو بن, م'عاوية بن عمرو ابن كلب خرج ومعه رجلD من ج'ه.ي\نة%
يقال له ال4خ\ن.س'، فنز.ل منزلv، فقام ال�ه.ن,يe إل الكلب> وكانا

فات1ك%ي\ن, فق%تله وأ%خذ مال%ه، وكانت صخرة� بنت' عمر,و بن, معاوية
ت.ب\ك1يه ف ال%واس1م، فقال ال4خ\نس:

كص.خ\رة% إذ ت'سائل ف مراح
�وف ج.ر\م�، وع1ل}م'هما ظ�نون

(* قوله «وف جرم» كذا ف النسخ، والذي ف اليدان: وأنار بدل وف
جرم).

ت'سائل� عن ح'ص.ي\ن� كل� رك}ب�،



وعند ج'ه.ي\نة% الب' الي.قي'.
قال ابن بري: رواه أ%بو سهل عن خصيل، وكان ابن' الكلب بذا النوع من
العلم أ%كب. من ال4صمعي؛ قال ابن بري: صخرة� أ�خ\ت'ه، قال: وهي ص'خ.ية

بالتصغي أ%كثر'، ومراح: حي� من قضاعة، وكان أ%بو عبيد يرويه ح'ف%ي\نة،
بالاء غي معجمة؛ قال ابن خالويه: ليس أ%حد من العلماء يقول وعند ح'ف%ي\نة

بالاء إل أ%بو عبيد، وسائر' الناس يقول ج'ف%ي\نة وج'ه.ي\نة، قال:
وال4كثر' على ج'ف%ي\نة؛ قال: وكان من حديث ج'ف%ي\نة فيما حد_ث به أ%بو عمر

الزاهد عن ثعلب عن ابن ال4عراب قال: كان يهوديÒ من أ%هل ت.ي\ماء4
خ�ار يقال له ج'ف%ي\نة جار. النب> ضر.ب.ه ابن' م'ر_ة، وكان لبن س.ه\م�

جار¬ يهوديÒ خ�ار أ%4يضاv يقال له غ�ص.ي، وكان رجلD غ%ط%فانê أ%تى
ج'ف%ي\نة فش.ر,ب. عنده فناز.عه أ%و نازع رجلv عنده فقتل%ه وخ.ف1ي.

أ%مر'ه، وكانت له أ�خت¬ تسأ%ل عنه فمر�ت يوماv على غ�ص.ي\ن وعنده أ%خوها، وهو
أ%خو القتول، فسأ%لته عن أ%خيها على عادتا، فقال غ�ص.ي:

ت'سائل عن أ%خيها كل� ر.ك}ب،
وعند ج'فينة% الب' اليقي'.

فلما سع أ%خوها وكان غ�ص.ي\ن¬ ل يد\ر,ي أ%نه أ%خوها ذهب على ج'ف%ي\نة
فسأ%له عنه فناك%ره فق%تله، ث إن بن ص1ر\مة ش.دeوا على غ�ص.ي فقتلوه

ل4نه كان سبب. ق%ت\ل ج'ف%ينة، ومضى قوم'ه إل ح'صي بن ال�مام فش.ك%و\ا
إليه ذلك فقال: قتلتم يهودي_نا وجار.نا فقتلنا يهودي_كم وجار.كم،

فأ%ب.و\ا ووقع بينهم قتالD شديد. وال%ف%ن': اسم' موضع�.
eصوت1 باب� ذي م1ص\راع.ي\ن، في'ر.د �@جلن: التهذيب: الليث ج.ل%ن\ حكاية

أ%حدها فيقول ج.ل%ن\، وي'ر.دe الخر' فيقول ب.ل%ق\؛ وأ%نشد:
فت.س\م.ع ف الال%ي\ن منه ج.ل%ن\ ب.ل%ق\.

وقد ترجم عليه ف حرف القاف جلنبلق.
@جن: ال�مان�: ه.ن.وات¬ ت'ت_خ.ذ� على أ%شكال اللؤلؤ من فض_ة، فارسي

معرب، واحدته ج'مانة؛ وتوه_م.ه لبيد¬ ل�ؤل�ؤ. الصدف1 الب.ح\ر,ي> فقال
يصف بقرة:

،vوت'ض1يء ف و.ج\ه1 الظ�لم,، م'ن,ية
كج'مانة1 الب.ح\ري> س'ل� ن,ظام'ها.

الوهري: ال�مانة� حب�ة ت'ع\م.ل من الف1ض�ة كالدeر�ة؛ قال ابن سيده:



وبه سيت الرأ%ة، وربا سيت الدeر�ة ج'مانةv. وف صفته، صلى ال عليه
وسلم: ي.ت.ح.د_ر' منه الع.ر.ق' م1ث}ل ال�مان، قال: هو اللؤلؤ'

الص>غار'، وقيل: ح.بÒ ي'ت_خذ من الفضة أ%مثال اللؤلؤ. وف حديث السيح، على
نبينا وعليه الصلة والسلم: إذا رف%ع رأ}س.ه تد_ر منه ج'مان� اللؤلؤ.

وال�مان�: س.فيفةD من أ%د.م� ي'ن\س.ج فيها ال%ر.ز' من كل لون ت.ت.و.ش_ح'
به الرأ%ة؛ قال ذو الرمة:

أ%س1يلة م'س\ت.ن> الدeموع,، وما ج.ر.ى
عليه ال�مان� الائل� ال�ت.و.ش_ح'.

وقيل: ال�مان� خ.رز ي'ب.ي_ض' باء الفضة. وج'مانD: اسم' جل, العج�اج؛
قال:

أ%م\س.ى ج'مانD كالر_هي, م'ض\رعا
وال�م'ن: اسم جبل؛ قال تيم بن م'ق}ب,ل:

فقلت للقوم قد زال%ت\ ح.مائل�هم
ف%ر\ج. ال%ز,يز, من الق%ر\عاء3 فال�م'ن

(* قوله «من القرعا» كذا ف النسخ، والذي ف معجم ياقوت: إل القرعاء).
جنن: ج.ن_ الشيء4 ي.ج'نeه ج.ن�اv: س.ت.ره. وكل© شيء س'تر عنك فقد

،eوج.ن_ عليه ي.ج'ن vوج'نونا vه ج.ن�اeي.ج'ن �ج'ن_ عنك. وج.ن_ه الليل
بالضم، ج'نوناv وأ%ج.ن_ه: س.ت.ره؛ قال ابن بري: شاهد' ج.ن_ه قول الذل:

وماء ور.د\ت' على ج,ف}ن,ه،
وقد ج.ن_ه الس_د.ف' ال4د\ه.م'

وف الديث: ج.ن_ عليه الليل� أ%ي ست.ره، وبه سي ال1نe لس\ت1تار,هم
واخ\ت1فائهم عن البصار، ومنه سي ال%ني' لس\ت1تار,ه ف بطن, أ�م>ه.

وج,نe الليل وج'نون'ه وج.نان'ه: شد_ة� ظ�ل}مت1ه واد\ل1ه\مام'ه، وقيل:
اختلط� ظلم1ه ل4ن ذلك كل�ه ساتر¬؛ قال الذل:

حت ي.جيء، وج,نe الليل ي'وغ1ل�ه،
والش_و\ك' ف و.ض.ح, الر>ج\ل%ي\ن م.ر\كوز'.

ويروى: وج'ن\ح' الليل؛ وقال دريد بن الص_3م_ة بن دنيان 
(* قوله

«دنيان») كذا ف النسخ. وقيل هو ل1خ'فاف1 بن ن'د\بة:
ولول ج.نان� الليل, أ%د\ر.ك. خ.ي\ل�نا،



بذي الر>م\ث1 وال4ر\ط%ى، عياض. بن. ناشب.
ف%ت.ك}نا بعبد1 ال3 خ.ي\ر, ل1دات1ه،

ذ1ئاب بن أ%س\ماء4 بن, ب.د\ر, بن قار,ب.
ويروى: ولول ج'نون� الليل أ%ي ما س.ت.ر من ظلمته. وعياض' بن ج.ب.ل: من
بن ثعلبة بن سعد. وقال البد: عياض بن ناشب فزاري، ويروى: أ%در.ك

ر.ك}ض'نا؛ قال ابن بري: ومثله لس.لمة بن جندل:
ولول ج.نان� الليل, ما آب. عامر¬

إل ج.ع\ف%ر�، س1ر\بال�ه ل ت'م.ز_ق,.
وحكي عن ثعلب: ال%نان� الليل�. الزجاج ف قوله عز وجل: فلما ج.ن_ عليه

الليل� رأ%ى ك%و\كباv؛ يقال ج.ن_ عليه الليل� وأ%ج.ن_ه الليل� إذا
أ%ظلم حت ي.س\ت'ر.ه بظ�ل}مته. ويقال لكل ما س.تر: جن_ وأ%جن_. ويقال:

جن_ه الليل�، والختيار' ج.ن_ عليه الليل� وأ%ج.ن_ه الليل: قال ذلك أ%بو
vإذا است.ت.ر بشيء. وج.ن_ ال%ي�ت. ج.ن�ا Dاسحق. واس\ت.ج.ن_ فلن

وأ%ج.ن_ه: ست.ره؛ قال وقول ال4عشى:
ول ش.م\طاء4 ل ي.ت\ر'ك ش.فاها
لا من ت1س\عة{، إل9ع ج.نينا.

فسره ابن دريد فقال: يعن م.د\فوناv أ%ي قد ماتوا كلهم ف%ج'نeوا.
وال%ن.ن'، بالفتح: هو القب' لس.ت\ر,ه اليت. وال%ن.ن' أ%يضاv: الكف%ن'

لذلك. وأ%ج.ن_ه: كف�ن.ه؛ قال:
ما إن} أ�بال، إذا ما م'تe،ما فع.لوا:

أ%أ%حسنوا ج.ن.ن أ%م ل ي'ج,نeون؟
أ%بو عبيدة: ج.ن.ن\ت'ه ف القب وأ%ج\ن.ن\ت'ه أ%ي وار.يت'ه، وقد أ%جن_ه

إذا قب.ره؛ قال ال44عشى:
وهال1ك أ%هل� ي'ج,نeون.ه،

.eكآخ.ر. ف أ%ه\ل1ه ل ي'ج.ن
وال%ني': القبور'. وقال ابن بري: وال%ن.ن' اليت؛ قال ك�ث%ي�ر:

ويا ح.ب_ذا الوت' الكريه' ل1ح'ب>ها
ويا ح.ب_ذا العي\ش' ال�جم�ل� وال%ن.ن\

قال ابن بري: ال%ن.ن' ههنا يتمل أ%ن يراد به اليت' والقب'. وف
الديث: و.ل% د.ف}ن. س.ي�د1نا رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، وإ,ج\نان.ه



عليÒ والعباس'، أ%ي د.ف}نه وس.ت\ر.ه. ويقال للقب ال%ن.ن'، ويمع على
.Dأ%ج\نان{؛ ومنه حديث علي، رضي ال عنه: ج'ع1ل لم من الصفيح أ%ج\نان

وال%نان�، بالفتح: الق%ل}ب' لست1تاره ف الصدر، وقيل: ل1و.ع\يه ال4ش\ياء
وج.م\ع1ه لا، وقيل: ال%نان� ر'وع' القلب، وذلك أ%ذ}ه.ب' ف ال%فاء3،
وربا س�ي الرeوح' ج.ناناv ل4ن السم ي'ج,نeه. وقال ابن دريد: س�يت
الرeوح ج.ناناv ل4ن السم ي'ج,نeها فأ%ن_ث الروح، والمع أ%ج\نانD؛ عن

ابن جن. ويقال: ما يستقرe ج.نان'ه من الفز.ع,. وأ%ج.ن_ عنه
واس\ت.ج.ن_: است.ت.ر. قال شر: وسي القلب' ج.ناناv ل4ن الصد\ر. أ%ج.ن_ه؛

وأ%نشد ل1ع.د1ي�:
كل© حي� ت.قود'ه كفe هاد{

ج,ن_ عي� ت'ع\ش1يه ما هو لقي.
الادي ههنا: الق%د.ر'. قال ابن ال4عراب: ج,ن_ عي� أ%ي ما ج'ن_ عن

العي فلم ت.ر.ه، يقول: ال%ني_ة� مستورةD عنه حت يقع فيها؛ قال
ال4زهري: الادي الق%د.ر' ههنا جعله هادياv ل4نه تقد�م الني_ة وسب.قها،

ونصب. ج,ن_ عي� بفعله أ%و\ق%ع.ه عليه؛ وأ%نشد:
ول ج,ن_ بالب.غ\ضاء3 والن_ظ%ر, الش_ز\ر,

(* قوله «ول جن إل» صدره كما ف تكملة الصاغان: تدثن عيناك ما
القلب كات).

ويروى: ول ج.ن_، معناها ول س.ت\ر. والادي: التقد�م، أ%راد أ%ن
الق%د.ر سابق' الني_ة1 القد_رة؛ وأ%ما قول موسى بن جابر ال%نفي�:

فما ن.ف%رت\ ج,ن>ي ول ف�ل� م1ب\ر.دي،
ول أ%ص\ب.ح.ت\ ط%ي\ري من ال%و\ف1 و'ق�عا.

فإنه أ%راد بال1ن� الق%ل}ب.، وبال1ب\ر.د1 اللسان%. وال%ني': الولد'
ما دام ف بطن أ�م�ه لس\ت1تاره فيه، وجع'ه أ%ج,ن_ةD وأ%ج\ن'ن¬، بإظهار

التضعيف، وقد ج.ن_ الني' ف الرحم ي.ج,نe ج.ن�اv وأ%ج.ن_ت\ه
الامل�؛ وقول الفرزذق:

إذا غاب. ن.ص\ران,يeه ف ج.ن,ين,ها،
أ%ه.ل�ت\ ب.ج¼ فوق ظه\ر الع'جار,م.

عن بذلك ر.ح1م.ها ل4نا م'س\ت.ت1رة، ويروى: إذا غاب ن.ص\رانيه ف
جنيفها، يعن بالن_ص\ران9، ذك%ر الفاعل لا من النصارى، وب.ن,يف1ها:



ح1ر.ها، وإنا جعله ج.نيفاv ل4نه جزء# منها، وهي ج.نيفة، وقد أ%ج.ن_ت
الرأ%ة ولداv؛ وقوله أ%نشد ابن ال4عراب: وج.ه.رت\ أ%ج,ن_ةv ل ت'ج\ه.ر,.

يعن ال4م\واه. ال�ن\د.ف1نة%، يقول: ورد.ت هذه البل� الاء4
فكس.ح.ت\ه حت ل تدع\ منه شيئاv ل1ق1ل�ت1ه. يقال: جه.ر. البئر. نزح.ها.

وال1ج.نe: الو,شاح'. وال1ج.نe: التeر\س'. قال ابن سيده: وأ�رى اللحيان قد
حكى فيه ال1ج.ن_ة وجعله سيبويه ف1ع.لv، وسنذكره، والمع ال%جان©،

بالفتح. وف حديث السرقة: الق%ط}ع' ف ث%م.ن, ال1ج.ن>، هو التeر\س'
ل4نه ي'واري حامل%ه أ%ي ي.س\ت'ره، واليم زائدة: وف حديث علي، كر_م ال

وجه.ه: كتب إل� ابن' عباس� قل%ب\ت. لبن, ع.م>ك. ظ%ه\ر. ال1ج.ن>؛ قال
ابن ال4ثي: هذه كلمة ت'ض\ر.ب م.ث%لv لن كان لصاحبه على مود_ة أ%و
رعاية{ ث حال% عن ذلك. ابن سيده: وق%ل%ب\ فلنD م1ج.ن_ة أ%ي أ%سق%ط

الياء4 وفع.ل ما شاء4. وقل%ب. أ%يضاv م1ج.ن_ة: مل%ك أ%مر.ه واستبد_ به؛
قال الفرزدق: كيف تران قال1باv م1ج.ن>ي؟

أ%ق}ل1ب' أ%م\ري ظ%ه\ر.ه للب.ط}ن,.
وف حديث أ%شراط1 الساعة1: و'جوه'هم كال%جانY ال�ط}ر.قة، يعن

التeر\ك.. وال�ن_ة�، بالضم: ما واراك. من الس>لح واس\ت.ت.ر\ت. به منه.
وال�ن_ة�: السeت\رة، والمع ال�ن.ن'. يقال: اس\ت.ج.ن_ ب'ن_ة أ%ي

اس\ت.ت.ر بس'ت\رة، وقيل: كل© مستور� ج.ن,ي¬، حت إنم ليقولون ح1ق}د¬
ج.ني¬ وض1غ\ن¬ ج.ني¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي'ز.م>لون% ج.ن,ي. الض>غ\ن بينهم'،
والض>غ\ن' أ%س\و.د'، أ%و ف وج\ه,ه ك%ل%ف'

ي'ز.م>لون: ي.س\ت'رون وي'خ\ف�ون، وال%ني': ال%س\ت'ور' ف نفوسهم،
يقول: فهم ي.ج\ت.ه,دون ف س.ت\ر,ه وليس ي.س\ت.ت1ر'، وقوله الض>غ\ن'

أ%س\و.د'، يقول: هو بي>ن¬ ظاهر¬ ف وجوههم. ويقال: ما علي_ ج.ن.ن¬ إل ما
ت.رى أ%ي ما علي_ شيء#

ي'وارين، وف الصحاح: ما علي_ ج.نانD إل9 ما ت.رى أ%ي ثوب¬
ي'وار,ين. والج\ت1نان؛ الس\ت1تار. وال%ج.ن_ة: الوضع' الذي ي'س\ت.تر فيه.

شر: ال%نان� ال4مر الفي؛ وأ%نشد:
ال� ي.ع\ل%م' أ%صحاب وقول%ه'م

إذ ي.ر\ك%بون ج.ناناv م'س\ه.باv و.ر,با.



أ%ي ي.ر\كبون أ%م\راv م'ل}ت.ب,ساv فاسداv. وأ%ج\ن.ن\ت' الشيء ف صدري
أ%ي أ%ك}ن.ن\ت'ه. وف الديث: ت'ج,نe ب.نان.ه أ%ي ت'غ.طYيه وت.س\ت'ره.

Dخ1ر\قة :�وال©ن_ة�: الد>ر\ع'، وكل ما و.قاك ج'ن_ةD. وال�ن_ة
ت.ل}بسها الرأ%ة فتغطYي رأ}س.ها ما قب.ل% منه وما د.ب.ر. غي. وس.ط1ه،

وتغطYي الو.ج\ه. وح.ل}ي. الصدر، وفيها ع.ي\نان1 م.ج'وبتان1 مثل عي\ن.ي
الب'ر\ق�ع. وف الديث: الصوم' ج'ن_ةD أ%ي ي.قي صاحب.ه ما يؤذ1يه من الشهوات.

وال�ن_ة�: الو,قاية�. وف الديث المام' ج'ن_ةD، ل4نه ي.ق1ي
الأ}موم. الز_ل%ل% والس_ه\و.. وف حديث الصدقة: كم1ث}ل رج'لي عليهما

ج'ن_تان1 من حديد{ أ%ي و,قاي.تان1، ويروى بالباء الوحدة، ت.ث}ن,ية ج'ب_ة1
اللباس. وج,نe الناس وج.نان'هم: م'ع\ظم'هم ل4ن الداخل% فيهم ي.س\ت.ت1ر بم؛

قال ابن أ%حر:
vم.س�ا eس\ل1مي أ%و.د�ج.نان� ال

ولو جاو.ر\ت أ%س\ل%م. أ%و غ1فارا.
وروي:

وإن لق%ي\ت أ%س\ل%م أ%و غفارا.
قال الر>ياشي ف معن بيت ابن أ%حر: قوله أ%و.دe م.س�اv أ%ي أ%سهل

لك، يقول: إذا نزلت الدينة فهو خي¬ لك من ج,وار أ%قار,بك، وقد أ%ورد
بعضهم هذا البيت شاهداv للج.نان الس>ت\ر؛ ابن ال4عراب: جن.ان'هم جاعت'هم

وس.واد'هم، وج.نان� الناس د.ه\ماؤ'هم؛ أ%بو عمرو: ج.نان'هم ما س.ت.رك من
شيء، يقول: أ%كون بي السلمي خي¬ ل، قال: وأ%س\ل%م' وغفار خي' الناس

ج,واراv؛ وقال الراعي يصف الع.ي\ر.:
وهاب. ج.نان% م.س\حور� ترد_ى

به ال%ل}فاء، وأ}ت.ز.ر ائ}ت1زارا.
eولد' الان9. ابن سيده: ال1ن :eقال: جنانه عينه وما واراه. وال1ن

نوع¬ من العال%م سeوا بذلك لج\ت1نان,هم عن ال4بصار ول4نم
اس\ت.ج.نeوا من الناس فل ي'ر.و\ن، والمع ج,نانD، وهم ال1ن_ة. وف التنزيل

العزيز: ولقد ع.ل1م.ت ال1ن_ة� إنم ل%م'ح\ض.ر'ون؛ قالوا: ال1ن_ة� ههنا
اللئكة� عند قوم من العرب، وقال الفراء ف قوله تعال: وجعلوا بين.ه وبي

ال1ن_ة1 ن.س.باv، قال: يقال ال1ن_ة� ههنا اللئكة، يقول: جعلوا بي
ال وبي خ.ل}ق1ه ن.س.باv فقالوا اللئكة� بنات' ال، ولقد ع.ل1م.ت



:eأ%ن الذين قالوا هذا القول% م'ح\ض.رون ف النار. وال1ن>ي �ال1ن_ة
منسوب¬ إل ال1ن> أ%و ال1ن_ة1. وال1ن_ة�: ال1نe؛ ومنه قوله تعال:

من ال1ن_ة1 والناس, أ%جعي؛ قال الزجاج: التأ}ويل� عندي قوله تعال:
قل أ%عوذ برب� الناس, مل1ك الناس, إله الناس من ش.ر> الوسواس ال%ن_اس

الذي ي'و.س\و,س' ف صدور الناس من ال1ن_ة1، الذي هو من ال1ن، والناس
معطوف على الو.س\و.اس، العن من شر الوسواس ومن شر الناس. الوهري:

ال1نe خلف النس,، والواحد جن>يÒ، سيت بذلك ل4نا تفى ول ت'ر.ى.
ج'ن_ الرجل� ج'نوناv وأ%جن_ه ال�، فهو منونD، ول تقل م'ج.نÒ؛ وأ%نشد

ابن بري:
،vشاح1با �رأ%ت ن,ض\و. أ%س\فار أ�م.ي_ة

على ن,ض\و, أ%س\فار�، ف%ج'ن_ ج'نون'ها،
فقالت: من أ%ي> الناس, أ%نت. وم.ن تكن؟

فإ,نك م.و\ل أ�س\رة{ ل ي.د1ين'ها
وقال م'درك بن ح'صي:

كأ%ن� س'ه.ي\لv رام.ها، وكأ%نا
ح.ليلة� وخ\م� ج'ن_ منه ج'نونا.

وقوله:
وي.ح.ك1 يا ج,ن>ي_، هل ب.دا لك1

أ%ن ت.ر\ج,ع1ي ع.ق}لي، فقد أ%ن.ى لك1؟
إنا أ%راد م.ر\أ%ة كال1ن>ي_ة إم_ا ف جالا، وإما ف تل%وeن,ها

وابت1دالا؛ ول تكون ال1ن>ي_ة هنا منسوبةv إل ال1ن> الذي هو خلف
النس حقيقة، ل4ن هذا الشاعر التغز>ل% با إن\سيÒ، والنسيe ل

ي.تعش_ق' جن>ي_ة؛ وقول بدر بن عامر:
،vإن\س3ي�ة vولقد نط%ق}ت' ق%واف1يا

ولقد ن.طق}ت' ق%واف1ي. الت_ج\ني,.
أ%راد بالن\س3ي_ة الت تقولا الن\س'، وأ%راد بالت_ج\ني, ما تقول�ه

�ال1نe؛ وقال السكري: أ%راد الغريب. الو.ح\ش1ي�. الليث: ال1ن_ة
ال�نون� أ%يضاv. وف التنزيل العزيز: أ%م\ به ج,ن_ةD؛ والسم' والصدر' على

صورة واحدة، ويقال: به ج,ن_ةD وجنونD وم.ج.ن_ة؛ وأ%نشد:
من الد_ار,مي�ي. الذين د1ماؤ'هم



ش1فاء# من الداء3 ال%ج.ن_ة وال%ب\ل.
وال1ن_ة�: طائف' ال1ن>، وقد ج'ن_ ج.ن�اv وج'نوناv واس\ت'ج,ن_؛ قال

م'ل%يح ال�ذ%ل9:
،vص.بابة eفلم\ أ%ر. م1ث}لي ي'س\ت.ج.ن

من الب.ي\ن، أ%و ي.ب\كي إل غي واص1ل,.
.Dوت.ج.ن_ن عليه وت.جان� وتان.ن.: أ%ر.ى من نفس3ه أ%نه منون

وأ%ج.ن_ه ال، فهو منون، على غي قياس، وذلك ل4نم يقولون ج'ن_، فب'ن
الفعول� من أ%جن_ه ال على هذا، وقالوا: ما أ%جن_ه؛ قال سيبويه: وقع

التعجب' منه با أ%ف}ع.ل%ه، وإن كان كال�ل�ق ل4نه ليس بلون ف السد ول
ب,خ1ل}قة فيه، وإنا هو من نق}صان العقل. وقال ثعلب: ج'ن_ الرجل� وما

أ%جن_ه، فجاء بالتعجب من صيغة ف1عل الفعول، وإنا التعجب من صيغة ف1ع\ل
الفاعل؛ قال ابن سيده: وهذا ونو'ه شاذê. قال الوهري: وقولم ف ال%ج\نون

ما أ%ج.ن_ه شاذê ل يقاس عليه، ل4نه ل يقال ف الضروب ما
أ%ض\ر.ب.ه، ول ف ال%س\ؤول ما أ%س\أ%ل%ه. وال�ن'ن'، بالضم: ال�نون�، مذوف¬

منه الواو'؛ قال يصف الناقة:
،Dم1ث}ل الن_عامة1 كانت، وهي سائمة

أ%ذ}ناء4 حت ز.هاها ال%ي\ن' وال�ن'ن'
جاءت ل1ت.ش\ر,ي. ق%ر\ناv أ%و ت'ع.و>ض.ه،
والد_ه\ر' فيه ر.باح' الب.ي\ع والغ.ب.ن'.

فقيل، إذ} نال ظ�ل}م¬ ث�م_ت.، اص\ط�ل1م.ت\
.�إل الص_ماخ,، فل ق%ر\نD ول أ�ذ�ن

:Dوأ%رض' م.ج.ن_ة .eال1ن :�وال%ج.ن_ة�: ال�ن'ون�. وال%ج.ن_ة
كثية� ال1ن>؛ وقوله:

على ما أ%ن_ها ه.ز,ئت وقالت
ه.ن'ون أ%ج.ن_ م.ن\شاذا قريب.

أ%ج.ن_: وقع ف م.ج.ن_ة، وقوله ه.ن'ون، أ%راد يا هنون، وقوله م.ن\شاذا
قريب، أ%رادت أ%نه صغي' الس>ن� ت.ه\ز.أ به، وما زائدة أ%ي على أ%نا

ه.ز,ئ%ت. ابن ال4عراب: بات. فلنD ض.ي\ف. ج,ن¼ أ%ي بكان خال� ل أ%نيس
به؛ قال ال4خطل ف معناه:

وب,ت\نا كأ%ن_ا ض.ي\ف' ج,ن¼ ب,ل%ي\لة.



والان©: أ%بو ال1ن> خ'لق من نار ث خلق منه ن.س\ل�ه. والان©:
النe، وهو اسم جع كالام1ل والباق1ر. وف التنزيل العزيز: ل

ي.ط}م1ث}ه'ن_ إن\س¬ ق%ب\ل%هم ول جان9. وقرأ% عمرو بن عبيد: فيومئذ ل ي'س\أ%ل عن
ذ%ن\ب,ه إن\س¬ ق%ب\ل%هم ول جأ%نê، بتحريك ال4لف وق%ل}ب,ها هزةv، قال:

وهذا على قراءة أ%يوب الس_خ\ت1يال: ول الض_أ%لYي، وعلى ما حكاه أ%بو
زيد عن أ%ب الصبغ وغيه: شأ%ب_ة ومأ%د_ة؛ وقول الراجز:

خاط1م.ها زأ%م_ها أ%ن ت.ذ}ه.با
(* قوله «خاطمها إل» ذكر ف الصحاح:

يا عجباv وقد رأيت عجبا * حار قبان يسوق أرنبا
خاطمها زأ%مها أن تذهبا * فقلت أردفن فقال مرحبا).

وقوله:
وجل�ه حت اب\ي.أ%ض_ م.ل}ب.ب'ه\ وعلى ما أ%نشده أ%بو علي لك�ثي�ر:

،vوأ%نت.، ابن. ل%ي\ل%ى، خ.ي\ر' ق%و\م1ك. م.ش\هدا
.�إذا ما اح\مأ%4ر_ت بالع.ب,يط1 الع.وام1ل

وقول ع1م\ران بن ح1ط�ان ال%ر'ور,ي�:
قد كنت' عند.ك ح.و\لv ل ت'ر.و>ع'ن

فيه ر.وائع من إن\س� ول جان.
إنا أ%راد من إنس� ول جانð فأ%بدل الون% الثانية ياءé؛ وقال ابن جن:

بل حذف النون% الثانية تفيفاv. وقال أ%بو إسحق ف قوله تعال:
أ%ت.ج\ع.ل� فيها م.ن\ ي'ف}س3د' فيها وي.س\ف1ك' الد>ماء4؛ روي أ%ن خ.ل}قاv يقال

لم الان© كانوا ف ال4رض فأ%فس.دوا فيا وسف%كوا الد>ماء فبعث ال�
ملئكت.ه أ%ج\ل%ت\هم من ال4رض، وقيل: إن هؤلء اللئكة% صار'وا س'ك�ان%

ال4رض بعد الانY فقالوا: يا ر.ب_نا أ%ت.ج\ع.ل� فيها م.ن ي'فس3د
فيها. أ%بو عمرو: الان© من ال1ن>، وجع'ه ج,ن_انD مثل حائط{ وح1يطان{،

قال الشاعر:
فيها ت.ع.ر_ف' ج,ن_ان'ها

م.شار,با داث1رات أ�ج'ن\.
:vوقال ال%ط%ف%ى ج.د� جرير يصف إبل

ي.ر\ف%ع\ن. بالليل، إذا ما أ%س\د.فا،
أ%ع\ناق. ج,ن_ان{ وهاماv ر'ج_فا.



وف حديث زيد بن مقبل: ج,ن_ان البال أ%ي يأ}مرون بالف%ساد من شياطي
النس أ%و من الن>. وال1ن_ة�، بالكسر: اسم' ال1ن�. وف الديث: أ%نه
ن.هى عن ذبائح ال1ن�، قال: هو أ%ن ي.ب\ن,ي. الرجل� الدار. فإذا فرغ من

ب,نائها ذ%بح ذ%بيحةv، وكانوا يقولون إذا ف�عل ذلك ل ي.ض'رe أ%هل%ها
ال1نe. وف حديث ماعز�: أ%نه، صلى ال عليه وسلم: سأ%ل أ%هل%ه عنه فقال:

أ%ي.ش\ت.كي أ%م به ج,ن_ةD؟ قالوا: ل؛ ال1ن_ة�، بالكسر: ال�نون�. وف
حديث السن: لو أ%صاب ابن' آدم. ف كلY شيء ج'ن_ أ%ي أ�ع\ج,ب. بنفس3ه

حت يصي كال%ج\نون من شد_ة1 إ,ع\جاب,ه؛ وقال القتيب: وأ%ح\س3ب' قول%
الش_ن\ف%رى من هذا:

فلو ج'ن_ إن\سانD من ال�س\ن, ج'ن_ت1.
وف الديث: اللهم إن أ%عوذ بك من ج'نون1 الع.م.ل, أ%ي من الع\جاب,

به، ويؤكYد هذا حديث�ه الخر: أ%نه رأ%ى قوماv متمعي على إنسان فقال: ما
هذا؟ فقالوا: م.ج\نونD، قال: هذا م'صاب¬، إنا ال%ج\نون� الذي ي.ض\ر,ب'

ب,م.ن\ك1ب.يه وينظر' ف ع.ط}ف%ي\ه ويت.م.ط�ى ف م1ش\ي.ت1ه. وف حديث
ف%ضالة: كان ي.خ1رe رجالD من قام.ت1هم ف الصلة من ال%صاصة1 حت يقول%

ال4ع\راب' ماني أ%و م.جان'ون؛ ال%جان,ي': جع' تكسي� ل%ج\نون{،
وأ%ما م.جانون فشاذê كما شذ� ش.ياط�ون ف شياطي، وقد قرئ: وات_ب.ع'وا

ما ت.ت\ل�و الش_ياطون. ويقال: ضل� ض.لل%ه وج'ن_ ج'نون.ه؛ قال الشاعر:
ه.ب_ت\ له ر,يح¬ فج'ن_ ج'نون.ه،

ل�ا أ%تاه ن.س3يم'ها ي.ت.و.ج_س'.
والان©: ضر\ب¬ من الي_ات1 أ%كح.ل� الع.ي\ن.ي ي.ض\ر,ب إل الصeف}رة

ل يؤذي، وهو كثي ف بيوت الناس. سيبويه: والمع' ج,ن_انD؛ وأ%نشد بيت
:vال%ط%ف%ى جد� جرير يصف إبل

أ%عناق. ج,ن_ان{ وهاماv ر'ج_فا،
وع.ن.قاv بعد. الر_سيم خ.ي\ط%فا.

وف الديث: أ%نه ن%ى عن ق%ت\ل, ال1ن_ان1، قال: هي الي_ات' الت
تكون ف البيوت، واحدها جانê، وهو الدقيق' الفيف: التهذيب ف قوله تعال:

ت.ه\ت.زe كأ%ن_ها جانê، قال: الان© حي_ةD بيضاء. أ%بو عمرو:
الان© حي_ةD، وجع'ه ج.وانD، قال الزجاج: العن أ%ن العصا صارت تتحر_ك'
كما يتحر_ك' الان© حركةv خفيفةv، قال: وكانت ف صورة ث�ع\بان{، وهو



العظيم من الي_ات1، ونو. ذلك قال أ%بو العباس، قال: شب_هها ف ع1ظ%م1ها
بالثع\بان1 وف خ1ف�ت1ها بالانY، ولذلك قال تعال مر_ة: فإذا هي

ث�ع\بانD، ومر_ة: كأ%نا جانê؛ والان©: الشيطان� أ%يضاv. وف حديث زمزم:
أ%ن فيها ج,ن_اناv كثيةv أ%ي حي_ات{، وكان أ%هل� الاهلي_ة يسم�ون

اللئكة�، عليهم السلم، ج,ن�اv لس\ت1تار,هم عن العيون؛ قال ال4عشى يذكر
سليمان، عليه السلم:

،vوس.خ_ر. من ج,ن> اللئ1ك1 ت1سعة
ق1ياماv ل%د.ي\ه1 ي.ع\م.لون% بل أ%ج\ر,.

وقد قيل ف قوله عز وجل: إل إبليس كان من الن>؛ إنه ع.ن اللئكة،
قال أ%بو إسحق: ف س1ياق الية دليلD على أ%ن إبليس أ�م1ر. بالسجود مع

اللئكة، قال: وأ%كثر' ما جاء ف التفسي أ%ن إبليس من غي اللئكة، وقد
ذكر ال تعال ذلك فقال: كان من الن�؛ وقيل أ%يضاv: إن إبليس من الن�

بنزلة آدم. من النس، وقد قيل: إن ال1ن� ضر\ب¬ من اللئكة كانوا
خ'ز_ان% ال4رض، وقيل: خ'ز�ان النان، فإن قال قائل: كيف است.ث}ن.ى مع ذك}ر

اللئكة فقال: فسجدوا إل إبليس، كيف وقع الستثناء وهو ليس من ال4ول؟
فالواب ف هذا: أ%نه أ%م.ره معهم بالسجود فاستثن مع أ%نه ل ي.س\ج'د،

والدليل� على ذلك أ%ن تقول أ%م.ر\ت' ع.ب\دي وإخ\وت فأ%طاعون إل ع.ب\دي،
وكذلك قوله تعال: فإنم عدو¬ ل إل رب العالي، فرب العالي ليس من

ال4ول، ل يقد أ%حد أ%ن يعرف من معن الكلم غي هذا؛ قال: وي.ص\ل�ح'
الوقف' على قوله رب_ العالي ل4نه رأ}س' آية{، ول يس'ن أ%ن ما بعده

صفةD له وهو ف موضع نصب. ول ج,ن_ بذا ال4مر, أ%ي ل خ.فاء3؛ قال الذل:
ول ج,ن_ بالب.غ\ضاء3 والن_ظ%ر, الش_ز\ر,

فأ%ما قول الذل:
أ%ج,ن,ي، كل�ما ذ�ك1ر.ت\ ك�ل%ي\ب¬،

أ%ب,يت' كأ%نن أ�ك}و.ى ب.م\ر.
فقيل: أ%راد ب1د>ي، وذلك أ%ن لفظ ج ن إنا هو موضوع للتستeر على ما

تقدم، وإنا عب عنه بن>ي ل4ن ال1د_ ما ي'لب,س' الف1ك}ر. وي'ج,نeه
القلب'، فكأ%ن� الن_ف}س. م'ج,ن_ةD له وم'ن\طوية عليه. وقالت امرأ%ة

عبد ال بن مسعود له: أ%ج.ن_ك من أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛
قال أ%بو عبيد: قال الكسائي وغيه معناه من أ%ج\ل, أ%نك فتر.ك%ت\ م1ن\،



والعرب تفعل ذلك تد.ع' م1ن مع أ%ج\ل، كما يقال فعلت' ذلك أ%ج\ل%ك
وإ,ج\ل%ك، بعن م1ن أ%ج\ل1ك، قال: وقولا أ%ج.ن_ك، حذفت ال4لف واللم

وأ�ل}ق1ي.ت فتحة� المزة على اليم كما قال ال عز وجل: لكن_ا هو ال رب>ي؛
يقال: إن معناه لكن\ أ%نا هو ال رب>ي فحذف ال4لف، والتقى ن'ونان1

فجاء التشديد، كما قال الشاعر أ%نشده الكسائي:
Dل%ه,ن_ك1 م1ن\ ع.ب\س3ي�ة ل%و.سيمة

على ه.ن.وات{ كاذ1ب� م.ن\ ي.ق�ول�ها
أ%راد ل إن_ك، فحذف إحدى اللم.ي, من ل، وحذ%ف. ال4لف من إن_ك،
كذلك ح'ذ1ف%ت\ اللم' من أ%جل والمزة� من إن�؛ أ%بو عبيد ف قول عدي

ابن زيد:
أ%ج\ل% أ%ن� ال4 قد ف%ض_ل%كم،

فوق. م.ن أ%ح\كى بص'ل}ب� وإزار.
ال4زهري قال: ويقال إج\ل وهو أ%حبe إل، أ%راد من أج�ل؛ ويروى:

فوق م.ن أ%حكأ% صلباv بإزار.
أ%راد بالصل}ب ال%س.ب.، وبالزار, الع1ف�ة%، وقيل: ف قولم أ%ج,ن_ك

كذا أ%ي من أ%جل, أ%نك فحذفوا ال4لف واللم اختصاراv، ونقلوا كسرة اللم
إل اليم؛ قال الشاعر:

أ%ج,ن_ك1 عن\دي أ%ح\س.ن' الناس, كلYهم،
وأ%نك1 ذات' الال, وال1ب.رات1.

وج,نe الش_باب,: أ%و_ل�ه، وقيل: ج,د_ت'ه ونشاط�ه. ويقال: كان ذلك ف
ج,ن> ص1باه أ%ي ف ح.د.اث%ت1ه، وكذلك ج,نe كلY شيء أ%و_ل� ش1د�اته،

وجنe الر.ح, كذلك؛ فأ%ما قوله:
ل ي.ن\ف�خ' الت_ق}ريب' منه ال4ب\ه.را،

إذا ع.ر.ت\ه ج,نeه وأ%ب\ط%را.
قد يوز أ%ن يكون ج'نون% م.ر.ح1ه، وقد يكون� ال1نe هنا هذا النوع

ال�س\ت.ت1ر عن الع.ي أ%ي كأ%ن� ال1ن_ ت.س\ت.ح1ث©ه وي'قو>يه قول�ه
ع.ر.ت\ه ل4ن جن_ الر.ح ل يؤ.ن_ث إنا هو كج'نونه، وتقول: اف}ع.ل} ذلك

ال4مر. ب1ن> ذلك وح1د\ثان,ه وج,د>ه؛ ب1ن>ه أ%ي ب1د\ثان,ه؛ قال
التنخل الذل:

كالسeح'ل البيض, ج.ل ل%و\ن.ها



س.حe ن,جاء3 ال%م.ل, ال4س\و.ل,
أ%ر\و.ى ب1ن> الع.ه\د1 س.ل}م.ى، ول

ي'ن\ص1ب\ك. ع.ه\د' ال%ل1ق, ال�و_ل,.
يريد الغيث% الذي ذكره قبل هذا البيت، يقول: سقى هذا الغيث� س.ل}مى

ب1د\ثان1 ن'زول1ه من السحاب ق%ب\ل تغيeره، ث نى نفس.ه أ%ن ي'ن\ص1ب.ه
ح'بe من هو م.ل1ق¬. يقول: من كان م.ل1قاv ذا ت.حوeل� ف%ص.ر.م.ك. فل

ين\ص1ب\ك. ص.ر\م'ه. ويقال: خ'ذ ال4مر. ب1ن>ه وات_ق, الناقة% فإ,نا ب1ن>
ض1راس1ها أ%ي ب1د\ثان1 نتاج,ها. وج,نe الن_ب\ت1: ز.ه\ر'ه ون.و\ر'ه،

وقد تن_ن.ت\ ال4رض' وج'ن_ت\ ج'نوناv؛ قال:
ك�وم ت.ظاهر. ن,يeها ل9ا ر.ع.ت\

vب,ع.ي\ه.م. وال1م.ى م.ج\نونا vر.و\ضا
وقيل: ج'ن_ الن_ب\ت' ج'نوناv غل�ظ واك}ت.هل. وقال أ%بو حنيفة: نلة

م.ج\نونة إذا طالت؛ وأ%نشد:
يا ر.ب> أ%ر\س1ل} خار,ف. ال%ساك1ي\

ع.جاجةv ساط1ع.ة% الع.ثان,ي\
ت.ن\ف�ض' ما ف السeح'ق, ال%جان,ي\.

قال ابن بري: يعن بارف1 الساكي الريح. الشديدة% الت تنف�ض لم
الت_م\ر. من رؤ'وس النخل؛ ومثله قول الخر:

أ%نا بار,ح' ال%و\زاء3، ما ل%ك ل ت.رى
ع1يال%ك. قد أ%م\س.وا م.رام1يل% ج'و_عاv؟

الفراء: ج'ن_ت ال4رض إذا قاءت\ بشيء م'ع\ج,ب�؛ وقال الذل:
أ%ل%م_ا ي.س\لم ال1يان� منهم،

وقد ج'ن_ الع1ضاه' من الع.ميم.
ومر.ر\ت' على أ%رض, هاد1رة م'ت.ج.ن>نة: وهي الت ت'هال من عشبها وقد

ذهب ع'ش\بها كل� مذهب. ويقال: ج'ن_ت ال4رض' ج'نوناv إذا اع\ت.م_ نبتها؛
قال ابن أ%حر:

ت.ف%ق�أ% فوق%ه الق%ل%ع' الس_واري،
وج'ن_ الاز,باز, به ج'نونا.

ج'نون'ه: كثرة� ت.ر.نeمه ف ط%ي.ران,ه؛ وقال بعضهم: الاز, باز,
ن.ب\ت¬، وقيل: هو ذ�باب¬. وجنون الذ©باب: كثرة� ت.ر.نeم1ه. وج'ن_ الذ©باب'



أ%ي كث�ر. صوته. وج'نون� الن_ب\ت: التفاف�ه؛ قال أ%بو النجم:
وطال% ج.نe الس_نام, ال4م\ي.ل,.

أ%راد ت'م'وك. الس_نام, وطول%ه. وج'ن_ النبت' ج'نوناv أ%ي طال%
وال}ت.ف_ وخرج زهره؛ وقوله:

وج'ن_ الاز, باز, به ج'نونا.
يتمل هذين الوجهي. أ%بو خية: أ%رض¬ منونةD م'ع\ش1بة ل ي.ر\ع.ها

vأ%حد¬. وف التهذيب: شر عن ابن ال4عراب: يقال للنخل الرتفع طول
.Dوللنبت1 اللت.ف� الكثيف الذي قد تأ%ز_ر. بعض'ه ف بعض منون ،Dمنون

وال%ن_ة�: الب'س\تان�، ومنه ال%ن�ات، والعرب' تسم>ي النخيل%
ج.ن_ةv؛ قال زهي:

كأ%ن� عين_ ف غ%ر\ب.ي\ م'ق%ت_لة{،
.vس'ح'قا vمن الن_واض1ح، ت.س\قي ج.ن_ة

وال%ن_ة�: ال%ديقة� ذات الشجر والنخل، وجعها ج,نان، وفيها تصيص،
ويقال للنخل وغيها. وقال أ%بو علي ف التذكرة: ل تكون ال%ن_ة ف كلم

Dالعرب إل وفيها نل
وعنب¬، فإن ل يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست ب.ن_ة{،

وقد ورد ذكر' ال%ن_ة ف القرآن العزيز والديث الكري ف غي موضع.
وال%ن_ة�: هي دار' النعيم ف الدار الخرة، من الج\تنان، وهو الس_ت\ر

لت.كاث�ف1 أ%ش\جار,ها وتظليلها بالت1فاف1 أ%غصان,ها، قال: وسيت بال%ن_ة
Dإذا ست.ر.ه، فكأ%نا ست\رة vوهي الر_ة الواحدة من م.ص\در ج.ن_ة ج.ن�ا

واحدةD لشد_ة1 الت1فاف1ها وإظ}لل1ها؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب وزعم.
أ%نه للبيد:

،vع.ب\ق%ر,ي_ة vد.ر.ى بالي.س.ار.ى ج.ن_ة
م'س.ط�عة% ال4ع\ناق ب'ل}ق. الق%واد1م.

قال: يعن بال%ن_ة إبلv كالب'س\تان، وم'سط�عة: من الس>طاع وهي
س1مةD ف العنق، وقد تقدم. قال ابن سيده: وعندي أ%نه ج,ن_ة، بالكسر، ل4نه

قد وصف بعبقرية أ%ي إبلv مثل ال1نة ف ح1د_تا ونفارها، على أ%نه ل
يبعد ال4ول، وإن وصفها بالعبقرية، ل4نه لا جعلها ج.ن_ة اس\ت.جاز. أ%ن

ي.ص1ف%ها بالعبقري�ة، قال: وقد يوز أ%ن يعن به ما أ%خرج الربيع' من
،Òأ%لوان,ها وأ%وبارها وجيل شار.ت1ها، وقد قيل: كل© ج.ي>د{ ع.ب\ق%ر,ي



فإذا كان ذلك فجائز أ%ن يوص.ف به ال1ن_ة وأ%ن يوصف به ال%ن_ة.
وال1ن>ي_ة: ثياب معروفة 

(* قوله «والنية ثياب معروفة» كذا ف التهذيب. وقوله
«والنية مطرف إل» كذا ف الكم بذا الضبط فيهما. وف القاموس:

:�والنينة مطرف كالطيلسان اهـ. أي لسفينة كما ف شرح القاموس). وال1ن>ي�ة
:�م1ط}ر.ف¬ م'د.و_ر¬ على خ1ل}قة الط�ي\ل%سان ت.ل}ب.س'ها النساء. وم.ج.ن_ة

موضع¬؛ قال ف الصحاح: ال%ج.ن_ة� اسم' موضع على أ%ميال من مكة؛ وكان
ب,للD يتمث�ل بقول الشاعر:

vأ%ل لي\ت. ش1ع\ري هل أ%ب,يت.ن_ ليلة
بكة% ح.و\ل إذ} خ1ر¬ وج.ليل�؟

وهل أ%ر,د.ن} يوماv م1ياه. م.ج.ن_ة{؟
وهل ي.ب\د'و.ن} ل شامةD وط%فيل�؟

وكذلك م1ج.ن_ة؛ وقال أ%بو ذؤ.يب:
فواف%ى با ع'س\فان%، ث أ%تى با

م1ج.ن_ة، ت.ص\ف�و ف الق1لل ول ت.غ\لي.
قال ابن جن: يتمل م.ج.ن_ة� و.ز\ن.ي: أ%حدها أ%ن يكون م.ف}ع.لة من

ال�نون كأ%نا سيت بذلك لشيء يتصل بال1ن> أ%و بال1ن_ة أ%عن
الب'س\تان أ%و ما هذا س.بيل�ه، والخر أ%ن يكون ف%ع.ل�ةv من م.ج.ن. ي.م\ج'ن

�كأ%نا س>يت بذلك ل4ن ض.ر\باv من ال�جون كان با، هذا ما توجب'ه صنعة
ع1ل}م, العرب، قال: فأ%ما ل4ي> ال4مر.ين, وقعت التسمية فذلك أ%مر¬

طريقه الب، وكذلك ال�ن.ي\نة؛ قال:
ما ي.ض'مe إل ع1م\ران% حاط1ب'ه،

من ال�ن.ي\ن.ة1، ج.ز\لv غي. م.و\زون.
وقال ابن عباس، رضي ال عنه: كانت م.ج.ن_ةD وذو ال%جاز وع'كاظ

أ%سواقاv ف الاهلي_ة. والس\ت1ج\نان�: الس\ت1ط}راب. وال%ناج,ن': ع1ظام'
الصدر، وقيل: رؤ'وس' ال4ض\لع، يكون ذلك للناس وغيهم؛ قال ال4س\4ق%ر'

ال�ع\ف1ي�:
،Dو_ة�لكن ق%ع1يدة% ب.ي\ت1نا م.ج\ف

باد{ ج.ناج,ن' ص.د\ر,ها ولا غ1نا.
وقال العشى:



أ%ث�ر.ت\ ف ج.ناج,ن�، كإ,ران الـ
ـم.ي\ت، ع'ول1ي. فوق. ع'وج� ر,سال,.

واحدها ج,ن\ج,ن¬ وج.ن\ج.ن¬، وحكاه الفارسي بالاء وغي الاء: ج,ن\ج,ن
وج,ن\ج,نة؛ قال الوهري: وقد يفتح؛ قال رؤبة:

ومن ع.جار,يهن_ كل© ج,ن\ج,ن.
وقيل: واحدها ج'ن\جون، وقيل: ال%ناج,ن' أ%طراف' ال4ضلع ما يلي ق%ص_

الص_د\ر, وع.ظ}م. الصeل}ب. وال%ن\ج.ن'ون�: الدeولب' الت ي'س\ت.قى
عليها، نذكره ف منجن فإ,ن الوهري ذكره هنا، ورد_ه عليه ابن' ال4عراب

وقال: حق©ه أ%ن يذكر ف منجن ل4نه رباعي، وسنذكره هناك.
@جنن: ج.ن_ الشيء4 ي.ج'نeه ج.ن�اv: س.ت.ره. وكل© شيء س'تر عنك فقد

،eوج.ن_ عليه ي.ج'ن vوج'نونا vه ج.ن�اeي.ج'ن �ج'ن_ عنك. وج.ن_ه الليل
بالضم، ج'نوناv وأ%ج.ن_ه: س.ت.ره؛ قال ابن بري: شاهد' ج.ن_ه قول الذل:

وماء ور.د\ت' على ج,ف}ن,ه،
وقد ج.ن_ه الس_د.ف' ال4د\ه.م'

وف الديث: ج.ن_ عليه الليل� أ%ي ست.ره، وبه سي ال1نe لس\ت1تار,هم
واخ\ت1فائهم عن البصار، ومنه سي ال%ني' لس\ت1تار,ه ف بطن, أ�م>ه.

وج,نe الليل وج'نون'ه وج.نان'ه: شد_ة� ظ�ل}مت1ه واد\ل1ه\مام'ه، وقيل:
اختلط� ظلم1ه ل4ن ذلك كل�ه ساتر¬؛ قال الذل:

حت ي.جيء، وج,نe الليل ي'وغ1ل�ه،
والش_و\ك' ف و.ض.ح, الر>ج\ل%ي\ن م.ر\كوز'.

ويروى: وج'ن\ح' الليل؛ وقال دريد بن الص_3م_ة بن دنيان 
(* قوله

«دنيان») كذا ف النسخ. وقيل هو ل1خ'فاف1 بن ن'د\بة:
ولول ج.نان� الليل, أ%د\ر.ك. خ.ي\ل�نا،

بذي الر>م\ث1 وال4ر\ط%ى، عياض. بن. ناشب.
ف%ت.ك}نا بعبد1 ال3 خ.ي\ر, ل1دات1ه،

ذ1ئاب بن أ%س\ماء4 بن, ب.د\ر, بن قار,ب.
ويروى: ولول ج'نون� الليل أ%ي ما س.ت.ر من ظلمته. وعياض' بن ج.ب.ل: من
بن ثعلبة بن سعد. وقال البد: عياض بن ناشب فزاري، ويروى: أ%در.ك

ر.ك}ض'نا؛ قال ابن بري: ومثله لس.لمة بن جندل:



ولول ج.نان� الليل, ما آب. عامر¬
إل ج.ع\ف%ر�، س1ر\بال�ه ل ت'م.ز_ق,.

وحكي عن ثعلب: ال%نان� الليل�. الزجاج ف قوله عز وجل: فلما ج.ن_ عليه
الليل� رأ%ى ك%و\كباv؛ يقال ج.ن_ عليه الليل� وأ%ج.ن_ه الليل� إذا

أ%ظلم حت ي.س\ت'ر.ه بظ�ل}مته. ويقال لكل ما س.تر: جن_ وأ%جن_. ويقال:
جن_ه الليل�، والختيار' ج.ن_ عليه الليل� وأ%ج.ن_ه الليل: قال ذلك أ%بو

vإذا است.ت.ر بشيء. وج.ن_ ال%ي�ت. ج.ن�ا Dاسحق. واس\ت.ج.ن_ فلن
وأ%ج.ن_ه: ست.ره؛ قال وقول ال4عشى:

ول ش.م\طاء4 ل ي.ت\ر'ك ش.فاها
لا من ت1س\عة{، إل9ع ج.نينا.

فسره ابن دريد فقال: يعن م.د\فوناv أ%ي قد ماتوا كلهم ف%ج'نeوا.
وال%ن.ن'، بالفتح: هو القب' لس.ت\ر,ه اليت. وال%ن.ن' أ%يضاv: الكف%ن'

لذلك. وأ%ج.ن_ه: كف�ن.ه؛ قال:
ما إن} أ�بال، إذا ما م'تe،ما فع.لوا:

أ%أ%حسنوا ج.ن.ن أ%م ل ي'ج,نeون؟
أ%بو عبيدة: ج.ن.ن\ت'ه ف القب وأ%ج\ن.ن\ت'ه أ%ي وار.يت'ه، وقد أ%جن_ه

إذا قب.ره؛ قال ال44عشى:
وهال1ك أ%هل� ي'ج,نeون.ه،

.eكآخ.ر. ف أ%ه\ل1ه ل ي'ج.ن
وال%ني': القبور'. وقال ابن بري: وال%ن.ن' اليت؛ قال ك�ث%ي�ر:

ويا ح.ب_ذا الوت' الكريه' ل1ح'ب>ها
ويا ح.ب_ذا العي\ش' ال�جم�ل� وال%ن.ن\

قال ابن بري: ال%ن.ن' ههنا يتمل أ%ن يراد به اليت' والقب'. وف
الديث: و.ل% د.ف}ن. س.ي�د1نا رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، وإ,ج\نان.ه

عليÒ والعباس'، أ%ي د.ف}نه وس.ت\ر.ه. ويقال للقب ال%ن.ن'، ويمع على
.Dأ%ج\نان{؛ ومنه حديث علي، رضي ال عنه: ج'ع1ل لم من الصفيح أ%ج\نان

وال%نان�، بالفتح: الق%ل}ب' لست1تاره ف الصدر، وقيل: ل1و.ع\يه ال4ش\ياء
وج.م\ع1ه لا، وقيل: ال%نان� ر'وع' القلب، وذلك أ%ذ}ه.ب' ف ال%فاء3،
وربا س�ي الرeوح' ج.ناناv ل4ن السم ي'ج,نeه. وقال ابن دريد: س�يت
الرeوح ج.ناناv ل4ن السم ي'ج,نeها فأ%ن_ث الروح، والمع أ%ج\نانD؛ عن



ابن جن. ويقال: ما يستقرe ج.نان'ه من الفز.ع,. وأ%ج.ن_ عنه
واس\ت.ج.ن_: است.ت.ر. قال شر: وسي القلب' ج.ناناv ل4ن الصد\ر. أ%ج.ن_ه؛

وأ%نشد ل1ع.د1ي�:
كل© حي� ت.قود'ه كفe هاد{

ج,ن_ عي� ت'ع\ش1يه ما هو لقي.
الادي ههنا: الق%د.ر'. قال ابن ال4عراب: ج,ن_ عي� أ%ي ما ج'ن_ عن

العي فلم ت.ر.ه، يقول: ال%ني_ة� مستورةD عنه حت يقع فيها؛ قال
ال4زهري: الادي الق%د.ر' ههنا جعله هادياv ل4نه تقد�م الني_ة وسب.قها،

ونصب. ج,ن_ عي� بفعله أ%و\ق%ع.ه عليه؛ وأ%نشد:
ول ج,ن_ بالب.غ\ضاء3 والن_ظ%ر, الش_ز\ر,

(* قوله «ول جن إل» صدره كما ف تكملة الصاغان: تدثن عيناك ما
القلب كات).

ويروى: ول ج.ن_، معناها ول س.ت\ر. والادي: التقد�م، أ%راد أ%ن
الق%د.ر سابق' الني_ة1 القد_رة؛ وأ%ما قول موسى بن جابر ال%نفي�:

فما ن.ف%رت\ ج,ن>ي ول ف�ل� م1ب\ر.دي،
ول أ%ص\ب.ح.ت\ ط%ي\ري من ال%و\ف1 و'ق�عا.

فإنه أ%راد بال1ن� الق%ل}ب.، وبال1ب\ر.د1 اللسان%. وال%ني': الولد'
ما دام ف بطن أ�م�ه لس\ت1تاره فيه، وجع'ه أ%ج,ن_ةD وأ%ج\ن'ن¬، بإظهار

التضعيف، وقد ج.ن_ الني' ف الرحم ي.ج,نe ج.ن�اv وأ%ج.ن_ت\ه
الامل�؛ وقول الفرزذق:

إذا غاب. ن.ص\ران,يeه ف ج.ن,ين,ها،
أ%ه.ل�ت\ ب.ج¼ فوق ظه\ر الع'جار,م.

عن بذلك ر.ح1م.ها ل4نا م'س\ت.ت1رة، ويروى: إذا غاب ن.ص\رانيه ف
جنيفها، يعن بالن_ص\ران9، ذك%ر الفاعل لا من النصارى، وب.ن,يف1ها:
ح1ر.ها، وإنا جعله ج.نيفاv ل4نه جزء# منها، وهي ج.نيفة، وقد أ%ج.ن_ت

الرأ%ة ولداv؛ وقوله أ%نشد ابن ال4عراب: وج.ه.رت\ أ%ج,ن_ةv ل ت'ج\ه.ر,.
يعن ال4م\واه. ال�ن\د.ف1نة%، يقول: ورد.ت هذه البل� الاء4

فكس.ح.ت\ه حت ل تدع\ منه شيئاv ل1ق1ل�ت1ه. يقال: جه.ر. البئر. نزح.ها.
وال1ج.نe: الو,شاح'. وال1ج.نe: التeر\س'. قال ابن سيده: وأ�رى اللحيان قد

حكى فيه ال1ج.ن_ة وجعله سيبويه ف1ع.لv، وسنذكره، والمع ال%جان©،



بالفتح. وف حديث السرقة: الق%ط}ع' ف ث%م.ن, ال1ج.ن>، هو التeر\س'
ل4نه ي'واري حامل%ه أ%ي ي.س\ت'ره، واليم زائدة: وف حديث علي، كر_م ال

وجه.ه: كتب إل� ابن' عباس� قل%ب\ت. لبن, ع.م>ك. ظ%ه\ر. ال1ج.ن>؛ قال
ابن ال4ثي: هذه كلمة ت'ض\ر.ب م.ث%لv لن كان لصاحبه على مود_ة أ%و
رعاية{ ث حال% عن ذلك. ابن سيده: وق%ل%ب\ فلنD م1ج.ن_ة أ%ي أ%سق%ط

الياء4 وفع.ل ما شاء4. وقل%ب. أ%يضاv م1ج.ن_ة: مل%ك أ%مر.ه واستبد_ به؛
قال الفرزدق: كيف تران قال1باv م1ج.ن>ي؟

أ%ق}ل1ب' أ%م\ري ظ%ه\ر.ه للب.ط}ن,.
وف حديث أ%شراط1 الساعة1: و'جوه'هم كال%جانY ال�ط}ر.قة، يعن

التeر\ك.. وال�ن_ة�، بالضم: ما واراك. من الس>لح واس\ت.ت.ر\ت. به منه.
وال�ن_ة�: السeت\رة، والمع ال�ن.ن'. يقال: اس\ت.ج.ن_ ب'ن_ة أ%ي

اس\ت.ت.ر بس'ت\رة، وقيل: كل© مستور� ج.ن,ي¬، حت إنم ليقولون ح1ق}د¬
ج.ني¬ وض1غ\ن¬ ج.ني¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي'ز.م>لون% ج.ن,ي. الض>غ\ن بينهم'،
والض>غ\ن' أ%س\و.د'، أ%و ف وج\ه,ه ك%ل%ف'

ي'ز.م>لون: ي.س\ت'رون وي'خ\ف�ون، وال%ني': ال%س\ت'ور' ف نفوسهم،
يقول: فهم ي.ج\ت.ه,دون ف س.ت\ر,ه وليس ي.س\ت.ت1ر'، وقوله الض>غ\ن'

أ%س\و.د'، يقول: هو بي>ن¬ ظاهر¬ ف وجوههم. ويقال: ما علي_ ج.ن.ن¬ إل ما
ت.رى أ%ي ما علي_ شيء#

ي'وارين، وف الصحاح: ما علي_ ج.نانD إل9 ما ت.رى أ%ي ثوب¬
ي'وار,ين. والج\ت1نان؛ الس\ت1تار. وال%ج.ن_ة: الوضع' الذي ي'س\ت.تر فيه.

شر: ال%نان� ال4مر الفي؛ وأ%نشد:
ال� ي.ع\ل%م' أ%صحاب وقول%ه'م

إذ ي.ر\ك%بون ج.ناناv م'س\ه.باv و.ر,با.
أ%ي ي.ر\كبون أ%م\راv م'ل}ت.ب,ساv فاسداv. وأ%ج\ن.ن\ت' الشيء ف صدري

أ%ي أ%ك}ن.ن\ت'ه. وف الديث: ت'ج,نe ب.نان.ه أ%ي ت'غ.طYيه وت.س\ت'ره.
Dخ1ر\قة :�وال©ن_ة�: الد>ر\ع'، وكل ما و.قاك ج'ن_ةD. وال�ن_ة

ت.ل}بسها الرأ%ة فتغطYي رأ}س.ها ما قب.ل% منه وما د.ب.ر. غي. وس.ط1ه،
وتغطYي الو.ج\ه. وح.ل}ي. الصدر، وفيها ع.ي\نان1 م.ج'وبتان1 مثل عي\ن.ي

الب'ر\ق�ع. وف الديث: الصوم' ج'ن_ةD أ%ي ي.قي صاحب.ه ما يؤذ1يه من الشهوات.



وال�ن_ة�: الو,قاية�. وف الديث المام' ج'ن_ةD، ل4نه ي.ق1ي
الأ}موم. الز_ل%ل% والس_ه\و.. وف حديث الصدقة: كم1ث}ل رج'لي عليهما

ج'ن_تان1 من حديد{ أ%ي و,قاي.تان1، ويروى بالباء الوحدة، ت.ث}ن,ية ج'ب_ة1
اللباس. وج,نe الناس وج.نان'هم: م'ع\ظم'هم ل4ن الداخل% فيهم ي.س\ت.ت1ر بم؛

قال ابن أ%حر:
vم.س�ا eس\ل1مي أ%و.د�ج.نان� ال

ولو جاو.ر\ت أ%س\ل%م. أ%و غ1فارا.
وروي:

وإن لق%ي\ت أ%س\ل%م أ%و غفارا.
قال الر>ياشي ف معن بيت ابن أ%حر: قوله أ%و.دe م.س�اv أ%ي أ%سهل

لك، يقول: إذا نزلت الدينة فهو خي¬ لك من ج,وار أ%قار,بك، وقد أ%ورد
بعضهم هذا البيت شاهداv للج.نان الس>ت\ر؛ ابن ال4عراب: جن.ان'هم جاعت'هم

وس.واد'هم، وج.نان� الناس د.ه\ماؤ'هم؛ أ%بو عمرو: ج.نان'هم ما س.ت.رك من
شيء، يقول: أ%كون بي السلمي خي¬ ل، قال: وأ%س\ل%م' وغفار خي' الناس

ج,واراv؛ وقال الراعي يصف الع.ي\ر.:
وهاب. ج.نان% م.س\حور� ترد_ى

به ال%ل}فاء، وأ}ت.ز.ر ائ}ت1زارا.
eولد' الان9. ابن سيده: ال1ن :eقال: جنانه عينه وما واراه. وال1ن

نوع¬ من العال%م سeوا بذلك لج\ت1نان,هم عن ال4بصار ول4نم
اس\ت.ج.نeوا من الناس فل ي'ر.و\ن، والمع ج,نانD، وهم ال1ن_ة. وف التنزيل

العزيز: ولقد ع.ل1م.ت ال1ن_ة� إنم ل%م'ح\ض.ر'ون؛ قالوا: ال1ن_ة� ههنا
اللئكة� عند قوم من العرب، وقال الفراء ف قوله تعال: وجعلوا بين.ه وبي

ال1ن_ة1 ن.س.باv، قال: يقال ال1ن_ة� ههنا اللئكة، يقول: جعلوا بي
ال وبي خ.ل}ق1ه ن.س.باv فقالوا اللئكة� بنات' ال، ولقد ع.ل1م.ت

:eأ%ن الذين قالوا هذا القول% م'ح\ض.رون ف النار. وال1ن>ي �ال1ن_ة
منسوب¬ إل ال1ن> أ%و ال1ن_ة1. وال1ن_ة�: ال1نe؛ ومنه قوله تعال:

من ال1ن_ة1 والناس, أ%جعي؛ قال الزجاج: التأ}ويل� عندي قوله تعال:
قل أ%عوذ برب� الناس, مل1ك الناس, إله الناس من ش.ر> الوسواس ال%ن_اس

الذي ي'و.س\و,س' ف صدور الناس من ال1ن_ة1، الذي هو من ال1ن، والناس
معطوف على الو.س\و.اس، العن من شر الوسواس ومن شر الناس. الوهري:



ال1نe خلف النس,، والواحد جن>يÒ، سيت بذلك ل4نا تفى ول ت'ر.ى.
ج'ن_ الرجل� ج'نوناv وأ%جن_ه ال�، فهو منونD، ول تقل م'ج.نÒ؛ وأ%نشد

ابن بري:
،vشاح1با �رأ%ت ن,ض\و. أ%س\فار أ�م.ي_ة

على ن,ض\و, أ%س\فار�، ف%ج'ن_ ج'نون'ها،
فقالت: من أ%ي> الناس, أ%نت. وم.ن تكن؟

فإ,نك م.و\ل أ�س\رة{ ل ي.د1ين'ها
وقال م'درك بن ح'صي:

كأ%ن� س'ه.ي\لv رام.ها، وكأ%نا
ح.ليلة� وخ\م� ج'ن_ منه ج'نونا.

وقوله:
وي.ح.ك1 يا ج,ن>ي_، هل ب.دا لك1

أ%ن ت.ر\ج,ع1ي ع.ق}لي، فقد أ%ن.ى لك1؟
إنا أ%راد م.ر\أ%ة كال1ن>ي_ة إم_ا ف جالا، وإما ف تل%وeن,ها

وابت1دالا؛ ول تكون ال1ن>ي_ة هنا منسوبةv إل ال1ن> الذي هو خلف
النس حقيقة، ل4ن هذا الشاعر التغز>ل% با إن\سيÒ، والنسيe ل

ي.تعش_ق' جن>ي_ة؛ وقول بدر بن عامر:
،vإن\س3ي�ة vولقد نط%ق}ت' ق%واف1يا

ولقد ن.طق}ت' ق%واف1ي. الت_ج\ني,.
أ%راد بالن\س3ي_ة الت تقولا الن\س'، وأ%راد بالت_ج\ني, ما تقول�ه

�ال1نe؛ وقال السكري: أ%راد الغريب. الو.ح\ش1ي�. الليث: ال1ن_ة
ال�نون� أ%يضاv. وف التنزيل العزيز: أ%م\ به ج,ن_ةD؛ والسم' والصدر' على

صورة واحدة، ويقال: به ج,ن_ةD وجنونD وم.ج.ن_ة؛ وأ%نشد:
من الد_ار,مي�ي. الذين د1ماؤ'هم

ش1فاء# من الداء3 ال%ج.ن_ة وال%ب\ل.
وال1ن_ة�: طائف' ال1ن>، وقد ج'ن_ ج.ن�اv وج'نوناv واس\ت'ج,ن_؛ قال

م'ل%يح ال�ذ%ل9:
،vص.بابة eفلم\ أ%ر. م1ث}لي ي'س\ت.ج.ن

من الب.ي\ن، أ%و ي.ب\كي إل غي واص1ل,.
.Dوت.ج.ن_ن عليه وت.جان� وتان.ن.: أ%ر.ى من نفس3ه أ%نه منون



وأ%ج.ن_ه ال، فهو منون، على غي قياس، وذلك ل4نم يقولون ج'ن_، فب'ن
الفعول� من أ%جن_ه ال على هذا، وقالوا: ما أ%جن_ه؛ قال سيبويه: وقع

التعجب' منه با أ%ف}ع.ل%ه، وإن كان كال�ل�ق ل4نه ليس بلون ف السد ول
ب,خ1ل}قة فيه، وإنا هو من نق}صان العقل. وقال ثعلب: ج'ن_ الرجل� وما

أ%جن_ه، فجاء بالتعجب من صيغة ف1عل الفعول، وإنا التعجب من صيغة ف1ع\ل
الفاعل؛ قال ابن سيده: وهذا ونو'ه شاذê. قال الوهري: وقولم ف ال%ج\نون

ما أ%ج.ن_ه شاذê ل يقاس عليه، ل4نه ل يقال ف الضروب ما
أ%ض\ر.ب.ه، ول ف ال%س\ؤول ما أ%س\أ%ل%ه. وال�ن'ن'، بالضم: ال�نون�، مذوف¬

منه الواو'؛ قال يصف الناقة:
،Dم1ث}ل الن_عامة1 كانت، وهي سائمة

أ%ذ}ناء4 حت ز.هاها ال%ي\ن' وال�ن'ن'
جاءت ل1ت.ش\ر,ي. ق%ر\ناv أ%و ت'ع.و>ض.ه،
والد_ه\ر' فيه ر.باح' الب.ي\ع والغ.ب.ن'.

فقيل، إذ} نال ظ�ل}م¬ ث�م_ت.، اص\ط�ل1م.ت\
.�إل الص_ماخ,، فل ق%ر\نD ول أ�ذ�ن

:Dوأ%رض' م.ج.ن_ة .eال1ن :�وال%ج.ن_ة�: ال�ن'ون�. وال%ج.ن_ة
كثية� ال1ن>؛ وقوله:

على ما أ%ن_ها ه.ز,ئت وقالت
ه.ن'ون أ%ج.ن_ م.ن\شاذا قريب.

أ%ج.ن_: وقع ف م.ج.ن_ة، وقوله ه.ن'ون، أ%راد يا هنون، وقوله م.ن\شاذا
قريب، أ%رادت أ%نه صغي' الس>ن� ت.ه\ز.أ به، وما زائدة أ%ي على أ%نا

ه.ز,ئ%ت. ابن ال4عراب: بات. فلنD ض.ي\ف. ج,ن¼ أ%ي بكان خال� ل أ%نيس
به؛ قال ال4خطل ف معناه:

وب,ت\نا كأ%ن_ا ض.ي\ف' ج,ن¼ ب,ل%ي\لة.
والان©: أ%بو ال1ن> خ'لق من نار ث خلق منه ن.س\ل�ه. والان©:

النe، وهو اسم جع كالام1ل والباق1ر. وف التنزيل العزيز: ل
ي.ط}م1ث}ه'ن_ إن\س¬ ق%ب\ل%هم ول جان9. وقرأ% عمرو بن عبيد: فيومئذ ل ي'س\أ%ل عن

ذ%ن\ب,ه إن\س¬ ق%ب\ل%هم ول جأ%نê، بتحريك ال4لف وق%ل}ب,ها هزةv، قال:
وهذا على قراءة أ%يوب الس_خ\ت1يال: ول الض_أ%لYي، وعلى ما حكاه أ%بو

زيد عن أ%ب الصبغ وغيه: شأ%ب_ة ومأ%د_ة؛ وقول الراجز:



خاط1م.ها زأ%م_ها أ%ن ت.ذ}ه.با
(* قوله «خاطمها إل» ذكر ف الصحاح:

يا عجباv وقد رأيت عجبا * حار قبان يسوق أرنبا
خاطمها زأ%مها أن تذهبا * فقلت أردفن فقال مرحبا).

وقوله:
وجل�ه حت اب\ي.أ%ض_ م.ل}ب.ب'ه\ وعلى ما أ%نشده أ%بو علي لك�ثي�ر:

،vوأ%نت.، ابن. ل%ي\ل%ى، خ.ي\ر' ق%و\م1ك. م.ش\هدا
.�إذا ما اح\مأ%4ر_ت بالع.ب,يط1 الع.وام1ل

وقول ع1م\ران بن ح1ط�ان ال%ر'ور,ي�:
قد كنت' عند.ك ح.و\لv ل ت'ر.و>ع'ن

فيه ر.وائع من إن\س� ول جان.
إنا أ%راد من إنس� ول جانð فأ%بدل الون% الثانية ياءé؛ وقال ابن جن:

بل حذف النون% الثانية تفيفاv. وقال أ%بو إسحق ف قوله تعال:
أ%ت.ج\ع.ل� فيها م.ن\ ي'ف}س3د' فيها وي.س\ف1ك' الد>ماء4؛ روي أ%ن خ.ل}قاv يقال

لم الان© كانوا ف ال4رض فأ%فس.دوا فيا وسف%كوا الد>ماء فبعث ال�
ملئكت.ه أ%ج\ل%ت\هم من ال4رض، وقيل: إن هؤلء اللئكة% صار'وا س'ك�ان%

ال4رض بعد الانY فقالوا: يا ر.ب_نا أ%ت.ج\ع.ل� فيها م.ن ي'فس3د
فيها. أ%بو عمرو: الان© من ال1ن>، وجع'ه ج,ن_انD مثل حائط{ وح1يطان{،

قال الشاعر:
فيها ت.ع.ر_ف' ج,ن_ان'ها

م.شار,با داث1رات أ�ج'ن\.
:vوقال ال%ط%ف%ى ج.د� جرير يصف إبل

ي.ر\ف%ع\ن. بالليل، إذا ما أ%س\د.فا،
أ%ع\ناق. ج,ن_ان{ وهاماv ر'ج_فا.

وف حديث زيد بن مقبل: ج,ن_ان البال أ%ي يأ}مرون بالف%ساد من شياطي
النس أ%و من الن>. وال1ن_ة�، بالكسر: اسم' ال1ن�. وف الديث: أ%نه
ن.هى عن ذبائح ال1ن�، قال: هو أ%ن ي.ب\ن,ي. الرجل� الدار. فإذا فرغ من

ب,نائها ذ%بح ذ%بيحةv، وكانوا يقولون إذا ف�عل ذلك ل ي.ض'رe أ%هل%ها
ال1نe. وف حديث ماعز�: أ%نه، صلى ال عليه وسلم: سأ%ل أ%هل%ه عنه فقال:

أ%ي.ش\ت.كي أ%م به ج,ن_ةD؟ قالوا: ل؛ ال1ن_ة�، بالكسر: ال�نون�. وف



حديث السن: لو أ%صاب ابن' آدم. ف كلY شيء ج'ن_ أ%ي أ�ع\ج,ب. بنفس3ه
حت يصي كال%ج\نون من شد_ة1 إ,ع\جاب,ه؛ وقال القتيب: وأ%ح\س3ب' قول%

الش_ن\ف%رى من هذا:
فلو ج'ن_ إن\سانD من ال�س\ن, ج'ن_ت1.

وف الديث: اللهم إن أ%عوذ بك من ج'نون1 الع.م.ل, أ%ي من الع\جاب,
به، ويؤكYد هذا حديث�ه الخر: أ%نه رأ%ى قوماv متمعي على إنسان فقال: ما

هذا؟ فقالوا: م.ج\نونD، قال: هذا م'صاب¬، إنا ال%ج\نون� الذي ي.ض\ر,ب'
ب,م.ن\ك1ب.يه وينظر' ف ع.ط}ف%ي\ه ويت.م.ط�ى ف م1ش\ي.ت1ه. وف حديث

ف%ضالة: كان ي.خ1رe رجالD من قام.ت1هم ف الصلة من ال%صاصة1 حت يقول%
ال4ع\راب' ماني أ%و م.جان'ون؛ ال%جان,ي': جع' تكسي� ل%ج\نون{،

وأ%ما م.جانون فشاذê كما شذ� ش.ياط�ون ف شياطي، وقد قرئ: وات_ب.ع'وا
ما ت.ت\ل�و الش_ياطون. ويقال: ضل� ض.لل%ه وج'ن_ ج'نون.ه؛ قال الشاعر:

ه.ب_ت\ له ر,يح¬ فج'ن_ ج'نون.ه،
ل�ا أ%تاه ن.س3يم'ها ي.ت.و.ج_س'.

والان©: ضر\ب¬ من الي_ات1 أ%كح.ل� الع.ي\ن.ي ي.ض\ر,ب إل الصeف}رة
ل يؤذي، وهو كثي ف بيوت الناس. سيبويه: والمع' ج,ن_انD؛ وأ%نشد بيت

:vال%ط%ف%ى جد� جرير يصف إبل
أ%عناق. ج,ن_ان{ وهاماv ر'ج_فا،
وع.ن.قاv بعد. الر_سيم خ.ي\ط%فا.

وف الديث: أ%نه ن%ى عن ق%ت\ل, ال1ن_ان1، قال: هي الي_ات' الت
تكون ف البيوت، واحدها جانê، وهو الدقيق' الفيف: التهذيب ف قوله تعال:

ت.ه\ت.زe كأ%ن_ها جانê، قال: الان© حي_ةD بيضاء. أ%بو عمرو:
الان© حي_ةD، وجع'ه ج.وانD، قال الزجاج: العن أ%ن العصا صارت تتحر_ك'
كما يتحر_ك' الان© حركةv خفيفةv، قال: وكانت ف صورة ث�ع\بان{، وهو

العظيم من الي_ات1، ونو. ذلك قال أ%بو العباس، قال: شب_هها ف ع1ظ%م1ها
بالثع\بان1 وف خ1ف�ت1ها بالانY، ولذلك قال تعال مر_ة: فإذا هي

ث�ع\بانD، ومر_ة: كأ%نا جانê؛ والان©: الشيطان� أ%يضاv. وف حديث زمزم:
أ%ن فيها ج,ن_اناv كثيةv أ%ي حي_ات{، وكان أ%هل� الاهلي_ة يسم�ون

اللئكة�، عليهم السلم، ج,ن�اv لس\ت1تار,هم عن العيون؛ قال ال4عشى يذكر
سليمان، عليه السلم:



،vوس.خ_ر. من ج,ن> اللئ1ك1 ت1سعة
ق1ياماv ل%د.ي\ه1 ي.ع\م.لون% بل أ%ج\ر,.

وقد قيل ف قوله عز وجل: إل إبليس كان من الن>؛ إنه ع.ن اللئكة،
قال أ%بو إسحق: ف س1ياق الية دليلD على أ%ن إبليس أ�م1ر. بالسجود مع

اللئكة، قال: وأ%كثر' ما جاء ف التفسي أ%ن إبليس من غي اللئكة، وقد
ذكر ال تعال ذلك فقال: كان من الن�؛ وقيل أ%يضاv: إن إبليس من الن�

بنزلة آدم. من النس، وقد قيل: إن ال1ن� ضر\ب¬ من اللئكة كانوا
خ'ز_ان% ال4رض، وقيل: خ'ز�ان النان، فإن قال قائل: كيف است.ث}ن.ى مع ذك}ر

اللئكة فقال: فسجدوا إل إبليس، كيف وقع الستثناء وهو ليس من ال4ول؟
فالواب ف هذا: أ%نه أ%م.ره معهم بالسجود فاستثن مع أ%نه ل ي.س\ج'د،

والدليل� على ذلك أ%ن تقول أ%م.ر\ت' ع.ب\دي وإخ\وت فأ%طاعون إل ع.ب\دي،
وكذلك قوله تعال: فإنم عدو¬ ل إل رب العالي، فرب العالي ليس من

ال4ول، ل يقد أ%حد أ%ن يعرف من معن الكلم غي هذا؛ قال: وي.ص\ل�ح'
الوقف' على قوله رب_ العالي ل4نه رأ}س' آية{، ول يس'ن أ%ن ما بعده

صفةD له وهو ف موضع نصب. ول ج,ن_ بذا ال4مر, أ%ي ل خ.فاء3؛ قال الذل:
ول ج,ن_ بالب.غ\ضاء3 والن_ظ%ر, الش_ز\ر,

فأ%ما قول الذل:
أ%ج,ن,ي، كل�ما ذ�ك1ر.ت\ ك�ل%ي\ب¬،

أ%ب,يت' كأ%نن أ�ك}و.ى ب.م\ر.
فقيل: أ%راد ب1د>ي، وذلك أ%ن لفظ ج ن إنا هو موضوع للتستeر على ما

تقدم، وإنا عب عنه بن>ي ل4ن ال1د_ ما ي'لب,س' الف1ك}ر. وي'ج,نeه
القلب'، فكأ%ن� الن_ف}س. م'ج,ن_ةD له وم'ن\طوية عليه. وقالت امرأ%ة

عبد ال بن مسعود له: أ%ج.ن_ك من أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛
قال أ%بو عبيد: قال الكسائي وغيه معناه من أ%ج\ل, أ%نك فتر.ك%ت\ م1ن\،
والعرب تفعل ذلك تد.ع' م1ن مع أ%ج\ل، كما يقال فعلت' ذلك أ%ج\ل%ك
وإ,ج\ل%ك، بعن م1ن أ%ج\ل1ك، قال: وقولا أ%ج.ن_ك، حذفت ال4لف واللم

وأ�ل}ق1ي.ت فتحة� المزة على اليم كما قال ال عز وجل: لكن_ا هو ال رب>ي؛
يقال: إن معناه لكن\ أ%نا هو ال رب>ي فحذف ال4لف، والتقى ن'ونان1

فجاء التشديد، كما قال الشاعر أ%نشده الكسائي:
Dل%ه,ن_ك1 م1ن\ ع.ب\س3ي�ة ل%و.سيمة



على ه.ن.وات{ كاذ1ب� م.ن\ ي.ق�ول�ها
أ%راد ل إن_ك، فحذف إحدى اللم.ي, من ل، وحذ%ف. ال4لف من إن_ك،
كذلك ح'ذ1ف%ت\ اللم' من أ%جل والمزة� من إن�؛ أ%بو عبيد ف قول عدي

ابن زيد:
أ%ج\ل% أ%ن� ال4 قد ف%ض_ل%كم،

فوق. م.ن أ%ح\كى بص'ل}ب� وإزار.
ال4زهري قال: ويقال إج\ل وهو أ%حبe إل، أ%راد من أج�ل؛ ويروى:

فوق م.ن أ%حكأ% صلباv بإزار.
أ%راد بالصل}ب ال%س.ب.، وبالزار, الع1ف�ة%، وقيل: ف قولم أ%ج,ن_ك

كذا أ%ي من أ%جل, أ%نك فحذفوا ال4لف واللم اختصاراv، ونقلوا كسرة اللم
إل اليم؛ قال الشاعر:

أ%ج,ن_ك1 عن\دي أ%ح\س.ن' الناس, كلYهم،
وأ%نك1 ذات' الال, وال1ب.رات1.

وج,نe الش_باب,: أ%و_ل�ه، وقيل: ج,د_ت'ه ونشاط�ه. ويقال: كان ذلك ف
ج,ن> ص1باه أ%ي ف ح.د.اث%ت1ه، وكذلك ج,نe كلY شيء أ%و_ل� ش1د�اته،

وجنe الر.ح, كذلك؛ فأ%ما قوله:
ل ي.ن\ف�خ' الت_ق}ريب' منه ال4ب\ه.را،

إذا ع.ر.ت\ه ج,نeه وأ%ب\ط%را.
قد يوز أ%ن يكون ج'نون% م.ر.ح1ه، وقد يكون� ال1نe هنا هذا النوع

ال�س\ت.ت1ر عن الع.ي أ%ي كأ%ن� ال1ن_ ت.س\ت.ح1ث©ه وي'قو>يه قول�ه
ع.ر.ت\ه ل4ن جن_ الر.ح ل يؤ.ن_ث إنا هو كج'نونه، وتقول: اف}ع.ل} ذلك

ال4مر. ب1ن> ذلك وح1د\ثان,ه وج,د>ه؛ ب1ن>ه أ%ي ب1د\ثان,ه؛ قال
التنخل الذل:

كالسeح'ل البيض, ج.ل ل%و\ن.ها
س.حe ن,جاء3 ال%م.ل, ال4س\و.ل,

أ%ر\و.ى ب1ن> الع.ه\د1 س.ل}م.ى، ول
ي'ن\ص1ب\ك. ع.ه\د' ال%ل1ق, ال�و_ل,.

يريد الغيث% الذي ذكره قبل هذا البيت، يقول: سقى هذا الغيث� س.ل}مى
ب1د\ثان1 ن'زول1ه من السحاب ق%ب\ل تغيeره، ث نى نفس.ه أ%ن ي'ن\ص1ب.ه

ح'بe من هو م.ل1ق¬. يقول: من كان م.ل1قاv ذا ت.حوeل� ف%ص.ر.م.ك. فل



ين\ص1ب\ك. ص.ر\م'ه. ويقال: خ'ذ ال4مر. ب1ن>ه وات_ق, الناقة% فإ,نا ب1ن>
ض1راس1ها أ%ي ب1د\ثان1 نتاج,ها. وج,نe الن_ب\ت1: ز.ه\ر'ه ون.و\ر'ه،

وقد تن_ن.ت\ ال4رض' وج'ن_ت\ ج'نوناv؛ قال:
ك�وم ت.ظاهر. ن,يeها ل9ا ر.ع.ت\

vب,ع.ي\ه.م. وال1م.ى م.ج\نونا vر.و\ضا
وقيل: ج'ن_ الن_ب\ت' ج'نوناv غل�ظ واك}ت.هل. وقال أ%بو حنيفة: نلة

م.ج\نونة إذا طالت؛ وأ%نشد:
يا ر.ب> أ%ر\س1ل} خار,ف. ال%ساك1ي\

ع.جاجةv ساط1ع.ة% الع.ثان,ي\
ت.ن\ف�ض' ما ف السeح'ق, ال%جان,ي\.

قال ابن بري: يعن بارف1 الساكي الريح. الشديدة% الت تنف�ض لم
الت_م\ر. من رؤ'وس النخل؛ ومثله قول الخر:

أ%نا بار,ح' ال%و\زاء3، ما ل%ك ل ت.رى
ع1يال%ك. قد أ%م\س.وا م.رام1يل% ج'و_عاv؟

الفراء: ج'ن_ت ال4رض إذا قاءت\ بشيء م'ع\ج,ب�؛ وقال الذل:
أ%ل%م_ا ي.س\لم ال1يان� منهم،

وقد ج'ن_ الع1ضاه' من الع.ميم.
ومر.ر\ت' على أ%رض, هاد1رة م'ت.ج.ن>نة: وهي الت ت'هال من عشبها وقد

ذهب ع'ش\بها كل� مذهب. ويقال: ج'ن_ت ال4رض' ج'نوناv إذا اع\ت.م_ نبتها؛
قال ابن أ%حر:

ت.ف%ق�أ% فوق%ه الق%ل%ع' الس_واري،
وج'ن_ الاز,باز, به ج'نونا.

ج'نون'ه: كثرة� ت.ر.نeمه ف ط%ي.ران,ه؛ وقال بعضهم: الاز, باز,
ن.ب\ت¬، وقيل: هو ذ�باب¬. وجنون الذ©باب: كثرة� ت.ر.نeم1ه. وج'ن_ الذ©باب'

أ%ي كث�ر. صوته. وج'نون� الن_ب\ت: التفاف�ه؛ قال أ%بو النجم:
وطال% ج.نe الس_نام, ال4م\ي.ل,.

أ%راد ت'م'وك. الس_نام, وطول%ه. وج'ن_ النبت' ج'نوناv أ%ي طال%
وال}ت.ف_ وخرج زهره؛ وقوله:

وج'ن_ الاز, باز, به ج'نونا.
يتمل هذين الوجهي. أ%بو خية: أ%رض¬ منونةD م'ع\ش1بة ل ي.ر\ع.ها



vأ%حد¬. وف التهذيب: شر عن ابن ال4عراب: يقال للنخل الرتفع طول
.Dوللنبت1 اللت.ف� الكثيف الذي قد تأ%ز_ر. بعض'ه ف بعض منون ،Dمنون

وال%ن_ة�: الب'س\تان�، ومنه ال%ن�ات، والعرب' تسم>ي النخيل%
ج.ن_ةv؛ قال زهي:

كأ%ن� عين_ ف غ%ر\ب.ي\ م'ق%ت_لة{،
.vس'ح'قا vمن الن_واض1ح، ت.س\قي ج.ن_ة

وال%ن_ة�: ال%ديقة� ذات الشجر والنخل، وجعها ج,نان، وفيها تصيص،
ويقال للنخل وغيها. وقال أ%بو علي ف التذكرة: ل تكون ال%ن_ة ف كلم

Dالعرب إل وفيها نل
وعنب¬، فإن ل يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست ب.ن_ة{،

وقد ورد ذكر' ال%ن_ة ف القرآن العزيز والديث الكري ف غي موضع.
وال%ن_ة�: هي دار' النعيم ف الدار الخرة، من الج\تنان، وهو الس_ت\ر

لت.كاث�ف1 أ%ش\جار,ها وتظليلها بالت1فاف1 أ%غصان,ها، قال: وسيت بال%ن_ة
Dإذا ست.ر.ه، فكأ%نا ست\رة vوهي الر_ة الواحدة من م.ص\در ج.ن_ة ج.ن�ا

واحدةD لشد_ة1 الت1فاف1ها وإظ}لل1ها؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب وزعم.
أ%نه للبيد:

،vع.ب\ق%ر,ي_ة vد.ر.ى بالي.س.ار.ى ج.ن_ة
م'س.ط�عة% ال4ع\ناق ب'ل}ق. الق%واد1م.

قال: يعن بال%ن_ة إبلv كالب'س\تان، وم'سط�عة: من الس>طاع وهي
س1مةD ف العنق، وقد تقدم. قال ابن سيده: وعندي أ%نه ج,ن_ة، بالكسر، ل4نه

قد وصف بعبقرية أ%ي إبلv مثل ال1نة ف ح1د_تا ونفارها، على أ%نه ل
يبعد ال4ول، وإن وصفها بالعبقرية، ل4نه لا جعلها ج.ن_ة اس\ت.جاز. أ%ن

ي.ص1ف%ها بالعبقري�ة، قال: وقد يوز أ%ن يعن به ما أ%خرج الربيع' من
،Òأ%لوان,ها وأ%وبارها وجيل شار.ت1ها، وقد قيل: كل© ج.ي>د{ ع.ب\ق%ر,ي

فإذا كان ذلك فجائز أ%ن يوص.ف به ال1ن_ة وأ%ن يوصف به ال%ن_ة.
وال1ن>ي_ة: ثياب معروفة 

(* قوله «والنية ثياب معروفة» كذا ف التهذيب. وقوله
«والنية مطرف إل» كذا ف الكم بذا الضبط فيهما. وف القاموس:

:�والنينة مطرف كالطيلسان اهـ. أي لسفينة كما ف شرح القاموس). وال1ن>ي�ة
:�م1ط}ر.ف¬ م'د.و_ر¬ على خ1ل}قة الط�ي\ل%سان ت.ل}ب.س'ها النساء. وم.ج.ن_ة



موضع¬؛ قال ف الصحاح: ال%ج.ن_ة� اسم' موضع على أ%ميال من مكة؛ وكان
ب,للD يتمث�ل بقول الشاعر:

vأ%ل لي\ت. ش1ع\ري هل أ%ب,يت.ن_ ليلة
بكة% ح.و\ل إذ} خ1ر¬ وج.ليل�؟

وهل أ%ر,د.ن} يوماv م1ياه. م.ج.ن_ة{؟
وهل ي.ب\د'و.ن} ل شامةD وط%فيل�؟

وكذلك م1ج.ن_ة؛ وقال أ%بو ذؤ.يب:
فواف%ى با ع'س\فان%، ث أ%تى با

م1ج.ن_ة، ت.ص\ف�و ف الق1لل ول ت.غ\لي.
قال ابن جن: يتمل م.ج.ن_ة� و.ز\ن.ي: أ%حدها أ%ن يكون م.ف}ع.لة من

ال�نون كأ%نا سيت بذلك لشيء يتصل بال1ن> أ%و بال1ن_ة أ%عن
الب'س\تان أ%و ما هذا س.بيل�ه، والخر أ%ن يكون ف%ع.ل�ةv من م.ج.ن. ي.م\ج'ن

�كأ%نا س>يت بذلك ل4ن ض.ر\باv من ال�جون كان با، هذا ما توجب'ه صنعة
ع1ل}م, العرب، قال: فأ%ما ل4ي> ال4مر.ين, وقعت التسمية فذلك أ%مر¬

طريقه الب، وكذلك ال�ن.ي\نة؛ قال:
ما ي.ض'مe إل ع1م\ران% حاط1ب'ه،

من ال�ن.ي\ن.ة1، ج.ز\لv غي. م.و\زون.
وقال ابن عباس، رضي ال عنه: كانت م.ج.ن_ةD وذو ال%جاز وع'كاظ

أ%سواقاv ف الاهلي_ة. والس\ت1ج\نان�: الس\ت1ط}راب. وال%ناج,ن': ع1ظام'
الصدر، وقيل: رؤ'وس' ال4ض\لع، يكون ذلك للناس وغيهم؛ قال ال4س\4ق%ر'

ال�ع\ف1ي�:
،Dو_ة�لكن ق%ع1يدة% ب.ي\ت1نا م.ج\ف

باد{ ج.ناج,ن' ص.د\ر,ها ولا غ1نا.
وقال العشى:

أ%ث�ر.ت\ ف ج.ناج,ن�، كإ,ران الـ
ـم.ي\ت، ع'ول1ي. فوق. ع'وج� ر,سال,.

واحدها ج,ن\ج,ن¬ وج.ن\ج.ن¬، وحكاه الفارسي بالاء وغي الاء: ج,ن\ج,ن
وج,ن\ج,نة؛ قال الوهري: وقد يفتح؛ قال رؤبة:

ومن ع.جار,يهن_ كل© ج,ن\ج,ن.
وقيل: واحدها ج'ن\جون، وقيل: ال%ناج,ن' أ%طراف' ال4ضلع ما يلي ق%ص_



الص_د\ر, وع.ظ}م. الصeل}ب. وال%ن\ج.ن'ون�: الدeولب' الت ي'س\ت.قى
عليها، نذكره ف منجن فإ,ن الوهري ذكره هنا، ورد_ه عليه ابن' ال4عراب

وقال: حق©ه أ%ن يذكر ف منجن ل4نه رباعي، وسنذكره هناك.
@جهن: ال%ه\ن': غ1ل%ظ� الوجه. وج'ه.ينة: أ%بو قبيلة من العرب منه. وف

الثل: وعند ج'ه.ينة الب' اليقي، وهي قبيلة؛ قال الشاعر:
تناد.و\ا يال% ب'ه\ثة%، إذ ر.أ%و\نا،
.vج'ه.ي\نا éفقلنا: أ%ح\س3ن م.ل

وقال ابن ال4عراب وال4صمعي: وعند ج'ف%ي\نة، وقد ذكرناه ف جفن، قال
قطرب: جاريةD ج'هانةD أ%ي شاب�ة، وكأ%ن� ج'ه.ي\نة ترخيم¬ من ج'هانة. قال

أ%بو العباس أ%حد بن يي: ج'ه.ي\نة تصغي ج'ه\نة، وهي مثل ج'ه\مة
الليل,، أ�بدلت اليم نوناv، وهي الق1ط}عة� من سواد ن,ص\ف الليل، فإ,ذا كانت

بي الع1شاء4ين فهي الف%خ\مة والق%س\و.رة. وج.ي\هان�: اسم.
@جهمن: ج.ه\م.ن: اسم.

@جون: ال%و\ن�: ال4س\و.د' الي.ح\م'وميe، وال�نثى ج.و\نة. ابن سيده:
ال%و\ن� ال4س\و.د' ال�ش\ر.ب' ح'م\ر.ةv، وقيل: هو النبات' الذي ي.ض\ر,ب

إل السواد من شد�ة خ'ض\رت1ه؛ قال ج'ه.ي\ناء� ال4شجعي�:
فجاءت كأ%ن� الق%س\و.ر. ال%و\ن% ب.ج_ها

ع.سال1يج'ه، والثام1ر' ال�تناو,ح'.
الق%س\و.ر': نبت¬، وب.ج_ها عساليج'ه أ%ي أ%نا تكاد ت.ن\ف%ت1ق من

الس>م.ن. والون� أ%يضاv: ال4ح.ر' الالص'. وال%و\ن�: ال4بيض، والمع من
Dكل ذلك ج'ون، بالضم، ونظي'ه ور\د¬ وو'ر\د¬. ويقال: كل© بعي� ج.و\ن

من بعيد{، وكل© ل%و\ن سواد م'ش\ر.ب� ح'م\رةv ج.و\نD، أ%و سواد{ ي'خال1ط
حرة كلون القطا؛ قال الفرزدق:

،Dفيه م.ريضة eوج.و\ن عليه ال1ص
ت.ط%ل�ع' منها الن_ف}س' والوت' حاض1ر'ه.

يعن ال4بيض. ههنا، ي.ص1ف' ق%ص\ر.ه ال4بيض؛ قال ابن بري: قوله فيه
مريضة يعن امرأ%ة م'ن.ع_مةv قد أ%ض.ر_ با الن_عيم وثق�ل ج,س\م.ها

وكس_ل%ها، وقوله: ت.ط%ل�ع' منها النفس أ%ي من أ%جل1ها ترج' النفس'،
والوت' حاضر'ه أ%ي حاضر' ال%و\ن؛ قال: وأ%نشد ابن بري شاهداv على ال%و\ن

ال4بيض قول% لبيد:



ج.و\ن ب,صارة% أ%ق}ف%ر.ت\ ل1م.زاده،
وخ.ل له السeوبان� فالب'ر\عوم.

قال: ال%و\ن� هنا حار' الو.حش، وهو يوص.ف' بالبياض؛ قال: وأ%نشد أ%بو
علي شاهداv على ال%و\ن ال4بيض قول الشاعر:

فب,ت\نا ن'ع1يد' ال%ش\ر.ف1ي_ة% فيهم'،
ون'ب\د1ئ حت أ%صبح. ال%و\ن� أ%س\و.دا

قال: وشاهد' ال%و\ن1 ال4س\ود قول� الشاعر:
تقول� خ.ليل%ت، ل�ا رأ%تن

ش.ر,ياv، بي م'ب\ي.ض¼، وج.و\ن1.
وقال لبيد:

ج.و\ن دج'وج,ي� وخ.ر\ق م'ع.س>ف
وذهب ابن دريد وح\د.ه إل أ%ن ال%و\ن يكون ال4ح\م.ر. أ%يضاv، وأ%نشد:

ف ج.و\نة{ كق%ف%دان1 العط�ار\.
ابن سيده: وال%و\نة� الشمس' لس\و,داد1ها إذا غابت، قال: وقد يكون

لب.ياض1ها وص.فائ1ها، وهي ج.و\نة بي�نة ال�ونة1 فيهما. وع'ر,ض.ت على
الج_اج د1ر\ع¬، وكانت صافيةv، فجعل ل ي.رى ص.فاءها، فقال له أ�ن.ي\س¬

ال%ر\م1ي�، وكان ف%ص1يحاv: إن الشمس. ل%ج.و\نةD، يعن أ%نا شديدة� البيق,
والص_فاء3 فقد غلب. صفاؤ'ها بياض. الد>رع؛ وأ%نشد ال4صمعي:

غي_ر.، يا ب,ن\ت. ال�ل%ي\س,، ل%و\ن
ط�ول� الل�يال واخ\ت1لف' ال%و\ن1،

وس.ف%ر¬ كان% قل1يل% ال4و\ن1
يريد النهار؛ وقال آخر:

ي'باد1ر' ال%و\ن.ة أ%ن ت.غ1يبا.
وهو من ال4ضداد1. وال�ونة� ف ال%ي\ل: مثل الغ'ب\سة والو'ر\دة، وربا

ه'مز. وال%و\نة�: عي الشمس، وإنا س'م�ي.ت ج.و\نةv عند مغيبها ل4نا
ت.س\و.دe حي تغيب؛ قال الشاعر:

ي'بادر الونة أ%ن تغيبا.
قال ابن بري: الشعر للخ.طيم الض_باب� 

(* قوله «للخطيم الضباب» ف
الصاغان للجلح بن قاسط الضباب). وصواب إنشاده بكماله كما قال:



،vول ح.ليبا vل ت.س\ق1ه ح.ز\را
إن ل ت.ج,د\ه ساباv ي.ع\بوبا،

ذا م.ي\عة{ ي.ل}ت.ه,م' ال%ب'وبا،
يترك ص.و_ان الصeو.ى ر.كوبا

(* قوله «الصوى» رواية التكملة: الصى)
ب,ز.ل1قات{ ق�ع>ب.ت\ ت.ق}ع1يبا،

ي.ت\رك ف آثار,ه1 ل�وبا
ي'باد1ر' ال4ث}آر. أ%ن ت.ؤ'وبا،

وحاجب. ال%و\نة أ%ن ي.غ1يبا،
كالذYئ}ب ي.ت\ل�و ط%م.عاv قريبا

(* قوله «كالذئب إل» بعده كما ف التكملة:
على هراميت ترى العجيبا أن تدعو الشيخ فل ييبا.)

ي.ص1ف' فرساv يقول: ل ت.س\ق1ه شيئاv من الل�ب إن ل ت.ج,د\ فيه هذه
الصال%، وال%ز\ر': الاز,ر' من اللب وهو الذي أ%خذ شيئاv من ال�موضة،

:�والسابح': الشديد' الع.د\و,، والي.ع\بوب': الكثي' ال%ر\ي، وال%ي\عة
الن_شاط� والد_ة، وي.ل}ت.هم: ي.ب\تلع، وال%بوب': وجه' ال4رض، ويقال
ظاهر' ال4رض، والص_و_ان�: الصeمe من الجارة، الواحدة ص.و_انة،

والصeو.ى: ال44ع\لم'، والر_كوب': الذل�ل�، وعن بالزال1قات
ح.واف1ر.ه، والل©هوب': جع' ل1ه\ب�؛ وقوله:

يبادر الث}آر. أن تؤوبا.
ال4و\ب': الرجوع، يقول: يبادر أ%ث}آر. الذين يطلب'هم لي'د\ر,ك%هم قبل

أ%ن يرجعوا إل قوم1هم، ويبادر ذلك قب\ل مغيب الشمس، وشب_ه الفرس. ف
ع.د\و,ه بذئب� طام1ع� ف شيء ي.ص1يده عن ق�ر\ب� فقد تناهى طم.ع'ه، ويقال

للشمس ج.و\نة بي�نة ال�ونة1. وف حديث أ%نس: جئت إل النب، صلى ال عليه
وسلم، وعليه ب'ردةD جو\ن,ي_ة؛ منسوبة إل ال%و\ن، وهو من ال4لوان،

ويقع على ال4س\ود وال4بيض، وقيل: الياء للمبالغة كما يقال ف الح\مر
أ%ح\م.ر,يÒ، وقيل: هي منسوبة إل بن ال%و\ن1، قبيلة من ال4ز\د. وف حديث

عمر، رضي ال عنه: لا ق%د1م الشأ}م أ%ق}ب.ل على ج.م.ل� عليه ج,ل}د'
ك%ب\ش� ج'ونð أ%ي أ%س\ود؛ قال الطاب: الك%ب\ش' ال�ون,ي� هو ال4سود

الذي أ�ش\ر,ب ح'م\رةv، فإذا نسبوا قالوا ج'ون,ي�، بالضم، كما قالوا ف



�الد_ه\ري د'ه\ر,ي�، قال ابن ال4ثي: وف هذا نظر إل أ%ن تكون الرواية
Dج'وني_ة �كذلك. وال�ون,ي�: ضرب¬ من الق%طا، وهي أ%ض\خ.م'ها ت'ع\د.ل

بك�د\ر,ي_ت.ي\ن، وهن_ س'ود' البطون1، س'ود' ب'طون ال4ج\ن,حة والقوادم,،
قصار' ال4ذناب، وأ%ر\ج'ل�ها أ%ط}و.ل� من أ%ر\ج'ل, الك�د\ر,ي�، وف الصحاح:

�س'ود' الب'طون1 وال4ج\ن,حة، وهو أ%كب' من الك�د\ر,ي�، ول%بان
�ال�ون,ي_ة أ%بيض'، بل%بان,ها ط%و\قان1 أ%ص\ف%ر' وأ%س\ود'، وظه\ر'ها أ%ر\ق%ط

vد\ر,ي_ة، إل أ%نه أ%ح\س.ن' ت.ر\ق1يشا�أ%غ}ب.ر'، وهو كل%ون ظ%ه\ر, الك
ت.ع\لوه ص'ف}رةD. وال�ون,ي_ة: غ%ت\ماء ل ت'ف}ص1ح بص.و\ت1ها إذا صاحت إنا

ت'غ.ر\غ1ر' بصو\ت ف ح.ل}ق1ها. قال أ%بو حات: ووجدت بط ال4صمعي عن
العرب: ق%طاv ج'ؤنê، مهموز؛ قال ابن سيده: وهو عندي على توهم حركة اليم

م'ل}قاة على الواو، فكأ%ن الواو. متحركةD بالضمة، وإذا كانت الواو'
مضمومة كان لك فيها المز' وترك�ه ف لغة ليست بتلك الفاش1ية، وقد قرأ% أ%بو

vعمرو: عادا
ل©ول%ى، وقرأ% ابن كثي: فاس\ت.غ\ل%ظ% فاستوى على س'ؤ\ق1ه، وهذا

،Dج.و\نة Dالن_س.ب. إنا هو إل المع، وهو ناد1ر¬، وإذا وص.فوا قالوا قطاة
�وقد م.ر_ تفسي ال�ونY من الق%طا ف ترجة كدر. وال�ونة�: ج'ونة

العط�ار,، وربا ه'م1ز.، والمع ج'و.نD، بفتح الواو؛ وقال ابن بري: المز ف
جؤ\نة وج'ؤ.ن{ هو ال4صل، والواو' فيها منقلبةD عن المزة ف لغة من

خف�فها، قال: وال�و.ن أ%يضاv جع' ج'ونة{ للكام؛ قال الق�لخ:
على م.صاميد{ كأ%مثال, ال�ون%.

قال: والصاميد' مثل ال%قاحيد وهي الباقيات' اللب. يقال: ناقة
م1ص\ماد¬ وم1ق}حاد¬. وال�ونة�: س'ل%ي\ل%ةD م'س\تديرةD م'غ.ش_اة أ%د.ماv تكون

eمع العط�ارين، والمع ج'و.ن، وهي مذكورة ف المزة، وكان الفارسي
ي.س\ت.حسن ت.ر\ك. المزة؛ وكان يقول ف قول ال4عشى ي.ص1ف نساءé ت.ص.د_ين

للرجال حال1يات{:
إذا ه'ن_ ناز.ل}ن. أق}ران.ه'ن_،

وكان ال1صاع' با ف ال�و.ن}.
ما قاله إل9 بطالع سعد، قال: ولذلك ذكرته هنا. وف حديثه، صلى ال

عليه وسلم: فوجدت' ل1ي.د1ه ب.ر\داv ورياv كأ%نا أ%خ\ر.ج.ها من ج'ونة
عط�ار�؛ ال�ونة، بالضم: الت ي'عدe فيها الطيب' وي'ح\رز. ابن ال4عراب:



ال%و\نة� الف%ح\مة�. غيه: ال%و\نة� الابية� مطلي_ة بالقار: قال
ال4عشى:

فق�م\نا، ول�ا ي.ص1ح\ د1يك�نا،
إل ج.و\نة{ عند ح.د_اد1ها.

ويقال: ل أ%فعله حت ت.ب\يض_ ج'ونة� القار؛ هذا إذا أ%ردت سواد.ه،
وج.و\نة� القار إذا أ%ردت الابية، ويقال للخابية ج.و\نة، وللد_ل}و إذا

اسود_ت ج.و\نة، وللعر.ق ج.و\نD؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لاتح� قال لات1ح�
ف البئر:

إن كانت1 ام�اv ام_ص.رت فص'ر_ها،
إن ام>صار. الد_ل}و ل يض'رeها
أ%ه\ي. ج'و.ي\ن¬ لق1ها فب,ر_ها،

أ%نت. ب.ي\ر� إن و'ق1يت. شر_ها
فأ%جابه:

و'د>ي أ�و.ق�ى خي.ها وشر�ها.
قال: معناه على ود�ي فأ%ضمر الص>ف%ة وأ%ع\م.ل%ها 

(* قوله «فأ%ضمر الصفة
وأعلمها» هكذا ف الصل والتهذيب، ولعل الراد بالصفة حرف الر إن ل
،vيكن ف العبارة تريف). وقوله: أ%هي جوين، أراد أخي وكان اسه ج'و.ينا

وكل أ%خ يقال له ج'و.ي\ن وج.و\ن. سلمة عن الفراء: ال%و\نان طر.فا الق%و\س.
وال%و\ن�: اسم' فرس ف شعر لبيد:

ت.كاث%ر. ق�ر\ز'لD، وال%و\ن� فيها،
.�وع.ج\لى والن_عامة� وال%يال

وأ%بو ال%و\ن: ك�ن\ية الن_م1ر,؛ قال الق%ت_ال الكلب�:
،vول صاح1ب¬ ف الغار ه.د_ك. صاح1با

أ%بو ال%و\ن، إل أ%نه ل ي'ع.ل�ل.
وابنة ال%و\ن: نائحة من ك1ن\دة% كانت ف الاهلية؛ قال ال�ث%ق�ب

الع.ب\دي:
ن.و\ح اب\ن.ة1 ال%و\ن1 على هال1ك{،

ت.ن\د'ب'ه رافعة ال1ج\ل%د1.
قال ابن بري: وقد ذكرها العر�ي ف قصيدته الت ر.ثى فيها الشريف الظاهر



ال�وس.و,ي� فقال:
،vمن شاعر للب.ي\ن قال قصيدة

ي.ر\ثي الش_ر,يف. على ر.و,ي� القاف1.
،vكب,ن\ت1 ال%و\ن ي.ص\د.ح' دائبا Dج.و\ن

وي.ميس' ف ب'ر\د1 ال�و.ي\ن الض_اف
،vعقرت\ ر.كائبك ابن' د.أ}ية% عاديا

أ%ي� ام\ر,ئ� ن.ط1ق� وأ%ي� ق%واف1
ب'ن,ي.ت على اليطاء3، سالةv من الـ

إق}واء3 والك}فاء3 والص\راف1.
وال%و\نان1: م'عاوية وحس_ان بن ال%و\ن الك1ن\د1ي�ان؛ وإي_اها عن

جرير¬ بقوله:
أ%ل ت.ش\ه.د ال%و\ن.ي والش>ع\ب. والغ.ضى،

وش.د_ات1 ق%ي\س�، يوم. د.ي\ر ال%ماج,م؟
:�ابن ال4عراب: الت_ج.وeن ت.ب\ييض' باب, الع.ر'وس. والت_جوeن

ت.س\ويد' باب اليت. وال4ج\ؤ'ن: أ%رض معروفة؛ قال رؤبة:
ب.ي\ن. ن.ق%ى ال�ل}ق%ى و.ب.ي\ن. ال4ج\ؤ'ن1

(* قوله «بي إل» صدره كما ف التكملة: دار كرقم الكاتب الرقن.
وضبط فيها دار بالرفع وقال فيها فتهمز الواو لن الضمة عليها تستثقل).

@جبه: ال%ب\هة لل3نسان وغيه، وال%ب\ه.ة�: موضع السجود، وقيل: هي
م'س\ت.و.ى ما بي الاجبي إل الناصية. قال ابن سيده: ووجدت بط علي بن حزة

ف ال�ص.ن_ف فإ,ذا ان\ح.س.ر الشعر' عن حاجب ج.ب\ه.ت1ه، ول أ%دري كيف
هذا إ,ل أ%ن يريد الانبي. وج.ب\هة الفرس: ما تت أ�ذنيه وفوق عينيه،

وجعها ج,باه¬. وال%ب.ه': مصدر' ال4ج\ب.ه1، وهو العريض ال%ب\هة1،
وامرأ%ة ج.ب\هاء؛ قال الوهري: وبتصغيه سي ج'ب.ي\هاء� ال4ش\ج.ع1يe. قال

ابن سيده: رجل أ%ج\ب.ه' بي>ن' ال%ب.ه1
واسع ال%ب\ه.ة1 ح.س.ن'ها، والسم ال%ب.ه'، وقيل: ال%ب.ه' ش'خوص

ال%ب\هة. وفرس أ%ج\ب.ه': شاخص' ال%ب\هة مرتفعها عن ق%ص.بة ال4نف.
وج.ب.ه.ه': ص.ك_ ج.ب\هته. والاب,ه': الذي يلقاك بوجهه أ%و ب.ب\ه.ت1ه

من الطي والوحش، وهو ي'ت.شاء4م به؛ واستعار بعض'
ال4غ}فال ال%ب\ه.ة% للقمر، فقال أ%نشده ال4صمعي:



من ل%د' ما ظ�ه\ر� إ,ل س'ح.ي\ر,،
حت ب.د.ت\ ل ج.ب\هة� الق�م.ي\ر,

�وج.ب\هة
القوم: سيد'هم، على ال%ثل. وال%ب\هة� من الناس: الماعة�. وجاءتنا
ج.ب\هة من الناس أ%ي جاعة. وج.ب.ه. الرجل% ي.ج\ب.ه'ه ج.ب\ها{: ر.د_ه عن
حاجته واستقبله با يكره. وج.ب.ه\ت' فلناv إ,ذا استقبلته بكلم فيه

غ1ل}ظة. وج.ب.ه\ت'ه بالكروه إ,ذا استقبلته به. وف حديث حد� الزنا: أ%نه سأ%ل
اليهود. عنه فقالوا عليه الت_ج\ب,يه'، قال: ما الت_ج\ب,يه'؟ قالوا: أ%ن

ت'ح.م_م و'ج'وه' الزانيي وي'ح\م.ل على بعي أ%و حار وي'خال%ف بي
وجوههما؛ أ%صل الت_ج\ب,يه1: أ%ن يمل اثنان على دابة ويعل قفا أ%حدها

إ,ل قفا الخر، والقياس أ%ن ي'قاب.ل% بي وجوههما ل4نه مأ}خوذ من
ال%ب\ه.ة. والت_ج\ب,يه' أ%يضاv: أ%ن ي'ن.كYس. رأ}س.ه، فيحتمل أ%ن يكون

المول على الدابة إ,ذا ف�ع1ل% به ذلك ن.ك�س. رأ}س.ه، فسمي ذلك الفعل
ت.ج\ب,يهاv، ويتمل أ%ن يكون من ال%ب\ه1 وهو الستقبال بالكروه، وأ%صله من

إ,صابة ال%ب\هة1، من ج.ب.ه\ت'ه إ,ذا أ%صبت ج.ب\ه.ت.ه.
وقوله، صلى ال عليه وسلم: فإ,ن ال قد أ%راحكم 

(* قوله «فإن ال قد
أراحكم إل» العن قد، أنعم ال عليكم بالتخلص من مذلة الاهلية وضيقها
وأعزكم بالسلم ووسع لكم الرزق وأفاء عليكم الموال فل تفرطوا ف أداء

الزكاة وإذا قلنا هي الصنام فالعن تصدقوا شكراv على ما رزقكم ال من
السلم وخلع النداد: هكذا بامش النهاية). من ال%ب\ه.ة1 والس_ج_ة1

والب.ج_ة1؛ قيل ف تفسيه: ال%ب\هة� ال%ذ%ل�ة؛ قال ابن سيده: وأ�راه
من هذا، ل4ن من است'ق}ب,ل% با يكره أ%دركته مذلة، قال: حكاه الروي ف
الغريبي، والسم ال%بيه.ة�، وقيل: هو صنم كان يعبد ف الاهلية، قال:

والس_ج_ة الس_جاج' وهو ال%ذيق'
من اللب، والب.ج_ة� الف%ص1يد' الذي كانت العرب تأ}كله من الدم

ي.ف}ص1د'ونه، يعن أ%راحكم من هذه الض_ي\ق%ة1 ونقلكم إ,ل الس_عة. وو.ر.د\نا
ماءé له ج.ب,يهةD إ,ما كان م1ل}حاv فلم ي.ن\ض.ح\ مال%هم الشeر\ب'، وإ,ما
كان آج,ناv، وإ,ما كان ب.ع1يد. الق%ع\ر غليظاv س.ق}ي'ه شديداv أ%م\ر'ه.

ابن ال4عراب عن بعض ال4عراب قال: لكل جابه ج.و\ز.ة ث يؤ.ذ�ن أ%ي



لكل من و.ر.د. علينا س.ق}يةD ث ينع من الاء. يقال: أ%ج.ز\ت' الرجل إ,ذا
سقيت إ,بله، وأ%ذ�ن\ت' الرجل% إ,ذا ر.د.د\ت.ه'. وف النوادر: اج\تب.ه\ت

ماء كذا اج\ت1باهاv إ,ذا أ%نكرته ول ت.س\ت.م\رئ}ه. ابن سيده: ج.ب.ه.
الاء4 و.ر.د.ه وليست عليه قامةD ول أ%داةD للستقاء.

وال%ب\ه.ة�: اليل، ل يفرد لا واحد. وف حديث الزكاة: ليس ف
ال%ب\ه.ة1 ول ف النeخ_ة صدقةD؛ قال الليث: ال%ب\هة اسم يقع على اليل ل

ي'ف}ر.د'. قال أ%بو سعيد: ال%ب\هة الرجال الذين ي.س\ع.ون ف ح.مالة{ أ%و
م.غ\ر.م أ%و ج.ب\ر فقي فل يأ}تون أ%حداv إ,ل استحيا من ر.د�هم، وقيل:

ل يكاد أ%حد¬ ي.ر'دeهم، فتقول العرب ف الرجل الذي ي'ع\ط1ي ف مثل هذه
القوق: رحم ال فلناv فقد كان ي'ع\طي ف ال%ب\هة، قال: وتفسي قوله

ليس ف ال%ب\ه.ة صدقة، أ%ن ال�ص.د>ق. إ,ن و.ج.د. ف أ%ي\دي هذه
ال%ب\هة1 من ال3بل ما تب فيه الصدقة ل يأ}خذ منها الصدقة، ل4نم جعوها

ل%غ\رم أ%و ح.مالة. وقال: سعت أ%با عمرو الش_ي\بان يكيها عن العرب،
قال: وهي ال%م_ة� والب'ر\كة. قال ابن ال4ثي: قال أ%بو سعيد قولv فيه

ب'ع\د¬ وت.ع.سeف¬. وال%ب\هة�: اسم منزلة من منازل القمر. ال4زهري:
ال%ب\ه.ة� النجم الذي يقال له ج.ب\هة ال4سد وهي أ%ربعة أ%نم ينزلا القمر؛

قال الشاعر:
إ,ذا رأ%يت. أ%ن\ج'ماv من ال4س.د\،
ج.ب\ه.ت.ه أ%و ال%رات. والك%ت.د\،

بال% س'ه.ي\لD ف الف%ض1يخ فف%س.د\
ابن سيده: ال%ب\هة صنم كان ي'عبد من دون ال عز وجل. ورجل ج'ب_ه¬

كج'ب_إ�: ج.بانD. وج.ب\هاء وج'ب.ي\هاء�: اسم رجل. يقال: ج.ب\هاء
ال4ش\ج.ع1يe وج'ب.ي\هاء ال4شجعيe، وهكذا قال ابن دريد ج.ب\هاء� ال4ش\جعيe على

لفظ التكبي.
@جره: سعت ج.راه1ية% القوم: يريد كلم.هم وج.ل%بتهم وع.لنيتهم دون

س1ر>هم.
Dإ,ذا أ%ع\ل%نته. ولقيت'ه ج.راه1ية vويقال: ج.ر_ه\ت' ال4مر ت.ج\ريها

أ%ي ظاه1راv؛ قال ابن الع.ج\لن1 ال�ذ%ل©:
ولول ذا ل%لق%ي\ت. ال%نايا

ج.راه1يةv، وما عنها م.ح1يد'



وجاء ف ج.راه1ية{ من قومه أ%ي جاعة. وال%راه1ية�: ض1خام'
الغنم، وقيل: ج.راه1ية� ال3بل والغنم خيار'ها وض1خام'هما وج,ل�ت'هما.

وقال ثعلب: قال الغ.ن.ويe ف كلمه فع.م.د إ,ل ع1د_ة{ من ج.راهية1
إ,بله فباعها بد1 قال� من الغنم؛ د1قال الغنم: ق1ماؤ'ها وص1غار'ها

أ%جساماv.وال%ر\ه': الش_رe الشديد. والر_ج.ه': الت_ث%بeت' بال4س\نان
والت_ز.ع\ز'ع'.

@جعه: ابن ال4ثي: ف الديث أ%نه نى عن ال1ع.ة، وهي النبيذ التخذ من
الشعي. وال1ع.ة�: من ال4شربة؛ قال أ%بو منصور: وهي عندي من الروف

الناقصة ففسرته ف معتل العي واليم.
@جله: ج.ل%ه الرجل% ج.ل}هاv: ر.د_ه عن أ%مر شديد. وال%ل%ه: أ%شدe من
ال%ل%ح، وهو ذهاب الشعر من م'ق%د_م البي، وقيل: الن.ز.ع' ث ال%ل%ح'

ث ال%ل ث ال%ل%ه'، وقد ج.ل1ه. ي.ج\ل%ه' ج.ل%هاv، وهو أ%ج\ل%ه'؛ قال
رؤبة:

لا ر.أ%ت\ن خ.ل%ق. ال�م.و_ه1،
ب.ر_اق أ%ص\لد1 ال%بي, ال4ج\ل%ه1،
بعد. غ�دانY الشباب, ال4ب\ل%ه1،

ليت. ال�ن والد_ه\ر. ج.ر\ي' السeم_ه1،
ل د.رe الغان,يات1 ال�د_ه1

(* قوله «جري السمه» كذا برفع جري بالصل والتكملة).
قال ابن بري: صوابه براق.، بالنصب، وال4ص\لد': جع ص.ل}د{ وهو

الصeل}ب'؛ عن يعقوب، وزعم أ%ن هاء ج.ل1ه. بدل من حاء ج.ل1ح.؛ قال ابن سيده:
vكان ح.ر,ي�ا vوليس بشيء ل4ن الاء قد ثبتت ف تصاريف الكلمة، فلو كان بدل

أ%ن ل يثبت ف جيعها، وإ,نا مث�ل جبينه بالجر الص_ل}د ل4نه ليس
فيه شعر، كما أ%نه ليس ف الص_فا الص_ل}د1 نبات¬ ول شجر، وقيل:

ال4ج\ل%ه' ال4ج\لح ف لغة بن سعد. التهذيب: أ%بو عبيد ال4ن\ز.ع' الذي
ان\ح.سر الشعر عن جانب جبهته، فإ,ذا زاد قليلv فهو أ%ج\لح، فإ,ذا بلغ النص\ف.

ونو.ه فهو أ%ج\لى، ث هو أ%ج\ل%ه'. الوهري: ال%ل%ه انسار الشعر عن
م'ق%د_م الرأ}س، وهو ابتداء الص_ل%ع مثل ال%ل%ح. الكسائي: ثور أ%ج\ل%ه'

ل قرن له مثل أ%ج\ل%ح. وال4ج\ل%ه': الض_خ\م' الب\هة التأ%خر' منابت
الشعر.



و.ل%ه الع1مامة ي.ج\ل%ه'ها ج.ل}هاv: رفعها مع ط%ي>ها عن جبينه
وم'ق%د_م رأ}سه. وج.ل%ه الشيء4 ج.ل}هاv: كش.ف%ه. وج.ل%ه. البيت.

ج.ل}هاv: كشفه. وج.ل%ه. الصى عن الوضع ي.ج\ل%هه' ج.ل}هاv: ن�اه عنه.
وال%ل1يه.ة�: الوضع ت.ج\ل%ه حصاه أ%ي ت'ن.ح_يه. وال%ل1يه.ة�: تر

ي'ن.ح_ى نواه وي'م\ر.س' باللب. ث ت'س\قاه النساء للس>م.ن.
وال%ل}ه.ة�: ما استقبلك من حروف الوادي؛ قال الش_م_اخ:

كأ%نا، وقد ب.دا ع'وار,ض'
ب.ل}هة1 الوادي، ق%طاv ن.وه1ض'
وج.م\ع'ها ج,له¬؛ قال لبيد:

ف%عل ف�روع' ال4ي\ه'قان1، وأ%ط}ف%ل%ت\،
بال%ل}ه.ت.ي\ن,، ظ1باؤها ون.عام'ها

ابن ال4نباري: ال%ل}هتان جانبا الوادي، وها بنزلة الش_ط�ي\ن,.
يقال: ها ج.ل}هتاه وع'د\وتاه' وض1ف�تاه وح.ي\ز.تاه وشاط1ئاه وش.ط�اه. وف
الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%خ_ر. أ%با سفيان% ف

ال3ذن وأ%دخل غيه من الناس قبله، فقال: ما ك1د\ت. تأ}ذن� ل حت تأ}ذن%
لجارة ال�ل}ه'م.ت.ي\ن ق%ب\لي، فقال، عليه السلم: كل© الصيد ف ج.و\ف

الفرا؛ قال أ%بو عبيد: إ,نا هو لجارة ال%ل}ه.تي. وال%ل}ه.ة: فم
الوادي، وقيل: جانبه، زيدت فيها اليم كما زيدت ف ز'ر\ق�م؛ وأ%بو عبيد يرويه

بفتح اليم والاء، وش.م1ر¬ يرويه بضمهما، قال: ول أ%سع ال�ل}ه'مة إ,ل
ف هذا الديث. ابن سيده: ال%ل}ه.تان ناحيتا الوادي وح.ر\فاه إ,ذا كانت
فيهما صلبة، والمع ج,له¬. قال ابن شيل: ال%ل}هة� ن.ج.وات¬ من ب.ط}ن

الوادي أ%ش\ر.ف}ن. على ال%س3يل، فإ,ذا م.د_ الوادي ل ي.ع\ل�ها الاء.
وقوله: حت تأ}ذن لجارة ال�ل}ه'م.ت.ي؛ ال�ل}ه'م.ة فم الوادي، ز,يد.

فيها اليم. قال أ%بو منصور: العرب تزيد اليم ف أ%حرف منها قولم
ق%ص\م.ل% الشيء4 إ,ذا ك%س.ره وأ%صله ق%ص.ل، وج.ل}م.ط رأ}سه وأ%صله ج.ل%ط%،

�قال: وال�ل}ه'م.ة� ف غي هذا القارة� الض_خمة. ابن سيده: ال�ل}ه'م.ة
كال%ل}ه.ة، زيدت اليم فيه وغي البناء مع الزيادة، قال: هذا قول بعض

اللغويي، وليس بذلك ال�ق}تاس والصحيح أ%نه رباعي، وسيذكر. وفلنD ابن
ج.ل}ه.مة؛ هذه عن اللحيان، قال: ن'ر.ى أ%نه من ج.ل}ه.ت.ي الوادي.
@جنه: ال�ن.ه,يe ال%يز'ران�؛ حكاه أ%بو العباس عن ابن ال4عراب،



وأ%نشد للحزين الليثي، ويقال هو للفرزدق، يدح علي� بن السي ز.ي_ن.
العابدين:

ف ك%فYه ج'ن.ه,يÒ ر,ي'ه ع.ب,ق¬،
من ك%ف> أ%ر\و.ع.، ف ع1ر\ن,ين,ه ش.م.م'

.v؛ قال: وهو الع.س.طوس' أ%يضاDويروى: ف كفه خ.ي\ز'ران
@جهجه: ال%ه\ج.ه.ة�: من صياح ال4بطال ف الرب وغيهم، وقد ج.ه\ج.ه'وا

وت.ج.ه\ج.ه'وا؛ قال:
فجاء4 د'ون الز_ج\ر, والت_ج.ه\ج'ه1

وج.ه\ج.ه. بال3بل: ك%ه.ج\ه.ج.. وج.ه\ج.ه بالسبع وغيه: صاح به
ل%ي.ك�ف_ كه.ج\ه.ج. مقلوب؛ قال:
ج.ه\ج.ه\ت' فار\ت.د_ ار\ت1داد. ال4ك}م.ه

قال ابن سيده: هكذا رواه ابن دريد، ورواه أ%بو عبيد: ه.ر_ج\ت'؛ وقال
آخر:

ج.ر_د\ت' س.ي\ف1ي، فما أ%د\ر,ي أ%ذا ل1ب.د{،
ي.غ\ش.ى ال�ج.ه\ج.ه. ع.ضe السيف، أ%م ر.ج'ل 

(* قوله «جردت إل» ف
الكم هكذا أنشده ابن دريد، قال السياف العروف: أوقدت ناري فما أدري

إل).
أ%بو عمرو: ج.ه_ فلنD فلناv إ,ذا ر.د_ه. يقال: أ%تاه فسأ%له

ف%ج.ه_ه' وأ%و\أ%ب.ه' وأ%ص\ف%ح.ه كل©ه إ,ذا رد_ه ر.د�اv قبيحاv. وج.ه\ج.ه.
الرجل%: ر.د_ه عن كل شيء كه.ج\ه.ج. وف بعض الديث: أ%ن رجلv من أ%س\ل%م

عدا عليه ذئب¬ فان\ت.ز.ع. شاة من غنمة ف%جه\جأ%ه أ%ي زب.ر.ه، وأ%راد
ج.ه\ج.ه.ه فأ%بدل الاء هزة لكثرة الاء4ات وقرب الخرج.

ويوم' ج'ه\جوه{: يوم¬ لبن تيم معروف؛ قال مالك ابن ن'و.ي\ر.ة 
(* قوله

«قال مالك بن نويرة» كذا ف التهذيب، والذي ف التكملة: متمم بن نويرة):
وف يوم, ج'ه\ج'وه{ ح.م.ي\نا ذ1مار.نا،

بع.ق}ر, الص_فايا، والواد1 ال�ر.ب_ب,
وذلك أ%ن عوف بن حارثة 

(* قوله «ابن حارثة» كذا بالصل والتهذيب بالاء



الهملة والثلثة، والذي ف التكملة: ابن جارية باليم والثناة
التحتية). بن س.ل1يط{ ال4ص.م_ ضرب خ.ط}م. فرس, مالك بالسيف وهو مربوط بف1ناء

الق�ب_ة فن.ش1ب. ف خ.ط}مه فقطع الر_س.ن.
وجال ف الناس، فجعلوا يقولون ج'وه\ ج'وه\، فسمي يوم ج'ه\ ج'وه{. وقال

أ%بو منصور: الف�ر\س'
إ,ذا استصوبوا فعل% إ,نسان قالوا ج'وه\ ج'وه\. ابن سيده: وج.ه\ ج.ه\

حكاية صوت ال4ب\طال ف الرب، وج.ه\ حكاية صوت ال4ب\طال، وج.ه\ ج.ه\ تسكي
لل4سد والذئب وغيها. ويقال: ت.ج.ه\ج.ه\ عن أ%ي ان\ت.ه1. وف حديث

أ%شراط الساعة: ل ت.ذ}ه.ب' الليال حت ي.م\ل1ك. رجلD يقال له ا ل%ه\جاه،
كأ%نه مركب من هذا، ويروى ال%ه\ج.ل�، وال أ%علم.

@جوه: ج'ه\ت'ه بشر¼ وأ%ج.ه\ت'ه. والاه: النزلة والق%د\ر' عند السلطان،
مقلوب عن و.ج\ه{، وإ,ن كان قد تغي بالقلب فت.ح.و_ل%

من ف%ع\ل� إ,ل ف%ع.ل� فإ,ن هذا ل يستبعد ف القلوب والقلوب عنه
ولذلك ل يعل أ%هل النظر من النحويي وزن% له1 أ%بوك ف%ع\لv، لقولم

ل%ه\ي. أ%بوك، إ,نا جعلوه ف%ع.لv وقالوا إ,ن القلوب قد يتغي وزنه عما كان
عليه قبل القلب. وحكى اللحيان: أ%ن الاه. ليس من و.ج'ه.، وإ,نا هو من

�ج'ه\ggت'، ول يفسر ما ج'ه\ت'. قال ابن جن: كان سبيل
جاه{، إ,ذ ق�د>م.ت اليم وأ�خرت الواو، أ%ن يكون ج.و\ه فتسكن الواو كما

كانت اليم ف و.ج\ه ساكنة، إ,ل أ%نا حركت ل4ن الكلمة لا لقها
القلب ضعفت، فغيوها بتحريك ما كان ساكناv إ,ذ صارت بالقلب قابلة للتغيي،

فصار التقدير ج.و.ه¬، فلما تر_كت الواو وقبلها فتحة قلبت أ%لفاv، فقيل
جاه¬. وحكى اللحيان أ%يضاv: جاه¬ وجاه.ةD وجاه\ جاه1 وجاه{ جاه\ وجاه1

جاه{. الوهري: فلن ذو جاه وقد أ%و\ج.ه\ت'ه أ%نا وو.ج_ه\ت'ه أ%نا أ%ي
جعلته و.ج,يهاv، ولو صغرت قلت ج'و.ي\ه.ة. قال أ%بو بكر: قولم لفلن جاه¬

فيهم أ%ي منزلة وق%د\ر¬، فأ%خرت الواو من موضع الفاء وجعلت ف موضع العي،
فصارت ج.و\هاv، ث جعلوا الواو أ%لفاv فقالوا جاه. ويقال: فلن أ%و\ج.ه'

من فلن، ول يقال أ%ج\و.ه.
والعرب تقول للبعي: جاه1 ل ج'ه\ت. 

(* قوله «ل جهت» أي ل مشيت كذا ف
التكملة). وهو زجر للجمل خاصة. قال ابن سيده: وج'وه\ ج'وه\ 



(* قوله
«وجوه جوه» كذا بضبط الصل والكم بضم اليمي وسكون الاءين وضبط ف
القاموس بفتح اليمي وكسر الاءين). ضرب¬ من زجر ال3بل. الوهري: جاه1 زجر

للبعي دون الناقة، وهو مبن على الكسر، وربا قالوا جاه{ بالتنوين؛
وأ%نشد:إ,ذا ق�لت' جاه{، ل%ج_ حت ت.ر'د_ه'

ق�و.ى أ%د.م�، أ%ط}راف�ها ف السلسل
ويقال: جاه.ه' بالكروه ج.و\هاv أ%ي ج.ب.ه.ه'.

@جأي: ج.أ%ى الشيء4 ج.أ}ياv: س.ت.ر.ه. وج.أ%ي\ت س1ر_ه أ%يضاv: ك%ت.م\ته.
وكل© شيء� غ%ط�ي\ته أ%و كتمته فقد جأ%ي\ته. وج.أ%و\ت' السر_: كتمته.

وسع سر�اv فما ج.آه' ج.أ}ياv أ%ي ما كتمه. وس1قاء# ل ي.ج\أ%ى الاء4
أ%ي ل يبسه. وما ي.ج\أ%ى س1قاؤك شيئاv أ%ي ما يبس الاء. وج.أ%ى إذا

م.ن.ع.. والراعي ل ي.ج\أ%ى الغ.ن.م أ%ي ل يفظها فهي ت.ف%ر_ق' عليه.
وأ%ح\م.ق' ما ي.ج\أ%ى م.ر\غ%ه أ%ي ل يبس ل�عاب.ه' ول ي.ر'دeه. وج.أ%ى
السقاء4: ر.ق%ع.ه، وج.أ%و\ت'ه كذلك، واسم الرقعة ال1ئ}و.ة�. وك%ت1يب.ة

ج.أ}واء� ب.ي>نة ال%أ%ى: وهي الت يعلها لون السواد لكثرة الدروع. وج.أ%ى
الثوب. ج.أ}ياv: خاط%ه وأ%صلحه؛ عن كراع. وقد ج.أ%ى على الشيء جأ}ياv إذا

ع.ض_ عليه. أ%بو عبيدة: أ%ج,ئ} عليك هذا أ%ي غ%طYه؛ قال لبيد 
(* قوله

«قال لبيد» صدره كما ف التكملة: إذا بكر النساء مرد�فات):
ح.واس1ر. ل ي'ج,ئ}ن. على ال1دام,

أ%ي ل ي.س\ت'رن. ويقال: أ%ج,ئ} عليك ث%و\ب.ك. وال1ئاو.ة مثل
ال1عاو.ة: وعاء القدر أ%و شيء يوضع عليه من جلد أ%و خ.ص.ف%ة، وجعها ج,ثاء# مثل

جراحة وج,راح؛ قال الوهري: هذا قول ال4صمعي، وكان أ%بو عمرو يقول
ال1ياء� وال1واء� يعن بذلك الو,عاء أ%يضاv.وف حديث علي�، رضوان ال عليه:

ل4ن} أ%ط�ل1ي. ب,ج,واء3 ق1د\ر� أ%حبe إل� م1ن\ أ%ن} أ%ط�ل1ي.
بالزعفران. وأ%ما الرقة الت ي'نزل با القدر عن الثاف فهي ال1عال�:. ابن

بري: يقال ج.أ%و\ت الق1د\ر جعلت لا ج,ئاو.ةv. وج.أ%ي\ت
�الق1د\ر. وجأ%ي\ت الثوب. جيع ذلك بالواو والياء. الوهري: ال�ؤ\و.ة

مثل ال�ع\و.ة1 لون من أ%لوان اليل والبل، وهي حرة تضرب إل السواد،
يقال: فرس أ%ج\أ%ى، وال�نثى ج.أ}واء�، وقد ج.ئي الفرس؛ قال ابن بري: ومنه



قول دريد:
ب,ج.أ}واء4 ج.و\ن{، كلون السماء،

ت.ر'دe الديد. ف%ل1يل{ ك%ل1يل%
قال ال4صمعي: جأ%ى البعي' و.اج\أ%و.ى مثل ار\ع.و.ى ي.ج\أ%و,ي مثل

ي.ر\ع.و,ي اج\ت1واءé مثل ار\ع1واءé ف%ج.ئ1ي. واج\أ%و_ى مثل ش.ه,ب.
واش\ه.ب_. وف حديث يأ}جوج ومأ}جوج: وت.ج\أ%ى ال4رض' م1ن\ ن.ت.ن,ه,م\ حي.

يوتون. قال ابن ال4ثي: هكذا روي مهموزاv، قيل: لعله لغة ف قولم ج.و,ي.
الاء� ي.ج\و.ى إذا أ%ن\ت.ن. أ%ي ت'ن\ت1ن' ال4رض من ج,ي.ف1ه,م\، قال: وإن

كان المز فيه مفوظاv فيحتمل أ%ن يكون من قولم ك%تيبة ج.أ}واء�
ب.ي>نة� ال%أ%ى، وهي الت يعلوها لون السواد لكثرة الدروع، أ%و من قولم

س1قاء# ل ي.ج\أ%ى شيئاv أ%ي ل يسكه، فيكون العن أ%ن ال4رض تقذف صديدهم
وجيفهم فل تشربه ول تسكها، كما ل يبس هذا السقاء الاء، أ%و من

قولم سعت سر�gاv فما ج.أ%ي\ت'ه أ%ي ما كت.م\ته، يعن أ%ن ال4رض يستتر
وجهها من كثرة جيفهم؛ وف حديث عاتكة بنت عبد الطلب:

ح.ل%ف}ت' ل%ئ1ن\ ع'د\ت'م\ ل%ن.ص\ط%ل1م.ن_ك�م\
ب,جأ}واء4، ت'ر\د1ي حاف%ت.ي\ه1 ال%ق%ان,ب'

�أ%ي بيش عظيم تتمع م.قان,ب'ه من أ%طرافه ونواحيه. ابن حزة: ج,ئ%او.ة
بطن من العرب، وهم إخوة باهلة. ابن بري: وال1ي.اء� وال1و.اء� مقلوبان،

قلبت العي إل مكان اللم واللم إل مكان العي، فمن\ قال ج.أ%ي\ت'
قال ال1ياء�، ومن قال جأ%و\ت قال ال1واء. ابن سيده: وجاء4 ي.ج'وء� لغة ف

ي.ج,يء�، وحكى سيبويه أ%نا أ%ج'وء�ك وأ�ن\ب'ؤ'ك على الضارعة، قال:
ومثله هو م'ن\ح'د'ر من البل على التباع، قال حكاه سيبوية. وجاء#: اسم رجل؛

:eؤ.اس1يeقال أ%بو د'واء الر
ظ%ل�ت\ ي'حاب,ر' ت'د\ع.ى و.س\ط% أ%ر\ح'ل1ن.ا،
وال�س\ت.م1يت'ون% من\ جاء� وم1ن\ ح.ك%م,

قال ابن سيده: وإنا أ%ثبته ف هذا الباب وإن كانت ماد�ته ف الياء
أ%كثر ل4ن الواو عيناv أ%كثر من الياء، وال أ%علم.

@جب: ج.ب.ى الراج. والاء والوض. ي.ج\ب.اه' وي.ج\بيه: ج.م.ع.ه. وج.ب.ى
ي.ج\ب.ى ما جاء نادراv: مثل أ%ب ي.أ}ب، وذلك أ%نم شبهوا ال4لف ف

آخره بالمزة ف ق%ر.أ% ي.ق}ر.أ� وه.د.أ% ي.ه\د.أ�، قال: وقد قالوا



vوج.با vوج,ب\ي.ة؛ عن اللحيان، وج,با vي.ج\ب.ى، والصدر ج,ب\و.ة
Dوج,باية Dوج,ب.اوة

نادر. وف حديث سعد: ي'ب\ط1ئ� ف ج,ب\و.ته1؛ ال1ب\و.ة وال1ب\ي.ة:
الالة من ج.ب\ي, الراج واس\ت1يفائه. وج.ب.ي\ت' الراج. ج,ب.اية وج.ب.و\ته

ج,ب.او.ة؛ ال4خي نادر، قال ابن سيده: قال سيبويه أ%دخلوا الواو على
الياء لكثرة دخول الياء عليها ول4ن للواو خاصة كما أ%ن للياء خاصة؛ قال

الوهري: يهمز ول يهمز، قال: وأ%صله المز؛ قال ابن بري: ج.ب.ي\ت الراج
وج.ب.و\ته ل أ%صل له ف المز ساعاv وقياساv، أ%ما السماع فلكونه ل يسمع

فيه المز، وأ%ما القياس فل4نه من ج.ب.ي\ت أ%ي جعت وح.ص_لت، ومنه
ج.ب.ي\ت الاء ف الوض وج.ب.و\ته، والاب: الذي يمع الال للبل،

وال%ب.او.ة� اسم الاء الموع. ابن سيده ف ج.ب.ي\ت الراج: ج.ب.ي\ته من القوم
وج.ب.ي\ت'ه ال}ق%و\م.؛ قال النابغة العدي:

دناني ن.ج\ب,يها الع1باد.، وغ%ل�ة
على ال4ز\د1 م1ن جاه1 ام\ر,ئ� قد ت.م.ه_ل

وف حديث أ%ب هريرة: كيف أ%نتم إذا ل ت.ج\ت.بوا ديناراv ول
د1ر\ه.ماv؛ الج\ت1باء�، افت1عال من ال1باية: وهو استخراج ال4موال من

م.ظانا.وال1ب\وة وال�ب\وة وال1با وال%با وال1باوة: ما جعت. ف الوض من
الاء. وال1با وال%با: ما حول البئر وال%با: ما حول الوض،يكتب

بال4لف. وف حديث الديبية: فقعد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على ج.باها
ف%س.ق%ي\نا واس\ت.ق%ي\نا؛ ال%با، بالفتح والقصر: ما حول البئر. وال1ب.ا،

بالكسر مقصور: ما جعت فيه من الاء. الوهري: وال1با، بالكسر مقصور،
الاء الموع للبل، وكذلك ال1ب\وة وال1باوة. الوهري: ال%با، بالفتح

Dمقصور، ن.ث1يلة البئر وهي ترابا الذي حولا تراها من بعيد؛ ومنه: امرأة
ج.ب\أ%ى على ف%ع\لى مثال و.ح\م.ى إذا كانت قائمة الث�د\ي.ي\ن؛ قال ابن

بري: قوله ج.ب\أ%ى الت ط%ل%ع. ثدي'ها ليس من ال%با العتل9 اللم،
وإنا هو من ج.ب.أ% علينا فلن أ%ي طلع، فحقه أ%ن يذكر ف باب المز؛ قال:
وكأ%ن9 الوهري يرى ال%ب.ا التراب. أ%صله المز فتركت العرب هزة، فلهذا

ذكر ج.ب\أ%ى مع ال%ب.ا، فيكون ال%با ما حول البئر من التراب بنزلة
قولم ال%ب\أ%ة ما حول السرة من كل دابة. وج.ب.ى الاء4 ف الوض ي.ج\ب,يه

ج.ب\ياv وج.باv وج,باv: ج.م.ع.ه. قال شر: ج.ب.ي\ت الاء ف الوض أ%ج\ب



ج.ب\ياv وج.ب.و\ت أ%ج\ب'و ج.ب\واv وج,بايةv وج,باوةv أ%ي جعته. أ%بو
منصور: ال1با ما ج'مع ف الوض من الاء الذي يستقى من البئر، قال ابن

ال4نباري: هو جع ج,ب\ية. وال%با، بالفتح: الوض الذي ي'ج\ب.ى فيه الاء�،
وقيل: م.قام الساقي على الط�ي>، والمع من كل ذلك أ%جباء#. وقال ابن

ال4عراب: ال%ب.ا أ%ن يتقدم الساقي للبل قبل ورودها بيوم في.ج\ب,ي. لا
الاء4 ف الوض ث يورد.ها من الغد؛ وأ%نشد:

بالر_ي\ث1 ما أ%ر\و.ي\تها ل بالع.ج.ل}،
وبال%ب.ا أر\و.ي\تها ل بالق%ب.ل}

يقول: إنا إبل كثية ي'بطئون بسقيها فت'ب\طئ ف%ي.ب\ط�ؤ' ريeها
لكثرتا فتبقى عام�ة نارها تشرب وإذا كانت ما بي الثلث إل العشر صب على

رؤوسها. قال: وحكى سيبويه ج.ب.ا ي.ج\ب.ى، وهي عنده ضعيفة وال%ب.ا: م.ح\ف%ر
البئر. وال%ب.ا: ش.ف%ة البئر؛ عن أ%ب ليلى. قال ابن بري: ال%با،
بالفتح، الوض وال1با، بالكسر، الاء؛ ومنه قول ال4خطل:

حت و.ر.د\ن% ج,ب.ا الك�لب, ن,هال%
وقال آخر:

حت إذا أ%شر.ف. ف جوف1 ج.ب.ا
وقال م'ض.ر>س فجمعه:

فأ%ل}ق%ت\ ع.صا الت_س\يار عنها، وخ.ي_مت
بأ%ج\باء3 ع.ذ}ب, الاء بيض� م.حاف1ر'ه\

والابية: الوض الذي ي'ج\ب.ى فيه الاء للبل. والاب,ي.ة: الوض
الض_خ\م؛ قال ال4عشى:

،Dح.ل�ق ج.ف}ن.ة�ت.ر'وح' على آل, ال
كجابي.ة الش_ي\خ, الع1راقي> ت.ف}ه.ق'

خص العراقي لهله بالياه ل4نه ح.ض.ر,ي�، فإذا وجدها م.ل4 جابيت.ه،
وأ%عد_ها ول يدر, مت يد الياه، وأ%ما البدوي� فهو عال بالياه فهو ل

يبال أ%ن ل ي'ع1د_ها؛ ويروى: كجابية الس_ي\ح، وهو الاء الاري،
والمع ال%واب؛ ومنه قوله تعال: وج,فان{ كالواب.

وال%ب.ايا: الر_كايا الت ت'ح\فر وت'ن\صب فيها ق�ضبان الك%ر\م؛ حكاها
أ%بو حنيفة؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

وذات1 ج.باv ك%ث1ي, الو,ر\د1 ق%ف}ر�،



ول ت'س\ق%ى ال%وائ1م' من ج.باها
فسره فقال: عن ههنا الشراب. 

(* قوله «الشراب» هو ف الصل بالشي
العجمة، وف التهذيب بالسي الهملة) ، وج.با: ر.ج.ع.؛ قال يصف المار:

حت إذا أ%ش\ر.ف. ف ج.و\ف{ ج.ب.ا
يقول: إذا أ%شرف ف هذا الوادي رجع، ورواه ثعلب: ف جوف1 ج.ب.ا،

بالضافة، وغ%ل�ط من رواه ف جوف{ ج.ب.ا، بالتنوين، وهي تكتب بال4لف والياء.
وج.ب_ى الرجل�: وضع يديه على ركبتيه ف الصلة أ%و على ال4رض، وهو

أ%يضاv ان\كبابه على وجهه؛ قال:
ي.ك}ر.ع' فيها في.ع'بe ع.ب�ا،
م'ج.ب>ياv ف مائها م'ن\ك%ب�ا

وف الديث: أ%ن� و.ف}د. ث%ق1يف{ اش\ت.ر.طوا على رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، أ%ن ي'ع\ش.روا ول ي'ح\ش.روا ول ي'ج.بeوا، فقال النب، صلى

ال عليه وسلم: لكم ذلك ول خ.ي\ر. ف د1ين� ل ر'ك�وع. فيه؛ أ%صل
الت_ج\ب,ية% أ%ن يقوم النسان قيام الراكع، وقيل: هو السجود؛ قال شر: ل

ي'ج.بeوا أ%ي ل ي.ر\كعوا ف صلتم ول يسجدوا كما يفعل السلمون، والعرب
تقول ج.ب_ى فلن ت.ج\ب,ي.ةv إذا أ%ك%ب_ على وجهه بار,كاv أ%و وضع يديه

على ركبتيه منحنياv وهو قائم.
وف حديث ابن مسعود: أ%نه ذكر القيامة% والنفخ. ف الصeور قال فيقومون

في'ج.بeون ت.ج\ب,ي.ة% رجل� واحد{ قياماv لرب العالي؛ قال أ%بو عبيد:
التجبية تكون ف حالي: إحداها أ%ن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم وهذا هو

العن الذي ف الديث، أ%ل تراه قال قياماv لرب العالي؟ والوجه
الخر أن ي.ن\ك%ب_ على وجهه بار,كاv، وهو كالسجود، وهذا الوجه' العروف عند

الناس، وقد حله بعض الناس على قوله فيخرeون س'ج_داv لرب العالي فجعل
السجود هو الت_ج\بية؛ قال الوهري: والت_ج\بية أ%ن يقوم النسان قيام

الراكع؛ قال ابن ال4ثي: والراد بقولم ل ي'ج.بeون% أ%نم ل يصلون،
ولفظ الديث يدل على الركوع والسجود لقوله ف جوابم: ول خي. ف د1ين�
ليس فيه ركوع، فسمى الصلة ركوعاv ل4نه بعضها. وسئل جابر عن اشتراط
ث%قيف أ%ن ل صدقة عليها ول جهاد فقال: علم أ%نم سي.ص_د_قون وياهدون إذا

أ%سلموا، ول يرخص لم ف ترك الصلة ل4ن وقتها حاضر متكرر بلف وقت



الزكاة والهاد؛ ومنه حديث عبد ال أ%نه 
(* قوله «ومنه حديث عبد ال أنه

إل» هكذا ف النسخ الت بأيدينا). ذكر القيامة قال: وي'ج.بeون
çلرب العالي. وف حديث الرؤيا: فإذا أ%نا ب,ت.ل� vت.ج\ب,ية% رج'ل واحد قياما

أ%سود عليه قوم م'ج.بeون ي'ن\ف%خ' ف أ%دبار,هم بالنار. وف حديث جابر:
كانت اليهود تقول إذا نك%ح. الرجل� امرأ%ته م'ج.ب>ي.ةv جاء الولد'

أ%ح\و.ل، أ%ي م'ن\ك%ب_ةv على وجهها تشبيهاv بيئة السجود. واج\ت.باه أ%ي
اص\طفاه. وف الديث: أ%نه اج\ت.باه لنفسه أ%ي اختاره واصطفاه. ابن سيده:

واج\ت.ب.ى الشيء4 اختاره. وقوله عز وجل: وإذا ل تأ}تم بآية قالوا لول
اج\ت.ب.ي\تها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت با من نفسك، وقال الفراء: معناه هل

اج\ت.ب.ي\ت.ها هل اخ\ت.ل%ق}ت.ها واف}ت.ع.ل}تها من ق1ب.ل نفسك، وهو ف
كلم العرب جائز أ%ن يقول لقد اختار لك الشيء4 واج\ت.باه وار\ت.ج.له.

وقوله: وكذلك ي.ج\ت.ب,يك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك يتارك ويصطفيك، وهو
مشتق من جبيت الشيء4 إذا خلصته لنفسك، ومنه: جبيت الاء ف الوض. قال
ال4زهري: وج,باية� الراج جعه وتصيله مأ}خوذ من هذا. وف حديث وائل بن
ح'ج\ر قال: كتب ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل ج.ل%ب. ول ج.ن.ب. ول

ش1غار. ول و,ر.اط% ومن أ%ج\ب.ى فقد أ%ر\ب.ى؛ قيل: أ%صله المز، وفسر من
أ%ج\ب.ى أ%ي من ع.ي_ن. فقد أ%ر\ب.ى، قال: وهو حسن. قال أ%بو عبيد:

الجباء بيع الرث والزرع قبل أ%ن يبدو صلحه، وقيل: هو أ%ن ي'غ.ي>ب إب,ل%ه'
عن الص.د>ق، من أ%ج\ب.أ}ت'ه' إذا وار.ي\ته؛ قال ابن ال4ثي: وال4صل

ف هذه اللفظة المز، ولكنه روي غي مهموز، فإما أ%ن يكون تريفاv من
الراوي، أ%و يكون ترك المز للزدواج بأ%ر\ب.ى، وقيل: أ%راد بالج\باء

الع1ين.ة وهو أ%ن يبيع من رجل س1ل}عة بثمن معلوم إل أ%جل معلوم، ث يشتريها
منه بالنقد بأ%قل من الثمن الذي باعها به. وروي عن ثعلب أ%نه سئل عن قوله

من أ%ج\ب.ى فقد أ%ر\ب.ى قال: ل خ'ل}ف. بيننا أ%نه من باع زرعاv قبل أ%ن
ي'د\ر,ك كذا، قال أ%بو عبيد: فقيل له قال بعضهم أ%خطأ% أ%بو عبيد ف هذا،

من أ%ين كان زرع أ%يام النب، صلى ال عليه وسلم؟ فقال: هذا أ%حق
أ%بو عبيد تكلم بذا على رؤ'وس ال%ل}ق وتكلم به بعد اللق من سنة ثان%

ع.ش\ر.ة إل يومنا هذا ل ي'ر.د_ عليه. والج\باء�: بيع الزرع قبل أ%ن
يبدو صلحه، وقد ذكرناه ف المز. والاب,ي.ة: جاعة القوم؛ قال حيد بن ثور



اللل:
أ%ن\ت'م باب,ي.ة ال�ل�وك، وأ%ه\ل�نا

بال%و> ج,ي.ت'نا ص'د.اء وح1م\ي.ر'
والاب: ال%راد الذي ي.ج\ب كل� شيء� يأك�ل�ه؛ قال عبد مناف بن'

ر,ب\ع1ي� الذل:
صاب'وا بست_ة1 أ%ب\يات{ وأ%ر\بعة،
حت كأ%ن� عليهم جاب,ياv ل�ب.د.ا

ويروى بالمز، وقد تقدم ذكره. التهذيب: س'م>ي. الراد' الاب.
لط�لوع1ه. ابن ال4عراب: العرب تقول إذا جاءت السنة جاء معها الاب والان،

فالاب الراد، والان الذئب 
(* قوله «والان الذئب» هو هكذا ف الصل

وشرح القاموس)، ل يهمزها. والاب,ي.ة: مدينة بالشام، وباب' الاب,ي.ة
éبدمشق، وإنا قضى بأ%ن هذه من الياء لظهور الياء وأ%نا لم، واللم ياء

أ%كثر منها واواv. وال%ب.ا موضع. وف%ر\ش' ال%ب.ا: موضع؛ قال كثي عزة:
أ%هاج.ك. ب.ر\ق¬ آخر. الليل, واص1ب'

ت.ض.م_ن.ه' ف%ر\ش' ال%ب.ا فال%سار,ب'؟
ابن ال4ثي ف هذه الترجة: وف حديث خدية قالت يا رسول ال ما
ب.ي\ت¬ ف الن_ة من ق%ص.ب؟ قال: هو بيت¬ من لؤلؤة م.و_فة م'ج.ب_اة{؛ قال
ابن ال4ثي: فسره ابن وهب فقال مو_فة، قال: وقال الطاب هذا ل

يستت1م� إل أ%ن يعل من القلوب فتكون مو_بة من ال%و\ب، وهو الق%ط}ع،
وقيل: من ال%و\ب، وهو ن.ق1ي يتمع فيه الاء، وال أ%علم.

@جثا: ج.ث%ا ي.ج\ث�و وي.ج\ث1ي ج'ث�و�اv وج'ث1ي�اv، على فعول فيهما: جلس
على ركبتيه للخصومة ونوها. ويقال: ج.ث%ا فلن على ركبتيه؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
إن_ا أ�ناس¬ م.ع.د>يeون% عاد.ت'نا،

عن\د. الص>ياح,، ج'ث1يe ال%و\ت1 للرeك%ب,
eقال: أ%راد ج'ث1ي

Ýوقوم¬ ج'ثى Òك%ب للموت فقلب. وأ%ج\ثاه غي'ه. وقو\م¬ ج'ث1يeالر
أ%يضاv: مثل جلس جلوساv وقوم ج'لوس¬؛ ومنه قوله تعال: ونذر الظالي فيها

ج'ث1ي�اv، وج,ث1ي�اv أ%يضاv، بكسر اليم، لا بعدها من الكسر. وجاث%ي\ت'



ركبت إل ركبته وت.جاث%و\ا على الرeك%ب. وف حديث ابن عمر: إن الناس
يصيون يوم القيامة ج'ثىÝ كل© أ�م_ة{ ت.ت\بع نبي_ها أ%ي جاعة، وتروى هذه

اللفظة ج'ث1يÒ، بتشديد الياء، جع جاث{ وهو الذي يلس على ركبتيه؛ ومنه
حديث علي، رصوان ال عليه: أ%نا أ%و�ل� من ي.ج\ث�و للخ'صومة بي يدي ال

عز وجل. ابن سيده: وقد ت.جاث%و\ا ف الصومة م'جاثاةv وج,ثاءé، وها من
الصادر التية على غي أ%فعالا. وقد ج.ث%ا ج.ث}واv وج'ث�و�اv، كج.ذ%ا

ج.ذ}واv وج'ذ�و�اv، إذا قام على أ%طراف أ%صابعه، وعد_ه أ%بو عبيدة ف
البدل، وأ%ما ابن جن فقال: ليس أ%حد الرفي بدلv من صاحبه بل ها لغتان.

والاثي: القاعد. وف التنزيل العزيز: وترى كل أ�م_ة{ جاث1ي.ةv؛ قال
ماهد: م'ستوف1زين. على الرeك%ب. قال أ%بو معاذ: ال�س\ت.و\ف1ز' الذي رفع

أ%ل}ي.ت.يه ووضع ركبتيه؛ وقال عدي� يدح النعمان:
ع.ال1م¬ بالذي يكون�، ن.ق1يe الصـ

ـدر، ع.فÒ على ج'ثاه ن.ح'ور
قيل: أ%راد ينحر النسك على ج'ث%ى آبائ1ه1 أ%ي على قبورهم، وقيل: ال�ث%ى

ص.ن.م كان ي'ذ}بح له.
وال�ث}وة وال%ث}و.ة وال1ث}و.ة، ثلث لغات: حجارة من تراب متجمع

كالقب، وقيل: هي الجارة الموعة. والث}وة: القب سي بذلك، وقيل: هي
الر>ب\وة الصغية، وقيل: هي الك�ومة� من التراب. التهذيب: ال�ث%ى أ%ت\ربة

مموعة، واحدته ج'ث}وة. وف حديث عامر: رأ%يت قبور الشهداء ج'ثىÝ يعن
أ%ت\ربة مموعة. وف الديث الخر: فإذا ل ن.ج,د\ حجراv جعنا ج'ث}و.ةv من

تراب، ويمع الميع ج'ثىÝ، بالضم والكسر. وج,ث%ى ال%ر.م: ما اجتمع فيه من
حجارة ال1مار 

(* قوله «ما اجتمع فيه من حجارة المار» هذه عبارة
الوهري، وقال الصاغان ف التكملة: الصواب من الجارة الت توضع على حدود

الرم أو النصاب الت تذبح عليها الذبائح). وف الديث: ما د.عا د'عاء4
الاهلية فهو من ج'ث%ى جهنم. وف الديث: من د.عا يا ل%ف�لن{ فإنا يدعو إل
ج'ث%ى النار؛ هي جع ج'ث}وة، بالضم، وهي الشيء الموع. وف حديث إتيان

الرأ%ة م'ج.ب>يةv رواه بعضهم م'جث�اة، كأ%نه أ%راد قد ج'ثYي.ت فهي
م'ج.ث�اة أ%ي ح'م1لت على أ%ن ت.ج\ث�و. على ركبتيها. وف الديث: فلن من

ج'ث%ى جهنم؛ قال أ%بو عبيد: له معنيان أ%حدها أ%نه من ي.ج\ث�و على الركب



،Ýفيها، والخر أ%نه من جاعات أ%هل جهنم على رواية من روى ج'ثى
بالتخفيف، ومن رواه من ج'ث1ي> جهنم، بتشديد الياء، فهو جع الاثي. قال ال
تعال: ث لنحضرنم حول جهنم ج'ث1ي�اv؛ وقال طرفة ف جع ال�ث}وة يصف قبي

أ%خوين غن وفقي:
ت.ر.ى ج'ث}و.ت.ي\ن من ت'راب�، ع.ل%يهما
ص.ف%ائ1ح' ص'مÒ من صفيح� م'ص.م_د1

م'و.ص_د. وج'ث}وة كل9 إنسان: جسده: وال�ث}وة: البدن والوسط؛ عن ابن
ال4عراب؛ ومنه قول دغ}ف%ل الذ©ه\لي: والع.ن\ب.ر' ج'ث}و.ت'ها، يعن

ب.د.ن% عمرو بن ت1يم وو.س.ط%ها. ابن شيل: يقال للرجل إنه لعظيم' ال�ث}وة1
وال�ث�ة1. وج'ث}و.ة الرجل: جسد'ه، والمع ال�ث%ى؛ وأ%نشد:

ي.وم. ت.ر.ى ج'ث}و.ت.ه ف ال4ق}ب'ر,
قال: والقب ج'ث}و.ة، وما ارتفع من ال4رض نو ارتفاع القب ج'ث}و.ة.

وال�ث}وة: التراب التمع. وال%ث}و.ة وال1ث}و.ة وال�ث}و.ة: لغة ف
ال%ذ}وة وال1ذ}وة وال�ذ}وة. الفراء: ج.ذ}وة من النار وج.ث}وة، وزعم يعقوب

أ%ن الثاء هنا بدل من الذال. وسورة الاثية: الت تلي الدخان.
@جحا: ج.ح.ا بالكان ي.ج\ح'و: أ%قام به كح.ج.ا. وح.ي_ا ال ج.ح\و.ت.ك

أ%ي طلعت.ك.
وج.ح\وان�: اسم رجل من بن أ%سد؛ قال ال4سود ابن يعفر:

وق%ب\ل1ي. م.ات. الال1دان1 ك1له'ما:
ع.م1يد' ب.ن ج.ح\وان%، وابن' ال�ض.ل�ل,

قال ابن بري صواب إنشاده:
ف%ق%ب\ل1ي. مات الالدان

بالفاء ل4نه جواب الشرط ف البيت الذي قبله:
فإن يك' ي.و\مي ق%د د.نا، وإخال�ه،

ك%و.ار,د.ة{ يوماv إل ظ1م\ء3 م.ن\ه.ل,
ابن ال4عراب: ال%اح1ي ال%س.ن الصلة، وال%اح1ي ال�ثاق1ف'،

وال%ائ1ح' ال%راد. واج\تاح. الشيء4 واجتحاه: استأ%ص.له. الوهري: اج\ت.حاه
ق%ل}ب' اج\ت.احه. روى ال4زهري عن الفراء أ%نه قال ف كلم: ت.جاح.ي.ا
ال4م\وال%، فق%ل%ب يريد اجتاحا، وهو من أ%ولد الثلثة ف ال4صل. ابن

ال4عراب: ج.ح.ا إذا خ.ط%ا. وال%ح\وة�: ال%ط}وة الواحدة.



وج'حا: اسم' رجل؛ قال ال4خفش: ل ينصرف ل4نه مثل عمر. قال ال4زهري:
Dب,ج'حا فأ%ل}ح1ق}ه بباب ز'ف%ر.، وج'ح.ا معدول vإذا سيت رجل
من ج.ح.ا ي.ج\حو إذا خ.ط%ا. ال4زهري: ب.ن'و ج.ح\وان% قبيلة.

@جخا: ال%خ\و': س.ع.ة ال1ل}د1، رجل أ%ج\خ.ى وامرأ%ةD ج.خ\واء�. أ%بو
تراب: سعت مدركاv يقول رجل أ%ج\خ.ى وأ%ج\خ.ر' إذا كان قليل لم الفخذين

وفيهما ت.خاذ�لD من العظام وت.ف%اح'ج¬. وج.خ_ى الليل�: مال% فذهب. وج.خ_ى
الليل� ت.ج\خ1ي_ة إذا أ%د\بر. والت_ج\خ1ية: ال%ي\ل�. وج.خ_ت

النجوم': مالت، وعم أ%بو عبيدة به جيع اليل. وج.خ.ا برجله: ك%خ.ج.ا؛ حكاها
ابن دريد معاv. وج.خ.و\ت الك�وز ف%ت.ج.خ_ى: كببته فانكب�؛ هذه عن ابن

ال4عراب؛ ومنه حديث حذيفة حي وصف القلوب فقال: وقلب¬ م'ر\ب.دÒ كالك�وز,
م'ج.خ>ياv، وأ%مال% كف�ه، أ%ي مائلv؛ وال�ج.خ>ي: الائ1ل عن

الستقامة والعتدال، فشبه القلب. الذي ل ي.ع1ي خياv بالكوز الائل الذي ل
يثبت فيه شيء ل4ن الكوز إذا مال انصب ما فيه؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:

vأ%ن ل تزال% م'ج.خي>ا vك%ف%ى س.و\أ%ة
إل س.و\أ%ة{ و.ف}راء4، ف است1ك. ع'ود'ها

ويقال: ج.خ_ى إل الس_و\أ%ة1 أ%ي مال إليها. ويقال للشيخ إذا حناه
الكب: قد ج.خ_ى وج.خ_ى الشيخ: ان\حن؛ وقال آخر:

ل خ.ي\ر. ف الشيخ إذا ما ج.خ_ا،
وس.ال% غ%ر\ب' ع.ي\ن,ه ول%خ_ا

وكان أ%ك}لv قاعداv وش.خ_ا،
تت. ر'واق, البيت ي.غ\ش.ى الذ©خ_ا
وان\ث%ن.ت1 الر>جل فصارت ف%خ_ا،

وصار. و.ص\ل� الغ.ان,يات1 أ%خ_ا
ويروى:

ل خي. ف الشيخ إذا ما اج\ل%خ_ا
وف الديث: أ%نه كان إذا سجد ج.خ_ى ف سجوده أ%ي خ.و_ى وم.د_

ض.ب'ع.ي\ه1 وتاف%ى عن ال4رض. وقد ج.خ_ وج.خ_ى إذا خ.و_ى ف سجوده، وهو أ%ن
يرفع ظهره حت ي'قل� بطنه عن ال4رض. ويقال: ج.خ_ى إذا ف%ت.ح ع.ض'ديه

ف السجود، وهو مثل ج.خ_،وقد تقدم.أ%بوعمرو: ج.خ_ى على ال1ج\م.ر
وت.ج.خ_ى وج.ب_ى وت.ج.ب_ى وت.ش.ذ�ى إذا ت.ب.خ_ر.



@جدا: ال%د.ا، مقصور: ال%ط%ر' العام�. وغيثD ج.داv: ل ي'عرف أ%قصاه،
وكذلك ساء# ج.داv؛ تقول العرب: هذه ساء#

vما لا خ.ل%ف¬، ذك�روه ل4ن ال%د.ا ف قوة الصدر. وم.ط%ر¬ جدا vجدا
أ%ي عام�. ويقال: أ%صابنا ج.داv أ%ي مطر عام�. ويقال: إنا لسماء#

ج.داv ما لا خ.ل%ف¬
أ%ي واسع عام�. ويقال للرجل: إن9 خيه ل%ج.داv على الناس أ%ي عام� واسع.
ابن السكيت: ال%د.ا يكتب بالياء وال4لف. وف حديث الستسقاء: اللهم

اس\ق1نا غ%ي\ثاv غ%د.قاv وج.داv ط%ب.قاv، ومنه أ�خ1ذ ج.د.ا الع.ط1ي�ة1
وال%د\و.ى؛ ومنه شعر خ'فاف بن ن'د\بة السeل%مي يدح الص�د�يق:

،vليس. لش.يء� غي, ت.ق}و.ى ج.دا
وكل© خ.ل}ق� ع'م\ر'ه للف%ن.ا

هو من أ%ج\د.ى عليه ي'ج\دي إذا أ%عطاه. وال%د.ا، مقصور: ال%د\و.ى وها
العطية، وهو من ذلك، وتثنيته ج.د.وان وج.د.يان؛ قال ابن سيده: كلها عن

اللحيان، ف%ج.دوان1 على القياس، وج.د.يان1 على ال�عاقبة. وخ.ي\ر'ه
جداv على الناس: واسع. وال%د\وى: العطية كال%د.ا، وقد ج.د.ا عليه ي.ج\د'و

ج.داv. وأ%ج\د.ى فلن أ%ي أ%عطى. وأ%ج\داه أ%ي أ%عطاه ال%د\و.ى.
وأ%ج\د.ى أ%يضاv أ%ي أ%صاب ال%د\و.ى، وقوم ج'د.اةD وم'ج\ت.د'ون، وفلن قليل

ال%د.ا على قومه. ويقال: ما أ%ص.ب\ت' من فلن ج.د\و.ى قط أ%ي عطية؛ وقول
أ%ب العيال:

ب.خ1ل%ت\ ف�ط%ي\مة� بال�ذ1ي ت'ول1ين,ي
إل� الكلم.، وق%ل�م.ا ت'ج\د1ين,ي

أ%راد ت'ج\دي ع.ل%ي� فحذف حرف الر وأ%وصل. ورجل جاد{: سائ1ل عاف{ طالب¬
للج.د\و.ى؛ أ%نشد الفارسي عن أ%حد بن يي:

،vر�ا�إليه ت.ل}ج.أ� ال%ض_اء� ط
فل%ي\س. ب,قائ1ل� ه'ج\راv ل1ج.اد1

وكذلك م'ج\ت.د{؛ قال أ%بو ذؤيب:
ل�ن\ب,ئ}ت أ%ن_ا ن.ج\ت.د1ي ال%م\د.، إن_م.ا

ت.ك%ل�ف�ه' م1ن النeفوس, خ1يار'ها
أ%ي تطل�ب المد؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

إن>ي ل%ي.ح\م.د'ن,ي ال%ل1يل� إذا اج\ت.د.ى



م.ال1ي، وي.ك}ر.ه'ن ذ%وو' ال4ض\غ.ان1
والاد1ي: السائل� العاف1ي؛ قال ابن بري: ومنه قول الراجز:

أ%ما ع.ل1م\ت. أ%ن_ن م1ن\ أ�س\ر.ه\
ل ي.ط}ع.م' الاد1ي ل%د.ي\ه,م ت.م\ر.ه\؟

ويقال: ج.د.و\ته سأ%لته وأ%عطيته، وهو من ال4ضداد؛ قال الشاعر:
ج.د.وت' أ�ناساv م'وس1رين. فما ج.د.و\ا،

أ%ل ال4 فاج\د'وه' إذا ك�نت. جاد1ي.ا
وج.د.و\ته ج.د\واv وأ%ج\د.ي\ته واس\ت.ج\د.ي\ته، كل©ه بعن: أ%تيته

أ%سأ%له حاجة وطلبت ج.د\واه؛ قال أ%بو النجم:
ج,ئ}نا ن'ح.ي>يك. ون.س\ت.ج\د1يكا
م1ن نائ1ل ال3 ال9ذ1ي ي'ع\ط1يك%ا

وف حديث زيد بن ثابت أ%نه كتب إل معاوية يستعطفه ل4هل الدينة ويشكو
إليه انقطاع أ%ع\ط1ي.تهم وال1ي.ة1 عنهم وقال فيه: وقد ع.ر.فوا أ%ن_ه

Dعند. م.ر\وان مال
ي'ج.اد'ون.ه' ع.ل%يه؛ ال�جاد.اة�: مفاعلة من ج.د.ا واج\ت.دى واس\ت.ج\دى

إذا سأ%ل، معناه ليس عنده مال يسائلونه عليه؛ وقول أ%ب حات:
أ%ل أ%يeه.ذ%ا ال�ج\ت.د1ينا ب,ش.ت\م1ه1،

تأ%م_ل} ر'و.ي\داv، إن_ن من ت.ع.ر_ف'
ل يفسره ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه أ%راد أ%يeهذا الذي

يستقضينا أ%و يسأ%لنا وهو ف خلل ذلك ي.ع1يب'نا ويشتمنا. ويقال: فلن
ي.ج\ت.دي فلناv وي.ج\دوه أ%ي يسأ%له. والسeؤ_ال� الـطالبون يقال لم

ال�ج\ت.د'ون. وج.د.يته: طلبت ج.د\واه، لغة ف ج.د.وته. وال%داء�:
vالغ.ن.اء�، مدود. وما ي'ج\دي عنك هذا أ%ي ما ي'غ\ن. وما ي'ج\د1ي علي_ شيئا

أ%ي ما ي'غ\ن. وفلن قليل ال%د.اء3 عنك أ%ي قليل الغ.ن.اء والنف}ع,؛ قال
ابن بري: شاهده قول مالك بن الع.ج\لن1:

ل%ق%ل� ج.د.اء على م.ال1ك{،
إذا ال%ر\ب شب_ت\ ب,أ%ج\ذال1ها

ويقال منه: قل�م.ا ي'ج\دي فلن عنك أ%ي قلما يغن. وال�د.اء�، مدود:
مبلغ حساب الضرب، ثلثةD ف اثني ج'داء� ذلك ستة.

قال ابن بري: وال�د.اء� مبلغ حساب الضرب كقولك ثلثة ف ثلثة ج'داؤ'ها



تسعة. ول يأ}تيك ج.د.ا الدهر أ%ي آخر.ه. ويقال: ج.د.ا الدهر أ%ي ي.د.
.vالدهر أ%ي أ%ب.دا

وال%د\ي': الذكر من أ%ولد ال%ع.ز، والمع أ%4ج\د{ وج,د.اء#، ول تقل
ال%د.ايا، ول ال1د.ى، بكسر� اليم، وإذا أ%ج\ذ%ع ال%د\ي والع.ناق'

يسمى ع.ريضاv وع.ت'وداv. ويقال للج.د\ي,: إم_ر¬ وإم_رة وه1ل�ع¬
وه1ل�عة. قال: والع'ط}ع'ط ال%د\ي'. ونم ف السماء يقال له ال%د\ي'
قريب من الق�ط}ب تعرف به الق1ب\لة، والب'ر\ج' الذي يقال له ال%د\ي

ب,ل1ز\ق, الد_ل}و وهو غي ج.د\ي, القطب. ابن سيده: وال%د\ي من النجوم
ج.د\يان1: أ%حدها الذي يدور مع بنات نعش، والخر الذي ب,ل1ز\ق, الدلو، وهو من

البوج، ول تعرفه العرب، وكلها على التشبيه بال%د\ي ف م.رآة العي.
وال%داية� وال1داية جيعاv: الذكر وال�نثى من أ%ولد الظYباء إذا

بلغ ستة أ%شهر أ%و سبعة وع.د.ا وتشد_د، وخص بعضهم به الذكر منها. غيه:
ال1داية� بنزلة الع.ناق من الغنم، قال ج,ران� الع.و\د واسه عامر بن

الرث:
لقد ص.ب.ح\ت ح.م.ل% ب\ن. ك�وز,

ع'للةv من و.ك%ر.ى أ%ب'وز,
ت'ريح'، بعد الن_ف%س, ال%ح\ف�وز,،

إراحة% ال1د.اي.ة1 الن_ف�وز,
وف الديث: أ�ت1ي. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ب.د.ايا

وض.غاب,يس.؛ هي جع ج.داية من أ%ولد الظYباء. وف الديث الخر: فجاءه ب.د\ي�
وج.د.اية. وال%د\ية� وال%د1ي_ة�: القطعة من الكساء الشو�ة تت

د.ف�ت.ي السرج وظ%ل1ف%ة1 الر_ح\ل، وها ج.د1ي_تان1؛ قال الوهري: والمع
ج.داv وج.د.يات¬، بالتحريك، قال: وكذلك ال%د1ي_ة�، على فعيلة والمع
ال%د.ايا. قال: ول تقل ج.د1يد.ةD والعام�ة تقوله؛ قال ابن بري عند قول

الوهري والمع ج.داv قال: صوابه والمع ج.د\ي¬
مثل ه.د\ية{ وه.د\ي� وش.ر\ية{ وش.ر\ي�؛ وقال ابن سيده: قال سيبويه جع

ال%د\ي.ة1 ج.د.يات، قال: ول يكس>ر'وا ال%د\ية على ال4كثر استغناء
بمع السلمة إذ جاز أ%ن ي.ع\ن'وا الكثي.، يعن أ%ن فع\لة قد ت'ج\مع

ف%ع.لت{ ي'ع\ن.ى به ال4كثر كما أ%نشد ل%س�ان%:
لنا ال%ف%نات'



وج.د_ى الر_ح\ل%: جعل له ج.د\ي.ةv، وقد ج.د_ي\نا ق%ت.ب.نا
ب.د1ي_ة{. وف حديث مروان: أ%نه ر.م.ى ط%ل}حة% بن ع'ب.ي\د ال يوم ال%م.ل بسهم

ف%ش.ك_ فخذه إل ج.د\ي.ة1 السرج. ومنه حديث أ%ب أ%يوب: أ�ت1ي. بدابة
س.ر\ج'ها ن'م'ور فن.ز.ع الصeف�ة% يعن ال1يث%ر.ة%، فقيل: ال%د.يات'

ن'م'ور، فقال: إنا ي'ن\ه.ى عن الصeف�ة1. وال%د1ي_ة: لون الو.ج\ه،
يقال: اصفر�ت ج.د1ي_ة� وجهه؛ وأ%نشد:

ت.خال� ج.د1ي_ة% ال4ب\طال, فيها،
غ%داة% الر_و\ع,، ج.اد1ي�اv م.د'وفا

وال%اد1يe: الزعفران.
.Òقرية بالشام ينبت با الزعفران، فلذلك قالوا جاد1ي :�وجاد1ي.ة

وال%د1ي_ة� من الد_م: ما ل%ص1ق. بال%سد، والب.ص1ي.ة�: ما كان على
ال4رض. وتقول: هذه ب.ص1يةD من د.م وجدية من دم. وقال اللحيان:
ال%د1ي_ة الدم السائل، فأ%ما الب.ص1ية فإنه ما ل يسل. وأ%ج\د.ى ال�ر\ح':

سالت منه ج.د1ي_ةD؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وإن} أ%ج\د.ى أ%ظل�ها وم.ر_ت\،

�ل%م.ن\ه.ب,ها، ع.قام¬ خ.ن\ش.ل1يل
(* قوله «لنهبها» هكذا ف الصل والكم هنا، وأنشده ف مادة عقم

.(vللمحكم أيضا vلنهلها تبعا
وقال ع.ب_اس' بن' م1ر\داس�:

س'يول ال%د1ي_ة1 ج.اد.ت\،
م'راشاة كل9 ق%ت1يل ق%ت1يل

(* قوله «سيول الدية إل» هذان البيتان هكذا ف ال4صل، وكذا قوله بعد
مأخوذ من جدية وجديات»).

سليم ومن ذا مثلهم،
إذا ما ذ%و'و الف%ض\ل ع.دeوا الف�ض'ول

مراشاة أ%ي يعطي بعضهم بعضاv من الرشوة، مأ}خوذ من ج.د1ي_ة ل4نه من
باب الناقص مثل ه.د1ي_ة وه.د1ي�ات، أ%راد ج.د1ي_ة الدم. وال%د1ي_ة

أ%يضاv: طريقة من الدم، والمع ج.د.ايا. وف حديث سعد قال: رميت يوم بدر
س'ه.ي\ل% بن. عمرو فقطعت ن.س.اه' فان\ث%ع.ب.ت ج.د1ي_ة الدم؛ هي أ%ول دفعة من

الدم، ورواه الزمشري: فانبعث جدية الدم؛ قيل: هي الطريقة من الدم



ت'ت_بع لي'ق}ت.ف%ى أ%ث%ر'ها.
والاد1ي: الراد ل4نه ي.ج\د1ي كل شيء أ%ي يأ}كله؛ قال عبد مناف

الذل:ص.ابوا بستة أ%ب\يات{ وو.اح1د.ة،
حت_ى كأ%ن� ع.ل%يها جاد1ياv ل�ب.دا

وج.د\وى: اسم امرأة؛ قال ابن أ%حر:
�ش.ط� ال%زار' ب,ج.د\و.ى وان\ت.ه.ى ال4م.ل

@جذا: ج.ذا الشيء� ي.ج\ذ�و جذ}واv وج'ذ�و�اv وأ%ج\ذ%ى، لغتان كلها: ثبت
قائماv، وقيل: ال%اذ1ي كال%اثي. الوهري: ال%اذ1ي ال�ق}ع1ي منتصب

القدمي وهو على أ%طراف أ%صابعه؛ قال النعمان بن ن.ض\لة العدوي� وكان عمر،
رضي ال عنه، استعمله على م.ي\سان:

ف%من\ م'ب\لغ� ال%س\ناء3 أ%ن� خل1يل%ها،
ب,م.ي\سان%، ي'س\ق%ى ف ق1لل وح.ن\ت.م,؟

إذا ش1ئ}ت' غ%ن_ت\ن د.هاق1ي' ق%ر\ية{،
وص.ن_اجةD ت.ج\ذ�و على كل9 م.ن\س3م

فإن} كنت ن.د\مان فبال4ك}ب.ر اس\ق1ن،
ول ت.س\ق1ن,ي بال4ص\ف%ر, ال�ت.ث%لYم,

لعل� أ%مي. الؤمني. يسوء�ه'
ت.ناد'م'نا ف ال%و\س.ق, ال�ت.ه.د>م,

فلما سع عمر ذلك قال: إي وال يسوءن وأ%عزلك ويروى:
وصن_اجة تذو على ح.ر\ف1 م.نس3م

وقال ثعلب: ال�ذ�وe على أ%طرف ال4صابع وال�ث�وe على الرeك%ب. قال
ابن ال4عراب: ال%اذ1ي على قدميه، والاثي على ركبتيه، وأ%ما الفراء

فإنه جعلهما واحداv. ال4صمعي: جث%و\ت وج.ذ%و\ت وهو القيام على أ%طراف
ال4صابع، وقيل: الاذي القائم على أ%طراف ال4صابع؛ وقال أ%بو دواد يصف

اليل:
جاذ1يات على الس_ن.اب,ك1 قد أ%ن\ـ

ـح.ل%ه'ن_ الس\راج' والل}ج.ام'
والمع ج,ذاء# مثل نائ1م ون,يام؛ قال ال%ر_ار:

أ%ع.ان{ غ%ر,يب¬ أ%م أ%م1ي¬ بأ%ر\ضها،
وح.و\ل1ي. أ%ع\د.اء# ج,ذاء# خ'ص'وم'ها؟



وقال أ%بو عمرو: ج.ذ%ا وج.ث%ا لغتان، وأ%ج\ذ%ى وج.ذ%ا بعن إذا ثبت
قائماv. وكل من ثبت على شيء فقد ج.ذ%ا عليه؛ قال عمرو بن جيل ال4سدي:

ل ي'ب\ق, منها س.ب.ل� الر_ذاذ1
غي. أ%ثاف م1ر\ج.ل� ج.و.اذ1

وف حديث ابن عباس: فج.ذ%ا على ركبتيه أ%ي ج.ثا. قال ابن ال4ثي: إل
أ%نه بالذال أ%دل© على اللزوم والثبوت منه بالثاء. قال ابن بري: ويقال

ج.ذ%ا مثل ج.ثا، واج\ذ%و.ى مثل ار\ع.و.ى فهو م'ج\ذ%و�؛ قال يزيد بن
ال%ك%م:ن.د.اك. عن ال%و\ل ون.ص\ر'ك. عات1م¬،

وأ%نت. له' بالظ©ل}م, والف�ح\ش, م'ج\ذ%وي
قال ابن جن: ليست الثاء بدلv من الذال بل ها لغتان. وف حديث النب،

صلى ال عليه وسلم: م.ث%ل� الؤمن كالام.ة1 من الزرع ت'ف%ي>ئ�ها
الريح' مرة هناك ومرة هنا، ومث%ل� الكافر كال4ر\ز.ة ال�ج\ذ1ي.ة1 على وجه

ال4رض حت يكون% ان\ج,عاف�ها ب.ر_ة{، أ%ي الثابتة ال�ن\ت.ص1بة؛ يقال:
ج.ذ%ت\ ت.ج\ذو وأ%ج\ذ%ت\ ت'ج\ذي، والام.ة� من الزرع: الطاقة منه،

وت'ف%ي>ئ�ها: ت.ج,يء� با وت.ذ}هب، وال4ر\ز.ة�: شجرة الص_ن.و\بر، وقيل: هو
الع.ر\ع.ر، والن\ج,عاف': الن\ق1لع' والسقوط�، وال�ج\ذ1ي.ة: الثابتة على

ال4رض. قال ال4زهري: الج\ذاء ف هذا الديث لزم، يقال: أ%ج\ذ%ى
الشيء� ي'ج\ذي وج.ذ%ا ي.ج\ذ�و ج'ذ�و�اv إذا انتصب واستقام، واج\ذ%و\ذ%ى

اج\ذ1يذاءé مثله. وال�ج\ذ%و\ذي: الذي يلزم الرحل والنزل ل يفارقه؛ وأ%نشد
ل4ب الغريب النص\ري:

أ%لس\ت. ب'ج\ذ%وذ{ على الر_ح\ل, دائ1ب�؟
فما ل%ك.، إل ما ر'ز,ق}ت.، ن.صيب'

وف حديث ف%ضالة: دخلت' على عبد اللك بن م.ر\وان وقد ج.ذ%ا منخراه
وش.خ.ص.ت ع.ي\ناه فع.ر.ف}نا منه الوت، أ%ي ان\ت.صب. وامت.د_. وت.ج.ذ�ي\ت'

يومي أ%جع. أ%ي د.أ%ب\ت'.
وأ%ج\ذ%ى الجر.: أ%شاله، والج.ر' م'ج\ذىÝ. والت_جاذي ف إشالة1

الجر: مثل الت_جاثي. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنه: م.ر_ بقوم�
ي'ج\ذ�ون% حج.راv أ%ي ي'ش1يلونه ويرفعونه، ويروى: وه'م\ يت.جاذ%و\ن% م1ه\راساv؛

ال1ه\راس: الجر العظيم الذي ي'م\ت.ح.ن برفعه ق�و_ة� الرجل. وف حديث
ابن عباس: م.ر_ بقوم� يت.جاذ%ب'ون حج.راv، ويروى ي'ج\ذ�ون؛ قال أ%بو عبيد:



vون حجرا�الج\ذاء� إشالة الجر لت'عرف به شد_ة� الرجل، يقال: هم ي'ج\ذ
ويت.جاذ%و\نه. أ%بو عبيد: الج\ذاء ف حديث ابن عباس واقع؛ وأ%ما قول

الراعي يصف ناقة ص'ل}بة:
وباز,ل كع.لة1 الق%ي\ن, د.و\س.ر.ة{،

ل ي'ج\ذ1 م1ر\ف%ق�ها ف الد_ف> من\ ز.و.ر,
فإنه أ%راد ل يتباعد من جنبه منتصباv من ز.و.ر� ولكن خ1ل}قةv. وأ%ج\ذ%ى

طر\ف%ه: نص.ب.ه ورمى به أ%مامه؛ قال أ%بو كبي الذل:
ص.د\يان أ%ج\ذ%ى الط�ر\ف. ف م.ل}مومة،

لو\ن� الس_حاب, با ك%ل%و\ن1 ال4ع\ب.ل
وت.جاذ%و\ه': تراب.عوه لي.ر\ف%عوه. وج.ذ%ا الق�راد' ف ج.ن\ب البعي

ج'ذ�و�اv: ل%ص1ق به ولزمه. ورجل م'ج\ذ%و\ذ{: م'ت.ذلYل؛ عن ال%ج.ري>. قال
ابن سيده: وإذا صح_ت اللفظة فهو عندي من هذا كأ%نه ل%ص1ق. بال4رض

ل1ذ�لYه.
:vوم1ج\ذاء الطائر: م1ن\قار'ه؛ وقول أ%ب النجم يصف ظليما

وم.ر_ة بال%د> م1ن\ م1ج\ذائ1ه1
(* قوله «ومرة بالد إل» عجزه كما ف التكملة:

عن ذبح التلع وعنصلئه
وذبح كصرد، والتلع بفتح فسكون، وعنصلئه بضم العي والصاد).

قال: ال1ج\ذاء� م1نقار'ه، وأ%راد أ%نه ينزع أ�صول الشيش بنقاره؛ قال
ابن ال4نباري، ال1ج\ذاء� ع'ود¬ ي'ضرب به؛ قال الراجز:

وم.ه\م.ه{ للركب ذي ان\ج,ياذ1،
وذي ت.بار,يح. وذي اج\ل1و_اذ1

(* قوله «ومهمه إل» هكذا ف الصل وانظر الشاهد فيه).
ليس بذ1ي ع1د{ç ول إخ.اذ1،

غ%ل�س\ت' قبل ال4ع\ق%د1 الش_م�اذ1
قال: ل أ%دري انياذ أ%م انباذ. وف النوادر: أ%كلنا طعاماv فجاذ%ى
بين.نا ووال وتاب.ع أ%ي ق%ت.ل% بع\ض.نا على إث}ر بعض�. ويقال: ج.ذ%ي\ت'ه

:vعنه وأ%ج\ذ%ي\ت'3 عنه أ%ي من.ع\ته؛ وقول ذي الرمة يصف جال
على كلY م.و_ار� أ%فاني' س.ي\ر,ه،

ش'ؤ'وÒ ل4ب\واع, ال%واذي الر_وات1ك1



قيل ف تفسيه: ال%و.اذي الس>راع' الل�وات ل ي.ن\ب.س3طن من
س'ر\عتهن. وقال أ%بو ليلى: ال%واذي الت ت.ج\ذ�و ف سيها كأ%نا ت.ق}ل%ع
السي.؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف ج.ذ%ا أ%سرع ول ج.ذ%ا أ%ق}ل%ع. وقال

ال4صمعي: ال%واذي البل� الس>راع اللت ل ينبسطن ف سيهن ولكن ي.ج\ذ�ون
وي.ن\ت.ص1ب\ن.. وال1ذ}و.ة وال%ذ}وة وال�ذوة: الق%ب.سة من النار، وقيل:

هي ال%م\رة، والمع ج,ذاv وج'ذاv، وحكى الفارسي ج,ذاء#، مدودة، وهو عنده
جع ج.ذ}و.ة في'طابق' المع. الغال1ب. على هذا النوع من الحاد. أ%بو

عبيد ف قوله عز وجل: أ%و ج,ذ}و.ة{ من النار؛ ال1ذ}وة مثل ال1ذ}م.ة1 وهي
القطعة الغليظة من الشب ليس فيها لب. وف الصحاح: كأن� فيها ناراv ول
يكن. وقال ماهد: أ%و ج.ذ}وة من النار أ%ي قطعة من المر، قال: وهي بلغة

جيع العرب. وقال أ%بو سعيد: ال%ذ}وة عود غليظ يكون أ%حد' رأ}س.ي\ه
ج.م\رةv والشهاب' دونا ف الدقة. قال: والشeع\لة ما كان ف سراج أو ف

فتيلة. ابن السكيت: ج,ذ}و.ة من النار وج,ذvى وهو العود الغليظ يؤخذ فيه
نار.ويقال ل4صل الشجرة: ج,ذ}ي.ة وج.ذ%اة. ال4صمعي: ج,ذ}م' كل شيء وج,ذ}ي'ه

أ%صله. وال1ذ%اء�: أ�صول� الشجر العظام' العاد1ي_ة� الت ب.ل1ي.
أ%علها وب.ق1ي. أ%سفل�ها؛ قال تيم بن م'ق}بل:

بات.ت\ ح.و.اط1ب' لي\لى ي.ل}ت.م1س\ن. لا
ج.ز\ل% ال1ذ%ا غ%ي. خ.و_ار� ول د.ع1ر,

واحدته ج.ذ%اةD؛ قال ابن سيده: قال أ%بو حنيفة ليس هذا بعروف وقد وهم
أ%بو حنيفة ل4ن ابن مقبل قد أ%ثبته وه'و. م.ن\ ه'و.. وقال مر_ة:

ال%ذ%اة� من النبت ل أ%سع لا بت.ح\ل1ي.ة{، قال: وجعها ج,ذ%اء#؛ وأ%نشد لبن
أ%حر:

و.ض.ع\ن. بذي ال%ذاة1 ف�ض'ول% ر.ي\ط{،
ل1ك%ي\ما ي.خ\ت.د1ر\ن% وي.ر\ت.د1ينا

ويروى: لكيما ي.ج\ت.ذ1ين.. ابن السكيت: ونبت يقال له ال%ذ%اة�، يقال:
هذه ج.ذاة كما ترى، قال: فإن أ%لقيت منها الاء فهو مقصور يكتب بالياء

ل4ن أ%وله مكسور. والجى: العقل، يكتب بالياء ل4ن أ%وله مكسور. واللYث%ى:
جع ل1ث%ة{، يكتب بالياء. قال: والق1ض.ة تمع الق1ض1ي والق1ض'ون، وإذا

جعته على مثال الب'ر.ى قلت الق�ض.ى. قال ابن بري: وال1ذ%اء�، بالكسر،
جع ج.ذ%اة{ اسم بنت؛ قال الشاعر:



ي.د.ي\ت على ابن, ح.س\حاس, بن, و.ه\ب�،
بأ%سفل, ذ1ي ال%ذ%اة1، ي.د. الك%ر,ي,

رأ%يت ف بعض حواشي نسخة من نسخ أ%مال ابن بري بط بعض الفضلء قال:
هذا الشاعر عامر بن مؤاله 

(* قوله «ابن مؤاله إل» هكذا ف الصل)، واسه
معقل، وح.س\حاس هو ح.س\حاس بن وه\ب, ابن, أ%ع\يا بن ط%ر,يف ال4س.د1ي.

والاذ1ي.ة�: الناقة الت ل تلبث إذا ن'تجت أ%ن ت.غ\ر,ز. أ%ي يق1ل�
لبن'ها. الليث: رجل جاذ{ وامرأ%ة جاذ1ي.ة ب.ي>ن' ال�ذ�و> وهو قصي الباع؛

وأ%نشد لسهم بن حنظلة أ%حد بن ض'ب.ي\عة بن غن� بن أ%ع\ص'ر:
إن9 ال1لفة% ل تكن\ م.قصورة،

أ%ب.داv، على جاذ1ي الي.د.ي\ن, م'ج.ذ�ر,
يريد: قصيها، وف الصحاح: م'ب.خ_ل. الكسائي: إذا حل ولد الناقة ف

سنامه شحماv قيل أ%ج\ذ%ى، فهو م'ج\ذ{؛ قال ابن بري: شاهده قول النساء:
ي'ج\ذ1ين. ن.ي�اv ول ي'ج\ذ1ين. ق1ر\دانا

ي'ج\ذ1ين. ال4و_ل� من الس_م.ن,، وي'ج\ذ1ين الثان من التعلق. يقال:
ج.ذ%ى الق�راد بال%م.ل تعلق. وال%ذ%اة�: موضع.

@جرا: ال1ر\و' والر\وة�: الصغي من كل شيء حت من ال%ن\ظل والبطيخ
والق1ث�اء والرeمان واليار والباذ1نان، وقيل: هو ما استدار من ثار

ال4شجار كالنظل ونوه، والمع أ%ج\ر�. وف الديث: أ�ه\دي. إل رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، ق1ناع¬

من ر'ط%ب� وأ%جر� ز'غ}ب�؛ يعن ش.عار,ير. الق1ث�اء. وف حديث آخر:
أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ�ت1ي. بق1ناع ج,ر\و�، والمع الكثي ج,راء#،

وأ%راد بقوله أ%ج\ر� ز'غ}ب� صغار. الق1ث�اء ال�ز\غ1ب الذي ز,ئب.ر'ه عليه؛
ش'ب>هت بأ%ج\ر,ي الس�باع والكلب لرطوبتها، والق1ناع: الطبق. وأ%ج\ر.ت
الشجرة�: صار فيها ال1راء�. ال4صمعي: إذا أ%خرج النظل� ثره فصغاره

ال1ر.اء�، واحدها ج,ر\و¬، ويقال لشجرته قد أ%ج\ر.ت\. وج,ر\و' الكلب وال4سد
والسباع وج'ر\و'ه وج.ر\و'ه كذلك، والمع أ%ج\ر� وأ%ج\ر,ي.ةD؛ هذه عن

اللحيان، وهي نادرة، وأ%ج\راء# وج,راء#، وال�نثى ج,ر\و.ة. وك%ل}بة
م'ج\ر� وم'ج\ر,ية ذات ج,ر\و� وكذلك الس_ب'عة أ%ي معها ج,ر.اؤ'ها؛ وقال

الذل:



وت.ج'رe م'ج\ر,يةD ل%ها
ل%ح\م.ى إل أ%ج\ر� ح.واش1ب\

أ%راد بال}ر,ية ههنا ض.ب'عاv ذات أ%ولد صغار، شبهها بالكلبة
ال�ج\ر,ية؛ وأ%نشد الوهري للج'م.ي\ح, ال4س.د1ي� واسه م'ن\ق1ذ:

Dأ%م_ا إذا ح.ر.د.ت\ ح.ر\د1ي، ف%م'ج\ر,ي.ة
ض.ب\طاء�، ت.س\ك�ن' غ1يلv غ%ي\ر. م.ق}ر'وب,

الوهري ف جعه على أ%ج\ر� قال: أ%صله أ%ج\ر'و¬
على أ%ف}ع'ل�، قال: وجع ال1راء أ%ج\ر,ي.ةD. وال1ر\و': و,عاء�

ب,ز\ر, الك%عابي، وف الكم: ب,زر الكعابي الت ف رؤوس الع1يدان.
وال1ر\و.ة: الن_ف}س'. ويقال للرجل إذا و.ط�ن. ن.ف}س.ه على أ%مر�: ض.ر.ب

لذلك ال4مر, ج,ر\و.ت.ه أ%ي ص.ب.ر ل%ه وو.ط�ن. عليه، وض.ر.ب ج,ر\و.ة%
ن.ف}سه كذلك؛ قال الفرزدق:

فض.ر.ب\ت' ج,ر\و.تا وق�ل}ت' لا: اص\ب,ري،
وش.د.ت' ف ض.ن\ك1 ال�قام, إز.ار,ي

ويقال: ضربت ج,ر\وت عنه وضربت ج,ر\وت عليه أ%ي صبت عنه وصبت عليه.
ويقال: أ%لقى فلن ج,ر\وته إذا ص.ب.ر على ال4مر. وقولم: ضرب عليه

ج,ر\و.ته أ%ي وط�ن نفسه عليه. قال ابن بري: قال أ%بو عمرو يقال ضربت عن ذلك
ال4مر ج,ر\و.ت أ%ي اط}مأ%ن_ت نفسي؛ وأ%نشد:

ض.ر.ب\ت' بأ%ك}ناف1 اللYو.ى ع.ن\ك1 ج,ر\و.ت،
وع'لYق}ت' أ�خ\رى ل ت.خ'ون� ال�واص1ل

وال1روة: الثمرة أ%و_ل% ما ت.ن\ب'ت غ%ض_ةv؛ عن أ%ب حنيفة.
وال�ر.اويe: ماء#؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

vراو,ي> شاف1يا�أل ل أ%ر.ى ماء4 ال
ص.د.اي.، وإن ر.و_ى غ%ل1يل% الر_كائ1ب

Òوج,ر\و¬ وج'ر.ي
وج'ر.ي_ة�: أ%ساء: وبنو ج,ر\وة: بطن¬ من العرب، وكان ربيعة بن عبد

الع'ز_ى بن عبد شس بن عبد مناف يقال له ج,ر\و' الب.ط}حاء3. وج,ر\وة�: اسم
فرس شد�اد{ الع.ب\سي� أ%ب ع.ن\ت.ر.ة%؛ قال شد�اد:

ف%من\ ي.ك' سائلv ع.ن>ي، فإن>ي
وج,ر\و.ة ل ت.ر'ود' ول ت'عار'



وج,ر\وة� أ%يضاv: فرس أ%ب قتادة شهد عليه يوم الس_ر\ح,. وج.ر.ى الاء�
والدم' ونوه ج.ر\ياv وج.ر\يةv وج.ر.ياناv، وإنه ل%س.ن' ال1ر\ية1،

وأ%ج\راه هو وأ%ج\ريته أ%نا. يقال: ما أ%شد_ ج,ر\ية% هذا الاء، بالكسر.
وف الديث: وأ%مسك ال ج,ر\ية% الاء؛ هي، بالكسر: حالة الريان؛ ومنه:

وعال% ق%ل%م' ز.ك%ر,ي_ا ال1ر\ي.ة%. وج.ر.ت ال4ق}لم' مع ج,ر\ي.ة1
الاء، كل© هذا بالكسر. وف حديث عمر: إذا أ%ج\ر.ي\ت. الاء4 على الاء3

أ%ج\ز.أ% عنك؛ يريد إذا صببت الاء على البول فقد ط%ه'ر الل© ول حاجة بك
إل غسله ود.ل}كه. وج.ر.ى الفرس' وغي'ه ج.ر\ياv وج,راءé: أ%ج\راه؛ قال

أ%بو ذؤيب:
ي'ق%ر>ب'ه للم'س\تضيف1، إذا د.عا،

ج,راء# وش.دÒ، كال%ر,يق,، ض.ر,يج'
vل4ن ه'ذ%ي\ل vأ%راد جر\ي. هذا الرجل إل ال%ر\ب، ول ي.ع\ن ف%ر.سا
إن_ما هم\ ع.راج,ل%ةD ر.ج�الة. والج\ر,ي�ا: ضرب من ال%ر\ي,؛ قال:

غ%م\ر' ال4جار,ي> م1س.ح�اv م1ه\ر.جا
وقال رؤبة:

غ%م\ر' ال4جار,ي> ك%ر,ي الس>ن\ح،
أ%ب\ل%ج ل%م\ ي'ول%د\ ب,ن.ج\م, الشeح>

أ%راد الس>ن\خ.، فأ%بدل الاء حاء. وج.ر.ت الشمس' وسائر' النجوم,: سارت
من الشرق إل الغرب.

والاربة: الشمس، سيت بذلك ل%ر\ي,ها من الق�طر إل الق�ط}ر. التهذيب:
والارية� عي الشمس ف السماء، قال ال عز وجل: والشمس' ت.ج\ري

ل�س\ت.ق%ر�ç لا. والارية�: الريح؛ قال الشاعر:
،vت.ران ف الف%ر,يق, م'ع.ق�ل vف%ي.و\ما

ويوماv أ�باري ف الرياح ال%و.ار,ي.ا
وقوله تعال: فل أقسم بال�ن_س, ال%واري الك�ن_س,؛ يعن النجوم..

وج.ر.ت1 السفينة� ج.ر\ياv كذلك. والارية�: السفينة، صفة غالبة. وف
التنزيل: ح.م.ل}ناكم ف ال%ار,ية، وفيه: وله ال%وار, ال�ن\ش.آت' ف البحر،

وقوله عز وجل: بسم ال م'ج\راها وم'ر\ساها؛ ها مصدران من أ�ج\ر,يت
�السفينة� وأ�ر\س1ي.ت\، وم.ج\راها وم.ر\ساها، بالفتح، من جر.ت1 السفينة

ور.س.ت\؛ وقول لبيد:



وغ%ن,يت' سبتاv قبل م.ج\ر.ى داح1س�،
لو كان للنفس, الل�ج'وج, خ'ل�ود'

وم.ج\رى داح1س� كذلك. الليث: ال%ي\ل� ت.ج\ر,ي والر>ياح ت.ج\رى والشمس'
ت.ج\ر,ي ج.ر\ياv إل الاء فإنه ي.ج\ر,ي ج,ر\ي.ةv، وال1راء للخيل

خاص�ةv؛ وأ%نشد:
غ%م\ر ال1راء إذا ق%ص.ر\ت. ع1نان.ه'

وفرس ذو أ%جار,ي_ أ%ي ذو ف�نون ف ال%ر\ي,.
وجاراه م'جاراةv وج,راءé أ%ي ج.ر.ى معه، وجاراه ف الديث وت.ج.ار.و\ا

فيه. وف حديث الرياء: من ط%ل%ب. الع1ل}م. لي'جار,ي. به الع'ل%ماء4 أ%ي
ي.ج\ري معهم ف ال�ناظرة وال1دال لي'ظ}ه,ر. علمه إل الناس رياء

وس'م\عةv. ومنه الديث: ت.ت.جار.ى بم ال4ه\واء� كما ي.ت.جار.ى الك%ل%ب'
vبصاح1به1 أ%ي ي.ت.واق%ع'ون ف ال4ه\واء الفاسدة وي.ت.د.اع.و\ن% فيها، تشبيها

ب,ج.ر\ي, الفرس؛ والك%ل%ب، بالتحريك: داء معروف ي.ع\ر,ض' للك%ل}ب فمن
ع.ض_ه ق%ت.له.

ابن سيده: قال ال4خفش وال%ج\ر.ى ف الش>ع\ر, حركة حرف الروي�
فت\ح.ت'ه وض.م_ت'ه وك%س\رت'ه، وليس ف الروي� القيد م.ج\رىÝ ل4نه ل حركة فيه

فتسمى م.ج\رىÝ، وإنا سي ذلك م.ج\رىÝ ل4نه موضع ج.ر\ي, حركات العراب
والبناء. وال%جار,ي: أ%واخ1ر' الك%ل1م، وذلك ل4ن حركات العراب والبناء

إنا تكون هنالك؛ قال ابن جن: سي بذلك ل4ن الصوت يبتدئ بال%ر.يان
ف حروف الوصل منه، أل ترى أ%نك إذا قلت:

ق%ت1يلن ل ي.ع\لم لنا الناس' م.ص\ر.عا
فالفتحة ف العي هي ابتداء جريان الصوت ف ال4لف؛ وكذلك قولك:

يا دار. م.ي_ة% بالع.ل}ياء3 فالس_ند1
ت.ج,د' كسرة الدال هي ابتداء جريان الصوت ف الياء؛ وكذا قوله:

ه'ر.ي\رة% ود_ع\ها وإن} لم. لئ1م'
تد ضمة اليم منها ابتداء4 ج.ر.يان1 الصوت ف الواو؛ قال: فأ%ما قول

سيبويه هذا باب م.جار,ي أ%واخر الك%ل1م من العربية، وهي ت.ج\ر,ي على ثانية
م.جار�، فلم ي.ق}ص'ر ال%جار,ي. هنا على الركات فقط كما ق%ص.ر

العروضيون ال%ج\ر.ى ف القافية على حركة حرف الروي� دون سكونه، لكن\ غ%ر.ض' صاحب
الكتاب ف قوله م.جاري أ%واخر الكلم أ%ي أ%حوال أ%واخر الكلم وأ%حكامها



والصeو.ر, الت تتشكل لا، فإذا كانت أ%حوالv وأ%حكاماv فسكون� الساكن
حال له، كما أ%ن حركة التحر�ك حال له أ%يضاv، فمن هنا س.ق%ط ت.ع.ق©ب'

من ت.ت.ب_عه ف هذا الوضع فقال: كيف ذ%ك%ر. الوقف والسكون ف الاري،
وإنا الاري فيما ظ%ن_ه الركات'، وسبب ذلك خ.فاء� غرض صاحب الكتاب
عليه، قال: وكيف يوز أ%ن ي'س.لط الظنe على أ%قل أ%تباع سيبويه فيما يلطف

عن هذا اللي� الواضح فضلv عنه نفس3ه فيه؟ أ%فتراه يريد الركة ويذكر
السكون؟ هذه غ%باوة من أ%وردها وضعف نظر وطريقة د.ل� على سلوكه إياها،

قال: أ%و.ل%م\ ي.س\م.ع\ هذا التتبع بذا القدر قول% الكافة أ%نت ت.ج\ر,ي
عندي م.ج\ر.ى فلن وهذا جار� م.ج\ر.ى هذا؟ فهل يراد بذلك أ%نت تتحرك عندي

بركته، أ%و يراد صورتك عندي صورته، وحال�ك ف نفسي وم'ع\ت.ق%د1ي حال�ه؟
والارية: عي' كل حيوان. والارية: النعمة من ال على عباده. وف

الديث: ال4ر\زاق جاريةD وال4عطيات' دار_ة متصلة؛ قال شر: ها واحد يقول
هو دائم. يقال: ج.ر.ى له ذلك الشيء� ود.ر_ له بعن دام له؛ وقال ابن'

حازم يصف امرأ%ة:
غ%ذ%اها فار,ض¬ ي.ج\ر,ي عليها،
وم.ح\ض¬ حي. ي.ن\ب.ع1ث� الع1شار'

قال ابن ال4عراب: ومنه قولك أ%ج\ر.ي\ت' عليه كذا أ%ي أ%د.م\ت' له.
وال1ر.اية�: الار,ي من الوظائف. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، قال إذا مات. النسان� ان\ق%ط%ع. ع.م.ل�ه إل من ثلث{
ص.د.قة{ جارية{ أ%ي دار_ة متصلة كالو'ق�وف1 ال�ر\ص.د.ة1 ل4بواب الب,ر>.
والج\ر,ي_ا والج\ر,ي_اء�: الو.ج\ه' الذي تأ%خذ فيه وت.ج\ر,ي عليه؛ قال

لبيد يصف الثور:
وو.ل�ى، كن.ص\ل, الس_ي\ف1، ي.ب\ر'ق' م.ت\ن'ه

على كلY إج\ر,ي_ا ي.ش'قe ال%مائل
وقالوا: الك%ر.م' من إج\ر,ي_اه' ومن إج\ر,ي_ائه أ%ي من ط%بيعته؛ عن

اللحيان، وذلك ل4نه إذا كان الشيء من طبعه ج.ر.ى إليه وج.ر.ن% عليه.
والج\ر,ي_ا، بالكسر: ال%ر\ي' والعادة ما تأ}خذ فيه؛ قال الكميت:

وو.ل�ى بإج\ر,ي_ا و,لف{ كأ%نه،
على الش_ر.ف1 ال4ق}ص.ى، ي'ساط� وي'ك}ل%ب'

:vوقال أ%يضا



على ت1ل}ك. إج\ر,ي_اي.، وهي ض.ريب.ت،
ولو أ%ج\ل%ب'وا ط�ر�اv ع.ل%ي_ وأ%ح\ل%ب'وا

وقولم: فعلت' ذلك من ج.ر.اك. ومن ج.ر.ائ1ك. أ%ي من أ%جلك لغة ف
ج.ر_اك.؛ ومنه قول أ%ب النجم:

فاض.ت\ د'م'وع' العي, من ج.ر_اها
ول تقل م.ج\راك..

وال%ر,يe: الوكيل�: الواحد والمع والؤنث ف ذلك سواء. ويقال:
ج.ر,يe ب.ي>ن' ال%ر.اية1 وال1راية1. وج.ر_ى ج.ر,ي�اv: وك�ل%ه. قال أ%بو

حات: وقد يقال لل�نثى ج.ر,ي_ة، بالاء، وهي قليلة؛ قال الوهري: والمع
أ%ج\ر,ياء�. وال%ر,يe: الرسول، وقد أ%ج\راه ف حاجته؛ قال ابن بري:

شاهده قول الشماخ:
تق%ط�ع' بيننا الاجات'، إل�

ح.وائج. ي'ح\ت.م.ل}ن. مع ال%ري�
.vأ%ي رسول vوا ج.ر,ي�ا�وف حديث أ�م إسعيل، عليه السلم: فأ%ر\س.ل

وال%ر,يe: الاد1م' أ%يضاv؛ قال الشاعر:
إذا ال�ع\ش1يات' م.ن.ع\ن. الص_ب'و

ح.، ح.ث� ج.ر,يeك. بال�ح\ص.ن,
قال: ال�ح\ص.ن': ال�د_خ.ر' للج.د\ب. وال%ر,يe: ال4جي؛ عن كراع.

.vواس\ت.ج\ر.ي\ت' أ%ي وكلت وكيل vابن السكيت: إن>ي ج.ر_ي\ت' ج.ر,ي�ا
وف الديث: أ%نت. ال%ف}نة� الغ.ر�اء، فقال ق�ولوا بق%و\لكم ول

�ي.س\ت.ج\ر,ي.ن_ك�م الشيطان
أ%ي ل ي.س\ت.غ\ل1ب.ن_ك�م؛ كانت العرب ت.د\ع'و السيد. ال1ط}عام.

ج.ف}نةv ل3طعامه فيها، وجعلوها غ%ر_اء4 لا فيها من و.ض.ح, الس_نام,، وقوله
vول يستجرينكم من ال%ر,ي>، وهو الوكيل. تقول: ج.ر_ي\ت' ج.ر,ي�ا

واستجريت' ج.ر,ي�اv أ%ي اتذت وكيلv؛ يقول: ت.ك%ل�موا با ي.ح\ض'ركم من
القول ول تت.ن.ط�ع'وا ول ت.س\ج.ع'وا ول تتكلفوا كأ%نكم وكلء الشيطان

ور'س'ل�ه كأ%نا تنطقون عن لسانه؛ قال ال4زهري: وهذا قول القتيب ول أ%ر
القوم س.ج.ع'وا ف كلمهم فنهاهم عنها، ولكنهم م.د.ح'وا فك%ر,ه. لم

ال%ر\ف. ف ال%د\ح,
فنهاهم عنه، وكان ذلك تأ}ديباv لم ولغيهم من الذين يدحون الناس ف



وجوههم، ومعن ل يستجرينكم أ%ي ل ي.س\تتبعنكم فيتخذكم ج.ر,ي_ه ووك1يل%ه،
vج.ر,ي�ا �وسي الوكيل

ل4نه ي.ج\ري م.ج\ر.ى م'و.كYله. وال%ر,يe: الضامن'، وأ%ما ال%ر,يء�
ال1ق}دام' فهو من باب المز. والار,ي.ة�: الف%ت1ي_ة� من النساء

بي>نة� ال%ر.اية وال%ر.اء3 وال%ر.ى وال1راء وال%ر.ائ1ي.ة1؛ ال4خية عن
ابن ال4عراب. أ%بو زيد: جاريةD ب.ب>نة ال%راية1

وال%راء، وج.ر,ي� بي>ن' ال%ر.اي.ة1؛ وأ%نشد ال4عشى:
والب,يض' قد ع.ن.س.ت\ وطال% ج,ر.اؤ'ها،

ون.ش.أ}ن% ف ق1ن¼ وف أ%ذ}واد1
ويروى بفتح اليم وكسرها؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده والبيض,، بالفض,،

عطف على الش_ر\ب, ف قوله قبله:
ولقد أ�ر.ج>ل� ل1م_ت بع.ش1ي_ة{

للش_ر\ب,، قبل س.ناب,ك ال�ر\تاد1
أ%ي أ%تزين للش_ر\ب, وللب,يض,. وقولم: كان ذلك ف أ%يام ج.ر.ائها،

بالفتح، أ%ي ص1باها.
وال1ر>يe: ضرب من السمك. وال1ر>ي_ة: ال%و\ص.لة، ومن جعلهما

ثنائيي فهما ف1ع\ل1يÒ وف1ع\ل1ي_ة، وكل منهما مذكور ف موضعه. الفراء: يقال
�أ%ل}ق1ه ف ج,ر>ي_ت1ك.، وهي ال%و\صلة. أ%بو زيد: هي الق1ر>ي_ة

وال1ر>ي_ة� والن_و\ط%ة� لوصلة الطائر؛ هكذا رواه ثعلب عن ابن ن.ج\د.ة%
بغي هز، وأ%ما ابن' هانئ: فإ,نه الر,يئ%ة�، مهموز، ل4ب زيد.

@جزي: ال%زاء�: ال�كافأ%4ة على الشيء، ج.ز.اه به وعليه ج.ز.اءé وجازاه
م'جازاةv وج,ز.اءé؛ وقول ال�ط%ي\ئة:
من\ ي.ف}ع.ل, ال%ي\ر. ل ي.ع\د.م\ ج.واز,ي.ه'

قال ابن سيده: قال ابن جن: ظاهر هذا أ%ن تكون ج.واز,ي.ه جع جاز� أ%ي
ل ي.ع\د.م ج.زاءé عليه، وجاز أ%ن ي'ج\م.ع ج.ز.اء# على ج.واز� لشابة اسم

الفاعل للمصدر، فكما جع س.ي\لD على س.وائ1ل كذلك يوز أ%ن يكون
ج.و.از,ي.ه' جع ج.ز.اء�. واج\ت.زاه: ط%لب. منه ال%زاء؛ قال:

ي.ج\ز'ون% بالق%ر\ض, إ,ذا ما ي'ج\ت.ز.ى
والاز,ية�: ال%زاء�، اسم للمصدر كالعاف1ية. أ%بو اليثم: ال%زاء�

vيكون ثوابا



ويكون عقابا%. قال ال تعال: فما ج.زاؤ'ه إ,ن كنتم كاذبي، قالوا
ج.زاؤ'ه من و'ج,د. ف ر.ح\له فهو ج.زاؤ'ه؛ قال: معناه فما ع'ق�وبته إ,ن}

بان ك%ذ1ب'كم بأ%نه ل ي.س\ر,ق\ أ%ي ما ع'ق�وبة الس_ر,ق, عندكم إ,ن
ظ%ه.ر عليه؟ قالوا: جزاء الس_ر,ق, عندنا م.ن\ و'ج,د. ف ر.ح\له أ%ي الوجود

ف رحله كأ%نه قال ج.زاء الس_ر,ق, عندنا استرقاق السار,ق, الذي يوجد ف
ر.ح\له س'ن_ة، وكانت س'ن_ة آل يعقوب. ث و.ك�ده فقال فهو ج.زاؤه.

وسئل أ%بو العباس عن ج.ز.ي\ته وجاز.ي\ته فقال: قال الفراء ل يكون ج.ز.ي\ت'ه
إ,ل� ف الي وجاز.ي\ته يكون ف الي والشر، قال: وغيه ي'ج,يز'

ج.ز.ي\ت'ه ف الي والشر وجاز.ي\ت'ه ف الش_ر�. ويقال: هذا ح.س\ب'ك من
فلن وجاز,يك. بعنÝ واحد. وهذا رجلD جاز,يك. من رجل أ%ي ح.س\ب'ك؛ وأ%ما

قوله:
ج.ز.ت\ك. عن ال%و.ازي

فمعناه ج.زت\ك.
ج.وازي أ%فعال1ك المودة. وال%وازي: معناه ال%زاء، جع الاز,ية

مصدر على فاع1لة{، كقولك سعت ر.و.اغ1ي. ال3بل وث%و.اغ1ي. الشاء3؛ قال أ%بو
ذؤ.يب:

،vو من خ.ليل� م.خان.ة�فإ,ن} كنت. ت.ش\ك
فتلك ال%وازي ع'ق}ب'ها ون.ص1ي'ها

أ%ي ج'ز,يت. كما فع.ل}ت.، وذلك ل4نه ات_ه.مه ف خليلت1ه؛ قال
:eطامي�الق

وما د.ه\ري ي'م.ن>ين ولكن\
ج.زت\ك�م\، يا ب.ن ج'ش.م.، الوازي

أ%ي ج.ز.ت\ك�م ج.وازي ح'ق�وقكم وذ1مام1كم ول م1ن_ة% ل عليكم.
الوهري: ج.ز.ي\ت'ه با صن.ع. ج.زاءé وجاز.ي\ت'ه بعنÝ. ويقال: جاز.ي\ت'ه

فج.ز.ي\ت'ه أ%ي غ%ل%ب\ت'ه. التهذيب: ويقال فلنD ذو ج.زاء� وذو غ%ناء�. وقوله
تعال: ج.زاء سيئة بثلها؛ قال ابن جن: ذهب ال4خفش إ,ل أ%ن الباء فيها

زائدة، قال: وتقديرها عنده ج.زاء� سيئة مثل�ها، وإ,نا استدل على هذا
بقوله: وج.زاء� سيئة{ سيئةD م1ث}ل�ها؛ قال ابن جن: وهذا مذهب حسن واستدلل

صحيح إ,ل أ%ن الية قد تتمل مع صحة هذا القول تأ}ويلي آخرين: أ%حدها
أ%ن تكون الباء مع ما بعدها هو الب، كأ%نه قال جزاء� سيئة كائن¬



بثلها، كما تقول إ,نا أ%نا بك أ%ي كائن¬ موجود بك، وذلك إ,ذا ص.غ_رت نفسك
له؛ ومثله قولك: توكلي عليك وإ,صغائي إ,ليك وتو.جeهي نو.ك، فتخب عن
البتدإ, بالظرف الذي ف1ع\ل� ذلك الصدر يت.ناو.ل�ه نو قولك: توكلت عليك

وأ%صغيت إ,ليك وتوجهت نوك، ويدل على أ%ن� هذه الظروف. ف هذا ونوه
أ%خبار عن الصادر قبلها ت.ق%دeمها عليها، ولو كانت الصادر قبلها واصلة

إ,ليها ومتناولة لا لكانت من صلتا، ومعلوم استحالة تقدeم الص>لة أ%و
شيء� منها على الوصول، وتقدeم'ها نو' قولك عليك اعتمادي وإ,ليك توجهي

وبك استعانت، قال: والوجه الخر أ%ن تكون الباء ف بثلها متعلقة بنفس
الزاء، ويكون الزاء مرتفعاv بالبتداء وخبة مذوف، كأ%نه جزاء� سيئة

بثلها كائن أ%و واقع. التهذيب: وال%زاء الق%ضاء. وج.ز.ى هذا ال4مر'
أ%ي ق%ض.ى؛ ومنه قوله تعال: وات_ق�وا يوماv ل ت.ج\زي نفس¬ عن نفس

شيئاv؛ يعود على اليوم والليلة ذكرها مرة بالاء ومرة بالصفة، فيجوز ذلك
كقوله: ل ت.ج\زي نفس¬ عن نفس شيئاv، وت'ض\م1ر' الصفة% ث ت'ظ}هرها فتقول
ل ت.ج\زي فيه نفس¬ عن نفس شيئاv، قال: وكان الكسائي ل ي'ج,يز' إ,ضمار

الصفة ف الصلة. وروي عن أ%ب العباس إ,ضمار'
الاء والصفة1 واحد¬ عند الفراء ت.ج\زي وت.ج\زي فيه إ,ذا كان العن

واحداv؛ قال: والكسائي يضمر الاء، والبصريون يضمرون الصفة؛ وقال أ%بو
إ,سحق: معن ل ت.ج\زي نفس عن نفس شيئاv أ%ي ل ت.ج\زي فيه، وقيل: ل

ت.ج\زيه، وحذف ف ههنا سائغD ل4ن ف مع الظروف مذوفة. وقد تقول: أ%تيت'ك
اليوم. وأ%تيت'ك ف اليوم، فإ,ذا أ%ضمرت قلت. أ%تيتك فيه، ويوز أ%ن تقول

أ%ت.ي\ت'كه؛ وأ%نشد:
vوعام1را vش.ه,د\ناه س'ل%ي\ما vويوما

ق%ليلv، س1و.ى الط�ع\ن, الن>ه.ال,، ن.واف1ل�ه\
أ%راد: شهدنا فيه. قال ال4زهري: ومعن قوله ل ت.ج\زي نفس¬ عن نفس

vج.ز.ي\ت' فلنا :vيعن يوم القيامة ل ت.ق}ض1ي فيه نف}س¬ شيئا ،vشيئا
ح.ق�ه أ%ي قضيته. وأ%مرت فلناv ي.ت.جاز.ى د.ي\ن أ%ي يتقاضاه. وت.جاز.ي\ت'

د.ي\ن على فلن إ,ذا تقاض.ي\ت.ه. وال�ت.جازي: ال�ت.قاضي. وف الديث:
أ%ن رجلv كان ي'داي,ن' الناس، وكان له كاتب¬ وم'ت.جاز�، وهو ال�ت.قاضي.

يقال: ت.جاز.ي\ت' د.ي\ن عليه أ%ي تقاض.ي\ته. وفسر أ%بو جعفر بن جرير
الط�ب.ر,يe قوله تعال: ل ت.ج\زي نف}س¬ عن نفس شيئاv، فقال: معناه ل



ت'غ\ن، فعلى هذا يصح أ%ج\ز.ي\ت'ك عنه أ%ي أ%غنيتك. وت.جاز.ى د.ي\ن.ه:
تقاضاه. وف صلة الائض: قد ك�ن_ نساء� رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ي.ح1ض\ن. أ%فأ%م.ر.ه'ن_ أ%ن ي.ج\ز,ين. أ%ي ي.ق}ضي؟ ومنه قولم: ج.زاه ال
خياv أ%ي أ%عطاه ج.زاء4 ما أ%س\ل%ف من طاعته. وف حديث ابن عمر: إ,ذا

أ%ج\ر.ي\ت. الاء4 على الاء3 ج.ز.ى عنك، وروي بالمز. وف الديث: الصوم'
ل وأ%نا أ%ج\زي به؛ قال ابن ال4ثي: أ%كث%ر. الناس' ف تأ}ويل هذا

الديث وأ%نه ل1م. خ.ص_ الصوم. وال%زاء4 عليه بنفسه عز وجل، وإ,ن كانت
العبادات' كلها له وج.زاؤها منه؟ وذكروا فيه و'ج'وهاv مدار'ها كلها على أ%ن

الصوم سرÒ بي ال والعبد، ل ي.ط�ل1ع عليه سواه، فل يكون العبد
صائماv حقيقة إ,ل� وهو ملص ف الطاعة، وهذا وإ,ن كان كما قالوا، فإ,ن غي
الصوم من العبادات يشاركه ف سر الطاعة كالصلة على غي طهارة، أ%و ف

ثوب نس، ونو ذلك من ال4سرار القترنة بالعبادات الت ل يعرفها إ,ل�
ال وصاحبها؛ قال: وأ%ح\س.ن' ما سعت ف تأ}ويل هذا الديث أ%ن جيع

العبادات الت �تقرب با إ,ل ال من صلة وحج وصدقة واعت1كاف وت.ب.تeل�
ودعاء� وق�ر\بان وه.د\ي وغي ذلك من أ%نواع العبادات قد عبد الشركون با

ما كانوا يتخذونه من دون ال أ%نداداv، ول ي'س\م.ع أ%ن طائفة من طوائف
الشركي وأ%رباب الن>ح.ل,

ف ال4زمان التقدمة عبدت آلتها بالصوم ول تقر_بت إ,ليها به، ول
عرف الصوم ف العبادات إ,ل� من جهة الشرائع، فلذلك قال ال عز_ وجل:

الصوم' ل وأ%نا أ%ج\زي به أ%ي ل يشاركن فيه أ%حد ول ع'ب,د. به غيي،
فأ%نا حينئذ أ%ج\زي به وأ%تول الزاء عليه بنفسي، ل أ%ك1ل�ه إ,ل أ%حد

من م.ل%ك م'ق%ر_ب أ%و غيه على قدر اختصاصه ب؛ قال ممد بن الكرم: قد
قيل ف شرح هذا الديث أ%قاويل كلها تستحسن، فما أ%دري ل1م. خ.ص_ ابن
ال4ثي هذا بالستحسان دونا، وسأ%ذكر ال4قاويل هنا ليعلم أ%ن كلها حسن:

فمنها أ%نه أ%ضافه إ,ل نفسه تشريفاv وتصيصاv كإ,ضافة السجد والكعبة
تنبيهاv على شرفه ل4نك إ,ذا قلت بيت ال، بينت بذلك شرفه على البيوت،

وهذا هو من القول الذي استحسنه ابن ال4ثي، ومنها الصوم ل أ%ي ل يعلمه
غيي ل4ن كل طاعة ل يقدر الرء أ%ن يفيها، وإ,ن أ%خفاها عن الناس ل

يفها عن اللئكة، والصوم يكن أ%ن ينويه ول يعلم به بشر ول ملك، كما
روي أ%ن بعض الصالي أ%قام صائماv أ%ربعي سنة ل يعلم به أ%حد، وكان



يأ}خذ البز من بيته ويتصدق به ف طريقه، فيعتقد أ%هل سوقه أ%نه أ%كل ف
بيته، ويعتقد أ%هل بيته أ%نه أ%كل ف سوقه، ومنها الصوم ل أ%ي أ%ن الصوم

صفة من صفات ملئكت، فإ,ن العبد ف حال صومه ملك ل4نه ي.ذ}ك�ر ول يأ}كل
ول يشرب ول يقضي شهوة، ومنها، وهو أ%حسنها، أ%ن الصوم ل أ%ي أ%ن الصوم
صفة من صفات، ل4نه سبحانه ل ي.ط}ع.م، فالصائم على صفة من صفات الرب،

وليس ذلك ف أ%عمال الوارح إ,ل� ف الصوم وأ%عمال القلوب كثية كالعلم
والرادة، ومنها الصوم ل أ%ي أ%ن كل عمل قد أ%علمتكم مقدار ثوابه
إ,ل� الصوم فإ,ن انفردت بعلم ثوابه ل أ�طلع عليه أ%حداv، وقد جاء ذلك

مفسراv ف حديث أ%ب هريرة قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: كل عمل
ابن آدم ي'ضاع.ف' السنة� عشر أ%مثالا إ,ل سبعمائة ض1ع\ف{، قال ال عز

وجل: إ,ل� الصوم فإ,نه ل وأ%نا أ%ج\زي به، ي.د.ع' شهوت.ه وطعامه من
أ%جلي، فقد بي_ن ف هذا الديث أ%ن ثواب الصيام أ%كثر من ثواب غيه من
ال4عمال فقال وأ%نا أ%جزي به، وما أ%حال سبحانه وتعال الازاة عنه على
نفسه إ,ل� وهو عظيم، ومنها الصوم ل أ%ي ي.ق}م.ع' عدو>ي، وهو الشيطان

ل4ن سبيل الشيطان إ,ل العبد عند قضاء الشهوات، فإ,ذا تركها بقي الشيطان
ل حيلة له، ومنها، وهو أ%حسنها، أ%ن معن قوله الصوم ل أ%نه قد روي ف

بعض الثار أ%ن العبد يأ}ت يوم القيامة بسناته، ويأ}ت قد ضر.ب هذا
وش.ت.م هذا وغ%ص.ب هذا فتدفع حسناته لغرمائه إ,ل� حسنات الصيام، يقول

ال تعال: الصوم ل ليس لكم إ,ليه سبيل. ابن سيده: وج.ز.ى الشيء� ي.ج\ز,ي
ك%ف%ى، وج.ز.ى عنك الشيء� قض.ى، وهو من ذلك. وف الديث: أ%نه، صلى ال

عليه وسلم، قال ل4ب ب'ر\دة بن ن,ي.ار� حي ض.ح_ى بال%ذ%عة: ت.ج\ز,ي
عنك ول ت.ج\ز,ي عن أ%حد بعد.ك أ%ي ت.ق}ض1ي؛ قال ال4صمعي: هو مأ}خوذ من

قولك قد ج.ز.ى عن هذا ال4مر' ي.ج\ز,ي عن، ول هز فيه، قال: ومعناه
ل ت.ق}ض1ي عن أ%حد بعدك. ويقال: ج.ز.ت\ عنك شاةD أ%ي ق%ض.ت\، وبنو تيم

يقولون أ%ج\ز.أ%ت\ عنك شاةD بالمز أ%ي ق%ض.ت. وقال الزجاج ف كتاب
ف%ع.ل}ت' وأ%ف}ع.ل}ت': أ%ج\ز.ي\ت' عن فلن إ,ذا قمت. م.قامه. وقال بعضهم:

ج.ز.ي\ت' عنك فلناv كافأ}ته، وج.ز.ت\ عنك شاةD وأ%ج\ز.ت\ بعنÝ. قال: وتأ}ت
ج.ز.ى بعن أ%غ}ن.ى. ويقال: ج.ز.ي\ت' فلناv با صنع ج.ز.اءé، وق%ض.ي\ت

فلناv ق%ر\ض.ه، وج.ز.ي\ت'ه قرض.ه. وتقول: إ,ن وضعت. صدق%تك ف آل فلن
ج.ز.ت\ عنك وهي جاز,ية عنك. قال ال4زهري: وبعض الفقهاء يقول أ%ج\ز.ى



بعن ق%ض.ى. ابن ال4عراب: ي.ج\ز,ي قليلD من كثي وي.ج\ز,ي هذا من هذا أ%ي
كل© واحد منهما يقوم مقام صاحبه. وأ%ج\ز.ى الشيء� عن الشيء: قام مقامه

ول يكف. ويقال: اللحم' السمي أ%ج\ز.ى من الهزول؛ ومنه يقال: ما
ي'ج\ز,ين هذا الثوب' أ%ي ما يكفين. ويقال: هذه إ,بلD م.جاز� يا هذا أ%ي

ت.ك}ف1ي، ال%مل� الواحد م'ج\ز�. وفلن بارع م.ج\زىÝ ل4مره أ%ي كاف أ%مره؛
وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده لبعض بن عمرو بن تيم:

،vون.ح\ن' ق%ت.ل}نا بال%خار,ق, فارسا
ج.زاء4 الع'طاس,، ل يوت ال�عاق1ب

قال: يقول عجلنا إ,دراك الث�أ}ر كقدر ما بي التشميت والع'طاس،
وال�عاق1ب' الذي أ%درك ث%أ}ره، ل يوت ال�عاق1ب ل4نه ل يوت ذكر ذلك بعد

موته، ل ي.م'وت من أ%ث}أ%ر. أ%ي ل ي.م'وت ذ1ك}ر'ه'. وأ%ج\ز.ى عنه
م'ج\ز.ى فلن وم'ج\زاته وم.ج\زاه وم.ج\زاته؛ ال4خية على توهم طرح الزائد

أ%عن لغة ف أ%ج\ز.أ%. وف الديث: الب.ق%ر.ة� ت'ج\ز,ي عن سبعة، بضم التاء؛
عن ثعلب، أ%ي تكون ج.ز.اءé عن سبعة. ورجلD ذو ج.ز.اء� أ%ي غ%ناء، تكون من

.vاللغتي جيعا
وال1ز\ي.ة�: خ.راج' ال4رض، والمع ج,زىÝ وج,ز\ي¬. وقال أ%بو علي:

ال1ز.ى وال1ز\ي' واحد كال1ع.ى وال1ع\ي, لواحد ال4م\عاء، وال3ل%ى
وال3ل}ي, لواحد اللء3، والمع ج,زاء#؛ قال أ%بو كبي:

وإ,ذا الك�ماة� ت.عاو.ر'وا ط%ع\ن. الك�ل%ى،
ت.ذ%ر' الب,كارة% ف ال1ز.اء3 ال�ض\ع.ف1

وج,ز\ي.ة� الذYم>ي منه. الوهري: وال1ز\ية� ما يؤخذ من أ%هل الذمة،
والمع ال1ز.ى مثل ل1ح\ية{ ول1حىÝ. وقد تكرر ف الديث ذكر ال1ز\ية ف
غي موضع، وهي عبارة عن الال الذي ي.ع\ق1د الكتابe عليه الذمة، وهي
ف1ع\ل%ةD من ال%زاء كأ%نا ج.ز.ت\ عن قتل1ه؛ ومنه الديث: ليس على مسلم

ج,ز\ية؛ أ%راد أ%ن الذمي إ,ذا أ%سلم وقد مر بعض' الول ل ي'طال%ب\ من
ال1ز\ية ب,ح1ص_ة1 ما مضى من الس_نة؛ وقيل: أ%راد أ%ن الذمي إ,ذا أ%سلم وكان

ف يده أ%رض ص'ول عليها براج، توضع عن رقبته ال1ز\ية� وعن أ%رضه
الراج؛ ومنه الديث: من أ%خ.ذ أ%رضاv ب,ج,ز\ي.ت1ها أ%راد به الراج الذي

ي'ؤ.د_ى عنها، كأ%نه لزم لصاحب ال4رض كما ت.ل}ز.م ال1ز\ىة� الذمي_؛ قال
ابن ال4ثي؛ هكذا قال أ%بو عبيد هو أ%ن يسلم وله أ%رض خراج، فت'ر\ف%ع'



عنه ج,ز\ي.ة� رأ}سه وت'ت\ر.ك' عليه أ%رض'ه يؤدي عنها الراج.؛ ومنه حديث
علي، رضوان ال عليه: أ%ن د1ه\قاناv أ%س\ل%م على ع.ه\د1ه فقال له: إ,ن

ق�م\ت. ف أ%رضك رفعنا ال1ز\gية% عن رأ}سك وأ%خذناها من أ%رضك، وإ,ن
تو�لت عنها فنحن أ%حق با. وحديث ابن مسعود، رضي ال عنه، أ%نه اشترى من

ده\قان أ%رضاv على أ%ن ي.ك}ف1ي.ه ج,ز\ي.ت.ها؛ قيل: اشتر.ى ههنا بعن
اك}ت.ر.ى؛ قال ا بن ال4ثي: وفيه ب'ع\د¬ ل4نه غي معروف ف اللغة، قال:

وقال الق�ت.ي\ب إ,ن كان مفوظاv، وإ,ل ف%أ%رى أ%نه اشتري منه ال4رض. قبل
أ%ن ي'ؤ.د>ي. ج,ز\ي.ت.ها للسنة الت وقع فيها البيع' فضم�نه أ%ن يقوم

ب.راجها. وأ%ج\ز.ى الس>كYي.: لغة ف أ%ج\ز.أ%ها جعل لا ج'ز\أ%ةv؛ قال
ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك ل4ن قياس هذا إ,نا هو أ%ج\ز.أ%، اللهم

.vإ,ل أ%ن يكون نادرا
@جسا: ج.س.ا: ض1دe ل%ط�ف.، وج.س.ا الرجل� ج.س\واv وج'س'و�اv: ص.ل�ب..

وي.د¬ جاس1ي.ةD:يابسة العظام قليلة اللحم. وج.س3ي.ت1 الي.د' وغي'ها
ج'س'و�اv وج.ساv: ي.ب,س.ت\. وج.سا ج'س'و�اv: بلغ غاية الس>ن>. وج.سا الاء�:

Dك%ز_ة :Dالقوائم: يابست'ها. ور,ماح¬ جاس1ي.ة �ج.م'د.. وداب_ةD جاس1ي.ة
ص'ل}بة، وقد ذكر بعض ذلك ف باب المز.

وال%ي\س'وان�، بضم السي: جنس من الن_خ\ل, له ب'س\ر¬ ج.ي>د¬، واحدته
ج.ي\س'وانةD؛ عن أ%ب حنيفة. وقال مرة: سي ال%ي\س'وان% لط�ول ش.ماريه،

ش'ب>ه بالذ�وائب، قال: والذ�وائب' بالفارسية ك%ي\س'وان.
@جشا: ال%ش\و': الق%و\س' الفيفة، لغة ف ال%شء3، والمع ج.ش.وات¬. قال

ابن بري: ك%ل�مته فاج\ت.ش.ى ن.ص1يحت أ%ي ر.د_ها.
@جعا: ال%ع\و': الطي. يقال: ج.ع_

فلنD فلناv إ,ذا رماه بال%ع\و, وهو الطي.
وال%ع\و': الس\ت'. وال%ع\و': ما ج'م1ع. من ب.ع.ر� أ%و غيه فج'ع1ل%
ك�ث}وةv أ%و ك�ث}بةv، تقول منه: ج.ع.ا ج.ع\واv، ومنه اشتقاق ال1ع\و.ة1

لكونا ت.ج\م.ع' الناس. على ش'ر\با.
وال1ع\و': ال1ع.ة�: والفتح أ%كثر، نبيذ الشعي. وف الديث عن علي،

رضي ال عنه: ن.ه.ى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، عن ال1ع.ة1. وف
الديث: ال1عة� شراب¬ يتخذ من الشعي والنطة حت ي'س\ك1ر.. وقال أ%بو

:vمن ال4شربة وهو نبيذ الشعي. وج.عو\ت. ج,ع.ة �عبيد: ال1ع.ة



ن.ب.ذ}ت'ها.
@جفا: ج.ف%ا الشيء� ي.ج\ف�و ج.ف%اءé وت.جاف%ى: ل%م\ يلزم مكان.ه،

كالس_ر\ج, ي.ج\ف�و عن الظ�ه\ر وكال%ن\ب ي.ج\ف�و عن الف1راش,؛ قال
الشاعر:إ,ن� ج.ن\ب عن الف1راش ل%ناب,،

كت.جاف1ي ال4س.ر> ف%و\ق. الظYراب,
وال�ج_ة� ف أ%ن ال%فاء4 يكون لزماv مثل ت.جاف%ى قول� العجاج يصف

:vوحشي�ا vثورا
وش.ج.ر. ال�د_اب. ع.ن\ه ف%ج.ف%ا

يقول: رفع ه'د\ب ال4ر\طى بق%ر\نه حت تاف عنه.
وأ%ج\ف%ي\ت'ه أ%نا: أ%نزلته عن مكانه؛ قال:

ت.م'دe بال4ع\ناق أ%و نت.ل}و,يها
وت.ش\ت.كي ل%و\ أ%ن_نا ن'ش\ك1يها
م.س_ ح.وايانا ف%لم ن'ج\ف1يها

أ%ي فل%م_ا نرفع ال%و,ي_ة عن ظهرها. وج.ف%ا جن\ب'ه عن الفراش
وت.جاف%ى: ن.ب.ا عنه ول يطمئن� عليه. وجاف%ي\ت ج.ن\ب عن الفراش فت.جاف،
وأ%ج\ف%ي\ت الق%ت.ب عن ظهر البعي ف%ج.فا، وج.ف%ا السرج' عن ظهر الفرس

وأ%ج\ف%ي\ته أ%نا إ,ذا رفعته عنه، وجافاه عنه فت.جاف. وت.جاف%ى ج.ن\ب'ه عن
الفراش أ%ي ن.ب.ا، واس\تجفاه أ%ي عد�ه جافياv. وف التنزيل: ت.ت.جاف

ج'ن'وب'هم عن الضاجع؛ قيل ف تفسي هذه الية: إ,نم كانوا يصلون ف الليل،
وقيل: كانوا ل ينامون عن صلة الع.ت.مة، وقيل: كانوا يصلون بي الصلتي

صلة1 الغرب, والعشاء3 ال4خية1 ت.ط%وeعاv. قال الزجاج: وقوله تعال :
فل تعلم نفس ما أ�خ\ف1ي. لم من ق�ر_ة1 أ%4ع\ي'ن�، دليل على أ%نا

الصلة ف جوف الليل ل4نه عملD ي.س\ت.س3رe ال3نسان به. وف الديث: أ%نه
كان ي'جاف ع.ض'د.ي\ه عن ج.ن\ب.ي\ه1 ف السجود أ%ي يباعدها. وف الديث:

إ,ذا س.ج.د\ت. ف%ت.جاف.، وهو من ال%فاء3 الب'ع\د1 عن الشيء، جفاه إ,ذا
بعد عنه، وأ%ج\فاه إ,ذا أ%بعده؛ ومنه الديث: اق}ر.ؤ'وا القرآن ول

ت.ج\ف�وا عنه أ%ي تعاهدوه ول تبعدوا عن تلوته. قال ابن سيده: وج.فا الشيء�
عليه ث%ق�ل، لا كان ف معناه، وكان ث%ق�ل يتعدى بعلى، عد_و\ه بعلى

أ%يضاv، ومثل هذا كثي، وال%فا يقصر ويد� خلف الب,ر� نقيض الصلة، وهو من
ذلك. قال ال4زهري: الفاء مدود عند النحويي، وما علمت أ%حداv أ%جاز فيه



القصر، وقد ج.ف%اه ج.ف}واv وج.ف%اءé. وف الديث: غي ال}غ.ال فيه
وال}جاف؛ الفاء�: ترك الصلة والب�؛ فأ%ما قوله:

ما أ%نا بالاف ول ال%ج\ف1ي>
فإ,ن الفراء قال: بناه على ج'ف1ي.، فلما انقلبت الواو ياء فيما ل يسم_

فاعله بن الفعول عليه؛ وأ%نشد سيبويه للشاعر:
وق%د\ ع.ل1م.ت\ ع1ر\س1ي م'ل%ي\ك%ة� أ%ن_ن

أ%نا الليث� م.ع\د1ي�اv عليه وعاد1ي.ا
وف الديث عن أ%ب هريرة قال: قال النب، صلى ال عليه وسلم: الياء�

�من ال3يان وال3يان
ف النة والب.ذ%اء� من ال%ف%اء وال%فاء� ف النار؛ الب.ذاء، بالذال

العجمة: الف�ح\ش من القول. وف الديث الخر: م.ن\ ب.د.ا ج.ف%ا، بالدال
الهملة، خرج إ,ل البادية، أ%ي من سكن البادية غل�ظ طبعه لقلة مالطة

الناس، وال%فاء� غ1ل%ظ الطبع. الليث: ال%ف}وة أ%ل}ز.م ف ت.ر\ك1 الص>ل%ة
من ال%فاء3 ل4ن ال%فاء يكون ف ف%ع.لته إ,ذا ل يكن له م.ل%ق¬ ول

،vكثيا éواحدة، وجفاء vل%ب.ق¬. قال ال4زهري: يقال ج.ف%و\ته ج.ف}و.ة مر�ة
مصدر عام، وال%فاء يكون ف ال1ل}قة وال�ل�ق؛ يقال: رجل جاف1ي ال1ل}قة

وجاف1ي ال�ل�ق إ,ذا كان ك%ز�اv غليظ% الع1ش\رة وال�ر\ق,
ف العاملة والتحام'ل, عند الغضب والس_و\رة1 على الليس. وف صفته،
صلى ال عليه وسلم: ليس بالاف ال�ه,ي أ%ي ليس بالغليظ ال1ل}قة ول

الطبع أ%و ليس بالذي يفو أ%صحابه، والهي يروى بضم اليم وفتحها، فالضم
على الفاعل من أ%هان أ%ي ل يهي من صحبه، والفتح على الفعول من ال%هانة

وال%قارة، وهو م.ه,ي أ%ي حقي. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل
ت.ز\ه.د.ن� ف ج.فاء3 ال1ق}و, أ%ي ل ت.ز\ه.د\ ف غلظ ال3زار، وهو حثê على

ترك التنعم. وف حديث ح'ن.ي\ن�: خرج ج'ف%اء# من الناس,؛ قال ابن ال4ثي:
vهم، تشبيها�هكذا جاء ف رواية، قالوا: ومعناه س.ر.عان� الناس وأ%وائ1ل

ب'فاء السيل وهو ما يقذفه من الز_ب.د1 والوسخ ونوها.
وج.ف%ي\ت الب.ق}ل% واج\ت.ف%ي\ته: اقتلعته من أ�صوله كج.فأ%ه واج\ت.فأ%ه.

ابن السكيت: يقال ج.ف%و\ته، فهو م.ج\ف�و�، قال: ول يقال ج.ف%ي\ت، وقد
جاء ف الشعر م.ج\ف1ي�؛ وأ%نشد:

ما أ%نا بالاف1ي ول ال%ج\ف1ي>



وفلن ظاهر'
ال1ف}وة، بالكسر، أ%ي ظاهر ال%فاء. أ%بو عمرو: ال�فاية السفينة

الفارغة، فإ,ذا كانت مشحونة فهي غام1د¬ وآم1د¬ وغام1دة وآم1دة. وج.فا مال%ه:
ل ي'لزمه. ورجل فيه ج.ف}وة وج,ف}وة وإ,نه ل%ب.ي>ن ال1ف}وة، بالكسر،
فإ,ذا كان هو ال%ج\ف�و� قيل به ج.ف}وة. وقول� ال1ع\ز.ى حي قيل لا ما

تصنعي ف الليلة ال%ط1ية فقالت: الش_ع\ر د'قاق¬ وال1ل}د' ر'قاق
والذ�ن.ب' ج'فاء# ول ص.ب\ر ب عن الب.ي\ت؛ قال ابن سيده: ل يفسر اللحيان

ج'فاء، قال: وعندي أ%نه من النeب'و> والتباعد وقلة الل©ز'وق. وأ%ج\ف%ى
الاشية%، فهي م'ج\فاة: أ%تعبها ول ي.د.ع\ها تأ}كل، ول ع.ل%فها قبل%

.vشديدا vذلك، وذلك إ,ذا ساقها سوقا
@جل: ج.ل القوم' عن أ%وطانم ي.ج\ل�ون وأ%ج\ل%و\ا إ,ذا خرجوا من بلد

إ,ل بلد. وف حديث الوض: يرد علي_ ر.ه\ط من أ%صحاب في'ج\ل%و\ن عن
الوض؛ هكذا روي ف بعض الطرق أ%ي ي'ن\ف%و\ن وي'ط}ردون، والرواية بالاء

الهملة والمز. ويقال: اس\ت'ع\م1ل فلن على ال%ال1ي.ة وال%ال%ة1.
وال%لء�، مدود: مصدر ج.ل عن وطنه. ويقال: أ%ج\لهم السلطان فأ%ج\ل%و\ا أ%ي

أ%خرجهم فخرجوا. وال%لء�: الروج عن البلد. وقد ج.ل%و\ا عن أ%وطانم
وج.ل%و\ت'هم أ%نا، ي.ت.ع.د_ى، ول يتعدى. ويقال أ%يضاv: أ%ج\ل%و\ا عن البلد
وأ%ج\ل%ي\تهم أ%نا، كلها بال4لف؛ وقيل ل4هل الذمة الال1ي.ة ل4ن عمر

بن الطاب، رضي ال عنه، أ%جلهم عن جزيرة العرب لا تقدم من أ%مر
النب، صلى ال عليه وسلم، فيهم، فس'مeوا ج.ال1ية ولزمهم هذا السم أ%ين

ح.ل©وا، ث لزم كل� من لزمته الزية� من أ%هل الكتاب بكل بلد، وإ,ن ل
ي'ج\ل%و\ا عن أ%وطانم. وال%ال1ى4ة: الذين ج.ل%و\ا عن أ%و\طانم. ويقال:

اس\ت'ع\م1ل فلن على ال%ال1ية أ%ي على ج,ز\ية أ%هل الذمة. والال%ة�: مثل
ال%ال1ية. وف حديث الع.ق%بة: وإ,نكم ت'باي,عون ممداv على أ%ن

ت'حار,بوا العرب والعجم م'ج\ل1يةv أ%ي ح.ر\باv م'ج\ل1ية م'خ\ر,جة عن الدار
والال. ومنه حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه خي_ر وفد ب'زاخ.ة بي.

ال%ر\ب, ال�ج\ل1ية والس>ل}م ال�خ\ز,ي.ة1. ومن كلم العرب: اخ\تاروا
ف%إ,م_ا ح.ر\ب¬ م'ج\ل1ية وإ,م_ا س1ل}م م'خ\ز,ية أ%ي إ,م_ا ح.ر\ب ترجكم من

دياركم أ%و س1ل}م¬ ت'خ\زيكم وت'ذ1ل©كم. ابن سيده: ج.ل القوم' عن الوضع
ومنه ج.ل}واv وج.لءé وأ%ج\ل%و\ا: تفر_قوا، وف%ر.ق أ%بو زيد بينهما



فقال: ج.ل%وا من الوف وأ%ج\ل%و\ا من ال%د\ب، وأ%ج\لهم هو وج.ل�هم لغة
وكذلك اجتلهم؛ قال أ%بو ذؤيب يصف النحل والعاسل:

فل%م�ا ج.لها بال�يام,، ت.ح.ي_ز.ت
ث�بات{ عليها ذ�ل©ها واك}ت1ئاب'ها

ويروى: اج\تلها، يعن العاسل% جل النحل% عن مواضعها بال�يام، وهو
الدeخان، ورواه بعضهم ت%ي_رت أ%ي تي_رت النحل با ع.راها من الدخان.

وقال أ%بو حنيفة: جل النحل% ي.ج\ل�وها ج.لءé إ,ذا د.خ_ن.
عليها لش\ت1ىار, العسل. وج.ل}وة النحل,: ط%ر\د'ها بالدeخان. ابن

ال4عراب: ج.له' عن وطنه فج.ل أ%ي طرده فهرب. قال: وج.ل إ,ذا ع.ل، وج.ل
إ,ذا اكت.ح.ل، وج.ل ال4مر. وج.ل�ه وج.ل�ى عنه كش.فه وأ%ظهره، وقد

ان\ج.لى وت%ل�ى. وأ%مر¬ ج.ل1يÒ: واضح؛ تقول: اج\ل� ل هذا ال4مر.
أ%ي أ%وضحه. وال%لء�، مدود: ال4مر الب.ي>ن'

الواضح. وال%لء�، بالفتح والد: ال4مر'
ال%ليe، وتقول منه: ج.ل ل الب' أ%ي و.ض.ح؛ وقال زهي:

:Dفإ,ن� الق_ م.ق}ط%ع'ه ث%لث
ي.م1ي¬ أ%و ن,فار¬ أ%و ج.لء�

(* قوله «أو جلء» كذا أورده كالوهري بفتح اليم، وقال الصاغان:
الرواية بالكسر ل غي، من الالة).

أ%راد البينة والشهود، وقيل: أ%راد ال3قرار، وال تعال ي'ج.لYي
الساعة% أ%ي يظهرها. قال سبحانه: ل ي'ج.لYيها ل1و\ق}ت1ها إ,ل هو. وييقال:

أ%خ\بن عن ج.ل1ي_ة1 ال4مر أ%ي حقيقته؛ وقال النابغة:
وآب. م'ض1ل©وه بع.ي\ن� ج.ل1ي_ة{،

�وغ�ود1ر. بال%و\لن1 ح.ز\م¬ ونائ1ل
يقول: كذبوا بب موته أ%ول% ما جاء فجاء4

دافنوه بب ما عاينوه. وال%ل1يe: نقيض ال%ف1ي>. وال%ل1ي_ة: الب
اليقي. ابن بري: وال%ل1ي_ة الب.ص1ية، يقال عي¬ ج.ل1ي_ة؛ قال أ%بو

دواد:
ب.ل} ت.أ%م_ل}، وأ%نت أ%ب\ص.ر' م1ن>ي،
ق%ص\د. د.ي\ر, الس_واد1 ع.ي¬ ج.ل1ي_ه\

وج.ل%و\ت أ%ي أ%وضحت وكش.ف}ت'. وج.ل�ى الشيء4



أ%ي كشفه. وهو ي'ج.لYي عن نفسه أ%ي يعب عن ضميه. وت.ج.ل�ى الشيء�
أ%ي تكش_ف. وف حديث كعب بن مالك: فج.ل رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،

للناس أ%مر.هم ليت.أ%ه_بوا أ%ي كشف وأ%وضح. وف حديث ابن عمر: إ,ن رب
عز وجل قد ر.ف%ع. ل الدeنيا وأ%نا أ%نظر إ,ليها ج,لYياناv من ال أ%ي

إ,ظ}هاراv وك%ش\فاv، وهو بكسر اليم وتشديد اللم. وج,لء� السيف، مدود
vالسيف. وال1رآة% ونو.ه'ما ج.ل}وا �بكسر اليم، وج.ل الصيقل

وج,لءé ص.ق%ل%هما. واج\ت.له لنفسه؛ قال لبيد:
ي.ج\ت.لي ن'ق%ب. الن>صال,

وج.ل عين.ه بالك�ح\ل ج.ل}واv وج.لءé، وال%ل وال%لء� وال1لء�:
ال3ث}م1د'.

ابن السكيت: ال%ل كحل ي.ج\لو البصر، وكتابته بال4لف. ويقال: ج.ل%و\ت'
بصري بالكحل ج.ل}واv. وف حديث أ�م سلمة: أ%نا كرهت للم'ح1د> أ%ن
تك}ت.ح1ل بال1لء، هو، بالكسر والد، ال33ثد، وقيل: هو، بالفتح والد

والقصر، ضرب من الكحل. ابن سيده: وال%لء�
وال1لء� الكحل ل4نه يلو العي؛ قال التنخل الذل:

وأ%ك}ح'ل}ك. بالصاب, أ%و بال%ل،
فف%قYح\ لذلك أ%و غ%م>ض

قال ابن بري: البيت ل4ب ال�ث%ل�م، قال: والذي ذكره النحاس وابن
و.لد ال%ل، بفتح اليم والقصر، وأ%نشد هذا البيت، وذكر الهلب فيه الد

وفتح اليم، وأ%نشد البيت.
وروي عن حاد عن ثابت عن أ%نس قال: قرأ% رسول ال، صلى ا ل عليه

وسلم: فلما ت%ل�ى ربeه للجبل جعله د.ك9اv، قال: وضع إ,بامه على قريب من
ط%ر.ف1 أ�ن\م'ل%ه1 خ1ن\ص.ر,ه فساخ. البل، قال حاد: قلت لثابت تقول هذا؟

فقال: يقوله رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ويقوله أ%نس وأ%نا أ%ك}ت'مه
وقال الزجاج: ت%ل�ى ربه للجبل أ%ي ظهر وبان%، قال: وهذا قول أ%هل

السeنة والماعة، وقال السن: تل�ى ب.د.ا للجبل ن'ور الع.ر\ش.
والاشطة ت.ج\ل�و الع.ر'وس، وج.ل العروس. على ب.ع\لها ج.ل}وة وج,ل}وة

وج'لوة وج,لءé واج\ت.لها وج.ل�ها، وقد ج'ل1يت على زوجها واج\ت.لها
زوجها أ%ي ن.ظر إ,ليها. وت.جل�يت الشيء4: نظرت إ,ليه. وج.ل�ها زوج'ها

وصيفةv: أ%عطاها إ,ياها ف ذلك الوقت، وج,ل}و.ت'ها ما أ%عطاها، وقيل: هو ما



أ%عطاها من غ�ر_ة{ أ%و دراهم. ال4صمعي: يقال ج.ل فلن امرأ%ته وصيفة
حي اجتلها إ,ذا أ%عطاها عند ج.ل}و.تا. وف حديث ابن سيين: أ%نه كره

أ%ن ي.ج\ل1ي. امرأ%ته شيئاv ل ي.ف1ي. به. ويقال: ما ج,ل}و.ت'ها، بالكسر،
فيقال: كذا وكذا. وما ج,لء� فلن أ%ي بأ%ي> شيء� ياطب من ال4ساء
وال4لقاب في'عظ�م به. واج\ت.ل%ى الشيء4: نظر إ,ليه. وج.ل�ى ببصره: ر.مى.

والباز,ي ي'ج.لYي إ,ذا آن.س. الصيد. فرفع طر\ف%ه ورأ}س.ه. وج.ل�ى
ببصره ت.ج\ل1ي.ةv إ,ذا رمى به كما ينظر الصقر إ,ل الصيد؛ قال لبيد:

فان\ت.ض.ل}نا وابن س.ل}م.ى قاع1د¬،
كع.تيق, الطي ي'غ\ض1ي وي'ج.ل}

أ%ي وي'ج.لYي. قال ابن بري: ابن س.ل}مى هو النعمان ابن النذر. قال ابن
حزة: التجلYي ف الصقر أ%ن يغمض عينه ث يفتحها ليكون أ%بصر له،

فالتجلي هو النظر؛ وأ%نشد لرؤبة:
ج.ل�ى بصي' الع.ي\ن, ل ي'ك%لYل,،

فانق%ض_ ي.ه\وي من ب.عيد1 ال%خ\ت.ل,
vياYويقوي قول% ابن حزة بيت لبيد التقدم. وج.ل�ى البازي ت%ل

وت.ج\ل1ي.ةv: رفع رأ}سه ث نظر؛ قال ذو الرمة:
ن.ظ%ر\ت' كما ج.ل9ى، على رأ}س, ر.ه\و.ة{،

من الطي,، أ%ق}ن.ى ينف�ض' الط�ل� أ%و\ر.ق'
وجبهة ج.ل}واء�: واسعة. والسماء� ج.ل}واء� أ%ي م'ص\ح1ية مثل ج.ه\واء.

وليلة ج.ل}واء�: م'ص\ح1ية م'ض1يئة.
وال%ل، بالقصر: ان\حسار م'ق%د_م, الشعر,، كتابته بال4لف، مثل

ال%ل%ه1، وقيل: هو دون الص_ل%ع,، وقيل: هو أ%ن يبلغ انسار الشعر نصف.
الرأ}س,، وقد ج.ل1ي. ج.ل وهو أ%ج\ل%ى. وف صفة الهدي�: أ%نه أ%ج\ل%ى

ال%ب\ه.ة1؛ ال4ج\ل%ى: الفيف شعر ما بي الن_ز.عتي من الصeدغي والذي انسر
الشعر عن جبهته. وف حديث قتادة ف صفة الدجال: أ%نه أ%ج\ل%ى ال%ب\هة1،

وقيل: ال4ج\ل%ى السن' الوجه1 ال4ن\ز.ع'. أ%بو عبيد: إ,ذا انسر الشعر
عن نصف الرأ}س ونوه فهو أ%ج\لى؛ وأ%نشد:

مع ال%ل ولئ1ح, الق%ت1ي,
وقد ج.ل1ي. ي.ج\ل%ى ج.لv، تقول منه: رجل أ%ج\ل%ى بي>ن' ال%ل.

وال%جال: مقادي' الرأ}س، وهي مواضع الص_ل%ع؛ قال أ%بو ممد الفقعسي



واسه عبد ال بن ر,ب\عي�:
ر.أ%ي\ن. شيخاv ذ%ر,ئ%ت\ م.جال1يه\

قال ابن بري: صواب إ,نشاده: أ%راه شيخاv، ل4ن قبله:
قالت س'لي\مى: إ,نن ل أ%ب\غ1يه\،

أ%راه' شيخاv ذ%ر,ئ%ت\ م.جال1يه\،
ي.ق}لي الغ.وان والغ.وان ت.ق}ل1يه\

وقال الفراء�: الواحد م.ج\لىÝ واشتقاقه من ال%ل، وهو ابتداء الص_لع
إ,ذا ذهب شعر رأ}سه إ,ل نصفه.

ال4صمعي: جال%ي\ت'ه بال4مر وجال%ح\ته إ,ذا جاهرته؛ وأ%نشد:
م'جال%حة ليس ال�جالة� كالد_م.س\

وال%جال: ما ي'ر.ى من الرأ}س إ,ذا استقبل الوجه، وهو موضع ال%ل%ى.
وتال%ي\نا أ%ي انكشف حال كل واحد منا لصاحبه. وابن' ج.ل: الواضح'

ال4م\ر,. واج\ت.ل%ي\ت' العمامة عن رأ}سي إ,ذا رفعتها مع ط%ي>ها عن ج.ب,ينك.
ويقال للرجل إ,ذا كان على الشرف ل يفى مكان'ه: هو ابن' ج.ل؛ وقال

الق�لخ:
أ%نا الق�لخ' بن' ج.ناب, بن ج.ل

وج.ل: اسم رجل، سي بالفعل الاضي. ابن سيده: وابن' ج.ل الليثي،
س'م>ي بذلك لوضوح أ%مره؛ قال س'ح.ي\م بن و.ث1يل:

أ%نا ابن' ج.ل وط%ل�ع' الث�نايا،
م.ت أ%ض.ع, الع1مامة% ت.ع\ر,ف�ون

قال: هكذا أ%نشده ثعلب، وطل�ع' الثنايا، بالرفع، على أ%نه من صفته ل
من صفة ال4ب كأ%نه قال وأ%نا طل�ع الثنايا، وكان ابن' ج.ل هذا صاحب.

ف%ت\ك يطلع' ف الغارات من ث%ن,ي_ة البل على أ%هلها، وقوله:
م.ت أ%ضع العمامة تعرفون

قال ثعلب: العمامة تلبس ف الرب وتوضع ف الس>ل}م. قال عيسى بن عمر:
إ,ذا سي الرجل بق%ت.ل% وضر.ب. ونوها إ,نه ل يصرف، واستدل بذا البيت،

وقال غيه: يتمل هذا البيت وجهاv آخر، وهو أ%نه ل ينو>نه ل4نه
أ%راد الكاية، كأ%نه قال: أ%نا ابن'

الذي يقال له جل ال�مور وكش.ف%ها فلذلك ل يصرفه. قال ابن بري: وقوله
ل ينونه ل4نه فعل وفاعل؛ وقد استشهد الجاج بقوله:



أ%نا ابن' ج.ل وطل�ع' الث�نايا
أ%ي أ%نا الظاهر ا لذي ل يفى وكل أ%حد يعرفن. ويقال للسيد: ابن'

ج.ل. وقال سيبويه: ج.ل فعل ماض، كأ%نه بعن ج.ل ال�مور. أ%ي أ%وضحها،
وكشفها؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:

أ%نا الق�لخ' بن' ج.ناب, بن, ج.ل،
أ%بو خ.ناث1ي. أ%ق�ود ال%م.ل

وابن أ%ج\ل%ى: كابن, ج.ل. يقال: هو ابن ج.ل وابن أ%ج\لى؛ قال العجاج:
لق%و\ا ب,ه الجاج. وال3ص\حارا،

به ابن أ%جلى واف%ق. ال3س\فارا
.vلقوا به أ%ي بذلك الكان. وقوله ال3ص\حار.: و.ج.دوه م'ص\ح1را

وو.ج.د'وا به ابن. أ%ج\لى: كما تقول لقيت به ال4س.د.. وال3س\فار': الصeب\ح.
وابن أ%ج\لى: ال4سد'، وقيل: ابن أ%ج\لى الصبح، ف بيت العجاج. وما أ%قمت

عنده إ,ل� ج.لء4 يوم� واحد أ%ي بياض.ه؛ قال الشاعر:
ما ل% إ,ن} أ%ق}ص.ي\ت.ن من مق}عد1،
ول ب.ذ1ي ال4ر\ض, من ت.ج.ل©د1،
إ,ل� ج.لء4 اليوم, أ%و ض'ح.ى غ%د1

وأ%ج\لى ال عنك أ%ي كش.ف.؛ يقال ذلك للمريض. يقال للمريض: ج.ل ال
عنه الرض. أ%ي كش.ف%ه. وأ%ج\لى يع\د'و: أ%س\ر.ع. بعض. ال3س\راع.

وان\ج.لى الغ.مe، وج.ل%و\ت' عن ه.م>ي ج.ل}واv إ,ذا أ%ذهبته. وج.ل%و\ت' السيف.
vوج.ل}و.ة éبالكسر، أ%ي ص.ق%ل}ت'. وج.ل%و\ت' العروس. ج,لء ،éج,لء
واج\ت.ل%ي\ت'ها بعنÝ إ,ذا نظرت إ,ليها م.ج\ل�و�ةv. وان\ج.لى الظلم' إ,ذا

انكشف. وان\ج.لى عنه ال%مe: انكشف. وف التنزيل العزيز: والنهار إ,ذا
ج.ل�ها؛ قال الفراء: إ,ذا ج.ل�ى الظ©لمة% فجازت الكناية عن الظ©ل}مة

ول تذكر ف أ%وله ل4ن معناها معروف، أ%ل ترى أ%نك تقول: أ%ص\ب.حت\
بارد.ةv وأ%م\س.ت\ ع.ر,ي_ةv وه.ب_ت\ ش.مالv؟ فك�ن عن م'ؤ.ن_ثات{ ل

ي.ج\ر, لن_ ذكر ل4ن معناهن معروف. وقال الزجاج: إ,ذا جل�ها إ,ذا بي_ن.
الشمس. ل4نا تت.بي إ,ذا انبسط النهار. الليث: أ%ج\ل%ي\ت' عنه الم_

إ,ذا فر_جت عنه، وان�ج.لت عنه الموم كما تن\ج.لي الظلمة. وأ%ج\ل%و\ا عن
القتيل ل غي أ%ي انفرجوا. وف حديث الكسوف: حت تلت الشمس أ%ي انكشفت

:vوخرجت من الكسوف، يقال: تل�ت\ وان\ج.لت. وف حديث الكسوف أ%يضا



فق�م\ت حت ت%ل�ن% الغ.ش\ي' أ%ي غ%ط�ان وغش_ان، وأ%صله تللن،
فأ�بدلت إ,حدى الل�مي أ%لفاv مثل ت.ظ%ن_ى وت%ط�ى ف تظن_ن وتط�ط،

ويوز أ%ن يكون معن تل�ن الغشي' ذهب بقو_ت وصبي من ال%لء3، أ%و
ظ%ه.ر ب وبان% علي_. وتل�ى فلنD مكان% كذا إ,ذا ع.له، وال4صل

ت%ل�له؛ قال ذو الرمة:
فلما ت.ج.ل�ى ق%ر\ع'ها القاع. س.م\ع.ه،
وبان% له وس\ط% ال4شاء3 ان\غ1لل�ها

(* قوله «وبان له» كذا بالصل والتهذيب والذي ف التكملة: وحال له).
قال أ%بو منصور: الت_ج.لYي النظر' بالش\راف. وقال غيه: الت_جلYي

الت_ج.ل©ل أ%ي ت.ج.ل�ل ق%ر\ع'ها س.م\ع.ه ف القاع؛ ورواه ابن
ال4عراب:ت%ل�ى ق%ر\ع'ها القاع. س.م\ع.ه'

وأ%ج\لى: موضع بي ف%ل}جة ومطلع الشمس، فيه ه'ض.ي\بات ح'م\ر، وهي
ت'ن\ب,ت' الن_ص1ي_ والص>لYيان%. وج.ل}و.ى، مقصور: قرية. وج.ل}و.ى: فرس

خ'فاف ابن ن'د\بة؛ قال:
وق%ف}ت' لا ج.ل}و.ى، وقد قام ص'ح\بت،

ل4ب\ن,ي. م.ج\داv، أ%و ل4ث}أ%ر. هال1كا
وج.ل}و.ى أ%يضاv: فرس ق1ر\واش, بن ع.و\ف{. وج.ل}و.ى أ%يضاv: فرس لبن

عامر. قال ابن الكلب: وج.ل}و.ى فرس كانت لبن ثعلبة بن ي.ر\ب'وع، وهو ابن
ذي الع1قال,، قال: وله حديث طويل ف حرب غطفان؛ وقول التلمس:

،vيكون ن.ذ1ير¬ من و.ر.ائ1ي. ج'ن_ة
وي.ن\ص'ر'ن,ي من\ه'م\ ج'ل%ي� وأ%ح\م.س'

(* قوله «جلي�» هو بذا الضبط ف الصل).
قال: ها بطنان ف ض'ب.ي\عة.

Yم.ا: ن'توء# وو.ر.م¬ ف البدن. الفراء: ج'ماء� كل�@جي: ال%م.ا وال
شيء ح.ز\ر'ه وهو مقداره. وج.م.اء� الشيء وج'ماؤه: شخص'ه وح.ج\م'ه؛ قال:

يا أ�م_ س.ل}م.ى، ع.ج>لي ب'ر\س,،
وخ'ب\زة{ م1ث}ل, ج'م.اء3 التeر\س,

:vقال ابن بري: ومثله قول الخر يرثي رجل
ج.ع.ل}ت' و,ساد.ه' إ,ح\د.ى ي.د.ي\ه1،
وف%و\ق. ج'م.ائ1ه خ.ش.بات1 ض.ال,



ويروى: وت.ح\ت. ج'م.ائ1ه؛ قال ابن حزة: وهو غلط ل4ن اليت إ,نا يعل
الشب فوقه ل تته. قال أ%بو بكر: يقال ج.م.اء� التeر\س, وج'م.اؤ'ه،

وهو اجتماعه ون'ت'وء�ه. وج'م.اء�
الشيء: ق%د\ر'ه. أ%بو عمرو: ال�م.اء شخص الشيء تراه من تت الثوب؛

وقال:فيا ع.ج.باv للح'ب> داءé فل ي'ر.ى
له تت. أ%ثواب, ال�ح1ب> ج'م.4اء�

الوهري: ال%م.اء� وال%م.اء4ة� الشخص'. ابن السكيت: ت.ج.م_ى القوم'
إ,ذا اجتمع بعضهم إ,ل بعض، وقد ت.ج.م_و\ا عليه. ابن ب'ز'ر\ج.: ج.م.اء�

كل شيء اجتماع'ه وح.ركته؛ وأ%نشد:
وب.ظ}ر قد ت.ف%ل�ق. عن ش.ف1ي�،

كأ%ن� ج.م.اء4ه' ق%ر\نا ع.ت'ود1
vقال ابن سيده: وهو من ذوات الياء، ل4ن انقلب ال4لف عن الياء طرفا

أ%كثر من انقلبا عن الواو، وال أ%علم.
@قال ابن سيده: قال ابن جن: ظاهر هذا أ%ن تكون ج.واز,ي.ه جع جاز� أ%ي

ل ي.ع\د.م ج.زاءé عليه، وجاز أ%ن ي'ج\م.ع ج.ز.اء# على ج.واز� لشابة اسم
الفاعل للمصدر، فكما جع س.ي\لD على س.وائ1ل كذلك يوز أ%ن يكون

ج.و.از,ي.ه' جع ج.ز.اء�. واج\ت.زاه: ط%لب. منه ال%زاء؛ قال:
ي.ج\ز'ون% بالق%ر\ض, إ,ذا ما ي'ج\ت.ز.ى

والاز,ية�: ال%زاء�، اسم للمصدر كالعاف1ية. أ%بو اليثم: ال%زاء�
vيكون ثوابا

ويكون عقابا%. قال ال تعال: فما ج.زاؤ'ه إ,ن كنتم كاذبي، قالوا
ج.زاؤ'ه من و'ج,د. ف ر.ح\له فهو ج.زاؤ'ه؛ قال: معناه فما ع'ق�وبته إ,ن}

بان ك%ذ1ب'كم بأ%نه ل ي.س\ر,ق\ أ%ي ما ع'ق�وبة الس_ر,ق, عندكم إ,ن
ظ%ه.ر عليه؟ قالوا: جزاء الس_ر,ق, عندنا م.ن\ و'ج,د. ف ر.ح\له أ%ي الوجود

ف رحله كأ%نه قال ج.زاء الس_ر,ق, عندنا استرقاق السار,ق, الذي يوجد ف
ر.ح\له س'ن_ة، وكانت س'ن_ة آل يعقوب. ث و.ك�ده فقال فهو ج.زاؤه.

وسئل أ%بو العباس عن ج.ز.ي\ته وجاز.ي\ته فقال: قال الفراء ل يكون ج.ز.ي\ت'ه
إ,ل� ف الي وجاز.ي\ته يكون ف الي والشر، قال: وغيه ي'ج,يز'

ج.ز.ي\ت'ه ف الي والشر وجاز.ي\ت'ه ف الش_ر�. ويقال: هذا ح.س\ب'ك من
فلن وجاز,يك. بعنÝ واحد. وهذا رجلD جاز,يك. من رجل أ%ي ح.س\ب'ك؛ وأ%ما



قوله:
ج.ز.ت\ك. عن ال%و.ازي

فمعناه ج.زت\ك.
ج.وازي أ%فعال1ك المودة. وال%وازي: معناه ال%زاء، جع الاز,ية

مصدر على فاع1لة{، كقولك سعت ر.و.اغ1ي. ال3بل وث%و.اغ1ي. الشاء3؛ قال أ%بو
ذؤ.يب:

،vو من خ.ليل� م.خان.ة�فإ,ن} كنت. ت.ش\ك
فتلك ال%وازي ع'ق}ب'ها ون.ص1ي'ها

أ%ي ج'ز,يت. كما فع.ل}ت.، وذلك ل4نه ات_ه.مه ف خليلت1ه؛ قال
:eطامي�الق

وما د.ه\ري ي'م.ن>ين ولكن\
ج.زت\ك�م\، يا ب.ن ج'ش.م.، الوازي

أ%ي ج.ز.ت\ك�م ج.وازي ح'ق�وقكم وذ1مام1كم ول م1ن_ة% ل عليكم.
الوهري: ج.ز.ي\ت'ه با صن.ع. ج.زاءé وجاز.ي\ت'ه بعنÝ. ويقال: جاز.ي\ت'ه

فج.ز.ي\ت'ه أ%ي غ%ل%ب\ت'ه. التهذيب: ويقال فلنD ذو ج.زاء� وذو غ%ناء�. وقوله
تعال: ج.زاء سيئة بثلها؛ قال ابن جن: ذهب ال4خفش إ,ل أ%ن الباء فيها

زائدة، قال: وتقديرها عنده ج.زاء� سيئة مثل�ها، وإ,نا استدل على هذا
بقوله: وج.زاء� سيئة{ سيئةD م1ث}ل�ها؛ قال ابن جن: وهذا مذهب حسن واستدلل

صحيح إ,ل أ%ن الية قد تتمل مع صحة هذا القول تأ}ويلي آخرين: أ%حدها
أ%ن تكون الباء مع ما بعدها هو الب، كأ%نه قال جزاء� سيئة كائن¬

بثلها، كما تقول إ,نا أ%نا بك أ%ي كائن¬ موجود بك، وذلك إ,ذا ص.غ_رت نفسك
له؛ ومثله قولك: توكلي عليك وإ,صغائي إ,ليك وتو.جeهي نو.ك، فتخب عن
البتدإ, بالظرف الذي ف1ع\ل� ذلك الصدر يت.ناو.ل�ه نو قولك: توكلت عليك

وأ%صغيت إ,ليك وتوجهت نوك، ويدل على أ%ن� هذه الظروف. ف هذا ونوه
أ%خبار عن الصادر قبلها ت.ق%دeمها عليها، ولو كانت الصادر قبلها واصلة

إ,ليها ومتناولة لا لكانت من صلتا، ومعلوم استحالة تقدeم الص>لة أ%و
شيء� منها على الوصول، وتقدeم'ها نو' قولك عليك اعتمادي وإ,ليك توجهي

وبك استعانت، قال: والوجه الخر أ%ن تكون الباء ف بثلها متعلقة بنفس
الزاء، ويكون الزاء مرتفعاv بالبتداء وخبة مذوف، كأ%نه جزاء� سيئة

بثلها كائن أ%و واقع. التهذيب: وال%زاء الق%ضاء. وج.ز.ى هذا ال4مر'



أ%ي ق%ض.ى؛ ومنه قوله تعال: وات_ق�وا يوماv ل ت.ج\زي نفس¬ عن نفس
شيئاv؛ يعود على اليوم والليلة ذكرها مرة بالاء ومرة بالصفة، فيجوز ذلك

كقوله: ل ت.ج\زي نفس¬ عن نفس شيئاv، وت'ض\م1ر' الصفة% ث ت'ظ}هرها فتقول
ل ت.ج\زي فيه نفس¬ عن نفس شيئاv، قال: وكان الكسائي ل ي'ج,يز' إ,ضمار

الصفة ف الصلة. وروي عن أ%ب العباس إ,ضمار'
الاء والصفة1 واحد¬ عند الفراء ت.ج\زي وت.ج\زي فيه إ,ذا كان العن

واحداv؛ قال: والكسائي يضمر الاء، والبصريون يضمرون الصفة؛ وقال أ%بو
إ,سحق: معن ل ت.ج\زي نفس عن نفس شيئاv أ%ي ل ت.ج\زي فيه، وقيل: ل

ت.ج\زيه، وحذف ف ههنا سائغD ل4ن ف مع الظروف مذوفة. وقد تقول: أ%تيت'ك
اليوم. وأ%تيت'ك ف اليوم، فإ,ذا أ%ضمرت قلت. أ%تيتك فيه، ويوز أ%ن تقول

أ%ت.ي\ت'كه؛ وأ%نشد:
vوعام1را vش.ه,د\ناه س'ل%ي\ما vويوما

ق%ليلv، س1و.ى الط�ع\ن, الن>ه.ال,، ن.واف1ل�ه\
أ%راد: شهدنا فيه. قال ال4زهري: ومعن قوله ل ت.ج\زي نفس¬ عن نفس

vج.ز.ي\ت' فلنا :vيعن يوم القيامة ل ت.ق}ض1ي فيه نف}س¬ شيئا ،vشيئا
ح.ق�ه أ%ي قضيته. وأ%مرت فلناv ي.ت.جاز.ى د.ي\ن أ%ي يتقاضاه. وت.جاز.ي\ت'

د.ي\ن على فلن إ,ذا تقاض.ي\ت.ه. وال�ت.جازي: ال�ت.قاضي. وف الديث:
أ%ن رجلv كان ي'داي,ن' الناس، وكان له كاتب¬ وم'ت.جاز�، وهو ال�ت.قاضي.

يقال: ت.جاز.ي\ت' د.ي\ن عليه أ%ي تقاض.ي\ته. وفسر أ%بو جعفر بن جرير
الط�ب.ر,يe قوله تعال: ل ت.ج\زي نف}س¬ عن نفس شيئاv، فقال: معناه ل

ت'غ\ن، فعلى هذا يصح أ%ج\ز.ي\ت'ك عنه أ%ي أ%غنيتك. وت.جاز.ى د.ي\ن.ه:
تقاضاه. وف صلة الائض: قد ك�ن_ نساء� رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ي.ح1ض\ن. أ%فأ%م.ر.ه'ن_ أ%ن ي.ج\ز,ين. أ%ي ي.ق}ضي؟ ومنه قولم: ج.زاه ال
خياv أ%ي أ%عطاه ج.زاء4 ما أ%س\ل%ف من طاعته. وف حديث ابن عمر: إ,ذا

أ%ج\ر.ي\ت. الاء4 على الاء3 ج.ز.ى عنك، وروي بالمز. وف الديث: الصوم'
ل وأ%نا أ%ج\زي به؛ قال ابن ال4ثي: أ%كث%ر. الناس' ف تأ}ويل هذا

الديث وأ%نه ل1م. خ.ص_ الصوم. وال%زاء4 عليه بنفسه عز وجل، وإ,ن كانت
العبادات' كلها له وج.زاؤها منه؟ وذكروا فيه و'ج'وهاv مدار'ها كلها على أ%ن

الصوم سرÒ بي ال والعبد، ل ي.ط�ل1ع عليه سواه، فل يكون العبد
صائماv حقيقة إ,ل� وهو ملص ف الطاعة، وهذا وإ,ن كان كما قالوا، فإ,ن غي



الصوم من العبادات يشاركه ف سر الطاعة كالصلة على غي طهارة، أ%و ف
ثوب نس، ونو ذلك من ال4سرار القترنة بالعبادات الت ل يعرفها إ,ل�
ال وصاحبها؛ قال: وأ%ح\س.ن' ما سعت ف تأ}ويل هذا الديث أ%ن جيع

العبادات الت �تقرب با إ,ل ال من صلة وحج وصدقة واعت1كاف وت.ب.تeل�
ودعاء� وق�ر\بان وه.د\ي وغي ذلك من أ%نواع العبادات قد عبد الشركون با

ما كانوا يتخذونه من دون ال أ%نداداv، ول ي'س\م.ع أ%ن طائفة من طوائف
الشركي وأ%رباب الن>ح.ل,

ف ال4زمان التقدمة عبدت آلتها بالصوم ول تقر_بت إ,ليها به، ول
عرف الصوم ف العبادات إ,ل� من جهة الشرائع، فلذلك قال ال عز_ وجل:

الصوم' ل وأ%نا أ%ج\زي به أ%ي ل يشاركن فيه أ%حد ول ع'ب,د. به غيي،
فأ%نا حينئذ أ%ج\زي به وأ%تول الزاء عليه بنفسي، ل أ%ك1ل�ه إ,ل أ%حد

من م.ل%ك م'ق%ر_ب أ%و غيه على قدر اختصاصه ب؛ قال ممد بن الكرم: قد
قيل ف شرح هذا الديث أ%قاويل كلها تستحسن، فما أ%دري ل1م. خ.ص_ ابن
ال4ثي هذا بالستحسان دونا، وسأ%ذكر ال4قاويل هنا ليعلم أ%ن كلها حسن:

فمنها أ%نه أ%ضافه إ,ل نفسه تشريفاv وتصيصاv كإ,ضافة السجد والكعبة
تنبيهاv على شرفه ل4نك إ,ذا قلت بيت ال، بينت بذلك شرفه على البيوت،

وهذا هو من القول الذي استحسنه ابن ال4ثي، ومنها الصوم ل أ%ي ل يعلمه
غيي ل4ن كل طاعة ل يقدر الرء أ%ن يفيها، وإ,ن أ%خفاها عن الناس ل

يفها عن اللئكة، والصوم يكن أ%ن ينويه ول يعلم به بشر ول ملك، كما
روي أ%ن بعض الصالي أ%قام صائماv أ%ربعي سنة ل يعلم به أ%حد، وكان
يأ}خذ البز من بيته ويتصدق به ف طريقه، فيعتقد أ%هل سوقه أ%نه أ%كل ف
بيته، ويعتقد أ%هل بيته أ%نه أ%كل ف سوقه، ومنها الصوم ل أ%ي أ%ن الصوم

صفة من صفات ملئكت، فإ,ن العبد ف حال صومه ملك ل4نه ي.ذ}ك�ر ول يأ}كل
ول يشرب ول يقضي شهوة، ومنها، وهو أ%حسنها، أ%ن الصوم ل أ%ي أ%ن الصوم
صفة من صفات، ل4نه سبحانه ل ي.ط}ع.م، فالصائم على صفة من صفات الرب،

وليس ذلك ف أ%عمال الوارح إ,ل� ف الصوم وأ%عمال القلوب كثية كالعلم
والرادة، ومنها الصوم ل أ%ي أ%ن كل عمل قد أ%علمتكم مقدار ثوابه
إ,ل� الصوم فإ,ن انفردت بعلم ثوابه ل أ�طلع عليه أ%حداv، وقد جاء ذلك

مفسراv ف حديث أ%ب هريرة قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: كل عمل
ابن آدم ي'ضاع.ف' السنة� عشر أ%مثالا إ,ل سبعمائة ض1ع\ف{، قال ال عز



وجل: إ,ل� الصوم فإ,نه ل وأ%نا أ%ج\زي به، ي.د.ع' شهوت.ه وطعامه من
أ%جلي، فقد بي_ن ف هذا الديث أ%ن ثواب الصيام أ%كثر من ثواب غيه من
ال4عمال فقال وأ%نا أ%جزي به، وما أ%حال سبحانه وتعال الازاة عنه على
نفسه إ,ل� وهو عظيم، ومنها الصوم ل أ%ي ي.ق}م.ع' عدو>ي، وهو الشيطان

ل4ن سبيل الشيطان إ,ل العبد عند قضاء الشهوات، فإ,ذا تركها بقي الشيطان
ل حيلة له، ومنها، وهو أ%حسنها، أ%ن معن قوله الصوم ل أ%نه قد روي ف

بعض الثار أ%ن العبد يأ}ت يوم القيامة بسناته، ويأ}ت قد ضر.ب هذا
وش.ت.م هذا وغ%ص.ب هذا فتدفع حسناته لغرمائه إ,ل� حسنات الصيام، يقول

ال تعال: الصوم ل ليس لكم إ,ليه سبيل. ابن سيده: وج.ز.ى الشيء� ي.ج\ز,ي
ك%ف%ى، وج.ز.ى عنك الشيء� قض.ى، وهو من ذلك. وف الديث: أ%نه، صلى ال

عليه وسلم، قال ل4ب ب'ر\دة بن ن,ي.ار� حي ض.ح_ى بال%ذ%عة: ت.ج\ز,ي
عنك ول ت.ج\ز,ي عن أ%حد بعد.ك أ%ي ت.ق}ض1ي؛ قال ال4صمعي: هو مأ}خوذ من

قولك قد ج.ز.ى عن هذا ال4مر' ي.ج\ز,ي عن، ول هز فيه، قال: ومعناه
ل ت.ق}ض1ي عن أ%حد بعدك. ويقال: ج.ز.ت\ عنك شاةD أ%ي ق%ض.ت\، وبنو تيم

يقولون أ%ج\ز.أ%ت\ عنك شاةD بالمز أ%ي ق%ض.ت. وقال الزجاج ف كتاب
ف%ع.ل}ت' وأ%ف}ع.ل}ت': أ%ج\ز.ي\ت' عن فلن إ,ذا قمت. م.قامه. وقال بعضهم:

ج.ز.ي\ت' عنك فلناv كافأ}ته، وج.ز.ت\ عنك شاةD وأ%ج\ز.ت\ بعنÝ. قال: وتأ}ت
ج.ز.ى بعن أ%غ}ن.ى. ويقال: ج.ز.ي\ت' فلناv با صنع ج.ز.اءé، وق%ض.ي\ت

فلناv ق%ر\ض.ه، وج.ز.ي\ت'ه قرض.ه. وتقول: إ,ن وضعت. صدق%تك ف آل فلن
ج.ز.ت\ عنك وهي جاز,ية عنك. قال ال4زهري: وبعض الفقهاء يقول أ%ج\ز.ى

بعن ق%ض.ى. ابن ال4عراب: ي.ج\ز,ي قليلD من كثي وي.ج\ز,ي هذا من هذا أ%ي
كل© واحد منهما يقوم مقام صاحبه. وأ%ج\ز.ى الشيء� عن الشيء: قام مقامه

ول يكف. ويقال: اللحم' السمي أ%ج\ز.ى من الهزول؛ ومنه يقال: ما
ي'ج\ز,ين هذا الثوب' أ%ي ما يكفين. ويقال: هذه إ,بلD م.جاز� يا هذا أ%ي

ت.ك}ف1ي، ال%مل� الواحد م'ج\ز�. وفلن بارع م.ج\زىÝ ل4مره أ%ي كاف أ%مره؛
وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده لبعض بن عمرو بن تيم:

،vون.ح\ن' ق%ت.ل}نا بال%خار,ق, فارسا
ج.زاء4 الع'طاس,، ل يوت ال�عاق1ب

قال: يقول عجلنا إ,دراك الث�أ}ر كقدر ما بي التشميت والع'طاس،
وال�عاق1ب' الذي أ%درك ث%أ}ره، ل يوت ال�عاق1ب ل4نه ل يوت ذكر ذلك بعد



موته، ل ي.م'وت من أ%ث}أ%ر. أ%ي ل ي.م'وت ذ1ك}ر'ه'. وأ%ج\ز.ى عنه
م'ج\ز.ى فلن وم'ج\زاته وم.ج\زاه وم.ج\زاته؛ ال4خية على توهم طرح الزائد

أ%عن لغة ف أ%ج\ز.أ%. وف الديث: الب.ق%ر.ة� ت'ج\ز,ي عن سبعة، بضم التاء؛
عن ثعلب، أ%ي تكون ج.ز.اءé عن سبعة. ورجلD ذو ج.ز.اء� أ%ي غ%ناء، تكون من

.vاللغتي جيعا
وال1ز\ي.ة�: خ.راج' ال4رض، والمع ج,زىÝ وج,ز\ي¬. وقال أ%بو علي:

ال1ز.ى وال1ز\ي' واحد كال1ع.ى وال1ع\ي, لواحد ال4م\عاء، وال3ل%ى
وال3ل}ي, لواحد اللء3، والمع ج,زاء#؛ قال أ%بو كبي:

وإ,ذا الك�ماة� ت.عاو.ر'وا ط%ع\ن. الك�ل%ى،
ت.ذ%ر' الب,كارة% ف ال1ز.اء3 ال�ض\ع.ف1

وج,ز\ي.ة� الذYم>ي منه. الوهري: وال1ز\ية� ما يؤخذ من أ%هل الذمة،
والمع ال1ز.ى مثل ل1ح\ية{ ول1حىÝ. وقد تكرر ف الديث ذكر ال1ز\ية ف
غي موضع، وهي عبارة عن الال الذي ي.ع\ق1د الكتابe عليه الذمة، وهي
ف1ع\ل%ةD من ال%زاء كأ%نا ج.ز.ت\ عن قتل1ه؛ ومنه الديث: ليس على مسلم

ج,ز\ية؛ أ%راد أ%ن الذمي إ,ذا أ%سلم وقد مر بعض' الول ل ي'طال%ب\ من
ال1ز\ية ب,ح1ص_ة1 ما مضى من الس_نة؛ وقيل: أ%راد أ%ن الذمي إ,ذا أ%سلم وكان

ف يده أ%رض ص'ول عليها براج، توضع عن رقبته ال1ز\ية� وعن أ%رضه
الراج؛ ومنه الديث: من أ%خ.ذ أ%رضاv ب,ج,ز\ي.ت1ها أ%راد به الراج الذي

ي'ؤ.د_ى عنها، كأ%نه لزم لصاحب ال4رض كما ت.ل}ز.م ال1ز\ىة� الذمي_؛ قال
ابن ال4ثي؛ هكذا قال أ%بو عبيد هو أ%ن يسلم وله أ%رض خراج، فت'ر\ف%ع'
عنه ج,ز\ي.ة� رأ}سه وت'ت\ر.ك' عليه أ%رض'ه يؤدي عنها الراج.؛ ومنه حديث

علي، رضوان ال عليه: أ%ن د1ه\قاناv أ%س\ل%م على ع.ه\د1ه فقال له: إ,ن
ق�م\ت. ف أ%رضك رفعنا ال1ز\gية% عن رأ}سك وأ%خذناها من أ%رضك، وإ,ن

تو�لت عنها فنحن أ%حق با. وحديث ابن مسعود، رضي ال عنه، أ%نه اشترى من
ده\قان أ%رضاv على أ%ن ي.ك}ف1ي.ه ج,ز\ي.ت.ها؛ قيل: اشتر.ى ههنا بعن

اك}ت.ر.ى؛ قال ا بن ال4ثي: وفيه ب'ع\د¬ ل4نه غي معروف ف اللغة، قال:
وقال الق�ت.ي\ب إ,ن كان مفوظاv، وإ,ل ف%أ%رى أ%نه اشتري منه ال4رض. قبل

أ%ن ي'ؤ.د>ي. ج,ز\ي.ت.ها للسنة الت وقع فيها البيع' فضم�نه أ%ن يقوم
ب.راجها. وأ%ج\ز.ى الس>كYي.: لغة ف أ%ج\ز.أ%ها جعل لا ج'ز\أ%ةv؛ قال

ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك ل4ن قياس هذا إ,نا هو أ%ج\ز.أ%، اللهم



.vإ,ل أ%ن يكون نادرا
@جها: ال�ه\و.ة�: الس\ت' 

(* قوله «الهوة الست إل» ضبطت الهوة ف
هذا وما بعده بضم اليم ف الصل والكم، وضبطت ف القاموس كالتهذيب

بفتحها). ول تسمى بذلك إ,ل أ%ن تكون مكشوفة؛ قال:
وت.د\ف%ع' الش_ي\خ. فت.ب\دو ج'ه\و.ت'ه\

واس\ت¬ ج.ه\وا أ%ي مكشوفة، يد ويقصر، وقيل: هي اسم لا كال�ه\وة1. قال
ابن بري: قال ابن دريد ال�ه\و.ة� موضع الدeبر من ال3نسان، قال: تقول

العرب ق%ب.ح ال� ج'ه\و.ت.ه'. ومن كلمهم الذي يضعونه على أ%لسنة
البهائم قالوا: يا ع.ن\ز' جاء الق�رe قالت: يا و.ي\ل1ي ذ%ن.ب¬ أ%ل}و.ى

واس\ت¬ جه\و.ا؛ قال: حكاه أ%بو زيد ف كتاب الغنم.
وسأ%لته فأ%ج\ه.ى ع.ل%ي_ أ%ي ل ي'ع\ط1ن,ي شيئاv. وأ%ج\ه.ت\ على زوجها

فلم ت.ح\م1ل} وأ%وج.ه.ت\. وج.ه_ى الش_جة%: وس_عها. وأ%ج\ه.ت1 السماء�:
انكشفت\ وأ%ص\ح.ت\ وان\ق%ش.ع عنها الغيم. والسماء ج.ه\و.اء� أ%ي

.Dم'ص\ح1ي.ة
وأ%ج\ه.ي\نا نن أ%ي أ%ج\ه.ت\ لنا السماء، كلها بال4لف. وأ%ج\ه.ت\

إ,لينا السماء�: انكشفت\. وأ%ج\ه.ت1 الطريق': انكشفت\ وو.ض.ح.ت\،
وأ%ج\ه.ي\ت'ها أ%نا. وأ%ج\ه.ى البيت.: كش.ف%ه. وب.ي\ت¬ أ%ج\ه.ى ب.ي>ن' ال%ه.ا

وم'ج\هىÝ: مكشوف بل سقف ول س1ت\ر، وقد ج.ه,ي. ج.هاv. وأ%ج\ه.ى لك
ال4مر' والطريق' إ,ذا و.ض.ح.. وج.ه,ي. البيت'، بالكسر، أ%ي خ.ر,ب.، فهو جاه{.

وخ1باء# م'ج\ه{: ل ستر عليه. وبيوت ج'ه\و¬، بالواو، وعنز ج.ه\واء: ل
ي.س\ت'ر ذ%ن.ب'ها ح.ياء4ها. وقال أ%بو زيد: ال%ه\و.ة� الدeبر. وقالت أ�م

حات العنزية 
(* قوله «أم حات العنزية» كذا بالصل، والذي ف التهذيب:

أم جابر العنبية): ال%ه_اء� وال�ج\ه,ي.ة� ال4رض الت ليس فيها شجر.
وأ%رض ج.ه_اء�: سواء# ليس با شيء. وأ%ج\ه.ى الرجل�: ظ%ه.ر وب.ر.ز..

@جوا: ال%وe: ال%واء؛ قال ذو الرمة:
والشمس' ح.ي\ر.ى لا ف ال%و> ت.د\و,ي'

:vوقال أ%يضا
وظ%ل� لل4ع\ي.س, ال�ز\ج,ي ن.و.اه1ض.ه،



ف ن.ف}ن.ف1 ال%و>، ت.ص\و,يب¬ وت.ص\ع1يد'
ويروى: ف ن.ف}ن.ف1 الل©وح,. وال%وe: ما بي السماء وال4رض. وف

حديث علي، رضوان ال عليه: ث فت.ق. ال4ج\واء4 وش.ق_ ال4ر\جاء4؛ جع
eج.و¼ وهو ما بي السماء وال4رض. وج.و

السماء: الواء الذي بي السماء وال4رض. قال ال تعال: أ%ل يروا
إ,ل الطي م'س.خ_رات ف ج.و> السماء؛ قال قتادة: ف ج.و> السماء ف
ك%ب,د1 السماء، ويقال ك�ب.ي\داء السماء. وج.وe الاء: حيث ي'ح\ف%ر له؛

قال:ت'راح' إ,ل ج.و> ال1ياض, وت.ن\ت.مي
وال�و_ة: القطعة من ال4رض فيها غ1ل%ظ. وال�و_ة�: ن'ق}رة. ابن سيده:

وال%وe وال%و_ة النخفض من ال4رض؛ قال أ%بو ذؤيب:
ي.ج\ري ب,ج.و_ت1ه م.و\ج' الس_راب,، كأ%ن\ـ

ـضاح, الزاعى جازت ر.ن\ق%ها الر>يح'
(* قوله «كأنضاح الزاعى» هكذا ف الصل والتهذيب).

والمع ج,و.اء#؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ن} صاب. ميثاv أ�ت\ئ1ق%ت\ ج,و.اؤ'ه

قال ال4زهري: ال1و.اء� جع ال%و>؛ قال زهي:
ع.ف%ا، من آل, فاط1مة، ال1و.اء�

Yبعينه. وف حديث سليمان: إ,ن� لكل vويقال: أ%راد بالواء موضعا
امر,ئ� ج.و_ان,ي�اv وب.ر_ان,ي�اv فمن أ%صلح. ج.و_ان,ي_ه' أ%صلح. ال

vوظاهرا vب.ر_ان,ي_ه'؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي باطنا
وسر�اv وعلنية، وعن ب.و_ان,ي_ه سر_ه وبب_ان,ي_ه ع.لن,ي.ت.ه،

وهو منسوب إ,ل ج.و> البيت وهو داخله، وزيادة ال4لف والنون للتأ}كيد.
�وج.وe كلY شيء�: ب.ط}ن'ه وداخله، وهو ال%و_ة

أ%يضاv؛ وأ%نشد بيت أ%ب ذؤيب:
ي.ج\ر,ى ب,ج.و_ت1ه م.و\ج' الف�رات1، كأ%ن\ـ
ـضاح, ال�زاعى حاز.ت\ ر.ن\ق%ه الر>يح'

قال: وج.و_ته بطن' ذلك الوضع؛ وقال آخر:
ليست ت.ر.ى ح.و\ل%ها شخصاv، وراك1ب'ها

ن.ش\وان� ف ج.و_ة1 الباغ�وت1، م.خ\م'ور'
وال%و.ى: ال�ر\قة وشد_ة الو.ج\د1 من عشق أ%و ح'ز\ن، تقول منه: ج.و,ي.



الرجل، بالكسر، فهو ج.و� مثل د.و�؛ ومنه قيل للماء التغي ال�ن\ت1ن:
ج.و�؛ قال الشاعر:

ث كان ال1زاج' ماء4 س.ح.اب،
ل ج.و� آج,ن¬ ول م.ط}روق'

والج,ن': التغي>ر أ%يضاv إ,ل� أ%نه دون ال%و,ي ف الن_ت\ن.
وال%و,ي: الاء ال�ن\ت,. وف حديث يأ}جوج ومأ}جوج: فت.ج\و.ى ال4رض' من
ن.ت\ن,ه,م؛ قال أ%بو عبيد: ت'ن\ت1ن، ويروى بالمز وقد تقدم. وف حديث عبد

الرحن بن القاسم: كان القاسم ل يدخ'ل من\ز,ل%ه إ,ل� ت.أ%و_ه.، قل}ت':
يا أ%ب.ت1، ما أ%خ\ر.ج. هذا منك إ,ل� ج.وىÝ، يريد إ,ل داء ال%و\ف،

ويوز أ%ن يكون من ال%و.ى ش1د_ة1 الو.ج\د1 من عشق أ%و حزن ابن سيده:
ال%و.ى ال%و.ى الباطن، وال%و.ى السeل© وتطاو'ل الرض. وال%و.ى،

مقصور: كل داء� يأ}خذ ف الباطن ل ي'س\ت.م\ر.أ� معه الطعام، وقيل: هو داء#
يأ}خذ ف الصدر، ج.و,ي ج.وى¬، فهو ج.و� وج.وىÝ، وص\ف¬ بالصدر، وامرأ%ة

ج.و,ي.ةD. وج.و,ى. الشيء4 ج.وىÝ واج\تواه: كرهه؛ قال:
فقد\ جع.ل%ت\ أ%كباد'نا ت.ج\ت.و,يك�م'،

كما ت.ج\ت.و,ي س'وق' الع1ضاه1 الك%راز,ما
Dواج\ت.واها: ل توافقه. وأ%رض ج.و,ي.ة Ýوج.و,ي. ال4رض. ج.وى
وج.و,ي_ةD غي موافقة. وتقول: ج.و,ي.ت\ نفسي إ,ذا ل ي'واف1ق}ك.

البلد'.واج\ت.و.ي\ت' البل%د. إ,ذا كرهت. ال�قام. فيه وإ,ن كنت ف ن,ع\مة. وف
حديث الع'ر.ن,ي>ي.: فاج\ت.و.و'ا الدينة% أ%ي أ%صابم ال%و.ى، وهو

الرض وداء� ال%و\ف إ,ذا ت.طاو.ل%، وذلك إ,ذا ل يوافقهم هواؤ'ها
واس\ت.و\خ.م'وها. واج\ت.و.ي\ت' البلد. إ,ذا كرهت. ال�قام فيه وإ,ن كنت ف ن,ع\مة.

وف الديث: أ%ن وف}د ع'ر.ي\ن.ة قدموا الدينة فاج\ت.و.و\ها. أ%بو زيد:
اج\ت.و.ي\ت البلد. إ,ذا كرهتها وإ,ن كانت موافقة لك ف بدنك؛ وقال ف

نوادره: الج\ت1واء� الن>زاع إ,ل الوطن وكراهة� الكان الذي أ%نت فيه
وإ,ن كنت ف ن,ع\مة، قال: وإ,ن ل تكن ناز,عاv إ,ل وطنك فإ,نك م'ج\ت.و�

أ%يضاv. قال: ويكون الج\ت1واء� أ%يضاv أ%ن ل تس\ت.م\ر,ئ. الطعام. بال4رض
ول الشراب.، غي. أ%نك إ,ذا أ%حببت ال�قام با ول يواف1ق}ك طعام'ها

ول شراب'ها فأ%نت م'س\ت.و\ب,لD ولست. ب'ج\ت.و�؛ قال ال4زهري: جعل أ%بو
زيد الج\ت1واء على وجهي. ابن ب'ز'ر\ج: يقال للذي ي.ج\ت.و,ي البلد به



اج\ت1واء# وج.وىÝ، منقوص، وج,ي.ةD. قال: وح.ق�روا ال1ي.ة ج'ي.ي_ة. ابن
السكي: رجل ج.و,ي ال%و\ف1 وامرأ%ة ج.و,ي.ة أ%ي د.و,ي ال%و\ف1.

وج.و,ي. الطعام. ج.وىÝ واج\ت.واه واس\ت.ج\واه: كر,ه.ه ول يوافقه، وقد ج.و,ي.ت\
نفسي منه وعنه؛ قال زهي:
ب.ش1م\ت' ب,ن.ي>ها فج.و,يت' عن\ها،
وع1ن\دي، لو أ%شاء�، لا د.و.اء�

أ%بو زيد: ج.و,ي.ت\ نفسي ج.وىÝ إ,ذا ل توافقك البلد. وال�و_ة�: مثل
ال�و_ة1 ، وهو لون كالسeمرة وص.د.إ, الديد.

وال1واء�: خ1ياط%ة حياء3 الناقة. وال1واء�: البطن' من ال4رض.
وال1واء. الواسع من ال4و\دية. وال1واء�: موضع بالص_م�ان؛ قال الراجز يصف

:vوسيل vمطرا
ي.م\ع.س' بالاء ال1واء4 م.ع\سا،
وغ%ر_ق. الص_م�ان% ماءé ق%ل}سا

وال1واء� الف�ر\ج.ة� بي ب'يوت القوم. وال1واء�: موضع. وال1واء�
وال1واء4ة� وال1ياء وال1ياءة وال1ياوة، على القلب: ما توضع عليه
الق1د\ر'. وف حديث علي، رضي ال عنه: ل4ن} أ%ط�ل1ي. ب1واء ق1د\ر�

أ%حبeإ,ل� من أ%ن أ%ط�ل1ي.
بز.ع\فران؛ ال1واء: و,عاء� الق1د\ر أ%و شيء# توضع عليه من ج,ل}د أ%و
خ.ص.ف%ة{، وجعها أ%ج\و,يةD، وقيل: هي ال1ئاء�، مهموزة، وجعها

:�أ%ج\ئ1ئ%ةD، ويقال لا ال1ياء� بل هز، ويروى ب,ج,ئاوة1 مثل ج,ع.اوة. وج,ياو.ة
بطن من باه1ل%ة.

وجاو.ى بال3بل: دعاها إ,ل الاء وهي بعيدة منه؛ قال الشاعر:
جاو.ى با فهاج.ها ج.و\جات'ه

قال ابن سيده: وليست جاو.ى با من لفظ ال%و\جاة1 إ,نا هي ف معناها،
قال: وقد يكون جاو.ى با من ج و و.

وجوÒ: اسم اليمامة كأ%نا سيت بذلك؛ ال4زهري: كانت الي.مامة ج.و�اv؛
قال الشاعر:

أ%خ\ل%ق الد_ه\ر' ب,ج.و¼ ط%ل%ل
قال ال4زهري: ال%وe ما اتسع من ال4رض واط}م.أ%ن� وب.ر.ز.، قال: وف

بلد العرب أ%ج\و,ي.ة



كثية كل ج.و¼ منها يعرف با نسب إ,ليه. فمنهما ج.وe غ1ط}ر,يف وهو
فيما بي الس>تار.ي\ن وبي الماجم( ) (قوله «وبي الماجم» كذا بالصل

والتهذيب، والذي ف التكملة: وبي الشواجن)، ومنها جوe ال�زام.ى، ومنها
ج.وe ال4ح\ساء، ومنها ج.وe الي.مامة؛ وقال ط%ر.فة:

خ.ل ل%ك1 ال%وe ف%ب,يض1ي واص\ف1ري
قال أ%بو عبيد: ال%وe ف بيت ط%ر.فة هذا هو ما ات_سع من ال4و\دية.

Òز.ر\قاء4. ويقال: ج.و �وال%وe: اسم بلد، وهو الي.مامة ي.مامة
م'ك}ل1ئD أ%ي كثي الكل، وهذا ج.وÒ م'م\ر,ع¬. قال ال4زهري: دخلت مع أ%عراب

د.ح\لv بال%ل}صاء3، فلما انتهينا إ,ل الاء قال: هذا ج.وÒ من الاء ل
ي'وقف على أ%قصاه. الليث: ال1و.اء� موضع، قال: والف�ر\ج.ة� الت بي

م.ح1ل�ة القوم وسط البيوت تسمى ج,و.اءé. يقال: نزلنا ف ج,واء3 بن فلن؛
وقول أ%ب ذؤيب:

ث ان\ت.ه.ى ب.ص.ر,ي ع.ن\ه'م، وق%د\ ب.ل%غ'وا
ب.ط}ن. ال%خ1يم,، فقال�وا ال%و_ أ%و راح'وا

قال ابن سيده: ال%خ1يم' وال%وe موضعان، فإ,ذا كان ذلك فقد وض.ع.
الاص_ موضع العام كقولنا ذ%ه.ب\ت' الشام.؛ قال ابن دريد: كان ذلك اساv لا

ف الاهلية؛ وقال ال4عشى:
فاس\ت.ن\زلوا أ%ه\ل% ج.و¼ من م.ناز,ل1ه,م،
وه.د�م'وا شاخ1ص. الب'ن\يان1 ف%ات_ض.عا

وج.وe البيت: داخ1ل�ه، شامي�ة. وال�و_ة، بالضم: الرeق}ع.ة ف
:�الس>قاء، وقد ج.و_اه' وج.و_ي\ته ت.ج\و,ي.ة إ,ذا ر.ق%ع\ته. وال%و\جاة

الصوت' بال3ب,ل، أ%صل�ها ج.و\ج.و.ةD؛ قال الشاعر:
جاو.ى با ف%هاج.ها ج.و\جات'ه
.�ابن ال4عراب: ال%وe الخ1رة

@جيا: ال1ي�ة، بغي هز: الوضع الذي يتمع فيه الاء كال1يئ%ة1، وقيل:
هي الركي_ة ال�ن\ت1ن.ة. وقال ثعلب: ال1ي_ة الاء� ال�س\ت.ن\ق1ع' ف

الوضع، غي مهموز، يشد�د ول يشد�د. قال ابن بري: ال1ي_ة، بكسر
اليم، ف1ع\ل%ة من ال%و>، وهو ما انفض من ال4رض، وجعها ج,يÒ؛ قال ساعدة

بن ج'ؤ.ي_ة%:
م1ن\ ف%و\ق1ه1 ش.ع.ف¬ ق�رÒ، وأ%س\ف%ل�ه



ج,يÒ ت.ن.ط�ق' بالظ�ي_ان1 والع.ت.م,
(* قوله «من فوقه شعف» هكذا ف الصل هنا، وتقد�م ف مادة عتم:

من فوقه شعب...).
وف الديث: أ%ن_ه م.ر_

بن.ه\ر� ج.او.ر. ج,ي_ةv م'ن\ت1ن.ةv؛ ال1ي_ة، بالكسر غي مهموز:
مت.م.ع الاء ف ه.ب\ط%ة{، وقيل: أ%صلها المز، وقد تفف الياء. وف حديث

ناف1ع, بن, ج'ب.ي, بن, م'ط}ع1م�: وتر.ك�وك. بي. ق%ر\ن,ها وال}ج,ي_ة؛ قال
الزمشري: ال1ي_ة� بوزن الن>ي_ة، وال%ي_ة� بوزن ال%ر_ة،

م'س\ت.ن\ق%ع' الاء3. وقال الفراء ف ال1ئ%ة: هو الذي تسيل إ,ليه الياه؛ قال
شر: يقال له ج,ي_ة وج.ي\أ%ةD وك�لê من كلم العرب. وف نوادر ال4عراب:

ق1ي_ةD من ماء� 
(* قوله «قبة من ماء» هكذا ف الصل والتهذيب).

وج,ي_ةD من ماء أ%ي ماء# ناقع¬ خبيث، إ,م�ا م1ل}ح¬ وإ,م�ا ملوط ببول.
وال1ياء�: وعاء� القدر، وهي ال1ئاو.ة�: وقول ال4عراب ف أ%ب عمرو

الشيبان:ف%كان% ما جاد. ل1ي، ل جاد. عن س.ع.ة{،
ثلث%ةD زائفات¬ ض.ر\ب' ج.ي_ات1

(* قوله «ثلثة زائفات إل» كذا أ%نشده الوهري، وقال الصاغان وتبعه
الد: هو تصحيف قبيح وزاده قبحاv تفسيه إياه وإضافة الضرب إل جيات مع ان

القافية مرفوعة، وصواب إنشاده: دراهم زائفات ضربيات
قال: والضربي� الزائف).

يعن من ض.رب ج.ي¼، وهو اسم مدينة أ%صبهان، معر_ب؛ وكان ذو الرمة
وردها فقال:

ن.ظ%ر\ت' ور.ائ1ي ن.ظ}ر.ة الش_و\ق، ب.ع\د.ما
ب.د.ا ال%وe م1ن ج,ي¼ لنا والد_س.اكر

وف الديث ذ1كر' ج,ي¼، بكسر اليم وتشديد الياء، واد{ بي مكة
والدينة.

�وجايان,ي م'جاياةv: قاب.ل%ن، وقال ابن ال4عراب: ج.ايان الرجل
.vغي مهموز، أ%ي م'قابلة ،vر\ب� ق%ابلن. ومر_ ب م'جاياة�من ق
وج,ي.او.ة�: حي� من ق%ي\س قد د.ر.ج'وا ول ي'ع\ر.ف�ون، وال أ%4علم.

@جأل: جأ%ل% الصeوف. والشع.ر: ج.م.ع.ه.



وج.ي\أ%ل� وج.ي\أ%ل%ة�: الض_ب'ع'، معرفة بغي أ%لف ولم؛ ال4خية عن
ثعلب؛ قال الراجز:

قد ز.و_ج'ون ج.ي\أ%لv فيها ح.د.ب،
د.ق1يق%ة% الرeف}غ.ي\ن, ض.خ\ماء الر_ك%ب

وأ%نشد ثعلب لالد بن قيس بن م'ن\ق1ذ1 بن ط%ر,يف:
وح.ل�ق%ت بك الع'قاب' الق%ي\ع.له،
وش.ار.ك%ت\ منك بش.أ}و ج.ي\أ%ل%ه

قيل: هي مشتقة من ذلك، وقال ك�راع: هي ال%ي\أ%ل فأ%د\خ.ل عليها ال4لف
واللم؛ قال الع.ج_اج:

ي.د.ع\ن ذا الث�ر\وة1 كال�ع.ي_ل،
وصاح1ب. ال3ق}تار, ل%ح\م. ال%ي\أ%ل

ابن بزرج: قالوا ف اليأ%ل وهي الض_ب'ع على ف%ي\ع.ل: ج.أ%ل%ت\ ت.ج\أ%ل
إ,ذا ج.مع.ت؛ قال ابن بري: ج.ي\أ%ل� غي مصروف للتأ}نيث والتعريف؛

وأ%نشد لشعث:
وجاءت ج.ي\أ%لD وب.ن'و ب.ن,يها،

أ%ج.م_ ال%اق1ي.ي\ن, با خ'ماع
قال أ%بو علي النحوي: وربا قالوا ج.ي.ل، بالتخفيف، ويتركون الياء
مصح_حة ل4ن المزة وإ,ن كانت م'ل}قاة من اللفظ فهي م'ب\قاة ف النية

م'عام.ل%ةD معاملة% الثب.تة غي الذوفة، أ%ل ترى أ%نم ل يقلبوا الياء
أ%لفاv كما قلبوها ف ناب ونوه ل4ن الياء ف نية السكون؟ قال: وال%ي\أ%ل

الض_خ\م من كل شيء. والج\ئ1لل�، بوزن اف}ع1لل: الفز.ع' والو.ه.ل
والو.ج.ل؛ قال: وزعموا لمرئ القيس:

وغائ1ط{ قد ه.ب.ط}ت' و.ح\دي،
�ل1ل}ق%ل}ب من خ.و\فه1 اج\ئ1لل

أ%صله من الوجل؛ قال ال4زهري: ل يستقيم هذا القول إ,ل أ%ن يكون
مقلوباv كأ%نه ف ال4صل ائ}ج,لل، فأ�خرت الياء والمزة بعد اليم، قال

ال4زهري: وجائز أ%ن يكون اج\ئ1لل افعلل من ج.أ%ل ي.ج\أ%ل إ,ذا ذهب وجاء كما
يقال وج.ب. القلب' إ,ذا اضطرب. وحكى ابن بري: اج\أ%ل� ف%ز,ع، وأ%نشد

بيت امرئ القيس:
للق%ل}ب, من خ.و\ف1ه اج\ئ1لل�                 وقد قيل: إ,ن ج.ي\أ%لv مشتق منه، قال: وليس بقوي�.



حرف الاء



@ح: قال الليل: الاء حرف مرجه من اللق، ولول ب'ح_ةD فيه ل4شبه
العي، وقال: وبعد الاء الاء ول يأ}ت.لفا ف كلمة واحدة أ%صلية الروف،
وقبح ذلك على أ%لسنة العرب لقرب مرجيهما، ل4ن الاء ف اللق بلزق

العي، وكذلك الاء والاء، ولكنهما يتمعان ف كلمتي، لكل واحد معن على
حدة؛ كقول لبيد:

ي.تماد.ى ف الذي قلت' له،
ولقد ي.س\م.ع' ق%و\ل: ح.ي_ ه.ل}

وكقول الخر: هيهاه وح.يه.له، وإ,نا جعها من كلمتي: حي� كلمة على حدة
ومعناه هلم_، وهل ح.ثYيث�ى، فجعلهما كلمة واحدة؛ وكذلك ما جاء ف

الديث: إ,ذا ذكر الصالون، فحي_ه.لv بع'م.ر. يعن إ,ذا ذكروا، ف%أ}ت1
بذكر عمر.

قال: وقال بعض الناس: ال%ي\ه.ل%ة� شجرة، قال: وسأ%لنا أ%با خية وأ%با
الدقيش وعد_ةv من ال4عراب عن ذلك، فلم ند له أ%صل% ثابتاv نطق به
الشعراء، أ%و رواية منسوبة معروفة، فعلمنا أ%نا كلمة مولدة وضعت

للم'عاياة1. قال ابن شيل: ح.ي_ه.ل بقلة ت'ش\ب,ه الشeكاع.ى، يقال: هذه
ح.ي_ه.ل، كما ترى، ل تنون ف حي_ ول ف هل، الياء من حي شديدة وال4لف من

هل منقوصة مثل خسة عشر.
وقال الليث: قلت للخليل: ما مثل هذا من الكلم أ%ن يمع بي كلمتي

فتصي منهما كلمة؟ قال: قول العرب عبد شس وعبد قيس، عبد كلمة وشس كلمة؛
.Òوع.ب\ق%س3ي Òفيقولون: ت.ع.ب\ش.م. الرجل وت.ع.ب\ق%س.، ورجل ع.ب\ش.م1ي

وروي عن الفراء أ%نه قال: ل نسمع بأ%ساء3 بنيت من أ%فعال إ,ل� هذه
ال4حرف: البسملة والسبحلة واليللة والوقلة؛ أ%راد أ%نه يقال: بسمل إ,ذا
قال: بسم ال، وحوقل إ,ذا قال: ل حول ول قو_ة إ,ل بال، وحدل إ,ذا

قال: المد ل، وج.ع\ف%ل% ج.ع\ف%ل%ةv من ج'ع1ل}ت' فداءك، وال%ي\ع.ل%ة� من
حي� على الصلة. قال أ%بو العباس: هذه الثلثة أ%حرف أ%عن ح.م\د.ل%

وج.ع\ف%ل% وح.ي\ع.ل% عن غي الفراء؛ وقال ابن ال4نباري: فلن ي'ب.ر\ق1ل
علينا، ود.ع\نا من الت_ب.ر\ق�ل,، وهو أ%ن يقول ول يفعل، وي.ع1د. ول

ي'ن\ج,ز، أ�خذ من الب.ر\ق, والق%و\ل.

@حأحأ: ح.أ}ح.أ% بالت_ي\س,: دع.اه.
وح1ئ ح1ئ}: د'عاء ال1مار إ,ل الاء، عن ابن ال4عراب.



.vال%ع\جعة1، بالكبش: أ%ن ت.قول له: ح.أ}ح.أ}، ز.ج\را �وال%أ}ح.أ%ة�، و.ز\ن
 @حبأ: ال%ب.أ� على مثال ن.ب.إ�، مهموز مقصور: جليس الـم.ل1ك وخاص_ته، والمع أ%ح\باء، مثل س.ب.ب� وأ%س\باب�؛ وحكي:

ه'و من\ ح.ب.إ� الـم.ل1ك1، أ%ي من خاص_ته.
ال4زهري، الليث: ال%ب.أ%ة�: لو\ح' ال3س\كاف1 الـم'س\ت.د1ير'، وجعها

ح.ب.وات؛ قال ال4زهري :هذا تصحيف فاحش، والصواب ال%ب\أ%ة� باليم، ومنه قول العدي: ك%ج.ب\أ%ة1 ال%ز.م,.
)1الفر_اء: ال%ابيان1(

  قوله «الابيان» كذا ف النسخ، ونسخة التهذيب بالياء، وحبا الفارس باللف والضارع ف الشاهد بالواو وهو كما1(
ل يفى من غي هذا الباب.): الذئب وال%راد. وح.با الفارس: إ,ذا خ.ف%ق.، وأ%نشد:

ن.ح\ب'و إ,ل الـم.و\ت1 كما ي.ح\ب'و ال%م.ل}
 > ي.ح\ت.ؤ'ه ح.ت\أ54@حتأ: ح.ت.أ}ت' الك1ساء4 ح.ت\أv: إ,ذا ف%ت.ل}ت. ه'د\ب.ه وك%ف%ف}ت.ه م'ل}ز.قاv به، يهمز ول يهمز. وح.ت.أ% الثوب.  <ص:

 وأ%ح\ت.أ%ه، بال4لف: خاط%ه، وقيل: خاط%ه ال1ياطة الثانية، وقيل: ك%ف�ه؛ وقيل: ف%ت.ل% ه'د\ب.ه وك%ف�ه؛ وقيل: ف%ت.ل%ه ف%ت\ل% ال4ك}س3ية1.
وال1ت\ء�: ما ف%ت.ل%ه منه.

وح.ت.أ% الع'ق}دة% وأ%ح\ت.أ%ها: شد_ها. وح.ت.أ}ت'ه ح.ت\أv إ,ذا ضربته، وهو ال%ت\ء، بالمز. وح.ت.أ% الرأ%ة% ي.ح\ت.ؤ'ها ح.ت\أv: ن.ك%ح.ها، وكذلك
خ.ج.أ%ها.

وال1ن\ت.أ}و': القصي الصغي، ملحق ب,ج,ر\ د.ح\ل�، وهذه اللفظة أ%تى
 با ال4زهري ف ترجة حنت، رجل ح1ن\ت.أ}و¬ وامرأ%ة ح1ن\ت.أ}وةD، قال: وهو الذي ي'ع\ج.ب بنفسه، وهو ف أ%عي الناس صغي؛
 وسنذكره ف موضعه؛ وقال ال4زهري ف الرباعي أ%يضا: رجل ح1ن\ت.أ}و¬، وهو الذي ي'ع\ج,به' ح'سنه، وهو ف عيون الناس

صغي، والواو أ%صلية.
@حجأ: ح.ج,ئ% بالشيء ح.ج.أv: ضن_ به، وهو به ح.ج,ئD، أ%ي مولع به ضني، يهمز ول يهمز. قال:

ف%إ,ن>ي بال%م'وح, وأ�م> ب.ك}ر� *  ود.و\ل%ح.، فاع\ل%موا، ح.ج,ئD، ض.ن,ي'
وكذلك ت.ح.ج_أ}ت' به.

 ال4زهري عن الفر�اء: ح.ج,ئت' بالشيء وت.حج_ي\ت' به، يهمز ول يهمز: ت.م.س_كت به، ول%ز,م\ت'ه، قال: ومنه قول عدي� بن
زيد:

أ%ط%ف_، ل4ن\ف1ه الـم'وس.ى، ق%ص1ي¬، *  وكان% بأ%ن\ف1ه ح.ج,ئاv، ض.ن,ينا
  وح.ج,ئ بال4مر: ف%ر,ح به، وح.ج.أ}ت' به: ف%ر,ح\ت' به. وح.ج,ئ% بالشيء وح.ج.أ% به ح.ج\أv: ت.م.س_ك. به و.ل%ز,م.ه. وانه ل%ح.ج,ئD أ%ن

ي.ف}ع.ل
 كذا أ%ي خ.ل1يق¬، لغة ف ح.ج,ي¼، عن اللحيان، وانما ل%حج,ئان وإ,نم ل%ج,ئون وإ,نا ل%ج,ئةD وإ,نما ل%ح.ج,ئتان وإ,ن�هن� ل%ح.جايا

مثل قولك خطايا.



 @حدأ: ال1د.أ%ة�: طائر ي.ط1ي ي.ص1يد' ال1ر\ذان، وقال بعضهم: انه كان يصيد على ع.هد س'ل%ي\مان، على نبينا وعليه الصلة
 والسلم، وكان من أ%ص\يد1 ال%وار,ح، فان\ق%ط%ع عنه الص_ي\د لد.ع\وة سليمان. ال1د.أ%ة�: الطائر العروف، ول يقال ح1داءةD؛

والمع ح1د.أ، مكسور ال4و�ل مهموز، مثل ح1ب.ر.ة{ وح1ب.ر� وع1ن.ب.ة{ وع1ن.ب. قال العجاج ي.ص1ف' ال4ثاف1ي_:
eال�و,ي �كما ت.د.ان.ى ال1دأ

وح1داء�، نادرة؛ قال كثي ع.زة:
ل%ك. الو.ي\ل� م1ن\ ع.ي\ن.ي\ خ'ب.ي\ب� وثاب,ت{ *  وح.م\ز.ة%، أ%ش\باه1 ال1داء3 الت_وائم

وح1د\آنD أ%يضاv. وف الديث: خ.م\س¬ ي'ق}ت.ل}ن ف ال1لY وال%ر.م،
 وع.د� ال1د.أ% منها، وهو هذا الطائر العروف من ال%وار,ح,؛ التهذيب: وربا فتحوا الاء فقالوا ح.د.أ%ةD وح.د.أ، والكسر أ%جود؛

 وقال أ%بو حات: أ%هل ال%جاز ي'خ\ط1ئون، فيقولون لذا الطائر: ال�د.ي_ا، وهو خطأ، ويمعونه ال%داد1ي\، وهو خطأ؛ وروي
عن ابن عباس أ%نه قال: ل بأ}س بقتل ال1د.و\ وال3فع.و\ للم'حر,م، وكأ%نا لغة ف ال1د.إ,.

وال�د.ي_ا: تصغي ال1د.و\.
وال%د.ا، مقصور: شب\ه' فأ}س ت'ن\ق%ر به ال1جارة�، وهو م'ح.د_د الط�ر.ف.

وال%د.أ%ة�: الفأ}س ذات' الرأ}سي، والمع ح.د.أ مثل ق%ص.ب.ة{ وق%ص.ب�؛
وأ%نشد الشماخ يصف إ,بلv ح1داد. ال4س\نان1:

ي'ب.اك1ر\ن% الع1ضاه. ب,م'ق}ن.عات{، *  ن.واج,ذ�هن_ كال%د.إ, الو.ق1يع,
> 55<ص:

 ش.ب_ه أ%سنان.ها بف�ؤ'وس قد ح'د>د.ت\؛ وروى أ%بو عبيد عن ال4صمعي
 وأ%ب عبيدة أ%نما قال: يقال لا ال1د.أ%ة� بكسر الاء على مثال ع1ن.ب.ة، وجعها ح1د.أ، وأ%نشد بيت الشماخ بكسر الاء؛

 وروى ابن السكيت عن الفر_اء وابن ال4عراب أ%نما قال: ال%د.أ%ة� بفتح الاء، والمع ال%د.أ�، وأ%نشد بيت الشماخ بفتح
 الاء؛ قال: والبصريون على ح1د.أ%ة بالكسر ف الفأ}س، والكوفيون: على ح.د.أ%ة{؛ وقيل: ال1د.أ%ة�: الفأ}س' الع.ظيمة؛ وقيل:

ال1د.أ�: ر'ؤ'وس' الف�ؤ'وس,، وال%د.أ%ة�: ن.ص\ل السهم.
:vبالتحريك: إ,ذا لز,ق. به. وح.د1ئ. اليه ح.د.أ vوح.د1ئ. بالكان ح.د.أ
ل%أ%. وح.د1ئ. عليه وإ,ليه ح.د.أ%: ح.د1ب. عليه وعط%ف. عليه ون.ص.ر.ه

وم.ن.ع.ه من الظ©لم. وح.د1ئ. عليه: غ%ض1ب..
وح.د.أ% الشيء4 ح.د\ءاv: ص.ر.فه.

،vإ,ذا ان\ق%طع. سلها ف بطنها فاشت.ك%ت\ عنه ح.د.أ :�وح.د1ئ%ت1 الشاة
 مقصور مهموز. وح.د1ئ%ت1 الرأ%ة� على ولدها ح.د.أv. وروى أ%بو عبيد عن أ%ب زيد ف كتاب الغنم: ح.ذ1ي.ت1 الشاة� بالذال: إ,ذا

انقطع سلها ف بطنها؛ قال ال4زهري: هذا تصحيف والصواب بالدال والمز، وهو قول الفر_اء.
وقولم ف الثل: ح1د.أ% ح1د.أ% وراءك1 ب'ن\د'قة، قيل: ها ق%بيلتان1

)1م1ن اليم.ن، وقيل ها قبيلتان1: حدأ بن ن.م1ر.ة% بن س.ع\د العشية، وهم بالكوفة، وب'ن\د'قة� بن م.ظ�ة%، وقيل: ب'ن\د'قة بن م1ط1ي_ة%(



  قوله «مطية» هي عبارة التهذيب وف الكم مطنة.) وهو س'ف}يان بن س.ل}ه.م بن الكم بن س.ع\د1 العشية، وهم باليمن،1(
 أ%غارت ح1د.أ على ب'ن\د'قة، فنال%ت\ منهم، ث أ%غار.ت\ ب'ند'قة على ح1د.أ%، فأ%باد.ت\ه'م؛ وقيل: هو ترخيم ح1دأ%ة؛ قال ال4زهري: وهو

القول، وأ%نشد هنا للنابغة:
فأ%و\ر.د.ه'ن_ ب.ط}ن. ال4ت,، ش'ع\ثاv،  * ي.ص'ن_ الـم.ش\ي.، كال1دإ, التeؤ.ام

 وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: كانت قبيلة ت.ت.ع.م_د الق%بائل% بالق1تال، يقال لا ح1د.أ%ة�، وكانت قد أ%ب.ر_ت\ على الناس، ف%ت.ح.د_ت\ها
 قبيلة يقال لا ب'ند'قة، ف%ه.ز.م.ت\ها، فانكسرت ح1دأ%ة، فكانت العرب إ,ذا مر با ح1د.ئ1يÒ تقول له: ح1د.أ% ح1د.أ% وراءك1 ب'ن\د'قة؛

والعامة تقول: ح.د.ا ح.د.ا، بالفتح غي مهموز.
@حزأ: ح.ز.أ% ال3بل% ي.ح\ز.ؤ'ها ح.ز\ءاv: جعها وساقها. واح\ز.و\ز.أ%ت\

هي: اجتمعت. واح\ز.و\زأ% الطائر: ض.م_ جناح.ي\ه وتاف عن بيضه. قال:
م'ح\ز.وز,ئي\ن, الز>ف_ عن م.ك%و.ي\هما

وقال رؤبة، فلم يهمز:
والس_ي\ر' م'ح\ز.و\ز� بنا اح\ز,يزاؤ'ه، *  ناج�، وقد ز.و\ز.ى بنا ز,يزاؤ'ه

وح.ز.أ% الس_راب' الشخص. ي.ح\ز.ؤ'ه ح.ز\ءاv: ر.ف%ع.ه، لغة قي ح.زاه
ي.ح\ز'وه، بل هز.

@حشأ: ح.ش.أ%ه بالعصا ح.ش\أv، مهموز: ض.ر.ب با ج.ن\ب.ي\ه وب.ط}ن.ه.
وح.ش.أ%ه بس.ه\م� ي.ح\ش.ؤ'ه ح.ش\أv: رماه فأ%صاب به جوفه قال أ%ساء بن

خارجة% ي.صف' ذ1ئباv ط%م1ع ف ناقته وتسمى ه.بالة%:
ل1ي ك�ل� يوم�، م1ن\ ذ�ؤ.ال%ه\، *  ض1غ\ثD ي.ز,يد' على إ,ب.ال%ه\

ف ك�لY يوم� ص1يقةD *  ف%و\ق1ي، ت.أ%ج_ل� كالظ©لل%ه\
ف%ل4ح\ش.أ%ن_ك م1ش\ق%صاv، *  أ%وساv، أ�و.ي\س'، م1ن. ال%بال%ه

> 56<ص:
 أ�و.ي\س': تصغي أ%و\س� وهو من أ%س\ماء الذYئب، وهو منادى مفرد،

وأ%و\ساv منتصب على الصدر، أ%ي ع1و.ضاv، وال1ش\ق%ص': السهم 
الن_ص\ل,؛ وقوله: ض1غ\ثD ي.زيد على إ,بال%ه\ أ%ي ب.ل1ي�ةD على ب.ل1ي�ة، وهو

 م.ث%ل سائر. ال4زهري، شر عن ابن ال4عراب: ح.ش.أ}ت'ه س.ه\ماv وح.ش.و\ت'ه؛ وقال الفر�اء: ح.ش.أ}ت'ه إ,ذا أ%دخلته ج.وف%ه، وإ,ذا أ%صبت
 ح.شاه قلت: ح.ش.ي\ت'ه. وف التهذيب: ح.ش.أ}ت النار. إ,ذا غ%ش1يت.ها؛ قال ال4زهري: هو باطل وصوابه: ح.ش.أ}ت الرأ%ة إ,ذا

غ%ش1يت.ها؛ فافهمه؛ قال: وهذا من تصحيف الور�اقي.
 وح.ش.أ% الرأ%ة ي.ح\ش.ؤ'ها ح.ش\أv: ن.ك%ح.ها. وح.ش.أ% النار: أ%و\ق%دها.وال1ح\شاء� وال1ح\ش.أ�: ك1ساء أ%بيض صغي يتخذونه م1ئزراv، وقيل

هو ك1ساءأ%و إ,زار¬ غ%ل1يظ ي'شت.مل� به، والمع الـم.حاش1ئ؛ قال:
ي.ن\ف�ض'، بالـم.شاف1ر, ال%دال1ق,، *  ن.ف}ض.ك. بالـم.حاش1ئ الـم.حال1ق,



يعن الت ت.ح\ل1ق' الشعر من خ'شونتها.
 @حصأ: ح.ص.أ% الصبe من اللب ح.ص\أv: ر.ض1ع. حت ام\ت.ل4 بطن'ه، وكذلك ال%د\ي' إ,ذا ر.ض1ع. من اللب حت ت}ت.لئ إ,ن\ف%ح.ت'ه.

وح.ص.أ%ت1
الناقة� ت.ح\ص.أ� ح.ص\أv: اشتد_ ش'ر\با أ%و أ%ك}ل�ها أ%و اشتد�ا

 جيعاv.وح.ص.أ% من الاء ح.ص\أv: ر.و,ي.. وأ%ح\ص.أ% غي.ه: أ%رواه. وح.ص.أ% با ح.ص\أ%: ض.ر,ط%، وكذلك ح.ص.م. وم.ح.ص.. ورجل
ح1ن\ص.أ: ضعيف¬. ال4زهري، شر: ال1ن\ص.أ}وة� من الرجال: الضعيف، وأ%نشد:

ح.ت_ى ت.ر.ى ال1ن\ص.أ}وة% الف%ر'وقا، *  م'ت_ك1ئاv، ي.ق}ت.م1ح' الس_و,يقا
@حضأ: ح.ض.أ%ت1 النار' ح.ض\أv: التهبت. وح.ضأ%ها ي.ح\ض.ؤ'ها ح.ض\أv: فتحها لت.ل}ت.ه,ب، وقيل: أ%وق%د.ها، وأ%نشد ف التهذيب:

بات.ت\ ه'م'ومي ف الص_د\ر,، ت.ح\ض.ؤ'ها، *  ط%م\حات' د.ه\ر�، ما ك�ن\ت' أ%د\ر.ؤ'ها 
الفر�اء: ح.ض.أ}ت' النار. وحض.ب\ت'ها.

وال1ح\ض.أ� على م1ف}ع.ل�: الع'ود'. وال1ح\ضاء� على م1ف}عال: العود
الذي ت'ح\ض.أ� به النار'؛ وف التهذيب: وهو ال1ح\ض.أ� وال1ح\ض.ب'، وقول� أ%ب ذؤ.يب: 

)1فأ%ط}ف1ئ}، ول ت'وق1د\، ول ت.ك' م1ح\ض.أv  * ل1نار, ال4ع.اد1ي، أ%ن} ت.ط1ي ش.دات'ها(
 قوله «شداتا» كذا ف النسخ بأيدينا، ونسخة الكم أيضاv بالدال مهملة.)1 (

إ,نا أ%راد مثل م1ح\ض.إ� ل4ن النسان ل يكون م1حض.أv، فم1ن ه'نا
ق�د>ر فيه م1ث}ل.

وح.ض.أ}ت' النار.: س.ع_ر\ت'ها، ي'همز ول يهمز، وإ,ذا ل يهمز، فالعود
:vم1ح\ضاء، مدود على م1ف}عال؛ قال تأ%ب_ط شرا

ونار�، قد ح.ض.أ}ت'، ب'ع.ي\د. ه.د\ء�، *  بدار� ما أ�ر,يد' با م'قاما
@حطأ: ح.ط%أ% به ال4رض. ح.ط}أv: ض.ر.ب.ها به وص.ر.ع.ه، قال:

قد ح.ط%أ%ت\ أ�مe خ'ث%ي\م� بأ%ذ%ن}، *  ب,خار,ج, ال%ث}لة1، م'ف}س'وء3 الق%ط%ن\
أ%راد بأ%ذ�ن%، ف%خ.ف�ف؛ قال ال4زهري: وأ%نشد شر:

ووالل9ه1، ل آت1ي اب\ن. حاط1ئة1 اس\ت1ها، *  س.ج,يس. ع'ج.ي\س�، ما أ%بان% ل1سان,يا
> 57<ص:

أي ضاربة اس\ت1ها.
وقال الليث: ال%ط}ء�، مهموز: ش1د�ة الص_ر\ع,، يقال: اح\ت.م.ل%ه

 ف%ح.ط%أ% به ال4رض.؛ أ%بو زيد: ح.ط%أ}ت' الر_جل ح.ط}أv إ,ذا ص.ر.ع\ت.ه؛ قال: وح.ط%أ}ته بيدي ح.طأv: إ,ذا ق%ف%د\ته؛ وقال شر: ح.ط%أ}ت'ه
بيدي أ%ي

 ض.ربته. وال�ط%ي\ئ%ة� من هذا، تصغي ح.ط}أ%ة، وهي الضرب بال4رض؛ قال: أ%قرأ%نيه ال3ياد1يe، وقال ق�ط}ر'ب¬: ال%ط}أ%ة: ض.ربة باليد
م.ب\س'وطةv أ%ي_ ال%س.د1 أ%صاب.ت\، وال�ط%يئ%ة� منه مأ}خوذ.



وح.ط%أ%ه بيده ح.ط}أv: ض.ر.به با م.نش'ورةv أ%ي_ موضع� أ%صاب.ت\.
 وح.ط%أ%ه: ضر.ب ظهر.ه بيده مبسوطة؛ وف حديث ابن عباس رضي الل9ه عنهما: أ%خ.ذ% رسول� الل9ه1 صلى الل9ه عليه وسلم
 بق%ف%اي. فح.ط%أ%ن ح.ط}أ%ةv، وقال اذ}ه.ب\ فاد\ع' ل فلناv؛ وقد روي غي مهموز، رواه ابن ال4عراب: فح.طان ح.ط}وةv؛ وقال

)1خالد بن ج.ن\بة: ل تكون ال%ط}أ%ة إ,ل� ضربة بالك%ف> بي الك%ت1في أ%و على ج'راش,(
)1،Dالنب أ%و الصدر أ%و على الك%ت1د1، فان كانت بالرأ}س فهي ص.ق}عة (.vقوله «جراش» كذا ف نسخة التهذيب مضبوطا  

وان كانت بالوجه فهي ل%ط}مةD؛ وقال أ%بو زيد: ح.ط%أ}ت رأ}س.ه ح.ط}أ%ة شديدة: وهي ش1د_ة الق%ف}د1 بالر_احة1، وأ%نشد:
وإ,ن} ح.ط%أ}ت' كت1ف%ي\ه ذ%ر\م.ل

 ابن الثي: يقال ح.ط%أ%ه ي.ح\ط%ؤ'ه' ح.ط}أv إ,ذا د.ف%ع.ه ب,ك%فYه. ومنه حديث ال�غية، قال لعاوية% حي. و.ل�ى عم\راv: ما لب_ث%ك. الس_ه\م1ي
أ%ن} ح.ط%أ% بك إ,ذا تشاور\ت'ما، أ%ي د.ف%ع.ك عن رأ}يك.

وح.ط%أ%ت1 الق1د\ر' ب,ز.ب.دها أ%ي د.ف%ع.ت\ه ور.م.ت به عند الغ.ل%يان، وبه سي ال�ط%يئة. وح.ط%أ% بس.ل}حه: رمى به.
وح.ط%أ% الرأ%ة ح.ط}أv: نك%حها. وح.ط%أ% ح.ط}أv: ض.رط%.

وح.ط%أ% با: ح.ب.ق..
وال%ط1يء� من الناس، مهموز، على مثال ف%ع1يل: الرeذال� من الر>جال.
وقال شر: ال%ط1يء� حرف غريب، يقال: ح.ط1يء# ن.ط1يء#، إ,تباع له.

وال�ط%ي\ئة�: الرجل القصي، وسي ال�ط%يئة لد.مامته.
وال�ط%يئة: شاعر معروف.

التهذيب: ح.ط%أ% ي\ط1ئ� إ,ذا ج.ع.س ج.ع\ساv ر.ه\واv، وأ%نشد:
ـgت. أ%ق}ذ%ر' م.ن\ م.ش.ى  * وبذاك س'م>يت. ال�ط%يئ%ة، فاذ}ر'ق,،   أ%ح\ط1ئ}، فإ,ن_ك. أ%ن

أ%ي اس\ل%ح\.
وقيل: ال%ط}ء�: الد_ف}ع.

وف النوادر يقال: ح1ط}ء# من تر وح1ت\ء# من ت.م\ر أ%ي ر.ف%ض¬ ق%د\ر' ما ي.ح\م1له ال3نسان فوق ظهره.
)2وقال ال4زهري ف أ%ثناء ترجة طحا وح.ط%ى(

  قوله «وحطى» كذا ف النسخ ونسخة التهذيب بالياء والذي يظهر أنه ليس من الهموز فل وجه ليراده هنا وأورده2(
مدالدين بذا العن ف طحا من العتل بتقدي الطاء.): أ%لق%ى النسان على و.ج\ه,ه.

 @حبطأ: هذه ترجة ذكرها الوهري ف هذا الكان وقال فيها: رجل ح.ب.ن\ط%أ، بمزة غي مـمدودة، وح.ب.ن\طاةD وح.بن\طى
.vغ%ي\ظا �أ%يضاv، بل هز: قصي سي ضخم البطن، وكذلك الـم'ح\ب.ن\ط1ئ�، يهمز ول يهمز، ويقال: هو الـم'م\ت.ل1ئ

 >58واح\ب.ن\طأ% الر_جل: ان\ت.ف%خ. ج.وف�ه؛ قال أ%بو ممد بن بري: صواب هذا أ%ن يذكر ف ترجة حبط ل4ن9 المزة   <ص:
 زائدة ليست أ%صلية؛ ولذا قيل: ح.ب,ط% ب.ط}ن'ه إ,ذا انتف%خ.. وكذلك الـم'ح\ب.ن\ط1ئ�3 هو الـم'ن\ت.ف1خ' ج.و\ف�ه؛ قال الازن: سعت أ%با

 زيد يقول: اح\ب.ن\طأ}ت'، بالمز:  أ%ي ام\ت.ل4 ب.ط}ن,ي، واح\ب.ن\ط%ي\ت'، بغي هز أ%ي ف%س.د. ب.ط}ن,ي؛ قال البد: والذي نعرفه، وعليه



 جلة الرeواة: ح.ب,ط% ب.ط}ن' الر_جل إ,ذا ان\ت.ف%خ. وح.ب,ج.، واح\ب.ن\ط%أ% إ,ذا ان\ت.ف%خ. ب.ط}ن'ه لطعام أ%و غيه؛ ويقال اح\ب.ن\ط%أ% الر_جل إ,ذا امتنع،
وكان أ%بو عبيدة ييز فيه ترك المز، وأ%نشد:  إ,ن>ي، إ,ذا اس\ت'ن\ش1د\ت'، ل أ%ح\ب.ن\ط1ي، *  ول أ�حبe ك%ث}رة% الت_م.طYي

 الليث: ال%ب.ن\ط%أ�، بالمز: الع.ظ1يم' الب.ط}ن, الـم'ن\ت.ف1خ؛ وقد اح\ب.ن\ط%أ}ت' واح\ب.ن\ط%ي\ت'، لغتان؛ وف الديث: ي.ظ%ل© الس>ق}ط� م'ح\ب.ن\ط1ئا
 على باب, النة1؛ قال: قال أ%بو عبيدة: هو الـم'ت.غ.ض>ب' الـم'س\ت.ب\ط1ئ� للشيء؛ وقال: الـم'ح\ب.ن\ط1ئ�: الع.ظ1يم' الب.ط}ن

)1الـم'ن\ت.ف1خ'؛ قال الكسائي: يهمز ول يهمز؛ وقيل ف الطYف}ل: م'ح\ب.ن\ط1ئD أ%ي م'م\ت.نع¬(
 قوله «أي متنع» زاد ف النهاية امتناع طلبة ل امتناع1(

اباء.)
@حظأ: رجل ح1ن\ظ%أ}و¬: قص1ي، عن ك�راع.

@حفأ: ال%ف%أ�: الب.ر\د1يe. وقيل: هو الب.ر\د1يe ال4خ\ض.ر' ما دام ف
م.ن\ب,ته، وقيل ما كان ف منبته كثياv دائماv، وقيل: هو أ%صله ال4بيض الر_ط}ب الذي يؤكل. قال:

)2أ%و\ ناش1ئ الب.ر\د1ي> ت.ح\ت. ال%فا(
 قوله «تت الفا» قال ف التهذيب ترك فيه المز.)2(

وقال:
كذ%وائ1ب, ال%فإ, الر�ط1يب,، غ%طا به1 *  غ%ي\لD، وم.د_، بان,ب.ي\ه، الط©ح\ل�ب'

 غ%طا ب,ه: ار\ت.ف%ع.، والغ.ي\ل�: الاء الار,ي على وجه1 ال4رض,؛ وقوله وم.د_ بان,ب.ي\ه الط©ح\ل�ب'، قيل: ان الطحلب ه'نا ار\ت.ف%ع. بفعله؛
وقيل معناه م.د_ الغ.ي\ل� ث استأ}نف جلة أ�خرى ي'خب أ%ن� الطحلب بانبيه كما تقول قام. زيد أ�ب'وه ي.ض\ر,به؛وم.د_ : ام\ت.د_ ؛

الواحدة منه ح.ف%أvة. واح\ت.ف%أ% ال%ف%أ%: اق}ت.ل%ع.ه من م.ن\ب,ته.
وح.ف%أ% به ال4رض.: ضر.با به، واليم لغة.

@حكأ: ح.ك%أ% الع'ق}دة% ح.ك}أv وأ%ح\ك%أ%ها إ,ح\كاءé وأ%ح\كأ%ها: ش.د_ها
:vي.ص1ف' جار,ية eبن ز.ي\د{ الع1باد1ي eوأ%ح\ك%م.ها؛ قال ع.د1ي

أ%ج\ل% ان� الل9ه. قد ف%ض_ل%ك�م\، *  ف%و\ق. من\ أ%ح\ك%أ% ص'ل}باv، بإ,زار
أ%راد ف%و\ق. م.ن أ%ح\كأ% إ,زاراv بص'ل}ب�، معناه ف%ض_ل%كم على م.ن,

ائ}تزر، ف%ش.د_ ص'ل}ب.ه بإ,زار أ%ي فوق الناس أ%جعي، ل4ن� الناس. كل�هم ي'ح\ك1ئ�ون% أ�ز'ر.هم بأ%صلبم؛ ويروى:
فوق ما أ%ح\ك1ي بص'ل}ب� وإ,زار

 أ%ي ب.س.ب� وع1ف�ة{، أ%راد بالصeلب ههنا ال%س.ب. وبال3زار الع1ف�ة% عن الـم.حار,م أ%ي ف%ض_لكم الل9ه' بس.ب وعف%اف فوق ما
أ%ح\ك1ي أ%ي ما أ%ق�ول.

وقال شر: هو من أ%ح\ك%أ}ت' الع'ق}دة أ%ي أ%حكمتها. واحت.ك%أ%ت هي:
اشت\د_ت\. واح\ت.ك%أ% الع.ق}د' ف ع'ن'ق1ه: ن.ش1ب.. واح\ت.ك%أ% الشيء� ف

ص.د\ر,ه: ث%ب.ت.؛ ابن السكيت يقال: اح\ت.ك%أ% ذلك ال4م\ر' ف ن.ف}سي أ%ي



 ثبت، فلم أ%شك فيه؛ ومنه: احتكأ%ت1 الع'قدة. يقال: سعت أ%حاديث% فما اح\ت.كأ% ف صدري منها شيء#، أ%ي ما ت.خال%ج.. وف
النوادر يقال: لو اح\ت.ك%أ% ل أ%م\ر,ي لف%ع.ل}ت كذا، أ%ي لو بان% ل أ%مر,ي ف أ%و�له.

> 59<ص:
 وال�ك%أ%ة�: د'و.ي\ب_ة؛ وقيل: هي الع.ظاية� الض_خ\م.ة�، يهمز ول

يهمز، والميع ال�ك%أ�، مقصور.
eح1ب�ابن الثي: وف حديث عطاء أ%نه سئل عن ال�ك%أ%ة فقال: ما أ
ق%ت\ل%ها؛ ال�ك%أ%ة�: الع.ظاءة، بلغة أ%هل مكة، وجعها ح'ك%اء#، وقد يقال

 بغي هز ويمع على ح'كاv، مقصور. قال أ%بو حات: قالت أ�م� ال%ي\ث%م,: ال�كاءة�، مـمدودة مهموزة؛ قال ابن ال4ثي: وهو
 كما قالت؛ قال: وال�كاء، مـمدود: ذكر النافس، وإ,نا ل ي'ح1ب� قتلها ل4نا ل تؤذي؛ قال: هكذا قال أ%بو موسى؛

وروي عن ال4زهري أ%نه قال: أ%هل مكة ي'س.مون الع.ظاءة ال�كأ%ة%، والمع ال�ك%أ�، مقصورة.
@حل: ح.لgت' له ح.ل�وءاv، على ف%ع'ول�: إ,ذا ح.ك%ك}ت. له حج.راv على
حج.ر ث ج.ع.ل}ت. ال�كاكة% على كفYك وص.د_أ}ت. با ال1رآة% ث ك%ح.ل}ت.ه

با.
وال�لءة، بنزلة ف�عالة{، بالضم.

وال%ل�وء: الذي ي'ح.كe بي حجرين لي'كت.ح.ل به؛ وقيل ال%ل�وء�: حجر
بعينه ي'س\ت.ش\ف%ى من الر_مد ب'كاكت1ه؛ وقال ابن السكYيت: ال%ل�وء�:

حجر ي'د\ل%ك' عليه دواء# ث ت'ك}ح.ل� به العي.

ح.ل4ه ي.ح\ل%ؤ'ه ح.ل وأ%ح\ل4ه: ك%ح.له بال%ل�وء.
 والالئة�: ض.ر\ب من ال%ي_ات ت.ح\ل� ل1م.ن\ ت.ل}س.ع'ه الس_م_ كما ي.ح\ل� الك%ح_ال� ال4ر\م.د. ح'كاكةv في.ك}ح'له با. وقال الفر_اء: اح\ل1ئ} ل

ح.ل�وءاv؛ وقال أ%بو زيد: أ%ح\لgت للر_جل إ,ح\لءé إ,ذا حك%ك}ت. له ح'كاكة% ح.ج.ر.ين ف%داو.ى ب,ح'كاك%ت1هما عينيه إ,ذا ر.م1د.تا.
أ%بو زيد، يقال: ح.لgت'ه بالسوط ح.ل إ,ذا جلدته به. وح.ل4ه بالس_و\ط
والس_يف ح.ل: ضر.ب.ه به؛ وع.م_ به بعض'هم فقال: ح.ل4ه ح.ل: ض.ر.به.

ـ�ل4 ال3بل% والاش1ية% عن الاء ت.ح\ل1يئاv وت.ح\ل1ئةv: ط%ر.دها وح.
أ%و حب.س.ها عن الو'ر'ود وم.ن.ع.ها أ%ن ت.ر,ده، قال الشاعر إ,سحق' بن'

ابراهيم الـم.و\صل1ي:
يا س.ر\حة% الاء3، قد س'د_ت\ م.وار,د'ه، *  أ%ما إ,لي\ك1 س.بيلD غ%ي\ر' م.س\د'ود1
ل1حائم� حام.، حت_ى ل ح.وام. به، *  م'ح.ل� عن س.ب,يل, الاء3، م.ط}رود1

 هكذا رواه ابن بري، وقال: كذا ذكره أ%بو القاسم الزجاجي ف أ%ماليه، وكذلك ح.ل4 الق%و\م. عن الاء؛ وقال ابن ال4عراب:
قالت ق�ر.ي\بة�: كان رجل عاشق لرأ%ة فتزوجها فجاء4ها النساء� فقال بعضهن لبعض:

ق%د\ طالا ح.لgت'ماها ل ت.ر,د\، *  فخ.لYياها والس>جال% ت.ب\ت.ر,د\



وقال امرؤ القيس:
وأ%ع\ج.ب.ن م.ش\ي' ال�ز'ق9ة1، خال1د{، *  ك%م.ش\ي, أ%تان{ ح'لYئت ع.ن م.ناه1ل,

وف الديث: ي.ر,د' علي_ يوم. الق1يامة1 ر.ه\طD في'ح.ل�ؤ'ون% عن
 ال%و\ض, أ%ي ي'ص.دeون عنه وي'م\ن.ع'ون من و'روده؛ ومنه حديث عمر رضي الل9ه عنه: سأ%ل و.ف}داv فقال: ما ل3بلك�م خ1ماصاv؟

فقالوا: ح.ل4نا بنو ثعلبة.
 فأ%ج\لهم أ%ي نفاهم عن موضعهم؛ ومنه حديث سلمة بن ال4كوع: فأ%تيت رسول الل9ه صلى الل9ه عليه وسلم، وهو على

 الاء الذي ح.ل�يت'ه'م\ عنه بذي ق%ر.د{، هكذا جاء ف الرواية غي مهموز، فق�لبت المزة ياءé وليس بالقياس ل4ن الياء4 ل تبدل من
المزة ال� أ%ن يكون ما قبلها مكسوراv نو بي� وإيلف{، وقد شذ ق%ر.ي\ت' ف ق%رأ}ت، وليس بالكثي، وال4صل المز.

وح.لgت ال4دي إ,ذا ق%ش.ر\ت عنه الت>ح\ل1ئ.
> 60<ص:

)1 والت>ح\ل1ئ�: الق1ش\ر على وجه ال4دي مـما يلي الش_ع.ر. وح.ل4 ال1ل}د. ي.ح\ل%ؤ'ه ح.ل وح.ل1يئة(
  قوله «حل وحليئة» الصدر الثان ل نره إل ف نسخة الكم ورسه يتمل أن يكون حلئة كفرحة وحليئة كخطيئة.1(

 ورسم شارح القاموس له حلءة مـما ل يعو�ل عليه ول يلتفت إليه.): قشره وبشره. وال�لءة: قشرة اللد الت ي.ق}ش'ر'ها
الد_ب_اغ مـما يلي اللحم.والت>ح\ل1ئ�، بالكسر: ما أ%فسده السكي من اللد إ,ذا ق�ش1ر.. تقول منه: ح.ل1ئ% 

دي' ح.ل، بالتحريك إ,ذا صار فيه الت>ح\ل1ئ�، وف الثل: ل ي.ن\ف%ع' الد_ب\غ� على الت>ح\ل1ئ.
والت>ح\ل1ئ� والت>ح\ل1ئة�: شعر و.ج\ه ال4د1ي وو.س.خ'ه وس.واده.

وال1ح\ل4ة: ما ح'ل1ئ% به.
 وف الثل ف ح.ذ%ر ال3نسان على نفسه وم'داف%ع.ت1ه عنها: ح.ل4ت\ حال1ئةD عن ك�وعها أ%ي إ,ن� ح.ل4ها عن ك�وعها إ,نا هو حذ%ر

الش_ف}رة عليه ل ع.ن, اللد، ل4ن� الرأ%ة الص_ناع. ربا اس\ت.ع\ج.ل%ت\ ف%ق%ش.ر.ت
 ك�وع.ها؛ وقال ابن ال4عراب: ح.ل4ت\ حال1ئةD عن كوع1ها معناه أ%نا إ,ذا ح.ل4ت ما على ال3هاب أ%خذ%ت م1ح\ل4ةv من حديد،

 ف�وها وق%فاها س.واء، ف%ت.ح\ل� ما على ال3هاب من ت1ح\لئة، وهو ما عليه من س.واده ووسخه وشعره، فان ل ت'بال1غ ال1ح\ل4ة� ول
 ت.ق}ل%ع ذلك عن ال3هاب، أ%خذت الال1ئة� ن.ش\فةv، وهو حجر خ.ش1ن م'ث%ق�ب، ث ل%ف�ت جانباv من ال3هاب, على يدها، ث اعت.م.د.ت

 بتلك الن_ش\فة عيه لت.ق}ل%ع. عنه ما ل ت'خرج عنه ال1حل4ة�، فيقال ذلك للذي ي.د\ف%ع عن نفسه وي.ح'ضe على إ,صلح شأ}نه،
 وي'ض\رب' هذا الثل له، أ%ي عن ك�وع1ها ع.م1ل%ت\ ما ع.م1ل%ت\ وب,ح1يلت1ها وع.م.ل1ها نالت\ ما نالت\، أ%ي فهي أ%حقe بش.ي\ئ1ها وع.م.ل1ها،

كما تقول: عن ح1يلت ن,لت' ما ن,لت'، وعن عملي كان ذلك. قال الكميت:
�ك%حال1ئة{ عن ك�وع1ها، وه\ي. ت.ب\ت.غ1ي *  ص.لح. أ%د1ي� ض.ي_ع.ت\ه، وت.ع\م.ل

وقال ال4صمعي: أ%صله أ%ن الرأ%ة ت.ح\ل� ال4دي، وهو ن.ز\ع'
ت1ح\ل1ئ1ه، فإ,ن هي ر.ف%ق%ت\ س.ل1م.ت\، وإ,ن هي خ.ر'ق%ت\ أ%خ\طأ%ت، فقط%ع.ت

 بالش_ف}ر.ة ك�وعها؛ وروي عن الفر_اء يقال: ح.ل4ت\ حال1ئةD عن كوعها أ%ي ل1ت.غ\س3ل} غاس1لةD عن كوعها أ%ي لي.ع\م.ل} كل© عامل
لنفسه؛ قال: ويقال اغ}س3ل} عن وجهك ويدك، ول يقال اغ}س3ل} عن ثوبك.



 وح.ل4 به ال4رض.: ض.ر.با به، قال ال4زهري: ويوز ج.لgت' به ال4رض. باليم؛ ابن ال4عراب: ح.لgت'ه عشرين س.و\طاv ومت.ح\ت'ه
.�وم.ش.ق}ت'ه وم.ش.ن\ت'ه بعن واحد؛ وح.ل4 الرأ%ة: ن.ك%ح.ها. وال%ل�: الع'ق}ب'ول

)2وح.ل1ئ%ت\ ش.ف%ت1ي ت.ح\ل� ح.ل إ,ذا ب.ث�ر.ت\(
  قوله «بثرت» الثاء بالركات الثلث كما ف الختار.) أ%ي خرج فيها غ1ب_ ال�م_ى ب'ث�ور'ها؛ قال: وبعضهم ل يهمز2(

 فيقول: ح.ل1ي.ت\ ش.ف%ت'ه ح.لvى، مقصور. ابن السكيت ف باب القصور الهموز، ال%ل�: هو ال%رe الذي ي.خرج على ش.فة
الر_جل, غ1ب_ ال�م_ى.

 وح.لgته مائة درهم إ,ذا أ%ع\ط%ي\ته. التهذيب: حكى أ%بو جعفر الرeؤ.اسي: ما ح.ل1ئت' منه بطائل، فهمز؛ ويقال: ح_لgت
الس_و,يق.؛ قال الفر_اء: هزوا ما ليس بهموز ل4نه من الل}واء.

 وال%لءة�: أ%رض¬، حكاه ابن دريد، قال: وليس ب,ث%ب.ت{؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه ث%ب.ت¬؛ وقيل: هو اسم ماء؛ وقيل: هو
اسم موضع. قال صخر الغي:

)1>  كأ%ن>ي أ%راه'، بال%لءة، شات1ياv، *  ت'ق%فYع'، أ%ع\ل%ى أ%ن\ف1ه، أ�مe م1رز.م,(61<ص:
  قوله «كأن اراه إل» ف معجم ياقوت اللءة بالكسر ويروى بالفتح ث قال وهو موضع شديد البد وفسر أم مرزم1(

بالريح البارد.)
أ�مe م1ر\زم هي الش_مال�، فأ%جابه أ%بو الـم'ث%ل�م:

أ%ع.ي_ر\ت.ن ق�ر_ ال1لءة شات1ياv، *  وأ%ن\ت بأ%ر\ض�، ق�رeها غ%ي\ر م'ن\ج,م,
أ%ي غي م'ق}ل1ع�. قال ابن سيده: وانا قضينا بأ%ن هزتا وضعية م'عاملة للفظ إ,ذا ل ت.ج\ت.ذ1ب\ه ماد_ة ياء ول واو.

@حأ: ال%م\أ%ة� وال%م.أ�: الطي ال4سود ال�نت؛ وف التنزيل: من
 ح.م.إ� مسنون، وقيل ح.م.أD: اسم لمع ح.م\أ%ة{ ك%ح.ل%ق اسم جع ح.ل}قة؛ وقال أ%بو عبيدة: واحدة ال%م.إ, ح.م.أ%ة كق%ص.بة، واحدة

الق%ص.ب.
�وح.م1ئ%ت البئر ح.م.أv، بالتحريك، فهي ح.م1ئةD إ,ذا صارت فيها ال%م\أ%ة

وكثرت. وح.م1ئ% الاء� ح.م\أv وح.م.أv خالطته ال%م\أ%ة فك%د1ر. وت.غ.يت رائحته.
وعي ح.م1ئ%ةD: فيها ح.م\أ%ة؛ وف التنزيل: وج.دها ت.غ\ر'ب ف ع.ي\ن�

 ح.م1ئة{، وقرأ% ابن مسعود وابن الزبي: حامية{، ومن قرأ% حام1ية، بغي هز، أ%راد حار�ةv، وقد تكون حار�ة ذات. ح.م\أ%ة، وبئر
ح.م1ئةD أ%يضأ، كذلك.

وأ%ح\مأ%ها إ,ح\ماءé: جعل فيها ال%م\أ%ة.
وح.م.أ%ها ي.ح\م.ؤ'ها ح.م\أv، بالتسكي: أ%خرج ح.م\أ%تا وترابا؛

ال4زهري: أ%ح\مأ}تا أ%نا إ,ح\ماءé: إ,ذا ن.ق�يتها من ح.م\أ%تا، وح.م.أ}ت'ها
.vإ,ذا أ%لقيت فيها ال%م\أ%ة%. قال ال4زهري: ذكر هذا ال4صمعي ف كتاب ال4جناس، كما رواه الليث، وما أ%راه مفوظا

 الفر_اء: ح.م1ئ}ت' عليه، مهموزاv وغي مهموز، أ%ي غ%ض1ب\ت عليه؛ وقال اللحيان: ح.م1يت ف الغ.ض.ب أ%ح\مى ح.م\ياv، وبعضهم:
 ح.م1ئ}ت ف الغضب، بالمز. وال%مء� وال%م.أ�: أ%بو زوج الرأ%ة، وقيل: الواحد من أ%قارب الزوج والزوجة، وهي أ%ق%ل©هما،



 والمع أ%ح\م.اء؛ وف الصحاح: ال%م\ء: كل من كان من ق1ب.ل الزوج مثل ال4خ وال4ب، وفيه أ%ربع لغات: ح.م\ء بالمز،
وأ%نشد:

ق�ل}ت' ل1ب.و_اب�، ل%د.ي\ه1 دار'ها: *  ت1يذ%ن}، ف%إ,ن>ي ح.م\ؤ'ها وج.ار'ها
وح.ماv مثل ق%فاv، وح.م'و مثل أ%ب'و، وح.م¬ مثل أ%ب�. وح.م1ئ: غضب، عن اللحيان، والعروف عند أ%ب عبيد: ج.م1ئ% باليم.

@حنأ: ح.ن.أ%ت1 ال4رض' ت.ح\ن.أ�: اخ\ض.ر_ت والتف_ ن.ب\ت'ها. وأ%خ\ض.ر
ناض1ر¬ وباق1لD وحان,ئD: شديد ال�ض\رة.

وال1ن�اء�، بالد والتشديد: معروف، وال1ن�اءة: أ%خصe منه، والمع ح1ن�انD، عن أ%ب حنيفة، وأ%نشد:
ولقد أ%ر'وح' ب,ل1م�ة{ ف%ي\نانة{، *  س.و\داء4، ل ت'خ\ض.ب\ من ال1ن�ان1

وح.ن_أ% ل1ح\يت.ه وح.ن_أ% رأ}س.ه ت.ح\ن,يئاv وت.ح\ن,ئةv: خ.ض.به
بال1ن�اء.

 وابن ح1ن_اءة: رجل. وال1ن�اء4تان: ر.م\لتان ف ديار تيم؛ ال4زهري: ورأ%يت ف ديارهم ر.ك1ي_ة ت'دع.ى ال1ن�اءة، وقد وردتا،
وماؤ'ها ف صفرة.

@حنطأ: ع.نز ح'ن.ط1ئةD: عريضة ض.خ\مة، مثال ع'ل%ب,طة{، بفتح النون. وال1ن\ط%أ}و' وال1ن\ط%أ}وة�: العظيم البطن. وال1ن\ط%أ}و':  <ص:
 > القصي، وقيل: العظيم. وال1نط1ئ�: القصي، وبه فس_ر السكري قول ال4علم الذل:  وال1ن\ط1ئ�، ال1ن\ط1يe، ي'م\ *62

ــن.ح' بالع.ظيمة1 والر_غائ1ب\
وال1نط1ي�: الذي غ1ذاؤ'ه ال1ن\طة، وقال: ي'من.ح أ%ي ي'ط}ع.م' ويكرم

وي'ر.ب_ب'، ويروى ي'م\ث%ج' أ%ي ي'خ\ل%ط.

@حأب: حاف1ر¬ ح.و\أ%ب¬: و.أ}ب¬ م'ق%ع_ب¬؛ وواد1 ح.و\أ%ب¬: واس1ع¬.
ال4زهري: ال%و\أ%ب': واد{ ف و.ه\دة{ من ال4رض, واس1ع¬. ود.ل}و¬

ح.و\أ%ب¬ وح.و\أ%ب.ةD، كذلك، وقيل: ض.خ\مةD. قال:
ح.و\أ%بةD ت'ن\ق1ض' بالضeل�وع,

أ%ي تسمع للضeل�وع, ن.ق1يضاv من ث1ق%ل1ها، وقيل: هي 
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 ال%و\أ%ب'، وإ,نا أ%ن_ث على معن الد_ل}و. وال%و\أ%بة�: أ%ض\خ.م' ما يكون� م1ن الع1لب,. وح.و\أ%ب¬: ماء# أ%و موضع قريب من الب.صرة،
 ويقال له أ%يضاv ال%و\أ%ب. الوهري: ال%و\أ%ب'، مهموز، ماء# م1ن م1ياه1 العرب على طريق البصرة، وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه

،� عليه وسلم، قال لنسائه: أ%ي_ت'ك�ن_ ت.ن\ب.ح'ها ك1لب' ال%و\أ%ب,؟ قال: ال%و\أ%ب' م.ن\ز,ل بي البصرة ومكة، وهو الذي نزلته عائشة
رضي الل9ه عنها، لـم_ا جاء4ت إ,ل الب.صرة ف و.ق}عة ال%مل.

التهذيب: ال%و\أ%ب': موضع بئر نبحت كلب'ه أ�م_ الؤ\مني، م.ق}ب.ل%ها
م1ن الب.صرة. قال الشاعر:

ما ه1ي. إ,ل� ش.ر\بةD بال%و\أ%ب,، *  ف%ص.ع>د1ي م1ن\ ب.ع\د1ها، أ%و\ ص.و>ب



وقال كراع: ال%و\أ%ب': الـم.ن\ه.ل�، قال ابن سيده: فل أ%دري أ%ه'و.
ج,ن\س عنده، أ%م م.ن\ه.ل معروف.
وال%و\أ%ب': بن\ت' ك%ل}ب, بن و.ب\ر.ة%.

،�@حبب: ال�بe: ن.ق1يض' الب'غ\ض,. وال�بe: الوداد' والـم.ح.ب_ة
eبالكسر. وح'ك1ي عن خالد ابن ن.ض\ل%ة: ما هذا ال1ب eوكذلك ال1ب

 الطار,ق'؟وأ%ح.ب_ه' فهو م'ح1بÒ، وهو م.ح\ب'وب¬، على غي قياس هذا ال4كثر، وقد قيل م'ح.بÒ، على الق1ياس. قال ال4زهري: وقد
جاء الـم'ح.بe شاذاv ف الشعر؛ قال عنترة:

ولقد ن.ز.ل}ت1، فل ت.ظ�ن>ي غي.ه، *  م1ن>ي ب,م.ن\ز,لة1 ال�ح.ب> الـم'ك}ر.م,
وحكى ال4زهري عن الفر_اء3 قال: وح.ب.ب\ت'ه، لغة. قال غيه: وك%ر,ه.

بعض'هم ح.ب.ب\ت'ه، وأ%نكر أ%ن يكون هذا البيت' ل1ف%ص1يح�، وهو قول ع.ي\لن% بن ش'جاع الن_ه\ش.ل1ي:
أ�ح1بe أ%با م.ر\وان% م1ن\ أ%ج\ل ت.م\ر,ه، *  وأ%ع\ل%م' أ%ن� الار. بالار, أ%ر\ف%ق'

ف%أ�ق}س3م'، ل%و\ل ت.م\ر'ه ما ح.ب.ب\ت'ه، *  ول كان% أ%د\ن.ى م1ن\ ع'ب.ي\د{ وم'ش\ر,ق,
وكان أ%بو العباس البد يروي هذا الشعر:

وكان ع1ياض¬ منه أ%د\ن.ى وم'ش\ر,ق'   وعلى هذه الرواية1 ل كون فيه إ,قواء.
 وح.ب_ه ي.ح1بeه، بالكسر، فهو م.ح\ب'وب¬. قال الوهري: وهذا شاذ ل4نه ل يأ}ت ف الضاعف ي.ف}ع1ل� بالكسر، إ,ل9 وي.شر.ك�ه ي.ف}ع'ل

 بالضم، إ,ذا كان م'ت.ع.د>ياv، ما خ.ل هذا الرف. وحكى سيبويه: ح.ب.ب\ت'ه وأ%ح\ب.ب\ت'ه بعن. أ%بو زيد: أ%ح.ب_ه الل9ه فهو م.ح\ب'وب¬.
 قال: ومثله م.ح\ز'ونD، وم.ج\ن'ونD، وم.ز\ك�وم¬، وم.ك}ز'وز¬، وم.ق}ر'ور¬، وذلك أ%نم يقولون: قد ف�ع1ل% بغي أ%لف ف هذا كله، ث ي'ب\ن.ى

 م.ف}ع'ول على ف�ع1ل%، وإ,ل9 فل و.ج\ه. له، فإ,ذا قالوا: أ%ف}ع.ل%ه الل9ه، فهو كل©ه بال4لف؛ وحكى اللحيان عن بن س'ل%ي\م: ما أ%ح.ب\ت
ذلك، أ%ي ما أ%ح\ب.ب\ت'، كما قالوا: ظ%ن\ت' ذلك، أ%ي ظ%ن.ن\ت'، ومثله ما حكاه سيبويه من قولم ظ%ل}ت'. وقال:

ف ساعة{ ي'ح.بeها الط�عام'
أ%ي ي'ح.بe فيها. واس\ت.ح.ب_ه كأ%ح.ب_ه.

والس\ت1ح\باب' كالس\ت1ح\سان1.
وإ,نه ل%م1ن\ ح'ب_ة1 ن.ف}س3ي أ%ي م1م_ن\ أ�ح1بe. وح'ب_ت'ك: ما أ%ح\ب.ب\ت. أ%ن ت'ع\طاه'، أ%و يكون لك. واخ\ت.ر\ 
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ح'ب_ت.ك وم.ح.ب_ت.ك من الناس وغ%ي\ر,ه1م أ%ي الذي ت'ح1بeه.

والـم.ح.ب_ة� أ%يضاv: اسم للح'ب>.
وال1باب'، بالكسر: الـم'حاب_ة� والـم'واد_ة� وال�بe . قال أ%بو ذؤيب:

ف%ق�ل}ت' لق%ل}ب: يا ل%ك. ال%ي\ر'، إ,ن_ما  * ي'د.لYيك.، للخ.ي\ر, ال%د1يد1، ح1باب'ها
وقال صخر الغي:

إ,ن�ي بد.ه\ماء4 ع.ز_ ما أ%ج,د'  * عاو.د.ن,ي، م1ن\ ح1باب,ها، الزeؤ'د'



وت.ح.ب_ب. إ,ليه: ت.ود_د.. وامرأ%ةD م'ح1ب_ةD لز.و\ج,ها وم'ح1بÒ أ%يضاv، عن الفر_اء3.
ال4زهري: يقال: ح'ب_ الشيء� فهو م.ح\ب'وب¬، ث ل يقولون: ح.ب.ب\ت'ه،

كما قالوا: ج'ن_ فهو م.ج\ن'ون، ث يقولون: أ%ج.ن_ه الل9ه'.
وال1بe: ال%ب,يب'، مثل خ1د\ن{ وخ.د1ين�، قال ابن بري، رحه الل9ه:

ال%ب,يب' ييء� تارة بعن الـم'ح1ب>، كقول الـم'خ.ب_ل,:
أ%ت.ه\ج'ر' ل%ي\ل%ى، بالف1راق,، ح.ب,يب.ها،  * وما كان ن.ف}ساv، بالف1راق,، ت.ط1يب'

أ%ي م'ح1ب_ها، وييء� تارة بعن الـمح\ب'وب كقول ابن الدeم.ي\نة1:
وان9 الك%ث1يب. الف%ر\د.، م1ن جان,ب, ال1م.ى،  * إ,ل%ي_، وإ,ن} ل آته1، ل%ب,يب'

أ%ي لـم.ح\ب'وب¬.
وال1بe: الـم.ح\ب'وب'، وكان ز.ي\د' بن حار,ثة%، رضي الل9ه عنه،

 ي'د\ع.ى: ح1ب_ ر.سول, الل9ه، صلة الل9ه عليه وسلم؛ وال4نثى بالاء3. وف الديث: ومن ي.ج\ت.رئ' على ذلك إ,ل أ�سامة�، ح1ب
 رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي م.ح\ب'وب'ه، وكان رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ي'ح1بeه كثيا. وف حديث
 فاط1م.ة، رضوان الل9ه عليها، قال لا رسول� الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم، عن عائشة: إ,ن_ها ح1ب_ة� أ%ب,يك1. ال1بe بالكسر:

 الـم.ح\ب'وب'، وال�نثى: ح1ب_ةD، وج.م\ع' ال1ب> أ%ح\باب¬، وح1ب_انD، وح'ب'وب¬، وح1ب.بةD، وح'بÒ؛ هذه ال4خية إ,ما أ%ن تكون من
ال%م\ع العزيز، وإ,ما أ%ن تكون اساv للج.م\ع.

وال%ب,يب' وال�باب' بالضم: ال1بe، وال�نثى بالاء3. ال4زهري: يقال للح.ب,يب: ح'باب¬، م'خ.ف�ف¬.
وقال الليث: ال1ب_ة� وال1بe بنزلة ال%ب,يبة1 وال%ب,يب. وحكى ابن

ال4عراب: أ%نا ح.ب,يب'كم أ%ي م'ح1بeكم؛ وأ%نشد:
ور'ب_ ح.ب,يب� ناص1ح� غ%ي\ر, م.ح\ب'وب,

وال�باب'، بالضم: ال�بe. قال أ%بو ع.طاء الس>ن\د1ي، م.و\ل بن
أ%س.د:

فو.الل9ه1 ما أ%د\ر,ي، وإ,ن>ي لص.اد1ق¬،  * أ%داء# ع.ران م1ن\ ح'باب,ك1 أ%م\ س1ح\ر'
 قال ابن بري: الشهور عند الرeواة: م1ن ح1باب,ك1، بكسر الاء3، وفيه و.ج\هان: أ%حدها أ%ن يكون مصدر حاب.ب\ت'ه م'حاب_ة
وح1باباv، والثان أ%ن يكون جع ح'ب¼ مثل ع'ش¼ وع1شاش�، ورواه بعضهم: من ج.ناب,ك1، باليم والنون، أ%ي ناح1ي.تك1.

وف حديث أ�ح'د: هو ج.ب.ل© ي'ح1بeنا ون'ح1بeه. قال ابن ال4ثي: هذا
ممول على الاز، أ%راد أ%نه جبل ي'ح1بeنا
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  أ%ه\ل�ه، ون'ح1بe أ%ه\ل%ه، وهم ال4نصار؛ ويوز أ%ن يكون من باب الـم.جاز الص_ريح، أ%ي إ,ن_نا ن1بe ال%بل% بع.ي\ن,ه1 ل4نه ف أ%ر\ض

م.ن ن'ح1ب.



 وف حديث أ%نس، رضي الل9ه عنه: ان\ظ�روا ح'ب� ال4نصار الت_مر.، ي'روى بضم الاء3، وهو السم من الـم.ح.ب_ة1، وقد جاء4 ف
 بعض الر>وايات، باسقاط انظ�روا، وقال: ح'ب� النصار التمر'، فيجوز أ%ن يكون بالضم كال4و�ل، وحذف الفعل وهو مراد

 للعلم به، أ%و على جعل التمر نفس ال�ب> مبالغة ف ح'ب>هم إ,ياه، ويوز أ%ن تكون الاء� مكسورة، بعن البوب، أ%ي
م.ح\ب'وب'هم التمر'، وحينئذ يكون التمر على ال4و�ل، وهو الشهور ف الرواية

منصوباv بال�ب، وعلى الثان والثالث م.ر\ف�وعاv على خب البتدإ,.
)1وقالوا: ح.ب_ ب,ف�لن، أ%ي ما أ%ح.ب_ه إ,ل%ي_؛ قال أ%بو عبيد: معناه(

 قوله «قال أبو عبيد معناه إل» الذي ف الصحاح قال الفراء معناه إل.)1(
ح.ب'ب. ب,ف�لن، بضم الباء3، ث س'كYن وأ�دغم ف الثانية.

 وح.ب'ب\ت' إ,ليه: ص1ر\ت' ح.ب,يباv، ول ن.ظ1ي له إ,ل ش.ر'ر\ت'، م1ن الش_ر>، وما حكاه سيبويه عن يونس قولم: ل%ب'ب\ت' من الل©ب>.
وتقول: ما

 كنت. ح.بيباv، ولقد ح.ب,ب\ت.، بالكسر، أ%ي ص1ر\ت. ح.ب,يباv. وح.ب_ذ%ا ال4م\ر' أ%ي هو ح.ب,يب¬. قال سيبويه: جعلوا ح.ب� مع ذا، بنزلة
الشيء

 الواحد، وهو عنده اسم، وما بعده مرفوع به، ول%ز,م. ذا ح.ب_، وج.ر.ى كالثل؛ والد_ل1يل� على ذلك أ%نم يقولون ف الؤ.نث:
 ح.ب_ذا، ول يقولون: ح.ب_ذ1ه. ومنه' قولم: ح.ب_ذا ز.ي\د¬، ف%ح.ب_ ف1ع\ل ماض� ل ي.تصر_ف، وأ%صله ح.ب'ب.، على ما قاله الفر�اء�، وذا
 فاعله، وهو اسم م'ب\ه.م م1ن أ%س\ماء3 الشارة، ج'ع1ل شيئاv واحداv، فصارا بنزلة اسم ي'ر\ف%ع ما بعده، وموضعه رفع بالب\تداء3،

وزيد خبه، ول يوز أ%ن يكون بدلv م1ن ذا، ل4ن�ك تقول ح.ب_ذا امرأ%ةD، ولو كان بدلv لقلت: ح.ب_ذ1ه1 الرأ%ة�. قال جرير:
يا ح.ب_ذ%ا ج.ب.ل� الر_ي_ان1 م1ن\ ج.ب.ل�،  * وح.ب_ذا ساك1ن' الر_ي�ان1 م.ن\ كانا

وح.ب_ذا ن.ف%حات¬ م1ن\ ي.مان,ية{،  * ت.أ}ت1يك.، م1ن\ ق1ب.ل, الر_ي_ان1، أ%حيانا
ال4زهري: وأ%ما قولم: حب�ذا كذا وكذا، بتشديد الباء، فهو ح.ر\ف'
م.ع\نÝ، أ�لYف. من ح.ب_ وذا. يقال: ح.ب_ذا ال3مارة�، وال4صل ح.ب'ب. ذا،

فأ%د\غ1م.ت\ إ,ح\د.ى الباء4ين ف ال�خ\رى وش'د�دت\، وذا إ,شارةD إ,ل ما
ي.ق}ر'ب منك. وأ%نشد بعضهم:

)2ح.ب_ذا ر.ج\ع'ها إ,ل%يها ي.د.ي\ها،  * ف ي.د.ي\ د1ر\ع1ها ت.ح'ل© ال3زار.ا(
 قوله «إليها يديها» هذا ما وقع ف التهذيب أيضاv ووقع ف الزء العشرين إليك.)2(

كأ%نه قال: ح.ب'ب. ذا، ث ترجم عن ذا، فقال% هو ر.ج\ع'ها يديها إ,ل
ح.لY ت1ك�ت1ها أ%ي ما أ%ح.ب_ه، وي.د.ا د1ر\ع1ها ك�م_اها. وقال أ%بو السن

 بن كيسان: ح.ب_ذا ك%ل1متان ج'ع1ل%تا شيئاv واحداv، ول ت'غ.ي_را ف تثنية، ول جع، ول ت.أ}ن,يث، ور'ف1ع با السم، تقول: ح.ب_ذا
ـgت'ما، وأ%نت'م. وح.ب_ذا ي'بتدأ� با، وإ,ن قلت: ز.ي\د ـgت. وأ%ن  ز.ي\د¬، وح.ب_ذا الز_ي\دان1، وح.ب_ذا الز_ي\د'ون%، وح.ب_ذا ه1ن\د، وح.ب_ذا أ%ن

ح.ب_ذا، فهي جائزة، وهي ق%ب,يحة، ل4ن ح.ب_ذا كلمة م.د\ح ي'ب\ت.دأ� با ل4نا ج.واب¬، وإ,نا ل ت'ث%ن_، ول ت'جمع، ول 
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 ت'ؤ.ن_ث}، ل4نك إ,نا أ%ج\ر.ي\ت.ها على ذ1كر شيء� س.م1ع\ته، فكأ%نك قلت: ح.ب_ذا الذYك}ر'، ذ�ك}ر' ز.ي\د{، فصار زيد¬ موضع. ذكره، وصار
ذا مشاراv إ,ل الذYك}ر,ي�ة1، والذYكر' م'ذ%ك�ر. وح.ب_ذا ف ال%ق1يقة1:

ـ�ا ح.ب_ذا، فإ,نه ح.ب_ ذا، فإ,ذا و.ص.ل}ت. ر.ف%ع\ت. به  ف1ع\لD واس\م، ح.ب_ بنزلة ن,ع\م، وذا فاعل، بنزلة الر_جل. ال4زهري قال: وأ%م
فقلت: ح.ب_ذا ز.ي\د¬.

ـgر.: جعله ي'ح1بeه. وح.ب_ب. إ,ليه ال4م
وهم ي.ت.حابeون: أ%ي ي'ح1بe بعض'هم ب.ع\ضاv. وح.ب_ إ,ل%ي_ هذا الشيء�

ي.ح.بe ح'ب�اv. قال ساعدة:
ه.ج.ر.ت\ غ%ض'وب'، وح.ب_ م.ن\ ي.ت.ج.ن_ب'، *  وع.د.ت\ ع.واد{، د'ون% و.ل}ي,ك.، ت.ش\ع.ب'

وأ%نشد ال4زهري:
د.عانا، فس.م_ان.ا الش>عار.، م'ق%د>ماv، *  وح.ب_ إ,ل%ي\نا أ%ن ن.ك�ون% الـم'قد_ما

.vساعدة: وح.ب_ م.ن\ ي.ت.ج.ن_ب أ%ي ح.ب_ با إ,ل9 م'ت.ج.ن>بة �وقول
 وف الصحاح ف هذا البيت: وح'ب_ م.ن\ ي.ت.ج.ن_ب'، وقال: أ%راد ح.ب'ب.، فأ%د\غ%م.، ون.ق%ل الض_م_ة% إ,ل الاء3، ل4نه م.د\ح¬، ون.س.ب

هذا
الق%و\ل% إ,ل ابن السكيت.

 وح.باب'ك. أ%ن يكون ذل1ك.، أ%و ح.باب'ك. أ%ن ت.ف}ع.ل% ذلك أ%ي غاية� م.ح.ب_ت1ك؛ وقال اللحيان: معناه م.ب\ل%غ� ج'ه\د1ك.، ول يذكر
ال�ب_؛ ومثله: حاداك.. أ%ي ج'ه\د'ك وغاي.ت'ك..

ال4صمعي: ح.ب_ ب,ف�لن{، أ%ي ما أ%ح.ب_ه إ,ل� ! وقال الفر_اء�: معناه
ح.ب'ب. بفلن، بضم الباء، ث أ�س\ك1ن.ت\ وأ�د\غ1م.ت\ ف الثانية. وأ%نشد

الفر_اء�:
وز.اد.ه ك%ل%فاv ف ال�ب> أ%ن} م.ن.ع.ت\، *  وح.ب_ شي\ئاv إ,ل ال3ن\سان1 ما م'ن,ع.ا

قال: وموض1ع' ما، رف}ع، أ%راد ح.ب'ب. فأ%د\غ%م.. وأ%نشد شر:
ول%ح.ب_ بالط�ي\ف1 الـم'ل1م> خ.يال

أ%ي ما أ%ح.ب_ه إ,ل�، أ%ي أ%ح\ب,ب\ ب,ه! والت_ح.بeب': إ,ظ}هار' ال�ب>.
وح1ب_ان� وح.ب_ان�: اس\مان1 م.و\ض'وعان1 م1ن ال�ب>.

والـم'ح.ب_ة� والـم.ح\ب'وبة� جيعاv: من أ%س\ماء3 م.د1ينة1 النب�، صلى
الل9ه عليه وسلم، حكاها ك�راع، ل1ح'ب� النب�، صلى الل9ه عليه وسلم، وأ%صحاب,ه إ,ي_اها.

وم.ح\ب.ب¬: اس\م¬ ع.ل%م¬، جاء4 على ال4صل، لكان العلمية، كما جاء4
 م.ك}و.زةD وم.ز\ي.د¬؛ وإ,نا حلهم على أ%ن ي.ز,نوا م.ح\ب.باv ب,م.ف}ع.ل�، دون ف%ع\ل%ل�، ل4نم وجدوا ما تركب من ح ب ب، ول يدوا م

 ح ب، ولول هذا، لكان ح.م\ل�هم م.ح\ب.باv على ف%ع\ل%ل� أ%ول، ل4ن9 ظهور التضعيف ف ف%ع\ل%ل، هو الق1ياس' والع'ر\ف'، كق%ر\د.د
وم.ه\د.د. وقوله أ%نشده ثعلب:



ي.ش'جe به الـم.و\ماة% م'س\ت.ح\ك1م' الق�و.ى،  * ل%ه'، م1ن\ أ%خ1ل�ء3 الص_فاء3، ح.ب,يب'
فسره فقال: ح.ب,يب¬ أ%ي ر.ف1يق¬.

وال3ح\باب': الب'روك'. وأ%ح.ب_ الب.ع1ي': ب.ر.ك.. وقيل: ال3ح\باب' ف
ال3بل,، كال1ران1 ف اليل، وهو أ%ن ي.ب\ر'ك فل ي.ث�ور. قال أ%بو ممد الفقعسي:

ح'ل}ت' ع.ل%ي\ه1 بالق%ف1يل, ض.ر\با، *  ض.ر\ب. ب.ع1ي, الس_و\ء3 إ,ذ} أ%ح.ب_ا
الق%ف1يل�: الس_و\ط�. وبعي م'ح1بÒ. وقال أ%بو عبيدة ف 

 >  قوله تعال: إ,ن�ي أ%ح\ب.ب\ت' ح'ب_ ال%ي\ر عن ذ1ك}ر, ر.ب>ي؛ أ%ي ل%ص1ق}ت' بال4رض، ل1ح'ب� ال%ي\ل,، حت فات.تن293<ص:
الصلة. وهذا غي معروف ف ال3نسان، وإ,نا هو معروف ف ال3بل.

 وأ%ح.ب_ البع1ي' أ%يضاv إ,ح\باباv: أ%صاب.ه ك%س\ر¬ أ%و م.ر.ض¬، فلم ي.ب\ر.ح\ مكان.ه حت ي.ب\رأ% أ%و يوت.. قال ثعلب: ويقال للب.ع1ي, ال%س3ي,:
م'ح1بÒ. وأ%نشد يصف امرأ%ةv، قاس.ت\ ع.ج,يزتا ب.ب\ل�، وأ%ر\س.ل%ت\

به إ,ل أ%ق}ران,ها:
gح1ب��ج.ب_ت\ ن,ساء4 العال%م1ي. بالس_ب.ب\، *  ف%ه'ن_ ب.ع\د'، ك�ل©ه'ن_ كال

أ%بو اليثم: ال3ح\باب' أ%ن ي'ش\ر,ف. البعي' على الوت م1ن شد�ة
الـم.رض ف%ي.ب\ر'ك.، ول ي.قد1ر. أ%ن ي.ن\ب.ع1ث%. قال الراجز:

ما كان ذ%ن\ب,ي ف م'ح1ب¼ بار,ك،   أ%تاه' أ%م\ر' الل9ه1، وهو هال1ك
 وال3ح\باب': الب'ر\ء� من كل9 م.ر.ض� ابن ال4عراب: ح'ب_: إ,ذا أ�ت\ع1ب.، وح.ب_: إ,ذا وق%ف.، وح.ب_: إ,ذا ت.و.د_د.، واس\تح.ب_ت\ ك%ر,ش

.Dوط%ل%ع. معهما س'ه.ي\ل ،�الال: إ,ذا أ%م\س.ك%ت1 الاء وطال ظ1م\ؤ'ها؛ وإ,نا يكون ذلك، إ,ذا التقت الط�ر\ف' وال%ب\هة

e؛ وال%بDواحدته ح.ب_ة ،vكان أ%و كبيا vالزرع'، صغيا :eوال%ب
 معروف م'ستعم.ل ف أ%شياء4 ج.مة: ح.ب_ةD م1ن ب'ر�، وح.ب_ة م1ن ش.عي، حت يقولوا: ح.ب_ةD من ع1ن.ب�؛ وال%ب_ة�، من الش_ع1ي والب'ر

ونوها،
والمع ح.ب_ات¬ وح.بÒ وح'ب'وب¬ وح'ب_انD، ال4خية نادرة، ل4ن�

ف%علة ل تمع على ف�ع\لن{، إ,ل9 بعد ط%ر\ح, الزائد.
 وأ%ح.ب_ الز_ر\ع' وأ%ل%ب_: إ,ذا دخ.ل فيه ال�ك}ل�، وت.ن.ش_أ% فيه ال%بe والل©بe. وال%ب_ة� الس_و\داء�، وال%ب_ة ال%ض\راء، وال%ب_ة� من الشيء3:

 الق1ط}عة� منه. ويقال للب.ر.د1: ح.بe الغ.مام,، وح.بe الـم'ز\ن1، وح.بe ق�ر¼. وف صفت1ه، صلى الل9ه عليه وسلم: وي.ف}ت.رe عن م1ث}ل
ح.ب� الغ.مام,، يعن الب.ر.د.، ش.ب_ه به ث%غ\ر.ه ف ب.ياض1ه وص.فائه وب.ر\د1ه.

(يتبع...)
): حبب: ال�بe: ن.ق1يض' الب'غ\ض,. وال�بe: الوداد' والـم.ح.ب_ة�،... ...1@(تابع... 

قال ابن السكيت: وهذا جاب,ر¬ بن ح.ب_ة% اسم للخ'ب\ز,، وهو معرفة.
وح.ب_ة�: اسم امرأ%ة{؛ قال:

أ%ع.ي\ن.ي_! ساء4 الل9ه' م.ن\ كان% س.ر_ه *  ب'كاؤ'كما، أ%و\ م.ن\ ي'ح1بe أ%ذاك�ما



ولو\ أ%ن� م.ن\ظ�وراv وح.ب_ة% أ�س\ل1ما *  ل1ن.ز\ع, الق%ذ%ى، ل%م\ ي'ب\ر,ئ%ا ل ق%ذاك�ما
قال ابن جن: ح.ب_ة� امرأ%ةD ع.ل1ق%ها رج'ل من ال1ن>، يقال له

م.ن\ظ�ور، فكانت ح.ب_ة� ت.ت.ط%ب_ب' با ي'ع.لYمها م.ن\ظ�ور.
)Òول, والر_ياح1ي,، واحدها ح.ب�)1وال1ب_ة�: ب'زور' البق

  قوله «واحدها حب» كذا ف الكم أيضاv.). ال4زهري عن الكسائي: ال1ب_ة�: ح.بe الر_ياح1ي,، وواحده ح.ب_ةD؛ وقيل: إ,ذا1(
 كانت ال�ب'وب' متلفةv من كلY شيء� شيء#، فهي ح1ب_ةD؛ وقيل: ال1ب_ة�، بالكسر: ب'زور' الص_ح\راء3، مـما ليس بقوت؛ وقيل:

 ال1ب_ة�: نبت ي.ن\ب'ت' ف ال%ش1يش, ص1غار¬. وف حديث1 أ%هل, النار,: ف%ي.ن\ب'تون كما ت.ن\ب'ت' ال1ب_ة� ف ح.م1يل الس_ي\ل,؛ قالوا: ال1ب_ة� إ,ذا
كانت ح'بوب متلفة من كل9 شيء�، وال%م1يل: م.و\ض1ع¬ ي.ح\م1ل� فيه الس_ي\ل�،والمع ح1ب.ب¬؛ وقيل: ما كان له 
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ح.بÒ من الن_بات1، فاس\م' ذلك ال%ب> ال1ب_ة. وقال أ%بو حنيفة: ال1ب_ة،
بالكسر: جيع' ب'زور, الن_بات1، واحدتا ح.ب_ةD، بالفتح، عن الكسائي.

 قال: فأ%ما ال%بe فليس إ,ل ال1ن\طة% والش_ع1ي.، واحدتا ح.ب_ةD، بالفتح، وإ,نا اف}ت.ر.قا ف ال%م\ع. الوهري: ال%ب_ة�: واحدة ح.ب
ال1ن\طة1، ونوها من ال�ب'وب,؛ وال1ب_ة: ب.ز\ر كلY ن.بات{ ي.ن\ب'ت' وح\د.ه من غي أ%ن ي'ب\ذ%ر.، وكل© ما ب'ذ1ر.، فب.ز\ر'ه ح.ب_ة، بالفتح.

وقال ابن دريد: ال1ب_ة�، بالكسر، ما كان م1ن ب.ز\ر, الع'ش\ب,. قال أ%بو
زياد: إ,ذا ت.ك%س_ر. الي.ب,يس' وت.راك%م.، فذلك ال1ب_ة، رواه عنه أ%بو 

حنيفة. قال: وأ%نشد ق%و\ل% أ%ب الن_ج\م,، و.و.ص.ف. إ,ب,ل%ه:
ت.ب.ق�ل%ت\، م1ن أ%و_ل, الت_ب.ق©ل,، *  ف ح1ب_ة{ ج.ر\ف{ وح.م\ض� ه.ي\ك%ل,

قال ال4زهري: ويقال ل1ح.ب� الر_ياح1ي: ح1ب_ةD، وللواحدة منها
ح.ب�ةD؛ وال1ب_ة�: ح.بe الب.ق}ل الذي ين\ت.ث1ر، وال%ب_ة: ح.ب_ة� الط�عام،

ح.ب_ةD من ب'ر¼ وش.ع1ي� وع.د.س� وأ%ر'ز¼، وكل ما يأ}ك�له الناس'.
 قال ال4زهري: وسعت العرب. تقول: ر.ع.ي\نا ال1ب_ة%، وذلك ف آخر الص_ي\ف، إ,ذا هاجت1 ال4رض'، وي.ب,س. الب.ق}ل� والع'ش\ب'،

 وت.ناث%رت\ ب'ز'ور'ها و.و.ر.ق�ها، فإ,ذا ر.ع.ت\ها الن_ع.م س.م1ن.ت\ عليها. قال: ورأ%يتهم يسمون ال1ب_ة%، بعد الن\تثار,، الق%م1يم. والق%ف_؛
وت.مام' س1م.ن

 الن_ع.م, بعد الت_ب.ق©ل,، ور.ع\ي, الع'ش\ب,، يكون ب,س.ف> ال1ب_ة1 والق%م1يم. قال: ول يقع اسم ال1ب_ة1، إ,ل9 على ب'ز'ور, الع'ش\ب, والب'ق�ول
 الب.ر>ي_ة1، وما ت.ناثر من ور.ق1ها، فاخ\ت.ل%ط% با، مثل الق�ل}ق�لن1، والب.س\باس,، والذ©ر.ق، والن_ف%ل، والـم'ل�ح,، وأ%ص\ناف أ%ح\رار, الب'ق�ول

كلYها وذ�ك�ورها.
وح.ب_ة� الق%ل}ب,: ث%م.رت'ه وس'و.ي\داؤ'ه، وهي ه.نةD س.و\داء� فيه؛ وقيل: هي ز.ن.مةD ف ج.و\ف1ه. قال ال4عشى: 

فأ%ص.ب\ت' ح.ب_ة% ق%ل}ب,ها وط1حال%ها
ال4زهري: ح.ب_ة� الق%ل}ب: هي الع.ل%قة� الس_و\داء، الت تكون داخ1ل%
الق%ل}ب,، وهي ح.ماطة� القلب أ%يضاv. يقال: أ%صاب.ت\ فلنة� ح.ب_ة%



�ق%ل}ب, ف�لن إ,ذا ش.غ.ف. ق%ل}ب.ه ح'بeها. وقال أ%بو عمرو: ال%ب_ة� و.س.ط
الق%ل}ب,.

وح.ب.ب' ال4س\نان1: ت.ن.ضeد'ها. قال طرفة:
وإ,ذا ت.ض\ح.ك' ت'ب\د1ي ح.ب.باv *  ك%ر'ضاب, ال1س\ك1 بالاء3 ال%ص1ر\

قال ابن بري، وقال غي الوهري: ال%ب.ب' ط%رائق' م1ن ر,يق1ها، ل4ن9 ق%ل�ة% الر>يق, تكون عند تغي الفم. ور'ضاب' ال1س\ك1: ق1ط%ع'ه.
وال1ب.ب': ما ج.ر.ى على ال4س\نان1 من الاء3، كق1ط%ع, الق%وار,ير،

وكذلك هو من ال%م\ر,، حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد قول ابن أ%حر:
ل%ها ح1ب.ب¬ ي.ر.ى الر_اؤ'ون منها، *  كما أ%د\م.ي\ت.، ف الق%ر\و,، الغ.زال

أ%راد: ي.رى الر_اؤ'ون منها ف الق%ر\و, كما أ%د\م.ي\ت. الغ.زال.
ال4زهري: ح.ب.ب' الف%م,: ما ي.ت.ح.ب_ب' من ب.ياض, الر>يق, على ال4س\نان1.

وح1ب.ب' الاء وح.ب.ب'ه، وح.بابه، بالفتح: ط%رائق�ه؛ وقيل: ح.باب'ه
ـ�ها الق%وار,ير'، وهي الي.عال1يل�؛ وقيل: ح.باب' الاء3 م'ع\ظ%م'ه. قال  ن'ف9اخاته وف%قاق1يع'ه، الت ت.ط}ف�و، كأ%ن
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 :�ط%رفة

ي.ش'قe ح.باب. الاء3 ح.ي\ز'وم'ها ب,ها، *  كما ق%س.م. التeر\ب. الـم'فاي,ل� بالي.د1
ف%د.ل� على انه الـم'ع\ظ%م'. وقال ابن دريد: ال%ب.ب': ح.ب.ب' الاء3،

وهو ت.ك%سeره ، وهو ال%باب'. وأ%نشد الليث:
كأ%ن� صل% ج.ه,يزة%، ح1ي. قام.ت\، *  ح.باب' الاء3 ي.ت_ب,ع' ال%بابا
وي'روى: حي ت.م\ش1ي. ل ي'ش.ب>ه\ ص.لها وم.آك1م.ها بالف%قاق1يع،

)1وإ,نا ش.ب_ه. م.آك1م.ها بال%باب,، الذي عليه،(
 عليه أي على الاء.) 1(

ـ�ه د.ر.ج¬ ف ح.د.بة{؛ والص_ل: الع.ج,يزة�، وقيل: ح.باب' الاء3 كأ%ن
م.و\ج'ه، الذي ي.ت\ب.ع' بعض'ه بعضاv. قال ابن ال4عراب، وأ%نشد شر:

س'م'و� ح.باب, الاء3 حالv على حال, 
ـ�ها الو.ش\ي'؛ وقال جرير: قال، وقال ال4صمعي: ح.باب' الاء3 الط�رائق' الت ف الاء3، كأ%ن

كن.س\ج, الر>يح ت.ط�ر,د' ال%بابا
وح.ب.ب' ال4س\نان: ت.ن.ضeدها. وأ%نشد:

وإ,ذا ت.ض\ح.ك' ت'ب\د1ي ح.ب.باv، *  كأ%قاحي الر_م\ل, ع.ذ}باv، ذا أ�ش'ر\
أ%بو عمرو: ال%باب': الط�ل© على الشج.ر ي'ص\ب,ح' عليه. وف حديث
ص1فة1 أ%هل ال%ن�ة1: ي.ص1ي' ط%عام'هم إ,ل ر.ش\ح�، مث}ل, ح.باب ال1س\ك1.



قال ابن ال4ثي: ال%باب'، بالفتح: الط�ل© الذي ي'ص\ب,ح' على الن_بات1،
ش.ب�ه به ر.ش\ح.هم م.جازاv، وأ%ضاف%ه إل ال1س\ك1 لي'ث}ب,ت. له ط1يب.

الر_ائحة1. قال: ويوز أ%ن يكون شب_هه ب.باب الاء3، وهي ن'ف�اخاته'
 الت ت.ط}ف�و عليه؛ ويقال ل1م'ع\ظ%م الاء3 ح.باب¬ أ%يضاv، ومنه حديث علي�، رضي الل9ه عنه، قال ل4ب بكر، رضي الل9ه عنه: ط1ر\ت

بع'باب,ها، وف�ز\ت. ب.باب,ها، أ%ي م'ع\ظ%م1ها.
وح.باب' الر_م\ل, وح1ب.به': ط%رائق�ه، وكذلك ها ف الن_ب,يذ.

وال�بe: ال%ر_ة� الض_خ\مة�. وال�بe: الاب,ية�؛ وقال ابن دريد: هو
الذي ي'ج\ع.ل� فيه الاء�، فلم ي'ن.و>ع\ه؛ قال: وهو فار,سي� م'ع.ر�ب.
قال، وقال أ%بو حات: أ%صل�ه ح'ن\ب¬، ف%ع'ر>ب.، وال%م\ع' أ%ح\باب¬

)D2وح1ب.بة(
 قوله «وحببة» ضبط ف الكم بالكسر وقال ف الصباح وزان عنبة.)2(

 وح1باب¬. وال�ب_ة�، بالضم: ال�بe؛ يقال: ن.ع.م\ وح'ب_ةv وك%رامةv؛ وقيل ف تفسي ال�ب> والك%رامة1: إ,ن� ال�ب_ ال%ش.بات' ال4ر\ب.ع
الت

ت'وض.ع' عليها ال%ر_ة� ذات' الع'ر\و.ت.ي\ن,، وإ,ن9 الك%رامة% الغ1طاء� الذي
ي.وض.ع' فوق. ت1لك ال%ر�ة، م1ن خ.ش.ب� كان أ%و من خ.ز.ف{.

وال�باب': ال%ي_ة�؛ وقيل: هي ح.ي_ةD ليست من الع.وار,م,. قال أ%بو
عبيد: وإ,نا قيل ال�باب' اسم ش.ي\طان{، ل4ن� ال%ي_ة% ي'قال لا

ش.ي\طانD. قال:
ـ�ه *  ت.ع.مeج' ش.ي\طان{ بذ1ي, خ1ر\و.ع�، ق%ف}ر, ت'لع1ب' م.ث}ن.ى ح.ض\ر.م1ي¼، كأ%ن

 وبه س'م>ي الر_جل. وف حديث{: ال�باب' شيطانD؛ قال ابن ال4ثي: هو بالضم اسم له، وي.ق%ع على ال%ي_ة أ%يضاv، كما يقال لا
ش.ي\طان، فهما مشتركان فيهما. وقيل: ال�باب' حي_ة بعينها، ولذلك غ�ي>ر. اسم
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 ح'باب�، كراهية للشيطان.

وال1بe: الق�ر\ط� م1ن\ ح.ب_ة{ واحدة؛ قال ابن د'ر.ي\د: أ%خبنا أ%بو
)1حات عن ال4صمعي أ%نه سأ%ل ج.ن\د.ل% بن ع'ب.ي\د{ الر_اع1ي عن معن قول أ%بيه الر_اع1ي(

  قوله «الراعي» أي يصف صائداv ف بيت من حجارة منضودة تبيت اليات قريبة منه قرب قرطه لو كان له قرط1(
تبيت الية إل وقبله:

وف بيت الصفيح أبو عيال  *  قليل الوفر يغتبق السمارا
يقلب بالنامـــل مرهفات *  كساهن� الناكب والظهارا

أفاده ف التكملة.) :



ت.ب,يت' ال%ي�ة� الن_ض\ناض' م1ن\ه' *  م.كان% ال1ب>، ي.س\ت.م1ع' الس>رارا
ما ال1بe؟ فقال: الق�ر\ط�؛ فقال: خ'ذ�وا عن الشيخ، فإ,نه عال1م¬. قال
ال4زهري�: وفسر غيه ال1ب_ ف هذا البيت، ال%ب,يب.؛ قال: وأ�راه

ق%و\ل% ابن ال4عراب.
وال�باب'، كال1ب>. والت_ح.بeب': أ%و_ل� الر>ي>.

 وت.ح.ب_ب. ال1مار' وغ%ي\ر'ه: ام\ت.ل4 من الاء3. قال ابن سيده: وأ�ر.ى ح.ب_ب. م.ق�ولةv ف هذا الـم.عن، ول أ%ح'ق©ها. وش.ر,ب.ت1 ال3بل
حت ح.ب_ب.ت: أ%ي ت.م.ل4ت\ ر,ي�اv. أ%بو عمرو: ح.ب_ب\ت'ه فت.ح.ب_ب.، إ,ذا م.لgت.ه للس>قاء3 وغ%ي\ر,ه.

وح.ب,يب¬: قبيلةD. قال أ%بو خ1راش:
ع.د.و\نا ع.د\وةv ل ش.ك_ ف1يها، *  وخ1ل}ناه'م\ ذ�ؤ.ي\بة%، أ%و ح.ب,يبا

وذ�ؤ.ي\بة أ%يضاv: ق%ب,يلة. وح'ب.ي\ب¬ الق�ش.ي\ر,يe من ش'ع.رائهم.
وذ%ر_ى ح.ب�اv: اسم رجل. قال:

إ,ن� لا م'ر.ك�ناv إ,ر\ز.ب_ا، *  كأ%نه ج.ب\هة� ذ%ر_ى ح.ب_ا
وح.ب_ان�، بافتح: اسم ر.جل، م.و\ض'وع¬ م1ن ال�ب>.

وح'ب_ى، على وزن ف�ع\لى: اسم امرأ%ة. قال ه'د\بة� بن خ.ش\رم�:
ف%ما و.ج.د.ت\ و.ج\د1ي با أ�مe واح1د{، *  ول و.ج\د. ح'ب_ى ب,اب\ن, أ�م� ك1لب,

.vق%ل1يل vوال%ب\ح.ب': ج.ر\ي' الاء3 ق%ل1يل �@حبحب: ال%ب\ح.بة
 وال%ب\ح.بة�: الض_ع\ف'. وال%ب\ح.اب': الص_غي ف ق%د\ر�. وال%ب\حاب': الصغي السم، الـم'تداخ1ل� الع1ظام، وب,هما س'م>ي الر_جل

ح.ب\حابا.
وال%ب\ح.بe: الصغي ال1س\م,. وال%بحاب' وال%ب\ح.ب' وال%ب\ح.ب,يe م1ن الغ1ل}مان1 وال3بل,: الض_ئ1يل� ال1سم,؛ وقيل: الصغ1ي'.

)2والـم'ح.ب\ح1ب': الس_ي>ئ� الغ1ذاء3. وف الثل(
 قوله «وف الثل إل» عبارة التهذيب وف الثل أهلكت إل2(

 وعبارة الكم وقال بعض العرب لخر أهلكت إل جع الؤلف بينهما.): قال بعض' الع.ر.ب لخر: أ%ه\ل%ك}ت. من ع.ش\ر
 ث%مانياv، وج,ئ}ت. ب,سائ1رها ح.ب\ح.بةv، أ%ي م.هاز,يل. ال4زهري: يقال ذلك عند ال%ز\ر,ية1 على ال1ت\لف1 ل1مال1ه. قال: وال%ب\ح.بة� ت.ق%ع

م.و\ق1ع. ال%ماعة. ابن ال4عراب: إ,بل ح.ب\ح.بةD: م.هاز,يل�. وال%ب\ح.بة�: س.و\ق' ال3بل,. وح.ب\ح.ب.ة� النار,: ات>قاد'ها.
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وال%باح1ب'، بالفتح الص>غار، الواحد ح.ب\حاب¬. قال حبيب بن عبدالل9ه ال�ذ%ل، وهو العلم:
د.ل%ج,ي، إ,ذا ما الل�ي\ل� ج.ن_، *  ع.لى الـم'ق%ر_نة1 ال%باح1ب\

الوهري: يعن بالـم'ق%ر_نة1 ال1بال% الت ي.د\ن'و ب.عض'ها من ب.ع\ض�.
قال ابن بري: الـم'ق%ر�نة�: إ,كام¬ ص1غار¬ م'ق}ت.رنةD، ود.ل%ج,ي فاع1ل

ب,ف1ع\ل ذ%ك%ره قبل البيت وهو:



وب,جان,ب.ي\ ن.ع\مان% ق�ل}ـ *  ـت': أ%ل%ن\ ي'ب.لYغ.ن,ي مآر,ب\
� ود.ل%ج,ي: فاعل� ي'ب.لYغ.ن. قال السكري: الب.اح1ب': الس_ريعة

ال%ف1يفة�، قال يصف جبالv، كأ%نا ق�ر,ن.ت ل1تقار'ب,ها.
ونار' ال�باح1ب: ما اق}ت.د.ح. من ش.ر.ر, النار,، ف ال%واء3، م1ن

ت.صاد'م, ال1جارة؛ وح.ب\ح.ب.ت'ها: ات�قاد'ها. وقيل: ال�باح1ب': ذ�باب
ي.ط1ي' بالليل، كأ%نه نار¬، له ش'عاع كالس>راج,. قال النابغة يصف

السeي'وف.:
ت.ق�دe الس_ل�وق1ي_ الـم'ضاع.ف. ن.س\ج'ه، *  وت'وق1د' بالصeف9اح, نار. ال�ب.اح1ب,

 وف الصحاح: وي'وق1د\ن% بالصeف�اح. والس_ل�وق1يe: الد>ر\ع' الـم.ن\سوبة� إ,ل س.ل�وق.، قرية باليمن. والصeف�اح: ال%ج.ر الع.ريض'.
وقال أ%بو حنيفة: نار' ح'باح1ب�، ونار أ%ب ح'باح1ب�: الش_رر' الذي ي.س\ق�ط،

م1ن الز>ناد. قال النابغة:
أ%ل إ,ن_ما ن,يان� ق%ي\س�، إ,ذا ش.ت.و\ا، *  ل1طار,ق, ل%ي\ل�، م1ث}ل� نار, ال�باح1ب,

قال الوهري: وربا قالوا: نار' أ%ب ح'باح1ب�، وهو ذ�باب¬ ي.ط1ي'
بالليل، كأ%نه نار¬. قال الك�م.ي\ت'، ووصف السيوف:

ي.ر.ى الر_اؤ'ون% بالش_ف%رات1 م1ن\ها، *  كنار, أ%ب ح'باح1ب. والظ©ب,ينا
وإ,نا ت.ر.ك. الك�م.ي\ت' ص.ر\ف%ه، ل4نه ج.ع.ل% ح'باح1ب. اساv لؤ.نث.

قال أ%بو حنيفة: ل ي'ع\ر.ف' ح'باح1ب¬ ول أ%بو ح'باح1ب�، ول ن.س\م.ع
Dـ�ها ش.ر.رة فيه عن الع.رب شيئاv؛ قال: وي.ز\ع'م' ق%وم أ%نه الي.راع'، والياع' ف%راشةD إ,ذا طار.ت\ ف الليل، ل ي.ش'ك_ م.ن ل ي.ع\ر,ف}ها أ%ن

 طارت\ عن نار�. أ%بو طالب: يكى عن ال4عراب أ%ن� ال�باح1ب. طائر أ%ط}و.ل� م1ن الذ©باب، ف د1ق�ة{، يطي فيما بي الغرب
والعشاء، كأ%نه ش.رارة. قال ال4زهري: وهذا معروف. وقوله:

ـ�ها ت'ذ}ك1ي س.ناب,ك�ها ال�ب.ا ي.ذ}ر,ين. ج.ن\دل% حائر� ل1ج'ن'وب,ها، *  فك%أ%ن
إ,نا أ%راد ال�باحب.، أ%ي نار. ال�باح1ب,؛ يقول ت'ص1يب' بال%صى ف

 ج.ر\ي,ها ج'ن'وب.ها. الفر_اء�: يقال للخيل إ,ذا أ%و\ر.ت1 النار. ب,ح.واف1رها: هي نار' ال�باح1ب,؛ وقيل: كان أ%ب'و ح'باح1ب� م1ن م'حار,ب
خ.ص.ف%ة%،

وكان ب.خ1يلv، فكان ل ي'وق1د' نار.ه إ,ل� بال%ط%ب الش_خ\ت1 لئل
ت'ر.ى؛ وقيل اسه ح'باح1ب¬، فض'ر,ب. ب,نار,ه الـم.ث%ل�، ل4نه كان ل

ي'وق1د' إ,ل ناراv ض.ع1يفةv، م.خ.افة% الض>يفان1، فقالوا: نار' ال�باح1ب,،
ل1ما ت.ق}د.ح'ه ال%ي\ل� ب.واف1رها. واش\ت.ق_ ابن ال4عراب نار. ال�باح1ب, م1ن ال%ب\ح.بة، الت هي الض_ع\ف'. ور'ب_ما ج.ع.ل�وا ال�باح1ب.

اساv لتلك الن_ار,. قال الك�س.ع1ي:
ما بال� س.ه\مي ي'وق1د' ال�باح1با؟ *  قد\ ك�ن\ت' أ%ر\ج'و أ%ن يكون% صائبا
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وقال الكلب: كان ال�باح1ب' ر.ج'لv من أ%ح\ياء3 العرب، وكان م1ن

vأ%نه كان ل ي'وق1د' نارا �أ%ب\خ.ل, الناس، فب.خ1ل% حت بل%غ% به الب'خ\ل
ب,ل%ي\ل�، إ,ل� ض.ع1يفةv، فإ,ذا ان\ت.ب.ه م'ن\ت.ب,ه¬ لي.ق}ت.ب,س. منها أ%ط}فأ%ها، فكذلك ما أو\ر.ت1 اليل ل ي'ن\ت.ف%ع' به، كما ل ي'نت.ف%ع' بنار ال�باح1ب,.

وأ�مe ح'باح1ب�: د'و.ي\ب_ةD، مثل ال�ن\د.ب، ت.ط1ي، ص.ف}راء� خ.ض\راء�، ر.ق}طاء� ب,ر.ق%ط1 ص'ف}رة وخ'ض\رة، ويقولون إ,ذا رأ%و\ها: أ%خ\ر,ج,ي
ب'ر\د.ي\ أ%ب ح'باح1ب�، فت.ن\ش'ر ج.ناح.ي\ها وها م'ز.ي_نان1 بأ%حر

وأ%صفر.
وح.ب\ح.ب¬: اسم موضع. قال النابغة:

ف%سافان1، فال�ر_ان1، فالص>ن\ع'، فالر_جا، *  فج.ن\با ح1مÝى، فالان,قان1، ف%ح.ب\ح.ب'
وح'باح1ب¬: اسم رجل. قال:

ل%ق%د\ أ%ه\د.ت\ ح'بابة� ب,ن\ت' ج.لð، *  ل3ه\ل, ح'باح1ب�، ح.ب\لv ط%و,يل
اللحيان: ح.ب\ح.ب\ت' بالم.ل, ح1ب\حاباv، وح.و_ب\ت' ب,ه1 ت}و,يباv إ,ذا قلت له ح.و\ب, ح.و\ب,! وهو ز.ج\ر¬.

@حترب: ال%تر.ب': الق%ص1ي'.
.�@حثرب: ح.ثر.ب.ت1 الق%ل1يب': ك%د'ر. ماؤ'ها، واخ\ت.ل%ط%ت\ به ال%م\أ%ة

وأ%نشد:
ل ت.ر\و.، ح.ت_ى ح.ثر.ب.ت\ ق%ل1يب'ها *  ن.ز\حاv، وخاف. ظ%م.أv ش.ر,يب'ها

.Òن.بات¬ س'ه\لي :�وال�ث}ر'ب': الو.ض.ر' ي.ب\ق%ى ف أ%س\ف%ل, الق1د\ر,. وال�ث}ر'ب' وال�ر\ب'ث
@حثلب: ال1ث}ل1ب' وال1ث}ل1م': ع.ك%ر' الدeه\ن, أ%و الس_م\ن,، ف بعض

الل©غات.
@حجب: ال1جاب': الس>ت\ر'.

 ح.ج.ب. الشيء4 ي.ح\ج'ب'ه ح.ج\باv وح1جاباv وح.ج_ب.ه: س.تر.ه. وقد اح\ت.ج.ب. وت%ج_ب. إ,ذا اك}ت_ من وراء3 ح1جاب�. وامرأ%ة
 م.ح\ج'وبة: قد س'ت1ر.ت\ ب,س3تر�. وح1جاب' ال%و\ف1: ما ي.ح\ج'ب' بي الفؤ.اد1 وسائره؛ قال ال4زهري�: هي ج,ل}دة ب.ي الفؤ.اد1 وسائر

الب.ط}ن.
والاج,ب': الب.و_اب'، ص1فةD غال1بةD، وجعه ح.ج.بةD وح'ج_اب¬،

.�وخ'ط�ت'ه ال1جابة
وح.ج.ب.ه: أ%ي م.ن.ع.ه عن الدخول.

وف الديث: قالت بن'و ق�ص.ي¼: فينا ال1جابة�، يعنون ح1جابة%
الك%ع\بة1، وهي س1دان.ت'ها، وت.ولYي ح1ف}ظ1ها، وهم الذين بأ%يديهم



 م.فات1يح'ها.وال%جاب': اسم' ما اح\ت'ج,ب. به، وكل© ما حال% بي شيئي: ح1جاب¬، والمع ح'ج'ب¬ ل غي. وقوله تعال: وم1ن
 ب.ي\ننا وب.ي\ن,ك ح1جاب¬، معناه: ومن بين,نا وبين,ك حاج,ز¬ ف الن>ح\ل%ة1 والد>ين؛ وهو مثل قوله تعال: ق�لوب'نا ف أ%ك1ن_ة{، إ,ل� أ%ن� معن

ـ�ا ل ن'واف1ق�ك ف مذهب. واح\ت.ج.ب. الـم.ل1ك' عن الناس، وم.ل1ك¬ م'ح.ج_ب¬. هذا: أ%ن
وال1جاب': ل}مةD ر.ق1يقةD كأ%نا ج,ل}دةD قد اع\ت.ر.ض.ت\ م'س\ت.ب\ط1نةD بي ال%ن\ب.ي,، ت�ول� بي الس_ح\ر, والق%ص.ب,.

وك�ل© شيء� م.ن.ع شيئاv، فقد ح.ج.ب.ه كما ت}ج'ب' ال3خ\وة� ال�م_ عن
ف%ريض.ت1ها، فإ,ن ال3خ\وة ي\ج'بون% ال�م_ عن الث©ل�ث1 إ,ل السeد'س,.

والاج,بان1: الع.ظ}مان1 الل�ذان1 فوق. الع.ي\ن.ي, 
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 ب,ل%ح\م1هما وش.ع.ره1ما، ص1فةD غال1بةD، والمع ح.واج,ب'؛ وقيل: الاج,ب' الشع.ر' الناب,ت' على الع.ظ}م، س'م>ي بذلك ل4نه ي.ح\ج'ب
 عن العي ش'عاع الشمس. قال اللحيان: هو م'ذك�ر ل غي'، وحكى: إ,نه ل%م'ز.ج_ج' ال%واج,ب,، كأ%نم جعلوا كل جزء� منه

حاج,با. قال: وكذلك يقال ف كل ذ1ي حاج,ب. قال أ%بو زيد: ف ال%ب,ي, الاج,بان1، وها م.ن\ب,ت' شع.ر الاج,ب.ي من الع.ظ}م.
.vوحاج,ب' ال4م1ي: معروف، وجعه ح'ج_اب¬. وح.ج.ب. الاج,ب' ي.ح\ج'ب' ح.ج\با

)1وال1جابة�: و,لية� الاج,ب,. واس\ت.حج.ب.ه: ول�ه ال1ج\ب.ة(
 قوله «وله الجبة» كذا ضبط ف بعض نسخ الصحاح.) .1(

والـم.ح\ج'وب': الض_ر,ير'.
وحاج,ب' الشمس: ناحيةD منها. قال:

تر.اء4ت\ لنا كالش_م\س,، ت}ت. غ%مامة{، *  بد.ا حاج,ب¬ منها وض.ن_ت\ ب,حاج,ب,
 وح.واج,ب' الشمس: ن.واح1يها. ال4زهري: حاج,ب' الشمس: ق%ر\ن'ها، وهو ناح1يةD من ق�ر\ص1ها ح1ي. ت.ب\د.أ� ف الط©ل�وع، يقال: ب.دا

)2حاج,ب' الشمس, والقمر. وأ%نشد ال4زهري للغنوي(
 هذا البيت لبشار بن برد ل للغنوي.):2(

إ,ذا ما غ%ض1ب\نا غ%ض\بةv م'ض.ر,ي_ةv *  ه.ت.ك}نا ح1جاب. الشمس, أ%و م.ط%ر.ت\ د.ما
 قال: ح1جاب'ها ض.وؤ'ها ههنا. وقول�ه ف حديث1 الصلة1: ح1ي توار.ت\ بال1جاب,. ال1جاب' ههنا: ال�ف�ق'؛ يريد: حي غاب.ت

الشمس' ف ال�ف�ق واس\ت.ت.ر.ت\ به؛ ومنه قوله تعال: حت تو.ار.ت\ بال1جاب,.
وحاج,ب' كل شيء�: ح.ر\ف�ه. وذكر ال4ص\مع1ي أ%ن� ام\رأ%ة� ق%د_م.ت\

إ,ل رجل خ'بز.ةv أ%و ق�ر\ص.ةv فج.عل% يأك�ل� من و.س.ط1ها، فقالت له: ك�ل}
من ح.واج,ب,ها أ%ي م1ن ح'ر'وف1ها.

وال1جاب': ما أ%ش\ر.ف. م1ن البل. وقال غي'ه: ال1جاب': م'ن\ق%ط%ع'
ال%ر_ة1. قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب:

ف%ش.ر,ب\ن. ث س.م1ع\ن. ح1س�اv، دون.ه *  ش.ر.ف' ال1جاب, ور.ي\ب' ق%ر\ع� ي'ق}ر.ع'
وق1يل: إ,نا ي'ريد ح1جاب. الصائ1د1، ل4نه ل ب'د_ له أ%ن ي.س\ت.تر بشيء�.



ويقال: اح\ت.ج.ب.ت1 الام1ل� من يوم, تاس1عها، وبي.وم� من تاسعها، يقال
ذلك للمرأ%ة1 الام1ل,، إ,ذا م.ض.ى يوم¬ من تاس1عها، يقولون: أ%ص\ب.ح.ت\

م'ح\ت.ج,بةv بيوم� من تاسعها، هذا كلم العرب.
 وف حديث أ%ب ذر: أ%ن� النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قال: إ,ن الل9ه ي.غ\ف1ر' للعبد ما ل ي.ق%ع ال1جاب'. قيل: يا رسول% الل9ه، وما
 ال1جاب'؟ قال: أ%ن ت.م'وت. النف}س'، وهي م'ش\ر,كةD، كأ%نا ح'ج,ب.ت\ بالـم.و\ت عن ال3يان. قال أ%بو ع.مرو وشر: حديث� أ%ب
 ذر� ي.د'ل على أ%نه ل ذ%ن\ب. ي.ح\ج'ب' عن الع.ب\د1 الرحة%، فيما دون الش>ر\ك. وقال ابن شيل، ف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه
 عنه: م.ن, اط�لع. ال1جاب. واق%ع. ما وراء4ه'، أ%ي إ,ذا مات ال3نسان� واق%ع. ما وراء4 الجاب.ي, ح1جاب, ال%ن_ة1 وحجاب, الن_ار,، ل4نما

،� قد خ.ف1ي.ا. وقيل: اطYلع' ال1جاب: م.دe الرأ}س، ل4ن الـم'طال1ع. ي'دe رأ}س.ه ي.ن\ظ�ر م1ن وراء3 الجاب,، وهو الس>ت\ر'.وال%ج.بة
بالتحريك: رأ}س' الو.ر,ك1. وال%ج.ب.تان1: 
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:Dفي\ل� ح.ر\فا الو.ر,ك1 الل�ذان1 ي'ش\ر,فان1 على الاص1ر.ت.ي,. قال ط

و,راداv وح'و�اv م'ش\ر,فاv ح.ج.بات'ها، *  ب.نات' ح1صان{، قد ت'ع'ول1م.، م'ن\ج,ب,
 وقيل: ال%ج.ب.تان1: الع.ظ}مان1 ف%وق. العانة1، الـم'ش\ر,فان1 على م.راق> الب.ط}ن، م1ن يي وش1مال؛ وقيل: ال%ج.ب.تان: ر'ؤ'وس' ع.ظ}م.ي

الو.ر,ك%ي\ن, مـما يلي ال%ر\ق%ف%ت.ي، والميع' ال%ج.ب'، وثلث� ح.ج.بات.
قال امرؤ' القيس:

له ح.ج.بات¬ م'ش\ر,فات¬ على الفال,
وقال آخر:

ول ت'و.ق�ع\، ب,ر'ك�وب�، ح.ج.ب'ه\
وال%ج.ب.تان1 من الفر.س: ما أ%ش\ر.ف. على ص1فاق, الب.ط}ن, من و.ر,ك%ي\ه1.
وحاج,ب¬: اسم. وق%و\س' حاج,ب�: هو حاج,ب' بن' ز'رارة% الت_ميم1ي�.

 وحاج,ب' الف1يل,: اسم شاعر من الشeعراء3. وقال ال4زهري� ف ترجة عتب: الع.ت.ب.ة� ف الباب هي ال4ع\لى، وال%ش.بة� الت ف%و\ق
ال4على: الاج,ب'.وال%ج,يب': موضع. قال ال4ف}و.ه':

)1ف%ل%ـم_ا أ%ن} رأ%و\نا، ف و.غاها، *  كآساد1 الغ.ر,يفة1 وال%ج,يب,(
 قوله «الغريفة» كذا ضبط ف نسخة من الكم وضبط ف معجم ياقوت بالتصغي.)1 (

ويروى: والل�ه,يب,.
 @حدب: ال%د.بة� الت ف الظ�ه\ر,. وال%د.ب': خ'روج' الظ�ه\ر,، ودخول� الب.ط}ن, والص_د\ر,. رج'ل أ%ح\د.ب' وح.د1ب¬، الخية عن

سيبويه.
واح\د.و\د.ب. ظ%ه\ر'ه وقد ح.د1ب. ظهر'ه ح.د.باv واح\د.و\د.ب. وتاد.ب.

قال الع'ج.ي' الس_لول:
ر.أ%ت\ن تاد.ب\ت' الغ.داة%، وم.ن\ ي.ك�ن\ *  ف%تÝى عام. عام. الاء3 فهو ك%ب,ي'



وأ%ح\د.به الل9ه فهو أ%ح\د.ب'، بي�ن ال%د.ب,.
)�)2واسم الع'ج\زة: ال%د.بة

)2،� قوله «العجزة الدبة» كذا ف نسخة الكم العجزة بالزاي.) ؛ واسم الوضع ال%د.بة� أ%يضاv. ال4زهري: ال%د.بة
م'ح.ر_ك ال�روف، م.و\ض1ع ال%د.ب, ف الظ�ه\ر الن_ات1ئ1؛ فال%د.ب':

د'خ'ول الص�د\ر وخ'روج الظهر، والق%ع.س': دخ'ول الظهر, وخ'روج' الصد\ر,.
وف حديث ق%ي\لة%: كانت لا ابنةD ح'د.ي\باء#، هو تصغي ح.د\باء4.

قال: وال%د.ب'، بالتحريك: ما ار\ت.ف%ع وغ%ل�ظ% من الظ�هر؛ قال: وقد
يكون ف الص_د\ر. وقوله أ%نشده ثعلب:

أ%ل ت.س\أ%ل, الر_ب\ع. الق%واء4 ف%ي.ن\ط1ق'؛ *  وه.ل} ت'خ\ب,ر.ن\ك.، الي.و\م.، ب.ي\داء� س.م\ل%ق'؟
ف%م'خت.ل%ف' ال4ر\واح,، ب.ي. س'و.ي\قة{ *  وأ%ح\د.ب.، كاد.ت\، ب.ع\د. ع.ه\د1ك.، ت'خ\ل1ق'

فسره فقال: يعن بال4ح\د.ب,: النeؤ\ي. لح\د1يداب,ه واع\و,جاج,ه؛
وكاد.ت\: ر.ج.ع. إ,ل ذ1ك}ر, الد_ار,.

وحالةD ح.د\باء�: ل ي.ط}م.ئنe لا صاح1ب'ها، كأ%ن� لا ح.د.بةv. قال:
وإ,ن ل%ش.رe الناس,، إ,ن} ل أ�ب,ت\ه'م' *  ع.لى آلة{ ح.د\باء4 ناب,ية1 الظ�ه\ر,
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وال%د.ب': حد'ور¬ ف ص.ب.ب�، ك%ح.د.ب, الر>يح, والر_مل,. وف التنزيل

العزيز: وه'م م1ن ك�لY ح.د.ب� ي.ن\س3ل�ون. وف حديث يأ}ج'وج. مأ}جوج.:
وهم م1ن كل ح.د.ب ي.ن\س3ل�ون؛ يريد: ي.ظ}ه.ر'ون من غ%ل1يظ1 ال4رض

وم'ر\ت.ف1عها. وقال الفر_اء�: م1ن\ ك�ل9 ح.د.ب� ي.ن\س3ل�ون%، م1ن\ ك�لY أ%ك%م.ة{، ومن كل م.و\ض1ع م'ر\ت.ف1ع�، وال%م\ع' أ%ح\داب¬ وح1داب¬.
وال%د.ب': الغ1ل%ظ� من ال4رض ف ار\ت1فاع، والمع ال1داب'.

وال%د.بة�: ما أ%ش\ر.ف. م1ن ال4رض، وغ%ل�ظ% وار\ت.ف%ع.، ول تكون
ال%د.بة� إ,ل� ف ق�ف¼ أ%و غ1ل%ظ1 أ%رض�، وف قصيد كعب بن زهي:

�ك�ل© ابن, أ�ن\ث%ى، وإ,ن} طال%ت\ س.لم.ت'ه، *  ي.و\ماv ع.لى آلة{ ح.د\باء4 م.ح\م'ول
:vيريد: على الن_ع\ش,؛ وقيل: أ%راد باللة الالة%، وبال%د\باء3 الص_ع\بة% الشديدة. وفيها أ%يضا

�ي.و\ماv ت.ظ%ل© ح1داب' ال4رض, ي.ر\ف%ع'ها،  * من الل�وام1ع,، ت.خ\ل1يطD وت.زي,يل
وح.د.ب' الاء3: م.و\ج'ه؛ وقيل: هو تراك�ب'ه ف ج.ر\يه1. ال4زهري:

ح.د.ب' الاء3: ما ار\ت.ف%ع م1ن أ%م\واج,ه. قال العجاج:
ن.س\ج. الش_مال, ح.د.ب. الغ.د1ير,

وقال ابن ال4عراب: ح.د.ب'ه: ك%ثرت'ه وار\ت1فاع'ه؛ ويقال: ح.د.ب'
الغ.د1ير: ت%رeك' الاء3 وأ%م\واج'ه، وح.د.ب' الس_ي\ل,: ار\ت1فاع'ه.



وقال الفرزدق:
)1غ%دا ال%يe م1ن\ ب.ي, ال�ع.ي\ل1م,، ب.ع\د.ما  * ج.ر.ى ح.د.ب' الب'ه\مى وهاج.ت\ أ%عاص1ر'ه\(

 قوله «العيلم» كذا ف النسخ والتهذيب، والذي ف التكملة والديوان العيلم.)1(
قال: ح.د.ب' الب'ه\م.ى: ما ت.ناث%ر منه، ف%ر.ك1ب. بعض'ه ب.ع\ضاv، ك%ح.د.ب الر_م\ل,.

واح\د.و\د.ب. الر_م\ل�: اح\ق%و\ق%ف..
وح'د\ب' ال4م'ور: ش.واق©ها، واح1دتا ح.د\باء�. قال الر�اعي:

م.ر\وان� أ%ح\ز.م'ها، إ,ذا ن.ز.ل%ت\ به  * ح'د\ب' ال�م'ور,، وخ.ي\ر'ها م.أ}م'ول
وح.د1ب. فلن على فلن، ي.ح\د.ب' ح.د.باv فهو ح.د1ب¬، وت%د_ب.:

ت.ع.ط�ف.، وح.نا عليه. يقال: هو له كالوال1د ال%د1ب,. وح.د1ب.ت1 الرأ%ة� على ول%دها، وت%د_ب.ت\: ل ت.ز.و_ج\ وأ%ش\ب.ل%ت\ عليهم.
وقال ال4زهري: قال أ%بو عمرو: ال%د.أ� مثل ال%د.ب,؛ ح.د1ئ}ت' عليه

ح.د.أv، وح.د1ب\ت' عليه ح.د.باv أ%ي أ%ش\ف%ق}ت عليه؛ ونو ذ%لك قال أ%بو زيد
ف ال%د.إ, وال%د.ب.

 وف حديث علي يصف أ%با بكر، رضي الل9ه عنهما: وأ%ح\د.ب'هم على السلمي أ%ي أ%ع\ط%ف�هم وأ%ش\ف%ق�هم، م.ن ح.د1ب. عليه
ي.ح\د.ب'، إ,ذا ع.ط%ف.

والـم'ت.ح.د>ب': الـم'ت.ع.لYق' بالشيء3 الـم'لز,م' له.
 وال%د\باء�: الد�اب_ة� الت ب.د.ت\ ح.راق1ف�ها وع.ظ}م' ظ%ه\ر,ها؛ وناقة ح.د\باء�: كذلك، ويقال لا: ح.د\باء� ح1د\ب,ي¬ وح1دبار¬، ويقال: ه'ن

ح'د\ب¬ ح.داب,ي. ال4زهري: وس.نةD ح.د\باء�: ش.ديدة، ش'ب>هت بالدابة ال%د\باء3.
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وقال ال4صمعي: ال%د.ب' وال%د.ر': ال4ثر ف ال1ل}د؛ وقال غيه:
ال%د.ر': الس>ل%ع. قال ال4زهري: وصوابه ال%د.ر'، باليم، الواحدة

ج.د.رةD، وهي الس>ل}عة� والض_واة�. وو.س1يق¬ أ%ح\د.ب': س.ر,يع¬. قال:
ق%ر_ب.ها، ول ت.ك%د\ ت.ق%ر_ب'، *  م1ن\ أ%ه\ل, ن.ي_ان%، وس1يق¬ أ%ح\د.ب'

 وقال النضر: وف و.ظ1يف%ي الفرس ع'جاي.تاها، وها ع.ص.ب.تان ت.ح\م1لن الر>جل كلها؛ قال: وأ%ما أ%ح\د.باها، فهما ع1ر\قان1. قال
 وقال بعضهم: ال4ح\د.ب'، ف الذYراع، ع1ر\ق م'س\ت.ب\ط1ن¬ عظم. الذراع. وال4ح\دب': الش>د_ة. وح.د.ب' الش>تاء3: شد�ة ب.ر\ده؛ قال

م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي: 
ل ي.د\ر, ما ح.د.ب' الش>تاء3 ون.ق}ص'ه، *  وم.ض.ت\ ص.ناب,ر'ه، و.ل} ي.ت.خ.د_د1

أ%راد: أ%نه كان ي.ت.ع.ه_د'ه ف الشتاء3، وي.قوم' عليه.
وال1داب': م.وض1ع. قال جرير:

ل%ق%د\ ج'ر>د.ت\، ي.و\م. ال1داب,، ن,ساؤ'كم، *  ف%ساء4ت\ مال1يها، وق%ل�ت\ م'ه'ور'ها
قال أ%بو حنيفة: وال1داب': ج,بالD بالس_راة1 ينزلا بنو ش.بابة، ق%وم



من ف%ه\م, بن مالك.
 وال�د.ي\ب,ية�: موضع، وورد ذكرها ف الديث كثياv، وهي ق%رية ق%ريبةDمن مكة، س'م>يت ببئر فيها، وهي مففة، وكثي من

الدثي يشد>دونا.
وال%د.ب\د.ب: ل�ع\بةD للن_ب,يط. قال الشيخ ابن بري: وجدت حاشية

مكتوبة ليست من أ%صل الكتاب، وهي ح.د.ب\د.ب اسم لعبة، وأ%نشد لسال بن دارة%،ي.ه\ج'و م'ر� بن راف1ع الف%زار,ي:
ح.د.ب\د.ب ح.د.ب\د.ب يا ص1ب\يان}! * إ,ن� ب.ن ف%زارة% بن, ذ�ب\يان}،

ق%د ط%ر�ق%ت\ ناق%ت'هم بإ,ن\سان}، *  م'ش.ي_إ� أ%ع\ج,ب\ ب,خ.ل}ق الر_ح\من\،
غ%ل%ب\ت'م الناس. بأ%ك}ل ال�ر\دان}، *  وس.ر.ق, الار, ون.ي\ك1 الب'ع\ران}

الت_ط}ر,يق': أ%ن ي.خرج بعض' الولد، وي.ع\س'ر ان\ف1صاله، م.ن قولم
)1ق%طاة م'ط%ر>ق إ,ذا ي.ب,س.ت الب.يضة� ف أ%س\ف%ل1ها. قال الث%قYب(

  قوله «الثقب» ف مادت نسف وطرق نسبة البيت إ,ل المزق.) الع.ب\د1ي�، يذكر راح1لة ر.ك1ب.ها، حت أ%خ.ذ ع.ق1باه ف1(
موضع, ركابا م.غ\ر.زا:

وقد ت.خ1ذ%ت\ ر,ج\لي، إ,ل ج.ن\ب, غ%ر\ز,ها،  * ن.س3يفاv كأ�ف}ح'وص, الق%طاة1 الـم'ط%ر>ق,
وال�ر\دان�: ذك%ر الف%ر.س,. والـم'ش.ي_أ�: الق%ب,يح' الـم.ن\ظ%ر,.

@حرب: ال%ر\ب': ن.ق1يض' الس>لم، أ�نثى، وأ%صل�ها الص>فة� كأ%نا
 م'قات.ل%ةD ح.ر\ب¬، هذا قول السياف، وتصغيها ح'ر.ي\ب¬ بغي هاء�، روايةv عن الع.ر.ب، ل4نا ف ال4صل مصدر؛ ومثلها ذ�ر.ي\ع

 وق�و.ي\س¬ وف�ر.ي\س¬، أ�نثى، ون'ي.ي\ب¬ وذ�و.ي\د، تصغي ذ%و\د{، وق�د.ي\ر¬، تصغي ق1د\ر�، وخ'ل%ي\ق. يقال: م1ل}ح.فةD خ'ل%ي\ق¬؛ كل ذلك تأ}نيث
ي'صغ_ر بغي هاء. قال: وح'ر.ي\ب¬ أ%ح.د' ما ش.ذ� من هذا الض_ر\ب. وحكى
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 ابن ال4عراب فيها التذكي؛ وأ%نشد:

وه\و.، إ,ذا ال%ر\ب' ه.فا ع'قاب'ه،  * ك%ر\ه' اللYقاء3 ت.ل}ت.ظ1ي ح1راب'ه
قال: وال4عر.ف' تأ}ن,يث�ها؛ وإ,نا حكاية ابن ال4عراب نادرة. قال:

وعندي أ%نه إ,نا ح.م.له على معن الق%ت\ل، أ%و ال%ر\ج، وجعها ح'ر'وب¬.
ويقال: وق%ع.ت\ بينهم ح.ر\ب¬. ال4زهري: أ%ن_ث�وا ال%ر\ب.، ل4نم ذه.ب'وا

با إل الـم'حار.بة1، وكذلك الس>ل}م' والس_ل}م'، ي'ذ}ه.ب' بما إ,ل
الـم'سالة1 فتؤ.نث.

 ودار ال%ر\ب: بلد' الشركي الذين ل ص'ل}ح بينهم وبي السلم1ي. وقد حارب.ه م'حار.بةv وح1راباv، وت%ار.ب'وا واح\تر.ب'وا وحار.ب'وا
بعن.

ورج'لD ح.ر\ب¬ وم1ح\ر.ب¬، بكسر اليم، وم1ح\راب¬: ش.ديد' ال%ر\ب,،



 ش'جاع¬؛ وقيل: م1ح\ر.ب¬ وم1ح\راب¬: صاحب ح.ر\ب�. وقوم م1ح\ر.بةD ورج'لم1ح\ر.ب¬ أ%ي م'حار,ب¬ لع.د'و>ه. وف حديث علي�،
 كر�م الل9ه وجهه: فابعث} عليهم رج'لv م1ح\ر.باv، أ%ي م.ع\ر'وفاv بال%ر\ب، عار,فاv با، واليم مكسورة، وهو من أ%ب\نية الـم'بالغة،

كال1ع\طاء3، من الع.طاء. وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما، قال ف علي�، كرم الل9ه وجهه: ما رأ%يت' م1ح\ر.باvم1ثل%ه.
وأ%نا ح.ر\ب¬ لن حار.ب.ن أ%ي ع.د'و�. وفلنD ح.ر\ب' فلن{ أ%ي

م'حار,ب'ه. وفلنD ح.ر\ب¬ ل أ%ي ع.د'وÒ م'حار,ب¬، وإ,ن ل يكن م'حار,باv، مذك�ر، وكذلك ال4نثى. قال ن'ص.ي\ب¬:
ـgت1 أ%م ح.ر\ب'؟ وق�ول لا: يا أ�م_ ع'ثمان% خ'ل�ت!  * أ%س1ل}م¬ ل%نا ف ح'ب>نا أ%ن

وقوم ح.ر\ب¬: كذلك. وذهب بعضهم إ,ل أ%نه ج.ع حار,ب�، أ%و م'حار,ب�، على حذف الزائد.
وقوله تعال: ف%أ}ذ%ن'وا ب,ح.ر\ب� م1ن الل9ه1 ورسول1ه، أ%ي ب,ق%ت\ل�.

وقوله تعال: الذين ي'حار,بون% الل9ه. ورسول%ه، يعن الـم.ع\ص1ية%، أ%ي
ي.ع\ص'ون.ه. قال ال4زهري�: أ%ما قول� الل9ه تعال: إ,نا ج.زاء� الذين

ي'حار,ب'ون% الل9ه. ورسول%ه، الية، فإ,ن� أ%با إ,سحق الن_ح\و,ي_ زع.م أ%ن9
قول% العلماء3: إ,ن� هذه الية% نزلت ف الك�ف�ار, خاص_ةv. وروي ف

التفسي: أ%ن� أ%با ب'ر\دة% ال4س\ل%م1ي_ كان عاه.د. النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ن} ل ي.ع\ر,ض. لن يريد' النب_، صلى الل9ه عليه وسلم،
 بس'وء�، وأن ل ي.من.ع. من ذلك، وأ%ن النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، ل ينع' م.ن يريد أ%با ب'ر\دة%، فمر� قوم¬ بأ%ب ب'ر\دة% يريدون

 النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، فع.ر.ض. أ%صحابه' لم، فق%ت.لوا وأ%خ.ذوا الال%، فأ%نزل الل9ه على نب,ي>ه، وأ%تاه جبيل� فأ%ع\ل%م.ه أ%ن9 الل9ه
يأ}م'ر'ه أ%ن9 م.ن أ%د\ر.ك%ه منهم قد ق%ت.ل% وأ%خ.ذ الال% ق%ت.له وص.ل%به، وم.ن ق%ت.ل

ول يأ}خذ1 الال% ق%ت.ل%ه، وم.ن أ%خ.ذ الال% ول ي.ق}ت'ل ق%ط%ع. ي.د.ه ل4خ\ذه الال، ور,ج\ل%ه ل3خافة1 الس_ب,يل,.
وال%ر\بة�: ال4ل�ة� دون الرeم\ح,، وجعها ح1راب¬. قال ابن ال4عراب: ول ت'ع.دe ال%ر\بة� ف الر>ماح.

والارب': الـم'ش.لYح'.
وال%ر.ب بالتحريك: أ%ن ي'س\ل%ب. الرجل ماله. ح.ر.ب.ه ي.ح\ر'به إ,ذا أ%خذ

 ماله، فهو م.ح\ر'وب¬ وح.ر,يب¬، م1ن قوم ح.ر\ب وح'ر.باء4، ال4خية على التشبيه بالفاعل، كما حكاه سيبويه، م1ن قولم ق%ت1يل
وق�ت.لء.

وح.ر,يبت'ه: ماله' الذي س'ل1ب.ه، ل ي'س.م_ى بذلك إ,ل9 بعدما ي'س\ل%ب'ه. وقيل: ح.ر,يبة� الرجل: ماله' الذي 
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 ي.ع1يش' به. تقول: ح.ر.ب.ه ي.ح\ر'ب'ه ح.ر.باv، مثل ط%ل%ب.ه ي.ط}ل�به ط%ل%باv، إ,ذا أ%خذ% مال%ه وتركه بل شيء�. وف حديث ب.د\ر�، قال
 الـم'ش\ر,ك�ون: اخ\ر'جوا إ,ل ح.رائ1بك�م؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4 ف الروايات، بالباء3 الوحدة، جع ح.ريبة، وهو مال
 الر_جل الذي ي.ق�وم به أ%م\ر'ه، والعروف بالثاء3 الثلثة ح.رائ1ثك�م، وسيأ}ت ذكره.وقد ح'ر,ب. مال%ه أ%ي س'ل1ب.ه، فهو م.ح\روب

وح.ر,يب.
وأ%ح\ر.ب.ه: دل�ه على ما ي.ح\ر'ب'ه. وأ%ح\ر.ب\ت'ه أ%ي د.ل%ل}ت'ه على ما

ي.غ\ن.م'ه م1ن ع.د'و¼ ي'غ1ي' عليه؛ وقول�هم: واح.ر.با إ,نا هو من هذا.



وقال ثعلب: لـم_ا مات. ح.ر\ب' بن أ�م.ي_ة بالدينة، قالوا: واح.ر\با،
ث ثقلوها فقالوا: واح.ر.با. قال ابن سيده: ول ي'ع\ج,ب'ن.

ال4زهري: يقال ح.ر,ب. ف�لن ح.ر.باv، فال%ر.ب': أ%ن ي'ؤ\خ.ذ% مال�ه
كل©ه، فهو ر.ج'ل ح.ر,ب¬ أ%ي نز.ل% به ال%ر.ب'، وهو م.ح\روب¬ ح.ر,يب¬.

 وال%ر,يب': الذي س'ل1ب. ح.ريب.ته. ابن شيل ف قوله: ات_ق�وا الد_ين.، فإ,ن� أ%و_له ه.مÒ وآخ1ر.ه ح.ر.ب¬، قال: ت'باع' داره' وع.قار'ه، وهو
من ال%ريبة.

 م.ح\ر'وب¬: ح'ر,ب. د1ين.ه أ%ي س'ل1ب. د1ين.ه، يعن قوله: فإ,ن� ال%ح\ر'وب. م.ن\ ح'ر,ب. د1ين.ه، وقد روي بالتسكي، أ%ي النزاع. وف
حديث

 ال�د.ي\ب,ية1: وإ,ل� ت.ر.ك}ناهم م.ح\ر'وب,ي. أ%ي م.س\ل�وب,ي م.ن\ه'وب,ي.. وال%ر.ب'، بالتحريك: ن.ه\ب' مال, ال3نسان1، وتر\ك�ه ل شيء4 له.وف
حديث الـم'غ1ية، رضي الل9ه عنه: ط%لق�ها ح.ر,يبةD أ%ي له منها 
أ%ولد¬، إ,ذا ط%ل�ق%ها ح'ر,ب'وا وف�ج,ع'وا با، فكأ%نم قد س'ل1ب'وا ون'ه,ب'وا.

وف الديث: الار,ب' الـم'ش.لYح أ%ي الغاص1ب' الناه1ب'، الذي ي'ع.ر>ي
الناس. ث1ياب.هم.

 وح.ر,ب. الر_جل�، بالكسر، ي.ح\ر.ب' ح.ر.باv: اش\ت.د_ غ%ض.ب'ه، فهو ح.ر,ب¬ من ق%و\م� ح.ر\ب، مثل ك%ل}ب. ال4زهري: ش'ي'وخ¬ ح.ر\ب،
والواحد

ح.ر,ب¬ ش.ب,يه¬ بالك%ل}ب والك%ل1ب,. وأ%نشد قول ال4عشى:
وش'يوخ� ح.ر\ب ب.ش.ط�ي\ أ%ر,يك{؛ *  ون,ساء� ك%أ%ن_ه'ن_ الس_عال

قال ال4زهري: ول أ%سع ال%ر\ب بعن الك%ل}ب.ى إ,ل� ههنا؛ قال:
ولعله ش.ب_هه بالك%ل}ب.ى، أ%نه على م1ثاله وبنائ1ه.

وح.ر_ب\ت' عليه غي,ي أ%ي أ%غ}ض.ب\ت'ه. وح.ر_ب.ه أ%غ}ض.ب.ه. قال أ%بو
ذؤ.يب:

كأ%ن� م'ح.ر_باv م1ن أ�س\د1 ت.ر\ج�  * ي'ناز,ل�ه'م، ل1ناب.ي\ه1 ق%ب,يب'
 وأ%س.د¬ ح.ر,ب¬. وف حديث علي، عليه السلم، أ%نه كت.ب إل ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: لا رأ%يت. الع.د'و_ قد ح.ر,ب. أ%ي

غ%ض1ب.؛ ومنه حديث ع'ي.ي\ن.ة% ابن ح1ص\ن: حت أ�د\خ1ل% على ن,سائه، من ال%ر.ب, وال�ز\ن1، ما أ�د\خ1ل% على ن,سائي.
وف حديث ال4عشى ال1رماز,ي�: فخ.ل%ف}تن ب,نزاع� و.ح.ر.ب� أ%ي

ب'صومة وغ%ض.ب�.
 وف حديث ابن الزeبي، رضي الل9ه عنهما، عند إ,حراق أ%هل, الشام, الكعبة%: يريد أ%ن ي'ح.ر>ب.هم أ%ي ي.ز,يد. ف غ%ض.ب,هم على ما

vكان من إ,حراقها.والت_ح\ر,يب': الت_ح\ر,يش'؛ يقال: ح.ر_ب\ت' فلنا
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  ت.ح\ر,يباv إ,ذا ح.ر_ش\ته ت.ح\ر,يشاv بإ,ن\سان، فأ�ول1ع. ب,ه وبع.داو.ته. وح.ر_ب\ت'ه أ%ي أ%غ}ض.ب\ت'ه. وح.م.ل}ت'ه على الغ.ض.ب، وع.ر_ف}ت'ه با ي.غ\ض.ب
منه؛ ويروى باليم والمزة، وهو مذكور ف موضعه.

وال%ر.ب' كالك%ل%ب,. وق%و\م¬ ح.ر\ب ك%ل}ب، والف1ع\ل� كالف1ع\ل,.
والع.ر.ب' تقول ف د'عائها على ال3نسان1: ما ل%ه ح.ر,ب' و.ج.ر,ب..

.vم'ؤ.ل�ل vم'ح.ر_ب¬ م'ذ%ر_ب¬ إ,ذا كان م'ح.د_دا Dوس1نان
وح.ر_ب. الس_نان%: أ%ح.د_ه، مثل ذ%ر_ب.ه؛ قال الشاعر:

س.ي'ص\بح' ف س.ر\ح, الر>باب,، و.راء4ها،  * إ,ذا ف%ز,ع.ت\، أ%لفا س1نان{ م'ح.ر_ب,
وال%ر.ب': الط�ل}ع'، ي.مان,يةD؛ واحدته ح.ر.ب.ةD، وقد أ%ح\ر.ب. النخل�. وح.ر_ب.ه' إ,ذا أ%ط}ع.م.ه ال%ر.ب.، وهو الط�ل}ع. وأ%ح\ر.ب.ه: وجده

.vم.ح\روبا
ال4زهري�: ال%ر.بة�: الط�ل}ع.ة� إ,ذا كانت ب,ق1ش\ر,ها؛ ويقال ل1ق1ش\ر,ها إ,ذا ن'زع: الق%ي\قاءة.

وال�ر\بة�: ال�وال1ق'؛ وقيل: هي الو,عاء�؛ وقيل: ه1ي الغ1رارة�؛
وأ%نشد ابن ال4عراب:

وصاح1ب� صاح.ب\ت' غ%ي, أ%ب\ع.دا،  * ت.راه'، ب.ي. ال�ر\ب.ت.ي,، م'س\ن.دا
وال1ح\راب': ص.د\ر' الب.ي\ت1، وأ%ك}ر.م' م.و\ض1ع� فيه، والمع 
الـم.حار,يب'، وهو أ%يضاv الغ'ر\فة�. قال وض_اح' الي.م.ن,:
ر.ب_ة� م1ح\راب�، إ,ذا ج,ئ}ت'ها،  * ل أ%ل}ق%ها، أ%و أ%ر\ت.قي س'ل�ما

وأ%نشد ال4زهري قول امرئ القيس:
ك%غ1زلن1 ر.م\ل� ف م.حار,يب, أ%ق}وال

 قال: وال1ح\راب' عند العامة: الذي ي'ق1يم'ه الن�اس الي.و\م. م.قام ال3مام, ف الـم.س\جد، وقال الزجاج ف قوله تعال: وهل أ%تاك
نب.أ� ال%ص\م

 إ,ذ} ت.س.و_روا ال1ح\راب,؛ قال: ال1ح\راب' أ%ر\ف%ع' ب.ي\ت{ ف الد_ار,، وأ%ر\ف%ع' م.كان{ ف الـم.س\ج,د. قال: وال1ح\راب' ههنا كالغ'ر\فة1،
 وأ%نشد بيت وض_اح, الي.م.ن. وف الديث: أ%ن9 النب�، صلى الل9ه عليه وسلم، ب.ع.ث% ع'روة بن م.س\عود{، رضي الل9ه عنه، إ,ل

قوم1ه بالط�ائ1ف،
فأ%تاهم ود.خ.ل م1ح\راباv له، فأ%ش\ر.ف. عليهم عند. الف%ج\ر، ث أ%ذ�ن

للص_لة1. قال: وهذا يدل على أ%نه غ�ر\فةD ي'ر\ت.ق%ى إ,ليها.
والـم.حار,يب: ص'د'ور الـم.جال1س، ومنه س'م�ي م1ح\راب' الـم.س\ج,د، ومنه م.حار,يب' غ�م\دان% بالي.م.ن,.

 وال1ح\راب': الق1ب\لة�. وم1ح\راب' الـم.س\ج,د أ%يضاv: ص.د\ر'ه وأ%ش\ر.ف' موضع فيه. وم.حار,يب' بن إ,سرائيل%: م.س.اج,د'هم الت كانوا
ي.جلسون فيها؛ وف التهذيب: الت ي.ج\ت.م1ع'ون فيها للصلة. وقول� ال4عشى:

و.ت.ر.ى م.ج\ل1ساv، ي.غ.صe به ال1ح\ـ  * ـراب'، م1ل}ق%و\م,، والثYياب' ر,قاق'
قال: أ�راه' يعن الـم.ج\ل1س.. وقال ال4زهري: أ%راد م1ن. القوم. وف



 حديث أ%نس، رضي الل9ه عنه، أ%نه كان ي.ك}ر.ه الـم.حار,يب.، أ%ي ل يكن ي'ح1بe أ%ن ي.ج\ل1س. ف ص.د\ر, الـم.ج\ل1س، وي.تر.ف�ع
على الناس.

والـم.حار,يب': جع م1ح\راب�. وقول الشاعر ف 
>306<ص:

 صفة أ%سد:
و.ما م'غ1بÒ، ب,ث1ن\ي, ال1ن\و,، م'ج\ت.ع1لD  * ف الغ1يل,، ف جان,ب, الع1ر>يس,، م\رابا

 جع.ل%ه له كالل1س,. وقوله تعال: فخر.ج. على قوم1ه1 م1ن ال1ح\راب,، قالوا: من السج,د1. وال1ح\راب': أ%ك}ر.م' م.جال1س الـم'لوك1،
 عن أ%ب حنيفة. وقال أ%بو عبيدة: ال1ح\راب' س.ي>د' الـم.جال1س، وم'ق%د_م'ها وأ%ش\ر.ف�ها. قال: وكذلك هو من الساجد.

ال4صمعي: الع.ر.ب' ت'س.م>ي الق%ص\ر. م1ح\راباv، لش.ر.ف1ه، وأ%نشد:
أ%و د'م\ية ص'و>ر. م1ح\راب'ها،  * أ%و د'ر_ة ش1يف%ت إ,ل تاج,ر

 أ%راد بال1ح\راب, الق%ص\ر، وبالدeم\ية1 الصورة%. وروى ال4صمعي عن أ%ب ع.م\رو بن الع.لء3: دخلت' م1ح\راباv من م.حار,يب ح1م\ي.،
ف%ن.ف%ح. ف وج\ه,ي ر,يح' ال1س\ك. أ%راد ق%ص\راv أ%و ما ي'ش\ب,هه'. وقيل:

 ال1ح\راب' الوضع الذي ي.ن\ف%ر,د' فيه الـم.ل1ك'، في.ت.باع.د' من الناس,؛ قال ال4زهري: وس'م>ي ال1ح\راب' م1ح\راباv، لن\ف1راد ال3مام فيه،
وب'ع\د1ه من الناس؛ قال: ومنه يقال فلن ح.ر\ب¬ لفلن إ,ذا كان بينهما ت.باع'د¬؛ واحتج بقوله:

وحار.ب. م1ر\ف%ق�ها د.ف�ها،  * وسام.ى به ع'ن'ق¬ م1س\ع.ر'
أ%راد: ب.ع'د. م1ر\ف%ق�ها من د.فYها. وقال الفر_اء� ف قوله عز وجل:

من م.حاريب. وت.ماث1يل%؛ ذ�ك1ر. أ%نا ص'و.ر' ال4نبياء واللئكة، كانت
ت'ص.و_ر' ف الساجد، لي.راها الناس' في.ز\داد'وا ع1بادةv. وقال الزجاج:
هي واحدة� الـم1ح\راب الذي ي'ص.ل�ى فيه. الليث: ال1ح\راب' ع'ن'ق' 

الد_ابة؛ قال الراجز:
كأ%نا ل%ـم_ا سا م1ح\راب'ها

 وقيل: س'م>ي. ال1ح\راب' م1ح\راباv ل4ن� ال3مام إ,ذا قام فيه، ل يأ}م.ن\ أ%ن ي.ل}ح.ن. أ%و ي'خ\ط1ئ%، فهو خائف¬ مكاناv، كأ%نه م.أ}وى ال4س.د1،
وال1ح\راب: م.أ}و.ى ال4س.د1. يقال: دخ.ل فلن على ال4س.د1 ف

م1ح\راب,ه، وغ1يل1ه وع.رين,ه. ابن ال4عراب: ال1ح\راب' م.ج\ل1س' الناس,
وم'ج\ت.م.ع'هم.

وال1ر\باء�: م1س\مار' الد�ر\ع، وقيل: هو رأ}س' ال1س\مار, ف ح.ل}قة1
الد>ر\ع، وف الصحاح والتهذيب: ال1ر\باء� م.سام1ي' الدeروع,؛ قال

لبيد:
g9ك}ر,ه. ص.ل�أ%ح\ك%م. ال1ن\ثيe، من ع.و\رات1ها، *  كل� ح1رباء�، إ,ذا أ

قال ابن بري: كان الصواب أ%ن يقول: ال1ر\باء م1سمار' الد>ر\ع،



 وال%راب,يe م.سام1ي' الدeروع,، وإ,نا ت.و\ج,يه' قول الوهري: أ%ن ت'ح\م.ل ال1ر\باء� على النس، وهو جع، وكذلك قوله تعال:
 والذين اج\ت.ن.ب'وا الطاغ�وت. أ%ن ي.ع\ب'دوها؛ وأ%راد بالطاغوت ج.م\ع. الط�واغ1يت؛ والطاغ�وت: اسم مفرد بدليل قوله تعال: وقد

 أ�م1ر'وا أ%ن ي.ك}ف�روا به. وحل ال1ر\باء على النس وهو جع ف العن، كقوله سبحانه: ث اس\ت.و.ى إ,ل السماء3 ف%س.و_اهن_،
 فج.عل السماء ج,نساv يدخ'ل تته جيع' السموات. وكما قال سبحانه: أ%و, الطYف}ل, الذين ل ي.ظ}ه.ر'وا على ع.و\رات1 الن>ساء؛

:eالظ�ه\ر, س.ناس1ن'ه؛ وقيل: ال%راب eفإ,نه أ%راد بالطفل النس الذي يدخل تته جيع ال4طفال. وال1ر\باء�: الظ�ه\ر'، وقيل: ح.راب 
 eالـم.ت\ن,: ل%ح\مات'ه، وح.راب,ي eل%ح\م' الـم.ت\ن,، وح.راب,ي
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الـم.ت\ن,: ل}م, الـم.ت\ن,، واحدها ح1ر\باء، ش'ب>ه ب,حر\باء3 الف%لة؛ قال ا%و\س' بن ح.ج.ر:

ف%فار.ت\ ل%ه'م\ ي.و\ماv، إ,ل الل�يل,، ق1د\ر'نا،  * ت.ص'كe ح.راب,ي_ الظ©ه'ور, وت.د\س.ع'
قال ك�راع: واحد ح.راب,ي> الظ©هور, ح1ر\باء#، على الق1ياس، فد.ل�نا

ذلك على أ%نه ل ي.ع\ر,ف' له واحداv م1ن ج,هة الس_ماع,. وال1ر\باء:
 ذ%ك%ر' أ�م> ح'ب.ي�؛ وقيل: هو د'و.ي\ب_ةD نو العظاءة1، أ%و أ%كب، ي.س\ت.ق}ب,ل� الشمس. بر.أ}سه ويكون معها كيف دارت، يقال: إ,نه إ,نا

يفعل ذلك
(يتبع...)

): حرب: ال%ر\ب': ن.ق1يض' الس>لم، أ�نثى، وأ%صل�ها الص>فة� كأ%نا... ...1@(تابع... 
 لي.ق1ي. ج.س.د.ه بر.أ}س1ه؛ وي.ت.ل%و_ن� أ%لواناv بر� الشمس، والمع ال%راب,يe، وال�نثى ال1رباءة�. قال: ح1ر\باء ت.ن\ض'ب، كما يقال: ذ1ئ}ب

غ%ضÝى؛ قال أ%بو د'واد{ ال3يادي:
أ%ن_ى أ�ت1يح. ل%ه' ح1ر\باء� ت.ن\ض'بة{،  * ل ي'ر\س1ل� الساق. إ,ل� م'ـم\سكاv ساقا

،Òساق%ها، وأ%ز\ع.جها سائق¬ م'ج,د vع'نا� قال ابن بري: هكذا أ%نشده الوهري، وصواب إ,نشاده: أ%ن_ى أ�ت1يح. لا، ل4نه وصف ظ
 فتعجب كيف أ�ت1يح. ل%ها هذا السائق' الـم'ج,دe الاز,م'، وهذا م.ث%ل ي'ضرب للرجل الازم، ل4ن الرباء4 ل ت'فار,ق الغ'صن

 ال4و�ل، حت ت.ث}ب'ت على الغ'ص\ن الخر؛ والع.ر.ب' ت.ق�ول: ان\ت.ص.ب. الع'ود' ف ال1رباء3، على الق%ل}ب,، وإ,نا هو ان\ت.ص.ب ال1ر\باء ف
 الع'ود؛ وذلك أ%ن9 ال1رباء ي.ن\ت.ص1ب' على الجارة1، وعلى أ%ج\ذال, الشج.ر، ي.س\ت.ق}ب,ل� الشمس.، فإ,ذا ز.ال%ت ز.ال% م.ع.ها م'قاب,لv ل%ها.
 ال4زهري: ال1ر\باء دويب_ةD على ش.ك}ل, سام> أ%ب\ر.ص.، ذات' ق%وائم. أ%ر\ب.ع، د.قيق%ة� الرأ}س,، م'خط�طة� الظهر,، ت.س\ت.ق}ب,ل� الشمس. ن.هار.ها.

 قال: وإ,ناث� ال%راب> يقال لا: أ�م_هات' ح'ب.ي\ن�، الواحدة أ�م ح'ب.ي\ن�، وهي ق%ذ1رة ل تأ}كلها الع.ر.ب ب.ت_ةv.وأ%رض¬ م'ح.ر\ب,ئةD: كثية
 الر\باء. قال: وأ�ر.ى ث%ع\ل%باv قال: ال1ر\باء ال4رض' الغ.ل1يظة، وإ,نا العروف ال1زباء، بالزاي. والر,ث� الر�اب': مل1ك¬ من ك1ن\دة%؛

قال:
والر,ث� ال%ر_اب' ح.ل� بعاق1ل�  * ج.د.ثاv، أ%قام. به، ول} ي.ت.ح.و_ل,

وق%و\ل� الب'ر.ي\ق,:
بأ%ل}ب� أ%ل�وب� وحر_ابة{،  * ل%د.ى م.ت\ن, واز,ع1ها ال4و\ر.م,

يوز أ%ن يكون أ%راد ج.ماعةv ذات. ح1راب�، وأ%ن ي.ع\ن.ي ك%تيبةv ذات.



ان\ت1هاب واس\ت1لب�.
وح.ر\ب¬ وم'حار,ب¬: اس\مان. وحار,ب¬: موضع بالشام.

وح.ر\بة�: موضع، غي مصروف؛ قال أبو ذؤ.يب:
ف ر.ب\ر.ب�، ي.ل%ق� ح'ور� م.دام1ع'ها،  * ك%أ%ن_ه'ن_، ب.ن\ب.ي\ ح.ر\بة%، الب.ر.د'

وم'حارب¬: قبيلة من ف1ه\ر.
 ال4زهري: ف الرباعي اح\ر.ن\ب.ى الر_جل�: ت.هي_أ% للغ.ض.ب, والش_ر>. وف الصحاح: واح\ر.ن\ب.ى از\ب.أ%ر_، والياء لللاق باف}ع.ن\ل%ل%،

وكذلك الد>يك' والك%ل}ب' وال1رe، وقد ي'ه\مز؛ وقيل: اح\ر.ن\ب.ى اس\ت.ل}ق%ى على ظ%ه\ر,ه، ور.ف%ع. رج\ل%ي\ه1 نو. الس_ماء.
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والـم'ح\ر.ن\ب: الذي ي.نام' على ظ%هره1 ويرف%ع' رج\ل%يه إ,ل الس_ماء3.
ال4زهري: الـم'ح\ر.ن\ب,ي مثل الـم'ز\ب.ئ1ر�، ف العن.

 واح\ر.ن\ب.ى الـم.كان� إ,ذا ات_س.ع.. وشيخ م'ح\ر.ن\ب�. قد ات_س.ع جل}د'ه. ور'و,ي. عن الكسائي، أ%نه قال: م.ر_ أ%عراب بآخ.ر، وقد
خال%ط

 ك%ل}بةv صار,فاv ف%ع.قدت على ذك%ره، و.ت.ع.ذ�ر عليه ن.ز\ع' ذك%ره من ع'ق}د.تا، فقال له الارe: جأ} ج.ن\ب.ي\ها ت.ح\ر.ن\ب, ل%ك. أ%ي ت.ت.جاف
عن

ذ%ك%رك، ف%ف%ع.ل% وخ.ل�ت\ عنه.
والـم'ح\ر.ن\ب,ي: الذي إ,ذا ص'ر,ع.، و.قع. على أ%حد ش1ق�ي\ه؛ أ%نشد

جابر ال4سدي:
إ,ن>ي، إ,ذا ص'ر,ع\ت'، ل أ%ح\ر.ن\ب،  * ول ت.م.سe ر,ئ%تاي. ج.ن\ب

و.صف. ن.ف}س.ه بأ%ن_ه ق%و,ي�، ل4ن� الض_ع1يف. هو الذي ي.ح\ر.ن\ب,ي.
وقال أ%بو اليثم ف قول العدي:

إ,ذا أ%ت.ى م.ع\ر.كاv منها تعر�ف�ه،  * م'ح\ر.ن\ب,ياv، ع.ل�م.ت\ه الـم.و\ت.، فان\ق%ف%ل
قال: الـم'ح\ر.ن\ب,ي الـم'ض\م1ر على داهية{ ف ذات1 ن.ف}س3ه. ومثل

للعرب: تر.ك}ته م'ح\ر.ن\ب,ياv ل1ي.ن\باق. وقوله: ع.ل�م.ت\ه، يعن الك1لب.
 عل�مت1 الث�ور. كيف ي.ق}ت'ل�، ومعن ع.ل�م.ت\ه: ج.ر_أ%ت\ه على الـم.ث%ل,، ل%ـم_ا ق%ت.ل% واح1داv بعد واحد، اج\ت.ر.أ% على ق%ت\ل1ها. ان\ق%ف%ل% أ%ي

م.ض.ى ل1ما ه'و. فيه. وان\ق%ف%ل الغ'زاة� إ,ذا ر.ج.ع'وا.
@حردب: ال%ر\د.ب': ح.بe الع1ش\ر,ق,، وهو مثل ح.ب> الع.د.س,.

وح.ر\د.بة�: اسم؛ أ%نشد سيبويه:
ع.ل%ي_ د1ماء� الب'د\ن1، إ,ن} ل ت'فار,قي  * أ%با ح.ر\د.ب�، ل%ي\لv، وأ%صحاب. حر\د.ب,

قال: ز.ع.مت الرeواة� أ%ن اسه كان ح.ر\دبة%، فر.خ_مه اض\ط1راراv ف
غي الن>داء، على قول من قال يا حار'، وزعم ثعلب أ%نه من ل�ص'وص1هم.



 @حزب: ال1ز\ب': ج.ماعة� الناس,، والمع أ%ح\زاب¬؛ وال4ح\زاب': ج'نود' الك�ف�ار، تأ%ل�بوا وتظاهروا على ح1زب\ النب�، صلى
 الل9ه عليه وسلم، وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعال: يا قوم إ,ن أ%خاف عليكم مثل% يوم, ال4حزاب,؛ ال4ح\زاب

ههنا: قوم نوح وعاد وثود، ومن أ�هلك بعدهم.
وح1ز\ب' الرجل: أ%ص\حاب'ه وج'ن\د'ه الذين على رأ}ي,ه، وال%م\ع' كالمع.

والـم'ناف1ق�ون% والكاف1ر'ون% ح1ز\ب' الش_يطان1، وكل قوم ت.شاك%ل%ت\
 ق�ل�وب'م وأ%ع\مال�هم فهم أ%ح\زاب¬، وإ,ن ل ي.ل}ق. بعض'هم ب.ع\ضاv بنزلة عاد{ و.ث�مود. وف1رع.و\ن% أ�ولئك ال4حزاب'. وكل ح1ز\ب� با

ل%د.ي\هم
 ف%ر,ح'ون: كل© طائفة{ ه.واه'م واحد¬. وال1ز\ب': الو,ر\د'. وو,ر\د' الر_جل, من القرآن والصلة: ح1زب'ه. وال1ز\ب': ما ي.ج\ع.ل�ه الر_جل
 على ن.ف}س3ه1 من ق1راءة{ وص.لة{ كالو,ر\د. وف الديث: ط%ر.أ% ع.ل%ي_ ح1ز\ب م1ن الق�ر\آن1، فأ%ح\ب.ب\ت' أ%ن ل أ%خ\ر'ج حت أ%ق}ض1ي.ه. طرأ

ـ�ه ط%ل%ع. عليه1، من قولك: ط%ر.أ% فلن إ,ل بل%د علي: يريد أ%نه ب.دأ% ف ح1ز\به، كأ%ن
كذا وكذا، فهو طارئ¬ إ,ليه، أ%ي إ,نه ط%ل%ع. إ,ليه حديثاv، وهو غي

 تان,ئ{ به؛ وقد ح.ز_ب\ت' الق�ر\آن%. وف حديث أ%وس بن حذيفة: سأ%لت' أ%صحاب. ر.س'ول, الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم، كيف
ت'حز>بون% الق�رآن؟ وال1ز\ب: الن_صيب'. يقال: أ%ع\ط1ن ح1ز\ب,ي م1ن الال أ%ي ح.ظYي ون.صيب.

وال1ز\ب': الن_و\بة� ف و'ر'ود1 
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الاء. وال1ز\ب': الص>ن\ف' من الناس.
.�قال ابن ال4عراب: ال1ز\ب: ال%ماعة

وال1ز\ب'، باليم: الن_صيب'.
والاز,ب' م1ن الشeغ'ل,: ما ناب.ك..

وال1ز\ب': الط�ائفة�. وال4ح\زاب': الط�وائف' الت ت.جتمع على 
م'حار.بة ال4نب,ياء، عليهم السلم، وف الديث ذ1ك}ر' يوم ال4حزاب، وهو غ%ز\وة� ال%ن\د.ق,.

.vوحاز.ب. القوم' وت.ح.ز_ب'وا: ت.ج.م_عوا، وصاروا أ%ح\زابا
وح.ز_ب.هم: جعل%هم كذلك. وح.ز_ب. ف�لن أ%ح\زاباv أ%ي ج.م.ع.ه'م وقال

ر'ؤ\بة:
ل%ق%د\ و.ج.د\ت' م'ص\ع.باv م'س\ت.ص\ع.با، *  ح1ي. ر.م.ى ال4ح\زاب. والـم'ح.ز>با

وف حديث ال3ف}ك1: وط%ف1ق%ت\ ح.م\نة� ت.حاز.ب' لا أ%ي ت.ت.ع.ص_ب' 
وت.س\ع.ى س.ع\ي. ج.ماع.ت1ها الذين ي.ت.ح.ز_ب'ون% لا، والشهور بالراء3 من

ال%ر\ب.
وف الديث: الل�هم اه\ز,م, ال4ح\زاب. وز.لز,ل}هم؛ ال4ح\زاب': الط�وائف' من الناس,، جع ح1ز\ب، بالكسر.

وف حديث ابن الزبي، رضي الل9ه عنهما: يريد أ%ن ي'ح.ز>ب.هم أ%ي



ي'ق%و>ي.ه'م وي.ش'د_ منهم، وي.ج\ع.ل%هم من ح1ز\به، أ%و ي.ج\ع.ل%هم أ%ح\زاباv؛ قال ابن ال4ثي:
والرواية باليم والراء.

.vفصاروا أ%حزابا vوت.حاز.ب'وا: مال4 بعض'هم بعضا
وم.س\ج,د' ال4ح\زاب: معروف، من ذلك؛ أ%نشد ثعلب لعبدالل9ه بن مسلم الذل:

إ,ذ ل ي.زال� غ%زالD فيه ي.ف}ت1ن'ن،  * يأ}و,ي إ,ل م.س\ج,د1 الح\زاب,، م'ن\ت.ق1با
وح.ز.به أ%مر¬ أ%ي أ%صاب.ه. وف الديث: كان إ,ذا ح.ز.به أ%مر¬ ص.ل�ى،
أ%ي إ,ذا نزل به م'ه,م� أ%و أ%صاب.ه غمÒ. وف حديث الدeعاء: اللهم
ـgت. ع'د_ت1ي، إ,ن ح'ز,ب\ت'، ويروى بالراء3، بعن س'ل1ب\ت' م1ن  أ%ن

.�ال%ر.ب,.وح.ز.ب.ه ال4مر' ي.ح\ز'به ح.ز\باv: ناب.ه، واشتد عليه، وقيل ض.غ.ط%ه، والسم: ال�زابة
وأ%مر¬ حاز,ب¬ وح.زيب¬: شديد¬. وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه:

ن.ز.ل%ت\ كرائه' ال�م'ور,، وح.واز,ب' ال�ط�وب,؛ وهو جع حاز,ب�، وهو ال4مر الشديد'.
وال%زاب,ي وال%زاب,ي.ة�، من الرجال وال%مي: الغ.ل1يظ� إ,ل الق1ص.ر,

)Dوز.واز� وز.واز,ية D1ما هو. رجل ح.زاب� وح.زاب,ية(
  ف اليط: ز'وازية، بضم الزاي.) إ,ذا كان غليظاv إ,ل الق1ص.ر ما هو. ورجل ه.واه1يةD إ,ذا كان م.ن\خ'وب. الف�ؤ.اد1. وبعي1(

ح.زاب,يةD إ,ذا كان غليظا. وح1مار¬ ح.زابيةD: ج.ل}د¬. ور.ك%ب¬ ح.زاب,يةD: غ%ليظD؛ قالت امرأ%ة تصف ر.ك%ب.ها:
إ,ن� ه.ن,ي ح.ز.ن\ب.لD ح.ز.اب,ي.ه\،  * إ,ذا ق%ع.د\ت' ف%و\ق%ه ن.با ب,ي.ه\

ويقال: رجل ح.زاب� وح.زاب,ي.ةD أ%يضاv إ,ذا كان غ%ليظاv إ,ل الق1ص.ر،
والياء لللاق، كالف%هام1ية1 والع.لنية1، من الف%ه\م, والع.ل%ن,. قال أ�مي_ة� بن أ%ب عائذ الذل:

أ%و, اص\ح.م. حام� ج.رام1يز.ه،  * 4زاب,ية{، ح.ي.د.ى بالد>حال
أ%ي حام� ن.ف}سه من الرeماة. وج.رام1يز'ه: نفسه'
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  وجسد'ه. ح.ي.د.ى أ%ي ذ�و ح.ي.د.ى، وأ%ن_ث ح.ي.د.ى، ل4نه أ%راد الف%ع\لة. وقوله بالد>حال أ%ي وهو يكون بالد>حال، جع د.ح\ل�،

وهو ه'و_ةD ض.ي>قة� ال4على، واس1عة� ال4س\فل؛ وهذا البيت أ%ورده الوهري:
وأ%ص\ح.م. حام� ج.رام1يز.ه 

قال ابن بري: والصواب أ%و اصحم، كما أ%وردناه. قال: ل4نه معطوف على ج.م.ز.ى ف بيت قبله، وهو:
كأ%ن>ي ورح\لي، إ,ذا ز'ع\ت'ها،  * على ج.م.ز.ى جاز,ئ� بالر>مال

 قاله يشبه ناقته بمار وحش�، وو.ص.ف%ه ب.م.زى، وهو الس_ريع، وتقديره على حار� ج.م.ز.ى؛ وقال ال4صمعي: ل أ%سع بف%ع.ل%ى
 ف صفة الذكر, إ,ل9 ف هذا البيت. يعن أ%ن ج.م.ز.ى، وز.ل%ى، وم.ر.طى، وب.ش.ك%ى، وما جاء4 على هذا الباب، ل يكون إ,ل

 من صفة الناقة دون المل. والازئ: الذي ي.ج\ز.أ� بالرeط}ب عن الاء. وال4ص\ح.م': حار¬ ي.ض\رب إ,ل الس_واد والصeفرة.
وح.ي.د.ى: ي.ح1يد' عن ظلYه لنشاطه.



Dأ%ماكن' م'ن\قادة :eمرتفع¬. وال%زاب,ي Dوال1ز\باءة: مكان غ%ليظ
)1غ1لظ م'س\ت.د1ق�ةD. ابن شيل: ال1ز\باءة م1ن أ%غ}ل%ظ1 الق�ف>، م'ر\ت.ف1ع¬ ار\ت1فاعاv ه.ي>ناv ف ق�ف¼ أ%ي.ر_(

 ال4ي.ر� من الير أ%ي الشدة؛ يقال صخر أ%ير� وصخرةD ير�اء، والفعل منه: ي.ر_ ي.ي.رe.) ش.د1يد{؛ وأ%نشد:1(
إ,ذا الش_ر.ك' العاد1يe ص.د_، رأ%ي\ت.ها،  * لر'وس, ال%زاب,ي> الغ1لظ1، ت.س'وم'

وال1ز\ب' وال1ز\باءة�: ال4رض' الغ.ل1يظة� الش_د1يدة� ال%ز\نة�، والمع ح1ز\باء# وح.زاب، وأ%صله م'ش.د�د، كما قيل ف الص_حار,ي.
وأ%بو ح'زابة%، فيما ذكر ابن ال4عراب: الو.ل1يد' بن ن.ه,يك{، أ%حد'

ب.ن ر.ب,يع.ة بن ح.ن\ظ%لة%.
وح.زeوب¬: اسم.

وال%ي\ز.بون�: الع.ج'وز، والنون زائدة، كما زيدت ف الز_يتون.
@حسب: ف أ%ساء3 الل9ه تعال ال%س3يب': هو الكاف، ف%ع1يلD بعن م'ف}ع1ل، م1ن أ%ح\س.ب.ن,ي الشيء� إ,ذا ك%فان.

وال%س.ب': الك%ر.م'. وال%س.ب': الش_ر.ف' الثاب,ت' ف الباء3، وقيل:
هو الش_ر.ف' ف الف1ع\ل، عن ابن ال4عراب. وال%س.ب': ما ي.ع'دeه

ال3نسان� م1ن م.فاخ1ر, آبائه1. وال%س.ب': الف%عال� الص_ال1ح'، حكاه ثعلب.
وما ل%ه ح.س.ب¬ ول ن.س.ب¬، ال%س.ب': الف%عال� الص_ال1ح'، والن_س.ب':

ال4ص\ل�؛ والف1ع\ل� من كلY ذلك: ح.س'ب.، بالضم، ح.س.باv وح.سابةv، مثل خ.ط�ب. خ.طابةv، فهو ح.س3يب¬؛ أ%نشد ثعلب:
ور'ب_ ح.س3يب, ال4صل, غي' ح.س3يب,

أ%ي ل%ه آباء# ي.ف}ع.ل�ون% ال%ي\ر. ول ي.ف}ع.ل�ه هو؛ والمع ح'س.باء�.
 ورجل ك%ر,ي ال%س.ب,، وقوم ح'س.باء�. وف الديث: ال%س.ب': الال�، والك%ر.م': الت_ق}و.ى. يقول: الذي ي.ق�وم م.قام الش_ر.ف

والس_راوة1،
إ,نا هو الال�. وال%س.ب': الد>ين'. وال%س.ب': البال�، عن كراع، ول

 ف1ع\ل% لما. قال ابن السكيت: وال%س.ب' والك%رم' يكونان ف الرجل,، وإ,ن ل يكن له آباء# لم ش.ر.ف¬. قال: والش_ر.ف' وال%ج\د
ل يكونان إ,ل 
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بالباء3 ف%ج.ع.ل الال% بنزلة ش.ر.ف1 الن_ف}س, أ%و الباء3، والعن أ%ن�
الف%ق1ي ذا ال%س.ب, ل ي'و.ق�ر، ول ي'ح\ت.ف%ل� به، والغن,يe الذي ل

ح.س.ب. له، ي'وق�ر وي'ج.ل© ف الع'يون. وف الديث: ح.س.ب' الر_جل
 خ'ل�ق�ه، وك%ر.م'ه' د1ين'ه. والديث الخر: ح.س.ب' الر_جل ن.قاء� ث%و\ب.ي\ه1 أ%ي إ,نه ي'و.ق�ر' لذلك، حيث� هو د.ليل الث�ر\وة وال1دة1. وف

 الديث: ت'ن\ك%ح' الـم.رأ%ة لال1ها وح.س.ب,ها وم1يس.م1ها ود1ين,ها، فع.ليك. بذات1 الد>ين، ت.ر,ب.ت\ ي.داك.؛ قال ابن ال4ثي: قيل ال%س.ب
 ههنا: الف%ع.ال� ال%س.ن'. قال ال4زهري: والف�ق%هاء� ي.ح\تاج'ون إ,ل م.ع\ر,فة ال%س.ب,، ل4نه مـما ي'ع\ت.ب به م.ه\ر' م1ث}ل, الرأ%ة، إ,ذا ع'ق1د



 الن>كاح' على م.ه\ر� فاس1د{، قال: وقال شر ف كتابه الـم'ؤ.ل�ف ف غ%ريب الديث: ال%س.ب' الف%عال� ال%سن' له ولبائه، مأ}خوذ
من ال1ساب, إ,ذا ح.س.ب'وا م.ناق1ب.هم؛ وقال التلمس: 

وم.ن كان ذا ن.س\ب� ك%ري�، ول ي.ك�ن\ *  ل%ه ح.س.ب¬، كان الل�ئ1يم. الـم'ذم_ما
 فف%رق. ب.ي ال%س.ب, والن_س.ب,، فجعل الن_س.ب. عد.د الباء3 وال�مهات1، إ,ل حيث ان\ت.هى. وال%س.ب': الف%عال�، مثل الش_جاعة

وال�ود، 
 وح'س\ن, ال�ل�ق, والو.فاء3 قال ال4زهري: وهذا الذي قاله شر صحيح، وإ,نا س'ميت م.ساع1ي الرج'ل ومآث1ر' آبائه ح.س.باv، ل4نم

 كانوا إ,ذا ت.فاخ.ر'وا ع.د_ الـم'فاخ1ر' منهم م.ناق1ب.ه وم.آث1ر. آبائه وح.س.بها؛ فال%س\ب: الع.دe وال3ح\صاء�؛ وال%س.ب' ما ع'د_؛ وكذلك
 الع.دe، مصدر ع.د_ ي.ع'دe، والـم.ع\د'ود' ع.د.د. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، أ%نه قال: ح.س.ب' الـم.ر\ء3 د1ين'ه، وم'ر'وء4ت'ه

خ'ل�قه، وأ%صل�ه ع.ق}ل�ه.
وف الديث: أ%ن� النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قال: ك%ر.م' الـم.ر\ء3

 Dه؛ ور.ج'ل ش.ريف¬ ورج'ل�د1ين'ه، وم'ر'وء4ت'ه ع.ق}ل�ه، وح.س.ب'ه خ'ل�ق
Dح.س3يب¬، ور.ج'ل Dماج,د¬: له آباء# م'ت.ق%د>مون ف الش_ر.ف1؛ ور.ج'ل

كر,ي¬ بنف}س3ه. قال ال4زهري: أ%راد أ%ن ال%س.ب. يصل للر_جل بك%رم
 أ%خ\لق1ه، وإ,ن ل يكن له ن.س.ب¬، وإ,ذا كان ح.س3يب. الباء3، فهو أ%كر.م' له. وف حديث و.ف}د1 ه.واز,ن%: قال لم: اخ\تاروا إ,ح\د.ى

ـ�ا إ,ذ} خ.ي_ر\ت.نا ب.ي\ن. الال, وال%س.ب,، فإ,ن_ا ن.خ\تار' ال%س.ب.، فاخ\تاروا أ%ب\ناء4هم  الطائ1ف%ت.ي\ن: إ,ما الال%، وإ,ما الس_ب\ي.. فقالوا: أ%م
 ون,ساء4هم؛ أ%رادوا أ%ن� ف1كاك. ال4س\ر.ى وإ,يثار.ه على اس\ت1ر\جاع, الال, ح.س.ب¬ وف%عالD ح.س.ن¬، فهو بالخت1يار أ%ج\د.ر'؛ وقيل: الراد
 بال%س.ب ههنا ع.د.د ذ%وي الق%رابات1، مأ}خوذ من ال1ساب، وذلك أ%نم إ,ذا ت.فاخ.ر'وا ع.دeوا م.ناق1ب.هم ومآث1ر.هم، فال%س.ب الع.د

 والـم.ع\د'ود، وال%س.ب' وال%س\ب' ق%د\ر' الشيء3، كقولك: ال4ج\ر' ب.س.ب, ما ع.م1ل}ت. وح.س\ب,ه أ%ي ق%د\ره؛ وكقولك: على
ح.س.ب, ما أ%س\د.ي\ت. إ,ل9 ش'ك}ري لك، تقول أ%ش\ك�ر'ك. على ح.س.ب, بلئك ع1ن\دي أ%ي على ق%د\ر ذلك.

ـ�ا ح.س\ب'، فمعناها الك}ت1فاء�. وح.س\ب'ك. د1ر\هم أ%ي ك%فاك.، وهو اسم ،  وح.س\ب'، مزوم: بعن ك%ف%ى؛ قال سيبويه: وأ%م
وتقول: ح.س\ب'ك. ذلك أ%ي كفاك. ذلك؛ وأ%نشد ابن السكيت:

ول} ي.ك�ن\ م.ل%ك¬ للق%وم ي'ن\ز,ل�هم، * إ,ل� ص.لص1ل� ل ت'ل}و.ى على ح.س.ب,
وقوله: ل ت'ل}و.ى على ح.س.ب�، أ%ي ي'ق}س.م' بينهم بالس_و,ي_ة، ل ي'ؤ\ث%ر به أ%حد؛ وقيل: ل ت'ل}و.ى 
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على ح.س.ب أ%ي ل ت'ل}و.ى على الك1فاية1، لع.و.ز, الاء3 وق1ل�ت1ه.

 ويقال: أ%ح\س.ب.ن ما أ%ع\طان أ%ي كفان. ومررت برجل� ح.س\ب,ك. من ر.جل� أ%ي كاف1يك.، ل ي'ث%ن_ى ول ي'ج\مع ل4نه موضوع
 موضع الصدر؛ وقالوا: هذا عرب ح1س\بةv، انتصب ل4نه حال وقع فيه ال4مر، كما انتصب د1ن\ياv، ف قولك: هو ابن ع.م>ي

 د1ن\ياv، كأ%نك قلت: هذا عر.ب اك}ت1فاءé، وإ,ن ل ي'تكلم بذلك؛ وتقول: هذا ر.ج'ل ح.س\ب'ك. من ر.ج'ل، وهو م.د\ح¬ للنكرة، ل4ن
 فيه تأ}ويل ف1ع\ل، كأ%نه قال: م'ح\س3ب¬ لك أ%ي كاف{ لك من غيه، يستوي فيه الواحد والمع والتثنية، ل4نه مصدر؛ وتقول

 ف العرفة: هذا عبد'الل9ه ح.س\ب.ك من رجل، فتنصب ح.س\ب.ك على الال، وإ,ن أ%ردت الفعل ف ح.س\بك، قلت: مررت



 برجل أ%ح\س.ب.ك. من رجل، وبرجلي أ%ح\س.باك، وبر,جال أ%ح\س.ب'وك.، ولك أ%ن تتكلم ب.س\ب' م'فردةv، تقول: رأ%يت زيدا
 ح.س\ب' يا فت.ى، كأ%نك قلت: ح.س\ب,ي أ%و ح.س\ب'ك.، فأ%ضمرت هذا فلذلك ل تنو>ن، ل4نك أ%ردت ال3ضافة، كما تقول:

جاء4ن زيد ليس غي، تريد ليس غيه عندي.
وأ%ح\س.ب.ن الشيء�: كفان؛ قالت امرأ%ة من بن قشي:

ون'ق}ف1ي و.ليد. ال%ي>، إ,ن كان جائعاv،  * ون'ح\س3ب'ه، إ,ن} كان% ل%ي\س. ب,جائع,
.eوهي ما ي'ؤ\ث%ر به الض_يف' والص_ب,ي ،vأ%يضا �أ%ي ن'ع\ط1يه حت يقول ح.س\ب. وقولا: ن'ق}ف1يه أ%ي ن'ؤ\ث1ر'ه بالق%ف1ي_ة، ويقال لا الق%فاوة

وتقول: أ%ع\ط%ى فأ%ح\س.ب. أ%ي أ%كث%ر حت قال ح.س\ب,ي . أ%بو زيد:
 أ%ح\س.ب\ت' الر_جل%: أ%ع\ط%ي\ت'ه ما ي.ر\ض.ى؛ وقال غيه: حت قال ح.س\ب؛ وقال ثعلب: أ%ح\س.ب.ه من كلY شيء�: أ%ع\طاه ح.س\ب.ه، وما

 كفاه. وقال الفر_اء� ف قوله تعال: يا أ%يها الن_بe ح.س\ب'ك. الل9ه' وم.ن, ات_ب.ع.ك. من الؤ\مني؛ جاء4 التفسي ي.ك}ف1يك. الل9ه'، وي.ك}ف1ي م.ن
ات_ب.ع.ك.؛

قال: وموض1ع' الكاف ف ح.س\ب'ك. وموضع من ن.ص\ب على التفسي كما قال الشاعر:
إ,ذا كان.ت1 ال%ي\جاء�، وان\ش.ق�ت1 الع.صا،  * ف%ح.س\ب'ك. والض_ح_اك. س.ي\ف¬ م'ه.ن_د

قال أ%بو العباس: معن الية ي.ك}فيك. الل9ه' وي.ك}ف1ي م.ن, ات_ب.ع.ك.؛
وقيل ف قوله: ومن ات_ب.ع.ك. من الؤ\مني، قولن: أ%حدها ح.س\ب'ك.

الل9ه' وم.ن, ات_ب.ع.ك. من الؤ\مني كفايةD إ,ذا ن.ص.ر.هم الل9ه، والثان 
.vم الل9ه' ج.ميعا�ح.س\ب'ك. الل9ه' وح.س\ب' من ات_ب.ع.ك. من الؤ\مني، أ%ي ي.كف1يك

 وقال أ%بو إ,سحق ف قوله، عز وجل: وك%ف%ى بالل9ه1 ح.س3يباv: يكون بعن م'حاس1باv، ويكون بعن كاف1ياv؛ وقال ف قوله تعال:
إ,ن الل9ه كان على كل شيء� ح.س3يباv؛ أ%ي ي'ع\ط1ي كل� شيء� من الع1لم وال1ف}ظ وال%زاء3 م1ق}دار. ما ي'ح\س3ب'ه أ%ي ي.ك}ف1يه1.

 تقول: ح.س\ب'ك. هذا أ%ي اك}ت.ف1 بذا. وف حديث عبدالل9ه بن ع.م\رو، رضي الل9ه عنهما، قال له النب، صلى الل9ه عليه وسلم:
 ي'ح\س3ب'ك أ%ن ت.ص'وم. من كل شهر ثلثة أ%يام أ%ي ي.ك}ف1يك.؛ قال ابن ال4ثي: ولو روي ب.س\ب,ك. أ%ن ت.ص'وم. أ%ي ك1فاي.ت'ك أ%و

كاف1يك.، كقولم ب,ح.س\ب,ك. قول� السeوء3، والباء� زائدة، لكان% و.ج\ها.
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وال3ح\ساب': ال3ك}فاء�. قال الر_اعي:
خ.راخ1ر'، ت'ح\س3ب' الص_ق%ع1ي_، حت  * ي.ظ%ل© ي.ق�رeه الر_اع1ي س1جال%

وإ,بل م'ح\سبةD: ل%ها ل%ح\م وش.ح\م كثي؛ وأ%نشد:
وم'ح\س3بة{ قد أ%خ\ط%أ% ال%قe غي.ها،  * ت.ن.ف�س. عنها ح.ي\ن'ها، فهي كالش_و,ي

يقول: ح.س\ب'ها من هذا. وقوله: قد أ%خطأ% ال%قe غ%ي\ر.ها، يقول: قد
أ%خ\ط%أ% ال%قe غيها من ن'ظ%رائها، ومعناه أ%نه ل ي'وج,ب' للضeي'وف1،

ول ي.ق�وم ب'ق�وق1هم إ,ل نن. وقوله: ت.ن.ف�س. عنها ح.ي\ن'ها فهي 
كالش_و,ي، كأ%نه ن.ق}ض¬ لل4و_ل,، وليس ب,ن.ق}ض�، إ,نا يريد: ت.ن.ف�س عنها



 ح.ي\ن'ها قبل% الض_ي\ف1، ث ن.ح.ر\ناها بعد' للض_ي\ف1، والش_و,يe ه'نا: الـم.ش\و,يe. قال: وعندي أ%ن الكاف زائدة، وإ,نا أ%راد فهي
،Òش.و,ي

أ%ي ف%ريق¬ م.ش\ويÒ أ%و م'ن\ش.و�، وأ%راد: وط%بيخ¬، فاج\ت.ز.أ% بالش_و,ي� من الط�ب,يخ,. قال أ%حد بن يي: سأ%لت ابن ال4عراب عن قول
ع'روة% بن الو.ر\د:

ومسبة{ ما أ%خطأ% القe غي.ها
البيت، فقال: الـم'ح\س3بة� بعنيي: من ال%س.ب وهو الشرف، ومن

ال3ح\ساب, وهو الك1فاية�، أ%ي إ,نا ت'ح\س3ب' بل%ب.ن,ها أ%ه\ل%ها والضيف.، وما صلة، العن: أ%نا ن'ح1رت\ هي وس.ل1م. غ%ي\ر'ها.
وقال بعضهم: ل�ح\س3ب.ن_ك�م م1ن ال4س\و.د.ي\ن: يعن الت_م\ر والاء4

أ%ي ل�وس1ع.ن_ عليكم.
وأ%ح\س.ب الرجل% وح.س_ب.ه: أ%ط}ع.م.ه وسقاه حت ي.ش\ب.ع. وي.ر\و.ى م1ن\

 هذا، وقيل: أ%ع\طاه ما ي'ر\ض1يه. وال1ساب': الكثي. وف التنزيل: عطاءé ح1ساباv؛ أ%ي ك%ث1ياv كاف1ياv؛ وكل© م.ن\ أ�ر\ض1ي. فقد
 أ�ح\س3ب. وشيء# ح1ساب¬ أ%ي كاف{. ويقال: أ%تان ح1ساب¬ من الناس أ%ي ج.ماعةD كثية، وهي لغة هذيل. وقال ساعدة� بن

ج'ؤ.ي_ة% ال�ذل: 

ف%لم\ ي.ن\ت.ب,ه\، حت أ%حاط% ب,ظ%ه\ر,ه  * ح1ساب¬ وس1ر\ب¬، كال%راد1، ي.س'وم'
وال1ساب' وال1سابة�: ع.دeك الشيء4. 

وح.س.ب. الشيء4 ي.ح\س'ب'ه، بالضم، ح.س\باv وح1ساباv وح1سابةv: ع.د_ه.
أ%نشد ابن ال4عراب لـم.ن\ظور بن م.ر\ث%د{ ال4سدي:

يا ج'م\ل� !أ�س\ق1يت1 ب,ل ح1ساب.ه\،
س'ق}ي.ا م.ل1يك{ ح.س.ن, الر>باب.ه\،

ق%ت.ل}تن بالد_لY وال1لب.ه\
 أ%ي أ�س\ق1يت1 بل ح1ساب� ول ه1ن\داز�، ويوز ف حسن الرفع والنصب والر، وأ%ورد الوهري هذا الرجز: يا ج'مل أ%سقاك1،
 وصواب إ,نشاد1ه: يا ج'م\ل� أ�س\ق1يت1، وكذلك هو ف رجزه. والر>بابة�، بالكسر: الق1يام' على الشيء3 بإ,ص\لح1ه وت.رب,ي.ت1ه؛ ومنه

ما يقال: ر.ب_ فلن الن>ع\مة% ي.ر'بeها ر.ب�اv ور,بابةv. وح.س.ب.ه أ%يضاv ح1س\بةv: مثل الق1ع\دة1 والر>ك}بة1. قال النابغة:
ف%ك%م_ل%ت\ م1ائةv ف1يها ح.مام.ت'ها، *  وأ%س\ر.ع.ت\ ح1س\ب.ةv ف ذلك الع.د.د1

وح'س\باناv: ع.د_ه. وح'س\بان'ك. على الل9ه أ%ي ح1ساب'ك.. قال:
على الل9ه ح'س\بان، إ,ذا الن_ف}س' أ%ش\ر.ف%ت\ *  على ط%م.ع�، أ%و خاف. شيئاv ض.م1ي'ها
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وف التهذيب: ح.س3ب\ت' الشيء4 أ%ح\س.ب'ه ح1ساباv، وح.س.ب\ت' الشيء4

أ%ح\س'ب'ه ح1س\باناv وح'س\باناv. وقوله تعال: والل9ه' س.ر,يع' ال1ساب,؛
أ%ي ح1ساب'ه واق1ع¬ ل م.حال%ة، وكل© واق1ع� فهو س.ر,يع¬، وس'ر\عة� ح1ساب,



 الل9ه، أ%نه ل ي.ش\غ.ل�ه ح1ساب' واحد ع.ن م'حاس.بة1 الخ.ر، ل4نه سبحانه ل ي.ش\غ.ل�ه س.م\ع عن سع، ول ش.أ}نD عن شأ}ن{. وقوله،
جل وعز:

 ك%ف%ى ب,ن.ف}س3ك اليوم. عليك ح.س3يباv؛ أ%ي كف%ى ب,ك لن.ف}س3ك. م'حاس1باv. وال�س\بان�: ال1ساب'. وف الديث: أ%ف}ض.ل� الع.م.ل, م.ن\ح
 الر>غاب,، ل ي.ع\ل%م' ح'س\بان% أ%ج\ر,ه1 إ,ل الل9ه. ال�س\بان�، بالضم: ال1ساب'. وف التنزيل: الشمس' والق%م.ر' ب,ح'س\بان{، معناه

ب,ح1ساب� وم.ناز,ل% ل ي.ع\د'وان,ها. وقال الز.جاج: ب'س\بان{ يدل على ع.د.د الشهور والسني
وجيع ال4وقات. وقال ال4خفش ف قوله تعال: والشمس. والق%م.ر

 ح'س\باناv: معناه ب,ح1ساب�، فحذ%ف الباء4. وقال أ%بو العباس: ح'س\باناv مصدر، كما تقول: ح.س.ب\ت'ه أ%ح\س'ب'ه ح'س\باناv وح1س\باناv؛
وجعله ال4حفش جع ح1ساب�؛ وقال أ%بو اليثم: ال�س\بان� جع ح1ساب� وكذلك أ%ح\س3بةD، م1ثل ش1هاب� وأ%ش\ه,بة{ وش'ه\بان{.

وقوله تعال: ي.ر\ز'ق' من يشاء� بغي حساب؛ أ%ي بغي ت.ق}ت1ي 
وت.ض\ي,يق�، كقولك: فلن ي'ن\ف1ق' بغي ح1ساب أ%ي ي'و.س>ع' الن_ف%قة، ول

 ي.ح\س'ب'ها؛ وقد اخت'لف ف تفسيه، فقال بعضهم: بغي تقدير على أ%حد بالنeقصان؛ وقال بعضهم: بغي م'حاس.بة{ أ%ي ل
 ياف' أ%ن ي'حاس1به أ%حد عليه؛ وقيل: بغي أ%ن} ح.س3ب. الـم'ع\ط%ى أ%نه ي'ع\ط1يه، أ%عطاه' من ح.ي\ث� ل ي.ح\ت.س3ب\. قال ال4زهري:

 وأ%ما قوله، عز وجل: وي.ر\ز'ق}ه من ح.يث� ل ي.ح\ت.س3ب'؛ فجائز أ%ن يكون معناه من ح.ي\ث� ل ي'ق%د>ره ول ي.ظ�نeه كائناv، م1ن
 ح.س3ب\ت' أ%ح\س3ب'، أ%ي ظ%ن.ن\ت'، وجائز أ%ن يكون مأ}خوذاv م1ن ح.س.ب\ت' أ%ح\س'ب'، أ%راد م1ن حيث ل ي.ح\س'ب\ه لنف}س3ه ر,زقاv، ول
 ع.د_ه ف ح1سابه. قال ال4زهري: وإ,نا س'م>ي ال1ساب' ف الـم'عام.لت1 ح1ساباv، ل4نه' ي'علم به ما فيه ك1فايةD ليس فيه زيادة

على ال1ق}دار ول ن'ق}صان. وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
إ,ذا ن.د1ي.ت\ أ%ق}راب'ه' ل ي'حاس1ب'

ي.قول: ل ي'ق%ت>ر عليك ال%ر\ي.، ولكنه يأ}ت ب,ج.ر\ي� كثي.
والـم.ع\د'ود م.ح\س'وب¬ وح.س.ب¬ أ%يضاv، وهو ف%ع.لD بعن م.ف}عول�، مثل

ن.ف%ض� بعن م.ن\ف�وض�؛ ومنه قولم :ل1ي.ك�ن\ ع.م.ل�ك. ب.س.ب, ذلك، أ%ي
على ق%د\ر,ه وع.د.د1ه. وقال الكسائي: ما أ%دري ما ح.س.ب' ح.د1يثك أ%ي ما ق%د\ر'ه وربا سكن ف ضرورة الشعر.

وحاس.ب.ه: من الـم'حاس.بة1. ورجل حاس1ب¬ من ق%و\م� ح'س_ب� وح'س_اب�.
(يتبع...)

): حسب: ف أ%ساء3 الل9ه تعال ال%س3يب': هو الكاف، ف%ع1يلD بعن... ...1@(تابع... 
 وال1س\بة�: مصدر اح\ت1ساب,ك. ال4جر على الل9ه، تقول: ف%ع.ل}ته ح1س\بةv، واح\ت.س.ب. فيه اح\ت1ساباv؛ والح\ت1ساب': ط%ل%ب' ال4ج\ر،

والسم: 
ال1س\بة� بالكسر، وهو ال4ج\ر'.

واح\ت.س.ب. فلن ابناv له أ%و اب\نةv له إ,ذا مات. وهو كبي، واف}ت.ر.ط%
ف%ر.طاv إ,ذا مات له ولد صغي، ل ي.ب\ل�ع, ال�ل�م.؛ وف الديث: م.ن\

مات. له ولد فاح\ت.س.ب.ه، أ%ي اح\تسب ال4جر. بصبه على م'صيبت1ه به، معناه: اع\ت.د_ م'ص1يب.ت.ه به ف ج'ملة1 
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ب.ليا الل9ه، الت ي'ثاب' على الص_ب\ر عليها، واح\ت.س.ب. بكذا أ%ج\راv عند الل9ه، والمع ال1س.ب'. 

وف الديث: م.ن صام. رمضان% إ,ياناv واح\ت1ساباv، أ%ي طل%باv لوجه1
الل9ه1 تعال وث%واب,ه. والحت1ساب' من ال%س\ب,: كالع\تداد1 من الع.د>؛

وإ,نا قيل لن ي.ن\و,ي بع.م.ل1ه وج\ه. الل9ه1: اح\ت.س.ب.ه، ل4ن له حينئذ
أ%ن ي.ع\تد_ ع.م.له، فج'ع1ل ف حال م'باشرة الفعل، كأ%نه م'ع\ت.دÒ به.

 وال1س\بة�: اسم من الح\ت1ساب, كالع1د�ة1 من الع\ت1داد. والحت1ساب' ف ال4عمال الصالات1 وعند الك}ر'وهات1: هو الب,دار' إ,ل
 ط%ل%ب, ال4ج\ر, وت.ح\ص1يله بالتسليم والصب، أ%و باستعمال أ%نواع, الب,ر> والق1يام, با على الو.ج\ه1 الـم.ر\س'وم فيها، طل%باv للثواب

الـم.ر\ج'و> منها. وف حديث ع'م.ر: أ%يeها الناس'، اح\ت.س3ب'وا أ%ع\مال%كم، فإ,ن� م.ن
اح\ت.س.ب. ع.م.ل%ه، ك�ت1ب. له أ%ج\ر' ع.م.ل1ه وأ%ج\ر' ح1س\ب.ت1ه.

)1وح.س3ب. الشيء4 كائ1ناv ي.ح\س3ب'ه وي.ح\س.ب'ه، والك%سر أ%ج\ود' اللغت.ي(
)1vقوله «والكسر أجود اللغتي» هي عبارة التهذيب.) ، ح1س\بانا 

 وم.ح\س.ب.ةv وم.ح\س3بةv: ظ%ن_ه؛ وم.ح\س3بة: مصدر نادر، وإ,نا هو نادر عندي على من قال ي.ح\س.ب' ففتح، وأ%ما على من قال
 ي.ح\س3ب' فك%س.ر فليس بنادر. وف الصحاح: ويقال: أ%ح\س3به بالكسر، وهو شاذ9 ل4ن9 كل ف1ع\ل� كان ماض1يه مكسوراv، فإ,ن
 مستقبله يأ}ت مفتوح العي، نو ع.ل1م. ي\عل%م، إ,ل أ%ربعة% أ%حرف جاء4ت نوادر: ح.س3ب. ي.ح\س3ب'، وي.ب,س. ي.ي\ب,س'، وي.ئ1س. ي.ي\ئ1س'،

 ون.ع1م. ي.ن\ع1م، فإ,نا جاء4ت من السال، بالكسر والفتح. ومن العتل ما جاء4 ماضيه وم'س\ت.ق}ب.ل�ه جيعاv بالكسر: و.م1ق. ي.م1ق'، وو.ف1ق
 ي.ف1ق'، وو.ث1ق. ي.ث1ق'، وو.ر,ع. ي.ر,ع'، وو.ر,م. ي.ر,م'، وو.ر,ث% ي.ر,ث�، وو.ر,ي. الز_ن\د' ي.ر,ي، و.و,ل% ي.لي. وق�ر,ئ. قوله تعال: ل ت.ح\س.ب.ن_ ول

 ت}س3ب.ن_؛ وقوله: أ%م ح.س3ب\ت. أ%ن� أ%ص\حاب. الك%ه\ف1؛ الطاب' للنب، صلى الل9ه عليه وسلم، والراد ال�مة. وروى ال4زهريe عن
 جابر بن عبدالل9ه: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قرأ%: ي.ح\س3ب' أ%ن� مال%ه أ%خ\ل%د.ه. معن أ%خ\ل%د.ه أ%ي ي'خ\ل1د'ه، ومثله: وناد.ى

أ%صحاب' النار,؛ أ%ي ي'ناد1ي؛ وقال ال�ط%ي\ئ%ة:
ش.ه,د. ال�ط%ي\ئة�، ح1ي. ي.ل}ق%ى، ر.ب_ه  * أ%ن� الو.ل1يد. أ%ح.قe بالع'ذ}ر,

يريد: ي.ش\ه.د' حي ي.ل}ق%ى ر.ب_ه.
وقولم: ح.س3يب'ك. الل9ه أ%ي ان\ت.ق%م. الل9ه' منك.

وال�س\بان�، بالضم: الع.ذاب والب.لء�. وف حديث يي بن ي.ع\م.ر.:
.vأ%ي ع.ذابا vكان، إ,ذا ه.ب_ت1 الر>يح'، يقول: ل ت.ج\ع.ل}ها ح'س\بانا
.vم1ن. الس_ماء3؛ يعن نارا vوقوله تعال: أ%و ي'ر\س1ل% عليها ح'س\بانا

Òش.ر �وال�س\بان� أ%يضاv: الراد' والع.جاج'. قال أ%بو زياد: ال�س\بان
 وب.لء#، وال�سبان�: س1هام¬ ص1غار¬ ي'ر\م.ى با عن الق1س3ي> الفار,س1ي_ة1، واحدتا ح'س\بانةD. قال ابن دريد: هو مول�د. وقال ابن

شيل:



 ال�س\بان� س1هام¬ ي.ر\م1ي با الرجل ف جوف1 ق%ص.بة{، ي.ن\ز,ع' ف الق%و\س, ث ي.ر\م1ي بعشرين منها فل ت.م'رe بشيء� إ,ل ع.ق%ر.ت\ه، من
 صاح1ب س1لح� وغيه، فإ,ذا ن.زع ف الق%ص.بة1 خرجت ال�س\بان�، كأ%نا غ%ب\ية� مطر، ف%ت.ف%ر_ق%ت\ ف الناس؛ واحدتا ح'س\بانة. وقال
 ثعلب: ال�س\بان�: الـم.رامي، واحدتا ح'س\بانةD، والرام1ي: مثل الـم.سالY د.قيقةD، فيها شيء# من ط�ول ل ح'روف لا. قال:

والق1د\ح' بال%د1يدة 
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 م1ر\ماةD، وبالـم.رام1ي فسر قوله تعال: أ%و ي'ر\س1ل% عليها ح'سباناv من السماء3.
.�وال�س\بانة�: الص�اع1قة�. وال�س\بانة�: الس_حابة

وقال الزجاج: ي'ر\س1ل% عليها ح'س\باناv، قال: ال�س\بان� ف اللغة 
 ال1ساب'. قال تعال: الشمس' والقمر' ب'س\بان؛ أ%ي ب,ح1ساب�. قال: فالعن ف هذه الية أ%ن ي'ر\س1ل% عليها ع.ذاب. ح'س\بان{،

 وذلك ال�س\بان� ح1ساب' ما ك%س.ب.ت\ ي.داك. قال ال4زهري: والذي قاله الزجاج' ف تفسي هذه الية ب.ع1يد¬، والقول� ما تقد�م؛
 والعن، والل9ه أ%علم: أ%ن� الل9ه. ي'ر\س1ل�، على ج.ن_ة1 الكافر، م.رام1ي. من ع.ذاب, النار,، إ,ما ب.ر.داv وإ,ما ح1جارةv، أ%و غيها مـما

،eالص_غية، تقول منه: ح.س_ب\ت'ه إ,ذا و.س_د\ت.ه . قال ن.ه,يك الف%زار,ي � شاء4، في'ه\ل1ك�ها وي'ب\ط1ل� غ%ل�تها وأ%ص\ل%ها.وال�س\بانة: الو,سادة
ياطب عامر بن الطفيل:

لت.ق%يت.، بالو.ج\عاء3، ط%ع\نة% م'ر\ه.ف{  * م'ر_ان%، أ%و ل%ث%وي\ت. غ%ي\ر. م'ح.س_ب,
 الو.ج\عاء�: الس\ت'. يقول: لو ط%ع.ن\ت'ك. لو.ل�ي\تن د'ب'ر.ك.، وات_ق%ي\ت. ط%ع\ن.ت1ي بو.جعائ1ك.، ولث%و.ي\ت. هال1كاv، غي م'ك%ر_م� ل م'و.س_د{ ول

م'ك%ف�ن,؛ أ%و معناه: أ%نه ل ي.ر\ف%ع\ك. ح.س.ب'ك. في'ن\ج,ي.ك. من الوت، ول ي'ع.ظ�م ح.س.ب'ك..
وال1ح\س.بة: الو,سادة� من ال4د.م,.

وح.س_ب.ه: أ%ج\لسه على ال�س\بانة1 أ%و ال1ح\س.بة.
ابن ال4عراب: يقال لب,ساط1 الب.ي\ت1: ال1ل}س'، ول1م.خاد>ه:

.�الـم.ناب,ذ�، ولـم.ساو,ر,ه: ال�س\بانات'، ول�ص\ر,ه: الف�حول
وف حديث ط%ل}حة%: هذا ما اش\ت.ر.ى طلحة� م1ن ف�لن ف%تاه ب.م\س3مائة1

د1ر\هم بالس.ب, والطYيب, أ%ي بالك%رامة1 من الـم'ش\ت.ر,ي والبائع، 
والر_غ}بة1 وط1يب, النف}س, منهما، وهو من ح.س_ب\ت'ه إ,ذا أ%ك}ر.م\ت.ه؛ وقيل:

 من ال�سبانة1، وهي الو,سادة الصغية�، وف حديث س1ماك{، قال ش'ع\بة�: سعته يقول: ما ح.س_ب'وا ض.ي\ف%هم شيئاv أ%ي ما
أ%ك}ر.م'وه.

 وال4ح\س.ب': الذي اب\ي.ض_ت\ ج,ل}د.ته م1ن داء�، ف%ف%س.د.ت\ ش.ع.ر.ته، فصار أ%حر. وأ%بيض.؛ يكون ذلك ف الناس وال3بل. قال
ال4زهري عن الليث: وهو ال4ب\ر.ص'. وف الصحاح: ال4ح\س.ب' من الناس: الذي ف شعر رأ}سه ش'ق}رةD. قال امرؤ' القيس:

أ%يا ه1ند' !ل تن\ك1حي ب'وهةv، *  ع.ل%ي\ه ع.ق1يق%ت'ه، أ%ح\س.با
 ي.ص1ف�ه بالل©ؤ\م والشeح>. يقول: كأ%نه ل ت'ح\ل%ق\ ع.ق1يق%ت'ه ف ص1غ.ره حت شاخ.. والب'وهة�: الب'ومة الع.ظ1يمة، ت'ض\رب مثلv للرجل

الذي ل



خي. فيه. وع.ق1يق%ت'ه: شعره الذي ي'ولد به. يقول: ل ت.ت.ز.و_جي م.ن
.vتقول منه: أ%ح\س.ب. الب.ع1ي' إ,ح\سابا ،� هذه ص1ف%ت'ه؛ وقيل هو من ال3بل الذي فيه س.واد¬ وح'م\رة أ%و ب.ياض، والسم ال�س\بة

وال4ح\س.ب':
 ال4برص .ابن ال4عراب: ال�س\ب.ة� س.واد¬ ي.ض\ر,ب' إ,ل ال�م\رة1؛ والك�ه\بة�: ص'فرة ت.ضر,ب' إ,ل حرة؛ والق�ه\بة�: س.واد يضرب إ,ل

 ال�ض\رة؛ والشه\بة: سواد وبياض؛ وال�ل}بة�: سواد ص1ر\ف؛ والشeر\بة�: ب.ياض¬ م'ش\ر.ب¬ ب'م\رة{؛ والل©ه\بة: بياض ناصع¬ ن.ق1يÒ؛
والنeوبة: ل%ون� ال1لس1ي>، وهو الذي أ%خ.ذ من س.واد شيئاv، ومن بياض شيئاv كأ%نه و'ل1د. 
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  من ع.ر.ب� وح.ب.ش1ي_ة. وقال أ%بو زياد الكلبe: ال4ح\س.ب' من ال3بل: الذي فيه س.واد وح'مرة وب.ياض¬، وال4ك}ل%ف' نوه. وقال

شر: هو الذي ل ل%ون% له الذي يقال فيه أ%ح\س.ب' كذا، وأ%ح\س.ب' كذا.
وال%س\ب' والت_ح\س3يب': د.ف}ن' الـم.ي>ت1؛ وقيل: ت.ك}ف1ين'ه؛ وقيل: هو د.ف}ن' الي>ت1 ف الجارة؛ وأ%نشد:

)1غ%داة% ث%و.ى ف الر_م\ل,، غي. م'ح.س_ب,(
 قوله «ف الرمل» هي رواية الزهري ورواية ابن سيده ف الترب.)1(

أ%ي غي م.د\ف�ون، وقيل: غي م'ك%ف�ن، ول م'ك%ر_م، وقيل: غي
 م'و.س_د{، وال4ول أ%حسن. قال ال4زهري: ل أ%عرف الت_ح\س3يب. بعن الد_ف}ن ف الجارة، ول بعن الت_ك}ف1ي، والعن ف قوله

غي. م'ح.س_ب أ%ي غي م'و.س_د.
وانه ل%ح.سن' ال1س\بة1 ف ال4م\ر أ%ي ح.س.ن' التدبي الن_ظ%ر, فيه،

وليس هو من اح\ت1ساب, ال4ج\ر. وفلن م'ح\ت.س3ب' الب.ل%د1، ول تقل
م'ح\س3ب'ه.

وت.ح.س_ب الب.ر.: اس\ت.خ\ب.ر عنه، حجاز,ي_ةD. قال أ%بو سدرة ال4سدي،
ويقال: إ,نه ه'ج.يم1يÒ، ويقال: إ,نه لرجل من بن ال�ج.ي\م,:

ت.ح.س_ب ه.و_اس¬، وأ%ي\ق%ن. أ%ن_ن  *  با م'ف}ت.د{ من واحد{ ل أ�غام1ر'ه\
ـ�ها  * ق%ل�وص' ام\ر,ئ�، قاريك. ما أ%نت. حاذ1ر'ه فقلت' له: فاها ل1ف1يك.، فإ,ن

يقول: ت.ش.م_م. ه.و_اس¬، وهو ال4س.د'، ناقت، وظ%ن_ أ%ن أ%ترك�ها
 له، ول أ�قات1له. ومعن ل أ�غام1ر'ه أ%ي ل أ�خال1ط�ه بالسيف، ومعن من واحد أ%ي من ح.ذ%ر واحد{، والاء� ف فاها تعود على

الداه1ية أ%ي أ%لز.م الل9ه' فاها ل1فيك.، وقوله: قاريك. ما أ%نت. حاذ1ر'ه، أ%ي ل ق1رى لك عندي إ,ل الس_يف'.
واح\ت.س.ب\ت' فلناv: اختب\ت' ما عنده، والن>ساء� ي.ح\ت.س3ب\ن. ما ع1ند. الر>جال لن أ%ي ي.خ\ت.ب,ر\ن%.

أ%بو عبيد: ذهب فلن ي.ت.ح.س_ب' ال4خ\بار. أ%ي ي.ت.ج.س_س'ها، باليم،
وي.ت.ح.س_س'ها، وي.ط}ل�بها ت.ح.سeباv. وف حديث ال4ذان: أ%نم كانوا

يتمعون في.ت.ح.س_ب'ون الص.لة% ف%ي.ج,يئ�ون بل داع� أ%ي ي.ت.ع.ر_ف�ون



 وي.ت.ط%ل�ب'ون و.ق}ت.ها وي.ت.و.ق�ع'ونه في.أ}ت'ون الـم.س\جد قبل أ%ن ي.س\م.ع'وا ال4ذان؛ والشهور ف الرواية: ي.ت.ح.ي_ن'ون من ال1ي, الو.ق}ت1 أ%ي
ي.ط}ل�بون ح1ين.ها. وف حديث بع\ض, الغ.ز.وات1: أ%نم كانوا

ي.ت.ح.س_ب'ون% ال4خ\بار أ%ي ي.ت.طل�ب'ونا.
واح\ت.س.ب. فلن على فلن: أ%نكر عليه ق%ب,يح. عمله؛ وقد س.م_ت\ (أ%ي

.vوح'س.ي\با vالعرب') ح.س3يبا
 @حشب: ال%ش1يب' وال%ش1يبe وال%و\ش.ب': ع.ظ}م¬ ف باطن الافر، بي الع.ص.ب, والو.ظ1يف؛ وقيل: هو ح.ش\و' الاف1ر؛ وقيل:

 هو ع'ظ%ي\م صغي، كالسeلم.ى ف ط%ر.ف الو.ظ1يف، بي. ر.أ}س, الو.ظ1يف وم'س\ت.ق%ر> الافر، مـما ي.دخل ف ال�ب_ة1. قال أ%بو
عمرو: ال%و\ش.ب' ح.ش\و' الاف1ر، وال�ب_ة� الذي فيه ال%و\ش.ب'، والد_خ1يس' بي. الل�ح\م والع.ص.ب,. قال العجاج:

ف ر'س'غ� ل ي.ت.ش.ك�ى ال%و\ش.با،  * م'س\ت.بط1ناv، مع. الص_م1يم,، ع.ص.با
وقيل: ال%و\ش.ب': م.و\ص1ل� الو.ظ1يف1 ف ر'س\غ, 
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الد_ابة1. وقيل: ال%و\ش.بان1 من الفرس: ع.ظ}ما الرeس\غ؛ وف التهذيب: ع.ظ}ما الرeس\غ.ي\ن,.

وال%و\ش.ب': الع.ظ1يم' الب.ط}ن,. قال ال4علم الذل:
وت.ج'رe م'ج\ريةD، لا  * ل%ح\م1ي، إ,ل أ%ج\ر� ح.واش1ب\

أ%ج\ر�: جع ج,ر\و�، على أ%ف}ع'ل�. وأ%راد بالـم'ج\ر,ية1: ض.ب'عاv ذات
ج,راء�، وقيل: هو الع.ظ1يم' ال%ن\ب.ي,، وال�نثى بالاء3. قال أ%بو

النجم:
ل%ي\س.ت\ ب.ح.و\ش.بة{ ي.ب,يت' خ1مار'ها، *  حت الص_باح,، م'ث%ب_تاv ب,غ1راء3

يقول: ل شعر على رأ}س1ها فهي ل ت.ض.ع خ1مار.ها. وال%و\ش.ب':
الـم'ن\ت.ف1خ' ال%ن\ب.ي\ن,. وقول ساعدة ابن جؤية:

فالد_ه\ر'، ل ي.ب\ق%ى على ح.د.ثان,ه  * أ%ن.س¬ ل%ف1يف¬، ذو ط%رائف.، ح.و\ش.ب'
قال السكري: ح.و\ش.ب¬: م'ن\ت.ف1خ' ال%ن\ب.ي\ن,، فاستعار ذلك للجمع

الكثي، ومـما ي'ذكر من شعر أ%سد بن ناع1صة%:
وخ.ر\ق� ت.ب.ه\ن.س' ظ1ل}مان'ه،  * ي'جاو,ب' ح.و\ش.ب.ه الق%ع\ن.ب'

قيل: الق%ع\ن.ب': الث�ع\ل%ب الذ�كر. وال%و\ش.ب': ال4ر\ن.ب الذكر؛
وقيل: ال%و\ش.ب': الع1ج\ل، وهو و.لد الب.قرة. وقال الخر:

ـ�ها، لـم_ا از\ل4م_ الضeح.ى، *  أ�د\مانةD ي.ت\ب.ع'ها ح.و\ش.ب' كأ%ن
وقال بعضهم:ال%و\ش.ب': الض_ام1ر'، وال%و\ش.ب': الع.ظ1يم' الب.ط}ن,،

فجعله من ال4ضداد. وقال:
ف الب'د\ن1 ع1ف}ضاج¬، إ,ذا ب.د_ن\ت.ه، *  وإ,ذا ت'ض.م>ره'، فح.ش\ر¬ ح.و\ش.ب'



فال%ش\ر': الد_ق1يق'، وال%و\ش.ب: الضام1ر'. وقال الؤ.رج: اح\ت.ش.ب
القوم' اح\ت1شاباv إ,ذا اجتمعوا.

وقال أ%بو السميدع ال4عراب: ال%ش1يب' من الثYياب. وال%ش1يب'
.�وال%ش1يب': الغ.ل1يظ

وقال الؤ.رج: ال%و\ش.ب' وال%و\ش.بة�: الماعة� من الناس، وح.و\ش.ب¬: اسم.
 @حصب: ال%ص\بة� وال%ص.بة� وال%ص1بة�، بسكون الصاد وفتحها وكسرها: الب.ث}ر الذي ي.خ\ر'ج بالب.د.ن ويظهر ف ال1ل}د،

 تقول منه: ح.ص1ب. ج,لد'ه، بالكسر، ي.ح\ص.ب'، وح'ص1ب. فهو م.ح\ص'وب¬. وف حديث م.س\ر'وق�: أ%ت.ي\نا عبد.الل9ه1 ف م'ج.د_ر,ين
وم'ح.ص_ب,ي.، هم الذين أ%صاب.هم ال�د.ر,يe وال%ص\بة.

وال%ص.ب' وال%ص\بة�: الجارة� والصى، واحدته ح.ص.بةD، وهو نادر.
 وال%ص\باء: ال%صى، واحدته ح.ص.بة، كق%ص.بة{ وق%ص.باء4؛ وهو عند سيبويه اسم للجمع. وف حديث الك%و\ث%ر,: فأ%خرج من

ح.ص\بائه، فإ,ذا ياق�وت¬ أ%حر'، أ%ي ح.صاه الذي ف ق%ع\ره.
 وأ%رض¬ ح.ص1بةD وم.ح\ص.بةD، بالفتح: كثية ال%صباء3. قال ال4زهري: أ%رض م.ح\ص.بة�: ذات' ح.ص\باء، وم.ح\صاةD: ذات' ح.صى.
 قال أ%بو عبيد: وأ%رض¬ م.ح\ص.بةD: ذات' ح.ص\بة{، وم.ج\د.رةD: ذات' ج'د.ر,ي¼، ومكانD حاص1ب¬: ذ�و ح.ص\باء. وف الديث: أ%نه

ن.هى عن م.س> ال%ص\باء3 ف الصلة1، 
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 كانوا ي'ص.ل�ون على ح.ص\باء3 السجد، ول حائل% بي وجوههم وب.ي\ن.ها، فكانوا إ,ذا سجدوا، س.و_و\ها بأ%يديهم، فن'ه'وا عن
 ذلك، ل4نه ف1ع\لD من غي أ%فعال, الصلة، والع.ب.ث� فيها ل يوز، وت.ب\ط�ل� به إ,ذا تكر_ر؛ومنه الديث: إ,ن كان ل بد� من م.س

ال%ص\باء3 فواحدةv، أ%ي م.ر_ةv واحدة، ر'خ>ص. له فيها، ل4نا غي مكر�رة.
ومكانD ح.ص1ب¬: ذ�و ح.ص\باء على الن_س.ب، ل4نا ل ن.س\مع له ف1ع\لv؛

قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب:
فك%ر.ع\ن. ف ح.ج.رات1 ع.ذ}ب� بار,د{،  * ح.ص1ب, الب,طاح,، ت.غ1يب' فيه ال4ك}ر'ع'

وال%ص\ب': ر.م\ي'ك. بال%ص\باء3.
)v1ح.ص.ب.ه' ي.ح\ص1ب'ه ح.ص\با(

 قوله «حصبه يصبه» هو من باب ضرب وف لغة1(
من باب قتل ا هـ مصباح.): رماه بال%ص\باء3 وتاص.ب'وا: ت.رام.و\ا بال%ص\باء3، وال%ص\باء�: ص1غار'ها وك1بار'ها.

 وف الديث الذي جاء4 ف م.ق}ت.ل عثمان، رضي الل9ه عنه، قال: إ,نم ت.حاص.ب'وا ف السجد، حت ما أ�ب\ص1ر. أ%د1ي' السماء3، أ%ي
 ت.رام.و\ا بال%ص\باء. وف حديث ابن عمر: أ%نه رأ%ى ر.جلي ي.ت.حد�ثان، وال3مام' ي.خ\ط�ب، ف%ح.ص.ب.هما أ%ي ر.ج.م.ه'ما بال%ص\باء

لي'س.ك9ت.ه'ما.
 وال3ح\صاب': أ%ن ي'ث1ي. ال%صى ف ع.د\و,ه. وقال اللحيان: يكون ذلك ف الف%ر.س وغيه مـما ي.ع\د'و؛ تقول منه: أ%ح\ص.ب

الفرس' وغيه.



وح.ص_ب. الوضع.: أ%لق%ى فيه ال%صى الص>غار، وف%ر.ش.ه بال%ص\باء3.
 وف الديث: أ%ن ع'مر، رضي الل9ه عنه، أ%م.ر. بت.ح\ص1يب, السجد، وذلك أ%ن ي'لق%ى فيه ال%صى الصغار'، ليكون أ%و\ثر

 للـم'ص.لYي، وأ%غ}ف%ر. ل1ما ي'ل}قى فيه من ال4ق}شاب, وال%راش1ي> وال4ق}ذار. وال%ص\باء�: هو ال%صى الصغار؛ ومنه الديث الخ.ر':
 أ%نه ح.ص_ب. السجد. وقال هو أ%غ}ف%ر' للنeخ.امة1، أ%ي أ%س\ت.ر' للب'زاقة، إ,ذا سق%ط%ت فيه؛ وال4ق}شاب': ما ي.س\ق�ط من خ'يوط1 خ1ر.ق�،

وأ%شياء ت'س\ت.ق}ذ%ر.
والـم'حص_ب: موضع ر.م\ي, ال1مار ب,م1نÝ، وقيل: هو الش>ع\ب' الذي

 م.خ\ر.ج'ه إ,ل ال4ب\ط%ح,، بي مكة وم1ن، ي'نام' فيه ساعةv من الليل، ث ي'خرج إ,ل مكة، س'م�يا بذلك للح.صى الذي فيهما.
 ويقال لوضع المار أ%يضاv: ح1صاب، بكسر الاء3. قال ال4زهري: الت_ح\ص1يب' الن_و\م' بالش>ع\ب,، الذي م.خ\ر.ج'ه إ,ل ال4ب\ط%ح

 ساعةv م1ن الليل,، ث ي'خ\ر.ج' إ,ل مكة%، وكان موضعاv ن.ز.ل% به رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، م1ن غي أ%ن س.ن_ه للناس,، ف%م.ن
 شاء4 ح.ص_ب.، ومن شاء4 ل ي'ح.ص>ب\؛ ومنه حديث عائشة%، رضي الل9ه عنها: ليس الت_ح\ص1يب' بشيء�، أ%رادت به النوم

بالـم'ح.ص_ب,، عند ال�روج, من م.كة%، ساعةv والنeز'ول% به. ور'و,ي عن عمر، رضي
 الل9ه عنه، أ%نه قال: ي.ن\ف1ر' الناس' ك�ل©هم إ,ل� ب.ن,ي خ'ز.ي\م.ة%، يعن قريشاv ل ي.ن\ف1ر'ون ف الن_ف}ر, ال4و�ل. قال وقال: يا آل% خ'ز.ي\م.ة

 ح.ص>ب'وا أ%ي أ%ق1يمو'ا بالـم'ح.ص_ب. قال أ%بو عبيد: الت_ح\ص1يب' إذا ن.ف%ر الر_جل� م1ن م1ن إ,ل مكة، للت_و\د1يع,، أ%قام. بال4ب\ط%ح, حت
 ي.ه\ج.ع. با ساعةv م1ن. الليل، ث ي.د\خ'ل مكة. قال: وهذا شيء# كان ي'ف}ع.ل، ث ت'ر,ك.؛ وخ'ز.ي\م.ة� هم ق�ر.ي\ش وك1نانة�، وليس فيهم

أ%س.د. وقال القعنب: الت_ح\ص1يب': ن'زول� الـم'ح.ص_ب بكة. وأ%نشد:
ف%ل1ل9ه. ع.ي\نا م.ن ر.أ%ى م1ن\ ت.ف%رeق� *  أ%ش.ت_، وأ%ن\أ%ى م1ن\ ف1راق, الـم'ح.ص_ب,
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وقال ال4صمعي: الـم'ح.ص_ب': حيث ي'ر\م.ى المار'؛ وأ%نشد:

أ%قام. ث%لثاv بالـم'ح.ص_ب, م1ن م1نÝى،  *  ول%ـم_ا ي.ب,ن\، للن_اع1جات1، ط%ر,يق'
وقال الراعي:

أ%ل ت.ع\ل%مي، يا أ%ل4م. الن_اس,، أ%ن_ن  *  ب,م.ك�ة% م.ع\ر'وف¬، وع1ند. الـم'ح.ص_ب,
يريد موضع ال1مار.

والاص1ب': ر,يح¬ ش.د1يدة ت.ح\م1ل التeراب. وال%ص\باء4؛ وقيل: هو ما
ت.ناث%ر من د'قاق, الب.ر.د والث�ل}ج,. وف التنزيل: إ,ن_ا أ%ر\س.ل}نا عليهم حاص1باv؛ وكذلك ال%ص1بة�؛ قال لبيد:

)1ج.ر_ت\ ع.ل%يها، أ%ن} خ.و.ت\ م1ن\ أ%ه\ل1ها،  *  أ%ذ}يال%ها، كل© ع.ص'وف{ ح.ص1ب.ه\(
 قوله «جرت عليها» كذا هو ف بعض نسخ الصحاح أيضاv والذي ف التكملة جرت عليه.)1 (

وقوله تعال: إ,ن_ا أ%ر\س.ل}نا عليهم حاص1باv؛ أ%ي ع.ذاباv ي.ح\ص1ب'هم
أ%ي ي.ر\م1يهم بجارة م1ن س1ج>يل؛ وقيل: حاص1باv أ%ي رياv ت.ق}ل%ع'



 ال%ص\باء لقو�تا، وهي صغارها وكبارها. وف حديث علي، رضي الل9ه عنه، قال للخ.وارج: أ%صاب.كم حاص1ب¬ أ%ي ع.ذاب
 من الل9ه، وأ%صله ر'ميتم بال%ص\باء3 من السماء. ويقال للر>يح, الت ت.ح\م1ل التراب. وال%صى: حاص1ب¬، وللس_حاب, ي.ر\م1ي بالب.ر.د

والث�ل}ج: حاص1ب¬، ل4نه ي.ر\م1ي بما ر.م\ياv؛ قال ال4عشى:
لنا حاص1ب¬ م1ث}ل� ر,ج\ل, الد_ب.ى،  * وج.أ}واء� ت'ب\رق' عنها ال%ي'وبا

أ%راد بالاص1ب: الرeماة%. وقال ال4زهري: الاص1ب': الع.د.د'
الك%ث1ي' من الر_ج_الة1، وهو معن قوله:

لنا حاص1ب¬ م1ث}ل� ر,ج\ل, الد_ب.ى
 ابن ال4عراب: الاص1ب' م1ن الت�راب ما كان فيه ال%ص\باء. وقال ابن شيل: الاص1ب': ال%ص\باء ف الر>يح، كان ي.و\م'نا ذا

حاص1ب. ور,يح¬ حاص1ب¬، وقد حص.ب.ت\نا ت.ح\ص1ب'نا. وريح¬ ح.ص1بةD: فيها ح.صباء. قال ذو الرمة:
ح.ف1يف' ناف1جة{، ع'ث}ن'ون'ها ح.ص1ب

وال%ص.ب': ك�ل© ما أ%لق%ي\ت.ه ف الن_ار من ح.ط%ب وغيه. وف
التنزيل: إ,ن_كم وما ت.ع\ب'د'ون م1ن د'ون1 الل9ه ح.ص.ب' ج.ه.ن_م. قال

 الفر_اء�: ذكر أ%ن ال%ص.ب. ف لغة أ%هل اليمن ال%ط%ب'. ور'و,ي عن علي، كر�م الل9ه وجهه: أ%نه قرأ% ح.ط%ب' ج.ه.ن_م.. وكل© ما
.vحت ي'س\ج.ر به. وقيل: ال%ص.ب': ال%ط%ب' عام�ة ،vأ%ل}ق%ي\ت.ه ف النار، فقد ح.ص.ب\ت.ها به، ول يكون ال%ص.ب' ح.ص.با

وح.ص.ب. النار. بال%ص.ب, ي.ح\ص'بها ح.ص\باv: أ%ض\ر.م.ها.
ال4زهري: ال%ص.ب': ال%ط%ب' الذي ي'ل}ق%ى ف ت.نeور، أ%و ف و.ق�ود{،

.vج'ور,، فل يسمى ح.ص.باeا ما دام غي مستعمل للسçـ فأ%م
وح.ص.ب\ت'ه أ%ح\ص1ب'ه: رم.ي\ته بال%ص\باء3. وال%جر' الـم.ر\م1يe به:

 ح.ص.ب¬، كما يقال: ن.ف%ض\ت' الشيء4 ن.ف}ضاv، والنفوض' ن.ف%ض¬، فمعن قوله ح.ص.ب' جهنم أ%ي ي'ل}ق%و\ن فيها، كما ي'ل}ق%ى ال%ط%ب
ف النار. وقال الفر_اء�: ال%ص.ب' ف لغة أ%هل ند: ما ر.م.ي\ت. به ف النار. وقال عكرمة: ح.ص.ب' جهنم: هو
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  ح.ط%ب' جهنم بال%ب.شية. وقال ابن عرفة: إ,ن كان أ%راد أ%ن العرب تكملت به فصار ع.ر.بيةv، وإ,ل فليس ف القرآن غي

العربية. وح.ص.ب. ف ال4رض: ذ%ه.ب. فيها. وح.ص.بة�: اسم رجل، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%ل%س\ت. ع.ب\د.عام1ر, بن, ح.ص.ب.ه\

 وي.ح\ص.ب': قبيلةD، وقيل: هي ي.ح\ص'ب'، نقلت من قولك ح.ص.ب.ه بالصى، ي.ح\ص'ب'ه، وليس بقوي�. وف الصحاح: وي.ح\ص1ب'،
بالكسر: ح.يÒ من اليمن، وإ,ذا نسبت إ,ليه قلت: ي.ح\ص.ب,يÒ، بالفتح، مثل ت.غ\ل1ب. وت.غ\ل%ب,ي¼.

@حصلب: ال1ص\ل1ب' وال1ص\ل1م': التراب.
 @حضب: ال1ض\ب' وال�ض\ب' جيعاv: ص.و\ت' الق%و\س، والمع أ%ح\ضاب¬. قال شر: يقال ح1ض\ب¬ وح.ب\ض¬، وهو ص.و\ت
 الق%و\س. وال%ض\ب' وال1ض\ب': ض.ر\ب¬ من ال%ي�ات1؛ وقيل: هو الذكر الض_خ\م' منها. قال: وكل© ذكر من ال%ي_ات1 ح1ض\ب¬.



 قال أ%بو سعيد: هو بالضاد العجمة، وهو كال4س\و.د1 وال�ف�اث1 ونوها؛ وقيل: هو ح.ي_ة دقيقة؛ وقيل: هو ال4ب\يض' منها؛ قال
رؤبة:

 جاء4ت\ ت.ص.د_ى خ.و\ف. ح1ض\ب, ال4ح\ضاب\
 وقول رؤبة:

وقد ت.ط%و_ي\ت' ان\ط1واء4 ال1ض\ب,، *  ب.ي\ن. ق%تاد1 ر.د\هة{ وش1ق}ب,
يوز أ%ن يكون أراد الو.ت.ر.، وأ%ن يكون أ%راد ال%ي_ة%.

 وال%ض.ب': ال%ط%ب' ف لغة اليمن؛ وقيل: هو كل© ما أ%ل}ق%ى ف النار م1ن ح.ط%ب� وغيه، ي'ه.ي>ج'ها به. وال%ض.ب': لغة ف
ال%ص.ب، ومنه قرأ% ابن عباس: ح.ض.ب' ج.هنم.، منقوطة. قال الفر_اء�: يريد ال%ص.ب..

وح.ض.ب. النار. ي.ح\ض1ب'ها: ر.ف%ع.ها. وقال الكسائي: ح.ض.ب\ت' النار.
إ,ذا خ.ب.ت\ فأ%ل}ق%ي\ت. عليها ال%ط%ب.، لت.ق1د..

وال1ح\ض.ب': ال1س\ع.ر'، وهو ع'ود ت'ح.ر_ك' به النار' عند ال3يقاد؛
قال ال4عشى:

فل ت.ك'، ف1ي ح.ر\ب,نا، م1ح\ض.باv *  ل1ت.ج\ع.ل% ق%و\م.ك. ش.ت_ى ش'ع'وب.ا
وقال الفر�اء�: هو الـم1ح\ض.ب'، وال1ح\ض.أ�، وال1ح\ض.ج'، وال1س\ع.ر'،

بعن واحد. وحكى ابن دريد عن أ%ب حات أ%نه قال: ي'سمى ال1ق}ل%ى ال1ح\ض.ب.
وأ%ح\ضاب' الب.ل,: ج.وان,ب'ه وس.ف}ح'ه، واحدها ح1ض\ب¬، والنون أ%على.

وروى ال4زهري عن الفر_اء3: ال%ض\ب'، بالفتح: س'ر\عة� أ%خ\ذ1
:�الط�ر\ق, الر_ه\د.ن%، إ,ذا ن.ق%ر ال%ب_ة؛ والط�ر\ق': الف%خe، والر_ه\د.ن

الع'ص\ف�ور. قال: وال%ض\ب' أ%يضاv: ان\ق1لب' ال%ب\ل, حت ي.س\ق�ط.
وال%ض\ب' أ%يضاv: د'خول ال%ب\ل, بي الق%ع\و والب.ك}رة، وهو مثل

الـم.ر.س,، تقول: ح.ض1ب.ت1 الب.ك}رة� وم.ر,س.ت\، وتأ}مر فتقول: أ%ح\ض1ب\، بعن أ%م\ر,س\، أ%ي ر'د_ ال%ب\ل إ,ل م.ج\راه'.
@حضرب: ح.ض\رب. ح.ب\ل%ه وو.ت.ر.ه: شد_ه. وكل© م.م\ل�وء� م'ح.ض\ر.ب¬،

والظاء أ%على.
@حطب: الليث: ال%ط%ب' م.ع\ر'وف¬. وال%ط%ب': ما أ�ع1د_ م1ن الشج.ر,

ش.ب'وباv للن_ار,.
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 ح.ط%ب. ي.ح\ط1ب' ح.ط}باv وح.ط%باv: الخفف مصدر، وإ,ذا ث�قYل%، فهو اسم.
واح\ت.ط%ب. اح\ت1طاباv: ج.م.ع ال%ط%ب.. وح.ط%ب. فلناv ح.ط%باv ي.ح\ط1ب'ه واح\ت.ط%ب. له: ج.م.ع.ه له وأ%تاه' به؛ قال ذو الرeمة:

وه.ل} أ%ح\ط1ب.ن_ الق%و\م.، وهي ع.ر,ي_ةD، *  أ�ص'ول% أ%لء� ف ث%رÝى ع.م1د{ ج.ع\د1
وح.ط%ب.ن,ي فلن إ,ذا أ%تان بال%ط%ب,؛ وقال الشماخ: 



خ.بÒ ج.ر'وز¬، وإ,ذا جاع. ب.ك%ى،  * لح.ط%ب. الق%و\م.، ول القوم. س.ق%ى
.�ابن بري: ال%بe: الل�ئ1يم'. وال%ر'وز': ال4ك�ول�. ويقال للذي ي.ح\ت.ط1ب' ال%ط%ب. في.ب,يع'ه: ح.ط�اب¬. يقال: جاء4ت1 ال%ط�ابة

وال%ط9ابة�: الذين ي.ح\ت.ط1ب'ون.
ال4زهري: قال أ%بو تراب: سعت بعضهم يقول: اح\ت.ط%ب. عليه ف ال4مر، واحت.ق%ب. بعن واحد.

ور.ج'ل حاط1ب' ل%ي\ل�: يت.كل9م بالغ.ثY والسمي، م'خ.لYطD ف كلم1ه
ـgر,ه، ل ي.ت.ف%ق�د' ك%لم.ه، كالاط1ب, بالليل الذي ي.ح\ط1ب' ك�ل� وأ%م

ر.د1يء� وج.ي>د{، ل4نه ل ي'ب\ص1ر' ما ي.ج\مع' ف ح.ب\ل1ه. ال4زهري:
ش'ب>ه الان,ي على ن.ف}سه ب,ل1سان,ه، باط1ب, الل�يل,، ل4نه إ,ذا ح.ط%ب. ليلv، ر'با وق%ع.ت\ ي.د'ه على أ%ف}ع.ى فن.ه.س.ت\ه، وكذلك الذي ل

ي.ز'مe ل1سان.ه وي.ه\ج'و الناس. وي.ذ�مeهم\، ر'با كان ذلك س.ب.باv ل1ح.ت\ف1ه.
وأ%رض¬ ح.ط1يبةD: كثية ال%ط%ب,، وكذلك واد{ ح.ط1يب¬؛ قال:

 واد{ ح.ط1يب¬ ع.ش1يب¬ ليس. ي.م\ن.ع'ه *  م1ن. ال4ن,يس, ح1ذار' الي.و\م, ذ1ي الر_ه.ج,
وقد.ح.ط1ب. وأ%ح\ط%ب.. واح\ت.ط%بت1 ال3بل�: ر.ع.ت\ د1ق_ ال%ط%ب,؛ قال

:vالشاعر وذكر إ,بل
إ,ن} أ%خ\ص.ب.ت\ ت.ر.ك%ت\ ما ح.و\ل% م.ب\ر.ك1ها  * ز.ي\ناv، وت'ج\د1ب'، أ%ح\ياناv، ف%ت.ح\ت.ط1ب'

وقال القطامي:
إ,ذا اح\ت.ط%ب.ت\ه ن,يب'ها، ق%ذ%ف%ت\ به *  ب.لع1يم' أ%ك}راش�، كأ%و\ع1ية1 الغ.ف}ر,
وبعي ح.ط�اب¬: ي.ر\ع.ى ال%ط%ب.، ول يكون ذلك إ,ل9 م1ن ص1ح_ة{،

.Dو_ة{. وال�نثى ح.ط�ابة�وف%ض\ل, ق
وناقة م'حاط1بةD: تأ}كل الش_و\ك. الياب,س..

وال1طاب' ف الك%ر\م,: أ%ن ي'ق}ط%ع. حت ي'ن\ت.هى إ,ل ما ج.ر.ى فيه
الاء�.

واس\ت.ح\ط%ب. الع1ن.ب': اح\تاج. أ%ن ي'ق}ط%ع شيء# من أ%عال1يه1.
 وح.ط%ب'وه: ق%ط%ع'وه. وأ%ح\ط%ب. الك%ر\م': حان% أ%ن ي'ق}ط%ع. منه ال%ط%ب'. ابن شيل: الع1ن.ب' ك�ل� عام� ي'ق}ط%ع' من أ%عال1يه1 شيء#، وي'سم_ى

ما
vي'ق}ط%ع' منه: ال1طاب'. يقال: قد اس\ت.ح\ط%ب. ع1ن.ب'كم، فاح\ط1ب'وه ح.ط}با

أ%ي اق}ط%ع'وا ح.ط%ب.ه.
وال1ح\ط%ب': ال1ن\ج.ل� الذي ي'ق}ط%ع' به. وح.ط%ب. فلن بفلن: س.ع.ى
به. وقوله تعال ف س'ورة ت.ب_ت\: وام\ر.أ%ت'ه ح.م_ال%ة% ال%ط%ب,؛ قيل:
هو الن_م1يمة�؛ وقيل: إ,نا كانت ت.ح\م1ل الش_و\ك، ش.و\ك. الع1ضاه1،
فت'ل}ق1يه1 على ط%ر,يق, س.ي>د1نا ر.س'ول الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم،



ـ�ها أ�مe ج.ميل� امرأ%ة� أ%ب ل%ه.ب�، وكانت\ ت.م\ش1ي  وط%ريق, أ%صحابه، رضي الل9ه عنهم. قال ال4زهري: جاء4 ف التفسي أ%ن
بالن_م1يمة؛ ومن ذلك قول� الشاعر:

م1ن الب,يض, ل ت'ص\ط%د\ على ظ%ه\ر, لgم.ة{، *  ول ت.م\ش,، بي. ال%ي>، بال%ط%ب, الر_ط}ب,
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يعن بال%ط%ب, الر_ط}ب, الن_م1يمة%. وال4ح\ط%ب': الش_د1يد' ال�زال. وال%ط1ب' م1ث}ل�ه. وخص_صه الوهري فقال: الر_جل الش_ديد' ال�زال,
.vوح'و.ي\ط1با vوقد ست حاط1با

وقول�هم: ص.ف}قةD ل ي.ش\ه.د\ها حاط1ب¬، هو حاط1ب' ابن' أ%ب ب.ل}ت.عة%،
.vوكان حاز,ما

وبنو حاط1بة%: بطن.
وح.ي\ط�وب¬: موضع.

@حظب: الاظ1ب' والـم'ح\ظ%ئ1بe: الس_م1ي' ذ�و الب,ط}نة1، وقيل: هو
الذي ام\ت.ل4 ب.ط}ن'ه.

وقد ح.ظ%ب. ي.ح\ظ�ب' ح.ظ}باv وح'ظ�وباv وح.ظ1ب. ح.ظ%باv: س.م1ن..
)1ال�م.ويe: من أ%م\ثال1هم ف باب الط�عام,: اع\ل�ل} ت.ح\ظ�ب\(

  قوله «تظب» ضبطت الظاء بالضم ف الصحاح وبالكسر ف التهذيب) . أ%ي ك�ل} مر�ة بعد أ�خرى ت.س\م.ن\، وقيل أ%ي1(
ـ�ل4. يقال منه: ح.ظ%ب. ي.ح\ظ1ب' ح'ظ�وباv: إ,ذا ام\تل4، ومثله ك%ظ%ب. ي.ك}ظ1ب  اش\ر.ب\ م.ر_ةv بعد م.ر_ة{ ت.س\م.ن. وح.ظ%ب. م1ن الاء3: ت.م.

ك�ظ�وبا. وقال الفر_اء�: ح.ظ%ب. ب.ط}ن'ه ح'ظ�وباv وك%ظ%ب إ,ذا ان\ت.ف%خ..
 ابن السكيت: رأ%يت فلناv حاظ1باv وم'ح\ظ%ئ1ب�اv أ%ي م'مت.ل1ئأv ب.ط1يناv.ور.ج'ل ح.ظ1ب¬ وح'ظ�بÒ: ق%ص1ي، ع.ظ1يم الب.طن,. وامرأ%ة ح.ظ1بة

وح1ظ%ب�ةD وح'ظ�ب_ة: كذلك. ال4زهري: ر.ج'لD ح'ظ�ب_ةD ح'ز'ق�ةD إ,ذا كان ض.ي>ق. ال�ل�ق,، ور.جل ح'ظ�بÒ أ%يضاv؛ وأ%نشد: 
ح'ظ�بÒ، إ,ذا ساءل}ت1ه1 أ%و ت.ر.ك}ت1ه، *  ق%لك1، وإ,ن} أ%ع\ر.ض\ت1 راء4ى وس.م_ع.ا

وو.ت.ر¬ ح'ظ�بÒ: جاف{ غ%ل1يظD شديد.
وال�ظ�بe: الب.خ1يل.

وال�ظ�ب_ى: الظ�ه\ر'، وقيل: ع1ر\ق¬ ف الظهر، وقيل: ص'ل}ب' الرجل.
قال الف1ن\د' الز>مان©، واسه ش.ه\ل� بن ش.ي\بان%:

ول%و\ل ن.ب\ل� ع.و\ض� ف  *  ح'ظ%ب_اي. وأ%و\صال1ي
أ%راد بالع.و\ض, الد_ه\ر؛ قال كراع: ل ن.ظ1ي. لا. قال ابن سيده:
وعندي أ%ن9 لا ن.ظائ1ر.: ب'ذ�ر_ى من الب.ذ}ر، وح'ذ�ر_ى من ال%ذ%ر،

وغ�ل�ب_ى م1ن الغ.ل%بة1، وح'ظ�ب_اه': ص'ل}ب'ه. وروى ابن هانئ عن أ%ب زيد: ال�ظ�ن\ب.ى، بالنون: الظ�ه\ر'، وي.ر\و,ي ب.ي\ت. الف1ن\د1 الز>مان: ف
ح'ظ�ن\باي. وأ%و\صال. ال4زهري، عن الفر_اء3: من أ%مثال ب.ن أ%س.د{:
اش\د'د\ ح'ظ�ب_ى ق%و\س.ك.؛ يريد اش\د'د\ يا ح'ظ�ب_ى ق%و\س.ك.، وهو اسم



ـgر.ك.. رجل، أ%ي ه.ي>ئ} أ%م
@حظرب: الـم'ح.ظ}ر.ب': الش_ديد' الف%ت\ل,.

ح.ظ}ر.ب. الو.ت.ر. وال%ب\ل%: أ%جاد. ف%ت\ل%ه، وش.د_ ت.و\ت1ي.ه.
وح.ظ}ر.ب. ق%و\س.ه :إ,ذا شد_ ت.و\ت1ي.ها.

 ور.جلD م'ح.ظ}ر.ب¬: ش.ديد' الش_ك1يمة1، وقيل: ش.ديد' ال%ل}ق, والع.ص.ب, م.ف}ت'ول�هما. ال4زهري عن ابن السكيت: والـم'ح.ظ}ر.ب':
الض�ي>ق'

ال�ل�ق؛ قال ط%ر.فة� بن العبد:
�وأ%ع\ل%م' ع1ل}ماv، ليس. بالظ�ن>، أ%نه  *  إ,ذا ذ%ل� م.و\ل الـم.ر\ء3، فهو ذ%ل1يل
�وأ%ن� ل1سان% الـم.ر\ء3، ما ل ي.ك�ن\ ل%ه  *  ح.صاة�، ع.لى ع.و\رات1ه، ل%د.ل1يل
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)�)1وكائن\ ت.ر.ى م1ن\ ل%و\ذ%ع1ي¼ م'ح.ظ}ر.ب�، *  وليس. له، ع1ند. الع.ز,ية1، ج'ول

 قوله «عند العزية» كذا ف نسخة الكم أيضاv والذي ف الصحاح العزائم بالمع والتفسي للجوهري.)1 (
يقول: هو م'س.د_د¬، ح.ديد' اللسان، ح.ديد' النظ%ر، فإ,ذا نزلت به 

 ال�مور، وج.د\ت. غيه مـمن ليس له ن.ظ%ر'ه وح1د_ت'ه، أ%ق}و.م. با منه. وكائن بعن كم، ويروى ي.ل}م.عي¼ وأ%ل}م.ع1ي¼، وهو الرجل
الـم'ت.و.قYد

ذ%كاءé، وقد فسره أ%وس بن حجر ف قوله:
ال4ل}م.ع1يe، الذي يظن بك الظن�، *  كأ%ن} قد ر.أ%ى وقد س.م1عا

،�وال�ول�: الع.زية�. ويقال: الع.ق}ل�. وال%صاة� أ%يضاv: الع.ق}ل
.vيقال: هو ثابت' ال%صاة، إ,ذا كان عاقل

وض.ر\ع¬ م'ح.ظ}ر.ب¬: ض.ي>ق' ال4خلف. وك�ل9 م.ـم\لوء� م'ح.ظ}ر.ب¬، وقد
تقدم ف الضاد.

والت_ح.ظ}ر'ب': ام\ت1لء� الب.ط}ن,، هذه عن اللحيان.
)�)2@حظلب: ال4زهري، ابن دريد: ال%ظ}ل%بة

  قوله «ابن دريد الظلبة إل» كذا هو ف التهذيب، والذي ف التكملة عن ابن دريد سرعة العدو وتبعها الد.):2(
الع.د\و..

@حقب: ال%ق%ب'، بالتحريك: ال1زام' الذي ي.ل1ي ح.ق}و. الب.ع1ي. وقيل:
 هو ح.ب\لD ي'ش.دe به الر_ح\ل� ف ب.ط}ن, الب.ع1ي مـما يلي ث1يل%ه، ل1ئ%ل� ي'ؤ\ذ1ي.ه الت_ص\دير'، أ%و ي.ج\ت.ذ1ب.ه الت_ص\دير'، ف%ي'ق%د>م.ه؛ تقول منه:

أ%ح\ق%ب\ت' الب.ع1ي..
 وح.ق1ب.، بالكسر، ح.ق%باv فهو ح.ق1ب¬: ت.ع.س_ر. عليه الب.و\ل� م1ن و'ق�وع, ال%ق%ب, على ث1يل1ه؛ ول يقال: ناقةD ح.ق1بةD ل4ن� الناقة ل%يس لا

ث1يل. ال4زهري: من أ%د.وات1 الر_ح\ل, الغ.ر\ض' وال%ق%ب'، فأ%ما الغ.ر\ض' فهو ح1زام' الر_ح\ل,، وأ%ما ال%ق%ب' فهو ح.ب\لD ي.ل1ي الثYيل%. 



 ويقال: أ%خ\ل%ف}ت' عن الب.ع1ي، وذلك إ,ذا أ%صاب. ح.ق%ب'ه ث1يل%ه، في.ح\ق%ب' هو ح.ق%باv، وهو اح\ت1باس' ب.و\ل1ه؛ ول يقال ذلك ف الناقة
ل4ن

ب.و\ل% الناقة1 من ح.يائها، ول ي.ب\ل�غ� ال%ق%ب' ال%ياء4؛ وال3خ\لف'
عنه: أ%ن ي'ح.و_ل% ال%ق%ب' في'ج\ع.ل% مـما ي.ل1ي خ'ص\ي.ت.ي الب.ع1ي.

 ويقال: ش.ك%ل}ت عن الب.عي، وهو أ%ن تعل بي ال%ق%ب والت_ص\دير خ.ي\طاv، ث ت.ش'د_ه لئل ي.د\ن'و. ال%ق%ب' من الثYيل,. واسم ذلك
ال%ي\ط:

.�الش>كال
 وجاء4 ف الديث: ل ر.أ}ي ل1حاز,ق�، ول حاق1ب�، ول حاق1ن�؛ الاز,ق' : الذي ضاق. عليه خ'ف©ه، ف%ح.ز.ق. ق%د.م.ه ح.ز\قاv، وكأ%نه
 بعن ل رأ}ي لذي ح.ز\ق�؛ والاق1ب: هو الذي اح\تاج. إ,ل ال%لء3، فلم ي.ت.ب.ر_ز\، وح.ص.ر. غائط%ه، ش'ب>ه بالب.ع1ي ال%ق1ب, الذي قد

د.نا ال%ق%ب' م1ن ث1يل1ه، فمن.ع.ه من أ%ن ي.ب'ول. وف الديث: ن'ه,ي. عن صلة الاق1ب, وال%اق1ن,.
وف حديث ع'بادة% بن أ%ح\م.ر: فجم.ع\ت' إ,ب,لي، ور.ك1ب\ت' الف%ح\ل%،

فح.ق1ب. ف%ت.فاج_ ي.ب'ول�، ف%ن.ز.ل}ت' عنه.
ح.ق1ب. البعي' إ,ذا اح\ت.ب.س. ب.و\ل�ه. ويقال: ح.ق1ب. العام' إ,ذا اح\ت.ب.س م.ط%ر'ه.

وال%ق%ب' وال1قاب': شيء ت'ع.لYق' به الرأ%ة� ال%ل}ي.، وت.ش'دeه ف
�وس.ط1ها، والمع ح'ق�ب¬. وال1قاب': شيء# م'ح.لىì ت.ش'دeه الرأ%ة

على و.س.ط1ها. قال الليث: ال1قاب' شيء تتخذه الرأ%ة، ت'ع.لYق به
م.عال1يق. ال�لي>، ت.ش'دeه على وس.طها، والمع ال�ق�ب'. قال ال4زهري:
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ال1قاب' هو الب.ر,ي'، إ,ل� أ%ن� الب.ري. يكون فيه أ%لوانD من ال�ي'وط1

ت.ش'دeه الرأ%ة على ح.ق}و.ي\ها. وال1قاب': خ.ي\ط ي'ش.دe ف ح.ق}و, الصب>، ت'د\ف%ع' به العي'.
.Dص1فاق1هما، وهي م1د\حة �وال%ق%ب' ف الن_جائب,: ل%طافة� ال%ق}و.ي\ن,، وش1د_ة

وال1قاب': البياض الظاهر ف أ%صل الظ©ف�ر.
وال4ح\ق%ب': ال1مار الو.ح\ش1يe الذي ف ب.ط}ن,ه بياض، وقيل: هو

 ال4بيض' موضع, ال%ق%ب,؛ وال4و�ل أ%ق}و.ى؛ وقيل: إ,نا س'مي بذلك لبياض� ف ح.ق}و.ي\ه1، وال�نثى ح.ق}باء�؛ قال رؤبة بن العجاج
ي'ش.ب>ه ناق%ت.ه بأ%تان{ ح.ق}باء:

ـ�ه.ا ح.ق}باء ب.ل}قاء� الز_ل%ق\، * أ%و جاد1ر' اللYيت.ي\ن,، م.ط}و,يe ال%نق\ ك%أ%ن
والز_ل%ق': ع.ج,يز.ت'ها حيث ت.ز\ل%ق' منه. والاد1ر': ح1مار' الو.ح\ش,

الذي ع.ض_ض.ت\ه الف�ح'ول ف ص.ف}ح.ت.ي\ ع'ن'ق1ه، فصار فيه ج.د.رات¬.



 وال%د.رة�: كالس>ل}عة تكون ف ع'ن'ق, البعي، وأ%راد باللYيت.ي\ن ص.ف}ح.ت.ي الع'نق, أ%ي هو م.ط}و,يÒ عند الن.ق,، كما تقول: هو ج.ر,يء
 الـم.ق}د.م, أ%ي ج.ر,يء# عند ال3ق}دام, والع.رب ت'س.م>ي الث�ع\ل%ب. م'ح\ق%باv، لبي.اض, ب.ط}ن,ه. وأ%نشد بعض'هم ل�م الص_ريح الك1ن\د1ي�ة1،

وكانت تت. ج.رير، فو.ق%ع بينها وبي أ�خت جرير ل1ح.اء# وف1خار¬، فقالت:
أ%ت.ع\د1ل1ي. م'ح\ق%باv بأ%و\س,،

وال%ط%ف%ى بأ%ش\ع.ث% بن, ق%ي\س,،
ما ذاك1 بال%ز\م, ول بالك%ي\س,

ع.ن.ت\ بذلك.: أ%ن� ر,جال% ق%و\م1ها عند ر,جال1ها، كالث�ع\ل%ب عند الذYئب. وأ%و\س¬ هو الذئب، ويقال له أ�و.ي\س¬.
ـçا ح.ق1يبة� ال1ل}س, ف%م'ج.و_بةD عن ذ1ر\وة ـçا ح.ق1يبة� الق%ت.ب, ف%م1ن\ خ.ل}ف'، وأ%م  وال%ق1يبة� ك%الب.ر\ذ%عة1، ت'ت_خ.ذ ل1لح1ل}س, والق%ت.ب,، فأ%م

الس_نام. وقال ابن شيل: ال%ق1يبة� تكون على ع.ج'ز, الب.ع1ي، تت ح1ن\و.ي, الق%ت.ب, الخ.ر.ي\ن.
.�وال%ق%ب': ح.ب\ل� ت'ش.دe به ال%ق1يبة

وال%ق1يبة�: الر>فادة� ف م'ؤ.خ_ر الق%ت.ب,، والمع ال%قائب'.
وكل© شيء� ش'د� ف مؤ.خ_ر ر.ح\ل أ%و ق%ت.ب، فقد اح\ت'ق1ب..

وف حديث حني: ث ان\ت.ز.ع ط%ل%قاv م1ن\ ح.ق1به أ%ي من ال%ب\ل, 
 الـم.ش\د'ود على ح.ق}و, البعي، أ%و من ح.ق1يبت1ه، وهي الز>يادة� الت ت'ج\ع.ل ف م'ؤ.خ_ر الق%ت.ب، والوعاء� الذي ي.ج\ع.ل الرجل فيه

زاد.ه.
vح\ق1ب': الـم'ر\د1ف'؛ ومنه حديث زيد بن أ%ر\ق%م.: كنت' ي.ت1يما�وال

لبن, ر.واحة% ف%خرج. ب إ,ل غ%ز\وة1 م'ؤ\تة%، م'ر\د1ف على ح.ق1يبة1
ر.ح\ل1ه؛ ومنه حديث عائشة: ف%أ%ح\ق%ب.ها عبد'الرحن على ناقة{، أ%ي

.vمامة: أ%نه أ%ح\ق%ب. زاد.ه خ.ل}ف%ه على راح1ل%ت1ه أ%ي جعل%ه وراءه ح.ق1يبة�أ%ر\د.ف%ها خ.ل}ف%ه على ح.ق1يبة1 الر_ح\ل. وف حديث أ%ب أ
واحت.ق%ب. خ.ي\راv أ%و ش.رìا، واس\ت.ح\ق%به: اد_خ.ره، على الث%ل،

ل4ن9 ال3نسان حام1لD لع.م.ل1ه وم'د_خ1ر¬ له. واح\ت.ق%ب. فلن ال3ث}م:
كأ%ن_ه ج.م.ع.ه واح\ت.ق%ب.ه م.ن\ خ.ل}فه1؛ قال ام\ر'ؤ' القيس:

فالي.و\م. أ�س\ق%ى، غ%ي\ر. م'س\ت.ح\ق1ب�،  * إ,ث}ماv، م1ن. الل9ه1، ول واغ1ل,
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واح\ت.ق%ب.ه واس\ت.ح\ق%ب.ه، بعن أ%ي اح\ت.م.ل%ه.
ال4زهري: الح\ت1قاب' ش.دe ال%ق1يبة1 من خ.ل}ف{، وكذلك ما ح'م1ل% م1ن

شيء من خ.ل}ف{، يقال: اح\ت.ق%ب. واس\ت.ح\ق%ب.؛ قال النابغة:
)1م'س\ت.ح\ق1ب,ي ح.ل%ق, الاذ1ي>، ي.ق}د'م'هم  * ش'مe الع.ران,ي,، ض.ر_اب'ون ل1لهام,(

 قوله «مستحقي حلق إل» كذا ف النسخ تبعاv للتهذيب والذي ف التكملة: مستحقبو حلق الاذي خلفهمو.)1(
ال4زهري: ومن أ%مثالم: اس\ت.ح\ق%ب. الغ.ز\و. أ%ص\حاب. الب.راذ1ين,؛



 يقال ذلك عند ض1يق الخ.ار,ج؛ ويقال ف مثله: ن.ش1ب. ال%ديدة� والت.و.ى ال1سمار'؛ يقال ذلك عند تأ}كيد كل أ%مر ليس منه
م.خ\ر.ج.

وال1ق}بة� من الد_هر: مد�ة ل و.ق}ت. لا. وال1ق}بة�، بالكسر: الس_نة�؛ والمع ح1ق%ب¬ وح'ق�وب¬ كح1ل}ية{ وح'ل1ي¼.
 وال�ق}ب' وال�ق}ب': ثانون س.نةv، وقيل أ%كثر' من ذلك؛ وجع ال�ق}ب, ح1قاب¬، مثل ق�ف¼ وق1فاف{، وحكى ال4زهري ف المع

أ%ح\ق%ابا.
وال�ق�ب': الد_هر'، وال4ح\قاب': الدeه'ور؛ وقيل: ال�ق�ب' الس_نة�، عن ثعلب.

 ومنهم من خ.ص_ص. به لغة قيس خاص_ة. وقوله تعال: أ%و أ%م\ض1ي. ح'ق�باv؛ قيل: معناه سنةv؛ وقيل: معناه سني، وبس3ني. فسره
 ثعلب. قال ال4زهري: وجاء ف التفسي: أ%نه ثانون سنة، فال�ق�ب على تفسي ثعلب، يكون أ%ق%ل� من ثاني سنة، ل4ن
 موسى، عليه السلم، ل ي.ن\و, أ%ن ي.س3ي. ث%ماني س.نةv، ول أ%كثر، وذلك أ%ن9 ب.ق1ي_ة% ع'م'ر,ه ف ذلك الو.ق}ت ل ت.ح\ت.م1ل� ذلك؛

والمع من كل ذلك أ%ح\قاب¬ وأ%ح\ق�ب¬؛ قال ابن ه.ر\مة:
وقد و.ر,ث% الع.ب�اس'، ق%ب\ل% م'حمد{، *  ن.ب,ي_ي\ن, ح.ل� ب.ط}ن. م.ك�ة% أ%ح\ق�با

وقال الفر_اء� ف قوله تعال: لب,ثي. فيها أ%ح\قاباv؛ قال: ال�ق}ب'
ثان'ون سنةv، والس_نة� ث%لث�مائة وستون يوماv، اليوم' منها أ%لف' سنة

 من ع.دد الدنيا، قال: وليس هذا مـما يدل على غاية، كما ي.ظ�ن� بعض' الناس، وإ,نا يد'ل على الغاية1 التو\ق1يت'، خسة
 أ%ح\قاب أ%و عشرة، والعن أ%نم ي.ل}ب.ث�ون فيها أ%ح\قاباv، ك�ل�ما مض.ى ح'ق}ب ت.ب,عه ح'ق}ب آخ.ر؛ وقال الزجاج: العن أ%نم ي.ل}ب.ث�ون
 فيها أ%ح\قاباv، ل يذ�وق�ون ف ال4ح\قاب, ب.ر\داv ول ش.راباv، وهم خالدون ف النار أ%بداv، كما قال الل9ه، عز وجل؛ وف حديث

ق�س:
وأ%ع\ب.د' م.ن ت.ع.ب_د. ف ال1ق%ب\

هو جع ح1ق}بة{، بالكسر، وهي السنة�، وال�ق}ب'، بالضم؛ ث%مان'ون س.نةv، وقيل أ%كثر، وجعه ح1قاب¬.
وقارةD ح.ق}باء: م'س\ت.د1ق9ةD ط%ويلةD ف السماء؛ قال امرؤ' القيس:

ـ�ها  * ك�م.ي\ت¬، ي'بار,ي ر.ع\لة% ال%ي\ل,، فار,د' ت.ر.ى الق�ن_ة% ال%ق}باء، م1ن\ها، ك%أ%ن
 وهذا البيت م.ن\ح'ول. قال ال4زهري، وقال بعضهم: ل يقال لا ح.ق}باء، حت ي.ل}ت.و,ي. الس_راب' ب,ح.ق}و.ي\ها؛ قال ال4زهري:

والقارة� ال%ق}باء الت ف وس.طها ت'راب¬ أ%ع\ف%ر'، وهو ي.ب\ر'ق' ببياض1ه مع ب'ر\قة1 سائ1ر,ه.
:vإ,ذا ل ت'م\ط1ر\. وح.ق1ب. الط%ر' ح.ق%با vوح.ق1ب.ت السماء� ح.ق%با

ـgر' الن_اس, أ%ي ف%س.د. واح\ت.ب.س، م1ن قولم  اح\ت.ب.س.. وك�ل9 ما اح\ت.ب.س فقد ح.ق1ب.، عن ابن ال4عراب. وف الديث: ح.ق1ب. أ%م
ح.ق1ب

الـم.ط%ر' أ%ي تأ%خ_ر واح\ت.ب.س..
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.Dسكون الر>يح,، يانية :�وال�ق}ب.ة
وح.ق1ب. الـم.ع\د1ن�، وأ%ح\ق%ب.: ل يوجد فيه شيء، وف ال4زهري: إ,ذا ل ي'ر\ك1ز\. وح.ق1ب. نائ1ل� فلن إ,ذا قل� وان\ق%ط%ع..



وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: ال3م_عة� فيكم الي.و\م.
 الـم'ح\ق1ب' الناس. د1ين.ه؛ وف رواية: الذي ي'ح\ق1ب' د1ين.ه الر>جال%؛ أ%راد: الذي ي'ق%لYد دين.ه لكل أ%حد أ%ي ي.ج\ع.ل� د1ين.ه تابعاv لدين

غيه، بل ح'ج�ة ول ب'ر\هان{ ول ر.و,ي_ة{، وهو من ال3ر\داف1 على القيبة.
وف صفة الزبي، رضي الل9ه عنه: كان% ن'ف�ج. ال%ق1يبة1 أ%ي راب,ي.

الع.ج'ز، ناتئه، وهو بضم النون والفاء؛ ومنه ان\ت.ف%ج. ج.ن\با البعي أ%ي ارتفعا.
 وال4ح\ق%ب': زعموا اسم بعض الن� الذين جاؤ'وا يستمعون القرآن من النب، صلى الل9ه عليه وسلم. قال ابن ال4ثي: وف

:vالديث ذكر ال4حقب، وهو أ%ح.د' النف%ر الذين جاؤ'وا إ,ل النب، صلى الل9ه عليه وسلم، من جن� ن.ص1يب,ي.، قيل: كانوا خسة 
خ.سا، وم.سا، وشاصه\، وباصه\، وال4حق%ب.

وال1قاب': جبل بع.ي\نه، م.ع\روف؛ قال الراجز، ي.ص1ف' ك%ل}بةv ط%ل%ب.ت\
و.ع1لv م'س3ن�اv ف هذا ال%ب.ل:

قد ق�ل}ت'، لـم_ا ج.د_ت1 الع'قاب'،  وض.م_ها، والب.دن%، ال1قاب':
ج,د>ي، لكلY عام1ل� ث%واب'،   الر_أ}س' وال4ك}ر'ع' وال3هاب'

الب.دن�: الو.ع1ل� الـم'س3نe؛ قال ابن بري: هذا الرجز ذكره الوهري:
قد ض.م_ها، والب.دن%، ال1قاب'

قال: والصواب: وض.م_ها، بالواو، كما أ%وردناه. والع'قاب': اسم
ك%ل}ب.ت1ه؛ قال لا لـم_ا ض.م_ها والو.ع1ل ال%ب.ل�: ج,د>ي ف ل%اق هذا

الو.ع1ل, لتأ}ك�ل1ي الر_أ}س. وال4ك}ر'ع. وال3هاب..
@حقطب: ال4زهري، أ%بو عمرو: ال%ق}ط%ب.ة� ص1ياح' ال%ي\ق�طان، وهو ذ%ك%ر الد'ر_اج؛ وال أ%علم.

 @حلب: ال%ل%ب': است1خراج' ما ف الض_ر\ع, من اللب.ن,، يكون� ف الشاء3 وال3ب,ل والب.ق%ر. وال%ل%ب': م.ص\د.ر' ح.ل%بها ي.ح\ل�ب'ها
وي.ح\ل1ب'ها

ح.ل}باv وح.ل%باv وح1لباv، ال4خية عن الزجاجي، وكذلك اح\ت.ل%بها، فهو
حال1ب¬. وف حديث الزكاة: وم1ن ح.قYها ح.ل%ب'ها على الاء3، وف رواية: ح.ل%ب'ها يوم. و,ر\د1ها.

 يقال: ح.ل%ب\ت الناق%ة والشاة% ح.ل%باv، بفتح اللم؛ والراد ب.ل}ب,ها على الاء لي'ص1يب. الناس' من ل%ب.ن,ها. وف الديث أ%نه قال لق%و\م�:
ل

تس\ق�ون,ي ح.ل%ب. امرأ%ة{؛ وذلك أ%ن ح.ل%ب النساء3 ع.ي\ب¬ عند الع.ر.ب
ي'ع.ي_رون به، فلذلك ت.ن.ز_ه عنه؛ وف حديث أ%ب ذ%ر¼: هل ي'واف1ق�كم

ع.د'وeكم ح.ل%ب. شاة{ ن.ث�ور�؟ أ%ي و.ق}ت. ح.ل%ب شاة{، فحذف الضاف.
)1وقوم¬ ح.ل%بةD؛ وف الثل: ش.ت_ى حت تؤ'وب(

  قوله «شت حت تؤوب إل» هكذا ف أ�صول اللسان الت بأيدينا، والذي ف أمثال اليدان شت تؤوب إل، وليس ف1(
ال4مثال المع بي شت وحت فلعل ذكر حت سبق قلم.)



ال%ل%بة�، ول ت.ق�ل ال%ل%مة، ل4نم إ,ذا اج\ت.م.عوا ل%ل}ب, الن_وق,،
�اش\ت.غ.ل كل© واحد{ منهم ب.ل}ب, ناق%ت1ه أ%و ح.لئ1ب,ه، ث يؤ'وب' ال4و_ل

فال4و_ل� منهم؛
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 قال الشيخ أ%بو ممد بن بري: هذا الثل ذكره الوهري:
شت تؤ'وب' ال%ل%بة�، وغ%ي_ره ابن' الق%ط�اع، ف%ج.ع.ل ب.د.ل% ش.ت_ى

 ح.ت_ى، ون.ص.ب. با ت.ؤ'وب؛ قال: والعروف هو الذي ذ%ك%ر.ه ال%و\هري�، وكذلك ذكره أ%بو عبيد وال4ص\معي، وقال: أ%ص\ل�ه
 أ%نم كانوا ي'ور,د'ون% إ,بل%ه'م الشريعة وال%و\ض جيعاv، فإ,ذا ص.د.روا ت.ف%ر_ق�وا إ,ل م.ناز,ل1هم، فح.ل%ب كل© واحد منهم ف أ%هل1ه على

ح1يال1ه؛ وهذا الثل ذكره أ%بو عبيد ف باب أ%خلق, الناس, ف اجت1ماع1ه,م واف}ت1راق1هم؛ ومثله:
الناس' إ,خوانD، و.شت_ى ف الش>ي.م\، *  وكل©ه'م ي.جم.ع'هم ب.ي\ت' ال4د.م\
.vوه.ر.ب\ت' ه.ر.با vط%ل%ب\ت' ط%ل%با �ال4زهري أ%بو عبيد: ح.ل%ب\ت' ح.ل%باv مثل
وال%ل�وب': ما ي'ح\ل%ب؛ قال كعب' بن' س.ع\د{ الغ.ن.و,يe ي.ر\ث1ي أ%خاه:

ي.ب,يت' الن_د.ى، يا أ�م_ ع.م\ر�و، ض.ج,يع.ه'،  * إ,ذا ل يكن، ف الـم'ن\ق1يات1، ح.ل�وب'
ح.ل1يم¬، إ,ذا ما ال1ل}م' ز.ي_ن. أ%هل%ه، *  مع ال1ل}م,، ف ع.ي\ن, الع.د'و> م.هيب'
إ,ذا ما ت.راء4اه' الرجال� ت.ح.ف�ظ�وا،  * فلم ت.ن\ط1ق, الع.و\راء4، وه\و. ق%ريب

 الـم'ن\ق1يات': ذ%وات' الن,ق}ي,، وه'و الش_ح\م'؛ ي'قال: ناقةD م'ن\ق1ي.ةD، إ,ذا كانت س.مين.ةv، وكذلك ال%ل�وبة� وإ,نا جاء4 بالاء3 ل4نك تريد
 الشيء4 الذي ي'ح\ل%ب' أ%ي الشيء4 الذي اتذوه لي.ح\ل�بوه، وليس لتكثي, الفع\ل,؛ وكذلك القول� ف الر_ك�وبة1 وغيها. وناقة

حلوبة وحلوب: للت
ت'ح\ل%ب'، والاء� أ%كثر، ل4نا بعن مفعولة{. قال ثعلب: ناقة ح.لوبة:

م.ح\لوبة؛ وقول صخر الغي�:
�أ%ل ق�ول% لع.ب\د1ال%ه\ل,: إ,ن�  * الص_حيحة ل ت'حال1ب'ها الت_ل�وث

أ%راد: ل ت'صاب,ر'ها على ال%ل}ب,، وهذا نادر¬. وف الديث: إ,ياك.
واللوب. أ%ي ذات. الل�ب.ن,. يقال�: ناقةD حلوب¬ أ%ي هي مـما ي'حل%ب؛

 وال%لوب' وال%لوبة� سواء#؛ وقيل: اللوب' السم'، وال%ل�وبة� الصفة؛ وقيل: الواحدة والماعة؛ ومنه حديث أ�م> م.ع\ب.د{: ول
 ح.لوب.ة% ف البيت أ%ي شاة ت'ح\ل%ب'، ورجلD حلوب¬ حال1ب¬؛ وكذلك كل© ف%ع'ول إ,ذا كان ف معن مفعول�، تثب'ت' فيه الاء�،

 وإ,ذا كان ف معن فاع1ل�، ل ت.ث}ب'ت\ فيه الاء. وجع' اللوبة ح.لئ1ب' وح'ل�ب¬؛ قال اللحيان: كل© ف%عولة{ من هذا الض_ر\ب, من
ال4ساء3 إ,ن شئت أ%ث}ب.ت_ فيه الاء4، وإ,ن شئت. حذ%ف}ت.ه.

 وح.لوبة� ال3بل, والغنم: الواحدة� ف%ما زادت\؛ وقال ابن بري: ومن العرب م.ن يعل اللوب. واحدةv، وشاهده' بيت' كعب
ابن, سعد{ الغ.ن.وي ي.رث1ي أ%خاه:

إ,ذا ل يكن، ف الـم'ن\ق1يات1، ح.ل�وب'



ومنهم من يعله جعاv، وشاهده قول نيك بن, إ,ساف{ ال4نصاري:
ت.ق%س_م جيان ح.ل�وب كأ%نا، * ت.ق%س_مها ذ�ؤ\بان� ز.و\ر� وم.ن\و.ر,

أ%ي ت.ق%س_م ج,يان ح.لئ1ب؛ وز.و\ر¬ وم.ن\و.ر: حي�ان م1ن أ%عدائه؛
وكذلك ال%ل�وبة تكون� واحدةv وجعاv، فال%ل�وبة الواحدة؛ شاه1د'ه قول الشاعر:
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ما إ,ن} ر.أ%ي\ن.ا، ف الز_مان1، ذي الكل%ب\، *  ح.ل�وبةv واحدةv، فت'ح\ت.ل%ب\

وال%ل�وبة للجميع؛ شاهده' قول ال�م.يح بن م'ن\ق1ذ:
لـم_ا رأ%ت إ,بلي، ق%ل�ت\ ح.ل�وب.ت'ها،  *  وكل© عام� عليها عام' ت.ج\نيب,

والت_ج\نيب: قلة� الل�ب.ن, يقال: أ%ج\ن.ب.ت ال3بل� إ,ذا قل� ل%ب.ن'ها.
التهذيب': أ%نشد الباهلي للج.ع\دي:

ـ�ها *  ل ت'ل}ب,ث� ال%ل%ب. ال%لئ1ب\ وبن'و ف%ز.ارة إ,ن
قال: ح'كي عن ال4صمعي أ%نه قال: ل ت'ل}ب,ث� ال%لئ1ب. ح.ل%ب. ناقة{،

حت ت.ه\ز,م.ه'م. قال وقال بعضهم: ل ت'ل}ب,ث� اللئب. أ%ن ي'ح\ل%ب
عليها، ت'عاج,ل�ها قبل% أ%ن تأ}تيها ال4م\داد. قال: وهذا ز.عم¬ 

 أ%ث}ب.ت'.اللحيان: هذه غ%ن.م ح'ل}ب¬، بسكون اللم، للضأ}ن1 والـم.ع.ز. قال : وأ�راه م'خ.ف�فاv عن ح'ل�ب. وناقةD حلوب¬: ذات
 ل%ب.ن�، فإ,ذا ص.ي_ر\ت%ا اس\ماv، قلت: هذه ال%ل�وبة لفلن؛ وقد ي'خرجون الاء4 من ال%ل�وبة، وهم ي.ع\ن'ونا، ومثله الر_كوبة والر_ك�وب

ل1ما ي.ر\ك%بون، وكذلك ال%لوب' واللوبة� لا ي.ح\ل�ب'ون. وال1ح\ل%ب، بالكسر واللب': ال3ناء� الذي ي.ح\ل%ب' فيه اللب.ن'؛ قال:
ص.اح,! ه.ل} ر.ي\ت.، أ%و\ س.م1ع\ت. ب,راع�  * ر.د_ ف الض_ر\ع, ما ق%ر.ا ف ال1لب,؟

ـgس.ك%ها. ال1لب': الل�ب.ن' الذي ت.ح\ل�ب'ه. وف  وي'روى: ف الع1لب,؛ وجعه الـم.ح.ال1ب'. وف الديث: ف%إ,ن} ر.ض1ي. ح1لب.ها أ%م
 الديث: كان إ,ذا اغ}ت.س.ل د.ع.ا ب,ش.يء� مثل, ال1لب,، فأ%خ.ذ% بك%فYه، ف%ب.د.أ% بش1ق> ر.أ}س1ه1 ال4ي.ن,، ث ال4ي\س.ر,؛ قال ابن ال4ثي: وقد

ر'و,ي.ت
،éباليم. وح'كي عن ال4زهري أ%نه قال: قال أ%صحاب العان إ,ن_ه ال1لب'، وهو ما ي'ح\ل%ب فيه1 الغ.نم كال1ح\ل%ب س.واء 

 فص'ح>ف.؛ ي.ع\ن'ون أ%نه كان% ي.غ\ت.س3ل� من ذلك ال1لب, أ%ي يض.ع' فيه الاء4 الذي ي.غ\ت.س3ل منه. قال: واخ\تار. ال�ل9ب، باليم،
 وفس_ره باء3 الو.ر\د. قال: وف الديث ف كتاب الب'خار,ي> إ,شكالD، ورب_ما ظ�ن_ انه تأ%و_له على الطيب، فقال: باب' م.ن ب.دأ

ـ�ه كان  بال1لب, والطYيب, عند. الغ'س\ل. قال: وف بعض النسخ: أ%و الطيب، ول يذكر ف هذا الباب غي هذا الديث، أ%ن
 إ,ذا اغ}ت.س.ل% د.ع.ا بشيء� مثل, ال1لب. قال: وأ%ما مسلم فجمع. ال4حاد1يث% الوار,د.ة ف هذا الـم.ع\ن، ف موض1ع� واحد{، وهذا

ـ�ه أ%راد الن,ي.ة والقاد1ير.. الديث منها. قال: وذلك من ف1ع\ل1ه1، يد'ل©ك على أ%ن
 قال: ويتمل أ%ن يكون الب'خ.اري ما أ%راد إ,ل9 ال�ل�ب، باليم، ولذا ت.ر\ج.م الباب. ب,ه، وبالطYيب، ولكن الذي ي'ر\و.ى ف

كتاب,ه إ,نا هو بالاء3، وهو با أ%ش\ب.ه'، ل4ن� الطYيب.، ل%ن\ ي.غ\ت.س3ل� بعد. الغ'س\ل،
ـ�ه إ,ذا ب.د.أ% ب,ه ث اغ}ت.س.ل، أ%ذ}ه.ب.ه الاء�. أ%ل}ي.ق' م1ن\ه ق%بل%ه' وأ%و\ل، ل4ن



وال%ل%ب'، بالتحريك: الل�ب.ن' الـم.ح\ل�وب'، س'م>ي. بالـم.ص\د.ر,، ونو'ه كثي.
والل1يب: كال%ل%ب، وقيل: ال%ل%ب': اللوب من الل�ب، وال%ل1يب'

م.ا ل ي.ت.غ.ي_ر طع\مه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
كان% ر.بيب ح.ل%ب� وقار,ص,

قال ابن سيده: عندي أ%ن� ال%ل%ب ههنا، هو ال%ل1يب'
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ـ�ه قال: كان ربيب ل%ب.ن� حل1يب�، ولب� قار,ص�، وليس هو ال%ل%ب الذي هو الل�ب   لـم'عادل%ته إ,ياه بالقار,ص,، حت كأ%ن
 الـم.ح\ل�وب. ال4زهري: ال%ل%ب: الل�ب.ن' ال%ل1يب'؛ ت.قول�: ش.ر,ب\ت' ل%ب.ناv ح.ل1يباv وح.ل%باv؛ واستعار. بعض' الشعراء3 ال%ل1يب. لش.راب

الت_م\ر, فقال يصف الن_خ\ل:
ل%ا ح.ل1يب¬ كأ%ن� ال1س\ك. خ.ال%ط%ه،  * ي.غ\ش.ى الن_دام.ى ع.ل%يه ال�ود' والر_ه.ق

.vث ت.ب\ع.ث% به إ,ل%ي\هم، وقد أ%ح\ل%ب.ه'م. واسم' الل�ب.ن,: ال3ح\لب.ة أ%يضا ،vب ل4ه\ل1ك. وأ%نت. ف الـم.ر\عى ل%ب.نا�وال3ح\لب.ة: أ%ن ت.حل
 قال أ%بو منصور: وهذا م.س\م'وع¬ عن الع.ر.ب، ص.ح1يح¬؛ ومنه ال3ع\جال%ة� وال3ع\جالت'. وقيل: ال3ح\لب.ة� ما زاد. على الس>ق%اء

 من الل�ب.ن,، إ,ذا جاء4 به الراع1ي حي يور,د' إ,بل%ه وفيه الل�ب.ن، فما زاد. على الس>ق%اء3 فهو إ,ح\لب.ة� ال%ي. وقيل: ال3ح\لب' وال3حلب.ة
من الل�ب.ن, أ%ن تكون إ,ب,ل�هم ف الـم.ر\ع.ى، فم.ه\ما ح.ل%ب'وا ج.م.ع'وا، ف%ب.ل%غ

و.س\ق. ب.عي� ح.م.لوه إ,ل ال%ي>. تقول� م1نه': أ%ح\ل%ب\ت' أ%ه\لي. يقال:
قد جاء4 بإ,ح\لب.ي, وث%لث%ة أ%حاليب.، وإ,ذا كانوا ف الشاء3 والب.ق%ر،
فف%علوا ما و.ص.ف}ت، قالوا جاؤ'وا بإ,م\خ.اض.ي\ن, وث%لثة1 أ%ماخ1يض..

 ابن ال4عراب: ناق%ةD ح.ل}باةD ر.ك}باةD أ%ي ذات' ل%ب.ن� ت'ح\ل%ب' وت'ر\ك%ب'، وهي أ%يضاv ال%ل}بان.ة� والر_ك}بان.ة. ابن سيده: وقالوا: ناقة
ح.ل}بان.ةD وح.ل}باةD وح.ل%ب'وت: ذات' ل%ب.ن�؛ كما قالوا ر.ك}بان.ةD ور.ك}باةD ور.ك%ب'وت¬؛ قال الشاعر يصف ناقة:

أ%ك}ر,م\ لـن.ا بن.اق%ة{ أ%لوف1
ح.ل}بان.ة{، ر.ك}بان.ة{، ص.ف�وف1،

ت.خ\ل1ط� بي. و.ب.ر� وص'وف1
 قوله ر.ك}بان.ة{: ت.ص\ل�ح للرeك�وب؛ وقوله ص.ف�وف{: أ%ي ت.ص'فe أ%ق}داحاv من ل%ب.ن,ها، إ,ذا ح'ل1ب.ت، لك%ث}رة ذلك الل�ب. وف حديث
ـgر.ين؛ وزيد.ت ال4ل1ف  ن'قاد.ة% ال4س.د1ي: أ%ب\غ1ن ناق%ةv ح.ل}بان.ةv ر.ك}بان.ةv أ%ي غزيرةv ت'ح\ل%ب'، وذ%ل�ولv ت'ر\ك%ب'، فهي صال1ح.ة لل4م
)Dب.ة�)1والنون� ف ب,نائه,ما، للمبالغة. وحكى أ%بو زيد: ناق%ةD ح.ل%ب.ات¬، بل%ف}ظ1 المع، وكذلك حكى: ناق%ةD ر.ك%بات¬ وشاةD ت'ح\ل

  قوله «وشاة تلبة إل» ف القاموس وشاة تلبة بالكسر وتلبة بضم التاء واللم وبفتحهما وكسرها وضم التاء1(
وكسرها مع فتح اللم.) وت1ح\ل1بة وت'ح\ل%بة إ,ذا خ.ر.ج من

ض.ر\ع1ها شيء# قبل% أ%ن ي'ن\ز.ى عليها، وكذلك الناق%ة الت ت'ح\ل%ب قبل%
أ%ن ت.حم1ل%، عن السياف.

وح.ل%ب.ه الشاة% والناق%ة%: ج.ع.ل%ه'ما ل%ه ي.ح\ل�ب'ه'ما، وأ%ح\ل%ب.ه إ,ي_اها كذلك؛ وقوله:



م.و.ال1ي. ح1ل}ف{، ل م.وال ق%راب.ة{،  * ولك1ن\ ق%ط1يناv ي'ح\ل%ب'ون% ال4ت.او,يا
فإ,نه ج.ع.ل% ال3ح\لب. ب.ن\زلة ال3عطاء3، وعد_ى ي'ح\ل%بون% إ,ل مفعولي ف معن ي'ع\ط%و\ن%.

وف الديث: الر_ه\ن م.ح\ل�وب¬ أ%ي ل1ـم'ر\ت.هن,ه أ%ن ي.أ}ك�ل% ل%ب.ن.ه'، بقدر ن.ظ%ره1 عليه، وق1يام1ه بأ%م\ره وع.لف1ه.
 وأ%ح\ل%ب. الر_ج'ل�: ولد.ت\ إ,ب,ل�ه إ,ناثاv؛ وأ%ج\ل%ب.: و.لد.ت\ له' ذ�كوراv. وم1ن كلمهم: أ%أ%ح\ل%ب\ت. أ%م\ أ%ج\ل%ب\ت.؟ فمعن أ%أ%ح\ل%ب\ت.: أ%ن'ت1ج.ت

ن'وق�ك إ,ناثاv؟ ومعن أ%م\ أ%ج\ل%ب\ت: أ%م ن'ت1ج.ت ذكوراv؟ 
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 وقد ذكر ذلك ف ترجة ج.ل%ب. قال، ويقال: ما ل%ه أ%ج\ل%ب. ول أ%ح\ل%ب.؟ أ%ي ن'ت1ج.ت\ إ,بل�ه' كل©ها ذكوراv، ول ن'ت1ج.ت\ إ,ناثا
فت'ح\ل%ب. وف

 الدعاء3 على ال3ن\سان1: ما ل%ه ح.ل%ب. ول ج.ل%ب.، عن ابن ال4عراب، ول يفسره؛ قال ابن سيده: ول أ%ع\ر,ف' و.ج\ه.ه. ويدع'و
 الر_ج'ل� على الر_ج'ل, فيقول: ما ل%ه أ%حلب ول أ%ج\ل%ب.، ومعن أ%ح\ل%ب. أ%ي و.لد.ت إ,ب,ل�ه ال3ناث% دون الذ©كور، ول أ%ج\ل%ب: إ,ذا

د.عا ل3ب,ل1ه أ%ن ل ت.ل1د. الذ©كور.، ل4نه الـم.ح\ق' ال%ف1يe لذ%هاب, الل�ب, وان\ق1طاع
الن_س\ل,.واست.ح\ل%ب. اللب.: اس\ت.د.ر_ه.

وح.ل%ب\ت' الرج'ل% أ%ي ح.ل%ب\ت' له، تقول منه: احل�ب\ن أ%ي اك}ف1ن
ال%ل}ب.، وأ%ح\ل1ب\ن، بق%ط}ع, ال4ل1ف1، أ%ي أ%gع1ن>ي على ال%لب,.

وال%ل}ب.تان1: الغ.داة� والع.ش1يe، عن ابن ال4عراب؛ وإ,نا س'م>ي.تا
بذلك للح.ل%ب, الذي يكون� فيهما.
وهاج,رةD ح.ل�وب¬: ت.حل�ب' الع.ر.ق..

وت.ح.ل�ب. الع.ر.ق' وان\ح.ل%ب.: سال. وت.ح.ل�ب. ب.د.ن'ه ع.ر.قاv: سال%
ع.ر.ق�ه؛ أ%نشد ثعلب:

وح.ب.ش1ي_ي\ن,، إ,ذا ت.ح.ل�با،  * قال ن.ع.م\، قال ن.ع.م\، وص.و_ب.ا
ت.ح.ل�با: ع.ر,قا.

وت.ح.ل�ب. ف�وه: سال%، وكذلك ت.ح.ل�ب الن_د.ى إ,ذا سال%؛ وأ%نشد:
وظل� كت.ي\س, الر_م\ل,، ي.ن\ف�ض' م.ت\ن.ه،  * أ%ذاةv به م1ن\ صائ1ك{ م'ت.ح.لYب,

شب�ه الف%ر.س. بالت_ي\س الذي ت.ح.ل�ب. عليه صائ1ك' الـم.ط%ر, م1ن الش_ج.ر؛ والصائ1ك: الذي ت.غ.ي_ر. ل%و\ن'ه ور,ي'ه.
 وف حديث ابن ع'م.ر، رضي الل9ه عنهما، قال: رأ%يت عمر ي.ت.ح.ل�ب' ف�وه، فقال: أ%ش\ت.هي جراداv م.ق}ل�و�اv أ%ي ي.ت.ه.ي_أ� ر'ضاب'ه

للس_ي.لن1؛
وف حديث ط%ه\ف%ة: ون.س\ت.ح\ل1ب' الص_ب,ي. أ%ي ن.س\ت.د1رe الس_حاب..

وت.ح.ل�ب.ت\ ع.ي\ناه' وان\ح.ل%ب.تا؛ قال:
وان\ح.ل%ب.ت\ ع.ي\ناه' من ط�ول, ال4سى

وح.وال1ب' الب,ئ}ر,: منابع مائ1ها، وكذلك ح.وال1ب' الع'يون1 الف%و_ار.ة1، وح.وال1ب' الع'يون1 الد_ام1ع.ة1؛ قال الكميت:



�ت.د.ف�ق ج'وداv، إ,ذا ما ال}ب,حا *  ر' غاض.ت\ ح.وال1ب'ها ال�ف�ل
أ%ي غار.ت\ م.و.ادeها.

ود.م¬ ح.ل1يب¬: طر,يÒ، عن الس'ك�ري؛ قال ع.ب\د' اب\ن' ح.ب,يب�
:eذ%ل1ي�ال

ه'د'وءéا، تت. أ%ق}م.ر. م'س\ت.ك1ف¼، *  ي'ض1يء� ع'لل%ة% الع.ل%ق, ال%ل1يب,
 وال%ل%ب' من ال1باي.ة1 مثل� الص_د.ق%ة1 ونو,ها مـما ل يكون� وظ1يف%ةv م.ع\لوم.ة%: وهي ال3ح\لب' ف د1يوان1 الص_د.ق%ات1، وقد ت.ح.ل�ب

الف%ي\ء.
 ال4زهري أ%بو زيد: ب.ق%رةD م'ح1لê، وشاة م'ح1لê، وقد أ%ح.ل�ت\ إ,ح\للv إ,ذا ح.ل%ب.ت\، بفتح الاء3، قبل% و,لدها؛ قال: وح.ل%ب.ت\ أ%ي

أ%ن\ز.ل%ت1 اللب.ن. قبل% و,لد1ها.
وال%ل}ب.ة: الد_ف}ع.ة من ال%ي\ل, ف الر>هان1 خاص_ة، والمع' ح.لئ1ب' على غي قياس�؛ قال ال4زهري:
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(يتبع...)

): حلب: ال%ل%ب': است1خراج' ما ف الض_ر\ع, من اللب.ن,، يكون� ف الشاء3... ...1@(تابع... 
 ول يقال للواحد1 منها ح.ل1يب.ة ول ح1لب.ة؛ وقال العجاج:

eه.مYوساب,ق' ال%لئ1ب, الل
 يريد ج.ماع.ة ال%ل}بة. وال%ل}ب.ة، بالت_س\ك1ي: خ.ي\لD ت'ج\مع للس>باق, من كلY أ%و\ب�، ل ت.خ\ر'ج' من م.و\ض1ع� واح1د{، ولكن من كل

ح.ي¼؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:
ن.ح\ن' س.ب.ق}ن.ا ال%ل%ب.ات1 ال4ر\ب.ع.ا، *  الف%ح\ل% والق�ر_ح. ف ش.و\ط{ م.ع.ا

وهو كما يقال� للقوم, إ,ذا جاؤ'وا من كلY أ%و\ب� للنeص\ر.ة1 قد أ%ح\ل%ب'وا. ال4زهري: إ,ذا جاء4 القوم' من كلY و.ج\ه{، فاج\ت.م.ع'وا ل%ر\ب�
أ%و غي ذلك، قيل: قد أ%ح\ل%ب'وا؛ وأ%نشد:

1إ,ذا ن.ف%ر¬، منهم، ر.ؤبة أ%ح\ل%ب'وا * ع.لى عام1ل�، جاء4ت\ م.ن,ي_ت'ه' ت.ع\د'و 
 قوله «رؤبة» هكذا ف الصول.)1 (

ابن شيل: أ%ح\ل%ب. بنو فلن{ مع ب.ن فلن{ إ,ذا جاؤ'وا أ%ن\صاراv لم.
والـم'ح\ل1ب': الناص1ر'؛ قال بشر' بن' أ%ب خاز,م�:

وي.ن\ص'ر'ه قوم¬ غ1ضاب¬ ع.ل%ي\ك�م'،  *  م.ت ت.د\ع'ه'م\، يوماv، إ,ل الر_و\ع,، ي.ر\ك%بوا
أ%شار. ب,ه,م\، ل%م\ع. ال4ص.م>، فأ%ق}ب.ل�وا  * ع.ران,ي. ل ي.أ}ت1يه، للن_ص\ر,، م'ح\ل1ب'

قوله: ل%م\ع. ال4ص.م> أ%ي كما ي'ش1ي' ال4صمe بإ,ص\ب.ع1ه1، والضمي ف
أ%شار يعود على م'ق%د_م, ال%ي\ش؛ وقوله م'ح\ل1ب'، يقول: ل ي.أ}ت1يه1

ـ�ه قال ل%م.ع. ل%م\ع ال4ص.م>، ل4ن ال4ص.م_ ل  أ%حد¬ ينصره من غي ق%و\م1ه وب.ن,ي ع.م>ه. وع.ران,ي.: ر'ؤ.ساء4. وقال ف التهذيب: كأ%ن
يسمع



الواب.، فهو ي'د1ي' الل�م\ع.، وقوله: ل ي.أ}ت1يه1 م'ح\ل1ب' أ%ي ل
يأ}ت1يه1 م'ع1ي¬ من غي, ق%و\ م1ه1، وإ,ذا كان الـم'ع1ي م1ن ق%و\م1ه، ل

ي.ك�ن\ م'ح\ل1باv؛ وقال:
)2ص.ريح¬ م'ح\ل1ب¬، م1ن\ أ%ه\ل, ن.ج\د{،  * ل1ح.ي¼ بي. أ%ث}ل%ة% والن>ج.ام,(

 قوله «صريح» البيت هكذا ف أصل اللسان هنا وأورده ف مادة نم:2 (
نزيعاv ملباv من أ%هل لفت

إل. وكذلك أ%ورده ياقوت ف نم ولفت، وضبط لفت بفتح اللم وكسرها مع اسكان الفاء.)
وحال%ب\ت الرج'ل% إ,ذا ن.ص.ر\ت.ه وعاو.ن\ت.ه. وح.لئ1ب' الرج'ل,:أ%ن\صار'ه من ب.ن ع.م>ه خاص_ةv؛ قال الر,ث� بن حلزة:

ون.ح\ن'، غ%داة% الع.ي\ن، ل%ـم_ا د.ع.و\ت.ن.ا،  *  م.ن.ع\ناك.، إ,ذ} ثاب.ت\ ع.ل%ي\ك. ال%لئ1ب'
وح.ل%ب. الق%و\م' ي.ح\ل�بون% ح.ل}باv وح'ل�وباv: اج\ت.م.عوا وتأ%ل�ب'وا من كلY و.ج\ه.

 وأ%ح\ل%ب'وا ع.ل%يك: اج\ت.م.ع'وا وجاؤ'وا من كلY أ%و\ب�. وأ%ح\ل%ب. الق%و\م' أ%ص\حاب.ه'م: أ%عان'وه'م. وأ%ح\ل%ب. الرج'ل� غي. ق%و\م1ه1: د.خ.ل
 ب.ي\ن.هم ف%أ%عان% بعض.ه'م على ب.ع\ض�، وهو ر.ج'لD م'ح\ل1ب. وأ%ح\ل%ب. الر_ج'ل� صاح1ب.ه إ,ذا أ%عان.ه على ال%ل}ب,. وف الثل: ل%ي\س. ل%ا

ر.اع�، ولك1ن\ ح.ل%ب.ة؛ ي'ض\ر.ب للرج'ل، ي.س\ت.ع1ين'ك فت'ع1ين'ه، ول م.ع'ون.ة% ع1ن\د.ه.
وف حديث س.ع\د1 بن م'عاذ{: ظ%ن_ أ%ن� ال4ن\صار. ل
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 ي.س\ت.ح\ل1ب'ون% ل%ه على ما ي'ريد' أ%ي ل ي.ج\ت.م1ع'ون؛ يقال: أ%ح\ل%ب. الق%و م'

واس\ت.ح\ل%ب'وا أ%ي اج\ت.م.ع'وا للنeص\رة والعان.ة1، وأ%صل� ال3ح\لب, 
ال3عان.ة� على ال%ل}ب,؛ ومن أ%مثالم:

ل%ب>ث} ق%ل1يلv ي.ل}ح.ق, ال%لئ1ب
ـgثال1ه,م ف  يعن ال%ماع.ات1. ومن أ%م\ثال1ه,م: ح.ل%ب\ت. بالساع1د1 ال4ش.د> أ%ي اس\ت.ع.ن\ت. ب.ن\ ي.ق�وم بأ%م\ر,ك. وي'ع\ن باج.ت1ك.. ومن أ%م
 الـم.ن\ع: ل%ي\س. ف كلY حي أ�ح\ل%ب' فأ�ش\ر.ب'؛ قال ال4زهري: هكذا رواه الـم'ن\ذ1ريe عن أ%ب ال%ي\ثم؛ قال أ%بو عبيد: وهذا
 ال%ث%ل� ي'ر\وى عن س.عيد1 بن, ج'ب.ي\ر�، قاله ف حديث س'ئ1ل% عنه، وهو ي'ض\ر.ب' ف كلY شيء� ي'م\ن.ع. قال، وقد يقال: ليس كل

ح1ي� أ%ح\ل�ب' فأ%ش\ر.ب. ومن
أ%مثالم: ح.ل%ب.ت\ ح.ل}ب.ت.ها، ث أ%ق}ل%ع.ت\؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للرج'ل,

ي.ص\خ.ب' وي.ج\ل�ب'، ث ي.س\ك�ت' من غي أ%ن ي.كون% منه ش.يء# غي
ج.ل%ب.ت1ه وص1ياح1ه.

 والال1بان1: ع1ر\قان ي.ب\ت.د_ان1 الك�ل}ي.ت.ي\ن, من ظ%اه1ر, الب.ط}ن,، وه'ما أ%يضاv ع1رقان1 أ%خ\ض.ران1 ي.كتن,فان السeر_ة إ,ل الب.ط}ن؛ وقيل ه'ما
ع1ر\قان م'س\ت.ب\ط1ن.ا الق%ر\ن.ي\ن. ال4زهري: وأ%ما قول� الشم_اخ:
ت'وائ1ل� م1ن\ م1ص.ك¼، أ%ن\ص.ب.ت\ه،  * ح.وال1ب' أ%س\ه.ر.ي\ه1 بالذ�ن,ي,



 فإ,ن أ%با عمرو قال: أ%س\ه.راه': ذك%ر'ه وأ%ن\ف�ه؛ وح.وال1ب'ه'ما: ع'ر'وق¬ ت.م'دe الذ�ن,ي من ال4ن\ف1، والـم.ذ}ي. م1ن ق%ض1يب,ه. وي'رو.ى
ح.وال1ب' أ%س\ه.ر.ت\ه'، يعن ع'ر'وقاv ي.ذ1ن© من\ها أ%ن\ف�ه.

ـgت. ت.أ}ك�ل�؛ يقال: اح\ل�ب\ فك�ل}. وف الديث: كان إ,ذا د'ع1ي. إ,ل ط%عام ج.ل%س. ج'ل�وس  وال%ل}ب': ال�ل�وس' على ر'ك}ب.ة{ وأ%ن
ال%ل%ب,؛ هو

اللوس' على الرeك}بة لي.ح\ل�ب. الشاة%. يقال: اح\ل�ب\ فك�ل} أ%ي اج\ل1س\، وأ%راد به ج'لوس. الـم'ت.واض1ع1ي.
ابن ال4عراب: ح.ل%ب. ي.ح\ل�ب': إ,ذا ج.ل%س. على ر'ك}ب.ت.ي\ه1.

 أ%بو عمرو: ال%ل}ب': الب'روك'، والش_ر\ب': الف%ه\م. يقال: ح.ل%ب. ي.ح\ل�ب' ح.ل}باv إ,ذا ب.ر.ك.؛ وش.ر.ب ي.ش\ر'ب' ش.ر\باv إ,ذا ف%ه,م.. ويقال
للب.ل1يد: اح\ل�ب\ ث اش\ر'ب\.

واللباء�: ال4م.ة� الباركة� من ك%س.ل1ها؛ وقد ح.ل%ب.ت\ ت.ح\ل�ب إ,ذا ب.ر.ك%ت على ر'ك}ب.ت.ي\ها.
وح.ل%ب' كلY شيء�: قشره، عن ك�راع.

 وال�ل}بة وال�ل�بة: الف%ريقة�. وقال أ%بو حنيفة: ال�ل}بة ن,ب\تة لا ح.بÒ أ%ص\ف%ر، ي'ت.عال%ج' به، وي'ب.ي_ت' في'ؤ\ك%ل�. وال�ل}بة: الع.ر\ف%ج' والق%ت.اد'.
 وص.ار. ورق' الع1ض.اه1 ح'ل}بةv إ,ذا خرج ورق�ه وع.سا واغ}ب.ر_، وغ%ل�ظ% ع'ود'ه وش.و\ك�ه. وال�ل}بة: ن.ب\ت¬ معروف¬، والمع ح'ل%ب. وف
 حديث خالد1 ابن, م.ع\دان: ل%و\ي.ع\ل%م' الناس' ما ف ال�ل}بة1 لش\ت.ر.و\ها، ولو بوزن,ها ذ%ه.باv. قال ابن ال4ثي: ال�ل}بة�: ح.بÒ معروف؛

وقيل: هو من ث%م.ر, الع1ضاه؛ قال: وقد ت'ض.مe اللم'.
 وال�ل�ب': نبات¬ ي.ن\ب'ت ف الق%ي\ظ1 بالق1يعان1، وش'ط}آن1 ال4و\دية، وي.ل}ز.ق' بال4رض,، حت ي.كاد. ي.سوخ'، ول تأ}كل�ه ال3بل، إ,نا تأ}كل�ه

الشاء� والظYباء�، وهي م.غ\ز.ر.ة م.س\م.نةD، وت'ح\ت.بل� عليها الظYباء. يقال: ت.ي\س' ح'ل�ب�، وت.ي\س¬ ذ�و 
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  ح'ل�ب�، وهي ب.ق}لة ج.ع\دةD غ%ب\راء� ف خ'ض\رة{، ت.ن\بس3ط� على ال4رض,، ي.س3يل� منها الل�ب.ن'، إ,ذا ق�ط1ع. منها شيء#؛ قال النابغة يصف
فرسا:

بعار,ي الن_واه1ق,، ص.ل}ت1 ال%ب,ي,،  * ي.س\ت.نe، كالت_ي\س, ذي ال�ل�ب,
ومنه قوله: 

أ%ق%ب_ ك%ت.ي\س, ال�ل�ب, الغ.ذ%وان1
وقال أ%بو حنيفة: ال�ل�ب' نبت¬ ي.ن\ب.س3ط� على ال4رض، وت.د'وم'

خ'ض\رت'ه، له ورق¬ ص1غار¬، ي'دب.غ� به. وقال أ%بو زياد{: من ال1ل}فة1
 ال�ل�ب'، وهي شجرة ت.س.ط�ح' على ال4رض، لز,قةD با، شديدة� ال�ض\رة1، وأ%كثر' نبات1ها حي ي.ش\ت.دe الرe. قال، وعن ال4عراب

 الق�د'م: ال�ل�ب' ي.س\ل%ن\ط1ح' على ال4رض، له ورق¬ ص1غار¬ مرÒ، وأ%صلD ي'ب\ع1د' ف ال4رض، وله ق�ض\بانD ص1غار¬، وس1قاء# ح'ل�ب
وم.ح\لوب¬، ال4خية عن أ%ب حنيفة، د'ب,غ% بال�ل�ب,؛ قال الراجز:

د.ل}و¬ ت.م.أ9ى، د'ب,غ.ت\ بال�ل�ب,



 ت.م.أ9ى أ%ي ات_س.ع.. ال4صمعي: أ%س\ر.ع' الظYباء3 ت.ي\س' ال�ل�ب,، ل4نه قد ر.ع.ى الر_بيع. والر_ب\ل%؛ والر_ب\ل� ما ت.ر.ب_ل% من الر_ي>حة ف أ%يام
 الص_ف%ر,ي_ة، وهي عشرون يوماv من آخر الق%ي\ظ1، والر_ي>ح.ة تكون� من. ال�ل�ب,، والن_ص1ي> والرeخامى والـم.ك}ر,، وهو أ%ن يظه.ر

الن_ب\ت' ف أ�صوله، فالت ب.ق1ي.ت\ من العام ال4و_ل ف ال4رض,، ت.ر'بe الث�ر.ى أ%ي ت.ل}ز.م'ه. 
 والـم.ح\ل%ب': ش.ج.ر¬ له ح.بÒ ي'ج\ع.ل� ف الطYيب,، واسم' ذلك الطYيب, الـم.ح\ل%ب,ي_ة�، على الن_س.ب, إ,ليه؛ قال أ%بو حنيفة: ل ي.ب\ل�غ\ن

أ%نه ي.ن\ب'ت' بشيء� م1ن\ بلد1 الع.ر.ب. وح.بe الـم.ح\ل%ب,: دواء# من ال4فاويه1، وموض1ع'ه الـم.ح\ل%ب,ي_ة. 
وال1ل1ب\لب': نبت¬ ت.دوم' خ'ض\ر.ت'ه ف الق%ي\ظ1، وله ورق¬ أ%ع\ر.ض'

Òباء� والغنم'؛ وقيل: هو ن.بات¬ س'ه\ليYمن الك%ف>، ت.س\م.ن' عليه الظ
ث�لثيÒ كس3ر,ط}ر.اط{، وليس بر'باع1ي¼، ل4نه ليس ف الك%لم, 

ك%س3ف1ر\جال�.
وح.ل�ب¬، بالتشديد: اسم' ف%ر.س� لب.ن ت.غ\لب.. التهذيب': ح.ل�ب¬ من
أ%ساء3 خيل, العرب السابقة. أ%بو عبيدة: ح.ل�ب¬ من ن,تاج, ال4ع\وج,.
ال4زهري، عن شر: يوم¬ ح.ل�ب¬، ويوم¬ ه.ل�ب¬، ويوم¬ ه�ام¬، ويوم¬

ص.ف}وان� وم1ل}حان� وش1يبان�؛ فأ%ما ال%ل�ب' فاليابس' ب.ر\داv، وأ%ما 
ال%ل�ب ففيه ن.دىÝ، وأ%ما ال%م_ام' فالذي قد ه.م_ بالب.ر\د.

وح.ل%ب': مدينةD بالشام,؛ وف التهذيب: ح.ل%ب' اسم' ب.ل%د{ من الث©غ'ور, الشام1ي_ة.
وح.ل%بان�: اسم' م.و\ضع�؛ قال الـم'خ.ب_ل السعدي:

ص.ر.م'وا ل4ب\ر.ه.ة% ال�مور.، م.ح.ل©ها  * ح.ل%بان�، فان\ط%ل%ق�وا مع ال4ق}وال,
وم.ح\ل%بة� وم'ح\ل1ب: م.و\ض1عان1، ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

يا جار. ح.م\راء4، بأ%ع\لى م'ح\ل1ب,،
م'ذ}ن,ب.ةD، فالقـــــــــاع' غ%ي\ر' م'ذ}ن,ب,،

ل شيء4 أ%خ\ز.ى م1ن ز,ناء3 ال4ش\ي.ب
قوله:

م'ذن,ب.ة، فال}قـــــــاع' غي' م'ذ}ن,ب,
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يقول: هي الذنبة ل القاع'، ل4نه ن.ك%ح.ها ث%م_.
ابن ال4عراب: ال�ل�ب' السeود' من كلY ال%يوان1. قال: وال�ل�ب' 

الف�ه.ماء� من الر>جال,.
ال4زهري: ال�ل}ب'وب' الل�و\ن� ال4س\ود'؛ قال رؤ\بة:

والل�و\ن�، ف ح'و_ت1ه، ح'ل}ب'وب'



 وال�ل}ب'وب': ال4س\و.د' من الش_ع.ر, وغيه. يقال: أ%س\و.د' ح'ل}ب'وب¬ أ%ي حال1ك¬. ابن ال4عراب: أ%س\و.د' ح'ل}ب'وب¬ وس'ح\ك�وك¬ وغ1ر\بيب¬؛
وأ%نشد:

ـ4ا ت.ران,ي، الي.و\م.، ع.ش�اv ناخ1ص.ا،  * أ%س\و.د. ح'ل}بوباv، وكنت' واب,ص.ا أ%م
.vب.ر_اقا :vوواب,صا .vقليل% اللحم م.ه\ز'ول :vناخ1صا vع.ش�ا

.�@حلتب: ح.ل}ت.ب¬: اسم¬ يوص.ف' به الب.خيل
@حنب: ال%ن.ب' والت_ح\ن,يب': اح\ديداب¬ ف و.ظ1يف%ي\ ي.د.ي, الف%ر.س,،

 وليس ذلك بالع\وجاج, الشديد، وهو مـم_ا يوص.ف' صاح1ب'ه بالش>د_ة1؛ وقيل: الت_ح\ن,يب' ف ال%ي\ل: ب'ع\د' ما ب.ي\ن. الر>ج\ل%ي\ن, ،
من غي

 ف%ح.ج�، وهو م.د\ح¬، وهو الـم'ح.ن_ب'. وقيل: ال%ن.ب' والت_ح\ن,يب' اع\و,جاج¬ ف الساق%ي\ن,، يقال من ذلك كلYه: فر.س¬ م'ح.ن_ب¬؛
قال امرؤ' القيس:

ف%لgياv ب,لgي� ما ح.م.ل}نا و.ل1يد.نا، *  على ظ%ه\ر, م.ح\ب'وك1 الس_راة1، م'ح.ن_ب,
وقيل: الت_ح\ن,يب' اع\و,جاج¬ ف الضeل�وع,؛ وقيل: الت_ح\ن,يب' ف

الف%ر.س, ان\ح1ناء# وت.و\ت1ي¬ ف الصeل}ب, والي.د.ي\ن,، فإ,ذا كان ذلك ف
الر>ج\ل، فهو الت_ج\ن,يب'، باليم؛ قال ط%رفة:

وك%ر>ي، إ,ذا ناد.ى الـم'ضاف'، م'ح.ن_باv، *  كس3يد1 الغ.ض.ى، ن.ب_ه\ت.ه، الـم'ت.و.ر>د1
ال4زهري: والت_ح\ن,يب' ف ال%ي\ل, مـما يوص.ف' صاحب'ه بالش>د_ة،

وليس ذلك باع\و,جاج� شد1يد{. وقيل: الت_حن,يب' ت.وت1ي¬ ف الر>ج\ل%ي,. ابن شيل: الـم'ح.ن_ب' من ال%يل, الـم'ع.ط�ف' الع1ظام,.
 قال أ%بو العباس: ال%ن\باء�، عند ال4ص\معي: الـم'ع\و.ج_ة الساق%ي\ن ف اليدين؛ قال، وهي عند ابن ال4عراب: ف الر>ج\لي؛ وقال

ف موضع آخر: ال%ن\باء� م'ع\و.ج_ة الساق,، وهو م.د\ح¬ ف ال%ي\ل,.
وت.ح.ن_ب فلن أ%ي ت.ق%و_س وان\ح.ن. وش.ي\خ¬ م'ح.ن_ب¬: م'ن\ح.ن�؛ قال:

ي.ظ%ل© ن.ص\باv، لر.ي\ب, الد_ه\ر,، ي.ق}ذ1ف�ه *  ق%ذ}ف. الـم'ح.ن_ب,، بالفات1 والس_ق%م,
وح.ن_ب.ه' الك1ب.ر' وحن.اه إ,ذا ن.ك�سه؛ ويقال: ح.ن_ب. ف�لنD أ%ز.جاv م'ح\ك%ماv أ%ي ب.ناه' م'ح\ك%ماv فح.ناه'.

@حنزب: ال1ن\زاب': ال1مار' الـم'ق}ت.د1ر' ال%ل}ق,. وال1ن\زاب':
الق%ص1ي' الق%ويe. وقيل: الغ.ل1يظ�. وقال ثعلب: هو الر_ج'ل� القصي'

الع.ريض'.
وال�ن\ز'وب': ض.ر\ب¬ من الن_بات1. وال1ن\زاب' وال�ن\ز'وب': ج.ز.ر'
الب.ر>، واحدته ح1ن\زابةD، ول ي'س\م.ع ح'ن\زوبة، والق�س\ط�: ج.ز.ر'

البحر. وال�ن\ز'وب' وال1ن\زاب': جاعة الق%ط%ا؛ وقيل: ذ%ك%ر' الق%ط%ا.
وال1ن\زاب': الديك'. وقال
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 ال4غ}ل%ب الع1ج\لي ف ال}نزاب, الذي هو الغ.ليظ� الق%صي'، ي.ه\ج'و س.جاح, الت ت.ن.ب_أ%ت\ ف عهد مسيلمة الكذاب:
ق%د\ أ%ب\ص.ر.ت\ س.ج.اح,، م1ن بع\د الع.م.ى،

ت.اح. ل%ا، ب.ع\د.ك، ح1ن\زاب¬ و.ز.ا،
م'ل%و_ح¬ ف الع.ي\ن, م.ج\ل�وز' الق%ر.ى،
د.ام. ل%ه خ'ب\ز¬ ول%ح\م¬ ما اش\ت.ه.ى،

خ.اظ1ي الب.ض1يع,، ل%ح\م'ه خ.ظ%اب.ظ%ا
 وي'رو.ى: ح1ن\زاب¬ و.أ%ى، قال إ,ل الق1ص.ر, م.ا ه'و. الو.ز.أ�: الش_د1يد' الق%ص1ي. والب.ض1يع': الل�ح\م'. وال%اظ1ي: الـم'ك}ت.ن,ز'؛ ومنه قولم:

ل%ح\م'ه خ.ظ%اب.ظ%ا أ%ي م'ك}ت.ن,ز¬. قال ال4صمعي: هذه ال�ر\ج'وز.ة
كان% ي'قال ف الاه1ل1ي_ة إ,نا ل�ش.م. بن ال%ز\ر.ج,.
@حنطب: أ%بو عمرو: ال%ن\طبة: الش_ج.اع.ة.

 وقال ابن بري: أ%ه\م.ل% الوهري أ%ن يذكر ح.ن\ط%ب. قال: وهي ل%ف}ظ%ة قد ي'ص.ح>ف�ها بعض' الـم'ح.د>ثي.، فيقول: ح.ن\ظ%ب.،
 وهو غ%ل%ط. قال، وقال أ%بو علي بن رشيق: ح.ن\ط%ب' هذا، باء� مهملة وطاء� غي معجمة، من م.خ\ز'وم�، وليس ف العرب
 ح.ن\ط%ب¬ غي'ه. قال: حكى ذلك عنه الفقيه الس_ر.ق�وس1ي، وزعم أ%نه س.م1ع.ه م1ن فيه. قال وف ك1تاب البغوي>: عبد'الل9ه بن

)1ح.ن\ط%ب, بن, ع'بيد بن ع'م.ر. بن م.خ\زوم بن زنقطة بن مر_ة(
  قوله «زنقطة بن مرة» وقوله بعد ف الوض1عي نقطة هكذا ف الصل الذي بيدنا.) ، وهو أ%بو الط�ل1ب, بن عبد1الل9ه بن1(

ح.ن\ط%ب�؛ وفسر بيت الفرزدق:
وما ز'ر\ت س.ل}م.ى، أ%ن ت.كون% حبيبةv  * إ,ل�، ول د.ي\ن� ل%ها أ%نا ط%ال1ب'ه\

 فقال إ,ن الفرزدق نزل بامرأ%ة من العرب ، من الغ.و\ث، من ط%ي>ئ{، فقالت: أ%ل أد'ل©ك. على ر.ج'ل� ي'ع\ط1ي ول ي.ليق' شيئاv؟
فقال: ب.لى.

ف%د.ل�ته على الـم'ط�ل1ب, ابن عبد1الل9ه بن ح.ن\ط%ب� الـم.خ\ز'ومي، وكانت
 أ�مeه بنت الك%م, بن أ%ب العاص، وكان مروان� بن' ال%ك%م, خاله، فب.عث% به م.ر\وان� على ص.د.قات ط%ي>ئ{، ومروان� عامل� معاوية

يومئذ على الـم.دينة، فلما أ%تى الفرزدق الـم'ط�ل1ب. وان\ت.س.ب له، ر.ح_ب. به وأ%كرم.ه وأ%عطاه عشرين أ%و ثلث1ي ب.ك}رة.
وذكر الع'ت\ب,يe أ%ن رج'لv من أ%هل الدينة اد_ع.ى ح.ق9اv على رجل�،

 فدعاه إ,ل ابن ح.ن\ط%ب�، قاضي الـم.دينة، فقال: من ي.ش\ه.د با ت.قول�؟ فقال: نقطة. فلما و.ل�ى قال القاضي: ما ش.هاد.ت'ه له
إ,ل كش.هادته عليه.

فلما جاء4 نقطة، أ%قبل على الق%اض1ي، وقال: فداؤك. أ%ب وأ�م>ي؛ والل9ه لقد أ%حسن الشاعر حيث يقول:
من. ال%ن\ط%ب,ي>ي.، ال�ذين. وج'وه'ه'م  * د.نان,ي'، مـما ش1يف. ف أ%ر\ض, ق%ي\ص.را

فأ%ق}ب.ل% القاضي على الكات1ب وقال: ك%ي>س¬ ورب> السماء3، وما أ%حسبه
شه,د. إ,ل بالق، فأ%ج,ز\ ش.هاد.ت.ه. قال ابن ال4ثي ف ال%ن\ظ%ب الذي

هو ذ%ك%ر ال%ناف1س، وال%راد1: وقد يقال بالطاء3 الهملة، وسنذكره.



 @حنظب: ال�نظ�باء�: ذك%ر ال%ناف1س، قال ال4زهري ف ترجة عنظب،ال4صمعي: الذ�ك%ر من ال%راد1 هو ال�ن\ظ�ب والع'ن\ظ�ب.
وقال أ%بو عمرو: هوالع'ن\ظ�ب'، فأ%ما ال�ن\ظ�ب فالذ�ك%ر' من ال%ناف1س,،
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 والمع ال%ناظ1ب'؛ قال زياد الطماحي يصف كلباv أ%سود:

أ%ع\د.د\ت'، للذYئ}ب, ول%يل, الار,س,،  * م'ص.د_راv أ%ت\ل%ع.، مثل% الفار,س,
ي.س\ت.ق}ب,ل� الر>يح. بأ%نف{ خان,س�،  * ف م1ثل, ج,ل}د1 ال�ن\ظ�باء3 اليابس,
وقال اللحيان: ال�ن\ظ�ب'، وال�ن\ظ%ب'، وال�ن\ظ�باء�، وال�ن\ظ%باء�:

.vغ%ض.با �دابةD مثل� ال�ن\ف�ساء3. والـم'ح\ب.ن\ظ1ئ�: المتلئ
 وف حديث ابن الس.ي_ب: سأ%له' رجلD فقال: ق%ت.ل}ت' ق�راداv أ%و ح'ن\ظ�باv؛ فقال: ت.ص.د_ق\ بت.م\رة{. ال�ن\ظ�ب، بضم الظاء3 وفتحها:

Dذكر ال%ناف1س وال%راد. وقال ابن ال4ثي: وقد يقال بالطاء3 الهملة، ونونه زائدة
عند سيبويه، ل4نه ل يثبت ف�ع\ل%لv، بالفتح، وأ%صلية عند ال4خفش،

ل4نه أ%ثبته. وف رواية: من ق%ت.ل% ق�راداv أ%و ح'ن\ظ�باناv، وهو م'ح\ر,م،
ت.ص.د_ق بت.م\رة{ أ%و ت.م\ر.ت.ي\ن,.
ال�ن\ظ�بان�: هو ال�ن\ظ�ب'.

وال�ن\ظ�وب' من النساء3:الض_خ\م.ة الر_ديئة ال%ب.ر,. وقيل: ال�ن\ظ�ب': ضرب من ال%ناف1س,، فيه ط�ولD؛ قال حسان بن ثابت:
وأ�مeك. س.و\داء� ن'وب,يةD،  *  كأ%ن� أ%نام1ل%ها ال�ن\ظ�ب'

@حوب: ال%و\ب' وال%و\ب.ة�: ال4ب.وان1 وال�خ\ت' والب,ن\ت'. وقيل: ل1ي
.vها أ%ي ض.ع.ف%ة وع1يال� فيهم ح.و\ب.ةD وح'وب.ةD وح1يب.ةD أ%ي قرابة من ق1ب.ل, ال�م>، وكذلك كل© ذ1ي ر.ح1م� م.ح\ر.م�. وإ,ن ل1ي ح.و\ب.ةv أ%ع'ول

ابن السكيت: ل ف ب.ن ف�لن ح.و\ب.ةD، وبعض'هم يقول ح1يب.ةD، فتذهب
الواو' إ,ذا ان\ك%س.ر ما ق%ب\ل%ها، وهي كل© ح'ر\مة{ ت.ض1يع من أ�م¼ أ%و

 أ�خ\ت{ أ%و ب,نت{، أ%و غي ذلك من كل ذات1 ر.ح1م�. وقال أ%بو زيد: ل فيهم ح.و\ب.ة إ,ذا كانت قرابةv من ق1ب.ل, ال�م�، وكذلك كل
ذ1ي ر.ح1م

م.ح\ر.م�.
 وف الديث: ات_ق�وا الل9ه. ف ال%و\ب.ات1؛ يريد' الن>ساء4 الـم'ح\تاجات، الل�ت ل ي.س\ت.غ\ن,ي. ع.م_ن\ يقوم' عليه,ن_، وي.ت.ع.ه_د'ه'ن_؛ ول ب'د

ف الكلم, من حذف1 م'ضاف{ ت.ق}د1ير'ه ذات ح.و\ب.ة{، وذات ح.و\بات.
وال%و\ب.ة�: الاج.ة. وف حديث الدعاء3: إ,ليك أ%ر\ف%ع' ح.و\ب.ت أ%ي

حاج.ت. وف رواية: ن.ر\ف%ع' ح.و\ب.ت.نا إ,ليك أ%ي حاج.ت.نا. وال%و\ب.ة رقة
ف�ؤ.اد1 ال�م>؛ قال الفرزدق:

فه.ب\ ل1ي خ'ن.ي\ساv، واح\ت.س3ب\ فيه م1ن_ةv  * ل%و\ب.ة1 أ�م¼، ما ي.س'وغ� ش.ر.اب'ها



 قال الشيخ ابن بري: والسبب ف قول الفرزدق هذا البيت، أ%ن امرأ%ةv عاذت\ بقب أ%بيه غالب�، فقال لا: ما الذي د.عاك1 إ,ل
)1هذا؟ فقالت: إ,ن ل1ي اب\ناv بالس>ن\د1، ف اع\ت1قال, تيم بن زيد الق%ي\ن>(

  قوله «تيم بن زيد إل» هكذا ف الصل وف تفسي روح العان للعلمة اللوسي عند قوله تعال نبذ فريق من الذين1(
أوتوا الكتاب، الية روايته بلفظ تيم بن مر.) ، وكان عام1ل% خالد{ الق%س\ر,ي> على الس>ن\د1؛ فكت.ب. من ساعت1ه إ,ليه:

ك%ت.ب\ت' وع.ج_ل}ت' الب,ر.اد.ة% إ,ن_ن,ي،  * إ,ذا حاج.ة حاو.ل}ت'، ع.ج_ت\ ر,كاب'ها
ول1ي، ب,ب,لد1 الس>ن\د1، عند أ%مي,ها،  * ح.وائ1ج' ج.م_ات¬، وعند1ي ثواب'ها
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أ%تت\ن,ي، فعاذ%ت\ ذات' ش.ك}و.ى بغال1ب�،  * وبالر_ة1، الس_اف1ي عليه ت'راب'ها
فق�ل}ت' ل%ها: إ,يه1؛ اط}ل�ب,ي ك�ل� حاجة{  * ل%د.ي_، فخ.ف�ت\ حاجةD وط1ل%ب'ها

فقال%ت\ ب,ح'ز\ن{: حاج.ت1ي أ%ن� واح1د1ي  * خ'ن.ي\ساv، بأ%ر\ض, الس>ن\د1، خ.و_ى س.حاب'ها
ف%ه.ب\ ل1ي خ'ن.ي\ساv، واح\ت.س3ب\ ف1يه1 م1ن_ةv *  ل1ح.و\ب.ة1 أ�م¼، ما ي.س'وغ� ش.راب'ه.ا

ت.م1يم. بن. ز.ي\د{، ل ت.ك�ون.ن_ حاج.ت1ي،  * ب,ظ%ه\ر�، ول ي.ع\ي.ا، ع.ل%ي\ك.، ج.واب'ها
ول ت.ق}ل1ب.ن\، ظ%ه\راv ل1ب.ط}ن�، ص.ح1يف%ت1ي،  * ف%ش.اه1د'ه.ا، ف1يها، ع.ل%ي\ك. ك1تاب'ها

فلما ورد الك1تاب' على ت.ميم�، قال لكاتبه: أ%ت.ع\ر,ف' الر_ج'ل%؟ فقال:
 ك%يف. أ%ع\ر,ف' م.ن\ ل%م\ ي'ن\س.ب\ إ,ل أ%ب� ول ق%ب,يل%ة{، ول ت%ق�ق}ت اس\م.ه أ%ه'و خ'ن.ي\س¬ أ%و ح'ب.ي\ش¬؟ فقال: أ%ح\ض1ر\ كل9 م.ن اس\م'ه

 خ'ن.ي\س¬ أ%و ح'ب.ي\ش¬؛ فأ%ح\ض.ر.هم، فوج.د. ع1د_ت.ه'م أ%ر\ب.ع1ي رج'لv، فأ%ع\ط%ى كل� واح1د{ منه'م ما ي.ت.س.ف�ر' به1، وقال: اق}ف�ل�وا إ,ل ح.ض\رة
أ%ب ف1راس. وال%و\ب.ة وال1يب.ة: ال%مe والاج.ة؛ قال أ%بو ك%ب,ي ال�ذل:

ث�م_ ان\ص.ر.ف}ت'، ول أ%ب'ث©ك. ح1يب.ت1ي، *  ر.ع1ش. الب.نان1، أ%ط1يش'، م.ش\ي. ال4ص\ور,
وف الدعاء3 على ال3ن\سان1: أ%ل}ح.ق. الل9ه' به ال%و\ب.ة أ%ي الاج.ة%

والـم.س\ك%ن.ة والف%ق}ر..
وال%و\ب': ال%ه\د' والاج.ة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وص'ف�اح.ة م1ث}ل الف%ن,يق,، م.ن.ح\تها *  ع1يال% ابن, ح.و\ب�، ج.ن_ب.ت\ه أ%قار,ب'ه\
 وقال مر_ة: ابن' ح.و\ب, رجلD م.ج\هود¬ م'ح\تاج¬، ل ي.ع\ن,ي ف كلY ذلك رج'لv بع.ي\ن,ه، إ,نا يريد' هذا النوع.. ابن ال4عراب:

 ال�وب': الغ.مe وال%مe والب.لء�. ويقال: ه.ؤ'لء3 عيال� ابن, ح.و\ب�. قال: وال%و\ب': ال%ه\د' والش>د_ة. ال4زهري: وال�وب': ال%لك'؛
)1وقال الذل(

)1: (.vقوله «وقال الذل إل» سيأت أنه لب دواد اليادي وف شرح القاموس أن فيه خلفا 
وك�ل© ح1ص\ن�، وإ,ن} ط%ال%ت\ س.لم.ت'ه،  * ي.وماv، ست'د\ر,ك�ه الن_ك}راء� وال�وب'

أ%ي ي.ه\ل1ك'. وال%و\ب' وال�وب': ال�زن�؛ وقيل: الو.ح\شة؛ قال
الشاعر:

إ,ن� ط%ريق. م1ث}ق%ب� ل%ح'وب'



أ%ي و.ع\ثD ص.ع\ب¬. وقيل ف قول أ%ب د'و.اد ال3يادي:
يوماv س.ت'د\ر,كه الن_ك}راء� وال�وب'

أ%ي الو.ح\ش.ة؛ وبه فسر ال%ر.و,يe قوله، صلى الل9ه عليه وسلم، ل4ب
أ%يeوب ال4نصاري، وقد ذهب إ,ل ط%لق أ�م> أ%يeوب.: إ,ن� ط%لق. أ�م>
أ%يeوب. ل%ح'وب¬. التفسي عن شر، قال ابن ال4ثي: أ%ي ل%و.ح\ش.ة أ%و

ـ�ها كانت م'ص\ل1حةv له ف د1ين,ه1. وال%و\ب': الوجع. إ,ث}م¬. وإ,نا أ%ث�مه. بطلق1ها ل4ن
والت_ح.وeب': الت_و.جeع'، والش_ك}و.ى، والت_ح.زeن�. ويقال: فلن ي.ت.ح.و_ب من كذا أ%ي ي.ت.غ.ي_ظ� منه، وي.ت.و.ج_ع'.

وح.و\ب.ة� ال�م> ع.لى و.ل%د1ها وت.ح.وeب'ها: ر,ق�ت'ها وت.و.جeع'ها.
وفيه: ما ز.ال% ص.ف}وان� ي.ت.ح.و_ب' ر,ح.ال%ن.ا م'ن\ذ 
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الل%ي\ل%ة؛ الت_ح.وeب': ص.و\ت¬ مع ت.و.جeع�، أ%راد به ش1د_ة% ص1ياح1ه1 بالدeعاء3؛

ور,ح.ال%ن.ا مصوب¬ على الظ©ر\ف1.
وال%و\ب.ة� وال1يب.ة: ال%مe وال�ز\ن�. وف حديث ع'ر\و.ة لـم_ا مات. أ%ب'و ل%ه.ب�: أ�ر,ي.ه بعض' أ%ه\ل1ه بش.ر> ح1يب.ة{ أ%ي بش.ر> حال�.

 �وال1يب.ة� وال%و\ب.ة: ال%مe وال�ز\ن�. وال1يب.ة أ%يضاv: الاج.ة
والـم.س\ك%نة؛ قال ط�ف%ي\ل الغ.ن.وي:

ف%ذ�وق�وا كما ذ�ق}نا، غ%داة% م'ح.ج_ر�،  * م1ن. الغ.ي\ظ1، ف أ%ك}باد1نا،
والت_ح.وeب,

وقال أ%بو عبيد: الت_ح.وeب' ف غي هذا الت_أ%ث©م من الشيء3، وهو من
ال4و_ل,، وبعض'ه قريب¬ من بعض.

 ويقال لبن, آو.ى: هو ي.ت.ح.و_ب'، ل4ن� ص.و\ت.ه كذلك، كأ%نه ي.ت.ض.و_ر'. وت%و_ب. ف دعائه: ت.ض.ر_ع.. والت_ح.وeب أ%يضاv: البكاء� ف
ج.ز.ع� وص1ياح�، ور'ب_ما ع.م_ به الص>ياح.؛ قال العجاج:

)1وص.ر_ح.ت\ عنه، إ,ذا تو_با، *  رواجب' الوف1 السحيل% الصeل�با(
 قوله «وصرحت عنه إل» هو هكذا ف الصل وانظر ديوان العجاج.)1 (

ويقال: ت%و_ب. إ,ذا ت.ع.ب_د، كأ%نه ي'ل}ق1ي ال�وب. عن ن.فس3ه، كما
يقال: ت.أ%ث�م. وت%ن_ث% إ,ذا أ%ل}ق%ى ال1ن\ث% عن ن.ف}س3ه بالع1بادة1؛ وقال الك�م.ي\ت يذكر ذ1ئ}باv س.قاه' وأ%ط}ع.م.ه:

وص'ب_ له ش.و\لD، م1ن الاء3، غائر¬  *  به ك%ف_ عنه، ال1يبة%، الـم'ت.ح.و>ب'
وال1يبة: ما ي'ت.أ%ث�م منه.

وف حديث النب، صلى الل9ه عليه وسلم: اللهم اق}ب.ل} ت.و\ب.ت1ي، 
وار\ح.م\ ح.و\ب.ت1ي؛ ف%ح.و\ب.ت1ي، يوز أ%ن تكون هنا تو.جeع1ي، وأ%ن تكون%



 ت.خ.شeع1ي وت.م.س\ك�ن,ي ل%ك.. وف التهذيب: ر.ب> ت.ق%ب_ل} ت.و\ب.ت1ي واغ}س3ل} ح.و\ب.ت1ي. قال أ%بو عبيد: ح.و\ب.ت1ي ي.ع\ن,ي الـم.أ}ث%، وت'ف}ت.ح
 الاء وت'ض.م، وهو من قوله عز وجل: إ,نه كان ح'وباv ك%بياv. قال: وكل م.أ}ث%م� ح'وب¬ وح.و\ب¬، والواحدة ح.و\بةD؛ ومنه

vالديث الخر: أ%ن رج'ل
أ%ت.ى النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال: إ,ن أ%تيت'ك ل�جاه1د. م.ع.ك.؛
فقال: أ%ل%ك. ح.و\بةD؟ قال: نعم. قال: ف%ف1يها فجاه1د\. قال أ%بو عبيد:

يعن ما ي.أ}ث%م' به إ,ن} ض.ي_عه من ح'ر\مة{. قال: وبعض' أ%هل, الع1ل}م,
ي.ت.أ%و�ل�ه على ال�م> خاص_ةD. قال: وهي عندي كل© ح'ر\مة{ ت.ض1يع' إ,ن

Dخ\ت{ أ%و اب\نة{ أ%و غيها. وقولم: إ,نا فلن�ت.رك%ها، م.ن أ�م¼ أ%و أ
.Òأ%ي ليس عنده خي¬ ول شر Dح.و\بة

ويقال: سعت' من هذا ح.و\ب.ي\ن,، ورأ%يت' منه ح.و\ب.ي\ن أ%ي ف%ن_ي\ن
وض.ر\ب.ي\ن؛ وقال ذو الرمة:

ت.س\م.ع'، من ت.ي\هائه1 ال4ف}لل,، *  ح.و\ب.ي, من ه.ماه1م, ال4غ}وال,
أ%ي فن_ي\ن وض.ر\ب.ي، وقد ر'و,ي. بيت' ذي الرeم_ة بفتح الاء.

 وال%و\ب.ة وال�وبة: الرج'ل� الض_عيف'، والمع ح'و.ب، وكذلك الرأ%ة إ,ذا كانت ضع1يفة ز.م1نة. وبات فلنD ب,حيبة� سوء� وح.وبة
سوء� أ%ي بال, س'وء�؛وقيل: إ,ذا بات. ب,ش1د_ة{ وحال� س.ي>ئة{ ل يقال إ,ل ف الش_ر؛ وقد است'عمل منه فع\لD قال:

وإ,ن ق%ل©وا وحاب'وا
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ونز.لنا ب,حيبة{ من ال4رض وح'وبة{ أ%ي بأ%رض سوء�.
�أ%بو زيد: ال�وب': الن_ف}س'، وال%و\باء�: النف}س، مـمدودةD ساكنة

الواو، والمع ح.و\باو.ات¬؛ قال رؤ\بة:
وقات1ل� ح.و\باء4ه' من أ%ج\لي،  * ليس له م1ث}لي، وأ%ين. م1ث}لي؟

وقيل: ال%و\باء� ر'وع' الق%ل}ب,؛ قال:
ون.ف}س� ت.ج'ود' ب.و\بائها

وف حديث ابن, العاص: ف%ع.ر.ف. أ%نه يريد' ح.و\باء4 ن.ف}سه.
وال%و\ب' وال�وب' والاب': ال3ث}م'، فال%و\ب'، بالفتح، ل4ه\ل, 

الجاز، وال�وب'، بالضم، لت.ميم�، وال%و\بة�: الـم.ر_ة الواحدة منه؛ قال الخبل:
ف%ل ي.د\خ'ل%ن_، الد_ه\ر.، ق%ب.ك.، ح.و\ب.ةD  * ي.ق�وم'، با، ي.وماv، ع.لي\ك. ح.سيب'

وقد ح.اب. ح.وباv وح1يب.ةv. قال الزجاج: ال�وب' ال3ث}م'، وال%و\ب'



 ف1ع\ل� الر_ج'ل,؛ تقول�: حاب. ح.و\باv، كقولك: قد خان% خ.وناv. وف حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه، أ%ن9 النب، صلى الل9ه
 عليه وسلم، قال: الر>با س.ب\ع'ون% ح.وباv، أ%ي\س.ر'ها م1ث}ل� و'ق�وع, الرج'ل, على أ�م>ه1، وأ%ر\ب.ى الر>با ع1ر\ض الـم'س\ل1م,. قال شر: قوله

،vس.ب\عون ح.و\با
ـ�ه سبعون ضرباv من ال3ث}م,. الفر_اء� ف قوله تعال إ,نه كان كأ%ن

ـ�ه كان ح.و\باv؛ وروى ح'وباv: ال�وب' ال3ث العظيم. وقرأ% السن: ان
.vل}ما�ـ�ه كان ح'وباv أ%ي ظ سعد عن ق%تادة أ%نه قال: ان

وفلن ي.ت.حو_ب من كذ%ا أ%ي يت.أ%ث�م. وت.ح.و_ب الرج'ل: ت.أ%ث�م..
قال ابن جن: ت.ح.و_ب. ت.ر.ك. ال�وب.، من باب الس_ل}ب,، ون.ظ1ي'ه

 تأ%ث�م. أ%ي تر.ك. ال3ث}م.، وإ,ن كان% ت.ف%ع_ل ل1ل3ثبات1 أ%ك}ثر. منه، للسلب، وكذلك نو ت.ق%د_م وتأ%خ_ر، وتع.ج_ل وتأ%ج_ل. وف الديث:
كان إ,ذا

د.خ.ل% إ,ل أ%ه\ل1ه قال: ت.و\باv ت.و\باv، ل ي'غاد1ر' ع.ل%ي\نا ح.و\باv. ومنه الديث: إ,ن� ال%فاء4 وال%و\ب. ف أ%ه\ل, الوبر, والصeوف1.
وت.ح.و_ب من ال3ث, إ,ذا ت.و.ق�اه، وأ%لقى ال%و\ب. عن نفس3ه.

ويقال: ح'ب\ت. بكذا أ%ي أ%ث1م\ت.، ت.حوب' ح.و\باv وح.و\ب.ة وح1ياب.ةv؛
)1قال النابغة(

 قوله «قال النابغة إل» سيأت ف مادة جعع عزو هذا البيت1(
لنهيكة الفزاري.) :

ـ�ها ر.ح1م¬  *  ح'ب\ت'م\ با، فأ%ناخ.ت\ك�م\ ب.ع\ج.اع, ص.ب\راv، ب.غ1يض بن. ر.ي\ث{؛ ان
وفلنD أ%ع.قe وأ%ح\و.ب'.

قال ال4زهري: وبنو أ%سد يقولون: الائ1ب' للقات1ل، وقد ح.اب ي'وب'.
والـم'ح.و>ب والـم'ت.ح.و>ب' الذي ي.ذ}ه.ب مال�ه ث ي.عود'. الليث:

ال%و\ب' الض_خم' من ال1مال,؛ وأ%نشد:
ول ش.ر,ب.ت\ ف ج,ل}د1 ح.و\ب م'ع.ل�ب,

vع.د.سا �قال: وس'م>ي. ال%م.ل� ح.و\باv بز.ج\ره، كما س'م>ي. الب.غ\ل
،�بز.ج\ر,ه، وس'م>ي. الغ'راب غاقاv بص.و\ت1ه1. غيه: ال%و\ب' ال%م.ل
ث ك%ث�ر حت صار. زج\راv له. قال الليث: ال%و\ب' ز.ج\ر' الب.عي

لي.م\ض1ي.، وللن_اقة1: ح.ل}، ج.ز\م¬، وح.ل� وح.لي. يقال للب.عي إ,ذا ز'ج,ر.:
ح.و\ب.، وحوب,، وح.و\ب'، وحاب,.
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وح.و_ب. بال3ب,ل,: قال لا ح.و\ب، والع.ر.ب' ت.ج'رe ذلك، ولو ر'ف1ع.



 أ%و ن'ص1ب.، لكان جائ1زاv، ل4ن� الز_ج\ر. وال1كايات1 ت'ح.ر_ك أ%واخ1ر'ها، على غي, إ,عراب� لزم�، وكذلك ال4دوات' الت ل ت.ت.م.ك�ن
ف

الت_ص\ريف1، فإ,ذا ح'و>ل% من ذلك شيء# إ,ل ال4ساء3، ح'م1ل% عليه ال4لف واللم، فأ�ج\ري. م'ج\ر.ى ال4س\ماء3، كقوله:
�وال%و\ب' لـم_ا ي'ق%ل} وال%ل

 وح.و_ب\ت بال3بل: من الوب. وح.ك%ى بعضهم: ح.ب\ ل م.ش.ي\ت.، وح.ب� ل م.ش.ي\ت.، وح.اب, ل م.ش.ي\ت، وح.اب� ل م.ش.ي\ت..
 وف الديث: أ%نه كان إ,ذا ق%د1م. من س.ف%ر� قال: آي,ب'ون تائ1ب'ون، لر.ب>نا حامد'ون، ح.و\باv ح.و\باv. قال: كأ%نه لا ف%ر.غ% من كلمه،
 ز.ج.ر ب.ع1ي.ه. وال%و\ب': ز.ج\ر¬ لذك�ور ال3ب,ل,. ابن ال4ثي: ح.و\ب' ز.ج\ر¬ ل1ذ�ك�ورة ال3بل، مثل� ح.ل} ل3ناث1ها، وتضم� الباء وتفتح

وتكسر، وإ,ذا ن'كYر د.خ.ل%ه' التنوين، فقوله: ح.و\باv، بنزلة1 قولك: سياv سياv؛ فأ%ما 
قوله: 

ه1ي. اب\ن.ة� ح.و\ب�، أ�مe ت1س\عي.، آز.ر.ت\  * أ%خا ث1ق%ة{، ت.م\ري، ج.باها، ذ%وائ1ب'ه\
،vع'م1ل%ت من ج,ل}د1 بعي�، وفيها ت1س\عون% س.ه\ما vفإ,نه ع.ن ك1نان.ة
فجعلها أ�م�اv للسهام، ل4نا قد جعتها، وقوله: أ%خ.ا ث1ق%ة{، يعن

س.ي\فاv، و.ج.باها: ح.ر\ف�ها، و.ذ%وائ1ب'ه: حائله أ%ي إ,نه ت.ق%ل�د الس_ي\ف.،
ث ت.ق%ل�د. بعده الك1نانة% تري ح.ر\ف%ها، يريد حرف. الك1نان.ة. وقال

 بعضهم ف كلم له: ح.و\ب'3 ح.و\ب'3، إ,نه يوم' د.ع\ق� وش.و\ب، ل لعاv لب.ن الص_وب,. الد_ع\ق: الو.ط}ء� الشد1يد'، وذكر الوهري
الوأ%ب هنا. قال ابن بري: وحقه أ%ن ي'ذ}كر ف حأ%ب، وقد ذكرناه هناك.

@حبت: ال4زهري ف آخر ترجة بت: وح1ب\ت.و\ن� اسم جبل بناحية الوصل.
@حبت: ابن ال4عراب: ك%ذ1ب¬ ح1ب\ريت¬ وح.ن\ب.ريت¬ أ%ي خالص¬ م'ج.ر_د،

ل يستره شيء.
@حتت: ال%تe: ف%ر\ك�ك. الشيء4 اليابس. عن الث�و\ب، ونوه.

ح.ت_ الشيء4 عن الثوب وغيه ي.ح'تeه ح.تìا: ف%رك%ه وق%ش.ره،
فان\ح.ت_ وت.حات_؛ واسم' ما ت.حات_ منه: ال�تات'، كالدeقاق,، وهذا البناء من

الغالب على مثل هذا وعام_ت1ه الاء�.
وكل© ما ق�ش1ر.، فقد ح'ت_. وف الديث: أ%نه قال لمرأ%ة سأ%لته عن

الدم ي'صيب ث%وب.ها، فقال لا: ح'ت>يه ولو بض1ل%ع�؛ معناه: ح'كYيه
وأ%ز,يليه. والض>ل%ع': الع'ود'. وال%تe وال%كe والق%ش\ر' سواء؛ وقال

الشاعر:
وما أ%خ.ذ% الد>يوان%، ح.ت_ى ت.ص.ع\ل%كا
ز.ماناv، وح.ت_ ال4ش\هبان1 غ1ناه'ما

ح.ت_: ق%ش.ر وح.ك_. وت.ص.ع\ل%ك: اف}ت.ق%ر. وف حديث عمر: أ%ن�



أ%س\ل%م. كان% يأ}تيه بالصاع من الت_م\ر، فيقول: ح'ت_ عنه ق1ش\ر.ه أ%ي
اق}ش1ر\ه؛ ومنه حديث ك%ع\ب: ي'ب\ع.ث� من ب.ق1يع, الغ.ر\ق%د1 سبعون أ%لفاv، هم

خ1يار' م.ن ي.ن\ح.تe عن خ.ط}مه ال%د.ر' أ%ي ي.ن\ق%ش1ر' وي.س\ق�ط عن
أ�نوفهم ال%د.ر'، وهو التeراب.

وح'تات' ك�ل9 شيء: ما ت.حات_ منه؛ وأ%نشد:
ت.ح'تe ب,ق%رن.ي\ها ب.ر,ير. أ%راكة{،

وت.ع\ط�و ب,ظ1ل}ف%ي\ها، إ,ذا الغ'ص\ن' طال%ها
وال%تe دون الن_ح\ت. قال شر: تا%ر.ك}ت'هم ح.تìا ف%تìا ب.تìا إ,ذا

اس\ت.أ}ص.ل}ت.هم. وف الدeعاء: ت.ر.ك%ه الل�ه' ح.ت�اv ف%ت�اv ل
ي.م\ل� ك%ف¾ا أ%ي م.ح\ت'وتاv أ%و م'ن\ح.ت�اv. وال%تe، والن\ح1تات'،

والت_حاتe، والت.ح.ت\ح'ت': س'قوط� الورق عن الغ'صن وغيه.
وال%ت'وت' من الن_خ\ل,: الت ي.ت.ناث%ر' ب'س\ر'ها، وهي شجرة م1ح\تات¬

م1ن\ثار¬.
وت.حات_ الشيء� أ%ي ت.ناث%ر.. وف الديث: ذاكر' الل�ه1 ف الغاف1لي.

م.ث%ل� الش_جرة ال%ض\راء و.س.ط% الش_ج.ر الذي ت.حات_ و.ر.ق�ه من
الض_ريب,؛ أ%ي ت.ساق%ط%. والض_ريب': الص_ق1يع'. وف الديث: ت.حات_ت\

عنه ذ�ن'وبه أ%ي ت.ساق%ط%ت\.
وال%ت.ت': داء ي'صيب الشجر، ت.حاتe أ%وراق�ها منه. وان\ح.ت_ ش.ع.ر'ه

.�عن رأ}سه، وان\ح.ص_ إ,ذا ت.ساق%ط%. وال%ت_ة�: الق%ش\ر.ة
وح.ت_ الل�ه' ماله ح.ت�اv: أ%ذ}ه.ب.ه، فأ%ف}ق%ره، على الثل. وأ%ح.ت_

ال4ر\طى: ي.ب,س..
وال%تe: الع.جل%ة� ف كل شيء.

وح.ت_ه مائة% س.و\ط{: ض.رب.ه وع.ج_ل% ض.ر\ب.ه. وح.ت_ه دراهه: ع.ج_ل
له الن_ق}د..

وفرس ح.تÒ: ج.واد سريع، كثي الع.د\و؛ وقيل: سريع' الع.ر.ق,، والمع
أ%ح\تات¬، ل ي'جاو.ز' به هذا البناء�. وب.ع1ي ح.تÒ وح.ت\ح.ت¬: سريع'

الس_ي\ر, خفيف¬، وكذلك الظليم؛ وقال ال4ع\لم بن عبد الل�ه الذل:
على ح.ت> الب'راية1، زم\خ.ر,ي> الس.ـ

ـواع1د1، ظ%ل� ف ش.ر\ي� ط1وال,
وإ,نا أ%راد ح.ت�اv عند الب'راية1 أ%ي س.ريع عندما ي.ب\ريه من



الس_ف%ر؛ وقيل: أ%راد. ح.ت_ الب.ر\ي,، فوضع السم. موضع الصدر؛ وخالف قوم من
البصريي تفسي هذا البيت، فقالوا: يعن بعياv، فقال ال4صمعي: كيف يكون

ذلك، وهو يقول قبله:
كأ%ن� م'لء4ت.ي_ على ه1ج.ف¼،

ي.ع1نe مع الع.ش1ي_ة1 للر>ئال,؟
قال ابن سيده: وعندي أ%نه إ,نا هو ظ%ل1يم¬، ش.ب_ه به ف%ر.س.ه أ%و

بعي.ه، أ%ل ت.راه قال: ه1ج.ف¼، وهذا من صفة الظليم، وقال: ظ%ل� ف ش.ر\ي�
ط1وال,، والفرس' أ%و الب.ع1ي' ل يأ}كلن1 الش_ر\ي.، إ,نا

ي.ه\ت.ب,د'ه الن_عام'، وقوله: ح.ت> الب'راية، ليس هو ما ذهب إ,ليه من قوله: إ,نه
سريع عندما ي.ب\ريه من الس_ف%ر، إ,نا هو م'ن\ح.تe الريش لا ي.ن\ف�ض'

عنه ع1فاء4ه من الربيع، وو.ض.ع الصدر الذي هو ال%تe موضع. الصفة الذي
هو ال�ن\ح.تe؟ والب'راية: النeحاتة�. وز.م\خ.ريe الس_واع1د1:

طويل�ها. وال%تe: السريع' أ%ي هو سريع عندما براه الس_ي\ر'. والش_ر\ي':
شجر' ال%ن\ظل,، واحدته ش.ر\ي.ة. وقال ابن جن: الش_ر\ي' شجر ت'ت_خذ منه

الق1سيe؛ قال: وقوله ظ%ل� ف ش.ر\ي� ط1وال,، ي'ريد أ%نن_ إ,ذا ك�ن_
ط1والv س.ت.ر\ته فزاد اس\ت1يحاش'ه، ولو ك�ن_ ق1صاراv ل%س.ر_ح ب.ص.ر.ه،

وطاب.ت\ نفس'ه، ف%خ.ف�ض. عدوه. قال ابن بري: قال ال4صمعي: ش.ب_ه فرسه
ف ع.د\وه وه.ر.ب,ه بالظليم، واس\ت.د.ل� بقوله:

كأ%ن� م'لء4ت.ي_ على ه1ج.ف¼
قال: وف أ%صل النسخة ش.ب_ه ن.ف}س.ه ف ع.د\وه، قال: والصواب ش.ب_ه

ف%رس.ه.
وال%ت\ح.ت.ة�: السeر\عة.

وال%تe أ%يضاv: الكري الع.ت1يق'.
وح.ت_ه عن الشيء ي.ح'تeه ح.ت�اv: رد�ه. وف الديث: أ%نه قال لس.ع\د{
يوم أ�ح'د{: اح\ت'ت\هم يا س.ع\د'، ف1داك أ%ب وأ�مي؛ يعن ار\د'د\هم. قال

ال4زهري: إ,ن ص.ح_ت هذه اللفظة�، فهي مأ}خوذة من ح.ت_ الشيء4، وهو
ق%ش\ر'ه شيئاv بعد شيء وح.ك©ه. وال%تe: الق%ش\ر. وال%تe: ح.تeك.

الورق. من الغ'ص\ن، وال%ن,ي_ من الثوب ونوه. وح.تe ال%راد: م.ي>ته.
وجاء بت.م\ر� ح.ت¼: ل ي.ل}ت.ز,ق بعض'ه ببعض.

وال�تات' من أ%مراض ال3بل: أ%ن يأ}خ'ذ% البعي. ه.ل}س¬، فيتغي ل%حم'ه



وط%ر\ق�ه ول%و\ن'ه، وي.ت.مع_ط� ش.ع.ر'ه؛ عن ال%ج.ر,ي>.
وال%تe: قبيلة من ك1ن\د.ة%، ي'ن\س.بون إ,ل بلد، ليس بأ�م� ول أ%ب؛

وأ%ما قول الفرزدق:
،vفإ,نك. واج,د¬ دون ص'ع'ودا
ج.راث1يم. ال4قار,ع وال�تات1

في.ع\ن به ح'تات. بن. زي\د{ ال�جاش1عي_؛ وأ%ورد هذا الليث ف ترجة
ق%ر.ع، وقال: ال�تات' ب,ش\ر' بن عامر بن ع.ل}قمة.

وح.ت>: ز.ج\ر¬ للطي.
قال ابن سيده: وح.ت_ى حرف من حروف الر� كإ,ل، ومعناه الغاية، كقولك:

س1ر\ت' اليوم. حت الليل, أ%ي إ,ل الليل، وتدخل على ال4فعال التية
فتنصبها بإ,ضمار أ%ن، وتكون عاطفة؛ وقال ال4زهري: قال النحويون حت تيء

لوقت م'ن\ت.ظ%ر، وتيء بعن إ,ل، وأ%جعوا أ%ن� ال3مالة فيها غي
مستقيمة، وكذلك ف على؛ ول1ح.ت ف ال4ساء وال4فعال أ%عمالD متلفة، ول
�يفسرها ف هذا الكان؛ وقال بعضهم: ح.ت_ى ف%ع\لى من ال%ت>، وهو الف%راغ

من الشيء، مثل ش.ت_ى من الش_ت>؛ قال ال4زهري: وليس هذا القول ما
،vجائزة �ي'ع.ر_ج' عليه، ل4نا لو كانت ف%ع\لى من الت>، كانت ال3مالة

ولكنها حرف' أ%داة{، وليست باسم، ول فعل؛ وقال% الوهري: ح.ت_ى ف%ع\لى،
وهي حرف، تكون جار_ةv بنزلة إ,ل ف النتهاء والغاية، وتكون عاطفة

بنزلة الواو، وقد تكون حرف ابتداء، ي'س\تأ}نف با الكلم' بعدها؛ كما قال
جرير يهجو ال4خ\طل، ويذكر إ,يقاع ال%ح_اف1 بقومه:

فما زالت الق%ت\لى ت.م'جe دماء4ها
�بد1ج\ل%ة%، حت ماء� د1ج\لة% أ%ش\ك%ل

لنا الف%ضل� ف الدeنيا، وأ%ن\ف�ك. راغ1م¬،
�ونن' لكم، يوم. القيامة1، أ%ف}ض.ل

والش_ك%ل�: ح'م\رة ف بياض؛ فإ,ن أ%دخلتها على الفعل الستقبل، نصبته
بإ,ضمار أ%ن، تقول: س1ر\ت' إ,ل الكوفة حت أ%دخ'ل%ها، بعن إ,ل أ%ن

أ%دخلها؛ فإ,ن كنت. ف حال, دخول� ر.ف%ع\ت.. وقرئ: وز'ل}ز,ل�وا حت يقول%
الرسول�، ويقول�، فم.ن نصب جعله غاية، وم.ن رفع جعله حالv، بعن حت

الرسول� هذه حاله'؛ وقولم: ح.ت_ام.، أ%صل�ه حت ما، فحذفت أ%لف ما
للستفهام؛ وكذلك كل حرف من حروف الر� يضاف ف الستفهام إ,ل ما، فإ,ن أ%لف ما



تذف فيه، كقوله تعال: فب,م. ت'ب.ش>ر'ون؟ وف1يم. ك�ن\ت'م؟ ول%
ت'ؤ\ذ�ون.ن؟ وع.م_ ي.ت.ساء4ل�ون؟ وه'ذ%ي\لD تقول: ع.ت_ى ف حت_ى.

@حذرفت: يقال: فلن ل يلك ح.ذ}ر.فوتاv أ%ي شيئاv؛ وف التهذيب أ%ي
ق1س\طاv، كما يقال: فلن ل يلك إ,ل ق�لم.ة% ظ�ف}ر.

@حرت: ال%ر\ت': الد_ل}ك' الشديد.
ح.ر.ت. الشيء4 ي.ح\ر'ته ح.ر\تاv: د.ل%كه د.ل}كاv شديداv. وح.ر.ت. الشيء4

ي.ح\ر'ته ح.ر\تاv: ق%ط%عه ق%ط}عاv م'س\ت.ديراv، كالف%ل}كة ونوها.
قال ال4زهري: ل أ%عرف ما قال الليث ف ال%ر\ث1، أ%نه ق%ط}ع' الشيء

مستديراv، قال: وأ%ظنه تصحيفاv، والصواب خ.ر.ت. الشيء4 ي.خ\ر'ته، بالاء،
ل4ن ال�ر\تة هي الث�ق}ب' الستدير.

ور'وي عن أ%ب عمرو أ%نه قال: ال�ر\تة؛ بالاء، أ%خ\ذ� ل%ذ}عة1
ال%ر\د.ل، إ,ذا أ%خ.ذ% بال4نف؛ قال: وال�ر\تة�، بالاء، ث%ق}ب' الش_ع1ية1،

وهي ال1س.ل�ة.
ابن ال4عراب: ح.ر,ت. الرجل� إ,ذا ساء خ'ل�قه.

وال%ح\روت': أ1صل� ال4ن\ج'ذان1، وهو نبات¬؛ قال امرؤ' القيس:
قاي.ظ}ن.نا يأ}ك�ل}ن ف1ينا

ق1دìا، وم.ح\ر'وت. ال1مال
واحدته: م.ح\روتة؛ وقل9ما يكون مفعول اساv، إ,نا بابه أ%ن يكون صفة،

كال%ض\روب وال%ش\ؤ'وم، أ%و مصدراv كال%ع\ق�ول وال%ي\س'ور. ابن شيل:
ال%ح\ر'وت' شجرةD بيضاء، ت'ج\ع.ل� ف ال1ل}ح، ل ت'خال1ط� شيئاv إ,ل�
،vغ%ل%ب ر,ي'ها عليه، وت.ن\ب'ت' ف البادية، وهي ذكية الريح جد�ا

والواحدة م.ح\ر'وتة.
الوهري: رجل ح'ر.ت.ةD: كثي ال4كل، مثال ه'م.زة.

@حفت: ال%ف}ت': اله\لك'.
ح.ف%ته الل�ه' ح.ف}تاv: أ%ه\ل%ك%ه، ود.ق_ ع'ن'ق%ه؛ قال ال4زهري: ل

أ%سع ح.ف%ت.ه بعن د.ق_ ع'ن'ق%ه لغي الليث؛ قال: والذي سعناه ح.ف%ت.ه
ول%ف%ت.ه' إ,ذا ل%و.ى ع'ن'ق%ه وكسره؛ فإ,ن جاء عن العرب ح.ف%ت.ه بعن

ع.ف%ت.ه، فهو صحيح، وي'ش\ب,ه أ%ن يكون صحيحاv ل1ت.عاق�ب, الاء والعي ف
حروف كثية. ونقل عن ال4صمعي: إ,ذا كان مع ق1ص.ر, الر>ج\ل س1م.ن¬، قيل:

ر.جلD ح.ف%ي\ت.أD، مهموز مقصور، ومثله ح.ف%يس.أD؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



ل ت.ج\ع.ل1ين وع'ق%يلv ع1د\ل%ي\ن،
ح.ف%يس.أ% الش_خ\ص,، ق�ص1ي. الر>ج\ل%ي

الوهري: ال%ف}ت' الد_ق�، وال%ف1ت': لغة ف الف%ح1ث1. ورجل
ح.ف%ي\ت.أD، مهموز غي مدود، وح.ف%ي\ت.ى: قصي لئيم ال1ل}قة، وقيل:

ض.خ\م.
@حلت: ال%ل1يت': ال%ل1يد' والص_ق1يع'، بلغة طي>ئ{. وال1ل}ت1يت':

ع1قYي معروف. قال ابن سيده، وقال أ%بو حنيفة: ال1ل}ت1يت' عرب، أ%و
م'ع.ر_ب، قال: ول ي.ب\ل�غ\ن أ%نه ي.ن\ب'ت' ببلد العر.ب، ولكن ي.ن\ب'ت'

بي ب'س\ت. وبي بلد1 الق%ي\قان1؛ قال: وهو نبات ي.س\ل%ن\ط1ح'، ث يرج من
v؛ قال: وال1ل}ت1يت' أ%يضاDع\ب'رة�وسطه ق%ص.بةD، ت.س\م'و ف رأ}سها ك

صمغ يرج ف أ�صول ورق تلك الق%ص.بة؛ قال: وأ%هل� تلك البلد ي.ط}ب'خ'ون
ب.ق}ل%ة ال1ل}ت1يت1، ويأ}كلونا، وليست ما يبقى على الشتاء. الوهري:

ال1ل}ت1يت' صمغ ال4ن\ج'ذان1؛ قال: ول تقل: ح1ل}ث1يت¬، بالثاء؛ وربا
قالوا: ح1لYيت¬، بتشديد اللم. ال4زهري: ال1ل}ت1يت' ال4ن\ج.ر'ذ�؛

وأ%نشد:عليك. بق�ن\أ%ة{، وب,س.ن\د.ر'وس�،
وح1ل}ت1يت{، وشي\ء� من ك%ن.ع\د1

قال ال4زهري: أ%ظن أ%ن� هذا البيت مصنوع، ول يتج به؛ قال: والذي
حفظته عن الب.ح\رانيي: ال1ل}ت1يت'، بالاء، ال4ن\ج.ر'ذ�، قال: ول أ�راه

عربي�اv مضاv. ور'و,ي. عن ابن ال4عراب، قال: يوم¬ ذو ح1لYيت{ إ,ذا
كان شديد. الب.ر\د، وال4ز,يز' م1ث}ل�ه.
قال: وال%ل}ت' ل�ز'وم' ظ%ه\ر اليل.

eد.ي\ن: ق%ض.يت'ه. وح.ل%ت eرأ}سي: ح.ل%ق}ت'ه. وح.ل%ت eوح.ل%ت
،éوف. عن الشاة ح.لeت' الصgالصوف.: م.ر.ق}ت'ه. ال4زهري عن اللحيان: ح.ل

eوح.ل%ت .�و.ح.ل%تeه ح.ل}تاv، وهي ال�لتة�، وال�لء4ة�: النeتافة
فلناv: أ%عطيته. قال ال4صمعي: ح.ل%تeه مائة% س.و\ط{: ج.ل%د\ت'ه؛

وح.ل%تeه: ض.ر.ب\ت'ه، وقيل: ح.لgت'ه. وح1لYيت': موضع، وكذلك
ال%لYيت'.

@حت: يوم¬ ح.م\ت¬، بالتسكي: شديد الر�، وليلة ح.م\ت.ةD، ويوم¬ م.ح\ت¬،
.Dوليلة م.ح\ت.ة

وقد ح.م'ت. يوم'نا، بالضم، إ,ذا اشتد� حر�ه. وقد ح.م'ت. وم.ح'ت.: كل©



هذا ف شدة الر�؛ وأ%نشد شر:
من ساف1عات{، وه.جي� ح.م\ت1

أ%بو عمرو: الاح1ت' اليوم' الارe. أ%بو عمرو: الام1ت' التمر' الشديد
اللوة. وال%م1يت' من كل شيء: ال%ت1ي'، حت إ,نم ليقولون ت.م\ر

ح.م1يت¬، وع.سل ح.م1يت¬، وما أ%كلت' تراv أ%ح\م.ت. حلوةv من الي.ع\ض'وض,
أ%ي أ%م\ت. ابن شيل: ح.م.ت.ك. ال� عليه أ%ي ص.ب_ك. ال عليه

ب.م\ت1ك.. وغ%ض.ب¬ ح.م1يت: شديد؛ قال رؤبة:
حت ي.ب'وخ. الغض.ب' ال%م1يت'

يعن الشديد أ%ي ي.ن\ك%س3ر. وي.س\ك�ن.. وال%م1يت': وعاء الس_م\ن،
كالع'ك�ة1، وقيل: و,عاء� الس_م\ن, الذي م'ت>ن. بالرeب>، وهو من ذلك؛

وقيل: ال%م1يت' أ%صغر من. الن_ح\ي,؛ وقيل: هو الز>ق� الصغي، والمع من
vكل ذلك ح'م'ت¬. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه قال لرجل أ%تاه سائل

فقال: ه.ل%ك}ت' فقال له: أ%ه.ل%ك}ت.، وأ%نت. ت.ن,ث© ن.ث1يث%
ال%م1يت1؟ قال ال4حر: ال%م1يت' الز>قe ال�ش\ع.ر' الذي يعل فيه السمن

والعسل والزيت. الوهري: ال%م1يت' الز>قe الذي ل ش.ع\ر. عليه، وهو
للس_م\ن. قال ابن السكيت: فإ,ذا ج'ع1ل% ف ن,ح\ي, الس_م\ن الرeبe، فهو
ال%ميت'، وإ,نا سي ح.م1يتاv، ل34نه م'ت>ن. بالرeب>. وف حديث أ%ب بكر،

.eرضي الل�ه عنه: فإ,ذا ح.م1يت¬ من سن؛ قال: هو الن>ح\ي' والز>ق
وف حديث و.ح\ش1ي¼: كأ%نه ح.م1يت¬ أ%ي ز,قÒ. وف حديث هند{ ل�ا أ%خبها

أ%بو سفيان بدخول النب، صلى الل�ه عليه وسلم، مكة%، قالت: اقتلوا
ال%م1يت. ال4س\و.د.؛ تعنيه استعظاماv لقوله، حديث واجهها بذلك.

وح.م1ت. ال%و\ز' ونوه: ف%س.د. وت.غ.ي_ر.
والت_ح\م'وت': كال%م1يت1؛ عن السياف.

وت.م\ر¬ ح.م\ت¬، وح.م1يت¬، وت.ح\م'وت¬: شديد' ال%لوة.
،eوأ%شد ،vمن هذه أ%ي أ%ص\د.ق' حلو.ة vوهذه التمرة أ%ح\م.ت' ح.لوة

وأ%م\ت.ن'.
@حنت: ابن سيده: الان'وت'، معروف، وقد غ%ل%ب. على حانوت1 ال%م_ار، وهو

ي'ذ%ك�ر' وي'ؤ.ن_ث؛ قال ال4عشى:
وقد غ%د.و\ت' إ,ل الانوت1، ي.ت\ب.ع'ن

�شار� م'ش1لê، ش.ل�ولD، ش'ل}ش'لD، ش.و,ل



وقال ال4خطل:
ولقد ش.ر,بت' ال%م\ر. ف حانوت1ها،

وش.ر,ب\ت'ها بأ%ر,يض.ة{ م1ح\لل,
قال أ%بو حنيفة: الن_س.ب' إ,ل الان'وت حانê وحان.ويÒ؛ قال

الفر_اء�: ول يقولوا حانوتê. قال ابن سيده: وهذا ن.س.ب¬ شاذ البتة%، ل
أ%ش.ذ� منه ل4ن� حان'وتاv صحيح، وحان9 وحان.و,يÒ معتل، فينبغي أ%ن ل

ي'ع\ت.د_ بذا القول. والانوت أ%يضاv: ال%م_ار' ن.ف}س'ه؛ قال
الق�طام1ي�:

ك�م.ي\ت¬، إ,ذا ما ش.ج_ها الاء�، ص.ر_ح.ت\
ذ%خ1ية� حانوت{، عليها ت.ناذ�ر'ه\

وقال التنخل الذل:
ت.م.ش_ى بيننا حانوت' خ.م\ر�،

م1ن ال�ر\س, الص_راص1ر.ة1 الق1طاط1
قيل: أ%ي صاحب' حانوت{. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه أ%ح\ر.ق.

بيت. ر'و.ي\ش1د{ الث%ق%ف1ي>، وكان حانوتاv ي'عاق%ر' فيه ال%مر' ويباع،
وكانت العرب تسمي بيوت. ال%م_ارين الوانيت.، وأ%هل� العراق يسمونا

ال%واخ1ي.، واحدها: حانوت¬ وماخ'ور¬. والان.ة أ%يضاv: مثله؛ وقيل: إ,نما
من أ%صل واحد، وإ,ن اختلف بناؤ'ها، وأ%صلهاحان'و.ةD، بوزن ت.ر\ق�و.ة،

فل%ما سكنت الواو، انقلبت هاء التأ}نيث تاء. ال4زهري، أ%بو زيد: رجل
ح1ن\ت.أ}و¬، وامرأ%ةD ح1ن\ت.أ}وة: وهو الذي ي'ع\ج.ب' بنفسه وهو ف أ%عي الناس

صغي، وهذه اللفظة ذكرها ابن سيده ف ترجة حتأ%. ال1ن\ت.أ}و':
الق%ص1ي الصغي، وقد تقدم ذكرها. قال ال4زهري: أ%صلها ثلثية أ�لقت بالماسي

بمزة وواو، زيدتا فيها.
@حنبت: ك%ذ1ب¬ ح.ن\ب.ر,يت¬: خالص¬، وكذلك ماء ح.ن\ب.ر,يت¬، وص'ل}ح¬

ح.ن\بيت¬. وضاو,يÒ ح.ن\بيت¬: ضعيف. ويقال: جاء ب,ك%ذ1ب� س'م_اق�، وباء4
بك%ذ1ب ح.ن\ب.ريت{ إ,ذا جاء بك%ذ1ب� خالص، ل ي'خال1ط�ه ص1د\ق.

@حوت: ال�وت': السمكة، يوف الكم: ال�وت': السمك، معروف؛ وقيل: هو ما
عظ�م. منه، والمع أ%ح\وات¬، وح1يتانD؛ وقوله:

وصاح1ب�، ل خ.ي. ف ش.بابه،
أ%ص\ب.ح. س.و\م' الع1يس, قد\ ر.مى به



على س.ب.ن\دÝى، طال% ما اغ}ت.لى به
ح'وتاv، إ,ذا زاد.نا ح1ئ}نا به

إ,نا أ%راد م1ث}ل% ح'وت{ ل يكفيه ما ي.ل}ت.ه,م'ه وي.ل}ت.ق1م'ه،
فن.ص.به على الال، كقولك مررت بزيد{ أ%س.داv ش1د_ةv، ول يكون إ,ل9 على

،vفل بد، إ,ذا كان حال ،Dوت. اسم جنس ل صفة�تقدير مثل ونوها، ل34ن� ال
من أ%ن، ي'ق%د_ر. فيه هذا، وما أ%شبهه. وال�وت': ب'ر\ج¬ ف السماء.
وحاوت.ك فلنD إ,ذا راو.غ%ك. وال�حاو.تة�: ال�راو.غ%ة. وهو ي'حاو,ت'ن

أ%ي ي'راوغ�ن؛ وأ%نشد ثعلب:
،Dظ%ل�ت\ ت'حاو,ت'ن ر.م\داء� داهية

يوم. الث�و,ي_ة1، عن أ%ه\لي، وعن مال
وحات. الطائر' على الشيء ي.ح'وت' أ%ي حام. ح.و\له. وال%و\ت'

وال%و.تان�: ح.و.مان� الطائر ح.ول% الاء، والو.ح\ش1ي> ح.و\ل% الشيء، وقد حات. به
ي.ح'وت؛ قال ط%ر.ف%ة بن الع.ب\د:

ما كنت' م.ج\د'وداv، إ,ذا غ%د.وت'،
وما ل%ق1يت' م1ث}ل% ما ل%ق1يت'،
كطائر� ظ%ل� بنا ي.ح'وت'،

ي.ن\ص.بe ف الل©وح, فما ي.ف�وت'،
ي.كاد' م1ن ر.ه\ب.ت1نا ي.م'وت'

وال%وتاء� من النساء: الض_خ\مة الاصرتي، ال�ست.ر\خية� اللحم.
وب.ن'و ح'وت{: بطن¬.

وف الديث، قال أ%نس: جئت إ,ل النب، صلى الل�ه عليه وسلم، وعليه
خ.م1يصة ح'وت1ي_ة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف بعض نسخ مسلم؛ قال:
والفوظ ج.و\ن,ي_ة أ%ي سوداء، وأ%ما بالاء فل أ%عرفها، قال: وطالا بثت

عنها، فلم أ%قف لا على معن، وجاء4ت ف رواية ح.و\ت.ك1ي_ة، لعلها منسوبة
إ,ل الق1ص.ر، ل4ن ال%و\ت.ك1ي_ الرجل� القصي ال%ط}و,، أ%و هي منسوبة

إ,ل رجل اسه ح.و\ت.ك¬.
والائ1ت': الكثي الع.ذ}ل,.

@حتث: الت.ح\ت1يث�: الت_ك%سeر' والض_ع\ف'؛ عن ابن ال4عراب.
@حثث: ال%ث©: ال3ع\جال� ف ات>صال�؛ وقيل: هو الستعجال� ما كان.

ح.ث�ه' ي.ح'ث©ه' ح.ث9اv. واس\ت.ح.ث�ه واح\ت.ث�ه، وال�طاوع من كل ذلك



اح\ت.ث�.
وال1ثYيث%ى: الس\م' ن.ف}س'ه؛ يقال: اق}ب.ل�وا د1لYيلى ر.ب>ك�م\

وح1ثYيثاه' إ,ياكم. ويقال: ح.ث%ث}ت' فلناv، فاح\ت.ث�. قال الوهري:
.�ال1ثYيث%ى ال%ث©، وكذلك ال�ث}ح'وث

وح.ث}ح.ث%ه كح.ث�ه، وح.ث�ث%ه أ%ي ح.ض_ه؛ قال ابن جن: أ%ما قول من
:vقال ف قول تأ%بط شر�ا

كأ%نا ح.ث}ح.ث�وا ح'ص�اv ق%واد1م'ه،
أ%و أ�م_ خ1ش\ف{ بذي ش.ثð وط�ب�اق,

إ,نه أ%راد ح.ث�ث�وا، فأ%بدل من الثاء الو'س\ط%ى حاء، فمردود¬ عندنا؛
قال: وإ,نا ذهب إ,ل هذا البغداديون، قال: وسأ%لت أ%با علي� عن فساد1ه،

فقال: العلة أ%ن أ%صل البدل ف الروف إ,نا هو فيما تقارب منها، وذلك نو
الدال والطاء، والتاء والظاء، والذال والثاء، والاء والمزة، واليم

والنون، وغي ذلك ما تدانت مارجه. وأ%ما الاء فبعيدة من الثاء، وبينهما
،vختها. وح.ث�ث%ه' ت.ح\ث1يثا�تفاوت ينع من قلب إ,حداها إ,ل أ

وح.ث}ح.ث%ه، بعن.
.vح.ريصا vأ%ي م'س\ر,عا vو.ول�ى ح.ث1يثا

Dون. ورجل ح.ثيثeول ي.ت.حاث©ون% على طعام السكي أ%ي ل ي.ت.حاض
وم.ح\ث�وثD: حادÒ س.ريع¬ ف أ%مره كأ%ن� ن.ف}س.ه ت.ح'ث©ه.

وقوم ح1ثاثD، وامرأ%ة ح.ث1يثة ف موضع, حاث�ة{، وح.ث1يثD ف موضع,
م.ح\ث�وثة{؛ قال ال4عشى:

ت.د.ل�ى ح.ث1يثاv، كأ%ن� الصeوا
ر. ي.ت\ب.ع'ه أ%ز\ر.ق1يe ل%ح1م\

شب_ه الفرس ف السeر\عة بالبازي. والطائر' ي.ح'ث© ج.ناح.ي\ه ف
الط�ي.ران: ي'ح.ر>ك�هما؛ قال أ%بو خ1راش�:

ي'باد1ر' ج'ن\ح. الليل، فهو م'هاب,د¬،
ي.ح'ث© ال%ناح. بالت_ب.سeط1 والق%ب\ض,

وما ذ�ق}ت' ح.ثاثاv ول ح1ثاثاv أ%ي ما ذ�ق}ت' ن.و\ماv. وما اك}ت.ح.ل}ت'
ح.ثاثاv وح1ثاثاv، بالكسر، أ%ي نوماv. قال أ%بو ع'بيد: وهو بالفتح

أ%صحe؛ أ%نشد ثعلب:
ول3 ما ذاق%ت\ت ح.ث%اثاv م.ط1ي_ت،



ول ذ�ق}ت'ه، حت ب.دا و.ض.ح الف%ج\ر
وقد يوصف به فيقال: نوم ح1ثاثD أ%ي قليلD، كما يقال: نوم¬ غ1رار¬. وما

�ك�ح1ل%ت\ عين ب,ح.ثاث أ%ي بن.و\م. وقال الزeب.ي\ر: ال%ث}حاث
وال�ث}ح'وث�: النوم: وأ%نشد:
ما ن,م\ت' ح'ث}ح'وثاv، ول أ%نام'ه

إ,ل على م'ط%ر_د{ ز,مام'ه
وقال زيد بن ك%ث}و.ة%: ما ج.ع.ل}ت' ف ع.ي\ن ح1ث%اثاv؛ عند تأ}كيد

السهر.
وح.ث�ث% الرجل� إ,ذا نام.

وال1ثاث%ة�، بالكسر: ال%رe وال�ش'ونة ي.جد'ها ال3نسان� ف
ع.ي\ن.ي\ه. قال راوية� أ%مال ث%ع\ل%ب: ل ي.ع\ر,فها أ%بو العباس.

وال�ث©: الر_م\ل� الغ.ل1يظ� الياب,س' ال%ش1ن'؛ قال:
حت ي'ر.ى ف ياب,س الث�ر\ياء ح'ث9،

ي.ع\ج,ز' عن ر,ي> الط©ل%ي> ال�ر\ت.غ1ث}
أ%نشده ابن دريد عن عبد الرحن بن عبد ال، عن عمه ال4صمعي. وس.و,يق¬

،êح'ث Dح\ل�ح'ثê: ليس بد.ق1يق, الط�ح\ن,، وقيل: غي' م.ل}ت'وت{؛ وك
م1ثل�ه؛ وكذلك م1س\ك¬ ح'ثê؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

إ,ن9 بأ%ع\لك. ل%م1س\كاv ح'ث�ا،
وغ%ل%ب. ال4س\ف%ل� إ,ل� خ'ب\ثا

ع.د_ى غ%ل%ب. هنا، ل4ن فيه معن أ%ب. ومعناه: أ%نه كان إ,ذا أ%خ.ذ%ه
�وح.مله س.ل%ح. عليه. وال�ث©، بالضم: ح'طام' الت>ب\ن,، والرمل

ال%ش1ن'، وال�ب\ز' الق%فار'. وت.م\ر¬ ح'ثê: ل ي.ل}ز.ق' ب.ع\ض'ه ببعض، عن ابن
ال4عراب؛ قال: وجاءنا بت.م\ر� فغ.ذ{ç، ف%ض¼، وح'ثð أ%ي ل ي.ل}ز.ق'

بعضه ببعض.
وال%ث}ح.ث%ة�: الضطراب'؛ وخ.ص_ بعضهم به اضطراب. الب.ر\ق ف

الس_حاب، وان\ت1خال% الطر والبد والثلج من غي ان\ه,مار.
وخ1م\س¬ ح.ث}حاثD، وح.ذ}حاذ، وق%س\قاس¬، كل© ذلك: السي الذي ل

و.ت1ية فيه. وق%ر.ب¬ ح.ث}حاث، وث%ح\ثاح¬، وح.ذ}حاذD، وم'ن.ح>ب¬ أ%ي شديد.
وق%ر.ب¬ ح.ث}حاثD أ%ي سريع، ليس فيه ف�ت'ور. وخ1م\س ق%ع\قاع وح.ث}حاث إ,ذا

كان بعيداv والسي' فيه م'ت\ع1باv ل وتية فيه أ%ي ل ف�ت'ور فيه.



وفرس ج.واد' ال%ح.ث�ة أ%ي إ,ذا ح'ث� جاءه ج.ري¬ بعد جري.
وال%ث}ح.ث%ة: الركة ال�ت.داركة.

وح.ث}ح.ث% ال1يل% ف العي: ح.ر_كه؛ يقال: ح.ث}ح.ثوا ذلك ال4م\ر. ث
ت.رك�وه أ%ي ح.ر_ك�وه. وح.ي_ة ح.ث}حاثD ون.ض\ناض¬: ذو حركة دائمة. وف

حديث س.ط1يح: كأ%نا ح'ث}ح1ث% من ح1ض\ن.ي\ ث%ك%ن أ%ي ح'ث� وأ�س\ر,ع..
يقال: ح.ث�ه على الشيء3 وح.ث}ح.ث%ه، بعن. وقيل: الاء الثانية بدل من

إ,حدى الثاء4ين. وال�ث}ح'وث: الداعي بس'ر\عة، وهو أ%يضاv السريع ما كان.
قال ابن سيده: وال�ث}ح'وث� الك%تيبة. أ�ر.ى: وال�ث© ال%د\ق�وق من كل

شيء.
@حدث: ال%د1يث�: نقيض' القدي.

،vوح.داثة vح'د'وثا �وال�د'وث: نقيض' الق�د\مة1. ح.د.ث% الشيء� ي.ح\د'ث
وأ%ح\د.ثه هو، فهو م'ح\د.ثD وح.ديث، وكذلك اس\ت.حدثه.

وأ%خذن من ذلك ما ق%د'م. وح.د'ث؛ ول يقال ح.د'ث، بالضم، إ,ل� مع
ق%د'م، كأ%نه إ,تباع، ومثله كثي. وقال الوهري: ل ي'ض.مe ح.د'ث% ف شيء

من الكلم إ,ل ف هذا الوضع، وذلك لكان ق%د'م. على الز\دواج. وف حديث
ابن مسعود: أ%نه س.ل�م. عليه، وهو يصلي، فلم ي.ر'د_ عليه السلم.،
قال: فأ%خذن ما ق%د'م. وما ح.د'ث، يع\ن هومه وأ%فكار.ه القدية%

والديثة%. يقال: ح.د.ث% الشيء�، فإ,ذا ق�ر,ن بق%د'م ض'م_، للز\دواج.
وال�د'وث�: كون� شيء ل يكن. وأ%ح\د.ث%ه ال� ف%ح.د.ث%. وح.د.ث% أ%مر¬

أ%ي و.ق%ع.
وم'ح\د.ثات' ال�مور: ما ابتد.عه أ%هل� ال4ه\واء من ال4شياء الت كان

الس_ل%ف الصال� على غيها. وف الديث: إ,ياكم وم'ح\د.ثات1 ال�مور،
جع' م'ح\د.ث%ة{ بالفتح، وهي ما ل يكن م.ع\ر'وفاv ف كتاب، ول س'ن_ة،

ول إ,جاع.
vواحدة vر.يظ%ة: ل ي.ق}ت'ل} من نسائهم إ,ل ام\رأ%ة�وف حديث بن ق

كانت\ أ%ح\د.ث%ت\ ح.د.ثاv؛ قيل: ح.د.ث�ها أ%نا س.م_ت1 النب_، صلى ال
،Dعليه وسلم؛ وقال النب، صلى ال عليه وسلم: كل© م'ح\د.ث%ة{ بد\ع.ة

.Dوكل© ب,د\عة{ ض.للة
وف حديث الدينة: من أ%ح\د.ث% فيها ح.د.ثاv، أ%و آو.ى م'ح\د1ثاv؛

ال%د.ث�: ال4م\ر' الاد1ث� ال�ن\ك%ر' الذي ليس بعتاد{، ول معروف ف



السeن_ة، وال�ح\د1ث�: ي'روى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والفعول، فمعن
الكسر م.ن ن.ص.ر. جانياv، وآواه وأ%جاره من خ.ص\مه، وحال بينه وبي أ%ن

ي.ق}ت.ض_ منه؛ وبالفتح، هو ال4م\ر' ال�ب\ت.د.ع' ن.ف}س'ه، ويكون معن
ال3يواء فيه الرضا به، والصب عليه، فإ,نه إ,ذا ر.ض1ي. بالب,د\عة، وأ%قر�

فاعل%ها ول ينكرها عليه، فقد آواه.
واس\ت.ح\د.ث}ت' خ.ب.راv أ%ي و.ج.د\ت' خ.ب.راv جديداv؛ قال ذو الرمة:

،vأ%س\ت.ح\د.ث% الر_ك}ب' عن أ%ش\ياعهم خ.ب.را
أ%م راج.ع. الق%ل}ب.، من أ%ط}رابه، ط%ر.ب'؟

وكان ذلك ف ح1د\ثان1 أ%م\ر, كذا أ%ي ف ح'د'وثه. وأ%خذ% ال4م\ر
ب1د\ثان,ه وح.د.اث%ته أ%ي بأ%و�له وابتدائه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها:

لول ح1د\ثان� ق%و\م1ك بالك�ف}ر، ل%ه.د.م\ت' الكعبة% وب.ن.ي\ت'ها.
vح'د'وثا �ح1د\ثان� الشيء، بالكسر: أ%و�له'، وهو مصدر ح.د.ث% ي.ح\د'ث

وح1د\ثاناv؛ والراد به ق�ر\ب' عهدهم بالكفر والروج منه، والدeخول, ف ال3سلم،
وأ%نه ل يتمكن الدين' من قلوبم، فلو ه.د.م\ت' الكعبة وغ%ي_ر\ت'ها،

ربا ن.ف%ر'وا من ذلك. وف حديث ح'ن.ي: إ,ن ل�ع\ط1ي رجالv ح.ديث1ي
ع.ه\د{ بكفر أ%ت.أ%ل�ف�هم، وهو جع' صحة{ لديث{، وهو فعيل بعن فاعل. ومنه

الديث: أ�ناس¬ ح.ديثةD أ%سنان'هم؛ ح.داثة� الس>ن>: كناية عن الش_باب
وأ%و�ل, العمر؛ ومنه حديث� أ�م الف%ض\ل: ز.ع.م.ت امرأ%ت ال�ول أ%نا

أ%ر\ض.ع.ت امرأ%ت ال�د\ثى؛ هي تأ}نيث� ال4ح\د.ث، يريد الرأ%ة الت
ت.ز.و_ج.ها بعد ال�ول.

وح.د.ثان� الد_ه\ر 
(* قوله «وحدثان الدهر إل» كذا ضبط بفتحات ف الصحاح

والكم والتهذيب والتكملة والنهاية وصرح به صاحب الختار. فقول الد:
ومن الدهر نوبه، صوابه: والدثان، بفتحات، من الدهر نوبه إل ليوافق

أصوله، ولكن نشأ له ذلك من الختصار، ويؤيد ما قلناه أنه قال ف آخر الادة.
وأوس بن الدثان مركة صحاب. فقال شارحه: منقول من حدثان الدهر أ%ي

صروفه ونوائبه نعوذ بال منها.) وح.واد1ث�ه: ن'و.ب'ه، وما ي.ح\د'ث منه،
واحد'ها حاد1ثD؛ وكذلك أ%ح\داث�ه، واح1د'ها ح.د.ثD. ال4زهري: ال%د.ث� من

أ%ح\داث1 الد_ه\ر,: ش1ب\ه' النازلة.
وال4ح\داث�: ال4م\طار' الادثة� ف أ%و�ل السنة؛ قال الشاعر:



ت.ر.و_ى من ال4ح\داث1، حت ت.لح.ق%ت\
ط%رائق�ه، واهت.ز_ بالش>ر\ش1ر, ال%ك}ر'

أ%ي مع الش>ر\ش1ر؛ فأ%ما قول ال4عشى:
،Dفإ,م_ا ت.ر.ي\ن ول1ي ل1م_ة

فإ,ن� ال%وادث أ%و\دى با
فإ,نه حذف للضرورة، وذلك ل%كان الاجة إ,ل الر>د\ف؛ وأ%ما أ%بو علي

الفارسي فذهب إ,ل أ%نه وضع ال%واد1ث% موضع ال%د.ثان1، كما و.ض.ع الخر'
ال%د.ثان% موضع. الوادث ف قوله:

أ%ل ه.ل%ك. الش>هاب' ال�س\ت.ن,ي'،
وم1د\ر.ه'نا الك%م1يe، إ,ذا ن'غ1ي'
وو.ه_اب' ال1ئ1ي.، إ,ذا أ%ل%م_ت\

بنا ال%د.ثان�، والامي الن_ص'ور'
ال4زهري: وربا أ%ن_ثت العرب' ال%د.ثان%، يذهبون به إ,ل ال%وادث،

وأ%نشد الفراء� هذين البيتي أ%يضاv، وقال ع1و.ض. قوله ووه_اب' ال1ئي:
وح.م_ال� ال1ئي، قال: وقال الفراء�: تقول العرب أ%هلكت\نا ال%د.ثان�؛

قال: وأ%ما ح1د\ثان� الش_باب، فبكسر الاء3 وسكون الدال. قال أ%بو عمرو
الش_يبان: تقول أ%تيته ف ر'ب_ى ش.بابه، ور'ب_ان1 ش.بابه، وح'د\ثى

�شبابه، وحديث1 شبابه، وح1د\ثان شبابه، بعن واحد؛ قال الوهري: ال%د.ث
وال�د\ثى والاد1ث%ة� وال%د.ثان�، كله بعن. وال%د.ثان: الف%أ}س'،

على التشبيه ب.د.ثان الد_ه\ر؛ قال ابن سيده: ول ي.ق�ل}ه' أ%ح.د¬؛ أ%نشد
أ%بو حنيفة:

وج.و\نD ت.ز\ل%ق' ال%د.ثان� فيه،
إ,ذا أ�ج.راؤ'ه ن.ح.ط�وا، أ%جابا

ال4زهري: أ%راد ب,ج.و\ن{ ج.ب.لv. وقوله أ%جابا: يعن ص.دى ال%بل
ي.س\م.ع'ه. وال%د.ثان�: الفأ}س الت لا رأ}س واحدة.

وسى سيبويه ال%ص\د.ر ح.د.ثاv، ل4ن الصادر. كل�ها أ%عراض¬ حاد1ثة،
وك%س_ره على أ%ح\داث{، قال: وأ%ما ال4ف}عال فأ%مثلةD أ�خ1ذ%ت\ من

أ%ح\داث1 ال4ساء. ال4زهري: شابÒ ح.د.ث ف%ت1يe الس>ن>. ابن سيده: ورجل
ح.د.ث� الس>ن> وح.ديث�ها: بي>ن ال%داثة وال�د'وثة.

ورجال أ%ح\داث� الس>ن>، وح�1د\ثان'ها، وح'د.ثاؤ'ها. ويقال: هؤ'لء



Dالس>ن>. الوهري: ورجل eجع' ح.د.ث{، وهو الف%ت1ي ،Dقوم¬ ح�1د\ثان
Dفإ,ن ذكرت الس>ن_ قلت: حديث الس>ن>، وهؤلء3 غلمان ،Òأ%ي شاب Dح.د.ث

،Dوكل© ف%ت1ي¼ من الناس والدواب> وال3بل: ح.د.ث .Dأ%ي أ%ح\داث Dح'د\ثان
وال�نثى ح.د.ثةD. واستعمل ابن ال4عراب ال%د.ث% ف الو.ع1ل، فقال:

إ,ذا كان الو.ع1ل� ح.د.ثاv، فهو ص.د.ع¬.
والديث�: الديد' من ال4شياء. والديث: ال%ب.ر' يأ}ت على القليل

والكثي، والمع: أ%حاديث�، كقطيع وأ%قاط1يع.، وهو شاذê على غي قياس، وقد
قالوا ف جعه: ح1د\ثانD وح'د\ثانD، وهو قليل؛ أ%نشد ال4صمعي:

،vت'ل%ه>ي ال%ر\ء4 بال1د\ثان1 ل%ه\وا
وت.ح\د1ج'ه، كما ح'د1ج. ال�ط1يق'

وبال�د\ثان1 أ%يضاv؛ ورواه ابن ال4عراب: بال%د.ثان1، وفسره، فقال:
3gذا أ%صابه ح.د.ثان� الد_ه\ر, من م.صائ1به وم.رار,ئه، أ%ل}ه.ت\ه

بد.لYها وح.د1يثها عن ذلك وقوله تعال: إ,ن ل ي'ؤ\م1نوا بذا الديث أ%س.فاv؛
�عن بالديث القرآن؛ عن الزجاج. والديث�: ما ي'ح.د>ث� به ال�ح.د>ث

ت.ح\ديثاv؛ وقد ح.د_ثه الديث% وح.د_ث%ه به. الوهري: ال�حادثة
والت_حاد'ث والت_ح.دeث� والت_ح\ديث�: معروفات.

ابن سيده: وقول سيبويه ف تعليل قولم: ل تأ}تين فت'ح.د>ث%ن، قال:
كأ%نك قلت ليس يكون� منك إ,تيانD فحديثD، غ1نما أ%راد فت.ح\ديثD، فو.ض.ع
�السم موضع الصدر، ل4ن مصدر ح.د_ث إ,نا هو التحديث�، فأ%ما الديث

فليس بصدر. وقوله تعال: وأ%ما بن,ع\مة1 ربك ف%ح.د>ث}؛ أ%ي ب.لYغ} ما
أ�ر\س1ل}ت. به، وح.د>ث بالنبو�ة الت آتاك ال�، وهي أ%جل© الن>ع.م.

وسعت ح1د>يثى ح.سن.ةv، مثل خ1طYيبي، أ%ي ح.ديثاv. وال�ح\د'وثة�: ما
ح'د>ث% به. الوهري: قال الفراء�: ن'رى أ%ن واحد ال4حاديث أ�ح\د'وثة،

ث جعلوه جعاv للح.ديث؛ قال ابن بري: ليس ال4مر كما زعم الفراء�، ل4ن
ال�ح\د'وثة% بعن ال�ع\جوبة، يقال: قد صار فلنD أ�ح\د'وثةv. فأ%ما

أ%حاديث النب، صلى ال عليه وسلم، فل يكون واحدها إ,ل ح.ديثاv، ول
يكون أ�ح\دوثةv، قال: وكذلك ذكره سيبويه ف باب ما جاء4 جعه على غي واحده

الستعمل، كع.ر'وض وأ%عاريض.، وباطل وأ%باط1يل.
وف حديث فاطمة، عليها السلم: أ%نا جاء4ت إ,ل النب، صلى ال عليه
وسلم، فو.ج.د.ت\ عنجه ح'د�اثاv أ%ي جاعة ي.ت.ح.د_ث�ون؛ وهو جع على غي



قياس، حلv على نظيه، نو سام1ر� وس'م_ار� فإ,ن السeم�ار.
ال�ح.د>ثون. وف الديث: ي.ب\ع.ث� ال� الس_حاب. في.ض\ح.ك' أ%ح\س.ن. الض_ح1ك1

وي.ت.ح.د_ث أ%ح\س.ن ال%ديث. قال ابن ال4ثي: جاء4 ف الب أ%ن
ح.ديث%ه الر_ع\د'، وض.ح1ك%ه الب.ر\ق'، وش.ب_هه بالديث ل4نه ي'خ\ب,ر عن

الطر وق�ر\ب, ميئه، فصار كال�ح.د>ث به؛ ومنه قول ن'ص.ي\ب:
فعاج'وا، فأ%ث}ن.و\ا بالذي أ%نت. أ%ه\ل�ه،

ولو س.ك%ت'وا، أ%ث}ن.ت\ عليك. ال%قائب'
وهو كثي ف كلمهم. ويوز أ%ن يكون أ%راد بالضحك: اف}ت1رار. ال4رض

بالنبات وظهور ال4ز\هار، وبالديث: ما ي.ت.حد_ث� به الناس' ف صفة النبات
وذ1ك}ر,ه؛ ويسمى هذا النوع' ف علم البيان: الاز. الت_ع\ليق1ي_، وهو

من أ%ح\س.ن أ%نواعه.
ورجل ح.د1ثD وح.د'ثD وح1د\ثD وح1د>يثD وم'ح.د>ثD، بعن واحد: كثي'

ال%ديث1، ح.س.ن' الس>ياق له؛ كل© هذا على الن_س.ب ونوه.
وال4حاديث�، ف الفقه وغيه، معروفة.

ويقال: صار فلنD أ�ح\د'وثةv أ%ي أ%كثروا فيه ال4حاديث%.
وفلنD ح1د\ث�ك أ%ي م'ح.د>ث�ك، والقوم' ي.تحاد.ث�ون وي.ت.ح.د_ث�ون،

وتركت البلد. ت.ح.د_ث� أ%ي ت.س\م.ع' فيها د.وي�اv؛ حكاه ابن سيده عن
ثعلب.ورجل ح1د>يثD، مثال ف1س>يق أ%ي كثي' ال%ديث. ورجل ح1د\ث� م'لوك،

بكسر الاء3، إ,ذا كان صاحب. ح.د1يثهم وس.م.ر,ه1م؛ وح1د\ث� نساء�:
ي.ت.ح.د_ث� إ,ليهن�، كقولك: ت1ب\ع' نساء�، وزير' نساء�.

وتقول: اف}ع.ل} ذلك ال4م\ر ب1د\ثان,ه وب.د.ثانه أ%ي أ%و�له
وط%راء4ته.ويقال للرجل الصادق الظ�ن>: م'ح.د_ثD، بفتح الدال مشد_دة. وف

الديث: قد كان ف ال�مم م'ح.د_ثون، فإ,ن يكن ف أ�مت أ%ح.د¬، فع'م.ر' بن
الطاب؛ جاء4 ف الديث: تفسيه أ%نم ال�ل}ه.م'ون؛ وال�ل}ه.م: هو الذي

ي'ل}ق%ى ف نفسه الشيء�، في'خ\ب,ر' به ح.د\ساv وف1راسةv، وهو نوع¬
ي.خ'صe ال� به م.ن يشاء� من عباده الذين اص\ط%فى مثل ع'مر، كأ%نم ح'د>ثوا

بشيء� فقالوه.
وم'حاد.ثة� السيف: ج,لؤ'ه. وأ%ح\د.ث% الرجل� س.ي\ف%ه، وحاد.ث%ه إ,ذا

�ج.له. وف حديث السن: حاد1ث�وا هذه الق�لوب. بذكر ال، فإ,نا سريعة
الدeثور,؛ معناه: اج\ل�وها بال%واعظ، واغ}س3ل�وا الد_ر.ن% عنها،



وش.و>ق�وها حت ت.ن\ف�وا عنها الط�ب.ع والص_د.أ% الذي ت.راك%ب. عليها من
الذنوب، وت.عاه.د'وها بذلك، كما ي'حاد.ث� السيف' بالص>قال,؛ قال لبيد:

كن_ص\ل, الس_ي\ف، ح'ود1ث بالص>قال
وال%د.ث�: ال3ب\داء�؛ وقد أ%ح\د.ث: من. ال%د.ث1. ويقال: أ%ح\د.ث%

الرجل� إ,ذا ص.ل�ع.، أ%و ف%ص_ع.، وخ.ض.ف.، أ%ي_ ذلك ف%ع.ل% فهو م'ح\د1ثD؛
قال: وأ%ح\د.ث% الرجل� وأ%ح\د.ث%ت1 الرأ%ة� إ,ذا ز.ن.يا؛ ي'كن

بال3ح\داث1 عن الزنا. وال%د.ث� م1ث}ل الو.لY، وأ%رض¬ م.ح\د'وثة: أ%صابا
.�ال%د.ث

وال%د.ث�: موضع متصل ببلد الرeوم، مؤ.نثة.
،vكان أ%و غ%ر\سا vالع.مل ف ال4رض ز.ر\عا :�@حرث: ال%ر\ث� وال1راث%ة

وقد يكون ال%ر\ث� نفس. الز_ر\ع، وبه ف%س_ر الزجاج' قوله تعال: أ%صابت
.vح.ر\ثا �ح.ر\ث% قوم ظ%ل%م'وا أ%ن\ف�س.هم فأ%ه\ل%ك%ت\ه. ح.ر.ث% ي.ح\ر'ث

:�ال4زهري: ال%ر\ث� ق%ذ}ف�ك. ال%ب_ ف ال4رض لز\د1راع�، وال%ر\ث
ـgت.رث%، مثل ز.ر.ع. الز_ر\ع. وال%ر_اث�: الز_ر_اع'. وقد ح.ر.ث واح

واز\د.ر.ع. وال%ر\ث�: الك%س\ب'، والفعل� كالفعل، والصدر كالصدر، وهو
.�أ%يضاv الح\ت1راث

وف الديث: أ%ص\د.ق' ال4ساء3 الار,ث�؛ ل4ن الار,ث% هو الكاس1ب'.
vل يلو من الك%س\ب طبعا �واح\ت.ر.ث% الال%: ك%س.به؛ وال3نسان

واخ\تياراv. ال4زهري: والح\ت1راث� ك%س\ب' الال؛ قال الشاعر ياطب
ذئباv:ومن ي.ح\ت.ر,ث} ح.ر\ثي وح.ر\ث%ك. ي'ه\ز.ل,

وال%ر\ث�: الع.م.ل� للدنيا والخرة. وف الديث: اح\ر'ث} لد'ن\ياك
كأ%نك ت.عيش أ%بداv، واع\مل لخرتك كأ%نك ت.موت' غ%داv؛ أ%ي اع\م.ل}

لد'ن\ياك، فخال%ف. بي اللفظي؛ قال ابن ال4ثي: والظاهر من لفظ هذا الديث:
أ%م�ا ف الدنيا فال%ث© على عمارتا، وبقاء الناس فيها حت ي.س\ك�ن. فيها،

وي.ن\ت.ف1ع با من ييء� بعدك كما ان\ت.ف%ع\ت. أ%نت. بعمل م.ن ان قبلك
وس.ك%ن\ت. فيما ع.م.ر، فإ,ن ال3نسان إ,ذا ع.ل1م. أ%نه ي.ط�ول ع'م\ر'ه

أ%ح\ك%م ما ي.ع\مله، وح.ر.ص. على ما ي.ك}ت.سبه؛ وأ%ما ف جانب الخرة، فإ,نه
ح.ث� على ال3خلص ف العمل، وحضور الني_ة والقلب ف العبادات

والطاعات، وال3كثار منها، فإ,ن من يعلم أ%نه يوت غداv، ي'كثر من عبادته،
وي'خ\ل1ص' ف طاعته، كقوله ف الديث الخر: ص.لY صلةv م'ود>ع؛ وقال بعض'



أ%هل العلم: الراد من هذا إ,ل الديث غي' السابق إ,ل الفهم من ظاهره،
ل4نه، عليه السلم، إ,نا ن.د.ب. إ,ل الزeه\د ف الدنيا، والتقليل

منها، وم1ن النماك فيها، والستمتاع بلذاتا، وهو الغالب على أ%وامره
ونواهيه، صلى ال عليه وسلم، فيما يتعلق بالدنيا، فكيف ي.ح'ث© على ع1مارتا

والستكثار منها؟ وإ,نا أ%راد، وال أ%علم، أ%ن ال3نسان إ,ذا علم
أ%نه يعيش أ%بداv، ق%ل� ح1ر\ص'ه، وعلم أ%ن ما يريده ل ي.ف�وته ت.ح\ص1يل�ه

بترك ال1ر\ص عليه وال�بادرة1 إ,ليه، فإ,نه يقول: إ,ن فاتن اليوم.
أ%دركته غ%داv، فإ,ن أ%عيش أ%بداv، فقال عليه السلم: اع\م.ل} ع.م.ل% من

ي.ظ�نe أ%نه ي'خ.ل�د، فل ت.ح\ر,ص\ ف العمل؛ فيكون ح.ث9اv على الترك،
والتقليل بطريق أ%نيقة{ من ال3شارة والتنبيه، ويكون أ%مره لعمل الخرة على

ظاهره، في.ج\م.ع بال4مرين حالةv واحدةv، وهو الزهد' والتقليل، لكن
بلفظي متلفي؛ قال: وقد اختصر ال4زهري هذا العن فقال: معن هذا الديث

تقدي' أ%مر الخرة وأ%عمالا، ح1ذار. الوت بالف%و\ت، على ع.مل الدنيا،
وتأ}خي' أ%مر الدنيا، كراهية% الش\تغال با عن عمل الخرة.

وال%ر\ث�: ك%س\ب' الال وج.م\ع'ه. والرأ%ة� ح.ر\ث� الرجل أ%ي يكون
Dلي.ز\ر.ع. وف التنزيل العزيز: نساؤ'كم ح.ر\ث �و.ل%د'ه منها، كأ%نه ي.ح\ر'ث

لكم، فأ}ت'وا ح.ر\ث%كم أ%ن_ى ش1ئ}تم. قال الزجاج: زعم أ%بو عبيدة أ%نه
كناية؛ قال: والقول عندي فيه أ%ن معن ح.ر\ثD لكم: فيهن_ ت.ح\ر'ث�ون

الو.ل%د واللYد.ة، فأ}ت'وا ح.ر\ث%كم أ%ن_ى ش1ئ}ت'م أ%ي ائ}ت'وا مواضع.
.vوم'د\برة vح.ر\ث1كم، كيف ش1ئ}ت'م، م'ق}ب,لة

vإ,ذا ج.م.ع بي أ%ربع نسوة. وح.ر.ث% أ%يضا �ال4زهري: ح.ر.ث% الرجل
إ,ذا ت.ف%ق�ه وف%ت_ش.. وح.ر.ث% إ,ذا اك}ت.س.ب. لعياله واج\ت.ه.د. لم،

�يقال: هو ي.ح\ر'ث لعياله وي.ح\ت.رث� أ%ي ي.ك}ت.س3ب. ابن ال4عراب: ال%ر\ث
الماع الكثي. وح.ر\ث� الرجل: امرأ%ت'ه؛ وأ%نشد ال�ب.ر�د:

إ,ذا أ%كل% ال%راد' ح'روث% ق%و\م�،
ف%ح.ر\ثي ه.مeه أ%كل� ال%راد1

وال%ر\ث�: م.تاع' الدنيا. وف التنزيل العزيز: من كان% ي'ريد ح.ر\ث%
الدنيا؛ أ%ي من كان يريد ك%س\ب. الدنيا. وال%ر\ث�: الث�واب' والن_ص1يب'.

وف التنزيل العزيز: من كان ي'ريد' ح.ر\ث% الخرة ن.ز,د\ له ف ح.ر\ثه.
وح.ر.ث}ت' النار: ح.ر_ك}تها.



:�وال1ح\راث�: خ.شبة ت'ح.ر_ك با النار' ف الت_نeور. وال%ر\ث
إ,ش\عال� النار، وم1ح\راث� النار: م1س\ح.ات'ها الت ت'ح.ر_ك با النار.

وم1ح\راث� ال%ر\ب: ما ي'ه.ي>جها. وح.ر.ث% ال4م\ر.: ت.ذ%ك�ره واه\تاج. له؛
قال رؤ\بة:

والق%و\ل� م.ن\س3يÒ إ,ذا ل ي'ح\ر.ث1
وال%ر_اث�: الكثي ال4كل؛ عن ابن ال4عراب. وح.ر.ث% ال3بل%

وال%ي\ل%، وأ%حر.ث%ها: أ%ه\ز.لا. وح.ر.ث% ناقت.ه ح.ر\ثاv وأ%ح\ر.ث%ها إ,ذا سار
عليها حت ت'ه\ز.ل%.

وف حديث ب.د\ر�: اخ\ر'ج'وا إ,ل م.عايشكم وح.رائ1ثكم، واحد'ها ح.ريثةD؛
قال الطاب: ال%رائ1ث� أ%ن\ضاء� ال3بل؛ قال: وأ%صله ف اليل إ,ذا

ه'ز,ل%ت\، فاستعي لل3بل؛ قال: وإ,نا يقال ف ال3بل أ%ح\ر.ف}ناها،
بالفاء؛ يقال: ناقة ح.ر\ف¬ أ%ي ه.زيلةD؛ قال: وقد يراد بالرائث1 ال%كاس1ب'،
من الح\تراث1 الكتساب؛ ويروى ح.ر.ائبكم، بالاء والباء الوحدة، جع'

ح.ريبة{، وهو مال� الرجل الذي يقوم بأ%مره، وقد تقد_م، والعروف
بالثاء.وف حديث معاوية أ%نه قال لل4نصار: ما ف%ع.ل%ت\ نواض1ح'كم؟ قالوا:

ح.ر.ث}ناها يوم ب.د\ر�؛ أ%ي أ%ه\ز.لناها؛ يقال: ح.ر.ث}ت' الدابة%
وأ%ح\ر.ث}ت'ها أ%ي أ%ه\ز.ل}تها، قال ابن ال4ثي: وهذا يالف قول الطاب، وأ%راد

معاوية بذكر الن_واض1ح ت.ق}ريعاv لم وتعريضاv، ل4نم كانوا أ%هل ز.ر\ع
وس.ق}ي�، فأ%جابوه با أ%س\كت.ه، تعريضاv بقتل أ%شياخه يوم ب.د\ر.

ال4زهري: أ%رض م.ح\روثة وم'ح\ر.ثة: و.ط1ئ%ها الناس' حت أ%ح\ر.ث�وها
وح.ر.ث�وها، وو'ط1ئ%ت\ حت أ%ثاروها، وهو فساد¬ إ,ذا و'ط1ئ%ت\، فهي

م'ح\ر.ثة وم.ح\روثة ت'ق}ل%ب' للز.ر\ع، وكلها يقال ب.ع\د'.
وال%ر\ث�: ال%ح.ج_ة� ال%ك}د'ودة بالوافر.

وال�ر\ثة�: الف�رضة� الت ف ط%ر.ف الق%و\س للو.تر.
.Dر\ض¬، وهي من القوس ح.ر\ث�ويقال: هو ح.ر\ث� الق%و\س, والك�ظ}رة، وهو ف

وقد ح.ر.ث}ت' الق%وس. أ%ح\ر'ث�ها إ,ذا هي_أ}ت. م.و\ض1عاv لع'ر\وة
الو.ت.ر؛ قال: والز_ن\دة ت'ح\ر.ث� ث ت'ك}ظ%ر' بعد ال%ر\ث1، فهو ح.ر\ثD ما

ل ي'ن\ف%ذ، فإ,ذا أ�ن\ف1ذ%، فهو ك�ظ}ر.
ابن سيده: وال%ر.اث� م.ج\رى الو.ت.ر ف القوس، وجعه أ%ح\ر,ثة.
ويقال: اح\ر'ث1 القرآن أ%ي اد\ر'س\ه وح.ر.ث}ت' القرآن أ%ح\ر'ث�ه إ,ذا



أ%ط%ل}ت. د1راست.ه وت.د.ب_ر\ت.ه.
وال%ر\ث�: ت.ف}ت1يش' الكتاب وت.دبeره؛ ومنه حديث عبد ال: اح\ر'ث�وا

هذا القرآن أ%ي ف%ت>ش'وه وث%و>روه.
وال%ر\ث�: الت_ف}ت1يش.

وال�ر\ث%ة�: ما بي م'ن\ت.هى الك%م.رة وم.ج\ر.ى ال1تان.
�وال�ر\ث%ة أ%يضاv: ال%ن\ب,ت'، عن ثعلب؛ ال4زهري: ال%ر\ث� أ%صل

ج'ر\دان1 المار؛ وال1ر.اث�: الس_هم قبل أ%ن ي'راش، والمع أ%ح\ر,ثة؛
ال4زهري ال�ر\ثة: ع1رق¬ ف أ%صل أ�داف1 الر_جل.

والار,ث�: اسم؛ قال سيبويه: قال الليل إ,ن الذين قالوا ال%رث، إ,نا
أ%رادوا أ%ن يعلوا الرجل هو الشيء بعينه، ول يعلوه سي به، ولكنهم

جعلوه كأ%نه و.صف¬ له غ%ل%ب عليه؛ قال: ومن قال حار,ثD، بغي أ%لف ولم، فهو
ي'ج\ريه م'ج\رى زيد{، وقد ذكرنا مثل ذلك ف السن اسم رجل؛ قال ابن جن:

إ,نا ت.ع.ر_ف. ال%رث� ونو'ه من ال4و\صاف الغالبة بالو.ض\ع دون
اللم، وإ,نا أ�ق1ر_ت1 اللم' فيها بعد الن_ق}ل وكونا أ%علماv، مراعاة

لذهب الوصف فيها قبل النقل، وجع ال4ول: ال�ر_ث� وال�ر_اث�، وجع
حار,ث ح'ر_ثD وح.وار,ث�؛ قال سيبويه: ومن قال حارث، قال ف جعه: ح.وار,ث،

حيث كان اساv خاصìا، كز.ي\د، فافهم.
:Dوم'ح.ر_ث ،Dوح.ر_اث ،�وح'و.ي\ر,ثD، وح'ر.يثD وح'ر\ثان�، وحار,ثة

أ%ساء#؛ قال ابن ال4عراب: هو اسم ج.د> ص.ف}وان% بن أ�مية بن م'ح.ر_ث{،
وص.فوان� هذا أ%حد' ح'ك�ام, ك1نان.ة، وأ%بو الارث: كنية� ال4س.د.

والارث�: ق�ل�ة من ق�ل%ل, ال%و\لن1، وهو جبل بالشأ}م ف قول النابغة
الذب\يان ي.ر\ث1ي النeعمان ابن النذر:

بك%ى حار,ث� ال%و\لن1 من ف%ق}د1 ر.ب>ه،
�وح.و\ران� منه خائف¬ م'تض.ائ1ل

قوله: من ف%ق}د ر.ب>ه، يعن النعمان؛ قال ابن بري وقوله:
وح.و\ران� منه خائف¬ م'ت.ضائل

كقول جرير:
ل9ا أ%ت.ى خ.ب.ر' الزeب.ي\ر,، ت.و.اض.ع.ت\
س'ور' الدينة، وال1بال� ال�ش_ع'

والارثان: الارث� بن ظال بن ح.ذية% بن ي.ر\ب'وع بن غ%ي\ظ1 بن,



م'ر_ة، والارث� بن عوف1 بن أ%ب حارثة ابن م'ر_ة بن ن'ش\ب.ة بن غ%ي\ظ1 بن,
مر_ة، صاحب ال%م.الة. قال ابن بري: ذكر الوهري ف الارثي الار,ث%

بن ظال بن ح.ذية بالاء غي العجمة. ابن ي.ر\ب'وع قال: والعروف عند
أ%هل اللغة ج.ذية، باليم. والار,ثان ف باهلة: الار,ث� بن ق�ت.ي\بة،

والارث� بن س.ه\م بن ع.م\رو بن ثعلبة بن غ%ن\م بن ق�ت.ي\بة.
وقولم: ب.ل}ح.رث، لب.ن الرث بن ك%ع\ب، م1ن شواذY ال3دغام، ل4ن

النون واللم قريبا ال%خ\ر.ج، فلما ل يكنهم ال3دغام' بسكون اللم، حذفوا
النون كما قالوا: م.س\ت' وظ%ل}ت'، وكذلك يفعلون بكل قبيلة ت.ظ}ه.ر فيها

لم العرفة، مثل ب.ل}عنب وب.ل}ه'ج.يم، فأ%ما إ,ذا ل ت.ظ}ه.ر اللم'،
فل يكون ذلك.

وف الديث: وعليه خ.م1يص.ةD ح'ر.ي\ث1ي_ة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4
ف بعض ط�ر'ق البخاري ومسلم؛ قيل: هي منسوبة إل ح'ر.ي\ث{، رجل� من

ق�ضاعة؛ قال: والعروف ج'ون,ي_ةD، وهو مذكور ف موضعه.
@حربث: ال�ث}ر'ب' وال�ر\ب'ث�، بالضم: نبت؛ وف الكم: ن.بات

س'ه\ل1يÒ؛ وقيل: ل ي.ن\ب'ت' إ,ل ف ج.ل%د{، وهو أ%سود، وز.ه\رته بيضاء، وهو
يت.س.ط�ح' ق�ض\باناv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

غ%ر_ك. م1ن>ي ش.ع.ث1ي ول%ب.ث1ي،
ول1م.م¬ ح.و\ل%ك.، م1ث}ل� ال�ر\ب'ث1

:�قال: ش.ب_ه ل1م.م. الص>بيان1 ف س.وادها بال�ر\ب'ث. وال�ر\ب'ث
بقلة نو ال4ي\ه'قان1 ص.فراء غ%ب\ر.اء ت'ع\ج,ب' الال%، وهي من ن.بات

الس_ه\ل؛ وقال أ%بو حنيفة: ال�ر\ب'ث نبت ي.ن\ب.س3ط� على ال4رض، له و.ر.ق
�طوالD، وبي ذلك الط©و.ال و.ر.ق¬ صغار¬؛ وقال أ%بو زياد: ال�ر\ب'ث

ع'ش\ب¬ من أ%ح\رار الب.قل؛ ال4زهري: ال�ر\ب'ث� من أ%ط}ي.ب الراعي؛ ويقال:
أ%ط}ي.ب' الغ.نم لبناv ما أ%كل% ال�ر\ب'ث� والس_ع\دان%.

@حفث: ال%ف1ث%ة وال1ف}ث� وال%ف1ث�: ذات' الطرائق من الك%رش؛ زاد
ال4زهري: كأ%نا أ%ط}باق' الف%ر\ث1؛ وأ%نشد الليث:

ل ت'ك}ر,ب.ن_ بعدها خ'ر\س1ي_ا،
إ,ن_ا وج.د\نا لمها ر.د1ي�ا:

الك1ر\ش.، وال1ف}ث%ة%، وال%ر,ي_ا
وقيل: هي ه.نةD ذات' أ%ط}باق�، أ%س\ف%ل% الك%ر,ش, إ,ل ج.ن\بها، ل



ي.خ\ر'ج' منها الف%ر\ث� أ%بداv، يكون لل3بل والشاء والبقر؛ وخ.ص_ ابن'
:Dال4عراب به الشاء و.ح\د.ها، دون سائر هذه ال4نواع، والمع' أ%ح\فاث
الوهري: ال%ف1ث�، بكسر الفاء، الك%ر,ش'، وهي الق1ب.ة�؛ وف التهذيب:

ال%ف1ث� والف%ح1ث� الذي يكون مع الكرش، وهو ي'ش\بهها؛ وقال أ%بو عمرو:
الف%ح1ث� ذات الطرائق، والق1ب.ة ال�خر.ى إ,ل ج.ن\به وليس فيها ط%رائق؛ قال:

وفيها لغات: ح.ف1ثD، وح.ث1ف¬، وح1ف}ثD، وح1ث}ف¬؛ وقيل: ف1ث}ح¬ وث1ح\ف،
:�وي'ج\م.ع' ال4ح\ثاف.، وال4ف}ثاح.، وال4ث}حاف.، كلê قد قيل. وال%ف1ث

ح.ي_ة عظيمة كال1راب,.
وال�ف�اث�: ح.ي_ة كأ%ع\ظ%م ما يكون من ال%ي_ات، أ%ر\ق%ش' أ%ب\ر.ش'،
�يأ}كل الشيش.، ي.ت.ه.د_د' ول ي.ض'رe أ%حداv؛ الوهري: ال�ف�اث

ح.ي_ة ت.نف�خ' ول ت'ؤ\ذ1ي؛ قال ج.ر,ير:
أ%ي'فاي,ش'ون%، وقد ر.أ%و\ا ح'ف�اث%هم

قد ع.ض_ه، فق%ض.ى عليه ال4ش\ج.ع'؟
ال4زهري، ش.م1ر¬: ال�ف�اث� ح.ي_ة ض_خ\م¬، عظيم' الرأ}س، أ%ر\ق%ش'

أ%خ\م.ر' أ%ك}د.ر'، ي'ش\به' ال4س\ود. وليس به، إ,ذا ح.ر_ب\ت.ه ان\ت.ف%خ.
�و.ريد'ه؛ قال: وقال ابن شيل هو أ%ك}ب.ر' من ال4ر\ق%م، ور.ق%ش'ه مثل

ر.ق%ش ال4ر\ق%م، ل ي.ض'رe أ%حداv، وجع'ه ح.فاف1يث�؛ وقال جرير:
إ,ن� ال%فاف1يث% ع1ندي، يا بن ل%ج.إ�،
ي'ط}ر,ق}ن.، حي. ي.ص'ول� ال%ي_ة� الذ�ك%ر'

ويقال للغ.ض\بان إ,ذا ان\ت.ف%خ.ت\ أ%و\داج'ه: قد اح\ر.نفش. ح'ف�اث�ه،
على الثل.

وف النوادر: اف}ت.ح.ث}ت' ما عند فلن، واب\ت.ح.ث}ت'، بعن واحد.
@حلتث: ال1ل}ت1يث�: لغة ف ال1ل}ت1يت، عن أ%ب حنيفة.

@حنث: ال1ن\ث�: ال�ل}ف' ف اليمي.
ح.ن,ث% ف يينه ح1ن\ثاv وح.ن.ثاv: ل ي.ب.ر_ فيها، وأ%ح\ن.ثه هو.

تقول: أ%ح\ن.ث}ت' الرجل% ف يينه ف%ح.ن,ث% إ,ذا ل ي.ب.ر_ فيها.
وف الديث: اليمي ح1ن\ثD أ%و م.ن\د.م.ة؛ ال1ن\ث� ف اليمي: ن.ق}ض'ها
والن_ك}ث� فيها، وهو من ال1ن\ث1: الث؛ يقول: إ,ما أ%ن} ي.ن\د.م. على

.�ما ح.ل%ف. عليه، أ%و ي.ح\ن.ث% فتلزم.ه الكفارة
وح.ن,ث% ف يينه أ%ي أ%ث1م..



وقال خالد بن ج.ن\بة%: ال1ن\ث� أ%ن يقول ال3نسان� غي الق؛ وقال ابن
شيل: على فلن{ ي.مي¬ قد ح.ن,ث% فيها، وعليه أ%ح\ناثD كثية؛ وقال:

فإ,نا اليمي' ح1ن\ثD أ%و ن.د.م. وال1ن\ث�: ح1ن\ث� اليمي إ,ذا ل
ت.ب.ر_. وال%حان,ث�: مواقع ال1ن\ث. وال1ن\ث: الذ�ن\ب' الع.ظيم وال3ث}م'؛

وف التنزيل العزيز: وكانوا ي'ص1رeون% على ال1ن\ث1 العظيم؛ ي'ص1رeون%
أ%ي يد'وم'ون؛ وقيل: هو الش>ر\ك'، وقد ف�س>رت به هذه الية أ%يضاv؛

Òش.ر �قال:من ي.ت.شاء4م\ بال�د.ى، فال1ن\ث
أ%ي الش>ر\ك شر�.

وت.ح.ن_ث%: ت.ع.ب_د واع\ت.ز.ل ال4صنام.، مثل ت.ح.ن_ف. وب.ل%غ
الغلم' ال1ن\ث% أ%ي ال3د\راك والبلوغ؛ وقيل إ,ذا ب.ل%غ% م.ب\ل%غاv ج.ر.ى

عليه الق%ل%م بالطاعة والعص1ية؛ وف الديث: من مات. له ثلثةD من الولد،
ل ي.ب\ل�غوا ال1ن\ث%، دخل من أ%ي> أ%بواب النة شاء4؛ أ%ي ل ي.ب\ل�غوا

:�مبلغ الرجال، ويري عليهم الق%ل%م في'ك}ت.ب' عليهم ال1ن\ث� والطاعة
:�يقال: ب.ل%غ% الغلم' ال1نث% أ%ي العص1ية% والطاعة%. وال1ن\ث

الث}م'؛ وقيل: ال1ن\ث� ال�ل�م.
وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان، قبل أ%ن ي'وح.ى

إ,ليه، يأ}ت ح1راءé، وهو جبلD بكة فيه غار، وكان ي.ت.ح.ن_ث� فيه الليال
أ%ي ي.تع.ب_د. وف رواية عائشة، رضي ال عنها: كان ي.خ\ل�و بغار,
ح1ر.اء�، في.ت.ح.ن_ث� فيه؛ وهو الت_ع.بeد' الليال ذوات1 الع.دد؛ قال ابن

سيده: وهذا عندي على الس_ل}ب، كأ%نه ينفي بذلك ال1ن\ث% الذي هو الث،
عن نفسه، كقوله تعال: ومن الليل فت.ه.ج_د\ به ناقلةv لك، أ%ي ان\ف1
ال�جود. عن ع.ي\نك؛ ونظي'ه: ت.أ%ث�م وت.ح.و_ب أ%ي نفى الث% وال�وب.؛

وقد يوز أ%ن تكون ثاء ي.ت.ح.ن_ث� بدلv من فاء ي.ت.ح.ن_ف. وفلن
ي.ت.ح.ن_ث� من كذا أ%ي ي.ت.أ%ث�م منه؛ ابن ال4عراب: قوله ي.ت.ح.ن_ث� أ%ي

ي.ف}ع.ل� ف1ع\لv ي.خ\ر'ج به من ال1ن\ث، وهو الث وال%ر.ج'؛ ويقال: هو
ي.ت.ح.ن_ث� أ%ي ي.ت.ع.ب_د' ل؛ قال: وللعرب أ%فعال ت'خال1ف' معانيها

أ%لفاظ%ها، يقال: فلن ي.ت.ن.ج_س إ,ذا فعل فعلv ي.خ\ر'ج به من النجاسة،
كما يقال: فلن ي.ت.أ%ث�م وي.ت.ح.ر_ج إ,ذا فعل ف1ع\لv ي.خ\ر'ج' به من

الث وال%ر.ج. وروي عن ح.ك1يم بن ح1زام� أ%نه قال لرسول ال، صلى
ال عليه وسلم، أ%رأ%ي\ت. أ�م'وراv ك�ن\ت' أ%ت.ح.ن_ث� با ف الاهلية من



صل%ة1 رح1م� وص.د.قة{، هل ل فيها من أ%ج\ر؟ فقال له، صلى ال عليه
وسلم: أ%س\لم\ت. على ما س.ل%ف. لك من خ.ي\ر؛ أ%ي أ%ت.ق%ر_ب إ,ل ال

بأ%فعال ف الاهلية؛ يريد بقوله: كنت' أ%ت.ح.ن_ث� أ%ي أ%ت.ع.ب_د' وأ�لقي با
ال1ن\ث% أ%ي الث عن نفسي. ويقال للشيء الذي ي.خ\ت.ل1ف' الناس' فيه

.Dفيحتمل وجهي: م'ح\ل1ف¬، وم'ح\ن,ث
وال1ن\ث�: الرجوع' ف اليمي. وال1ن\ث�: ال%ي\ل� من باطل إ,ل حق¼،

ومن حق� إ,ل باطل.
يقال: قد ح.ن,ث}ت' أ%ي م1ل}ت' إ,ل ه.واك. ع.لي_، وقد ح.ن,ث}ت' مع.

الق على هواك؛ وف حديث عائشة: ول أ%ت.ح.ن_ث� إ,ل ن.ذ}ر,ي أ%ي ل
أ%ك}ت.س3ب' ال1ن\ث%، وهو الذنب، وهذا بعكس ال4ول؛ وف الديث: ي.ك}ث�ر فيهم

أ%ولد' ال1ن\ث1 أ%ي أ%ولد' الزنا، من ال1ن\ث العصية، ويروى بالاء3
العجمة والباء الوحدة.

@حنبث: ح.ن\ب.ثD: اسم.
@حوث: ح.و\ث�: لغة ف ح.ي\ث�، إ,ما لغة ط%ي>ئ{ وإ,ما لغة تيم؛ وقال
اللحيان: هي لغى ط%ي>ئ{ فقط، يقولون ح.و\ث� عبد' ال3 زيد¬؛ قال ابن

سيده: وقد أ%علمتك أ%ن أ%صل حيث؛ إ,نا هو ح.و\ث�، على ما سنذكره ف ترجة
حيث؛ ومن العرب من يقول ح.و\ث% فيفتح، رواه اللحيان عن الكسائي، كما أ%ن

منهم من يقول: ح.ي\ث%. روى ال4زهري بإ,سناده عن ال4سود قال: سأ%ل رجل
�ابن. عمر: كيف أ%ض.ع' ي.د.ي_ إ,ذا س.ج.د\ت'؟ قال: ار\م, بما ح.و\ث

وق%ع.تا؛ قال ال4زهري: كذا رواه لنا، وهي لغة صحيحة. ح.ي\ث� وح.و\ث�: لغتان
جيدتان، والقرآن نزل بالياء، وهي أ%فصح اللغتي.

وال%و\ثاء�: الك%ب,د'، وقيل: الك%ب,د' وما يليها؛ وقال الراجز:
إ,ن_ا وج.د\نا ل%ح\مها ط%ر,ي_ا:

الك1ر\ش.، وال%و\ثاء، وال%ر,ي_ا
وامرأ%ة ح.و\ثاء: سينة تار_ة.

وأ%حاث%ه': ح.ر_ك%ه وف%ر_قه؛ عن ابن ال4عراب؛ وقوله أ%نشده ابن
دريد:بيث� ناص.ى اللYم.م. الك1ثاثا،

م.و\ر' الك%ث1يب,، ف%ج.رى وحاثا
قال ابن سيده: ل يفسره، قال: وعندي أ%نه أ%راد وأ%حاثا أ%ي ف%ر_ق.

وح.ر_ك.، فاحتاج إ,ل حذف المزة حذفها؛ قال: وقد يوز أ%ن يريد وح.ث%ا،



فق%ل%ب.. وأ%وقع بم فلنD ف%تركهم ح.و\ثاv ب.وثاv أ%ي ف%ر_قهم؛ وتركهم
ح.و\ثاv ب.و\ثاv أ%ي متلفي. وحاث1 باث1، مبنيان على الكسر: ق�ماش' الناس.

وقال اللحيان: تركت'ه حاث1 باث1، ول يفسره؛ قال ابن سيده: وإ,نا
قضينا على أ%لف حاث1 أ%نا منقلبة عن الواو، وإ,ن ل يكن هنالك ما اش\ت'ق�ت\

منه، ل4ن انقلب ال4لف إ,ذا كانت عيناv عن الواو، أ%كثر من انقلبا
عن الياء. الوهري: يقال تركت'هم ح.و\ثاv ب.و\ثاv، وح.و\ث% ب.و\ث%،

وح.ي\ث% ب.ي\ث%، وحاث1 باث1، حاث% باث% إ,ذا ف%ر_قهم وب.د_دهم؛ وروى ال4زهري
عن الفراء قال: معن هذه الكلمات إ,ذا أ%ذ}ل%ل}ت.هم ودق%ق}ت.هم؛ وقال

اللحيان: معناها إ,ذا ت.ر.ك}ت.ه م'خ\ت.ل1ط% ال4مر,؛ فأ%ما حاث1 باث1
فإ,نه خ.ر.ج. م.خ\ر.ج. ق%ط%ام, وح.ذ%ام,، وأ%ما ح1يث% ب,يث% فإ,نه خ.ر.ج.

م.خ\ر.ج. ح1يص. ب,يص.. ابن ال4عراب: يقال تركت'هم حاث1 باث1 إ,ذا
تف%ر_قوا؛ قال: ومثلهما ف الكلم م'ز\د.و,جاv: خاق, باق,، وهو صوت' حركة1 أ%ب

ع'م.ي\ر ف ز.ر\ن.ب, الف%ل}هم، قال: وخاش, ماش,: قماش' البيت، وخاز,
باز,: ور.م¬، وهو أ%يضاv صوت' الذباب. وتركت' ال4رض. حاث1 باث1 إ,ذا

.�د.ق�ت\ها اليل�، وقد أ%حاث%ت\ها اليل
وأ%ح.ث}ت' ال4رض. وأ%ب.ث}ت'ها. الفراس: أ%حث%ي\ت' ال4رض.

وأ%ب\ث%ي\ت'ها، فهي م'ح\ثاةD وم'ب\ثاة. وقال غيه: أ%ح.ث}ت' ال4رض. وأ%ب.ث}ت'ها، فهي
،�م'ح.اثة وم'ب.اثةD. وال3حاثة�، والس\ت1حاثة�، وال3باثة

والست1باثة، واحد¬. الفراء: تركت' البلد. ح.و\ثا% ب.و\ثاv، وحاث1 باث1، وح.ي\ث%
ب.ي\ث%، ل ي'ج\ر.يان1 إ,ذا د.ق�ق�وها.

والس\ت1حاثة� مثل� الس\ت1باثة: وهي الستخراج. تقول: است.ح.ث}ت'
الشيء4 إ,ذا ضاع. ف التراب ف%طلب\ت.ه.

@حيث: ح.ي\ث�: ظرف م'ب\هم من ال4م\ك1نة1، م.ضموم، وبعض العرب يفتحه،
وزعموا أ%ن أ%صلها الواو؛ قال ابن سيده: وإ,نا قلبوا الواو ياء طلب.

ال1ف�ة1، قال: وهذا غي قوي�. وقال بعضهم: أ%جعت العرب' على وقع حيث� ف كل
وجه، وذلك أ%ن أ%صلها ح.و\ث�، قفلبت الواو ياء لكثرة دخول الياء على

الواو، فقيل: ح.ي\ث�، ث بنيت على الضم، للتقاء الساكني، واختي لا الضم
ليشعر ذلك بأ%ن أ%صلها الواو، وذلك ل4ن الضمة مانسةD للواو، فكأ%نم

أ%ت\ب.ع'وا الض_م_ الض_م_. قال الكسائي: وقد يكون� فيها النصب'،
ي.ح\ف1ز'ها ما قبلها إ,ل الفتح؛ قال الكسائي: سعت ف بن تيم من بن ي.ر\ب'وع



وط�ه.ي_ة% من ينصب الثاء، على كل حال ف الفض والنصب والرفع، فيقول:
ح.ي\ث% الت.ق%ي\نا، ومن حيث% ل يعلمون، ول ي'صيبه الرفع' ف لغتهم. قال:

وسعت ف بن أ%سد بن الارث بن ثعلبة، وف بن ف%ق}ع.س كلYها يفضونا
ف موضع الفض، وينصبونا ف موضع النصب، فيقول من حيث1 ل يعلمون، وكان

ذلك حيث% الت.ق%ي\نا. وحكى اللحيان عن الكسائي أ%يضاv أ%ن منهم من
يفض' بيث؛ وأ%نشد:

أ%ما ت.ر.ى ح.ي\ث% س'ه.ي\ل� طال1عا؟
قال: وليس بالوجه؛ قال: وقوله أ%نشده ابن دريد:

بيث� ناص.ى اللYم.م. الك1ث%اث%ا،
م.و\ر' الك%ث1يب,، ف%ج.رى وحاثا

قال: يوز أ%ن يكون أ%راد وح.ث%ا فق%ل%ب. ال4زهري عن الليث: للعرب ف
ح.ي\ث� لغتان: فاللغة العالية حيث�، الثاء مضمومة، وهو أ%داةD للرفع يرفع

�السم بعده، ولغة أ�خرى: ح.و\ث�، رواية عن العرب لبن تيم، يظنون ح.ي\ث
ف موضع نصب، يقولون: ال}ق%ه\ حيث� ل%ق1يت.ه، ونو ذلك كذلك. وقال ابن

ك%ي\سان%: حيث� حرف مبنÒ على الضم، وما بعده صلة له يرتفع السم بعده
على البتداء، كقولك: قمت حيث� زيد¬ قائم¬. وأ%هل� الكوفة ي'جيزون حذف

قائم، ويرفعون زيداv بيث�، وهو صلة لا، فإ,ذا أ%ظ}ه.روا قائماv بعد زيد{،
أ%جازوا فيه الوجهي: الرفع.، والنصب.، فيفعون السم أ%يضاv وليس بصلة

لا، وي.ن\ص1ب'ون% خ.ب.ر.ه ويرفعونه، فيقولون: قامت\ مقام. صفتي؛ والعن
زيد¬ ف موضع فيه عمرو، فعمرو مرتفع بفيه، وهو صلة للموضع، وزيد¬ مرتفع¬
�بفي ال�ول، وهي خ.به وليست بصلة لشيء؛ قال: وأ%هل البصرة يقولون حيث

م'ضافةD إ,ل جلة، فلذلك ل تفض؛ وأ%نشد الفراء بيتاv أ%جاز فيه الفض،
وهو قوله:

أ%ما ت.ر.ى حيث% س'ه.ي\ل� طال1عا؟
�فلما أ%ضافها فتحها، كما يفعل ب,ع1ن\د وخ.ل}ف، وقال أ%بو اليثم: ح.ي\ث
ظرف¬ من الظروف، ي.ح\تاج' إ,ل اسم وخب، وهي ت.ج\م.ع' معن ظرفي

كقولك: حيث� عبد' ال قاعد¬، زيد¬ قائم¬؛ العنة: الوضع' الذي ف عبد' ال
قاعد¬ زيد¬ قائم'. قال: وحيث� من حروف الواضع ل من حروف العان،

وإ,نا ض'م_ت، ل4نا ض'م>ن.ت1 السم الذي كانت ت.س\ت.ح1قe إ,ضاف%ت.ها
إ,ليه؛ قال: وقال بعضهم إ,نا ض'م_ت\ ل4ن أ%صل%ها ح.و\ث�، فلما قلبوا واوها



ياء، ض.مeوا آخر.ها؛ قال أ%بو اليثم: وهذا خطأD، ل4نم إ,نا
ي'ع\ق1بون ف الرف ضمةv دال�ةv على واو ساقطة. الوهري: ح.ي\ث� كلمةD تدل©

على الكان، ل4نه ظرف¬ ف ال4مكنة، بنزلة حي ف الزمنة، وهو اسم¬
مبنÒ، وإ,نا ح'ر>ك آخره للتقاء الساكني؛ فمن العرب من يبنيها على الضم

تشبيهاv بالغايات، ل4نا ل تئ} إ,ل� مضافة إ,ل جلة، كقولك أ%قوم'
حيث� يقوم زيد¬، ول تقل حيث� زيد{؛ وتقول حيث� تكون أ%كون؛ ومنهم م.ن

يبنيها على الفتح مثل كيف، استثقالv للضم مع الياء وهي من الظروف الت ل
ي'جاز.ى با إ,ل مع ما، تقول حيثما تلس\ أ%ج\ل1س\، ف معن أ%ينما؛

وقول�ه تعال: ول ي'ف}ل1ح' الس_اح1ر' حيث� أ%تى؛ وف حرف ابن مسعود:
أ%ين. أ%تى. والعرب تقول: جئت' من أ%ي\ن. ل ت.ع\ل%م' أ%ي من ح.ي\ث� ل
ت.ع\ل%م. قال ال4صمعي: وما ت'خ\طئ� فيه العام_ة� والاص_ة باب ح1ي.

وحيث�، غ%ل1ط% فيه العلماء� مثل أ%ب عبيدة وسيبويه. قال أ%بو حات: رأ%يت ف
كتاب سيبويه أ%شياء كثية ي.ج\ع.ل� حي ح.ي\ث�، وكذلك ف كتاب أ%ب

عبيدة بطه، قال أ%بو حات: واعلم أ%ن ح1ي وح.ي\ث� ظرفان1، فحي ظرف من
الزمان، وحيث ظرف من الكان، ولكل واحد منهما حدÒ ل ياوزه، وال4كثر من

الناس جعلوها معاv ح.ي\ث�، قال: والصواب أ%ن تقول رأ%يت'ك حيث� كنت. أ%ي
ف الوضع الذي كنت فيه، واذهب حيث� شئت. أ%ي إ,ل أ%ي� موضع� شئت.؛ وقال

ال عز وجل: وك�ل من حيث� ش1ئ}ت'ما. ويقال: رأ%يت'ك. حي خ.ر.ج.
الاجe أ%ي ف ذلك الوقت، فهذا ظرف من الزمان، ول يوز حيث� خ.3ر.ج.

،eي.ق}د.م' الاج �الاجe؛ وتقول: ائت1ن حي. ي.ق}د.م' الاجe، ول يوز حيث
وقد ص.ي_ر الناس' هذا كل�ه ح.ي\ث�، ف%ل}ي.ت.ع.ه_د1 الرجل� كلم.ه'.

فإ,ذا كان موضع¬ ي.ح\س'ن' فيه أ%ي\ن. وأ%ي_ موضع� فهو حيث�، ل4ن أ%ي\ن.
معناه ح.ي\ث�؛ وقولم حيث� كانوا، وأ%ي\ن. كانوا، معناها واحد، ولكن

أ%جازوا المع. بينهما لختلف اللفظي.
واعلم أ%نه ي.ح\س'ن' ف موضع حي: ل%م_ا، وإ,ذ، وإ,ذا، ووقت¬، ويوم¬،

وساعةD، وم.ت.ى. تقول: رأ%يت'ك. ل%م_ا ج,ئ}ت.، وحي ج,ئ}ت.. وإ,ذا
ج,ئ}ت..ويقال: سأ�ع\طيك إ,ذ جئت.، ومت جئت..

@وف الديث: أ%ص\د.ق' ال4ساء3 الار,ث�؛ ل4ن الار,ث% هو الكاس1ب'.
vل يلو من الك%س\ب طبعا �واح\ت.ر.ث% الال%: ك%س.به؛ وال3نسان

واخ\تياراv. ال4زهري: والح\ت1راث� ك%س\ب' الال؛ قال الشاعر ياطب



ذئباv:ومن ي.ح\ت.ر,ث} ح.ر\ثي وح.ر\ث%ك. ي'ه\ز.ل,
وال%ر\ث�: الع.م.ل� للدنيا والخرة. وف الديث: اح\ر'ث} لد'ن\ياك

كأ%نك ت.عيش أ%بداv، واع\مل لخرتك كأ%نك ت.موت' غ%داv؛ أ%ي اع\م.ل}
لد'ن\ياك، فخال%ف. بي اللفظي؛ قال ابن ال4ثي: والظاهر من لفظ هذا الديث:

أ%م�ا ف الدنيا فال%ث© على عمارتا، وبقاء الناس فيها حت ي.س\ك�ن. فيها،
وي.ن\ت.ف1ع با من ييء� بعدك كما ان\ت.ف%ع\ت. أ%نت. بعمل م.ن ان قبلك

وس.ك%ن\ت. فيما ع.م.ر، فإ,ن ال3نسان إ,ذا ع.ل1م. أ%نه ي.ط�ول ع'م\ر'ه
أ%ح\ك%م ما ي.ع\مله، وح.ر.ص. على ما ي.ك}ت.سبه؛ وأ%ما ف جانب الخرة، فإ,نه

ح.ث� على ال3خلص ف العمل، وحضور الني_ة والقلب ف العبادات
والطاعات، وال3كثار منها، فإ,ن من يعلم أ%نه يوت غداv، ي'كثر من عبادته،

وي'خ\ل1ص' ف طاعته، كقوله ف الديث الخر: ص.لY صلةv م'ود>ع؛ وقال بعض'
أ%هل العلم: الراد من هذا إ,ل الديث غي' السابق إ,ل الفهم من ظاهره،

ل4نه، عليه السلم، إ,نا ن.د.ب. إ,ل الزeه\د ف الدنيا، والتقليل
منها، وم1ن النماك فيها، والستمتاع بلذاتا، وهو الغالب على أ%وامره

ونواهيه، صلى ال عليه وسلم، فيما يتعلق بالدنيا، فكيف ي.ح'ث© على ع1مارتا
والستكثار منها؟ وإ,نا أ%راد، وال أ%علم، أ%ن ال3نسان إ,ذا علم

أ%نه يعيش أ%بداv، ق%ل� ح1ر\ص'ه، وعلم أ%ن ما يريده ل ي.ف�وته ت.ح\ص1يل�ه
بترك ال1ر\ص عليه وال�بادرة1 إ,ليه، فإ,نه يقول: إ,ن فاتن اليوم.

أ%دركته غ%داv، فإ,ن أ%عيش أ%بداv، فقال عليه السلم: اع\م.ل} ع.م.ل% من
ي.ظ�نe أ%نه ي'خ.ل�د، فل ت.ح\ر,ص\ ف العمل؛ فيكون ح.ث9اv على الترك،

والتقليل بطريق أ%نيقة{ من ال3شارة والتنبيه، ويكون أ%مره لعمل الخرة على
ظاهره، في.ج\م.ع بال4مرين حالةv واحدةv، وهو الزهد' والتقليل، لكن

بلفظي متلفي؛ قال: وقد اختصر ال4زهري هذا العن فقال: معن هذا الديث
تقدي' أ%مر الخرة وأ%عمالا، ح1ذار. الوت بالف%و\ت، على ع.مل الدنيا،

وتأ}خي' أ%مر الدنيا، كراهية% الش\تغال با عن عمل الخرة.
وال%ر\ث�: ك%س\ب' الال وج.م\ع'ه. والرأ%ة� ح.ر\ث� الرجل أ%ي يكون

Dلي.ز\ر.ع. وف التنزيل العزيز: نساؤ'كم ح.ر\ث �و.ل%د'ه منها، كأ%نه ي.ح\ر'ث
لكم، فأ}ت'وا ح.ر\ث%كم أ%ن_ى ش1ئ}تم. قال الزجاج: زعم أ%بو عبيدة أ%نه

كناية؛ قال: والقول عندي فيه أ%ن معن ح.ر\ثD لكم: فيهن_ ت.ح\ر'ث�ون
الو.ل%د واللYد.ة، فأ}ت'وا ح.ر\ث%كم أ%ن_ى ش1ئ}ت'م أ%ي ائ}ت'وا مواضع.



.vوم'د\برة vح.ر\ث1كم، كيف ش1ئ}ت'م، م'ق}ب,لة
vإ,ذا ج.م.ع بي أ%ربع نسوة. وح.ر.ث% أ%يضا �ال4زهري: ح.ر.ث% الرجل

إ,ذا ت.ف%ق�ه وف%ت_ش.. وح.ر.ث% إ,ذا اك}ت.س.ب. لعياله واج\ت.ه.د. لم،
�يقال: هو ي.ح\ر'ث لعياله وي.ح\ت.رث� أ%ي ي.ك}ت.س3ب. ابن ال4عراب: ال%ر\ث

الماع الكثي. وح.ر\ث� الرجل: امرأ%ت'ه؛ وأ%نشد ال�ب.ر�د:
إ,ذا أ%كل% ال%راد' ح'روث% ق%و\م�،

ف%ح.ر\ثي ه.مeه أ%كل� ال%راد1
وال%ر\ث�: م.تاع' الدنيا. وف التنزيل العزيز: من كان% ي'ريد ح.ر\ث%

الدنيا؛ أ%ي من كان يريد ك%س\ب. الدنيا. وال%ر\ث�: الث�واب' والن_ص1يب'.
وف التنزيل العزيز: من كان ي'ريد' ح.ر\ث% الخرة ن.ز,د\ له ف ح.ر\ثه.

وح.ر.ث}ت' النار: ح.ر_ك}تها.
:�وال1ح\راث�: خ.شبة ت'ح.ر_ك با النار' ف الت_نeور. وال%ر\ث

إ,ش\عال� النار، وم1ح\راث� النار: م1س\ح.ات'ها الت ت'ح.ر_ك با النار.
وم1ح\راث� ال%ر\ب: ما ي'ه.ي>جها. وح.ر.ث% ال4م\ر.: ت.ذ%ك�ره واه\تاج. له؛

قال رؤ\بة:
والق%و\ل� م.ن\س3يÒ إ,ذا ل ي'ح\ر.ث1

وال%ر_اث�: الكثي ال4كل؛ عن ابن ال4عراب. وح.ر.ث% ال3بل%
وال%ي\ل%، وأ%حر.ث%ها: أ%ه\ز.لا. وح.ر.ث% ناقت.ه ح.ر\ثاv وأ%ح\ر.ث%ها إ,ذا سار

عليها حت ت'ه\ز.ل%.
وف حديث ب.د\ر�: اخ\ر'ج'وا إ,ل م.عايشكم وح.رائ1ثكم، واحد'ها ح.ريثةD؛

قال الطاب: ال%رائ1ث� أ%ن\ضاء� ال3بل؛ قال: وأ%صله ف اليل إ,ذا
ه'ز,ل%ت\، فاستعي لل3بل؛ قال: وإ,نا يقال ف ال3بل أ%ح\ر.ف}ناها،

بالفاء؛ يقال: ناقة ح.ر\ف¬ أ%ي ه.زيلةD؛ قال: وقد يراد بالرائث1 ال%كاس1ب'،
من الح\تراث1 الكتساب؛ ويروى ح.ر.ائبكم، بالاء والباء الوحدة، جع'

ح.ريبة{، وهو مال� الرجل الذي يقوم بأ%مره، وقد تقد_م، والعروف
بالثاء.وف حديث معاوية أ%نه قال لل4نصار: ما ف%ع.ل%ت\ نواض1ح'كم؟ قالوا:

ح.ر.ث}ناها يوم ب.د\ر�؛ أ%ي أ%ه\ز.لناها؛ يقال: ح.ر.ث}ت' الدابة%
وأ%ح\ر.ث}ت'ها أ%ي أ%ه\ز.ل}تها، قال ابن ال4ثي: وهذا يالف قول الطاب، وأ%راد

معاوية بذكر الن_واض1ح ت.ق}ريعاv لم وتعريضاv، ل4نم كانوا أ%هل ز.ر\ع
وس.ق}ي�، فأ%جابوه با أ%س\كت.ه، تعريضاv بقتل أ%شياخه يوم ب.د\ر.



ال4زهري: أ%رض م.ح\روثة وم'ح\ر.ثة: و.ط1ئ%ها الناس' حت أ%ح\ر.ث�وها
وح.ر.ث�وها، وو'ط1ئ%ت\ حت أ%ثاروها، وهو فساد¬ إ,ذا و'ط1ئ%ت\، فهي

م'ح\ر.ثة وم.ح\روثة ت'ق}ل%ب' للز.ر\ع، وكلها يقال ب.ع\د'.
وال%ر\ث�: ال%ح.ج_ة� ال%ك}د'ودة بالوافر.

وال�ر\ثة�: الف�رضة� الت ف ط%ر.ف الق%و\س للو.تر.
.Dر\ض¬، وهي من القوس ح.ر\ث�ويقال: هو ح.ر\ث� الق%و\س, والك�ظ}رة، وهو ف

وقد ح.ر.ث}ت' الق%وس. أ%ح\ر'ث�ها إ,ذا هي_أ}ت. م.و\ض1عاv لع'ر\وة
الو.ت.ر؛ قال: والز_ن\دة ت'ح\ر.ث� ث ت'ك}ظ%ر' بعد ال%ر\ث1، فهو ح.ر\ثD ما

ل ي'ن\ف%ذ، فإ,ذا أ�ن\ف1ذ%، فهو ك�ظ}ر.
ابن سيده: وال%ر.اث� م.ج\رى الو.ت.ر ف القوس، وجعه أ%ح\ر,ثة.
ويقال: اح\ر'ث1 القرآن أ%ي اد\ر'س\ه وح.ر.ث}ت' القرآن أ%ح\ر'ث�ه إ,ذا

أ%ط%ل}ت. د1راست.ه وت.د.ب_ر\ت.ه.
وال%ر\ث�: ت.ف}ت1يش' الكتاب وت.دبeره؛ ومنه حديث عبد ال: اح\ر'ث�وا

هذا القرآن أ%ي ف%ت>ش'وه وث%و>روه.
وال%ر\ث�: الت_ف}ت1يش.

وال�ر\ث%ة�: ما بي م'ن\ت.هى الك%م.رة وم.ج\ر.ى ال1تان.
�وال�ر\ث%ة أ%يضاv: ال%ن\ب,ت'، عن ثعلب؛ ال4زهري: ال%ر\ث� أ%صل

ج'ر\دان1 المار؛ وال1ر.اث�: الس_هم قبل أ%ن ي'راش، والمع أ%ح\ر,ثة؛
ال4زهري ال�ر\ثة: ع1رق¬ ف أ%صل أ�داف1 الر_جل.

والار,ث�: اسم؛ قال سيبويه: قال الليل إ,ن الذين قالوا ال%رث، إ,نا
أ%رادوا أ%ن يعلوا الرجل هو الشيء بعينه، ول يعلوه سي به، ولكنهم

جعلوه كأ%نه و.صف¬ له غ%ل%ب عليه؛ قال: ومن قال حار,ثD، بغي أ%لف ولم، فهو
ي'ج\ريه م'ج\رى زيد{، وقد ذكرنا مثل ذلك ف السن اسم رجل؛ قال ابن جن:

إ,نا ت.ع.ر_ف. ال%رث� ونو'ه من ال4و\صاف الغالبة بالو.ض\ع دون
اللم، وإ,نا أ�ق1ر_ت1 اللم' فيها بعد الن_ق}ل وكونا أ%علماv، مراعاة

لذهب الوصف فيها قبل النقل، وجع ال4ول: ال�ر_ث� وال�ر_اث�، وجع
حار,ث ح'ر_ثD وح.وار,ث�؛ قال سيبويه: ومن قال حارث، قال ف جعه: ح.وار,ث،

حيث كان اساv خاصìا، كز.ي\د، فافهم.
:Dوم'ح.ر_ث ،Dوح.ر_اث ،�وح'و.ي\ر,ثD، وح'ر.يثD وح'ر\ثان�، وحار,ثة

أ%ساء#؛ قال ابن ال4عراب: هو اسم ج.د> ص.ف}وان% بن أ�مية بن م'ح.ر_ث{،



وص.فوان� هذا أ%حد' ح'ك�ام, ك1نان.ة، وأ%بو الارث: كنية� ال4س.د.
والارث�: ق�ل�ة من ق�ل%ل, ال%و\لن1، وهو جبل بالشأ}م ف قول النابغة

الذب\يان ي.ر\ث1ي النeعمان ابن النذر:
بك%ى حار,ث� ال%و\لن1 من ف%ق}د1 ر.ب>ه،

�وح.و\ران� منه خائف¬ م'تض.ائ1ل
قوله: من ف%ق}د ر.ب>ه، يعن النعمان؛ قال ابن بري وقوله:

وح.و\ران� منه خائف¬ م'ت.ضائل
كقول جرير:

ل9ا أ%ت.ى خ.ب.ر' الزeب.ي\ر,، ت.و.اض.ع.ت\
س'ور' الدينة، وال1بال� ال�ش_ع'

والارثان: الارث� بن ظال بن ح.ذية% بن ي.ر\ب'وع بن غ%ي\ظ1 بن,
م'ر_ة، والارث� بن عوف1 بن أ%ب حارثة ابن م'ر_ة بن ن'ش\ب.ة بن غ%ي\ظ1 بن,

مر_ة، صاحب ال%م.الة. قال ابن بري: ذكر الوهري ف الارثي الار,ث%
بن ظال بن ح.ذية بالاء غي العجمة. ابن ي.ر\ب'وع قال: والعروف عند

أ%هل اللغة ج.ذية، باليم. والار,ثان ف باهلة: الار,ث� بن ق�ت.ي\بة،
والارث� بن س.ه\م بن ع.م\رو بن ثعلبة بن غ%ن\م بن ق�ت.ي\بة.

وقولم: ب.ل}ح.رث، لب.ن الرث بن ك%ع\ب، م1ن شواذY ال3دغام، ل4ن
النون واللم قريبا ال%خ\ر.ج، فلما ل يكنهم ال3دغام' بسكون اللم، حذفوا
النون كما قالوا: م.س\ت' وظ%ل}ت'، وكذلك يفعلون بكل قبيلة ت.ظ}ه.ر فيها

لم العرفة، مثل ب.ل}عنب وب.ل}ه'ج.يم، فأ%ما إ,ذا ل ت.ظ}ه.ر اللم'،
فل يكون ذلك.

وف الديث: وعليه خ.م1يص.ةD ح'ر.ي\ث1ي_ة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4
ف بعض ط�ر'ق البخاري ومسلم؛ قيل: هي منسوبة إل ح'ر.ي\ث{، رجل� من

ق�ضاعة؛ قال: والعروف ج'ون,ي_ةD، وهو مذكور ف موضعه.
@حربث: ال�ث}ر'ب' وال�ر\ب'ث�، بالضم: نبت؛ وف الكم: ن.بات

س'ه\ل1يÒ؛ وقيل: ل ي.ن\ب'ت' إ,ل ف ج.ل%د{، وهو أ%سود، وز.ه\رته بيضاء، وهو
يت.س.ط�ح' ق�ض\باناv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

غ%ر_ك. م1ن>ي ش.ع.ث1ي ول%ب.ث1ي،
ول1م.م¬ ح.و\ل%ك.، م1ث}ل� ال�ر\ب'ث1

:�قال: ش.ب_ه ل1م.م. الص>بيان1 ف س.وادها بال�ر\ب'ث. وال�ر\ب'ث



بقلة نو ال4ي\ه'قان1 ص.فراء غ%ب\ر.اء ت'ع\ج,ب' الال%، وهي من ن.بات
الس_ه\ل؛ وقال أ%بو حنيفة: ال�ر\ب'ث نبت ي.ن\ب.س3ط� على ال4رض، له و.ر.ق

�طوالD، وبي ذلك الط©و.ال و.ر.ق¬ صغار¬؛ وقال أ%بو زياد: ال�ر\ب'ث
ع'ش\ب¬ من أ%ح\رار الب.قل؛ ال4زهري: ال�ر\ب'ث� من أ%ط}ي.ب الراعي؛ ويقال:

أ%ط}ي.ب' الغ.نم لبناv ما أ%كل% ال�ر\ب'ث� والس_ع\دان%.
@حبج: ح.ب.ج.ة بالعصا ي.ح\ب,ج'ه ح.ب\جاv: ضربه. وح.ب.ج. ي.ح\ب,ج'

vويقال: ح.ب.ج.ه' بالع.صا ح.ب\ج.ة .vض.ر.ط%. وخ.ب.ج. ي.خ\ب,ج' أ%يضا :vح.ب\جا
وح.ب.جات{ ضربه با، مثل خ.ب.ج.ه وه.ب.ج.ه. وال%ب.ج': ال%ب\ق'. قال

أ%عراب: ح.ب.ج. با، ورب> الكعبة.
وح.ب,ج.ت ال3بل�، بالكسر، ح.ب.جاv، فهي ح.ب\ج.ى وح.باج.ى، مثل ح.م\ق%ى

وح.ماقى، وح.ب,ج.ةD: ور,م.ت\ بطون'ها من أ%كل الع.ر\ف%ج, واجتمع فيها
ع'ج.ر¬ حت تشتكي منه، فتمر_غت وز.ح.ر.ت\.

ابن ال4عراب: ال%ب\ج' أ%ن يأ}كل البعي' ل1حاء4 الع.ر\ف%ج,
ف%ي.س\م.ن. على ذلك، ويصي ف بطنه مثل� ال4ف}هار,، وربا قتله ذلك.

وال%ب,ج': السمي الكثي' ال4ع\فاج,.
وروي عن ابن الزبي أ%نه قال: إ,ن_ا وال ل نوت على مضاجعنا

ح.ب.جاv، كما يوت بنو مروان، ولكنا نوت ف%ع\صاv بالر>ماح وم.و\تاv تت ظلل
السيوف؛ قال ابن ال4ثي: ال%ب.ج'، بفتحتي، هو ما ذكرناه من أ%كل البعي

ل1ح.اء الع.ر\ف%ج, ويسمن عليه، وربا ب.ش1م. منه فقتله؛ ي'ع.ر>ض'
ب,ب.ن مروان لكثرة أ%كلهم وإ,سرافهم ف ملذ الدنيا، وأ%نم يوتون بالتخمة.

ال4زهري: ح.ب.ج. البعي' إ,ذا أ%كل الع.ر\ف%ج فت.ك%ب_ب. ف بطنه وضاق
م.ب\ع.ر'ه عنه ول يرج من جوفه، فربا هلك وربا نا؛ قال وأ%نشدنا أ%بو

عبد الرحن:
أ%ش\ب.ع\ت' ر.اع1ي_ م1ن. الي.ه\ي.ر\،
وظ%ل� ي.ب\كي ح.ب.جاv ب,ش.ر>،

خ.ل}ف. اس\ت1ه1 مثل ن.ق1يق, ال1ر>
قال أ%بو زيد: ال%ب.ج' للبعي بنزلة الل�و.ى لل3نسان، فإ,ن س.ل%ح.
أ%فاق وإ,ل� مات. ابن سيده: ح.ب.ج. الرجل ح'باجاv و.ر,م. بطن'ه

وار\ت'ط1م. عليه؛ وقيل: ال%ب.ج' النتفاخ حيثما كان، من ماء أ%و غيه.
ورجل ح.ب,ج¬: سي.



وال%ب\ج' وال1ب\ج': م'ج\ت.م.ع' ال%ي� ومعظم'ه.
وأ%ح\ب.ج.ت\ لنا النار': بدت بغتة، وكذلك الع.ل%م'؛ قال العجاج:

ع.ل%و\ت' أ%ح\شاه' إ,ذا ما أ%ح\ب.ج.ا
وأ%ح\ب.ج. لك ال4مر' إ�ذا اعترض فأ%مكن. وال%ب.ج': ش'جية س'ح.ي\ماء�

حجازية ت'عمل منها القداح، وهي عتيقة العود، لا و'ر.ي\ق%ةD تعلوها
ص'ف}ر.ة�، وتعلو ص'ف}ر.ت.ها غ�ب\ر.ةD دون ورق ال�ب_از.ى.

وال%و\ب.ج.ة�: و.ر.م¬ يصيب ال3نسان ف يديه، يانية، حكاه ابن دريد
قال: ول أ%دري ما صحتها، فلذلك أ�خرت عن موضعها.

@حبج: ال�ب\ر'ج' وال�بار,ج': ذ%ك%ر ال�ب.ار.ى كال�بج'ر, وال�باج,ر.
وال�ب'ج' وال�بار,ج': د'وي\ب_ة. ابن ال4عراب: ال%بار,يج' طيور

الاء ال�ل%ع_م.ة 
(* ل ند لذه اللفظة أ%صلv ف العاجم، وربا كانت

مر�فة.). وقال: ال%بار,ج' من طي الاء.
@حجج: ال%جe: القصد'. ح.ج_ إ,لينا فلنD أ%ي ق%د1م.؛ وح.ج_ه ي.ح'جeه

ح.ج�اv: قصده. وح.ج.ج\ت' فلناv واعت.م.د\ت'ه أ%ي قصدته. ورجلD مجوج¬
أ%ي مقصود. وقد ح.ج_ بنو فلن فلناv إ,ذا أ%طالوا الختلف إليه؛ قال

ال�خ.ب_ل� السعدي:
،vكث1ية vول�وأ%ش\ه.د' م1ن\ ع.و\ف{ ح'ل
ي.ح'جeون% س1ب_ الز>ب\ر,قان1 ال�ز.ع\ف%را

أ%ي ي.ق}ص1د'ونه ويزورونه. قال ابن السكيت: يقول ي'ك}ث1ر'ون% الختلف
إ,ليه، هذا ال4صل، ث ت'ع'ور,ف. استعماله ف القصد إ,ل مكة للنeس'ك1

والج> إ,ل البيت خاصة؛ تقول ح.ج_ ي.ح'جe ح.جìا. والجe ق%ص\د'
الت_و.جeه إ,ل البيت بال4عمال الشروعة فرضاv وسن_ة؛ تقول: ح.ج.ج\ت'

البيت. أ%ح'جeه ح.جìا إ,ذا قصدته، وأ%صله من ذلك. وجاء ف التفسي: أ%ن
النب، صلى ال عليه ول، خطب الناس. فأ%علمهم أ%ن ال قد فرض عليهم

الج_، فقام رجل من بن أ%سد فقال: يا رسول ال، أ%ف كلY عام�؟ فأ%عرض عنه
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فعاد الرجل� ثانيةv، فأ%عرض عنه، ث عاد

ثالثةv، فقال عليه الصلة والصلم: ما يؤمنك أ%ن أ%قول% نعم، ف%ت.ج,ب.،
فل تقومون با فتكفرون؟ أ%ي تدفعون وجوبا لثقلها فتكفرون. وأ%راد عليه

الصلة والسلم: ما يؤمنك أ%ن ي'وح.ى إ,ل� أ%ن} ق�ل} نعم ف%أ%قول%؟



وح.ج_ه ي.ح'جeه، وهو الجe. قال سيبويه: حج_ه ي.ح'جeه ح1جìا، كما
قالوا: ذكره ذ1ك}راv؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

يوم. ت.ر.ى م'ر\ض1ع.ةv خ.لوجا،
وكل� أ�نث%ى ح.م.ل%ت\ خ.د'وجا
وكل� صاح� ث%م1لv م.ؤ'وجا،

وي.س\ت.خ1فe ال%ر.م. ال%ح\ج'وجا
فس_ره فقال: يستخف الناس' الذهاب. إ,ل هذه الدينة ل4ن ال4رض

د'ح1ي.ت\ من مكة، فيقول: يذهب الناس إ,ليها ل4ن يشروا منها. ويقال: إ,نا
يذهبون إ,ل بيت القدس.

ورجلD حاجÒ وقوم¬ ح'ج_اج¬ وح.ج,يج¬ وال%ج,يج': جاعة� الاج>. قال
ال4زهري: ومثله غاز� وغ%ز,يÒ، وناج� ون.ج,يÒ، وناد{ ون.د1يÒ، للقوم,

ي.ت.ناج.و\ن% ويتمعون ف ملس، وللعاد1ين. على أ%قدامهم ع.د1بÒ؛ وتقول:
ح.ج.ج\ت' البيت. أ%ح'جeه ح.جìا، فأ%نا حاجÒ. وربا أ%ظهروا التضعيف ف

ضرورة الشعر؛ قال الراجز:
ب,ك�لY ش.ي\خ� عام1ر� أ%و حاج,ج,

ويمع على ح'ج¼، مثل بازل� وب'ز\ل�، وعائذ{ وع'ود{؛ وأ%نشد أ%بو زيد
لرير يهجو ال4خطل ويذكر ما صنعه الحاف' بن حكيم السeلمي من قتل بن

ت.غ\ل1ب. قوم ال4خطل بالي'س'ر,، وهو ماء# لبن تيم:
قد كان% ف ج,ي.ف{ ب,د1ج\ل%ة% ح'ر>ق%ت\،
�أ%و ف الذين. على الر_ح'وب, ش'غ'ول

وكأ%ن� عاف1ي.ة% النeس'ور عليهم'
�ح'جÒ، بأ%س\ف%ل, ذي ال%ج.از, ن'ز'ول

يقول: لا كثر قتلى بن ت.غ\ل1ب. جاف%ت1 ال4رض' فح'ر�قوا ل1ي.ز'ول%
،Òن.ت\ن'ه'م\. والر_ح'وب': ماء# لبن تغلب. والشهور ف رواية البيت: ح1ج

بالكسر، وهو اسم الاج>. وعاف1ية� النسور: هي الغاشية الت تغشى لومهم.
وذو الاز: س'وق¬ من أ%سواق العرب. وال1جe، بالكسر، السم.

وال1ج_ة�: الر_ة الواحدة، وهو من الش_واذY، ل4ن القياس بالفتح. وأ%ما
قولم: أ%ق}ب.ل% الاجe والداجe؛ فقد يكون أ%ن ي'راد. به ال1نس'، وقد يكون

اساv للجمع كالامل والباقر. وروى ال4زهري عن أ%ب طالب ف قولم: ما
ح.ج_ ولكنه د.ج_؛ قال: الج الزيارة وال3تيان، وإ,نا سي حاجìا



بزيارة بيت ال تعال؛ قال د'ك%ي:
ظ%ل� ي.ح'جe، وظ%ل1ل}نا ن.ح\ج'ب'ه\،
وظ%ل� ي'ر\م.ى بال%صى م'ب.و_ب'ه\

قال: والداجe الذي يرج للتجارة. وف الديث: ل يترك حاج_ةv ول
:�داج_ة. الاجe والاج_ة�: أ%حد ال�ج_اج,، والداجe والد_اج_ة

ال4تباع'؛ يريد الماعة% الاج_ة% وم.ن معهم م1ن أ%تباعهم؛ ومنه الديث:
هؤلء الداجe ولي\س'وا بالاج>.

ويقال للرجل الكثي الج>: إ,نه ل%ج_اج¬، بفتح اليم، من غي إ,مالة،
vوكل نعت على ف%ع_ال فهو غي م'م.ال, ال4لف، فإ,ذا صي_روه اسا

خاص�اv ت.ح.و_ل% عن حال, النعت، ودخلته ال3مال%ة�، كاسم ال%ج_اج,
والع.ج_اج,. وال1جe: ال�ج_اج'؛ قال:

كأ%نا، أ%ص\وات'ها بالواد1ي،
أ%ص\وات' ح1ج¼، م1ن\ ع'مان%، عادي

،Dواحدة Dهكذا أ%نشده ابن دريد بكسر الاء. قال سيبويه: وقالوا ح.ج_ة
يريدون ع.م.ل% س.ن.ة{ واحدة. قال ال4زهري: ال%جe ق%ضاء� ن'س'ك1 س.ن.ة{

واحدة{، وبعض¬ ي.كسر الاء، فيقول: ال1جe وال1ج_ة�؛ وقرئ: ول على
الناس, ح1جe البيت1، والفتح أ%كثر. وقال الزجاج ف قوله تعال: ول على

:eبفتح الاء وكسرها، والفتح ال4صل. وال%ج �الناس ح41جe البيت؛ يقرأ
اسم الع.م.ل. واح\ت.ج_ الب.ي\ت.: كح.ج_ه عن الجري؛ وأ%نشد:

ت.ر.ك}ت' اح\ت1جاج. الب.ي\ت1، حت ت.ظ%اه.ر.ت\
علي_ ذ�ن'وب¬، ب.ع\د.ه'ن_ ذ�ن'وب'

وقوله تعال: الجe أ%شه'ر¬ معلومات¬؛ هي شو_ال وذو القعدة، وعشر¬ من
ذي الجة. وقال الفراء: معناه وقت' الج هذه ال4شهر'. وروي عن ال4ثرم

وغيه: ما سعناه من العرب ح.ج.ج\ت' ح.ج_ةv، ول رأ%يت' رأ}ي.ةv، وإ,نا
يقولون ح.ج.ج\ت' ح1ج_ةv. قال: وال%جe وال1جe ليس عند الكسائي بينهما

�ف�ر\قانD. وغيه يقول: ال%جe ح.جe البي\ت1، وال1جe ع.م.ل
الس_ن.ة1. وتقول: ح.ج.ج\ت' فلناv إ,ذا أ%ت.ي\ت.ه مر_ة بعد مرة، فقيل: ح'ج_

الب.ي\ت' ل4ن الناس. يأ%تونه كل� س.ن.ة{. قال الكسائي: كلم العرب كله
على ف%ع.ل}ت' ف%ع\ل%ةv إ,ل9 قول%هم ح.ج.ج\ت' ح1ج_ةv، ورأ%يت'

ر'ؤ\ي.ةv.وال1ج_ة�: الس_ن.ة�، والمع ح1ج.ج¬.



وذو ال1ج_ة1: شهر' ال%ج>، سي بذلك ل1لح.ج> فيه، والمع ذ%وات'
ال1ج_ة1، وذ%وات' الق%ع\د.ة1، ول يقولوا: ذ%و'و على واحده.

وامرأ%ة حاج_ةD ون,س\و.ةD ح.واجe ب.ي\ت1 ال بال3ضافة إ,ذا كن� قد
ح.ج.ج\ن.، وإ,ن ل ي.ك�ن_ قد ح.ج.ج\ن.، قلت: ح.واجe ب.ي\ت. ال، فتنصب

البيت ل4نك تريد التنوين ف ح.واج_، إ,ل أ%نه ل ينصرف، كما يقال: هذا
ضار,ب' زيد{ أ%م\س,، وضار,ب¬ زيداv غداv، فتدل بذف التنوين على أ%نه قد

ضربه، وبإ,ثبات التنوين على أ%نه ل يضربه.
وأ%ح\ج.ج\ت' فلناv إ,ذا ب.ع.ث}ت.ه ل1ي.ح'ج_. وقولم: وح.ج_ة1 ال ل

أ%ف}ع.ل� بفتح أ%و_له وخ.ف}ض, آخره، يي¬ للعرب.
ال4زهريe: ومن أ%مثال العرب: ل%ج_ ف%ح.ج_؛ معناه ل%ج_ ف%غ.ل%ب.

م.ن\ لج_ه ب'ج.ج,ه. يقال: حاج.ج\ت'ه أ�حاجeه ح1جاجاv وم'حاج_ةv حت
ح.ج.ج\ت'ه أ%ي غ%ل%ب\ت'ه بال�ج.ج, الت أ%د\ل%ي\ت' با؛ قيل: معن قوله
ل%ج_ ف%ح.ج_ أ%ي أ%نه ل%ج_ وتاد.ى به ل%جاج'ه، وأ%د_اه الل�جاج' إ,ل

أ%ن ح.ج_ البيت. الرام، وما أ%راده؛ أ�ريد: أ%نه هاج.ر أ%هل%ه بل%جاجه
.vحت خرج حاج�ا

وال%ح.ج_ة�: الطريق؛ وقيل: جاد_ة� الطريق؛ وقيل: م.ح.ج_ة الطريق
س.ن.ن'ه.

وال%ج.و_ج': الط�ر,يق' تستقيم م.ر_ةv وت.ع\و.جe أ�خ\رى؛ وأ%نشد:
أ%ج.دe أ%يام'ك من ح.ج.و_ج,،

إ,ذا اس\ت.قام. م.ر_ةv ي'ع.و_ج,
وال�ج_ة: الب'ر\هان؛ وقيل: ال�ج_ة ما د'وف1ع. به الصم؛ وقال

ال4زهري: ال�ج_ة الوجه الذي يكون به الظ�ف%ر' عند الصومة.
.Dوهو رجل م1ح\جاج¬ أ%ي ج.د1ل

والت_حاجe: الت_خاص'م؛ وجع ال�ج_ة1: ح'ج.ج¬ وح1جاج¬. وحاج_ه
م'حاج_ةv وح1جاجاv: نازعه ال�ج_ة%.

وح.ج_ه ي.ح'جeه ح.ج�اv: غلبه على ح'ج_ت1ه. وف الديث: ف%ح.ج_ آدم'
موسى أ%ي غ%ل%ب.ه بال�ج_ة.

واح\ت.ج_ بالشيء3: اتذه ح'ج_ة؛ قال ال4زهري: إ,نا سيت ح'ج_ة
ل4نا ت'ح.جe أ%ي تقتصد ل4ن القصد لا وإ,ليها؛ وكذلك م.ح.ج_ة الطريق هي

ال%ق}ص1د' وال%س\ل%ك'. وف حديث الدجال: إ,ن ي.خ\ر'ج\ وأ%نا فيكم فأ%نا



:�ح.ج,يج'ه أ%ي م'حاجeه' وم'غال1ب'ه بإ,ظهار ال�ج_ة عليه. وال�ج_ة
الدليل والبهان. يقال: حاج.ج\ت'ه فأ%نا م'حاجÒ وح.ج,يج¬، ف%ع1يل بعن

فاعل. ومنه حديث معاوية: ف%ج.ع.ل}ت' أ%ح'جe خ.ص\م1ي أ%ي أ%غ}ل1ب'ه
بال�ج_ة. وح.ج_ه ي.ح'جeه ح.ج�اv، فهو م.ح\جوج¬ وح.ج,يج، إ,ذا ق%د.ح.

بال%ديد ف الع.ظ}م, إ,ذا كان قد ه.ش.م. حى ي.ت.ل%ط�خ الد>ماغ� بالم
في.ق}ل%ع. ال1ل}د.ة الت ج.ف�ت، ث ي'عال%ج ذلك ف%ي.ل}ت.ئ1م' ب,ج,ل}د{ ويكون

آم_ةv؛ قال أ%بو ذؤ.يب يصف امرأ%ة:
وص'ب_ عليها الطYيب' حت كأ%ن_ها
أ�س1يÒ، على أ�م> الد>ماغ، ح.ج,يج'

وكذلك ح.ج_ الشج_ة% ي.ح'جeها ح.ج�اv إ,ذا س.ب.رها بال1يل,
لي'عال1ج.ها؛ قال عذار' بن' د'ر_ة% الطائي:

ي.ح'جe م.أ}م'وم.ةv، ف ق%ع\ر,ها ل%ج.ف¬،
فاس\ت' الط�ب,يب ق%ذاها كال%غاريد1

ال%غاريد': جع م'غ\ر'ود{، هو ص.م\غD معروف. وقال: ي.ح'جe ي'ص\ل1ح'
م.أ}م'وم.ةv ش.ج_ةv ب.ل%غ.ت\ أ�م_ الرأ}س؛ وفسر ابن دريد هذا الشعر فقال:

وصف هذا الشاعر طبيباv يداوي شجة بعيد.ة الق%ع\ر، فهو ي.ج\ز.ع' من
ه.و\ل1ها، فالقذى يتساقط من استه كال%غاريد؛ وقال غيه: است' الطبيب ي'راد'

با م1يل�ه'، وش.ب_ه. ما ي.خ\ر'ج' من الق%ذى على ميله بالغاريد.
وال%غاريد': جع م'غ\ر'ود{، وهو صمغ معروف.

وقيل: ال%جe أ%ن ي'ش.ج_ الرجل� فيختلط الدم بالدماغ، فيصب عليه السمن
ال�غ\ل%ى حت يظهر الدم، فيؤ\خذ% بقطنة. ال4صمعي: ال%ج,يج' من

الش>جاج, الذي قد ع'ول1ج.، وهو ض.ر\ب¬ من علجها. وقال ابن شيل: ال%جe أ%ن
ت'ف}ل%ق. الام.ة� ف%ت'ن\ظ%ر. هل فيها ع.ظ}م أ%و دم. قال: والو.ك}س' أ%ن
يق%ع. ف أ�م> الرأ}س دم أ%و عظام أ%و يصيبها ع.ن.ت¬؛ وقيل: ح.ج_

ال�ر\ح. س.ب.ر.ه' ليعرف غ%و\ر.ه'؛ عن ابن ال4عراب:
وال�ج'ج': ال1راح' ال%س\ب'ور.ة�. وقيل: ح.ج.ج\ت'ها ق1س\ت'ها،

وح.ج.ج\ت'ه' ح.ج�اv، فهو ح.ج,يج¬، إ,ذا س.ب.ر\ت. ش.ج_ت.ه بال1يل
ل1ت'عال1ج.ه.وال1ح\جاج': ال1س\بار'.

وح.ج_ الع.ظ}م. ي.ح'جeه' ح.ج�اv: ق%ط%ع.ه' من ال�ر\ح واستخرجه، وقد
فسره بعضهم با أ�نش1د\نا ل4ب ذ�ؤ.ي\ب�. ورأ}س¬ أ%ح.جe: ص'ل}ب¬.



واح\ت.ج_ الشيء�: ص.ل�ب.؛ قال ال%ر_ار' الف%ق}ع.س3يe يصف الركاب ف سفر كان
سافره:

ض.ر.ب\ن. بك�لY سال1ف%ة{ ور.أ}س�
�أ%ح.ج_، ك%أ%ن� م'ق}د.م.ه' ن.ص1يل

وال%جاج' وال1جاج': الع.ظ}م' الناب,ت' عليه الاج,ب'. وال1جاج':
الع.ظ}م' ال�س\ت.دير' ح.و\ل% العي، ويقال: بل هو ال4على تت الاجب؛

وأ%نشد قول العجاج:
إ,ذا ح1جاجا م'ق}ل%ت.ي\ها ه.ج_جا

وقال ابن السكيت: هو ال%ج_اج' 
(* قوله «الجاج» هو بالتشديد ف ال4صل

العو�ل عليه بأ%يدينا، ول ند التشديد ف كتاب من كتب اللغة الت
بأيدينا.). وال1ج.اج': الع.ظ}م' ال�ط}ب,ق' على و.ق}ب.ة1 العي وعليه

م.ن\ب.ت' شع.ر الاجب. وال%ج.اج' وال1ج.اج'، بفتح الاء3 وكسرها: العظم الذي
ينبت عليه الاجب، والمع أ%ح1ج_ة؛ قال رؤ\بة:

ص.كYي ح1جاج.ي\ ر.أ}س1ه وب.ه\زي
وف الديث: كانت الضب'ع' وأ%ولد'ها ف ح.3جاج, عي, رجل من العماليق.

ال1جاج، بالكسر والفتح: العظم الستدير حول العي؛ ومنه حديث ج.ي\ش,
ال%ب.ط1: فجلس ف ح41ج.اج عينه كذا كذا نفراv؛ يعن السمكة الت وجدوها على

البحر. وقيل: ال1جاجان العظمان ال�شر,فان1 على غار,ب.ي العيني؛ وقيل:
ها م.ن\ب.تا شع.ر, الاجبي من العظم؛ وقوله:

ت'حاذ1ر' و.ق}ع. الص_و\ت1 خ.ر\صاء� ض.م_ها
ك%للD، ف%حال%ت\ ف ح1جا حاج,ب� ض.م\ر,

فإ,ن ابن جن قال: يريد ف ح1جاج, حاج,ب� ض.م\ر�، فحذف للضرورة؛ قال ابن
Dسيده: وعندي أ%نه أ%راد بالجا ههنا الناحية؛ والمع: أ%ح1ج_ة

وح'ج'ج¬. قال أ%بو السن: ح'ج'ج¬ شاذ ل4ن ما كان من هذا النحو ل ي'ك%س_ر على
ف�ع'ل�، كراهية التضعيف؛ فأ%ما قوله:

ي.ت\ر'ك}ن. بال4مال1س, الس_مال1ج,،
للط�ي\ر, والل�غاو,س, ال%زال1ج,،
كل� ج.ن,ي� م.ع1ر, ال%واج,ج,

.vعلى غي قياس، وأ%ظهر التضعيف اضطرارا vفإ,نه جع ح1جاجا



وال%ج.ج': الو.ق}ر.ة� ف العظم.
وال1ج_ة�، بكسر الاء3، والاج_ة�: ش.ح\م.ة� ال�ذ�ن1، ال4خية اسم

كالكاهل والغارب؛ قال لبيد يذكر نساء:
ي.ر'ض\ن. ص1عاب. الدeر> ف كلY ح1ج_ة{،

وإ,ن} ل%م\ ت.ك�ن\ أ%ع\ناق�ه'ن_ ع.واط1ل
،Dغ%رائ1ر' أ%ب\كار¬، ع.ل%ي\ها م.هاب.ة

وع'ونD ك1رام¬ ي.ر\ت.دين. الو.صائ1ل
ي.ر'ض\ن. ص1عاب. الدeر> أ%ي ي.ث}ق�ب\ن.ه'. والوصائ1ل�: ب'ر'ود'

�الي.من، واحدتا و.ص1يلة. والع'ون� جع ع.وان{: للثي>ب. وقال بعضهم: ال1ج_ة
ههنا ال%و\س1م'؛ وقيل: ف كل ح1ج_ة أ%ي ف كل سنة، وجعها ح1ج.ج¬.

أ%بو عمرو: ال1ج_ة� وال%ج_ة� ث�ق}ب.ة� ش.ح\م.ة ال�ذن. وال%ج_ة
أ%يضاv: خ.ر.ز.ةD أ%و ل�ؤ\ل�ؤ.ةD ت'ع.ل�ق ف ال�ذن؛ قال ابن دريد: وربا

.vسيت حاج_ة
وح.3جاج' الشمس: حاج,ب'ها، وهو ق%ر\نا؛ يقال: بدا ح1جاج' الشمس.

.�وح.3جاجا البل: جانباه. وال�ج'ج': الطر'ق' ال�ح.ف�ر.ة
وال%ج_اج': اسم رجل؛ أ%ماله بعض أ%هل ال3مالة ف جيع وجوه ال3عراب

على غي قياس ف الرفع والنصب، ومثل ذلك الناس ف الر> خاصة؛ قال ابن
سيده: وإ,نا مثلته به ل4ن أ%لف الجاج زائدة غي منقلبة، ول ياورها مع

ذلك ما يوجب ال3مالة، وكذلك الناس ل4ن ال4صل إ,نا هو ال�ناس فحذفوا
المزة، وجعلوا اللم خ.ل%فاv منها كال إ,ل أ%نم قد قالوا ال�ناس،

قال: وقالوا مررت بناس فأ%مالوا ف الر خاصة، تشبيهاv لللف بأ%لف
فاع1ل�، ل4نا ثانية مثلها، وهو نادر ل4ن ال4لف ليست منقلبة؛ فأ%ما ف

الرفع والنصب فل ييله أ%حد، وقد يقولون: ح.ج_اج، بغي أ%لف ولم، كما
يقولون: العباس وعباس، وتعليل ذلك مذكور ف مواضعه.

وح1ج,ج\: من ز.ج\ر, الغنم.
وف حديث الدعاء3: اللهم ث%ب>ت ح'ج_ت ف الدنيا والخرة أ%ي ق%و\ل

وإ,يان ف الدنيا وعند جواب اللكي ف القب.
@حجحج: ال%ج\ح.ج.ة: النeك�وص'.

يقال: حلوا على القوم حلةv ث ح.ج\ح.ج'وا. وح.ج\ح.ج. الرجل�: ن.ك%ص.،
وقيل: عجز؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



ض.ر\باv ط1ل%ح\فاv ليس بال�ح.ج\ح1ج,
أ%ي ليس بالتوان ال�ق%ص>ر. وح.ج\ح.ج. الرجل إ,ذا أ%راد أ%ن يقول ما

ف نفسه ث أ%مسك، وهو مثل ال%ج\م.ج.ة. وف الكم: ح.ج\ح.ج. الرجل: ل
ي'ب\د1 ما ف نفسه. وال%ج\ح.ج.ة�: الت_و.ق©ف' عن الشيء3 والرتداع'.

وح.ج\ح.ج. عن الشيء: كف_ عنه. وح.ج\ح.ج.: صاح. وت.ح.ج\ح.ج.: صاح.
وتجحج القوم' بالكان: أ%قاموا به فلم يبحوا.

وك%ب\ش¬ ح.ج\ح.ج¬: عظيم؛ قال:
أ%ر\س.ل}ت' فيها ح.ج\ح.جاv ق%د\ أ%س\د.سا

@حدج: ال1د\ج': ال1م\ل�. وال1د\ج': من مراكب النساء3 يشبه ال1ح.ف�ة،
والمع' أ%ح\داج¬ وح'د'وج¬، وحكى الفارسي: ح'د'ج¬، وأ%نشد عن ثعلب:

ق�م\نا فآن.س\نا ال�م'ول% وال�د'ج\
:vونظيه س1ت\ر¬ وس'ت'ر¬؛ وأ%نشد أ%يضا

وال%س\ج,دان1 وب.ي\ت¬ ن.ح\ن' عام1ر'ه'
ل%نا، وز.م\ز.م' وال4ح\واض' والسeت'ر'
وال�د'وج': ال3بل� برحالا؛ قال:
vع.ي\نا ابن, د.ار.ة% خ.ي¬ منكما ن.ظ%را

إ,ذ1 ال�د'وج' بأ%ع\لى عاق1ل� ز'م.ر'
وال1داج.ة� كال1د\ج,، والمع ح.دائ1ج'. قال الليث: ال1د\ج' م.ر\ك%ب¬

ليس ب,ر.ح\ل� ول ه.و\د.ج�، تركبه نساء� ال4عراب. قال ال4زهري:
ال1د\ج'، بكسر الاء، مركب من مراكب النساء نو الودج وال1ح.ف�ة؛ ومنه البيت

السائر:
ش.ر_ ي.و\م.ي\ها، وأ%غ}واه' ل%ه.ا،

ر.ك1ب.ت\ ع.ن\ز¬، ب,ح1د\ج�، ج.م.ل
وقد ذكرنا تفسي هذا البيت ف ترجة عنز؛ وقال الخر:

ف%ج.ر. الب.غ1يe ب,ح1د\ج, ر.ب_ـ
ـت1ها، إ,ذا ما الناس' ش.ل©وا

،vوح1داجا vوح.د.ج. البعي. والن_اق%ة% ي.ح\د1ج'هما ح.د\جا
وأ%ح\د.ج.هما: ش.د_ عليهما ال1د\ج. وال4داة% وو.س_ق%ه'. قال الوهري: وكذلك

ش.دe ال4حال وتوسيق�ها؛ قال ال4عشى:
أ%ل ق�ل} ل1م.ي\ثاء4: ما بال�ها؟



أ%ل1ل}ب.ي\ن, ت'ح\د.ج' أ%ح\مال�ها؟
ويروى: أ%جال�ها، باليم، أ%ي تشد عليها، والرواية الصحيحة: ت'ح\د.ج'

أ%جال�ها. قال ال4زهري: وأ%ما ح.د\ج' ال4حال بعن توسيقها فغي معروف
عند العرب، وهو غلط. قال شر: سعت أ%عرابي�اv يقول: انظروا إ,ل هذا

البعي الغ'ر\ن'وق, الذي عليه ال1داج.ة�، قال: ول ي'ح\د.ج' البعي¬ حت
تكمل فيه ال4داة�، وهي الب,دادان1 والب,طان� وال%ق%ب'، وجع' ال1داج.ة1

ح.دائ1ج'. قال: والعرب تسمي مال الق%ت.ب, أ%ب,د_ةv، واحدها ب,داد¬،
فإ,ذا ضمت وأ�سرت وشد�ت إ,ل أ%قتابا مشو�ة، فهي حينئذ ح1داج.ةD. وسي
الودج الشدود فوق القتب حت يشد على البعي شد�اv واحداv بميع أ%داته:

ح1د\جاv، وجعه ح'د'وج¬. ويقال: اح\د1ج\ بعيك أ%ي ش'د_ عليه قتبه
بأ%داته. ابن السكيت: ال�د'وج' وال4ح\داج' وال%دائج' مراكب' النساء3،

واحد'ها ح1د\ج¬ وح1داج.ةD؛ قال ال4زهري: ل يفرق ابن السكيت بي ال1د\ج,
وال1داج.ة1، وبينهما فرق عند العرب على ما بين�اه. قال ابن السكيت: سعت

أ%با صاعد الكلب_ يقول: قال رجل من العرب لصاحبه ف أ%تان{ ش.ر'ود{:
ال}ز.م\ها، رماها ال براكب\ قليل, ال1داج.ة1، بعيد1 الاج.ة1 أ%راد

vبال1داج.ة1 أ%داة% الق%ت.ب,. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: ح.ج_ة
eههنا ث اح\د1ج\ ههنا حت ت.ف}ن؛ يعن إ,ل الغزو، قال: ال%د\ج' ش.د

ال4حال وتوسيقها؛ قال ال4زهري: معن قول عمر، رضي ال عنه، ث احدج
ههنا أ%ي ش'د_ ال1داج.ة%، وهو القتب بأ%داته على البعي للغزو؛ والعن

ح'ج_ ح.ج_ةv واحدةv، ث أ%قبل على الهاد إ,ل أ%ن ت.ه\ر.م. أ%و توت.،
فكن بال1د\ج, عن تيئة الركوب للجهاد؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

vد\ثان1 ل%ه\وا�ت'ل%ه>ي ال%ر\ء4 بال
وت.ح\د1ج'ه' كما ح'د1ج. ال�ط1يق'

هو م.ث%لD أ%ي تغلبه ب,د.لYها وحديثها حت يكون% م1ن\ غ%ل%ب.ت1ها له
كال%ح\د'وج, الركوب الذليل من ال1مال. وال1ح\د.ج' م1يس.م¬ من م.ياس1م

ال3بل. وح.د.ج.ه': وس.م.ه' بال1ح\د.ج,. وح.د.ج. الفرس' ي.ح\د1ج'
ح'دوجاv: نظر إ,ل شخص أ%و سع صوتاv فأ%قام أ�ذنه نوه مع عينيه.

والتحد1يج': شد_ة النظر بعد ر.و\ع.ة{ وف%ز\ع.ة{.
وح.د.ج.ه' ببصره ي.ح\د1ج'ه' ح.د\جاv وح'د'وجاv، وح.د_ج.ه': نظر إ,ليه

نظراv يرتاب به الخر' ويستنكره؛ وقيل: هو شد_ة النظر وح1د_ته. يقال:



ح.د_ج.ه' ببصره إ,ذا أ%ح.د_ النظر إ,ليه؛ وقيل: ح.د.ج.ه ببصره وح.د.ج.
إ,ليه رماه به. وروي عن ابن مسعود أ%نه قال: ح.د>ث1 القوم. ما ح.د.ج'وك

بأ%بصارهم أ%ي ما أ%ح.دeوا النظر إ,ليك؛ يعن ما داموا مقبلي عليك نشيطي
لسماع حديثك، يشتهون حديثك ويرمون بأ%بصارهم، فإ,ذا رأ%يتهم قد م.ل©وا

ف%د.ع\ه'م\؛ قال ال4زهري: وهذا يدل على أ%ن ال%د\ج. ف النظر يكون بل
ر.و\ع� ول ف%ز.ع�. وف حديث العراج: أ%ل%م\ ت.ر.و\ا إ,ل م.ي>ت1ك�م\

حي ي.ح\د1ج' ببصره فإ,نا ينظر إ,ل العراج من ح'س\نه؟ ح.د.ج. ببصره
.vي.ح\د1ج' إ,ذا ح.ق�ق. النظر إ,ل الشيء. وح.د.ج.ه' ببصره: رماه به ح.د\جا

الوهري: الت_ح\د1يج' مثل الت_ح\د1يق,. وح.د.ج.ه' بس.ه\م� ي.ح\د1ج'ه'
ح.د\جاv: رماه به. وح.د.ج.ه ب,ذ%ن\ب, غيه ي.ح\د1ج'ه ح.د\جاv: حله عليه

ورماه به؛ قال العجاج يصف المار وال�ت'ن.:
إ,ذا اس\ب.ج.ر_ا من سواد{ ح.د.ج.ا

وقول أ%ب النجم:
ي'ق%ت>ل�نا م1ن\ها ع'ي'ونD، كأ%ن_ها

ع'ي'ون� ال%ه.ا، ما ط%ر\ف�ه'ن_ ب,ح.اد1ج,
،vيريد أ%نا ساجية الطرف؛ وقال ابن الفرج: ح.د.ج.ه' بالعصا ح.د\جا

وح.ب.ج.ه' ح.ب\جاv إ,ذا ضربه با. أ%بو عمرو الشيبان: يقال ح.د.ج\ت'ه'
ب,ب.ي\ع, س.و\ء� أ%ي فعلت ذلك به؛ قال وأ%نشدن ابن ال4عراب:

،vح.د.ج\ت' ابن. م.ح\د'وج� ب,س3ت>ي. ب.ك}ر.ة
فلم_ا اس\ت.و.ت\ ر,ج\له'، ض.ج_ م1ن. الو.ق}ر,

قال: وهذا شعر امرأ%ة تزو�جها رجل على ستي بكرة. وقال غيه: ح.د.ج\ت'ه'
ببيع, س.و\ء� ومتاع س.و\ء� إ,ذا أ%لزمته بيعاv غبنته فيه؛ ومنه قول

الشاعر:
ي.ع'جe ابن' خ1ر\باق� م1ن. الب.ي\ع,، ب.ع\د.ما

ح.د.ج\ت' ابن. خ1ر\باق� ب,ج.ر\باء4 ناز,ع,
قال ال4زهري: جعله كبعي شد_ عليه ح1د.اج.ته' حي أ%لزمه بيعاv ل

يقال منه.
ال4زهري: ال%د.ج' ح.م\ل� البطيخ والنظل ما دام رطباv، وال�د\ج'، لغة
vد\ج' النظل والبطيخ ما دام صغارا�فيه؛ قال ابن سيده: وال%د.ج' وال

أ%خضر قبل أ%ن يصفر�؛ وقيل هو من النظل ما اشتد_ وصلب قبل أ%ن يصفر�؛



قال الراجز:
ف%ي.اش1لD كال%د.ج, ال�ن\دال,،

ب.د.و\ن% م1ن\ م'د_ر,ع.ي\ أ%س\م.ال,
واحدته ح.د.ج.ةD. وقد أ%ح\د.ج.ت الشجرة�؛ قال ابن شيل: أ%هل اليمامة

يسمون بطيخاv عندهم أ%خضر مثل ما يكون عندنا أ%يام التيماه 
(* قوله

«التيماه» هو رابع الشهور الشمسية عند الفرس، كذا بامش شرح القاموس الطبوع.)
بالبصرة: ال%د.ج..

وف حديث ابن مسعود: رأ%يت كأ%ن أ%خذت ح.د.ج.ة% حنظل� فوضعتها بي
ك%ت1ف%ي\ أ%ب جهل. الدجة، بالتحريك: النظلة الف%ج_ة الصeل}ب.ة�. ابن

.vط}ب, ما دام ر.ط}با�سيده: وال%د.ج' ح.س.ك' الق
وم.ح\د'وج¬ وح'د.ي\ج¬ وح.د_اج¬: أ%ساء.

وال%د.ج.ة�: طائر يشبه القطا، وأ%هل العراق يسمون هذا الطائر الذي
نسميه الل�ق}ل%ق.: أ%با ح'د.ي\ج�.

الوهري: وح'ن\د'ج¬ اسم رجل.
@حدرج: ال�د\ر'ج' وال�د\ر'وج' وال�ح.د\ر.ج'، كله: ال4م\ل%س'.

وال�ح.د\ر.ج': الفتول. ووت.ر¬ م'ح.د\ر.ج' ال%س>: ش'د_ ف%ت\ل�ه؛ ابن شيل:
هو ال%ي>د' الغارة ال�س\ت.وي. وس.و\طD م'ح.د\ر.ج¬: م'غ.ار¬.

وح.د\ر.ج.ه أ%ي ف%ت.ل%ه' وأ%حكمه؛ قال الفرزدق:
أ%خاف' ز,ياداv أ%ن يكون% عطاؤ'ه'

أ%د.اه1م. س'وداv، أ%و م'ح.د\ر.ج.ةv س'م\را
يعن بال4داه1م القيود.، وبال�ح.د\ر.ج.ة1 السياط%؛ وقول الق�ح.ي\ف1

الع'ق%ي\لي�:
ص.ب.ح\ناها الس>ي.اط% م'ح.د\ر.جات{،

ف%ع.ز_ت\ها الض_ل1يع.ة� والض_ل1يع'
يوز أ%ن تكون ال�ل}س.، ويوز أ%ن تكون الفتولة؛ وبالفتولة فسرها ابن

ال4عراب.
وح.د\ر.ج. الشيءé: د.ح\ر.ج.ه.

وال1د\ر,جان�، بالكسر: القصي؛ م.ث�ل به سيبويه، وفسره السياف.
وح1د\ر,جان�: اسم، عن السياف9 خاصة؛ التهذيب أ%نش.د. ال4صمع1ي



ل1هم\يان:أ%زام1جاv وز.ج.لv ه'زام1ج.ا،
ي.خ\ر'ج' م1ن\ أ%ج\واف1ها ه.زال1ج.ا،

ت.د\ع'و ب,ذاك. الد_ج.ج.ان% الد_ار,جا،
ج,ل�ت.ه.ا وع.ج\م.ها ال%ض.ال1جا،

ع'ج'وم.ه.ا وح.ش\و.ها ال%د.ار,جا
ال%د.ار,ج' وال%ضال1ج': الص>غار'.

@حرج: ال1ر\ج' وال%ر.ج': ال3ث�. والارج': الث؛ قال ابن سيده:
أ�راه على النسب، ل4نه ل فعل له. وال%ر.ج' وال%ر,ج' وال�ت.ح.ر>ج':

الكافe عن ال3ث. وقولم: رجل م'ت.ح.ر>ج¬، كقولم: رجلD م'ت.أ%ثYم¬
وم'ت.ح.و>ب¬ وم'ت.ح.ن>ثD، ي'ل}ق1ي ال%ر.ج. وال1ن\ث% وال�وب. وال3ث عن

نفسه. ورجلD م'ت.ل%و>م¬ إ,ذا تربص بال4مر يريد القاء اللمة عن نفسه؛
قال ال4زهري: وهذه حروف جاء4ت معانيها مالفة ل4لفاظها؛ وقال: قال ذلك

أ%حد بن يي.
وأ%ح\ر.ج.ه أ%ي آثه. وت.ح.ر_ج.: تأ%ث�م. والتحريج: التضييق؛ وف

الديث: ح.د>ثوا عن بن إ,سرائيل ول ح.ر.ج.. قال ابن ال4ثي: ال%ر.ج' ف
ال4صل الضيق، ويقع على ال3ث والرام؛ وقيل: ال%ر.ج' أ%ض\ي.ق'

الض>يق,؛ فمعناه أ%ي ل بأ}س ول إ,ث عليكم أ%ن تد�ثوا عنهم ما سعتم، وإ,ن
استحال أ%ن يكون ف هذه ال�مة مثل ما روي أ%ن ثيابم كانت تطول، وأ%ن

النار كانت تنزل من السماء فتأ}كل الق�ر\بان% وغي ذلك، ل أ%ن ت.ت.ح.د_ث%
عنهم بالكذب. ويشهد لذا التأ}ويل ما جاء ف بعض رواياته فإ,ن فيهم

العجائب؛ وقيل: معناه أ%ن الديث عنهم إ,ذا أ%ديته على ما سعته، حق9اv كان
أ%و باطلv، ل يكن عليك إ,ث لطول العهد ووقوع الف%ت\ر.ة1، بلف الديث
عن النب، صلى ال عليه وسلم، ل4نه إ,نا يكون بعد العلم بصحة روايته

وعدالة رواته؛ وقيل: معناه أ%ن الديث عنهم ليس على الوجوب ل4ن قوله،
عليه السلم، ف أ%و�ل الديث: ب.لYغ'وا ع.ن>ي؛ على الوجوب، ث أ%تبعه

بقوله: وحد>ثوا عن بن إ,سرائيل ول حرج عليكم إ,ن ل تد>ثوا عنهم. قال:
ومن أ%حاديث الرج قوله، عليه السلم، ف قتل اليات: ف%ل}ي'ح.ر>ج\

عليها؛ هو أ%ن يقول لا: أ%نت ف ح.ر.ج� أ%ي ف ضيق، إ,ن ع'د\ت1 إ,لينا فل
تلومينا أ%ن ن'ض.ي>ق. عليك بالت_ت.بeع والطرد والقتل. قال: ومنها حديث

اليتامى: ت.ح.ر_ج'وا أ%ن يأ}كلوا معهم؛ أ%ي ض.ي_ق�وا على أ%نفسهم.



وت.ح.ر_ج. فلنD إ,ذا فعل فعلv ي.تح.ر_ج' به، م1ن ال%ر.ج، ال3ث والضيق؛
ومنه الديث: الل�هم إ,ن أ�ح.ر>ج' ح.ق_ الضعيف%ي: اليتيم والرأ%ة

أ%ي أ�ضيقه وأ�حرمه على م.ن ظلمهما؛ وف حديث ابن عباس ف صلة المعة:
ك%ر,ه. أ%ن ي'ح\ر,ج.هم أ%ي يوقعهم ف ال%ر.ج. قال ابن ال4ثي: وورد

ال%ر.ج' ف أ%حاديث كثية وكلها راجعة إ,ل هذا العن. ورجلD ح.ر.ج¬
وح.ر,ج¬: ض.ي>ق الص_د\ر,؛ وأ%نشد:

ل ح.ر,ج' الص_د\ر, ول ع.ن,يف'
وال%ر.ج': الض>يق.

وح.ر,ج. صدره ي.ح\ر.ج' ح.ر.جاv: ضاق فلم ينشرح لي، فهو ح.ر,ج¬
وح.ر.ج¬، فمن قال ح.ر,ج، ث%ن_ى وج.م.ع.، وم.ن قال ح.ر.ج¬ أ%فرد، ل4نه

مصدر.وقوله تعال: ي.ج\ع.ل} ص.د\ر.ه ض.ي>قاv ح.ر.جاv وح.ر,جاv؛ قال الفراء:
قرأ%ها ابن عباس 

(* قوله «قرأها ابن عباس إل» كذا بالصل.) وعمر، رضي
ال عنهما، ح.ر.جاv، وقرأ%ها الناس ح.ر,جاv؛ قال: وال%ر.ج' فيما فسر ابن

عباس هو الوضع الكثي الشجر الذي ل يصل إ,ليه الراعية�؛ قال: وكذلك صدر
الكافر ل يصل إ,ليه الكمة�؛ قال: وهو ف كسره ونصبه بنزلة الو.ح.د1

والو.ح1د1، والف%ر.د1 والف%ر,د1، والد_ن.ف1 والد_ن,ف1. وقال الزجاج:
ال%ر.ج' ف اللغة أ%ض\ي.ق' الض>يق,، ومعناه أ%نه ض.ي>ق¬ جدìا. قال: وم.ن

قال رجل ح.ر.ج' الصدر فمعناه ذو ح.ر.ج� ف صدره، ومن قال ح.ر,ج¬ جعل%ه'
فاع1لv؛ وكذلك رجل د.ن.ف¬ ذو د.ن.ف{، ود.ن,ف¬ ن.ع\ت¬؛ الوهري: ومكان

ح.ر.ج¬ وح.ر,ج¬ أ%ي مكان ضيق كثي الشجر. وال%ر,ج': الذي ل يكاد ي.ب\ر.ح
القتال%؛ قال:

�م1ن_ا الزeو.ين' ال%ر,ج' ال�ق%ات1ل
وال%ر,ج': الذي ل ينهزم كأ%نه ي.ض1يق' عليه الع'ذ}ر' ف النزام.

.vوال%ر,ج': الذي يهاب أ%ن يتقد_م على ال4مر، وهذا ضيق أ%يضا
وح.ر,ج. إ,ليه: ل%ج.أ% عن ض1يق�. وأ%ح\ر.ج.ه إ,ليه: أ%ل}ج.أ%ه' وض.ي_ق

:vعلى فلن{ إ,ذا ض.ي_ق. عليه، وأ%ح\ر.ج\ت' فلنا Dعليه. وح.ر_ج. فلن
صيته إ,ل ال%ر.ج,، وهو الضيق، وأ%ح\ر.ج\ت'ه': أ%ل}ج.أ}ت'ه' إ,ل

م.ض1يق�، وكذلك أ%ح\ج.ر\ت'ه' وأ%ح\ر.د\ت'ه'، بعنÝ واحد{؛ ويقال: أ%ح\ر.ج.ن
إ,ل كذا وكذا ف%ح.ر,ج\ت' إ,ليه أ%ي انضممت'. وأ%ح\ر.ج. الكلب.



والس_ب'ع.: أ%ل%أ%ه' إ,ل م.ض1يق� ف%ح.م.ل% عليه. وح.ر,ج. الغ'بار'، فهو ح.ر,ج¬:
ثار ف موضع ض.ي>ق�، فانضم إ,ل حائط أ%و س.ن.د{؛ قال:

وغ%ار.ة{ ي.ح\ر.ج' الق%تام' ل%ها،
�ي.ه\ل1ك' فيها ال�ناج,د' الب.ط%ل

قال ال4زهري: قال الليث: يقال للغبار الساطع النضم إ,ل حائط أ%و
س.ن.د{ قد ح.ر,ج. إ,ليه؛ وقال لبيد:

ح.ر,جاv إ,ل أ%ع\لم1ه,ن_ ق%ت.ام'ها
ومكانD ح.ر,ج¬ وح.ر,يج¬؛ قال:
وم.ا أ%ب\ه.م.ت\، ف%ه'و. ح.جÒ ح.ر,يج\

وح.ر,ج.ت\ عين'ه ت}ر.ج' ح.ر.جاv أ%ي ح.ار.ت\؛ قال ذو الرمة:
ت.ز\د.اد' ل1ل}ع.ي\ن, إ,ب\هاجاv إ,ذا س.ف%ر.ت\،
وت.ح\ر.ج' الع.ي\ن' فيها حي. ت.ن\ت.ق1ب'

وقيل: مع\ناه أ%نا ل تنصرف ول ت.ط}ر,ف' من شدة النظر.
ال4زهري: ال%ر.ج' أ%ن ينظر الرجل فل يستطيع أ%ن يتحرك من مكانه

ف%ر.قاv وغيظاv. وح.ر,ج. عليه السeحور' إ,ذا أ%صبح قبل أ%ن يتسحر، فحرم عليه
لضيق وقته. وح.ر,ج.ت1 الصلة� على الرأ%ة ح.ر.جاv: حرمت، وهو من الضيق

ل4ن الشيء إ,ذا حرم فقد ضاق. وح.ر,ج. علي_ ظ�ل}م'ك. ح.ر.جاv أ%ي حرم.
ويقال: أ%ح\ر.ج. امرأ%ته بطلقة أ%ي ح.ر_م.ها؛ ويقال: أ%ك%س.ع.ه.ا

بال�ح\ر,ج.ات؟ يريد بثلث تطليقات.
ال4زهري: وقرأ% ابن عباس، رضي ال عنهما: وح.ر\ثD ح1ر\ج¬ أ%ي حرام؛

وقرأ% الناس: وح.ر\ثD ح1ج\ر¬. الوهري: وال1ر\ج' لغةD ف ال%ر.ج,، وهو
ال3ث؛ قال: حكاه يونس.

وال%ر.ج.ة�: الغ.ي\ض.ة� لضيقها؛ وقيل: الشجر اللتف، وهي أ%يضاv الشجرة
تكون بي ال4شجار ل تصل إ,ليها الك1ل%ة�، وهي ما ر.ع.ى من الال.

والمع من كل ذلك: ح.ر.ج¬ وأ%ح\ر.اج¬ وح.ر.ج.ات¬؛ قال الشاعر:
أ%يا ح.ر.ج.ات1 ال%ي>، ح1ي. ت.ح.م_ل�وا،

بذ1ي س.ل%م�، ل ج.اد.ك�ن_ رب,يع'
وح1ر.اج¬؛ قال رؤبة:

ع.اذ%ا ب,ك�م\ م1ن\ س.ن.ة{ م1س\ح.اج,،
ش.ه\ب.اء4 ت'ل}ق1ي و.ر.ق. ال1راج,



وهي ال%حاريج'. وقيل: ال%ر.ج.ة� تكون من الس_م'ر, والط�ل}ح,
والع.وس.ج, والس_ل%م, والس_د\ر,؛ وقيل: هو ما اجتمع من السدر والزيتون وسائر

الشجر؛ وقيل: هي موضع من الغيضة تلتف فيه شجرات قدر رمية حجر؛ قال أ%بو
�زيد: س>يت بذلك للتفافها وضيق السلك فيها. وقال الوهري: ال%ر.ج.ة

م'ج\ت.م.ع' شجر. قال ال4زهري: قال أ%بو اليثم: ال1راج' غ1ياض¬ من شجر
السل%م ملتفةD، ل يقدر أ%حد¬ أ%ن ي.ن\ف�ذ% فيها؛ قال العجاج:

ع.اين. ح.يìا كال1ر.اج, ن.ع.م'ه\،
ي.ك�ون� أ%ق}ص.ة ش.لYه1 م'ح\ر.ن\ج,م'ه\

وف حديث حني: حت تركوه ف ح.ر.ج.ة{؛ ال%ر.ج.ة، بالفتح والتحريك:
متمع شجر ملتف كالغيضة. وف حديث معاذ بن عمرو: نظرت' إ,ل أ%ب جهل� ف

مثل ال%ر.ج.ة1. والديث الخر: إ,ن� م.و\ض1ع. البيت كان ف ح.ر.ج.ة{
وع1ض.اه.

وح1راج' الظلماء: ما ك%ث�ف. والتف_؛ قال ابن ميادة:
أ%ل ط%ر.ق%ت\نا أ�مe أ%و\س�، ود'ون.ها

ح1راج¬ م1ن. الظ�ل}ماء3، ي.ع\ش.ى غ�راب'ها؟
خص الغراب. لد�ة البصر، يقول: فإ,ذا ل يبصر فيها الغراب' مع حد�ة بصره

فما ظنك بغيه؟ وال%ر.ج.ة�: الماعة من ال3بل، قال ابن سيده:
وال%ر.ج.ة� مائة من ال3بل. وركب ال%ر.ج.ة% أ%ي الطريق؛ وقيل: معظمه، وقد حكيت

بيمي.
وال%ر.ج': سرير يمل عليه الريض أ%و اليت؛ وقيل: هو خشب ي'شدe بعضه

إ,ل بعض؛ قال امرؤ' القيس:
ف%إ,م_ا ت.ر.ي\ن ف ر,ح.ال%ة1 ج.اب,ر�

على ح.ر.ج�، كالق%ر> ت.خ\ف1ق' أ%ك}فان
ابن بري: أ%راد بالر>حالة ال%ش.ب. الذي يمل عليه ف مرضه، وأ%راد

بال4كفان ثيابه الت عليه ل4نه قد_ر أ%نا ثيابه الت يدفن فيها.
وخ.ف}ق�ها ض.ر\ب' الريح لا. وأ%راد بابر جابر. بن. ح'ن.ي¼ الت.غ\ل%ب_، وكان

معه ف بلد الروم، فلما اشتد�ت عل�ته صنع له من الشب شيئاv كالق%ر>
يمل فيه؛ والق%رe: م.ر\كب من مراكب الرجال بي الرحل والسرج. قال: كذا

eذكره أ%بو عبيد، وقال غيه: هو الودج. الوهري: ال%ر.ج' خشب¬ ي'شد
بعضه إ,ل بعض تمل فيه الوتى، وربا وضع فوق نعش النساء. قال ال4زهري:



وح.ر.ج' النعش, ش.ج.ار¬ من خشب جعل فوق نعش اليت، وهو سريره. قال
ال4زهري: وأ%ما قول عنترة يصف ظ%ليماv وق�ل�ص.ة:

ي.ت\ب.ع\ن. ق�ل�ة% ر.أ}س1ه1، وك%أ%ن_ه'
ح.ر.ج¬ على ن.ع\ش� ل%ه'ن_ م'خ.ي_م,

هذا يصف نعامة يتبعها ر,ئال�ها، وهو يبسط جناحيه ويعلها تته. قال ابن
سيده: وال%ر.ج' م.ر\ك%ب¬ للنساء والرجال ليس له رأ}س. وال%ر.ج'

وال1ر\ج': الش_ح.ص'. وال%ر.ج' من ال3بل: الت ل ت'ركب ول يضربا الفحل
ليكون أ%سن لا إ,نا هي م'ع.د_ةD؛ قال لبيد:

ح.ر.ج¬ ف م1ر\ف%ق%ي\ها كالف%ت.ل}
قال ال4زهري: هذا قول الليث، وهو مدخول. وال%ر.ج' وال�ر\ج'وج':

الناقة السيمة الطويلة على وجه ال4رض؛ وقيل: الشديدة، وقيل: هي الضامرة،
وجعها ح.راج,يج'. وأ%جاز بعضهم: ناقة ح'ر\ج'ج¬، بعن ال�ر\ج'وج,، وأ%صل

ال�ر\ج'وج, ح'ر\ج'ج¬، وأ%صل ال�ر\ج'ج, ح'ر\ج¬، بالضم. وف الديث:
ق%د1م. و.ف}د' م.ذ}ح1ج. على ح.ر.اج,يج.، جيع ح'ر\ج'وج� وح'ر\ج,يج�، وهي

الناقة الطويلة؛ وقيل الضامرة، وقيل: ال�ر\ج'وج' الو.ق�اد.ة� الاد_ة
القلب؛ قال:

أ%ذ%اك. ول%م\ ت.ر\ح.ل} إ,ل أ%ه\ل, م.س\ج,د{،
ب,ر.ح\ل1ي.، ح'ر\ج'وج¬ عليها الن_م.ار,ق'

وال�ر\ج'وج': الريح الباردة الشديدة؛ قال ذو الرمة:
أ%ن\ق%اء� سار,ي.ة{ ح.ل�ت\ ع.ز.ال1ي.ها،

م1ن\ آخ1ر, الل�ي\ل,، ر,يح¬ غي' ح'ر\ج'وج,
وح.ر.ج. الر_ج'ل� أ%ن\ياب.ه' ي.ح\ر'ج'ها ح.ر\جاv: ح.ك_ بعض.ها إ,ل

بعض من ال%ر.د1؛ قال الشاعر:
ويو\م¬ ت'ح\ر.ج' ال4ض\ر.اس' فيه1

ل4ب\طال, الك�م.اة1، به أ�و.ام'
وال1ر\ج'، بكسر الاء: القطعة من اللحم، وقيل: هي نصيب الكلب من الصيد

وهو ما أ%شبه ال4طراف. من الرأ}س والك�راع, والب.ط}ن، والكلب' تطمع
فيها. قال ال4زهري: ال1ر\ج' ما ي'لقى للكلب من صيده، والمع أ%ح\ر.اج¬؛

قال ج.ح\در¬ يصف ال4سد:
وت.ق%دeم1ي ل1ل�ي\ث1 أ%م\ش1ي ن}و.ه'،



ح.ت_ى أ�ك%اب,ر.ه' على ال4ح\ر.اج,
وقال الطرماح:

ي.ب\ت.د1ر\ن% ال4ح\راج. كالث�و\ل,، وال1ر\
ج' ل1ر.ب> الك1لب, ي.ص\ط%ف1د'ه\

ي.ص\ط%ف1د'ه أ%ي ي.د_خ1ر'ه ويعله ص.ف%داv لن.ف}س3ه1 ويتاره؛ شب_ه
الكلب ف سرعتها بالزنابي، وهي الث�و\ل�. وقال ال4صمعي: أ%ح\ر,ج\

ل1كلبك. من ص.ي\د1ه فإ,نه أ%د\ع.ى إ,ل الص_ي\د1. وقال الفضل: ال1ر\ج'
ح1ب.الD ت'نصب للسبع؛ قال الشاعر:

وش.رe الن_دام.ى م.ن ت.ب,يت' ثياب'ه'
م'ج.ف�ف%ةv، كأ%ن_ها ح1ر\ج' حاب,ل,

وال1ر\ج': الو.د.ع.ة�، والمع أ%ح\ر.اج¬ وح1راج¬؛ وقول الذل:
أ%ل ت.ق}ت'لوا ال1ر\ج.ي,، إ,ذ أ%ع\ر.ض.ا لكم\

ي.م'ر_ان بال4ي\د1ي اللYحاء4 ال�ض.ف�ر.ا؟
إ,نا ع.ن.ى بال1ر\ج.ي, رجلي أ%بيضي كالو.د.ع.ة1، فإ,ما أ%ن يكون

البياض' ل%و\ن.هما، وإ,ما أ%ن يكون ك%ن.ى بذلك عن شرفهما، وكان هذان
الرجلن قد ق%ش.ر.ا لاء4 شجر الكعبة ليتخف�را بذلك. والضفر: القتول

كالضفية. وال1ر\ج': قلدة الكلب، والمع أ%ح\ر.اج¬ وح1ر.ج.ةD؛ قال:
ب,ن.واش1ط{ غ�ض\ف{ ي'ق%لYد'ها ال4

ح\ر.اج.، ف%و\ق. م'ت'ون,ها ل�م.ع'
ال4زهري: ويقال ثلثة أ%ح\ر,ج.ة{، وك%ل}ب¬ م'ح.ر_ج¬، وك1لب

م'ح.ر_ج.ةD أ%ي م'ق%ل�د.ةD؛ وأ%نشد ف ترجة عضرس:
م.ح.ر_ج.ةD ح'صÒ ك%أ%ن� ع'ي'ونا،

إ,ذا أ%ي_ه. الق%ن_اص' بالص_ي\د1، ع.ض\ر.س'
(* قوله «إ,ذا أ%يه» كذا بال4صل بذا الضبط بعن صاح، وف شرح القاموس

والصحاح إ,ذا أ%ذن، والضمي ف عيونا يعود على الكلب، وترفت ف شرح
القاموس بعيونه.)

:Òبال4ح\ر.اج، جع ح1ر\ج� للو.د.عة1. وح'ص Dم'ق%ل�د.ة :Dم'ح.ر_ج.ة
قد ان\ح.ص_ ش.ع.ر'ها، وقال ال4صمعي ف قوله:

Dطاوي ال%ش.ا ق%ص'ر.ت\ عنه م'ح.ر_ج.ة
قال: م'ح.ر_ج.ةD: ف أ%عناقها ح1ر\ج¬، وهو الو.د.ع'. والو.د.ع': خرز



يعلق ف أ%عناقها.
ال4زهري: وال1ر\ج' القلدة لكل حيوان. قال: وال1ر\ج': الثياب الت

ت'بسط على حبل ل1ت.ج.ف_، وجعها ح1راج¬ ف جيعها. وال1ر\ج': جاعة
الغنم، عن كراع، وجعه أ%ح\ر.اج¬.

وال�ر\ج': موضع¬ معروف.
@حربج: إ,ب,لD ح.ر.اب,ج': ض1خ.ام¬. وبعي ح'ر\ب'ج¬.

@حرزج: ال%ر.از,ج'، الراء قبل الزاي: مياه لب.ل}ج'ذام؛ قال راجزهم:
لق%د\ و.ر.د\ت' عاف1ي. ال%د.ال1ج,

م1ن ث%ج\ر.، أ%و أ%ق}ل1ب.ة1 ال%ر.از,ج,
@حشرج: ال%ش\ر.ج.ة�: ت.ر.دeد' صوت الن_ف%س، وهو الغ.ر\غ%ر.ة� ف

الصدر. الوهري: ال%ش\ر.ج.ة� الغرغرة عند الوت وت.ر.دeد' الن_ف%س,.
وف الديث: ولكن إ,ذا ش.خ.ص. الب.ص.ر' وح.ش\ر.ج. الص_د\ر'، هو م1ن

ذلك؛ وف حديث عائشة: ودخلت على أ%بيها، رضي ال عنهما، عند موته
فأ%نشدت:ل%ع.م\ر'ك. ما ي'غ\ن الث�ر.اء� ول الغ1ن،

إ,ذا ح.ش\ر.ج.ت\ يوماv، وضاق. با الص_در'
فقال: ليس كذلك ولكن: وجاء4ت س.ك}ر.ة� ال%ق> بالوت1، وهي قراءة

منسوبة إ,ليه. وح.ش\ر.ج.: ر.د_د. صوت. الن_ف%س ف ح.ل}قه من غي أ%ن يرجه
بلسانه. وال%ش\ر.ج.ة�: صوت' المار, من صدره؛ قال رؤ\بة:

ح.ش\ر.ج. ف ال%و\ف1 س.ح1يلv، أ%و ش.ه.ق\
وح.ش\ر.ج.ة� المار: صوته ي'ر.د>د'ه ف حلقه؛ قال الشاعر:

،Dوإ,ذا ل%ه' ع.ل%ز¬ وح.ش\ر.ج.ة
ما ي.ج,يش' به1 م1ن. الص_د\ر,

وال%ش\ر.ج': ش1ب\ه' ال1س\ي, تتمع فيه الياه، وقيل: هو ال1س\ي' ف
.vرقيقا vال%ص.ى. وال%ش\ر.ج': الاء الذي يري على الر_ض\ر.اض, صافيا

وال%ش\ر.ج': كوز صغي لطيف؛ قال عمر بن أ%ب ربيعة:
قالت\: وع.ي\ش, أ%ب وح'ر\م.ة1 إ,خ\و.ت،

ل�ن.ب>ه.ن_ ال%ي_، إ,ن} ل ت.خ\ر'ج,
ف%خ.ر.ج\ت' خ1يف%ة% ق%و\ل1ها، ف%ت.ب.س_م.ت\

ف%ع.ل1م\ت' أ%ن� ي.م1ين.ها ل ت'ح\ر.ج,
ف%ل%ث%م\ت' فاها آخ1ذاv بق�ر'ون,ها،



ش'ر\ب. الن_زيف1 ب,ب.ر\د1 ماء3 ال%ش\ر.ج
قال ابن بري: البيت لميل بن معمر وليس لعمر بن أ%ب ربيعة. والنزيف:

الموم الذي م'ن,ع. من الاء. ولثمت فاها: قبلته. ونصب شرب على الصدر
الشبه به ل4نه ل�ا قب_لها امتص ريقها، فكأ%نه قال: شربت ريقها كشرب
النزيف للماء البارد. ال4زهري: ال%ش\ر.ج' الاء العذب من ماء ال1س\ي,،

قال: وال%ش\ر.ج' الاء الذي تت ال4رض ل ي'ف}ط%ن' له ف أ%باطح ال4رض,،
فإ,ذا ح'ف1ر. عنه ذ1راع¬ جاش بالاء، تسميها العرب ال4ح\ساء4

والك1ر.ار. وال%ش.ار,ج.. قال: ومنه قول جرير: فلثمت فاها ! البيت؛ ونسبه إ,ل
.eالار,ي eجرير. البد: ال%ش\ر.ج' ف هذا البيت الكوز الرقيق الن_ق1ي

والن_ز,يف: السكران والموم؛ وأ%نشد شر لكثي:
ف%أ%و\ر.د.ه'ن_ من الد_و\ن.ك%ي\ن

ح.ش.ار,ج.، ي'خ\ف�ون% منها إ,ر.اث%ا
ال3راث: بقايا قد بقيت هذه منها. وهو ف إ,ر\ث1 ص1د\ق� أ%ي أ%صل صدق.

وال%ش\ر.ج': الك%ذ�ان�، الواحدة� ح.ش\ر.ج.ةD؛ وقيل: هو ال1س\ي'
ال%ص1ب'، وهو أ%يضاv النارجيل، يعن جوز الند، كلها عن كراع. ال4زهري:

ال%ش\ر.ج' النeقرة ف البل يتمع فيها الاء فيصفو.
@حضج: ح.ض.ج. النار. ح.ض\جاv: أ%وقدها.

وان\ح.ض.ج. الرجل�: ال}ت.ه.ب. غ%ض.باv وات_ق%د. من الغيظ. وان\ح.ض.ج.:
ات_ق%د. من الغيظ ف%ل%ز,ق. بال4رض. وف حديث أ%ب الدرداء قال ف

الركعتي بعد العصر: أ%م_ا أ%نا فل أ%د.ع'هما، فمن شاء أ%ن ي.ن\ح.ض1ج.
ف%ل}ي.ن\ح.ض1ج\ أ%ي ي.ن\ق%د_ من الغيظ وي.ن\ش.ق_. وح.ض.ج. به ي.ح\ض'ج'

 ح.ض\جاv: ص.ر.ع.ه'. وح.ض.ج. البعي' ب,ح1م\ل1ه وح1م\ل%ه' ح.ض\جاv: طرحه. وح.ض.ج. به ال4رض. ح.ض\جاv: ضربا به. وان\ح.ض.ج.: ضرب
،vبنفسه ال4رض. غيظا

فإ,ذا فعلت. به أ%نت ذلك، قلت: ح.ض.ج\ت'ه. وان\ح.ض.ج.ت\ عنه أ%داته
ان\ح1ضاجاv. وقال ابن شيل: ي.ن\ح.ض1ج' يضطجع. وح.ض.ج.ه: أ%دخل عليه ما يكاد

ي.ن\ش.قe منه وي.ل}ز.ق' له بال4رض.
وكل© ما ل%ز,ق. بال4رض: ح1ض\ج¬؛ وال1ض\ج': الطي اللزق بأ%سفل

الوض؛ وقيل: ال1ض\ج' هو الاء القليل، والطي يبقى ف أ%سفل الوض؛ وقيل: هو
الاء الذي فيه الطي، فهو يتلزج ويتد�؛ وقيل: هو الاء الك%د1ر'.

وح1ض\ج¬ حاض1ج¬: بال%غ'وا به، ك%ش1ع\ر� شاعر�؛ قال أ%بو مهدي: سعت ه1م\يان%



بن ق�حافة ينشد:
فأ%س\أ%ر.ت\ ف الوض, ح1ض\جاv حاض1جا،

ق%د\ عاد. م1ن\ أ%ن\فاس1ها ر.ج.ار,ج.ا
أ%سأ%رت: أ%بقت. والسeؤ\ر': بقية الاء ف الوض، وقوله حاض1جاv أ%ي

باقياv. ورجارجاv: اختلط ماؤ'ه وطينه. وال1ض\ج': الوض نفسه، والفتح ف
كلY ذلك لغة، والمع من كل ذلك أ%ح\ضاج¬؛ قال رؤبة:

م1ن\ ذي ع'باب� سائل, ال4ح\ضاج,،
يرب على ت.عاق�م, ال%ج.اج,

ال4حضاج': ال1ياض'. والتعاقم: الو,ر\د' مر_ةv بعد. مر_ة، كالتعاقب
eعلى البدل. ورجل ح1ض\ج¬: حيس¬، والمع أ%ح\ضاج¬. وال1ضاج': الز>ق

الض_خ\م' ال�س\ن.د'؛ قال سلمة بن جندل:
،Dلنا خ1ب.اء# ور.اووق¬ وم'س\م1ع.ة

لدى ح1ضاج�، ب,ج.و\ن1 الن_ار,، م.ر\بوب,
وان\ح.ض.ج. الرجل: اتسع بطنه، وهو م1نه. وامرأ%ةD م1ح\ضاج¬: واسعة

البطن؛ وقول مزاحم:
إ,ذا ما الس_و\ط� س.م_ر. حال1ب.ي\ه1،
وق%ل�ص. ب.د\ن.ه' ب.ع\د. ان\ح1ضاج,

يعن بعد انتفاخ وسن.
وال1ح\ض.ج.ة� وال1ح\ضاج': خشبة صغية ت.ضرب با الرأ%ة الثوب. إ,ذا

غسلته. وان\ح.ض.ج. إ,ذا عدا.
وح.ض1يج' الوادي: ناحيته.

وال1ح\ض.ج': الائد عن السبيل.
وال1ح\ض.ب' وال1ح\ض.ج' وال1س\ع.ر': ما يرك به النار. يقال: ح.ض.ج\ت'

النار. وح.ض.ب\ت'ها. الفراء: ح.ض.ج\ت' فلناv وم.غ.ث}ت'ه وم.ث}م.ث}ت'ه
وق%ر\ط%ل}ت'ه، ك�ل©ه: بعن غ%ر_ق}ت'ه. وف حديث حني: أ%ن بغلة النب،

صلى ال عليه وسلم، ل%م_ا ت.ناول ال%ص.ى ل1ي.ر\م1ي. به ف يوم
ح'ن.ي\ن�، ف%ه,م.ت\ ما أ%راد فان\ح.ض.ج.ت\ أ%ي ان\ب.س.طت\؛ قاله ابن ال4عراب

فيما روى عنه أ%بو العباس؛ وأ%نشد:
وم'ق%ت>ت{ ح.ض.ج.ت\ به أ%يام'ه،
ق%د\ قاد. ب.ع\د' ق%لئصاv وع1شارا



م'ق%ت>ت¬: فقي. ح.ض.ج.ت\: انبسطت أ%يامه ف الفقر فأ%غناه ال، وصار
ذا مال.

@حضلج: التهذيب: من جلة أ%بيات تقد�مت ف ترجة حدرج لميان:
ج,ل�ت.ها وع.ج\م.ها ال%ضال1جا

قال: ال%دار,ج' وال%ضال1ج' الصغار.
@حفج: ال%ف%ن\جى: الر>خ\و' الذي ل غ%ناء4 عنده.

@حفضج: ال1ف}ض1ج' وال%ف}ض.ج' وال1ف}ضاج' وال�فاض1ج': الض_خ\م' البطن
والاصرتي ال�س\ت.ر\خي الل�ح\م,. رجلD ح'فاض1ج¬ وع'فاض1ج¬، وال�نثى
ف كل ذلك بغي هاء، والسم' ال%ف}ض.ج.ة�. وإ,ن فلناv ل%ع\ض'وب¬ ما

ح'ف}ض1ج. له، وكذلك الع1ف}ضاج'، وال أ%علم.
@حفلج: ال%ف%ل�ج' وال�فال1ج': ال4ف}ح.ج': وهو الذي ف رجله

اع\و,جاج¬.
@حلج: ال%ل}ج': ح.ل}ج' الق�ط}ن, بال1ح\لج, على ال1ح\ل%ج,. ح.ل%ج.

الق�ط}ن. ي.ح\ل1ج'ه' وي.ح\ل�ج'ه' ح.ل}جاv: ن.د.ف%ه'. وال1ح\لج': الذي
ي'ح\ل%ج' به.

وال1ح\ل%ج' وال1ح\ل%ج.ة: الذي ي'ح\ل%ج' عليه وهي الشبة أ%و الج.ر'،
والمع مال1ج' وم.حال1يج'. قال ابن سيده: قال سيبويه: ول يمع بال4لف

والتاء استغناء بالتكسي، ور'ب_ شيء هكذا.
وق�ط}ن¬ ح.ل1يج¬: م.ن\دوف¬ م'س\ت.خ\ر.ج' ال%ب>، وصانع ذلك:

ال%ل�ج'، وحرفته ال1لج.ة�؛ فأ%ما قول ابن مقبل:
كأ%ن� أ%ص\وات.ها إ,ذا س.م1ع\ت. با،

ج.ذ}ب' ال%حاب,ض, ي.ح\ل�ج\ن. الار,ينا
ويروى صوت الابض، فقد روي، بالاء والاء، ي.ح\ل�ج\ن. وي.خ\ل�ج\ن.،
فمن رواه ي.ح\ل�ج\ن. فإ,نه عن بال%حارين حبات القطن. ويلجن: ي.ن\د1ف}ن..

وال%حاب,ض': أ%وتار الن_د�اف1ي.؛ ومن رواه يلجن فإ,نه عن بالارين
ق1ط%ع. الش_ه\د1. وي.خ\ل1ج\ن.: ي.ج\ب,ذ}ن% وي.س\ت.خ\ر,ج\ن..

وال%حاب,ض': ال%شاو,ر'. والقطن ح.ل1يج¬ وم.ح\لوج¬. وح.ل%ج. ال�ب\ز.ة%:
د.و_ر.ها.وال1ح\لج': الشبة الت ي'د.و_ر' با.

وال%ل1يج.ة�: الس_م\ن' على ال%خ\ض,، والزeب\د' ي'ل}قى ف ال%خ\ض,
ف%ي'ش\خ1ت'ه ال%خ\ض'؛ وقيل: ال%ل1يج.ة� ع'صارة ن,ح\ي�، أ%و ل%ب.ن¬



ي'ن\ق%ع' فيه تر، وهي ح'ل}و.ةD؛ وقيل: ال%ل1يج.ة� ع'صار.ة ال1ن_اء3.
وال�ل�ج': ع'صارات' الن_اء. قال ابن سيده: وال%ل1يج'، بغي هاء، عن كراع:

أ%ن ي'ح\ل%ب. اللب' على التمر ث ي'ماث%. ال4زهري: ال�ل�ج' هي
التeم'ور' بال4ل}بان1. وال�ل�ج' أ%يضاv: الكثي'و ال4ك}ل,.

وح.ل%ج. ف الع.د\و, ي.ح\ل1ج' ح.ل}جاv: باع.د. بي خ'طاه. وال%ل}ج' ف
الس_ي\ر. وبينهم ح.ل}ج.ةD صالةD وح.لج.ةD بعيدة وبينهم ح.ل}ج.ةD بعيدة
أ%و قريبة أ%ي ع'ق}ب.ة� سي\ر�. قال ال4زهري: الذي سعته من العرب

ال%ل}ج' ف الس_ي\ر، يقال: بيننا وبينهم خ.ل}ج.ةD بعيدةD، قال: ول أ%نكر
الاء بذا العن، غي أ%ن ال%ل}ج.، بالاء، أ%كثر وأ%فشى من ال%ل}ج,.

Dوح.ل%ج. القوم' ل%ي\ل%ت.ه'م\ أ%ي ساروها. يقال: بيننا وبينهم ح.ل}ج.ة
بعيدةD. وال%ل}ج': ال%رe السريع'. وف حديث الغية: حت ت.ر.و\ه ي.ح\ل1ج'

ف قومه أ%ي ي'سرع' ف ح'ب> قومه، ويروى بالاء. ال4زهري: ح.ل%ج. إ,ذا
مشى قليلv قليلv. وح.ل%ج. الرأ%ة% ح.ل}جاv: نكحها، والاء أ%على.

وح.ل%ج. الديك' ي.ح\ل�ج' وي.ح\ل1ج' ح.ل}جاv إ,ذا نشر جناحيه ومشى إ,ل
أ�نثاه ل1ي.س\ف%د.ها. وح.ل%ج. السحاب' ح.ل}جاv: أ%مطر؛ قال ساعدة� بن

ج'ؤ.ي_ة% ال�ذل:
،Dم.ت حاب� له ز.ج.ل vب.ر\قا �أ%خ1يل

إ,ذا ت.ف%ت_ر. من ت.و\ماض1ه1 ح.ل%جا
ويروى خ.ل%جا. مت، ههنا: بعن م1ن أ%و بعن وسط أ%و بعن ف.

وما ت.ح.ل�ج. ذلك ف صدري أ%ي ما ترد�د فأ%شكe فيه. وقال الليث: د.ع\
ما ت.ح.ل�ج. ف صدرك وما ت.خ.ل�ج، بالاء والاء؛ قال شر: وها قريبان
من الس_واء3؛ وقال ال4صمعي: ت.ح.ل�ج. ف صدري وت.خ.ل�ج. أ%ي شككت

فيه. وف حديث ع.د1ي> بن زيد، قال له النب، صلى ال عليه وسلم: ل
ي.ت.ح.ل�ج.ن_ ف صدرك طعام¬ ضار.ع\ت. فيه الن_ص\راني.ة. قال شر: معن ل

يتحل�جن ل ي.د\خ'ل%ن_ قلب.ك منه شيء#، يعن أ%نه نظيف. قال ابن
ال4ثي: وأ%صله من ال%ل}ج,، وهو الركة والضطراب، ويروى بالاء، وهو

بعناه.ابن ال4عراب: ويقال للحمار الفيف: م1ح\ل%ج¬ وم1ح\لج¬، وجعه
ال%حال1يج'؛ وقال ف موضع آخر: ال%حال1يج' ال�م'ر' الطYوال�. ال4زهري: ف

نوادر ال4عراب: ح.ج.ن\ت' إ,ل كذا ح'جوناv وحاج.ن\ت' وأ%ح\ج.ن\ت'
وأ%ح\ل%ج\ت' وحال%ج\ت' ولح.ج\ت' ول%ج\ت' ل�وجاv؛ وتفسيه': ل�ص'وق�ك. بالشيء



ودخ'ول�ك. ف أ%ض\عاف1ه.
 �@حلدج: ال�ل�ن\د'ج.ة� وال�ل�ن\د'ج.ة

(* قوله «اللندجة واللندحة» كذا
بالصل بذا الضبط وأ%قره شارح القاموس وزاد فتح اللم والدال فيهما،

والنون على كل ساكنة.): الصeل}بة من ال3بل، وهو مذكور ف جلدح.
@حج: الت_ح\م1يج': فتح العي وتديد النظر كأ%نه م.ب\ه'وت¬؛ قال أ%بو

العيال الذل:
وح.م_ج. ل1ل}ج.بان1 ال%و\

ت'، حت ق%ل}ب'ه' ي.ج,ب'
أ%راد: ح.م_ج. البان� للموت، ف%قل%ب.؛ وقيل: ت.ح\م1يج' العيني

غ�ؤ'ور'ه'ما؛ وقيل: تصغيها لتمكي النظر. الوهري: ح.م_ج. الرجل� عينه
ي.س\ت.ش1فe النظر. إ,ذا ص.غ_ر.ها؛ وقيل: إ,ذا ت.خاو.ص. 

(* قوله «كذا بال4صل
بذا الضبط. قال ف القاموس ف مادة خوص: ويتخاوص إ,ذا غض من بصره

شيئاv، وهو ف ذلك يدق النظر كأ%نه يقو�م قدحاv. وكذا إ,ذا نظر إ,ل عي
،�الشمس اهـ. وترفت ف شرح القاموس الطبوع حيث قال إ,ذا تافض.) ال3نسان

فقد ح.م_ج.. قال ال4زهري: أ%ما قول الليث ف تميج العي إ,نه بنزلة
الغ'ؤ'ور فل ي'عرف، وكذلك الت_ح\م1يج' بعن ال�زال منكر؛ وقوله:

وقد ي.ق�ود' ال%ي\ل% ل ت'ح.م_ج,
فقيل: تميجها هزالا، وقيل: هزالا مع غ�ؤ'ور أ%عينها. والتحميج:

التغي ف الوجه من الغضب وغيه. وح.م_ج.ت1 العي' إ,ذا غارت. والتحميج:
النظر بوف. والتحميج: فتح العي فزعاv أ%و وعيداv. وف حديث ابن عبد العزيز:

أ%ن� شاهداv كان عنده ف%ط%ف1ق. ي'ح.م>ج' إ,ليه النظر.. قال ابن
ال4ثي: ذكره أ%بو موسى ف حرف اليم، وهو سهو؛ وقال الزمشري: هي لغة فيه.

والت_ح\م1يج': ت.غ.يeر¬ ف الوجه من الغضب ونوه. وف الديث: أ%ن عمر،
رضي ال عنه، قال لرجل: ما ل أ%راك م'ح.م>جاv؟ قال ال4زهري: الت_حميج

عند العرب نظر¬ بت.ح\ديق�. وقال أ%بو عبيدة: التحميج شد_ة النظر. وقال
بعض الفسرين ف قوله عز وجل: م'ه\ط1ع1ي. م'ق}ن,ع1ي ر'ؤ'وس1ه,م؛ قال:

م'ح.م>ج,ي. م'ديي النظر؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لذي ال3صبع:
أ%إ,ن} رأ%يت. ب.ن أ%بيـ



ـك م'ح.م>ج,ي. إ,ليك. ش'وسا
@حلج: ح.م\ل%ج. ال%ب\ل% أ%ي ف%ت.ل%ه' ف%ت\لv شديداv؛ قال الراجز:

ق�ل}ت' ل1خ.و\د{ كاعب� ع'ط}ب'ول,،
م.ي_اس.ة{ كالظ�ب\ي.ة1 ال%ذ�ول,،

ت.ر\ن'و بع.ي\ن.ي\ شاد1ن{ ك%حيل,:
ه.ل} لك1 ف م'ح.م\ل%ج� م.ف}ت'ول,؟
وال1م\لج': ال%ب\ل� ال�ح.م\ل%ج'.

وال�ح.م\ل%ج.ة� من المي: الشديدة� الط�ي> وال%د\ل,. وال1م\لج':
ق%ر\ن� الثور والظب؛ قال ال4عشى:

ي.ن\ف�ض' ال%ر\د. والك%باث% ب,ح1م\ل
ج� لطيف{، ف جان,ب.ي\ه1 ان\ف1راق'

.vالب.ق%ر,، قال: وهي منافخ الص_اغ%ة1 أ%يضا �وال%مال1يج': قرون
وال1م\لج': م1ن\فاخ' الصائغ. ويقال ل1ل}ع.ي\ر, الذي د'وخ1ل% خ.ل}ق�ه'

اك}ت1نازاv: م'ح.م\ل%ج¬؛ وقال رؤ\بة:
م'ح.م\ل%ج¬ أ�د\ر,ج. إ,د\راج. الط�ل%ق\

@حنج: ال%ن\ج': إ,مال%ة� الشيء عن وجهه؛ يقال: ح.ن.ج\ت'ه أ%ي أ%ملته
ح.ن\جاv فاح\ت.ن.ج.، فعل لزم؛ ويقال أ%يضاv: أ%ح\ن.ج\ت'ه. قال أ%بو عمرو:

ال3ح\ناج' أ%ن ت.ل}و,ي. ال%ب.ر. عن وجهه؛ قال العجاج:
ف%ت.ح\م1ل� ال4ر\واح' و.ح\ياv م'ح\ن.جا

إ,ل�، أ%ع\ر,ف\ و.ح\ي.ها ال�ل%ج\ل%ج.ا
وال�ح\ن.ج': الك%لم' ال%ل}و,يe عن جهته ك%ي\ل ي'ف}ط%ن.. يقال:

أ%ح\ن.ج. كلم.ه' أ%ي لواه كما يلويه الخن_ث. ويقال: أ%ح\ن.ج. ع.لي_
أ%م\ر.ه أ%ي لواه. وال�ح\ن,ج': الذي إ,ذا مشى نظر إ,ل خلفه برأ}سه وصدره؛

وقد أ%ح\ن.ج. إ,ذا فعل ذلك.
وال4ح\ناج': ال�صول، واحدها ح1ن\ج¬. قال ال4صمعي: يقال رجع فلن إ,ل

ح1ن\ج,ه1 وب,ن\ج,ه1 أ%ي رجع إ,ل أ%صله. أ%بو عبيدة: هو ال1ن\ج'
والب,ن\ج'.

وح.ن.ج. البل% ي.ح\ن,ج'ه ح.ن\جاv: ش.د_ ف%ت\ل%ه'، وابتذلت العام_ة
هذه الكلمة فسم_ت الخن_ث ح.ن_اجاv، ل1ت.ل%و>يه1، وهي فصيحة. وأ%ح\ن.ج.

الفرس': ض.م'ر. كأ%ح\ن.ق..



.�وال%ن\ج.ة�: شيء من ال4دوات، وهو ف نسخة التهذيب ال}ن.ج.ة
@حنبج: ال1ن\ب,ج': البخيل. وال1ن\ب,ج': أ%ض\خ.م' الق%م\ل,؛ وقال

ال4صمعي: ال1ن\ب,ج'، بالاء واليم: القمل. قال الرياشي: والصواب عندنا ما
قال ال4صمعي. وال�ن\ب'ج': الضخم المتلئ من كل شيء؛ ورجل ح'ن\ب'ج¬

وح'ناب,ج¬. وال�ن\ب'ج': العظيم. ابن ال4عراب: ال�يناب,ج' صغار النمل. ورجل
ح'ن\ب'ج¬: منتفخ عظيم؛ وقال ه1م\يان� بن قحافة:

ك%أ%ن_ها، إ,ذ} ساق%ت1 الع.راف1جا
من داس1ن�، وال%ر.ع. ال%ناب,جا

وال�ن\ب'ج': السeن\ب'ل%ة العظيمة الضخمة، حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد
لندل بن الثن ف صفة الراد:

ي.ف}ر'ط� ح.ب_ السeن\ب'ل, ال�ناب,ج,
بالقاع,، ف%ر\ك. الق�ط}ن, بال%حال1ج,

@حندج: ال�ن\د'ج' وال�ن\د'ج.ة�: رملة طيبة ت'ن\ب,ت' أ%لواناv من
النبات؛ قال ذو الرمة:

على أ�ق}ح'وان{ ف ح.ناد1ج. ح'ر_ة{،
ي'ناصي ح.شاها عان,ك¬ م'ت.كاو,س'

ح.شاها: ناحيتها. ي'ناصي: يقابل. وقيل: ال�ن\د'ج.ة� الرملة العظيمة.
وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو خية وأ%صحابه: ال�ن\دوج' رمل ل ينقاد ف

ال4رض ولكنه م'ن\ب,ت¬. ال4زهري: ال%ناديج' ح1بال الرمل الطوال�، وقيل:
ال%ناديج' ر,مالD ق1صار¬، واحدها ح'ن\د'ج¬ وح'ن\دوج.ةD؛ وأ%نشد. أ%بو
زيد ل%ن\د.ل� الط�ه.و,ي> ف ح.ناد1ج, الرمال يصف الراد وكثرته:

ي.ث�ور' من م.شاف1ر, ال%ناد1ج,،
ومن ث%نايا الق�ف> ذي الف%وائ1ج,

من ثائر� وناقر� ودار,ج,،
وم'س\ت.ق1لð، ف%و\ق. ذاك، مائ1ج,
ي.ف}ر'ك ح.ب_ السeن\ب'ل, الك�ناف1ج,

بالقاع، ف%ر\ك. الق�ط}ن, بال%حال1ج,
الك�ناف1ج: السمي المتلئ. التهذيب: ال%ناد1ج' ال3بل الض>خام'،

شبهت بالرمال؛ وأ%نشد:
من د.ر> ج'وف{ ج,ل�ة{ ح.ناد1ج,



وال أ%علم.
@حنضج: رجل ح1ن\ض1ج¬: ر,خ\و¬ ل خي عنده؛ وأ%صله من ال41ض\ج,، وهو

 Dالاء الاثر الذي فيه ط%م\ل%ة
(* قوله «فيه طملة» بفتح الطاء وضمها وبتحريك

الكلمة كلها كما ف القاموس.) وط1ي¬. وح1ن\ض1ج¬: اسم.
@حوج: الاج.ة� والائ1ج.ة�: ال%أ}ر.ب.ة�، معروفة. وقوله تعال:

ول1ت.ب\ل�غ'وا عليها حاجةv ف صدوركم؛ قال ثعلب: يعن ال4س\فار.، وجع' الاجة
حاج¬ وح1و.ج¬؛ قال الشاعر:

ل%ق%د\ طال% ما ث%ب_ط}ت.ن عن ص.حاب.ت،
وع.ن\ ح1و.ج�، ق%ض.اؤ'ها م1ن\ ش1ف%ائ1ي.ا

وهي ال%و\جاء�، وجع الائ1ج.ة حوائج'. قال ال4زهري: الاج' جع'
الاج.ة1، وكذلك الوائج والاجات؛ وأ%نشد شر:

والش_ح\ط� ق%ط�اع¬ ر.جاء4 م.ن\ ر.جا،
إ,ل� اح\ت1ضار. الاج, م.ن\ ت.ح.و_جا

vقال شر: يقول إ,ذا بعد من تب انقطع الرجاء إ,ل� أ%ن تكون حاضرا
لاجتك قريباv منها. قال: وقال رجاء من رجاء، ث استثن، فقال: إ,ل احتضار

الاج، أ%ن يضره. والاج: جع حاجة؛ قال الشاعر:
وأ�ر\ض1ع' حاج.ةv ب,ل1بان1 أ�خ\رى،
كذاك الاج' ت'ر\ض.ع' باللYبان1

وت.ح.و_ج.: طلب الاج.ة%؛ وقال العجاج:
إ,ل� اح\ت1ضار. الاج, من ت.ح.و_جا

والت.ح.وeج': طلب الاجة بعد الاجة. والت.ح.وeج: طلب' الاج.ة1.
غيه: الاج.ة� ف كلم العرب، ال4صل فيها حائج.ةD، حذفوا منها الياء، فلما

جعوها ردوا إ,ليها ما حذفوا منها فقالوا: حاجةD وحوائج'، فدل جعهم
إ,ياها على حوائج أ%ن الياء مذوفة منها. وحاجةD حائجةD، على البالغة.

Dالليث: ال%و\ج'، من الاج.ة. وف التهذيب: ال1و.ج' الاجات'. وقالوا: حاجة
ح.و\جاء�.

ابن سيده: وح'ج\ت' إ,ليك أ%ح'وج' ح.و\جاv وح1ج\ت'، ال4خية� عن
اللحيان؛ وأ%نشد للكميت بن معروف ال4سدي:

غ%ن,يت'، ف%ل%م أ%ر\د'د\ك�م' ع1ن\د. ب'غ\ي.ة{،



وح'ج\ت'، ف%ل%م\ أ%ك}د'د\ك�م' ب,ال4صاب,ع
قال: ويروى وح1ج\ت'؛ قال: وإ,نا ذكرتا هنا ل4نا من الواو، قال:

وسنذكرها أ%يضا ف الياء لقولم ح1ج\ت' ح.ي\جاv. واح\ت.ج\ت' وأ%ح\و.ج\ت'
ك%ح'ج\ت'. اللحيان: حاج. الرجل� ي.ح'وج' وي.ح1يج'، وقد ح'ج\ت' وح1ج\ت' أ%ي

اح\ت.ج\ت'.
وال%و\ج': الط�ل%ب'. وال�وج': الف%ق}ر'؛ وأ%ح\و.ج.ه ال.

وال�ح\و,ج': ال�ع\د1م' من قوم م.حاويج.. قال ابن سيده: وعندي أ%ن
م.حاويج. إ,نا هو جع م1ح\واج�، إ,ن كان قيل، وإ,ل� فل وجه للواو.

وت.ح.و_ج. إ,ل الشيء: احتاج إ,ليه وأ%راده.
غيه: وجع الاجة1 حاج¬ وحاجات¬ وح.وائ1ج' على غي قياس، كأ%نم جعوا

حائ1ج.ةv، وكان ال4صمعي ينكره ويقول هو مول�د؛ قال الوهري: وإ,نا
أ%نكره لروجه عن القياس، وإ,ل% فهو كثي ف كلم العرب؛ وينشد:

ن.هار' ال%ر\ء3 أ%م\ث%ل�، ح1ي. ت'ق}ض.ى
ح.وائ1ج'ه'، م1ن. الل�ي\ل, الط�ويل,

قال ابن بري: إ,نا أ%نكره ال4صمعي لروجه عن قياس جع حاجة؛ قال:
والنحويون يزعمون أ%نه جع لواحد ل ينطق به، وهو حائجة. قال: وذكر بعضهم

Dلغة ف الاجة1. قال: وأ%ما قوله إ,نه مولد فإ,نه خطأ Dأ%نه س'م1ع. حائ1ج.ة
منه ل4نه قد جاء ذلك ف حديث سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وف

أ%شعار العرب الفصحاء، فمما جاء ف الديث ما روي عن ابن عمر: أ%ن رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ن ل عباداv خلقهم لوائج الناس،

ي.ف}ز.ع' الناس' إ,ليهم ف حوائجهم، أ�ولئك المنون يوم القيامة. وف الديث
أ%يضاv: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: اط}ل�ب'وا الوائج.

إ,ل ح1سان1 الوجوه. وقال صلى ال عليه وسلم: استعينواعلى ن.جاح, الوائج
بالك1ت\مان1 لا؛ وما جاء ف أ%شعار الفصحاء قول أ%ب سلمة الارب:

،vث%م.م\ت' ح.وائ1ج,ي وو.ذ%أ}ت' ب,ش\را
فب,ئ}س. م'ع.ر>س' الر_ك}ب, الس>غاب'

قال ابن بري: ثمت أ%صلحت؛ وف هذا البيت شاهد على أ%ن حوائج جع حاجة،
قال: ومنهم من يقول جع حائجة لغة ف الاجة1؛ وقال الشماخ:

ت.ق%ط�ع' بيننا الاجات' إ,ل�
حوائج. ي.ع\ت.س3ف}ن. م.ع. ال%ريء



وقال ال4عشى:
الناس' ح.ول% ق1باب,ه1:

أ%هل� الوائج وال%سائل}
وقال الفرزدق:

ول ببلد1 الس>ن\د1، عند. أ%مي,ها،
حوائج' ج_ات¬، وع1ندي ثواب'ها

وقال ه1م\يان� بن' قحافة:
حت إ,ذا ما ق%ض.ت1 الوائ1ج.ا،

وم.ل4ت\ ح'ل�ب'ها ال%لن,ج.ا
قال ابن بري: وكنت قد سئلت عن قول الشيخ الرئيس أ%ب ممد القاسم بن علي

الريري ف كتابه د'ر_ة الغ.و_اص: إ,ن لفظة حوائج ما توه_م ف
استعمالا الواص؛ وقال الريري: ل أ%سع شاهداv على تصحيح لفظة حوائج إ,ل

بيتاv واحداv لبديع الزمان، وقد غلط فيه؛ وهو قوله:
ف%س3ي_ان1 ب.ي\ت' الع.ن\ك%ب'وت1 وج.و\س.ق¬
ر.ف1يع¬، إ,ذا ل ت'ق}ض. فيه الوائج'

فأ%كثرت الستشهاد بشعر العرب والديث؛ وقد أ%نشد أ%بو عمرو بن العلء
:vأ%يضا

ص.ر,يع.ي\ م'دام�، ما ي'ف%ر>ق' ب.ي\ن.نا
حوائج' من إ,لقاح, مال�، ول ن.خ\ل,

:vوأ%نشد ابن ال4عراب أ%يضا
م.ن\ ع.ف_ خ.ف_، على الو'ج'وه1، ل1قاؤ'ه'،

�وأ%خ'و ال%وائ1ج, وج\ه'ه م.ب\ذ�ول
:vوأ%نشد أ%يضا

فإ,ن} أ�ص\ب,ح\ ت'خال1ج'ن ه'م'وم¬،
ون.ف}س¬ ف حوائ1ج,ها ان\ت1شار'

وأ%نشد ابن خالويه:
خ.ل1يل%ي_ إ,ن} قام. ال%و.ى فاق}ع'دا ب,ه1،

ل%ع.ن_ا ن'ق%ض>ي من ح.وائ1ج,نا ر.م�ا
وأ%نشد أ%بو زيد لبعض الرeج�از:
يا ر.ب_، ر.ب_ الق�ل�ص, الن_واع1ج,،



م'س\ت.ع\ج,لت{ ب,ذ%و,ي ال%وائ1ج,
وقال آخر:

ب.د.أ}ن% ب,نا ل راج,يات{ ل�ل}ص.ة{،
ول يائ1سات{ من ق%ضاء3 ال%وائ1ج,

قال: وما يزيد ذلك إ,يضاحاv ماقاله العلماء؛ قال الليل ف العي ف
فصل «راح» يقال: ي.و\م¬ راح¬ وك%ب\ش¬ ضاف¬، على التخفيف، م1ن رائح وضائف،

بطرح المزة، كما قال أ%بو ذؤيب الذل:
وس.و_د. ماء� ال%ر\د1 فاها، ف%ل%و\نه'

ك%ل%و\ن1 الن_ؤ'ور,، وه\ي أ%د\ماء� سار'ها
أ%ي سائرها. قال: وكما خففوا الاجة من الائجة، أ%ل تراهم جعوها على

حوائج؟ فأ%ثبت صحة حوائج، وأ%نا من كلم العرب، وأ%ن حاجة مذوفة من
حائجة، وإ,ن كان ل ينطق با عنده. قال: وكذلك ذكرها عثمان بن جن ف كتابه

اللمع، وحكى الهلب عن ابن دريد أ%نه قال حاجة وحائجة، وكذلك حكى عن
أ%ب عمرو بن العلء أ%نه يقال: ف نفسي حاج.ةD وحائجة وح.و\جاء�، والمع

حاجات¬ وحوائج' وحاج¬ وح1و.ج¬. وذكر ابن السكيت ف كتابه ال4لفاظ ! باب
الوائج: يقال ف جع حاجة{ حاجات¬ وحاج¬ وح1و.ج¬ وح.وائج'. وقال سيبويه ف

كتابه، فيما جاء فيه ت.ف%ع_ل% واس\ت.ف}ع.ل%، بعن، يقال: ت.ن.ج_ز.
فلنD حوائ1ج.ه' واس\ت.ن\ج.ز. حوائج.ه'. وذهب قوم من أ%هل اللغة إ,ل أ%ن

حوائج يوز أ%ن يكون ج.م\ع. حوجاء، وقياسها ح.واج�، مثل ص.حار�، ث قد�مت
الياء على اليم فصار ح.وائ1ج.؛ والقلوب ف كلم العرب كثي. والعرب

تقول: ب'داء4ات' ح.وائجك، ف كثي من كلمهم. وكثياv ما يقول ابن السكيت:
إ,نم كانوا يقضون حوائجهم ف البساتي والراحات، وإ,نا غلط ال4صمعي ف

هذه اللفظة كما حكي عنه حت جعلها مول9دة كون'ها خارجةv عن القياس، ل4ن
ما كان على مثل الاجة مثل غارة{ وحار.ة{ ل يمع على غوائر وحوائر، فقطع

بذلك على أ%نا مولدة غي فصيحة، على أ%نه قد حكى الرقاشي والسجستان عن
عبد الرحن عن ال4صمعي أ%نه رجع عن هذا القول، وإ,نا هو شيء كان عرض

له من غي بث ول نظر، قال: وهذا ال4شبه به ل4ن مثله ل يهل ذلك إ,ذ
كان موجوداv ف كلم النب، صلى ال عليه وسلم، وكلم العرب الفصحاء؛

وكأ%ن الريري� ل ير� به إ,ل القول ال4ول عن ال4صمعي دون الثان، وال
أ%علم.



وال%و\جاء�: الاجة�. ويقال ما ف صدري به حوجاء ول ل%و\جاء�، ول
ش.كÒ ول م1ر\ي.ةD، بعن واحد. ويقال: ليس ف أ%مرك ح'و.ي\جاء� ول

ل�و.ي\جاء� ول ر'و.ي\غ.ةD، وما ف ال4مر ح.و\جاء ول ل%و\جاء أ%ي شك؛ عن
ثعلب.وحاج. ي.حوج' ح.و\جاv أ%ي احتاج. وأ%ح\و.ج.ه إ,ل غيه وأ%ح\و.ج.

أ%يضاv: بعن احتاج. اللحيان: ما ل فيه ح.و\جاء� ول لوجاء ول ح'و.ياء ول
ل�و.ياء؛ قال قيس بن رقاعة:

م.ن\ كان%، ف ن.ف}س3ه، ح.و\جاء� ي.ط}ل�ب'ها
ع1ندي، ف%إ,ن له ر.ه\ن¬ بإ,ص\حار,

أ�ق1يم' ن.خ\و.ت.ه، إ,ن} كان ذا ع1و.ج�،
كما ي'ق%و>م'، ق1د\ح. الن_ب\ع.ة1، البار,ي

قال ابن بري الشهور ف الرواية:
أ�ق1يم' ع.و\ج.ت.ه إ,ن كان ذا عوج

وهذا الشعر تثل به عبد اللك بعد قتل مصعب بن الزبي وهو يطب على
النب بالكوفة، فقال ف آخر خطبته: وما أ%ظنكم تزدادون بعد. ال%و\عظة1

،vع\را�إ,ل� شر�اv، ولن ن.ز\داد. ب.عد ال3ع\ذار إ,ليكم إ,ل9 ع'ق�وبةv وذ
فمن شاء منكم أ%ن يعود إ,ليها فليعد، فإ,نا م.ث%لي وم.ث%لكم كما قال قيس

بن رفاعة:
م.ن\ ي.ص\ل% نار,ي ب,ل ذ%ن\ب� ول ت1ر.ة{،

ي.ص\لي بنار, كري�، غ%ي\ر, غ%د_ار,
،vأ%نا الن_ذ1ير' لكم من م'جاه.ر.ة

ك%ي\ ل أ�لم. على ن.ه\يي وإ,ن\ذار,ي
فإ,ن} ع.ص1ي\ت'م\ مقال، اليوم.، فاع\ت.ر,ف�وا
أ%ن} س.و\ف. ت.ل}ق%و\ن% خ1ز\ياv، ظاه1ر. العار,

،vم'ل%ع_ن.ة vل%ت.ر\ج,ع'ن_ أ%حاد1يثا
ل%ه\و. ال�ق1يم,، ول%ه\و. ال�د\ل1ج, السار,ي

م.ن\ كان%، ف ن.ف}س3ه، ح.و\جاء� ي.ط}ل�ب'ها
ع1ندي، فإ,ن له ر.ه\ن¬ بإ,ص\حار,

أ�ق1يم' ع.و\ج.ت.ه، إ,ن} كان% ذا ع1و.ج�،
كما ي'ق%و>م'، ق1د\ح. الن_ب\ع.ة1، البار,ي

وصاح1ب' الو,ت\ر, ل%ي\س.، الد_ه\ر.، م'د\رك%ه'



ع1ندي، وإن ل%د.ر_اك¬ ب,أ%و\تار,ي
وف الديث: أ%نه كوى س.ع\د. بن. ز'رار.ة% وقال: ل أ%دع ف نفسي

ح.و\جاء4 م1ن\ س.ع\د{؛ ال%و\جاء�: الاجة، أ%ي ل أ%دع شيئاv أ%رى فيه ب'ر\أ%ة
إ,ل9 فعلته، وهي ف ال4صل الر>يب.ة� الت يتاج إ,ل إ,زالتها؛ ومنه

حديث قتادة قال ف سجدة حم: أ%ن ت.س\ج'د. بال4خية منهما، أ%ح\رى أ%ن}
ل يكون ف نفسك ح.و\جاء� أ%ي ل يكون ف نفسك منه شيء، وذلك أ%ن موضع

السجود منها متلف فيه، هل هو ف آخر الية ال�ول أ%و آخر الية الثانية،
فاختار الثانية ل4نه أ%حوط؛ وأ%ن يسجد ف موضع البتدإ,، وأ%حرى خبه.

وك%ل�مه فما ر.د_ عليه ح.و\جاء ول ل%و\جاء، مدود، ومعناه: ما رد_
عليه كلمة قبيحةv ول ح.س.ن.ةv، وهذا كقولم: فما رد علي_ سوداء ول بيضاء

أ%ي كلمة قبيحة ول حسنة. وما بقي ف صدره حوجاء ول لوجاء إ,ل قضاها.
والاجة: خرزة 

(* قوله «والاجة خرزة» مقتضى ايراده هنا انه بالاء
الهملة هنا، وهو با ف الشاهد أيضاv. وكتب السيد مرتضي بامش ال4صل صوابه:

والاجة، بيمي، كما تقدم ف موضعه مع ذكر الشاهد الذكور.) ل ثن لا
لقلتها ونفاستها؛ قال الذل:

،vف%جاء4ت كخاص1ي الع.ي\ر, ل ت.ح\ل% عاج.ة
ول حاج.ةD منها ت.ل�وح' على و.ش\م,

وف الديث: قال له رجل: يا رسول ا ، ما ت.ر.ك}ت' من حاج.ة{ ول داج.ة{
إ,ل أ%ت.ي\ت'؛ أ%ي ما تركت شيئاv من العاصي دعتن نفسي إ,ليه إ,ل وقد

ركبته؛ وداج.ةD إ,تباع لاجة، وال4لف فيها منقلبة عن الواو.
vلك أ%ي سلم.ة vويقال للعاثر: ح.و\جا

وحكى الفارسي عن أ%ب زيد: ح'ج\ ح'ج.ي_اك.، قال: كأ%نه مقلوب¬ م.و\ض1ع'
الل�م إ,ل العي.

@حيج: ح1ج\ت' أ%ح1يج' ح.ي\جاv: اح\ت.ج\ت'؛ عن كراع واللحيان، وهي نادرة
ل4ن� أ%لف الاج.ة1 واو، فحكمه ح'ج\ت' كما حكى أ%هل اللغة. قال ابن
سيده: ولول ح.ي\جاv لقلت إ,ن� ح1ج\ت' ف%ع1ل}ت'، وإ,نه من الواو كما ذهب

إ,ليه سيبويه ف ط1ح\ت'.
والاج': نبت من ال%م\ض,، وقيل: نبت من الشوك. وف الديث: أ%نه قال

لرجل شكا إ,ليه الاجة: انطلق إ,ل هذا الوادي ول ت.د.ع\ حاجاv ول



ح.ط%باv ول تأ}تن خسة عشر يوماv؛ الاج': الش_و\ك، الواحدة حاجة. ابن سيده:
الاج ض.ر\ب¬ من الشوك وهو الك%ب.ر'، وقيل: نبت غي الكب، وقيل: هو

شجر، وقال أ%بو حنيفة: الاج ما تدوم خ'ض\ر.ته وتذهب عروقه ف ال4رض
م.ذ}ه.باv ب.عيداv، وي'ت.داو.ى بطبيخه، وله ورق د1قاق ط1وال، كأ%نه م'ساو�

للشوك ف الكثرة، وتصغيه ح'ي.ي\ج.ةD؛ عن الكسائي. وأ%حاج.ت1 ال4رض'
وأ%ح\ي.ج.ت\: ك%ث�ر. با الاج'؛ وقول الراجز:

كأ%نا الاج' أ%فاض.ت\ عصبه
أ%راد الاج_، فحذف إ,حدى اليمي وخ.ف�فه كقوله:

ي.س'وء� الفال1يات1 إ,ذا ف%ل%ي\ن
أ%راد ف%ل%ي\ن.ن، وهذه الكلمة ذكرها الوهري ف حوج.

@حدح: امرأ%ة ح'د'ح_ةD: قصية كح'د\ح'د.ة.
@حرح: ال1ر'، مفف، وأ%صله ح1ر\ح¬، فحذف على حد الذف ف ش.ف%ة{، والمع

أ%ح\راح ل ي'ك%س_ر' على غي ذلك؛ قال:
إ,ن أ%ق�ود ج.م.لv م1م\راحا،

ذا ق�ب_ة م'وق%ر.ة{ أ%ح\راحا
ويروى: ملوء4ة، وقالوا: ح1ر.ةD؛ قال الذل:

Dو.ثيل �ج'راه1مةD لا ح1ر.ة
أ%بو اليثم: ال1رe ح1ر' الرأ%ة، مشد_د الراء كأ%ن� ال4صل%

ح1ر\ح¬، فثقلت الاء ال4خية مع سكون الراء، فثقلوا الراء وحذفوا الاء،
 �والدليل على ذلك جع'هم ال1ر_ أ%ح\راحاv؛ وقد ح.ر,ح. الرجل

(* قوله «وقد
حرح الرجل» أي أولع بالرأة، وبابه فرح. وقوله: ويقال حرحت الرأة إل بابه

منع، كما ف القاموس.)، ويقال: ح.ر.ح\ت' الرأ%ة% إ,ذا أ%صبت. ح1ر.ها،
وهي م.ح\روحة، واستثقلت العرب حاءé قبلها حرف ساكن، فحذفوها وشددوا الراء.

أ%بو زيد: من أ%مثالم: اح\م1ل} ح1ر.ك. أ%و\ د.ع\؛ قالته امرأ%ة
أ%د.ل�ت\ على زوجها عند الرحيل، ت.ح'ث©ه على حلها ولو شاء4ت لركبت؛

وأ%نشد:كل© امرئ� ي.ح\م1ي ح1ر.ه\:
أ%س\و.د.ه' وأ%ح\م.ر.ه\،

والش_ع.رات1 ال�ن\ف1ذات1 م.ش\ف%ر.ه\
(* قوله «والشعرات النفذات إل» هكذا ف الصل.)



وف حديث أ%شراط الساعة: ي'س\ت.ح.ل© ال1ر' والرير؛ هكذا ذكره أ%بو
موسى ف حرف الاء والراء، وقال: ال1ر'، بتخفيف الراء، ومنهم من يشدد

الراء وليس بيد، وعلى التخفيف يكون ف حرح، وقد روي بالاء والزاي، وهو ضرب
من ثياب ال3ب\ر.ي\س.م معروف، وقالوا: جر'ون% كما قالوا ف جع النقوص

ل1د'ون وم1ئ�ون%، والنسبة إ,ليه ح1ر,يÒ، وإ,ن شئت ح1ر.ح1ي�، فتفتح عي
الفعل كما فتحوها ف النسبة إ,ل ي.د{ وغ%د{، قالوا: غ%د.و,يÒ وي.د.و,ي�،
وإ,ن شئت قلت: ح.ر,ح¬ كما قالوا رجل س.ت1ه¬، ورجل ح.ر,ح¬: يب

ال4ح\راح.؛ قال سيبويه: هو على النسب.
@حنح: ح1ن\ح\، م'س.ك�ن¬: زجر للغنم.

@حتد: ح.ت.د بالكان ي.ح\ت1د' ح.ت\داv: أ%قام به وثبت، م'ماتة. وعي
ح'ت'د كج'ش'د: ل ينقطع ماؤ'ها من عيون ال4رض، وف التهذيب: ل ينقطع

ماؤ'ها؛ قال ال4زهري: ل يرد عي الاء3 ولكنه أ%راد عي الرأ}س. وروي عن ابن
ال4عراب: ال�ت'د العيون� ال�ن\س.ل1ق%ة، واحدها ح.ت.د وح.ت'ود.

وال%ح\ت1د': ال4صل والطبع. ورجع إ,ل م.ح\ت1د1ه إ,ذا فعل شيئاv من
العروف ث رجع عنه؛ وقول الشاعر:

وش.ق©وا ب,م1ن\حوض الق1طاع ف�ؤ.اد.ه،
له ق�ت'رات¬ قد ب'ن,ي. م.حات1د'

قال: إ,ن�ها قدية ورثها عن آبائه فهي له أ%صل. ويقال: فلن من م.ح\ت1د1
ص1دق، قال ابن ال4عراب: التد وال%ح\ف1د وال%حق1د وال%ح\ك1د

ال4صل؛ يقال: إ,نه لكري التد؛ قال ال4صمعي ف قول الراعي:
،vنيخت لدى خ.ي\ر, ال4نام معا�حت أ
من آل, ح.ر\ب، ناه م.ن\ص1ب¬ ح.ت1د

ال%ت1د: الالص من كل شيء. وقد ح.ت1د. ي.ح\ت.د' ح.ت.داv، فهو ح.ت1د¬
وح.ت_د\ت'ه ت.ح\ت1يداv أ%ي اخترته للوصه وفضله.

@حدد: ال%دe: الفصل بي الشيئي لئل يتلط أ%حدها بالخر أ%و لئل
Òيتعدى أ%حدها على الخر، وجعه ح'دود. وفصل ما بي كل شيئي: ح.د

بينهما. ومنتهى كل شيء: ح.دeه؛ ومنه: أ%حد ح'دود ال4رضي وح'دود الرم؛ وف
الديث ف صفة القرآن: لكل حرف ح.د� ولكل ح.د� مطلع؛ قيل: أ%راد لكل منتهى

ناية. ومنتهى كل شيء�: ح.د�ه.
وفلن حديد' فلن إ,ذا كان داره إ,ل جانب داره أ%و أ%رضه إ,ل جنب



أ%رضه. وداري ح.ديد.ة� دارك وم'حاد_ت'ها إ,ذا كان حدeها كحدها. وح.د.د\ت
vه حد�اeوالتحديد مثله؛ وحد_ الشيء4 من غيه ي.ح'د vها حد�اeالدار أ%ح'د

وحد_د.ه: ميزه. وح.دe كل شيء�: منتهاه ل4نه يرد�ه وينعه عن التمادي،
vالسارق وغيه: ما ينعه عن العاودة وينع أ%يضا eوالمع كالمع. وح.د
غيه عن إ,تيان النايات، وجعه ح'د'ود. وح.د.د\ت الرجل: أ%قمت عليه

الد�.
وال�حاد_ة: الخالفة ومنع' ما يب عليك، وكذلك الت_حادe؛ وف حديث

عبدال بن سلم: إ,ن قوماv حاد�ونا لا صدقنا ال ورسوله؛ ال�حاد_ة:
العاداة والخالفة والنازعة، وهو م'فاعلة من الد� كأ%ن9 كل واحد منهما

ياوز حد�ه إ,ل الخر.
وح'د'ود ال تعال: ال4شياء الت بي_ن تريها وتليلها، وأ%مر أ%ن

ل ي'تعدى شيء منها فيتجاوز إ,ل غي ما أ%مر فيها أ%و نى عنه منها، ومنع
:vه حد�اeمن مالفتها، واح1د'ها ح.د�؛ وح.د_ القاذف. ونو.ه ي.ح'د

أ%قام عليه ذلك. ال4زهري: والد� حد� الزان وحد� القاذف ونوه ما يقام
على من أ%تى الزنا أ%و القذف أ%و تعاطى السرقة. قال ال4زهري: ف%ح'دود

ال، عز وجل، ضربان: ضرب منها ح'دود ح.د_ها للناس ف مطاعمهم ومشاربم
ومناكحهم وغيها ما أ%حل وحرم وأ%مر بالنتهاء عما نى عنه منها ونى عن

تعد�يها، والضرب الثان عقوبات جعلت لن ركب ما نى عنه كحد السارق وهو قطع
يينه ف ربع ديناء3 فصاعداv، وكحد الزان البكر وهو جلد مائة وتغريب

عام، وكحد� الصن إ,ذا زن وهو الرجم، وكحد القاذف وهو ثانون جلدة، سيت
حدوداv ل4نا ت.ح'د� أ%ي تنع من إ,تيان ما جعلت عقوبات فيها، وسيت

ال�ول حدوداv ل4نا نايات نى ال عن تعد�يها؛ قال ابن ال4ثي: وف
الديث ذكر ال%د> والد'ود ف غي موضع وهي مارم ال وعقوباته الت

قرنا بالذنوب، وأ%صل ال%د> النع والفصل بي الشيئي، فكأ%ن� ح'دود.
الشرع ف%ص.ل%ت بي اللل والرام فمنها ما ل يقرب كالفواحش الرمة، ومنه

قوله تعال: تلك حدود ال فل تقربوها؛ ومنه ما ل يتعدى كالواريث
العينة وتزويج ال4ربع، ومنه قوله تعال: تلك حدود ال فل تعتدوها؛ ومنها

vأ%وجب علي� حد�ا vفأ%قمه علي� أ%ي أ%صبت ذنبا vالديث: إ,ن أ%صبحت حد�ا
أ%ي عقوبة. وف حديث أ%ب العالية: إ,ن الل�م.م. ما بي ال%د_ي\ن

ح.د> الدنيا وح.د> الخرة؛ يريد ب,ح1د> الدنيا ما تب فيه ال�دود



الكتوبة كالسرقة والزنا والقذف، ويريد ب,ح.د> الخرة ما أ%وعد ال تعال عليه
العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وأ%كل الربا، فأ%راد أ%ن اللمم من الذنوب

ما كان بي هذين ما ل ي'وج,ب\ عليه حد�اv ف الدنيا ول تعذيباv ف
الخرة.

.Òوما ل عن هذا ال4مر ح.د.د¬ أ%ي ب'د
والديد: هذا الوهر العروف ل4نه منيع، القطعة منه حديدة، والمع

حدائد، وح.دائدات جع المع؛ قال ال4حر ف نعت اليل:
وهن ي.ع\ل�ك}ن ح.دائ1داتا

ويقال: ضربه بديدة ف يده.
والد�اد: معال الديد؛ وقوله:

إ,ن>ي وإ,ي_اكم'، حت ن'ب,يء4 به1
م1ن\ك�م' ثان.يةv، ف ث%و\ب, ح.د_اد1

أ%ي نغزوكم ف ثياب ال%ديد أ%ي ف الدروع؛ فإ,ما أ%ن يكون جعل الد�اد
هنا صانع الديد ل4ن الزر�اد ح.د�اد¬، وإ,ما أ%ن يكون ك%ن.ى بال%د_اد1

عن الوهر الذي هو الديد من حيث كان صانعاv له.
والس1تح\داد: الحتلق بالديد.

وح.دe السكي وغيها: معروف، وجعه ح'دود¬. وح.د_ السيف. والس>كYي.
وكل� كليل� ي.ح'دeها حد�اv وأ%ح.د_ها إ,ح\داداv وح.د_دها: ش.ح.ذ%ها

وم.س.حها بجر أ%و م1ب\ر.د{، وح.د_ده فهو م'حد_د، مثله؛ قال اللحيان:
الكلم أ%حد_ها، بال4لف، وقد ح.د_ث} ت.ح1دe ح1د_ةv واحت.د_ت\.

وسكي حديدة وح'داد¬ وح.ديد¬، بغي هاء، من سكاكي ح.ديدات{ وح.دائد.
وح1داد{؛ وقوله:

يا ل%ك. من ت.م\ر� ومن ش1يشاء3،
ي.ن\ش.ب' ف ال%س\ع.ل, والل�هاء3،

أ%ن\ش.ب. من مآش1ر� ح1داء3
فإ,نه أ%راد ح1داد فأ%بدل الرف الثان وبينهما ال4لف حاجزة، ول يكن

�ذلك واجباv، وإ,نا غي استحساناv فساغ ذلك فيه؛ وإ,نا ل%ب.ي>ن.ة
ال%د>.

وح.د_ ناب'ه' ي.ح1دe ح1د_ة وناب¬ حديد¬ وحديدةD كما تقد�م ف السكي
ول يسمع فيها ح'داد¬. وح.د� السيف' ي.ح1دe ح1د_ة واحتد�، فهو حاد�



حديد¬، وأ%حددته، وسيوف¬ ح1داد¬ وأ%ل}س3ن.ةD ح1داد¬، وحكى أ%بو عمرو: سيف¬
ح'د�اد¬، بالضم والتشديد، مثل أ%مر ك�ب_ار.

وتديد' الش_ف}رة وإ,ح\داد'ها واس1تح\داد'ها بعن.
ورجل ح.ديد¬ وح'داد¬ من قوم أ%ح1د_اء4 و.أ%ح1د_ة{ وح1داد{: يكون ف

الل�س.ن, والف%هم والغضب، والفعل من ذلك كله ح.د_ ي.ح1دe ح1د�ةv، وإ,نه
،vح.د.دا eكالسكي. وح.د_ عليه ي.حد vل%ب.ي>ن' ال%د> أ%يضا

واح\ت.د_ فهو م'ح\ت.دÒ واست.ح.د_: غ%ض1ب.. وحاددته أ%ي عاصيته. وحاد_ه: غاصبه
مثل شاق�ه، وكأ%ن اشتقاقه من الد> الذي هو ال%ي�ز' والناحية كأ%نه

صار ف الد� الذي فيه عدو�ه، كما أ%ن قولم شاق�ه صار ف الش�ق الذي فيه
عدو�ه. وف التهذيب: استح.د_ الرجل� واح\ت.د_ ح1د_ةv، فهو حديد؛ قال

ال4زهري: والسموع ف ح1د_ة1 الر_جل, وط%ي\ش1ه1 اح\ت.د_؛ قال: ول
أ%سع فيه است.ح.د_ إ,نا يقال استحد� واستعان إ,ذا حلق عانته. قال

الوهري: وال1د_ة� ما يعتري ال3نسان من الن_زق, والغضب؛ تقول: ح.د.د\ت' على
الرجل أ%ح1دe ح1د_ةv وح.د�اv؛ عن الكسائي: يقال ف فلن ح1د_ةD؛ وف
الديث: ال1د_ة� تعتري خيار أ�مت؛ ال1د_ة� كالنشاط والسeرعة ف

ال�مور وال%ضاءة فيها مأ}خوذ من ح.د> السيف، والراد بال1د_ة1 ههنا
ال%ضاء� ف الدين والص_لبة وال%ق}ص1د' إ,ل الي؛ ومنه حديث عمر: كنت

أ�داري من أ%ب بكر بعض. ال%د>؛ ال%دe وال1د_ة� سواء من الغضب ،
وبعضهم يرويه باليم، من ال1د> ض1د> الزل، ويوز أ%ن يكون بالفتح من

الظ. والستحداد': حلق' شعر العانة. وف حديث خ'بيب�: أ%نه استعار موسى
استحد� با ل4نه كان أ%سياv عندهم وأ%رادوا قتله فاست.ح.د_ لئل يظهر شعر

عانته عند قتله. وف الديث الذي جاء ف ع.ش\ر� من السeن_ة1:
الستحداد' من العشر، وهو حلق العانة بالديد؛ ومنه الديث حي قدم من سفر فأ%راد

الناس أ%ن يطرقوا النساء ليلv فقال: أ%م\ه,لوا كي ت.م\ت.ش1ذ%
الش_ع1ث%ة� وت.س\ت.ح1د_ ال�غ1يب.ة� أ%ي تلق عانتها؛ قال أ%بو عبيد: وهو

استفعال من الديدة يعن الستحلف با، استعمله على طريق الكناية والتورية.
ال4صمعي: استحد_ الرجل� إ,ذا أ%ح.د_ ش.ف}رته بديدة وغيها.

ورائحة حاد_ةD: ذ%ك1ي_ةv، على الثل. وناقة حديدة� ال1ر_ة1: توجد
ل1ج,ر_تا ريح حاد�ة، وذلك ما ي'ح\م.د'. و.ح.دe كل شيء: ط%ر.ف'

ش.ب.ات1ه1 ك%ح.د> السكي والسيف والس�نان والسهم؛ وقيل: ال%دe من كل ذلك ما رق



من ش.ف}ر.ت1ه1، والمع ح'د'ود¬. وح.دe المر والشراب: ص.لب.ت'ها؛ قال
ال4عشى:

وكأ}س� كعي الديك باك%ر\ت ح.د_ها
ب,فت\يان1 ص1د\ق�، والنواقيس' ت'ض\ر.ب'

وح.دe الرج'ل: بأ}س'ه ونفاذ�ه' ف ن.ج\د.ت1ه1؛ يقال: إ,نه لذو ح.د¼؛
وقال العجاج:

أ%م كيف حد� مطر الفطيم
وح.د_ ب.ص.ر.ه إ,ليه ي.ح'دeه وأ%ح.د_ه؛ ال�ول عن اللحيان: كلها

ح.د_ق%ه' إ,ليه ورماه به.
ورجل حديد الناظر، على الثل: ل يهتم بريبة فيكون عليه غ%ضاض.ةD فيها،

فيكون كما قال تعال: ينظرون من طرف خفي�؛ وكما قال جرير:
ف%غ'ض_ الط�ر\ف. إ,نك من ن'م.ي\ر�

قال ابن سيده: هذا قول الفارسي.
وح.د_د. الزرع': تأ%خر خروجه لتأ%خر الطر ث خرج ول ي.ش\ع.ب\.

وال%دe: ال%ن\ع'. وحد_ الرجل% عن ال4مر ي.ح'دeه ح.د�اv: منعه
وحبسه؛ تقول: ح.د.د\ت' فلناv عن الشر أ%ي منعته؛ ومنه قول النابغة:

إ,ل� س'ل%ي\مان% إ,ذ} قال ال3له' ل%ه':
ق�م\ ف البية فاح\د'د\ها عن الف%ن.د1

وال}ح.د_اد': الب.و_اب' والس_ج_ان� ل4نما ينعان من فيه أ%ن يرج؛
قال الشاعر:

يقول ل% ال%د_اد'، وهو يقودن
إ,ل السجن: ل ت.ف}ز.ع\، فما بك من باس

قال ابن سيده: كذا الرواية بغي هز باس على أ%ن بعده:
ويترك ع'ذ}ري وهو أ%ضحى من الشمس

وكان الكم على هذا أ%ن يهمز بأ}ساv لكنه خفف تفيفاv ف قو�ة فما بك من
بأ}س، ولو قلبه قلباv حت يكون كرجل ماش ل يز مع قوله وهو أ%ضحى من

الشمس، ل4نه كان يكون أ%حد البيتي بردف، وهو أ%لف باس، والثان بغي ردف،
وهذا غي معروف؛ ويقال للسجان: ح.د_اد¬ ل4نه ينع من الروج أ%و ل4نه

يعال الديد من القيود. وف حديث أ%ب جهل لا قال ف خز.نة النار وهم
تسعة عشر ما قال، قال له الصحابة: تقيس الليكة بال}ح.د_ادين؛ يعن



السجاني ل4نم ينعون ال�ح\ب.سي. من الروج، ويوز أ%ن يكون أ%راد به
ص'ن_اع الديد ل4نم من أ%وسخ الصeن_اع ثوباv وبدناv؛ وأ%ما قول

ال4عشى يصف المر وال%م_ار:
ف%ق�م\ن.ا، ول�ا ي.ص1ح\ ديك�نا،
إ,ل ج'ون.ة{ عند ح.د_اد1ها

فإ,نه سى ال%م_ار ح.د_اداv، وذلك لنعه إ,ياها وحفظه لا وإ,مساكه
لا حت ي'ب\د.ل% له ثنها الذي يرضيه. والونة: الابية.

:�وهذا أ%مر ح.د.د¬ أ%ي منيع حرام ل يل ارتكابه. وح'د_ ال3نسان
م'ن,ع. من الظف%ر. وكل© مروم. مدود¬. ودون ما سأ%لت عنه ح.د.د¬ أ%ي

م.ن\ع¬. ول ح.د.د. عنه أ%ي ل م.ن\ع. ول د.ف}ع.؛ قال زيد بن عمرو بن
نفيل:ل ت.ع\ب'د'ن9 إ,لاv غي. خالقكم،

وإ,ن د'ع1يت'م\ فقولوا: دون.ه' ح.د.د'
أ%ي م.ن\ع¬. وأ%ما قوله تعال: فبصرك اليوم حديد؛ قال: أ%ي لسان

اليزان. ويقال: فبصرك اليوم حديد أ%ي فرأ}يك اليوم نافذ. وقال شر: يقال
للمرأ%ة ال%د_اد.ة�. وح.د_ ال عنا شر فلن ح.د�اv: كفه وصرفه؛ قال:

ح1د.اد1 دون شرها ح1داد1
حداد ف معن ح.د_ه؛ وقول معقل

بن خويلد الذل:
ع'ص.ي\م¬ وعبد' ال والرء� جابر¬،

وح'د>ي ح.داد1 ش.ر_ أ%جنحة1 الر_خ.م
أ%راد: اصرف عنا شر أ%جنحة الرخم، يصفه بالضعف، واستدفاع شر أ%جنحة

الرخم على ما هي عليه من الضعف؛ وقيل: معناه أ%بطئي شيئاv، يهزأ� منه وساه
بالملة. وال%دe: الصرف عن الشيء من الي والشر. والدود: المنوع من

الي وغيه. وكل مصروف عن خي أ%و شر: مدود. وما لك عن ذلك ح.د.د¬
وم.ح\ت.د¬ أ%ي م.ص\ر.ف¬ وم.ع\د.لD. أ%بو زيد: يقال ما ل منه ب'دe ول متد

ول م'ل}ت.دÒ أ%ي ما ل منه ب'دÒ. وما أ%جد منه م.حتداv ول
.vاÒأ%ي ب'د vم'ل}ت.د�ا

الليث: وال�دe الرجل� الدود' عن الي. ورجل مدود عن الي: مصروف؛
قال ال4زهري: الدود الروم؛ قال: ل أ%سع فيه رجل ح'دÒ لغي الليث

وهو مثل قولم رجل ج'دÒ إ,ذا كان مدوداv. ويدعى على الرجل فيقال:



اللهم اح\د'د\ه' أ%ي ل توقفه ل3صابة. وف ال4زهري: تقول للرامي اللهم
اح\د'د\ه' أ%ي ل توقفه لل3صابة. وأ%مر ح.د.د¬: متنع باطل، وكذلك دعوة

�ح.د.د¬. وأ%مر ح.د.د¬: ل يل أ%ن ي'ر\ت.ك%ب.. أ%بو عمرو: ال�د_ة
الع'صبة�.وقال أ%بو زيد: ت.ح.د_د. بم أ%ي ت.ح.ر_ش. ،. ودعوةD ح.د.د¬ أ%ي
باطلة.وال1داد': ثياب الآت السeود. والادe وال�ح1دe من النساء: الت

تترك الزينة والطيب؛ وقال ابن دريد: هي الرأ%ة الت تترك الزينة والطيب
بعد زوجها للعدة. ح.د_ت\ ت.ح1دe وت.ح'دe حد�اv وح1داداv، وهو

ت.س.ل©ب'ها على زوجها، وأ%ح.د_ت\، وأ%ب ال4صمعي إ,ل أ%ح.د_ت\ ت'ح1دe، وهي
م'ح1دÒ، ول ي.ع\ر,ف\ ح.د_ت\؛ وال1داد': ترك�ها ذلك. وف الديث: ل

ت'ح1دe الرأ%ة� فوق ثلث ول ت'ح1دe إ,ل� على زوج. وف الديث: ل يل
ل4حد أ%ن ي'ح1د_ على ميت أ%كثر من ثلثة أ%يام إ,ل الرأ%ة على زوجها

فإ,نا ت'ح1دe أ%ربعة أ%شهر وعشراv. قال أ%بو عبيد: وإ,حداد' الرأ%ة
على زوجها ترك الزينة؛ وقيل: هو إ,ذا حزنت عليه ولبست ثياب الزن وتركت

الزينة والضاب؛ قال أ%بو عبيد: ونرى أ%نه مأ}خوذ من النع ل4نا قد منعت
من ذلك، ومنه قيل للبو�اب: حد�اد¬ ل4نه ينع الناس من الدخول. قال

ال4صمعي: ح.د_ الرجل� ي.ح'دeه إ,ذا صرفه عن أ%مر أ%راده. ومعن ح.د_
ي.حدe: أ%نه أ%خذته عجلة وط%ي\ش¬. وروي عنه، عليه السلم، أ%نه قال: خيار

أ�مت أ%ح1د�اؤها؛ هو جع حديد كشديد وأ%شداء.
ويقال: ح.د_د فلن بلداv أ%ي قصد ح'دود.ه؛ قال القطامي:

م'حد>دين. ل1ب.ر\ق� صاب. م1ن خ.ل%ل�،
وبالق�ر.ي_ة1 ر.اد'وه ب,ر.د_اد1

أ%ي قاصدين. ويقال: حدداv أ%ن يكون كذا كقوله معاذ ال؛ قال الكميت:
ح.د.داv أ%ن يكون س.ي\ب'ك فينا
وت.حاv، أ%و م'ج.ب_ناv م.م\ص'ور.ا

أ%ي حراماv كما تقول: معاذ ال� قد ح.د_د. ال4 ذلك عنا.
وال%د_اد': البحر، وقيل: نر بعينه، قال إ,ياس بن ال4ر.ت>:

ول يكون� على ال%د_اد1 يلكه،
لو ي.س\ق, ذا غ�ل�ة{ من مائه الاري

وأ%بو ال%ديد1: رجل من الرورية قتل امرأ%ة من ال3ج\ماع1يي كانت
الوارج قد سبتها فغالوا با لسنها، فلما رأ%ى أ%بو ال%ديد مغالتم با



خاف أ%ن يتفاقم ال4مر بينهم فوثب عليها فقتلها؛ ففي ذلك يقول بعض الرورية
يذكرها:

أ%هاب. السلمون با وقالوا،
على ف%ر\ط1 الوى: هل من مزيد؟

فزاد أ%بو ال%د1يد1 ب,ن.ص\ل سيف
صقيل ال%د�، ف1ع\ل% ف%تÝ رشيد

وأ�م ال%ديد1: امرأ%ة� ك%ه\د.ل� الراجز؛ وإ,ياها عن بقوله:
قد ط%ر.د.ت\ أ�مe ال%ديد1 ك%ه\د.ل،

وابتدر الباب. فكان ال4و�ل،
ش.ل� الس_عال ال4بلق. ال�ح.ج_ل،
يا رب ل ترجع إ,ليها ط1ف}ي.ل،
وابعث له يا رب عنا ش'غ_ل،

و.س\و.اس. ج,ن¼ أ%و س'للv م.د\خ.ل،
وج.ر.باv قشراv وجوعاv أ%ط}ح.ل

،vف%ي\ل�ط1ف}ي.لD: صغي، صغره وجعله كالطفل ف صورته وضعفه، وأ%راد ط
فلم يستقم له الشعر فعدل إ,ل بناء ح1ث}ي.ل�، وهو يريد ما ذكرنا من

التصغي. وال4ط}ح.ل�: الذي يأ}خذه منه الطحل، وهو وجع الطحال.
وح'دÒ: موضع، حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

،vفلو أ%نا كانت ل1ق%اح1ي ك%ث1ية
لقد ن.ه,ل%ت\ من ماء ح'د¼ و.ع.ل�ت

و.ح'د_ان�: ح.يÒ من ال4زد؛ وقال ابن دريد: ال�د_ان� حي من ال4زد
ف%أ�د\خ1ل% عليه اللم'؛ ال4زهري: ح'د_ان� قبيلة ف اليمن.

وبنو ح'د_ان، بالضم 
(* قوله «وبنو حدان بالضم إل» كذا بالصل والذي ف

القاموس ككتان. وقوله وبنو حداد بطن إل كذا به أيضاv والذي ف الصحاح
وبنو احداد بطن إل): من بن سعد. وينو ح'د_اد: بطن من طي�. وال�د_اء:

قبيلة؛ قال الرث بن ح1لYزة:
ليس منا ال�ض.ر�ب'ون، ول ق%يـ

ـس، ول ج.ن\د.لD، ول ال�د_اء�
وقيل: ال�د_اء هنا اسم رجل، ويتمل ال�د_اء أ%ن يكون ف�ع_الv من



ح.د.أ%، فإ,ذا كان ذلك فبابه غي هذا. ورجل ح.د\ح.د¬: قصي غليظ.
@حدبد: ل%ب.ن¬ ح'د.ب,د¬: خاثر كه'د.ب,د{، عن ك�راع.

@حدرد: ح.د\ر.د¬: اسم رجل، ول يئ على فعلع بتكرير العي غيه، ولو كان
ف%ع\ل%لv لكان من الضاعف ل4ن العي واللم من جنس واحد وليس هو منه.

@حرد: ال%ر\د': ال1د والقصد. ح.ر.د. ي.ح\ر,د، بالكسر، ح.ر\داv: قصد.
وف التنزيل: وغدوا على حرد قادرين؛ وال%ر\د': النع، وقد فسرت الية على

هذا، وح.ر_د الشيء4: منعه؛ قال:
كأ%ن ف1داءها، إ,ذا ح.ر_دو'ه
أ%طافوا حول%ه. سل%ك¬ يتيم

ويروى: ج.ر_دوه أ%ي نقوه من التب. ابن ال4عراب: ال%ر\د': القصد،
وال%ر\د': النع، وال%ر\د' الغيظ والغضب، قال: ويوز أ%ن يكون هذا كله

معن قوله: وغدوا على حرد قادرين؛ قال: وروي ف بعض التفسي أ%ن قريتهم كان
اسها ح.ر\د.؛ وقال الفراء: وغدوا على حرد، يريد على ح.د¼ وق�د\رة ف
أ%نفسهم. وتقول للرجل: قد أ%قبلت' ق1ب.ل%ك. وقصدت قصدك وح.ر.د\ت'

ح.ر\د.ك.؛ قال وأ%نشدت:
،gوجاء سي\ل كان من أ%مر آل

ي.ح\ر,د' ح.ر\د. ال%ن_ة1 ال�غ1ل�ه\
يريد: يقصد قصدها. قال وقال غيه: وغدوا على حرد قادرين، قال: منعوا وهم
قادرون أ%ي واجدون، نصب قادرين على الال. وقال ال4زهري ف كتاب الليث:

vوغدوا على حرد، قال: على جد� من أ%مرهم، قال: وهكذا وجدته مقيدا
والصواب على ح.د¼ أ%ي على منع؛ قال: هكذا قاله الفراء.

ورجل ح.ر\دان�: متنح¼ معتزل، وح.ر,د¬ من قوم ح1راد{ وح.ريد¬ من قوم
ح'ر.داء4. وامرأ%ة ح.ريد.ةD، ول يقولوا ح.ر\د.ى. وحي� ح.ريد: منفرد معتزل

من جاعة القبيلة ول يالطهم ف ارتاله وحلوله، إ,ما من عزتم وإ,ما من
ذلتهم وقلتهم. وقالوا: كل قليل ف كثي: ح.ريد¬؛ قال جرير:

ن.بن على س.ن.ن, الع.د'و> بيوتنا،
ل نستجي، ول ن.ح'ل© ح.ريد{ا

يعن إ,ن_ا ل ننزل ف قوم من ضعف وذلة لا نن عليه من القوة والكثرة.
وقد ح.ر.د. ي.ح\ر,د' ح'روداv، الصحاح: ح.ر.د. ي.ح\ر,د' ح'روداv أ%ي تنحى

وتو�ل عن قومه ونزل منفرداv ل يالطهم؛ قال ال4عشى يصف رجلv شديد



الغية على امرأ%ته، فهو يبعد با إ,ذا تزل اليe قريباv من ناحيته:
إ,ذا نزل اليe ح.ل� ال%ح1يش'
ح.ر,يد. ال%ح.لY، غ%وي�اv غ%ي'ورا

وال%ح1يش: التنحي عن الناس أ%يضاv. وقد ح.ر.د. ي.ح\ر,د' ح'روداv إ,ذا
ترك قومه وتو�ل عنهم.

وف حديث صعصعة: فرفع ل بيت ح.ريد¬ أ%ي منتبذ متنح عن الناس، من قولم:
تر�د المل إ,ذا تنحى عن ال3بل فلم يبك، وهو حريد فريد. وك%و\ك%ب¬

حريد¬: طلع منفرداv، وف الصحاح: معتزل عن الكواكب، والفعل كالفعل والصدر
كالصدر؛ قال ذو الرمة:

يعتسفان الليل% ذا السeدود1،
أ%م�اv بكل كوكب ح.ر,يد1

ورجل ح.ريد: ف%ريد وحيد¬.
وال�نح.ر,د: النفرد، ف لغة هذيل؛ قال أ%بو ذؤيب:

كأ%نه كوكب ف الو� منحرد
ورواه أ%بو عمرو باليم وفسره منفرد، وقال: هو سهيل؛ ومنه التحريد ف

الشعر ولذلك ع'د_ عيباv ل4نه ب'ع\د¬ وخلف للنظي، وح.مر,د. عليه
.vكلها غضب؛ قال ابن سيده: فأ%ما سيبويه فقال ح.ر,د. ح.ر\دا :vح.ر\دا
ورجل ح.ر,د¬ وحارد: غضبان. ال4زهري: ال1ر\د' ج.ز\م¬، وال%ر.د' لغتان.

يقال: ح.ر,د. الرجل، فهو ح.ر,د¬ إ,ذا اغتاظ فتحرش بالذي غاظه وه.م_ به،
فهو حارد؛ وأ%نشد:

أ�سود' ش.رÝى لقت\ أ�س'ود. خ.ف1ي_ة{،
ت.ساق%ي\ن س'م�اv، كل©ه'ن_ ح.وار,د'

قال أ%بو العباس، وقال أ%بو زيد وال4صمعي وأ%بو عبيدة: الذي سعنا من
العرب الفصحاء ف الغضب ح.ر,د. ي.ح\ر.د' ح.ر.داv، بتحريك الراء؛ قال أ%بو

العباس: وسأ%لت ابن ال4عراب عنها فقال: صحيحة، إ,ل أ%ن الفض_ل أ%خب
أ%ن من العرب من يقول ح.ر,د. ح.ر.داv وح.ر\داv، والتسكي أ%كثر وال�خرى

فصيحة؛ قال: وقلما يلحن الناس ف اللغة. الوهري: ال%ر.د' الغضب؛ وقال
أ%بو نصر أ%حد بن حات صاحب ال4صمعي: هو مفف؛ وأ%نشد لل4عرج الغن:

إ,ذا جياد اليل جاءت ت.ر\د1ي،
ملوءةv من غ%ض.ب� وح.ر\د1



وقال الخر:
ي.ل�وك' من ح.ر\د{ علي_ ال�ر_م.ا

قال ابن السكيت: وقد يرك فيقال منه ح.ر,د.، بالكسر، فهو حارد
وح.ر\د.ان�؛ ومنه قيل: أ%سد حارد وليوث حوارد؛ قال ابن بري: الذي ذكره سيبويه

ح.ر,د. ي.ح\ر.د' ح.ر\داv، بسكون الراء، إ,ذا غضب. قال: وكذلك ذكره ال4صمعي
وابن دريد وعلي بن حزة؛ قال: وشاهده قول ال4شهب بن رميلة:

أ�س'ود' شرÝى لقت\ أ�س'ود. خ.ف1ي_ة{،
ت.س.اق%و\ا على ح.ر\د{ د1ماء4 ال4ساو,د1

وحار.د.ت1 ال3بل ح1راداv أ%ي انقطعت أ%لبانا أ%و قل�ت؛ أ%نشد ثعلب:
،Dظ%ب\ي� وع'ل}بة �س.ي.ر\و,ي عقيلv رج\ل

ت.م.ط�ت\ به، م.ص\ل�وب.ةD ل ت'حار,د1
مصلوبة: موسومة. وناقة م'حار,د¬ وم'حار,د.ة:
ب.ي>ن.ة� ال1راد1؛ واستعاره بعضهم للنساء فقال:

وب,ت\ن. على ال4ع\ضاد1 م'ر\ت.ف1قات1ها؛
وحار.د\ن% إ,ل� م.ا ش.ر,ب\ن. ال%مائما

يقول: انقطعت أ%لبانن� إ,ل أ%ن يشربن الميم وهو الاء ي'س.خ>ن_ه
فيشربنه، وإ,نا ي'س.خ>ن_ه ل4نن� إ,ذا شربنه بارداv على غي مأ}كول

ع.ق%ر أ%جوافهن. وناقة م'حار,د¬، بغي هاء: شديدة ال1راد؛ وقال الكميت:
وح.ار.د.ت1 النeك}د' ال1لد'، ول يكن،

لع'ق}ب.ة1 ق1در, ال�س\ت.عيين.، م'ع\ق1ب'
النكد: الت ماتت أ%ولدها. واللد: الغلظ اللود، القصار الشعور،

الشداد الفصوص، وهي أ%قوى وأ%صب وأ%قل لبناv من ال�ور,، وال�ور' أ%غزر
وأ%ضعف. والارد: القليلة الل�ب من النeوق. وال%ر'ود' من النوق:

القليلة الدر>. وحاردت السنة: قل9 ماؤها ومطرها، وقد استعي ف النية إ,ذا
ن.ف1د. شرابا؛ قال:
،Dملوءة Dولنا باطية

ج.ون.ةD يتعها ب,ر\ز,ين'ها
فإ,ذا ما حار.د.ت\ أ%و ب.ك%أ%ت\،

ف�ت� عن حاج,ب, أ�خرى طهين'ها
البزي: إ,ناء يتخذ من قشر ط%ل}ع, الف�ح_ال, يشرب به. وال%ر.د': داء



ف القوائم إ,ذا مشى البعي' نف%ض قوائمه فضرب بن ال4رض كثياv؛ وقيل:
هو داء يأ}خذ ال3بل من الع1قال, ف اليدين دون الرجلي. بعي أ%ح\ر.د'

وقد ح.ر,د. ح.ر.داv، بالتحريك ل غي؛ وبعي أ%ح\ر.د': يبط بيديه إ,ذا
م1شى خلفه؛ وقيل: ال%ر.د' أ%ن ييبس ع.ص.ب' احدى اليدين من الع1قال وهو

فصيل، فإ,ذا م.شى ضرب بما صدر.ه؛ وقيل: ال4ح\ر.د' الذي إ,ذا مشى رفع قوائمه
رفعاv شديداv ووضعها مكانا من شدة ق%طاف%ت1ه، يكون ف الدواب وغيها،
وال%ر.د' مصدره. ال4زهري: ال%ر.د' ف البعي حادث ليس بلقة. وقال ابن

شيل: ال%ر.د' أ%ن تنقطع ع.ص.ب.ة� ذراع البعي ف%ت.سترخي يده فل يزال
يفق با أ%بداv، وإ,نا تنقطع العصبة من ظاهر الذراع فتراها إ,ذا مشى

البعي كأ%نا ت.م'دe م.د�اv من شدة ارتفاعها من ال4رض ورخاوتا،
وال%ر.د' ابنما يكون ف اليد، وال4ح\ر.د' ي'ل%قYف'؛ قال: وتلقيقه شد�ة رفعه

يده كأ%نا ي.م'د� مد�اv كما ي.م'دe د.ق�اق' ال4رز خشبته الت يد'ق با،
فذلك التلقيف. يقال: جل أ%ح\ر.د' وناقة ح.ر\داء�؛ وأ%نشد:

إ,ذا ما د'عيتم\ ل1لطYعان1 أ%ج.ب\ت'م'،
كما ل%ق�ف%ت\ ز'بÒ شآم1ي.ةD ح'ر\د'

الوهري: بعي أ%حرد وناقة حرداء، وذلك أ%ن يسترخي عصب إ,حدى يديه من
ع1قال أ%و يكون خلقة حت كأ%نه ينفضها إ,ذا مشى؛ قال ال4عشى:

وأ%ذ}ر.ت\ برجليها الن_في_، وراج.ع.ت\
ي.داها خ1نافاv ل%ي>ناv غي. أ%ح\رد1

ورجل أ%حرد إ,ذا ثقلت عليه الدرع فلم يستطع النبساط% ف الشي، وقد
ح.ر,د. ح.ر.داv؛ وأ%نشد ال4زهري:

إ,ذا ما مشى ف درعه غي. أ%ح\ر.د1
وال�ح.ر_د' من كل شيء: ال�ع.و_ج'. وت.ح\ر,يد الشيء: تعويه كهيئة

الطاق. وح.ب\لD م'ح.ر_د إ,ذا ض'ف1ر. فصارت له حروف لعوجاجه. وح.ر_د.
حبله: أ%درج ف%ت\ل%ه فجاء مستديراv، حكاه أ%بو حنيفة. وقال مرة: حبل ح.ر,د¬
من ال%ر.د1 غي م'ستوي الق�و.ى. قال ال4زهري: سعت العرب تقول للحبل

إ,ذا اشتدت غارة� ق�واه حت تتعقد وتتراكب: جاء ببل فيه ح'ر'ود¬، وقد حر�د
حبله.

وال�ر\د1يe وال�ر\د1ي_ة�: حياصة الظية الت ت'ش.دe على حائط
القصب ع.ر\ضاv؛ قال ابن دريد: هي نبطية وقد ح.ر_ده تريداv، والمع



ال%راديe. ال4زهري: ح.ر_د. الرج'ل� إ,ذا أ%وى إ,ل كوخ. ابن ال4عراب: يقال
لشب السقف الر_واف1د'، ويقال لا يلقى عليها من أ%طيان القصب

ح.راد1يe. وغ�ر\ف%ةD م'ح.ر_د.ةD: فيها حرادي� القصب ع.ر\ضاv. وبيت م'ح.ز�د:
Òمن القصب، ن.ب.ط1ي eر\د1ي�مسن_م، وهو الذي يقال له بالفارسية ك�وخ، وال

معر_ب، ول يقال ال�ر\د1يe. وح.ر,د. الو.ت.ر' ح.ر.داv، فهو ح.ر,د¬
إ,ذا كان بعض' ق�واه أ%طول% من بعض.

وال�ح.ر_د' من ال4وتار: ال%ص.د' الذي يظهر بعض قواه على بعض وهو
ال�ع.ج_ر'.

وال1ر\د': قطعة من الس_نام؛ قال ال4زهري: ل أ%سع بذا لغي الليث
وهو خطأD إ,نا ال1ر\د' العى.

حكى الزهري: أ%ن ب.ريداv من بعض اللوك جاء يسأ%له عن رجل معه ما مع
الرأ%ة كيف ي'و.ر_ث�؟ قال: من حيث يرج الاء الدافق؛ فقال ف ذلك

قائلهم:وم'ه,م_ة{ أ%عيا القضاة% قضاؤها،
ت.ذ%ر' الفقيه. ي.ش'كe م1ثل% الاهل
ع.ج_ل}ت. قبل حنيذها ب,ش1وائها،

وقطعت. م'ح\ر.د.ها ب,ح'ك}م� فاصل
الر.د': ال�ق%ط�ع'. يقال: حردت من س.نام البعي ح.ر\داv إ,ذا قطعت

منه قطعة؛ أ%راد أ%نك عجلت الفتوى فيها ول تستأ}ن ف الواب، فشبهه برجل
نزل به ضيف فعجل قراه با قطع له من ك%ب,د الذبيحة ولمها، ول يبسه على

النيذ والشواء؛ وتعجيل القرى عندهم ممود وصاحبه مدوح.
وال1ر\د'، بالكسر: م.ب\ع.ر' البعي والناقة، والمع ح'رود. وأ%حراد'

ال3بل: أ%معاؤها، وخليق أ%ن يكون واحدها ح1ر\داv لواحد ال�رود الت هي
مباعرها ل4ن الباعر وال4معاء متقاربة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ث غ%د.ت\ ت.ن\ب,ض' أ%حراد'ها،
إ,ن} م'ت.غ.ن_اةv وإ,ن} حاد1ي.ه\

تنبض: تضطرب. متغناة: متغنية وهذا كقولم الناصاة ف الناصية، والقاراة
ف القارية. ال4صمعي: ال�رود مباعر ال3بل، واحدها ح1ر\د¬ وح1ر\د.ة،

بكسر الاء. قال شر وقال ابن ال4عراب: ال�رود ال4معاء؛ قال وأ%قرأ%نا
لبن الر>ق%اع:

ب'ن,ي.ت\ على ك%ر,ش�، كأ%ن� ح'رود.ها



م'ق�طD م'ط%و_اةD، أ�م1ر_ ق�واها
ورجل ح'ر\د1يÒ: واسع ال4معاء. وقال يونس: سعت أ%عرابي�اv يسأ%ل يقول:

م.ن يتصد�ق على السكي ال%ر,د؟ أ%ي التاج.
وتر�د ال4دي': أ%لقى ما عليه من الشعر.

وق%طاv ح'ر\د¬: س1راع¬؛ قال ال4زهري: هذا خطأD والقطا ال�ر\د' القصار'
ال4رجل وهي موصوفة بذلك؛ قال: ومن هذا قيل للبخيل أ%ح\ر.د' اليدين أ%ي

فيهما انقباض عن العطاء؛ قال: ومن هذا قول من قال ف قوله تعال: وغدوا
على ح.ر\د{ قادرين، أ%ي على منع وبل. وال%ريد: السمك ال�ق%د_د؛ عن

كراع.
وأ%حراد، بفتح المزة وسكون الاء ودال مهملة: بئر قدية بكة لا ذكر

ف الديث. أ%بو عبيدة: حرداء، على فعلء مدودة، بنو نشل بن الرث لقب
لقبوا به: ومنه قول الفرزدق:

ل%ع.م\ر' أ%بيك الي\ر,، ما ز.ع\م' ن.ه\ش.ل
وأ%ح\رادها، أ%ن قد م'ن'وا ب,ع.س3ي 

(* قوله «لعمر أبيك إل» كذا بالصل
والذي ف شرح القاموس:

لعمر أبيك الي ما زعم نشل * علي� ول حردانا بكبي
وقد علمت يوم القبيبات نشل * وأحرادها أن قد منوا

بعسي)
فجمعهم على ال4حراد كما ترى.
@حرفد: ال%راف1د': ك1رام' ال3بل.

@حرقد: ال%ر\ق%د.ة�: ع'ق}دة ال�ن\ج'ور، والمع ال%راق1د'.
والراقد: النeوق' النجيبة. ابن ال4عراب: ال%ر\ق%د.ة� أ%صل اللسان

(* قوله «الرقدة أصل إل» كذا ف الصل والذي ف القاموس مع شرحه والرقد
كزبرج كالرقدة أصل اللسان؛ قاله ابن ال4عراب).

@حرمد: ال1رم1د'، بالكسر: ال%م\أ%ة�، وقيل: هو الطي ال4سود؛ وقيل:
الطي ال4سود الشديد السواد؛ وقيل: ال1رم1د' ال4سود من ال%م\أ%ة1

وغيها؛ وقيل: ال%ر\م.د' التغي الريح واللون؛ قال أ�مية:
فرأ%ى مغيب. الشمس، عند م.سائها،

ف عي ذي خ'ل�ب�، وث%أ}ط{ ح.ر\م.د1



�ابن ال4عراب: يقال لطي البحر ال%ر\مد'. أ%بو عبيد: ال%ر\م.د.ة
ال%م\أ%ة�؛ قال تب_ع:

ف عي ذي خ'ل�ب وث%أ}ط{ ح.ر\م.د1
وعي م'ح.ر\م1د.ةD: كثر فيها المأ%ة. وال1ر\م1د.ة�: الغ.ر,ين' وهو

الت_ف}ن' ف أ%سفل الوض. ال4زهري: وال%ر\م.د.ة� ف ال4مر الل�ج.اج'
وال%ح\ك' فيه.

@حزد: ابن سيده: ال%ز\د': لغة ف ال%ص\د1 مضارعة.
@حسد: السد: معروف، ح.س.د.ه ي.ح\س3د'ه وي.ح\س'د'ه ح.س.داv وح.س_د.ه

إ,ذا تن أ%ن تتحول إ,ليه نعمته وفضيلته أ%و يسلبهما هو؛ قال:
وترى اللبيب. م'ح.س_داv ل ي.ج\ت.ر,م\
ش.ت\م. الرجال، وع1ر\ض'ه م.ش\توم

الوهري: السد أ%ن تتمن زوال نعمة السود إ,ليك.
يقال: ح.س.د.ه ي.ح\س'د'ه ح'سوداv؛ قال ال4خفش: وبعضهم يقول يس3ده،

بالكسر، والصدر حس.داv، بالتحريك، وح.ساد.ةv. وتاسد القوم، ورجل حاسد من
قوم ح'س_د{ وح'س_اد{ وح.س.دة مثل حامل وح.م.ل%ة، وح.سود¬ من قوم ح'س'د{،
وال�نثى بغي هاء، وهم يتحاسدون. وحكى ال4زهري عن ابن ال4عراب:

ال%س\د.ل� الق�راد، ومنه أ�خذ السد يقشر القلب كما تقشر القراد اللد فتمتص
دمه. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ل حسد إ,ل� ف
اثنتي: رجل آتاه ال مالv فهو ينفقه آناء الليل والنهار، ورجل آتاه ال
قرآناv فهو يتلوه؛ السد: أ%ن يرى الرجل ل4خيه نعمة فيتمن أ%ن تزول
عنه وتكون له دونه، والغ.ب\ط�: أ%ن يتمن أ%ن يكون له مثلها ول يتمن

زوالا عنه؛ وسئل أ%حد بن يي عن معن هذا الديث فقال: معناه ل حسد ل
يضر إ,ل� ف اثنتي؛ قال ال4زهري: الغبط ضرب من السد وهو أ%خف منه،

أ%ل ترى أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، لا سئل: هل يضر الغ.ب\ط؟ فقال:
نعم كما يضر ال%ب\ط�، فأ%خب أ%نه ضار وليس كضرر السد الذي يتمن صاحبه

زوال النعمة عن أ%خيه، والبط: ضرب ورق الشجر حت يتحات_ عنه ث يستخلف
من غي أ%ن يضر ذلك بأ%صل الشجرة وأ%غصانا؛ وقوله، صلى ال عليه وسلم،

ل حسد إ,ل� ف اثنتي هو أ%ن يتمن الرجل أ%ن يرزقه ال مالv ينفق
منه ف سبيل الي، أ%و يتمن أ%ن يكون حافظاv لكتاب ال فيتلوه آناء

الليل وأ%طراف النهار، ول يتمن أ%ن ي'رزأ% صاحب الال ف ماله أ%و تال



القرآن ف حفظه. وأ%صل السد: القشر كما قال ابن ال4عراب، وح.س.ده على
الشيء وحسده إ,ياه؛ قال يصف الن مستشهداv على ح.س.د\ت'ك الشيء4 بإ,سقاط

على:أ%ت.و\ا ناري فقلت': م.ن'ون% أ%نتم،
vقلت': ع1م'وا ظ%لما ،eفقالوا: ال1ن

فقلت': إ,ل الطعام، فقال منهم
ز.ع1يم¬: ن.ح\س3د' ال3نس الطعاما

وقد يوز أ%ن يكون أ%راد على الطعام فحذف وأ%وصل؛ قال ابن بري: الشعر
لشمر بن الرث الضب وربا روي لتأ%بط شر�جاv، وأ%نكر أ%بو القاسم الزجاجي

رواية من روى ع1موا صباحاv، واستدل على ذلك بأ%ن هذا البيت من قطعة كلها
على روي� اليم؛ قال وكذلك قرأ}تا على ابن دريد وأ%ولا:

ونار� قد ح.ض.أ}ت' ب'ع.ي\د. و.ه\ن�
بدار�، ما أ�ريد' با م'قاما

قال ابن بري: قد وهم أ%بو القاسم ف هذا، أ%و ل تبلغه هذه الرواية ل4ن
الذي يرويه ع1موا صباحاv يذكره مع أ%بيات كلها على روي الاء، وهي

ل1خ.ر,ع بن سنان الغسان، ذكر ذلك ف كتاب خب س.د� م.أ}ر,ب.، ومن جلة
ال4بيات:

نزلت' ب,شع\ب, وادي الن>، ل%م_ا
رأ%يت' الليل% قد ن.ش.ر. الناحا

أ%تان قاش1ر¬ وب.ن'و أ%بيه،
وقد ج.ن_ الدeجى والنجم' لحا

وحد_ثن أ�موراv سوف تأ}ت،
أ%ه'زe لا الص_وارم. والر>ماحا

قال: وهذا كله من أ%كاذيب العرب؛ قال ابن سيده: وحكى اللحيان عن العرب
حسدن ال إ,ن كنت أ%حسدك، وهذا غريب، وقال: هذا كما يقولون ن.ف1س.ها

ال علي_ إ,ن كنت أ%ن\ف%س'ها عليك، وهو كلم شنيع، ل4ن ال، عز وجل،
يل عن ذلك، والذي يتجه هذا عليه أ%نه أ%راد: عاقبن ال على السد أ%و

جازان عليه كما قال: ومكروا ومكر ال.
@حشد: ح.ش.د. القوم. ي.ح\ش1د'هم وي.ح\ش'د'هم: جعهم.

وح.ش.دوا وتاشدوا: خفوا ف التعاون أ%و د'ع'وا فأ%جابوا مسرعي، هذا
فعل يستعمل ف المع، وقلما يقولون للواحد ح.ش.د، إ,ل� أ%نم يقولون



لل3بل: لا حالب حاشد، وهو الذي ل ي.ف}ت'ر' عن ح.ل}بها والقيام بذلك.
وح.ش.دوا ي.ح\ش1دون، بالكسر، ح.ش\داv أ%ي اجتمعوا، وكذلك احتشدوا وتشدوا.

وح.ش.د. القوم وأ%ح\ش.دوا: اجتمعوا ل4مر واحد، وكذلك ح.ش.دوا عليه
واح\ت.ش.دوا وتاشدوا.

وال%ش\د' وال%ش.د': اسان للجمع؛ وف حديث سورة ال3خلص: احش1دوا
فإ,ن سأ%قرأ� عليكم ثلث القرآن أ%ي اجتمعوا.

والش\د: الماعة. وحديث عمر قال ف عثمان، رضي ال عنهما: إ,ن أ%خاف
ح.ش\د.ه؛ وحديث و.ف}د1 م.ذ}ح1ج: ح'ش_د¬ و'ف�د¬. ال�ش_د، بالضم

والتشديد، جع حاشد. وحديث الجاج: أ%من. أ%هل� ال%حاشد وال%خاطب أ%ي مواضع
ال%ش\د1 وال%ط}ب، وقيل: ها جع الشد والطب على غي قياس كال%شابه

،�وال%لمح أ%ي الذين يمعون الموع للخروج، وقيل: ال%خ\ط%ب.ة� ال�ط}ب.ة
vحاشدا vوالخاطبة مفاعلة من الطاب والشاورة. ويقال: جاء فلن حافل

ومتفلv متشداv أ%ي مستعداv متأ%هباv. وعند فلن ح.ش\د¬ من الناس أ%ي
جاعة قد احتشدوا له. قال الوهري: وهو ف ال4صل مصدر. ورجل مشود: عنده

ح.ش.د¬ من الناس أ%ي جاعة. ورجل مشود إ,ذا كان الناس ي.ح'ف©ون بدمته
ل4نه مطاع فيهم. وف حديث أ�م معبد: مفود مشود أ%ي أ%ن أ%صحابه يدمونه

ويتمعون إ,ليه. وال%ش1د' والت.ش1د': الذي ل يدع عند نفسه شيئاv من
ال%ه\د1 والنeص\ر.ة والال، وكذلك الاشد، وجعه ح'ش'د¬؛ قال أ%بو كبي

الذل:
س.ج\راء نفسي غي. ج.م\ع, أ�شاب.ة{

ح'ش'داv، ول ه'ل}ك الفارش ع'ز_ل
قال ابن جن: روي ح'ش'داv بالنصب والرفع والر، أ%ما النصب فعلى البدل

من غي، وأ%ما الرفع فعلى أ%نه خب متبدإ, مذوف، وأ%ما الر فعلى جوار
أ�شابة وليس ف القيقة وصفاv لا ولكنه للجوار نو قول العرب هذا ج'ح\ر'

ض.ب¼ خرب�. ويقال للرجل إ,ذا نزل بقوم فأ%كرموه وأ%حسنوا ضيافته، قد
ح.ش.دوا، وقال الفراء: ح.ش.دوا له وح.ف%لوا له إ,ذا اختلطوا له وبالغوا ف

إ,لطافه وإ,كرامه. والاشد': الذي ل ي'ف%ت>ر' ح.ل}ب. الناقة والقيام.
بذلك. ال4زهري: العروف ف حلب ال3بل حاشك، بالكاف، ل حاشد، بالدال،

وسيأ}ت ذكره ف موضعه. إ,ل أ%ن أ%با عبيد قال: ح.ش.د. القوم' وح.ش.كوا
وتر�شوا بعن واحد، فجمع بي الدال والكاف ف هذا العن. وف حديث صفة



رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الذي يروى عن أ�م معبد الزاعية: مفود
مشود أ%ي أ%ن أ%صحابه يدمونه ويتمعون عليه.

ويقال: احتشد القوم لفلن إ,ذا أ%ردت أ%نم تمعوا له وتأ%هبوا.
وح.ش.د.ت الناقة� ف ضرعها لبناv ت.ح\ش'ده ح'شوداv: ح.ف�لته. وناقة

ح.شود: سريعة جع اللب ف الضرع.
وأ%رض ح.شاد: تسيل من أ%دن مطر. وواد ح.ش1د¬: ي'سيله القليل ال%ي>ن

من الاء. وعي ح'ش'د¬: ل ينقطع ماؤها. قال ابن سيده: وقيل إ,نا هي
 Dح'ت'د¬، قال: وهو الصحيح. قال ابن السكيت: أ%رض ن.ز\لة

(* قوله «أرض نزلة»
كذا ف الصل بذا الضبط. والذي ف القاموس بذا الضبط أيضاv: وأرض نزلة
زاكية الزرع، وككتف: الكان الصلب السريع السيل.) تسيل من أ%دن مطر،

وكذلك أ%رض ح.شاد وز.هاد¬ وس.ح.اح؛ وقال النضر: ال%شاد' من السايل إ,ذا
كانت أ%رض ص'ل}بة سريعة السيل وكثرت شعابا ف الر_ح.بة وح.ش.د. بعضها

بعضاv؛ قال الوهري: أ%رض ح.شاد ل تسيل إ,ل عن مطر كثي، وهذا يالف ما
ذكره ابن سيده وغيه فإ,نه قال ح.شاد تسيل من أ%دن مطر.

وحاش1د¬: حي� من ه.م\دان.
@حصد: ال%ص\د': جزك الب ونوه من النبات.

vوح.صادا vح.ص.د. الزرع وغيه من النبات ي.ح\ص1د'ه وي.ح\ص'د'ه ح.ص\دا
وح1صاداv؛ عن اللحيان: قطعه بال1ن\ج.ل,؛ وح.ص.ده واحتصده بعن واحد.

والزرع مصود وح.ص1يد¬ وح.ص1يد.ةD وح.ص.د¬، بالتحريك؛ ورجل حاصد من قوم
ح.ص.دة{ وح'ص_اد.

وال%ص.اد وال1صاد: أ%وان� ال%ص\د. وال41ص.اد' وال%ص1يد' وال%ص.د:
الزرع والب الصود بعدما يصد؛ وأ%نشد:

إ,ل م'ق}ع.دات ت.ط}ر.ح' الريح' بالضحى،
عليهن_ ر.ف}ضاv من ح.ص.اد1 الق�لقل

وح.صاد كل شجرة: ثرتا. وح.صاد البقول البية: ما تناثر من حبتها عند
ه.ي\جها. والقلقل: بقلة برية يشبه حبها حب السمسم ولا أ%كمام كأ%كمامها؛

وأ%راد بصاد القلقل ما تناثر منه بعد هيجه. وف حديث ظبيان%: يأ}كلون
ح.ص1يد.ها؛ الصيد الصود فعيل بعن مفعول. وأ%ح\ص.د. الب والزرع: حان

له أ%ن ي'حصد؛ واس\ت.ح\ص.د: دعا إ,ل ذلك من نفسه. وقال ابن ال4عراب:



أ%حصد الزرع واستحصد سواء.
وال%ص1يد: أ%سافل الزرع الت تبقى ل يتمكن منها ال1ن\جل. وال%ص1يد:
ال%ز\ر.ع.ة ل4نا ت'ح\ص.د؛ ال4زهري: الصيدة الزرعة إ,ذا حصدت كلها،
والمع الصائد. والصيد': الذي ح.ص.د.ت\ه ال4يدي؛ قاله أ%بو حنيفة،

وقيل هو الذي انتزعته الرياح فطارت به.
وال�ح\صد': الذي قد جف وهو قائم.

وال%ص.د': ما أ%حص.د. من النبات وجف؛ قال النابغة:
ي.م'دeه' كل© واد{ م'ت\ر.ع� ل%ج,ب�،

فيه ر'كام من الي.ن\بوت1 وال%ص.د1
(* ف ديوان النابغة: وال%ض.د).

وقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم ح.صاده؛ يريد، وال أ%علم، يوم ح.ص\ده
وجزازه.

يقال: ح1صاد وح.صاد وج,زاز وج.زاز وج,داد وج.داد وق1طاف وق%طاف، وهذان
من ال1صاد وال%صاد.

وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، نى عن ح.3صاد الليل وعن جداده؛
ال41صاد، بالفتح والكسر: ق%ط}ع' الزرع؛ قال أ%بو عبيد: إ,نا نى عن ذلك

ليلv من أ%جل الساكي ل4نم كانوا يضرونه فيتصدق عليهم؛ ومنه قوله
تعال: وآتوا حقه يوم حصاده؛ وإ,ذا فعل ذلك ليلv فهو فرار من الصدقة؛

ويقال: بل نى عن ذلك ل4جل الوام أ%ن تصيب الناس إ,ذا ح.ص.دوا ليلv. قال
أ%بو عبيد: والقول ال4ول أ%حبe إ,ل9.

وقول ال تعال: وح.ب_ الصيد؛ قال الفراء: هذا ما أ�ضيف إ,ل نفسه
وهو مثل قوله تعال: إ,ن هذا لو حق اليقي؛ ومثله قوله تعال: ونن أ%قرب
إ,ليه من حبل الوريد؛ والبل: هو الوريد فأ�ضيف إ,ل نفسه لختلف لفظ

السي. وقال الزجاج: نصب قوله وحب_ الصيد أ%ي وأ%نبتنا فيها حب الصيد
فجمع بذلك جيع ما يقتات من حب النطة والشعي وكل ما حصد، كأ%نه قال:
وحب النبت الصيد؛ وقال الليث: أ%راد حب الب الصود، قال ال4زهري: وقول

الزجاج أ%صح ل4نه أ%عم.
وال1ح\ص.د'، بالكسر: النجل. وح.ص.د.هم ي.ح\ص41د'هم ح.ص\داv: قتلهم؛

قال ال4عشى:
قالوا الب.ق1ي_ة%، والن\د1يe ي.ح\ص'د'هم،



ول ب.ق1ي_ة% إ,ل� الث�ار'، وانك%ش.فوا
وقيل للناس: ح.ص.د¬، وقوله تعال: حت جعلناهم حصيداv خامدين، م1ن هذا؛

هؤلء قوم قتلوا نبي�اv بعث إ,ليهم فعاقبهم ال وقتلهم ملك من ملوك
ال4عاجم فقال ال تعال: حت جعلناهم حصيداv خامدين؛ أ%ي كالزرع الصود.

وف حديث الفتح: فإ,ذا لقيتموهم غداv أ%ن ت}ص'دوهم ح.ص\داv أ%ي تقتلوهم
وتبالغوا ف قتلهم واستئصالم، مأ}خوذ من ح.ص\د1 الزرع؛ وكذلك قوله:

يزرعها الل�ه' من ج.ن\ب� وي.ح\ص'د'ها،
فل تقوم لا يأ}ت به الصeر.م'

كأ%نه يلقها وييتها، وح.ص.د. الرجل� ح.ص\داv؛ حكاه اللحيان عن أ%ب
طيبة وقال: هي لغتنا، قال: وإ,نا قال هذا ل4ن لغة ال4كثر إ,نا هو

ع.ص.د..
وال%ص.د': اشتداد الفتل واستحكام الصناعة ف ال4وتار والبال والدروع؛

حبل أ%ح\ص.د' وح.ص1د¬ وم'ح\ص.د¬ وم'س\ت.ح\ص1د¬؛ وقال الليث: ال%ص.د'
مصدر' الشيء ال4ح\ص.د1، وهو الكم فتله وصنعته من البال وال4وتار

والدروع. وحبل م'ح\ص.د¬ أ%ي مكم مفتول. وح.ص1د، بكسر الصاد، وأ%حصدت البل:
فتلته. ورجل م'ح\ص.د' الرأ}ي: مكمه سديده، على التشبيه بذلك، ورأ}ي

م'س\ت.ح\ص.د¬: مكم؛ قال لبيد:
وخ.ص\م� كنادي الن>، أ%سقطت ش.أ}و.هم

ب'س\ت.ح\ص.د{ ذي م1ر_ة وض'روع
أ%ي برأ}ي مكم وثيق. والصeروع والضeروع: الضeروب والق�و.ى. واستحصد
أ%مر القوم واستحصف إ,ذا استحكم. واست.ح\ص.ل البل أ%ي استحكم. ويقال

للخ.ل}ق, الشديد: أ%ح\ص.د' م'ح\ص.د¬ ح.ص1د¬ م'س\ت.ح\ص1د؛ وكذلك وت.ر¬ أ%حصد:
شديد الفتل؛ قال العدي:
م1ن\ ن.ز,ع� أ%ح\ص.د. م'س\تأ}ر,ب

أ%ي شديد مكم؛ وقال آخر:
خ'ل1ق}ت. مشروراv م'م.ر�اv م'ح\ص.دا

واس\ت.ح\ص.د. ح.ب\له: اشتد� غضبه. ودرع ح.صداء: صلبة شديدة مكمة.
واستحصد القوم أ%ي اجتمعوا وتضافروا.

�وال%ص.اد': نبات ينبت ف الب.ر_اق على ن,ب\ت.ة الافور, ي'خ\ب.ط
للغ.ن.م. وقال أ%بو حنيفة: ال%صاد' يشبه الس_ب.ط%؛ قال ذو الرمة ف وصف ثور



وحشي:
قاظ% ال%صاد. والن_ص1ي_ ال4غ}ي.دا

وال%ص.د': نبات أ%و شجر؛ قال ال4خطل:
،vت.ظ%ل© فيه بنات' الاء3 أ%ن\ج,ي.ة

وف ج.وانبه الي.ن\بوت' وال%ص.د'
ال4زهري: وح.صاد الب.ر\و.ق حبة سوداء؛ ومنه قول ابن ف%س\و.ة:

Dكأ%ن� ح.صاد. الب.ر\و.ق ال%ع\د1 حائل
ب,ذ1ف}ر.ى ع1ف1ر\ناة{، خلف. ال�ع.ذ�ر,

شبه ما يقطر من ذفراها إ,ذا عرقت بب البو.ق الذي جعله حصاده، ل4ن ذلك
العرق يتحبب فيقطر أ%سود. وروي عن ال4صمعي: الصاد نبت له قصب ينبسط ف

ال4رض و'ر.ي\ق�ه على ط%ر.ف ق%ص.به؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة ف وصف ثور
الوحش. وقال شر: ال%ص.د' شجر؛ وأ%نشد:

فيه ح'طام من الي.ن\ب'وت وال%ص.د
ويروى: وال%ض.د وهو ما تثن وتكسر وخ'ض1د..

الوهري: ال%صاد' وال%ص.د' نبتان، فالصاد كالن_ص1ي> والصد شجر،
واحدته ح.ص.د.ةD. وحصائد ال4لسنة الت ف الديث: هو ما قيل ف الناس

باللسان وقطع به عليهم. قال ال4زهري: وف الديث: وهل يكب� الناس على
مناخرهم ف النار إ,ل� حصائد أ%لسنتهم؟ أ%ي ما قالته ال4لسنة وهو ما

يقتطعونه من الكلم الذي ل خي فيه، واحدتا ح.صيد.ةD تشبيهاv با ي'ح\ص.د' من
الزرع إ,ذا جذ، وتشبيهاv للسان وما يقتطعه من القول بد النجل الذي يصد

به.
وحكى ابن جن عن أ%حد بن يي: حاصود وحواصيد ول يفسره، قال ابن سيده:

ول أ%دري ما هو.
@حفد: ح.ف%د. ي.ح\ف1د' ح.ف}داv وح.ف%داناv واحتفد: خف_ ف العمل وأ%سرع.

وح.ف%د. ي.ح\ف1د' ح.ف}داv: خ.د.م. ال4زهري: ال%ف}د' ف الدمة والعمل
الفة؛ وأ%نشد:

ح.ف%د. الولئد' حولن، وأ%سلمت\
بأ%ك�فYه,ن_ أ%زم_ة% ال4ج\مال,

وروي عن عمر أ%نه قرأ% ف قنوت الفجر: وإ,ليك نسعى ون.ح\ف1د' أ%ي نسرع
ف العمل والدمة. قال أ%بو عبيد: أ%صل ال%ف}د الدمة والعمل؛ وقيل: معن



وإ,ليك نسعى ونفد نعمل ل بطاعته. الليث: الحتفاد السرعة ف كل شيء؛
قال ال4عشى يصف السيف:

وم'ح\ت.ف1د' الوقع, ذو ه.ب_ة{،
أ%جاد ج,له ي.د' الص_ي\ق%ل

قال ال4زهري: رواه غيه ومتفل الوقع، باللم، قال: وهو الصواب. وف
حديث عمر، رضي ال عنه، وذكر له عثمان للخلفة قال: أ%خشى حف}د.ه أ%ي

إ,سراعه ف مرضاة أ%قاربه. وال%ف}د': السرعة. يقال: ح.ف%د. البعي' والظليم
ح.ف}داv وح.ف%داناv، وهو تدارك السي، وبعي ح.ف�اد¬. قال أ%بو عبيد:
وف الفد لغة أ�خرى أ%ح\ف%د. إ,ح\فاداv. وأ%حفدته: حلته على ال%ف}د1

وال3سراع؛ قال الراعي:
م.زايد' خ.ر\قاء3 الي.د.ين, م'س3يف%ة{،
أ%خ.ب_ بن ال�خ\ل1فان1 وأ%ح\ف%دا

أ%ي أ%حفدا بعييهما. وقال بعضهم: أ%ي أ%سرعا، وجعل ح.ف%د. وأ%حفد
بعن. وف التهذيب: أ%حفدا خدما، قال: وقد يكون أ%حفدا غيها.
وال%ف%د' وال%ف%د.ة: ال4عوان والد.مة، واحدهم حافد. وحف%دة الرجل:

بناته، وقيل: أ%ولد أ%ولده، وقيل: ال4صهار.
والفيد: ولد الولد، والمع ح'ف%داء�. وروي عن ماهد ف قوله بني وحفدة

أ%نم الدم، وروي عن عبد ال أ%نم ال4صهار، وقال الفر�اء: ال%ف%دة
ال4ختان ويقال ال4عوان، ولو قيل ال%ف%د' كان صواباv، ل4ن الواحد حافد
مثل القاعد والق%ع.د. وقال السن: البنون بنوك وبنو بينك، وأ%ما الفدة

فما حفدك من شيء وعمل لك وأ%عانك. وروى أ%بو حزة عن ابن عباس، رضي ال
عنهما، ف قوله تعال: بني وحفدة، قال: من أ%عانك فقد حفدك؛ أ%ما سعت

قوله:
ح.ف%د. الولئد' حولن_ وأ%سلمت

وقال الضحاك: الفدة بنو الرأ%ة من زوجها ال4و_ل. وقال عكرمة: الفدة
من خدمك من ولدك وولد ولدك. وقال الليث: الفدة ولد الولد. وقيل: الفدة

البنات وهن_ خدم ال4بوين ف البيت. وقال ابن عرفة: الف%د' عند العرب
ال4عوان، فكل من عمل عملv أ%طاع فيه وسارع فهو حافد؛ قال: ومنه قوله

وإ,ليك نسعى ونفد. قال: وال%ف%دان� السرعة. وروى عاصم عن زر� قال: قال
عبدال: يا زر� هل تدري ما الفدة؟ قال: نعم، ح'ف�اد' الرجل من ولده وولد



ولده، قال: ل ولكنهم ال4صهار؛ قال عاصم: وزعم الكلب أ%ن زر�اv قد
أ%صاب؛ قال سفيان: قالوا وكذب الكلب. وقال ابن شيل: قال الفدة ال4عوان

فهو أ%تبع لكلم العرب من قال ال4صهار؛ قال:
فلو أ%ن نفسي طاوعتن، ل4صبحت

لا ح.ف%د¬ ما ي'ع.دe كثي
.vجيعا Dأ%ي خ.د.م حافد وح.ف%د¬ وح.ف%د.ة

ورجل مفود أ%ي مدوم. وف حديث أ�م معبد: مفود مشود؛ الفود: الذي
يدمه أ%صحابه ويعظمونه ويسرعون ف طاعته. يقال: ح.ف%د\ت' وأ%ح\ف%د\ت'
وأ%نا حافد ومفود. وح.ف%د¬ وح.ف%دة جع حافد. ومنه حديث أ�مية: بالنعم

مفود. وقال: ال%ف}د' وال%فدان وال3حفاد ف الشي دون ال%ب.ب,؛ وقيل:
ال%ف%دان فوق الشي كالبب، وقيل: هو إ,بطاء الر_ك%ك1، والفعل كالفعل.

وال%ح\ف1د' وال1ح\ف%د': شيء تعلف فيه ال3بل كال1ك}ت.ل,؛ قال ال4عشى يصف
ناقته:

بناها الغ.وادي الرض1يخ' مع ال%ل،
وس.ق}3ي وإ,طعامي الشعي. ب,م.ح\ف1د1

(* قوله «الغوادي الرضيخ إل» كذا بالصل الذي بأيدينا، وكذا ف شرح
القاموس)

الغوادي: الن_و.ى. والرضيخ: الرضوخ وهو النوى يبل بالاء ث يرضخ،
:vوقيل: هو مكيال يكال به، وقد روي بيت ال4عشى بالوجهي معا

بناها السوادي� الرضيخ' مع النوى،
وق%ت¼ وإ,عطاء الشعي, ب,م1ح\ف%د1

ويروى ب,م.ح\ف1د، فمن كسر اليم عده ما يعتمل به، ومن فتحها فعلى توهم
الكان أ%و الزمان. ابن ال4عراب: أ%بو قيس مكيال واسه ال1ح\ف%د' وهو

.�الق%ن\ق%ل
�وم.حاف1د' الثوب: وش\ي'ه'، واحدها م.ح\ف1د¬. ابن ال4عراب: ال%ف%د.ة

ص'ناع الوشي والفد الو.ش\ي'. ابن شيل: يقال لطرف الثوب م1حفد، بكسر
اليم، وال%ح\ف1د: ال4صل عام�ة؛ عن ابن ال4عراب، وهو ال%ح\ت1د'

وال%حف1د وال%ح\ك1د وال%ح\ق1د': ال4صل.
وم.ح\ف1د' الرجل: م.ح\ت1د'ه وأ%صله. والفد: السنام.

وف الكم: أ%صل السنام؛ عن يعقوب؛ وأ%نشد لزهي:



ج'مال1ي_ة ل ي'ب\ق, سيي ور,ح\ل%ت
على ظهرها، من ن.ي_ها، غي. م.ح\ف1د

وسيف م'حتف1د¬: سريع القطع.
@حفرد: ال1ف}ر,د' حب الوهر؛ عن كراع. وال1ف}ر,د': نبت.

@حفلد: ابن ال4عراب: ال%ف%ل�د' البخيل وهو الذي ل تراه إ,ل وهو
ي'شارe الناس ويفحش عليهم؛ وأ%نشد لزهي:

vر غنيمةYتقي� نقي� ل ي'ك%ث
ب,ن.ك}ه.ة1 ذي ق�ر\ب.ى، ول ب,ح.ف%ل�د1

ذكره ال4زهري ف ترجة حقل%د بالقاف، قال: ورواه بالفاء.
@حقد: ال1ق}د': إ,مساك العداوة ف القلب والتربص ل1ف�ر\ص.ت1ها.

وال1ق}د': الض>غ\ن'، والمع أ%حقاد وح'قود، وهو الق1يد.ة�، والمع حقائد؛ قال
أ%بو صخر الذل:

وع.د> إ,ل قوم ت.ج,يش' ص'دور'هم
ب,غ1ش>ي.، ل ي'خ\ف�ون% ح.م\ل% ال%قائ1د1

وح.ق%د. علي_ ي.ح\ق1د' ح.ق}داv وح.ق1د، بالكسر، ح.ق%داv وح1ق}داv فيهما
فهو حاقد، فال%ق}د' الفعل، وال1ق}د' السم. وت.ح.ق�د. ك%ح.ق%د.؛ قال

جرير:
يا ع.د\ن% إ,ن� و,صالن_ خ1لب.ة،

ولقد ج.م.ع\ن. مع الب,عاد1 ت.ح.ق©د.ا
ورجل حقود: كثي القد على ما يوجب هذا الضرب من ال4مثلة.

وأ%حق%د.ه ال4مر': ص.ي_ر.ه حاقداv وأ%حقده غيه. وح.ق1د. الطر'
ح.ق%داv وأ%حقد: احتبس، وكذلك العدن إ,ذا انقطع فلم ي'خرج شيئاv. قال ابن

ال4عراب: ح.ق1د. العدن� وأ%حق%د. إ,ذا ل يرج منه شيء وذهبت م.نالته.
ومعدن حاقد إ,ذا ل ي'نل شيئاv. الوهري: وأ%حقد القوم' إ,ذا طلبوا من
العدن شيئاv فلم يدوا؛ قال: وهذا الرف نقلته من كلم ول أ%سعه.

وال%ح\ق1د': ال4صل؛ عن ابن ال4عراب.
@حقلد: ال%ق%ل�د': ع.م.لD فيه إ,ث، وقيل: هو الث بعينه؛ قال زهي؛

vر غنيمةYتقي� نقي� ل ي'ك%ث
بن.ك}ه.ة1 ذي ق�ر\ب.ى، ول ب,ح.ق%ل�د1

والقل�د: البخيل السي�ء اللق، وقيل: السي�ء اللق من غي أ%ن يقيد



بالبخل؛ الوهري: هو الضيق ال�ل�ق البخيل؛ غيه: هو الضيق اللق ويقال
للصغي. قال ال4صمعي: ال%ق%ل�د ال1ق}د' والعداوة ف قول زهي، والقول من

قال إ,نه الث، وقول ال4صمعي ضعيف، ورواه ابن ال4عراب: ول
ب,ح.ف%ل�د، بالفاء، وفسره أ%نه البخيل وهو الذي ل تراه إ,ل وهو ي'شارe الناس

ويفحش عليهم.
@حكد: ال%ح\ك1د': ال4صل؛ وف الثل: ح'ب_ب. إ,ل عبد س.و\ء م.ح\ك1د'ه؛

يضرب له ذلك عند حرصه على ما يهينه ويسوءه. ورجع إ,ل م.حك1د1ه إ,ذا فعل
شيئاv من العروف ث رجع عنه. وال%ح\ك1د': اللجأ�، حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

ليس ال3مام' بالشحيح ال�ل}ح1د1،
ول ب,و.ب\ر� بالجاز, م'ق}ر,د1

إ,ن} ي'ر. يوماv بالفضاء ي'ص\ط%د1،
أ%و ي.ن\ج.ح1ر\، فال�ح\ر' ش.رe م.ح\ك1د1

ابن ال4عراب: هو ف مك1د ص1د\ق وم.حت1د ص1د\ق�.
@حلقد: ال4زهري:ال1ل}ق1د' السي�ء ال�ل�ق الثقيل الروح.

@حد: المد: نقيض الذم؛ ويقال: ح.مد\ت'ه على فعله، ومنه ال%ح\م.دة خلف
الذم�ة. وف التنزيل العزيز: المد ل رب العالي. وأ%ما قول العرب:

بدأ}ت بالمد' ل، فإ,نا هو على الكاية أ%ي بدأ}ت بقول: المد' ل رب
العالي؛ وقد قرئ المد. ل على الصدر، والمد1 ل على ال3تباع،

والمد' ل على ال3تباع؛ قال الفراء: اجتمع القراء على رفع المد' ل،
فأ%ما أ%هل البدو فمنهم من يقول المد. ل، بنصب الدال، ومنهم من يقول

المد1 ل، بفض الدال، ومنهم من يقول المد' ل�ل�ه، فيفع الدال
واللم؛ وروي عن ابن العباس أ%نه قال: الرفع هو القراء4ة ل4نه الأ}ثور، وهو

الختيار ف العربية؛ وقال النحويون: من نصب من ال4عراب المد ل فعلى
الصدر أ%ح\م.د' المد. ل، وأ%ما من قرأ% المد1 ل فإ,ن الفراء قال:

هذه كلمة كثرت على ال4لسن حت صارت كالسم الواحد، فثقل عليهم ضمة بعدها
كسرة فأ%تبعوا الكسرة% للكسرة؛ قال وقال الزجاج: ل يلتفت إ,ل هذه اللغة

ول يعبأ� با، وكذلك من قرأ% المد' ل�ل�ه ف غي القرآن، فهي لغة
رديئة؛ قال ثعلب: المد يكون عن يد وعن غي يد، والشكر ل يكون إ,ل عن يد

وسيأ}ت ذكره؛ وقال اللحيان: المد الشكر فلم يفرق بينهما. ال4خفش:
المد ل الشكر ل، قال: والمد ل الثناء. قال ال4زهري: الشكر ل يكون



إ,ل ثناء ليد أ%وليتها، والمد قد يكون شكراv للصنيعة ويكون ابتداء
للثناء على الرجل، فحمد' ال الثناء� عليه ويكون شكراv لنعمه الت شلت الكل،

والمد أ%عم من الشكر.
،vوم.ح\م1د.ة vوم.ح\م.دة وم.ح\م1دا vوم.ح\م.دا vوقد ح.م1د.ه ح.م\دا

نادر¬، فهو ممود وحيد وال�نثى حيدة، أ%دخلوا فيها الاء وإ,ن كان ف
العن مفعولv تشبيهاv لا برشيدة، شبهوا ما هو ف معن مفعول با هو بعن

فاعل لتقارب العنيي.
والميد: من صفات ال تعال وتقدس بعن المود على كل حال، وهو من

ال4ساء السن فعيل بعن ممود؛ قال ممد بن الكرم: هذه اللفظة ف
ال�صول فعيل بعن مفعول ولفظة مفعول ف هذا الكان ينبو عنها طبع ال3يان،
فعدلت عنها وقلت حيد بعن ممود، وإ,ن كان العن واحداv، لكن التفاصح

ف التفعيل هنا ل يطابق مض التنزيه والتقديس ل عز وجل؛ والمد
والشكر متقاربان والمد أ%عمهما ل4نك تمد ال3نسان على صفاته الذاتية وعلى
عطائه ول تشكره على صفاته؛ ومنه الديث: المد رأ}س الشكر؛ ما شكر ال

عبد ل يمده، كما أ%ن كلمة ال3خلص رأ}س ال3يان، وإ,نا كان رأ}س
الشكر ل4ن فيه إ,ظهار النعمة وال3شادة با، ول4نه أ%عم منه، فهو شكر

وزيادة. وف حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبمدك أ%ي وبمدك أ%بتدئ، وقيل:
وبمدك سبحت، وقد تذف الواو وتكون الواو للتسبب أ%و للملبسة أ%ي التسبيح

مسبب بالمد أ%و ملبس له.
ورجل ح'م.د.ةD كثي المد، ورجل ح.م_اد¬ مثله. ويقال: فلن يتحمد الناس

بوده أ%ي يريهم أ%نه ممود. ومن أ%مثالم: من أ%نفق ماله على نفسه فل
ي.ت.ح.م_د به إ,ل الناس؛ العن أ%نه ل ي'ح\م.د' على إ,حسانه إ,ل

نفسه، إ,نا يمد على إ,حسانه إ,ل الناس؛ وح.م.د.ه وح.م1د.ه' وأ%حده: وجده
vفأ%حدناه وأ%ذمناه أ%ي وجدناه ممودا v؛ يقال: أ%تينا فلناvممودا

،vموافقا vويقال: أ%تيت موضع كذا فأ%حدته أ%ي صادفته ممودا .vأ%و مذموما
وذلك إ,ذا رضيت سكناه أ%و مرعاه. وأ%ح\م.د. ال4رض.: صادفها حيدة، فهذه

اللغة الفصيحة، وقد يقال حدها. وقال بعضهم: أ%ح\م.د. الرجل% إ,ذا رضي
فعله ومذهبه ول ينشره. سيبويه: ح.م1د.ه جزاه وقضى حقه، وأ%ح\م.د.ه استبان

أ%نه مستحق للحمد. ابن ال4عراب: رجل ح.م\د وامرأ%ة ح.م\د\ وح.م\دة
ممودان ومنزل ح.م\د؛ وأ%نشد:



وكانت من الزوجات ي'ؤ\م.ن' غ%ي\ب'ها،
وت.ر\تاد' فيها العي م'ن\ت.ج.عاv ح.م\دا

ومنزلة ح.م\د؛ عن اللحيان. وأ%ح\م.د الرجل�: صار أ%مره إ,ل المد.
وأ%حدته: وجدته مموداv؛ قال ال4عشى:

وأ%ح\م.د\ت. إ,ذ ن.ج_ي\ت. بال4مس ص1ر\م.ة،
لا غ�د.ادات¬ والل�واح1ق' ت.ل}ح.ق

وأ%ح\م.د أ%مر.ه: صار عنده مموداv. وطعام ل%ي\س.ت م.ح\م1دة 
(* قوله

«وطعام ليست ممدة إل» كذا بالصل والذي ف شرح القاموس وطعام ليست عنده
ممدة أي ل يمده آكله، وهو بكسر اليم الثانية). أ%ي ل يمد.

والتحميد: حدك ال عز وجل، مرة بعد مرة. ال4زهري: التحميد كثرة حد
ال سبحانه بالامد السنة، والتحميد أ%بلغ من المد.

وإ,نه ل%ح.م_اد ل، وممد هذا السم منه كأ%نه ح'مد. مرة بعد أ�خرى.
وأ%ح\م.د إ,ليك ال: أ%شكره عندك؛ وقوله:

طافت به ف%ت.حام.د.ت\ ر'ك}بانه
أ%ي ح'مد بعضهم عند بعض. ال4زهري: وقول العرب أ%ح\م.د إ,ليك الل�ه.

أ%ي أ%حد معك الل�ه.؛ وقال غيه: أ%شكر إ,ليك أ%يادي.ه ونعمه؛ وقال
بعضهم: أ%شكر إ,ليك نعمه وأ�حدثك با. هل ت.ح\مد لذا ال4مر أ%ي ترضاه؟ قال

الليل: معن قولم ف الكتب احد إ,ليك ال أ%ي احد معك ال؛ كقول
الشاعر:

ول%و\ح.ي\ ذراعي ف ب,ر\ك%ة،
إ,ل ج'ؤج'ؤ� ر.ه1ل النكب

يريد مع بركة إ,ل جؤجؤ أ%ي مع جؤجؤ. وف كتابه، عليه السلم: أ%ما بعد
فإ,ن أ%حد إ,ليك ال أ%ي أ%حده معك فأ%قام إ,ل م'قام مع؛ وقيل:

معناه أ%حد إ,ليك نعمة ال عز وجل، بتحديثك إ,ياها. وف الديث: لواء
المد بيدي يوم القيامة؛ يريد انفراده بالمد يوم القيامة وشهرته به على رؤوس

اللق، والعرب تضع اللواء ف موضع الشهرة؛ ومنه الديث: وابعثه القام
المود: الذي يمده فيه جيع اللق لتعجيل الساب وال3راحة من طول

الوقوف؛ وقيل: هو الشفاعة. وفلن ي.ت.ح.م_د علي� أ%ي يت، ورجل ح'م.دة مثل
ه'م.زة: يكثر حد ال4شياء ويقول فيها أ%كثر ما فيها. ابن شيل ف حديث



ابن عباس: أ%ح\مد إ,ليكم غ%س\ل ال3ح\ليل أ%ي أ%رضاه لكم وأتقدم فيه
إ,ليكم، أ%قام إ,ل مقام اللم الزائدة كقوله تعال: بأ%ن ربك أ%وحى لا؛ أ%ي

إ,ليها. وف النوادر: ح.م1دت على فلن ح.م\داv وض.م1دت له ض.م.داv إ,ذا
غضبت؛ وكذلك أ%ر,م\ت أ%ر.ماv. وقول الصلي: سبحانك اللهم وبمدك؛ العن

وبمدك أ%بتدئ، وكذلك الالب للباء ف بسم ال البتداء كأ%نك قلت:
بدأ}ت بسم ال، ول تتج إ,ل ذكر بدأ}ت ل4ن الال أ%نبأ%ت أ%نك

مبتدئ.وقولم: ح.ماد1 لفلن أ%ي حداv له وشكراv وإ,نا بن على الكسر ل4نه
معدول عن الصدر.

وح'ماداك أ%ن تفعل كذا وكذا أ%ي غايتك وقصاراك؛ وقال اللحيان: ح'ماداك.
أ%ن تفعل ذلك وح.م\د'ك أ%ي مبلغ جهدك؛ وقيل: معناه ق�صاراك وح'ماداك أ%ن

ت.ن\ج'و منه رأ}ساv برأ}س أ%ي ق%ص\ر'ك وغايتك.
وح'مادي أ%ن أ%فعل ذاك أ%ي غايت وق�صاراي.؛ عن ابن ال4عراب.

ال4صمعي: حنانك أ%ن تفعل ذلك، ومثله ح'ماداك. وقالت أ�م سلمة: ح'ماد.يات' النساء
غ%ضe الطرف وق%ص\ر الوهادة؛ معناه غاية ما يمد منهن هذا؛ وقيل:

غ�ناماك بعن ح'ماداك، وع'ناناك مثله.
وممد وأ%حد: من أ%ساء سيدنا الصطفى رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛

vوح.م\دا vوح.م1يدا vوح.م_ادا vوأ%حد وحامدا vوقد ست ممدا
وح'م.ي\داv. والم_د: الذي كثرت خصاله المودة؛ قال ال4عشى:

إ,ليك، أ%ب.يت. اللعن.، كان ك%لل�ها،
إ,ل الاج,د الق%ر\م ال%واد ال�ح.م_د

قال ابن بري: ومن سي ف الاهلية بحمد سبعة: ال4ول ممد بن سفيان بن
ماشع التميمي، وهو الد الذي يرجع إ,ليه الفرزدق هام بن غالب وال4قرع
بن حابس وبنو عقال، والثان ممد بن عتوارة الليثي الكنان، والثالث ممد

بن أ�ح.ي\حة بن ال�لح ال4وسي أ%حد بن ج.ح\ج.ب.ى، والرابع ممد بن
ح'مران بن مالك العفي العروف بالشeو.ي\ع1ر؛ لقب بذلك لقول امرئ القيس

فيه وقد كان طلب منه أ%ن يبيعه فرساv فأ%ب فقال:
ب.لYغ.ا ع.ن>ي الشeو.ي\ع1ر. أ%ن،

ع.م\د. ع.ي\ن، ب.ك�ي\ت'هن� ح.ريا
وحري هذا: اسم رجل؛ وقال الشويعر ماطباv لمرئ القيس:

أ%تتن أ�مور فكذب\تها،



وقد ن'م1ي.ت\ ل% عاماv فعاما
بأ%ن9 امرأ% القيس, أ%مسى كئيبا
على أ%ل%ه{، ما يذوق' الط�عاما
،�لعمر' أ%بيك. الذي ل ي'هان

لقد كان ع1ر\ض'ك من حراما
وقالوا: ه.ج.و\ت.، ول أ%ه\ج'ه،

وه1ل} ي.ج,د.ن} فيك. هاج� مراما؟
وليس هذا هو الشويعر النفي وأ%ما الشويعر النفي فاسه هانئ بن توبة

الشيبان وسي الشويعر لقوله هذا البيت:
وإ,ن9 الذي ي'م\س3ي، ودنياه' ه.مeه،

ل%م'س\ت.مس3ك¬ منها ب,ح.ب\ل, غ�رور
وأ%نشد له أ%بو العباس ثعلب:
ي'حي�ي الناس' كل� غن� قوم،
وي'ب\خ.ل� بالسلم على الفقي

ويوس.ع للغن�ي إ,ذا رأ%وه،
وي'ح\ب.ى بالتحية كال4مي

والامس ممد بن مسلمة ال4نصاري أ%خو بن حارثة، والسادس ممد بن خزاعي
بن علقمة، والسابع ممد بن حرماز بن مالك التميمي العمري.

وقولم ف الثل: الع.ود أ%حد أ%ي أ%كثر حداv؛ قال الشاعر:
،vفلم ت.ج\ر, إ,ل جئت ف الي سابقا
ول عدت إ,ل أ%نت ف العود أ%حد

وح.م.د.ة النار، بالتحريك: صوت التهابا ك%ح.دمتها؛ الفراء: للنار
ح.م.دة.

ويوم م'ح\ت.م1د وم'ح\ت.د1م: شديد الر�. واح\ت.م.د الرe: ق%ل}ب
احت.د.م.

وممود: اسم الفيل الذكور ف القرآن.
وي.ح\م.د: أ%بو بطن من ال4زد. والي.حام1د' ج.م\ع¬: قبيلة يقال لا

ي.ح\مد، وقبيلة يقال لا الي'ح\م1د؛ هذه عبارة عن السياف؛ قال ابن سيده:
والذي عندي أ%ن اليحامد ف معن الي.ح\م.ديي والي'ح\م1ديي، فكان يب أ%ن

تلحقه الاء عوضاv من ياء4ي النسب كالهالبة، ولكنه شذ أ%و جعل كل واحد



منهم ي.حمد أ%و ي'حمد، وركبوا هذا السم فقالوا ح.م\د.و.ي\ه، وتعليل ذلك
مذكور ف عمرويه.
@حرد: ال1م\ر,د' 

(* قوله «المرد» كذا بالصل وف القاموس كسلسلة):
المأ%ة؛ وقيل: ال1م\ر,د بقية الاء الكدر يبقى ف الوض.

@حند: ال4زهري: روى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب قال: ال�ن'د
ال4حساء، واحدها ح.نود؛ قال: وهو حرف غريب؛ قال: وأ%حسبها ال�ت'د. من قولم عي

ح'ت'د ل ينقطع ماؤها.
@حنجد: ال�ن\ج'ود: وعاء كالس_ف%ط الصغي؛ وقيل: د'و.ي\ب_ة وليس بثبت.

وح'ن\ج'ود¬: اسم؛ أ%نشد سيبويه:
أ%ليس أ%كرم. خلق, ال، قد علموا

عند ال1فاظ1، ب.ن'و ع.م\رو بن ح'ن\جود
أ%بو عمرو: ال�ن\ج'د ال%ب\ل من الرمل الطويل.

@حود: ال�م_ى ت'حاو,د'ه أ%ي ت.ع.ه_د'ه؛ وهو ياودنا بالزيارة أ%ي
يزورنا بي ال4يام. وحاو,د¬: اسم.

@حيد: ال%ي\د: ما شخص من نواحي الشيء، وجعه أحياد وح'يود. وح.ي\د
الرأ}س: ما شخص من نواحيه؛ وقال الليث: ال%ي\د كل حرف من الرأ}س. وكل ن'توء

:vف الق%ر\ن والبل وغيها: ح.ي\د، والمع ح'يود؛ قال العجاج يصف جل
ف ش.ع\ش.عان{ ع'ن'ق ي.م\خ'ور،

حاب ال�ي'ود فار,ض, الن\ج'ور
وح1ي.د أ%يضاv: مثل ب.د\رة وب,د.ر�؛ قال مالك بن خالد ال�ناعي الذل:

تالل�ه1 ي.ب\ق%ى على ال4يام ذو ح1ي.د،
ب,م'ش\م.خ1ر¼ به الظ�ي_ان� والس'

أ%ي ل يبقى. وح'يود القرن: ما تلوى منه.
وال%ي\د، بالتسكي: حرف شاخص يرج من البل.

ابن سيده: ح.ي\د' البل شاخص¬ يرج منه فيتقدم كأ%نه ج.ناح؛ وف
التهذيب: ال%ي\د ما شخ.ص من البل واعوج_. يقال: جبل ذو ح'يود وأ%حياد إ,ذا

كانت له حروف ناتئة ف أ%عراضه ل ف أ%عاليه. وح'يود القرن: ما تلوى منه.
وقرن ذو ح1ي.د أ%ي ذو أ%نابيب ملتوية.

ويقال: هذا ن,دeه ون.د1يد'ه وب,دeه وب.د1يد'ه وح.ي\د'ه وح1يد'ه أ%ي



مثله. وحايد.ه م'حايدة: جانبه. وكل ضلع شديدة العوجاج: ح.ي\د، وكذلك من
العظم، وجعه ح'يود. وال1ي.د وال�ي'ود: حروف قرن الوعل، وأ%نشد بيت مالك

vوم.ح1يدا vوح.ي.دانا vناعي. وحاد عن الشيء3 ي.ح1يد ح.ي\دا�بن خالد ال
وح.ي\د'ودة: مال عنه وعدل؛ ال4خية عن اللحيان؛ قال:

ي.ح1يد' حذار. الوت من كل ر.و\عة،
ول ب'د_ من موت إ,ذا كان أ%و ق%ت\ل,

وف الديث: أ%نه ركب فرساv فمر_ بشجرة فطار منها طائر فحادت ف%ن.د.ر.
عنها؛ حاد عن الطريق والشيء ي.ح1يد' إ,ذا عدل؛ أ%راد أ%نا نفرت وتركت
الاد_ة. وف كلم علي، كر�م ال وجهه، يذم الدنيا: هي ال%ح'ود الك%نود

ال%يود ال%ي'ود، وهذا البناء من أ%بنية البالغة. ال4زهري: والرجل
Dوأ%نفة، ومصدره ح'يودة وح.ي.دان vييد عن الشيء إ,ذا صد_ عنه خوفا

وح.ي\د¬؛ وما ل%ك م.ح1يد عن ذلك.
:vوح'يود البعي: مثل الوركي والساقي؛ قال أ%بو النجم يصف فحل

ي.قود'ها صاف ال�يود1 ه.ج\ر.ع'،
م'ع\تد1لD ف ض.ب\ر,ه ه.ج.ن_ع'

أ%ي يقود ال3بل فحل هذه صفته.
ويقال: اشتكت الشاة ح.ي.داv إ,ذا ن.ش1ب. ولدها فلم يسهل مرجه. ويقال:

ف هذا العود ح'يود وح'رود أ%ي ع'ج.ر¬. ويقال: قد� فلن السي فحر_ده
.vوح.ي_ده إ,ذا جعل فيه ح'يودا

الوهري ف قوله حاد عن الشيء3 ح.ي\د'ودة، قال: أ%صل ح.ي\د'ودة
ح.ي.دودة، بتحريك الياء، فسكنت ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ل�ول غي'

ص.ع\فوق.وقولم: ح1يد1ي ح.ياد1 هو كقولم: ف1يح1ي ف%ي.اح,؛ وف خطبة علي�، كر_م
ال وجهه: فإ,ذا جاء القتال قلتم: ح1يد1ي ح.ياد1؛ ح1يدي أ%ي ميلي

وح.ياد بوزن ق%ط%ام,، هو من ذلك، مثل فيح1ي ف%ياح أ%ي اتسعي، وفياح: اسم
للغارة.

وال%ي\د.ة: العقدة ف ق%ر\ن الوع1يل، والمع ح'يود.
وال%ي\دان: ما حاد من الصى عن قوائم الدابة ف السي، وأ%ورده

ال4زهري ف حدر وقال اليدار، واستشهد عليه ببيت لبن مقبل وسنذكره.
وال%ي.دى: الذي ي.حيد. وحار ح.ي.دى أ%ي ييد عن ظله لنشاطه. ويقال:

كثي اليود عن الشيء، ول يئ ف نعوت الذكر شيء على ف%ع.لى غيه؛ قال



أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:
أ%و آص\ح.م. حام� ج.رام1يز.ه،
ح.زاب,ي.ة{ ح.ي.دى بالد>حال

العن: أ%نه يمي نفسه من الرماة؛ قال ابن جن: جاء ب,ح.ي.دى للمذكر،
قال: وقد حكى غيه رجل د.ل%ظ%ى للشديد الدفع إ,ل أ%نه قد روى موضع حيدى

ح.ي>د، فيجوز أ%ن يكون هكذا رواه ال4صمعي ل ح.ي.دى؛ وكذلك أ%تان
ح.ي.دى؛ عن ابن ال4عراب. سيبويه: حادان� ف%علن� منه ذهب به إ,ل الصفة،
اعتلت ياؤه ل4نم جعلوا الزيادة ف آخره بنزلة ما ف آخره الاء وجعلوه
معتلv كاعتلله ول زيادة فيه، وإ,ل فقد كان حكمه أ%ن يصح كما صح
ال%و.لن؛ قال ال4صمعي: ل أ%سع ف%ع.لى إ,ل ف الؤنث إ,ل ف قول الذل؛

وأ%نشد:
كأ%ن>ي ور.ح\ل1ي، إ,ذا ر'ع\ت'ها،

على ج.م.زى جازئ بالرمال
وقال: أ%نشد.ناه أ%بو شعيب عن يعقوب ز'ع\ت'ها؛ وسي جد� جرير ال%ط%ف%ى

ببيت قاله:
وع.ن.قاv بعد الك%لل, خ.ط%ف%ى

ويروى خ.ي\ط%ف%ى.
وال%ياد: الطعام 

(* قوله «والياد الطعام» كذا بالصل بوزن سحاب وف
القاموس اليد، مركة، الطعام فهما مترادفان.) ؛ قال الشاعر:

وإ,ذا الركاب' ت.ر.و_ح.ت\ ث اغ}ت.د.ت\
ب.ع\د. الر_واح، فلم ت.ع'ج\ ل%ي.اد

وح.ي\د.ة�: اسم: قال:
ح.ي\د.ة� خال، ول%قيطD وع.لي،
وحات1م' الط�ائ1يe وه_اب' ال1ئ1ي

أ%راد: حاتD الطائي� فحذف التنوين. وحيدة: أ%رض؛ قال كثي:
ومر_ ف%أ%ر\وى ي.ن\ب'عاv ف%ج'ن'وب.ه،
وقد ح1يد. م1نه ح.ي\د.ةD فع.باث1ر'

وبنو ح.ي\دان%: بطن؛ قال ابن الكلب: هو ابو م.ه\رة بن ح.ي\دان.
@حبذ: ذكر ال4زهري هذه الترجة ف الاء والذال والباء، قال: وأ%ما



قولم ح.ب_ذا كذا وكذا، بتشديد الباء، فهو حرف معن أ�لYف من ح.ب_ وذا.
وقال ف آخر الفصل: وحبذا ف القيقة فعل واسم: ح.ب� بنزلة ن,ع\م، وذا

فاعل بنزلة الرجل، وقد ذكرناه نن ف ترجة حبب فيما تقد�م، وال
أ%علم.

vقطعه قطعا :vحذذ: ال%ذ©: القطع الستأ}صل. ح.ذ�ه' ي.ح'ذ9ه ح.ذ9ا@
سريعاv م'س\تأ}صلv؛ وقال ابن دريد: قطعه قطعاv سريعاv من غي أ%ن يقول

.vمستأ}صل
وال�ذ�ة: القطعة من اللحم كال�ز_ة والف1ل}ذة؛ قال الشاعر:

ت'ع\ي,يه ح'ذ�ة ف1ل}ذ{ إ,ن} أ%ل%م� با
من الش>واء3، وي'ر\و,ي ش'ر\ب.ه' الغ'م.ر'

(* قوله «تعييه إل» كذا بالصل، والذي ف الصحاح وشرح القاموس:
تكفيه حزة فلذان أل با * من الشواء ويكفي شربه

الغمر).
ويروى حزة فلذ، وسنذكره ف موضعه.

وال%ذ%ذ: السرعة، وقيل: السرعة والفة. والذذ: خفة الذنب واللحية،
والنعت منهما أ%ح.ذ©. ويعب أ%ح.ذ© ولية ح.ذاء: خفيفة؛ قال:

وش'عث{ على ال4ك}وار, ح'ذð ل1حاه'م'
ت.فاد.و\ا من الوت1 الذ�ريع, ت.فاد1يا

وفرس أ%ح.ذ©: خفيف شعر الذنب؛ وقطاة ح.ذاء: وصفت بذلك لقصر ذنبها وقلة
ريشها، وقيل: لفتها وسرعة طيانا. وف حديث عتبة بن غزوان: أ%نه خطب

الناس فقال ف خطبته: إ,ن الدنيا قد آذ%ن.ت\ ب,ص.ر\م� وو.ل�ت\ ح.ذ�اء فلم
ي.ب\ق منها إ,ل ص'باب.ةD كص'بابة1 ال3ناء؛ يقول: ل يبق منها إ,ل مثل
ما بقي من الذ�ن.ب, ال4ح.ذ9، ومعن قوله ولت ح.ذ�اء أ%ي سريعة

ال3دبار؛ قال ال4زهري: ولت حذاء هي السريعة الفيفة الت قد انقطع آخرها،
ومنه قيل للقطاة حذاء لقصر ذنبها مع خفتها؛ قال النابغة يصف القطا:

،vس.ك�اء� م'د\ب,ر.ة vح.ذ�اء� م'ق}ب,ل%ة
للماء ف الن_ح\ر, منها ن.و\ط%ةv ع.ج.ب'

قال: ومن هذا قيل للحمار القصي الذنب أ%حذ9. وال4ح.ذ©: السريع ف
الكلم والفعال؛ وقيل: ولت حذاء أ%ي ماضية ل يتعلق با شيء. وحار أ%ح.ذ©:

قصي الذنب، والسم من ذلك ال%ذ%ذ ول فعل له. ال4زهري: ال%ذ%ذ مصدر



ال4حذ9 من غي فعل. ورجل أ%ح.ذ©: سريع اليد خفيفها؛ قال الفرزدق يهجو
ع'م.ر. بن هبية الفزاري:

ت.ف%ي\ه.ق. بالعراق, أ%بو ال�ث%ن_ى،
وع.ل�م أ%ه\ل%ه أ%كل% ال%ب,يص
أ%أ%ط}عمت. العراق. وراف1د.ي\ه1
ف%زار.ي�اv أ%ح.ذ� ي.د الق%م1يص؟

يصفه بالغلو وسرعة اليد، وقوله أ%ح.ذ� يد القميص، أ%راد أ%حذ� اليد
فأ%ضاف إ,ل القميص لاجته وأ%راد خفة يده ف السرقة. قال ابن بري: الفزاري

الهجو� ف البيت عمر بن هبية؛ وقد قيل ف ال4حذ غي ما ذكره الوهري،
وهو أ%ن ال4حذ القطوع، يريد أ%نه قصي اليد عن نيل العال فجعله

كال4حذ الذي ل شعر لذنبه ول يب� لن هذه صفته أ%ن يول العراق. وف حديث
علي�، رضوان ال عليه: أ%صول ب,ي.د{ ح.ذ�اء4 أ%ي قصية ل تتد إ,ل ما

أ�ريد، ويروى باليم، من الذ القطع، كن بذلك عن قصور أ%صحابه وتقاعدهم
عن الغزو. قال ابن ال4ثي: وكأ%نا باليم أ%شبه. وأ%مر أ%ح.ذ©: سريع

ال%ضاء. وصرية حذاء: ماضية. وحاجة ح.ذ�اء: خفيفة سريعة النفاذ.
وأ%م\ر¬ أ%ح.ذ© أ%ي شديد منكر. وجئتنا ب,خ'طوب� ح'ذð أ%ي بأ�مور منكرة؛ وقال

الطرماح:
ي.ق}ري ال�مور. ال�ذ� ذا إ,ر\ب.ة{

ف ل%ي>ها ش.ز\راv وإ,ب\رام1ها
أ%ي يقريها قلباv ذا إ,ربة. ال4زهري: والقلب يسمى أ%ح.ذ�؛ قال ابن

سيده: وقلب أ%ح.ذ© ذ%ك1يÒ خفيف. وسهم أ%حذ: خفف غ1راء ن.ص\له ول ي'فتق؛
قال العجاج:

أ%ورد ح'ذ¾ا ت.س\ب,ق' ال4بصارا،
وكل� أ�نثى ح.م.ل%ت\ أ%حجارا

يعن بال�نثى الاملة ال4حجار النجنيق.. ال4زهري: ال4ح.ذ© اسم
عروض من أ%عاريض الشعر؛ قال ابن سيده: هو من الكامل إ,ل م'تفا ونقله إ,ل

ف%ع1ل�ن\، أ%و م'ت\فاع1ل�ن\ إ,ل م'ت\فا ونقله إ,ل ف%ع\ل�ن\، وذلك لفتها
بالذف. وزاده ال4زهري إ,يضاحاv فقال: يكون صدره ثلثة أ%جزاء متفاعلن،
وآخره جزآن تام�ان، والثالث قد حذف منه علن وبقيت القافية متفا فجعلت

ف%ع\ل�ن\ أ%و ف%ع1ل�ن\ كقول ضابء:



vكالق%ناة1 وضابيا vم.ي\تا�إ,ل� ك
بالق%ر\ح, ب.ي\ن. ل%بان,ه1 وي.د1ه

(* قوله «وضابياv» كذا بالصل بالثناة التحتية، وف شرح القاموس
ضابئاv، بالمز، وهو الصل والياء تفيف).

وكقوله:
،vوم'ؤاز,را vوح'ر,م\ت. م1ن_ا صاح1با

وأ%خاv على الس_ر_اء3 والضeر�
والقصيدة ح.ذ�اء�؛ قال ابن سيده: قال أ%بو إ,سحق: سي أ%ح.ذ� ل4نه

ق%ط}ع¬ سريع¬ مستأ}صلD. قال ابن جن: سي أ%ح.ذ� ل4نه لا قطع آخر الزء
ق%ل� وأ%س\ر.ع. انقضاؤه وفناؤه. وج'زء أ%ح.ذ© إ,ذا كان كذلك.

وال4ح.ذ©؛ الشيء� الذي ل يتعلق به شيء. وقصيدة حذ�اء: سائرة ل عيب فيها ول
يتعلق با شيء من القصائد لودتا. والذ�اء: اليمي النكرة الشديدة

الت يقتطع با الق؛ قال:
ت.ز.ب_د.ها حذ�اء4 ي.ع\ل%م' أ%نه

هو الكاذب' الت ال�مور. الب.جار,يا
(* وردت البجاريا ف كلمة «زبد» بضم الباء والصواب فتحها.)

ال4مر الب'ج\ر,يe: العظيم النكر الدي ل ي'ر. مثله. الوهري: اليمي
ال%ذ�اء الت يلف صاحبها بسرعة، ومن قاله باليم يذهب إ,ل أ%نه

ج.ذ�ها ج.ذ� الع.ي\ر الص>لYيان.ة%. ور.ح1م¬ ح.ذ�اء وج.ذ�اء؛ عن الفراء،
إ,ذا ل توصل.

وامرأ%ة ح'ذ}ح'ذD وح'ذ}ح'ذ%ة: قصية.
Dوح'ذاح1ذ: بعيد¬. وقال ال4زهري: ق%ر.ب¬ ح.ذ}حاذ Dوق%ر.ب¬ ح.ذ}حاذ

سريع، أ�خ1ذ% من ال4ح.ذY الفيف مثل ح.ث}حاث{. وخ1م\س¬ ح.ذ}حاذD: ل
ف�ت'ور. فيه، وزعم يعقوب أ%ن ذاله بدل من ثاء3 ح.ث}حاث{؛ وقال ابن جن: ليس

أ%حدها بدلv من صاحبه ل4ن ح.ذ}حاذاv من معن الشيء ال4ح.ذ9، وال%ث}حات'
السريع، وقد تقد�م.

@حذ: ال�ماذي�: ش1د_ة� الر كال%م.اذ1ي�.
@حنذ: ح.ن.ذ% ال%د\ي. وغيه ي.ح\ن,ذ�ه ح.ن\ذاv: شواه فقط، وقيل:

س.م.ط%ه'.
Dمشوي�، على هذه الصفة وصف بالصدر، وكذلك م.ح\ن'وذ :Dولم¬ ح.ن\ذ



وح.ن,يذD. وف التنزيل العزيز: فجاء بعجل حنيذ. قال: منوذ مشوي. وروى ف قوله
عز وجل: فجاء بعجل حنيذ، قال: هو الذي يقطر' ماؤه وقد شوي. قال: وهذا

أ%حسن ما قيل فيه. الفراء: ال%ن\يذ� ما ح.ف%ر\ت. له ف ال4رض ث غممته،
قال: وهو من فعل أ%هل البادية معروف؛ وهو منوذ ف ال4صل وقد ح'ن,ذ%، فهو

م.ح\ن'وذD، كما قيل: طبيخ ومطبوخ. وقال شر: النيذ الاء السeخ\ن'؛
وأ%نشد لبن م.ي_اد.ة%:

إ,ذا باك%ر.ت\ه' بال%ن,يذ% غ%واسل�ه\
وقال أ%بو زيد: النيذ من الش>واء3 الن_ض1يج'، وهو أ%ن} ت.د'س_ه ف

.vالنار. وقال ابن عرفة: بعجل حنيذ أ%ي مشوي بالر>ضاف1 حت يقطر عرقا
وحنذته الشمس والنار إ,ذا شوتاه. والش>واء� النوذ�: الذي قد أ�لقيت

فوقه الجارة الرضوفة بالنار حت ينشوي انشواءé شديداv فيهتري تتها.
شر: النيذ من الش>واء الار الذي يقطر ماؤه وقد شوي. وقيل: النيذ من
اللحم الذي يؤخذ فيقطع أ%عضاء وينصف له ص.فيح' الجارة ف%يق�اب.ل�، يكون

ارتفاعه ذراعاv وع.ر\ض'ه أكثر من ذراعي ف مثلهما، ويعل له بابان ث
يوقد ف الصفائح بالطب (هكذا بياض بالصل ولعل الساقط منه فاذا حيت.)

واشتذ9 حرها وذهب كل دخان فيها ولب أ�دخل فيه اللحم، وأ�غلق البابان
بصفحتي قد كانتا ق1د>ر.تا للبابي ث ضربتا بالطي وبفرث الشاة وأ�د\فئ1تا

إ,د\فاءé شديداv بالتراب ف النار ساعة، ث يرج كأ%نه الب'سر' قد
ت.ب.ر_أ% اللحم' من العظم من شدة ن'ض\ج,ه؛ وقيل: النبذ أ%ن يشوي اللحم على

الجارة ال�ح\ماة1، وهو م'ح\ن.ذD؛ وقيل: النيذ أ%ن يأ}خذ الشاة فيقطعها ث
يعلها ف كرشها ويلقي مع كل قطعة من اللحم ف الك%ر,ش ر.ض\ف%ةv، وربا

جعل ف الكرش ق%د.حاv من لب حامض أ%و ماء ليكون أ%سلم للكرش أ%ن
ي.ن\ق%د_، ث يللها بلل وقد حفر لا ب'ؤر.ة وأ%حاها فيلقي الكرش ف البؤ\رة
ويغطيها ساعة، ث يرجها وقد أ%خذت من النeض\ج, حاجتها؛ وقيل: النيذ

الشويe عامة، وقيل: النيذ الش>واء� الذي ل ي'بال%غ} ف ن'ض\ج,ه،
والف1ع\ل� كالفعل، ويقال: هو الش>واء ال%غ\م'وم' الذي ي'ح\ن.ذ� أ%ي ي'غي،

وهي أ%قلها.
التهذيب: ال%ن\ذ� اشتواء اللحم بالجارة السخنة، تقول: ح.ن.ذ}ت'ه

ح.ن\ذاv وح.ن.ذ%ه ي.ح\ن,ذ�ه ح.ن\ذاv. وأ%ح\ن.ذ% اللحم أ%ي أ%ن\ض.ج.ه'.
وح.ن.ذ}ت' الشاة أ%ح\ن,ذ�ها ح.ن\ذاv أ%ي شويتها وجعلت فوقها حجارة مماة



لتنضجها، وهي حنيذ؛ والشمس ت.ح\ن,ذ� أ%ي ت'ح\ر,ق'. وال%ن\ذ�: شدة الر
:vوأ%تانا vو�إحراقه؛ قال العجاج يصف حارا

ح.ت إ,ذا ما الصيف' كان أ%م.ج.ا،
ور.ه1ب.ا من ح.ن\ذ1ه أ%ن} ي.ه\ر.ج.ا

ويقال: ح.نذ%ت'ه الشمس' أ%ي أ%حرقته. وح1ناذD م1ح\ن.ذD على البالغة أ%ي
حر مرق؛ قال ب.خ\د.ج¬ يهجو أ%با ن'خ.ي\ل%ة%:

لقى النeخ.ي\لت' ح1ناذاv م\ح\ن.ذا
م1ن_ي، و.ش.ل¾ ل1ل4عادي م1ش\ق%ذ%ا

أ%ي حر�اv ينضجه ويرقه. وح.ن.ذ% الفرس ي.ح\ن,ذه ح.ن\ذاv. وح1ناذاv، فهو
�منوذ وحنيذ: أ%جراه أ%و أ%لقى عليه ال1لل% ل1ي.ع\ر.ق.. واليل

ت'ح.ن_ذ� إ,ذا أ�لقيت عليها اللل� بعضها على بعض ل1ت.ع\ر.ق.. الفراء:
ويقال: إ,ذا س.ق%ي\ت. ف%اح\ن,ذ} يعن أ%خ\ف1س\، يقول: أ%ق1ل� الاء4 وأ%كثر
النبيذ%، وقيل: إ,ذا س.ق%ي\ت. ف%اح\ن,ذ} أ%ي ع.ر>ق\ شرابك أ%ي ص'ب_ فيه

قليل% ماء. وف التهذيب: أ%ح\ن.ذ%، بقطع ال4لف، قال: وأ%ع\ر.ق. ف معن
أ%خ\ف%س.؛ وذكر النذري: أ%نا أ%با اليثم أ%نكر ما قاله الفراء ف

ال3ح\ناذ انه بعن أ%خ\ف%س. وأ%ع\ر.ق. و.ع.ر.ف. ال3خ\فاس. وال3ع\راق.. ابن
ال4عراب: شراب م'ح\ن.ذD وم'خ\ف%س¬ وم'م\ذvى وم'م\هÝى إ,ذا أ�كثر

م1زاج'ه بالاء، قال: وهذا ضد ما قاله الفراء. وقال أ%بو اليثم: أ%صل
ال1ناذ1 من ح1ناذ1 اليل إ,ذا ض'م>ر.ت\، قال: وح1ناذه'ا أ%ن ي'ظاه.ر. عليها

ج'لê ف%و\ق. ج'لð حت ت'ج.ل�ل% بأ%ج\لل� خسة{ أ%و ستة ل1ت.ع\ر.ق.
vالفرس' تت تلك ال1لل, وي'خ\ر,ج. العرق' ش.ح\م.ها، كي ل يتنفس تنفسا

شديداv إ,ذا جرى. وف بعض الديث: أ%نه أ%تى بضب م.ح\نوذ أ%ي مشوي�؛ أ%بو
الثيم: أ%صله من ح1ناذ1 اليل، وهو ما ذكرناه. وف حديث السن: ع.ج_لت\

قبل% ح.ينذها ب,شوائها أ%ي عجلت الق1رى ول تنتظر الشوي. وح.ن.ذ%
الك%ر\م': ف�ر,غ% م1ن\ بعضه، وح.ن.ذ% له ي.ح\ن,ذ�: أ%ق%ل� الاء4 وأ%كثر الشراب.

كأ%خ\ف%س.. وح.ن.ذ}ت' الفرس. أ%ح\ن,ذ�ه ح.ن\ذاv، وهو أ%ن ي'ح\ض1ر.ه'
شوطاv أ%و شوطي ث ي'ظاه1ر. عليه ال1لل% ف الشمس ليعرق تتها، فهو منوذ

وحنيذ، وإ,ن ل يعرق قيل: ك%ب.ا.
وح.ن.ذD: موضع قريب من مكة، بفتح الاء والنون والذال العجمة؛ قال

ال4زهري: وقد رأ%يت بوادي الس>تار.ي\ن, من ديار بن سعد عي. ماء عليه نل



ز.ي\ن¬ عامر وقصور من قصور مياه ال4عراب يقال لذلك الاء حنيذ، وكان
ن.ش1يل�ه حار�اv فإ,ذا ح'ق1ن. ف السقاء وعلق ف الواء حت تضربه الريح

ع.ذ�ب. وطاب. وف أ%ع\راض, مدينة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قرية
قريبة من الدينة النبوية فيها نل كثي يقال لا ح.ن.ذ؛ وأ%نشد ابت

السكيت لبعض الرeج_از يصف النخل وأ%نه بذاء ح.ن.ذ ويتأ%بر منه دون أ%ن
يؤبر، فقال:

ت.أ%ب_ر,ي يا خ.ي\ر.ة% الف%سيل,،
ت.أ%ب_ري م1ن\ ح.ن.ذ{ ف%ش'ول،

إ,ذ} ص.ن_ أ%هل� الن_خل, بالف�حول
ومعن ت.أ%ب_ر,ي أ%ي تلق�حي، وإ,ن ل ت'ؤب_ري برائحة ح1ر\ق,

ف%حاح1يل, ح.ن.ذ، وذلك أ%ن النخل إ,ذا كان بذاء حائط فيه ف�ح_الD ما يلي
النوب فإ,نا تؤبر بروائحها وإ,ن ل تؤبر؛ وقوله فشول شبهها بالناقة الت

ت'ل}ق%ح' ف%ت.ش'ول ذنبها أ%ي ترفعه؛ قال ابن بري: الرجز ل�ح.ي\ح.ة بن
ال�لح,، قال: والعن تأ%بري من روائح هذا النخل إ,ذا ضن أ%هل النخل

بالفحول الت يؤبر با، ومعن شول ارفعي من قولم شالت الناقة بذنبها إ,ذا
رفعته للقاح.
وح.ن�اذD: اسم.

@حوذ: حاذ% ي.ح'وذ% ح.و\ذاv كحاط ح.و\طاv، وال%و\ذ�: الط�ل}ق'.
vساقها سوقا :vالسي' الشديد. وحاذ إ,بله يوذها ح.و\ذا :�وال%و\ذ� وال3ح\واذ

شديداv كحازها حوزاv؛ وروي هذا البيت:
eه'ن_ و.ل%ه' ح'وذي�ي.ح'وذ

فسره ثعلب بأ%ن معن قوله حوذي امتناع ف نفسه؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف
هذا إ,ل ههنا، والعروف:

يوزهن� وله حوزي
وف حديث الصلة: فمن فر�غ لا قلبه وحاذ عليها، فهو مؤمن أ%ي حافظ

:�عليها، من حاذ ال3بل يوذها إ,ذا حازها وجعها ليسوقها. وط%ر.د¬ أ%ح\و.ذ
سريع؛ قال ب.خ\د.ج¬:

لقى النخيلت' ح1ناذاv م1ح\ن.ذا
من، وشل¾ لل4عادي م1ش\ق%ذا،

وط%ر.داv ط%ر\د. النعام أ%ح\و.ذا



وأ%ح\و.ذ% السي.: سار سياv شديداv. وال4ح\و.ذ1يe: السريع ف كل ما
أ%خ.ذ% فيه، وأ%صله ف السفر. وال%و\ذ�: السوق السريع، يقال: ح'ذ}ت
ال3بل أ%ح'وذ�ها ح.و\ذاv وأ%ح\و.ذ}تا مثله. وال4ح\و.ذ1ي�: الفيف ف الشيء

بذفه؛ عن أ%ب عمرو، وقال يصف جناحي قطاة:
على أ%ح\و.ذ1ي_ي, اس\ت.ق%ل9ت\ عليهما،

فما هي إ,ل ل%م\ح.ة ف%ت.غيب
وقال آخر:

أ%ت.ت\ك. ع.ب\س¬ ت.ح\م1ل ال%ش1ي_ا،
ماء� م1ن. الط9ثرة أ%ح\و.ذي_ا

يعن سريع ال3سهال. وال4ح\و.ذي�: الذي يسي مسية عشر ف ثلث ليال؛
وأ%نشد:

ل%ق%د\ أ%كون� على الاجات1 ذا ل%ب.ث1،
وأ%ح\و.ذ1ي�اv إ,ذا انضم_ الذ9عال1يب'

قال: انضمامها انطواء بدنا، وهي إ,ذا انضمت فهي أ%سرع لا. قال:
والذعاليب أ%يضاv ذيول الثياب. ويقال: أ%ح\و.ذ% ذاك إ,ذا جعه وضمه؛ ومنه يقال:

استحوذ على كذا إ,ذا حواه. وأ%ح\و.ذ ثوبه: ضمه إ,ليه؛ قال لبيد يصف
:vتنا�حاراv وأ

إ,ذا اج\ت.م.ع.ت\ وأ%ح\و.ذ% جان,ب.ي\ها
وأ%ورد.ه.ا على ع'وج� ط1وال

قال: يعن ضمها ول يفته منها شيء، وعن بالع'وج القوائم. وأ%مر م.ح'وذ:
مضموم مكم ك%م.ح'وز، وجاد. ما أ%ح\و.ذ قصيدت.ه أ%ي أ%حكمها. ويقال:
أ%حوذ الصانع الق1د\ح إ,ذا أ%خفه؛ ومن هذا أ�خ1ذ% ال4ح\وذي� النكمش الاد�

الفيف ف أ�موره؛ قال لبيد:
فهو ك%ق1د\ح, ال%ن,يح أ%ح\و.ذ%ه الص_ا

نع'، ي.ن\ف1ي عن م.ت\ن,ه الق�و.ب.ا
وال4ح\و.ذ1يe: الشمر ف ال�مور القاهر لا الذي ل يشذ عليه منها

شيء.
وال%ويذ� من الرجال: الشمر؛ قال عمران بن ح.ط�ان:

ث%ق}ف¬ ح.ويذD م'ب,ي' الك%ف> ناص1ع'ه،
�ل ط%ائ1ش' الكف� و.ق9اف ول ك%ف1ل



يريد بالك%ف1ل, الك1ف}ل%. وال4ح\و.ذ1ي�: الذي ي.غ\ل1ب. واست.ح\و.ذ:
vغلب. وف حديث عائشة تصف عمر، رضي ال عنهما: كان وال أ%ح\و.ذي�ا

ن.س3يج. وح\د1ه. ال4ح\وذ1ي�: الاد� النكمش ف أ�موره السن لسياق ال�مور.
وحاذه ي.ح'وذه حوذاv: غلبه. واست.ح\وذ عليه الشيطان واستحاذ أ%ي غلب، جاء

بالواو على أ%صله، كما جاء اس\ت.ر\وح. واستوصب، وهذا الباب كله يوز أ%ن
ي'ت.ك%ل�م به على ال4صل. تقول العرب: اس\ت.صاب واس\ت.ص\و.ب واست.جاب

واس\ت.ج\وب، وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعال: أ%ل نستحوذ عليكم؛ أ%ي
أ%ل نغلب على أ�موركم ونستول على مود�تكم. وف الديث: ما من ثلثة ف قرية

ول ب.د\و� ل تقام فيهم الصلة إ,ل وقد اس\ت.ح\و.ذ عليهم الشيطان أ%ي
استول عليهم وحواهم إ,ليه؛ قال: وهذه اللفظة أ%حد ما جاء على ال4صل من

غي إ,علل خار,ج.ةv عن أ%خواتا نو استقال واستقام. قال ابن جن:
vإ,ل ذلك مؤذنا vامتنعوا من استعمال استحوذ معتل¾ وإ,ن كان القياس داعيا

به، لكن عارض فيه إ,جاعهم على إ,خراجه مصححاv ليكون ذلك على أ�صول ما
غ�ي�ر من نوه كاستقام واستعان. وقد فسر ثعلب قوله تعال: استحوذ عليهم

الشيطان، فقال: غلب على قلوبم. وقال ال عز وجل، حكاية عن النافقي ياطبون
به الكفار: أ%ل نست.ح\وذ عليكم ون.م\ن.ع\كم من الؤمني؛ وقال أ%بو

إ,سحق: معن أ%ل نستحوذ عليكم: أ%ل نستول عليكم بالوالة لكم. وحاذ%
المار' أ�ت'ن.ه إ,ذا استول عليها وجعها وكذلك حازها؛ وأ%نشد:

eه'ن_ وله ح'وذ1ي�ي.ح'وذ
قال وقال النحويون: استحوذ خرج على أ%صله، فمن قال حاذ ي.ح'وذ ل يقل

إ,ل استحاذ، ومن قال أ%ح\وذ% فأ%خرجه على ال4صل قال استحوذ.
والاذ�: الال؛ ومنه قوله ف الديث: أ%غبط الناس الؤمن' الفيف'

الاذ1 أ%ي خفيف الظهر. والاذان1: ما وقع عليه الذن.ب من أ%دبار الفخذين،
وقيل: خفيف الال من الال؛ وأ%صل الاذ1 طريقة الت من ال3نسان؛ وف
�الديث: ليأ}تي على الناس زمان ي'غ\ب.ط الرجل فيه لفة الاذ1 كما ي'غ\ب.ط

اليوم. أ%بو الع.ش.رة؛ ضربه مثلv لقلة الال والعيال. شر: يقال كيف
حال�ك وحاذ�ك؟ ابن سيده: والاذ� طريقة الت، واللم أ%على من الذال،
يقال: حال% م.ت\ن'ه وحاذ% م.ت\ن'ه، وهو موضع اللبد من ظهر الفرس. قال:

والاذان ما استقبلك من فخذي الدابة إ,ذا استدبرتا؛ قال:
وت.ل�فe حاذ%ي\ها بذي خ'ص.ل



ر.ي�ان%، م1ث}ل% ق%واد1م, الن_س\ر
قال: والاذان1 لمتان1 ف ظاهر الفخذين تكونان ف ال3نسان وغيه؛ قال:

خ.ف1يف' الاذ1 ن.س�ال� الف%ياف،
وع.ب\د¬ ل1لص�حاب.ة1 غ%ي\ر' ع.ب\د

الرياشي قال: الاذ� الذي يقع عليه الذن.ب من الفخذين من ذا الانب وذا
الانب؛ وأ%نشد:

وت.ل�ف� حاذ%ي\ها بذي خ'ص.ل
ع.ق1م.ت\، ف%ن,ع\م. ب'ن.ي�ة� الع'ق}م

أ%بو زيد: الاذ ما وقع عليه الذنب من أ%دبار الفخذين، وجع الاذ
أ%ح\واذ. والاذ� والال� معاv: ما وقع عليه اللبد من ظهر الفرس؛ وضرب النب،

vصلى ال عليه وسلم، ف قوله مؤمن¬ خ.ف1يف' الاذ1 قلة% اللحم، مثل
لقلة ماله وقلة عياله كما يقال خفيف الظهر. ورجل خفيف الاذ أ%ي قليل الال،

ويكون أ%يضاv القليل العيال. أ%بو زيد: العرب تقول: أ%نفع اللب ما
و.ل% حاذ%ي, الناقة أ%ي ساعة تلب من غي أ%ن يكون رضعها ح�1وار قبل ذلك.

Dنبت، وقيل: شجر عظام ي.ن\ب'ت ن,ب\ت.ة الر>م\ث1 لا غ1ص.ن.ة :�والاذ
كثية الشوك. وقال أ%بو حنيفة: الاذ من شجر ال%م\ض يعظم ومنابته السهل
والرمل، وهو ناجع ف ال3بل ت'خص1ب عليه رطباv ويابساv؛ قال الراعي ووصف

إ,بله:
إ,ذا أ%خ\ل%ف%ت\ ص.و\ب. الربيع, و.ص.الا

ع.راد¬ وحاذD م'ل}ب,س¬ ك�ل� أ%ج\ر.عا
(* قوله «وصالا» كذا بالصل هنا وف عرد. وقد وردت «أجرعا» ف كلمة

«عرد» بالاء الهملة خطأ).
قال ابن سيده: وأ%لف الاذ واو، ل4ن العي واواv أ%كثر منها ياء. قال

أ%بو عبيد: الاذ شجر، الواحدة حاذة من شجر الن.ب.ة؛ وأ%نشد:
ذوات1 أ%م\ط1ي¼ وذات1 الاذ1

وال4مطي�: شجرة لا صمغ يضغه صبيان ال4عراب، وقيل: الاذة شجرة
يأ}لفها بق%ر' الوحش؛ قال ابن مقبل:

وه'ن_ ج'ن'وح¬ ل1ذ1ي حاذ%ة،
ض.وار,ب' غ1ز\لن,ها بال�رن

وقال مزاحم:



د.عاه'ن� ذ1ك}ر' الاذ1 من ر.م\ل خ.ط}مة{
ف%مار,د' ف ج.ر\دائ1ه,ن_ ال4بار,ق'

وال%و\ذان�: نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حراء ف أ%صلها صفرة وورقته
مدو�رة والافر يسمن عليه، وهو من نبات السهل حلو طيب الطعم؛ ولذلك قال

الشاعر:
آك�ل� من ح.و\ذان,ه وأ%ن\س.ل}

والو\ذان�: نبات مثل ال1ن\د1با ينبت مسطحاv ف ج.ل%د ال4رض وليانا
لزقاv با، وقلما ينبت ف السهل، ولا زهرة صفراء. وف حديث قس عمي

ح.و\ذان: الوذان نبت له ورق وقصب ون.ور أ%صفر. وقال ف ترجة هوذ: والاذة
شجرة لا أ%غصان س.ب\ط%ةD ل ورق لا، وجعها الاذ؛ قال ال4زهري: روى

هذا النضر والفوظ ف باب ال4شجار الاذ.
وح.و\ذان وأ%بو ح.و\ذان: أ%ساء رجال؛ ومنه قول عبد الرحن بن عبد ال

بن الراح:
أ%تتك ق%واف{ من كري ه.ج.و\ت.ه'،

أ%با ال%و\ذ1، فانظر كيف عنك ت.ذود'
إ,نا أ%راد أ%با حوذان فحذف وغي بدخول ال4لف واللم؛ ومثل هذا

التغيي كثي ف أ%شعار العرب كقول الطيئة:
ج.د\لء م'ح\ك%م.ة من ص'ن\ع س.ل�م

يريد سليمان فغي مع أ%نه غلط فنسب الدروع إ,ل سليمان وإ,نا هي لداود؛
وكقول النابغة:

ون.س\ج س'ل%ي\م� ك�ل� ق%ض_اء4 ذائل
يعن سليمان أ%يضاv، وقد غلط كما غلط الطيئة؛ ومثله ف أ%شعار العرب

الفاة كثي، واحدتا ح.و\ذانة وبا سي الرجل؛ أ%نشد يعقوب لرجل من بن
الم�از:

لو كان ح.و\ذانة� بالبلد1،
قام با بالد�ل}و وال1ق%اط1،
أ%ي�ام. أ%د\ع'و يا بن زياد

أ%ز\ر.ق. ب.و�الv على البساط
م'ن\ج.ح1راv م'ن\ج.ح.ر. الصeد_اد1

الصeد_اد': الوز.غ�؛ ورواه غيه: بأ%ب زياد؛ وروي:



أ%و\ر.ق. بو�الv على البساط
.�وهذا هو ال4كفأ

@حب: ال1ب\ر': الذي يكتب به وموضعه ال1ح\ب.ر.ة�، بالكسر 
 (* قوله: «وموضعه البة بالكسر» عبارة الصباح: وفيها ثلث لغات أجودها فتح اليم والباء، والثانية ضم الباء،

والثالثة كسر اليم لنا آلة مع فتح الباء).
 ف ال%مال, والب.هاء. وسأ%ل عبدال بن سلم كعباv عن ال1ب\ر, فقال: هو الرجل الصال، وجعه أ%ح\ب.ار¬ وح'ب'ور¬؛ قال كعب بن

مالك:
ل%ق%د\ ج'ز,ي.ت\ ب,غ.د\ر.ت1ها ال�ب'ور'،

كذاك. الد_ه\ر' ذو ص.ر\ف{ ي.د'ور'
 وكل ما ح.س'ن. من خ.طð أ%و كلم أ%و شعر أ%و غي ذلك، فقد ح'ب,ر. ح.ب\راv وح'ب>ر.. وكان يقال لط�ف%ي\ل� الغ.ن.و,ي> ف الاهلية:
 م'ح.ب>ر¬، لتحسينه الش>ع\ر.، وهو مأ}خوذ من الت_ح\ب,ي, وح'س\ن, ال%طY وال%ن\ط1ق,. وتبي الط والش>عر, وغيها: تسينه. الليث:

 ح.ب_ر\ت' الش>ع\ر والكلم. ح.س_ن\ت'ه، وف حديث أ%ب موسى: لو علمت أ%نك تسمع لقراءت ل%ب_ر\ت'ها لك ت.ح\ب,ياv؛ يريد تسي
vالصوت. وح.ب_رت' الشيء ت.ح\ب,يا

إ,ذا ح.س_ن\ت.ه. قال أ%بو عبيد: وأ%ما ال4ح\بار' والرeه\بان فإ,ن
الفقهاء قد اختلفوا فيهم، فبعضهم يقول ح.ب\ر¬ وبعضهم يقول ح1ب\ر¬، وقال

الفراء: إ,نا هو ح1ب\ر¬، بالكسر، وهو أ%فصح، ل4نه يمع على أ%ف}عال� دون
ف%ع\ل�، ويقال ذلك للعال، وإ,نا قيل كعب ال1ب\ر, لكان هذا ال1ب\ر, الذي

يكتب به، وذلك أ%نه كان صاحب كتب. قال: وقال ال4صمعي ل أ%دري أ%هو
ال1ب\ر' أ%و ال%ب\ر للرجل العال؛ قال أ%بو عبيد: والذي عندي أ%نه ال%ب،

بالفتح، ومعناه العال بتحبي الكلم والعلم وتسينه. قال: وهكذا يرويه
الد�ثون كلهم، بالفتح. وكان أ%بو اليثم يقول: واحد ال4ح\ب.ار, ح.ب\ر¬

ل غي، وينكر ال1ب\ر.. وقال ابن ال4عراب: ح1ب\ر¬ وح.ب\ر¬ للعال،
ومثله ب,زر¬ وب.ز\ر¬ وس1ج\ف¬ وس.ج\ف¬. الوهري: ال1ب\ر' وال%ب\ر' واحد
أ%حبار اليهود، وبالكسر أ%فصح؛ ورجل ح1ب\ر¬ ن,ب\ر¬؛ وقال الشماخ:

كما خ.ط� ع1ب\ران,ي_ةv بيمينه
ب,ت.ي\ماء4 ح.ب\ر¬، ث ع.ر>ض. أ%س\ط�ر.ا

رواه الرواة بالفتح ل غي؛ قال أ%بو عبيد: هو الب، بالفتح، ومعناه
العال بتحبي الكلم. وف الديث: سيت س'ورة% الائدة وس'ور.ة% ال4حبار
لقوله تعال فيها: يكم با النبيون الذي أ%سلموا للذين هادوا والربانيون

وال4ح\ب.ار'؛ وهم العلماء، جع ح1ب\ر� وح.ب\ر، بالكسر والفتح، وكان



يقال لبن عباس ال%ب\ر' والب.ح\ر' لعلمه؛ وف شعر جرير:
إ,ن� الب.ع1يث% وع.ب\د. آل, م'ق%اع1س�

ل ي.ق}رآن1 ب,س'ور.ة1 ال4ح\ب.ار,
أ%ي ل ي.ف1يان1 بالعهود، يعن قوله تعال: يا أ%يها الذين آمنوا

أ%و\ف�وا بالع'ق�ود1. والت_ح\ب,ي': ح'س\ن' الط؛ وأ%نشد الفر�اء فيما روى
سلمة عنه:

،vي.و\ما ،Yك%ت.ح\ب,ي, الكتاب, ب,خ.ط
�ي.ه'ود1ي¼ يقار,ب' أ%و\ ي.ز,يل

ابن سيده: وكعب ال1ب\ر, كأ%نه من تبي العلم وتسينه. وس.ه\م¬
م'ح.ب_ر: ح.س.ن' الب.ر\ي. وال%ب\ر' والس_ب\ر' وال1ب\ر' والس>ب\ر'، كل ذلك:

ال�س\ن' والبهاء. وف الديث: يرج رجل من أ%هل البهاء قد ذهب ح1ب\ر'ه
وس1ب\ر'ه؛ أ%ي لونه وهيئته، وقيل: هيئته وس.ح\ن.اؤ'ه، من قولم جاءت

ال3بل ح.س.ن.ة% ال4ح\ب.ار, وال4س\ب.ار,، وقيل: هو المال والبهاء وأ%ث%ر'
الن>ع\م.ة1. ويقال: فلن ح.س.ن' ال1ب\ر والس_ب\ر, والس>ب\ر, إ,ذا كان

:vحسن اليئة؛ قال ابن أ%حر وذكر زمانا vجيمل
ل%ب,س\نا ح1ب\ر.ه، حت اق}ت'ض1ين.ا

ل4ع\م.ال� وآجال� ق�ض1ين.ا
أ%ي لبسنا جاله وهيئته. ويقال: فلن حسن ال%ب\ر والس_ب\ر,، بالفتح
أ%يضاv؛ قال أ%بو عبيد: وهو عندي بال%ب\ر, أ%ش\ب.ه' ل4نه مصدر ح.ب.ر\ت'ه
ح.ب\راv إ,ذا حسنته، وال4و�ل اسم. وقال ابن ال4عراب: رجل ح.س.ن'

ال1ب\ر والس>ب\ر أ%ي حسن البشرة. أ%بو عمرو: ال1ب\ر' من الناس الداهية
وكذلك الس>ب\ر'.

وال%ب\ر' وال%ب.ر' وال%ب\ر.ة وال�ب'ور، كله: السeرور؛ قال العجاج:
المد' ل3 الذي أ%ع\طى ال%ب.ر\

ويروى الش_ب.ر\ م1ن قولم ح.ب.ر.ن هذا ال4م\ر' ح.ب\راv أ%ي سرن، وقد
حرك الباء فيهما وأ%صله التسكي؛ ومنه ال%اب'ور': وهو ملس الف�س_اق.

وأ%ح\ب.ر.ن ال4مر': س.ر_ن. وال%ب\ر' وال%ب\ر.ة�: الن>ع\م.ة�، وقد
ح'ب,ر. ح.ب\راv. ورجل ي.ح\ب'ور¬ ي.ف}ع'ولD من ال�ب'ور,. أ%بو عمرو:

الي.ح\ب'ور' الناعم من الرجال، وجعه الي.حاب,ي' مأ}خوذ من ال%ب\ر.ة1 وهي
النعمة؛ وح.ب.ر.ه ي.ح\ب'ره، بالضم، ح.ب\راv وح.ب\ر.ةv، فهو م.ح\ب'ور. وف



التنزيل العزيز: فهم ف ر.و\ض.ة{ ي'ح\ب.ر'ون؛ أ%ي ي'س.رeون%، وقال
الليث: ي'ح\ب.ر'ون% ي'ن.ع_م'ون% ويكرمون؛ قال الزجاج: قيل إ,ن ال%ب\ر.ة%

ههنا السماع ف النة. وقال: ال%ب\ر.ة� ف اللغة كل ن.غ\م.ة{ ح.س.ن.ة{
م'ح.س_ن.ة{. وقال ال4زهري: ال%ب\ر.ة� ف اللغة الن_عم.ة� التامة. وف

،�الديث ف ذكر أ%هل النة: فرأ%ى ما فيها من ال%ب\ر.ة والسرور؛ ال%ب\ر.ة
بالفتح: الن>ع\م.ة� وسع.ة� الع.ي\ش,، وكذلك ال�ب'ور'؛ ومنه حديث

عبدال: آل ع1م\ر.ان% غ1نÝى والن>ساء� م.ح\ب.ر.ة% أ%ي م.ظ1ن_ةD للح'ب'ور,
والسرور. وقال الزجاج ف قوله تعال: أ%نتم وأ%زواجكم ت'ح\ب.ر'ون؛ معناه

تكرمون إ,كراماv يبالغ فيه. وال%ب\ر.ة: البالغة فيما و'ص1ف. بميل، هذا
:eنص قوله. وش.ي\ء# ح1ب¬: ناعم¬؛ قال ال%ر_ار' الع.د.و,ي

ق%د\ ل%ب,س\ت' الد_ه\ر. من أ%ف}ن.ان,ه1،
ك�ل� ف%ن¼ ناع1م� منه ح.ب,ر\

وثوب ح.ب,ي¬: جديد ناعم؛ قال الشماخ يصف قوساv كرية على أ%هلها:
إ,ذا س.ق%ط% ال4ن\د.اء� ص1ين.ت وأ�ش\ع1ر.ت\

ح.ب,ياv، و.ل%م\ ت'د\ر.ج\ عليها ال%ع.او,ز'
والمع كالواحد. وال%ب,ي': السحاب، وقيل: ال%ب,ي' من السحاب الذي

ترى فيه كالت_ث}م1ي, من كثرة مائه. قال الر>ياشي: وأ%ما ال%ب,ي' بعن
السحاب فل أ%عرفه؛ قال فإ,ن كان أ%خذه من قول الذل:

ت.غ.ذ�م\ن. ف ج.ان,ب.ي\ه1 ال%ب,يـ
ر.ل%م_ا و.ه.ى م'ز\ن'ه واس\ت'بيح.ا

فهو بالاء، وسيأ}ت ذكره ف مكانه.
وال1ب.ر.ة�، وال%ب.ر.ة�: ض.ر\ب¬ من برود اليمن م'ن.م_ر، والمع

ح1ب.ر¬ وح1ب.رات. الليث: ب'ر'ود¬ ح1ب.رةD ضرب من البود اليمانية. يقال:
ب'ر\د¬ ح.ب,ي¬ وب'ر\د' ح1ب.ر.ة، مثل ع1ن.ب.ة{، على الوصف وال3ضافة؛ وب'ر'ود

ح1ب.ر.ةD. قال: وليس ح1ب.ر.ةD موضعاv أ%و شيئاv معلوماv إ,نا هو و.ش\ي¬
كقولك ق%و\ب ق1ر\م1ز¬، والق1ر\م1ز' ص1ب\غ'ه'. وف الديث: أ%ن النب، صلى

ال عليه وسلم، لا خ.ط%ب. خدية، رضي ال عنها، وأ%جابته استأ}ذنت
أ%باها ف أ%ن تتزوجه، وهو ث%م1لD، فأ%ذن لا ف ذلك وقال: هو الفح\ل� ل

ي'ق}ر.ع' أ%نف�ه'، فنحرت بعياv وخ.ل�ق%ت\ أ%باها بالع.بي, وك%س.ت\ه'
ب'ر\داv أ%ح\م.ر.، فلما صحا من سكره قال: ما هذا ال%ب,ي' وهذا الع.ب,ي'



وهذا الع.ق1ي'؟ أ%راد بالبي البد الذي كسته، وبالعبي ال%ل�وق. الذي
خ.ل�ق%ت\ه'، وبالعقي البعي. ال%ن\ح'ور. وكان ع'ق1ر. ساق�ه. والبي

من البود: ما كان م.و\ش1ي�اv م'خ.ط�طاv. وف حديث أ%ب ذر: المد ل
الذي أ%طعمنا ال%م1ي وأ%لبسنا البي. وف حديث أ%ب هريرة: حي ل

أ%ل}ب.س' ال%بي.. وقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: م.ث%ل� الواميم ف
القرآن ك%م.ث%ل, ال1ب.ر.ات1 ف الثياب.

وال1ب\ر': بالكسر: الو.ش\ي'؛ عن ابن ال4عراب. وال1ب\ر' وال%ب.ر':
ال4ث%ر' من الض>ر\ب.ة إ,ذا ل يدم، والمع أ%ح\ب.ار¬ وح'ب'ور¬، وهو

ال%ب.ار' وال1بار. الوهري: وال%بار' ال4ث%ر'؛ قال الراجز:
ل ت.م\ل3 الد_ل}و. و.ع.ر>ق\ فيها،
أ%ل ت.رى ح1ب.ار. م.ن\ ي.س\ق1يها؟

وقال حيد ال4رقط:
ل ي'ق%لYب\ أ%ر\ض.ها الب.ي\ط%ار'،

ول ل1ح.ب\ل%ي\ه1 با ح.ب.ار'
والمع' ح.ب.ارات¬ ول ي'ك%س>ر'.

وأ%ح\ب.ر.ت1 الض_ر\ب.ة� جلده وبلده: أ%ثرت فيه. وح'ب,ر. ج,ل}د'ه
ح.ب\راv إ,ذا بقيت للجرح آثار بعد الب'ر\ء. وال1ب.ار' وال1ب\ر': أ%ثر الشيء.
ال4زهري: رجل م'ح.ب_ر¬ إ,ذا أ%كلت الباغيث ج,ل}د.ه فصار له آثار ف

جلده؛ ويقال: به ح'ب'ور¬ أ%ي آثار. وقد أ%ح\ب.ر. به أ%ي ترك به أ%ثراv؛
وأ%نشد ل�ص.ب>ح, بن منظور ال4س.د1ي، وكان قد حلق شعر رأ}س امرأ%ته،

فرفعته إ,ل الوال فجلده واعتقله، وكان له حار وج'ب_ة فدفعهما للوال
ف%س.ر_ح.ه':

ل%ق%د\ أ%ش\م.ت.ت\ ب أ%ه\ل% ف%ي\د{، وغاد.ر.ت\
ب,ج,س\م1ي. ح1ب\راv، ب,ن\ت' م.ص_ان%، باد1ي.ا
وما ف%ع.لت\ ب ذاك، ح.ت_ى ت.ر.ك}ت'ها
ت'ق%لYب' ر.أ}ساv، م1ث}ل% ج'م\ع1ي.، ع.ار,ي.ا

وأ%ف}ل%ت.ن منها ح1ماري و.ج'ب_ت،
ج.ز.ى ال� خ.ي\راv ج'ب_ت وح1مار,ي.ا

وثوب¬ ح.ب,ي¬ أ%ي جديد.
وال1ب\ر' وال%ب\ر' وال%ب\ر.ة� وال�ب\ر.ة� وال1ب,ر' وال1ب,ر.ة�، كل



ذلك: ص'ف}رة ت.ش'وب' بياض. ال4س\ن.ان؛ قال الشاعر:
ت.ج\ل�و بأ%خ\ض.ر. م1ن\ ن.ع\م.ان% ذا أ�ش'ر�،

ك%عار,ض, الب.ر\ق ل ي.س\ت.ش\ر,ب, ال1ب,ر.ا
قال شر: أ%و�له ال%ب\ر' وهي صفرة، فإ,ذا اخ\ض.ر_، فهو الق%ل%ح'،
فإ,ذا أ%ل%ح_ على اللYث%ة1 حت تظهر ال4س\ناخ، فهو ال%ف%ر' وال%ف}ر'.

الوهري: ال1ب,ر.ة، بكسر الاء والباء، الق%ل%ح ف ال4سنان، والمع بطرح
الاء ف القياس، وأ%ما اسم البلد فهو ح1ب,رÒ، بتشديد الراء. وقد
ح.ب,رت\ أ%سنانه ت.ح\ب.ر' ح.ب.راv مثال ت.ع1ب. ت.ع.باv أ%ي ق%ل1ح.ت\، وقيل:

الب\ر' الوسخ على ال4سنان. وح'ب,ر. ال�ر\ح' ح.ب\راv أ%ي ن'كس. وغ%ف%ر.،
وقيل: أ%ي برئ وبقيت له آثار.

وال%ب,ي': الل©غام إ,ذا صار على رأ}س البعي، والاء أ%على؛ هذا قول
ابن سيده. الوهري: ال%ب,ي' ل�غام' البعي. وقال ال4زهري عن الليث:

ال%ب,ي' من ز.ب.د1 الل©غام, إ,ذا صار على رأ}س البعي، ث قال ال4زهري:
صحف الليث هذا الرف، قال: وصوابه البي، بالاء، ل1ز.ب.د1 أ%فواه

ال3بل، وقال: هكذا قال أ%بو عبيد. وروى ال4زهري بسنده عن الر>ياش1ي قال:
البي الز_ب.د'، بالاء.

وأ%رض م1ح\ب.ار¬: سريعة النبات ح.س.ن.ت'ه' كثية الكل3؛ قال:
ل%ن.ا ج,ب.الD وح1مÝى م1ح\ب.ار'،

وط�ر'ق¬ ي'ب\ن.ى ب,ه.ا ال%نار'
ابن شيل: ال4رض السريعة� النبات1 السهلة� الد_ف1ئ%ة� الت ببطون

ال4رض وس.ر.ارت1ها وأ%راض.ت1ها، فتلك ال%حاب,ي'. وقد ح.ب,ر.ت ال4رض، بكسر
الباء، وأ%ح\ب.ر.ت\؛ وال%ب.ار': هيئة الرجل؛ عن اللحيان، حكاه عن أ%ب

ص.ف}وان%؛ وبه فسر قوله:
أ%ل ت.رى ح.ب.ار. م.ن\ ي.س\قيها

قال ابن سيده: وقيل ح.ب.ار' هنا اسم ناقة، قال: ول يعجبن.
�وال�ب\ر.ة�: الس>ل}ع.ة� ترج ف الشجر أ%ي الع'ق}د.ة� تقطع وي'خ\ر.ط

منها النية.
وال�ب.ار.ى: ذكر ال%ر.ب,؛ وقال ابن سيده: ال�ب.ار.ى طائر، والمع

ح'ب.ار.يات 
(* عبارة الصباح: البارى طائر معروف، وهو على شكل الوزة،



برأسه وبطنه غبة ولون ظهره وجناحيه كلون السمان غالباv، والمع حبابي
وحباريات على لفظه أ%يضاv). وأ%نشد بعض البغداديي ف صفة ص.ق}ر�:

ح.ت\ف ال�ب.ار.يات1 والك%راوين
قال سيبويه: ول يكسر على ح41ب.ار,ي_ ول ح.ب.ائ1ر. لي.ف}ر'ق�وا بينها

وبي ف%ع\لء وف%ع.ال%ة{ وأ%خواتا. الوهري: ال�ب.ار.ى طائر يقع على
الذكر وال�نثى، واحدها وجعها سواء. وف الثل: ك�ل© شيء ي'ح1بe ول%د.ه'

حت ال�ب.ار.ى، ل4نا يضرب با ال%ثل� ف ال�وق, فهي على م'وقها تب
ولدها وتعلمه الطيان، وأ%لفه ليست للتأ}نيث 

(* قوله: «وألفه ليست
للتأنيث» قال الدميي ف حياة اليوان بعد أ%ن ساق عبارة الوهري هذه، قلت:
وهذا سهو منه بل ألفها للتأنيث كسمان، ولو ل تكن له لنصرفت اهـ. ومثله

ف القاموس. قال شارحه: ودعواه أنا صارت من الكلمة من غرائب التعبي،
والواب عنه عسي). ول لل3لاق، وإ,نا بن السم عليها فصارت كأ%نا من

نفس الكلمة ل تنصرف ف معرفة ول نكرة أ%ي ل تنو�ن. والب\ر,ير'
وال�ب\رور وال%ب.ر\ب.ر' وال�ب'ر\ب'ور' والي.ح\ب'ور': و.ل%د' ال�ب.ار.ى؛ وقول

أ%ب بردة:
باز¬ ج.ر,يء# على ال%ز_ان1 م'ق}ت.د1ر¬،
ومن ح.ب.اب,ي, ذي م.او.ان% ي.ر\ت.ز,ق�ه\

قال ابن سيده: قيل ف تفسيه: هو جع ال�ب.ار.ى، والقياس يرد�ه، إ,ل
أ%ن يكون اساv للجمع. ال4زهري: وللعرب فيها أ%مثال جة، منها قولم:

أ%ذ}ر.ق' من ح'ب.ار.ى، وأ%س\ل%ح' من ح'ب.ار.ى، ل4نا ترمي الصقر بس.ل}حها
إ,ذا أ%راغها ليصيدها فتلوث ريشه ب,ل%ث%ق, س.ل}ح1ها، ويقال: إ,ن ذلك يشتد
على الصقر لنعه إ,ياه من الطيان؛ ومن أ%مثالم ف البارى: أ%م\و.ق' من
ال�ب.ار.ى؛ ذلك انا تأ}خذ فرخها قبل نبات جناحه فتطي معارضة له

ليتعلم منها الطيان، ومنه الثل السائر ف العرب: كل شيء يب ولده حت
البارى وي.ذ1فe ع.ن.د.ه'. وورد ذلك ف حديث عثمان، رضي ال عنه، ومعن قولم

يذف ع.ن.د.ه' أ%ي تطي ع.ن.د.ه' أ%ي تعارضه بالطيان، ول طيان له لضعف
خوافيه وقوائمه. وقال ابن ال4ثي: خص البارى بالذكر ف قوله حت

البارى ل4نا يضرب با الثل ف ال�م\ق، فهي على حقها تب ولدها فتطعمه
وتعلمه الطيان كغيها من اليوان. وقال ال4صمعي: فلن يعاند فلناv أ%ي



يفعل فعله ويباريه؛ ومن أ%مثالم ف البارى: فلنD ميت ك%م.د. ال�بار.ى،
وذلك أ%نا ت.ح\س3ر' مع الطي أ%يام الت_ح\سي، وذلك أ%ن تلقي الريش ث

يبطئ نبات ريشها، فإ,ذا طار سائر الطي عجزت عن الطيان فتموت كمداv؛
ومنه قول أ%ب ال4سود الدeؤ.ل:

ي.ز,يد¬ م.ي�ت¬ ك%م.د. ال�ب.ار.ى،
eأ%و\ ي'ل1م �إ,ذا ط�ع1ن.ت\ أ�م.ي_ة

أ%ي يوت أ%و يقرب من الوت. قال ال4زهري: والبارى ل يشرب الاء
ويبيض ف الرمال النائية؛ قال: وكنا إ,ذا ظعنا نسي ف جبال الدهناء فربا

التقطنا ف يوم واحد من بيضها ما بي ال4ربع إ,ل الثمان، وهي تبيض أ%ربع
بيضات، ويضرب لونا إ,ل الزرقة، وطعمها أ%لذ من طعم بيض الدجاج وبيض

النعام، قال: والنعام أ%يضاv ل ترد الاء ول تشربه إ,ذا وجدته. وف حديث
أ%نس: إ,ن البارى لتموت ه'زالv بذنب بن آدم؛ يعن أ%ن ال تعال يبس

عنها القطر بشؤم ذنوبم، وإ,نا خصها بالذكر ل4نا أ%بعد الطي
ن'ج\ع.ةv، فربا تذبح بالبصرة فتوجد ف حوصلتها البة الضراء، وبي البصرة وبي

منابتها مسية أ%يام كثية. والي.حب'ور': طائر.
وي'حاب,ر': أ%بو م'ر.اد ث سيت القبيلة يابر؛ قال:

وقد أ%م_ن.ت\ن، ب.ع\د. ذاك، ي'حاب,ر¬
با كنت' أ�غ}شي ال�ن\د1يات ي'حاب,را

وح1ب,رÒ، بتشديد الراء: اسم بلد، وكذلك ح1ب\ر¬. وح1ب\ر,ير¬: جبل معروف.
وما أ%صبت منه ح.ب.ر\ب.راv أ%ي شيئاv، ل يستعمل إ,ل ف النفي؛ التمثيل
لسيبويه والتفسي للسياف. وما أ%غن فلنD عن ح.ب.ر\ب.راv أ%ي شيئاv؛

وقال ابن أ%حر الباهلي:
أ%مان,يe ل ي'غ\ن,ي. ع.ن>ي ح.ب.ر\ب.را

وما على رأ}سه ح.ب.ر\ب.ر.ةD أ%ي ما على رأ}سه شعرة. وحكى سيبويه: ما
أ%صاب منه ح.ب.ر\ب.راv ول ت.ب.ر\ب.راv ول ح.و.ر\و.راv أ%ي ما أ%صاب منه

شيئاv. ويقال: ما ف الذي تد�ثنا به ح.ب.ر\ب.ر¬ أ%ي شيء. أ%بو سعيد: يقال
ما له ح.ب.ر\ب.ر¬ ول ح.و.ر\و.ر¬. وقال ال4صمعي: ما أ%صبت منه

ح.ب.ر\ب.راv ول ح.ب.ن\ب.راv أ%ي ما أ%صبت منه شيئاv. وقال أ%بو عمرو: ما فيه
ح.ب.ر\ب.ر¬ ول ح.ب.ن\ب.ر¬، وهو أ%ن يبك بشيء فتقول: ما فيه

ح.ب.ن\ب.ر¬.ويقال للنية الت يعل فيها ال1ب\ر' من خ.ز.ف{ كان أ%و من ق%وار,ير:



م.ح\ب.ر.ةD وم.ح\ب'ر.ةD كما يقال م.ز\ر.ع.ة وم.ز\ر'ع.ة وم.ق}ب.ر.ة
وم.ق}ب'ر.ة وم.خ\ب.ز.ة وم.خ\ب'ز.ةD. الوهري: موضع ال1ب\ر, الذي يكتب به

ال1ح\ب.ر.ة، بالكسر.
وح1ب,رÒ: موضع معروف ف البادية. وأ%نشد شر عجز بيت: ف%ق%فا ح1ب,ر�.

ال4زهري: ف الماسي ال%ب.ر\ب.ر.ة� الق%م1يئ%ة� ال�ناف1ر.ة�، وقال:
هذه ثلثية ال4صل أ�لقت بالماسي لتكرير بعض حروفها.

وال�ح.ب_ر': فرس ضرار بن ال4زو.ر, ال4س.د1ي>. أ%بو عمرو:
ال%ب.ر\ب.ر' وال%ب\ح.ب,يe المل الصغي.

@حبتر: ال%ب\ت.ر' وال�بات1ر': القصي كال%ت\ر.ب,، وكذلك الب'ح\ت'ر،
وال�نثى ح.ب\ت.ر.ة. وال%ب\ت.ر': من أ%ساء الثعالب. وح.ب\ت.ر¬: اسم رجل؛

قال الراعي:
فأ%ومأ}ت' إ,ياءé خ.ف1ي�اv ل%ب\ت.ر�،
ول1ل�ه1 ع.ي\نا ح.ب\ت.ر� أ%ي_ما ف%ت.ى

@حبجر: ال1ب.ج\ر' وال1ب\ج.ر': الو.ت.ر' الغليظ؛ قال:
أ%ر\م1ي عليها وه\ي. شيء# ب'ج\ر'،

والق%و\س' فيها و.ت.ر¬ ح1ب.ج\ر'،
وه\ي. ثلث� أ%ذ}ر'ع� وش1ب\ر'

وال�باج,ر' كذلك، ول ي'ع.ي>ن أ%بو عبيد ال1ب.ج\ر. من أ%ي نوع هو
إ,نا قال: ال1ب.ج\ر'، بكسر الاء وفتح الباء، الغليظ�؛ وقد اح\ب.ج.ر_؛

فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:
ي'خ\ر,ج' منها ذ%ن.باv ح'ناج,را

،vح'باجرا vبالنون، فلم يفسره. قال ابن سيده: والصحيح عندي ذ%ن.با
بالباء، كما تقدم وهو الغليظ. وال�ب\ج'ر' وال�باج,ر': ذ%ك%ر' ال�بار.ى.

وال�ح\ب.ن\ج,ر': النتفخ غضباv. واح\ب.ن\ج.ر. أ%ي انتفخ من الغضب.
@حبقر: ال4زهري: يقال إ,نه ل4ب\ر.د من ع.ب\ق�ر¼ وأ%ب\ر.د' من

ح.ب\ق�ر¼ وأ%برد من ع.ض\ر.س�؛ قال: والع.ب\ق�رe وال%ب\ق�رe والع.ض\ر.س'
الب.ر.د'. وقال الوهري ف ترجة عبقر عما جاء ف الثل من قولم: هو أ%ب\ر.د'

من ع.ب\ق�ر¼، قال: ويقال ح.ب\ق�ر� كأ%نما كلمتان جعلتا واحدة، وسنذكر
ذلك ف ترجة عبقر.

@حبكر: ح.ب.و\ك%ر.ى وال%ب.و\ك%ر.ى وح.ب.و\ك%ر¬ وأ�مe ح.ب.و\ك%ر� وأ�م



ح.ب.وك%ر.ى، وأ�م ح.ب.و\ك%ر.ان: الداهية. وجاء فلنD بأ�م> ح.ب.و\ك%ر.ى
أ%ي بالداهية؛ وأ%نشد لعمرو بن أ%حر الباهلي:

فلما غ%س.ا ل%ي\ل1ي، وأ%ي\ق%ن\ت' أ%نا
هي ال�ر.ب.ى، جاءت\ بأ�م> ح.ب.و\ك%ر.ى

الفراء: وقع فلن ف أ�م ح.ب.و\ك%ر.ى و.أ�م> ح.ب.و\ك%ر� وح.ب.و\ك%ر.ان،
eم�وي'لقى منها أ�م� فيقال: وقعوا ف ح.ب.و\ك%ر�. الوهري: أ

ح.ب.و\ك%ر.ى هو أ%عظم الدواهي. وال%ب.وك%ر': رملD ي.ض1ل© فيه السالك.
وال%ب.و\ك%ر.ى: الصب الصغي. وال%ب.و\ك%ر.ى أ%يضاv: معركة الرب بعد انقضائها.

ويقال: مررت' على ح.ب.و\ك%ر.ى من الناس أ%ي جاعات من أ�م.م ش.ت_ى ل
نور فيهم شيء ول بسر 

(* قوله: «نور إل ول بسر إل» كذا بالصل بدون
نقط). بم شيء. الليث: ح.ب.و\ك%ر¬ داهية وكذلك ال%ب.و\ك%ر.ى. ويقال: جل

ح.ب.و\ك%ر.ى، وال4لف زائدة، بن السم عليها ل4نك تقول لل�نثى
vح.ب.و\ك%راة، وكل أ%لف للتأ}نيث ل يصح دخول هاء التأ}نيث عليها، وليست أ%يضا

لل3لاق ل4نه ليس له مثال من ال�صول فيلحق به. وف النوادر. يقال
ت.ح.ب\ك%ر'وا ف ال4رض إ,ذا ت.ح.ي_ر'وا. وت.حب\ك%ر. الرجل ف طريقه: مثله،

إ,ذا تي. الليث ف النوادر: ك%م\ه.ل}ت' الال% ك%م\ه.ل%ةv وح.ب\ك%ر\ت'ه
ح.ب\ك%ر.ة ود.ب\ك%ل}ت'ه' د.ب\ك%ل%ةv وح.ب\ح.ب\ت'ه ح.ب\ح.ب.ةv وز.م\ز.م\ت'ه

ز.م\ز.م.ةv وص.ر\ص.ر\ت'ه وك%ر\ك%ر\ت'ه' إ,ذا جعته ورددت أ%طراف ما انتشر
منه وكذلك ك%ب\ك%ب\ت'ه.

vول ح.ب.ن\ب.را vحبنب: ال4زهري عن ال4صمعي: ما أ%صبت منه ح.ب.ر\ب.را@
أ%ي ما أ%صبت منه شيئاv. وقال أ%بو عمرو: ما فيه ح.ب.ر\ب.ر¬ ول

ح.ب.ن\ب.ر¬ وهو أ%ن يبك بشيء فتقول: ما فيه ح.ب.ن\ب.ر¬، وال أ%علم.
@حتر: ح.تار' ك�لY شيء: ك1ف%اف�ه وحرفه وما استدار به ك%ح.ت.ار, ال�ذن

وهو ك1فاف' حروف غ%راض1يف1ها. وح.تار' العي: وهي حروف أ%جفانا الت
تلتقي عند التغميض. وقال الليث: ال%تار' ما استدار بالعي من ز,يق,

ال%ف}ن, من باطن. وح.تار' الظ©ف}ر: وهو ما ييط به من اللحم، وكذلك ما ييط
بال1باء، وكذلك ح.تار' الغ1ربال, وال�ن\خ'ل,. وح.تار' الس\ت1: أ%طراف

جلدتا، وهو ملتقى اللدة الظاهرة وأ%طر.اف ال%و\ران1، وقيل: هي حروف
�الدبر؛ وأ%راد أ%عراب� امرأ%ته فقالت له: إ,ن حائض، قال: فأ%ين ال%ن.ة



ال�خر.ى؟ قالت له: اتق ال فقال:
كل� و.ر.ب> الب.ي\ت1 ذ1ي ال4ستار,،

ل4ه\ت1ك%ن_ ح.ل%ق. ال%ت.ار,،
ق%د\ ي'ؤ\خ.ذ� ال%ار' ب,ج'ر\م, ال%ار,

وح.ت.ار' الدبر: ح.ل}ق%ت'ه. وال%تار': م.ع\ق1د' الط©ن'ب, ف
الط�ر,يقة، وقيل: هو خيط يشد� به الطYراف'، والمع من ذلك كله ح'ت'ر¬. وال%تار'

وال1ت\ر': ما يوصل بأ%سفل الباء إ,ذا ارتفع من ال4رض وق%ل%ص. ليكون
vجعل له ح.تارا :vوح.ت.ر البيت. ح.ت\را .vأ%يضا �س1ت\راv؛ وهي ال�ت\ر.ة
أ%و ح'ت\ر.ةv. ال4زهري عن ال4صمعي قال: ال�ت'ر' أ%ك1ف�ة� الش>قاق,،

كل© واحد منها ح.تار¬، يعن ش1قاق. البيت. الوهري: ال%تار' الك1فاف'
وكل ما أ%حاط بالشيء واستدار به فهو ح.تار'ه وك1فاف�ه.

وح.ت.ر. الشيء4 وأ%ح\ت.ر.ه: أ%حكمه. ال4زهري: أ%ح\ت.ر\ت' الع'ق}د.ة%
إ,ح\تاراv إ,ذا أ%حكمتها فهي م'ح\ت.ر.ةD. وبينهم ع.ق}د¬ م'ح\ت.ر¬: قد

اس\ت'وث1ق. منه؛ قال لبيد:
وبالس_ف}ح, من ش.ر\ق1ي> س.ل}م.ى م'حارب¬
ش'جاع¬، وذ�و ع.ق}د{ من القوم, م'ح\ت.ر,

وح.ت.ر. الع'ق}د.ة أ%يضاv: أ%حكم ع.ق}د.ها. وكل© ش.د¼: ح.ت\ر¬؛
واستعاره أ%بو كبي للد_ي\ن, فقال:

ه.ابوا ل1ق%و\م1ه,م' الس_لم. ك%أ%ن_ه'م\،
ل%م_ا أ�صي,ب'وا، أ%ه\ل� د.ي\ن� م'ح\ت.ر,

وح.ت.ره ي.ح\ت1ر'ه وي.ح\ت'ر'ه ح.ت\راv: أ%ح.د_ النظر إ,ليه. وال%ت\ر:
ال4كل� الشديد'. وما ح.ت.ر. شيئاv أ%ي ما أ%كل. وح.ت.ر. أ%هله

ي.ح\ت1ر'ه'م وي.ح\ت'ر'ه'م ح.ت\راv وح'ت'وراv: ق%ت_ر. عليهم الن_فقة، وقيل:
ك%ساهم ومان.ه'م\. وال1ت\ر': الشيء القليل. وح.ت.ر. الرجل% ح.ت\راv: أ%عطاه

وأ%طعمه، وقيل: ق%ل�ل% عطاء4ه أ%و إ,طعامه. وح.ت.ر. له شيئاv: أ%عطاه
يسياv. وما ح.ت.ر.ه' شيئاv أ%ي ما أ%عطاه قليلv ول كثياv. وأ%ح\ت.ر.

الرجل�: قل� عطاؤه. وأ%ح\ت.ر.: قل9 خيه؛ حكاه أ%بو زيد، وأ%نشد:
إ,ذا ما كنت. م'ل}ت.م1ساv أ%يام.ى،

ف%ن.كYب\ ك�ل� م'ح\ت1ر.ة{ ص.ناع,
أ%ي ت.ن.ك�ب\، والسم ال1ت\ر'. ال4صمعي عن أ%ب زيد: ح.ت.ر\ت' له



شيئاv، بغي أ%لف، فإ,ذا قال: أ%ق%ل� الرجل� وأ%ح\ت.ر.، قاله بال4لف؛ قال:
والسم منه ال1ت\ر'؛ وأ%نشد لل4ع\ل%م, ال�ذ%ل1ي>:

إ,ذا النeف%ساء� ل ت'خ.ر_س\ ب,ب,ك}ر,ها
غ�لماv، ول ي'س\ك%ت\ ب,ح1ت\ر� ف%ط1يم'ها

قال: وأ%خبن ال3ياد1يe عن شر: ال%ات1ر' ال�ع\طي؛ وأ%نشد:
إ,ذ ل ت.ب,ضe، إ,ل الترا

ئ1ك1 والض_ر.ائ1ك1، ك%فe حات1ر\
قال: وح.ت.ر\ت' أ%عطيت. ويقال: كان عطاؤك إ,ياه ح.ق}راv ح.ت\راv أ%ي

قليلv؛ وقال رؤبة:
إ,ل� ق%ليلv من ق%ليل� ح.ت\ر,

وأ%ح\ت.ر. علينا ر,ز\ق%نا أ%ي أ%ق%ل�ه وح.ب.س.ه'. وقال الفر�اء:
ح.ت.ر.ه' ي.ح\ت1ر'ه وي.ح\ت'ر'ه إ,ذا كساه وأ%عطاه؛ قال الش_ن\ف%ر.ى:

وأ�م� ع1يال� ق%د\ ش.ه,د\ت' ت.ق�وت'هم،
إ,ذا ح.ت.ر.ت\ه'م\ أ%ت\ف%ه.ت\ وأ%ق%ل�ت1

وال�ح\ت1ر' من الرجال: الذي ل ي'ع\ط1ي خياv ول ي'ف}ض1ل على أ%حد،
إ,نا هو ك%ف%اف¬ بك%فاف{ ل ينفلت منه شيء. وأ%ح\ت.ر. على نفسه وأ%هله أ%ي

ض.ي_ق. عليهم ومنعهم. غيه: وأ%ح\ت.ر. القوم. ف%و_ت. عليهم طعامهم.
وال1ت\ر'، بالكسر: الع.ط1ي_ة� اليسية، وبالفتح الصدر. تقول: ح.ت.ر\ت'

له شيئاv أ%ح\ت1ر' ح.ت\راv، فإ,ذا قالوا: أ%قل9 وأ%ح\ت.ر.، قالوه بال4لف؛
قال الشنفرى:

وأ�م عيال قد شهدت' تقوتم،
إ,ذا أ%ط}ع.م.ت\ه'م\ أ%ح\ت.ر.ت\ وأ%ق%ل�ت1

ت.خاف' علينا الع.ي\ل%، إ,ن ه1ي. أ%ك}ث%ر.ت\،
ون.ح\ن' ج,ي.اع¬، أ%ي_ أ%و\ل� تأ%ل�ت1

قال ابن بري: الشهور ف شعر الشنفرى: وأ�م> عيال، بالنصب، والناصب له
،vم عيال تأ%بط شر�ا�شهدت؛ ويروى: وأ�م>، بالفض، على واورب، وأ%راد بأ

وكان طعامهم على يده، وإ,نا قتر عليهم خوفاv أ%ن تطول بم الغ.زاة فيفن
زادهم، فصار لم بنزلة ال�م وصاروا له بنزلة ال4ولد. والعيل: الفقر

وكذلك العيلة. وال4و\ل�: السياسة. وتأ%لت: ت.ف%ع_ل%ت\ من ال4و\ل,
إ,ل أ%نه قلب فصيت الواو ف موضع اللم.



وال�ت\ر.ة� وال%ت1ي.ة�؛ ال4خية عن كراع: الوك1ي.ة�، وهو طعام يصنع
عند بناء البيت، وقد ح.ت_ر. ل%ه'م\. قال ال4زهري: وأ%نا واقف ف هذا
الرف، وبعضهم يقول ح.ثي.ةD، بالثاء. ويقال: ح.ت>ر\ ل%نا أ%ي و.كYر\

لنا، وما ح.ت.ر\ت' اليوم شيئاv أ%ي ما ذ�ق}ت'. وال%ت\ر.ة�، بالفتح:
الر_ض\ع.ة� الواحدة.

وال%ت\ر': الذكر من الثعالب؛ قال ال4زهري: ل أ%سع ال%ت\ر. بذا
العن لغي الليث وهو منكر.

.Dان\س3لق' الع.ي\ن,، وتصغيها ح'ث%ي\ر.ة �@حثر: ال4زهري: ال%ث%ر.ة
ابن سيده: ال%ث%ر' خشونة يدها الرجل ف عينه من الر_م.ص,، وقيل: هو أ%ن

يرج فيها حب أ%حر، وهو ب.ث}ر¬ يرج ف ال4جفان، وقد ح.ث1ر.ت\ عينه
ت.ح\ث%ر'.

وح.ث1ر. الع.س.ل� ح.ث%راv: تبب، وهو عسل حائ1ر¬ وح.ث1ر¬. وح.ث1ر.
الد>ب\س' ح.ث%راv: خ.ث�ر. وت.ح.ب_ب.. وطعام ح.ث1ر¬: م'ن\ت.ث1ر ل خي فيه
إ,ذا جع بالاء ان\ت.ث%ر. من نواحيه، وقد ح.ث1ر. ح.ث%راv. ال4زهري:

الدواء إ,ذا ب'ل� وع'ج,ن. فلم يتمع وتناثر، فهو ح.ث1ر¬. ابن ال4عراب:
ح.ث�ر. الد_واء4 إ,ذا ح.ب_ب.ه'، وح.ث1ر. إ,ذا ت.ح.ب_ب.. وفؤاد ح.ث1ر¬: ل

ي.ع1ي شيئاv، والفعل كالفعل والصدر كالصدر. وأ�ذ�نD ح.ث1ر.ةD إ,ذا ل
ت.س\م.ع\ سعاv ج.ي>داv. ولسان ح.ث1ر¬: ل يد طعم الطعام. وح.ث1ر.

الشيء� ح.ث%راv، فهو ح.ث1ر¬ وح.ث}ر¬: اتسع.
وح.ث%ر.ة� الغ.ض.ا: ثرة ترج فيه أ%يام. الص_ف%ر,ي_ة1 ت.س\م.ن' عليها

ال3بل وت'ل}ب,ن'. وح.ث%ر.ة� الك%رم: ز.م.ع.ت'ه ب.ع\د. ال3ك}ماخ,.
وال%ث%ر': ح.بe الع'ن\ق�ود إ,ذا ت.ب.ي_ن.؛ هذه عن أ%ب حنيفة. وال%ث%ر'

من العنب: ما ل ي'ونع\ وهو حامض ص'ل}ب¬ ل ي'ش\ك1ل} ول ي.ت.م.و_ه.
وال%ث%ر': حب العنب وذلك بعد الب.ر.م, حي يصي كال�ل}ج'لن1. وال%ث%ر':

ن.و\ر' العنب؛ عن كراع. وح'ث%ار.ة� الت>ب\ن,: ح'طامه، لغة ف ال�ثال%ة1؛
قال ابن سيده: وليس ب,ث%ب.ت{.

وال%و\ث%ر.ة�: الك%م.ر.ة. الوهري: ال%و\ث%ر.ة� الفي\ش.ة� الضخمة، وهي
الك%و\ش.ل%ة� والف%ي\ش.ل%ة�؛ وال%ث%ر.ة� من ال1ب.أ%ة1 كأ%نا تراب

مموع فإ,ذا ق�ل1ع.ت\ رأ%يت الرمل حولا. وال%ث%ر': ثر ال4راك، وهو
الب.ر,ير'. وح.ث1ر. اللد: ب.ث1ر.؛ قال الراجز:



ر.أ%ت\ه' ش.ي\خاv ح.ث1ر. ال%لم1ح
وهي ما حول الفم 

�(* هي: عائدة إ,ل اللمح). ويقال: أ%ح\ث%ر. النخل
.vإ,ذا تشقق ط%ل}ع'ه وكان حبه كال%ث%رات1 الصغار قبل أ%ن تصي ح.ص.ل

وح.و\ث%ر.ة�: اسم. وبنو ح.و\ث%ر.ة%: بطن من عبد القيس، ويقال لم
الواثر، وهم الذين ذكرهم التلمس بقوله:

ل%ن\ ي.ر\ح.ض. الس_و\آت1 عن أ%ح\ساب,ك�م\
ن.ع.م' ال%واث1ر، إ,ذ ت'ساق' ل%ع\ب.د1

وهذا البيت أ%نشده الوهري: إ,ذا تساق بعبد. وصواب إ,نشاده: لعبد،
باللم، كما أ%نشدناه، وم.ع\ب.د¬: هو أ%خو ط%ر.ف%ة% وكان عمرو بن هند لا

قتل طرفة ود.اه' ب,ن.ع.م� أ%صابا من ال%واث1ر وسيقت إ,ل معبد.
وح.و\ث%ر.ة�: هو ربيعة بن عمرو بن عوف ابن أ%ن\م.ار, بن و.د1ي.ع.ة بن ل�ك%ي\ز, بن

أ%ف}ص.ى بن عبد القيس، وكان من حديثه أ%ن امرأ%ة أ%تته ب,ع'س¼ من لب
فاستامت فيه س1يم.ةv غالية، فقال لا: لو وضعت' فيه ح.و\ث%ر.ت للته،
فسمي ح.و\ث%ر.ة%. وال%و\ث%رة: ال%ش.فة� ر.أ}س' الذكر. وقال ال4زهري ف

ترجة حتر: ال%ت1ي.ة الوكية، وهو طعام يصنع عند بناء البيت؛ قال
ال4زهري: وأ%نا واقف ف هذا الرف، وبعضهم يقول حثية، بالثاء.

@حجر: ال%ج.ر': الص_خ\ر.ة�، والمع ف القلة أ%حجار¬، وف الكثرة
ح1جار¬ وحجار.ةD؛ وقال:

كأ%نا من ح1جار, الغ.ي\ل,، أ%لبس.ها
م.ضار,ب' الاء ل%و\ن% الط©ح\ل�ب, الت_ر,ب,

وف التنزيل: وقودها الناس والجارة؛ أ%لقوا الاء لتأ}نيث المع كما
ذهب إ,ليه سيبويه ف الب'ع'ولة والف�حولة. الليث: ال%ج.ر' جعه

ال1جار.ة� وليس بقياس ل4ن ال%ج.ر. وما أ%شبهه يمع على أ%حجار ولكن يوز
الستحسان ف العربية كما أ%نه يوز ف الفقه وت.ر\ك' القياس له كما قال

:vال4عشى يدح قوما
ل ن.اق1ص1ي ح.س.ب� ول
أ%ي\د{، إ,ذا م'د_ت، ق1ص.ار.ه\

قال: ومثله ال1هار.ة� والب,كار.ة� لمع ال�ه\ر, والب.ك}ر,. وروي عن
أ%ب اليثم أ%نه قال: العرب تدخل الاء ف كل جع على ف1ع.ال أ%و ف�ع'ول�،



وإ,نا زادوا هذه الاء فيها ل4نه إ,ذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت
ساكنان: أ%حدها ال4لف الت ت.ن\ح.ر' آخ1ر. ح.ر\ف{ ف ف1عال، والثان
،Dون,فار¬ ون,فارة Dآخر' ف1عال السكوت' عليه، فقالوا: ع1ظام¬ وع.ظامة

وقالوا: ف1حال%ةD وح1بال%ةD وذ1كار.ةD وذ�ك�ورة وف�حول%ةD وح'م'ول%ةD. قال
ال4زهري: وهذا هو العلة الت عللها النحويون، فأ%ما الستحسان الذي شبهه
Dكقولك ج.م.ل Dبالستحسان ف الفقه فإ,نه باطل. الوهري: ح.ج.ر¬ وح1جارة

وج,مال%ةD وذ%ك%ر.# وذ1كار.ةD؛ قال: وهو نادر. الفراء: العرب تقول ال%ج.ر'
ال�ح\ج'رe على أ�ف}ع'لð؛ وأ%نشد:

ي.ر\م1ين,ي الض_ع1يف' بال�ح\ج'ر>
قال: ومثله هو أ�ك}ب'رeهم وفرس أ�ط}م'رe وأ�ت\ر'جe، يشد�دون آخر

الرف. ويقال: ر'م1ي ف�لنD ب,ح.ج.ر, ال4رض إ,ذا رمي بداهية من الرجال. وف
حديث ال4حنف بن قيس أ%نه قال لعلي حي س_ى معاوية� أ%ح.د.

ال%ك%م.ي\ن, ع.م\ر.و ب\ن. العاص,: إ,نك قد ر'ميت ب,ح.جر ال4رض فأ%جعل معه ابن عباس
فإ,نه ل ي.ع\ق1د' ع'ق}د.ةv إ,ل� ح.ل�ه.ا؛ أ%ي بداهية عظيمة تثبت

ثبوت. ال%ج.ر, ف ال4رض. وف حديث ال%س_اس.ة1 والد_جال,: تبعه أ%هل
ال%ج.ر, وأ%هل ال%د.ر,؛ يريد أ%هل الب.واد1ي الذين يسكنون مواضع ال4حجار

والرمال، وأ%هل� ال%د.ر, أ%هل� الباد1ية. وف الديث: الولد للفراش
وللعاه1ر, ال%ج.ر'؛ أ%ي ال%ي\ب.ة�؛ يعن أ%ن الولد لصاحب الفراش من السيد

أ%و الزوج، وللزان اليبة� والرمان، كقولك ما لك عندي شيء غي التراب
وما يبدك غي ال%ج.ر,؛ وذهب قوم إ,ل أ%نه كن بالجر عن الر_ج\م,؛ قال

ابن ال4ثي: وليس كذلك ل4نه ليس كل زان ي'ر\ج.م'. وال%ج.ر ال4سود،
كرمه ال: هو ح.ج.ر البيت، حرسه ال، وربا أ%فردوه فقالوا ال%ج.ر

إ,عظاماv له؛ ومن ذلك قول عمر، رضي ال عنه: وال إ,نك ح.ج.ر¬، ولول أ%ن
رأ%يت' رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يفعل كذا ما فعلت؛ فأ%ما قول

الفرزدق:
وإ,ذا ذك%ر\ت. أ%ب.اك. أ%و أ%ي_ام.ه'،

أ%خ\زاك. ح.ي\ث� ت'ق%ب_ل� ال4ح\جار'
فإ,نه جعل كل ناحية منه ح.ج.راv، أ%ل ترى أ%نك لو م.س3س\ت. كل ناحية

منه لاز أ%ن تقول مسست الجر؟ وقوله:
أ%م.ا كفاها ان\ت1ياض' ال4ز\د1 ح'ر\م.ت.ها،



ف ع'ق}ر, م.ن\ز,لا، إ,ذ} ي'ن\ع.ت' ال%ج.ر'؟.
فسره ثعلب فقال: يعن جبلv ل يوصل إ,ليه. واس\ت.ح\ج.ر. الطي': صار

ح.ج.راv، كما تقول: اس\ت.ن\و.ق ال%م.ل�، ل يتكلمون بما إ,ل� مزيدين
ولما نظائر. وأ%رض¬ ح.ج,ر.ةD وح.ج,ي.ةD وم'ت.ح.ج>رة: كثية الجارة،

وربا كن بال%ج.ر عن الر_م\ل,؛ حكاه ابن ال4عراب، وبذلك فسر قوله:
ع.ش1ي_ة% أ%ح\جار' الك1ناس, ر.م1يم'

قال:
أ%راد عشية رمل الكناس، ورمل الكناس: من بلد عبدال بن كلب.

وال%ج\ر' وال1ج\ر' وال�ج\ر' وال%ح\ج,ر'، كل ذلك: الرام'، والكسر أ%فصح،
وقرئ بن: وح.ر\ثD حجر؛ وقال حيد ابن ثور اللل:

،vف%ه.م.م\ت أ%ن} أ%غ}ش.ى إ,ليها م.ح\ج,را
ول%م1ث}ل�ها ي'غ\ش.ى إ,ليه ال%ح\ج,ر'

يقول: ل%م1ث}ل�ها يؤتى إ,ليه الرام. وروي ال4زهري عن الص_ي\داو,ي
أ%نه سع عبويه يقول: ال%ح\ج.ر، بفتح اليم، ال�ر\مة�؛ وأ%نشد:

vوه.م.م\ت' أ%ن أ%غشى إ,ليها م.ح\ج.را
ويقال: ت.ح.ج_ر. على ما و.س_عه ال� أ%ي حر�مه وض.ي_ق%ه'. وف

الديث: لقد ت.ح.ج_ر\ت. واسعاv؛ أ%ي ضيقت ما وسعه ال وخصصت به نفسك دون
غيك، وقد ح.ج.ر.ه' وح.ج_ر.ه'. وف التنزيل: ويقولون ح1ج\راv م.ح\ج'وراv؛

أ%ي حراماv م'ح.ر_ماv. والاج'ور: كال%ح\جر؛ قال:
حت د.ع.و\نا ب,أ%ر\حام� لنا س.ل%ف%ت\،

وقال% ق%ائ1ل�ه'م\: إ,ن_ي باج'ور,
قال سيبويه:

vأ%ي سترا vويقول الرجل للرجل أ%تفعل كذا وكذا يا فلن؟ فيقول: ح'3ج\را
وبراءة من هذا ال4مر، وهو راجع إ,ل معن التحري والرمة. الليث: كان

vالرجل ف الاهلية يلقى الرجل يافه ف الشهر الرام فيقول: ح'ج\را
م.حج'وراv أ%ي حرام مرم عليك ف هذا الشهر فل يبدؤه منه شر. قال: فإ,ذا كان

،vم.ح\ج'ورا vيوم القيامة ورأ%ى الشركون ملئكة العذاب قالوا: ح1ج\را
وظنوا أ%ن ذلك ينفعهم كفعلهم ف الدنيا؛ وأ%نشد:

حت دعونا بأ%رحام لا سلفت،
وقال قائلهم: إ,ن باجور



يعن ب,م.عاذ؛ يقول: أ%نا متمسك با يعيذن منك وي.ح\ج'رك عن؛ قال:
وعلى قياسه العاث�ور' وهو ال%ت\ل%ف'. قال ال4زهري. أ%ما ما قاله الليث من

تفسي قوله تعال: ويقولون حجراv مجوراv؛ إ,نه من قول الشركي للملئكة
يوم القيامة، فإ,ن أ%هل التفسي الذين ي'عتمدون مثل ابن عباس وأ%صحابه

فسروه على غي ما فسره الليث؛ قال ابن عباس: هذا كله من قول اللئكة،
فالوا للمشركي حجراv مجوراv أ%ي ح'ج,ر.ت\ عليكم الب'ش\ر.ى فل ت'ب.ش_ر'ون

بي. وروي عن أ%ب حات ف قوله: «ويقولون حجراv» ت9 الكلم. قال أ%بو
السن: هذا من قول الرمي فقال ال مجوراv عليهم أ%ن يعاذوا وأ%ن

ياروا كما كانوا يعاذون ف الدنيا ويارون، فحجر ال عليهم ذلك يوم
القيامة؛ قال أ%بو حات وقال أ%حد اللؤلؤي: بلغن عن ابن عباس أ%نه قال: هذا
كله من قول اللئكة. قال ال4زهري: وهذا أ%شبه بنظم القرآن النزل بلسان
العرب، وأ%حرى أ%ن يكون قوله حجراv مجوراv كلماv واحداv ل كلمي مع

vأ%ي حراما vمجورا vإ,ضمار كلم ل دليل عليه. وقال الفر�اء: حجرا
مر�ماv، كما تقول: ح.ج.ر. التاجر' على غلمه، وح.ج.ر. الرجل على أ%هله. وقرئت

ح'ج\راv م.ح\ج'وراv أ%ي حراماv مر�ماv عليهم الب'ش\ر.ى. قال: وأ%صل
ال�ج\ر, ف اللغة ما ح.ج.ر\ت. عليه أ%ي منعته من أ%ن يوصل إ,ليه. وكل ما

م.ن.ع\ت. منه، فقد ح.ج.ر\ت. عليه؛ وكذلك ح.ج\ر' ال�ك�ام, على ال4يتام:
م.ن\ع'هم؛ وكذلك ال�ج\ر.ة� الت ينزلا الناس، وهو ما ح.و_ط�وا عليه.

وال%ج\ر'، ساكن¬: م.ص\د.ر' ح.ج.ر عليه القاضي ي.ح\ج'ر ح.ج\راv إ,ذا
منعه من التصرف ف ماله. وف حديث عائشة وابن الزبي: لقد ه.م.م\ت' أ%ن

أ%ح\ج'ر. عليها؛ هو من ال%ج\ر ال%ن\ع,، ومنه ح.ج\ر' القاضي على الصغي
والسفيه إ,ذا منعهما من التصرف ف مالا. أ%بو زيد ف قوله وح.ر\ثD ح1ج\ر¬
حرام¬ ويقولون ح1ج\راv حراماv، قال: والاء ف الرفي بالضمة والكسرة

لغتان. وح.ج\ر' ال3نسان وح1ج\ر'ه، بالفتح والكسر: ح1ض\ن'ه. وف سورة النساء:
ف ح'ج'وركم من نسائكم؛ واحدها ح.ج\ر¬، بفتح الاء. يقال: ح.ج\ر'

الرأ%ة وح1ج\ر'ها ح1ض\ن'ها، والمع ال�ج'ور'. وف حديث عائشة، رضي ال عنها:
هي اليتيمة تكون ف ح.ج\ر و.ل1ي>ها، ويوز من ح1ج\ر, الثوب وهو طرفه

التقدم ل4ن ال3نسان يرى ولده ف ح1ج\ر,ه؛ والول©: القائم بأ%مر
اليتيم. والجر، بالفتح والكسر: الثوب وال1ض\ن'، والصدر بالفتح ل غي. ابن

vوح1ج\را vوح'ج\را vسيده: ال%ج\ر' النع، ح.ج.ر. عليه ي.ح\ج'ر' ح.ج\را



وح'ج\راناv وح1ج\راناv م.ن.ع. منه. ول ح'ج\ر. عنه أ%ي ل د.ف}ع. ول
م.ن\ع.. والعرب تقول عند ال4مر تنكره: ح'ج\راv له، بالضم، أ%ي دفعاv، وهو

استعارة من ال4مر؛ ومنه قول الراجز:
قالت\ وفيها ح.ي\د.ةD وذ�ع\ر':
ع.و\ذD ب,ر.ب>ي م1ن\ك�م' وح'ج\ر'

وأ%نت ف ح1ج\ر.ت1ي أ%ي م.ن.ع.ت1ي. قال ال4زهري: يقال هم ف ح1ج\ر,
فلن{ أ%ي ف ك%ن.ف1ه وم.ن.ع.ت1ه وم.ن\ع1ه1، كله واحد؛ قاله أ%بو زيد،

وأ%نشد لسان ابن ثابت:
أ�ولئك ق%و\م¬، لو ل%ه'م\ قيل%: أ%ن\ف1د'وا
أ%م1ي.ك�م\، أ%لف%ي\ت'موه'م أ�ول ح.ج\ر,

أ%ي أ�ول م.ن.ع.ة{. وال�ج\ر.ة� من البيوت: معروفة لنعها الال،
وال%جار': حائطها، والمع ح'ج\رات¬ وح'ج'رات¬ وح'ج.رات¬، لغات كلها.
وال�ج\ر.ة�: حظية ال3بل، ومنه ح'ج\ر.ة� الدار. تقول: اح\ت.ج.ر\ت' ح'ج\ر.ةv أ%ي

اتذتا، والمع ح'ج.ر¬ مثل غ�ر\ف%ة{ وغ�ر.ف{. وح'ج'رات، بضم اليم. وف
الديث: أ%نه اح\ت.ج.ر ح'ج.ي\ر.ةv ب,خ.ص.ف%ة{ أ%و ح.ص1ي؛ الجية:

تصغي ال�ج\ر.ة1، وهي الوضع النفرد.
وف الديث: من نام على ظ%ه\ر, ب.ي\ت{ ليس عليه ح1جار¬ فقد ب.ر,ئ%ت\ منه

�الذمة؛ الجار جع ح1ج\ر�، بالكسر، أ%و من ال�ج\ر.ة1 وهي ح.ظ1ي.ة
ال3بل وح'ج\ر.ة� الدار، أ%ي أ%نه ي.ح\ج'ر ال3نسان النائم وينعه من الوقوع

والسقوط. ويروى ح1جاب، بالباء، وهو كل مانع من السقوط، ورواه الطاب
ح1جÝى، بالياء، وسنذكره؛ ومعن براءة الذمة منه ل4نه ع.ر_ض نفسه للهلك

ول يترز لا. وف حديث وائل بن ح'ج\ر�: م.زاه1ر' وع'ر\مانD وم1ح\ج.ر¬؛
م1حجر، بكسر اليم: قربة معروفة؛ قال ابن ال4ثي: وقيل هي بالنون؛ قال:

وهي حظائر حول النخل، وقيل حدائق.
واست.حج.ر. القوم' واح\ت.ج.ر'وا: اتذوا ح'ج\رة. وال%ج\ر.ة� وال%ج\ر'،

جيعاv: للناحية؛ ال4خية عن كراع. وقعد ح.ج\ر.ةv وح.ج\راv أ%ي ناحية؛
وقوله أ%نشده ثعلب:

v3وع ن.ق}ر.ة�س.قانا فلم ن.ه\ج.ا من ال
س.ماراv، كإ,بط الذYئ}ب س'ود¬ ح.واج,ر'ه\

قال ابن سيده: ل يفسر ثعلب الواجر. قال: وعندي أ%نه جع ال%ج\ر.ة1



الت هي الناحية على غي قياس، وله نظائر. وح'ج\ر.تا العسكر: جانباه من
اليمنة واليسرة؛ وقال:

إ,ذا اج\ت.م.ع'وا ف%ض.ض\ن.ا ح'ج\ر.ت.ي\ه,م\،
ون.ج\م.ع'ه'م\ إ,ذا كانوا ب.د.اد1

وف الديث: للنساء ح.ج\رتا الطريق؛ أ%ي ناحيتاه؛ وقول الطرماح يصف
المر:

فلما ف�ت_ عنها الطYي' فاح.ت\،
وص.ر_ح. أ%ج\و.د' ال�ج\ران1 صاف

استعار ال�ج\ران% للخمر ل4نا جوهر سيال كالاء؛ قال ابن ال4ثي: ف
الديث حديث علي، رضي ال عنه، الكم ل:

ود.ع\ ع.ن\ك. ن.ه\باv ص1يح. ف ح.ج.رات1ه1
قال: هو مثل للعرب يضرب لن ذهب من ماله شيء ث ذهب بعده ما هو أ%جل©

منه، وهو صدر بيت لمرئ القيس:
ف%د.ع\ عنك. ن.ه\باv ص1يح. ف ح.ج.رات1ه،
ولك1ن\ ح.د1يثاv ما ح.د1يث� الر_واح1ل,

أ%ي دع النهب الذي نب من نواحيك وحدثن حديث الرواحل وهي ال3بل الت
vم'ح\ت.ج,ر.ة �ذهبت. با ما فع.لت. وف النوادر: يقال أ%مسى الال
ب'ط�ون'ه' ون.ج,ر.ةv؛ ومالD م.ت.شد>د¬ وم'ح\ت.ج>ر¬. ويقال: اح\ت.ج.ر. البعي'
اح\ت1جاراv. وال�ح\ت.ج,ر' من الال: كل© ما ك%ر,ش. ول ي.ب\ل�غ} ن,ص\ف.

الب,ط}ن.ة ول يبلغ الش>ب.ع كله، فإ,ذا بلغ نصف البطنة ل ي'ق%ل}،
فإ,ذا رجع بعد سوء حال وع.ج.ف{، فقد اج\ر.و_ش.؛ وناس م'ج\رو>ش'ون.

وال�ج'ر': ما ييط بالظ©فر من اللحم.
وال%ح\ج,ر': الديقة، مثال اللس. وال%حاج,ر': الدائق؛ قال لبيد:

،Dور.ة�ب.ك%ر.ت\ به ج'ر.ش1ي_ةD م.ق}ط
ت.ر\وي ال%حاج,ر. باز,لD ع'ل}ك�وم'

قال ابن بري: أ%راد بقوله جرشية ناقة منسوبة إ,ل ج'ر.ش، وهو موضع
باليمن. ومقطورة: مطلية بالق%ط1ران. وع'ل}ك�وم: ضخمة، والاء ف به تعود على

غ%ر\ب تقدم ذكرها. ال4زهري: ال1ح\ج.ر' ال%ر\ع.ى النخفض، قال: وقيل
لبعضهم: أ%يe ال3بل أ%بقى على الس_ن.ة1؟ فقال: ابنة� ل%ب'ون{، قيل:

ل1م.ه\؟ قال: ل4نا ت.ر\عى م.ح\ج,راv وتترك و.س.طاv؛ قال وقال بعضهم:



ال%ح\ج,ر' ههنا الناحية. وح.ج\ر.ة� القوم: ناحية دارهم؛ ومثل العرب: فلن يرعى
و.سط%اv: وي.ر\ب'ض' ح.ج\ر.ةv أ%ي ناحية. وال%جر.ة�: الناحية، ومنه قول

الرث بن حلYز.ة%:
ع.ن.ناv باطلv وظ�ل}ماv، كما ت'ع\ـ

ـت.ر' عن ح.ج\ر.ة1 الر_ب,يض, الظYباء�
والمع ج.ح\ر¬ وح.ج.رات¬ مثل ج.م\ر.ة{ وج.م\ر� وج.م.رات{؛ قال ابن بري:

هذا مثل وهو أ%ن يكون الرجل وسط القوم إ,ذا كانوا ف خي، وإ,ذا صاروا
إ,ل شر تركهم وربض ناحية؛ قال: ويقال إ,ن هذتا ال%ث%ل% ل%ع.ي\لن% بن

م'ض.ر.. وف حديث أ%ب الدرداء: رأ%يت رجلv من القوم يسي ح.ج\ر.ةv أ%ي
ناحية منفرداv، وهو بفتح الاء وسكون اليم. وم.ح\ج,ر' العي: ما دار با

وبدا من الب'ر\ق�ع, من جيع العي، وقيل: هو ما يظهر من ن,قاب الرأ%ة
وعمامة الرجل إ,ذا اع\ت.م_، وقيل: هو ما دار بالعي من العظم الذي ف أ%سفل
الفن؛ كل ذلك بفتح اليم وكسرها وكسر اليم وفتحها؛ وقول ال4خطل:

وي'صب,ح' كال�ف�اش, ي.د\ل�ك' ع.ي\ن.ه'،
ف%ق�ب>ح. م1ن\ و.ج\ه{ ل%ئيم� وم1ن\ ح.ج\ر,

فسره ابن ال4عراب فقال: أ%راد مجر العي. ال4زهري: ال%ح\ج,ر'
العي. الوهري: مجر العي ما يبدو من النقاب. ال4زهري: ال%ح\ج,ر' من الوجه

حيث يقع عليه النقاب، قال: وما بدا لك من النقاب مجر وأ%نشد:
وك%أ%ن� م.ح\ج,ر.ها س1راج' ال�وق1د1

وح.ج_ر. القمر': استدار بط دقيق من غي أ%ن ي.غ\ل�ظ، وكذلك إ,ذا صارت
حوله دارة ف الغ.ي\م. وح.ج_ر. عي. الدابة وح.و\ل%ها: ح.ل�ق. لداء

يصيبها. والتحجي: أ%ن ي.س3م حول عي البعي ب,ميس.م� مستدير. ال4زهري:
والاج,ر' من مسايل الياه ومنابت الع'ش\ب ما استدار به س.ن.د¬ أ%و نر

مرتفع، والمع ح'ج\رانD مثل حائر وح'وران وشاب¼ وش'ب_ان{؛ قال رؤبة:
حت إ,ذا ما هاج. ح'ج\ران� الد_ر.ق\

قال ال4زهري: ومن هذا قيل لذا النزل الذي ف طريق مكة: حاجز. ابن
سيده: الاجر ما يسك الاء من ش.ف%ة الوادي وييط به. الوهري: الاجر

والاجور ما يسك الاء من شفة الوادي، وهو فاعول من ال%ج\ر,، وهو النع.
ابن سيده: قال أ%بو حنيفة: الاج,ر' ك%ر\م¬ م1ئ}ن.اثD وهو م'ط}مئنÒ له

.Dوالمع ح'ج\ران ،vحروف م'ش\ر,ف%ة تبس عليه الاء4، وبذلك سي حاجرا



:vوالاج,ر': م.ن\ب,ت' الر>م\ت1 وم'ج\ت.م.ع'ه وم'س\ت.دار'ه. والاج,ر' أ%يضا
ال%3د\ر' الذي ي'مسك الاء بي الديار لستدارته أ%يضاv؛ وقول الشاعر:

eوجارة البيت لا ح'ج\ر,ي
فمعناه لا خاصة. وف حديث سعد بن معاذ: لا ت%ج_ر. ج'ر\ح'ه للب'ر\ء3

ان\ف%ج.ر أ%ي اجتمع والتأ%م وقرب بعضه من بعض.
وال1ج\ر'، بالكسر: العقل واللب ل3مساكه وضعه وإ,حاطته بالتمييز، وهو

مشتق من القبيلي. وف التنزيل: هل ف ذلك ق%س.م¬ لذي ح1جر؛ فأ%ما قول ذي
الرمة:

ف%أ%خ\ف%ي\ت' ما ب,ي م1ن\ ص.د1يقي، وإ,ن_ه'
ل%ذو ن.س.ب دان{ إ,ل� وذو ح1ج\ر,

فقد قيل: ال1ج\ر' ههنا العقل، وقيل: القرابة. وال1ج\ر': الف%ر.س'
ال�نثى، ل يدخلوا فيه الاء ل4نه اسم ل يشركها فيه الذكر، والمع

أ%ح\جار¬ وح'ج'ور.ةD وح'ج'ور¬. وأ%ح\جار' اليل: ما يتخذ منها للنسل، ل يفرد
لا واحد. قال ال4زهري: بلى يقال هذه ح1ج\ر¬ من أ%ح\جار خ.ي\لي؛ يريد

بال1ح\ر, الفرس. ال�نثى خاصة جعلوها كالر_مة الرح1م, إ,ل� على
ح1صان{ كري. قال وقال أ%عراب من بن م'ض.ر_س� وأ%شار إ,ل فرس له أ�نثى

فقال: هذه ال1ج\ر' من جياد خيلنا. وح1ج\ر' ال3نسان وح.ج\ر'ه: ما بي يديه
من ثوبه. وح1ج\ر' الرجل والرأ%ة وح.ج\ر'ها: متاعهما، والفتح أ%على.

ون.ش.أ% فلن ف ح.ج\ر, فلن وح1ج\ر,ه أ%ي حفظه وس1ت\ر,ه. وال1ج\ر': ح1ج\ر'
الكعبة. قال ال4زهري: ال1ج\ر' ح.ط1يم' مكة، كأ%نه ح'ج\ر.ةD ما يلي

ال%ث}ع.ب. من البيت. قال الوهري: ال1ج\ر' ح1ج\ر' الكعبة، وهو ما حواه
الطيم الدار بالبيت جانب. الش_مال,؛ وك�ل© ما ح\ج.ر\ت.ه' من حائط{، فهو

ح1ج\ر¬. وف الديث ذ1ك}ر' ال1ج\ر, ف غي موضع، قال ابن ال4ثي: هو
اسم الائط الستدير إ,ل جانب الكعبة الغرب. وال1ج\ر': ديار ثود ناحية

الشام عند، وادي الق�ر.ى، وهم قوم صال النب، صلى ال عليه وسلم، وجاء
ذكره ف الديث كثياv. وف التنزيل: ولقد ك%ذ�ب. أ%صحاب ال1ج\ر,

الرسلي؛ وال1ج\ر' أ%يضاv: موضع¬ سوى ذلك.
وح.ج\ر¬: ق%ص.ب.ة� اليمام.ة1، مفتوح الاء، مذكر مصروف، ومنهم من يؤنث

ول يصرف كامرأ%ة اسها سهل، وقيل: هي س'وق�ها؛ وف الصحاح: وال%ج\ر'
ق%ص.ب.ة� اليمامة، بالتعريف. وف الديث: إ,ذا نشأ%ت ح.ج\ر,ي_ةv ث



ت.شاء4م.ت\ فتلك ع.ي\ن¬ غ�د.ي\ق%ةD حجرية، بفتح الاء وسكون اليم. قال ابن
ال4ثي: يوز أ%ن تكون منسوبة إ,ل ال%ج\ر, قصبة اليمامة أ%و إ,ل ح.ج\ر.ة1

القوم وهي ناحيتهم، والمع ح.ج\ر¬ ك%ج.م\ر.ة{ وج.م\ر�. وإ,ن كانت بكسر
:vالاء فهي منسوبة إ,ل أ%رض ثود ال1ج\ر,؛ وقول الراعي ووصف صائدا

ت.و.خ_ى، حيث� قال الق%ل}ب' منه،
ب,ح.ج\ر,ي¼ ت.رى فيه اض\ط1مار.ا

إ,نا عن نصلv منسوباv إ,ل ح.ج\ر�. قال أ%بو حنيفة: وحدائد' ح.ج\ر�
م'قد_مة ف ال%و\د.ة؛ وقال رؤبة:

حت إ,ذا ت.و.ق�د.ت\ من الز_ر.ق\
ح.ج\ر,ي_ةD، كال%م\ر, من س.ن> الد_ل%ق\ وأ%ما قول زهي:

ل1م.ن, الد�يار' ب,ق�ن_ة ال%ج\ر,
فإ,ن أ%با عمرو ل يعرفه ف ال4مكنة ول يوز أ%ن يكون قصبة اليمامة
ول س'وقها ل4نا حينئذ{ معرفة، إ,ل� أ%ن تكون ال4لف واللم زائدتي،

كما ذهب إ,ليه أ%بو علي ف قوله:
،vوع.س.اق1ل vول%ق%د ج.ن.ي\ت'ك. أ%ك}م'ؤا
وا%ق%د\ ن.ه,ي\ت'ك. عن بنات1 ال4و\ب.ر,

وإ,نا هي بنات أ%وبر؛ وكما روي أ%حد بن يي من قوله:
يا ليت. أ�م_ الع.م\ر, كانت\ صاح1ب

وقول الشاعر:
اع\ت.د\ت' لل4ب\ل%ج, ذي الت_ماي'ل,،
ح.ج\ر,ي_ةv خ1ي.ض.ت\ ب,س'م¼ ماث1ل,

يعن: قوساv أ%و ن.ب\لv منسوبة إ,ل ح.ج\ر� هذه. وال%ج.ران1: الذهب
والفضة. ويقال للرجل إ,ذا كثر ماله وعدده: قد انتشرت ح.ج\ر.ت'ه وقد

ار\ت.ع.ج. ماله' وار\ت.ع.ج. ع.د.د'ه.
والاج,ر': منزل من منازل الاج ف البادية.

وال%جeورة: لعبة يلعب با الصبيان يط©ون خط9اv مستديراv ويقف فيه
صب وهنالك الصبيان معه.

وال%ح\ج.ر'، بالفتح: ما حول القرية؛ ومنه ماج,ر' أ%قيال اليمن وهي
ال4ح\ماء�، كان لكل واحد منهم ح1م_ى ل يرعاه غيه. ال4زهري؛ م.ح\ج.ر'

الق%ي\ل, من أ%قيال اليمن ح.و\ز.ت'ه وناحيته الت ل يدخل عليه فيها غيه.



وف الديث: أ%نه كان له حصي يبسطه بالنهار وي.ح\ج'ره بالليل، وف
رواية: ي.ح\ت.ج,ر'ه' أ%ي يعله لنفسه دون غيه. قال ابن ال4ثي: يقال
ح.ج.ر\ت' ال4رض. واح\ت.ج.ر\ت'ها إ,ذا ضربت عليها مناراv تنعها به عن

غيك.وم'ح.ج_ر¬، بالتشديد: اسم موضع بعينه. وال4صمعي يقوله بكسر اليم
وغيه يفتح. قال ابن بري: ل يذكر الوهري شاهداv على هذا الكان؛ قال: وف

الاشية بيت شاهد عليه لطفيل الغ.ن.و,ي>:
ف%ذ�وق�وا، كما ذ�ق}نا غ%داة% م'ح.ج_ر�،
من الغ.ي\ظ1 ف أ%ك}باد1نا والت_ح.وeب,

وحكى ابن بري هنا حكاية لطيفة عن ابن خالويه قال: حدثن أ%بو عمرو
الزاهد عن ثعلب عن ع'م.ر. بن, ش.ب_ة% قال: قال الارود، وهو القارئ (وما

يدعون إ,ل� أ%نفسهم): غسلت ابناv للحجاج ث انصرفت إ,ل شيخ كان الجاج
قتل ابنه فقلت له: مات ابن الجاج فلو رأ%يت جزعه عليه، فقال:

فذوقوا كما ذقنا غداة مج_ر
البيت. وح.ج_ار¬، بالتشديد: اسم رجل من بكر بن وائل. ابن سيده: وقد

س.م_و\ا ح'ج\راv وح.ج\راv وح.ج_اراv وح.ج.راv وح'ج.ي\راv. الوهري: ح.ج.ر¬
اسم رجل، ومنه أ%و\س' ب\ن' ح.ج.ر� الشاعر؛ وح'ج\ر¬: اسم رجل وهو ح'ج\ر¬

الك1ن\ديe الذي يقال له آكل ال�ر.ار,؛ وح'ج\ر' ب\ن' ع.د1ي¼ الذي يقال
له ال4د\ب.ر'، ويوز ح'ج'ر¬ مثل ع'س\ر وع'س'ر؛ قال حسان بن ثابت:

م.ن\ ي.غ'رe الد_ه\ر' أ%و يأ}م.ن'ه'
م1ن\ ق%تيل�، ب.ع\د. ع.م\ر� وح'ج'ر\؟

يعن ح'ج'ر. بن النعمان بن الرث بن أ%ب شر الغ.س_ان. وال4حجار:
Dبطون من بن تيم؛ قال ابن سيده: سوا بذلك ل4ن أ%ساءهم ج.ن\د.ل

وج.ر\و.لD وص.خ\ر؛ وإ,ياهم عن الشاعر بقوله:
وك�ل9 أ�نثى ح.م.ل%ت\ أ%ح\جارا

يعن أ�مه، وقيل: هي النجنيق. وح.ج'ور¬ موضع معروف من بلد بن سعد؛
قال الفرزدق:

لو كنت. ت.د\ري ما ب,رم\ل, م'ق%ي>د{،
ف%ق�رى ع'مان% إ,ل ذ%وات ح.ج'ور,؟

وف الديث: أ%نه كان يلقى جبيل، عليهما السلم، بأ%حجار ال1ر.اء3؛
قال ماهد: هي ق�ب.اء#. وف حديث الفت: عند أ%حجار الز_ي\ت1: هو موضع



بالدينة. وف الديث ف صفة الدجال: مطموس العي ليست بناتئة ول ح'ج\راء4؛
قال ابن ال4ثي: قال الروي إ,ن كانت هذه اللفظة مفوظة فمعناها ليست

بص'ل}ب.ة م'ت.ح.ج>ر.ة{، قال: وقد رويت ج.ح\راء4، بتقدي اليم، ، وهو
مذكور ف موضعه. وال%ن\ج.ر.ة� وال�ن\ج'ور: ال�ل}ق�وم، بزيادة النون.

@حدر: ال4زهري: ال%د\ر' من كل شيء ت.ح\د'ر'ه من ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل�،
والطاوعة منه الن\حدار'.

وال%د'ور': اسم مقدار الاء ف اندار ص.بب.ه1، وكذلك ال%د'ور' ف سفح
جبل وكل9 موضع م'ن\ح.د1ر�. ويقال: وقعنا ف ح.د'ور� م'ن\ك%ر.ة، وهي
ال%ب'وط�. قال ال4زهري: ويقال له ال%د\راء� بوزن الص_ف}راء؛ وال%د'ور'

وال%ب'وط، وهو الكان ينحدر منه. وال�د'ور'، بالضم: فعلك.
vوح'د'ورا vابن سيده: ح.د.ر. الشيء4 ي.ح\د1ر'ه وي.ح\د'ر'ه ح.د\را

فان.ح.د.ر.: ح.ط�ه' من ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل�.
vال4زهري: وكل شيء أ%رسلته إ,ل أ%سفل، فقد ح.د.ر\ت.ه ح.د\را

وح'د'وراv. قال: ول أ%سعه بال4لف أ%ح\د.ر\ت'؛ قال: ومنه سيت القراءة السريعة
.vال%د\ر. ل4ن صاحبها ي.ح\د'ر'ها ح.د\را

وال%د.ر'، مثل الص_ب.ب,: وهو ما اندر من ال4رض. يقال: كأ%نا
ي.ن\ح.ط© ف ح.د.ر. والن\ح1دار': الن1باط، والوضع م'ن\ح.د.ر¬. وال%د\ر':

ال3سراع ف القراءة. قال: وأ%ما ال%د'ور' فهو الوضع ال�ن\ح.د1ر'.
وهذا م'ن\ح.د.ر¬ من البل وم'ن\ح.د'ر¬، أ%تبعوا الضمة كما قالوا: أ�ن\ب,يك

وأ�ن\ب'وك، وروى بعضهم م'ن\ح.د.ر¬. وحاد'ور'ه'ما وأ�ح\د'ور'ه'ما:
ك%ح.د'ور,ه1ما. وح.د.ر\ت' السفينة: أ%رسلتها إ,ل أ%سفل، ول يقال أ%ح\د.ر\ت'ها؛

وح.د.ر. السفينة ف الاء والتاع ي.ح\د'ر'ها ح.د\راv، وكذلك ح.د.ر.
القرآن والقراءة. الوهري: وح.د.ر. ف قراءته ف أ%ذانه ح.د\راv أ%ي أ%سرع.

وف حديث ال4ذان: إ,ذا أ%ذ�نت. ف%ت.ر.س_ل} وإ,ذا أ%قمت. فاح\د'ر\ أ%ي
أ%سرع. وهو من ال�د'ور ضد� الصeع'ود، يتعدى ول يتعدى.

وح.د.ر. الدمع. ي.ح\د'ر'ه ح.د\راv وح'د'وراv وح.د_ر.ه' فان\ح.د.ر.
وت.ح.د_ر. أ%ي ت.ن.ز_ل%. وف حديث الستسقاء: رأ%ست الطر ي.ت.حاد.ر' على

ليته أ%ي ينزل ويقطر، وهو ي.ت.فاع.ل� من ال�د'ور. قال اللحيان:
ح.د.ر.ت1 الع.ي\ن' بالدمع ت.ح\د'ر' وت.ح\د1ر' ح.د\راv، والسم من كل ذلك

ال�د'ور.ة� وال%د'ور.ة� والاد'ور.ة�. وح.د.ر. اللYث%ام. عن حنكه: أ%ماله.



وح.د.ر. الدواء� بطنه ي.ح\د'ر'ه ح.د\راv: م.ش_اه، واسم الدواء
الاد'ور'.ال4زهري: الليث: الاد1ر' المتلئ لماv وش.ح\ماv مع ت.ر.ار.ة{،
والفعل ح.د'ر. ح.دار.ة. والاد1ر' والاد1ر.ة�: الغلم المتلئ الشباب.

الوهري: والاد1ر' من الرجال التمع ال%ل}ق؛ عن ال4صمعي. تقول منه: ح.د'ر.
بالضم، ي.ح\د'ر' ح.د\راv. ابن سيده: وغلم حاد1ر¬ ج.م1يل ص.بيح¬.

والادر': السمي الغليظ، والمع ح.د.ر.ةD، وقد ح.د.ر. ي.ح\د'ر' وح.د'ر..
:�وف%تÝى حاد1ر¬ أ%ي غليظ متمع، وقد ح.د.ر. ي.ح\د'ر' ح.دار.ةv، والاد1ر.ة

الغليظة؛ وف ترجة رنب قال أ%بو كاهل اليشكري يصف ناقته ويشبهها
بالعقاب:كأ%ن� ر,ج\ل1ي على ش.ع\واء4 حاد1ر.ة{

ظ%م\ياء4، قد ب'ل� م1ن\ ط%لð خ.وافيها
وف حديث أ�م عطية: و'ل1د. لنا غلم أ%حد.ر' ش.يء أ%ي أ%سن شيء وأ%غلظ؛

ومنه حديث ابن عمر: كان عبدال بن الرث بن نوفل غلماv حاد1راv ومنه
حديث أ%ب\ر.ه.ة% صاحب الفيل: كان رجلv قصياv حاد1راv د.ح\داحاv. ور'م\ح¬
Dع'وب الرماح: الغلظ الستديرة. وج.ب.ل�حاد1ر¬: غليظ. وال%واد1ر' من ك

Dجاد1ر¬: متمع. وع.د.د¬ حاد1ر¬: كثي وح.ب\ل Òحاد1ر¬: مرتفع. وح.ي
حاد1ر¬: شديد الفتل؛ قال:

فما ر.و,ي.ت\ حت اس\تبان% س'قات'ها،
ق�ط�وعاv ل%ح\ب'وك{ م1ن. اللYيف1 حاد1ر,

وح.د'ر الو.ت.ر' ح'د'ور.ةv: غ%ل�ظ% واشتد�؛ وقال أ%بو حنيفة: إ,ذا كان
الوتر قوياv متلئاv قيل و.ت.ر¬ حاد1ر¬؛ وأ%نشد:

أ�ح1بe الص_ب,ي_ الس_و\ء4 م1ن\ أ%ج\ل, أ�م>ه،
وأ�ب\غ1ض'ه' م1ن\ ب'غ'ض1ها، و.ه\و. حاد1ر'

vالعيني إ,ذا امتل4تا ن,ق}يا �وقد ح.د'ر. ح'د'ور.ةv. وناقة حاد1ر.ة
واستوتا وحسنتا؛ قال ال4عشى:

وع.س3ي¬ أ%د\ناء� حاد1ر.ة� الع.ي\ـ
�ـن, خ.ن'وف¬ ع.ي\ران.ةD ش1م\لل

وكل© ر.ي_ان% ح.س.ن, ال%ل}ق,: حاد1ر¬.
Dالنظر: وقيل: ح.د\ر.ة �وع.ي\ن¬ ح.د\ر.ةD ب.د\ر.ةD: عظيمة؛ وقيل: حاد_ة

واسعة، وب.د\ر.ة ي'باد1ر' نظر'ها ن.ظ%ر. اليل؛ عن ابن ال4عراب.
وع.ي\ن ح.د\راء�: ح.س.ن.ةD، وقد ح.د.ر.ت\. ال4زهري: ال4صمعي: أ%ما قولم عي



ح.د\ر.ة فمعناه مكتنزة ص'ل}ب.ة وب.د\ر.ةD بالنظر؛ قال امرؤ القيس:
،Dب.د\ر.ة Dوعي¬ لا ح.د\ر.ة

ش'ق�ت\ م.آقيهما م1ن\ أ�خ'ر\
ال4ز\ه.ر,يe: ال%د\ر.ة� العي الواسعة الاحظة، وال%د\ر.ة�: ج,ر\م'
ق%ر\ح.ة{ ترج ب,ج.ف}ن, العي؛ وقيل: بباطن جفن العي ف%ت.ر,م'

وت.غ\ل�ظ�، وقد ح.د.ر.ت\ عينه ح.د\راv؛ وح.د.ر. جلده عن الضرب ي.ح\د1ر' وي.ح\د'ر'
ح.د\راv وح'دوراv: غلظ وانتفخ و.و.ر,م.؛ قال عمر بن أ%ب ربيعة:

لو د.ب_ ذ%رÒ ف%و\ق. ض.اح1ي ج,ل}د1ها،
ل4بان% م1ن\ آثار,ه1ن_ ح'د'ور.ا

يعن الو.ر.م.؛ وأ%ح\د.ر.ه الضرب' وح.د.ر.ه' ي.ح\د'ر'ه'.
وف حديث ابن عمر: أ%نه ضرب رجلv ثلثي سوطاv كلها ي.ب\ض.ع'

وي.ح\د'ر'؛ يعن السياط، العن أ%ن السياط ب.ض.ع.ت\ جلده وأ%ورمته؛ قال ال4صمعي:
ي.ب\ض.ع' يعن يشق اللد، وي.ح\د'ر' يعن ي'و.ر>م' ول ي.ش'قe؛ قال:

واختلف ف إ,عرابه؛ فقال بعضهم: ي'ح\در إ,حداراv من أ%حدرت؛ وقال بعضهم:
ي.ح\د'ر' ح'د'وراv من ح.د.ر\ت'؛ قال ال4زهري: وأ%ظنهما لغتي إ,ذا جعلت

الفعل للضرب، فأ%ما إ,ذا كان الفعل للجلد أ%نه الذي ي.ر,م' فإ,نم يقولون:
قد ح.د.ر. ج,ل}د'ه ي.ح\د'ر' ح'د'وراv، ل اختلف فيه أ%علمه. الوهري:

ان\ح.د.ر جلده تورم، وح.د.ر. ج,ل}د.ه ح.د\راv وأ%ح\د.ر.: ض.ر.ب..
وال%د\ر': الش_ق. وال%د\ر': الو.ر.م' 
(* قوله: «والدر الشق والدر

والورم» يشي بذلك إ,ل أ%نه يتعدى ول يتعدى وبه صرح الوهري). بل شق.
يقال: ح.د.ر. ج,ل}د'ه وح.د_ر. زيد ج,ل}د.ه'.

وال%د\ر': الن_ش\ز' الغليظ من ال4رض. وح.د.ر. الثوب. ي.ح\د'ر'ه
ح.د\راv وأ%ح\د.ر.ه' ي'ح\د1ر'ه إ,حداراv: فتل أ%طراف ه'د\ب,ه وك%ف�ه' كما

يفعل بأ%طراف ال4كسية. وال%د\ر.ة�: الف%ت\ل%ة� من ف1ت.ل ال4ك}س3ي.ة1.
وح.د.ر.ت\ه'م الس>ن.ة� ت.ح\د'ر'ه'م\: جاءت بم إ,ل ال%ض.ر,؛ قال

الطيئة:جاء4ت\ به من بلد1 الط©ور,، ت.ح\د'ر'ه'
ح.ص_اء� ل ت.ت_ر,ك\، دون الع.صا، ش.ذ%با

ال4زهري: ح.د.ر.ت\ه'م' الس_ن.ة� ت.ح\د'ر'ه'م\ ح.د\راv إ,ذا حطتهم
.vوجاءت بم ح'د'ورا



وال�د\ر.ة� من ال3بل: ما بي العشرة إ,ل ال4ربعي، فإ,ذا بلغت
Dمن ال3بل، بالضم، نو الص>ر\م.ة. ومال �الستي فهي الص>د\ع.ة�. وال�د\ر.ة
ح.واد1ر': مكتنزة ضخام¬. وعليم ح'د\ر.ة من غ%ن.م� وح.د\ر.ة أ%ي قطعه؛ عن

اللحيان.
وح.ي\دار' الصى: ما استدار منه.

وح.ي\د.ر.ة�: ال4س.د'؛ قال ال4زهري: قال أ%بو العباس أ%حد بن يي ل
تتلف الرواة ف أ%ن ال4بيات لعلي ابن أ%ب طالب، رضوان ال عليه:

أ%نا الذي س.م_ت\ن أ�م>ي ال%ي\د.ر.ه،
ك%ل%ي\ت1 غابات{ غ%ليظ1 الق%ص.ر.ه\،

أ%كل1يل�ك�م بالسيف1 ك%ي\ل% الس_ن\د.ر.ه\
.vوقال: السندرة الرأ%ة. ورجل س1ن.د\ر¬، على ف1ع.ن\ل� إ,ذا كان جريئا

وال%ي\د.ر.ة�: ال4سد؛ قال: والس_ن\د.ر.ة� مكيال كبي؛ وقال ابن
ال4عراب: ال%ي\د.ر.ة ف ال�س\د1 مثل ال%ل1ك1 ف الناس؛ قال أ%بو العباس:

يعن لغلظ عنقه وقو�ة ساعديه؛ ومنه غلم حادر إ,ذا كان متلئ البدن شديد
البطش؛ قال والياء والاء زائدتان، زاد ابن بري ف الرجز قبل%:

أ%كيلكم بالسيف كيل السندره
أ%ضرب بالسيف رقاب الكفره

وقال: أ%راد بقوله: «أ%نا الذي ستن أ�مي اليدره» أ%نا الذي ستن
أ�مي أ%سداv، فلم يكنه ذكر ال4سد ل4جل القافية، فعب بيدرة ل4ن أ�مه ل

تسمه حيدرة، وإ,نا سته أ%سداv باسم أ%بيها ل4نا فاطمة بنت أ%سد،
وكان أ%بو طالب غائباv حي ولدته وسته أ%سداv، فلما قدم كره أ%سداv وساه

علي�اv، فلما رجز علي� هذا الرجز يوم خيب سى نفسه با سته به أ�مه؛
قلت: وهذا العذر من ابن بري ل يتم له إ,ل� إ,ن كان الرجز أ%كثر من هذه

ال4بيات ول يكن أ%يضاv ابتدأ% بقوله: «أ%نا الذي ستن أ�مي اليدرة»
وإ,ل� فإ,ذا كان هذا البيت ابتداء الرجز وكان كثياv أ%و قليلv كان، رضي
ال عنه، مياv ف إ,طلق القواف على أ%ي حرف شاء ما يستقيم الوزن

له به كقوله: «أ%نا الذي ستن أ�مي ال4سدا» أ%و أ%سداv، وله ف هذه
القافية مال واسع، فنطقه بذا السم على هذه القافية من غي قافية تقدمت يب

اتباعها ول ضرورة صرفته إ,ليه، ما يدل على أ%نه سي حيدرة. وقد قال
ابن ال4ثي: وقيل بل سته أ�مه حيدرة. والق%ص.ر.ة: أ%صل العنق. قال: وذكر



أ%بو عمرو الطرز أ%ن السندرة اسم امرأ%ة؛ وقال ابن قتيبة ف تفسي
الديث: السندرة شجرة يعمل منها الق1س3يe والن_ب\ل�، فيحتمل أ%ن تكون

السندرة مكيالv يتخذ من هذه الشجرة كما سي القوس ن.ب\ع.ةv باسم الشجرة،
ويتمل أ%ن تكون السندرة امرأ%ة كانت تكيل كيلv وافياv. وح.ي\د.ر¬

وح.ي\د.ر.ة�: اسان. وال�و.ي\د'ر.ة: اسم شاعر وربا قالوا الادرة.
والاد'ور': الق�ر\ط� ف ال�ذن وجعه ح.واد1ير؛ قال أ%بو النجم العجلي

يصف امرأ%ة:
خ1د.ب_ة� ال%ل}ق, على ت.خ\ص1يها،

بائ1ن.ة� ال%ن\ك1ب, م1ن\ حاد'ور,ها
أ%راد أ%نا ليست ب,و.ق}صاء أ%ي بعيدة النكب من الق�ر\ط لطول عنقها،

ولو كانت وقصاء لكانت قريبة النكب منه. وخ1د.ب_ة� اللق على تصيها أ%ي
عظيمة العجز على دقة خصرها:

ي.ز,ين'ها أ%ز\ه.ر' ف س'ف�ور,ها،
ف%ض_ل%ها الال1ق' ف ت.ص\و,ير,ها

ال4زهر: الوجه. ور.غ1يف¬ حاد1ر¬ أ%ي تامÒ؛ وقيل: هو الغليظ الروف؛
وأ%نشد:

ك%أ%ن_ك1 حاد1ر.ة� ال%ن\ك1ب.ي\ـ
ـن, ر.ص\عاء� ت.س\ت.نe ف حائ1ر,

يعن ضفدعة متلئة النكبي. ال4زهري: وروي عبدال بن مسعود أ%نه قرأ%
قول ال عز وجل: وإ,نا لميع حاذرون؛ بالدال، وقال م'ؤ\د'ون% ف

الك�راع, والس>لح؛ قال ال4زهري: والقراءة بالذال ل غي، والدال شاذة ل
توز عندي القراءة با، وقرأ% عاصم وسائر القراء بالذال.

ورجل ح.د\ر.د¬: مستعجل. وال%ي\دار' من الصى: ما ص.ل�ب. واكتنز؛ ومنه
قول تيم بن أ%ب مقبل:

،vم.زا�ي.ر\م1ي الن>جاد. ب,ح.ي\دار, ال%صى ق
ف م1ش\ي.ة{ س'ر'ح� خ.ل}ط{ أ%فان,ين.ا

وقال أ%بو زيد: رماه ال بال%ي\د.ر.ة1 أ%ي بال%ل%ك%ة1 وح.يÒ ذو
ح.د'ور.ة{ أ%ي ذو اجتماع وكثرة. وروى ال4زهري عن ال�ؤ.ر>ج: يقال ح.د.ر'وا

حوله وي.ح\د'ر'ون به إ,ذا أ%طافوا به؛ قال ال4خطل:
ون.ف}س' ال%ر\ء3 ت.ر\ص'د'ها ال%ن.ايا،



وت.ح\د'ر' ح.و\ل%ه حت ي'صار.ا
ال4زهري: قال الليث: امرأ%ة ح.د\راء� ورجل أ%حدر؛ قال الفرزدق:

ع.ز.ف}ت. بأ%ع\شاش�، وما ك1د\ت. ت.ع\ز,ف'،
وأ%ن\ك%ر\ت. من ح.د\راء4 ما كنت. ت.ع\ر,ف'

قال: وقال بعضهم: الدراء ف نعت الفرس ف حسنها خاصة. وف الديث: أ%ن
أ�ب� بن خلف كان على بعي له وهو يقول: يا ح.د\ر.اها؛ يريد: هل رأ%ى

أ%حد مثل هذا؟ قال: ويوز أ%ن يريد يا ح.د\راء4 ال3بل، فقصر، وهي تأ}نيث
ال4حدر، وهو المتلئ الفخذ والعجز الدقيق ال4على، وأ%راد بالبعي ههنا

الناقة وهو يقع على الذكر وال�نثى كال3نسان.
وت.ح.دeر' الشيء: إ,قباله'؛ وقد ت.ح.د_ر. ت.ح.دeراv؛ قال العدي:

فلما ار\ع.و.ت\ ف الس_ي\ر, ق%ض_ي\ن. س.ي\ر.ها،
ت.ح.دeر. أ%ح\و.ى، ي.ر\ك%ب' الد�ر_، م'ظ}ل1م

ال4حوى: الليل. وتد�ره: إ,قباله. وارعوت أ%ي كفت. وف ترجة قلع:
الندار والتقلع قريب بعضه من بعض، أ%رد أ%نه كان يستعمل التثبيت ول يبي

منه ف هذه الال استعجال ومبادرة شديدة.
وح.د\راء�: اسم امرأ%ة.

@حدبر: ال1د\بار': الع.ج\فاء� الظ�ه\ر,. ودابة ح1د\ب,ي¬: ب.د.ت\
حراق1يف�ه وي.ب,س. من الزال. وناقة ح1د\بار¬ وح1د\بي¬، وجعها ح.داب,ي'،

إ,ذا انن ظهرها من الزال ود.ب,ر.، الوهري: ال1د\بار من النوق الضامرة
الت قد يبس لمها من الزال وبدت حراقفها. وف حديث علي، عليه السلم،

ف الستسقاء: اللهم إ,نا خرجنا إ,ليك حي اع\ت.ك%ر.ت\ علينا ح.داب,ي'
الس>ن,ي؛ الداب,ي': جع' ح1د\بار وهي الناقة الت بدا عظم ظهرها

ون.ش.ز.ت\ حراقيفها من الزال، فشبه با السني الت كثر فيها الدب والقحط.
ومنه حديث ابن ال4شعث أ%نه كتب إ,ل الجاج: سأ%حلك على ص.ع\ب� ح1د\باء4

ي.ن,جe ظهرها؛ ضرب ذلك مثلv لل4مر الصعب وال�ط�ة1 الشديدة.
vحذر: ال1ذ}ر' وال%ذ%ر': اليفة. ح.ذ1ر.ه' ي.ح\ذ%ر'ه' ح.ذ%را@

واح\ت.ذ%ر.ه'؛ ال4خية عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
قلت' لقوم� خ.رج'وا ه.ذال1يل}:
اح\ت.ذ1ر'وا ل ي.ل}ق%ك�م\ ط%مال1يل}

ورجل� ح.ذ1ر¬ وح.ذ�ر¬ 



(* قوله: «وحذر» بفتح الاء وضم الذال كما هو
مضبوط بال4صل، وجرى عليه شارح القاموس خلفاv لا ف نسخ القاموس من ضبطه

بالشكل بسكون الذال) وحاذ�ور.ةD وح1ذ}ر,يانD: متيقظ شديد ال%ذ%ر,
والف%ز.ع,، متحر�ز؛ وحاذ1ر¬: متأ%هب م'ع1دÒ كأ%نه ي.ح\ذ%ر' أ%ن يفاج.أ%؛ والمع
ح.ذ1ر'ون% وح.ذار.ى. الوهري: ال%ذ%ر' وال1ذ}ر' التحر�ز؛ وأ%نشد سيبويه

ف تعد>يه:
ح.ذ1ر¬ أ�م'وراv ل ت'خاف'، وآم1ن¬

ما ليس. م'ن\ج,يه1 من ال4قد\ار,
وهذا نادر ل4ن النعت إ,ذا جاء على ف%ع1ل� ل يتعدى إ,ل مفعول.

والتحذير: التخويف. والذار': ال�حاذ%ر.ة�. وقولم: إ,نه لب\ن' أ%ح\ذار� أ%ي
لب\ن' ح.ز\م� وح.ذ%ر�. وال%ح\ذ�ور.ة�: الفزع بعينه. وف التنزيل العزيز:

وإ,نا لميع¬ حاذ1ر'ون%، وقرئ: ح.ذ1ر'ون% وح.ذ�رون% أ%يضاv، بضم الذال،
حكاه ال4خفش؛ ومعن حاذرون متأ%هبون، ومعن حذرون خائفون، وقيل: معن

حذرون م'ع1دeون%. ال4زهري: ال%ذ%ر' مصدر قولك ح.ذ1ر\ت' أ%ح\ذ%ر'
ح.ذ%راv، ف%أ%نا حاذ1ر¬ وح.ذ1ر¬، قال: ومن قرأ%: وإ,نا لميع حاذرون؛ أ%ي

مستعدون. ومن قرأ%: حذرون، فمعناه إ,نا ناف شرهم. وقال الفر�اء ف قوله:
حاذرون، روي عن ابن مسعود أ%نه قال م'ؤ\د'ون%: ذ%و'و أ%داة{ من السلح. قال:

وكأ%ن� الاذ1ر. الذي ي.ح\ذ%ر'ك. الن. وك%أ%ن� ال%ذ1ر. ال%خ\ل�وق'
،eوقال الزجاج: الاذ1ر' الستعد .vل تلقاه إ,ل� ح.ذ1را vح.ذ1را

وال%ذ1ر' التيقظ؛ وقال شر: الاذ1ر' ال�ؤ\د1ي الش_اكe ف السلح؛
وأ%نشد:وب,ز_ة{ م1ن ف%و\ق, ك�م_ي\ حاذ1ر,،

ون.ث}ر.ة{ س.ل%ب\ت'ها عن عام1ر,،
وح.ر\ب.ة{ م1ث}ل, ق�د.ام.ى الط�ائ1ر,

ورجل ح1ذ}ر,يانD إ,ذا كان ح.ذ1راv، على ف1ع\ليان{.
وقوله تعال: وي'ح.ذYر'كم ال نفسه؛ أ%ي يذركم إ,ياه. أ%بو زيد: ف

العي ال%ذ%ر'، وهو ث1ق%لD فيها من ق%ذىÝ يصيبها؛ وال%ذ%ل� باللم، طول
البكاء وأ%ن ل تف عي ال3نسان. وقد ح.ذ�ر.ه' ال4م.ر وأ%نا ح.ذ�ير'ك.
منه م'ح.ذYرك منه أ�ح.ذYر'ك%ه'. قال ال4صمعي: ل أ%سع هذا الرف

لغي الليث، وكأ%نه جاء به على لفظ ن.ذ1ير'ك. وع.ذ1ير'ك..
وتقول: ح.ذ%ار, يا فلن أ%ي اح\ذر\؛ وأ%نشد ل4ب النجم:



ح.ذار, م1ن\ أ%ر\ماح1نا ح.ذار,
أ%و\ ت.ج\ع.ل�وا د'ون.ك�م' و.بار,

وتقول: س'م1ع.ت\ ح.ذار, ف عسكرهم ود'ع1ي.ت\ ن.زال بينهم.
وال%ح\ذ�ور.ة�: كال%ذ%ر, مصدر كال%ص\د'وق%ة1 وال%ل}ز'وم.ة، وقيل: هي الرب. ويقال:

ح.ذار, مثل ق%طام, ل4أ%ي اح\ذر\، وقد جاء ف الشعر ح.ذار وأ%نشد
اللحيان:

ح.ذار, ح.ذار� م1ن\ ف%وار,س, دار,م�،
أ%با خال1د{ م1ن\ ق%ب\ل, أ%ن} ت.ت.ن.د_ما

فنو�ن ال4خية ول يكن ينبغي له ذلك غي أ%ن الشاعر أ%راد أ%ن يتم به
الزء. وقالوا. ح.ذار.ي\ك.، جعلوه بدلv من اللفظ بالفعل، ومعن التثنية
أ%نه يريد: ليكن منك ح.ذ%ر¬ بعد ح.ذ%ر�. ومن أ%ساء الفعل قولم: ح.ذ%ر.ك.

ز.ي\داv وح.ذار.ك. زيداv إ,ذا كنت ت'ح.ذYر'ه منه. وحكى اللحيان:
ح.ذار,ك، بكسر الراء، وح'ذ�ر_ى صيغة مبنية من ال%ذ%ر,؛ وهي اسم حكاها

سيبويه.وأ%بو ح.ذ%ر�: ك�ن\ي.ة� ال1ر\باء.
وال1ذ}ر,ي.ة� وال1ذ}ر,ياء�: ال4رض' ال%ش1ن.ة�؛ ويقال لا ح.ذار, اسم
،�معرفة. النضر: ال1ذ}ر,ي.ة� ال4رض الغليظة من الق�ف> ال%ش1ن.ة

vوالمع ال%ذار.ى. وقال أ%بو ال%ي\ر.ة1: أ%على البل إ,ذا كان ص'ل}با
غليظاv مستوياv، فهو ح1ذ}ر,يةD، وال1ذ}ر,ي.ة� على ف1ع\لي.ة{ قطعة من ال4رض

غليظة، والمع ال%ذار.ى، وتسمى إ,حدى ح.ر_ت.ي\ بن س'ل%ي\م�
ال1ذ}ر,ي.ة%.

واح\ذ%أ%ر_ الرجل�: غ%ض1ب. فاحر\ ن.ف}ش. وت.ق%ب_ض..

وال3ح\ذار': ال3نذار. وال�ذار,يات': النذورون.
ون.ف%ش. الديك' ح1ذ}ر,ي.ت.ه' أ%ي ع1ف}ر,ي.ت.ه'.

وقد س_ت\ م.ح\ذ�وراv وح'ذ%ي\راv. وأ%بو م.ح\ذ�ور.ة%: مؤ.ذن النب، صلى
ال عليه وسلم، وهو أ%و\س' بن م1ع\ي.ر� أ%حد بن ج'م.ح�؛ وابن'

ح�1ذار�: ح.ك%م' بن أ%س.د{، وهو أ%حد بن سعد بن ثعلبة بن ذودان يقول فيه
ال4عشى:

وإ,ذا ط%ل%ب\ت. ال%ج\د. أ%ي\ن. م.ح.ل©ه'،
فاع\م1د\ لبيت1 ر.بيع.ة% بن, ح'ذار,

قال ال4زهري: وح'3ذار' اسم إ,ب ربيعة بن ح'ذار� قاضي العرب ف



الاهلية، وهو من بن أ%سد بن خزية.
@حذفر: ح.ذاف1ي' الشيء: أ%عال1يه1 ونواح1يه. الفراء: ح'ذ}ف�ور¬

وح1ذ}فار¬؛ أ%بو العباس: ال1ذ}فار' ج.ن.ب.ة� الشيء. وقد بلغ الاء ح1ذ}فار.ها:
جانبها. ال%ذاف1ي': ال4عال، واحدها ح'ذ}ف�ور¬ وح1ذ}فار¬. وح1ذ}فار'
ال4رض: ناحيتها؛ عن أ%ب العباس من تذكرة أ%ب علي. وأ%خ.ذ%ه'

ب,ح.ذاف1ي,ه أ%ي بميعه. ويقال: أ%عطاه الدنيا ب,ح.ذاف1يها أ%ي بأ%س\ر,ها. وف
الديث: فكأ%نا ح1يز.ت\ له الدنيا بذافيها؛ هي الوانب، وقيل: ال4عال،

أ%ي فكأ%نا أ�عطي الدنيا بذافيها أ%ي بأ%سرها. وف حديث البعث: فإ,ذا
نن بال%ي> قد جاؤوا بذافيهم أ%ي جيعهم. ويقال: أ%خ.ذ% الشيء4

ب,ج'ز\م'ور,ه وج.زام1ي,ه وح'ذ}ف�ور,ه وح.ذاف1يه1 أ%ي بميعه وجوانبه؛ وقال
ف موضع آخر: إ,ذا ل يترك منه شيئاv. وف النوادر: يقال ج.ز\م.ر\ت'

الع1د\ل% والع.ي\ب.ة% والثياب. والق1ر\ب.ة% وح.ذ}ف%ر\ت' وح.ز\ف%ر\ت' بعن
واحد، كلها بعن ملgت.

وال�ذ}ف�ور': المع الكثي. وال%ذاف1ي': ال4ش\راف'، وقيل: هم
التهيئون للحرب.

@حرر: ال%رe: ض1دe الب.ر\د1، والمع ح'ر'ور¬ وأ%حار,ر' على غي قياس
من وجهي: أ%حدها بناؤه، والخر إ,ظهار تضعيفه؛ قال ابن دريد: ل أ%عرف

ما صحته. والارe: نقيض البارد. وال%رار.ة�: ض1دe الب'ر'ود.ة1. أ%بو
عبيدة: الس_م'وم' الريح الارة بالنهار وقد تكون بالليل، وال%ر'ور':

الريح الار_ة بالليل وقد تكون بالنهار؛ قال العجاج:
ون.س.ج.ت\ ل%واف1ح' ال%ر'ور,
س.بائ1باv، ك%س.ر.ق, ال%رير,

الوهري: ال%ر'ور' الريح الار_ة، وهي بالليل كالس_م'وم بالنهار؛
وأ%نشد ابن سيده لرير:

ظ%ل1ل}نا ب,م'س\ت.ن> ال%ر'ور,، كأ%ن_نا
ل%د.ى ف%ر.س� م\س\ت.ق}ب,ل, الر>يح, صائم

مست الرور: مشتد� حرها أ%ي الوضع الذي اشتد� فيه؛ يقول: نزلنا هنالك
فبنينا خ1باءé عالياv ترفعه الريح من جوانبه فكأ%نه فرس صائم أ%ي واقف

يذب عن نفسه الذباب والبعوض بس.ب,يب, ذ%ن.ب,ه1، شبه ر.ف}ر.ف. الف�س\طاط1
عند تركه لبوب الريح بس.ب,يب, هذا الفرس. وال%ر'ور': حر الشمس،



وقيل:ال%ر'ور' استيقاد الر� ول%ف}ح'ه، وهو يكون بالنهار والليل، والس_م'وم ل
يكون إ,ل بالنهار. وف التنزيل: ول الظYل© ول ال%ر'ور'؛ قال ثعلب:

الظل ههنا النة والرور النار؛ قال ابن سيده: والذي عندي أ%ن الظل هو
الظل بعينه، والرور الر� بعينه؛ وقال الزجاج: معناه ل يستوي أ%صحاب الق

الذين هم ف ظل من الق، وأ%صحاب الباطل الذين هم ف ح.ر'ور� أ%ي ح.ر¼
دائم ليلv وناراv، وجع ال%ر'ور ح.رائ1ر'؛ قال م'ض.ر>س¬:

ب,ل%م_اع.ة{ قد صاد.ف. الص_ي\ف' ماء4ها،
وفاض.ت\ عليها ش.م\س'ه' وح.رائ1ر'ه\

وتقول 
(* قوله: «وتقول إ,ل» حاصله أنه من باب ضرب وقعد وعلم كما ف

القاموس والصباح وغيها، وقد انفرد الؤلف بواحدة وهي كسر العي ف الاضي
والضارع): ح.ر_ النهار' وهو ي.ح1رe ح.ر�اv وقد ح.ر.ر\ت. يا يوم

v؛ ال4خية عن اللحيان، ح.ر�اeبالكسر، وت.ح.ر ،eوح.ر,ر\ت. ت.ح1ر ،eت.ح'ر
�وح.ر_ةv وح.رار.ةv وح'ر'وراv أ%ي اشتد_ ح.رeك.؛ وقد تكون ال%رار.ة

للسم، وجعها حينئذ ح.رارات¬؛ قال الشاعر:
ب,د.م\ع� ذ1ي ح.رارات{،

على ال%د_ي\ن,، ذي ه.ي\د.ب\
وقد تكون ال%رارات' هنا جع ح.ر.ار.ة{ الذي هو الصدر إ,ل أ%ن

ال4و_ل أ%قرب.
Òقال الوهري: وأ%ح.ر_ النهار' لغة سعها الكسائي. الكسائي: شيء حار

يارÒ جارÒ وهو ح.ر_ان� ي.ر_ان� ج.ر_ان�. وقال اللحيان: ح.ر,ر\ت يا
رجل ت.ح.رe ح.ر_ةv وح.رار.ةv؛ قال ابن سيده: أ�راه إ,نا يعن ال%ر_
ل ال�ر>ي_ة%. وقال الكسائي: ح.ر,ر\ت. ت.ح.رe من ال�ر>ي_ة1 ل غي.

eإ,ذا ع.ت.ق.، وح.ر_ ي.ح.ر vح.رارا eوقال ابن ال4عراب: ح.ر_ ي.ح.ر
ح'ر>ي_ةv من ح'ر>ي_ة ال4صل، وح.ر_ الرجل� ي.ح.رe ح.ر_ةv ع.ط1ش.؛

قال الوهري: فهذه الثلثة بكسر العي ف الاضي وفتحها ف الستقبل.
وف حديث الجاج: أ%نه باع م'ع\ت.قاv ف ح.رار,ه؛ الرار، بالفتح: مصدر من

eوح.ر_ ي.ح1ر .�ح.ر_ ي.ح.رe إ,ذا صار ح'ر�اv، والسم ال�ر>ي_ة
إ,ذا س.خ'ن. ماء أ%و غيه. ابن سيده: وإ,ن ل4جد ح1ر_ةv وق1ر_ة ل أ%ي

ح.ر�اv وق�ر�اv؛ وال1ر_ة� وال%رار.ة�: الع.ط%ش'، وقيل: شدته. قال



الوهري: ومنه قولم أ%ش.دe العطش ح1ر_ةD على ق1ر_ة{ إ,ذا عطش ف يوم بارد،
ويقال: إ,نا كسروا الر�ة لكان القر_ة.

ورجل ح.ر_ان�: ع.ط}ش.ان� من قوم ح1ر.ار� وح.رار.ى وح'رار.ى؛ ال4خيتان
عن اللحيان؛ وامرأ%ة ح.ر_ى من نسوة ح1ر.ار� وح.رار.ى: ع.ط}شى. وف

الديث: ف كل ك%ب,د{ ح.ر_ى أ%ج\ر¬؛ ال%ر_ى، ف%ع\ل%ى، من ال%ر> وهي
تأ}نيث ح.ر_ان وها للمبالغة يريد أ%نا لشدة ح.ر>ها قد ع.ط1ش.ت\

وي.ب,س.ت\ من الع.ط%ش,، قال ابن ال4ثي: والعن أ%ن ف س.ق}ي كل ذي كبد ح.ر_ى
أ%جراv، وقيل: أ%راد بالكبد الرى حياة صاحبها ل4نه إ,نا تكون كبده حرى

إ,ذا كان فيه حياة يعن ف سقي كل ذي روح من اليوان، ويشهد له ما جاء
ف الديث الخر: ف كل كبد حار�ة أ%جر، والديث الخر: ما دخل ج.و\ف ما

يدخل ج.و\ف. ح.ر_ان1 ك%ب,د{، وما جاء ف حديث ابن عباس: أ%نه نى
مضار,به أ%ن يشتري باله ذا ك%ب,د{ ر.ط}ب.ة{، وف حديث آخر: ف كل كبد حرى رطبة

أ%جر؛ قال: وف هذه الرواية ضعف، فأ%ما معن رطبة فقيل: إ,ن الكبد إ,ذا
ظمئت ترطبت، وكذا إ,ذا أ�لقيت على النار، وقيل: كن بالرطوبة عن الياة

فإ,ن اليت يابس الكبد، وقيل: وصفها با يؤول أ%مرها إ,ليه.
ابن سيده: ح.ر_ت\ كبده وصدره وهي ت.ح.رe ح.ر_ةv وح.رار.ةv وح.راراv؛

قال:
وح.ر_ ص.د\ر' الشيخ حت ص.ل�

أ%ي التهبت1 ال%ر.ار.ة� ف صدره حت سع لا ص.ليلD، واس\ت.ح.ر_ت\،
كلها: يبست كبده من عطش أ%و حزن، ومصدره ال%ر.ر'. وف حديث عيينة بن

ح1ص\ن�: حت أ�ذ1يق. ن.س.اه' من ال%ر> م1ث}ل% ما أ%ذ%اق. ن.ساي.؛ يعن
ح'ر\ق%ة% القلب من الوجع والغيظ والشقة؛ ومنه حديث أ�م الهاجر: لا ن'ع1ي.

ع'م.ر' قالت: واح.ر_اه فقال الغلم: ح.رÒ ان\ت.ش.ر فمل4 الب.ش.ر.،
وأ%ح.ر_ها ال�.

والعرب تقول ف دعائها على ال3نسان: ما له أ%ح.ر_ ال� ص.د\ر.ه أ%ي
Òفهو م'ح1ر ،�أ%عطشه وقيل: معناه أ%ع\ط%ش. ال هام.ت.ه. وأ%ح.ر_ الرجل

أ%ي صارت إ,بله ح1ر.اراv أ%ي ع1طاشاv. ورجل م'ح1رÒ: عطشت إ,بله. وف
الدعاء: سلط ال عليه ال1ر_ة% تت الق1ر_ة1 يريد العطش مع البد؛

وأ%ورده ابن سيده منكراv فقال: ومن كلمهم ح1ر_ةD تت ق1ر_ة{ أ%ي عطش¬ ف
يوم بارد؛ وقال اللحيان: هو دعاء معناه رماه ال بالعطش والبد. وقال



ابن دريد: ال1ر_ة� حرارة العطش والتهابه. قال: ومن دعائهم: رماه ال
بال1ر_ة1 والق1ر_ة1 أ%ي بالعطش والبد.

.vول%ذ}عا vف فمي أ%ي ح.رارة vويقال: إ,ن ل4جد لذا الطعام ح.ر\و.ة
وال%رار.ة�: ح'ر\ق%ة ف الفم من طعم الشيء، وف القلب من التوجع،

وال4ع\ر.ف' ال%ر\و.ة�، وسيأ}ت ذكره.
وقال ابن شيل: الف�ل}ف�ل� له ح.رار.ة وح.راو.ةD، بالراء والواو.

وال%ر_ة: حرارة ف اللق، فإ,ن زادت فهي ال%ر\و.ة� ث الث�ح\ث%ح.ة
ث ال%أ}ز' ث الش_ر.ق' ث ال}ف�ؤ'ق' ث ال%ر.ض' ث الع.س\ف'، وهو عند

خروج الروح.
وامرأ%ة ح.ر,ير.ةD: حزينة م'ح\ر.ق%ة� الكبد؛ قال الفرزدق يصف نساء

س'ب,ي. فضربت عليهن ال�ك%ت_ب.ة� الصeف}ر' وهي الق1د.اح':
،vخ.ر.ج\ن. ح.ر,يرات{ وأ%ب\د.ي\ن. م1ج\ل%دا

ودار.ت\ ع.ل%ي\ه,ن_ ال�ق%ر_م.ة� الصeف}ر'
وف التهذيب: ال�ك%ت_ب.ة� الصeف}ر'؛ وح.ر,يرات¬ أ%ي مرورات ي.ج,د\ن%

ح.رار.ة ف صدورهن، وح.ر,ير.ة ف معن م.ح\ر'ور.ة، وإ,نا دخلتها الاء
لا كانت ف معن حزينة، كما أ�دخلت ف ح.م1يد.ة{ ل4نا ف معن

ر.ش1يد.ة. قال: وال1ج\ل%د' قطعة من جلد ت.ل}ت.د1م' با الرأ%ة عند الصيبة.
وال�ك%ت_ب.ة�: السهام الت أ�ج,يل%ت\ عليهن حي اقتسمن واستهم عليهن.
واس\ت.ح.ر_ القتل� وح.ر_ بعن اشتد_. وف حديث عمر وج.م\ع القرآن:

إ,ن القتل قد اس\ت.ح.ر_ يوم اليمامة ب,ق�ر_اء3 القرآن؛ أ%ي اشتد_ وكثر،
وهو استفعل من ال%ر>: الش>د_ة1؛ ومنه حديث علي¼: ح.م1س. الو.غ%ى

واس\ت.ح.ر_ الوت'. وأ%ما ما ورد ف حديث علي، عليه السلم: أ%نه قال
لفاطمة: لو أ%ت.ي\ت1 النب_، صلى ال عليه وسلم، فسأ%لته خادماv ي.ق1يك.

ح.ر_ ما أ%نت1 فيه من العمل، وف رواية: حار_ ما أ%نت فيه، يعن التعب
والشقة من خدمة البيت ل4ن ال%رار.ة% مقرونة بما، كما أ%ن البد مقرون

بالراحة والسكون. والارe: الشاق ال�ت\ع1ب': ومنه حديث السن بن علي قال
ل4بيه لا أ%مره بلد الوليد بن عقبة: و.لY حار_ها من ت.و.ل�ى
قار_ها أ%ي و.لY ال%ل}د. من ي.ل}ز.م' الوليد. أ%م\ر'ه ويعنيه شأ}ن'ه،

والقار�: ضد الار�.
وال%ر,ير': ال%ح\ر'ور' الذي تداخلته ح.رار.ة� الغيظ وغيه.



وال%ر_ة�: أ%رض ذات حجارة سود ن.خ1رات{ كأ%نا أ�حرقت بالنار.
وال%ر_ة� من ال4رضي: الصeلبة الغليظة الت أ%لبستها حجارة سود نرة كأ%نا
مطرت، والمع ح.ر_ات¬ وح1ر.ار¬؛ قال سيبويه: وزعم يونس أ%نم يقولون

ح.ر_ةD وح.رeون%، جعوه بالواو والنون، يشبهونه بقولم أ%رض وأ%ر.ض'ون%
Dأ%نم يقولون ح.ر_ة vل4نا مؤنثة مثلها؛ قال: وزعم يونس أ%يضا

وإ,ح.رeون% يعن ال1رار. كأ%نه جع إ,ح.ر_ة{ ولكن ل يتكلم با؛ أ%نشد ثعلب
لزيد بن ع.تاه1ي.ة% التميمي، وكان زيد الذكور لا عظم البلء بص1فYي قد

انزم ولق بالكوفة، وكان علي�، رضي ال عنه، قد أ%عطى أ%صحابه يوم المل
خسمائة خسمائة من بيت مال البصرة، فلما قدم زيد على أ%هله قالت له

ابنته: أ%ين خس الائة؟ فقال:
إ,ن� أ%باك1 ف%ر_ ي.و\م. ص1فYي\،

لا رأ%ى ع.ك9اv والش\ع.ر,يي،
وق%ي\س. ع.ي\لن% ال%واز,نيي،

وابن. ن'م.ي� ف سراة1 الك1ن\د1ين،
وذا الك%لع, س.ي>د. اليماني،
وحابساv ي.س\ت.نe ف الطائيي،

قال% ل1ن.ف}س, السeوء3: ه.ل} ت.ف1ر>ين؟
ل خ.م\س. إ,ل ج.ن\د.ل� ال3ح.ر>ين،

وال%م\س' قد ج.ش_م\ن.ك1 ال4م.ر>ين،
ج.م\زاv إ,ل الك�وفة1 من ق1ن>س\ر,ين\

ويروى: قد ت'ج\ش1م'ك1 وقد ي'ج\ش1م\ن.ك1. وقال ابن سيده: معن ل خس ما
ورد ف حديث صفي أ%ن معاوية زاد أ%صحابه يوم صفي خسمائة فلما

الت.ق%و\ا بعد ذلك قال أ%صحاب علي، رضوان ال عليه:
ل خس إ,ل جندل ال3حر>ين

أ%رادوا: ل خسمائة؛ والذي ذكره الطاب أ%ن ح.ب_ة% الع'ر.ن� قال:
شهدنا مع علي� يوم ال%م.ل, فقسم ما ف العسكر بيننا فأ%صاب كل رجل منا
خسمائة خسمائة، فقال بعضهم يوم صفي ال4بيات. قال ابن ال4ثي: ورواه

بعضهم ل خ1مس، بكسر الاء، من و,رد1 ال3بل. قال: والفتح أ%شبه بالديث،
ومعناه ليس لك اليوم إ,ل الجارة واليبة، وال3ح.ر>ين.: جع ال%ر_ة1.

قال بعض النحويي: إ,ن قال قائل ما بالم قالوا ف جع ح.ر_ة{



وإ,ح.ر_ة% ح.رeون% وإ,ح.رeون، وإ,نا يفعل ذلك ف الذوف نو ظ�ب.ة{ وث�بة،
وليست ح.ر_ة ول إ,ح.ر_ة ما حذف منه شيء من أ�صوله، ول هو بنزلة أ%رض

،Dف أ%نه مؤ.نث بغي هاء؟ فالواب: إ,ن ال4صل ف إ,ح.ر_ة إ,ح\ر.ر.ة
وهي إ,ف}ع.ل%ة، ث إنم كرهوا اجتماع حرفي متحركي من جنس واحد، فأ%سكنوا

ال4و_ل منهما ونقلوا حركته إ,ل ما قبله وأ%دغموه ف الذي بعده، فلما
دخل على الكلمة هذا ال3علل والتوهي، عو�ضوها منه أ%ن جعوها بالواو

والنون فقالوا: إ,ح.رeون%، ولا فعلوا ذلك ف إ,ح.ر_ة أ%جروا عليها
ح.ر_ة، فقالوا: ح.رeون%، وإ,ن ل يكن لقها تغيي ول حذف ل4نا أ�خت

إ,ح.ر_ة من لفظها ومعناها، وإ,ن شئت قلت: إ,نم قد أ%دغموا عي ح.ر_ة ف
لمها، وذلك ضرب من ال3علل لقها؛ وقال ثعلب: إ,نا هو ال4ح.ر>ين.، قال:

جاء به على أ%ح.ر_ كأ%نه أ%راد هذا الوضع ال4ح.ر_ أ%ي الذي هو
أ%ح.رe من غيه فصيه كال4كرمي وال4رحي. وال%ر_ة�: أ%رض بظاهر الدينة

�با حجارة سود كبية كانت با وقعة. وف حديث جابر: فكانت زيادة رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، معي ل تفارقن حت ذهبت\ من يوم ال%ر_ة1؛

قال ابن ال4ثي: قد تكرر ذكر الر�ة ويومها ف الديث وهو مشهور ف
ال3سلم أ%يام يزيد بن معاوية، لا انتهب الدينة عسكره من أ%هل الشام الذين

ندبم لقتال أ%هل الدينة من الصحابة والتابعي، وأ%م_ر عليهم مسلم بن
عقبة الر�ي ف ذي الجة سنة ثلث وستي وعقيبها هلك يزيد. وف التهذيب:

ال%ر_ة أ%رض ذات حجارة سود نرة كأ%نا أ�حرقت بالنار. وقال ابن شيل:
ال%ر_ة ال4رض مسية ليلتي سريعتي أ%و ثلث فيها حجارة أ%مثال ال3بل

الب'روك كأ%نا ش'ي>ط%ت\ بالنار، وما تتها أ%رض غليظة من قاع ليس
بأ%سود، وإ,نا سو_دها كثرة حجارتا وتدانيها. وقال ابن ال4عراب: الر�ة

الرجلء الصلبة الشديدة؛ وقال غيه: هي الت أ%علها سود وأ%سفلها بيض.
وقال أ%بو عمرو: تكون الر�ة مستديرة فإ,ذا كان منها شيء مستطيلv ليس بواسع

فذلك الك�ر.اع'. وأ%رض ح.ر>ي_ة: رملية لينة. وبعي ح.ر>يÒ: يرعى ف
ال%ر_ة1، وللعرب ح1رار¬ معروفة ذوات عدد، ح.ر_ة� النار لبن س'ليم،

وهي تسمى أ�م ص.ب_ار، وح.ر_ة ليل%ى وحرة راج,ل وحرة واق1م بالدينة وحرة
النار لبن ع.ب\س وحرة غ%ل�س؛ قال الشاعر:

ل%د'ن} غ�د\و.ة{ حت استغاث ش.ريد'ه'م\،
ب,ح.ر_ة1 غ%ل�س� وش1ل}و� م'مز_ق,



وال�رe، بالضم: نقيض العبد، والمع أ%ح\ر.ار¬ وح1رار¬؛ ال4خية عن
ابن جن. وال�ر_ة: نقيض ال4مة، والمع ح.رائ1ر'، شاذ؛ ومنه حديث عمر قال

للنساء اللت كن_ يرجن إ,ل السجد: ل4ر'د_ن_ك�ن_ ح.رائ1ر. أ%ي
ل�لزمنكن� البيوت فل ترجن إ,ل السجد ل4ن الجاب إ,نا ضرب على

الرائر دون ال3ماء.
وح.ر_ر.ه': أ%عتقه. وف الديث: من فعل كذا وكذا فله ع41د\ل,

م'ح.ر_ر�؛ أ%ي أ%جر م'ع\ت.ق؛ الر_ر: الذي ج'عل من العبيد حر�اv فأ�عتق. يقال:
ح.ر_ العبد' ي.ح.رe ح.رار.ةv، بالفتح، أ%ي صار ح'ر�اv؛ ومنه حديث أ%ب

هريرة: فأ%نا أ%بو هريرة ال�ح.ر_ر' أ%ي ال�ع\ت.ق'، وحديث أ%ب
الدرداء: شراركم الذين ل ي'ع\ت.ق' م'ح.ر_ر'هم أ%ي أ%نم إ,ذا أ%عتقوه استخدموه

فإ,ذا أ%راد فراقهم اد_ع.و\ا ر,ق�ه' 
(* قوله: «اد�عوا رقه» فهو مرر

ف معن مسترق. وقيل إ,ن العرب كانوا إ,ذا أ%عتقوا عبداv باعوا ولءه
ووهبوه وتناقلوه تناقل اللك، قال الشاعر:

فباعوه عبداv ث باعوه معتقاv، * فليس له حت المات خلص
كذا بامش النهاية). وف حديث أ%ب بكر: فمنكم ع.و\ف¬ الذي يقال فيه ل

ح'ر_ بوادي عوف؛ قال: هو عوف بن' م'ح.لYم, بن ذ�ه\ل� الش_ي\بان، كان
يقال له ذلك لشرفه وعزه، وإ,ن من حل واديه من الناس كانوا له كالعبيد

وال%و.ل، وسنذكر قصته ف ترجة عوف، وأ%ما ما ورد ف حديث ابن عمر أ%نه قال
لعاوية: حاجت ع.طاء� ال�ح.ر_رين.، فإ,ن رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، إ,ذا جاءه شيء ل يبدأ} بأ%و�ل منهم؛ أ%راد بالر�رين الوال وذلك
أ%نم قوم ل ديوان لم وإ,نا يدخلون ف جلة مواليهم، والديوان إ,نا

كان ف بن هاشم ث الذين يلونم ف القرابة والسابقة وال3يان، وكان
هؤلء مؤخرين ف الذكر فذكرهم ابن عمر وتشفع ف تقدي إ,عطائهم لا علم من

ضعفهم وحاجتهم وتأ%لفاv لم على ال3سلم.
وت.ح\ر,ير' الولد: أ%ن يفرده لطاعة ال عز وجل وخدمة السجد. وقوله
تعال: إ,ن نذرت لك ما ف بطن م'ح.ر_راv ف%ت.ق%ب_ل} من>ي؛ قال الزجاج:

هذا قول امرأ%ة عمران ومعناه جعلته خادماv يدم ف م'ت.ع.ب_داتك، وكان
ذلك جائزاv لم، وكان على أ%ولدهم فرضاv أ%ن يطيعوهم ف نذرهم، فكان

الرجل ينذر ف ولده أ%ن يكون خادماv يدمهم ف متعبدهم ولع'ب_اد1هم، ول يكن



ذلك النذر ف النساء إ,نا كان ف الذكور، فلما ولدت امرأ%ة عمران مري
قالت: رب إ,ن وضعتها أ�نثى، وليست ال�نثى ما تصلح للنذر، فجعل ال من

اليات ف مري لا أ%راده من أ%مر عيسى، عليه السلم، أ%ن جعلها
متقب_لة ف النذر فقال تعال: ف%ت.ق%ب_ل%ها ر.بeها ب,ق%ب'ول� ح.س.ن�.

وال�ح.ر_ر': الن_ذ1ير'. وال�ح.ر_ر': النذيرة، وكان يفعل ذلك بنو
إ,سرائيل، كان أ%حدهم ربا ولد له ولد فربا ح.ر_ر.ه أ%ي جعله نذيرة ف

خدمة الكنيسة ما عاش ل يسعه تركها ف دينه. وإ,نه ل%ح'رÒ: ب.ي>ن'
ال�ر>ية وال%رور.ة1 وال%ر'ور,ي_ة1 وال%رار.ة وال%رار,، بفتح الاء؛

قال:فلو أ%ن\ك1 ف يوم الر_خاء سأ%ل}ت1ن
فراق%ك1، ل أ%ب\خ.ل}، وأ%نت1 ص.د1يق'

،Dفما ر'د_ تزو,يج¬ عليه ش.هاد.ة
ول ر'د_ من ب.ع\د1 ال%رار, ع.ت1يق'

والكاف ف أ%نك ف موضع نصب ل4نه أ%راد تثقيل أ%ن فخففها؛ قال شر:
سعت هذا البيت من شيخ باهلة وما علمت أ%ن أ%حداv جاء به؛ وقال ثعلب: قال

أ%عراب� ليس لا أ%ع\راق¬ ف ح.رار� ولكن\ أ%ع\راق�ها ف ال3ماء.
وال�رe من الناس: أ%خيارهم وأ%فاضلهم. وح'ر>ي_ة� العرب: أ%شرافهم؛ وقال ذو

الرمة:
ف%ص.ار. ح.ياv، وط%ب_ق. ب.ع\د. خ.و\ف{

على ح'ر>ي_ة1 الع.ر.ب, ال�زال
أ%ي على أ%شرافهم. قال: والزال%ى مثل السeكارى، وقيل: أ%راد الزال

بغي إ,مالة؛ ويقال: هو من ح'ر>ي.ة1 قومه أ%ي من خالصهم. وال�رe من كل
شيء: أ%ع\ت.ق�ه. وفرس ح'رÒ: ع.ت1يق¬. وح'رe الفاكهة1: خ1يار'ها.

وال�رe: ر'ط%ب' ال4ز.اذ. وال�رe: كل© شيء فاخ1ر� من ش1ع\ر� أ%و غيه.
وح'رe كل أ%رض: وس.ط�ها وأ%طيبها. وال�ر_ة� وال�رe: الطي الط�ي>ب'؛

قال طرفة:
،vوت.ب\س3م' عن أ%ل}م.ى كأ%ن� م'ن.و>را

eت.خ.ل�ل% ح'ر_ الر_م\ل,، د1ع\ص¬ له ن.د
:vالدار: وسطها وخيها؛ قال طرفة أ%يضا eالرمل وح'ر eوح'ر

ت'ع.ي>ر'ن ط%و\ف1ي الب,لد. ور,ح\ل%ت1ي،
أ%ل ر'ب_ يوم� ل س1و.ى ح'ر� دار,ك



وطي¬ ح'رÒ: ل رمل فيه. ورملة ح'ر_ة: ل طي فيها، والمع ح.رائ1ر'.
وال�رe: الفعل السن. يقال: ما هذا منك ب,ح'ر¼ أ%ي ب,ح.س.ن� ول جيل؛

قال طرفة:
،vقات1ل éك1 د.اءeن\ ح'ب�ل ي.ك

ليس هذا م1ن\ك1، ماو,ي_، ب,ح'ر�
أ%ي بفعل حسن. وال�ر_ة�: الكرية من النساء؛ قال ال4عشى:

ح'ر_ةD ط%ف}ل%ة� ال4نام1ل, ت.ر\ت.ب\ـ
ـب' س'خاماv، ت.ك�ف©ه ب,خ1لل,

قال ال4زهري: وأ%ما قول امرئ القيس:
ل%ع.م\ر'ك. ما ق%ل}ب,ي إ,ل أ%هله ب,ح'ر\،
ول م'ق}ص1ر�، يوماv، ف%ي.أ}ت1ي.ن,ي ب,ق�ر\

إ,ل أ%هله أ%ي صاحبه. بر�: بكري ل4نه ل يصب ول يكف عن هواه؛
والعن أ%ن قلبه ي.ن\ب'و عن أ%هله وي.ص\ب'و إ,ل غي أ%هله فليس هو بكري ف

،Dح'ر_ة Dح'ر_ة{، وليلة �فعله؛ ويقال ل4و�ل ليلة من الشهر: ليلة
ولخر ليلة: ش.ي\باء�. وباتت فلنة بليلة1 ح'ر_ة{ إ,ذا ل ت'ق}ت.ض_ ليلة

زفافها ول يقدر بعلها على اق}ت1ضاض1ها؛ قال النابغة يصف نساء:
ش'م\س¬ م.وان,ع' كلY ليلة{ ح'ر_ة{،
ي'خ\ل1ف}ن. ظ%ن_ الفاح1ش, ال1غ\يار,

ال4زهري: الليث: يقال لليلة الت تزف فيها الرأ%ة إ,ل زوجها فل يقدر
فيها على اق}تضاضها ليلة� ح'ر_ة{؛ يقال: باتت فلنة� بليلة ح'ر_ة{؛

وقال غي الليث: فإ,ن اق}ت.ض_ها زوجها ف الليلة الت زفت إ,ليه فهي
ب,ل%ي\ل%ة{ ش.ي\ب.اء4. وسحابةD ح'ر_ةD: ب,ك}ر¬ يصفها بكثرة الطر. الوهري:

ال�ر_ة� الكرية؛ يقال: ناقة ح'ر_ةD وسحابة ح'ر_ة أ%ي كثية الطر؛
قال عنترة:

جاد.ت\ عليها ك�ل© ب,ك}ر� ح'ر_ة{،
ف%ت.ر.ك}ن. كل� ق%رار.ة{ كالد>ر\ه.م,

أ%راد كل سحابة غزيرة الطر كرية. وح'رe الب.ق}ل, والفاكهة والطي:
ج.ي>د'ها. وف الديث: ما رأ%يت أ%ش\ب.ه. برسول, ال، صلى ال عليه

vسن إ,ل أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان أ%ح.ر_ ح'س\نا�وسلم، من ال
منه؛ يعن أ%ر.ق_ منه ر,ق�ة% ح'س\ن�.



وأ%ح\رار' الب'ق�ول: ما أ�كل غي مطبوخ، واحدها ح'رÒ؛ وقيل: هو ما
خ.ش'ن. منها، وهي ثلثة: الن_ف%ل� وال�ر\ب'ث� والق%ف}ع.اء�؛ وقال أ%بو
اليثم: أ%ح\ر.ار' الب'ق�ول ما ر.ق_ منها ور.ط�ب.، وذ�ك�ور'ها ما غ%ل�ظ%

منها وخ.ش'ن.؛ وقيل: ال�رe نبات من نيل الس>باخ,.
وح'رe الوجه: ما أ%قبل عليك منه؛ قال:
ج.ل ال�ز\ن% عن ح'ر> الو'ج'وه1 فأ%س\ف%ر.ت\،

وكان عليها ه.ب\و.ةD ل ت.ب.ل�ج'
وقيل: ح'رe الوجه مسايل أ%ربعة مدامع العيني من مقد�مهما ومؤخرها؛
وقيل: ح'رe الوجه ال%دe؛ ومنه يقال: ل%ط%م. ح'ر_ وجهه. وف الديث: أ%ن

رجلv لطم وجه جارية فقال له: أ%ع.ج.ز. عليك إ,ل� ح'رe و.ج\ه,ها؟
وال�ر_ة�: الو.ج\ن.ة�. وح'رe الوجه: ما بدا من الوجنة. وال�ر_تان1:

ال�ذ�نان1؛ قال كعب بن زهي:
ق%ن\واء� ف ح'ر_ت.ي\ها، للب.ص1ي با

�ع1ت\ق¬ م'بي¬، وف ال%د_ي\ن, ت.س\هيل
وح'ر_ة� الذYف}ر.ى: موضع' م.جال, الق�ر\ط1 منها؛ وأ%نشد:

ف خ'ش.ش.او.ي\ ح'ر_ة1 الت_ح\ر,ير,
يعن ح'ر_ة% الذYف}ر.ى، وقيل: ح'ر_ة% الذYف}ر.ى صفة أ%ي أ%نا حسنة

الذفرى أ%سيلتها، يكون ذلك للمرأ%ة والناقة. وال�رe: سواد ف ظاهر أ�ذن
الفرس؛ قال:

ب.ي>ن' ال�ر> ذو م1راح� س.ب'وق'
وال�ر_ان1: الس_ودان ف أ%على ال�ذني. وف قصيد كعب بن زهي:

قنواء ف حرتيها
البيت؛ أ%راد بالر�تي ال�ذني كأ%نه نسبها إ,ل ال�ر>ي_ة1 وكرم

ال4صل.
وال�رe: ح.ي_ة دقيقة مثل الانY أ%بيض'، والان© ف هذه الصفة؛

وقيل: هو ولد الية اللطيفة؛ قال الطرماح:
م'ن\ط%و� ف ج.و\ف1 نام'وس1ه1،
كان\ط1واء3 ال�ر> ب.ي\ن. الس>لم\

eر�وزعموا أ%نه ال4بيض من اليات، وأ%نكر ابن ال4عراب اين يكون ال
ف هذا البيت الية، وقال: الر� ههنا الص_ق}ر؛ قال ال4زهري: وسأ%لت



عنه أ%عرابي�اv فصيحاv فقال مثل قول ابن ال4عراب؛ وقيل: الر� الان© من
اليات، وعم بعضهم به الية. وال�رe: طائر صغي؛ ال4زهري عن شر:

�يقال لذا الطائر الذي يقال له بالعراق باذنان ل4ص\غ.ر, ما يكون
ج'م.ي>ل� ح'ر¼. وال�رe: الصقر، وقيل: هو طائر نوه، وليس به، أ%ن\م.ر'

أ%ص\ق%ع' قصي الذنب عظيم النكبي والرأ}س؛ وقيل: إ,نه يضرب إ,ل الضرة وهو
يصيد. وال�رe: فرخ المام؛ وقيل: الذكر منها. وساق' ح'ر¼: الذ�ك%ر' من

الق%م.ار,ي>؛ قال حيد بن ثور:
،Dوما هاج. هذا الش_و\ق. إ,ل� ح.مام.ة

د.ع.ت\ ساق. ح'ر¼ ت.ر\ح.ةv وت.ر.نeما
وقيل: الساق المام، وح'رÒ فرخها؛ ويقال: ساق' ح'ر¼ ص.و\ت' الق%مار,ي؛

ورواه أ%بو عدنان: ساق ح.ر�، بفتح الاء، وهو طائر تسميه العرب ساق حر�،
بفتح الاء، ل4نه إ,ذا ه.د.ر. كأ%نه يقول: ساق حر�، وبناه ص.خ\ر'

الغ.ي� فجعل السي اساv واحداv فقال:
ت'نادي س.اق. ح'ر_، وظ%ل}ت' أ%ب\كي،

ت.ل1يد¬ ما أ%ب,ي' لا كلما
وقيل: إ,نا سي ذكر الق%ماري ساق. ح'ر¼ لصوته كأ%نه يقول: ساق حر� ساق
حر�، وهذا هو الذي ج.ر_أ% صخر الغي� على بنائه كما قال ابن سيده، وعلله

فقال: ل4ن ال4صوات مبنية إ,ذ بنوا من ال4ساء ما ضارعها. وقال
ال4صمعي: ظن أ%ن ساق حر ولدها وإ,نا هو صوتا؛ قال ابن جن: يشهد عندي بصحة

قول ال4صمعي أ%نه ل يعرب ولو أ%عرب لصرف ساق حر، فقال: س.اق. ح'ر¼ إ,ن
كان مضافاv، أ%و ساق. ح'ر�اv إ,ن كان مركباv فيصرفه ل4نه نكرة، فتركه

إ,عرابه يدل على أ%نه حكى الصوت بعينه وهو صياحه ساق حر ساق حر؛ وأ%ما قول
حيد بن ثور:

،Dوما هاج هذا الشوق. إ,ل حامة
د.ع.ت\ س.اق. ح'ر¼ ت.ر\ح.ة% وت.ر.نeما

البيت؛ فل يدل إ,عرابه على أ%نه ليس بصوت، ولكن الصوت قد يضاف أ%و�له
إ,ل آخره، وكذلك قولم خاز, باز,، وذلك أ%نه ف اللفظ أ%ش\به باب. دار�؛

قال والرواية الصحيحة ف شعر حيد:
،Dوما هاج هذا الشوق. إ,ل حامة

دعت ساق حر ف حام ت.ر.ن_ما



�وقال أ%بو عدنان: يعنون بساق حر لن المامة. أ%بو عمرو: ال%ر_ة
الب.ث}ر.ة� الصغية؛ وال�رe: ولد الظب ف بيت طرفة:

بي أ%ك}ناف1 خ'ف%اف{ فاللYو.ى
م'خ\ر,ف¬، ت.ح\ن'و ل1ر.خ\ص الظYل}ف1، ح'ر�

وال%ر,ير.ة� بالنصب 
(* قوله: «بالنصب» أراد به فتح الاء): واحدة

الرير من الثياب.
وال%ر,ير': ثياب من إ,ب\ر.ي\س.م�.

وال%ر,ير.ة�: ال%س.ا من الد_س.م, والدقيق، وقيل: هو الدقيق الذي يطبخ
بلب، وقال شر: ال%ر,يرة من الدقيق، وال%ز,ير.ة� من النeخ.ال؛ وقال

ابن ال4عراب: هي الع.ص1يد.ة ث الن_خ1ي.ة� ث ال%ر,ير.ة ث
ال%س\و'. وف حديث عمر: ذ�ر>ي وأ%نا أ%ح.رe لك؛ يقول ذر>ي الدقيق ل4تذ لك

.vمنه ح.ر,ير.ة
وح.ر_ ال4رض ي.ح.رeها ح.ر�اv: س.و_اها. وال1ح.رe: ش.ب.ح.ةD فيها

أ%سنان وف طرفها ن.ق}ران1 يكون فيهما حبلن، وف أ%على الشبحة نقران
فيهما ع'ود معطوف، وف وسطها عود يقبض عليه ث يوثق بالثورين فتغرز ال4سنان

ف ال4رض حت تمل ما أ�ثي من التراب إ,ل أ%ن يأ}تيا به الكان
النخفض.

وترير الكتابة: إ,قامة حروفها وإ,صلح الس_ق%ط1. وت.ح\ر,ير' الساب:
إ,ثباته مستوياv ل غ%ل%ث% فيه ول س.ق%ط% ول م.ح\و.. وت.ح\ر,ير' الرقبة:

عتقها.
ابن ال4عراب: ال%ر_ة� الظ©لمة الكثية، وال%ر_ة�: العذاب الوجع.

وال�ر_ان1: نمان عن يي الناظر إ,ل الف%ر\ق%د.ي\ن, إ,ذا انتصب
الفرقدان اعترضا، فإ,ذا اعترض الفرقدان انتصبا. وال�ر_ان1: ال�رe وأ%خوه

أ�ب.يÒ، قال: ها أ%خوان وإ,ذا كان أ%خوان أ%و صاحبان وكان أ%حدها
أ%شهر من الخر سيا جيعاv باسم ال4شهر؛ قال النخ�ل اليشكري:

أ%ل م.ن\ م'ب\ل1غ� ال�ر_ي\ن, ع.ن
م'غ.ل}غ.ل%ةv، وخص_ با أ�ب.ي_ا

فإ,ن ل ت.ث}أ%ر.ا ل م1ن\ ع1ك%ب¼،
فل أ%ر\و.ي\ت'ما أ%بداv ص.د.ي_ا



ي'ط%و>ف' ب ع1ك%بÒ ف م.ع.د¼،
وي.ط}ع.ن' بالصeم'ل�ة1 ف ق%ف%ي_ا

قال: وسبب هذا الشعر أ%ن التجر�دة امرأ%ة النعمان كانت ت.ه\وى النخل
اليشكري، وكان يأ}تيها إ,ذا ركب النعمان، فلعبته يوماv بقيد جعلته ف

رجله ورجلها، فدخل عليهما النعمان وها على تلك الال، فأ%خذ النخل ودفعه
إ,ل ع1ك%ب¼ الل�خ\م1ي� صاحب سجنه، فتسلمه فجعل يطعن ف قفاه

بالصeم'ل�ة1، وهي حربة كانت ف يده.
وح.ر_ان�: بلد معروف. قال الوهري: حر_ان بلد بالزيرة، هذا إ,ذا كان

ف%ع\لناv فهو من هذا الباب، وإ,ن كان ف%ع_الv فهو من باب النون.
وح.ر'وراء�: موضع بظاهر الكوفة تنسب إ,ليه ال%ر'ور,ي_ة� من الوارج

ل4نه كان أ%و_ل اجتماعهم با وتكيمهم حي خالفوا علي�اv، وهو من نادر
معدول النسب، إ,نا قياسه ح.ر'وراو,يÒ؛ قال الوهري: ح.ر'وراء� اسم قرية،

يد ويقصر، ويقال: ح.ر'ورويÒ ب.ي>ن' ال%ر'ور,ي_ة1. ومنه حديث عائشة
وس'ئ1ل%ت\ عن قضاء صلة الائض فقالت: أ%ح.ر'ور,ي_ةD أ%ن\ت1؟ هم

ال%ر'ور,ي_ة� من الوارج الذين قاتلهم ع.ل1يÒ، وكان عندهم من التشديد ف الدين
ما هو معروف، فلما رأ%ت عائشة هذه الرأ%ة تشد�د ف أ%مر اليض شبهتها

بالرورية، وتشد�دهم ف أ%مرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم با؛ وقيل: أ%رادت
أ%نا خالفت السن_ة وخرجت عن الماعة كما خرجوا عن جاعة السلمي. قال

ال4زهري: ورأ%يت بالد_ه\ناء3 رملة و.ع\ث%ةv يقال لا رملة� ح.ر'وراء4.
وح.ر>يÒ: اسم؛ ون.ه\ش.ل� بن ح.ر>ي¼. وال�ر_ان�: موضع؛ قال:

ف%س.اقان� فال�ر_ان� فالص>ن\ع' فالر_جا،
ف%ج.ن\ب.ا ح1مÝى، فالان,قان ف%ح.ب\ح.ب'

وح'ر_ي.ات: موضع؛ قال مليح:
ف%راق%ب\ت'ه حت ت.يام.ن.، واح\ت.و.ت\
مط41اف1يل% م1ن\ه' ح'ر_ي.ات' فأ%غ}ر'ب'

وال%ر,ير': فحل من فحول اليل معروف؛ قال رؤبة:
ع.ر.ف}ت' من ض.ر\ب ال%ر,ير, ع1ت\قا

فيه، إ,ذا الس_ه\ب' ب,ه,ن_ ار\م.ق�ا
ال%ر,ير': جد هذا الفرس، وض.ر\ب'ه: ن.س\ل�ه.

وح.ر>: زج\ر¬ للمعز؛ قال:



ش.م\طاء� جاءت من بلد1 الب.ر>،
قد ت.ر.ك%ت\ ح.ي_ه\، وقالت: ح.ر>

ث أ%مالت\ جان,ب. ال1م.ر>،
ع.م\داv، على جان,ب,ها ال4ي\س.ر>

قال: وح.ي_ه\ زجر للضأ}ن، وف الك%م: وح.ر> زجر للحمار، وأ%نشد
الرجز.

وأ%ما الذي ف أ%شراط الساعة ي'س\ت.ح.ل©: ال1ر' وال%ر,ير': قال ابن
ال4ثي: هكذا ذكره أ%بو موسى ف حرف الاء والراء وقال: ال1ر'، بتخفيف

الراء، الفرج وأ%صله ح1ر\ح¬، بكسر الاء وسكون الراء، ومنهم من يشدد
الراء، وليس بيد، فعلى التخفيف يكون ف حرح ل ف حرر، قال: والشهور ف

رواية هذا الديث على اختلف طرقه يستحل©ون ال%ز_، بالاء والزاي، وهو ضرب
من ثياب ال3بريسم معروف، وكذا جاء ف كتاب البخاري وأ%ب داود، ولعله

حديث آخر كما ذكره أ%بو موسى، وهو حافظ عارف با روى وشرح فل يتهم.
@حزر: ال%ز\ر' ح.ز\ر'ك ع.د.د. الشيء بال%د\س. الوهري: ال%ز\ر'

التقدير وال%ر\ص'. والاز,ر': الارص. ابن سيده: ح.ز.ر. الشيء ي.ح\ز'ر'ه
وي.ح\ز,ر'ه' ح.ز\راv: ق%د_ر.ه بال%د\س,. تقول: أ%نا أ%ح\ز,�ر' هذا الطعام

كذا وكذا قفيزاv. وال%ح\ز.ر.ة�: ال%ز\ر'، عن ثعلب. وال%ز\ر' من اللب:
فوق الامض. ابن ال4عراب: هو حاز,ر¬ وحام1ز¬ بعن واحد. وقد ح.ز.ر.

vاللب' والنبيذ أ%ي حض؛ ابن سيده: ح.ز.ر. اللب' ي.ح\ز'ر' ح.ز\را
وح'ز'وراv؛ قال:

وار\ض.و\ا ب,إ,ح\ل%ب.ة1 و.ط}ب� قد ح.ز.ر\
وح.ز'ر. ك%ح.ز.ر. وهو 

(* قوله: «وهو» أي اللب الامض). ال%ز\ر.ة�؛
وقيل: ال%ز\ر.ة� ما ح.ز.ر. بأ%يدي القوم من خيار أ%موالم؛ قال ابن سيده:

�ول يفسر ح.ز.ر. غي أ%ن أ%ظنه ز.كا أ%و ث%ب.ت. ف%ن.م.ى. وح.ز\ر.ة
الال: خيار'ه، وبا سي الرجل، وح.ز,يرت'ه' كذلك، ويقال: هذا ح.ز\ر.ة� ن.ف}سي

أ%ي خي ما عندي، والمع ح.ز.رات¬، بالتحريك. وف الديث عن النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%نه بعث م'ص.د>قاv فقال له: ل تأ}خذ من ح.ز.رات

أ%ن\فس, الناس شيئاv، خذ الش_ار,ف. والب.ك}ر.، يعن ف الصدقة؛ ال%ز.رات،
جع ح.ز\ر.ة، بسكون الزاي: خيار مال الرجل، سيت ح.ز\ر.ةv ل4ن صاحبها



ليزل ي.ح\ز'ر'ها ف نفسه كلما رآها، سيت بالر�ة الواحدة من ال%ز\ر,.
قال: ولذا أ�ضيفت إ,ل ال4ن\ف�س,؛ وأ%نشد ال4زهري:

ال%ز.رات' ح.ز.ارت' الن_ف}س,
أ%ي هي ما تودeها النفس؛ وقال آخر:

وح.ز\ر.ة� القلب, خ1يار' الال,
قال: وأ%نشد شر:

ال%ز.رات' ح.ز.رات' القلب,،
الل©ب'ن' الغ1ز.ار' غي' الل�ح\ب,،

ح1قاق�ها ال1لد' عند الل�ز\ب,
وف الديث: ل تأ}خذوا ح.ز.ارت1 أ%موال الناس ون.كYب'وا عن الطعام،

ويروى بتقدي الراء، وهو مذكور ف موضعه. وقال أ%بو سعيد: ح.ز.رات'
ال4موال هي الت يؤد�يها أ%ربابا، وليس كل© الال ال%ز\ر.ة، قال: وهي

العلئق؛ وف مثل العرب:
واح.ز\ر.ت1ي وأ%ب\ت.غ1ي الن_واف1ل

أ%بو عبيدة: ال%ز.ارت' ن.ق%او.ة� الال، الذكر وال�نثى سواء؛ يقال: هي
ح.ز\ر.ة� ماله وهي ح.ز\ر.ة قلبه؛ وأ%نشد شر:

ن'داف1ع' ع.ن\ه'م\ كل� يوم, كريهة{،
ون.ب\ذ�3ل� ح.ز\رات1 النeف�وس, ون.ص\ب,ر'

ومن أ%مثال العرب: ع.د.ا الق%ار,ص' ف%حز.ر\؛ يضرب لل4مر إ,ذا بلغ غايته
وأ%ف}ع.م.

ابن شيل عن ال�ن\ت.ج,ع: الاز,ر' دقيق الشعي وله ريح ليس بطيب.
وال%ز\ر.ة�: موت ال4فاضل.

وال%ز\و.ر.ة�: الرابية الصغية، والمع ال%زاو,ر'، وهو تلê صغي.
ال4زهري: ال%ز\و.ر' الكان الغليظ؛ وأ%نشد:

ف ع.و\س.ج, الواد1ي ور.ض\م, ال%ز\و.ر,
وقال عباس' بن م1ر\داس�:

وذ%اب. ل�عاب' الشمس, فيه، وأ�ز>ر.ت\
به قام1سات¬ من ر,عان{ وح.ز\و.ر,

ووج\ه¬ حاز,ر¬: عابس باس1ر¬. وال%ز\و.ر' وال%ز.و_ر'، بتشديد الواو:
الغلم الذي قد ش.ب_ قوي؛ قال الراجز:



ل%ن\ ي.ع\د.م. ال%ط1يe من م1س\ف%را،
ش.ي\خاv ب.ج.الv وغ�لماv ح.ز\و.ر.ا

وقال:
ل%ن\ ي.ب\ع.ث�وا ش.ي\خاv ول ح.ز.و_ر.ا

بالفاس,، إ,ل� ال4ر\ق%ب. ال�ص.د_ر.ا
والمع ح.زاو,ر' وح.ز.او,ر.ةD، زادوا الاء لتأ}نيث المع.

وال%ز.و_ر': الذي قد انتهى إ,دراكه؛ قال بعض نساء العرب:
إ,ن� ح1ر,ي ح.ز.و_ر¬ ح.زاب,ي.ه،

ك%و.ط}ب.ة1 الظ�ب\ي.ة1 ف%و\ق. الر_اب,ي.ه
قد جاء4 منه غ1ل}م.ةD ثانيه،

وب.ق1ي.ت\ ث%ق}ب.ت'ه كما ه1ي.ه
الوهري: ال%ز.و_ر' الغلم إ,ذا اشتد� وقوي وخ.د.م.؛ وقال يعقوب: هو

الذي كاد ي'د\ر,ك' ول يفعل. وف الديث: كنا مع رسول� ال، صلى ال
عليه وسلم، غ1ل}ماناv ح.زاو,ر.ةv؛ هو الذي قارب البلوغ، والتاء لتأ}نيث

المع؛ ومنه حديث ال4رنب: كنت غلماv ح.ز.و_راv فصدت أ%رنباv، ولعله شبهه
ب.ز\و.ر.ة1 ال4رض وهي الرابية الصغية. ابن السكيت: يقال للغلم إ,ذا
راهق ول ي'د\ر,ك\ بعد' ح.ز.و_ر¬، وإ,ذا أ%درك وقوي واشتد، فهو ح.ز.و_ر

أ%يضاv؛ قال النابغة:
ن.ز\ع. ال%ز.و_ر, بالر>شاء3 ال�ح\ص.د1

قال: أ%راد البالغ القوي. قال: وقال أ%بو حات ف ال4ضداد ال%ز.و_ر'
الغلم إ,ذا اشتد� وقوي؛ وال%ز.و_ر': الضعيف من الرجال؛ وأ%نشد:

وما أ%نا، إ,ن د.اف%ع\ت' م1ص\راع. باب,ه،
ب,ذ1ي ص.و\ل%ة{ فان{، ول ب\ح.ز.و_ر,

وقال آخر:
إ,ن� أ%حق_ الناس بال%ن,ي_ه

ح.ز.و_ر¬ ليست له ذ�ر>ي_ه
قال: أ%راد بال%ز.و_ر, ههنا رجلv بالغاv ضعيفاv؛ وحكى ال4زهري عن

ال4صمعي وعن الفضل قال: ال%ز.و_ر'، عن العرب، الصغي غي البالغ؛ ومن
العرب من يعل ال%ز\و.ر. البالغ القوي_ البدن الذي قد حل السلح؛ قال

أ%بو منصور: والقول هو هذا.



.vالر�ة، وتصغر ح'ز.ي\ر.ة �ابن ال4عراب: ال%ز\ر.ة� الن_ب,ق%ة
وف حديث عبدال بن ال%م\راء3: أ%نه سع رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، وهو واقف بال%ز\و.ر.ة1 من مكة؛ ال ابن ال4ثي: هو موضع عند باب
ال%ن_اط1ي. وهو بوزن ق%س\و.ر.ة{. قال الشافعي: الناس يشد�دون

ال%ز\و.ر.ة% وال�د.ي\ب,ي.ة%، وها مففتان.
وح.ز,يران� بالرومية: اسم شهر قبل توز.

@حسر: ال%س\ر': ك%ش\ط�ك.4 الشيء عن الشيء.
vوح'س'ورا vح.س.ر. الشيء4 عن الشيء ي.ح\س'ر'ه وي.ح\س3ر'ه ح.س\را

فان\ح.س.ر.: ك%ش.ط%ه'، وقد ييء ف الشعر ح.س.ر. لزماv مثل ان\ح.س.ر على
الضارعة. والاس1ر': خلف الد_ار,ع. والاس1ر': الذي ل بيضة على رأ}سه؛ قال

ال4عشى:
ف ف%ي\ل%ق� ج.أ}واء4 م.ل}م'وم.ة{،
ت.ق}ذ1ف' بالد_ار,ع, والاس1ر,

ويروى: ت.ع\ص1ف'؛ والمع ح'س_ر¬، وجع بعض الشعراء ح'س_راv على
ح'س_ر,ين.؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ب,ش.ه\باء4 ت.ن\ف1ي ال�س_ر,ين. كأ%ن_ها

إ,ذا ما ب.د.ت\، ق%ر\نD من الشمس, طال1ع'
ويقال للر_ج_ال%ة1 ف الرب: ال�س_ر'، وذلك أ%نم ي.ح\س'3ر'ون عن

أ%يديهم وأ%رجلهم، وقيل: س'مeوا ح'س_راv ل4نه ل د'ر'وع. عليهم ول
ب.ي\ض.. وف حديث فتح مكة: أ%ن أ%با عبيدة كان يوم الفتح على ال�س_ر,؛ هم

الر_ج_ال%ة�، وقيلب هم الذين ل دروع لم. ورجل حاس1ر¬: ل عمامة على
رأ}سه. وامرأ%ة حاس1ر¬، بغي هاء، إ,ذا ح.س.ر.ت\ عنها ثيابا. ورجل حاسر:
ل درع عليه ول بيضة على رأ}سه. وف الديث: ف%ح.س.ر عن ذراعيه أ%ي

أ%خرجهما من ك�م_ي\ه1. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: وسئلت\ عن امرأ%ة
طلقها زوجها وتز�وجها رجل ف%ت.ح.س_ر.ت\ بي يديه أ%ي قعدت حاسرة مكشوفة

الوجه. ابن سيده: امرأ%ة حاس1ر¬ ح.س.ر.ت\ عنها درعها. وكل© مكشوفة الرأ}س
والذراعي: حاس1ر¬، والمع ح'س_ر¬ وح.واس1ر؛ قال أ%بو ذؤيب:

،vوقام. ب.نات بالن�عال, ح.واس1را
فأ%ل}ص.ق}ن. و.ق}ع. الس>ب\ت1 تت. الق%لئد1

ويقال: ح.س.ر. عن ذراعيه، وح.س.ر. الب.ي\ض.ة% عن رأ}سه، وح.س.ر.ت1



الريح' السحاب. ح.س\راv. الوهري: النسار النكشاف. ح.س.ر\ت' ك�م>ي عن
ذراعي أ%ح\س3ر'ه ح.س\راv: كشفت.

وال%س\ر' وال%س.ر' وال�س'ور': ال3ع\ياء� والت_ع.ب'.
ح.س.ر.ت1 الدابة� والناقة ح.س\راv واس\ت.ح\س.ر.ت\: أ%ع\ي.ث} وك%ل�ت\،

vيتعد�ى ول يتعدى؛ وح.س.ر.ها السي ي.ح\س3ر'ها وي.ح\س'رها ح.س\را
وح'س'وراv وأ%ح\س.ر.ها وح.س_ر.ها؛ قال:

إ,ل� ك%م'ع\ر,ض, ال�ح.س>ر ب.ك}ر.ه'،
ع.م\داv ي'س.ي>ب'ن,ي على الظ©ل}م,

أ%راد إ,ل� م'عرضاv فزاد الكاف؛ ودابة حاس1ر¬ حاس1ر.ةD وح.س3ي¬،
الذكر وال�نثى سواء، والمع ح.س\ر.ى مثل قتيل وق%ت\ل%ى. وأ%ح\س.ر. القوم':

نزل بم ال%س.ر'. أ%بو اليثم: ح.س3ر.ت1 الدابة ح.س.راv إ,ذا تعبت حت
ت'ن\ق%ى، واس\ت.ح\س.ر.ت\ إ,ذا أ%ع\ي.ت\. قال ال تعال: ول

ي.س\ت.ح\س3رو'ن . وف الديث: اد\ع'وا ال عز وجل ول ت.س\ت.خ\س3ر'وا؛ أ%ي ل تلوا؛
قال: وهو استفعال من ح.س.ر. إ,ذا أ%عيا وتعب. وف حديث جرير: ول

ي.ح\س.3ر' صائحها أ%ي ل يتعب سائقها. وف الديث: ال%س3ي' ل ي'ع\ق%ر'؛ أ%ي
ل يوز للغازي إ,ذا ح.س43ر.ت\ دابته وأ%عيت أ%ن ي.ع\ق1ر.ها، مافة أ%ن

يأ}خذها العدو� ولكن يسيبها، قال: ويكون لزماv ومتعدياv. وف الديث:
ح.س.ر. أ%خي فرساv له؛ يعن الن_م1ر. وهو مع خالد بن الوليد. ويقال فيه:

أ%ح\س.ر. أ%يضاv. وح.س3ر.ت1 العي: ك%ل�ت\. وح.س.ر.ها ب'ع\د' ما ح.د_ق%ت\
إ,ليه أ%و خفاؤ'ه ي.ح\س'ر'ها: أ%ك%ل�ها؛ قال رؤبة:

ي.ح\س'ر' ط%ر\ف. ع.ي\ن,ه ف%ضاؤ'ه
وح.س.ر. ب.ص.ر'ه ي.ح\س3ر' ح'س'وراv أ%ي ك%ل� وانقطع نظره من طول م.دÝى

وما أ%شبه ذلك، فهو ح.س3ي وم.ح\س'ور¬؛ قال قيس بن خويلد الذل يصف
ناقة:إ,ن� الع.س3ي. با د.اء# م'خام1ر'ها،

ف%ش.ط}ر.ها ن.ظ%ر' العيني, م.ح\س'ور'
العسي: الناقة الت ل ت'ر.ض\، ونصب شطرها على الظرف أ%ي ن.ح\و.ها.

وب.ص.ر¬ ح.سي: كليل. وف التنزيل: ينقلب إ,ليك البصر خاسئاv وهو ح.س3ي¬؛
�قال الفراء: يريد ينقلب صاغراv وهو حسي أ%ي كليل كما ت.ح\س3ر' ال3بل
إ,ذا ق�و>م.ت\ عن ه'زال وك%لل�؛ وكذلك قوله عز وجل: ول ت.ب\س'ط}ها ك�ل�

الب.س\ط1 ف%ت.ق}ع'د. م.ل�وماv م.ح\س'وراv؛ قال: ناه أ%ن يعطي كل ما



عنده حت يبقى مسوراv ل شيء عنده؛ قال: والعرب تقول ح.س.ر\ت' الدابة إ,ذا
س.ي_رتا حت ينقطع س.ي\ر'ها؛ وأ%ما البصر فإ,نه ي.ح\س43ر' عند أ%قصى

بلوغ النظر؛ وح.س3ر. ي.ح\س.ر' ح.س.راv وح.س\ر.ةv وح.س.راناv، فهو ح.س3ي¬
وح.س\ران� إ,ذا اشتد�ت ندامته على أ%مر� فاته؛ وقال الر�ار:

ما أ%نا اليوم. على شيء خ.ل،
يا اب\ن.ة الق%ي\ن، ت.و.ل�ى ب,ح.س3ر\

والت_ح.سeر: الت_ل%هeف'. وقال أ%بو اسحق ف قوله عز وجل: يا
ح.س\ر.ةv على العباد ما يأ}تيهم من رسول؛ قال: هذا أ%صعب مسأ%لة ف القرآن إ,ذا

قال القائل: ما الفائدة ف مناداة السرة، والسرة ما ل ييب؟ قال:
والفائدة ف مناداتا كالفائدة ف مناداة ما يعقل ل4ن النداء باب تنبيه،

إ,ذا قلت يا زيد فإ,ن ل تكن دعوته لتخاطبه بغي النداء فل معن للكلم،
وإ,نا تقول يا زيد لتنبهه بالنداء، ث تقول: فعلت كذا، أ%ل ترى أ%نك

إ,ذا قلت لن هو مقبل عليك: يا زيد، ما أ%حسن ما صنعت؛ فهو أ%وكد من أ%ن
تقول له: ما أ%حسن ما صنعت، بغي نداء؛ وكذلك إ,ذا قلت للمخاط%ب: أ%نا أ%عجب

ما فعلت، فقد أ%فدته أ%نك متعجب، ولو قلت: واعجباه ما فعلت، ويا عجباه
أ%ن تفعل كذا كان دعاؤ'ك الع.ج.ب. أ%بلغ ف الفائدة، والعن يا عجبا
أ%قبل فإ,نه من أ%وقاتك، وإ,نا النداء تنبيه للمتعج_ب منه ل للعجب.

وال%س\ر.ة�: أ%شد_ الندم حت يبقى النادم كال%س3ي, من الدواب الذي ل
منفعة فيه. وقال عز وجل: فل ت.ذ}ه.ب\ ن.ف}س'ك عليهم ح.س.رات{؛ أ%ي حسرة

.vوتسرا
وح.س.ر. البحر' عن الع1راق, والساحل, ي.ح\س�3ر': ن.ض.ب. عنه حت بدا ما
تت الاء من ال4رض. قال ال4زهري: ول يقال ان\ح.س.ر. البحر'. وف

الديث: ل تقوم الساعة حت ي.ح\س3ر' الفرات عن جبل من ذهب؛ أ%ي يكشف. يقال:
ح.س.ر\ت' العمامة عن رأ}سي والثوب عن بدن أ%ي كشفتهما؛ وأ%نشد:

حت يقال% حاس1ر¬ وما ح.س.ر\
وقال ابن السكيت: ح.س.ر. الاء� ون.ض.ب. وج.ز.ر. بعن واحد؛ وأ%نشد

أ%بو عبيد ف ال�س'ور, بعن النكشاف:
إ,ذا ما الق%لس1ي والع.مائ1م' أ�خ\ن,س.ت\،

ف%ف1يهن_ عن ص'ل}ع, الرجال, ح'س'ور'
قال ال4زهري: وقول العجاج:



ك%ج.م.ل, البحر، إ,ذا خاض. ج.س.ر\
غ%وار,ب. الي.م> إ,ذا الي.مe ه.د.ر\،

حت يقال%: حاس1ر¬ وما ح.س.ر\
.(vقوله: «كجمل البحر إل» المل؛ بالتحريك: سكة طولا ثلثون ذراعا *)

يعن اليم. يقال: حاس1ر¬ إ,ذا ج.ز.ر.، وقوله إ,ذا خاض جسر، باليم، أ%ي
اجترأ% وخاض معظم البحر ول ت.ه'ل}ه' الل©ج.ج'. وف حديث يي بن

ع.ب_اد{: ما من ليلة إ,ل� م.ل%ك¬ ي.ح\س3ر' عن دواب> الغ'زاة1 الك%لل% أ%ي
يكشف، ويروى: ي.ح'سe، وسيأ}ت ذكره. وف حديث علي، رضوان ال عليه:

ابنوا الساجد. ح'س_راv فإ,ن ذلك سيما السلمي؛ أ%ي مكشوفة ال�د'ر, ل
ش'ر.ف. لا؛ ومثله حديث أ%نس. رضي ال عنه: ابنوا الساجد ج'م�اv. وف

حديث جابر: فأ%خذت' ح.ج.راv فكسرته وح.س.ر\ت'ه؛ يريد غصناv من أ%غصان الشجرة
�أ%ي قشرته بالجر. وقال ال4زهري ف ترجة عرا، عند قوله جارية ح.س.ن.ة

ال�ع.ر_ى والمع ال%عار,ي، قال: وال%حاس1ر' من الرأ%ة مثل
ال%عار,ي. قال: وفلة عارية الاسر إ,ذا ل يكن فيها ك1ن_# من شجر،

وم.حاس1ر'ها: م'ت'ون'ها الت ت.ن\ح.س3ر' عن النبات.
وان\ح.س.رت1 الطي: خرجت من الريش العتيق إ,ل الديث. وح.س_ر.ها

إ,ب_ان� ذلك: ث%ق�ل%ها، ل4نه ف�ع1ل% ف م'ه\ل%ة{. قال ال4زهري: والبازي
ي.ك}ر,ز' للت_ح\س3ي,، وكذلك سائر الوارح ت.ت.ح.س_ر'.

وت.ح.س_ر الو.ب.ر' عن البعي والشعر' عن المار إ,ذا سقط؛ ومنه قوله:
ت.ح.س_ر.ت\ ع1ق�ةD عنه ف%أ%ن\س.ل%ها،

واج\تاب. أ�خ\ر.ى ح.د1يداv بعد.ما اب\ت.ق%ل
وت.ح.س_ر.ت1 الناقة والارية إ,ذا صار لمها ف مواضعه؛ قال لبيد:

فإ,ذا ت.غال ل%ح\م'ها وت.ح.س_ر.ت\،
وت.ق%ط�ع.ت\، بعد الك%لل,، خ1دام'ها

قال ال4زهري: وت.ح.سeر' لم, البعي أ%ن يكون للبعي س1م\ن.ةD حت كثر
شحمه وت.م.ك. س.نام'ه، فإ,ذا ر'كب أ%ياماv فذهب ر.ه.ل� لمه واشتد�

بعدما ت.ز.ي_م. منه ف مواضعه، فقد ت.ح.س_ر..
Dى متقر. وف الديث: يرج ف آخر الزمان رجلvورجل م'ح.س_ر: م'ؤ\ذ

يسمى أ%م1ي. الع'ص.ب,، وقال بعضهم: يسمى أ%مي الغ.ض.ب,. أ%صحابه
م'ح.س_ر'ون% م'ح.ق�ر'ون% م'ق}ص.و\ن% عن أ%بواب السلطان ومالس اللوك، يأ}تونه



من كل أ%و\ب� كأ%نم ق%ز.ع' الريف ي'و.ر>ث�ه'م ال مشارق. ال4رض
ومغارب.ها؛ مسرون مقرون أ%ي مؤ\ذون ممولون على السرة أ%و مطرودون متعبون

من ح.س.ر. الدابة إ,ذا أ%تعبها.
أ%بو زيد: ف%ح\لD حاس1ر¬ وفادر¬ وجاف1ر¬ إ,ذا أ%ل}ق%ح. ش.و\ل%ه ف%ع.د.ل

عنها وتركها؛ قال أ%بو منصور: روي هذا الرف فحل جاسر، باليم، أ%ي فادر،
قال: وأ%ظنه الصواب.
.�وال1ح\س.ر.ة: ال1ك}ن.س.ة

وح\س.ر'وه ي.ح\س3ر'ون.ه ح.س\راv وح'س\راv: سأ%لوه فأ%عطاهم حت ل يبق
عنده شيء.

وال%سار': نبات ينبت ف القيعان وال%ل%د وله س'ن\ب'ل وهو من د1ق�
ال�ر_ي\ق, وق�ف©ه' خي من ر.ط}ب,ه، وهو يستقل عن ال4رض شيئاv قليلv يشبه

الزeب_اد. إ,ل� أ%نه أ%ضخم منه ورقاv؛ وقال أ%بو حنيفة: ال%سار'
عشبة خضراء تسطح على ال4رض وتأ}كلها الاشية أ%كلv شديداv؛ قال الشاعر

يصف حاراv وأ�تنه:
يأ}كلن. من ب'ه\م.ى ومن ح.سار,،

ون.ف%لv ليس بذي آثار,
يقول: هذا الكان قفر ليس به آثار من الناس ول الواشي. قال: وأ%خبن
vر\ف1 ف نباته وطعمه ينبت حبال�بعض أ%عراب كلب أ%ن ال%س.ار شبيه بال

على ال4رض؛ قال: وزعم بعض الرواة أ%نه شبيه بنبات ال%ز.ر,. الليث:
ال%سار ضرب من النبات ي'س\ل1ح' ال3بل%. ال4زهري: ال%س.ار' من العشب ينبت

ف الرياض، الواحدة ح.س.ار.ةD. قال: ورج\ل� الغراب نبت آخر،
والت_أ}و,يل� عشب آخر.

وفلن كري ال%ح\س.ر, أ%ي كري ال%خ\ب.ر,.
وبطن م'ح.س>ر، بكسر السي: موضع بن وقد تكرر ف الديث ذكره، وهو بضم

اليم وفتح الاء وكسر السي، وقيل: هو واد بي عرفات ومن.
@حشر: ح.ش.ر.ه'م ي.ح\ش'ر'هم وي.ح\ش1ر'هم ح.ش\راv: جعهم؛ ومنه يوم

ال%ح\ش.ر,. وال%ش\ر': جع الناس يوم القيامة. وال%ش\ر': ح.ش\ر' يوم القيامة.
وال%ح\ش.ر': المع الذي يشر إ,ليه القوم، وكذلك إ,ذا حشروا إ,ل بلد

أ%و م'ع.س\ك%ر أ%و نوه؛ قال ال عز وجل: ل4و_ل, ال%ش\ر, ما ظننتم
أ%ن يرجوا؛ نزلت ف بن الن_ض1ي، وكانوا قوماv من اليهود عاقدوا النب،



صلى ال عليه وسلم، لا نزل الدينة أ%ن ل يكونوا عليه ول له، ث
نقضوا العهد ومايلوا كفار أ%هل مكة، فقصدهم النب، صلى ال عليه وسلم،

ففارقوه على ال%لء3 من منازلم ف%ج.ل%و\ا إ,ل الشام. قال ال4زهري: هو أ%ول
ح.ش\ر� ح'ش1ر إ,ل أ%رض الشر ث يشر اللق يوم القيامة إ,ليها، قال:

ولذلك قيل: ل4و�ل الشر، وقيل: إ,نم أ%ول من أ�ج\ل1ي. من أ%هل الذمة من
جزيرة العرب ث أ�جلي آخرهم أ%يام عمر بن الطاب، رضي ال عنه، منهم
نصارى ن.ج\ر.ان% ويهود' خيب. وف الديث: انقطعت الجرة إ,ل� من ثلث:

جهاد أ%و ني_ة أ%و ح.ش\ر�، أ%ي جهاد ف سبيل ال، أ%و نية يفارق با
الرجل الفسق والفجور إ,ذا ل يقدر على تغييه، أ%و ج.لء� ينال الناس.

فيخرجون عن ديارهم. وال%ش\ر': هو ال%لء� عن ال4وطان؛ وقيل: أ%راد بالشر
الروج من النفي إ,ذا عم. الوهري: ال%ح\ش1ر'، بكسر الشي، موضع

ال%ش\ر,.
والاشر: من أ%ساء سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ل4نه قال:
أ%ح\ش'ر الناس. على ق%د.م1ي؛ وقال، صلى ال عليه وسلم: ل خسة أ%ساء:
أ%نا ممد وأ%حد والاحي يحو ال ب الكفر، والاشر أ%حشر الناس على
قدمي، والعاقب. قال ابن ال4ثي: ف أ%ساء النب، صلى ال عليه وسلم،

الاشر الذي ي.ح\ش'ر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيه. وقوله، صلى ال
عليه وسلم: إ,ن ل أ%ساء؛ أ%راد أ%ن هذه ال4ساء الت عد�ها مذكورة ف

كتب ال تعال النزلة على ال�مم الت كذبت بنبو_ته حجة عليهم. وح.ش.ر.
ال3بل%: جعها؛ فأ%ما قوله تعال: ما فر�طنا ف الكتاب من شيء� ث إ,ل

ربم ي'ح\ش.ر'ون%؛ فقيل: إ,ن الشر ههنا الوت، وقيل: الن_ش\ر'،
والعنيان متقاربان ل4نه كله ك%ف}ت¬ وج.م\ع¬. ال4زهري: قال ال عز وجل:

وإ,ذا الوحوش ح'شرت، وقال: ث إ,ل ربم يشرون؛ قال: أ%كثر الفسرين تشر
الوحوش كلها وسائر الدواب حت الذباب للقصاص، وأ%سندوا ذلك إ,ل النب، صلى

ال عليه وسلم، وقال بعضهم: ح.ش\ر'ها موتا ف الدنيا. قال الليث: إ,ذا
أ%صابت الناس. س.ن.ةD شديدة فأ%جحفت بالال وأ%هلكت ذوات ال4ربع، قيل:
قد ح.ش.ر.ت\ه'م السنة ت.ح\ش'رهم وت.ح\ش1رهم،وذلك أ%نا تضمهم من النواحي

إ,ل ال4مصار. وح.ش.ر.ت1 السنة� مال فلن: أ%هلكته؛ قال رؤبة:
وما ن.جا، من ح.ش\ر,ها ال%ح\ش'وش,،
و.ح\ش¬، ول ط%م\ش¬ من الط©موش,



وال%ش.ر.ة�: واحدة صغار دواب ال4رض كاليابيع والقنافذ والض>باب,
ونوها، وهو اسم جامع ل يفرد الواحد إ,ل� أ%ن يقولوا: هذا من ال%ش.ر.ة1،

وي'ج\م.ع' م'س.ل�ماv؛ قال:
يا أ�م_ ع.م\ر�و م.ن\ يكن ع'ق}ر. حو_ا

ء ع.د1ي¼ يأ%ك�ل� ال%ش.رات1
(* قوله: «يا أم عمرو» إل كذا ف نسخة الؤلف).

وقيل: ال%ش.رات' ه.وامe ال4رض ما ل اسم له. ال4صمعي: ال%ش.رات'
وال4ح\راش' وال4ح\ناش' واحد، وهي هوام ال4رض. وف حديث ال1ر_ة1: ل
ت.د.ع\ها فتأ}كل من ح.ش.رات1 ال4رض؛ وهي هوام ال4رض، ومنه حديث

الت>ل1ب>: ل أ%سع ل%ش.ر.ة1 ال4رض, ترياv؛ وقيل: الصيد كله ح.ش.ر.ةD، ما
.Dك1ل% من ب.ق}ل ال4رض, ح.ش.ر.ة�تعاظم منه وتصاغر؛ وقيل: ك�ل© ما أ
.Yعاع, والف%ثeك1ل% من ب.ق}ل, ال4رض كالد�وال%ش.ر.ة� أ%يضاv: ك�ل© ما أ

وقال أ%بو حنيفة: ال%ش.ر.ة� الق1ش\ر.ة� الت تلي ال%ب_ة، والمع
ح.ش.ر¬. وروي ابن شيل عن ابن الطاب قال: ال%ب_ة عليها قشرتان، فالت تلي

.�البة ال%ش.ر.ة�، والمع ال%ش.ر'، والت فوق ال%ش.ر.ة1 الق%ص.ر.ة
قال ال4زهري: وال%ح\ش.ر.ة� ف لغة أ%هل اليمن ما بقي ف ال4رض وما

فيها من نبات بعدما يصد الزرع، فربا ظهر من تته نبات أ%خضر فتلك
ال%ح\ش.ر.ة�. يقال: أ%رسلوا دوابم ف ال%ح\ش.ر.ة1.

وح.ش.ر. السكي والس>نان% ح.ش\راv: أ%ح.د_ه' ف%أ%ر.ق�ه' وأ%ل}ط%ف%ه'؛
قال:

ل%د\ن� الك�ع'وب, وم.ح\ش'ور¬ ح.د1يد.ت'ه'،
وأ%ص\م.ع¬ غ%ي\ر' م.ج\ل�وز� على ق%ض.م,

.eوالط�ي eشد_د' تركيبه من ال%ل}ز, الذي هو اللي�اللوز: ال
وس1نانD ح.ش\ر¬: دقيق؛ وقد ح.ش.ر\ت'ه ح.ش\راv. وف حديث جابر: فأ%خذت'

ح.ج.راv من ال4رض فكسرته وح.ش.ر\ت'ه، قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية وهو
من ح.ش.ر\ت' الس>نان إ,ذا د.ق�ق}ته، والشهور بالسي، وقد تقدم.

وح.ر\ب.ةD ح.ش\ر.ةD: ح.د1يد.ةD. ال4زهري ف النوادر: ح'ش1ر. فلن ف ذكره وف
بطنه، وأ�ح\ث1ل% فيهما إ,ذا كانا ضخمي من بي يديه. وف الديث: نار

تطرد الناس. إ,ل م.ح\ش.رهم؛ يريد به الشام ل4ن با يشر الناس ليوم
القيامة. وف الديث الخر: وت.ح\ش'ر' بقيتهم إ,ل النار؛ أ%ي تمعهم وتسوقهم.



وف الديث: أ%ن و.ف}د. ث%ق1يف{ اشترطوا أ%ن ل ي'ع\ش.ر'وا ول
ي'ح\شر'وا؛ أ%ي ل ي'ن\د.ب'ون% إ,ل الغازي ول تضرب عليهم الب'ع'وث، وقيل: ل

يشرون إ,ل عامل الزكاة ليأ}خذ صدقة أ%موالم بل يأ}خذها ف أ%ماكنهم؛
ومنه حديث ص'ل}ح, أ%هل, ن.ج\ران%: على أ%ن ل ي'ح\ش.ر'وا؛ وحديث النساء: ل

ي'ع\ش.ر\ن% ول ي'ح\ش.ر\ن؛ يعن للغ.ز.اة1 فإ,ن الغ.ز\و. ل يب عليهن.
وال%ش\ر' من الق�ذ%ذ1 والذان: ال�ؤ.ل�ل%ة� ال%د1يد.ة�، والمع'

ح'ش'ور¬؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ:
م.طار,يح' بالو.ع\ث1 م'رe ال�ش'و
ر,، هاج.ر\ن% ر.م_اح.ةv ز.ي\ز.ف�ونا

وال%ح\ش'ور.ة�: كال%ش\ر,. الليث: ال%ش\ر' من الذان ومن ق�ذ%د1 ر,يش,
الس>هام, ما ل%ط�ف. كأ%نا ب'ر,ي. ب.ر\ياv. وأ�ذ�نD ح.ش\ر.ةD وح.ش\ر¬:

صغية لطيفة مستديرة؛ وقال ثعلب: دقيقة الط�ر.ف1، سيت ف ال4خية
بالصدر ل4نا ح'ش1ر.ت\ ح.ش\راv أ%ي ص'غ>ر.ت\ وأ�لطفت. وقال الوهري:

كأ%نا ح'ش1ر.ت\ ح.ش\راv أ%ي ب'ر,ي.ت\ وح'د>د.ت\، وكذلك غيها؛ فرس ح.ش\و.ر¬،
وال�نثى ح.ش\و.ر.ةD. قال ابن سيده: من أ%فرده ف المع ول يؤ.نث فلهذه
العلة؛ كما قالوا: رجل ع.د\لD ونسوة ع.د\لD، ومن قال ح.ش\رات¬ فعلى

ح.ش\ر.ة{، وقيل: كل© لطيف دقيق ح.ش\ر¬. قال ابن ال4عراب: يستحب ف البعي
أ%ن يكون ح.ش\ر. ال�ذن، وكذلك يستحب ف الناقة؛ قال ذو الرمة:

،Dح.ش\ر¬ وذ1ف}ر.ى ل%ط1يف%ة Dن�لا أ�ذ
وخ.د_ ك%م1رآة1 الغ.ر,يب.ة أ%س\ج.ح'

(* قوله: «وخد كمرآة الغريبة» ف الساس: يقال وجه كمرآة الغريبة ل4نا
ف غي قومها، فمرآتا ملو�ة أ%بداv ل4نه ل ناصح لا ف وجهها).

الوهري: آذان ح.ش\ر¬ ل يثن ول يمع ل4نه مصدر ف ال4صل مثل قولم
ماء غ%و\ر¬ وماء س.ك}ب¬، وقد قيل: أ�ذن ح.ش\ر.ةD؛ قال النمر بن تولب:

،Dم.ش\ر.ة Dح.ش\ر.ة Dن�لا أ�ذ
كإ,ع\ل1يط م.ر\خ� إ,ذا ما ص.ف1ر\

وسهم م.ح\ش'ور' وح.ش\ر¬: مستوي ق�ذ%ذ1 الر>يش,. قال سيبويه: سهم ح.ش\ر¬
وسهام ح.ش\ر¬؛ وف شعر هذيل: سهم ح.ش1ر¬، فإ,ما أ%ن يكون على النسب
كط%ع1م�، وإ,ما أ%ن يكون على الفعل توهوه وإ,ن ل يقولوا ح.ش1ر.؛ قال أ%بو

عمارة الذل:



وكل© سهم� ح.ش1ر� م.ش'وف1
الشوف: ال%ج\ل�وe. وسهم ح.ش\ر¬: م'ل}ز.ق¬ جيد الق�ذ%ذ1، وكذلك الريش.

وح.ش.ر. العود. ح.ش\راv: براه. وال%ش\ر': الل�زج' ف الق%د.ح, من
د.س.م, اللب,؛ وقيل: ال%ش\ر' الل�ز,ج' من اللب كال%ش.ن,. وح'ش1ر. عن

الو.ط}ب, إذا كثر وسخ اللب عليه ف%ق�ش1ر. عنه؛ رواه ابن ال4عراب؛ وقال
ثعلب: إ,نا هو ح'ش1ن.، وكلها على صيغة فعل الفعول.

وأ%بو ح.ش\ر�: رجل من العرب.
وال%ش\و.ر' من الدواب: ال�ل%ز_ر, ال%ل}ق'، ومن الرجال: العظيم

البطن؛ وأ%نشد:
ح.ش\و.ر.ة� ال%ن\ب.ي\ن, م.ع\طاء� القف%ا

وقيل: ال%ش\و.ر' مثال ال%ر\و.ل, النتفخ النبي، وال�نثى بالاء،
وال أ%علم.

@حصر: ال%ص.ر': ضرب¬ من الع1ي>. ح.ص1ر. الرجل� ح.ص.راv مثل ت.ع1ب.
ت.ع.باv، فهو ح.ص1ر¬: ع.ي,ي. ف منطقه؛ وقيل: ح.ص1ر. ل يقدر على الكلم.

وح.ص1ر. صدر'ه: ضاق. وال%ص.ر': ضيق الصدر. وإ,ذا ضاق الرء عن أ%مر قيل:
ح.ص1ر. صدر الرء عن أ%هله ي.ح\ص.ر' ح.ص.راv؛ قال ال عز وجل: إ,ل�

الذين ي.ص1ل�ون إ,ل قوم بينكم وبينهم ميثاق أ%و جاؤوكم ح.ص1ر.ت\ ص'دور'ه'م
أ%ن يقاتلوكم؛ معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم؛ قال ابن سيده:

وقيل تقديره وقد ح.ص1ر.ت\ صدورهم؛ وقيل: تقديره أ%و جاؤوكم رجالv أ%و
قوماv ف%ح.ص1ر.ت\ صدورهم الن، ف موضع نصب ل4نه صفة حلت مل موصوف منصوب

على الال، وفيه بعض ص.ن\ع.ة{ ل3قامتك الصفة مقام الوصوف وها ما 
(* كذا

بياض بال4صل). وموضع ال3ضطرار أ%ول به من النثر 
(* قوله النثر: هكذا

ف ال4صل). وحال الختيار. وكل من ب.ع1ل% بشيء� أ%و ضاق صدره بأ%مر، فقد
ح.ص1ر.؛ ومنه قول لبيد يصف نلة طالت، فح.ص1ر. صدر' صار,م, ثرها حي نظر

إ,ل أ%عاليها، وضاق صدره أ%ن ر.ق1ي. إ,ليها لطولا:
أ%ع\ر.ض\ت' وان\ت.ص.ب.ت\ ك%ج,ذ}ع م'ن,يفة{

ج.ر\داء4 ي.ح\ص.ر' دون.ها ص'ر_ام'ها
أ%ي تضيق صدورهم بطول هذه النخلة؛ وقال الفراء ف قوله تعال: أ%و



جاؤوكم ح.ص1ر.ت\ صدورهم؛ العرب تقول: أ%تان فلن ذ%ه.ب. ع.ق}ل�ه'؛ يريدون قد
ذهب عقله؛ قال: وسع الكسائي رجلv يقول فأ%صبحت' نظرت' إ,ل ذات

التناني؛ وقال الزجاج: جعل الفراء قوله ح.ص1ر.ت\ حالv ول يكون حالv إ,ل�
بقد؛ قال: وقال بعضهم ح.ص1ر.ت\ صدورهم خب بعد خب كأ%نه قال أ%و جاؤوكم

ث أ%خب بعد'، قال: ح.ص1ر.ت\ صدورهم أ%ن يقاتلوكم؛ وقال أ%حد بن يي:
vإ,ذا أ%ضمرت قد قر�بت من الال وصارت كالسم، وبا قرأ% من قرأ% ح.ص1ر.ة
ص'دور'ه'م\؛ قال أ%بو زيد: ول يكون جاءن القوم ضاقت صدورهم إ,ل� أ%ن

تصله بواو أ%و بقد، كأ%نك قلت: جاءن القوم وضاقت صدورهم أ%و قد ضاقت
صدورهم؛ قال الوهري: وأ%ما قوله أ%و جاؤوكم حصرت صدورهم، فأ%جاز ال4خفش

والكوفيون أ%ن يكون الاضي حالv، ول يزه سيبويه إ,ل� مع قد، وجعل
ح.ص1ر.ت\ صدورهم على جهة الدعاء عليهم. وف حديث زواج فاطمة، رضوان ال

عليه: فلما رأ%ت علي�اv جالساv إ,ل جنب النب، صلى ال عليه وسلم، ح.ص1ر.ت\
وبكت؛ أ%ي استحت وانقطعت كأ%ن ال4مر ضاق با كما يضيق البس على

البوس.
وال%ص'ور' من ال3بل: الض_ي>ق%ة� ال4حاليل، وقد ح.ص.ر.ت\، بالفتح،

وأ%ح\ص.ر.ت\؛ ويقال للناقة: إ,نا ل1ح.ص1ر.ة� الش_خ\ب ن.ش1ب.ة� الد_ر>؛
وال%ص.ر': ن.ش.ب' الد>ر_ة1 ف العروق من خبث النفس وكراهة

الد_ر_ة1، وح.ص.ر.ه' ي.ح\ص'ر'ه' ح.ص\راv، فهو م.ح\ص'ور¬ وح.ص1ي¬، وأ%ح\ص.ر.ه'.
كلها: حبسه عن السفر. وأ%ح\ص.ر.ه' الرض: منعه من السفر أ%و من حاجة

يريدها؛ قال ال عز وجل: فإ,ن أ�ح\ص1ر\ت'م\. وأ%ح\ص.ر.ن ب.و\ل وأ%ح\ص.رن
مرضي أ%ي جعلن أ%ح\ص'ر' نفسي؛ وقيل: ح.ص.ر.ن الشيء وأ%ح\ص.ر.ن أ%ي

حبسن. وح.ص.ر.ه' ي.حص�1ره' ح.ص\راv: ضيق عليه وأ%حاط به. وال%ص1ي':
الل1ك'، سي بذلك ل4نه م.حص'ور¬ أ%ي مجوب؛ قال لبيد:

وق%ماق1م� غ�ل}ب, الر>قاب كأ%ن_ه'م\
ج,نe، على باب ال%ص1ي، ق1يام'

الوهري: ويروى وم.قام.ة{ غ�ل}ب, الرقاب, على أ%ن يكون غ�ل}ب' الرقاب
بدلv من م.قام.ة{ كأ%نه قال ور'ب_ غ�ل}ب, الرقاب، وروي ل%دى ط%ر.ف1

الصي قيام. وال%ص1ي': ال%ح\ب,س'. وف التنزيل: وجعلنا جهنم للكافرين
ح.ص1ياv؛ وقال القتيب: هو من ح.ص.ر\ته أ%ي حبسته، فهو مصور. وهذا ح.ص1ي'ه

أ%ي م.ح\ب,س'ه، وح.ص.ر.ه' الرض: حبسه، على الثل. وح.ص1ي.ة� التمر:



الوضع الذي ي'ح\ص.ر' فيه وهو ال%ر,ين'، وذكره ال4زهري بالضاد العجمة،
وسيأ}ت ذكره. وال1صار': ال%ح\ب,س كال%ص1ي,. وال�ص\ر' وال�ص'ر':

احتباس البطن. وقد ح'ص1ر. غائطه، على ما ل يسم_ فاعله، وأ�ح\ص1ر..
ال4صمعي واليزيدي: ال�ص\ر' من الغائط، وال�س\ر' من البول. الكسائي: ح'ص1ر.

بغائطه وأ�ح\ص1ر.، بضم ال4لف. ابن ب'ز'رج: يقال للذي به ال�ص\ر': مصور:
وقد ح'ص1ر. عليه بول�ه ي'ح\ص.ر' ح.ص\راv أ%ش.د_ الص\ر,؛ وقد أ%خذه

ال�ص\ر' وأ%خذه ال�س\ر' شيء واحد، وهو أ%ن يسك ببوله ي.ح\ص'ر' ح.ص\راv فل
يبول؛ قال: ويقولون ح'ص1ر. عليه بول�ه وخلؤ'ه.

ورجل ح.ص1ر¬: ك%ت'وم¬ للسر حابس له ل يبوح به؛ قال جرير:
ولقد ت.س.ق�طن الو'شاة� ف%صادفوا
ح.ص1راv ب,سر>ك1، يا أ�م.ي\م، ض.ن,ينا

وهم من يفضلون ال%ص'ور. الذي يكتم السر ف نفسه، وهو ال%ص1ر'.
وال%ص1ي' وال%صور': ال�م\س3ك' البخيل الضيق؛ ورجل ح.ص1ر¬ بالعطاء؛

:vوروي بيت ال4خطل باللغتي جيعا
وشارب م'ر\ب,ح� بالكاس ناد.م.ن,،

ل بال%ص'ور, ول فيها ب,س.و_ار,
وح.ص1ر.: بعن بل. وال%ص'ور: الذي ل ينفق على الن_دام.ى. وف حديث

ابن عباس: ما رأ%يت أ%حداv أ%خ\ل%ق. للم'ل}ك1 من معاوية، كان الناس
ي.ر,د'ون% منه أ%ر\جاء4 واد{ ر.ح\ب�، ليس مثل% ال%ص1ر, الع.ق1ص,؛ يعن ابن

الزبي. ال%ص1ر': البخيل، والع.ق1ص': اللتوي الص_ع\ب' ال4خلق. ويقال:
شرب القوم ف%ح.ص1ر. عليهم فلن أ%ي بل. وكل من امتنع من شيء ل يقدر

عليه، فقد ح.ص1ر. عنه؛ ولذا قيل: ح.ص1ر. ف القراءة وح.ص1ر عن أ%هله.
وال%ص'ور': ال%ي'وب' ال�ح\ج,م' عن الشيء، وعلى هذا فسر بعضهم بيت
ال4خطل: وشارب مربح. وال%ص'ور أ%يضاv: الذي ل إ,ر\ب.ة% له ف النساء،

وكلها من ذلك أ%ي من ال3مساك والنع. وف التنزيل: وس.ي>داv وح.ص'وراv؛
قال ابن ال4عراب: هو الذي ل يشتهي النساء ول يقربن�. ال4زهري: رجل

ح.ص'ور¬ إ,ذا ح'ص1ر. عن النساء فل يستطيعهن� وال%ص'ور': الذي ل يأ}ت
النساء. وامرأ%ة ح.ص\راء� أ%ي ر.ت\قاء. وف حديث الق1ب\ط1ي> الذي أ%مر
النب ، صلى ال عليه وسلم، علي�اv بقتله، قال: فرفعت الريح' ثوب.ه'

فإ,ذا هو ح.ص'ور¬؛ هو الذي ل يأ}ت النساء ل4نه حبس عن النكاح ومنع، وهو



ف%ع'ول بعن م.ف}ع'ول، وهو ف هذا الديث البوب الذكر والنثيي، وذلك
أ%بلغ ف ال%ص.ر, لعدم آلة النكاح، وأ%ما العاقر فهو الذي يأ}تيهن� ول
يولد له، وكله من ال%ب\س, والحتباس. ويقال: قوم م'ح.ص\ر'ون إ,ذا

ح'وص1ر'وا ف ح1ص\ن�، وكذلك هم م'ح\ص.ر'ون ف الج. قال ال عز وجل: فإ,ن
أ�ح\ص1ر\ت.

vوال1صار': الوضع الذي ي'ح\ص.ر' فيه ال3نسان؛ تقول: ح.ص.ر'وه ح.ص\را
وحاص.ر'وه؛ وكذلك قول رؤبة:
م1د\ح.ة% م.ح\ص'ور� ت.ش.ك�ى ال%ص\ر.ا

قال يعن بالصور البوس. وال3حصار': أ%ن ي'ح\ص.ر الاج عن بلوغ
الناسك برض أ%و نوه. وف حديث الج: ال�ح\ص.ر' برض ل ي'ح1ل© حت يطوف

بالبيت؛ هو ذلك ال3ح\صار' النع والبس. قال الفر�اء: العرب تقول للذي
ينعه خوف أ%و مرض من الوصول إ,ل تام حجه أ%و عمرته، وكل ما ل يكن

مقهوراv كالبس والسحر وأ%شباه ذلك، يقال ف الرض: قد أ�ح\ص1ر.، وف البس
إ,ذا حبسه سلطان أ%و قاهر مانع: ح'ص1ر.، فهذا فرق بينهما؛ ولو نويت بقهر

السلطان أ%نا علة مانعة ول تذهب إ,ل فعل الفاعل جاز لك أ%ن تقول قد
أ�ح\ص1ر. الرجل، ولو قلت ف أ�ح\ص1ر. من الوجع والرض إ,ن الرض خ.ص.ره أ%و

الوف جاز أ%ن تقول ح'ص1ر.. قوله عز وجل: وسيداv وحصوراv: يقال: إ,نه
ال�ح\ص.ر' عن النساء ل4نا علة قيس بحبوس فعلى هذا فاب\ن,، وقيل: سي

حصوراv ل4نه حبس عما يكون من الرجال.
وح.ص.ر.ن الشيء وأ%ح\ص.ر.ن: حبسن؛ وأ%نشد لبن ميادة:

وما هجر' ل%ي\ل%ى أ%ن تكون% ت.باع.د.ت\
�عليك.، ول أ%ن} أ%ح\ص.ر.ت\ك. ش'غ'ول

ف باب ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل%. وروى ال4زهري عن يونس أ%نه قال: إ,ذا ر'د_
الرجل عن وجه يريده فقد أ�ح\ص1ر.، وإ,ذا حبس فقد ح'ص1ر.. أ%بو عبيدة:

ح'ص1ر. الرجل ف البس وأ�ح\ص1ر. ف السفر من مرض أ%و انقطاع به. قال ابن
السكيت: يقال أ%حصره الرض إ,ذا منعه من السفر أ%و من حاجة يريدها وأ%حصره

العدو� إ,ذا ضيق عليه ف%حص1ر. أ%ي ضاق صدره. الوهري: وح.ص.ر.ه' العدو�
.vوح1صارا vي.ح\ص'ر'ونه إ,ذا ضيقوا عليه وأ%حاطوا به وحاص.ر'وه م'حاص.ر.ة

وقال أ%بو إ,سحق: النحوي: الروية عن أ%هل اللغة أ%ن يقال للذي ينعه الوف
والرض أ�ح\ص1ر.، قال: ويقال للمحبوس ح'ص1ر.؛ وإ,نا كان ذلك كذلك ل4ن



الرجل إ,ذا امتنع من التصرف فقد ح.ص.ر. ن.ف}س.ه فك%أ%ن� الرض أ%حبسه
أ%ي جعله يبس نفسه، وقولك ح.ص.ر\ت'ه حبسته ل أ%نه أ%حبس نفسه فل يوز

فيه أ%حصر؛ قال ال4زهري: وقد صحت الرواية عن ابن عباس أ%نه قال: ل ح.ص\ر.
إ,ل� ح.ص\ر' العدو�، فجعله بغي أ%لف جائزاv بعن قول ال عز وجل:
فإ,ن أ�ح\ص1ر\ت'م\ فما اس\ت.ي\س.ر. من ال%د\ي,؛ قال: وقال ال عز وجل:
وجعلنا جهنم للكافرين ح.ص1ياv؛ أ%ي م.ح\ب,ساv وم.ح\ص41راv. ويقا:

ح.ص.ر\ت' القوم. ف مدينة، بغي أ%لف، وقد أ%ح\ص.ر.ه الرض أ%ي منعه من السفر.
وأ%صل� ال%ص\ر, وال3ح\صار,: النع'؛ وأ%ح\ص.ر.ه' الرض'. وح'ص1ر. ف

البس: أ%قوى من أ�ح\ص1ر. ل4ن القرآن جاء با.
وال%ص1ي': الطريق، والمع ح'ص'ر¬؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

لا رأ%يت' ف1جاج. الب,يد1 قد وض.ح.ت\،
ولح. من ن'ج'د{ عاد1ي_ةD ح'ص'ر'

ن'ج\د¬: جع ن.ج\د{ ك%س.ح\ل� وس'ح'ل�. وعادية: قدية. وح.ص.ر. الشيء4
Dاستوعبه. وال%ص1ي': وجه ال4رض، والمع أ%ح\ص1ر.ة :vي.ح\ص'ر'ه ح.ص\را

وح'ص'ر. وال%ص1ي': س.قيف%ة ت'صنع من ب.ر\دي¼ وأ%س.ل� ث تفرش، سي بذلك
ل4نه يلي وجه ال4رض، وقيل: ال%ص1ي' النسوج'، سي ح.ص1ياv ل4نه

eه حج�ح'ص1ر.ت\ طاقته بعضها مع بعض. وال%ص1ي' أ%فضل� الهاد وأ%كمل
م.ب\ر'ور¬ ث لزوم' ال%ص1ي,؛ وف رواية أ%نه قال ل4زواجه هذه ث قال لزوم'
ال�ص'ر, أ%ي أ%نكن_ ل ت.ع'د\ن% ترجن من بيوتكن� وتلزمن ال�ص'ر.؛ وهو

جع ح.ص1ي الذي يبسط ف البيوت، وتضم الصاد وتسكن تفيفاv؛ وقول أ%ب
ذؤيب يصف ماء مزج به خر:

ت.ح.د_ر. عن شاه1ق, كال%ص1يـ
ـر, ، م'س\ت.ق}ب,ل% الريح,، والف%ي\ء� ق%ر�

يقول: ت.ن.ز_ل% الاء� من جبل شاهق له طرائق كش'ط%ب الصي.
وال%ص1ي': الب,ساط� الصغي من النبات. وال%ص1ي': ال%ن\ب'، وال%ص1يان1:

ال%ن\بان1 . ال4زهري: ال%ن\بe يقال له ال%ص1ي' ل4ن بعض ال4ضلع
م.ح\ص'ور¬ مع بعض؛ وقيل: ال%ص1ي' ما بي الع1ر\ق, الذي يظهر ف جنب البعي

والفرس معترضاv فما فوقه إ,ل م'ن\ق%ط%ع, ال%ن\ب,. وال%ص1ي': لم' ما
بي الكتف إ,ل الاصرة؛ وأ%ما قول الذل:

وقالوا: تركنا القوم. قد ح.ص.ر'وا به،



ول غ%ر\و. أ%ن} قد كان% ث%م_ ل%حيم'
قالوا: معن حصروا به أ%ي أ%حاطوا به. وح.ص1يا السيف: جانباه.

وح.ص1ي'ه: ف1ر,ن\د'ه الذي تراه ك%أ%نه م.د.بe النمل,؛ قال زهي:
ب,ر.ج\م� ك%و.ق}ع, ال�ن\د'وان,ي>، أ%خ\ل%ص. الص_ـ

ياق1ل� منه عن ح.ص1ي� ور.و\ن.ق,
:�وأ%رض م.ح\ص'ورة ومنصورة ومضبوطة أ%ي مطورة. وال%3صار' وال1ح\ص.ر.ة

ح.قيب.ةD؛ وقال الوهري:
وساد.ةD تلقى على البعي ويرفع مؤخرها فتجعل كآخ1ر.ة1 الرجل ويشى

مقد�مها، فيكون كقاد1م.ة1 الرحل، وقيل: هو م.ر\ك%ب¬ به الر_اض.ة�؛ وقيل: هو
كساء يطرح على ظهره ي'ك}ت.ف%ل� به.

وأ%ح\ص.ر\ت' المل% وح.ص.ر\ت'ه: جعلت له ح1صاراv، وهو كساء يعل حول
س.نام1ه1. وح.ص.ر. البعي. ي.ح\ص'ر'ه وي\ص1ر'ه ح.ص\راv واح\ت.ص.ر.ه':

ش.د_ه بال1صار.
وال1ح\ص.ر.ة�: ق%ت.ب¬ صغي ي'ح\ص.ر. به البعي ويلقى غليه أ%داة

الراكب. وف حديث أ%ب بكر: أ%ن س.ع\داv ال4س\ل%م1ي_ قال: رأ%يته بال%ذ%وات1
وقد ح.ل� س'ف}ر.ةv م'ع.ل�ق%ةv ف مؤ.خ_ر.ة1 ال1ص.ار,؛ هو من ذلك.

وف حديث حذيفة%: ت'ع\ر.ض' الف1ت.ن' على القلوب ع.ر\ض. الصي أ%ي تيط
بالقلوب؛ يقال: ح.ص.ر. به القوم' أ%ي أ%طافوا؛ وقيل: هو ع1ر\ق¬ يتد�

معتر,ضاv على جنب الدابة إ,ل ناحية بطنها فشبه الفت بذلك؛ وقيل: هو ثوب مزخرف
منقوش إ,ذا نشر أ%خذ القلوب بسن صنعته، وكذلك الفتنة تزين وتزخرف

للناس، وعاقبة ذلك إ,ل غرور.
vضور': نقيض ال%غيب والغ.ي\بة1؛ ح.ض.ر. ي.ح\ض'ر' ح'ض'ورا�@حضر: ال

وح1ض.ار.ةv؛ وي'ع.د_ى فيقال: ح.ض.ر.هوح.ض1ر.ه 
(* قوله: «فيقال حضرهوحضره

إل» أ%ي فهو من باب نصر وعلم كما ف القاموس). ي.ح\ض'ر'ه، وهو شاذ،
والصدر كالصدر. وأ%ح\ض.ر. الشيء4 وأ%ح\ض.ر.ه إ,ياه، وكان ذلك ب,ح.ض\رة1 فلن

وح1ض\ر.ت1ه وح'ض\ر.ت1ه وح.ض.ر,ه وم.ح\ض.ر,ه، وكل�مت'ه ب,ح.ض\ر.ة1 فلن
وب.ح.ض\ر� منه أ%ي ب,م.ش\ه.د{ منه، وكلمته أ%يضاv ب,ح.ض.ر, فلن،

بالتحريك، وكلهم يقول: ب,ح.ض.ر, فلن، بالتحريك. الوهري: ح.ض\ر.ة� الرجل ق�ر\به'
وف1ناؤ�. وف حديث عمرو ابن س.ل1م.ة 



(* قوله: «عمرو بن سلمة» كان يؤم�
قومه وهو صغي، وكان أبوه فقياv، وكان عليه ثوب خلق حت قالوا غطوا عنا

أست قارئكم، فكسوه جبة. وكان يتلقى الوفد ويتلقف منهم القرآن فكان أكثر
قومه قرآناv، وأ%م_ بقومه ف عهد، النب صلى ال عليه وسلم، ول يثبت له

منه ساع، وأبوهسلمة بكسر اللم، وفد على النب، صلى ال عليه وسلم، كذا
بامش النهاية). ال%ر\م1ي>: كنا ب,ح.ض\ر.ة1 ماء� أ%ي عنده؛ ورجل

خاص1ر¬ وقوم ح'ض_ر¬ وح'ض'ور¬. وإ,نه ل%سن' ال�ض\ر.ة1 وال1ض\ر.ة1 إذا
ح.ض.ر. بي. وفلن ح.س.ن' ال%ح\ض.ر, إ,ذا كان من يذكر الغئب. بي. وأ%بو

زيد: هو رجل ح.ض1ر¬ إ,ذا ح.ض.ر. بي. ويقال: إ,نه ل%ي.ع\ر,ف' م.ن\
ب,ح.ض\ر.ت1ه1 وم.ن\ ب,ع.ق}و.ت1ه.

ال4زهري: ال%ض\ر.ة� ق�ر\ب' الشيء، تقول: كنت' ب,ح.ض\ر.ة1 الدار؛
وأ%نشد الليث:

vراي.ة �ف%ش.ل�ت\ يداه يوم. ي.ح\م1ل
إ,ل ن.ه\ش.ل�، والقوم' ح.ض\ر.ة ن.ه\ش.ل,

ويقال: ضربت فلناv ب,ح.ض'ر.ة1 فلن وب.ح\ض.ر,ه. الليث: يقال ح.ض.ر.ت1
الصلة، وأ%هل الدينة يقولون: ح.ض1ر.ت\، وكلهم يقول ت.ح\ض.ر'؛ وقال شر:

يقال ح.ض1ر. القاض1ي. امرأ%ةD ت.ح\ض.ر'؛ قال: وإ,نا أ�ن\د1ر.ت1 التاء
لوقوع القاضي بي الفعل والرأ%ة؛ قال ال4زهري: واللغة اليدة ح.ض.ر.ت\

ت.ح\ض'ر'، وكلهم يقول ت.ح\ض'ر'، بالضم؛ قال الوهري: وأ%نشدنا أ%بو
ث%ر\وان% الع'ك}ل1يe لرير على لغة ح.ض1ر.ت\:

ما م.ن\ ج.فانا إ,ذا حاجات'نا ح.ض1ر.ت\،
ك%م.ن\ لنا عند.ه الت_ك}ري' والل�ط%ف'

وال%ض.ر': خلف' الب.د\و,. والاض1ر': خلف البادي. وف الديث: ل
ي.ب,ع\ حاض1ر¬ ل1باد{؛ الاضر: القيم ف ال�د'ن1 والق�ر.ى، والبادي:

القيم بالبادية، والنهي عنه أ%ن يأ}ت الب.د.و,يe البلدة ومعه قوت يبغي
الت_سار'ع. إ,ل بيعه رخيصاv، فيقول له ال%ض.ر,يe: اتركه عندي ل�غال1ي.

ف بيعه، فهذا الصنيع مر�م لا فيه من ال3ضرار بالغي، والبيع إ,ذا جرى
مع الغالة منعقد، وهذا إ,ذا كانت الس>ل}ع.ة� ما تعم الاجة إ,ليها

كال4قوات، فإ,ن كانت ل تعم أ%و ك%ث�ر.ت1 ال4قوات' واستغن عنها ففي
التحري تردeد يعو�ل ف أ%حدها على عموم ظاهر النهي وح.س\م, باب,



الض>رار,، وف الثان على معن الضرورة. وقد جاء عن ابن عباس أ%نه سئل ل يبع
حاضر لباد قال: ل يكون له س1م\ساراv؛ ويقال: فلن من أ%هل الاضرة وفلن

.Òوفلن ب.د.و,ي Òمن أ%هل البادية، وفلن ح.ض.ر,ي
وال1ضار.ة�: ال3قامة ف ال%ض.ر,؛ عن أ%ب زيد. وكان ال4صمعي يقول:

ال%ضار.ة�، بالفتح؛ قال القطامي:
ف%م.ن\ ت.ك�ن, ال%ض.ار.ة� أ%ع\ج.ب.ت\ه،

فأ%ي_ رجال, باد1ي.ة{ ت.ران.ا
ورجل ح.ض1ر¬: ل يصلح للسفر. وهم ح'ض'ور¬ أ%ي حاض1ر'ون%، وهو ف ال4صل

مصدر.
�وال%ض.ر' وال%ض\ر.ة� والاض1ر.ة�: خلف البادية، وهي ال�د'ن

والق�ر.ى والر>يف'، سيت بذلك ل4ن أ%هلها ح.ض.ر'وا ال4مصار. وم.ساك1ن. الديار
الت يكون لم با ق%رار¬، والبادية يكن أ%ن يكون اشتقاق' اس1ها من

ب.دا ي.ب\د'و أ%ي ب.ر.ز. وظهر ولكنه اسم لزم ذلك الوضع. خاصةv دون% ما
سواه؛ وأ%هل ال%ض.ر, وأ%هل الب.د\و,.

والاض1ر.ة� والاض1ر': ال%يe العظيم أ%و القوم'؛ وقال ابن سيده:
ال%يe إ,ذا ح.ض.ر'وا الدار. الت با م'ج\ت.م.ع'ه'م\؛ قال:

ف حاض1ر� ل%ج,ب� بالليل, سام1ر'ه'،
فيه1 الص_واه1ل� والر_ايات' والع.ك%ر'

فصار الاضر اساv جامعاv كالاج> والس_ام1ر, والام1ل ونو ذلك. قال
الوهري: هو كما يقال حاض1ر' ط%ي>ء�، وهو جع، كما يقال سام1ر¬

للسeم_ار وحاجÒ للح'ج_اج؛ قال حسان:
لنا حاض1ر¬ ف%ع\م¬ وباد{، ك%أ%ن_ه'

قط1ي' ال3له1 ع1ز_ةv وت.ك%رeما
وف حديث أ�سامة: وقد، أ%حاطوا باضر ف%ع\م�. ال4زهري: العرب تقول
ح.يÒ حاض1ر¬، بغي هاء، إ,ذا كانوا نازلي على ماء� ع1د¼، يقال: حاض1ر' بن

فلن{ على ماء3 كذا وكذا، ويقال للمقيم على الاء: حاضر¬، وجعه
ح'ض'ور¬، وهو ضد� السافر، وكذلك يقال للمقيم: شاهد¬ وخاف1ض¬. وفلن حاض1ر¬

بوضع كذا أ%ي مقيم به. ويقال: على الاء حاض1ر¬ وهؤلء قوم ح'ض_ار¬ إ,ذا
ح.ض.ر'وا الياه، وم.حاض1ر'؛ قال لبيد:

فالواد1يان1 وكل© م.غ\نÝى م1ن\ه'م'،



وعلى الياه1 م.حاض1ر¬ وخ1يام'
قال ابن بري: هو مرفوع بالعطف على بيت قبله وهو:

أ%ق}و.ى وع'ر>ي. واس1طD ف%ب,رام'،
من أ%هل1ه1، ف%ص'وائ1ق¬ ف%خ'زام'

وبعده:
ع.ه\د1ي با ال%ي_ الميع.، وفيهم'،

قبل% الت_ف%رeق,، م.ي\س3ر¬ ون,دام'
وهذه كلها أ%ساء مواضع. وقوله: عهدي رفع بالبتداء، والي� مفعول بعهدي

والميع نعته، وفيهم قبل التفر�ق ميسر: جلة ابتدائية ف موضع نصب على
الال وقد سد�ت مسد� خب البتدإ, الذي هو عهدي على حد قولم: عهدي بزيد

قائماv؛ وندام: يوز أ%ن يكون جع ندي كظريف وظراف ويوز أ%ن يكون جع
ندمان كغرثان وغراث.

قال: وح.ض.ر.ةD مثل كافر وك%ف%ر.ة{. وف حديث آكل الضب: أ%ن_ى
ت.ححض'ر'ن,ي من. ال3 حاض1ر.ةD؛ أ%راد اللئكة الذين يضرونه. وحاض1ر.ةD: صفة

طائفة أ%و جاعة. وف حديث الصبح: فإ,نا م.ش\ه'ود.ة م.ح\ض'ور.ةD؛ أ%ي
يضرها ملئكة الليل والنهار. وحاض1ر'و ال1ياه1 وح'ض_ار'ها: الكائنون

عليها قريباv منها ل4نم ي.ح\ض'ر'ونا أ%بداv. وال%ح\ض.ر': ال%ر\ج,ع' إ,ل
الياه. ال4زهري: الض.ر عند العرب الرجع إ,ل أ%عداد الياه،

وال�ن\ت.ج.ع': الذهب' ف طلب الك%ل3، وكل م'ن\ت.ج.ع� م.ب\دÝى، وجع
ال%ب\د.ى م.باد{، وهو الب.د\و'؛ والباد1ي.ة� أ%يضاv: الذين يتباعدون عن أ%عداد

الياه ذاهبي ف النeج.ع, إ,ل م.ساق1ط الغيث ومنابت الكل3.
والاض1ر'ون: الذين يرجعون إ,ل ال%حاض1ر, ف القيظ وينزلون على الاء الع1د> ول

يفارقونه إ,ل أ%ن يقع ربيع بال4رض يل� الغ'د\ران% فينتجعونه، وقوم
ناج,ع.ةD ونواج,ع' وباد1ي.ةD وبواد{ بعن واحد.

وكل من نزل على ماء� ع1د¼ ول يتحو�ل عنه شتاء ول صيفاv، فهو حاضر،
سواء نزلوا ف الق�ر.ى وال4ر\ياف والدeور, ال%د.ر,ي_ة أ%و ب.ن.و'ا

ال4خ\ب,ي.ة% على الياه ف%ق%رeوا با ور.ع.و\ا ما حواليها من الكل3. وأ%ما
ال4عراب الذين هم بادية فإ,نا يضرون الاء الع1د_ شهور القيظ لاجة

الن_ع.م, إ,ل الو,ر\د1 غ1ب�اv ور.ف}هاv واف}ت.ل%و'ا الف%ل%و.ا1
ال�ك}ل1ئ%ة%، فإ,ن وقع لم ربيع بال4رض شربوا منه ف م.ب\د.اه'م\ الذي



ان\ت.و.و\ه'، فإ,ن استأ}خر الق%ط}ر' ار\ت.و.و\ا على ظهور ال3بل ب,ش1فاه1ه,م\
وخيلهم من أ%قرب ماء� ع1د¼ يليهم، ورفعوا أ%ظ}ماء4ه'م\ إ,ل الس_ب\ع,

والثYم\ن, والع1ش\ر,، فإ,ن كثرت فيه ال4مطار وال}ت.ف_ الع'ش\ب'
وأ%خ\ص.ب.ت1 الرياض' وأ%م\ر.ع.ت1 البلد' ج.ز.أ% الن_ع.م' بالر_ط}ب, واستغن عن

الاء، وإ,ذا ع.ط1ش. الال� ف هذه الال و.ر.د.ت1 الغ'د\ران%
والت_ناه1ي. فشربت\ ك%ر\عاv وربا س.ق%و\ها من الدeح\لن1. وف حديث ع.م\ر,و بن

س.ل1م.ة% ال%ر\م1ي�: كنا باض1ر� ي.م'رe بنا الناس'؛ الاض1ر': القوم'
النeز'ول� على ماء يقيمون به ول ي.ر\ح.ل�ون% عنه. ويقال للم.ناه1ل:

vال%حاض1ر للجتماع والضور عليها. قال الطاب: ربا جعلوا الاض1ر. اسا
للمكان الضور. يقال: نزلنا حاض1ر. بن فلن، فهو فاعل بعن مفعول. وف

الديث: ه1ج\ر.ة� الاض1ر,؛ أ%ي الكان الضور.
ورجل ح.ض1ر¬ وح.ض.ر¬: ي.ت.ح.ي_ن' طعام الناس حت ي.ح\ض'ر.ه'. ال4زهري
عن ال4صمعي: العرب تقول: الل�ب.ن' م'ح\ت.ض.ر¬ وم.ح\ض'ور¬ ف%غ.طYه1 أ%ي

كثي الفة يعن ي.ح\ت.ض1ر'ه الن� والدواب وغيها من أ%هل ال4رض،
والك�ن'ف' م.ح\ض'ور.ةD. وف الديث: إ,ن هذه ال�ش'وش. م'ح\ت.ض.ر.ةD؛ أ%ي

يض'رها الن� والشياطي. وقوله تعال: وأ%عوذ بك ر.ب> أ%ن} ي.ح\ض'ر'ون1؛
أ%ي أ%ن تصيبن الشياطي بسوء.

eوح'ض1ر. الريض واح\ت'ض1ر. إ,ذا نزل به الوت'؛ وح.ض.ر.ن,ي ال%م
واح\ت.ض.ر. ب, وت.ح.ض_ر.ن,ي. وف الديث: أ%نه، عليه الصلة والسلم،

ذ%ك%ر. ال4يام. وما ف كل منها من الي والشر ث قال: والس_ب\ت' أ%ح\ض.ر'
إ,ل أ%ن له أ%ش\ط�راv؛ أ%ي هو أ%كثر شر�اv، وهو أ%ف}ع.ل� من ال�ض'ور,؛

ومنه قولم: ح'ض1ر. فلن واح\ت'ض1ر. إ,ذا دنا موته؛ قال ابن ال4ثي: وروي
بالاء3 العجمة، وقيل: هو تصحيف، وقوله: إ,ل أ%ن له أ%ش\ط�راv أ%ي
خياv مع شره؛ ومنه: ح.ل%ب. الدهر. ال4ش\ط�ر.ه' أ%ي نال خ.ي\ر.ه' وش.ر_ه.

وف الديث: ق�ول�وا ما ي.ح\ض'ر'ك�م\ 
(* قوله: «قولوا ما يضركم» الذي ف

النهاية قولوا ما بضرتكم)؛ أ%ي ما هو حاضر عندكم موجود ول تتكلفوا
غيه.

وال%ض1ي.ة�: موضع التمر، وأ%هل الف%ل}ح, 
(* قوله: «وأهل الفلح» بالاء



الهملة واليم أ%ي شق ال4رض للزراعة). ي'س.مeونا الصeوب.ة%، وتسمى
أ%يضاv ال�ر\ن% وال%ر,ين.. وال%ض1ي.ة�: جاعة القوم، وقيل:

ال%ض1ي.ة� من الرجال السبعة� أ%و الثمانية�؛ قال أ%بو ذؤيب أ%و شهاب
Dح'ر'وب� ي.س\ع.ر'ون%، وح.ل}ق%ة �ابنه:ر,جال

من الدار، ل يأ}ت عليها الضائ1ر'
وقيل: ال%ض1ي.ة� ال4ربعة والمسة ي.غ\ز'ون%، وقيل: هم الن_ف%ر'

ي'غ\ز.ى بم، وقيل: هم العشرة فمن دونم؛ ال4زهري: قال أ%بو عبيد ف قول
س.ل}م.ى ال�ه.ن,ي_ة1 تدح رجلv وقيل ترثيه:

،vون.ف1يض.ة vي.ر,د' ال1ياه. ح.ض1ي.ة
و,ر\د. الق%طاة1 إ,ذا اس\م.أ%ل� التeب_ع'

اختلف ف اسم الهنية هذه فقيل: هي سلمى بنت م.خ\د.ع.ة% الهنية؛ قال
ابن بري: وهو الصحيح، وقال الاحظ: هي س'ع\د.ى بنت الش_م.ر\د.ل الهنية.

:�قال أ%بو عبيد: ال%ض1ي.ة� ما بي سبعة رجال إ,ل ثانية، والن_ف1يض.ة
�الماعة وهم الذين ي.ن\ف�ض'ون%. وروى سلمة عن الفراء قال: ح.ض1ي.ة

الناس ون.ف1يض.ت'هم الماع.ة�. قال شر ف قوله حضيةv ونفيضةv، قال: حضية
يضرها الناس يعن الياه ونفيضة ليس عليها أ%حد؛ حكي ذلك عن ابن

ال4عراب ونصب حضية ونفيضة على الال أ%ي خارجة من الياه؛ وروي عن ال4صمعي:
الضية الذين يضرون الياه، والنفيضة الذين يتقدمون اليل وهم الطلئع؛

قال ال4زهري: وقول ابن ال4عراب أ%حسن. قال ابن بري: النفيضة جاعة
يبعثون ليكشفوا هل ث%م_ عدو� أ%و خوف. والتeب_ع': الظل. واس\م.أ%ل�:

ق%ص'ر.، وذلك عند نصف النهار؛ وقبله:
س.ب_اق' عاد1ية{ ورأ}س' س.ر,ي_ة{،
وم'قات1لD ب.ط%لD و.هاد{ م1س\ل%ع'

ال1س\ل%ع': الذي يشق الفلة شق9اv، واسم ال%ر\ث1ي> أ%س\ع.د' وهو أ%خو
سلمى؛ ولذا تقول بعد البيت:

،vأ%ج.ع.ل}ت. أ%س\ع.د. ل1لر>ماح, د.ر,يئ%ة
ه.ب.ل%ت\ك. أ�مeك. أ%ي_ ج.ر\د{ ت.ر\ق%ع'؟

الد_ر,يئ%ة�: ال%ل}ق%ة� الت يتعلم عليها الطعن؛ والمع الضائر؛ قال
أ%بو شهاب الذل:

Dح'ر'وب� ي.س\ع.ر'ون%، وح.ل}ق%ة �ر,جال



من الدار، ل ت.م\ض1ي عليها الضائ1ر'
وقوله رجال بدل من معقل ف بيت قبله وهو:

فلو أ%نم\ ل ي'ن\ك1ر'وا ال%ق_، ل ي.ز.ل}
لم م.ع\ق1لD م1ن_ا ع.زيز¬ وناص1ر'

يقول: لو أ%نم عرفوا لنا مافظتنا لم وذب_نا عنهم لكان لم منا
م.ع\ق1لD يلجؤ'ون إ,ليه وعز ينتهضون به. وال%ل}ق%ة�: الماعة. وقوله: ل تضي

عليها الضائر أ%ي ل توز الضائر على هذه اللقة لوفهم منها. ابن
سيده: قال الفارسي ح.ضي.ة العسكر مقد�متهم. وال%ض1ي.ة�: ما تلقيه الرأ%ة

:�من و,لد1ها. وح.ض1ية� الناقة: ما أ%لقته بعد الولدة. وال%ض1ي.ة
انقطاع دمها. وال%ض1ي': دم¬ غليظ يتمع ف الس_ل%ى. وال%ض1ي': ما
اجتمع ف ال�ر\ح, من جاس1ئ%ة1 الاد_ة1، وف الس_ل%ى من السeخ\د1 ونو
ذلك. يقال: أ%لقت الشاة� ح.ض1يت.ها، وهي ما تلقيه بعد الو.ل%د1 من

السeخ\د1 والق%ذ%ى. وقال أ%بو عبيدة: ال%ض1ي.ة� الص_اء4ة� ت.ت\ب.ع'
الس_ل%ى وهي لفافة الولد.

ويقال للرجل يصيبه الل�م.م' وال�ن'ون�: فلن م'ح\ت.ض.ر¬؛ ومنه قول
الراجز:

وان\ه.م\ ب,د.ل}و.ي\ك. ن.ه,يم. ال�ح\ت.ض.ر\،
فقد أ%تتك. ز'م.راv بعد ز'م.ر\

وال�ح\ت.ض1ر': الذي يأ}ت ال%ض.ر.. ابن ال4عراب: يقال ل�ذ�ن1
الفيل: الاض1ر.ة� ولعينه الفاصة 

(* قوله: «الفاصة» كذا بالصل بدون نقط
وكتب بامشه بدلا العاصة). وقال: ال%ض\ر' التطفيل وهو الش_و\ل%ق1يe وهو

الق1ر\واش' والواغ1ل�، وال%ض\ر': الرجل الواغ1ل� الر_اش1ن'.
وال%ض\ر.ة�: الش>د_ة�. وال%ح\ض.ر': الس>ج,ل©. وال�حاض.ر.ة�: الالدة، وهو

أ%ن يغالبك على حقك فيغلبك عليه ويذهب به. قال الليث: ال�حاض.ر.ة� أ%ن
ي'حاض1ر.ك إ,نسان بقك فيذهب به مغالبةv أ%و مكابرة. وحاض.ر\ت'ه: جاثيته

عند السلطان، وهو كالغالبة والكاثرة. ورجل ح.ض\ر¬: ذو بيان. وتقول:
ح.ض.ار, بعن اح\ض'ر\، وح.ض.ار,، مبنية مؤنثة مرورة أ%بداv: اسم كوكب؛ قال

ابن سيده: هو نم يطلع قبل س'ه.ي\ل� فتظن الناس به أ%نه سهيل وهو أ%حد
ال�ح\ل1ف%ي\ن,. ال4زهري: قال أ%بو عمرو بن العلء يقال طلعت ح.ض.ار,



والو.ز\ن�، وها كوكبان ي.ط}ل�عان1 قبل سهيل، فإ,ذا طلع أ%حدها ظن أ%نه سهيل
للشبه، وكذلك الوزن إ,ذا طلع، وها م'ح\ل1فان1 عند العرب، سيا

م'ح\ل1ف%ي\ن, لخ\ت1لف1 الناظرين لما إ,ذا طلعا، فيحلف أ%حدها أ%نه سهيل ويلف
الخر أ%نه ليس بسهيل؛ وقال ثعلب: ح.ض.ار, نم خ.ف1يÒ ف ب'ع\د{؛

وأ%نشد:أ%ر.ى نار. ل%ي\ل%ى بالع.ق1يق, كأ%ن_ها
ح.ض.ار,، إ,ذا ما أ%ع\ر.ض.ت\، وف�ر'ود'ها

الف�ر'ود': نوم تفى حول ح.ض.ار,؛ يريد أ%ن النار تفى لبعدها كهذا
النجم الذي يفى ف بعد. قال سيبويه: أ%ما ما كان آخره راء فإن أ%هل الجاز

وبن تيم متفقون فيه، ويتار فيه بنو تيم لغة أ%هل الجاز، كما اتفقوا
ف تراك الجازية ل4نا هي اللغة ال�ول الق�د\م.ى، وزعم الليل أ%ن

إ,ج\ناح. ال4لف أ%خفe عليهم يعن ال3مالة% ليكون العمل من وجه واحد،
فكرهوا ترك. ال1ف�ة1 وعلموا أ%نم إ,ن كسروا الراء وصلوا إ,ل ذلك وأ%نم

إ,ن رفعوا ل يصلوا؛ قال: وقد يوز أ%ن ترفع وتنصب ما كان ف آخره الراء،
قال: فمن ذلك ح.ض.ار, لذا الكوكب، وس.ف%ار, اسم ماء، ولكنهما مؤنثان

كماو,ي_ة%؛ وقال: فكأ%ن� تلك اسم الاءة وهذه اسم الكوكبة.
وال1ضار' من ال3بل: البيضاء، الواحد والمع ف ذلك سواء. وف الصحاح:

ال1ضار' من ال3بل ال1جان�؛ قال أ%بو ذؤيب يصف المر:
فما ت'ش\ت.ر.ى إ,ل� ب,ر,ب\ح�، س1باؤ'ها

ب.نات' ال%خاض,: ش'ؤم'ها وح1ضار'ها
شومها: سودها؛ يقول: هذه المر ل تشترى أ%ل بال3بل السود منها

والبيض؛ قال ابن بري: والشوم بل هز جع أ%شيم وكان قياسه أ%ن يقال ش1يم¬
كأ%بيض وب,يض�، وأ%ما أ%بو عمرو الش_ي\بان فرواه شيمها على القياس وها

بعنÝى، الواحد' أ%ش\ي.م'؛ وأ%ما ال4صمعي فقال: ل واحد له، وقال عثمان بن
جن: يوز أ%ن يمع أ%ش\ي.م' على ش'وم� وقياسه ش1يم¬، كما قالوا ناقة

عائط للت ل ت.ح\م1ل} ونوق ع'وط وع1يط، قال: وأ%ما قوله إ,ن الواحد من
ال1ض.ار, والمع. سواء ففيه عند النحويي شرح، وذلك أ%نه قد يتفق الواحد
والمع على وزن واحد إ,ل أ%نك تقد�ر البناء الذي يكون للجمع غي البناء

الذي يكون للواحد، وعلى ذلك قالوا ناقة ه1جانD ونوق ه1جانD، فهجان الذي هو
جع يقد�ر على ف1ع.ال� الذي هو جع¬ مثل ظ1راف{، والذي يكون من صفة الفرد

تقدره مفرداv مثل كتاب، والكسرة ف أ%ول مفرده غي الكسرة الت ف



أ%و_ل جعه، وكذلك ناقة ح1ضار ونوق ح1ضار، وكذلك الضمة ف الف�ل}ك1 إ,ذا كان
الفرد. غ%ي\ر' الضمة الت تكون ف الفلك إ,ذا كان جعاv، كقوله تعال:

ف الف�ل}ك1 الشحون؛ هذه الضمة بإ,زاء ضمة القاف ف قولك الق�ف}ل ل4نه
واحد، وأ%ما ضمة الفاء ف قوله تعال: والف�ل}ك1 الت تري ف البحر: فهي

بإ,زاء ضمة المزة ف أ�س\د{، فهذه تقد�رها بأ%نا ف�ع\لD الت تكون
جعاv، وف ال4و_ل تقدرها ف%ع\لv الت هي للمفرد. ال4زهري: وال1ضار' من

ال3بل البيض اسم جامع كال1جان1؛ وقال ال�م.و,يe: ناقة ح1ضار¬ إ,ذا
جعت قو�ة ور,ح\ل%ةv يعن ج.و\د.ة% الشي؛ وقال شر: ل أ%سع ال1ضار.
بذا العن إ,نا ال1ضار' بيض ال3بل، وأ%نشد بيت أ%ب ذؤيب ش'وم'ها

وح1ضار'ها أ%ي سودها وبيضها.
وال%ض\راء� من النوق وغيها: ال�باد1ر.ة� ف ال4كل والشرب. وح.ضار¬:

اسم للثور ال4بيض.
وال%ض\ر': ش.ح\م.ةD ف العانة وفوقها. وال�ض\ر' وال3ح\ضار': ارتفاع

الفرس ف ع.د\و,ه؛ عن الثعلبية، فال�ض\ر' السم وال3ح\ضار' الصدر.
ال4زهري: ال�ض\ر' وال1ضار' من عدو الدواب والفعل ال3ح\ضار'؛ ومنه حديث

و'ر'ود1 النار: ث ي.ص\د'ر'ون% عنها بأ%عمالم كلمح البق ث كالريح ث
كح'ض\ر, الفرس؛ ومنه الديث أ%نه أ%ق}ط%ع. الزeب.ي\ر. ح'ض\ر. فرسه بأ%رض

vأ%و م'ح\ض1را vالدينة؛ ومنه حديث كعب, بن ع'ج\ر.ة%: فانطلقت' م'س\ر,عا
،vوح'ض\را vفأ%خذت' ب,ض.ب'ع1ه1. وقال كراع: أ%ح\ض.ر. الفرس' إ,ح\ض.ارا

وكذلك الرجل، وعندي أ%ن ال�ض\ر. السم وال3ح\ضار. الصدر'. واح\ت.ض.ر.
الفرس' إ,ذا عدا، واس\ت.ح\ض.ر\ت'ه: أ%ع\د.ي\ت'ه؛ وفرس م1ح\ض1ي¬، الذكر

وال�نثى ف ذلك سواء. وفرس م1ح\ض1ي¬ وم1ح\ضار¬، بغي هاء لل�نثى، إ,ذا كان
شديد ال�ض\ر,، وهو الع.د\و'. قال الوهري: ول يقال م1ح\ضار، وهو من
:vالنوادر، وهذا فرس م1ح\ضي وهذه فرس م1ح\ض1ي¬. وحاض.ر\ت'ه' ح1ضارا

ع.د.و\ت' معه.
vمن سادات العرب، وقد س.م_ت\ حاض1را Dوح'ض.ي\ر' الكتائ1ب: رجل

vوال%ض\ر': موضع. ال4زهري: ال%ض\ر' مدينة بنيت قديا .vوح'ض.ي\را vوم'حاض1را
بي د1ج\ل%ة% والف�رات1. وال%ض\ر': بلد بإ,زاء م.س\ك1ن�. وح.ض\ر.م.و\ت':

اسم بلد؛ قال الوهري: وقبيلة أ%يضاv، وها اسان جعل واحداv، إ,ن شئت
بنيت السم ال4ول على الفتح وأ%عربت الثان إ,عراب ما ل ينصرف فقلت:



هذا ح.ض\ر.م.و\ت'، وإ,ن شئت أ%ضفت ال4ول إ,ل الثان فقلت: هذا
ح.ض\ر'م.و\ت{، أ%عربت حضراv وخفضت موتاv، وكذلك القول ف سام� أ%ب\ر.ض

ور.ام.ه'ر\م'ز، والنسبة إ,ليه ح.ض\ر.م1يe، والتصغي ح'ض.ي\ر'م.و\ت{، تصغر الصدر
منهما؛ وكذلك المع تقول: فلن من ال%ضار,م.ة1. وف حديث مصعب بن عمي: أ%نه

كان يشي ف ال%ض\ر.م1ي>؛ هو النعل النسوبة إ,ل ح.ض\ر.م.و\ت التخذة
با.

وح.ض'ور¬: جبل باليمن أ%و بلد باليمن، بفتح الاء؛ وقال غامد:
ت.غ.م_د\ت' ش.ر�اv كان بي ع.ش1ي.ت1ي،
ف%أ%س\م.ان,ي. الق%ي\ل� ال%ض'ور,يe غام1د.ا

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ك�فYن. رسول� ال، صلى ال عليه
وسلم، ف ثوبي ح.ض'ور,ي_ي\ن؛ ها منسوبان إ,ل ح.ض'ور� قرية باليمن. وف

الديث ذكر ح.ض1ي�، وهو بفتح الاء وكسر الضاد، قاع يسيل عليه ف%ي\ض'
الن_ق1يع، بالنون.

@حضجر: ال1ض.ج\ر': العظيم البطن الواس1ع'ه'؛ قال:
ح1ض.ج\ر¬ كأ�م> الت_و\أ%م.ي\ن, ت.و.ك�أ%ت\
على م1ر\ف%ق%ي\ها، م'س\ت.ه,ل�ة% عاش1ر,

وح.ضاج,ر': اسم للذكر وال�نثى من الض>باع,، سيت بذلك لسعة بطنها
وعظمه؛ قال الطيئة:
ه.ل� غ%ض1ب\ت. ل1ر.ح\ل, جا
ر,ك.، إ,ذ} ت.ن.ب_ذ%ه' ح.ضاج,ر\

وح.ضاج,ر' معرفة ول ينصرف ف معرفة ول نكرة ل4نه اسم للواحد على بنية
المع ل4نم يقولون و.ط}ب¬ ح1ض.ج\ر¬ وأ%و\ط�ب¬ ح.ضاج,ر'، يعن واسعة

عظيمة؛ قال السياف: وإ,نا جعل اساv لا على لفظ المع إ,رادة للمبالغة،
قالوا ح.ضاج,ر' فجعلوها جعاv مثل قولم م'غ.ي\ر,بات الشمس وم'ش.ي\ر,قات

الشمس، ومثله جاء البعي' ي.ج'رe ع.ثان,ين.ه'. وإ,بل ح.ضاج,ر': قد شربت
وأ%كلت ال%م\ض. فانتفخت خواصرها؛ قال الراجز:

إ,ن>ي س.ت.ر\و,ي ع.ي\م.ت1ي، يا سال1ما،
ح.ضاج,ر¬ ل ت.ق}ر.ب' ال%واس1ما

ال4زهري: ال1ض.ج\ر' الو.ط}ب' ث سي به الضبع لسعة جوفها. ال4زهري:
ال1ض.ج\ر' الس>قاء الض_خ\م'، وال1ض.ج\ر.ة�: ال3بل التفر�قة على



رعائها من كثرتا.
@حطر: ال4زهري: أ%هل الليث ح.ط%ر. وف نوادر ال4عراب: يقال ح'ط1ر. به

Dوق%ة�وك�ل1ت. به وج'ل1د. به إ,ذا ص'ر,ع.؛ وفيها: س.ي\ف¬ حال�وق¬ وحال
وحاط�ور.ةD. قال: وح.ط%ر\ت' فلناv بالن_ب\ل, م1ث}ل� ن.ض.د\ت'ه

.vن.ض\دا
@حظر: ال%ط}ر': ال%ج\ر'، وهو خلف ال3باح.ة1. وال%ح\ظ�ور':

ال�ح.ر_م'. ح.ظ%ر. الشيء4 ي.ح\ظ�ر'ه ح.ظ}راv وح1ظاراv وح.ظ%ر. عليه: منعه، وكل©
ما حال بينك وبي شيء، فقد ح.ظ%ر.ه' عليك. وف التنزيل العزيز: وما كان

ع.طاء� ر.ب�ك. م.ح\ظ�وراv. وقول العرب: ل ح1ظار. على ال4ساء يعن أ%نه
:vل ينع أ%حد أ%ن يسمي با شاء أ%و يتسمى به. وح.ظ%ر. عليه ح.ظ}را

ح.ج.ر. وم.ن.ع..
وال%ظ1ي.ة: ج.ر,ين' التمر، ن.ج\د1ي_ة، ل4نه ي.ح\ظ�ر'ه وي.ح\ص'ر'ه.

وال%ظ1ي.ة�: ما أ%حاط بالشيء، وهي تكون من ق%ص.ب� وخ.شب؛ قال ال%ر_ار'
:eبن م'ن\ق1ذ{ الع.د.و,ي

فإ,ن� لنا ح.ظائ1ر. ناع1مات{،
ع.طاء ال3 ر.ب> العالينا

فاستعاره للنخل. وال1ظ%ار': حائطها وصاحبها م'ح\ت.ظ1ر¬ إ,ذا اتذها
لنفسه، فإ,ذا ل ت.خ'ص_ه' با فهو م'ح\ظ1ر¬. وكل ما حال بينك وبي شيء، فهو

ح1ظار وح.ظ%ار¬. وكل شيء ح.ج.ر. بي شيئي، فهو ح1ظار¬ وح1جار¬.
وال1ظار': ال%ظ1ي.ة� تعمل لل3بل من شجر لتقيها الب.ر\د والريح.؛ وف

التهذيب: ال%ظار'، بفتح الاء. وقال ال4زهري: وجدته بط شر ال1ظار، بكسر
الاء. وال�ح\ت.ظ1ر': الذي يعمل ال%ظ1ي.ة%، وقرئ: ك%ه.ش1يم,

ال�ح\ت.ظ1ر؛ فمن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله الفعول به. واح\ت.ظ%ر. القوم'
وح.ظ%ر'وا: اتذوا ح.ظ1ي.ةv. وح.ظ%ر'وا أ%موالم: ح.ب.س'وها ف الظائر من

تضييق. وال%ظ1ر': الشيء� ال�ح\ت.ظ%ر' به. ويقال للرجل القليل الي:
vراه سى أ%مواله ح.ظ1ي.ة�إ,نه ل%نك1د' ال%ظ1ي.ة1؛ قال أ%بو عبيد: أ

ل4نه ح.ظ%ر.ها عنده ومنعها، وهي فعيلة بعن مفعولة.
وال%ظ1ر': الشجر ال�ح\ت.ظ%ر' به، وقيل الشوك الر_ط}ب'؛ ووقع ف

ال%ظ1ر, الر_ط}ب, إ,ذا وقع فيما ل طاقة له به، وأ%صله أ%ن العرب تمع الشوك
الر_ط}ب. ف%ت'ح.ظYر' به فربا وقع فيه الرجل ف%ن.ش1ب فيه فشبهوه بذا.



وجاء بال%ظ1ر, الر_ط}ب, أ%ي بكثرة من الال والناس، وقيل بالكذب
ال�س\ت.ش\ن.ع,. وأ%و\ق%د. ف ال%ظ1ر, الرط}ب,: ن.م_. ال4زهري: سعت العرب

تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذ%رÝى للمال ي.ر'دe عنه
ب.ر\د. الش_مال, ف الشتاء: ح.ظار¬، بفتح الاء؛ وقد ح.ظ%ر. فلنD على

ن.ع.م1ه1. قال ال تعال: إ,نا أ%رسلنا عليهم ص.ي\ح.ةv واحدةv فكانوا
كه.ش1يم ال�ح\ت.ظ1ر؛ وقرئ: التظ%ر؛ أ%راد كالشيم الذي جعه صاحب

الظية؛ ومن قرأ% التظ%ر، بالفتح، فالتظ%ر اسم للحظية، العن كهشيم
الكان الذي يتظر فيه الشيم، والشيم: ما ي.ب,س. من ال�ح\ت.ظ%ر.ات1

فار\ف%ت_ وت.ك%س_ر؛ العن أ%نم بادوا وهلكوا فصاروا ك%ي.بيس الشجر إ,ذا
ت.ح.ط�م.؛ وقال الفر�اء: معن قوله كهشيم التظر أ%ي كهشيم الذي يظر على

هشيمه، أ%راد أ%نه ح.ظ%ر. ح1ظاراv ر.ط}باv على ح1ظار� قدي قد ي.ب,س..
ويقال للح.ط%ب, الر_ط}ب, الذي ي'ح\ظ%ر' به: ال%ظ1ر'؛ ومنه قول الشاعر:

ول ي.م\ش, بي ال%ي> بال%ظ1ر, الر_ط}ب,
أ%ي ل يش بالنميمة.

وال%ظ}ر': النع'، ومنه قوله تعال: وما كان عطاء# ربك م.ح\ظ�وراv؛
وكثياv ما يرد ف القرآن ذكر ال%ح\ظ�ور ويراد به الرام. وقد ح.ظ%ر\ت'

الشيء4 إ,ذا ح.ر_م\ت.ه'، وهو راجع إ,ل النع. وف حديث أ�ك%ي\د1ر,
د'و\م.ة%: ل ي'ح\ظ%ر' عليكم الن_بات'؛ يقول: ل ت'م\ن.ع'ون% من الزراعة1 حيث

شئتم، ويوز أ%ن يكون معناه ل ي'ح\م.ى عليكم ال%ر\ت.ع'. وروي عن
النب،صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ل ح1م.ى ف ال4راك1، فقال له رجل:
أ%ر.اك%ةD ف ح1ظار,ي، فقال: ل ح1م.ى ف ال4راك؛ رواه شر وقيده بطه ف
ح1ظاري، بكسر الاء، وقال: أ%راد ال4رض الت فيها الزعر ال�حاط� عليها

كال%ظ1ي.ة1، وتفتح الاء وتكسر، وكانت تلك ال4راكة الت ذكرها ف ال4رض
الت أ%حياها قبل أ%ن يييها فلم يلكها بال3حياء وملك ال4رض دونا أ%و

كانت م.ر\ع.ى الس_ار,ح.ة1. وال1ح\ظار': ذ�باب¬ أ%خ\ض.ر' ي.ل}س.ع' كذباب
الجام. وح.ظ1ي.ة� الق�د\س,: ال%ن_ة�. وف الديث: ل ي.ل1ج'

ح.ظ1ي.ة% الق�د\س, م'د\م1ن' خ.م\ر�؛ أ%راد بظية القدس النة، وهي ف ال4صل
الوضع الذي ي'حاط� عليه لتأ}وي إ,ليه الغنم وال3بل يقيها البد

والريح.وف الديث: أ%تته امرأ%ة فقالت: يا ن.ب,ي_ ال، اد\ع' ال4 ل فلقد
د.ف%ن\ت' ثلثة، فقال: لقد اح\ت.ظ%ر\ت ب,ح1ظار� شديد من النار؛



والح\ت1ظار': ف1ع\ل� ال1ظار,، أ%راد لقد اح\ت.م.ي\ت1 ب,ح1مÝى عظيم من النار يقيك
حرها ويؤمنك د'خول%ها. وف حديث مالك بن أ%نس: ي.ش\ت.ر,ط� صاحب' ال4رض

على ال�ساق1ي س.د_ ال1ظار, يريد به حائط البستان.
@حفر: ح.ف%ر. الشيء4 ي.ح\ف1ر'ه ح.ف}راv واح\ت.ف%ر.ه': ن.ق�اه' كما

ت'ح\ف%ر' ال4رض بالديدة، واسم ال�ح\ت.ف%ر, ال�ف}ر.ة�. واس\ت.ح\ف%ر.
الن_ه\ر': حان% له أ%ن ي'ح\ف%ر.. وال%ف�ي.ة� وال%ف%ر' وال%ف1ي': البئر

ال�و.س_ع.ة� فوق قدرها، وال%ف%ر'، بالتحريك: التراب ال�خ\ر.ج' من الشيء
ال%ح\ف�ور، وهو مثل ال%د.م,، ويقال: هو الكان الذي ح'ف1ر.؛ وقال

الشاعر:
قالوا: ان\ت.ه.ي\نا، وهذا ال%ن\د.ق' ال%ف%ر'

والمع من كل ذلك أ%ح\فار¬، وأ%حاف1ي' جع المع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ج'وب. لا من ج.بل� ه1ر\ش.م>،
م'س\ق%ى ال4حاف1ي, ث%ب,يت1 ال�م>

وقد تكون ال4حافي جع. ح.ف1ي� كق%ط1يع� وأ%قاطيع.. وف ال4حاديث:
ذ1ك}ر' ح.ف%ر, أ%ب موسى، وهو بفتح الاء والفاء، وهي ر.كايا اح\ت.ف%رها

على جاد_ة1 الطريق من الب.ص\ر.ة1 إ,ل مكة، وفيه ذكر ال%ف1ية، بفتح
الاء وكسر الفاء، نر بال�ردنY نزل عنده النعمان بن' ب.ش1ي، وأ%ما بضم

.eه الاج�الاء وفتح الفاء فمنزل بي ذي ال�ل%ي\ف%ة1 وم1ل}ك{ ي.س\ل�ك
وال1ح\ف%ر' وال1ح\ف%ر.ة� وال1ح\ف%ار': ال1س\حاة� ونوها ما يتفر

به، ور.ك1ي_ةD ح.ف1ي.ةD، وح.ف%ر¬ بديع¬، وجع ال%ف%ر, أ%حفار؛ وأ%تى
ي.ر\ب'وعاv م'ق%ص>عاv أ%و م'ر.ه_طاv ف%ح.ف%ر.ه' وح.ف%ر. عنه

واح\ت.ف%ر.ه'.ال4زهري: قال أ%بو حات: يقال حاف1ر¬ م'حاف1ر.ةD، وفلن أ%ر\و.غ� من
ي.ر\ب'وع� م'حاف1ر�، وذلك أ%ن ي.ح\ف1ر. ف ل�غ\ز� من أ%ل}غاز,ه1 فيذهب.

س'ف}لv وي.ح\ف1ر ال3نسان� حت يعيا فل يقدر عليه ويشتبه عليه ال�ح\ر'
فل يعرفه من غيه فيدعه، فإ,ذا فعل الي.ر\ب'وع' ذلك قيل لن يطلبه؛ د.ع\ه'

فقد حاف%ر. فل يقدر عليه أ%حد؛ ويقال إ,نه إ,ذا حاف%ر. وأ%ب أ%ن
ي.ح\ف1ر. التراب. ول ي.ن\ب'ث%ه ول ي'ذ%ر>ي و.ج\ه. ج'ح\ر,ه يقال: قد ج.ثا

فترى ال�ح\ر. ملوءéا تراباv مستوياv مع ما سواه إ,ذا ج.ثا، ويسمى ذلك
الاث1ياء4، مدوداv؛ يقال: ما أ%شد_ اشتباه. ج.اث1يائ1ه. وقال ابن شيل:

رجل م'حاف1ر¬ ليس له شيء؛ وأ%نشد:



م'حاف1ر' الع.ي\ش, أ%ت.ى ج,وار,ي،
ليس له، ما أ%فاء4 الش_ار,ي،

غ%ي\ر' م'دÝى وب'ر\م.ة{ أ%ع\ش.ار,
وكانت س'ور.ة� براءة تسمى الاف1ر.ة%، وذلك أ%نا ح.ف%ر.ت\ عن قلوب

النافقي، وذلك أ%نه لا فرض القتال تبي النافق من غيه ومن يوال
الؤمني من يوال أ%عداء4هم.

وال%ف}ر' وال%ف%ر': س'لق¬ ف أ�صول ال4س\نان1، وقيل: هي ص'ف}رة تعلو
ال4سنان. ال4زهري: ال%ف}ر' وال%ف%ر'، ج.ز\م¬ وف%ت\ح¬ لغتان، وهو ما
ي.ل}ز.ق' بال4سنان من ظاهر وباطن، نقول: ح.ف%ر.ت\ أ%سنان'ه ت.ح\ف1ر'

ح.ف}راv. ويقال: ف أ%سنانه ح.ف}ر¬، وبنو أ%سد تقول: ف أ%سنانه ح.ف%ر¬،
:vمثال ك%س.ر. ي.ك}س3ر' ك%س\را ،vبالتحريك؛ وقد ح.ف%ر.ت\ ت.ح\ف1ر' ح.ف}را

فسدت أ�صولا؛ ويقال أ%يضاv: ح.ف1ر.ت\ مثال ت.ع1ب. ت.ع.باv، قال: وهي
أ%رادأ� اللغتي؛ وسئل شر عن ال%ف%ر, ف ال4سنان فقال: هو أ%ن ي.ح\ف1ر.

الق%ل%ح' أ�صول% ال4سنان بي اللYث%ة1 وأ%صل, الس>ن> من ظاهر وباطن،
ي'ل1حe على العظم حت ينقشر العظم إ,ن ل ي'د\ر.ك\ س.ر,يعاv. ويقال: أ%خذ

ف%م.ه' ح.ف%ر¬ وح.ف}ر¬. ويقال: أ%صبح ف%م' فلن م.ح\ف�وراv، وقد ح'ف1ر.
ف�وه، وح.ف%ر. ي.ح\ف1ر' ح.ف}راv، وح.ف1ر. ح.ف%راv فيهما. وأ%ح\ف%ر. الصب:

سقطت له الث�ن,ي_تان1 الع'ل}ي.يان والسeف}ل%يان1، فإ,ذا سقطت
ر.واض1ع'ه قيل: ح.ف%ر.ت\. وأ%ح\ف%ر. ال�ه\ر. لل3ث}ناء وال3ر\باع, والق�روح,:

سقطت ثناياه لذلك. وأ%ف%ر_ت1 ال3بل لل3ثناء إ,ذا ذهبت ر.واض1ع'ها وطلع
غيها. وقال أ%بو عبيدة ف كتاب اليل: يقال أ%ح\ف%ر. ال�ه\ر'

إ,ح\فاراv، فهو م'ح\ف1ر¬، قال: وإ,ح\فار'ه' أ%ن تتحرك الث�ن,ي_تان1
السeف}ل%يان1 والع'ل}ي.يان1 من رواضعه، فإ,ذا تركن قالوا: قد أ%ح\ف%ر.ت\ ثنايا

رواضعه فسقطن؛ قال: وأ%و_ل ما ي.ح\ف1ر' فيما بي ثلثي شهراv أ%دن ذلك
إ,ل ثلثة أ%عوام ث يسقطن فيقع عليها اسم ال3بداء، ث ت'ب\د1ي فيخرج له

ثنيتان سفليان وثنيتان علييان مكان ثناياه الرواضع اللوات سقطن بعد ثلثة
أ%عوام، فهو م'ب\د{؛ قال: ث ي'ث}ن,ي فل يزال ث%ن,ي�اv حت ي'ح\ف1ر.

إ,ح\فاراv، وإ,ح\فار'ه أ%ن تر_ك له الر_باع1ي.تان1 السفليان والرباعيتان
العلييان من رواضعه، وإ,ذا تركن قيل: قد أ%ح\ف%ر.ت\ ر.باع1يات' رواضعه،

فيسقطن أ%ول ما ي'ح\ف1ر\ن% ف استيفائه أ%ربعة أ%عوام ث يقع عليها اسم



ال3بداء، ث ل يزال ر.باع1ياv حت ي'ح\ف1ر. للقروح وهو أ%ن يتحر_ك
قارحاه وذلك إ,ذا استوف خسة أ%عوام؛ ث يقع عليه اسم ال3بداء على ما
وصفناه ث هو قارح. ابن ال4عراب: إ,ذا استتم الهر سنتي فهو ج.ذ%غD ث

إ,ذا استتم الثالثة فهو ثن�، فإ,ذا أ%ثن أ%لقى رواضعه فيقال: أ%ثن
وأ%د\ر.م. لل3ثناء؛ ث هو ر.باع إ,ذا استتم الرابعة من السني يقال: أ%ه\ض.م.

لل3رباع، وإ,ذا دخل ف الامسة فهو قارح؛ قال ال4زهري: وصوابه إ,ذا
استتم الامسة فيكون موافقاv لقول أ%ب عبيدة قال: وكأ%نه سقط شيء.

وأ%ح\ف%ر. ال�ه\ر' لل3ث}ن.اء3 وال3ر\باع, والق�روح, إ,ذا ذهبت رواضعه وطلع
غيها.

وال}ت.ق%ى القوم' فاقتتلوا عند الاف1ر.ة1 أ%ي عند أ%و_ل ما
ال}ت.ق%و\ا. والعرب تقول: أ%تيت فلناv ث رجعت' على حاف1ر.ت1ي أ%ي طريقي الذي

أ%ص\ع.د\ت' فيه خاصةv فإ,ن رجع على غيه ل يقل ذلك؛ وف التهذيب: أ%ي
:�ر.ج.ع\ت' من حيث� جئت'. ورجع على حافرته أ%ي الطريق الذي جاء منه. والاف1ر.ة

اللقة ال�ول. وف التنزيل العزيز: أ%ئ1ن_ا ل%م.ر\د'ودون% ف
الاف1ر.ة1؛ أ%ي ف أ%ول أ%مرنا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ%حاف1ر.ةv على ص.ل%ع� وش.ي\ب�؟
م.عاذ% ال3 من س.ف%ه{ وعار,

يقول: أ%أ%رجع إ,ل ما كنت عليه ف شباب وأ%مري ال4ول من الغ.ز.ل,
والص>ب.ا بعدما ش1ب\ت' وص.ل1ع\ت'؟ والافرة: الع.و\د.ة� ف الشيء حت

ي'ر.د_ آخ1ره على أ%و�له. وف الديث: إ,ن هذا ال4مر ل ي'ترك على حاله حت
ي'ر.د_ على حاف1ر.ت1ه؛ أ%ي على أ%و�ل تأ}سيسه. وف حديث س'راق%ة% قال:

يا رسول ال، أ%رأ%يت. أ%عمالنا الت ن.ع\م.ل�؟ أ%م'ؤ.اخ.ذ�ون% با عند
الاف1ر.ة1 خ.ي\ر¬ ف%خ.ي\ر¬ أ%و ش.رÒ ف%ش.رÒ أ%و شيء سبقت به القادير

وج.ف�ت به ال4قلم؟ وقال الفراء ف قوله تعال: ف الافرة: معناه أ%ئنا
لردودون إ,ل أ%مرنا ال4و�ل أ%ي الياة. وقال ابن ال4عراب: ف

الافرة، أ%ي ف الدنيا كما كنا؛ وقيل معن قوله أ%ئنا لردودون ف الافرة
أ%ي ف اللق ال4ول بعدما نوت. وقالوا ف الثل: الن_ق}د' عند

الاف1ر.ة1 والاف1ر, أ%ي عند أ%ول كلمة؛ وف التهذيب: معناه إ,ذا قال قد بعت'ك
رجعت. عليه بالثمن، وها ف العن واحد؛ قال: وبعضهم يقول الن_ق}د' عند

الاف1ر, يريد حافر الفرس، وكأ%ن� هذا الثل جرى ف اليل، وقيل:



الاف1ر.ة� ال4رض' الت ت'ح\ف%ر' فيها قبورهم فسماها الافرة والعن يريد
الفورة كما قال ماء دافق يريد مدفوق؛ وروى ال4زهري عن أ%ب العباس أ%نه

قال: هذه كلمة كانوا يتكلمون با عند الس_ب\ق,، قال: والافرة ال4رض
الفورة، يقال أ%و_ل ما يقع حافر الفرس على الافرة فقد وجب الن_ق}د' يعن

ف الر>هان1 أ%ي كما يسبق فيقع حافره؛ يقول: هات1 الن>ق}د.؛ وقال
الليث: الن_ق}د' عند الافر معناه إ,ذا اشتريته لن تبح حت ت.ن\ق�د.. وف

حديث أ�ب� قال: سأ%لت النب، صلى ال عليه وسلم، عن التوبة النصوح، قال:
هو الندم على الذنب حي ي.ف}ر'ط� منك وتستغفر ال بندامتك عند.

الاف1ر, ل تعود إ,ليه أ%بداv؛ قيل: كانوا لنفاسة الفرس عندهم ونفاستهم با ل
يبيعونا إ,ل بالنقد، فقالوا: النقد عند الافر أ%ي عند بيع ذات الافر

وصيوه مثلv، ومن قال عند الافرة فإ,نه لا جعل الافرة ف معن الدابة
نفسها وكثر استعماله من غي ذكر الذات، أ�لقت به علمة التأ}نيث
إ,شعاراv بتسمية الذات با أ%و هي فاعلة من ال%ف}ر,، ل4ن الفرس بشد�ة

د.و\س1ها ت.ح\ف1ر' ال4رض؛ قال: هذا هو ال4صل ث كثر حت استعمل ف كل أ%و_لية
فقيل: رجع إ,ل حاف1ر,ه وحاف1ر.ته، وفعل كذا عند الاف1ر.ة والاف1ر,،

والعن يتخي الندامة والستغفار عند مواقعة الذنب من غي تأ}خي ل4ن
التأ}خي من ال3صرار، والباء ف بندامته بعن مع أ%و للستعانة أ%ي تطلب

مغفرة ال بأ%ن تندم، والواو ف وتستغفر للحال أ%و للعطف على معن
الندم. والاف1ر' من الدواب يكون للخيل والبغال والمي: اسم كالكاهل والغارب،

والمع ح.واف1ر'؛ قال:
أ%و\ل%ى ف%أ%و\ل%ى يا ام\ر.أ% الق%ي\س,، بعدما

خ.ص.ف}ن. بآثار ال%ط1ي> ال%واف1ر.ا
أ%راد: خصفن بالوافر آثار الطي�، يعن آثار أ%خفافه فحذف الباء

الوحدة من الوافر وزاد أ�خرى عوضاv منها ف آثار الطي�، هذا على قول من ل
يعتقد القلب، وهو أ%مثل، فما وجدت مندوحة عن القلب ل ترتكبه؛ ومن هان قال

بعضهم معن قولم الن_ق}د' عند الاف1ر أ%ن اليل كانت أ%عز ما يباع
فكانوا ل ي'بار,ح'ون% م.ن, اشتراها حت ي.ن\ق�د. البائ1ع.، وليس ذلك

بقوي�. ويقولون للق%د.م, حافراv إ,ذا أ%رادوا تقبيحها؛ قال:
أ%ع'وذ� بال3 من غ�ول� م'غ.و>ل%ة{

كأ%ن� حاف1ر.ها ف... ظ�ن\بو'ب,



(* كذا بياض بالصل).
الوهري: الاف1ر' واحد ح.و.اف1ر الدابة وقد استعاره الشاعر ف القدم؛

قال ج'ب.ي\ها ال4سدي يصف ضيفاv طارقاv أ%سرع إ,ليه:
فأ%ب\ص.ر. نار,ي، وه\ي. ش.ق}ر.اء�، أ�وق1د.ت\

ب,ل%ي\ل� ف%ل%ح.ت\ للع'يون1 الن_واظ1ر,
فما ر.ق%د. الو,ل}دان�، حت ر.أ%ي\ت'ه

على الب.ك}ر, ي.م\ر,يه بساق� وحاف1ر,
ومعن يريه يستخرج ما عنده من ال%ر\ي,.

وال�ف}ر.ة�: واحدة ال�ف%ر,. وال�ف}ر.ة�: ما ي'ح\ف%ر' ف ال4رض.
وال%ف%ر': اسم الكان الذي ح'ف1ر ك%خ.ن\د.ق� أ%و بئر.

وال%ف}ر': ال�زال؛ عن كراع. وح.ف%ر. الغ.ر.ز' الع.ن\ز. ي.ح\ف1ر'ها
ح.ف}راv: أ%ه\ز.ل%ها.

وهذا غيث ل ي.ح\ف1ره' أ%حد ل يعلم أ%حد أ%ين أ%قصاه، وال1ف}ر.ى، مثال
الش>ع\ر.ى: ن.ب\ت¬، وقيل: هو شجر ي.ن\ب'ت' ف الرمل ل يزال أ%خضر، وهو
من نبات الربيع، وقال أ%بو حنيفة: ال1ف}ر.ى ذات' ور.ق� وش.و\ك{ صغار�
ل تكون إ,ل� ف ال4رض الغليظة ولا زهية بيضاء، وهي تكون مثل%

ج'ث�ة1 المامة؛ قال أ%بو النجم ف وصفها:
ي.ظ%ل© ح1ف}راه'، من الت_ه.دeل,،

ف ر.و\ض, ذ%ف}راء4 ور'ع\ل� م'خ\ج,ل,
الواحدة من كل ذلك ح1ف}راةD، وناس¬ من أ%هل اليمن يسمون الشبة ذات

ال4صابع الت ي'ذ%ر_ى با الك�د\س' ال%د'وس' وي'ن.ق�ى با الب'رe من
الت>ب\ن,: ال1فراة% ابن ال4عراب: أ%ح\ف%ر. الرجل� إ,ذا رع.ت إ,بله

ال1ف}ر.ى، وهو نبت؛ قال ال4زهري: وهو من أ%ردإ, الراعي. قال: وأ%ح\ف%ر.
إ,ذا عمل بال1ف}راة1، وهي الر_ف}ش' الذي يذر_ى به النطة وهي الشبة

ال�ص\م.ت.ة� الرأ}س، فأ%ما ال�ف%ر_ج فهو الع.ض\م'، بالضاد، وال1ع\ز.ق%ة%؛
قال: وال1ع\ز.ق%ة� ف غي هذا: ال%رe؛ قال: والر_ف}ش' ف غي هذا:

ال4كل� الكثي'. ويقال: ح.ف%ر\ت' ثر.ى فلن إ,ذا فتشت عن أ%مره ووقفت
عليه، وقال ابن ال4عراب: ح.ف%ر. إ,ذا جامع، وح.ف1ر. إ,ذا ف%س.د.

وال%ف1ي': القب.
وح.ف%ر.ه' ح.ف}راv: ه.ز.ل%ه'؛ يقال: ما حامل إ,لء وال%م\ل� ي.ح\ف1ر'ها



إ,ل� الناقة% فإ,نا ت.س\م.ن' عليه.
وح'ف}ر.ة� وح'ف%ي\ر.ة�، وح'ف%ي\ر¬، وح.ف%ر¬، ويقالن بال4لف واللم:

مواضع، وكذلك أ%ح\فار¬ وال4ح\فار'؛ قال الفرزدق:
فيا ليت. داري بالدينة1 أ%صب.ح.ت\

بأ%ح\فار, ف%ل}ج�، أ%و ب,سيف1 الك%واظ1م,
وقال ابن جن: أ%راد ال%ف%ر. وكاظمة فجمعهما ضرورة. ال4زهري: ح.ف}ر¬

وح.ف1ي.ة� اسا موضعي ذكرها الشعراء القدماء. قال ال4زهري:
وال4ح\فار' العروفة ف بلد العرب ثلثة: فمنها ح.ف%ر' أ%ب موسى، وهي وركايا

احتفرها أ%بو موسى ال4شعري على جاد_ة البصرة، قال: وقد نزلت با واستقيت
من ركاياها وهي ما بي ماو,ي_ة% وال%ن\ج.شان,ي_ات1، وركايا ال%ف%ر,

مستوية بعيدة الر>شاء3 عذبة الاء؛ ومنها ح.ف%ر' ض.ب_ة%، وهي ركايا
بناحية الش_واج,ن, بعيدة الق%ع\ر, عذبة الاء؛ ومنها ح.ف%ر' س.ع\د1و بن زيد

م.ناة% بن تيم، وهي بذاء الع.ر.م.ة1 وراء الد_ه\ناء3 ي'س\ت.ق%ى منها
بالس_ان,ي.ة1 عند جبل من جبال الدهناء يقال له جبل الاضر.

vل�ة؛ ح.ق%ر. ي.ح\ق1ر' ح.ق}راYحقر: ال%ق}ر' ف كل العان: الذ@
وح'ق}ر,ي_ةv، وكذلك الح\ت1قار'. وال%ق1ي': الصغي الذليل. وف الديث:

ع.ط%س. عنده رجل فقال له: ح.ق1ر\ت. ون.ق1ر\ت.؛ ح.ق1ر. إ,ذا صار حقياv أ%ي
ذليلv. وت.حاق%ر.ت\ إ,ليه نفسه؛ ت.صاغ%ر.ت\. والت_ح\ق1ي': التصغي'.

.Dبك أ%ي ح.قار.ة Dح.ق�رات': الصغائر. ويقال: هذا ال4مر م.ح\ق%ر.ة�وال
وال%ق1ي': ضد ال%ط1ي، ويؤكد فيقال: ح.ق1ي¬ ن.ق1ي¬ وح.ق}ر¬ ن.ق}ر¬.

vوح.ق%ر. الشيء4 ي.ح\ق1ر'ه' ح.ق}را vوح.قارة vر.، بالضم، ح.ق}را�وقد ح.ق
وم.ح\ق%ر.ةv وح.قار.ة% وح.ق�ر.ه' واح\ت.ق%ر.ه' واس\ت.حق%ره':

اس\ت.ص\غ.ر.ه ورآه حق1ياv. وح.ق�ر.ه': صيه ح.ق1ياv؛ قال بعض
ال4غفال:ح'قYر\ت1 أ%ل� ي.و\م. ق�د_ س.ي\ر,ي،

إ,ذ أ%ن.ا م1ث}ل� الف%ل%تان1 الع.ي\ر,
ح'قYر\ت1 أ%ي صيك ال حقية هل� تعر_ضت إ,ذ} أ%ن.ا فت. وتقي

الكلمة: تصغيها. وح.ق�ر. الكلم.: ص.غ_ر.ه.
والروف ال%ح\قورة� هي: القاف واليم والطاء والدال والباء يمعها

«ج.دe ق�ط}ب�» سيت بذلك ل4نا ت'ح.ق�ر' ف الوقت وت'ض\غ.ط� عن مواضعها،
وهي حروف القلقلة، ل4نك ل تستطيع الوقوف عليها إ,ل� بصوت وذلك لشد_ة



ال%ق}ر والض_غ\ط1، وذلك نو ال%ق\ واذ}ه.ب\ واخر'ج، وبعض العرب أ%شد_
تصويتاv من بعض.

وف الدعاء: ح.ق}راv وم.ح\ق%ر.ةv وح.قار.ةv، وكله راجع إ,ل معن
الص>غ.ر,. ورجل ح.ي\ق%ر¬: ضعيف؛ وقيل: لئيم ال4صل.

@حكر: ال%ك}ر': اد>خار' الطعام للت_ر.بeض,، وصاحب'ه م'ح\ت.ك1ر¬. ابن
سيده: الح\ت1كار' جع الطعام ونوه ما يؤكل واحتباس'ه ان\ت1ظار, وقت

الغ.لء ب,ه؛ وأ%نشد:
،Dم ص1د\ق� ب.ر_ة�ن.ع_م.ت\ها أ

وأ%ب¬ ي'ك}ر,م'ها غ%ي\ر' ح.كر\
وال%ك%ر' وال�ك%ر' جيعاv: ما اح\ت'ك1ر.. ابن شيل: إ,نم

لي.ت.ح.ك�رون% ف بيعهم ينظرون ويتربصون، وإ,نه ل%ك1ر¬ ل يزال ي.ح\ب,س'
س1ل}ع.ت.ه' والسeوق' ماد_ةD حت يبيع بالكثي من ش1د_ة ح.ك}ر,ه أ%ي من شدة
احتباسه وت.ر.بeص1ه؛ قال: والسوق ماد_ة أ%ي م.ل�ى رجالv وب'يوعاv، وقد
م.د_ت1 السوق' ت.م'دe مد�اv. وف الديث: من اح\ت.ك%ر. طعاماv فهو كذا؛

أ%ي اشتراه وحبسه لي.ق1ل� ف%ي.غ\ل�و.، وال�ك}ر' وال�ك}ر.ة� السم منه؛
ومنه الديث: أ%نه نى عن ال�ك}ر.ة1؛ ومنه حديث عثمان: أ%نه كان يشتري

ح'ك}ر.ةv أ%ي جلة؛ وقيل: ج,زافاv. وأ%صل ال�ك}ر.ة1: المع' وال3مساك.
وح.ك%ر.ه. ي.ح\ك1ره' ح.ك}راv: ظلمه وت.ن.ق�ص.ه وأ%ساء معاشرته؛ قال

ال4زهري: ال%ك}ر' الظلم والتنق©ض' وس'وء� الع1ش\ر.ة1؛ ويقال: فلن
ي.ح\ك1ر' فلناv إ,ذا أ%دخل عليه مشقةv وم.ض.ر_ة ف م'عاش.ر.ته وم'عاي.ش.ت1ه،

والن_ع\ت' ح.ك1ر¬، ورجل ح.ك1ر¬ على الن_س.ب؛ قال الشاعر وأ%ورد البيت
التقدم:

وأ%ب يكرمها غي حكر
وال%ك}ر': الل�جاج.ة�. وف حديث أ%ب هريرة قال ف الكلب: إ,ذا وردت

ال%ك%ر. القليل% فل ت.طع.م'ه؛ الكر، بالتحريك: الاء القليل التمع،
وكذلك القليل من الطعام واللب، وهو ف%ع.لD بعن مفعول أ%ي مموع، ول

تطعمه أ%ي ل تشربه.
@حر: ال�م\ر.ة�: من ال4لوان التوسطة معروفة. لون� ال4ح\م.ر, يكون ف

اليوان والثياب وغي ذلك ما يقبله، وحكاه ابن ال4عراب ف الاء
.vأ%يضا



وقد اح\م.ر_ الشيء واح\م.ار_ بعنÝى، وكل© اف}ع.ل� من هذا الضرب
فمحذوف من اف}ع.ال�، واف}ع.ل} فيه أ%كثر لفته. ويقال: اح\م.ر_ الشيء�

اح\م1راراv إ,ذا لزم ل%و\ن.ه فلم يتغي من حال إ,ل حال، واح\مار_
eل يثبت كقولك: ج.ع.ل% ي.ح\مار vحادثا vإ,ذا كان ع.ر.ضا vاح\م1يارا eي.ح\مار

مرة وي.ص\فارe أ�خ\ر.ى؛ قال الوهري: إ,نا جاز إ,دغام اح\مار_ ل4نه
ليس بلحق ولو كان له ف الرباعي مثال لا جاز إ,دغامه كما ل يوز إ,دغام

اق}ف%ن\س.س. لا كان ملحقاv باح\ر.ن\ج.م.. وال4ح\م.ر' من ال4بدان: ما
كان لونه ال�م\ر.ة%. ال4زهري ف قولم: أ%هلك النساء4 ال4ح\مران1،

يعنون الذهب والزعفران، أ%ي أ%هلكهن حب اللى والطيب. الوهري: أ%هلك
الرجال% ال4حران1: اللحم والمر. غيه: يقال للذهب والزعفران ال4صفران،

وللماء واللب ال4بيضان، وللتمر والاء ال4سودان. وف الديث: أ�عطيت
الكنزين ال4ح\م.ر. وال4ب\ي.ض.؛ هي ما أ%فاء ال على أ�مته من كنوز اللوك.

وال4حر: الذهب، وال4بيض: الفضة، والذهب كنوز الروم ل4نه الغالب على
نقودهم، وقيل: أ%راد العرب والعجم جعهم ال على دينه وملته. ابن سيده:

ال4حران الذهب والزعفران، وقيل: المر واللحم فإ,ذا قلت ال4حام1ر.ة%
ففيها ال%ل�وق'؛ وقال الليث: هو اللحم والشراب وال%ل�وق'؛ قال

ال4عشى:إ,ن ال4حام1ر.ة% الث�لث%ة% أ%ه\ل%ك%ت\
مال، وكنت' با قدياv م'ولع.ا

ث أ%بدل بدل البيان فقال:
ال%م\ر. والل�ح\م. الس_مي.، وأ%ط�ل1ي

بالز_ع\ف%ران1، ف%ل%ن\ أ%ز.ا%ل� م'و.ل�ع.ا
(* قوله: «فلن أزال مولعا» التوليع: البلق، وهو سواد وبياض؛ وف نسخة

.(v؛ وف ال4ساس مرد�عاvبدله مبقعا
جعل قول%ه وأ%ط�لي بالزعفران كقوله والزعفران. وهذا الضرب كثي، ورواه

بعضهم:
المر واللحم السمي أ�د1ي'ه'

والزعفران% . . . . . . . . . .
وقال أ%بو عبيدة: ال4صفران الذهب والزعفران؛ وقال ابن ال4عراب:

ال4حران النبيذ واللحم؛ وأ%نشد:
ال4ح\م.رين. الر_اح. وال�ح.ب_را



قال شر: أ%راد المر والبود. وال4حر' ال4بيض: ت.ط%يeراv بال4برص؛
يقال: أ%تان كل أ%سود منهم وأ%حر، ول يقال أ%بيض؛ معناه جيع الناس

عربم وعجمهم؛ يكيها عن أ%ب عمرو بن العلء. وف الديث: ب'ع1ث}ت' إ,ل
ال4حر وال4سود. وف حديث آخر عن أ%ب ذر: أ%نه سع النب، صلى ال

عليه وسلم، يقول: أ�وتيت' خ.م\ساv ل يؤت.ه'ن نب� قبلي، أ�رسلت إ,ل
ال4حر وال4سود ونصرت بالرعب مسية شهر؛ قال شر: يعن العرب والعجم والغالب

على أ%لوان العرب السeمرة وال�د\م.ة وعلى أ%لوان العجم البياض
والمرة، وقيل: أ%راد ال3نس والن، وروي عن أ%ب مسحل أ%نه قال ف قوله بعثت

إ,ل ال4حر وال4سود: يريد بال4سود الن وبال4حر ال3نس، سي ال3نس
ال4حر للدم الذي فيهم، وقيل أ%راد بال4حر ال4بيض مطلقاv؛ والعرب

تقول: امرأ%ة حراء أ%ي بيضاء. وسئل ثعلب: ل خ.ص_ ال4حر. دون ال4بيض؟
فقال: ل4ن العرب ل تقول رجل أ%بيض من بياض اللون، إ,نا ال4بيض عندهم

الطاهر النقيe من العيوب، فإ,ذا أ%رادوا ال4بيض من اللون قالوا أ%حر:
قال ابن ال4ثي: وف هذا القول نظر فإ,نم قد استعملوا ال4بيض ف أ%لوان

الناس وغيهم؛ وقال علي�، عليه السلم، لعائشة، رضي ال عنها: إ,ياك أ%ن
ت.ك�ونيها يا ح'م.ي\راء� أ%ي يا بيضاء. وف الديث: خذوا ش.ط}ر. دينكم

من ال�م.ي\راء3؛ يعن عائشة، كان يقول لا أ%حياناv تصغي المراء يريد
البيضاء؛ قال ال4زهري: والقول ف ال4سود وال4حر إ,نما ال4سود

وال4بيض ل4ن هذين النعتي يعمان الدميي أ%جعي، وهذا كقوله بعثت إ,ل
الناس كافة؛ وقوله:

ج.م.ع\ت'م فأ%و\ع.ي\ت'م، وج,ئ}ت'م ب,م.ع\ش.ر�
ت.واف%ت\ به ح'مران� ع.ب\د{ وس'ود'ها

يريد ب,ع.ب\د{ ع.ب\د. بن. ب.ك}ر, ب\ن, كلب؛ وقوله أ%ن.شده ثعلب:
ن.ض\خ. الع'لوج, ال�م\ر, ف ح.م_ام1ها

إ,نا عن البيض.، وقيل: أ%راد ال%م_رين بالطيب. وحكي عن ال4صمعي:
يقال أ%تان كل أ%سود منهم وأ%حر، ول يقال أ%بيض. وقوله ف حديث عبد

اللك: أ%راك. أ%ح\م.ر. ق%ر,فاv؛ قال: ال�س\ن' أ%ح\م.ر'، يعن أ%ن ال�س\ن.
ف المرة؛ ومنه قوله:

فإ,ذا ظ%ه.ر\ت1 ت.ق%ن_عي
بال�م\ر,، إ,ن ال�س\ن. أ%ح\م.ر



قال ابن ال4ثي: وقيل كن بال4حر عن الشقة والشدة أ%ي من أ%راد
السن صب على أ%شياء يكرهها. الوهري: رجل أ%حر، والمع ال4حامر، فإ,ن

أ%ردت الصبوغ بال�م\ر.ة قلت: أ%حر، والمع ح'م\ر. وم'ض.ر' ال%م\راء3،
بال3ضافة: نذكرها ف مضر. وب.عي أ%حر: لونه مثل لون الزعفران إ,ذا

أ�ج\س3د. الثوب' به، وقيل بعي أ%حر إ,ذا ل يالط حرت.ه شيء#؛ قال:
قام إ,ل ح.م\راء4 من ك1رام1ها،
باز,ل% عام� أ%و س.د1يس. عام1ها

وهي أ%صب ال3بل على الواجر. قال أ%بو نصر الن_عام1يe: ه.ج_ر\
بمراء، واس\ر, بو.ر\قاء4، وص.ب_ح القوم. على ص.ه\باء؛ قيل له: ول1م. ذلك؟

قال: ل4ن المراء أ%صب على الواجر، والورقاء أ%صب على طول السeرى،
والصهباء أ%شهر وأ%حسن حي ينظر إ,ليها. والعرب تقول: خي ال3بل ح'م\رها

وص'ه\بها؛ ومنه قول بعضهم: ما أ�ح1بe أ%ن� ل بعاريض الكلم ح'م\ر.
الن_ع.م,. والمراء من العز: الالصة اللون. والمراء: العجم لبياضهم ول4ن

الشقرة أ%غلب ال4لوان عليهم، وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض
غالباv على أ%لوانم مثل الروم والفرس ومن صاقبهم: إنم المراء؛ ومنه

حديث علي، رضي ال عنه، حي قال له س.ر.اةD من أ%صحابه العرب: غلبتنا
عليك هذه المراء؛ فقال: لنضربنكم على الدين ع.و\داv كما ضربتموهم عليه

ب.د\ءاv؛ أ%راد بالمراء الف�ر\س. والروم. والعرب إ,ذا قالوا: فلن أ%بيض
وفلنة بيضاء فمعناه الكرم ف ال4خلق ل لون اللقة، وإ,ذا قالوا: فلن

أ%حر وفلنة حراء عنوا بياض اللون؛ والعرب تسمي ال%و.ال% المراء.
وال4حامرة: قوم من العجم نزلوا البصرة وت.ب.ن_ك�وا بالكوفة. وال4حر: الذي

ل سلح معه.
والس_ن.ة� المراء: الشديدة ل4نا واسطة بي السوداء والبيضاء؛ قال

أ%بو حنيفة: إ,ذا أ%خ\ل%ف%ت1 ال%ب\ه.ة� فهي السنة المراء�؛ وف حديث
eط%ه\ف%ة%: أ%صابتنا سنة حراء أ%ي شديدة ال%د\ب, ل4ن آفاق السماء ت.ح\م.ر

ف س1ن,ي الدب والقحط؛ وف حديث حليمة: أ%نا خرجت ف سنة حراء ق%د\
ب.ر.ت1 الال ال4زهري: سنة حراء شديدة؛ وأ%نشد:

أ%ش\ك�و إ,ليك. س.ن.وات{ ح'م\ر.ا
قال: أ%خرج نعته على ال4عوام فذك�ر، ولو أ%خرجه على السنوات لقال

ح.م\راوات{؛ وقال غيه: قيل ل1س3ن القحط ح.م\راوات لحرار الفاق فيه ومنه



قول أ�مية:
وس'و>د.ت\ ش\م\س'ه'م\ إ,ذا ط%ل%ع.ت\

بال�3لب, ه1ف9اv، كأ%نه ك%ت.م'
والكتم: صبغ أ%حر يتضب به. واللب: السحاب الرقيق الذي ل ماء فيه.
والف: الرقيق أ%يضاv، ونصبه على الال. وف حديث علي، كرم ال تعال

وجهه، أ%نه قال: كنا إ,ذا اح\م.ر_ الب.أ}س ات_قينا برسول ال، صلى ال
عليه وسلم، وجعلناه لنا وقاية. قال ال4صمعي: يقال هو الوت ال4حر والوت

ال4سود؛ قال: ومعناه الشديد؛ قال: وأ�رى ذلك من أ%لوان السباع كأ%نه من
شدته سبع؛ قال أ%بو عبيد: فكأ%نه أ%راد بقوله اح\م.ر_ البأ}س' أ%ي صار

ف الشدة والول مثل ذلك.
وال�ح\م>ر.ة�: الذين علمتهم المرة كال�ب.ي>ض.ة1 وال�س.و>د.ة1،

وهم فرقة من ال�ر_م1ي_ة1، الواحد منهم م'ح.م>ر¬، وهم يالفون
ال�ب.ي>ض.ة%. التهذيب: ويقال للذين ي'ح.م>رون رايات1هم خلف ز,ي¼
ال�س.و>د.ة1 من بن هاشم: ال�ح\م>ر.ة�، كما يقال للح.ر'ور.ي_ة ال�ب.ي>ض.ة،

.vل4ن راياتم ف الروب كانت بيضا
وم.و\ت¬ أ%حر: يوصف بالشد_ة؛ ومنه: لو تعلمون ما ف هذه ال�مة من

الوت ال4حر، يعن القتل لا فيه من حرة الدم، أ%و لشد�ته. يقال: موت
أ%حر أ%ي شديد. والوت ال4حر: موت القتل، وذلك لا يدث عن القتل من

الدم، وربا ك%ن.و\ا به عن الوت الشديد كأ%نه يل}ق%ى منه ما يل}ق%ى من
الرب؛ قال أ%بو زبيد الطائي يصف ال4سد:

إ,ذا ع.ل�ق%ت\ ق1ر\ناv خطاط1يف' ك%فYه1،
ر.أ%ى الوت. ر.أ}ي. الع.ي\ن, أ%س\و.د. أح\م.را

وقال أ%بو عبيد ف معن قولم: هو الوت ال4حر ي.س\م.د1رe ب.ص.ر'
الرجل, من الول فيى الدنيا ف عينيه حراء وسوداء، وأ%نشد بيت أ%ب زبيد.
قال ال4صمعي: يوز أ%ن يكون من قول العرب و.ط}أ%ةD حراء إ,ذا كانت طرية
ل تدر'س، فمعن قولم الوت ال4حر الديد الطري. ال4زهري: ويروى عن

عبدال بن الصامت أ%نه قال: أ%سرع ال4رض خراباv البصرة، قيل: وما
يربا؟ قال: القتل ال4حر والوع ال4غب. وقالوا: ال�س\ن' أ%ح\مر' أ%ي

شاقÒ أ%ي من أ%حب ال�س\ن. احتمل الشقة. وقال ابن سيده أ%ي أ%نه يلقى منه
ما يلقى صاحب ال%ر\ب, من ال%ر\ب. قال ال4زهري: وكذلك موت أ%حر. قال:



ال�م\ر.ة� ف الدم والقتال، يقول يلقى منه الشقة والشد�ة كما يلقى من
القتال. وروى ال4زهري عن ابن ال4عراب ف قولم ال�س\ن' أ%حر: يريدون
إن تكلفت. السن والمال فاصب فيه على ال4ذى والشقة؛ ابن ال4عراب:

يقال ذلك للرجل ييل إ,ل هواه ويتص بن يب، كما يقال: الوى غالب، وكما
يقال: إ,ن الوى ييل� باس\ت1 الراكب, إ,ذا آثر من يهواه على غيه.
وال�م\ر.ة�: داء# يعتري الناس فيحمر� موضعها، وت'غال%ب' بالرeق}ي.ة. قال

ال4زهري: ال�م\ر.ة� من جنس الطواعي، نعوذ بال منها.
Dح.م\راء� إ,ذا كانت جديدة، و.و.ط}أ%ة Dال4صمعي: يقال هذه و,4ط}أ%ة
د.ه\ماء إ,ذا كانت دارسة، والوط}أ%ة ال%م\راء�: الديدة. وح.م\راء�

الظهية: شد�تا؛ ومنه حديث علي�، كرم ال وجهه: كنا إ,ذا اح\م.ر_ البأ}س'
اتقيناه برسول� ال، صلى ال عليه وسلم، فلم يكن أ%حد¬ أ%قرب. إ,ليه منه؛

حكى ذلك أ%بو عبيد، رحه ال، ف كتابه الوسوم بالثل؛ قال ابن
ال4ثي: معناه إ,ذا اشتد�ت الرب استقبلنا العدو� به وجعلناه لنا وقاية، وقيل:

أ%راد إ,ذا اضطرمت نار الرب وتسعرت، كما يقال ف الشر بي القوم: اضطرمت
نارهم تشبيهاv ب'م\رة النار؛ وكثياv ما يطلقون ال�م\ر.ة على

الش>د�ة. وقال أ%بو عبيد ف شرح الديث ال4حر' وال4سود' من صفات الوت:
مأ}خوذ من لون الس_بع' كأ%نه من شد�ته س.ب'ع¬، وقيل:ش'به بالوط}أ%ة المراء3

ل1د_تا وكأ%ن الوت جديد.
وح.مار_ة القيظ، بتشديد الراء، وح.مار.ت'ه: شد�ة حره؛ التخفيف عن

�اللحيان، وقد حكيت ف الشتاء وهي قليلة، والمع ح.م.ارÒ. وح1م1ر_ة
eه': شد�نه. وح1م1رeكل شيء وح1م1ر �الص_يف: ك%ح.م.ار_ت1ه. وح1م1ر_ة

الق%ي\ظ1 والشتاء: أ%شد�ه. قال: والعرب إذا ذكرت شيئاv بالشقة والشد�ة وصف%ته
بال�م\ر.ة1، ومنه قيل: سنة ح.م\ر.اء للجدبة. ال4زهري عن الليث:

ح.م.ار_ة الصيف شد�ة وقت حره؛ قال: ول أ%سع كلمة على تقدير الف%ع.ال�ة1 غي
المار_ة والز_عار_ة؛ قال: هكذا قال الليل؛ قال الليث: وسعت ذلك

براسان س.بار_ة� الشتاء، وسعت: إ,ن وراءك ل%ق�ر�اv ح1م1ر�اv؛ قال
ال4زهري: وقد جاءت أ%حرف أ�خر على وزن ف%ع.ال�ة؛ وروى أ%بو عبيد عن الكسائي:

أ%تيته ف ح.مار_ة الق%ي\ظ1 وف ص.ب.ار_ة1 الشتاء، بالصاد، وها شدة الر
والبد. قال: وقال ال�م.و,يe أ%تيته على ح.ب.ال�ة1 ذلك أ%ي على ح1ي

ذلك، وأ%لقى فلنD ع.ل%ي_ ع.ب.ال�ت.ه' أ%ي ث1ق}ل%ه؛ قاله اليزيدي



وال4حر. وقال الق%ن.ان 
*)

قوله: «وقال القنان» نسبة إ,ل بئر قنان، بفتح القاف والنون، وهو
أ%ستاذ الفراء: انظر ياقوت). أ%تون ب,ز,ر.اف�ت1ه,م\ أ%ي جاعتهم، وسعت

العرب تقول: كنا ف ح.م\ر.اء3 القيظ على ماء3 ش'ف%ي_ة 
(* قوله: «على ماء

شفية إل» كذا بال4صل. وف ياقوت ما نصه: سقية، بالسي الهملة الضمومة
vوالقاف الفتوحة، قال: وقد رواها قوم: شفية، بالشي العجمة والفاء مصغرا

أ%يضاv، وهي بئر كانت بكة، قال أ%بو عبيدة: وحفرت بنو أ%سد شفية، قال
الزبي وخالفه عمي فقال إ,نا هي سقية). وهي ر.ك1ي_ةD ع.ذ}ب.ةD. وف حديث

علي�: ف ح.مار_ة1 القيظ أ%ي ف شد�ة الر. وقد تفف الراء. وق%ر.ب¬
ح1م1رÒ: شديد. وح1م1رe الغ.ي\ث1: معظمه وشد�ته. وغيث ح1م1رÒ، مثل
ف1ل1ز¼: شديد ي.ق}ش1ر' وجه ال4رض. وأ%تاهم ال بغيث ح1م1ر¼: ي.ح\م'ر'

ال4رض. ح.م\راv أ%ي يقشرها.
وال%م\ر': الن_ت\ق'. وح.م.ر. الشاة ي.ح\م'ر'ها ح.م\راv: ن.ت.ق%ها أ%ي

سلخها. وح.م.ر. الارز' س.ي\ر.ه ي.ح\م'ره، بالضم، ح.م\راv: س.ح.ا بطنه
بديدة ث ل%ي_ن.ه بالدهن ث خرز به ف%س.ه'ل%.

وال%م1ي' وال%م1ي.ة�: ال�ش\ك�زe، وهو س.ي\ر¬ أ%بيض مقشور ظاهره
تؤكد به السروج؛ ال4زهري: ال�شكز معر�ب وليس بعرب، قال: وسيت ح.م1ية

ل4نا ت'ح\م.ر' أ%ي تقشر؛ وكل شيء قشرته، فقد ح.م.ر\ت.ه، فهو ممور
وح.م1ي¬. وال%م\ر' بعن الق%ش\ر: يكون باللسان والسوط والديد. وال1ح\م.ر'

وال1ح\ل�: هو الديد والجر الذي ي'ح\ل� به ال3هاب' وينتق به.
وح.م.ر\ت' اللد إذا قشرته وحلقته؛ وح.م.ر.ت1 الرأ%ة� جلد.ها ت.ح\م'ر'ه.

وال%م\ر' ف الوبر والصوف، وقد ان\ح.م.ر ما على اللد. وح.م.ر. رأ}سه:
.vكان أ%و وح\ش1ي�ا vحلقه.وال1مار': الن_ه_اق' من ذوات ال4ربع، أ%هلي�ا
وقال ال4زهري: ال1مار' الع.ي\ر' ال4ه\ل1يe والوحشي، وجعه أ%ح\م1ر.ة

وح'م'ر¬ وح.م1ي¬ وح'م\ر¬ وح'م'ور¬، وح'م'ر.ات¬ جع المع، ك%ج'ز'رات{
وط�ر'قات{، وال�نثى ح1مارة. وف حديث ابن عباس: قد.م\نا رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، ليلة% ج.م\ع� على ح'م'ر.ات{؛ هي جع صحة{ ل�م'ر�، وح'م'ر¬
جع' ح1مار�؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:



فأ%د\ن.ى ح1مار.ي\ك1 از\ج'ر,ي إ,ن أ%ر.د\ت1نا،
ول ت.ذ}ه.ب,ي ف ر.ن\ق, ل�ب¼ م'ض.ل�ل,

فسره فقال: هو مثل ضربه؛ يقول: عليك بزوجك1 ول ي.ط}م.ح\ ب.ص.ر'ك إ,ل
آخر، وكان لا حاران أ%حدها قد نأ%ى عنها؛ يقول: ازجري هذا لئل� يلحق

�بذلك؛ وقال ثعلب: معناه أ%قبلي علي_ واتركي غيي. وم'ق%ي_د.ة
ال1م.ار,: ال%ر_ة� ل4ن المار الوحشي ي'ع\ت.ق%ل� فيها فكأ%نه م'ق%ي_د¬. وبنو

م'ق%ي_د.ة1 المار: العقارب ل4ن أ%كثر ما تكون ف ال%ر_ة1؛ أ%نشد
ثعلب:

ل%ع.م\ر'ك. ما خ.ش1يت' على أ�ب.ي¼
ر,ماح. ب.ن,ي م'ق%ي>د.ة1 ال1مار,
ولك1ن>ي خ.ش1يت' على أ�ب.ي¼
ر,ماح. ال1ن>، أ%و إ,ي_اك. حار,

ورجل حام1ر¬ وح.م_ار¬: ذو حار، كما يقال فارس¬ لذي الف%ر.س,.
eأ%صحاب المي ف السفر. وف حديث شريح: أ%نه كان ي.ر'د :�وال%م_ار.ة
ال%م_ار.ة% من اليل؛ ال%م_ارة: أ%صحاب المي أ%ي ل ي'ل}ح1ق}هم بأ%صحاب

اليل ف السهام من الغنيمة؛ قال الزمشري فيه أ%يضاv: إ,نه أ%راد
:Dبال%م_ار.ة1 اليل% الت ت.ع\د'و ع.د\و. المي. وقوم ح.م_ار.ة وحام1ر.ة

أ%صحاب حي، والواحد ح.م_ار مثل ج.م_ال وب.غ_ال، ومسجد' الام1ر.ة1 منه.
وفرس م1ح\م.ر¬: لئيم يشبه ال1م.ار. ف ج.ر\ي,ه من ب'ط}ئ1ه، والمع

ال%حام1ر' وال%حام1ي'؛ ويقال للهجي: م1ح\م.ر¬، بكسر اليم، وهو بالفارسية
بالن؛ ويقال ل%ط1ي_ة1 الس_و\ء3 م1ح\م.ر¬. التهذيب: اليل

ال%م_ار.ة� مثل ال%حام1ر, سواء، وقد يقال ل4صحاب البغال ب.غ_ال%ةD، ول4صحاب
المال ال%م_ال%ة؛ ومنه قول ابن أ%حر:

ش.ل¾ كما ت.ط}ر'د' ال%م_ال%ة� الش_ر.د.ا
وتسمى الفريضة الشتركة: ال1م.ار,ي_ة؛ سيت بذلك ل4نم قالوا: ه.ب\

أ%بانا كان ح1م.اراv. ورجل م1ح\م.ر¬: لئيم؛ وقوله:
ن.د\ب¬ إ,ذا ن.ك�س. الف�ح\ج' ال%حام1ي'

ويوز أ%ن يكون جع م1ح\م.ر� فاضطر�، وأ%ن يكون جع م1ح\مار�. وح.م1ر.
الفرس ح.م.راv، فهو ح.م1ر¬: س.ن,ق. من أ%كل الشعي؛ وقيل: تغيت رائحة فيه

منه. الليث: ال%م.ر'، بالتحريك، داء يعتري الدابة من كثرة الشعي



ف%ي'ن\ت1ن' فوه، وقد ح.م1ر. الب,ر\ذ%و\ن� ي.ح\م.ر' ح.م.راv؛ وقال امرؤ
القيس:لع.م\ر,ي ل%س.ع\د' ب\ن' الض>باب, إ,ذا غ%دا

أ%ح.بe إ,لينا م1نك.، ف%ا ف%ر.س� ح.م1ر\
ي'ع.ي>ره بالب.خ.ر,، أ%راد: يا فا ف%ر.س� ح.م1ر�، لقبه بفي ف%ر.س�

ح.م1ر� ل1ن.ت\ن, فيه. وف حديث أ�م> سلمة: كانت لنا داج,ن¬ ف%ح.م1ر.ت\ من
عجي: هو من ح.م.ر, الدابة. ورجل م1ح\م.ر¬: ل يعط1ي إ,ل� على الك%د>
وال3ل}حاح, عليه. وقال شر: يقال ح.م1ر. فلن علي� ي.ح\م.ر' ح.م.راv إ,ذا

ت.ح.ر_ق. عليك غضباv وغيظاv، وهو رجل ح.م1ر¬ من قوم ح.م1رين..
وح1م.ار_ة� الق%د.م,: ال�ش\ر,ف%ة� بي أ%صابعها ومفاصلها من فوق. وف

حديث علي�: وي'ق}ط%ع' السارق' من ح1م.ار_ة1 الق%د.م,؛ هي ما أ%شرف بي
م.ف}ص1ل1ها وأ%صابعها من فوق. وف حديثه الخر: أ%نه كان يغسل رجله من

ح1م.ار_ة1 القدم؛ قال ابن ال4ثي: وهي بتشديد الراء. ال4صمعي: ال%مائ1ر'
�حجارة تنصب حول ق�ت\ر.ة1 الصائد، واحدها ح1م.ار.ةD، وال1م.ار.ة

أ%يضاv: الصخرة العظيمة. الوهري: والمارة حجارة تنصب حول الوض لئل يسيل
ماؤه، وحول بيت الصائد أ%يضاv؛ قال حيد ال4رقط يذكر بيت صائد:

ب.ي\ت' ح'ت'وف{ أ�ر\د1ح.ت\ ح.م.ائ1ر'ه\
أ�ردحت أ%ي زيدت فيها ب.ن,يق%ةD وس'ت1ر.ت\؛ قال ابن بري: صواب انشاد هذا

البيت: بيت. ح'ت'وف{، بالنصب، ل4ن قبله:
أ%ع.د_ ل1ل}ب.ي\ت1 الذي ي'سام1ر'ه\

vحجارة تنصب حول الوض وتنصب أ%يضا �قال: وأ%ما قول الوهري ال1م.ار.ة
حول بيت الصائد فصوابه أ%ن يقول: المائر حجارة، الواحد ح1م.ار.ةD، وهو
كل حجر عريض. والمائر: حجارة تعل حول الوض ترد� الاء إ,ذا ط%غ.ى؛

وأ%نشد:
كأ%ن_ما الش_ح\ط�، ف أ%ع\ل%ى ح.مائ1ر,ه1،

س.بائ1ب' الق%ز> م1ن ر.ي\ط{ وك%ت_ان1
وف حديث جابر: فوضعته 

(* قوله: «فوضعته إل» ليس هو الواضع، وإنا رجل
كان يبد الاء لرسول� ال، صلى ال عليه وسلم، على حارة، فأرسله

النب يطلب عنده ماء لا ل يد ف الركب ماء. كذا بامش النهاية). على
ح1مار.ة{ من جريد، هي ثلثة أ%عواد ي'ش.د_ بعض ويال%ف' بي أ%رجلها



ت'ع.ل�ق' عليها ال3داو.ة� لت'ب.ر>د. الاء4، ويسمى بالفارسية سهباي، والمائر
ثلث خشبات يوثقن ويعل عليهن� الو.ط}ب' لئل ي.ق}ر,ض.ه ال�ر\ق�وص'،

واحدتا ح1مار.ةD؛ وال1مار.ة�: خشبة تكون ف الودج.وال1مار' خشبة ف
م'ق%د_م الرجل ت.ق}ب,ض' عليها الرأ%ة وهي ف مقد_م ال3كاف؛ قال

ال4عشى:وق%ي_د.ن,ي الش>ع\ر' ف ب.ي\ته1،
كما ق%ي_د. الس1رات' ال1مارا

ال4زهري: وال1مار' ثلث خشبات أ%و أ%ربع تعترض عليها خشبة وت'ؤ\س.ر'
با. وقال أ%بو سعيد: ال1مار' الع'ود الذي يمل عليه ال4قتاب، والسرات:

النساء اللوات يؤكدن الرحال بالق1د> وي'وث1قنها. والمار: خشبة
�ي.ع\م.ل� عليها الص_ي\ق%ل�. الليث: ح1مار' الص_ي\ق%ل, خشبته الت ي.ص\ق�ل
Dعليها الديد. وح1م.ار الط©ن\ب'ور,: معروف. وح1مار' ق%ب_ان{: د'و.ي\ب>ة

صغية لزقة بال4رض ذات قوائم كثية؛ قال:
يا ع.ج.با ل%ق%د\ ر.أ%ي\ت' الع.ج.با:
ح1م.ار. ق%ب_ان{ ي.س'وق' ال4ر\ن.با

والماران: حجران ينصبان يطرح عليهما حجر رقيق يسمى الع.لة% يفف عليه
ال4ق1ط�؛ قال م'ب.ش>ر' بن ه'ذ%ي\ل بن ف%زار.ة% الش_م\خ1يe يصف ج.د\ب.

الزمان:
ل ي.ن\ف%ع' الش_او,ي> فيها شات'ه'،

ول ح1ماراه ول ع.ل%ت'ه
يقول: إ,ن صاحب الشاء ل ينتفع با لقلة لبنها، ول ينفعه حاراه ول

ع.ل%ته ل4نه ليس لا لب في'تخذ منه أ%ق1ط. والم.ائر: حجارة تنصب على
القب، واحدتا ح1مار.ةD. ويقال: جاء بغنمه ح'م\ر. الك�ل%ى، وجاء با س'ود.

البطون، معناها الهازيل.
وال�م.ر' وال%و\م.ر'، وال4و_ل أ%على: التمر الندي، وهو بالس_راة1

كثي، وكذلك ببلد ع'مان، وورقه مثل ورق ال1لف1 الذي قال له
الب.ل}خ1ي�؛ قال أ%بو حنيفة: وقد رأ%يته فيما بي السجدين ويطبخ به الناس، وشجره

عظام مثل شجر الوز، وثره قرون مثل ثر الق%ر.ظ1.
وال�م_ر.ة� وال�م.ر.ة�: طائر من العصافي. وف الصحاح: ال�م_رة ضرب
من الطي كالعصافي، وجعها ال�م.ر' وال�م_ر'، والتشديد أ%على؛ قال

:vأ%بو الهوش ال4سدي يهجو تيما



ق%د\ ك�ن\ت' أ%ح\س3ب'ك�م\ أ�س'ود. خ.ف1ي_ة{،
فإ,ذا ل%ص.اف{ ت.ب,يض' فيه ال�م_ر'

يقول: قد كنت أ%حسبكم شجعاناv فإ,ذا أ%نتم جبناء. وخفية: موضع تنسب
إ,ليه ال�سد. ولصاف: موضع من منازل بن تيم، فجعلهم ف لصاف بنزلة

ال�م_ر، مت ورد عليها أ%دن وارد طارت فتركت بيضها لبنها وخوفها على نفسها.
�ال4زهري: يقال للح'م_ر,، وهي طائر: ح'م_ر¬، بالتخفيف، الواحدة

ح'م_ر.ة وح'م.ر.ة؛ قال الراجز:
eوح'م_رات ش'ر\ب'ه'ن_ غ1ب

وقال عمرو بن أ%ح\م.ر ياطب يي بن ال%ك%م بن أ%ب العاص ويشكو إ,ليه
ظلم السeعاة:

إ,ن ن.ح\ن' إ,ل� أ�ناس¬ أ%هل� سائ1م.ة{؛
ما إ,ن لنا د'ون.ها ح.ر\ثD ول غ�ر.ر'

.Dر_ة�الغ'ر.ر': لمع العبيد، واحدها غ
م.ل©وا البلد. وم.ل�ت\ه'م\، وأ%ح\ر.ق%ه'م\

ظ�ل}م' السeعاة1، وباد. الاء� والش_ج.ر'
إ,ن} ل ت'دار,ك}ه'م' ت'ص\ب,ح\ م.ناز,ل�ه'م\

ق%ف}راv، ت.ب,يض' على أ%ر\جائها ال�م.ر'
�فخففها ضرورة؛ وف الصحاح: إ,ن ل تلفهم؛ وقيل: ال�م_ر.ة

الق�ب_ر.ة�، وح'م_رات¬ جع؛ قال: وأ%نشد اللل والك1لب,يe بيت.
،eالراجز:ع.ل�ق. ح.و\ض1ي ن'غ.ر¬ م'ك1ب

،eي.غ'ب vإ,ذا غ%ف1ل}ت' غ%ف}ل%ة
eوح'م_رات¬ ش'ر\ب'ه'ن_ غ1ب

قال: وهي الق�ب_ر'. وف الديث: نزلنا مع رسول� ال، صلى ال عليه
وسلم، فجاءت ح'م_ر.ةD؛ هي بضم الاء وتشديد اليم وقد تفف، طائر صغي

كالعصفور. والي.ح\م'ور': طائر. واليحمور أ%يضاv: دابة تشبه الع.ن\ز.؛ وقيل:
اليحمور حار الوحش.

وحام1ر¬ وأ�حام1ر، بضم المزة: موضعان، ل نظي له من ال4ساء إ,ل�
:�أ�جار,د'، وهو موضع. وح.م\راء� ال4سد: أ%ساء مواضع. وال1م.ار.ة

ح.ر_ةD معروفة.
،vح'م\را vوح1م\ي.ر¬: أ%بو قبيلة، ذكر ابن الكلب أ%نه كان يلبس ح'ل%ل



وليس ذلك بقوي. الوهري: ح1م\ي.ر أ%بو قبيلة من اليمن، وهو حي بن س.ب.أ
بن ي.ش\ج'ب بن ي.ع\ر'ب. بن ق%ح\ط%ان%، ومنهم كانت اللوك ف الدهر

ال4و_ل، واسم ح1م\ي.ر الع.ر.ن\ج.ج'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
vأ%4ر.ي\ت.ك. م.و\لي. الذي لس\ت' شات1ما

ول حار,ماv، ما بال�ه ي.ت.ح.م_ر'
فسره فقال: يذهب بنفسه حت كأ%نه ملك من ملوك حي. التهذيب: ح1م\ي.ر¬

اسم، وهو ق%ي\لD أ%بو ملوك اليمن وإ,ليه تنتمي القبيلة، ومدينة ظ%ف%ار,
كانت لمي. وح.م_ر. الرجل�: تكلم بكلم ح1م\ي.ر، ولم أ%لفاظ ولغات تالف

لغات سائر العرب؛ ومنه قول اللك ال1م\ي.ر,ي> م.ل1ك ظ%فار,، وقد دخل
عليه رجل من العرب فقال له اللك: ث1ب\، وث1ب\ بالميية: اج\ل1س\،

ف%و.ث%ب. الرجل فان\د.ق�ت\ رجله فضحك اللك وقال: ليست\ عندنا ع.ر.ب,ي_ت\،
من دخل ظ%فار, ح.م_ر أ%ي ت.ع.ل�م ال1م\ي.ر,ي_ة%؛ قال ابن سيده: هذه

حكاية ابن جن يرفع ذلك إ,ل ال4صمعي، وأ%ما ابن السكيت فإ,نه قال: فوثب
الرجل فتكسر بدل قوله فاندقت رجله، وهذا أ%مر أ�خرج مرج الب أ%ي

فل}ي'ح.م>ر\.
ابن السكيت: ال�م\رة، بسكون اليم، ن.ب\ت¬. التهذيب: وأ�ذ}ن� ال1م.ار

نبت عريض الورق كأ%نه ش'ب>ه بأ�ذ�ن1 المار.
وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ما ت.ذ}ك�ر من ع.ج'وز� ح.م\راء4

الش>دق%ي\ن,؛ وصفتها بالد_ر.د1 وهو سقوط ال4سنان من الك1ب.ر, فلم يبق إ,ل�
ح'م\ر.ة� الل�ث%اة1. وف حديث علي�: عار.ض.ه رجل من الوال فقال: اسكت

يا اب\ن. ح\م\راء الع1جان1 أ%ي يا ابن ال4مة، والعجان: ما بي القبل
والدبر، وهي كلمة تقولا العرب ف الس_ب> والذم>.

وأ%ح\م.ر' ث%م'ود.: لقب ق�دار, ب\ن, سال1ف{ عاق1ر, ناق%ة1 صال، على
نبينا وعليه الصلة والسلم؛ وإ,نا قال زهي كأ%حر عاد ل3قامة الوزن لا
ل يكنه أ%ن يقول كأ%حر ثود أ%و وهم فيه؛ قال أ%بو عبيد: وقال بعض

النeس_اب, إ,ن ثوداv من عاد{.
وت.و\ب.ة� بن ال�م.ي>ر,: صاحب ل%ي\ل%ى ال4خ\ي.ل1ي_ة1، وهو ف ال4صل

تصغي المار.
vوقولم: أ%ك}ف%ر' من ح1م.ار�، هو رجل من عاد مات له أ%ولد فكفر كفرا

عظيماv فل ير� بأ%رضه أ%حد إ,ل� دعاه إ,ل الكفر فإ,ن أ%جابه وإ,ل�



قتله. وأ%ح\م.ر' وح'م.ي\ر¬ وح'م\ران� وح.م\راء� وح1م.ار¬: أ%ساء. وبنو
ح1م1ر_ى: بطن من العرب، وربا قالوا: بن ح1م\ي.ري�. وابن' ل1سان1

ال�م_رة1: من خطباء العرب. وح1م1رe: موضع.
:�@حنر: ال%ن,ي.ة�: ع.ق}د¬ مضروب ليس بذلك العريض. وال%ن,ي.ة

الط�اق' العقود؛ وف الصحاح: ال%ن,ي.ة� ع.ق}د' الطاق ال%ب\ن,ي>.
وال%ن,ي.ة�: م1ن\د.ف%ة� الق�ط}ن,. وال%ن,ي.ة�: الق%و\gس'، وقيل: القوس بل

�و.ت.ر�؛ عن ابن ال4عراب. الوهري: ال%ن,ي.ة� القوس، وهي م1ن\د.ف%ة
النساء، وجعها ح.ن,ي¬؛ وقال ابن ال4عراب: جعها ح.نائ1ر'. وف حديث أ%ب

ذ%ر¼: لو ص.ل�ي\ت'م\ حت تكونوا كال%نائ1ر ما نفعكم ذلك حت ت'ح1ب�وا
آل% رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، هي جع ح.ن,ي.ة، وهي القوس بل

وتر، وقيل: الطاق العقود، وكل© م'ن\ح.ن�، فهو ح.ن,ي.ةD، أ%ي لو
ت.ع.ب_د\ت'م\ حت ت.ن\ح.ن,ي. ظهور'كم؛ وذكر ال4زهري هذا الديث فقال: لو صليتم

حت تكونوا كال4و\تار, أ%و ص'م\تم حت تكونوا كالنائر ما نفعكم ذلك
إ,ل� بنية صادقة وو.ر.ع� صادق. ابن ال4عراب: ال�ن.ي.ر.ة� تصغي
ح.ن\ر.ة{، وهي الع.ط}ف%ة� ال�ح\ك%م.ة� للقوس. وح.ن.ر. ال%ن,ي.ة%: بناها 

*)
قوله: «بناها» كذا بال4صل بالباء الوحدة، وأ%فاد الشارح أ%نه كذلك ف

التكملة، والذي ف القاموس: ثناها، بالثلثة).
وال1ن_و\ر.ة�: د'و.ي\ب_ة دميمة ي'ش.ب_ه' با ال3نسان� فيقال: يا

ح1ن_و\ر.ة� وقال أ%بو العباس ف باب, ف1ع_و\ل�: ال1ن_و\ر' دابة تشبه
العظاء4.

@حنبتر: ال1ن\ب.ت\ر': الش�د_ة�، مثل به سيبويه وفسره السياف.
@حنتر: ال%ن\ت.ر': الض_يق'. وال1ن\ت.ر': القصي.

وال1ن\تار': الصغي. ابن دريد: ال%ن\ت.ر.ة� الض>يق'، وال أ%علم.
@حنثر: رجل ح.ن\ث%ر¬ وح.ن\ث%ر,يe: م'ح.م_ق¬. وال%ن\ث%ر.ة�: الض>يق'

قال ال4زهري ف حنثر: هذا الرف ف كتاب المهرة لبن دريد مع غيه وما
وجدت ل4كثرها صحةv ل4حد{ من الثقات، وينبغي للناظر أ%ن ي.ف}ح.ص. عنها،

وما وجده منها لثقة أ%لقه بالرباعي وما ل يد منها لثقة كان منها على
ر,يب.ة{ وح.ذ%ر�.

@حنجر: ال�ن\ج'ور': ال%ل}ق'. وال%ن\ج.ر.ة�: ط%ب.ق%ان1 من أ%طباق



ال�ل}ق�وم ما يلي الغ.ل}ص.م.ة%، وقيل: ال%ن\ج.ر.ة� رأ}س الغ.ل}ص.م.ة1 حيث
يدد، وقيل: هو جوف اللقوم، وهو ال�ن\ج'ور'، والمع ح.ن\ج.ر¬؛ قال:

م'ن,ع.ت\ ت.م1يم¬ والل�هاز,م' ك�ل©ها
ت.م\ر. الع1راق,، وما ي.ل%ذ© ال%ن\ج.ر'

وقوله تعال: إ,ذ الق�ل�وب' ل%د.ى ال%ناج,ر, كاظ1م1ي.؛ أ%راد أ%ن
الف%ز.ع ي'شخ1ص' ق�ل�وب.ه'م\ أ%ي ت.ق}ل1ص' إ,ل حناجرهم. وف حديث القاسم:

سئل عن رجل ضرب ح.ن\ج.ر.ة% رجل فذهب صوته؛ قال: عليه الدية؛ النجرة: رأ}س
الغلصمة حيث تراه ناتئاv من خارج اللق، والمع حناجر؛ ومنه: وبلغت

القلوب الناجر؛ أ%ي ص.ع.د.ت\ عن مواضعها من الوف إ,ليها. ال4زهري قال ف
ال�ل}ق�وم وال�ن\ج'ور وهو م.خ\ر.ج' الن_ف%س,: ل يري فيه الطعام'

والشراب' ال%ر,يء�، وتام' الذكاة ق%ط}ع' اللقوم وال%ر,يء3 والو.د.ج.ي\ن,؛
وقول النابغة:

م1ن. الوار,دات1 الاء3 بالق%اع, ت.س\ت.ق1ي
بأ%ع\جاز,ها ق%ب\ل% اس\ت1قاء3 ال%ناج,ر,

إ,نا جعل للنخل حناجر على التشبيه باليوان. وح.ن\ج.ر. الرجل%: ذبه.
وال�ح.ن\ج,ر': داء يصيب ف البطن، وقيل: ال�ح.ن\ج,ر' داء

الت_ش.ي\د'ق, 
(* قوله: «التشيدق» وقوله: «للتحيدق» كذا بال4صل). يقال: ح.ن\ج.ر.

الرجل� فهو م'ح.ن\ج,ر¬، ويقال للت_ح.ي\د'ق, الع1ل�و\ص' وال�ح.ن\ج,ر'.
وح.ن\ج.ر.ت\ عينه: غارت\، ال4زهري عن ثعلب أ%ن ابن ال4عراب أ%نشده:

لو كان خ.زe واس1ط{ وس.ق%ط�ه\:
ح'ن\ج'ور'ه' وح'ق©ه' وس.ق%ط�ه\

ت.أ}و,ي إ,ليها، أ%ص\ب.ح.ت\ ت'ق%س>ط�ه\.
ابن ال4عراب: ال�ن\ج'ور.ة� ش1ب\ه' الب'ر\م.ة1 من زجاج يعل فيه

.�الطYيب'؛ وقال غيه: هي قارورة طويلة يعل فيها الذ�ر,ير.ة
@حندر: ال1ن\د1ير' وال1ن\د1ير.ة� وال�ن\دور' وال1ن\د.و\ر'

،�وال1ن\د.و\ر.ة� وال1ن\د'ور.ة�؛ عن ثعلب، بكسر الاء وضم الدال، كله: ال%د.ق%ة
وال1ن\د1يرة� أ%جود'؛ ومنه قولم: جعلن على ح'ن\د'ر, عينه. وإ,نه
ل%ح'نار,د' العي أ%ي حديد النظر. الوهري: ال�ن\د'ر' وال�ن\دور'

وال�ن\دور.ة� الدقة؛ يقال: هو على ح'ن\د'ر, عينه وح'ن\د'ور, عينه وح'ن\د'ور.ة



عينه إ,ذا كان يستثقله ول يقدر أ%ن ينظر إ,ليه بغضاv؛ قال الفر�اء: يقال
جعلته على ح1ن\د1ير.ة1 عين وح'ن\د'ور.ة1 عين إ,ذا جعلته ن'ص\ب. عينك.

 �@حنزر: ال�ن\ز'ر.ة
*)

قوله: «النزرة» كذا بال4صل بذا الضبط، وضبطت ف القاموس بالشكل بفتح
الاء وسكون النون وفتح الراء): شعبة من البل؛ عن كراع.

@حنزقر: ال1ن\ز.ق}ر': وال1ن\ز.ق}ر.ة�: القصي الدميم من الناس؛ وأ%نشد
شر:

لو كنت. أ%ج\م.ل% م1ن\ ملك{،
ر.أ%و\ك. أ�ق%ي\د1ر. ح1ن\ز.ق}ر.ه\

قال سيبويه: النون إ,ذا كانت ثانية ساكنة ل تعل زائدة إ,ل ب,ث%ب.ت{.
@حور: ال%و\ر': الرجوع عن الشيء وإ,ل الشيء، حار. إ,ل الشيء وعنه

ح.و\راv وم.حاراv وم.حار.ةv وح'ؤ'ورواv: رجع عنه وإ,ليه؛ وقول العجاج:
ف ب,ئ}ر, ل ح'ور� س.ر.ى وما ش.ع.ر\

أ%راد: ف بئر ل ح'ؤ'ور�، فأ%سكن الواو ال�ول وحذفها لسكونا وسكون
الثانية بعدها؛ قال ال4زهري: ول صلة ف قوله؛ قال الفر�اء: ل قائمة ف

هذا البيت صحيحة، أ%راد ف بئر ماء ل ي'ح1ي' عليه شيئاv. الوهري: حار.
ي.ح'ور' ح.و\راv وح'ؤ'وراv رجع. وف الديث: من دعا رجلv بالكفر وليس

كذلك حار. عليه؛ أ%ي رجع إ,ليه ما نسب إ,ليه؛ ومنه حديث عائشة: ف%غ.سل}تها
ث أ%ج\فقتها ث أ%ح.ر\تا إ,ليه؛ ومنه حديث بعض السلف: لو ع.ي_ر\ت'
رجلv بالر_ض.ع, لشيت' أ%ن ي.ح'ور. ب داؤه أ%ي يكون% ع.ل%ي_ م.ر\ج,ع'ه.

وكل شيء تغي من حال إ,ل حال، فقد حار. ي.ح'ور ح.و\راv؛ قال لبيد:
وما ال%ر\ء� إ,ل� كالش>هاب, وض.و\ئ1ه1،

ي,ح'ور' ر.ماداv بعد إ,ذ} هو ساط1ع'
وحار.ت1 الغ'ص_ة� ت.ح'ور': ان\ح.د.ر.ت\ كأ%نا رجعت من موضعها،

وأ%حار.ها صاح1ب'ها؛ قال جرير:
ون'ب>ئ}ت' غ%س_ان% اب\ن. واه1ص.ة1 ال�صى

ي'ل%ج\ل1ج' م1ن>ي م'ض\غ.ةv ل ي'ح1ي'ها
وأ%نشد ال4زهري:

وت1ل}ك. ل%ع.م\ر,ي غ�ص_ةD ل أ�ح1ي'ها



أ%بو عمرو: ال%و\ر' الت_ح.يeر'، وال%و\ر': الرجوع. يقال: حار. بعدما
كار.. وال%و\ر': النقصان بعد الزيادة ل4نه رجوع من حال إ,ل حال. وف

الديث: نعوذ بال من ال%و\ر, بعد الك%و\ر,؛ معناه من النقصان بعد
الزيادة، وقيل: معناه من فساد أ�مورنا بعد صلحها، وأ%صله من نقض العمامة بعد

لفها، مأ}خوذ من ك%و\ر, العمامة إ,ذا انقض ل%يeها وبعضه يقرب من بعض،
وكذلك ال�ور'، بالضم. وف رواية: بعد الك%و\ن؛ قال أ%بو عبيد: سئل عاصم
عن هذا فقال: أ%ل تسمع إ,ل قولم: حار. بعدما كان؟ يقول إ,نه كان على

حالة جيلة فحار عن ذلك أ%ي رجع؛ قال الزجاج: وقيل معناه نعوذ بال من
الرeج'وع, وال�روج عن الماعة بعد الك%و\ر,، معناه بعد أ%ن كنا ف

الك%و\ر, أ%ي ف الماعة؛ يقال كار. ع1مام.ت.ه' على رأ}سه إ,ذا ل%ف�ها، وحار.
ع1مام.ت.ه' إ,ذا ن.ق%ض.ها. وف الثل: ح.و\ر¬ ف م.ح.ار.ة{؛ معناه نقصان

ف نقصان ورجوع ف رجوع، يضرب للرجل إ,ذا كان أ%مره ي'د\ب,ر'. وال%حار':
الرجع؛ قال الشاعر:

نن بنو عام1ر ب\ن, ذ�ب\يان%، والن_ا
س' كه.ام¬، م.حار'ه'م\ للق�ب'ور\

وقال س'ب.ي\ع' بن ال%ط1يم، وكان بنو ص'ب\ح أ%غاروا على إ,بله فاستغاث
بزيد الفوارس الض_ب>ي� فانتزعها منهم، فقال يدحه:

لول ال3له' ولول م.ج\د' طال1ب,ها،
ل%ل%ه\و.ج'وها كما نالوا م1ن ال}ع1ي,

واس\ت.ع\ج.ل�وا ع.ن\ خ.ف1يف ال%ض\غ, فاز\د.ر.د'وا،
والذ�مe ي.ب\ق%ى، وزاد' الق%و\م, ف ح'ور,

الل�ه\و.ج.ة: أ%ن ل ي'بالغ ف إ,نضاج اللحم أ%ي أ%كلوا لمها من قبل
أ%ن ينضج وابتلعوه؛ وقوله:

والذم يبقى وزاد القوم ف حور
يريد: ال4ك}ل� يذهب والذم يبقى. ابن ال4عراب: فلن ح.و\ر¬ ف

م.حار.ة{؛ قال: هكذا سعته بفتح الاء، يضرب مثلv للشيء الذي ل يصلح أ%و كان
صالاv ففسد. وال%حارة: الكان الذي ي.ح'ور أ%و ي'حار' فيه. والباطل ف

ح'ور� أ%ي ف نقص ورجوع. وإ,نك لفي ح'ور� وب'ور� أ%ي ف غي صنعة ول
إ,جادة. ابن هانئ: يقال عند تأ}كيد ال%ر\ز,ئ%ة1 عليه ب,ق1ل�ة1 النماء: ما

ي.ح'ور فلن وما ي.ب'ور'، وذهب فلن ف ال%و.ار, والب.و.ار,، بفتح



ال4ول، وذهب ف ال�ور, والب'ور, أ%ي ف النقصان والفساد. ورجل حائر بائر،
وقد حار. وبار.، وال�ور' اللك وكل ذلك ف النقصان والرجوع. وال%و\ر':

ما تت الك%و\ر, من العمامة ل4نه رجوع عن تكويرها؛ وكل�مته فما ر.ج.ع.
إ,ل%ي_ ح.و.اراv وح1واراv وم'حاو.ر.ةv وح.و,يراv وم.ح'ور.ة، بضم الاء،

.vبوزن م.ش'ور.ة أ%ي جوابا
وأ%حار. عليه جوابه: رد_ه. وأ%ح.ر\ت' له جواباv وما أ%حار. بكلمة،

والسم من ال�حاو.ر.ة1 ال%و,ير'، تقول: سعت ح.و,ير.ها وح1و.ار.ها.
وال�حاو.ر.ة: الاوبة. والت_حاو'ر': التجاوب؛ وتقول: كل�مته فما أ%حار

إ,ل� جواباv وما رجع إ,ل� خ.و,يراv ول ح.و,ير.ةv ول م.ح'ور.ةv ول
ح1و.اراv أ%ي ما رد_ جواباv. واستحاره أ%ي استنطقه. وف حديث علي، كرم ال

وجهه: يرجع إ,ليكما ابنا كما ب,ح.و\ر, ما ب.ع.ث}ت'ما ب,ه أ%ي بواب ذلك؛
يقال: كل�مته فما ر.د_ إ,ل� ح.و\راv أ%ي جواباv؛ وقيل: أ%راد به

اليبة وال3خ\ف%اق.. وأ%صل ال%و\ر,: الرجوع إ,ل النقص؛ ومنه حديث ع'بادة:
ي'وش1ك أ%ن ي'ر.ى الرج'ل من ث%ب.ج, السلمي ق�ر_اء القرآن على لسان

ممد، صلى ال عليه وسلم، فأ%عاده وأ%ب\د.أ%ه ل ي.ح'ور' فيكم إ,ل كما
ي.ح'ور صاحب' المار اليت أ%ي ل يرجع فيكم بي ول ينتفع با حفظه من
القرآن كما ل ينتفع بالمار اليت صاحبه. وف حديث س.ط1يح�: فلم ي'ح1ر\

جواباv أ%ي ل يرجع ول ي.ر'د_. وهم ي.ت.حاو.ر'ون أ%ي يتراجعون الكلم.
وال�حاو.ر.ة�: مراجعة النطق والكلم ف الخاطبة، وقد حاوره.

وال%ح'ور.ة�: من ال�حاو.رة1 مصدر كال%ش'ور.ة1 من ال�شاو.ر.ة كال%ح\و.ر.ة1؛
وأ%نشد:

ل1حاج.ة1 ذي ب.ت¼ وم.ح\و.ر.ة{ له،
ك%ف%ى ر.ج\ع'ها من ق1ص_ة1 ال�ت.ك%لYم,

وما جاءتن عنه م.ح'ور.ة أ%ي ما رجع إ,ل� عنه خب.
وإ,نه لضعيف ال%و\ر, أ%ي ال�حاو.ر.ة1؛ وقوله:

وأ%ص\ف%ر. م.ض\ب'وح� ن.ظ%ر\ت' ح41وار.ه'
على الن_ار,، واس\ت.و\د.ع\ت'ه' ك%ف_ م'ج\م1د1

ويروى: ح.و,ير.ه، إ,نا يعن بواره وحويره خروج. الق1د\ح, من النار أ%ي
نظرت الف%ل%ج. والف%و\ز..

واس\ت.حار الدار.: اس\ت.ن\ط%ق%ه.ا، من ال1و.ار, الذي هو الرجوع؛ عن ابن



ال4عراب.
أ%بو عمرو: ال4ح\و.ر' العقل، وما يعيش فلنD بأ%ح\و.ر. أ%ي ما يعيش

بعقل يرجع إ,ليه؛ قال ه'د\ب.ة� ونسبه ابن سيده لبن أ%حر:
وما أ%ن\س. م, ال4ش\ياء3 ل أ%ن\س. ق%و\ل%ها

لار.ت1ها: ما إ,ن ي.ع1يش' بأ%ح\و.ر.ا
أ%راد: من ال4شياء. وحكى ثعلب: اق}ض, م.ح'ور.ت.ك أ%ي ال4مر الذي أ%نت

فيه.
وال%و.ر': أ%ن ي.ش\ت.د_ بياض' العي وس.واد' س.واد1ها وتستدير حدقتها
وترق جفونا ويبيض_ ما حواليها؛ وقيل: ال%و.ر' ش1د_ة� سواد ال�ق}ل%ة1

ف شد�ة بياضها ف شد�ة بياض السد، ول تكون ال4د\ماء� ح.و\راء4؛ قال
ال4زهري: ل تسمى حوراء حت تكون مع ح.و.ر, عينيها بيضاء4 ل%و\ن1

ال%س.د1؛ قال الكميت:
ودامت\ ق�د'ور'ك، للس_اع1ي.ي\ـ

ن ف ال%ح\ل,، غ%ر\غ%ر.ةv واح\و,رار.ا
أ%راد بالغ.ر\غ%ر.ة1 ص.و\ت. الغ.ل%يان1، وبالحورار بياض. ال3هالة

والشحم؛ وقيل: ال%و.ر' أ%ن تسود� العي كلها مثل أ%عي الظباء والبقر، وليس
ف بن آدم ح.و.ر¬، وإ,نا قيل للنساء ح'ور' الع1ي, ل4نن شبهن بالظباء

والبقر.
وقال كراع: ال%و.ر' أ%ن يكون البياض مدقاv بالسواد كله وإ,نا يكون
هذا ف البقر والظباء ث يستعار للناس؛ وهذا إ,نا حكاه أ%بو عبيد ف

الب.ر.ج غي أ%نه ل يقل إ,نا يكون ف الظباء والبقر. وقال ال4صمعي: ل
أ%دري ما ال%و.ر' ف العي وقد ح.و,ر. ح.و.راv واح\و.ر_، وهو أ%ح\و.ر'.

وامرأ%ة ح.و\راء�: بينة ال%و.ر,. وع.ي\ن¬ ح.و\راء#، والمع ح'ور¬، ويقال:
اح\و.ر_ت\ عينه اح\و,ر.اراv؛ فأ%ما قوله:

ع.ي\ناء� ح.ور.اء� من. الع1ي, ال1ي
فعلى ال3تباع لع1ي�؛ وال%و\راء�: البيضاء، ل يقصد بذلك ح.و.ر عينها.
وال4ع\راب' تسمي نساء ال4مصار ح.و.ار,ي_ات{ لبياضهن وتباعدهن عن

ق%ش.ف1 ال4عراب بنظافتهن؛ قال:
،Dفقلت': إ,ن� ال%وار,ي_ات1 م.ع\ط%ب.ة
إ,ذا ت.ف%ت_ل}ن. من ت.ح\ت1 ال%لب,يب,



يعن النساء؛ وقال أ%بو ج,ل}د.ة%:
ف%ق�ل} للح.و.ار,ي_ات1 ي.ب\ك1ي. غ%ي\ر.نا،
ول ت.ب\ك1نا إ,ل� الك1لب' الن_واب,ح'

بك%ي\ن. إ,لينا خفيةv أ%ن} ت'ب,يح.ها
ر,ماح' الن_ص.ار.ى، والسeي'وف' الوار,ح'

جعل أ%هل الشأ}م نصارى ل4نا تلي الروم وهي بلدها. وال%وار,ي_ات' من
النساء: الن_ق1ي_ات' ال4لوان واللود لبياضهن، ومن هذا قيل لصاحب

ال�و_ار.ى:
م'ح.و_ر¬؛ وقول العجاج:
بأ%ع\ي'ن� م'ح.و_رات{ ح'ور,

يعن ال4عي النقيات البياض الشديدات سواد ال%د.ق,.
وف حديث صفة النة: إ,ن ف النة ل%م'ج\ت.م.عاv للح'ور, الع1ي,.

والت_ح\و,ير': التببيض. وال%وار,يeون%: الق%ص_ار'ون% لتبييضهم
ل4نم كانوا قصارين ث غلب حت صار كل ناصر وكل حيم ح.وار,ي�اv. وقال بعضهم:

ال%وار,يeون% ص.ف}و.ة� ال4نبياء الذين قد خ.ل%ص'وا ل%ه'م\؛ وقال
الزجاج: الواريون خ'ل}ص.ان� ال4نبياء، عليهم السلم، وصفوتم. قال: والدليل

على ذلك قول النب، صلى ال عليه وسلم: الزeب.ي\ر' ابن عمت
وح.وار,ي_ من أ�م_ت1ي؛ أ%ي خاصت من أ%صحاب وناصري. قال: وأ%صحاب النب، صلى

ال عليه وسلم، حواريون، وتأ}ويل الواريي ف اللغة الذين أ�خ\ل1ص'وا
ون'ق©وا من كل عيب؛ وكذلك ال�وا�ر.ى من الدقيق سي به ل4نه ي'ن.ق�ى من

ل�باب الب'ر>؛ قال: وتأ}ويله ف الناس الذي قد روجع ف اخت1ياره مرة بعد
مرة فوجد ن.ق1ي�اv من العيوب. قال: وأ%صل الت_ح\و,ير, ف اللغة من حار.
ي.ح'ور'، وهو الرجوع. والت_ح\و,ير': الترجيع، قال: فهذا تأ}ويله، وال

أ%علم. ابن سيده: وكل© م'بال1غ� ف ن'ص\ر.ة1 آخر حو.ار,يÒ، وخص بعضهم
به أ%نصار ال4نبياء، عليهم السلم، وقوله أ%نشده ابن دريد:

ب.ك%ى ب,ع.ي\ن,ك واك1ف' الق%ط}ر,،
اب\ن. ال%وار,ي الع.ال1ي. الذYك}ر,

إ,نا أ%راد ابن. ال%وار,ي>، يعن ال%وار,ي> الزeب.ي.، وعن بابنه
ع.ب\د. الله,و ب\ن. الزبي. وقيل ل4صحاب عيسى، عليه

:eالسلم: الواريون للبياض، ل4نم كانوا ق%ص_ارين. وال%وار,ي



الب.ي_اض'، وهذا أ%صل قوله، صلى ال عليه وسلم، ف الزبي: ح.وار,ي_ من
أ�م_ت، وهذا كان بدأ%ه ل4نم كانوا خلصاء عيسى وأ%نصاره، وأ%صله من
التحوير التبييض، وإ,نا سوا حواريي ل4نم كانوا يغسلون الثياب أ%ي

ي'ح.و>ر'ون.ها، وهو التبييض؛ ومنه ال�ب\ز' ال�و_ار.ى؛ ومنه قولم: امرأ%ة
ح.وار,ي_ةD إ,ذا كانت بيضاء. قال: فلما كان عيسى بن مري، على نبينا وعليه
السلم، نصره هؤلء الواريون وكانوا أ%نصاره دون الناس قيل لناصر نبيه

ح.وار,يe إ,ذا بالغ ف ن'ص\ر.ت1ه تشبيهاv بأ�ولئك. وال%وار,يeون%:
ال4نصار وهم خاصة أ%صحابه. وروى شر أ%نه قال: ال%وار,يe الناصح وأ%صله

:eوال4ح\و.ر,ي .Òالشيء الالص، وكل شيء خ.ل%ص. ل%و\ن'ه، فهو ح.وار,ي
ال4بيض الناعم؛ وقول الكميت:

،vوم.ر\ض'وف%ة{ ل ت'ؤ\ن1 ف الط�ب\خ, طاه1يا
ع.ج,ل}ت' إ,ل م'ح\و.ر>ها ح1ي. غ%ر\غ%ر.ا

يريد بياض ز.ب.د1 الق1د\ر,. والرضوفة: القدر الت أ�نضجت بالر_ض\ف1،
وهي الجارة الماة بالنار. ول تؤ\ن أ%ي ل تبس. والح\و,ر.ار':

الب\ي,ضاض'. وق%ص\ع.ةD م'ح\و.ر_ةD: م'ب\ي.ض_ةD بالس_ن.ام,؛ قال أ%بو الهوش
ال4سدي:

يا و.ر\د' إ,ن>ي س.أ%م'وت' م.ر_ه\،
ف%م.ن\ ح.ل1يف' ال%ف}ن.ة1 ال�ح\و.ر_ه\؟

يعن ال�ب\ي.ض_ة%. قال ابن بري: وورد ترخيم و.ر\د.ة، وهي امرأ%ته،
وكانت تنهاه عن إ,ضاعة ماله ونر إ,بله فقال ذلك: ال4زهري ف الماسي:

ال%و.ر\و.ر.ة� البيضاء. قال: هو ثلثي ال4صل أ�لق بالماسي لتكرار بعض
حروفها. وال%و.ر': خشبة يقال لا الب.ي\ضاء�.

وال�و_ار.ى: الدقيق ال4بيض، وهو لباب الدقيق وأ%جوده وأ%خلصه.
الوهري: ال�و_ار.ى، بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة، ما ح'و>ر. من الطعام

أ%ي ب'ي�ص.. وهذا دقيق ح'و_ار.ى، وقد ح'و>ر. الدقيق' وح.و_ر\ت'ه
فاح\و.ر_ أ%ي اب\ي.ض_. وعجي م'ح.و_ر، وهو الذي مسح وجهه بالاء حت صفا.

وال4ح\و.ر,يe: ال4بيض الناعم من أ%هل القرى؛ قال ع'ت.ي\ب.ة� بن
م1ر\د.اس� العروف' بأ%ب ف%س\و.ة%:

تك�فe ش.ب.ا ال4ن\ي.اب, منها ب,م1ش\ف%ر�
خ.ر,يع�، ك%س3ب\ت1 ال4ح\و.ر,ي> ال�خ.ص_ر,



وال%و\�ر: الب.ق%ر' لبياضها، وجعه أ%ح\وار¬؛ أ%نشد ثعلب:
ل3 د.رe من.از,ل وم.ناز,ل،

إ,ن_ا ب'ل1ي. با ول ال4ح\وار'
وال%و.ر': اللود' الب,يض' الر>ق%اق' ت'عمل منها ال4س\ف%اط�، وقيل:

السeل}ف%ة�، وقيل: ال%و.ر' ال4دي الصبوغ بمرة. وقال أ%بو حنيفة: هي
اللود ال�م\ر' الت ليست ب,ق%ر.ظ1ي_ة{، والمع أ%ح\و.ار¬؛ وقد

ح.و_ر.ه'. وخ'ف_ م'ح.و_ر¬ بطانته ب,ح.و.ر¼؛ وقال الشاعر:
ف%ظ%ل� ي.ر\ش.ح' م1س\كاv ف%و\ق%ه' ع.ل%ق¬،

كأ%ن_ما ق�د_ ف أ%ث}واب,ه ال%و.ر'
الوهري: ال%و.ر' جلود حر ي'غ.ش_ى با الس>لل�، الواحدة� ح.و.ر.ةD؛

قال العجاج يصف مالف البازي:
ب,ح.ج.بات{ ي.ت.ث%ق�ب\ن. الب'ه.ر\،

كأ%ن_ما ي.م\ز,ق}ن. بالل�ح\م, ال%و.ر\
وف كتابه ل1و.ف}د1 ه.م\د.ان%: لم من الصدقة الثYل}ب' والن_اب'

والف%ص1يل� والف%ار,ض' والك%ب\ش' ال%و.ر,يe؛ قال ابن ال4ثي: منسوب إ,ل
ال%و.ر,4، وهي جلود تتخذ من جلود الضأ}ن، وقيل: هو ما دبغ من اللود بغي

الق%ر.ظ1، وهو أ%حد ما جاء على أ%صله ول ي'ع.ل� كما أ�عل� ناب.
وال�و.ار' وال1و.ار'، ال4خية رديئة عند يعقوب: ولد الناقة من حي

يوضع إ,ل أ%ن يفطم ويفصل، فإ,ذا فصل عن أ�مه فهو فصيل، وقيل: هو ح'و.ار¬
ساعة% تضعه أ�مه خاصة، والمع أ%ح\و,ر.ةD وح1يانD فيهما. قال سيبويه:

و.ف�ق�وا بي ف�ع.ال� وف1ع.ال كما و.ف�ق�وا بي ف�عال� وف%ع1يل�، قال: وقد
قالوا ح'ور.انD، وله نظي، سعت العرب تقول ر'قاق¬ ور,قاق¬، وال�نثى

بالاء؛ عن ابن ال4عراب. وف التهذيب: ال�و.ار' الفصيل أ%و_ل% ما ينتج.
وقال بعض العرب: اللهم أ%ح1ر\ ر,باع.نا أ%ي اجعل رباعنا ح1ياناv؛

وقوله:أ%ل ت.خاف�ون% يوماv، ق%د\ أ%ظ%ل�ك�م'
فيه ح'و.ار¬، ب,أ%ي\د1ي الناس,، م.ج\ر'ور'؟

فسره ابن ال4عراب فقال: هو يوم م.ش\ؤ'وم عليكم ك%ش'ؤ\م ح'وار, ناقة
ثود على ثود.

vط�اف1 والب.ك%ر.ة1، وهي أ%يضا�وال1ح\و.ر': الديدة الت تمع بي ال
الشبة الت تمع ال%ح.ال%ة%. قال الزجاج: قال بعضهم قيل له م1ح\و.ر¬



للد_و.ر.ان1 ل4نه يرجع إ,ل الكان الذي زال عنه، وقيل: إ,نا قيل له
م1ح\و.ر¬ ل4نه بدورانه ينصقل حت يبيض. ويقال للرجل إ,ذا اضطرب أ%مره: قد

ق%ل1ق%ت\ م.حاو,ر'ه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
يا م.يe ما ل1ي ق%ل1ق%ت\ م.حاو,ر,ي،

وص.ار. أ%ش\ب.اه. الف%غ.ا ض.رائ1ر,ي؟
يقول: اضطربت علي� أ�موري فكن عنها بالاور. والديدة الت تدور عليها

البكرة يقال لا: م1ح\ور¬. الوهري: ال1ح\و.ر' الع'ود' الذي تدور عليه
البكرة وربا كان من حديد. وال1ح\و.ر': ال%ن.ة� والديدة الت يدور

فيها ل1سان� ال3ب\ز,ي, ف طرف ال1ن\ط%ق%ة1 وغيها. وال1ح\و.ر': ع'ود'
ال%ب_از,. وال1ح\و.ر': الشبة الت يبسط با العجي ي'ح.و�ر' با البز

vلدورانه على العجي تشبيها vقال ال4زهري: سي م1ح\و.را .vت.ح\و,يرا
بحور البكرة واستدارته.

وح.و_ر. ال�ب\ز.ة% ت.ح\و,يراv: ه.ي_أ%ها وأ%دارها ليضعها ف
ال%ل�ة1. وح.و_ر. ع.ي\ن. الدابة: ح.ج>ر. حولا ب,ك%ي¼ وذلك من داء يصيبها،
والك%ي_ة� يقال لا ال%و\راء�، سيت بذلك ل4ن موضعها يبيضe؛ ويقال:

ح.و>ر\ عي. بعيك أ%ي ح.ج_ر\ حولا ب,ك%ي¼. وح.و_ر. عي البعي: أ%دار
حولا م1يس.ماv. وف الديث: أ%نه ك%و.ى أ%س\ع.د. بن. ز'ر.ار.ة% على

عاتقه ح.و\راء4؛ وف رواية: وجد وجعاv ف رقبته ف%ح.و_ر.ه' رسول� ال، صلى
ال عليه وسلم، بديدة؛ ال%و\راء�: ك%ي_ةD م'د.و_ر.ةD، وهي من حار.

ي.ح'ور' إ,ذا رجع. وح.و_ر.ه: كواه ك%ي_ةv فأ%دارها. وف الديث: أ%نه
لا أ�خ\ب,ر. بقتل أ%ب جهل قال: إ,ن عهدي به وف ركبتيه ح.و\راء� فانظروا

ذلك، فنطروا ف%ر.أ%و\ه'؛ يعن أ%ث%ر. ك%ي_ة{ ك�و,ي. با.
وإ,نه لذو ح.و,ير� أ%ي عداوة وم'ض.اد_ة{؛ عن كراع. وبعض العرب يسمي

النجم الذي يقال له ال�ش\ت.ري: ال4ح\و.ر.. وال%و.ر': أ%حد النجوم الثلثة
الت ت.ت\ب.ع' بنات ن.ع\ش�، وقيل: هو الثالث من بنات نعش الكبى اللصق

بالنعش.
وال%حار.ة�: ال�ط© والن_اح1ي.ة�. وال%حار.ة�: الص_د.ف%ة� أ%و

نوها من العظم، والمع م.حاو,ر' وم.حار¬؛ قال السeل%ي\ك'
ب\ن' السeل%ك%ة1:

كأ%ن� ق%و.ائ1م. الن>خ_ام,، ل%م_ا



ت.و.ل�ى ص'ح\ب.ت1ي أ%ص\لv، م.حار'
أ%ي كأ%نا صدف تر� على كل شيء؛ وذكر ال4زهري هذه الترجة أ%يضاv ف

�باب مر، وسنذكرها أ%يضاv هناك. وال%حار.ة�: مرجع الكتف. وم.ح.ار.ة
ال%ن.ك1: ف�و.ي\ق. موضع ت.ح\نيك الب.ي\طار. وال%حار.ة�: باطن النك.

وال%حار.ة�: م.ن\س3م' البعي؛ كلها عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل, ال4عراب.
:�التهذيب: ال%حار.ة� النقصان، وال%حار.ة�: الرجوع، وال%حار.ة

.�الص_د.فة.وال%و\ر.ة�: النeق}صان�. وال%و\ر.ة�: الر_ج\ع.ة
وال�ور': السم من قولك: ط%ح.ن.ت1 الطاحنة� فما أ%حارت\ شيئاv أ%ي ما

ر.د_ت\ شيئاv من الدقيق؛ وال�ور': ال%ل%ك%ة�؛ قال الراجز:
ف ب,ئ}ر� ل ح'ور� س.ر.ى وما ش.ع.ر\

قال أ%بو عبيدة: أ%ي ف بئر ح'ور�، ول ز.ياد.ةD. وفلنD حائ1ر¬ بائ1ر¬:
هذا قد يكون من اللك ومن الك%ساد1. والائر: الراجع من حال كان عليها

إ,ل حال دونا، والبائر: الالك؛ ويقال: ح.و_ر. ال فلناv أ%ي خيبه
ور.ج.ع.ه' إ,ل النقص.

وال%و.ر، بفتح الواو: نبت؛ عن كراع ول ي'ح.لYه. وح.و\ران�، بالفتح:
.vأ%ي شيئا vوح.و.ر\و.را vموضع بالشام. وما أ%صبت منه ح.و\را

وح.و_ار'ون%: مدينة بالشام؛ قال الراعي:
ظ%ل1ل}ن.ا ب,ح.و_ار,ين. ف م'ش\م.خ1ر_ة{،

ت.م'رe س.حاب¬ ت.ح\ت.ن.ا وث�ل�وج'
وح.و\ر,يت': موضع؛ قال ابن جن: دخلت على أ%ب ع.ل1ي¼ فحي رآن قال:
أ%ين أ%نت؟ أ%نا أ%طلبك، قلت: وما هو؟ قال: ما تقول ف ح.و\ر,يت{؟ فخضنا
فيه فرأ%يناه خارجاv عن الكتاب، وص.ان.ع. أ%بو علي عنه فقال: ليس من لغة

ابن ن,ز.ار�، فأ%ق%ل� ال%ف}ل% به لذلك؛ قال: وأ%قرب ما ينسب إ,ليه أ%ن
يكون ف%ع\ل1يتاv لقربه من ف1ع\ل1يت{، وف1ع\ل1يت¬ موجود.

@حي: حار ب.ص.ر'ه ي.حار' ح.ي\ر.ةv وح.ي\راv وح.ي.راناv وت.حي_ر إ,ذا
نظر إ,ل الشيء ف%ع.شي. ب.ص.ر'ه'. وت.ح.ي_ر. واس\ت.ح.ار. وحار.: ل يهتد

لسبيله. وحار. ي.ح.ار' ح.ي\ر.ةv وح.ي\راv أ%ي ت.ح.ي_ر. ف أ%مره؛
وح.ي_ر\ت'ه أ%نا ف%ت.ح.ي_ر.. ورجل حائ1ر¬ بائ1ر¬ إ,ذا ل يتجه لشيء. وف حديث

عمر، رضي ال عنه: الرجال ثلثة، فرجل حائر بائر أ%ي متحي ف أ%مره ل
يدري كيف يهتدي فيه. وهو حائ1ر¬ وح.ي\ران�: تائه¬ من قوم ح.ي.ار.ى،



وال�نثى ح.ي\رى. وحكى اللحيان: ل تفعل ذلك أ�مeك. ح.ي\ر.ى أ%ي
م'ت.ح.ي>رة، كقولك أ�مeك. ث%ك}ل%ى وكذلك المع؛ يقال: ل تفعلوا ذلك أ�م_هات'ك�م\

ح.ي\ر.ى؛ وقول الطرماح:
ي.ط}و,ي الب.ع1يد. ك%ط%ي> الث�و\ب, ه1ز_ت'ه'،

كما ت.ر.د_د. بالد_ي\م'وم.ة1 ال%ار'
أ%راد الائر كما قال أ%بو ذؤيب: وهي أ%د\ماء� سار'ها؛ يريد سائرها. وقد

ح.ي_ر.ه' ال4مر. وال%ي.ر': الت_ح.يeر'؛ قال:
ح.ي\ران� ل ي'ب\ر,ئ�ه من ال%ي.ر\

وحار. الاء�، فهو حائر. وت.ح.ي_ر.: ت.ر.د_د.؛ أ%نشد ثعلب:
ف%ه'ن_ ي.رو.ي\ن. ب,ظ1م\ء� قاص1ر,،

ف ر.ب.ب, الطYي,، باء� حائ1ر,
وت.ح.ي_ر الاء�: اج\ت.مع ودار. والائ1ر': م'ج\ت.م.ع' الاء؛ وأ%نشد:

ما ت.ر.ب_ب. حائ1ر. الب.ح\ر,
قال: والاجر نو منه، وجعه ح'ج\رانD. والائ1ر': ح.و\ض¬ ي'س.ب_ب'

�إ,ليه م.س3يل� الاء من ال4مطار، يسمى هذا السم بالاء. وت.ح.ي_ر الرجل
إ,ذا ض.ل� فلم يهتد لسبيله وت.ح.ي_ر ف أ%مره. وبالبصرة حائ1ر'

ال%ج_اج, معروف: يابس ل ماء فيه، وأ%كثر الناس يسميه ال%ي\ر. كما يقولون
لعائشة ع.ي\ش.ة�، يستحسنون التخفيف وطرح ال4لف؛ وقيل: الائر الكان

الطمئن يتمع فيه الاء فيتحي ل يرج منه؛ قال:
ص.ع\د.ةD ناب,ت.ةD ف حائ1ر،

أ%ي\ن.ما الر>يح' ت'م.ي>ل}ها ت.م1ل}
وقال أ%بو حنيفة: من مطمئنات ال4رض الائ1ر'، وهو الكان الطمئن

الو.س.ط1 الرتفع' الروف1، وجعه ح1يانD وح'ورانD، ول يقال ح.ي\ر¬ إ,ل أ%ن
أ%با عبيد قال ف تفسي قول رؤبة:

حت إ,ذا ما هاج. ح1يان� الد_ر.ق\
ال1يان جع ح.ي\ر�، ل يقلها أ%حد غيه ول قالا هو إ,ل ف تفسي

هذا البيت. قال ابن سيده: وليس كذلك أ%يضاv ف كل نسخة؛ واستعمل حسان بن
ثابت الائر ف البحر فقال:
ول4نت1 أ%ح\س.ن' إ,ذ} ب.ر.ز\ت ل%نا،

يوم. ال�روج,، ب,س.اح.ة الع.ق}ر,



من د'ر_ة{ أ%غ}ل%ى با م.ل1ك¬،
ما ت.ر.ب_ب. حائ1ر. الب.ح\ر,

والمع ح1ي.انD وح'ور.انD. وقالوا: لذه الدار حائ1ر¬ واسع¬، والعام�ة
تقول: ح.ي\ر¬، وهو خطأD. والائ1ر': ك%ر\ب.لء�، س'ميت بأ%حد1 هذه
ال4شياء. واس\تحار. الكان بالاء وت.ح.ي_ر: ت.م.ل4. وت.ح.ي_ر فيه الاء:
اجتمع.. وت.ح.ي_ر. الاء� ف الغيم: اجتمع، وإ,نا سي م'ج\ت.م.ع' الاء

حائراv ل4نه ي.ت.ح.ي_ر' الاء فيه يرجع أ%قصاه إ,ل أ%دناه؛ وقال
العجاج:

eحائ1ر¬ ر.و,ي vس.ق%اه' ر,ي�ا
وت.ح.ي_ر.ت1 ال4رض' بالاء إ,ذا امتل4ت\. وت.ح.ي_ر.ت1 ال4رض'

بالاء لكثرته؛ قال لبيد:
حت ت.ح.ي_ر.ت1 الد_بار' كأ%ن_ها
ز.ل%ف¬، وأ�ل}ق1ي. ق1ت\ب'ها ال%ح\ز'وم'

يقول: امتل4ت ماء. والديار: ال%ش.ارات 
(* قوله: «الشارات» أي ماري

الاء ف الزرعة كما ف شرح القاموس).
والز_ل%ف': ال%صان,ع'.

واس\ت.حار ش.ب.اب. الرأ%ة وت.ح.ي_ر.: امتل4 وبلغ الغابة؛ قال أ%بو
ذؤيب:

وقد ط�ف}ت' من أ%ح\وال1ه.ا وأ%ر.د\ت'ها
ل1و.ص\ل�، فأ%خ\ش.ى ب.ع\ل%ها وأ%ه.اب'ها

ثلثة% أ%ع\و.ام�، فلما ت.ج.ر_م.ت\
ت.ق%ض_ى ش.باب,ي، واس\ت.حار. شباب'ها

قال ابن بري: تر�مت تكملت السنون. واستحار شبابا: جرى فيها ماء
الشباب؛ قال ال4صمعي: استحار شبابا اجتمع وترد�د فيها كما يتحي الاء؛ وقال

النابغة الذبيان وذكر فرج الرأ%ة:
vوإ,ذا ل%م.س\ت.، ل%م.س\ت. أ%ج\ث%م. جاث1ما

م'ت.ح.ي>راv ب,مكان,ه، م1ل}ء4 الي.د1
.(vف ديوان النابغة: متحي>زا *)

وال%ي\ر': الغيم ينشأ� مع الطر فيتحي ف السماء. وت.ح.ي_ر السحاب':



ل يتجه ج,ه.ةv. ال4زهري: قال شر والعرب تقول لكل شيء ثابت دائم ل
يكاد ينقطع: م'س\ت.ح1ي¬ وم'ت.ح.ي>ر¬؛ وقال جرير:

يا ر'ب_ما ق�ذ1ف. الع.د'وe ب,ع.ار,ض�
ف%خ\م, الك%تائ1ب,، م'س\ت.ح1ي, الك%و\ك%ب,

قال ابن ال4عراب: الستحي الدائم الذي ل ينقطع. قال: وكوكب الديد
بريقه. وال�ت.حي>ر' من السحاب: الدائم' الذي ل يبح مكانه يصب الاء

صب�اv ول تسوقه الريح؛ وأ%نشد:
ك%أ%ن_ه'م' غ%ي\ثD ت.ح.ي_ر و.اب,ل�ه\

وقال الطرماح:
ف م'س\ت.ح1ي, ر.د.ى ال%ن'و

ن1، وم'ل}ت.ق%ى ال4س.ل الن_واه1ل
قال أ%بو عمرو: يريد يتحي الردى فل يبح. والائر: الو.د.ك':

:�وم.ر.ق%ةD م'ت.ح.ي_ر.ةD: كثية ال3هال%ة1 والد_س.م,. وت.ح.ي_ر.ت1 ال%ف}ن.ة
امتل4ت طعاماv ودساv؛ فأ%ما ما أ%نشده الفارسي لبعض الذليي:

إ,م_ا ص.ر.م\ت1 ج.د1يد. ال1با
ل, م1ن>ي، وغ%ي_ر.ك1 ال4ش\ي.ب'
فيا ر'ب_ ح.ي\ر.ى ج.ماد1ي_ة{،

ت.ح.د_ر. فيها الن_د.ى الس_اك1ب'
فإ,نه عن روضة متحية بالاء.

وال%حار.ة�: الص_د.ف%ة�، وجعها م.حار¬؛ قال ذو الرمة
ف%أ%ل4م' م'ر\ض.ع� ن'ش1غ% ال%ح.ار.ا

أ%راد: ما ف الار. وف حديث ابن سيين ف غسل اليت: يؤخذ شيء من
�س1د\ر� فيجعل ف م.حار.ة{ أ%و س'ك�رeج.ة{؛ قال ابن ال4ثي: ال%حار.ة

والائر الذي يتمع فيه الاء، وأ%صل ال%ح\ار.ة1 الصدفة، واليم زائدة.
وم.حار.ة� ال�ذن: صدفتها، وقيل: هي ما أ%حاط ب,س'م'وم, ال�ذ�ن1 من ق%ع\ر,

ص.ح\ن.ي\ها، وقيل: م.حار.ة� ال�ذن جوفها الظاهر ال�ت.ق%ع>ر'؛ والارة
أ%يضاv: ما تت ال3طار,، وقيل: الارة جوف ال�ذن، وهو ما حول

الص>ماخ ال�ت_س3ع,. وال%حار.ة�: ال%ن.ك' وما خ.ل}ف. الف%راش.ة1 من أ%على
:�الفم. والارة: م.ن\ف%ذ� الن_ف%س, إ,ل الياشيم. وال%حار.ة
النeق}ر.ة� الت ف ك�ع\ب'ر.ة1 الك%ت1ف. وال%حار.ة�: ن'ق}ر.ة� الو.ر,ك1.



وال%حار.تان1: رأ}سا الورك الستديران اللذان يدور فيهما رؤوس الفخذين.
وال%حار'، بغي هاء، من ال3نسان: ال%ن.ك'، ومن الداية حيث ي'ح.ن>ك'

الب.ي\طار'. ابن ال4عراب: م.حار.ة� الفرس أ%على فمه من باطن.
وطريق م'س\ت.ح1ي¬: يأ}خذ ف ع'ر\ض, م.س.اف%ة{ ل ي'درى أ%ين م.ن\ف%ذ�ه؛

قال:
ضاح1ي ال4خاد1يد1 وم'س\ت.ح1ي,ه1،
ف لح1ب� ي.ر\ك%ب\ن. ض1يف%ي\ ن,ي,ه1

.vواستحار الرجل بكان كذا ومكان كذا: نزله أ%ياما
وال1ي.ر' وال%ي.ر': الكثي من الال وال4هل؛ قال:

أ%ع'وذ� بالر_ح\م.ن, من مال� ح1ي.ر\،
ي'ص\ل1ين,ي. ال� به ح.ر_ س.ق%ر\

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
يا من ر.أ%ى النeع\مان كان% ح1ي.ر.ا

قال ثعلب: أ%ي كان ذا مال كثي وخ.و.ل� وأ%هل؛ قال أ%بو عمرو بن العلء:
سعت امرأ%ة من ح1م\ي.ر ت'ر.قYص' ابنها وتقول:

يا ر.ب_نا م.ن\ س.ر_ه' أ%ن ي.ك}ب.ر.ا،
ف%ه.ب\ له أ%ه\لv ومالv ح1ي.ر.ا

وف رواية: ف%س'ق\ إ,ليه ر.ب> مالv ح1ي.ر.ا. وال%ي.ر': الكثي من
أ%هل ومال؛ وحكى ابن خالويه عن ابن ال4عراب وحده: مال ح1ي.ر¬، بكسر الاء؛

وأ%نشد أ%بو عمرو عن ثعلب تصديقاv لقول ابن ال4عراب:
حت إ,ذا ما ر.با ص.غ1ي'ه'م'،
وأ%ص\ب.ح. الال� ف1يه,م' ح1ي.ر.ا
ص.د_ ج'و.ي\ن¬ فما ي'ك%لYم'نا،
كأ%ن� ف خ.د>ه لنا ص.ع.را

ويقال: هذه أ%نعام ح1يات¬ أ%ي م'ت.ح.ي>ر.ة كثية، وكذلك الناس إ,ذا
كثروا.

،�وال%ار.ة: كل م.ح.ل�ة{ دنت م.ناز,ل�هم فهم أ%هل حار.ة{. وال1ية
Òبالكسر: بلد بنب الكوفة ينزلا نصارى الع1ب.اد، والنسبة إ,ليها ح1ي,ي

وحاريÒ، على غي قياس؛ قال ابن سيده: وهو من نادر معدول النسب قلبت الياء
فيه أ%لفاv، وهو قلب شاذ غي مقيس عليه غيه؛ وف التهذيب: النسبة



إ,ليها حار,يÒ كما نسبوا إ,ل الت_م\ر, ت.م\ر,يÒ فأ%راد أ%ن يقول
ح.ي\ر,يÒ، فسكن الياء فصارت أ%لفاv ساكنة، وتكرر ذكرها ف الديث؛ قال ابن

ال4ثي: هي البلد القدي بظهر الكوفة وم.ح.ل�ةD معروفة بنيسابور. والسيوف
الار,ي_ة�: العمولة بال1ي.ة1؛ قال:

فلم_ا دخلناه' أ%ض.ف}نا ظ�ه'ور.نا
إ,ل ك�لY حار,ي¼ ف%ش1يب� م'ش.ط�ب,

يقول: إ,نم اح\ت.ب.و\ا بالسيوف، وكذلك الرجال الار,ي_ات'؛ قال
الشماخ:ي.س\ر,ي إ,ذا نام بنو الس_ري_ات1،

ي.نام' بي ش'ع.ب, الار,ي_ات1
والار,يe: أ%ن\ماط� ن'ط�وع� ت'عمل بال1ي.ة1 ت'ز.ي_ن' با

الر>حال�؛ أ%نشد يعقوب:
ع.ق}ماv ور.ق}ماv وحار,ي�اv ن'ضاع1ف�ه'
على ق%لئ1ص. أ%مثال, ال%جان,يع,

:eناع1ي�وال�س\ت.ح1ي.ة: موضع؛ قال مالك بن خالد ال
وي_م\ت' قاع. ال�س\ت.ح1ي.ة1، إ,ن>ن،
بأ%ن ي.ت.لح.و\ا آخ1ر. اليوم,، آر,ب'

ول أ%فعل ذلك ح.ي\ر,ي\ د.ه\ر� وح.ي\ر,ي_ د.ه\ر� أ%ي أ%م.د. الد_ه\ر,.
وح.ي\ر,ي. د.ه\ر�: مففة من ح.ي\ر,ي�، كما قال الفرزدق:

تأ%م_ل}ت' ن.س\راv والس>ماك%ي\ن, أ%ي\ه'م.ا،
ع.ل%ي_ م1ن. الغ.ي\ث%، اس\ت.ه.ل�ت\ م.واط1ر'ه\

وقد يوز أ%ن يكون وزنه ف%ع\ل1ي.؛ فإ,ن قيل: كيف ذلك والاء لزمة لذا
البناء فيما زعم سيبويه؟ فإ,ن كان هذا فيكون نادراv من باب إ,ن\ق%ح\ل�.
وحكى ابن ال4عراب: ل آتيك ح1ي\ر,ي_ الدهر أ%ي طول الدهر، وح1ي.ر.

الدهر؛ قال: وهو جع ح1ي\ر,ي�؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا؛ قال
ال4زهري: وروى شر بإ,سناده عن الر_ب,يع بن ق�ر.ي\ع� قال: سعت ابن عمر يقول:

أ%س\ل1ف�وا ذاكم الذي يوجب' ال أ%ج\ر.ه' وير'دe إ,ليه مال%ه'، ول
ي'ع\ط% الرجل� شيئاv أ%فضل% من الط�ر\ق، الرجل� ي'ط}ر,ق' على الفحل أ%و على

الفرس ف%ي.ذ}ه.ب' ح.ي\ر,ي_ الدهر، فقال له رجل: ما ح.ي\ر,يe الدهر؟
قال: ل ي'ح\س.ب'، فقال الرجل�: ابن' واب,ص.ة% ول ف سبيل ال، فقال: أ%و
ليس ف سبيل ال؟ هكذا رواه ح.ي\ر,ي_ الدهر، بفتح الاء وتشديد الياء



الثانية وفتحها؛ قال ابن ال4ثي: ويروى ح.ي\ر,ي\ د.ه\ر�، بياء ساكنة،
وح.ي\ر,ي. د.ه\ر�، بياء مففة، والكل من ت.ح.يeر, الدهر وبقائه، ومعناه

م'د_ة% الدهر ودوامه أ%ي ما أ%قام الدهر'. قال: وقد جاء ف تام الديث:
فقال له رجل: ما ح.ي\ر,يe الدهر؟ فقال: ل ي'ح\س.ب'؛ أ%ي ل ي'ع\ر.ف'

حسابه لكثرته؛ يريد أ%ن أ%جر ذلك دائم أ%بداv لوضع دوام النسل؛ قال: وقال
سيبويه العرب تقول: ل أ%فعل ذلك ح.ي\ر,ي\ د.ه\ر� أ%ي أ%بداv. وزعموا أ%ن

بعضهم ينصب الياء ف ح.ي\ر,ي. د.ه\ر�؛ وقال أ%بو السن: سعت من يقول ل
أ%فعل ذلك ح1ي\ر,ي_ د.ه\ر�، م'ث%ق�ل%ةv؛ قال: وال1ي\ر,يe الدهر كله؛

وقال شر: قوله ح1ي\ر,ي_ د.ه\ر� يريد أ%بداv؛ قال ابن شيل: يقال ذهب
ذاك حار,ي_ الد_ه\ر, وح.ي\ر,ي_ الدهر أ%ي أ%بداv. وي.ب\ق%ى حار,ي_ دهر

أ%ي أ%بداv. ويبقى حار,ي_ الدهر وح.ي\ر,ي_ الدهر أ%ي أ%بداv؛ قال:
وسعت ابن ال4عراب يقول: ح1ي\ر,ي_ الدهر، بكسر الاء، مثل قول سيبويه
وال4خفش؛ قال شر: والذي فسره ابن عمر ليس بخالف لذا إ,نا أ%راد ل

ي'ح\س.ب' أ%ي ل يكن أ%ن يعرف قدره وحسابه لكثرته ودوامه على وجه الدهر؛ وروى
ال4زهري عن ابن ال4عراب قال: ل آتيه ح.ي\ر,ي\ دهر وح1ي\ر,ي_ دهر

�وح1ي.ر. الد_ه\ر,؛ يريد: ما تي من الدهر. وح1ي.ر' الدهر,: جاعة
ح1ي\ر,ي_؛ وأ%نشد ابن بري لل4غلب العجلي شاهداv على مآل, ح.ي.ر، بفتح الاء،

أ%ي كثي:
يا من ر.أ%ى النeع\مان% كان% ح.ي.ر.ا،
من ك�لY شيء� صال� قد أ%ك}ث%ر.ا

واس\ت'ح1ي. الشراب': أ�س1يغ%؛ قال العجاج:
ت.س\م.ع' ل1ل}ج.ر\ع,، إ,ذا اس\ت'ح1ي.ا،

للماء3 ف أ%ج\واف1ها خ.ر,ير.ا
وال�س\ت.ح1ي': سحاب ثقيل مترد�د ليس له ريح ت.س'وق�ه'؛ قال الشاعر

:vيدح رجل
كأ%ن� أ%صحاب.ه' بالق%ف}ر, ي'م\ط1ر'ه'م\،
من م'س\ت.ح1ي�، غ%ز,ير¬ ص.و\ب'ه' د1ي.م'

ابن شيل: يقول الرجل لصاحبه: وال ما ت.ح'ور' ول ت.ح'ول� أ%ي ما
تزداد خياv. ثعلب عن ابن ال4عراب: وال ما ت.ح'ور ول ت.ح'ول أ%ي ما

تزداد خياv. ابن ال4عراب: يقال ل1ج,ل}د1 الف1يل, ال%و\ران� ولباطن



.�ج,ل}د1ه1 ال1ر\ص1يان
أ%بو زيد: ال%ي>ر' الغ.ي\م' ي.ن\ش.أ� مع الطر ف%ي.ت.ح.ي_ر' ف

السماء.
وال%ي\ر'، بالفتح: ش1ب\ه' ال%ظ1ي.ة أ%و ال1م.ى،، ومنه ال%ي\ر'

ب,ك%ر\ب.لء.
وال1ي.اران1: موضع؛ قال الرث� بن' ح1ل�ز.ة%:

وه'و. الر_بe والش_ه,يد' ع.ل%ى يو
م ال1يار.ي\ن,، والبلء� ب.لء�

vحجز: ال%ج\ز: الفصل بي الشيئي، ح.ج.ز بينهما ي.ح\ج,�ز' ح.ج\زا@
وح1جاز.ةv فاح\ت.ج.ز؛ واسم ما فصل بينهما: الاج,ز'. ال4زهري: ال%ج\ز أ%ن

ي.ح\ج,ز بي مقاتلي، وال1ج.از السم، وكذلك الاج,ز'. قال ال تعال:
وج.ع.ل بي البحرين حاج,زاv؛ أ%ي ح1جازاv بي ماء� م1ل}ح وماء� ع.ذ}ب� ل

يتلطان، وذلك الجاز قدرة ال. وح.ج.ز.ه ي.ح\ج'3ز'ه ح.ج\زاv: منعه. وف
الديث: ول4ه\ل القتيل أ%ن ي.ن\ح.ج,زوا ال4د\ن فال4دن أ%ي ي.ك�فوا

عن الق%و.د؛ وكل من ترك شيئاv، فقد ان\ح.جز. عنه. والن\ح1جاز: م'طاو,ع
ح.ج.ز.ه إ,ذا منعه، والعن أ%ن لورثة القتيل أ%ن يعفوا عن دمه رجالم

ونساؤهم أ%يهم عفا، وإ,ن كانت امرأ%ة، سقط القود واستحقوا الدية؛ وقوله
ال4دن فال4دن أ%ي ال4قرب فال4قرب؛ وبعض الفقهاء يقول: إ,نا العفو

والق%و.د إ,ل ال4ولياء من الورثة ل إ,ل جيع الورثة من ليسوا
بأ%ولياء.وال�حاج.ز.ة: ال�مانعة. وف الثل: إ,ن أ%ر.د\ت. ال�حاج.ز.ة ف%ق%ب\ل

ال�ناج.ز.ة؛ ال�حاج.ز.ة: السالة، وال�ناج.ز.ة: القتال. وتاج.ز.
الفريقان. وف الثل: كانت بي القوم ر,م>ي_ا ث صارت إ,ل ح1ج>يز.ى أ%ي

تراموا ث ت.حاج.ز'وا، وها على مثال خ1ص>يص.ى. وال1ج>يز.ى: من
ال%ج\ز بي اثني.

وال%ج.ز.ة، بالتحريك: الظ�ل%م.ة�. وف حديث ق%ي\لة: أ%ي'لم اب\ن'
ذ1ه1 أ%ن ي.ف}ص1ل ال�ط�ة وي.ن\ت.صر من وراء ال%ج.ز.ة؟ ال%ج.ز.ة: هم

الذين ت.ح\جزونه عن حقه، وقال ال4زهري: هم الذين ينعون بعض الناس من بعض
ويفصلون بينهم بالق، الواحد حاج,ز¬؛ وأ%راد بابن, ذ1ه1 ولدها؛ يقول: إ,ذا

أ%صابه خ'ط9ة ض.يم فاح\ت.ج� عن نفسه وع.ب_ر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه
.vوما�ل يكن م.ل



وال1جاز: البلد العروف، سيت بذلك من ال%ج\ز الفصل بي الشيئي لنه
فصل بي الغ.و\ر والشام والبادية، وقيل: ل4نه ح.ج.ز بي ن.ج\د{

والس_راة، وقيل: ل4نه ح.ج.ز بي ت1هامة وند، وقيل: سيت بذلك ل4نا ح.ج.ز.ت\
بي ن.ج\د والغ.و\ر، وقال ال4صمعي: ل4نا اح\ت'ج,ز.ت\ بال1ر.ار المس
منها ح.ر_ة بن س'ل%ي\م وح.ر_ة واق1م�، قال ال4زهري: سي ح1جازاv ل4ن

الر.ار. ح.ج.ز.ت\ بينه وبي عالية ند، قال: وقال ابن السكيت ما ارتفع
عن بطن الرeم_ة فهو ن.ج\د¬، قال: والرeم_ة واد{ معلوم، قال: وهو

ن.ج\د إ,ل ثنايا ذات ع1ر\ق�، قال: وما اح\ت.ز.م.ت\ به ال1رار 
(* قوله «وما

احتزمت به الرار إل» نقل ياقوت هذه العبارة عن الصمعي ونصه قال
الصمعي: ما احتزمت به الرار حرة شوران وحرة ليلى وحرة واقم وحرة النار وعامة

منازل بن سليم إل آخر ما هنا) ح.ر_ة% ش.و\ران وعمة منازل بن سليم
إ,ل الدينة فما اح\ت.از ف ذلك الشق كله ح1جاز، قال: وط%ر.ف ت1هامة من

ق1ب.ل الجاز م.دار,ج الع.ر\ج، وأ%و�لا من ق1ب.ل ند م.د.ارج ذات الع1ر\ق.
ال4صمعي: إ,ذا عرضت لك ال1رار' بنجد فذلك ال1جاز؛ وأ%نشد:

وف%رeا بال1جاز لي'ع\ج,زون
أ%راد بال1جاز ال1رار.. وف حديث ح'ر.ي\ث1 بن حسان: يا رسول ال، إ,ن

رأ%ي\ت. أ%ن تعل الد>ه\ناء ح1جازاv بيننا وبي بن تيم أ%ي حدìا
فاصلv ي.ح\ج,ز' بيننا وبينهم، قال: وبه سي ال1جاز' الصeق}ع' العروف من

ال4رض، ويقال للجبال أ%يضاv: ح1جاز؛ ومنه قوله:
ونن أ�ناس ل ح1جاز. بأ%ر\ض1نا

وأ%ح\ج.ز. القوم' واح\ت.ج.ز'وا وان\ح.ج.ز'وا: أ%ت.وا ال1جاز.،
وت.حاج.ز'وا وان\ح.ج.ز'وا واح\ت.ج.ز'وا: ت.زاي.ل�وا، وح.ج.ز.ه عن ال4مر ي.ح\ج'زه

ح1جاز.ةv وح1ج>يز.ى: صرفه.
وح.جاز.ي\ك' كح.نان.ي\ك أ%ي اح\ج'ز\ بينهم ح.ج\زاv بعد ح.ج\ز�، كأ%نه

يقول: ل تقطع ذلك و.ل}ي.ك' بعض'ه موصولv ببعض.
وح'ج\زة ال3زار: ج.ن.بته. وح'ج\زة السراويل: موضع الت>ك�ة، وقيل:

ح'ج\زة ال3نسان م.ع\ق1د السراويل وال3زار. الليث: ال�ج\زة حيث ي'ث}ن طرف
ال3زار ف ل%و\ث ال3زار، وجعه ح'ج'زات؛ وأ%ما قول النابغة:

ر,قاق الن>عال, ط%ي>ب ح'ج'زاتم،



ي'ح.ي_و\ن بالر_ي\حان يوم. الس_باس1ب
فإ,نا كن به عن الفروج؛ يريد أ%نم أ%ع1ف�اء عن الفجور. وف الديث:

إ,ن الر_ح1م أ�خذت ب'ج\زة الرحن؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي اعتصمت به
والتجأ%ت إ,ليه مستجية، ويدل عليه قوله ف الديث: هذا مقام العائ1ذ1 بك من

الق%ط1يعة، قال: وقيل معناه أ%ن اسم الر_ح1م مشتق من اسم الرحن فكأ%نه
Dبوسطه، كما جاء ف الديث الخر: الر_ح1م' ش1ج\ن.ة Dمتعلق بالسم آخ1ذ
من الرحن. قال: وأ%صل ال�ج\زة موضع شد� ال3زار، قال: ث قيل لل3زار

ح'ج\زة للمجاورة. واح\ت.جز بال3زار إ,ذا شد�ه على وسطه فاستعاره لللتجاء
والعتصام والتمسeك بالشيء والتعلق به؛ ومنه الديث الخر: والنب، صلى

ال عليه وسلم، آخذ ب'ج\زة ال تعال أ%ي بسبب منه، ومنه الديث
الخر: منهم من تأ}خذه النار إ,ل ح'ج\ز.ته أ%ي إ,ل م.ش.د� إ,زاره، ويمع

على ح'ج.ز؛ ومنه الديث: فأ%نا آخ1ذD ب'ج.زكم، وال�ج\ز.ة: م.ر\ك%ب'
م'ؤ.خ_ر الص>فاق ف ال1ق}و، وال�ت.ح.ج>ز: الذي قد ش.د_ وسطه، واح\ت.ج.ز

بإ,زاره: شد�ه على وسطه، من ذلك، وف حديث ميمونة، رضي ال عنها: كان
vأ%ي شاد_ة vيباشر الرأ%ة من نسائه وهي حائض إ,ذا كانت م'ح\ت.ج,ز.ة

م1ئ}زرها على العورة وما ل تل مباشرته. والاج,ز': الائل بي الشيئي. وف
حديث عائشة، رضي ال عنها: لا نزلت سورة النور ع.م.د\ن إ,ل ح'ج.ز

مناط1ق1ه,ن_ فش.ق%ق}ن.ها فات_خ.ذنا خ'م'راv؛ أ%رادت بال�ج.ز الآزر. قال
ابن ال4ثي: وجاء ف سنن أ%ب داود ح'ج'وز أ%و ح'ج'ور بالشك، وقال

الطاب: ال�ج'ور، بالراء، ل معن لا ههنا وإ,نا هو بالزاي جع ح'ج.ز
فكأ%نه جع المع، وأ%ما ال�ج'ور، بالراء، فهو جع ح.ج\ر ال3نسان، وقال

الزمشري: واحد ال�جوز ح1ج\ز، بكسر الاء، وهي ال�ج\زة، ويوز أ%ن يكون
واحدها ح'ج\ز.ةv. وف الديث: رأ%ى رجلv م'ح\ت.ج,زاv ببل وهو م'ح\رم أ%ي

مشدود الوسط. أ%بو مالك: يقال لكل شيء ي.ش'دe به الرجل وسطه ليشمر به
ثيابه حجاز، وقال: الح\ت1جاز بالثوب أ%ن ي'د\رجه ال3نسان فيشد به وسطه،

ومنه أ�خ1ذ%ت ال�ج\ز.ة. وقالت أ�م الر_ح_ال: إ,ن الكلم ل ي'ح\ج.ز ف
الع1ك}م كما ي'ح\ج.ز الع.ب.اء. الع1ك}م: الع1د\ل. وال%ج\ز: أ%ن ي'د\رج

البل عليه ث يشد. أ%بو حنيفة: ال1جاز حبل يشد به الع1ك}م. وتاجز
القوم: أ%خذ بعضهم ب'ج.ز بعض. رجل شديد الج\زة: ص.ب'ور على الشد�ة وال%ه\د؛

ومنه حديث علي�، رضي ال عنه، وسئل عن بن أ�مية فقال: هم أ%شدeنا



ح'ج.زاv، وف رواية: ح'ج\ز.ة، وأ%ط}ل%ب'نا لل4مر ل ي'نال في.نالون.ه.
وح'ج\ز الرجل: أ%صله وم.ن\ب,ته. وح'ج\ز'ه أ%يضاv: فصل ما بي فخذه والفخذ

ال�خرى من عشيته؛ قال:
فام\د.ح\ ك%ر,ي. ال�ن\ت.م.ى وال�ج\ز,

وف الديث: تزوجوا ف ال�ج\ز, الصال فإ,ن الع1ر\ق د.س_اس؛ الجز،
بالضم والكسر: ال4صل وال%ن\بت، وبالكسر هو بعن ال1ج\زة. وهي هيئة

ال�ح\ت.ج,ز، كناية عن الع1ف�ة وط1يب, ال3زار. وال�3ج\ز: الناحية. وقال:
ال�1ج\ز الع.ش1ية ت.ح\ت.ج,ز بم أ%ي تتنع. وروى ابن ال4عراب قوله:

كري النتمى والجز، إ,نه عفيف طاهر كقول النابغة: ط%ي>ب ح'ج'زات'هم، وقد
تقد�م. وال1ج\ز: العفيف الطاهر. وال1جاز: حبل يلقى للبعي من ق1ب.ل

رجليه ث يناخ عليه ث يشد� به ر'س\غا رجليه إ,ل ح1ق}و.ي\ه وع.ج'ز'ه؛ تقول
منه: ح.ج.ز\ت البعي أ%ح\ج,زه ح.ج\زاv، فهو م.ح\جوز؛ قال ذو الرمة:

ف%ه'ن_ من بي م.ح\ج'وز� ب,ناف1ذ%ة{،
وقائ1ظ{ وكل ر.و\ق%ي\ه م'خ\ت.ض1ب

وقال الوهري: هو أ%ن ت'ن,يخ البعي ث تشد� حبلv ف أ%صل خ'ف�ي\ه
جيعاv من رجليه ث ترفع البل من تته حت تشد�ه على ح1ق}و.ي\ه، وذلك إ,ذا
أ%راد أ%ن يرتفع خفه؛ وقيل: ال1جاز حبل يشد بوسط ي.د.ي البعي ث يال%ف

فت'ع\قد به رجله ث ي'ش.د� طرفاه إ,ل ح1ق}ويه ث يلقى على جنبه شبه
ال%ق}م'وط ث ت'داو.ى د.ب.رته فل يستطيع أ%ن يتنع إ,ل أ%ن ير جنبه على

ال4رض؛ وأ%نشد:
ك%و\س. ال1ب.لY الن_ط1ف1 ال%ح\ج'وز

وحاج,ز¬: اسم. ابن ب'ز'رج: ال%ج.ز' والز_ن.ج' واحد. ح.ج,ز. وز.ن,ج.:
وهو أ%ن ت.ق%ب_ض. أ%معاء الرجل وم.ص.ارينه من الظمإ, فل يستطيع أ%ن يكثر

الشرب ول الط©ع\م، وال تعال أ%علم.
@حرز: ال1ر\ز: الوضع الصي. يقال: هذا ح1ر\ز¬ ح.ر,يز¬. وال1ر\ز': ما

أ%ح\ر.ز.ك من موضع وغيه. تقول: هو ف ح1ر\ز� ل ي'وص.ل إ,ليه. وف حديث
بأ%جوج ومأ}جوج: ف%ح.ر>ز\ عبادي إ,ل الط�ور أ%ي ض'م_هم إ,ليه واجعله

.vلم ح1ر\زا
يقال: أ%ح\ر.ز\ت الشيء أ�ح\ر,ز'ه إ,ح\رازاv إ,ذا حفظته وضممته إ,ليك

وص'ن\ت.ه عن ال4خذ. وف حديث الدعاء: اللهم اجعلنا ف ح1ر\ز� حار,ز� أ%ي



ك%ه\ف{ م.ن,يع، وهذا كما يقال: ش1ع\ر¬ شاع1ر¬، فأ%جرى اسم الفاعل صفة
للش>ع\ر وهو لقائله، والقياس أ%ن يكون ح1ر\زاv م'ح\ر,زاv أ%و ف ح1ر\ز�

ح.ر,يز� ل4نه الفعل منه أ%ح\ر.ز، ولكن كذا روي؛ قال ابن ال4ثي: ولعله لغة.
ويسمى الت�ع\ويذ� ح1ر\زاv. واح\ت.ر.ز\ت' من كذا وت.ح.ر_ز\ت' أ%ي

ت.و.ق�ي\ته'.
وأ%ح\ر.ز. الشيء4 فهو م'ح\ر.ز وح.ر,يز¬: حاز.ه. وال1ر\ز': ما ح1يز. من
�موضع أ%و غيه أ%و ل�ج,ئ% إ,ليه، والمع أ%ح\راز، وأ%ح\ر.ز.ن ال%كان

وح.ر_ز.ن: أ%ل}ج.أ%ن؛ قال التنخل الذل:
يا ليت. ش1ع\ري، و.ه.مe ال%رء3 م'ن\ص1ب'ه،

وال%ر\ء� ليس له ف الع.ي\ش, ت.ح\ر,يز'
واح\ت.ر.ز. منه وت.ح.ر_ز.: جعل نفسه ف ح1ر\ز� منه؛ ومكان م'ح\ر,ز¬

وح.ر,يز¬، وقد ح.ر'ز. ح.راز.ةv وح.ر.زاv. وأ%ح\ر.ز.ت الرأ%ة� فرجها:
أ%ح\ص.ن.ت\ه؛ وقوله:

وي\ح.ك. يا ع.ل}ق%م.ة� بن. ماع1ز,
هل لك ف الل�واق1ح, ال%رائ1ز,؟

قال ثعلب: الل�واق1ح الس>ياط، ول يفسر الرائ1ز إ,ل أ%ن يعن به
العدودة أ%و ال�ت.ف%ق�دة إ,ذا صنعت ودبغت.

وال%ر.ز، بالتحريك: ال%ط%ر، وهو ال%و\ز ال%ح\كوك يلعب به الصب�،
والمع أ%ح\راز وأ%خطار؛ ومن أ%مثالم فيمن ط%م1ع ف الربح حت فاته رأ}س

الال قولم:
واح.ر.ز.ا وأ%ب\ت.غ1ي الن_واف1ل

يريد واح.ر.ز.اه'، ف%ح.ذف وقد اختلف فيه؛ وف حديث الصد�يق، رضي ال
عنه: أ%نه كان ي'وت1ر' من أ%و�ل الليل ويقول:

و.اح.ر.زا وأ%ب\ت.غ1ي الن_وافل
ويروى: أ%ح\رزت' ن.ه\ب,ي وأ%ب\ت.غ1ي النوافل؛ يريد أ%نه قضى وتره

وأ%م1ن ف%وات.ه وأ%ح\ر.ز أ%ج\ره، فإ,ن استيقظ من الليل ت.ن.ف�ل، وإ,ل فقد
خرج من ع'ه\دة الوتر. وال%ر.ز، بفتح الاء: ال�ح\ر.ز، ف%ع.ل بعن

م'ف}ع.ل، وال4لف' ف واح.ر.ز.ا م'ن\ق%لبةD عن ياء3 ال3ضافة كقولم: يا غلما
أ%ق}ب,ل، ف يا غلمي. والنواف1ل�: الزوائد، وهذا مث%ل للعرب ي'ضرب' لن

ظ%ف1ر بطلوبه وأ%ح\ر.ز.ه وطلب الزيادة. أ%بو عمرو ف نوادره: ال%رائ1ز'



من ال3بل الت ل تباع ن.فاس.ة با؛ وقال الشماخ:
ت'باع' إ,ذا ب,يع. الت>لد' ال%رائ1ز'

ومن أ%مثالم: ل ح.ر,يز. من ب.ي\ع� أ%ي إ,ن أ%عطيتن ثناv أ%رضاه ل
:vأ%متنع من بيعه؛ وقال الراجز يصف فحل

ي.ه\د1ر' ف ع.قائ1ل� ح.رائ1ز,،
ف مثل ص'ف}ن, ال4د.م ال%خار,ز,

vخذوا من ح.ر.زات أ%موال الناس شيئا�ابن ال4ثي: وف حديث الزكاة ل تأ
أ%ي من خيار,ها، هكذا روي بتقدي الراء على الزاي، وهي جع ح.ر\زة،
�بسكون الراء، وهي خيار الال ل4ن صاحب.ها ي'ح\ر,زها ويصونا، والرواية

الشهورة� بتقدي الزاي على الراء، وقد تقدم ذكره ف موضعه.
ومن ال4ساء: ح.ر_از وم'ح\ر,ز.

@حرمز: روي عن ابن الستني أ%نه قال: يقال ح.ر\م.ز.ه ال� لعنه ال.
وبنو ال1ر\ماز,: م'ش\ت.قÒ منه. الوهري: ال1ر\ماز' ح.يÒ من تيم، ومن

أ%ساء العرب ال1ر\ماز'، وهو من ال%ر\م.ز.ة، وهي الذكاء�، وقد
اح\ر.م_ز. الرجل� وت.ح.ر\م.ز. إ,ذا صار ذك1ي�اv؛ قاله ابن دريد.

@حزز: ال%زe: قط}ع ف ع1لج، وقيل: هو ف الل�ح\م ما كان غي. بائن،
ح.ز_ه ي.ح'زeه ح.ز�اv واح\ت.ز_ه اح\ت1زازاv. وف الديث: أ%نه اح\ت.ز_

من ك%ت1ف شاة ث ص.ل�ى ول يتوضأ}؛ هو اف}ت.ع.ل من ال%ز� الق%ط}ع،
وقيل: ال%زe القطع من الشيء ف غي إ,بان.ة؛ وأ%نشد:

وع.ب\د ي.غ'وث ت.ح\ج,ل الط�ي\ر' ح.و\له،
قد اح\ت.ز_ ع'ر\ش.ي\ه1 ال�س.ام' ال�ذ%ك�ر'

فجعل ال%ز� ههنا ق%ط}ع الع'نق، وال%ح.ز� موضعه، وأ%عطيته ح1ذ}ي.ةv من
لم وح'ز_ةv من لم. والت_ح.زeز: الت_ق%ط©ع. وال�ز_ة: ما قطع من

اللحم طولv؛ قال أ%عشى باهلة:
ت.ك}ف1يه ح'ز_ة� ف1ل}ذ{ إ,ن أ%ل%م_ با

من الش>واء3، وي'ر\و,ي ش'ر\ب.ه الغ'م.ر'
ويقال: ما به و.ذ}ي.ةD، وهو مثل ح'ز_ة، وقيل: ال�ز_ة القطعة من

الك%ب,د خاصة، ول يقال ف س.نام ول لم ول غيه ح'ز�ة.
والاز�: قطع ف ك1ر\ك1ر.ة البعي، وهو اسم كالن�اكت والض_اغط.

وال%ز�: الف%ر\ض ف الشيء، الواحدة ح.ز_ة، وقد ح.ز.ز\ت العود أ%ح'ز�ه



ح.ز�اv. وال%ز�: فرض ف العود وال1س\واك والعظم غي طائل.
والت_ح\ز,يز: كثرة ال%ز> كأ%س\نان ال1ن\ج.ل، وربا كان ذلك ف أ%طراف ال4سنان،

وهو الذي يسمى ال4ش.ر، وقد حزز أ%سنانه، والت_ح\ز,يز': أ%ثر ال%ز�
أيضاv؛ قال التنخل الذل:

إ,ن ال%وان، فل ي.ك}ذ1بك�ما أ%حد¬،
كأ%نه ف ب.ياض, ال1ل}د1 ت.ح\ز,يز

والت_ح.زeز: التقط©ع. وح.ز_ الشيء� ف صدره ح.ز�اv: ح.ك_.
وال%زاز.ة وال%ز.از' وال%ز_از وال�ز_از، كله: وجع ف القلب من

خوف؛ قال الشماخ يصف رجلv باع قوساv من رجل وغب فيه:
،vفلما شراها فاض.ت الع.ي\ن' ع.ب\ر.ة
وف الص_د\ر ح.ز_از من ال%م> حام1ز'

والز_از: ما ح.ز_ ف القلب. وكل9 شيء ح.ك� ف صدرك، فقد ح.ز�، ويروى
ح'ز_از. وال%ز\ح.ز.ة: كال�ز�از. ال4زهري: ال%ز.از.ة وجع ف القلب من

غيظ ونوه، ويمع ح.ز.از.ات. وال%ز.از أ%يضاv: وجع كذلك، قال زفر بن
الرث الكلب:

وقد ي.ن\ب'ت ال%ر\ع.ى على د1م.ن, الث�ر.ى،
وت.ب\ق%ى ح.ز.از.ات' النeف�وس, كما هيا

قال أ%بو عبيد: ضربه مثلv لرجل ي'ظهر مود�ة وقلبه ن.غ1لD بالعداوة.
وال%ز.اح1ز': الركات؛ قال أ%بو كبي:

وت.ب.و_أ% ال4ب\طال، بعد ح.زاح1ز�،
ه.ك}ع. الن_واح1ز, ف م'ناخ, ال%و\ح1ف1

.Dف الرأ}س كأ%نه ن'خالة، واحدته ح.ز.از.ة Dوال%ز.از: ه1ب\ر,ي.ة
وال%زe: غام1ض¬ من ال4رض ينقاد بي غليظتي.

وال%ز,يز' من ال4رض: موضع كثرت حجارته وغلظت كأ%نا الس_كاك1ي؛
وقيل: هو الكان الغليظ ينقاد. وقال ابن دريد: ال%ز,يز' غلظ ف ال4رض فلم

يزد على ذلك. ابن ش'ميل: ال%ز,يز' ما غلظ وص.ل�ب. من ج.ل%د ال4رض مع
إ,ش\راف{ قليل، قال: وإ,ذا جلست ف بطن ال1ر\ب.د فما أ%ش\ر.ف. من أ%عله
فهو ح.ز,يز¬. وف حديث مطر�ف: لقيت' ع.ل1ي�اv بذا ال%ز,يز؛ هو ال�ن\هبط

من ال4رض، وقيل: هو الغليظ منها، ويمع على ح'3ز_ان؛ ومنه قصيد كعب بن
زهي:



ت.ر\م1ي الغ'ي'وب. ب,ع.ي\ن.ي\ م'ف}ر.د{ ل%ه.ق�،
�إ,ذا ت.و.ق�د.ت ال�ز_ان وال1يل

وف الكم: والمع أ%ح1ز_ةD وح'ز_ان وح1ز_انD؛ عن سيبويه؛ قال لبيد:
بأ%ح1ز_ة الث�ل%ب'وت1 ي.ر\ب.أ� ف%و\ق%ها،
ق%ف}ر. ال%ر.اق1ب,، خ.و\ف�ها آر.ام'ها

وقال ابن الر>ق%اع, يصف ناقة:
ن,ع\م ق�ر\ق�ور الر'ور.ات1، إ,ذا

غ%ر,ق. ال�ز_ان� ف آل, الس_راب,
وقال زهي:

ت.ه\وي م.داف1ع'ها ف ال%ز\ن1 ناش1ز.ة الـ
أ%كتاف، ن.ك�ب.ها ال1ز_ان� وال4ك%م'

وقد قالوا: ح'ز'ز¬، فاحتملوا التضعيف؛ قال كثي عزة:
وكم قد جاو.ز.ت ن,ق}ضي إ,ليكم\

من ال�ز'ز, ال4ماع1ر, والب,ر.اق,
قال: وليس ف الق1فاف ول ف البال ح1ز_انD إ,نا هي ج.ل%د ال4رض،

ول يكون ال%زيز إ,ل� ف أ%رض كثية ال%ص\باء. وال%ز,يز' وال%ز.از'
من الرجال: الشديد' على الس_وق والقتال والعمل؛ قال:

ف%ه\ي. ت.فاد.ى من ح.زاز� ذي ح.ز,ق\
أ%ي من ح.ز.از� ح.ز,ق�،وهو الشيديد ج.ذ}ب, الر>باط، وهذا كقولك: هذا

ذ�و ز.ي\د وأ%تانا ذو ت.م\ر�؛ قال ال4زهري: والعن هذا زيد وأ%تانا تر.
قال: وسعت أ%عرابي�اv يقول مر� بنا ذو ع.و\ن بن ع.د1ي�، يريد: مر_ بنا

عون بن عد�ي، قال: ومثله كثي ف كلمهم، قال: ويقال أ%خذ ب'ز_ته أ%ي
بعنقه، قال: وهو من السراويل ح'ز_ة وح'ج\ز.ة، والعنق عندي مشبه به،
وح'ز_ة السراويل: ح'ج\زته؛ قال ال4زهري: وقيل أ%راد ب'ج\ز.ته، وهي لغة

فيها. ال4صمعي: تقول ح'ج\زة السراويل ول تقل ح'ز_ة. ابن ال4عراب: يقال
ح'ج\ز.ت'ه وح'ذ}لته وح'ز_ت'ه وح'ب\ك%ت'ه، وال�ز_ة� الع'نق. وف الديث:

آخذ ب'ز_ته، وال�ز_ة من السراويل ال�ج\زة. وف الديث عن ابن
مسعود، رضي ال عنه: ال3ث}م ح'ز�از القلوب؛ هي ال�مور الت ت.ح'زe فيها

أ%ي ت'ؤ.ثر كما يؤ.ثر ال%زe ف الشيء، وهو ما يطر فيها من أ%ن تكون
معاصي لفقد الطمأ}نينة إ,ليها،وهي بتشديد الزاي جع حاز¼. يقال إ,ذا أ%صاب



م1ر\ف%ق. البعي ط%ر.ف' ك1ر\ك1ر.ت1ه فقطعه وأ%دماه، قيل: به حازÒ. وقال
الليث: يعن ما ح.ز_ ف القلب وح.ك_. وقال الع.د.ب_س الكنان: الع.ر.ك

والاز� واحد، وهو أ%ن ي'ح.ز_ ف الذراع حت ي'خ\ل%ص. إ,ل اللحم
وي'ق}طع اللد' بد> الك1ر\ك1ر.ة. وقال ابن ال4عراب: إ,ذا أ%ث�ر فيه قيل

ناك1ت¬، فإ,ذا ح.ز_ به قيل به حازÒ، فإ,ذا ل ي'د\مه فهو الاسح؛ ورواه
شر: ال3ث ح.و_از القلوب، بتشديد الواو، أ%ي ي.ح'وزها ويتملكها ويغلب
عليها، ويروى: ال3ث ح.ز_از' القلوب، بزايي ال�ول مشددة، وهو فع_ال

من ال%ز�. وال%ز�: ال1ي' والوقت؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
حت إ,ذا ح.ز.ز.ت\ م1ياه' ر'ز'ون,ه1،

وبأ%ي> ح.ز� م.لو.ة{ يتقطع
أ%ي بأ%ي حي من الدهر. وال%ز_ة: الساعة؛ يقال: أ%ي_ ح.ز_ة أ%تيتن

قضيت' حقك؛ وأ%نشد:
وأ%ب.ن\ت لل4ش\هاد ح.ز_ة أ%د_عي

أ%ي أ%ب.ن\ت لم قول حي اد_عيت إ,ل قومي فقلت: أ%نا فلن بن فلن.
قال أ%بو الثيم: سعت أ%با السن ال4عراب يقول لخر: أ%نت أ%ثقل من

الاثر، وفسره فقال: هو ح.ز_از يأ}خذ على رأ}س الفؤاد ي'ك}ره على غ1ب>
ت'خ.مة.

وبعي م.ح\زوز: موسوم ب,س3م.ة ال�ز�ة ي'ح.زe بش.ف}رة ث يفتل. ابن
ال4عراب: ال%ز� الزيادة على الشرف؛ يقال: ليس ف القبيل أ%حد ي.ح'زe على

كرم فلن أ%ي يزيد عليه. ال4زهري: قال مبتكر ال4عراب: ال�حاز_ة
الس\ت1ق}صاء، تقول: بيننا ح1زاز شديد أ%ي استقصاء، وبينهما شركة ح1ز.از�

إ,ذا كان كل واحد منهما ل ي.ث1ق بصاحبه.
وال%ز\ح.زة: من فعل الرئيس ف الرب عند ت.ع\ب,ي.ة الصفوف، وهو أن

يقد�م هذا ويؤخر هذا؛ يقال: هم ف ح.زاح1ز من أ%مرهم؛ قال أ%بو كبي
الذل:وت.ب.و_أ% ال4ب\طال�، بعد ح.زاح1ز�،

ه.ك}ع. الن_واح1ز, ف م'ناخ ال%و\ح1ف
والوحف: ال%ن\زل بعينه، وذلك أ%ن البعي الذي به النeحاز يترك ف

Dم'ناخه ل يثار حت يبأ% أ%و يوت. أ%بو زيد: من أ%مثالم: ح.ز_ت حاز_ة
من ك�وع1ها؛ يضرب عند اشتغال القوم، يقول: فالقوم مشغولون بأ�مورهم عن

غيها أ%ي فالاز�ة قد شغلها ما هي فيه عن غيها. وت.ح.ز\ح.ز عن الشيء:



ت.ن.ح_ى.
وال%زe: موضع بالس_ر.اة. وح.ز_از¬: اسم. وأ%بو ال%ز_از: كنية

أ%ر\بد. أ%خي لبيد الذي يقول فيه:
ف%أ%خي إ,ن ش.ر,ب'وا من خ.ي\رهم،

وأبو ال%ز_از من أ%هل م.ل1ك
@حفز: ال%ف}ز': ح.ث©ك الشيء من خلفه س.و\قاv وغي سوق، ح.ف%ز.ه

ي.ح\ف1ز'ه ح.ف}زاv؛ قال ال4عشى:
vلا ف%خ1ذان1 ي.ح\ف1زان1 م.حال%ة

و.د.أ}ياv، كب'ن\يان الصeوى، م'تلح1كا
وف حديث الب'راق,: وف فخذيه جناحان ي.ح\ف1ز' بما رجليه. ومن مسائل

سيبويه: م'ر\ه' ي.ح\ف1ز'ها، رفع على أ%نه أ%راد أ%ن ي.ح\ف1ز.ها، فلما حذف
أ%ن رفع الفعل بعدها. ورجل م'ح\ف1ز¬: حاف1ز¬؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:وم'ح\ف1ز.ة ال1زام, ب,م1ر\ف%ق%ي\ها،
ك%شاة الر_ب\ل, أ%ف}ل%ت.ت الك1لبا

م'ح\فزة ههنا: م'ف}ع1ل%ة من ال%ف}ز، يعن أ%ن هذه الفرس ت.د\فع الزام
برفقيها من شدة جريها. وقوس ح.ف�وز: شديدة ال%ف}ز والدفع للسهم؛ عن

أ%ب حنيفة. وح.ف%ز.ه أ%ي دفعه من خلفه ي.ح\ف1ز'ه ح.ف}زاv؛ قال الراجز:
ت'ر,يح' بعد الن_ف%س, ال%ح\فوز,

يريد الن_ف%س الشديد التتاب,ع كأ%نه ي'حفز أ%ي يدفع من سياق. وقال
العكلي: رأ%يت فلناv م.ح\ف�وز. الن_ف%س إ,ذا اشتد به. والليل� ي.حف1ز

النهار. ح.ف}زاv: ي.ح'ث©ه على الليل ويسوقه؛ قال رؤبة:
ح.ف}ز الل�يال أ%م.د. الت_ز\ي,يف1

وف الديث عن أ%نس، رضي ال عنه: من أ%شراط الساعة ح.ف}ز' الوت، قيل:
وما ح.ف}ز' الوت؟ قال: موت الف%ج\أ%ة. وال%ف}ز': ال%ث9 وال3ع\جال.

والرجل ي.ح\ت.ف1ز' ف جلوسه: يريد القيام والبطش. بشيء. ابن شيل:
الح\ت1فاز والست1يفاز' وال3ق}عاء واحد. وروى ال4زهري عن ماهد قال: ذ�ك1ر.

الق%د.ر' عند ابن عباس، رضي ال عنه، فاح\ت.ف%ز. وقال: لو رأ%يت
أ%حد.هم لع.ض.ض\ت بأ%نفه؛ قال النضر: اح\ت.ف%ز. استوى جالv على ور,ك%ي\ه؛ وقال

ابن ال4ثي: قلق وش.خ.ص ض.ج.راv، وقيل: استوى جالساv على ركبتيه كأ%نه
ينهض. واح\ت.ف%ز. ف مشيه: اح\ت.ث� واجتهد؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:



م'ج.ن�ب مثل ت.ي\س, الر_بل م'ح\ت.ف1ز
بالق�ص\ر.ي.ي\ن,، على أ�وله' م.ص\ب'وب

م'ح\ت.ف1ز أ%ي يهد ف مد� يديه. وقوله: على أ�وله مصبوب، يقول: يري
على جريه ال4و�ل ل يول عنه؛ وليس مثل قوله:

Dإ,ذا أ%ق}ب.ل%ت\ قلت. دب_اء4ة
ذاك إ,نا يمد من ال3ناث. وكل د.ف}ع ح.ف}ز. وف حديث أ%نس، رضي ال
عنه: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ�ت1ي. بتمر فجعل ي.ق}سمه وهو
م'ح\ت.ف1ز¬ أ%ي مستعجل م'س\ت.و\ف1ز¬ يريد القيام غي متمكن من ال4رض. وف

حديث أ%ب بكرة: أ%نه د.ب_ إ,ل الصف راكعاv وقد ح.ف%ز.ه الن_ف%س.
ويقال: حاف%ز\ت الرجل إ,ذا جاثي\ت.ه؛ وقال الشماخ:

كما باد.ر. ال%ص\م' الل�ج'وج' ال�حاف1ز'
وقال ال4صمعي: معن حاف%ز\ته د.ان.ي\ت'ه. وقال بعض الكلبي: ال%ف}ز'

تقارب الن_ف%س ف الصدر. وقالت امرأ%ة منهم: ح.ف%ز. الن_ف%س حي يدنو
من الوت.

وال%و\ف%زان: اسم رجل، وف التهذيب: لقب ل%ر_ار� من ج.ر_ار,ي العرب،
وكانت العرب تقول للرجل إ,ذا قاد. أ%ل}فاv ج.ر_ار، وقال الوهري:

ال%و\ف%زان� اسم الرث بن ش.ر,يك{ الشيبان، ل�ق9ب بذلك ل4ن ب,س\طام بن
ق%ي\س طعنه فأ%ع\ج.له؛ وقال ابن سيده: سي بذلك ل4ن قيس بن عاصم التميمي

ح.ف%ز.ه بالرمح حي خاف أ%ن يفوته ف%ع.ز.ج من تلك ال%ف}ز.ة فسمي بتلك
ال%ف}ز.ة ح.و\ف%زاناv؛ حكاه ابن قتيبة؛ وأ%نشد جرير يفتخر بذلك:

ونن ح.ف%ز\نا ال%و\ف%زان% ب,ط%ع\ن.ة{،
س.ق%ت\ه' ن.ج,يعاv من د.م, ال%و\ف1 أ%ش\ك%ل

وح.ف%ز\ت'ه بالرمح: ط%ع.ن\ت'ه. وال%و\ف%زان�: ف%و\علن من ال%ف}ز. قال
Dالوهري: وأ%ما ق%و\ل من قال إ,نا ح.ف%زه ب,سطام' بن' قيس ف%غ.ل%ط

ل4نه شيبان، فكيف يفتخر جرير¬ بف
قال ابن بري: ليس البيت' لرير وإ,نا هو لس.و�ار بن حبان ال1ن\ق%ري،

قاله يوم ج.د'ود{؛ وبعده:
وح'م\ران� أ%د_ت\ه إ,لينا ر,ماح'نا،
ي'ناز,ع غ�ل¾ ف ذ1راع.ي\ه م'ث}ق%ل

يعن ب'م\ران ابن ح'م\ران% بن, عبد1 بن, عمرو بن, بشر ابن عمرو بن,



م.ر\ث%د{؛ قال: وأ%ما قول الخر:
ونن حفزنا الوفزان بطعنة،
سقته نيعاv من دم الوف آنيا

فهو ال4هتم بن س'م.ي¼ ال1ن\ق%ري؛ وأ%ول الشعر:
لا د.ع.ت\ن للس>يادة م1ن\ق%ر¬،

لدى م.و\ط1ن� أ%ض\ح.ى له النجم' باد1يا
ش.د.د\ت لا أ�ز\ر,ي، وقد كنت' ق%ب\لها

أ%ش'دe ل4ح\ناء3 ال�م'ور إ,زاريا
ورأ%يته م'ح\تف1زاv أ%ي م'ستوف1زاv. وف الديث عن علي�، رضي ال عنه:

إ,ذا صل9ى الرجل� ف%ل}ي'خ.و� وإ,ذا صل�ت الرأ%ة ف%ل}ت.ح\ت.ف1ز\ أ%ي
.�تتضام_ وت.ج\تمع إ,ذا جلست وإ,ذا سجدت، ول ت'خ.و>ي كما ي'خ.و>ي الرجل

vوف حديث ال4ح\نف: كان ي'و.س>ع' لن أ%تاه فإ,ذا ل يد م'ت_س.عا
.vت.ح.ف�ز. له ت.ح.ف©زا

وال%ف%ز: ال4ج.ل ف لغة بن سعد؛ وأ%نشد بعضهم هذا البيت:
،vوال3 أ%ف}ع.ل ما أ%ر.د\ت'م\ طائ1عا
أ%و ت.ض\ر,بوا ح.ف%زاv ل1عام� قاب,ل,

،vأ%ي أ%مدا vيقال: جعلت بين وبي فلن ح.ف%زا .vأ%ي تضربوا أ%ج.ل
وال أ%علم.

@حلز: ال%ل}ز: الب'خ\ل. ورجل ح1لYز¬: بيل. وامرأ%ة ح1لYزة: بيلة؛
قال الوهري: وبه س'م>ي. الرث ابن ح1لYز.ة؛ قال ال4زهري وأ%نشد

ال3يادي:
هي اب\ن.ة� ع.م> القوم، ل كلY ح1لYز�،

كص.خ\ر.ة ي.ب\س� ل ي'غ.ي>رها الب.ل%ل}
وح1لYز.ة�: امرأ%ة. وال1ل9زة، بتشديد اللم أ%يضاv: القصية. وك%ب,د¬

ح1ل9زة وح.ل1ز.ةD: ق%ر,ي.ةD. والقلب ي.ت.ح.ل�ز عند الزن، وهو
كالع\ت1صار فيه والت_و.جeع، وقلب حال1ز¬ على النسب. ورجل حال1ز¬:

و.ج,ع¬.وال1لYز: ضرب من البوب يزرع بالشام، وقيل: هو ضرب من الشجر, قص.ار؛
عن السياف. ال4زهري: قال قطرب ال1لYز.ة ضرب من النبات، قال: وبه سي
الرث بن ح1لYزة الي.ش\ك�ري؛ قال ال4زهري: وقطرب ليس من الثقات وله ف

اشتقاق ال4ساء حروف م'ن\كرة.



وح1لYز.ة: د'و.ي\ب_ةD معروفة. ال4صمعي: ح.ل%ز'ون دابة تكون ف
الر>م\ث1، جاء به ف باب ف%ع.ل�ول وذكر معه الز_ر.ج'ون والق%ر.ق�وس، فإ,ن

كانت النون أ%صيلة فالرف رباعي، وإ,ن كانت زائدة فالرف ثلثي، أ%صله حلز.
وف نوادر ال4عراب: اح\ت.ل%ز\ت' منه حقي أ%ي أ%خذته، وت.حال%ز\نا

بالكلم: قال ل وقلت له، ومثله اح\ت.ل%ج\ت منه حقي، وت.حال%ج\نا بالكلم.
وت.ح.ل�ز الرجل� لل4مر إ,ذا ت.ش.م_ر له، وكذلك ت.ه.ل�ز؛ قال الراجز:

ي.ر\ف%ع\ن. للحاد1ي إ,ذا ت.ح.ل�زا
هاماv، إ,ذا ه.ز.ز\ته ت.ه.ز\ه.زا

ويروى: ت.ه.ل�زا.
@حز: ح.م.ز. اللب' ي.ح\م1ز ح.م\زاv: ح.م'ض، وهو دون الاز,ر,، والسم

ال%م\زة. قال الفراء: اش\ر.ب\ من ن.ب,يذك فإ,نه ح.م'وز¬ لا تد أ%ي
Dي.ه\ض1مه. وال%م\ز: ح.راف%ة الشيء. يقال: ش.راب ي.ح\م1ز اللسان. ور'م_ان.ة

حام1ز.ة: فيها ح'م'وضة. ال4زهري: ال%م\ز.ة� ف الطعام شبه الل�ذ}ع.ة1
وال%ر.اف%ة1 كطعم ال%ر\دل. وقال أ%بو حات: ت.غ.د_ى أ%عراب مع قوم

فاعتمد على ال%ر\د.ل فقالوا: ما يعجبك منه؟ فقال: ح.م\ز'ه' وح.ر.افته.
قال ال4زهري: وكذلك الشيء الامض إ,ذا ل%ذ%ع. اللسان% وق%ر.صه، فهو حامز¬.

وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه شرب شراباv فيه ح.مازة أ%ي ل%ذ}ع
وح1د_ة أ%ي ح'موضة. وح.م.زه ي.ح\م1ز'ه ح.م\زاv: ق%ب.ضه وض.م_ه. وإ,نه

ل%م'وز¬ لا ح.م.زه أ%ي متمل له. وح.م.ز.ت الكلمة� فؤاد ت.ح\مزه: ق%ب.ض.ت\ه
vوأ%وجعته. وف التهذيب: ح.م.ز الوم' فؤاده؛ قال اللحيان: كلمت فلنا

بكلمة ح.م.ز.ت\ فؤاده، قبضته وغ%م_ته ف%ت.ق%ب_ض فؤاده' من الغم، وقيل:
اشتد�ت عليه. ورجل حام1ز' الفؤاد: م'ت.ق%ب�ضه. والامز' وال%م1يز':

الشديد الذ�كي�. وفلن أ%ح\م.ز' أ%م\راv من فلن أ%ي أ%شد�. ابن السكيت: يقال
فلن أ%ح.ز' أ%مراv من فلن إ,ذا كان م'ت.ق%ب>ض ال4مر مشم�ره، ومنه

اشتق ح.م\زة. والام1ز': القابض. وال%م1يز: الظريف. وكل© ما اشتد، فقد
ح.م'ز.. وف لغة هذيل: ال%م\ز التحديد. يقال ح.م.ز ح.د1يد.ته إ,ذا

حد_دها، وقد جاء ذلك ف أ%شعارهم. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: سئل
رسول ال، صلى ال عليه وسلم: أ%يe ال4عمال أ%فضل؟ فقال: أ%ح\م.ز'ها

عليك يعن أ%م\ت.نها وأ%قواها وأ%شد�ها، وقيل: أ%م.ض�ها وأ%ش.ق9ها. ويقال:
رجل حام1ز الفؤاد وح.م1يز'ه أ%ي شديده. وه.مe حام1ز¬: شديد؛ قال الشماخ



ف رجل باع ق%و\ساv من رجل:
،vفلما ش.راها فاضت العي ع.ب\ر.ة

وف الصدر ح'ز_از¬ من الوجد حام1ز'
وف التهذيب: من الل�و\م حام1ز¬. أ%ي عاصر، وقيل: أ%ي م'م1ض� م'ح\ر,ق.

وح.م\ز.ة�: ب.ق}لة، وبا سي الرجل وك�ن.. قال الوهري: ال%م\ز.ة بقلة
ح1ر>يف%ةD. قال أ%نس: كن_ان رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،

ب,ب.ق}لة كنت أ%ج\ت.ن,يها، وكان ي'ك}ن أ%با ح.م\ز.ة%، والبقلة الت ج.ن.اها
أ%نس كان ف طعمها ل%ذ}ع لل9سان، فس'م>يت البقلة� ح.م\ز.ة لفعلها، وكن

أ%نس أ%با ح.م\زة ل1ج.ن\ي,ه إ,ي_اها.
وال%ماز.ة�: الشد�ة، وقد ح.م'ز الرجل�، بالضم، فهو ح.م1يز' الفؤاد

وحام1ز أ%ي صلب الفؤاد. ورجل م.ح\موز الب.نان أ%ي شديد؛ قال أ%بو خ1راش:
أ�ق%ي\د1ر' م.ح\موز الب.نان1 ض.ئ1يل

@حنز: ال1ن\ز': القليل من العطاء. وهذا ح1ن\ز' هذا أ%ي مثله، والعروف
ح1ت\ن، وال أ%علم.

@حوز: ال%و\ز' السي الشديد والرeو.ي\د، وقيل: ال%و\ز وال%ي\ز' السوق
اللي. وحاز. ال3بل% ي.ح'وز'ها وي.ح1يزها ح.و\زاv وح.ي\زاv وح.و_ز.ها:

ساقها سوقاv ر'و.ي\داv. وس.و\ق¬ ح.و\ز¬، وصف بالصدر، قال ال4صمعي: وهو
الوز؛ وأ%نشد:

وقد ن.ظ%ر\ت'ك�م' إ,ين.اء صاد1ر.ة{
للو,ر\د1، طال با ح.و\ز,ي وت.ن\ساس1ي

.vشديدا vويقال: ح'ز\ها أ%ي س'ق}ها سوقا
وليلة ال%و\ز: أ%ول ليلة ت'و.ج_ه فيها ال3بل إ,ل الاء إ,ذا كانت

بعيدة منه، سيت بذلك ل4نه ي'ر\ف%ق' با تلك الليلة ف%ي'سار با
ر'و.ي\داv. وح.و_ز. ال3بل%: ساقها إ,ل الاء؛ قال:

ح.و_ز.ها، من ب'ر.ق, الغ.م1يم,،
أ%ه\د.أ� ي.م\ش1ي م1ش\ي.ة% الظ�ل1يم,
بال%و\ز والر>ف}ق وبالط�م1يم,

وقول الشاعر:
ول ت'ح.و_ز ف ر,كاب العي'

ع.ن أ%نه ل يشتد� عليها ف الس_و\ق؛ وقال ثعلب: معناه ل ي'ح\م.ل



عليها.
وال4ح\و.ز,ي� وال�وز,ي: ال%س.ن الس>ياقة وفيه مع ذلك بعض الن>فار؛

:vوكلبا vقال العجاج يصف ثورا
ي.ح'وز'ه'ن_، وله ح'وز,ي�،
كما ي.ح'وز' الف1ئ%ة% الك%م1ي�

وال4ح\و.ز,يe وال�وز,ي�: الاد\ ف أ%مره. وقالت عائشة ف عمر، رضي
ال عنهما: كان وال3 أ%ح\و.ز,ي�اv ن.س3يج. و.ح\د1ه؛ قال ابن ال4ثي:

هو ال%س.ن الس>ياق لل�مور وفيه بعض الن>فار. وكان أ%بو عمرو يقول:
ال4ح\و.ز,ي� الفيف، ورواه بعضهم: كان ال أ%ح\و.ذ1ي�اv، بالذال، وهو قريب

من ال4ح\و.ز,ي�، وهو السائق الفيف. وكان أ%بو عبيدة يروي رجز العجاج
ح'وذ1ي�، بالذال، والعن واحد، يعن به الثور. أ%نه ي.ط}رد الكلب. وله

طار,د¬ من نفسه ي.ط}رده من نشاطه وح.د�ه. وقول العجاج: وله ح'وز,ي� أ%ي
م.ذ}خ'ور س.ي\ر� ل ي.ب\تذله، أ%ي يغلبهن بال�و.ي\نا. وال�وز,ي�:

ال�ت.ن.ز>ه ف ال%ح1ل الذي يتمل وي.ح'ل© وحده ول يالط البيوت بنفسه ول
ماله.

وان\حاز. القوم': تركوا م.ر\ك%زهم وم.ع\ركة قتالم ومالوا إ,ل موضع
آخر. وت.ح.و_ز عنه وت.ح.ي_ز. إ,ذا ت.ن.ح_ى، وهي ت.ف%ي\ع.ل، أ%صلها

ت.ح.ي\و.ز فقلبت الواو ياء لاورة الياء وأ�دغمت فيها. وت.ح.و_ز. له عن
فراشه: ت.ن.ح_ى. وف الديث: كما ت.ح.و_ز له عن ف1راشه. قال أ%بو عبيدة:

الت_ح.وeز هو التنحي، وفيه لغتان: الت_ح.و�ز والت_ح.ي�ز. قال ال عز
وجل: أ%و م'ت.ح.ي>زاv إ,ل فئة؛ فالت_ح.و�ز الت_ف%عeل، والت_ح.يeز

الت_ف%ي\ع'ل، وقال القطامي يصف عجوزاv استضافها فجعلت ت.ر'وغ عنه فقال:
ت.ح.و_ز' ع.ن>ي خ1يف%ةv أ%ن أ%ض1يف%ها،

كما ان\حاز.ت ال4ف}ع.ى م.خاف%ة ضار,ب,
،vأ%ن أ%نزل عليها ضيفا vيقول: ت.ت.ن.ح_ى هذه العجوز وتتأ%خر خوفا

ويروى: ت.ح.ي_ز' من، وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: أ%و م'ت.ح.ي>زاv إ,ل
فئة، نصب م'ت.ح.ي>زاv وم'ت.ح.ر>فاv على الال أ%ي إ,ل أ%ن يتحرف ل4ن

يقاتل أ%و أ%ن ي.ن\حاز أ%ي ينفرد ليكون مع ال�قات1لة، قال: وأ%صل
م'ت.ح.ي>ز م'ت.ح.ي\و,ز فأ�دغمت الواو ف الياء. وقال الليث: يقال ما لك

ت.ت.ح.و_ز إ,ذا ل يستقر على ال4رض، والسم منه الت_ح.وeز.



وال%و\زاء�: ال%رب ت.ح'وز القوم، حكاها أ%بو رياش ف شرح أ%شعار
الماسة ف وقول جابر بن الثعلب:

ف%ه.ل� على أ%خ\لق ن.ع\ل%ي\ م'ع.ص>ب�
ش.غ.ب\ت.، وذ�و ال%و\زاء3 ي.ح\ف1ز'ه الو,ت\ر

الو,ت\ر ههنا: الغضب. والت_ح.وeز: الت_لبeث والت_م.ك©ث.
والت_ح.يeز والت_ح.وeز: الت_ل%و�ي والتقل©ب، وخص بعضهم به الية. يقال:
ت.ح.و_ز.ت الية وت.ح.ي_زت أ%ي ت.ل%و_ت. ومن كلمه: ما لك ت.ح.و_ز' كما

ت.ح.ي_ز' الية؟ وت.ح.و_ز' ت.ح.يeز الية، وت.ح.وeز. الية، وهو
ب'ط}ء� القيام إ,ذا أ%راد أ%ن يقوم؛ قال غيه: والت_ح.وeس مثله، وقال

سيبويه: هو ت.ف%ي\عل من ح'ز\ت الشيء، وال%و\ز من ال4رض أ%ن يتخذها رجلD ويبي
حدودها فيستحقها فل يكون ل4حد فيها حق معه، فذلك ال%و\ز. ت.ح.و_ز

الرجل وت.ح.ي_ز إ,ذا أ%راد القيام فأ%بطأ% ذلك عليه. وال%و\ز: المع.
vإ,ل نفسه من مال أ%و غي ذلك، فقد حاز.ه ح.و\زا vوكل من ض.م_ شيئا

:vوح1ياز.ة وحاز.ه إ,ليه واح\تاز.ه' إ,ليه؛ وقول ال4عشى يصف إ,بل
ح'وز,ي_ة ط�و,ي.ت\ على ز.ف%رات1ها،
ط%ي_ الق%ناط1ر, قد ن.ز.ل}ن. ن'ز'ول

قال: ال�وز,ي_ة النeوق الت لا خ.ل1فة انقطعت عن ال3بل ف
خ.ل1ف%تها وف%راهتها، كما تقول: م'ن\ق%ط1ع' الق%ر,ين,، وقيل: ناقة ح'وز,ي_ة أ%ي

م'ن\حازة عن ال3بل ل تالطها، وقيل: بل ال�وز,ي_ة الت عندها سي
مذخور من سيها م.ص'ون ل ي'د\رك، وكذلك الرجل ال�وز,يe الذي له إ,ب\داء#

من رأ}يه وعقله مذخور. وقال ف قول العجاج: وله ح'وز,ي�، أ%ي يغلبهن
بال�و.ي\نا وعنده مذخور ل ي.ب\ت.ذ1له. وقولم حكاه ابن ال4عراب: إ,ذا

،vم.ز,يدا eط%ل%ع.ت1 الش>ع\ر.يان1 ي.ح'وز'ها النهار فهناك ل يد ال%ر
وإ,ذا طلعتا ي.ح'وز'ها الليل فهناك ل يد الق�ر� م.زيداv، ل يفسره؛ قال

ابن سيده: وهو يتمل عندي أ%ن يكون يضمeهما وأ%ن يكون يسوقهما. وف
الديث: أ%ن رجلv من الشركي ج.ميع. اللgم.ة1 كان يوز السلمي أ%ي

يمعهم؛ حاز.ه ي.ج'وزه إ,ذا قبضه وم.ل%كه واس\ت.ب.د_ به. قال شر: ح'ز\ت
الشيء ج.م.ع\ت'ه أ%و ن.ح_يته؛ قال: وال�وز,ي� ال�ت.و.ح>د ف قول

الطرماح:ي.ط�ف}ن ب,ح'وزي> ال%رات1ع، ل ت.ر'ع\
بو.اد1يه من ق%ر\ع, الق1س3ي>، والك%ن.ائ1ن



قال: ال�وز,يe التوحد وهو الفحل منا، وهو من ح'ز\ت' الشيء إ,ذا جعته
أ%و ن.ح_يته؛ ومنه حديث معاذ، رضي ال عنه: ف%ت.ح.و_ز كلê منهم

ف%ص.ل�ى صلة خفيفة أ%ي ت.ن.ح_ى وانفرد، ويروى باليم، من السرعة والتسهل؛
ومنه حديث يأ}جوج: ف%ح.و>ز\ عبادي إ,ل الط©ور أ%ي ض'م_هم إ,ليه،

والرواية ف%ح.ر>ز\، بالراء، وف حديث عمر، رضي ال عنه، قال لعائشة، رضي
ال عنها، يوم ال%ن\د.ق,: ما ي'ؤ.م>ن'ك أ%ن يكون ب.لء أ%و ت.ح.وeز¬؟
وهو من قوله تعال: أ%و م'ت.ح.ي>زاv إ,ل فئة، أ%ي م'ن\ضم�اv إ,ليها.

والت_ح.وeز' والت_ح.يeز والن\ح1ياز بعن. وف حديث أ%ب عبيدة: وقد
ان\حاز. على ح.ل}ق%ة ن.ش1ب.ت ف جراحة النب، صلى ال عليه وسلم، يوم

أ�ح'د{ أ%ي أ%ك%ب_ عليها وجع نفسه وض.م_ بعضها إ,ل بعض. قال عبيد بن حر¼
(* قوله « عبيد بن حر» كذا بالصل): كنت مع أ%ب ن.ض\ر.ة من الف�س\طاط

إ,ل ال3س\كن\د.ر,ي_ة ف سفينة، فلما د.ف%ع\نا من م.ر\سانا أ%مر
ب,س'ف}رته ف%ق�ر>بت ودعانا إ,ل الغداء، وذلك ف رمضان، فقلت: ما ت.غ.ي_ب.ت\

عنا منازل�نا؛ فقال: أ%ترغب عن سنة النب، صلى ال عليه وسلم؟ فلم نزل
مفطرين حت بلغنا ماح'وز.نا؛ قال شر ف قوله ماح'وز.نا: هو موضعهم الذي

أ%رادوه، وأ%هل الشام يسمون الكان الذي بينهم وبي العدو� الذي فيه
أ%ساميه,م وم.كات1ب'ه'م الاح'وز.، وقال بعضهم: هو من قولك ح'ز\ت' الشيء إ,ذا

أ%ح\ر.ز\ت.ه، قال أ%بو منصور: لو كان منه لقيل م.حازنا أ%و م.ح'وزنا.
وح'زت ال4رض إ,ذا أ%عل%متها وأ%حييت حدودها. وهو ي'حاو,ز'ه أ%ي يالطه

ويامعه؛ قال: وأ%حسب قوله ماح'وز.نا ب,ل�غ.ة{ غي عربية، وكذلك الاح'وز لغة
غي عربية، وكأ%نه فاع'ول، واليم أ%صلية، مثل الفاخ'ور لنبت،

والر_اج'ول للر_جل. ويقال للرجل إ,ذا ت.ح.ب_س. ف ال4مر: دعن من ح.و\زك
وط1ل}قك. ويقال: ط%و�ل علينا فلنD بال%و\ز, والطYل}ق، والطYلق: أ%ن يلي

وجوه ال3بل إ,ل الاء ويتركها ف ذلك ترعى ل%ي\ل%ت.ئ1ذ{ فهي ليلة
الطYل}ق؛ وأ%نشد ابن السكيت:

قد غ%ر� ز.ي\داv ح.و\ز'ه وط1ل}ق�ه
وح.و\ز الدار وح.ي\زها: ما انضم إ,ليها من ال%راف1ق, والنافع. وكل

ناحية على ح1د.ة{ ح.ي>ز، بتشديد الياء، وأ%صله من الواو. وال%ي\ز: تفيف
ال%ي>ز مثل ه.ي\ن وه.ي>ن ولي\ن ولي>ن، والمع أ%ح\ياز¬ نادر. فأ%ما

على القياس ف%ح.يائ1ز، بالمز، ف قول سيبويه، وح.ياو,ز'، بالواو، ف قول



أ%ب السن. قال ال4زهري: وكان القياس أ%ن يكون أ%ح\واز بنزلة اليت
وال4موات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة اللتباس.

وف الديث: ف%ح.م.ى ح.و\ز.ة ال3سلم أ%ي حدوده ونواحيه. وفلن مانع
ل%و\ز.ته أ%ي لا ف ح.ي�زه. وال%و\زة، ف%ع\ل%ةD، منه سيت با الناحية.

وف الديث: أ%نه أ%تى عبد. ال بن ر.واح.ة% يعوده فما ت.ح.و_ز له عن
فراشه أ%ي ما ت.ن.ح_ى؛ الت_ح.وeز: من ال%وزة، وهي الانب كالت_ن.ح>ي

من الناحية. يقال: ت.ح.و_ز وت.ح.ي_ز إ,ل أ%ن الت_ح.وeز ت.ف%عeل
والت_ح.يeز ت.ف%ي\ع'ل، وإ,نا ل ي.ت.ن.ح_ له عن صدر فراشه ل4ن السن_ة

،vحواليه م'س.ن_اة �ف ترك ذلك. وال%و\ز: موضع ي.ح'وزه الرجل ي.ت_خ1ذ
والمع أ%ح\واز، وهو ي.ح\م1ي ح.و\زته أ%ي ما يليه وي.ح'وزه. وال%و\زة:

الناحية. وال�حاو.ز.ة�: الخالطة. وح.و\ز.ة� ال�ل}ك1: ب.gيض.ت'ه.
وان\حاز عنه: انعدل. واناز القوم': تركوا مركزهم إ,ل آخر. يقال

لل4ولياء: انازوا عن العدو� وحاص'وا، ولل4عداء: انزموا وو.ل�و\ا
م'د\ب,رين. وت.حاو.ز الفريقان ف ال%ر\ب أ%ي ان\حاز كل© فريق منهم عن الخر.

وحاو.ز.ه: خالطه. وال%و\ز: الل}ك. وح.و\زة الرأ%ة: ف%ر\جها؛ وقالت
امرأ%ة:ف%ظ%ل}ت' أ%ح\ثي التeر\ب. ف وجه,ه

ع.ن، وأ%ح\م1ي ح.و\ز.ة% الغائب
قال ال4زهري: قال النذري يقال ح.م.ى ح.و\زات1ه؛ وأ%نشد يقول:

لا س.ل%ف ي.ع'ود' ب,ك�لY ر.ي\ع،
ح.م.ى ال%و\زات1 واش\ت.ه.ر ال3فال

قال: السل%ف' الفحل. ح.م.ى حوزات1ه أ%ي ل ي.د\نو فحل سواه منها؛ وأ%نشد
الفراء:

،vح.م.ى ح.و\زات1ه ف%ت'رك}ن. ق%ف}را
وأ%ح\م.ى ما ي.ل1يه من ال3جام,

أ%راد ب.و\زاته نواحيه من الرعى.
قال ممد بن الكرم: إ,ن كان لل4زهري دليل غي شعر الرأ%ة ف قولا

وأ%ح\م1ي ح.و\ز.ت للغائب على أ%ن ح.و\زة الرأ%ة ف%ر\جها س'م1ع.،
واستدلل�ه بذا البيت فيه نظر ل4نا لو قالت وأ%ح\مي ح.و\زت للغائب صح

الستدلل، لكنها قالت وأ%حي حوزة الغائب، وهذا القول منها ل يعطي حصر العن
ف أ%ن ال%و\ز.ة فرج الرأ%ة ل4ن كل ع1ض\و لل3نسان قد جعله ال تعال



ف ح.و\زه، وجيع أ%عضاء الرأة والرجل ح.و\ز'ه، وفرج الرأ%ة أ%يضاv ف
ح.و\زها ما دامت أ%ي>ماv ل ي.ح'وز'ه أ%حد إ,ل إ,ذا ن'ك1ح.ت\ برضاها،

فإ,ذا نكحت صار ف%ر\جها ف ح.و\زة زوجها، فقول وأ%ح\مي ح.و\ز.ة الغائب
معناه أ%ن فرجها ما حازه زوج'ها فملكه بع'ق}د.ة1 نكاحها، واستحق التمتع

به دون غيه فهو إ,ذاv ح.و\ز.ته بذه الطريق ل ح.و\ز.ت'ها بالع.ل%مية،
وما أ%شبه هذا ب,و.ه\م الوهري ف استدلله ببيت عبد ال بن عمر ف مبته

لبنه سال بقوله:
وج,ل}د.ة� بي, العي, وال4ن\ف1 سال1م'

على أ%ن اللدة الت بي العي وال4ن\ف يقال لا سال، وإ,نا ق%ص.د
عبد' ال ق�ر\ب.ه منه ومله عنده، وكذلك هذه الرأ%ة ج.ع.ل%ت فرجها

ح.و\ز.ة زوجها ف%ح.م.ت\ه له من غيه، ل أ%ن اسه ح.و\ز.ة، فالفرج ل يتص بذا
السم دون أ%عضائها، وهذا الغائب بعينه ل يتص بذا السم دون غيه من

يتزوجها، إ,ذ لو ط%ل�قها هذا الغائب' وتزوجها غيه بعده صار هذا الفرج'
بعينه ح.و\ز.ةv للزوج ال4خي، وارتفع عنه هذا السم للزوج ال4ول،

وال أ%علم. ابن سيده: ال%و\ز النكاح. وحاز. الرأ%ة% ح.و\زاv: نكحها؛ قال
الشاعر:

يقول� ل%م_ا حاز.ها ح.و\ز. ال%ط1ي
أ%ي جامعها.

وال�و_از': ما ي.ح'وزه ال�ع.ل� من الدeح\ر'وج وهو ال�ر\ء� الذي
ي'د.ح\ر,ج'ه؛ قال:

س.م1ي' ال%طايا ي.ش\ر.ب' الش>ر\ب. وال1سا،
ق1م.ط}ر¬ كح'و_از الد_حار,يج, أ%ب\ت.ر'

وال%و\ز': الطبيعة من خي أ%و شر. وح.و\ز الرجل: ط%بيعته من خي أ%و
شر. وف حديث ابن مسعود، رضي ال عنه: ال3ث}م' ح.و_از' القلوب؛ هكذا

رواه شر، بتشديد الواو، من حاز. ي.ح'وز أ%ي ي.ج\م.ع' القلوب.، والشهور
بتشديد الزاي، وقيل: ح.و_از' القلوب أ%ي ي.ح'وز القلب. ويغلب عليه حت
ي.ر\ك%ب. ما ل ي'ح.ب، قال ال4زهري: ولكن الرواية ح.ز_از القلوب أ%ي ما

ح.ز_ ف القلب وح.ك_ فيه.
وأ%مر م'ح.و_ز¬: مكم. والائ1ز': الشبة� الت تنصب عليها ال4ج\ذاع.

وبنو ح'و.ي\ز.ة: قبيلة؛ قال ابن سيده: أ%ظن ذلك ظن�اv. وأ%ح\و.ز'



وح.و�از¬: اسان. وح.و\ز.ة�: اسم موضع؛ قال صخر بن عمرو:
vق%ت.ل}ت' الال1د.ي\ن با وع.م\را

وب,ش\راv، يوم. ح.و\ز.ة، واب\ن. ب,ش\ر,
@حيز: ال%و\ز' وال%ي\ز': السي الرeو.ي\د' والس_و\ق' الل�ي>ن'.

وحاز. ال3بل% ي.ح'وزها وي1يز'ها: سار.ها ف ر,ف}ق. والت_ح.يeز: التلو�ي
والتقلب'. وت.ح.ي_ز الرجل�: أ%راد القيام فأ%بطأ% ذلك عليه، والواو

فيهما أ%على.
وح.ي\ز, ح.ي\ز,: من زجر ال1ع\زى؛ قال:

ش.م\طاء جاء4ت\ من بلد1 الب.ر>،
قد ت.ر.ك%ت\ ح.ي\ز,، وقالت: ح.ر>

ورواه ثعلب: ح.ي\ه1 
(* قوله« ورواه ثعلب حيه» تقدمت هذه الرواية ف حرر

وضبطت حيه بشد الثناة التحتية مفتوحة وهو خطأ والصواب كما هنا).
وت.ح.و_زت الية� وت.ح.ي_زت أ%ي ت.ل%و_ت. يقال: ما لك ت.ت.ح.ي_ز' ت.ح.يeز.
الية% قال سيبويه: هو ت.ف%ي\ع'لD من ح'ز\ت الشيء4؛ قال القطامي:

ت.ح.ي_ز' من خ.ش\ي.ةv أ%ن أ%ض1يف%ها،
كما اناز.ت1 ال4فعى م.خاف%ة% ضار,ب,

يقول: تتنحى هذه العجوز وتتأ%خر خوفاv أ%ن أ%نزل عليها ضيفاv، ويروى:
ت.ح.و_ز' من. وت.ح.و_ز. ت.ح.وeز. الية وت.ح.يeز.ها، وهو ب'ط}ء�

القيام إ,ذا أ%راد أ%ن يقوم فأ%بطأ% ذلك عليه.
@حبس: ح.ب.س.ه ي.ح\ب,س'ه ح.ب\ساv، فهو م.ح\ب'وس وح.ب,يس¬، واح\ت.ب.س.ه

وح.ب_س.ه: أ%مسكه عن وجهه. وال%ب\س': ضد� التخلية. واح\ت.ب.س.ه
واح\ت.ب.س. بنفسه، يتعد�ى ول يتعد�ى. وت.ح.ب_س. على كذا أ%ي ح.ب.س نفسه على ذلك.

وال�ب\سة، بالضم: السم من الح\ت1باس. يقال: الص_م\ت' ح'ب\س.ة.
سيبويه: ح.ب.س.ه ضبطه واح\ت.ب.س.ه اتذه ح.بيساv، وقيل: اح\ت1باسك إ,ياه

اختصاص'ك ن.ف}س.ك. به؛ تقول: اح\ت.ب.س\ت' الشيء إ,ذا اختصصته لنفسك
خاصة.وال%ب\س' وال%ح\ب.س.ة� وال%ح\ب,س': اسم الوضع. وقال بعضهم:

ال%ح\ب,س' يكون مصدراv كال%ب\س، ونظيه قوله تعال: إ,ل الل�ه م.ر\ج,ع'كم؛
أ%ي ر'ج'وعكم؛ ويسأ%لونك عن ال%ح1يض,؛ أ%ي ال%ي\ض,؛ ومثله ما أ%نشده

سيبويه للراعي:



ب'ن,ي.ت\ م.راف1ق�ه'ن_ فوق. م.ز.ل�ة{،
ل ي.س\ت.ط1يع' با الق�راد' م.ق1يل

أ%ي ق%ي\ل�ولة. قال ابن سيده: وليس هذا بطرد إنا يقتصر منه على ما
سع. قال سيبويه: ال%ح\ب,س' على قياسهم الوضع الذي ي'ح\ب.س فيه،

وال%ح\ب.س الصدر. الليث: ال%ح\ب,س' يكون سجناv ويكون ف1ع\لv كالبس. وإ,بل
م'ح\ب.س.ة: داج,ن.ة كأ%نا قد ح'ب,س.ت\ عن الر_ع\ي. وف حديث ط%ه\ف%ة%: ل

ي'ح\ب.س' د.رeك�م أ%ي ل ت'ح\ب.س' ذوات' الد_ر>، وهو اللب، عن
ال%ر\ع.ى ب.ش\ر,ها وس.و\ق1ها إ,ل ال�ص.د>ق, ليأ}خذ ما عليها من الزكاة لا

ف ذلك من ال3ضرار با. وف حديث ال�د.يب,ية: ح.ب.سها حاب,س' الفيل؛
هو فيل أ%ب\ر.ه.ة% ال%ب.ش1ي> الذي جاء يقصد خراب الكعبة ف%ح.ب.س الل�ه

الفيل% فلم يدخل الرم ور.د_ رأ}س.ه راجعاv من حيث جاء، يعن أ%ن الل�ه
حبس ناقة رسوله لا وصل إ,ل الديبية فلم تتقدم ول تدخل الرم ل4نه

أ%راد أ%ن يدخل مكة بالسلمي. وف حديث الجاج: إ,ن ال3بل ض'م'ر ح'ب\س¬
ما ج'ش>م.ت\ ج.ش1م.ت\؛ قال ابن ال4ثي: هكذا رواه الزمشري وقال:

ال�ب'س' جع حابس من ح.ب.س.ه إ,ذا أ%خره، أ%ي أ%نا صوابر على العطش تؤخر
الشeر\ب.، والرواية بالاء والنون.

وال41ح\ب.س': م.ع\ل%ف' الدابة.
وال1ح\ب.س': ال1ق}ر.م.ة� يعن الس>ت\ر.، وقد ح.ب.س. الف1راش.

بال1ح\ب.س، وهي ال1ق}ر.م.ة� الت تبسط علة وجه الف1راش, للنوم.
وف النوادر: جعلن الل�ه ر.بيط%ةv لكذا وح.ب,يس.ة أ%ي تذهب فتفعل

الشيء وأ�وخ.ذ� به. وز,قÒ حاب,س¬: م'م\س3ك للماء، وتسمى م.ص\ن.ع.ة الاء3
حاب,ساv، وال�ب'س'، بالضم: ما و'ق1ف.. وح.ب_س. الف%ر.س. ف سبيل الل�ه

وأ%ح\ب.س.ه، فهو م'ح.ب_س¬ وح.بيس¬، وال�نثى ح.ب,يس.ة، والمع ح.بائس؛
قال ذو الرمة:

س1ب.ح\لv أ%با ش1ر\خ.ي\ن, أ%ح\يا ب.نان,ه
م.قال1يت'ها، فهي الل©باب' ال%بائ1س'

وف الديث: ذلك ح.بيس¬ ف سبيل الل�ه؛ أ%ي موقوف على الغزاة يركبونه
ف الهاد، وال%ب,يس' فعيل بعن مفعول. وكل ما ح'ب,س. بوجه من الوجوه

ح.بيس¬. الليث: ال%بيس' الفرس يعل ح.ب,يساv ف سبيل الل�ه ي'غ\زى عليه.
vب'س' جع ال%ب,يس يقع على كل شيء، وقفه صاحبه وقفا�ال4زهري: وال



مر�ماv ل يورث ول يباع من أ%رض ونل وكرم وم'س\ت.غ.لð، ي'ح.ب_س' أ%صله
وقفاv مؤبداv وت'س.ب_ل� ثرته تقرباv إ,ل الل�ه عز وجل، كما قال النب،

صلى الل�ه عليه وسلم، لعمر ف نل له أ%راد أ%ن يتقرب بصدقته إ,ل
vالل�ه عز وجل فقال له: ح.ب>س, ال4صل% وس.ب>ل الثمرة؛ أ%ي اجعله وقفا

ح'ب'ساv، ومعن تبيسه أ%ن ل يورث ول يباع ول يوهب ولكن يترك أ%صله ويعل
ثره ف س'ب'ل, الي، وأ%ما ما روي عن ش'ر.ي\ح أ%نه قال: جاء4 ممد،

صلى الل�ه عليه وسلم، بإ,طلق ال�ب\س فإ,نا أ%راد با ال�ب'س'، هو جع
ح.ب,يس�، وهو بضم الباء، وأ%راد با ما كان أ%هل الاهلية ي.ح\ب,س'ونه من

السوائب والبحائر والوامي وما أ%شبهها، فنزل القرآن بإ,حلل ما كانوا
ير�مون منها وإ,طلق ما ح.ب_سوا بغي أ%مر الل�ه منها. قال ابن

ال4ثي: وهو ف كتاب الروي باسكان الباء ل4نه عطف عليه البس الذي هو الوقف،
فإ,ن صح فيكون قد خفف الضمة، كما قالوا ف جع رغيف ر'غ}ف¬، بالسكون،

وال4صل الضم، أ%و أ%نه أ%راد به الواحد. قال ال4زهري: وأ%ما ال�ب'س' الت
وردت السن_ة بتحبيس أ%صلها وتسبيل ثرها فهي جارية على ما س.ن_ها

الصطفى، صلى الل�ه عليه وسلم، وعلى ما أ%مر به عمر، رضي الل�ه عنه، فيها.
وف حديث الزكاة: أ%ن خالداv ج.ع.ل% ر.ق1يق%ه وأ%ع\ت'د.ه ح'ب'ساv ف سبيل

الل�ه؛ أ%ي وقفاv على الاهدين وغيهم. يقال: ح.ب.س\ت' أ%ح\ب,س'
ح.ب\ساv وأ%ح\ب.س\ت' أ�ح\ب,س' إ,ح\باساv أ%ي وقفت، والسم ال�بس، بالضم؛

وال4ع\ت'د': جع الع.تاد1، وهو ما أ%ع.د_ه ال3نسان من آلة الرب، وقد
تقدم. وف حديث ابن عباس: لا نزلت آية الفرائض قال النب، صلى الل�ه عليه

وسلم: ل ح'ب\س. بعد سورة النساء، أ%ي ل ي'وق%ف مال ول ي'ز\و.ى عن
وارثه، إ,شارة إ,ل ما كانوا يفعلونه ف الاهلية من ح.ب\س مال اليت ونسائه،

كانوا إ,ذا كرهوا النساء لقبح أ%و قلة مال حبسوهن عن ال4زواج ل4ن
أ%ولياء اليت كانوا أ%ول بن عندهم. قال ابن ال4ثي: وقوله ل حبس، يوز

بفتح الاء على الصدر ويضمها على السم.
وال1ب\س': كل© ما سد_ به م.ج\رى الوادي ف أ%ي� موضع ح'ب,س.؛ وقيل:

ال1ب\س حجارة أ%و خشب تبن ف مرى الاء لتحبسه كي يشرب القوم' وي.سقوا
أ%موال%ه'م، والمع أ%ح\باس، سي الاء به ح1ب\ساv كما يقال له ن,ه\ي¬؛

قال أ%بو زرعة التيمي:
من ك%ع\ث%ب� م'س\ت.و\ف1ز ال%ج.س>،



ر.اب� م'ن,يف{ مثل, ع.ر\ض, التeر\س,
ف%ش1م\ت' فيها كع.م'ود ال1ب\س,،
أ%م\ع.س'ها يا صاح�، أ%ي_ م.ع\س,

حت ش.ف%ي\ت' ن.ف}س.ها من ن.ف}سي،
تلك س'ل%ي\م.ى، فاع\ل%م.ن_، ع1ر\س1ي

الك%ع\ث%ب': الر_ك%ب'. وال%ع\س': النكاح مثل م.ع\س, ال4دي إ,ذا دبغ
ود'ل1ك. د.ل}كاv شديداv فذلك م.ع\س'ه. وف الديث: أ%نه سأ%ل أ%ين ح1ب\س'

س.ي.ل فإ,نه يوشك أ%ن يرج منه نار تضيء منها أ%عناق ال3بل ببصري؛ هو
من ذلك. وقيل: هو فل�وق¬ ف ال%ر_ة يتمع فيها ماء لو وردت عليه أ�م_ة

لوسعهم. وح1ب\س' س.ي.ل: اسم موضع ب,ح.ر_ة1 بن سليم، بينها وبي
الس_وار,قي_ة مسية يوم، وقيل: ح'ب\س' س.ي.ل، بضم الاء، الوضع

الذكور.وال�باس.ة وال1باس.ة كال1ب\س؛ أ%بو عمرو: ال41ب\س مثل ال%ص\ن.عة
يعل للماء، وجعه أ%ح\باس¬. وال1ب\س: الاء الستنقع، قال الليث: شيء

يبس به الاء نو ال�1باس, ف ال%ز\ر.ف%ة ي'ح\ب.س به ف�ضول الاء،
وال�باسة ف كلم العرب: ال%ز\ر.ف%ة، وهي ال�1باسات ف ال4رض قد أ%حاطت

بالد_ب\ر.ة1، وهي ال%شار.ة� يبس فيها الاء حت تتلئ% ث ي'ساق الاء
إ,ل غيها. ابن ال4عراب: ال%ب\س' الشجاعة، وال1ب\س'، بالكسر 

(* قوله
«والبس بالكسر» حكى الد فتح الاء أ%يضاv)، حجارة تكون ف ف�و\ه.ة

النهر تنع ط�غ\يان% الاء3. وال1ب\س': ن,طاق ال%و\د.ج. وال1ب\س':
ال1ق}ر.م.ة. وال1ب\س': سوار من فضة يعل ف وسط الق1رام,، وهو س1ت\ر¬ ي'ج\م.ع'

به لي'ض1يء البيت. وك%ل# حابس¬: كثي ي.ح\ب,س' الال%.
وال�ب\س.ة والح\ت1باس ف الكلم: التوقف. وت%ب_س. ف الكلم:

توق�ف.. قال البد ف باب علل اللسان: ال�ب\س.ة� تعذر الكلم عند إ,رادته،
والع'ق}ل%ة التواء اللسان عند إ,رادة الكلم. ابن ال4عراب: يكون البل
خ.و\عاv أ%ي أ%بيض ويكون فيه ب'ق}ع.ة سوداء، ويكون البل� ح.ب\ساv أ%ي

أ%سود. ويكون فيه بقعة بيضاء. وف حديث الفتح: أ%نه بعث أ%با عبيدة على
ال�ب\س,؛ قال الق�ت.يب: هم الر_ج_الة، سوا بذلك لتحبسهم عن الركبان

وتأ%خرهم؛ قال: وأ%ح\س3ب' الواحد ح.بيساv، فعيل بعن مفعول، ويوز أ%ن يكون
حابساv كأ%نه ي.ح\ب,س' من يسي من الرeكبان بسيه. قال ابن ال4ثي:



وأ%كثر ما يروى ال�ب_س، بتشديد الباء وفتحها، فإ,ن صحت الرواية فل يكون
واحدها إ,ل حابساv كشاهد وش'ه_د، قال: وأ%ما ح.بيس فل يعرف ف جع

ف%ع1يل ف�ع_لD، وإ,نا يعرف فيه ف�ع'ل كن.ذ1ير ون'ذ�ر، وقال الزمشري:
ال�ب'س'، بضم الباء والتخفيف، الر_ج_الة، سوا بذلك لبسهم اليالة

بب'ط}ء3 مشيهم، كأ%نه جع ح.ب'وس، أ%و ل4نم يتخلفون عنهم ويتبسون عن بلوغهم
كأ%نه جع ح.ب,يس�؛ ال4زهري: وقول العجاج:

ح.ت\ف ال1مام والنeح'وس. النeح\سا
الت ل يدري كيف يتجه لا.
وحاب.س. الناس' ال�م'ور. ال�ب_سا

أ%راد: وحاب.س. الناس. ال�ب_س' ال�مور'، فقلبه ونصبه، ومثله كثي.
وقد ست حاب,ساv وح.ب,يساv، وال%ب\س': موضع. وف الديث ذكر ذات

ح.ب,يس، بفتح الاء وكسر الباء، وهو موضع بكة. وح.ب,يس أ%يضاv: موضع
بالر_ق�ة به قبور شهداء ص1فYي.. وحاب,س¬: اسم أ%ب ال4قرع التميمي.
@حبقس: ال%ب.ر\ق%س': الض_ئ1يل� من الب,كار.ة1 وال�ملن، وقيل: هو

الصغي ال%ل}ق, من جيع اليوان. وال%ب.ر\ق%س': صغار ال3بل، وهو بالصاد،
وقد ذكر ف ترجة ح.ب.ر\ق%ص..

@حبلبس: ال%ب.ل}ب.س': الريص اللزم للشيء ول يفارقه كال%ل}ب.س,.
@حدس: ال4زهري: ال%د\س' التوهم ف معان الكلم وال�مور؛ بلغن عن

فلن أ%مر وأ%نا أ%ح\د'س' فيه أ%ي أ%قول بالظن والتوهم. وح.د.س. عليه ظنه
ي.ح\د1سه وي.ح\د'س'ه ح.د\ساv: ل يققه. وت.ح.د_س. أ%خبار. الناس وعن

أ%خبار الناس: ت.خ.ي_ر عنها وأ%راغها ليعلمها من حيث ل يعرفون به. وب.ل%غ%
به ال1د.اس. أ%ي ال4مر. الذي ظن أ%نه الغاية الت يري إ,ليها وأ%بعد،

ول تقل ال3د.اس.: وأ%صل� ال%د\س, الرمي، ومنه ح.د\س' الظن إ,نا هو
ر.ج\م¬ بالغيب. وال%د\س': الظن� والتخمي. يقال: هو ي.ح\د1س، بالكسر، أ%ي

vساeبرأ%يه. أ%بو زيد: ت.ح.د_س\ت' ع ال4خبار ت.ح.د vيقول شيئا
وت.ن.د_س\ت' عنها ت.ن.دeساv وت.و.ج_س\ت إ,ذا كنت ت'ر,يغ� أ%خبار الناس

لتعلمها من حيث ل يعلمون. ويقال: ح.د.س\ت' عليه ظن ون.د.س\ت'ه إ,ذا ظننت الظن
ول ت.ح'ق©ه. وح.د.س. الكلم. على عواه1ن,ه: ت.ع.س_فه ول ي.ت.و.ق�ه.

وح.د.س. الناقة ي.ح\د1س'ها ح.د\ساv: أ%ناخها، وقيل: أ%ناخها ث و.ج.أ%
بش.ف}ر.ت1ه ف منحرها. وح.د.س بالناقة: أ%ناخها، وف التهذيب؛ إ,ذا و.ج.أ%



ف س.ب.لتها، والس_ب.ل%ة� ههنا: ن.ح\ر'ها. يقال: مل الوادي إ,ل
أ%سبال1ه أ%ي إ,ل شفاه1ه. وح.د.س\ت' ف ل%ب_ة{ البعي أ%ي و.ج.أ}تا. وح.د.س
الشاة% ي.ح\د1سها ح.د\ساv: أ%ضجعها ليذبها. وح.د.س. بالشاة: ذبها.
ومنه الثل السائر: ح.د.س. لم ب'ط}ف1ئ%ة1 الر_ض\ف1؛ يعن الشاة الهزولة،

وقال ال4زهري: معناه أ%نه ذبح ل4ضيافه شاة سينة أ%طفأ%ت من شحمها تلك
الر_ض\ف. وقال ابن كناس.ة%: تقول العرب: إ,ذا أ%مسى الن_ج\م' ق1م_

الرأ}س ف%ع'ظ}ماها فاح\د1س\؛ معناه ان\ح.ر\ أ%عظم ال3بل.
وح.د.س بالرجل ي.ح\د1س' ح.د\ساv، فهو ح.د1يس¬: ص.ر.ع.ه؛ قال معد يكرب:

لن ط%ل%لD بالع.م\ق, أ%ص\ب.ح. دار,سا؟
ت.ب.د_ل% آراماv وع1يناv ك%وان,سا

،vباء3 وح.ي\ر.ماYد\مان% الظ�ت.ب.د_ل% أ
وأ%ص\ب.ح\ت' ف أ%طلل1ها اليوم. جال1سا

ب'ع\ت.ر.ك{ ش.ط� ال�ب.ي_ا ت.ر.ى به،
من القوم، م.ح\د'وساv وآخر حاد1سا

الع.م\ق': ما ب.ع'د. من طرف الفازة. والرام: الظباء البيض البطون.
والع1ي': بقر الوحش. والك%وان,س': القيمة ف أ%كنستها. وكناس الظب

والبقرة: بينهما. وال�ب.ي_ا: موضع. وش.ط©ه: ناحيته. وال%ي\ر.م': بقر الوحش،
الواحدة ح.يمة. وح.د.س. به ال4رض ح.د\ساv: ضربا به. وح.د.س. الرجل%:

و.ط1ئ%ه. وال%د\س': السرعة وال�ض1يe على استقامة، ويوصف به فيقال:
س.ي\ر¬ ح.د\س¬؛ قال:

كأ%نا من ب.ع\د1س س.ي\ر� ح.د\س,
فهو على ما ذكرنا صفة وقد يكون بدلv. وح.د.س. ف ال4رض ي.ح\د1س'

ح.د\ساv: ذهب. وال%د\س': الذهاب ف ال4رض على غي هداية. قال ال4زهري:
ال%د\س' ف السي سرعة ومضيÒ على غي طريقة مستمرة. ال�م.و,يe: ح.د.س ف

ال4رض وع.د.س. ي.ح\د1س' وي.ع\د1س' إ,ذا ذهب فيها.
وبنو ح.د.س�: ح.يÒ من اليمن؛ قال:

ل ت.خ\ب,زا خ.ب\زاv وب'س�ا ب.س_ا،
م.ل}ساv بذ%و\د1 ال%د.س1ي> م.ل}سا

وح.د.س¬: اسم أ%ب حي¼ من العرب وح.د.س\ت' بسهم: رميت. وح.د.س\ت' برجلي
الشيء أ%ي و.ط1ئ}ت'ه. وح.د.س\: زجر للبغال كع.د.س\، وقيل: ح.د.س\



وع.د.س\ اسا ب.غ_ال%ي\ن على عهد سليمان بن داود، عليهما السلم، كانا
ي.ع\ن'فان1 على الب,غال,، فإ,ذا ذ�ك1ر.ا ن.ف%ر.ت\ خوفاv ما كانت تلقى منهما؛

قال:
إ,ذا ح.م.ل}ت' ب,ز_ت على ح.د.س\

والعرب تتلف ف زجر البغال فبعض يقول: ع.د.س\، وبعض يقول: ح.د.س\؛ قال
ال4زهري: وع.د.س\ أ%كثر من ح.د.س\؛ ومنه قول ابن م'ف%ر_ع:

Dع.د.س\ ما لع.ب_اد{ عليك1 إ,مار.ة
ن.ج.و\ت'، وهذا ت.ح\م1لي. ط%ل1يق'

جعل ع.د.س\ اساv للبغلة، ساها بالز_ج\ر,: ع.د.س\.
@حرس: ح.ر.س. الشيء ي.ح\ر'س'ه وي.ح\ر,س'ه ح.ر\ساv: حفظه؛ وهم ال�ر_اس'

وال%ر.س' وال4ح\راس'. واح\ت.رس منه: ت.ح.ر_ز.. وت.ح.ر_س\ت' من فلن
واح\ت.ر.س\ت' منه بعن أ%ي تفظت منه. وف الثل: م'ح\ت.ر,س¬ من مثله وهو

حار,س¬؛ يقال ذلك للرجل الذي ي'ؤ\ت.م.ن' على حفظ شيء ل يؤمن أ%ن يون
فيه. قال ال4زهري: الفعل اللزم ي.ح\ت.ر,س' كأ%نه يترز، قال: ويقال

حارس¬ وح.ر.س¬ للجميع كما يقال خاد1م¬ وخ.د.م¬ وعاسÒ وع.س.س¬. وال%ر.س':
ح.ر.س' السلطان، وهم ال�ر_اس'، الواحد ح.ر.س1يÒ، ل4نه قد صار اسم جنس

فنسب إ,ليه، ول تقل حار,س¬ إ,ل أ%ن تذهب به إ,ل معن ال1راس.ة دون
النس. وف حديث معاوية، رضي الل�ه عنه: أ%نه تناول ق�ص_ة شعر كانت ف يد

ح.ر.س1ي¼؛ الرسي، بفتح الراء3: واحد ال�ر_اس. وال%ر.س وهم خ.د.م'
السلطان الرتبون لفظه وح1راس.ت1ه.

والبناء ال4ح\ر.س': هو القدي العاد1يe الذي أ%تى عليه ال%ر\س، وهو
الدهر. قال ابن سيده: وبناء أ%ح\ر.س' أ%صم.

وح.ر.س. ال3بل والغنم ي.ح\ر,�سها واح\ت.ر.س.ها: سرقها ليلv فأ%كلها،
وهي ال%رائ1س. وف الديث: أ%ن غ1ل}م.ةv لاطب بن أ%ب ب.ل}ت.ع.ة%

اح\ت.ر.س'وا ناقة لرجل فانتحروها. وقال شر: الح\ت1راس' أ%ن يؤ\خذ الشيء من
الرعى، ويقال للذي يسرق الغنم: م'ح\ت.ر,س، ويقال للشاة الت ت'س\ر.ق:

ح.ر,يس.ة. الوهري: ال%ريس.ة الشاة تسرق ليلv. وال%ريسة: السرقة.
وال%ريس.ة أ%يضاv: ما اح\ت'ر,س منها. وف الديث: ح.ريس.ة البل ليس فيها ق%ط}ع؛

أ%ي ليس فيما ي'ح\ر.س بالبل إ,ذا س'ر,ق قطع ل4نه ليس برز.
وال%ريس.ة، فعيلة بعن مفعولة أ%ي أ%ن لا من ي.ح\ر'سها ويفظها، ومنهم من يعل



ال%ريس.ة السرقة نفسها. يقال: ح.ر.س ي.ح\ر,س ح.ر\ساv إ,ذا سرق، فهو حارس
وم'ح\ت.ر,س، أ%ي ليس فيما ي'س\ر.ق من البل قطع. وف الديث الخر: أ%نه
سئل عن حريسة البل فقال: فيها غ�ر\م مثلها وج.ل%دات¬ نكالv فإ,ذا آواها

ال�راح ففيها القطع. ويقال للشاة الت يدركها الليل قبل أ%ن تصل إ,ل
م'راح1ها: ح.ر,يسة. وف حديث أ%ب هريرة: ثن ال%ريس.ة حرام لعينها أ%ي

أ%كل السروقة وبيعها وأ%خذ ثنها حرام كله. وفلن يأ}كل ال1راسات1 إ,ذا
ت.س.ر_ق غ%ن.م. الناس فأ%كلها. والحتراس أ%ن ي'س\ر.ق الشيء من الرعى.

وال%ر\س': وقت من الهر دون ال�ق}ب.
وال%ر\س': الدهر؛ قال الراجز:

ف ن,ع\م.ة{ ع1ش\نا بذاك ح.ر\سا
والمع أ%ح\ر'س؛ قال:

وق%ف}ت' بع.ر_اف{ على غي, م.و\ق1ف،
على ر.س\م, دار� قد ع.ف%ت\ م'نذ� أ%ح\ر'س,

وقال امرؤ القيس:
ل1م.ن\ ط%ل%لD دائ1ر¬ آي'ه'،

ت.قاد.م. ف سال1ف ال4ح\ر'س,؟
وال�س\ن.د': الدهر. وأ%ح\ر.س. بالكان: أ%قام به ح.ر\ساv؛ قال رؤبة:

وإ,ر.م¬ أ%ح\ر.س' فوق. ع.ن\ز,
الع.ن\ز: ال4ك%م.ة الصغية. وال3ر.م': شبه ع.ل%م� ي'ب\ن فوق القار.ة

يستدل به على الطريق. قال ال4زهري: والع.ن\ز' قارة سوداء، ويروى:
وإ,ر.م¬ أ%ع\ي.س' فوق عنز

وال1ح\راس': سهم عظيم القدر. وال%ر'وس': موضع. وال%ر\سان1:
ال%ب.لن1 يقال ل4حدها ح.ر\س' ق%سا؛ وقال:

ه'م' ض.ر.ب'وا عن ق%ر\ح1ها ب,ك%ت1يب.ة{،
�كب.ي\ضاء3 ح.ر\س� ف ط%رائ1ف1ها الر_ج\ل

(* قوله «عن قرحها» الذي ف ياقوت: عن وجهها.)
البيضاء: ه.ض\ب.ةD ف ال%ب.ل,.

@حربس: أ%رض ح.ر\ب.س3يس¬: ص'ل}ب.ة كع.ر\ب.سيس.
@حرقس: ال�ر\ق�وس': لغة ف ال�ر\ق�وص وهو مذكور ف باب الصاد.
@حرمس: ال1ر\م1س': ال4م\ل%س'. وال1ر\ماس': ال4م\ل%س'. وأ%رض ح1ر\ماس:



ص'لبة شديدة. أ%بو عمرو: بلد ح1ر\ماس أ%ي أ%ملس؛ وأ%نشد:
جاو.ز\ن% ر.م\ل% أ%ي\ل%ة% الد_ه.اسا،

وب.ط}ن. ل�ب\ن.ى ب.ل%داv ح1ر\ماسا
وس1نون% ح.رام1س' أ%ي ش1داد¬ م'ج\د1ب.ةD، واحدها ح1ر\م1س¬.

@حسس: ال1سe وال%س3يس': الصوت' ال%ف1يe؛ قال الل�ه تعال: ل
ي.س\م.ع'ون ح.س3يس.ها. وال1سe، بكسر الاء: من أ%ح\س.س\ت' بالشيء. حس_

بالشيء ي.ح'سe ح.س�اv وح1س�اv وح.س3يساv وأ%ح.س_ به وأ%ح.س_ه: شعر به؛
وأ%ما قولم أ%ح.س\ت' بالشيء فعلى ال%ذ}ف1 كراهية التقاء الثلي؛ قال

سيبويه: وكذلك يفعل ف كل بناء ي'ب\ن اللم من الفعل منه على السكون ول تصل
إ,ليه الركة شبهوها بأ%ق%م\ت'. ال4زهري: ويقال هل أ%ح.س\ت. بعن

أ%ح\س.س\ت.، ويقال: ح.س\ت' بالشيء إ,ذا علمته وعرفته، قال: ويقال أ%ح\س.س\ت'
الب.ر. وأ%ح.س\ت'ه وح.س.يت' وح.س\ت' إ,ذا عرفت منه ط%ر.فاv. وتقول: ما

أ%ح\س.س\ت' بالب وما أ%ح.س\ت وما ح.س3يت' ما ح1س\ت' أ%ي ل أ%عرف منه
 é شيئا

(* عبارة الصباح: وأحس الرجل الشيء إحساساv علم به، وربا زيدت
الباء فقيل: أحس� به على معن شعر به. وحسست به من باب قتل لغة فيه،

والصدر الس، بالكسر، ومنهم من يفف الفعلي بالذف يقول: أحسته وحست به،
ومنهم من يفف فيهما بإبدال السي ياء فيقول: حسيت وأ%حسيت وحست بالب من
باب تعب ويتعدى بنفسه فيقال: حست الب، من باب قتل. اهـ. باختصار.). قال

ابن سيده: وقالوا ح.س3س\ت' به وح.س.ي\ت'ه وح.س3يت به وأ%ح\س.ي\ت'، وهذا
كله من مو_ل التضعيف، والسم من كل ذلك ال1سe. قال الفراء: تقول من

أ%ين ح.س.ي\ت. هذا الب؛ يريدون من أ%ين ت.خ.ب.ر\ته. وح.س3س\ت' بالب
وأ%ح\س.س\ت' به أ%ي أ%يقنت به. قال: وربا قالوا ح.س3يت' بالب وأ%ح\س.ي\ت'

به، يبدلون من السي ياء؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{:
خ.ل أ%ن� الع1تاق. من ال%طايا

ح.س3ي. به، فهن� إ,ليه ش'وس'
قال الوهري: وأ%بو عبيدة يروي بيت أ%ب زبيد:

أ%ح.س\ن. به فهن إليه ش'وس'
وأ%صله أ%ح\س.س\ن.، وقيل أ%ح\س.س\ت'؛ معناه ظننت ووجدت.

وح1سe الم_ى وح1ساس'ها: ر.سeها وأ%ولا عندما ت'ح.سe؛ ال4خية عن



اللحيان. ال4زهري: ال1سe مس ال�م_ى أ%و�ل% ما ت.ب\دأ�، وقال
ال4صمعي: أ%ول ما يد ال3نسان م.س_ المى قبل أ%ن تأ}خذه وتظهر، فذلك

الر_سe، قال: ويقال و.ج.د. ح1س�اv من المى. وف الديث: أ%نه قال لرجل مت
أ%ح\س.س\ت. أ�م_g م1ل}د.م�؟ أ%ي مت وجدت م.س_ المى.

وقال ابن ال4ثي: ال3ح\ساس' العلم بالواس>، وهي م.شاع1ر' ال3نسان
كالعي وال�ذن وال4نف واللسان واليد، وح.واسe ال3نسان: الشاعر المس

وهي الطعم والشم والبصر والسمع واللمس. وح.واسe ال4رض خس: الب.ر\د'
والب.ر.د' والريح والراد والواشي.

وال1سe: وجع يصيب الرأ%ة بعد الولدة، وقيل: وجع الولدة عندما
ت'ح1سeها، وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه م.ر_ بامرأ%ة قد ولدت فدعا

لا بشربة من س.و,يق� وقال: اشرب هذا فإ,نه يقطع ال1س_. وت.ح.س_س.
الب: تطل�به وتبح_ثه. وف التنزيل: يا ب.ن_ اذهبوا ف%تح.س_سوا من يوسف

وأ%خيه. وقال اللحيان: ت.ح.س_س\ فلناv ومن فلن أ%ي ت.ب.ح_ث}،
واليم لغيه. قال أ%بو عبيد: ت.ح.س_س\ت الب وت.ح.س_يته، وقال شر:
ت.ن.د_س\ت'ه مثله. وقال أ%بو معاذ: الت.ح.سeس' شبه التسمع والتبصر؛ قال:

والت.ج.سeس'، باليم، البحث عن العورة، قاله ف تفسي قوله تعال: ول
ت.ج.س_سوا ول ت.ح.س_س'وا. ابن ال4عراب: ت.ج.س_س\ت' الب وت.ح.س_س\ت'ه

vبعن واحد. وت.ح.س_س\ت' من الشيء أ%ي ت.خ.ب_رت خبه. وح.س_ منه خبا
وأ%ح.س_، كلها: رأ%ى. وعلى هذا فسر قوله تعال: فلما أ%حس_ عيسى
منهم الك�ف}ر.. وحكى اللحيان: ما أ%حس_ منهم أ%حداv أ%ي ما رأ%ى. وف

التنزيل العزيز: هل ت'ح1سe منهم من أ%حد، وقيل ف قوله تعال: هل تس منهم
من أ%حد، وقيل ف قوله تعال: هل تس منهم من أ%حد، معناه هل ت'ب\ص1ر' هل

ت.رى؟ قال ال4زهري: وسعت العرب يقول ناش1د'هم ل1ض.والY ال3بل إ,ذا
وقف على 

(* كذا بياض بال4صل.) ... أ%حوالv وأ%ح1سeوا ناقةv صفتها كذا
وكذا؛ ومعناه هل أ%ح\س.ست'م ناقة، فجاؤوا على لفظ ال4مر؛ وقال الفراء ف
قوله تعال: فلما أ%حس_ عيسى منهم الكفر، وف قوله: هل ت'ح1سe منهم من

أ%حد، معناه: فلما و.ج.د عيسى، قال: وال3ح\ساس' الوجود، تقول ف الكلم:
هل أ%ح\س.س\ت. منهم من أ%حد؟ وقال الزجاج: معن أ%ح.س_ علم ووجد ف

اللغة. ويقال: هل أ%حس.ست صاحبك أ%ي هل رأ%يته؟ وهل أ%ح\س.س\ت الب أ%ي هل



عرفته وعلمته. وقال الليث ف قوله تعال: فلما أ%حس عيسى منهم الكفر؛ أ%ي
رأ%ى. يقال: أ%ح\س.س\ت' من فلن ما ساءن أ%ي رأ%يت. قال: وتقول العرب ما

أ%ح.س\ت' منهم أ%حداv، فيحذفون السي ال�ول، وكذلك ف قوله تعال:
وانظر إ,ل إ,لك الذي ظ%ل}ت. عليه عاكفاv، وقال: ف%ظ%ل}ت'م ت.ف%ك�هون،
وقرئ: ف%ظ1ل}ت'م، أ�لقيت اللم التحركة وكانت ف%ظ%ل1ل}ت'م. وقال ابن

ال4عراب: سعت أ%با السن يقول: ح.س\ت' وح.س3س\ت' وو.د\ت' وو.د1د\ت' وه.م\ت'
وه.م.م\ت'. وف حديث عوف بن مالك: فهجمت على رجلي فلقت هل ح.س\ت'ما من

شيء؟ قال: ل. وف خب أ%ب العار,م: فنظرت هل أ�ح1سe سهمي فلم أ%ر.
شيئاv أ%ي نظرت فلم أ%جده.

وقال: ل ح.ساس. من اب\ن.ي\ م'وق1د1 النار؛ زعموا أ%ن رجلي كانا يوقدان
بالطريق ناراv فإ,ذا مر_ بما قوم أ%ضافاهم، فمر_ بما قوم وقد ذهبا،

فقال رجل: ل ح.ساس. من اب\ن.ي\ م'وق1د1 النار، وقيل: ل ح.س.اس. من ابن
موقد النار، ل وجود، وهو أ%حسن. وقالوا: ذهب فلن فل ح.ساس. به أ%ي ل

ي'ح.سe به أ%و ل ي'ح.سe مكانه. وال1سe وال%س3يس': الذي نسمعه ما
ير� قريباv منك ول تراه، وهو عامÒ ف ال4شياء كلها؛ وأ%نشد ف صفة

باز�:
ت.ر.ى الط�ي\ر. الع1تاق. ي.ظ%ل}ن. منه

ج'ن'وحاv، إ,ن س.م1ع\ن. له ح.س3يسا
وقوله تعال: ل ي.س\م.ع'ون ح.س3يس.ها أ%ي ل يسمعون ح1س_ها وحركة

ت.ل%هeب,ها. وال%سيس' وال1سe: الركة. وف الديث: أ%نه كان ف مسجد
ال%ي\ف1 فسمع ح1س_ ح.ي_ة{؛ أ%ي حركتها وصوت مشيها؛ ومنه الديث: إ,ن

الشيطان ح.س_اس ل%ح_اس¬؛ أ%ي شديد الس_ وال4دراك. وما سع له ح1س�اv ول
ج,ر\ساv؛ ال1سe من الركة وال1ر\س من الصوت، وهو يصلح لل3نسان وغيه؛

قال ع.ب\د' م.ناف بن ر,ب\ع� ال�ذ%ل9:
،Dوغ%م\غ.م.ة Dوللق1س3ي> أ%زام1يل

ح1س_ ال%ن'وب, ت.س'وق' الاء4 والب.ر.دا
وال1سe: الر_ن_ة�. وجاء4 بالال من ح1س_ه وب,س>ه وح.س>ه وب.س>ه،

وف التهذيب: من ح.س>ه وع.س>ه أ%ي من حيث شاء4. وجئن من ح.س>ك
وب.س>ك؛ معن هذا كله من حيث كان ول يكن. وقال الزجاج: تأ}ويله جئ به من

حيث ت'دركه حاس_ةD من حواسك أ%و ي'دركه ت.ص.رeف¬ من ت.ص.ر¼ف1ك. وف



الديث أ%ن رجلv قال: كانت ل ابنة عم فطلبت' ن.ف}س.ها، فقالت: أ%و ت'ع\طين
مائة دينار؟ فطلبتها من ح.3س>ي وب.3س>ي؛ أ%ي من كل جهة. وح.س_، بفتح

الاء وكسر السي وترك التنوين: كلمة تقال عند ال4ل. ويقال: إ,ن ل4جد
ح1س�اv من و.ج.ع�؛ قال الع.ج_اج':

فما أ%راهم ج.ز.عاv ب,ح1س>،
ع.ط}ف. الب.ليا ال%س_ بعد ال%س>
وح.ر.كات1 الب.أ}س, بعد الب.أ}س,،
أ%ن ي.س\م.ه,رeوا لض1راس, الض_ر\س,

يسمهر�وا: يشتدوا. والض>راس: ال�عاض_ة. والض_ر\س': الع.ضe. ويقال:
لخ'ذ%ن� منك الشيء ب,ح.س¼ أ%و ب,ب.س¼ أ%ي ب'شاد_ة أ%و رفق، ومثله:
لخذنه ه.و\ناv أ%و ع.ت\ر.س.ةv. والعرب تقول عند ل%ذ}عة النار والوجع

الاد>: ح.س> ب.س>، وض'ر,ب. فما قال ح.س¼ ول ب.س¼، بالر والتنوين،
ومنهم من ير ول ينو_ن، ومنهم من يكسر الاء والباء فيقول: ح1س¼ ول

ب,س¼، ومنهم من يقول ح.س�اv ول ب.س�اv، يعن التوجع. ويقال: اق}ت'ص_ من
فلن فما ت.ح.س_س. أ%ي ما ت.ح.ر_ك وما ت.ض.و_ر. ال4زهري: وبلغنا أ%ن

بعض الصالي كان ي.م'دe إ,ص\بعه إ,ل ش'ع\ل%ة نار فإ,ذا لذعته قال:
ح.س> ح.س> كيف ص.ب\ر'ك. على نار جهنم وأ%نت ت.ج\ز.ع' من هذا؟ قال

ال4صمعي: ضربه فما قال ح.س>، قال: وهذه كلمة كانت تكره ف الاهلية، وح.س>
مثل أ%و_ه\، قال ال4زهري: وهذا صحيح. وف الديث: أ%نه وضع يده ف

الب'ر\م.ة ليأ}كل فاحترقت أ%صابعه فقال: ح.س>؛ هي بكسر السي والتشديد، كلمة
يقولا ال3نسان إ,ذا أ%صابه ما م.ض_ه وأ%حرقه غفلةv كال%م\رة

والض_ر\بة ونوها. وف حديث طلحة، رضي الل�ه عنه: حي قطعت أ%صابعه يوم أ�ح'د{
قال: ح.س_، فقال رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم: لو قلت بسم الل�ه

لرفعتك اللئكة والناس ينظرون. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه
وسلم، كان ليلة ي.س\ري ف م.س3يه إ,ل ت.ب'وك فسار بنبه رجل من أ%صحابه

ون.ع.سا فأ%صاب ق%د.م'ه ق%د.م. رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، فقال:
ح.س>؛ ومنه قول العجاج، وقد تقدم.

وبات فلنD ب,ح.س_ة{ س.ي>ئة وح.س_ة1 س.و\ء� أ%ي بالة س.و\ء� وشد�ة،
والكسر أ%قيس ل4ن ال4حوال تأ}ت كثياv على ف1ع\ل%ة كال1ي\ئ%ة1

والت_ل�ة1 والب,ي\ئ%ة1. قال ال4زهري: والذي حفظناه من العرب وأ%هل اللغة:



بات فلن بيئة سوء وتلة سوء وبيئة سوء، قال: ول أ%سع بسة سوء لغي
الليث.

وقال اللحيان: م.ر_ت\ بالقوم ح.واسe أ%ي س1ن'ون% ش1داد¬.
.vالقتل الذريع. وح.س.س\ناهم أ%ي است.أ}صلناهم ق%ت\ل :eوال%س

وح.س_هم ي.ح'سeهم ح.س�اv: قتلهم قتلv ذريعاv مستأ}صلv. وف التنزيل العزيز:
إ,ذ ت.ح'سeونم بإ,ذنه؛ أ%ي تقتلونم قتلv شديداv، والسم ال�ساس'؛ عن

ابن ال4عراب؛ وقال أ%بو إ,سحق: معناه تستأ}صلونم قتلv. يقال:
ح.س_هم القائد ي.ح'سeهم ح.س�اv إ,ذا قتلهم. وقال الفراء: ال%سe القتل
وال3فناء ههنا. وال%س3يس'؛ القتيل؛ قال ص.لء4ة� بن عمرو ال4ف}و.ه':

إ,ن� ب.ن أ%و\د{ ه'م' ما ه'م'،
للح.ر\ب, أ%و للج.د\ب,، عام. الشeم'وس\

ي.ق�ون% ف ال%ح\ر.ة1 ج,يان.ه'م\،
بالال, وال4ن\ف�س من كل ب'وس\
ن.ف}س3ي لم عند ان\كسار الق%نا،
وقد ت.ر.د_ى كل© ق1ر\ن{ ح.س3يس\

ال%ح\ر.ة: السنة الشديدة. وقوله: نف}سي لم أ%ي نفسي فداء لم فحذف
الب. وف الديث: ح'سeوهم بالسيف ح.س�اv؛ أ%ي استأ}صلوهم قتلv. وف حديث

علي: لقد ش.فى وحاو,ح ص.د\ري ح.سeكم إ,ياهم بالن>صال. والديث الخر:
كما أ%زالوكم ح.س�اv بالنصال، ويروى بالشي العجمة. وجراد مسوس¬: قتلته

النار. وف الديث: أ%نه أ�ت1ي. براد م.ح\سوس. وح.س_هم ي.ح'سeهم:
و.ط1ئ%هم وأ%هانم.

وح.س_ان: اسم مشتق من أ%حد هذه ال4شياء3؛ قال الوهري: إ,ن جعلته
ف%ع\لن% من ال%س> ل ت'ج\ره، وإ,ن جعلته ف%ع_الv من ال�س\ن, أ%جريته

ل4ن النون حينئذ أ%صلية.
وال%سe: ال%ل%ب.ة�. وال%سe: إ,ض\رار البد بال4شياء. ويقال:

أ%صابتهم حاس_ة من البد. وال1سe: برد ي'ح\ر,ق الكل4، وهو اسم، وح.س_
الب.ر\د'. والكل4 ي.ح'سeه ح.س�اv، وقد ذكر أ%ن الصاد لغة؛ عن أ%ب حنيفة.

ويقال: إ,ن البد م.ح.س_ة للنبات والكل3، بفتح اليم، أ%ي ي.ح'سeه
ويرقه. وأ%صابت ال4رض. حاس_ةD أ%ي ب.ر\د¬؛ عن اللحيان، أ%ن_ته على معن

البالغة أ%و الائحة. وأ%صابتهم حاس_ةD: وذلك إ,ذا أ%ضر_ البد' أ%و



غيه بالكل3؛ وقال أ%و\س¬:
فما ج.ب'ن'وا أ%ن_ا ن.ش'دe عليهم'،

ولكن ل%ق�وا ناراv ت.ح'سe وت.س\ف%ع'
قال ال4زهري: هكذا رواه شر عن ابن ال4عراب وقال: ت.ح'سe أ%ي

ت'ح\ر,ق' وت'ف}ن، من الاس_ة، وهي الفة الت تصيب الزرع والكل4 فتحرقه.
وأ%رض م.ح\سوسة: أ%صابا الراد والبد. وح.س_ البد' الراد.: قتله. وجراد

م.ح\س'وس إ,ذا مسته النار أ%و قتلته. وف الديث ف الراد: إ,ذا ح.س_ه
البد فقتله. وف حديث عائشة: فبعثت إ,ليه براد م.ح\س'وس أ%ي قتله

البد، وقيل: هو الذي مسته النار. والاس_ة: الراد ي.ح'سe ال4رض أ%ي
يأ}كل نباتا. وقال أ%بو حنيفة: الاس_ة الريح ت.ح\ت1ي التراب ف الغ'د'ر,

فتملؤها في.ي\ب.س' الث�ر.ى. وس.ن.ة ح.س'وس إ,ذا كانت شديدة ال%ح\ل قليلة
الي. وسنة ح.س'وس: تأ}كل كل شيء؛ قال:

إ,ذا ش.ك%و\نا س.ن.ةv ح.س'وسا،
تأ}كل� ب.ع\د. ال�ض\ر.ة1 الي.ب,يسا

أ%راد تأ}كل بعد ال4خضر اليابس إ,ذ ال�ضرة والي'ب\س' ل يؤكلن
ل4نما ع.ر.ضان1. وح.س_ الرأ}س. ي.ح'سeه ح.س�اv إ,ذا جعله ف النار فكلما

ش1يط% أ%خذه بش.ف}ر.ة{. وت.ح.س_س.ت\ أ%وبار' ال3بل: ت.ط%اي.ر.ت\ وتفر�قت.
وان\ح.س_ت أ%سنان'ه: تساقطت وت.حات_ت\ وتكسرت؛ وأ%نشد للعجاج:

ف م.ع\د1ن1 ال�ل}ك الك%ري, الك1ر\س,،
ليس ب.ق}لوع ول م'ن\ح.س>

قال ابن بري: وصواب إ,نشاد هذا الرجز بعدن اللك؛ وقبله:
إ,ن أ%با العباس أ%ول%ى ن.ف}س,

وأ%بو العباس هو الوليد بن عبد اللك، أ%ي هو أ%ول الناس باللفة
وأ%ول نفس با، وقوله:
ليس بقلوع ول منحس

أ%ي ليس بحو�ل عنه ول م'ن\ق%ط1ع.
ال4زهري: وال�ساس' مثل ال�ذاذ من الشيء، وك�سار.ة� الجارة الصغار

ح'ساس¬؛ قال الراجز يذكر حجارة النجنيق:
ش.ظ1ي_ة من ر.ف}ض_ة1 ال�ساس,،

ت.ع\ص1ف' بال�س\ت.ل}ئ1م الت_ر_اس,



وال%سe والح\ت1ساس' ف كل شيء: أ%ن ل يترك ف الكان شيء. وال�ساس:
سك ص1غار بالبحرين يفف حت ل يبقى فيه شيء من مائه، الواحدة ح'ساس.ة.
قال الوهري: وال�ساس، بالضم، ال1فe، وهو سك صغار يفف. وال�ساس':

الشeؤ\م' والن_ك%د'. وال%ح\سوس: الشؤوم؛ عن اللحيان. ابن ال4عراب:
الاس'وس الشؤوم من الرجال. ورجل ذو ح'ساس�: رد1يء ال�ل�ق,؛ قال:

ر'ب_ ش.ريب� لك ذي ح'ساس,،
ش.راب'ه كال%ز> بال%واس1ي

فال�ساس' هنا يكون الشeؤ\م. ويكون ر.داءة ال�ل�ق. وقال ابن ال4عراب
وحده: ال�ساس' هنا القتل، والشريب هنا الذي ي'وار,د'ك على الوض؛ يقول:

انتظارك إ,ياه قتل لك ول3بلك.
وال1سe: الشر؛ تقول العرب: أ%ل}ح1ق, ال1س_ بال3س>؛ ال3سe هنا

ال4صل، تقول: أ%لق الشر بأ%هله؛ وقال ابن دريد: إ,نا هو أ%لص1قوا
ال1س_ بال3س> أ%ي أ%لصقوا الشر بأ�صول من عاديتم. قال الوهري: يقال
أ%ل}ح1ق, ال1س_ بال3س>، معناه أ%لق الشيء بالشيء أ%ي إ,ذا جاء4ك شيء من

ناحية فافعل مثله. وال1سe: ال%ل}د'.
وح.س_ الدابة ي.ح'سeها ح.س�اv: نفض عنها التراب، وذلك إ,ذا ف%ر\ج.نها

بال1ح.س_ة أ%ي ح.س_ها. وال1ح.س_ة، بكسر اليم: الف1ر\ج.و\ن�؛ ومنه
قول زيد بن ص'وحان% حي ار\ت'ث� يوم المل: ادفنون ف ثياب ول

ت.ح'سeوا عن تراباv أ%ي ل ت.ن\ف�ضوه، من ح.س_ الدابة، وهو ن.ف}ض'ك. التراب
عنها. وف حديث يي بن ع.ب_اد: ما من ليلة أ%و قرية إ,ل وفيها م.ل%ك¬

ي.ح'سe عن ظهور دواب الغزاة الك%لل% أ%ي ي'ذ}هب عنها الت_ع.ب ب.حس>ها
وإ,سقاط التراب عنها. قال ابن سيده: وال1ح.س_ة، مكسورة، ما ي'ح.سe به

ل4نه ما يعتمل به.
وح.س.س\ت' له أ%ح1سe، بالكسر، وح.س3س\ت' ح.3س�اv فيهما: ر.ق%ق}ت' له.

eتقول العرب: إ,ن العام1ر,ي_ لي.ح1س_ للس_ع\د1ي، بالكسر، أ%ي ي.ر,ق
له، وذلك لا بينهما من الر_ح1م. قال يعقوب: قال أ%بو ال%ر_اح,

الع'ق%ي\ل1يe ما رأ%يت ع'قيلي�اv إ,ل ح.س.س\ت' له؛ وح.س3س\ت' أ%يضاv، بالكسر:
:eطام1ي�لغة فيه؛ حكاها يعقوب، والسم ال%3سe؛ قال الق

أ%خ'وك. الذي ت.مل1ك' ال1س_ ن.ف}س'ه،
وت.ر\ف%ضe، عند ال�ح\ف1ظات1، الكتائ1ف'



ويروى: عند الخطفات. قال ال4زهري: هكذا روى أ%بو عبيد بكسر الاء،
ومعن هذا البيت معن الثل السائر: ال%فائ1ظ� ت'ح.لYل� ال4ح\قاد.، يقول:

إ,ذا رأ%يت' قريب ي'ضام وأ%نا عليه واجد¬ أ%خرجت ما ف قلب من
الس_خ1يمة له ول أ%د.ع\ ن'ض\ر.ته ومعونته، قال: والكتائف ال4حقاد، واحدتا

ك%ت1يف%ة. وقال أ%بو زيد: ح.س.س\ت' له وذلك أ%ن يكون بينهما ر.ح1م¬
ف%ي.ر,ق_ له، وقال أ%بو مالك: هو أ%ن يتشكى له ويتوجع، وقال: أ%ط�ت\ له من

حاس_ة� ر.ح1م. وح.س.3س\ت' له ح.3س�اv: ر.ف%ق}ت'؛ قال ابن سيده: هكذا وجدته
eف كتاب كراع، والصحيح ر.ق%ق}ت'، على ما تقدم. ال4زهري: ال%س

الع.ط}ف' والر>ق�ة، بالفتح؛ وأ%نشد للك�م.ي\ت:
هل م.ن\ بكى الد_ار. راج� أ%ن ت.ح1س_ له،

أ%و ي'ب\ك1ي. الد_ار. ماء� الع.ب\ر.ة1 ال%ض1ل�؟
وف حديث قتادة، رضي الل�ه عنه: إ,ن الؤمن لي.ح1سe للمنافق أ%ي يأ}وي

له ويتوجع. وح.س3س\ت' له، بالفتح والكسر، أ�ح1سe أ%ي ر.ق%ق}ت' له.
وم.ح.س_ة� الرأ%ة: د'ب'ر'ها، وقيل: هي لغة ف ال%ح.ش_ة.

وال�ساس': أ%ن يضع اللحم على ال%م\ر,، وقيل: هو أ%ن ي'ن\ض1ج. أ%عله
وي.ت\ر'ك. داخ1له، وقيل: هو أ%ن ي.ق}ش1ر. عنه الرماد بعد أ%ن يرج من

المر. وقد ح.س_ه وح.س\ح.س.ه إ,ذا جعله على المر، وح.س\ح.س.ت'ه صوت'
ن.ش1يش1ه، وقد ح.س\ح.س.ت\ه النار، ابن ال4عراب: يقال ح.س\ح.س.ت\ه النار'
وح.ش\ح.ش.ت\ه بعن. وح.س.س\ت' النار إ,ذا رددتا بالعصا على خ'ب\ز.ة

ال%ل�ة1 أ%و الش>واء3 من نواحيه لي.ن\ض.ج.؛ ومن كلمهم: قالت ال�ب\ز.ة� لول
ال%سe ما باليت بالد_س>.

ابن سيده: ورجل ح.س\حاس¬ خفيف الركة، وبه سي الرجل. قال الوهري:
وربا س.م_وا الرجل% الواد ح.س\حاساv؛ قال الراجز:

م'ح1ب_ة ال3ب\رام للح.س\حاس,
وبنو ال%س\ح.اس,: قوم من العرب.

@حفس: رجل ح1ي.ف}س¬ مثال ه1ز.ب\ر� وح.ي\ف%س¬ وح.ف%ي\س.أD، مهموز غي
مدود مثل ح.ف%ي\ت.إ, على ف%ع.يل%ل�، وح.ف%ي\س3يÒ: قصي سي، وقيل: لئيم

اللقة قصي ضخم ل خي عنده؛ ال4صمعي: إ,3ذا كان مع القصر سن قيل رجل
ح.ي\ف%س¬ وح.ف%ي\ت.أD، بالتاء؛ ال4زهري: أ%رى التاء مبدلة من السي، كما
Dقالوا ان\حت_ت\ أ%سنان'ه وان\ح.س_ت\. وقال ابن السكيت: رجل ح.ف%ي\س.أ



وح.ف%ي\ت.أD بعن واحد.
@حفنس: ال1ن\ف1س' وال1ف}ن,س: الصغي ال%ل}ق,، وهو مذكور ف الصاد.

الليث: يقال للجارية البذية القليلة الياء3 ح1ن\ف1س¬؛ قال ال4زهري:
والعروف عندنا بذا العن ع1ن\ف1ص¬.

@حلس: ال1ل}س' وال%ل%س' مثل ش1ب\ه{ وش.ب.ه{ وم1ث}ل� وم.ث%ل�: كل© شيء
و.ل% ظ%ه\ر. البعي والدابة تت الرحل والق%ت.ب, والس>ر\ج، وهي بنزلة

ال1رش.حة تكون تت اللYب\د1، وقيل: هو كساء رقيق يكون تت البذعة،
والمع أ%ح\لس وح'ل�وس¬. وح.ل%س الناقة والدابة ي.ح\ل1س'ها وي.ح\ل�س'ها
ح.ل}ساv: غ%ش_اها بلس. وقال شر: ا�ح\ل%س\ت' بعيي إ,ذا جعلت عليه
ال1ل}س.. وح1ل}س' البيت: ما ي'ب\س.ط� تت ح'ر> التاع من م1س\ح� ونوه،
والمع أ%ح\لس¬. ابن ال4عراب: يقال ل1ب,ساط1 البيت ال1ل}س' ول�ص'ر,ه
الف�حول�. وفلنD ح1ل}س' بيته إ,ذا ل ي.ب\ر.ح\ه، على ال%ث%ل. ال4زهري عن

الغ1ت_ريفي>: يقال فلنD ح1ل}س¬ من أ%ح\لس, البيت الذي ل ي.ب\ر.ح'
لبيت، قال: وهو عندهم ذم أ%ي أ%نه ل يصلح إ,ل للزوم البيت، قال: ويقال

فلن من أ%ح\لس البلد للذي ل ي'زايلها من ح'ب>ه إ,ياها، وهذا مدح، أ%ي
أ%نه ذو ع1ز_ة وشد_ة وأ%نه ل يبحها ل يبال د.ي\ناv ول س.ن.ةv حت

ت'خ\ص1ب البلد'. ويقال: هو م'ت.ح.لYس¬ با أ%ي مقيم. وقال غيه: هو
ح1ل}س¬ با. وف الديث ف الفتنة: كن\ ح1ل}ساv من أ%ح\لس, بيتك حت

تأ}ت1ي.ك ي.د¬ خاط1ئ%ة أ%و م.ن,ي_ة قاض1ية، أ%ي ل ت.ب\ر.ح\ أ%مره بلزوم بيته
وترك القتال ف الفتنة. وف حديث أ%ب موسى: قالوا يا رسول الل�ه فما

تأ}مرنا؟ قال: كونوا أ%ح\لس. ب'ي'وت1كم، أ%ي الزموها. وف حديث الفت: عد_
منها فتنة ال4ح\لس، هو الكساء الذي على ظهر البعي تت الق%ش.ب، شبهها
با للزومها ودوامها. وف حديث عثمان: ف تهيز جيش الع'س\رة على مائة

بعي بأ%ح\لس1ها وأ%قتابا أ%ي بأ%كسيتها. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه،
ف أ%علم النبو_ة: أ%ل ت.ر. ال1ن_ وإ,يلس.ها، ول�حوق%4ها

بالق1لص, وأ%ح\لس.ها؟ وف حديث أ%ب هريرة ف مانعي الزكاة: م'ح\ل%س¬ أ%خفاف�ها
شوكاv من حديد أ%ي أ%ن أ%خفافها قد ط�ور,ق%ت\ بش.و\ك{ من حديد

وأ�ل}ز,م.ت\ه وع'ول1ي.ت\ به كما أ�ل}ز,م.ت\ ظهور. ال3بل أ%ح\لس'ها. ورجل ح1ل}س¬
وح.ل1س¬ وم'س\ت.ح\ل1س: ملزم ل يبح القتال، وقيل. ل يبح مكانه،

ش'ب>ه ب,ح1ل}س, البعي أ%و البيت. وفلن من أ%ح\لس, اليل, أ%ي هو ف



الف�روسية ولزوم ظهر اليل كال1ل}س, اللزم لظهر الفرس. وف حديث أ%ب بكر:
قام إ,ليه بنو فزارة فقالوا: يا خليفة رسول الل�ه، نن أ%حلس اليل؛

يريدون لزومهم ظهورها، فقال: نعم أ%نتم أ%ح\لس'ها ونن ف�ر\سان'ها أ%ي أ%نتم
راض.ت'ها وساس.ت'ها وتلزمون ظ�هورها، ونن أ%هل الف�روسية؛ وقولم نن

أ%ح\لس' اليل أ%ي ن.ق}ت.نيها ون.ل}ز.م ظ�هورها.
،Òوس¬: حريص ملزم. ويقال: رجل ح.ل1س¬ للحريص، وكذلك ح1ل}س.م�ورجل ح.ل

بزيادة اليم، مثل س1ل}غ.د¼؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
ليس بق1ص\ل� ح.ل1س� ح1ل}س.م>،

عند الب'يوت1، راش1ن� م1ق%م>
وأ%ح\ل%س.ت1 ال4رض' واس\ت.ح\ل%س.ت: كثر بذرها فأ%لبسها، وقيل: اخضرت

واستوى ن.باتا. وأ%رض¬ م'ح\ل1س.ة: قد اخضرت كلها. وقال الليث: ع'ش\ب¬
م'س\ت.ح\ل1س¬ ت.رى له طرائق. بعضها تت بعض من تراكبه وسواده. ال4صمعي: إ,ذا

غطى النبات ال4رض بكثرته قيل قد اس\ت.ح\ل%س.، فإذا بلغ والتف قيل قد
استأ}سد؛ واس\ت.ح\ل%س. النبت' إ,ذا غطى ال4رض. بكثرته، واست.ح\ل%س. الليل

بالظلم: تراكم، واس\ت.ح\ل%س. الس_نام': ركبته ر.واد1ف' الش_ح\م
ورواك1ب'ه.

وبعي أ%ح\ل%س': كتفاه سو\داوان1 وأ%رضه وذ1ر\وته أ%قل س.واداv من
ك%ت1ف%ي\ه. وال%ل}ساء� من ال%ع.ز,: الت بي السواد وال�ض\ر.ة لون بطنها

كلون ظهرها. وال4ح\ل%س' الذي لونه بي السواد والمرة، تقول منه: اح\ل%س_
:vالذل يصف سيفا �اح\ل1ساساv؛ قال ال�ع.ط�ل

،vل%ي\ن¬ ح'سام¬ ل ي.ل1يق' ض.ريب.ة
ف م.ت\ن,ه د.خ.ن¬ وأ%ث}ر' أ�ح\ل%س'

(* قوله «قال العطل إل» كذا بالصل ومثله ف الصحاك، لكن كتب السيد
مرتضى ما نصه: الصواب أ%نه قول أ%ب قلبة الطابي من هذيل اهـ. وقوله

«لي» كذا بالصل والصحاح، وكتب بالامش الصواب: عضب.)
وقول رؤبة:

كأ%نه ف ل%ب.د{ ول�ب_د1،
من ح.ل1س� أ%ن\م.ر. ف ت.ر.بeد1،
م'د_ر,ع¬ ف ق1ط%ع� من ب'ر\ج'د1

وقال: ال%ل1س' وال4ح\ل%س' ف لونه وهو بي السواد وال�م\رة.



وال%ل1س'، بكسر اللم: الشجاع الذي يلزم ق1ر\ن.ه؛ وأ%نشد:
إ,ذا اس\م.ه.ر_ ال%ل1س' ال�غال1ب'

وقد ح.ل1س. ح.ل%ساv. وال%ل1س' وال�لب,س': الذي ل يبح ويلزم
ق1ر\نه؛ وأ%نشد قول الشاعر:
فقلت' لا: كأ%ي¼ من ج.بان{

ي'صاب'، وي'خ\ط%أ� ال%ل1س' ال�حامي
.vدائما vرقيقا vكأ%ي¼ بعن كم. وأ%ح\ل%س.ت1 السماء�: م.ط%ر.ت\ مطرا

وف التهذيب: وتقول ح.ل%س.ت1 السماء� إ,ذا دام مطرها وهو غي وابل.
وال%ل}س': أ%ن يأ}خذ ال�ص_د>ق' الن_ق}د. مكان ال3بل، وف التهذيب:

مكان الفريضة. وأ%ح\ل%س\ت' فلناv ييناv إ,ذا أ%مررتا عليه.
وال3ح\لس': ال%م\ل� على الشيء؛ قال:

وما كنت' أ%خ\شى، الد_هر.، إ,ح\لس. م'س\ل1م�
من الناس, ذ%ن\باv جاء4ه وهو م'س\ل1ما

العن ما كنت أ%خشى إ,حلس مسلم مسلماv ذ%ن\باv جاءه، وهو يرد هو على
ما ف جاءه من ذكر مسلم؛ قال ثعلب: يقول ما كنت أ%ظن أ%ن إ,نساناv ركب

ذنباv هو وآخر ينسبه إ,ليه دونه.
وما ت.ح.ل�س. منه بشيء وما ت.ح.ل�س. شيئاv أ%ي أ%صاب منه. ال4زهري:

والعرب تقول للرجل ي'ك}ر.ه على عمل أ%و أ%مر: هو م.ح\لوس¬ على الد_ب.ر,
أ%ي م'ل}ز.م¬ هذا ال4مر. إ,لزام ال1ل}س, الد_ب.ر.. وس.ي\ر¬ م'ح\ل%س¬:

ل ي'ف}ت.ر عنه. وف النوادر: ت.ح.ل�س. فلن لكذا وكذا أ%ي طاف له وحام
به. وت.ح.ل�س. بالكان وت.ح.ل�ز به إ,ذا أ%قام به. وقال أ%بو سعيد:

ح.ل%س. الرجل بالشيء وح.م1س. به إ,ذا ت.و.ل�ع..
وال1ل}س' وال%ل}س'، بفتح الاء وكسرها: هو العهد الوثيق. وتقول:

أ%ح\ل%س\ت' فلناv إ,ذا أ%عطيته ح.ل}ساv أ%ي عهداv يأ}من به قومك، وذلك مثل
س.ه\م يأ}من به الرجل� ما دام ف يده.

واس\ت.ح\ل%س فلنD الوف. إ,ذا ل يفارقه الوف' ول يأ}من. وروي عن
الشعب أ%نه دخل على الجاج فعاتبه ف خروجه مع أ%ب ال4شعث فاعتذر إ,ليه

وقال: إ,نا قد اس\ت.ح\ل%س\نا الوف. واكت.ح.ل}نا الس_ه.ر. وأ%صابتنا
خ1ز\يةD ل يكن فيها ب.ر.ر.رةD أ%ت\ق1ياء ول ف%ج.رة أ%قوياء، قال: لل�ه

أ%بوك يا ش.ع\بe ث عفا عنه. الفراء قال: أ%نت ابن' ب'عث�ط1ها



وس'ر\س'ور,ها وح1ل}س3ها وابن ب.ج\د.تا وابن س1مسار,ها وس1ف}س3ي,ها بعن واحد.
وال1ل}س': الرابع من قداح ال%ي\س3ر؛ قال اللحيان: فيه أ%ر بعة فروض، وله

غ�ن\م أ%ربعة أ%نصباء إ,ن فاز، وعليه غرم أ%ربعة أ%نصباء إ,ن ل يفز.
وأ�م ح'ل%ي\س�: كنية ال4تان. وبنو ح1ل}س: ب'ط%ي\ن¬ من ال4ز\د1 ينزلون

ن.ه\ر ال%ل1ك. وأ%بو ال�ل%ي\س: رجل. وال4ح\ل%س' الع.ب\د1ي: من رجالم؛
ذكره ابن ال4عراب.

@حلبس: ال%ل}ب.س' وال%ب.ل}ب.س' وال�لب,س': الشجاع. وال%ل}ب.س':
الريض اللزم للشيء ل يفارقه؛ قال الكميت:

فلما د.ن.ت\ للكاذبي، وأ%خ\ر.ج.ت\
به ح.ل}ب.ساv عند اللYقاء3 ح'لب,سا

وح.ل}ب.س': من أ%ساء ال4سد. وح.ل}ب.س. فل ح.ساس. له أ%ي ذهب؛ عن ابن
ال4عراب. وجاء ف الشعر ال%ب.ل}ب.س'، قال الوهري: وأ%ظنه أ%راد

ال%ل}ب.س. وزاد فيه باء؛ أ%نشد أ%بو عمرو لن.ب\هان:
س.ي.ع\ل%م' من ي.ن\وي ج.لئي. أ%ن_ن

أ%ر,يب¬، بأ%كناف1 الن.ض1يض,، ح.ب.ل}ب.س\
@حس: ح.م1س. الش_رe: اشتد_، وكذلك ح.م1ش.. واح\ت.م.س. الد>يكان1

واح\ت.م.شا واح\ت.م.س. الق1ر\نان1 واقتتل؛ كلها عن يعقوب. وح.م1س.

بالشيء: ع.ل1ق به. وال%ماس.ة: ال%ن\ع' وال�حار.ب.ة�. والت_حمeس': التشدد.
ت.ح.م_س. الرجل� إ,ذا ت.عاص.ى. وف حديث علي، كرم الل�ه وجهه: ح.م1س.

الو.غى واس\ت.ح.ر_ الوت' أ%ي اشتد_ الرe. وال%م1يس': الت_نeور¬.
Dق%ي\ش,: التنور يقال له الو.ط1يس' والم1يس'. ون.ج\د.ةeقال أ%بو الد

ح.م\ساء: شديدة، يريد با الشجاعة%؛ قال:
ب,ن.ج\د.ة{ ح.م\ساء4 ت'ع\د1ي الذYم\را

ورجل ح.م1س¬ وح.م1يس¬ وأ%ح\م.س': شجاع؛ ال4خية عن سيبويه، وقد ح.م1س.
ح.م.ساv؛ عنه أ%يضاv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

كأ%ن� ج.م1ي. ق�ص_ت1ها، إ,ذا ما
ح.م1س\نا، والو,قاي.ة� بال1ناق,

:vوح1ماسا vاشتد. وت%ام.س. القوم' ت.حام'سا :vوح.م1س. ال4مر' ح.م.سا
تشاد�وا واقتتلوا. وال4ح\م.س' وال%م1س' وال�ت.ح.م>س': الشديد.

وال4ح\م.س' أ%يضاv: التشد>د على نفسه ف الدين. وعام أ%ح\م.س' وس.ن.ة



ح.م\ساء: شديدة، وأ%صابتهم س1ن'ون أ%حام1س'. قال ال4زهري: لو أ%رادوا م.ح\ض.
النعت لقالوا س1نون% ح'م\س¬، إ,نا أرادوا بالسني الحامس تذكي ال4عوام؛

vوقال ابن سيده: ذ%ك�روا على إ,رادة ال4عوام وأ%ج\ر.وا أ%فعل ههنا صفة
م'جراه اساv؛ وأ%نشد:

لنا إ,ب,لD ل ن.ك}ت.س3ب\ها بغ.د\رة{،
ول ي'ف}ن, مولها الس'نون% ال4حام1س'

وقال آخر:
س.ي.ذ}ه.ب' بابن الع.ب\د1 ع.و\ن� بن' ج.ح\وش�،

ض.للv، وت'ف}ن,يها الس>نون% ال4حام1س'
ول%ق1ي. ه1ن\د. ال4حام1س, أ%ي الشد_ة، وقيل: هو إ,ذا وقع ف الداهية،

�وقيل: معناه مات ول أ%شد. من الوت. ابن ال4عراب: ال%م\س' الض_لل
وال%ل%كة والش_رe؛ وأ%نشدنا:
فإ,نكم' ل%س\ت'م\ بدار� ت.ك1ن_ة{،

ولك1ن_ما أ%نتم ب,ه,ن\د1 ال4حام1س,
قال ال4زهري: وأ%ما قول رؤبة:

لق%ي\ن. منه ح.م.ساv ح.ميسا
معناه شدة وشجاعة.

وال4حام1س': ال4رضون الت ليس با ك%ل# ول مر\ت.ع¬ ول م.ط%ر¬ ول
شيء، وأ%راض� أ%حام1س'. وال4ح\م.س: الكان الصeل}ب'؛ قال العجاج:

وكم ق%ط%ع\نا من ق1فاف{ ح'م\س,
وأ%ر.ض'ون أ%حامس': ج.د\بة؛ وقول ابن أ%حر:

vل%و\ ب ت.ح.م_س.ت1 الر>كاب'، إ,ذا
ما خان.ن ح.س.ب ول و.ف}ر,ي

قال شر: تمست تر�مت واستغاثت من ال�م\س.ة؛ قال العجاج:
ول ي.ه.ب\ن. ح'م\س.ةv ل34ح\م.سا،
ول أ%خ.ا ع.ق}د{ ول م'ن.ج_سا

يقول: ل يهب لذي ح'ر\مة ح'رمة أ%ي ركبت رؤوسهن. وال�م\س': قريش
ل4نم كانوا يتشددون ف دينهم وشجاعتهم فل يطاقون، وقيل: كانوا ل يستظلون

أ%يام من ول يدخلون البيوت من أ%بوابا وهم مرمون ول ي.س\ل�ون السمن
ول ي.ل}ق�ط�ون ال�ل�ة. وف حديث خ.ي\فان: أ%ما بنو فلن ف%م'س.ك



أ%ح\ماس أ%ي شجعان. وف حديث عرفة: هذا من ال�م\س,؛ هم جع ال4ح\مس. وف
حديث عمر، رضي الل�ه عنه، ذكر ال4حام1س؛ هو جع ال4ح\مس الشجاع. أ%بو

اليثم: ال�م\س' قريش وم.ن\ و.لد.ت\ قريش وكنانة وج.ديل%ة� ق%ي\س� وهم
ف%ه\م¬ وع.د\وان� ابنا عمرو بن قيس ع.ي\لن وبنو عامر بن ص.ع\ص.ع.ة، هؤلء

ال�م\س'، س'مeوا ح'م\ساv ل4نم ت.ح.م_س'وا ف دينهم أ%ي تشد_دوا. قال:
وكانت ال�م\س' سكان الرم وكانوا ل يرجون أ%يام الوسم إ,ل عرفات

إ,نا يقفون بالزدلفة ويقولون: نن أ%هل الل�ه ول نرج من الرم، وصارت
بنو عامر من ال�م\س, وليسوا من ساكن الرم ل4ن أ�مهم قرشية، وهي

م.ج\د' بنت تيم بن مر_ة، وخ'زاع.ة� سيت خزاعة لنم كانوا من سكان الرم
ف%خ'ز,ع'وا عنه أ%ي أ�خ\رجوا، ويقال: إ,نم من قريش انتقلوا بنسبهم إ,ل

اليمن وهم من ال�م\س,؛ وقال ابن ال4عراب ف قول عمرو:
بت.ث}ل1يث% ما ناص.يت ب.ع\دي ال4حام1سا

أ%راد قريشاv؛ وقال غيه: أ%راج بال4حامس بن عامر ل4ن قريشاv ولدتم،
وقيل: أ%راد الشجعان من جيع الناس. وأ%ح\ماس\ العرب أ�مهاتم من قريش،

وكانوا يتشد�دون ف دينهم، وكانوا شجعان العرب ل يطاقون. وال4ح\م.س':
الو.ر,ع' من الرجال الذي يتشدد ف دينه. وال4ح\م.س': الشديد الصeل}ب ف

الدين والقتال، وقد ح.م1س.، بالكسر، فهو ح.م1س¬ وأ%ح\م.س' ب.ي>ن'
ال%م.س,. ابن سيده: وال�م\س' ف ق%ي\س� أ%يضاv وكله من الشد_ة.

وال%م\س': ج.ر\س' الرجال؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ص.و\ت. و.ه\س3ها تت الدeجى

ح.م\س' رجال�، س.م1ع'وا صوت. و.حى
وال%ماس.ة�: الشجاعة.

وال%م.س.ة�: دابة من دواب البحر، وقيل: هي السeل%ح\فاة، وال%م.س' اسم
للجمع. وف النوادر: ال%م1يس.ة� الق%ل1ي_ة�. وح.م.س. اللحم إ,ذا

ق%له.وح1ماس¬: اسم رجل. وبنو ح.م\س� وبنو ح'م.ي\س� وبنو ح1ماس�: قبائل. وذو
ح1ماس�: موضع. وح.ماساء�، مدود: موضع.

@حرس: ال�مار,س': الشديد. وال�مار,س': اسم لل4سد أ%و صفة غالبة، وهو
منه. وال�مار,س' والرeماح1س' والق�داح1س'، كل ذلك: الريء الشجاع؛ قال

ال4زهري: هي كلها صحيحة؛ قال:
eذو ن.خ\و.ة{ ح'مار,س¬ ع'ر\ض1ي



الوهري: أ�مe ال�مار,س, امرأ%ة.
@حنس: ال4زهري خاصة: قال شر ال%و.ن_س' من الرجال الذي ل ي.ض1يمه

أ%حد¬ إ,ذا أ%قام ف مكان ل ي.خ\ل1ج'ه أ%حد؛ وأ%نشد:
ي.ج\ري الن.ف1يe فوق. أ%ن\ف{ أ%ف}ط%س,

منه، وع.ي\ن.ي\ م'ق}ر,ف{ ح.و.ن_س,
ابن ال4عراب: ال%ن.س' لزوم. وس.ط1 العركة شجاعة، قال: وال�ن\س'

الو.ر,ع'ون.
@حندس: ال1ن\د1س': الظ©ل}م.ة، وف الصحاح: الليل الشديد الظلمة؛ وف
حديث أ%ب هريرة. كنا عند النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ف ليلة ظ%ل}ماء

ح1ن\د1س� أ%ي شديدة الظلمة؛ ومنه حديث السن: وقام الليل% ف ح1ن\د1س1ه.
وليلة ح1ن\د1س.ة، وليل ح1ن\د1س¬: م'ظ}ل1م¬. وال%ناد1س': ثلث ليال� من

الشهر\ لظلمتهن�، ويقال د.حام1س'. وأ%س\و.د' ح1ن\د1س¬: شديد السواد، كقولك
أ%س\و.د' حال1ك¬.

@حندلس: ناقة ح.ن\د.ل1س¬: ثقيلة الشي، وهي أ%يضاv النجيبة الكرية؛ قال
ابن ال4عراب: هي الضخمة العظيمة. وال%ن\د.ل1س' أ%يضاv: أ%ض\خ.م'

.Dالق%م\ل؛ قال كراع: هي ف%ن\ع.ل1ل
@حنفس: ال1ن\ف1س' وال1ف}ن,س': الصغي ال%ل}ق,، وهو مذكور ف الصاد.

الليث: يقال للجارية الب.ذ1ي_ة القليلة الياة ح1ن\ف1س¬ وح1ف}ن,س¬؛ قال
ال4زهري: والعروف عندنا بذا العن ع1ن\ف1ص¬.

�@حوس: حاس.ه ح.و\ساv: كح.ساه. وال%و\س': انتشار الغارة1 والقتل
والتحر�ك ف ذلك، وقيل: هو الضرب' ف الرب، والعان م'ق}ت.ر,ب.ةD. وحاس.

ح.و\ساv: ط%ل%ب.. وحاس. القوم. ح.و\ساv: طلبهم وداس.ه'م. وقرئ: فحاس'وا خلل%
الديار، وقد قد�منا ذكر تفسيها ف جوس. ورجل ح.و_اس¬ غ%و_اس¬:

ط%ل�ب بالليل. وحاس. القوم. ح.و\ساv: خالطهم وو.ط1ئ%هم وأ%هانم؛ قال:
ي.ح'وس' قبيلةv وي'ب,ي' أ�خ\رى

وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه، أ%نه قال ل4ب الع.د.ب_س: بل ت.ح'وس'ك
ف1تنةD أ%ي تالط قلبك وت.ح'ث©ك وت'ح.ر>كك على ركوبا. وكل موضع خالطته

ووطئته، فقد ح'س\ت.ه وج'س\ت.ه. وف الديث: أ%نه رأ%ى فلناv وهو ياطب
امرأ%ة ت.ح'وس الرجال%؛ أ%ي تالطهم؛ والديث الخر: قال ل%ف}ص.ة% أ%ل

أ%ر. جاري.ة% أ%خيك ت.ح'وس' الناس.؟ وف حديث آخر: فحاس'وا الع.د'و_



ض.ر\باv حت أ%ج\ه.ض'وهم عن أ%ثقالم؛ أ%ي بالغوا ف النكاية فيهم. وأ%صل
ال%و\س شدة الختلط ومداركة الض_ر\ب.

ورجل أ%ح\و.س¬: جريءل يرد�ه شيء. الوهري: ال4ح\و.س' الريء الذي ل
يهوله شيء؛ وأ%نشد:

أ%ح\وس' ف الظ�ل}ماء3 بالرeم\ح, ال%ط1ل}
وتركت فلنا% ي.ح'وس' بن فلن وي.ج'وس'هم أ%ي يتخللهم ويطلب فيهم

ويدوس'هم. والذئب ي.ح'وس' الغنم: يتخللها ويفر>قها وحل فلن على القوم
:vفحاس.هم؛ قال الطيئة يذم رجل
،Dوب, أ%ذ1ل�ة�ر.ه\ط� ابن, أ%ف}ع.ل% ف ال�ط

د'ن'س' الثياب, ق%نات'هم ل ت'ض\ر.س,
بال%م\ز, من ط�ول, الثYقاف1، وجار'هم
ي'ع\ط1ي الظ©لم.ة% ف ال�ط�وب, ال�و_س,

وهي ال�مور الت تنزل بالقوم وتغشاهم وت.خ.ل�ل� ديارهم. والت.ح.وeس:
التشجع. والت.ح.وeس': ال3قامة مع إ,رادة السفر كأ%نه يريد سفراv ول
يتهيأ� له لشتغاله بشيء بعد شيء؛ وأ%ن\ش.د. التلمس ياطب أ%خاه

ط%ر.فة:سر\، قد أ%ن.ى لك أ%يeهما ال�ت.ح.و>س'،
فالدار قد كاد.ت لع.ه\د1ك. ت.د\ر'س'

وإ,نه لذو ح.و\س� وح.ويس أ%ي ع.داوة؛ عن كراع. ويقال: حاس'وهم وجاس'وهم
ود.ر\ب.خ'وهم وف%ن_خ'وهم أ%ي ذللوهم. الفراء: حاس'وهم وجاس'وهم إ,ذا

ذهبوا وجاؤوا يقتلونم. وال4ح\و.س': الشديد ال4كل، وقيل: هو الذي ل
ي.ش\ب.ع' من الشيء ول ي.م.ل©ه. وال4ح\و,س' وال%ؤ'وس، كلها: الشجاع

ال%م1س' عند القتال الكثي' القتل للرجال، وقيل: هو الذي إ,ذا ل%ق1ي. ل
ي.ب\ر.ح\، ول يقال ذلك للمرأ%ة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

والب.ط%ل� ال�س\ت.ل}ئ1م ال%ؤ'وس'
وقد ح.و,س. ح.و.ساv. وال4ح\و.س' أ%يضاv: الذي ل ي.ب\ر.ح' مكانه أ%و

ي.نال% حاجته، والفعل كالفعل والصدر كالصدر. ابن ال4عراب: ال%و\س'
ال4كل الشديد، وال�وس': الشجعان.

ويقال للرجل إ,ذا ما ت.ح.ي_س وأ%بطأ%: ما زال ي.ت.ح.و_س'. وف حديث
عمر بن عبد العزيز: دخل عليه قوم¬ فجعل ف%تÝى منهم ي.ت.ح.و_س' ف كلمه،

فقال: ك%ب>روا 



(* قوله «فقال كبوا» تامه كما بامش النهاية: فقال
الفت: يا أ%مي الؤمني لو كان بالكب لكان ف السلمي أسن منك حي ولوك

اللفة). ك%ب>روا الت.ح_وeس: ت.ف%عeلD من ال4ح\و.س، وهو الشجاع، أ%ي
ي.ت.ش.ج_ع' ف كلمه وي.ت.ج.ر_أ� ول يبال، وقيل: هو يتأ%هب له؛ ومنه

حديث ع.ل}ق%مة: ع.ر.ف}ت' فيه ت.ح.وeس. القوم وه.ي\ئ%ت.هم أ%ي
تأ%هeب.هم وت.ش.جeع.هم، ويروى بالشي.

ابن ال4عراب: ال3بل الكثية يقال لا ح'وسى؛ وأ%نشد:
ت.ب.د_ل%ت\ بعد أ%ن,يس� ر'ع'ب،

وبعد ح'وسى جام1ل� وس'ر'ب
وإ,بل ح'وس¬: بطيئات التحر�ك من م.ر\عاه'ن_؛ جلD أ%ح\و.س' وناقة

ح.و\ساء. وال%و\ساء من ال3بل: الشديدة الن.ف%س,. وال%و\ساء من ال3بل:
الشديدة الن_ف}س,. وال%و\ساء: الناقة الكثية ال4كل؛ وقول الفرزدق يصف

ال3بل:
ح'واسات' الع1شاء3 خ'ب.ع\ث1نات¬،
إ,ذا الن_ك}باء راو.ح.ت1 الش_مال

قال ابن سيده: ل أ%دري ما معن ح'واسات إ,ل أ%ن كانت اللزمة%
للع.شاء3 أ%و الشديدة ال4كل، وهذا البيت أ%ورده ال4زهري على الذي ل يبح

مكانه حت ينال حاجته، وأ%ورده الوهري ف ترجة حيس، وسيأ}ت ذكره؛ قال ابن
سيده: ول أ%عرف أ%يضاv معن قوله:

أ%ن\ع.ث� غ%يثاv رائحاv ع'ل}و,يìا،
ص.ع_د. ف ن.خ\ل%ة% أ%ح\و.س1ي_ا
ي.ج'رe من ع.فائ1ه1 ح.ي,يìا،

ج.ر_ ال4س1يف1 الر_م.ك. ال%ر\ع1ي_ا
إ,ل أ%ن يريد اللزوم والواظبة، وأ%ورد ال4زهري هذا الرجز شاهداv على

قوله غيث أ%حوسي دائم ل ي'ق}ل1ع'. وإ,بل ح'وس¬: كثيات ال4كل.
وحاس.ت1 الرأ%ة ذ%ي\ل%ها إ,ذا سحبته. وامرأ%ة ح.وساء الذيل: طويلة

الذيل؛ وأ%نشد شر قوله:
ت.ع1يب,ي. أ%مراv ث تأ}ت1ي. دونه،

لقد حاس. هذا ال4مر. عندك1 حائس'
وذلك أ%ن امرأ%ة وجدت رجلv على ف�جور وع.ي_ر.ت\ه ف�جور.ه فلم تلبث أ%ن



وجدها الرجل على مثل ذلك. الفراء: قد حاس. ح.ي\س'هم إ,ذا دنا هلكهم.
ومثل العرب: عاد ال%ي\س' ي'حاس' أ%ي عاد الفاس1د' ي'ف}س.د'؛ ومعناه أ%ن

تقول لصاحبك إ,ن هذا ال4مر ح.ي\س¬ أ%ي ليس بحكم ول ج.ي>د وهو رديء؛
ومنه البيت:

....vتعيبي أ%مرا
وامرأ%ة ح.و\ساء الذيل أ%ي طويلة الذيل؛ وقال:

قد ع.ل1م.ت\ ص.ف}راء� ح.و\ساء� الذ�ي\ل
أ%ي طويلة الذيل. وقد حاس.ت\ ذيلها ت.ح'وس'ه إ,ذا و.ط1ئ%ت\ه' ت.س\ح.به،

كما يقال حاس.هم وداس.هم أ%ي وطئهم؛ وقول رؤبة:
وز.و_ل% الد_ع\وى ال1لط ال%و_اس\

قيل ف تفسيه: ال%و_اس' الذي ينادي ف الرب يا فلن يا فلن؛ قال
ابن سيده: وأ�4راه من هذا كأ%نه يلزم النداء ويواظبه.

وح.و\س¬: اسم. وح.و\ساء وأ%ح\وس': موضعان؛ قال م.ع\ن' بن أ%و\س:
وقد ع.ل1م.ت\ ن.خ\ل1ي بأ%ح\و.س أ%نن

أ%ق%ل©، وإ,ن كانت بلد1ي، اطYلع.ها .
@حيس: ال%ي\س: اللط، ومنه سي ال%ي\س'. وال%يس': ال4ق1ط� يلط

بالتمر والسمن، وحاس.ه ي.ح1يس'ه ح.يساv؛ قال الراجز:
الت_م\ر' والس_م\ن' م.عاv ث ال4ق1ط}

ال%ي\س'، إ,ل أ%نه ل ي.خ\ت.ل1ط}
وف الديث: أ%نه أ%و\ل%م على بعض نسائه ب.ي\س�؛ قال: هو الطعام التخذ

من التمر وال4قط والسمن، وقد يعل عوض ال4قط الدقيق والف%ت1يت'.
وح.ي_س.ه: خ.ل%ط%ه واتذه؛ قال ه'ن.يe بن أ%حر الكنان، وقيل هو لز'راف%ة%

الباهلي:
هل ف القض1ي_ة1 أ%ن} إ,ذا اس\ت.غ\ن.يت'م'
وأ%م1ن\ت'م'، فأ%نا الب.ع1يد' ال4ج\ن.ب'؟
vوإ,ذا الكتائ1ب' بالشدائ1د1 م.ر_ة

ج.ح.ر.ت\ك�م'، فأ%نا البيب' ال4قرب'؟
ول1ج'ن\د.ب� س.ه\ل� البلد1 وع.ذ}ب'ها،

و.ل% ال1لح' وح.ز\ن'ه'ن_ ال�ج\د1ب'
وإ,ذا تكون� ك%ر,يه.ةD أ�د\ع.ى لا،



وإ,ذا ي'حاس' ال%ي\س' ي'د\ع.ى ج'ن\د.ب'
ع.ج.باv ل1ت1ل}ك. ق%ض1ي_ةv، وإ,قام.ت1ي

فيكم\ على تلك الق%ض1ي_ة1 أ%ع\ج.ب'
هذا لع.م\ر'ك�م' الص_غار' بعينه1،

ل أ�م_ ل، إ,ن كان ذاك.، ول أ%ب'
vي'د.ق�ان ويعجنان بالسمن عجنا �وال%ي\س': التمر الب.ر\ن,يe وال4ق1ط

شديداv حت ي.ن\د'ر. النوى منه ن.واةv نواة ث ي'س.و_ى كالثريد، وهي
الو.ط}ب.ة أ%يضاv، إ,ل أ%ن ال%ي\س. ربا جعل فيه السويق، وأ%ما الوطبة

فل. ومن أ%مثالم: عاد ال%ي\س' ي'حاس'؛ ومعناه أ%ن رجلv أ�م1ر. بأ%مر
فلم ي'ح\ك1م\ه، فذمه آخر وقام ليحكمه فجاء ب,ش.ر¼ منه، فقال المر: عاد

ال%ي\س' ي'حاس' أ%ي عاد الفاسد' ي'ف}س.د'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ع.ص.ت\ س.جاح, ش.ب.ثاv وق%ي\س.ا،

ول%ق1ي.ت\ من النكاح, و.ي\س.ا،
قد ح1يس. هذا الدين' عندي ح.ي\سا

معن ح1يس. هذا الدين: خ'ل1ط% كما ي'خ\ل%ط� ال%ي\س'، وقال مرة: ف�ر,غ%
منه كما ي'ف}ر.غ� من ال%ي\س,. وقد ش.ب_ه.ت1 العرب' بال%ي\س؛ ابن سيده:
ال%ح\ي'وس' الذي أ%حدقت به ال3ماء من كل وجه، ي'ش.ب_ه بال%بس, وهو

ي'خ\ل%ط� خ.ل}طاv شديداv، وقيل: إ,ذا كانت أ�مه وجد�ته أ%متي، فهو ميوس؛
قال أ%بو اليثم: إ,ذا كانت 

(* كذا بياض بالصل.) ... أ%وجدتاه من ق1بل
أ%بيه وأ�مه أ%مة، فهو ال%ح\ي'وس'. وف حديث أ%هل البيت: ل ي'ح1بeنا
الل©ك%ع' ول ال%ح\ي'وس'؛ ابن ال4ثي: ال%ح\ي'وس الذي أ%بوه عبد وأ�مه

أ%مة، كأ%نه مأ}خوذ من ال%ي\س,. الوهري: ال�واس.ة� الماعة من الناس
الختلطة�، وال�واسات' ال3بل التمعة؛ قال الفرزدق:

ح'واسات' الع1شاء3 خ'ب.ع\ث1نات¬،
إ,ذا الن_ك}باء� عار.ض.ت1 الش_مال

(* روي هذا البيت ف كلمة «حوس» وفيه راوحت الشمال مكان عارضت.)
ويروى الع.شاء، بفتح العي، ويعل ال�واس.ة من ال%و\س,، وهو ال4كل

والد_و\س'. وح'واسات: أ%ك�ولت، وهذا البيت أ%ورده ابن سيده ف ترجة حوس
وقال: ل أ%دري معناه، وأ%ورده ال4زهري بعن الذي ل ي.ب\ر.ح' مكانة



حت ي.نال% حاج.ت.ه. ويقال: ح1س\ت' أ%ح1يس' ح.ي\ساv؛ وأ%نشد:
عن أ%ك}ل1ي. الع1ل}ه,ز. أ%كل% ال%ي\س,

ورجل ح.ي'وس¬: ق%ت_الD، لغة ف ح.ؤ'وس؛ عن ابن ال4عراب، والل�ه
أ%علم.

@حبش: ال%ب.ش: ج,ن\س من السeودان، وهم ال4ح\ب'ش وال�بن\شان مثل ح.ل
وح'م\لن وال%ب,يش، وقد قالوا ال%ب.شة على بناء س.ف%رة، وليس بصحيح ف
القياس ل4نه ل واحد. له على مثال فاع1ل، فيكون مكسراv على ف%ع.لة؛ قال

ال4زهري: ال%ب.شة خطأD ف القياس ل4نك ل تقول للواحد حاب,ش مثل فاسق
وفسقة، ولكن لا ت'ك�لYم به سار ف اللغات، وهو ف اضطرار الشعر جائز.

vوصيكم بتقوى الل�ه والسمع, والطاعة1 وإ,ن� ع.ب\دا�وف الديث: أ
ح.ب.ش1ي�اv أ%ي أ%طيعوا صاحب. ال4م\ر وإ,ن كان عبداv حبشياv، فحذف كان وهي

مرادة. وال�حبوش: جاعة البش؛ قال العجاج:
كأ%ن� ص1يان% ال%ه.ا ال4خ\لط
بالرمل أ�ح\ب'وش¬ من ال4ن\باط

وقيل: هم الماعة أي�اv كانوا ل4نم إ,ذا تم_عوا اس\ودeوا. وف حديث
خات النب، صلى الل�ه عليه وسلم: فيه ف%صÒ ح.ب.ش1يÒ؛ قال ابن

ال4ثي: يتمل أ%نه أ%راد من ال1ز\ع أ%و الع.ق1يق ل4ن� معد1ن.هما الي.م.ن'
وال%ب.شة أ%و نوعاv آخر ينسب إ,ليها. وال4حاب,يش': أ%ح\ياء# من القار.ة
انضمeوا إ,ل بن ل%يث ف الرب الت وقعت بينهم وبي قريش قبل

السلم، فقال إ,ب\ليس لقريش: إ,ن جار¬ لكم من بن ليث، فواق%ع'وا د.ماv؛
س'مeوا بذلك لس\و,دادهم؛ قال:

ل%ي\ث ود1يل وك%ع\ب والذي ظأ%ر.ت\
ج.م\ع' ال4حاب,يش، لا اح\م.ر_ت ال%د.ق

فلما س'م�يت تلك ال4حياء� بال4حابيش من ق1ب.ل تمeع1ها صار
الت_ح\بيش ف الكلم كالتجميع.

وح'ب\ش1ي�: جب.ل بأ%سفل مكة يقال منه سي أ%حابيش' قريش، وذلك أ%ن ب.ن
ال�صطلق وبن ال%و\ن بن خ'زية اجتمعوا عنده فحالفوا قريشاv، وتالفوا

بالل�ه إ,ن_ا ل%ي.د¬ على غي,نا ما س.جا ل%ي\ل� وو.ض.ح. نار وما
أ%ر\س.ى ح'ب\شيÒ م.كان.ه، فس'م�وا أ%حابيش ق�ريش باسم البل؛ ومنه حديث عبد
الرحن بن أ%ب بكر: أ%نه مات بال�ب\شي�؛ هو بضم الاء وسكون الباء وكسر



الشي والتشديد، موضع قريب من مكة، وقيل: جبل بأ%سفل مكة. وف حديث
ال�د.يبية: أ%ن قريشاv ج.عوا ذلك جع. ال4حابيش؛ قال: هم أ%حياء من

القارة.وأ%ح\ب.ش.ت الرأ%ة� بو.لدها إ,ذا جاءت به ح.ب.ش1ي_ الل�ون. وناقة
ح.ب.ش1ي_ة: شديدة السواد. وال�ب\ش1ي_ة: ض.ر\ب من النمل س'ود¬ ع1ظام¬

ل�ا ج'ع1ل ذلك اساv لا غ%ي_روا اللفظ ليكون فرقاv بي النسبة والسم،
فالسم ح'ب\ش1ي_ة والنسب ح.ب.ش1ية. وروضة ح.ب.ش1ية: خضراء ت.ض\ر,ب إ,ل

الس_واد؛ قال امرؤ القيس:
وي.ا}ك�ل}ن ب'ه\م.ى ج.ع\د.ةv ح.ب.ش1ي_ة،
وي.ش\ر.ب\ن ب.ر\د. الاء3 ف الس_ب.رات

�وال�ب\شان�: الراد الذي صار كأ%نه الن�مل س.واداv، الواحدة
ح.ب.ش1ي_ة؛ هذا قول أ%ب حنيفة، وإ,نا قياسه أ%ن تكون واحدت.ه ح'ب\شان.ةD أ%و

ح.ب\ش¬ أ%و غي ذلك ما يصلح أ%ن يكون ف�ع\لن ج.م\ع.ه.
والتح.بeش: التجمeع. وح.ب.ش الشيء4 ي.ح\بش'ه ح.ب\شاv وح.ب_ش.ه

وت%ب_ش.ه واح\ت.ب.شه: جعه؛ قال رؤبة:
أ�ولك ح.ب_ش\ت' لم ت.ح\ب,يش1ي

،vباشة. وح.ب.ش\ت له ح'باشة إ,ذا ج.م.ع\ت له شيئا�والسم ال
والت_ح\بيش مثله. وح'باشات الع.ي\ر: ما جع منه، واحدت'ها ح'باشة. واح\ت.بش
ل4هل1ه ح'باش.ةv: ج.م.عها لم. وح.ب.ش\ت لعيال وه.ب.ش\ت أ%ي كسب\ت' وجع\ت'،

وهي ال�باشة وال�باشة؛ وأ%نشد لرؤبة:
لول ح'باشات¬ من الت_ح\ب,يش

ل1ص1ب\ية كأ%ف}ر'خ الع'ش'وش
وف اللس ح'باشات وه'باشات من الناس أ%ي ناس¬ ليس'وا من قبيلة واحدة،

وهم ال�باشة الماعة، وكذلك ال�ح\بوش وال4حابيش، وتب_شوا عليه:
اجتمعوا، وكذلك ت.هب_شوا. وح.ب_ش قوم.ه تبيشاv أ%ي جعهم.

وال4ح\ب.ش: الذي يأ}كل طعام الرج'ل ويلس على مائدته وي'ز.ي�نه.
وال%ب.ش1ي�: ضر\ب من الع1ن.ب. قال أ%بو حنيفة: ل ي'ن\عت لنا.

وال%ب.ش1ي�: ضر\ب من الشعي س'ن\ب'لة حرفان وهو ح.ر,ش ل يؤكل لشونته ولكنه
يصلح للعلف.

ومن أ%ساء الع'قاب: ال�باشي_ة والنeسار,ي_ة ت'ش.ب_ه بالنسر.
وح.ب.ش1ية: اسم امرأ%ة كان يزيد' بن الطث%ر,ي�ة يتحدث إ,ليها.



وح'ب.ي\ش: طائر معروف جاء مصغ_راv مثل الك�م.يت والك�ع.يت. وحبيش 
*)

قوله «وحبيش» هو كأ%مي وزبي.): اسم.
@حتش: ال4زهري خاصة: قال الليث ف كتابه ح.ت.ش ي.ن\ظ�ر فيه، قال: وقال

غيه ح.ت.ش إ,ذا أ%دام النظر، وقيل: ح.ت.ش القوم' وت.ح.ت\رشوا إ,ذا
ح.ش.دوا.

@حترش: ال1ت\ر,ش' وال�ت\ر'وش: الصغي السم الن_ز,ق مع صلبة. ابن
ال4عراب: يقال للغلم الفيف1 النش1يط1 ح'ت\روش. الوهري: ال�ت\روش

القصي. وقولم: ما أ%حس.ن. ح.ت.ار,ش. الصب� أ%ي حركات1ه. وسعت للجراد
ح.ت\ر.ش.ة إ,ذا سعت صوت أ%ك}له.

وت.ح.ت\ر.ش القوم': ح.ش.دوا. يقال: ح.ش.د القوم' وح.ش.ك�وا
وت.ح.ت\ر.ش'وا بعن واحد. ويقال: سعى فلن بي القوم فت.ح.ت\رشوا عليه فلم يدركوه

أ%ي س.ع.وا وع.د.و\ا عليه.
وح1ت\ر,ش: من أ%ساء الرجال. وبنو ح1ت\ر,ش. بط}ن¬ من بن م'ض.ر�س وهم من

بن عقيل.
@حرش: ال%ر\ش والت.ح\ر,يش: إ,غراؤ'ك ال3نسان% وال4سد ليقع بق1ر\ن,ه.

وح.ر_ش بينهم: أ%ف}سد وأ%غ}رى بعض.هم بب.عض. قال الوهري: التحريش
ال3غراء بي القوم وكذلك بي الكلب. وف الديث: أ%نه نى عن التح\ريش بي

البهائم، هو ال3غراء وتييج بعضها على بعض كما ي'ف}عل بي المال والك1باش
والدeي'وك وغيها. ومنه الديث: إ,ن الشيطان قد ي.ئ1س أ%ن} ي'ع\ب.د ف
جزيرة الع.ر.ب ولكن ف التحريش بينهم أ%ي ف ح.م\لهم على الف1ت.ن,

وال�روب. وأ%ما الذي ورد ف حديث علي�، رضوان الل�ه عليه، ف الج: فذهب\ت'
إ,ل رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، م'ح.ر>شاv على فاطمة%، فإ,ن

التحريش ههنا ذكر' ما ي'وج,ب عتاب.ه لا.
وح.ر.ش. الضب_ ي.ح\ر,ش'ه ح.ر\شاv واح\ت.ر.ش.ه وت.ح.ر_ش.ه وتر_ش به:

أ%تى ق%فا ج'ح\ر,ه ف%ق%ع\ق%ع. ب,عصاه عليه وأ%ت\ل%ج ط%ر.فها ف ج'ح\ره،
فإ,ذا سع الصوت. ح.س3ب.ه داب�ة تريد أ%ن تدخل عليه، فجاء ي.ز\ح.ل على
ر,ج\ليه وعج'ز,ه م'قاتلv ويضرب بذن.به، فناه.ز.ه الرج'ل� أ%ي بادره فأ%خ.ذ

بذن.به فض.ب_ عليه أ%ي شد الق%ب\ض فلم يقدر أ%ن ي.ف1يص.ه' أ%ي ي'ف}ل1ت.
منه؛ وقيل: ح.ر\ش' الضب ص.ي\د'ه وهو أ%ن ي'ح.ك_ ال�ح\ر الذي هو فيه



ي'ت.حر_ش' به، فإ,ذا أ%حس_ه الضب� ح.س3ب.ه ث�ع\باناv، فأ%خ\ر.ج إ,ليه
ذنب.ه في'صاد حينئذ. قال الفارسي: قال أ%بو زيد: يقال ل�هو. أ%خ\ب.ث� من ضب¼

ح.ر.ش\ته، وذلك أ%ن الضب_ ربا اس\ت.ر\و.ح. ف%خ.د.ع فلم ي'ق}در عليه،
وهذا عند الحتراش، ال4زهري: قال أ%بو عبيد ومن أ%مثالم ف ماطبة

العال بالشيء من يريد تعليمه: أ%ت'ع\ل1م'ن بضب¼ أ%نا ح.ر.ش\ت'ه؟ ون.ح\و¬
منه قولم: كم'ع.لYمة{ أ�م_ها الب,ض.اع. قال ابن سيده: ومن أ%مثالم: هذا

أ%ج.ل© من ال%ر\ش؛ وأ%صل ذلك أ%ن9 العرب كانت تقول: قال الضب� لبنه
يا ب'ن.ي� احذ%ر ال%ر\ش، فسمع يوماv وق}ع. م1ح\فار� على ف%م, ال�حر،

فقال: باب.ه\ 
(* قوله «بابه» هكذا بال4صل، وف القاموس: يا أ%بت إل.)

أ%هذا ال%ر\ش'؟ فقال: يا ب'ن.ي� هذا أ%جل9 من ال%ر\ش؛ وأ%نشد الفارسي قول
ك�ث%ي�ر:

وم'ح\ت.ر,ش ص.ب_ الع.د.او.ة م1ن\هم'،
ب,ح'ل}و ال%لى، ح.ر\ش. الض>باب ال%واد1ع

يقال: إ,نه ل%ح'ل}و ال%لى أ%ي ح'ل}و الكلم؛ وو.ض.ع ال%ر\ش, موضع.
الحتراش ل4ن_ه إ,ذا اح\ت.ر.ش.ه فقد ح.ر.ش.ه؛ وقيل: ال%ر\ش أ%ن} ت'ه.ي>ج

الضب_ ف ج'ح\ره، فإ,ذا خرج قريباv منك ه.د.م\ت. عليه ب.ق1ي_ة الحر،
vتقول منه: أ%ح\ر.ش\ت الضب�. قال الوهري: ح.ر.ش. الضب_ ي.ح\ر,شه ح.ر\شا

صاد.ه، فهو حارش للض>باب، وهو أ%ن ي'ح.ر�ك يده على جحره ليظ�ن_ه
ح.ي_ة في'خ\ر,ج ذ%ن.ب.ه ليض\ر,ب.ها فيأ}خ'ذه. ومنه الديث: أ%ن رجلv أ%تاه

ب,ضباب اح\ت.ر.شها؛ قال ابن ال4ثي: والحتراش ف ال4صل ال%م\ع والكس\ب
وال1داع. وف حديث أ%ب ح.ث}مة ف صفة الت�م\ر: وت'ح\ت.ر.ش' به

الض>باب' أ%ي ت'صطاد. يقال: إ,ن الضب_ ي'ع\ج.ب بالتمر في'ح1ب�ه. وف حديث
السور: ما رأ%يت رج'لv ينف1ر من ال%ر\ش مثل%ه، يعن معاوية، يريد بال%ر\ش

الديعة%. وحار.ش. الضبe ال4فعى إ,ذا أ%رادت أ%ن ت.د\خل عليه
ف%قات.ل%ها. وال%ر\ش: ال4ث%ر، وخص بعضهم به ال4ث%ر ف الظ�ه\ر، وجعه ح1ر.اش؛

ومنه ر,ب\ع1ي� بن' ح1راش ول تقل خ1راش، وقيل: ال1ر.اش أ%ث%ر الضر\ب ف
الب.ع1ي يب\رأ� فل ي.ن\ب'ت له ش.عر ول و.بر. وح.ر.ش البع1ي. بالعصا:

ح.ك_ ف غار,ب,ه لي.م\ش1ي.؛ قال ال4زهري: سعت غي واحد من ال4عراب
يقول للبعي الذي أ%ج\ل%ب دب.ر'ه ف ظ%هره: هذا بعي أ%ح\ر.ش وبه ح.ر.ش؛



قال الشاعر:
ف%ط%ار ب,ك%فYي ذو ح1ر.اش م'ش.م>ر¬،

أ%ح.ذ© ذلذ1يل الع.س3يب قص1ي
أ%راد بذي حراش ج.م.لv به آثار الد_بر. ويقال: ح.ر.ش\ت ج.ر.ب. البعي

أ%ح\ر,شه ح.ر\شاv وخ.ر.شته خ.ر\شاv إ,ذا حك%ك}ت.ه حت تقش_ر اللد
ال4على في.د\مى ث ي'ط}لى حينئذ بال1ناء، وقال أ%بو عمرو: ال%ر\شاء من

ال�ر\ب الت ل ت'ط}ل؛ قال ال4زهري: سيت ح.ر\شاء4 لشونة جلدها؛ قال
الشاعر:

وح.ت كأ%ن>ي ي.ت_قي ب\ م'عب_د،
ب,ه ن'ق}بة حرشاء4 ل ت.ل}ق طاليا

ون'ق}بة حرشاء: وهي الباث1رة الت ل ت'ط}ل.
والار,ش: ب'ث�ور ترج ف أ%لس3ن.ة الناس وال3بل,، صفة غالبة.

وح.ر.ش.ه، بالاء والاس جيعاv، ح.ر\شاv أ%ي خدشه؛ قال العجاج:
كأ%ن� أ%صوات. ك1لب� ت}ت.رش\،

هاج.ت\ بو.ل}و.ال� ول%ج_ت ف ح.ر.ش\
فحر_كه ضرورة. وال%ر\ش': ض.ر\ب من الب.ض\ع وهي م'س\ت.ل}ق1ية. وح.ر.ش.

الرأ%ة ح.ر\شاv: جامعها مستلقية على قف%اها. واح\ت.ر.ش. الق%وم':
ح.ش.د'وا واح\ت.ر.ش. الشيء4: ج.م.عه وك%س.ب.ه؛ أ%نشد ثعلب:

لو\ ك�ن\ت. ذا ل�ب¼ ت.ع1يش' به،
ل%ف%ع.ل}ت. فg1عل% ال%ر\ء ذي الل©ب�

ل%ج.ع.ل}ت. صال1ح. ما اح\ت.ر.ش\ت.، وما
ج.م_ع\ت. من ن.ه\ب�، إ,ل ن.ه\ب

وال4ح\ر.ش' من الدنان,ي: ما فيه خ.ش'ونة ل1جد_ت1ه؛ قال:
د.نان,ي' ح'ر\ش¬ كل©ها ض.ر\ب' واح1د

وف الديث: أ%ن� رج'لv أ%خ.ذ من رج'ل آخ.ر. د.ناني. ح'ر\شاv؛ جع
أ%ح\رش وهو كل9 شيء� خشن، أ%راد أ%نا كانت ج.ديدة ف%ع.لي\ها خ'شونة
eالن_ق}ش. ود.راه1م' ح'ر\ش¬: ج,ياد¬ خ.ش\ن¬ ح.ديثة الع.هد بالس>ك�ة. والضب

أ%ح\ر.ش'، وضبÒ أ%ح\رش: خ.ش1ن' ال1ل}د1 كأ%ن_ه م'ح.ز_ز. وقيل: كل©
شيء خش1ن� أ%ح\رش' وح.ر,ش¬؛ ال4خية عن أ%ب حنيفة، وأ�راها على النسب

ل4ن�ي ل أ%سع له ف1ع\لv. وأ%ف}عى ح.ر\شاء�: خش1نة ال1ل}دة، وهي



ال%ري,ش وال1ر\بيش؛ ال4زهري أ%نشد هذا البيت:
ت.ض\ح.ك' م1ن أ%ن} ر.أ%ت\ن أ%ح\ت.ر,ش\،

ول%و\ ح.ر.ش\ت1 لك%ش.ف}ت' عن ح1ر,ش
قال: أ%راد عن ح1ر,ك\، ي.ق}لبون كاف الخاطبة للتأ}نيث ش1يناv. وحي_ة

ح.ر\شاء بي�نة ال%ر.ش, إ,ذا كانت خشنة اللد؛ قال الشاعر:
ب,ح.ر\شاء م1ط}حان{ كأ%ن� ف%ح1يح.ها،
إ,ذا ف%ز,ع.ت\، ماء# أ�ر,يق. على ج.م\ر

وال%ر,يش': نوع من اليات أ%ر\ق%ط.
وال%ر\شاء: ضرب من السeط�اح أ%خضر' ينبت م'ت1س.طYحاv على وجه ال4رض

وفيه خ'ش\ن.ة؛ قال أ%بو النجم:
وال%ض1ر السeط9اح من ح.ر\شائ1ه

وقيل: ال%ر\شاء من نبات السهل وهي تنبت ف الديار لز,قة بال4رض وليست
بشيء، ولو ل%ح1س. ال3نسان منها ورقةv لز,قت بلسانه، وليس لا ص.يeور؛

وقيل: ال%ر\شاء ن.ب\تة م'ت.س.طYحة ل أ%فنان لا ي.ل}ز.م' ورق�ها
ال4رض. ول يتدe ح1بالv غي أ%نه يرتفع لا من وس.ط1ها قصبة طويلة ف

رأ}سها ح.ب_تها.
قال ال4زهري: من نبات السهل ال%ر\شاء� والص_ف}راء والغ.ب\راء، وهي

أ%عشاب معروفة ت.س\ت.ط1يب'ها الراعية. وال%ر\شاء: خ.ر\د.ل الب.ر>.
وال%ر\شاء: ضرب من النبات؛ قال أ%بو النجم:

وان\ح.ت_ من ح.ر\شاء ف%ل}ج� خ.ر\د.ل�ه\،
وأ%ق}ب.ل% الن_م\ل� ق1طارا% ت.ن\ق�ل�ه\

وال%ر,يش: دابة لا مالب كمخالب ال4سد وق%ر\نD واحد ف وس.ط1
هام.ت1ها، زاد الوهري: يسميها الناس الك%ر\ك%د�ن؛ وأ%نشد:

با ال%ر,يش' وض1غ\ز¬ مائ1ل ض.ب,ر¬،
ي.ل}وي إ,ل ر.ش.ح� منها وت.ق}ل1يص

(* قوله «يلوي إل رشح» هكذا أ%نشده هنا وأ%نشده ف مادة ضغز يأ}وي إ,ل
رشف.)

قال ال4زهري: ل أ%دري ما هذا البيت ول أ%عرف قائله؛ وقال غيه:
وذو ق%ر\ن1 يقال له ح.ر,يش

وروى ال4زهري عن أ%شياخه قال: ال1ر\ميس الك%ر\ك%د�ن شيء أ%عظم' من



الفيل له ق%ر\ن، يكون ف البحر أ%و على شاطئه، قال ال4زهري: وكأ%ن ال%ر,يش
وال1ر\ميس شيء واحد، وقيل: ال%ر,يش د'و.ي\ب_ة أ%كب' من الدeودة على

قدر ال3صبع لا قوائم كثية وهي الت تسمى د.خ�ال%ة% ال�ذ�ن.
vوم'ح.ر>شا vوح.ر,يش: ق%ب,يلة من بن عامر، وقد س_ت ح.ر,يشا

.vوح1راشا
@حربش: أ%ف}عى ح1ر\ب,ش¬ وح1ر\بيش¬: كثية الس�م� خ.ش1نة الس� شديدة صوت1

السد1 إ,ذا ح.ك�ت بعضها ببعض م'ت.ح.ر>شة. وال1ر\ب,يش: حية كال4فعى
ذات' ق%ر\ن.ي؛ قال رؤبة:

غ%ض\ب كأ%فعى الر>م\ثة ال1ر\ب,يش
ابن ال4عراب: هي ال%ش\ناء ف صوت1 مشيها. ال4زهري: ال1ر\ب,ش

وال1ر\ب,شة ال4فعى، وربا شد_د'وا فقالوا: ح1ر,ب>ش وح1ر,ب>شة. أ%بو خية:
من ال4فاعي ال1ر\فش وال%رافش وقد يقول بعض' العرب ال1ر\ب,ش؛ قال ومن

ث قالوا:
هل بلد ال1ر\ب,ش, إ,ل� ح1ر\ب,شا؟

@حرفش: اح\ر.ن\فش الد>يك': ت.ه.ي_أ% للقتال وأ%قام ريش. ع'ن'ق1ه، وكذلك
الرج'ل إ,ذا تي_أ% للقتال والغضب والشر�، وربا جاء بالاء العجمة.

وقال هرم بن زيد الكلب: إ,ذا أ%حيا الن_اس' ف%أ%خ\ص.ب'وا قلنا قد
أ%ك}ل4ت ال4رض' وأ%خ\ص.ب. الناس' واح\ر.ن\ف%ش.ت الع.ن\ز' ل�خ\تها ول%ح1س.

الكلب' الو.ض.ر.، قال: واح\ر,ن\فاش' العن\ز, ازب,يار'ها وت.ن.صeب'
ش.عر,ها وزيف%ان'ها ف أ%حد ش1ق%ي\ها لت.ن\ط%ح. صاحبت.ها، وإ,نا ذلك من
ال4ث%ر, ح1ي. از\د.ه.ت وأ%ع\ج.ب.ت\ها نفس'ها، وت.ل%حeس' الكلب الو.ض.ر لا

ي'ف}ض1ل�ون منه وي.دع'ون من خ1لص, الس_م\ن فل يأ}كلونه من ال1ص\ب,
والس_ن.ق,، واح\ر.ن\ق%ش. الكلب' والرe تي_أ% لثل ذلك، واح\ر.ن\ف%ش.ت1

الرجال إ,ذا صرع بعضهم بعضاv. وال�ح\ر.ن\ف1ش': ال�ت.ق%ب>ض' الغضبان.
واح\ر.ن\ف%ش للشر�: تي�أ% له. أ%بو خية: من ال4فاعي ال1ر\فش

والرافش.
@حشش: ال%ش1يش: ياب,س' الك%ل3، زاد ال4زهري: ول يقال وهو رطب ح.ش1يش،

واحدته ح.ش1يشة، والط�اقة منه ح.ش1يشة، والف1ع\ل الح\ت1شاش. وأ%ح.ش_
الكل�: أ%م\ك%ن. أ%ن ي'ج\مع ول يقال أ%ج.ز_. وأ%ح.ش_ت الرض': كثر

ح.ش1يش'ها أ%و صار فيها ح.ش1يش. والع'ش\ب': ج,ن\س ل1ل}خ.لى والش1يش،



فال%لى ر.ط}ب'ه، والش1يش' ياب,س'ه؛ قال ابن سيده: هذا قول جهور أ%هل اللغة،
وقال بعضهم: الش1يش أ%خ\ض.ر' الكل3 ويابس'ه؛ قال: وهذا ليس بصحيح ل4ن

موضوع. هذه الكلمة ف اللغة الي'ب\س والتق%بeض. ال4زهري: العرب إ,ذا
أ%ط}ل%قوا اسم الش1يش ع.ن.و\ا به ال%لى خاص_ة، وهو أ%ج\و.د' ع.ل%ف{
ي.ص\ل�ح ال%ي\ل� عليه، وهي من خ.ي\ر مراع1ي الن_ع.م، وهو ع'ر\و.ةD ف

ال%د\ب وع'ق}دة ف ال4ز.مات، إ,ل أ%نه إ,ذا حالت عليه السنة تغ.ي_ر لون'ه
واس\ود_ بعد ص'فرت1ه، واح\ت.و.ت\ه الن_ع.م وال%يل إ,ل أ%ن ت'م\ح1ل%

السنة ول ت'ن\ب,ت. البقل%، وإ,ذا بدا القوم' ف آخر ال%ريف قبل وقوع
ربيع بال4رض ف%ظ%ع.ن'وا م'ن\تح1عي ل ينزلوا بلداv إ,ل ما فيه خ.لvى،

فإ,ذا وقع ربيع بال4رض وأ%ب\ق%ل%ت الر�ياض' أ%غ}ن.ت\هم عن اللى
والص>ل9يان. وقال ابن شيل: البق}ل� أ%ج\م.ع ر.ط}باv ويابساv حشيش¬ وعل%ف¬

وخ.لvى. ويقال: هذه ل�م\ع.ة قد أ%ح.ش_ت أ%ي أ%مكنت ل4ن} ت'خ.ش_، وذلك إ,ذا
ي.ب,ست، والل©م\عة من ال%لى، وهو ال%و\ضع الذي يكثر فيه اللى، ول
يقال له ل�م\عة حت يصف%ر_ أ%و ي.ب\ي.ض_؛ قال ال4زهري: وهذا كلم كله

عرب صحيح.
وال%ح.ش� وال%ح.ش_ة: ال4رض الكثية ال%ش1يش. وهذا م.ح.شe ص1د\ق�:

ل1ل}ب.ل%د الذي ي.كث�ر فيه الشيش. وفلن ب.ح.ش> ص1د\ق� أ%ي بوضع كثي
الشيش، وقد يقال ذلك لن أ%صاب أ%ي_ خ.ي� كان م.ث%لv به؛ يقال:

إ,ن_ك ب.ح.ش� ص1د\ق فل تب\رح\ه أ%ي بوضع كثي الي.
وح.ش� ال%ش1يش. ي.ح'شeه حش�اv واح\ت.ش_ه، ك1لها: ج.م.ع.ه. وح.ش.ش\ت

الشيش: قطع\ت'ه، واح\ت.ش.ش\ت'ه طل%ب\ت'ه وج.م.ع\ته. وف الديث: أ%ن�
رج'لv من أ%س\ل%م. كان ف غ�ن.ي\مة له ي.ح'شe ع.ل%يها، وقالوا: إ,نا

هو ي.ه'شe، بالاء، أ%ي ي.ض\رب أ%غ}صان% الشج.ر حت ي.ن\ت.ث1ر. ور.ق�هامن
قوله تعال: وأ%ه'شe با على غ%نمي، وقيل: إ,ن� ي.ح'ش� وي.ه'ش�

بعنÝى، وهو م.ح\مول على ظاهره من ال%ش> ق%ط}ع, ال%ش1يش. يقال: حش�ه
واح\ت.ش_ه وح.ش_ على داب.ت1ه إذا ق%ط%ع لا الشيش. وف حديث ع'م.ر، رضي

الل�ه عنه: أ%نه ر.أ%ى رج'لv ي\ت.ش� ف ال%ر.م ف%ز.ب.ر.ه'؛ قال ابن
ال4ثي: أ%ي يأ}خ'ذ الشيش وهو اليابس من الك%ل3. وال�ش�اش: الذين

ي.ح\ت.شeون.
وال1ح.ش� وال%ح.ش�: منجل ساذ%ج¬ ي'ح.شe به الشيش، والفتح أ%جود،



وه'ما أ%يضاv الشيء الذي ي'ج\عل فيه الشيش. وقال أ%بو عبيد: ال1ح.ش� ما
.vح'ش� به، وال%ح.ش� الذي ي'ج\عل فيه الشيش، وقد ت'ك}سر ميم'ه أ%يضا

وال1ش.اش خاص�ة: ما يوضع فيه الشيش، وج\ع'ه أ%ح1ش_ة. وف حديث أ%ب
الس_ل1يل: قال جاءت اب\نة� أ%ب ذ%ر� عليها م1ح.ش� ص'وف{ أ%ي كساء# خ.شن

خ.ل%ق¬، وهو من ال1ح.ش وال%ح.ش، بالفتح والكسر، والك1ساء الذي يوضع فيه
ال%ش1يش.

:vوح.ش� الدابة ي'ش�ها حش�ا .vوح.ش.ش\ت ف%ر.سي: أ%ل}ق%ي\ت' له ح.ش1يشا
عل%ف%ها الشيش.. قال ال4زهري: وسعت العرب تقول للرجل: ح'ش_ ف%ر.س.ك.

وف الثل 
(* قوله «وف الثل إل» ف شرح القاموس: ث إ,ن لفظ الثل هكذا

هو ف الصحاح والتهذيب والساس والكم، ورأيت ف هامش الصحاح ما نصه:
والذي قرأته بط عبد السلم البصري ف كتاب المثال لب زيد: أ%حشك

وتروثي، وقد صحح عليه.): أ%ح'شeك. وت.ر'وث�ن، ي.ع\ن فرس.ه، ي'ض\ر.ب'
مث%لv لكل9 من اصط�ن,ع عنده معروف' فكاف%أ%ه بض1د>ه أ%و\ ل%م\ ي.ش\ك�ر\ه ول

ن.ف%عه. وقال ال4زهري: ي'ض\رب مث%لv لن ي'س3يء إ,ليك وأ%نت ت'ح\سن
إ,ليه. قال الوهري: ول%و\ قيل بالسي ل ي.ب\ع'د\، ومعن أ%ح'ش�ك

أ%ف%أ%ح'ش� لك، ويكون أ%ح'شeك أ%ع\ل1ف�ك الشيش، وأ%ح.ش_ه: أ%عان.ه على ج.م\ع
الشيش. وح.ش_ت الي.د' وأ%ح.ش_ت وهي م'ح1ش�: ي.ب,س.ت، وأ%كثر ذلك ف

الش_ل%ل,. وح'ك1ي عن يونس: ح'ش�ت، على ص1يغة ما ل ي'سم_ فاعل�ه،
وأ%ح.ش_ها الل�ه. ال4زهري: ح.ش_ت يد'ه ت1ش إ,ذا دق�ت وصغ'رت، واستح.ش_ت

مثله. وح.ش_ الول%د' ف بط}ن أ�م>ه ي.ح1شe ح.ش�اv وأ%ح.ش_ واستح.ش_:
ج'وو,ز. به وق}ت الو,لدة في.ب,س. ف الب.ط}ن، وبعضهم يقول: ح'ش_، بضم>

الاء. وأ%ح.ش_ت الرأ%ة والناقة وهي م'ح1ش�: خ.ش_ ولد'ها ف رح1م1ها
أ%ي ي.ب,س. وأ%ل}ق%ت\ه ح.شìا وم.ح\ش'وشاv وأ�ح\ش'وشاv أ%ي يابساv، زاد

ال4زهري: وح.ش1يشاv إ,ذا يبس ف بطنها. وف الديث: أ%ن رج'لv أ%راد
الروج إ,ل تبوك فقالت له أ�مeه أ%و امرأ%ته: كيف بالو.د1ي>؟ فقال:

الغ.ز\و' أ%ن\مى ل1ل}و.د1ي�، فما م.ات.ت\ منه و.د1ي�ةD ول ح.ش_ت أ%ي
ي.ب,س.ت.وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%ن امرأ%ة مات زوج'ها فاعتد�ت أ%ربعة%

أ%شهر وعش\راv ث تزو�جت رجلv فمكثت عنده أ%ربعة أ%شهر ونصفاv ث ولدت
ولداv، فدعا عمر' نساءé من نساء الاهلية فسأ%لن عن ذلك، فقلن: هذه امرأ%ة



كانت حاملv من زوجها ال4و�ل، فلما مات ح.ش_ ولد'ها ف بطنها، فلما
مسها الزوج الخر تر_ك ولد'ها، قال: ف%أ%ل}ح.ق. عمر الولد. بال4ول. قال

أ%بو عبيد: ح.ش_ ولد'ها ف بطنها أ%ي ي.ب,س. وال�ش�: الولد الالك ف
بطن الاملة. وإ%ن ف بطنها ل%ح'ست�اv، وهو الولد الالك تنطوي عليه
وت'ه\راق د.ماv عليه تنطوي عليه أ%ي يبقى فلم يرج؛ قال ابن مقبل:

ولقد غ%د.و\ت' على الت>جار, ب,ج.س\رة
ق%ل1ق� حش'وش ج.ن,ينها أ%و حائ1ل

قال: وإ,ذا أ%لقت ولدها يابساv فهو الشيش، قال: ول يرج الشيش من
بطنها حت ي'س\طى عليها، وأ%ما اللحم فإ,نه يتقطع في.ب'ول ح.ف}زاv ف بولا،

والع1ظام ل ترج إ,ل بعد الس_ط}و, عليها، وقال ابن ال4عراب: ح.ش�
ولد' الناقة ي.ح1شe ح'ش'وشاv وأ%ح.ش_ته أ�م�ه.

وال�شاش.ة: ر'وح القلب ور.م.ق' حياة النف}س؛ قال:
وما ال%ر\ء�، ما دام.ت\ ح'شاشة� ن.ف}س3ه،

ب'د\ر,ك1 أ%ط}راف1 ال�ط�وب,، ول آل,
وكل بقية ح'شاشة. وال�شاش وال�ش.اشة: بقية الروح ف الريض. ومنه حديث

زمزم: فان\ف%ل%ت.ت البقرة من جاز,ر,ها ب'شاش.ة1 نف}س3ها أ%ي برمق بقي�ة
الياة والروح. وح'شاشاك. أ%ن تفعل ذلك أ%ي م.ب\ل%غ� ج'ه\د1ك.؛ عن

اللحيان، كأ%نه مشتق من الشاشة. ال4زهري: ح'شاشاك. أ%ن تفعل ذاك وغ�ناماك
وح'ماداك بعن.ى واحد. ال4زهري: ال�شاشة ر.م.ق بقية من حياة؛ قال

الفرزدق:
إ,ذا س.م1ع.ت\ وط}ء4 الر>كاب, تن.ف�س.ت\

ح'شاش.ت'ها، ف غي, ل%ح\م� ول د.م
وأ%ح.ش� الشحم' العظم. فاست.ح.ش�: أ%د.ق9ه فاستدق�، عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
س.م1ن.ت\ فاس\ت.ح.ش_ أ%ك}ر'ع'ها،

ل الن>يe ن,يÒ، ول الس_نام' س.نام
وقيل: ليس ذلك ل4ن الع1ظام ت.د1ق� بالشحم ولكن إ,ذا س.م1ن.ت\ د.ق�ت\

عند ذلك فيما ي'رى.
ال4زهري: وال�س\ت.ح1ش_ة من النوق الت دق�ت أ%وظ1ف%ت'ها من ع1ظ%م1ها

وكثرة1 لمها وح.م1ش.ت س.ف1ل%ت'ها ف رأ}ي العي. يقال: استحش_ها الشحم



وأ%ح.ش_ها الشحم. وقام فلن إ,ل فلن فاست.ح.ش_ه أ%ي ص.غ'ر. معه.
وح.ش_ النار. ي.ح'شeها ح.ش�اv: جع إ,ليها ما تفرق من الطب، وقيل:

أ%وقدها، وقال ال4زهري: ح.ش.ش\ت' النار. بالطب، فزاد بالطب؛ قال
الشاعر:تالل�ه لول أ%ن} ت.ح'ش_ الط©ب_خ'

ب,ي. ال%ح1يم.، حي ل م'س\ت.ص\ر.خ'
يعن بالط©ب�خ اللئكة% الوك�لي بالعذاب. وح.ش_ الرب ي.ح'شeها

ح.ش�اv كذلك على ال%ث%ل إ,ذا أ%سعرها وهيجها تشبيهاv بإ,س\عار النار؛ قال
زهي:

ي.ح'شeون.ها بال%ش\ر.ف1ي_ة والقن.ا،
وف1ت\يان1 ص1د\ق� ل ض1عاف{ ول ن'ك}ل

وال1ح.شe: ما ت'ح.ر�ك' به النار من حديد، وكذلك ال1ح.ش_ة؛ ومنه قيل
للرجل الشجاع: ن,ع\م م1ح.شe الك%ت1يبة. وف حديث زينب بنت جحش: دخل علي�

رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، فضربن ب,م1ح.ش>ة أ%ي قضيب،
جعل%ت\ه كالعود الذي ت'ح.شe به النار أ%ي تر�ك به كأ%نه حركها به لت.ف}ه.م ما

يقول لا. وفلن م1ح.شe ح.ر\ب: م'وق1د نارها وم'ؤ.ر�ث�ها ط%ب,ن¬ با.
وف حديث الرؤيا: وإ,ذا عنده نار ي.ح'شeها أ%ي ي'وق1د'ها؛ ومنه حديث أ%ب

ب.صي�: وي\ل� أ�م>ه م1ح.شe ح.ر\ب لو كان معه رجال ومنه حديث عائشة
تصف أ%باها، رضي الل�ه عنهما: وأ%ط}ف%أ% ما ح.ش_ت\ يهود أ%ي ما أ%وق%د.ت

من نيان الفتنة والرب. وف حديث علي�، رضي الل�ه عنه: كما أ%زالوك�م\
�ح.ش�اv بالن>صال, أ%ي إ,س\عاراv وتييجاv بالرم\ي. وح.ش_ الن_اب,ل

سهم.ه ي.ح'شeه ح.ش�اv إ,ذا راش.ه، وأ%ل}ز.ق. به الق�ذ%ذ% من نواحيه أ%و
رك�بها عليه؛ قال:

أ%و كم1ر>يخ� على ش.ر\يان.ة{،
ح.ش_ه الرام1ي ب,ظ�ه\ران{ ح'ش'ر\

(* قوله «حشر» كذا ضبط ف الصل.)
وح'ش� الفرس' ب,ج,ن\ب.ي\ن, عظيمي إ,ذا كان م'ج\ف%راv. ال4زهري: البعي

والفرس إ,ذا كان م'ج\ف%ر. النبي يقال: ح'ش_ ظهره بنبي واس1ع.ي،
:vفهو م.ح\ش'وش؛ وقال أ%بو دواد ال3يادي يصف فرسا

من. الار,ك1 م.ح\ش'وش،
ب,ج.ن\ب� ج'ر\ش'ع� ر.ح\ب,



وح.ش_ الدابة ي.ح'شeها ح.ش�اv: حلها ف السي؛ قال:
قد ح.ش_ها الليل بع'ص\ل�ب,ي>،

م'هاج,ر�، ليس بأ%ع\راب>
(* وف رواية أخرى: لفها الليل.)قال ال4زهري: قد حشها أ%ي قد ضم_ها.

وي.ح'شe الرجل� الطب. وي.ح'شe النار إ,ذا ضم� الطب عليها وأ%وق%د.ها،
وكل ما ق�و�ي. بشيء أ%و أ�ع1ي. به، فقد ح'ش� به كالادي لل3بل والسلح,

للحرب والطب للنار؛ قال الراعي:
هو الطYر\ف' ل ت'ح\ش.ش\ م.ط1يÒ ب,م1ث}ل1ه،

ول أ%ن.س¬ م'س\ت.و\ب,د' الدار, خائ1ف'
أ%ي ل ت'ر\م. م.ط1يÒ بثله ول أ%عي. بثله قوم عند الحتياج إ,ل

العونة.
ويقال: ح.ش.ش\ت' فلناv أ%ح'شeه إ,ذا أ%ص\ل%ح\ت من حال1ه، وح.ش.ش\ت

مال%ه بال, فلن أ%ي ك%ث�ر\ت به؛ وقال الذل:
ف ال�ز.نY الذي ح.ش.ش\ت له

مال% ض.ر,يك{، ت1لد'ه ن'ك}د
قال ابن الفرج: يقال أ�ل}ح1ق ال1س_ بال3س�، قال: وسعت بعض بن أ%سد

أ%ل1ق ال1ش_ بال3ش�، قال: كأ%نه يقول أ%لق الشيء4 بالشيء إ,ذا جاءك
شيء من ناحية فافعل به؛ جاء به أ%بو تراب ف باب الشي والسي

وتعاق�ب,هما. الليث: ويقال ح'ش_ علي� الصيد.؛ قال ال4زهري: كلم العرب الصحيح'
ح'ش\ علي_ الصيد. بالتخفيف من حاش. ي.ح'وش، ومن قال ح.ش.ش\ت الصيد. بعن

ح'ش\ته فإ,ن ل أ%سعه لغي الليث، ولست أ%�ب\ع1ده مع ذلك من ال%واز،
ومعناه ض'م_ الصيد من جانبيه كما يقال ح'ش_ البعي' ب.ن\ب.ي واسعي
eأ%ي ض'م�، غي أ%ن العروف ف الصيد ال%و\ش. وح.ش_ الفر.س' ي.ح'ش
ح.ش�اv إ,ذا أ%س\ر.ع.، ومثله أ%ل}ه.ب. كأ%نه يتوقد ف ع.د\و,ه؛ قال أ%بو دواد

:vال3يادي يصف فرسا
م'ل}ه,ب ح.شeه كحش> ح.ر,يق�،

و.س\ك. غاب�، وذاك. م1ن\ه ح1ض.ار
وال%ش� وال�ش�: جاعة النخل، وقال ابن دريد: ها النخل التمع. والش

أ%يضاv: البستان 
(* قوله «والش البستان» هو مثلث.). وف حديث عثمان:



أ%نه د'ف1ن. ف ح.ش> ك%و\ك%ب� وهو ب'س\تان بظاهر الدينة خارج الب.ق1يع.
والش: ال�ت.و.ض_أ�، سي به ل4نم كانوا ي.ذ}هبون عند قضاء الاجة إ,ل
الب.ساتي، وقيل إ,ل النخ\ل التمع ي.ت.غ.و_ط�ون فيها على نو تسميتهم

الفناء ع.ذ1رةv، والمع من كل ذلك ح1ش_ان وح'ش_ان وح.ش.اشي؛ ال4خية
جع' المع، كل©ه عن سيبويه. وف الديث: أ%ن� رسول% الل�ه، صلى

الل�ه عليه وسلم، اس\ت.خ\لى ف ح'ش_ان. وال1ح.ش� وال%ح.ش� جيعاv: ال%ش�
كأ%نه م'ج\ت.م.ع الع.ذ1رة. وال%ح.ش_ة، بالفتح: الدبر' وذكره ابن

ال4ثي ف ترجة ح.ش.ن، قال: ف الديث ذكر' ح'ش_ان، وهو بضم الاء وتشديد
الشي، أ�ط�م¬ من آطام, الدينة على طريق ق�بور الشeه.داء3 ف الديث:
أ%نه، صلى الل�ه عليه وسلم، ن.ه.ى عن إ,ت\يان النساء ف م.حاش>ه,ن�، وقد

روي بالسي، وف رواية: ف ح'ش'وشهن أ%ي أ%د\بارهن. وف حديث ابن مسعود:
م.حاشe النساء عليكم حرام. قال ال4زهري: كن عن ال4دبار بال%حاش� كما

ي'ك}ن بال�ش'وش عن مواضع الغائط1. وال%ش� وال�ش�: ال%خ\ر.ج ل4نم
كانوا يقض'ون حوائج.هم ف البساتي، والمع حشوش. وف حديث طلحة بن عبيد

الل%ه أ%نه قال: أ%د\خ.لون ال%ش� وق%ر_بوا الل©ج_ فوض.ع'وه على
ق%ف%ي� فبايع\ت وأ%نا م'ك}ر.ه. وف الديث: إ,ن� هذه ال�ش'وش م'ح\ت.ض.رة،

يعن الك�ن'ف. ومواضع. قضاء الاجة. وال1شاش' ال�وال1ق؛ قال:
أ%ع\ي.ا فن'ط}ناه' م.ن.اط% ال%ر>،

ب.ي\ن. ح1ش.اش.ي\ باز,ل� ج,و.ر>
وال%ش\ح.شة: ال%ر.كة ود'خ'ول� بعض, القوم ف بعض. وح.ش\ح.ش.ت\ه

الن_ار': أ%ح\ر.ق%ت\ه. وف حديث علي وفاطمة: دخ.ل ع.لينارسول� الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم، وعلينا ق%ط1يفة فلما رأ%ي\ناه ت.ح.ش\ح.ش\نا؛ فقال:

م.كان.ك�ما الت.ح.ش\ح'ش: التحرeك للنهوض. وسعت له ح.ش\ح.ش.ة وخ.ش\خ.ش.ة أ%ي
.vحرك%ة

@حفش: ح.ف%ش.ت السماء� ت.ح\ف1ش ح.ف}شاv: جاءت ب.ط%ر� شد1يد{ ساعةv ث
أ%ق}ل%عت. أ%بو زيد: يقال ح.ف%ش.ت السماء� تف1ش' ح.ف}شاv وحش.ك%ت ت.ح\ش1ك'

ح.ش\كاv وأ%غ}بت ت'غ\ب إ,غباءé فهي م'غ\ب,ية، وهي الغ.ب\ية وال%ف}شة
:vالوادي ي.ح\ف1ش'ه ح.ف}شا �والش\كة من الطر بعن واحد. وحف%ش. الس_يل

م.ل4ه'.
والاف1شة: ال%سيل، صفة غال1بة وأ�ن�ث% على إ,رادة ال�تل}عة أ%و



الشeع\بة. والاف1شة: أ%رض¬ م'س\ت.وية ل%ها ك%هي\ئ%ة الب.ط}ن ي'س\ت.ج\م.ع
ماؤ'ها في.س3يل إ,ل الوادي.

وحف%ش.ت ال4رض' بالاء من كلY جانب�: أ%سال%ت\ه ق1ب.ل% الانب. وحف%ش
vال4كمة%: أ%سال%ها. وال%ف}ش: مصدر' قولك حف%ش. السيل% ح.ف}شا �السيل
إ,ذا ج.مع. الاء4 من كل جانب إ,ل م'س\ت.ن\قع واحد، فتلك ال%ساي,ل الت
ت.ن\ص.بe إ,ل ال%سيل ال4ع\ظم هي ال%و.اف1ش، واحدتا حافشة؛ وأ%نشد:

ع.ش1ي_ة ر'ح\نا ور.احوا إ,ل%ي\نا،
كما م.ل4 ال%اف1شات' ال%س3يل

وحف%ش.ت ال4و\د1ية: سال%ت\ كل©ها. وح.ف}ش' ال3داوة: سي.لنا.
وح.ف%ش. الشيء4 يف1ش'ه: أ%خ\ر.ج.ه. وحف%ش ال�ز\ن� الع.ي.: أ%خر.ج كل� ما

فيها من الدم\ع؛ أ%نشد ابن د'ريد:
يا م.ن\ ل1ع.ي� ث%ر_ة1 ال%دام1ع،

ي.ح\ف1ش'ها الو.ج\د' باء3 هام1ع
ث فسره فقال: يف1شها ي.س\تخرج كل� ما فيها. وحف%ش. لك الو'د_:

أ%خر.ج. لك كل9 ما عنده. وحف%ش. الطر' ال4ر\ض.: أ%ظ}هر ن.بات.ها. وال%ف�وش:
ال�ت.ح.فYي، وقيل: ال�بال1غ ف التح.فYي والو'د>، وخص_ بعض'هم به

الن>ساء4 إ,ذا بال%غ\ن. ف و'د> الب'ع'ول%ة1 والتحف9ي بم؛ قال:
ب.ع\د. اح\ت1ضان1 ال%ف}وة1 ال%ف�وش,

ويقال: ح.ف%ش.ت الرأ%ة لز.و\ج,ها الو'د_ إ,ذا اج\ت.ه.دت فيه.
وت.ح.ف�ش.ت الرأ%ة� على ز.و\ج,ها إ,ذا أ�قامت عليه ول%ز,م.ت\ه وأ%ك%ب_ت عليه.

والفرس' ي.ح\ف1ش' أ%ي يأ}ت ب,ج.ر\ي� ب.ع\د. ج.ر\ي�. وح.ف%ش الف%ر.س'
ال%ر\ي. ي.ح\ف1ش'ه: أ%ع\ق%ب. ج.ر\ياv بعد ج.ر\ي� فلم ي.ز\د.د\ إ,ل�

:vج.و\دة؛ قال الكميت يصف غيثا
ب,ك�لY م'ل1ثð ي.ح\ف1ش' ال�ك}م. و.د\ق�ه،
كأ%ن� الت>جار. است.ب\ض.ع.ت\ه الطيال1سا

وي.حف1ش: ي.س3يل، وي'قال: ي.ق}ش1ر؛ يقول: اخ\ض.ر_ ون.ض.ر. فشب_ه.ه
بالط�يال1سة. وال%ف}ش: الض�ر�. وال1ف}ش: الشيء البال.

ابن شيل: ال%ف%ش' أ%ن تأ}خ'ذ% الد_ب.رة ف م'ق%د_م الس_نام
فتأ}ك�ل%ه حت ي.ذ}ه.ب. م'ق%د_م'ه من أ%س\فل1ه إ,ل أ%عله في.ب\قى م'ؤ.خ_ر'ه
ما ي.لي ع.ج'ز.ه ص.حيحاv قائماv، ويذهب م'ق%د_م'ه ما ي.لي غار,ب.ه.



يقال: قد ح.ف1ش. س.نام' البعي، وب.عي¬ ح.ف1ش' الس_نام وجل أ%ح\ف%ش
وناقة ح.ف}شاء وح.ف1شة.

وال1ف}ش': الدeر\ج يكون فيه الب.خ'ور، وهو أ%يضاv الصغ1ي' من ب'ي'وت
ال4ع\راب، وقيل: ال1ف}ش وال%ف}ش وال%ف%ش البيت الذ�ل1يل القريب'
الس_م\ك1 من ال4ر\ض، س'م>ي. به لض1يقه، وجعه أ%ح\فاش وح1ف%اش.

والتح.ف©ش': النضمام والجتماع؛ ومنه حديث العتد_ة: دخ.ل%ت\ ح1ف}شاv ول%ب,س.ت
ش.ر_ ث1يابا. وح.ف�ش. الرج'ل�: أ%قام ف ال1ف%ش؛ قال رؤبة:

وك�ن\ت' ل أ�وب.ن' بالت_ح\ف1يش
وت.ح.ف�شت الرأ%ة على ز.و\جها أ%و ول%د1ها: أ%قامت، وف ب.ي\تها إ,ذا

ل%ز,م.ت\ه ف%ل%م ت.ب\ر.ح\ه. وال1ف}ش: و,ع.اء# ال%غاز,ل. الليث: ال1ف}ش
ما كان من أ%س\قاط1 ال4وان ال�ت تك�ون أ%وع1ي.ةv ف الب.ي\ت للطYيب

ونوه. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، بع.ث رج'لv من
أ%صحابه ساعياv فق%د1م بال وقال: أ%م_ا كذا وكذا فهو من الصد.قات، وأ%ما

كذا وكذا فإ,نه ما أ�ه\د1ي ل، فقال النب، صلى الل�ه عليه وسلم: هل�
ج.ل%س ف ح1ف}ش أ�م�ه في.ن\ظر هل يهدى له؟ قال أ%بو عبيد: شب_ه ب.يت

أ�م>ه ف ص1غ.ر,ه بالدeر\ج، وذكر ابن ال4ثي أ%ن الذي وج�ه.ه ساعياv على
الزكاة هو ابن الل©ت\ب,ي_ة. وال1ف}ش: هو البيت الصغي. ويقال: معن
قوله هل� ق%عد ف ح1ف}ش أ�مه أ%ي عند ح1ف}ش أ�مه. وح.ف%ش'وا عليك

ي.ح\ف1ش'ون ح.ف}شاv: اجتمعوا. وقال شجاع ال4عراب: ح.ف%ز'وا علينا اليل%
والركاب. وح.ف%ش'وها إ,ذا ص.بeوها عليهم. ويقال: هم ي.ح\ف1ش'ون عليك أ%ي

يتمعون ويتأ%لفون. وال1ف}ش: ال%ن'.
@حكش: ابن سيده: ال%ك}ش' الظ©ل}م. ورجل حاك1ش¬: ظال، أ�راه على النسب.

وح.و\ك%ش¬: اسم. ال4زهري: رجل ح.ك1ش¬ مثل قولم ح.ك41ر، وهو الل�ج'وج.
وال%ك1ش' والع.ك1ش: الذي فيه التواء على خ.ص\مه.

@حكنش: ح.ك}ن.ش: اسم.
@حش: ح.م.ش. الشيء4: ج.م.ع.ه. وال%م\ش وال�م'وشة وال%ماشة:

الد>ق�ة. ول1ث%ةD ح.م\ش.ة: دقيقة ح.س.نة. وهو ح.م\ش' الساق%ي\ن والذ9راع.ي\ن،
بالتسكي، وح.م1يش'هما وأ%ح\م.ش'هما: دقيق�هما؛ وذراع ح.م\ش.ة وح.م1يشة

وح.م\شاء وكذلك الساق والقوائم. وف حديث اللعنة: إ,ن جاءت به ح.م\ش.
الساقي فهو ل1ش.ريك؛ ومنه حديث علي� ف هدم الكعبة: كأ%ن برجل أ%ص\ع.ل%



أ%ص\م.ع. ح.م\ش الساقي قاعد¬ عليها وهي ت'ه\دم؛ وف حديث صفية: ف ساق%يه
ح'م'وشة؛ قال يصف براغيث:

وح'م\ش الق%وائ1م ح'د\ب الظ©هور،
ط%ر.ق}ن. ب,ل%ي\ل� فأ%ر_ق}ن.ن

وح.م.شت قوائمه وح.م'ش.ت: د.ق�ت؛ عن اللحيان قال:
كأ%ن� الذ©باب. ال4ز\ر.ق. ال%م\ش. و.س\ط%ها،

إ,ذا ما ت.غ.ن_ى بالع.ش1ي_ات شارب
الليث: ساق¬ ح.م\شة، ج.ز\م¬، والمع ح'م\ش وح1ماش، وقد ح.م'ش.ت ساق�ه

ت.ح\م'ش ح'م'وشة إ,ذا دق9ت؛ وكان عبد الل�ه بن مسعود ح.م\ش. الساقي. وف
حديث حد� الزنا: فإ,ذا رجل ح.م\ش ال%ل}ق، استعاره من الساق للبدن كله

أ%ي دقيق ال1ل}قة. وف حديث هند قالت ل4ب سفيان: اق}ت'لوا ال%م1يت
ال4ح\م.ش؛ قالته ف معرض الذم. ووتر¬ ح.م\ش¬ وح.م1ش¬ وم'س\ت.ح\م1ش: د.قيق،
والمع من ذلك ح1ماش وح'م\ش، والست1ح\ماش ف الو.ت.ر أ%حسن'؛ قال ذو

الرمة:
كأ%ن_ما ض'ر,ب.ت\ ق�د_ام أ%ع\ي'ن,ها،

ق�ط}ن¬ ب'س\ت.ح\م1ش ال4و\تار, م.ح\لوج
قال أ%بو العباس: رواه الفراء:

كأ%ن_ما ض.ر.ب.ت\ ق�د_ام. أ%ع\ي'ن,ها
قطناv ب'س\ت.ح\م1ش ال4و\تار م.ح\لوج

وح.م1ش الشرe: اشتد_، وأ%ح\م.ش\ت'ه أ%نا. واح\ت.م.ش. الق1ر\نان:
اقتتل، والسي لغة. وح.م.ش الرجل% ح.م\شاv وأ%ح\م.ش.ه فاست.ح\م.ش: أ%غ}ض.ب.ه

فغضب، والسم ال%م\شة وال�م\شة. الليث: يقال للرجل إ,ذا اشتد� غضب'ه قد
است.ح\م.ش غضباv؛ وأ%نشد شر:

إ,ن>ي إ,ذا ح.م_ش.ن ت.ح\م1يشي
واح\ت.م.ش واست.ح\م.ش إ,ذا الت.ه.ب غضباv. وف حديث ابن عباس: رأ%يت

علي�اv يوم ص1فYي وهو ي'ح\م1ش' أ%صحاب.ه أ%ي ي'حر>ض'هم على القتال,
وي'غ\ض1ب'هم. وأ%ح\م.ش\ت' النار.: أ%ل}ه.ب\ت'ها؛ ومنه حديث� أ%ب د'جان.ة:

رأ%يت' إ,نساناv ي'ح\م1ش' الناس. أ%ي ي.س'وق�هم ب,غ.ض.ب�، وأ%ح\م.ش.
الق1د\ر. وأ%ح\م.ش. با: أ%ش\ب.ع. و.ق�ود.ها؛ قال ذو الرمة:

كساه'ن� ل%و\ن% ال%و\ن1، بعد ت.ع.يeس�



ل1و.ه\ب,ي.، إ,ح\ماش' الو.ل1يدة بالق1د\ر,
(* قوله «بعد تعيس» ف الشارح تغبس بالعجمة والوحدة.)
أ%بو عبيد: ح.ش.ش\ت النار. وأ%ح\م.ش\ت'ها؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة

أ%يضاv:... إ,حاش الوليدة بالقدر.
�وأ%ح\م.ش\ت الرجل%: أ%غض.ب\ت'ه، وكذلك الت_ح\م1يش'، والسم' ال1م\ش.ة

مث}ل ال1ش\مة1 مق}ل�وب منه. واح\ت.م.ش. الد>يكان1: اق}ت.ت.ل.
وال%م1يش': الشح\م' ال�ذاب'. وأ%ح\م.ش. الشح\م. وح_ش.ه: أ%ذاب.ه' بالنار,

حت كاد ي'ح\ر,ق�ه؛ قال:
كأ%ن_ه ح1ي. وه.ى س1قاؤ'ه،

وان\ح.ل� من كلY ساء� ماؤ'ه،
ح.مÒ إ,ذا أ%ح\م.ش.ه ق%لو'ه

كذا رواه ابن ال4عراب، ويروى ح.م_ش.ه.
.vحن.شا �@حنش: ال%ن.ش': الي_ة�، وقيل: ال4ف}عى، وبا س'م>ي الرجل

وف الديث: حت ي'د\خ1ل الوليد' يد.ه ف ف%م, ال%ن.ش, أ%ي ال4فعى، وهذا
هو الراد من الديث. ف حديث س.طيح: أ%ح\ل1ف' ما بي ال%ر_ت.ي\ن, 

*)
قوله «ما بي الرتي إل» ف النهاية با بي إل.) من ح.ن.ش�؛ وقال ذو

الرمة:
وكم ح.ن.ش� ذ%ع\ف1 الل©عاب كأ%ن_ه،
على الش_ر.ك1 العادي�، ن,ض\و' ع1صام,

والذ�ع\ف': القاتل�؛ ومنه قيل: م.و\ت¬ ذ�عاف¬؛ وأ%نشد شر ف ال%ن.ش:
فاق}د'ر\ له، ف بعض أ%ع\راض اللYم.م\،

eمن ح.ن.ش� أ%ع\مى أ%ص.م vل%م1يمة
�فال%ن.ش' ههنا: الي�ة�، وقيل: هو حي�ةD أ%ب\يض' غ%ل1يظD مثل

الث©ع\بان1 أ%و أ%ع\ظ%م'، وقيل: هو ال4س\ود' منها، وقيل: هو منها ما أ%ش\ب.ه.ت\
رؤ'وس'ه رؤ'وس. ال%راب,ي� وسوام> أ%ب\ر.ص. ون.ح\و� ذلك. وقال الليث:

ال%ن.ش' ما أ%ش\ب.هت\ ر'ؤ'وس'ه رؤ'وس. الي�ات1 من ال%راب وس.وام>
أ%ب\ر.ص. ونو,ها؛ وأ%نشد:

ت.رى ق1ط%عاv من ال4ح\ناش, فيه،
ج.ماج,م'ه'ن_ كال%ش.ل, الن_ز,يع,



قال شر: ويقال للض>باب, والي.راب,يع قد أ%ح\ن.ش.ت\ ف الظ�ل%م, أ%ي
اط�ر.د.ت\ وذه.ب.ت\ به؛ وقال الكميت:

فل ت.ر\أ%م' ال1يتان� أ%ح\ناش. ق%ف}ر.ة{،
ول ت.ح\س.ب الن>يب' ال1حاش. ف1صال%ها

فج.ع.ل% ال%ن.ش. د.واب_ ال4رض, من ال%ي�ات1 وغي,ها؛ وقال ك�راع¬:
هو كل© شيء� من الدواب� والطي,. وال%ن.ش'، بالتحريك أ%يضاv: كل© شيء

ي'صاد' من الطي, والوام>، والم\ع' من كلY ذلك أ%ح\ناش¬.
وحن.ش. الشيء4 ي.ح\ن,ش'ه وأ%ح\ن.ش.ه: صاد.ه. وح.ن.ش\ت الص_يد.: ص1د\ته.

وال%ح\نوش': الذي ل%س.ع.ت\ه ال%ن.ش'، وهو الي�ة�؛ قال رؤبة:
فق�ل} لذاك. ال�ز\ع.ج, ال%ح\ن'وش,

أ%ي فق�ل} لذلك الذي أ%ق}ل%ق%ه الس.د' وأ%ز\ع.جه وبه م1ث}ل� ما
بالل�س3يع,.

.vه م'ك}ر.ها�وال%ح\نوش': ال%س'وق' ج,ئ}ت. به ت.ح\ن,ش'ه أ%ي ت.س'وق
يقال: ح.ن.ش.ه وع.ن.ش.ه إ,ذا ساق%ه وطر.د.ه. ورجلD م.ح\نوش¬: م.غ\موز'

ال%س.ب,، وقد ح'ن,ش.. وحن.ش.ه عن ال4م\ر, ي.ح\ن,ش'ه: عط%ف%ه وهو بعن
ط%ر.د.ه، وقيل: ... 

(* هنا بياض بالصل.) عن.ج.ه فأ�بدلت العي حاء واليم
شيناv. وحن.ش.ه: ن.ح_اه من مكان{ إ,ل آخر. وحن.ش.ه ح.ن\شاv: أ%غضب.ه

كع.ن.ش.ه، وسنذكره.
وأ%بو ح.ن.ش�: كنية رجل؛ قال ابن أ%حر:

أ%بو ح.ن.ش� ي'ن.ع>م'نا وط%ل}ق¬
وع.م_ار¬ وآو,نةv أ�تال
وبنو ح.ن.ش�: بطن.

@حنبش: ح.ن\ب.ش¬: اسم رجل؛ قال لبيد:
ون}ن' أ%ت.ي\نا ح.ن\ب.شاv بابن, عم>ه

أ%ب الص\ن، إ,ذ} عاف. الش_راب. وأ%ق}س.ما
ابن ال4عراب: يقال للرجل إ,ذا ن.زا ور.ق%ص. وز.ف%ن. ح.ن\ب.ش.. وف

النوادر: ال%ن\ب.شة� ل%ع1ب' الواري بالبادية، وقيل: ال%ن\ب.ش.ة� الشي
والتصفيق' والرقص'.

@حنفش: ال1ن\ف1يش': الية� العظيمة�، وع.م_ كراع¬ به الية%. ال4زهري:



ال1ن\ف1ش' حية عظيمة ضخ\مة الرأ}س ر.ق}شاء� ك%د\راء� إ,ذا حر_ب\تها
انتفخ وريد'ها؛ ابن شيل: هو ال�ف�اث� نفس'ه. وقال أ%بو خية:

ال1ن\ف1يش' ال4فعى، والماعة� ح.ناف1يش'.
@حوش: ال�وش': بلد' الن� من وراء3 ر.م\ل, ي.ب\رين ل ير� با أ%حد من

الناس، وقيل: هم حي� من الن؛ وأ%نشد لرؤبة:
إ,ليك سار.ت\ من ب,لد1 ال�وش,

.�وال�وش' وال�وش1ي�ة�: إ,بل� الن�، وقيل: هي البل� ال�ت.وح>شة
أ%بو اليثم: ال3بل� ال�وش1ي�ة� هي الو.ح\ش1ي�ة�؛ ويقال: إ,ن فحلv من

�فحول1ها ضرب ف إ,بل ل%ه\رة% بن ح.ي\دان% فن'ت1ج.ت النجائب' ال%ه\ري_ة
من تلك الفحول ال�وش1ي�ة1 فهي ل تكاد يدرك�ها التعب. قال: وذكر أ%بو

عمرو الشيبان أ%نه رأ%ى أ%ربع ق1ف%ر� من م.ه\ر,ي�ة{ عظ}ماv واحداv، وقيل:
�إ,بل ح'وش1ي�ةD مر_مات¬ ب,ع1ز_ة1 نفوس1ها. ويقال: ال3بل� ال�وش1ي�ة

منسوبة إ,ل ال�وش,، وهي ف�حول� جن¼ تزعم العرب أ%نا ضربت ف ن.ع.م,
بعضهم فن'س3ب.ت\ إ,ليها.

.Dل يالط الناس ول يأ}لفهم، وفيه ح'وش1ي�ة :Òورجل ح'وش1ي
وال�وش1يe: الو.ح\ش1يe. وح'وش1يe الكلم,: و.ح\ش1يeه وغريبه. ويقال: فلن

ي.ت.ت.ب�ع' ح'وش1ي_ الكلم ووح\ش1ي_ الكلم وع'ق}مي_ الكلم بعنÝى واحد.
وف حديث عمرو: ل ي.ت.ت.ب_ع\ ح'وشي_ الكلم أ%ي وح\ش1ي_ه وع.ق1د.ه

.Dمظلم هائل :Òش\ك1ل% منه. وليل ح'وش1ي�والغريب ال
ورجل ح'وش' الفؤاد: حديد'ه؛ قال أ%بو كبي الذل:

vناYؤ.اد1 م'ب.ط�فأ%ت.ت\ به ح'وش. الف
س'ه'داv، إ,ذا ما نام. ل%ي\ل� ال%و\ج.ل

وح'ش\نا الصيد. ح.و\شاv وح1ياشاv وأ%ح.ش\ناه وأ%ح\و.ش\ناه: أ%خذناه من
ح.وال%ي\ه لن.ص\ر,ف%ه إ,ل ال1بالة1 وضممناه. وح'ش\ت' عليه الصيد.

والطي. ح.و\شاv وح1ياشاv وأ%ح.ش\ت'ه عليه وأ%ح\و.ش\ت'ه عليه وأ%ح\و.ش\ت'ه
إ,ياه؛ عن ثعلب: أ%ع.ن\ته على صيدها. واح\ت.و.ش. القوم' الصيد. إ,ذا

ن.ف�ر.ه بعضهم على بعض1هم، وإ,نا ظهرت فيه الواو كما ظهرت ف اج\ت.ور'وا. وف
حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%ن9 رجلي أ%صابا صيداv قتل9ه أ%حدها
وأ%حاش.ه' الخر' عليه يعن ف ال3حرام,. يقال: ح'ش\ت' عليه الصيد.

وأ%ح.ش\ت'ه' إ,ذا ن.ف�ر\ت.ه ن}و.ه وس'ق}ته إ,ليه وج.م.ع\ته عليه وف حديث س.م'رة:



فإ,ذا عنده و,ل}دانD وهو ي.ح'وش'هم 
(* قوله «وهو يوشهم» ف النهاية

فهو.) أ%ي يمعهم. وف حديث ابن عمر: أ%نه دخل أ%رضاv له فرأ%ى كلباv فقال:
أ%ح1يش'وه علي�. وف حديث معاوية: ق%ل� ان\ح1ياش'ه أ%ي حركت'ه وتص.رeف�ه

ف ال�مور. وح'ش\ت' ال3بل%: ج.مع\ت'ها وس'ق}ت'ها. ال4زهري: ح.و�ش.
إ,ذا ج.م_ع، وش.و�ح. إ,ذا أ%ن\ك%ر.، وحاش. الذئب' الغنم كذلك؛ قال:

ي.ح'وش'ها ال4ع\ر.ج' ح.و\ش. ال1ل�ة1،
من ك�لY ح.م\راء4 كل%و\ن1 الك1ل9ة1

قال: ال4عرج ههنا ذئب معروف¬. والت.ح\و,يش': الت_ح\و,يل�. وتو_ش.
القوم' عن>ي: ت.ن.ح_و\ا. وان\حاش. عنه أ%ي ن.ف%ر.. وال�واشة�: ما

ي'س\ت.ح\يا منه. واح\ت.و.ش. القوم' فلناv وت.حاو.ش'وه بينهم: جعلوه وس.ط%ه'م.
واح\ت.و.ش. القوم' على فلن: جعلوه وسطهم. وف حديث علقمة%: ف%ع.ر.ف}ت'

فيه ت.ح.وeش. القوم, وهيئ%تهم أ%ي تأ%هeب.ه'م وت.ش.جeع.هم. ابن
ال4عراب: وال�واشة� الستحياء�، وال�واسة�، بالسي، ال4كل الشديد. ويقال:

ال�واشة� من ال4مر ما فيه ف%ظ1يعةD؛ يقال: ل ت.غ\ش ال�واشة%؛ قال
الشاعر:

،vوج.ه,ل}ت. ح.ق9ا vغ%ش1يت. ح'واشة
وآث%ر\ت. الغ1واية% غي.ر. راض,

قال أ%بو عمرو ف نوادره: الت.ح.و�ش' الستحياء�. وال%و\ش': أ%ن تأ}كل
من جوانب الط9عام.

والائش': جاعة� النخل, والطر\فاء3، وهو ف النخل, أ%شهر'، ل واحد له
من لفظه؛ قال ال4خطل:

وكأ%ن9 ظ�ع\ن. ال%ي� حائ1ش' ق%ر\ية{،
دان ال%ن.اة1، وط%ي>ب' ال4ث}مار,

شر: الائش' جاعة� كل شجر من الطرفاء والنخل, وغيها؛ وأ%نشد:
فو'ج,د. الائ1ش' فيما أ%ح\د.قا
ق%ف}راv من الرام1ي.، إ,ذ} ت.و.د�ق%ا

قال: وقال بعضهم إ,نا ج'عل حائشاv ل4نه ل منفذ له. الوهري: الائش'
جاعة النخل ل واحد لا كما يقال لماعة1 البقر, ر.ب\ر.ب¬، وأ%صل

الائش, التمع من الشجر، نلv كان أ%و غي.ه. يقال: حائ1ش¬ للطرفاء. وف



eاللتف �الديث: أ%نه دخل حائ1ش. نل� فقضى فيه حاج.ت.ه؛ هو النخل
التم1ع' كأ%نه لل}ت1فاف1ه ي.ح'وش بع\ض.ه إ,ل بعض، قال: وأ%صله الواو، وذكره
ابن' ال4ثي ف حيش واع\ت.ذ%ر أ%نه ذكره هناك ل4جل لفظ1ه؛ ومنه الديث:

أ%نه كان أ%حب_ ما استت.ر به إ,ليه حائ1ش' نل� أ%و حائط. وقال ابن
جن: الائش' اسم ل صفةD ول هو جار� على ف1ع\ل� فأ%ع.ل9وا عينه، وهي ف

ال4صل واو من الوش، قال: فإ,ن قلت فلعله جار� على حاش جريان% قائم, على
قام، قيل: ل ن.ر.هم أ%ج\ر.و\ه صفةv ول أ%ع\مل�وه عمل الف1ع\ل,، وإ,نا

الائ1ش' البستان� بنزلة الص_و\ر,، وهي الماعة من النخل,، وبنزلة
الديقة، فإ,ن قلت: فإ,ن9 فيه معن الفع\ل, ل4نه ي.ح'وش' ما فيه من النخل,

وغي,ه وهذا يؤكد كونه ف ال4صل صفةv وإ,ن كان قد استعمل استعمال
ال4ساء كصاحب� ووار,د1، قيل: ما فيه من معن الف1ع\ل1ي_ة1 ل يوجب كون.ه
صفةv، أ%ل ترى إ,ل قولم الكاهل والغارب وها وإ,ن كان فيهما معنة

الكتهال, والغروب, فإ,نما اسان؟ وكذلك الائ1ش' ل ي'س\ت.ن\ك%ر' أ%ن ييء
�مهموزاv وإ,ن ل يكن اسم. فاعل� ل لش.ي\ء� غي ميئه على ما ي.لزم إ,ع\لل

عين,ه نو قائ1م, وبائع� وصائم�. والائ1ش': شقÒ عند م'ن\ق%ط%ع, صدر
القدم ما ي.لي ال4خ\م.ص..

ول ف بن فلن ح'واشة أ%ي م.ن\ ينصرن من ق%رابة{ أ%و ذ1ي مود_ة؛ عن
ابن ال4عراب.

وما ي.ن\حاش' لشيء أ%ي ما يكترث له. وفلن ما ي.ن\حاش' من فلن أ%ي ما
يكترث له.

ويقال: حاش. لل�ه، تنزيهاv له، ول يقال حاش. ل%ك. قياساv عليه، وإ,نا
يقال حاشاك وحاش.ى لك. وف الديث: من خرج على أ�م_ت فقتل ب.ر�ها 

*)
قوله «فقتل برها» ف النهاية: يقتل، وقوله «ول ينحاش» فيها: ول يتحاشى.)

وفاج,ر.ها ول ي.ن\حاش' لؤمنهم أ%ي ليفزع لذلك ول يكترث له ول
ين\ف1ر'. وف حديث عمرو: وإ,ذا بب.ياض ي.ن\حاش' من وأ%ن\حاش' منه أ%ي ي.ن\فر'

من وأ%نفر منه، وهو مطاوع الشو\ش, الن�فار,؛ قال ابن ال4ثي: وذكره
الروي ف الياء وإ,نا هو من الواو. وز.ج.ر. الذئب. وغي.ه فما ان\حاش.

لز.ج\ر,ه؛ قال ذو الرمة يصف بيضة نعامة:
وب.ي\ضاء ل ت.ن\حاش' من�ا وأ�مeها،



إ,ذا ما ر.أ%ت\نا، ز,يل% منها ز.و,يل�ها
قال ابن سيده: وحكمنا على ان\حاش. أشنها من الواو لا علم من أ%ن�

العي واواv أ%كثر' منها ياءé، وسواء ف ذلك السم والفعل. ال4زهري ف حش.ا:
قال الليث ال%ح.اش' كأ%نه م.ف}ع.لD من ال%و\ش, وهم قوم ل%ف1يف'

أ�ش.اب.ةD؛ وأ%نشد بيت النابغة:
ج.م>ع\ م.ح.اش.ك. يا يزيد'، ف%إ,ن_ن
أ%ع\د.د\ت' ي.ر\ب'وعا% ل%ك�م\ وت.م1يما

قال أ%بو منصور: غلط الليث ف ال%حاش, من وجهي: أ%حدها فتح'ه اليم.
وج.ع\ل�ه إ,ي�اه م.ف}ع.لv من ال%و\ش,، والوجه الثان ما قال ف تفسيه،

والصواب ال1ح.اش'، بكسر اليم. وقال أ%بو ع'ب.ي\دةv فيما روى عنه أ%بو
عبيد وابن ال4عراب: إ,نا هو ج.م>ع\ م1ح.اش.ك، بكسر اليم، جعلوه من
م.ح.شته أ%ي أ%ح\ر.قته ل من ال%و\ش,، وقد فسر ف الثلثي الصحيح أ%نم

يتحالفون عند النار؛ وأ%ما ال%ح.اش'، بفتح اليم، فهو أ%ثاث البيت،
وأ%صله من ال%و\ش, وهو جع الشيء وضمه. قال: ول يقال ل1ل%ف1يف1 الناس

م.ح.اش¬، والل�ه أ%علم.
@حيش: ال%ي\ش': الف%ز.ع'؛ قال التنخل الذل:

ذلك ب.ز>ي، وس.ل1يه,م\ إ,ذا
ما كف�ت1 ال%ي\ش عن ال4ر\ج'ل,

vإ,ذا ف%زع.. وف الديث: أ%ن قوما vابن ال4عراب: حاش ي.ح1يش' ح.ي\شا
أ%سلموا فق%د1م'وا الدينة بلحم فت.ح.ي_ش.ت\ أ%نفس' أ%صحابه منه.

ت.ح.ي_ش.ت\: نفرت وف%ز,ع.ت\، وقد روي باليم، وهو مذكور ف موضعه. وف حديث
عمر قال ل4خيه زيد حي ن'دب لقتال أ%هل الرد.ة1 فتثاقل: ما هذا ال%يش'

والق1ل© أ%ي ما هذا الفز.ع' والر>ع\دة� والنفور'.
وال%ي\شان�: الكثي الفزع. وال%ي\شانة�: الرأ%ة الذ�ع'ور' من

الر>يب.ة1.
.vشديدا vعدا ع.د\وا :vحبص: ح.ب.ص ح.ب\صا@

@حبقص: ال%ب.ر\ق%صة�: الرأ%ة� الصغية� ال%ل}ق,. وال%ب.ر\ق%ص':
.Òح.ب\ق%ص¬: قم1يء# ز.ر,ي Dوج.مل .vالصغي وهو ال%ب\ب.ر أ%يضا �المل
وال%ب.ر\ق%ص': ص1غار' ال3بل؛ عن ثعلب. وناقة ح.ب.ر\ق%صةD: كريةD على

أ%هلها. وال%ب.ر\ق1يص': القصي الرديء، والسي ف كل ذلك لغة.



@حرص: ال1ر\ص': شد�ة� ال3رادة والش_ر.ه إ,ل الطلوب. وقال الوهري:
vوح.ر\صا vال1ر\ص' ال%ش.ع'، وقد ح.ر.ص. عليه ي.ح\ر,ص' وي.ح\ر'ص' ح1ر\صا

وح.ر,ص. ح.ر.صاv؛ وقول أ%ب ذؤيب:
ولقد ح.ر,34ص\ت بأ%ن أ�دافع. عنهم'،

فإ,ذا ال%ني�ة� أ%ق}ب.ل%ت\ ل ت'د\ف%ع'
عد_اه بالباء ل4نه ف معن ه.م.م\ت'، والعروف ح.ر.ص\ت' عليه.

ال4زهري: قول العرب ح.ر,يص¬ عليك معناه ح.ر,يص¬ على ن.ف}ع1ك، قال: واللغة
العالية ح.ر.ص. ي.ح\ر,ص' وأ%ما ح.ر,ص. ي.ح\ر.ص' فلغة رديئة، قال: والق�راء

م'ج\م1عون على: ولو ح.ر.ص\ت بؤمني؛ ورجل ح.ر,يص¬ من قوم ح'ر.صاء4 وح1ر.اص�
وامرأ%ة ح.ريصةD من نسوة ح1ر.اص� وح.رائ1ص..

وال%ر\ص': الش_قe. وح.ر.ص. الثوب. ي.ح\ر'ص'ه' ح.ر\صاv: خ.ر.ق%ه،
وقيل: هو أ%ن ي.د'ق�ه حت يعل فيه ث�ق%باv وش'قوقاv. وال%ر\صة� من

الش>جاج: الت ح.ر.ص.ت من وراء ال1ل}د ول ت'خ.ر>قه، وقد ذ�كرت ف الديث؛
قال الراجز:

وح.ر\صة ي'غ\ف1ل�ها الأ}م'وم'
والار,صة� وال%ر,يصة�: أ%ول� الشجاج، وهي الت ت.ح\ر,ص' اللد أ%ي

تشق�ه قليلv؛ ومنه قيل: ح.ر.ص. الق%ص�ار' الثوب. ي.ح\ر'ص'ه' شق�ه وخرقه
بالد_ق�. وحكى ال4زهري عن ابن ال4عراب: ال%ر\صة� والش_ق}فة

والر_ع\لة والس_ل}ع.ة الش�ج_ة، وال%ريصة� والار,صة� السحابة� الت ت.ح\ر,ص'
وجه ال4رض بق%ش\ر,ه وت'ؤ.ثYر' فيه بطرها من شدة و.قعها؛ قال

ال�و.ي\درة:
ظ%ل%م. الب,طاح.، له ان\ه,لل� ح.ر,يصة،

فص.فا الن>طاف' له ب.ع1يد. ال�ق}ل%ع,
�يعن م.ط%رت\ ف غي وقت م.ط%ر,ها فلذلك ظ%ل%م. قال ال4زهري: أ%صل

ال%ر\ص, الق%ش\ر'، وبه سيت الش_ج�ة حار,صةv، وقد ورد ف الديث كما
فسرناه، وقيل للش_ر,ه ح.ر,يص¬ ل4نه ي.ق}ش1ر' ب,حر\ص1ه و'ج'وه الناس.

وال1ر\ص1ي.ان: ف1ع\ل1يانD من ال%ر\ص, وهو الق%ش\ر، وعلى مثاله
ح1ذ}ر,يان وص1لYيان. قال ابن ال4عراب: يقال ل1باطن, ج,ل}د الف1يل ح1ر\ص1يان،

وقيل ف قوله تعال: ف ظ�ل�مات ثلث؛ هي ال1ر\ص1يان� والغ1ر\س'
والب.ط}ن، قال: وال1رص1يان باطن' جل}د البط}ن، والغ1ر\س' ما يكون فيه الولد؛



وقال ف قول الطYر,م_اح:
وقد ض'م>رت\ حت ان\ط%و.ى ذ�و ث%لث1ها،

إ,ل أ%ب\ه.ر.ي\ د.ر\ماء4 ش.ع\ب, السن_اس1ن
قال: ذ�و ثلثها أ%راد ال1ر\ص1يان% والغ1ر\س والبط}ن. وقال ابن السكيت:

ال1ر\ص1يان� جلدةD حراء� بي اللد ال4ع\لى واللحم, ت'ق}ش.ر بعد
الس_ل}خ. قال ابن سيده: وال1ر\ص1يان� قش\رة رقيقة بي اللد واللحم

ي.ق}ش1رها الق%ص�اب بعد الس_ل}خ، وجع'ها ح1ر\ص1يانات¬ ول ي'ك%س_ر، وقيل ف
�قوله ذو ثلثها ف بيت الطرماح ع.ن به بط}ن.ها، والثلث�: ال1ر\ص1يان

والر_ح1م والساب,ياء�.
�وأ%رض م.ح\روصةD: م.ر\ع1ي�ة م'د.ع\ثرة. ابن سيده. وال%ر\ص.ة

�كالع.ر\صة، زاد ال4زهري: إ,ل أ%ن ال%ر\صة� م'س\ت.ق1ر� وسط1 كل شيء والع.ر\صة
الدار'؛ وقال ال4زهري: ل أ%سع ح.ر\صة بعن الع.ر\صة لغي الليث، وأ%ما

الص_ر\حة� فمعروفة.
@حربص: ح.ر\ب.ص. ال4رض.: أ%ر\سل% فيها الاء4. ويقال: ما عليه

ح.ر\ب.ص1يصةD ول خ.ر\ب.ص1يصةD، بالاء والاء، أ%ي شيء من اللي�؛ قال أ%بو عبيد:
والذي سعناه خ.ر\ب.ص1يصة، بالاء؛ عن أ%ب زيد وال4صمعي، ول يعرف

أ%بو اليثم بالاء.
@حرقص: ال�ر\ق�وص': ه'ن.يÒ مثل الصاة صغي أ�س.ي�د 

(* قوله اسي�د:
هكذا ف الصل وربا كانت تصغياv لسود كأس.ي\ود1.) أ�ر.ي\ق1ط بمرة وصفرة

ولون'ه الغالب عليه السواد، يتمع وي.ت�لج تت ال4ناسي وف أ%ر\فاغ1هم
ويع.ضeهم وي'ش.قYق' ال4س\قية. التهذيب: ال%راق1يص' د'و.ي\ب�ات صغار

ت.ن\ق�ب ال4ساقي. وت.ق}رض'ها وت.د\خل ف ف�روج النساء وهي من جنس
ال�ع\لن إ,ل أ%نا أ%ص\غر منها وهي س'ود¬ م'ن.ق9طة ب,ب.ياض؛ قالت

أ%عرابي�ة:ما ل%ق1ي. البيض' من ال�ر\ق�وص,،
من مار,د{ ل1ص¼ من الل©صوص,،

ي.د\خ'ل ت.ح\ت. الغ.ل%ق, ال%ر\ص'وص,،
ب,م.ه\ر, ل غال� ول ر.خ1يص,

أ%رادت بل مهر، قال ال4زهري: ول ح'م.ة% لا إ,ذا ع.ض�ت ولكن ع.ض�تها
ت'ؤ\ل أ%لاv ل سم� فيه كسم� الز_نابي. قال ابن بري: معن الرجز أ%ن



ال�ر\ق�وص. يدخل ف فرج الارية الب,ك}ر، قال: ولذا يسمى عاشق
ال4بكار، فهذا معن قولا:

يدخل تت الغلق الرصوص،
بهر ل غال ول رخيص

وقيل: هي د'و.ي\ب_ة صغية مثل الق�راد؛ قال الشاعر:
زك}مة� ع.م�ار� ب.ن'و ع.م�ار,،

م1ث}ل ال%راق1يص على ال1مار,
وقيل: هو الن>ب\ر'، ومن ال4ول قول الشاعر:

وي\ح.ك. يا ح'ر\ق�وص' م.ه\لv م.ه\ل،
أ%إ,ب,لv أ%ع\طي\ت.ن أ%م ن.خ\ل؟

أ%م\ أ%نت شيء# ل ت'بال ج.ه\ل؟
الصحاح: ال�ر\ق�وص' د'و.ي\ب�ة كالب'ر\غوث1، وربا نب.ت له جناحان1
فطار.. غي'ه: ال�ر\قوص' دويبة م'ج.ز_عة لا ح'م.ةD كح'م.ة1 الزeن\بور

ت.ل}د.غ تش\ب,ه' أ%ط}راف الس>ياط1. ويقال لن ض'ر,ب. بالس>ياط: أ%خ.ذ%ت\ه
ال%راق1يص' لذلك، وقيل: ال�ر\قوص' دويبة سوداء مثل البغوث أ%و فوقه،

وقال يعقوب: هي دويبة أ%صغر من ال�ع.ل.
وح.ر.ق}صى: دويبة. ابن سيده: ال�ر\ق�صاء� دويبة ل ت'ح.ل 

(* قوله «ل
تل» أي ل يل معناها ابن سيده.). قال: وال%ر\ق%صة� الناقة� الكرية.

eالع.د\و, ف سرعة، وقد ح.ص_ ي.ح'ص �@حصص: ال%صe وال�صاص': ش1د�ة
ح.ص�اv. وال�صاص' أ%يضاv: الضeراط�. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ن الشيطان

إ,ذا س.م1ع. ال4ذان% و.ل�ى وله ح'صاص¬؛ روى هذا الديث حاد بن سلمة عن
عاصم بن أ%ب الن_ج'ود، قال حاد: فقلت لعاصم: ما ال�صاص'؟ قال: أ%ما

رأ%يت. ال1مار. إ,ذا ص.ر_ بأ�ذ�نيه وم.ص.ع. بذ%نب,ه وع.دا؟ فذلك
ال�صاص'؛ قال ال4زهري: وهذا هو الصواب. وح.ص_ ال%ل1يد' الن_ب\ت. ي.ح'صeه:

vه ح.ص�اeح.ل}ق' الشعر، ح.ص_ه ي.ح'ص :eأ%ح\ر.ق%ه، لغة ف ح.س�ه. وال%ص
ف%ح.ص_ حص.صاv وان\ح.ص_ وال%ص_ أ%يضاv: ذهاب' الشعر س.ح\جاv كما

ت.ح'صe الب.ي\ضة� رأ}س. صاحبها، والف1عل كالفعل. والاص�ة�: الداء� الذي
ي.ت.ناث%ر' منه الشعر؛ وف حديث ابن عمر: أ%ن امرأ%ة أ%تته فقالت إ,ن

اب\نت ع'ري�س¬ وقد تع�ط% شعر'ها وأ%م.ر'ون أ%ن أ�ر.ج>ل%ها بال%م\ر، فقال:



إ,ن} فعلت1 ذاك أ%ل}ق%ى الل9ه' ف رأ}سها الاص�ة%؛ الاص�ة�: هي
الع1ل9ة ما ت.ح'صe الشعر وت'ذ}ه1به.

وقال أ%بو عبيد: الاص�ة� ما ت.ح'ص� شعرها ت.ح\ل1قه كله فتذهب به، وقد
ح.ص�ت الب.ي\ضة� رأ}س.ه؛ قال أ%بو قيس بن ال4س\لت:

قد ح.ص_ت البيضة� رأ}سي، فما
أ%ذ�وق' نوماv غي. ت.ه\جاع

وحص_ شع.ر'ه' وان\ح.ص_: ان\ج.ر.د. وتناث%ر.. وان\ح.ص_ ور.ق' الشجر
وان\ح.ت� إ,ذا تناثر. ورجل أ%ح.صe: م'ن\ح.صe الشعر,. وذن.ب¬ أ%ح.صe: ل

ش1ع\ر. عليه؛ أ%نشد:
وذن.ب أ%ح.ص� كال1س\واط1

قال أ%بو عبيد: ومن أ%مثالم ف إ,ف}لت البان من اللك بعد ال3ش\فاء
عليه: أ�ف}ل1ت وان\ح.ص_ الذن.ب، قال: وي'ر\وى الثل عن معاوية أ%نه كان

أ%رسل رسولv من غ%س�ان إ,ل م.لك1 الروم وجعل له ثلث د1يات على أ%ن
ي'باد1ر. بال4ذان1 إ,ذا دخل ملسه، ففعل الغس�ان,ي� ذلك وعند الل1ك

ب.طار,قت'ه، فو.ث%ب'وا ل1ي.ق}تلوه فنهاهم اللك وقال: إ,ن_ما أ%راد معاوية
أ%ن أ%ق}ت'ل% هذا غ%د\راv، وهو رسول، ف%ي.ف}ع.ل مثل ذلك مع كل م'س\تأ}م.ن�
م1ن�ا؛ فلم ي.ق}تله وج.ه�زه ورد�ه، فلما رآه معاوية قال: أ�ف}ل1ت. وانص�

الذنب أ%ي انقطع، فقال: كل إ,نه ل%ب,ه'ل}به أ%ي بش.ع.ره، ث حد_ثه
الديث، فقال معاوية: لقد أ%صاب. ما أ%رد\ت'؛ ي'ض\رب مثلv لن أ%ش\فى على

اللك ث ن.جا؛ وأ%نشد الكسائي:
جاؤوا من ال1ص\ر.ين, بالل©صوص,،

كل ي.ت1يم� ذي ق%فاv م.ح\صوص,
:vالناح,؛ قال تأ%ب�ط شر�ا eويقال: طائر أ%ح.ص

كأ%ن_ما ح.ث}ح.ث�وا ح'ص�اv ق%واد1م'ه،
أ%و ب,ذي م> خ.ش\ف{ أ�ش.ثð وط�ب�اق,

(* قوله: أو بذي إل: هكذا ف الصل وهو متل الوزن، وفيه تريف.)
اليزيدي: إ,ذا ذهب الشعر كله قيل: رجل أ%ح.صe وامرأ%ة% حص�اء�. وف

الديث: فجاءت سن.ةD حص�ت كل� شيء أ%ي أ%ذ}ه.ب.ت\ه. وال%صe: إ,ذهاب'
الشعر عن الرأ}س ب.ل}ق� أ%و مرض. وسن.ة ح.ص_اء إ,ذا كانت ج.د\بة قليلة%

النبات، وقيل: هي الت ل نبات فيها؛ قال الطيئة:



جاء4ت\ به من ب,لد1 الط©ور, ت.ح\د'ره
ح.ص�اء، ل ت.ت_ر,ك\ د'ون% الع.صا ش.ذ%با

وهو شبيه بذلك. الوهري: سنة ح.ص�اء أ%ي ج.ر\داء� ل خي. فيها؛ قال
جرير:

ي.أ}و,ي إ,ليكم\ بل م.ن¼ ول ج.ح.د{
م.ن\ ساق%ه السنة� ال%ص�اء� والذYيب'

كأ%نه أ%راد أ%ن يقول: والض_ب'ع' وهي السنة ال�ج\د1بة فوضع الذئب
موضع.ه ل4جل القافية. وت.ح.ص�ص. ال1مار' والبعي' س.ق%ط شعره'، وال%ص1يص'

vما ج'م1ع ما ح'لق أ%و ن'ت1ف وهي أ%يضا �اسم ذلك الشعر، وال%ص1يصة
شع.ر' ال�ذ�ن وو.ب.ر'ها، كان م.ح\لوقاv أ%و غي. م.ح\لوق، وقيل: هو الشعر'

والوب.ر' عام�ة، وال4و�ل� أ%ع\ر.ف'؛ وقول� امرئ القيس:
فص.ب_حه ع1ن\د الشeروق,، غ�د.ي_ة،

كلب' ابن, م'ر¼ أ%و كلب' ابن, س1ن\ب,س,
مغر_ثةv ح'ص�اv كأ%ن� ع'يون.ها،

من الزج\ر, وال3ي.اء، ن'و_ار' ع1ض\ر,س,
ح'ص�اv أ%ي قد ان\ح.ص_ شعر'ها. وابن' م'ر¼ وابن' س1ن\ب,س: صائدان1
م.ع\روفان1. وناقةD ح.ص�اء إ,ذا ل يكن عليها وب.ر¬؛ قال الشاعر:

ع'ل©وا على سائف{ ص.ع\ب� مراك1ب'ها
ح.ص_اء4، ليس لا ه'ل}ب¬ ول وب.ر'

ع'ل©وا وع'ولوا: واحد من ع.ل9ه وعاله. وت.ح.ص\ح.ص. الو.ب.ر'
والز>ئ}ب,ر': ان\ج.ر.د.؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

لا رأ%ى العبد' م'م.ر�اv م'ت\ر.صا؛
وم.س.داv أ�ج\ر,د. قد ت.ح.ص\ح.صا،
ي.كاد' لول س.ي\ر'ه أ%ن ي'مل%صا،

ج.د_ به الك%ص1يص' ث ك%ص\ك%صا،
ولو ر.أ%ى فاك%ر,ش� لب.هل%صا

وال%ص1يصة� من الفرس: ما فوق ال4ش\ع.ر, ما أ%طاف بالاف1ر, ل1قل9ة
ذاك الشعر.

وفرس¬ أ%ح.صe وح.ص1يص¬: ق%ل1يل� شعر الث©ن_ة1 والذن.ب,، وهو ع.ي\ب¬،
والسم ال%ص.ص'. وال4ح.صe: الزم1ن' الذي ل ي.طول شعره، والسم



ال%ص.ص' أ%يضاv. وال%ص.ص' ف اللحية: أ%ن ي.ت.ك%س_ر. شعر'ها وي.ق}ص'ر، وقد
ان\ح.ص�ت. ورجل أ%ح.صe اللYح\ية، ول1ح\يةD ح.ص�اء�: م'ن\ح.ص�ة. ورجل

أ%ح.ص� ب.ي�ن' ال%ص.ص, أ%ي قليل� شعر, الرأ}س. وال4حص من الرجال: الذي ل
شعر ف ص.دره. ورجل أ%ح.صe: قاطع¬ للر_حم؛ وقد ح.ص_ ر.ح1م.ه ي.ح'ص�ها

ح.ص�اv. ورح1م¬ ح.ص�اء�: مقطوعة؛ قال: ومنه يقال ب.ي\ن. ب.ن فلن ر.ح1م¬
حاص�ة أ%ي قد قطعوها وح.صeوها وح.صeوها ل ي.تواص.ل�ون عليها.

وال4ح.ص� أ%يضاv: الن_ك1د' ال%ش\ؤ'وم. ويوم أ%ح.صe: شديد البد ل سحاب فيه؛
eال4ي�ام أ%ب\ر.د'؟ فقال: ال4ح.ص eوقيل لرجل من العرب: أ%ي

ال4ز.ب�، يعن بال4ح.ص> الذي ت.ص\ف�و ش.مال�ه وي.ح\م.رe فيه ال�ف�ق وت.ط}ل�ع
ش.مس'ه ول يوجد لا م.سÒ من الب.ر\د1، وهو الذي ل سحاب فيه ول

ي.ن\كس3ر خ.صر'ه، وال4ز.بe يوم¬ ت.ه'بeه الن_ك}باء� وت.س'وق ال%ه.ام.
والصeر�اد ول تطلع له شس ول يكون فيه م.ط%ر¬؛ قوله ت.ه'بeه أ%ي ت.ه'ب�

فيه. وريح ح.ص�اء�: صافيةD ل غ�بار فيها؛ قال أ%بو الدeق%يش:
كأ%ن أ%ط}راف. ول1ي�ات1ها

ف ش.م\أ%ل� ح.ص�اء4 ز.ع\زاع,
وال4ح.ص�ان1: الع.ب\د' والع.ي\ر' ل4نما ي'ماش1يان1 أ%ث}مان.هما حت

ي.ه\ر.ما فت.ن\ق�ص أ%ث}مان'هما وي.م'وتا.
وال1ص�ة�: النصيب من الطعام والشراب وال4رض, وغي ذلك، والمع

vاقتس.موا ح1ص.ص.هم. وحاص�ه م'حاص�ة :vال1ص.ص'. وت.حاص� القوم' ت.حاص�ا
وح1صاصاv: قاس.م.ه فأ%خ.ذ كل© واحد{ منهما ح1ص�ت.ه. ويقال: حاص.ص\ت'ه الشيء4
أ%ي قاس.م\ته فح.ص�ن منه كذا وكذا ي.ح'صeن إ,ذا صار ذلك ح1ص�ت. وأ%ح.ص�

القوم.: أ%عطاهم ح1ص.ص.هم. وأ%ح.ص�ه ال%كان%: أ%ن\زل%ه؛ ومنه قول بعض
الطباء: وت'ح1صe من ن.ظ%ر,ه ب.س\طة حال الك%فالة والكفاية1 أ%ي ت'ن\ز,ل؛

وف شعر أ%ب طالب:
vش.ع1ية eب,ميزان1 ق1س\ط ل ي.ح'ص

.vص شعية�أ%ي ل ي.ن\ق
وال�صe: الو.ر\س'؛ وجعه أ%ح\صاص¬ وح'صوص¬، وهو ي'ص\ب.غ به؛ قال عمرو

بن كلثوم:
م'ش.ع\ش.عة كأ%ن� ال�ص_ فيها،
إ,ذا ما الاء� خال%ط%ها س.خ1ينا



قال ال4زهري: ال�صe بعن الو.ر\س, معروف صحيح، ويقال هو
الز_ع\فران، قال: وقال بعضهم ال�صe الل©ؤ\ل�ؤ، قال: ولست أ%ح'ق©ه ول أ%ع\ر,فه؛

وقال ال4عشى:
وو.ل�ى ع'م.ي\ر وهو كأ}ب¬ كأ%نه
ي'ط%ل�ى ب'ص¼، أ%و ي'غ.ش�ى ب,عظ}ل1م,

ول يذكر سيبويه تكسي ف�ع\ل� من ال�ضاع.ف على ف�ع'ول�، إ,نا ك%س�ره
على ف1عال� كخ1فاف{ وع1ش.اش�. ورجل ح'ص\ح'ص¬ وح'ص\حوص¬: ي.ت.ت.ب�ع

د.قائ1ق. ال�مور في.ع\لمها وي'ح\ص1يها.
وكان ح.ص1يص' القوم, وب.ص1يص'هم كذا أ%ي ع.د.د'هم. وال4ح.صe: ماء#

معروف؛ قال:
ن.ز.ل�وا ش'ب.ي\ثاv وال4ح.ص_ وأ%ص\ب.ح'وا،

ن.ز.ل%ت\ م.ناز,ل%هم ب.ن'و ذ�ب\يان1
قال ال4زهري: وال4ح.صe ماء كان نزل به ك�ل%يب ابن وائل فاس\ت.أ}ث%ر
به د'ون% ب.ك}ر بن وائل، ف%ق1يل له: اسق1نا؛ فقال: ليس من ف%ض\ل� عنه،

فلما ط%ع.نه ج.س�اس اس\ت.س\قاهم الاء، فقال له ج.س�اس: ت.جاو.ز\ت ال4ح.ص_
أ%ي ذه.ب. س'ل}طان'ك على ال4ح.ص>؛ وفيه يقول العدي:

وقال ل1ج.س�اس: أ%غ1ث}ن ب,ش.ر\بة{
ت.دار.ك\ با ط%و\لv ع.لي_ وأ%ن\ع1م,

فقال: ت.جاو.ز\ت. ال4حص_ وماء4ه،
وب.ط}ن. ش'ب.يث{، وهو ذ�و م'ت.ر.س�م,

ال4صمعي: ه.ز,ئ به ف هذا. وب.ن'و ح.ص1يص�: بط}ن¬ من العرب.
وال%ص�اء�: فرس' ح.ز\ن1 بن م1ر\داس�. وال%ص\ح.صة�: الذهاب' ف ال4رض، وقد

ح.ص\ح.ص.؛ قال:
ل%م_ا رآن بالب,ر.از ح.ص\ح.صا

وال%ص\ح.صة�: الركة� ف شيء حت ي.س\ت.ق1ر� فيه وي.س\ت.م\كن منه
ويثبت، وقيل، ت.ح\ر,يك الشيء ف الشيء حت يستمكن ويستقر فيه، وكذلك البعي'

إ,ذا أ%ث}ب.ت. ر'ك}بتيه للنeهوض بالثYق}ل؛ قال حيد بن ثور:
وح.ص\ح.ص. ف ص'م> ال%صى ث%ف1ن.ات1ه،

ورام. القيام. ساعةv ث ص.م_ما
(* قوله «وحصحص إل» هكذا ف الصل؛ وأنشده الصحاح هكذا:



وحصحص ف صم الصفا ثفناته
وناء بسلمى نوأة ث صمما.)

وف حديث علي: ل4ن} أ�ح.ص\ح1ص. ف ي.د.ي� ج.م\رت.ي\ن, أ%ح.بe إ,ل�
من أ%ن أ�ح.ص\ح1ص. ك%ع\ب.ي\ن,، هو من ذلك، وقيل: ال%ص\ح.ص.ة� التحريك

والتقليب' للشيء والترديد'. وف حديث سرة بن جندب: أ%نه أ�ت برجل,
ع1ن>ي� فكتب فيه إليه معاوية، فكتب إ,ليه أ%ن اش\ت.ر, له جاريةv من بيت الال

وأ%د\خ1ل}ها عليه ليلةv ث س.ل}ها عنه، فف%ع.ل سرة� فلما أ%صبح قال له:
ما صنعت؟ فقال: فعلت' حت ح.ص\ح.ص. فيها، قال: فسأ%ل الارية فقالت: ل

ي.ص\ن.ع\ شيذاv، فقال الرجل: خ.لY سب,يل%ها يا م'ح.ص\ح1ص'؛ قوله:
ح.ص\ح.ص. فيها أ%ي ح.ر�كت'ه حت تكن واستقر�، قال ال4زهري: أ%راد الرجل أ%ن9

ذ%ك%ر.ه ان\ش.ام. فيها وبال%غ% حت ق%ر_ ف م.ه\ب,ل1ها. ويقال:
ح.ص\ح.ص\ت' التراب. وغيه إ,ذا ح.ر_ك}ته وفح.ص\ت.ه ييناv وشالv. ويقال:

ت.ح.ص\ح.ص. وتزحز أ%ي ل%ز,ق. بال4رض واس\ت.وى. وح.ص\ح.ص. فلن ود.ه\م.ج. إ,ذا
م.ش.ى م.ش\ي. ال�ق%ي_د1. وقال ابن شيل: ما ت.ح.ص\ح.ص. فلنD إ,ل�

ح.و\ل% هذا الدرهم, ل1يأ}خ'ذ%ه'. قال: وال%ص\ح.ص.ة� ل�زوق�ه بك.
وإ,ت\يان'ه وإ,ل}حاح'ه عليك. وال%ص\ح.ص.ة�: ب.يان� ال%ق> بعد ك1ت\مان,ه1، وقد

ح.ص\ح.ص.. ول يقال: ح'ص\ح1ص.. وقوله عز� وجل9: الن ح.ص\ح.ص. القe؛
لا د.ع.ا الن>س\وة% ف%ب.ر_أ}ن% يوس'ف.، قالت: ل ي.ب\ق. إ,ل أ%ن

ي'ق}ب,ل}ن. علي� بالتقرير فأ%ق%ر�ت وذلك قول�ها: الن ح.ص\ح.ص. القe. تقول:
صاف. الكذب' وتبي_ن القe، وهذا من قول امرأ%ة العزيز؛ وقيل: ح.ص\ح.ص.

.�القe أ%ي ظ%ه.ر. وبر.ز.. وقال أ%بو العباس: ال%ص\ح.ص.ة� البالغة
يقال: ح.ص\حص. الرجل� إ,ذا بال%غ ف أ%مره، وقيل: اشتقاق�ه من اللغة من
ال1ص_ة أ%ي بانت ح1ص�ة الق> من ح1ص_ة1 الباطل. وال1ص\ح1ص'، بالكسر:

الجارة�، وقيل: التراب' وهو أ%يضاv ال%جر.
وحكى اللحيان: ال1ص\ح1ص. ل1ف�لن{ أ%ي التراب. له؛ قال: ن'صب. كأ%نه

د'عاء#، يذهب إ,ل أ%نم شب_هوه بالصدر وإ,ن كان اساv كما قالوا
التراب. لك فنص.ب'وا. وال1ص\ح1ص' والك1ث}ك1ث�، كلها: الجارة. بفيه

ال1ص\ح1ص' أ%ي التراب'.
وال%ص\ح.صة�: ال3سراع' ف السي. وق%ر.ب¬ ح.ص\حاص¬: ب.ع1يد¬. وق%ر.ب¬

ح.ص\حاص¬ مثل ح.ث}حاث: وهو الذي ل وت1ية% فيه، وقيل: سي¬ ح.ص\حاص أ%ي



سريع ليس فيه ف�تور. وال%ص\ح.اص': موضع¬. وذو ال%ص\حاص: موضع¬؛ وأ%نشد
أ%بو الغ.م\ر الكلب لرجل من أ%هل الجاز يعن نساء:

أ%ل ليت ش1ع\ر,ي، هل ت.غ.ي�ر ب.ع\د.نا
ظ1باء# ب,ذي ال%ص\حاص,، ن'ج\لD ع'يون'ها؟

@حفص: ح.ف%ص. الشيء4 ي.ح\ف1ص'ه ح.ف}صاv: ج.م.ع.ه. قال ابن بري: وح.ف%ض\ت'
الشيء، بالضاد العجمة، إ,ذا أ%ل}ق%ي\ت.ه من ي.د1ك. وال�ف%اصة�: اسم'

ما ح'ف1ص.. وح.ف%ص الشيء4: أ%ل}قاه، قال ابن سيده: والضاد أ%ع\لى، وسيأ}ت
ذكره.

وال%ف}ص': ز.بيلD من ج'لود{، وقيل: هو ز.ب,يلD صغي¬ من أ%د.م�، وجع'ه
أ%ح\فاص¬ وح'فوص¬، وهي ال1ح\ف%صة� أ%يضاv. وال%ف}ص': البيت' الصغي'.
وال%ف}ص': الش>ب\ل�. قال ال4زهري: ول%د' ال4سد ي'سم_ى ح.ف}صاv، وقال

ابن ال4عراب: هو السبع' أ%يضاv، وقال ابن بري: قال صاحب العي ال4سد'
ي'ك%ن_ى أ%با ح.ف}ص� وي'سم_ى ش1ب\ل�ه ح.ف}صاv، وقال أ%بو زيد: ال4سد

س.ي�د' السباع ول ت'عرف له كن\يةD غي أ%ب الرث، والل�ب\وة� أ�م
الرث.

وح.ف}صة� وأ�م ح.ف}صة%، جيعاv: الر_خ.مة�. وال%ف}صة�: من أ%ساء
الضب'ع,؛ حكاه ابن دريد قال: ول أ%دري ما صحتها. وأ�مe ح.ف}صة%:

الد_جاجة�. وح.ف}صة�: اسم امرأ%ة. وح.ف}ص¬: اسم رجل.
@حقص: ال4زهري خاصة: قال أ%بو العميثل: يقال ح.ق%ص وم.ح.ص. إ,ذا مر_

م.ر�اv سريعاv، وأ%ق}ح.ص\ته وق%ح�ص\ته إ,ذا أ%ب\ع.د\ته عن الشيء. وقال أ%بو
سعيد: يقال ف%ح.ص. بر,ج\له1 وق%ح.ص. إ,ذا ر.ك%ض. برجله. قال ابن الفرج:

vوش.د�ا vوح.ق}صا vق%ب\صا Dالعفري_ يقول: سب.ق%ن فلن vسعت م'د\ر,كا
بعن واحد.

@حكص: ال4زهري خاصة: ال%ك1يص' ال%ر\م1يe بالر>يبة؛ وأ%نشد:
فلن ت.ران أ%بداv ح.كيصا،
مع ال�ر,يب,ي، ولن أ%ل�وصا

قال ال4زهري: ل أ%عرف' ال%ك1يص. ول أ%سعه لغي الليث.
@حص: ح.م.ص. الق%ذاة%: ر.ف%ق. بإ,خراجها مس\حاv م.س\حاv. قال الليث:

إ,ذا وق%ع.ت قذاةD ف العي فر.ف%ق}ت. بإ,خراجها م.س\حاv ر'و.ي\داv قلت:
ح.م.ص\ت'ها بيدي. وح.م.ص. الغ'لم' ح.م\صاv: ت.ر.ج_ح من غي أ%ن ي'ر.ج_ح..



وال%م\ص': أ%ن} ي'ض.م_ الفرس' في'ج\ع.ل% إ,ل الكان الك%ن,ي
وت'ل}ق%ى عليه ال4ج,ل9ة� حت ي.ع\ر.ق. ل1ي.ج\ر,ي.. وح.م.ص. ال�ر\ح': سك%ن.

و.ر.م'ه. وح.م.ص. ال�ر\ح' ي.ح\م'ص' ح'موصاv، وهو ح.م1يص¬، وان\ح.م.ص.
ان\ح1ماصاv، كلها: سكن ورمه. وح.م_ص.ه الدواء�، وقيل: ح.م.زه الدواء

وح.م.ص.ه. وف حديث ذي الث©دي�ة1 القتول بالن_ه\ر.وان: أ%نه كانت له
ث�د.ي�ةD مثل ث%د\ي الرأ%ة إ,ذا م'د_ت ام\ت.د_ت وإ,ذا ت'ر,ك%ت ت%م�ص.ت؛ قال
ال4زهري: ت%م�ص.ت أ%ي تق%ب�ض.ت\ واج\ت.معت؛ ومنه قيل للور.م, إ,ذا

ان\ف%ش�: قد ح.م.ص.، وقد ح.م�ص.ه الدواء�.
وال1م_ص' وال1م>ص': ح.بe القدر 

(* قوله: حب القدر؛ هكذا ف الصل.)،
قال أ%بو حنيفة: وهو من الق%ط%ان,ي�، واحدت'ه ح1م_صةD وح1م>صة، ول

يعرف ابن' ال4عراب ك%س\ر. اليم ف ال1م>ص ول حكى سيبويه فيه إ,ل
الكسر فهما متلفان؛ وقال أ%بو حنيفة: ال1م_ص' عرب وما أ%قل� ما ف

الكلم على بنائه من ال4ساء. الفراء: ل يأ}ت على ف1ع_ل، بفتح العي وكسر
الفاء، إ,ل ق1ن_ف¬ وق1ل�ف¬، وهو الطي التشقق إ,ذا ن.ض.ب. عنه الاء،

وح1م_ص¬ وق1ن_ب¬، ورجلD خ1ن�ب¬ وخ1ن�اب: طويلD؛ وقال البد: جاء على
ف1ع>ل ج,لYق¬ وح1م>ص¬ وح1لYز، وهو القصي، قال: وأ%هل البصرة اختاروا

ح1م>صاv، وأ%هل الكوفة اختاروا ح1م_صاv، وقال الوهري: الختيار فتح
اليم، وقال البد بكسرها.

وال%م.ص1يص': ب.ق}لةD دون ال�م_اض, ف ال�موضة طي�بة� الطعم تنب'ت
ف ر.م\ل عال وهي من أ%ح\رار الب'قول، واحدته ح.م.صيصةD. وقال أ%بو
حنيفة: بق}لة� ال%م.ص1يص حامضةD ت'ج\ع.ل� ف ال4ق1ط1 تأ}كل�ه الناس' وال3بل

والغنم؛ وأ%نشد:
ف ر.ب\ر.ب� خ1ماص,،
يأ}ك�ل}ن. من ق�ر_اص,،
وح.م.ص1يص� واص,

قال ال4زهري: رأ%يت ال%م.ص1يص. ف جبال الد_ه\ناء وما ي.ل1يها وهي
ب.ق}لة ج.ع\دة الور.ق حامضةD، ولا ثرة كثمرة ال�م_اض, وطعم'ها كطع\مة1

وسعتهم ي'ش.د>دون اليم من ال%مص1يص، وكن_ا نأ}كله إ,ذا أ%ج.م\نا
التمر وحلوت.ه ن.ت.ح.م�ض' به ون.س\ت.طيب'ه.



قال ال4زهري: وقرأ}ت ف كتب ال4ط1ب�اء3 حبÒ م'ح.م_ص¬ يريد به
ال%ق}ل�و_؛ قال ال4زهري: كأ%نه مأ}خوذ من ال%م\ص,، بالفتح، وهو الترجeح.

وقال الليث: ال%م\ص' أ%ن يترج_ح. الغلم' على ال�ر\ج'وحة1 من غي أ%ن
ي'ر.ج>ح.ه أ%حد¬. يقال: ح.م.ص. ح.م\صاv، قال: ول أ%سع هذا الرف لغي

الليث.
،Dالذي ي.س\ر,ق' ال%مائ1ص.، واح1د.ت'ها ح.م1يصة eصYوال4ح\م.ص': الل

�وهي الشاة السروقة� وهي ال%ح\م'وصة� وال%ريسة�. الفراء: ح.م_ص الرجل
�إ,ذا اصطاد. الظباء4 ن,ص\ف. النهار. وال1ح\ماص' من النساء: اللYص_ة

الاذقة. وح.م.ص.ت ال�ر\ج'وحة�: سكن.ت\ ف%و\ر.ت'ها.
وح1م\ص': ك�ورةD من ك�و.ر, الشام أ%هل�ها يان'ون، قال سيبويه: هي

أ%عجمية، ولذلك ل ت.ن\ص.ر,ف، قال الوهري: ح1م\ص يذكر ويؤ.نث.
@حنص: هذه ترجة انفرد با ال4زهري وقال: قال الليث ال1ن\ص.أ}وة� من
الرجال الضعيف'. يقال: رأ%يت رج'لv ح1ن\ص.أ}وةv أ%ي ضعيفاv، وقال شر نوه

وأ%نشد:
حت ترى ال1ن\ص.أ}وة% الف%ر'وق%ا

م'ت_ك1ئاv ي.ق}ت.م1ح' الس_و,يقا
@حنبص: الفراء: ال%ن\ب.صة� الر_و.غان� ف ال%ر\ب,. ابن ال4عراب:

أ%بو ال1ن\ب,ص كنية الثعلب واسه الس_م\س.م'. قال ابن بري: يقال للثعلب
أ%بو ال1ن\ب,ص وأ%بو ال1ج\رس وأ%بو ال�ص.ي.

@حنفص: ال1ن\ف1ص': الصغي' السم.
@حوص: حاص. الثوب. ي.ح'وص'ه ح.و\صاv وح1ياصةv: خاط%ه. وف حديث ع.لي�،

كرم الل9ه وجهه: أ%نه اش\ت.ر.ى ق%م1يصاv فق%طع ما ف%ض.ل من الك�م_ي, عن
ي.د1ه ث قال للخي_اط: ح'ص\ه أ%ي خ1ط} ك1فافه، ومنه قيل للعي

الض_ي>قة: ح.و\صاء، كأ%نا خ1يط% بانب منها؛ وف حديثه الخر: كلما ح1يص.ت\ من
:vوح1ياصة vجانب تت_ك%ت\ من آخ.ر. وحاص عي. ص.ق}ره ي.ح'وص'ها ح.و\صا

خاط%ها، وحاص. ش'ق�وقاv ف ر,ج\له كذلك، وقيل: ال%و\ص' الياطة� بغي
ر'ق}عة، ول يكون ذلك إ,ل ف جلد أ%و خ'ف> ب.ع1ي�.

وال%و.ص': ض1يق¬ ف م'ؤ\خر العي حت كأ%نا خ1يط%ت\، وقيل: هو ض1يق
م.ش.قYها، وقيل: هو ضيق ف إ,حدى العيني دون ال�خرى. وقد ح.و,ص. ي.ح\و.ص

ح.و.صاv وهو أ%ح\و.ص' وهي ح.و\صاء�، وقيل: ال%و\صاء� من ال4ع\ي'ن,



الت ضاق. م.ش.ق©ها، غائرةv كانت أ%و جاح1ظةv، قال ال4زهري: ال%و.ص' عند
جيعهم ض1يق¬ ف العيني معاv. رجل أ%ح\و.ص' إ,ذا كان ف عينيه ض1يق¬.

ابن ال4عراب: ال%و.ص'، بفتح الاء، الصغار' الع'يون وهم ال�وص'. قال
ال4زهري: من قال ح.و.صاv أ%راد أ%نم ذ%و'و ح.و.ص�، وال%و.ص'، بالاء:
ض1يق¬ ف م'ق%د_م1ها. وقال الوزير: ال4ح\ي.ص' الذي إ,ح\دى عينيه أ%صغر'

من ال�خ\رى. الوهري: ال%و\ص' ال1ياطة� والتضييق' بي الشيئي. قال ابن
بري: ال%و\ص' ال1ياطة� التباعدة.

وقولم: ل4ط}ع.ن.ن_ ف ح.و\ص1ه,م أ%ي ل4خ\ر,ق%ن_ ما خاط�وا
وأ�فس3د.ن� ما أ%ص\ل%حوا؛ قال أ%بو زيد: ل4ط}ع.ن.ن_ ف ح.و\ص1ك أ%ي

ل4ك1يد.ن_ك. ول4ج\ه.د.ن� ف ه.لك1ك. وقال النضر: من أ%مثال العرب: ط%ع.ن.
فلنD ف ح.و\ص� ليس منه ف شيء� إ%ذا مار.س. ما ل ي'ح\س3ن'ه وت.كل9ف ما ل

ي.ع\ن,يه. وقال ابن بري: ما ط%ع.ن\ت. ف حوصه أ%ي ما أ%ص.ب\ت. ف
ق%ص\دك.وحاص. فلنD س1قاء4ه إ,ذا و.ه.ى ول يكن معه س1ر.اد ي.خ\ر'3ز,�ه به

فأ%دخل فيه ع'ودين وش.د_ الو.ه\ي بما.
والائ1ص': الناقة� الت ل ي.جوز' فيها قضيب' الف%ح\ل كأ%ن با

ر.ت.قاv؛ وقال الفراء: الائ1ص' مثل� الر_ت\قاء3 ف النساء. ابن شيل: ناقة
،�م'ح\تاصةD وهي الت اح\تاص.ت\ رح1ه.ا دون الفحل فل ي.ق}د1ر' عليها الفحل

وهو أ%ن ت.ع\ق1د. ح1ل%قاv على ر.ح1ها فل ي.ق}د1ر الفحل� أ%ن ي'ج,يز
عليها. يقال: قد اح\تاص.ت الناقة� واح\تاص.ت\ رح.ها سواء، وناقةD حائ1ص¬

وم'ح\تاصةD، ول يقال حاص.ت الناقة�. ابن ال4عراب: ال%و\صاء�
الض.ي>قة� ال%ي.اء3، قال. وال1ح\ياص' الض_ي>قة� ال%لقي. وبئر¬ ح.و\صاء�:

.Dض.ي>قة
ويقال: هو ي'حاو,ص' فلناv أ%ي ينظر إ,ليه ب'ؤ\خر, عينه وي'خ\ف1ي ذلك.

�وال4ح\و.صان: من بن جعفر بن كلب ويقال للم ال�وص' وال4حاو,صة
وال4حاو,ص. الوهري: ال4ح\وصان1 ال4ح\وص' بن جعفر بن كلب واسه ربيعة

وكان صغي. الع.ي\ن.ي\ن، وعمر'و بن' ال4ح\و.ص, وقد ر.أ%س.؛ وقول
ال4عشى:أ%تان، و.ع1يد' ال�وص, من آل ج.ع\ف%ر�،

فيا ع.ب\د. ع.م\رو�، لو ن.ه.ي\ت. ال4حاو,صا
يعن عبد. بن عمرو بن ش'ر.يح, بن ال4ح\وص، وع.ن.ى بال4حاو,ص, م.ن

و.ل%د.ه ال4ح\وص'، منهم عوف' ابن ال4ح\و.ص, وع.مرو بن ال4ح\و.ص, وش'ر.يح'



بن ال4ح\و.ص, وربيعة بن ال4ح\و.ص,، وكان علقمة� بن ع'لثة% بن عوف بن
ال4ح\و.ص, ناف%ر. عام1ر. بن. الط©ف%ي\ل, ابن مالك بن جعفر، فهجا ال4عشى
علقمة ومدح عامراv فأ%وع.د'وه بالق%ت\ل؛ وقال ابن سيده ف معن بيت

ال4عشى: إ,نه جع على ف�ع\ل ث جع على أ%فاع1ل%؛ قال أ%بو علي: القول فيه
عندي أ%نه ج.ع.ل ال4ول% على قول من قال العباس والرث؛ وعلى هذا ما

أ%نشده ال4صمعي:
أ%ح\و.ى من الع'وج, وق%اح الاف1ر,

قال: وهذا ما ي.د'ل9ك من مذاهبهم على صحة قول الليل ف العباس والرث
إ,نم قالوه برف التعريف ل4نم جعلوه للشيء ب,ع.ي\ن,ه، أ%ل ترى أ%نه

لو ل يكن كذلك ل ي'ك%س>ر'وه ت.ك}س3ي.ه؟ قال: فأ%ما الخ1ر' فإ,نه
يتمل عندي ض.ر\بي، يكون على قول من قال عباس وحرث، ويكون على النسب مثل

ال4حام1رة واله.ال1بة، كأ%نه ج.ع.ل كل� واحد{ ح'وصي�اv. وال4ح\و.ص':
اسم' شاعر. وال%و\صاء�: فرس' ت.و\بة% ابن ال�م.ي�ر. وف الديث ذكر

ح.و\صاء4، بفتح الاء والد، وهو موضع بي واد1ي الق�رى وت.ب'وك ن.ز.ل%ه
سي�د'نا رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، حيث سار. إ,ل ت.ب'وك، وقال ابن

إ,سحق: هو بالضاد العجمة.
@حيص: ال%ي\ص': ال%ي\د' عن الشيء. حاص. عنه ي.ح1يص' ح.ي\صاv: ر.ج.ع..

ويقال: ما عنه م.حيص¬ أ%ي م.حيد¬ وم.ه\ر.ب¬، وكذلك ال%حاص'، والنياص'
مثل�ه. يقال ل1ل4و\ل1ياء: حاص'وا عن الع.د'و>، ولل4ع\داء: ان\ه.ز.م'وا.

vوح.ي\ص'وصة vوح.ي.صانا vوح'ي'وصا vوحاص. الفرس' ي.ح1يص' ح.ي\صا
وم.حاصاv وم.ح1يصاv وحاي.صه وت.حاي.ص. عنه، كل©ه: عد.ل% وحاد.. وحاص. عن

الشر>: حاد. عنه فس.ل1م. منه، وهو ي'حايص'ن. وف حديث م'ط%ر>ف: أ%نه خرج. من
الطاع'ون فقيل له ف ذلك فقال: هو ال%و\ت' ن'حاي,ص'ه ول بد_ منه، قال

أ%بو عبيد: م.عناه ن.ر'وغ عنه؛ ومنه ال�حاي.صة�، م'فاعلةD، من ال%ي\ص,
الع'د'ول, والر.ب, من الشيء، وليس بي العبد والوت م'فاعلةD، وإ,نا
العن أ%ن الرجل ف ف%ر\ط1 ح1ر\ص1ه على الف1رار, من الوت كأ%نه يبار,يه

وي'غال1ب'ه فأ%خ\ر.ج.ه على ال�فاعلة لكونا موضوعة ل3فادة ال�ب.اراة1
وال�غال%بة1 بالف1ع\ل، كقوله تعال: ي'خاد1ع'ون% الل9ه وهو خاد1ع'هم،

فيؤول معن ن'حايص'ه إ,ل قولك ن.ح\ر,ص على الف1رار, منه. وقوله عز� وجل9:
vوما ل%ه'م\ من م.ح1يص. وف حديث{ ي.ر\و,يه1 ابن' عمر أ%نه ذكر ق1تال



وأ%م\راv: ف%حاص. ال�س\ل1مون% ح.ي\صةv، ويروى: فجاض. ج.ي\ضةv، معناها
واحد، أ%ي جالوا جول%ة ي.ط}لبون الف1رار. وال%ح1يص. وال%ه\ر.ب.

وال%ح1يد.. وف حديث أ%نس: لا كان يوم' أ�ح'د{ حاص. ال�س\ل1مون ح.ي\صةv، قالوا:
ق�ت1ل% ممد.

Dس.ي\ر¬ طويل �وال1ياصة�: س.ي\ر¬ ف ال1زام. التهذيب: وال1ياصة
ي'ش.دe به ح1زام الدابة1. وف كتاب ابن السكيت ف القلب وال3بدال ف باب

الصاد والضاد: حاص. وحاض. وجاض. بعن واحد؛ قال: وكذلك ناص. وناض..
ابن بري ف ترجة حوص قال الوزير: ال4ح\ي.ص' الذي إ,ح\دى عينيه

أ%ص\غ.ر' من ال�خرى.
ووقع القوم ف ح.ي\ص. ب.ي\ص. وح1يص. ب,يص. وح.ي\ص, ب.ي\ص, وحاص, باص,
أ%ي ف ض1يق وشد�ة، وال4صل فيه بطن' الض_ب> ي'ب\ع.ج في'خ\رج م.ك}ن'ه وما
كان% فيه ث ي'حاص'، وقيل: أ%ي ف اختلط من أ%مر ل مرج لم منه؛

وأ%نشد ال4صمعي ل�مية بن أ%ب عائذ الذل:
،vص.ي\ر.فا vوجا�قد كنت' خ.ر_اجاv ول
ل ت.ل}ت.حص\ن ح.ي\ص. ب.ي\ص. ل%اص,

ونصب ح.ي\ص. ب.ي\ص. على كل حال، وإ,ذا أ%ف}ر.د'وه أ%ج\ر.و\ه وربا تركوا
إ,ج\راء4ه. قال الوهري: وح.ي\ص. ب.ي\ص. اسان ج'ع1ل واحداv وب'ن,يا

على الفتح مثل جاري ب.ي\ت. ب.ي\ت.، وقيل: إ,نما اسان من حيص وبوص ج'ع1ل
واحداv وأ%خرج الب.و\ص. على لفظ1 ال%ي\ص, لي.ز\د.و,جا. وال%ي\ص':

الر_واغ� والتخل9ف والب.و\ص' الس_ب\ق والف1رار، ومعناه كل أ%مر يتخلف عنه
ويفر�. وف حديث أ%ب موسى: إ,ن هذه الف1ت\نة ح.ي\صةD من ح.ي.صات الف1ت.ن

أ%ي ر.و\غة منها عد.لت إ,لينا. وح.ي\ص. ب.ي\ص.: ج'ح\ر' الف%أ}ر. وإ,نك
.vأ%ي ضي�قة vب.ي\صا vلتحسب علي_ ال4رض ح.ي\صا

والائص' من النساء: الضي�قة�، ومن ال3بل: الت ل يوز' فيها قضيب'
.vالفحل كأ%ن با ر.ت.قا

وحكى أ%بو عمرو�: إ,نك لتحسب علي� ال4رض ح.ي\صاv ب.ي\صاv، ويقال:
ح1ي\ص� ب,ي\ص�؛ قال الشاعر:

صارت عليه ال4رض' ح1ي\ص� ب,ي\ص،
حت ي.ل�ف_ ع1يص.ه بع1يص1ي

وف حديث سعيد بن جبي، وس'ئ1ل عن الكاتب يشترط عليه أ%هل�ه أ%ن ل



يرج من بلده فقال: أ%ث}ق%ل}تم ظهر.ه وجع.ل}تم ال4رض. عليه ح.ي\ص. ب.ي\ص.
أ%ي ضي_ق}تم ال4رض. عليه حت ل م.ض\ر.ب له فيها ول م'ن\ص.ر.ف للك%س\ب،

قال: وفيها ل�غات ع1د_ة ل تنفرد إ,حدى الل�ف}ظتي عن ال�خرى،
وح.ي\ص. من حاص. إ,ذا حاد، وب.ي\ص. من باص. إ,ذا تقدم، وأ%صلها الواو وإ,نا

قلبت ياء للم'زاوجة ب,ح.يص، وها مبنيتان بناء خسة عشر؛ وروى الليث بيت
ال4صمعي:

لقد نال ح.ي\صاv من ع'ف%ي\رة% حائ1صا
قال: يروى بالاء والاء. قال أ%بو منصور: والرواة ر.و.و\ه بالاء، قال:

وهو الصحيح؛ وسيأ}ت ذكره إ,ن شاء الل9ه تعال.
@حبض: ح.ب.ض. القلب' ي.ح\ب,ض' ح.ب\ضاv: ضرب ضرب.اناv شديداv، وكذلك

الع1ر\ق' ي.ح\ب,ض' ث ي.س\ك�ن، ح.ب.ض. الع1ر\ق' ي.ح\ب,ض، وهو أ%شدe من
الن_ب\ض. وأ%صابت القوم. داهيةD من ح.ب.ض, الدهر أ%ي من ضر.بانه.

وال%ب.ض': التحرeك. وما له ح.ب.ض¬ ول ن.ب.ض¬، مر_ك الباء، أ%ي
حركة، ل يستعمل إ,ل ف الحد؛ ال%ب.ض': الصوت، والن_ب.ض': اضطراب'

الع1ر\ق. ويقال: ال%ب.ض' ح.ب.ض' الياة1، والن_ب.ض' ن.ب.ض' الع'ر'وق,. وقال
ال4صمعي: ل أ%دري ما ال%ب.ض. وح.ب,ض. وح.ب.ض. بالوت.ر, أ%ي أ%ن\ب.ض.،

vوت.م'د� الوتر ث ت'ر\س1له فت.ح\ب,4ض'. وح.ب.ض. السهم' ي.ح\ب,ض' ح.ب\ضا
وح'ب'وضاv وح.ب,ض. ح.ب\ضاv وح.ب.ضاv: وهو أ%ن ت.نز,ع ف القوس ث ترسله

فيسقط بي يديك ول ي.ص'وب'، وص.و\ب'ه استقامت'ه، وقيل: ال%ب\ض' أ%ن يقع
السهم بي يدي الرامي إ,ذا رمى، وهو خلف الصار,د؛ قال رؤبة:

ول ال%د.ى من م'ت\ع.ب� ح.ب_اض,
وإ,ح\باض' السهم: خلف إ,ص\راد1ه. ويقال: ح.ب,ض. إ,ذا السهم' ما وقع

بالر_م1ي_ة وقعاv غي شديد؛ وأ%نشد:
والنبل� ي.ه\و,ي خ.طأv وح.ب.ضا

قال ال4زهري: وأ%ما قول الليث إ,ن الاب,ض. الذي يقع بالرمية وقعاv غي
شديد فليس بصواب؛ وجعل ابن مقبل ال%حاب,ض. أ%وتار. العود ف قوله يذكر

م'غ.ن>ية ت'ح.ر>ك أ%وتار. العود مع غ1نائ1ها:
ف�ض\لى ت'ناز,ع'ها ال%حاب,ض' ر.ج\ع.ها،

�ح.ذ9اء4 ل ق%ط1ع¬ ول م1ص\حال
قال أ%بو عمرو: ال%حاب,ض' ال4و\تار' ف هذا البيت. وح.ب.ض. حقe الرجل



ي.ح\ب,ض' ح'بوضاv: ب.ط%ل% وذهب، وأ%ح\ب.ض.ه هو إ,ح\باضاv: أ%ب\ط%ل%ه.
وح.ب.ض. ماء� الركي_ة ي.ح\ب,ض' ح'بوضاv: نف%ص. واندر؛ ومنه يقال: ح.ب.ض.

حقe الرجل إ,ذا بطل. وح.ب.ض. القوم' ي.ح\ب,ض'ون% ح'بوضاv: نقصوا. قال
أ%بو عمرو: ال3ح\باض' أ%ن ي.ك�د� الرجل ر.ك1ي_ت.ه فل ي.د.ع. فيها ماء،

وال3ح\باط أ%ن يذهب ماؤ'ها فل يعود كما كان، قال: وسأ%لت الصيب� عنه
فقال: ها بعن واحد.

وال�ب.اض': الض_ع\ف. ورجل حاب,ض¬ وح.ب�اض¬: م'م\س3ك¬ لا ف يديه
ب.خ1يل. وح.ب.ض. الرجل�: مات.؛ عن اللحيان.

وال1ح\ب.ض': م1ش\و.ر' العسل وم1ن\د.ف' الق�ط}ن. وال%حاب,ض': م.ناد1ف'
:vالقطن؛ قال ابن مقبل ف م.حاب,ض العسل يضف ن.ح\ل

كأ%ن� أ%ص\وات.ها م1ن\ حيث� تس\م.ع'ها
ص.و\ت' ال%حاب,ض, ي.ن\ز,ع\ن. ال%حار,ينا

قال ال4صمعي: ال%حاب,ض' ال%شاور' وهي عيدانD ي'شار' با العسل؛ وقال
الشنفري:

أ%و ال%ش\ر.م البثوث ح.ث}ح.ث% د.ب\ر.ه
�م.حاب,يض'، أ%ر\ساه'ن_ شار� م'ع.س>ل

أ%راد بالشاري الشائر. فق%ل%به. وال%حار,ين': ما ت.ساقط من الد_ب\ر,
ف العسل فمات فيه.

@حرض: الت_ح\ر,يض: الت_ح\ض1يض. قال الوهري: الت_ح\ر,يض' على القتال
ال%ث© وال3ح\ماء� عليه. قال الل9ه تعال: يا أ%يها النبe ح.ر>ض

الكؤمني على الق1تال؛ قال الزجاج: تأ}ويله ح'ث�هم على القتال، قال: وتأ}ويل
الت_ح\ر,يض ف اللغة أ%ن ت�ث� ال3نسان ح.ث9اv يعلم معه أ%نه حار,ض¬

إ,ن} ت.خ.ل�ف عنه، قال: والار,ض' الذي قد قارب اللك. قال ابن سيده:
وح.ر_ض.ه ح.ض_ه. وقال اللحيان: يقال حار.ض. فلن على العمل وواك%ب.
عليه وواظ%ب. وواص.ب. عليه إ,ذا داو.م. القتال، فمعن ح.ر>ض الؤمني على

القتال ح'ث�هم على أ%ن ي'حار,ض'وا أ%ي ي'داو,م'وا على القتال حت
ي'ث}خ1ن'وهم.

ورجل ح.ر,ض¬ وح.ر.ض¬: ل يرجى خيه ول ياف شرeه، الواحد والمع
والؤنث ف ح.ر.ض سواء، وقد جع على أ%ح\راض وح'ر\ضان، وهو أ%ع\لى، فأ%ما
ح.ر,ض¬، بالكسر، فجمعه ح.رض'ون ل4ن جع السلمة ف ف%ع1ل صفةv أ%كثر'، وقد



يوز أ%ن يكس_ر على أ%فعال ل4ن هذا الضرب من الصفة ربا ك�س>ر عليه نو
ن.ك1د{ وأ%ن\كاد. ال4زهري عن ال4صمعي: ورجل حار.ضة للذي ل خي فيه.

وال�ر\ضان: كال%ر,ض, وال%ر.ض، وال%ر,ض' وال%ر.ض' الفاسد. ح.ر.ض.
الرجل� نف}س.ه ي.ح\ر,ض'ها ح.ر\ضاv: أ%فسدها. ورجل ح.ر,ض¬ وح.ر.ض¬ أ%ي فاسد
مريض ف بنائه، واحد'ه وجعه سواء. وح.ر.ضه الرض' وأ%ح\ر.ض.ه إ,ذا أ%شفى

منه على شرف الوت، وأ%ح\ر.ض. هو نفس.ه كذلك.
ال4زهري: ال�ح\ر.ض' الالك م.ر.ضاv الذي ل حيÒ في'ر\ج.ى ول ميت

في'وأ%س منه؛ قال امرؤ القيس:
vأ%رى الرء4 ذا ال4ذ}واد1 ي'ص\ب,ح' م'ح\ر.ضا

كإ,ح\راض, بك}ر� ف الديار, م.ر,يض
ويروى: م'ح\ر,ضاv. وف الديث: ما م1ن\ م'ؤم1ن� ي.م\ر.ض' م.ر.ضاv حت

ي'ح\ر,ض.ه أ%ي ي'د\ن,ف%ه وي'س\ق1م.ه؛ أ%ح\ر.ض.ه الرض، فهو ح.ر,ض¬ وحار,ض¬
vإ,ذا أ%فسد بدنه وأ%ش\فى على اللك. وح.ر.ض. ي.ح\ر,ض' وي.ح\ر'ض' ح.ر\ضا

وح'ر'وضاv: هلك. ويقال: ك%ذ%ب. ك1ذ}بةv فأ%ح\ر.ض. نفس.ه أ%ي أ%هلكها.
وجاء4 بقول ح.ر.ض� أ%ي هالك. وناقة ح'ر\ضان: ساقطة. وجل ح'ر\ضان: هالك،

وكذلك الناقة بغي هاء. وقال الفراء ف قوله تعال: حت تكون% ح.ر.ضاv أ%و
تكون% من الالكي، يقال: رجل ح.ر.ض¬ وقوم ح.ر.ض¬ وامرأ%ة ح.ر.ض¬، يكون

م'و.ح�داv على كل حال، الذكر وال�نثى والمع فيه سواء، قال: ومن العرب من
يقول للذكر حار,ض¬ ولل�نثى حار,ضة، ويثن_ى ههنا ويمع ل4نه خرج على

صورة فاعل، وفاعلD يمع. قال: والار,ض' الفاسد ف جسمه وعقله، قال: وأ%ما
Ýقوم د.ن.ف¬ وض.ن ،Ýال%ر.ض' فترك جعه ل4نه مصدر بنزلة د.ن.ف{ وض.ن

ورجل د.ن.ف¬ وض.نÝ. وقال الزجاج: من قال رجل ح.ر.ض¬ فمعناه ذو ح.ر.ض�
ولذلك ل يثن_ى ول يمع، وكذلك رجل د.ن.ف¬ ذو د.ن.ف{، وكذلك كل ما نعت

بالصدر. وقال أ%بو زيد ف قوله: حت تكون% ح.ر.ضاv، أ%ي م'د\ن.فاv، وهو
م'ح\ر.ض؛ وأ%نشد:

أ%م1ن\ ذ1ك}ر, س.ل}م.ى غ%ر\ب.ةv أ%ن} نأ%ت\ با،
كأ%ن_ك. ح.مÒ لل4ط1ب�اء3 م'ح\ر.ض'؟

وال%ر.ض': الذي أ%ذابه الزن أ%و العشق وهو ف معن م'ح\ر.ض، وقد
ح.ر,ض.، بالكسر، وأ%ح\ر.ض.ه ال�بe أ%ي أ%فسده؛ وأ%نشد للع.ر\ج,ي�:

إ,ن امرؤ ل%ج_ ب ح'بÒ، فأ%ح\ر.ض.ن



حت ب.ل1يت'، وحت ش.ف�ن الس_ق%م
أ%ي أ%ذاب.ن. وال%ر.ض' وال�ح\ر.ض' وال3ح\ر,يض': الساقط الذي ل يقدر

على النهوض، وقيل: هو الساقط الذي ل خي فيه. وقال أ%ك}ث%م بن ص.ي\في:
س'وء# حل الناقة ي'ح\ر,ض' الس.ب. وي'د1ير' الع.د'و_ وي'ق%و>ي

الضرورة؛ قال: ي'ح\ر,ض'ه أ%ي ي'س\ق1طه. ورجل ح.ر.ض¬: ل خي فيه، وجعه
أ%ح\ر.اض¬، والفعل ح.ر'ض. ي.ح\ر'ض' ح'روضاv. وكل© شيء� ذاو� ح.ر.ض¬. وال%ر.ض':

الر_د1يء من الناس والكلم، والمع أ%ح\راض¬؛ فأ%ما قول رؤبة:
يا أ%يeها القائ1ل� قو\لv ح.ر\ضا

فإ,نه احتاج فسكنه. وال%ر.ض' وال4ح\راض': الس_ف1لة من الناس. وف
حديث عوف بن مالك: رأ%يت م'ح.لYم بن ح.ث�امة% ف النام فقلت: كيف أ%نتم؟

فقال: ب,خ.ي وج.د\نا ر.ب_نا رحيماv غ%ف%ر. لنا، فقلت: لكلYكم؟ قال:
لكلYنا غي ال4ح\راض,، قلت: وم.ن ال4ح\راض'؟ قال: الذين ي'شار' إ,ليهم

بال4صابع أ%ي اشتهروا بالش_ر�، وقيل: هم الذين أ%سرفوا ف الذنوب
فأ%هلكوا أ%نفسهم، وقيل: أ%راد الذين فس'د.ت مذاهبهم.

،vر\ضة: الذي ي.ض\ر,ب' لل4ي\سار, بالق1داح ل يكون إ,ل ساقطا�وال
:vيدعونه بذلك لرذالته؛ قال الطرماح يصف حارا

وي.ظ%ل© ال%ل1يء� ي'وف1ي على القر\
ن1 ع.ذ�وباv، كال�ر\ضة ال�س\ت.فاض,

ال�س\ت.فاض': الذي أ�م1ر. أ%ن ي'ف1يض. القداح، وهذا البيت أ%ورده
ال4زهري عقيب روايته عن أ%ب اليثم. ال�ر\ضة�: الرجل الذي ل يشتري اللحم

ول يأ}كله بثمن إ,ل أ%ن يده عند غيه، وأ%نشد البيت الذكور وقال: أ%ي
الو.ق}ب الطويل ل يأ}كل شيئاv. ورجل م.ح'روض¬: م.ر\ذولD، والسم من ذلك
ال%ر.اضة وال�روضة وال�روض. وقد ح.ر'ض. وح.ر,ض. ح.ر.ضاv، فهو ح.ر,ض¬،

ورجل حار,ض¬: أ%حق، وال�نثى بالاء. وقوم ح'ر\ضان: ل يعرفون مكان
سيدهم. وال%ر.ض': الذي ل يتخذ سلحاv ول ي'قات1ل. وال3ح\ر,يض':

الع'ص\ف�ر' عامة، وف حديث عطاء ف ذكر الصدقة: كذا وكذا وال3ح\ر,يض، قيل: هو
الع'ص\ف�ر؛ قال الراجز:

أ%ر_ق. ع.ي\ن.ي\ك، عن الغ'م'وض,،
ب.ر\ق¬ س.ر.ى ف عار,ض� ن.ه'وض,

م'ل}ت.ه,ب¬ ك%ل%ه.ب, ال3ح\ر,يض,،



ي'ز\ج,ي خ.راط1يم. ع.مام� ب,يض,
وقيل: هو الع'ص\فر الذي يعل ف الطبخ، وقيل: ح.بe العصفر. وثوب

م'ح.ر_ض¬: مصبوغ بالع'ص\ف�ر. وال�ر'ض': من ن.ج,يل السباخ، وقيل: هو من المض،
وقيل: هو ال�ش\نان ت'غ\س.ل به ال4يدي على أ%ثر الطعام، وحكاه سيبويه

ال%ر\ض، بال3سكان، وف بعض النسخ ال�ر\ض، وهو ح.لقة الق�ر\ط.
وال1ح\ر.ضة�: و,عاء ال�ر'ض وهو الن_و\ف%لة. وال�ر\ض': ال1صe. وال%ر_اض':

الذي ي'ح\ر,ق ال1ص_ وي'وق1د عليه النار؛ قال عدي بن زيد:
م1ث}ل نار, ال%ر_اض, ي.ج\لو ذ�ر.ى ال�ز\

ن1 ل1م.ن\ شام.ه'، إ,ذا ي.س\ت.ط1ي'
قال ابن ال4عراب: شب_ه الب.ر\ق. ف سرعة وم1يضه بالنار ف ال�ش\نان

لسرعتها فيه، وقيل: ال%ر_اض' الذي ي'عال الق1ل}ي.. قال أ%بو نصر: هو
الذي ي'ح\ر,ق' ال�ش\نان. قال ال4زهري: شجر ال�ش\نان يقال له ال%ر\ض

وهو من المض ومنه ي'س.و_ى الق1ل}ي' الذي تغسل به الثياب، ويرق المض
رطباv ث ير.شe الاء� على رماده فينعقد ويصي ق1ل}ياv. وال%ر_اض'

:�أ%يضاv: الذي ي'وق1د على الص_خ\ر ليتخذ منه ن'ورة أ%و ج,ص�اv، وال%ر_اضة
الوضع' الذي ي'ح\ر.ق' فيه، وقيل: ال%ر_اضة� م.ط}ب.خ' ال1ص>، وقيل:

ال%ر_اضة� موضع' إ,ح\راق, ال�ش\نان يتخذ منه الق1ل}ي' للصب�اغ1ي، كل
ذلك اسم كالب.ق9الة والز_ر�اعة، وم'ح\ر,ق�ه ال%ر�اض'، وال%ر�اض'

�وال3حر,يض': الذي ي'وق1د على ال�ش\نان وال1ص>. قال أ%بو حنيفة: ال%ر_اضة
س'وق' ال�ش\نان.

وأ%ح.ر.ض. الرجل� أ%ي و.ل%د. ولد. س.وء�.
وال4ح\راض' وال�ر\ضان�: الض>عاف' الذين ل ي'قات1لون؛ قال الطرماح:

م.ن\ ي.ر'م\ ج.م\ع.هم ي.ج,د\هم مراج,يـ
ـح. ح'ماةv للع'ز_ل, ال4ح\راض,

وح.ر\ض¬: ماء معروف ف البادية. وف الديث ذكر ال�ر'ض، بضمتي، هو
واد{ عند أ�ح'د. وف الديث ذكر ح'ر.اض، بضم الاء وتفيف الراء: موضع قرب

مكة، قيل: كانت به الع'ز_ى.
@حرفض: ال1ر\ف1ضة�: الناقة الكرية، عن ابن دريد؛ قال الشاعر:

وق�ل�ص م.ه\ر,ي_ة ح.راف1ض
شر: إ,بل ح.راف1ض' مهاز,يل� ضوامر.



eضر\ب¬ من الث9 ف السي والسوق وكل شيء. وال%ض :eحضض: ال%ض@
vه ح.ض�اeأ%ن ت.ح'ث�ه على شيء� ل سي فيه ول س.و\ق.، ح.ض_ه ي.ح'ض :vأ%يضا

وح.ض_ض.ه وهم ي.ت.حاض�ون، والسم ال�ض� وال1ض>يض.ى كال1ثYيث%ى؛
ومنه الديث: فأ%ين ال1ض>يض.ى؟ وال�ض>يض.ى أ%يضاv، والكسر أ%على، ول
يأ}ت على ف�ع>يل%ى، بالضم، غيها. قال ابن دريد: ال%ضe وال�ضe لغتان

كالض_ع\ف والضع\ف، قال: والصحيح ما بدأ}نا به أ%ن ال%ض� الصدر وال�ض�
السم. ال4زهري: ال%ضe ال%ث© على الي.

ويقال: ح.ض_ض\ت القوم على القتال ت.ح\ض1يضاv إ,ذا ح.ر_ض\تهم. وف
الديث ذكر ال%ض� على الشيء جاء ف غي موضع. وح.ض_ض.ه أ%ي ح.ر_ضه.
وال�حاض_ة: أ%ن ي.ح'ث� كل© واحد منهما صاحب.ه. والتحاضe: التحاثD، وقرئ.:

ول ت.حاضeون على طعام ال1س\ك1ي؛ قرأ%ها عاصم وال4عمش بال4لف وفتح
التاء، وقرأ% أ%هل الدينة: ول ي.ح'ضeون، وقرأ% السن: ول ت.ح'ضeون،

وقرأ% بعضهم: ول ت'حاضeون، برفع التاء؛ قال الفراء: وكلê صواب¬، فمن
eون فمعناه ي.ح'ضeون فمعناه ت'حاف1ظون، ومن قرأ% ت.حاضeقرأ% ت'حاض

بعض'كم بعضاv، ومن قرأ% ت.ح'ضeون فمعناه تأ}مرون بإ,طعامه، وكذلك ي'ضeون.
ابن الفرج: يقال اح\ت.ض.ض\ت' نفسي لفلن واب\ت.ض.ض\ت'ها إ,ذا

اس\ت.ز.د\تا.
وال�ض'ض' وال�ض.ض': دواء# يتخذ من أ%بوال ال3بل، وفيه لغات أ�خ.ر،

روى أ%بو عبيد عن اليزيدي: ال�ض.ض' وال�ض.ظ� وال�ظ�ظ� وال�ظ%ظ�، قال
شر: ول أ%سع الضاد مع الظاء إ,ل ف هذا، قال: وهو ال�د'ل�. قال ابن
�بري: قال ابن خالويه ال�ظ�ظ� وال�ظ%ظ� بالظاء، وزاد الليل: ال�ض.ظ

بضاد بعدها ظاء، وقال أ%بو عمر الزاهد: ال�ض'ذ� بالضاد والذال، وف حديث
طاووس: ل ب.أ}س. بال�ض.ض,، روى ابن ال4ثي فيه هذه الوجوه. كل�ها ما
خل الضاد. والذال%، وقال: هو دواء ي'ع\ق%د' من أ%بوال ال3بل: وقيل: هو

ع.ق9ار¬ منه مكي ومنه هندي، قال: وهو ع'صارة شجر معروف؛ وقال ابن دريد:
ال�ض'ض وال�ض.ض صمغ من نو الص_ن.و\ب.ر, وال�ر> وما أ%شبههما له ثرة

كالف�ل}فل وتسمى شجرته ال�ض.ض؛ ومنه حديث س'ل%يم بن م'ط%ي\ر�: إ,ذا أ%نا
برجل� قد جاء كأ%نه يطلب دواءé أ%و خ'ض.ضاv. وال�ض'ض: ك�ح\ل� ال�ولن1؛
قال ابن سيده: وال�ض.ض' وال�ض'ض'، بفتح الضاد ال�ول وضم>ها، داء#؛

وقيل: هو دواء#، وقيل: هو ع'صارة الص_ب,ر,.



وال%ض1يض': ق%رار' ال4رض عند س.ف}ح ال%ب.ل، وقيل: هو ف أ%سفله،
والس_ف}ح' م1ن\ وراء3 ال%ض1يض، فال%ض1يض ما يلي السفح والسفح دون ذلك،
والمع أ%ح1ض_ة وح'ض'ض¬. وف حديث عثمان: فتحرك الب.ل� حت ت.ساق%طت

ح1جارت'ه بال%ض1يض. وقال الوهري: ال%ضيض' القرار من ال4رض عند م'ن\ق%ط%ع
البل؛ وأ%نشد ال4زهري لبعضهم:

الش>ع\ر' ص.ع\ب¬ وط%ويلD س'ل�م'ه\،
إ,ذا ار\ت.قى فيه الذي ل ي.ع\ل%م'ه\،
زل�ت\ به إ,ل ال%ض1يض, ق%د.م'ه\،

ي'ر,يد' أ%ن ي'ع\ر,ب.ه في'ع\ج,م'ه\،
والش>ع\ر' ل ي.س\ط1يع'ه م.ن\ ي.ظ}ل1م'ه\

وف حديث يي بن يعمر: ك%ت.ب. عن يزيد. بن ال�ه.ل�ب إ,ل الجاج:
إ,نا ل%ق1ينا الع.د'و_ فف%ع.ل}نا واض\ط%ر.ر\ناهم إ,ل ع'ر\ع'ر.ة1 ال%ب.ل

ونن' ب,ح.ض1يضه. وف الديث: أ%نه أ%هدى إ,ل رسول الل9ه، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، ه.د1ي_ة فلم ي.ج,د\ شيئاv يض.عها عليه؛ فقال: ض.ع\ه بال%ض1يض

فإ,نا أ%نا عبد¬ آك1لD كما يأ}كل العبد، يعن بال4رض. قال ال4صمعي:
ال�ض>يe، بضم الاء، الجر' الذي تده ب.ض1يض ال%ب.ل وهو منسوب

:vه\ر,ي�؛ وأ%نشد لميد ال4رقط يصف فرساeه\ل1ي� والدeكالس
و.أ}باv ي.د'قe ال%ج.ر. ال�ض>ي_ا

وأ%حر ح'ض>يÒ: شديد المرة. وال�ض\ح'ض': نب\ت¬.
@حفض: ال%ف}ض': مصدر قولك ح.ف%ض. الع'ود. ي.ح\فض'ه ح.ف}ضاv ح.ناه

وع.ط%فه؛ قال رؤبة:
إ,م�ا ت.ر.ي\ د.ه\راv ح.نان ح.ف}ضا،

أ%ط}ر. الص_ناع.ي, الع.ريش. الق%ع\ضا
فجعله مصدراv لنان ل4ن ح.نان وح.ف%ض.ن واحد. وح.ف�ض\ت الشيء4

وح.ف%ض\ته إ,ذا أ%ل}ق%ي\ته. وقال ف قول رؤبة ح.نان ح.ف}ضاv أ%ي أ%لقان؛
ومنه قول أ�مية:

وح'فYض.ت النeذور' وأ%ر\د.ف%ت\ه'م\
ف�ض'ول� الل9ه، وان\ت.ه.ت1 الق�سوم'

قال: الق�سوم' ال4يان، والبيت ف صفة النة. قال: وح'فYض.ت ط�وم1ن.ت
وط�رح.ت، قال: وكذلك قول رؤبة ح.نان ح.ف}ضاv أ%ي طام.ن. م1ن، قال:



ورواه بعضهم ح'فYض.ت الب'دور، قال شر: والصواب النذور. وح.ف%ض. الشيء4
وح.ف�ض.ه، كلها: ق%ش.ر.ه وأ%ل}قاه. وح.ف�ض\ت الشيء4: أ%ل}ق%ي\ت'ه من يدي

وطرحته.
وال%ف%ض': البيت، وال%ف%ض. متاع' البيت، وقيل: متاع' البيت إ,ذا هيئ%

للحمل. قال ابن ال4عراب: ال%ف%ض' ق�ماش' البيت ورديء� التاع
ور'ذال�ه والذي ي'ح\م.ل ذلك عليه من ال3بل ح.ف%ض¬، ول يكاد يكون ذلك إ,ل

ر'ذال� ال3بل، ومنه سي البعي الذي يمله ح.ف%ضاv به؛ ومنه قول عمرو بن
كلثوم:

ون.ح\ن' إ,ذا ع1ماد' الي> خ.ر_ت\
على ال4ح\فاض,، ن.م\ن.ع' ما ي.ل1ينا

قال ال4زهري: وهي ههنا ال3بل وإ,نا هي ما عليها من ال4ح\مال، وقد
روي ف هذا البيت: على ال4ح\فاض, وعن ال4ح\فاض,، فمن قال عن, ال4ح\فاض

ع.ن ال3بل% الت تمل التاع أ%ي خر_ت عن ال3بل الت تمل خ'ر\ثي_
البيت، ومن قال على ال4ح\فاض ع.ن ال4م\ت1ع.ة% أ%و أ%و\ع1ي.ت.ها

كال�وال1ق ونوها؛ وقيل: ال4ح\فاض' ههنا صغار' ال3بل أ%ول ما ت'ر\ك%ب وكانوا
ي'ك1نeونا ف البيوت من الب.ر\د، قال ابن سيده: وليس هذا بعروف. ومن

vج.و_ر؛ يضرب مثل�أ%مثال العرب السائرة: ي.و\م¬ بيوم ال%ف%ض, ال
للم'جازاة بالسeوء؛ وال�ج.و_ر': ال�ط%و_ح'، وال4صل ف هذا الثل زعموا

أ%ن رجلv كان بنو أ%خيه ي'ؤ\ذ�ونه فدخلوا بيته فقلبوا متاع.ه، فلما
أ%د\ر.ك. ولد'ه صنعوا مثل ذلك بأ%خيه فشكاهم فقال:

ي.و\م¬ بيوم, ال%ف%ض, ال�ج.و_ر,
يضرب هذا للرجل ص.ن.ع به رجلD شيئاv وص.ن.ع. به الخر' مثل%ه، وقيل:

ال%ف%ض' وعاء التاع كال�وال1ق ونوه، وقيل: بل ال%ف%ض' كل© ج'والق فيه
متاع القوم. قال يونس: ربيعة� كل©ها تعل ال%ف%ض. البعي. وقيس¬ تعل
ال%ف%ض. التاع. وال%ف%ض' أ%يضاv: عمود الباء. وال%ف%ض': البعي الذي
يمل التاع. ال4زهري: قال ابن الظفر ال%ف%ض' قالوا هو الق%ع'ود با

عليه، وقال: ال%ف%ض' البعي الذي يمل خ'ر\ث1ي_ التاع، والمع
أ%ح\فاض¬؛ وأ%نشد لرؤبة:

يا ابن ق�روم� ل%س\ن. بال4ح\فاض,،
من كلY أ%ج\أ%ى م1ع\ذ%م ع.ض�اض,



ال1ع\ذ%م': الذي ي.ك}د1م' بأ%س\نانه. وال%ف%ض' أ%يضاv: الصغي' من
ال3بل أ%ول ما يركب، والمع من كل ذلك أ%ح\فاض¬ وح1فاض¬. وإ,نه ل%ح.ف%ض'

ع1ل}م� أ%ي ق%ل1يله ر.ثه، شب_ه ع1ل}م.ه ف ق1ل�ت1ه بال%ف%ض, الذي هو
صغي ال3بل، وقيل: بالشيء ال�ل}ق%ى. ويقال: ن,ع\م. ح.ف%ض' الع1ل}م, هذا

أ%ي حامل�ه. قال شر: وبلغن عن ابن ال4عراب أ%نه قال يوماv وقد اجتمع
عنده جاعة فقال: هؤلء3 أ%ح\فاض' ع1ل}م� وإ,نا أ�خ1ذ من ال3بل الصغار.

ويقال: إ,بل أ%ح\فاض¬ أ%ي ضعيفة.
وف النوادر: ح.ف�ض. الل9ه عنه وح.ب_ض. عنه أ%ي س.ن.ح. عنه وخ.ف�ف..

قال ابن بري: وال%ف1يضة� ال%ل1ي_ة الت ي'ع.س�ل فيها النحل، وقال:
قال ابن خالويه وليست ف كلمهم إ,ل ف بيت ال4عشى وهو:

ن.ح\لv ك%د.ر\داق, ال%ف1يضة م.ر\
هوباv، له حول% الو.ق�ود1 ز.ج.ل}

وال%ف%ض': حج.ر¬ يبن به. وال%ف%ض': ع.ج.م.ة� شجرة تسم_ى ال1ف}و.ل%؛
عن أ%ب حنيفة، قال: وكل ع.ج.مة{ من نوها ح.ف%ض¬.

.vضاYقال ابن دريد ف المهرة: وقد س.م_ت العرب م'ح.ف
@حفرضض: رأ%يته ف الكم بالاء الهملة: جبل من الس_راة ف ش1ق>

تامة؛ عن أ%ب حنيفة.
@حض: ال%م\ض' من النبات: كل نبت مال� أ%و حامض� يقوم على س'وق ول

vأ%صل له، وقال اللحيان: كل مل}ح� أ%و حامض من الشجر كانت ورقت'ه حي_ة
إ,ذا غ%م.ز�تا ان\ف%ق%أ%ت\ باء� وكان ذ%ف1ر. ال%ش.م> ي'ن\ق1ي الثوب إ,ذا

غسل به أ%و اليد فهو ح.م\ض، نو الن_ج,يل وال1ذ}راف وال3خ\ر,يط
والر>م\ث والق1ض.ة والق�ل�م وال%ر\م وال�ر'ض والد_غ%ل والط�ر\فاء وما

أ%شبهها. وف حديث جرير: من س.ل%م� وأ%راك{ وح'م'وض�؛ هي جع ال%م\ض وهو
كل نبت ف طعمه ح'موضة. قال ال4زهري: وال�ل�وحة تسم_ى ال�موضة.

ال4زهري عن الليث: ال%م\ض' كل نبات ل ي.هيج' ف الربيع ويبقى على القيظ
وفيه ملوحة، إ,ذا أ%كلته ال3بل ش.ر,ب.ت عليه، وإ,ذا ل تده ر.ق�ت

وض.ع'ف%ت. وف الديث ف صفة مكة، شرفها الل9ه تعال، وأ%ب\ق%ل% ح.م\ض'ها أ%ي
.vنبت وظه.ر. من ال4رض. ومن ال4عراب من يسم>ي كل نبت فيه م'لوحة ح.م\ضا

والل�ح\م ح.م\ض' الرجال. وال�ل�ة� من النبات: ما كان ح'ل}واv، والعرب
تقول: ال�ل�ة� خ'ب\ز' ال3بل وال%م\ض' فاكهت'ها ويقال ل%ح\م'ها،



والمع ال�موض؛ قال الراجز:
ي.ر\ع.ى الغ.ض.ا من جان,ب.ي\ م'ش.فYق,
غ1ب�اv، وم.ن ي.رع. ال�موض. ي.غ\ف1ق,

:vأ%ي ي.ر,د' الاء4 كل� ساعة. ومنه قولم للرجل إ,ذا جاء4 متهددا
أ%ن\ت. م'خ\ت.لê ف%ت.ح.م_ض\. وقال ابن السكيت ف كتاب العان: ح.م_ض\تها

يعن ال3بل أ%ي ر.ع_ي\تها ال%م\ض.؛ قال العدي:
وك%ل}باv ول%خ\ماv ل نز.ل} منذ أ%ح\م.ض.ت،

ي'ح.م>ض'نا أ%ه\ل� ال%ناب, وخ.ي\ب.را
أ%ي ط%ر.د\ناهم ونف%ي\ناهم عن منازلم إ,ل ال%ناب, وخ.ي\ب؛ قال ومثله

قولم:
جاؤوا م'خ1لYي. فلق%و\ا ح.م\ضا

أ%ي جاؤوا يشتهون الشر فوجدوا م.ن\ ش.فاهم ما بم؛ وقال رؤبة:
ون'ور,د' ال�س\ت.و\ر,د1ين. ال%م\ضا

أ%ي م.ن\ أ%تانا ي.طلب شر�اv شفيناه من دائه، وذلك أ%ن ال3بل إ,ذا
ش.ب,ع\ت من ال�ل�ة اشتهت ال%م\ض.

وح.ض.ت ال3بل ت.ح\م'ض' ح.م\ضاv وح'موضاv: أ%كلت ال%م\ض.، فهي
حام1ضةD، وإ,بل ح.وام1ض'، وأ%ح\م.ض.ها هو.

وال%ح\م.ض'، بالفتح: الوضع' الذي ترعى فيه ال3بل ال%م\ض؛ قال هيان
بن قحامة:

وق%ر_ب'وا كل� ج'مال1ي¼ ع.ض1ه\،
ق%ريبة ن'د\و.ت'ه من م.ح\م.ض1ه،

ب.ع1يدة س'ر_ته من م.غ\ر,ض1ه\
من م.ح\م.ضة أ%ي من موضعه الذي ي.ح\م'ض فيه، ويروى: م'ح\م.ضه بضم اليم.

وإ,بل ح.م\ضي�ة وح.م.ضي�ة: مقيمة ف ال%م\ض؛ ال4خية على غي قياس.
وبعي ح.م\ض1يÒ: يأ}ك�ل� ال%م\ض. وأ%ح\م.ض.ت ال4رض وأ%رض م'ح\م1ضة:

كثية ال%م\ض، وكذلك ح.م\ض1ي�ة وح.م1يضةD من أ%ر.ض1ي ح\ض�، وقد أ%ح\م.ض.
القوم' أ%ي أ%صابوا ح.م\ضاv. وو.ط1ئ}نا ح'موضاv من ال4رض أ%ي ذوات1

ح.م\ض�.
وال�موضة: طعم الام1ض. وال�موضة�: ما حذ%ا اللسان% كطعم الل واللب

الاز,ر، نادر¬ ل4ن الف�عولة إ,نا تكون للم.صادر,، ح.م.ض. ي.ح\م'ض' 



*)
قوله «حض يمض إل» كذا ضبط ف الصل. وف القاموس وشرحه ما نصه: وقد

حض ككرم وجعل وفرح، الول عن اللحيان. ونقل الوهري هذه: وحض من حد
نصر، وحض كفرح ف اللب خاصة حضاv، مركة، وهو ف الصحاح بالفتح وحوضة

بالضم.) ح.م\ضاv وح'موضةv وح.م'ض.، فهو حام1ض¬؛ عن اللحيان، ولب حام1ض¬
وإ,نه لشديد ال%م\ض, وال�موضة1. وال�ح.م>ض' من الع1ن.ب: الام1ض'.

وح.م_ض.: صار حامضاv. ويقال: جاء4نا بأ%د1ل�ة{ ما ت'طاق ح.م\ضاv، وهو
eحام1ض' الر>ئ%تي, أ%ي م'ر Dاللب الاثر الشديد الموضة. وقولم: فلن

الن_ف}س,. والم�اضة�: ما ف ج.و\ف1 ال�ت\ر'ج_ة1، والمع ح'م�اض¬.
وال�م_اض: ن.ب\ت¬ ج.ب.ل1يÒ وهو من ع'ش\ب الربيع وور.ق�ه ع1ظام¬ ض'خ\م
ف�ط}ح إ,ل أ%نه شديد' ال%م\ض, يأ}كله الناس وزهره أ%حر وورقه أ%خضر

:vقليل vمان يأ}كله الناس شيئاeح.ب> الر �وي.تناو.س' ف ثره مثل
واحدته ح'م�اضة؛ قال الراجز رؤبة:

ت.ر.ى با من كلY ر.ش_اش, الو.ر.ق\
كثام1ر, ال�م�اض, من ه.ف}ت1 الع.ل%ق\

فشب_ه الدم بن.و\ر, ال�م�اض. وقال أ%بو حنيفة: ال�م_اض من الع'ش\ب
وهو يطول طولv شديداv وله ورقة عظيمة وزهرة حراء، وإ,ذا دنا ي'ب\س'ه

ابيض_ت زهرته، والناس يأ}كلونه؛ قال الشاعر:
ماذا ي'ؤ.ر>ق�ن، والنوم' ي'ع\ج,ب'ن،

من صوت ذي ر.ع.ثات{ ساكن الدار؟
كأ%ن ح'م�اضةv ف رأ}س1ه ن.ب.ت.ت\،

من آخر الص_يف، قد ه�ت بإ,ث}مار,
فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قول و.ب\رة% وهو ل1صÒ معروف يصف

:vقوما
على رؤ'وس1هم' ح'م�اض' م.ح\ن,ية،
وف ص'دور,هم ج.م\ر' الغ.ض.اي.ق1د'

فمعن ذلك أ%ن رؤ'وسهم كال�م�اض ف ح'م\رة شعورهم وأ%ن ل1حاهم م.خ\ضوبة
كج.مر الغضا، وجعل%ه.ا ف صدورهم لعظمها حت كأ%نا تضرب إ,ل صدورهم،

وعندي أ%نه إ,نا عن قول% العرب ف ال4عداء ص'ه\ب الس>بال، وإ,نا
ك�ن,ي. عن ال4عداء بذلك ل4ن الروم أ%عداء� العرب وهم كذلك، فو'ص1ف به



ال4عداء� وإ,ن ل يكونوا ر'وماv. ال4زهري: ال�م_اض بقلة ب.ر>ي_ة تنبت
أ%يام الربيع ف مسايل الاء ولا ثرة حراء وهي من ذكور البقول؛ وأ%نشد

ابن بري:
فتداع.ى م.ن\خ.راه' ب,د.م،

م1ثل% ما أ%ثر. ح'م�اض الب.ل}
،Dع.ي\بات وم.لجئ ال4ودية وفيها ح'موضةeم�اض,: الش�وم.نابت' ال

وربا نب_تها الاضرة� ف ب.سات1ينهم وس.ق%و\ها ور.ب_و\ها فل ت.ه,يج' وقت
ه.ي\ج, الب'قول, الب.ر>ي_ة1.

وفلن حامض' الف�ؤاد ف الغضب إ,ذا فسد وتغي ع.داوةv. وف�ؤاد¬ ح.م\ض¬،
:�ون.ف}س¬ ح.م\ضة: ت.ن\ف1ر من الشيء أ%ول% ما تسمعه. وت.ح.م_ض الرجل

تو_ل من شيء� إ,ل شيء�. وح.م_ضه عنه وأ%ح\م.ض.ه: ح.و_له؛ قال
الطرماح:ل ي.ن ي'ح\م1ض' الع.د'و_، وذو ال�ـ

ل�ة ي'ش\ف%ى ص.داه' بال3ح\ماض
قال ابن السكيت: يقال ح.م.ضت ال3بل�، فهي حامضة إ,ذا كانت ترعى

ال�ل�ة، وهو من النبت ما كان ح'ل}واv، ث صارت إ,ل ال%م\ض ترعاه، وهو ما كان
من النبت مالاv أ%و حامضاv. وقال بعض الناس: إ,ذا أ%تى الرجل� الرأ%ة

ف غي مأ}تاها الذي يكون موضع الولد فقد ح.م_ض. ت.ح\م1يضاv كأ%نه تول
من خي الكاني إ,ل شر>ها ش.ه\و.ةv م.ع\كوسة كفعل قوم لوط{ الذين

أ%هلكهم الل9ه بجارة من س1ج>يل. وف حديث ابن عمر وسئل عن التحمeض قال:
وما التحمeض؟ قال: يأ}ت الرجل الرأ%ة ف د'ب'ر,ها، قال: وي.ف}ع.ل� هذا
أ%حد¬ من السلمي ويقال للت_ف}خيذ ف الماع: ت.ح\م1يض. ويقال:

أ%ح\م.ض\ت الرجل% عن ال4مر ح.و_ل}ته عنه وهو من أ%ح\م.ض.ت ال3بل� إ,ذا
م.ل�ت\ من ر.ع\ي ال�ل�ة، وهو ال�ل}و' من النبات، اش\ت.ه.ت ال%م\ض.

فتحو_ل%ت إ,ليه؛ وأ%ما قول ال4غلب العجلي:
ل ي'ح\س3ن' الت_ح\م1يض. إ,ل س.ر\دا

فإ,نه يريد الت_ف}خ1يذ. والت_ح\م1يض': ال3قلل من الشيء. يقال:
vف الق1ر.ى أ%ي قل�ل. ويقال: قد أ%ح\م.ض. القوم' إ,ح\ماضا Dح.م_ض. لنا فلن

إ,ذا أ%فاضوا فيما ي'ؤ\ن,س'هم من الديث والكلم, كما يقال ف%ك1ه¬
وم'ت.ف%كYه¬. وف حديث ابن عباس: كان يقول إ,ذا أ%فاض. م.ن\ ع1ن\ده ف الديث

بعد القرآن والتفسي: أ%ح\م1ض'وا، وذلك ل%م�ا خاف. عليهم ال%لل%



أ%ح.ب_ أ%ن ي'ر,ي.هم فأ%م.ر.هم بال3ح\ماض بال4خ\ذ1 ف م'ل%ح الكلم
والكايات.

وال%م\ضة: الش_ه\وة إ,ل الشيء، وروى أ%بو عبيدة ف كتابه حديثاv لبعض
Dم.ج�اج.ة �التابعي وخرجه ابن ال4ثي من حديث الزهري قال: ال�ذ�ن

وللنفس ح.م\ضةD أ%ي ش.ه\وة كما تشتهي ال3بل� ال%م\ض. إ,ذا م.ل�ت
ال�ل�ة، وال%ج_اج.ة�: الت ت�جe ما ت.س\معه فل ت.ع1يه إ,ذا و'ع1ظت بشيء�

أ%و ن'هي.ت عنه، ومع ذلك فلها ش.ه\وة ف السماع؛ قال ال4زهري: والعن
أ%ن الذان ل ت.ع1ي كل� ما ت.س\م.ع'ه وهي مع ذلك ذات ش.ه\و.ة{ لا

ت.س\ت.ظ}ر,ف�ه من غرائب, الديث ونوادر الكلم.
وال�م_ي\ضى: نبت وليس من ال�موضة.

وح.م\ضة: اسم ح.ي> ب.ل}عاء4 بن قيس الليثي؛ قال:
ض.م1ن\ت' ل1ح.م\ض.ة% ج,يان.ه،

وذ1م_ة% ب.ل}عاء4 أ%ن ت'ؤ\ك%ل
معناه أ%ن ل تؤ\كل. وبنو ح'م.ي\ضة: بطن. وبنو ح.م\ضة: بطن من العرب من

بن كنانة. وح'م.ي\ضة: اسم رجل مشهور من بن عامر بن صعصعة. وح.م\ض¬:
ماء# معروف لبن تيم.

@حوض: حاض. الاء4 وغي.ه ح.و\ضاv وح.و_ض.ه: حاط%ه وج.م.ع.ه. وح'ض\ت'
أ%ح'وض':اتذ}ت' ح.و\ضاv. واس\ت.ح\و.ض الاء�: اجتمع. وال%و\ض':

م'ج\ت.م.ع' الاء معروف، والمع أ%ح\واض وح1ياض. وح.و\ض' الرسول، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م: الذي ي.س\ق1ي منه أ�م_ته يوم القيامة. حكى أ%بو زيد: س.قاك الل9ه

ب,ح.و\ض الرسول ومن ح.و\ض1ه.
والت_ح\و,يض': عمل ال%و\ض. والح\ت1ياض': اتاذ�ه؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد

ابن ال4عراب:
،vط%م1ع\نا ف الث�واب, فكان ج.و\را
كم'ح\تاض� على ظ%ه\ر, الس_راب,

واس\ت.ح\و.ض. الاء4: اتذ لنفسه ح.و\ضاv. وح.و\ض' ال%و\ت1:
�م'ج\ت.م.ع'ه، على الثل، والمع كالمع. وال�ح.و_ض'، بالتشديد: شيء# ي'ج\ع.ل
للنخلة كالو\ض يشرب منه. وف حديث أ�م� إ,سعيل: لا ظ%هر لا ماء� زمزم

جعلت ت'ح.و>ض'ه أ%ي تعله ح.و\ضاv يتمع فيه الاء. ابن سيده:
وال�ح.و_ض' ما يص\ن.ع ح.وال%ي, الشجرة على شكل الش_ر.ب.ة1؛ قال:



أ%ما ت.رى، بكل ع.ر\ض� م'ع\ر,ض,،
كلY ر.داح� د.و\حة1 ال�ح.و_ض,؟

ومنه قولم: أ%نا أ�ح.و>ض' حول ذلك ال4مر أ%ي أ%د'ور حوله مثل
.vح.و_ض: الوضع الذي يسم_ى ح.و\ضا�أ�ح.و>ط�. وال

وح.و\ض.ى: اسم موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:
،vمن و.ح\ش, ح.و\ض.ى ي'راع1ي الص_ي\د. م'ن\ت.ب,ذا

كأ%نه ك%و\ك%ب¬، ف ال%و>، م'ن\ح.ر,د'
يعن بالصيد الوحش. وم'ن\ح.ر,د¬: منفرد¬ عن الكواكب؛ قال ابن بري: ومثله

لذي الرمة:
كأ%ن_ا ر.م.ت\نا بالع'يون1، الت ن.ر.ى،

جآذ1ر' ح.و\ض.ى من ع'يون1 الب.راق1ع
وأ%نشد ابن سيده:

،vأ%و\ ذي و'شوم� ب.و\ض.ى بات. م'ن\ك%ر,سا
ف ل%ي\لة{ من ج'ماد.ى، أ%خ\ض.ل%ت\ ز,ي.ا

وف الديث ذكر ح.و\ضاء، بفتح الاء والد، وهو موضع بي وادي الق�ر.ى
وتبوك نزله سيدنا رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، حي سار إ,ل تبوك؛

قاله ابن إ,سحق بالضاد.
ال4صمعي: إ,ن ل4د'ور' حول% ذلك ال4مر وأ�ح.و>ض' وأ�ح.و>ط� حوله

بعن واحد.
،vوم.ح1يضا vحيض: ال%ي\ض': معروف. حاض.ت الرأ%ة ت.ح1يض' ح.ي\ضا@

وال%ح1يض يكون اساv ويكون مصدراv. قال أ%©و إ,سحق: يقال حاض.ت الرأ%ة
ت1يض' ح.ي\ضاv وم.ح.اضاv وم.ح1يضاv، قال: وعند النحويي أ%ن الصدر ف هذا

الباب بابه ال%ف}ع.ل وال%ف}ع1ل ج.ي>د¬ بالغD، وهي حائض، ه'م1زت وإ,ن ل
ت.ج\ر على الفعل ل4نه أ%شبه ف اللفظ ما اطرد هزه من الاري على الفعل

نو قائم وصائم وأ%شباه ذلك؛ قال ابن سيده: ويدل©ك على أ%ن عي حائ1ض�
هزة، وليست ياء خالصة كما لع.ل�ه يظنه كذلك ظانê، قول�هم امرأ%ة زائ1ر¬

vمن زيارة النساء، أ%ل ترى أ%نه لو كانت العي صحيحة لوجب ظهورها واوا
وأ%ن يقال زاو,ر؟ وعليه قالوا: العائر' للر_م1د، وإ,ن ل ير على الفعل

ل9ا جاء4 ميء ما يب هزه وإ,علل�ه ف غالب ال4مر، ومثله الائش'.
الوهري: حاض.ت، فهي حائ1ضة؛ وأ%نشد:



رأ%يت' ح'يون% العام, والعام, قب\ل%ه
كحائ1ضة{ ي'ز\ن.ى با غي. طاه1ر

وجع' الائ1ض ح.وائ1ض' وح'ي_ض¬ على ف�ع_ل. قال ابن خالويه: يقال
حاض.ت\ ون.ف1ست ون'فست ود.ر.س.ت\ وط%م1ث%ت\ وض.ح1ك%ت\ وكاد.ت\ وأ%ك}ب.ر.ت\

وصام.ت\. وقال البد: س'م>ي. ال%ي\ض' ح.ي\ضاv من قولم حاض. السيل� إ,ذا
فاض.؛ وأ%نشد لعمارة بن عقيل:

أ%جال%ت\ ح.صاه'ن_ الذ�وار,ي، وح.ي_ض.ت
علي\هن_ ح.ي\ضات' السeيول, الط�واح1م

والذ�وار,ي والذاريات: الرياح. وال%ي\ضة: الرة الواحدة من د'ف%ع
ال%ي\ض ون'و.ب,ه، وال%ي\ضات جاعة، وال1يضة السم، بالكسر، والمع

ال1ي.ض'، وقيل: ال1يضة� الدم نفسه. وف حديث أ�م سلمة: ليست ح1يضت'ك ف ي.د1ك؛
ال1يضة�، بالكسر: السم من ال%ي\ض والال الت تلزمها الائض من

التجنب والتحيeض كال1ل}سة والق1ع\دة من اللوس والقعود. وال1ي.اض': دم'
ال%ي\ض.ة؛ قال الفرزدق:

،vس.ي\ل �خ.واق' ح1ياضهن ت.س3يل
على ال4ع\قاب,، ت.ح\س3ب'ه خ1ضابا

أ%راد خ.واق� فخف9ف.
وت.ح.ي_ضت الرأ%ة�: تركت الصلة% أ%يام حيضها. وف حديث النب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م، أ%نه قال للمرأ%ة: ت.ح.ي_ضي ف علم الل9ه س1ت�اv أ%و
س.ب\عاv؛ ت.ح.ي_ضت الرأ%ة� إ,ذا قعدت أ%يام ح.ي\ضت1ها تنتظر انقطاعه،

يقول: ع'د>ي ن.ف}س.ك حائضاv وافعلي ما تفعل الائض'، وإ,نا خص_ الس>ت�
والسبع ل4نما الغالب على أ%يام ال%ي\ض. واس\ت'ح1يض.ت الرأ%ة� أ%ي

استمر_ با الدم' بعد أ%يامها، فهي م'س\ت.حاضة، وال�س\ت.حاضة: الت ل
ي.ر\ق%أ� دم' ح.ي\ض1ها ول ي.س3يل� من ال%ح1يض ولكنه يسيل� من ع1ر\ق� يقال

له العاذ1ل، وإ,ذا اس\ت'ح1يض.ت الرأ%ة� ف غي أ%يام ح.ي\ض1ها ص.ل�ت\
وصام.ت\ ول ت.ق}ع'د\ كما ت.ق}ع'د الائض عن الصلة. قال الل9ه عز� وجل9:
ويسأ%لونك عن ال%ح1يض قل هو أ%ذىÝ فاع\ت.ز,لوا النساء ف ال%ح1يض؛ قيل:

إ,ن ال%ح1يض. ف هذه الية ال%أ}ت.ى من الرأ%ة ل4نه موضع ال%ي\ض,
فكأ%نه قال: اعتزلوا النساء4 ف موضع ال%ي\ض, ول ت'جام1عوهن ف ذلك
الكان. وف الديث: إ,ن ف�لنة% اس\ت'ح1يض.ت؛ الستحاضة�: أ%ن يستمر_



بالرأ%ة خروج' الدم بعد أ%يام ح.ي\ض1ها ال�ع\تاد. يقال: اس\ت'ح1يضت، فهي
م'س\ت.حاضةD، وهو استفعال من ال%ي\ض. وحاض.ت الس_م'رة: خرج منها

الدeو.د1م'، وهو شيء# شبه الدم، وإ,نا ذلك على التشبيه. وقال غيه: حاضت
الس_م'رة� ت.ح1يض' ح.ي\ضاv، وهي شجرة يسيل منها شيء# كالدم. ال4زهري: يقال

حاض. السيل� وفاض. إ,ذا سال ي.ح1يض' وي.فيض؛ وقال عمارة:
أ%جال%ت ح.صاه'ن_ الذ�وار,ي، وح.ي_ض.ت

عليهن_ ح.ي\ضات السeيول, الط�واح1م
معن ح.ي_ض.ت: سي_لت. وال%ح1يض وال%ي\ض: اجتماع الدم إ,ل ذلك

الكان، قال: ومن هذا قيل للح.و\ض ح.و\ض¬ ل4ن الاء ي.ح1يض إ,ليه أ%ي ي.س3يل،
قال: والعرب ت'د\خ1ل� الواو. على الياء والياء4 على الواو ل4نما من

حي>ز واحد، وهو الواء، وها حرفا لي، وقال اللحيان ف باب الصاد
والضاد: حاص. وحاض. بعن واحد، وكذلك قال ابن السكيت ف باب الصاد والضاد.

وقال أ%بو سعيد: إ,نا هو حاض. وجاض. بعن واحد. ويقال: حاض.ت الرأ%ة
وت%ي_ض.ت ود.ر.س.ت\ وع.ر.ك%ت\ ت.ح1يض' ح.ي\ضاv وم.حاضاv وم.ح1يضاv إ,ذا سال

الدم منها ف أ%وقات معلومة، فإ,ذا سال ف غي أ%يام معلومة ومن غي عرق
ال%حيض قلت: اس\ت'ح1يض.ت، فهي م'س\ت.حاضة، وقد تكرر ذكر ال%ي\ض, وما

تصر_ف منه من اسم وفعل ومصدر وموضع وزمان وهيئة ف الديث؛ ومن ذلك قوله،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م: ل ت'ق}ب.ل صلة حائض إ,ل� ب,خ1مار� أ%ي

ب.ل%غ.ت سن_ ال%ح1يض وجرى عليها القلم. ول ي'ر,د\ ف أ%يام ح.ي\ض1ها ل4ن
الائ1ض. ل صلة عليها.

وال1يض.ة: ال1ر\قة الت ت.س\ت.ث}ف1ر' با الرأ%ة؛ قالت عائشة، رضي
الل9ه عنها: ل%ي\ت.ن,ي كنت' ح1يضةv م'ل}قاةv؛ وكذلك ال%ح1يضة، والمع

ال%حاي,ض'. وف حديث بئر ب'ضاعة: تلقى فيها ال%حاي,ض؛ وقيل: ال%حايض' جع
ال%ح1يض، وهو مصدر حاض.، فلما س>ي به ج.معه، ويقع ال%ح1يض' على

الصدر والزمان والدم.
vر\ح,. وقد ح.ب,ط% ح.ب.طا�@حبط: ال%ب.ط مثل الع.ر.ب,: من آثار, ال

وأ%ح\ب.ط%ه الضر\ب'. الوهري: يقال ح.ب,ط الرح' ح.ب.طاv، بالتحريك، أ%ي
ع.ر,ب ون'كس. ابن سيده: وال%ب.ط� وجع يأ}خذ البعي ف بط}نه من ك%ل�

،Dوإ,ب,ل ح.باط%ى وح.ب.طة ،Dفهو ح.ب,ط ،vه، وقد ح.ب,ط% ح.ب.طا�ي.س\ت.و\ب,ل
وح.ب,ط%ت ال3بل� ت.ح\ب.ط�. قال الوهري: ال%ب.ط� أ%ن تأ}كل الاشية



فت'ك}ث1ر. حت ت.ن\ت.ف1خ. لذلك بطون'ها ول يرج عنها ما فيها. وح.ب,طت1 الشاة،
بالكسر، ح.ب.طاv: انتفخ بطنها عن أ%كل الذ©ر.ق,، وهو ال%ن\د.ق�وق'.

ال4زهري: ح.ب,ط% بطن'ه إ,ذا انتفخ يب.ط� ح.ب.طاv، فهو ح.ب,طD. وف الديث:
وإ,ن� م�ا ي'ن\ب,ت' الر_ب,يع' ما ي.ق}ت'ل� ح.ب.طاv أ%و ي'ل1مe، وذلك

الد_اء ال�باط�، قال: ورواه بعضهم بالاء العجمة من الت_خ.بeط1،
وهو الض\ط1راب'. قال ال4زهري�: وأ%ما قول النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م:

وإ,ن� ما ي'نب,ت الربيع' ما يق}ت'ل� ح.ب.طاv أ%و ي'لم�، فإ,ن أ%با عبيد
فسر ال%ب.ط% وترك من تفسي هذا الديث أ%شياء ل ي.ستغ\ن أ%هل� العلم,

عن م.ع\ر,فتها، فذكرت الديث على وجهه ل�ف%س>ر منه كل� ما يتاج' من
�تفسيه، فقال وذ%كره سنده إ,ل أ%ب سعيد الدري انه قال: جلس رسول

الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، على ال1ن\ب وج.لسنا حول%ه فقال: إ,ن أ%خاف
عليكم ب.ع\د1ي ما ي'ف}ت.ح' عليكم من ز.هرة1 الدنيا وز,ينت1ها، قال: فقال

رجل أ%و.ي.أ}ت الي' بالشر� يا رسول الل9ه؟ قال: فسكت عنه رسول� الل9ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ورأ%ي\نا أ%نه ي'ن\ز.ل� عليه فأ%فاق. ي.م\س.ح'

عنه الرeحضاء وقال: أ%ين هذا السائل�؟ وكأ%نه ح.م1د.ه؛ فقال: إ,نه ل
يأ}ت الي' بالشر�، وإ,ن� ما ي'نب,ت الربيع' ما ي.قتل حب.طاv أ%و ي'لم�

إ,ل9 آك1لة% ال%ض1ر، فإ,نا أ%كلت حت إ,ذا امتل4ت خاصرتاها
Dاست.ق}ب.ل%ت\ عي. الشمس, فث%ل%ط%ت\ وبال%ت\ ث رت.ع.ت\، وإ,ن هذا الال خ.ض1رة

ح'لوةD، ون,ع\م صاحب' ال�س\لم, هو لن أ%ع\طى ال1س\كي. واليتيم. وابن.
السبيل,؛ أ%و كما قال رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: وإ,نه م.ن

يأ}خذه بغي حقه فهو كالكل الذي ل يشبع ويكون عليه شهيداv يوم القيامة. قال
ال4زهري: وإ,نا ت.ق%ص_ي\ت' رواية هذا الب ل4نه إ,ذا ب'ت1ر.

اس\ت.غ\ل%ق. معناه، وفيه مثلن: ضر.ب أ%حد.ها للم'ف}ر,ط ف جع الدنيا مع
م.ن\ع, ما ج.ع من حق9ه، والثل الخر ضربه للم'ق}ت.ص1د ف ج\ع, الال
وبذ}ل1ه ف حقYه، فأ%ما قوله: صل9ى الل9ه عليه وسل9م: وإ,ن� ما ي'نبت

الربيع' ما يقتل حب.طاv، فهو مثل ال%ر,يص, وال�ف}ر,ط ف الم\ع والن\ع،
وذلك أ%ن الربيع ي'نبت أ%ح\رار العشب الت ت.ح\ل%و\ل1يها الاشية� فتستكثر
منها حت ت.ن\ت.ف1خ. بطونا وت.ه\ل1ك.، كذلك الذي يمع الدنيا وي.ح\ر,ص'

عليها وي.ش1حe على ما ج.ع حت ين.ع. ذا الق> حق�ه منها ي.ه\ل1ك' ف
الخرة بدخول النار واس\ت1يجاب, العذاب,، وأ%ما مثل ال�ق}ت.ص1د المود



فقوله، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، إ,ل� آك1لة% ال%ض1ر فإ,نا أ%كلت حت
إ,ذا امتل4ت\ خ.واص1ر'ها استقبلت عي. الشمس, فث%ل%ط%ت\ وبال%ت\ ث رتعت،

وذلك أ%ن ال%ض1ر. ليس من أ%ح\رار, البقول الت تستكثر منها الاشية
فت'ه\ل1كه أ%كلv، ولكنه من ال%ن\بة1 الت ت.ر\عاها بعد ه.ي\ج, الع'ش\ب,

وي'ب\س3ه، قال: وأ%كثر ما رأ%يت العرب يعلون ال%ض1ر. ما كان أ%خ\ض.ر. من
ال%ل1ي> الذي ل يصف%ر� والاشية� ت.ر\ت.ع' منه شيئاv شيئاv ول تستكثر

منه فل تب.ط� بطون'ها عنه؛ قال: وقد ذكره طر.فة� فبي أ%نه من نبات
الصيف ف قوله:

ك%ب.نات1 ال%خ\ر, ي.م\أ%د\ن%، إ,ذا
أ%ن\ب.ت. الصي\ف' ع.سال1يج. ال%ض1ر\

فال%ض1ر' من ك%ل3 الصيف1 ف الق%ي\ظ1 وليس من أ%حرار, ب'قول,
الر_بيع، والن_ع.م' ل ت.س\ت.و\ب,ل�ه ول ت.ح\ب.ط� بطون'ها عنه، قال: وبنات'

م.خ\ر� أ%يضاv وهي سحائب' يأ}ت1ي. ق�ب'ل% الصيف، قال: وأ%ما ال�ضارة� فهي
من الب'قول الش_ت\و,ي�ة وليست من ال%ن\بة، فضرب النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، آك1لة% ال%ض1ر, مثلv لن ي.ق}ت.ص1د ف أ%خذ الدنيا وج\ع1ها

ول ي'س\ر,ف' ف ق%م>ها 
(* قوله «قمها» أي جعها كما بامش الصل.)

وال1رص عليها، وأ%نه ينجو من و.بال1ها كما ن.ج.ت\ آكلة� ال%ض1ر، أ%ل تراه
قال: فإ,نا إ,ذا أ%صابت من ال%ض1ر استقبلت عي الشمس فث%لطت وبالت؟

وإ,ذا ثلطت فقد ذهب حب.ط�ها، وإ,نا ت.ح\ب.ط� الاشية� إ,ذا ل ت.ث}ل1ط} ول
ت.ب'ل} وأ}ت'ط1م.ت عليها بطونا، وقوله إ,ل آكلة الضر معناه لكن_ آكلة
Dالضر. وأ%ما قول النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: إ,ن هذا الال خ.ض1رة
ح'ل}وة، ههنا الناعمة الغ.ض�ة�، وح.ث� على إ,عطاء ال1سكي واليتيم منه

مع ح.لوت1ه ور.غ}بة1 الناس فيه، لي.ق1ي.ه الل9ه' تبارك وتعال وبال%
ن.ع\م.ت1ها ف دنياه وآخرته. وال%بط�: أ%ن تأ}كل الاشية فتكثر حت تنتفخ
لذلك بطونا ول يرج عنها ما فيها. ابن سيده: وال%بط� ف الض_ر\ع,

أ%ه\ون� الور.م,، وقيل: ال%بط� الن\ت1فاخ' أ%ين كان من داء أ%و غيه.
وح.ب,ط% ج,لد'ه: و.ر,م.. ويقال: فرس ح.ب,ط� الق�ص.ي\ر.ى إ,ذا كان م'ن\ت.ف1خ.

الاصرتي؛ ومنه قول العدي:
ف%ل1يق الن_سا ح.ب,يط ال%و\ق1ف%ي\ـ



ـن,، ي.س\ت.نe كالص_د.ع, ال4ش\ع.ب,
قال: ول يقولون ح.ب,ط الفرس' حت ي'ض1يف�وه إ,ل الق�ص.ي\ر.ى أ%و إ,ل

الاص1رة1 أ%و إ,ل ال%و\ق1ف1 ل4ن حب.ط%ه انتفاخ' بطن,ه.
واح\ب.ن\ط%أ% الرجل�: انتفخ بطنه.

وال%ب.ن\ط%أ�، يهمز ول يهمز: الغ.ل1يظ الق%ص1ي البط1ي'. قال أ%بو
زيد: ال�ح\ب.ن\ط1ئ، مهموز وغي مهموز، الم\ت.لئ غض.باv، والنون والمزة

وال4لف والباء ز.وائد' لللاق، وقيل: ال4لف لللاق بسفرجل. ورجل
ح.ب.ن\طىÝ، بالتنوين، وح.ب.ن\طاةD وم'ح\ب.ن\ط{، وقد اح\ب.ن\ط%ي\ت.، فإ,ن

ح.ق�ر\ت. فأ%نت باليار إ,ن شئت حذفت النون وأ%بدلت من ال4لف ياء وقلت
ح'ب.ي\ط{، بكسر الطاء منوناv ل4ن ال4لف ليست للتأ}نيث فيفتح ما قبلها كما

نفتح ف تصغي ح'ب\لى وب'ش\رى، وإ,ن بق�يت النون وحذفت ال4لف قلت
ح'ب.ي\ن,طD، وكذلك كل اسم فيه زيادتان لللاق فاحذف أ%ي_ت.هما شئت، وإ,ن
شئت. أ%يضاv عو_ض\ت. من الذوف ف الوضعي، وإ,ن شئت. ل ت'ع.و>ض\، فإ,ن
عو_ضت ف ال4و�ل قلت ح'ب.ي>ط{، بتشديد الياء والطاء مكسورة، وقلت ف

الثان ح'ب.ي\ن,يطD، وكذلك القول ف ع.ف%ر\ن. وامرأ%ة ح.ب.ن\طاةD: قصية
د.م1يمةD ع.ظيمة� البط}ن,. وال%ب.ن\طى: ال�م\تلئ غض.باv أ%و بطنة.

وحكى اللحيان عن الكسائي: رجل ح.ب.ن\طىÝ، مقصور، وح1ب.ن\طىÝ، مكسور مقصور،
وح.ب.ن\طأD وح.ب.ن\ط%أ%ةD أ%ي م'م\تلئ غيظاv أ%و ب,طنة؛ وأ%نشد ابن بري

للراجز:
إ,ن إ,ذا أ%ن\ش.د\ت' ل أ%ح\ب.ن\ط1ي،

ول أ�ح1بe ك%ث}رة% الت_م.طYي
قال وقال ف الهموز:

ما لك ت.ر\م1ي بال%ن إ,لينا،
م'ح\ب.ن\ط1ئاv م'ن\ت.ق1ماv علينا؟

وقد ترجم الوهري على ح.ب\ط%أ%. قال ابن بري: وصوابه أ%ن يذكر ف ترجة
حبط ل4ن المزة زائدة ليست بأ%صلية، وقد اح\ب.ن\ط%أ}ت واح\ب.ن\ط%ي\ت،

وكل ذلك من الب.ط1 الذي هو الور.م'، ولذلك حكم على نونه وهزته أ%و يائه
أ%نما م'ل}ح1قتان له ببناء س.ف%ر\جل.

وال�ح\ب.ن\ط1ئ�: الل�ز,ق' بال4رض. وف الديث: إ,ن الس>قط
لي.ظ%ل© م'ح\ب.ن\ط1ياv على باب النة، فسروه م'ت.غ.ض>باv، وقيل: ال�ح\ب.ن\ط1ي



ال�تغ.ض>ب' ال�س\ت.ب\ط1ئ� للشيء، وبالمز العظيم البطن، قال ابن
�ال4ثي: ال�ح\ب.ن\ط1ئ�، بالمز وتركه، ال�ت.غ.ض>ب' ال�س\ت.ب\ط1ئ

للشيء، وقيل: هو المتن,ع' امت1ناع. طل%ب� ل امتناع إ,باء. يقال: احبنطأ}ت
واح\ب.ن\ط%ي\ت، والنون والمزة وال4لف والياء زوائد لللاق. وحكى ابن

بري ال�ح\ب.نط1ي، بغي هز، التغض>ب'، وبالمز النتفخ.
وح.ب,ط% حب\طاv وح'بوطاv: ع.م1ل% ع.ملv ث أ%ف}س.د.ه، والل9ه أ%ح\ب.طه.

وف التنزيل: فأ%ح\ب.ط% أ%عمال%هم. ال4زهري: إ,ذا عمل الرجل عملv ث
أ%ف}س.د.ه قيل ح.ب,ط% ع.م.ل�ه، وأ%ح\ب.ط%ه صاحب'ه، وأ%ح\ب.ط% الل9ه

vحب\طا �أ%عمال% من ي'ش\ر,ك' به. وقال ابن السكيت: يقال ح.ب,ط% عمل�ه ي.ح\ب.ط
وح'ب'وطاv، فهو ح.ب\طD، بسكون الباء، وقال الوهري: بطل ثوابه وأ%حبطه
الل9ه. وروى ال4زهري عن أ%ب زيد أ%نه حكى عن أ%عراب قرأ%: فقد حب.ط
عمل�ه، بفتح الباء، وقال: ي.ح\ب,ط� ح'بوطاv، قال ال4زهري، ول أ%سع هذا
لغيه، والقراءة: فقد ح.ب,ط عمل�ه. وف الديث: أ%ح\ب.ط الل9ه عمله أ%ي

أ%ب\ط%ل%ه، قال ابن ال4ثي: وأ%ح\ب.طه غي'ه، قال: وهو من قولم ح.ب,ط%ت
الدابة� ح.بطاv، بالتحريك، إ,ذا أ%صابت م.ر\عىÝ طي>باv فأ%فرطت ف ال4كل

حت تنتفخ فتموت.
وال%ب.ط� وال%ب,ط�: الرث بن ماز,ن1 بن مالك بن عمرو بن ت.ميم، سي

بذلك ل4نه كان ف سفر فأ%صابه مثل ال%ب.ط الذي يصيب' الاشية فن.س.ب'وا
إليه، وقيل: إ,نا سي بذلك ل4ن بطنه و.ر,م. من شيء أ%كله، وال%ب,طات'

وال%ب.طات': أ%بناؤه على جهة النس.ب، والن>س\بة إ,ليهم ح'ب.ط1يÒ، وهم
من تيم، والقياس الكسر؛ وقيل: ال%ب,طات' الرث� بن عمرو بن ت.ميم

والع.ن\ب.ر' بن عمرو والق�ل%ي\ب' بن عمرو وماز,ن� بن مالك بن عمرو. وقال ابن
ال4عراب: ولقي د.غ}ف%لD رجلv فقال له: من أ%نت؟ قال: من بن عمرو بن

تيم، قال: إ,نا عمرو ع'قاب¬ جاث1مةD، فالبطات ع'ن'ق�ها، والق�ل%ي\ب'
رأ}سها، وأ�س.ي>د¬ وال�ج.ي\م' ج.ناحاها، والع.ن\ب.ر' ج,ث}وت'ها وج.ثوت'ها،
ومازنD م1خ\ل%ب'ها، وك%ع\ب ذنبها، يعن بالثوة بدنا ورأ%gسها.

ال4زهري: الليث ال%ب,طات' حي� من بن تيم منهم ال1س\و.ر' بن عباد
،Òيقال: فلن البطي، قال: وإ,ذا نسبوا إ,ل ال%ب,ط1 قالوا ح.ب.ط1ي ،eال%ب.ط1ي

وإ,ل س.ل1مة% س.ل%م1ي�، وإ,ل ش.ق1رة% ش.ق%ر,يÒ، وذلك أ%نم كرهوا كثرة
الكسرات ففتحوا؛ قال ال4زهري: ول أ%رى ح.ب\ط الع.مل وب'ط}لنه



مأ}خوذاv إ,ل من حب.ط البطن ل4ن صاحب البطن ي.ه\ل1ك'، وكذلك عمل� النافق
،vحب\طا �ي.ح\ب.ط�، غي أ%نم سكنوا الباء من قولم ح.ب,ط% عمله ي.ح\ب.ط

وحركوها من ح.ب,ط% بطنه ي.ح\ب.ط� ح.ب.طاv، كذلك أ�ثبت لنا؛ عن ابن السكيت
وغيه. ويقال: ح.ب,ط% دم القتيل ي.ح\ب.ط� ح.ب\طاv إ,ذا ه'د1ر.. وح.ب,ط%ت1

البئر حب\طاv إ,ذا ذهب ماؤ'ها. وقال أ%بو عمرو: ال3ح\باط� أ%ن ت'ذ}ه1ب ماء
الر�كي�ة فل يعود كما كان.

@حثط: ال4زهري: قال أ%بو يوسف السجزي: ال%ث%ط� كالغ'د�ة1 أ%تى به ف
وصف ما ف ب'طون1 الشاء، قال: ول أ%دري ما صحته.

.�@حشط: ال4زهري خاصة عن ابن ال4عراب: ال%ش\ط� الك%ش\ط
@حطط: ال%ط©: الو.ض\ع'، حط�ه ي.ح'ط©ه ح.ط9اv فان\ح.ط�. وال%ط©:

وض\ع ال4ح\مال, عن الد_واب>، تقول: ح.ط%ط}ت' عنها. وف حديث عمر: إ,ذا
ح.ط%ط}ت'م' الر>حال% فش'دeوا السeروج. أ%ي إ,ذا قضيتم ال%ج_

وح.ط%ط}ت'م ر,حال%كم عن ال3بل، وهي ال4ك}وار' وال%تاع، فش'دeوا السeروج على
اليل للغ.ز\و. وح.ط9 ال1م\ل% عن البعي ي'ط©ه ح.ط9اv: أ%نزله. وكل©

ما أ%نزله عن ظهر، فقد حطه. الوهري�: حط9 الرحل% والسر\ج. والقو\س.
وح.ط� أ%ي نز.ل. وال%ح.ط©: ال%ن\ز,ل�. وال1ح.ط©: من ال4دوات1، وقال ف
مكان آخ.ر: من أ%دوات الن_ط�اع1ي. الذين ي'ج.لYدون الد_فاتر حديدة

معطوفة الطر.ف، وأ%د1ي م.ح\ط�وطD؛ وأ%نشد:
ت'ب,ي' وت'ب\دي عن ع'روق�، كأ%ن_ها

أ%ع1ن�ة� خ.ر_از� ت'ح.ط© وت'ب\ش.ر'
وحط� الل9ه' عنه و,ز\ر.ه، ف الدعاء: وض.ع.ه، م.ث%لD بذلك، أ%ي خف�ف.
الل9ه عن ظ%ه\ر,ك. ما أ%ث}ق%ل%ه من الو,ز\ر. يقال: حط9 الل9ه عنك وزرك

ول أ%ن\ق%ض. ظهر.ك. واستح.ط�ه و,ز\ر.ه: سأ%له أ%ن ي.ح'ط�ه عنه، والسم
ال1ط�ة�. وحكي أ%ن� بن إ,سرائيل إ,نا قيل لم: وقولوا ح1ط�ة،

لي.س\ت.ح1ط©وا بذلك أ%و\زار.هم فت'ح.ط� عنهم. وسأ%له ال1طYيطى أ%ي
ال1ط�ة. قال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: وقولوا ح1ط�ة، قال: معناه قولوا

مسأ%لت'نا ح1ط�ة أ%ي حط© ذنوبنا عنا، وكذلك القراءة، وارتفعت على معن
م.س\أ%لت'نا ح1ط�ة أ%و أ%م\ر'نا ح1ط�ةD، قال: ولو قرئت ح1ط�ةv كان وجهاv ف
العربية كأ%نه قيل لم: قولوا اح\ط�ط} عن�ا ذنوب.نا ح1ط9ةv، فحر_فوا هذا
القول وقالوا لفظة غي هذه اللفظة الت أ�م1روا با، وجلة ما قالوا



أ%نه أ%مر عظيم ساهم الل9ه به فاسق1ي.، وقال الفراء ف قوله تعال: وقولوا
حطة، يقال، والل9ه أ%علم: قولوا ما أ�مرت به حطةD أ%ي هي حطة،

vوا إ,ل كلم بالن_ب.ط1ي_ة1، فذلك قوله تعال: فبد�ل الذين ظلموا قول�فخال%ف
غي الذي قيل لم. وروى سعيد بن جبي عن ابن عباس ف قوله تعال:
Dمغفرة، قالوا: ح1ن\طة Dوقولوا حطة ،vقال: ر'ك�عا ،vوا الباب س'ج_دا�واد\خ'ل
ودخلوا على أ%س\تاه1هم، فذلك قوله تعال: فبد_ل الذين ظلموا قولv غي

الذي قيل لم؛ وقال الليث: بلغنا أ%ن بن إ,سرائيل حي قيل لم قولوا
ح1ط�ةD إ,نا قيل لم كي يس\ت.ح1ط©وا با أ%وزارهم فت'ح.ط9 عنهم. وقال ابن

ال4عراب: قيل لم قولوا حطة فقالوا حنطة شقايا أ%ي حنطة جيدة، قال:
وقوله عز� وجل9 حطة أ%ي كلمة ت.ح'ط© عنكم خطاياكم وهي: ل إ,له إل الل9ه.

ويقال: هي كلمة أ�مر با بنو إ,سرائيل لو قالوها ل�ط�ت أ%وزارهم.
وح.ط�ه أ%ي ح.د.ر.ه. وف الديث: من ابتله الل9ه بب.لء ف ج.س.ده فهو له

ح1ط�ةD أ%ي ت'ح.ط© عنه خطاياه وذنوب'ه، وهي ف1ع\لةD من ح.ط� الشيء4
ي.ح'ط©ه إ,ذا أ%نزله وأ%لقاه. وف الديث: إ,ن الصلة تسمى ف التوراة

ح.ط�وطاv. وح.ط9 الس>ع\ر' ي.ح'ط© ح.ط9اv وح'طوطاv: ر.خ'ص.، وكذلك ان\ح.ط�
ح'طوطاv وكسر وانكسر، يريد ف%ت.ر. وقال ال4زهري ف هذا الكان: ويقال

س1ع\ر م.ق}ط�وط وقد ق%ط9 الس>ع\ر' وق�ط9 الس>ع\ر' وق%ط9 الل9ه' الس>ع\ر،
ول يزد ههنا على هذا اللفظ.

وال%طاطة� وال�طائط� وال%ط1يط�: الصغي وهو من هذا ل4ن الصغي
م.ح\ط�وط؛ أ%نشد قطرب:

إ,ن9 ح1ر,ي ح'طائطD ب'طائط،
كأ%ث%ر الظ�ب\ي, ب.ن\ب, الغائط

ب'طائطD إ,تباع؛ وقال مليح:
بكلY ح.ط1يط1 الك%ع\ب,، د'ر\م¬ ح'جول�ه،
ت.ر.ى ال%ج\ل% منه غام1ضاv غي. م'ق}ل%ق,

وقيل: هو القصي. أ%بو عمرو: ال�طائط� الصغي من الناس وغيهم؛ وأ%نشد:
والش_ي\خ' م1ث}ل الن_س\ر وال�طائط1،

والن>س\وة1 ال4رام1ل ال%ثال1ط1
قال ال4زهري: وتقول ص1ب\يان ال4عراب ف أ%حاج,يهم: ما ح'طائطD ب'طائط

ت.م1يس' تت الائط؟ يعنون الذ9رة%.



وال%طاط�: ش1د�ة� الع.د\و,. والك%ع\ب' ال%ط1يط�: ال4د\ر.م'.
وال1ط�ان�: الت_ي\س'.

وحط9ان�: من أ%ساء العرب. وال�طائطة: ب.ث}رةD صغية حراء.
وجارية م.ح\ط�وطة� ال%ت\ن.ي\ن: مدود.ت'هما، وقال ال4زهري: مدودة

حسن.ة مستوية؛ قال النابغة:
م.ح\ط�وطة� ال%ت\ن.ي\ن, غي' م'فاضة{
وأ%نشد الوهري للقطامي:

،Dال%ت\ن.ي\ن, ب.ه'ك%نة �بي\ضاء م.ح\طوطة
ر.ي.ا الر�واد1ف1، ل ت'م\غ1ل} بأ%و\لد1

�وأ%ل}يةD م.ح\طوطةD: ل م.أ}ك%مة% لا. وال%ط�وط�: ال4ك%مة
الص_ع\بة� الن\ح1دار. وقال ابن دريد: الطوط ال4ك%مة� الصعبة، فلم يذكر

vوال%ط©: ال%د\ر' من ع'ل}و، حط�ه ي.ح'ط©ه ح.ط9ا .vول اندارا vارتفاعا
فان\ح.ط�؛ وأ%نشد:

ك%ج'ل}م'ود1 ص.خ\ر� ح.ط�ه الس_ي\ل� م1ن\ ع.ل,
.Dوط�قال ال4زهري: والف1ع\ل الل9زم النطاط. ويقال لله.ب'وط: ح.ط

وال�ن\ح.ط© من ال%ناك1ب: ال�س\ت.ف1ل� الذي ليس ب'ر\ت.ف1ع� ول
م'س\ت.ق1لð وهو أ%حسنها.

وال%طاطة�: ب.ث}رة ترج بالوجه صغية ت'ق%ي>ح' ول ت'ق%ر>ح'، والمع
ح.طاطD؛ قال التنخل الذل:

ووج\ه{ قد رأ%ي\ت، أ�م.ي\م.، صاف{،
أ%س1يل� غي, ج.ه\م� ذي ح.طاط1

وقد ح.ط� وجه'ه وأ%ح.ط�، وربا قيل ذلك لن س.م1ن. وجه'ه وت.ه.ي_ج..
�وال%طاطة�: الارية� الصغية، تشب_ه بذلك. وقال ال4صمعي: ال%طاط

الب.ث}ر، الواحدة ح.طاطةD؛ وأ%نشد ال4صمعي لزياد الط�م�اح1ي>:
قام. إ,ل ع.ذ}راء ف الغ'طاط1،

ي.م\ش1ي بثل قائم الف�س\طاط1،
ب'ك}ف%ه,ر> اللون1 ذي ح.طاط1

قال ابن بري: الذي رواه أ%بو عمرو ب'ك}ر.ه1ف> ال�وق, أ%ي ب'ش\رفه؛
وبعده:

هام.ت'ه م1ث}ل� الف%ن,يق, الس�اط1ي،



ن,يط% ب.ق}و.ي\ ش.ب,ق� ش1ر\واط1
ف%ب.ك�ها م'و.ث�ق' الن>ياط1،

ذ�و قو�ة{، ليس بذي وباط1
فداك%ها د.و\كاv على الص>راط1،
ليس ك%د.و\ك1 ب.ع\ل1ها الو.ط}واط1
وقام عنها، وهو ذ�و ن.شاط1،

ول�ي�ن.ت\ من ش1د�ة1 ال1لط1
قد أ%س\ب.ط%ت\ وأ%ي�ما إ,س\باط1

وقال الراجز:
ث ط%ع.ن\ت ف ال%م1يش ال4ص\ف%ر,
بذي ح.طاط{، م1ث}ل, أ%ي\ر, ال4ق}م.ر,

والواحدة ح.طاطةD، قال: وربا كانت ف الوجه؛ ومنه قول التنخل الذل:
ووج\ه{ قد ج.ل%و\ت، أ�م.ي\م.، صاف{،
ك%ق%ر\ن1 الشمس, ليس بذي ح.طاط1

وقال أ%بو زيد: ال4جرب العي الذي ت.ب\ث�ر عين'ه ويلزمها ال%طاط�، وهو
الظ�ب\ظاب' وال�د\ح'د'. قال ابن سيده: وال%طاط، بالفتح، مثل الب.ث}ر

ف باطن ال�وق، وقيل: ح.طاط� الك%م.رة ح'روف�ها.
وح.ط9 البعي' ح1طاطاv وان\ح.ط�: اعتمد ف الز>مام, على أ%حد ش1ق9ي\ه؛

قال ابن مقبل:
بر.أ}س� إ,ذا اشتد_ت\ ش.ك1يمة� وج\ه,ه،

أ%س.ر_ ح1طاطاv، ث لن% فب.غ�ل
وقال الشماخ:

وإ,ن ض'ر,ب.ت\ على الع1ل�ت، ح.ط9ت\
إ,ليك. ح1طاط% هاد1ية{ ش.ن'ون1

الع1ل�ت': ال4ع\داء، والاد1ية�: ال4تان� الو.ح\ش1ي�ة� التقدمة ف
Dالت بي السمينة1 وال%ه\ز'ولة. ون.ج,يبة :�سيها، والش_ن'ون

�م'ن\ح.ط9ةD ف سيها وح.ط�وطD. ال4صمعي: ال%ط© العتماد على السي، وال%ط�وط
الن_ج,يبة� السريعة، وناقة ح.ط�وطD، وقد ح.ط�ت\ ف سيها؛ قال

النابغة:فما وخ.د.ت\ ب1ث}ل1ك. ذات' غ%ر\ب�،
�ح.ط�وطD ف الز>مام,، ول ل%ج'ون



ويروى: ف الز>ماع,، وقال ال4عشى:
فل ل%ع.م\ر' الذي ح.ط�ت\ م.ناس1م'ها
�ت.خ\د1ي، وس1يق. إ,ليها الباق1ر' الع.ت1ل

(* هكذا ورد هذا البيت ف رواية أ%ب عبيدة، وهو ف قصيدة ال4عشى
م.روي� على هذه الصورة:

إن ل%عمر الذي خطت مناس'ها * له، وس1يق. إ,ليه1 الباق1ر'
( �الغ'ي'ل

ح.ط�ت\ ف سي\ر,ها وان\ح.ط�ت\ أ%ي اع\تمدت\، يقال ذلك للن_ج,يبة1
الس_ريعة1. وقال أ%بو عمرو: ان\ح.ط�ت1 الناقة� ف سيها أ%ي أ%سر.عت\.

وتقول: اس\ت.ح.ط�ن فلن من الثمن شيئاv، وال%ط1يطة� كذا وكذا من الثمن.
وال%طاط�: ز'ب\د' الل�ب.ن. وح'ط� البعي' وح'ط9 عنه إ,ذا ط%ن,ي.

vفالت.ز.ق%ت\ رئت'ه ب.ن\ب,ه فخط� الر_ح\ل% عن ج.ن\ب,ه بساع1د1ه د.ل}كا
ح1يال% الط�ن.ى حت ي.ن\ف%ص1ل% عن ال%ن\ب,، وقال اللحيان: ح'ط� البعي'

الط�ن,يe وهو الذي ل%ز,ق%ت\ رئته بنبه، وذلك أ%ن ي'ض\ج.ع. على جنبه ث
يؤخذ و.ت1د في'م.ر_ على أ%ض\لع1ه إ,م\راراv ل ي'ح\ر,ق'. ال4زهري: أ%بو

عمرو ح.ط� وح.ث� بعن واحد. وف الديث: جلس رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، إ,ل غ�ص\ن شجرة يابسة{ فقال بيده فح.ط� ور.قها؛ معناه

فح.ت_ ور.قها أ%ي ن.ث%ره. وال%ط1يطة�: ما ي'ح.ط© من جلة ح.طائط%. يقال:
�ح.ط� عنه ح.ط1يطةv وافية. وال�ط�ط�: ال4بدان الن�اعمة. وال�ط�ط

�أ%يضاv: م.رات1ب' الس>ف%ل,، واح1د.ت'ها ح1ط�ةD، وال1ط�ة�: ن'ق}صان
ال%ر\ت.بة.

وح.ط9 ال1لد. بال1ح.طY ي.ح'ط©ه ح.ط9اv: س.ط%ر.ه وصق%له ونق%ش.ه.
وال1ح.ط© وال1ح.ط�ة�: حديدة أ%و خشبة ي'ص\ق%ل� با اللد حت ي.ل1ي.

وي.ب\ر'ق.. وال1ح.ط©، بالكسر: الذي ي'وش.م' به، ويقال: هو الديدة الت
تكون مع ال%ر�از,ين ي.ن\ق�شون با ال4د1ي.؛ قال الن_مر بن ت.و\لب:

كأ%ن� م1ح.ط9اv ف ي.د.ي\ حار,ث1ي�ة{
ص.ناع�، ع.ل%ت\ م1ن به ال1ل}د. م1ن ع.ل

وأ%ما الذي ف حديث س'ب.ي\عة% ال4سلمية: فح.ط�ت إ,ل الشاب أ%ي مال%ت\
إ,ليه ونزلت بقلبها نوه.

وال�طاط�: الرائحة ال%بيثة�، وح.ط}ح.ط% ف مشيه وعمله: أ%سرع.



وي.ح\ط�وط: واد{ م.ع\روف. وع1م\ران� بن ح1ط9ان%، بكسر الاء، وهو
ف1ع\لن�. وح'طائ1ط� بن ي.ع\ف�ر. أ%خو ال4س\ود1 بن يعف�ر..

@حطمط: ال4زهري ف الرباعي: أ%بو عمرو ال1ط}م1ط� الصغي من كل شيء،
صبÒ ح1ط}م1طD؛ وأ%نشد لر,ب\ع1ي¼ الزبيي:

إ,ذا ه.ن,ي_ ح1ط}م1طD م1ثل� الو.ز.غ}،
يض\ر,ب' منه رأ}سه حت ان\ث%ل%غ}

@حطنط: ال4زهري: ح.ط%ن\ط%ى ي'ع.ي_ر' با الرجل� إ,ذا ن'س3ب. إ,ل
ال�م\ق,.

@حقط: ال%ي\ق%ط� وال%ي\ق�طان�: ذكر الدeر_اج؛ قال الطرم�اح:
من ال�وذ1 ك%د\راء الس_راة1، وب.ط}ن'ها
خ.ص1يف¬ ك%ل%و\ن1 ال%ي\ق�طان1 ال�س.ي_ح,

ال�س.ي_ح': ال�خ.ط�ط�، وال%ص1يف': لون أ%بيض وأ%سود كلون الر_ماد،
وقال ابن خالويه: ل يفتح أ%حد قاف ال%ي\قطان إ,ل ابن دريد، وسائر

.Dطانة�الناس ال%ي\ق�طان�، وال�نثى ح.ي\ق
وال%ق%ط�: خفة السم وكثرة الركة، وال%ق}طة�: الرأ%ة ال%فيفة السم

.�الن_ز,قة
@حلط: ح.ل%ط% ح.ل}طاv وأ%ح\ل%ط% واح\ت.ل%ط%: ح.ل%ف. ول%ج_ وغ%ض1ب.

واجتهد. الوهري: أ%ح\ل%ط% الرجل� ف اليمي إ,ذا اجتهد؛ قال ابن أ%حر:
وك�ن�ا وه'م\ كاب\ن\ س'بات{ ت.ف%ر_قا
س1وÝى، ث كانا م'ن\ج,داv وت1هام1يا
فأ%لق%ى الت>هامي منهما بل%طات1ه،
وأ%ح\لط% هذا: ل أ%ع'ود' ورائ1يا

(* قوله «ل أ%عود ورائيا» ف ال4صل بازاء البيت: ل أري مكانيا أ هـ.
وهي رواية الوهري.)

.vه؛ يقول: إ,ذا كانت هذه حال%هما فل يتمعان أ%بدا�ل%طات'ه: ث1ق%ل
والسبات': الدهر. ال4زهري: قال ابن ال4عراب ف قول ابن أ%حر وأ%ح\ل%ط

هذا أ%ي أ%قام، قال: ويوز ح.ل%ف..
قال ال4زهري: والح\ت1لط� الجتهاد' ف م.ح\ل� ول%جاجة{. الوهري:

الح\ت1لط� الغض.ب والضج.ر؛ ومنه حديث عبيد بن عمي: إ,نا قال رسول الل9ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م: كشات.ي\ن, بي غ%ن.م.ي, فاح\تل%ط ع'ب.ي\د¬



�وغ%ض1ب. وف كلم ع.ل}ق%مة% بن ع'لثة: إ,ن أ%و_ل الع1ي> الح\ت1لط
وأ%س\و.أ القو\ل, ال3ف}راط�. قال الشيخ ابن بري: يقال ح.ل%ط% ف الي
وخ.ل%ط% ف الشر�. ابن سيده: وح.ل1ط% علي_ ح.ل%طاv واح\ت.ل%ط% غ%ض1ب،

وأ%ح\ل%ط%ه هو أ%غض.به. ال4زهري عن ابن ال4عراب: ال%ل}ط� الغ.ض.ب' من
ال%ل}ط1 القس.م,. وال%ل}ط�: ال3قامة بالكان، قال: وال1لط� الغ.ض.ب الشديد،

قال: وقال ف موضع� ال�ل�ط� ال�ق}س3مون على الشيء، وال�ل�ط
ال�ق1يمون ف الكان، وال�ل�ط� الغ.ضاب.ى من الناس، وال�ل�ط الائمون ف

الص_حار,ي ع1شقاv. ابن سيده: وأ%ح\ل%ط% الرجل نزل بدار م.ه\لكة{. وف التهذيب:
�ح.ل%ط فلن، بغي أ%لف، وأ%ح\ل%ط بالكان أ%قام. وأ%ح\ل%ط الرجل

البعي.: أ%دخل قضيبه ف ح.ياء3 الناقة، والعروف بالاء معجمة.
@حلبط: شر: يقال هذه ال�ل%ب,طة� وهي الائة من ال3بل إ,3ل ما بلغت.

@حط: ح.م.ط% الشيء4 ي.ح\م1ط�ه ح.م\طاv: قش.ره، وهذا ف1ع\لD مات¬.
وال%ماطة�: ح'ر\قةD وخ'شونةD يد'ها الرجل ف ح.ل}ق1ه. وح.ماطة� القلب:

س.واد'ه؛ وأ%نشد ثعلب:
ليت. الغ'راب.، ر.مى ح.ماط%ة% ق%ل}ب,ه

ع.م\ر¬و بأس\ه'م1ه، الت ل ت'ل}غ.ب,
وقولم أ%ص.ب\ت' ح.ماطة% قلب,ه أ%ي ح.ب_ة% ق%لب,ه.

ال4زهري: يقال إ,ذا ض.ر.ب\ت. فأ%و\ج,ع ول ت'ح.م>ط} فإ,ن الت_ح\ميط%
ليس بشيء؛ يقول: بال1غ}. والتح\م1يط�: أ%ن ي'ض\ر.ب. الرجل� فيقول% ما

أ%و\ج.عن ضر\ب'ه أ%ي ل ي'بال1غ}.
ال4زهري: ال%ماط� من ث%م.ر اليمن معروف عندهم ي'ؤكل، قال: وهو يشبه

الت>ي، قال: وقيل إ,نه مثل ف1ر\س1ك1 ال%و\خ,. ابن سيده: ال%ماط� شجر
التي البلي>؛ قال أ%بو حنيفة: أ%خبن بعض ال4عراب أ%نه ف مثل نبات

التي غي أ%نه أ%صغر ورقاv وله تي كثي صغار من كل لون: أ%سود وأ%ملح
وأ%صفر، وهو شديد اللوة ي'ح\ر,ق' الفم إ,ذا كان رطباv وي.ع\ق1ر'ه، فإ,ذا

ج.ف_ ذهب ذلك عنه، وهو ي'د_خ.ر، وله إ,ذا ج.ف_ م.تانةD وع'لوكة،
وال3بل والغنم ترعاه وتأ}كل ن.ب\ت.ه؛ وقال مر�ة: ال%ماط التي البلي�.

وال%ماط�: شجر من نبات جبال الس_راة1، وقيل: هو ال4فان.ى إ,ذا ي.ب,س.. قال
أ%بو حنيفة: هو مثل الص>لYيان1 إ,ل أ%نه خ.ش1ن' ال%س>، الواحدة منها

ح.ماطةD. أ%بو عمرو: إ,ذا يبس ال4فان.ى فهو الماط. قال ال4زهري:



ال%ماطة� عند العرب هي ال%ل%مة� وهي من ال%ن\بة1، وأ%ما ال4فان.ى فهو من
الع'ش\ب الذي ي.تناث%ر.

الوهري: ال%ماط� ي.ب,يس' ال4فان.ى تأ}لفه اليات. يقال: شيطان� ح.ماط
كما يقال ذئب' غ%ضاv وت.ي\س' ح'ل�ب�؛ قال الراجز وقد شبه الرأ%ة

ب.ي_ة{ له ع'ر\ف:
ع.ن\ج.ر,د¬ ت.ح\ل1ف' ح1ي. أ%ح\ل1ف'،

كم1ث}ل ش.ي\طان1 ال%ماط1 أ%ع\ر.ف'
�الواحدة ح.ماطة. ال4زهري: العرب تقول ل1ن\س� من الي�ات1 شيطان

ال%ماط، وقيل: الماطة بلغة هذيل شجر ع1ظام¬ تنبت ف بلدهم تأ}لفها اليات؛
وأ%نشد بعضهم:

كأ%م\ثال, الع1ص1ي> من ال%ماط1
وال%ماط�: تب الذ©رة خاص�ة؛ عن أ%ب حنيفة.

وال%م.ط1يط�: نبت كال%ماط1، وقيل: نبت، وجعه ال%ماط1يط�. قال
ال4زهري: ل أ%سع ال%م\ط% بعن الق%ش\ر لغي ابن دريد، ول ال%م.طي,ط% ف

باب النبات لغي الليث.
وح.ماطان�: شجر، وقيل: موضع؛ قال:

يا دار. س.ل}م.ى ب.ماطان% اس\ل%م1ي
وال1م\طاط� وال�م\ط�وط�: د'و.ي\ب_ة ف العشب منقوشة بأ%لوان شت،

وقيل: ال%ماط1يط� اليات؛ ال4زهري: وأ%ما قول التلمس ف تشبيهه و.ش\ي.
ال�ل%ل بالماطيط:

كأ%نا لون'ها، والصeب\ح' م'ن\ق%ش1ع¬
ق%ب\ل% الغ.زالة1، أ%ل}وان� الماط1يط1

فإ,ن� أ%با سعيد فقال: ال%ماط1يط� جع ح.م.طيط{ وهي دودة تكون ف
البقل أ%يام الربيع مفص�لة بمرة يشب�ه با ت.ف}ص1يل� الب.نان1 بال1ن�اء،

شب_ه ال�ت.ل%م>س' و.ش\ي. اللل بأ%لوان ال%ماط1يط.
وح.ماط: موضع ذكره ذو الرمة ف شعره:

فلم�ا ل%ح1ق}نا بال�مول,، وقد ع.ل%ت\
ح.ماط% وحر\باء الضeح.ى م'ت.شاو,س'

(* قوله «بالمول» ف شرح القاموس بالدوج، وقوله «وحرباء» كذا هو ف
الصل وشرح القاموس بالاء، والذي ف معجم ياقوت: وجرباء باليم.)



ال4زهري عن ابن ال4عراب أ%نه ذكر عن كعب أ%نه قال: أ%ساء النب،
�صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف الكتب الس_ال1فة1 ممد وأ%حد والتو.كYل

وال�ختار' وح1م\ياطا، ومعناه حامي ال�ر.م، وفار,ق}ل1يطا أ%ي ي.ف}ر'ق' بي
الق> والباطل؛ قال ابن ال4ثي: قال أ%بو عمرو سأ%لت بعض من أ%سلم من

اليهود عن ح1م\ياطا، فقال: معناه ي\مي ال�ر.م. وينع من الرام وي'وط1ئ
ال%لل.

@حطط: ال4زهري ف الرباعي: ال%م.ط1يط� د'و.ي\ب_ةD، وجعها
.�ال%ماط1يط�؛ قال ابن دريد: هي ال�م\ط�وط

@حنط: ال1ن\طة�: الب'رe، وجعها ح1ن.طD. وال%ن�اط�: بائع' ال1ن\طة1،
وال1ناطة� ح1ر\ف%ته. ال4زهري: رجل حان,طD كثي ال1ن\طة1، وإ,نه

ل%حان,ط� الصeر_ة1 أ%ي عظيمها، يعنون ص'ر_ة% الدراهم. ال4زهري: ويقال
:�ح.ن.ط% ون.ح.ط% إ,ذا ز.ف%ر.؛ وقال الز_ف%يان

وان\ج.د.ل% ال1س\ح.ل� ي.ك}ب'و حان,طا
ك%با إ,ذا ر.با حان,طاv، أ%راد ناح1طاv ي.ز\ف1ر' فق%ل%ب.ه. وأ%هل اليمن

يسمون الن_ب\ل الذي ي'ر\مى به: ح.ن\طاv. وف نوادر ال4عراب: فلن
حان,طD إ,ل9 وم'س\ت.ح\ن,طD إ,ل9 وم'س\ت.ق}د1م¬ إ,ل9 وناب,لD إ,ل9

وم'س\ت.ن\ب,لD إ,ل9 إ,ذا كان مائلv عليه م.ي\ل% ع.داوة{. ويقال للب.ق}ل الذي
بلغ أ%ن ي'ح\ص.د: حان,طD. وح.ن.ط% الز_ر\ع' والنب\ت' وأ%ح\ن.ط% وأ%ج.ز_

وأ%ش\ر.ى: حان% أ%ن ي'ح\ص.د. وقوم حان,طون على النس.ب. وال1ن\ط1يe: الذي
يأ}كل ال1ن\طة%؛ قال:

وال1نط1ئ� ال1ن\ط1يe ي'م\ـ
ـن.ح' بالع.ظيمة1 والر_غائ1ب\

ال1ن\ط1ئ�: القصي'. وح.ن,ط% الر_م\ث� وح.ن.ط% وأ%ح\ن.ط%: اب\ي.ض_
وأ%د\ر.ك وخرجت فيه ث%م.رة غباء فبدا على ق�ل%ل1ه1 أ%مثال� ق1ط%ع,

vح'نوطا �الغ1راء. وقال أ%بو حنيفة: أ%ح\ن.ط% الشجر' والع'شب وح.ن.ط% ي.ح\ن'ط
أ%درك ث%م.ره. ال4زهري عن ابن ال4عراب: أ%و\ر.س. الر_م\ث� وأ%ح\ن.ط%،

قال: ومثله خ.ض.ب. الع.ر\ف%ج'. ويقال للرمث أ%و_ل ما ي.ت.فط�ر ليخرج
ورقه: قد أ%ق}م.ل، فإ,ذا ازداد قليلv قيل: قد أ%د\ب.ى، فإ,ذا ظهرت خ'ضرته

قيل: ب.ق%ل%، فإ,ذا ابيض_ وأ%درك قيل: ح.ن,ط% وح.ن.ط%. قال: وقال شر
�يقال أ%ح\ن.ط% فهو حان,طD وم'ح\ن,طD وإ,نه لسن الان,ط1، قال: والان,ط



والوار,س' واحد؛ وأ%نشد:
ت.ب.د_ل}ن. ب.عد. الر_ق}ص, ف حان,ط1 الغ.ضا

أ%باناv وغ�ل�ناv، به ي.ن\ب'ت' الس>د\ر'
يعن ال3بل. ابن سيده: قال بعضهم أ%ح\ن.ط% الر>م\ث�، فهو حان,طD، على

غي قياس.
وال%ن'وط: ط1يب ي'خلط للميت خاص�ة مشتق� من ذلك ل4ن الرمث إ,ذا أ%حنط

كان لونه أ%بيض يضرب إ,ل الصفرة وله رائحة طيبة، وقد ح.ن_ط%ه. وف
الديث: أ%ن ث%م'ود. لا استيقنوا بالعذاب تك%ف�ن'وا بال4ن\طاع وت%ن_ط�وا

بالص_ب,ر, لئل ي.ج,يف�وا وي'ن\ت1ن'وا. الوهري: ال%ن'وط� ذ%ر,يرة،
�وقد ت.ح.ن_ط% به الرجل وح.ن_ط% اليت ت.ح\ن,يطاv، ال4زهري: هو ال%ن'وط
eال1ناط1 أ%ح.ب eوروي عن ابن جريج قال: قلت لع.طاء أ%ي ،�وال1ناط
إ,ليك.؟ قال: الكافور، قلت فأ%ين ي'ج\ع.ل� منه؟ قال: ف م.راف1ق1ه، قلت:

وف بطنه؟ قال: نعم، قلت: وف م.ر\ج,ع, رجليه وم.آب,ضه؟ قال: نعم، قلت: وف
ر'ف}غ.ي\ه؟ قال: نعم، قلت: وف عينيه وأ%ن\ف1ه وأ�ذ�نيه؟ قال: نعم، قلت:

أ%يابساv ي'ج\ع.ل� الكافور أ%م ي'ب.ل©؟ قال: ل بل يابساv، قلت: أ%تكره
ال1س\ك ح1ناطاv؟ قال: نعم، قال: قلت هذا يدل على أ%ن� كل ما ي'ط%ي>ب'

به اليت من ذ%ر,يرة أ%و م1س\ك أ%و عنب أ%و كاف�ور من قص.ب� ه1ن\د1ي¼
أ%و ص.ن\د.ل� مدقوق، فهو كله ح.نوط. ابن بري: اس\ت.ح\ن.ط% فلن: اجترأ%

على الوت وهان.ت\ عليه الدنيا. وف حديث ثابت بن قيس: وقد حس.ر. عن فخذيه
وهو يتحنط أ%ي يستعمل ال%ن'وط% ف ثيابه عند خروجه إ,ل القتال، كأ%نه
أ%راد به الستعداد للموت وت.و\ط1ي. النفس بالصب\ر على القتال. وقال ابن

ال4ثي: ال%ن'وط� وال1ناط� هو ما ي'خلط من الطYيب ل4كفان الوتى
وأ%ج\سامهم خاص�ة.

.Dعريضة ضخمة. وح.ن.ط% ال4د1ي': احر�، فهو حان,ط :Dوع.ن\ز' ح'ن.ط1ئة
@حنقط: ال1ن\ق1ط�: ضرب من الطي يقال مثل ال%ي\ق�طان1؛ قال ابن دريد:

ل أ%دري ما ص1ح_ت'ه، وقيل: هو الدر�اج'، وجعه ح.ناق1ط�، وقالوا:
ح.ن\ق�طانD وح.ي\ق�طان. وح1ن\ق1ط�: اسم.

@حوط: حاط%ه ي.ح'وط�ه ح.و\طاv وح1يطةv وح1ياطةv: ح.ف1ظ%ه وتع.ه_ده؛ وقول
الذل:

وأ%ح\ف%ظ� م.ن\ص1ب وأ%ح'وط� ع1ر\ض1ي،



وبعض' القوم, ليس. بذ1ي ح1ياط1
أ%راد ح1ياطة، وحذف الاء كقول الل9ه تعال: وإ,قام, الصلة، يريد

ال3قامة، وكذلك ح.و_طه؛ قال ساعدة ابن ج'ؤ.ي�ة%:
علي_ وكان'وا أ%هل% ع1ز¼ م'ق%د_م�

وم.ج\د{، إ,ذا ما ح'و>ط% ال%ج\د' نائل
(.vقوله «حوط الد» وقوله «ويروى حوص» كذا ف الصل مضبوطا *)

ويروى: ح'و>ص.، وهو مذكور ف موضعه. وت.ح.و_ط%ه: ك%ح.و_ط%ه.
واح\تاط% الرجل�: أ%خذ ف أ�موره بال4ح\ز.م. واح\تاط الرجل لنفسه أ%ي

vوحاط%ه الل9ه ح.و\طا .�أ%خذ بالثYقة. وال%و\طة� وال%ي\طة�: الح\ت1ياط
وح1ياطةv، والسم ال%ي\طة� وال1يطة: صانه وك%ل4ه ور.عاه. وف حديث

العباس: قلت يا رسول الل9ه ما أ%غ}ن.ي\ت. عن عمك، يعن أ%با طالب، فإ,نه
كان ي.ح'وط�ك؟ حاط%ه ي.ح'وط�ه ح.و\طاv إ,ذا حفظه وصانه وذب_ عنه وت.وف�ر.

على مصال1ه1. وف الديث: وت'ح1يط� د.ع\و.ت'ه من و.رائهم أ%ي ت'ح\د1ق'
بم من جيع ن.واح1يهم. وحاط%ه وأ%حاط به، والع.ي\ر' ي.ح'وط� عان.ت.ه:

يمعها.
والائط�: ال1دار ل4نه ي.ح'وط� ما فيه، والمع ح1يطانD، قال سيبويه:

وكان ق1ياس'ه ح'وطاناv، وحكى ابن ال4عراب ف جعه ح1ياطD كقائم� وق1ام�،
إ,ل أ%ن حائطاv قد غلب عليه السم فحكمه أ%ن يكس�ر على ما يكسر عليه

فاعل إ,ذا كان اساv؛ قال الوهري: صارت الواو ياء لنكسار ما قبلها؛ قال
ابن جن: الائط اسم بنزلة الس_ق}ف والرeك}نن وإن كان فيه معن

ال%و\ط. وح.و\ط% حائطاv: عمله. وقال أ%بو زيد: ح'ط}ت' قومي وأ%ح.ط}ت' الائط%؛
وح.و_ط% حائطاv: عمله. وح.و_ط% ك%ر\م.ه ت}ويطاv أ%ي بن.ى حو\ل%ه

حائطاv، فهو كرم م'ح.و_ط، ومنه قولم: أ%نا أ�ح.و>ط� حول ذلك ال4مر أ%ي
أد'ور'.

وال�و_اط�: ح.ظ1ية تتخذ للط9عام ل4نا ت.ح'وط�ه. وال�و_اط�: حظية
تتخذ للطعام أ%و الشيء ي'ق}ل%ع' عنه سريعاv؛ وأ%نشد:

إ,ن�ا وج.د\نا ع'ر'س. ال%ن�اط1
م.ذ}م'ومةv ل%ئ1يمة% ال�و�اط1

وال�واطة�: حظية تتخ.ذ للطعام، وال1يطة�، بالكسر: ال1ياطة�، وها من
الواو. ومع فلن ح1يطةD لك ول تقل عليك أ%ي ت.ح.نeن¬ وتع.ط©ف¬.



وال%حاط�: الكان الذي يكون خلف الال, والقوم, ي.س\ت.د1ير بم وي.ح'وط�هم؛
قال العجاج:

حت رأ%ى من خ.م.ر, ال%حاط1
وقيل: ال4رض ال%حاط الت عل%يها حائطD وح.ديقةD، فإ,ذا ل ي'ح.ي_ط}

عليها فهي ضاحيةD. وف حديث أ%ب طلحة: فإ,ذا هو ف الائط وعليه خ.ميصةD؛
الائط� ههنا الب'س\تان� من النخيل إ,ذا كان عليه حائط، وهو ال1دار'،

وتكر_ر ف الديث، وجعه الوائط�. وف الديث: على أ%هل, ال%وائط1
ح1ف}ظ�ها بالنهار، يعن الب.سات1ي.، وهو عامÒ فيها.

وح'و_اط� ال4مر,: ق1وام'ه. وكل© من بلغ أ%ق}ص.ى شيء وأ%ح\ص.ى
ع1ل}م.ه، فقد أ%حاط% به. وأ%حاط%ت\ به اليل� وحاط%ت\ واح\تاط%ت\: أ%ح\د.ق%ت\،

واحتاطت بفلن وأ%حاطت إ,ذا أ%حدقت به. وكل© من أ%ح\ر.ز شيئاv كل�ه
وبل%غ ع1ل}م'ه أ%ق}صاه، فقد أ%حاط% به. يقال: هذا ال4م\ر ما أ%ح.ط}ت' به

ع1لماv. وقوله تعال: والل9ه م'ح1يطD بالكافرين؛ أ%ي جامعهم يوم القيامة.
وأ%حاط% بال4مر إ,ذا أ%ح\د.ق. به من ج.وان,ب,ه كلYه. وقوله تعال: والل9ه

من ورائهم م'ح1يطD؛ أ%ي ل ي'ع\ج,ز'ه أ%ح.د¬ قدرته مشتملة عليهم.
وحاط%هم ق%صاه'م وب,ق%صاه'م: قات.ل% عنهم. وقوله تعال: أ%ح.ط}ت' با ل ت'ح1ط}

.vبه؛ أ%ي علمته من جيع جهات1ه. وأ%حاط% به: ع.ل1م.ه وأ%حاط% به ع1ل}ما
وف الديث: أ%ح.ط}ت به ع1لماv أ%ي أ%ح\د.ق. ع1ل}م1ي به من جيع جهاته

وع.رف%ه.
ابن بزرج: يقولون للد_راهم إ,ذا نق%صت ف الفرائض أ%و غيها ه.ل�م_

ح1و.ط%ها، قال: وال1و.ط� ما ت'ت.م>م' به الد_راهم.
وحاو.ط}ت' فلناv م'حاو.طةv إ,ذا داور\ت.ه ف أ%مر ت'ريد'ه منه وهو

يأ}باه كأ%نك ت.ح'وط�ه وي.ح'وط�ك؛ قال ابن مقبل:
وحاو.ط}ت'ه حت ث%ن.ي\ت' ع1نان.ه،

على م'د\ب,ر, الع1ل}باء ر.ي_ان% كاه1ل�ه\
وأ�ح1يط% بفلن إ,ذا د.نا هلك�ه، فهو م'حاطD به. قال الل9ه عز� وجل9:

وأ�ح1يط% بثمره فأ%ص\ب.ح. ي'ق%لYب' كف�يه على ما أ%نف%ق فيها؛ أ%ي
أ%صاب.ه ما أ%ه\ل%ك%ه وأ%ف}سده. وقوله تعال: إ,ل أ%ن ي'حاط% بكم؛ أ%ي

تؤ\خ.ذ�وا من ج.وان,ب,كم، والائط من هذا. وأ%حاط%ت\ به خ.ط1يئته أ%ي مات على
ش1ر\ك1ه، نعوذ بالل9ه من خاتة1 السeوء.



ابن ال4عراب: ال%و\ط� خ.ي\طD مف}تول من ل%و\ني: أ%حر وأ%سود، يقال
له الب.ر,ي'، تشدeه الرأ%ة على وس.طها لئل ت'صيبها العي، فيه

خ.ر.زات وه1للD من فض_ة، يسمى ذلك ال1لل� ال%و\ط% ويسم_ى ال%ي\ط� به.
ابن ال4عراب: ح'ط} ح'ط} إ,ذا أ%مرته أ%ن ي'ح.لYي. ص1ب\يةv بال%و\ط، وهو

ه1للD من فض_ة، وح'ط} ح'ط} إ,ذا أ%مرته بصلة الرحم.
وح.و\ط� ال%ظائر: رجل من الن_م1ر بن قاسط وهو أ%خو ال�ن\ذ1ر بن امرئ

�القيس ل�مه جد� النعمان بن النذر. وت.ح'وط� وت.ح1يط� وت'ح1يط
والت_ح'وط� والت_ح1يط�، كله: اسم للسنة الشديدة.
@حبظ: ال�ح\ب.ن\ظ1ئ�: ال�م\ت.ل1ئ غض.باv كال�ح\ظ%ن\ب,ئ.

@حضظ: ال�ض.ظ�: لغة ف ال�ض.ض، وهو د.واء ي'ت_خذ من أ%بوال ال3بل؛
قال ابن دريد: وذكروا أ%ن الليل كان يقوله، قال: ول يعرفه أ%صحابنا. قال

الوهري: حكى أ%بو عبيد عن اليزيدي ال�ض.ظ فجمع بي الضاد والظاء؛
وأ%نشد شر:

أ%ر\ق%ش. ظ%م\آن% إ,ذا ع'ص\ر. ل%ف%ظ}،
أ%م.ر_ م1ن ص.ب\ر� وم.ق}ر� وح'ض.ظ}

ال4زهري: قال شر وليس ف كلم العرب ضاد مع ظاء غي الضظ.
@حظظ: ال%ظ©: الن_ص1يب'، زاد ال4زهري عن الليث: من الف%ض\ل والي\ر.

وفلن ذو ح.ظ9 وق1س\م من الفضل، قال: ول أ%سع من الظY ف1ع\لv. قال
ابن سيده: ويقال هو ذو ح.ظð ف كذا. وقال الوهري وغيه: ال%ظ9 النصيب

وال%د�، والمع أ%ح'ظê ف الق1ل�ة، وح'ظوظ وح1ظاظD ف الكثرة، على غي
قياس؛ أ%نشد ابن جن:

وح'س_د{ أ%و\ش.ل}ت1 من ح1ظاظ1ها،
على أ%حاس1ي الغ.ي\ظ1 واك}ت1ظاظ1ها

وأ%حاظ{ وح1ظاء، مدود، ال4خيتان من م'حو�ل التضعيف وليس بقياس؛ قال
الوهري: كأ%نه جع أ%ح\ظ{؛ أ%نشد ابن دريد لس'و.ي\د1 بن حذاق�

الع.ب\د1ي�، ويروى للم.ع\ل�وط بن ب.د.ل الق�ر.ي\عي:
مت ما ي.ر. الناس' الغ.ن,ي_، وجار'ه

ف%ق1ي¬، ي.ق�ولوا: عاج,ز¬ وج.ل1يد'
وليس الغ1ن.ى والف%ق}ر' من ح1يلة1 الف%ت،

ولك1ن\ أ%حاظ{ ق�س>م.ت\، وج'د'ود'



قال ابن بري: إ,نا أ%تاه الغ1ن ل%لدته وح'ر,م. الفقي لع.ج\ز,ه
وق1ل�ة معرفته، وليس كما ظنوا بل ذلك من فعل الق%س�ام، وهو الل9ه سبحانه

وتعال لقوله: نن قس.م\نا بينهم م.ع1يش.تهم. قال: وقوله أ%حاظ{ على غي
قياس وه.م¬ منه بل أ%حاظ{ جع أ%ح\ظ{، وأ%صله أ%ح\ظ�ظD، فقلبت الظاء الثانية

ياء فصارت أ%ح\ظ{، ث جعت على أ%حاظ{. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: من
ح.ظY الرجل ن.ف%اق' أ%ي>م1ه وموضع ح.قYه؛ قال ابن ال4ثي: ال%ظ©

ال%دe والب.خ\ت'، أ%ي من ح.ظYه أ%ن} ي'ر\غ%ب ف أ%ي>مه، وهي الت ل
زوج لا من بناته وأ%خواته ول ي'ر\غ%ب عنهن، وأ%ن يكون حقه ف ذ1م�ة1

Dم'ه ث1قة{ وف1ي¼ به. ومن العرب من يقول: ح.ن\ظeمأ}م'ون{ ج'حود'ه وت%ض
وليس ذلك بقصود إ,نا هو غ�ن_ة تلحقهم ف الشد_د بدليل أ%ن هؤلء إ,ذا

جعوا قالوا حظوظ. قال ال4زهري: وناس من أ%هل ح1م\ص يقولون ح.نظ، فإ,ذا
جعوا رجعوا إ,ل ال�ظوظ، وتلك النون عندهم غ�ن_ة ولكنهم يعلونا

أ%صلية، وإ,نا يري هذا اللفظ على أ%لسنتهم ف الشد_د نو الرeز� يقولون
ر'نز، ونو أ�ت\ر'ج_ة يقولون أ�ت\ر'نة. قال الوهري: تقول ما كنت. ذا

ح.ظð ولقد ح.ظ1ظ}ت. ت.ح.ظ©، وقد ح.ظ1ظ}ت' ف ال4مر فأ%نا أ%ح.ظ©
ح.ظ9اv، ورجل ح.ظ1يظD وح.ظYيÒ، على النسب، وم.ح\ظوظ، كله: ذو ح.ظð من
الر>زق، ول أ%سع لظوظ بفعل يعن أ%نم ل يقولوا ح'ظ9؛ وفلن أ%ح.ظ© من

فلن: أ%ج.دe منه، فأ%ما قولم: أ%ح\ظ%ي\ته عليه فقد يكون من هذا الباب
Yظ}وة1. قال ال4زهري: للح.ظ�على أ%نه من ال�ح.و_ل، وقد يكون من ال

فعل عن العرب وإ,ن ل يعرفه الليث ول يسمعه، قال أ%بو عمرو: رجل مظ�وظ
ومدود، قال: ويقال فلن أ%ح.ظ© من فلن وأ%ج.دe منه، قال أ%بو اليثم

فيما كتبه لبن ب'ز'ر\ج: يقال هم ي.ح.ظ©ون بم وي.ج.دeون بم. قال:
وواحد ال4ح1ظ�اء ح.ظ1يÒ منقوص، قال: وأ%صله حظ9. وروى سلمة عن الفراء قال:

Dوح.ظ1يظ êوس1ر'. قال الوهري: وأ%نت ح.ظ�ال%ظ1يظ� الغ.ن,يe ال
وم.ح\ظوظ أ%ي ج.د1يد ذو ح.ظ9 من الر>ز\ق. وقوله تعال: وما ي'ل%ق9اها إ,ل

ذو ح.ظð عظيم؛ ال%ظ© ههنا النة، أ%ي ما ي'ل%ق9اها إ,ل م.ن وجبت له
النة، ومن وجبت له النة فهو ذو ح.ظð عظيم من الي.

وال�ظ%ظ� وال�ظ%ظ� على مثال ف�ع.ل: ص.م\غ كالص_ب,ر,، وقيل: هو ع'صارة
،�الشجر الر�، وقيل: هو ك�ح\ل ال%و\لن، قال ال4زهري: وهو ال�د'ل

وقال الوهري: هو لغة ف ال�ض'ض وال�ض.ض، وهو دواء، وحكى أ%بو عبيد



ال�ض.ظ فجمع بي الضاد والظاء، وقد تقد_م.
@حنظ: ح.ن\ظى به أ%ي ن.د_د. به وأ%سعه الكروه، وال4لف لللاق

بد.ح\رج.
،vوقد حكي ذلك بالاء أ%يضا ،vإ,ذا كان ف%ح�اشا Dوهو رجل ح1ن\ظ1يان

وسنذكره. ال4زهري: رجل ح1ن\ظ1يانD وح1ن\ذ1يانD وخ1ن\ذيانD وع1ن\ظ1يانD إ,ذا
كان فح_اشاv. قال: ويقال للمرأ%ة هي ت'ح.ن\ظ1ي وت'ح.ن\ذي وت'ع.ن\ظ1ي

إ,ذا كانت ب.ذ1ي�ةv فح�اشة. قال ال4زهري: وح.ن\ظى وح.ن\ذى وع.ن\ظى ملحقات
بالرباعي وأ%صلها ثلثي والنون فيها زائدة كأ%ن� ال4صل فيها معتل9، وقال

ابن بري: أ%ح\ن.ظ}ت الرجل أ%عطيته صلة أ%و أ�جرة، والل9ه أ%علم.
@حتف: ال%ت\ف': الوت، وجعه ح'ت'وف¬؛ قال حنش بن مالك:

ف%ن.ف}س.ك أ%ح\ر,ز\، فإن� ال�ت'و
ف. ي.ن\ب.أ}ن% بال%ر\ء3 ف كلY واد

ول ي'ب\ن منه ف1ع\ل. وقول العرب: مات فلن حتف أ%نفه أ%ي بل ضرب ول
قتل، وقيل: إذا مات ف%ج\أ%ةv، نصب على الصدر كأ%نم توه_موا ح.ت.ف. وإن

.vقال ال4زهري عن الليث: ول أ%سع للح.ت\ف1 ف1ع\ل .Dل يكن له ف1ع\ل
وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: م.ن\ مات ح.ت\ف أ%نفه ف

vسبيل الل9ه فقد وقع أ%جره على الل9ه؛ قال أ%بو عبيد: هو أ%ن يوت موتا
على فراشه من غي قتل ول غ%ر.ق ول س.ب'ع ول غيه، وف رواية: فهو شهيد.

قال ابن ال4ثي: هو أ%ن يوت على فراشه كأ%نه س.ق%ط% ل4نفه فمات.
وال%ت\ف': اللك، قال: كانوا يتخ.ي_ل�ون أ%ن ر'وح. الريض ترج من أ%نفه

فإن ج'ر,ح. خرجت من ج,راحت1ه. ال4زهري: وروي عن عبيد الل9ه بن عمي 
*)

قوله «عبيد الل9ه بن عمي» كذا بالصل والذي ف النهاية: عبيد ابن عمي.)
أ%نه قال: ف السمك: ما مات حتف أ%نفه فل تأ}كله، يعن الذي يوت منه ف

الاء وهو الطاف. قال وقال غيه: إنا قيل للذي يوت على فراشه مات حتف
ـgف%ي\ه1 ل4ن� ن.ف}سه ترج بتنفسه من فيه أ%نفه. ويقال: مات ح.ت\ف. أ%ن

وأ%نفه. قال: ويقال أ%يضاv مات ح.ت\ف. ف1يه كما يقال مات ح.ت\ف أ%نفه،
وال4نف' والفم' مرجا النف%س. قال: ومن قال حتف أ%نفيه احتمل أ%ن يكون

أ%راد س.م_ي\ أ%نفه وها م.ن\خ.راه، ويتمل أ%ن يراد به أ%نفه وفمه ف%غ.ل�ب
أ%حد. السي على الخر لتجاورها؛ وف حديث عامر بن ف�ه.ي\ر.ة%:



والـم.ر\ء� يأ}ت ح.ت\ف�ه م1ن ف%و\قه1
يريد أ%ن ح.ذ%ره وج'ب\ن.ه غي' دافع عنه الـم.ن,ي�ة إذا حلت به، وأ%و�ل

من قال ذلك عمرو بن مامة ف شعره، يريد أ%ن الوت يأ}تيه من السماء. وف
حديث ق%ي\ل%ة: أ%ن� صاحبها قال لا كنت' أ%نا وأ%نت1، كما قيل: ح.ت\ف%ها

ت.ح\م1ل� ض.أ}نD بأ%ظ}لف1ها؛ قال: أ%صله أ%ن رجلv كان جائعاv بالف%لة
الق%ف}ر، فوجد شاة ول يكن معه ما يذبها به، فبحثت الشاة� ال4رض فظهر
فيها م'د\ية فذبها با، فصار مثلv لكل من أ%عان على نفسه بس'وء تدبيه؛

ووصف أ�مية� الي�ة% بالتفة فقال:
وال%ي�ة� ال%ت\فة� الر_ق}شاء أ%خ\ر.ج.ها،

من\ ب.ي\ت1ها، أ%م.نات' الل9ه1 والك%ل1م'
وح'تافة� ال1وان1 ك%ح'تام.ت1ه: وهو ما ي.ن\ت.ث1ر فيؤكل وي'ر\جى فيه

الث�واب.
@حترف: ابن ال4عراب: ال�ت\ر'ف' الكادe على ع1ياله.

@حثرف: ال%ث}رفة�: ال�شونة� وال�م\رة� تكون ف العي.
وت.ح.ث}ر.ف. الشيء� من يدي: ت.ب.د_د.. وح.ث}ر.ف%ه من موضعه: ز.ع\ز.ع.ه؛

قال ابن دريد: ليس بثبت.
@حجف: ال%ج.ف': ض.ر\ب من الت>ر.س.ة1، واحدتا ح.ج.فةD، وقيل: هي من

ال�لود1 خاص_ة، وقيل: هي من جلود البل م'ق%و_رةv، وقال ابن سيده: هي من
جلود1 البل ي'طار.ق' بعض'ها ببعض؛ قال ال4عشى:

ل%س\نا ب,ع1ي�، وب.ي\ت1 الل9ه، مائرة{،
ل%ك1ن\ ع.ل%ي\نا د'روع' الق%و\م, وال%ج.ف'.

Dر\س إذا كان من جلود ليس فيه خش.ب ول ع.ق%ب¬: ح.ج.فةeويقال للت
ود.ر.قةD، والمع ح.ج.ف¬؛ قال س'ؤ\ر' الذYئ}ب:

ما بال� ع.ي\ن� عن ك%راها قد ج.ف%ت\،
وش.ف�ها م1ن ح'ز\ن,ها ما ك%ل1ف%ت\؟

كأ%ن� ع'و_اراv با، أ%و ط�ر,ف%ت\
مس\ب.لةv، ت.س\ت.نe ل%ـم_ا ع.ر.ف%ت\

داراv ل1ل%ي\لى ب.ع\د. ح.و\ل� قد ع.ف%ت\،
ـ�ها م.هار,ق¬ قد ز'خ\ر,ف%ت\ كأ%ن

ت.س\م.ع' ل1لح.ل}ي,، إذا ما ان\ص.ر.ف%ت\،



ك%ز.ج.ل, الر>يح، إذا ما ز.ف}ز.ف%ت\
ما ض.ر_ها أ%م ما عل%ي\ها لو\ ش.ف%ت\

م'ت.ي_ماv بن.ظ}رة{، وأ%س\ع.ف%ت\؟
قد ت.ب.ل%ت\ ف�ؤ.اد.ه وش.غ.ف%ت\،

بل ج.و\ز, ت.ي\هاء4 ك%ظ%ه\ر, ال%ج.ف%ت\،
ق%ط%ع\ت'ها إذا ال%ها ت.ج.و_ف%ت\،
م.آر,ناv إل ذ%راها أ%ه\د.ف%ت\

يريد ر'ب_ ج.و\ز, ت.ي\هاء، ومن العرب من إذا سكت على الاء جعلها تاء
فقال: هذا طلحت\، وخ'بز الذ©رت\. وف حديث بناء الكعبة: ف%ت.ط%و_ق%ت\

بالبيت كال%ج.فة1؛ هي التeر\س.
والـم'حاج,ف': الـم'قات1ل� صاح1ب' ال%ج.فة1. وحاج.ف}ت' فلناv إذا

عار.ض\ته وداف%ع\ته. واحت.ج.ف}ت' نفسي عن كذا واح\ت.ج.ن\تها 
(* قوله

«واحتجنتها» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس: واجتحفتها.) أ%ي
ظ%ل%ف}ت'ها.وال�جاف': ما ي.ع\ت.ري من كثرة ال4كل أ%و من أ%كل شيء ل يلئم

فيأ}خذ�ه البطن' اس\ت1ط}لقاv، وقيل: هو أ%ن يقع عليه الـم.ش\ي' والق%يء من
:�التeخ.مة1، ورجل م.ح\ج'وف¬؛ قال رؤبة

ـ©ها الد_ار,ئ' كالـم.ن\ك�وف1، يا أ%ي
والـم'ت.شكYي م.غ\ل%ة الـم.ح\ج'وف1

الد_ار,ئ': الذي د.ر.أ%ت غ�د�ت'ه أ%ي خرجت، والـم.ن\ك�وف': الذي
ي.ت.ش.ك�ى ن.ك%ف%ته وها الغ'د�تان1 الل�تان1 ف ر.أ}دي الل�ح\ي.ي\ن,، وقال

ال4زهري: هي أ%صل اللYه\ز,مة1، وقال: الـم.ح\ج'وف' والـم.ج\ح'وف' واحد،
قال: وهو ال�جاف وال�حاف م.غ.س¬ ف البطن شديد.

وح.ج.فة�: أ%بو ذ%ر\وة بن ح.ج.فة%، قال ثعلب: هو من شعرائهم.
@حجرف: ال�ج\ر'وف': د'و.ي\ب�ةD طويلة القوائم أ%عظم من النملة؛ قال أ%بو

حات: هي الع'ج\ر'وف' وهي مذكورة ف العي.
@حذف: حذ%ف. الشيء4 ي.ح\ذ1ف�ه ح.ذ}فاv: ق%ط%ع.ه من ط%ر.فه، وال%ج_ام'

ي.ح\ذ1ف' الشع\ر، من ذلك. وال�ذافة�: ما ح'ذ1ف. من شيء ف%ط�ر,ح، وخص
اللحيان به ح'ذافة% ال4دي. ال4زهري: ت.ح\ذ1يف' الش_عر ت.ط}رير'ه

وت.س\وي.ت'ه، وإذا أ%خذت من نواحيه ما ت'س.و>يه به فقد ح.ذ�ف}ت.ه؛ وقال امرؤ



القيس:
لا ج.ب\هةD كس.راة1 ال1ج.ن>

ح.ذ�ف%ه الص�ان,ع' الـم'ق}ت.د1ر\
وهذا البيت أ%نشده الوهري على قوله ح.ذ�ف%ه ت.ح\ذيفاv أ%ي ه.ي_أ%ه

وص.ن.عه، قال: وقال الشاعر يصف فرساv؛ وقال النضر: الت_ح\ذ1يف' ف
الط©ر�ة أ%ن ت'ج\عل س'ك%ي\ن,ي_ةv كما تفعل النصارى. وأ�ذن ح.ذ}فاء: كأ%نا

ح'ذ1ف%ت\ أ%ي ق�ط1ع.ت\. وال1ذ}فة� الق1ط}عة من الثوب، وقد اح\ت.ذ%ف%ه
وح.ذ%ف رأ}س.ه. وف الصحاح: حذ%ف رأ}سه بالسيف ح.ذ}فاv ضربه فقط%ع منه ق1ط}عة.

وال%ذ}ف': الر_م\ي' عن جان,ب� والضر\ب' عن جانب، تقول: ح.ذ%ف.
ي.ح\ذ1ف' ح.ذ}فاv. وح.ذ%ف%ه حذ}فاv: ضربه عن جانب أ%و ر.ماه عنه، وح.ذ%ف%ه

بالع.صا وبالسيف ي.ح\ذ1ف�ه ح.ذ}فاv وت.ح.ذ�فه: ضربه أ%و رماه با. قال
ال4زهري: وقد رأ%يت' ر'ع\يان% العرب ي.ح\ذ1ف�ون ال4ران,ب. ب,ع1ص1ي_هم إذا
ع.د.ت\ ود.ر.م.ت\ بي أ%يديهم، فربا أ%صابت العصا قوائمها في.ص1يدونا
ويذبونا. قال: وأ%ما ال%ذ}ف'، بالاء، فإنه الرمي بال%صى الص�غار

بأ%طراف ال4صابع، وسنذكره ف موضعه. وف حديث ع.ر\فجة%: فتناو.ل% السيف
.vفح.ذ%ف%ه به أ%ي ضربه به عن جانب. وال%ذ}ف' يستعمل ف الرم\ي والضرب م.عا

ويقال: هم بي حاذ1ف{ وقاذ1ف{؛ الاذ1ف' بالعصا والقاذ1ف' بالجر. وف
الثل: إياي وأ%ن ي.ح\ذ1ف. أ%ح.د'كم ال4ر\ن.ب.؛ حكاه سيبويه عن العرب، أ%ي

وأ%ن يرم1ي.ها أ%حد، وذلك ل4نا م.ش\ؤ'ومةD يتطي بالتعر�ض لا.
وح.ذ%ف%ن بائزة: وصلن.

وال%ذ%ف'، بالتحريك: ض.أ}نD س'ود ج'ر\د¬ ص1غار تكون باليمن. وقيل: هي
.vويقال لا الن_ق%د' أ%يضا ،Dغنم سود صغار تكون بالجاز، واحدتا ح.ذ%فة
وف الديث: سو�وا الصeف�وف، وف رواية: ت.راصeوا بينكم ف الصلة ل

ت.ت.خ.ل�ل�كم الشياطي كأ%نا ب.نات' ح.ذ%ف، وف رواية: كأ%ولد الذف
يزعمون أ%نا على صورة هذه الغنم؛ قال:

فأ%ض\ح.ت1 الد�ار' ق%ف}راv ل أ%ن,يس. با،
إل الق1هاد' مع الق%ه\ب> وال%ذ%ف

اس\ت.عاره للظYباء، وقيل: ال%ذ%ف' أ%و\لد' الغنم عام�ةv؛ قال أ%بو
eر\د الت تكون باليمن أ%ح.ب�عبيد: وتفسي الديث بالغنم السeود ال

التفسيين إل9 ل4نا ف الديث، وقال ابن ال4ثي ف تفسي الذف: هي الغنم



الصغار الجازية، وقيل: هي صغار ج'ر\د¬ ليس لا آذان ول أ%ذناب ي'جاء
با من ج'ر.ش, الي.من,.ال4زهري عن ابن شيل: ال4بقع' الغراب ال4بيض

الناح، قال: وال%ذ%ف' للصغار السود والواحد ح.ذ%فة، وهي الز>يغان الت
تؤكل، والذ%ف الصغار من الن>عاج.

الوهري: ح.ذ}ف' الشيء إس\قاط�ه، ومنه ح.ذ%فت' من ش.عري ومن ذ%ن.ب
الداب�ة أ%ي أ%خذت. وف الديث: ح.ذ}ف' السلم ف الصلة س'ن�ةD؛ هو تفيفه

وترك الطالة فيه، ويدل عليه حديث الن_خ.ع1ي�: التكبي ج.ز\م¬ والسلم
ج.ز\م¬ فإنه إذا ج.ز.م. السلم وقطع.ه فقد خف�فه وح.ذفه. ال4زهري عن ابن
الـم'ظف�ر: ال%ذ}ف' ق%ط}ف' الشيء من الطر.ف كما ي'ح\ذ%ف' ذ%ن.ب الدابة،

قال: والـم.ح\ذ�وف' الز>قe؛ وأ%نشد:
قاع1داv ح.و\ل%ه الن_دام.ى، فما ي.ن\ـ
ـف%كe ي'ؤت.ى ب,م'وك%ر� م.ح\ذوف1

قال: ورواه شر عن ابن ال4عراب م.ج\دوف وم.ج\ذ�وف، باليم وبالدال أ%و
بالذال، قال: ومعناها القطوع، ورواه أ%بو عبيد م.ن\د'وف، وأ%ما مذوف

فما رواه غي الليث، وقد تقد�م ذكره ف اليم.
وال%ذف': ضرب من الب.ط9 ص1غار، على التشبيه بذلك. وحذ%ف' الزرع:

ور.ق�ه.وما ف ر.ح\له ح'ذافةD أ%ي شيء من طعام. قال ابن السكيت: يقال أ%كل%
.vأ%ي شيئا vواحتمل ر.ح\له فما ترك منه ح'ذافة ،vالطعام فما ترك منه ح'ذافة

قال ال4زهري: وأ%صحاب أ%ب عبيد ر.و.وا هذا الرف ف باب النفي ح'ذاقة،
بالقاف، وأ%نكر شر والصواب ما قال ابن السكيت، ونو ذلك قاله اللحيان،

بالفاء، ف نوادره، وقال: ح'ذافة� ال4د1ي, ما ر'م1ي. منه.
وح'ذ%ي\ف%ة�: اسم رجل. وح.ذ}فة�: اسم فرس خالد ابن جعفر بن ك1لب؛ قال:

ف%م.ن\ ي.ك' سائلv ع.ن، فإن
وح.ذ}فة% كالش_ج.ا تت. الو.ر,يد1

@حرف: ال%ر\ف' من ح'روف ال1جاء: معروف واحد حروف التهجي. وال%ر\ف':
ال4داة الت تسمى الراب,طة% ل4نا ت.ر\ب'ط� السم. بالسم والفعل% بالفعل

كعن وعلى ونوها، قال ال4زهري: كل© كلمة ب'ن,ي.ت\ أ%داةv عارية ف
الكلم ل1ت.ف}ر,ق%ة العان واس'ها ح.ر\ف¬، وإن كان بناؤها برف أ%و فوق

ذلك مثل حت وهل وب.ل} ولعل9، وكل© كلمة تقرأ� على الوجوه من القرآن تسمى
ح.ر\فاv، تقول: هذا ف ح.ر\ف ابن مسعود أ%ي ف قراءة ابن مسعود. ابن



سيده: وال%ر\ف' الق1راءة الت تقرأ� على أ%وج'ه، وما جاء ف الديث من
قوله، عليه السلم: نزل القرآن على سبعة أ%ح\ر'ف كل©ها شاف{ كاف{، أ%راد
بالر\ف1 الل©غ.ة%. قال أ%بو عبيد وأ%بو العباس. نزل على سبع ل�غات من لغات
العرب، قال: وليس معناه أ%ن يكون ف الرف الواحد سبعة أ%وج'ه هذا ل

يسمع به، قال: ولكن يقول هذه اللغات متفر�قة ف القرآن، فبعضه بلغة
ق�ر.ي\ش�، وبعضه بلغة أ%هل اليمن، وبعضه بلغة هواز,ن%، وبعضه بلغة ه'ذ%ي\ل،

وكذلك سائر اللغات ومعانيها ف هذا كله واحد، وقال غيه: وليس معناه أ%ن يكون
ف الرف الواحد سبعة� أ%وجه، على أ%نه قد جاء ف القرآن ما قد ق�ر,ئ

بسبعة وعشرة نو: ملك يوم الدين وعبد الطاغوت، ومـما يبي ذلك قول ابن
مسعود: إن قد سعت القراءة فوجدتم متقاربي فاقرأ�وا كما ع'لYم\تم\ إنا

هو كقول أ%حدكم ه.لم� وتعال% وأ%ق}ب,ل}. قال ابن ال4ثي: وفيه أ%قوال
غي ذلك، هذا أ%حسنها. وال%ر\ف' ف ال4صل: الط�ر.ف' والان,ب'، وبه سي

ال%ر\ف' من حروف ال1جاء.
وروى ال4زهري عن أ%ب العباس أ%نه سئل عن قوله نزل القرآن على سبعة

أ%حرف فقال: ما هي إل لغات. قال ال4زهري: فأ%بو العباس النح\وي� وهو واحد
عص\ره قد ارتضى ما ذهب إليه أ%بو عبيد واستصو.به، قال: وهذه السبعة أ%حرف

الت معناها اللغات غي خارجة من الذي كتب ف مصاحف السلمي الت اجتمع
عليها السل%ف الرضيeون وال%ل%ف التبعون، فمن قرأ% برف ول ي'خال1ف'
الصحف بزيادة أ%و نقصان أ%و تقدي مؤخ�ر� أ%و تأ}خي مقدم، وقد قرأ% به
إمام من أ%ئمة الق�ر�اء الشتهرين ف ال4مصار، فقد قرأ% برف من الروف

السبعة الت نزل القرآن با، ومن قرأ% برف شاذ9 يالف الصحف وخالف ف
ذلك جهور القر�اء العروفي، فهو غي مصيب، وهذا مذهب أ%هل العلم الذين

هم الق�دوة ومذهب الراسخي ف علم القرآن قدياv وحديثاv، وإل هذا
أ%و\مأ% أ%بو العباس النحوي وأ%بو بكر بن ال4نباري ف كتاب له أ%لفه ف اتباع
ما ف الصحف المام، ووافقه على ذلك أ%بو بكر بن ماهد م'ق}ر,ئ أ%هل
العراق وغيه من ال4ثبات الت\ق1ن,ي، قال: ول يوز عندي غي ما قالوا،

والل9ه تعال يوفقنا للتباع وينبنا البتداع. وح.ر\فا الرأ}س: ش1قاه.
وحرف السفينة والبل: جانبهما، والمع أ%ح\ر'ف¬ وح'ر'وف¬ وح1ر.فةD. شر:

ال%ر\ف' من البل ما ن.ت.أ% ف ج.ن\ب,ه منه كه.ي\ئة الدeكان1 الصغي أ%و
vدقيقا vف أ%ع\له ت.رى له ح.ر\فا vنوه. قال: وال%ر\ف' أ%يضا



م'شف1ياv على س.واء ظهره. الوهري: حر\ف' كل شيء ط%رف�ه وشف1ي'ه وح.دeه، ومنه
ح.ر\ف' البل وهو أ%ع\له الـم'حد_د'.

وف حديث ابن عباس: أ%هل� الكتاب ل يأ}تون الن>ساء إل على ح.ر\ف{ أ%ي
ـgض.تها على جانب. وال%ر\ف' من البل: الن_ج,يبة الاض1ية� الت أ%ن

ال4سفار، شبهت برف السيف ف مضائها ونائها ود1ق�تها، وقيل: هي
الض�ام1رة� الصeل}ب.ة�، شبهت برف البل ف ش1د_تا وص.لبتها؛ قال ذو

الرمة:ج'مال1ي_ةD ح.ر\ف¬ س1ناد¬، ي.ش'ل©ها
وظ1يف¬ أ%ز.جe ال%ط}و, ر.ي�ان� س.ه\و.ق'

فلو كان ال%ر\ف' مهزولv ل يصفها بأ%نا ج'مالية س1ناد ول أ%ن�
وظ1يف%ها ر.ي�ان�، وهذا البيت ي.ن\ق�ض' تفسي من قال ناقة حرف أ%ي مهزولة،
شبهت برف كتابة لدق9تها وه'زالا؛ وروي عن ابن عمر أ%نه قال: الر\ف

الناقة الضامرة، وقال ال4صمعي: الر\ف' الناقة الهزولة؛ قال ال4زهري: قال
أ%بو العباس ف تفسي قول كعب بن زهي:

ح.ر\ف¬ أ%خ'وها أ%بوها من م'ه.ج_نة{،
�وع.مeها خال�ها ق%و\داء ش1م\ل1يل

قال: يصف الناقة بالرف ل4نا ضام1ر¬، وت'ش.ب_ه' بالر\ف من حروف
العجم وهو ال4لف لد1ق�ت1ها، وتشب�ه برف البل إذا وصفت بالع1ظ%م,.
وأ%ح\ر.ف}ت' ناقت إذا ه.ز.ل}ت.ها؛ قال ابن ال4عراب: ول يقال جلD ح.ر\ف

إنا ت'خ.ص� به الناقة�؛ وقال خالد بن زهي:
،Dم.ت.ى ما ت.شأ} أ%ح\م1ل}ك.، والر_أ}س' مائ1ل
على ص.ع\بة{ ح.ر\ف{، وش1يك{ ط�م'ور'ها

ك%ن.ى بالصعبة1 الر\ف1 عن الد_اه1ية1 الشديدة، وإن ل يكن هنالك
مركوب. وحر\ف' الشيء: ناح1ي.ت'ه. وفلن على ح.ر\ف من أ%م\ره أ%ي ناحية{ منه

كأ%نه ينتظر ويتوق�ع'، فإن رأ%ى من ناحية ما ي'ح1بe وإل مال إل غيها.
وقال ابن سيده: فلن على ح.ر\ف من أ%مره أ%ي ناحية منه إذا رأ%ى شيئاv ل

يعجبه عدل عنه. وف التنزيل العزيز: ومن الناس من ي.ع\ب'د' الل9ه على
ح.ر\ف؛ أ%ي إذا ل ير. ما يب انقلب على وجهه، قيل: هو أ%ن يعبده على

السر_اء دون الضر_اء. وقال الزجاج: على ح.ر\ف أ%ي على ش.ك�، قال: وحقيقته
أ%نه يعبد الل9ه على حرف أ%ي على طريقة ف الدين ل يدخ'ل فيه د'خ'ول%

متمك9ن، فإن أ%صابه خي اطمأ%ن9 به أ%ي إن أ%صابه خ1ص\ب¬ وكث�ر. مال�ه



Dوماش1ي.ت'ه اط}م.أ%ن� با أ%صابه ورض1ي. بدينه، وإن أ%صابته ف1ت\ن.ة
اخ\ت1بار¬ ب,ج.د\ب� وق1ل�ة مال� انقلب على وجهه أ%ي رجع عن دينه إل الكفر

وع1بادة ال4و\ثان. وروى ال4زهري عن أ%ب اليثم قال: أ%ما تسميتهم الر\ف
حر\فاv فحرف كل شيء ناحيته كحرف البل والنهر والسيف وغيه. قال ال4زهري:

كأ%ن الي وال1ص\ب ناحية والضر� والشر� والكروه ناحية أ�خرى، فهما
حرفان وعلى العبد أ%ن يعبد خالقه على حالت السر�اء والضر_اء، ومن عبد

الل9ه على السر_اء وحدها دون أ%ن يعبده على الضر_اء ي.ب\ت.ل1يه الل9ه با
فقد عبده على حرف، ومن عبده كيفما ت.ص.ر_ف%ت\ به الال� فقد عبده عبادة

ع.ب\د{ م'ق1ر� بأ%ن� له خالقاv ي'ص.ر>ف�ه كيف ي.شاء، وأ%نه إن
ـgع.م عليه بالسر_اء، فهو ف ذلك عادل أ%و متفضل ـgت.ح.ن.ه بال�لgواء أ%و أ%ن ام

غي ظال ول متعد� له الي، وبيده الي ول خ1ية% للعبد عليه. وقال
ابن عرفة: من يعبد الل9ه على حرف أ%ي على غي طمأ}نينة على أ%مر أ%ي ل

يدخل ف الدين دخول متمكن.
وح.ر.ف. عن الشيء ي.ح\ر,ف' ح.ر\فاv وان\ح.ر.ف. وت.ح.ر_ف. واح\ر.و\ر.ف.:

ع.د.ل% . ال4زهري. وإذا مال% النسان� عن شيء يقال ت.ح.ر_ف وانرف
واحرورف؛ وأ%نشد العجاج ف صفة ثور ح.ف%ر. ك1ناساv فقال:

وإن} أ%صاب. ع'د.واء اح\ر.و\ر.فا
عنها، وول�ها ظ�ل�وفاv ظ�ل�فا

أ%ي إ,ن أ%صاب. م.وان,ع. وع'د.واء� الشي: م.وان,ع'ه. وت.ح\ر,يف' القلم:
ق%ط©ه م'ح.ر_فاv. وق%لم¬ م'ح.ر_ف¬: ع'د1ل% بأ%حد ح.رف%ي\ه عن الخر؛

قال:
ت.خال� أ�ذ}ن.ي\ه1، إذا ت.ش.و_فا،

خاف1يةv أ%و ق%ل%ماv م'ح.ر_فا
وت.ح\ر,يف' الك%ل1م عن مواض1ع1ه: تغييه. والتحريف ف القرآن والكلمة:

تغيي الرف1 عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود
ت'غ.ي>ر' م.عان.ي التوراة بال4شباه، فوص.ف%هم الل9ه بفعلهم فقال

تعال: ي'ح.ر>ف�ون الك%ل1م. عن مواضعه. وقوله ف حديث أ%ب هريرة: آم.ن\ت'
ب'ح.ر>ف1 القلوب؛ هو الـم'ز,يل� أ%ي م'ـم1يل�ها وم'زيغ'ها وهو الل9ه

تعال، وقال بعضهم: الـم'ح.ر>ك.. وف حديث ابن مسعود: ل يأ}تون النساء إل
على حرف أ%ي على ج.ن\ب. والـم'ح.ر_ف': الذي ذ%ه.ب مال�ه. والـم'حار.ف':



الذي ل ي'صيب' خياv من وج\ه{ ت.و.ج_ه له، والصدر ال1راف'.
وال�ر\ف': ال1ر\مان. ال4زهري: ويقال للمحزوم الذي ق�ت>ر. عليه رزق�ه م'حار.ف¬.

وجاء ف تفسي قوله: والذين ف أ%موالم ح.قÒ م.ع\لوم للسائل
والـم.ح\ر'وم، أ%ن السائل هو الذي يسأ%ل الناس، والروم هو الـم'حار.ف' الذي ليس

له ف السلم س.ه\م، وهو م'حار.ف¬. وروى ال4زهري عن الشافعي أ%نه قال:
كل© من اس\ت.غن.ى ب,ك%س\به فليس له أ%ن يسأ%ل الصدقة%، وإذا كان ل

يبل�غ� كسب'ه ما ي'ق1يم'ه وعيال%ه، فهو الذي ذكره الفس>رون أ%نه الروم
الـم'حار.ف الذي ي.ح\ت.ر,ف' بيد.يه، قد ح'ر,م س.ه\م.ه من الغنيمة ل

eي'ع\طى من الصدقة ما ي.س'د vي.غ\ز'و مع السلمي، ف%ب.ق1ي. م\روما
ح1ر\مان.ه، والسم منه ال�ر\فة، بالضم، وأ%ما ال1رفة� فهو اسم من الحت1راف1 وهو

الك}ت1ساب'؛ يقال: هو ي.ح\ر,ف' لع1يال1ه ويترف وي.ق}ر,ش' وي.ق}ت.ر,ش'
بعن يكتسب من ههنا وههنا، وقيل: الـم'حارف'، بفتح الراء، هو الروم

الدود الذي إذا ط%ل%ب فل ي'ر\ز.ق أ%و يكون ل ي.س\ع.ى ف الكسب. وف
الصحاح: رجل م'حار.ف، بفتح الراء، أ%ي مدود مروم وهو خلف قولك م'بار.ك¬؛

قال الراجز:
م'حار.ف¬ بالشاء وال4باع1ر,،

م'بار.ك¬ بالق%ل%ع1ي> البات1ر,
وقد ح'ور,ف. ك%س\ب' فلن إذا ش'د>د عليه ف م'عامل%ته وض'ي>ق. ف

م.عاش1ه كأ%نه م1يل% ب,ر,ز\قه عنه، من الن\ح1راف1 عن الشيء وهو اليل عنه.
�وف حديث ابن مسعود: موت' الؤمن بع.ر.ق, البي ت.ب\ق%ى عليه البق1ي�ة

من الذ©نوب, ف%ي'حار.ف' با عند الوت أ%ي ي'ش.د_د عليه لت'م.ح_ص.
ذنوبه، و'ض1ع. و.ض\ع. الـم'جازاة1 والـم'كافأ%ة، والعن أ%ن الشد_ة الت
ت.ع\ر,ض له حت ي.ع\ر.ق. لا ج.3بين'ه عند الس>ياق, تكون جزاء وكفارةv لا

بقي عليه من الذنوب، أ%و هو من الـم'حار.فة1 وهو التش\ديد' ف الـم.عاش.
وف التهذيب: في'حار.ف' با عند الوت أ%ي ي'قاي.س' با فتكون كفارة

لذنوبه، ومعن ع.ر.ق, البي شد_ة� الس�ياق. وال�ر\ف': السم من قولك رجل
،�م'حار.ف¬ أ%ي م.ن\ق�وص' ال%ظY ل ينمو له مال، وكذلك ال1ر\فة

بالكسر. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ل%ح1ر\فة� أ%حد1هم أ%ش.دe علي_ من
ع.ي\ل%ت1ه أ%ي إغ}ناء� الف%ق1ي وكفاية� أ%م\ر,ه أ%ي\س.ر' علي_ من إص\لح,

eالفاسد1، وقيل: أ%راد ل%ع.دم ح1ر\فة1 أ%حد1هم والغ}ت1مام' لذلك أ%ش.د



علي_ من ف%ق}ر,ه. والـم'ح\ت.ر,ف': الصان,ع'. وفلن ح.ريفي أ%ي م'عام1لي.
اللحيان: وح'ر,ف. ف ماله ح.ر\فةv ذه.ب منه شيء، وح.ر.ف}ت' الشيء عن
وج\هه ح.ر\فاv. ويقال: ما ل عن هذا ال4م\ر, م.ح\ر,ف¬ وما ل عنه م.ص\ر,ف¬

بعن واحد أ%ي م'ت.ن.حìى؛ ومنه قول أ%ب كبي الذل:
أ%ز'ه.ي\ر'، ه.ل} عن ش.ي\بة{ من م.ح\ر,ف1،

أ%م\ ل خ'ل�ود. ل1باذ1ل� م'ت.ك%لYف1؟
والـم'ح\ر,ف': الذي ن.ما مال�ه وص.ل%ح.، والسم ال1ر\فة�. وأ%ح\ر.ف.

الرجل� إحرافاv فهو م'ح\ر,ف¬ إذا ن.ما مال�ه وص.ل%ح.. يقال: جاء فلن
بال1ل}ق, والح\راف إذا جاء بالال الكثي.

وال1ر\فة�: الص>ناعة�. وح1رفة� الرجل,: ض.ي\ع.ت'ه أ%و ص.ن\ع.ت'ه.
وح.ر.ف. ل4ه\ل1ه واح\ت.ر.ف: كس.ب وطل%ب واح\تال%، وقيل: الح\ت1راف'

الك}ت1ساب'، أ%ي�اv كان. ال4زهري: وأ%ح\ر.ف. إذا اس\ت.غ\ن بعد فقر. وأ%ح\ر.ف.
الرجل� إذا ك%د_ على ع1ياله. وف حديث عائشة: لا اس\ت'خ\ل1ف. أ%بو

بكر، رضي الل9ه عنهما، قال: لقد ع.ل1م قومي أ%ن ح1ر\ف%ت ل تكن ت.ع\ج,ز عن
مؤونة أ%هلي وش'غ1ل}ت' بأ%مر السلمي فسيأ}كل آل� أ%ب بكر من هذا

وي.ح\ت.ر,ف' للمسلمي فيه؛ ال1ر\فة�: الص>ناعة� وج,هة� الك%س\ب؛ وح.ر,يف'
الرجل: م'عام1ل�ه ف ح1ر\ف%ت1ه، وأ%راد باحتراف1ه للمسلمي ن.ظ%ره ف

أ�مورهم وت.ث}مي. م.كاس1بهم\ وأ%ر\زاق1هم؛ ومنه الديث: إن ل4رى الرجل
ي'ع\ج,ب'ن فأ%قول: هل له ح1ر\فة؟ فإن قالوا: ل، س.ق%ط% من عين؛ وقيل: معن

الديث ال4و_ل هو أ%ن يكون من ال�ر\فة وال1ر\فة، بالضم والكسر، ومنه
قولم: ح1ر\فة ال4د.ب,، بالكسر. ويقال: ل ت'حار,ف\ أ%خاك. بالسوء أ%ي

ت'جاز,ه بسوء صن,يع1ه ت'قاي,س\ه وأ%ح\س3ن\ إذا أ%ساء واص\ف%ح\ عنه. ابن
ال4عراب: أ%ح\ر.ف. الرجل� إذا جازى على خ.ي\ر أ%و شر�، قال: ومنه

ال%ب': إن العبد ل%ي'حار.ف' عن عمله الي أ%و الشر� أ%ي ي'جازى. وقولم ف
الديث: س.لYط} عليهم م.و\ت. طاع'ون{ د.ف1يف{ ي'ح.ر>ف' الق�لوب. أ%ي

ي'م1يلها وي.ج\ع.ل�ها على حر\ف{ أ%ي جانب وط%ر.ف{، ويروى ي.ح'وف'، بالواو،
وسنذكره؛ ومنه الديث: ووصف س'فيان� بكفه ف%ح.ر.ف%ها أ%ي أ%مال%ها،

والديث الخر: وقال بيده فحر�فها كأ%نه يريد القتل ووصف با قط}ع السيف1
ب.د>ه. وح.ر.ف. ع.ي\ن.ه: ك%ح.لها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ب,ز.ر\قاو.ي\ن, ل ت'ح\ر.ف\، ول%ـم_ا



ي'ص1ب\ها عائ1ر¬ بش.في ماق,
أ%راد ل ت'ح\ر.فا فأ%قام الواحد م'قام الث}ني كما قال أ%بو ذ�ؤ.يب:

،vالليل% م'ش\ت.ج,را eوبت ،eنام. ال%ل1ي
كأ%ن� عي\ن.ي_ فيها الص_اب' م.ذ}بوح'

وال1ح\ر.ف' وال1ح\راف': الـم1يل� الذي تقاس' به ال1راحات.
والـم1ح\ر.ف' وال1ح\راف' أ%يضاv: ال1س\بار' الذي ي'قاس' به ال�رح؛ قال القطامي

:vيذكر ج,راحة
إذا الط�بيب' ب1ح\راف%ي\ه عال%ج.ها،

زاد.ت\ على الن_ق}ر, أ%و ت.ح\ريكها ض.ج.ما
ويروى على الن_ف}ر,، والن_ف}ر' الو.ر.م'، ويقال: خروج الد�م؛ وقال

الذل:
فإن} ي.ك' ع.ت_اب¬ أ%صاب. بس.ه\م1ه

ح.شاه، ف%ع.ن_اه ال%وى والـم.حار,ف'
وال�حار.فة�: م'قاي.س.ة� ال�ر\ح, بال1ح\راف1، وهو ال1يل الذي

ت'س\ب.ر' به ال1راحات'؛ وأ%نشد:
كما ز.ل� عن رأ}س, الش_ج,يج, الارف'

وجعه م.حار,ف' وم.حاريف'؛ قال ال%ع\دي:
ود.ع.و\ت. ل%ه\ف%ك بعد فاق1رة{،
ت'ب\دي م.حار,ف�ها عن الع.ظ}م,

وحار.ف%ه: فاخ.ر.ه؛ قال ساع1دة� بن ج'ؤ.ي_ة:
فإن} ت.ك' ق%س\ر¬ أ%ع\ق%ب.ت\ من ج'ن.ي\د1ب�،
فقد ع.ل1م'وا ف الغ.ز\و, كي\ف. ن'حار,ف'

Òر\ف' ج.ب�وال�ر\ف': ح.بe الر_شاد1، واحدته ح'ر\فةD. ال4زهري: ال
كال%ر\د.ل,. وقال أ%بو حنيفة: ال�رف، بالضم، هو الذي تسميه العام�ة

حب_ الر_شاد.
وال�ر\ف' وال�راف': ح.ي�ةD م'ظ}ل1م' الل�و\ن1 ي.ض\ر,ب' إل الس_واد

إذا أ%خذ النسان% ل يبق فيه دم إل خرج.
وال%رافة�: ط%ع\م ي'ح\ر,ق' اللYسان% والف%م.. وبصل ح1ر>يف¬: ي'ح\ر,ق'

الفم وله ح.رارةD، وقيل: كل طعام ي'ح\ر,ق' فم آكله ب.رارة م.ذاق1ه
ح1ر>يف، بالتشديد، للذي ي.ل}ذ%ع' اللسان% ب.راف%ت1ه، وكذلك بصل ح1ر�يف،



قال: ول يقال ح.ر>يف.
@حرجف: ال%ر\ج.ف': الر>يح' الباردة�. وريح¬ ح.ر\ج.ف¬: بار,دةD؛ قال

الفرزدق:
إذا اغ}ب.ر_ آفاق' السماء وه.ت_ك%ت\،

س'ت'ور. ب'ي'وت1 ال�ي>، ن.ك}باء� ح.ر\ج.ف'
قال أ%بو حنيفة: إذا اش\تد_ت الر>يح' مع ب.ر\د وي'ب\س، فهي ح.ر\ج.ف¬.

وليلة ح.ر\ج.ف: بارد.ة� الر>يح؛ عن أ%ب علي� ف الت_ذ}ك1رة.
@حرشف: ال%ر\ش.ف': ص1غار كل شيء. وال%ر\شف': الراد ما ل ت.ن\ب'ت\

أ%ج\ن,ح.ت'ه؛ قال امرؤ القيس:
�ـ�ه'م\ ح.ر\ش.ف¬ م.ب\ث�وث كأ%ن

�بال%و>، إذ} ت.ب\ر'ق' الن>عال
شب_ه اليل بالراد، وف التهذيب: يريد الرج_الة، وقيل: هم الرج_الة

ف هذا البيت. وال%ر\ش.ف': ج.راد كثي؛ قال الراجز:
ـ©ها ال%ر\ش.ف' ذا ال4كل, الك�د.م يا أ%ي

الك�د.م': الش_ديد' ال4كل من كل شيء. وف حديث غ%ز\وة1 ح'ن.ي\ن�: أ%رى
ك%ت1يب.ة% ح.ر\ش.ف{؛ الرش.ف: الر_ج�الة� شبهوا بال%ر\ش.ف1 من

ال%راد1 وهو أ%شدeه أ%ك}لv؛ يقال: ما ث%م_ غي' ح.ر\ش.ف1 رجال� أ%ي ضعفاء4
وش'ي'وخ�، وص1غار' كل شيء ح.ر\ش.ف�ه. وال%ر\شف': ضرب من الس_مك.

وال%ر\ش.ف: ف�ل�وس' السمك. وال%ر\ش.ف': ن.ب\ت، وقيل: نبت ع.ر,يض' الورق؛ قال
ال4زهري: رأ%يته ف البادية، وقيل: نبت يقال له بالفارسية ك%ن\ك%ر\؛ ابن

شيل؛ ال%ر\ش.ف الك�د\س' بلغة أ%هل اليمن. يقال: د'س\نا ال%ر\شف..
وح.ر\شف' الس>لح,: ما ز'ي>ن. به، وقيل: حرشف' السلح, ف�لوس من ف1ضة
ي'ز.ي_ن' با. التهذيب: وح.ر\ش.ف' الد>ر\ع ح'ب'ك�ه، شبه برشف السمك الت
على ظهرها وهي ف�لوسها. ويقال للحجارة الت ت.ن\ب'ت على ش.طY البحر:

ال%ر\شف.
أ%بو عمرو: ال%ر\ش.فة� ال4رض الغل1يظة، منقول من كتاب الع\تقاب, غي

م.س\م'وع، ذكره الوهري كذلك.
@حرقف: ال%ر\ق%ف%تان1: رؤوس أ%عال الو.ر,ك%ي, بنزلة ال%ج.ب.ة1؛ قال

:�ه'د\بة
رأ%ت\ ساع1د.ي\ غ�ول�، وتت. ق%م1يص1ه



ج.ناج,ن' ي.د\م.ى ح.دeها وال%راق1ف'
وال%رق%ف%تان1: م'ج\ت.م.ع' رأ}س, الف%خ1ذ ورأ}س, الور,ك حيث ي.ل}تقيان1

من ظاهر. الوهري: ال%ر\ق%ف%ة� عظم ال%ج.ب.ة1 وهي رأ}س الو.ر,ك1. يقال
للمريض إذا طال%ت\ ض.ج\ع.ت'ه: د.ب,ر.ت\ ح.راق1ف�ه. وف حديث سويد: تران

إذا د.ب,ر.ت\ ح.ر\ق%ف%ت وما ل ض.ج\عةD إل على وج\هي ما ي.س'رeن
ـYي ن.ق%ص\ت' منه ق�لمة ظ�ف�ر�، والمع ال%راق1ف'؛ وأ%نشد ابن أ%ن

ال4عراب:
ل%ي\س'وا ب,ه.د>ين. ف ال�ر'وب,، إذا

ت'ع\ق%د' ف%و\ق. ال%راق1ف1 النeط�ق'
وح.ر\ق%ف. الرجل�: وضع رأ}سه على ح.راق1ف1ه. وف الديث: أ%نه، عليه

السلم، ركب فرساv ف%ن.ف%ر.ت\ ف%ن.د.ر. منها على أ%رض غليظة، فإذا هو جالس
وع'ر\ض' ر'ك}ب.ت.ي\ه1 وح.ر\ق%ف%ت.ي\ه1 وم.ن\ك1ب.ي\ه1 وع'ر\ض' و.ج\هه

م'ن\ش.جÒ؛ الر\قفة�: عظم رأ}س الو.ر,ك.
وال�ر\ق�وف': الدابة الـم.ه\ز'ول�. ودابةD ح'ر\قوف¬: شديد ال�زال وقد

بدا حراق1يف�ه. وحرق�وف¬: د'و.يب_ةD من أ%ح\ناش ال4رض؛ قال ال4زهري:
هذا الرف ف المهرة لبن دريد مع حروف غيه ل أ%جد ذكرها ل4حد من
الثقات، قال: وينبغي للناظر أ%ن يفحص عنها فما وجده ل3مام يوثق به أ%لقه

بالرباعي، وما ل يده منها لثقة كان منه على ريبة وحذر.
@حرنقف: ال4زهري ف الماسي: امرأ%ة ح'ر.ن\ق1فةD قصية.

�@حسف: ال�ساف': ب.ق1ي�ة� كلY شيء أ�كل فلم يبق منه إل قليل. وح'سافة
التمر,: بقية ق�ش'وره وأ%ق}ماع'ه وك1س.ر'ه؛ هذه عن اللحيان. قال الليث:

ال�سافة ح'سافة التمر، وهي ق�شوره ور.د1يئه. وح'ساف' الائدة1: ما
ي.ن\ت.ث1ر' فيؤكل في'ر\جى فيه الثواب'. وح'ساف' الص>لYيان1 ونوه: ي.ب,يس'ه،

والمع أ%ح\ساف¬. وال�سافة�: ما س.ق%ط% من التمر، وقيل: السافة ف
التمر خاص�ة ما سقط من أ%قماعه وقشوره وك1س.ره. الوهري: السافة ما تناثر

من التمر الفاسد.
وح.س.ف. التمر. ي.ح\س3ف�ه ح.س\فاv وح.س_ف%ه: ن.ق�اه من ال�سافة1. ابن
ال4عراب: ال�سوف' اس\ت1ق}صاء الشيء وت.ن\ق1ي.ت'ه. وف الديث: أ%ن�

أ%س\ل%م كان يأ%gت عمر بالصاع, من التمر فيقول: يا أ%س\ل%م' ح'ت_ عنه
ق1ش\ره، قال: فأ%ح\س3ف�ه ث يأ}كله؛ ال%س\ف' كالت� وهو إزالة الق1ش\ر.



ومنه حديث سعد بن أ%ب وقاص قال عن مصعب بن عمي: لقد رأ%يت ج,ل}د.ه
ي.ت.ح.س_ف' ت.ح.سeف. ج,لد1 ال%ي�ة1 أ%ي ي.ت.ق%شر. وهو من ح'سافتهم أ%ي من

خ'شار.ت1هم\. وح'سافة� الناس,: ر'ذال�هم. وان\ح.س.ف. الشيء� ف ي.د1ي:
انف%ت_. وح.س.ف. الق%ر\حة: ق%ش.ر.ها. وت.ح.س_ف. ال1ل}د': تقش�ر؛ عن ابن

ال4عراب. وت.ح.س_ف%ت\ أ%و\بار' البل, وتو.س_ف%ت\ إذا ت.م.ع_ط%ت\
وت.طاي.ر.ت\.

وال%س3يفة�: الض_غ1ينة�؛ قال ال4عشى:
ف%مات. ول ت.ذ}ه.ب\ ح.س3يفة� ص.د\ر,ه،

ي'خ.ب>ر' عنه ذاك أ%ه\ل� الـم.قاب,ر,
وف صدره علي_ ح.س3يفةD وح'سافةD أ%ي غ%ي\ظD وعداوةD. أ%بو عبيد: ف

قلبه عليه ك%ت1يفةD وح.س3يفةD وح.سيكةD وسخ1يمةD بعنÝى واحد. ورجع فلن
ب.سيفة ن.ف}س3ه إذا رج.ع. ول ي.ق}ض, حاجة� نفس3ه؛ وأ%نشد:

إذا س'ئ1ل�وا الـم.ع\ر'وف. ل ي.ب\خ.ل�وا به،
ول ي.ر\ج,ع'وا ط�ل�ب.ه بال%سائ1ف1

قال الفراء: ح'س3ف. فلن أ%ي ر'ذل% وأ�س\ق1ط%. وحكى ال4زهري عن بعض
ال4عراب قال: يقال ل%ر\س, ال%ي�ات1 ح.س\ف¬ وح.س3يف¬ وحفيف¬؛ وأ%نشد:

أ%باتون ب,ش.ر> م.بيت1 ض.ي\ف{،
به ح.س\ف' ال4فاعي والب'ر'وص,

شر: ال�سافة� الاء القليل؛ قال: وأ%نشدن ابن ال4عراب لكثي>ر:
إذا الن_ب\ل� ف ن.ح\ر, الك�م.ي\ت1، كأ%نا

ش.وار,ع' د.ب\ر� ف ح'سافة1 م'د\ه'ن,
شر: وهو ال�شافة�، بالشي أ%يضاv، الـم'د\ه'ن: صخ\رة ي.س\ت.ن\ق1ع'

فيها الاء�.
@حشف: ال%ش.ف' من التمر: ما ل ي'ن\و,، فإذا ي.ب,س ص.ل�ب وفسد ل طع\م

له ول ل1حاء ول حلوة. وتر ح.ش1ف¬: كثي ال%ش.ف على الن>سبة وقد
�أ%ح\ش.ف%ت1 النخلة� أ%ي صار ت.م\ر'ها ح.ش.فاv. الوهري: ال%ش.ف' أ%رد.أ

vوس'وء4 ك1يلة؟ وف الديث: أ%نه رأ%ى رجل vالتمر. وف الثل: أ%ح.ش.فا
ع.ل�ق. ق1ن\و. ح.ش.ف{ ت.ص.د_ق به؛ ال%ش.ف': الياب,س' الفاس1د' من التمر،

وقيل: الضعيف الذي ل ن.و.ى له كالش>يص,.
وال%ش.ف': الض_ر\ع' البال.



وقد أ%ح\ش.ف. ض.ر\ع' الناقة1 إذا ت.ق%ب_ض. واس\ت.ش.ن_ أ%ي صار
كالش_ن�. وح.ش.ف.: ار\ت.ف%ع منه اللب.ن'. وال%ش.ف%ة�: الك%م.رة�، وف التهذيب:

ما ف%و\ق. ال1تان. وف حديث علي�: ف ال%ش.فة1 الد>ية�؛ هي رأ}س
الذك%ر إذا قطعها إنسان وجبت عليه الدية� كاملة.
وال%ش1يف': الثوب البال ال%ل%ق'؛ قال ص.خ\ر الغ.ي�:

أ�ت1يح. لا أ�ق%ي\د1ر' ذ�و ح.ش1يف{،
إذا سام.ت\ على الـم.ل%قات1 ساما

ورجل م'ت.ح.ش>ف¬ أ%ي عليه أ%ط}مار¬. ويقال ل�ذ�ن النسان إذا ي.ب.س.ت\
ف%ت.ق%ب_ض.ت\: قد اس\ت.ح\ش.ف%ت\، وكذلك ض.ر\ع' ال�نثى إذا ق%ل%ص.

:�وت.ق%ب�ض. قد اس\ت.ح\ش.ف.، ويقال ح.ش1ف¬؛ وقال ط%رفة
على ح.ش1ف{ كالش_ن> ذاو� م'ج.د_د

وت.ح.ش_ف%ت\ أ%وبار' البل,: طار.ت\ عنها وت.ف%ر_ق%ت. ويقال: رأ%يت
فلناv م'ت.ح.ش>فاv أ%ي رأ%يته س.ي>ء4 الال, م'ت.ق%ه>لv ر.ث� اليئة.

وف حديث عثمان: قال له أ%بان� ابن سعيد ما ل أ%راك. م'ت.ح.ش>فاv؟
أ%س\ب,ل} فقال: هكذا كانت إز\ر.ة� صاحبنا، صلى الل9ه عليه وسلم؛

الـم'ت.ح.ش>ف': الل�ب,س' الشيف1 وهو الل%ق'، وقيل: الـم'ت.ح.ش>ف'
�الـم'ب\ت.ئ1س' الـم'ت.ق%ب>ض'. والز\ر.ة، بالكسر: حالة

الـم'ت.أ%ز>ر,.وال%ش.ف%ة�: ص.خ\رةD ر,خ\وةD ف س.ه\ل من ال4رض. ال4زهري: ويقال
للجزيرة ف البحر ل ي.ع\ل�وها الاء� ح.ش.ف%ةD، وج.م\عها ح1ش.اف¬ إذا كانت
vصغية م'ستديرة. وجاء ف الديث: أ%ن� موضع. بيت1 الل9ه كان ح.ش.فة

فدح.ا الل9ه' ال4رض عنها.
وقال شر: ال�شافة� وال�سافة�، بالشي والسي، الاء القليل.

@حصف: ال%صافة�: ث%خانة� الع.ق}ل. ح.ص'ف.، بالضم، ح.صافةv إذا كان
ج.ي>د. الرأ}ي, م'ح\ك%م العقل، وهو ح.ص1ف¬ وح.ص1يف¬ ب.ي>ن' ال%صافة1.

وال%ص1يف': الرجل الـم'ح\ك%م' العقل؛ قال:
ح.د1يث�ك ف الش>تاء3 حد1يث� ص.ي\ف{،

وش.ت\و,يe ال%د1يث1 إذا ت.ص1يف'
ف%ت.خ\ل1ط� فيه م1ن هذا بذا،

ف%ما أ%د\ر,ي أ%أ%ح\م.ق' أ%م\ ح.ص1يف'؟
فأ%م�ا ح.ص1ف¬ فعلى النس.ب,، وأ%ما ح.ص1يف¬ فعلى الف1ع\ل. وف كتاب ع'مر



ـgر. الل9ه1 إل إل أ%ب ع'بيدة، رضي الل9ه عنهما: أ%ن ل ي'م\ض1ي. أ%م
ب.ع1يد. الغ1ر_ة1 ح.ص1يف. الع'قدة؛ ال%ص1يف': الـم'حكم' العقل،

ـgر,: إح\كام'ه، ويريد بالع'ق}دة ههنا الرأ}ي. والتد\بي، وكل وإح\صاف' ال4م
م'ح\ك%م ل خ.ل%ل% فيه ح.ص1يف¬. وم'ح\ص.ف¬: كث1يف¬ قويÒ. وثوب ح.ص1يف¬ إذا

كان مكم النسج ص.ف1يق%ه، وأ%ح\ص.ف. الناس1ج نس\ج.ه.
ورأ}ي¬ م'س\ت.ح\ص1ف¬، وقد اس\ت.ح\ص.ف. رأ}يه' إذا اس\ت.ح\ك%م، وكذلك

الـم'س\ت.ح\ص1د'. واس\ت.ح\ص.ف. الشيء�: اس\ت.حك%م.. ويقال: اس\ت.ح\ص.ف.
القوم' واس\ت.ح\ص.د'وا إذا اجتمعوا؛ قال ال4عشى:

تأ}و,ي ط%وائ1ف�ها إل م.ح\ص'وفة{
م.ك}روهة{، ي.خش.ى الك�ماة� ن,زال%ها

قال ال4زهري: أ%راد بالـم.ح\ص'وفة ك%ت1يب.ةv م\م'وعة وجعلها
م.ح\ص'وفةv من ح'ص1فت\، فهي م.ح\ص'وفةD. قال ال4زهري: وف النوادر ح.ص.ب\ت'ه عن

كذا وأ%ح\ص.ب\ت'ه وح.ص.ف}ت'ه وأ%ح\ص.ف}ت'ه وح.ص.يته وأ%ح\ص.يت'ه إذا
ـgر,: إح\كام'ه. وإح\صاف البل,: إحكام' ف%ت\ل1ه. أ%ق}ص.ي\ت.ه. وإح\صاف' ال4م

والـم'ح\ص.ف' من ال1بال,: الش_د1يد' الف%ت\ل,، وقد اس\ت.ح\ص.ف..
والـم'س\ت.ح\ص1فة�: الرأ%ة الض_ي>قة� اليابسة�، قيل: وهي الت ت.ي\ب.س' عند

الغ1ش\يان1 وذلك مـما ي'س\ت.ح.بe. وف%ر\ج¬ م'س\ت.ح\ص1ف¬ أ%ي ض.ي>ق.
واس\ت.ح\4ص.ف. علينا الزمان�: اشتد�. واس\ت.ح\ص.ف. القوم': اجتمعوا.

والح\صاف': أ%ن ي.ع\د'و. الرجل� ع.د\واv فيه ت.قار'ب¬. وأ%ح\ص.ف.
الفرس' والرجل� إذا ع.د.ا ع.د\واv شديداv، وقال اللحيان: يكون ذلك ف الفرس

وغيه مـما يعدو، وقيل: الح\صاف' أ%ق}ص.ى ال�ض\ر؛ قال العجاج:
ذار� إذا لق%ى الع.زاز. أ%ح\ص.ف%ا،

وإن ت.ل%ق�ى غ%د.راv ت.خ.ط}ر.فا
والذ�ر\و': الـم.رe ال%ف1يف'، والغ.د.ر': ما ار\ت.ف%ع. من ال4رض

وان\خ.ف%ض، ويقال: الكثي' الجارة. وفرس م1ح\ص.ف¬ وناقة م1ح\صاف¬؛ شاه1د'ه
قول عبد الل9ه بن سعان الت_غ\ل%ب�:
،vعاYول م'ت.ه.ل vوس.ر.ي\ت' ل ج.ز,عا
ي.ع\د'و بر.ح\لي ج.س\رةD م1ح\صاف'

وال%ص.ف': ب.ث}ر¬ ص1غار يق1يح' ول ي.ع\ظ�م وربا خرج ف م.راق>
الب.ط}ن, أ%يام الر�، وقد ح.ص1ف. ج,لده، بالكسر، ي.ح\ص.ف' ح.ص.فاv. وقال أ%بو



عبيد: ح.ص1ف. ي.ح\ص.ف' ح.ص.فاv وب.ث1ر. وجه'ه ي.ب\ث%ر' ب.ث%راv. وقال
الوهري: ال%ص.ف' ال%ر.ب' اليابس، والصيفة الي_ة�؛ طائي�ة.

@حطف: ال4زهري: ال%ن\ط%ف\ الضخ\م البطن، والنون زائدة فيه.
@حفف: ح.ف_ القوم' بالشيء وح.وال%ي\ه ي.ح'ف©ون% ح.ف9اv وح.ف©وه

وح.ف�فوه: أ%ح\د.ق�وا به وأ%طاف�وا به وع.كفوا واس\ت.داروا، وف التهذيب:
ح.ف_ القوم بسيدهم. وف التنزيل: وترى اللئكة حاف9ي من حول العرش؛ قال

الزجاج: جاء ف التفسي معن حافYي م'حد1ق1ي؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ك%ب.ي\ض.ة1 أ�د\ح1ي¼ ب.ي\ت1 خ.م1يلة{،

�ي'ح.فYف�ها ج.و\نD ب,ج'ؤ\ج,ئ1ه ص.ع\ل
وقوله:

إب\ل� أ%ب ال%ب\حاب, إب\لD ت'ع\ر.ف'،
ي.ز,ين'ها م'ح.ف�ف¬ م'و.ق�ف'

الـم'ح_ف�ف': الض_ر\ع' الـم\ت.لئ� الذي له جوانب كأ%ن� جوانبه
vح.ف�ف%ت\ه أ%ي ح.ف�ت\ به، ورواه ابن ال4عراب م'ج.ف�ف¬، يريد ض.ر\عا

eوهو الو.ط}ب' ال%ل%ق'. وح.ف�ه بالشي ي.ح'ف©ه كما ي'ح.ف ،Òكأ%نه ج'ف
ال%و\د.ج' بالثياب، وكذلك الت_ح\ف1يف'. وف حديث أ%ه\ل, الذكر:

ف%ي.ح'ف©ون.هم بأ%ج\ن,ح.ت1هم أ%ي يطوفون بم ويد'ور'ون ح.و\ل%هم. وف حديث آخر:
إل� ح.ف�تهم اللئكة�. وف الديث: ظ%ل�ل% الل9ه مكان% البيت1

غ%مامةv فكانت ح1فاف. البيت1 أ%ي م'ح\د1قةv به.
وال1ح.ف�ة�: ر.ح\لD ي'ح.فe بثوب ث تركب فيه الرأ%ة، وقيل:
ال1ح.ف�ة� م.ر\ك%ب كال%و\د.ج, إل� أ%ن� الودج ي'ق%ب_ب' وال1ح.ف�ة� ل

ت'ق%ب_ب'؛ قال ابن دريد: سيت با ل4ن ال%شب ي.ح'فe بالقاعد فيها أ%ي
ي'ح1يط� به من جيع جوانبه، وقيل: ال1ح.ف�ة م.ركب من مراكب النساء.

وال%ف%ف': المع'، وقيل: ق1ل�ة الأ}كول, وكثرة ال4ك%ل%ة1، وقال
ثعلب: هو أ%ن تكون الع1يال� مثل% الز_اد1، وقال ابن دريد: هو الض>يق' ف

العاش، وقالت امرأ%ة: خرج زوجي وي.ت1م. و.ل%دي فما أ%صابم ح.ف%ف¬ ول
ض.ف%فe، قال: فال%ف%ف' الض>يق، والض_ف%ف أ%ن ي.ق1ل� الطعام' وي.ك}ث�ر.

آكلوه، وقيل هو م1قدار العيال، وقال اللحيان: الفف الك%فاف' من
الـم.عيشة1. وأ%صابم ح.ف%ف¬ من العيش أ%ي شد_ة، وما ر'ؤ,ي. عليهم ح.ف%ف¬ ول

ض.ف%ف¬ أ%ي أ%ثر' ع.و.ز�. قال ال4صمعي: الف%ف ع.ي\ش' س'وء وق1ل�ة مال،



وأ�ولئك قوم م.ح\ف�وف�ون. وف الديث: أ%نه، عليه السلم، ل يش\ب.ع\ من
طعام إل على حف%ف؛ الف%ف: الضيق وقلة العيشة، أ%ي ل يشبع إل9

والال� عنده خلف' الر>خاء وال1ص\ب,. وطعام ح.ف%ف: قليل. ومعيشة ح.ف%ف¬:
vض.ن\ك¬. وف حديث عمر قال له وفد العراق: إن� أ%مي الؤمني بلغ س1ن�ا
وهو حافe الـم.طع.م أ%ي ياب,س'ه وق%ح1ل�ه؛ ومنه حديثه الخر أ%نه سأ%ل

رجلv فقال: كيف وجدت أ%با ع'بي\د.ة؟ فقال: رأ%يت ح'ف�وفاv أ%ي ض1يق. عيش؛
ومنه الديث: أ%ب\ل1غ} معاوية% أ%ن� عبد الل9ه1 بن جعفر ح.ف�ف. 

(* قوله
«حف9ف» بامش النهاية: حفف، مبالغة ف حف أي جهد وقل ماله من حفت الرض

ونوه.) وج'ه,د. أ%ي قل� ماله. ال4صمعي: أ%صابم من الع.ي\ش, ض.ف%ف¬
وح.ف%ف¬ وق%ش.ف¬، كل هذا من شد_ة الع.ي\ش,. ابن ال4عراب: الض_ف%ف'

الق1ل�ة وال%ف%ف' الاجة�، ويقال: الضف%ف والف%ف واحد؛ وأ%نشد:
ه.د1ي�ة كان.ت\ ك%فافاv ح.ف%فا،
ل ت.ب\ل�غ� الار ومن ت.ل%ط�فا

قال أ%بو العباس: الضف%ف' أ%ن تكون ال4ك%ل%ة� أ%كثر. من م1قدار الال,،
والف%ف' أ%ن تكون ال4ك%لة بقدار الال. قال: وكان النب، صلى الل9ه

عليه وسلم، إذا أ%كل% كان من يأ}كل معه أ%كثر عدداv من قدر مبلغ الأ%كول
وكفاف1ه، قال: ومعن قوله ومن ت.ل%ط�فا أ%ي من ب.ر_نا ل يكن عندنا ما
ن.ب.رeه: وما عند فلن إل ح.ف%ف¬ من الـم.تاع,، وهو القوت' القليل.

وح.ف�ت\هم الاجة� ت.ح'ف©هم ح.ف9اv شديداv إذا كانوا م.حاو,يج.. وعنده
ح.ف�ة من م.تاع� أ%و مال� أ%ي ق�وت¬ قليل ليس فيه فضل عن أ%هله. وكان

الطعام ح1فاف. ما أ%كلوا أ%ي ق%د\ر.ه. وو'ل1د. له على حف%ف{ أ%ي على حاجة
�إليه؛ هذه عن ابن ال4عراب. الفراء: يقال ما ي.ح'ف©هم إل ذلك إل الاجة

يريد ما يد\عوهم وما ي'ح\و,ج'هم.
والح\ت1فاف': أ%كل� جيع ما ف الق1د\ر، والشت1فاف': شرب' جيع ما ف

الناء.
وال�ف�وف': الي'ب\س' من غي د.س.م�؛ قال رؤبة:

قال%ت\ س'ل%ي\مى أ%ن رأ%ت\ ح'ف�وف،
مع اض\ط1راب, الل�ح\م, والشeف�وف1

قال ال4صمعي: ح.ف_ رأ}س'ه' ي.ح1فe ح'ف�وفاv وأ%ح\ف%ف}ته أ%نا.



وس.و,يق¬ حافÒ: ياب,س¬ غي ملتوت، وقيل: هو ما ل ي'ل%ت_ بسم\ن ول زيت.
وح.ف�ت\ أ%رض'نا ت.ح1فe ح'ف�وفاv: ي.ب,س. ب.ق}ل�ها. وحف_ بطن الرجل: ل

يأ}كل دس.ماv ول لماv فيبس. ويقال: ح.ف�ت1 الث�ريدة إذا يب,س. أ%ع\لها
ف%ت.ش.ق�ق%ت\. وفرس ق%ف1ر¬ حافÒ: ل ي.س\م.ن' على الضبعة. وح.ف_

رأ}س.ه وشار,به ي.ح'فe ح.ف9اv أ%ي أ%ح\فاه. قال ابن سيده: وح.ف_ اللYحية
ي.ح'ف©ها ح.ف9اv: أ%خذ منها، وح.ف�ه ي.ح'ف©ه ح.ف9اv: ق%ش.ره، والرأ%ة
ت.ح'فe و.ج\هها ح.ف9اv وح1فافاv: تزيل عنه الشعر بالـم'وس.ى

وت.ق}ش1ر'ه'، مشتق من ذلك. واح\ت.ف�ت1 الرأ%ة� وأ%ح.ف9ت\ وهي ت}ت.فe: تأ}مر من
ي.ح'ف� شعر وجهها ن.ت\فاv بيطي، وهو من الق%ش\ر، واسم ذلك الشعر

ال�فافة�، وقيل: ال�فافة� ما س.ق%ط من الشع.ر الـم.ح\ف�وف1 وغيه. وح.ف�ت1
اللحية� ت.ح1فe ح'ف�وفاv: ش.ع1ث%ت\. وح.ف� رأ}س' النسان وغيه ي.ح1ف�

:vهن؛ قال الكميت يصف و.ت1داeش.ع1ث% وب.ع'د. ع.ه\د'ه بالد :vح'فوفا
وأ%ش\ع.ث% ف الد_ار, ذي ل1م_ة{
�ي'ط1يل� ال�ف�وف.، ول ي.ق}م.ل

يعن وتداv حف9ه صاحب'ه ت.ر.ك ت.ع.هeد.ه.
وال1فافان: ناح1يتا الرأ}س, والناء وغيها، وقيل: ها جانباه، والمع
أ%ح1ف�ةD. وح1فافا البل,: جانباه. وحفافا كل شيء: جانباه؛ وقال طرفة

يصف ناحيت عسيب ذنب الناقة:
كأ%ن� ج.ناح.ي\ م.ض\ر.ح1ي¼، ت.ك%ن_فا

ح1فاف%ي\ه1، ش'ك9ا ف الع.س3يب, ب,مس\ر.د1
وإناء ح.ف�ان: بلغ الاء وغي'ه ح1فاف%ي\ه1. والح1ف9ة� أ%يضاv: ما بقي

حول الص_ل%عة1 من الشعر، الواحد ح1فاف¬. ال4صمعي: يقال بقي من شعره
ح1فاف¬، وذلك إذا ص.ل1ع. فبقيت ط�ر_ة من شع.ره حول رأ}سه، قال: وجع

ال1فاف1 أ%ح1ف9ة؛ قال ذو الرمة يصف' ال1فان% الت ت'طعم فيها
،Dل%ه'ن_، إذا أ%ص\ب.ح\ن.، منهم أ%ح1ف�ة:�الض>يفان

وحي. ي.ر.و\ن% الليل% أ%ق}ب.ل% جائيا
أ%راد بقوله لن أ%ي للج,فان1، أ%ح1ف9ة أ%ي قوم استداروا با يأ}كلون من

الثريد الذي ل�ب>ق. فيها والل©ح\مان1 الت ك�لYل%ت\ با، أ%ي قوم
استداروا حولا؛ وال1فان تقد�م ذكرها ف بيت قبله وهو:

فما م.ر\ت.ع' ال1يان1 إل ج,فان'ك�م\،



ت.بار.و\ن أ%نتم والر>ياح' ت.بار,يا
وف حديث عمر: كان أ%صل%ع. له ح1فاف¬؛ هو أ%ن ي.ن\ك%ش1ف الشعر عن وسط

رأ}سه وي.ب\قى ما حول%ه. وال%ف�اف': اللحم الذي ف أ%سف%ل النك إل
الل�هاة. ال4زهري: يقال ي.ب,س ح.ف�اف�ه وهو اللحم اللي أ%سفل

الل�هاة.وال%اف�ان1 من اللسان: ع1ر\قان أ%خ\ض.ران ي.ك}ت.ن,فانه من باطن، وقيل:
حافe اللسان1 ط%ر.ف�ه. ورجل حافe العي ب.ي>ن' ال�ف�وف1 أ%ي شديد

الصابة با؛ عن اللحيان، معناه أ%نه يصيب الناس بالعي.
وح.فe الائك1 خ.ش.بته العريضة ي'ن.س>ق' با الل©ح\مة% بي الس_د.ى.

وال%فe، بغي هاء: ال1ن\س.ج'. الوهري: ال%ف9ة� ال1ن\وال� وهو
الش.بة الت ي.ل�فe عليها الائ1ك' الثوب.. وال%ف9ة�: الق%ص.بات' الثلث،

وقيل: ال1ف9ة�، بالكسر، وقيل: هي الت ي.ضرب با الائك' كالسيف،
وال%فe: الق%صبة الت تيء وتذهب. قال ال4زهري: كذا هو عند ال4عراب، وجعها

ح'ف�وف¬، ويقال: ما أ%نت ب.ف9ة{ ول ن,ية{؛ الفة: ما تقد_م،
والن�ية: ال%ش.بة� الـم'ع\ت.ر,ضة�، ي'ض\رب هذا لن ل ي.ن\ف%ع ول ي.ض'ر�،

معناه ما ي.ص\ل�ح' لشيء.
وال%فيف': صوت الشيء تس\م.ع'ه كالر_ن_ة1 أ%و طي.ران1 الطائر أ%و

الر_م\ية1 أ%و التهاب النار ونو ذلك، ح.ف_ ي.ح1فe ح.ف1يفاv. وح.ف}ح.ف.
وح.ف_ ال�ع.ل� ي.ح1فe: طار، وال%ف1يف' صوت جناح.ي\ه، وال�نثى من

ال4ساود ت.ح1فe ح.ف1يفاv، وهو صوت جلدها إذا د.ل%ك%ت\ بعض.ه ببعض. وح.ف1يف'
الر>يح: صوتا ف كل ما مر_ت به؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

أ%ب\ل1غ} أ%با ق%ي\س� ح.ف1يف. ال4ث}أ%ب.ه\
فسره فقال: إنه ضعيف العقل كأ%نه ح.فيف' أ%ث}أ%بة{ تركها الريح، وقيل:
معناه أ�وع1د'ه وأ�ح.ر>كه كما تر>ك الريح' هذه الشجرة؛ قال ابن سيده:
وهذا ليس بشيء. وح.ف_ الفرس' ي.ح1ف� حفيفاv وأ%ح\ف%ف}ت'ه أ%نا إذا حلته

على أ%ن يكون له ح.ف1يف¬، وهو د.وي� ج.ر\يه، وكذلك ح.ف1يف' جناح الطائر.
وال%ف1يف': صوت أ%خفاف البل إذا اشتد؛ قال:

يقول، والع1يس' لا ح.ف1يف':
أ%كل© م.ن\ ساق. بك�م ع.ن,يف'؟

.vإذا اشت.د_ت غ%ي\ث%ت'ه حت تسمع له ح.فيفا �ال4صمعي: ح.ف_ الغي\ث
ويقال: أ%ج\رى الفرس. حت أ%ح.ف�ه إذا ح.م.ل%ه على ال�ض\ر الشديد حت



يكون له ح.ف1يف¬.
وح.ف_ سع'ه: ذهب كله فلم يبق منه شيء.

وح.ف�ان� النعام: ر,يش'ه. وال%ف9ان�: و.ل%د' النعام؛ وأ%نشد ل�سامة%
ال�ذ%ل9:

وإل الن_عام. وح.ف9ان.ه،
وط�غ\يا مع الل�ه,ق, الن_اش1ط1

الط©غ\يا: الصغي من بقر الوحش، وأ%حد بن يي يقول: الط�غيا،
بالفتح؛ قال ابن بري: واستعاره أ%بو النجم لصغار البل ف قوله:

وال%ش\و' من ح.ف9ان,ها كال%ن\ظ%ل,
فشبهها لا ر.و,يت من الاء بال%نظل ف ب.ريقه ون.ضارته، وقيل:

ال%ف9ان� ص1غار' النعام, والبل. وال%ف�ان� من البل أ%يضاv: ما دون ال1قاق،
وقيل: أ%صل ال%ف9ان صغار النعام ث استعمل ف صغار كل جنس، والواحدة من

كل ذلك ح.ف9انةD، الذكر وال�نثى فيه سواء؛ وأ%نشد:
وز.ف�ت1 الش_و\ل� من ب.ر\د1 الع.ش1ي�، كما

ز.ف_ الن_عام، إل ح.ف9ان,ه، الرeوح'
:�وال%ف9ان�: ال%د.م'. وفلن ح.فÒ بنفس3ه أ%ي م.ع\نÒ. وال%ف�ة
الكرامة� التام�ة�. وهو ي.ح'ف©نا وي.ر'ف©نا أ%ي ي'ع\ط1ينا وي.م1ي'نا.

وف الثل: من ح.ف�نا أ%و ر.ف�نا ف%ل}ي.ق}ت.ص1د\، يقول: م.ن م.د.ح.نا فل
ي.غ\ل�و.ن� ف ذلك ولكن\ ل1ي.ت.ك%ل�م\ بالق� منه. وقال الوهري: أ%ي

eم.ن خ.د.م.نا أ%و ت.ع.ط�ف. علينا وحاط%نا. ال4صمعي: هو ي.ح1ف
eوم' وي.ق}ع'د' وي.ن\ص.ح' وي'ش\ف1ق'، قال: ومعن ي.ح1ف�وي.ر,فe أ%ي ي.ق

ت.س\م.ع له ح.ف1يفاv. ويقال: شجر ي.ر,فe إذا كان له اه\ت1زاز¬ من الن_ضارة1.
ويقال: ما ل1فلن حافÒ ول رافÒ، وذه.ب من كان ي.ح'ف©ه وي.ر'ف©ه.

وح'فe العي: ش.ف}ر'ها. وجاء على ح.ف> ذلك وح.ف%ف1ه وح1فاف1ه أ%ي ح1ين,ه
وإب�ان,ه. وهو على ح.ف%ف1 أ%م\ر� أ%ي ناحية{ منه وش.ر.ف{.

واح\ت.ف�ت1 البل� الك%ل4: أ%كلت\ه أ%و نال%ت\ منه، وال%ف9ة�: ما
اح\ت.ف�ت\ منه.

.Dوح1فاف' الرمل: م'ن\ق%ط%ع'ه، وجعه أ%ح1ف�ة
@حقف: ال1ق}ف' من الرمل: الـم'ع\و.جe، وجعه أ%ح\قاف¬ وح'قوف¬ وح1قاف¬

وح1ق%فةD؛ ومنه قيل لا اع\و.ج_: م'ح\ق%و\ق1ف¬. وف حديث ق�س¼: ف



ت.نائ1ف. ح1قاف{، وف رواية أ�خرى: ح.قائ1ف.؛ ال1قاف': جع ح1ق}ف{، وهو ما
اع\و.ج_ من الرمل واستطال، ويمع على أ%ح\قاف{، فأ%ما ح.قائ1ف' فجمع

المع، أ%ما جع ح1قاف{ أ%و أ%حقاف{، وأ%ما قوله تعال: إذ أ%نذر قوم.ه
ـgذ%ر.هم هنالك. قال الوهري: بال4ح\قاف1، فقيل: هي من الر>مال، أ%ي أ%ن

ال4ح\قاف' ديار عاد. قال تعال: واذكر أ%خا عاد{ إذ أ%نذر قوم.ه
بال4ح\قاف1؛ قال الفراء: واحدها ح1ق}ف¬ وهو الستطيل الشرف، وف بعض التفسي ف

قوله بال4حقاف فقال بال4رض، قال: والعروف من كلم العرب ال4ول، وقال
الليث: ال4حقاف' ف القرآن جبل ميط بالدنيا من ز.ب.ر\ج.دة{ خضراء

ت.ل}ت.ه,ب' يوم القيامة فت.ح\ش'ر' الناس من كل أ�ف�ق؛ قال ال4زهري: هذا البل
الذي وصفه يقال له قاف¬، وأ%ما ال4ح\قاف' فهي رمال بظاهر بلد اليمن كانت

عاد تنزل با. وال1ق}ف': أ%ص\ل� الر_م\ل, وأ%صل البل وأ%صل الائط.
:�وقد اح\ق%و\ق%ف. الرمل� إذا طال% واع\و.ج_. واح\ق%و\ق%ف. ال1لل

اع\وج_. وكل© ما طال% واع\و.ج_، فقد اح\ق%و\ق%ف. كظهر البعي وش.خ\ص
الق%م.ر,؛ قال العجاج:

ناج� ط%واه' ال4ي\ن' مـم�ا وج.فا،
ط%ي_ الل�يال ز'ل%فاv فزلفا،

س.ماوة% ال1لل, حت اح\ق%و\ق%فا
وظب حاق1ف¬ فيه قولن: أ%حدها أ%ن� معناه صار ف ح1ق}ف{، والخر أ%نه

ر.ب.ض. واح\ق%و\ق%ف. ظهر'ه. الزهري: الظب الاق1ف' يكون راب,ضاv ف
ح1ق}ف{ من الرمل أ%و منطوياv كال1ق}ف. وقال ابن شيل: جل أ%ح\ق%ف'

خ.م1يص¬. قال ابن سيده: وكل موضع دخل فيه فهو ح1ق}ف¬. ورجل حاق1ف¬ إذا دخل ف
الوضع؛ كل© ذلك عن ثعلب. وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، مر_

هو وأ%صحابه وهم م'ح\رم'ون بظب حاق1ف{ ف ظل9 شجرة؛ هو الذي نام وان%ن
وت.ث%ن�ى ف نومه، ولذا قيل للرمل إذا كان م'ن\ح.ن,ياv ح1ق}ف¬، وكانت

م.ناز,ل� قوم عاد{ بالر>مال.
@حكف: ال4زهري خاص�ة: ابن ال4عراب ال�ك�وف' الس\ت1ر\خاء ف الع.م.ل.

@حلف: ال1ل}ف' وال%ل1ف': الق%س.م' لغتان، ح.ل%ف. أ%ي أ%ق}س.م ي.ح\ل1ف'
ح.ل}فاv وح1ل}فاv وح.ل1فاv وم.ح\ل�وفاv، وهو أ%حد ما جاء من الصادر على
م.ف}ع'ول� مثل الـم.ج\ل�ود1 والـم.ع\ق�ول, والـم.ع\س'ور والـم.ي\س'ور,،

والواحدة ح.ل}فةD؛ قال ام\رؤ' القيس:



ح.ل%ف}ت' ل%ها بالل9ه1 ح.ل}فة% فاج,ر�:
ل%نام'وا فما إن} م1ن\ ح.د1يث{ ول صال

ويقولون: م.ح\ل�وفةv بالل9ه ما قال ذلك، ينصبون على إضمار ي.ح\ل1ف'
بالل9ه م.ح\ل�وفةv أ%ي ق%س.ماv، واللوفة� هو الق%س.م'. ال4زهري عن

ال4حر: ح.ل%ف}ت' ملوفاv مصدر. ابن ب'ز'رج: ل وم.ح\ل�وفائه ل أ%ف}ع.ل�، يريد
وم.ح\ل�وف1ه فم.د_ها. وح.ل%ف. أ�ح\ل�وفة؛ هذه عن اللحيان. ورجل حال1ف¬

وح.ل�ف¬ وح.ل�فةD: كثي ال%ل1ف1. وأ%ح\ل%ف}ت' الرج'ل% وح.ل�ف}ت'ه
واس\ت.ح\لفته بعنÝى واحد، ومثله أ%ر\ه.ب\ت'ه واس\ت.ر\ه.ب\ت'ه، وقد

اس\ت.ح\ل%ف%ه بالل9ه ما ف%ع.ل% ذلك وح.ل�ف%ه وأ%ح\ل%ف%ه؛ قال النمر بن
ت.و\ل%ب�:

قام.ت\ إل� فأ%ح\ل%ف}ت'ها
ب,ه.د\ي� ق%لئ1د'ه ت.خ\ت.ن,ق\

وف الديث: م.ن ح.ل%ف. على يي فرأ%ى غيها خياv منها؛ ال%ل1ف':
vها الع.ق}د' بالع.ز\م, والنية فخالف بي اللفظي تأ}كيدا�اليمي وأ%صل

لع.ق}د1ه وإع\لماv أ%ن� ل%غ\و اليمي, ل ينعقد تته.
وف حديث حذيفة قال له ج'ن\د.ب¬: تس\م.ع'ن أ�حال1ف�ك. منذ اليوم وقد
س.م1ع\ته من رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فل ت.نهان؛ أ�حال1ف�ك.

أ�فاع1ل�ك. من اللف اليمي. وال1ل}ف'، بالكسر، الع.ه\د يكون بي القوم.
وقد حال%ف%ه أ%ي عاه.د.ه، وتالف�وا أ%ي تعاه.د'وا. وف حديث أ%نس: حال%ف.

رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، بي الهاجرين وال4نصار ف دارنا
مر_تي أ%ي آخ.ى بينهم، وف رواية: حال%ف. بي قريش وال4نصار أ%ي آخ.ى

بينهم ل4نه ل ح1ل}ف ف الس\لم. وف حديث آخر: ل ح1ل}ف ف السلم. قال
ابن ال4ثي: أ%صل ال1ل}ف الـم'عاقدة� والـم'عاه.د.ة� على الت_عاض'د1

والتساع'د1 والت>فاق,، فما كان منه ف الاهلية على الف1ت.ن, والق1تال,
بي القبائل والغارات1 فذلك الذي ور.د. الن_ه\ي' عنه ف السلم بقوله،

صلى الل9ه عليه وسلم: ل ح1ل}ف ف السلم، وما كان منه ف الاهلية على
ن.ص\ر, الـم.ظ}ل�وم, وصلة1 ال4ر\حام, كح1ل}ف1 الـم'ط%ي>ب,ي. وما ج.رى

م.ج\راه فذلك الذي قال فيه رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: وأ%يeم.ا
ح1ل}ف{ كان ف الاهلية ل ي.ز,د\ه السلم' إل ش1د_ةv، يريد من

الـم'عاقدة على الي ون'ص\رة1 الق�، وبذلك يتمع الديثان، وهذا هو ال1ل}ف'



الذي ي.ق}ت.ض1يه السلم' والـم.م\ن'وع' منه ما خال%ف. ح'ك}م. السلم،
وقيل: الـم'حالفة كانت قبل الفتح، وقوله ل ح1ل}ف. ف السلم قاله زمن
الفتح؛ فكان ناسخاv وكان، عليه السلم، وأ%بو بكر من الـم'ط%ي_بي. وكان

عمر من ال4ح\لف1، وال4ح\لف' س1تe ق%بائ1ل%: عبد' الد_ار, وج'م.ح'
وم.خ\ز'وم¬ وبنو ع.د1ي¼ وكع\ب¬ وس.ه\م¬.

وال%ل1يف': الـم'حال1ف'. الليث: يقال حال%ف فلن فلناv، فهو ح.ليفه،
vوبينهما ح1ل}ف ل4نما ت.حال%فا بالي\مان1 أ%ن يكون أ%مر'ها واحدا

بالو.فاء، فلما لزم ذلك عندهم ف ال4ح\لف1 الت ف العشائر والقبائل صار
كل9 شيء لزم شيئاv فلم ي'فار,ق}ه فهو ح.ل1يف�ه حت يقال: فلن ح.ل1يف'

ال�ود1 وفلن ح.ل1يف' الك}ثار, وفلن حل1يف' الق}لل,؛ وأ%نشد قول
ال4عشى:وش.ر,يك%ي\ن, ف كث1ي� من الا

ل,، وكانا م'حال1ف%ي\ إق}لل,
وحال%ف. فلن ب.ث�ه وح'ز\ن.ه أ%ي لز.م.ه. ابن ال4عراب: ال4ح\لف'

ف قريش خس قبائل: عبد' الد_ار, وج'م.ح وس.ه\م وم.خ\زوم وعدي� بن كعب،
س'مeوا بذلك لـم�ا أ%راد.ت\ بنو عبد1 مناف أ%خذ ما ف ي.د.ي\ عبد1

الد_ار من الجابة والر>فادة1 واللYواء3 والس>قاية1، وأ%ب.ت\ ب.ن'و عبد
ـgر,ه1م ح1ل}فاv مؤك9داv على أ%ن ل يتخاذلوا، الدار، ع.ق%د. كل9 قوم على أ%م

فأ%خرجت عبد مناف ج.ف}نة مـملوءة طيباv فوضعوها ل4ح\لفهم ف السجد
عند الكعبة، وهم أ%س.د¬ وز'ه\رة� وت.ي\م¬، ث غ%م.س. القوم أ%يديهم فيها

وت.عاق%د'وا ث مسحوا الكعبة بأ%يديهم توكيداv فسموا الطي_بي، وت.عاق%دت
بنو عبد الدار وح'لفاؤها حلفاv آخر مؤكداv على أ%ن ل يتخاذلوا فسمو

ال4ح\لف.؛ وقال الكميت يذكرهم:
ن.س.باv ف الـم'ط%ي_بي. وف ال4ح\ـ

ـلف1 ح.ل� الذ©ؤابة% ال�م\ه'ورا
قال: وروى ابن عيينة عن ابن ج'ر.ي\ج� عن أ%ب م'ل%ي\ك%ة% قال: كنت عند

ابن عباس فأ%تاه ابن ص.ف}وان فقال: ن,ع\م. المارة� إمارة� ال4ح\لف1
كانت لكم قال: الذي كان قبلها خي منها، كان رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه

وسلم، من الطي_بي وكان أ%بو بكر من الطيبي، وكان عمر من ال4ح\لف1،
يعن إمارة عمر. وسع ابن عباس ناد1بة عمر، رضي الل9ه عنه، وهي تقول: يا

سي>د. ال4ح\لف1 فقال ابن عباس: نعم والـم'ح\ت.ل%ف1 عليهم، يعن



الـم'طيبي. قال ال4زهري: وإنا ذكرت ما اق}ت.ص_ه ابن ال4عراب ل4ن
الق�ت.ي\ب ذكر الـم'طيبي وال4ح\لف. ف%خ.ل%ط فيما فس_ر. ول يؤد> الق1ص_ة

.vعلى وجهها، قال: وأ%رجو أ%ن يكون ما رواه شر عن ابن ال4عراب صحيحا
وف حديث ابن عباس: وجدنا و,لية% الطي_ب� خياv من و,لية

ال4ح\لفY، يريد أ%با بكر وعمر، يريد أ%ن� أ%با بكر كان من الطيبي وعمر من
ال4ح\لف؛ قال ابن ال4ثي: وهذا أ%حد ما جاء من النسب ل ي'ج\م.ع' ل4ن

ال4ح\لف صار اساv لم كما صار ال4نصار اساv لل4و\س وال%ز\رج،
وال4ح\لف' الذين ف شعر زهي هم: أ%س.د¬ وغ%ط%فان� ل4نم تال%ف�وا على

الت_ناص'ر,؛ قال ابن بري: والذي أ%شار إليه من شعر زهي هو قوله:
ت.دار.ك}ت'ما ال4ح\لف. قد ث�ل� ع.ر\ش'ها،

�و'ذ�3ب\يان% قد ز.ل�ت\ بأ}ق}دامها الن_ع\ل
:vقال: وف قوله أ%يضا

vأ%ل أ%ب\ل1غ, ال4ح\لف. ع.ن>ي ر,سالة
وذ1ب\يان: هل أ%ق}س.م\ت'م' كل� م.ق}س.م,؟

قال ابن سيده: وال%ل1يفان1 أ%س.د¬ وغ%ط%فان� صفة لز,مةD لما ل�ز'وم.
السم. ابن سيده: ال1ل}ف' الع.ه\د' ل4نه ل ي'ع\ق%د' إل بال%ل1ف1.

والمع أ%حلف. وقد حال%ف%ه م'حال%ف%ة وح1لفاv، وهو ح1ل}ف�ه وح.ليفه؛ وقول
أ%ب ذؤيب:

ف%س.و\ف. ت.ق�ول�، إن} ه1ي. ل ت.ج,د\ن:
أ%خان% الع.ه\د. أ%م أ%ث1يم. ال%ل1يف'؟

ال%ل1يف: الال1ف' فيما كان بينه وبينها لي.ف1ي.ن_، والمع أ%ح\لف¬
وح'ل%فاء، وهو من ذلك ل4نما تالفا أ%ن يكون أ%مرها واحداv بالوفاء.

الوهري: وال4ح\لف' أ%يضاv قوم من ث%ق1يف{ ل4ن� ثقيفاv فرقتان بنو مالك
vوال4ح\لف'، ويقال لبن أ%س.د{ وط%ي>ء� ال%ل1يفان، ويقال أ%يضا

لف%زارة% ول4س.د{ ح.ل1يفان1 ل4ن خ'زاعة% لا أ%ج\ل%ت\ بن أ%سد عن ال%ر.م
خرجت فحالفت طي�ئاv ث حالفت بن فزارة.

ابن سيده: كل شيء م'خ\ت.ل%ف فيه، فهو م'ح\ل1ف¬ ل4نه داع� إل ال%ل1ف1،
ولذلك قيل ح.ضار, والو.ز\ن� م'ح\ل1فان1، وذلك أ%نما ن.ج\مان1

ي.ط}ل�عان1 قبل س'ه.ي\ل من م.ط}ل%ع1ه فيظن� الناس بكل واحد منهما أ%نه س'هيل،
فيحلف الواحد أ%نه سهيل ويلف الخر أ%نه ليس به. وناقة م'ح\ل1فةD إذا ش'ك_



�ف س1م.ن,ها حت ي.د\ع'و. ذلك إل اللف. ال4زهري: ناقة م'ح\ل1فة
الس_نام ل ي'د\رى أ%ف س.نام1ها شحم أ%م ل؛ قال الكميت:

أ%ط}لل م'ح\ل1فة1 الرeس'و
م, بأ%ل}و.ت.ي ب.ر¼ وفاج,ر\

أ%ي ي.ح\ل1ف' اث}نان: أ%حدها على الدeر'وس, والخر على أ%نه ليس
بدار,س� فيب أ%حدها ف يينه وينث الخر، وهو الفاجر. ويقال: ك�م.ي\ت¬

م'ح\ل1ف¬ إذا كان بي ال4ح\وى وال4ح.م� حت يتلف ف ك�م\تته، وك�م.ي\ت¬
غي م'حلف إذا كان أ%ح\و.ى خال1ص. ال�و_ة أ%و أ%ح.م� ب.ي>ن. ال�م�ة1.

وف الصحاح: ك�م.ي\ت¬ م'ح\ل1فةD وفرس م'ح\ل1ف¬ وم'ح\ل1فةD، وهو الك�م.ي\ت
ال4ح.مe وال4ح\وى ل4نما م'ت.دان,يان1 حت يشك� فيهما الب.ص1يان1

فيحلف هذا أ%نه ك�م.ي\ت¬ أ%ح\وى، ويلف هذا أ%نه كميت أ%ح.مe؛ قال ابن
ك%ل}حبة الي.ر\ب'وعي واسه ه'ب.ي\رة� بن عبد م.ناف وك%ل}ح.بة� أ�مه:

ت'سائ1ل�ن ب.ن'و ج'ش.م, بن ب.ك}ر�:
أ%غ%ر_اء� الع.رادة� أ%م\ ب.ه,يم'؟

ك%م.ي\ت¬ غي' م'ح\ل1فة{، ولك1ن\
ك%ل%و\ن1 الص>ر\ف1 ع'ل� به ال4دي'

يعن أ%نا خالصة اللون ل ي'ح\ل%ف' عليها أ%نا ليست كذلك، والص>ر\ف':
شيء أ%ح\مر ي'د\ب.غ� به ال1ل}د'. وقال ابن ال4عراب: معن م'حلفة هنا
،vأ%نا فرس ل ت'ح\و,ج' صاحب.ها إل أ%ن يلف أ%نه رأ%ى م1ث}ل%ها كر.ما

والصحيح هو ال4ول. والـم'ح\ل1ف' من الغ1لمان: الشكوك ف احتلمه ل4ن
ذلك ربا دعا إل اللف. الليث: أ%ح\ل%ف. الغلم' إذا جاو.ز ر,هاق

ال�ل�م، قال: وقال بعضهم قد أ%ح\ل%ف.. قال أ%بو منصور: أ%ح\ل%ف. الغ'لم بذا
العن خطأ، إنا يقال أ%ح\ل%ف. الغلم' إذا راه.ق. ال�ل�م فاختلف

الناظرون إليه، فقائل يقول قد اح\ت.ل%م. وأ%د\ر.ك ويلف على ذلك، وقائل يقول
غي م'د\ر,ك{ ويلف على قوله. وكل شيء يتلف فيه الناس ول يق1ف�ون منه على

أ%مر صحيح، فهو م'ح\ل1ف¬. والعرب تقول للشيء الـم'خ\ت.ل%ف1 فيه:
.Dم'ح\ل1ف¬ وم'ح\ن,ث

وال%ل1يف': ال%ديد' من كل شيء، وفيه ح.لفةD، وإنه ل%ح.ل1يف' اللسان1
على الثل بذلك أ%ي حديد' اللسان فصيح¬. وس1نانD ح.ل1يف¬ أ%ي ح.ديد. قال

ال4زهري: أ%راه ج'ع1ل% حليفاv ل4نه ش'ب>ه ح1د_ة� طر.ف1ه ب.ح1د_ة1



أ%ط}راف1 ال%ل}فاء. وف حديث الجاج أ%نه قال ليزيد بن الـم'ه.ل�ب: ما
أ%م\ضى ج.نان.ه وأ%ح\ل%ف. ل1سان.ه أ%ي ما أ%م\ضاه وأ%ذ}ر.ب.ه من قولم

س1نانD ح.ل1يف¬ أ%ي حديد ماض.
Dوح.ل%فة Dوال%ل%ف' وال%ل}فاء: من ن.بات1 ال4غ}لث1، واحدتا ح.ل1فة

وح.ل}فاء وح.ل}فاة؛ قال سيبويه: ح.ل}فاء واحدة وح.ل}فاء للجميع لا كان
يقع للجميع ول يكن اساv ك�س>ر. عليه الواحد، أ%رادوا أ%ن يكون الواحد'

من بناء فيه علمة التأ}نيث كما كان ذلك ف ال4كثر الذي ليست فيه علمة
التأ}نيث، ويقع مذكراv نو التمر والب والشعي وأ%شباه ذلك، ول

ي'جاو,ز'وا البناء الذي يقع للجميع حيث أ%رادوا واحداv فيه علمة التأ}نيث ل4نه
فيه علمة التأ}نيث، فاكتف%و\ا بذلك وب.ي_ن'وا الواحدة بأ%ن وصفوها

بواحدة، ول ي.ج,يئ�وا بعلمة س1وى العلمة الت ف المع لت.ف}ر'ق. بي هذا
وبي السم الذي يقع للجميع وليس فيه علمة التأ}نيث نو التمر

والب'س\ر.، وأ%رض ح.ل1فةD وم'ح\ل1فةD: كثية ال%ل}فاء. وقال أ%بو حنيفة: أ%رض
ح.ل1فةD ت'ن\ب,ت' اللفاء. الليث: اللفاء نبات ح.م\ل�ه قص.ب' النeش_اب,.
قال ال4زهري: اللفاء نبت أ%ط}راف�ه م'ح.د_دةD كأ%نا أ%ط}راف' س.ع.ف1

النخل والوص، ينبت ف مغاي,ض, الاء والن'ز'وز,، الواحدة ح.ل%فةD مثل
ق%ص.بة{ وق%ص\باء4 وط%ر.ف%ة{ وط%ر\فاء4. وقال سيبويه: اللفاء واحد وجع،

وكذلك طر\فاء وب'ه\م.ى وش'كاعى واحدة وجع. ابن ال4عراب: ال%ل}فاء
ـ4ة� الص_خ_ابة. الوهري: ال%ل}فاء نبت ف الاء، وقال ال4صمعي: ال4م

ح.ل1فة، بكسر اللم. وف حديث بدر: أ%ن� ع'ت\بة% بن ر.بيعة% ب.ر.ز.
لع'بيدة% فقال: م.ن أ%نت؟ قال: أ%نا الذي ف ال%ل}فاء؛ أ%راد أ%نا ال4سد

ل4ن� م.أ}وى ال4س.د الجام' وم.نابت' اللفاء، وهو نبت معروف، وقيل: هو
قصب ل ي'د\ر,ك\. واللفاء: واحد يراد به المع كالقص\باء والطر\فاء، وقيل:

.Dواحدته ح.ل}فاة
وح'ل%ي\ف¬ وح.ل1يف¬: اس\مان. وذو ال�ل%ي\فة1: موضع¬؛ وقال ابن ه.ر\مة%:

ل} ي'ن\س. ر.ك}ب'ك يوم. زال% م.ط1يeه'م\
م1ن\ ذي ال�ل%ي\ف1، فص.ب_ح'وا الـم.س\ل�وقا

يوز أ%ن يكون ذو ال�ل%ي\ف1 عنده ل�غةv ف ذي ال�ل%ي\فة1، ويوز أ%ن
يكون حذف الاء من ذي الليفة ف الشعر كما حذفها الخر من الع'ذ%ي\بة1 ف

قوله وهو كثي ع.ز_ة%:



ل%ع.م\ري، ل%ئ1ن\ أ�مe الكيم ت.ر.ح_ل%ت\
وأ%خ\ل%ت\ ب.خ.ي\مات1 الع'ذ%ي\ب, ظ1لل%ها

وإنا اس\م' الاء3 الع'ذ%ي\بة�، والل9ه أ%علم.
�@حلقف: اح\ل%ن\ق%ف. الشيء�: أ%ف}ر.ط% اع\و,جاج'ه؛ عن كراع؛ قال ه1م\يان

بن ق�حاف%ة:
وان\عاج.ت1 ال4ح\ناء حت اح\ل%ن\ق%ف%ت\،

@حنف: ال%ن.ف' ف الق%د.م.ي,: إق}بال� كل واحدة منهما على ال�خرى
بإب\هامها، وكذلك هو ف الافر ف اليد والرجل، وقيل: هو ميل كل واحدة من

البامي على صاحبتها حت ي'رى ش.خ\ص' أ%صل1ها خارجاv، وقيل: هو انقلب
القدم حت يصي ب.طن'ها ظهر.ها، وقيل: ميل ف صد\ر الق%د.م، وقد ح.ن,ف.

ح.ن.فاv، ورج'ل أ%ح\ن.ف' وامرأ%ة ح.ن\فاء، وبه سي ال4ح\ن.ف' بن ق%ي\س،
واسه صخر، ل1ح.ن.ف{ كان ف رجله، ور,جلD ح.ن\فاء. الوهري: ال4ح\ن.ف' هو

الذي يشي على ظهر قدمه من ش1قYها الذي ي.لي خ1ن\ص1ر.ها. يقال: ضر.ب\ت'
فلناv على ر,ج\ل1ه ف%ح.ن_ف}ت'ها، وقد.م ح.ن\فاء. وال%ن.ف': الع\و,جاج'
ف الر>ج\ل، وهو أ%ن ت'ق}ب,ل إح\د.ى إب\هام.ي\ ر,ج\ل%ي\ه على ال�خرى.

وف الديث: أ%نه قال لرجل ار\ف%ع\ إزار.ك، قال: إن أ%ح\ن.ف'. ال%ن.ف':
إق}بال� القد.م بأ%صابعها على القدم ال�خرى. ال4صمعي: ال%ن.ف' أ%ن

ت'ق}بل% إبام' الر>ج\ل اليمن على أ�ختها من اليسرى وأ%ن تقبل ال�خرى
إليها إق}بالv شديداv؛ وأ%نشد لداية1 ال4ح\نف وكانت ت'ر.قYص'ه وهو

ط1ف}ل:والل9ه1 ل%و\ل ح.ن.ف¬ بر,ج\ل1ه1،
ما كان% ف ف1ت\يان,ك�م م1ن م1ثل1ه1

ومن صلة ههنا. أ%بو عمرو: ال%ن,يف' الائ1ل� من خي إل شر� أ%و من شر�
إل خي؛ قال ثعلب: ومنه أ�خذ ال%ن.ف'، والل9ه أ%علم.

وح.ن.ف. عن الشيء وت.ح.ن_ف.: مال.
�وال%ن,يف': الـم'س\ل1م' الذي ي.ت.ح.ن_ف' عن ال4د\يان1 أ%ي ي.م1يل

إل الق�، وقيل: هو الذي ي.س\ت.ق}ب,ل� ق1ب\لة% البيت1 الرام على م1ل�ة1
إبراهيم.، على نبينا وعليه الصلة والسلم، وقيل: هو الـم'خ\ل1ص'، وقيل:

هو من أ%سلم ف أ%مر الل9ه فلم ي.ل}ت.و, ف شيء، وقيل: كل© من أ%سلم
ل4مر الل9ه تعال ول ي.ل}ت.و,، فهو حنيف¬. أ%بو زيد: ال%نيف'

الـم'س\ت.ق1يم'؛ وأ%نشد:



ت.ع.ل�م\ أ%ن} س.ي.ه\د1يك�م\ إلي\نا
طريق¬، ل ي'ج'ور' ب,ك�م\، ح.ن,يف'

،vوقال أ%بو عبيدة ف قوله عز وجل: قل ب.ل} م1ل�ة% إبراهيم. ح.ن,يفا
�قال: من كان على دين إبراهيم، فهو حنيف عند العرب، وكان ع.ب.د.ة

ال4و\ثان1 ف الاهلية يقولون: نن ح'ن.فاء على دين إبراهيم، فلما جاء السلم
س.م_و'ا السلم حنيفاv، وقال ال4خفش: النيف السلم، وكان ف الاهلية
يقال م.ن اخ\ت.ت.ن. وحج البيت ح.ن,يف¬ ل4ن العرب ل تتمس�ك ف الاهلية

بشيء من د1ين, إبراهيم غي, ال1تان وح.ج> البيت1، فكل© من اختت وحج قيل
له حنيف، فلما جاء السلم تاد.ت1 ال%ن,يف1ي�ة�، فال%ن,يف' السلم؛

وقال الزجاج: نصب ح.ن,يفاv ف هذه الية على الال، العن بل نتبع ملة
إبارهيم ف حال حنيفيته، ومعن النيفية ف اللغة ال%ي\ل�، والعن.ى أ%ن�

إبراهيم ح.ن.ف. إل دين, الل9ه ودين السلم,، وإنا أ�خذ% ال%ن.ف' من
�قولم ر.ج'ل أ%ح\ن.ف' ور,ج\لD ح.ن\فاء، وهو الذي ت.م1يل© قد.ماه كل

واحدة إل أ�ختها بأ%صابعها. الفراء: النيف م.ن س'ن_ته الخت1تان. وروى
ال4زهري عن الضحاك ف قوله عز وجل: ح'نفاء لل9ه غي. مشركي به، قال:
ح'ج_اجاv، وكذلك قال السدي. ويقال: ت.ح.ن_ف. فلن إل الشيء ت.ح.نeفاv إذا

مال إليه. وقال ابن عرفة ف قوله عز وجل: بل ملة إبراهيم حنيفاv، قد
vوإنا قيل للمائل الر>ج\ل, أ%حنف تفاؤل �قيل: إن ال%ن.ف. الستقامة

بالستقامة. قال أ%بو منصور: معن النيفية ف السلم الـم.ي\ل� إليه
والقامة� على ع.ق}د1ه. وال%نيف: الصحيح الـم.ي\ل إل السلم والثابت' عليه.

الوهري: النيف السلم وقد س�ي الستقيم بذلك كما س>ي الغ'راب
أ%ع\و.ر.. وت.ح.ن_ف. الرجل� أ%ي ع.م1ل% ع.م.ل% ال%نيفي�ة، ويقال اخ\تت،

ويقال اعتزل ال4صنام وت.عب_د؛ قال ج,ران� الع.و\د1:
ولـم_ا رأ%ين الصeب\ح.، باد.ر\ن% ض.و\ء4ه
ر.س1يم. ق%ط%ا البط}حاء، أ%و\ ه'ن_ أ%قطف'
وأ%د\ر.ك}ن. أ%ع\جازاv م1ن الليل,، ب.ع\د.ما

أ%قام. الصلة% العاب,د' الـم'ت.ح.ن>ف'
وقول أ%ب ذؤيب:

أ%قام.ت\ به، ك%م'قام, ال%نيـ
ـف، ش.ه\ري\ ج'ماد.ى وشهر.ي\ ص.ف%ر\ إنا أ%راد أ%نا أ%قامت بذا



الـم'ت.ر.ب_ع إقامة% الـم'ت.ح.ن>ف1 على ه.ي\ك%ل1ه م.س\ر'وراv بع.مله
وتديeن,ه لا يرجوه على ذلك من الثواب، وج'م\ع'ه ح'ن.فاء، وقد ح.ن.ف.

وت.ح.ن_ف.. والدين' النيف: السلم، وال%نيف1ي_ة: م1لة السلم. وف الديث:
Dويوصف به فيقال: م1ل�ة ،�أ%ح.بe ال4ديان إل الل9ه النيفية السم\حة

حنيفية. وقال ثعلب: النيفية اليل� إل الشيء. قال ابن سيده: وليس هذا
بشيء. الزجاجي: النيف ف الاهلية من كان ي.ح'ج البيت ويغتسل من النابة

وي}ت.ت'، فلما جاء السلم كان النيف' الـم'س\ل1م.، وقيل له ح.ن,يف
لع'دوله عن الشرك؛ قال وأ%نشد أ%بو عبيد ف باب نعوت اللي_ال ف شد_ة

الظلمة ف الزء الثان:
فما ش1ب\ه' ك%ع\ب� غي. أ%عت.م. فاج,ر�

أ%ب م'ذ} د.جا الس\لم'، ل ي.ت.ح.ن_ف'
وف الديث: خ.ل%ق}ت' ع1باد1ي ح'ن.فاء أ%ي طاه1ر,ي ال4عضاء من

الـم.عاص1ي. ل أ%نم خ.ل%ق%هم مسلمي كلهم لقوله تعال: هو الذي خلقكم فمنكم
كافر ومنكم مؤمن، وقيل: أ%راد أ%نه خلقهم ح'نفاء مؤمني لا أ%خذ عليهم

اليثاق. أ%لست' بربكم، فل يوجد أ%حد إل وهو م'قر� بأ%ن� له ر.ب�اv وإن
أ%شرك به، واختلفوا فيه. وال�ن.فاء�: ج.م\ع ح.نيف{، وهو الائل إل

السلم الثابت' عليه. وف الديث: ب'عث}ت' بالنيفية الس_م\حة
الس_ه\لة1.وبنو ح.نيفة%: ح.يÒ وهم قوم م'س.ي\ل1مة الكذ�اب,، وقيل: بنو حنيفة حي�
من ر.بيعة. وحنيفة�: أ%بو حي من العرب، وهو حنيفة بن ل�ج.يم بن صعب بن

Dعلي� بن بكر بن وائل؛ كذا ذكره الوهري. وح.س.ب¬ ح.ن,يف¬ أ%ي حديث
إس\لميe ل ق%د1ي. له؛ وقال ابن ح.ب\ناء التميمي:

ـ�ك ذ�و س1بال� وماذا غي أ%ن
ت'م1س>ح'ها، وذو ح.س.ب� ح.ن,يف1؟

ابن ال4عراب: ال%ن\فاء شجرة، وال%ن\فاء الق%و\س'، وال%ن\فاء
الوسى، وال%ن\فاء السeل%ح\فاة�، وال%ن\فاء ال1ر\باء4ة، وال%ن\فاء�

ـ4ة� الـم'ت.ل%و>نة� ت.ك}س.ل� م.ر_ة وت.ن\ش.ط� أ�خ\رى. ال4م
وال%ن,يف1ي�ة�: ض.ر\ب¬ من السeيوف1، منسوبة إل أ%ح\ن.ف. ل4نه أ%و�ل

من ع.م1لها، وهو من الـم.ع\د'ول, الذي على غي قياس. قال ال4زهري:
السيوف' النيفية� ت'ن\س.ب' إل ال4حنف بن قيس ل4نه أ%ول من أ%مر باتاذها،

.eقال والقياس' ال4ح\ن.ف1ي



الوهري: وال%ن\فاء اسم ماء لبن م'عاوية بن عامر ابن ربيعة%،
وال%ن\فاء فرس ح'ج\ر, بن م'عاوية% وهو أ%يضاv فرس ح'ذ%ي\فة% بن بدر الف%زاري�.

�قال ابن بري: هي أ�خ\ت' داح1س� ل4بيه من ولد الع'ق9ال,، والغ.ب\راء خالة
داح1س وأ�خته ل4بيه، والل9ه أ%علم.

@حنتف: ح.ن\ت.ف¬: اسم. الوهري: ال%ن\ت.فان1 ال%ن\ت.ف' وأ%خوه س1يف¬
ابنا أ%و\س, بن ح1م\ي.ري� بن ر,ياح بن ي.ر\بوع�. وال%ن\ت.ف': ال%راد

.vالـم'ن.ت_ف' الـم'ن.ق�ى من الط�بخ، وبه س>ي الرجل ح.ن\تفا
وال�ن\ت'وف': الذي ي.ن\ت1ف ل1ح\ي.ت.ه من ه.ي.جان1 ال1رار, به.

@حنجف: ال�ن\ج'ف' وال�ن\ج'فة�: رأ}س' الو.ر,ك1 إل ال%جبة، ويقال له
ح.ن\ج.ف¬، ويقال له ح1ن\ج,ف¬. وال�ن\ج'وف': ط%ر.ف' ح.ر\ق%فة1 الو.ر,ك1.

وال%ناج,ف': رؤوس ال4و\راك1. وال�ن\ج'وف': رأ}س الض>ل%ع, مـما ي.لي
الصeل}ب.؛ قال ال4زهري: وال%ناج,ف' رؤوس ال4ض\لع، ول ن.س\م.ع\ لا

بواحد، قال: والقياس حنجفة؛ قال ذو الرمة:
ج'مال1ي_ةD ل ي.ب\ق. إل9 س.رات'ها،

وأ%لواح' س'م\ر¬ م'ش\ر,فات' ال%ناج,ف1
.Dوح'ن\ج'وف': د'و.ي\ب�ة

@حوف: الافة� وال%و\ف': الناح1ية� والان,ب'، وسنذكر ذلك ف حيف ل4ن
هذه الكلمة يائية وواو,ية. وت.ح.و_ف. الشيء4: أ%خذ حافت.ه وأ%خذه من

حاف%ت1ه وت.خ.و_ف%ه، بالاء، بعناه. الوهري: ت.ح.و_ف%ه أ%ي ت.ن.ق�ص.ه.
غيه: وحافتا الوادي جان,باه. وحاف. الشيء4 ح.و\فاv: كان ف حاف%ت1ه.

وحاف%ه: رار.ه؛ قال ابن الز>ب.ع\رى:
ونع\مان قد غاد.ر\ن% ت.ح\ت. ل1وائ1ه

. . . .* طي ي.ح'ف}ن. و'ق�وع'
(* كذا بياض بسائر النسخ.)

وح.و\ف' الوادي: ح.ر\ف�ه وناح1ي.ت'ه؛ قال ض.م\رة� ابن ضمرة%:
،vو.ي\ل1عا�ولو ك�ن\ت. ح.ر\باv ما ط%ل%ع\ت. ط

ول ح.و\ف%ه إل خ.م1يساv ع.ر.م\ر.ما
ويروى: ج.و\ف%ه وج.و_ه. وف الديث: س.لYط} 

(* قوله «سلط إل» ضبط ف
النهاية هنا وف مادة حرف بالبناء للفاعل، وضبط ف مادة ذفف منها بالبناء



للمفعول وكذا ضبطه الد هنا.) عليهم م.و\ت. طاع'ون{ ي.ح'وف' الق�لوب.؛
أ%ي ي'غ.ي>ر'ها عن التوكل وي.د\ع'وها إل النتقال وال%ر.ب منه، وهو من
الافة1 ناحية1 الوضع وجان,ب,ه، ويروى ي'ح.و>ف'، بضم الياء وتشديد

الواو وكسرها، وقال أ%بو عبيد: إنا هو بفتح الياء وسكون الواو. وف حديث
حذيفة: لا ق�ت1ل% عمر'، رضي الل9ه عنه، ترك. الناس' حافة% السلم, أ%ي

جان,ب.ه وط%ر.ف%ه.
وف الديث: كان ع'مارة� بن' الو.ل1يد1 وع.مرو بن العاص ف البحر، فجلس

عمر¬و على م1يحاف1 السفينة فدفعه ع'مارة�؛ أ%راد بال1يحاف1 أ%ح.د. جانب
السفينة، ويروى بالنون واليم.

والافة�: الث�و\ر' الذي ف وس.ط1 الك�د\س, وهو أ%ش\قى الع.وام1ل,.
وال%و\ف' بلغة أ%هل, الو\ف1 وأ%هل الش_ح\ر,: كال%و\د.ج, وليس به،

تركب به الرأ%ة� البعي.، وقيل: ال%و\ف' م.ر\ك%ب للنساء ليس بودج ول
ر.ح\ل. وال%و\ف': الثوب. وال%وف: جلد ي'ش.ق�ق' كهيئة الزار, تل}ب.س'ه

الائض' والص>بيان�، وجعه أ%ح\واف¬، وقال ابن ال4عراب: هو ج,ل}د
�ي'ق%دe س'ي'وراv ع.ر\ض' السي أ%ربع أ%صابع.، أ%و ش1ب\ر¬، ت.ل}ب.س'ه الارية

صغية قبل أ%ن ت'د\ر,ك.، وتلبس'ه أ%يضاv وهي حائض، حجازية، وهي
vق}بة1 إل أ%نا ت'ق%د_د' ق1د.داeهي كالن :�الر_ه\ط�، ن.ج\دية؛ وقال م'ر_ة
ع.ر\ض' الق1د_ة1 أ%ربع أ%صابع إن كانت من أ%د.م أ%و خ1ر.ق�؛ قال

الشاعر:جارية ذات هن� كالن_و\ف1،
م'ل%م\ل%م� ت.س\ت'ر'ه ب.و\ف1،

يا ل%ي\ت.ن أ%ش1يم' فيه ع.و\ف
وأ%نشد ابن بري لشاعر:

ج.وار� ي'ح.ل�ي\ن. اللYطاط%، ت.ز,ين'ها
ش.رائ1ح' أ%ح\واف{ من ال4د.م, الص>ر\ف

وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: تزو_ج.ن رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه
وسلم، وعلي_ ح.و\ف¬؛ ال%و\ف: الب.ق1ية� ت.ل}ب.س'ه الص_بية�، وهو ثوب

ل ك�م_ي\ن, له، وقيل: هي س'ي'ور ت.ش'دeها الصبيان عليهم، وقيل: هو
ش1د_ة� الع.ي\ش,. والو\ف': الق%ر\ية� ف بعض اللغات، وجعه ال4ح\واف'.

وال%و\ف': موض1ع.
@حيف: ال%ي\ف': الـم.ي\ل� ف ال�كم، وال%و\ر' والظ©لم. حاف. عليه ف



ح'ك}م1ه ي.ح1يف' ح.يعفاv: مال% وجار.؛ ورجل حائ1ف¬ من قوم حافة{ وح'ي_ف{
وح'ي'ف{. ال4زهري: قال بعض الفقهاء ي'ر.دe من ح.يف1 الن�اح1ل ما

ي'ر.دe من ج.ن.ف1 الـم'وص1ي، وح.ي\ف' الناح1ل,: أ%ن يكون للرجل أ%ولد
في'ع\طي بعضاv دون بعض، وقد أ�مر بأ%ن يسو>ي بينهم، فإذا فض_ل% بعضهم على بعض

فقد حاف. وجاء ب.شي¬ ال4نصاريe بابنه النeعمان إل النب، صلى الل9ه
عليه وسلم، وقد ن.ح.ل%ه ن.ح\لv وأ%راد أ%ن ي'ش\ه,د.ه عليه فقال له:

أ%ك�ل� ول%د1ك. قد ن.ح.ل}ت. م1ث}ل%ه؟ قال: ل، فقال: إن ل أ%ش\ه.د على
ح.ي\ف{، وكما ت'ح1ب� أ%ن يكون أ%ولد'ك ف ب,ر>ك سواءé فس.و> بينهم ف

الع.طاء. وف التنزيل العزيز: أ%ن ي.ح1يف. الل9ه' عليهم ورسول�ه، أ%ي
ي.ج'ور.. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: حت ل ي.ط}م.ع. ش.ريف¬ ف ح.ي\ف1ك أ%ي

ف م.ي\ل1ك معه لشر.ف1ه؛ ال%ي\ف': ال%و\ر' والظلم. وحافة� كل شيء:
ناح1ي.ت'ه، والمع حي.ف¬ على الق1ياس,، وح1يف على غي قياس. ومنه حاف%تا

الوادي، وتصغيه ح'و.ي\فةD، وقيل: ح1يفة� الشيء ناحيته. وحكى ابن ال4عراب
عن أ%ب ال%ر_اح: جاءنا بض.ي\حة{ س.جاجة{ ت.رى سواد. الاء ف ح1يف1ها.

وحافتا اللسان1: جان,باه.
وت.ح.ي_ف. الشيء4: أ%خذ من جوان,به ونواح1يه؛ وقول الطYر,م�اح:

ت.ج.ن_بها الك�ماة� بكلY ي.و\م�
م.ر,يض, الش_م\س,، م'ح\م.ر> ال%واف

Dس>ر بأ%نه جع حافة{، قال: ول أ%دري و.جه. هذا إل أ%ن ت'جمع حافة�ف
على ح.وائ1ف. كما ج.م.عوا حاجة على ح.وائج.، وهو نادر ع.زيز، ث ت'قلب.

وت.ح.ي_ف. مال%ه: ن.ق%ص.ه وأ%خ.ذ% من أ%ط}رافه. وت.ح.ي_ف}ت' الشيء مثل
ت.ح.و_ف}ت'ه إذا ت.ن.ق�ص\ته من حافاته.

وال1يفة�: الط�ريد.ة� ل4نا ت.ح.ي_ف' ما ي.زيد' فت.ن\ق�صه؛ حكاه
أ%بو حنيفة.

والافان: ع1ر\قان1 أ%خضران تت اللسان، الواحد حاف¬، خفيف.
وال%ي\ف': الام' والذكر؛ عن كراع.

وذات' ال1يفة1: من مساج,د النب، صلى الل9ه عليه وسلم، بي الدينة
وت.ب'وك.

@حبق: ال%ب\ق' وال%ب,ق'، بكسر الباء، وال�باق': الضeراط�؛ قال خ1داش'
بن زهي العامري�:



لم ح.ب,ق¬، والس_و\د' بين وبينهم،
ي.د1ي_ لكم والعاد1يات1 ال�ح.ص_با

(* قوله «والعاديات» ف مادة سود والزائرات وفيها ضبط حبق بفتح الباء
والصواب كسرها).

قال ابن بري: الس_و\د' اسم موضع؛ وي.د1يÒ: جع ي.د{ مثل قوله:
فإن� له ع1ندي ي.د1ي�اv وأ%ن\ع'ما

وأ%ضافها إل نفسه، ورواه أ%بو سهل الروي: ي.د1ي� لكم، وقال: يقال يدي�
لك أ%ن يكون كذا كما تقول عل%ي_ لك أ%ن يكون كذا؛ ورواه الرمي: ي.د1ي

لكم، ساكنة الياء، والعاديات1 مفوض بواو القسم وأ%كثر ما يستعمل ف
البل والغنم. وقال الليث: ال%ب,ق' ض'راط� ال%عز، تقول: حب.ق%ت ت.ح\ب,ق'
ح.ب\قاv، وقد يستعمل ف الناس: حب.ق يب,ق حب\قاv وح.ب,قاv وح'باقاv، لفظ

السم ولفظ الصدر فيه سواء، وأ%فعال الض_ر,ط1 تيء� كثياv متعدية برف
كقولم عف%ق با وح.ط%أ% با ونف%خ با إذا ض.رط%. وف حديث ال�ن\ك%ر

الذي كانوا يأ}ت'ونه ف ناد1يهم قال: كانوا ي.ح\ب,ق�ون فيه؛ ال%ب,ق، بكسر
الباء: الضeراط. ويقال لل4مة: يا ح.باق, كما يقال يا د.فار,.

ال4زهري: الب.ق' د.واء# من أ%د\و,ية1 الص_ياد1لة، وال%ب.ق'
الف�وذ%ن\ج. وقال أ%بو حنيفة: ال%ب.ق' نبات طيب الريح م'ر.ب_ع' السوق وورقه نو

ورق ال1لف1 منه س'ه\ل1ي� ومنه ج.ب.لي وليس ب.ر\عÝى. ابن خالويه:
البق' الباذ%ر'وج'، وجعه ح1باق¬؛ وأ%نشد:

فأ%ت.و\نا بد.ر\م.ق� وح1باق�،
وش1واء م'ر.ع\ب.ل� وص1ناب,

قال ابن سيده: وال%باق%ى ال%ن\د.ق�وق%ى لغة ح1ي,ي�ةD؛ أنشد ال4صمعي
لبعض البغداديي:

ليت ش1ع\ري، مت ت.خ'بe ب النا
قة�، بي الع'ذ%ي\ب, فالص>ـن_ـي\ن,

،vرقاقا vوخ'ب\زا vز'ك}رة vم'ح\قبا
وح.باقى وق1ط}عةv من ن'ون1

وما ف الن>ح\ي, ح.ب.قةD أ%ي لط}خ' وض.ر�؛ عن كراع، كقولك ما ف النحي
ع.ب.قة.

وع1ذ}ق' ال}ب.ي\ق: ضر\ب من الد_ق%ل ر.ديء، وهو مصغ�ر، هو نوع من التمر



رديء منسوب إل ابن ح'ب.ي\ق، وهو تر أ%غب صغي مع طول فيه. يقال:
ح'ب.ي\ق¬ ون'ب.ي\ق¬ وذوات الع'نيق ل4نواع من التمر، والنبيق أ%غب مدو_ر،

وذوات الع'نيق لا أ%عناق مع طول وغ�بة، وربا اجتمع ذلك كله ف ع1ذ}ق
واحد. وف الديث: أ%نه نى عن ل%و\ن.ي من التمر: ال�ع\ر'ور, ولون
ال�ب.ي\ق، يعن أ%ن تؤ\خذ ف الصدقة. أ%بو عبيدة: هو يشي الد>ف1ق�ى

وال1ب,ق�ى وهي دون الدفق�ى.
ابن خالويه: ال�ب.ي\ب,يق ال4حق، وال�باق لقب بطن من بن تيم؛ قال:

ي'ناد1ي ال�باق. وخ.م�ان.ها،
وقد شي_ط�وا رأ}س.ه فالت.ه.ب\

@حبطقطق: هذا مذكور ف السداسي، وقال: ح.ب.ط1ق}ط1ق\ حكاية صوت قوائم
اليل إذا جرت؛ وأ%نشد الازن:

جر.ت1 اليل� فقالت\:
ح.ب.ط1ق}ط1ق\ ح.ب.ط1ق}طق

@حبقنق: ح'ب.ق}ن,يق¬: سيء� الل�ق.
@حبلق: ال%ب.ل�ق: الصغي الق%صي؛ قال الشاعر:

ي'حاب بنا ف ال%ق> كل ح.ب.ل�ق�،
لنا الب.ول عن ع1ر\ن,ين,ه يتفر_ق'

وال%ب.ل�ق': غنم صغار ل تك}ب'ر؛ قال ال4خطل:
vم'ز.ن_مة vدانة% ع1د�انا�واذ}ك�ر\ غ

من ال%ب.ل�ق,، ي'ب\ن ح.و\ل%ها الص>ي.ر'
Dبن ي.ر\ب'وع بن ح.ن\ظ%لة%، وع1د�ان �قال ابن بري ف ترجة حبق: غ�دانة
جع ع.ت'ود مثل ع1ت\دان، وإن شئت نصبته على الذم. وال%بل�قة�: غنم

ب'ر.ش.
@حثرق: ال4زهري: ابن دريد ال%ث}ر.ق%ة� خ'شونة وح'مرة تكون ف العي.

@حدق: حد.ق. به الشيء� وأ%حدق.: اس\ت.دار.؛ قال ال4خطل:
ال�ن\ع1م'ون بن'و ح.ر\ب�، وقد ح.د.ق%ت\

ب. ال%ن,ي�ة�، واس\ت.ب\طأ}ت' أ%نصار,ي
وقال ساعدة:

وأ�ن\ب,ئ}ت' أن� القوم. قد ح.د.ق�وا به،
فل ر.ي\ب. أن} قد كان ث%م_ ل%حيم'



Dوكل شيء اس\ت.دار بشيء وأ%حاط% به، فقد أ%حد.ق. به. وتقول: عليه شامة
سوداء قد أحدق. با بياض.

وال%د1يقة من الر>ياض: كل© أ%رض استدارت وأ%حدق با جاجز¬ أو أ%رض
مرتفعة؛ قال عنترة:

جاد.ت\ عليها كل© ب,ك}ر� ح'رÝة{،
فت.ر.ك}ن. كل� ح.ديقة{ كالد>ر\هم,

ويروى: كل� ق%رارة{؛ وقيل: ال%د1يقة� كل أ%رض ذات شجر م'ثمر ونل،
وقيل: الديقة� الب'س\تان� والائط وخص بعضهم به ال%نة% من النخل والعنب؛

قال:
ص'ور,ي�ةD أ�ول1ع\ت' باش\ت1هار,ها،
ناص1لة� ال1ق}و.ي\ن, من إزار,ها

ي'ط}ر,ق' كلب' ال%ي> من ح1ذار,ها،
أ%ع\ط%ي\ت' فيها طائ1عاv أ%و كار,ها

ح.د1يقةv غ%ل}باء ف ج,دار,ها،
وفر.ساv أ�ن\ثى وع.ب\داv فار,ها

أ%راد أ%نه أ%عطاها نلv وك%ر\ماv م'ح\د.قاv عليها، وذلك أ%ف}خ.م للنخل
والكرم ل4نه ل ي'ح\د.ق عليه إل وهو م.ض\ن'ون به م'ن\ف1س¬، وإنا

أ%راد أ%نه غال%ى بهرها على ما هي به من الش\ت1هار وخلئق ال4شرار، وقيل:
ال%د1يقة� ح'فرة تكون ف الوادي ت.ح\ب,س' الاء، وكل© و.ط1يء� ي.ح\بس
:�الاء ف الوادي وإ,ن ل يكن الاء ف بطنه، فهو حديقةD. والد1يقة

أ%ع\مق' من الغ.دي,ر. والديقة�: الق1طعة من الزرع؛ عن كراع، وكله ف معن
الستدارة. وف التنزيل: وحدائق. غ�ل}باv. وكل© ب'ستان كان عليه حائط، فهو

حديقة، وما ل يكن عليه حائط ل ي'ق%ل له حديقة. الزجاج: الدائق'
الب.ساتي والشجر اللتف. وحد1يق' الر_و\ض,: ما أ%عشب منه والت.ف_. يقال:

�ر.و\ضة بن فلن ما هي إل حديقة ما يوز فيها شيء. وقد أ%حدقت الر_و\ضة
ع'ش\باv، وإذا ل يكن فيها عشب فهي ر.و\ضة. وف الديث: سع من السحاب

صوتاv يقول اس\ق, ح.د1يقة% فلن.
وال%د.قة�: السواد الستدير وسط العي، وقيل: هي ف الظاهر سواد العي

وف الباطن خ.ر.ز.تا. الوهري: حد.قة� العي سوادها ال4عظم، والمع
ح.د.ق¬ وأ%حداق¬ وح1داق¬؛ قال أبو ذؤيب:



فالع.ي\ن' ب.ع\دهم' كأ%ن� ح1داق%ها
س'م1ل%ت\ بشوك{، فهي ع'ور¬ ت.د\م.ع'

قال: ح1داق%ها أراد الد.قة% وما حول%ها كما يقال للبعي ذو ع.ثان,ي
ومثله كثي. ال4زهري عن الليث: الد.ق' جاعة الد.قة1، وهي ف الظاهر
سواد العي وف الباطن خ.ر.ز.تا، قال: وقال غيه السواد ال4عظم ف العي

هو الدقة وال4صغر هو الناظر، وفيه إنسان العي، وإنا الناظر كال1رآة
إذا استقبلتها رأيت. فيها شخصك. وقولم ف حديث ال4حنف: نزلوا ف مثل

حد.قة1 البعي أ%ي نزلوا ف خ1ص\ب، وشب_هه بدقة البعي ل4نا ر.ي�ا من
الاء، وقيل: إ,نا أ%راد أن� ذلك عندهم دائم ل4ن الن>ق}ي ل ي.بقى ف

جسد البعي بقاء4ه ف العي والسeلم.ى؛ قال ابن ال4ثي: شب_ه بلدهم
ف كثرة مائها وخ1ص\بها بالعي ل4نا توصف بكثرة الاء والن_داوة، ول4ن

ال�خ ل يبقى ف شيء� من ال4عضاء بقاءه ف العي.
وال�ن\د'وقة� وال1ن\د1يقة�: ال%دقة�، قال ابن دريد: ول أ%دري ما

صحتها.
والت_ح\د1يق': شدة النظر بالدقة؛ وقول� م'ليح� الذل:

أ%ب ن.ص.ب. الر_ايات1 بي ه.واز,ن{
وبي ت.م1يم�، بعد. خ.و\ف{ م'ح.د>ق,

أ%راد أ%مراv شديداv ت'ح.د>ق' منه الرجال. وف حديث م'عاوية بن الك%م:
فحد_قن القوم' بأ%بصارهم أ%ي ر.م.و\ن ب.د.ق1هم، جع حد.قة. وحد.ق.

فلن الشيء بعينه ي.ح\د1ق�ه ح.د\قاv إذا نظر إليه. وحد.ق اليت' إذا فت.ح
vدوق الصدر. ورأ%يت' اليت. ي.ح\د1ق' ي.م\نة�عينيه وطر.ف بما، وال

وي.س\رة أ%ي يفتح عينيه وينظر.
وال%د\ل%ق%ة�، بزيادة اللم: مثل الت_ح\ديق، وقد ح.د\ل%ق. الرجل إذا

أ%دار ح.د.ق%ته ف النظر.
وال%د.ق': الباذ1ن\جان�، واحدتا ح.د.قة، شب�ه بد.ق ال%ها؛ قال:

ت.ل}ق%ى با ب.ي\ض. الق%طا الك�دار,ي،
توائماv كال%د.ق, الص>غار,

ووجدنا بط علي بن حزة: الذ%ق' الباذنان، بالذال النقوطة، ول
أ%عرفها. ال4زهري عن ابن ال4عراب: يقال للباذنان الدق وال%غ\د، وقد ذكر

الوهري ف هذا الفصل ال%ن\د.ق�وق، قال ابن بري: وصوابه أ%ن يذكر ف



ترجة حندق ل4ن النون أ%صلية، ووزنه ف%ع\ل%لول، وكذا ذكره سيبويه وهو عنده
صفة.

@حدرق: ال4زهري عن أ%ب اليثم أ%نه كتب عن أ%عراب قال: الس_خ1ينة
دق1يق¬ يلقى على ماء� أ%و على لب فيطبخ ث يؤ\كل بتمر أ%و ي'ح\س.ى وهو

�ال%ساء، قال: وهي الس_خونة أ%يضاv وهي الن_ف1يتة� وال�د\ر'ق�ة
وال%ز,يرة� وال%ر,يرة� أ%رقe منها، قال: وقالت جارية ل�م_ها: يا أ�م�ياه

أ%ن.ف1يت.ة ت'ت_خ.ذ� أ%م ح\د\ر'ق�ة؟ وال�درقvة: مثل ز.ر\ق الطي ف
الر>ق�ة.

:Dالكبية. وعي ح'د.ل1قة �@حدلق: ال�د.ل1قة�، مثال ال�د.ب,د: ال%دقة
جاحظةD. وال�د.ل1قة�: العي الكبية. وقال كراع: أ%كل الذئب من الشاة

ال�د.ل1قة% أ%ي العي. وقال ال4صمعي: هو شيء# من جسدها ل أ%دري ما هو.
قال ابن بري: قال ال4صمعي سعت أ%عرابي�اv من بن سعد يقول: شد_ الذئب'

على شاة فلن فأ%خذ ح'د.ل1ق%تها وهو غ%ل}ص.م.ت'ها.
وال%د.و\ل%ق: القصي التمع.

@حذق: ال1ذ}ق' وال%ذاقة�: ال%هارة ف كل عمل، حذ%ق الشيء4 ي.ح\ذ1ق�ه
وح.ذ1ق%ه ح.ذ}قاv وح1ذ}قاv وح.ذاقاv وح1ذاقاv وح.ذاقة وح1ذاقة، فهو حاذق

من قوم ح'ذ�اق. ال4زهري: تقول ح.ذ%ق وح.ذ1ق ف عمله ي.ح\ذ1ق وي.ح\ذ%ق،
فهو حاذق ماهر، والغلم' ي.ح\ذ1ق القرآن% ح1ذ}قاv وح1ذاقاv، والسم

vوح.ذ}قا vال1ذاقة. أ%بو زيد: حذ%ق. الغلم' القرآن والعمل ي.حذ1ق' ح1ذ}قا
وح1ذاقاv وح.ذاقاv وح1ذاقة وح.ذاقة مهر. فيه، وقد ح.ذ1ق. يذ%ق لغة. وف

حديث زيد بن ثابت: فما مر_ ب نصف شهر حت ح.ذ%ق}ته وعر.ف}ته وأتق%ن\ته،
والسم الذقة مأ}خوذ من ال%ذ}ق الذي هو القطع. ويقال لليوم الذي ي.ختم

فيه الصبe القرآن: هذا يوم ح1ذاق1ه. وفلن ف صنعته حاذق باذق، وهو إتباع
له. ابن سيده: وحذ%ق الشيء4 ي.ح\ذ1قه ح.ذ}قاv، فهو م.ح\ذوق وح.ذ1يق¬،

مد_ه وقطعه ب,م1ن\ج.ل ونوه حت ل يبقى منه شيء، والفعل اللزم النذاق؛
وأنشد:

يكاد' منه ن,ياط� الق%لب, ي.نحذ1ق'
وال%ذ1يق': القطوع؛ وأنشد ابن السكيت لز'غ}بة% الباه1لي:

أن.و\راv س.ر\ع. ماذا يا ف%ر'وق'؟
وح.ب\ل� الو.ص\ل, م'ن\ت.ك1ثD ح.ذ1يق'



أي مقطوع. والاذ1ق': القاطع؛ قال أبو ذؤيب:
ي'رى ناص1حاv فيما بدا، فإذا خل،
فذلك س1كYي¬ على ال%ل}ق, حاذ1ق'

وح.ب\ل أح\ذاق أخ\لق: كأنه ح'ذ1ق أي ق�ط1ع، جعلوا كل جزء� منه
ح.ذ1يقاv؛ حكاه اللحيان؛ وقيل: ال%ذ}ق الق%ط}ع ما كان. وان\ح.ذ%ق الشيء�:

انقط%ع. وحذق. الر>باط� يد. الشاة: أث�ر فيها بق%ط}ع. ال4زهري: حذق}ت البل
أح\ذ1ق�ه ح.ذ}قاv إذا قطعته، بالفتح ل غي. وحذ%ق ال%ل© ي.ح\ذ1ق'

ح'ذوقاv: ح.م'ض. وحذ%ق اللب والنبيذ ونوها ي.ح\ذ1ق ح'ذوقاv: ح.م'ض. وحذ%ق
:vحذ%ى اللسان%. والاذ1ق' أيضاvاللب والنبي ونوها ي.ح\ذ1ق ح'ذوقا

البيث الموضة. وقال أبو حنيفة: الاذق من الشراب ال�د\ر,ك' البالغ؛
وأنشد:

ي'ف1خ\ن ب.و\لv كالش_راب, الاذ1ق,،
ذا ح.ر\وة{ ي.ط1ي ف ال%ناش1ق,
وحذ%ق الل© فاه: ح.م.ز.ه.

:�وال�ذاقيe: الفصيح' اللسان1 البي>ن' الل�هجة؛ قال طر.فة
إن كفان%، من أمر� ه.م.م\ت' به،

جار¬ كجار, ال�ذاقي> الذي ات_صفا
يعن أبا د'واد اليادي� الشاعر، وكان أبو د'واد{ جاو.ر. كع\ب. بن

مامة%، وقوله اتصفا أي صار م'تواص1فاv؛ وقال أبو دواد:
ودار� يقول� لا الر_ائد'و

ن%: و.ي\ل� ام> دار, ال�ذاقي� دارا
:vأب دواد؛ وقال أ%يضا �يعن بال�ذاقي نف}س.ه، وح'ذاق¬: رهط

ور,جال من ال4قار,ب, كانوا
م1ن ح'ذاق�، هم' الرؤ'وس' ال1يار

قال ابن بري: وأ%ما قول الخر:
وقول� ال�ذاقي� قد ي'ست.م.ع\،

وق%و\ل% ذ�ر_ عليه الص_ب,ر\
فقد يوز أ%ن يريد به واحداv بعينه، وقد يوز أ%ن يريد به الرجل الفصيح.

وف الديث: أ%نه خرج على ص.ع\دة{ ي.ت\ب.ع'ها ح'ذاقيÒ؛ هو ال%حش،
والص_ع\دة� ال4تان.



وما ف رحله ح'ذاقةD أي شيء# من طعام. وأ%ك%ل الطعام فما ترك منه
.vبالفاء. واحت.مل رحل%ه فما ترك منه ح'ذاقة ،vوح'ذافة vح'ذاقة

وبنو ح'ذاقة%: بطن من إياد، وكلê من العرب ح'ذافة، بالفاء، غي هذا
:vفإنه بالقاف. وورد ف شعر أب د'واد ح'ذاق بغي هاء، وقد تقدم بيته آنفا

كانوا من ح'ذاق.
وقال ابن سيده ف ترجة حدق: الد.ق الباذ1ن\جان، ووجدنا بط علي بن

حزة الذ%ق الباذنان، بالذال منقوطة، قال: ول أعرفها.
@حذلق: ال%ذ}ل%قة�: التصرeف بالظ�ر\ف. وال�ت.ح.ذ}ل1ق: ال�ت.ك%ي>س،

وقيل: ال�تحذلق هو التكيس الذي يريد أن يزداد على قدره. وإنه
لي.ت.ح.ذ}ل%ق ف كلمه وي.ت.ب.ل}ت.ع أي يتظر_ف وي.تكي_س'. ورجل ح1ذ}لق¬: كثي'
الكلم ص.ل1ف¬ وليس وراء ذلك شيء. وال1ذ}لق': الشيء� ال�ح.د_د، وقد

ح'ذ}ل1ق.. ويقال: ح.ذ}ل%ق. الرجل� وت.ح.ذ}ل%ق إذا أ%ظهر ال1ذ}ق واد_عى
أ%كثر ما عنده.

@حرق: ال%ر.ق'، بالتحريك: النار. يقال: ف ح.ر.ق, ال؛ قال:
شد�اv س.ريعاv م1ثل% إضرام, ال%ر.ق\

وقد ت.حر_ق%ت\، والتحريق': تأ}ثيها ف الشيء. ال4زهري: وال%ر.ق' من
ح.ر.ق النار. وف الديث: ال%ر.ق' والغ.ر.ق' والش_ر.ق' شهادة. ابن

ال4عراب: حر.ق' النار ل%ب'ه، قال: وهو قوله ضال�ة� ال�ؤم1ن حر.ق' النار,
أي ل%ه.ب'ها؛ قال ال4زهري: أ%راد أ%ن ضالة% الؤمن إذا أ%خذها إنسان
ليتمل�كها فإنا تؤد�يه إل حر.ق النار، والضالة� من اليوان: البل

والبقر وما أشبهها ما ي'ب\ع1د ذهابه ف ال4رض ويتنع من الس>باع، ليس ل4حد
أ%ن ي.ع\ر,ض لا ل4ن النب، صلى ال عليه وسلم، أوعد م.ن عرض لا
ليأ}خذها بالنار. وأح\رق%ه بالنار وح.ر_قه: شد�د للكثرة. وف الديث:

ال%ر,ق' شهيد، بكسر الراء، وف رواية: ال%ريق' أي الذي يق%ع ف حر.ق النار
في.ل}ت.ه,ب. وف حديث ال�ظاه1ر: اح\ت.ر.ق}ت أي هلك}ت؛ ومنه حديث

ال�جام1ع: ف نار رمضان اح\ترق}ت؛ شبها ما وق%عا فيه من ال1ماع ف ال�ظاهرة
والص_و\م بال%لك. وف الديث: إنه أ�وحي إل� أن أ�ح\ر,ق. قريشاv أ%ي
أ�ه\ل1ك%هم، وحديث قتال أ%هل الردة: فلم يزل ي'ح.ر>ق' أع\ضاءهم حت

أدخلهم من الباب الذي خ.رجوا منه، قال: وأ�خذ من حارقة الو.ر,ك، وأ%حرقته
النار وح.ر�ق%ت\ه فاحترق وتر�ق.، وال�ر\قة�: ح.رارتا. أبو مالك: هذه نار¬



ح1راق¬ وح'راق: ت'ح\ر,ق كل شيء. وأ%لقى ال الكافر ف حار,ق%ت1ه أي ف
نار,ه؛ وتر�ق. الشيء� بالنار واح\ترق.، والسم ال�ر\قة� وال%ريق'. وكان

عمرو بن ه1ند يلق�ب بال�ح.ر>ق، لنه حر_ق مائة من بن تيم: تسعة
وتسعي من بن دار,م، وواحداv من الب.راج,م، وشأ}نه مشهور. وم'ح.ر>ق

أ%يضاv: لقب الرث بن عمرو مل1ك الشام من آل, ج.ف}نة%، وإ,نا سي بذلك ل4نه
أ%و�ل من حر_ق العرب ف ديارهم، فهم ي'د\ع.و\ن آل% م'ح.ر>ق؛ وأ%ما قول

أسود. بن ي.ع\ف�ر:
ماذا أ�ؤ.م>ل� بعد. آل, م'ح.ر>ق�،
تركوا مناز,ل%هم، وبعد. إياد1؟

vفإنا عن به امرأ% القيس بن عمرو بن ع.د1ي� اللخ\م1ي� لنه أ%يضا
ي'دع.ى مر�قاv. قال ابن سيده: مر>ق لقب مل1ك، وها م'حر>قان: مر�ق

�ال4كب وهو امرؤ القيس اللخمي، ومر�ق الثان وهو ع.مرو بن هند م'ض.ر>ط
الجارة، سي بذلك لتحريقه بن تيم يوم أوارة%، وقيل: لتحريقه نل

م.ل}ه.م�.وال�ر\قة�: ما يده النسان من ل%ذ}عة1 ح'ب� أو حزن أو طعم شيء فيه
حرارة. ال4زهري عن الليث: ال�رقة ما تد ف العي من الرم.د، وف القلب من

الوج.ع، أو ف طعم شيء م'حر,ق.
وال%ر'وقاء وال%ر'وق' وال�ر�اق' وال%رeوق': ما ي'ق}د.ح به النار؛

قال ابن سيده: قال أبو حنيفة هي ال�ر.ق' ال�حرÝقة الت يقع فيها
الس�ق}ط؛ وف التهذيب: هو الذي ت'ور.ى فيه النار'. ابن ال4عراب: ال%ر'وق'

وال%رeوق' وال�راق' ما نتقت به النار من خ1ر\قة أو ن.ب\ج�، قال:
والن_ب\ج' أص'ول الب.ر\د1ي� إذا جف�. الوهري: ال�راق وال�راقة ما تقع فيه

النار' عند الق%د\ح، والعامة تقوله التشديد. قال ابن بري: حكى أبو عبيد ف
الغريب الصنف ف باب ف%ع'ولء عن الفراء: أنه يقال ال%ر'وقاء للت

ت'ق}د.ح' منه النار وال%ر'وق' وال�ر�اق' وال%رeوق'، قال: والذي ذكره
الوهري ال�راق' وال�راقة� فعد_تا ست لغات.

ابن سيده: وال%ر�اقات' سف�ن فيها م.رام1ي ن,يان، وقيل: هي ال%رام1ي
أنف�سها. الوهري: ال%ر�اقة، بالفتح والتشديد، ضرب من السفن فيها مرامي

:vنيان ي'رمى با العدو� ف البحر؛ وقول الراجز يصف إبل
،Yق%ها ح.م\ض' ب,لد{ ف1لÝح.ر
،Yوغ%ت\م' ن.ج\م� غي, م'س\ت.ق1ل



فما تكاد' ن,يب'ها ت'و.لYي
يعن ع.طvشها، والغ.ت\م: شد�ة الر�، ويروى: وغ%يم نم، والغ.ي\م:

العط%ش. وال%ر�اقات: مواضع الق%ل�ي,ي. والف%ح�ام1ي. وأ%ح\ر,ق\ لنا ف هذه
القص.ب.ة1 ناراv أي أق}ب,س\نا؛ عن ابن ال4عراب.

ونار¬ ح1راق¬: ل ت'ب\قي شيئاv. ورجل ح'راق وح1راق: ل يبقى شيئاv إل
.vأفسده، مثل بذلك، ور.م\ي¬ ح1راق¬: شديد، مثل بذلك أيضا

وال%ر.ق': أن ي'صيب الثوب. اح\ت1راق¬ من النار. وال%ر.ق': اح\تراق
ي'ص1يب'ه من د.ق> الق%ص�ار. ابن ال4عراب: ال%ر.ق الن_ق}ب ف الثوب من

دق الق%ص�ار، جعله مثل الر.ق الذي هو ل%ب النار؛ قال الوهري: وقد
يسك�ن. وع1مامة ح.ر.قان,ي�ة: وهو ضرب من الو.ش\ي فيه لون كأ%نه م'ح\تر,ق.

:vقها. وال%ر,يق' أ%يضاeوالر.ق' وال%ريق': اض\ط1رام النار وت.ح.ر
الل�ه.ب؛ قال غ%ي\لن� الربعي:
ي'ث1ر\ن%، من أ%ك}د.ر,ها بالد_ق}عاء،
م'ن\ت.ص1باv م1ث}ل% ح.ر,يق, الق%ص\باء

وف الديث: ش.ر,ب. رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الاء ال�ح\رق. من
الاص1رة1؛ الاء ال�حر.ق': هو ال�غ\لى بال%ر.ق وهو النار، يريد أنه

شربه من وج.ع الاص1رة1.
وال%ر'وقة�: الاء ي'ح\ر.ق قليلv ث ي'ذ%رe عليه دق1يق قليل فيتناف%ت

أي ي.نتفخ ويتقاف%ز عند الغ.ليان1.
وال%ر,يقة�: الن_ف1يتة�، وقيل: ال%ر,يقة� الاء ي'غ\لى ث يذرe عليه

الدقيق في'ل}ع.ق وهو أغلظ من ال%ساء، وإنا يستعملونا ف شد�ة الده\ر
وغ%لء الس>عر وعج.ف1 الال وكل%ب الزمان. ال4زهري: ابن السكيت

ال%ر,يقة والن_ف1يتة أ%ن ي'ذر� الدقيق على ماء أ%و لب حليب حت ي.ن\ف1ت
ي'تحس_ى من ن.ف}تها، وهو أ%غلظ من الس_خينة، فيوس�ع با صاحب الع1يال على

ع1ياله إذا غلبه الدهر. ويقال: وجدت بن فلن ما لم عيش إل�
ال%رائق'.وال%ر,يق': ما أ%حرق. النبات. من حر أ%و برد أ%و ريح أو غي ذلك من

الفات، وقد احترق. الن_بات. وف التنزيل: فأ%صابا إعصار فيه نار فاحترقت.
وهو ي.تحر_ق' ج'وعاv: كقولك ي.تضر_م. ون.صل ح.ر,ق¬ حديد: كأ%4نه ذو

إحراق، أ%راه على النسب؛ قال أ%بو خراش:
فأ%د\ر.ك%ه فأ%ش\ر.ع. ف ن.ساه



س1ناناv، ن.ص\ل�ه ح.ر,ق¬ ح.د1يد'
وماء ح'راق¬ وح'ر�اق¬: م1ل}ح شديد' ال�ل�وحة1، وكذلك المع. ابن

ال4عراب: ماء ح'راق وق�عاع¬ بعن واحد، وليس بعد ال�راق, شيء، وهو الذي
ي'ح.ر>ق أوبار ال3بل.

وأ%ح\ر.ق%نا فلن: ب.ر_ح بنا وآذانا؛ قال:
أ%ح\ر.ق%ن الناس' بت.ك}ل1يف1هم\،
ما ل%ق1ي. الناس' من الناس,؟

وال�ر\قان�: ال%ذ%ح' وهو اص\ط1كاك' الفخ1ذين. ال4زهري: الليث
ال%ر\ق' ح.ر\ق الناب.ي\ن أ%حدها بالخر؛ وأنشد:

أب الض_ي\م.، والنeعمان� ي.حر,ق ناب.ه
عليه، فأف}صى، والسيوف' م.عاق1ل�ه

وح.ريق' الناب,: ص.ريف�ه. وال%ر\ق': مصدر ح.ر.ق. ناب' البعي. وف
الديث: ي.ح\رق�ون أ%نيابم غ%ي\ظاv وح.ن.قاv أي ي.ح'ك©ون بعضها ببعض. ابن

سيده: حر.ق ناب' البعي ي.ح\ر'ق' وي.ح\ر,ق' حر\قاv وح.ريقاv صر.ف ب,ناب,ه،
vوح.ر,يقا vه حر\قا�وحر.ق النسان� وغي'ه ناب.ه ي.حر'قه وي.ح\ر,ق

وح'روقاv فعل ذلك من غ%ي\ظ وغض.ب�، وقيل: ال�روق م'ح\د.ث. وحر.ق ناب.ه
ي.ح\ر'قه أي سح.قه حت س'مع له ص.ريف¬؛ وفلن ير'ق عليك ال�ر_م. غ%يظاv؛ قال

الشاعر:
ن'ب>ئ}ت' أح\ماء س'ل%ي\مى إنا

بات'وا غ1ضاباv، ي.ح\ر'قون ال�ر_ما
وس.حاب¬ ح.ر,ق¬ أي شديد الب\ق,. وف%رس ح'راق' الع.د\و, إذا كان

يت.ر,ق' ف ع.د\وه.
والار,قة�: العص.بة� الت ت.ج\مع بي رأ}س الفخذ والو.ر,ك؛ وقيل: هي

عصبة متصلة بي وابل%ت.ي الفخذ والع.ض'د الت تدور ف صد.فة الورك والكتف،
فإذا انفصلت ل تلتئم أبداv، يقال عندها ح'ر,ق. الرجل فهو م.ح\روق، وقيل:

الارقة� ف ال�ر\بة عصبة ت'علYق الفخذ بالورك وبا يشي النسان،
وقيل: الار,ق%تان1 عص.بتان ف رؤوس أعال الفخذين ف أ%طرافها ث تدخلن ف

ن'ق}رت الوركي ملتزقتي نابتتي ف النقرتي فيهما م.و\ص1ل ما بي
الفخذين والورك، وإذا زالت الارقة� ع.ر,ج. الذي ي'صيبه ذلك، وقيل: الارقة

عصبة أ%و ع1ر\ق ف الر>جل، وح.ر,ق. ح.ر.قاv وح'ر,ق. ح.ر\قاv: انقطعت



حارقته. ال4زهري: ابن ال4عراب الارقة العصبة الت تكون ف الورك، فإذا
انقطعت مشى صاحبها على أ%طراف أ%صابعه ليستطيع غي ذلك، قال: وإذا مشى

على أ%طراف أصابعه اختياراv فهو م'كتام¬؛ وقد اك}تام. الراعي على أطراف
أصابعه . . . 

(* كذا بياض بالصل.) أن يريد أن ينال أطراف الشجر بعصاه
:vبا على غنمه؛ وأنشد للراجز يصف راع_يا Ýلي.ه'ش

ت.راه'، تت. الف%نن, الو.ريق,،
ي.ش'ول� بال1ح\ج.ن, كال%ح\ر'وق,

قال ابن سيده: قال ابن ال4عراب أخب أنه يقوم على أطراف أصابعه حت
يتناول الغصن في'ميله إل إبله، يقول: فهو يرفع رجله ليتناول الغ'صن البعيد

منه في.ج\ذ1به؛ وقال الوهري ف تفسيه: يقول إنه يقوم على ف%ر\د رجل
يتطاول لل4فنان ويتذبا بالجن فينف�ضها للبل كأنه م.ح\روق. وال%ر.ق'

ف الناس, والبل: انقطاع الارقة. ورجل ح.ر,ق¬: أكثر من م.ح\روق؛ وبعي
م.ح\روق¬: أكثر من ح.ر,ق�، واللغتان ف كل واحد من هذين النوعي فصيحتان.

والارقة� أيضاv: عص.بة أو ع1ر\ق ف الر>جل؛ عن ابن ال4عراب؛ قال
الوهري: وال%حروق الذي انقطعت حارقته، ويقال: الذي زال و.ر,ك�ه؛ قال

آخر:هم' الغ1ر\بان� ف ح'ر'مات1 جار�،
وف ال4د\ن.ي\ن. ح'ر_اق' الو'ر'وك1

يقول: إذا نزل بم جار ذو ح'رمة أكلوا ماله كالغراب الذي ل ي.عاف
الد_بعر ول الق%ذ%ر، وهم ف الظ©لم وال%ن.ف على أدان,يهم كال%حروق الذي

يشي م'تجان,فاv وي.زه.د ف م.ع'ونتهم والذب> عنهم.
وال%ر\ق�و.ة�: أعلى ال%لق أو الل�هاة.

وح.ر,ق. الشعر' ح.ر.قاv، فهو ح.ر,ق¬: ق%ص'ر فلم يطل أو انقطع؛ قال أبو
ك%بي ال�ذل:

،vذ%ه.ب.ت ب.شاش.ته فأ%ص\ب.ح خام1ل
ح.ر,ق. ال%فار,ق, كالب'راء3 ال4ع\ف%ر,

الب'راء: الب'راية� وهي النeحاتة�، وال4عفر': ال4بيض' الذي تعلوه
:vح'مرة. وح.ر,ق. ريش الطائر، فهو ح.ر,ق¬: ان\حص�؛ قال عنترة يصف غرابا

ح.ر,ق' ال%ناح,، كأن� ل%ح\ي.ي\ رأس1ه
ج.ل%مان1، بال4خ\بار, ه.شÒ م'ول%ع'



وال%ر.ق' ف الناصية1: كالس�فى، والفعل� كالفعل. وح.ر,ق%ت اللYحية فهي
ح.ر,قةD: قص'ر شعر ذق%نها عن شعر العار,ضي. أبو عبيد: إذا انقطع الشعر

ون.س.ل قيل ح.ر,ق ير.ق'، وهو ح.ر,ق، وف الصحاح: فهو ح.ر,ق' الشعر
:vرم�اح يصف غراباYوالناح؛ قال الط

ش.ن,ج' الن>سا ح.ر,ق' ال%ناح كأن_ه،
ف الد_ار, إث}ر. الظ�اع1ني.، م'ق%ي_د'

وح.ر.ق. الديد. بال1ب\ر.د ي\ر'قه وي.ح\ر,ق�ه ح.ر\قاv وح.ر_قه: برد.ه
وح.ك_ بعض.ه ببعض. وف التنزيل: لن'ح.ر>ق%ن�ه 

(* قوله «وف التنزيل
لنحرقنه إل» كذا بالصل مضبوطاv. وعبارة زاده على البيضاوي: والعامة على
ضم النون وكسر الراء مشد�دة من حرقه يرقه، بالتشديد، بعن أحرقه بالنار،

وشد�د للكثرة زالبالغة، أو برده بالبد على أن يكون من حرق الشيء
يرقه ويرقه، بضم الراء وكسرها، إذا برده بالبد، ويؤيد الحتمال الول

قراءة لنحرقنه بضم النون وسكون الاء وكسر الراء من الحراق، ويعضد الثان
قراءة لنحرقنه بفتح النون وكسر الراء وضمها خفيفة أي لنبدنه اهـ. فتلخص

أن فيه أربع قراءات). وقرئ لن'ح.ر>ق%ن_ه ولن.ح\ر'ق%ن_ه، وها سواء ف
العن؛ قال الفراء: من قرأ لنحر'قن�ه لن.ب\ر'د.ن_ه بالديد ب.ر\داv من
حر.ق}ت'ه أح\ر'قه ح.ر\قاv؛ وأنشد ال�ف%ض_ل لعامر بن ش.ق1يق الض_ب:

بذ1ي ف%ر\ق%ي\ن,، ي.وم. بنو ح.بيب�
ن'يوب.ه'م علينا ي.ح\ر'ق�ونا

قال: وقرأ علي، كرم ال وجهه: لنحر'قنÝه أي لنب'د.نÝه. وف الديث:
أنه نى عن ح.ر\ق النواة؛ هو ب.ر\دها بال1بد. يقال: حر.قه ال1ح\رق, أي

برده به؛ ومنه القراءة لن'ح.ر>ق%ن_ه، ويوز أن يكون أراد إحراقها
بالنار، وإنا نى عنه إكراماv للنخلة أو لن النوى ق�وت' الد_واج,ن ف

الديث. ابن سيده: وحر�قه مكث9رة عن ح.ر.قه كما ذهب إليه الزجاج من أن9
لنeح.ر>ق%ن_ه بعن لنب'دن_ه مرة بعد مرة، لن الوهر البود ل يتمل

ذلك، وبذا رد� عليه الفارسي قوله.
وال1ر\ق' وال�راق' وال1راق' وال%ر'وق'، كله: الك�شe الذي ي'ل}ق%ح

به النخل، أعن بالك�ش� الش>م\راخ. الذي يؤخذ من الفحل في'د.سe ف
الط�ل}عة.



والار,قة� من النساء: الت ت'كثر س.ب_ جارت1ها. والار,قة� والار'وق
من النساء: الضي�قة� الفرج. ابن ال4عراب: وامرأة حار,قةD ضي�قة

ال%لقي، وقيل: هي الت ت.غ\ل1بها الشهوة حت ت.ح\ر'ق. أنياب.ها بعضها على بعض
أي ت�ك9ها، يقول: عليكم با 

(* قوله «يقول عليكم با» كذا بالصل هنا،
وأورده ابن الثي ف تفسي حديث المام علي: خي النساء الارقة، وف

.vفائقة vطار,قة vرواية: كذبتكم الارقة.) ومنه الديث: وجد\ت'ها حار,قة
وف حديث الفتح: دخل% مكة% وعليه عمامة س.وداء ح.ر.قان,ي�ةD؛ جاء ف

التفسي أنا السوداء ول ي'در.ى ما أصل�ه؛ قال الزمشري: هي الت على لون
ما أحرقته النار كأنا منسوبة بزيادة ال4لف والنون إل الر.ق، بفتح

الاء والراء، قال: ويقال ال%ر\ق' بالنار وال%ر.ق' معاv. وال%ر.ق' من
الد�ق>: الذي ي.ع\ر,ض للثوب عند دق9ه، مرك ل غي؛ ومنه حديث عمر بن عبد

eالعزيز: أراد أن ي.ستبدل بع'م_اله ل1ما رأى من إبطائهم فقال: أم�ا ع.د1ي
بن أر\طاة فإنا غر_ن ب,عمامته ال%ر.قان,ي_ة السوداء.

وف حديث علي�، كرم ال وجهه: خي النساء الار,قة�؛ وقال ثعلب:
الارقة هي الت ت'قام على أربع، قال: وقال علي، رضي ال عنه: ما ص.ب.ر على

الار,قة1 إل أساء بنت' ع'م.ي\س�؛ هذا قول ثعلب. قال ابن سيده: وعندي أن9
الارقة ف حديث علي، كرم ال وجهه، هذا إنا هو اسم لذا الض�ر\ب من

الماع.
وال�حار.قة�: ال�باض.عة� على ال%نب؛ قال الوهري: ال�حار.قة

ال�جام.عة. وروي عن علي أنه قال: كذ%ب.ت\كم الارقة ما قام ل با إل أساء
بنت ع'ميس، وقال بعضهم: الارقة� الب\راك'؛ قال ال4زهري ف هذا الكان:

وأما قول جرير:
أ%م.د.ح\ت.، وي\ح.ك. م1ن\ق%راv أ%ن ألز.ق�وا

بالار,ق%ي\ن,، فأر\س.ل�وها ت.ظ}ل%ع'
ول يقل ف تفسيه شيئاv. وروي عن علي، عليه السلم، أنه قال: عليكم
بالارقة من النساء فما ثبت ل منهن إل أساء؛ قال ال4زهري: كأنه قال

عليكم بذا الضرب من الماع معهن. قال والارقة� من الس'بع اسم له. قال ابن
سيده: والارقة السبع.

ابن ال4عراب: ال%ر\ق ال4كل ال�س\ت.ق}صى. وال�ر\ق': الغ.ضاب من



الناس. وح.ر.ق. الرجل� إذا 
(* قوله «وحرق الرجل كذا إل» كذا ضبط ف الصل

بفتح الراء ولعله بضمها كما هو العروف ف أفعال السجايا.) ساء خ'لق�ه.
وال�ر\ق%تان1: ت.ي\م¬ وس.عد ابنا ق%ي\س, بن ث%ع\لبة بن ع'كابة% بن ص.ع\ب

وها ر.هط ال4عشى؛ قال:
عجبت' لل, ال�ر\ق%ت.ي\ن,، كأن�ما

رأو\ن ن.ف1ي�اv من إياد{ وت'ر\خ'م,
وح.راق¬ وح'ر.ي\ق¬ وح'ر.ي\قاء: أساء. وح'ر.ي\ق¬: ابن النعمان بن

النذر، وح'ر.قة�: بنته؛ قال:
ن'ق}س3م' بال3: ن'س\ل1م' ال%ل%ق%ه\،
ول ح'ر.ي\قاv، وأخ\ت.ه ال�ر.ق%ه\

قوله نسلم أي ل ن'سلم. وال�ر.قة� أيضاv: حي� من العرب، وكذلك
ال%ر'وقة�. وال�ح.ر�قة�: بلد.

@حربق: ح.ر\ب.ق. عمله: أفسده.
@حرزق: هي لغة ف ح.ز\رق.، وسيأت ذكرها.

@حزق: حز.قه ح.ز\قاv: ع.ص.به وضغ.طه. وال%ز\ق': شدة ج.ذ}ب, الر>باط
والو.تر,. ح.زقه ي.ح\ز,ق�ه ح.ز\قاv وحز.قه بالب\ل ي.ح\ز,قه ح.ز\قاv: شد�ه.

وح.زق القوس. ي.حز,ق�ها ح.ز\قاv: شد� وترها، وكل© ر,باط ح1زاق¬. ورجل
ح.ز'ق9ةD وح'ز'ق9ةD وم'ت.ح.ز>ق: بيل م'ت.شد>د على ما ف يديه ض.ن�اv به،

والسم ال%ز.ق'؛ قال ال4زهري: وكذلك ال�ز'ق' وال�ز'قة� وال%ز.ق'
مثله؛ وأنشد:

فهي ت.عاد.ى من ح'زاز� ذي ح.ز.ق\
وف الديث: أن9 علي�اv، رضي ال عنه، خطب أصحابه ف أمر, الار,قي.
وحض_هم على قتالم فلما قتلوهم جاؤوا فقالوا: أب\ش1ر يا أمي الؤمني

فقد استأ}ص.ل}ناهم فقال علي�: ح.زق' عي� قد ب.ق1يت منهم ب.ق1ي�ة؛ قال
الفضل: ف قوله حزق' عي� هذا مثل تقوله العرب للرجل ال�خ\ب,ر ب.ب.ر غي

تام� ول م'حص>ل�، ح.ز\ق' عي\ر� أي ح'صاص' ح1مار أي ليس ال4مر كما
زعمتم؛ وقال أبو العباس ف قوله: وفيه قول آخر: أراد علي� أن أمرهم م'حك%م

بعد' كح.ز\ق, ح1مل المار، وذلك أن المار يض\طرب بمله، فربا ألقاه
في'ح\ز.ق' ح.ز\قاv شديداv، يقول علي�: فأمر'هم بعد' م'حك%م؛ وقال ابن ال4ثي:



الز\ق' الشد� البليغ والتض\ييق'؛ يقال: حز.ق%ه بالبل إذا قو_ى شد_ه؛
أراد أن أمرهم بعد' ف إحكامه كأنه حل حار ب'ول1غ ف شد>ه، وتقدير'ه

حز\ق' ح1مل ع.ي، فحذف الضاف وإنا خص المار بإحكام, ال1مل لنه ربا
اضطرب فألقاه، وقيل: ال%ز\ق' الضeراط، أي إن9 ما فعلتم بم ف قلة

الك}ت1راث له هو ضراط حار.
ورجل ح'ز'قÒ وح.ز'قÒ وح'ز'قÒ وح'ز'ق�ة: قصي يقار,ب ال%ط}و؛ قال

امرؤ القيس:
وأع\ج.ب.ن م.ش\ي' ال�ز'ق9ة1 خال1د{،
كم.ش\ي, أتان{ ح'لYئت\ بال%ناه1ل,

وف كلمهم: ح'ز'ق�ةD ح'ز'ق9ه\، تر.ق_ عي. ب.ق9ه\؛ تر.ق_ أي ار\ق.
من قولك ر.ق1يت' ف الد_رجة. وف الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم،
كان ي'رقYص السن أو السي ويقول: ح'زقة حزقه، تر.ق_ عي بقه؛ الزقة:

الضعيف الذي يقارب خ.طوه من ض.عف فكان ي.ر\قى حت يض.ع قدميه على صدر
النب، صلى ال عليه وسلم؛ قال ابن الثي: ذكرها له على سبيل ال�داع.بة

والتأ}نيس له، وترق_: بعن اص\ع.د، وعي بقة: كناية عن صغر العي،
وحزقةD مرفوع على خب مبتدإ مذوف تقديره أنت حزقة، وحزقة الثان كذلك، أو

أنه خب مكر�ر، ومن ل ينو�ن حزقة أراد يا حزقة، فحذف حرف النداء، وهو ف
الشذوذ كقولم أط}ر,ق\ كرا لن حرف النداء إنا يذف من الع.لم الضموم أو

الضاف، وقيل: ال�ز'ق9ة القصي الضخ\م' البطن, الذي إذا مشى أدار
اس\ت.ه. وال�ز'ق� وال�ز'ق9ة أيضاv: السيء ال�لق البخيل؛ أنشد ابن ال4عراب

لرجل من بن كلب:
وليس ب.و�از� ل4ح\لس, ر.ح\ل1ه

وم1ز\و.د1ه ك%ي\ساv من الر�أي أو ز'ه\دا
،vكاهة�ح'ز'ق�، إذا ما القوم' أب\د.و\ا ف

ت.ذ%ك�ر. آإي�اه ي.ع\نون% أم\ ق1ر\دا
Dوأبا سعيد يقولن: رجل ح'ز'ق�ة vقال ال4زهري: قال أبو تراب سعت شرا

وح'ز'م�ةD إذا كان قصياv. وقال شر: الزق الض_يق الق�درة والرأي
الشح1يح'، قال: فإن كان قصياv د.م1يماv فهو حزقة أيضاv. ال4صمعي: رج ح'ز'قة
وهو الضيق' الرأي من الرجال والنساء، وأنشد بيت امرئ القيس وقد تقد_م.

وال�ز\قة�: الق1طعة من ال%راد، وقيل: ال1زقة الق1طعة من كل شيء حت



الر يح، والمع ح1ز.ق¬؛ قال:
غ%ي_ر. ال1د_ة% من ع1ر\فان,ها

ح1ز.ق' الريح, وط�وفان� ال%ط%ر\
وهي ال%ز,يقة�، والمع ح.زائق' وح.ز,يق¬ وح'ز'ق¬. ال4صمعي: ال%ز,يق'

الماعة من الناس؛ قال لبيد:
ور.قاق ع.ص1ب ظ1ل}مان'ه،

كح.ز,يق, ال%ب.ش1ي>ي. الزeجل}
الوهري: ال1ز\ق' وال1ز\قة� الماعة من الناس والطي وغيها. وف

الديث ف ف%ض\ل البقرة وآل ع1م\ران%: كأنما ح1ز\قان1 من طي� صواف_،
والمع ال1ز.ق مثل ف1ر\قة وف1ر.ق؛ قال عنترة:

تأ}وي له ح1ز.ق' الن>عام,، كما أو.ت\
ق�ل�ص¬ ي.مان,يةD ل4ع\ج.م. ط1م\ط1م,

(* قوله «تأوي له إل» رواية الوهري والزوزن:
تأوي له قلص النعام، كما أوت * حزق يانية لعجم

طمطم).
ويروى ح1ز.ق¬. وال1ز\ق' وال%ز,يقة�: الماعة من كل شيء، ويروى بالاء

(* قوله «ويروى بالاء إل» أي قوله حزقان ف الديث التقدم.) والراء
وسنذكره. وف حديث أب سلمة: ل يكن أصحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

م'تحز>ق1ي ول م'ت.ماو,ت1ي أي م'ت.ق%ب>ضي ومتمعي. وقيل للجماعة
ح1ز\قةD لنضام بعضهم إل بعض.

قال ابن سيده: والاز,قة� وال%ز_اقة� الع1ي، طائية؛ وأنشد ابن بري ف
الازقة وجعه ح.واز,ق':
وم.ن\ه.ل� ليس به ح.واز,ق'

قال: ويقال هو جع ح.و\ز.قة لغة ف حازقة؛ قال الوهري: وكذلك الاز,قة
وال%ز,يق' وال%ز,يقة�؛ قال ذو الرمة يصف ح'م'ر الوحش:

كأن_ه، كل�ما ار\ف%ض_ت ح.ز,يق%ت'ها
بالصeل}ب, من ن.ه\س3ه أك}فال%ها، ك%ل1ب'

وف الديث: ل ر.أ}ي لاز,ق�؛ الاز,ق' الذي ضاق. عليه خ'ف©ه ف%ح.ز.ق.
رجله أي ع.ص.رها وض.غ.ط%ها، وهو فاعل بعن مفعول. وف الديث: ل

يصلYي وهو حاق1ن¬ أو حاق1ب¬ أو حاز,ق¬. ال4زهري: يقال أح\ز.ق}ته إحزاقاv إذا



منعته؛ قال أبو و.ج\زة%:
فما الال� إل9 س'ؤ\ر' ح.قYك كلYه،
ولكن�ه عم�ا س1وى الق> م'ح\ز.ق'

وال%ز,يقة�: كال%د1يقة. وحاز,ق¬ وحاز'وق¬ وح1ز.اق¬: أساء؛ قال:
أق%لYب' ط%ر\ف ف الفوار,س, ل أر.ى

ح1زاقاv، وعي\ن,ي كال%جاة م1ن الق%ط}ر,
فلو ب,ي.د1ي م'ل}ك' الي.مامة1، ل ت.ز.ل}
ق%ب.ائل� ي.س\ب,ي. الع.قائل% من ش.ك}ر,

قال ابن سيده: حاز'وق اسم رجل من ال%وارج جعلته امرأته ح1زاقاv وقالت
ت.ر\ث1يه ... وأنشد هذين البيتي: أقلب طرف . . . وقال ابن بري: هو

ل1ر\ن,ق ترثي أخاها حاز'وقاv، وكان بنو ش.ك}ر قتلوه وهم من ال4ز\د، وقيل:
البيت للحنفية ترثي أخاها حاز'وقاv، قتله بنو ش.ك}ر على ما تقد_م؛ قال ابن

سيده: وقيل إنا أراد حازوقاv أو حازقاv فلم يستقم له الشعر فغي_ره،
ومثله كثي.

وف حديث الشعب: اجتمع ج.وار� فأر,ن� وأش1ر\ن% ول%ع1ب\ن ال�ز'ق�ة%؛
قيل: هي ل�ع\بة من الل©ع.ب أ�خذت من الت_ح.زeق التجمeع.

@حزرق: ح.ز\ر.ق. الرجل�: انضم_ وخض.ع، وف لغة: ح'ز\ر,ق. الر_جل ف�ع1ل%
به إذا انضم_ وخض.ع. وال�ح.ز\ر.ق': الس_ريع' الغض.ب,، وأصله

بالن_ب.ط1ية ه'ز\ر'وق%ى. وال%ز\ر.قة�: الضي>ق'. وح.ز\ر.ق. الرجل% وحر\ز.ق%ه:
حب.سه وضي_ق عليه، وف التهذيب: حبسه ف السجن؛ قال ال4عشى:

ف%ذاك. وما أن\ج.ى من الو\ت ر.ب_ه،
ب,ساباط%، حت مات. وهو م'ح.ز\ر.ق'

وم'ح.ر\ز.ق'؛ يقول: حب.س ك1س\رى النeعمان% بن ال�نذ1ر بساباط1 الدائن
حت مات. وهو م'ض.ي_ق¬ عليه؛ وروى ابن جن عن الت_و_ز,ي� قال قلت

ل4ب زيد ال4نصاري: أنتم تنشدون قول ال4عشى:
حت مات وهو مزرق

وأبو عمرو الشيبان ينشده مرزق، بتقدي الراء على الزاي، فقال: إنا
ن.ب.ط1ي_ة وأ�م أب عمرو نبطية فهو أعلم با من�ا. الؤرج: النب.ط� تسمي
البوس ال�ه.ز\ر.ق.، بالاء، قال: والبس يقال له ال�ز\ر'وق%ى؛ وأنشد

شر:



أر,ين ف%تÝى ذ%ا لو\ثة{، وهو حاز,م¬،
ذ%ر,ين، فإن>ي ل أخاف ال�ح.ز\ر.قا

ال4زهري: رأيت ف نسخة مسموعة قال قول امرئ القيس: ولست ب,ح1ز\راقة{،
الزاي قبل الراء، أي بضي>ق القلب ج.بان، قال: ورواه شر: ولست بزراقة،

بالاء معجمة، قال: وهو ال4حق.
@حفلق: ابن سيده: ال%ف%ل�ق' الضعيف ال4حق.

@حقق: ال%قe: نقيض الباطل، وجعه ح'قوق¬ وح1قاق¬، وليس له ب,ناء أدن
عد.د. وف حديث التلبية: لب_ي\ك ح.ق9اv حق9اv أي غي باطل، وهو مصدر مؤكد

لغيه أي أنه أك�4د به معن ألز.م طاعت.ك الذي دل9 عليه لبيك، كما
تقول: هذا عبد ال حق9اv فتؤ.كYد به وت'كر>ر'ه لزيادة التأ}كيد،

وت.ع.بeداv مفعول له 
(* قوله «وتعبداv مفعول له» كذا هو ف النهاية أيضاv.) وحكى

سيبويه: ل%ح.قe أنه ذاهب بإضافة حق� إل أنه كأنه قال: ل%يق1ي' ذاك
أمر'ك، وليست ف كلم كل العرب، فأمرك هو خب يقي' لنه قد أضافه إل ذاك

وإذا أضافه إليه ل يز أن يكون خباv عنه، قال سيبويه: سعنا فصحاء العرب
يقولونه، وقال ال4خفش: ل أسع هذا من العرب إنا وجدناه ف الكتاب

ووجه جواز,ه، على ق1ل�ته، طول الكلم با أضيف هذا البتدأ إليه، وإذا طال
الكلم جاز فيه من الذف ما ل يوز فيه إذا قص'ر، أل ترى إل ما حكاه

الليل عنهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئاv؟ ولو قلت: ما أنا بالذي قائم
لق%ب'ح. وقوله تعال: ول ت.ل}ب,س'وا الق_ بالباطل؛ قال أبو إسحق: الق

أمر النب، صلى ال عليه وسلم، وما أتى به من القرآن؛ وكذلك قال ف قوله
eوي.ح'ق eتعال: بل ن.ق}ذ1ف' بالق> على الباطل. وح.ق_ ال4مر' ي.ح1ق

ح.ق9اv وح'قوقاv: صار ح.ق9اv وث%بت؛ قال ال4زهري: معناه وج.ب ي.ج,ب
وج'وباv، وح.ق_ عليه القول� وأح\ق%ق}ت'ه أنا. وف التنزيل: قال الذي ح.ق_

عليهم القول�؛ أي ثبت، قال الزجاج: هم النe والشياطي. وقوله تعال:
ولكن حق�ت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت، وكذلك: لقد حق_ القول

على أكثرهم؛ وح.ق�ه ي.ح'ق©ه حق9اv وأح.ق�ه، كلها: أثبته وصار عنده
حق9اv ل يشكe فيه. وأحق�ه: صيه حق9اv. وحق�ه وح.ق�قه: صد_قه؛ وقال
eإذا قال هذا الشيء هو الق �ابن دريد: صد_ق قائل%ه. وحق�ق الرجل

كقولك صد_ق. ويقال: أحق%ق}ت ال4مر إحقاقاv إذا أحكمته وص.ح_حته؛



وأنشد:قد كنت' أو\ع.ز\ت' إل الع.لء
بأن} ي'ح1ق_ وذ%م. الد>لء

وح.ق_ ال4مر. ي'ق©ه حق9اv وأحق�ه: كان منه على يقي؛ تقول:
ح.ق%ق}ت. ال4مر وأح\ق%ق}ته إذا كنت على يقي منه. ويقال: ما ل فيك حقÒ ول

ح1قاق¬ أي خ'صومة. وح.ق_ ح.ذ%ر. الرجل ي.ح'ق©ه ح.ق9اv وح.ق%ق}ت' حذ%ره
وأحق%ق}ته أي فعلت ما كان ي.حذ%ره. وحق%ق}ت الرجل وأحق%ق}ته إذا أتيت.ه؛

حكاه أبو عبيد. قال ال4زهري: ول تقل ح.ق_ حذ%ر.ك، وقال: حق%ق}ت الرجل
وأحق%ق}ته إذا غل%بته على الق� وأثب.ت_ه عليه. قال ابن سيده: وحق�ه على

الق� وأحق�ه غلب.ه عليه، واست.حق�ه طل%ب منه حق�ه.
واح\ت.ق� القوم': قال كل واحد منهم: القe ف يدي. وف حديث ابن عباس

ف ق�ر_راء القرآن: مت ما ت.غ\لوا ف القرآن ت.ح\ت.ق©وا، يعن ال1راء
ف القرآن، ومعن تتق©وا تتصموا فيقول كل واحد منهم: القe بيدي

ومعي؛ ومنه حديث ال%ضانة1: فجاء4 رجلن ي.ح\ت.ق9ان1 ف ول%د أي يتص1مان
ويطل�ب كل واحد منهما حق9ه؛ ومنه الديث: من ياق©ن ف ولدي؟ وحديث وه\ب:

كان فيما كل�م ال أيeوب.، عليه السلم: أتاق©ن ب,خ1ط}ئ1ك؛ ومنه
كتابه ل�ص.ي: إن� له كذا وكذا ل ي'حاق©ه فيها أحد. وف حديث أب بكر،

رضي ال عنه: أنه خرج ف الاجرة إل السجد فقيل له: ما أخرجك؟ قال: ما
أخرجن إل ما أج,د' من حاق> ال�وع أي صاد1قه وشد_ته، ويروى بالتخفيف

من حاق. به ي.ح1يق' ح.ي\قاv وحاقاv إذا أحدق به، يريد من اشتمال الوع
عليه، فهو مصدر أقامه مقام السم، وهو مع التشديد اسم فاعل من حق_

ي.ح1قe. وف حديث تأخي الصلة: وت.ح\ت.ق©ونا إل ش.ر.ق, الوت.ى أي
تضي>ق�ون وقت.ها إل ذلك الوقت. يقال: هو ف حاق¼ من كذا أي ف ضيق؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا رواه بعض التأخرين وشر.حه، قال: والرواية العروفة بالاء
العجمة والنون، وسيأت ذكره.

والق: من أساء ال عز وجل، وقيل من صفاته؛ قال ابن ال4ثي: هو
الوجود حقيقةv ال�تحقق' وجوده وإل%ه,ي_ت'ه. وال%ق: ضد� الباطل. وف
eوا إل ال مولهم ال%ق>. وقوله تعال: ولو اتبع القeالتنزيل: ث ر'د

أهواء4هم؛ قال ثعلب: الق هنا ال عز وجل، وقال الزجاج: ويوز أن يكون
الق هنا التنزيل أي لو كن القرآن با ي1بeونه لف%س.دت السموات' وال4رض'.
وقوله تعال: وجاءت س.ك}رة الوت1 بالق؛ معناه جاء4ت السكرة� الت تدل



النسان أنه ميت بالق> بالوت الذي خ'لق له. قال ابن سيده: وروي عن أب
بكر، رضي ال عنه: وجاءت سكرة الق> أي بالوت، والعن واحد، وقيل:

الق هنا ال تعال. وقولD حقÒ: و'ص1ف به، كما تقول قولD باطل. وقال
الليحان: وقوله تعال: ذلك عيسى بن' مري قول الق>، إنا هو على إضافة

الشيء إل نفسه؛ قال ال4زهري: رفع الكسائي القول وجعل الق هو ال، وقد
نص.ب قول% قوم¬ من القراء يريدون ذلك عيسى ابن مري قولv حق9اv، وقرأ من

قرأ: فالقe والق_ أقول برفع الق ال4ول فمعناه أنا القe. وقال
الفراء� ف قوله تعال: قال فالق والق_ أقول، قرأ القراء ال4ول بالرفع

والنصب، روي الرفع عن عبد ال بن عباس، العن فالقe من وأقول الق_،
وقد نصبهما معاv كثي من الق�ر_اء، منهم من يعل ال4ول على معن

الق_ ل4م\ل4ن�، ون.صب الثان بوقوع الفعل عليه ليس فيه اختلف؛ قال ابن
eسيده: ومن قرأ فالق_ والق� أقول بنصب الق ال4ول، فتقديره فأح'ق

الق� حق9اv؛ وقال ثعلب: تقديره فأقول الق_ حق9اv؛ ومن قرأ فالق>، أراد
فبالق وهي قليلة لن حروف الر ل تضمر. وأما قول ال عز وجل: هنالك

الو.لية� ل الق_، فالنصب ف الق جائز يريد حق9اv أي أ�ح1قe الق_
وأح'ق©ه ح.ق9اv، قال: وإن شئت خفضت الق فجعلته صفة ل، وإن شئت رفعته

فجعلته من صفة الولية هنالك الولية� القe ل. وف الديث: من رآن
فقد رأى الق_ أي رؤيا صادقةv ليست من أض\غاث ال4ح\لم، وقيل: فقد رآن

،vحق_ أم1ي� أي ص1د\قا vحقيقة غي م'ش.ب_ه{. ومنه الديث: أم1ينا
وقيل: واجباv ثابتاv له ال4مانة�؛ ومنه الديث: أتد\ر,ي ما ح.قe العباد على

ال أي ثواب'هم الذي وعد.هم به فهو واجب' الن\جاز, ثابت بوعد1ه
الق>؛ ومنه الديث: القe بعدي مع عمر.

وي.ح'قe عليك أن تفعل كذا: يب، والكسر لغة، وي.ح'قe لك أن تفعل
وي.ح'قe لك ت.ف}عل؛ قال:

ي.ح'قe لن أ%ب'و موس.ى أ%ب'وه
ي'و.فYق�ه الذي نص.ب ال1بال

وأنت ح.قي,ق¬ عليك ذلك وح.قي,ق¬ علي_ أ%ن أ%فعله؛ قال شر: تقول العرب
،vوق أ%ن أ%فعل خيا�ح.ق_ علي_ أ%ن أ%فعل% ذلك وح'ق_، وإ,ن ل%ح\ق

وهو ح.ق1يق به وم.حق�وق به أ%ي خ.ل1يق له، والمع أ%ح1قاء وم.حقوقون. وقال
الفراء: ح'ق_ لك أ%ن تفعل ذلك وح.ق_، وإ,ن لقوق أ%ن أ%فعل كذا،



فإ,ذا قلت ح'ق_ قلت لك، وإذا قلت ح.ق_ قلت عليك، قال: وتقول ي.ح1قe عليك
أ%ن تفعل كذا وح'ق_ لك، ول يقولوا ح.ق%ق}ت. أ%ن تفعل. وقوله تعال:

وأ%ذ1ن.ت لرب,ها وح'ق�ت؛ أ%ي وح'ق_ لا أن% تفعل. ومعن قول من قال ح.ق_
عليك أ%ن تفعل وج.ب عليك. وقالوا: ح.قÒ أ%ن تفعل وح.ق1يق¬ أ%ن تفعل. وف

التنزيل: ح.قيق علي_ أ%ن ل أ%قول% على ال إ,ل الق_. وح.ق1يق¬ ف
ح.ق_ وح'ق_، ف%ع1يل بعن م.ف}عول، كقولك أ%نت ح.ق1يق أ%ن تفعله أ%ي

مقوق أ%ن تفعله، وتقول: أ%نت م.ح\قوق أ%ن تفعل ذلك؛ قال الشاعر:
ق%ص>ر\ فإ,ن_ك. بالت_ق}ص1ي م.ح\قوق

وف التنزيل: فح.ق_ علينا قول� ر.ب>نا. ويقال للمرأ%ة: أ%نت حق1يقة
لذلك، يعلونه كالسم، و.أ%نت م.ح\قوقة لذلك، وأ%نت م.ح\قوقة أ%ن تفعلي

ذلك؛ وأ%ما قول ال4عشى:
وإ,ن� ام\ر.أv أ%س\رى إ,ليك1، ودون.ه

من ال4رض, م.و\ماةD وي.ه\ماء س.م\ل%ق'
ل%م.ح\ق�وقةD أ%ن ت.س\ت.ج,يب ل1ص.و\ت1ه،

وأ%ن ت.ع\ل%مي أ%ن� ال�عان% م'و.ف�ق'
فإ,نه أ%راد ل%خ'ل9ة م\قوقة، يعن بال�ل9ة ال%ل1يل%، ول تكون الاء

ف مقوقة للمبالغة ل4ن البالغة إنا هي ف أساء الفاعلي دون
ال%ف}ع'ولي، ول يوز أن يكون التقدير لقوقة أنت، لن الصفة إذا جرت على غي

موصوفها ل يكن عند أب السن الخفش ب'دì من إبراز الضمي، وهذا كله
تعليل الفارسي؛ وقول الفرزدق:

،vإذا قال عاو� من م.ع.د¼ ق%ص1يدة
با ج.ر.ب¬، ع'د_ت\ علي_ ب,ز.و\ب.را
في.ن\ط1ق�ها غ%ي\ري وأ�ر\مى بذ%نبها،

فهذا ق%ضاء# ح.ق©ه أ%ن ي'غ.ي_را
أي ح'ق_ له. وال%قe واحد ال�قوق، وال%ق�ة� وال1ق�ة� أخصe منه،

وهو ف معن ال%ق؛ قال الزهري: كأنا أوج.ب' وأخص�، تقول هذه ح.ق�ت
أي ح.قYي. وف الديث: أنه أعطى كل� ذي ح.ق� حق9ه ول وصي�ة لوارث أي

حظ�ه ون.ص1يب.ه الذي ف�ر,ض. له. ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: لا ط�ع1ن.
أ�وق1ظ% للصلة فقال: الصلة� وال إ,ذ%ن} ول حق_ أي ول ح.ظ� ف

Òمق}ض1ي�ة إذن ول ح.ق_ م.ق}ض1ي �السلم ل1م.ن ترك%ها، وقيل: أراد الصلة



غيها، يعن أن ف ع'نقه ح'قوقاv ج.م_ةv يب عليه الروج عن ع'ه\دتا
وهو غي قادر عليه، فه.ب\ أنه قضى ح.ق_ الصلة فما بال� ال�قوق ال�خر؟

وف الديث: ليلة� الض_ي\ف1 ح.قÒ فمن أصبح بف1نائه ض.ي\ف فهو عليه
د.ي\ن؛ جعلها ح.ق9اv من طريق العروف وال�روءة ول يزل ق1رى الض_يف1 من
vما رج'ل ضاف. قوماeش1ي.م الك1رام وم.ن\ع الق1رى مذموم؛ ومنه الديث: أ%ي

فأصبح م.ح\ر'وماv فإ,ن ن.ص\ر.ه ح.قÒ على كل مسلم حت يأ}خذ ق1رى ليلته من
ز.رعه وماله؛ وقال الطاب: يشبه أن يكون هذا ف الذي ياف الت�لف على

نفسه ول يد ما يأ}كل فله أن ي.تناول من مال أخيه ما ي'قيم نفسه، وقد
اختلف الفقهاء ف حكم ما يأ}كله هل يلزمه ف مقابلته شيء أم ل. قال ابن

سيده: قال سيبويه وقالوا هذا العال ح.قe العال؛ يريدون بذلك الت_ناهي
وأنه قد بلغ الغاية فيما يصفه من ال1صال، قال: وقالوا هذا عبد ال

ال%ق_ ل الباطل، دخلت فيه اللم كدخولا ف قولم أ%ر\س.ل%ها الع1راك.، إل
.vل باطل vأنه قد تسقط منه فتقول حق9ا

وح'ق_ لك أن تفعل وح'ق1ق}ت. أن 
(* قوله «وحققت أن إل» كذا ضبط ف

الصل وبعض نسخ الصحاح بضم فكسر والذي ف القاموس فكسر.) تفعل وما كان
ي.ح'ق©ك أن تفعله ف معن ما ح'ق_ لك. وأ�ح1ق_ عليك الق%ضاء فح.ق_ أي
أ�ث}ب,ت. فثبت، والعرب تقول: ح.ق%ق}ت عليه القضاء أح'ق©ه ح.ق9اv وأحق%ق}ت'ه

أ�ح1ق©ه إح\قاقاv أي أوجبته. قال الزهري: قال أبو عبيد ول أعرف ما قال
الكسائي ف ح.ق%ق}ت الرجل% وأح\ق%ق}ته أي غلبته على الق.

وقوله تعال: ح.ق9اv على ال�حسني، منصوب على معن ح.ق_ ذلك عليهم
حق9اv؛ هذا قول أب إسحق النحوي؛ وقال الفراء ف نصب قوله حق9اv على

السني وما أشبهه ف الكتاب: إنه ن.ص\ب من جهة الب ل أنه من نعت قوله
م.تاعاv بالعروف حق9اv، قال: وهو كقولك عبد' ال3 ف الدار حق}اv، إنا
ن.ص\ب' حق9اv من نية كلم ال�خب,ر كأنه قال: أ�خ\ب,ركم بذلك حق9اv؛ قال

الزهري: هذا القول يقرب ما قاله أبو إسحق لنه جعله مصدراv مؤكYداv كأنه
قال أ�خبكم بذلك أح'ق©ه ح.ق9اv؛ قال أبو زكريا الفراء: وكل© ما كان ف
القرآن من ن.ك1رات الق أو معرفته أو ما كان ف معناه مصدراv، فوجه

الكلم فيه النصب كقول ال تعال: و.ع\د. الق> ووعد. الص>د\ق,؛
وال%ق1يق%ة� ما يصي إليه ح.قe المر ووج'وب'ه.



وبلغ حقيقة% المر أي ي.ق1ي. شأ}نه. وف الديث: ل يبل�غ الؤمن
حقيقة% اليان حت ل ي.ع1يب مسلماv ب,ع.ي\ب هو فيه؛ يعن خال1ص. اليان
وم.ح\ض.ه وك�ن\ه.ه. وحقيقة� الرجل: ما يلزمه ح1فظه وم.ن\ع'ه وي.ح1قe عليه

�الد>فاع' عنه من أهل بيته؛ والعرب تقول: فلن ي.س'وق الو.س1يقة وي.ن\س3ل
الو.د1يقة% وي.ح\مي القيقة، فالو.سيقة� الطريدة� من البل، سيت وسيقة

لن طاردها ي.س3ق�ها إذا ساق%ها أي ي.ق}ب,ضها، والو.ديقة� شد�ة الر،
والقيقة� ما ي.ح1ق� عليه أن ي.ح\م1يه، وجعها ال%قائق'. والقيقة� ف

اللغة: ما أ�ق1ر� ف الستعمال على أصل وض\ع1ه، وال%جاز' ما كان بضد ذلك،
وإنا يقع الاز وي'عد.ل إليه عن القيقة لعان{ ثلثة: وهي الت>ساع

والتوكيد والتشبيه، فإن ع'د1م هذه الوصاف' كانت القيقة البت_ة%، وقيل:
القيقة الر�اية؛ قال عامر بن الطفيل:

لقد ع.ل1م.ت\ ع.لي\نا ه.واز,ن% أ%ن_ن
أ%نا الفار,س' الامي ح.ق1يقة% ج.ع\ف%ر,

وقيل: القيقة ال�ر\مة، وال%قيقة الف1ناء.
وح.ق_ الشئ� ي.ح1قe، بالكسر، حق9اv أي وجب. وف حديث حذيفة: ما ح.ق_

القول� على بن إسرائيل حت استغ\ن الر>جال� بالرجال, والنساء�
بالنساء3 أي وج.ب ول%ز,م. وف التنزيل: ولكن ح.ق_ القول� من. وأحق%ق}ت الشئ أي

أوجبته. وتقق عنده ال%ب.ر' أي صح_. وحق�ق. قوله وظن_ه تقيقاv أي
صد_ق.. وكلم¬ م'ح.ق�ق¬ أي ر.ص1ي؛ قال الراجز:

د.ع\ ذا وح.ب>ر\ م.ن\ط1قاv م'ح.ق�قا
وال%قe: ص1د\ق الديث1. وال%قe: الي.قي بعد الشك>.
وأحق> الرجال�: قال شيئاv أو اد_ع.ى شيئاv فوجب له.

واستحق_ الشيء4: استوجبه. وف التنزيل: فإن ع'ث1ر. على أن_ه'م.ا
اس\ت.حق9ا إث}ماv، أي استوجباه بال1يانة1، وقيل: معناه فإن اط©ل1ع. على

أنما استوجبا إثاv أي خيانةv باليمي الكاذبة الت أق}دما عليها، فآخران1
ي.ق�ومان1 م.قامها من ورثة ال�توف�ى الذين است'ح1ق_ عليهم أي م'ل1ك

عليهم حق¬ من حقوقهم بتلك اليمي الكاذبة، وقيل: معن عليهم منهم، وإذا
اشت.ر.ى رجل داراv من رجل فاد�عاها رجل آخر وأقام. بي>نةv عادلةv على دعواه
وحكم له الاكم' ببينة فقد استحقها على الشتري الذي اشتراها أي م.ل%ك%ها

عليه، وأخرجها الاكم من يد الشتري إل يد م.ن استحق�ها، ورجع الشتري



على البائع بالثمن الذي أد_اه إليه، والست1ح\قاق' والس\ت1يجاب'
قريبان من السواء. وأما قوله تعال: ل%ش.هاد.ت'نا أح.قe من شهادتما، فيجوز
أن يكون معناه أشدe اس\ت1ح\قاقاv للق%بول، ويكون إذ ذاك على طرح الزائد
من اس\ت.حق_ أعن السي والتاء، ويوز أن يكون أراد أث}ب.ت' من شهادتما

مشتق من قولم ح.ق_ الشيء� إذا ثبت. وف حديث ابن عمر أن النب، صلى
ال عليه وسلم، قال: ما حقe امرئ� أن ي.ب,يت. ليلتي إل وو.ص1ي_ت'ه

عنده؛ قال الشافعي: معناه ما ال%ز\م' لمرئ� وما العروف ف الخلق الس.نة
لمرئ� ول الح\وط� إل هذا، ل أنه واجب ول هو من جهة الفرض، وقيل:

معناه أن ال حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاv ث ن.سخ الوصي�ة للوارث
فبقي ح.قe الرجل ف ماله أن ي'وصي لغي الوارث، وهو ما قد_ره الشارع

بثلث ماله.
وحاق�ه' ف المر م'ح.اق�ةv وح1قاقاv: اد_ع.ى أنه أول بالق منه،

وأكثر ما استعملوا هذا ف قولم حاق�ن أي أكثر ما يستعملونه ف فعل
الغائب. وحاق�ه' فح.ق�ه ي.ح'ق©ه: غ%لبه، وذلك ف الصومة واستيجاب الق.

وحاق�ه' أي خاص.مه واد_ع.ى كل واحد منهما الق، فإذا غلبه قيل ح.ق�ه.
والت_ح.اقe: التخاصم'. والح\ت1قاق': الختصام. ويقال: اح\ت.ق_ فلن

وفلن، ول يقال للواحد كما ل يقال اختصم للواحد دون الخر. وف حديث
eعلي، كرم ال وجهه: إذا بلغ النساء� ن.ص_ ال1قاق,، ورواه بعضهم: ن.ص

ال%قائ1ق,، فالع.ص.بة أو\ل؛ قال أبو عبيدة: ن.ص_ كل شيء م'نتهاه
وم.ب\ل%غ أقصاه. وال1قاق': ال�حاق�ة� وهو أن ت'حاق_ ال�مe الع.صب.ة ف
الارية فتقول أنا أح.قe با، ويقولون بل نن أح.قe، وأراد ب,ن.ص>

ال1قاق الد\راك. لن وقت الصغر ينتهي فتخرج الارية من حد الصغر إل الكب؛
يقول: ما دامت الارية� صغيةv فأ�مeها أو\ل با، فإذا ب.ل%غ.ت فالعصبة
أو\ل بأمرها من أ�مها وبتزويها وح.ضانتها إذا كانو م.ح\ر.ماv لا مثل

الباء والخ\وة والعمام؛ وقال ابن البارك: ن.صe ال1قاق بلوغ العقل،
وهو مثل الدراك لنه إنا أراد منتهى المر الذي تب به القوق والحكام

فهو العقل والدراك. وقيل: الراد بلوغ الرأة إل الد الذي يوز فيه
تزويها وتص.رeفها ف أمرها، تشبيهاv بال1قاق, من البل جع ح1ق¼

وح1ق�ة{، وهو الذي دخل ف السنة الرابعة، وعند ذلك ي'تمك�ن من ركوبه
وتميله، ومن رواه ن.ص_ ال%قائ1ق, فإنه أراد جع ال%قيقة، وهو ما يصي إليه



ح.قe المر ووجوب'ه، أو جع ال1ق�ة من البل؛ ومنه قولم: فلن ح.امي
ال%ق1يقة إذا ح.م.ى ما يب عليه حايت'ه. ورجل ن.ز,ق' ال1قاق, إذا خاصم

ف صغار الشياء.
والاق�ة�: النازلة وهي الداهية أيضاv. وف التهذيب: ال%ق�ة� الداهية

والاق�ة� القيامة، وقد ح.ق�ت\ ت.ح'قe. وف التنزيل: الاق�ة� ما
v؛ الاقة: الساعة والقيامة، سيت حاق�ة�الاق�ة وما أدراك ما الاق�ة

لنا ت.ح'قe كل� إنسان من خي أو شر؛ قال ذلك الزجاج، وقال الفراء:
سيت حاق�ةv لن فيها ح.واق_ ال�مور والثواب.. وال%ق�ة�: حقيقة المر،

�قال: والعرب تقول ل9اعرفت. ال%ق�ة% م1ن هرب\ت.، وال%ق�ة
والاق�ة� بعن واحد؛ وقيل: سيت القيامة حاق�ةv لنا ت.ح'قe كل� م'حاق¼ ف

د1ين ال بالباطل أي كل م'جاد1ل� وم'خاصم فتح'ق©ه أي ت.غ'ل1به
وت.خ'ص1مه، من قولك حاق%ق}ت'ه أ�حاق©ه ح1قاقاv وم'حاق�ةv فح.ق%ق}ت'ه أح'ق©ه
أي غلبته وف%ل%ج\ت' عليه. وقال أبو إسحق ف قوله الاق�ة�: رفعت
بالبتداء، وما ر.ف}ع¬ بالبتداء أيضاv، والاق�ة� الثانية خب ما، والعن

تفخيم شأنا كأنه قال الاق�ة� أي شيء� الاق�ة�. وقوله عز وجل: وما أدراك.
ما الاق�ة�، معناه أيe شيء� أع\ل%م.ك. ما الاق�ة�، وما موضع'ها

.�ر.ف}ع¬ وإن كانت بعد أد\راك.؛ العن ما أع\ل%م.ك. أيe شيء� الاق�ة
ومن أيانم: ل%ح.قe ل4ف}ع.ل%ن�، مبنية على الضم؛ قال الوهري:

وقولم ل%ح.قe ل آت1يك. هو يي للعرب يرفعونا بغي تنوين إذا جاءت بعد
اللم، وإذا أزالوا عنها اللم قالوا ح.ق9اv ل آت1يك؛ قال ابن بري: يريد

ل%ح.قe ال فن.ز_ل%ه منزلة ل%ع.م\ر' ال3، ولقد أ�وج,ب. رفع'ه لدخول
:eاللم كما و.جب ف قولك ل%ع.م\ر' ال إذا كان باللم. وال%ق

ال1ل}ك.وال�ق�ق': القريبو العهد بال�مور خيها وشرها، قال: وال�ق�ق'
.vح1ق©ون لا اد�ع.و\ا أيضا�ال

وال1قe من أولد البل: الذي بلغ أن ي'ر\كب وي'حم.ل عليه وي.ض\ر,ب،
يعن أن يضرب الناقة%، بي>ن' الحقاق, والس\تحقاق، وقيل: إذا بلغت أمeه

أو.ان% ال%م\ل من العام ال�ق}ب,ل فهو ح1قe بي>ن' ال1ق�ة1. قال
ال4زهري: ويقال بعي ح1قÒ بي>ن' ال1ق> بغي هاء، وقيل: إذا بلغ هو

وأ�خته أن ي'ح\م.ل عليهما وي'ركبا فهو ح1قÒ؛ الوهري: سي ح1ق9اv لستحقاقه
أن ي'ح\مل عليه وأن ي'نتفع به؛ تقول: هو ح1قÒ بي>ن' ال1ق�ة1، وهو



مصدر، وقيل: ال1قe الذي استكمل ثلث سني ودخل ف الرابعة؛ قال:
إذا س'ه.ي\لD م.غ\ر,ب. الشمس ط%ل%ع\،

فاب\ن' الل�بون1 ال1قe ج.ذ%ع\
والمع أح'قÒ وح1قاق¬، وال�نثى ح1ق�ة وح1قÒ أيضاv؛ قال ابن سيده:

وال�نثى من كل ذلك ح1ق�ةD ب.ي>ن.ة� ال1ق�ة1، وإنا حكمه ب.ي>نة
ال%قاقة1 وال�ق�وقة1 أو غي ذلك من ال4بنية الخالفة للصفة ل4ن الصدر ف

مثل هذا يالف الصفة، ونظيه ف موافقة هذا الضرب من الصادر للسم ف
البناء قولم أس.د¬ ب.ي>ن' ال4سد. قال أبو مالك: أح.ق�ت الب.ك}ر.ة إذا

.vاستوفت ثلث سني، وإذا ل%ق1ح.ت حي ت'ح1ق� قيل ل%ق1حت علي_ كرها
vالناقة الت تؤخذ ف الصدقة إذا جازت ع1د_ت'ها خسا :vأيضا �وال1ق�ة

وأربعي. وف حديث الزكاة ذكر ال1ق> وال1ق�ة، والمع من كل ذلك ح'ق�ق¬
وح.قائق؛ ومنه قول ال�س.ي_ب بن ع.ل%س:

قد نال%ن منه على ع.د.م�
مثل� الف%س3يل، ص1غار'ها ال�ق�ق'

قال ابن بري: الضمي ف منه يعود على المدوح وهو حسان بن النذر أخو
النعمان؛ قال الوهري: وربا تمع على ح.قائق. مثل إف%ال� وأفائل، قال ابن

سيده: وهو نادر؛ وأنشد لع'مارة% بن طارق:
وم.س.د{ أ�م1ر_ من أ%يان,ق,،

ل%س\ن. بأ%ن\ياب� ول ح.قائ1ق,
وهذا مثل ج.م\عهم امرأ%ة غ1ر_ة على غ%رائر، وكجمعهم ض.ر_ة على ض.رائر،

وليس ذلك ب,قياس م'ط�ر,د. وال1قe وال1ق�ة ف حديث صدقات البل
والديات، قال أ%بو عبيد: البعي إ,ذا اس\ت.ك}م.ل% السنة الثالثة ودخل ف

الرابعة فهو حينئذ ح1قe، وال�نثى ح1ق�ة. وال1ق�ة: ن.ب\ر' أ�م ج.ر,ير بن
ال%ط%ف%ى، وذلك ل4ن س'و.ي\د. بن كراع خطبها إل أ%بيها فقال له: إ,نا
لصغية ص'ر\عةD، قال سويد: لقد رأ%يت'ها وهي ح1ق�ةD أ%ي كال1ق�ة من

ال3بل ف ع1ظ%مها؛ ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: ومن و.راء ح1قاق,
�الع'ر\ف�ط1 أ%ي صغارها وش.واب>ها، تشبيهاv ب,حقاق البل. وح.ق�ت1 ال1ق�ة

ت.ح1قe وأ%ح.ق�ت، كلها: صارت ح1ق�ةv؛ قال ال4عشى:
ب,ح1ق�ت1ها حب,س.ت\ ف الل�جيـ

gن1، حت الس_دي,س' لا قد أ%س.ن�



قال ابن بري: يقال أ%س.ن_ سد1يس' الناقة إ,ذا نب.ت وذلك ف الثامنة،
يقول: ق1يم. عليها من لدن كانت ح1ق�ة إ,ل أ%ن أ%س\د.س.ت، والمع ح1قاق¬
وح'ق�ق¬؛ قال الوهري: ول ي'رد بق�تها صفة لا ل4نه ل يقال ذلك كما

ل يقال ب.ذ%ع.تها ف�ع1ل% با كذا ول بثني_تها ول ببازلا، ول أ%راد
بقوله أ%س.ن_ ك%ب,ر. ل4نه ل يقال أ%س.ن_ الس>نe، وإ,نا يقال

vأ%4سن_ الرجل وأ%س_ت الرأ%ة، وإ,نا أ%راد أ%نا ر'ب,ط%ت ف الل�جي وقتا
كانت حقة إ,ل أ%ن ن.ج.م. س.د1يس'ها أ%ي نب.ت، وجع ال1قاق ح'ق�ق مثل

ك1تاب وكت'ب؛ قال ابن سيده: وبعضهم يعل ال1ق�ة هنا الوقت، وأ%تت
الناقة� على ح1ق�تها أ%ي على وقتها الذي ض.ربا الفحل فيه من قابل، وهو إ,ذا

vت.م_ ح.ملها وزادت على السنة أ%ياما
من اليوم الذي ض'ربت فيه عاماv أ%و�ل حت يستوف ال%ني السنة%، وقيل:

ح1قe الناقة واس\ت1حقاق�ها ت.مام ح.م1لها؛ قال ذو الرمة:
أ%فاني م.ك}توب لا د'ون ح1قYها،

إ,ذا ح.م\ل�3ها راش. ال1ج.اج.ي, بالث©ك}ل,
أ%ي إ,ذا نب.ت الشعر على ولدها ألقته مي>تاv، وقيل: معن البيت أ%نه

كتب لذه النجائب إ,سقاط� أ%ولدها قبل أ%ناء ن,تاجها، وذلك أ%نا ر'كبت ف
سف%ر أ%تعبها فيه شدة السي حت أ%ج\ه.ض.ت\ أ%ولدها؛ وقال بعضهم: سيت

ال1ق�ة ل4نا استحق�ت أ%ن ي.ط}ر'قها الفحل�، وقولم: كان ذلك عند
ح.ق> ل%قاحها وح1ق> ل%قاحها أ%يضاv، بالكسر، أ%ي حي ثبت ذلك فيها.

ال4صمعي: إ,ذا جازت الناقة السنة ول تلد قيل قد جازت ال1ق_؛
وقول� ع.د1ي�:أ%ي قومي إ,ذا عز�ت المر

وقامت رفاقهم بالقاق
ويروى: وقامت حقاقهم بالرفاق، قال: وح1قاق' الشجر صغارها شبهت بقاق

ال3بل.
vوأ%ع\ذ%ر واس\ت.حق_ واستو\ج.ب إ,ذا أ%ذنب ذنبا �ويقال: ع.ذر الر_جل

استو\جب به ع'قوبة؛ ومنه حديث النب، صلى ال عليه وسلم: ل ي.ه\ل1ك'
الناس' حت ي'ع\ذ1ر'وا من أ%نفسهم.

وصب.غ\ت' الثوب.
ص.ب\غاv ت.ح\ق1يقاv أ%ي م'ش\ب.عاv. وثوب م'حق�ق: عليه و.ش\ي¬

على صورة ال�ق%ق، كما يقال ب'ر\د¬ م'ر.ج_لD. وثوب م'ح.ق�ق¬ إ,ذا كان



م'ح\ك%م. الن_س\ج,؛ قال الشاعر:
ت.س.ر\ب.ل} ج,ل}د. وج\ه1 أ%ب,يك، إ,ن�ا

ك%ف%ي\ناك. ال�ح.ق�ق%ة% الر_قاقا
وأ%نا ح.ق1يق¬ على كذا أ%ي ح.ريص¬ عليه؛ عن أ%ب علي�، وبه فسر قوله

تعال: ح.ق1يق¬ على أ%ن ل أ%قول على ال إل� ال%ق_، ف قراءة من قرأ%
به، وقرئ حقيق علي� أ%ن ل أ%قول، ومعناه واجب علي� ترك القول على ال

إ,ل� بالق.
وال�قe وال�ق�ة�، بالضم: معروفة، هذا ال%ن\حوت من الشب والعاج

وغي ذلك ما يصلح أ%ن
ي'نحت منه، عربÒ معروف قد جاء ف الشعر الفصيح؛ قال ال4زهري: وقد

ت'سو�ى ال�قة من العاج وغيه؛ ومنه قول ع.مرو بن ك�ل}ث�وم:
،vمثل% ح'ق> العاج, ر.خ\صا vوث%د\يا

ح.صاناv من أ%ك�ف> الل�م1س3ينا
قال الوهري: والمع ح'قe وح'ق%ق¬ وح1قاق¬؛ قال ابن سيده: وجع ال�ق�

أ%ح\قاق¬ وح1قاق¬، وجع ال�ق�ة ح'ق%ق¬؛ قال رؤبة:
س.و_ى م.ساح1يهن_ ت.ق}ط1يط% ال�ق%ق\

وص.ف.
ح.واف1ر. ح'م'ر الو.ح\ش, أ%ي أ%ن� ال1جارة سو_ت ح.واف1رها كأ%نا

ق�طYط%ت\ ت.ق}ط1يط% ال�ق%ق,، وقد قالوا ف جع ح'ق�ة{ ح'ق�، فجعلوه من
باب س1د\رة وس1د\ر، وهذا أ%كثره إ,نا هو ف الخلوق دون الصنوع، ونظيه

من الصنوع د.واةD ود.وÝى وس.ف1ينة وس.ف1ي. وال�قe من الورك: م.غ\ر,ز'
رأ}س الفخذ فيها عص.بة إ,ل رأ}س الفخذ إ,ذا انقطعت ح.ر,ق. الرجل، وقيل:

ال�ق أ%صل الورك الذي فيه عظم رأ}س الفخذ. وال�ق أ%يضاv: النeق}رة
الت ف رأ}س الكتف. وال�قe: رأ}س الع.ض'د الذي فيه الواب,لة� وما

أ%ش\بهها.
ويقال: أ%صبت حاق� عينه وسقط فلن على حاق> رأ}سه أ%ي وس.ط رأ}سه،

وجئته ف حاق> الشتاء أ%ي ف وسطه. قال ال4زهري: وسعت أ%عرابي�آé يقول
لن'ق}بة من الر.ب ظه.رت ببعي فشك©وا فيها فقال: هذا حاقe ص'ماد1ح,

ال%ر.ب,.
وف الديث: ليس للنساء أ%ن ي.حق�ق}ن. الط�ريق.؛ هو أ%ن ي.ركب ح'ق�ها



وهو وس.طها من قولكم سق%ط على حاق> الق%فا وح'ق�ه. وف حديث يوسف بن
عمر: إ,ن� عام1لv من ع'مال يذك�ر أ%نه ز.ر.ع. كل� ح'ق¼ ول�ق¼؛

ال�ق: ال4رض الطمئنة، والل©ق: الرتفعة. وح'قe الك%ه\و.ل: بيت العنكبوت؛
ومنه حديث ع.مرو بن العاص أ%نه قال لعاوية ف م'حاو.رات{ كانت بينهما:

لقد رأ%ي\تك بالعراق وإ,ن� أ%م\ر.ك كح'ق> الك%هول وكال%جاة1 ف
الض_ع\ف فما ز,لت أ%ر'مeه حت اس\ت.حكم، ف حديث فيه طول، قال: أ%ي واه{.

وح'قe الك%هول: بيت العنكبوت. قال ال4زهري: وقد روى ابن قتيبة هذا الرف
بعينه فصح_فه وقال: مثل ح'ق الك%ه\د.ل,، بالدال بدل الواو، قال: وخب.ط%

ف تفسيه خ.ب\ط الع.ش\واء، والصواب مثل ح'ق الك%هول، والك%هول العنكبوت،
وح'ق�ه بيته. وحاقe وس.ط1 الرأ}س: ح.لوة� القفا.

vإ,ذا كان الربيع تاما vوأ%ح.ق�ت ربيعا vنا ربيعا�ويقال: استحق�ت إ,بل
فرع.ت\ه. وأ%حق_ القوم' إ,ح\قاقاv إ,ذا س.م1ن. مال�هم. واحتق_ القوم

اح\تقاقاv إ,ذا س.م1ن. وانتهى س1م.ن'ه. قال ابن سيده: وأ%حق_ القوم'
من الربيع إ,ح\قاقاv إ,ذا أ%س\م.ن'وا؛ عن أ%ب حنيفة، يريد س.م1نت

م.واش1يهم. وحق�ت الناقة وأ%حق�ت واستحق�ت: سنت. وحكى ابن السكيت عن ابن
عطاء أ%نه قال: أ%تيت أ%با ص.ف}وان% أ%يام ق%سم. ال%ه\د1يe ال4عراب

فقال أ%بو صفوان؛: من أ%نت؟ وكان أ%عرابي�اv فأ%راد أ%ن يتحنه، قلت: من
بن تيم، قال: من أ%ي� تيم؟ قلت: ربان، قال: وما صنعت'ك؟ قلت: ال3بل،

قال: فأ%خبن عن ح1ق�ة ح.ق�ت على ثلث ح1قاق، فقلت: سأ%لت خبياv: هذه
ب.ك}رة كان معها ب.ك}رتان ف ربيع واحد فار\ت.ب.ع\ن.

فس.م1ن.ت قبل أ%ن تسمنا فقد حق�ت واحدةv، ث ض.ب.ع.ت ول ت.ض\ب.عا فقد
حق�ت عليهما ح1ق�ة أ�خرى، ث ل%ق1ح.ت ول ت.ل}ق%حا فهذه ثلث ح1ق�ات،

فقال ل: لع.م\ري أ%نت منهم واس\ت.ح.ق�ت الناقة ل%قاحاv إ,ذا ل%ق1حت
واستحق� ل%قاح'ها، ي'ج\ع.ل الفعل مرة للناقة ومرة للYقاح.

قال أ%بو حات: م.حاقe الال,
يكون ال%ل}بة ال�ول، والثانية منها ل1ب.أD. وال%حاقe: اللت ل

ي'ن\ت.ج\ن ف العام الاضي ول ي'حل%ب فيه.
eواح\تق_ الفرس' أ%ي ض.م'ر. ويقال: ل يق
�ما ف هذا الو,عاء رطلv، معناه أ%نه ل ي.ز,ن

رطلv. وطع\نة م'ح\ت.ق�ة أ%ي ل ز.ي\غ% فيها وقد ن.ف%ذ%ت. ويقال: رم.ى



vوش.ر.م بعضا vفلن الصيد. فاحتق_ بعضا
أ%ي قت.ل بعضاv وأ�ف}ل1ت. بعض ج,4رياv؛ وال�ح\تقe من الطع\ن:

الناف1ذ� إ,ل الوف؛ ومنه قول أ%ب كبي الذل:
ه.ل� وقد ش.ر.ع. ال4سن_ة ن.ح\وها،

ما بي. م'ح\ت.ق¼ وم'ش.ر>م,
أ%راد من بي ط%ع\ن نافذ{ ف جوفها وآخ.ر. قد شر_م. جلد.ها ول ينف�ذ

إ,ل الوف.
وال4حقe من اليل: الذي ل ي.ع\ر.ق، وهو أ%يضاv الذي يضع حافر رجله

موضع حافر يده، وها عيب؛ قال عدي� بن خ.ر.شة% ال%ط}م1ي�:
بأ%ج\ر.د. من ع1تاق, ال%يل, ن.ه\د{
ج.واد1، ل أ%حقe ول شئيت'

قال ابن سيده: هذه رواية ابن دريد، ورواية أ%ب عبيد:
وأ%ق}د.ر' م'ش\ر,ف' الص_هوات1 ساط{،

ك�م.ي\ت¬، ل أ%حقe ول شئيت
ال4قدر': الذي يوز حافرا رجليه حاف1ري\ يديه، وال4حقe: الذي

ي'ط%ب>ق' حافرا رجليه حافري\
يديه، والش_ئيت': الذي يق}ص'ر موق1ع' حافر رجله عن موقع حافر يده، وذلك

أ%يضاv عيب، والسم ال%ق%ق.
وبنات ال�ق%ي\ق,: ضر\ب من ر.د1يء التمر، وقيل: هو الش>يص، قال

ال4زهري: قال الليث بنات القيق ضرب من التمر، والصواب ل%و\ن ال�ب.يق ضرب من
التمر رديء. وبنات القيق ف صفة التمر تغيي، ول%و\ن� ال�بيق معروف.
قال: وقد روينا عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه ن.هى عن لو\gني من
التمر ف الصدقة: أ%حدها ال�ع\ر'ور، والخر لون البيق، ويقال لنخلته

ع.ذ}ق' ابن حبيق 
(* قوله «عذق ابن حبيق» ضبط عذق بالفتح هو الصواب ففي

الزرقان على الوطأ قال أبو عمر بفتح العي النخلة وبالكسر الكباسة أي القنو
كأن التمر سي باسم النخلة لنه منها اهـ. فضبطه ف مادة حبق بالكسر خطأ.)

وليس بش1يص ولكنه رديء من الد_ق%ل,؛ وروى ال4زهري حديثاv آخر عن جعفر
بن ممد عن أ%بيه قال: ل ي'خر.ج ف الصدقة ال�عرور ول لون ح'بي\ق؛ قال

الشافعي: وهذا تر رديء والسس 



(* قوله «والسس» كذا بالصل ولعله وأيبس.)
تر وتؤخذ الصدقة من وسط التمر.

وال%ق}حقة�: شد_ة السي. ح.ق}حق. القوم'
إ,ذا اشتد�وا ف السي. وق%ر.ب¬ م'ح.ق}ح.ق¬: جادÒ منه. وتع.ب_د. عبد

ال بن م'ط%ر>ف بن الش>خي>ر فلم ي.قتص1د فقال له أ%بوه: يا عبد ال،
العلم' أ%فضل� من العمل، والس.نة� بي الس_ي>ئتي، وخي'

eها، وشر�ال�مور أ%وساط
السي ال%ق}حقة�؛ هو إ,شارة إل الر>فق ف العبادة، يعن عليك

بالق%ص\د ف العبادة ول ت.ح\م1ل على نفسك فت.سأ%م؛ وخي'
العمل ما د1ي. وإ,ن قل�، وإ,ذا حلت على نفسك من العبادة ما ل

ت'طي,ق�ه ان\ق%ط%ع\ت. به عن الد_وام على العبادة وب.ق1يت ح.سياv، فتكل�ف\ من
العبادة ما ت'طيق�ه ول ي.ح\س3ر'ك. وال%قحقة�: أ%رفع السي وأ%ت\ع.ب'ه

للظ�هر. وقال الليث: القحقة سي الليل ف أ%و�له، وقد ني عنه، قال:
وقال بعضهم القحقة ف السي إ,تعاب'

ساعة وكفe ساعة؛ قال ال4زهري: فسر الليث القحقة تفسيين متلفي ل
يصب الصواب ف واحد منهما، والقحقة عند العرب أ%ن ي'سار البعي' وي'حمل

على ما يتعبه وما ل يطيقه حت ي'ب\د1ع. براكبه، وقيل: هو ال�تع1ب من
السي، قال: وأ%ما قول الليث إ,ن9 القحقة سي أ%ول الليل فهو باطل ما قاله

أ%حد، ولكن يقال ف%ح>م'وا عن الليل أ%ي ل تسيوا فيه. وقال ابن
�ال4عراب: ال%قحقة� أ%ن ي'ج\ه,د الضعيف. شد_ة

السي. قال ابن سيده: وس.ي¬ ح.ق}ح.اق¬ شديد، وقد ح.ق}ح.ق. وه.ق}ه.ق.
على البدل، وق%ه\ق%ه. على القلب بعد البدل. وق%ر.ب¬ ح.ق}حاق وه.ق}هاق

.vم'تع1با vوق%ه\قاه وم'ق%ه\ق%ه وم'ه.ق}ه.ق¬ إ,ذا كان السي فيه شديدا
وأ�م� ح1ق9ة: اسم امرأ%ة؛ قال م.ع\ن' بن أ%و\س:

،vح1ق9ه حاد1ثا eم�فقد أ%ن\ك%ر.ت\ه أ
وأ%ن\ك%رها ما شئت، والودe خاد1ع'

@حلق: ال%ل}ق': م.ساغ الطعام والشراب ف ال%ريء، والمع القليل
أ%ح\لق¬؛ قال:

إ,ن� الذين ي.س'وغ� ف أ%ح\لق1هم
زاد¬ ي'م.نe عليهم'، لل1ئام'



وأ%نشد البد: ف أ%ع\ناق1هم، ف%ر.د_ ذلك عليه علي� بن ح.مز.ة،
والكثي ح'لوق وح'ل�ق¬؛ ال4خية ع.ز,يزة؛ أ%نشد الفارسي:

حت إ,ذا اب\ت.ل�ت\ حلق1يم' ال�ل�ق\
ال4زهري: مرج النفس من ال�ل}ق�وم وموضع الذبح هو أ%يضاv من ال%ل}ق.

وقال أ%بو زيد: اللق موضع الغ.ل}ص.مة وال%ذ}ب.ح. وح.ل%قه ي.ح\ل�ق�ه
ح.ل}قاv: ضربه فأ%صاب ح.ل}ق%ه. وح.ل1ق. ح.ل%قاv: شكا ح.ل}ق%ه، يطرد عليهما

باب. ابن ال4عراب: حل%ق إ,ذا أ%وج.ع، وح.ل1ق. إ,ذا وج,ع.. وال�لق':
وج.ع¬ ف ال%ل}ق وال�ل}ق�وم كال%ل}ق، ف�ع\ل�وم عن الليل، وف�ع\ل�ول عند
غيه، وسيأ}ت. وح'ل�وق ال4رض: م.جار,يها وأ%و\د1يتها على التشبيه

بال�لوق الت هي م.ساو,غ� الطعام والشراب وكذلك ح'لوق النية وال1ياض.
وح.ل�ق.

ال3ناء� من الشراب: ام\تل4 إ,ل� قليلv كأ%ن� ما فيه من الاء
انتهى إ,ل ح.ل}ق1ه، وو.ف�ى حل}ق%ة% حوضه: وذلك إ,ذا قارب أ%ن يل4ه إل

ح.ل}قه. أ%بو زيد: يقال وف�ي\ت ح.ل}قة الوض ت.وف1يةv وال3ناء كذلك.
وح.ل}قة� ال3ناء: ما بقي بعد أ%ن تعل فيه من الشراب أ%و الطعام إ,ل نصفه،

فما كان فوق النصف إ,ل أ%عله فهو اللقة؛ وأ%نشد:
قام. ي'و.فYي ح.ل}ق%ة% ال%و\ض, ف%ل%ج\

قال أ%بو مالك: ح.ل}قة الوض ام\ت1لؤ'ه، وحلقته أ%يضاv دون المتلء؛
وأ%نشد:

ف%واف{ ك%ي\ل�ها وم'ح.لYق'
وال�حلYق: دون ال%ل}ء؛ وقال الفرزدق:

أ%خاف' بأ%ن أ�د\ع.ى وح.و\ض1ي م'ح\لYق¬،
إ,ذا كان يوم' ال%ت\ف يوم. ح1مام1ي

(* وف قصيدة الفرزدق: إ,ذا كان يوم الو,رد1 يوم. خ1صام,)
وح.ل�ق ماء� الوض إ,ذا قل� وذهب. وحل�ق الوض': ذهب ماؤ'ه؛ قال

:�الز_ف%يان
ود'ون% م.س\راها ف%لةD خي\ف%ق'،
نائي الياه، ناضب¬é م'ح.لYق'

(* قوله «مسراها» كذا ف الصل، والذي ف شرح القاموس مرآها).
وح.ل�ق.



الك©وك' إ,ذا بلغ ما ي'جعل فيه ح.ل}ق%ه. وال�ل�ق: ال4ه\و,ية بي
السماء وال4رض، واحدها حال1ق¬. وجبل حالق: ل نبات فيه كأ%نه ح'ل1ق، وهو

فاعل بعن مفعول؛ كقول بشر بن أ%ب خازم:
ذ%ك%ر\ت' با س.ل}م.ى، فب,تe كأ%ن_ن

ذ%ك%ر\ت' ح.بيباv فاق1داv ت.ح\ت. م.ر\م.س,
أ%راد م.ف}قوداv، وقيل: الالق من البال ال�ن,يف' ال�ش\ر,ف، ول يكون

إ,ل مع عدم نبات. ويقال: جاء من حالق أ%ي من مكان م'شرف. وف حديث
ال%ب\عث: فه.م.م\ت' أ%ن أ%طرح بنفسي من حال1ق أ%ي جبل عال�.

وف حديث أ%ب هريرة: لا نزل تري المر كنا ن.ع\م1د إ,ل ال�ل}قانة1
فن.ق}ط%ع ما ذ%ن_ب, منها؛ يقال للب'سر إ,ذا بدا ال3ر\طاب فيه من ق1بل

ذ%ن.ب,ه الت_ذ}نوبة، فإ,ذا بلغ نصفه فهو م'ج.ز_ع، فإ,ذا بلغ ث�ل�ثيه
فهو ح'ل}قان وم'ح.ل}ق1ن¬؛ يريد أ%نه كان يقطع ما أ%رطب منها ويرميه عند

النتباذ لئل يكون قد ج.مع فيه بي الب'س\ر والرeطب؛ ومنه حديث ب.ك�ار:
مر� بقوم ي.نال�ون من الث�ع\د وال�ل}قان. قال ابن سيده: ب'سرة ح'ل}قانة

بلغ ال3ر\طاب قريباv من النeفدوق من أسفلها والمع ح'ل}قانD حل}قها،
وقيل: هي الت بلغ ال3رطاب وم'ح.ل}ق1نة والمع م'ح.ل}ق1ن¬. وقال أ%بو

حنيفة: يقال حل�ق الب'سر وهي ال%واليق'، بثبات الياء؛ قال ابن سيده: وهذا
البناء عندي على النسب إ,ذ لو كان على الفعل لقال: م.حاليق، وأ%يضاv فإ,ن

ل أ%دري ما وجه ثبات الياء ف ح.واليق. وح.ل}ق التمرة والب'سرة: منتهى
ث�لثيها كأ%ن ذلك موضع اللق منها.

وال%ل}ق': ح.ل}ق' الشعر. وال%ل}ق': مصدر قولك ح.لق رأ}سه. وح.ل�قوا
رؤ'وسهم: شد�د للكثرة. والح\ت1لق': ال%ل}ق. يقال: ح.لق م.ع.زه، ول

يقال: ج.ز_ه إ,ل ف الضأ}ن، وعنز م.ح\لوقة، وح'لقة ال1عزى، بالضم: ما
ح'ل1ق من شعره. ويقال: إ,ن رأ}سه ل%جي>د ال1لق. قال ابن سيده: ال%ل}ق
ف الشعر من الناس والعز كال%ز� ف الصوف، حل%قه ي.حل1قه ح.ل}قاv فهو

حالق¬ وحلق¬ وحل%ق%ه واح\ت.ل%قه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
له'م_، إ,ن كان بن'و ع.م1يه\
أ%ه\ل� الت>ل1ب> هؤل م.ق}ص'وره\

(* قوله «مقصورة» فسره الؤلف ف مادة قصر عن ابن ال4عراب فقال:
مقصورة أي خلصوا فلم يالصهم غيهم)،



فاب\ع.ث} عليهم س.نةv قاش'ورة،
ت.ح\ت.ل1ق' الال% اح\تلق. النeوره\

ويقال: ح.لق م1ع\زاه إ,ذا أ%خذ شعرها، وجز_ ضأ}ن.ه، وهي م1ع\زى
م.ح\ل�وقة وح.ل1يقة، وشعر م.ح\لوق. ويقال: لية ح.ليق، ول يقال ح.ل1يقة. قال

ابن سيده: ورأ}س حليق ملوق؛ قالت النساء:
vولكن رأ%يت' الصب\ر خ.ي\را
من الن_ع\ل%ي, والرأ}س, ال%ل1يق

وال�لقة�: ما ح'ل1ق.
منه يكون ذلك ف الناس والعز. وال%ل1يق': الشعر اللوق، والمع

ح1لق¬. واح\تلق. بال�وس.ى. وف التنزيل: م'ح.لYقي ر'ؤ'وسكم وم'ق%ص>رين.
وف الديث: ليس م1ن_ا من ص.ل%ق أ%و ح.لق أ%ي ليس من أ%هل س'ن_تنا من
حل%ق شعره عند ال�صيبة إ,ذا حل�ت به. ومنه الديث: ل�ع1ن. من النساء
الالقة والسال1قة� والار,قة�. وقيل: أ%راد به الت ت.حل1ق وجهها للزينة؛

وف حديث: ليس منا من سل%ق أ%و حل%ق أ%و خ.رق أ%ي ليس من سن_تنا ر.ف}ع'
الصوت ف ال%صائب ول حل}ق'

الشعر ول خ.ر\ق' الثياب. وف حديث ال%ج�: اللهم_ اغ}فر
للم'ح.لYق1ي قالا ثلثاv؛ اللYقون الذين حل%قوا شعورهم ف الج أ%و الع'مرة

وخص_هم بالدعاء دون القصوين، وهم الذين أ%خذوا من شعورهم ول ي.حل1قوا
ل4ن أ%كثر من أ%حرم مع النب، صلى ال عليه وسلم، ل يكن معهم ه.د\ي¬ ،

وكان عليه السلم قد ساق ال%د\ي.، وم.ن منه ه.د\ي\ ل ي.حل1ق حت ي.ن\ح.ر
هدي.ه، فلما أ%مر.

من ليس معه هدي أ%ن يلق وي1ل�، وج.د'وا ف أ%نفسهم من ذلك وأ%حبeوا
�أ%ن يأ%ذ%ن لم ف ال�قام على إ,حرامهم حت يكملوا الج، وكانت طاعة

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ول بم، فلما ل يكن لم ب'دe من ال3ح\لل
كان التقصي ف ن'فوسهم أ%خف� من اللق، فمال أ%كثرهم إ,ليه، وكان فيهم

من بادر إ,ل الطاعة وحلق ول ي'راج,ع، فلذلك قد_م اللYقي وأ%خ_ر
القص>رين.

وال1ح\ل%ق'، بكسر اليم: الك1ساء� الذي ي.ح\ل1ق الشعر من خ1شونته؛ قال
ع'مارة بن طار,ق� يصف إ,بلv ترد الاء4 فتشرب:

ي.ن\ف�ض\ن. بال%شاف1ر ال%دال1ق,،



ن.ف}ض.ك. بال%حاش1ئ ال%حال1ق,
وال%حاش1ئ�: أ%ك}س3ية خ.ش1نةD ت.ح\ل1ق' السد، واحدها م1ح\شأ، بالمز،

ويقال: م1ح\شاة، بغي هز، وال%دال1ق': جع ه1د\لق وهي
.�ال�س\ت.ر\خ1ي.ة

وال%ل%قة�: الضeروع' ال�ر\ت.فعة�. وض.ر\ع¬ حالق¬: ضخ\م يلق شعر
الفخذين من ض1خ.م1ه. وقالوا: بينهم اح\ل1ق1ي وق�ومي أ%ي بينهم ب.لء# وشد_ة

وهو من ح.ل}ق الشعر كان النساء# ي.ئم\ن في.حل1ق}ن ش'عور.هن_؛ قال:
يوم' أ%د1ي, ب.ق�ة% الش_ر,ي,

أ%فضل� من يوم, اح\ل1قي وق�وم1ي
ال4عراب: ال%ل}ق' الشeؤ\م. وما ي'دع.ى به على الرأ%ة: ع.ق}ر.ى

ح.ل}ق%ى، وع.ق}راv ح.ل}قاv فأ%م�ا عقر.ى وعقراv فسنذكره ف حرف العي،
وأ%ما حل}ق%ى وحلقاv فمعناه أ%نه د'ع1ي. عليها أ%ن تئيم من بعلها فت\ح\ل1ق

شعرها، وقيل: معناه أ%وجع ال ح.ل}قها، وليس بقوي�؛ قال ابن سيده: وقيل
معناه أ%نا م.ش\ؤ'ومةD، ول أ%ح'ق©ها. وقال ال4زهري: ح.ل}ق%ى عق}رى

مشؤ'ومة م'ؤ\ذ1ية. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال لص.ف1ي_ة بنت
ح'ي.ي¼ حي قيل له يوم الن_ف}ر إ,نا ن.ف1س.ت أ%و حاضت فقال: عقرى حلقى

ما أ%راها إ,ل� حاب,س.تنا؛ معناه ع.ق%ر ال ج.سد.ها وحل%قها أ%ي
أ%صابا بوجع ف ح.ل}قها، كما يقال رأ%س.ه وعض.ده وص.د.ره إ,ذا أ%صاب رأ}س.ه

وعض'د.ه وص.د\ره. قال ال4زهري: وأ%صله عقراv حلقاv، وأ%صحاب الديث
يقولون عقر.ى حلق%ى بوزن غ%ض\ب.ى، حيث هو جار� على الؤ.نث، والعروف ف

vاللغة التنوين على أ%نه مصدر ف%عل متروك اللفظ، تقديره عق%رها ال عق}را
وحل%قها ال حلقاv. ويقال لل4مر ت.ع\ج.ب' منه: عق}راv حلقاv، ويقال

أ%يضاv للمرأ%ة إ,ذا كانت مؤ\ذ1ية مشؤ'ومة؛ ومن مواضع التعجب قول� أ�م� الصب
الذي تكل�م: ع.ق}ر.ى أ%و كان هذا منه قال ال4صمعي: يقال عند ال4مر

ت.ع\ج.ب'
منه: خ.م\ش.ى وع.ق}رى وح.ل}قى كأ%نه من الع.ق}ر وال%ل}ق وال%م\ش؛

وأ%نشد:
أ%ل ق%و\م1ي أ�ول�و ع.ق}ر.ى وح.ل}ق%ى

ل1ما لق%ت\ س.لمان� بن غ%ن\م,
ومعناه ق%وم1ي أ�ول�و نساء� قد ع.ق%ر\ن وج'وههن فخذ%ش\ن.ها وح.ل%ق}ن



شعورهن م'ت.س.لYبات{ على من ق�تل من رجالا؛ قال ابن بري: هذا البيت رواه
ابن القط�اع:

أ%ل ق%ومي أ�ولو ع.ق}ر.ى وح.ل}ق%ى
يريدون أ%ل قومي ذ%وو نساء� قد عقرن وجوه.هن_ وحلقن رؤ'وسهن، قال:

وكذلك رواه ال%ر.و,ي� ف الغريبي قال: والذي رواه ابن السكيت:
أ%ل ق�وم1ي إ,ل عق}رى وحل}قى

قال: وفس_ره عثمان بن جن فقال: قولم عقرى حلقى، ال4صل فيه أ%ن
الرأ%ة كانت إ,ذا أ�ص1يب لا كري حل%ق%ت رأ}سها وأ%خذت ن.ع\لي تضرب بما

رأ}س.ها وتعق1ره؛ وعلى ذلك قول النساء:
فل وأ%ب,يك.، ما س.ل�ي\ت' نفسي

ب,فاح1شة{ أ%ت.يت'، ول ع'قوق,
vولكن>ي رأ%يت' الص_ب\ر خ.يا
من الن_علي والرأ}س, ال%ليق,

يريد إ,ن قومي هؤلء قد بلغ بم من الب.لء ما يبل�غ بالرأ%ة العقورة
اللوقة، ومعناه أ%هم صاروا إ,ل حال النساء3 ال%ع\ق�ورات اللوقات.

قال شر: روى أ%بو عبيد عقراv حلقاv، فقلت له: ل أ%سع هذا إ,ل عقر.ى
حلق%ى، فقال: لكن ل أ%سع ف%ع\لى على الدعاء، قال شر: فقلت له قال ابن

شيل إ,ن ص1بيان%
البادية يلعبون ويقولون م'ط�ي\ر.ى على ف�ع_ي\لى، وهو أ%ثقل من

ح.ل}ق%ى، قال: فصيه ف كتابه على وجهي: منو�ناv وغي منو_ن. ويقال: ل
ت.فعل}ذلك أ�مeك حال1ق¬ أ%ي أ%ث}كل% ال أ�م_ك بك حت ت.حل1ق شعرها،

والرأ%ة� إ,ذا حل%قت شعرها عند الصيبة حال1قةD وح.ل}ق%ى. ومث%لD للعرب:
ل�م�ك ال%ل}ق' ولعينك الع'ب\ر'.

وال%ل}ق%ة�: كل© شيء� استدار كح.ل}قة1 الديد والف1ض�ة والذهب، وكذلك
هو ف الناس، والمع ح1لق¬ على الغالب، وح1ل%ق¬ على النادر كه.ض\بة

وه1ض.ب، وال%ل%ق' عند سيبويه: اسم للجمع وليس بمع ل4ن ف%ع\لة ليست ما
يكس_ر على ف%ع.ل�، ونظي هذا ما حكاه من قولم ف%ل}ك%ةD وف%ل%ك¬، وقد حكى

سيبويه ف ال%ل}قة فتح اللم وأ%نكرها ابن السكيت وغيه، فعلى هذه
الكاية حل%ق¬ جع حل%قة وليس حينئذ اسم جيع كما كان ذلك ف حل%ق الذي هو اسم

جع ل%ل}قة، وإ,ن كان قد حكى حل%قة بفتحها. وقال اللحيان: ح.ل}قة الباب



وحل%قته، بإ,سكان اللم وفتحها، وقال كراع: حل}قة� القوم وحل%قتهم، وحكى
ال�م.و,يe: ح1ل}قة القوم، بالكسر، قال: وهي لغة بن الرت بن كعب،

وجع ال1ل}قة1 ح1ل%ق¬ وح.ل%ق وح1لق¬، فأ%ما ح1ل%ق¬ فهو باب'ه، وأ%ما
ح.ل%ق¬ فإ,نه اسم لمع ح1ل}قة كما كان اساv لمع ح.ل}قة{، وأ%ما ح1لق¬ فنادر

ل4ن ف1عالv ليس ما يغلب على جع ف1ع\لة. ال4زهري: قال الليث
ال%ل}قة�، بالتخف1يف، من القوم، ومنهم من يقول ح.ل%قة، وقال ال4صمعي: ح.ل}قة

من الناس ومن حديد، والمع ح1ل%ق¬ مثل ب.د\رة{ وب,د.ر وق%ص\عة وق1ص.ع�؛
وقال أ%بو عبيد: أ%ختار ف حل%قة الديد فتح اللم ويوز الزم، وأ%ختار
ف حل}قة القوم الزم ويوز التثقيل؛ وقال أ%بو العباس: أ%ختار ف حل%قة

الديد وحل%قة الناس التخفيف، ويوز فيهما التثقيل، والمع عنده ح.ل%ق¬؛
وقال ابن السكيت: هي حل}قة الباب وحل%قة القوم، والمع ح1ل%ق وح1لق.

وحكى يونس عن أ%ب عمرو بن العلء حل%قة ف الواحد، بالتحريك، والمع ح.ل%ق¬
وح.ل%قات؛ وقال ثعلب: كلهم ييزه على ضعفه وأ%نشد:

م.ه\لv ب.ن ر'ومان%، بعض. و.عيدكم
وإ,ي�اكم' وال�ل}ب. من>ي ع.ضار,طا
أ%ر,ط©وا، فقد أ%ق}ل%ق}ت'م' ح.ل%قات1كم\،

عس.ى أ%ن ت.ف�وزوا أ%ن تكونوا ر.طائطا
قال ابن بري: يقول قد اضطرب أ%مر'كم من باب ال1د> والعقل فت.حام.ق�وا

عسى أ%ن تف�وزوا؛ وال�ل}ب': جع أ%ه\ل%ب.، وهو الكثي شعر ال�نثيي،
والع1ض\ر,ط�: الع1جان�، ويقال: إ,ن ال4هل%ب.

الع1ضر,ط1 ل ي'طاق؛ وقد استعمل الفرزدق ح.ل%قة ف حل}قة1 القوم قال:
يا أ%يeها الال1س'، وس\ط% ال%ل%قه\،

أ%ف ز,ناv ق�ط1ع\ت. أ%م\ ف س.ر,ق%ه\؟
وقال الراجز:

أ�ق}س3م' بال ن'س\ل1م' ال%ل%قه\
ول ح'ر.ي\قاv، وأ�خ\ت.ه ال�ر.قه\

وقال آخر:
ح.ل%ف}ت' بال1ل}ح, والر_ماد1 وبالنـ

ـار, وبال ن'س\ل1م' ال%ل%قه\
،vحت ي.ظ%ل� ال%واد' م'ن\ع.ف1را



وي.خ\ض1ب. الق%ي\ل� ع'ر\و.ة% الد_ر.قه\
ابن ال4عراب: هم كال%ل%قة1 ال�ف}ر.غة ل ي'د\ر.ى أ%يeها ط%ر.ف�ها؛

يضرب مثلv للقوم إ,ذا كانوا م'جتمعي مؤت.ل1في كلمته'م وأ%يديهم واحدة
ل ي.ط}م.ع' ع.دوeهم فيهم ول ي.نال منهم. وف الديث: أ%نه ن.هى عن

ال1ل%ق, قبل الص_لة1 ، وف رواية: عن الت_ح.ل©ق,؛ أ%راد قبل صلة
ال�معة؛ ال1ل%ق'، بكسر الاء وفتح اللم: جع ال%ل}قة مثل ق%ص\عة وق1ص.ع�،

وهي الماعة من الناس مستديرون كحل}قة الباب وغيها. والت_ح.ل©ق،
تف%عeل منها: وهو أ%ن يت.عم_دوا ذلك. وت.حل�ق القوم': جلسوا ح.ل}قة ح.ل}قة.

وف الديث: ل تصلوا خ.ل}ف الني>ام ول ال�ت.ح.لYقي أ%ي ال�لوس,
ح1ل%قاv ح1ل%قاv. وف الديث: الالس وس\ط الل%قة ملعون ل4نه إ,ذا جلس
ف وس.ط1ها استدبر بعض.هم بظهره في'ؤذيهم بذلك في.سبeونه ويل}ع.ن'ونه، ؛

ومنه الديث: ل ح1م.ى إ,ل ف ثلث، وذكر ح.ل}قة القوم أ%ي لم أ%ن
ي.ح\م'وها حت ل ي.ت.خ.ط�اهم أ%ح.د ول ي.جلس ف وسطها. وف الديث: نى
عن ح1ل%ق, الذهب؛ هي جع ح.ل}قة{ وهي الات� بل ف%ص�؛ ومنه الديث: من

أ%ح.ب� أ%ن ي'ح.لYق جبينه ح.ل}قة من نار فل}ي'ح.لYق}ه ح.ل}قة من ذهب؛
ومنه حديث يأ}ج'وج ومأ}ج'وج: ف�ت1ح. اليوم. من ر.د\م, يأ}جوج. ومأ}جوج.

�م1ث}ل
هذه وح.ل�ق بإ,ص\ب.ع1ه ال3ب\هام والت تليها وعق%د ع.ش\راv أ%ي جعل

إ,ص\ب.عي\ه كال%ل}قة، وع.ق}د' العشرة: من م'واض.عات ال�س�اب، وهو أ%ن
يعل رأ}س إ,ص\ب.عه السبابة ف وسط إ,صبعه ال3بام وي.ع\ملهما كال%ل}قة.

الوهري: قال أ%بو يوسف سعت أ%با عمرو الشيبان يقول: ليس ف الكلم
حل%قة، بالتحريك، إ,ل ف قولم هؤلء قوم ح.ل%قةD للذين ي.حل1قون الشعر، وف

التهذيب: للذين يلقون% ال1ع\زى، جع حال1ق�. وأ%ما قول العرب:
الت.ق%ت\ حل%قتا الب,طان، بغي حذف أ%لف حل}قتا لسكونا وسكون اللم، فإ,نم

جعوا فيها بي ساكني ف الوصل غي مدغم أ%حدها ف الخر، وعلى هذا قراءة
نافع: م.ح\ياي\ وم.مات، بسكون ياء م.حياي\، ولكنها ملفوظ با مدودة

êوهذا مع كون ال4و�ل منهما حرف مد�؛ وم�ا جاء فيه بغي حرف لي، وهو شاذ
ل يقاس عليه، قوله:

ر.خ>ي. أ%ذ}يال% ال1ق1ي> وار\ت.ع\ن\
م.ش\ي. ح.م1ي�ات كأ%ن} ل ي'ف}ز.ع\ن\،



إ,ن} ي'م\ن.ع, اليوم, ن,ساء ت'م\ن.ع\ن\
قال ال4خفش: أ%خبن بعض من أ%ثق به أ%نه سع:

أ%نا ج.رير¬ ك�ن\ي.ت أ%بو ع.م\ر\،
أ%ج'ب'ناv وغ%ي\رةv خ.ل}ف. الس>ت\ر\
قال: وسعت من العرب:
أ%نا ابن' ماو,ي�ة إ,ذا ج.د_ الن_ق}ر\

قال ابن سيده: قال ابن جن لذا ضرب من القياس، وذلك أ%ن9 الساكن
ال4و�ل وإن ل يكن مد�اv فإ,نه قد ضار.ع لسكونه الد�ة، كما أ%ن حرف اللي
إ,ذا ترك جرى م.جرى الصحيح، فصح� ف نو ع1و.ض� وح1ول�، أ%ل تراها ل

ت'ق}لب الركة� فيهما كما قلبت ف ريح ود1ية لسكونا؟ وكذلك ما أ�ع1ل9
للكسرة قبله نو م1يعاد وم1يقات، والضمة قبله نو م'وسر وم'وقن إ,ذا ترك صح

فقالوا م.واع1يد' وم.واقيت' وم.ياسي'
وم.ياق1ي'، فكما جرى الد� مرى الصحيح بركته كذلك يري الرف الصحيح

مرى حرف اللي لسكونه، أ%و.ل ترى ما ي.عر,ض للصحيح إ,ذا سكن من
ال3دغام والقلب نو من رأ%يت ومن لق1يت وعنب وامرأ%ة ش.ن\باء؟ فإ,ذا ترك صح

فقالوا الشن.ب والعب وأ%نا رأ%يت وأ%نا لق1يت، فكذلك أ%يضاv تري العي
من ارتع\ن، واليم من أ%ب عم\رو، والقاف من النق}ر لسكونا مرى حرف الد

فيجوز اجتماعها مع الساكن بعدها. وف الرحم ح.ل}قتان1: إ,حداها الت
على فم الفر\ج عند طر.فه، وال�خرى الت تنضمe على الاء وتنفتح للحيض،

وقيل: إ,نا ال�خرى الت ي'بال� منها. وح.ل�ق القمر'
وتل�ق: صار حول%ه دارةD. وضربوا بيوتم ح1لقاv أ%ي صف9اv واحداv حت

كأ%نا ح.ل}قة. وحل�ق.
الطائر' إ,ذا ارتفع ف الواء واس\تدار.، وهو من ذلك؛ قال النابغة:

إ,ذا ما الت.ق%ى ال%م\عان1، ح.ل�ق. فوق%هم\
ع.صائب' ط%ي\ر� ت.ه\ت.د1ي ب,عصائب,

(* وف ديوان النابغة: إ,ذا ما غ%ز.وا باليش، حل�ق فوقهم
وقال غيه:

ولو\ل س'لي\مان� ال4م1ي' ل%ل�ق%ت\
به، م1ن ع1تاق, الطي\ر,، ع.ن\قاء� م'غ\ر,ب

وإ,نا يريد حل�قت ف ال%واء فذهبت به؛ وكذلك قوله أ%نشده ثعلب:



فح.ي_ت\ فحي_اها، فه\ب_ت\ فح.ل�ق%ت\
مع النج\م, ر'ؤ\يا، ف ال%نام,، كذ�وب'

وف الديث: ن.ه.ى عن بيع ال�حلYقات1
أ%ي بيع, الطي ف الواء. وروى أ%نس بن مالك قال: كان النب، صلى ال

عليه وسلم، يصلي العصر والشمس' بيضاء م'ح.لYقةD فأ%رج,ع إ,ل أ%هلي
فأ%قول صل©وا؛ قال شر: م'حلYقة أ%ي مرتفعة؛ قال: تليق الشمس من أ%و_ل

النهار ارتفاعها من ال%شر,ق ومن آخر النهار ان\ح1دار'ها. وقال شر: ل
أ%دري التحليق إ,ل الرتفاع. ف الواء. يقال: حل�ق النجم' إ,ذا ارتفع،

وت.ح\ل1يق' الطائر, ارتفاعه ف ط%ي.رانه، ومنه حل9ق الطائر' ف ك%ب,د
السماء إ,ذا ارتفع واستدار؛ قال ابن الزبي ال4س.دي ف النجم:

ر'ب_ م.ن\ه.ل� طاو� ور.د\ت'، وقد خ.و.ى
ن.ج\م¬، وح.ل�ق. ف السماء ن'جوم'

خ.وى: غاب.؛ وقال ذو الرمة ف الطائر:
ور.د\ت' اح\ت1سافاv والث©ر.ي_ا كأ%ن_ها،

على ق1م�ة1 الرأ}س,، ابن' ماء م'ح.لYق'
وف حديث: فحل�ق. ببصره إ,ل السماء كما ي'حلYق'

الطائر إ,ذا ارتفع ف الواء أ%ي رف%عه؛ ومنه الال1ق': البل ال�ن,يف'
ال�ش\ر,ف.

وال�حل�ق': موضع ح.ل}ق, الرأ}س, ب,منÝى؛ وأ%نشد:
كل� ور.ب> البي\ت1 وال�حل�ق,

وال�حلYق، بكسر اللم: اسم رجل من ولد ب.ك}ر بن ك1لب من بن عامر
مدوح ال4عشى؛ قال ابن سيده: ال�حلYق اسم رجل سي بذلك ل4ن فرسه عض_ته

ف وجهه فترك%ت\ به أ%ثراv على شكل ال%لقة؛ وإ,ياه عن ال4عشى بقوله:
ت'ش.بe ل1م.ق}رور.ي\ن, ي.ص\ط%ل1يان,ها،

وبات. على النار, الن_د.ى وال�ح.لYق'
:vوقال أ%يضا

،Dق, ج.ف}نةYح.ل�ت.ر'وح. على آل, ال
كجاب,ية1 الشيخ, الع1راق1ي> ت.ف}ه.ق'

وأ%ما قول النابغة ال%ع\د1ي:
،vح.ل�ق ش.ر\ب.ة�وذك%ر\ت. من لب.ن, ال



وال%ي\ل� ت.ع\د'و بالص_ع1يد1 ب.داد1
فقد زعم بعض أ%هل اللغة أ%نه عن ناقةv س.ت'ها على شكل ال%ل}قة وذك�ر

على إ,رادة1 الشخص أ%ن الض_ر\ع؛ هذا قول ابن سيده، وأ%ورد الوهري هذا
البيت وقال: قال ع.و\ق' بن ال%ر,ع ياطب ل%قيط% بن ز'رارة%، وأ%يده ابن

بري فقال: قاله ي'عي>ره بأ%خيه م.ع\ب.د{ حيث أ%س.ر.ه بنو عامر ف يوم
ر.ح\ر.حان وفر_ عنه؛ وقبل البيت:
ه.ل� ك%ر.ر\ت. على ابن, أ�م>ك م.ع\ب.د{،

والعام1ر,يe ي.ق�ود'ه بص1فاد1
(* قوله «هل كررت إل» أورد الؤلف هذا البيت ف مادة صفد:

هل مننت على أخيك معبد * والعامري� يقوده أصفاد
والصواب ما هنا؛ والصفاد، بالكسر: حبل يوثق به.)

وال�ح.ل�ق'
من ال3بل: ال%و\سوم بل}قة ف فخذه أ%و ف أ%صل أ�ذنه، ويقال لل3بل

ال�ح.ل�قة حل%ق¬؛ قال ج.ن\دل الط©ه.وي:
قد خ.ر_ب. ال4ن\ضاد. ت.ن\شاد' ال%ل%ق\
من كل% بال� وج\ه'ه ب.ل}ي. ال1ر.ق\

يقول: خ.ر_بوا أ%ن\ضاد. بيوتنا من أ%متعتنا بطل%ب الض_والY. الوهري:
إ,بل م'حل�قة وس\م'ها ال%ل%ق'؛ ومنه قول أ%ب وج\زة السعدي:

وذ�و ح.ل%ق� ت.ق}ض1ي الع.واذ1ير' بينها،
ت.ر'وح. بأ%خ\طار� ع1ظام, الل�قائح,

(* قوله «تقضي» أي تفصل وتيز، وضبطناه ف مادة عذر بالبناء للمفعول).
ابن بري: الع.واذ1ير' جع عاذ�ور وهو و.س\م كال%ط9، وواحد ال4خ\طار

خ1ط}ر وهي ال3بل الكثية، وسكYي¬ حال1ق¬ وحاذ1ق¬ أ%ي ح.د1يد.
والدeر'وع تسمى ح.ل}قةv؛ ابن سيده: ال%ل}ق%ة� اسم ل�ملة الس>لح

والدeروع وما أ%شبهها وإ,نا ذلك لكان الدروع، وغلب_وا هذا النوع من
السلح، أ%عن الدروع، لشد_ة غ%نائه، ويد'لك على أ%ن الراعاة ف هذا إ,نا
هي للدeروع أ%ن النعمان قد س_ى د'روعه ح.ل}قة. وف صلح خيب: ولرسول

ال، صلى ال عليه وسلم، الصف}راء والبي\ضاء والل}قة�؛ الل}قة�، بسكون
اللم: السلح' عام�اv، وقيل: هي الدروع خاص�ة؛ ومنه الديث: وإ,ن لنا

أ%غ}فال% ال4رض وال%ل}ق%ة%. ابن سيده: ال1ل}ق الات من الفضة بغي



ف%ص�، وال1لق، بالكسر، خات ال�ل}ك. ابن ال4عراب: أ�ع\ط1ي. فلن
ال1ل}ق. أ%ي خات% ال�لك يكون ف يده؛ قال:

وأ�ع\ط1ي. م1ن�ا ال1ل}ق. أ%بيض' ماج,د¬
ر.د1يف' م'لوك{، ما ت'غبe ن.واف1ل�ه\

وأ%نشد الوهري لرير:
ففاز.، ب,ح1ل}ق, ال�ن\ذ1ر, بن, م'ح.ر>ق�.

ف%تÝ منهم' ر.خ\و' الن>جاد كر,ي'
وال1ل}ق': الال الكثي. يقال: جاء فلن بال1ل}ق وال3ح\راف1.

وناقة حال1ق¬: حاف1ل، والمع حو.ال1ق'
وح'ل�ق¬. والال1ق': الض_ر\ع' ال�م\تلئ لذلك كأ%4ن� اللب.ن فيه

إ,ل ح.ل}قه. وقال أ%بو عبيد: الالق الضرع، ول ي'ح.لYه، وعندي أ%نه
ال�م\تلئ، والمع كالمع؛ قال الطيئة يصف ال3بل بالغ.زارة:

وإ,ن ل يكن\ إ,ل� ال4مال1يس' أ%ص\ب.ح.ت\
لا ح'ل�ق¬ ض.ر�ات'ها، ش.ك1رات1

ح'ل�ق¬: جع حال1ق، أ%بدل ضرات'ها من ح'ل�ق وجعل شكرات خب أ%صبحت،
وش.ك1رات: م'متل1ئة من اللب؛ ورواه غيه:

إ,ذا ل يكن إ,ل المال1يس' ر'و>ح.ت\،
م'ح.ل9قةv، ض.ر�ات'ها ش.ك1رات1

وقال: م'حل9قة ح'ف�لv كثية اللب، وكذلك ح'ل�ق م'متلئة. وقال النضر:
الالق من ال3بل الشديدة ال%ف}ل العظيمة الض_ر�ة، وقد ح.ل%ق%ت

ت}ل1ق' ح.ل}قاv. قال ال4زهري: الالق من نعت الضeروع جاء بعنيي
م'تضاد_ين، والالق: الرتفع النضم إ,ل البطن لقلة لبنه؛ ومنه قول

لبيد:حت إ,ذا ي.ب,س.ت\ وأ%س\ح.ق. حال1ق¬،
ل ي'ب\ل1ه إ,ر\ضاع'ها وف1طام'ها

(* ف معلقة لبيد: ي.ئ1ست. بدل يبست).
فالالق هنا: الض_ر\ع'

الرتفع الذي قل� لبنه، وإ,س\حاق�ه دليل على هذا العن. والالق
أ%يضاv: الضرع المتلئ وشاهده ما تقد_م من بيت الطيئة ل4ن قوله ف آخر

vالناقة حالقا �البيت شكرات يدل على كثرة اللب. وقال ال4صمعي: أ%صبحت ضرة
إ,ذا قاربت ال%ل}ء ول تفعل. قال ابن سيده: حل�ق اللب ذهب، والالق



،vالت ذهب لبنها؛ كلها عن كراع. وحل%ق الضرع': ذهب لبنه ي.ح\ل1ق ح'لوقا
فهو حالق، وح'لوق�ه ارتفاعه إ,ل البطن وانضمام'ه، وهو ف قول آخر كثرة

لبنه. والالق: الضامر. والالق' السريع الفيف.
وح.ل1ق. قضيب الفرس والمار ي.ح\ل%ق ح.ل%قاv: احر_ وتقش_ر؛ قال أ%بو

عبيد: قال ثور الن_م1ر,ي يكون ذلك من داء ليس له د.واء إ,ل أ%ن ي'خ\ص.ى
فربا سلم وربا مات؛ قال:

خ.ص.ي\ت'ك. يا ابن. ح.م\ز.ة% بالق%واف،
كما ي'خ'ص.ى من ال%ل%ق, ال1مار'

قال ال4صمعي: يكون ذلك من كثرة الس>فاد. وح.ل1ق. الفرس'
والمار، بالكسر، إ,ذا س.ف%د فأ%صابه ف%ساد ف ق%ض1يبه من تقشeر أ%و,
اح\مرار في'داو.ى بال1صاء. قال ابن بري: الشعراء يعلون ال1جاء

والغ.ل%بة خ1صاء كأ%نه خرج من الف�حول؛ ومنه قول جرير:
،Dخ'ص1ي. الف%ر.ز\د.ق'، وال1صاء� ه.ذ%ل�ة

ي.ر\ج'و م'خاط%ر.ة% الق�روم, الب'ز_ل,
قال ابن سيده: ال�لق' صفة سوء وهو منه كأ%ن9 م.تاع. ال3نسان ي.ف}ص'د

فتع'ود ح.رارت'ه إ,ل هنالك. وال�لق' ف ال4تان: أ%ن ل تشب.ع من
الس>فاد ول ت.ع\ل%ق'

مع ذلك، وهو منه، قال شر: يقال أ%تانD ح.ل%ق1ي�ةv إ,ذا تداول%ت\ها
ال�م\ر فأ%صابا داء ف رح1مها.

وحل%ق الشيء4 ي.ح\ل1ق�ه ح.ل}قاv: قش.ره، وح.ل�ق%ت\
عي' البعي إ,ذا غار.ت\. وف الديث: م.ن ف%ك_ ح.ل}قةv فك_ ال عنه

vح.ل}قة يوم القيامة؛ حكى ثعلب عن ابن ال4عراب: أ%نه من أ%ع\تق ملوكا
كقوله تعال: ف%ك� ر.ق%بة. والال1ق': ال%ش\ؤوم على قومه كأ%نه

ي.ح\ل1قهم أ%ي ي.ق}ش1ر'هم. وف الديث روي: د.ب_ إ,ليكم داء ال�م.م, قبلكم
الب.غ\ضاء، وهي الال1قة� أ%ي الت من شأ}نا أ%ن ت.ح\لق أ%ي ت'ه\ل1ك

وت.س\ت.أ}ص1ل الد>ين. كما ت.س\تأ}ص1ل ال�وس.ى الشعر. وقال خالد بن ج.ن\بة%:
الال1قة� ق%ط1يعة الر_حم, والت_ظال�م' والقول� السيء. ويقال: وق%ع.ت

فيهم حال1قةD ل تد.ع' شيئاv إ,ل أ%ه\لك%ت\ه. والال1قة�: السنة الت
.vإ,ذا ق%تل بعضهم بعضا vت.حل1ق كل9 شيء. والقوم ي.حل1ق بعضهم بعضا

والال1قة�: ال%ن,ي�ة، وتسمى ح.لق,. قال ابن سيده: وح.لق,



مثل ق%طام, الني�ة�، م.عد'ولة عن الالقة1، ل4نا ت.حل1ق أ%ي
ت.ق}ش1ر'؛ قال م'ه.ل}هل:

ما أ�ر.ج>ي بالع.ي\ش, بعد. ن.دام.ى،
قد أ%راهم س'ق�وا بك%أ}س, ح.لق,

وبنيت على الكسر ل4نه حصل فيها العدل والتأ}نيث والصفة الغالبة؛ وأ%نشد
الوهري:

ل%ح1ق%ت\ ح.لق, بم على أ%ك}سائهم،
ض.ر\ب. الر>قاب,، ول ي'ه,مe ال%غ\ن.م'

قال ابن بري: البيت لل4خ\زم بن قارب� الطائي، وقيل: هو للم'ق}ع.د بن
ع.مرو؛ وأ%كساؤهم: مآخ1ر'هم، الواحد كس\ء وك�س\ء، بالضم أ%يضاv. وح.لق,:

السنة� ال�ج\د1بة كأ%نا ت.قشر النبات، والال�وق: الوت، لذلك. وف حديث
عائشة: فب.ع.ث}ت' إ,ليهم بق%ميص رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

فان\ت.ح.ب. الناس' فحل�ق به أ%بو بكر إ,ل9 وقال: تزو_د1ي منه واط}و,يه، أ%ي
رماه إ,ل9.

وال%ل}ق': ن.بات لورقه ح'موضة ي'خل%ط بالو.س\مة1 للخ1ضاب، الواحدة
ح.ل}قة. والالق'

من الك%ر\م والش_ر\ي ونوه: ما الت.وى منه وتعل�ق بالق�ض\بان.
وال%حال1ق' وال%حاليق': ما تعل�ق بالق�ض\بان. من تعاريش الكرم؛ قال ال4زهري:

كل© ذلك مأ}خوذ من استدارته كال%ل}قة. وال%ل}ق': شجر ينبت نبات
الك%ر\م ي.ر\ت.قي ف الشجر وله ورق شبيه بورق العنب حامض ي'طبخ به اللحم، وله

،vفيكون مر�ا eع.ناقيد' صغار كعناقيد العنب الب�ري الذي يضر� ث ي.سود
ويؤخذ ورقه ويطبخ ويعل ماؤه ف الع'ص\ف�ر فيكون أ%جود له من حب�

الرمان، واحدته ح.ل}قة؛ هذه عن أ%ب حنيفة.
ويوم' ت.ح\لق,

اللYم.م,: يوم¬ لت.غ\ل1ب على بكر بن وائل ل4ن ال%ل}ق. كان ش1عارهم
يومئذ.

وال%لئق': موضع؛ قال أ%بو الزبي الت_غ\ل%ب�:
أ�ح1بe ت'راب. ال4رض, أ%ن ت.ن\ز,ل به،

وذا ع.و\س.ج� وال1ز\ع. ج,ز\ع. ال%لئق,
ويقال: قد أ%كثرت من ال%و\لقة إ,ذا أ%كثر من قول: ل حول%



ول قو�ة إ,ل بال؛ قال ابن بري: أ%نشد ابن ال4نباري شاهداv عليه:
ف1داك. من ال4ق}وام, كل© م'ب.خ_ل�

�ي'ح.و\ل1ق'، إ,م�ا سال%ه الع'ر\ف. سائل
وف الديث ذكر ال%و\ل%قة1، هي لفظة مبني�ة من ل حول ول قوة إ,ل

بال، كالبسملة من بسم ال، والمد.لة1 من المد ل؛ قال ابن ال4ثي:
هكذا ذكرها الوهري بتقدي اللم على القاف، وغيه يقول الو\قلة�، بتقدي

القاف على اللم، والراد بذه الكلمات إ,ظهار الفقر إ,ل ال بطلب
ال%ع'ونة منه على ما ي'حاو,ل� من ال�مور وهي ح.ق1يقة الع'بود1ي�ة؛ وروي عن
ابن مسعود أ%نه قال: معناه ل حول عن معصية ا ل إ,ل بعصمة ال، ول

قو�ة على طاعة ال إ,ل بعونته.
@حلفق: التهذيب: أ%بو عمرو ال�ل}ف�ق' الد_رابزين، وكذلك الت_فاريج'.

@حق: ال�م\ق': ضد� الع.ق}ل. الوهري: ال�م\ق' وال�م'ق' قلة العقل،
Dوح.ماقة vوح'م'قا vح.م'ق. ي.ح\م'ق ح'م\قا

وح1ق. وان\ح.م.ق. واس\ت.ح.م.ق%الرجل إ,ذا ف%ع.ل% ف1ع\ل%
ال%م\ق%ى. ورجل أ%حق' وح.م1ق¬ بعن واحد؛ قال رؤبة:

أ%ل�ف. ش.ت_ى ليس بالراعي ال%م1ق\
الوهري: ح.م1ق.، بالكسر، ي.ح\م.ق' ح'م\قاv مثل غ%ن,م. ي.غ'ن.م'

غ�ن\ماv، فهو ح.ميق¬؛ قال يزيد بن الك%م الث�ق%في:
،eالت_ق1ي �قد ي'ق}ت1ر' ال�و.ل

وي'ك}ث1ر'
ال%م1ق' ال4ث1يم' 

(* قوله «الول» ف القاموس: رجل حول كصرد: كثي
الحتيال).

وع.مرو بن ال%م1ق ال�زاع1ي�، وقوم¬ ون,سوة ح'مق وح.م\قى وح.ماقى. ابن
سيده: ح.م\ق%ى ب.ن.و\ه على ف%ع\لى ل4نه شيء أ�ص1يبوا به كما قالوا

ه.ل}ك%ى، وإ,ن كان هال1ك لفظ% فاعل، وقالوا: ما أ%ح\مق%ه، وقع التعجب فيها با
أ%ف}عل%ه وإ,ن كانت كال�ل�ق,، وحكى سيبويه ح'م\قان، قال: فل أ%دري
أ%هي صيغة بناها كخ.ب.ط فر.ق%د. أ%م لفظة عربية. وأ%تاه فأ%ح\م.ق%ه: وجده

أ%حق.. وأ%حق. به: ذكره ب'مق. وح.م_ق}ت'
الرجل ت.ح\م1يقاv: نسبت'ه إل ال�م\ق,، وحام.ق}ت'ه



إ,ذا ساعد\ته على ح'م\ق1ه، واستحمق}ته أ%ي عددته أ%ح.ق.؛ ومنه حديث ابن
عمر ف طلق امرأ%ته: أ%رأ%يت. إ,ن ع.ج.ز واستحمق؛ يقال: استحمق الرجل

إ,ذا فع.ل, ف1عل ال%م\ق%ى. واستحمق}ت'ه: وجدته أ%حق، فهو لزم وم'تعد�
مثل اس\ت.ن\و.ق. ال%م.ل�؛ ويروى: اس\ت'ح\م1ق.، على ما ل يسم� فاعله،

وال4و�ل أ%ول لي'زاو,ج. ع.ج.ز: وت.حامق. فلن إ,ذا تكل�ف ال%ماقة؛
ال4زهري: وسئل أ%بو العباس عن قول الشاعر:

إ,ن� للح'م\ق, ن,ع\مةv ف ر,قاب, الن_ـ
ـاس ت.خ\ف%ى على ذ%وي ال4لب\اب,

قال: وسئل بعض الب'لغاء عن ال�مق فقال: أ%ج\و.د'ه ح.ي\رةD؛ قال: ومعناه
Dأ%ن� ال4ح\مق الذي فيه ب'ل}غة

ي'طاو,ل�ك ب'م\قه فل ت.ع\ث�ر على ح'م\قه إ,ل بعد م1راس� طويل.
وال4حق': الذي ل م.لو,م. فيه ينكش1ف ح'م\ق�ه سريعاv فتستريح' منه ومن
ص'ح\بته، قال: ومعن البيت م'قد_م ومؤخ_ر كأ%نه قال إ,ن للح'م\ق, نعمة ف

رقاب الع'قلء ت.غ1يب وتفى على غيهم من سائر الناس ل4نم أ%ف}ط%ن
وأ%ذ}ك%ى من غيهم. وف حديث ابن عباس: ي.نط%ل1ق' أ%حدكم فيكب ال%م'وقة%؛ هي

ف%عولةD من ال�م\ق,، أ%ي خ.ص\لةv ذات ح'م\ق�. وحقيقة ال�مق: وضع الشيء
ف غي موضعه مع العلم بق�ب\حه. وف الديث الخ.ر مع ن.ج\دة ال%ر'وري�:

لو\ل أ%ن يقع. ف أ�ح\موقة{ ما كتبت إ,ليه، هو منه. وأ%حق.
الرجل والرأ%ة: ول%دا ال%م\ق%ى؛ وامرأ%ة م'ح\م1ق¬ وم'ح\م1قة، ال4خية

على الفع\ل؛ قال بعض نساء العرب:
لست أ�بال أ%ن أ%ك�ون% م'ح\م1ق%ه\،

إ,ذا رأ%يت' خ'ص\يةv م'ع.ل�قه\
تقول: ل أ�بال أ%ن أ%لد أ%ح\م.ق.

بعد أ%ن يكون الو.لد ذكراv له خ'صية م'عل�قة، وقد قيل ف هذا العن
ح.م1قةD على النسب كط%ع1م� وع.م1ل�، وال4كثر ما تقد_م، وإ,ن كان من عادة

الرأ%ة أ%ن تلد ال%م\ق%ى فهي م1ح\ماق¬. وال�ح\موقة�: مأ}خوذ من ال�مق.
وال�ح\م1قات' من الليال: الت ي.طلع' القمر فيها ليلة كل�ه فيكون ف

السماء ومن دونه س.حاب، فترى ض.وءاv ول ترى قمراv،فتظ�نe أ%نك قد
أ%صبحت وعليك ليل، مشتق� من ال�م\ق. وف الثل: غ%رeون غ�ر'ور.
ال�ح\م1قات. ويقال: س1ر\نا ف ليال م'حم1قات إ,ذا استتر القمر فيها



بغيم أ%بيض فيسي الراكب ويظن أ%نه قد أ%صبح حت ي.مل�، قال: ومنه أ�خذ اسم
ال4ح\مق ل4نه يغ'رك ف أ%ول ملسه بت.عاق�ل1ه، فإ,ذا انتهى إ,ل آخر

كلمه تبي_ن حقه فقد غرك بأ%ول كلمه.
والب.ق}لة ال%م\قاء: هي الف%ر\ف%خة�؛ ابن سيده؛ الب.ق}لة� المقاء الت

تسميها العامة الر>ج\لة ل4نا م'ل}ع1بةD، فش'ب>هت بال4حق الذي
ي.سيل ل�عاب'ه، وقيل: ل4نا ت.ن\ب'ت ف م.ج\ر.ى السيeول.

وال�م.ي\قاء: المر ل4نا ت'ع\قب شاربا ال�م\ق. قال ابن بري: حكى
ابن ال4نباري أ%نه يقال: ح.م_ق.

الرجل� إ,ذا شر,ب ال�م\ق.، وهي المر؛ وأ%نشد للن_م1ر بن ت.و\ل%ب:
ل�ق%ي\م' بن ل�ق}مان% م1ن أ�خ\ت1ه،
وكان ابن. أ�خ\ت{ له واب\ن.ما
ع.ش1ي�ة% ح.م_ق. فاس\ت.ح\ض.ن.ت\

إ,ليه، ف%جام.عها م'ظ}ل1ما
قال: وأ%نكر أ%بو القاسم الزج�اجي ذلك، قال: ول يذكر أ%حد أ%ن ال�مق,
من أ%ساء ال%مر، قال: والوراية ف البيت ح'م>ق. على ما ل يسم فاعله.

وقال ابن خالويه: ح.م_ق%ت\ه ال%ج\عة� أ%ي ج.علته كال4ح\مق؛ وأ%نشد:
ك�ف1يت' ز.م1يلv ح.م_ق%ت\ه ب.ج\عة{،

على ع.ج.ل�، أ%ض\ح.ى با، وهو ساج,د'
والباء ف ب,ه.ج\عة زائدة وموضعها رفع. وفرس م'ح\م1ق¬: ن,تاج'ها ل

ي'س\ب.ق؛ قال ال4زهري: ل أ%عرف ال�حم1ق بذا العن، وال4ح\مق'
مأ}خوذ من ان\ح1ماق السeوق إ,ذا ك%س.دت فكأ%نه ف%س.د. عقل�ه حت

ك%س.د.. ابن ال4عراب: ال�م\ق' أ%صله الك%ساد'. ويقال: ال4حق'
الكاس1د' العق}ل,، قال: وال�مق أ%يضاv الغرور. وان\ح.مق الثوب':
أ%خ\ل%ق. ونام. الثوب' ف ال�م\ق: أ%خ\ل%ق.. ونام. الثوب' ف ال�م\ق

وان\ح.مق الرجل: ضع'ف عن ال4مر؛ قال:
والشي\خ' ي'ض\ر.ب' أ%حي\اناv في.ن\ح.م1ق'

قال ابن بري: وقال الك1نان:
يا ك%ع\ب'، إ,ن� أ%خاك. م'ن\حم1ق¬،
فاش\د'د\ إ,زار. أ%خ1يك. يا ك%ع\ب'

وال%م1ق': ال%فيف' اللYحية1، وبه سي ع.مرو بن ال%م1ق، قتله أ%صحاب



م'عاو,ية% ورأ}س'ه أ%و_ل� رأ}س ح'م1ل ف ال3سلم.
وال�ماق'

وال%ماق وال�م.ي\قاء: مثل ال�د.ر,ي> الذي ي'ص1يب النسان
ي.ت.ف%ر_ق' ف السد، وقال اللحيان: هو شيء يرج بالصبيان وقد ح'م1ق.. الوهري:

ال�ماق' مثل السeعال كال�د.ر,ي� ي'صيب ال3نسان، ويقال منه رجل
م.ح\م'وق¬. وال�ماق' وال%م1يق' وال%م.ق1يق': نبت. ال4زهري: ال�ماق نبت

ذكرت\ه أ�م� اليثم، قال: وذكر بعضهم أ%ن ال%م.ق1يق. نبت، وقال الليل: هو
vومأ%ق. م'ؤ'وقا vال%م.ق1يق'. ال4زهري: ان\ح.م.ق. الط�عام ان\ح1ماقا

إ,ذا ر.خ'ص.
وال�م.ي\م1يق': طائر يصيد الع.ظاء وال%ناد1ب ونوها.

�@حلق: ال1م\لق' وال�م\لق' وال�م\لوق': ما غ%ط�ت ال�ف�ون
من ب.ياض, ال�ق}لة1؛ قال:

قال1ب' ح1م\لق%ي\ه1 قد كاد. ي'ج.ن\
وقال ع.ب,يد¬:

،vم1ن\ خ.و\ف1ها د.ب,يبا eي.د1ب
والعي' ح1م\لق�ها م.ق}لوب

وال1ملق: ما ل%ز,ق. بالعي من موضع الك�ح\ل من باطن، وقيل: الملق'
باطن الفن ال4حر الذي إ,ذا ق�لب للك%ح\ل بد.ت\ ح'مرته. وح.م.ل%ق.

الر_جل إ,ذا فتح عينيه، وقيل: ال%مال1يق' من ال4جفان ما ي.لي ال�قلة من
لمها، وقيل: هو ما ف القلة من ن.واح1يها، وقيل: الملق ما و.ل1ي

القلة% من ج,ل}د1 ال%فن. الوهري: حلق' العب باطن أ%جفانا الذي ي'سو>ده
الك�ح\ل. يقال: جاء فلن م'ت.ل%ثYماv ل يظهر من حسن وجهه إ,ل

ح.مال1يق' ح.د.قتيه. وح.م\ل%ق الرجل إ,ذا انقلب حلق عينيه من الفز.ع؛
وأ%نشد:رأ%ت\ رج'لv أ%ه\و.ى إ,ليها، فح.م\ل%ق%ت

إ,ليه باقي ع.ي\ن,ها ال�ت.ق%لYب
وال�ح.م\ل1ق' من ال44عي: الت ح.ول%

م'ق}ل%ت.ي\ها بياض ل ي'خال1طها سواد، وعي م'ح.م\ل1قة من ذلك، وقيل:
ح.مال1يق' العي بياضها أ%جع' ما خل السواد.. وح.م\ل%ق إ,ليه: نظر، وقيل:

نظر. نظراv شديداv؛ قال الراجز:
واللي\ث� إ,ن أ%و\ع.د. ي.وماv، ح.م\ل%قا



ب'ق}لة{ ت'وق1د' ف%ص�ا¾ أ%ز\رقا
التهذيب: ح.مال1يق' الرأ%ة ما ان\ض.م_ عليه ش'ف}را ع.و\ر.ت1ها؛ وقال

الراجز:
و.ي\ح.ك1 يا عراب ل ت'ب.ر\ب,ري،

هل} لك1 ف ذا الع.ز.ب, ال�خ.ص_ر,؟
ي.مش1ي بع.ر\د{ كالو.ظ1يف1 ال4ع\ج.ر,،

وف%ي\شة{ مت ت.راها تش\فر,ي،
ت.ق}ل1ب' أ%حي\اناv ح.مال1يق. ال1ر,

@حنق: ال%ن.ق': شد�ة الغ}تياظ1؛ قال:
،vي'نادي ظ1ل�ه ط%ل%قا vول�ى ج.م1يعا

ث ان\ث%ن م.ر,ساv قد آد.ه ال%ن.ق'
vأ%ي أ%ث}ق%ل%ه الغض.ب'. ح.ن,ق. عليه، بالكسر، ي.ح\ن.ق' ح.ن.قا

وح.ن,قاv، فهو ح.ن,ق¬ وح.ن,يق¬؛ قال:
وبعض'ه'م على بعض� ح.ن,يق'

وقد أ%ح\ن.قه. والن.ق': الغي\ظ�، والمع ح1ناق¬ مثل جب.ل وج,بال. وف
حديث عمر: ل ي.ص\ل�ح هذا ال4م\ر' إ,ل لن ل ي'ح\ن,ق' على ج,ر_ت1ه أ%ي

ل ي.ح\ق1د' على ر.ع1ي_ت1ه؛ وال%ن.ق': الغيظ�، وال1ر_ة�: ما ي'خرجه
البعي من جوفه وي.م\ض.غ'ه. وال3ح\ناق': ل�حوق' البطن والت1صاق�ه، وأ%صل
ذلك أ%ن البعي ي.ق}ذ1ف ب1ر�ته، وإ,نا و'ضع موضع الك%ظم من حيث أ%ن9

الج\ترار ي.ن\ف�خ البطن والكظم' بلفه، فيقال: ما ي'ح\ن,ق فلن على
ج,ر\ة وما ي.ك}ظ1م على ج,رة إ,ذا ل ي.نطو على ح1قد ود.غ%ل؛ قال ابن

ال4عراب: ول يقال للر�اعي ج,ر�ة، وجاء عمر بذا الديث فضربه مثلv؛ ومنه حديث
أ%ب جهل: إ,ن� ممداv نزل ي.ث}ر,ب. وهو ح.ن,ق¬ عليكم؛ وأ%ح\نق%ه غيه،

فهو م'ح\ن.ق¬؛ قالت ق�ت.يلة� بنت النض�ر بن الرث 
(* قوله «بنت النضر»

ف النهاية: أخته اهـ. واللف ف كتب السي معروف):
ما كان ض.ر_ك لو م.ن.ن\ت.، ور'ب_ما
م.ن_ الف%ت.ى، وهو ال%غ1يظ� ال�ح\ن.ق'

وأ%ح\نق. الر_جل إ,ذا حق%د. ح1ق}داv ل ي.ن\حل©. قال ابن بري: وقد جاء
ح.ن,يق بعن م'ح\ن.ق؛ قال ال�فض_ل النكري:



ت.لق%ي\نا بغ1ينة1 ذ1ي ط�ر.ي\ف{،
وبعض'ه'م على بعض حنيق'

وال3ح\ناق': لز'وق' الب.ط}ن, بالصeل}ب؛ قال لبيد:
بط%ل1يح أ%س\فار� ت.رك}ن. ب.ق1ي�ة

منها، فأ%حن.ق. ص'ل}ب'ها وس.نام'ها
وال�ح\ن,ق': القليل اللحم، واللح1ق' مثله. أ%بو اليثم: ال�حنق

الضامر؛ وأنشد:
قد قال%ت1 ال4ن\ساع' للبط}ن, ال}ح.قي

ق1د\ماv، فآض.ت\ كالف%ن,يق, ال�ح\ن,ق,
وأ%ح\نق.

الز_ر\ع، فهو م'ح\نق إ,ذا انتش.ر. س.فى س'ن\ب,له بعدما ي'ق%ن\ب,3ع؛
وقال ال4صمعي ف قول ذي الرمة يصف الر�كاب ف الس_ف%ر:

م.حان,يق ت.ض\ح.ى، وهي ع'وج¬ كأ%ن_ها
حوز* . . . . م'ستأ}ج.رات ن.وائح'

(* قوله «لوز» كذا بالصل على هذه الصورة مع بياض بعده، ول ند هذا
البيت ف ديوان ذي الرمة)

قال: وال%حان,يق' ال3بل الضeم_ر. ال4زهري عن ابن ال4عراب:
�ال�ن'ق' الس>مان

من ال3بل. وأ%ح\نق. إ,ذا س.م1ن فجاء بشحم كثي؛ قال ال4زهري: وهذا من
ال4ضداد. وأ%ح\ن.ق. س.نام البعي أ%ي ض.م'ر ود.ق_. ابن سيده:

ال�ح\ن,ق' من ال3بل الضام1ر من ه1ياج� أ%و غ%ر\ث{، وحار م'حن\ق,: ض.م'ر من كثرة
الض_راب؛ ومنه قول الراجز:
كأ%ن_ن ض.م_ن\ت' ه1ق}لv ع.و\ه.قا

أ%ق}تاد. ر.ح\لي، أ%و ك�د'وراv م'ح\ن,قا
وإ,بل م.حان,يق': كأنم توه_موا واحده م1ح\ناقاv؛ قال ذو الرeمة:

م.حانيق ي.ن\ف�ض\ن. ال1دام. كأ%ن_ها
ن.عام¬، وحادي,هن_ بال%ر\ق, صاد1ح'

أ%ي رافع صوت.ه بالتط}ريب، وقيل: ال3ح\ناق لكل شيء من ال�ف� والافر.
وال�ح\ن,ق أ%يضاv من المي: الضامر الل�ح1ق' البطن بالظهر لشدة

الغ.ية؛ وف ترجة عقم قال خ'فاف¬:



وخ.ي\ل ت.هاد.ى ل ه.وادة% بينها،
ش.ه,د\ت' بدلوك1 ال%عاق1م م'ح\ن,ق,

ال�حن,ق: الضامر.
@حندق: ال%ن\د.قوق%ى وال%ن\د.ق�وق' وال1ن\د.ق�وق': بقلة أ%و ح.ش1يشة

Yكالف%ث
الر_ط}ب، نب.ط1ي�ة م'عر_بة، ويقال لا بالعربية الذ©ر.ق'، قال: ول

تقل ال%ن\د.قوقى. وال%ن\د.قوق': الطويل ال�ض\طرب، مث�ل به سيبويه
وفسره السياف. الوهري: ال%ن\دق�وق وهو الذ©ر.ق' نب.طى معرب. قال ابن بري
ف ترجة حدق: صواب حندقوق أ%ن يذكر ف فصل حندق ل4ن النون أ%صلية،
ووزنه ف%ع\ل%ل�ول، قال: وكذا ذكره سيبوبه وهو عنده صفة، وفسره ابن السراج

بأ%نه الطويل الضطرب ش1ب\ه' النون. ال4زهري: أ%بو عبيدة ال%ن\د.قوق
الر_أ}راء العي؛ وأ%4نشد:
وه.ب\ت'ه ليس ب,ش.م\ش.ل1يق,،

ول د.حوق, الع.ي, ح.ن\د.ق�وق,
والش_م\ش.ل1يق': ال%ف1يف'. والد_ح'وق': الر_أ}راء.

@حوق: ال�وق' وال%و\ق': لغتان، وهو ما استدار. بالك%م.رة م1ن ح'روفها؛
قال:

غ%م\ز.ك. بالك%ب\ساء ذات1 ال�وق
وقيل: ح'وق�ها حرفها؛ قال ثعلب: الوق اس\ت1دارة ف الذكر؛ وبه فسر

قوله:قد وج.ب. ال%ه\ز' إ,ذا غاب. ال�وق
وليس هذا بشيء. وك%م.رةD ح.و\قاء وف%ي\ش.لة ح.وقاء: م'ش\ر,فة. وأ%ي\ر¬

أح\و.ق': عظيم ال�وق. وح.و\ق' ال1مار: لقب الفرزدق؛ قال جرير:
ذ%ك%ر\ت. بنات1 الشم\س,، والشمس' ل ت.ل1د\،

وه.ي\هات. من ح.و\ق, ال1مار, الك%واك1ب'
(* ف ديوان جرير: وأيهات بدل وهيهات، والعن واحد).

وحاق%ه ح.و\قاv: دل%ك%ه. وحاق البيت ي.ح'وقه ح.وقاv: كن.س.ه.
وال1ح\و.قة�: ال1ك}ن.سة�. وال%و\ق': الك%ن\س'. وف حديث أ%ب بكر حي ب.عث

الند. إ,ل الشام: كان ف وصيته: ستجدون أ%قواماv م'ح.و�قةv رؤوس'ه'م؛ أ%راد
أ%نم ح.ل%قوا وسط رؤوسهم فشبه إ,زالة الشعر منه بالك%ن\س، قال ويوز أ%ن

يكون من ال�وق وهو ال3طار ال�حيد بالشيء ال�س\ت.د1ير ح.وله.



وال�واقة�: الك�ناسة�. الكسائي: ال�واقة الق�ماش. وأ%رض م.ح'وقةD: قليلة النبت
ج,دا¾ لقلة الطر. وح.و_ق. عليه كلمه: ع.و_ج.ه. وح'و_اقة: موضع.

ال4زهري: أ%بو عمرو ال%و\قة� الماعة ال�م.خ\ر,قة�. وال%و\ق':
ال%و\قلة�. ابن ال4عراب: ال%و\ق' المع الكثي، وال أ%علم.

@حيق: الليث: ال%ي\ق' ما حاق. بال3نسان من م.ك}ر أ%و س'وء عمل يعمله
:vفينزل ذلك به، تقول: أ%حاق ال بم مكرهم. وحاق. به الشيء ي.ح1يق ح.ي\قا

نز.ل به وأ%حاط% به، وقيل: ال%ي\ق' ف اللغة هو أ%ن يشتمل على ال3نسان
عاقبة� مكروه فعله، وف التنزيل: وحاق. بالذين س.خ1روا منهم ما كانوا به

ي.س\ت.ه\ز,ئ�ون. قال ثعلب: كانوا يقولون ل ع.ذاب ول آخ1رة% فحاق. بم
العذاب الذي كذ�بوا به، وأ%حاقه' ال به: أ%نزله، وقيل: حاق. بم

العذاب' أ%ي أ%حاط بم ونزل كأ%نه وجب عليهم، وقال: حاق ي.ح1يق، فهو حائق.
وقال الزجاج ف قوله تعال: وحاق بم ما كانوا به يستهزئ�ون، أ%ي أ%حاط بم

العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئ�ون كما تقول أ%حاط% بفلن عم.ل�ه
وأ%هلك%ه ك%س\ب'ه أ%ي أ%هل%كه جزاء ك%س\ب,ه؛ قال ال4زهري: جعل أ%بو إ,سحق

حاق. بعن أ%حاط%، قال: وأ%راه أ%خذه من ال�وق وهو ما اس\تدار.
بالك%م.رة، ويوز أن يكون ال�وق ف�ع\لv من حاق.

ي.ح1يق، كان ف ال4صل ح'ي\ق¬ فقلبت الياء واواv لنضمام الاء، وقد
تدخل الواو على الياء مثل ط%وب أ%صل�ه طي\ب.ى، وقد تدخل الياء على الواو ف

حروف كثية، يقال: ت.ص.و_ح الن_ب\ت' وت.ص.ي_ح وت.و_ه.ه وت.ي_ه.ه
وط%و_ح.ه وط%ي_ح.ه، وقال الفراء ف قوله عز وجل: وحاق. بم: ف كلم

العرب عاد. عليهم ما استهزؤوا به، وجاء ف التفسي: أ%حاط بم نزل بم، قال:
ومنه قوله عز وجل: ول ي.ح1يق ال%ك}ر' الس_ي>ء إ,ل بأ%هله، أ%ي ل

ي.رج,ع عاقبة� مكروهه إ,ل عليهم. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه:
أ%خر.جن ما أ%ج,د من حاق, ال�وع؛ هو من حاق. ييق' ح.ي\قاv وحاقاv أ%ي ل%زم.ه

ووج.ب عليه. وال%ي\ق': ما ي.شتمل على النسان من مكروه، ويروى
بالتشديد. وف حديث علي: ت%و_ف من الساعة1

الت م.ن سار. فيها حاق. به الضeرe. وشيء م.ح1يق¬ وم.ح\ي'وق¬:
م.د\لوك¬. وحاق فيه السيف' ح.ي\قاv: كحاك.. وح.ي\ق¬: موضع باليمن. ابن بري:

جب.ل� ال%ي\ق, جبل قاف.
@حبك: ال%ب\ك: الشد�. واح\ت.بك بإ,زاره: اح\ت.ب.ى به وشد_ه إ,ل يديه.



وال�ب\كة: أ%ن ترخي من أ%ثناء ح'ج\زتك من بي يديك لتحمل فيه الشيء ما
كان، وقيل: ال�ب\كة ال�ج\زة بعينها، ومنها أ�خ1ذ الح\ت1باك'، بالباء،

وهو شد ال3زار. وحكي عن ابن البارك أ%نه قال: جعلت سواك ف ح'بكي أ%ي ف
ح'ج\زت.

وت.ح.ب_ك.: شد ح'ج\زته. وت.ح.ب_كت1 الرأ%ة بن,طاقها: شدته ف وسطها.
وروي عن عائشة: أ%نا كانت ت.ح\ت.ب,ك تت د1رعها ف الصلة أ%ي تشد
ال3زار وتكمه؛ قال أ%بو عبيد: قال ال4صمعي الح\ت1باك الحتباء، ولكن

الح\ت1باك شدe ال3زار وإ,حكامه؛ أ%راد أ%نا كانت ل تصلي إ,ل
م'ؤ\ت.ز,رةv؛ قال ال4زهري: الذي رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي ف الح\ت1باك أ%نه

الح\ت1باء غلط، والصواب الح\ت1ياك، بالياء؛ يقال: اح\تاك ي.ح\تاك
اح\ت1ياكاv. وت.ح.و_ك بثوبه إ,ذا احتب به، قال: هكذا رواه ابن السكيت وغيه عن

ال4صمعي، بالياء، قال: والذي يسبق إ,ل و.ه\م1ي أ%ن أ%با عبيد كتب هذا
الرف عن ال4صمعي بالياء، فز.ل9 ف النقط وتوهه باء، قال: والعال وإ,ن

كان غاية ف الضبط وال3تقان فإ,نه ل يكاد يلو من خطإ,ه بزلة، وال
أعلم. ولقد أ%نصف ال4زهري، رحه ال، فيما بسطه من هذه القالة فإ,نا ند

كثياv من أ%نفسنا ومن غينا أ%ن القلم يري فينقط ما ل يب نقطه،
ويسبق إ,ل ضبط ما ل يتاره كاتبه، ولكنه إ,ذا قرأ%ه بعد ذلك أ%و قرئ عليه

تيقظ له وتفطن لا جرى به فاستدركه، وال أعلم.
وال�ب\كة: البل يشد به على الوسط. والتح\ب,يك: التوثيق. وقد ح.ب_ك}ت'

العقدة أ%ي وثقتها. وال1باك': أ%ن يمع خشب كال%ظية ث يشد ف وسطه
ببل يمعه؛ قال ال4زهري: ال1باك ال%ظية بقصبات تعرض ث تشد، تقول:

�ح'ب,ك%ت1 الظية� بق%صبات كما ت'ح\ب.ك' ع'روش الكرم بالبال. وال�ب\كة
وال1باك' القد_ة� الت تضم الرأ}س إ,ل الغ.ر.اضيف من القت.ب

،vراه منه سهوا�والر_ح\ل، وقد ذكرتا بالنون؛ عن أ%ب عبيد؛ قال ابن سيده: وأ
والمع ح'ب.ك وح'ب'ك، فحب.ك جع ح'ب\كة{، وح'ب'ك جع ح1باك{. وح'ب'ك الرمل:

حروفه وأ%سناده، واحدها ح1باك، وكذلك ح'ب'ك الاء والشعر ال%ع\د'
التكس>ر؛ قال زهي ابن أ%ب سلمى يصف ماء:

م'ك%ل�ل بع.م1يم الن_ب\ت ت.ن\س'ج'ه
ريح¬ خ.ر,يق¬، ل1ضاحي مائه ح'ب'ك'

وال%ب,يكة�: كل طريقة من خ'ص.ل, الشعر أ%و البيضة�، والمع ح.ب,يك



�وح.ب.ائ1ك' وح'ب'ك كس.ف1ينة وس.ف1ي� وس.فائن وس'ف�ن. الوهري: ال%بيكة
الطريقة ف الرمل ونوه. ال4زهري: وح.ب,يك' البيض للرأ}س طرائق' حديد1ه؛

وأ%نشد:
والضاربون ح.ب,يك. الب.يض إ,ذ ل1ق�وا،

ل ي.ن\ك�ص'ون، إ,ذا ما اس\ت'ل}ح1م'وا وح.م'وا
قال: وكذلك طرائق الرمل فيما ت.ح\ب,ك�ه الرياح إ,ذا ج.ر.ت\ عليه. وف

الديث ف صفة الدجال: رأ}سه ح'ب'ك، أ%ي شعر رأ}سه متكسر من ال�ع'ودة مثل
الاء الساكن أ%و الرمل إ,ذا هبت عليها الريح فيتجع_دان ويصيان طرائق؛
وف رواية أ�خري: م'ح.ب_ك الشعر بعناه. وح'ب'ك السماء: طرائقها. وف

التنزيل: والسماء ذات ال�ب'ك؛ يعن طرائق النجوم، واحدتا ح.ب,يكة والمع
كالمع. وقال الفراء ف قوله: والسماء ذات ال�ب'ك؛ قال: ال�ب'ك تكسeر

كل شيء كالرملة إ,ذا مرت عليها الريح الساكنة، والاء القائم إ,ذا مرت به
الريح، والدرع' من الديد لا ح'ب'ك أ%يضاv، قال: والشعرة العدة

تكسeر'ها ح'ب'ك¬، قال: وواحد ال�ب'ك ح1باك وح.ب,يكة؛ وقال الوهري: جع
ال%ب,يكة ح.ب.ائك، وروي عن ابن عباس ف قوله تعال: والسماء ذات ال�ب'ك؛
ال%ل}ق السن، قال أ%بو إ,سحق: وأ%هل اللغة يقولون ذات الطرائق السنة؛ وف

حديث عمرو بن م'ر�ة يدح النب، صلى ال عليه وسلم:
،vووالدا vل4ص\ب.ح\ت. خي. الناس ن.ف}سا
ر.س'ول% م.ل1يك الناس, فوق ال%ب.ائ1ك

ال%ب.ائك: الطرق، واحدتا ح.ب,يكة، يعن با السموات ل4ن فيها طرق
النجوم. وال%ح\ب'وك: ما أ�جيد عمله. وال%ح\ب'وك: ال�ح\ك%م' اللق، من

ح.ب.ك}ت' الثوب إ,ذا أ%حكمت نسجه. قال شر: ودابة م.ح\ب'وكة إ,ذا كانت
م'د\م.جة اللق، قال: وكل شيء أ%حكمته وأ%حسنت عمله، فقد اح\ت.ب.ك}ت.ه. وفرس

م.ح\بوك ال%ت\ن والعجز: فيه استواء مع ارتفاع؛ قال أ%بو دواد يصف
فرساv:م.ر,ج. الدهر'، فأ%ع\د.د\ت' له
م'ش\ر,ف. الار,ك1، م.ح\بوك. الك%ت.د\

ويروى: م.ر,ج. الد>ين'. ال4زهري عن الليث: إ,نه ل%ح\ب'وك الت
والع.ج'ز إ,ذا كان فيه استواء مع ارتفاع؛ وأ%نشد:

على ك�لY م.ح\ب'وك1 الس_راة1، كأ%نه
ع'قاب¬ ه.و.ت\ من م.ر\قب وت.ع.ل�ت1



قال وقال غيه: فرس م.ح\بوك الك%ف%ل أ%ي م'د\م.ج'ه؛ وأ%نشد بيت لبيد على
هذه الصورة:

مشرف الارك مبوك الك%ف%ل}
قال: ويقال للدابة إ,ذا كان شديد اللق م.ح\بوك. وال%ح\بوك: الشديد

اللق من الفرس وغيه.
وجاد. ما ح.ب.ك%ه' إ,ذا أ%جاد ن.س\جه. وح.ب.ك. الثوب ي.ح\ب,ك�ه

وي.ح\ب'كه ح.ب\كاv: أ%جاد نسجه وحس_ن أ%ثر الصنعة فيه. وثوب ح.ب,يك: م.ح\بوك،
وكذلك الو.ت.ر'؛ أ%نشد ابن ال4عراب ل4ب العارم:

ف%ه.ي_أ}ت' ح.ش\راv كالش>هاب, ي.س'وقه
م'م.ر� ح.ب,يك¬، عاو.ن.ت\ه ال4شاج,ع'

وحب.ك%ه بالسيف ح.ب\كاv: ضربه على وسطه، وقيل: هو إ,ذا قطع اللحم فوق
العظم، قال ابن ال4عراب: ح.ب.كه بالسيف ي.ح\ب,كه وي.ح\ب'كه ح.ب\كاv ضرب

عنقه، وقيل: هو ضرب ف اللحم دون العظم، وقيل: ضربه به. وح.ب.ك ع'روش
الك%ر\م: قطعها. وال%ب.ك' وال%ب.كة جيعاv: ال4صل من أ�صول الك%ر\م.

وال%ب.كة: البة من السويق. قال الليث: يقال ما ذقنا عنده ح.ب.ك%ة ول
ل%ب.كة، قال: وبعض يقول ع.ب.ك%ة، قال: والعب.كة وال%ب.كة من السويق،

والل�ب.كة اللقمة من الث�ر,يد؛ قال ال4زهري: ول نسمع ح.ب.كة بعن ع.ب.كة لغي
الليث، قال: وقد طلبته ف باب العي والاء ل4ب تراب فلم أ%جده،

والعروف: ما ف ن,ح\يه ع.ب\كة ول ع.ب.قة أ%ي لطخ من الس_من, أ%و الرeب>،
من ع.ب,ق به وع.ب,ك. به أ%ي لصق به.

@حبك: ال%ب.ر\ك%ى: الطويل الظهر القصي الرجلي، وف التهذيب الضعيف
الرجلي الذي كاد يكون م'ق}ع.داv من ضعفهما، وحكى السياف عن الرمي عكس

ذلك؛ قال:
ي'ص.ع�د' ف ال4ح\ناء3 ذو ع.ج\ر.ف1ي�ة{،
أ%ح.مe ح.ب.ر\ك%ى م'ز\ح1ف¬ م'ت.ماط1ر'

وال%ب.ر\ك%ى: القوم ال%ل}ك%ى. وال%ب.ر\ك%ى: الق�راد؛ قالت النساء:
فلست ب'ر\ضع ث%د\ي,ي ح.ب.ر\ك%ى،

أ%بوه من بن ج'ش.م بن ب.ك}ر,
قال ابن بري: وأ%نشده ابن دريد على غي هذه الرواية:

م.ع.اذ% ال ي.ن\ك%ح'ن ح.ب.ر\ك%ى،



قص1ي الش>ب\ر, من ج'ش.م, بن ب.ك}ر,
وال�نثى ح.ب.ر\كاةD. قال أ%بو عمرو الرمي: وقد جعل بعضهم ال4لق ف

ح.ب.ر\ك%ى للتأ}نيث فلم يصرفه، وربا شبه به الرجل الغليظ الطويل الظهر
الق%صي الر>ج\ل,، فيقال ح.ب.ر\ك%ى وتصغيه ح'ب.ي\ر,ك، ل4ن ال4لف

القصورة تذف ف التصغي إ,ذا كانت خامسة، سواء# أ%كانت للتأ}نيث أ%و لغيها،
تقول ف ق%ر\ق%ر.ى ق�ر.ي\ق1ر، وج.ح\ج.ب.ى ج'ح.ي\ج,ب، وف ح.و\لي.ا

ح'و.ي\لى، وإ,نا ثبتت ال4لف فيه إ,ذا كانت مدودة.
@حتك: ال%ت\ك' وال%ت.كان� والت_ح.تeك: شبه الر_ت.كان ف الشي

إ,ل� أ%ن الر_ت.كان لل3بل خاصة. وف التهذيب: الرت.ك' لل3بل خاصة
وال%ت\ك' لل3نسان وغيه، وقيل: ال%ت\ك'، ساكن التاء، أ%ن يقارب الطو ويسرع

رفع الرج\ل ووضعها. وح.ت.ك الرجل� ي.ح\ت1ك ح.ت\كاv وح.ت.كاناv أ%ي مشى
وقارب الطو وأ%سرع. وح.ت.ك الشيء4 ي.ح\ت1كه ح.ت\كاv: بثه. والطائر ي.ح\ت1ك

ال%صى بناحيه ح.ت\كاv: ي.ف}ح.ص'ه ويبحثه. وال%ت.ك: صغار النعام وهو
منه. وال%و\ت.ك' أ%يضاv: القصي؛ عن ثعلب. وحار ح.و\ت.ك1ي�: قصي. وقال:

ال4زهري: ال%و\ت.ك1ي� هو القصي القريب الطو. وال%ات1ك': الق%ط�وف
العاجز، والق%ط�وف: القريب الطو؛ قال ذو الرمة:

لنا ول%ك�م\، يا م.يe، أ%م\س.ت ن,عاج'ها
ي'ماش1ي أ�م_ات1 الر>ئ%ال, ال%و.ات1ك1

وقال الخر:
وساق1ي.ي\ن, ل ي.كونا ح.ت.كا،

إ,ذا أ%ق�ول� ون.ي.ا ت.م.ه_ك%ا
أي ت.م.د_دا بالدلو. ويقال: ل أ%دري على أ%ي> وجه ح.ت.ك�وا، وربا

قالوا ع.ت.كوا أ%ي توجهوا. وال%و.اتك: ر,ئ%ال النعام؛ قال ابن بري: وشاهد
:vال%و.اتك لر,ئال النعام قول ذي الرمة، وقد تقدم آنفا

ياشي أ�م_ات الرئال الواتك
ال4زهري: رجل ح.ت.كة وهو الق%م1يء، وكذلك ال%و\ت.ك'، وال%و\ت.ك':

الصغي السم اللئيم، وال%و\ت.ك' وال%و\ت.ك1ي�: القصي الضاوي؛ قال خارجة
بن ضرار الري:

أ%خال1د'، ه.ل¾ إ,ذ س.ف1ه\ت. ع.ش1يت،
ك%ف%ف}ت. ل1سان% الس_و\ء3 أ%ن ي.ت.د.ع_را؟



فإ,نك، واس\ت1بضاع.ك. الش>ع\ر. نو.نا،
ك%م'ب\ت.ض1ع تراv إ,ل أ%هل خ.ي\ب.را
وهل كنت. إ,ل� ح.و\ت.ك1ي�اv أ%لق%ه'
بنو عمه، حت ب.غ.ى وت.ج.ب_را؟

قال ابن بري: وتروى هذه البيات لزميل بن أبي يهجو خارجة بن ضرار
الر>ي، وأ%ولا:

أ%خارج.، هل� إ,ذ س.ف1ه\ت عشيت
وف حديث الع1رب.اض: كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يرج ف
الصeف�ة وعليه ال%و\تك1ي_ة؛ قيل: هي ع1مة يتعمم با ال4عراب يسمونا بذا

السم، وقيل: هو مضاف إ,ل رجل يسمى ح.و\ت.كاv كان يتعمم بذه العمة. وف
حديث أ%نس: جئت إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، وعليه خ.م1يصة

ح.و\ت.ك1ية؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4 ف بعض نسخ صحيح مسلم، والعروف
ج.و\ن,ي_ة، وهو مذكور ف موضعه، فإ,ن صحت هذه الرواية فتكون منسوبة إل هذا

الرجل، وهذه الترجة أ%وردها الوهري بعد حبك وقيل حبك، والصواب ما عملناه،
وكذلك قال ابن بري وفعل.

@حرك: ال%ر.كة: ضد السكون، ح.ر'ك ي\ر'ك ح.ر.كةv وح.ر\كاv وح.ر_كه
فت.ح.ر_ك، قال ال4زهري: وكذلك ي.ت.ح.ر_ك، وتقول: قد أ%عيا فما به ح.ر.4اك،

قال ابن سيده: وما به ح.ر.اك أ%ي ح.ر.كة؛ وفلن ميمون الع.ر,يكة1
وال%ر,يكة.

وال1ح\راك': الشبة الت ت'ح.ر_ك با النار.
ال4زهري: وتقول ح.ر.ك}ت' م.ح\ر.ك%ه بالسيف ح.ر\كاv. وال%ح\رك': منتهى

الع'نق عند الفصل من الرأ}س. وال%ح\ر.ك': م.ق}طع العنق.
والار,ك': أ%على الكاهل، وقيل ف%ر\ع الكاهل، وقيل الار,ك' منبت أ%دن

الع'ر\ف إ,ل الظهر الذي يأ}خذ به الفارس إ,ذا ركب، وقيل الار,ك' عظم
مشرف من جانب الكاهل اكتنفه ف%ر\عا الكتفي؛ قال لبيد:

م'غ\ب,ط� الار,ك1 م.ح\بوك' الك%ف%ل}
قال الوهري: الار,ك' من الفرس فروع الكتفي وهو أ%يضاv الكاهل. أ%بو

زيد: ح.ركه بالسيف ح.ر\كاv إ,ذا ضرب عنقه، قال: وال%ح\ر.ك' أ%صل العنق من
أ%علها، قال: ويقال للحار,ك1 م.ح\ر.ك، بفتح الراء، وهو م.ف}ص1ل� ما بي

الكاهل والع'نق ث الكاهل، وهو بي ال%ح\ر.ك وال%ل}حاء3، والظهر ما



بي ال%ح\ر.ك للذنب، قال ال4زهري: وهو قول أ%ب عبيد، وقال الفراء:
ح.ر.ك}ت' حار,ك%ه' قطعته فهو م.ح\ر'وك. وال�ر\ك�وك: الكاهل. ابن ال4عراب:
ح.ر.ك إ,ذا منع من الق الذي عليه، وح.ر,ك. إ,ذا ع'ن_ عن النساء. وروي عن

أ%ب هريرة أ%نه قال: آمنت ب'ح.ر>ف القلوب، ورواه بعضهم: آمنت
ب'ح.ر>ك القلوب؛ قال الفراء: الر>ف الزيل، والر>ك القلب؛ وقال أ%بو

العباس: الر>ك أ%جود ل4ن السنة تؤ.يده يا م'ق%لYب القلوب.
وال%ر\ك%ك%ة�: ال�ر\ق�وف، والمع ح.ر.اك1يك، وكل ذلك اسم كالكاهل والغارب، وهذا

المع نادر، وقد يوز أ%ن يكون كراهية التضعيف كما حكى سيبويه ق%راد1يد ف
جع ق%ر\د.د{، ل4ن هذا ل يدغم لكان ال3لاق. وح.ر.كه ي.ح\ر'كه

ح.ر\كاv: أ%صاب منه أ%ي_ ذلك كان. وح.ر.ك ح.ر\كاv: شكا أ%ي� ذلك كان.
وح.ر.كه': أ%صاب وسطه غي مشتق. ورجل ح.ر,يك: ضعيف ال%ر.اك1يك1، ال%ر,يك' الذي

يضعف خ.ص\ر'ه إ,ذا مشى كأ%نه ينقلع عن ال4رض، وال�نثى ح.ر,يكة.
وال%ر,يك: الع1ن>ي. قال ابن سيده: وال%ر,يك ف بعض اللغات الع1ن>ي. وغلم

ح.ر,ك¬ أ%ي خفيف ذ%ك1يÒ. وال%ر\ك%ك%ة�: ال%ر\ق%فة، والمع
ال%ر.اك1ك' وال%ر.اك1يك، وهي رؤ'وس الوركي، ويقال أ%طراف الوركي ما يلي الرض

إ,ذا قعدت.
@حزك: ح.ز.كه' ح.ز\كاv: اغ}ت.ط�ه' وضغطه. وح.ز.كه بالبل ي.ح\ز,كه:

ح.ز.مه وشده، وهو الح\ت1زاك'، وقال ال4زهري: هو مثل ح.ز.ق}ته سواء، ح.ز.كه
وح.ز.قه إ,ذا شده ببل جع به يديه ورجليه واح.ت.ز.ك بالثوب: احتزم.

@حسك: ال%س.ك': نبات له ثرة خشنة ت.ع\ل%ق'
بأ%صواف الغنم، وكل ثره تشبهها نو ثرة الق�ط}ب والس_ع\د.ان

وال%ر.اس, وما أ%شبهه ح.س.ك، واحدته ح.س.كة؛ وقال أ%بو حنيفة: هي ع'ش\بة تضرب
على الصفرة ولا شوك يسمى ال%س.ك أ%يضاv م'د.ح\ر.ج¬، ل يكاد أ%حد يشي

عليه إ,ذا يبس إ,ل� م.ن\ ف رجليه خ'ف� أ%و نعل؛ وقال أ%بو نصر ف قول
زهي يصف القطاة:

ج'ون,ي_ةD ك%ح.صاة1 الق%س\م، م.ر\ت.ع'ها،
بالس>ي>، ما ي'ن\ب,ت' الق%ف}عاء وال%س.ك'

إ,ن ال%س.ك ههنا ثرة الن_ف%ل وليس هو ال%س.ك الش_اك'، ل4ن
ش.و\ك%ة ال%س.كة ل ت'س3يغها الق%طاة بل تقتلها.

وأ%ح\س.ك%ت الن_ف%لة�: صارت لا ح.س.كة أ%ي شوكة؛ قال ابن ال4عراب:



ل ي'ح\س3ك من الب'قول غيها. وال%س.ك': ح.س.ك الس_ع\دان. وال%س.ك من
الديد: ما يعمل على مثاله وهو آلت الع.س\كر؛ قال ابن سيده: ال%س.ك' من

أ%دوات الرب ربا أ�خذ من حديد فأ�لقي حول العسكر، وربا أ�خذ من خشب
فنصب حوله. وال%س.ك' وال%س.ك%ة وال%س3يكة�: القد، على التشبيه، قال

ال4زهري: وح.س.ك' الصدر, ح1ق}د' العداوة يقال: إ,نه ل%س3ك' الصدر,
على فلن. وح.س3ك. علي�، بالكسر، ح.س.كاv، فهو ح.س3ك: غضب. وقولم ف

قلبه علي_ ح.س.كة وح'س.اكة أ%ي ضغن وعداوة. أ%بو عبيد: ف قلبه عليك
ح.س3يكة وح.س3يفة وس.خيمةD بعن واحد. وف الديث: ت.ي.اس.ر'وا ف الص_د.اق،

إ,ن الرجل لي'ع\طي الرأ%ة حت ي'ب\قي ذلك ف نفسه عليها ح.س.كةv أ%ي
عدواة وحقداv، ويقال للقوم ال4ش1د_اء: إ,نم ل%س.ك¬ أ%م\راس¬، الواحد

ح.س.كةD م.ر,س¬. وف حديث خيفان: أ%ما هذا الي بلحر,3ث بن كعب ف%ح.س.ك¬
أ%م\راس¬؛ ال%س.ك': جع ح.س.كة{ وهي شوكة صلبة معروفة؛ ومنه حديث عمرو بن

معدي كرب: بنو الرث ح.س.كةD م.س.كة. وف حديث أ%ب أ�مامة أ%نه قال
لقوم: إ,نكم م'ص.ر�رون م'ح.س�كون؛ قال ابن ال4ثي: هو كناية عن ال3مساك

والبخل والص_ر> على الشيء الذي عنده.
وال%س3يكة: الق�ن\ف�ذ. وال1س\ك1ك: القنفذ الضخم.

وال%س.اك1ك': الصغار من كل شيء؛ حكاه يعقوب عن ابن ال4عراب ول يذكر
واحدها.

وح'س.ي\كة�: موضع بالدينة، و.ر.د. ذكره ف الديث بضم الاء وفتح
السي، كان به يهود من يهود الدينة.

�ابن ال4عراب: ح.س\كك الرجل
إ,ذا كان شديد السواد؛ قال ال4زهري: حقه من باب الثلثي أ�لق

بالرباعي.
@حشك: الش.ك: شدة الد>ر_ة1 ف الض_ر\ع، وقيل: سرعة تمeع اللب فيه.

وح.ش.ك%ت الناقة� ف ضرعها لبناv ت.ح\شكه ح.ش\كاv وح'ش'وكاv، وهي
ح.ش'وك: جعته؛ وكذلك قال عمرو ذو الكلب:

يا ليت. ش1ع\ر,ي عنك. وال4مر' أ%م.م\،
ما ف%ع.ل% اليوم. أ�و.ي\س¬ ف الغ.ن.م\؟
ص'ب_ لا ف الريح م1ر>يخ¬ أ%ش.م\،
فاج\تال% منها ل%ج\بةv ذات ه.ز.م\،



حاش1ك%ة% الد>ر_ة1 ور\هاء4 الر_خ.م\
(* قوله «مريخ» الريخ: كسكي السهم، لكن الراد به هنا الذئب على

التشبيه لقوله فاجتال أي اختار، فإن الختيار للذئب، أفاده شارح القاموس ف م
ر خ).

وال%ش\ك': تركك الناقة ل تلبها حت يتمع لبنها، وهي م.ح\ش'وكة.
وح.ش.ك%ها ي.ح\ش1كها حشكاv إ,ذا تركها ل يلبها حت يتمع اللب ف ض.ر\عها؛

قال:
،Dغ%د.ت\، وهي م.ح\ش'وكة حاف1ل

ف%ر.اح الذYئار' عليها صحيحا
والسم من كل ذلك ال%ش.ك'

كالن_ف}ض, والن_ف%ض, والق%ب\ض, والق%ب.ض؛ قال زهي:
كما استغاث%، ب,س.ي\ء�، ف%زe غ%ي\ط%لة{،

خاف العيون%، فلم ي'ن\ظ%ر به ال%ش.ك'
وقيل: أ%راد ال%ش\ك. فحرك للضرورة أ%ي ل تنتظ1ر\ به أ�مeه ح'شوك
الد>ر_ة. وال%ش.ك': اسم للد>ر_ة التمعة. وح.ش.ك%ت الدرة ت.ح\ش1ك'

ح.شكاv، بالتسكي، وح'ش'وكاv: امتلت؛ وقيل ال%ش\ك وال%ش.ك لغتان. الوهري:
يقال ناقة ح.ش'وك وح.ش'ود للت يتمع اللب ف ضرعها سريعاv. وح.ش.ك}ت'

الناقة: تركتها ول أ%حلبها حت اجتمع لبنها؛ ومنه قول الشاعر:
�غ%د.ت\ وهي م.ح\شوكة حاف1ل

وحش.كت السحابة ت.ح\ش1ك. ح.ش\كاv: كثر ماؤها. وح.ش.كت النخلة�، وهي
حاش1ك: كثر حلها. وح.ش.ك. القوم' ح.ش\كاv: ح.ش.د'وا وتمع'وا؛ قال الفراء:

،vح.ش.ك القوم' وح.ش.دوا بعن واحد. وح.ش.ك. القوم على مياههم ح.ش.كا
بفتح الشي: اجتمعوا؛ عن ثعلب، وخص بذلك بن سليم كأ%نه إ,نا فسر بذلك

شعراv من أ%شعارهم، وكل ذلك راجع إ,ل معن الكثرة. والر>ياح ال%و.اش1ك':
الختلفة، وقيل: الشديدة ، واحدتا حاشكة؛ حكاه أ%بو عبيد. وح.ش.ك%ت الريح

ت.ح\ش1ك' ح.شكاv أ%ي ضعفت واختلفت م.ه.ابeها. ورياح ح.واش1ك: متلفات
ال%هاب>.

وال1ش.اك: الشبة الت تشد ف فم ال%د\ي لئل يرضع؛ قال الوهري:
ال1ش.اك الش>ب.ام'؛ عن ابن دريد، وهو عود ي'ع.ر_ض ف فم الدي ويشد ف

قفاه ينعه من الرضاع، قال: ول يعرف أ%بو سعيد الش>ح.اك.، بتقدي الشي.



وح.ش.ك ن.فس.ه إ,ذا عله الب'ه\ر، والعرب تقول: اللهم اغفر ل قبل ح.ش\ك
eالن_ف%س وأ%ز> العروق؛ ال%ش\ك: اجتهادها ف النزع الشديد. وأ%ز

العروق: ض.ر.بان'ها. وأ%ح\ش.ك}ت' الدابة إ,ذا أ%ق}ض.م\ت.ها ف%ح.ش1ك%ت\ أ%ي
ق%ض1م.ت\. وال%ش\كة� من الطر: مثل ال%ف}شة والغ.ب\ي.ة، وهي فوق

الب.غ\ش.ة1، وقد ح.ش.كت السماء ت.ح\ش1ك ح.ش\كاv. وح.ش.ك%ت الق%و\س: صلبت. قال
أ%بو حنيفة: إ,ذا كانت القوس ط%ر'وحاv ودامت على ذلك فهي حاشك؛ قال ساعدة بن

جؤية الذل:
فو.د_ك. ل%ي\ناv أ%خلص الق%ي\ن' أ%ث}ر.ه'،

وحاش1كةv ي.ح\م1ي الش>مال ن.ذ1ير'ها
وقوس حاش1ك¬ وحاش1كة إ,ذا كانت م'و.ات1يةv للرامي فيما يريد؛ قال أ�سامة

الذل:
له أ%س\ه'م¬ قد ط%ر_ه'ن_ س.ن,ين'ه،

وحاش1كةD تتد فيها الس_واع1د'
وال%ش_اك: موضع. وال%ش_اك، بالتشديد: نر.

@حفلك: رجل ح.ف%ل}ك%ى وح.ف%ن\كى: ضعيف.
@حفنك: ال%ف%ن\ك%ى: الضعيف كال%ف%ل}ك%ى.

@حكك: ال%كe: إ,م\رار ج,ر\م على جرم ص.ك9اv، ح.ك_ الشيء بيده وغيها
ي.ح'ك©ه ح.ك9اv؛ قال ال4صمعي: دخل أ%عراب البصرة فآذاه الباغيث

فأ%نشأ% يقول:
،eليلة ح.ك¼ ليس فيها ش.ك

،eحت ساع1د1ي م'ن\ف%ك eأ%ح'ك
eأ%س\ه.ر.ن ال�س.ي\و,د' ال4س.ك

وت.ح.اك_ الشيئ%ان: اص\ط%ك_ جرماها ف%ح.ك_ أ%حدها الخر؛ وح.ك%ك}ت'
.vالرأ}س؛ وإ,ذا جعلت الفعل للرأ}س قلت: اح\ت.ك� رأ}سي اح\ت1كاكا

وح.ك�ن وأ%ح.ك�ن واس\ت.ح.ك�ن: دعان إ,ل ح.كYه، وكذلك سائر ال4عضاء،
والسم ال1ك�ة� وال�كاك'. قال ابن بري: وقول الناس ح.ك�ن رأ}سي غلط

ل4ن الرأ}س ل يقع منه ال%ك�. واح\ت.ك_ بالشيء أ%ي ح.ك� نفسه عليه.
وال1ك�ة، بالكسر: ال%ر.ب.

وال�كاكة: ما ت.حاك� بي حجرين إ,ذا ح'ك� أ%حدها بالخر لدواء ونوه.
وقال اللحيان: ال�كاكة ما ح'ك_ بي حجرين ث اكتحل به من ر.م.د{.



وقال ابن دريد: ال�كاك ما حك_ من شيء على شيء فخرجت منه ح'كاكة. والية
ت.ح'ك� بعض.ها ببعض وت.ح.ك�ك'، وال1ذل� ال�ح.ك�ك: الذي ينصب ف الع.ط%ن

لت.ح\ت.ك� به ال3بل ال%ر\ب؛ ومنه قول الباب بن النذر ال4نصاري يوم
سقيفة بن ساعدة: أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج_ب؛

ومعناه أ%نه م.ث�ل نفسه بال1ذ}ل، وهو أ%صل الشجرة، وذلك أ%ن ال%ر,بة%
من ال3بل ت.ح\ت.ك� إ,ل ال1ذل فتشتفي به، فعن أ%نه ي'ش\ت.فى برأ}يه كما
تشتفي ال3بل بذا ال1ذ}ل الذي ت.ح\ت.ك� إ,ليه؛ وقيل: هو عود ينصب

لل3بل ال%ر\ب لت.ح\ت.ك� به من الرب؛ قال الزهري: وفيه معن آخر، وهو
أ%حب إ,ل9، وهو أ%نه أ%راد أ%نه م'ن.ج_ذD قد ج.ر_ب ال�مور وعرفها

وج'ر>ب، فوجد ص'ل}ب. ال%ك}س.ر غي ر,خ\و ث%ب\ت. الغ.د.ر ل ي.ف1ر� عن ق1ر\نه،
وقيل: معناه أ%نا دون ال4نصار ج,ذ}ل, حكاك{ لن عاداهم ونواهم فب تقرن

الص_ع\بة�، والتصغي فيه للتعظيم، ويقول الرجل لصاحبه: اج\ذ�ل} للقوم
أ%ي انتصب لم وكن ماصما مقاتلv. والعرب تقول: فلن ج,ذ}ل� ح1كاك{ خشعت

عنه ال�ب.ن'؛ يعنون أ%نه م'ن.قYح ل يرمى بشيء إ,ل ز.ل9 عنه ون.با.
وال%ك1يك': الكعب ال%ح\كوك، وهو أ%يضاv الافر الن_ح1يت'؛ وأ%نشد

ال4زهري هنا:
وف كل عام لنا غزوة،

ت.ح'كe الد_وابر. ح.ك_ الس_ف%ن\
وقيل: كل خفي¼ نيت{ ح.ك1يك¬. وال4ح.كe من الوافر: كال%ك1يك،

والسم منها ال%ك%ك'. وح.ك1ك%ت الدابة�، بإ,ظهار التضعيف، عن كراع: وقع ف
حافرها ال%ك%ك'، وهو أ%حد الروف الشاذة، كل%ح1ح.ت\ عينه وأ%خواتا. وفرس
ح.ك1يك: م'ن\ح.ت الوافر، والذي ورد ف حديث أ%ب جهل: حت إ,ذا تاك�ت

الرeك%ب'
قالوا م1ن_ا نب، وال ل أ%فعل أ%4ي تاست واصط%ك�ت، يريد تساويهم

ف الشرف والنزلة، وقيل: أ%راد ت.جاث1ي.ه'م\
vر\حة�على الرeك%ب للتفاخر. وف حديث عمرو بن العاص: إ,ذا ح.ك%ك}ت' ق

د.م_ي\ت'ها أ%ي إ,ذا أ%م_م\ت' غايةv تقصيتها وبلغت'ها.
والاك�ة�: الس>ن� ل4نا ت'حك� صاحبتها أ%و ت.ح'ك� ما تأ}كله، صفة

غالبة. ورجل أ%ح.ك�: ل حاك�ة ف فمه كأ%نه على السلب. ويقال: ما ف فيه
حاك�ة أ%ي س1ن.



والت_ح.ك©ك: الت_حر�ش والتعرض. و إ,نه ل%ي.ت.حك�ك' ب,ك بل أ%ي يتعرض
.vه' أ%ي ي'حاك©ه كثيا�لشر>ك. وهو ح1كe ش.ر¼ وح1كاك

وال�حاك�ة�: كال�باراة. وح.ك_ الشيء� ف صدري وأ%ح.ك_ واحت.ك_:
ع.م1ل%، وال4ول أ%جود، حكاه ابن دريد ج.ح\داv فقال: ما ح.ك_ هذا ال4مر'

ف صدري ول يقال: ما أ%حاك..، وما أ%حاك. فيه السلح': ل يعمل فيه؛ قال
ابن سيده: وإ,نا ذكرته هنا لفرق بي. حك_ وأ%حاك.، فإ,ن العوام

يستعملون أ%حاك. ف موضع ح.ك_ فيقولون: ما أ%حاك. ذلك ف صدري وما ح.ك_ ف
صدري منه شيء أ%ي ما ت.خال%ج.. ويقال: ح.ك_ ف صدري واح\ت.ك�، وهو ما يقع

ف خ.ل%د1ك من وساوس الشيطان.
وال%ك�اكات': ما يقع ف قلبك من وساوس الشيطان. وف الديث: إ,ياكم

وال%ك�اكات فإ,نا الآث وهي الت ت.ح'ك� ف القلب فتشتبه على ال3نسان؛
قال ابن ال4ثي: هو جع ح.ك�اك%ة{ وهي الؤث9رة ف القلب. وروي عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن النواس بن سعان سأ%له عن الب,ر> وال3ث
فقال: الب,رe ح'س\ن اللق وال3ث ما ح.ك_ ف نفسك. وكرهت أ%ن يطلع

الناس عليه؛ قوله ما ح.ك� ف نفسك إ,ذا ل تكن منشرح الصدر به وكان ف قلبك
منه شيء من الشك والريب وأ%وهك أ%نه ذنب وخطيئة؛ ومنه الديث الخر: ما

ح.ك_ ف صدرك وإ,ن أ%فتاك ال�ف}ت'ون؛ قال ال4زهري: ومنه حديث عبد
ال بن مسعود: الث ح.وازe القلوب، يعن ما حز_ ف نفسك وح.ك_ فاجتنبه

فإ,نه ال3ث وإ,ن أ%فتاك فيه الناس بغيه. قال ال4زهري: وهذا أعصح ما
قيل ف ال%ك�اكات إ,نا الوساوس. وروى ال4زهري بسنده قال: سأ%ل رجل

النب، صلى ال عليه وسلم: ما ال3ث}م'؟ فقال: ما ح.ك_ ف صدرك فد.ع\ه،
قال: ما ال3يان؟ قال: إ,ذا ساءت\ك سيئت'ك وسرت\ك ح.سنتك فأ%نت مؤمن؛ قال

ال4زهري: قوله، صلى ال عليه وسلم: ما ح.ك_ ف صدرك أ%ي شككت فيه
أ%نه حلل أ%و حرام فالحتياط أ%ن تتركه. أ%بو عمرو: ال1ك9ة الشك ف الدين

وغيه.
وال%ك%ك': مشية فيها ت.ح.رeك شبيه بشية الرأ%ة القصية إ,ذا

ت.ح.ر_كت وهزت م.ن\ك1بيها.
وال%ك%ك': حجر رخ\و أ%بيض أ%رخى من الرeخام وأ%صلب من الص�، واحدته

ح.ك%ك%ةD؛ قال الوهري: إ,نا ظهر فيه التضعيف للفرق بي ف%ع\ل وف%ع.ل.
�وقال ابن شيل: ال%ك%ك%ة



أ%رض ذات حجارة مثل الرخام ر,خ\وة{. وقال أ%بو الدقيش: ال%ك%كات هي
أ%رض ذات حجارة بيض كأ%نا ال4ق1ط� تتكسر تكسراv، وإ,3نا تكون ف بطن
ال4رض. ويقال: جاء فلن بال�ك%ي\كات1 وبال4حاج,ي وبال4لغاز بعن واحد،

واحدتا ح'ك%ي\كةD. ابن ال4عراب: ال�ك�ك' الل1حeون ف طلب الوائج.
وال�ك�ك: أ%صحاب الشر. وال�كاك': البور.ق'.

وف حديث ابن عمر: أ%نه مر بغلمان يلعبون بال1ك�ة فأ%مر با فد'فنت؛
هي لعبة لم يأ}خذون عظماv في.ح'ك©ونه حت ي.ب\ي.ض� ث يرمونه بعيداv فمن

أ%خذه فهو الغالب.
وال�ك%كات': موضع معروف بالبادية؛ قال أ%بو النجم:

ع.ر.ف}ت' ر.س\ماv لس'عاد مائ1ل،
بيث نام1ي ال�ك%كات1 عاقل

@حلك: ال�ل}كة وال%ل%ك': شدة السواد كلون الغراب، وقد ح.ل%ك. الشيء
ي.ح\ل�ك' ح'ل�وكةv وحل�وكاv واح\ل%و\لك. مثله: اش\تد سواده. وأ%سود حال1ك¬

وحانك¬ وم'ح\ل%و\ل1ك¬ وح'ل}ك�وك بعن. وف حديث خزية وذكر السنة: وترك%ت
الف%ر,يش. م'س\ت.حل1كاv، الستحلك: الشديد السواد كالترق من قولم

أ%سود حال1ك¬. وال%ل%ك�وك، بالتحريك: الشديد السواد. وأ%سود مثل� ح.ل%ك1
الغراب, وح.ن.ك1 الغراب، وشيء حال1ك¬ وم\ح\ل%ول1ك وم\ح\ل%ن\ك1ك¬ وح'ل}ك�وك،

ول يأ}ت ف ال4لوان ف�ع\ل�ول إل9 هذا؛ قال ابن سيده: قالوا وهو أشد
سواداv من ح.ل%ك1 الغراب، وأنكرها بعضهم وقال: إنا هو من ح.ن.ك الغراب

أ%ي م1نقاره، وقيل: سواده، وقيل: نون ح.ن.ك بدل من لم ح.ل%ك. قال يعقوب:
قال الفراء قلت ل4عراب: أ%تقول كأ%نه ح.ن.ك' الغراب, أ%و ح.ل%كه فقال:

ل أقول حلكه أبداv، وقال أبو زيد: ال%ل%ك اللون وال%ن.ك النقار؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

م1داد مثل حال1ك%ة1 الغ'راب،
وأ%قلم كم'ر\ه.ف%ة1 ال1راب,

يوز أ%ن يكون لغة ف ح.ل%ك الغراب، ويوز أ%ن يعن به ريشته خاف1يت.ه
�أ%و قاد1مته أ%و غي ذلك من ريشه. وف لسانه ح'ل}كة كح'ك}ل%ة{. وال�ل}كة

وال�ل}كاء� وال�ل%كاء� وال%ل%كاء� وال�ل�ك�ى على ف�ع'ل�ى: دويبة
شبيهة بالع.ظ%اءة. ال4زهري: وال�ل%كة� مثال ال�مز.ة ضرب من العظ%اء،
ويقال د'وي\بة تغوص ف الرمل؛ قال ابن بري: شاهده قول الراجز:



يا ذا الن>جاد1 ال�ل%ك%ه\،
والزوجة1 ال�ش\ت.ركه،

لي\س.ت\ ل1م.ن ل%ي\س.ت\ ل%ك%ه\
وكذلك ال%ل}قاء� مثل العنقاء.

@حك: ال%م.ك': الص>غار من كل شيء، واحدته ح.م.ك%ةD، وقد غلب على
الق%م\لة واق}ت1يس.ت\ ف الذ�ر_ة، ومن ذلك قيل للصبيان ح.م.ك ص1غار¬.

وال%م.كة: الصبية الصغية وهي القملة الصغية، وقيل: هي أ%صل ف القمله1
والذ�ر_ة1، وقيل: ال%م.ك' القمل� ما كان. وال%م.ك': ر'ذ%ال الناس,،

والواحد كالواحد، قال ابن سيده: وأراه على التشبيه بال%م.ك من القمل والنمل؛
قال:

ل ت.ع.دل1ين ب'ر.ذالت1 ال%م.ك\
قال ال4صمعي: إنه لن ح.م.كهم أ%ي من أ%ن\ذالم وضعفائهم، والفراخ تدعى

ح.م.كاv؛ قال الراعي يصف فراخ القطا:
ص.ي\ف1ي_ةD ح.م.ك¬ ح'م\ر¬ ح.واص1ل�ها،

فما ت.كاد' إل الن_ق}ناق, ت.ر\ت.ف1ع'
أ%ي ل ترتفع إل أ�مهاتا إذا ن.ق}ن.ق%ت\. وال%م.ك': الروف، والعروف
ال%م.ل�، باللم. وال%م.ك': ف1راخ الق%طا والنعام، وي.ج\مع ذلك كله أن

ال%م.ك. الص>غار من كل شيء. وهذا من ح.م.ك1 هذا أ%ي من أصله وطبعه؛
وقول الطرماح:

،vوابن س.ب,يل� ق%ر_ب\ت'ه أ%صل
من فوز ح.م\ك{ منسوبة ت'ل�د'ه\

أ%راد من فوز, قداح� ح.م.ك{ فخففه لاجته إل الوزن، والرواية العروفة
من فوز ب'ح¼. وال%م.ك': ال4د1ل9ء الذين ي.ت.ع.س_فون الف%لة، وف

التهذيب: ال%م.ك' من نعت ال4دل9ء.
وح.م1ك. ف الد>للة1 ح.م\كاv: مضى.

@حنك: ال%ن.ك' من النسان والدابة: باطن أ%على الفم من داخل، وقيل: هو
ال4سفل ف طرف مقد�م الل�حي\ي من أ%سفلهما، والمع أ%ح\ناك، ل يكس�ر

على غي ذلك. ال4زهري عن ابن ال4عراب: ال%ن.ك' ال4سفل والف%ق}م'
ال4على من الفم. يقال: أ%خذ بف%ق}م1ه، وال%ن.كان ال4على والسفل، فإذا

فصلوها ل يكادوا يقولون لل4ع\لى ح.ن.ك؛ قال حيد يصف الفيل:



فال%ن.ك' ال4ع\لى ط�والD س.ر\ط%م'،
وال%ن.ك' ال4سفل منه أ%ف}ق%م'

يريد به ال%ن.ك%ي\ن,. وح.ن_ك. الدابة: دل%ك. ح.ن.ك%ها فأ%دماه.
وال1ح\ن.ك' وال1ناك': اليط الذي ي'حن.�ك به. وال1ناك': وثاق يربط به

vكلما ج'ذ1ب. أ%صاب حنكه؛ قال الراعي يذكر رجل ،êل�ال4سي، وهو غ
مأ%سوراv:إذا ما اش\ت.ك%ى ظل}م. الع.ش1ية، ع.ض_ه'

ح1ناك¬ وق%ر_اص¬ شديد' الش_كائم,
ال4زهري: الت_ح\ن,يك أ%ن ت'ح.ن>ك الدابة تغرز ع'وداv ف ح.ن.كه

ال4على أ%و طرف. ق%ر\ن{ حت ت'د\م1يه ل%د.ث{ يدث فيه. وف حديث النب، صلى
ال عليه وسلم: أ%نه كان ي'ح.ن>ك' أ%ولد ال4نصار؛ قال: والت_ح\ن,يك

أ%ن تضغ التمر ث تدل�كه ب.ن.ك الصب داخل فمه؛ يقال منه: ح.ن.ك}ت'ه
وح.ن_ك}ت'ه فهو م.ح\نوك وم'ح.ن_ك. وف حديث ابن أ�م سليم لا ولدته وبعثت

به إل النب، صلى ال عليه وسلم: فمضغ له تراv وح.ن_كه أ%ي دلك به
ح.ن.ك%ه. وح.ن.ك الصب_ بالتمر وح.ن_كه: دل%ك. به ح.ن.كه. وأ%خذ ب1ناك1

صاحبه إ,ذا أ%خذ ب.ن.كه ول%ب_ته ث جره إ,ليه. وح.ن.ك. الدابة%
ي.حن,كها وي.ح\ن'كها: جعل الر_س.ن. ف فيها من غي أ%ن يشتق من النك؛ رواه

أ%بو عبيد، قال ابن سيده: والصحيح عندي أ%نه مشتق منه، وكذلك اح\ت.ن.كه.
ويقال: أ%ح\ن.ك' الشاتي وأ%ح\ن.ك' البعيين أ%ي آك%ل�هما بال%ن.ك؛ قال

:�سيبويه: وهو من صيغ التعجب والفاضلة، ول فعل له عنده. واس\ت.ح\نك الرجل
قوي أ%كله واشتد بعد ضعف وقلة، وهو من ذلك. وقولم: هذا البعي هذا
البعي أحنك البل مشتق من النك، يريدون أ%ش.د_ها أ%كلv، وهو شاذ ل4ن

اللقة ل يقال فيها ما أ%ف}عل%ه'. وال�ن'ك: واحتنك الراد' ال4رض: أتى
vعلى نبتها وأ%كل ما عليها. وال%ن.ك: الماعة من الناس ي.ن\ت.ج,عون بلدا

يرعونه. يقال: ما ت.رك ال4ح\ناك' ف أ%رضنا شيئاv، يعن الماعات الارة؛
قال أبو نيلة:

إنا وكنا ح.ن.كاv ن.ج\د1ي_ا،
لا ان\ت.ج.ع\نا الو.ر.ق. ال%ر\ع1ي�ا،
فلم ن.ج,د\ ر.ط}باv ول ل%وي�ا

وقوله عز وجل، حاكياv عن إ,بليس. ل4ح\ت.ن,ك%ن_ ذريته إ,ل قليل؛
مأ%خوذ من اح\ت.ن.ك. الراد' الرض إذا أ%تى على نبتها؛ قال الفراء: يقول



لستولي� عليهم إل قليلv يعن العصومي؛ قال ممد بن سلم: سألت يونس عن
هذه الية فقال: يقال كان ف ال4رض كل فاح\ت.ن.كه الراد أ%ي أ%تى
عليه، ويقول أ%حدهم: ل أ%جد لاماv فاح\ت.ن.ك}ت' دابت أ%ي أ%لقيت ف

ح.ن.كها حبلv وق�دتا. وقال ال4خفش. ف قوله لح\ت.ن,ك%ن_ ذريته، قال:
ل4ستأ}صلنهم ول4ستم1يل%ن_هم. واح\ت.ن.ك فلن ما عند فلن أ%ي أ%خذه كله.
وف حديث خزية: والع1ضاه م'س\ت.ح\ن,كاv أ%ي منقلعاv من أ%صله؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا جاء ف رواية. قال ابن سيده: واح\ت.ن.ك. الرجل أ%خذ ماله

كأ%نه أ%كله بال%ن.ك؛ ثعلب أ%ن ال4عراب أ%نشده لزياد بن سيار
الفزاري:فإن كنت. ت'ش\كى بال1ماع، ابن. ج.ع\ف%ر�،

فإن� ل%دي\نا ملج,م1ي. وحان,ك
(* قوله «وحانك» هكذ ف الصل).

قال: ت'ش\كى ت'ز.ن9، وحانك: من يدق� ح.ن.كه باللجام. وح.ن.ك' الغراب,:
م1نقاره. وأ%سود كح.ن.ك الغراب,: يعن منقاره، وقيل سواده، وقيل نونه بدل
من لم ح.ل%ك، وقد تقدم. وأ%سود حان,ك¬ وحال1ك¬: وال%ن.ك ما تت الذقن
من النسان وغيه. قال ابن بري: حكى ابن حزة عن ابن دريد أ%نه أ%نكر

قولم أ%سود' من ح.ن.ك الغراب,؛ قال أ%بو حات: سأ%لت أ�م اليثم فقلت لا
أ%سود م_اذا؟ قالت: من ح.ل%ك الغراب ل%ح\ي.ي\ه1 وما حولما ومنقاره وليس
بشيء، وقال قوم: النون بدل من اللم وليس بشيء أ%يضاv. والت_ح.نeك:

الت_ل%ح>ي، وهو أ%ن تدير العمامة من تت ال%ن.ك.
وال�ن\كة�: الس>ن� والتجربة والبصر بال�مور. وح.ن.ك%ت\ه الت�جار,ب'

والس>ن� ح.ن\كاv وح.نكاv وأ%ح\ن.ك%ت\ه وح.ن_ك%ت\ه واح\ت.ن.ك%ت\ه':
ه.ذ�بته، وقيل ذلك أ%وان نبات سن العقل، والسم ال�ن\كة وال�ن\ك وال1ن\ك.

ال4زهري عن الليث: ح.ن�ك%ته الس>نe إذانبت أ%سنانه الت تسمى أ%سنان
العقل، وح.ن�كت\ه السنe إذا أ%حكمت\ه التجار,ب' وال�مور، فهو م\ح.ن_ك

وم'ح\ن.ك. ابن ال4عراب: ج.ر_ذ%ه الدهر' ود.ل%ك%ه وو.ع.س.ه' وح.ن_كه
وع.ر.كه ون.ج_ذ%ه' بعن واحد. وقال الليث: يقولون هم أ%هل ال�ن\ك

وال1ن\ك وال�ن\كة أ%ي أ%هل السن والتجار,ب,. واح\ت.نك الرجل� أي استحكم. وف
حديث طلحة: أ%نه قال لعمر، رضي ال عنهما: قد ح.ن_ك%ت\ك ال�مور أ%ي

راضتك وهذبتك، يقال بالتخفيف والتشديد، وأ%صله من ح.ن.ك. الف%رس ي.ح\ن'كه
إذا جعل ف ح.ن.كه ال4سفل حبلv يقوده به. ورجل م'ح\ت.ن.ك وح.نيك:



م'ج.ر_ب كأ%نه على ح'ن>ك، وإ,ن ل يستعمل. وح.ن.ك}ت' الشيء4: فهمته وأ%حكمته.
الفراء: رجل ح'ن'ك وامرأ%ة ح'ن'كة إذا كانا لبيبي عاقلي. وقال الليث:

رجل م'ح.ن_ك وهو الذي ل ي'س\ت.ق%ل9 منه شيء ما قد عضته ال�مور.
وال�ح\ت.ن.ك: الرجل التناهي عقله وسنه. ابن ال4عراب: ال�ن'ك العقلء جع
.vح.ن,يك. يقال: رجل م.ح\نوك وح.ن,يك وم'ح\ت.ن.ك وم'ح.ن_ك إذا كان عاقل

وال%نيك: الشيخ؛ عن ابن ال4عراب، وهو قريب من ال4ول؛ وأ%نشد:
وه.ب\ت'ه من س.ل}ف%ع� أ%ف�وك1،

ومن ه1ب,ل�ç قد ع.سا ح.ن,يك،
ي.ح\م1ل� رأساv مثل رأ}س الديك1

vنفسها. ويقال: أ%ح\ن.ك%ه'م عن هذا ال4مر إ,حناكا eوقد اح\ت.ن.كت السن
وأ%حكمهم أ%ي ردهم.

وال%ن.ك%ة� الر_اب,ية� الشرفة من الق�ف�. يقال: أ%شرف على هات1يك
الن.كة وهي نو الف%ل%ك%ة1 ف الغلظ. وقال أ%بو خية: ال%ن.ك' آكام¬ صغار

مرتفعة كرفعة الدار الرتفعة، وف حجارتا رخاوة وبياض كالك%ذ�ان. وقال
النضر: ال%ن.كة ت.لð غليظ وطوله ف السماء على وجه ال4رض مثل طول

الر_ز\ن، وها شيء واحد. وال�ن\كة وال1ناك: الشبة الت تضم الغ.راض1يف،
وقيل: هي الق1د_ة� الت تضم غراضيف الرح\ل. قال ال4زهري: ال�ن'ك خشب

الرحل جع ح1ناك.
@حوك: حاك. الثوب. ي'وكه ح.و\كاv وح1ياكاv وح1ياكة: نسجه. ورجل حائ1ك من

قوم حاك%ة{ وح.و.كة{ أ%يضاv، وهو من الشاذ عن القياس الطرد ف
الستعمال، صحت الواو فيه ل4نم شبهوا حركة العي بال4لف التابعة لا برف
اللي، فكأن ف%ع.لv ف%عال، فكما يصح نو ج.واب وج.واد كذلك يصح نو باب
ال%و.كة والق%ود. والغ{4ي.ب، من حيث شبهت فتحة العي باللف من بعدها، أ%فل

vترى إل حركة العي الت هي سبب العلل كيف صارت على وجه آخر سببا
للتصحيح؟ وهذه الكلمة تذكر ف حيك أ%يضاv ل4نا واوية ويائية. ابن بزرج:

قال ح.و\ك وح'وو'كة، والعن النسجات وهي الثياب بأ%عيانا، تقول: ضروب من
ال%و\ك. الوهري: نسوة ح.و.ائك والوضع م.ح.اكة، وإنا قالوا ح.و.كة كما

قالوا خ.و.نة، ثبتت الواو فيهما مع التحريك كما ثبتت فيما ر'د� إل
الصل لتباعد الواو من اللف، ول تئ الياء ف ناب وعار لشب الياء باللف

لنا إليها أ%قرب وبا أ%حق، وقد ذكر علة غ{ي.ب. وص.ي.د. ف موضعهما؛



والشاعر ي.ح'وك الشعر ح.و\كاv: ينسجه ويلئم بي أ%جزائه. قال البد: حاك.
الش>ع\ر. والثوب. ي.ح'وكه، كلها بالواو. وحاك. الشيء� ف صدري

ح.و\كاv: رسخ. ال4زهري: ما ح.ك� ف صدري منه شيء وما حاك، كل© يقال، فمن قال
ح.ك� قال ي.ح'ك�، ومن قال حاك قال ي.حيك. ويقال: ما حاك. ف صدري ما

ق�ل}ت. أ%ي ما رسخ. قال: والائك الراسخ ف قلبك الذي يهمك، قال: وما أ%حاك.
فيه السيف' وما حاك.، كلê يقال، فمن قال أ%حاك. قال ي'ح1يك إ,حاك%ةv ومن

قال حاك. قال ي.ح1يك ح.ي\كاv وما أ%حاك%ت\ فيه أ%سنان ول أ%حاك%ت\ه'
وما حاك%ت\ فيه ول حاك%ت\ه. وقال البد: يقال ما أ%حاك. فيه السيف' وما

ي'ح1يك' وما ح.ك_ ذلك ف صدري وما ح.ك%ى وما اح\ت.كى. وما أ%حاك. سيف�ه
أ%ي ما قطع. وما ح.ك_ ف صدري شيء منه أ%ي ما تال.

وال%و\ك: بقلة. قال ابن ال4عراب: والو\ك الباذر.و'ج، وقيل:
البقلة ال%م\قاء، قال: وال4ول أ%عرف.

�@حيك: حاك. الثوب. ي.ح1يك' ح.ي\كاv وح.ي.كاv وح1ياكةv: نسجه، وال1ياكة
حرفته؛ قال الزهري: هذا غلط، الائ1ك' ي'وك الثوب، وجع الائ1ك

ح.و.كةD. وال%ي\ك: النسج. وحاك ف مشيه ي.حيك ح.ي\كاv وح.ي.كاناv، فهو حائك
وح.ي�اك: تبختر واختال. وحاك ي'وك إذا نسج، وقيل: ال%ي.كان� أ%ن يرك

م.ن\ك1ب.ي\ه وجسده حي يشي مع كثرة لم. وجاء ي.ح1يك وي.ت.حاي.ك وي.ت.حي_ك:
كأ%ن بي رجليه شيئاv يفرج بينهما إذا مشى. وف حديث عطاء: قال ابن جريح

فما ح1ي.اكتهم أ%و ح1ياكتكم هذه؛ الياكة: مشية تبختر وتثبeط. يقال:
ت.حي_ك ف مشيته. وهو رجل ح.ي_اك ورجل ح.ي\كانةD وح.ي_اك، والرأة

ح.ي_اكة: تتح.ي_ك ف مشيتها، وح1يكى؛ سيبويه: أ%صلها ح'ي\كى فكرهت الياء بعد
الضمة وكسرت الاء لتسلم الياء، والدليل على أ%نا ف�ع\لى أ%ن ف1ع\لى ل

تكون صفة البت_ة، وهذه الشية ف النساء مدح¬ وف الرجال ذم، ل4ن
الرأ%ة تشي هذه الشية من ع1ظ%م فخذيها، والرجل يشي هذه الشية إذا كان

أ%فح.ج. وال%ي.كان�: مشية يرك فيها الاشي أ%ليتيه. وح.اك. ف مشيته:
اشتدت و.طأ%ته على ال4رض. وحاك. ي1يك ح.ي\كاv إذا فح.ج. ف مشيته وحرك

منكبيه. ومشية ح1يك%ى إذا كان فيها تبختر. الوهري: اليكان مشي القصي.
:vف القلب ح.ي\كا �وض.ب_ة ح'ي.كانةD أ%ي ضخمة ت.حيك إذا سعت. وح.اك. القول

أ%خذ%. وروى ال4زهري بسنده عن النواس بن سعان ال4نصاري:أ%نه سأ%ل
النب، صلى ال عليه وسلم، عن الب,ر> وال3ث}م فقال: الب,رe ح'س\ن'



الل�ق، والث ما حاك. ف نفسك وكرهت. أ%ن يطلع عليه الناس أ%ي أ%ث�ر. فيها
ورسخ. وروى شر ف حديث: الث ما حاك ف النفس وترد_د. ف الصدر وإ,ن

أ%فتاك الناس'. وقال ابن ال4عراب: ما ح.ك_ ف قلب شيء# ول ح.ز_.
ويقال: ما ي.ح1يك كلم'ك ف فلن أ%ي ما يؤثر. وال%ي\ك: أ%خذ القول ف

القلب. يقال: ما ي.ح1يك فيه ال%لم' إذا ل يؤثر فيه، ول ي.ح1يك الف%أ}س'
ول الق%د'وم ف هذه الشجرة. وقال ال4سدي: ويقال: ضربته فما أ%حاك. فيه

السيف' إذا ل يعمل. وحاك. فيه السيف' والفأس' ح.ي\كاv وأ%حاك.: أ%ث9عر.
وأ%حاكت الشفرة اللحم وحاك%ت\ فيه: قطعته، وأ%ورد ف هذا الباب حديثاv هو:

دعوا ال%ك�اكات فإنا ال%آث. وقال ال4زهري ف ترجة حبك: روى أ%بو
عبيد عن ال4صمعي الح\تباك الح\تباء، ث قال: هذا الذي رواه أ%بو عبيد

عن ال4صمعي ف هذا غلط، والصواب الح\تياك، بالياء، يقال: اح\تاك.
ي.ح\تاك' اح\ت1ياكاv. وت.ح.و_ك. بثوبه إذا اح\ت.ب.ى به، قال: وهكذا رواه ابن

السكيت وغيه عن الصمعي، بالياء.
@حبل: ال%ب\ل: الر>باط، بفتح الاء، والمع أ%ح\ب'ل وأ%حبال وح1بال

وح'ب'ول؛ وأ%نشد الوهري ل4ب طالب:
أ%م1ن\ أ%ج\ل, ح.ب\ل�، ل أ%باك.، ض.ر.ب\ت.ه

ب1ن\س.أ%ة؟ قد ج.ر_ ح.ب\ل�ك أ%ح\ب'ل
قال ابن بري: صوابه قد ج.ر_ ح.ب\ل%ك أ%ح\ب'ل�؛ قال: وبعده:

ه.ل�م_ إ,ل ح'ك}م, ابن ص.خ\رة، إ,ن_ه
�س.ي.حك�م فيما ب.ي\ننا، ث ي.ع\د1ل

والب\ل: الر_س.ن، وجعه ح'ب'ول وح1بال. وح.ب.ل الشيء4 ح.ب\لv: ش.د_ه
بال%ب\ل؛ قال:

�ف الرأ}س منها حبeه م.ح\ب'ول
ومن أ%مثالم: يا حاب,ل� اذ}ك�ر\ ح.ل¾ أ%ي يا من ي.ش'دe ال%ب\ل%

اذكر وقت ح.لYه. قال ابن سيده: ورواه اللحيان يا حامل، باليم، وهو تصحيف؛
قال ابن جن: وذاكرت بنوادر اللحيان شيخنا أ%با علي فرأ%يته غي راض

با، قال: وكان يكاد ي'ص.لYي بنوادر أ%ب زيد إ,ع\ظاماv لا، قال: وقال ل
وقت قراءت إ,ياها عليه ليس فيها حرف إ,ل� ول4ب زيد تته غرض م�ا،

قال ابن جن: وهو كذلك ل4نا م.ح\ش'و_ة بالنeك%ت وال4سرار؛ الليث:
ال�ح.ب_ل ال%ب\ل ف قول رؤبة:



كل ج'لل ي.م\ل ال�ح.ب_ل
وف حديث قيس بن عاصم: ي.غ\دو الناس ب,حبالم فل ي'وز.ع رجل عن ج.م.ل

ي.خ\ط1م'ه؛ يريد ال1بال الت ت'ش.دe فيها ال3بل أ%ي يأ}خذ كل إ,نسان
ج.م.لv ي.خ\ط1م'ه ب.ب\له ويتملكه؛ قال الطاب: رواه ابن ال4عراب يغدو

الناس بمالم، والصحيح ب1بالم. والاب'ول: الك%رe الذي ي'ص\عد به على
النخل. وال%ب\ل: الع.ه\د والذYم_ة وال4مان وهو مثل ال1وار؛ وأ%نشد

ال4زهري:
ما زل}ت' م'ع\ت.ص1ماv ب.ب\ل� منك�م،

م.ن\ ح.لY ساح.ت.كم بأ%س\باب� ن.جا
بع.ه\د{ وذ1م_ة{. وال%ب\ل: الت_واص'ل. ابن السكيت: ال%ب\ل الو,صال.

وقال ال عز وجل: واعتصموا ب.ب\ل ال جيعاv؛ قال أ%بو عبيد: العتصام
ب.ب\ل ال هو ترك الف�ر\قة واتباع' القرآن، وإ,ي_اه أ%راد عبد ال

بن مسعود بقوله: عليكم ب.ب\ل ال فإ,نه كتاب ال. وف حديث الدعاء: يا
ذا ال%ب\ل الشديد؛ قال ابن ال4ثي: هكذا يرويه الدثون بالباء، قال:

والراد به القرآن أ%و الدين أ%و السبب؛ ومنه قوله تعال: واعتصموا ب.ب\ل
ال جيعاv ول ت.ف%ر_قوا؛ ووصفه بالشد_ة ل4نا من ص1فات ال1بال،

والشد_ة� ف الدين الث�بات' والستقامة؛ قال ال4زهري: والصواب ال%ي\ل،
بالياء، وهو الق�و_ة، يقال ح.ي\ل وح.و\ل بعن. وف حديث ال4قرع

وال4برص وال4عمى: أ%نا رجل مسكي قد انقطعت ب ال1بال ف س.ف%ري أ%ي انقطعت
ب ال4سباب، من ال%ب\ل الس_ب.ب,. قال أ%بو عبيد: وأ%صل ال%ب\ل ف

كلم العرب ينصرف على وجوه منها العهد وهو ال4مان. وف حديث النازة:
اللهم إ,ن فلن% ب\ن. فلن{ ف ذمتك وح.ب\ل ج,وارك؛ كان من عادة العرب أ%ن

vأ%خذ عهدا vف الاهلية، فكان الرجل إ,ذا أ%راد سفرا vي'خ1يف بعضها بعضا
من سيد كل قبيلة فيأ}من به ما دام ف تلك القبيلة حت ينتهي إ,ل ال�خرى

فيأ}خذ مثل ذلك أ%يضاv، يريد به ال4مان، فهذا ح.ب\ل ال1وار أ%ي ما دام
ماوراv أ%رضه أ%و هو من ال3جارة ال4مان والنصرة؛ قال: فمعن قول ابن
مسعود عليكم ببل ال أ%ي عليكم بكتاب ال وترك الف�ر\قة، فإ,نه أ%مان

لكم وعهد من عذاب ال وعقابه؛ وقال ال4عشى يذكر مسياv له:
وإ,ذا ت'ج.و>زها ح1بال� ق%ب,يلة،

أ%خ.ذ%ت\ من ال�خرى إ,ليك ح1بال%ها



وف الديث: بيننا وبي القوم ح1بال أ%ي عهود ومواثيق. وف حديث ذي
ال1ش\عار: أ%ت.و\ك على ق�ل�ص� ن.واج� متصلة ب.بائل ال3سلم أ%ي عهوده

وأ%سبابه، على أ%نا جع المع. قال: وال%ب\ل ف غي هذا ال�واص.لة؛ قال
امرؤ القيس:

إ,ن ب.ب\لك واص1لD ح.ب\لي،
وب,ر,يش ن.ب\ل1ك رائش ن.ب\لي

وال%ب\ل: ح.ب\ل العاتق. قال ابن سيده: ح.ب\ل العاتق ع.ص.ب، وقيل:
ع.ص.بة بي الع'ن'ق وال%ن\ك1ب؛ قال ذو الرمة:

والق�ر\ط� ف ح'ر_ة الذYف}رى م'ع.ل�ق�ه'،
ت.باع.د. ال%ب\ل� منها، فهو يضطرب

وقيل: ح.ب\ل العاتق الط�ر,يقة الت بي الع'ن'ق ورأ}س الكتف. ال4زهري:
ح.ب\ل� العاتق و'ص\لة ما بي العاتق وال%ن\ك1ب. وف حديث أ%ب قتادة:

فضربته على ح.ب\ل عاتقه، قال: هو موضع الرداء من العنق، وقيل: هو ع1ر\ق
أ%و ع.ص.ب هناك. وح.ب\ل الو.ر,يد: ع1ر\ق ي.د1رe ف ال%ل}ق، والو.ر,يد'

ع1ر\ق ي.ن\ب,ض من اليوان ل د.م فيه. الفراء ف قوله عز وجل: ونن أ%قرب
إ,ليه من ح.ب\ل الوريد؛ قال: ال%ب\ل هو الو.ر,يد فأ�ضيف إ,ل نفسه

لختلف لفظ السي، قال: والو.ر,يد ع1ر\ق بي ال�ل}قوم والع1ل}باو.ي\ن؛
الوهري: ح.ب\ل الو.ر,يد ع1ر\ق ف العنق وح.ب\ل� الذراع ف اليد. وف الثل:

هو على ح.ب\ل ذراعك أ%ي ف الق�رب منك. ابن سيده: ح.ب\ل الذراع ع1ر\ق
ينقاد من الرeس\غ حت ينغمس ف ال%ن\ك1ب؛ قال:

خ1ط%ام'ها ح.ب\ل� الذراع أ%ج\م.ع
وح.ب\ل الف%قار: ع1رق ينقاد من أ%ول الظهر إ,ل آخره؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد

:vالبيت أ%يضا
خ1طامها حبل الف%قار أ%ج\م.ع

مكان قوله ح.ب\ل الذراع، والمع كالمع. وهذا على ح.ب\ل ذراعك أ%ي
م'م\ك1ن لك ل ي'حال بينكما، وهو على الثل، وقيل: ح1بال الذراعي الع.ص.ب

الظاهر عليهما، وكذلك هي من الف%ر.س. ال4صمعي: من أ%مثالم ف تسهيل الاجة
وتقريبها: هو على ح.ب\ل ذراعك أ%ي ل يالفك، قال: وح.ب\ل الذراع ع1ر\ق

ف اليد، وح1بال الف%ر.س عروق قوائمه؛ ومنه قول امرئ القيس:
كأ%ن� ن'جوماv ع'لYق%ت\ ف م.صام1ه،



بأ%مراس ك%ت_ان{ إ,ل ص'م> ج.ن\د.ل
وال4مراس: ال1بال، الواحدة م.ر.سة، ش.ب_ه عروق قوائمه ب1بال

الك%ت_ان، وشبه صلبة حوافره بص'م> ال%ن\د.ل، وشبه تجيل قوائمه ببياض نوم
السماء. وح1بال الساقي: ع.ص.ب'هما. وح.بائ1ل الذكر: عروقه.

وال1بالة: الت يصاد با، وجعها ح.بائل، قال: ويكن با عن الوت؛ قال
لبيد:

ح.بائل�ه مبثوثة ب.سب,يله1،
وي.ف}ن إ,ذا ما أ%خطأ%ت\ه ال%بائل

وف الديث: الن>ساء ح.بائل الشيطان أ%ي م.صاي,د'ه، واحدتا ح1بالة،
بالكسر، وهي ما يصاد با من أ%ي� شيء كان. وف حديث ابن ذي ي.ز.ن:

وي.ن\ص1بون له ال%بائل. وال%اب,ل: الذي ي.ن\ص1ب ال1بالة للصيد. وال%ح\ب'ول:
الو.ح\شيe الذي ن.ش1ب ف ال1بالة. وال1بالة: ال1ص\ي.دة ما كانت.

وح.ب.ل الصيد. ح.ب\لv واح\ت.ب.له: أ%خذه وصاده بال1بالة أ%و نصبها له.
وح.ب.ل%ته ال1بالة�: ع.ل1ق%ت\ه، وجعها حبائل؛ واستعاره الراعي للعي وأ%نا

ع.ل1ق%ت الق%ذ%ى كما ع.ل1ق%ت ال1بالة� الصيد. فقال:
وبات بث%د\ي.ي\ها الر_ض1يع' كأ%نه

ق%ذvى، ح.ب.ل%ت\ه ع.ي\ن'ها، ل ي'نيم'ها
وقيل: ال%ح\ب'ول الذي نصبت له ال1بالة وإ,ن ل يقع فيها.

وال�ح\ت.ب.ل: الذي أ�خ1ذ فيها؛ ومنه قول ال4عشى:
وم.ح\ب'ول وم'ح\ت.ب.ل

ال4زهري: ال%ب\ل مصدر ح.ب.ل}ت الصيد واحتبلته إ,ذا نصبت له ح1بالة
فن.ش1ب فيها وأ%خذته. وال1بالة: جع ال%ب.ل. يقال: ح.ب.ل وح1بال وح1بالة

مثل ج.م.ل وج,مال وج,مالة وذ%ك%ر وذ1كار وذ1كارة. وف حديث عبد ال
السعدي: سأ%لت ابن السي_ب عن أ%كل الض_ب'ع فقال: أ%و.يأ}كلها أ%حد؟ فقلت:

إ,ن ناساv من قومي ي.ت.ح.ب_ل�ونا فيأ}كلونا، أ%ي يصطادونا
بال1بالة.وم'ح\ت.ب.ل الف%ر.س: أ%ر\ساغه؛ ومنه قول لبيد:

ولقد أ%غدو، وما ي.ع\د1م'ن
صاحب¬ غي ط%و,يل ال�ح\ت.ب.ل

أ%ي غي طويل ال4رساغ، وإ,ذا ق%ص'رت أ%رساغه كان أ%شد�. وال�ح\ت.ب.ل
من الدابة: ر'س\غ'ها ل4نه موضع ال%ب\ل الذي يشد� فيه. وال�ح\ب'ول:



ال1بالة. وحبائل الوت: أ%سباب'ه؛ وقد اح\ت.ب.لهم الوت'.
وش.عر¬ م'ح.ب_ل: م.ض\فور. وف حديث قتادة ف صفة الدجال، لعنه ال:

إ,نه م'حب_ل الشعر أ%ي كأ%ن كل ق%ر\ن من قرون رأ}سه ح.ب\ل ل4نه جعله
ت.قاصيب ل�ع'ودة شعره وطوله، ويروى بالكاف م'ح.ب_ك الش_عر. وال�بال:

الش_عر الكثي.
وال%ب\لن1: الليل� والنهار؛ قال معروف بن ظال:

أ%ل تر أ%ن� الدهر يوم وليلة،
وأ%ن� الفت ي'م\س3ي ب.ب\ل%ي\ه عان,يا؟

وف التنزيل العزيز ف قصة اليهود وذ�لYهم إ,ل آخر الدنيا وانقضائها:
ض'ر,ب.ت عليهم الذYل�ة أ%ينما ث�ق1ف�وا إ,ل� ب.ب\ل من ال وح.ب\ل

من الناس؛ قال ال4زهري: تكلم علماء اللغة ف تفسي هذه الية واختلفت
مذاهبهم فيها ل3شكالا، فقال الفراء: معناه ضربت عليهم الذلة إ,ل أ%ن

يعتصموا ب.ب\ل من ال فأ%ضمر ذلك؛ قال: ومثله قوله:
،vر.أ%ت\ن ب.ب\ل%ي\ها ف%ص.د_ت م.خافة

وف ال%ب\ل ر.و\عاء� الفؤاد ف%ر'وق
أ%راد رأ%تن أ%ق}ب.ل}ت' ب.ب\ل%ي\ها فأ%ضمر أ%ق}ب.ل}ت كما أ%ضمر

العتصام ف الية؛ وروى ال4زهري عن أ%ب العباس أ%حد بن يي أ%نه قال: الذي
قاله الفراء بعيد أ%ن ت'ح\ذف أ%ن وتبقى ص1ل%ت'ها، ولكن العن إ,ن شاء

ال ض'ر,ب.ت عليهم الذلة أ%ينما ث�ق1فوا بكل مكان إ,ل بوضع ح.ب\ل من
ال، وهو استثناء متصل كما تقول ضربت عليهم الذلة ف ال4مكنة إ,ل ف هذا

الكان؛ قال: وقول الشاعر رأ%تن ب.ب\ل%ي\ها فاكتفى بالرؤية من التمسك،
قال: وقال ال4خفش إ,ل ب.ب\ل من ال إ,نه استثناء خارج من أ%ول

الكلم ف معن لكن، قال ال4زهري: والقول ما قال أ%بو العباس. وف حديث
النب،صلى ال عليه وسلم: أ�وصيكم بكتاب ال وع1ت\ر.ت أ%حدها أ%عظم من

الخر وهو كتاب ال ح.ب\ل مدود من السماء إ,ل ال4رض أ%ي نور مدود؛ قال
أ%بو منصور: وف هذا الديث اتصال كتاب ال 

(* قوله «اتصال كتاب ال»
أي بالسماء) عز وجل وإ,ن كان ي'ت\لى ف ال4رض وي'نس.خ وي'كت.ب، ومعن

ال%ب\ل المدود نور ه'د.اه، والعرب ت'ش.ب>ه النور المتد� بال%ب\ل
وال%ي\ط؛ قال ال تعال: حت يتبي لكم اليط ال4بيض من اليط ال4سود من



الفجر؛ يعن نور الصبح من ظلمة الليل، فاليط ال4بيض هو نور الصبح إ,ذا
تبي لل4بصار وانفلق، واليط ال4سود دونه ف ال3نارة لغلبة سواد الليل

عليه، ولذلك ن'ع1ت. بال4سود ون'ع1ت الخر بال4بيض، وال%ي\ط� وال%ب\ل
قريبان من الس_واء. وف حديث آخر: وهو ح.ب\ل ال ال%ت1ي أ%ي نور هداه،

وقيل ع.ه\د'ه وأ%مان'ه الذي ي'ؤم1ن من العذاب. وال%ب\ل: العهد
واليثاق. الوهري: ويقال للر_م\ل يستطيل ح.ب\ل، وال%ب\ل الر_م\ل الستطيل

ش'ب>ه بال%بل. وال%ب\ل من الرمل: التم1ع' الكثي العال. وال%ب\ل:
ر.م\ل يستطيل ويتد�. وف حديث عروة بن م'ض.ر>س: أ%تيتك من ج.ب.ل%ي\ ط%ي>ء

ما تركت من حبل إ,ل وقفت عليه؛ ال%ب\ل: الستطيل من الر_م\ل، وقيل
الضخم منه، وجعه ح1بال، وقيل: ال1بال ف الرمل كال1بال ف غي الرمل؛

ومنه حديث بدر: ص.ع1د\نا على ح.ب\ل أ%ي قطعة من الرمل ض.خ\مة متد_ة. وف
الديث: وج.ع.ل ح.ب\ل% ال�شاة بي يديه أ%ي طريق%هم الذي يسلكونه ف
الر_م\ل، وقيل: أ%راد ص.ف�هم وم'ج\ت.معهم ف مشيهم تشبيهاv ب.ب\ل الرمل.
وف صفة النة: فإ,ذا فيها ح.بائل اللؤلؤ؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف

كتاب البخاري والعروف ج.ناب,ذ� اللؤلؤ، وقد تقدم، قال: فإ,ن صحت الرواية
فيكون أ%راد به مواضع مرتفعة كح1بال الرمل كأ%نه جع ح1بالة، وح1بالة

جع ح.ب\ل أ%و هو جع على غي قياس.
ابن ال4عراب: يقال للموت ح.ب,يل% ب.راح؛ ابن سيده: فلن ح.ب,يل ب.راح
أ%ي ش'جاع¬، ومنه قيل لل4سد ح.ب,يل ب.راح، يقال ذلك للواقف مكانه

كال4سد ل ي.ف1رe. والب\ل وال1ب\ل: الداهية، وج.م\عها ح'ب'ول؛ قال
كثي>ر:فل ت.ع\ج.لي، يا ع.ز�، أ%ن ت.ت.ف%ه_م1ي

بن'ص\ح� أ%تى الواش'ون% أ%م ب'ب'ول
وقال ال4خطل:

وكنت' س.ل1يم. القلب حت أ%صاب.ن،
�من الل�م1عات ال�ب\ر,قات1، ح'بول

قال ابن سيده: فأ%ما ما رواه الشيبان خ'ب'ول، بالاء العجمة، فزعم
الفارسي أ%نه تصحيف. ويقال للداهية من الرجال: إ,نه ل1ب\ل من أ%ح\بالا،

وكذلك يقال ف القائم على الال. ابن ال4عراب: ال1ب\ل الرجل العال
الف%ط1ن الداهي؛ قال وأ%نشدن الفضل:

فيا ع.ج.با ل1ل}خ.و\د1 ت'ب\د1ي ق1ناع.ها،



ت'ر.أ}ر,ئ' بالع.ي\ن.ي\ن, ل1لر_ج'ل ال1ب\ل
يقال: ر.أ}ر.أ%ت\ بعينيها وغ%ي_ق%ت\ وه.ج.ل%ت\ إ,ذا أ%دارتما ت.غ\م1ز

الر_ج'ل.
وثار حاب,ل�هم على ناب,ل1هم إ,ذا أ%وقدوا الشر_ بينهم. ومن أ%مثال

العرب ف الشدة تصيب الناس: قد ثار حاب,ل�هم وناب,ل�هم؛ والابل: الذي
vالرامي عن قوسه بالن_ب\ل، وقد ي'ضرب هذا مثل :�ي.ن\ص1ب ال1بالة، والنابل

للقوم تتقلب أ%حوالم وي.ث�ور بعضهم على بعض بعد السكون والر_خاء. أ%بو
زيد: من أ%مثالم: إ,نه لواسع ال%ب\ل وإ,نه لض.ي>ق ال%ب\ل، كقولك هو
ض.ي>ق ال�ل�ق وواسع ال�ل�ق؛ أ%بو العباس ف مثله: إ,نه لواسع الع.ط%ن

وض.ي>ق الع.ط%ن. وال}ت.ب.س الابل بالناب,ل؛ الاب,ل� س.د.ى الثوب،
والناب,ل� الل©ح\مة؛ يقال ذلك ف الختلط. وح.و_ل حاب,ل%ه على ناب,ل1ه أ%ي

أ%عله على أ%سفله، واج\ع.ل حاب,ل%ه ناب,ل%ه، وحابله على نابله كذلك.
وال%ب.ل%ة� وال�ب.ل%ة�: الك%ر\م، وقيل ال4صل من أ�صول الك%ر\م،

وال%ب.لة: طاق من ق�ض\بان الك%ر\م. وال%ب.ل�: شجر الع1ن.ب، واحدته ح.ب.لة.
وح.ب.لة ع.م\رو: ض.ر\ب من العنب بالطائف، بيضاء م'ح.د_دة ال4طراف

متداحضة 
(* قوله: متداحضة، هكذا ف الصل) العناقيد. وف الديث: ل تقولوا

للع1ن.ب الك%ر\م ولكن قولوا العنب وال%ب.لة، بفتح الاء والباء وربا سكنت،
هي الق%ضيب من شجر ال4عناب أ%و ال4صل. وف الديث: لا خرج نوح من

السفينة غ%ر.س ال%ب.لة. وف حديث ابن س1ي,ين: لا خرج نوح من السفينة
ف%ق%د. ح.ب.ل%ت.ي\ن كانتا معه، فقال له ال%ل%ك: ذ%ه.ب بما الشيطان، يريد ما
كان فيهما من ال%م\ر والسeك}ر. ال4صمعي: ال%ف}نة ال4صل من أ�صول

الك%ر\م، وجعها ال%ف}ن، وهي ال%ب.لة، بفتح الباء، ويوز ال%ب\لة،
بالزم. وروي عن أ%نس بن مالك: أ%نه كانت له ح.ب.لة ت.ح\م1ل ك�رìا وكان

يسميها أ�م_ الع1يال، وهي ال4صل من الك%ر\م ان\ت.ش.ر.ت ق�ض\بان'ها عن
غ1ر.اس1ها وامتد�ت وكثرت قضبانا حت بلغ ح.م\ل�ها ك�رìا.

وال%ب.ل: المتلء. وح.ب,ل من الشراب: امتل4. ورجل ح.ب\لن� وامرأ%ة
ح.ب\لى: متلئان من الشراب. وال�بال: انتفاخ البطن من الشراب والنبيذ
والاء وغيه؛ قال أ%بو حنيفة: إ,نا هو رجل ح'ب\لن� وامرأ%ة ح'ب\لى، ومنه

.vالمتلئ غضبا :vالرأ%ة وهو امتلء ر.ح1مها. وال%ب\لن أ%يضا �ح.ب.ل



وح.ب,ل الرجل� إ,ذا امتل4 من شرب اللب، فهو ح.ب\لن�، والرأ%ة ح.ب\لى.
وفلن ح.ب\لن على فلن أ%ي غضبان. وبه ح.ب.لD أ%ي غ%ض.ب، قال: وأ%صله

من ح.ب.ل الرأ%ة. قال ابن سيده: وال%ب.ل ال%م\ل وهو من ذلك ل4نه
vوال%ب.ل يكون مصدرا ،vت.ح\ب.ل ح.ب.ل �امتلء الر_ح1م. وقد ح.ب,لت الرأ%ة

:vوالمع أ%ح\بال؛ قال ساعدة فجعله اسا ،vواسا
ذا ج'ر\أ%ة{ ت'س\ق1ط ال4ح\بال% ر.ه\ب.ت'ه،
م.ه\ما يكن من م.سام م.ك}ر.ه{ ي.س'م

ولو جعله مصدراv وأ%راد ذوات ال4حبال لكان ح.س.ناv. وامرأ%ة حابلة من
نسوة ح.ب.لة نادر، وح'ب\لى من نسوة ح'ب\ل%يات وح.بال، وكان ف ال4صل

ح.بال� كد.عاو� تكسي د.ع\و.ى؛ الوهري ف جعه: ن,س\وة ح.بال وح.بال%يات،
قال: ل4نا ليس لا أ%ف}ع.ل، ففارق جع الصeغ\رى وال4صل ح.بال، بكسر

اللم، قال: ل4ن كل جع ثالثه أ%لف انكسر الرف الذي بعدها نو م.ساج,د
وج.عاف1ر، ث أ%بدلوا من الياء النقلبة من أ%لف التأ}نيث أ%لفاv، فقالوا
ح.بال، بفتح اللم، ليف}ر,قوا بي ال4لفي كما قلنا ف الص_حار,ي،

وليكون ال%بال كح'ب\لى ف ترك صرفها، ل4نم لو ل ي'ب\د1لوا لسقطت الياء
لدخول التنوين كما تسقط ف ج.و.ار�، وقد رد� ابن بري على الوهري قوله

ف جع ح'ب\لى ح.ب.ال%ي.ات، قال: وصوابه ج'ب\ل%ي.ات. قال ابن سيده: وقد
قيل امرأ%ة ح.ب\لنة، ومنه قول بعض نساء ال4عراب: أ%ج,د' ع.ي\ن ه.ج_انة

وش.ف%ت ذ%ب_ان.ة وأ%ران ح.ب\لنة، واختلف ف هذه الصفة أ%ع.ام_ة
لل3ناث أ%م خاصة لبعضها، فقيل: ل يقال لشيء من غي اليوان ح'ب\لى إ,ل ف

حديث واحد: ني عن بيع ح.ب.ل ال%ب.لة، وهو أ%ن يباع ما يكون ف بطن
الناقة، وقيل: معن ح.ب.ل ال%ب.لة ح.م\ل الك%ر\مة قبل أ%ن تبلغ، وجعل

ح.م\لها قبل أ%ن تبلغ ح.ب.لv، وهذا كما ني عن بيع ثر النخل قبل أ%ن ي'ز\ه1ي،
وقيل: ح.ب.ل ال%ب.لة ولد' الولد الذي ف البطن، وكانت العرب ف

الاهلية تتبايع على ح.ب.ل ال%ب.لة ف أ%ولد أ%ولدها ف بطون الغنم الوامل،
وف التهذيب: كانوا يتبايعون أ%ولد ما ف بطون الوامل فنهى النب، صلى

ال عليه وسلم، عن ذلك. وقال أ%بو عبيد: ح.ب.ل ال%ب.لة ن,ت.اج الن>تاج
وولد ال%ني الذي ف بطن الناقة، وهو قول الشافعي، وقيل: كل ذات ظ�ف�ر

ح'ب\لى؛ قال:
أ%و ذ1ي%ة ح'ب\لى م'ج,ح� م'ق}ر,ب



ال4زهري: يزيد بن م'ر_ة ني عن ح.ب.ل ال%ب.لة، جعل ف ال%ب.لة هاء،
قال: وهي ال�نثى الت هي ح.ب.ل ف بطن أ�مها فينتظر أ%ن ت'ن\ت.ج من بطن

أ�مها، ث ينتظر با حت ت.ش1ب_، ث يرسل عليها الف%ح\ل فت.ل}ق%ح فله ما
ف بطنها؛ ويقال: ح.ب.ل ال%ب.لة لل3بل وغيها، قال أ%بو منصور: جعل

ال4ول ح.ب.لة بالاء ل4نا أ�نثى فإ,ذا ن'ت1جت ال%ب.لة فولدها ح.ب.ل،
قال: وح.ب.ل ال%ب.لة النتظرة أ%ن ت.ل}ق1ح. ال%ب.لة الستشعرة هذي الت

ف الرحم ل4ن ال�ض\م.رة من بعد ما ت'ن\ت.ج إ,م_رة. وقال ابن خالويه:
ال%ب.ل ولد ال%ج\ر وهو و.ل%د الولد. ابن ال4ثي ف قوله: ني عن ح.ب.ل

ال%ب.لة، قال: ال%ب.ل، بالتحريك، مصدر سي به المول كما سي به
ال%م\ل، وإ,نا دخلت عليه التاء لل3شعار بعن ال�نوثة فيه، وال%ب.ل ال4ول

يراد به ما ف بطون النeوق من ال%م\ل، والثان ح.ب.ل الذي ف بطون
النوق، وإ,نا ني عنه لعنيي: أ%حدها أ%نه غ%ر.ر وبيع شيء ل يلق بعد

وهو أ%ن يبيع ما سوف يمله ال%ن,ي الذي ف بطن أ�مه على تقدير أ%ن يكون
أ�نثى فهو بيع ن,ت.اج الن>ت.اج، وقيل: أ%راد بب.ل ال%ب.لة أ%ن يبيعه

إ,ل أ%جل ي'ن\ت.ج فيه ال%م\ل الذي ف بطن الناقة، فهو أ%جل مهول ول
يصح؛ ومنه حديث عمر لا ف�ت1حت مصر: أ%رادوا ق%س\مها فكتبوا إ,ليه فقال ل

حت ي.غ\ز'و. ح.ب.ل� ال%ب.لة؛ يريد حت ي.غ\ز'و. منها أ%ولد ال4ولد
ويكون عام�اv ف الناس والدواب أ%ي يكثر السلمون فيها بالتوالد، فإ,ذا

قسمت ل يكن قد انفرد با الباء دون ال4ولد، أ%و يكون أ%راد النع من
القسمة حيث علقه على أ%مر مهول. وس1ن_و\ر.ة ح'ب\لى وشاة ح'ب\لى.
وال%ح\ب.ل: أ%وان ال%ب.ل. وال%ح\ب,ل: موضع ال%ب.ل من الر_ح1م؛ وروي

بيت التنخل الذل:
إ,ن ي'م\س, ن.ش\وان% ب.ص\روفة
منها ب,ر,ي¼، وعلى م1ر\ج.ل

ل ت.ق1ه1 الوت. و.ق1ي_ات'ه،
خ'ط� له ذلك ف ال%ح\ب,ل

وال4ع\رف: ف ال%ه\ب,ل؛ ون.ش\وان أ%ي سكران، ب.ص\روفة أ%ي ب.م\ر
ص1ر\ف، على م1ر\ج.ل أ%ي على لم ف ق1د\ر، وإ,ن كان هذا دائماv فليس ي.ق1يه

الوت، خ'ط� له ذلك ف ال%ح\ب,ل أ%ي ك�ت1ب له الوت حي ح.ب,ل%ت\ به
أ�مeه؛ قال أ%بو منصور: أ%راد معن حديث ابن مسعود عن النب، صلى ال



عليه وسلم: إ,ن النطفة تكون ف الر_حم, أ%ربعي يوماv ن'ط}فة ث ع.ل%قة
كذلك ث م'ض\غة كذلك، ث يبعث ال ال%ل%ك فيقول له اكتب رزق%ه و.ع.مل%ه

وأ%ج.ل%ه وش.ق1يÒ أ%و سعيد في'خ\ت.م له على ذلك، فما من أ%حد إ,ل وقد
ك�ت1ب له الوت عند انقضاء ال4ج.ل الؤ.ج_ل له. ويقال: كان ذلك ف م.ح\ب.ل

فلن أ%ي ف وقت ح.ب.ل أ�مه به. وح.ب_ل الز_رع': ق%ذ%ف بعض'ه على بعض.
وال%ب.لة: ب.ق}لة لا ثرة كأ%نا ف1ق%ر العقرب تسمى شجرة العقرب،
يأ}خذها النساء يتداوين با تنبت بن.ج\د ف السeهولة. وال�ب\لة: ثر
الس_ل%م والس_ي.ال والس_م'ر وهي ه.ن.ة م'ع.ق�فة فيها ح.بÒ ص'غ.ار أ%سود
كأ%نه الع.د.س، وقيل: ال�ب\لة ث%م.ر' عام_ة1 الع1ضاه، وقيل: هو و,ع.اء�

ح.ب> الس_ل%م والس_م'ر، وأ%ما جيع الع1ض.اه ب.ع\د' فإ,ن لا مكان
ال�ب\لة الس>ن.فة، وقد أ%ح\ب.ل الع1ض.اه'. وال�ب\لة: ض.ر\ب من ال�ل1ي>

يصاغ على شكل هذه الثمرة يوضع ف القلئد؛ وف التهذيب: كان يعل ف
القلئد ف الاهلية؛ قال عبدال بن سليم من بن ثعلبة بن الدeول:

ولقد ل%ه.و\ت'، وك�ل© شيء� هال1ك¬،
بن.ق%اة ج.ي\ب, الد_ر\ع غ%ي ع.ب'وس

وي.ز,ين'ها ف الن_ح\ر ح.ل}ي¬ واضح،
وق%لئد¬ من ح'ب\لة وس'ل�وس

والس_ل}س: خ.ي\ط ي'ن\ظ%م فيه ال%ر.ز، وجعه س'لوس. وال�ب\لة: شجرة
يأ}كلها الض>ب.اب. وض.بÒ حاب,ل: ي.ر\ع.ى ال�ب\لة. وال�ب\لة: ب.ق}لة

ط%ي>بة من ذكور البقل.
وال%ب.ال�ة: النطلق 

(* قوله «والبالة النطلق» وف القاموس: من
معانيها الثقل، قال شارحه: يقال ألقى عليه حبالته وعبالته أي ثقله)؛ وحكى

اللحيان: أ%تيته على ح.ب.ال�ة انطلق، وأ%تيته على ح.ب.ال�ة ذلك أ%ي
على حي ذلك وإ,ب_انه. وهي على ح.ب.ال�ة الط�لق أ%ي م'ش\ر,فة عليه. وكل

ما كان على ف%ع.ال�ة، مشددة اللم، فالتخفيف فيها جائز كح.م.ار_ة
الق%ي\ظ وح.م.ار.ته وص.ب.ار_ة الب.ر\د وص.ب.ارت.ه إ,ل� ح.ب.ال�ة ذلك

فإ,نه ليس ف لمها إ,ل� التشديد؛ رواه اللحيان.
وال%ح\ب.ل: الكتاب ال4و_ل.

وبنو ال�ب\لى: بطن، النسب إ,ليه ح'ب\ل1ي�، على القياس، وح'ب.ليe على



غيه. وال�ب.ل: موضع. الليث: فلن ال�ب.لي� منسوب إ,ل ح.ي¼ من اليمن.
قال أ%بو حات: ينسب من بن ال�ب\لى، وهم رهط عبد اðل ابن أ�ب¼

Òب\لى ح'ب\ل%وي�النافق، ح'ب.ليe، قال: وقال أ%بو زيد ينسب إ,ل ال
وح'ب\ليÒ وح'ب\لو,يÒ. وبنو ال�ب\لى: من ال4نصار؛ قال ابن بري: والنسبة

إ,ليه ح'ب.ليÒ، يفتح الباء. وال%ب\ل: موضع بالبصرة؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:
،vو.ر.اح. با من ذي ال%ج.از، ع.ش1ي_ة

ي'ب.ادر أ�ول السابقي إ,ل ال%ب\ل
قال السكري: يعن ح.ب\ل% ع.رفة. والابل: أ%رض؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:
أ%بن_، إ,ن� الع.ن\ز. تنع رب_ها

من أ%ن ي.ب,يت وأ%ه\له بالاب,ل
وال�ب.ليل: د'وي_بة يوت فإ,ذا أ%صابه الطر عاش، وهو من ال4مثلة

الت ل يكها سيبويه.
ابن ال4عراب: ال4ح\ب.ل وال3ح\ب.ل وال�ن\ب'ل الل©وب,ي.اء، وال%ب\ل

الثYق%ل. ابن سيده: ال�ب\لة، بالضم، ثر الع1ضاه. وف حديث سعد بن
أ%ب و.ق�اص: لقد رأ%يت'نا مع رسول اðل، صلى اðل عليه وسلم، وما ل%نا

طعام إ,ل� ال�ب\لة وورق الس_م'ر؛ أ%بو عبيد: ال�ب\لة والس_م'ر
ض.ر\بان من الشجر؛ شر: الس_م'ر شبه الل©وب,ي.اء وهو الغ'ل�ف من الط�ل}ح

والس>ن\ف من ال%ر\خ، وقال غيه: ال�ب\لة، بضم الاء وسكون الباء، ثر
للس_م'ر يشبه الل©وب,ي.اء، وقيل: هو ثر الع1ض.اه؛ ومنه حديث عثمان،

eل عنه: أ%ل%س\ت. ت.ر\ع.ى م.ع\وت.ها وح'ب\لتها؟ الوهري: ض.بðرضي ا
حاب,ل ي.ر\ع.ى ال�ب\لة. وقال ابن السكيت: ض.بÒ حاب,لD ساح� ي.ر\ع.ى

ال�ب\لة والس>ح.اء. وأ%ح\ب.له أ%ي أ%لقحه. وح1ب.ال: اسم رجل من أ%صحاب
ط�ل%ي\حة بن خويلد ال4سدي أ%صابه السلمون ف الر>د_ة فقال فيه:

فإ,ن ت.ك' أ%ذ}واد¬ أ�ص\ب,ن. ون,س\وة،
فلن ت.ذ}ه.بوا ف%ر\غاv بقتل ح1ب.ال

وف الديث: أ%ن� النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ق}ط%ع م'ج_اعة بن
م.ر.ارة ال�ب.ل؛ بضم الاء وفتح الباء، موضع باليمامة، وال أ%علم.

@حبتل: ال%ب\ت.ل، وال�ب.اتل: القليل السم.
@حبجل: ال�ب.اج,ل: الق%صي' التم1ع' ال%ل}ق.



@حبكل: ال%ب.ر\ك%ل كال%ز.ن\ب.ل: وها الغليظا الش_ف%ة.
@حتل: ال%ت\مل: الرديء� من كل شيء. وح.ت1ل%ت\ عين'ه ح.ت.لv: خرج فيها
ح.بÒ أ%حر؛ عن كراع. ابن ال4عراب قال: الات1ل ال1ث}ل من كل شيء؛ قال

ال4زهري: ال4صل فيه الاتن'، فقلبت النون لماv. وهو ح.ت\نه وح1ت\نه
وح.ت\له وح1ت\له أ%ي مثله، وال أ%علم.

@حتفل: ال�ت\ف�ل: بق1ي_ة ال%ر.ق وح'ت.ات' اللحم ف أ%سفل الق1در،
وأ%حسبه يقال بالثاء؛ كذا قال ابن سيده.

@حثل: ال%ث}ل: س'وء� الر>ض.اع وال%ال,، وقد أ%ح\ث%لته أ�مeه.
وال�ح\ث%ل: الس_ي>ء� الغ1ذ%اء3؛ قال م'ت.م_م:

وأ%ر\م.لة{ ت.س\ع.ى بأ%شعث% م'ح\ث%ل،
كف%ر\خ ال�ب.ار.ى، ر,يش'ه قد ت.ص.و_عا

وال1ث}ل: الض_او,ي الدقيق' كال�ح\ث%ل. وف حديث الستسقاء: وار\ح.م
ال4طفال% ال�ح\ث%لة، يعن الس_ي>ئ1ي الغ1ذاء من ال%ث}ل، وهو س'وء

الرضاع وسوء الال. ويقال: أ%ح\ث%ل}ت الصب_ إ,ذا أ%سأ}ت غ1ذاء4ه. وأ%ح\ثله
الدهر: أ%ساء4 حاله. ال4ز\هري: وقد ي'ح\ث1له الدهر' بسوء� الال؛

وأ%نشد:
وأ%ش\ع.ث% ي.ز\هاه النeب'وح' م'د.ف�ع�

عن الزاد، من ح.ر_ف الد_ه\ر'، م'ح\ث%ل,
وح'ث%الة الطعام: ما ي'خ\ر.ج منه من ز'ؤ.ان ونوه ما ل خي فيه
.vق%اق ق%ليلeفي'ر\م.ى به. قال اللحيان: هو أ%ج.ل© من التراب والد

وال�ث%الة وال�ثال: الرديء من كل شيء، وقيل: هو الق�ش.ارة من التمر والشعي
وال4ر'ز> وما أ%شبهها، وك�لY ذي ق�ش.ارة إ,ذا ن'قYي. وح'ث%الة الق%ر.ظ1:
ن'ف%ايته؛ ومنه قول معاوية ف خ'ط}بته؛ فأ%نا ف مثل ح'ثالة الق%ر.ظ،

يعن الزمان وأ%هله، وخص اللحيان بال�ثالة ر.د1يء4 النطة ون'ف}ي.ت.ها.
وح'ث%الة� الد_ه\ر وغيه من الطYيب والدeه\ن: ث�ف}ل�ه فكأ%ن_ه الرديء�

من كل شيء. وح'ث%الة الناس: ر'ذ%التهم. وف الديث: ل تقوم الساعة إ,ل
على ح'ث%الة الناس؛ هي الرديء� من كل شيء. وجاء ف الديث الذي يرويه

عبد اðل بن عمرو أ%نه ذكر آخر الزمان: فيبقى ح'ث%الة من الناي ل خي
فيهم؛ أ%راد ب'ث%الة الناس ر'ذ%ال%هم وش1ر.ار.هم، وأ%صله من ح'ث%الة التمر
وح'ف%الته، وهو أ%ردؤه وما ل خي فيه ما يبقى ف أ%سفل ال�ل�ة. ابن



ال4عراب: ال�ث%ال الس>ف%ل.
ال4زهري: وقد جاء ف موضع أ%عوذ بك من أ%ن أ%ب\قى ف ح.ث}ل من الناس

بدل ح'ث%الة، وها سواء، وف رواية أ%نه قال لعبد اðل بن
عمر: كيف أ%نت إ,ذا ب.ق1يت. ف ح'ث%الة من الناس؛ يريد أ%راذلم. أ%بو

زيد: أ%ح\ث%ل% فلن غ%ن.مه، فهي م'ح\ث%لة إ,ذا ه.ز.لا.
ورجل ح1ث}ي.ل: قصي: وال1ث}ي.ل مثل ال1م\ي.ع: ضرب من أ%شجار البال؛

قال أ%بو حنيفة: زعم أ%بو نصر أ%نه شجر يشبه الش_و\ح.ط ينبت مع الن_ب\ع؛
قال أ%وس بن حجر:

Dتعلمها ف غ1يلها، وهي ح.ظ}وة
ب,و.اد{ به ن.ب\ع¬ ط1والD وح1ث}ي.ل

ال4زهري عن ال4صمعي: ال1ث}ي.ل من أ%ساء الشجر معروف. الوهري:
وأ%ح\ث%لت الص_ب_ إ,ذا أ%سأ}ت غذاءه؛ قال ذو الرمة:

با الذYئ}ب' م.ح\زوناv كأ%ن ع'و.اءه
ع'و.اء ف%ص1يل، آخ1ر. الليل، م'ح\ث%ل

وقال أ%بو النجم:
خ.و\صاء ت.ر\م1ي بالي.تيم ال�ح\ث%ل

وقال امرؤ القيس:
،vلا س.اغ1با vت'ط}ع1م ف%ر\خا

أ%ز\ر.ى به الوع' وال3ح\ثال
@حثفل: ال�ث}ف�ل: ما بقي ف أ%سفل الق1د\ر، وقد ذكرت بالتاء، وقيل:

ال�ث}ف�ل س1ف}لة الناس؛ عن ابن ال4عراب. ال4زهري: ال�ث}ف�ل ث�ر\ت'م
ال%ر.ق. ابن ال4عراب: يقال لث�ف}ل الدeه\ن وغيه ف القارورة ح'ث}ف�ل،

قال: ور.د1يء الال ح'ث}ف�له، وقيل: ال�ث}ف�ل يكون ف أ%سفل الرق من
ب.ق1ي_ة الثريد؛ قاله ابن السكيت. ابن بري: ال�ت\ف�ل وال�ث}ف�ل ما يبقى ف

أ%سفل القارورة من ع.ك%ر, الزيت.
@حثكل: ح.ث}ك%ل: اسم.

@حجل: ال%ج.ل: الق%ب.ج: وقال ابن سيده: ال%ج.ل الذكور من الق%ب.ج،
الواحدة ح.ج.لة وح1ج\لنD، وال1ج\لى اسم للجمع، ول ييء المع على ف1ع\لى

إل حرفان: هذا والظYر\ب جع ظ%ر,ب.ان، وهي د'و.ي_بة منتنة الريح؛ قال
عبد ال بن الجاج الثعلب من بن ثعلبة بن سعد بن ذ�ب\يان ياطب عبد



اللك بن مروان ويعتذر إ,ليه ل4نه كان مع عبد ال بن الزبي:
فارحم أ�ص.ي\ب,ي.ت الذين كأ%نم

ح1ج\لى، ت.د.ر_ج' بالش_ر.ب_ة، و'ق�ع'
أ%د\ن'و ل1ت.ر\ح.م.ن وت.ق%ب.ل ت.و\بت،
وأ%راك ت.د\ف%ع'ن، فأ%ي\ن. ال%د\ف%ع؟

فقال عبد اللك: إ,ل النار ال4زهري: سعت بعض العرب يقول: قالت
الق%ط%ا للح.ج.ل: ح.ج.ل} ح.ج.ل}، ت.ف1رe ف ال%ب.ل، من خ.ش\ية الو.ج.ل،

فقالت ال%ج.ل للق%طا: ق%طا ق%طا، ب.ي\ض'ك ث1ن\تا، وب.ي\ض1ي مائتا. ال4زهري:
:vال%ج.ل إ,ناث الي.ع.اق1يب والي.ع.اق1يب ذكور'ها. وروى ابن شيل حديثا

أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: اللهم إ,ن أ%دعو قريشاv وقد جعلوا
ط%ع.امي كط%عام ال%ج.ل؛ قال النضر: ال%ج.ل يأ}كل ال%ب_ة بعد البة
ل ي'ج,دe ف ال4كل؛ قال ال4زهري: أ%راد أ%نم ل ي'ج,دeون ف إ,جابت
ول يدخل منهم ف الل9ه دين إ,ل ال%ط1يئة بعد ال%ط1يئة يعن النادر

القليل. وف الديث: فاصطادوا ح.ج.لv؛ هو الق%ب.ج. ال4زهري: ح.ج.ل
ال3بل صغ.ار أ%ولدها. ابن سيده: ال%ج.ل ص1غار' ال3بل وأ%و\لد'ها؛ قال

vأ%ي ص'ل}عا vر\عا�لبيد يصف ال3بل بكثرة اللب وأ%ن رؤوس أ%ولدها صارت ق
لكثرة ما يسيل عليها من لبنها وت.ت.حل�ب أ�مهات'ها عليها:

لا ح.ج.لD قد ق%ر_ع.ت\ من ر'ؤوسها،
لا فوقها ما تولف واشل

(* قوله «تولف» كذا ف الصل هنا، وسبق ف ترجة قرع: تلب بدل تولف،
ولعل ما هنا مرف عن تو كف بالكاف أ%ي سال وقطر).

قال ابن السكيت: استعار ال%ج.ل فجعلها صغ.ار ال3بل؛ قال ابن بري: وجدت
هذا البيت بط المدي ق%ر_عت أ%ي ت.ق%ر_عت كما يقال ق%د_م بعن

ت.ق%د_م، وخ.ي_ل بعن ت.خ.ي_ل، وي.د'ل©ك. على صحته أ%ن قولم ق�ر>ع
الف%ص1يل� إ,نا معناه أ�ز,يل ق%ر.ع'ه ب.ج.ر>ه على الس_ب.خ.ة مثل

م.ر_ض\ته، فيكون عكس العن؛ ومثله للجعدي:
لا ح.ج.ل ق�ر\ع' الرؤوس ت.ح.ل�بت

على هام1ه، بالص_ي\ف، حت ت.م.و�را
قال ابن سيده: وربا أ%وقعوا ذلك على ف%ت.ايا ال%ع.ز,. قال لقمان
العاديe ي.خ\د.ع اب\ن.ي\ ت1ق}ن بغنمه عن إ,بلهما: اش\ت.ر,ياها يا اب\ن.ي



ت1ق}ن، إ,نا ل%م1عزى ح.ج.ل، بأ%ح\ق1يها ع1ج.ل؛ يقول: إنا ف%ت1ي_ة كال%ج.ل
من ال3بل، وقوله بأ%حق1يها ع1ج.ل أ%ي أ%ن ض'روعها تضرب إ,ل أ%ح\ق1يها

فهي كالق1ر.ب الملوءة؛ كل ذلك عن ابن ال4عراب، قال: ورواه بعضهم أ%نا
ل1ع\ز.ى ح1ج.ل، بكسر الاء، ول يفسره ابن ال4عراب ول ثعلب؛ قال ابن

vسيده: وعندي أ%نم إ,نا قالوا ح1ج.ل، فيمن رواه بالكسر، إ,تباعا
لع1ج.ل. وال%ج.لة: مثل الق�ب_ة. وح.ج.لة العروس: معروفة وهي بيت ي'ز.ي_ن

بالثياب وال4س1ر_ة والستور؛ قال أ%دهم بن الز_عراء:
وبال%ج.ل القصور، خ.ل}ف ظ�هورنا،

ن.و.اش1يء� كالغ1ز\لن ن'ج\لD عيون'ها
وف الديث: كان خات.م النبوة مثل ز,ر> ال%ج.لة، بالتحريك؛ هو بيت

كالق�ب_ة يستر بالثياب ويكون له أ%زرار كبار؛ ومنه حديث الستئذان: ليس
لبيوتم س'تور ول ح1جال؛ ومنه: أع\ر'وا النساء ي.ل}ز.م\ن ال1ج.ال، والمع

ح.ج.ل وح1ج.ال؛ قال الفرزدق:
ر.ق%د\ن عليهن ال1ج.ال ال�س.ج_ف

قال ال1جال وهم جاعة، ث قال ال�س.ج_ف ف%ذ%ك�ر ل4ن لفظ ال1ج.ال
لفظ الواحد مثل ال1ر.اب وال1د.اد، ومثله قوله تعال: قال م.ن\ ي'ح\يي

الع1ظ%ام وهي ر.م1يم، ول يقل ر.م1يمة. وح.ج_ل الع.روس.: ات_خ.ذ لا
ح.ج.لة؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

ورابغة أ%ل أ�ح.ج>ل ق1د\ر.نا
على ل%ح\م1ها، ح1ي الشتاء، لن.ش\ب.ع.ا

فسره فقال: نسترها ونعلها ف ح.ج.لة أ%ي إ,نا نطعمها الضيفان. الليث:
ال%ج\ل وال1ج\ل الق%ي\د، يفتح ويكسر. وال%ج\ل: مشي ال�ق%ي_د.

وح.ج.ل ي.ح\ج'ل� ح.ج\لv إ,ذا مشى ف القيد. قال ابن سيده: وح.ج.ل%
ال�ق%ي_د ي.ح\ج'ل وي.ح\ج,ل ح.ج\لv وح.ج.لناv وح.ج_ل: ن.زا ف مشيه،

وكذلك البعي الع.ق1ي: ال4زهري: ال3نسان إ,ذا رفع ر,ج\لv وت.ر.ي_ث ف
مشيه على ر,ج\ل فقد ح.ج.ل. ون.ز.وان� الغ'راب: ح.ج\ل�ه. وف الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، قال لزيد أ%نت م.و\لنا ف%ح.ج.ل؛ ال%ج\ل: أ%ن

يرفع ر,ج\لv وي.ق}ف1ز على ال�خرى من الف%ر.ح، قال: ويكون بالرجلي
جيعاv إ,ل أ%نه ق%ف}ز¬ وليس بشي. قال ال4زهري: وال%ج.لن م1شية

ال�ق%ي_د. يقال: ح.ج.ل الطائر' ي.ح\ج'ل وي.ح\ج,ل ح.ج.لناv كما ي.ح\ج'ل البعي



الع.ق1ي على ثلث، والغ'لم' على ر,ج\ل واحدة وعلى رجلي؛ قال الشاعر:
فقد ب.هأ%ت\ بالاج,لت1 إ,فال�ها،
وس.ي\ف ك%ر,ي� ل يزال ي.ص'وع'ها

يقول: قد أ%ن,س.ت\ ص1غار' ال3بل بالاجلت وهي الت ضر,بت س'وق�ها فمشت
على بعض قوائمها، وبسيف كري لكثرة ما شاهدت ذلك ل4نه ي'ع.ر\ق1ب'ها.

وف حديث كعب: أ%ج,د' ف التوراة أ%ن رجلv من قريش أ%و\ب.ش. الث�نايا
ي.ح\ج'ل ف الفتنة؛ قيل: أ%راد يتبختر ف الفتنة. وف الديث ف صفة اليل:

ال4ق}ر.ح ال�ح.ج_ل؛ قال ابن ال4ثي: هو الذي يرتفع البياض ف قوائمه
ف موضع القيد وياوز ال4رساغ ول ياوز الركبتي ل4نا مواضع

ال4حجال، وهي اللخيل والقيود؛ ومنه الديث: أ�مت الغ'رe ال�ح.ج_لون أ%ي
ب,يض مواضع الوضوء من ال4يدي والوجه وال4قدام، استعار أ%ثر الوضوء ف

الوجه واليدين والرجلي لل3نسان من البياض الذي يكون ف وجه الفرس ويديه
ورجليه؛ قال ابن سيده: وأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قول الشاعر:

وإ,ن ام\ر'ؤ¬ ل ت.ق}ش.ع1رe ذؤاب.ت
من الذYئ}ب ي.ع\و,ي والغ'راب, وال�ح.ج_ل

فإ,نه رواه بفتح اليم كأ%نه من التحجيل ف القوائم، قال: وهذا بعيد
ل4ن ذلك ليس بوجود ف الغ1ر\بان، قال: والصواب عندي بكسر اليم على أ%نه

اسم الفاعل من ح.ج_ل. وف الديث: إ,ن الرأ%ة الصالة كالغ'ر.اب
ال4ع\ص.م وهو ال4بيض الرجلي أ%و الناحي، فإ,ن كان ذهب إ,ل أ%ن هذا موجود

ف النادر فرواية ابن ال4عراب صحيحة.
وال%ج\ل وال1ج\ل جيعاv: ال%ل}خ.ال، لغتان، والمع أ%ح\جال وح'ج'ول.

ال4زهري: روى أ%بو عبيد عن أ%صحابه ح1ج\ل، بكسر الاء، قال: وما علمت
أ%حداv أ%جاز ال1جل 

(* قوله «أجاز الجل» كذا ف الصل مضبوطاv بكسر
الاء، وعبارة القاموس: والجل بالكسر ويفتح وكابل وطمر� اللخال) غي ما قاله

الليث، قال: وهو غلط. وف حديث علي¼ قال له رجل: إ,ن اللصوص أ%خذوا
eح1ج\ل%ي امرأ%ت أ%ي خ.ل}خال%ي\ها. وح1ج\ل القيد: ح.ل}ق%تاه؛ قال ع.د1ي

بن زيد
الع.ب.ادي:

أ%عاذ1ل، قد لق%ي\ت' ما ي.ز,ع' الف%ت.ى،



وطابقت ف ال1ج\ل%ي\ م.ش\ي, القي_د
وال1ج\ل: البياض نفسه، والمع أ%ح\جال؛ ثعلب عن ابن ال4عراب أ%ن

الفضل أ%نشده:
إ,ذا ح'ج>ل ال1ق}ر.ى يكون و.ف%اؤه
ت.مام الذي ت.ه\وي إ,ليه ال%و.ار,د

قال: ال1ق}ر.ى الق%د.ح الذي ي'ق}رى فيه، وت.ح\ج,يل�ه أ%ن ت'ص.ب_ فيه
ل�ب.ي\نة قليلة ق%د\ر تجيل الف%ر.س، ث ي'و.ف�ى ال%ق}ر.ى بالاء، وذلك

ف ال�د'وبة وع.و.ز, الل�ب.ن. ال4صمعي: إ,ذا ح'ج>ل ال1ق}ر.ى أ%ي
س'ت1ر بال%ج.لة ض.نìا به ليشربوه هم. والتحجيل: بياض يكون ف قوائم الفرس

كلها؛ قال:
ذو م.ي\ع.ة{ م'ح.ج_ل� القوائم

وقيل: هو أ%ن يكون البياض ف ثلث منهن دون ال�خرى ف ر,ج\ل وي.د.ي\ن؛
قال:

Dت.ع.اد.ى من ق%وائمها ث%لث
بتحجيل، و.ق%ائمةD ب.ه,يم'

ولذا يقال م'ح.ج_ل الثلث مطلق يد أ%و رجل، وهو أ%ن يكون أ%يضاv ف
رجلي وف يد واحدة؛ وقال:

م'ح.ج_ل الر>ج\لي منه والي.د1
أ%و يكون البياض ف الرجلي دون اليدين؛ قال:

ذو غ�ر_ة م'ح.ج_ل� الر>ج\لي
إ,ل و.ظ1يف{، م'م\س.ك' الي.د.ين

أ%و أ%ن يكون البياض ف إ,حدى رجليه دون ال�خرى ودون اليدين، ول يكون
التحجيل ف اليدين خاصة إ,ل مع الرجلي، ول ف يد واحدة دون ال�خرى

إ,ل مع الرجلي، وقيل: التحجيل بياض ق%ل� أ%و كثر حت يبلغ نصف الو.ظ1يف1
ولونD سائره ما كان، فإ,ذا كان بياض التحجيل ف قوائمه كلها قالوا

م'ح.ج_ل ال4ربع. ال4زهري: تقول فرس م'ح.ج_ل وفرس باد{ ج'ح'ول�ه؛ قال
ال4عشى:

ت.ع.ال%و\ا، فإ,ن� الع1ل}م عند ذوي النeه.ى
من الناس، كالب.ل}قاء باد{ ج'ح'ول�ها

،vح.ج_ل من اليل أ%ن تكون قوائمه ال4ربع ب,يضا�قال أ%بو عبيدة: ال



يبلغ البياض' منها ث�ل�ث% الو.ظ1يف أ%و نصف%ه أ%و ثلثيه بعد أ%ن يتجاوز
ال4رساغ ول يبلغ الركبتي والع'ر\ق�وب.ي\ن فيقال م'ح.ج_ل القوائم، فإ,ذا

بلغ البياض' من التحجيل ركبة% اليد وع'ر\قوب الر>جل فهو فرس م'ج.ب_ب،
فإ,ن كان البياض برجليه دون اليد فهو م'ح.ج_ل إ,ن جاوز ال4رساغ، وإ,ن

كان البياض بيديه دون رجليه فهو أ%ع\ص.م، فإ,ن كان ف ثلث قوائم دون رجل
أ%و دون يد فهو م'ح.ج_ل الثلث م'ط}ل%ق اليد أو الرجل، ول يكون التحجيل

واقعاv بيد ول يدين إ,ل أ%ن يكون معها أ%و معهما ر,ج\ل أ%و ر,جلن؛
قال الوهري: التحجيل بياض ف قوائم الفرس أ%و ف ثلث منها أ%و ف رجليه،

ق%ل� أ%و ك%ث�ر، بعد أ%ن ياوز ال4رساغ ول ياوز الركبتي والعرقوبي
ل4نا مواضع ال4حجال، وهي ال%لخ1يل والق�ي'ود. يقال: فرس م'ح.ج_ل،

وقد ح'ج>ل%ت قوائم'ه ت.ح\ج,يلv، وإ,ن_ها ل%ذ%ات أ%ح\جال، فإ,ن كان ف
الرجلي فهو م'ح.ج_ل الرجلي، وإ,ن كان بإ,حدى رجليه وجاوز ال4رساغ فهو

م'ح.ج_ل الر>جل اليمن أ%و اليسرى، فإ,ن كان م'ح.ج_ل يد ورجل من ش1ق¼
فهو م'م\س.ك ال4يام1ن م'ط}ل%ق ال4ياسر، أ%و م'م\س.ك ال4ياسر م'ط}ل%ق

ال4يامن، وإ,ن كان من خ1لف قل9 أ%و كثر فهو م.ش\ك�ول. قال ال4زهري:
وأ�خ1ذ% تجيل اليل من ال1ج\ل وهو ح.ل}قة الق%ي\د ج'ع1ل ذلك البياض ف

قوائمها بنزلة القيود. ويقال: أ%ح\ج.ل الرج'ل� بعي.ه إ,ح\جالv إ,ذا
أ%ط}لق قيده من يده اليمن وش.د_ه ف ال�خرى. وح.ج_ل فلنD أ%م\ر.ه

تجيلv إ,ذا ش.ه\ر.ه؛ ومنه قول العدي يهجو ل%ي\لى ال4خ\ي.ل1ي_ة:
أ%ل ح.ي>يا ه1ن\داv، وق�ولv لا: ه.ل
فقد ر.ك1ب.ت\ أ%م\راv أ%غ%ر_ م'ح.ج_ل

والت_ح\ج,يل والص_ل1يب: س1م.تان من س1مات ال3بل؛ قال ذو الرمة يصف
:vإ,بل

ي.ل�وح با تجيل�ها وص.ل1يب'ها
وقول الشاعر:

أ%ل%م ت.ع\ل%م1ي أ%ن_ا إ,ذا الق1د\ر' ح'ج>ل%ت،
وأ�ل}ق1ي. عن و.ج\ه الف%تاة س'ت'ور'ها

ح'ج>ل%ت الق1د\ر أ%ي س'ت1ر.ت كما ت'س\ت.ر العروس فل ت.ب\ر'ز.
والتحجيل: بياض ف أ%خلف الناقة من آثار الص>رار. وض.ر\ع م'ح.ج_ل: به تجيل من

أ%ثر الص>رار؛ وقال أ%بو النجم:



عن ذي ق%رام1يص. لا م'ح.ج_ل,
وال%ج\لء من الضأ}ن: الت اب\ي.ض_ت أ%و\ظ1ف%ت'ها وسائرها أ%سود، تقول

منه ن.ع\جة ح.ج\لء. وح.ج.ل%ت ع.ي\ن'ه ت.ح\ج'ل ح'ج'ولv وح.ج_ل%ت،
كلها: غارت، يكون ذلك ف ال3نسان والبعي والفرس، قال ثعلبة بن عمرو:

ف%ت'ص\ب,ح حاج,لةv عين'ه
ل1ح1ن\و اس\ت1ه، وص.له ع'ي'وب

وأ%نشد أ%بو عبيدة:
ح.واج,ل الع'يون كالق1داح

وقال آخر ف ال3فراد دون ال3ضافة:
ح.واج,ل غائرة الع'يون

وح.ج_ل%ت الرأ%ة ب.نان.ها إ,ذا ل%و_ن.ت خ1ضاب.ها. وال�ج.ي\لء:
الاء الذي ل تصيبه الشمس. وال%و\ج.ل%ة: القارورة الغليظة ال4سفل، وقيل:

ال%و\ج.لة ما كان من الق%وار,ير ش1ب\ه ق%وارير الذ�ر,يرة وما كان واسع
الرأ}س من ص1غارها ش1ب\ه السeك�ر_جات ونوها. الوهري: ال%و\ج.لة

ق%ار'ورة صغية واسعة الرأ}س؛ وأ%نشد الع.ج_اج:
كأ%ن� عينيه من الغ'ؤ'ور

ق%ل}تان1، أ%و ح.و\ج.ل%تا قار'ور
قال ابن بري: الذي ف رجز العجاج:

ق%ل}تان1 ف ل%ح\د.ي\ ص.فاv م.ن\ق�ور،
ص1ف}ران1، أ%و ح.و\ج.ل%تا قار'ور

وقيل: ال%و\ج.ل%ة وال%و\ج.ل�ة القارورة فقط؛ عن كراع، قال: ونظيه
ح.و\ص.ل%ة وح.و\ص.ل�ة وهي للطائر كال%ع1د.ة لل3نسان. ود.و\خ.ل%ة

ود.و\خ.ل�ة: وهي وعاء التمر، وس.و\ج.ل%ة وس.و\ج.ل�ة: وهي غ1لف القارورة،
وق%و\ص.ر.ة وق%و\ص.ر_ة: وهي غلف القارورة1 أ%يضاv؛ وقوله:

(* قوله «وقوصرة وهي غلف القارورة أ%يضاv» كذا ف الصل، والذي ف
القاموس والصحاح واللسان ف ترجة قصر أنا وعاء التمر وكناية عن

الرأة).وقوله:
�كأ%ن� أ%عينها فيها ال%واج,يل

يوز أ%ن يكون أ%لق الياء4 للضرورة، ويوز أ%ن يكون جع ح.و\ج.ل�ة،
بتشديد اللم، فعو�ض الياء من إ,حدى الل�مي. وال%واج,ل: الق%وارير،



والس_واجل غ�ل�ف�ها؛ وأ%نشد ابن ال4نباري:
،vن.ه\ج ترى ح.و\له ب.ي\ض. الق%طا ق%ب.صا

كأ%ن_ه بال4فاح1يص ال%واج,يل
ح.واج,ل م'ل1ئ%ت ز.ي\تاv م'ج.ر_دة،

ليست ع.ل%ي\ه,ن_ من خ'وص� س.واج,يل
الق%ب.ص: ال%ماعات والق1ط%ع. والس_واج,يل: الغ'ل�ف، واح1د'ها ساج'ول

وس.و\ج.ل. وت.ح\ج'ل: اسم ف%ر.س، وهو ف شعر لبيد:
ت.كات.ر ق�ر\ز'لD وال%و\ن� فيها،
وت.ح\ج'ل والن_عامة� وال%بال

وال�ج.ي\لء: اسم موضع؛ قال الشاعر:
،vج.ي\لء ش.ر\ب.ة�فأ%ش\ر.ب من ماء ال

�ي'داوى با، قبل المات، ع.ل1يل
قال ابن بري: ومن هذا الفصل ال�جال الس_مe؛ قال الراجز:

ج.ر_ع\ته الذ�يفان وال�جال
@حدل: ال4زهري: ح.د.ل علي� فلن ي.ح\د1ل وي.ح\د.ل� ح.د\لv أ%ي

ظ%ل%م.ن، الوهري: ومال% علي_ بالظلم؛ يقال: رجل ح.د\ل غي ع.د\ل. ابن سيده:
وح.د.ل علي_ ي.ح\د1ل ح'د'ولv وح.د\لv جار.. وإ,نه لقضاء ح.د\ل: غي

ع.د\ل؛ ومنه الديث: القضاة ثلثة، رجلD ع.ل1م. ف%ح.د.ل% أ%ي جار.. ال4زهري:
حاد.لن فلن م'حاد.لة إ,ذا راوغك، وحاد.ل%ت1 ال�ت'ن' م1س\ح.ل%ها

راوغ%ت\ه؛ قال ذو الرمة:
من الع.ض> بال4فخاذ أ%و ح.ج.بات1ها،

إ,ذا راب.ه اس\ت1ع\صاؤها وح1دال�ها
وال4ح\د.ل: ذو ال1ص\ية الواحدة من كل شيء، قال: ويقال ف بعض التفسي

إ,ذا كان مائل أ%حد الش>ق�ي\ن فهو أ%حدل أ%يضاv. وقال الفراء: ال4حدل
الائل وقد ح.د1ل ح.د.لv. قال: وقال أ%بو زيد ال4ح\د.ل الذي يشي ف
شق�. وقال أ%بو عمرو: ال4ح\د.ل الذي ف م.ن\ك1بيه ورقبته انكباب أ%و

إ,قبال على صدره. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: ف عنقه ح.د.ل أ%و م.ي.ل وف
منكبيه د.ف%أD. وقال الليث: ق%و\س م'ح\د.لة، وذلك لعوجاج س1ي.تها، قال:

والت_حاد'ل النناء على القوس. ويقال للق%و\س ح'دال إذا ط�وم1ن من
:vطائفها؛ قال الذل يصف قوسا



لا م.ح1ص¬ غي جاف الق�وى،
من الث�و\ر ح.ن_ بو,ر\ك{ ح'دال

ال%ح1ص: الو.ت.ر، وقوله ب,ور\ك أ%ي بقوس ع'م1ل%ت من و.ر,ك شجرة أ%ي
أ%صل شجرة. من الثور أ%ي من علب الث�ور من ع.ق%ب الث�و\ر. ابن سيده:
ال%د.ل إ,ش\راف أ%حد العات1ق%ي\ن على الخر، وهو أ%ح\د.ل، قال: وقيل هو

الائل العنق من خ1ل}ق%ة أ%و و.ج.ع ل يلك أ%ن ي'ق1يمه. وقوس م'ح\د.لة
وح.د\لء ب.ي>نة ال%د.ل وال�د'ولة: ح'د1ر.ت إ,حدى س1ي.ت.ي\ها ور'ف1ع.ت

ال�خرى، قال:
حت أ�ت1يح لا ر.ام� ب'ح\د.لة{،

ذ�و م1ر_ة{، بدو.ار, الص_ي\د، ش.م_اس'
وال%و\د.ل: الذ�ك%ر من الق1ر.د.ة. ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv يقول

لخر: أ%ل وان\ز,ل بات1يك. ال%و\د.لة، وأ%شار إ,ل أ%ك%مة ب,حذ%ائه أ%مره
بالنزول عليها؛ وال%د.ال: شجر ف البادية، ذكره بعض الذليي فقال:

إ,ذا د'ع1ي.ت\ لا ف البيت قالت:
ت.ج.ن_ م1ن ال%د.ال، وما ج'ن,يت

أ%ي وما ج'ن,ي ل منه. ابن سيده: وح1د\ل الر_ج'ل ح'ج\زته.
وال%د.ال: موضع. وبنو ح'د.ال: ح.يÒ، نسبوا إ,ل م.ح.ل�ة كانوا

ينزلونا. وح.د.ال: اسم أ%رض لكلب بالشأ}م؛ قال الراعي:
ف إ,ث}ر م.ن\ ق�ر,ن.ت\ من>ي ق%ر,ين.ت'ه،

يو\م. ال%د.اك، بت.س\ب,يب� من الق%د.ر
ويروى ال%د.ال، باللم. وقال شر: ال�ض.ض هو ال�د'ل. وف الديث ذكر

ح'د.ي\لة، بضم الاء وفتح الدال: هي م.ح.ل�ة بالدينة نسبت إ,ل بن
ح'د.ي\لة، بطن من ال4نصار.

@حدقل: ال%د\ق%لة: إ,د.ارة العي ف النظر، قال ال4زهري: هذا الرف ف
كتاب المهرة لبن دريد ف حروف ل أ%جد ذكرها ل4حد من الثقات، ومن
وجدها ل3مام موثوق به أ%لقه بالرباعي، ومن ل يدها لثقة فليكن منها على

ر,يبة وح.ذ%ر.
@حذل: ال%ذ%ل، م'ث%ق�ل، ف العي: ح'م\رةD وان\س3لق¬ وس.ي.لن� دمع،

وانسلق�ها: ح'م\رةD تعتريها. ح.ذ1لت عينه ح.ذ%لv، فهي ح.ذ}لء،
وأ%ح\ذ%لا البكاء او ال%رe؛ قال الع'ج.ي الس_ل�ول:



ول ي'ج\ذ1ل الع.ي\ن مث}ل� الفر.اق,،
ول ي'ر\م. قلب بثل الوى

وع.ي\ن حاذ1لة: ل ت.ب\كي الب.ت_ة، فإ,ذا ع.ش1ق%ت\ ب.ك%ت\؛ قال رؤبة
ونسبه ابن بري للعجاج:

والش_و\ق ش.اج� للع'يون ال�ذ�ل
وقيل: و.ص.فها با تؤول إ,ليه بعد البكاء، فهي على هذا ما تقدم؛

ال4زهري: وصفها كأ%ن تلك المرة اع\ت.ر.ت\ها من شدة النظر إ,ل ما أ�ع\ج,ب.ت\
به. وال%ذ%ل، باللم: طول البكاء وأ%ن ل تف عي ال3نسان. وال%ذ%ال

وال�ذ%ال: شيء شبه الدم يرج من الس_م'رة؛ قال الشاعر:
إ,ذا دع1يت\ لا ف البيت قالت:
ت.ج.ن_ من الذ%ال، وما ج'ن,يت

( * روي هذا البيت ف مادة حدل وفيه الدال بدل الذال).
أ%ي قالت اذهب إ,ل هذا الشجر فاق}ل%ع ال%ذ%ال فك�ل}ه، ول ت.ق}ر,ه.

وال�ذ%الة: ص.م\غة حراء فيها. ال4زهري: ال%ذ}ل، بفتح الاء، ص.م\غ
الط�ل}ح إ,ذا خرج فأ%كل العود فان\ح.ت_ واختلط بالصمغ، وإ,ذا كان كذلك ل

يؤكل ول ينتفع به. وال�ذ%ال: ح.ي\ض الس_م'ر، وقال: ت'س.م>يه
الدeو.د1م؛ وأ%نشد:

كأ%ن ن.ب,يذ%ك هذا ال�ذ%ال
وال%ذ%ل: ض.ر\ب من ح.ب> الشجر ي'خ\ت.ب.ر ويؤكل ف ال%د\ب؛ قال

الراجز:إ,ن� ب.و.اء زاد1ك�م ل%م�ا أ�كل
أ%ن ت'ح\ذ1ل�وا، فت'ك}ث1روا من ال%ذ%ل

ويقال: ال%ذ%ال شيء ي.خ\ر'ج من أ�صول الس_ل%م, ي'ن\ق%ع ف اللب
فيؤكل. قال أ%بو عبيد: الدeو.د1م الذي يرج من الس_م'ر هو ال%ذال. قال ابن

بري: قال علي� بن
حزة ال%ذ%ال يشبه الدeو.د1م وليس إ,ي_اه، وهو ج.نÝى يأ}كله من

.vيعرفه، ومن ل يعرفه يظنه د'و.د1ما
وال%ذ%ل وال�ذ%ال وال�ذ%الة: مستدر ذيل القميص. الوهري: ال�ذ}ل

حاشية ال3زار والقميص. وف الديث: من دخل حائطاv فليأ}كل منه غي آخذ ف
ح.ذ}له شيئاv؛ ال%ذ}ل، بالفتح والضم: ح'ج\زة ال3زار والقميص وط%ر.ف�ه.

وف حديث عمر: ه.ل�م>ي ح.ذ}ل%ك1 أ%ي ذ%ي\ل%ك1 ف%ص.ب_ فيه الال.



وال1ذ}ل وال�ذ}ل، بكسر الاء وضمها وسكون الذال فيهما: ح'ج\زة
السراويل؛ عن ابن ال4عراب، وهي ال�ذ%ل، بضم الاء وفتح الذال؛ عن ثعلب.

ال4زهري: ال�ذ}ل ال�ج\زة، قال ثعلب: يقال ح'ج\زته وح'ذ}لته وح'ز_ته
وح'ب\كته واحد. وال�ذ}ل: ال4ص\ل عن كراع.

وح'ذ%ي\لء: موضع. الوهري: ح.ذ1لت عين'ه، بالكسر، ت.ح\ذ%ل ح.ذ}لv أ%ي
سقط ه'د\ب'ها من ب.ث}رة تكون ف أ%شفارها؛ ومنه قول م'ع.قYر بن ح1م.ار

البارقي:
فأ%خ\ل%ف}نا م.و.د_تا فقاظت،

وم.أ}ق1ي ع.ي\ن,ها ح.ذ1لD ن.ط�وف
أ%ي أ%قامت ف الق%ي\ظ تبكي عليهم؛ رأ%يت حاشية بط بعض ال4فاضل قال:
نقلت من شعر د'ر.ي\د ابن الص>م_ة بط جعفر بن ممد بن م.كYي، قال: كان

عمرو بن ناع1ص.ة السeل%مي جاراv لدريد ف%ق%ت.ل عمرو بن ناعصة رجلv من
بن غاض1رة بن ص.ع\ص.ع.ة يقال له قيس بن ر.و.احة، فخرج ابن قيس يطلب بدمه

ف%لق1ي عمرو بن ناع1ص.ة فقتله، فقالت امرأ%ة ابن ناعصة:
أ%ب\ك1ي بعي ح.ذ1ل%ت\ م'ض.اع.ه،
ت.ب\كي على جار ب.ن ج'د.اعه،
أ%ي\ن. د'ر.ي\د¬، وهو ذو ب.ر.اعه؟

حت ت.ر.و\ه كاشفاv ق1ن.اعه،
ت.غ\دو به س.ل}ه.ب.ةD س'ر.اعه

@حرجل: ال�ر\ج'ل وال�ر.اج,ل: الطويل. وح.ر\ج.ل إ,ذا طال. وال�ر\ج'ل:
الطويل الر>ج\ل%ي؛ ذكره أ%بو عبيد. وال%ر\ج.ل وال%ر\ج.ل%ة: الماعة من

اليل، تيم1ية؛ وأ%4نشد ال4زهري ف ترجة عرضن:
ت.ع\د'و الع1ر.ض\ن.ى خ.ي\ل�هم ح.ر.اج,ل

وقال: ح.ر.اج,ل و.عر.اج,ل جاعات. وف التهذيب: ال%ر\ج.ل ق%ط1يع من
اليل. وجاء القوم ح.ر.اج,ل%ة على خيلهم وع.ر.اج,ل%ة أ%ي م'ش.اة.
وال%ر\ج.ل%ة: الع.ر.ج. وال%ر\ج.لة: الماعة من الناس كالع.ر\ج.ل%ة،

ول يكونون إ,ل م'ش.اة.
ويقال: ح.ر\ج.ل الرجل� إ,ذا ت.م_م ص.ف¾ا ف صلة وغيها، ويقال له:

ح.ر\ج,ل} أ%ي ت.م>م\.
وال%ر\ج.ل%ة: القطعة من الراد. وال%ر\ج.ل%ة: ال%ر_ة من ال4رض؛



حكاها أ%بو حنيفة ف كتاب النبات ول يكها غيه. وح.ر\ج.ل: اسم.
@حركل: ابن سيده: ال%ر\ك%ل%ة ض.ر\ب من الشي. وال%ر\ك%ل%ة: الر_ج_الة

كال%و\ك%ل%ة؛ قال ال4زهري:
هذا الرف ف كتاب المهرة لبن دريد مع غيه، وما وجدت أ%كثرها ل4حد
من الثقات، فمن وجدها ل3مام يوثق به أ%لقه بالرباعي، ومن ل يدها فليكن

منها على ر,يبة وح.ذ%ر.
@حرمل: ال%ر\م.ل ح.بÒ كالس>م\سم، واحدته ح.ر\م.لة. وقال أ%بو حنيفة:
ال%ر\م.ل نوعان: نوع ورقه كورق ال1لف ون.و\ره كن.و\ر الياسي ي'ط%ي_ب

به السمسم وح.بeه ف س1ن.فة كس3ن.فة الع1ش\ر,ق، ونوع س1ن.فته ط1وال
م'د.و_رة؛ قال: وال%ر\م.ل ل يأ}كله شيء إ,ل ال1ع\زى، قال: وقد تطبخ
عروقه في'س\قاها الموم إ,ذا ماطلته ال�م_ى؛ وف امتناع ال%ر\م.ل عن

:vال4ك%لة قال ط%ر.فة وذ%م_ قوما
ه'م' ح.ر\م.لD أ%ع\يا على كلY آكل
م.ب,يتاv، ولو أ%م\س.ى س.وامه'م د.ث}را

وح.رم.لة: اسم رجل، من ذلك؛ قال:
أ%ح\يا أ%باه هاشم' بن ح.ر\م.له

وال�ر.ي\م1لة: شجرة مثل الرeم_انة الصغية ورقها أ%دق من ورق الرمان
خضراء تمل ج,راء دون ج,راء الع'ش.ر، فإ,ذا ج.ف�ت ان\ش.ق�ت عن أ%لي

قطن، فت'ح\ش.ى به ال%خادe فتكون ناعمة جد�اv خفيفة، وت'ه\د.ى إ,ل
ال4شراف.

وح.ر\م.لء: موضع. الوهري: ال%ر\م.ل هذا البe الذي ي'د.خ_ن به،
@حزل: الليث: الزل من قولك اح\زأ%ل� ي.ح\ز,ئ1ل© اح\ز,ئ}للv يراد به

ارتفاع ف السي وال4رض. قال: والسحاب' إ,ذا ارتفع ن.ح\و. بطن السماء
قيل اح\ز.أ%ل�. وال�ح\ز.ئ1ل©: الرتفع؛ قال:

ف%م.ر_ت\، وأ%طراف الصeو.ى م'ح\ز.ئ1ل�ة،
ت.ئ1جe كما أ%ج_ الظ�ل1يم ال�ف}ز_ع

واح\ز.أ%ل� أ%ي ارتفع واجتمع؛ قال أ%بو د'واد يصف ناقة:
أ%عددت للحاجة الق�ص\و.ى ي.مان,ي.ة،

بي ال%ه.ار.ى وبي ال4ر\ح.ب,ي_ات
ذات انتباذ من الادي، إ,ذا بر.كت\



خ.و_ت على ث%ف1نات{ م'ح\ز.ئ1ل�ت
وأ%نشده الوهري: ذات، بالرفع؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده ذات انتباذ

بالنصب معطوفاv على ما قبله. واح\ز.أ%ل� القوم': اجتمعوا؛ قال
الطYرم_اح:ولو خ.ر.ج. الد_ج_ال� ينشر د1ين.ه،

لواف%ت ت1يم¬ ح.و\ل%ه، واحز.أ%ل�ت1
أ%ي اجتمعت إ,ليه؛ وقال ال%ر_ار الف%ق}ع.سي يصف إ,بلv وحاد1ي.ها:

ت.غ.ن_ى ث ه.ز_ج، فاح\ز.أ%ل�ت\
ت.ميل با الن_حائز' والسeد'ول

قال ابن بري: ويقال اح\ز.ل�ت أ%يضاv، بغي هز؛ قال الراجز:
ت.ر\مي الف%ياف% إ,ذا ما اح\ز.ل�ت1،

بثل ع.ي\ن.ي\ فار,ك{ قد م.ل�ت1
ويقال أ%يضاv من الهموز: ص.د\ر م'ح\ز.ئ1ل© أ%ي مرتفع؛ قال الراجز:

راب القصي م'ح\ز.ئ1ل9 الص_د\ر
(* قوله «راب القصي» كذا ف الصل، ولعله مرف عن القصيي، بضم ففتح،

وهي كما ف القاموس: الضلع وأصل العنق).
واح\ز.أ%ل�ت ال3بل� اجتمعت ث ارتفعت عن م.ت من ال4رض ف ذهابا.

واح\ز.أ%ل� البل: ارتفع فوق الس_راب. وف حديث زيد بن
ثابت قال: دعان أ%بو بكر إ,ل جع القرآن فدخلت عليه وع'م.ر

م'ح\ز.ئ1لê ف اللس أ%ي م'ن\ض.مÒ بعض'ه إ,ل بعض، وقيل: م'س\ت.وف1ز؛ ومنه:
اح\ز.أ%ل�ت ال3بل ف السي إ,ذا ارتفعت فيه. الليث: الح\ت1زال هو

الح\ت1زام بالثوب؛ قال ال4زهري: هذا تصحيف والصواب الح\ت1زاك، بالكاف، قال:
هكذا رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي ف باب ضروب الل©ب\س، وأ%صله من ال%ز\ك

وال%ز\ق، وهو شد_ة ال%د>، وأ%نشد، وهو مذكور ف موضعه. ويقال للبعي
إ,ذا ب.ر.ك ث ت.جاف عن ال4رض: قد اح\ز.أ%ل�. واح\ز.أ%ل�ت إ,ذا

اجتمعت. واح\ز.أ%ل� فؤاد'ه إ,ذا انضم_ من الوف. ويقال: اح\ز.أ%ل� إ,ذا
شخص.

@حزبل: ال%ز.ن\ب.ل: ال%م\قاء، وقيل: العجوز ال�ت.ه,د>مة.
وال%ز.ن\ب.ل من الرجال: القصي الو.ث�ق ال%ل}ق، وقيل: هو القصي فقط؛ وأ%نشد ابن

بري للب.و\لن:
ل%م_ا رأ%ت أ%ن ز'و>ج.ت\ ح.ز.ن\ب.ل،



ذا ش.ي\بة، يشي ال�و.ي\نا، ح.و\ق%ل
وأ%نشد لخر:

ح.ز.ن\ب.ل ال1ض\ن.ي ف%د\م ز.أ}ب.ل
وح.ز.ن\ب.ل: نب\ت¬؛ عن السياف. قال ابن سيده: وإ,نا قضيت على النون

بالزيادة وإ,ن ل يشتق ما يذهب فيه لكثرة زيادته ثالثة فيما يظهره
الشتقاق. وقال غيه: ال%ب.ر\ك%ل كال%ز.ن\ب.ل وها الغليظا الش_ف%ة.

ال4ز\هري ف الماسي: ال%ز.ن\ب.ل ال�ش\ر,ف من كلY شيء، وقيل: هو الت.م1ع.
وه.ن¬ ح.ز.ن\ب.ل: م'ش\ر,ف الر_ك%ب؛ قالت م.ج,عة من نساء ال4عراب:

إن� ه.ن ح.ز.ن\ب.ل ح.ز.اب,ي.ه،
إ,ذا ق%ع.د\ت فوق%ه ن.با بي.ه

@حزجل: ح.ز\ج.لD: ب.لد؛ قال أ�مية:
أ%داح.ي\ت. بالر>ج\ل%ي\ن ر,ج\لv ت'غ1يها

لت.ج\ن، وأ%م\طD دون الخرى وح.ز\جل
(* قوله «لتجن إل» تن بفتح اوله كما ف القاموس بلد، وقوله أ%مط كذا

ف الصل).
أ%راد ال�خ\رى فحذف المزة وأ%لقى حركتها على ما قبلها.

@حزقل: ال%زاق1ل: خ'شارة الناس؛ قال:
بمد أ%مي الؤمني أ%قر�هم

شباباv، وأ%غزاكم ح.زاق1لة ال�ن\د
وح1ز\ق1ل: اسم رجل؛ قال ال4صمعي: ول أ%دري ما أ%صله من كلم العرب.

@حزكل: ح.ز.و\ك%ل: ق%ص1ي.
@حسل: ال1س\ل: ولد الض_ب>، وقيل ولد الضب حي يرج من ب.ي\ضته، فإ,ذا

ك%ب,ر فهو غ%ي\داق، والمع أ%ح\سال وح1س\لن، الكسرة ف ح1س\ل غ%ي\ر'
الكسرة ف ح1س\لن، تلك وض\ع1ي_ة وهذه م'ج\ت.ل%ب.ة للجمع، وح1س.لة وح'س'ول،

هذه ف ال4زهري. والضب يكن أ%با ح1س\ل وأ%با ال1س\ل وأ%با ال�س.يل.
وقال أ%بو الدeقيش: تقول العرب للض_ب> إ,نه ل%قاضي الدواب والطي، قال

ال4زهري: وما يقق قوله الدواب والطي، قال ال4زهري: وما يقق قوله
ما رويناه عن عامر الشعب قال: سعت النعمان ابن بشي على النب يقول:

يا أ%يها الناس، إ,ن ما وجدت ل ولكم م.ث%لv إ,ل الض_ب'ع والثعلب
أ%ت.يا الضب_ ف ج'ح\ره فقال: أ%با ال1س\ل قال: أ%جئتما؟ قال: جئناك



ن.ح\ت.ك1م، قال: ف بيته ي'ؤتى ال%ك%م، ف حديث فيه طول، وقولم ف الثل:
ل آتيك س1ن_ ال1س\ل أ%ي أ%بداv ل4ن س1ن_ها ل تسقط أ%بداv حت توت؛

وأ%نشد ابن بري:
ث�م_ت. ل أ�ر\س1لها س1ن_ ال1س3ل

وال�سالة: الر_ذ}ل من كل شيء؛ وقال بعض الع.ب\س3ي>ي:
ق%ت.ل}ت' س.رات.كم، وح.س.ل%ت\ منكم

ح.س3يلv، م1ث}ل% ما ح'س3ل الو,بار
قال ابن ال4عراب: ح.س.ل}ت أ%ب\ق%يت منكم ب.ق1ي_ة ر'ذالv. وال�سالة:

مثل ال�ثالة. وال%ح\سول، مثل ال%خ\سول: وهو ال%ر\ذ�ول. وقد ح.س.له
وخ.س.له أ%ي ر.ذ%له. وح'س3ل به أ%ي أ�خ1س_ ح.ظ©ه. وفلن ي'ح.س>ل بنفسه

أ%ي ي'ق%ص>ر ويركب الدناءة، وهو من ح.س3يلتهم؛ عن ابن ال4عراب، أ%ي من
خ'شارتم. وال%س3يل: الرeذال من كل شيء. وال�سالة: كال%س3يلة. قال
ابن سيده: وأ�رى اللحيان قال ال�سالة من الف1ض_ة كالسeحالة، وهو ما

سقط منها، ولست منها على ث1ق%ة. وقال أ%بو حنيفة: ال�سالة ما ت.ك%س_ر من
قشر الشعي وغيه. وال%ح\سول: ال%س3يس، والاء أ%على. وال%س\ل:

.vإ,ذا ضبطها س.و\قا vالس_و\ق الشديد. يقال: ح.س.لها ح.س\ل
وال%س3يلة: ح.ش.ف النخل الذي ل ي.ح\ل� ب'س\ره ي'ي.ب>سونه حت

vي.ي\ب.س، فإ,ذا ض'ر,ب ان\ف%ت_ عن ن.واه و.ود.ن'وه باللب وم.ر.د'وا له ترا
حت ي'ح.ل�يه فيأ}كلونه ل%ق1يماv، يقال: ب'ل©وا لنا من تلك ال%س3يلة،

ور'ب_ما و'د1ن بالاء. وال%س3يل: ولد البقرة ال4هلية وع.م_ به بعضهم
فقال هو ولد البقرة، وال�نثى بالاء، وجعها ح.س3يل على لفظ الواحد
الذكر، وقيل: ال%س3يل} البقر ال4هلي ل واحد له من لفظه؛ ومنه قول

الش_ن\ف%ر.ى ال4زدي يصف السيوف:
وه'ن_ كأ%ذناب ال%س3يل ص.وادر،

وقد ن,ه,ل%ت\ من الد>ماء3 وع.ل�ت1
قال ابن بري: قال الوهري وال%س3يل ولد البقرة ل واحد له من لفظه،

قال: صوابه وال%س3يل أ%ولد البقر، وقال: قال ال4ص\معي واحدها ح.س3يلة فقد
ثبت أ%ن له واحداv من لفظه، وشبه السيوف بأ%ذناب ال%سيل إ,ذا رأ%ت

أ�مهاتا فحر_كتها؛ وقيل لولد البقرة ح.س3يل وح.س3يلة ل4ن أ�مه ت'ز\ج,يه
معها. ابن ال4عراب: يقال للبقرة ال%س3يلة والائرة والع.جوز والبعبة 



*)
قوله «والاـرة» وقوله «البعبة» هكذا ف الصل من غي نقط للكلمتي، ولعل

الول الائرة أو الائرة من الؤار أو الوار) وأ%نشد غيه:
ع.لي_ ال%ش1يش ور,يÒ لا،

ويوم الع'وار لس\ل بن ض.ب
يقولا الستأ}ثر م.ر\ز,ئة على الذي يفعله. قال أ%بو حات: يقال لولد

البقرة إ,ذا ق%ر.م أ%ي أ%كل من نبات ال4رض ح.س3يل، قال: وال%س3يل إ,ذا
ه.ل%كت أ�مeه أ%و ذ%أ}رت\ه أ%ي ن.ف%رت منه فأ�وج,ر لبناv أ%و د.ق1يقاv فهو

م.ح\سول؛ أ%نشد:
ل ت.ف}خ.ر.ن� ب,لحي.ة{،

كث�ر.ت\ م.ناب,ت'ها، طو,يله
ت.ه\وى ت.ف%رeق%ها الر>يا

ح'، كأ%ن_ها ذ%ن.ب' ال%س3يله
@حسفل: ال1س\ف1ل: الر_د1يء من كل شيء. ابن ال4عراب: إذا جاء الرجل

ومعه صبيانه قلنا: جاء ب1س\ك1له وح1س\ف1له وح.م.كه ود.ه\دائه. وال%ساك1ل
وال%ساف1ل: ص1غار الصبيان؛ قال النضر: أ%نشدنا أ%بو الذؤيب:

ح1س\ف1ل الب.ط}ن فما ي.م\له شي\
ء#، ولو أ%و\ر.د\ت.ه ح.ف}ر. الر>باب

قال: ح1س\ف1ل واسع البطن ل ي.ش\ب.ع.
@حسقل: ال%ساق1ل: الص>غار كال%ساك1ل؛ حكاه يعقوب عن ابن ال4عراب.
@حسكل: ال%س\ك%ل، بالفتح: الر_ديء من كل شيء. وال1س\ك1ل، بالكسر:

الص>غار من ولد كل شيء، وخ.ص_ بعضهم بال1س\ك1ل ولد الن_عام أ%و_ل% ما
يولد وعليه زغ%ب'ه'، الواحدة ح1س\ك1لة؛ قال علقمة:

ت.أ}و,ي إ,ل ح1س\ك1ل ز'غ}ب� ح.واص1ل�ها
كأ%ن_ه'ن، إ,ذا ب.ر_ك}ن، ج'ر\ث�وم

.vأ%ي ص1غارا vيتامى ح1س\ك1ل vويقال للصبيان ح1س\ك1ل. وت.ر.ك ع1يال
ابن ال4عراب: إ,ذا جاء الرجل ومعه صبيانه قلنا: جاء ب1س\ك1له وح1س\ق1له.

ابن الف%ر.ج: ال%ساك1ل وال%ساق1ل ص1غار الصبيان؛ يقال: مات فلن
وخ.ل�ف. يتامى ح.ساك1ل، واح1د'هم ح1س\ك1ل، وكذلك ص1غار كل شيء ح.ساك1ل.

وح.ساك1لة ال�ن\د: ص1غار'هم؛ قال ابن سيده: أ�راهم زادوا الاء لتأ}نيث



الماعة؛ قال:
بف%ض\ل أ%مي الؤمني أ%ق%ر_هم

ش.باباv، وأ%غزاكم ح.ساك1لة ال�ن\د
(* روي هذا البيت ف مادة حزقل وفيه حزاقلة بدل حساكلة).

الوهري: المع ح.ساك1ل وح1س\ك1لة؛ وأ%نشد ال4ص\معي:
أ%نت س.ق%ي\ت الص>ب\ية الع1ياما،

الد_ر\د.ق. ال1س\ك1ل%ة ال1ياما،
خ.ن.اج,راv ت.ح\س.ب'ها خ1ياما
وأ%نشد ابن بري لراجز:

وب.ر.ز.ت\ ح1س\ك1لة� الو'ل}دان،
كأ%ن_هم ق%طار,ب' ال1نان

@حشل: ر.ج'ل ح.ش\ل: ر.ذ}ل، وقد ح.ش.ل%ه' خفيفة؛ حكاه يعقوب.
@حشبل: ح.ش\ب.لة الر_ج'ل: م.تاع'ه. وال%ش\ب.لة: كثرة الع1يال؛ عن الليث

وابن شيل. وإ,ن فلناv ل%ذ�و ح.ش\ب.لة أ%ي ذو ع1يال كثي.
@حصل: الاص1ل من كل شيء: ما ب.ق1ي وث%ب.ت. وذ%ه.ب ما سواه، يكون من
ال1ساب وال4عمال ونوها؛ ح.ص.ل الشيء� ي.ح\ص'ل ح'ص'ولv. والتحصيل: تييز

ما ي.ح\ص'ل، والسم ال%ص1يلة؛ قال لبيد:
وك�ل© امرئ يوماv س.ي'ع\ل%م سعي'ه،
إ,ذا ح'ص>لت عند ال3له ال%صائ1ل

.vوال%صائل: الب.قايا، الواحدة ح.ص1يلة. وقد ح.ص_ل}ت' الشيء تصيل
وحاص1ل� الشيء3 وم.ح\ص'وله: ب.ق1ي_ت'ه. وقال الفراء ف قوله تعال:

وح'ص>ل ما ف الصدور؛ أ%ي ب'ي>ن؛ وقال غيه: م'ي>ز، وقال بعضهم: ج'م1ع.
وت.ح.ص_ل الشيء�: ت.ج.م_ع وثبت. والصول: الاصل، وهو أ%حد الصادر الت

جاءت على مفعول كال%ع\ق�ول وال%ي\س'ور وال%ع\سور. وتصيل الكلم:
ر.دeه إ,ل مصوله.

ومن أ%د\واء ال%ي\ل ال%ص.ل والق%ص.ل، فال%ص.ل سفe الفرس التراب. من
الب.ق}ل فيجتمع منه تراب ف بطنه فيقتله فإ,ن قتله ال%ص.ل قيل إ,نه

ل%ح.ص1لD. قال ابن سيده: وح.ص1ل%ت الدابة� ح.ص.لv أ%كلت التراب فبقي ف
جوفها ثابتاv، وإ,ذا وقع ف الك%ر,ش ل يضرها، وإ,ذا وقع ف الق1ب.ة قت.ل%ها.
قال الوهري: وال%ص1يل ن.ب\ت¬. وقد ح.ص1ل الف%ر.س' ح.ص.لv إ,ذا اشتكى



بطنه من أ%كل تراب الن_ب\ت، وقيل: ال%ص.ل أ%ن يثبت ال%ص.ى ف لق1ط%ة
الصى وهي ذوات ال4طباق من ق1ط}نة البعي فل ترج ف ال1ر_ة حي

ي.ج\ت.رe، فربا ق�ت1ل إ,ذا ت.و.ك�أ}ت على ج'ر\دانه؛ وقال ال4زهري:
ال%ص.ل ف أ%ولد ال3بل أ%ن تأ}كل التراب ول ترج ال1ر_ة وربا قتلها ذلك.

وح.ص_ل النخل�: استدار ب.ل%ح'ه. قال ابن سيده: وال%ص.ل ما تناثر من
ح.م\ل النخلة وهو أ%خضر غ%ضÒ مثل ال%ر.ز ال�ص\ر الص>غار. وال%ص.ل:

الب.ل%ح قبل أ%ن يشتد وتظهر ت.ف%اريقه، واحدته ح.ص.لة؛ قال:
�م'ك%م_م¬ ج.ب�ار'ها، وال%ع\ل

�ي.ن\ح.تe منهن الس_د.ى، وال%ص\ل
سكن للضرورة، وقيل: هو الط�ل}ع إ,ذا اصفر_، وقد أ%ح\ص.ل النخل�، وقيل:

التحصيل استدارة البلح؛ وقد أ%ح\ص.ل الب.ل%ح' إ,ذا خ.ر.ج. من تفاريقه
صغاراv. وأ%ح\ص.ل القوم'، فهم م'ح\ص1لون إ,ذا ح.ص_ل ن.خ\ل�هم، وذلك إ,ذا

استبان الب'س\ر وت.د.ح\ر.ج. وال%ص.ل من الطعام: ما ي'خ\ر.ج منه في'ر\مى
به من د.ن\قة وزؤ.ان ونوها. وقال أ%بو حنيفة: ال%ص.ل وال�صالة ما يبقى

من الشعي والب� ف الب.ي\د.ر إ,ذا ن'قYي وع'ز,ل رديئه. وقال
اللحيان: ال�صالة ما ي'خ\ر.ج منه في'ر\مى به إ,ذا كان أ%ج.ل� من التراب

والدeقاق قليلv. ابن ال4عراب: وف الطعام م'ر.ي\راؤه وح.ص.ل�ه وغ%ف%اه
وف%غ.اه وح'ث%الته وح'ف%ال%ته بعن واحد.

قال الوهري: وال�ص.الة، بالضم، ما يبقى ف ال4ن\د.ر من ال%ب� بعدما
ي'ر\ف%ع ال%بe وهو الك�ن.اسة. وال%ص1يل: ض.ر\ب من النبات؛ حكاه ابن

دريد عن ال1ر\مازي؛ قال ول أ%دري ما صحته. وال%و\ص.ل وال%و\ص.لة
وال%و\ص.ل�ة وال%و\ص.لء، مدود، من الطائر والظ�ل1يم: بنزلة ال%ع1دة من

ال3نسان وهي ال%صارين لذي الظYل}ف وال�ف>، قال: والقان,ص.ة من الطي
ت'د\ع.ى ال1ر>يئة، مهموز على ف1ع>يلة، وقد ح.و\ص.ل أ%ي م.ل4

ح.و\ص.لته. ويقال: ح.و\ص1لي وط1يي. واح\و.ن\ص.ل الطائر: ث%ن.ى عنقه وأ%خرج
ح.و\صلته. وح.و\ص.لة ال3نسان وكلY شيء: م'ج\ت.م.ع الث©ف}ل أ%سفل% من

السeر_ة، وقيل: ال%و\ص.لة ال�ر.ي\طاء، وهو أ%سفل البطن إ,ل العانة، وقيل:
هو ما بي السرة إ,ل العانة. وناقة ض.خ\مة ال%و\ص.لة أ%ي البطن.

وال�ح.و\ص1ل وال�ح.و\ص.ل: الذي ي.خ\رج أ%سفله من ق1ب.ل س'ر_ته مثل بطن
ال�ب\لى. وال%و\ص.لة: الشاة الت ع.ظ�م من بطنها ما فوق س'ر_تا؛



وأ%نشد:أ%و ذ%ات أ%و\ن.ي, لا ح.و\ص.ل
وح.و\ص.لة الوض: م'س\ت.ق%رe الاء ف أ%قصاه؛ قال أ%بو النجم:

وأ%صبح الروض' ل%و,ي�اv ح.و\ص.ل�ه
وح.و\ص.ل� الروض,: ق%رار'ه وهو أ%بطؤ'ها ه.ي\جاv، وبه سيت ح.و\ص.لة

الطائر ل4نا قرار ما يأ}كله. ابن ال4عراب: ز.او,ر.ة� الق%ط%اة ما
ت.ح\م1ل فيه الاء4 لف1راخها وهي ح.و\ص.لتها، قال: والغ.راغ1ر

ال%وا%ص1ل.ابن ال4عراب: الاص1ل ما خ.ل%ص من الف1ض_ة من حجارة ال%ع\د1ن، ويقال
للذي ي'خ.لYصه م'ح.ص>ل.

الوهري: وال�ح.ص>لة الرأ%ة الت ت'حص>ل تراب ال%ع\د1ن؛ قال
،vج.ز.اه افيفي خيا Dالشاعر:أ%ل ر.ج'ل

ي.د'ل© على م'ح.ص>لة ت'ب,يت'
قال ال4زهري: أ%ي ت'ب,يت'ن عندها ل�جام1ع.ها؛ وقال الوهري: أ%ي

ت.بيت' تفعل كذا، والبيت م'ض.م_ن؛ قال ابن بري: رجل فاعل بإ,ضمار فعل يفسره
يدل تقديره ه.ل9 ي.د'ل© رجل على م'ح.ص>لة، وأ%نشده سيبويه: أ%ل

ر.ج'لv، بالنصب، وقال: تقديره أ%ل ت'ر'ون رجلv، وقيل: بعن هات ل
ر.ج'لv، قال الوهري: ويروى أ%ل رجل�، بعن أ%ما من ر.ج'ل�؛ قال ابن بري:

وقيل ال�ح.ص>لة الت ت'م.ي>ز الذهب من الفضة؛ وبعد البيت:
ت'ر.ج>ل ج'م_ت وت.ق�مe ب.ي\ت،

وأ�ع\ط1يها ال3تاو.ة، إ,ن} ر.ض1يت'
وف الديث: بذ%ه.ب 

(* قوله «بذهب» هكذا ف الصل، والذي ف نسخة
النهاية الت بأ%يدينا: بذهبة بالاء) ل ت'ح.ص_ل من ترابا أ%ي ل ت'خ.ل�ص،

والذهب ي'ذ%ك�ر ويؤ.نث. وح.ص_ل}ت ال4مر: ح.ق�ق}ت'ه وأ%ب.ن\ته.
وح.و\ص.لء� وال%و\ص.لء: موضع.

@حضل: ح.ض1ل%ت النخلة� ح.ض.لv: ف%س.د.ت\ أ�ص'ول� س.ع.ف1ها، وصلح'ها أ%ن
ت'ش\ع.ل النار ف ك%ر.ب.ها حت يترق ما فسد من ل1يف1ها وس.ع.ف1ها ث

ت.ج'ود بعد ذلك. قال ال4زهري: يقال ح.ض1ل%ت\ وح.ظ1ل%ت، بالضاد والظاء،
وافيفي أ%علم.

@حطل: ال4زهري عن ابن ال4عراب: ال1ط}ل الذYئ}ب، والمع أ%ح\طال.
@حظل: ال%ظ}ل: ال%ن\ع من التصر�ف والركة1، ح.ظ%ل ي.ح\ظ1ل وي.ح\ظ�ل



ح.ظ}لv وح1ظ}لناv وح.ظ%لناv؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لنظور الدeب.يي:
ت'ع.ي>ر'ن ال1ظ}لن% أ�مe م'غ.لYس

vفقلت لا: ل%م\ ت.ق}ذ1ف1ين,ي ب,د.ائيا
فإ,ن رأ%يت الباخ1لي. متاعهم

vوي.ف}ن، فار\ض.خي من و,عائيا eي'ذ%م
،vفلن ت.ج,د1ين ف العيشة عاجزا
vو,كائيا vا شديداìخ1ب vول ح1ص\ر,ما

ويروى:
ت'ع.ي>ر'ن ال1ظ}لن% أ�مe م'ح.لYم

وال%ظ}ل: غ%ي\رة الرجل على الرأ%ة وم.ن\ع'ه إ,ياها من التصرف؛ ومنه
قول الب.خ\ت.ري ال%ع\دي يصف رجلv بشد_ة الغ.ي\رة والط�بانة لكل من ينظر

إ,ل ح.ل1يلته:
فما ي'خ\ط1ئ}ك ل ي'خ\ط1ئ}ك منه

ط%ب.ان,يةD، ف%ي.ح\�ظ�ل أ%و ي.غ.ار
وح.ظ%ل عليه ح1ظ}لناv: ح.ج.ر. شر: ح.ظ%ل}ت' على الرجل وح.ظ%ر\ت

وع.ج.ر\ت وع.ج.ز\ت وح.ج.ر\ت بعن واحد؛ قال: سعت ابن ال4عراب يقوله وأ%نشد
بيت الب.خ\تري ال%ع\دي؛ وأ%نشده الوهري:

فما ي'ع\د1م\ك. ل ي'ع\د1م\ك.
قال ابن بري: صوابه فما ي'ع\د1م\ك1 ل ي'ع\د1م\ك1، بكسر الكاف، ل4نه

ياطب مؤ.نثاv، والذي ف شعره: فما ي'خ\ط1ئ}ك ل ي'خ\ط1ئ}ك، كما أ%و\ردناه
أ%ولv؛ وقبله:

أ%ل يا ل%ي\ل، إ,ن} خ'ي>ر\ت1 فينا
بنفسي، فان\ظ�ري أ%ي\ن. ال1يار

vول ت.س\ت.ب\د1ل من د.ن,يئا
ول ب.ر.ماv، إ,ذا خ.ب_ الق�ت.ار

فما ي'خ\ط1ئ}ك1 ل ي'خ\ط1ئ}ك1 منه
ط%ب.ان,ي.ةD، ف%ي.ح\ظ1ل� أ%و ي.غار

ويروى:
بع.ي\ش1ك1 فان\ظ�ري أ%ين ال1ي.ار

والط�ب.انة والط�ب.ان,ي.ة: أ%ن ي.ن\ظ�ر الرجل إ,ل ح.ل1يلته، فإ,ما



:�أ%ن ي.ح\ظ1ل� أ%ي ي.ك�ف�ها عن الظهور، وإ,ما أ%ن يغضب وي.غار. وي.ح\ظ1ل
ي'ض.ي>ق وي.ح\ج'ر. وال%ظ1ل: ال�ق%ت>ر، وأ%نشد: ي.ح\ظ�ل أ%و ي.غارا؛

قال ال4زهري: وأ%ما البيت الذي احتج_ به ف ال�ق%ت>ر ف%ي.ح\ظ�ل% أ%و
ي.غ.ارا، فإ,ن الرواة ر.و.و\ه مرفوعاv ف%ي.ح\ظ�ل� أ%و ي.غار'، ورفعه على

Dول: م'ض.ي>ق على أ%هله. الوهري: رجل: ح.ظ1ل�الستئناف. ورجل ح.ظ
وح.ظ�ال للم'ق%ت>ر الذي ياسب أ%هله با ي'ن\ف1ق عليهم، والسم ال1ظ}لن،

بكسر الاء، وال%ظ%لن، بالتحريك: مشي الغ.ض\بان، وقد ح.ظ%ل؛ قال:
،Òر.م1ي Dف%ظ%ل� كأ%ن_ه شاة

خ.فيف. ال%ش\ي,، ي.ح\ظ�ل� م'س\ت.ك1ينا
أ%ي ي.ك�فe بعض م1ش\ي.ت1ه ويشي غ%ض\بان. وح.ظ%ل ي.ح\ظ�ل: م.ش.ى ف

ش1ق� من ش.ك%اة{ وهو الاظ1ل. يقال: م.ر_ بنا فلن ي.ح\ظ�ل ظالعاv. وقد
ح.ظ%ل ال%ش\ي ي.ح\ظ�ل ح.ظ%لناv إ,ذا ك%ف_ بعض مشيه؛ وأ%نشد ابن السكيت

للم.ر�ار الع.د.وي�:
وح.ش.و\ت الغ.ي\ظ% ف أ%ض\لعه،

فهو ي.م\شي ح.ظ%لناv كالن_ق1ر
قال: والك%ب\ش' الن_ق1ر الذي قد التوى ع1ر\ق ف ع'ر\قوب.ي\ه فهو

ي.ك�فe بعض مشيه، قال: وهو ال%ظ%لن. قال ابن السكيت: ح.ظ1ل%ت الن>ق1رة� من
الشاء ت.ح\ظ%ل ح.ظ%لv أ%ي ك%ف�ت بعض م1ش\ي.تها. وال%ظ%لن: ع.ر.ج

الر_ج\ل. وح.ظ1لت الشاة� ح.ظ%لv، وهي حظ�ول: ظ%ل%ع.ت\ وتغي لونا ل1و.ر.م
ف ض.ر\عها. وح.ظ1ل%ت النخلة� وح.ض1ل%ت، بالضاد والظاء: ف%س.د.ت أ�صول

س.ع.ف1ها، وقد ذكرناه ف حضل. وح.ظ1ل البعي'، بالكسر، إ,ذا أ%كثر من أ%كل
ال%ن\ظ%ل، يذكر ف ترجة حنظل، إ,ن شاء ال.

@حعل: ابن بري: ح.ي\ع.ل الرجل� إ,ذا قال ح.ي_ على الصلة؛ قال الشاعر:
أ%ل ر'ب_ ط%ي\ف{ منك1 بات. م'عان,قي،
إ,ل أ%ن دعا داعي الص_ب.اح فح.ي\ع.ل

قال: وقال آخر:
أ%قول لا، ود.م\ع' الع.ي, جار�:
أ%ل ت.ح\ز'ن\ك1 ح.ي\ع.لة� ال�ن.ادي؟

هذه الترجة ذكرها ابن بري هنا قال: وأ%هل الوهري هذه الترجة
وع.ج,ب\ت' منه فإ,نه ل ي.ك}ف1ه أ%ن ت.ر\ج.م عليها هنا حت قال أ%هلها الوهري،



والوهري ل ي'ه\م1لها لكنه ذكرها ف حرف اللم هي وح.ي_ه.لv، واستشهد
بذين البيتي أ%يضاv عليها ول ي'ف}ر,د لا ترجة بذكرها، ولو أ%فرد

لا ترجة لزمه أ%ن يترجم على ب.س\م.ل وح.م\د.ل وح.و\ق%ل وس.ب\ح.ل وما
أ%شبه ذلك.

@حفل: ال%ف}ل: اجتماع الاء ف م.ح\ف1ل1ه، تقول: ح.ف%ل الاء� ي.ح\ف1ل
ح.ف}لv وح'ف�ولv وح.ف1يلv، وح.ف%ل الوادي بالس_ي\ل واح\ت.ف%ل: جاء

ب,ملء3 ج.ن\ب.ي\ه؛ وقول صخ\ر الغ.ي>:
أ%نا الث%ل�م أ%ق}ص1ر\ قبل فاق1ر.ة،

إ,ذا ت'ص1يب' س.و.اء4 ال4نف ت.ح\ت.ف1ل
معناه تأ}خذ م'ع\ظ%م.ه. وم.ح\ف1ل الاء: م'ج\ت.م.ع'ه. وف الديث ف صفة

عمر: ودفقت ف م.حاف1ل1ها؛ جع م.ح\ف1ل أ%و م'ح\ت.ف%ل حيث ي.ح\تفل الاء
vول�أ%ي يتمع. وح.ف%ل% الل�ب' ف الض_ر\ع ي.ح\ف1ل ح.ف}لv وح'ف

وت.ح.ف�ل واح\ت.ف%ل: اجتمع؛ وح.ف%ل%ه هو وح.ف�ل%ه. وض.ر\ع حاف1ل أ%ي
متلئ لبناv. وش'ع\بة حافل وو.اد{ حاف1ل إ,ذا ك%ث�ر س.ي\ل�هما، والمع

ح'ف�ل. ويقال: اح\ت.ف%ل الوادي بالسيل أ%ي امتل4. والت_ح\فيل: مثل
الت_ص\ر,ية وهو أ%ن ل ت'ح\ل%ب الشاة أ%ياماv ليجتمع اللب ف ض.ر\عها للبيع،

ونى رسول ال،صلى ال عليه وسلم، عن التصرية والتحفيل. وناقة حاف1ل%ة
وح.ف�ول وشاة حافل وقد ح.ف%ل%ت\ ح'ف�ولv وح.ف}لv إ,ذا اح\ت.ف%ل ل%ب.ن'ها

ف ض.ر\عها، وه'ن_ ح'ف�ل وحوافل. وف الديث: من اشترى شاة م'ح.ف�لة 
*)

قوله «من اشترى شاة مفلة» كذا ف الصل، والذي ف نسخة النهاية الت
بأيدينا: من اشترى مفلة، بدون لفظ شاة) فلم ي.ر\ض.ها ر.د_ها ور.د_ معها

صاعاv من ت.م\ر؛ قال: ال�ح.ف�لة الناقة أ%و البقرة أ%و الشاة ل
ي\ل�بها صاحبها أ%ياماv حت يتمع لبنها ف ض.ر\عها، فإ,ذا احتلبها الشتري

و.ج.دها غ%ز,يرة فزاد ف ثنها، فإ,ذا حلبها بعد ذلك وجدها ناقصة اللب عما
حلبه أ%يام ت.ح\ف1يلها، فجعل سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ب.د.ل لب التحفيل صاعاv من تر؛ قال: وهذا مذهب الشافعي وأ%هل السن_ة الذين
يقولون بسنة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم. وال�ح.ف�لة

وال�ص.ر_اة واحدة، وسيت م'ح.ف�لة ل4ن اللب ح'فYل ف ض.ر\عها أ%ي ج'مع.
والتحفيل مثل التصرية: وهو أ%ن ل تلب الشاة أ%ياماv ليجتمع اللب ف



ضرعها للبيع، والشاة م'ح.ف�لة وم'ص.ر_اة؛ وأ%نشد ال4زهري للقط%امي يذكر
إ,بلv اشتد_ عليها ح.ف}ل� اللب ف ضروعها حت آذاها:

ذ%و.ار,ف ع.ي\ن.يها من ال%ف}ل بالضeح.ى،
س'ج'وم¬ ك%ن.ض_اح الش>ن.ان1 ال�ش.ر_ب

وروي عن ابن ال4عراب قال: ال�ف%ال ال%م\ع العظيم. وال�ف%ال: اللب
التم1ع. وهذا ض.ر\ع ح.ف1يل أ%ي ملوء لبناv؛ قال ربيعة بن ه.م�ام بن

عامر البكري:
vض.ر'وسا vبالع'ل نابا �أ%آخ'ذ

م'د.م_مة، لا ض.ر\ع ح.ف1يل؟
وف حديث عائشة تصف عمر، رضي ال عنهما: ل أ�مÒ ح.ف%ل%ت\ له

ود.ر_ت\ عليه أ%ي ج.م.عت اللب له ف ثديها. وف حديث حليمة: فإ,ذا هي حافل
أ%ي كثية اللب. وف حديث موسى وشعيب: فاستنكر أ%بوها سرعة ميئهما

بغنمهما ح'ف�لv ب,طاناv، جع حافل أ%ي متلئة الضروع. وح.ف%ل%ت السماء�
ح.ف}لv: ج.د_ و.ق}ع'ها واشتد_ مطر'ها، وقيل: ح.ف%ل%ت السماء� إ,ذا ج.د_
و.ق}ع'ها، ي.ع\ن'ون بالسماء حينئذ الطر ل4ن السماء ل ت.ق%ع. وح.ف%ل

الدمع': كث�ر؛ قال كثي>ر:
إ,ذا قلت أ%س\ل�و، غار.ت1 العي' بالب'كا

�غ1ر.اءé، وم.د_ت\ها م.دامع' ح'ف�ل
وح.ف%ل القوم' ي.ح\ف1لون% ح.ف}لv واح\ت.ف%لوا: اجتمعوا واح\ت.ش.دوا.

وعنده ح.ف}ل من الناس أ%ي ج.م\ع، وهو ف ال4صل مصدر. وال%ف}ل: ال%م\ع.
وال%ح\ف1ل: ال%ج\ل1س وال�ج\ت.م.ع ف غي ملس أ%يضاv. وم.ح\ف1ل� القوم

وم'ح\ت.ف%ل�هم: م'ج\ت.م.ع'هم. وف الديث ذكر ال%ح\ف1ل، وهو م'ج\ت.م.ع
الناس ويمع على ال%حاف1ل. وت.ح.ف�ل اللس': كثر أ%هله'. ود.عاهم

:Dوح.ف1يل Dال%ف%لى وال4ح\ف%لى أ%ي بماعتهم، واليم أ%كثر. وج.م\ع¬ ح.ف}ل
كثي. وجاؤوا ب.فيلتهم وح.ف}ل%تهم أ%ي بأ%جعهم. قال أ%بو تراب: قال بعض

بن سليم فلن مافظ على ح.س.به وم'ح.اف1ل عليه إ,ذا صانه؛ وأ%نشد شر:
يا و.ر\س' ذات. ال1د> وال%ف1يل،

ما ب.ر,ح.ت\ و.ر\س.ة� أ%و ن.ش1يل
و.ر\س.ة�: اسم' ع.ن\ز� كانت غ%ز,يرة. يقال: ذو ح.ف1يل ف أ%مره أ%ي ذو

اجتهاد.



وال%ف1يل: الوضوء؛ عن كراع 
(* قوله «والفيل الوضوء عن كراع» هكذا ف

الصل، وعبارة القاموس وشرحه: والحتفال الوضوح، عن كراع) ، وقال: هو من
المع؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك. وال%ف1يل والح\ت1فال:

البالغة. ورجل ذو ح.ف}ل وح.ف}لة: م'بالغ فيما أ%خذ فيه من ال�مور. وكان%
ح.ف1يل%ة� ما أ%عطى د1ر\ه.ماv أ%ي م.ب\ل%غ� ما أ%عطى.

ال4زهري: وم'ح\ت.ف%ل ال4مر م'ع\ظ%م'ه. وم'ح\ت.ف41ل لم الف%خ1ذ
:v؛ ومنه قول الذل يصف سيفاvوالساق: أ%كثر'ه لما

أ%ب\يض' كالر_ج\ع، ر.س'وب¬ إ,ذا
ما تاخ. ف م'ح\ت.ف1ل ي.خ\ت.لي

قال: ويوز ف م'ح\ت.ف%ل. أ%بو عبيدة: الح\ت1فال� من ع.د\و, اليل أ%ن
ي.ر.ى الفارس' أ%ن فرسه قد بلغ أ%قصى ح'ض\ره وفيه بق1ي_ة. يقال: ف%ر.س

م'ح\ت.ف1ل. وال�ف%ال: ب.ق1ي_ة� التفاريق وال4قماع من الزبيب
وال%ش.ف.وح'ف%الة� الطعام: ما ي'خ\ر.ج منه في'ر\مى به. وال�ف%الة وال�ثالة:

الرديء� من كل شيء. وال�ف%الة أ%يضاv: ب.ق1ي_ة ال4قماع والق�شور ف
التمر وال%ب>، وقيل: ال�فالة ق�ش.ارة التمر والشعي وما أ%شبهها. وقال

اللحيان: هو ما ي'ل}ق%ى منه إ,ذا كان أ%ج.ل� من التراب والدeقاق. وف
الديث: وتبقى ح'ف%الة كح'ف%الة التمر أ%ي ر'ذالة من الناس كر.د1يء التمر

ون'ق%اي.ت1ه، وهو م1ث}ل ال�ث%الة، بالثاء، وقد تقدم. وال�ف%الة: م1ث}ل
ال�ثالة؛ قال ال4صمعي: هو من ح'ف%التهم وح'ث%التهم أ%ي من ل خي فيه

منهم، قال: وهو الر_ذ}ل من كل شيء. ورجل ذو ح.ف}لة إ,ذا كان مبال1غاv فيما
أ%خ.ذ فيه؛ وأ%خ.ذ% لل4مر ح.ف}ل%ته إ,ذا ج.د_ فيه. وال�ف%الة: ما

ر.ق_ من ع.ك%ر الدeهن والطيب. وح'ف%الة اللب: ر.غ}و.ته كج'ف%الته؛ حكاها
يعقوب. وح.ف%ل% الشيء4 ي.ح\ف1له ح.ف}لv: ج.له؛ قال بشر بن أ%ب خازم

يصف جارية:
رأ%ى د'ر_ةv بيضاء4 ي.ح\ف1ل ل%و\ن.ها

س'خ.ام¬، كغ1ر\بان الب.ر,ير، م'ق%ص_ب'
ي.ح\ف1ل ل%و\ن.ها: ي.ج\ل�وه؛ يريد أ%ن ش.ع.ر.ها ي.ش'بe ب.ي.اض.

ل%و\ن,ها في.ز,يده بياضاv بشد_ة سواده. قال ابن بري: أ%راد بالسeخ.ام
ش.ع.ر.ها. وكل ل%ي>ن� من شعر أ%و ص'وف فهو س'خ.ام؛ وال�ق%ص_ب':



ال%ع\د.والت_ح.ف©ل: التزيeن'. والتحفيل: التزيي؛ قال: وجاء4 ف حديث
ر'ق}ي.ة الن_م\لة: الع.ر'وس ت.ق}ت.ال وت.ح\ت.ف1ل، وك�ل� شيء� ت.ف}ت.ع1ل، غي

أ%ن_ها ل ت.ع\ص1ي الر_ج'ل؛ معن ت.ق}ت.ال ت.ح\ت.كم على زوجها،
وت.ح\ت.ف1ل تتزين وتتشد للزينة. ويقال للمرأ%ة: ت.ح.ف�لي لزوجك أ%ي ت.ز.ي_ن

لت.ح\ظ%ي\ عنده. وح.ف�ل}ت الشيء4 أ%ي ج.لوته ف%ت.ح.ف�ل واح\ت.ف%ل.
وطريق م'ح\ت.ف1ل أ%ي ظاهر م'س\ت.ب,ي، وقد اح\ت.ف%ل أ%ي استبان، واح\ت.ف%ل

:vالطريق': و.ض.ح؛ قال لبيد يصف طريقا
ت.ر\ز'م الشار,ف' من ع1ر\فان,ه،
ك�ل�ما لح بن.ج\د{ واح\ت.ف%ل

:vوقال الراعي يصف طريقا
ف لح1ب� بر,قاق ال4رض م'ح\ت.ف1ل؛

هاد{ إ,ذا غ%ر_ه ال�د\ب' ال%د.اب,ي'
أ%راد بال�د\ب ال%د.ابي صلبة ال4رض، أ%ي هذا الطريق واضح مستبي ف

.vالص_لبة أ%يضا
وما ح.ف%له وما ح.فل به ي.ح\ف1ل ح.ف}لv وما اح\ت.ف%ل به أ%ي ما بال.

وال%ف}ل: ال�ب.الة. يقال: ما أ%ح\ف1ل بفلن أ%ي ما أ�بال به؛ قال
لبيد:ف%م.ت أ%ه\ل1ك فل أ%ح\ف1ل�ه،
ب.ج.لي الن% من الع.ي\ش ب.ج.ل

وح.ف%ل}ت كذا وكذا أ%ي باليت به. يقال: ل ي.ح\ف1ل به؛ قال الكميت:
أ%ه\ذ1ي بظ%ب\ي.ة%، لو ت'ساع1ف' د.ار'ها،

ك%ل%فاv وأ%ح\ف1ل ص'ر\م.ها وأ�بال
وقول م'ل%يح:

وإ,ن ل4ق}ر,ي ال%م_، حي ي.ن'وب'ن،
ب'ع.ي\د. الك%ر.ى منه ض.ر,ير¬ م'ح.اف1ل

أ%راد م'كاث1ر م'ط%او,ل.
وال1ف}و.ل: شجر مثل شجر الرمان ف الق%د\ر، وله ورق م'د.و_ر م'ف%ل}ط%ح

رقيق كأ%نا ف ت.ح.بeب ظاهرها ت'وث%ة، وليست لا رطوبتها، تكون بقدر
ال3ج_اصة، والناس يأ}كلونه وفيه مرارة وله ع.ج.م.ة غي شديدة تسمى

ال%ف%ص؛ كل هذا عن أ%ب حنيفة. ال4زهري: سلمة عن الفراء: ال%و\ف%ل%ة
الق%ن\فاء. ابن ال4عراب: ح.و\ف%ل الشيء� إ,ذا انتفخت ح.و\ف%لته. وف ترجة



Dحقل: ال%و\ق%لة، بالقاف، الغ'ر\م'ول الل�ي>ن؛ قال ال4زهري: هذا غ%ل%ط
غ%ل1ط% فيه الليث ف لفظه وتفسيه، والصواب ال%و\ف%لة، بالفاء، وهي

الك%م.ر.ة الض_خ\مة مأ}خوذة من ال%ف}ل وهو الجتماع والمتلء. وقال أ%بو
عمرو: قال ابن ال4عراب وال%و\ق%لة، بالقاف، بذا العن خطأD. وقال
الوهري: ال%و\ق%لة الغ'ر\م'ول الل�ي>ن، وف التأ%خرين من يقوله بالفاء،
ويزعم أ%نه الك%م.ر.ة الضخمة، ويعله مأ}خوذاv من ال%ف}ل، قال: وما

.vأ%ظنه مسموعا
وح.ف%ائل وح.ف%ايل وح'ف%ائل: موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:

ت.أ%ب_ط ن.ع\ل%ي\ه وشق_ ب.ر,ير.ة،
وقال: أ%ل%ي\س. الناس دون ح.ف%ائل؟

(* قوله «بريرة» هكذا ف الصل بالباء، والذي ف معجم ياقوت: مريرة
باليم).

قال ابن جن: من ضم الاء هز الياء الب.ت_ة كبائل، وليس ف الكلم
ف�ع.ايل غي مهموز الياء، ومن فتح الياء احتمل المزة والياء جيعاv، أ%ما

المز فكقولك س.ف%ائن ور.س.ائل، وأ%ما الياء فكقولك ف جع غ1ر\ي.ن
وح1ث}ي.ل غ%ر.اي,ن وح.ث%اي,ل؛ وقوله:

،vأ%ل ل%يت ج.ي\ش. الع1ي لق%و\ا ك%تيبة
ثلثي منا ش1ر\ع. ذات ال%فائل

فإ,نه زاد اللم على حد� زيادتا ف قوله:
ولقد ن.ه.ي\تك عن بنات ال4وب.ر

وال%ف%ي\ل%ل: شجر، م.ث�ل به سيبويه وفسره الس_ياف.
@حفأل: ابن سيده: ح'ف%ائل موضع، وقد ذكر ف حفل ل4ن هزته تتمل أ%ن
تكون زائدة وأ%صلv، فمثال ما هي فيه زائدة ح'طائط وج'ر.ائض، ومثال ما هي

فيه أ%صل عتائل وب'ر.ائل، قال: وهذا كله قول سيبويه، وقد تقدم ذكره ف
حفل.

@حقل: ال%ق}ل: ق%ر.اح ط%ي�ب، وقيل: ق%ر.اح طيب ي'ز\ر.ع فيه، وحكى بعضهم
فيه ال%ق}لة. أ%بو عمرو: ال%ق}ل الوضع الاد1س وهو الوضع الب,ك}ر'

الذي ل ي'ز\ر.ع فيه قط. وقال أ%بو عبيد: ال%ق}ل الق%ر.اح من ال4رض. ومن
أ%مثالم: ل ي'ن\ب,ت الب.ق}لة إ,ل ال%ق}لة، وليست ال%ق}لة بعروفة.

قال ابن سيده: وأ�راهم أ%ن_ث�وا ال%ق}لة ف هذا الثل لتأ}نيث الب.ق}لة



أ%و ع.ن.وا با الطائفة منه، وهو يضرب مثلv للكلمة السيسة ترج من
الرجل السيس. وال%ق}ل: الزرع إ,ذا اس\ت.ج\م.ع خروج' نباته، وقيل: هو إ,ذا

ظهر ورقه واخ\ض.ر_؛ وقيل: هو إ,ذا كثر ورقه، وقيل: هو الزرع ما دام
أ%خضر، وقد أ%ح\ق%ل الزرع'، وقيل: ال%ق}ل الز_رع إ,ذا ت.ش.ع_ب ورق�ه من قبل

أ%ن ت.غ\ل�ظ سوقه، ويقال منها ك�لYها: أ%ح\ق%ل الزرع' وأ%ح\ق%ل%ت
ال4رض'؛ قال ابن بري: شاهده قول ال4خطل:

ي.خ\ط�ر بال1ن\ج.ل و.س\ط% ال%ق}ل,،
ي.و\م ال%ص.اد، خ.ط%ر.ان% الف%ح\ل,

وف الديث: ما تصنعون بح.اق1ل1كم أ%ي م.ز.ارعكم، واحدتا م.ح\ق%لة من
ال%ق}ل الزرع,، كال%ب\ق%لة من الب.ق}ل. قال ابن ال4ثي: ومنه الديث

كانت فينا امرأ%ة ت.ح\ق1ل على أ%ر\بعاء4 لا س1ل}قاv، وقال: هكذا رواه بعض
التأخرين وصو�به أ%ي ت.ز\رع، قال: والرواية ت.ز\ر.ع وت.ح\ق1ل؛ وقال

شر: قال خالد بن ج.ن\ب.ة ال%ق}ل ال%ز\ر.عة الت ي'ز\ر.ع فيها الب'رe؛
وأ%نشد:

ل%م'ن\داح¬ من الد_ه\ن.ا خ.ص1يب¬،
ل1ت.ن\ف%اح ال%نوب, به ن.سيم

أ%ح.بe إ,ل� من ق�ر\يان ح1س\م.ى،
ومن ح.ق}ل%ي\ن بينهما ت'خ'وم

وقال شر: ال%ق}ل� الروضة، وقالوا: موضع الزر\ع. والاق1ل�: ال4ك�ار.
وال%حاق1ل: ال%ز.ارع.

وال�حاق%لة: بيع الزرع قبل بدو� صلحه، وقيل: بيع الزرع ف س'ن\ب'له
بال1ن\طة، وقيل: الزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أ%و أ%قل من ذلك

أ%و أ%كثر وهو مثل ال�خاب.رة، وقيل: ال�حاقلة اكتراء ال4رض بال1ن\طة
وهو الذي يسميه الز_ر�اعون ال�جار.بة؛ ونى النب، صلى ال عليه وسلم،

عن ال�حاق%لة وهو بيع الزرع ف سنبله بالب'ر� مأ}خوذ من القل الق%راح,.
وروي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما ال�حاق%لة؟ قال: ال�حاق%لة بيع
الزرع بالق%م\ح؛ قال ال4زهري: فإ,ن كان مأ}خوذاv من إ,ح\قال الزرع إ,ذا
ت.ش.ع_ب فهو بيع الزرع قبل صلحه، وهو غ%ر.ر، وإ,ن كان مأ}خوذاv من
ال%ق}ل وهو الق%ر.اح وباع زرعاv ف سنبله نابتاv ف ق%راح بالب'ر�، فهو بيع
ب'ر¼ مهول ب,ب'ر¼ معلوم، ويدخله الربا ل4نه ل يؤمن التفاضل، ويدخله



الغ.ر.ر ل4نه م'غ.ي_ب ف أ%كمامه. وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب
قال: ال%ق}ل بال%ق}ل أ%ن يبيع زرعاv ف ق%ر.اح بزرع ف ق%راح؛ قال ابن

ال4ثي: وإ,نا نى عن ال�ح.اق%لة ل4نما من ال%ك1يل ول يوز فيه إ,ذا
كانا من جنس واحد إ,ل م1ث}لv بثل، ويداv بيد، وهذا مهول ل يدري
أ%يهما أ%كثر، وفيه النسيئة. وال�ح.اق%لة، م'ف%اعلة من ال%ق}ل: وهو الزرع

الذي يزرع إ,ذا ت.ش.ع_ب قبل أ%ن ت.غ\ل�ظ س'وق�ه، وقيل: هو من ال%ق}ل وهي
ال4رض الت ت'ز\ر.ع، وتسميه أ%هل العراق الق%ر.اح.

وال%ق}لة وال1ق}لة؛ الكسر عن اللحيان: ما يبقى من الاء الصاف ف
الوض ول ترى أ%رضه من ورائه. وال%ق}لة: من أ%دواء ال3بل؛ قال ابن سيده:

ول أ%دري أ%ي� داء هو، وقد ح.ق1ل%ت ت.ح\ق%ل ح.ق}لة وح.ق%لv؛ قال رؤبة
يدح بللv ونسبه الوهري للعجاج:

ي.ب\ر'ق ب.ر\ق العار,ض, الن_غ_اص
ذ%اك.، وت.ش\في ح.ق}لة ال4م\راض

وقال رؤبة:
ف بطنه أ%ح\قاله وب.ش.م'ه

وهو أ%ن يشرب الاء مع التراب في.ب\شم.. وقال أ%بو عبيد: م1ن\ أ%كل,
التراب مع الب.ق}ل، وقد ح.ق1ل%ت ال3ب,ل� ح.ق}لة مثل ر.ح1م. ر.ح\مة، والمع

أ%ح\قال. قال ابن بري: يقال ال%ق}لة وال�قال، قال: ودواؤه أ%ن يوضع على
الدابة عدة أ%كسية حت ت.ع\ر.ق، وح.ق1ل الفرس' ح.ق%لv: أ%صابه و.ج.ع ف

بطنه من أ%كل التراب وهي ال%ق}لة. وال1ق}ل: داء يكون ف البطن.
وال1ق}ل وال�قال وال%ق1يلة: ماء الرeط}ب ف ال4معاء، والمع حقائل؛

قال:إ,ذا الع.ر'وض اض\ط%م_ت ال%قائل
وربا صيه الشاعر حقلv؛ قال ال4زهري: أ%راد بالرeط}ب البقول

الر_ط}بة من الع'ش\ب ال4خضر قبل ه.ي\ج ال4رض، وي.ج\ز.أ� الال� حينئذ
بالرeط}ب عن الاء، وذلك الاء الذي ت.ج\ز.أ� به الن_ع.م من الب'قول يقال له

vال%ق}ل وال%ق1يلة، وهذا يدل على أ%ن ال%ق}ل من الزرع ما كان ر.ط}با
غ%ضìا. وال%ق1يلة: ح'شافة الت_م\ر وما ب.ق1ي. من ن'فاياته؛ قال

ال4زهري: ل أ%عرف هذا الرف وهو م'ريب.
وال%ق1يل: نب\ت¬؛ حكاه ابن دريد وقال: ل أ%عرف صحته. وح.ق1يل: موضع

بالبادية؛ أ%نشد سيبويه:



،Dم.ي\رة1 م.ن\ز,لeلا ب.ق1يل� فالن
ت.ر.ى الو.ح\ش. ع'وذات{ به وم.تال1يا

وح.ق}ل: واد بالجاز. وال%ق}ل، بال4لف واللم: موضع؛ قال ابن سيده:
ول أ%دري أ%ين هو.

وال%و\ق%لة: سرعة ال%ش\ي ومقار.بة� ال%ط}و، وقال اللحيان: هو
ال3ع\ياء والضعف؛ وف الصحاح: ح.و\ق%ل% ح.و\ق%لة وح1يقالv إ,ذا ك%ب,ر وف%ت.ر
عن الماع. وح.و\ق%ل الرجل� إ,ذا مشى فأ%ع\يا وض.ع'ف. وقال أ%بو زيد:

ر.ج'ل ح.و\ق%ل م'ع\ي�، وح.و\ق%ل إ,ذا أ%ع\يا؛ وأ%نشد:
م'ح.و\ق1لD وما به من باس
إ,ل� ب.قايا غ%ي\ط%ل النeع.اس

وف النوادر: أ%ح\ق%ل الرجل� ف الركوب إ,ذا لز,م ظهر الراحلة. وح.و\ق%ل
الرجل�: أ%د\ب.ر، وح.و\ق%ل: نام، وح.و\ق%ل الرجل�: ع.ج.ز عن امرأ%ته عند

الع'ر\س. وال%و\ق%ل: الشيخ إ,ذا ف%ت.ر عن النكاح، وقيل: هو الشيخ
ال�س3نe من غي أ%ن ي'خ.ص_ به الفاتر عن النكاح. وقال أ%بو اليثم:

ال%و\ق%ل الذي ل يقدر على مامعة النساء من الك1ب.ر والضعف؛ وأ%نشد:
أ%قول�: ق%ط}باv ون,ع1مìا، إ,ن} س.ل%ق

ل1ح.و\ق%ل�، ذ1راع'ه قد ام_ل%ق
(* قوله «اقول قطباv إل» أورده الوهري:

وحوقل ذراعه قد املق * يقول قطباv ونعماv ان سلق)
وال%و\ق%ل: ذ%ك%ر الر_ج'ل. الليث: ال%و\ق%لة الغ'ر\مول الل�ي>ن،

وهو الد_و\ق%لة أ%يضاv. قال ال4زهري: هذا غ%ل%طD غ%ل1ط% فيه الليث ف
لفظه وتفسيه: والصواب ال%و\ف%لة، بالفاء، وهي الك%م.رة الض_خ\مة مأ}خوذة
من ال%ق}ل، وهو الجتماع والمتلء، وقال: قال أ%بو عمرو وابن ال4عراب

قال: وال%و\ق%لة: بالقاف، بذا العن خطأD. الوهري: ال%و\ق%لة
الغ'ر\مول الل�ي>ن، وف التأ%خرين من يقوله بالفاء، ويزعم أ%نه الك%م.رة

الض_خ\مة ويعله مأ}خوذاv من ال%ف}ل وما أ%ظنه مسموعاv، قال: وقلت ل4ب
الغوث ما ال%و\ق%لة؟ قال: ه.ن' الشيخ ال�ح.و\ق1ل. وح.و\ق%ل الشيخ':

اعتمد بيديه على خ.ص\ر.ي\ه؛ قال:
يا قوم,، قد ح.و\ق%ل}ت' أ%و د.ن.و\ت'

وب.ع\د. ح1يقال, الر>جال, ال%و\ت'



ويروى: وب.ع\د. ح.و\قال، وأ%راد الصدر فلما استوحش من أ%ن تصي الواو
ياء ف%ت.حه. وح.و\ق%له: د.ف%ع.ه. وال%و\ق%لة: القارورة الطويلة الع'ن'ق

تكون مع الس_ق�اء.
وال%ي\ق%ل: الذي ل خي فيه، وقيل: هو اسم؛ وأ%ما قول الراعي:

وأ%ف%ض\ن. بعد ك�ظوم1ه,ن_ ب.ر�ة،
من ذي ال4بارق، إ,ذ ر.ع.ي\ن ح.ق1يل

فهو اسم موضع؛ قال ابن بري: ك�ظومهن إ,مساكهن عن ال%ر_ة، وقيل:
ح.ق1يلv ن.ب\ت¬، وقيل: إ,نه ج.ب.ل من ذي ال4بارق كما تقول خرج من بغداد

فتزو�د من ال�خ.ر>م، وال�خ.ر>م من بغداد، ومثله ما أ%نشده سيبويه ف باب
جع المع:

،Dم.ية منز,لeلا ب.ق1يل فالن
ترى الو.ح\ش. ع'وذات{ به ومتاليا

وقد تقدم.
ويقال: اح\قل} ل من الشراب، وذلك من ال1ق}لة وال�ق}لة، وهو ما دون

م1ل}ء3 الق%د.ح. وقال أ%بو عبيد: ال1ق}لة الاء القليل. وقال أ%بو زيد:
ال1ق}لة الب.ق1ي_ة من اللب وليست بالق%ل1يلة.

@حكل: ال�ك}لة كالع'ج\مة ل ي'بي صاحب'ها الكلم. وال�ك}لة
وال%ك1يلة: الل©ث}غة. ابن ال4عراب: ف لسانه ح'ك}لة أ%ي ع'ج\مة ل ي'بي

الكلم. وال�ك}ل� الع'ج\م من الطيور والبهائم؛ قال رؤبة:
لو أ%ن_ن أ�ع\ط1يت' ع1ل}م ال�ك}ل،

ع1ل}م. سليمان كلم. الن_م\ل
هكذا أ%ورده الوهري وال4زهري، ونسبه ال4زهري لرؤبة؛ قال ابن بري:

الرجز للعجاج، وصوابه: أ%و كنت، وقبله:
فق�ل}ت': لو ع'م>ر\ت' ع'م\ر. ال1س\ل،

وقد أ%تاه ز.م.ن' الف1ط%ح\ل،
والص_خ\ر' م'ب\ت.لê كط1ي الو.ح\ل،

أ%و كنت قد أ�وت1يت' عل}م. ال�ك}ل،
كنت' ر.ه1ي. ه.ر.م� أ%و ق%ت\ل

قال ابن سيده: وال�ك}ل من اليوان ما ل ي'س\مع له صوت كالذ�ر�
والن_م\ل؛ قال:



vك}ل، لو أ%ن� ذ%ر_ة�وي.ف}ه.م قول ال
ت'ساو,د' أ�خ\ر.ى، ل ي.ف�ت\ه س1واد'ها

وكلم' ال�ك}ل: كلم¬ ل ي'ف}ه.م؛ حكاه ثعلب.
وح.ك%ل عليه ال4مر' وأ%ح\ك%ل واح\ت.ك%ل: الت.ب.س واشتبه كع.ك%ل.

وأ%ح\ك%ل على القوم إ,ذا أ%ب.ر_ عليهم شرìا؛ وأ%نشد:
أ%ب.و\ا على الناس أ%ب.و\ا فأ%حكلوا،

،�تأ}ب لم أ�ر'ومة وأ%و_ل
ي.ب\لى ال%د1يد' قبلها وال%ن\د.ل

الفراء: أ%ش\ك%ل%ت\ علي� ال4خبار وأ%ح\ك%ل%ت وأ%علكت واح\ت.ك%لت أ%ي
أ%شكلت. وقال ابن ال4عراب: ح.ك%ل وأ%ح\ك%ل وأ%ع\ك%ل واع\ت.ك%ل بعن

واحد. وال%ك%ل ف الفرس: ام>ساح' ن.ساه ور.خاوة كعبه. وال%و\كل: الق%صي،
وقيل البخيل؛ قال ابن دريد: ول أ�ح1ق©ه. والاك1ل: ال�خ.م>ن.

@حلل: ح.ل� بالكان ي.ح'ل© ح'لولv وم.ح.ل¾ وح.ل¾ وح.ل%لv، بفك
التضعيف نادر: وذلك نزول القوم ب.ح.ل�ة وهو نقيض الرتال؛ قال ال4سود

بن يعفر:
ك%م\ فات.ن من ك%ري� كان ذا ث1ق%ة،

ي'ذ}كي الو.ق�ود ب'م\د{ ل%ي\لة ال%ل%ل
وح.ل�ه واح\ت.ل� به واح\ت.ل�ه: نزل به. الليث: ال%ل© ال�لول

والنزول؛ قال ال4زهري: ح.ل� ي.ح'ل© ح.ل¾؛ قال ال�ث%ق�ب الع.ب\دي:
أ%ك�ل� الدهر ح.لê وارتال،
أ%ما ت'ب\ق1ي علي� ول ت.ق1ين؟

ويقال للرجل إ,ذا ل يكن عنده غ%ن.اء: ل ح'لYي ول س1ي,ي، قال ابن
سيده: كأ%ن هذا إ,نا قيل أ%و_ل و.ه\ل%ة لؤنث فخوطب بعلمة التأ}نيث، ث

قيل ذلك للمذكر والثني والثنتي والماعة م.ح\ك1يìا بلفظ الؤنث،
وكذلك ح.ل� بالقوم وح.ل�ه'م واح\ت.ل� بم، واح\ت.ل�هم، فإ,ما أ%ن تكونا

لغتي كلتاها و'ض1ع، وإ,م_ا أ%ن يكون ال4صل ح.ل� بم، ث حذفت الباء
وأ�وصل الفعل إ,ل ما بعده فقيل ح.ل�ه؛ ور.ج'ل ح.الê من قوم ح'ل�ول

وح'ل�ل� وح'ل�ل. وأ%ح.ل�ه الكان% وأ%ح.ل�ه به وح.ل�له به وح.ل� به:
ج.ع.له ي.ح'ل©، عاق%ب.ت الباء المزة؛ قال قيس بن ال%ط1يم:

د1ي.ار الت كانت ونن على م1نÝى



ت.ح'ل© بنا، لول ن.ج.اء� الر_كائب
أ%ي ت.ج\عل�نا ن.ح'ل©. وح.ال�ه: ح.ل� معه. وال%ح.ل©: نقيض

ال�ر\ت.ح.ل؛ وأ%نشد:
إ,ن� م.ح.ل¾ وإ,ن م'ر\ت.ح.ل،

وإ,ن� ف الس_ف}ر ما م.ض.ى م.ه.ل
vقال الليث: قلت للخليل: أ%لست تزعم أ%ن العرب العاربة ل تقول إ,ن رجل

ف الدار ل تبدأ} بالنكرة ولكنها تقول إ,ن ف الدار رجلv؟ قال: ليس
هذا على قياس ما تقول، هذا حكاية سعها رجل من رجل: إ,ن� م.ح.ل¾ وإ,ن�

م'ر\ت.ح.ل؛ ويصف بعد حيث يقول:
هل ت.ذ}ك�ر' الع.ه\د ف تقم�ص، إ,ذ

ت.ض\ر,ب ل قاعداv با م.ث%ل؛
إ,ن� م.ح.ل¾ وإ,ن� م'ر\ت.ح.ل

ال%ح.ل©: الخرة وال�ر\ت.ح.ل؛ . . . 
(* هكذا ترك بياض ف الصل)

وأ%راد بالس_ف}ر الذين ماتوا فصاروا ف الب.ر\ز.خ، وال%ه.ل البقاء
والنتظار؛ قال ال4زهري: وهذا صحيح من قول الليل، فإ,ذا قال الليث قلت للخليل

أ%و قال سعت الليل، فهو الليل بن أ%حد ل4نه ليس فيه شك، وإ,ذا قال
قال الليل ففيه نظر، وقد ق%د_م ال4زهري ف خطبة كتابه التهذيب أ%نه ف

قول الليث قال الليل إ,نا ي.ع\ن ن.ف}س.ه أ%و أ%نه س.م_ى ل1سان.ه
ال%ليل؛ قال: ويكون ال%ح.ل© الوضع الذي ي'ح.ل© فيه ويكون مصدراv، وكلها

بفتح الاء ل4نما من ح.لY ي.ح'ل© أ%ي نزل، وإ,ذا قلت ال%ح1ل9، بكسر
الاء، فهو من ح.ل� ي.ح1ل© أ%ي و.ج.ب ي.ج,ب. قال ال عز وجل: حت

يبلغ ال%د\ي' م.ح1ل�ه؛ أ%ي الوضع الذي ي.ح1ل© فيه ن.ح\ر'ه، والصدر من
هذا بالفتح أ%يضاv، والكان بالكسر، وجع ال%ح.لY م.ح.ال©، ويقال

م.ح.لê وم.ح.ل�ة بالاء كما يقال م.ن\ز,ل ومنز,لة. وف حديث ال%د\ي: ل
ي'ن\ح.ر حت يبلغ م.ح1ل�ه أ%ي الوضع أ%و الوقت اللذين ي.ح1ل© فيهما

ن.ح\ر'ه؛ قال ابن ال4ثي: وهو بكسر الاء يقع على الوضع والزمان؛ ومنه حديث
عائشة: قال لا هل عندكم شيء؟ قالت: ل، إ,ل شيء ب.ع.ث%ت\ به إ,لينا

ن'س.ي\ب.ة من الشاة الت ب.ع.ث}ت. إ,ليها من الصدقة، فقال: هات فقد
ب.ل%غ.ت\ م.ح1ل�ها أ%ي وصلت إ,ل الوضع الذي ت.ح1ل© فيه وق�ض1ي. الواجب' فيها



من الت_ص.د�ق با، وصارت م1ل}كاv لن ت'ص'د>ق با عليه، يصح له التصرف
فيها ويصح قبول ما أ�هدي منها وأ%كله، وإ,نا قال ذلك ل4نه كان يرم

عليه أ%كل الصدقة. وف الديث: أ%نه كره الت_ب.رeج بالزينة لغي
م.ح1لYها؛ يوز أ%ن تكون الاء مكسورة من ال1لY ومفتوحة من ال�ل�ول، أ%راد به

الذين ذكرهم ال ف كتابه: ول يبدين زينتهن إ,ل لب'ع'ولتهن، الية،
والت_ب.رeج: إ,ظهار الزينة. أ%بو زيد: ح.ل%ل}ت بالرجل وح.ل%ل}ته ون.ز.ل}ت
به ون.ز.ل}ته وح.ل%ل}ت القوم. وح.ل%ل}ت بم بعنÝى. ويقال: أ%ح.ل� فلن

أ%هله بكان كذا وكذا إ,ذا أ%نزلم. ويقال: هو ف ح1ل�ة ص1د\ق أ%ي
ب.ح.ل�ة ص1د\ق. وال%ح.ل�ة: م.ن\ز,ل القوم.

وح.ل1يلة الرجل: امرأ%ته، وهو ح.ل1يل�ها، ل4ن كل واحد منهما ي'ح.ال©
صاحبه، وهو أ%مثل من قول من قال إ,نا هو من ال%لل أ%ي أ%نه ي.ح1ل© لا

وت.ح1ل© له، وذلك ل4نه ليس باسم شرعي وإ,نا هو من قدي ال4ساء.
وال%ل1يل وال%ل1يلة: الز_و\جان؛ قال عنترة:

،vوح.ل1يل غانية{ ت.ر.ك}ت' م'ج.د_ل
ت.م\ك�و ف%ر,يص.ت'ه كش1د\ق, ال4ع\ل%م

وقيل: ح.ل1يل%ته جار.ت'ه، وهو من ذلك ل4نما ي.ح'ل�ن بوضع واحد،
والمع ال%لئل؛ وقال أ%بو عبيد: س'م>يا بذلك ل4ن كل واحد منهما ي'ح.ال©

صاحب.ه. وف الديث: أ%ن ت'ز.ان ح.ل1يلة جارك، قال: وكل من ن.از.ل%ك.
وج.او.ر.ك فهو ح.ليلك أ%يضاv. يقال: هذا ح.ليله وهذه ح.ليلته لن

ت'ح.ال©ه ف دار واحدة؛ وأ%نشد:
ول%ست' بأ%ط}ل%س, الث�و\ب.ي\ن ي'ص\ب

ح.ل1يل%ته، إ,ذا ه.د.أ% الن>ي.ام'
قال: ل يرد بال%ل1يلة هنا امرأ%ته إ,نا أ%راد جارته ل4نا ت'ح.ال©ه

ف النزل. ويقال: إ,نا سيت الزوجة ح.ل1يلة ل4ن كل واحد منهما
م.ح.ل© إ,زار صاحبه. وحكي عن أ%ب زيد: أ%ن ال%ل1يل يكون للمؤنث بغي
هاء.وال1ل�ة: القوم النزول، اسم للجمع، وف التهذيب: قوم نزول؛ وقال

ال4عشى:
،vن\ت. عالا�لقد كان ف ش.ي\بان، لو ك

ق1ب.اب¬ وح.يÒ ح1ل�ة وق%بائل
وح.يÒ ح1ل�ة أ%ي ن'ز'ول وفيهم كثرة؛ هذا البيت استشهد به الوهري،



وقال فيه:
وح.و\ل ح1ل�ة ود.راهم

(* قوله «وحول» هكذا ف الصل، والذي ف نسخة الصحاح الت بايدينا:
وحي�).

قال ابن بري: وصوابه وقبائل ل4ن القصيدة لمي_ة؛ وأ%ولا:
أ%ق%ي\س بن. م.س\عود بن, قيس بن خالد{،

وأ%نت. ام\ر'ؤ يرجو ش.ب.اب.ك وائل
قال: ولل4عشى قصيدة أ�خرى ميمية أ%ولا:

ه'ر.ي\ر.ة% ود>ع\ها وإ,ن لم لئم
يقول فيها:

ط%ع.ام العراق ال�س\تفيض' الذي ترى،
وف كل عام ح'ل�ة و.د.اره1م

قال: وح'ل�ة هنا مضمومة الاء، وكذلك ح.يÒ ح1لل؛ قال زهي:
ل1ح.ي¼ ح1لل� ي.ع\ص1م' الناس. أ%م\ر'ه'م،
إ,ذا ط%ر.ق%ت إ,ح\دى الل�ي.ال ب'ع\ظ%م

وال1ل�ة: ه.يئة ال�ل�ول. وال1ل�ة: جاعة بيوت الناس ل4نا
ت'ح.ل©؛ قال كراع: هي مائة بيت، والمع ح1لل؛ قال ال4زهري: ال1لل جع بيوت

الناس، واحدتا ح1ل�ة؛ قال: وح.يÒ ح1لل أ%ي كثي؛ وأ%نشد شر:
ح.يÒ ح1للD ي.ز\ر.عون الق�ن\ب'ل

قال ابن بري: وأ%نشد ال4صمعي:
vأ%ق%و\م¬ يبعثون الع1ي. ن.ج\دا

أ%ح.بe إ,ليك، أ%م ح.يÒ ح1لل؟
وف حديث عبد الطلب:

ل ه'م_ إ,ن� ال%ر\ء4 ي.م\ـ
ـن.ع' ر.ح\ل%ه، فام\ن.ع\ ح1لل%ك

ال1لل، بالكسر: القوم' القيمون التجاورون يريد بم س'ك�ان ال%ر.م.
وف الديث: أ%نم و.ج.دوا ناساv أ%ح1ل�ة، كأ%نه جع ح1لل كع1ماد

وأ%ع\م1د.ة وإ,نا هو جع ف%عال، بالفتح؛ قال ابن ال4ثي: هكذا قال بعضهم
وليس أ%ف}ع1لة ف جع ف1عال، بالكسر، أ%ول منها ف جع ف%عال، بالفتح،

كف%د.ان وأ%ف}د1نة. وال1ل�ة: ملس القوم ل4نم ي.ح'ل©ونه. وال1ل�ة:



م'ج\ت.م.ع القوم؛ هذه عن اللحيان. وال%ح.ل�ة: منزل القوم.
ور.و\ضة م1ح\لل إ,ذا أ%كثر الناس' ال�لول با. قال ابن سيده: وعندي

أ%نا ت'ح1ل© الناس كثياv، ل4ن م1ف}عالv إ,نا هي ف معن فاعل ل ف
معن مفعول، وكذلك أ%رض م1ح\لل. ابن شيل: أ%رض م1ح\لل وهي الس_ه\لة

الل�ي>نة، ور.ح.بة م1ح\لل أ%ي ج.ي>دة ل%ل9 الناس؛ وقال ابن ال4عراب
ف قول ال4خطل:

وش.ر,ب\تها بأ%ر,يض.ة م1ح\لل
قال: ال4ر,يض.ة ال�خ\ص1بة، قال: وال1ح\لل ال�خ\تارة للح1ل�ة

والنeزول وهي الع.ذاة الط�ي>بة؛ قال ال4زهري: ل يقال لا م1ح\لل حت
ت'م\ر,ع وت'خ\ص1ب ويكون نباتا ناجعاv للمال؛ وقال ذو الرمة:

بأ%ج\ر.ع. م1ح\لل� م1ر.ب¼ م'ح.ل�ل
وال�ح1ل�تان1: الق1د\ر والر_حى، فإ,ذا قلت ال�ح1ل�ت فهي الق1د\ر
والر_حى والد_ل}و والق1ر\بة وال%ف}ن.ة والس>كYي والف%أ}س والز_ن\د،

ل4ن من كانت هذه معه ح.ل� حيث شاء، وإ,ل فل ب'د_ له من أ%ن ياور
الناس يستعي منهم بعض هذه ال4شياء؛ قال:

ل ي.ع\د1ل%ن_ أ%تاو,يeون ت.ض\ر,ب'هم
ن.ك}باء� ص1رÒ بأ%صحاب ال�ح1ل�ت

ال4تاويeون: الغ'ر.باء أ%ي ل ي.ع\د1ل%ن_ أ%تاو,يeون أ%حداv بأ%صحاب
ال�ح1ل�ت؛ قال أ%بو علي الفارسي: هذا على حذف الفعول كما قال تعال:

يوم ت'ب.د_ل ال4رض' غي. ال4رض والسموات'؛ أ%ي والسموات' غي.
السموات1، ويروى: ل ي'ع\د.ل%ن_، على ما ل يسم_ فاعله، أ%ي ل ينبغي أ%ن

ي'ع\دل فعلى هذا ل حذف فيه.
وت.ل}عة م'ح1ل�ة: ت.ض'مe بيتاv أ%و بيتي. قال أ%عراب: أ%صابنا

م'ط%ي\ر كس.ي\ل شعاب الس_خ\ب.ر, ر.و_ى الت_ل}عة ال�ح1ل�ة، ويروى: س.ي_ل
ش1عاب. الس_خ\ب.ر، وإ,نا ش.ب_ه بش1عاب الس_خ\ب.ر، وهي م.ناب,ته، ل4ن

ع.ر\ض.ها ض.ي>ق وطولا قدر ر.م\ية ح.ج.ر.
وح.ل� ال�ح\ر,م' من إ,حرامه ي.ح1ل© ح1ل¾ وح.للv إ,ذا خ.رج من

ح1ر\مه. وأ%ح.ل�: خ.ر.ج، وهو ح.لل، ول يقال حالê على أ%نه القياس. قال
ابن ال4ثي: وأ%ح.ل� ي'ح1ل© إ,ح\للv إ,ذا ح.ل� له ما ح.ر'م عليه من

م.ح\ظورات ال%ج>؛ قال ال4زهري: وأ%ح.ل� لغة وك%ر,هها ال4صم.عي وقال:



أ%ح.ل� إ,ذا خ.رج من الشeه'ور ال�ر'م أ%و من ع.ه\د كان عليه. ويقال
للمرأ%ة ت.خ\ر'ج من ع1د_تا: ح.ل�ت\. ورجل ح1لê من ال3حرام أ%ي ح.لل.

وال%لل: ضد الرام. ر.ج'ل ح.لل أ%ي غي م'ح\ر,م ول متلبس بأ%سباب
الج، وأ%ح.ل� الرجل� إ,ذا خرج إ,ل ال1لY عن ال%ر.م، وأ%ح.ل� إ,ذا

دخل ف شهور ال1لY، وأ%ح\ر.م\نا أ%ي دخلنا ف الشهور ال�ر'م. ال4زهري:
ويقال رجل ح1لê وح.لل ورجل ح1ر\م وح.رام أ%ي م'ح\ر,م؛ وأ%ما قول زهي:

ج.ع.ل}ن الق%نان% عن ي.مي� وح.ز\ن.ه،
وكم بالق%نان من م'ح1ل9 وم'ح\ر,م

vفإ,ن بعضهم فسره وقال: أ%راد ك%م\ بالق%نان من ع.د'و¼ يرمي د.ما
ح.للv ومن م'ح\رم أ%ي يراه ح.راماv. ويقال: ال�ح1ل© الذي ي.ح1ل© لنا

ق1تال�ه، وال�ح\ر,م الذي ي.ح\ر'م علينا قتاله. ويقال: ال�ح1ل© الذي ل
ع.ه\د له ول ح'ر\مة، وقال الوهري: من له ذمة ومن ل ذمة له. وال�ح\ر,م:
الذي له ح'ر\مة. ويقال للذي هو ف ال4شهر ال�ر'م: م'ح\ر,م، وللذي خرج

منها: م'ح1لê. ويقال للنازل ف ال%ر.م: م'ح\ر,م، والارج منه: م'ح1ل9،
وذلك أ%نه ما دام ف ال%ر.م يرم عليه الصيد والقتال، وإ,ذا خرج منه ح.ل�
له ذلك. وف حديث النخعي: أ%ح1ل� بن أ%ح.ل� بك؛ قال الليث: معناه من

ترك ال3حرام وأ%ح.ل� بك فقات.ل%ك فأ%ح\ل1ل أ%نت أ%يضاv به فقائ1ل�ه
وإ,ن كنت م'ح\رماv، وفيه قول آخر وهو: أ%ن الؤمني ح.ر'م عليهم أ%ن يقتل

بعضهم بعضاv ويأ}خذ بعضهم مال بعضهم، فكل واحد منهم م'ح\ر,م عن صاحبه،
يقول: فإ,ذا أ%ح.ل� رجل ما ح.ر'م عليه منك فادفعه عن نفسك با ت.ه.ي_أ% لك
دفع'ه به من سلح وغيه وإ,ن أ%تى الدفع بالسلح عليه، وإ%ح\لل البادئ
ظ�ل}م وإ,ح\لل الدافع مباح؛ قال ال4زهري: هذا تفسي الفقهاء وهو غي

مالف لظاهر الب. وف حديث آخر: من ح.ل� بك فاح\ل1ل} به أ%ي من صار
بسببك ح.للv ف%ص1ر\ أ%نت به أ%يضاv ح.للv؛ هكذا ذكره الروي وغيه، والذي

جاء ف كتاب أ%ب عبيد عن النخعي ف ال�ح\ر,م ي.ع\دو عليه الس_ب'ع أ%و
اللYصe: أ%ح1ل� بن أ%ح.ل� بك. وف حديث د'ر.يد بن الص>م_ة: قال

لالك بن عوف أ%نت م'ح1لê بقومك أ%ي أ%نك قد أ%ب.ح\ت ح.ر,يهم وع.ر_ضتهم
للهلك، ش.ب_ههم بال�ح\ر,م إ,ذا أ%ح.ل� كأ%نم كانوا منوعي

بال�قام ف بيوتم فح.ل©وا بالروج منها. وفعل ذلك ف ح'لYه وح'ر\مه وح1لYه
وح1ر\مه أ%ي ف وقت إح\لله وإ,حرامه. وال1ل©: الرجل ال%لل الذي خرج



من إ,حرامه أ%و ل ي'ح\ر,م أ%و كان أ%حرم فح.ل� من إ,حرامه. وف حديث
عائشة: قالت ط%ي_ب\ت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل1لYه وح1ر\مه؛ وف

حديث آخر: ل1ر\م1ه حي أ%ح\ر.م ول1لYه حي ح.ل� من إ,حرامه، وف
النهاية لبن ال4ثي: ل3ح\لله حي أ%ح.ل�.

وال1ل�ة: مصدر قولك ح.ل� ال%د\ي'. وقوله تعال: حت ي.ب\لغ ال%د\ي'
م.ح1ل�ه؛ قيل م.ح1ل© من كان حاج�اv يوم الن_حر، وم.ح1ل© من كان

معتمراv يوم يدخل مكة؛ ال4زهري: م.ح1ل© الدي يوم النحر ب1نÝى، وقال:
م.ح1ل© ه.د\ي ال�ت.م.ت>ع بالع'م\رة إ,ل الج بكة إ,ذا ق%د1مها وطاف

بالبيت وسعى بي الصفا والروة. وم.ح1ل© ه.د\ي, القارن: يوم النحر بنÝى،
وم.ح1ل© الد_ي\ن: أ%ج.ل�ه، وكانت العرب إ,ذا نظرت إ,ل اللل قالت: ل

م.ر\ح.باv ب'ح1لY الد_ي\ن م'ق%ر>ب ال4ج.ل. وف حديث مكة: وإ,نا
أ�ح1ل�ت ل ساعة من نار، يعن م.ك�ة يوم الفتح حيث دخلها ع.ن\و.ة غي
م'ح\ر,م. وف حديث الع'م\رة: ح.ل�ت الع'م\رة لن اع\ت.م.ر. أ%ي صارت لكم

ح.للv جائزة، وذلك أ%نم كانوا ل يعتمرون ف ال4شهر ال�ر'م، فذلك معن
قولم إ,ذا د.خ.ل ص.ف%ر ح.ل�ت الع'م\ر.ة� لن اع\ت.م.ر.

وال1ل© وال%لل وال1لل وال%ل1يل: ن.ق1يض الرام، ح.ل� ي.ح1ل©
vح1ل¾ وأ%ح.ل�ه ال وح.ل�له. وقوله تعال: ي'ح1ل©ونه عاما

وي'ح.ر>مونه عاماv؛ فسره ثعلب فقال: هذا هو النس3يء، كانوا ف الاهلية يمعون
أ%ياماv حت تصي شهراv، فلما ح.ج_ النب، صلى ال عليه وسلم، قال: الن%

êأ%ي ح.لل. يقال: هو ح1ل êكهيئته. وهذا لك ح1ل �اس\ت.دار. الزمان
وب,لê أ%ي ط%ل}ق، وكذلك ال�نثى. ومن كلم عبد الطلب: ل أ�ح1ل©ها لغتسل

وهي لشارب ح1لê وب,لê أ%ي ح.لل، ب,لê إ,تباع، وقيل: الب,ل© مباح،
ح1م\ي.ر,ي_ة. ال4زهري: روى سفيان عن عمرو بن دينار قال: سعت ابن عباس

يقول: هي ح1لê وب,لê يعن زمزم، فس'ئ1ل سفيان: ما ح1لê وب,لê؟ فقال:
ح1لê م'ح.ل�ل. ويقال: هذا لك ح1لê وح.لل كما يقال لضد�ه ح1ر\م وح.رام

أ%ي م'ح.ر_م. وأ%ح\ل%لت له الشيء4. جعلته له ح.للv. واس\ت.ح.ل�
الشيء4: ع.د_ه ح.للv. ويقال: أ%ح\ل%لت الرأ%ة% لزوجها. وف الديث: لعن

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ال�ح.لYل وال�ح.ل�ل له، وف رواية:
ال�ح1ل� وال�ح.ل� له، وهو أ%ن يطلق الرجل امرأ%ته ثلثاv فيتزوجها رجل

آخر بشرط أ%ن يطلقها بعد م'و.اق%عته إ,ياها لت.ح1ل� للزوج ال4ول. وكل شيء



أ%باحه ال فهو ح.لل، وما ح.ر_مه فهو ح.ر.ام. وف حديث بعض الصحابة:
ول أ�وت ب.الð ول م'ح.ل�ل إ,ل ر.ج.م\ت'هما؛ جعل الزمشري هذا

القول حديثاv ل أ%ثراv؛ قال ابن ال4ثي: وف هذه اللفظة ثلث لغات ح.ل�ل}ت
وأ%ح\ل%لت وح.ل%ل}ت، فعلى ال4ول جاء الديث ال4ول، يقال ح.ل�ل فهو

êل وم'ح.ل�ل، وعلى الثانية جاء الثان تقول أ%ح.ل� فهو م'ح1لYم'ح.ل
وم'ح.لê له، وعلى الثالثة جاء الثالث تقول ح.ل%ل}ت فأ%نا ح.الê وهو

م.ح\لول له؛ وقيل: أ%راد بقوله ل أ�وت.ى بالð أ%ي بذي إ,ح\لل مثل قولم
ر,يح¬ لق1ح أ%ي ذات إ,ل}قاح، وقيل: س'م>ي م'ح.لYلv بقصده إ,ل التحليل

كما يسمى مشترياv إ,ذا قصد الشراء. وف حديث مسروق ف الرجل تكون تته
ال4مة في'ط%لYقها طلقتي ث يشتريها قال: ل ت.ح1ل© له إ,ل من حيث

ح.ر'مت عليه أ%ي أ%نا ل ت.ح1ل© له وإ,ن اشتراها حت تنكح زوجاv غيه، يعن
أ%نا ح.ر'مت عليه بالتطليقتي، فل ت.ح1ل© له حت يطلقها الزوج الثان
تطليقتي، فت.ح1ل9 له بما كما ح.ر'مت عليه بما. واس\ت.ح.ل� الشيء4:

اتذه ح.للv أ%و سأ%له أ%ن ي'ح1ل�ه له. وال�ل}و ال%لل: الكلم الذي
ل ر,يبة فيه؛ أ%نشد ثعلب:

ت.ص.ي_د' بال�ل}و, ال%لل,، ول ت'ر.ى
على م.ك}ر.ه{ ي.ب\دو با في.ع1يب

وح.ل�ل% اليمي. تليلv وت.ح1ل�ة وت.ح1ل¾، ال4خية شاذة:
ك%ف�ر.ها، والت_ح1ل�ة: ما ك�فYر به. وف التنزيل: قد فرض ال لكم ت.ح1ل�ة

أ%يانكم؛ والسم من كل ذلك ال1ل©؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ول أ%ج\ع.ل� العروف ح1ل� أ%ل1ي_ة{،

ول ع1د.ةv ف الناظر ال�ت.غ.ي_ب
قال ابن سيده: هكذا وجدته ال�ت.غ.ي_ب، مفتوحة الياء، ب.طY الام1ض،
والصحيح ال�ت.غ.ي>ب، بالكسر. وحكى اللحيان: أ%ع\ط1 الالف ح'ل�ن%
ي.مينه أ%ي ما ي'ح.لYل يينه، وحكى سيبويه: ل4فعلن كذا إ,ل� ح1ل© ذلك

أ%ن أ%فعل كذا أ%ي ولكن ح1ل© ذلك، فح1ل© مبتدأ وما بعدها مبن� عليها؛
قال أ%بو السن: معناه ت.ح1ل�ة� ق%س.م1ي أ%و تليل�ه أ%ن أ%فعل كذا.

وقولم: فعلته ت.ح1ل�ة الق%س.م أ%ي ل أ%فعل إ,ل بقدار ما ح.ل�لت به
ق%س.مي ول أ�بال1غ. ال4زهري: وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: ل يوت

لؤمن ثلثة أ%ولد فت.م.س�ه النار إ,ل ت.ح1ل�ة الق%س.م؛ قال أ%بو



عبيد: معن قوله ت.ح1ل�ة الق%س.م قول ال عز وجل: وإ,ن} منكم إ,ل
وارد'ها، قال: فإ,ذا م.ر_ با وجازها فقدأ%ب.ر_ ال ق%س.م.ه. وقال غي أ%ب

عبيد: ل ق%س.م ف قوله تعال: وإ,ن منكم إ,ل واردها، فكيف تكون له
ت.ح1ل�ة وإ,نا الت_ح1ل�ة لل4ي\مان؟ قال: ومعن قوله إ,ل ت.ح1ل�ة

الق%س.م إ,ل التعذير الذي ل ي.ب\د.ؤ'ه منه مكروه؛ ومنه قول الع.ر.ب: ض.ر.ب\ته
تليلv وو.ع.ظ}ته ت.ع\ذيراv أ%ي ل أ�بال1غ ف ضربه وو.ع\ظ1ه؛ قال ابن

ال4ثي: هذا م.ث%ل ف الق%ل1يل ال�ف}ر,ط الق1ل�ة وهو أ%ن ي'باش1ر من
الفعل الذي ي'ق}س3م عليه القدار. الذي ي'ب,رe به ق%س.م.ه وي'ح.لYل�ه،

مثل أ%ن يلف على النزول بكان فلو و.ق%ع به و.ق}عة خفيفة أ%جزأ%ته فتلك
ت.ح1ل�ة ق%س.م1ه، والعن ل ت.م.سeه النار إ,ل م.س_ة يسية مثل

ت.ح1ل�ة ق%س.م الالف، ويريد بت.ح1ل�ت1ه الو'رود. على النار والج\تياز.
با، قال: والتاء ف الت_ح1ل�ة زائدة؛ وف الديث الخر: من ح.ر.س ليلة من

وراء السلمي م'ت.ط%و>عاv ل يأ}خذه الشيطان ول ير النار ت.م.سeه
إ,ل ت.ح1ل�ة الق%س.م؛ قال ال تعال: وإ,ن منكم إ,ل واردها، قال

ال4زهري: وأ%صل هذا كله من تليل اليمي وهو أ%ن يلف الرجل ث يستثن استثناء
متصلv باليمي غي منفصل عنها، يقال: آل فلن أ%ل1ي_ة ل ي.ت.ح.ل�ل

فيها أ%ي ل ي.س\تث}ن, ث جعل ذلك مثلv للتقليل؛ ومنه قول كعب بن زهي:
ت.خ\د1ي على ي.س.رات{، وهي لحقة،

بأ%ر\ب.ع�، و.ق}ع'ه'ن_ ال4رض. ت.ح\ل1يل
(* قوله «لحقة» ف نسخة النهاية الت بأيدينا: لهية).

وف حواشي ابن بري:
ت.خ\د1ي على ي.س.رات، وهي لحقة،

ذ%و.اب,ل، و.ق}ع'ه'ن_ ال4رض. ت.ح\ل1يل
أ%ي قليل 

(* قوله «أي قليل» هذا تفسي لتحليل ف البيت) كما يلف
ال3نسان على الشيء أ%ن يفعله فيفعل منه اليسي ي'ح.لYل به ي.م1ينه؛ وقال
الوهري: يريد و.ق}ع. م.ناس1م الناقة على ال4رض من غي مبالغة؛ وقال

الخر:أ%ر.ى إ,بلي عافت ج.د'ود.، فلم ت.ذ�ق\
با ق%ط}ر.ةv إ,ل ت.ح1ل�ة م'ق}س3م

قال ابن بري: ومثله لع.ب\د.ة% بن الطبيب:



ت'ح\ف1ي التراب. بأ%ظ}لف{ ث%مانية
�ف أ%ر\ب.ع، م.سeهن_ ال4رض. ت.ح\ل1يل

أ%ي قليل ه.ي>ن يسي. ويقال للرجل إ,ذا أ%م\ع.ن ف و.ع1يد أ%و أ%فرط ف
ف%خ\ر أ%و كلم: ح1ل¾ أ%با فلن أ%ي ت.ح.ل�ل} ف يينك، جعله ف

وعيده إ,ياه كاليمي فأ%مره بالستثناء أ%ي اس\ت.ث}ن يا حالف واذ}ك�ر ح1ل¾.
وف حديث أ%ب بكر: أ%نه قال لمرأ%ة ح.ل%فت أ%ن ل ت'ع\ت1ق م.و\لة لا

فقال لا: ح1ل¾ أ�م_ فلن، واشتراها وأ%عتقها، أ%ي ت.ح.ل�ل1ي من
يينك، وهو منصوب على الصدر؛ ومنه حديث عمرو بن معد يكرب: قال لعمر ح1ل¾

يا أ%مي الؤمني فيما تقول أ%ي ت.ح.ل�ل} من قولك. وف حديث أ%نس: قيل
له ح.د>ث}نا ببعض ما سعت.ه من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال:

وأ%ت.حل�ل أ%ي أ%ستثن. ويقال: ت.ح.ل�ل فلن من يينه إ,ذا خرج منها
بكفارة أ%و ح1ن\ث يوجب الكفارة؛ قال امرؤ القيس:

وآل%ت\ ح1ل}فةv ل ت.ح.ل�ل
وت.ح.ل�ل ف يينه أ%ي استثن.

وال�ح.لYل من اليل: الف%ر.س' الثالث من خيل الر>هان، وذلك أ%ن يضع
الر_ج'لن1 ر.ه\ن.ي بينهما ث يأ}ت رجل سواها فيسل معهما فرسه ول
يضع ر.ه\ناv، فإ,ن س.ب.ق أ%حد' ال4و_لي\ن أ%خ.ذ% رهن.ه ورهن. صاحبه وكان

ح.للv له من أ%جل الثالث وهو ال�ح.لYل، وإ,ن سب.ق. ال�ح.لYل� ول
ي.س\بق واحد منهما أ%خ.ذ% الرهني جيعاv، وإ,ن س'ب,ق. هو ل يكن عليه

شيء، وهذا ل يكون إ,ل� ف الذي ل ي'ؤ\م.ن أ%ن ي.س\بق، وأ%ما إ,ذا كان
بليداv بطيئاv قد أ�م1ن أ%ن ي.س\ب,قهما فذلك الق1م.ار النهي� عنه،

وي'س.م_ى أ%يضاv الد_خ1يل.
وض.ر.به ض.ر\باv ت.ح\ل1يلv أ%ي شبه التعزير، وإ,نا اشتق ذلك من

ت.ح\ل1يل اليمي ث أ�ج\ري ف سائر الكلم حت قيل ف وصف ال3بل إ,ذا
ب.ر.ك%ت\؛ ومنه قول كعب

بن زهي:
ن.ج.ائ1ب و.ق}ع'ه'ن_ ال4رض. ت.ح\ليل

أ%ي ه.ي>ن. وح.ل� الع'ق}دة ي.ح'ل©ها ح.ل¾: فت.ح.ها ون.ق%ض.ها
فان\ح.ل�ت\. وال%ل©: ح.ل© الع'ق}دة. وف الثل السائر: يا عاق1د' اذ}ك�ر\

ح.ل¾، هذا الثل ذكره ال4زهري والوهري؛ قال ابن بري: هذا قول



ال4صمعي وأ%ما ابن ال4عراب فخالفه وقال: يا حاب,ل� اذ}ك�ر\ ح.ل¾ وقال: كذا
سعته من أ%كثر من أ%لف أ%عراب فما رواه أ%حد منهم يا عاق1د'، قال:

ومعناه إ,ذا ت%م_ل}ت. فل ن'ؤ.ر>ب ما ع.ق%د\ت، وذكره ابن سيده على هذه
الصورة ف ترجة حبل: يا حاب,ل� اذ}ك�ر\ ح.ل¾. وكل جامد أ�ذ1يب فقد

ح'ل�.وال�ح.ل�ل: الشيء اليسي، كقول امرئ القيس يصف جارية:
كب,ك}ر, ال�قاناة1 الب.ي.اض بص'ف}رة،

غ%ذ%اها ن.م1ي الاء3 غ%ي\ر ال�ح.ل�ل
وهذا يتمل معنيي: أ%حدها أ%ن ي'ع\ن.ى به أ%نه غ%ذ%اها غ1ذ%اء ليس

ب'ح.ل�ل أ%ي ليس بيسي ولكنه م'بال%غ فيه، وف التهذيب: م.ر,يء# ناج,ع¬،
والخر أ%ن ي'ع\ن به غي ملول عليه في.ك}د'ر وي.ف}س'د. وقال أ%بو

اليثم: غي م'ح.ل�ل يقال إ,نه أ%راد ماء البحر أ%ي أ%ن البحر ل ي'ن\ز.ل عليه
ل4ن ماءه ز'ع.اق ل ي'ذ%اق فهو غي م'ح.ل�ل أ%ي غي م.ن\زول� عليه،

قال: ومن قال غي م'ح.ل�ل أ%ي غي قليل فليس بشيء ل4ن ماء البحر ل يوصف
بالقلة ول بالكثرة لاوزة حد>ه الوصف.، وأ%ورد الوهري هذا البيت

مستشهداv به على قوله: ومكان م'ح.ل�ل إ,ذا أ%كثر الناس' به ال�ل�ول%، وفسره
بأ%نه إ,ذا أ%كثروا به ال�لول كد_روه. وكل© ماء ح.ل�ت\ه ال3بل

فك%د_ر.ت\ه م'ح.ل�ل، وع.ن امر'ؤ القيس بقوله ب,ك}ر ال�ق%اناة د'ر_ة غي
مثقوبة. وح.ل� عليه أ%مر' ال ي.ح1ل© ح'لولv: وج.ب.. وف التنزيل:

أ%ن ي.ح1ل� عليكم غ%ض.ب¬ من ربكم، ومن قرأ%: أ%ن ي.ح'ل�، فمعناه أ%ن
ي.ن\ز,ل. وأ%ح.ل�ه ال� عليه: أ%وجبه؛ وح.ل� عليه ح.قYي ي.ح1ل©

م.ح1ل¾، وهو أ%حد ما جاء من الصادر على مثال م.ف}ع1ل بالكسر كال%ر\ج,ع,
وال%ح1يص وليس ذلك بط�رد، إ,نا يقتصر على ما سع منه، هذا مذهب سيبويه.

وقوله تعال: ومن ي.ح\ل�3ل} عليه غ%ض.ب فقد ه.و.ى؛ قرئ. ومن ي.ح\ل�ل
وي.ح\ل1ل، بضم اللم وكسرها، وكذلك قرئ.: في.ح'3ل© عليكم غضب، بكسر الاء

وضمها؛ قال الفراء: والكسر فيه أ%ح.بe إ,ل� من الضم ل4ن ال�لول ما
وقع من ي.ح'ل©، وي.ح1ل© يب، وجاء بالتفسي بالوجوب ل بالوقوع، قال:

وكلê صواب، قال: وأ%ما قوله تعال: أ%م أ%ردت أ%ن ي.ح1ل� عليكم، فهذه
مكسورة، وإ,ذا قلت ح.ل� بم العذاب' كانت ت.ح'ل© ل غي، وإ,ذا قلت

ع.لي_ أ%و قلت ي.ح1ل© لك كذا وكذا، فهو بالكسر؛ وقال الزجاج: ومن قال
ي.ح1ل© لك كذا وكذا فهو بالكسر، قال: ومن قرأ% في.ح1ل© عليكم فمعناه في.ج,ب



عليكم، ومن قرأ% في.ح'ل© فمعناه في.ن\ز,ل؛ قال: والقراءة ومن ي.ح\ل1ل
بكسر اللم أ%كثر. وح.ل� ال%ه\ر' ي.ح1ل© أ%ي وجب. وح.ل� العذاب ي.ح1ل©،

بالكسر، أ%ي و.ج.ب، وي.ح'ل©، بالضم، أ%ي نزل. وأ%ما قوله أ%و ت.ح'ل©
قريباv من دارهم، فبالضم، أ%ي ت.ن\زل. وف الديث: فل ي.ح1ل© لكافر

ي.ج,د ريح ن.ف%سه إ,ل� مات أ%ي هو ح.قÒ واجب واقع كقوله تعال: وح.ر.ام
على ق%ر\ية؛ أ%ي ح.قÒ واجب عليها؛ ومنه الديث: ح.ل�ت له شفاعت، وقيل:

هي بعن غ%ش1ي.ت\ه ون.ز.ل%ت\ به، فأ%ما قوله: ل ي.ح'ل© ال�م\ر,ض على
ال�ص1ح�، فبضم الاء، من ال�لول النزول,، وكذلك ف%ل}ي.ح\ل�ل، بضم اللم.

وأ%ما قوله تعال: حت يبلغ ال%د\ي' م.ح1ل�ه، فقد يكون الصدر. ويكون
الوضع.. وأ%ح.ل�ت الشاة� والناقة� وهي م'ح1لê: د.ر_ لب.ن'ها، وقيل:

ي.ب,س. لبن'ها ث أ%ك%ل%ت الر_بيع. فد.ر_ت، وعب عنه بعضهم بأ%نه نزول
اللب من غي ن.تاج، والعنيان متقاربان، وكذلك الناقة؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
،vم.ي.اس1را vولكنها كانت ثلثا
وحائل% ح'ول أ%ن\ه.ز.ت\ فأ%ح.ل�ت1

(* قوله «أ%نزت» أورده ف ترجة نز بلفظ أنلت باللم، وقال بعده:
ورواه ابن العراب أنزت بالزاي ول وجه له).

يصف إ,بلv وليست بغنم ل4ن قبل هذا:
،vف%لو أ%ن_ها كانت ل1ق%اح1ي ك%ثية
لقد ن.ه,ل%ت\ من ماء ج'د¼ وع.ل�ت

(* قوله «من ماء جد» روي باليم والاء كما أورده ف اللي).
وأ%نشد الوهري ل�مية بن أ%ب الصلت الثقفي:

غ�يوث ت.لت.قي ال4رحام' فيها،
ت'ح1ل© با الط�روقة� واللYجاب

وأ%ح.ل�ت الناقة� على ولدها: د.ر_ لبن'ها، ع'د>ي بع.لى ل4نه ف معن
د.ر_ت. وأ%ح.ل� الال� فهو ي'ح1ل© إ,ح\للv إ,ذا نزل د.رeه حي

يأ}كل الربيع. ال4زهري عن الليث وغيه: ال%حال© الغنم الت ينزل اللب ف
ضروعها من غي ن.تاج ول و,لد.

وت.ح.ل�ل الس_ف%ر' بالرجل: اع\ت.ل� بعد قدومه.
وال3ح\ل1يل والت>ح\ل1يل: م.خ\ر.ج البول من ال3نسان وم.خ\رج اللب من



الثدي والض_ر\ع. ال4زهري: ال3ح\ل1يل م.خ\رج اللب من ط�ب\ي الناقة
وغيها. وإ,ح\ل1يل الذ�ك%ر,: ث%ق}به الذي يرج منه البول، وجعه

ال4حال1يل؛ وف قصيد كعب بن زهي:
ت'م1رe مثل% ع.س3يب النخل ذا خ'ص.ل�،

بغارب، ل ت'خ.و>ن\ه ال4حال1يل
هو جع إ,ح\ل1يل، وهو م.خ\ر.ج اللب من الض_ر\ع، وت'خ.و>نه: ت.ن\ق�صه،
يعن أ%نه قد ن.ش.ف. لبن'ها فهي سينة ل تضعف بروج اللب منها.

وال3ح\ل1ليل: يقع على ذ%ك%ر, الرجل وف%ر\ج الرأ%ة، ومنه حديث ابن عباس:
أ%ح\م.د إ,ليكم غ%س\ل ال3ح\ل1يل أ%ي غ%س\ل الذكر. وأ%ح.ل� الرجل� بنفسه إ,ذا

استوجب العقوبة. ابن ال4عراب: ح'ل� إ,ذا س'ك1ن، وحل� إ,ذا ع.دا،
وامرأ%ة ح.ل�ء ر.س\حاء، وذ1ئ}ب أ%ح.ل© ب.ي>ن ال%ل%ل كذلك. ابن

ال4عراب: ذئب أ%ح.ل© وبه ح.ل%ل، وليس بالذئب ع.ر.ج، وإ,نا يوصف به ل%م.ع
ي'ؤن.س منه إ,ذا ع.دا؛ وقال الطYر,م_اح:

ي'ح1يل� به الذYئ}ب' ال4ح.ل©، و.ق�وت'ه
ذ%وات ال%راد1ي، من م.ناق� ور'ز�ح

(* قوله «الرادي» هكذا ف الصل، وف الصحاح: الوادي، وهي العناق.
وف ترجة مرد: أن الراد كسحاب العنق).

وقال أ%بو عمرو: ال4ح.ل© أ%ن يكون م.ن\هوس ال�ؤ\خ1ر أ%ر\و.ح
الر>جلي. وال%ل%ل: استرخاء ع.ص.ب الدابة، ف%ر.س¬ أ%ح.ل©. وقال الفراء:
ال%ل%ل ف البعي ضعف ف ع'ر\قوبه، فهو أ%ح.ل© ب.ي>ن ال%ل%ل، فإ,ن كان ف

الرeك}بة فهو الط�ر.ق. وال4ح.ل©: الذي ف رجله استرخاء، وهو مذموم ف
كل شيء إ,ل ف الذئب. وأ%نشد الوهري بيت الطرماح: ي'ح1يل� به الذYئب'

ال4ح.ل©، ونسبه إ,ل الشماخ وقال: ي'ح1يل� أ%ي ي'ق1يم به ح.و\لv. وقال
أ%بو عبيدة: ف%ر.س أ%ح.ل©، وح.ل%ل�ه ضعف ن.ساه ور.خاوة ك%ع\به، وخ.ص�
.vأ%بو عبيدة به ال3بل. وال%ل%ل: رخاوة ف الكعب، وقد ح.ل1ل}ت ح.ل%ل

وفيه ح.ل�ة وح1ل�ة أ%ي ت.ك%سeر وضعف؛ الفتح عن ثعلب والكسر عن ابن
ال4عراب. وف حديث أ%ب قتادة: ث ت.ر.ك فت.ح.ل�ل أ%ي لا ان\ح.ل�ت ق�واه
ترك ض.م_ه إ,ليه، وهو ت.ف%عeل من ال%لY نقيض الش_د�؛ وأ%نشد ابن بري

لشاعر:
إ,ذا اص\ط%ك_ ال4ضاميم' اع\ت.لها



بص.د\ر�، ل أ%ح.ل� ول ع.موج
وف الديث: أ%نه ب.ع.ث رجلv على الصدقة فجاء بف%ص1يل م.ح\ل�ول أ%و

م.خ\لول بالشك؛ اللول، بالاء الهملة: ال%ز,يل الذي ح'ل� اللحم عن
أ%وصاله فع.ر,ي. منه، وال%خ\ل�ول ييء ف بابه.

وف الديث: الصلة تريها التكبي وت.ح\ل1يلها التسليم أ%ي صار
ال�ص.لYي بالتسليم ي.ح1ل© له ما حرم فيها بالتكبي من الكلم وال4فعال

الارجة عن كلم الصلة وأ%فعالا، كما ي.ح1ل© للم'ح\ر,م بالج عند الفراغ
منه ما كان ح.راماv عليه. وف الديث: أ%ح1ل©وا ال يغفر لكم أ%ي

أ%سلموا؛ هكذا فسر ف الديث، قال الطاب: معناه الروج من ح.ظ}ر الش>رك إ,ل
ح1لY ال3سلم وس.ع.ته، من قولم ح.ل� الرجل� إ,ذا خرج من ال%ر.م

إ,ل ال1لY، ويروى باليم، وقد تقدم؛ قال ابن ال4ثي: وهذا الديث هو عند
ال4كثر من كلم أ%ب الدرداء، ومنهم من جعله حديثاv. وف الديث: من

كانت عنده م.ظ}ل1مة من أ%خيه ف%ل}يس\ت.ح1ل�ه. وف حديث عائشة أ%نا قالت
لمرأ%ة م.ر_ت\ با: ما أ%طول ذ%ي\ل%ها فقال: اغ}ت.ب\ت1ها ق�ومي إ,ليها
ف%ت.حل�ليها؛ يقال: ت.ح.ل�لته واس\ت.ح\ل%ل}ته إ,ذا سأ%لته أ%ن يعلك ف

ح1لð من ق1ب.له. وف الديث: أ%نه سئل أ%ي� ال4عمال أ%فضل فقال:
الال© ال�ر\ت.ح1ل، قيل: وما ذاك؟ قال: الات1م الفت.ت1ح هو الذي ي.خ\تم

القرآن بتلوته ث ي.ف}ت.تح التلوة من أ%و�له؛ شب_هه بال�سافر يبلغ
النزل في.ح'ل© فيه ث يفتتح سيه أ%ي يبتدئه، وكذلك ق�ر_اء أ%هل مكة إ,ذا

ختموا القرآن بالتلوة ابتدأ�وا وقرأ�وا الفاتة وخس آيات من أ%ول سورة
البقرة إ,ل قوله: أ�ولئك هم الفلحون، ث يقطعون القراءة وي'س.مeون ذلك

الال� ال�ر\ت.ح1ل أ%ي أ%نه ختم القرآن وابتدأ% بأ%و_له ول ي.ف}ص1ل
بينهما زمان، وقيل: أ%راد بالالY الرتل الغاز,ي. الذي ل ي.ق}ف�ل عن

غ%ز\و� إ,ل ع.ق�به بآخر.
وال1لل: م.ر\ك%ب¬ من مراكب النساء؛ قال ط�ف%ي\ل:

وراكضة{، ما ت.س\ت.ج,نe ب'ن_ة،
ب.ع1ي. ح1لل�، غاد.ر.ت\ه، م'ج.ع\ف%ل,

م'ج.ع\ف%ل: مصروع؛ وأ%نشد ابن بري لبن أ%حر:
ول ي.ع\د1ل}ن. من ميل ح1لل

قال: وقد يوز أ%ن يكون متاع. ر.ح\ل البعي. وال1ل©: الغ.ر.ض الذي



ي'ر\مى إ,ليه. وال1لل: م.تاع الر_ح\ل؛ قال ال4عشى:
وكأ%ن_ها ل ت.ل}ق. س1ت_ة أ%شهر

ض'ر�اv، إ,ذا و.ض.ع.ت\ إ,ليك ح1لل%ها
قال أ%بو عبيد: بلغتن هذه الرواية عن القاسم بن م.ع\ن، قال: وبعضهم

يرويه ج,لل%ها، باليم؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
وم'ل}و,ي.ة{ ت.رى ش.ماط1يط% غارة،
على ع.ج.ل�، ذ%ك�ر\ت'ها ب,ح1لل1ها

فسره فقال: ح1لل�ها ث1ياب' بدنا وما على بعيها، والعروف أ%ن ال1لل
ال%ر\ك%ب أ%و متاع الر_ح\ل ل أ%ن ثياب الرأ%ة م.ع\دودة ف ال1لل،

ومعن البيت عنده: قلت لا ض'م>ي إ,ليك ث1ياب.ك وقد كانت ر.ف%ع.ت\ها من
الف%ز.ع. وف حديث عيسى، عليه السلم، عند نزوله: أ%نه يزيد ف ال1لل؛

قيل: أ%راد أ%نه إ,ذا ن.ز.ل ت.ز.و_ج. فزاد فيما أ%ح.ل� ال� له أ%ي
ازداد منه ل4نه ل ي.ن\ك1ح إ,ل أ%ن ر'ف1ع.

وف الديث: أ%نه كسا علي�اv، كر�م ال وجهه، ح'ل�ة س1ي.راء؛ قال خالد
بن ج.ن\بة: ال�ل�ة ر,داء وقميص وتامها الع1مامة، قال: ول يزال الثوب

ال%ي>د يقال له ف الثياب ح'ل�ة، فإ,ذا وقع على ال3نسان ذهبت
ح'ل�ته حت يتمعن له إ,م_ا اثنان وإ,ما ثلثة، وأ%نكر أ%ن تكون ال�ل�ة

eوالق%ز eل%ل الو.ش\ي وال1ب.ة وال%ز�إ,زاراv ور,داء و.ح\د.ه. قال: وال
والق�وه1يe وال%ر\و,يe وال%ر,ير، وقال الي.مامي: ال�ل�ة كل ثوب

ج.ي>د جديد ت.ل}بسه غليظ{ أ%و دقيق ول يكون إ,ل ذا ثوب.ي، وقال ابن
شيل: ال�ل�ة القميص وال3زار والرداء ل تكون أ%قل من هذه الثلثة، وقال

شر: ال�ل�ة عند ال4عراب ثلثة أ%ثواب، وقال ابن ال4عراب: يقال
لل3زار والرداء ح'ل�ة، ولكل واحد منهما على انفراده ح'ل�ة؛ قال ال4زهري:

وأ%ما أ%بو عبيد فإ,نه جعل ال�ل�ة ثوبي. وف الديث: خ.ي\ر' الك%ف%ن
ال�ل�ة، وخي الض_ح1ي_ة الكبش ال4ق}ر.ن. وال�ل%ل: ب'رود اليمن ول

تسمى ح'ل�ة حت تكون ثوبي، وقيل ثوبي من جنس واحد؛ قال: وما يبي ذلك
حديث عمر: أ%نه رأ%ى رجلv عليه ح'ل�ة قد ائتزر. بأ%حدها وار\ت.دى

بالخر فهذان ثوبان؛ وب.ع.ث عمر إ,ل م'عاذ بن ع.ف}راء ب'ل�ة فباعها واشترى
با خسة أ%رؤس من الرقيق فأ%عتقهم ث قال: إ,ن رجلv آثر ق1ش\ر.ت.ي\ن

ي.ل}ب.س'هما على ع1ت\ق هؤلء ل%غ.بي' الرأ}ي: أ%راد بالق1ش\ر.ت.ي



الثوبي؛ قال: وال�ل�ة إ,زار ورداء ب'ر\د أ%و غيه ول يقال لا ح'ل�ة حت
تكون من ثوبي والمع ح'ل%ل وح1لل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ليس الف%ت بال�س\م1ن ال�خ\تال،
ول الذي ي.ر\ف�ل ف ال1لل

وح.ل�له ال�ل�ة: أ%لبسه إ,ياها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ل%ب,س\ت. عليك ع1طاف ال%ياء،

وح.ل�ل%ك ال%ج\د. ب.ن\ي' الع'لى
أ%ي أ%ل}ب.سك ح'ل�ته، وروى غيه: وج.ل�ل%ك. وف حديث أ%ب الي.س.ر: لو

أ%نك أ%خ.ذ}ت ب'ر\دة غ�لمك وأ%ع\ط%ي\ت.ه م'عاف1ر,ي_ك أ%و أ%خ.ذ}ت
م'عاف1ري_ه وأ%عطيته ب'ر\دتك فكانت عليك ح'ل�ة وعليه ح'ل�ة. وف حديث
ع.لي�: أ%نه بعث ابنته أ�م كلثوم إ,ل عمر، رضي ال عنهم، ل�ا خ.ط%ب.ها

فقال لا: ق�ول له أ%ب يقول هل ر.ض1يت ال�ل�ة؟ ك%ن عنها بال�ل�ة
ل4ن ال�ل�ة من اللباس ويكن به عن النساء؛ ومنه قوله تعال: ه'ن_ ل1باس

لكم وأ%نتم لباس لن. ال4زهري: ل%ب,س فلن ح'ل�ته أ%ي س1لحه.
ال4زهري: أ%بو ع.م\رو ال�ل�ة الق�ن\ب'لن,ي_ة وهي الك%راخ.ة.

وف حديث أ%ب الي.س.ر 
(* قوله «وف حديث أ%ب اليسر» الذي ف نسخة

النهاية الت بأيدينا أنه حديث عمر) وال�ل�ن ال%د\ي'، وسنذكره ف
حلن.وال1ل�ة: شجرة شاك%ة أ%صغر من الق%تادة يسميها أ%هل البادية

الش>ب\ر,ق، وقال ابن ال4عراب: هي شجرة إ,ذا أ%ك%ل%ت\ها ال3بل س.ه'ل خروج
أ%لبانا، وقيل: هي شجرة تنبت بالجاز تظهر من ال4رض غ%ب\راء ذات ش.و\ك

تأ}كلها الدواب، وهو سريع النبات ينبت بال%د.د والكام وال%صباء، ول ينبت
ف س.ه\ل ول ج.ب.ل؛ وقال أ%بو حنيفة: ال1ل�ة شجرة شاك%ة تنبت ف غ%ل}ظ

ال4رض أ%صغر من الع.و\س.جة وو.ر.ق�ها صغار ول ثر لا وهي م.ر\عى
ص1د\ق�؛ قال:

تأ}كل من خ1ص\ب� س.يال� وس.ل%م،
وح1ل�ة ل%م_ا ت'و.ط�أ}ها ق%د.م

وال1ل�ة: موضع ح.ز\ن وص'خور ف بلد بن ض.ب_ة متصل بر.م\ل.
وإح\ل1يل: اسم واد؛ حكاه ابن جن؛ وأ%نشد:

فلو س.أ%ل%ت\ ع.ن_ا ل�ن\ب,ئ%ت. آن_نا



بإ,ح\ل1يل، ل ن'ز\وى ول نت.خ.ش_ع
وإ,ح\ل1يلء: موضع. وح.ل}ح.ل القوم.: أ%زالم عن مواضعهم.

والت_ح.ل}ح'ل: التحرeك والذهاب. وح.ل}ح.ل}تهم: ح.ر_ك}تهم. وت.ح.ل}ح.ل}ت عن الكان
كت.ز.ح\ز.ح\ت؛ عن يعقوب. وفلن ما ي.ت.ح.ل}حل عن مكانه أ%ي ما يتحرك؛

وأ%نشد للفرزدق:
ث%ه\لن� ذو ال%ض.بات ما ي.ت.ح.ل}ح.ل

قال ابن بري: صوابه ث%ه\لن% ذا ال%ض.بات، بالنصب، ل4ن صدره:
فارفع بكفك إ,ن أ%ردت بناءنا

قال: ومثله لليلى ال4خيلية:
لنا تام1ك¬ دون السماء، وأ%ص\ل�ه

مقيم ط�وال الدهر، لن ي.ت.ح.ل}حل
ويقال: ت.ح.ل}ح.ل إ,ذا ت.ح.ر_ك وذهب، وت.ل%ح\ل%ح إ,ذا أ%قام ول

يتحر_ك. وال%ل©: الش_ي\ر.ج. قال الوهري: وال%ل© د'ه\ن السمسم؛ وأ%ما
ال%لل ف قول الراعي:

وع.ي_رن ال3ب\ل% ال%لل�، ول يكن
لي.ج\ع.ل%ها لبن ال%ب,يثة خال1ق�ه

فهو لقب رجل من بن ن'م.ي\ر؛ وأ%ما قول الفرزدق:
فما ح1ل� من ج.ه\ل� ح'ب.ا ح'ل%مائنا،

ول قائل� العروف فينا ي'ع.ن_ف
أ%راد ح'ل�، على ما ل يسم فاعله، فطرح كسرة اللم على الاء؛ قال

ال4خفش: سعنا من ينشده كذا، قال: وبعضهم ل يكسر الاء ولكن ي'ش1مeها
الكسر كما يروم ف قيل الضم، وكذلك لغ.ت'هم ف ال�ضع_ف مثل ر'د_

وش'د_.وال�لح1ل: الس_ي>د ف عشيته الشجاع الر_كي ف ملسه، وقيل: هو
الض_خ\م الروءة، وقيل: هو الر_ز,ين مع ث%خانة، ول يقال ذلك للنساء،

وليس له فعل، وحكى ابن جن: رجل م'ح.ل}ح.ل وم'ل%ح\ل%ح ف ذلك العن، والمع
ال%لح1ل؛ قال امرؤ القيس:

يا ل%ه\ف. نفسي إ,ن خ.ط1ئ}ن كاه1ل،
القات1ل1ي. ال%ل1ك. ال�لح1ل

قال ابن بري: وال�لح1ل أ%يضاv التام�؛ يقال: ح.و\لD ح'لح1ل أ%ي تام؛
قال ب'ج.ي بن



لgي بن ح'ج\ر:
ت'ب,ي ر'سوماv بالرeو.ي\ت1ج قد ع.ف%ت\
لع.ن\زة، قد ع'ر>ين ح.و\لv ح'لح1ل

وح.ل}ح.ل: اسم موضع. وح.ل}ح.لة: اسم رجل. وح'لح1ل: موضع، واليم أ%على.
وح.ل}ح.ل بال3بل: قال لا ح.ل} ح.ل}، بالتخفيف؛ وأ%نشد:

�قد ج.ع.ل%ت\ ناب' د'ك%ي\ن� ت.ز\ح.ل
أ�خ\راv، وإ,ن صاحوا به وح.ل}ح.لوا

ال4صمعي: يقال للناقة إ,ذا ز.ج.ر.ت\ها: ح.ل} ج.ز\م، وح.ل� م'ن.و_ن،
وح.لى جزم ل ح.ليت؛ قال رؤبة:

ما زال س'وء� الر_ع\ي والت_ن.اج,ي،
وط�ول� ز.ج\ر� ب.ل� وعاج,

قال ابن سيده: ومن خفيف هذا السم ح.ل} وح.ل�، ل3ناث ال3بل خاصة.
ويقال: ح.ل وح.ل1ي. ل ح.ليت، وقد اشتق منه اسم فقيل ال%ل}حال؛ قال

ك�ث%ي>ر ع.ز_ة:
ن.اج� إ,ذا ز'ج,ر الركائب' خ.ل}ف%ه،

ف%ل%ح1ق}نه وث�ن,ي. بال%ل}حال
قال الوهري: ح.ل}ح.ل}ت بالناقة إ,ذا قلت لا ح.ل}، قال: وهو ز.ج\ر

للناقة، وح.و\ب¬ ز.ج\ر للبعي؛ قال أ%بو النجم:
وقد ح.د.و\ناها ب.و\ب� وح.ل,

وف حديث ابن عباس: إ,ن ح.ل} ل%ت'وط1يء� الناس وت'ؤ\ذ1ي وت.ش\غ.ل عن ذكر
ال عز وجل، قال: ح.ل} ز.ج\ر للناقة إ,ذا ح.ث%ث}ت.ها على السي أ%ي إ,ن
زجرك إ,ياها عند ال3فاضة من عرفات ي'ؤ.د>ي إ,ل ذلك من ال3يذاء

والش_غ\ل عن ذكر ال، ف%س3ر\ على ه1ين.ت1ك.
@حل: ح.م.ل الشيء4 ي.ح\م1له ح.م\لv وح'م\لناv فهو م.ح\مول وح.م1يل،

واح\ت.م.له؛ وقول النابغة:
ف%ح.م.ل}ت' ب.ر_ة واح\ت.م.ل}ت. ف%ج.ار,

ع.ب_ر عن الب.ر_ة بال%م\ل، وعن الف%ج\رة بالحتمال، ل4ن ح.م\ل
الب.ر_ة بال3ضافة إ,ل احتمال الف%ج\ر.ة أ%مر يسي وم'س\ت.ص\غ.ر؛ ومثله قول

ال عز اسه: لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو مذكور ف موضعه؛ وقول
أ%ب ذؤيب:



ما ح'م>ل الب'خ\ت1يe عام غ1ي.اره،
عليه الوسوق': ب'رeها وش.ع1ي'ها

قال ابن سيده: إ,نا ح'م>ل ف معن ث�قYل، ولذلك ع.د_اه بالباء؛ أ%ل
تراه قال بعد هذا:

بأ%ث}ق%ل ما ك�ن\ت ح.م_لت خالدا
وف الديث: من ح.م.ل علينا الس>لح فليس م1ن_ا أ%ي من ح.م.ل السلح

على السلمي لكونم مسلمي فليس بسلم، فإ,ن ل يمله عليهم ل3جل كونم
مسلمي فقد اخ\ت'ل1ف فيه، فقيل: معناه ليس منا أ%ي ليس مثلنا، وقيل: ليس

م'ت.خ.لYقاv بأ%خلقنا ول عاملv ب,س'ن_ت1نا، وقوله عز وجل: وكأ%ي>ن
من دابة ل ت.ح\م1ل رزق%ها؛ قال: معناه وكم من دابة ل ت.د_خ1ر رزقها
إ,نا ت'ص\بح فيزقها ال. وال1م\ل: ما ح'م1ل، والمع أ%حال، وح.م.له

على الدابة ي.ح\م1له ح.م\لv. وال�م\لن: ما ي'ح\م.ل عليه من الد_واب ف
ال1ب.ة خاصة. ال4زهري: ويكون ال�م\لن أ%ج\راv لا ي'ح\م.ل. وح.م.ل}ت

الشيء على ظهري أ%ح\م1له ح.م\لv. وف التنزيل العزيز: فإ,نه ي.ح\م1ل يوم
.v؛ أ%ي و,ز\راvخالدين فيه وساءلم يوم القيامة ح1م\ل vالقيامة و,ز\را

وح.م.له على ال4مر ي.ح\م1له ح.م\لv فان\حمل: أ%غ}راه به؛ وح.م_له على
ال4مر ت.ح\م1يلv وح1م_الv ف%ت.ح.م_له ت.ح.مeلv وت1ح1م_الv؛ قال

سيبويه: أ%رادوا ف الف1ع_ال أ%ن ي.ج,يئ�وا به على ال3ف}عال فكسروا
vأ%وله وأ%لقوا ال4لف قبل آخر حرف فيه، ول يريدوا أ%ن ي'ب\د1لوا حرفا

مكان حرف كما كان ذلك ف أ%ف}ع.ل واس\ت.ف}ع.ل. وف حديث عبد اللك ف ه.د\م
الكعبة وما بن ابن' الزeب.ي\ر منها: و.د1دت أ%ن ت.ر.ك}ت'ه وما

ت.ح.م_ل من ال3ث ف ه.د\م الكعبة وبنائها. وقوله عز وجل: إ,نا ع.ر.ض\نا
ال4مانة على السموات وال4رض والبال فأ%ب.ي\ن أ%ن ي.ح\م1ل}نها وأ%ش\ف%ق}ن

منها وح.م.لها ال3نسان، قال الزجاج: معن ي.ح\م1ل}نها ي.خ'ن_ها،
وال4مانة هنا: الفرائض الت افترضها ال على آدم والطاعة والعصية، وكذا جاء ف

التفسي وال3نسان هنا الكافر والنافق، وقال أ%بو إ,سحق ف الية: إ,ن
حقيقتها، وال أ%علم، أ%ن ال تعال ائ}ت.م.ن بن آدم على ما افترضه

vعليهم من طاعته وأ}ت.م.ن. السموات وال4رض والبال بقوله: ائ}ت1يا ط%و\عا
أ%و ك%ر\هاv قالتا أ%ت.ي\نا طائعي؛ ف%ع.ر_فنا ال تعال أ%ن السموات

وال4رض ل% ت.ح\م, ال4مانة أ%ي أ%د_ت\ها؛ وكل من خان ال4مانة فقد



ح.م.لها، وكذلك كل من أ%ث فقد ح.م.ل ال3ث}م؛ ومنه قوله تعال:
ول%ي.ح\م1ل�ن_ أ%ث}قال%هم، الية، فأ%ع\لم ال� تعال أ%ن من باء بال3ث}م يسمى
ح.ام1لv لل3ث والسموات' وال4رض أ%ب.ي\ن أ%ن ي.ح\م1ل}نها، يعن ال4مانة.

وأ%د_ي\ن.ها، وأ%داؤها طاعة� ال فيما أ%مرها به والعمل� به وترك'
العصية، وح.م.لها ال3نسان، قال السن: أ%راد الكافر والنافق ح.م.ل

ال4مانة أ%ي خانا ول ي'ط1يعا، قال: فهذا العن، وال أ%علم، صحيح ومن
vوما�أ%طاع ال من ال4نبياء والص>د>يقي والؤمني فل يقال كان ظ%ل

ج.ه'ولv، قال: وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: ليعذب ال النافقي
والنافقات، إ,ل آخرها؛ قال أ%بو منصور: وما علمت أ%حداv ش.ر.ح من تفسي هذه

الية ماشرحه أ%بو إ,سحق؛ قال: وما يؤيد قوله ف ح.م\ل ال4مانة إ,نه
خ1ي.ان.ت'ها وترك أ%دائها قول الشاعر:

إ,ذا أ%نت ل ت.ب\ر.ح ت'ؤ.د>ي أ%مانة،
وت.ح\م1ل أ�خ\ر.ى، أ%ف}ر.ح.ت\ك الودائع'

أ%راد بقوله وت.ح\مل أ�خرى أ%ي ت.خ'ونا ول تؤ.د>يها، يدل على ذلك
قوله أ%ف}ر.ح.ت\ك الودائع أ%ي أ%ث}ق%ل%ت\ك ال4مانات الت تونا ول

ت'ؤ.د>يها. وقوله تعال: فإ,ن_ما عليه ما ح'م>ل وعليكم ما ح'م>ل}تم؛ فسره
ثعلب فقال: على النب، صلى ال عليه وسلم، ما أ�حي. إ,ليه وك�لYف أ%ن

ي'ن.ب>ه عليه، وعليكم أ%نتم الت>باع. وف حديث علي�: ل ت'ن.اظ1روهم
بالقرآن فإ,ن القرآن ح.م_ال ذو و'ج'وه أ%ي ي'ح\م.ل عليه ك�ل© تأ}ويل

فيح\ت.م1له، وذو وجوه أ%ي ذو م.ع.ان{ متلفة. ال4زهري: وسى ال عز وجل
ال3ث}م ح1م\لv فقال: وإ,ن} ت.د\ع' م'ث}ق%لةD إ,ل ح1م\ل1ها ل ي'ح\م.ل} منه

شيء ولو كان ذا ق�ر\ب.ى؛ يقول: وإ,ن ت.د\ع¬ نفس م'ث}ق%لة بأ%وزارها ذا
ق%رابة لا إ,ل أ%ن ي.ح\م1ل من أ%وزارها شيئاv ل ي.ح\م1ل من أ%وزارها

شيئاv. وف حديث الطهارة: إ,ذا كان الاء ق�ل�ت.ي\ن ل ي.ح\م1ل ال%ب.ث
أ%ي ل يظهره ول ي.غ\لب ال%ب.ث� عليه، من قولم فلن ي.ح\م1ل غ%ض.به 

*)
قوله «فلن يمل غضبه إل» هكذا ف الصل ومثله ف النهاية، ولعل الناسب

ل يمل أو يظهر، باسقاط ل) أ%ي ل ي'ظ}ه,ره؛ قال ابن ال4ثي: والعن
أ%ن الاء ل ينجس بوقوع البث فيه إ,ذا كان ق�ل�ت.ي، وقيل: معن ل

ي.ح\مل خبثاv أ%نه يدفعه عن نفسه، كما يقال فلن ل ي.ح\م1ل الض_ي\م إ,ذا



كان يأ}باه ويدفعه عن نفسه، وقيل: معناه أ%نه إ,ذا كان ق�ل�ت.ي ل
ي.ح\ت.م1ل أ%ن يقع فيه ناسة ل4نه ينجس بوقوع البث فيه، فيكون على ال4ول
قد قصد أ%و_ل مقادير الياه الت ل تنجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما بلغ

الق�ل�تي فصاعداv، وعلى الثان قصد آخر الياه الت تنجس بوقوع
النجاسة فيها، وهو ما انتهى ف القل�ة إ,ل الق�ل�ت.ي، قال: وال4ول هو
القول، وبه قال من ذهب إ,ل تديد الاء بالق�ل�ت.ي\ن، فأ%ما الثان فل.

واح\ت.مل الصنيعة: ت.ق%ل�دها و.ش.ك%رها، وك�ل©ه من ال%م\ل. وح.م.ل%
فلناv وت.ح.م_ل به وعليه 

(* قوله «وتمل به وعليه» عبارة الساس: وتملت
بفلن على فلن أي استشفعت به إ,ليه) ف الشفاعة والاجة: اع\ت.مد.

وال%ح\م1ل، بفتح اليم: ال�ع\ت.م.د، يقال: ما عليه م.ح\م1ل، مثل
م.ج\ل1س، أ%ي م'ع\ت.م.د.

وف حديث قيس: ت.ح.م_ل}ت بع.لي� على ع'ث}مان ف أ%مر أ%ي استشفعت به
إ,ليه.

وت.حامل ف ال4مر وبه: ت.ك%ل�فه على مشقة وإ,ع\ياء�. وت.حامل عليه:
ك%ل�ف%ه ما ل ي'ط1يق. واس\ت.ح\م.له ن.ف}س.ه: ح.م_له حوائجه وأ�موره؛ قال

زهي:
ومن ل ي.ز.ل} ي.س\ت.ح\م1ل� الناس. ن.ف}س.ه،

ول ي'غ\ن,ها ي.و\ماv من الد_ه\ر,، ي'س\أ%م
وف الديث: كان إ,ذا أ%م.ر.نا بالصدقة انطلق أ%ح.د'نا إ,ل السوق

ف%ت.حامل أ%ي ت.ك%ل�ف ال%م\ل بال�ج\رة لي.ك}س3ب ما يتصد_ق به. وت.حام.ل}ت
الشيء4: ت.ك%ل�فته على م.ش.ق�ة. وت.حام.ل}ت على نفسي إ,ذا ت.ك%ل�فت

الشيء4 على مشقة. وف الديث الخر: ك�ن_ا ن'حام1ل على ظهورنا أ%ي ن.ح\م1ل
لن ي.ح\م1ل لنا، من ال�فاع.ل%ة، أ%و هو من الت_حام'ل. وف حديث

الف%ر.ع والع.ت1ية: إ,ذا اس\ت.ح\م.ل ذ%ب.ح\ته ف%ت.ص.د_قت به أ%ي ق%و,ي. على
ال%م\ل وأ%طاقه، وهو اس\ت.ف}عل من ال%م\ل؛ وقول يزيد بن ال4عور

الش_ن>ي:
م'س\ت.ح\م1لv أ%ع\ر.ف. قد ت.ب.ن_ى

يريد م'س\ت.ح\م1لv س.ناماv أ%ع\ر.ف ع.ظ1يماv. وشهر م'س\ت.ح\م1ل:
ي.ح\م1ل أ%ه\ل%ه ف مشقة ل يكون كما ينبغي أ%ن يكون؛ عن ابن ال4 عراب؛ قال:



 vوالعرب تقول إ,ذا ن.ح.ر ه1لل ش.مال
(* قوله «نر هلل شالv» عبارة

الساس: نر هللv شال) كان شهراv م'س\ت.ح\م1لv. وما عليه م.ح\م1ل أ%ي
موضع لتحميل الوائج. وما على البعي م.ح\م1ل من ث1ق%ل ال1م\ل.

وح.م.ل عنه: ح.ل�م. ور.ج'ل ح.م'ول: صاح1ب ح1ل}م. وال%م\ل، بالفتح: ما
ي'ح\م.ل ف البطن من ال4ولد ف جيع اليوان، والمع ح1مال وأ%حال. وف

�التنزيل العزيز: وأ�ولت ال4حال أ%ج.ل�هن. وح.م.لت الر\أ%ة� والشجرة
ت.ح\م1ل ح.م\لv: ع.ل1ق%ت. وف التنزيل: ح.م.ل%ت ح.م\لv خ.فيفاv؛ قال

ابن جن: ح.م.ل%ت\ه ول يقال ح.م.ل%ت\ به إ,ل� أ%نه كثر ح.م.ل%ت1
الرأ%ة بولدها؛ وأ%نشد ل4ب كبي الذل:

vح.م.ل%ت\ به، ف ليلة، م.ز\ؤ'ودة
ك%ر\هاv، وع.ق}د' ن,طاق1ها ل ي'ح\ل%ل

وف التنزيل العزيز: ح.م.ل%ته أ�مeه ك%ر\هاv، وكأ%نه إ,نا جاز
ح.م.ل%ت\ به لا كان ف معن ع.ل1ق%ت به، ونظيه قوله تعال: أ�ح1ل� لكم ليل%ة

الصيام الر_ف%ث� إ,ل نسائكم، لا كان ف معن ال3فضاء ع'د>ي بإ,ل.
وامرأ%ة حام1ل وحاملة، على النسب وعلى الفعل. ال4زهري: امرأ%ة حام1ل

وحام1لة إ,ذا كانت ح'ب\لى. وف التهذيب: إ,ذا كان ف بطنها ولد؛ وأ%نشد لعمرو
بن حسان ويروى لالد بن حق�:

ت.م.خ_ض.ت1 ال%ن'ون� له بيوم
أ%ن، ول1ك�لY حاملة ت.مام

فمن قال حامل، بغي هاء، قال هذا نعت ل يكون إ,ل للمؤنث، ومن قال
حاملة بناه على ح.م.ل%ت فهي حاملة، فإ,ذا ح.م.ل%ت الرأ%ة� شيئاv على ظهرها

أ%و على رأ}سها فهي حاملة ل غي، ل4ن الاء إ,نا تلحق للفرق فأ%ما ما
ل يكون للمذكر فقد اس\ت'غن فيه عن علمة التأ}نيث، فإ,ن أ�ت با فإ,نا
هو على ال4صل، قال: هذا قول أ%هل الكوفة، وأ%ما أ%هل البصرة فإ,نم

يقولون هذا غي مستمر� ل4ن العرب قالت ر.ج'ل أ%ي>م¬ وامرأ%ة أ%ي�م، ورجل
عانس وامرأ%ة عانس، على الشتراك، وقالوا امرأ%ة م'ص\ب,ي.ة وك%ل}بة

م'ج\ر,ية، مع غي الشتراك، قالوا: والصواب أ%ن يقال قولم حامل وطالق وحائض
وأ%شباه ذلك من الصفات الت ل علمة فيها للتأ}نيث، فإ,نا هي أ%و\صاف

م'ذ%ك�رة وصف با ال3ناث، كما أ%ن الر_ب\ع.ة والر_او,ية وال�ج.أ%ة



أ%وصاف مؤنثة وصف با الذ©ك}ران؛ وقالوا: ح.م.لت الشاة� والس_ب'عة وذلك ف
أ%ول ح.م\ل1ها، عن ابن ال4عراب وحده. وال%م\ل: ثر الشجرة، والكسر فيه

لغة، وش.ج.ر حام1لD، وقال بعضهم: ما ظ%هضر من ثر الشجرة فهو ح1م\ل، وما
ب.ط%ن فهو ح.م\ل، وف التهذيب: ما ظهر، ول ي'ق%ي>ده بقوله من ح.م\ل

الشجرة ول غيه. ابن سيده: وقيل ال%م\ل ما كان ف ب.ط}ن� أ%و على رأ}س
شجرة، وجعه أ%حال. وال1م\ل بالكسر: ما ح'م1ل على ظهر أ%و رأ}س، قال:

وهذا هو العروف ف اللغة، وكذلك قال بعض اللغويي ما كان لزماv للشيء فهو
ح.م\ل، وما كان بائناv فهو ح1م\ل؛ قال: وجع ال1م\ل أ%حال وح'م'ول؛ عن

سيبويه، وجع ال%م\ل, ح1مال. وف حديث بناء مسجد الدينة: هذا ال1مال
ل ح1مال خ.ي\ب.ر، يعن ثر النة أ%نه ل ي.ن\ف%د. ابن ال4ثي: ال1مال،

بالكسر، من ال%م\ل، والذي ي'ح\م.ل من خيب هو التمر أ%ي أ%ن هذا ف
الخرة أ%فضل من ذاك وأ%حد عاقبة كأ%نه جع ح1م\ل أ%و ح.م\ل، ويوز أ%ن

يكون مصدر ح.م.ل أ%و حام.ل%؛ ومنه حديث عمر: فأ%ي\ن. ال1مال؟ يريد منفعة
ال%م\ل وك1فايته، وفسره بعضهم بال%م\ل الذي هو الضمان. وشجرة حام1ل%ة:

ذات ح.م\ل. التهذيب: ح.م\ل الشجر وح1م\له. وذكر ابن دريد أ%ن ح.م\ل الشجر
فيه لغتان: الفتح والكسر؛ قال ابن بري: أ%ما ح.م\ل الب.ط}ن فل خلف فيه
vأ%نه بفتح الاء، وأ%ما ح.م\ل الشجر ففيه خلف، منهم من يفتحه تشبيها

ب.م\ل البطن، ومنهم من يكسره يشبهه با ي'ح\مل على الرأ}س، فكل© متصل
ح.م\ل وكل© منفصل ح1م\ل، فح.م\ل الشجرة م'ش.ب_ه ب.م\ل الرأ%ة لتصاله،
vت1ح، وهو ي'ش\به ح.م\ل الشيء على الرأ}س لب'روزه وليس مستب,طنا�فلهذا ف
ك%ح.م\ل الرأ%ة، قال: وجع ال%م\ل أ%ح\مال؛ وذكر ابن ال4عراب أ%نه يمع

أ%يضاv على ح1مال مثل كلب وكلب. وال%م_ال: حام1ل ال4ح\مال، وح1ر\فته
ال1مالة. وأ%ح\م.لت\ه أ%ي أ%ع.ن\ته على ال%مل، وال%م.لة جع الام1ل،

يقال: هم ح.م.لة العرش وح.م.لة القرآن. وح.م1يل الس_ي\ل: ما ي.ح\م1ل من
الغ'ثاء والطي. وف حديث القيامة ف وصف قوم يرجون من النار:

ف%ي'ل}ق%ون ف ن.ه.ر� ف النة ف%ي.ن\ب'ت'ون كما ت.ن\ب'ت ال1ب_ة ف ح.م1يل
الس_ي\ل؛ قال ابن ال4ثي: هو ما ييء به السيل، ف%عيل بعن مفعول، فإ,ذا

اتفقت فيه ح1ب_ة واستقر_ت على ش.طY مر.ى السيل فإ,نا تنبت ف يوم
وليلة، فش'ب>ه با سرعة ع.و\د أ%بدانم وأ%جسامهم إ,ليهم بعد إ,حراق النار

لا؛ وف حديث آخر: كما تنبت ال1ب_ة ف ح.مائل السيل، وهو جع ح.م1يل.



وال%و\مل: الس_ي\ل الصاف؛ عن ال%ج.ري؛ وأ%نشد:
م'س.ل}س.لة ال%ت\ن.ي\ن ليست ب.ش.ي\ن.ة،

كأ%ن� ح.باب ال%و\م.ل ال%و\ن ريق�ها
وح.ميل� الض_ع.ة والث©مام والو.ش1يج والط�ريفة والس_ب.ط: الد_و,يل

ال4سود منه؛ قال أ%بو حنيفة: ال%م1يل ب.ط}ن السيل وهو ل ي'ن\ب,ت، وكل
م.ح\مول فهو ح.م1يل. وال%م1يل: الذي ي'ح\م.ل من بلده ص.غ1ياv ول

ي'ول%د ف ال3سلم؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه، ف كتابه إ,ل ش'ر.ي\ح:
vل4نه ي'ح\م.ل صغيا vال%م1يل ل ي'و.ر_ث إ,ل ب,ب.ي>نة؛ س'م>ي ح.ميل

من بلد العدو� ول يولد ف ال3سلم، ويقال: بل س'م>ي ح.م1يلv ل4نه
ممول النسب، وذلك أ%ن يقول الرجل ل3نسان: هذا أ%خي أ%و ابن، ل1ي.ز\و,ي

مياث%ه عن م.وال1يه فل ي'ص.د_ق إ,ل� ببي>نة. قال ابن سيده:
وال%م1يل الولد ف بطن أ�مه إ,ذا أ�خ1ذ%ت من أ%رض الشرك إ,ل بلد ال3سلم فل

ي'و.ر_ث إ,ل ب,بي>نة. وال%م1يل: النبوذ ي\م1له قوم في'ر.بeونه.
وال%م1يل: الد_ع1يe؛ قال الك�ميت يعاتب ق�ضاعة ف ت.حوeلم إ,ل اليمي

بنسبهم:
ع.لم. ن.ز.ل}ت'م' من غي ف%ق}ر،

ول ض.ر_اء4، م.ن\ز,ل%ة ال%م1يل؟
وال%م1يل: الغ.ريب.

وال1مالة، بكسر الاء، وال%م1يلة: ع1لقة الس_يف وهو ال1ح\م.ل مثل
ال1ر\ج.ل، قال:

على النحر حت ب.ل� د.م\ع1ي. م1ح\م.لي
وهو الس_ي\ر الذي ي'ق%ل�ده ال�ت.ق%لYد؛ وقد ساه 

(* قوله: س_اه؛
هكذا ف الصل، ولعله اراد سى به عرق. الشجر) ذو الرمة ع1ر\ق الش_ج.ر

فقال:
ت.و.خ_اه بال4ظلف، حت كأ%ن_ما

ي'ث1ر\ن% الك�ب.اب ال%ع\د. عن مت م1ح\م.ل
والمع ال%مائ1ل. وقال ال4صمعي: ح.مائل السيف ل واحد لا من لفظها

وإ,نا واحدها م1ح\م.ل؛ التهذيب: جع ال1مالة ح.مائل، وجع ال1ح\م.ل
م.حامل؛ قال الشاعر:



د.ر_ت\ د'موع'ك فوق ظ%ه\ر, ال1ح\م.ل
وقال أ%بو حنيفة: ال1مالة للقوس بنزلتها للسيف ي'ل}قيها ال�ت.ن.كYب

ف م.ن\كب,ه ال4ين ويرج يده اليسرى منها فيكون القوس ف ظهره.
وال%ح\م1ل: واحد م.حامل ال%ج_اج 

(* قوله «والمل واحد مامل الجاج»
ضبطه ف القاموس كمجلس، وقال شارحه: ضبط ف نسخ الكم كمنب وعليه
علمة الصحة، وعبارة الصباح: والمل وزان ملس الودج ويوز ممل وزان

مقود. وقوله «الجاج» قال شارح القاموس: ابن يوسف الثقفي اول من اتذها،
وتام البيت:

أخزاه رب عاجلv وآجل).
قال الراجز:

أ%و_ل ع.ب\د ع.م1ل ال%حام1ل
وال1ح\م.ل: الذي يركب عليه، بكسر اليم. قال ابن سيده: ال1ح\م.ل

ش1ق�ان1 على البعي ي'ح\م.ل فيهما الع.د1يلن1. وال1ح\م.ل والاملة:
الز_ب,يل الذي ي'ح\م.ل فيه الع1ن.ب إ,ل ال%رين.

واح\ت.م.ل القوم' وت.ح.م_لوا: ذهبوا وارتلوا. وال%م'ولة، بالفتح:
ال3بل الت ت.ح\م1ل. ابن سيده: ال%م'ولة كل ما اح\ت.م.ل عليه ال%يe من

بعي أ%و حار أ%و غي ذلك، سواء كانت عليها أ%ثقال أ%و ل تكن، وف%ع'ول
تدخله الاء إ,ذا كان بعن مفعول به. وف حديث تري المر ال4هلية،
قيل: ل4نا ح.مولة الناس؛ ال%م'ولة، بالفتح، ما ي.ح\ت.م1ل عليه الناس' من

الدواب سواء كانت عليها ال4حال أ%و ل تكن كالر_ك�وبة. وف حديث
ق%ط%ن: وال%م'ولة الائرة لم لغ1ية أ%ي ال3بل الت ت.ح\م1ل ال1ي.ة. وف

التنزيل العزيز: ومن ال4نعام ح.م'ولة وف%ر\شاv؛ يكون ذلك للواحد فما
فوقه. وال�م'ول وال�م'ولة، بالضم: ال4جال الت عليها ال4ثقال خاصة.

وال�م'ولة: ال4حال 
(* قوله «والمولة الحال» قال شارح القاموس: ضبطه

الصاغان والوهري بالضم ومثله ف الكم، ومقتضى صنيع القاموس انه بالفتح)
بأ%عيانا. ال4زهري: ال�م'ولة ال4ثقال. وال%م'ولة: ما أ%طاق الع.مل

وال%م\ل. والف%ر\ش': الص>غار. أ%بو اليثم: ال%م'ولة من ال3بل الت
ت.ح\م1ل ال4حال على ظهورها، بفتح الاء، وال�م'ولة، بضم الاء:



ال4حال الت ت'ح\م.ل عليها، واحدها ح1م\ل وأ%حال وح'مول وح'م'ولة، قال: فأ%ما
ال�م'ر والب,غال فل تدخل ف ال%م'ولة. وال�م'ول: ال3بل وما عليها.

وف الديث: من كانت له ح'مولة يأ}وي إ,ل ش1ب.ع فلي.ص'م\ رمضان حيث
أ%دركه؛ ال�مولة، بالضم: ال4حال، يعن أ%نه يكون صاحب أ%حال يسافر با.

وال�م'ول، بالضم بل هاء: ال%واد1ج كان فيها النساء أ%و ل يكن، واحدها
ح1م\ل، ول يقال ح'م'ول من ال3بل إ,ل9 لا عليه ال%واد1ج، وال�م'ولة

وال�م'ول واحد؛ وأ%نشد:
أ%ح.ر\قاء� للب.ي\ن, اس\ت.ق%ل�ت ح'م'ول�ها

وال�مول أ%يضاv: ما يكون على البعي. الليث: ال%م'ولة ال3بل الت
ت'ح\م.ل عليها ال4ثقال. وال�مول: ال3بل بأ%ثقالا؛ وأ%نشد للنابغة:

أ%صاح ت.ر.ى، وأ%نت. إ,ذاv ب.ص1ي¬،
ح'م'ول% ال%ي> ي.ر\ف%ع'ها الو.ج,ي'

:vوقال أ%يضا
ت.خال� به راعي ال%م'ولة طائرا

قال ابن بري ف ال�م'ول الت عليها الوادج كان فيها نساء أ%و ل يكن:
ال4صل فيها ال4حال ث ي'ت_س.ع فيها فت'وق%ع على ال3بل الت عليها

الوادج؛ وعليه قول أ%ب ذؤيب:
،vر,يك. ح'م'ول ال%ي> غاد1ي.ة�يا ه.ل} أ

كالن_خ\ل ز.ي_ن.ها ي.ن\ع¬ وإ,ف}ضاخ'
ش.ب_ه ال3بل با عليها من الوادج بالنخل الذي أ%زهى؛ وقال ذو الرمة

ف ال4حال وجعلها كال�م'ول:
ما اه\ت.ج\ت' ح.ت_ى ز'ل}ن. بال4حال،

م1ث}ل% ص.واد1ي الن_خ\ل والس_ي.ال
وقال التنخل:

ذلك ما د1ين'ك إ,ذ ج'ن>ب.ت\
أ%حال�ها، كالب'ك�ر ال�ب\ت1ل

،Dع1ي¬ عليهن ك1نان,ي_ة
جار,ية كالر_ش.إ, ال4ك}ح.ل

:vم'ول أ%يضا�فأ%بدل ع1ياv من أ%حالا؛ وقال امرؤ القيس ف ال
وح.د>ث} بأ%ن زالت ب.ل%ي\ل� ح'م'ول�هم،



كن.خ\ل من ال4ع\راض غ%ي\ر, م'ن.ب_ق
قال: وتنطلق ال�م'ول أ%يضاv على النساء ال�ت.ح.م>لت كقول م'ع.قYر:

أ%م1ن\ آل ش.ع\ثاء4 ال�م'ول� البواك1ر'،
مع الصبح، قد زالت ب,ه,ن_ ال4باع1ر'؟

وقال آخر:
أ%ن_ى ت'ر.دe ل% ال�م'ول أ%راه'م،
ما أ%ق}ر.ب. ال%ل}س'وع منه الداء

وقول أ%وس:
وكان له الع.ي\ن' ال�تاح' ح'م'ولة

فسره ابن ال4عراب فقال: كأ%ن� إ,بله م'وق%ر.ةD من ذلك. وأ%ح\م.له
ال1م\ل: أ%عانه عليه، وح.م_له: ف%ع.ل ذلك به. وييء الرجل� إ,ل الرجل

إ,ذا ان\ق�ط1ع به ف سفر فيقول له: اح\م1ل}ن فقد أ�ب\د1ع ب أ%ي أ%ع\ط1ن
ظ%ه\راv أ%ركبه، وإ,ذا قال الرجل أ%ح\م1ل}ن، بقطع ال4لف، فمعناه أ%عن_ي

على ح.م\ل ما أ%ح\م1له. وناقة م'ح.م_لة: م'ث}ق%لة.
وال%م.الة، بالفتح: الد>ي.ة والغ.رامة الت ي.ح\م1لها قوم عن قوم، وقد

تطرح منها الاء. وت.ح.م_ل ال%مالة أ%ي ح.م.ل%ها. الصمعي:
ال%م.الة الغ'ر\م ت.ح\م1له عن القوم ون.ح\و ذلك قال الليث، ويقال أ%يضاv ح.م.ال؛

قال ال4عش.ى:
ف%ر\ع ن.ب\ع� ي.ه\ت.زe ف غ�ص'ن, ال%ج\ـ

ـد1، عظيم الن_د.ى، ك%ث1ي ال%م.ال
ورجل ح.م_ال: ي.ح\م1ل الك%ل� عن الناس.

ال4زهري: ال%م1يل الك%ف1يل. وف الديث: ال%م1يل غار,م¬؛ هو الكفيل
أ%ي الك%ف1يل ضامن. وف حديث ابن عمر: كان ل ي.رى بأ}ساv ف الس_ل%م

بال%م1يل أ%ي الكفيل. الكسائي: ح.م.ل}ت به ح.م.الة ك%ف%ل}ت به، وف الديث:
ل ت.ح1ل© السأ%لة إ,ل لثلثة، ذكر منهم رجل ت.ح.م_ل ح.مالة عن قوم؛
هي بالفتح ما ي.ت.ح.م_له ال3نسان عن غيه من د1ي.ة أ%و غ%رامة مثل أ%ن

تقع ح.ر\ب بي ف%ر,يقي ت'س\ف%ك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل
ي.ت.ح.م_ل د1يات1 الق%ت\لى لي'ص\ل1ح ذات. الب.ي\ن، والت_ح.مeل: أ%ن ي.ح\م1لها

عنهم على نفسه ويسأ%ل الناس فيها. وق%ت.اد.ة� صاحب' ال%مالة؛ س'م>ي بذلك
ل4نه ت.ح.م_ل ب.مالت كثية فسأ%ل فيها وأ%د_اها.



وال%وام1ل: ال4رج'ل. وح.وام1ل الق%د.م والذراع: ع.ص.ب'ها، واحدتا
حاملة.

وم.حام1ل الذكر وح.مائله: العروق' الت ف أ%صله وج,ل}د'ه؛ وبه فعس_ر
ال%ر.وي قوله ف حديث عذاب القب: ي'ض\غ.ط الؤمن ف هذا، يريد القب،

ض.غ\ط%ة ت.ز'ول منها ح.مائ1ل�ه؛ وقيل: هي عروق أ�ن\ث%ييه، قال: ويتمل أ%ن
يراد موضع ح.م.ائ1ل السيف أ%ي عواتقه وأ%ضلعه وصدره. وح.م.ل به حالة:

ك%ف%ل. يقال: ح.م.ل فلن ال1ق}د. على نفسه إ,ذا أ%كنه ف نفسه
واض\ط%غ.ن.ه. ويقال للرجل إ,ذا اس\ت.خ.ف�ه الغضب': قد احت'م1ل وأ�ق1ل�؛ قال

ال4صم.عي ف الغضب: غ%ض1ب فلن حت احت'م1ل. ويقال للذي ي.ح\ل�م عمن
ي.س'بeه: قد اح\ت'م1ل، فهو م'ح\ت.م.ل؛ وقال ال4زهري ف قول ال%ع\دي:

كلباب حس ما مسه،
وأ%فان,ي فؤاد م'ح\ت.م.ل

(* قوله «كلباب إل» هكذا ف الصل من غي نقط ول ضبط).
أ%ي م'س\ت.خ.ف¼ من النشاط، وقيل غضبان، وأ%فان,ي' فؤاد: ض'روب' نشاطه.

واح\ت'م1ل الرجل: غ%ض1ب. ال4زهري عن الفراء: اح\ت'م1ل إ,ذا غضب، ويكون
بعن ح.ل�م. وح.م.ل}ت به ح.م.الة أ%ي ك%ف%ل}ت، وح.م.ل}ت إ,د\لله

واح\ت.م.ل}ت بعنÝ؛ قال الشاعر:
أ%د.ل�ت\ فلم أ%ح\م1ل، وقالت فلم أ�ج,ب\،

ل%ع.م\ر' أ%بيها إ,ن_ن ل%ظ%ل�وم
وال�حام1ل: الذي ي.ق}د1ر على جوابك ف%ي.د.ع'ه إ,بقاء على م.و.د_ت1ك،

وال�جام1ل: الذي ل يقدر على جوابك فيتركه وي.ح\ق1د عليك إ,ل وقت م�ا.
ويقال: فلن ل ي.ح\م1ل أ%ي يظهر غضبه.

وال�ح\م1ل من النساء وال3بل: الت ي.ن\ز,ل لب'نها من غي ح.ب.ل، وقد
أ%ح\م.ل%ت.

وال%م.ل: ال%ر'وف، وقيل: هو من ولد الضأ}ن ال%ذ%ع فما دونه، والمع
ح'م\لن وأ%حال، وبه س'م>يت ال4حال، وهي بطون من بن تيم. وال%م.ل:
السحاب الكثي الاء. وال%م.ل: ب'ر\ج من ب'روج السماء، هو أ%و_ل البوج

أ%و_ل�ه الش_ر\طان1 وها ق%ر\نا ال%م.ل، ث الب'ط%ي ثلثة كواكب، ث
الث©ر.ي_ا وهي أ%ل}ي.ة ال%م.ل، هذه النجوم على هذه الصفة ت'س.م_ى

ح.م.لv؛ قلت: وهذه النازل والبوج قد انتقلت، وال%م.ل ف عصرنا هذا



أ%و_له من أ%ثناء الف%ر\غ ال�ؤ.خ_ر، وليس هذا موضع ترير د.ر.جه ودقائقه.
،vطالعا �الكم: قال ابن سيده قال ابن ال4عراب يقال هذا ح.م.ل

ت.ح\ذ1ف منه ال4لف واللم وأ%نت تريدها، وت'ب\ق1ي السم على تعريفه، وكذلك
جيع أ%ساء البوج لك أ%ن ت'ث}ب,ت فيها ال4لف واللم ولك أ%ن تذفها وأ%نت

ت.ن\ويها، فت'ب\ق1ي ال4ساء على تعريفها الذي كانت عليه. وال%م.ل:
الن_و\ء�، قال: وهو الط�ل1يe. يقال: م'ط1ر\نا بن.و\ء ال%م.ل وب,ن.و\ء

الط�ل1ي>؛ وقول التنخ>ل الذل:
كالسeح'ل الب,يض,، ج.ل ل%و\ن.ها

س.حe ن,جاء3 ال%م.ل ال4س\و.ل
ف�س_ر بالسحاب الكثي الاء، وف�س>ر بالبوج، وقيل ف تفسي الن>جاء:

السحاب الذي ن.ش.أ% ف ن.و\ء3 ال%م.ل، قال: وقيل ف ال%م.ل إ,نه الطر
الذي يكون بن.و\ء� ال%م.ل، وقيل: الن>جاء السحاب الذي ه.ر.اق ماءه،

واحده ن.ج\و¬، ش.ب_ه البقر ف بياضها بالسeح�ل، وهي الثياب البيض، واحدها
س.ح\ل؛ وال4س\و.ل: ال�س\ت.ر\خ1ي أ%سفل البطن، ش.ب_ه السحاب السترخي

به؛ وقال ال4صمعي: ال%م.ل ههنا السحاب ال4سود ويقو�ي قوله كونه وصفه
بال4سول وهو السترخي، ول يوصف الن_ج\و بذلك، وإ,نا أ%ضاف الن>ج.اء

إ,ل ال%م.ل، والن>جاء�: السحاب' ل4نه نوع منه كما تقول ح.ش.ف التمر
ل4ن ال%ش.ف نوع منه. وح.م.ل عليه ف ال%ر\ب ح.م\لة، وح.م.ل عليه ح.م\لة

م'ن\ك%رة، وش.د_ ش.د_ة م'نك%رة، وح.م.ل}ت على بن فلن إ,ذا أ%ر_ش\ت.
بينهم. وح.م.ل على نفسه ف الس_ي\ر أ%ي ج.ه.د.ها فيه. وح.م_ل}ته

الرسالة أ%ي كل�فته ح.م\ل%ها. واس\ت.ح\م.لته: سأ%لته أ%ن ي.ح\م1لن. وف حديث
تبوك: قال أ%بو موسى أ%رسلن أ%صحاب إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%س\أ%له ال�م\لن؛ هو مصدر ح.م.ل ي.ح\م1ل ح'م\لناv، وذلك أ%نم أ%نفذوه
يطلبون شيئاv يركبون عليه، ومنه تام الديث: قال، صلى ال عليه وسلم:

ما أ%نا ح.م.ل}ت'كم ولكن ال ح.م.لكم، أ%راد إ,ف}راد. ال بال%ن>
عليهم، وقيل: أ%راد ل%م_ا ساق ال إ,ليه هذه ال3بل وقت حاجتهم كان هو

الامل لم عليها، وقيل: كان ناسياv ليمينه أ%نه ل ي.ح\م1ل}هم فلما أ%م.ر
لم بال3بل قال: ما أ%نا ح.م.ل}تكم ولكن ال ح.م.ل%كم، كما قال للصائم

الذي أ%فطر ناسياv: ال أ%ط}ع.م.ك وس.قاك.
وت.ح.ام.ل عليه أ%ي مال، وال�ت.حام.ل� قد يكون موضعاv ومصدراv، تقول ف



الكان هذا م'ت.ح.ام.ل�نا، وتقول ف الصدر ما ف فلن م'ت.حام.ل أ%ي
ت.حام'ل؛ وال4حال� ف قول جرير:

أ%ب.ن,ي ق�ف%ي\ر.ة، من ي'و.ر>ع' و,ر\د.نا،
أ%م من ي.قوم لش.د_ة ال4ح\مال؟

قوم¬ من بن ي.ر\ب'وع هم ثعلبة وعمرو والرث. يقال: و.ر_ع\ت ال3بل% عن
الاء ر.د.د\تا، وق�ف%ي\رة: ج.د_ة الف%ر.ز\د.ق 

(* قوله «وقفية جد�ة
الفرزدق» تقدم ف ترجة قفر أنا أ�مه) أ�م� ص.ع\ص.عة بن ناج,ية بن

ع1ق%ال. وح.م.لD: موضع بالشأ}م. ال4زهري: ح.م.ل اسم ج.ب.ل بعينه؛ ومنه قول
الراجز:

أ%ش\ب,ه أ%با أ�م>ك أ%و أ%ش\ب,ه ح.م.ل
قال: ح.مل اسم جبل فيه ج.ب.لن يقال لما ط1م1ر_ان؛ وقال:

كأ%ن_ها، وق%د\ ت.د.ل�ى الن_س\ر.ان،
ض.م_ه'م.ا من ح.م.ل� ط1م1ر_ان،
ص.ع\بان عن ش.مائل� وأ%يان

قال ال4زهري: ورأ%يت بالبادية ح.م.لv ذ%ل�ولv اسه ح.مال.
وح.و\م.ل: موضع؛ قال أ�م.ي_ة بن

أ%ب عائذ الذل:
من الط�اويات، خ1لل الغ.ض.ا،

بأ%ج\ماد ح.و\م.ل% أ%و بال%ط%ال
وقول امريء القيس:
بي الد_خ'ول ف%ح.و\م.ل,

إ,نا ص.ر.فه ضرورة. وح.و\م.ل: اسم امرأ%ة ي'ض\رب بك%ل}بتها ال%ث%ل،
يقال: أ%ج\و.ع من ك%ل}بة ح.و\م.ل.

وال%ح\مولة: ح1ن\طة غ%ب\راء كأ%نا ح.بe الق�ط}ن ليس ف ال1ن\طة
أ%كب منها ح.بìا ول أ%ضخم س'ن\ب'لv، وهي كثية الر_ي\ع غي أ%نا ل

vت'ح\م.د ف اللون ول ف الط�ع\م؛ هذه عن أ%ب حنيفة. وقد س.م_ت\ ح.م.ل
وح'م.يلv. وبنو ح'م.ي\ل: ب.ط}ن؛ وقولم:

ض.ح> ق%ل1يلv ي'د\ر,ك1 ال%ي\ج.ا ح.م.ل
إ,نا يعن به ح.م.ل بن ب.د\ر. وال1م.الة: ف%ر.س ط�ل%ي\ح.ة ابن



خ'و.يل1د ال4سدي؛ وقال يذكرها:
ع.و.ي\ت' لم ص.د\ر. ال1م.الة، إ,ن_ها

م'عاو,د.ةD ق1يل% الك�م.اة1 ن.ز.ال,
،vت.راها ف ال1لل م.ص'ون.ة vف%يو\ما

وي.و\ماv تراها غي. ذات1 ج,لل
قال ابن بري: يقال لا ال1مالة الصeغ\ر.ى، وأ%ما ال1م.الة الكبى فهي

لبن س'ل%ي\م؛ وفيها يقول عباس بن
م1ر\د.اس:

أ%ما ال1م.ال%ة والق�ر.ي\ظ�، فقد
أ%ن\ج.ب\ن. م1ن\ أ�م¼ ومن ف%ح\ل

@حظل: ال%م\ظ%ل: ال%ن\ظ%ل ميمه مبدلة من نون ح.ن\ظ%ل. وح.م\ظ%ل
الر_جل� إ,ذا ج.ن.ى ال%ن\ظ%ل، وهو المظل؛ ذكره ابن ال4عراب.

@حنبل: ال%ن\ب.ل: القصي الض_خ\م البطن، وهو أ%يضاv ال�فe ال%ل%ق،
وقيل: الفر\و' ال%ل%ق، وأ%طلقه بعضهم فقال هو الف%ر\و. وال%ن\ب.ل
وال1ن\ب.الة: البحر. وال%ن\ب.ل وال1ن\ب.ال وال1ن\ب.الة: القصي الكثي

اللحم. وال�ن\ب'ل: ط%ل}ع' أ�م� غ%ي\لن؛ عن كراع. قال أ%بو حنيفة: أ%خبن
أ%عراب من ربيعة قال: ال�ن\ب'ل ث%م.ر الغاف وهي ح'ب\لة كقرون

الباق1ل�ى، وفيه ح.بÒ، فإ,ذا ج.ف_ ك�س3ر ور'م1ي. ب.ب>ه الظاهر وص'ن,ع ما تته
س.و,يق مثل س.و,يق الن_ب,ق إ,ل أ%نه دونه ف اللوة. وال%ن\ب.ل: اسم

رجل. وال1ن\ب.ال وال1ن\ب.الة: الكثي الكلم. وح.ن\ب.ل الرجل� إ,ذا
أ%كثر من أ%كل ال�ن\ب'ل، وهو الل©وب,ي.اء. ابن بري: وال%ن\ب.ل موضع بي

البصرة ول%ي,ن.ة%؛ قال الفرزدق:
فأ%صبحت وال%ل}ق%ى و.ر.ائ1ي وح.ن\ب.ل،
وما ف%ت.ر.ت\ حت ح.د.ا الن_ج\م. غار,ب'ه

@حنتل: ما ل عنه ح'ن\ت.أ}لD، بمزة مسكنة، أ%ي ما ل منه ب'دÒ؛ قال ابن
سيده: كذا وجدت هذه الكلمة ف كتاب العي ف باب الماسي، وهي عند
سيبويه رباعية ل4نه ليس ف الكلم مثل ج'ر\د.ح\ل، قال: وهذا من أ%صح ما تر�ر

به أ%نواع التصاريف. الوهري: يقال ما أ%جد منه ح'ن\ت.الv أ%ي ب'دìا،
بل هز، وأ%بو زيد: بالمز. ال4زهري: ما له ح'ن\ت.أ}ل ول ح1ن\أ}لة عن

هذا أ%ي م.ح1يص، إ,ذا كسرت الاء أ%دخلت الاء. وروى ال4زهري عن ثعلب عن



ابن ال4عراب: ال1ن\تأ}لة الب'د_ة وهي ال�ف%ار.قة. أ%بو م.ال1ك{: ما
ل%ك. عن هذا ال4مر ع'ن\د.د¬ ول ح'ن\ت.أ}ل ول ح'ن\ت.أ}نD أ%ي ما لك
عنه ب'دÒ. وال�ن\ت'ل: ش1ب\ه ال1خ\ل%ب ال�ع.ق�ف الض_خ\م، قال: ول

أ%دري ما ص.ح_ت'ه.
@حنجل: ال1ن\ج,ل من النساء: الض_خ\مة� الص_خ_ابة الب.ذ1ي_ة؛ عن

كراع. وال�ن\ج'ل: ض.ر\ب من الس>ب.اع.
@حندل: ال%ن\د.ل: القصي: زاد ال4زهري: من الرجال؛ قال ال4زهري: هذا

الرف ف كتاب المهرة لبن دريد مع غيه، وما وجدته ل4حد من الثقات
فليح.ق�ق، فإ,ن و'ج,د ل3مام موثوق به أ�ل}ح1ق بالرباعي، وما ل يوجد لثقة

كان منه على ريبة وح.ذ%ر.
@حنضل: ال%ن\ض.لة: الاء ف الص_خ\رة؛ قال أ%بو القادح:

ح.ن\ض.ل%ة� القادح, فوق الص_فا،
أ%ب\ر.ز.ها الائح' والصاد1ر'

وقال آخر:
ح.ن\ض.لة فوق ص.فا ضاه1ر�،
ما أ%ش\ب.ه الض_اه1ر. بالن_اض1ر

الض_اه1ر' والض_ه\ر': أ%على ال%ب.ل، وقد تقدم، والناضر: الط©ح\ل�ب.
وال%ن\ض.لة أ%يضاv؛ الق%ل}ت' ف ص.خ\رة؛ قال ال4زهري: هذا حرف غريب،

وروى عن ابن ال4عراب قال: ال%ن\ض.ل غ%د1ير الاء.
@حنظل: ال%ن\ظ%ل: الشجر ال�رe، وقال أ%بو حنيفة: هو من ال4غ}لث،

واحدته ح.ن\ظ%لة. الوهري: ال%ن\ظ%ل الش_ر\ي'. وقد ح.ظ1ل البعي'، بالكسر،
إ,ذا أ%كثر من ال%ن\ظ%ل، فهو ح.ظ1لD، وإبل ح.ظ%ال. قال ابن سيده:

النظل شجر اختلف ف بنائه فقيل ثلثي، وقيل رباعي. وبعي¬ ح.ظ1ل: ي.ر\ع.ى
ال%ن\ظ%ل، قال: وليس هذا ما يشهد أ%نه ثلثي، أ%ل ترى إ,ل قول

ال4عرابية لصاحبتها: وإ,ن ذكرت الض_غ.ابيس فإ,ن>ي ض.غ1بة؛ ول مالة أ%ن
الض_غ.اب,يس ر'ب.اعيÒ، لكنها وقفت حيث ار\ت.د.ع البناء�، وح.ظ1لD مثله وإ,ن
اختلفت جهتا الذف؟ وقال أ%بو حنيفة: ح.ظ1ل% البعي' فهو ح.ظ1لD ر.ع.ى

ال%ن\ظ%ل ف%م.ر,ض عنه. قال ال4زهري: بعي ح.ظ1ل إ,ذا أ%كل ال%ن\ظ%ل،
وق%ل�ما يأ}كله، وهم يذفون النون فمنهم من يقول: هي زائدة ف البناء،

ومنهم من يقول: هي أ%صلية والبناء رباعي، ولكنها أ%ح.قe بالطرح ل4نا أ%خف



الروف، قال: وهم الذين يقولون قد أ%س\ب.ل% الز_ر\ع'، بطرح النون، ولغة
أ�خرى قد س.ن\ب.ل% الز_ر\ع'. وال%م\ظ%ل: ال%ن\ظ%ل، ميمه م'ب\د.لة من

نون ح.ن\ظ%ل. وذات ال%ن.اظ1ل: موضع.
وح.ن\ظ%لة: اسم رجل. وح.ن\ظ%لة: قبيلة. قال الوهري: ح.ن\ظ%لة أ%ك}ر.م'

قبيلة ف تيم، يقال لم ح.ن\ظ%لة ال4كرمون وأ%بوهم ح.ن\ظ%لة بن مالك بن
عمرو ابن تيم.

@حنكل: ال%ن\ك%ل وال�ن.اك1ل: القصي، وال�نثى ح.ن\ك%لة ل غي،
وال%ن\ك%ل أ%يضاv: اللئيم؛ قال ال4خطل:

فكيف ت'سام1ين، وأ%نت. م'ع.ل}ه.ج¬،
ه'ذ%ار,مةD ج.ع\د' ال4نام1ل,، ح.ن\ك%ل؟

وأ%نشد ابن بري ف ال%ن\ك%لة ال�نثى:
من ك�لY ح.ن\ك%لة{، كأ%ن� ج.بين.ها

ك%ب,د¬ ت'ه.ن_أ� للب,ر.ام, د1م.اما
وح.ن\ك%ل% الرجل�: أ%بطأ% ف الشي. وال%ن\ك%لة. الد_م1يمة السوداء من

النساء؛ قال:
ح.ن\ك%لة فيها ق1ب.ال وف%ج.ا

@حهل: ال%ي\ه.ل� وال%ي>ه.ل� وال%ي_ه.ل�، بفتح الاء وكسر الياء:
ش.ج.ر ال%ر\م، واحدته ح.ي\ه.لة وح.ي_ه.لة وح.ي>ه.لة، وقيل: ال%ي>ه.لة

شجرة قصية ليست ب.ر,ي_ة، ل ي.ص\ل�ح الال عليها ت.ن\ب'ت ف القيعان
والس_ب.خ، ول ورق لا، ليس ف الكلم اسم على ف%ي_ع.ل ول ف%ي>ع.ل

غيه؛ وقال أ%بو حنيفة: ال%ي_ه.ل ن.ب\ت¬ من د1ق> ال%م\ض؛ وقال أ%بو زيد:
ال%ي\ه.ل، ساكن الياء، نبت ينبت ف الس>ب.اخ، وإ,ذا أ%خ\ص.ب. الناس'

ه.ل%ك وإ,ذا أ%س\ن.توا ح.ي,ي، وذكر ال4زهري هذه الترجة ف ترجة حيي عند
قوله ح.ي_ ه.لv أ%ي\ ع.ج>ل وقال: سي به ل4نه إ,ذا أ%صابه الطر نبت
سريعاv، وإ,ذا أ%كلته ال3بل ول ت.س\ل%ح سريعاv ماتت، يقال: رأ%يت

ح.ي\ه.لv وهذا ح.ي\ه.ل.
@حول: ال%و\ل: س.ن.ةD بأ%س\ر,ها، والمع أ%ح\والD وح'و'ولD وح'ؤ'ولD؛

حكاها سيبويه. وحال% عليه ال%و\ل� ح.و\لv وح'ؤ'ولv: أ%ت.ى. وأ%حال
الشيء� واح\تال%: أ%ت.ى عليه ح.و\لD كامل؛ قال رؤبة:

أ%و\ر.ق. م'ح\تالv د.بيحاv ح1م\ح1م'ه



وأ%حالت الدار' وأ%ح\و.ل%ت\ وحال%ت\ وح1يل% با: أ%ت.ى عليها أ%ح\و.الD؛
قال:

حال%ت\ وح1يل% با، وغ%ي_ر. آي.ها
ص.ر\ف' الب,لى ت.ج\ري به الر>يان1

وقال الكميت:
أ%أ%ب\كاك. بالع'ر'ف ال%ن\ز,ل�؟

وما أ%نت والط�ل%ل� ال�ح\و,ل�؟
الوهري: حال%ت1 الدار' وحال% الغلم' أ%ت.ى عليه ح.و\لD. وأ%حال% عليه

ال%و\ل� أ%ي حال%. ودار م'حيلة: غاب عنها أ%هل�ها م'ن\ذ� ح.و\ل�، وكذلك
دار م'ح1يلة إ,ذا أ%تت عليها أ%حوال. وأ%حال% ال� عليه ال%و\ل%

�إ,حالة، وأ%ح\و.ل}ت' أ%نا بالكان وأ%ح.ل}ت: أ%قمت ح.و\لv. وأ%حال الرجل
بالكان وأ%ح\و.ل أ%ي أ%قام به ح.و\لv. وأ%ح\و.ل الصبe، فهو م'حو,ل: أ%ت.ى

عليه ح.و\لD من م.و\ل1ده؛ قال امرؤ القيس:
فأ%ل}ه.ي\ت'ها عن ذي ت.مائ1م. م'ح\و,ل

وقيل: م'ح\و,ل صغي من غي أ%ن ي'ح.د_ ب.و\ل؛ عن ابن كيسان. وأ%ح\و.ل%
بالكان ال%و\ل: ب.ل%غه؛ وأ%نشد ابن العراب:

أ%زائد.، ل أ%ح.ل}ت. ال%و\ل، حت
كأ%ن� ع.ج'وز.كم س'ق1ي.ت\ س1م.اما

ي'ح.لYئ� ذو الزوائد ل1ق}حتيه،
ومن\ ي.غ\ل1ب فإ,ن� له طعاما

أ%ي أ%ماتك ال قبل ال%و\ل حت تصي عجوزكم من ال�زن عليك كأ%نا
س'ق1ي.ت س1م.اماv، وجعل لبنهما طعاماv أ%ي غ%ل%ب. على ل1ق}ح.تيه فلم ي.س\ق,

أ%حداv منهما. ون.ب\ت¬ ح.و\ل1يÒ: أ%تى عليه ح.و\لD كما قالوا فيه
Dيقول ج.م.ل vكذلك. أ%بو زيد: سعت أ%عرابي�ا Òوج.م.ل ح.و\ل1ي ،Òعام1ي
ح.و\ل1يÒ إ,ذا أ%تى عليه ح.و\ل. وج,مال ح.و.ال1يe، بغي تنوين، وح.و.ال1ي_ة،
وم'ه\ر¬ ح.و\ل1يÒ وم1هارة ح.و\ل1ي�ات: أ%تى عليها ح.و\ل، وكل ذي حافر

أ%و�ل% سنة ح.و\ل1يÒ، وال�نثى ح.و\ل1ي�ة، والمع ح.و\ل1ي�ات. وأ%رض
م'س\ت.حالة: ت'ر,كت ح.و\لv وأ%حوالv عن الزراعة.

vوق%و\س م'س\ت.حالة: ف قاب,ها أ%و س1يت.ها اعوجاج، وقد حال%ت\ ح.و\ل
أ%ي انقلبت عن حالا الت غ�م1ز.ت عليها وحصل ف قابا اعوجاج؛ قال أ%بو



ذؤيب:
وحال%ت\ كح.و\ل الق%و\س' ط�ل�ت\ وع'طYل%ت

ث%لثاv، فأ%ع\يا ع.ج\س'ها وظ�ه.ار'ها
يقول: ت.غ.ي_رت هذه الرأ%ة كالقوس الت أ%صابا الط�ل© فند1ي.ت\

ون'ز,ع. عنها الو.تر ثلث سني ف%زاغ% ع.ج\س'ها واع\و.ج_، وقال أ%بو حنيفة:
حال% وت.ر' القوس زال عند الرمي، وقد حال%ت1 القوس' و.ت.ر.ها؛ هكذا حكاه

حالت. ورجل م'س\ت.حال: ف ط%ر.ف ساقه اعوجاج، وقيل: كل شيء تغي عن
الستواء إ,ل الع1و.ج فقد حال% واس\ت.حال، وهو م'س\ت.ح1يل. وف الثل: ذاك

أ%ح\و.ل من ب.و\ل, ال%م.ل؛ وذلك أ%ن بوله ل يرج مستقيماv يذهب ف
إ,حدى الناحيتي. التهذيب: ور,ج\لD م'س\ت.حالة إ,ذا كان طرفا الساقي منها

م'ع\و.ج_ي\ن. وف حديث ماهد ف الت_و.رeك ف ال4رض ال�س\ت.حيلة أ%ي
ال�ع\و.ج_ة لستحالتها إ,ل الع1و.ج؛ قال: ال4رض الستحيلة هي الت

ليست بستوية ل4نا استحالت عن الستواء إ,ل الع1و.ج، وكذلك القوس.
وال%و\ل: ال1يلة والق�و_ة أ%يضاv. قال ابن سيده: ال%و\ل وال%ي\ل وال1و.ل

وال1يلة وال%و,يل وال%حالة والحتيال والت_ح.وeل والت_ح.يeل، كل
�ذلك: ال1ذ}ق' وج.و\د.ة� النظر والقدرة� على د1ق�ة التصرeف. وال1ي.ل

وال1و.ل: جع ح1يلة. ورجل ح'و.لD وح'و.لة، مثل ه'م.ز.ة، وح'ولة وح'و_ل
وح.و.ال1يÒ وح'و.الê وحو.ل}و.ل: م'ح\تال شديد الحتيال؛ قال:

يا زيد، أ%ب\ش1ر بأ%خيك قد ف%ع.ل
ح.و.ل}و.لD، إ,ذا و.ن.ى الق%وم' نز.ل

ورجل� ح.و.ل}و.ل: م'ن\ك%ر ك%م1يش، وهو من ذلك. ابن ال4عراب: ال�و.ل
وال�و_ل الد_واهي، وهي جع ح'ولة. ال4صمعي: يقال جاء بأ%مر ح'ولة من

ال�و.ل أ%ي بأ%مر م'ن\ك%ر عجيب. ويقال للر_ج'ل الداهية: إ,ن_ه ل%ح'وله
من ال�و.ل أ%ي داه1ية من الدواهي، وتسمى الداهية نفسها ح'ولة؛ وأ%نشد:

وم1ن\ ح'ولة ال4يام، يا أ�م_ خالد،
لنا غ%ن.م م.ر\ع1ي_ةD ولنا ب.ق%ر

ورجل ح'و_ل: ذو ح1ي.ل، وامرأ%ة ح'و_لة. ويقال هو أ%ح\و.ل منك أ%ي
أ%كثر ح1يلة، وما أ%ح\و.له، ورجل ح'و_ل، بتشديد الواو، أ%ي ب.ص1ي بتحويل

ال�مور، وهو ح'و_ل� ق�ل�ب؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
وما غ%ر_هم، ل بارك ال� فيهم



به، وهو فيه ق�ل�ب' الر_أ}ي ح'و_ل
ويقال: رجل ح.والê للج.ي>د الرأ}ي ذي ال1يلة؛ قال ابن أ%حر، ويقال

للم.ر_ار بن م'ن\ق1ذ الع.د.وي:
أ%و ت.ن\س.أ%ن} يومي إ,ل غيه،

إ,ن ح.والê وإ,ن ح.ذ1ر
وف حديث معاوية: لا اح\ت'ض1ر قال لبنتيه: ق%لYبان فإ,نكما
لت'ق%لYبان ح'و_لv ق�ل�باv إ,ن و'ق1ي. ك%ب_ة النار؛ ال�و_ل: ذو التصر�ف

والحتيال ف ال�مور، ويروى ح'و_ل1ي�اv ق�ل�ب,ي�اv إ,ن نا من عذاب
ال، بياء النسبة للمبالغة. وف حديث الرجلي اللذي\ن اد_عى أ%حد'ها على

الخر: فكان ح'و_لv ق�ل�باv. واح\ت.ال: من ال1يلة، وما أ%ح\و.له
وأ%ح\ي.له من ال1يلة، وهو أ%ح\و.ل منك وأ%ح\ي.ل معاقبة، وإ,نه لذو ح1يلة.

وال%حالة: ال1يلة نفسها. ويقال: ت.ح.و_ل الرجل� واح\تال إ,ذا طلب
ال1يلة. ومن أ%مثالم: من كان ذا ح1يلة ت.ح.و_ل. ويقال: هو أ%ح\و.ل من ذ1ئ}ب،

،vومن ال1يلة. وهو أ%ح\و.ل من أ%ب ب.راقش: وهو طائر ي.ت.ل%و_ن أ%لوانا
وأ%ح\و.ل من أ%ب ق%ل%مون: ثوب يتلو_ن أ%لواناv. الكسائي: سعتهم

يفولون هو رجل ل ح'ولة له، يريدون ل ح1يلة له؛ وأ%نشد:
له ح'ول%ةD ف كل أ%مر أ%راغ%ه،

ي'ق%ض>ي با ال4مر الذي كاد صاحبه
وال%حالة: ال1يلة. يقال: الرء ي.ع\ج,ز' ل ال%حالة؛ وأ%نشد ابن بري

ل4ب د'واد يعاتب امرأ%ته ف س.ماحته باله:
حاو.ل}ت حي ص.ر.م\ت1ن،
وال%ر\ء� ي.ع\ج,ز ل ال%حاله
والد_ه\ر ي.ل}ع.ب بالفت،

والد_ه\ر أ%ر\و.غ� من ث�عاله
وال%ر\ء� ي.ك}س3ب مال%ه

بالشeح>، ي'ور,ث�ه الك%لله
وقولم: ل م.حالة من ذلك أ%ي ل ب'د_، ول م.حالة أ%ي ل ب'د_؛ يقال:

الوت آت ل م.حالة. التهذيب: ويقولون ف موضع ل ب'د_ ل م.حالة؛ قال
النابغة:

وأ%نت بأ%م\ر� ل م.حالة واقع



.vحال من الكلم: ما ع'د1ل به عن وجهه. وح.و_له: ج.ع.له م'حال�وال
وأ%حال: أ%تى ب'حال. ورجل م1ح\وال: كثي' م'حال الكلم. وكلم م'س\ت.حيل:

م'حال. ويقال: أ%ح.ل}ت الكلم أ�ح1يله إ,حالة إ,ذا أ%فسدته. وروى ابن
شيل عن الليل بن

أ%حد أ%نه قال: ال�حال الكلم لغي شيء، والستقيم كلم¬ لشيء،
والغ.ل%ط كلم لشيء ل ت'ر,د\ه، والل�غ\و كلم لشيء ليس من شأ}نك، والكذب كلم

لشيء ت.غ'رe به. وأ%حال% الر_ج'ل�: أ%ت.ى بال�حال وت.ك%ل�م به.
وهو ح.و\ل%ه' وح.و\ل%ي\ه وح.وال%ي\ه وح.وال%ه ول تقل ح.وال1يه، بكسر

اللم. التهذيب: وال%و\ل اسم يمع ال%وال يقال ح.وال%ي الدار كأ%نا ف
ال4صل حوال، كقولك ذو مال وأ�ولو مال. قال ال4زهري: يقال رأ%يت الناس

ح.وال%ه وح.وال%ي\ه وح.و\ل%ه وح.و\ل%ي\ه، فح.وال%ه و'ح\دان� ح.وال%ي\ه،
وأ%ما ح.و\ل%ي\ه فهي تثنية ح.و\ل%ه؛ قال الراجز:

ماء# رواء# ون.ص1يÒ ح.و\ل%ي.ه،
هذا م.قام¬ لك ح.ت_ى ت1يب,ي.ه

وم1ث}ل� قولم: ح.وال%ي\ك د.وال%ي\ك وح.جاز.ي\ك وح.نان.ي\ك؛ قال ابن
بري: وشاهد ح.وال%ه' قول الراجز:

أ%ه.د.م'وا ب.ي\ت.ك؟ ل أ%با لكا
وأ%نا أ%م\شي الد_أ%ل ح.وال%كا

وف حديث الستسقاء: اللهم ح.وال%ي\نا ول علينا؛ يريد اللهم أ%ن\ز,ل
الغيث% علينا ف مواضع النبات ل ف مواضع ال4بنية، من قولم رأ%يت الناس

ح.وال%ي\ه أ%ي م'ط1يف1ي. به من جوانبه؛ وأ%ما قول امريء القيس:
أ%ل%س\ت. ترى السeم_ار والناس أ%ح\وال

فع.لى أ%نه ج.ع.ل كل جزء من ال1ر\م ال�ح1يط با ح.و\لv، ذ%ه.ب إ,ل
ال�بالغة بذلك أ%ي أ%نه ل م.كان ح.و\ل%ها إ,ل وهو مشغول بالسeم_ار،

فذلك أ%ذ}ه.ب' ف ت.ع.ذ©ر,ها عليه. واح\ت.و.له القوم': اح\ت.و.ش'وا
ح.وال%ي\ه. وحاو.ل الشيء4 م'حاولة وح1والv: رامه؛ قال رؤبة:

ح1وال% ح.م\د{ وائ}ت1جار. والؤت.ج,ر
vحاول%ة: مطالبتك الشيء4 بال1ي.ل. وكل من رام أ%مرا�والح\ت1يال� وال

بال1ي.ل فقد حاو.له؛ قال لبيد:
:�أ%ل ت.س\أ%لن1 الرء4 ماذا ي'حاو,ل



أ%ن.ح\ب¬ ف%ي\قضي أ%م ض.للD وباط1ل�؟
الليث: ال1وال ال�حاو.لة. حاو.لته ح1والv وم'حاولة أ%ي طالبته

بال1يلة. وال1وال: كل© شيء حال بي اثني، يقال هذا ح1وال بينهما أ%ي حائل
بينهما كالاجز وال1جاز. أ%بو زيد: ح'ل}ت' بينه وبي الش_ر> أ%ح'ول

أ%ش.د_ الول وال%حالة. قال الليث: يقال حال% الشيء� بي الشيئي ي.ح'ول
vأ%ي ح.ج.ز. ويقال: ح'ل}ت. بينه وبي ما يريد ح.و\ل vوت.ح\و,يل vح.و\ل

،vابن سيده: وكل ما ح.ج.ز بي اثني فقد حال بينهما ح.و\ل .vوح'ؤول
واسم ذلك الشيء ال1وال، وال%و.ل كال1وال. وح.وال� الدهر,: ت.غ.يeر'ه

وص.ر\ف�ه؛ قال م.ع\ق1ل بن
خويلد الذل:

،vأ%ل م1ن\ ح.وال, الدهر أ%صبحت' ثاويا
أ�سام' الن>كاح. ف خ1زانة1 م.ر\ث%د

التهذيب: ويقال إ,ن هذا لن ح'ولة الدهر وح'و.لء الدهر وح.و.لن1 الدهر
وح1و.ل الدهر؛ وأ%نشد:

ومن ح1و.ل ال4ي_ام والدهر أ%نه
ح.ص1ي، ي'ح.ي_ا بالسلم وي'ح\ج.ب

وروى ال4زهري بإ,سناده عن الفر�اء قال: سعت أ%عرابي�اv من بن سليم
ينشد:

فإ,ن_ها ح1ي.ل� الشيطان ي.ح\ت.ئ1ل
قال: وغيه من بن سليم يقول ي.ح\تال، بل هز؛ قال: وأ%نشدن بعضهم:

يا دار. مي�، ب,دكاد1يك1 الب'ر.ق،
س.ق}ياv وإ,ن} ه.ي_ج\ت1 ش.و\ق. ال�ش\ت.ئق

قال: وغيه يقول ال�ش\تاق. وت.ح.و_ل عن الشيء: زال عنه إ,ل غيه.
أ%بو زيد: حال% الرجل� ي.ح'ول مثل ت.ح.و_ل من موضع إ,ل موضع. الوهري: حال

إ,ل مكان آخر أ%ي ت.ح.و_ل. وحال الشيء� نفس'ه ي.ح'ول ح.و\لv بعنيي:
يكون ت.غ.يeراv، ويكون ت.ح.وeلv؛ وقال النابغة:

ول ي.ح'ول ع.طاء� اليوم, د'ون% غ%د
أ%ي ل ي.ح'ول ع.طاء� اليوم د'ون% عطاء غ%د. وحال% فلن عن الع.ه\د

ي.ح'ول ح.و\لv وح'ؤولv أ%ي زال؛ وقول النابغة العدي أ%نشده ابن سيده:
أ%ك%ظ�ك. آبائي ف%ح.و_ل}ت. عنهم،



وقلت له: با اب\ن. اليال تو_ل
(* «اليال» هكذا رسم ف الصل، وف شرح القاموس: اليا و ل).

قال: يوز أ%ن يستعمل فيه ح.و_ل}ت مكان ت.ح.و_لت، ويوز أ%ن يريد
ح.و_ل}ت ر.ح\ل%ك فحذف الفعول، قال: وهذا كثي. وح.و_له إ,ليه: أ%زاله،

والسم ال1و.ل وال%و,يل؛ وأ%نشد اللحيان:
،vته فأ%ص\ب.ح ثاو,يا�أ�خ1ذ%ت ح.م'ول
ل يستطيع عن الد>يار ح.و,يل

التهذيب: وال1و.ل ي.ج\ري م.ج\رى الت_ح\ويل، يقال: حو�ل�وا عنها
ت.ح\ويلv وح1و.لv. قال ال4زهري: والتحويل مصدر حقيقي من ح.و_ل}ت، وال1و.ل

اسم يقوم مقام الصدر؛ قال ال عز وجل: ل ي.ب\غ'ون عنها ح1و.لv؛ أ%ي
ت.ح\و,يلv، وقال الزجاج: ل يريدون عنها ت.ح.وeلv. يقال: قد حال من

مكانه ح1و.لv، وكما قالوا ف الصادر ص.غ'ر ص1غ\راv، وعاد.ن ح'بeها
ع1و.داv. قال: وقد قيل إ,ن ال1و.ل ال1يلة، فيكون على هذا العن ل

ي.ح\تالون م.ن\ز,لv غيها، قال: وقرئ قوله عز وجل: د1يناv ق1ي.ماv، ول يقل
ق1و.ماv مثل قوله ل ي.ب\غ'ون عنها ح1و.لv، ل4ن ق1ي.ماv من قولك قام

ق1ي.ماv، كأ%نه بن على ق%و.م أ%و ق%و'م، فلما اع\ت.ل� فصار قام اعتل ق1ي.م،
وأ%ما ح1و.ل فكأ%نه هو على أ%نه جار� على غي فعل.

وحال% الشيء� ح.و\لv وح'ؤولv وأ%حال؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،
كلها: ت.ح.و_ل. وف الديث: من أ%حال% دخل النة؛ يريد من أ%سلم ل4نه
ت.ح.و_ل من الكفر عما كان يعبد إ,ل ال3سلم. ال4زهري: حال% الشخص'

ي.ح'ول إ,ذا ت.ح.و_ل، وكذلك كل م'ت.ح.و>ل عن حاله. وف حديث خيب: ف%حالوا
إ,ل ال1ص\ن أ%ي ت.ح.و_لوا، ويروى أ%حالوا أ%ي أ%قبلوا عليه هاربي، وهو

من الت_ح.وeل. وف الديث: إ,ذا ث�و>ب بالصلة أ%حال الشيطان� له
ض'راط أ%ي ت.ح.و_ل من موضعه، وقيل: هو بعن ط%ف1ق وأ%خ.ذ% وت.ه.ي_أ%

لفعله. وف الديث: فاح\تال%ت\هم الشياطي أ%ي ن.ق%ل%ت\هم من حال إ,ل حال؛
قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، والشهور باليم وقد تقدم. وف حديث

vأ%ي ت.ح.و_ل%ت\ د.ل}وا vعمر، رضي ال عنه: فاس\ت.حال%ت\ غ%ر\با
عظيمة.وال%والة: تويل ماء من نر إ,ل نر، والائل: التغي اللون. يقال:
رماد حائل ون.بات حائل. ور.ج'ل حائل اللون إ,ذا كان أ%سود متغياv. وف

حديث ابن أ%ب ل%ي\لى: أ�ح1يل%ت الصلة ثلثة أ%ح\وال أ%ي غ�ي>رت ثلث



تغييات أ%و ح'و>ل%ت ثلث تويلت. وف حديث ق%باث بن
أ%ش\ي.م: رأ%يت خ.ذ}ق الف1يل أ%خضر م'حي,لv أ%ي متغياv. ومنه الديث:

نى أ%ن ي'س\ت.ن\جى بع.ظ}م� حائل� أ%ي متغي قد غ%ي_ره الب,لى، وكل©
متغي حائلD، فإ,ذا أ%تت عليه الس_ن.ة� فهو م'ح1يل، كأ%نه مأ}خوذ من

ال%و\ل الس_ن.ة1. وت.حو_ل كساء4ه. ج.ع.ل فيه شيئاv ث ح.م.له على ظهره،
والسم الال�. والال� أ%يضاv: الشيء� ي.ح\م1له الرجل على ظهره، ما كان وقد

ت.ح.و_ل حالv: ح.م.لها. والال�: الكار.ة� الت ي.ح\م1لها الرجل على
ظهره، يقال منه: ت.ح.و_ل}ت حالv؛ ويقال: ت.ح.و_ل الرجل� إ,ذا ح.م.ل

الكار.ة على ظ%ه\ره. يقال: ت.ح.و_ل}ت حالv على ظهري إ,ذا ح.م.ل}ت كار.ة من
ثياب وغيها. وتو_ل أ%يضاv أ%ي اح\تال من اليلة. وت.ح.و_ل: تنقل من

موضع إ,ل موضع آخر. والت_ح.وeل: الت_ن.ق©ل من موضع إ,ل موضع،
والسم ال1و.ل؛ ومنه قوله تعال: خالدين فيها ل يبغون عنها ح1و.لv. والال:

الد_ر_اجة الت ي'د.ر_ج عليها الص_بe إ,ذا مش.ى وهي الع.ج.لة الت
ي.د1بe عليها الصب؛ قال عبد الرحن بن ح.س_ان ال4نصاري:

،vه صاع1داeما زال ي.ن\م1ي ج.د
�م'ن\ذ� ل%د'ن} فار.قه ال%ال

يريد: ما زال ي.ع\لو ج.دeه وي.ن\م1ي م'ن\ذ� ف�ط1م. والائل: ك�ل© شيء
ت.ح.ر_ك ف مكانه. وقد حال% ي.ح'ول.

واس\تحال الش_خ\ص.: نظر إ,ليه هل ي.ت.حر_ك، وكذلك الن_خ\ل. واس\تحال
واستحام ل%م_ا أ%حال%ه أ%ي صار م'حالv. وف حديث ط%ه\ف%ة: ون.س\ت.ح1يل

ال%هام أ%ي ننظر إ,ليه هل يتحرك أ%م ل، وهو ن.س\ت.ف}ع1ل من حال% ي.ح'ول
إ,ذا ت.ح.ر_ك، وقيل: معناه ن.ط}ل�ب حال م.ط%ره، وقيل باليم، وقد تقدم.

ال4زهري: سعت النذري يقول: سعت أ%با اليثم يقول عن تفسي قوله ل
ح.و\ل ول ق�و_ة إ,ل بال قال: ال%و\ل ال%ركة، تقول: حال% الشخص'
إ,ذا تر�ك، وكذلك كل م'ت.ح.و>ل عن حاله، فكأ%ن� القائل إ,ذا قال ل

ح.و\ل% ول ق�و_ة إ,ل� بال يقول: ل ح.ركة ول استطاعة إ,ل بشيئة ال.
الكسائي: يقال ل ح.و\ل ول ق�و_ة إ,ل بال ول ح.ي\ل% ول ق�و_ة

إ,ل بال، وورد ذلك ف الديث: ل ح.و\ل% ول قوة إ,ل بال، وف�س>ر
بذلك العن: ل حركة ول ق�و_ة إ,ل بشيئة ال تعال، وقيل: ال%و\ل

ال1يلة، قال ابن ال4ثي: وال4ول أ%شبه؛ ومنه الديث: اللهم بك أ%ص'ول



وبك أ%ح'ول أ%ي أ%ترك، وقيل أ%حتال، وقيل أ%دفع وأ%منع، من حال% بي
الشيئي إ,ذا منع أ%حدها من الخر. وف حديث آخر: بك أ�صاو,ل وبك أ�حاو,ل، هو

من ال�فاعلة، وقيل: ال�حاولة طلب الشيء ب1يلة.
وناقة حائل: ح'م1ل عليها فلم ت.ل}ق%ح، وقيل: هي الناقة الت ل ت.ح\م1ل

سنة أ%و سنتي أ%و س.ن.وات، وكذلك كل حامل ي.ن\ق%ط1ع عنها ال%م\ل سنة
أ%و سنوات حت ت.ح\م1ل، والمع ح1يال وح'ولD وح'و_لD وح'ول%لD؛ ال4خية

اسم للجمع. وحائل� ح'ول� وأ%ح\وال وح'ول%ل� أ%ي حائل أ%عوام؛ وقيل: هو على
البالغة كقولك ر.ج'ل� ر,جال�، وقيل: إ,ذا ح'م1ل عليها سنة فلم ت.لق%ح

فهي حائل، فإ,ن ل ت.حم1ل سنتي فهي حائل� ح'ول� وح'ول%ل�؛ ول%ق1ح.ت\ على
ح'ول� وح'ول%ل�، وقد حال%ت\ ح'ؤ'ولv وح1يالv وأ%حالت وح.و_ل%ت وهي

م'ح.و>ل، وقيل: ال�ح.و>ل الت ت'ن\ت.ج سنة س.ق}باv وسنة ق%لوصاv. وامرأ%ة
م'ح1يل وناقة م'ح1يل وم'ح\و,ل وم'ح.و>ل إ,ذا ولدت غلماv على أ%ثر

جارية أ%و جارية على أ%ثر غلم، قال: ويقال لذه الع.كوم أ%يضاv إ,ذا ح.م.لت
عاماv ذكراv وعاماv أ�نثى، والائل: ال�نثى من أ%ولد ال3بل ساعة%

ت'وض.ع، وشاة حائل ون}لة حائل، وحالت النخلة�: ح.م.ل%ت\ عاماv ول ت.ح\م1ل
آخر. الوهري: الائل ال�نثى من ولد الناقة ل4نه إ,ذا ن'ت1ج ووقع عليه

�اسم تذكي وتأ}نيث فإ,ن الذكر س.ق}ب وال�نثى حائل، يقال: ن'ت1جت الناقة
حائلv حسنة؛ ويقال: ل أ%فعل ذلك ما أ%ر\ز.م.ت أ�مe حائل، ويقال لولد

eم�الناقة ساعة% ت'ل}قيه من بطنها إ,ذا كانت أ�نثى حائل، وأ�مeها أ
حائل؛ قال:

فتلك الت ل يب.ح' القلب. ح'بeها
ول ذ1ك}ر'ها، ما أ%ر\ز.م.ت\ أ�مe حائل

والمع ح'و_ل وح.وائل. وأ%حال الرجل� إ,ذا حالت إ,بل�ه فلم ت.ح\م1ل.
وأ%حال فلنD إ,بل%ه العام. إ,ذا ل ي'ص1ب\ها الف%ح\ل. والناس م'ح1يلون

إ,ذا حالت إ,ب,ل�هم. قال أ%بو عبيدة: لكل ذي إ,ب,ل ك%ف}أ%تان أ%ي ق1ط}عتان
�يقطعهما ق1ط}ع.تي، ف%ت'ن\ت.ج ق1ط}ع.ةD منها عاماv، وت.ح'ول الق1ط}ع.ة

ال�خرى في'راوح بينهما ف الن_تاج، فإ,ذا كان العام القبل ن.ت.ج
الق1ط}عة% الت حالت، فك�ل© قطعة نت.جها فهي ك%ف}أ%ة، ل4نا ت.ه\ل1ك إ,ن

ن.ت.جها كل عام. وحالت الناقة� والفرس' والنخلة� والرأ%ة� والشاة� وغي'هن_
إ,ذا ل ت.ح\م1ل؛ وناقة حائل ونوق ح.وائل وح'ولD وح'ول%لD. وف الديث:



أ%عوذ بك من شر كل م'ل}ق1ح وم'ح1يل؛ ال�ح1يل: الذي ل يولد له، من قولم
حالت الناقة� وأ%حالت إ,ذا ح.م.ل}ت عليها عاماv ول ت}م1ل عاماv. وأ%حال

الرجل� إ,ب,ل%ه العام إ,ذا ل ي'ض\ر,با الف%ح\ل%؛ ومنه حديث أ�م
م.ع\ب.د: والشاء عازب ح1يال أ%ي غي ح.وامل%. وال�ول، بالضم: ال1ي.ال؛ قال

الشاعر:
vل%ق1ح\ن على ح'ول�، وصاد.ف}ن. س.ل}و.ة

من الع.ي\ش، حت كل©ه'ن_ م'م.ت_ع
vفهي ت.ح'ول ح1يال �ويروى م'م.ن_ع، بالنون. ال4صمعي: حالت الناقة

إ,ذا ض.ر.با الفحل� ول ت.ح\م1ل؛ وناقة حائلة ونوق ح1يال وح'ول وقد حال%ت
 vوح'ؤ'ول vح.وال

vهكذا ف الصل مضبوطا «vقوله «وقد حالت حوال *)
كسحاب، والذي ف القاموس: حؤولv كقعود وحيالv وحيالة بكسرها) .

والال�: ك1ين.ة� النسان وهو ما كان عليه من خي أ%و شر، ي'ذ%ك�ر
وي'ؤ.ن_ث، والمع أ%حوال وأ%ح\و,لة؛ ال4خية عن اللحيان. قال ابن سيده:

وهي شاذة ل4ن وزن حال ف%ع.لD، وف%ع.لD ل ي'ك%س_ر على أ%ف}ع1لة.
اللحيان: يقال حال� فلن حس.نة وحس.ن¬، والواحدة حالةD، يقال: هو بالة سوء�،

فمن ذ%ك�ر الال جعه أ%حوالv، ومن أ%ن_ث%ها ج.مع.ه حالت. الوهري:
الالة واحدة حال, ال3نسان وأ%ح\وال1ه. وت%و_له بالنصيحة والو.ص1ي_ة

والوعظة: تو.خ_ى الال% الت ي.ن\ش.ط فيها لقبول ذلك منه، وكذلك روى أ%بو
عمرو الديث: وكان رسول ال،صلى ال عليه وسلم، ي.ت.ح.و_ل�نا

.vبالوعظة، بالاء غي معجمة، قال: وهو الصواب وفسره با تقدم وهي الالة أ%يضا
وحالت' الدهر وأ%ح\وال�ه: ص'روف�ه. والال�: الوقت الذي أ%نت فيه.
وأ%حال% الغ.ري.: ز.ج_اه عنه إ,ل غري آخر، والسم ال%والة. اللحيان:

يقال للرجل إ,ذا ت%و_ل من مكان إ,ل مكان أ%و ت%و_ل على رجل بدراهم:
حال%، وهو ي.ح'ول ح.و\لv. ويقال: أ%ح.ل}ت فلناv على فلن بدراهم أ�ح1يل�ه

.vفإ,ذا ذ%ك%ر\ت ف1ع\ل% الرجل قلت حال% ي.ح'ول ح.و\ل ،vوإ,حال vإ,حالة
واح\تال اح\ت1يالv إ,ذا ت.ح.و_ل هو من ذات ن.ف}س3ه. الليث: ال%والة

إ,حال%ت'ك غرياv وت%وeل ماء� من نر إ,ل نر. قال أ%بو منصور: يقال
أ%ح.ل}ت فلناv با له' علي_، وهو كذا درهاv، على رجل آخر ل عليه كذا

درهاv أ�ح1يل�ه إ,حالةv، فاح\تال با عليه؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه



وسلم: وإ,ذا أ�ح1يل أ%حدكم على آخر ف%ل}ي.ح\ت.ل}. قال أ%بو سعيد: يقال
للذي ي'حال عليه بالق ح.ي>لD، والذي ي.ق}ب.ل ال%والة% ح.ي>ل، وها

ال%ي>لن1 كما يقال الب.ي>عان، وأ%حال% عليه بد.ي\ن,ه والسم
ال%والة.والال: التراب الل�ي>ن الذي يقال له الس_ه\لة. والال�: الطي'

ال4سود وال%م\أ%ة�. وف الديث: أ%ن جبيل، عليه السلم، قال لا قال فرعون
آمنت أ%نه ل إ,له إ,ل الذي آمنت به بنو إ,سرائيل: أ%خ.ذ}ت' من حال

البحر فض.ر.ب\ت' به وجهه، وف رواية: فحش.و\ت به فمه. وف التهذيب: أ%ن
جبيل، عليه السلم، لا قال فرعون آمنت أ%نه ل إ,له إ,ل� الذي آمنت به

بنو إ,سرائيل، أ%خ.ذ% من حال, البحر وط1ين,ه فأ%ل}ق%م.ه فاه؛ وقال
الشاعر:وك�ن_ا إ,ذا ما الضيف' ح.ل� بأ%رض1نا،

س.ف%ك}نا د1ماء4 الب'د\ن ف ت'ر\ب.ة الال
وف حديث الكوثر: حال�ه ال1س\ك' أ%ي ط1ين'ه، وخ.ص_ بعضهم بالال

ال%م\أ%ة دون سائر الطي ال4سود. والال�: الل�ب.ن'؛ عن كراع. والال:
الر_ماد الارe. والال�: ورق الس_م'ر ي'خ\ب.ط ف ثوب وي'ن\ف%ض، يقال:

حالD من و.ر.ق� ون'فاض من ورق. وحال� الرجل,: امرأ%ته؛ قال ال4علم:
إ,ذا أ%ذكرت. حال%ك. غي ع.ص\ر،
وأ%فسد ص'ن\ع.ها فيك الو.ج,يف

غ%ي\ر. ع.ص\ر� أ%ي غي وقت ذكرها؛ وأ%نشد ال4زهري:
يا ر'ب_ حال, ح.و\ق%ل� و.ق�اع،

ت.ر.ك}تها م'د\ن,ي.ة% الق1ناع
وال%حال%ة�: م.ن\ج.ن'ونD ي'س\ت.قى عليها، والمع م.حالD وم.حاو,ل.

وال%حالة وال%حال: واس1ط� الظ�ه\ر، وقيل ال%حال الف%قار، واحدته م.حالة،
ويوز أ%ن يكون ف%عالة.

وال%و.ل� ف العي: أ%ن يظهر البياض ف م'ؤ\خ1رها ويكون السواد من
ق1ب.ل الاق,، وقيل: ال%و.ل إ,ق}بال ال%د.قة على ال4نف، وقيل: هو ذ%هاب
حدقتها ق1ب.ل% م'ؤ\خ1رها، وقيل: ال%و.ل أ%ن تكون العي كأ%نا تنظر إ,ل

ال1جاج، وقيل: هو أ%ن تيل الد.قة إ,ل الل�حاظ، وقد ح.و,ل%ت وحال%ت
ت.حال واح\و.ل�ت؛ وقول أ%ب خراش:

،vالق%و\م, ر'وقا eس�إ,ذا ما كان ك
وحال%ت\ م'ق}ل%تا الر_ج'ل, الب.ص1ي



(* قوله «إذا ما كان» تقدم ف ترجة كسس: إذا ما حال، وفسره بتحو�ل).
قيل: معناه انقلبت، وقال ممد بن حبيب: صار أ%ح\و.ل، قال ابن جن: يب

من هذا تصحيح العي وأ%ن يقال ح.و,لت كع.و,ر. وص.ي,د.، ل4ن هذه ال4فعال
ف معن ما ل يرج إ,ل على الصحة، وهو اح\و.ل� واع\و.ر_ واص\يد_،

فعلى قول ممد ينبغي أ%ن يكون حال%ت شاذ9اv كما شذ اج\تار'وا ف معن
اج\ت.و.ر'وا. الليث: لغة تيم حال%ت ع.ي\ن'ه ت.ح'ول 

(* قوله «لغة تيم حالت
عينه تول» هكذا ف الصل، والذي ف القاموس وشرحه: وحالت تال، وهذه لغة

تيم كما قاله الليث).
حولv، وغيهم يقول: ح.و,ل%ت ع.ي\ن'ه ت.ح\و.ل ح.و.لv. واح\و.ل�ت

أ%يضاv، بتشديد اللم، وأ%ح\و.ل}ت'ها أ%نا؛ عن الكسائي. وج.م\ع ال4حول
ح'ولن. ويقال: ما أ%ق}ب.ح. ح.و\ل%ت.ه، وقد ح.و,ل% ح.و.لv قبيحاv، مصدر

ال4ح\و.ل,. ورجل أ%ح\و.ل ب.ي>ن ال%و.ل وح.و,لD: جاء على ال4صل لسلمة فعله،
ول4نم شب_هوا ح.ر.كة العي التابعة لا برف اللي التابع لا، فكأ%ن

ف%ع1ل% ف%ع1يل، فكما يصح ن.ح\و' ط%و,يل كذلك يصح ح.و,لD من حيث شبهت
فتحة العي بال4لف من بعدها. وأ%حال% عين.ه وأ%ح\و.ل%ها: ص.ي_رها

vح.و\لء، وإ,ذا كان ال%و.ل ي.ح\د'ث ويذهب قيل: اح\و.ل�ت عين'ه اح\و,لل
واح\وال�ت اح\و,يللv. وال�ولة: الع.ج.ب؛ قال:

ومن ح'ول1ة ال4ي_ام والدهر أ%ن_نا
لنا غ%ن.م¬ مقصورةD، ولنا ب.ق%ر

ويوصف به فيقال: جاء بأ%مر� ح'ولة.
Dو.لء� من الناقة: كال%ش1يمة للمرأ%ة، وهي ج,ل}دة�وال1و.لء� وال

ماؤها أ%خضر ت.خ\رج مع الولد وفيها أ%غراس وعروق وخطوط خ'ض\ر وح'م\ر، وقيل:
تأ}ت بعد الولد ف الس_لى ال4ول، وذلك أ%ول شيء يرج منه، وقد تستعمل

للمرأ%ة، وقيل: ال1و.لء الاء الذي يرج على رأ}س الولد إ,ذا و'ل1د،
وقال الليل: ليس ف الكلم ف1ع.لء بالكسر مدوداv إ,ل ح1و.لء وع1ن.باء
وس1ي.راء، وحكى ابن الق�وط1ي_ة خ1ي.لء، لغة ف خ'ي.لء؛ حكاه ابن بري؛

وقيل: ال�و.لء وال1و.لء غ1لف أ%خضر كأ%نه دلو عظيمة ملوءة ماء
وت.ت.ف%ق�أ� حي تقع إ,ل ال4رض، ث ي}ر'ج الس_لى فيه الق�ر\نتان، ث

يرج بعد ذلك بيوم أ%و يومي الص_آة، ول ت.ح\م1ل حاملةD أ%بداv ما كان ف



الرحم شيء من الص_آة والق%ذ%ر أ%و ت.خ\ل�ص. وت'ن.ق�ى. وال�و.لء:
الاء الذي ف الس_لى. وقال ابن السكيت ف ال�ولء: اللدة الت ترج على

رأ}س الولد، قال: سيت ح'و.لء4 ل4نا مشتملة على الولد؛ قال الشاعر:
على ح'و.لء4 ي.ط}ف�و السeخ\د' فيها،

ف%راها الش_ي\ذ�مان� عن ال%ن,ي
ابن شيل: ال�و.لء م'ض.م_ن.ة لا يرج من ج.و\ف الولد وهو فيها، وهي

أ%ع\قاؤه، الواحد ع1ق}ي¬، وهو شيء يرج من د'ب'ره وهو ف بطن أ�مه بعضه
أ%سود وبعضه أ%صفر وبعضه أ%خضر. وقد ع.قى ال�وار' ي.ع\قي إ,ذا ن.ت.ج.ت\ه

أ�مeه فما خ.ر.ج من د'ب'ره ع1ق}ي¬ حت يأ}كل الشجر. ون.ز.ل�وا ف مثل
ح'و.لء الناقة وف مثل ح'و.لء الس_لى: يريدون بذلك ال1ص\ب والاء ل4ن

ال�و.لء م.ل4ى ماءé ر,ي�اv. ورأ%يت أ%رضاv مثل ال�و.لء إ,ذا اخضر_ت
وأ%ظلمت خ'ض\رةv، وذلك حي ي.ت.ف%ق�أ� بعضها وبعض ل يتفقأ�؛ قال:

بأ%غ%ن_ كال�و.لء3 زان ج.ناب.ه
ن.و\ر' الد_كاد1ك، س'وق�ه ت.ت.خ.ض_د

واح\وال�ت ال4رض' إ,ذا اخضر_ت واستوى نباتا. وف حديث ال4حنف: إ,ن
إ,خواننا من أ%هل الكوفة نزلوا ف مثل ح'و.لء الناقة من ث1مار�

م'ت.ه.د>لة وأ%نار م'ت.ف%ج>رة أ%ي نزلوا ف ال1ص\ب، تقول العرب: تركت أ%رض
بن فلن كح'و.لء الناقة إ,ذا بالغت ف وصفها أ%نا م'خ\ص1بة، وهي من

ال�ل%ي\دة الرقيقة الت ترج مع الولد كما تقدم.
وال1و.ل: ال�خدود الذي ت'غ\ر.س فيه النخل على ص.ف¼.

وأ%حال عليه: اس\ت.ض\ع.فه. وأ%حال عليه بالسوط يضربه أ%ي أ%قبل.
وأ%ح.ل}ت' عليه بالكلم: أ%قبلت عليه. وأ%حال الذYئب' على الدم: أ%قبل عليه؛

قال الفرزدق:
vوء3، لا رأ%ى دماeفكان كذ1ئ}ب الس

بصاحبه يوماv، أ%حال% على الدم
:vأ%ي أ%قبل عليه؛ وقال أ%يضا

ف%تÝى ليس لبن الع.م> كالذYئب,، إ,ن رأ%ى
بصاحبه، ي.و\ماv، د.ماv فهو آكل�ه

وف حديث الجاج: ما أ%حال على الوادي أ%ي ما أ%قبل عليه، وف حديث
آخر: فجعلوا يضحكون وي'ح1يل بعضه'م على بعض أ%ي ي'ق}بل عليه وي.م1يل إ,ليه.



وأ%ح.ل}ت الاء ف ال%د\و.ل: ص.ب.ب\ته؛ قال لبيد:
كأ%ن� د'موع.ه غ%ر\با س'ناة{،

ي'ح1يلون الس>جال على الس>جال
وأ%حال% عليه الاء: أ�ف}ر.غ%ه؛ قال:

ي'ح1يل ف ج.د\و.ل� ت.ح\ب'و ض.فاد1ع'ه،
ح.ب\و. ال%واري، ت.رى ف مائه ن'ط�قا

أ%بو اليثم فيما أ%ك}ت.ب. اب\ن.ه: يقال للقوم إ,ذا أ%م\ح.لوا ف%ق%ل�
لبن'هم: حال% ص.ب'وحه'م على غ%ب'وق1هم أ%ي صار ص.ب'وحهم وغ%ب'وق�هم

vوحال: بعن ان\ص.ب_. وحال الاء� على ال4رض ي.ح'ول عليها حو\ل .vواحدا
وأ%ح.ل}ت'ه أ%نا عليها أ�ح1يله إ,حالة أ%ي ص.ب.ب\ت'ه. وأ%حال الاء4 من

الدلو أ%ي ص.ب_ه وق%ل%بها؛ وأ%نشد ابن بري لزهي:
ي'ح1يل ف ج.د\و.ل� ت.ح\ب'و ض.فاد1ع'ه

وأ%حال الليل�: ان\ص.ب_ على ال4رض وأ%قبل؛ أ%نشد ابن ال4عراب ف صفة
نل:

ل ت.ر\ه.ب' الذYئب. على أ%ط}لئها،
وإ,ن أ%حال% الليل� م1ن\ و.رائها

يعن أ%ن الن_خل إ,نا أ%ولدها الف�س\لن، والذئاب ل تأ}كل الف%س3يل
:�فهي ل ت.ر\ه.بها عليها، وإ,ن ان\ص.ب_ الليل من ورائها وأ%قبل. والال

موضع اللYب\د من ظ%ه\ر الفرس، وقيل: هي ط%ر,يقة ال%ت\ن؛ قال:
كأ%ن� غلمي، إ,ذ ع.ل حال% م.ت\ن,ه

على ظ%ه\ر, باز� ف السماء، م'ح.لYق
وقال امرؤ القيس:

ك�م.ي\ت ي.ز,ل© اللYب\د' عن حال, م.ت\ن,ه
ابن ال4عراب: الال� ل%ح\م' ال%ت\ن.ي\ن، وال%م\أ%ة� والكار.ة� الت

ي.ح\م1لها ال%م_ال، واللYواء الذي ي'ع\ق%د لل�مراء، وفيه ثلث لغات:
الال، بالاء العجمة، وهو أ%ع\ر.ق�ها، والال وال%ال�. وال%ال�: لم

باطن فخذ حار الوحش. والال: حال ال3نسان. والال: الثقل. والال:
م.ر\أ%ة الر_ج'ل. والال: الع.ج.لة الت ي'ع.ل�م عليها الصب الشي؛ قال

ابن بري: وهذه أ%بيات تمع معان الال:
يا ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي. هل أ�ك}س.ى ش1عار. ت'قvى،



والش_ع\ر' ي.ب\ي.ضe حالv ب.ع\د.ما حال
أ%ي شيئاv بعد شيء.

فكلما اب\ي.ض_ ش.ع\ر,ي، فالس_واد' إ,ل
نفسي تيل، ف%ن.ف}س3ي بالوى حال

حال�: من ال%ل}ي,، ح.ل1يت' فأ%نا حال�.
ليست ت.س'ود' غ%داv س'ود' النفوس، فك%م\

أ%غ}د'و م'ض.ي�ع نور� عام1ر. الال
الال هنا: التراب.

ت.د'ور' دار' الدeن بالنفس ت.ن\ق�ل�ها
عن حالا، كص.ب¼ راكب, الال

الال� هنا: الع.ج.لة.
فالرء� ي'ب\ع.ث يوم ال%ش\ر, من ج.د.ث{
با ج.ن، وعلى ما فات من حال
الال هنا: م.ذ}ه.ب خي أ%و شر.

لو كنت' أ%ع\ق1ل� حال ع.ق}ل% ذي ن.ظ%ر،
لكنت مشتغلv بالوقت والال

الال هنا: الساعة الت أ%نت فيها.
،Dلك1ن_ن بلذيذ العيش م'غ\ت.ب,ط

كأ%نا هو ش.ه\د¬ ش1يب بالال
الال هنا: الل�ب.ن؛ حكاه كراع فيما حكاه ابن سيده

ماذا ال�حال� الذي ما ز,ل}ت' أ%ع\ش.ق�ه،
ض.ي_ع\ت ع.ق}لي فلم أ�ص\ل1ح به حال

حال الرجل: امرأ%ته وهي عبارة عن النفس هنا.
ر.ك1ب\ت للذ�ن\ب ط1ر\فاv ما له ط%ر.ف¬،

فيا ل1راكب, ط1ر\ف{ س.ي>ء الال
حال� الف%ر.س: طرائق ظ%ه\ره، وقيل م.ت\ن'ه.

يا ر.ب> غ%ف}راv ي.ه'دe الذنب أ%ج\م.ع.ه،
ح.ت_ى ي.ج,ز_ من الراب كالال

الال هنا: و.ر.ق الشجر ي.س\ق�ط. ال4صمعي: يقال ما أ%ح\س.ن. حال%
م.ت\ن, الف%ر.س وهو موضع اللYب\د، والال: ل%ح\مة ال%ت\ن.



ال4صمعي: ح'ل}ت ف م.ت\ن الفرس أ%ح'ول ح'ؤ'ولv إ,ذا ر.ك1ب\ت.ه، وف
الصحاح: حال ف م.ت\ن, فرسه ح'ؤولv إ,ذا و.ث%ب. ور.ك1ب. وحال عن ظ%ه\ر

دابته ي.ح'ول ح.و\لv وح'ؤولv أ%ي زال ومال. ابن سيده وغيه: حال ف ظهر
دابته ح.و\لv وأ%حال% و.ث%ب واستوى على ظ%ه\رها، وكلم العرب حال% على

ظهره وأ%حال ف ظهره. ويقال: حال� م.ت\ن,ه وحاذ� م.ت\ن,ه وهو الظ�ه\ر
بعينه. الوهري: أ%حال ف م.ت\ن فرسه مثل حال أ%ي و.ث%ب؛ وف الثل:

ت.ج.ن_ب ر.و\ض.ةv وأ%حال ي.ع\د'و
أ%ي ت.ر.ك. ال1ص\ب. واختار عليه الش_قاء. ويقال: إ,نه ل%ي.ح'ول أ%ي

ييء ويذهب وهو ال%و.لن. وح.و_ل%ت1 ال%ج.ر_ة�: صارت شد�ة ال%ر� ف
وسط السماء؛ قال ذو الرمة:

وش'ع\ث{ ي.ش'جeون الفل ف رؤوسه،
إ,ذا ح.و_ل%ت\ أ�مe النجوم الش_وابك

قال أ%بو منصور: وح.و_لت بعن ت.ح.و_لت، ومثله و.ل�ى بعن ت.ول�ى.
وأ%رض م'ح\تالة إ,ذا ل يصبها الطر.

وما أ%ح\س.ن ح.و,يل%ه، قال ال4صمعي: أ%ي ما أ%حسن مذهبه الذي يريد.
ويقال: ما أ%ضعف ح.و\ل%ه وح.و,يل%ه وح1يلته

وال1يال: خيط ي'شدe من ب,طان البعي إ,ل ح.ق%به لئل يقع ال%ق%ب على
ث1يل1ه. وهذا ح1يال% كلمتك أ%ي مقابل%ة% كلمتك؛ عن ابن ال4عراب ينصبه

على الظرف، ولو رفعه على البتدإ, والب لاز، ولكن كذا رواه عن العرب؛
حكاه ابن سيده. وقعد ح1يال%ه وب1ياله أ%ي بإ,زائه، وأ%صله الواو.

وال%و,يل: الشاهد. وال%و,يل: الكف1يل، والسم ال%و.الة. واح\تال عليه
بالد_ين: من ال%و.الة. وح.او.ل}ت الشيء أ%ي أ%ردته، والسم ال%و,يل؛

قال الكميت:
وذات1 اس\م.ي\ن وال4لوان� ش.ت_ى
ت'ح.م_ق، وهي ك%ي>سة ال%و,يل

قال: يعن الر_خ.م.ة. وح.و_له ف%ت.ح.و_ل وح.و_ل أ%يضاv بنفسه،
يتعد�ى ول يتعد�ى؛ قال ذو الرمة يصف الرباء:

vي.ظ%ل© با ال1ر\باء للشمس مائل
على ال1ذ}ل، إ,ل أ%نه ل ي'ك%ب>ر

إ,ذا ح.و_ل الظYل©، الع.ش1ي_، رأ%يته



ح.ن,يفاv، وف ق%ر\ن الضeحى ي.ت.ن.ص_ر
يعن ت.ح.و_ل، هذا إ,ذا رفعت الظل على أ%نه الفاعل، وفتحت العشي على
الظرف، ويروى: الظYل� الع.ش1يe على أ%ن يكون الع.ش1ي� هو الفاعل والظل

مفعول به؛ قال ابن بري: يقول إ,ذا ح.و_ل الظل العشي� وذلك عند ميل الشمس
إ,ل جهة الغرب صار الرباء متوجهاv للقبلة، فهو ح.ن,يف، فإ,ذا كان ف

أ%و_ل النهار فهو متوجه للشرق ل4ن الشمس تكون ف جهة الشرق فيصي
:�م'ت.ن.ص>راv، ل4ن النصارى تتوجه ف صلتا جهة الشرق. واح\تال النزل

م.ر_ت عليه أ%حوال؛ قال ذو الرمة:
ف%ي.ا ل%ك1 من دار ت.ح.م_ل أ%هل�ها

أ%يادي س.ب.ا، ب.ع\د1ي، وطال اح\ت1يال�ها
واحتال أ%يضاv: تغي؛ قال النمر:

،Dه.ط1ل Dم.ي\ثاء جاد عليها وابل
فأ%م\ر.ع.ت\ لحتيال� ف%ر\ط% أ%عوام

وحاو.ل}ت له بصري إ,ذا ح.د_دته نوه ورميته به؛ عن اللحيان. وحال%
،Dلون'ه أ%ي تغي واس\و.د_. وأ%حالت الدار' وأ%ح\و.لت: أ%تى عليها ح.و\ل

وكذلك الطعام وغيه، فهو م'ح1يل؛ قال الكميت:
أ%ل%م ت'ل}م1م على الط�ل%ل ال�ح1يل
بف%ي\د.، وما ب'كاؤك بالط©لول؟

وال�ح1يل: الذي أ%تت عليه أ%حوال وغ%ي_رته، و.ب_خ. نفسه على الوقوف
والبكاء ف دار قد ارتل عنها أ%هلها متذكراv أ%ي_امهم مع كونه أ%ش\ي.ب.

غي شاب¼ ؛ وذلك ف البيت بعده وهو:
أ%أ%ش\ي.ب' كالو'ل%ي>د، ر.س\م. دار

ت'سائل ما أ%ص.م_ عن الس_ؤ'ول؟
أ%ي أ%تسأ%ل أ%ش\ي.ب' أ%ي وأ%نت أ%شيب وت'سائل ما أ%ص.م_ أ%ي ت'سائل ما

ل ييب فكأ%نه أ%ص.م�؛ وأ%نشد أ%بو زيد ل4ب النجم:
يا صاح1ب.ي_ ع.ر>جا قليل،

حت ن'ح.ي>ي الط�ل%ل ال�ح1يل
وأ%نشد ابن بري لعمر بن ل%ج.إ�:

أ%ل ت'ل}م1م\ على الط�ل%ل ال�ح1يل،
بغ.ر\ب,ي> ال4بارق من ح.ق1يل؟



قال ابن بري: وشاهد ال�ح\و,ل قول عمر بن أ%ب ربيعة:
ق1فا ن'ح.ي>ي الط�ل%ل ال�ح\و,ل،
والر_س\م. من أ%ساء4 وال%ن\ز,ل،

بانب الب.و\باة1 ل ي.ع\ف�ه
ت.قاد'م' الع.ه\د1، بأ%ن ي'ؤ\ه.ل

قال: تقديره ق1فا ن'ح.ي>ي الط�ل%ل ال�ح\و,ل بأ%ن ي'ؤ\ه.ل، من أ%ه.له
ال؛ وقال ال4خوص:

أ%ل}م1م\ على ط%ل%ل� ت.قاد.م. م'ح\و,ل,
وقال امرؤ القيس:

،Dمن القاصرات الط�ر\ف لو د.ب_ م'ح\و,ل
من الذ�ر> فوق ال3ت\ب, منها، ل4ث9را

أ%بو زيد: فلن على ح.و\ل فلن إ,ذا كان مثله ف الس>ن أ%و و'ل1د على
أ%ثره. وحالت القوس' واستحالت، بعن، أ%ي انقلبت عن حالا الت غ�م1ز.ت

عليها وح.ص.ل ف قاب,ها اعوجاج.
وح.و.ال: اسم موضع؛ قال خ1راش بن زهي:

vفإ,ن دليل، غي م'ع\ط إ,تاو.ة
على ن.ع.م� ت.ر\عى ح.والv وأ%ج\ر.با

ال4زهري ف الماسي: ال%و.ل}ولة الك%ي>سة، وهو ثلثي ال4صل أ�لق
بالماسي لتكرير بعض حروفها. وبنو ح.والة: بطن. وبنو م'ح.و_لة: هم بنو

عبدال بن غ%ط%فان وكان اسه عبد الع'ز_ى فسماه سيدنا رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، عبدال فس'مeوا بن م'ح.و_لة لذلك. وح.و,يل: اسم موضع؛

قال النابغة العدي:
ت.ح'ل© بأ%طراف الو,حاف ود'ونا

ح.و,يل، فريطات، فر.ع\م، فأ%خ\ر.ب
@حوكل: الرباعي من باب الاء: ال%ر\ك%لة الر_ج_الة كال%و\ك%لة.

@حال: أ%تى ب'حال. ورجل م1ح\وال: كثي' م'حال الكلم. وكلم م'س\ت.حيل:
م'حال. ويقال: أ%ح.ل}ت الكلم أ�ح1يله إ,حالة إ,ذا أ%فسدته. وروى ابن

شيل عن الليل بن
أ%حد أ%نه قال: ال�حال الكلم لغي شيء، والستقيم كلم¬ لشيء،

والغ.ل%ط كلم لشيء ل ت'ر,د\ه، والل�غ\و كلم لشيء ليس من شأ}نك، والكذب كلم



لشيء ت.غ'رe به. وأ%حال% الر_ج'ل�: أ%ت.ى بال�حال وت.ك%ل�م به.
وهو ح.و\ل%ه' وح.و\ل%ي\ه وح.وال%ي\ه وح.وال%ه ول تقل ح.وال1يه، بكسر

اللم. التهذيب: وال%و\ل اسم يمع ال%وال يقال ح.وال%ي الدار كأ%نا ف
ال4صل حوال، كقولك ذو مال وأ�ولو مال. قال ال4زهري: يقال رأ%يت الناس

ح.وال%ه وح.وال%ي\ه وح.و\ل%ه وح.و\ل%ي\ه، فح.وال%ه و'ح\دان� ح.وال%ي\ه،
وأ%ما ح.و\ل%ي\ه فهي تثنية ح.و\ل%ه؛ قال الراجز:

ماء# رواء# ون.ص1يÒ ح.و\ل%ي.ه،
هذا م.قام¬ لك ح.ت_ى ت1يب,ي.ه

وم1ث}ل� قولم: ح.وال%ي\ك د.وال%ي\ك وح.جاز.ي\ك وح.نان.ي\ك؛ قال ابن
بري: وشاهد ح.وال%ه' قول الراجز:

أ%ه.د.م'وا ب.ي\ت.ك؟ ل أ%با لكا
وأ%نا أ%م\شي الد_أ%ل ح.وال%كا

وف حديث الستسقاء: اللهم ح.وال%ي\نا ول علينا؛ يريد اللهم أ%ن\ز,ل
الغيث% علينا ف مواضع النبات ل ف مواضع ال4بنية، من قولم رأ%يت الناس

ح.وال%ي\ه أ%ي م'ط1يف1ي. به من جوانبه؛ وأ%ما قول امريء القيس:
أ%ل%س\ت. ترى السeم_ار والناس أ%ح\وال

فع.لى أ%نه ج.ع.ل كل جزء من ال1ر\م ال�ح1يط با ح.و\لv، ذ%ه.ب إ,ل
ال�بالغة بذلك أ%ي أ%نه ل م.كان ح.و\ل%ها إ,ل وهو مشغول بالسeم_ار،

فذلك أ%ذ}ه.ب' ف ت.ع.ذ©ر,ها عليه. واح\ت.و.له القوم': اح\ت.و.ش'وا
ح.وال%ي\ه. وحاو.ل الشيء4 م'حاولة وح1والv: رامه؛ قال رؤبة:

ح1وال% ح.م\د{ وائ}ت1جار. والؤت.ج,ر
vحاول%ة: مطالبتك الشيء4 بال1ي.ل. وكل من رام أ%مرا�والح\ت1يال� وال

بال1ي.ل فقد حاو.له؛ قال لبيد:
:�أ%ل ت.س\أ%لن1 الرء4 ماذا ي'حاو,ل

أ%ن.ح\ب¬ ف%ي\قضي أ%م ض.للD وباط1ل�؟
الليث: ال1وال ال�حاو.لة. حاو.لته ح1والv وم'حاولة أ%ي طالبته

بال1يلة. وال1وال: كل© شيء حال بي اثني، يقال هذا ح1وال بينهما أ%ي حائل
بينهما كالاجز وال1جاز. أ%بو زيد: ح'ل}ت' بينه وبي الش_ر> أ%ح'ول

أ%ش.د_ الول وال%حالة. قال الليث: يقال حال% الشيء� بي الشيئي ي.ح'ول
vأ%ي ح.ج.ز. ويقال: ح'ل}ت. بينه وبي ما يريد ح.و\ل vوت.ح\و,يل vح.و\ل



،vابن سيده: وكل ما ح.ج.ز بي اثني فقد حال بينهما ح.و\ل .vوح'ؤول
واسم ذلك الشيء ال1وال، وال%و.ل كال1وال. وح.وال� الدهر,: ت.غ.يeر'ه

وص.ر\ف�ه؛ قال م.ع\ق1ل بن
خويلد الذل:

،vأ%ل م1ن\ ح.وال, الدهر أ%صبحت' ثاويا
أ�سام' الن>كاح. ف خ1زانة1 م.ر\ث%د

التهذيب: ويقال إ,ن هذا لن ح'ولة الدهر وح'و.لء الدهر وح.و.لن1 الدهر
وح1و.ل الدهر؛ وأ%نشد:

ومن ح1و.ل ال4ي_ام والدهر أ%نه
ح.ص1ي، ي'ح.ي_ا بالسلم وي'ح\ج.ب

وروى ال4زهري بإ,سناده عن الفر�اء قال: سعت أ%عرابي�اv من بن سليم
ينشد:

فإ,ن_ها ح1ي.ل� الشيطان ي.ح\ت.ئ1ل
قال: وغيه من بن سليم يقول ي.ح\تال، بل هز؛ قال: وأ%نشدن بعضهم:

يا دار. مي�، ب,دكاد1يك1 الب'ر.ق،
س.ق}ياv وإ,ن} ه.ي_ج\ت1 ش.و\ق. ال�ش\ت.ئق

قال: وغيه يقول ال�ش\تاق. وت.ح.و_ل عن الشيء: زال عنه إ,ل غيه.
أ%بو زيد: حال% الرجل� ي.ح'ول مثل ت.ح.و_ل من موضع إ,ل موضع. الوهري: حال

إ,ل مكان آخر أ%ي ت.ح.و_ل. وحال الشيء� نفس'ه ي.ح'ول ح.و\لv بعنيي:
يكون ت.غ.يeراv، ويكون ت.ح.وeلv؛ وقال النابغة:

ول ي.ح'ول ع.طاء� اليوم, د'ون% غ%د
أ%ي ل ي.ح'ول ع.طاء� اليوم د'ون% عطاء غ%د. وحال% فلن عن الع.ه\د

ي.ح'ول ح.و\لv وح'ؤولv أ%ي زال؛ وقول النابغة العدي أ%نشده ابن سيده:
أ%ك%ظ�ك. آبائي ف%ح.و_ل}ت. عنهم،
وقلت له: با اب\ن. اليال تو_ل

(* «اليال» هكذا رسم ف الصل، وف شرح القاموس: اليا و ل).
قال: يوز أ%ن يستعمل فيه ح.و_ل}ت مكان ت.ح.و_لت، ويوز أ%ن يريد

ح.و_ل}ت ر.ح\ل%ك فحذف الفعول، قال: وهذا كثي. وح.و_له إ,ليه: أ%زاله،
والسم ال1و.ل وال%و,يل؛ وأ%نشد اللحيان:

،vته فأ%ص\ب.ح ثاو,يا�أ�خ1ذ%ت ح.م'ول



ل يستطيع عن الد>يار ح.و,يل
التهذيب: وال1و.ل ي.ج\ري م.ج\رى الت_ح\ويل، يقال: حو�ل�وا عنها

ت.ح\ويلv وح1و.لv. قال ال4زهري: والتحويل مصدر حقيقي من ح.و_ل}ت، وال1و.ل
اسم يقوم مقام الصدر؛ قال ال عز وجل: ل ي.ب\غ'ون عنها ح1و.لv؛ أ%ي
ت.ح\و,يلv، وقال الزجاج: ل يريدون عنها ت.ح.وeلv. يقال: قد حال من

مكانه ح1و.لv، وكما قالوا ف الصادر ص.غ'ر ص1غ\راv، وعاد.ن ح'بeها
ع1و.داv. قال: وقد قيل إ,ن ال1و.ل ال1يلة، فيكون على هذا العن ل

ي.ح\تالون م.ن\ز,لv غيها، قال: وقرئ قوله عز وجل: د1يناv ق1ي.ماv، ول يقل
ق1و.ماv مثل قوله ل ي.ب\غ'ون عنها ح1و.لv، ل4ن ق1ي.ماv من قولك قام

ق1ي.ماv، كأ%نه بن على ق%و.م أ%و ق%و'م، فلما اع\ت.ل� فصار قام اعتل ق1ي.م،
وأ%ما ح1و.ل فكأ%نه هو على أ%نه جار� على غي فعل.

وحال% الشيء� ح.و\لv وح'ؤولv وأ%حال؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،
كلها: ت.ح.و_ل. وف الديث: من أ%حال% دخل النة؛ يريد من أ%سلم ل4نه
ت.ح.و_ل من الكفر عما كان يعبد إ,ل ال3سلم. ال4زهري: حال% الشخص'

ي.ح'ول إ,ذا ت.ح.و_ل، وكذلك كل م'ت.ح.و>ل عن حاله. وف حديث خيب: ف%حالوا
إ,ل ال1ص\ن أ%ي ت.ح.و_لوا، ويروى أ%حالوا أ%ي أ%قبلوا عليه هاربي، وهو

من الت_ح.وeل. وف الديث: إ,ذا ث�و>ب بالصلة أ%حال الشيطان� له
ض'راط أ%ي ت.ح.و_ل من موضعه، وقيل: هو بعن ط%ف1ق وأ%خ.ذ% وت.ه.ي_أ%

لفعله. وف الديث: فاح\تال%ت\هم الشياطي أ%ي ن.ق%ل%ت\هم من حال إ,ل حال؛
قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، والشهور باليم وقد تقدم. وف حديث

vأ%ي ت.ح.و_ل%ت\ د.ل}وا vعمر، رضي ال عنه: فاس\ت.حال%ت\ غ%ر\با
عظيمة.وال%والة: تويل ماء من نر إ,ل نر، والائل: التغي اللون. يقال:
رماد حائل ون.بات حائل. ور.ج'ل حائل اللون إ,ذا كان أ%سود متغياv. وف

حديث ابن أ%ب ل%ي\لى: أ�ح1يل%ت الصلة ثلثة أ%ح\وال أ%ي غ�ي>رت ثلث
تغييات أ%و ح'و>ل%ت ثلث تويلت. وف حديث ق%باث بن

أ%ش\ي.م: رأ%يت خ.ذ}ق الف1يل أ%خضر م'حي,لv أ%ي متغياv. ومنه الديث:
نى أ%ن ي'س\ت.ن\جى بع.ظ}م� حائل� أ%ي متغي قد غ%ي_ره الب,لى، وكل©

متغي حائلD، فإ,ذا أ%تت عليه الس_ن.ة� فهو م'ح1يل، كأ%نه مأ}خوذ من
ال%و\ل الس_ن.ة1. وت.حو_ل كساء4ه. ج.ع.ل فيه شيئاv ث ح.م.له على ظهره،

والسم الال�. والال� أ%يضاv: الشيء� ي.ح\م1له الرجل على ظهره، ما كان وقد



ت.ح.و_ل حالv: ح.م.لها. والال�: الكار.ة� الت ي.ح\م1لها الرجل على
ظهره، يقال منه: ت.ح.و_ل}ت حالv؛ ويقال: ت.ح.و_ل الرجل� إ,ذا ح.م.ل

الكار.ة على ظ%ه\ره. يقال: ت.ح.و_ل}ت حالv على ظهري إ,ذا ح.م.ل}ت كار.ة من
ثياب وغيها. وتو_ل أ%يضاv أ%ي اح\تال من اليلة. وت.ح.و_ل: تنقل من

موضع إ,ل موضع آخر. والت_ح.وeل: الت_ن.ق©ل من موضع إ,ل موضع،
والسم ال1و.ل؛ ومنه قوله تعال: خالدين فيها ل يبغون عنها ح1و.لv. والال:

الد_ر_اجة الت ي'د.ر_ج عليها الص_بe إ,ذا مش.ى وهي الع.ج.لة الت
ي.د1بe عليها الصب؛ قال عبد الرحن بن ح.س_ان ال4نصاري:

،vه صاع1داeما زال ي.ن\م1ي ج.د
�م'ن\ذ� ل%د'ن} فار.قه ال%ال

يريد: ما زال ي.ع\لو ج.دeه وي.ن\م1ي م'ن\ذ� ف�ط1م. والائل: ك�ل© شيء
ت.ح.ر_ك ف مكانه. وقد حال% ي.ح'ول.

واس\تحال الش_خ\ص.: نظر إ,ليه هل ي.ت.حر_ك، وكذلك الن_خ\ل. واس\تحال
واستحام ل%م_ا أ%حال%ه أ%ي صار م'حالv. وف حديث ط%ه\ف%ة: ون.س\ت.ح1يل

ال%هام أ%ي ننظر إ,ليه هل يتحرك أ%م ل، وهو ن.س\ت.ف}ع1ل من حال% ي.ح'ول
إ,ذا ت.ح.ر_ك، وقيل: معناه ن.ط}ل�ب حال م.ط%ره، وقيل باليم، وقد تقدم.

ال4زهري: سعت النذري يقول: سعت أ%با اليثم يقول عن تفسي قوله ل
ح.و\ل ول ق�و_ة إ,ل بال قال: ال%و\ل ال%ركة، تقول: حال% الشخص'
إ,ذا تر�ك، وكذلك كل م'ت.ح.و>ل عن حاله، فكأ%ن� القائل إ,ذا قال ل

ح.و\ل% ول ق�و_ة إ,ل� بال يقول: ل ح.ركة ول استطاعة إ,ل بشيئة ال.
الكسائي: يقال ل ح.و\ل ول ق�و_ة إ,ل بال ول ح.ي\ل% ول ق�و_ة

إ,ل بال، وورد ذلك ف الديث: ل ح.و\ل% ول قوة إ,ل بال، وف�س>ر
بذلك العن: ل حركة ول ق�و_ة إ,ل بشيئة ال تعال، وقيل: ال%و\ل

ال1يلة، قال ابن ال4ثي: وال4ول أ%شبه؛ ومنه الديث: اللهم بك أ%ص'ول
وبك أ%ح'ول أ%ي أ%ترك، وقيل أ%حتال، وقيل أ%دفع وأ%منع، من حال% بي

الشيئي إ,ذا منع أ%حدها من الخر. وف حديث آخر: بك أ�صاو,ل وبك أ�حاو,ل، هو
من ال�فاعلة، وقيل: ال�حاولة طلب الشيء ب1يلة.

وناقة حائل: ح'م1ل عليها فلم ت.ل}ق%ح، وقيل: هي الناقة الت ل ت.ح\م1ل
سنة أ%و سنتي أ%و س.ن.وات، وكذلك كل حامل ي.ن\ق%ط1ع عنها ال%م\ل سنة
أ%و سنوات حت ت.ح\م1ل، والمع ح1يال وح'ولD وح'و_لD وح'ول%لD؛ ال4خية



اسم للجمع. وحائل� ح'ول� وأ%ح\وال وح'ول%ل� أ%ي حائل أ%عوام؛ وقيل: هو على
البالغة كقولك ر.ج'ل� ر,جال�، وقيل: إ,ذا ح'م1ل عليها سنة فلم ت.لق%ح

فهي حائل، فإ,ن ل ت.حم1ل سنتي فهي حائل� ح'ول� وح'ول%ل�؛ ول%ق1ح.ت\ على
ح'ول� وح'ول%ل�، وقد حال%ت\ ح'ؤ'ولv وح1يالv وأ%حالت وح.و_ل%ت وهي

م'ح.و>ل، وقيل: ال�ح.و>ل الت ت'ن\ت.ج سنة س.ق}باv وسنة ق%لوصاv. وامرأ%ة
م'ح1يل وناقة م'ح1يل وم'ح\و,ل وم'ح.و>ل إ,ذا ولدت غلماv على أ%ثر

جارية أ%و جارية على أ%ثر غلم، قال: ويقال لذه الع.كوم أ%يضاv إ,ذا ح.م.لت
عاماv ذكراv وعاماv أ�نثى، والائل: ال�نثى من أ%ولد ال3بل ساعة%

ت'وض.ع، وشاة حائل ون}لة حائل، وحالت النخلة�: ح.م.ل%ت\ عاماv ول ت.ح\م1ل
آخر. الوهري: الائل ال�نثى من ولد الناقة ل4نه إ,ذا ن'ت1ج ووقع عليه

�اسم تذكي وتأ}نيث فإ,ن الذكر س.ق}ب وال�نثى حائل، يقال: ن'ت1جت الناقة
حائلv حسنة؛ ويقال: ل أ%فعل ذلك ما أ%ر\ز.م.ت أ�مe حائل، ويقال لولد

eم�الناقة ساعة% ت'ل}قيه من بطنها إ,ذا كانت أ�نثى حائل، وأ�مeها أ
حائل؛ قال:

فتلك الت ل يب.ح' القلب. ح'بeها
ول ذ1ك}ر'ها، ما أ%ر\ز.م.ت\ أ�مe حائل

والمع ح'و_ل وح.وائل. وأ%حال الرجل� إ,ذا حالت إ,بل�ه فلم ت.ح\م1ل.
وأ%حال فلنD إ,بل%ه العام. إ,ذا ل ي'ص1ب\ها الف%ح\ل. والناس م'ح1يلون

إ,ذا حالت إ,ب,ل�هم. قال أ%بو عبيدة: لكل ذي إ,ب,ل ك%ف}أ%تان أ%ي ق1ط}عتان
�يقطعهما ق1ط}ع.تي، ف%ت'ن\ت.ج ق1ط}ع.ةD منها عاماv، وت.ح'ول الق1ط}ع.ة

ال�خرى في'راوح بينهما ف الن_تاج، فإ,ذا كان العام القبل ن.ت.ج
الق1ط}عة% الت حالت، فك�ل© قطعة نت.جها فهي ك%ف}أ%ة، ل4نا ت.ه\ل1ك إ,ن

ن.ت.جها كل عام. وحالت الناقة� والفرس' والنخلة� والرأ%ة� والشاة� وغي'هن_
إ,ذا ل ت.ح\م1ل؛ وناقة حائل ونوق ح.وائل وح'ولD وح'ول%لD. وف الديث:

أ%عوذ بك من شر كل م'ل}ق1ح وم'ح1يل؛ ال�ح1يل: الذي ل يولد له، من قولم
حالت الناقة� وأ%حالت إ,ذا ح.م.ل}ت عليها عاماv ول ت}م1ل عاماv. وأ%حال

الرجل� إ,ب,ل%ه العام إ,ذا ل ي'ض\ر,با الف%ح\ل%؛ ومنه حديث أ�م
م.ع\ب.د: والشاء عازب ح1يال أ%ي غي ح.وامل%. وال�ول، بالضم: ال1ي.ال؛ قال

الشاعر:
vل%ق1ح\ن على ح'ول�، وصاد.ف}ن. س.ل}و.ة



من الع.ي\ش، حت كل©ه'ن_ م'م.ت_ع
vفهي ت.ح'ول ح1يال �ويروى م'م.ن_ع، بالنون. ال4صمعي: حالت الناقة

إ,ذا ض.ر.با الفحل� ول ت.ح\م1ل؛ وناقة حائلة ونوق ح1يال وح'ول وقد حال%ت
 vوح'ؤ'ول vح.وال

vهكذا ف الصل مضبوطا «vقوله «وقد حالت حوال *)
كسحاب، والذي ف القاموس: حؤولv كقعود وحيالv وحيالة بكسرها) .

والال�: ك1ين.ة� النسان وهو ما كان عليه من خي أ%و شر، ي'ذ%ك�ر
وي'ؤ.ن_ث، والمع أ%حوال وأ%ح\و,لة؛ ال4خية عن اللحيان. قال ابن سيده:

وهي شاذة ل4ن وزن حال ف%ع.لD، وف%ع.لD ل ي'ك%س_ر على أ%ف}ع1لة.
اللحيان: يقال حال� فلن حس.نة وحس.ن¬، والواحدة حالةD، يقال: هو بالة سوء�،

فمن ذ%ك�ر الال جعه أ%حوالv، ومن أ%ن_ث%ها ج.مع.ه حالت. الوهري:
الالة واحدة حال, ال3نسان وأ%ح\وال1ه. وت%و_له بالنصيحة والو.ص1ي_ة

والوعظة: تو.خ_ى الال% الت ي.ن\ش.ط فيها لقبول ذلك منه، وكذلك روى أ%بو
عمرو الديث: وكان رسول ال،صلى ال عليه وسلم، ي.ت.ح.و_ل�نا

.vبالوعظة، بالاء غي معجمة، قال: وهو الصواب وفسره با تقدم وهي الالة أ%يضا
وحالت' الدهر وأ%ح\وال�ه: ص'روف�ه. والال�: الوقت الذي أ%نت فيه.
وأ%حال% الغ.ري.: ز.ج_اه عنه إ,ل غري آخر، والسم ال%والة. اللحيان:

يقال للرجل إ,ذا ت%و_ل من مكان إ,ل مكان أ%و ت%و_ل على رجل بدراهم:
حال%، وهو ي.ح'ول ح.و\لv. ويقال: أ%ح.ل}ت فلناv على فلن بدراهم أ�ح1يل�ه

.vفإ,ذا ذ%ك%ر\ت ف1ع\ل% الرجل قلت حال% ي.ح'ول ح.و\ل ،vوإ,حال vإ,حالة
واح\تال اح\ت1يالv إ,ذا ت.ح.و_ل هو من ذات ن.ف}س3ه. الليث: ال%والة

إ,حال%ت'ك غرياv وت%وeل ماء� من نر إ,ل نر. قال أ%بو منصور: يقال
أ%ح.ل}ت فلناv با له' علي_، وهو كذا درهاv، على رجل آخر ل عليه كذا

درهاv أ�ح1يل�ه إ,حالةv، فاح\تال با عليه؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه
وسلم: وإ,ذا أ�ح1يل أ%حدكم على آخر ف%ل}ي.ح\ت.ل}. قال أ%بو سعيد: يقال

للذي ي'حال عليه بالق ح.ي>لD، والذي ي.ق}ب.ل ال%والة% ح.ي>ل، وها
ال%ي>لن1 كما يقال الب.ي>عان، وأ%حال% عليه بد.ي\ن,ه والسم

ال%والة.والال: التراب الل�ي>ن الذي يقال له الس_ه\لة. والال�: الطي'
ال4سود وال%م\أ%ة�. وف الديث: أ%ن جبيل، عليه السلم، قال لا قال فرعون

آمنت أ%نه ل إ,له إ,ل الذي آمنت به بنو إ,سرائيل: أ%خ.ذ}ت' من حال



البحر فض.ر.ب\ت' به وجهه، وف رواية: فحش.و\ت به فمه. وف التهذيب: أ%ن
جبيل، عليه السلم، لا قال فرعون آمنت أ%نه ل إ,له إ,ل� الذي آمنت به

بنو إ,سرائيل، أ%خ.ذ% من حال, البحر وط1ين,ه فأ%ل}ق%م.ه فاه؛ وقال
الشاعر:وك�ن_ا إ,ذا ما الضيف' ح.ل� بأ%رض1نا،

س.ف%ك}نا د1ماء4 الب'د\ن ف ت'ر\ب.ة الال
وف حديث الكوثر: حال�ه ال1س\ك' أ%ي ط1ين'ه، وخ.ص_ بعضهم بالال

ال%م\أ%ة دون سائر الطي ال4سود. والال�: الل�ب.ن'؛ عن كراع. والال:
الر_ماد الارe. والال�: ورق الس_م'ر ي'خ\ب.ط ف ثوب وي'ن\ف%ض، يقال:

حالD من و.ر.ق� ون'فاض من ورق. وحال� الرجل,: امرأ%ته؛ قال ال4علم:
إ,ذا أ%ذكرت. حال%ك. غي ع.ص\ر،
وأ%فسد ص'ن\ع.ها فيك الو.ج,يف

غ%ي\ر. ع.ص\ر� أ%ي غي وقت ذكرها؛ وأ%نشد ال4زهري:
يا ر'ب_ حال, ح.و\ق%ل� و.ق�اع،

ت.ر.ك}تها م'د\ن,ي.ة% الق1ناع
وال%حال%ة�: م.ن\ج.ن'ونD ي'س\ت.قى عليها، والمع م.حالD وم.حاو,ل.

وال%حالة وال%حال: واس1ط� الظ�ه\ر، وقيل ال%حال الف%قار، واحدته م.حالة،
ويوز أ%ن يكون ف%عالة.

وال%و.ل� ف العي: أ%ن يظهر البياض ف م'ؤ\خ1رها ويكون السواد من
ق1ب.ل الاق,، وقيل: ال%و.ل إ,ق}بال ال%د.قة على ال4نف، وقيل: هو ذ%هاب
حدقتها ق1ب.ل% م'ؤ\خ1رها، وقيل: ال%و.ل أ%ن تكون العي كأ%نا تنظر إ,ل

ال1جاج، وقيل: هو أ%ن تيل الد.قة إ,ل الل�حاظ، وقد ح.و,ل%ت وحال%ت
ت.حال واح\و.ل�ت؛ وقول أ%ب خراش:

،vالق%و\م, ر'وقا eس�إ,ذا ما كان ك
وحال%ت\ م'ق}ل%تا الر_ج'ل, الب.ص1ي

(* قوله «إذا ما كان» تقدم ف ترجة كسس: إذا ما حال، وفسره بتحو�ل).
قيل: معناه انقلبت، وقال ممد بن حبيب: صار أ%ح\و.ل، قال ابن جن: يب

من هذا تصحيح العي وأ%ن يقال ح.و,لت كع.و,ر. وص.ي,د.، ل4ن هذه ال4فعال
ف معن ما ل يرج إ,ل على الصحة، وهو اح\و.ل� واع\و.ر_ واص\يد_،

فعلى قول ممد ينبغي أ%ن يكون حال%ت شاذ9اv كما شذ اج\تار'وا ف معن
اج\ت.و.ر'وا. الليث: لغة تيم حال%ت ع.ي\ن'ه ت.ح'ول 



(* قوله «لغة تيم حالت
عينه تول» هكذا ف الصل، والذي ف القاموس وشرحه: وحالت تال، وهذه لغة

تيم كما قاله الليث).
حولv، وغيهم يقول: ح.و,ل%ت ع.ي\ن'ه ت.ح\و.ل ح.و.لv. واح\و.ل�ت

أ%يضاv، بتشديد اللم، وأ%ح\و.ل}ت'ها أ%نا؛ عن الكسائي. وج.م\ع ال4حول
ح'ولن. ويقال: ما أ%ق}ب.ح. ح.و\ل%ت.ه، وقد ح.و,ل% ح.و.لv قبيحاv، مصدر

ال4ح\و.ل,. ورجل أ%ح\و.ل ب.ي>ن ال%و.ل وح.و,لD: جاء على ال4صل لسلمة فعله،
ول4نم شب_هوا ح.ر.كة العي التابعة لا برف اللي التابع لا، فكأ%ن

ف%ع1ل% ف%ع1يل، فكما يصح ن.ح\و' ط%و,يل كذلك يصح ح.و,لD من حيث شبهت
فتحة العي بال4لف من بعدها. وأ%حال% عين.ه وأ%ح\و.ل%ها: ص.ي_رها

vح.و\لء، وإ,ذا كان ال%و.ل ي.ح\د'ث ويذهب قيل: اح\و.ل�ت عين'ه اح\و,لل
واح\وال�ت اح\و,يللv. وال�ولة: الع.ج.ب؛ قال:

ومن ح'ول1ة ال4ي_ام والدهر أ%ن_نا
لنا غ%ن.م¬ مقصورةD، ولنا ب.ق%ر

ويوصف به فيقال: جاء بأ%مر� ح'ولة.
Dو.لء� من الناقة: كال%ش1يمة للمرأ%ة، وهي ج,ل}دة�وال1و.لء� وال

ماؤها أ%خضر ت.خ\رج مع الولد وفيها أ%غراس وعروق وخطوط خ'ض\ر وح'م\ر، وقيل:
تأ}ت بعد الولد ف الس_لى ال4ول، وذلك أ%ول شيء يرج منه، وقد تستعمل

للمرأ%ة، وقيل: ال1و.لء الاء الذي يرج على رأ}س الولد إ,ذا و'ل1د،
وقال الليل: ليس ف الكلم ف1ع.لء بالكسر مدوداv إ,ل ح1و.لء وع1ن.باء
وس1ي.راء، وحكى ابن الق�وط1ي_ة خ1ي.لء، لغة ف خ'ي.لء؛ حكاه ابن بري؛

وقيل: ال�و.لء وال1و.لء غ1لف أ%خضر كأ%نه دلو عظيمة ملوءة ماء
وت.ت.ف%ق�أ� حي تقع إ,ل ال4رض، ث ي}ر'ج الس_لى فيه الق�ر\نتان، ث

يرج بعد ذلك بيوم أ%و يومي الص_آة، ول ت.ح\م1ل حاملةD أ%بداv ما كان ف
الرحم شيء من الص_آة والق%ذ%ر أ%و ت.خ\ل�ص. وت'ن.ق�ى. وال�و.لء:

الاء الذي ف الس_لى. وقال ابن السكيت ف ال�ولء: اللدة الت ترج على
رأ}س الولد، قال: سيت ح'و.لء4 ل4نا مشتملة على الولد؛ قال الشاعر:

على ح'و.لء4 ي.ط}ف�و السeخ\د' فيها،
ف%راها الش_ي\ذ�مان� عن ال%ن,ي

ابن شيل: ال�و.لء م'ض.م_ن.ة لا يرج من ج.و\ف الولد وهو فيها، وهي



أ%ع\قاؤه، الواحد ع1ق}ي¬، وهو شيء يرج من د'ب'ره وهو ف بطن أ�مه بعضه
أ%سود وبعضه أ%صفر وبعضه أ%خضر. وقد ع.قى ال�وار' ي.ع\قي إ,ذا ن.ت.ج.ت\ه

أ�مeه فما خ.ر.ج من د'ب'ره ع1ق}ي¬ حت يأ}كل الشجر. ون.ز.ل�وا ف مثل
ح'و.لء الناقة وف مثل ح'و.لء الس_لى: يريدون بذلك ال1ص\ب والاء ل4ن

ال�و.لء م.ل4ى ماءé ر,ي�اv. ورأ%يت أ%رضاv مثل ال�و.لء إ,ذا اخضر_ت
وأ%ظلمت خ'ض\رةv، وذلك حي ي.ت.ف%ق�أ� بعضها وبعض ل يتفقأ�؛ قال:

بأ%غ%ن_ كال�و.لء3 زان ج.ناب.ه
ن.و\ر' الد_كاد1ك، س'وق�ه ت.ت.خ.ض_د

واح\وال�ت ال4رض' إ,ذا اخضر_ت واستوى نباتا. وف حديث ال4حنف: إ,ن
إ,خواننا من أ%هل الكوفة نزلوا ف مثل ح'و.لء الناقة من ث1مار�

م'ت.ه.د>لة وأ%نار م'ت.ف%ج>رة أ%ي نزلوا ف ال1ص\ب، تقول العرب: تركت أ%رض
بن فلن كح'و.لء الناقة إ,ذا بالغت ف وصفها أ%نا م'خ\ص1بة، وهي من

ال�ل%ي\دة الرقيقة الت ترج مع الولد كما تقدم.
وال1و.ل: ال�خدود الذي ت'غ\ر.س فيه النخل على ص.ف¼.

وأ%حال عليه: اس\ت.ض\ع.فه. وأ%حال عليه بالسوط يضربه أ%ي أ%قبل.
وأ%ح.ل}ت' عليه بالكلم: أ%قبلت عليه. وأ%حال الذYئب' على الدم: أ%قبل عليه؛

قال الفرزدق:
vوء3، لا رأ%ى دماeفكان كذ1ئ}ب الس

بصاحبه يوماv، أ%حال% على الدم
:vأ%ي أ%قبل عليه؛ وقال أ%يضا

ف%تÝى ليس لبن الع.م> كالذYئب,، إ,ن رأ%ى
بصاحبه، ي.و\ماv، د.ماv فهو آكل�ه

وف حديث الجاج: ما أ%حال على الوادي أ%ي ما أ%قبل عليه، وف حديث
آخر: فجعلوا يضحكون وي'ح1يل بعضه'م على بعض أ%ي ي'ق}بل عليه وي.م1يل إ,ليه.

وأ%ح.ل}ت الاء ف ال%د\و.ل: ص.ب.ب\ته؛ قال لبيد:
كأ%ن� د'موع.ه غ%ر\با س'ناة{،

ي'ح1يلون الس>جال على الس>جال
وأ%حال% عليه الاء: أ�ف}ر.غ%ه؛ قال:

ي'ح1يل ف ج.د\و.ل� ت.ح\ب'و ض.فاد1ع'ه،
ح.ب\و. ال%واري، ت.رى ف مائه ن'ط�قا



أ%بو اليثم فيما أ%ك}ت.ب. اب\ن.ه: يقال للقوم إ,ذا أ%م\ح.لوا ف%ق%ل�
لبن'هم: حال% ص.ب'وحه'م على غ%ب'وق1هم أ%ي صار ص.ب'وحهم وغ%ب'وق�هم

vوحال: بعن ان\ص.ب_. وحال الاء� على ال4رض ي.ح'ول عليها حو\ل .vواحدا
وأ%ح.ل}ت'ه أ%نا عليها أ�ح1يله إ,حالة أ%ي ص.ب.ب\ت'ه. وأ%حال الاء4 من

الدلو أ%ي ص.ب_ه وق%ل%بها؛ وأ%نشد ابن بري لزهي:
ي'ح1يل ف ج.د\و.ل� ت.ح\ب'و ض.فاد1ع'ه

وأ%حال الليل�: ان\ص.ب_ على ال4رض وأ%قبل؛ أ%نشد ابن ال4عراب ف صفة
نل:

ل ت.ر\ه.ب' الذYئب. على أ%ط}لئها،
وإ,ن أ%حال% الليل� م1ن\ و.رائها

يعن أ%ن الن_خل إ,نا أ%ولدها الف�س\لن، والذئاب ل تأ}كل الف%س3يل
:�فهي ل ت.ر\ه.بها عليها، وإ,ن ان\ص.ب_ الليل من ورائها وأ%قبل. والال

موضع اللYب\د من ظ%ه\ر الفرس، وقيل: هي ط%ر,يقة ال%ت\ن؛ قال:
كأ%ن� غلمي، إ,ذ ع.ل حال% م.ت\ن,ه

على ظ%ه\ر, باز� ف السماء، م'ح.لYق
وقال امرؤ القيس:

ك�م.ي\ت ي.ز,ل© اللYب\د' عن حال, م.ت\ن,ه
ابن ال4عراب: الال� ل%ح\م' ال%ت\ن.ي\ن، وال%م\أ%ة� والكار.ة� الت

ي.ح\م1لها ال%م_ال، واللYواء الذي ي'ع\ق%د لل�مراء، وفيه ثلث لغات:
الال، بالاء العجمة، وهو أ%ع\ر.ق�ها، والال وال%ال�. وال%ال�: لم

باطن فخذ حار الوحش. والال: حال ال3نسان. والال: الثقل. والال:
م.ر\أ%ة الر_ج'ل. والال: الع.ج.لة الت ي'ع.ل�م عليها الصب الشي؛ قال

ابن بري: وهذه أ%بيات تمع معان الال:
يا ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي. هل أ�ك}س.ى ش1عار. ت'قvى،

والش_ع\ر' ي.ب\ي.ضe حالv ب.ع\د.ما حال
أ%ي شيئاv بعد شيء.

فكلما اب\ي.ض_ ش.ع\ر,ي، فالس_واد' إ,ل
نفسي تيل، ف%ن.ف}س3ي بالوى حال

حال�: من ال%ل}ي,، ح.ل1يت' فأ%نا حال�.
ليست ت.س'ود' غ%داv س'ود' النفوس، فك%م\



أ%غ}د'و م'ض.ي�ع نور� عام1ر. الال
الال هنا: التراب.

ت.د'ور' دار' الدeن بالنفس ت.ن\ق�ل�ها
عن حالا، كص.ب¼ راكب, الال

الال� هنا: الع.ج.لة.
فالرء� ي'ب\ع.ث يوم ال%ش\ر, من ج.د.ث{
با ج.ن، وعلى ما فات من حال
الال هنا: م.ذ}ه.ب خي أ%و شر.

لو كنت' أ%ع\ق1ل� حال ع.ق}ل% ذي ن.ظ%ر،
لكنت مشتغلv بالوقت والال

الال هنا: الساعة الت أ%نت فيها.
،Dلك1ن_ن بلذيذ العيش م'غ\ت.ب,ط

كأ%نا هو ش.ه\د¬ ش1يب بالال
الال هنا: الل�ب.ن؛ حكاه كراع فيما حكاه ابن سيده

ماذا ال�حال� الذي ما ز,ل}ت' أ%ع\ش.ق�ه،
ض.ي_ع\ت ع.ق}لي فلم أ�ص\ل1ح به حال

حال الرجل: امرأ%ته وهي عبارة عن النفس هنا.
ر.ك1ب\ت للذ�ن\ب ط1ر\فاv ما له ط%ر.ف¬،

فيا ل1راكب, ط1ر\ف{ س.ي>ء الال
حال� الف%ر.س: طرائق ظ%ه\ره، وقيل م.ت\ن'ه.

يا ر.ب> غ%ف}راv ي.ه'دe الذنب أ%ج\م.ع.ه،
ح.ت_ى ي.ج,ز_ من الراب كالال

الال هنا: و.ر.ق الشجر ي.س\ق�ط. ال4صمعي: يقال ما أ%ح\س.ن. حال%
م.ت\ن, الف%ر.س وهو موضع اللYب\د، والال: ل%ح\مة ال%ت\ن.

ال4صمعي: ح'ل}ت ف م.ت\ن الفرس أ%ح'ول ح'ؤ'ولv إ,ذا ر.ك1ب\ت.ه، وف
الصحاح: حال ف م.ت\ن, فرسه ح'ؤولv إ,ذا و.ث%ب. ور.ك1ب. وحال عن ظ%ه\ر

دابته ي.ح'ول ح.و\لv وح'ؤولv أ%ي زال ومال. ابن سيده وغيه: حال ف ظهر
دابته ح.و\لv وأ%حال% و.ث%ب واستوى على ظ%ه\رها، وكلم العرب حال% على

ظهره وأ%حال ف ظهره. ويقال: حال� م.ت\ن,ه وحاذ� م.ت\ن,ه وهو الظ�ه\ر
بعينه. الوهري: أ%حال ف م.ت\ن فرسه مثل حال أ%ي و.ث%ب؛ وف الثل:



ت.ج.ن_ب ر.و\ض.ةv وأ%حال ي.ع\د'و
أ%ي ت.ر.ك. ال1ص\ب. واختار عليه الش_قاء. ويقال: إ,نه ل%ي.ح'ول أ%ي

ييء ويذهب وهو ال%و.لن. وح.و_ل%ت1 ال%ج.ر_ة�: صارت شد�ة ال%ر� ف
وسط السماء؛ قال ذو الرمة:

وش'ع\ث{ ي.ش'جeون الفل ف رؤوسه،
إ,ذا ح.و_ل%ت\ أ�مe النجوم الش_وابك

قال أ%بو منصور: وح.و_لت بعن ت.ح.و_لت، ومثله و.ل�ى بعن ت.ول�ى.
وأ%رض م'ح\تالة إ,ذا ل يصبها الطر.

وما أ%ح\س.ن ح.و,يل%ه، قال ال4صمعي: أ%ي ما أ%حسن مذهبه الذي يريد.
ويقال: ما أ%ضعف ح.و\ل%ه وح.و,يل%ه وح1يلته

وال1يال: خيط ي'شدe من ب,طان البعي إ,ل ح.ق%به لئل يقع ال%ق%ب على
ث1يل1ه. وهذا ح1يال% كلمتك أ%ي مقابل%ة% كلمتك؛ عن ابن ال4عراب ينصبه

على الظرف، ولو رفعه على البتدإ, والب لاز، ولكن كذا رواه عن العرب؛
حكاه ابن سيده. وقعد ح1يال%ه وب1ياله أ%ي بإ,زائه، وأ%صله الواو.

وال%و,يل: الشاهد. وال%و,يل: الكف1يل، والسم ال%و.الة. واح\تال عليه
بالد_ين: من ال%و.الة. وح.او.ل}ت الشيء أ%ي أ%ردته، والسم ال%و,يل؛

قال الكميت:
وذات1 اس\م.ي\ن وال4لوان� ش.ت_ى
ت'ح.م_ق، وهي ك%ي>سة ال%و,يل

قال: يعن الر_خ.م.ة. وح.و_له ف%ت.ح.و_ل وح.و_ل أ%يضاv بنفسه،
يتعد�ى ول يتعد�ى؛ قال ذو الرمة يصف الرباء:

vي.ظ%ل© با ال1ر\باء للشمس مائل
على ال1ذ}ل، إ,ل أ%نه ل ي'ك%ب>ر

إ,ذا ح.و_ل الظYل©، الع.ش1ي_، رأ%يته
ح.ن,يفاv، وف ق%ر\ن الضeحى ي.ت.ن.ص_ر

يعن ت.ح.و_ل، هذا إ,ذا رفعت الظل على أ%نه الفاعل، وفتحت العشي على
الظرف، ويروى: الظYل� الع.ش1يe على أ%ن يكون الع.ش1ي� هو الفاعل والظل

مفعول به؛ قال ابن بري: يقول إ,ذا ح.و_ل الظل العشي� وذلك عند ميل الشمس
إ,ل جهة الغرب صار الرباء متوجهاv للقبلة، فهو ح.ن,يف، فإ,ذا كان ف

أ%و_ل النهار فهو متوجه للشرق ل4ن الشمس تكون ف جهة الشرق فيصي



:�م'ت.ن.ص>راv، ل4ن النصارى تتوجه ف صلتا جهة الشرق. واح\تال النزل
م.ر_ت عليه أ%حوال؛ قال ذو الرمة:

ف%ي.ا ل%ك1 من دار ت.ح.م_ل أ%هل�ها
أ%يادي س.ب.ا، ب.ع\د1ي، وطال اح\ت1يال�ها

واحتال أ%يضاv: تغي؛ قال النمر:
،Dه.ط1ل Dم.ي\ثاء جاد عليها وابل
فأ%م\ر.ع.ت\ لحتيال� ف%ر\ط% أ%عوام

وحاو.ل}ت له بصري إ,ذا ح.د_دته نوه ورميته به؛ عن اللحيان. وحال%
،Dلون'ه أ%ي تغي واس\و.د_. وأ%حالت الدار' وأ%ح\و.لت: أ%تى عليها ح.و\ل

وكذلك الطعام وغيه، فهو م'ح1يل؛ قال الكميت:
أ%ل%م ت'ل}م1م على الط�ل%ل ال�ح1يل
بف%ي\د.، وما ب'كاؤك بالط©لول؟

وال�ح1يل: الذي أ%تت عليه أ%حوال وغ%ي_رته، و.ب_خ. نفسه على الوقوف
والبكاء ف دار قد ارتل عنها أ%هلها متذكراv أ%ي_امهم مع كونه أ%ش\ي.ب.

غي شاب¼ ؛ وذلك ف البيت بعده وهو:
أ%أ%ش\ي.ب' كالو'ل%ي>د، ر.س\م. دار

ت'سائل ما أ%ص.م_ عن الس_ؤ'ول؟
أ%ي أ%تسأ%ل أ%ش\ي.ب' أ%ي وأ%نت أ%شيب وت'سائل ما أ%ص.م_ أ%ي ت'سائل ما

ل ييب فكأ%نه أ%ص.م�؛ وأ%نشد أ%بو زيد ل4ب النجم:
يا صاح1ب.ي_ ع.ر>جا قليل،

حت ن'ح.ي>ي الط�ل%ل ال�ح1يل
وأ%نشد ابن بري لعمر بن ل%ج.إ�:

أ%ل ت'ل}م1م\ على الط�ل%ل ال�ح1يل،
بغ.ر\ب,ي> ال4بارق من ح.ق1يل؟

قال ابن بري: وشاهد ال�ح\و,ل قول عمر بن أ%ب ربيعة:
ق1فا ن'ح.ي>ي الط�ل%ل ال�ح\و,ل،
والر_س\م. من أ%ساء4 وال%ن\ز,ل،

بانب الب.و\باة1 ل ي.ع\ف�ه
ت.قاد'م' الع.ه\د1، بأ%ن ي'ؤ\ه.ل

قال: تقديره ق1فا ن'ح.ي>ي الط�ل%ل ال�ح\و,ل بأ%ن ي'ؤ\ه.ل، من أ%ه.له



ال؛ وقال ال4خوص:
أ%ل}م1م\ على ط%ل%ل� ت.قاد.م. م'ح\و,ل,

وقال امرؤ القيس:
،Dمن القاصرات الط�ر\ف لو د.ب_ م'ح\و,ل

من الذ�ر> فوق ال3ت\ب, منها، ل4ث9را
أ%بو زيد: فلن على ح.و\ل فلن إ,ذا كان مثله ف الس>ن أ%و و'ل1د على

أ%ثره. وحالت القوس' واستحالت، بعن، أ%ي انقلبت عن حالا الت غ�م1ز.ت
عليها وح.ص.ل ف قاب,ها اعوجاج.

وح.و.ال: اسم موضع؛ قال خ1راش بن زهي:
vفإ,ن دليل، غي م'ع\ط إ,تاو.ة

على ن.ع.م� ت.ر\عى ح.والv وأ%ج\ر.با
ال4زهري ف الماسي: ال%و.ل}ولة الك%ي>سة، وهو ثلثي ال4صل أ�لق

بالماسي لتكرير بعض حروفها. وبنو ح.والة: بطن. وبنو م'ح.و_لة: هم بنو
عبدال بن غ%ط%فان وكان اسه عبد الع'ز_ى فسماه سيدنا رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، عبدال فس'مeوا بن م'ح.و_لة لذلك. وح.و,يل: اسم موضع؛
قال النابغة العدي:

ت.ح'ل© بأ%طراف الو,حاف ود'ونا
ح.و,يل، فريطات، فر.ع\م، فأ%خ\ر.ب
@حبم: ال4زهري: من الرباعي 

(* قوله «من الرباعي إل» عبارته: ومن
الرباعي الؤلف قولم لرقة حب الرمان: البم، ومنه قول الراجز:

ل يعرف السكباج والبما). الؤل�ف1 ال�ح.ب\ر.م' وهو م.ر.ق%ة� ح.ب>
الرeم_ان.

@حتم: ال%ت\م': القضاء؛ قال ابن سيده: ال%ت\م' إ,ياب الق%ضاء. وف
التنزيل العزيز. كان على ربك ح.ت\ماv م.ق}ض1ي�اv؛ وجعه ح'ت'وم¬؛ قال

أ�م.ي_ة� بن أ%ب الص_ل}ت1:
ح.ن.ان.ي\ ر.ب>نا، وله ع.ن.و\ن.ا،

بك%ف�ي\ه1 ال%نايا وال�ت'وم'
وف الصحاح:

Òع1باد'ك ي'خ\ط1ئون%، وأ%نت. ر.ب



بك%ف�ي\ك. ال%نايا وال�توم'
وح.ت.م\ت' عليك الشيء4: أ%و\ج.ب\ت'. وف حديث الو,ت\ر: الو,ت\ر' ليس
ب.ت\م� كصلة ال%ك}توبة؛ ال%ت\م':؛ اللزم الواجب الذي ل بد من

فعله.وح.ت.م. ال� ال4مر. ي.ح\ت1م'ه: قضاه. والات1م': القاضي، وكانت ف
العرب امرأ%ة م'ف%و_ه.ةD يقال لا ص.د'وف'، قالت: ل أ%ت.ز.و_ج إ,ل م.ن\

ي.ر'دe علي� ج.واب، فجاء خاطب فوقف ببابا فقالت: م.ن\ أ%نت.؟ فقال:
ب.ش.ر¬ و'ل1د. صغياv ونشأ% كبياv، قالت: أ%ين منزلك؟ قال: على ب,ساط{

واسع وبلد شاس1ع�، قريب'ه' بعيد¬ وبعيد'ه' قريب¬، فقالت: ما اس\م'ك.؟ قال:
م.ن\ شاء أ%ح\د.ث% اس\ماv، ول يكن ذلك عليه ح.ت\ماv، قالت: كأ%نه ل

حاجة لك، قال: لو ل تكن حاجةD ل آت1ك1، ول أ%ق1ف\ بباب,ك1، وأ%ص1ل}
بأ%سبابك، قالت: أ%س1رÒ حاجتك أ%م\ ج.ه\ر¬؟ قال: س1رÒ وس.ت'ع\ل%ن' قالت:

فأ%نت. خاطب؟ قال: هو ذاك، قالت: ق�ض1ي.ت\، فتزو_جها. وال%ت\م': إ,ح\كام
ال4مر,.

والات1م': الغ'راب ال4سود؛ وأ%نشد ل�ر.قYش الس_دوسي، وقيل هو
ل�ز.ر, بن ل%و\ذان:

ل ي.م\ن.ع.ن_ك.، من ب,غا
ء3 ال%ي\ر,، ت.ع\قاد' الت_مائ1م\

ولقد غ%د.و\ت'، وكنت' ل
أ%غ}د'و، على واق� وحات1م\

فإ,ذا ال4شائ1م' كال4يا
م1ن,، وال4يام1ن' كال4شائ1م\

وكذاك. ل خ.ي\ر¬، ول
ش.رÒ على أ%حد{ بدائ1م\

قد خ'ط� ذلك ف الزeبو
ر, ال4و_لي_ات1 الق%دائ1م\

قال: والات1م' ال%ش\ؤوم. والات1م': ال4س\ود من كل شيء. وف حديث
اللعنة: إ,ن جاءت\ به أ%س\ح.م. أ%ح\ت.م. أ%ي أ%سود. وال%ت.م.ة�، بفتح

الاء 
vقوله «والتمة بفتح الاء إل» كذا ف النهاية والكم مضبوطا *)

بذا الضبط أيضاv، والذي ف القاموس والتكملة: والتمة، بالضم، السواد اه.



وجعلهما الشارح لغتي فيها) والتاء: السواد، وقيل: س'م>ي الغراب ال4سود
حات1ماv ل4نه ي.ح\ت1م' عندهم بالف1راق إ,ذا ن.ع.ب. أ%ي ي.ح\كم.

والات1م': الاك1م الوج,ب' للح'ك}م. ابن سيده: الات1م' غراب الب.ي\ن ل4نه
ي.ح\ت1م'

بالف1راق، وهو أ%حر ال1ن\قار والرجلي؛ وقال اللحيان: هو الذي
ي'ول%ع' بنتف ريشه وهو ي'تشاءم به؛ قال خ'ث%ي\م' بن ع.د1ي¼، وقيل الرق�اص

الك%ل}بeي، يدح مسعود بن ب.ح\ر�، قال ابن بري وهو الصحيح:
وليس ب.ه.ي_اب�، إ,ذا شد_ ر.ح\ل%ه'

يقول�: ع.دان اليوم. واق� وحات1م'
وأ%نشده الوهري: ولس\ت' ب.هي_اب�؛ قال ابن بري: والصحيح وليس

ب.ه.ي_اب� ل4ن قبله:
وج.د\ت' أ%باك. ال�ر_ ب\راv بنج\د.ة{،

ب.ناها له م.ج\داv أ%ش.مe ق�ماق1م'
(* قوله «الر» سيأت ف مادة خثرم بدله الي).

وليس ب,ه.ي_اب�، إ,ذا ش.د_ رحل%ه
يقول: ع.دان اليوم. واق� وحات1م'
،vولكنه ي.م\ضي على ذاك. م'ق}د1ما
إ,ذا ص.د_ عن تلك ال%نات1 ال�ثار,م'

وقيل: الات1م' الغراب ال4سود ل4نه ي.ح\ت1م' عندهم بالف1راق؛ قال
النابغة:

،vز.ع.م. الب.وار,ح' أ%ن ر,ح\ل%ت.نا غ%دا
وب,ذاك. ت.ن\عاب' الغراب, ال4سود1

قول م'ل%ي\ح� ال�ذل:
وص.د_ق. ط�و_اف¬ ت.ناد.و\ا ب,ر.د>ه1م\
ل%هام1يم. غ�ل}باv، والس_وام' ال�س.ر_ح'
ح'توم ظ1باء� واج.ه.ت\نا م.ر'وع.ة،
ت.كاد' م.طايانا عليه,ن_ ت.ط}م.ح'

يكون ح'توم¬ جع. حات1م� كشاه1د{ وش'هود، ويكون مصدر ح.ت.م.. وت.ح.ت_م:
جع.ل الشيء عليه ح.ت\ماv؛ قال ل%بيد:

وي.و\م. أ%تانا ح.يe ع'ر\و.ة% وابن,ه1



إ,ل فات1ك{ ذي ج'ر\أ%ة{ قد ت.ح.ت_ما
وال�تامة�: ما بقي على الائدة من الطعام أ%و ما سقط منه إ,ذا أ�ك1ل%،

 �وقيل: ال�تامة
(* قوله «وقيل التامة إل» هكذا بالصل) ما فضل من

الطعام على الط�ب.ق الذي يؤكل عليه.
والت_ح.تeم: أ%كل ال�تامة وهي ف�تات البز. وف الديث: من أ%كل

�وت.ح.ت_م دخل النة؛ الت_ح.تeم: أ%كل ال�تامة، وهي ف�تات البز الساقط
على ال1و.ان. وت.ح.ت_م الرجل� إ,ذا أ%كل شيئاv ه.ش�اv ف فيه. الليث:

الت_ح.تeم الشيء إ,ذا أ%كلته فكان ف ف%م1ك ه.ش�اv. وال%ت.م.ة�: السواد.
وال4ح\ت.م': ال4سود. والت_حتeم: ال%شاشة�. يقال: هو ذو ت.ح.تeم�،

وهو غ%ضe ال�ت.ح.ت_م. والت_ح.تeم: ت.ف%تeت' الث©ؤ\لول إ,ذا ج.ف_.
والت_حتم: ت.كسeر الزجاج بعضه على بعض�.

.�وال%ت.م.ة�: القارورة ال�ف%ت_تة
vوف نوادر ال4عراب: يقال ت.ح.ت_م\ت' له بي أ%ي تنيت' له خيا

وت.فاءلت له. ويقال: هو ال4خ ال%ت\م' أ%ي ال%ح\ض' القe؛ وقال أ%بو
 vخ1راش� يرثي رجل

(* قوله «رجلv» ف التكملة: يرثي خالد بن زهي):
،vفوال3 ل أ%نساك.، ما ع1ش\ت'، ل%ي\ل%ة
ص.في>ي من ال3خ\وان1 والولد1 ال%ت\م,

وحات1م¬ الطائيe: ي'ض\ر.ب به ال%ث%ل� ف ال�ود، وهو حات1م' بن' عبد
ال بن س.ع\د بن ال%ش\ر.ج,؛ قال الفرزدق:

،vعلى حالة{ لو أ%ن� ف القوم, حات1ما
على جود1ه1، ما جاد. بالال,، حات1م,

(* قوله «على جوده إل» كذا ف الصل، والشهور:
على جوده لضن� بالاء حات).

وإ,نا خفضه على البدل من الاء ف جود1ه؛ وقول الشاعر:
وحات1م' الطائيe و.ه_اب' ال1ئ1ي

وهو اسم ينصرف، وإ,نا ت.ر.ك. التنوين وجعل بدل كسرة النون للتقاء
الساكني، حذف. النون للضرورة؛ قال ابن بري: وهذا الشعر لمرأ%ة من بن عقيل

ت.ف}خ.ر' بأ%خوالا من اليمن، وذكر أ%بو زيد أ%نه للعام1ر,ي�ة؛ وقبله:



ح.ي\د.ة� خال ول%ق1يطD وع.ل1ي،
وحات1م' الطائيe و.ه_اب' ال1ئ1ي

ول ي.ك�ن\ كخالك الع.ب\د1 الد_ع1ي
يأ}كل أ%ز\مان% الزال, والس>ن,ي
ه.ي_اب ع.ي\ر� م.ي\تة{ غي, ذ%ك1ي

وت.ح\ت.م': موضع؛ قال السeل%ي\ك بن السeل%كة:
ب,ح.م\د1 ال3ل%ه وام\ر,ئ� ه'و. د.ل�ن,ي،

ح.و.ي\ت' الن>هاب. من ق%ض1يب� وت.ح\ت.ما
@حتلم: ح.ت\ل%م وح1ت\ل1م 

(* قوله «حتلم» كزبرج وجعفر كما ف القاموس):
موضع.

@حثم: ال%ث}مة�: أ�ك%ي\م.ةD صغية سوداء من حجارة. وال�ث�م': الطرق 
*)

قوله «والثم الطرق» ضبط ف نسخة من التهذيب بذا الضبط). العالية.
وال%ث}م.ة: أ%ر\ن.بة� ال4نف. وال%ث}م.ة�: ال�هر الصغي؛ ال4خيتان عن

الجري، والمع من كل ذلك ح1ثام¬. وح.ث%م. له ح.ث}ماv أ%ي أ%عطاه. الوهري:
ال%ث}م.ة� ال4ك%مة المراء، وبا سيت الرأ%ة ح.ث}م.ة%.

ال4زهري: سعت العرب تقول للرابية ال%ث%م.ة. يقال: انز,ل باتيك
ال%ث%م.ة، وجعها ح.ث%مات¬، ويوز ح.ث}م.ة، بسكون الثاء، ومنه ابن أ%ب

ح.ث}مة. وف حديث عمر، رضي ال عنه، ذكر ح.ث}م.ة؛ هي بفتح الاء وسكون الثاء:
موضع بكة قرب ال%جون. وأ%بو ح.ث}م.ة%: رجل من ج'ل%ساء عمر، رضي ال

عنه، كن بذلك. وح.ث%م. له الشيء ي.ح\ث1م'ه ح.ث}ماv وم.ح.ث%ه': دل%كه بيده
دل}كاv شديداv؛ قال ابن دريد: وليس بث%ب.ت{.

@حثرم: ال1ث}ر,م.ة�، بالكسر: الدائرة الت تت ال4نف. الوهري:
ال1ث}ر,م.ة� الدائرة ف وس.ط الشفة العليا، وقيل هي ال4ر\نبة، كلها بكسر

الاء والراء، ورواه ابن دريد بفتحهما، وقد رواه بعضهم بالاء العجمة مع
الكسر ف الاء والراء، قال الوهري: إ,ذا طالت ال1ث}ر,مة� قليلv قيل رجل

أ%ب\ظ%ر'؛ وقال:
كأ%ن_ما ح1ث}ر,م.ة� اب\ن, غاب,ن,

ق�ل}ف%ة� ط1ف}ل� ت.ح\ت. م'وسى خات1ن,



قال ابن بري: وحكى ابن دريد ح1ث}ر,ب.ة، بالباء. وقال أ%بو حات
�الس>ج\زي�: ال1ث}ر,م.ة� بالاء لذه الدائرة. ابن ال4عراب: ال1ث}ر,مة

بالاء؛ ال4زهري: ها لغتان، بالاء والاء، ف هذه الكلمة. ورجل ح'ثار,م¬:
.�غليظ الشفة، والسم ال%ث}ر.م.ة

@حثلم: ال1ث}ل1ب' وال1ث}ل1م': ع.ك%ر' الدهن أ%و السمن ف بعض اللغات.
@حجم: ال3ح\جام': ضدe ال3ق}دام. أ%ح\ج.م. عن ال4مر: ك%ف_ أ%و نكص
vوف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%خذ% س.ي\فا .vه.ي\بة

يوم أ�ح'د{ فقال: من يأ}خذ هذا السيف ب.قYه؟ فأ%ح\ج.م القوم أ%ي نكصوا
وتأ%خروا وت.ه.ي_بوا أ%خ\ذه. ورجل م1ح\جام: كثي النeكوص.
وال1جام': شيء يعل ف فم البعي أ%و خ.ط}م1ه لئل ي.ع.ض_ 

(* قوله
«لئل يعض» ف الكم بعده: وقال أبو حنيفة الدينوري هي ملة تعل على خطمه

لئل يعض)، وهو بعي م.ح\ج'وم، وقد ح.ج.مه ي.ح\ج'مه ح.ج\ماv إذا جعل على
فمه حجاماv وذلك إ,ذا هاج.. وف الديث عن ابن عمر: وذكر أ%باه فقال:

كان ي.صيح' الص_ي\حة% يكاد م.ن\ سعها ي.ص\ع.ق' كالبعي ال%ح\ج'وم
وأ%ما قوله ف حديث حزة: إ,نه خرج يوم. أ�ح'د{ كأ%نه بعي م.ح\ج'وم، وف

رواية: رجل م.ح\جوم؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي جسيم، من ال%ج\م, وهو
النeت'وe؛ قال ابن سيده: وربا قيل ف الشعر فلن ي.ح\ج'م فلناv عن ال4مر أ%ي

�يكفه، وال%ج\م': ك%ف©ك. إ,نساناv عن أ%مر يريده. يقال: أ%ح\ج.م. الرجل
عن ق1ر\ن,ه، وأ%ح\ج.م. إ,ذا ج.ب'ن. وك%ف_؛ قاله ال4صمعي وغيه، وقال

مبتكر ال4عراب: ح.ج.م\ت'ه عن حاجته منعته عنها، وقال غيه: ح.ج.و\ت'ه عن
حاجته مثله، وح.ج.م\ت'ه عن الشيء أ%ح\ج'م'ه أ%ي كف%ف}ته عنه. يقال:

ح.ج.م\ت'ه عن الشيء فأ%ح\ج.م. أ%ي كففته فك%ف_، وهو من النوادر مثل كب.ب\ت'ه
فأ%كب_. قال ابن بري: يقال ح.ج.م\ته عن الشيء فأ%ح\ج.م أ%ي كففته عنه

وأ%ح\ج.م. هو وك%ب.ب\ت'ه وأ%ك%ب_ هو، وش.ن.ق}ت' البعي. وأ%شن.ق. هو إ,ذا
رفع رأ}سه، ون.س.ل}ت' ريش. الطائر وأ%ن\س.ل% هو، وق%ش.ع.ت1 الريح' الغيم.

وأ%ق}ش.ع. هو، ون.ز.ف}ت' البئر. وأ%ن\ز.4ف%ت\ هي، وم.ر.ي\ت' الناقة%
�وأ%م\ر.ت\ هي إ,ذا د.ر_ لبن'ها. وإ,ح\جام الرأ%ة1 الولود.: أ%و_ل

:vإ,ر\ضاعة{ ت'ر\ض1ع'ه، وقد أ%ح\ج.م.ت\ له. وح.ج.م. العظم. ي.ح\ج'مه ح.ج\ما
ع.ر.ق%ه'. وح.ج.م. ث%د\ي' الرأ%ة ي.ح\ج'م ح'ج'وماv: بدا ن'ه'وده؛ قال



ال4عشى:
قد ح.ج.م. الث�د\ي' على ن.ح\ر,ها
ف م'ش\ر,ق� ذي ب.ه\جة{ ناض1ر,

(* قوله «ذي بجة إل» كذا ف الكم، وف التكملة: ذي صبح نائر).
وهذه اللفظة ف التهذيب بال4لف ف النثر والنظم: قد أ%ح\ج.م. الثدي'

على نر الارية.
قال: وح.ج_م. وب.ج_م إ,ذا نظر نظراv شديداv، قال ال4زهري: وح.م_ج.

مثله. ويقال للجارية إ,ذا غ%ط�ى اللحم' رؤوس عظامها فسمنت: ما يبدو
لع1ظامها ح.ج\م¬؛ الوهري: ح.ج\م' الشيء ح.ي\ده'. يقال: ليس ل1م1ر\ف%ق1ه1
ح.ج\م¬ أ%ي ن'ت'وÒ. وح.ج\م كلY شيء: م.ل}م.س'ه الناتئ تت يدك، والمع
ح'ج'وم. وقال اللحيان: ح.ج\م' العظام أ%ن يوجد م.سe الع1ظام من وراء

اللد، ف%ع.ب_ر.
عنه ت.ع\بي.ه عن الصادر؛ قال ابن سيده: فل أ%دري أ%هو عنده مصدر أ%م

اسم. قال الليث: ال%ج\م' و,ج\دان'ك مس_ شيء تت ثوب، تقول: م.س3س.ت\
بطن. ال�ب\لى فوجدت ح.ج\م. الصب> ف بطنها. وف الديث: ل ي.ص1ف ح.ج\م.

عظامها؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد ل يلتصق الثوب ببدنا ف%ي.ح\كي
الناتئ% والناشز. من عظامها ولمها، وجعله واصفاv على التشبيه ل4نه إ,ذا

أ%ظهره وبي_نه كان بنزلة الواصف لا بلسانه. وال%ج\م': ال%ص�. يقال:
ح.ج.م. الصبe ث%دي أ�مه إذا مصه. وما ح.ج.م. الصبe ثدي أ�مه أ%ي ما

م.ص_ه. وث%د\ي¬ م.ح\جوم أ%ي مصوص. وال%ج_ام': ال%ص_اص. قال
ال4زهري: يقال للحاجم ح.ج_ام¬ لم\ت1صاصه فم ال1ح\ج.م.ة، وقد ح.ج.م. ي.ح\ج,م'

وي.ح\ج'م ح.ج\ماv وحاج,م¬ ح.ج'وم¬ وم1ح\ج.م¬ ر.فيق¬. وال1ح\ج.م'
وال1ح\ج.م.ة�: ما ي'ح\ج.م به. قال ال4زهري: ال}ج.م.ة� قار'ور.ت'ه'، وتطرح

الاء فيقال م1ح\ج.م، وجعه م.حاج,م؛ قال زهي:
ول ي'ه.ريق�وا بينهم م1ل}ء4 م1ح\جم,

وف الديث: أ%ع\ل%ق. فيه م1ح\ج.ماv؛ قال ابن ال4ثي: ال1ح\ج.م'،
بالكسر، اللة الت يمع فيها دم ال1جامة عند الص�، قال: وال1ح\ج.م'
أ%يضاv م1ش\ر.ط� ال%ج_ام؛ ومنه الديث: ل%ع\ق%ة� ع.سل� أ%و ش.ر\طة م1ح\ج.م�،

وح1رف%ت'ه وفعل�ه ال1جامة�. وال%ج\م': فعل الاجم وهو ال%ج�ام'.
واح\ت.ج.م.: طلب ال1جامة، وهو م.ح\جوم¬، وقد اح\ت.ج.م\ت' من الدم. وف حديث



الصوم: أ%ف}ط%ر. الاج,م' وال%ح\جوم'؛ ابن ال4ثي: معناه: أ%نما
ت.ع.ر_ضا للف}طار، أ%ما ال%ح\جوم' فللضعف الذي يلحقه من خروج دمه فربا

أ%عجزه عن الصوم، وأ%ما الاجم' فل يأ}م.ن' أ%ن يصل إل حلقه شيء من الدم
فيبلع.ه' أ%و من ط%ع\م1ه، قال: وقيل هذا على سبيل الدعاء عليهما أ%ي بطل

أ%ج\ر'ها فكأ%نما صارا مفطرين، كق%وله: من صام الد_ه\ر. فل صام ول
أ%فطر. وال%ح\جمة من العنق: موضع ال1ح\جمة1. وأ%صل ال%ج\م, الص�،

وقولم: أ%ف}ر.غ� من ح.ج_ام ساباط{، ل4نه كان ت.م'رe به اليوش في.ح\ج'مهم
ن.سيئةv من الكساد حت يرجعوا فضربوا به ال%ث%ل%؛ قال ابن دريد:

ال1جامة� من ال%ج\م, الذي هو الب.داء� ل4ن اللحم ي.ن\ت.ب,ر' أ%ي
يرتفع.وال%و\ج.مة�: الو.ر\د' ال4حر، والمع ح.و\ج.م¬.

@حدم: ال4زهري: ال%د\م' شدة إحاء الشيء ب.ر> الشمس والنار، تقول:
ح.د.م.ه كذا فاح\ت.د.م.؛ وقال ال4عشى:

وإد\لج' ل%ي\ل� على غ1ر_ة{،
وهاج,ر.ة ح.رeهام\ت.د1م\

الفراء: للنار ح.د.م.ةD وح.م.د.ةD وهو صوت اللتهاب. وح.د.مة� النار،
بالتحريك: صوت التهابا. وهذا يوم م'ح\ت.د1م¬ وم'ح\ت.م1د¬: شديد الر.

والح\ت1دام': شدة الر. وقال أ%بو زيد: اح\ت.د.م. يوم'نا اح\ت.م.د.. اين
سيده: ح.د\م' النار والر> وح.د.م'هما شدة احتراقهما وح.م\ي'هما. الوهري:

اح\ت.د.م.ت النار التهبت. غيه: اح\ت.د.م.ت1 النار' والرe اتقدا.
واح\ت.د.م. صدر' فلن غيظاv واح\ت.د.م. علي_ غيظاv وت.ح.د_م.: ت.ح.ر�ق.، وهو
على التشبيه بذلك، وما أ%د\ر,ي ما أ%ح\د.م.ه. وكل شيء ال}تهب فقد

اح\ت.د.م..
وال%د.م.ة�: صوت جوف ال4س\ود من الي_ات. ال4زهري: قال أ%بو حات

ال%د.م.ة� من أصوات الي_ة صوت' ح.فYه كأ%نه د.و,يÒ ي.ح\ت.د1م'.
واح\ت.د.م.ت1 الق1د\ر' إذا اشتد� غ%ل%يان'ها. قال أ%بو زيد: ز.ف1ي'

النار, ل%ه.ب'ها وش.ه,يق�ها وح.د.م'ها وح.م.د'ها وك%ل}ح.ب.ت'ها بعن واحد.
واح\ت.د.م. الشراب' إذا غ%ل%ى؛ قال العدي يصف المر:

ر'د_ت\ إل أ%ك}ل%ف1 ال%ناك1ب, م.ر\
شوم� م'قيم� ف الطي م'ح\ت.د1م,

قال ال4زهري: أ%نشد أ%بو عمرو 



(* قوله «أنشد أبو عمرو إل» ليس مل
ذكره هنا بل مل مادة د ح م).
قال%ت\: وكيف. وهو كال�ب.ر\ت.ك1؟
إن لطول, الف%ش\ل, فيه أ%ش\ت.ك1ي،

فاد\ح.م\ه' شيئاv ساعةv ث اب\ر'ك1
ابن سيده: اح\ت.د.م. الدم' إذا اشتدت حرته حت ي.س\و.د�، وحد.م.ه'.

الوهري: ق1د\ر¬ ح'د.م.ةD سريعة الغ.ل}ي، وهو ضد الص_ل�ود. وف حديث علي�:
يوش1ك' أ%ن ت.غشاكم د.واجي ظ�ل%ل1ه1 واح\ت1دام' ع1ل%ل1ه أ%ي شدتا، وهو

من اح\ت1دام النار أ%ي التهابا وشدة حرها.
وح'د\م.ة: موضع 

(* قوله «وحدمة موضع» عبارة الكم: وحدمة مضبوطاv بالضم
وقيل حدمة مضبوطاv كهمزة موضع، وصرح بذلك كله ف التكملة) معروف.

vقطعه قطعا :vح.ذ%م.ه ي.ح\ذ1م'ه ح.ذ}ما .eحذم: ال%ذ}م': القطع الو.ح1ي@
و.ح1ي�اv، وقيل: هو القطع ما كان. وسيف ح.ذ1م¬ وح1ذ}ي.م¬. قاطع.

وال%ذ}م': السراع ف الشي وكأ%نه مع هذا ي.ه\و,ي بيديه إل خ.ل}ف، والفعل
كالفعل؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه، لبعض الؤذني: إذا أ%ذ�ن\ت.
ف%ت.ر.س_ل} وإذا أ%ق%م\ت. فاح\ذ1م\؛ قال ال4صمعي: ال%ذ}م' ال%ذ}ر' ف القامة

وقطع التطويل؛ يريد ع.ج�ل} إقامة الصلة ول ت'ط%و>لا كالذان، هكذا
رواه الروي بالاء الهملة، وذكره الزمشري ف الاء العجمة، وسيجيء،

وقيل: ال%ذ}م كالن_ت\ف1 ف الشي شيبةD بشي ال4رانب. وال%ذ}م': الشي
الفيف. وكل شيء أ%سرعت فيه فقد ح.ذ%م\ت.ه'، يقال: ح.ذ%م. ف قراءته،

وال%مام' ي.ح\ذ1م' ف ط%ي.ران,ه كذلك.
ابن ال4عراب: ال�ذ�م' ال4رانب السراع، وال�ذ�م' أ%يضاv اللصوص
،Dذ%م.ة�ال�ذ�اق'. وال4رنب ت.ح\ذ1م' أ%ي تسرع، ويقال لا ح'ذ%م.ةD ل

تسب,ق' المع بال4ك%م.ة؛ ح'ذم.ةD إذا ع.د.ت\ ف ال4ك%م.ة1 أ%سرعت فسبقت م.ن\
يطلبها، ل�ذ%م.ةD: لزمةD للع.د\و,. ويقال: ح.ذ%م. ف م1ش\ي.ته إذا قارب

ال�طى وأ%سرع. وال�ذ%م': القصي من الرجال القريب ال%ط}و. وقال أ%بو
عدنان: ال%ذ%مان� شيء من الذ�م1يل فوق الشي، قال: وقال ل خالد بن

Dإب\طاء� الشي، وهو من حروف ال4ضداد، قال: واشترى فلن �ج.ن\بة ال%ذ%مان
:�عبداv ح'ذام. الشي ل خي فيه. وامرأ%ة ح'ذ%م.ةD: قصية. وال�ذ%مة



الرأة القصية؛ وقال:
إذا ال%ر,يع' العن\ق%ق1ي' ال�ذ%م.ه\

ي.ؤ'رeها فحلD شديد الصeم.م.ه
قال ابن بري: كذا ذكره يعقوب ال�ذ%م.ة، بالاء، وكذا أ%نشده أ%بو عمرو

vباليم مفتوحة ،�الشيبان ف نوادره بالاء أ%يضاv، والعروف ال%د.م.ة
والدال، وصواب القافية ال4خية الض_م\ض.م.ة، قال: وكذا أ%نشده أ%بو

�عمرو الشيبان، وكذا أ%نشده ابن السكيت أيضاv وفسره فقال: الض_م\ض.م.ة
ال4خذ الشديد. يقال: أ%خذه ف%ض.م\ض.م.ه' أي كسره؛ قال وأ%و_له:

س.م1عت' من فوق الب'يوت ك%د.م.ه\،
إذا ال%ريع' الع.ن\ق%ف1ي' ال%د.م.ه\

ي.ؤ'رeها ف%ح\لD شديد الض_م\ض.م.ه،
أ%ر�اv بع.ت_ار� إذا ما ق%د_مه\

فيها ان\ف%ر.ى و.م_اح'ها وخ.ر.م.ه\،
ف%ط%ف1ق%ت\ تدعو ال%ج,ي. ابن ال4م.ه\

فما س.م1ع\ت' ب.ع\د. ت1يك الن_أ%م.ه\
منها، ول منه هناك، أب\ل�م.ه\

قال: والرجز لر,ياح� الدبيي.
وال1ذ}ي.م': الاذق بالشيء.

Dاسم فرس. وح.ذام,: مثل ق%طام,. وح.ذام,: اسم امرأة معدولة :�وح'ذ%م.ة
عن حاذ1م.ة{؛ قال ابن بري: هي بنت الع.ت1يك بن أ%س\ل%م. بن ي.ذ}ك�ر بن
ع.ن.ز.ة%؛ قال وس1يم' بن طارق�، ويقال ليم بن ص.ع\ب وح.ذام, امرأ%ته:

إذا قالت\ ح.ذام, ف%ص.د>ق�وها،
فإن� القول% ما قال%ت\ ح.ذام,

التهذيب: ح.ذام, من أ%ساء النساء، قال: ج.ر_ت العرب' ح.ذام, ف موضع
Dالرفع ل4نا مصروفة

عن حاذ1مة، فلما ص'ر,ف%ت\ إل ف%عال ك�س3ر.ت\ ل4نم وجدوا أ%كثر حالت
الؤنث إل الكسر، كقولك: أ%نت1 ع.ل%ي\ك1، وكذلك1 ف%جار وف%ساق,، قال:

وفيه قول آخر أ%ن� كل شيء ع'د1ل% من هذا الضرب عن وجهه ي'ح\م.ل� على إعراب
ال4صوات والكايات1 من الز_ج\ر, ونوه مروراv، كما يقال ف ز.ج\ر

البعي ياه{ ياه{، ضاعف ياه{ مرتي؛ قال ذو الرمة:



ينادي ب,ي.ه\يباه{ وياه{، كأ%ن_ه'
ص'و.ي\ت' الرeو.ي\ع1ي ض.ل� بالليل صاح1ب'ه\

(* قوله «ينادي بيهياه وياه» أي ينادي ياهياه ث يسكت منتظراv الواب عن
دعوته فإذا أبطأ عنه قال ياه).

يقول: س.ك%ن. ال%ر\ف' الذي قبل الرف الخر فح'ر>ك. آخره بكسرة{، وإذا
ترك ال%ر\ف' قبل الرف الخر وسكن الخ1ر' ج.ز.م\ت.، كقولك ب.ج.ل}

وأ%ج.ل}، وأ%ما ح.س\ب وج.ي\ر فإنك ك%س.ر\ت آخره وحركته بسكون السي والياء؛
قال ابن بري: وأ%ما قول الشاعر:

ب.صي¬ با أ%ع\ي.ا الن>طاس1ي_ ح1ذ}ي.ما
فإنا أ%راد ابن ح1ذ}ي.م� 

(* قوله «فإنا أراد ابن حذي إل» عبارة شرح
القاموس: قال ابن السكيت ف شرح الديوان الطبيب هو حذي نفسه أو هو ابن
حذي، وإنا حذف ابن إعتماداv على الشهرة، قال شيخنا: وهل يكون هذا من

الذف مع اللبس أو من الذف مع أمن اللبس خلف، وقد بسطه البغدادي ف شرح
شواهد الرضي با فيه كفقاية)، فحذف ابن. وح.ذ1ية�: ابن ي.ر\بوع بن غ%ي\ظ

بن م'ر_ة. وح'ذ%ي\م¬ وح1ذ}ي.م¬: إسان.
@حذل: الصمعي: ح.ذ}ل%م. س1قاءه إذا مل4ه؛ وأ%نشد:

ب,شابة% فالق�ه\ب, ال%زاد. ال�ح.ذ}ل%ما
وح.ذ}ل%م. ف%رس.ه: أ%صلحه. وح.ذ}ل%م الع'ود.: ب.ر.اه وأ%ح.د_ه. وإناء

م'ح.ذ}ل%م¬: ملوء. وال�ذ}لوم: الفيف السريع. وت.ح.ذ}ل%م. الرجل� إذا
تأ%د_ب وذهب فضول ح'م\قه.

وح.ذ}ل%م: إسم مشتق منه. وح.ذ}ل%م: إسم رجل. وتيم ابن ح.ذ}ل%م
الض_ب�ي�: من التابعي.

وال%ذ}ل%م.ة�: ال%ذ}ل%مة�، وهو السراع. يقال: مر_ ي.ت.ح.ذ}ل%م' إذا
مر� كأنه يتدح\رج. وح.ذ}ل%م\ت': د.ح\رجت. وذ%ح\ل%م\ت'، بتقدي الذال:

صرعت. ال4زهري: ال%ذ}لة� السرعة؛ قال ال4زهري: هذا الرف وجد ف كتاب
المهرة لبن دريد مع حروف غيها وما وجدت أكثرها ل4حد من الثقات.

@حرم: ال1ر\م'، بالكسر، وال%رام': نقيض اللل، وجعه ح'ر'م¬؛ قال
ال4عشى:

م.هادي الن_هار, لارات1ه,م\،



وبالليل ه'ن_ عليهم\ ح'ر'م\
وقد ح.ر'م. عليه الشيء ح'ر\ماv وح.راماv وح.ر'م. الشيء�، بالضم،

،vوح'ر\ما vوح.ر_م.ه' ال عليه وح.ر'م.ت1 الصلة على الرأة ح'ر'ما vح'ر\م.ة
وح.ر,م.ت\ عليها ح.ر.ماv وح.راماv: لغة ف ح.ر'م.ت. ال4زهري: ح.ر'م.ت

الصلة على الرأة ت.ح\ر'م' ح'روماv، وح.ر'م.ت1 الرأة� على زوجها ت.ح\ر'م'
.Dوح.ر,م. لغة ،vوح.ر'م. عليه الس_حور' ح'ر\ما ،vوح.راما vح'ر\ما

وال%رام': ما ح.ر_م ال�. وال�ح.ر_م': ال%رام'. وال%حار,م': ما ح.ر_م
ال�. وم.حار,م' الليل,: م.خاو,ف�ه الت ي.ح\ر'م على ال%بان أ%ن يسلكها؛

عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
م.حار,م' الليل ل�ن_ ب.ه\ر.ج'،
حي ينام الو.ر.ع' ال�ح.ر_ج'

(* قوله «الرج» كذا هو بالصل والصحاح، وف الكم؛ الزل كمعظم).
.vويروى: مار,م' الليل أ%ي أ%وائله. وأ%ح\ر.م. الشيء: ج.عله ح.راما

وال%ري': ما ح'ر>م. فلم ي'م.س_. وال%ري': ما كان ال�ح\ر,مون
ي'ل}قونه من الثياب فل ي.ل}ب.سونه؛ قال:

ك%فى ح.ز.ناv ك%ر>ي عليه كأ%نه
ل%قىÝ، بي أ%ي\دي الطائفي.، ح.ري'

ال4زهري: ال%ري' الذي ح.ر'م. مسه فل ي'د\ن منه، وكانت العرب ف
الاهلية إذا ح.ج_ت البيت تلع ثيابا الت عليها إذا دخلوا ال%ر.م. ول

ي.ل}بسوها ما داموا ف ال%ر.م؛ ومنه قول الشاعر:
ل%قىÝ، بي أ%يدي الطائفي.، ح.ري'

وقال الفسرون ف قوله عز وجل: يا بن آدم خذوا زين.تكم عند كل م.س\جد؛
كان أ%هل الاهلية يطوفون بالبيت ع'راةv ويقولون: ل نطوف بالبيت ف ثياب

قد أ%ذ}ن.ب\نا فيها، وكانت الرأة تطوف ع'ر\يان.ةv أ%يضاv إل9 أنا
كانت ت.ل}ب.س ر.ه\طاv من س'يور؛ وقالت امرأة من العرب:

اليوم. ي.ب\دو بعض'ه أ%و كل©ه'،
وما ب.دا منه فل أ�gح1ل©ه'

تعن فرجها أ%نه يظهر من ف�ر.ج, الر_ه\ط1 الذي لبسته، فأ%م.ر. ال� عز
وجل بعد ذكره ع'قوبة آدم. وحو�اء بأ%ن ب.د.ت\ س.و\آت'هما بالستتار

فقال: يا بن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ قال ال4زهري: والت_ع.ر>ي



وظهور السوءة مكروه، وذلك مذ ل%د'ن} آدم. وال%ري': ثوب ال�ح\رم، وكانت العرب
تطوف ع'راةv وثياب'هم مطروحةD بي أ%يديهم ف الطواف. وف الديث: أ%ن

ع1ياض. بن ح1مار ال�جاش1عي� كان ح1ر\مي_ رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
فكان إذا حج طاف ف ثيابه؛ كان أشراف العرب الذي يت.ح.م_سون% على دينهم

أ%ي يتشد_دون إذا ح.ج أحدهم ل يأكل إل9 طعام. رجل� من ال%ر.م، ول
ي.ط�ف\ إل� ف ثيابه فكان لكل رجل من أ%شرافهم رجلD من قريش، فيكون كل

واحد{ منهما ح1ر\م1ي_ صاحبه، كما يقال ك%ر,يÒ للم'ك}ري وال�ك}ت.ري،
قال: والن_س.ب' ف الناس إل ال%ر.م, ح1ر\م1ي�، بكسر الاء وسكون الراء.

يقال: رجل ح1ر\م1ي�، فإذا كان ف غي الناس قالوا ثوب ح.ر.م1ي�.
وح.ر.م' مكة: معروف وهو ح.ر.م' ال وح.ر.م' رسوله. وال%ر.مان1: مكة

والدينة�، والمع أ%ح\رام¬. وأ%ح\ر.م. القوم': دخلوا ف ال%ر.م,. ورجل
ح.رام¬: داخل ف ال%ر.م,، وكذلك الثنان والمع والؤنث، وقد جعه بعضهم

على ح'ر'م�.
والبيت ال%رام' والسجد ال%رام' والبلد ال%رام. وقوم ح'ر'م¬

وم'ح\ر,مون. وال�ح\ر,م': الداخل ف الشهر ال%رام، والن_س.ب' إل
ال%ر.م ح1ر\م1يÒ، وال�نثى ح1ر\م1ي_ة، وهو من العدول الذي يأت على غي

قياس، قال البد: يقال امرأة ح1ر\م1ي_ة وح'ر\م1ي_ة وأ%صله من قولم:
وح'ر\م.ة� البيت وح1ر\م.ة� البيت؛ قال ال4عشى:

ل تأو,ي.ن_ ل1ر\م1ي�ç م.ر.ر\ت. به،
بوماv، وإن} أ�ل}ق1ي. ال1ر\ميe ف النار

وهذا البيت أ%ورده ابن سيده ف الكم، واستشهد به ابن بري ف أ%ماليه
على هذه الصورة، وقال: هذا البيت م'ص.ح_ف، وإنا هو:

ل ت.أو,ي.ن_ ل1ج.ر\م1ي�ç ظ%ف1ر\ت. به،
يوماv، وإن أ�ل}ق1ي. ال%ر\ميe ف الن�ار
الباخ1سي. ل1م.ر\وان{ بذي خ'ش'ب�،
والد_اخ1لي على ع'ث}مان ف الد_ار

وشاهد ال1ر\م1ي_ة1 قول النابغة الذبيان:
كاد.ت\ ت'ساق1ط�ن ر.ح\لي وم1يث%ر.ت،

بذي ال%جاز,، ول ت.ح\س'س\ به ن.غ.ما
من قول ح1ر\م1ي_ة{ قالت، وقد ظ%عنوا:



هل ف م'خ\فYيك�م' م.ن\ ي.ش\ت.ري أ%د.ما؟
وقال أ%بو ذؤيب:

ل%ه'ن_ ن.شيج¬ بالن_شيل,، كأ%نا
ض.رائر' ح1ر\مي�ç تفاحش. غار'ها

قال ال4صمعي: أ%ظنه ع.ن به ق�ر.ي\شاv، وذلك ل4ن أ%هل ال%ر.م, أ%ول
من اتذ الضرائر، وقالوا ف الثوب النسوب إليه ح.ر.م1ي�، وذلك للفرق الذي

يافظون عليه كثياv ويعتادونه ف مثل هذا. وبلد ح.رام¬ ومسجد ح.رام¬
وشهر حرام.

وال4شه'ر ال�ر'م' أ%ربعة: ثلثة س.ر\د¬ أ%ي متتاب,عة وواحد ف%ر\د¬،
فالس_ر\د' ذو الق%ع\دة وذو ال1ج_ة وال�ح.ر_م'، والف%ر\د' ر.ج.ب¬. وف

التنزيل العزيز: منها أ%ربعة ح'ر'م¬؛ قوله منها، يريد الكثي، ث قال:
فل ت.ظ}ل1موا فيهن_ أ%نفسكم لا كانت قليلة.

وال�ح.ر_م': شهر ال، س.م_ت\ه العرب بذا السم ل4نم كانوا ل
يست.حل©ون فيه القتال، وأ�ضيف إل ال تعال إعظاماv له كما قيل للكعبة

بيت ال، وقيل: سي بذلك ل4نه من الشهر ال�ر'م,؛ قال ابن سيده: وهذا
ليس بقوي. الوهري: من الشهور أ%ربعة ح'ر'م¬ كانت العرب ل تستحل فيها

القتال إل ح.ي�ان خ.ث}ع.م وط%ي>ء#، فإنما كانا يست.ح1ل�ن الشهور، وكان
الذين ي.ن\سؤ'ون الشهور أ%يام الواسم يقولون: ح.ر�م\نا عليكم القتال% ف

هذه الشهور إل� دماء ال�ح1لYي.، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة ف
هذه الشهور، وجع ال�ح.ر_م م.حار,م' وم.حاري' وم'ح.ر_مات¬. ال4زهري:

كانت العرب ت'س.م>ي شهر رجب ال4ص.م_ وال�ح.ر_م. ف الاهلية؛ وأ%نشد
شر قول حيد بن ث%و\ر:

ر.ع.ي\ن. ال�رار. ال%و\ن% من كل م1ذ}ن.ب�،
شهور. ج'ماد.ى ك�ل�ها وال�ح.ر_ما

قال: وأ%راد بال�ح.ر_م, ر.ج.ب.، وقال: قاله ابن ال4عراب؛ وقال
الخر:أ%ق%م\نا با ش.ه\ر.ي\ ربيع� ك1ليهما،
وش.ه\ر.ي\ ج'ماد.ى، واس\ت.ح.ل©وا ال�ح.ر_ما

وروى ال4زهري بإسناده عن أ�م ب.ك}ر.ة%: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،
خ.ط%ب. ف ص1ح_ته فقال: أ%ل إن� الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق
Dمنها أ%ربعة ح'ر'م¬، ثلثة ،vالسموات والرض، الس_ن.ة اثنا عشر شهرا



م'ت.وال1يات¬: ذو الق%ع\دة وذو ال1ج_ة وال%ر_م'، ور.ج.ب' م'ض.ر. الذي بي
ج'ماد.ى وشعبان. وال�ح.ر_م: أ%ول الشهور. وح.ر.م. وأ%ح\ر.م.: دخل ف

الشهر الرام؛ قال:
،vبالناس م'ح\ر,ما �وإذ} ف%ت.ك. النeع\مان

ف%م'لYئ% من ع.و\ف1 بن كعب� س.لس1ل�ه\
فقوله م'ح\ر,ماv ليس من إح\رام الج، ولكنه الداخل ف الشهر ال%رام,.

وال�ر\م'، بالضم: الح\رام' بالج. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كنت
أ�ط%ي>ب'ه، صلى ال عليه وسلم، ل1لYه1 ول1ح'ر\م1ه أ%ي عند إ,ح\رامه؛
ال4زهري: العن أ%نا كانت ت'ط%ي>ب'ه إذا اغ}تسل وأ%راد ال3ح\رام

واله\لل% با يكون به م'ح\ر,ماv من حج أ%و عمرة، وكانت ت'ط%ي>ب'ه إذا
ح.ل9 من إح\رامه؛ ال�ر\م'، بضم الاء وسكون الراء: الح\رام' بالج،

وبالكسر: الرجل ال�ح\ر,م'؛ يقال: أ%نت. ح1ل9 وأ%نت ح1ر\م¬. وال3ح\رام': مصدر
أ%ح\ر.م. الرجل� ي'ح\ر,م' إح\راماv إذا أ%ه.ل� بالج أ%و العمرة

وباش.ر. أ%سبابما وشروطهما من خ.ل}ع ال%خ1يط، وأ%ن يتنب الشياء الت منعه
الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغي ذلك، وال4صل فيه ال%ن\ع، فكأن�

ال�ح\ر,م متنع من هذه ال4شياء. ومنه حديث الصلة: ت.ح\ر,ي'ها
التكبي، كأن الصلي بالتكبي والدخول ف الصلة صار منوعاv من الكلم

وال4فعال الارجة عن كلم الصلة وأ%فعال1ها، فقيل للتكبي ت.ح\ر,ي¬
لنعه الصلي من ذلك، وإنا سيت تكبي.ة الح\رام أ%ي ال3حرام

�بالصلة.وال�ر\م.ة�: ما ل ي.ح1ل© لك انتهاكه، وكذلك ال%ح\ر.م.ة
وال%ح\ر'م.ة�، بفتح الراء وضمها؛ يقال: إن ل م.ح\ر'مات{ فل ت.ه\ت1ك}ها، واحدتا

م.ح\ر.م.ةD وم.ح\ر'م.ةD، يريد أن له ح'ر'مات{. وال%حار,م': ما ل يل
إستحلله.

وف حديث ال�د.ي\بية: ل يسألون خ'ط�ةv يع.ظYمون فيها ح'ر'مات1 ال
إل أ%ع\طيت'هم إياها؛ ال�ر'مات' جع ح'ر\م.ة{ كظ�ل}م.ة{ وظ�ل�مات{؛
يريد ح'ر\م.ة% ال%ر.م,، وح'ر\م.ة% الح\رام,، وح'ر\م.ة% الشهر الرام.

وقوله تعال: ذلك ومن ي'ع.ظYم\ ح'ر'مات1 ال؛ قال الزجاج: هي ما وجب
القيام' به وح.ر'م. التفريط� فيه، وقال ماهد: ال�ر'مات' مكة والج

والع'م\ر.ة� وما ن.ه.ى ال من معاصيه كلها، وقال عطاء: ح'ر'مات' ال معاصي
ال.وقال الليث: ال%ر.م' ح.ر.م' مكة وما أ%حاط إل قريب� من ال%ر.م,، قال



ال4زهري: ال%ر.م' قد ض'ر,ب. على ح'دوده بال%نار القدية الت ب.ي_ن.
خليل� ال، عليه السلم، مش.اع1ر.ها وكانت ق�ر.ي\ش تعرفها ف الاهلية
والسلم ل4نم كانوا س'كان ال%ر.م,، ويعملون أ%ن ما دون ال%نار, إل
مكة من ال%ر.م, وما وراءها ليس من ال%ر.م,، ولا بعث ال عز وجل

ممداv، صلى ال عليه وسلم، أ%قر_ ق�ر.ي\شاv على ما عرفوه من ذلك، وكتب مع
ابن م1ر\ب.ع� ال4نصاري إل قريش: أ%ن ق1رeوا على مشاعركم فإنكم على إر\ث{

من إر\ث1 إبراهيم، فما كان دون النار، فهو ح.ر.م ل يل صيده ول
ي'ق}ط%ع شجره، وما كان وراء ال%نار، فهو من ال1ل9 ي1ل© صيده إذا ل يكن

صائده م'ح\ر,ماv. قال: فإن قال قائل من ال�ل}ح1دين ف قوله تعال: أ%و.ل
ي.ر.و\ا أ%ن_ا جعلنا ح.ر.ماv آمناv وي'ت.خ.ط�ف الناس من حولم؛ كيف

يكون ح.ر.ماv آمناv وقد أ�خ1يفوا وق�تلوا ف ال%ر.م,؟ فالواب فيه أ%نه عز
وجل جعله ح.ر.ماv آمناv أ%مراv وت.ع.بeداv لم بذلك ل إخباراv، فمن آمن

بذلك ك%ف_ عما ن'ه,ي عنه اتباعاv وانتهاءé إل ما أ�م1ر. به، ومن
أ%ل}ح.د. وأ%نكر أ%مر. ال%ر.م, وح'ر\م.ت.ه' فهو كافر مباح' الدم,، ومن

أ%ق%ر_ وركب النهي. فصاد صيد الرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكف�ارة فيما
ق%ت.ل% من الصيد، فإن عاد فإن ال ينتقم منه. وأ%ما الواقيت الت ي'ه.ل©

منها للحج فهي بعيدة من حدود ال%ر.م,، وهي من الل9، ومن أ%ح\ر.م. منها
بالج ف ال4شهر ال�ر'م, فهو م'ح\ر,م¬ مأ}مور بالنتهاء ما دام

م'ح\ر,ماv عن الر_ف%ث1 وما وراء4ه من أ%مر النساء، وعن الت_ط%يeب, بالطيب,،
وعن ل�ب\س الثوب ال%خيط، وعن صيد الصيد؛ وقال الليث ف قول ال4عشى:

بأ%ج\ياد1 غ%ر\ب> الص_فا وال�ح.ر_م,
قال: ال�ح.ر_م' هو ال%ر.م'. وتقول: أ%ح\ر.م. الرجل�، فهو م'ح\ر,م¬

وح.رام¬، ورجل ح.رام¬ أ%ي م'ح\ر,م، والمع ح'ر'م مثل ق%ذال� وق�ذ�ل�،
وأ%ح\ر.م بالج والعمرة ل4نه ي.ح\ر'م عليه ما كان له ح.للv من قبل� كالصيد

والنساء. وأ%ح\ر.م. الرجل� إذا دخل ف الح\رام بال3هلل، وأ%ح\ر.م. إذا
صار ف ح'ر.م1ه من عهد أ%و ميثاق هو له ح'ر\م.ةD من أ%ن ي'غار عليه؛

وأ%4ما قول أ�ح.ي\ح.ة أ%نشده ابن ال4عراب:
ق%س.ماv، ما غي. ذي ك%ذ1ب�،

أ%ن ن'بيح. ال1د\ن وال�ر.م.ه
(* قوله «أن نبيح الدن» كذا بالصل، والذي ف نسختي من الكم: أن



نبيح الصن).
قال ابن سيده: فإن أ%حسب ال�ر.م.ة% لغة ف ال�ر\م.ة1، وأ%حسن من ذلك

أ%ن يقول وال�ر'م.ة، بضم الراء، فتكون من باب ط�ل}مة وظ�ل�م.ة{، أ%و
vيكون أ%تبع الضم الضم للضرورة كما أتبع ال4عشى الكسر الكسر أ%يضا

فقال:أ%ذاق%ت\ه'م' ال%ر\ب' أ%ن\فاس.ها،
وقد ت'ك}ر.ه' الرب' بعد الس>ل1م\

إل� أن قول ال4عشى قد يوز أ%ن ي.ت.و.ج_ه على الوقف كما حكاه سيبويه
من قولم: مررت بالع1د1ل}.

وح'ر.م' الرجل,: عياله ونساؤه وما ي.ح\م1ي، وهي ال%حار,م'، واحدتا
م.ح\ر.م.ةD وم.ح\ر'مة م.ح\ر'مة. ور.ح1م¬ م.ح\ر.م¬: م'ح.ر_م¬

ت.ز\وي'ها؛ قال:
وجارة� الب.ي\ت1 أ%راها م.ح\ر.م.ا

كما ب.راها ال، إل إنا
مكار,ه' الس_ع\ي, لن ت.ك%ر_م.ا

كما ب.راها ال أ%ي كما جعلها. وقد ت.ح.ر_م. بص'ح\بته؛ وال%ح\ر.م':
ذات الر_ح1م ف القرابة أ%ي ل ي.ح1ل© تزويها، تقول: هو ذو ر.ح1م�

م.ح\ر.م�، وهي ذات' ر.ح1م� م.ح\ر.م�؛ الوهري: يقال هو ذو ر.ح1م� منها إذا ل
يل له نكاح'ها. وف الديث: ل تسافر امرأة إل مع ذي م.ح\ر.م� منها،
وف رواية: مع ذي ح'ر\م.ة{ منها؛ ذو ال%ح\ر.م,: من ل يل له نكاحها من

ال4قارب كالب والبن والعم ومن يري مراهم.
وال�ر\م.ة: الذYم_ة�. وأ%ح\ر.م. الرجل�، فهو م'ح\ر,م¬

إذا كانت له ذمة؛ قال الراعي:
،vق%ت.لوا ابن. ع.ف9ان الليفة% م'ح\ر,ما

ود.عا فلم أ%ر. مثل%ه' م.ق}تول
ويروى: م.خ\ذول، وقيل: أ%راد بقوله م'ح\ر,ماv أ%نم قتلوه ف آخر ذي
ال1ج_ة1؛ وقال أ%بو عمرو: أ%ي صائماv. ويقال: أ%راد ل ي'ح1ل� من نفسه
شيئاv يوق1ع' به فهو م'ح\ر,م¬. الزهري: روى شر لع'م.ر. أ%نه قال الصيام

إح\رام¬، قال: وإنا قال الصيام' إح\رام لمتناع الصائم ما ي.ث}ل1م'
vصيام.ه، ويقال للصائم أ%يضا

م'ح\ر,م¬؛ قال ابن بري: ليس م'ح\ر,ماv ف بيت الراعي من الح\رام ول من



الدخول ف الشهر ال%رام، قال: وإنا هو مثل البيت الذي قبله، وإنا
vيريد أ%ن عثمان ف ح'ر\مة1 السلم وذ1م_ته ل ي'ح1ل� من نفسه شيئا

ي'وق1ع' به، ويقال للحالف م'ح\ر,م¬ لت.ح.رeم1ه به، ومنه قول السن ف الرجل
ي'ح\ر,م' ف الغضب أ%ي يلف؛ وقال الخر:

،vقتلوا ك1س\رى بليل� م'ح\ر,ما
غاد.ر'وه ل ي'م.ت_ع\ بك%ف%ن\

يريد: ق%ت.ل% ش1ي.و.ي\ه1 أ%باه أ%ب\ر.و.ي\ز بن. ه'ر\م'ز.. ال4زهري:
ال�ر\مة ال%هابة، قال: وإذا كان بالنسان ر.ح1م¬ وكنا نستحي مه قلنا: له

ح'ر\م.ةD، قال: وللمسلم على السلم ح'ر\مةD وم.هابةD. قال أ%بو زيد: يقال
هو ح'ر\م.ت'ك وهم ذ%وو ر.ح1م1ه وجار'ه وم.ن\ ي.ن\صره غائباv وشاهداv ومن

وجب عليه ح.ق©ه. ويقال: أ%ح\ر.م\ت عن الشيء إذا أ%مسكت. عنه، وذكر أ%بو
القاسم الزجاجي عن اليزيدي أ%نه قال: سألت عمي عن قول النب، صلى ال

عليه وسلم: كل© م'س\لم عن مسلم م'ح\ر,م¬، قال: ال�ح\ر,م' المسك، معناه
أ%ن السلم مسك عن مال السلم وع1ر\ض1ه1 ود.م1ه1؛ وأ%نشد ل1س\كي

الدارمي�:
أ%تت\ن ه.نات¬ عن رجال�، كأ%نا
خ.ناف1س' ل%ي\ل� ليس فيها ع.قار,ب'

أ%ح.ل©وا على ع1رضي، وأ%ح\ر.م\ت' عنه'م'،
وف ال3 جار¬ ل ينام' وطال1ب'

قال: وأ%نشد الفضل ل4خ\ض.ر. بن ع.ب_اد الاز,ن9 جاهلي�:
لقد طال إع\راضي وص.ف}حي عن الت

أ�ب.ل�غ� عنك}م، والق�لوب' ق�لوب'
وطال ان\ت1ظاري ع.ط}ف%ة% ال1ل}م, عنكم'

لي.ر\ج,ع. و'دÒ، وال%عاد' قريب'
ولست' أ%راك�م\ ت'ح\ر,مون% عن الت

كر,ه\ت'، ومنها ف الق�لوب ن'د'وب'
فل تأم.ن'وا م1ن�ي ك%فاءة% ف1ع\ل1ك�م\،
في.ش\م.ت. ق1ت\ل أ%و ي'ساء4 حبيب'
وي.ظ}ه.ر. م1ن�اv ف ال%قال, ومنك��م'،

إذا ما ار\ت.م.ي\نا ف ال%قال، ع'يوب'



ويقال: أ%ح\ر.م\ت' الشيء بعن ح.ر_م\ت'ه؛ قال ح'م.ي\د' بن ث%و\ر�:
إل ش.ج.ر� أ%ل}م.ى الظYلل,، كأنا

رواه1ب' أ%ح\ر.م\ن. الش_راب. ع'ذ�وب'
قال: والضمي ف كأنا يعود على ر,كاب� تقدم ذكرها. وت.ح.ر_م منه

ب'ر\م.ة{: ت.ح.م�ى وت.م.ن_ع.. وأ%4ح\ر.م. القوم' إذا دخلوا ف الشهر
ال%رام,؛ قال زهي:

ج.ع.ل}ن. الق%نان% عن ي.مي� وح.ز\ن.ه'،
وكم بالق%نان1 من م'ح1ل�ç وم'ح\ر,م,

وأ%ح\ر.م. الرجل� إذا دخل ف ح'ر\مة ل ت'ه\ت.ك'؛ وأ%نشد بيت زهي:
وكم بالقنان1 من م'ح1ل�ç وم'ح\ر,م,

أي من ي.ح1ل© قتال�ه ومن ل ي.ح1ل© ذلك منه. وال�ح\ر,م':
ال�سال�؛ عن ابن ال4عراب، ف قول خ1داش بن زهي:

إذا ما أصاب. الغ.ي\ث� ل ي.ر\ع. غ%ي\ث%هم\،
�من الناس، إل م'ح\ر,م¬ أ%و م'كاف1ل

هكذا أ%نشده: أ%صاب الغ.ي\ث�، برفع الغيث، قال ابن سيده: وأ%راها لغة ف
صاب. أ%و على حذف الفعول كأنه إذا أ%صاب.ه'م الغ.يث� أ%و أ%صاب الغيث

بلد.ه'م فأ%ع\ش.ب.ت\؛ وأ%نشده مرة أ�خرى:
إذا ش.ر,بوا بالغ.ي\ث1

وال�كاف1ل�: ال�جاو,ر' ال�حال1ف'، والك%فيل� من هذا أ�خ1ذ%.
وح'ر\م.ة� الرجل: ح'ر.م'ه' وأ%هله. وح.ر.م' الرجل وح.ري'ه: ما يقات1ل� عنه

وي.ح\ميه، فجمع ال%ر.م أ%ح\رام¬، وجع ال%ري ح'ر'م¬. وفلن م'ح\ر,م¬ بنا أ%ي
ف ح.رينا. تقول: فلن له ح'ر\م.ةD أ%ي ت.ح.ر_م. بنا بصحبة{ أ%و بق

وذ1م_ة1. ال4زهري: وال%ري'
ق%ص.ب.ة� الدار,، وال%ري' ف1ناء� السجد. وحكي عن ابن واصل الكلب:

ح.ري الدار ما دخل فيها ما ي'غ\ل%ق' عليه باب'ها وما خرج منها فهو
الف1ناء�، قال: وف1ناء� الب.د.و,ي> ما ي'د\ر,ك�ه' ح'ج\ر.ت'ه وأ%طناب'ه'، وهو

من ال%ض.ر,ي� إذا كانت تاذيها دار أ�خرى، فف1ناؤ'ها ح.دe ما بينهما.
وح.ري' الدار: ما أ�ضيف إليها وكان من حقوقها وم.راف1قها. وح.ري'

البئر: م'ل}قى الن_ب,يث%ة وال%م\شى على جانبيها ونو ذلك؛ الصحاح: ح.ري
البئر وغيها ما حولا من م.رافقها وح'قوقها. وح.ري' النهر: م'ل}قى طينه



،vوال%م\شى على حافتيه ونو ذلك. وف الديث: ح.ري' البئر أ%ربعون ذراعا
هو الوضع اليط با الذي ي'ل}قى فيه تراب'ها أ%ي أ%ن البئر الت يفرها

الرجل ف م.وات{ ف%حري'ها ليس ل4حد أ%ن ينزل فيه ول ينازعه عليها،
وسي به ل4نه ي.ح\ر'م' منع صاحبه منه أ%و ل4نه م'ح.ر_م¬ على غيه

التصرف' فيه.
ال4زهري: ال1ر\م' النع، وال1ر\م.ة� ال1ر\مان، وال1ر\مان� ن.قيضه
العطاء والر_ز\ق'. يقال: م.ح\ر'وم¬ وم.ر\زوق. وح.ر.مه' الشيء4

 vوح1ر\ما vي.ح\ر,م'ه' وحج.ر,م.ه' ح1ر\مانا
(* قوله «وحرماv» أي بكسر فسكون، زاد ف

،vوح.رية vوح.ر,م.ة vوح1ر\م.ة vككتف) وح.ريا vالكم: وحرما
وأ%ح\ر.م.ه' لغةD ليست بالعالية، كله: منعه العطي�ة؛ قال يصف امرأة:

وأ�ن\ب,ئ}ت'ها أ%ح\ر.م.ت\ قوم.ها
لت.ن\ك1ح. ف م.ع\ش.ر� آخ.ر,ينا

أ%ي ح.ر_م.ت\ه'م على نفسها. ال4صمعي: أ%ح\ر.م.ت\ قومها أ%ي
ح.ر.م.ت\ه'م أ%ن ينكحوها. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: كل م'سلم�

عن مسلم م'ح\ر,م¬ أ%خ.وان1 ن.صيان1؛ قال أ%بو العباس: قال ابن ال4عراب
يقال إنه ل�ح\ر,م¬ عنك أ%ي ي'ح.ر>م' أ%ذاك. عليه؛ قال ال4زهري: وهذا

بعن الب، أ%راد أ%نه ي.ح\ر'م' على كل واحد منهما أ%ن ي'ؤ\ذي صاحب.ه'
ل�ر\مة السلم الان,ع.ت1ه عن ظ�ل}م1ه. ويقال: م'سلم م'ح\ر,م¬ وهو الذي

ل ي'ح1ل� من نفسه شيئاv ي'وق1ع' به، يريد أ%ن السلم م'ع\ت.ص1م¬
بالسلم متنع ب'ر\مت1ه1 من أ%راده وأ%راد ماله.

والت_ح\ر,ي': خلف الت_ح\ليل. ورجل م.ح\روم: منوع من الي. وف
التهذيب: ال%ح\روم الذي ح'ر,م. الي. ح1ر\ماناv. وقوله تعال: ف أ%موالم
حقÒ معلوم للسائل وال%ح\روم؛ قيل: ال%ح\روم الذي ل ي.ن\م1ي له مال،

�وقيل أ%يضاv: إ,نه ال�حار,ف' الذي ل يكاد ي.ك}ت.س3ب'. وح.ر,ية
الرب>: الت ينعها من شاء من خلقه. وأ%ح\ر.م. الرجل%: ق%م.ر.ه، وح.ر,م. ف

الل©عبة ي\ر.م' ح.ر.ماv: ق%م1ر. ول ي.ق}م'ر\ هو؛ وأ%نشد:
ور.م.ى بس.ه\م, ح.رية{ ل ي.ص\ط%د1

êوي'خ.ط© خ.ط
فيدخل فيه غ1لمان وتكون ع1د_ت'ه'م\ ف خارج من ال%ط9 في.د\نو هؤلء من



الط ويصافح' أ%حد'هم صاحب.ه'، فإن مس_ الداخل� الارج. فلم يضبطه
�الداخل� قيل للداخل: ح.ر,م. وأ%ح\ر.م. الار,ج' الداخل%، وإن ضبطه الداخل

فقد ح.ر,م. الار,ج' وأ%ح\ر.م.ه الداخ1ل�. وح.ر,م. الرجل� ح.رماv: ل%ج_
vل}ف ح1راماYوم.ح.ك.. وح.ر,م.ت ال1ع\ز.ى وغي'ها من ذوات الظ

واس\تح\ر.م.ت\: أ%رادت الفحل، وما أ%ب\ي.ن. ح1ر\م.ت.ها، وهي ح.ر\م.ى، وجعها ح1رام¬
وح.رام.ى، ك�س>ر. على ما ي'ك%س_ر' عليه ف%ع\ل%ى الت لا ف%ع\لن� نو

ع.ج\لن وع.ج\ل%ى وغ%ر\ثان وغ%ر\ثى، والسم ال%ر.مة� وال1رمة�؛ ال4ول
عن اللحيان، وكذلك الذYئ}ب.ة� والكلبة وأكثرها ف الغنم، وقد حكي ذلك

ف البل. وجاء ف بعض الديث: الذين تقوم عليهم الساعة� ت'س.ل�ط� عليهم
ال1ر\م.ة� أ%ي الغ'ل}م.ة� وي'س\ل%ب'ون الياء4، فاس\ت'ع\م1ل ف ذكور

،�ال4ناس1ي>، وقيل: الس\ت1ح\رام' لكل ذات ظ1ل}ف{ خاصةv. وال1ر\م.ة
.eقال ابن الثي: وكأنا بغي الدمي من اليوان أ%خ.ص .�بالكسر: الغ'ل}مة
وقوله ف حديث آدم، عليه السلم: إنه اس\ت.ح\ر.م. بعد موت ابنه مائة% سنة{

ل ي.ض\ح.ك\؛ هو من قولم: أ%ح\ر.م. الرجل� إذا دخل ف ح'ر\م.ة{ ل
ت}ت.ك'، قال: وليس من اس\ت1ح\رام الشاة. الوهري: وال1ر\مة� ف الشاء
كالض_ب\ع.ة1 ف النeوق,، وال1ن.اء ف الن>عاج، وهو شهوة الب,ضاع؛ يقال:

اس\ت.ح\ر.م.ت الشاة� وكل أ�نثى من ذوات الظلف خاصةv إذا اشتهت الفحل. وقال
�ال�م.و,يe: اس\ت.ح\ر.مت1 الذYئبة� والكلبة

إذا أ%رادت الفحل. وشاة ح.ر\م.ى وشياه ح1رام¬ وح.رام.ى مثل ع1جال�
وع.جال، كأ%نه لو قيل لذك�ر,ه1 ل%ق1يل ح.ر\مان�، قال ابن بري: ف%ع\ل%ى

مؤنثة ف%ع\لن قد تمع على ف%عال%ى وف1عال� نو ع.جال%ى وع1جال�، وأ%ما شاة
ح.ر\م.ى فإنا، وإن ل يستعمل لا مذك�ر، فإنا بنزلة ما قد استعمل ل4ن

قياس الذكر منه ح.ر\مان�، فلذلك قالوا ف جعه ح.رام.ى وح1رام¬، كما
.Dقالوا ع.جال%ى وع1جال

وال�ح.ر_م' من البل مثل الع'ر\ض1ي>: وهو الذ�ل�ول الو.س.ط 
(* قوله

«وهو الذلول الوسط» ضبطت الطاء ف القاموس بضمة، وف نسختي من الكم
بكسرها ولعله أقرب للصواب) الصعب' الت_ص.رeف1 حي تص.رeف1ه. وناقة

�م'ح.ر_مةD: ل ت'ر.ض\؛ قال ال4زهري: سعت العرب تقول ناقة م'ح.ر_م.ة
الظهر, إذا كانت صعبةv ل ت'ر.ض\ ول ت'ذ%ل}�ل}، وف الصحاح: ناقة



م'ح.ر_مةD أ%ي ل ت.ت1م_ رياضت'ها ب.ع\د'. وف حديث عائشة: إنه أ%راد الب.داو.ة
فأ%رسل إل� ناقة م'ح.ر_مةv؛ هي الت ل تركب ول ت'ذ%ل�ل.

وال�ح.ر_م' من اللود: ما ل يدبغ أ%و د'بغ فلم ي.ت.م.ر_ن ول يبالغ، وج,لد
م'ح.ر_م: ل تتم د1باغته. وسوط م'ح.ر_م: جديد ل ي'ل%ي_ن\ بعد'؛ قال

ال4عشى:
ت.ر.ى عين.ها ص.غ\واء4 ف جنب, غ%ر\ز,ها،

ت'راق1ب' ك%فYي والق%طيع. ال�ح.ر_ما
وف التهذيب: ف جنب موقها ت'حاذر كفYي؛ أ%راد بالق%طيع سوطه. قال

ال4زهري: وقد رأ%يت العرب ي'س.وeون سياط%هم من جلود البل الت ل تدبغ،
يأخذون الش_رية العريضة فيقطعون منها س'يوراv ع1راضاv ويدفنونا ف

الث�ر.ى، فإذا ن.د1ي.ت\ ولنت جعلوا منها أ%ربع ق�وىÝ، ث فتلوها ث عل�قوها
vزونا ف ال4رض فت'ق1ل©ها من ال4رض مدودة�من ش1ع\ب.ي خشبة{ ي.ر\ك

وقد أ%ثقلوها حت تيبس.
وقوله تعال: وح1ر\م على قرية أهلكناها أ%نم ل يرجعون؛ روى ق%تادة� عن

ابن عباس: معناه واجب¬ عليها إذا ه.ل%ك%ت\ أن ل ترجع إل د'ن\ياها؛
وقال أ%بو م'عاذ{ النحوي�: بلغن عن ابن عباس أ%نه قرأ%ها وح.رم. على قرية
أ%ي و.ج.ب عليها، قال: وح'د>ث}ت عن سعيد بن جبي أ%نه قرأ%ها: وح1ر\م¬

على قرية أ%هلكناها؛ فسئل عنها فقال: ع.ز\م¬ عليها. وقال أ%بو إسحق ف
قوله تعال: وحرام¬

على قرية أ%هلكناها؛ يتاج هذا إل ت.ب\يي فإنه ل ي'ب.ي_ن\، قال:
وهو، وال أ%علم، أ%ن ال عز وجل لا قال: فل ك�ف}ران% لسعيه إنا له
كاتبون، أ%ع\ل%منا أ%نه قد ح.ر_م. أعمال الكفار، فالعن ح.رام¬ على قرية

أ%هلكناها أ%ن ي'ت.ق%ب_ل منهم ع.م.لD، ل4نم ل يرجعون أ%ي ل يتوبون؛
وروي أ%يضاv عن ابن عباس أ%نه قال ف قوله: وح1ر\م¬ على قرية أ%هلكناها،

قال: واجب¬ على قرية أ%هلكناها أ%نه ل يرجع منهم راجع أ%ي ل يتوب منهم
تائب؛ قال ال4زهري: وهذا يؤيد ما قاله الزجاج، وروى الفراء بإسناده عن ابن

عباس: وح1ر\م¬؛ قال الكسائي: أ%ي واجب، قال ابن بري: إنا ت.أ%و_ل%
الكسائي وح.رام¬ ف الية بعن واجب، لتسلم له ل من الزيادة فيصي العن

عند واجب¬ على قرية أ%هلكناها أ%نم ل يرجعون، ومن جعل ح.راماv بعن
النع جعل ل زائدة تقديره وح.رام¬ على قرية أ%هلكناها أ%نم يرجعون،



وتأويل الكسائي هو تأ}ويل ابن عباس؛ ويقو�ي قول الكسائي إن ح.رام ف الية
بعن واجب قول� عبد الرحن بن ج'مان.ة% ال�حارب� جاهلي�:

vل أ%رى الد>ه\ر. باك1يا vفإن� ح.راما
على ش.ج\و,ه1، إل� ب.ك%ي\ت' على ع.م\رو

وقرأ أ%هل الدينة وح.رام¬، قال الفراء: وح.رام¬ أ%فشى ف القراءة.
وح.ر,ي¬: أ%بو ح.ي�. وح.رام¬: اسم. وف العرب ب'طون ينسبون إل آل

ح.رام� 
(* قوله «إل آل حرام» هذه عبارة الكم وليس فيها لفظ آل) ب.ط}ن¬ من

بن تيم وب.ط}ن¬ ف ج'ذام وبطن ف بكر بن وائل. وح.رام¬: مول ك�ل%ي\ب�.
وح.رية�: رجل من أ%نادهم؛ قال الك%ل}ح.ب.ة� الي.ر\بوعي�:

فأ%د\ر.ك. أ%ن\قاء4 الع.ر.ادة1 ظ%ل}ع'ها،
وقد ج.ع.ل%ت\ن من ح.رية% إص\ب.عا

وح.ر,ي¬: اسم موضع؛ قال ابن مقبل:
ح.ي> دار. ال%ي> ل ح.ي_ با،

ب,س3خال� فأ�ثال� ف%ح.ر,م\
وال%ي\ر.م': البقر، واحدتا ح.ي\ر.مة؛ قال ابن أ%حر:

ت.ب.د_ل% أ�د\ماv من ظ1باء� وح.ي\ر.ما
قال ال4صمعي: ل نسمع ال%ي\ر.م. إل ف شعر ابن أ%حر، وله نظائر

مذكورة ف مواضعها. قال ابن جن: والقول� ف هذه الكلمة ونوها وجوب' قبولا،
vمن ف%صاحة ابن أ%حر، فإما أ%ن يكون شيئا �وذلك لا ثبتت\ به الش_هادة
أ%خذه عمن ن.ط%ق. بلغة قدية ل ي'شار.ك\ ف ساع ذلك منه، على حد� ما
قلناه فيمن خالف الماعة، وهو فصيح كقوله ف الذ©ر.ح\ر.ح الذ©ر_ح\ر.ح,

ونو ذلك، وإما أ%ن يكون شيئاv ارتله ابن أ%حر، فإن ال4عراب إذا
ق%و,ي.ت\ فصاحت'ه وس.م.ت\ طبيعت'ه تصر_ف وارتل ما ل يسبقه أ%حد قبله، فقد

حكي عن ر'ؤب.ة وأ%بيه: أ%نما كانا ي.ر\ت.ج,لن أ%لفاظاv ل يسمعاها ول
س'ب,قا إليها، وعلى هذا قال أ%بو عثمان: ما ق1يس على كلم الع.ر.ب فهو من

كلم العرب. ابن ال4عراب: ال%ي\ر.م' البقر، وال%و\ر.م' الال الكثي
من الصام1ت1 والناطق.

وال1ر\م1ي_ة�: س1هام تنسب إل ال%ر.م,، وال%ر.م' قد يكون ال%رام.،
.Dونظيه ز.م.ن¬ وز.مان



çوح.ري¬ الذي ف شعر امرئ القيس: اسم رجل، وهو ح.ري' بن ج'ع\ف1ي�
ج.دe الشeو.ي\ع1ر؛ قال ابن بري يعن قوله:

ب.لYغا ع.ن>ي. الشeو.ي\ع1ر. أ%ن،
ع.م\د. ع.ي\ن�، ق%ل�د\ت'ه'ن_ ح.ريا

وقد ذكر ذلك ف ترجة شعر. والر.ية�: ما فات من كل م.ط}موع فيه.
وح.ر.م.ه' الشيء ي.ح\ر,م'ه ح.ر,ماv مثل س.ر.ق%ه س.ر,قاv، بكسر الراء،

vوح1ر\م.ة
وح.ريةv وح1ر\ماناv وأ%ح\ر.م.ه' أ%يضاv إذا منعه إياه؛ وقال يصف إمرأة:

ون'ب>ئ}ت'ها أ%ح\ر.م.ت\ ق%و\م.ها
لت.ن\ك1ح. ف م.ع\ش.ر� آخ.ر,ينا

(* قوله «ونبئتها» ف التهذيب: وأنبئتها)
قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو عبيد شاهداv على أ%ح\ر.م.ت\ بيتي متباعد

أ%حدها من صاحبه، وها ف قصيدة تروى لش.ق1يق بن السeل%ي\ك1، وتروى لبن
أ%خي ز,ر� ابن ح'ب.ي\ش� الفقيه القارئ، وخطب امرأ%ة فردته فقال:

ون'ب>ئ}ت'ها أ%ح\ر.م.ت\ قومها
لت.نك1ح ف معشر� آخ.رينا

فإن كنت1 أ%ح\ر.م\ت1نا فاذ}ه.ب،
فإن الن>ساء4 ي.خ'ن_ ال4مينا
وط�وف لت.ل}ت.ق1طي م1ث}ل%نا،
وأ�ق}س3م' بال3 ل ت.ف}ع.ل1ينا

فإم�ا ن.ك%ح\ت1 فل بالر>فاء،
إذا ما ن.ك%ح\ت1 ول بالب.ن,ينا
وز'و>ج\ت1 أ%ش\م.ط% ف غ�ر\بة،

ت'ج.4نe ال%ل1يل%ة منه ج'نونا
خ.ليل% إماء� ي'راو,ح\ن.ه'،

وللم'ح\ص.نات1 ض.ر'وباv م'ه,ينا
إذا ما ن'ق1ل}ت1 إل دار,ه1

أ%ع.د_ لظهر,ك1 سوطاv م.ت1ينا
وق%ل�ب\ت1 ط%ر\ف%ك1 ف مار,د{،
ت.ظ%ل© ال%مام' عليه و'ك�ونا



ي'ش1مeك1 أ%خ\ب.ث% أ%ض\راس1ه،
إذا ما د.ن.و\ت1 فتس\ت.ن\ش1ق1ينا

كأ%ن ال%ساويك. ف ش1د\ق1ه،
إذا ه'ن_ أ�كر,هن، ي.قل%عن. طينا

كأ%ن� ت.وال% أ%ن\ياب,ه1
وبي ث%ناياه' غ1س\لv ل%ج,ينا

أ%راد بالار,د1 ح1ص\ناv أ%و ق%صراv ما ت'�ع\لى حيطان'ه وت'ص.ه\ر.ج'
حت ي.م\لس_ فل يقدر أ%حد على ارتقائه، والو'ك�ون�: جع واك1ن� مثل جالس

وج'لوس�، وهي الاث1مة، يريد أ%ن المام يقف عليه فل ي'ذ}ع.ر'
لرتفاعه، والغ1س\ل: الط}م1يe، والل�ج,ي': الضروب بالاء، شب_ه ما ر.ك1ب.

أ%سنان.ه وأنياب.3 من الضرة بال1طمي� الضروب بالاء. وال%ر,م'، بكسر
الراء: ال1ر\مان�؛ قال زهي:
وإن} أ%تاه خليلD يوم م.س\أ%لة{

يقول�: ل غائب¬ مال ول ح.ر,م'
وإنا ر.ف%ع. يقول�، وهو جواب الزاء، على معن التقدي عند سيبويه

كأ%نه قال: يقول إن أ%تاه خليل ل غائب، وعند الكوفيي على إضمار الفاء؛ قال
ابن بري: ال%ر,م' المنوع، وقيل: ال%ر,م' ال%رام'. يقال: ح1ر\م¬

وح.ر,م¬ وح.رام¬ بعن. وال%ري': الـصديق؛ يقال: فلن ح.ري¬
ص.ريح أ%ي ص.ديق خالص. قال: وقال الع'ق%ي\ل1يeون% ح.رام'

ال ل أ%فعل� ذلك، ويي' ال ل أ%فعل� ذلك، معناها واحد. قال:
وقال أ%بو زيد يقال للرجل: ما هو بار,م ع.ق}ل�، وما هو بعاد1م, عقل،

معناها أ%ن له عقلv. الزهري: وف حديث بعضهم إذا اجتمعت ح'ر\متان1 ط�ر,حت
الصeغ\رى للك�ب\رى؛ قال القتيب: يقول إذا كان أ%مر فيه منفعة لعام_ة

الناس وم.ض.ر_ةD على خاص� منهم ق�د>مت منفعة العامة، مثال ذلك: ن.ه\ر¬
يري لش1ر\ب العامة، وف م.ج\راه حائطD لرجل وح.م_ام¬ ي.ض'رe به هذا
النهر، فل ي'ت\ر.ك' إجراؤه من ق1ب.ل, هذه ال%ض.ر_ة، هذا وما أ%شبهه، قال:

وف حديث عمر، رضي ال عنه: ف ال%رام, ك%ف�ارة� يي�؛ هو أ%ن يقول
ح.رام' ال ل أ%فعل� كما يقول يي' ال3، وهي لغة العقيل1يي�ن، قال:

ويتمل أ%ن يريد ت.ح\ري. الزوجة والارية من غي نية الطلق؛ ومنه قوله
تعال: يا أ%يها النب ل1م. ت'ح.ر>م' ما أ%ح.ل� ال لك، ث قال عز وجل:



قد فرض ال لكم ت.ح1ل�ة% أ%ي\مان,كم؛ ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها:
آل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، من نسائه وح.ر_م. فجعل ال%رام.
حللv، تعن ما كان ح.ر�مه' على نفسه من نسائه باليلء عاد فأ%ح.ل�ه'

وجعل ف اليمي الكفارة%. وف حديث علي� 
(* قوله «وف حديث علي� إل» عبارة

النهاية: ومنه حديث علي� إل) ف الرجل يقول لمرأته: أ%نت1 علي_
ح.رام¬، وحديث ابن عباس: من ح.ر�م. امرأ%ته فليس بشيء�، وحديثه الخر: إذا

ح.ر_م. الرجل امرأ%ته فهي يي¬ ي'ك%فYر'ها. والح\رام' والت_ح\ري'
:vبعن؛ قال يصف بعيا

له ر,ئ%ةD قد أ%ح\ر.م.ت\ ح1ل� ظهر,ه1،
فما فيه للف�ق}ر.ى ول ال%ج> م.ز\ع.م'

قال ابن بري: الذي رواه ابن و.ل�د وغيه: له ر.ب_ة، وقوله م.ز\ع.م
أ%ي م.ط}مع. وقوله تعال: للسائل وال%ح\ر'وم؛ قال ابن عباس: هو
ال�حار,ف.أ%بو عمرو: ال%ر'وم' الناقة ال�ع\تاطة� الر_ح1م,، والز_ج'وم' الت
ل ت.ر\غ�و، وال%ز'وم النقطعة ف السي، والز_ح'وم الت تزاح1م' على

الوض.
وال%رام': ال�ح\ر,م'. وال%رام': الشهر ال%رام'. وح.رام: قبيلة من

بن س'ل%ي\م�؛ قال الفرزدق:
ف%م.ن\ ي.ك' خائفاv لذاة1 ش1ع\ر,ي،

فقد أ%م1ن. الجاء4 ب.ن'و ح.رام,
وح.ر.ام أ%يضاv: قبيلة من بن سعد بن بكر.

والت_ح\ر,ي': الصeعوبة؛ قال رؤبة:
د.ي_ث}ت' من ق%س\وت1ه1 الت_حر,يا

يقال: هو بعي م'ح.ر_م¬ أ%ي صعب. وأ%عراب� م'ح.ر_م¬
أ%ي فصيح ل يالط ال%ض.ر.. وقوله ف الديث: أ%ما ع.ل1م\ت. أ%ن الصورة

م'ح.ر_مةD؟ أ%ي م'ح.ر_م.ة� الضرب, أ%و ذات ح'ر\مة{، والديث الخر:
ح.ر_م\ت' الظلم. على نفسي أ%ي ت.ق%د_س\ت' عنه وتعال%ي\ت'، فهو ف حقه

كالشيء ال�ح.ر_م على الناس. وف الديث الخر: فهو ح.رام¬ ب'رمة ال أ%ي
بتحريه، وقيل: ال�ر\مة� الق أ%ي بالق الانع من تليله. وحديث

الرضاع: ف%ت.ح.ر_م. بلبنها أ%ي صار عليها ح.راماv. وف حديث ابن عباس:



وذ�ك1ر. عنده قول� علي�ç أ%و عثمان ف المع بي ال4م.ت.ي\ن ال�ختي:
ح.ر_م.ت\ه'ن_ آيةD وأ%ح.ل�ت\ه'ن_ آيةD، فقال: ي'ح.ر>م'ه'ن_ علي_ قرابت

منهن ول ي'حر>م'ه'ن_ قرابة� بعضهن من بعض؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد ابن
عباس أ%ن يب بالع1ل�ة الت وقع من أجلها ت.ح\ري' المع بي ال�ختي

ال�ر_ت.ي فقال: ل يقع ذلك بقرابة إحداها من الخرى إذ لو كان ذلك ل
ي.ح1ل� وطء� الثانية بعد وطء الول كما يري ف ال�م> مع البنت،

ولكنه وقع من أجل قرابة الرجل منهما ف%ح'رم. عليه أ%ن يمع ال�خت. إل
ال�خت ل4نا من أ%ص\هاره، فكأ%ن ابن عباس قد أ%خ\ر.ج. الماء4 من حكم

ال%رائر ل4نه ل قرابة بي الرجل وبي إمائ1ه، قال: والفقهاء على خلف ذلك
فإنم ل ييزون المع بي ال�ختي ف ال%رائر والماء، فالية

ال�ح.ر>مة� قوله تعال: وأ%ن تمعوا بي ال�ختي إل� ما قد سلف، والية
ال�ح1ل�ة� قوله تعال: وما م.لكت\ أ%ي\مان'ك�م\.

@حرجم: ح.ر\ج.م. البل فاح\ر.ن\ج.م.ت\ إذا ر.د.د\ت.ها فارتد بعضها على
بعض واج\ت.معت؛ قال رؤبة:

عاي.ن. ح.ي�اv كال1راج, ن.ع.م'ه\،
يكون� أ%ق}صى ش.لYه1 م'ح\ر.ن\ج,م'ه\

وف حديث خزية: وذكر الس_نة فقال ت.ر.ك%ت\ كذا وكذا والذYيخ
م'ح\ر.ن\ج,ماv أ%ي منقبضاv متمعاv كالاv من شدة ال%د\ب أ%ي ع.م_ ال%ح\ل� حت

نال الس>باع.
والبهائم، والذYيخ': ذكر الض>باع، والنون ف أح\ر.ن\ج.م. زائدة.

ال4صمعي: ال�ح\ر.ن\ج,م' التمع. الليث: ح.ر\ج.م\ت': البل إذا رددت. بعضها
على بعض؛ وأ%نشد البيت:

يكون أ%ق}صى ش.لYه1 م'ح\ر.ن\ج,م'ه\
قال الباهلي: معناه أ%ن القوم إذا فاجأ%تم الغارة� ل يطردوا

ن.ع.م.ه'م\ وكان أ%ق}صى طرد1ه1م\ لا أ%ن ي'ن,يخوها ف مباركها ث يقات1لوا عنها،
وم.ب\ر.ك�ها هو م'ح\ر.ن\ج.م'ها الذي ت.ح\ر.ن\ج,م' فيه وتتمع ويدنو

بعض'ها من بعض. الوهري: أح\ر.ن\ج.م. القوم' ازدحوا. وال�ح\ر.ن\ج,م': العدد
الكثي؛ وأ%نشد:

الدار أ%ق}و.ت\ بعد م'ح\ر.ن\ج,م,،
من م'ع\ر,ب� فيها ومن م'ع\ج,م,



واح\ر.ن\ج.م. الرجل�: أ%راد ال4مر ث ك%ذ�ب. عنه. واح\ر.ن\ج.م.
القوم': اجتمع بعضهم إل بعض. واح\ر.ن\ج.م.ت البل: اجتمعت وبركت، اع\ر.نز.م

واق}ر.ن\ب.ع. واح\ر.ن\ج.م. إذا اجتمع.
وقوله ف الديث: إن ف بلدنا ح.ر.اج,م.ةv أ%ي لصوصاv؛ قال ابن ال4ثي:

هكذا جاء ف بعض كتب التأ%خرين، قال: وهو تصحيف وإنا هو بيمي، كذا
جاء ف كتب الغريب واللغة إل9 أ%ن يكون قد أ%ثبتها فرواها.

@حردم: ال%ر\د.م.ة�: اللجاج.
@حرزم: ح.ر\ز.م.ه': مل4ه. وح.ر\ز.م.ه' ال: لعنه. وح.ر\ز.م¬: رجل.

وح.ر\ز.م¬: جل معروف؛ قال:
ل4ع\ل1ط%ن_ ح.ر\ز.ماv بع.ل}ط1

بل1يت1ه1 عند و'ضوح, الش_ر\ط1
@حرسم: ال1ر\س1م': الس_مe؛ عن اللحيان، وقال مرة: سقاه ال

ال1ر\س1م. وهو ال%و\ت. اللحيان: سقاه ال ال1ر\س1م. وهو الس_مe القاتل.
ويقال: ما ل%ه' سقاه ال1ر\س1م. وكأس الذ�يف%ان ل أ%سعه لغيه؛ قال:

رأ%يته مقيداv بطه ف كتاب اللحيان ال1ر\س1م، باليم، وهو الصواب، وليس
ال1ر\س1م' من هذا الباب هو ف اليم. أ%بو عمرو: ال%راسيم'

وال%راس1ي' الس>نون ال�ق}ح1طات'. ابن ال4عراب: ال1ر\س1م'
.�الز_او,ية

@حرقم: ح.ر\ق%م¬: موضع؛ التهذيب: قرئ على شر ف شعر ال�ط%ي\ئة1:
فقلت' له: أ%م\س3ك\ ف%ح.س\ب'ك.، إن_ما
سأ%ل}ت'ك. ص1ر\فاv من جياد1 ال%راق1م,

قال: ال%راق1م' الد.م' والصeوف ال4حر 
(* قوله «والصوف الحر» هكذا

ف الصل، والذي ف التهذيب: والصرف بالراء ومثله ف التكملة ومقصودها
تفسي لفظ الصرف الذكور ف البيت بالحر، وقد نطقت بذلك عبارة التكملة

ومنه يعلم ما ف القاموس من جعله كل من الدم والصرف ال4حر معن
للحراقم وما ف شرحه من تصويب الصوف ال4حر اغتراراv بنسخة اللسان).

Dحرهم: قال ابن بري: ناقة ح'راه1م.ة@
:vأ%ي ضخمة؛ قال ساعدة بن جؤ.ي_ة يصف ضبعا

،vتراها، الض_ب\ع' أ%ع\ظ%م.ه'ن_ رأ}سا



�ح'راه1م.ةv لا ح1ر.ةD وث1يل
.Dع'راه1م.ة Dالض_ب'ع' ح'راه1م.ة

@حزم: ال%ز\م': ضبط النسان أ%مره وال4خذ فيه بالثYقة. ح.ز'م.، بالضم،
ي.ح\ز'م ح.ز\ماv وح.زام.ةv وح'ز'ومة، وليست ال�ز'ومة� بثبت.

ورجل حازم¬ وح.زي¬ من قوم ح.ز.مة وح'ز.ماء وح'ز_م� وأ%ح\زام�
وح'ز_ام�: وهو العاقل الميز ذو ال�ن\كة1. وقال ابن ك%ث}و.ة%: من أ%مثالم: إن

الو.ح.ا من طعام ال%ز\م.ة؛ يضرب عند الت_ح.شeد على الن\ك1ماش وح.م\د1
ال�ن\ك%م1ش,. وال%ز\م.ة�: ال%ز\م'. ويقال: ت.ح.ز_م ف أ%مرك أ%ي

اقبله بال%ز\م والو.ثاقة. وف الديث: ال%ز\م' سوء الظن؛ ال%ز\م' ضبط
الرجل أ%م\ر.ه وال%ذ%ر' من فواته. وف حديث الو,ت\ر: أ%نه قال ل4ب بكر

أ%خذت. بال%ز\م. وف الديث: ما رأ%يت' من ناقصات عقل ود1ين� أ%ذهب.
لل�ب> الاز,م, من إحداكن أ%ي أ%ذ}ه.ب. لعقل الرجل ال�ح\ت.ر,ز, ف ال�مور،

الستظهر فيها. وف الديث: أ%نه س'ئ1ل% ما ال%ز\م'؟ فقال: ال%ز\م' أ%ن
تستشي أ%هل الرأ}ي وتطيعهم. ال4زهري: أ�خ1ذ% ال%ز\م' ف ال�مور، وهو

ال4خذ بالثYقة، من ال%ز\م,، وهو الشد� بال1زام, والبل استيثاقاv من
ال%ح\زوم؛ قال ابن بري: وف الثل: قد أ%ح\ز,م' لو أ%ع\ز,م' أ%ي قد

أ%عرف ال%ز\م. ول أ%مضي عليه.
:vز,م'ه ح.ز\ماgg.وح.ز.م. الشيء ي .vوال%ز\م': حز\م'ك. الطب ح'ز\مة

شده. وال�ز\م.ة�: ما ح'ز,م.. وال1ح\ز.م' وال1ح\ز.مة� وال1زام'
وال1زام.ة�: اسم ما ح'ز,م. به، والمع ح'ز'م¬. واح\ت.ز.م. الرجل� وت.ح.ز_م.

بعن، وذلك إذا ش.د_ وسطه ببل. وف الديث: نى أ%ن يصلي الرجل بغي
ح1زام� أ%ي من غي أ%ن يش'د_ ثوبه عليه، وإنا أ%مر بذلك ل4نم ق%ل�ما

ي.ت.س.ر\و.ل�ون%، ومن ل يكن عليه س.راويل�، أ%و كان عليه إزار، أ%و كان
ج.ي\ب'ه واسعاv ول ي.ت.ل%ب_ب\ أ%و ل يشد وس\طه فربا إنكشفت عورت'ه وبطلت

صلته. وف الديث: نى أ%ن يصلي الرجل� حت ي.ح\ت.ز,م. أ%ي يت.ل%ب_ب.
ويشد وسطه. وف الديث الخر: أ%نه أ%مر بالت_ح.زeم, ف الصلة. وف

حديث الصوم: فت.ح.ز_م. الفطرون أ%ي تل%ب_ب'وا وشدوا أ%وساطهم وع.م1ل�وا
للصائمي. وال1زام' للس>ر\ج والرح\ل والدابة1 والصب� ف م.ه\د1ه. وفرس

نبيل� ال1ح\ز.م,. وح1زام' الدابة معروف، ومنه قولم: جاو.ز. ال1زام'
الط©ب\ي.ي\ن,. وح.ز.م. الفرس.: ش.د_ حزام.ه': قال لبيد:



حت ت.ح.ي_ر.ت1 الد>بار' كأ%نا
ز.ل%ف¬، وأ�لق1ي. ق1ت\ب'ها ال%ح\زوم

ت.ح.ي_ر.ت: امتل4ت ماءé. والد�بار': جع د.ب\رة{ أ%و د1بار.ة، وهي
م.شار.ة� الزرع. والز_ل%ف': جع ز.ل%ف%ة{ وهي م.ص\ن.عة الاء المتلئة،
وقيل: الز_ل%ف%ة� ال%حار.ة� أ%ي كأ%نا مار ملوءة. وأ%ح\ز.مه': جعل له

ح1زاماv، وقد ت.ح.ز_م. واح\ت.ز.م.. وم.ح\ز,م' الدابة: ما جرى عليه
ح1زام'ها.

وال%زي': موضع ال1زام, من الصدر والظهر, كله ما استدار، يقال: قد
ش.م_ر وشد_ ح.زي.ه'؛ وأ%نشد:
شيخ¬، إذا ح'م>ل% م.ك}روهة،

ش.د_ ال%ياز,ي. لا وال%ز,يا
وف حديث علي�، عليه السلم:

اش\د'د\ ح.يازيك. للم.و\ت1،
فإن ال%و\ت. لق1يكا 

(* قوله «اشدد حيازيك إل» هذا بيت من الزج
مزوم كما استشهد به العروضيون على ذلك وبعده:

ول تزع من الوت * إذا حل بناديكا).
هي جع ال%ي\ز'وم، وهو الص_د\ر، وقيل: وسطه، وهذا الكلم كناية عن

الت_ش.مeر, لل4مر والستعداد له. وال%زي': الصدر، والمع ح'ز'م¬
وأ%ح\ز,م.ةD؛ عن كراع. قال ابن سيده: وال%زي' وال%ي\ز'وم' وسط الصدر وما

ي'ض.مe عليه ال1زام' حيث تلتقي رؤوس ال%وانح فوق الرeهابة1 ب1يال,
الكاه1ل؛ قال الوهري: وال%زي' مثله. يقال: شددت لذا ال4مر ح.زيي،
واستحسن ال4زهري التفريق بي ال%زي وال%ي\ز'وم وقال: ل أ%ر لغي الليث

هذا الفرق. قال ابن سيده: وال%ي\زوم أ%يضاv الصدر، وقيل: الوسط، وقيل:
الي.ازي' ضلوع الف�ؤاد، وقيل: ال%ي\زوم ما استدار بالظهر والبطن، وقيل:

ال%ي\زومان1 ما اكتنف ال�ل}قوم من جانب الصدر؛ أ%نشد ثعلب:
يداف1ع' ح.ي\زوم.ي\ه1 س'خ\ن' ص.ري1ها،

وحلقاv تراه للث©مال%ة1 م'ق}ن.عا
واش\د'د\ ح.ي\زوم.ك. وحي.ازيك لذا ال4مر أ%ي وطYن\ عليه. وبعي
أ%ح\ز.م': عظيم ال%ي\زوم، وف التهذيب: عظيم' موضع, ال1زام.



وال4ح\ز.م': هو ال%ح\ز,م' أ%يضاv، يقال: بعي م'ج\ف%ر' ال4ح\ز.م,؛
قال ابن ف%س\وة التميمي:

ت.رى ظ%ل1فات الر_ح\ل ش'م�اv ت'بينها
بأ%ح\ز.م.، كالتابوت أ%حز.م. م'ج\ف%ر,

ومنه قول ابنة ال�س> ل4بيها: اش\ت.ر,ه أ%ح\ز.م. أ%ر\ق%ب. الوهري:
وال%ز.م'

ضدe ال%ض.م,، يقال: فرس أ%ح\ز.م' وهو خلف ال4ه\ض.م. وال�ز\مة�: من
الطب وغيه.

وال%ز\م': الغليظ من ال4رض، وقيل: الرتفع وهو أ%غ}ل%ظ� وأ%رفع من
ال%ز\ن1، والمع ح'زوم¬؛ قال لبيد:

فكأ%ن� ظ�ع\ن. ال%ي>، لا أ%ش\ر.ف%ت\
ف الل,، وار\ت.ف%ع.ت\ بن_ ح'زوم'،
ن.خ\لD ك%وار,ع' ف خ.ليج م'ح.لYم�
ح.م.ل%ت\، فمنها موق%ر¬ م.ك}موم'

وزعم يعقوب أ%ن ميم ح.ز\م� بدل من نون ح.ز\ن{. وال4ح\ز.م' وال%ي\ز'وم:
كال%ز\م؛ قال:

تال3 لول ق�ر\ز'لD، إذ ن.جا،
لكان% مأوى خ.د>ك. ال4ح\ز.ما

ورواه بعضم ال4ح.ر.ما أ%ي لقطع رأسك فسقط على أ%خ\ر.م,
كتفيه. وال%ز\م' من ال4رض: ما اح\ت.ز.م. من السيل من ن.ج.وات ال4رض

والظ©هور، والمع ال�ز'وم. وال%ز\م': ما غ%ل�ظ من ال4رض وكثرت حجارته
وأ%شرف حت صار له إقبال ل تعلوه البل� والناس إل بال%ه\د، يعلونه من

ق1ب.ل, ق�ب\له1، أ%و هو طي وحجارة وحجارته أ%غلظ وأ%خشن وأك}ل%ب' من
حجارة ال4ك%م.ة1، غي أ%ن ظهره عريض طويل ينقاد الفرسخي والثلثة%، ودون

ذلك ل تعلوها البل إل ف طريق له ق�ب\ل، وقد يكون ال%ز\م ف الق�1ف>
ل4نه جبل وق�فÒ غي أ%نه ليس بستطيل مثل ال%ب.ل,، ول ي'ل}ف%ى

ال%ز\م' إل ف خشونة وق�ف{ç؛ قال ال%ر_ار' بن سعيد ف ح.زم,
ال4ن\ع.م.ي\ن,:

ب.ز\م ال4ن\ع.م.ي\ن, ل�ن_ حاد{،
�م'ع.ر�ç ساق%ه' غ%ر,د¬ ن.سول



قال: وهي ح'زوم¬ ع1د_ةD، فمنها ح.ز\ما ش.ع.ب\ع.ب� وح.ز\م' خ.زارى، وهو
الذي ذكره ابن الر>قاع, ف شعره:

ف%ق�ل}ت' لا: أ%ن_ى اه\ت.د.ي\ت1 ودون.نا
د'لوك¬، وأ%شراف' ال1بال, الق%واه1ر'

وج.ي\حان� ج.ي\حان� ال�يوش, وآل1س¬،
وح.ز\م' خ.زاز.ى والشeعوب' الق%واس1ر'

ويروى الع.واس1ر'؛ ومنها ح.ز\م' ج.ديد{ ذكره الر_ار فقال:
vص1حاب، إذ ن.ظ%ر\ت' ص.بابة �يقول
ب.ز\م, ج.د1يد{: ما ل1ط%ر\ف1ك ي.ط}م.ح'؟

�ومنها ح.ز\م' ال4ن\ع.م.ي\ن, الذي ذكره الرار أ%يضاv؛ وس.م_ى ال4خطل
ال%ز\م. من ال4رض ح.ي\ز'وماv فقال:

ف%ظ%ل9 ب.ي\ز'وم� يف�ل© ن'سور.ه'،
ويوج,ع'ها ص.و_ان'ه' وأ%عاب,ل�ه\

ابن بري: ال%يز'وم ال4رض الغليظة؛ عن اليزيدي. وال%ز.م': كالغ.ص.ص,
ف الصدر، وقد ح.ز,م. ي.ح\ز.م' ح.ز.ماv. وح.ز\م.ة�: اسم فرس معروفة من خيل

العرب، قال: وح.ز\م.ة� ف قول ح.ن\ظ%ل%ة% بن فات1ك{ ال4س.د1ي�:
،Dأ%ع\د.د\ت' ح.ز\م.ة%، وهي م'ق}ر.ب.ة

�ت'ق}ف%ى بقوت1 ع1يال1نا وت'صان
اسم فرس؛ قال ابن بري: ذكر الكلبe أ%ن اسها ح.ز\م.ة�، قال: وكذا

وجدته، بفتح الاء، بط من له ع1لم¬؛ وأ%نشد ل%ن\ظ%ل%ة بن فات1ك{ ال4سدي�
:vأ%يضا

ج.ز.ت\ن أ%م\س, ح.ز\م.ة� س.ع\ي. ص1د\ق�،
وما أ%ق}ف%ي\ت'ها دون الع1يال,

وح.ي\ز'وم': اسم فرس جبيل، عليه السلم. وف حديث ب.د\ر�: أ%نه سع
صوته يوم بدر يقول: أ%ق}د1م ح.ي\ز'وم'؛ أ%راد أق}د1م\ يا ح.ي\زوم' فحذف حرف

النداء، والياء فيه زائدة؛ قال الوهري: ح.ي\ز'وم اسم فرس من خيل
اللئكة.

وح1زام¬ وحاز,م¬: إسان. وح.زية�: اسم فارس من فرسان العرب.
وال%زي.تان1 والز_بينتان1 من باه1ل%ة% بن ع.م\رو بن ث%ع\لب.ة، وها

ح.ز,ي.ة� وزبينة�؛ قال أ%بو م.ع\دان% الباهلي�:



،vجاء الزائ1م' والز�بائ1ن' د'ل}د'ل
ل ساب,قي. ول م.ع. الق�ط�ان1

ف%ع.ج,ب\ت' من ع.وف{ وماذا ك�لYف%ت\،
وت.ج,يء ع.و\ف¬ آخ1ر. الرeك}بان1

@حزرم: قال ابن بري: ح.ز\ر.م¬ جبل؛ قال الشاعر:
س.ي.س\ع.ى لز.يد1 ال3 واف{ ب,ذ1م_ة{،

�إذا زال% ع.ن\ه'م\ ح.ز\ر.م¬ وأ%بان
@حسم: ال%س\م': القطع، ح.س.م.ه' ي.ح\س3م'ه' ح.س\ماv فان\ح.س.م.4: ق%طعه.

وح.س.م. الع1ر\ق.: قطعه ث كواه' لئل يسيل د.م'ه'، وهو ال%س\م'.
Dوح.س.م. الداء4: قطعه بالدواء. وف الديث: عليكم بالصوم فإنه م.ح\س.مة
للع1ر\ق وم.ذ}ه.ب.ةD لل4ش.ر, أ%ي مقطعة للنكاح؛ وقال ال4زهري: أ%ي م.ج\ف%رة

م.ق}طعة للباه1.
وال�سام': السيف القاطع. وسيف ح'سام¬: قاطع، وكذلك م'د\ي.ةD ح'سام¬

كما قالوا م'د\ي.ةD ه'ذام وج'راز¬؛ حكاه سيبويه؛ وقول أ%ب خ1راش
الذل:ولول ن.ح\ن' أ%ر\ه.ق%ه' ص'ه.ي\ب¬،

ح'سام. ال%د> م.ذ}روباv خ.شيبا
vحديد. الد>، ويروى: ح'سام. السيف1 أ%ي ط%ر.ف%ه'. وخشيبا vي.ع\ن سيفا
أ%ي م.ص\قولv. وح'سام' السيف: طر.ف�ه' الذي ي'ض\ر.ب' به، سي بذلك

ل4نه ي.ح\س3م' 
(* قوله «لنه يسم إل» عبارة الكم: لنه يسم العدو عما

يريد من بلوغ عداوته، وقيل: سي بذلك لنه يسم الدم إل)، الدم أ%ي
يسبقه فكأ%نه يكويه.

وال%س\م': النع. وح.س.م.ه الشيء4 ي.ح\س3م'ه' ح.س\ماv: منعه إياه.
وال%ح\س'وم': الذي ح'س3م. ر.ضاع'ه وغ1ذاؤ'ه أ%ي ق�ط1ع.. ويقال للصب
الس_ي>ء الغذاء: م.حس'وم¬. وتقول: ح.س.م.ت\ه الر_ضاع. أ�مeه ت.ح\س3م'ه'

ح.س\ماv، ويقال: أ%نا أ%ح\س3م' على فلن ال4مر أ%ي أ%قطعه عليه ل ي.ظ}ف%ر'
منه بشيء. وف الديث: أ%نه أ�ت% بسارق فقال اق}طعوه ث اح\س3موه أ%ي

اقطعوا يده ث اكووها لينقطع الدم. وال%ح\سوم': الس_ي>ء� الغ1ذاء؛ ومن
أ%مثالم: و.ل}غ� ج'ر.ي�ç كان م.ح\سوماv؛ يقال عند استكثار الريص من

الشيء، ل يكن ي.ق}د1ر' عليه فق%د.ر. عليه، أ%و عند أ%مره بالستكثار حي



ق%د.ر..
وال�س'وم: الشeؤ\م'. وأ%يام ح'سوم¬، وصفت بالصدر: تقطع الي. أ%و

تنعه، وقد تضاف، والصفة أ%على. وف التنزيل: س.خ_ر.ها عليهم سبع. ليال�
،vسوم' الدائمة ف الشر خاصة�وثانية% أ%يام� ح'سوماv؛ وقيل: ال4يام ال

وعلى هذا فسر بعضهم هذه الية الت تلوناها، وقيل: هي ال�ت.والية�؛ قال
ابن سيده: وأ�راه التوالية ف الشر خاصةv؛ قال الفراء: ال�سوم'

الت>باع'، إذا ت.تابع الشيء� فلم ينقطع أ%وله' عن آخره قيل له ح'سوم¬. وقال ابن
عرفة ف قوله: ثانية أ%يام ح'سوماv أ%ي متتابعة؛ قال أ%بو منصور: أ%راد

متتابعة ل ي'قطع أ%وله عن آخره كما ي'تاب.ع' الك%يe على القطوع
لي.ح\س3م. دم.ه' أ%ي يقطعه، ث قيل لكل شيء ت'وب,ع.: حاس1م¬، وجعه ح'سوم¬ مثل

شاه1د{ وش'هود{. ويقال: اقطعوه ث اح\س3موه' أ%ي اقطعوا عنه الدم بالكي،
وال%س\م': ك%يe الع1ر\ق, بالنار. وف حديث س.ع\د{: أ%نه كواه ف

أ%ك}ح.ل1ه1 ث ح.س.م.ه' أ%ي قطع الدم عنه بالك%ي�. الوهري: يقال الليال
ال�س'وم' لنا ت.ح\س3م' الي عن أ%هلها، قيل: إنا أ�خ1ذ% من ح.س\م, الداء

إذا ك�و,ي. صاحب'ه، ل4نه ي'ح\م.ى ي'كوى بال1ك}واة ث يتاب.ع' ذلك
عليه؛ وقال الزجاج: الذي توج,ب'ه اللغة� ف معن قوله ح'سوماv أ%ي

ت.ح\س3م'ه'م\ ح'سوماv أ%ي ت'ذ}هبهم وت'ف}نيهم؛ قال ال4زهري: وهذا كقوله عز وعل:
فق�ط1ع. دابر' القوم, الذين ظلموا. وقال يونس: ال�س'وم' يور,ث� ال�شوم.،

وقال: ال�سوم' الدeؤوب'، قال: وال�شوم' الع\ياء�. ويقال: هذه ليال
ال�سوم ت.ح\س3م' الي. عن أ%هلها كما ح'س3م. عن عاد ف قوله عز وجل:

.vعليهم ون.ح\سا vأ%ي ش'ؤ\ما vثانية أ%يام ح'سوما
وال%ي\س'مان� وال%ي\م'سان جيعاv: الد.م' 

(* قوله «جيعاv الدم»
:�الذي ف الكم: الضخم الدم)، وبه سي الرجل ح.ي\س'ماناv. وال%ي\س'مان

اسم رجل من خزاعة؛ ومنه قول الشاعر:
وع.ر_د. ع.ن�ا ال%ي\س'مان� بن حابس

الوهري: وح1س\م.ى، بالكسر، أ%رض بالبادية فيها جبال ش.واه1ق' م'لس'
الوانب ل يكاد الق%تام' يفارقها. وف حديث أ%ب هريرة: لت'خ\ر,ج.ن_كم

الرeوم' منها ك%ف}راv ك%ف}راv إل س'ن\ب'ك{ من ال4رض، قيل: وما ذاك
السeن\ب'ك'؟ قال: ح1س\مى ج'ذام.؛ ابن سيده ح1س\مى موضع باليمن، وقيل: قبيلة



ج'ذام.. قال ابن ال4عراب: إذا ل ي.ذ}ك�ر\ ك�ث%ي>ر¬ غ%ي\ق%ة% فح1س\م.ى،
وإذا ذ%ك%ر. غ%ي\ق%ة ف%ح.س\نا 

(* قوله «فحسنا» بالفتح ث السكون ونون
وألف مقصورة وكتابته بالياء أول لنه رباعي�، قال ابن حبيب: حسن جبل قرب

ينبع. وكلم ابن ال4عراب غامض، ل ي'درى إل أي قول� قاله كثي�ر يعود)؛
وأ%نشد الوهري للنابغة:

فأ%صب.ح. عاق1لv ببال ح1س\م.ى،
د1قاق. التeر\ب, م'ح\ت.ز,م. الق%تام,

قال ابن بري: أ%ي ح1س\مى قد أ%حاط به الق%تام' كالزام له. وف الديث:
ف%ل%ه' مثل ق�ور, ح1س\م.ى؛ ح1س\مى، بالكسر والقصر: اسم بلد ج'ذام.

والق�ور: جع قارة{ وهي دون البل. أ%بو عمرو: ال4ح\س.م' الرجل� الباز,ل
القاطع لل�مور. وقال ابن ال4عراب: ال%ي\س.م' الرجل القاطع لل�مور

الكي>س. وقال ثعلب: ح1س\4ى وح'س'م¬ وذو ح'س'م� وح'س.م¬
وحاس1م¬ مواضع بالبادية؛ قال النابغة:

ع.فا ح'س'م¬ من ف%ر\ت.نا فالف%وار,ع'،
فج.ن\با أ%ريك{، فالت>لع' الد_واف1ع'

:Dوقال م'ه.ل}ه,ل
أ%لي\ل%ت.نا بذي ح'س'م� أ%ن,يي،

إذا أ%ن\ت1 انقضي\ت1 فل ت.ح'وري
@حشم: ال1ش\م.ة�: ال%ياء� والن\ق1باض'، وقد اح\ت.ش.م. عنه ومنه، ول
يقال اح\ت.ش.م.ه'. قال الليث: ال1ش\م.ة� النقباض عن أ%خيك ف ال%ط}ع.م,

وطلب, الاجة1؛ تقول: اح\ت.ش.م\ت. وما الذي أ%ح\ش.م.ك.، ويقال ح.ش.م.ك.،
فأ%ما قول القائل: ول ي.ح\ت.ش1م\ ذلك فإنه حذف م1ن\ وأ%وصل الفعل%.

وال1ش\م.ة� وال�ش\م.ة�: أ%ن يلس إليك الرجل فتؤذ1ي.ه' وت'س\م1ع.ه' ما
ي.ك}ر.ه'، ح.ش.م.ه ي.ح\ش1م'ه' وي.ح\ش'م'ه ح.ش\ماv وأ%ح\ش.م.ه'. وح.ش.م\ت'ه:

أ%خجلته، وأ%ح\ش.م\ت'ه': أ%غضبته. قال ابن ال4ثي: مذهب ابن ال4عراب
أ%ن أ%ح\ش.م\ت'ه أ%غضبته، وح.ش.م\ت'ه أ%خجلته، وغيه يقول: ح.ش.م\ت'ه
وأ%ح\ش.م\ت'ه أ%غضبته، وح.ش.م\ت'ه وأ%ح\ش.مت'ه أ%يضاv أ%خ\ج.ل}ت'ه. ويقال

للم'ن\ق%ب,ض عن الطعام: ما الذي ح.ش.م.ك. وأ%ح\ش.مك.، من ال1ش\م.ة1 وهي
الستحياء. قال أ%بو زيد: الب.ة� ال%ياء، يقال: أ%و\أ%ب\ت'ه فات�أ%ب. أ%ي



احتشم. وروي عن ابن عباس أ%نه قال: لكل داخل� د.هشةD فاب\د.ؤ'وه
Dبالت_ح1ي_ة1، ولكل طاعم حش\م.ة

فابدؤوه باليمي، وأ%نشد ابن بري لك�ث%ي>ر ف الحت1شام بعن
الستحياء:

إن>ي، م.ت ل ي.ك�ن\ ع.طاؤها
عندي با قد ف%ع.ل}ت'، أ%ح\ت.ش1م'

وقال عنترة:
وأ%رى م.طاع1م. لو أ%شاء� ح.و.يت'ها،

في.ص'دeن عنها كثي' ت.ح.شeم1ي
وقال ساعدة:

إن الش_باب. ر,داء# م.ن\ ي.ز,ن} ت.ر.ه'
ي'ك}س.ى ج.مالv وي'ف}س3د\ غي م'حت.ش1م

(* قوله «إن الشباب رداء إل آخر البيت» هكذا هو موجود بالصل).
vوف الديث حديث علي� ف السارق: إن ل4ح\ت.ش1م' أ%ن ل أ%د.ع. له يدا

أ%ي أ%ستحي وأ%نقبص. وال1ش\مة�: الستحياء. وهو ي.ت.ح.ش_م ال%حارم
أ%ي يتوقاها.

وح.ش1م. ح.ش.ماv: غضب. وح.ش.مه' ي.ح\ش1م'ه ح.ش\ماv وأ%ح\شمه': أ%غضبه؛
وأ%نشدوا ف ذلك:

ل%ع.م\ر'ك. إن� ق�ر\ص. أ%ب خ'ب.ي\ب
بطيء النeض\ج، م.ح\شوم الكيل

أ%ي م'غ\ض.ب، والسم ال1ش\مة، وهو الستحياء والغضب أ%يضاv. وقال
ال4صمعي: ال1ش\م.ة� إنا هو بعن الغضب ل بعن الستحياء. وحكي عن بعض

ف�ص.حاء العرب أ%نه قال: إن ذلك لما ي'ح\ش1م' بن فلن أ%ي يغضبهم،
واح\ت.ش.م\ت' واح\ت.ش.م\ت' منه بعن؛ قال الكميت:

ورأ%يت' الش_ريف. ف أ%ع\ي'ن, الن_ا
س و.ض1يعاv، وق%ل� منه اح\ت1شامي

والح\ت1شام': الت_غ.ضeب'. وح.ش.م\ت' فلناv وأ%ح\شم\ت'ه أ%ي أ%غضبته.
وح'ش\م.ة� الرجل وح.ش.م'ه' وأ%ح\شام'ه': خاص_ت'ه' الذين يغضبون له من

عبيد{ أ%و أ%هل� أ%و ج,ية{ إذا أصابه أ%مر. ابن سيده: وحكى ابن ال4عراب
أ%ن ال%ش.م. واحد¬



وجع، قال: يقال هذا الغلم ح.ش.م¬ ل، فأ�رى أ%ح\شاماv إنا هو جع هذا
ل4ن جع المع وجع الفرد الذي هو ف معن المع غي كثي. وح.ش.م'

الرجل أ%يضاv: عياله وقرابته. ال4زهري: وال%ش.م' خ.د.م' الرجل، وس'مeوا
Dبالضم: القرابة. يقال: فيهم ح'ش\م.ة ،�بذلك لنم يغضبون له. وال�ش\م.ة
أ%ي قرابة. وهؤلء أ%حشامي أ%ي جيان وأ%ضياف. وقال أ%بو عمرو: قال
�بعض العرب إنه ل�ح\ت.شم, بأمري أ%ي م'ه\ت.م� به. وقال يونس: له ال�ش\مة

الذYمام'، وهي ال�ش\م' 
(* قوله «وهي الشم» وكذلك قوله بعد «الشمة

والشم» كذا هو بضبط الصل)، قال: وبعضهم يقول ال�ش\م.ة وال%ش.م'، وإ,ن
ل4ت.ح.ش_م' منه ت.ح.شeماv أ%ي أ%ت.ذ%م_م' وأ%ستحي. ابن ال4عراب:

ال�ش'م' ذوو الياء التام، وال�س'م'، بالسي، ال4ط1ب_اء، والشم
الستحياء 

(*قوله «والشم الستحياء» كذا بالصل بدون ضبط، وف نسخة من التهذيب
غي موثوق با مضبوط بالتحريك، لكن الذي ف القاموس: التحشم الستحياء).

.vش'م: ال4تباع، ماليك. كانوا أ%و أ%حرارا�وال�ش'م': الماليك. وال
وف حديث ال4ضاحي: فشك%و\ا إل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن لم

عيالv وح.ش.ماv؛ ال%ش.م'، بالتحريك: جاعة النسان الل�ئذون به
لدمته. وال�شوم': القبال بعد الزال؛ ح.ش.م. ي.ح\ش1م' ح'شوماv: أ%قبل بعد
:vف أ%ول الربيع ت.ح\ش1م' ح.ش\ما eهزال، ورجل حاش1م¬. وح.ش.م.ت1 الدواب

وذلك إذا أ%صابت منه شيئاv فص.ل%ح.ت\ وس.م1ن.ت\ وعظمت بطونا وح.س'ن.ت\.
وح.ش.م.ت1 الدوابe: صاح.ت\. وما ح.ش.م. من طعامه شيئاv أ%ي ما أ%كل.

وغ%د.و\نا ن'ريغ� الصيد فما ح.ش.م\نا صافراv أ%ي ما أ%صبنا. يونس: تقول العرب
ال�س'وم' يورث ال�ش'وم.، قال: وال�س'وم' الدeؤ'وب، وال�ش'وم

الع\ياء؛ وقال ف قول م'زاحم:
ف%عن_ت\ ع'نوناv، وهي ص.غ\واء�، ما با،

ول بال%واف الض_اربات1، ح'ش'وم'
أ%ي إعياء؛ وقد ح'ش1م ح.ش\ماv. وقال ال4صمعي: ف يديه ح'ش'وم¬ أي

انقباض، وروى البيت:
ول بالواف الافقات1 ح'شوم

ورجل ح.ش1يم¬ أي م'ح\ت.ش1م¬.



@حصم: ح.ص.م با ي.ح\ص1م ح.ص\ماv: ضرط%، وخ.ص_ بعضهم به الف%رس؛ وأ%نشد
ابن بري:

فباس.ت\ أ%تانD بات.ت1 الليل% ت.ح\ص1م
وال%ص'وم': الض_ر'وط�. يقال: ح.ص.م با وم.ح.ص. با وح.ب.ج. با

وخ.ب.ج. با بعن واحد.
وال1ح\ص.م.ة�: م1د.ق�ة� الديد.

قال: وال%ص\ماء� ال4تان� ال%ض_افة، وهي الض_ر_اطة. وان\ح.ص.م.
الع'ود': انكسر؛ قال ابن مقيل:

وبياضاv أ%ح\دث%ت\ه' ل1م�ت،
مثل ع1يدان1 ال%صاد1 ال�ن\ح.ص1م\

@حصرم: ال1ص\ر,م': أ%ول� الع1ن.ب، ول يزال العنب' ما دام أ%خضر
ح1ص\ر,ماv. ابن سيده: ال1ص\ر,م' الث�مر قبل النeضج. وال1ص\ر,مة�، بالاء:

حبة الع1نب حي تنبت؛ عن أب حنيفة. وقال مرة: إذا ع.ق%د ح.بe العنب فهو
ح1ص\ر,م¬. ال4زهري: ال1ص\ر,م' حب العنب إذا صلب وهو حامض. أ%بو زيد:

ال1ص\ر,م' ح.ش.ف' كلY شيء. وال1ص\ر,م': الع.و\د.ق'، وهي الديدة الت
ي'خ\ر.ج' با الد_ل}و'. ور.جل ح1ص\ر,م¬ وم'ح.ص\ر.م¬: ض.ي>ق' ال�ل�ق,

بيل، وقيل: ح1ص\ر,م فاحش وم'ح.ص\ر.م¬ قليل الي. ويقال للرجل الضيق البخيل
ح1ص\ر,م¬ وم'ح.ص\ر.م¬. وعطاء م'ح.ص\ر.م¬: قليل.

وح.ص\ر.م قوسه: شد وت.ر.ها. وال%ص\ر.م.ة�: شدة فتل البل.
وال%ص\ر.مة�: الشeحe. وشاعر م'ح.صر.م¬: أ%درك الاهلية والسلم، وهي مذكورة ف

الضاد. وح.ص\ر.م. القلم.: ب.راه'. وح.ص\ر.م. الناء4: مل4ه؛ عن أب حنيفة.
ال4صمعي: ح.ص\ر.م\ت' الق1ربة إذا ملgتا حت تضيق. وكل م'ض.ي_ق
م'ح.ص\ر.م¬. وز'ب\د¬ م'ح.ص\ر.م¬؛ وت.ح.ص\ر.م. الزeب\د': تفرق ف شدة البد

فلم يتمع.
@حصلم: ال1ص\ل1ب' وال1ص\ل1م': التراب.

@حضجم: ال1ض\ج,م' وال�ضاج,م': الاف الغليظ اللحم؛ وأ%نشد:
ليس ب1ب\طان ول ح'ضاج,م,

:vوح.ض\ر.م. ف كلمه ح.ض\ر.مة .�@حضرم: ال%ض\ر.م1ي_ة�: الل©ك}ن.ة
لن، بالاء، وخالف بالعراب عن وجه الصواب. وال%ض\ر.م.ة�: اللط، وشاعر

م'ح.ض\ر.م¬.



.vإذا كان م'ل%س_نا eوح.ض\ر.م.و\ت: موضع باليمن معروف. ونعل ح.ض\ر.م1ي
ويقال ل4هل ح.ض\ر.م.و\ت.: ال%ضار,م.ة�، ويقال للعرب الذي يسكنون

ح.ض\ر.م.و\ت. من أهل اليمن: ال%ضار,م.ة�؛ هكذا ينسبون كما يقولون ال%هال1ب.ة
والص_قال1ب.ة. وف حديث م'ص\ع.ب بن ع'م.ي\ر�: أنه كان يشي ف

ال%ض\ر.م1ي�؛ هو النعل النسوبة إل ح.ض\ر.م.و\ت. الت_خ.ذ%ة با.
vحطم: ال%ط}م': الكسر ف أي وجه كان، وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاص_ة@

كالع.ظ}م ونوه. ح.ط%مه' ي.ح\ط1م'ه' ح.ط}ماv أي كسره، وح.ط�م.ه'
فان\ح.ط%م وت.ح.ط�م. والط}م.ة� وال�طام': ما ت.ح.ط�م. من ذلك. ال4زهري:

ال�طام' ما ت.ك9س�ر. من الي.بيس، والت_ح\طيم' التكسي. وص.ع\د.ةD ح1ط%م¬
كما قالوا ك1س.ر¬ كأ%نم جعلوا كل قطعة منها ح1ط}مةv؛ قال ساعدة بن

ج'ؤ.ي_ة%:
ماذا ه'نال1ك. من أس\وان% م'ك}ت.ئ1ب�،
وساه1ف{ ث%م1ل� ف ص.ع\د.ة{ ح1ط%م,

وح'طام' الب.ي\ض,: ق1شره؛ قال الطرماح:
كأ%ن� ح'طام. ق%ي\ض, الص_ي\ف1 فيه
ف%راش' ص.ميم, أ%ق}حاف1 الشeؤ'ون1

وال%طيم': ما بقي من نبات عام, أ%و_ل% لي'ب\س3ه1 وت.ح.ط©م1ه1؛ عن
اللحيان. ال4زهري عن الصمعي: إذا ت.ك%س_ر. ي.بيس' الب.ق}ل فهو

ح'طام¬.وال%ط}م.ة� وال�ط}م.ة� والاطوم: السنة الشديدة لنا ت.ح\ط1م' كل
شيء، وقيل: ل تسمى حاطوماv إل ف ال%د\ب التوال. وأصابتهم ح.ط}م.ةD أي

سنة وج.د\ب¬: قال ذو ال1ر.ق, الط©ه.و,ي�:
vمن ح.ط}م.ة{ أق}ب.ل%ت\ ح.ت_ت\ لنا و.ر.قا
ن'مار,س' الع'ود.، حت ي.ن\ب'ت الو.ر.ق'

وف حديث جعفر: كنا نرج سنة ال�ط}مة1؛ هي الشديدة ال%د\ب,. الوهري:
وح.ط}م.ة� السيل مثل ط%ح\م.ت1ه، وهي د'فع.ت'ه'.

وال%ط1م': التكسر ف نفسه. ويقال للفرس إذا ت.ه.د_م. لطول عمره:
ح.ط1م¬. ال4زهري: فرس ح.ط1م¬ إذا ه'ز,ل% وأ%س.ن_ 

(* قوله «وأسن» كذا ف
الصل بالواو وف التهذيب أو) فضعف.

الوهري: ويقال ح.ط1م.ت1 الدابة�، بالكسر ، أي أ%س.ن_ت\، وح.ط%م.ت\ه'



.vبالفتح، ح.ط}ما ،eالس>ن
ويقال: فلن ح.ط%م.ت\ه' الس>نe إذا أ%س.ن_ وضعف. وف حديث عائشة، رضي

ال عنها، أنا قالت: بعدما ح.ط%م\ت'موه، تعن النب، صلى ال عليه
وسلم. يقال: ح.ط%م. فلناv أ%هل�ه إذا ك%ب,ر. فيهم كأ%نم با ح.م_ل�وه من

.vم.ح\طوما vأ%ثقالم ص.ي_روه شيخا
وح'طام' الدنيا: كل© ما فيها من مال ي.ف}ن ول يبقى.

ويقال للهاضوم,: حاط�وم¬. وح.ط}م.ة� ال4س.د ف الال: ع.ب\ث�ه
وف%ر\س'ه' لنه ي.ح\ط1م'ه. وأ%سد ح.ط�وم¬: ي.ح\ط1م' كل� شيء ي.د'ق©ه، وكذلك ريح

ح.ط�وم¬. ول ت.ح\ط1م\ علينا ال%ر\ت.ع. أي ل ت.ر\ع. عندنا فتفسد علينا
ال%ر\عى.

ورجل ح'ط%م.ةD: كثي الكل. وإبل ح'ط%م.ةD وغنم ح'ط%م.ةD: كثية
ت.ح\ط1م' الرض ب1فاف1ها وأ%ظ}لف1ها وت.ح\ط1م' شجرها وب.ق}ل%ها فتأ}كله، ويقال

للع.ك%رة1 من البل ح'ط%م.ةD ل4نا ت.ح\ط1م' كل شيء؛ وقال الزهري:
ل1ح.ط}م1ها الك%ل4، وكذلك الغنم إذا كثرت. ونار ح'ط%م.ةD: شديدة. وف

التنزيل: ك%ل� لي'ن\ب.ذ%ن� ف ال�ط%م.ة1؛ ال�ط%م.ة: اسم من أ%ساء النار،
نعوذ بال منها، لنا ت.ح\ط1م' ما ت.ل}قى، وقيل: ال�ط%م.ة� باب من

أ%بواب جهنم، وكل© ذلك من ال%ط}م, الذي هو الكسر والدق. وف الديث: أن
ه.ر,م. بن ح.ي_ان غضب على رجل فجعل ي.ت.ح.ط�م' عليه غ%ي\ضاv أي

ي.ت.ل%ظ�ى ويتوق�د؛ مأ}خوذاv من ال�ط%م.ة وهي النار الت ت.ح\ط1م' كل شيء
وتعله ح'طاماv أي م'ت.ح.طYماv متكسراv. ورجل ح'ط%م¬ وح'ط�م¬: ل يشبع لنه

ي.ح\ط1م' كل شيء؛ قال:
قد ل%ف�ها الليل� بس.و_اق� ح'ط%م\

ورجل ح'ط%م¬ وح'ط%م.ةD إذا كان قليل الرحة للماشية ي.ه\ش1م' بعضها
 �ببعض. وف ال%ث%ل,: ش.رe الر>عاء3 ال�ط%م.ة

(* قوله «وف الثل شر
الرعاء الطمة» كونه مثلv ل يناف كونه حديثاv وكم من الحاديث الصحيحة عدت

ف المثال النبوية، قاله ابن الطيب مشي القاموس راداv به عليه وأقره
الشارح)؛ ابن الثي: هو العنيف' برعاية البل ف الس_و\ق واليراد
والص\دار,، وي'ل}قي بعضها على بعض وي.ع\س3ف�ها، ض.ر.ب.ه' م.ث%لv ل1وال

السeوء3، ويقال أ%يضاv ح'ط%م¬، بل هاء. ومنه حديث علي�، رضي ال عنه: كانت



قريش إذا رأ%ت\ه' ف ح.ر\ب قالت: اح\ذ%ر'وا ال�ط%م.، احذروا الق�ط%م.
ومنه قول الجاج ف خطبته:

قد ل%ف9ها الليل� بس.و�اق ح'ط%م
أي ع.س'وف عنيف{. وال�ط%م.ة�: من أ%بنية البالغة وهو الذي ي.ك}ث�ر'

منه ال%ط}م'، ومنه سيت النار ال�ط%م.ة% لنا ت.ح\ط1م' كل شيء؛ ومنه
الديث: رأ%يت جهنم ي.ح\ط1م' بعضها بعضاv. ال4زهري: ال�ط%مة� هو الراعي

الذي ل ي'م.كYن' ر.ع1ي_ت.ه' من الراتع ال%صيبة ويقبضها ول ي.د.ع'ها
تنتشر ف ال%ر\عى، وح'ط%م¬ إذا كان عنيفاv كأنه ي.ح\ط1م'ها أي يكسرها إذا

ساقها أو أسامها ي.ع\ن'ف' با؛ وقال ابن بري ف قوله:
قد ل%ف�ها الليل� بس.و_اق ح'ط%م\

هو للح'ط%م, الق%ي\س3ي�، ويروى لب ز'غ}ب.ة ال%ز\ر.جي� يوم أ�ح'د{؛
وفيها:

أنا أ%بو ز'غ�ب.ة% أ%ع\دو بال%ز.م\،
لن ت'م\ن.ع. ال%خ\زاة� إل� بال4ل%م\

ي.ح\م1ي الذYمار خ.ز\ر.ج,يÒ من ج'ش.م\،
قد ل%ف�ها الليل� بس.و_اق� ح'ط%م\

ال%ز.م': من الهتزام وهو شدة الصوت، ويوز أن يريد ال%ز,ية. وقوله
بسواق حطم أي رجل شديد السوق لا ي.ح\ط1م'ها لشدة سوقه، وهذا مثل، ول يرد

إبلv يسوقها وإنا يريد أنه داهية متصرف؛ قال: ويروى البيت لر'ش.ي\د بن
ر'م.ي\ض� الع.ن.ز,ي> من أ%بيات:

باتوا ن,ياماv، وابن' ه1ن\د{ ل ي.ن.م\
بات يقاسيها غلم كالز_ل%م\،

خ.د.ل�ج' الس_اق%ي\ن, خ.ف�اق' الق%د.م\،
لي\س. ب,راعي إب,ل� ول غ%ن.م\،

ول ب,ج.ز_ار على ظهر و.ض.م\
ابن سيده: وان\ح.ط%م. الناس' عليه تزاحوا؛ ومنه حديث س.و\د.ة%: إنا
استأ}ذ%ن.ت\ أن تدفع من م1نÝ قبل ح.ط}مة1 الناس أي قبل أن يزدحوا

وي.ح\ط1م. بعضهم بعضاv. وف حديث توبة كعب بن مالك: إذ%ن} ي.ح\ط1م'كم الناس' أي
يدوسونكم ويزدحون عليكم، ومنه سي ح.طيم' مكة، وهو ما بي الركن والباب،

وقيل: هو ال1ج\ر ال�خ\ر.ج' منها، سي به لن البيت ر'ف1ع وترك هو



م.ح\طوماv، وقيل: لن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب، فبقي حت
ح'ط1م. بطول الزمان، فيكون ف%عيلv بعن فاعل. وف حديث الفتح: قال

للعب_اس احبس أ%با س'ف}يان% عند ح.ط}م, ال%ب.ل؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاءت
ف كتاب أب موسى، وقال: ح.ط}م' ال%ب.ل الوضع الذي ح'ط1م. منه أي ث�ل1م.

ف%بقي منقطعاv، قال: ويتمل أن يريد عند م.ض1يق, ال%ب.ل حيث ي.ز\ح.م'
بعضهم بعضاv، قال: ورواه أ%بو نصر الميدي� ف كتابه بالاء العجمة،

وفسرها ف غريبه فقال:
ال%ط}م' وال%ط}م.ة� أنف البل 

(* قوله «والطمة أنف البل» مضبوطة ف
نسخة النهاية بالفتح، وف نسخة الصحاح مضبوطة بالضم) النادر منه، قال:
والذي جاء ف كتاب البخاري عند ح.ط}م, ال%ي\ل,، هكذا مضبوطاv، قال: فإن

ص.ح_ت1 الر>واية� ول يكن تريفاv من الك%ت.ب.ة1 فيكون معناه، وال
أعلم، أنه يبسه ف الوضع التضايق الذي ت.ت.ح.ط�م' فيه ال%ي\ل� أي يدوس
بعضها بعضاv ف%ي.ز\ح.م' بعض'ها بعضاv فياها جيعها وتكثر ف عينه برورها

ف ذلك الوضع الضيق، وكذلك أ%راد ببسه عند خ.ط}م, البل، على شرحه
الميدي�، فإن ال4نف النادر من البل ي'ض.ي>ق' الوضع الذي يرج منه.

وقال ابن عباس: ال%ط1يم' ال1دار بعن جدار الكعبة. ابن سيده:
ال%ط1يم' ح1ج\ر' مكة ما يلي ال1يزاب، س'م>ي. بذلك لن\ح1طام الناس عليه،

وقيل: لنم كانوا يلفون عنده ف الاهلية في.ح\ط1م' الكاذ1ب.، وهو ضعيف.
الزهري: ال%ط1يم' الذي فيه ال1ر\زاب'، وإنا س'مي ح.طيماv لن البيت

.vرفع وترك ذلك م.ح\طوما
وح.ط1م.ت\ ح.ط%ماv: ه.ز,ل%ت\. وماء حاط�وم¬: م'م\ر,ئ¬.

وال�ط%م1ي_ة�: دروع تنسب إل رجل كان يعملها، وكان لعلي�، رضي ال
عنه، درع يقال لا ال�ط%م1ي_ة�. وف حديث زواج فاطمة، رضي ال عنها:

أ%نه قال لعلي� أ%ي\ن. د1ر\ع'ك. ال�ط%م1ي_ة�؟ هي الت ت.ح\ط1م' السيوف أي
تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إل بط}ن� من عبد
القيس يقال لم ح'ط%م.ة� بن' مارب� كانوا يعملون الدروع، قال: وهذا أ%شبه

ال4قوال.
ابن سيده: وبنو ح.ط%gم.ة% بطن¬.

@حظم: الزهري: قال أبو تراب 



(* قوله «الزهري قال أبو تراب إل» عبارته
أهل الليث وجوهه وقال أبو تراب إل). سعت بعض بن س'ل%ي\م� يقول

ح.م.ز.ه' وحظه' أي عصره، وجاء به ف باب الظاء والزاي.
@حقم: ال%ق}م': ض.ر\ب¬ من الطي يشبه المام، وقيل: هو المام يانية.

وال%ق1يمان1: مؤخر العيني ما يلي الصد\غ%ي\ن,.
@حكم: ال سبحانه وتعال أ%ح\ك%م' الاكم1ي.، وهو ال%ك1يم' له

ال�ك}م'، سبحانه وتعال. قال الليث: ال%ك%م' ال تعال. ال4زهري: من صفات
ال ال%ك%م' وال%ك1يم' والاك1م'، ومعان هذه ال4ساء متقار,بة، وال

أعلم با أ%راد با، وعلينا اليان� بأ%نا من أ%سائه. ابن ال4ثي: ف
أ%ساء ال تعال ال%ك%م' وال%ك1يم' وها بعن الاك1م، وهو القاضي،
ف%هو فع1يلD بعن فاع.ل�، أو هو الذي ي'ح\ك1م' ال4شياء4 ويتقنها، فهو

ف%ع1يلD بعن م'ف}ع1ل�، وقيل: ال%ك1يم' ذو ال1كمة، وال%ك}م.ة� عبارة
عن معرفة أفضل الشياء بأفضل العلوم. ويقال ل%ن\ ي'ح\س3ن' دقائق

الص>ناعات وي'تقنها: ح.ك1يم¬، وال%ك1يم' يوز أن يكون بعن الاك1م, مثل
ق%د1ير بعن قادر وع.ل1يم� بعن عال1م�. الوهري: ال�ك}م ال1ك}م.ة� من

العلم، وال%ك1يم' العال1م وصاحب ال1ك}م.ة. وقد ح.ك�م. أي صار ح.ك1يماv؛
قال الن_م1ر' بن ت.و\ل%ب:

،vر'و.ي\دا vوأ%ب\غ1ض ب.غ1يض.ك. ب'غ\ضا
إذا أنت. حاو.ل}ت. أن ت.ح\ك�ما

أي إذا حاو.لت. أن تكون ح.كي,ماv. وال�ك}م': الع1ل}م' والفقه؛ قال ال
تعال: وآتيناه ال�ك}م. ص.ب,ي�اv، أي علماف وفقهاv، هذا ل1ي.ح\ي.ى بن

ز.ك%ر,ي_ا؛ وكذلك قوله:
الص_م\ت' ح'ك}م¬ وقليلD فاع1ل�ه\

وف الديث: إن� من الشعر ل�ك}ماv أي إ,ن ف الشعر كلماv نافعاv ينع
من الهل والس_ف%ه1 وي.نهى عنهما، قيل: أراد با الواعظ والمثال الت
ينتفع الناس با. وال�ك}م': الع1ل}م' والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر

ح.ك%م. ي.ح\ك�م'، ويروى: إن من الشعر ل1ك}م.ةv، وهو بعن ال�كم؛ ومنه
الديث: ال1لفة� ف ق�ر.يش وال�ك}م' ف النصار؛ خ.ص_ه'م بال�ك}م,

لن أكثر فقهاء الصحابة فيهم، منهم م'عاذ� ابن ج.ب.ل� وأ�ب.ي� بن ك%ع\ب�
�وزيد بن ثابت وغيهم. قال الليث: بلغن أنه نى أن ي'س.م_ى الرجل



 vحك1يما
(* قوله «أن يسمى الرجل حكيماv» كذا بالصل، والذي ف عبارة الليث الت

vبالتحريك)، قال الزهري: وقد س.م_ى الناس' ح.كيما vف التهذيب: حكما
وح.ك%ماv، قال: وما علمت' الن_هي عن التسمية بما ص.حيحاv. ابن الثي:

وف حديث أب ش'ر.ي\ح� أنه كان يكن أبا ال%ك%م, فقال
له النب، صلى ال عليه وسلم: إن ال هو ال%ك%م'، وكناه بأ%ب

ش'ر.ي\ح�، وإنا ك%ر,ه له ذلك لئل ي'شار,ك. ال ف صفته؛ وقد س.م�ى ال4عشى
القصيدة ال�ح\كم.ة% ح.ك1يم.ةv فقال:

وغ%ريب.ة{، تأ}ت ال�لوك.، ح.ك1يم.ة{،
قد ق�ل}ت'ها لي'قال%: من ذا قال%ها؟

وف الديث ف صفة القرآن: وهو الذYك}ر' ال%ك1يم' أي الاك1م' لكم
وعليكم، أو هو ال�ح\ك%م' الذي ل اختلف فيه ول اضطراب، ف%ع1يلD بعن

م'ف}ع.ل�، أ�ح\ك1م. فهو م'ح\ك%م¬. وف حديث ابن عباس:
قرأ}ت ال�ح\ك%م. على ع.ه\د1 رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ يريد

vف%ص_ل% من القرآن لنه ل ي'ن\س.خ\ منه شيء، وقيل: هو ما ل يكن متشابا�ال
لنه أ�ح\ك1م. بيان'ه بنفسه ول يفتقر إل غيه، والعرب تقول: ح.ك%م\ت'

وأ%ح\ك%م\ت' وح.ك�م\ت' بعن م.ن.ع\ت' ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بي
الناس حاك1م¬، لنه ي.م\ن.ع' الظال من الظلم. وروى النذري عن أ%ب طالب

أنه قال ف قولم: ح.ك%م. ال بيننا؛ قال الصمعي: أصل الكومة رد الرجل
عن الظلم، قال: ومنه سيت ح.ك%م.ة� اللجام ل4نا ت.ر'دe الدابة؟ ومنه

قول لبيد:
أ%ح\ك%م. ال1ن\ث1يe من ع.و\رات1ها
كل� ح1ر\باء�، إذا أ�ك}ر,ه. ص.ل9

وال1ن\ث1يe: السيف؛ العن: ر.د_ السيف' عن ع.و\رات1 الد>ر\ع, وهي
ف�ر.ج'ها كل� ح1ر\باء�، وقيل: العن أ%ح\ر.ز. ال1نثيe وهو الز_ر_اد'

مساميها، ومعن الح\كام, حينئذ الح\راز'. قال ابن سيده: ال�ك}م'
الق%ضاء، وجعه أ%ح\كام¬، ل يك%س_ر على غي ذلك، وقد ح.ك%م. عليه بالمر

ي.ح\ك�م' ح'ك}ماv وح'كومةv وحكم بينهم كذلك. وال�ك}م': مصدر قولك ح.ك%م.
بينهم ي.ح\ك�م' أي قضى، وح.ك%م. له وحكم عليه. الزهري: ال�ك}م' القضاء

بالعدل؛ قال النابغة:



واح\كم\ كحك}م, ف%ت.اة1 ال%ي>، إذ ن.ظ%ر.ت\
إل ح.مام� س1راع� وارد الث�م.د1

(* قوله «حام سراع» كذا هو ف التهذيب بالسي الهملة وكذلك ف نسخة
قدية من الصحاح، وقال شارح الديوان: ويروى أيضاv شراع بالشي العجمة أي

متمعة).
وحكى يعقوب عن الرeواة1 أن معن هذا البيت:

ك�ن\ ح.ك1يماv كفتاة الي أي إذا قلت فأ%ص1ب\ كما أصابت هذه الرأ%ة، إذ
نظ%ر.ت\ إل المام, فأ%ح\ص.ت\ها ول ت'خ\ط1ئ عددها؛ قال: وي.د'ل©ك.

على أن معن اح\ك�م\ ك�ن\ ح.ك1يماv قول� الن_مر بن ت.و\ل%ب:
إذا أنت. حاو.ل}ت. أن ت.ح\ك�ما

يريد إذا أ%ردت أن تكون ح.ك1يماv فكن كذا، وليس من ال�ك}م, ف القضاء
ف شيء. والاك1م: م'ن.ف9ذ� ال�ك}م,، والمع ح'ك9ام¬، وهو ال%ك%م'.

وحاك%م.ه' إل ال%ك%م,: دعاه. وف الديث: وبك. حاك%م\ت' أي ر.ف%ع\ت'
ال�كم. إليك ول ح'ك}م. إل لك، وقيل: بك. خاصم\ت' ف طلب ال�ك}م, وإبطال, من

ناز.ع.ن ف الد>ين، وهي مفاعلة من ال�ك}م,.
وح.ك�م'وه' بينهم: أمروه أن ي.حكم.. ويقال: ح.ك�م\نا فلناv فيما

بيننا أي أ%ج.ز\نا ح'ك}م.ه' بيننا. وح.ك�م.ه' ف المر فاح\ت.ك%م.: جاز فيه
ح'ك}م'ه، جاء فيه الطاوع على غي بابه والقياس ف%ت.ح.ك�م.، والسم

ال�ح\ك�وم.ة� وال�ك�وم.ة�؛ قال:
ول%م1ث}ل� الذي ج.م.ع\ت. لر.ي\ب, الـ

ـد_ه\ر, ي.أ}ب ح'كومة% ال�ق}تال,
يعن ل ي.ن\ف�ذ� ح'كومة� من ي.ح\ت.ك1م' عليك من ال4عداء، ومعناه يأ}ب

ح'كومة% ال�ح\ت.ك1م عليك، وهو ال�ق}تال، فجعل ال�ح\ت.ك1م.
ال�ق}تال%، وهو ال�ف}ت.ع1ل� من القول حاجة منه إل القافية، ويقال: هو كلم

مستعم.لD، يقال: اق}ت.ل} علي_ أي اح\ت.ك1م\، ويقال: ح.ك�م\ت'ه ف مال إذا
جعلت. إليه ال�ك}م. فيه فاح\ت.ك%م. علي� ف ذلك. واح\ت.ك%م. فلنD ف مال

فلن إذا جاز فيه ح'ك}م'ه'. وال�حاك%م.ة�: الخاصمة إل الاك1م,.
واح\ت.ك%م'وا إل الاك1م, وت.حاك%م'وا بعن. وقولم ف الثل: ف بيته

ي'ؤ\ت.ى ال%ك%م'؛ ال%ك%م'، بالتحريك: الاكم؛ وأ%نشد ابن بري:
أ%قاد.ت\ ب.ن'و م.ر\وان% ق%ي\ساv د1ماء4نا،



�وف ال، إن ل ي.ح\ك�م'وا، ح.ك%م¬ ع.د\ل
vالستهزئون. ويقال: ح.ك�م\ت' فلنا :�وال%ك%م.ة�: القضاة. وال%ك%م.ة

أي أطلقت يده فيما شاء. وحاك%م\نا فلناv إل ال أي دعوناه إل ح'ك}م,
ال. وال�ح.ك�م': الشاري. وال�ح.ك�م': الذي ي'ح.ك�م' ف نفسه. قال

الوهري: وال%وار,ج ي'س.م_و\ن% ال�ح.كYم.ة% لنكارهم أمر
ال%ك%م.ي\ن وقول1ه,م\: ل ح'ك}م إل ل. قال ابن سيده: وت}ك1يم' ال%ر'وري_ة1

قولم ل ح'ك}م. إل ال ول ح.ك%م. إل ال�، وكأ%ن هذا على الس_ل}ب,
ل4نم ينفون ال�ك}م.؛ قال:

فكأ%ن، وما أ�ز.ي>ن' منها،
ق%ع.د1يÒ ي'ز.ي>ن' الت_ح\كيما

(* قوله «وما أزين» كذا ف الصل، والذي ف الكم: ما أزين).
وقيل: إنا بدء� ذلك ف أمر علي�، عليه السلم، ومعاو,ية%. وال%ك%مان:

أ%بو موسى ال4شعريe وعمرو ابن العاص. وف الديث: إن النة
للم'ح.ك9مي، ويروى بفتح الكاف وكسرها، فالفتح هم الذين ي.ق%ع'ون ف يد العدو

في'ن.حي_ر'ون% بي الش>ر\ك والقتل فيختارون القتل؛ قال الوهري: هم قوم من
أ%صحاب ال�خ\دود1 ف�ع1ل بم ذلك، ح'كYم'وا وخ'ي>روا بي القتل والكفر،

فاختاروا الث�بات على السلم مع القتل، قال: وأما الكسر فهو ال�ن\ص1ف'
من نفسه؛ قال ابن ال4ثي: وال4ول الوجه؛ ومنه حديث كعب:

إن ف النة داراv، ووصفها ث قال: ل ي.ن\ز,ل�ها إل نب أو ص1د>يق أو
ش.هيد أو م'ح.ك�مÒ ف نفسه. وم'ح.ك�م الي.مام.ة1 رجل قتله خالد بن

الوليد يوم م'س.ي\ل1م.ة%. وال}ح.ك�م'، بفتح الكاف 
(* قوله «والكم بفتح

الكاف إل» كذا ف صحاح الوهري، وغلطه صاحب القاموس وصوب أنه بكسر
الكاف كمحدث، قال ابن الطيب مشيه: وجوز جاعة الوجهي وقالوا هو كالرب

فانه بالكسر الذي جرب المور، وبالفتح الذي جربته الوادث، وكذلك الكم
بالكسر حكم الوادث وجربا وبالفتح حكمته وجربته، فل غلط)، الذي ف شعر

ط%ر.ف%ة% إذ يقول:
ليت ال�ح.ك�م. وال%و\ع'وظ% صوت.ك�ما

تت. التeراب,، إذا ما الباط1ل� ان\كشفا
(* قوله «ليت الكم إل» ف التكملة ما نصه: يقول ليت أن والذي يأمرن



بالكمة يوم يكشف عن الباطل وأدع الصبا تت التراب، ونصب صوتكما لنه
أراد عاذل9 كف9ا صوتكما).

هو الشيخ ال�ج.ر�ب' النسوب إل ال1ك}مة. وال1ك}م.ة�: العدل. ورجل
ح.ك1يم¬: عدل حكيم. وأ%ح\ك%م. ال4مر: أتقنه، وأ%ح\ك%م.ت\ه التجارب' على

ال%ث%ل، وهو من ذلك. ويقال للرجل إذا كان حكيماv: قد أ%ح\ك%م.ت\ه
التجار,ب'. والكيم: التقن لل�مور، واستعمل ثعلب هذا ف فرج الرأ%ة فقال:

.vالك%ث�ف%ة من النساء الكمة الفرج، وهذا طريف جد�ا
الزهري: وح.ك%م. الرجل� ي.ح\ك�م' ح'ك}ماv إذا بلغ النهاية ف معناه

مدحاv لزماv؛ وقال مرقش:
يأ}ت الش_باب' ال4ق}و.رين.، ول
ت.غ\ب,ط} أ%خاك أن ي'قال% ح.ك%م\

أي بلغ النهاية ف معناه.
أبو عدنان: اس\ت.ح\ك%م. الرجل� إذا تناهى عما يضره ف د1ينه أو د'ن\ياه؛

قال ذو الرمة:
ل�س\ت.ح\ك1م¬ ج.ز\ل ال�ر'وء4ة1 مؤم1ن¬

من القوم، ل ي.ه\وى الكلم الل�واغ1يا
وأ%ح\ك%م\ت' الشيء فاس\ت.ح\ك%م.: صار م'ح\ك%ماv. واح\ت.ك%م. المر'

واس\ت.ح\ك%م.: وث�ق.. ال4زهري: وقوله تعال: كتاب أ�ح\ك1م.ت\ آياته
ف�ص>ل%ت\ من ل%د'ن} ح.كيم خبي؛ فإن التفسي جاء: أ�ح\ك1م.ت\ آياته بالمر
والنهي واللل, والرام, ث ف�ص>ل%ت\ بالوعد والوعيد، قال: والعن، وال
أعلم، أن آياته أ�ح\ك1م.ت\ وف�ص>ل%ت\ بميع ما يتاج إليه من الدللة على

توحيد ال وتثبيت نبوة النبياء وشرائع السلم، والدليل على ذلك قول
ال عز وجل: ما فر_طنا ف الكتاب من شيء؛ وقال بعضهم ف قول ال تعال:

الر تلك آيات الكتاب ال%ك1يم؛ إنه ف%ع1يل بعن م'ف}ع.ل�، واستدل بقوله
عز وجل: الر كتاب أ�ح\ك1م.ت\ آياته؛ قال الزهري: وهذا إن شاء ال كما

ق1يل، والقرآن� يوضح بعض'ه بعضاv، قال: وإنا جوزنا ذلك وصوبناه ل4ن
ح.ك%م\ت يكون بعن أ%ح\ك%م\ت' ف%ر'د_ إل الصل، وال أعلم. وح.ك%م.

الشيء وأ%ح\ك%م.ه'، كلها: منعه من الفساد. قال الزهري: وروينا عن إبراهيم
النخعي أنه قال: ح.كYم الي.تيم كما ت'حكYم' ولدك أي امنعه من الفساد

وأصلحه كما تصلح ولدك وكما تنعه من الفساد، قال: وكل من منعته من شيء فقد



ح.ك�م\ت.ه وأح\ك%م\ت.ه'، قال: ونرى أن ح.ك%م.ة الدابة سيت بذا العن
لنا تنع الدابة من كثي من ال%ه\ل. وروى شر¬ عن أب سعيد الض�رير

أنه قال ف قول النخعي: ح.كYم, الي.تيم كما ت'حكYم' ولدك؛ معناه
ح.كYم\ه' ف ماله وم1ل}ك1ه إذا صلح كما ت'حكYم' ولدك ف م1ل}ك1ه، ول يكون

ح.ك�م. بعن أ%ح\ك%م. لنما ضدان؛ قال ال4زهري: وقول أب سعيد الضرير ليس
بالرضي. ابن ال4عراب: ح.ك%م. فلنD عن المر والشيء أي رجع،

وأ%ح\ك%م\ت'ه أنا أي ر.ج.ع\ت'ه، وأ%ح\ك%مه هو عنه ر.ج.ع.ه'؛ قال جرير:
أ%ب.ن حنيفة%، أ%ح\ك1م'وا س'ف%هاء4كم،

إن أ%خاف' عليكم' أ%ن أ%غ}ض.با
أي ر'دeوهم وك�ف©وه'م\ وامنعوهم من التعر�ض ل. قال ال4زهري: جعل ابن

العراب ح.ك%م. لزماv كما ترى، كما يقال ر.ج.ع\ت'ه فر.ج.ع ون.ق%ص\ت'ه
فن.ق%ص، قال: وما سعت ح.ك%م. بعن ر.ج.ع. لغي ابن ال4عراب، قال: وهو

الثقة الأ}مون. وح.ك%م. الرجل% وح.ك�م.ه وأ%ح\ك%م.ه': منعه ما يريد.
وف حديث ابن عباس: كان الرجل ي.ر,ث� امرأ%ةv ذات. قاربة في.ع\ض'ل�ها حت

توت. أو ت.ر'د_ إليه صداقها، فأ%ح\ك%م. ال عن ذلك ونى عنه أي
م.ن.ع. منه. يقال: أ%ح\ك%م\ت' فلناv أي منعته، وبه س'م>ي. الاكم' لنه ينع

الظال، وقيل: هو من ح.ك%م\ت' الف%رس. وأ%ح\ك%م\ت'ه وح.ك�م\ت'ه إذا
ق%د.ع\ت.ه' وك%ف%ف}ت.ه. وح.ك%م\ت' الس_ف1يه وأ%ح\ك%م\ت'ه إذا أ%خذت على

يده؛ ومنه قول جرير:
أ%ب.ن حنيفة، أح\ك1م'وا س'فهاءكم

وح.ك%م.ة� اللجام: ما أ%حاط ب.ن.ك%ي الدابة، وف الصحاح: بال%ن.ك،
وفيها الع1ذاران، سيت بذلك لنا تنعه من الري الشديد، مشتق من ذلك،

وجعه ح.ك%م¬. وف الديث: وأ%نا آخذ ب.ك%م.ة فرسه أي بلجامه. وف الديث:
Dوف رواية: ف رأ}س كل عبد ح.ك%م.ة ،Dما من آدمي� إل وف رأ}سه ح.ك%م.ة

إذا ه.م_ بسيئة{، فإن شاء ال تعال أن ي.ق}د.ع.ه با ق%د.ع.ه؛
وال%ك%م.ة�: حديدة ف اللجام تكون على أنف الفرس وح.ن.ك1ه1 تنعه عن مالفة

راكبه، ولا كانت ال%ك%م.ة تأ}خذ بفم الدابة وكان ال%ن.ك' مت_صلv بارأ}س
جعلها تنع من هي ف رأ}سه كما تنع ال%ك%م.ة� الدابة. وح.ك%م. الفرس.

ح.ك}ماv وأ%ح\ك%م.ه' بال%ك%م.ة1: جعل للجامه ح.ك%م.ةv، وكانت العرب
تتخذها من الق1د> وال4ب.ق, لن قصدهم الشجاعة� ل الزينة؛ قال زهي:



القائد ال%ي\ل% م.ن\كوباv دوائر'ها،
قد أ�ح\ك1م.ت\ ح.ك%مات الق1د> وال4ب.قا

يريد: قد أ�ح\ك1م.ت\ ب.ك%مات1 الق1د> وب.ك%مات1 ال4ب.ق,، فحذف
ال%ك%مات وأ%قام. ال4ب.ق. مكانا؛ ويروى:

م.ح\كوم.ةv ح.ك%مات1 الق1د> والب.قا
على اللغتي جيعاv؛ قال أبو السن: ع.د_ى قد أ�ح\ك1م.ت\ لن فيه معن

ق�لYد.ت\ وق�لYد.ت\ متعد�ية إل مفعولي. الزهري: وفرس م.ح\كومةD ف
رأ}سها ح.ك%م.ةD؛ وأنشد:

م.ح\كومة ح.ك%مات الق1د> والبقا
وقد رواه غيه: قد أ�ح\ك1م.ت\، قال: وهذا يدل على جواز ح.ك%م\ت' الفرس

وأ%ح\ك%م\ت'ه بعن واحد. ابن شيل: ال%ك%م.ة� ح.ل}ق%ةD تكون ف فم
الفرس. وح.ك%4م.ة� النسان: مقدم وجهه. ورفع ال ح.ك%م.ت.ة� أي رأ}سه وشأ}نه.

وف حديث عمر: إن العبد إذا تواضع رفع ال� ح.ك%م.ت.ه' أي قدره
ومنزلته. يقال: له عندنا ح.ك%م.ةD أي قدر، وفلن عال ال%ك%م.ة1، وقيل:

ال%ك%م.ة� من النسان أسفل وجهه، مستعار من موضع ح.ك%م.ة1 اللجام، ور.ف}ع'ها
كناية عن العزاز ل4ن من صفة الذ�ليل تنكيس. رأ}سه. وح.ك%مة الضائنة:

ذ%ق%ن'ها.
الزهري: وف الديث: ف أ%ر\ش ال1راحات ال�كوم.ة�؛ ومعن ال�كومة ف

أ%رش الراحات الت ليس فيها د1ي.ةD معلومة: أن ي'ج\ر.ح. النسان� ف
موضع ف ب.د.نه ي'ب\ق1ي ش.ي\ن.ه' ول ي'ب\ط1ل� الع'ض\و.، في.ق}تاس الاكم

أ%ر\ش.ه' بأن يقول: هذا ال%ج\روح لو كان عبداv غي م.شي� هذا الش_ي\ن.
بذه ال1راحة كانت قيمت'ه ألف. د1ر\هم�، وهو مع هذا الشي قيمت'ه

ت1س\ع'مائة درهم فقد نقصه الش_ي\ن' ع'ش\ر. قيمته، فيجب على الارح ع'ش\ر'
د1ي.ت1ه ف ال�ر> لن الروح ح'رÒ، وهذا وما أ%شبهه بعن الكومة الت

يستعملها الفقهاء ف أ%رش الراحات، فاع\ل%م\ه.
وقد س.م_و\ا ح.ك%ماv وح'ك%ي\ماv وح.ك1يماv وح.ك9اماv وح'ك}مان.

وح.ك%م¬: أبو ح.ي�ç من اليمن. وف الديث: ش.فاع.ت لهل الكبائر من أ�مت حت
ح.ك%م وحاء4؛ وها قبيلتان جاف1يتان من وراء رمل ي.بين.

@حلم: ال�ل}م' وال�ل�م: الرeؤ\يا، والمع أ%ح\لم. يقال: ح.ل%م.
vما�ي.ح\ل�م' إذا رأ%ى ف ال%نام. ابن سيده: ح.ل%م. ف نومه ي.ح\ل�م' ح'ل



واح\ت.ل%م وان\ح.ل%م.؛ قال بشر بن أب خازم:
أ%ح.قÒ ما رأ%يت. أم, اح\ت1لم'؟

ويروى أم ان\ح1لم'. وت.ح.ل�م. ال�ل}م.: استعمله. وح.ل%م. به وح.ل%م.
عنه وت.ح.ل�م عنه: رأ%ى له ر'ؤ\يا أو رآه ف النوم. وف الديث: من
ت.ح.ل�م ما ل ي.ح\ل�م\ ك�لYف. أن} ي.عق1د. بي ش.عيتي، أي قال إنه رأى

ف النوم ما ل ي.ر.ه'. وت.ك%ل�ف. ح'ل�ماv: ل ي.ر.ه. يقال: ح.ل%م،
بالفتح، إذا رأ%ى، وت.ح.ل�م إذا ادعى الرؤ\يا كاذباv، قال: فإن قيل ك%ذ1ب'

الكاذ1ب, ف منام1ه ل يزيد على ك%ذبه ف ي.ق%ظ%ت1ه، فل1م. زاد.ت\ ع'قوبته
ووعيده وت.كليفه ع.ق}د. الشعيتي؟ قيل: قد صح ال%ب.ر' أ%ن الرؤيا

الصادقة ج'ز\ء# من النeب'و_ة، والنبوة� ل تكون إل� و.ح\ياv، والكاذب ف
رؤياه ي.د_ع1ي أن ال تعال أراه ما ل ي'ر,ه1، وأ%عطاه جزءاv من النبوة

ول يعطه إياه، والكذ1ب' على ال أ%عظم ف1ر\ي.ةv من كذب على اللق أو
على نفسه. وال�ل}م': الحتلم أيضاv، يمع على الح\لم,. وف الديث:

الرؤيا من ال وال�ل}م' من الشيطان، والرؤيا وال�ل}م' عبارة عما يراه
النائم ف نومه من ال4شياء، ولكن غ%ل%بت الرؤيا على ما يراه من الي

والشيء السن، وغلب ال�ل}م' على ما يراه من الشر والقبيح؛ ومنه قوله:
أ%ض\غاث� أ%ح\لم�، وي'ستعمل كل© واحد منهما موضع الخر، وت'ض.م لم'

ال�ل�م, وتسكن. الوهري: ال�ل�م'، بالضم، ما يراه النائم. وتقول: ح.ل%م\ت'
بكذا وح.ل%م\ت'ه أيضاv؛ قال:

ف%ح.ل%م\ت'ها وبن'و ر'ف%ي\د.ة% دونا،
ل ي.ب\ع.د.ن� خ.يال�ها ال%ح\ل�وم'
(* هذا البيت للخطل).

ويقال: قد ح.ل%م الرجل� بالرأ%ة إذا ح.ل%م ف نومه أنه يباشرها، قال:
Dوهذا البيت شاهد عليه. وقال ابن خالو.ي\ه: أ%ح\لم' نائم� ث1ياب¬ غ1لظ

(* قوله «أحلم نائم ثياب غلظ» عبارة الساس: وهذه أحلم نائم للمان
الكاذبة. ولهل الدينة ثياب غلظ مططة تسمى أحلم نائم، قال:

تبدلت بعد اليزران جريدة * وبعد ثياب الز أحلم نائم
يقول: كبت فاستبدلت بقد� ف لي اليزران قد�اv ف يبس الريدة وبلد

ف لي الز جلداv ف خشونة هذه الثياب). وال�ل}م والح\ت1لم': ال1ماع
ونوه ف النوم، والسم ال�ل�م. وف التنزيل العزيز: ل يبلغوا



ال�ل�م.؛ والف1ع\ل كالف1ع\ل. وف الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم، أمر
م'عاذاv أن يأ}خذ من كل حال1م� ديناراv يعن الزية؛ قال أ%بو اليثم: أراد

بالال1م, كل� من ب.ل%غ% ال�ل�م. وجرى عليه ح'ك}م' الرجال، احت.ل%م.
أو ل ي.ح\ت.ل1م. وف الديث: الغ'س\ل� يوم. المعة واجب على كل حال1م�
إنا هو على من بلغ ال�ل�م أي بلغ أن ي.ح\ت.لم أو اح\ت.ل%م قبل ذلك، وف

رواية: م'ح\ت.ل1م� أي بالغ م'د\ر,ك.
وال1ل}م'، بالكسر: ال4ناة� والعقل، وجعه أ%ح\لم وح'ل�وم¬. وف

التنزيل العزيز: أم\ ت.أ}م'ر'ه'م أ%ح\لم'هم بذا؛ قال جرير:
ه.ل} م1ن\ ح'ل�وم� ل4قوام�، ف%ت'ن\ذ1ر.ه'م

ما ج.ر_ب. الناس' من ع.ض>ي وت.ض\ر,يسي؟
قال ابن سيده: وهذا أحد ما ج'م1ع. من الصادر. وأ%ح\لم' القوم:

ح'ل%ماؤهم، ورجل ح.ل1يم¬ من قوم أ%ح\لم� وح'ل%ماء، وح.ل�م.، بالضم، ي\ل�م
ح1ل}ماv: صار ح.ليماv، وحل�م عنه وت.ح.ل�م سواء. وت.ح.ل�م: تكلف ال1ل}م.؛

قال:
ت.ح.ل�م\ عن الد\ن.ي\ن. واس\ت.ب\ق, و'د_هم،

ولن تستطيع. ال1ل}م. حت ت.ح.ل�ما
وت.حال%م: أ%ر.ى من نفسه ذلك وليس به. وال1ل}م: نقيض' الس_ف%ه؛ وشاهد'

ح.ل�م. الرج'ل�، بالضم، قول� عبد ال بن ق%ي\س الرeق%ي_ات:
م'ج.ر_ب' ال%ز\م,3 ف ال�مور,، وإن

خ.ف�ت\ ح'ل�وم¬ بأ%هل1ها ح.ل�م.ا
وح.ل�مه ت.حليماv: جعله ح.ل1يماv؛ قال ال�خ.ب_ل السعدي:

ور.دeوا ص'دور. ال%ي\ل حت ت.ن.ه\ن.ه.ت\
إل ذي النeه.ى، واس\ت.ي\د.ه'وا للم'ح.لYم,

أي أ%طاعوا الذي يأ}مرهم بال1ل}م,، وقيل 
(* قوله «أي أطاعوا الذي

يأمرهم باللم وقيل إل» هذه عبارة الكم، والناسب أن يقول: أي أطاعوا من
يعلمهم اللم كما ف التهذيب، ث يقول: وقيل حلمه أمره باللم، وعليه فمعن

البيت أطاعوا الذي يأمرهم باللم): ح.ل�مه أمره بال1ل}م,. وف حديث
النب، صلى ال عليه وسلم، ف صلة الماعة: ل1ي.ل1ي.ن>ي منكم أ�ولوا

ال4ح\لم والنeه.ى أي ذوو اللباب والعقول، واحدها ح1ل}م¬، بالكسر، وكأ%نه



من ال1ل}م ال4ناة والتثبeت ف ال�مور، وذلك من ش1عار العقلء.
وأ%ح\ل%م.ت الرأ%ة� إذا ولدت ال�ل%ماء.

وال%ل1يم' ف صفة ال عز وجل: معناه الص_بور، وقال: معناه أنه الذي
ل يس\ت.خ1ف©ه' ع1ص\يان الع'صاة ول يستف1ز�ه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل

شيء� م1ق}داراv، فهو م'ن\ت.ه{ إليه. وقوله تعال: إنك لنت ال%ل1يم'
الر_ش1يد'؛ قال ال4زهري: جاء ف التفسي أ%نه ك1نايةD عن أ%نم قالوا إنك

ل4نت. الس_ف1يه' الاهل، وقيل: إنم قالوه على جهة الستهزاء؛ قال ابن
عرفة: هذا من أ%شد� س1باب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا
ح.ل1يم' أ%ي أنت عند نفسك ح.ل1يم¬ وعند الناس س.ف1يه¬؛ ومنه قوله عز وجل:

ذ�ق\ إنك أنت العزيز الكري؛ أي بزعمك وعند نفسك وأ%نت. ال%ه,ي'
عندنا.ابن سيده: ال4ح\لم' ال4جسام، قال: ل أعرف واحدها.

وال%ل%م.ة�: الصغية من الق1ر\دان1، وقيل: الضخم منها، وقيل: هو آخر
أ%سنانا، والمع ال%ل%م' وهو مثل الع.ل9؟؟، وف حديث ابن عمر: أ%نه كان

ي.ن\ه.ى أن ت'ن\ز.ع ال%ل%م.ة� عن دابته؛ ال%ل%م.ة�، بالتحريك: القرادة
الكبية. وح.ل1م. البعي' ح.ل%ماv، فهو ح.ل1م¬: كثر عليه ال%ل%م'، وبع1ي

ح.ل1م¬: قد أفسده ال%ل%م' من كثرتا عليه. الصمعي: القراد' أ%و�ل ما
يكون� صغياv ق%م\قام.ةD، ث يصي ح.م\نانةv، ث يصي ق�راداv، ث ح.ل%م.ة.

وح.ل�م\ت' البعي: نزعت ح.ل%م.ه'. ويقال: ت.ح.ل�م.ت1 الق1ر\بة� امتلت
 Dتا. وع.ناق¬ ح.ل1مة وت1ح\ل1م.ةgماء، وح.ل�م\ت'ها مل

(* قوله «وعناق
حلمة وتلمة» كذا هو مضبوط ف الكم بالرفع على الوصفية وبكسر التاء

الول من تملمة وف التكملة مضبوط بكسر تاء تلمة والر بالضافة وكذا
فيما يأت من قوله وجاعة تلمة تال): قد أ%فسد جلد.ها ال%ل%م'، والمع

ال�ل�م'. وح.ل�م.ه': نزع عنه ال%ل%م.، وخصصه الزهري فقال:
وح.ل�م\ت' البل أخذت عنها ال%ل%م، وجاعة ت1ح\ل1م.ةD ت.حال1م': قد كثر ال%ل%م'

عليها.
وال%ل%م'، بالتحريك: أن ي.ف}س'د الهاب' ف العمل ويقع. فيه دود

في.ت.ث%ق�ب.، تقول منه: ح.ل1م.، بالكسر.
وال%ل%م.ة�: دودة تكون بي جلد الشاة ال4على وجلدها السفل، وقيل:
ال%ل%مة� دودة تقع ف اللد فتأ}كله، فإذا د'بغ% و.ه.ي موضع' ال4كل فبقي



رقيقاv، والمع من ذلك كلYه ح.ل%م¬، تقول منه: ت.ع.ي_ب اللد' وح.ل1م.
ال4دي' ي.ح\ل%م' ح.ل%ماv؛ قال الو.ليد بن ع'ق}ب.ة% ابن أب ع'ق}ب.ة% 

*)
قوله «عقبة بن أب عقبة» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس: عقبة بن أب

معيط اهـ. ومثله ف القاموس ف مادة م ع ط). من أبيات ي.ح'ضe فيها
م'عاوية على قتال علي�، عليه السلم، ويقول له: أنت. تسعى ف إصلح أمر قد

ت� فساد'ه، كهذه الرأ%ة الت ت.د\ب'غ� ال4دي ال%ل1م. الذي وقعت فيه
ال%ل%م.ة�، فن.ق�ب.ته وأفسدته فل ينتفع به:

أ%ل أ%ب\ل1غ} معاو,ية% بن. ح.ر\ب�
بأ%ن_ك.، من أ%خي ث1ق%ة{، م'ل1يم'

قطعت. الد_ه\ر. كالس_د1م ال�ع.ن_ى،
ت'ه.د>ر' ف د1م.ش\ق وما ت.ر,ي'
فإن_ك. والكتاب. إل علي�،
كداب,غة{ وقد ح.ل1م. ال4د1ي'

لك. الو.ي\لت'، أق}ح1م\ها عليهم،
فخي الطال1ب الت>ر.ة1 الغ.ش'وم'
فق%و\م'ك' بالدينة قد ت.ر.د_و\ا،
ف%ه'م\ ص.ر\عى كأ%ن_ه'م' ال%ش1يم'

،vصاب. وكان ح.ي�ا�فلو كنت. ال
ت.ج.ر_د. ل أ%ل%فe ول س.ؤ\وم'

ي'ه.ن>يك. المارة% كل© ر.ك}ب�
من الفاق، س.ي\ر'ه'م' الر_س1يم'

ويروى:
ي'ه.ن>يك المارة% كل© ركب�،

لن\ضاء3 الف1راق, بم ر.س1يم'
قال أبو عبيد: ال%ل%م' أن يقع ف ال4دي دوابe فلم ي.خ'ص_ ال%ل%م؛

قال ابن سيده: وهذا منه إغفال. وأ%دي ح.ل1م¬ وح.ل1يم: أ%فسده ال%ل%م'
قبل أن يسلخ. وال%ل%م.ة�: رأ}س الث�د\ي، وها ح.ل%متان، وح.ل%م.تا

الث�د\ي.ي\ن: ط%ر.فاها. وال%ل%م.ة�: الث©ؤ\لول الذي ف وسط
الث�د\ي,.وت.ح.ل�م الال�: سن. وت.ح.ل�م الصبe والض_بe والي.ر\بوع



وال�ر.ذ والق�راد: أقبل شحمه وس.من واكتنز؛ قال أوس بن ح.ج.ر:
ل%ي\ن.ه'م' ل%ح\ي. الع.صا فطر.د\ن.ه'م\

إل س.نة{، ق1ر\دان'ها ل ت.ح.ل�م,
ويروى: ل%و\ن.هم، ويروى: ج,ر\ذانا، وأما أ%بو حنيفة فخص به النسان.

وال%ل1يم: الشحم القبل؛ وأ%نشد:
vض.ي\ع.ة �فإن ق%ضاء4 ال%ح\ل, أ%ه\و.ن
من ال�خ> ف أ%نقاء3 كلY ح.ل1يم

وقيل: ال%ل1يم' هنا البعي ال�ق}ب,ل� الس>م.ن, فهو على هذا صفة؛ قال
.vإل� م.زيدا vابن سيده: ول أعرف له فعل

وبعي ح.ل1يم¬ أي سي.
وم'ح.لYم ف قول العشى:

ونن غداة% الع.ي\ن,، يوم. ف�ط%ي\مة{،
م.ن.ع\نا بن ش.ي\بان ش'ر\ب. م'ح.لYم,

هو نر يأ}خذ من عي ه.ج.ر.؛ قال لبيد يصف ظ�ع'ناv ويشبهها بنخيل
ك%ر.ع.ت\ ف هذا النهر:

ع'ص.ب¬ ك%وار,ع' ف خ.ليج م'ح.لYم�
ح.م.ل%ت، فمنها م'وق%ر¬ مك}موم'

وقيل: م'ح.لYم¬ نر باليمامة؛ قال الشاعر:
ف%س3يلD دنا ج.ب_ار'ه من م'ح.لYم�

�وف حديث خزية وذكر السنة: وب.ض_ت ال%ل%م.ة� أ%ي د.ر_ت\ ح.ل%مة
الثدي وهي رأ}سه، وقيل: ال%ل%مة� نبات ينبت ف السهل، والديث� يتملهما،

Dوف حديث مكحول: ف ح.ل%م.ة1 ثدي الرأ%ة ر'بع د1ي.ت1ها. وق%تيل
:D؛ قال م'ه.ل}ه,لvح'ل�م¬: ذهب باطل

كل© قتيل� ف ك�ل%ي\ب� ح'ل�م\،
حت ينال الق%ت\ل� آل ه.م�ام\

وال�لم' وال�ل�م': ولد العز؛ وقال اللحيان: هو ال%د\ي'
وال%م.ل� الصغي، يعن بالمل الروف.. وال�ل�م': الدي يؤخذ من بطن أ�مه؛

قال الصمعي: ال�ل�م' وال�ل�ن�، باليم والنون، صغار الغنم. قال ابن
:Dللزمته ال%ل%م.ة% يرضعها؛ قال م'ه.ل}ه,ل vبري: سي الدي ح'ل�ما

كل قتيل ف كليب ح'ل�م\



ويروى: ح'ل9ن؛ والبيت' الثان:
حت ينال القتل� آل ش.ي\بان}

يقول: كل© من ق�ت1ل% من ك�ل%ي\ب� ناقص¬ عن الوفاء به إل آل هام أو
شيبان. وف حديث عمر: أنه ق%ضى ف ال4ر\ن.ب يقتل�ه ال�ح\ر,م' ب'ل�م،

جاء تفسيه ف الديث: أنه هو ال%د\ي'، وقيل: يقع على ال%د\ي وال%م.ل
حي تضعه أ�م�ه، ويروى بالنون، واليم بدل منها، وقيل: هو الصغي الذي

ح.ل�مه' الر_ضاع' أي س.م_ن.ه' فتكون اليم أ%صلية؛ قال أ%بو منصور: الصل
ح'ل�ن، وهو ف�ع\لن من التحليل، فقلبت النون� ميماv. وقال ع.ر�ام:
ال�ل�ن� ما ب.ق%ر\ت. عنه بطن أ�مه فوجدته قد ح.م_م. وش.ع_ر.، فإن ل

يكن كذلك فهو غ%ض1ي¬، وقد أ%غ}ض.ن.ت1 الناقة� إذا فعلت ذلك. وشاة
ح.ل1يمةD: سينة. ويقال: ح.ل%م\ت' خ.يال% فلنة، فهو م.ح\ل�وم¬؛ وأ%نشد بيت

الخطل:
ل ي.ب\ع.د.ن� خيال�ها ال%ح\ل�وم

والال�وم، بلغة أ%هل مصر: ج'ب\ن¬ لم. الوهري: الال�وم' لب يغل�ط
فيصي شبيهاv بالب الرطب وليس به. ابن سيده: الال�وم' ضرب من

�ال4ق1ط.وال%ل%مة�: نبت؛ قال الصمعي: هي ال%ل%مة� والي.ن.مة، وقيل: ال%ل%مة
نبات ينبت بن.ج\د{ ف الرمل ف ج'ع.ي\ثنة، لا زهر وورقها أ�خ.ي\ش1ن¬

عليه شوك كأ%نه أ%ظافي النسان، ت.ط}ن البل وت.ز,ل© أ%حناك�ها، إذا
رعته، من العيدان اليابسة. وال%ل%م.ة�: شجرة الس_ع\دان وهي من أ%فاضل
Dدون الذراع، لا ورقة غليظة وأف}نان �ال%ر\ع.ى، وقال أ%بو حنيفة: ال%ل%مة

وز.ه\ر.ةD كزهرة ش.قائق النeع\مان1 إل أنا أكب وأ%غلظ، وقال
ال4صمعي: ال%ل%مة� نبت من الع'ش\ب, فيه غ�ب\ر.ةD له م.سÒ أ%خ\ش.ن' أ%حر

الثمرة، وجعها ح.ل%م¬؛ قال أ%بو منصور: ليست ال%ل%م.ة� من شجر الس_ع\دان ف
شيء؛ الس_عدان� ب.ق}لD له ح.س.ك¬ مستدير له شوك مستدير 

(* قوله «له شوك
مستدير» كذا بالصل، وعبارة اب منصور ف التهذيب: له حسك مستدير ذو شوك

كثي)، وال%ل%مة� ل شوك لا، وهي من ال%ن\بة1 معروفة؛ قال الزهري:
وقد رأ%يتها، ويقال للح.ل%م.ة1 ال%ماطة�، قال: وال%ل%مة� رأ}س الث�د\ي,
ف وسط الس_ع\دانة؛ قال أ%بو منصور: ال%ل%مة� ال�ن.ي_ة� الشاخصة من

ث%د\ي, الرأ%ة وث�ن\د'و.ة الرجل، وهي الق�راد، وأ%ما الس_ع\دانة فما



أ%حاط% بالق�راد ما خالف لون'ه لون الث�د\ي,، والل�و\ع.ة� السواد حول
ال%ل%مة1.

وم'ح.لYم: اسم رجل، ومن أ%ساء الرجل م'ح.لYم¬، وهو الذي ي'ع.ل9م
ال1ل}م.؛ قال العشى:

فأ%م_ا إذا ج.ل%س'وا بالع.ش1ي�
فأ%ح\لم' عاد{، وأ%ي\دي ه'ض'م\

ابن سيده: وبنو م'ح.ل�م� وبنو ح.ل%م.ة% قبيلتان. وح.ل1يمة�: اسم
امرأ%ة. ويوم ح.ل1يمة%: يوم معروف أحد أ%يام العرب الشهورة، وهو يوم التقى

ال�ن\ذ1ر' ال4كب وال%رث� ال4كب الغ.س_ان9، والعرب ت.ض\ر,ب' ال%ث%ل%
ف كل أمر م'ت.عال%م� مشهور فتقول: ما ي.و\م' ح.ل1يمة% ب,س3ر�ç، وقد

يضرب مثلv للرجل النابه1 الذYك}ر,، ورواه ابن ال4عراب وحده: ما يوم
ح.ل1يمة% بش.ر�ç، قال: وال4ول هو الشهور؛ قال النابغة يصف السيوف:

ت'و'ر>ث}ن. من أ%زمان يوم, ح.ل1يمة{
إل اليوم، قد ج'ر�ب\ن. كل� الت_جار,ب,

وقال الكلب: هي ح.ليمة� بنت ال%ر,ث بن أ%ب ش1م\ر، و.ج_ه. أ%بوها
vلم م1ر\ك%نا �جيشاv إل ال�ن\ذ1ر, بن ماء السماء، فأ%خ\رج.ت\ حليمة

فط%ي_بتهم.
وأ%ح\لم نائم�: ضرب من الثياب؛ قال ابن سيده: ول أ%حق©ها.

وال�ل�م': اسم قبائل. وح'ل%ي\مات¬، بضم الاء: موضع، وه'ن_ أكمات بطن ف%ل}ج؛
وأ%نشد:

كأ%ن� أ%ع\ناق. ال%ط1ي> الب'ز\ل,،
بي ح'ل%ي\مات{ وبي ال%ب\ل,

من آخر الليل، ج'ذ�وع' الن_خل,
أ%راد أنا ت.م'دe أ%عناقها من التعب. وح'ل%ي\م.ة�، على لفظ التحقي:

:vموضع؛ قال ابن أ%حر يصف إبل
ت.ت.ب_ع' أوضاحاv بس'ر_ة1 ي.ذ}ب'ل�،

vمن ح'ل%ي\مة% بال1يا vوت.ر\ع.ى ه.ش1يما
وم'ح.لYم¬: نر بالبحرين؛ قال الخطل:

ت.س.لس.ل% فيها ج.د\و.لD من م'ح.لYم�،
إذا ز.ع\ز.ع.ت\ها الريح' كادت\ ت'م1يل�ها



vف%و_ارة بالبحرين وما رأ%يت عينا Dم¬ عي¬ ث%ر_ةYالزهري: م'ح.ل
أكثر ماء منها، وماؤها حار� ف م.ن\ب.ع1ه، وإذا ب.ر.د فهو ماء ع.ذ}ب¬؛ قال:
وأ%رى م'ح.لYماv اسم. رجل ن'س3ب.ت العي' إليه، ولذه العي إذا جرت ف

نرها خ'ل�ج¬ كثية، تسقي نيل ج'ؤاثا وع.س.ل�ج وق�ر.ي_ات من قرى
ه.ج.ر..

@حلسم: ال1ل�س\م': الريص الذي ل يأ}كل ما قدر عليه، وهو ال%ل1س'؛
قال:

ليس ب,ق1ص\ل� ح.ل1س� ح1ل�س\م,،
عند البيوت، راش1ن� م1ق%م>

@حلقم: ال�ل}ق�وم: ال%ل}ق'. ابن سيده: ال�ل}ق�وم' م.ج\رى الن_ف%س
والسeعال من الوف، وهو أ%ط}باق' غ%راض1يف.، ليس دونه من ظاهر باطن

الع'ن'ق, إل� ج,ل}د¬، وطرف�ه السفل ف الرئة1، وط%ر.ف�ه' العلى ف أ%صل
عك%د.ة1 اللسان، ومنه مرج الن_ف%س والريح والب'صاق والصوت، وجعه ح.لق1م'

وح.لقيم. التهذيب قال: ف ال�ل}ق�وم وال�نجور م.خ\ر.ج' الن_ف%س ل
يري فيه الطعام' والشراب الريء 

(* قوله «ل يري فيه الطعام والشراب
الريء» كذا هو بالصل، وعبارة التهذيب: ل يري فيه الطعام والشراب يقال له

الريء)، وتام الذكاة قطع ال�ل}ق�وم وال%ريء والو.د.ج.ي\ن,، وقولم:
:�نزلنا ف مثل ح'ل}ق�وم الن_عامة، إنا يريدون به الضيق. وال%ل}ق%مة

قطع ال�ل}ق�وم. وح.ل}ق%م.ه: ذبه فقطع ح'ل}قوم.ه'. وح.ل}ق%م. التمر':
ك%ح.ل}ق%ن، وزعم بعقوب أنه بدل. الوهري: ال�ل�قوم الل}ق'. وف حديث السن:

قيل له إن الجاج يأ}مر بالمعة ف ال4ه\واز فقال: ينع الناس. ف
أ%مصارهم ويأ}مر با ف ح.لقيم البلد1 أي ف أ%واخرها وأ%طرافها، كما أ%ن

ح'ل}ق�وم. الرجل وهو ح.ل}ق�ه ف ط%ر.فه، واليم' أصلية، وقيل: هو مأ}خوذ
من ال%ل}ق,، وهي والواو' زائدتان. وح.لقيم' البلد: نواحيها، واحد'ها

ح'ل}ق�وم على القياس. ال4زهري: ر'ط%ب¬ م'ح.ل}ق1م¬ وم'ح.ل}ق1ن¬ وهي
ال�ل}قامة� وال�لقانة، وهي الت بدا فيها النضج من ق1ب.ل, ق1م.عها، فإذا أرطبت

من ق1ب.ل, الذ�ن.ب,، فهي الت_ذ}نوبة�. وروي عن أ%ب هريرة أ%نه قال:
،�لا نزل تري' المر كنا ن.ع\م1د' إل ال�ل}قامة، وهي الت_ذ}ن'وبة

فنقطع ما ذ%ن_ب. منها حت ن.خ\ل�ص إل الب'س\ر, ث ن.ف}ت.ض1خ'ه. أبو عبيد:



يقال للب'سر إذا بدا فيه ال3ر\طاب' من ق1ب.ل, ذنبه م'ذ%ن>ب¬ فإذا بلغ
ال33رطاب' نصف%ه' فهو م'ج.ز>ع¬، فإذا بلغ ثلثيه فهو ح'ل}قان

وم'ح.ل}ق1ن¬.
@حلكم: ال�ل}ك�م': الرجل السود، وفيه ح.ل}ك%مةD؛ قال ه.م.يان:

ما منهم' إل� ل%ئ1يم¬ ش'ب\ر'م'،
أ%ر\ص.ع' ل ي'د\ع.ى لي�، ح'ل}ك�م'

وهذه الترجة أوردها ابن بري ف ترجة حلك، قال: وأهل الوهري من هذا
الفصل ال�ل}ك�م.، وهو ال4سود، واليم زائدة. الفراء: ال�ل}ك�م' ال4سود

من كل شيء ف باب ف�ع\ل�ل�.
@حم: قوله تعال: حم؛ الزهري: قال بعضهم معناه قضى ما هو كائن، وقال

آخرون: هي من الروف العجمة، قال: وعليه الع.م.ل�. وآل� حام1يم.:
السeو.ر' الفتتحة باميم. وجاء ف التفسي عن ابن عباس ثلثة أقوال: قال حاميم

اسم ال العظم، وقال حاميم ق%س.م، وقال حاميم حروف الر_ح\م.ن,؛ قال
الزجاج: والعن أن الر وحاميم ونون بنزلة الرحن، قال ابن مسعود: آل

حاميم د1يباج' القرآن1، قال الفراء: هو كقولك آل� ف�لن{ كأ%نه ن.س.ب.
السورة% كلها إل حم؛ قال الكميت:

،vو.ج.د\نا لكم ف آل, حام1يم. آية
نأ%و_ل%ها م1ن_ا ت.ق1يÒ وم'ع\ر,ب'

قال الوهري: وأ%ما قول العامة ال%وام1يم فليس من كلم العرب. قال أ%بو
عبيدة: ال%واميم س'و.ر¬ ف القرآن على غي قياس؛ وأ%نشد:

وبالط�واس1ي الت قد ث�لYث%ث}،
وبال%وام1يم الت قد س'ب>ع.ت\

قال: وال4ول أن تمع بذ%وات1 حاميم؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة ف حاميم
لش'ر.ي\ح, بن أ%و\ف%ى الع.ب\س3ي�:

ي'ذ%كYر'ن حاميم.، والرeم\ح' شاج,ر¬،
فهل� ت.ل حام1يم. قبل% الت_ق%دeم,

قال: وأنشده غيه لل4ش\ت.ر, الن_خ\ع1ي�، والضمي ف يذكرن هو لمد
بن ط%ل}ح.ة، وقتله ال4ش\ت.ر' أ%و ش'ر.ي\ح¬. وف حديث الهاد: إذا

ب'ي>تeم\ فقولوا حاميم ل ي'ن\ص.رون؛ قال ابن الثي: قيل معناه اللهم ل
ي'ن\ص.ر'ون، قال: وي'ر,يد' به ال%ب. ل الدeعاء ل4نه لو كان دعاء لقال ل



ي'نصروا مزوماv فكأنه قال وال ل ي'نصرون، وقيل: إن السeو.ر الت
أ%و_لا حاميم لا شأ}ن، ف%نب_ه أن ذكرها لشرف منزلتها ما ي'س\ت.ظه.ر'

به على استنزال النصر من ال، وقوله ل ي'نصرون كلم مستأ}نف كأنه حي
قال قولوا حاميم، قيل: ماذا يكون إذا قلناها؟ فقال: ل ي'نصرون. قال أبو

حات: قالت العامة ف جع حم وطس ح.واميم وط%واسي، قال: والصواب ذ%وات' طس
وذ%وات' حم وذوات' أ%ل.

وح'م_ هذا المر' ح.م�اv إذا ق�ض1ي.. وح'م_ له ذلك: ق�د>ر.؛ قأ%ما ما
أ%نشده ثعلب من قول ج.ميل:

ف%ل%ي\ت. رجالv فيك1 قد نذ%ر'وا د.م1ي
وح'مeوا ل1قائي، يا ب'ث%ي\ن.، ل%قون

فإنه ل ي'ف%س>ر\ ح'مeوا ل1قائي. قال ابن سيده: والتقدير عندي لل1قائي
فحذف أ%ي ح'م_ لم ل1قائي؛ قال: وروايت'نا وه.مeوا بقتلي. وح.م_

ال� له كذا وأ%ح.م_ه': قضاه؛ قال عمرو ذو الكلب ال�ذ%ل©:
أ%ح.م_ ال� ذلك من ل1قاء�

أ�حاد. أ�حاد. ف الشهر ال%لل
وح'م_ الشيء� وأ�ح1م_ أ%ي ق�د>ر.، فهو م.ح\موم؛ أ%نشد ابن بري

:çز.ي��ل%ب_اب, بن غ
وأ%ر\مي بنفسي ف ف�روج� كثية{،

ولي\س. ل4مر� ح.م_ه' ال صار,ف'
:�وقال الب.عيث

أ%ل يا ل%ق%و\م, كل© ما ح'م_ واق1ع'،
وللط�ي\ر, م.ج\رى وال�ن'وب م.صار,ع'

وال1مام'، بالكسر: قضاء الوت وق%د.ر'ه، من قولم ح'م_ كذا أي
،vوف الديث ذكر ال1مام كثيا .Dد>ر.. وال1م.م'. ال%نايا، واحدتا ح1م_ة�ق

وهو الوت؛ وف شعر ابن ر.واحة% ف غزوة م'ؤ\ت.ة%:
هذا ح1مام' الوت1 قد ص.ل1ي.ت\

أي قضاؤه، وح'م_ه' النية والف1راق منه: ما ق�د>ر. وق�ض1ي.. يقال:
ع.ج,ل%ت\ بنا وبكم ح'م_ة� الف1راق وح'م_ة� الوت أي ق%د.ر' الف1راق،

والمع ح'م.م¬ وح1مام¬، وهذا ح.مÒ لذلك أي ق%د.ر¬؛ قال ال4عشى:
ت.ؤ'مe س.ل%م.ة% ذا فائ1ش�،



هو اليوم. ح.مÒ ليعادها
أي ق%د.ر¬، ويروى: هو اليوم ح'م_ ليعادها أ%ي ق�د>ر له. ونزل به

ح1مام'ه أي ق%د.ر'ه' وموت'ه. و.ح_م. ح.م_ه': ق%ص.د. ق%ص\د.ه؛ قال الشاعر
يصف بعيه:

فلما رآن قد ح.م.م\ت' ار\ت1حال%ه'،
ت.ل%م_ك. لو ي'ج\دي عليه الت_ل%مeك'

وقال الفراء: يعن ع.ج_ل}ت' ارتاله، قال: ويقال ح.م.م\ت' ارتال
البعي أي عجلته. وحام_ه': قار.به. وأ%ح.م_ الشيء�: دنا وحضر؛ قال

زهي:وكنت' إذا ما ج,ئ}ت' يوماv لاجة{
م.ض.ت\، وأ%ح.م_ت\ حاجة� الغ.د ما ت.خ\لو

معناه حان.ت\ ولزمت، ويروى باليم: وأ%ج.م_ت\. وقال ال4صمعي:
أ%ج.م_ت1 الاجة�، باليم، ت'ج,مe إج\ماماv إذا دن.ت\ وحانت، وأ%نشد بيت زهي:

وأ%ج.م_ت\، باليم، ول يعرف أ%ح.م_ت\،بالاء؛ وقال الفراء: أ%ح.م_ت\
ف بيت زهي يروى بالاء واليم جيعاv؛ قال ابن بري: ل يرد بالغ.د1

الذي بعد يومه خاصةv وإنا هو كناية عما يستأ}نف من الزمان، والعن أ%نه
كل�ما نال حاجةv تطل�عت\ نفسه إل حاجة أ�خرى فما ي.خ\لو النسان من
حاجة. وقال ابن السكيت: أ%ح.م_ت الاجة� وأ%ج.م_ت إذا دنت؛ وأ%نشد:

ح.ي>يا ذلك الغ.زال% ال4ح.م_ا،
إن يكن ذلك الف1راق' أ%ج.م_ا

الكسائي: أ%ح.م_ المر' وأ%ج.م_ إذا حان وقته؛ وأ%نشد ابن السكيت
للب.يد:

ل1ت.ذود.ه'ن_. وأ%ي\ق%ن.ت\، إن ل ت.ذ�د\،
أن قد أ%ح.م_ م.ع. ال�توف1 ح1مام'ها

وقال: وكلهم يرويه بالاء. وقال الفراء: أ%ح.م_ ق�دوم'هم دنا، قال:
،vنا فنحن سائرون غدا�ويقال أ%ج.م_، وقال الكلبية: أ%ح.م_ ر.ح1يل

وأ%ج.م_ ر.حيل�نا فنحن سائرون اليوم إذا ع.ز.م\نا أن نسي من يومنا؛ قال
ال4صمعي: ما كان معناه قد حان% و'قوع'ه فهو أ%ج.مe باليم، وإذا قلت أ%ح.م�

فهو ق�د>ر.. وف حديث أب بكر: أن أ%با ال4عور السeل%م1ي_ قال له: إنا
جئناك ف غي م'ح1م_ة؛ يقال: أ%ح.م_ت الاجة إذا أ%ه.م_ت\ ولزمت؛ قال

ابن الثي: وقال الزمشري ال�ح1م_ة� الاضرة، من أ%ح.م_ الشيء� إذا



قرب دنا.
وال%م1يم': القريب، والمع أ%ح1م_اء�، وقد يكون ال%م1يم للواحد

والمع والؤنث بلفظ واحد. وال}ح1مe: كال%م1يم؛ قال:
ل بأ}س أن قد ع.ل1ق}ت' بع'ق}بة{،
م'ح1مÒ لكم آل% ال�ذ%ي\ل, م'ص1يب'

الع'ق}ب.ة� هنا: الب.د.ل�. وح.م_ن ال4مر' وأ%ح.م_ن: أ%ه.م_ن.
واح\ت.م_ له: اه\ت.م_. ال4زهري: أ%ح.م_ن هذا ال4مر واح\ت.م.م\ت' له

كأنه اهتمام بميم قريب؛ وأ%نشد الليث:
ت.ع.ز_ على الص_بابة1 ل ت'لم'،
كأ%ن_ك. ل ي'ل1مe بك اح\ت1مام'

واح\ت.م_ الرجل�: ل ي.ن.م\ من الم؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
عليها فتÝ ل ي.جعل النوم. ه.م_ه'

ول ي'د\ر,ك' الاجات1 إل ح.م1يم'ها
،vإح\ماما eفهو ي'ح1م ،�يعن الك%ل1ف. با ال�ه\ت.م_. وأ%ح.م_ الرجل

وأمر م'ح1مÒ، وذلك إذا أخذك منه ز.م.ع¬ واهتمام. واح\ت.م_ت\ عين:
أ%ر,قت\ من غي و.ج.ع�. وما له ح'مÒ ول س'مÒ غيك أي ما له ه.مÒ غي'ك،

وفتحهما لغة، وكذلك ما له ح'مÒ ول ر'م�، وح.مÒ ول ر.مÒ، وما لك عن
Òول ر.م Òوما له ح.م ،Òأ%ي ب'د Òول ر.م Òوح.م ،Òول ر'م Òذلك ح'م

أي قليل ول كثي؛ قال طرفة:
ج.ع.ل%ت\ه' ح.م_ ك%ل}ك%ل%ها
من ربيع� ديةD ت.ث1م'ه\

وحام.م\ت'ه م'حام_ةv: طالبته. أ%بو زيد: يقال أ%نا م'حامÒ على هذا
المر أي ثابت عليه. واح\ت.م.م\ت': مثل اهتممت. وهو من ح'م_ة1 نفسي أي من

ح'ب_تها، وقيل: اليم بدل من الباء؛ قال الزهري: فلن ح'م_ة� نفسي
وح'ب_ة نفسي.

والام_ة�: العام_ة�، وهي أيضاv خاص_ة� الرجل من أهله وولده. يقال:
كيف الام_ة� والعامة؟ قال الليث: وال%ميم' القريب الذي ت.و.دeه

وي.و.دeك.، والام_ة� خاصة� الرجل من أهله وولده وذي قرابته؛ يقال: هؤلء
حام_ت'ه أي أ%قر,باؤه. وف الديث: اللهم_ هؤلء أهل� بيت وحام_ت

أ%ذ}ه1ب\ عنهم الر>ج\س. وط%ه>ر\هم تطهياv؛ حام_ة النسان: خاصت'ه ومن يقرب



منه؛ ومنه الديث: انصرف كل© رجل� من و.ف}د ث%قيف إل حام_ته.
وال%م1يم' الق%رابة�، يقال: م'ح1مÒ م'ق}ر,ب¬. وقال الفراء ف قوله

تعال: ول يس\أ%ل� ح.م1يم¬ ح.م1يماv؛ ل يسأ%ل ذو قرابة عن قرابته، ولكنهم
يعرفونم ساعةv ث ل ت.عار'ف. بعد تلك الساعة. الوهري: ح.ميمك. قريبك

الذي تتم لمره.
وح'م_ة� ال%ر>: معظم'ه؛ وأ%نشد ابن بري للض>باب بن س'ب.ي\ع:

لع.م\ري لقد ب.ر_ الض>باب. ب.ن'وه،
�وب.ع\ض' البني ح'م_ةD وس'عال

وح.مe الشيء: معظمه. وف حديث عمر: إذا التقى الز_ح\فان1 وعند ح'م_ة1
الن_ه\ضات أي شدتا ومعظمها. وح'م_ة� كل شيء: معظمه؛ قال ابن ال4ثي:

وأ%صلها من ال%م> الرارة ومن ح'م_ة 3 الس>نان.، وهي ح1د_ت'ه.
وأ%تيته ح.م_ الظ�هية1 أي ف شدة حرها؛ قال أ%بو ك%بي:

ولقد رب.أ}ت'، إذا الص>حاب' تواكلوا،
ح.م_ الظ�هية1 ف الي.فاع ال4ط}ول,

الزهري: ماء م.ح\موم وم.ج\موم وم.م\ك�ول وم.س\مول ومنقوص وم.ث}مود
بعن واحد. وال%م1يم' وال%م1يمة� جيعاv: الاء الار�. وشربت' البارحة

.vأي ماء سخنا vح.ميمة
وال1ح.مe، بالكسر: الق�م\ق�م' الصغي يسخن فيه الاء. ويقال: اشرب\

على ما ت.ج,د' من الوجع ح'سىÝ من ماء ح.م1يم�؛ يريد جع ح'س\و.ة{ من ماء
حار�. وال%م1يم.ة�: الاء يسخن. يقال: أ%ح.مeوا لنا الاء أي أ%سخنوا.
وح.م.م\ت' الاء أي سخنته أ%ح'مe، بالضم. وال%م1يمة� أ%يضاv: ال%ح\ض'

إذا س'خ>ن.. وقد أ%ح.م_ه' وح.م_م.ه: غسله بال%م1يم. وكل ما س'خ>ن. فقد
ح'م>م.؛ وقول الع'ك}ل1ي> أنشده ابن ال4عراب:

وب,ت\ن. على ال4ع\ضاد1 م'ر\ت.ف1قات1ها،
وحار.د\ن% إل ما ش.ر,ب\ن. ال%مائ1ما

فسره فقال: ذهبت\ أ%ل}بان� ال�ر\ض1عات1 إذ ليس لن ما يأ%كل}ن. ول ما
يشرب\ن. إل أ%ن ي'س.خ>ن_ الاء فيشربنه، وإنا ي'س.خ>ن_ه' لئل

يشرب\نه على غي مأ}كول في.ع\ق1ر. أ%جوافهن، فليس لن غ1ذاء# إل الاء
الارe، قال: وال%مائ1م' جع ال%م1يم الذي هو الاء الارe؛ قال ابن سيده:

وهذا خطأD لن ف%ع1يلv ل يمع على ف%عائل، وإنا هو جع ال%م1يم.ة1



الذي هو الاء الارe، لغة ف ال%ميم، مثل ص.حيفة{ وص.حائف. وف الديث
.eأ%نه كان يغتسل بال%ميم، وهو الاء الار

الوهري: ال%م�ام' م'شد�د واحد ال%م�امات البنية؛ وأنشد ابن بري
لعبيد بن الق�ر\ط1 ال4سدي� وكان له صاحبان دخل ال%م�ام. وت.ن.و_را

بن'ورة{ فأ%ح\رقتهما، وكان ناها عن دخوله فلم يفعل:
ن.ه.ي\ت'هما عن ن'ورة{ أ%ح\رق%ت\هما،

وح.م_ام, سوء� ماؤ'ه ي.ت.س.ع_ر'
وأنشد أبو العباس لرجل من م'ز.ي\ن.ة%:

خليلي_ بالب.و\باة ع'وجا، فل أرى
با م.ن\ز,لv إل ج.ديب. ال�ق%ي_د1

ن.ذ�ق\ ب.ر\د. ن.ج\د{، بعدما لع1ب.ت بنا
ت1هام.ة� ف ح.م_ام1ها ال�ت.و.قYد1

قال ابن بري: وقد جاء4 ال%م_ام' مؤنثاv ف بيت زعم الوهري أنه يصف
ح.م�اماv وهو قوله:

،vفإذا دخل}ت. سعت. فيها ر.ج_ة
ل%غ.ط ال%عاو,ل, ف بيوت ه.داد1

قال ابن سيده: وال%م_ام' الد>ياس' مشتق من ال%ميم، مذكر ت'ذ%كYر'ه
العرب، وهو أ%حد ما جاء من الساء على ف%ع�ال� نو الق%ذ�اف1

vوال%ب_ان1، والمع ح.م_امات¬؛ قال سيبويه: جعوه باللف والتاء وإن كان مذكرا
حي ل يكس_ر، جعلوا ذلك عوضاv من التكسي؛ قال أبو العباس: سألت ابن

ال4عراب عن ال%م1يم ف قول الشاعر:
vوساغ% ل الش_راب'، وكنت' ق1د\ما

أكاد' أ%غ%صe بالاء ال%ميم,
فقال: ال%ميم الاء البارد؛ قال الزهري: فال%ميم عند ابن العراب من

الضداد، يكون الاء4 البارد ويكون الاء4 الار_؛ وأ%نشد شر بيت
ال�ر.قYش:

Dكل© ع1شاء� لا م1ق}ط%ر.ة
ذات' ك1باء� م'ع.د{ç، وح.ميم

وحكى شر عن ابن العراب: ال%م1يم إن شئت كان ماء حار�اv، وإن شئت كان
جراv تتبخر به.



وال%م_ة�: عي ماء فيها ماء حار� ي'س\ت.ش\فى بالغسل منه؛ قال ابن
دريد: هي ع'ي.ي\ن.ةD حار_ةD ت.ن\ب.ع' من الرض ي.ستشفي با ال4ع1ل�ء�
وال%ر\ض.ى. وف الديث م.ث%ل� العال مث%ل� ال%م_ة1 يأ}تيها الب'ع.داء�

ويتركها الق�ر.باء�، فبينا هي كذلك إذ غار ماؤ'ها وقد انتفع با قوم وبقي
أقوام ي.ت.ف%ك�نون أي يتند_مون. وف حديث الدجال: أ%خبون عن ح.م_ة1

ز'غ%ر. أي عينها، وز'غ%ر': موضع بالشام. واس\ت.ح.م_ إذا اغتسل بالاء
ال%ميم، وأ%ح.م_ نفس.ه إذا غسلها بالاء الار. والست1ح\مام': الغتسال
بالاء الار�، هذا هو الصل ث صار كل© اغتسال اس\ت1ح\ماماv بأي ماء

كان. وف الديث: ل يبول%ن_ أ%حد'كم ف م'س\ت.ح.م>ه؛ هو الوضع الذي
يغتسل فيه بال%ميم، نى عن ذلك إذا ل يكن له م.س\ل%ك¬ يذهب منه البول أو

كان الكان ص'ل}باv، فيوهم الغتسل أنه أ%صابه منه شيء فيحصل منه
الو.س\واس'؛ ومنه حديث ابن م'غ.غ_ل�: أنه كان يكره البول% ف ال�س\ت.ح.م>.

وف الديث: أن بعض. نسائه اس\ت.ح.م_ت\ من ج.نابة{ فجاء النب، صلى ال
عليه وسلم، ي.س\ت.ح1مe من فضلها أي يغتسل؛ وقول ال%ذ}ل%م1ي� يصف

البل:فذاك. بعد ذاك. من ن,دام1ها،
وبعدما اس\ت.ح.م_ ف ح.م_امها

فسره ثعلب فقال: ع.ر,ق. من إتعابا إياه فذلك اس\تحمامه.
وح.م_ الت_نeور.: س.ج.ر.ه وأ%وقده.

وال%م1يم': الطر الذي يأ}ت ف الصيف حي ت.س\خ'ن الرض؛ قال
ال�ذ%ل©:

هنالك، لو د.ع.و\ت. أتاك. منهم
ر,جالD مثل أ%ر\مية ال%م1يم,

وقال ابن سيده: ال%م1يم الطر الذي يأ}ت بعد أ%ن يشتد الر لنه حار�.
وال%م1يم': الق%ي\ظ. والميم: الع.ر.ق'. واس\ت.ح.م_ الرجل: ع.ر,ق.،

وكذلك الدابة؛ قال ال4عشى:
ي.ص1يد' الن_ح'وص. وم1س\ح.ل%ها

وج.ح\ش.ي\هما، قبل أن ي.س\ت.ح1م
:vقال الشاعر يصف فرسا

فكأ%ن_ه لا اس\ت.ح.م_ بائ1ه1،
ح.و\ل1يe غ1ر\بان{ أ%راح وأ%مطرا



وأنشد ابن بري ل4ب ذؤيب:
تأ}ب.ى بد1ر_تا، إذا ما اس\ت'ك}ر,ه.ت\،

إل ال%م1يم فإنه ي.ت.ب.ض_ع'
فأ%ما قولم لداخل الم_ام إذا خرج: طاب ح.م1يم'ك، فقد ي'ع\ن به

الستح\مام'، وهو مذهب أب عبيد، وقد ي'ع\ن.ى به الع.ر.ق' أي طاب عرقك، وإذا
د'ع1ي. له بطيب ع.ر.ق1ه فقد د'ع1ي له بالصحة لن الصحيح يطيب عرق�ه.

الزهري: يقال طاب ح.م1يم'ك وح1م_ت'ك. للذي يرج من ال%م_ام أي طاب
ع.ر.ق�ك.وال�م_ى وال�م_ة�: علة يس\ت.ح1رe با السم'، من ال%م1يم، وأما

ح'م_ى البل, فباللف خاصة؛ وح'م_ الرجل�: أصابه ذلك، وأ%ح.م_ه' ال
وهو م.ح\م'وم¬، وهو من الشواذ، وقال ابن دريد: هو م.ح\م'وم به؛ قال ابن

سيده: ولست منها على ث1ق%ة{، وهي أحد الروف الت جاء فيها م.ف}ع'ول من
أ%ف}ع.ل% لقولم ف�ع1ل%، وكأ%ن� ح'م_ و'ض1ع.ت\ فيه ال�م_ى كما أن ف�ت1ن.

ج'ع1ل%ت\ فيه الف1ت\نة�، وقال اللحيان: ح'م1م\ت' ح.م�اv، والسم
ال�م_ى؛ قال ابن سيده: وعندي أن ال�م_ى مصدر كالب'ش\ر.ى

والرeج\ع.ى.وال%ح.م_ة�: أرض ذات ح'م_ى. وأرض م.ح.م_ةD: كثية ال�م_ى، وقيل:
ذات ح'م_ى. وف حديث ط%ل}ق�: كنا بأ%رض و.ب,ئ%ة{ م.ح.م_ة{ أي ذات

ح'م_ى، كالأ}س.د.ة1 وال%ذ}أ%ب.ة1 لوضع ال�سود والذYئاب. قال ابن سيده:
وحكى الفارسي م'ح1م_ةv، واللغويون ل يعرفون ذلك، غي أ%نم قالوا: كان من

القياس أ%ن يقال، وقد قالوا: أ%ك}ل� الرطب م.ح.م_ةD أي ي'ح.مe عليه
الكل�، وقيل: كل طعام ح'م_ عليه م.ح.م_ةD، يقال: طعام¬ م.ح.م_ةD إذا

كان ي'ح.مe عليه الذي يأ}كله، والقياس أ%ح.م_ت1 الرض' إذا صارت ذات
ح'م>ى كثية.

وال�مام'، بالضم: ح'م_ى البل والدواب، جاء على عامة ما ييء عليه
ال4دواء�. يقال: ح'م_ البعي' ح'ماماv، وح'م_ الرجل ح'م_ى شديدة.

الزهري عن ابن شيل: البل إذا أكلت الن_دى أ%خذها ال�مام' والق�ماح'، فأ%ما
ال�مام' فيأ}خذها ف جلدها ح.رÒ حت ي'ط}ل%ى جسد'ها بالطي، فتدع

الر_ت\ع.ة% وي.ذه.ب' ط1ر\قها، يكون با الشهر. ث يذهب، وأما الق�ماح' فقد
تقدم ف بابه. ويقال: أخذ الناس. ح'مام' ق�ر¼، وهو ال�وم' يأ}خذ

الناس.وال%مe: ما اصط%ه.ر\ت. إهالته من ال4ل}ي.ة1 والشحم، واحدته ح.م_ةD؛
قال الراجز:



ي'ه.مe فيه القوم' ه.م_ ال%م>
وقيل: ال%مe ما ي.بقى من الهالة أي الشحم الذاب؛ قال:

كأ%ن_ما أصوات'ها، ف ال%ع\زاء،
صوت' ن.ش1يش, ال%م> عند الق%ل�ء

الصمعي: ما أ�ذيب من ال4ل}ي.ة1 فهو ح.مÒ إذا ل يبق فيه و.د.ك¬،
واحدتا ح.م_ة، قال: وما أ�ذيب من الشحم فهو الصeهارة وال%م1يل�؛ قال

الزهري: والصحيح ما قال الصمعي، قال: وسعت العرب تقول لا أ�ذيب من سنام
البعي ح.م�، وكانوا يسمeون الس_نام الشحم.. الوهري: ال%مe ما بقي من

اللية بعد الذ�و\ب. وح.م.م\ت' ال4لية%: أذبتها. وح.م_ الشحمة%
ي.ح'مeها ح.م�اv: أ%ذابا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

وجار' ابن م.ز\ر'وع� ك�ع.ي\ب� ل%ب'ون'ه
م'ج.ن_ب.ةD، ت'ط}ل%ى ب.م�ç ض'روع'ها

يقول: ت'ط}ل%ى ب.حم�ç لئل يرضعها الراعي من بله. ويقال: خ'ذ} أ%خاك
ب.م> اس\ت1ه1 أي خذه بأ%ول ما يسقط به من الكلم.

وال%م.م': مصدر ال4ح.م�، والمع' ال�مe، وهو ال4سود من كل شيء،
والسم ال�م_ة�. يقال: به ح'م_ةD شديدة؛ وأ%نشد:

Dوقات� أ%ح\م.ر. فيه ح'م_ة
وقال ال4عشى:

فأما إذا ر.ك1بوا للص_باح,
eفأ%وج'ههم، من صدى. الب.ي\ض,، ح'م

وقال النابغة:
أ%ح\و.ى أ%ح.م� ال�ق}ل%ت.ي\ن م'ق%ل�د

ورجل أ%ح.مe بي>ن ال%م.م، وأ%ح.م_ه' ال: جعله أ%ح.م_، وك�م.ي\ت¬
أ%ح.مe بي>ن ال�م_ة. قال الصمعي: وف الك�م\تة لونان: يكون الفرس

vاليل ج'لودا eأ%ح.م_، وأ%شد vم.ي\تا�ك�م.ي\تاv م\د.م�ىÝ، ويكون ك
وحوافر. الك�م\ت' ال�مe؛ قال ابن سيده: والم_ة� لون بي الدeه\م.ة
والك�م\تة، يقال: فرس أ%ح.مe ب.ي>ن' ال�م_ة، وال4ح.مe ال4س\ود من كل

شيء. وف حديث ق�س�: الوافد ف الليل ال4ح.م> أي ال4سود، وقيل: ال4ح.م�
ال4بيض؛ عن ال%ج.ري�؛ وأ%نشد:

أ%ح.مe كمصباح الدeجى



وقد ح.م1م\ت' ح.م.ماv واح.و\م.ي\ت' وت.ح.م_م\ت' وت.ح.م\ح.م\ت'؛ قال
أبو كبي ال�ذ%ل:

أح.ل وش1د\قاه وخ'ن\س.ة� أ%ن\ف1ه1،
كحناء ظهر الب'رمة ال�ت.ح.م>م

(* قوله «كحناء ظهر» كذا بالصل، والذي ف الكم: كجآء).
وقال حسان بن ثابت:

وقد أ%ل� من أعضاد1ه ود.نا له،
من الرض، دان{ ج.وز'ه' ف%ت.ح.م\ح.ما

والسم ال�م_ة؛ قال:
ل ت.ح\س3ب.ن\ أن يدي ف غ�م_ه\،

ف ق%ع\ر, ن,ح\ي� أ%س\ت.ث1ي' ح'م_ه\،
أ%م\س.ح'ها بت'ر\بة{ أو ث�م_4ه\

ع.ن.ى بال�م_ة ما رس.ب ف أ%سفل الن>حي, من م'س\و.د� ما رس.ب من
الس_من ونوه، ويروي خ'م_ه، وسيأت ذكرها.

وال%م_اء�، على وزن ف%ع\لء: الس\ت' ل1س.وادها، صفة غالبة. الوهري:
.Òالنسان، والمع ح'م �ال%م_اء ساف1ل%ة

وال1م\ح1م' وال�ماح1م' جيعاv: ال4س\ود. الوهري: ال1م\ح1م'،
بالكسر، الشديد' السواد1. وشاةD ح1م\ح1م، بغي هاء: سوداء؛ قال:

أ%ش.دe من أ�م� ع'ن'وق� ح1م\ح1م,
د.ه\ساء4 س.و\داء4 كل%و\ن الع1ظ}ل1م,،
ت.ح\ل�ب' ه.ي\ساv ف ال3ناء ال4ع\ظ%م,

ال%ي\س'، بالسي غي العجمة: ال%ل}ب' الرeو.ي\د. وال�م.م':
الف%ح\م'، واحدته ح'م.م.ةD. وال�م.م': الر_ماد والف%ح\م وكل© ما احترق من

النار. ال4زهري: ال�م.م الف%ح\م البارد، الواحدة ح'م.م.ةD، وبا سي الرجل
ح'م.مة. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ن رجلv أ%وصى

ب.نيه عند موته فقال: إ,ذا أ%نا م'تe فأ%ح\ر, ق�ون بالنار، حت إ,ذا
ص1ر\ت' ح'م.ماv فاس\ح.قون، ث ذ%رeون ف الريح لعلي أ%ض1ل© ال4؛ وقال

:�ط%ر.ف%ة
أ%ش.جاك الر_ب\ع' أ%م ق1د.م'ه\،
أ%م ر.ماد¬ دار,س¬ ح'م.م'ه؟



:vويقال أ%يضا .vبالفتح، إ,ذا صارت ح'م.مة ،eت.ح.م �وح.م_ت ال%م\رة
ح.م_ الاء�

أ%ي صار حار�اv. وح.م_م الرجل: س.خ_م وج\ه.ه بال�م.م، وهو الفحم'.
وف حديث الر_ج\م: أ%نه أ%م.ر.

بيهودي م'ح.م_م م.ج\لود أ%ي م'س\و.د� الوجه، من ال�م.م.ة الف%ح\مة1.
وف حديث لقمان بن عاد: خ'ذي م1ن>ي أ%خي ذا ال�م.مة؛ أ%راد س.واد.

ل%ونه. وجارية ح'م.م.ةD: سوداء. والي.ح\موم من كل شيء، يفعول من ال4ح.م>؛
أ%نشد سيبويه:

وغي س'ف}ع� م'ث�ل� ي.حام1م
باختلس, حركة1 اليم ال�ول، حذف الياء للضرورة كما قال:

والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1سا
وأ%ظهر التضعيف للضرورة أ%يضاv كما قال:

مه\لv أ%عاذ1ل%، قد ج.ر_ب\ت1 م1ن\ خ'ل�قي
أ%ن أ%جود' ل4ق}وام�، وإ,ن} ض.ن,نوا

والي.ح\موم': دخان أ%سود شديد السواد؛ قال الص_ب_اح بن عمرو
ال%ز_ان:

د.ع\ ذا فك%م\ م1ن\ حالك{ ي.ح\موم,،
ساق1طة{ أ%ر\واق�ه، ب.هيم,

قال ابن سيده: الي.ح\موم' الدخان�. وقوله تعال: وظ1لð من ي.ح\موم�،
ع.ن به الدخان ال4سود، وقيل أ%ي من نار ي'ع.ذ�بون با، ودليل هذا القول

قوله عز وجل: لم من فوقهم ظ�ل%لD من النار ومن تتهم ظ�ل%لD؛ إ,ل أ%نه
موصوف ف هذا الوضع بشدة السواد، وقيل: الي.ح\موم' س'رد1ق أ%هل النار،

قال الليث: والي.ح\موم' الف%ر.س، قال ال4زهري: الي.ح\موم' اسم فرس كان
للنعمان بن النذر، سي ي.حموماv لشدة سواده؛ وقد ذكره ال4عشى فقال:

ويأ}م'ر' لل}ي.ح\موم, كل� ع.ش1ي_ة{
ب,ق%ت¼ وت.ع\ليق�، فقد كاد ي.س\ن.ق'

وهو ي.ف}عولD من ال4ح.م> ال4س\ود1؛ وقال لبيد:
والار,ثان1 كلها وم'ح.ر>ق¬،

والتeب_عان1 وفار,س' الي.ح\موم,
والي.ح\موم': ال4س\ود من كل شيء. قال ابن سيده: وتسميته بال%يح\موم,



تتمل وجهي: إ,ما أ%ن يكون من ال%ميم, الذي هو الع.ر.ق، وإ,ما أ%ن يكون
من الس_واد كما سيت فرس أ�خرى ح'م.مة؛ قالت بعض نساء العرب تدح فرس

أ%بيها: فرس أ%ب ح'م.مة� وما ح'م.مة�. وال�م_ة� دون ال�و_ة1، وشفة
ح.م_اء، وكذلك ل1ث%ةD ح.م_اء�. ونبت ي.ح\موم¬: أ%خضر' ر.ي_ان� أ%سود'.
وح.م_م.ت1 ال4رض': بدا نبات'ها أ%خضر. إ,ل السواد. وح.م_م. الفرخ':

طل%ع ريش'ه، وقيل: نبت ز.غ%ب'ه'؛ قال ابن بري: شاهده قول عمر بن ل%ج.إ�:
فهو ي.ز'كe دائم. الت_ز.عeم,،

م1ث}ل% ز.كيك1 الناه1ض, ال�حم>م,
وح.م_م رأ}س'ه إ,ذا اس\و.د_ بعد ال%ل}ق؛ قال ابن سيده: وح.م_م.

الرأ}س' نبت ش.ع.ر'ه بعدما ح'ل1ق؛ وف حديث أ%نس: أ%نه كان إ,ذا ح.م_م.
رأ}س'ه بكة خرج واعتمر، أ%ي اس\و.د_ بعد الل}ق بنبات شعره، والعن

أ%نه كان ل يؤخر العمرة إ,ل ال�ح.ر_م,، وإ,نا كان يرج إ,ل اليقات
ويعتمر ف ذي ال1ج_ة؛ ومنه حديث ابن ز,م\ل�: كأ%نا ح'م>م. شعره
بالاء أ%ي س'و>د.، ل4ن الشعر إ,ذا ش.ع1ث% اغ}ب.ر_، وإ,ذا غ�س3ل بالاء ظهر

سواده، ويروى باليم أ%ي ج'عل ج'م_ةv. وح.م_م. الغلم': بدت ليته.
وح.م_م. الرأ%ة%: مت_عها بشيء بعد الطلق؛ قال:

أ%نت. الذي و.ه.ب\ت. ز.يداv، بعدما
ه.م.م\ت' بالعجوز أ%ن ت'ح.م_ما

هذا رجل و'ل1د. له ابن¬ فسماه زيداv بعدما كان ه.م� بتطليق أ�م>ه؛
وأ%نشد ابن ال4عراب:

وح.م_م\ت'ها قبل الفراق ب,طعنة{
ح1فاظاv، وأ%صحاب' ال1فاظ1 قليل

،vبن عبد اللك عربي�ا �وروى شر عن ابن ع'ي.ي\ن.ة% قال: كان م.س\لم.ة
vأ%قل©هم ح.م�ا vوكان يقول ف خ'طبته: إ,ن أ%قل� الناس ف الدنيا ه.م�ا
أ%ي مالv ومتاعاv، وهو من الت_ح\ميم, ال�ت\ع.ة1؛ وقال ال4زهري: قال
سفيان أ%راد بقوله أ%قل©هم ح.م�اv أ%ي م'ت\عةv، ومنه ت.ح\م1يم الطل�قة.

وقوله ف حديث عبد الرحن بن عوف، رضي ال عنه: إ,نه طلق امرأ%ته
فمت_عها بادم� س.و\داء4 ح.م_م.ها إ,ياها أ%ي م.ت_عها با بعد الطلق،

وكانت العرب تسم>ي ال�ت\عة% الت_ح\ميم.، وع.د_اه إ,ل مفعولي ل4نه ف
معن أ%عطاها إ,3ياها، ويوز أ%ن يكون أ%راد ح.م_م.ها با فحذف وأ%وص.ل.



وث1ياب' الت_ح1م_ة: ما ي'ل}ب,س الطلYق'
الرأ%ة% إ,ذا م.ت_عها؛ ومنه قوله:

فإ,ن} ت.ل}ب.سي ع.ن�ي ثياب. ت.ح1م_ة{،
فلن ي'ف}ل1ح. الواشي بك ال�ت.ن.ص>ح'

ال4زهري: ال%مامة طائر، تقول العرب: حام.ةD ذكر¬
eنثى، والمع ال%مام. ابن سيده: ال%مام من الطي الب.ر�ي�وحامة أ

الذي ل يأ}ل%ف البيوت، قال: وهذه الت تكون ف البيوت هي الي.مام. قال
ال4صمعي: الي.مام ضرب من المام بر>ي�، قال: وأ%ما المام فكل© ما كان

ذا ط%و\ق مثل الق�م\ري� والفاخ1تة وأ%شباه1ها، واح1دته ح.مامة، وهي تقع
على الذكر والؤنث كال%ي�ة والن_عامة ونوها، والمع ح.مائم، ول يقال

للذكر ح.مام؛ فأ%ما قوله:
ح.مام.ي\ قفرة{ و.ق%عا فطارا

فعلى أ%نه ع.ن قطيعي أ%و س1ر\بي كما قالوا ج,مالن؛ وأ%ما قول
الع.ج_اج:

ور.ب> هذا البلد1 ال�ح.ر_م,،
والقاط1نات1 البيت غي, الرeي_م,،
قواطناv مكة% من و'ر\ق, ال%مي

فإ,نا أ%رد ال%مام، فحذف اليم وقلب ال4لف ياء؛ قال أ%بو إ,سحق: هذا
الذف' شاذ ل يوز أ%ن يقال ف ال1مار ال1مي، تريد ال1مار، فأ%ما

ال%مام هنا فإ,نا حذف منها ال4لف فبقيت ال%م.م، فاجتمع حرفان من جنس
واحد، فلزمه التضعيف فأ%بدل من اليم ياء، كما تقول ف تظن_ن\ت تظن_ي\ت،

وذلك لثقل التضعيف، واليم أ%يضاv تزيد ف الثقل على حروف كثية. وروى
ال4زهري عن الشافعي: كل© ما ع.ب_ وه.د.ر فهو ح.مام، يدخل فيها

الق%مار,يe والد_باس1يe والف%واخ1ت'، سواء كانت م'ط%و_قة أ%و غي مطو_قة،
آل1فةv أ%و وحشية؛ قال ال4زهري: جعل الشافعي اسم ال%مام واقعاv على ما

ع.ب_ وه.د.ر ل على ما كان ذا ط%و\ق�، فتدخل فيه الو'ر\ق ال4هلية
وال�ط%و_قة الوحشية، ومعن عب� أ%ي شرب ن.ف%ساv ن.ف%ساv حت ي.ر\و.ى، ول

ي.ن\ق�ر الاء ن.ق}راv كما تفعله سائر الطي. وال%دير: صوت المام كله، وجع'
ال%مامة ح.مامات وح.مائم، وربا قالوا ح.مام للواحد؛ وأ%نشد قول

الفرزدق:



كأ%ن� ن,عال%هن م'خ.د_مات{،
على شر.ك الطريق, إ,ذا استنارا

ت'ساق1ط� ر,يش. غاد1ية{ وغاد{
ح.مام.ي\ ق%ف}رة{ وق%عا فطارا

وقال ج,ران� الع.و\د:
وذ%ك�ر.ن الص>با، بعد الت_نائي،

ح.مامة� أ%ي\كة{ ت.د\عو ح.ماما
قال الوهري: وال%مام عند العرب ذوات ال4طواق من نو الف%واخ1ت
والق%مار,ي� وساق, ح'ر¼ والق%طا والو.راش1ي وأ%شباه ذلك، يقع على الذكر

وال�نثى، ل4ن الاء إ,نا دخلته على أ%نه واحد من جنس ل للتأ}نيث، وعند
العامة أ%نا الد_واج,ن' فقط، الواحدة ح.مامة؛ قال ح'م.ي\د بن ثو\ر�

اللل:
Dوما هاج. هذا الش_و\ق. إ,ل� حامة
د.ع.ت\ ساق. ح'ر¼، ت.ر\حةv وت.ر.نeما

وال%مامة ههنا: ق�م\ر,ي_ةD؛ وقال ال4صمعي ف قول النابغة:
واح\ك�م\ كح'ك}م, فتاة الي�، إ,ذ ن.ظ%رت\

إ,ل ح.مام� ش1راع� وار,د1 الث�م.د1
(* وف رواية أخرى: س1راع�)

هذه ز.ر\قاء اليمامة نظرت إ,ل ق%طاv؛ أ%ل ترى إل قولا:
ل%يت ال%مام. ل1ي.ه\

إ,ل حام.ت1ي.ه\،
ون,ص\ف%ه ق%د1ي.ه\،
ت.م_ الق%طاة� م1ي.ه\

قال: والد_واجن الت ت'س\ت.ف}ر.خ ف البيوات ح.مام أ%يضاv، وأ%ما
الي.مام فهو ال%مام' الوحشي�، وهو ض.ر\ب من طي الصحراء، هذا قول ال4صمعي،

وكان الكسائي يقول: ال%مام هو الب�ي�، واليمام هو الذي يأ}لف البيوت؛
قال ابن ال4ثي: وف حديث مرفوع: أ%نه كان ي'ع\جبه النظر إ,ل ال�ت\ر'ج>

وال%مام ال4ح\م.ر؛ قال أ%بو موسى: قال هلل بن العلء هو التeف�اح'؛
قال: وهذا التفسي ل أ%ر.ه' لغيه.

وح'م.ة العقرب، مففة اليم: س.مeها، والاء عوض؛ قال الوهري: وسنذكره



،�ف العتل. ابن ال4عراب: يقال ل1س.م� العقرب ال�م_ة وال�م.ة
وغيه ل ييز التشديد، يعل أ%صله ح'م\و.ةv. وال%مامة: وس.ط� الص_د\ر؛

قال:إ,ذا ع.ر_س.ت\ أ%ل}ق%ت\ ح.مامة% ص.د\ر,ها
بت.ي\هاء، ل ي.ق}ضي ك%راها رقيبها
وال%مامة: الرأ%ة؛ قال الش_م_اخ:

دار' الفتاة1 الت ك�ن_ا ن.ق�ول� لا:
يا ظ%ب\ي.ةD ع'ط�لv ح'س�ان.ة% اليد1

،Dت'د\ن المامة% منها، وهي له1ية
من يان,ع, الك%ر\م, غر\بان% الع.ناقيد1

ومن ذهب بال%مامة1 هنا إ,ل معن الطائر فهو وج\ه¬؛ وأ%نشد ال4زهري
للم'ؤ.ر>ج:

كأ%ن� عينيه ح.مامتان1
أ%ي م1رآتان1. وح.مامة�: موضع معروف؛ قال الشم_اخ:

ور.و_ح.ها بال%و\ر, م.و\ر, ح.مامة{
على كلY إ,ج\ر,ي_ائ1ها، وهو آب,ر'

وال%مامة: خ1يار الال. وال%مامة: س.ع\دانة البعي. وال%مامة: ساحة
القصر الن_ق1ي_ة�. وال%مامة�: ب.ك%رة الد_ل}و. وال%مامة: الرأ%ة

.eمن الف%ر.س: الق%ص �الميلة. والمامة: ح.ل}قة الباب. وال%مامة
وال%مائ1م: كرائم ال3بل، واحدتا ح.ميمة، وقيل: ال%ميمة ك1رام ال3بل، فعب
بالمع عن الواحد؛ قال ابن سيده: وهو قول كراع. يقال: أ%خذ ال�ص.د>ق'

�ح.مائ1م. ال3بل أ%ي كرائمها. وإ,بل حام_ةD إ,ذا كانت خياراv. وح.م_ة
وح'م_ة�: موضع؛ أ%نشد ال4خفش:

أ%أ%ط}لل% دار� بالس>باع ف%ح'م_ة1
سأ%ل}ت، فلما اس\ت.ع\ج.م.ت\ ث ص.م_ت1

ابن شيل: ال%م_ة� حجارة سود تراها لزقة بال4رش، تقود' ف ال4رض
الليلة% والليلتي والثلث%، وال4رض' تت الجارة تكون ج.ل%داv وس'هولة،

والجارة تكون م'تدان,ية ومتفرقة، تكون م'ل}ساv مثل ال�م\ع ورؤوس الرجال،
vع¬ ولزق¬ بال4رض، وتنبت نبتاYوجعها ال1مام'، وحجارتا م'ت.ق%ل

كذلك ليس بالقليل ول بالكثي. وح.مام: موضع؛ قال سال بن دار.ة يهجو
ط%ريف. بن عمرو:



إ,ن، وإ,ن خ'و>ف}ت' بالس>جن، ذاك1ر¬
ل1ش.ت\م, بن الط�م_اح أ%هل, ح.مام

إ,ذا مات منهم م.ي>ت¬ د.ه.نوا اس\ت.ه'
ب,زيت، وح.ف©وا ح.و\له ب,ق1رام

ن.س.بهم إ,ل الت_ه.وeد1. وال�م.ام': اسم رجل. ال4زهري: ال�مام
السيد الشريف، قال: أ�راه ف ال4صل ال�مام. فق�لبت الاء حاء؛ قال

الشاعر:أ%نا ابن' ال4كر.مي. أ%خو ال%عال،
ح'مامخ ع.شيت وق1وام' ق%ي\س,

قال اللحيان: قال العامري قلت لبعضهم أ%ب.ق1ي. عندكم شيء#؟ فقال:
ه.م\هام, وح.م\حام, وم.ح\ماح, وب.ح\باح أ%ي ل يبق شيء. وح1م_ان�: ح.يÒ من

،�تيم أ%حد ح.ي_ي\ بن سعد بن زيد م.ناة%؛ قال الوهري: وح.م_ان
بالفتح، اسم رجل 

(* قوله «وحان بالفتح اسم رجل» قال ف التكملة:؛ الشهور فيه
كسر الاء). وح.م'ومة�، بفتح الاء: ملك من ملوك اليمن؛ حكاه ابن

ال4عراب، قال: وأ%ظنه أ%سود يذهب إ,ل اشتقاقه من ال�م_ة الت هي السواد،
وليس بشيء. وقالوا: جارا ح.مومة%، ف%ح.مومة� هو هذا اللك، وجاراه: مالك

بن جعفر ابن كلب، ومعاوية بن ق�ش.ي\ر.
وال%م\ح.مة: صوت الب,ر\ذ%و\ن عند الش_ع1ي 

(* قوله «عند الشعي» أي عند
طلبه، أفاده شارح القاموس). وقد ح.م\ح.م.، وقيل: ال%م\ح.مة

والت_ح.م\ح'م ع.رe الفرس حي ي'ق%ص>ر ف الص_هيل ويستعي بنف%سه؛ وقال الليث:
ال%م\ح.مة صوت الب,ر\ذ%و\ن1 دون الصوت العال، وص.وت' الفرس دون%

الص_هيل، يقال: ت.ح.م\ح.م. ت.ح.م\ح'ماv وح.م\ح.م.
ح.م\ح.مةv؛ قال ال4زهري: كأ%نه حكاية صوته إ,ذا طلب الع.ل%ف. أ%و رأ%ى

صاحبه الذي كان أ%ل1فه فاستأ}نس إ,ليه. وف الديث: ل ييء أ%حد'كم يوم
القيامة بفرس له ح.م\ح.مةD. ال4زهري: ح.م\ح.م الثور' إ,ذا

ن.ب_ وأ%راد الس>فاد..
وال1م\ح1م': ن.ب\ت¬، واحدت'ه ح1م\ح1مةD. قال أ%بو حنيفة: ال1م\ح1م

وال1م\خ1م واحد. ال4صمعي: ال1م\ح1م ال4س\ود، وقد يقال له بالاء
العجمة؛ قال عنترة:



و.س\ط% الديار, ت.س.فe ح.ب_ ال1م\خ1م
قال ابن بري: وح'ماح1م¬ لون من الص>بغ أ%سود، والن_سب' إ,ليه

ح'ماح1م1يÒ. وال%ماح1م: ر.ي\حانة معروفة، الواحدة ح.ماح1م.ةD. وقال مرة:
ال%ماح1م بأ%طراف اليمن كثية وليست ب.ب�ية وت.ع\ظ�م عندهم. وقال مرة:

ال1م\ح1م ع'ش\بةD كثية الاء لا زغ%ب¬ أ%خشن' يكون أ%قل من الذراع.
وال�م\ح'م' وال1م\ح1م جيعاv: طائر. قال اللحيان: وزعم الكسائي أ%نه سع

أ%عراب�ياv من بن عامر يقول: إ,ذا قيل لنا أ%ب.ق1ي. عندكم شيء؟ قلنا:
ح.م\حام,.

والي.ح\موم: موضع بالشام؛ قال ال4خطل:
أ%م\س.ت\ إ,ل جانب ال%ش_اك جيف%ت'ه'،

ورأ}س'ه دون.ه' الي.ح\م'وم والصeو.ر'
وح.م'ومة�: اسم جبل بالبادية. والي.حاميم': البال السود.

@حنم: ال4زهري: روى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال: ال%ن.مة البومة؛
قال أ%بو منصور: ول أ%سع هذا الرف لغيه، وهو ث1قة.

@حنتم: ال%ن\ت.م: ج,رار¬ خ'ض\ر¬ ت.ضرب إ,ل المرة؛ قال ط�ف%ي\لD يصف
:vسحابا

ل%ه ه.ي\دب¬ دان{ كأ%ن ف�روج.ه،
ف�و.ي\ق. ال%صى وال4ر\ض,، أ%رفاض' ح.ن\ت.م,

قال ابن بري: ومنه قول ع.مرو بن ش.أ}س:
ر.ج.ع\ت' إ,ل ص.د\ر� كج.ر_ة1 ح.ن\ت.م�،
إ,ذا ق�ر,ع.ت\ ص1ف}راv من الاء ص.ل�ت1

وقال النعمان بن ع.د1ي¼:
م.ن\ م'ب\ل1غ� ال%gناء أ%ن� ح.ليل%ها،

ب.ي\سان%، ي'س\قى من ر'خام� وح.ن\ت.م,؟
وال%ن\ت.م': سحاب، وقيل: سحاب سود. وال%نات: س.حائب سود ل4ن السواد

عندهم خضرة؛ قال أ%بو ذؤيب:
س.قى أ�م_ عمرو�، كل� آخر, ليلة{،

حنات� س'ح\م¬ ماؤ'هن_ ث%جيج'
والواحدة ح.نتمةD، وأ%صل ال%ن\ت.م,

الضرة، والضرة قريبة من السواد. وح.نت.م¬: اسم أ%رض؛ قال الراعي:



كأ%نك. بالصح\راء3 من ف%وق, ح.ن\ت.م
ت'ناغ1يك.، من تت ال�د'ور,، ال%آذر

وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، نى عن الدeب_اء3
وال%ن\ت.م؛ قال أ%بو عبيد: هي ج,رار¬ ح'م\ر¬ كانت ت'ح\م.ل� إ,ل الدينة فيها

المر'؛ قال ال4زهري: وقيل للسحاب ح.ن\ت.م وح.نات لمتلئها من الاء،
ش'ب>ه.ت\ ب.نات ال1رار الملوءة، وف النهاية: ال%ن\ت.م' جرار مدهونة
خضر كانت ت'ح\م.ل� المر' فيها إل الدينة، ث اتeس3ع. فيها فقيل

للخ.ز.ف كلYه ح.ن\تم، واحدتا ح.ن\ت.مةD، وإ,نا نى عن النتباذ فيها
ل4نا ت'س\ر,ع' الشدة� فيها ل4جل دهنها، وقيل: ل4نا كانت ت'ع\مل من طي
يعجن بالدم والشعر، فنهى عنها لي'م\تن.ع من عملها، وال4ول الوجه. وف

:�حديث ابن العاص: أ%ن ابن ح.ن\ت.م.ة% بع.ج.ت\ له الدنيا م1عاها؛ ح.ن\ت.م.ة
أ�م عمر بن الطاب،رضي ال عنه، وهي بنت هاشم بن الغية.

:vحندم: ال%ن\د.م': شجر ح'م\ر' الع'روق؛ قال يصف إ,بل@
ح'م\راv ور'م\كاv كع'روق, ال%ن\د.م,

واحدته ح.ن\د.م.ة. وح.ن\د.م¬: اسم. وال1ن\د1مان�: قبيلة، م.ث�ل%
به سيبويه وفسره السياف.

@حنذم: الوهري: ال1ن\ذ1مان� الماعة، ويقال الطائفة�؛ قال الشاعر:
وإ,نا لز.و_ار'ون% بال1ق}ن.ب, الع1دى،

إ,ذا ح1ن\ذ1مان� الل©ؤ\م, طاب.ت\ و,طاب'ها
@حوم: ال%و\م': الق%طيع الضخم' من ال3بل أ%كثر'ه إ,ل ال4لف؛ قال

رؤبة:ون.ع.ماv ح.و\ماv با م'ؤ.ب_ل
وقيل: هي ال3بل الكثية من غي أ%ن ي'ح.د_ عدد'ها. وح.و\مة� كل شيء:
éأ%كثر موضع ف البحر ماء :�معظمه كالبحر والوض والرمل. وال%و\مة

وأ%غ}م.ر'ه، وكذلك ف الوض. وح.و\م.ة� القتال: معظمه وأ%شدe موضع� فيه، وكذلك
من الرمل والاء وغيه؛ وأ%نشد ابن بري لرؤبة:

حت إ,ذا ك%ر.ع\ن. ف ال%و\م, ال%ه.ق\
وح.و\مة� الاء: غ%م\ر.ت'ه'؛ عن اللحيان.

وال%و.مان�: د.ومان� الطائر ي'د.و>م وي.ح'وم' حول الاء. وف حديث ابن
عمر: ما و.ل% أ%حد¬ إ,ل� حام. على قرابته أ%ي عطف كفعل الائم على

الاء، ويروى حامى. وحام. الطائر'



على الشيء ح.و\ماv وح.و.ماناv: د.و_م.. والطائر' ي.ح'وم' حول الاء
وي.ل�وب' إ,ذا كان يدور حوله من العطش. الوهري: حام. الطائر وغيه حول

الشيء ي.ح'وم' ح.و\ماv وح.و.ماناv أ%ي دار. وف حديث الستسقاء: اللهم
éار\ح.م\ بائم.نا الائمة%؛ هي الت توم حول الاء أ%ي تطوف فل تد ماء

vكذلك. وكل© من رام. أ%م\را vحول الاء ح.و\ما �ت.ر,د'ه'، وحام.ت1 ال3بل
فقد حام. عليه ح.و\ماv وح1ياماv وح'ؤ'وماv وح.و.ماناv. وال%وم': اسم

للجمع، وقيل: جع. وكل© عطشان حائم¬. وإ,بل ح.وائم وح'و_م¬: عطاش ج,د�اv؛
ال4صمعي: الو_م' من ال3بل الع1طاش الت ت.حوم' حول الاء؛ وقال

ال4صمعي ف قول ع.ل}ق%مة بن ع.بد.ة%:
كأ}س¬ عزيز من ال4ع\ناب ع.ت_ق%ها،

لب.ع\ض, أ%ربابا، حان,ي_ةD ح'وم'
قال: ال�وم' الكثية، وقال خالد بن كلثوم ال�وم' الت ت.ح'وم' ف

الرأ}س أ%ي تدور، وال�ع.ت_قة: الت طال م'ك}ث�ها.
وهام.ةD حائ1مةD: ع.ط}شى، وف التهذيب: قد ع.ط1ش. د1ماغ�ها.

وال%و\مانة�: مكان غليظD من\قاد¬، وجعه ح.و\مان وح.وام1ي'. وقال أ%بو
حنيفة: ال%وم\ان� من السهل ما أ%نبت الع.ر\ف%ج.، وقرئ بط ش.مر� ل4ب

خ.ي\ر.ة% قال: ال%و\مان� واحدتا ح.و\مانةD شقائق بي البال، وهي
أ%طيب ال�ز'ونة، ولكنها ج.ل%د¬ ليس فيها إ,كام ول أ%بارق'. وقال أ%بو عمرو:

ما كان فوق الرمل ودونه حي ت.ص\ع.د'ه أ%و ت.ه\ب,ط�ه'. وف حديث و.ف}د
م.ذ}ح1ج: كأ%نا أ%خاش1ب' بال%و\مان أ%ي ال4رض الغليظة النقادة.

وال%و\مان�: نبات بالبادية، واحدته ح.و\مانةD؛ قال أ%بو منصور: ل أ%سع
.vال%و\مان ف أ%ساء النبات لغي الليث؛ قال: وأ%ظنه و.ه.ما

وح.ام¬: أ%حد' أ%ولد نب� ال نوح، عليه السلم، وهو أ%بو السeودان؛
.Òوع.ب\د¬ حام1ي Òيقال: غلم حام1ي

وال%و\مان�: موضع؛ قال لبيد يصف ث%و\ر. و.ح\ش�:
vوأ%ضحى ي.ق}ت.ر,ي ال%و\مان% ف%ر\دا

كن.ص\ل, الس_يف ح'ود1ث% بالص>قال,
ال4زهري: وردت' ر.ك1ي_ة ف ج.و¼ واسع يلي ط%ر.فاv من أ%طراف الد_و�

يقال لا ر.ك1ي_ة ال%و\مانة، قال: ول أ%دري ال%و\مان ف%و\عال م1ن
ح.م.ن.، أ%و ف%ع\لن من حام.



@حب: ال%ب.ن': داء# يأ}خذ ف البطن فيعظ�م منه وي.ر,م'، وقد ح.ب,ن.،
بالكسر، ي.ح\ب.ن' ح.ب.ناv، وح'ب,ن ح.ب\ناv وبه ح.ب.ن¬. ورجل أ%ح\ب.ن'،

وال4ح\ب.ن': الذي به الس>ق}ي'. وال%ب.ن': أ%ن يكون الس>ق}ي' ف ش.ح\م
البطن فيعظم البطن لذلك، وامرأ%ةD ح.ب\ناء. ويقال لن س.ق%ى بطن'ه: قد

ح.ب,ن.. وف الديث: أ%ن رجلv أ%ح\ب.ن. أ%صاب امرأ%ةv ف%ج'ل1د. بأ�ث}ك�ول,
النخل؛ ال4ح\ب.ن': ال�س\ت.س\قي، من ال%ب.ن، بالتحريك، وهو ع1ظ%م' البطن؛

ومنه الديث: ت.ج.ش�أ% رجلD ف ملس�، فقال له رجلD: د.ع.و\ت. على هذا
الطعام, أ%حداv؟ قال: ل، قال: فجعله ال ح.ب.ناv وق�داداv؛ الق�داد'

وجع' الب.ط}ن. وف حديث عروة: أ%ن و.ف}د. أ%هل النار يرجعون ز'ب�اv ح'ب\ناv؛
ال�ب\ن': جع' ال4ح\ب.ن,؛ وف شعر ج.ن\د.ل الط©ه.وي�: وع'ر� ع.د\و.ى

من ش'غاف{ وج.ب.ن\ قال: ال%ب.ن' الاء� ال4ص\ف%ر'. وال%ب\ناء� من
.vه غضبا�الن>ساء: الضخمة� البطن, تشبيهاv بتلك. وح.ب,ن. عليه: امتل4 جوف

vم'ح\ب.ئ1ن�ا vال4زهري: وف نوادر ال4عراب قال: رأ%يت فلنا
وم'ق}ط%ئ1ر�اv وم'ص\م.ع1د�اv أ%ي متل1ئاv غضباv. وال1ب\ن': ما ي.ع\ت.ري ف السد

فيق1يح' وي.ر,م'، وجع'ه ح'بونD. وال1ب\ن': الدeم_ل�، وس>ي ال1ب\ن'
د'م_لv على جهة التفاؤل، وكذلك س�ي الس>ح\ر ط%ب�اv. وف حديث ابن

عباس: أ%نه رخ_ص. ف دم, ال�بون1، وهي الد_مام1يل، واحد'ها ح1ب\ن¬
وح1ب\نةD، بالكسر، أ%ي أ%ن د.م.ها معف�وÒ عنه إذا كان ف الثوب حالة% الصلة.

قال ابن ب'ز'ر\ج: يقال ف أ%د\عية من القوم ي.ت.داع.و\ن با ص.ب_ ال
:�عليك. أ�م_ ح'ب.ي\ن� ماخ1ضاv، ي.ع\نون% الدماميل%. وال1ب\ن' وال1ب\نة

كالدeم_ل. وق%د.م¬ ح.ب\ناء�: كثية لم, الب.خ.صة1 حت كأ%نا
و.ر,مةD. وال1ب\ن': الق1ر\د'؛ عن كراع. وح.مامةD ح.ب\ناء�: ل ت.بيض'. وابن
ح.ب\ناء4: شاعر¬ معروف، س�ي بذلك. وأ�مe ح'ب.ي\ن�: د'و.ي\ب_ة على خ1ل}قة1

ال1ر\باء عريضة� الصدر عظيمة� البطن، وقيل: هي أ�نثى ال1ر\باء. وروي
عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه رأ%ى بللv وقد خرج بطن'ه فقال:

أ�مe ح'ب.ي\ن�، ت.ش\بيهاv له با، وهذا من م.ز\ح1ه، صلى ال عليه وسلم،
أ%راد ض1خ.م. بطن,ه؛ قال أ%بو لي\لى: أ�مe ح'ب.ي\ن� د'و.ي\ب_ة على قدر

ال�ن\ف�ساء يلعب با الصبيان ويقولون لا:
ام_ ح'ب.ي\ن�، ان\ش'ر,ي ب'ر\د.ي\ك1،

إن� ال4مي. والD عليك1،



وم'وج,ع بس.و\ط1ه ج.ن\ب.ي\ك1
فتن\ش'ر ج.ناح.ي\ها؛ قال رجل من الن� فيما رواه ثعلب:

وأ�م� ح'ب.ي\ن� قد ر.ح.ل}ت1 لاجة{
.vبر.ح\ل� ع1لف1ي¼، وأ%ح\ق%ب\ت1 م1ز\و.دا

وه'ما أ�م_آ ح'ب.ي\ن�، وهن� أ�م_هات' ح'ب.ي\ن�، بإفراد الضاف إليه؛
وقول جرير:

يقول� ال�ج\ت.لون ع.روس ت.ي\م
س.وىÝ أ�مe ال�ب.ي\ن, ورأ}س' فيل.

إنا أ%راد أ�م� ح'ب.ي\ن، وهي معرفة، فزاد اللم فيها ضرورة لقامة
الوزن، وأ%راد سواء فقصر ضرورة أ%يضاv. ويقال لا أ%يضاv ح'ب.ي\نة؛ وأ%ن\شد

ابن بري:
vط%ل%ع\ت' على ال%ر\ ب,ي� ي.ك}وي ح'ب.ي\نة

بس.ب\عة1 أ%ع\واد{ من الشeب'هان1.
الوهري: أ�مe ح'ب.ي\ن� د'و.ي\بةv، وهي م.ع\ر,فة مثل ابن ع1ر\س

وأ�سامة% وابن آوى وسام> أ%ب\ر.ص. وابن ق1ت\رة إل أ%نه تعريف' جنس�، وربا
،vد\خ1ل عليه ال4لف' واللم، ث ل تكون بذف ال4لف واللم منها نكرة�أ

:v؛ وأ%ورد بيت جرير أ%يضاêوهو شاذ
ش.وى أ�م> ال�ب.ي\ن, ورأ}س' ف1يل.

وقال ابن بري ف تفسيه: يقول: ش.واها ش.وى أ�م> ال�ب.ي\ن, ورأ}س'ها
رأ}س' ف1يل، قال: وأ�مe ح'ب.ي\ن� وأ�مe ال�ب.ي\ن ما ت.عاق%ب عليه

تعريف' العلمية وتعريف' اللم، ومثله غ�د\وة والغ'د\وة، وف%ي\نة والف%ي\نة،
وهي داب_ة على قدر كف النسان؛ وقال ابن السكيت: هي أ%ع\ر.ض' من الغ.طاء

وف رأ}س1ها ع1ر.ض¬؛ وقال ابن زياد: هي داب_ة غ%ب\راء لا قوائم' أ%ربع¬
وهي بقدر الض>ف}د.عة الت ليست بض.خ\مة، فإذا ط%ر.دها الص>ب\يان قالوا

لا:
أ�م_ ال�ب.ي\ن,، ان\ش'ر,ي ب'ر\د.يك1،

إن ال4مي. ناظر¬ إليك1.
vفيطردونا حت ي'د\ر,كها الع\ياء، فحينئذ تقف على ر,ج\ل%ي\ها منتصبة

وت.ن\ش'ر لا ج.ناح.ي\ن أ%غ}ب.ر.ي\ن على م1ث}ل, ل%و\نا، وإذا زاد'وا ف
vن_ تت ذ%ي\ن,ك الناحي ل ي'ر. أ%حس.ن' لونا�ط%ر\د1ها نشرت أ%جنحة ك



منهن، ما بي أ%ص\ف%ر. وأ%ح\م.ر. وأ%خ\ض.ر. وأ%ب\ي.ض. وهن_ طرائق' بعض'هن
فوق بعض كثية جد�اv، وهي ف الر>ق�ة على قدر, أ%ج\ن,حة الف%راش,،

فإذا رآها الصبيان قد فعلت ذلك تركوها، ول يوجد لا ولد ول ف%ر\خ؛ قال ابن
حزة: الصحيح عندي أ%ن هذه الصفة صفة أ�م� ع'و.ي\ف{؛ قال ابن السكيت:

Dصغية Dع'و.ي\ف{ داب_ة eم�أ
ضخمة� الرأ}س, مضر_ة، لا ذنب¬ ولا أ%ربعة� أ%ج\ن,حة{، منها جناحان

أ%خ\ض.ران، إذا رأ%ت النسان قامت على ذنبها ونش.رت ج.ناح.ي\ها؛ قال
الخر:

يا أ�م_ ع.و\ف{ ان\ش'ري ب'ر\د.ي\ك1،
إن� ال4مي. واقف¬ عليك1،

وضارب¬ بالس_و\ط1 م.ن\ك1ب.ي\ك1
ويروى: أ�م_ ع'و.ي\ف{، قال: وهذه ال4ساء 

(* قوله «وهذه الساء إل»
هكذا ف الصل ول نعثر عليها ف الكم ول التهذيب والصحاح). الت

ت'ك}تب' با هذه العارف وأ�ضيفت إليها غي معر>فة لا؛ قال الطرماح:
كأ�م� ح'ب.ي\ن� ل تر. الناس' غي.ها،

وغاب.ت\ ح'ب.ي\ن¬ حي. غاب.ت\ بن'و س.ع\د.
ومثله ل4ب العلء العر>ي:

Dي.ت.ك%ن_ى أبا الو.فاء3 رجال
ما وج.دنا الو.فاء4 إل� ط%ر,يا

وأ%بو ج.ع\دة ذ�ؤالة�، م.ن ج.ع\ــ
ـدة�؟ ل زال حاملv ت.ت\ر,ي.ا

وابن. ع1ر\س ع.ر.ف}ت'، وابن. ب.ريح�،
ث ع1ر\ساv ج.ه,ل}ته وب.ريا.

وأ%ما ابن' م.خاض� وابن' ل%ب'ون{ فنكرتان يتعر_فان بال4لف واللم
تعريف جنس. وف حديث عقبة: أ%ت1مeوا صلتكم ول تصل©وا صلة أ�م>
ح'ب.ي\ن�؛ قال ابن ال4ثي: هي د'و.ي\بة كال1ر\باء عظيمة� البطن,، إذا م.ش.ت\

ت'ط%أ}ط1ئ رأ}س.ها كثياv وترفع'ه لع1ظ%م بطنها، فهي تقع' على رأ}سها
وتقوم'، فشب_ه با صلت.هم ف السجود مثل الديث الخر: ف ن.ق}رة الغراب.

وال%ب\ن': الد>ف}لى 



(* قوله «والب الدفلى» ف القاموس: والب بالفتح
شجر الدفلى، وضبط ف التكملة والكم بالتحريك). وقال أ%بو حنيفة:

ال%ب.ن' شجرة الد>ف}لى، أ%خ\ب بذلك بعض' أ%عراب ع'مان%. وال�ب.ي\ن'
وح.ب.و\ن.ن¬ وح1ب.و\ن.ن¬: أ%ساء. وح.ب.و\ن.ن: اسم' واد؛ عن السياف، وقيل: هو

اسم موضع بالبحرين، وروى ثعلب: ح.ب.و\ن.ى، بأ%لف غي منونة؛ وأ%نشد:
خ.ل1يل%ي_، ل تس\ت.ع\ج,ل وت.ب.ي_نا

ب,واد1ي ح.ب.و\ن.ى، هل لن_ ز.وال�؟
ول ت.ي\أ%سا من رحة1 ال، واد\ع'و.ا
.�بواد1ي ح.ب.و\ن.ى أ%ن ت.ه'ب_ ش.مال

قال: وال4صل ح.ب.و\ن.ن¬، وهو العروف، وإنا أ%بدل النون أ%لفاv لضرورة
الشعر فأ%عل�ه؛ قال و.ع\لة الرمي:

ولقد ص.ب.حت'ك�م بب.ط}ن, ح.ب.و\ن.ن�،
وعل%ي_ إن شاء الله' ث%ناء�.

وقال أ%بو ال4خ\ز.ر ال�م_ان:
بالث�ن\ي, من ب,ئ}شة% أ%و ح.ب.و\ن.ن

وأ%نشد ابن خالويه:
س.قى أ%ث}ل%ةD بالف1ر\ق, ف1ر\ق, ح.ب.و\ن.ن�،

من الص_يف1، ز.م\زام' العش1ي� ص.د'وق.
@حت: ال%ت\ن' وال1ت\ن': ال1ث}ل� والق1ر\ن� وال�ساو,ي. ويقال: ها

ح.ت\نان1 وح1ت\نان1 أ%ي س1ي_ان1، وذلك إذا ت.ساويا ف الر_م\ي.
وت.حات.ن'وا: تساو.و\ا. وف الديث: أ%ف%ح1ت\ن'ه فلنD؛ ال%ت\ن'، بالكسر والفتح:

ال1ث}ل� والق1ر\ن�. وال�حات.نة�: ال�ساواة�، وكل© اث}ن.ي\ن, ل
Dي.تخالفان1 فهما ح.ت\نان1، وها ح.ت\نان وت1ر\بان م'س\ت.و,يان، وهم أ%ح\تان

أ%ت\نانD. والات.نة�: الس'اواة�. والت_حات'ن': التساو,ي والت_بار,ي.
والقوم ح.ت.ن وح.ت\ن أ%ي م'س\ت.وون% أ%و م'تشاب,ه'ون؛ ال4خية عن

ثعلب. ووق%ع.ت الن_ب\ل� ح.ت.ن.ى أ%ي متساوية. وتات.ن. الر_ج'لن: ت.رام.يا
فكان ر.م\يه'ما واحداv، والسم ال%ت\ن؛ وف الثل:

ال%ت.ن.ى ل خي. ف س.ه\م ز.ل%ج\.
وهو رجز. والزال من السهام: الذي م.ر_ على وجه ال4رض حت وق%ع ف

الد.ف ول ي'صب القرطاس، وهو مث%لD ف تتميم الحسان وم'والت1ه. ووق%ع.ت



الس>هام' ف الد.ف ح.ت.ن.ى أ%ي م'تقاربة ال%واقع وم'تساوي.ت.ها؛ أ%نشد
ال4صمعي:

،�كأ%ن� ص.و\ت. ض.ر\ع1ها ت'ساج,ل
،�هات1يك هاتا ح.ت.ن.ى ت'كاي,ل

.�ل%د\م' الع'ج.ى ت.ل}ك�م'ها ال%ناد1ل
وال%ت.ن': متابعة� الس>هام ال�ق%ر\ط1س.ة أ%ي الت ت'ص1يب الق1ر\طاس؛

قال الشاعر:
وهل غ%ر.ض¬ يبقى على ح.ت.ن الن_ب\ل؟

وح.ت1ن. ال%رe: اشتد_. ويوم¬ حات1ن¬: استوى أ%و_له وآخر'ه ف الر�.
وتات.ن. الدمع': وق%ع. د.م\ع.ت.ي\ن د.مع.ت.ي\ن، وقيل: تتاب.ع

م'تساوياv؛ قال الطYرماح:
،vر\س.لت1، ع.ش1ي_ة�كأ%ن� الع'يون% ال

ش.آبيب' د.م\ع, الع.ب\ر.ة ال�ت.حات1ن.
وال%ت.ن': من قولك تات.ن.ت د'موع'ه إذا تتاب.ع.ت. وتات.ن.ت ال1صال

ف الن>صال: وقعت ف أ%صل القرطاس على تق%ار'ب� أ%و تساو�. ال4زهري:
ال%ص\لة� كل ر.م1ي_ة{ ل%ز,م.ت القرطاس من غي أ%ن ت'صيب.ه، قال: إذا وقعت

خ.ص.لت¬
ف أ%صل الق1ر\طاس قيل ت.حات.ن.ت أ%ي تتاب.ع.ت، قال: وأ%هل� الن>ض.ال

يسبون كل خ.ص\ل%ت.ي\ن م'ق%ر\ط1سةv، قال: وإذا تصار.ع الر_ج'لن فص'رع
أ%حد'ها و.ث%ب. ث قال:

ال%ت.ن.ى ل خ.ي\ر. ف س.ه\م� ز.ل%ج.
وقوله ال%ت.ن.ى أ%ي عاو,د1 الص>راع، والز�ال�: الس_هم' الذي يقع
بال4رض ث ي'ص1يب' الق1ر\طاس.، قال: والت_حات'ن' الت_بار,ي؛ قال

الن_ابغة يصف الر>ياح واختلف%ها:
ش.مال ت'جاذ1ب\ها ال%ن'وب' بع.ر\ض1ها،
ون.ز\ع' الص_ب.ا م'ور. الد_ب'ور, ي'حات1ن'.

وال�ح\ت.ت1ن': الشيء� الستوي ل يالف بعض'ه بعضاv، وقد اح\ت.ت.ن.؛
فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:

كأ%ن� ص.و\ت. ش'خ\ب,ها ال�ح\تان1،
تت. الص_ق1يع,، ج.ر\ش' أ�ف}ع'وان1.



فإنه قال: يعن اثني اثني، قال ابن سيده: ول أ%عرف كيف هذا إنا
معناه عندي ال�ح\ت.ت1ن' أ%ي الستوي، ث حذف تاء م'ف}ت.عل فبقي ال�ح\ت.ن،

ث أ%شبع الفتحة فقال ال�ح\تان كقوله:
وم1ن ع.ي\ب, الر>جال, ب'نتز.اح,.

أ%راد بنت.ز.ح� فأ%ش\ب.ع. واح\ت.ت.ن. الش_يء�: است.وى؛ قال الطYرماح:
ت1ل}ك. أ%ح\ساب'نا، إذا اح\ت.ت.ن. ال%ص\ـ
ل�، وم'د_ ال%د.ى م.د.ى ال4ع\راض,.

:�اح\ت.ت.ن. ال%ص\ل� أ%ي استوى إصابة� ال�ت.ناض1ل%ي\ن. وال%ص\لة
الصابة�. ويقال: فلن س1نe فلن{ وت1نeه وح1ت\ن'ه إذا كان ل1د.ت.ه على

س1ن>ه. وجيءg به من ح.ت\ن,ك أ%ي من حيث كان. وح.و\ت.نان: موضع¬، وقيل:
ح.و\ت.نانان واد1يان1 ف بلد ق%ي\س كل© واحد منهما يقال له ح.و\ت.نان؛ وقد

ذكرها تيم بن مقبل فقال:
ث اس\ت.غاث�وا باء� ل ر,شاء4 له

من ح.و\ت.نان.ي\ن، ل م1ل}ح ول ز.ن.ن.
ول ز.ن.ن أ%ي ل ضي>ق قليل. ويقال: رمى القوم' فوقعت س1هام'هم ح.ت.ن.ى

أ%ي مستوية ل ي.ف}ض'ل واحد¬ منهم أ%صحاب.ه. ابن ال4عراب: رمى
فأ%ح\ت.ن إذا وقعت س1هام'ه كل©ها ف موضع واحد.

@حثن: ال%ث%ن': ح1ص\ر,م' الع1ن.ب، وقيل: هو إذا كان البe كرؤ'وس
الذ�ر>، واحدت'ه بالاء. وح'ث�ن¬: موضع¬ جاء4 ف شعر هذيل، وهو موضع معروف

ببلدهم؛ قال قيس بن خويلد الذل:
أ%رى ح'ث�ناv أ%م\س.ى ذ%ليلv كأ%نه

ت'راثD، وخ.ل�ه الص>عاب الص_عات1ر.
@حجن: ح.ج.ن. الع'ود. ي.ح\ج,ن'ه ح.ج\ناv وح.ج_ن.ه: عط%ف%ه. وال%ج.ن'

وال�ج\نة� والتح.جeن: اع\وجاج الشيء، وف التهذيب: اعو,جاج' الشيء
ال4ح\ج.ن,. وال1ح\ج.ن' وال1ح\ج.ن.ة�: الع.ص.ا ال�ع\و.ج_ة�. الوهري:

ال1ح\ج.ن' كالص_و\ل%جان1. وف الديث: أ%نه كان ي.س\ت.ل1م الرeك}ن.
ب1ح\ج.ن.ه1؛ ال1ح\ج.ن': ع.صاv م'ع.ق�فة الرأ}س كالص_و\لان، قال: واليم

زائدة، وكل© معطوف م'ع\وج� كذلك؛ قال ابن مقبل:
قد ص.ر_ح الس_ي\ر' عن ك�ت\مان%، وابت'ذ1ل%ت

و.ق}ع' ال%حاج,ن, بال%ه\ر,ي_ة1 الذ©ق�ن,.



أ%راد: وابت'ذ1ل%ت ال%ح.اج,ن'، وأ%ن_ث% الو.ق}ع. لضافته إل
ال%حاج,ن. وفلنD ل ي.ر\ك�ض' ال1ح\ج.ن أ%ي ل غ%ن.اء4 عنده، وأ%صل ذلك أ%ن

ي'د\خ.ل% م1ح\ج.ن بي ر,ج\ل%ي البعي، فإن} كان البعي' ب.ليداv ل ي.ر\ك�ض
:�ذلك ال1ح\ج.ن.، وإن كان ذ%ك1ي�اv ر.ك%ض ال1ح\ج.ن ومض.ى. والح\ت1جان

الفعل� بال1ح\ج.ن. والص_ق}ر' أ%ح\ج.ن' ال1ن\قار,. وصقر¬ أ%ح\ج.ن'
ال%خال1ب: م'ع.و.جeها. وم1ح\ج.ن' الطائ1ر,: م1ن\ق%ار'ه لع\و,جاج,ه1.

والت_ح\ج,ي': س1مةD م'ع\و.ج_ة، اس\م¬ كالت_ن\بيت1 والت_م\تي. ويقال:
ح.ج.ن\ت البعي. فأ%نا أ%ح\ج,ن'ه، وهو ب.ع1ي¬ م.ح\جون إذا و'س1م. ب,س3م.ة
Dن�ال1ح\ج.ن، وهو خ.طê ف طر.ف1ه1 ع.ق}فة مثل م1ح\ج.ن, العصا. وأ�ذ

حجناء: ماثلة� أ%حد الطر.في من ق1ب.ل البهة س'ف}لv، وقيل: هي الت أ%ق}ب.ل
أ%طراف إحداها على ال�خرى ق1ب.ل ال%ب\هة، وكل© ذلك مع اع\و,جاج.

ال4زهري: ال�ج\نة� مصدر¬ كال%ج.ن، وهو الشعر' الذي ج'عودته ف أ%طرافه.
،Dر.ج,ل Dم'س\ت.ر\س1ل Dقال ابن سيده: وشعر ح.ج,ن¬ وأ%ح\ج.ن' م'ت.س.ل}س3ل

ف أ%ط}رافه شيء# من ج'عودة{ وتكسeر�. وقيل: م'ع.ق9ف متداخلD بعضه ف
.�بعض. قال أ%بو زيد: ال4ح\ج.ن' الشع.ر' الر_ج,ل�. وال�ج\نة�: الر_ج.ل

والس_ب,ط�: الذي ليست فيه ح'ج\نة. قال ال4زهري: ومن ال�نوف أ%ح\ج.ن'.
وأ%ن\ف أ%ح\ج.ن': م'ق}ب,ل الر_و\ثة1 نو. الفم,، زاد ال4زهري:

واستأ}خرت ناش1زتاه ق�ب\حاv. وال�ج\نة�: موضع أ%صابه اع\و,جاج¬ من العصا.
وال1ح\ج.ن: عصاv ف طر.فها ع'ق�افة، والفعل با الح\ت1جان. ابن سيده:
ال�ج\نة� موضع' الع\و,جاج. وح'ج\نة� ال1غ\ز.ل، بالضم: هي ال�ن\ع.ق1فة� ف
رأ}سه. وف الديث: توض.ع الرح1م' يوم. القيامة لا ح'ج\نةD كح'ج\نة1

�ال1غ\ز.ل أ%ي ص1ن�ارت1ه ال�ع\و.ج_ة ف رأ}سه الت ي'ع.ل�ق با اليط
يفتل للغ.ز\ل، وكل© م'ت.ع.قYف{ أ%ح\ج.ن'. وال�ج\نة�: ما اخت.ز.ن\ت. من

شيء واخ\ت.ص.ص\ت. به نفسك؛ ال4زهري: ومن ذلك يقال للرجل إذا اختص_ بشيء
لنفسه قد اح\ت.ج.نه لنفسه دون أ%صحابه. والح\ت1جان�: جع' الشيء وضمeه

إليك، وهو اف}ت1عال من ال1ح\ج.ن. وف الديث: ما أ%ق}ط%ع.ك الع.قيق.
لت.ح\ت.جن.ه أ%ي تتمل�كه دون الناس. واح\ت.ج.ن الشيء4: اح\ت.و.ى عليه. وف

حديث ابن ذي ي.ز.ن: واح\ت.ج.ن�اه دون غينا. واح\ت.ج.ن. عليه: ح.ج.ر.
وح.ج,ن. عليه ح.ج.ناv: ض.ن_. وح.ج,ن. به: كح.ج,ي. به، وهو نو ال4ول.

وح.ج,ن. بالدار: أ%قام. وح'ج\ن.ة� الث©مام, وح.ج.ن.ت'ه: خ'وصت'ه. وأ%ح\ج.ن.



الث©مام': خرجت ح'ج\ن.ت'ه، وهي خوصه. وف حديث أ�ص.ي\ل حي ق%د1م. من
مكة: فسأ%له رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: تركت'ها قد أ%ح\ج.ن.

ث�مام'ها وأ%ع\ذ%ق. إذ} خ1ر'ها وأ%م\ش.ر. س.ل%م'ها، فقال: يا أ�ص.ي\ل، د.ع,
القلوب. ت.ق1رe، أ%ي بدا و.ر.ق�ه 

(* الضمي عائد إل الثمان). والث©مام
نبت معروف. وال%ج.ن': ق%ص.د¬ ينب'ت ف أ%عراض ع1يدان الث©مام

والض>عة1. وال%ج.ن': الق�ض\بان� الق1ص.ار' الت فيها العنب، واحدت'ه ح.ج.نة.
وإنه ل1ح\ج.ن' مال�: ي.ص\ل�ح الال� على يديه وي'ح\س3ن ر,ع\ي.ته والقيام.

عليه؛ قال نافع بن لقيط ال4سدي:
قد ع.ن_ت. ال%ل}ع.د' ش.ي\خاv أ%ع\ج.فا،

م1ح\ج.ن. مال� أ%ين.م.ا ت.ص.ر_فا.
�واح\ت1جان� الال,: إص\لح'ه وج.م\ع'ه وض.مe ما انتشر منه. واح\ت1جان

Dمال, غي,ك: اقت1طاع'ه وس.ر,قت'ه. وصاحب' ال1ح\ج.ن ف الاهلية: رجل
كان معه مج.ن، وكان يق}ع'د ف جاد_ة الطريق فيأ}خذ بح\جن,ه الشيء بعد

الشيء من أ%ثاث الار_ة، فإن ع'ث1ر. عليه اع\ت.ل� بأ%نه تعلق بح\جنه،
وقد ورد ف الديث: كان ي.س\ر,ق' الاج_ بح\ج.ن,ه. فإ,ذا ف�ط1ن. به قال

تعل�ق ب1ح\ج.ن، والمع م.حاج,ن'. وف حديث القيامة: وج.عل%ت ال%حاج,ن'
ت'م\س3ك' رجالv. وح.ج.ن\ت الشيء4 واح\ت.ج.ن\ت'ه إذا ج.ذ%ب\ت.ه

بال1ح\ج.ن, إل ن.ف}س3ك؛ ومنه قول� قيس بن عاصم ف وصي_ت1ه: عليكم بالال
واح\ت1جان,ه، وهو ضمeك%ه إل نف}س3ك وإ,مساك�ك. إياه. وح.ج.ن.ه عن الشيء:

ص.د_ه وص.ر.فه؛ قال:
ول ب'د_ للم.ش\ع'وف1 من ت.ب.ع, ال%وى،

إذا ل ي.ز.ع\ه من ه.و.ى الن_ف}س, حاج,ن'
والغ.ز\و.ة� ال%ج'ون�: الت ت'ظهر غيها ث تالف إل غي ذلك الوضع

وي'ق}ص.د' إليها، ويقال: هي البعيدة قال ال4عشى:
ول ب'د_ من غ%زوة{، ف الر_بيع،

ح.ج'ون{ ت'ك1ل© الو.قاح. الش_كورا.
ويقال: س1ر\نا عق%بةv ح.ج'وناv أ%ي بعيدةv طويلة. وال%ج'ون�: موضع¬

بكة ناحية من البيت؛ قال ال4عشى:
فما أ%نت. من أ%هل ال%ج'ون1 ول الص_فا،



ول لك ح.قe الش>ر\ب, ف ماء ز.م\ز.م.
قال الوهري: ال%جون�، بفتح الاء، جبلD بكة وهي م.ق}ب'رة. وقال عمرو

بن الرث بن م'ضاض بن عمرو يتأ%س_ف على البيت، وقيل هو للحرث ال�ر\هي:
كأ%ن} ل يكن بي ال%جون1 إل الص_فا

أ%ن,يس¬، ول ي.س\م'ر بك�ة سام1ر'
ب.لى نن ك�ن�ا أ%هل%ها، فأ%باد.نا

ص'روف' الليال وال�دود' العواث1ر'.
وف الديث: أ%نه كان على ال%ج'ون ك%ئيباv. وقال ابن ال4ثي:

ال%ج'ون� البل� ال�ش\ر,ف ما ي.لي ش1ع\ب ال%ز_ارين بكة، وقيل: هو موضع بكة
فيه اع\و,جاج، قال: والشهور ال4و_ل، وهو بفتح الاء. وال%و\ج.ن'،

vوح'ج.ي\نا vبالنون: الو.ر\د' ال4حر؛ عن كراع. وقد س_و\ا ح.ج\نا
وح.ج\ناء4 وأ%ح\ج.ن.، وهو أ%بو ب.ط}ن� منهم، وم1ح\ج.ناv، وهو م1ح\ج.ن بن

ع'طار,د الع.ن\ب.ري� شاعر معروف؛ وذكر ابن بري ف هذه الترجة ما صورته:
وال%ج,ن' الرأ%ة� القليلة� الط�ع\م؛ قال الشم�اخ:

وقد ع.ر,ق%ت\ م.غاب,ن'ها، وجاد.ت\
ب,در_ت1ها ق1ر.ى ح.ج,ن� ق%ت1ي,.

قال: والق%ت1ي' مثل ال%ج,ي أ%يضاv، أ%راد بال%ج,ن ق�راداv، وجعل
ع.ر.ق هذه الناقة ق�وتاv له، وهذا البيت بعينه ذكره ال4زهري وابن سيده ف

vترجة جحن، باليم قبل الاء، فإ,ما أ%ن يكون الشيخ ابن بري وجد له وجها
فنقله أ%و و.هم فيه.

@حذن: ال�ذ�ن_تان: ال�ذ�نان، بالضم والتشديد؛ قال جرير:
يا ابن. الت ح'ذ�ن_تاها باع'.

وت'ف}ر.د فيقال: ح'ذ�ن_ة. ورجل ح'ذ�ن_ة وح'ذ�نê: صغي ال�ذني خفيف'
الرأ}س,. وح'ذ}ن� الرج'ل, وح'ذ}ل�ه: ح'ج\ز.ت'ه. وف الديث: م.ن دخ.ل

حائطاv فل}يأ}ك�ل} منه غي. آخذ{ ف ح'ذ}ن,ه شيئاv؛ قال ابن ال4ثي: هكذا
�جاء ف رواية، وهو مثل ال�ذ}ل، باللم، وهو طرف' ال3زار أ%و ح'ج\زة
القميص وطر.ف�ه. وال%و\ذانة�: ب.ق}لة من ب'قول الرياض؛ قال ال4زهري:

رأ%يت'ها ف ر,ياض الص_م�ان وق1يعان,ها، ولا ن.و\ر أ%صفر' رائحت'ه طيبة،
وتمع ال%و\ذان%.

@حرن: ح.ر.نت1 الدابة� ت.ح\ر'ن ح1راناv وح'راناv وح.ر'ن.ت\، لغتان، وهي



ح.رونD: وهي الت إذا است'د1ر_ ج.ر\ي'ها وق%ف%ت\، وإنا ذلك ف ذوات
الوافر خاص_ة، ونظي'ه ف ال3بل اللYجان� وال1لء�، واستعمل أ%بو عبيد
ال1ران% ف الناقة. وف الديث: ما خ.ل4ت ول ح.ر.ن.ت\ ولكن ح.ب.س.ها

حاب,س' الف1يل. وفرس ح.ر'ونD من خ.ي\ل ح'ر'ن{: ل ي.ن\قاد'، إذا اشتد� به
ال%ر\ي' و.ق%ف. وقد ح.ر.ن% ي.ح\ر'ن� ح'ر'وناv وح.ر'ن%، بالضم أ%يضاv: صار

ح.ر'وناv، والسم ال1ران�. وال%ر'ون�: اسم فرس كان لباه1ل%ة، إليه
تنسب اليل ال%ر'ون,ي_ة. وال%ر'ون�: اسم فرس م'س\لم بن عمرو� الباهلي>

ف السلم كان ي'ساب,ق اليل%، فإ,ذا اس\ت'در_ ج.ر\يه وق%ف حت تكاد.
تس\ب,ق�ه، ث يري فيسب,قها، وف الصحاح: ح.رون اسم' فرس, أ%ب صال م'س\لم

بن عمرو� الباهلي والد ق�ت.ي\بة؛ قال الشاعر:
إذا ما ق�ريش خل م'ل}ك�ها،

فإ,ن� ل1لفة% ف باه1ل%ه\
ل1ر.ب> ال%رون1 أ%ب صال،
وما ذاك بالسeن_ة العادل%ه\.

وقال ال4صمعي: هو من ن.س\ل أ%عوج، وهو ال%رون بن ال4ثاثي� بن ال�ز.ر
بن ذي الصeوفة بن أ%ع\وج، قال: وكان يسب,ق اليل% ث% ي.ح\ر'ن حت
ت.ل}ح.ق%ه، فإ,ذا ل%ح1ق%ت\ه سب.قها ث حر.ن ث سب.ق%ها، وقيل: ال%رون� فرس'
ع'قبة بن م'د\ل1ج�، ومنه قيل لبيب بن الهل�ب أ%و ممد بن ال�هل�ب

ال%ر'ون، ل4نه كان ي.ح\ر'ن� ف الرب فل يبح، استعي ذلك له وإنا
أ%صله ف اليل، وقال اللحيان: ح.ر.ن.ت الناقة� قامت فلم ت.ب\ر.ح\، وخ.ل4ت

برك%ت\ فلم ت.ق�م\؛ وال%رون� ف قول الشماخ:
وما أ%ر\و.ى، وإن ك%ر'م.ت\ علينا،

بأ%د\ن.ى من م'و.ق�فة{ ح.رون1.
هي الت ل تبح أ%على ال%بل من الص_ي\د. ويقال: ح.ر.ن ف البيع إذا

ل ي.ز,د ول ي.ن\ق�ص. وال%حارين' من الن_ح\ل: الل�وات ي.ل}ص.ق}ن.
بال%ل1ي_ة حت ي'ن\تز.ع\ن. بال%حاب,ض؛ وقال ابن مقبل:

كأ%ن� أ%ص\وات.ها، من حيث نسم.ع'ها،
ن.ب\ض' ال%حابض, ي.ن\ز,ع\ن. ال%حار,ينا.

قال ابن بري: الاء� ف أ%صواتا تعود' على الن_واقيس ف بيت{ ق%ب\له،
وال%حابض': ع1يدانD ي'شار' با العسل�، قال: وال%حارين' جع م1ح\ران{،



وهو ما ح.ر'ن% على الش_ه\د من النحل فل ي.ب\ر.ح عنه؛ ال4زهري:
ال%حارين' ما يوت' من النحل ف عسله، وقال غيه: ال%حارين' من العسل ما

ل%ز,ق. بالل1ي_ة فع.س'ر ن.ز\ع'ه، أ�خذ من قولك ح.ر'ن بالكان ح'رونة إذا
لزمه فلم ي'فار,ق}ه، وكأ%ن� العسل% ح.ر'ن فعس'ر اشت1يار'ه؛ قال الراعي:

ك1ناس ت.نوفة{ ظ%ل�ت إليها
ه1جان� الو.ح\ش, حارنةv ح'رونا.

وقال ال4صمعي ف قوله حارنة: متأ%خرة، وغيه يقول: لز,مة.
وال%حارين': الش>هاد'، وهي أ%يضاv ح.ب�ات الق�طن، واحدت'ها م1ح\رانD، وقد تقدم شرح

بيت ابن مقبل: ي.خ\ل1ج\ن. ال%حارينا. وح.ر�ان: اسم بلد، وهو ف%ع�ال،
ويوز أ%ن يكون ف%ع\لن%، والنسبة إليه ح.ر\نانê، كما قالوا م.نان�ي ف

النسبة إل مان، والقياس مان.و,ي�، وح.ر�ان على ما عليه العامة.
وح'ر.ين¬: اسم¬. وبنو ح1ر\ن.ة: ب'ط%ي 

(* قوله «وبنو حرنة بطي» كذا ف الصل
والكم بكسر فسكون، وف القاموس والتكملة بكسر الاء والراء وشد

النون).
@حردن: ال1ر\د.و\ن�: د'و.ي\ب_ة ت'شب,ه ال1ر\باء4 تكون بناحية مصر.،

حاها ال تعال، وهي مليحةD م'وش_اة بأ%لوان{ ون'ق%ط، قال: وله ن,ز\كان1
كما أ%ن� للض_ب> ن,ز\ك%ي\ن.

@حرذن: ال1ر\ذ%و\ن�: الع.ظ%اء4ة�، م.ث�ل% به سيبويه وفسره السياف عن
ثعلب، وهي غي الت تقدمت ف الدال الهملة. وال1ر\ذ%و\ن� من البل:

الذي ي'ر\ك%ب' حت ل ت.بقى فيه بقي_ة. الوهري: ال1ر\ذ%و\ن� د'و.ي\ب_ة،
بكسر الاء، ويقال: هو ذكر' الض_ب>.

@حرسن: ال�ر\س'ون�: البعي' الهزول؛ عن الجري؛ وأ%نشد لع.م�ار بن
الب.و\لن,ي�ة الكلب:

وتابع غي متبوع، ح.لئل�ه
ي'ز\ج,ي. أ%ق}ع1د.ةv ح'د\باv ح.راس1ينا.

والقصيدة� الت فيها هذا البيت مرورة� القواف؛ وأ%ولا:
و.د_ع\ت' ن.ج\داv، وما قل}ب ب.ح\زون1،
وداع. م.ن\ قد س.ل عنها إل حي,.

ال4زهري عن أ%ب عمرو: إب,لD ح.راس1ي' ع1جاف¬ مهودة؛ وقال:



يا أ�مe ع.م\رو�، ما هداك1 ل1ف1ت\ية{
وخ'وص� ح.راسي� ش.ديد{ ل�غوب'ها

أ%بو عمرو: الراسيم' والراسي' الس>نون ال�ق}ح1طات.
@حرشن: ح.ر\ش.ن¬: اسم. وال�ر\شون�: جنس¬ من القطن ل ين\ت.ف1ش' ول

ت'د.ي�ث�ه ال%طار,ق'؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:
كما ت.طاي.ر م.ن\د'وف' ال%راشي,.

وال�ر\شون�: ح.س.كةD صغية ص'ل}بة تتعل�ق بصوف الشاة، وأ%نشد البيت
.vأ%يضا

@حزن: ال�ز\ن� وال%ز.ن�: نقيض' الفر.ح، وهو خلف' السeرور. قال
ال4خفش: والثالن ي.ع\ت.ق1بان هذا الض_ر\ب. باطYراد{، والمع' أ%ح\زانD، ل

يكس_ر على غي ذلك، وقد ح.ز,ن%، بالكسر، ح.ز.ناv وتاز.ن% وت%ز_ن.
ورجل ح.ز\نانD وم1ح\زانD: شديد ال�ز\ن1. وح.ز.ن.ه ال4مر' ي.ح\ز'ن'ه

ح'ز\ناv وأ%ح\ز.ن.ه، فهو م.ح\زونD وم'ح\ز.نD وح.ز,ين¬ وح.ز,نD؛ ال4خية على
الن_سب، من قوم ح1زان{ وح'ز.ناء4. الوهري: ح.ز.ن.ه لغة� قريش، وأ%ح\ز.نه
لغة� تيم، وقد قرئ بما. وف الديث: أ%نه كان إذا ح.ز.نه أ%مر¬ صل�ى
أ%ي أو\ق%عه ف ال�ز\ن، ويروى بالباء، وقد تقدم ف موضعه، واح\تز.ن%

وت%ز_ن% بعن؛ قال العجاج:
،eح\ت.ز.ن الب.ك1ي�ب.ك%ي\ت' وال
.eوإنا يأ}ت الص>با الص�ب,ي

وفلنD يقرأ� بالت_ح\زين إذا أ%ر.ق_ ص.و\ت.ه. وقال سيبويه: أ%ح\ز.ن.ه
،vكأ%ف}ت.ن.ه جعله فات1نا ،vوح.ز.ن.ه جعل% فيه ح'ز\نا ،vجعله ح.ز,ينا

وف%ت.نه جعل% فيه ف1تن.ة. وعام' ال�ز\ن1 
(* قوله «وعام الزن» ضبط ف الصل

والقاموس بضم فسكون وصرح بذلك شارح القاموس، وضبط ف الكم بالتحريك).
العام' الذي ماتت فيه خدية�، رضي ال عنها، وأ%بو طالب فسم�اه رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، عام. ال�ز\ن1؛ حكى ذلك ثعلب عن ابن ال4عراب،
قال: وماتا ق%ب\ل ال1جرة بثلث سني. الليث: للعرب ف ال�ز\ن لغتان1،

إذا ف%ت.ح'وا ث%ق�لوا، وإذا ض.مeوا خ.ف�فوا؛ يقال: أ%صاب.ه ح.ز.نD شديد
وح'ز\نD شديد؛ أ%بو عمرو: إذا جاء الز.ن منصوباv فت.حوه، وإذا جاء

مرفوعاv أ%و مكسوراv ضموا الاء كقول ال عز وجل: واب\ي.ض_ت\ ع.ي\ناه' من



ال�ز\ن1؛ أ%ي أ%نه ف موضع خفض، وقال ف موضع آخر: ت.ف1يض' من الد_م\ع,
ح.ز.ناv؛ أ%ي أ%نه ف موضع نصب. وقال: أ%ش\كو ب.ثYي وح'ز\ن إل ال،

ضمeوا الاء ههنا؛ قال: وف استعمال الفعل منه لغتان: تقول ح.ز.ن.ن
ي.ح\ز'ن'ن ح'ز\ناv فأ%نا م.ح\زونD، ويقولون أ%ح\ز.ن.ن فأ%نا م'ح\ز.نD وهو

.Dوأ%مر¬ م'ح\ز,ن، ول يقولون صوت حازن Dويقولون: صو\ت¬ م.ح\ز,ن ،Dم'ح\ز,ن
وقال غيه: اللغة العالية ح.ز.نه ي.ح\ز'نه، وأ%كثر القر_اء قرؤوا: ول

ي.ح\ز'ن\ك ق%و\ل�هم، وكذلك قوله: ق%د\ ن.ع\لم إ,ن_ه ل%ي.ح\ز'ن'ك الذي
يقولون؛ وأ%ما الفعل اللزم فإ,نه يقال فيه ح.ز,ن% ي.ح\ز.ن� ح.ز.ناv ل غي.

أ%بو زيد: ل يقولون قد ح.ز.ن.ه ال4م\ر'، ويقولون ي.ح\ز'ن'ه، فإذا
قالوا أ%ف}ع.ل%ه ال فهو بال4لف. وف حديث ابن عمر حي ذ%ك%ر الغ.ز\و.

وذ%ك%ر م.ن\ ي.غ\زو ول ن,ي_ة% له فقال: إن الشيطان% ي'ح.ز>ن'ه أ%ي
ي'و.س\و,س إليه وي'ند>م'ه ويقول له ل1م. ت.ر.ك}ت. أ%ه\ل%ك. ومال%ك.؟ فيقع ف
ال�ز\ن1 ويب\طل� أ%ج\ر'ه. وقوله تعال: وقالوا المد' ل الذي أ%ذ}ه.ب.

ع.ن_ا ال%ز.ن؛ قالوا فيه: ال%ز.ن� ه.مe الغ.داء3 والع.شاء3، وقيل: هو
ك�ل© ما ي.ح\ز'ن م1ن\ ح.ز.ن1 معاش� أ%و ح.ز.ن1 عذاب� أ%و ح.ز.ن1 موت{،
فقد أ%ذهب. ال� عن أ%هل الن_ة كل© ال4ح\زان1. وال�ز.انة�، بالضم

�والتخفيف: عيال الرجل الذين ي.ت.ج.ز_ن� بأ%م\رهم ولم. الليث: يقول الرجل
لصاحبه كيف ح.ش.م'ك وح'زان.ت'ك أ%ي كيف م.ن\ ت.ت.ح.ز_ن بأ%م\ر,هم. وف

 Dأ%ي ف1ت\نة Dقلبه عليك ح'زانة
(* قوله «حزانة أي فتنة» ضبط ف الصل بضم

الاء وف الكم بفتحها). قال: وتسمى س.ف%ن\جقان,ي_ة� العرب على العجم
ف أ%ول ق�دومهم الذي اس\ت.ح.ق©وا به من الدeور, والضياع ما

اس\ت.ح.قوا ح'زانةv. قال ابن سيده: وال�زانة� ق%د\مة� العرب, على العجم ف أ%و�ل
قدومهم الذي اس\ت.ح.ق©وا به ما اس\ت.حق©وا من الدeور, والض>ياع؛ قال
ال4زهري: وهذا كله بتخفيف الزاي على ف�ع.الة. والس_ف%ن\ج.قاني_ة:

ش.ر\طD كان للعرب على العجم ب,خ'راسان إذا أ%خذوا بلداv ص'ل}حاv أ%ن يكونوا
إذا مر_ بم اليوش أ%فذاذاv أ%و جاعات{ أ%ن ي'ن\زلوهم وي.ق}ر'وهم، ث

ي'ز.و>دوهم إل ناحية{ أ�خرى. وال%ز\ن�: بلد¬ للع.رب,. قال ابن سيده:
وال%ز\ن� ما غل�ظ% من ال4رض، والمع ح'ز'ونD وفيها ح'ز'ونةD؛ وقوله:

.vوالع.قور' ك%ل}با vبابا �ال%ز\ن



أ%جرى فيه السم م'ج\رى الصفة، ل4ن قوله ال%ز\ن� باباv بنزلة قوله
الو.ع\ر باباv وال�م\ت.ن,ع باباv. وقد ح.ز'ن% الكان� ح'زونةv، جاؤوا به

على بناء ض1د>ه وهو قولم: مكانD س.ه\لD وقد س.ه'ل س'هولة. وف حديث ابن
ال�س.ي_ب: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%راد أ%ن ي'غ.ي>ر. اسم.
جد>ه ح.ز\ن{ وي'س.م>ي.ه س.ه\لv فأ%ب، وقال: ل أ�غي>ر اساv س.م_ان

�به أ%ب، قال: فما زالت فينا تلك ال�زونة� ب.ع\د'. وال%ز\ن�: الكان
الغليظ، وهو ال%ش1ن'. وال�زونة�: ال�شونة؛ ومنه حديث الغية: م.ح\زون

اللYه\ز,مة أ%ي خ.ش1نها أ%و أ%ن� ل1ه\ز,م.ته ت.د.ل�ت\ من الكآبة.
ومنه حديث الشعب: أ%ح\ز.ن% بنا النزل� أ%ي صار ذا ح'زونة{ كأ%خ\ص.ب.
وأ%ج\د.ب.، ويوز أ%ن يكون من قولم أ%ح\ز.ن% وأ%س\ه.ل% إذا ر.ك1ب. ال%ز\ن%

والس_ه\ل%، كأ%ن� النزل% أ%ر\ك%ب.هم ال�زونة% حيث ن.زلوا فيه. قال
أ%بو حنيفة: ال%ز\ن� ح.ز\ن� بن يربوع�، وهو ق�فÒ غليظ م.س3ي' ثلث1

ليال� ف م1ث}ل1ها، وهي بعيدةD من الياه فليس ت.ر\عاها الشاء� ول ال�م'ر،
فليس فيها د1م.ن¬ ول أ%ر\واث. وبعي¬ ح.ز\ن,يÒ: ي.ر\ع.ى ال%ز\ن% من

:vأ%ب ذؤيب يصف مطرا �ال4رض. وال%ز\نة�: لغة ف ال%ز\ن1؛ وقول
ف%ح.ط�، من ال�ز.ن1، ال�غ\ف1را

ت1، والط�ي\ر' ت.ل}ث%ق' حت ت.ص1يحا.
قال ال4صمعي: ال�ز.ن� البال الغلظ�، الواحدة ح'ز\نة مثل ص'ب\رة{

وص'ب.ر، وال�غ\ف1رات': ذوات' ال4غفار، والغ'ف}ر': و.ل%د' ال�ر\وية،
وال�غ\ف1رات مفعولD ب,ح.ط�، ومن رواه فأ%نزل% من ح'ز.ن1 ال�غ\ف1رات1 حذف

التنوين للتقاء
الساكني، وت.ل}ث%ق حت تصيحا أ%ي م_ا با من الاء؛ ومثله قول

التنخل الذل: وأ%ك}س'وا ال�ل�ة الش_و\كاء4 خ1د\ن،
وب.ع\ض' ال%ي\ر, ف ح'ز.ن{ و,راط{

(* قوله «وبعض الي» أنشده ف مادة شوك: وبعض القوم). وال%ز\ن� من
الدواب>: ما خ.ش'ن.، صفةD، وال�ن\ث%ى ح.ز\نةD؛ وال%ز\ن�: قبيلةD من

غ%س_ان% وهم الذين ذكرهم ال4خطل ف قوله:
ت.س\أ%ل�ه الصeب\ر' م1ن\ غ%س_ان، إذ} ح.ضروا،
وال%ز\ن�: ك%ي\ف. ق%راك. الغ1ل}مة� ال%ش.ر'؟

وأ%ورده الوهري: كيف قراه الغلمة الشر؛ قال ابن بري: الصواب كيف ق%راك



كما أ%ورده غيه أ%ي الصeب\ر' تسأ%ل ع'م.ي\ر بن. ال�باب، وكان قد
ق�ت1ل، فتقول له بعد موته: كيف ق%راك. الغ1لمة� الش.ر، وإنا قالوا له ذلك

ل4نه كان يقول لم: إنا أ%نتم ج.ش.ر¬، وال%ش.ر': الذين ي.ب,يتون مع
إبلهم ف موضع ر.ع\ي,ها ول يرجعون إل بيوتم. وال%ز\ن�: بلد' بن

يربوع�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وما ل1ي. ذ%ن\ب¬، إن} ج.ن'وب¬ ت.ن.ف�س.ت\

ب,ن.ف}حة1 ح.ز\ن,ي¼ من الن_ب\ت1 أ%خضرا. قال هذا رجل اتeهم ب,س.ر.ق
ب.ع1ي فقال: ليس ه'و. عندي إن_ما ن.ز.ع إل ال%ز\ن الذي هو هذا

الب.ل%د، يقول: جاءت ال%ن'وب' بريح, الب.ق}ل, فن.ز.ع إليها؛ وال%ز\ن� ف قول
Dم1ن\ ر,ياض, ال%ز\ن، م'ع\ش1ب.ة ،Dال4عشى: ما ر.و\ض.ة

.�خ.ض\راء4 جاد. عليها م'س\ب,لD ه.ط1ل
موضع¬ معروف كانت ت.ر\ع.ى فيه إب,ل� ال�لوك، وهو من أ%رض بن أ%س.د{.
قال ال4زهري: ف بلد الع.رب ح.ز\نان1: أ%حدها ح.ز\ن بن ي.ر\بوع�، وهو

م.ر\ب.ع¬ من م.رابع, العر.ب فيه رياض¬
وق1يعانD، وكانت العرب تقول م.ن\ ت.ر.ب_ع. ال%ز\ن% وت.ش.ت_ى

الص_م_ان% وت.ق%ي_ظ% الش_ر.ف. فقد أ%خ\ص.ب.، وال%ز\ن� الخر' ما بي ز'بالة
فما فوق ذلك م'ص\ع1داv ف بلد ن.ج\د، وفيه غ1ل%ظD وارتفاع¬، وكان أ%بو

عمرو يقول: ال%ز\ن� وال%ز\م' الغل%يظ� من ال4رض، وقال غيه: ال%ز\م'
من ال4رض ما اح\ت.زم من الس_ي\ل من ن.ج.وات ال�ت'ون والظ©هور، والمع

ال�ز'وم. وال%ز\ن�: ما غ%ل�ظ من ال4رض ف ار\تفاع�، وقد ذ�ك1ر.
ال%ز\م ف مكانه. قال ابن شيل: أ%و_ل� ح'ز'ون1 ال4رض ق1فاف�ها وج,بال�ها

وق%واق1يها وخ.ش1ن'ها ور.ض\م'ها، ول ت'ع.دe أ%رض¬ ط%ي>ب.ةD، وإن
ج.ل�د.ت\، ح.ز\ناv، وجع'ها ح'ز'ون، قال: ويقال ح.ز\ن.ةD وح.ز\ن. وأ%ح\ز.ن

الرجل� إذا صار ف ال%ز\ن. قال: ويقال للح.ز\ن ح'ز'ن ل�غ.تان؛ وأ%نشد قول
ابن, م'ق}بل:

م.ر.اب,ع'ه' ال�م\ر' م1ن\ ص.اح.ة{،
وم'ص\ط%اف�ه' ف الو'ع'ول, ال�ز'ن}.

ال�ز'ن: جع ح.ز\ن. وح'ز.ن: جبل؛ وروي بيت أ%ب ذؤيب التقد�م:
فأ%ن\ز.ل% من ح'ز.ن ال�غ\ف1رات.

ورواه بعضهم من ح'ز'ن، بضم الاء والزاي. وال%ز'ون: الشاة السي>ئة



ال�لق. وال%زين': اسم شاعر، وهو الزين الك1نان©، واسه عمرو بن عبد
و'ه.يب، وهو القائل ف عبد ال بن عبد اللك ووف%د إليه إل مصر وهو واليها

يدح'ه ف أ%بيات من جلتها:
،Ýموع ض'حى�ل�ا وق%ف}ت عليهم ف ال

وقد ت.ع.ر_ض.ت1 ال�ج_اب' وال%د.م'،
ح.ي_ي\ت'ه بس.لم� وهو م'ر\ت.ف1ق¬،

وض.ج_ة� الق%و\م, عند الباب ت.ز\د.ح1م'
ف ك%فYه خ.يز'رانD ر,ي'ه ع.ب,ق،

ف ك%ف> أ%ر\و.ع. ف ع1ر\ن,ين,ه ش.م.م'
ي'غ\ض1ي ح.ياءé وي'غ\ض.ى من م.هاب.ت1ه1،

فما ي'ك%لYم' إل� حي ي.ب\ت.س3م'
(* روي البيتان الخيان للفرزدق من قصيدته ف مدح زين العابدين:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته.)
وهو القائل أ%يضاv يهجو إنساناv بالب'خل:

كأ%ن_ما خ'ل1ق%ت\ ك%ف�اه من\ ح.ج.ر�،
،�فليس بي يديه والن_د.ى ع.م.ل
ي.ر.ى الت_ي.مeم. ف ب.ر¼ وف ب.ح.ر�،

.�مافةv أ%ن} ي'رى ك%فYه ب.ل%ل
@حزبن: ال%ي\ز.بون�: العجوز من النساء؛ قال القطامي:

إذا ح.ي\ز.بونD ت'وق1د' النار، بعد.ما
ت.لف�عت1 الظ�ل}ماء من كلY جان,ب�3

وناقة ح.يز.بون: ش.ه\مة ح.ديدة؛ وبه فس_ر ثعلب قول الذلي� يصف
إب,لv: ت.ل}ب,ط� فيها كلê ح.ي\ز.بون1

قال الفراء: أ%نشدن أ%بو القمقام:
ي.ذ}ه.ب منها كل© ح.يز.بون1

مان,عة بغيها ز.بون1
ال%يز.بون: العجوز. وال%يز.بون: السيئة اللق، وهو ههنا السيئة ال�لق

.vأ%يضا
@حسن: ال�س\ن': ضدe الق�ب\ح ونقيضه. ال4زهري: ال�س\ن ن.ع\ت لا

ح.س'ن؛ ح.س'ن. وح.س.ن ي.ح\س'ن ح'س\ناv فيهما، فهو حاس1ن¬



وح.س.ن؛ قال الوهري: والمع م.حاس1ن، على غي قياس، كأ%نه جع م.ح\س.ن.
وحكى اللحيان: اح\س'ن\ إن كنت. حاس1ناv، فهذا ف الستقبل، وإنه

ل%ح.س.ن، يريد ف1ع\ل الال، وجع ال%س.ن ح1سان. الوهري: تقول قد ح.س'ن
الشيء�، وإن شئت خ.ف�ف}ت الضمة فقلت: ح.س\ن. الشيء�، ول يوز أ%ن تنق�ل الضمة

إل الاء ل4نه خب.ر¬، وإنا يوز النق}ل إذا كان بعن الدح أ%و
الذ�م ل4نه ي'ش_به ف جواز الن_ق}ل بن,ع\م وب,ئ}س، وذلك أ%ن ال4صل فيهما

ن.ع1م وب.ئ1س، فس'كYن ثانيهما ونق1لت\ حركته إل ما قبله، فكذلك كل©
ما كان ف معناها؛ قال سهم بن حنظلة الغ.ن.وي:

ل ي.م\ن.ع, الناس' م1ن>ي ما أ%ردت'، وما
أ�ع\ط1يهم' ما أ%رادوا، ح'س\ن. ذا أ%د.با.

أ%راد: ح.س'ن هذا أ%د.باv، فخف�ف ونق%ل. ورجل ح.س.ن¬ ب.س.ن: إتباع له،
وامرأ%ة ح.س.نة، وقالوا: امرأ%ة ح.س\ناء ول يقولوا رجل أ%ح\س.ن، قال

ثعلب: وكان ينبغي أ%ن يقال ل4ن� القياس يوجب ذلك، وهو اسم أ�ن>ث من غي
ت.ذ}كي، كما قالوا غلم أ%مر.د ول يقولوا جارية م.ر\داء، فهو تذكي من

غي تأ}نيث. وال�س�ان، بالضم: أ%حس.ن من ال%س.ن. قال ابن سيده: ورجل
ح'س.ان، مف�ف، كح.س.ن، وح'س�ان، والمع ح'س�انون%؛ قال سيبويه: ول

ي'ك%س_ر، استغ\ن.و\ا عنه بالواو والنون، وال�نثى ح.س.نة، والمع ح1سان
كالذكر وح'س�انة؛ قال الشماخ:

دار. الف%تاة1 الت ك�ن�ا نقول لا:
يا ظ%ب\يةv ع'ط�لv ح'س�انة% ال1يد1.

والمع ح'س�انات، قال سيبويه: إنا نصب دار. بإضمار أ%عن، ويروى
بالرفع. قال ابن بري: ح.س3ي وح'س.ان وح'س�ان مثل ك%بي وك�ب.ار وك�ب_ار

وع.جيب وع'جاب وع'ج_اب وظريف وظ�راف وظ�ر_اف؛ وقال ذو الصبع:
كأ%ن_ا ي.و\م. ق�ر_ى إ,ن\ــ

ـن.ما ن.ق}ت'ل إي�انا
ق1ياماv بينهم كل©

ف%تÝى أ%ب\ي.ض. ح'س�انا.
وأ%صل قولم شيء ح.س.ن ح.س3ي ل4نه من ح.س'ن ي.ح\س'ن كما قالوا ع.ظ�م

فهو ع.ظ1يم، وك%ر'م فهو كري، كذلك ح.س'ن فهو ح.س3ي، إل أ%نه جاء
نادراv، ث قلب الف%ع1يل ف�عالv ث ف�ع�الv إذا ب'ول1غ% ف ن.ع\ته فقالوا



ح.س.ن¬ وح'س.ان وح'س�ان، وكذلك كري وك�رام وك�ر�ام، وجع ال%س\ناء من
النساء ح1سانD ول نظي لا إل ع.ج\فاء وع1جاف، ول يقال للذكر أ%ح\س.ن،

إنا تقول هو ال4ح\سن على إرادة التفضيل، والمع ال4حاس1ن. وأ%حاس1ن'
،vو.ط�ؤ'ون أ%كنافا�القوم: ح1سانم. وف الديث: أ%حاس1ن'كم أ%خ\لقاv ال

:vس\ن.ى. والاس1ن': الق%م.ر. وحس_ن\ت' الشيء4 ت}سينا�وهي ال
ز.ي_نت'ه، وأ%حس.ن\ت' إليه وبه، وروى ال4زهري عن أ%ب اليثم أ%نه قال ف قوله

تعال ف قصة يوسف، على نبينا وعليه الصلة والسلم: وقد أ%حس.ن. ب إذ
أ%خر.ج.ن من الس>جن؛ أ%ي قد أ%حسن إل. والعرب تقول: أ%حس.ن\ت' بفلن{

وأ%سأ}ت' بفلن{ أ%ي أ%حسنت إليه وأ%سأ}ت إليه. وتقول: أ%ح\س3ن\ بنا أ%ي
أ%حس3ن\ إلينا ول ت'س3ئ} بنا؛ قال ك�ثي>ر:

Dأ%س1يئي بنا أ%و أ%ح\س3ن,ي، ل م.لومة
ل%د.ي\نا، ول م.ق}ل1ي_ةD إن} ت.ق%ل�ت1.

وقوله تعال: وص.د_ق. بال�س\ن؛ قيل أ%راد الن�ة، وكذلك قوله تعال:
للذين أ%ح\س.نوا ال�س\ن وزيادة؛ فال�س\ن هي الن�ة، والز>يادة النظر

إل وجه ال تعال. ابن سيده: وال�س\ن هنا الن�ة، وعندي أ%نا
ال�جازاة ال�س\ن. وال�س\ن: ضدe السeوأ%ى. وقوله تعال: وقولوا للناس

ح'س\ناv. قال أ%بو حات: قرأ% ال4خفش وقولوا للناس ح'س\ن، فقلت: هذا ل
يوز، ل4ن ح'س\ن مثل ف�ع\لى، وهذا ل يوز إل بال4لف واللم؛ قال ابن

سيده: هذا نصe لفظه، وقال قال ابن جن: هذا عندي غي' لزم ل4ب السن،
ل4ن ح'س\ن هنا غي صفة، وإنا هو مصدر¬ بنزلة ال�س\ن كقراءة غيه:

وقولوا للناس ح'س\ناv، ومثله ف الف1ع\ل والف1ع\لى: الذYك}ر' والذYك}رى،
وكلها مصدر، ومن ال4ول الب'ؤس' والب'ؤسى والنeع\م والنeع\مى، ول

ي'س\ت.و\ح.ش م1ن\ تشبيه ح'س\ن بذ1كرى لختلف الركات، فسيبويه قد ع.مل
مثل% هذا فقال: ومثل� الن_ض\ر, ال%س.ن إل� أ%ن هذا م'س.ك�ن

ال4و\س.ط، يعن الن_ض\ر.، والمع ال�س\ن.يات 
(* قوله «والمع السنيات» عبارة

ابن سيده بعد أن ساق جيع ما تقدم: وقيل السن العاقبة والمع إل فهو
راجع لقوله وصدق بالسن). وال�س.ن'، ل يسقط منهما ال4لف واللم ل4نا

م'عاقبة، فأ%ما قراءة من قرأ%: وقولوا للناس ح'س\ن، فزعم الفارسي أ%نه
اسم الصدر، ومعن قوله: وقولوا للناس ح'س\ناv، أ%ي قولv ذا ح'س\ن�



وال1طاب لليهود أ%ي اص\د'قوا ف صفة ممد، صلى ال عليه وسلم. وروى ال4زهري
عن أ%حد بن يي أ%نه قال: قال بعض أ%صحابنا اخ\تر\نا ح.س.ناv ل4نه

يريد قولv ح.س.ناv، قال: وال�خرى مصدر ح.س'ن. ي.حس'ن ح'س\ناv، قال: ونن
نذهب إل أ%ن ال%س.ن شيء# من ال�س\ن، وال�س\ن شيء# من الكل، ويوز هذا

vوقال الزجاج: من قرأ% ح'س\نا ،vوهذا، قال: واخ\تار أ%بو حات ح'س\نا
بالتنوين ففيه قولن أ%حدها وقولوا للناس قولv ذا ح'س\ن�، قال: وزعم

ال4خفش أ%نه يوز أ%ن يكون ح'س\ناv ف معن ح.س.ناv، قال: ومن قرأ% ح'س\ن
فهو خطأ ل يوز أ%ن يقرأ% به، وقوله تعال: قل هل تر.ب_صون بنا إل إحدى

ال�س\ن.ي.ي\ن؛ فسره ثعلب فقال: ال�س\ن.يان الوت' أ%و الغ.ل%بة، يعن
الظف%ر أ%و الشهادة، وأ%ن_ث%ه'ما ل4نه أ%راد ال%ص\لت.ي، وقوله تعال:

والذين ات_ب.عوهم بإحسان؛ أ%ي باستقامة وس'لوك الطريق الذي در.ج
السابقون عليه، وقوله تعال: وآت.ي\ناه ف الدنيا ح.س.نةv؛ يعن إبراهيم، صلوات

ال على نبينا وعليه، آت.يناه ل1سان% ص1د\ق�، وقوله تعال: إن�
:�ال%س.نات ي'ذ}ه1ب\ن. السي>ئات1؛ الصلوات' المس تكفYر ما بينها. وال%س.نة

ضدe السي>ئة. وف التنزيل العزيز: م.ن\ جاء بال%س.نة فله ع.ش\ر'
eأ%مثالا؛ والمع ح.س.نات ول ي'كس_ر. وال%حاسن' ف ال4عمال: ضد

ال%ساوي. وقوله تعال: إنا نراك. من ال�حس3ني؛ الذين ي'ح\س3نون التأ}ويل%.
ويقال: إنه كان ي.ن\صر الضعيف وي'عي الظلوم وي.ع'ود الريض، فذلك
إح\سانه. وقوله تعال: وي.د\ر.ؤ'ون بال%س.نة السي>ئة%؛ أ%ي يدفعون بالكلم

ال%س.ن ما ورد. عليهم من س.ي>ء3 غيهم. وقال أ%بو إسحق ف قوله عز وجل: ث
آتينا موسى الكتاب. تاماv على الذي أ%ح\س.ن.؛ قال: يكون تاماv على
ال�ح\س3ن، العن تاماv من ال على ال�ح\س3ني، ويكون تاماv على الذي
أ%ح\س.ن على الذي أ%ح\س.نه موسى من طاعة ال وات>باع أ%مره، وقال:

vي'ج\عل الذي ف معن ما يريد تاما
على ما أ%ح\س.ن. موسى. وقوله تعال: ول ت.ق}ر.بوا مال% اليتيم إل

بالت هي أ%ح\س.ن؛ قيل: هو أ%ن يأ}خذ% من ماله ما س.ت.ر. ع.و\ر.ت.ه وس.د_
ج.وع.ت.ه. وقوله عز وجل: ومن ي'س\ل1م\ وجه.ه إل ال و.ه\و م'ح\س3ن؛ فسره
ثعلب فقال: هو الذي ي.ت_بع الرسول. وقوله عز وجل: أ%ح\س.ن. ك�ل� شيء�

خ.ل}ق%ه؛ أ%ح\س.ن. يعن ح.س_ن.، يقول ح.س_ن. خ.ل}ق. كلY شيء�، نصب
خلق%4ه على البدل، ومن قرأ% خ.ل%قه فهو ف1ع\لD. وقوله تعال: ول ال4ساء



ال�سن، تأ}نيث ال4حسن. يقال: السم ال4ح\س.ن وال4ساء ال�س\ن؛ ولو
قيل ف غي القرآن ال�س\ن ل%جاز؛ ومثله قوله تعال: ل1ن'ريك من آياتنا
الكبى؛ ل4ن الماعة مؤ.نثة. وقوله تعال: وو.ص_ي\نا النسان% بوال1د.يه

ح'س\ناv؛ أ%ي يفعل بما ما ي.ح\س'ن' ح'س\ناv. وقوله تعال: ات_ب,ع'وا
أ%حس.ن. ما أ�نز,ل% إليكم؛ أ%ي ات_بعوا القرآن، ودليله قوله: نز_ل

،v؛ أ%ي ن,ع\مةvأ%حسن. الديث، وقوله تعال: ر.ب_نا آتنا ف الدنيا حس.نة
vويقال ح'ظوظا

حس.نة. وقوله تعال: وإن ت'ص1ب\هم حسنةD، أ%ي ن,ع\مة، وقوله: إن
ت.م\س.س\كم حس.نةD ت.س'ؤ\هم\، أ%ي غ%نيمة وخ1صب، وإن ت'ص1ب\كم سي>ئة، أ%ي

م.ح\لD. وقوله تعال: وأ}م'ر\ قو\م.ك يأ}خ'ذوا بأ%حس.ن,ها؛ أ%ي يعملوا
ب.س.ن,ها، ويوز أ%ن يكون نو ما أ%م.رنا به من النتصار بعد الظلم، والصب'

أ%حس.ن' من الق1صاص والع.ف}و' أ%حس.ن'. وال%حاس1ن': الواضع الس.نة من
الب.دن. يقال: فلنة كثية ال%حاس1ن؛ قال ال4زهري: ل تكاد العرب توح>د

ال%حاس1ن، وقال بعضهم: واحدها م.ح\س.ن؛ قال ابن سيده: وليس هذا بالقوي>
ول بذلك العروف، إنا ال%حاس1ن' عند النحويي وجهور اللغويي جع¬

ل واحد له، ولذلك قال سيبويه: إذا نسب\ت. إل ماسن قلت م.حاس1ن�، فلو
كان له واحد لر.د_ه إليه ف النسب، وإنا يقال إن واحد.ه ح.س.ن على

السامة، ومثله ال%فاق1ر وال%شاب,ه وال%لم1ح والليال. ووجه م'ح.س_ن:
ح.س.ن¬، وحس_نه ال، ليس من باب م'د.ر\ه.م ومفؤود كما ذهب إليه بعضهم

eضد :�فيما ذ�ك1ر. وط%عام¬ م.ح\س.نةD للجسم، بالفتح: ي.ح\س'ن به. والح\سان
الساءة. ورجل م'ح\س3ن وم1حسان؛ ال4خية عن سيبويه، قال: ول يقال ما

أ%حس.ن.ه؛ أ%بو السن: يعن من\ هذه، ل4ن هذه الصيغة قد اقتضت عنده
التكثي فأ%غ}ن.ت\ عن صيغة التعجب. ويقال: أ%ح\س3ن\ يا هذا فإ,نك م1ح\سانD أ%ي

ل تزال م'ح\س3ناv. وفسر النب، صلى ال عليه وسلم، الحسان% حي سأ%له
جبيل�، صلوات ال عليهما وسلمه، فقال: هو أ%ن ت.ع\ب'د. ال كأ%نك

تراه، فإن ل تكن تراه فإ,نه ي.راك، وهو تأ}ويل� قوله تعال: إن ال
يأ�gم'ر بالعدل والحسان؛ وأ%راد بالحسان الخ\لص، وهو شرطD ف صحة اليان

والسلم معاv، وذلك أ%ن من تلف�ظ بالكلمة وجاء بالعمل من غي إخ\لص ل
يكن م'ح\س3ناv، وإن كان إيان'ه صحيحاv، وقيل: أ%راد بالحسان الشارة%

إل ال�راقبة وح'س\ن الطاعة، فإن م.ن\ راق%ب. ال4 أ%حس.ن عم.له، وقد



أ%شار إليه ف الديث بقوله: فإن ل تكن تراه فإ,نه يراك، وقوله عز وجل:
هل جزاء� الحسان إل الحسان؛ أ%ي ما جزاء� م.ن\ أ%ح\س.ن ف الدeنيا إل

أ%ن ي'ح\س.ن. إليه ف الخرة. وأ%حس.ن. به الظن_: نقيض' أ%ساء4ه،
والفرق بي الحسان والنعام أ%ن الحسان% يكون لنفس, النسان ولغيه، تقول:

أ%ح\س.ن\ت' إل نفسي، والنعام' ل يكون إل لغيه. وكتاب' الت_حاسي:
خلف ال%ش\ق، ونو' هذا ي'ج\ع.ل مصدراv ف الصدر كالت_كاذ1يب

والت_كاليف، وليس المع' ف الصدر بفاش�، ولكنهم ي'ج\ر'ون بعضه م'ج\رى ال4ساء
ث يمعونه. والت_حاسي': جع' الت_ح\س3ي، اسم ب'ن,ي. على ت.ف}عيل،

ومثل�ه ت.كاليف' ال�مور، وت.قاصيب' الش_ع.ر, ما ج.ع'د. م1ن\ ذ%وائ1به. وهو
ي'ح\س3ن' الشيء4 أ%ي ي.ع\م.ل%ه، وي.س\ت.ح\س3ن' الشيء4 أ%ي ي.ع'دeه

ح.س.ناv. ويقال: إن أ�حاس1ن' بك الناس.. وف النوادر: ح'س.ي\ناؤ'ه أن يفعل
كذا، وح'س.ي\ناه م1ث}ل�ه، وكذلك غ�ن.ي\ماؤه وح'م.ي\داؤه أ%ي ج'ه\د'ه

وغايت'ه. وح.س_ان: اسم رجل، إن جعلته فع_الv من ال�س\ن, أ%ج\ر.ي\ت.ه، وإن
ج.ع.ل}ت.ه ف%ع\ل%ن% من ال%س> وهو الق%ت\ل أ%و ال1س> بالشيء ل

ت'ج\ر,ه؛ قال ابن سيده: وقد ذكرنا أ%نه من ال1س> أ%و من ال%س>، وقال: ذكر
بعض النحويي أ%نه ف%ع_الD من ال�س\ن,، قال: وليس بشيء. قال الوهري:

وتصغي' فع_ال� ح'س.ي\س3ي، وتصغي' ف%ع\لن% ح'س.ي\سان. قال ابن سيده:
وح.س.ن¬ وح'س.ي\ن يقالن1 باللم ف التسمية على إرادة الصفة، وقال قال
سيبويه: أ%ما الذين قالوا ال%س.ن، ف اسم الرجل، فإنا أ%رادوا أ%ن يعلوا

الرجل% هو الشيء4 بعينه ول ي.ج\علوه س'م>ي. بذلك، ولكنهم جعلوه كأ%نه
وصف¬

له غ%ل%ب عليه، ومن قال ح.س.ن فلم ي'د\خ1ل فيه ال4لف. واللم. فهو
ي'ج\ريه م'ج\ر.ى زيد{. وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: كنا عند النب،

صلى ال عليه وسلم، ف ليلة{ ظ%ل}ماء4 ح1ن\د1س� وعند.ه ال%س.ن'
وال�س.ي\ن'، رضي ال عنهما، فس.م1ع. ت.و.ل}و'ل% فاطمة%، رضوان� ال عليها، وهي

ت'ناد1يهما: يا ح.س.نان1 يا ح'س.ي\نان1 فقال: ال}ح.قا بأ�م�كما؛
غ%ل�ب.ت أ%حد. السي على الخر كما قالوا الع'م.ران ل4ب بكر وعمر، رضي ال

عنهما، والق%م.ران للشمس والقمر؛ قال أ%بو منصور: ويتمل أ%ن يكون
كقولم ال%ل%مان� للج.ل%م، والق%ل%مان� للم1ق}لم,، وهو ال1ق}راض'، وقال:

vكأ%نه جعل السي اسا ،vهكذا روى سلمة عن الفراء، بضم النون فيهما جيعا



واحداv فأ%عطاها حظ السم الواحد من العراب. وذكر الكلب أ%ن ف طي>ء
ب.ط}ن.ي\ن يقال لما الس.ن وال�س.ي\ن. وال%س.ن': اسم' رملة لبن

س.ع\د؛ وقال ال4زهري: ال%س.ن' ن.قاv ف ديار بن تيم معروف، وجاء ف الشعر
ال%س.نان�، يريد ال%س.ن. وهو هذا الرمل� بعينه؛ قال الوهري: ق�ت1ل

،Yبذه الرملة أ%بو الص_ه\باء ب,س\طام' بن' قي\س بن, خالد{ الش_ي\بان
ي.و\م. الن_ق%ا، قت.له عاص1م' بن خ.ل1يفة% الض_ب>ي، قال: وها ج.ب.لن1

أ%و ن.ق%وان1، يقال ل4حد هذين ال%ب.ل%ي\ن ال%س.ن؛ قال عبد ال بن
ع.ن.مة الض_ب�ي� ف ال%س.ن ي.ر\ث1ي ب,س\ط%ام. بن. ق%ي\س:

ل�م> ال4رض, و.ي\لD ما أ%ج.ن_ت\،
.�بيث� أ%ض.ر_ بال%س.ن, الس_بيل

وف حديث أ%ب ر.جاء الع'طار,د1ي>: وقيل له ما ت.ذ}ك�ر؟ فقال: أ%ذ}ك�ر'
م.ق}ت.ل% ب,س\طام بن, ق%ي\س� على ال%س.ن,؛ هو بفتحتي: ج.ب.ل معروف من

رمل، وكان أ%بو رجاء قد ع'م>ر مائةv وثان,ياv وعشرين س.ن.ةv، وإذا
ثن�يت قلت ال%س.نان1؛ وأ%نشد ابن سيده ف ال%س.ني لش.م\ع.لة بن ال4خ\ض.ر

الض_ب>ي�:
ويو\م. ش.قيقة1 ال%س.ن.ي\ن, لق%ت\

ب.ن'و ش.ي\بان آجالv ق1صارا
ش.ك%ك}نا بال4س1ن_ة، وه\ي. ز'ور¬،

ص1ماخ.ي\ ك%ب\ش1هم حت اس\ت.دارا
ف%خ.ر_ على ال4لءة1 ل ي'و.س_د\،
وقد كان الد>ماء� له خ1مارا

قوله: وهي ز'ور¬ يعن اليل%، وأ%نشد فيه ابن' بري لرير:
أ%ب.ت\ عي\ناك1 بال%س.ن, الرeقادا،
وأ%ن\ك%ر\ت. ال4صاد1ق. والب,لدا

وأ%نشد الوهري ف ح'س.ي\ن جبل:
ت.رك}ن.ا، بالن_واص1ف من ح'س.ي\ن�،

نساء4 الي> ي.ل}ق�ط}ن. ال�مانا.
فح'س.ي\ن¬ ههنا: جبلD. ابن ال4عراب: يقال أ%ح\س.ن. الرجل� إذا جلس على

.vال%س.ن,، وهو الكثيب' الن_ق1ي� العال، قال: وبه سي الغلم ح.س.نا
وال�س.ي\ن': الب.ل� العال، وبه سي الغلم ح'س.ي\ناv. وال%س.نان1:



جبلن1، أ%حد'ها بإ,زاء الخر. وح.س\ن.ى: موضع. قال ابن ال4عراب: إذا
ذك%ر ك�ثي>ر غ%ي\قة% فمعها ح.س\ن.ى، وقال ثعلب: إنا هو ح1س\ي¬، وإذا ل

يذكر غي\قة% فح1س\م.ى. وحكى ال4زهري عن علي ابن حزة: ال%س.ن' شجر
ال4لء� م'ص\طف9اv بك%ثيب رم\ل�، فالس.ن' هو الشجر'، سي بذلك ل1ح'س\ن,ه

ون'س3ب. الكثيب' إليه فقيل ن.قا ال%س.ن,، وقيل: ال%س.نة� جبلD أ%م\ل%س'
:eشاهق¬ ليس به ص.د\ع¬، وال%س.ن' جع'ه؛ قال أ%بو صع\ت.رة الب.و\لن,ي

فما ن'ط}فةD من ح.ب> م'ز\ن{ ت.قاذ%ف%ت\
به ح.س.ن' ال�ود1ي�، والليل� دام1س'.

ويروى: به ج.ن\ب.تا ال�ود1ي>، والود1يe واد{، وأ%عله بأ%ج.أ% ف
شواه1قها، وأ%سفل�ه أ%باطح' سهلةD، وي'س.م>ي ال%س.نة% أ%هل� الجاز

ال%لق%ة.
@حشن: ال%ش.ن': الوس.خ'؛ قال:

ب,ر'غ%ثاو.ي\ه1 م'ب,يناv ح.ش.ن'ه
وال%ش.ن' أ%يضاv: الل�ز,ج' من د.س.م, البد.ن1، وقيل: هو الوسخ' الذي

يت.راك%ب' ف داخل الو.ط}ب,، وقد حش1ن. السقاء ي.ح\ش.ن' ح.ش.ناv، فهو
ح.ش1ن¬: أ%ن\ت.ن.، وأ%ح\ش.ن\ت'ه أ%نا إح\شاناv إذا أ%ك}ث%ر\ت. است1ع\مال%ه
ب,ح.ق}ن, اللب فيه، ول ت.ت.ع.ه_د\ه بالغ.س\ل، ول با ي'ن.ظYف�ه من

الو.ض.ر والد_ر.ن، فأ%ر\و.ح. وتغي_ر باطن'ه ول%ز,ق به و.س.خ' الل�ب.ن,؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

وإن أ%تاها ذ�و ف1لق� وح.ش.ن\،
ت'عار,ض الك%ل}ب.، إذا الكلب' ر.ش.ن\.

يعن و.ط}باv ت.ف%ل�ق. لبن'ه وو.س1خ. ف%م'ه. وح'ش1ن. عن الوطب,: ك%ث�ر
و.س.خ' الل�ب عليه فق�ش1ر عنه؛ هذه رواية ثعلب، وأ%ما ابن ال4عراب
فرواه: ح'ش1ر.. وف حديث أ%ب اليثم بن الت_ي>هان: م1ن\ ح1ش.انة{ أ%ي

س1قاء� م'تغي>ر الريح. وال1ش\نة�: ال1ق}د'؛ أ%نشد ال�م.و,ي�:
أ%ل ل أ%ر.ى ذا ح1ش\نة{ ف فؤاد1ه
ي'ج.م\ج,م'ها، إل� سي.ب\د'و د.فين'ها.

وقال شر: ول أ%عرف ال1ش\نة%، قال: وأ�راه مأ}خوذاv من ح.ش1ن.
الس>قاء إذا ل%ز,ق به و.ض.ر' اللب.ن,. وال�ح\ش.ئنe: الغ.ض\بان، والاء لغة.

قال ابن بري: والت_ح.شeن الكتساب؛ وأ%نشد ل4ب,ي م.س\ل%م.ة



ال�حارب>:
ت.حش�ن\ت' ف تلك البلد لعل9ن
بعاقبة{ أ�غ}ن الضعيف. ال%ز.و_را.

قال: وقال غيه الت_ح.شeن' التوسeخ. وال%ش.ن' الوس.خ'، قال: ول
يذكره الوهري ف هذا الفصل. وف الديث ذكر' ح'ش_ان{، وهو بضم الاء

وتشديد الشي، أ�ط�م¬ من آطام الدينة على طريق, ق�بور, الشeهداء.
@حصن: ح.ص'ن. الكان� ي.ح\ص'ن' ح.صانةv، فهو ح.ص1ي: م.ن'ع، وأ%ح\ص.ن.ه

صاحب'ه وح.ص_نه. وال1ص\ن': كل© موضع ح.ص1ي ل ي'وص.ل إل ما ف
ج.و\ف1ه، والمع ح'صونD. وح1ص\ن¬ ح.ص1ي¬: من ال%صانة. وح.ص_ن\ت' القرية إذا

بنيت. حول%ها، وت.ح.ص_ن. الع.د'وe. وف حديث ال4شعث: ت.ح.ص_ن. ف
م1ح\ص.ن� 

(* قوله «ف مصن» كذا ضبط ف الصل، وقال شارح القاموس كمنب،
والذي ف بعض نسخ النهاية كمقعد). ال1ح\ص.ن': القصر' وال1ص\ن'. وت.ح.ص_ن.

إذا دخل ال1ص\ن. واح\ت.مى به. ودر\ع¬ ح.ص1ي
وح.ص1ينة: م'ح\كم.ة؛ قال ابن أ%حر:

هم' كانوا الي.د. الي'م\ن، وكانوا
ق1وام. الظYه\ر, والد>رع. ال%ص1ينا.

ويروى: اليد. الع'ل}يا، ويروى: الو'ث}ق%ى؛ قال ال44عشى:
وكل© د1لص�، كال4ضاة1، ح.ص1ينة{،

ترى ف%ض\ل%ها عن ر.ب>ها ي.ت.ذ%ب\ذ%ب' 
(* قوله «عن ربا» كذا ف الصل،

وف التهذيب والكم عن ريعها). وقال شر: ال%ص1ينة من الدروع ال4مينة
ال�تدانية ال1ل%ق الت ل ي.ح1يك' فيها الس>لح؛ قال ع.ن\ترة

:eالع.ب\سي
،vح.ص1ينا vف%ل%ق�ى أ%ل�ت ب.د.نا

وع.ط}ع.ط% ما أ%ع.د_ من الس>هام. وقال ال تعال ف قصة داود، على
نبينا وعليه الصلة والسلم: وع.ل�م\ناه صنعة% ل%ب'وس� لكم لت'ح\ص1ن.كم

م1ن\ بأ}س1كم؛ قال الفراء: ق�رئ ل1ي'ح\ص1ن.كم ول1ت'ح\ص1ن.كم ولنحصنكم، فمن
قرأ% لي'ح\ص1نكم فالتذكي ل1ل�ب'وس، ومن قرأ% لت'ح\ص1ن.كم ذهب إل

الصنعة، وإن شئت جعلته للدرع ل4نا هي اللبوس' وهي مؤنثة، ومعن لي'ح\ص1ن.كم



ليمنعكم وي'ح\ر,ز.كم، ومن قرأ% ل1ن'ح\ص1ن.كم، بالنون، فمعن لن'ح\ص1ن.كم
نن'، الفعل� ل عز وجل. وامرأ%ة ح.صانD، بفتح الاء: عفيفة ب.ي>نة

ال%صانة1 وال�ص\ن, ومتزو>ج.ةD أ%يضاv من نسوة ح'ص'ن� وح.صانات{، وحاص1ن¬
vوح'ص\نا vمن ن,س\و.ة{ ح.واص1ن. وحاص1نات، وقد ح.ص'ن.ت ت.ح\ص'ن' ح1ص\نا

وح.ص\ناv إذا ع.ف�ت\ عن الر>يبة، فهي ح.صانD؛ أ%نشد ابن بري:
ال�ص\ن' أ%د\ن، لو تآي.ي\ت1ه1،

م1ن\ ح.ث}ي,ك1 التeر\ب. على الر_اك1ب,.
وح.ص_ن.ت الرأ%ة� نفس.ها وت.ح.ص_ن.ت\ وأ%ح\ص.ن.ها وح.ص_نها

وأ%ح\ص.ن.ت نفسها. وف التنزيل العزيز: والت أ%ح\ص.ن.ت\ ف%ر\ج.ها. وقال شر:
امرأ%ة ح.صانD وحاص1ن¬ وهي العفيفة، وأ%نشد:

وحاص1ن من\ حاص1نات م'ل}س,
م1ن. ال4ذ%ى، ومن ق1راف1 الو.ق}س,.

وف الصحاح: فهي حاص1ن¬ وح.صانD وح.ص\ناء أ%يضاv ب.ي>نة ال%صانة1.
وال�ح\ص.نة�: الت أ%حصنها زوجها، وهن ال�ح\ص.نات، فالعن أ%نن

أ�ح\ص1ن_ بأ%ز\واج,هن_. وال�ح\ص.نات: الع.فائ1ف' من النساء. وروى ال4زهري عن
ابن ال4عراب أ%نه قال: كلم' العرب كل©ه على أ%ف}ع.ل% فهو م'ف}ع1ل إل
ثلثة أ%حرف: أ%ح\ص.ن. فهو م'ح\ص.ن¬، وأ%ل}ف%ج. فهو م'ل}ف%ج¬، وأ%س\ه.ب.
ف كلم1ه1 فهو م'س\ه.ب؛ زاد ابن سيده: وأ%س\ه.م. فهو م'س\ه.م. وف

الديث ذ1ك}ر' الح\صان وال�ح\ص.نات1 ف غي موضع، وأ%صل الح\صان1 النع'،
والرأ%ة تكون م'ح\ص.نة بالسلم والع.فاف1 والري�ة والتزويج. يقال:

أ%ح\ص.ن.ت الرأ%ة، فهي م'ح\ص.نة وم'ح\ص1ن.ة، وكذلك الرجل. وال�ح\ص.ن'،
بالفتح: يكون بعن الفاعل والفعول؛ وف شعر حس_ان ي'ث}ن على عائشة، رضي

ال عنها:
ح.ص.انD ر.ازانD ما ت'ز.ن© ب,ريبة{،

وت'ص\ب,ح' غ%ر\ث%ى من ل�حوم, الغ.واف1ل.
وكل© امرأ%ة{ عفيفة{ م'ح\ص.نةD وم'ح\ص1ن.ةD، وكل© امرأ%ة متزو>جة

م'ح\ص.نةD، بالفتح ل غي؛ وقال:
أ%ح\ص.ن'وا أ�م_ه'م' م1ن\ ع.ب\د1هم،

تلك أ%ف}عال� الق1زام الو.ك%عه\ أ%ي ز.و_ج'وا. والو.ك%عة: جع
أ%و\ك%ع.. يقال: عبد¬ أ%و\ك%ع'، وكان قياس'ه' و'كع، فش'ب>ه بفاع1ل فج'م1ع



ج.م\ع.ه، كما قالوا أ%ع\ز.ل وع'ز_ل كأ%نه جع عاز,ل؛ وقال أ%بو عبيد: أ%جع
القر_اء على نصب الصاد ف الرف ال44ول من النساء، فلم يتلفوا ف فتح

هذه ل4ن تأ}ويلها ذوات ال4زواج ي'س\ب.ي\ن. في'ح1ل©هن_ الس>باء ل1م.ن\
وطئ1ها من الال1كي لا، وتنقطع الع1ص\مة� بينهن_ وبي أ%زواجهن بأ%ن

ي.ح1ض\ن. حيضة وي.ط}ه'ر\ن% منها، فأ%ما سوى الرف الول فالق�ر_اء�
متلفون: فمنهم من يكسر الصاد، ومنهم من يفتحها، فم.ن\ ن.ص.ب. ذ%ه.ب. إل ذوات

ال4زواج اللت قد أ%ح\ص.ن.ه'ن_ أ%زواج'هن، وم.ن\ كس.ر ذهب. إل أ%نن
أ%س\ل%م\ن. فأ%ح\ص.ن\ أ%نفسهن فهن_ م'ح\ص1نات. قال الفراء:

:�وال�ح\ص.نات من النساء، ب,ن.ص\ب الصاد، أ%كثر ف كلم العرب. وأ%ح\ص.ن.ت\ الرأ%ة
ع.ف�ت، وأ%ح\ص.ن.ها ز.و\ج'ها، فهي م'ح\ص.نة وم'ح\ص1نة. ورجل م'ح\ص.ن¬:
�متزو>ج، وقد أ%ح\ص.ن.ه التزو�ج'. وحكى ابن ال4عراب: أ%ح\ص.ن. الرجل

تزوج.، فهو م'حص.ن، بفتح الصاد فيهما نادر. قال ال4زهري: وأ%ما قوله
تعال: فإ,ذا أ�ح\ص1ن_ فإ,ن أ%ت.ي\ن. بفاحشة{ فعليهن_ ن,ص\ف' ما على

�ال�ح\ص.نات1 من العذاب؛ فإن ابن مسعود قرأ%: فإذا أ%ح\ص.ن_، وقال: إ,ح\صان
ال4مة1 إسلم'ها، وكان ابن عباس يقرؤها: فإ,ذا أ�ح\ص1ن_، على ما ل

يسم_ فاعله، ويفسره: فإ,ذا أ�ح\ص1ن_ ب,ز.و\ج�، وكان ل ير.ى على ال4مة
حد�اv ما ل تزو�ج، وكان ابن مسعود يرى عليها ن,ص\ف. حد� الر_ة إذا أ%سلمت

وإن ل تزو�ج، وبقوله يقول� فقهاء ال4مصار، وهو الصواب. وقرأ% ابن كثي
ونافع وأ%بو عمرو وعبد ال بن عامر ويعقوب: فإ,ذا أ�ح\ص1ن�، بضم

ال4لف، وقرأ% حفص عن عاصم مثل%ه، وأ%ما أ%بو بكر عن عاصم فقد فتح ال4لف،
�وقرأ% حزة والكسائي فإ,ذا أ�ح\ص.ن_، بفتح اللف، وقال% شر: أ%صل

ال%صانة1 النع'، ولذلك قيل: م.د1ينة% ح.صينة ود1ر\ع¬ ح.ص1ينة؛ وأ%نشد يونس:
ز.و\ج¬ حصان ح'ص\ن'ها ل ي'ع\ق%م.

وقال: ح'ص\ن'ها ت.ح\ص1ين'ها نفس.ها. وقال الزجاج ف قوله تعال:
�م'ح\ص1ني. غي. م'سافح1ي؛ قال: م'ت.ز.و>جي غي ز'ناة{، قال: والح\صان
إ,ح\صان� الفرج وهو إ,ع\فاف�ه؛ ومنه قوله تعال: أ%ح\ص.ن.ت\ ف%ر\ج.ها؛ أ%ي

أ%عف�ت\ه. قال ال4زهري: وال4مة إذا ز'و>ج.ت\ جاز. أ%ن يقال قد
أ�ح\ص1ن.ت ل4ن تزويها قد أ%ح\ص.ن.ها، وكذلك إذا أ�ع\ت1ق%ت\ فهي م'ح\ص.نة، ل4ن

ع1ت\ق%ها قد أ%ع.ف�ها، وكذلك إذا أ%س\ل%مت فإ,ن إس\لم.ها إ,ح\صانD لا.
قال سيبويه: وقالوا بناء# ح.ص1ي¬ وامرأ%ة ح.ص.ان، ف%رقوا بي الب,ن.اء



والرأ%ة1 حي أ%راد'وا أ%ن يبوا أ%ن البناء م'ح\ر,ز لن لأ% إليه،
وأ%ن الرأ%ة م'ح\ر,زة لف%ر\جها. وال1ص.ان�: الفحل� من اليل، والمع

ح'ص'ن¬. قال ابن جن: قولم فر.س¬
ح1صانD ب.ي>ن' التحصeن هو م'ش\ت.قÒ من ال%صانة1 ل4نه م'ح\ر,ز

لفارسه، كما قالوا ف ال�نثى ح1ج\ر، وهو من ح.ج.ر عليه أ%ي منعه. وت.ح.ص_ن.
الف%رس': صار. ح1صاناv. وقال ال4زهري: ت.ح.ص_ن. إذا ت.ك%ل�ف ذلك،

vونا ح'صوناeالعرب ح'صونا. قال ال4زهري: وه'م\ إل اليوم ي'س.م �وخ.ي\ل
ذ�كور.ها وإناث%ها، وسئل بعض ال�ك�ام عن رجل� جعل مالv له ف ال�صون1

فقال: اش\ت.ر'وا خ.ي\لv واح\م1لوا عليها ف سبيل ال؛ ذهب إل قول
العفي:

ولقد ع.ل1م\ت' على ت.و.قYي الر_د.ى
أ%ن ال�صون% ال%ي\ل�، ل م.د.ر' الق�رى.

وقيل: س'م>ي. الفرس' ح1صاناv ل4نه ض'ن_ بائه فلم ي'ن\ز. إل على
كرية، ث كث�ر ذلك حت س.م_وا كل� ذ%ك%ر من اليل ح1صاناv، والعرب تسمي

الس>لح. كل�ه ح1ص\ناv؛ وجعل ساع1دة� الذل9 الن�صال% أ%ح\ص1نة فقال:
وأ%ح\ص1نةD ث�ج\ر' الظ©بات1 كأ%ن_ها،
إذا ل ي'غ.ي>ب\ها الفي'، ج.ح1يم'.

الث©ج\ر': العراض'، ويروى: وأ%حص.نه ثجر' الظبات أ%ي أ%ح\ر.ز.ه؛ وقول
زهي:

وما أ%د\ر,ي، وس.و\ف. إ,خال� أ%د\ر,ي،
أ%قوم¬ آل� ح1ص\ن� أ%م ن,ساء�

يريد ح1ص\ن. بن. ح'ذ%ي\ف%ة% الفزاري_. وال%واص1ن' من النساء:
ال%بال؛ قال:

ت'ب,يل ال%واص1ن' أ%ب\وال%ها
وال1ح\ص.ن' 

(* زاد ف الكم: وأحصنت الرأة حلت وكذلك التان، قال
رؤبة:

قد أحصنت مثل دعاميص الرفق * أجنة ف مستكنات اللق
عد�اه لا كان معناه حلت، والصن القفل إل).: الق�ف}ل�. وال1ح\ص.ن'

أ%يضاv: ال1ك}تلة� الت هي الز_بيل�، ول يقال م1ح\ص.نة. وال1ص\ن':



ال1لل�. وح'ص.ي\ن¬: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%قول، إذا ما أ%قلع. الغ.ي\ث� ع.ن\ه'م':
أ%م.ا ع.ي\ش'نا يوم. ال�ص.ي\ن بعائد؟

والثعلب' ي'ك}ن أ%با ال1ص\ن,. قال الوهري: وأ%بو ال�ص.ي\ن كنية
الثعلب؛ وأ%نشد ابن بري:

ل د.رe أ%ب ال�ص.ي\ن, لقد\ ب.د.ت\
منه م.كاي,د' ح'و_ل1ي¼ ق�ل�ب,.

قال: ويقال له أ%بو ال1ج\ر,س وأ%بو ال1ن\ب,ص. وال1ص\نان1: موضع¬،
النسب إليه ح1ص\نÒ كراهية اجتماع إعرابي، وهو قول سيبويه، وقال بعضهم:

:eكراهية اجتماع النوني، قال الوهري: وح1ص\نان1 بلد. قال الي.ز,يدي
سأ%لن والكسائي_ الهديe عن الن>س\بة إل البحرين وإل ح1ص\ن.ي ل1م.
êفقال الكسائي: كرهوا أ%4ن يقولوا ح1ص\نان Òوب.ح\ران,ي Òقالوا ح1ص\ن,ي

لجتماع النوني، وقلت' أ%نا: كرهوا أن يقولوا ب.ح\ر,يÒ في'ش\به
الن>سبة% إل الب.ح\ر. وبنو ح1ص\ن�: ح.يÒ. وال1ص\ن': ث%ع\لبة بن ع'كاب.ة

وت.ي\م اللت1 وذ�ه\ل. وم1ح\ص.ن: اسم¬. ودارة� م1ح\ص.ن: موضع¬؛ عن كراع.
وح'ص.ي\ن¬: أ%بو الراعي ع'ب.ي\د' بن' ح'ص.ي\ن� النeم.ي\ري� الشاعر. وقد س_ت

.vوح.ص1ينا vالعرب' ح1ص\نا
@حضن: ال1ض\ن': ما دون ال3ب\ط إل الك%شح، وقيل: هو الصدر والع.ض'دان

وما بينهما، والمع أ%ح\ضانD؛ ومنه الح\ت1ضان�، وهو احتمال�ك الشيء4
وجعل�ه ف ح1ض\ن,ك كما ت.ح\ت.ض1ن' الرأ%ة� ولدها فتحتمله ف أ%حد ش1ق�ي\ها.

vأ%ح.د. اب\ن.ي اب\ن.ت1ه أ%ي حام1ل vوف الديث: أ%نه خرج م'ح\ت.ض1نا
له ف ح1ض\نه. وال1ض\ن': ال%ن\ب'، وها ح1ض\نان1. وف حديث أ�سيد1 بن

ح'ض.ي: أ%نه قال لعامر بن الط©ف%يل اخ\ر'ج\ ب,ذ1م_ت1ك لئل أ�ن\ف1ذ%
ح1ض\ن.ي\ك. وال�ح\ت.ض.ن': ال1ض\ن'؛ قال ال4عشى:

ع.ر,يضة ب'وص�، إ,ذا أ%د\ب.ر.ت\،
ه.ض1يم ال%شا، ش.خ\تة ال�ح\ت.ـض.ن\

الب'وص': الع.ج'ز'. وح1ض\ن' الضب'ع: و,جار'ه؛ قال الكميت:
كما خ.ام.ر.ت\ ف ح1ض\ن,ها أ�مe عام1ر�،

ل%د.ى ال%ب\ل,، حت غال% أ%و\س¬ ع1يال%ها.
قال ابن بري: ح1ض\ن'ها الوضع' الذي ت'صاد فيه، ول%دى ال%ب\ل أ%ي عند



ال%ب\ل الذي تصاد' به، ويروى: ل1ذ1ي ال%ب\ل, أ%ي لصاحب ال%ب\ل، ويروى
عال%، بعي غي معجمة، ل4نه ي'ح\كى أ%ن الض_ب'ع. إذا مات.ت\ أ%ط}ع.م.
الذYئ}ب' ج,راء4ها، وم.ن\ روى غال%، بالغي العجمة، فمعناه أ%ك%ل%

 vوح41ضانة vجراء4ها. وح.ض.ن. الصب_ ي.ح\ض'ن'ه ح.ض\نا
(* قوله «وحضانة» هو

بفتح الاء وكسرها كما ف الصباح).: جعله ف ح1ض\ن,ه وح1ض\نا ال%فازه:
ش1ق�اها، والفلة ناحيتاها؛ قال:

أ%ج.ز\ت' ح1ض\ن.ي\ها ه1ب.ل¾ وغ}ما.
وح1ض\نا الليل: جانباه 

(* قوله «وحضنا الليل جانباه» زاد ف الكم:
والمع حضون؛ قال:

وأزمعت رحلة ماضي الموم
أطعن من ظلمات حضونا.

وحضن البل إل). وح1ض\ن' البل: ما ي'طيف به، وح1ض\ن'ه وح'ض\ن'ه
أ%يضاv: أ%ص\ل�ه. ال4زهري: ح1ض\نا البل ناحيتاه. وحض\نا الرجل: ج.ن\باه.

وح1ض\نا الشيء: جانباه. ونواحي كل شيء أ%ح\ضان'ه. وف حديث علي، كرم ال
وجهه: ع.ل%ي\ك�م بال1ض\ن.ي\ن,؛ يريد ب.ن\ب.ت.ي الع.س\ك%ر؛ وف حديث

س.ط1يح:
كأ%ن_ما ح.ث}ح.ث% م1ن\ ح1ض\ن.ي\ ث%ك%ن\.

vوح1ضانة vب.ي\ض.ه وعلى بيض1ه ي.ح\ض'ن' ح.ض\نا vوح.ض.ن. الطائر' أ%يضا
وح1ضاناv وح'ضوناv: ر.ج.ن. عليه للت_ف}ر,يخ,؛ قال الوهري: ح.ض.ن.

الطائر' ب.ي\ض.ه إذا ض.م_ه إل نفسه تت جناحيه، وكذلك الرأ%ة إذا ح.ض.ن.ت\
ولدها. وحامةD حاض1ن¬، بغي هاء، واسم الكان ال1ح\ض.ن 

(* قوله «واسم
الكان الضن» ضبط ف الصل والكم كمنب، وقال ف القاموس: واسم الكان

كمقعد ومنزل). وال1ح\ض.نة�: العمولة للحمامة كالق%ص\عة الر_و\حاء من
الطي. وال%ضانة�: مصدر' الاض1ن, والاضنة. وال%حاضن': الواضع' الت

ت.ح\ض'ن فيها المامة على بيضها، والواحد' م1ح\ض.ن. وحض.ن. الصب_
ي.ح\ض'نه ح.ض\ناv: رب_اه. والاض1ن' والاض1نة�: ال�و.ك�لن1 بالصب>

ي.ح\ف%ظان,ه1 وي'ر.ب>يانه. وف حديث عروة بن الزبي: ع.ج,ب\ت' لقوم� طل%ب'وا



العلم حت إذا نالوا منه صار'وا ح'ض�اناv ل4ب\ناء ال�لوك1 أ%ي
eر.ب>ي والكاف1ل% ي.ض'م�م'ر.ب>ي. وكاف1لي.، وح'ض�انD: جع' حاض1ن� ل4ن ال

الطYف}ل% إل ح1ض\ن,ه، وبه سيت الاضنة�، وهي الت ت'ر.ب>ي الطفل%.
وال%ضانة، بالفتح: ف1عل�ها. ونلةD حاض1نةD: خ.ر.ج.ت\ ك%بائ1س'ها وفار.قت\
ك%وافي.ها وق%ص'ر.ت ع.راجين'ها؛ حكى ذلك أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد لبيب

القشيي:
من كل بائنة{ ت'ب,ي' ع'ذ�وق%ها
عنها، وحاض1نة لا م1يقار.

وقال كراع: الاض1نة� النخلة� القصية� الع'ذوق, فهي بائ1نة. الليث:
Dاح\ت.ج.ن. فلن

بأ%مر� دون واح\ت.ض.ن.ن منه وح.ض.ن.ن أ%ي أ%خ\ر.ج.ن منه ف ناحية.
وف الديث عن ال4نصار, يوم الس_قيفة حيث أ%رادوا أ%ن يكون لم شركةD ف

اللفة: فقالوا ل4ب بكر، رضي ال عنه، أ%ت'ريدون% أ%ن ت.ح\ض'نونا من
هذا ال4مر, أ%ي ت'خر,جونا. يقال: ح.ض.ن\ت' الرجل% عن هذا ال4مر

ح.ض\ناv وح.ضانةv إذا ن.ح_ي\ت.ه عنه واس\ت.بد.د\ت. به وانفردت به دونه كأ%نه
جعل%ه ف ح1ض\ن� منه أ%ي جانب�. وح.ض.ن\ت'ه عن حاجته أ%ح\ض'نه، بالضم، أ%ي

ح.ب.س\ت'ه عنها، واحت.ض.نته عن كذا مثله، والسم ال%ض\ن'. قال ابن
سيده: وح.ض.ن. الرجل% عن ال4مر, ي.ح\ض'ن'ه ح.ض\ناv وح.ضانةv واح\ت.ض.نه
خ.ز.ل%ه دونه ومن.ع.ه منه؛ ومنه حديث عمر أ%يضاv يوم. أ%تى س.ق1يفة% بن

ساعدة للب.ي\عة قال: فإذا إخواننا من ال4نصار ي'ريدون أ%ن ي.خ\ت.ز,لوا
ال4مر. دون.نا وي.ح\ض'نونا عنه؛ هكذا رواه ابن ج.ب.ل%ة% وع.ليe بن عبد

العزيز عن أ%ب ع'بيد، بفتح الياء، وهذا خلف ما رواه الليث، ل4ن الليث جعل
هذا الكلم لل4نصار، وجاء به أ%بو ع'بيد لع'م.ر، وهو الصحيح وعليه

الروايات الت دار الديث� عليها. الكسائي: حض.ن\ت' فلناv عما ي'ر,يد
أ%ح\ض'ن'ه ح.ض\ناv وح.ضانةv واحت.ض.ن\ت'ه إذا من.ع\ت.ه عما يريد. قال ال4زهري:

قال الليث يقال أ%ح\ض.ن.ن م1ن\ هذا ال4مر أ%ي أ%خر.جن منه، والصواب
حض.ن.ن. وف حديث ابن مسعود حي أ%و\ص.ى فقال: ول ت'ح\ض.ن' ز.ي\ن.ب' عن

ذلك، يعن امرأ%ت.ه، أ%ي ل ت'ح\ج.ب' عن النظر, ف وص1ي_ت1ه وإن\فاذ1ها،
وقيل: معن ل ت'ح\ض.ن' ل ت'ح\ج.ب' عنه ول ي'قط%ع' أ%مر¬ د'ونا. وف

الديث: أ%ن امرأ%ة ن'ع.ي\م أ%ت.ت\ رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، فقالت:



إن ن'ع.ي\ماv ي'ريد' أ%ن ي.ح\ض'ن.ن أ%مر. ابنت، فقال: ل ت.ح\ض'ن\ها
وشاو,ر\ها. وح.ض.ن. عن�ا هد1ي_ت.ه ي.ح\ض'نها ح.ض\ناv: ك%ف�ها وص.ر.فها؛

وقال اللحيان: حقيقت'ه ص.ر.ف. معروف%ه وهد1ي_ته عن جيان,ه ومعار,فه
إل غيهم، وحكي: ما ح'ض1ن.ت عنه الروءة� إل غيه أ%ي ما ص'ر,ف%ت.

وأ%ح\ض.ن. بالر_ج'ل, إح\ضاناv وأ%حض.ن.ه: أ%ز\ر.ى به. وأ%ح\ض.ن\ت' الرجل%:
أ%ب\ذ%يت' به. وال1ضان�: أ%ن ت.ق}ص'ر. إ,حدى ط�ب\ي.ت.ي, الع.ن\ز, وت.طول%

ال�خرى جد�اv، فهي ح.ض'ونD ب.ي>نة ال1ضان، بالكسر. وال%ض'ون من البل,
والغنم والنساء: الش_ط�ور'، وهي الت أ%حد' خ1ل}ف%يها أ%و ث%د\ي.يها

أ%كب' من الخر، وقد ح.ض'ن.ت ح1ضاناv. وال%ضون� من البل, وال1ع\ز.ى:
الت قد ذهب أ%حد' ط�ب\ي.يها، والسم' ال1ضان�؛ هذا قول أ%ب عبيد، استعمل

الط©ب\ي. مكان ال1ل}ف. وال1ضان�: أ%ن تكون% إحدى ال�ص\ي.ت.ي,
أ%عظ%م. من ال�خرى، ورجلD ح.ضونD إذا كان كذلك. وال%ضون من الفروج,: الذي

أ%حد' ش'ف}ر.يه أ%عظم من الخر. وأ%خذ% فلنD حق�ه على ح.ض\ن,ه أ%ي
ق%س\راv. وال4عن'ز' الض.ن,ي_ة�: ضر\ب¬ شديد' السواد1، وضرب¬ شديد' ال�م\رة.

قال الليث: كأ%نا ن'س3ب.ت إل ح.ض.ن، وهو جب.ل بق�ل�ة1 ند{ معروف؛
ومنه حديث ع1م\ران% بن ح'ص.ي�: ل4ن} أ%كون% عبداv ح.ب.ش1ي�اv ف أ%عن'ز�

حض.ن,ي�ات{ أ%ر\عاه'ن_ حت ي'د\ر,ك%ن أ%ج.لي، أ%ح.بe إل� من أ%ن
أ%رمي. ف أ%حد1 الص_ف�ي, بسهم، أ%صبت' أ%م أ%خطأ}ت'. وال%ض.ن': العاج'،

ف بعض اللغات. ال4زهري: الض.ن' ناب' الف1يل؛ وينشد ف ذلك:
،vتب.س_م.ت عن و.م1يض, الب.ر\ق, كاش1رة

وأ%بر.ز.ت\ عن ه1يجان1 الل�و\ن1 كال%ض.ن,.
ويقال لل4ثافY: س'ف}ع¬ حواض1ن' أ%ي ج.واث1م؛ وقال النابغة:

وس'ف}ع¬ على ما بين.ه'ن_ ح.واض1ن
يعن ال4ثاف� والر_ماد.. وح.ض.ن¬: اسم' جبل ف أ%عال ند. وف

الثل السائر: أ%ن\ج.د. من\ رأ%ى ح.ض.ناv أ%ي م.ن عاي.ن. هذا ال%ب.ل% فقد
د.خل ف ناحية ند{. وح.ض.ن¬: قبيلةD؛ أ%نشد سيبويه:

فما ج.م_ع\ت. م1ن\ ح.ض.ن� وع.م\رو�،
وما ح.ض.ن¬ وع.مرو¬ وال1يادا 

(* قوله «فما جعت» ف الكم: با جعت.
وقوله: واليادا، لعله ن'صب على جعله إياه مفعولv معه). وح.ض.ن¬: اسم



رجل؛ قال:
يا ح.ض.ن' بن. ح.ض.ن� ما ت.ب\غون

قال ابن بري: وح'ض.ي¬ هو ال�ض.ي' بن ال�نذ1ر, أ%حد بن عمرو بن
ش.يبان بن ذ�ه\ل�؛ وقال أ%بو اليقظان: هو ح'ض.ي\ن' بن النذر بن الرث بن

و.عل%ة بن ال�جال1د1 بن ي.ث}ر.ب� بن ر.ي�ان بن الرث بن مالك بن ش.يبان%
بن ذ�هل أ%حد بن ر.ق%اش,، وكان شاعراv؛ وهو القائل لبنه غ%ي�اظ:

وس'م>يت. غ%ي�اظاv، ول%ست. بغائ1ظ{
�ع.د'و�اv، ولك1ن_ الص_د1يق. ت.غيظ

ع.د'وeك. م.سرور¬، وذو الو'د>، بالذي
.�ي.ر.ى منك. من غ%ي\ظ{، عليك. ك%ظ1يظ

وكانت معه راية� علي� بن أ%ب طالب�، رضوان ال تعال عليه، يوم
ص1فYي. دفعها إليه وع'م\ر'ه' ت1س\ع. ع.ش\ر.ة% سنة؛ وفيه يقول:

ل1م.ن\ راي.ةD س.و\داء� ي.خ\ف1ق' ظ1ل©ها،
إذ ق1يل%: ق%د>م\ها ح'ض.ي'، ت.ق%د_ما؟

وي'ور,د'ها للط�ع\ن, حت ي'ز,ير.ها
ح1ياض. ال%نايا، ت.قط�ر الوت. والد_ما.

vالت_ي\س'، فإ,ن كان ف1ع�ال :�@حطن: التهذيب: أ%هله الليث. وال1ط9ان
مثل ك1ذ9اب� من الك%ذ1ب فالنون أ%صلية من حطن، وإن جعلته ف1ع\لناv فهو

من الطY، وال أ%علم.
@حفن: ال%ف}ن': أ%خذ�ك. الشيء4 براحة ك%فYك. وال4صابع' مضمومةD، وقد

،vأ%عطيت'ه قليل :vوح.ف%ن\ت' لفلن ح.ف}ن.ة .vح.ف%ن. له بيده ح.ف}نة
ومل}ء� كلY كف¼ ح.ف}نةD؛ ومنه قول أ%ب بكر، رضي ال عنه، ف حديث

الش_فاعة1: إنا نن ح.ف}ن.ةD من ح.ف%نات1 ال؛ أ%راد إن_ا على ك%ثرت1نا
قليلD يوم القيامة عند ال كال%ف}نة1 أ%ي يسي بالضافة إل م'ل}ك1ه

ورحته، وهي م1ل}ء� الك%ف> على جهة الاز والتمثيل، تعال ال عز وجل عن
التشبيه؛ وهو كالديث الخر: ح.ث}ية من ح.ث%يات1 ر.ب>نا. الوهري:

ال%ف}نة� م1ل}ء� الك%ف�ي من طعام. وح.ف%ن\ت' الشيء إذا ج.ر.ف}ت.ه بك1ل}ت.ا
يديك، ول يكون إل من الشيء اليابس كالدقيق ونوه. وح.ف%ن الاء4 على

:vرأ}سه: أ%لقاه ب.ف}ن.ت1ه؛ عن ابن ال4عراب. وح.ف%ن. له من ماله ح.ف}نة
أ%عطاه إياها. ورجل م1ح\ف%ن¬: كثي ال%ف}ن,. قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون



من ال4ول ومن الثان. واحت.ف%ن. الشيء4: أ%خذ%ه لنفسه. ويقال: ح.ف%ن.
للقوم وح.ف%ا الال% إذا أ%عطى كل واحد منهم ح.ف}نةv وح.ف}و.ةv. واح\ت.ف%ن.

�الرجل% احت1فاناv: اق}ت.ل%عه من ال4رض. وال�ف}نة�، بالضم: ال�ف}ر.ة
�ي.ح\ف1ر'ها السيل� ف الغ.ل}ظ1 ف م.جر.ى الاء، وقيل: هي ال�ف}ر.ة

أ%ينما كانت، والمع ال�ف%ن'؛ وأ%نشد شر:
هل ت.ع\ر,ف' الدار. تع.ف�ت\ بال�ف%ن\.

قال: وهي ق%ل}تات¬ يتفرها الاء كهيئة الب,ر.ك. وقال ابن السكيت:
Ýف%ن' ن'ق%ر¬ يكون الاء فيها، وف أ%سفلها ح.صى�ال

وتراب¬؛ قال: وأ%نشدن الياديe لعدي� بن الر>قاع, العام1لي>:
ب,ك}ر ي'ر.ب>ث�ها آثار' م'ن\ب.ع1ق�،

ت.ر.ى به ح'ف%ناv ز'ر\قاv وغ�د\رانا.
وكان م1ح\ف%ن¬ أ%با ب.ط}حاء4، نسب إليه الدوابe الب.ط}حاو,ي_ة.

وال%ف9ان�: ف1راخ' النعام، وهو من الضاعف وربا س.م_وا صغار. البل
ح.ف9اناv، والواحدة ح.ف9انة للذكر وال�نثى جيعاv؛ وأ%نشد ابن بري:

وال%ش\و' من ح.ف9ان,ها كال%ن\ظ%ل,
:Yذ%ل�وشاهد'ه لف1راخ, النعام قول� ال

وإل� الن_عام. وح.ف�ان.ه،
وط�غ\ياv مع الل�ه.ق, الناش1ط1

وبنو ح'ف%ي�: بطن. وف الديث: أ%ن ال�ق%و\ق1س. أ%هد.ى إل رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، مار,ي.ة% من ح.ف}ن�؛ هي بفتح الاء وسكون الفاء

والنون، قرية من صعيد مصر، ولا ذكر ف حديث السن بن علي¼ مع معاوية.
@حفت: ح.ف%ي\ت.ن¬: اسم موضع؛ قال ك�ثي>ر ع.ز_ة%:

،vت\ن.ن ل�ا و.ر.د\ن% ح.ف%ي\ت.نا�فقد ف
وه'ن_ على ماء3 ال�راض.ة1 أ%ب\ع.د'

(* قوله «الراضة» ف ياقوت هو بالفتح ث التخفيف ماء لشم، وقد روي
بالضم).

Dون�@حقن: ح.ق%ن. الش_يء4 ي.ح\ق�ن'ه وي.ح\ق1ن'ه ح.ق}ناv، فهو م.ح\ق
وح.ق1ي¬: ح.ب.سه. وف الثل: أ%ب.ى ال%ق1ي' الع1ذ}رة% أ%ي الع'ذ}ر، يضرب

vللرجل ي.ع\ت.ذ1ر ول عذر له، وقال أ%بو عبيد: أ%صل ذلك أ%ن رجل vمثل
ضاف. قوماv فاست.س\قاهم لب.ناv، وعندهم لب¬ قد ح.ق%ن'وه ف و.ط}ب�،



فاع\ت.ل©وا عليه واع\ت.ذ%روا، فقال أ%ب.ى ال%قي' الع1ذ}رة% أ%ي أ%ن هذا
القي. ي'ك%ذYب'كم؛ وأ%نشد ابن بري ف ال%قي للم'خب_ل:

وف إبل� ست>ي. ح.س\ب' ظ%ع1ينة،
ي.ر'وح' عليها م.خ\ض'ها وح.قين'ها.

وح.ق%ن. اللب. ف الق1ر\بة والاء4 ف السقاء كذلك. وحق%ن. الب.و\ل%
ي.حق�ن'ه وي.ح\ق1ن'ه: ح.ب.سه ح.ق}ناv، ول يقال أ%ح\ق%نه ول ح.ق%ن.ن هو.

وأ%ح\ق%ن. الرجل� إذا جع أ%نواع اللب حت ي.ط1يب. وأ%ح\ق%ن. بول%ه إذا
ح.ب.سه. وبعي¬ م1ح\قانD: ي.ح\ق1ن' البول%، فإذا بال% أ%كثر.، وقد ع.م_

به الوهريe فقال: وال1ح\قان� الذي ي.ح\ق1ن' بوله، فإ,ذا بال% أ%كثر.
منه. واح\ت.ق%ن. الريض': احتب.س. ب.و\له. وف الديث: ل رأ}ي. لاق1ب�

ول حاق1ن، فالاق1ن' ف البول، والاق1ب' ف الغائط، والاقن' الذي له
بولD شديد. وف الديث: ل ي'ص.لYي.ن_ أ%حد'كم وهو حاق1ن¬، وف رواية:

وهو ح.ق1ن¬، حت يتخف�ف. الاق1ن' وال%ق1ن' سواء#. وال�ق}نة�: دواء#
ي'ح\ق%ن' به الريض' ال�ح\ت.ق1ن'، واح\ت.ق%ن. الريض' بال�ق}نة1؛ ومنه

الديث: أ%نه ك%ر,ه ال�ق}نة%؛ هي أ%ن ي'عطى الريض' الدواء4 من أ%سفل1ه وهي
معروفة عند ال4ط1ب�اء. والاق1نة�: ال%ع1دة صفة غالبة ل4نا ت}ق1ن'
الطعام.. قال الفضل: كل�ما م.لgت. شيئاv أ%و د.س.س\ت.ه فيه فقد

حق%ن\ت.ه؛ ومنه س>يت ال�ق}نة. والاق1نة�: ما بي الت_ر\ق�وة والع'ن'ق،
وقيل: الاق1نتان1 ما بي الت_ر\ق�و.تي وح.ب\ل%ي العات1ق، وف التهذيب:

�ن'ق}ر.تا الت_ر\ق�وتي، والمع الواق1ن'، وف الصحاح: الاق1نة
النeق}ر.ة� الت بي الترقوة وحبل العات1ق، وها حاق1نتان. وف الثل:
ل�ل}ز,ق%ن_ ح.واق1ن.ك. بذ%واق1ن,ك؛ ح.واق1ن'ه: ما ح.ق%ن الطعام. من ب.ط}ن,ه،

وذواق1ن'ه: أ%سف%ل ب.ط}نه ور'ك}ب.تاه. وقال بعضهم: ال%واق1ن' ما س.ف�ل% من
البطن، والذ�واق1ن' ما ع.ل. قال ابن بري: ويقال الاق1ن.تان

ال%ز\م.تان1 تت الترقوتي، وقال ال4زهري ف هذا الثل: ل�ل}ح1ق%ن_ حواق1ن.ك
�بذواق1ن,ك، وروي عن ابن ال4عراب الاق1نة� ال%ع1دة، والذاق1نة

الذ�ق%ن'، وقيل: الذاق1نة� ط%ر.ف' ال�ل}قوم. وف حديث عائشة، رضي ال عنها:
ت'وفYي رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بي س.ح\ر,ي ون.ح\ري، وبي حاقنت

�وذاقنت وبي ش.ج\ري، وهو ما بي الل�ح\ي.ي. ال4زهري: الاق1نة
�الو.ه\دة النخفضة بي الت_ر\ق�وتي من ال%ل}ق. ابن ال4عراب: ال%ق}ل%ة



وال%ق}نة� وجع¬ يكون ف البطن، والمع أ%ح\قالD وأ%ح\قانD. وح.ق%ن. د.م.
الرجل,: ح.ل� به القتل� فأ%ن\قذ%ه. واح\ت.ق%ن. الد_م': اجتمع ف الوف.

قال الفضل: وحق%ن. ال� دم.ه ح.ب.سه ف جلده وم.ل4ه به؛ وأ%نشد ف
نعت1 إبل امتل4ت\ أ%جواف�ها:

ج'ر\داv ت.ح.ق�ن.ت\ الن_ج,يل%، كأ%نا
بل�ود1ه1ن_ مدارج' ال4ن\بار.

قال الليث: إذا اجتمع الدم' ف الوف من ط%ع\نة{ جائفة{ تقول اح\ت.ق%ن.
الدم' ف جوفه؛ ومنه الديث: فح.ق%ن. له د.م.ه. يقال: ح.ق%ن\ت' له د.م.ه

إذا م.ن.ع\ت. من ق%ت\ل1ه وإراق%ت1ه أ%ي ج.مع\ت.ه له وحب.س\ت.ه عليه.
وحق%ن\ت' د.مه: منعت' أ%ن ي'س\ف%ك. ابن شيل: ال�ح\تق1ن' من الضeروع الواسع

الف%سيح'، وهو أ%حسن'ها قدراv، كأ%نا هو ق%ل}ت¬ متمع م'ت.صع>د حسن¬،
وإنا ل�ح\تق1نة� الضرع,. ابن سيده: وحق%ن اللب. ف الس>قاء ي.ح\ق�ن'ه

ح.ق}ناv صب_ه فيه لي'خرج ز'ب\د.ت.ه. وال%قي': اللب' الذي قد ح'ق1ن.
ف الس>قاء، ح.قن\ت'ه أ%ح\ق�ن'ه، بالضم: جعته ف السقاء وصببت حليب.ه
على رائ1به، واسم هذا اللب ال%قي'. وال1ح\ق%ن': الذي ي'جعل ف فم,

الس>قاء3 والز>ق� ث ي'صب فيه الشراب أ%و الاء. قال ال4زهري: ال1ح\قن
الق1م.ع' الذي ي'ح\ق%ن به اللب' ف السقاء، ويوز أ%ن يقال للسقاء نفسه

م1ح\ق%ن، كما يقال له م1ص\ر.ب وم1جز.م، قال: وكل ذلك مفوظ عن العرب.
واح\ت.قن.ت1 الر_و\ضة�: أ%شرفت جوانب'ها على س.رار,ها؛ عن أ%ب حنيفة.

@حلن: ال�ل9ن�: الد\ي، وقيل: هو ال%د\ي' الذي ي'ش.قe عليه بطن أ�مه
فيخرج؛ قال الوهري: هو ف�ع�الD مبدل من ح'ل%çم، وها بعن؛ قال ابن

أ%حر:
ف1داك. كل© ض.ئ1يل, ال1س\م, م'خ\ت.ش1ع

vو.س\ط% ال%قامة1، ي.ر\عى الض_أ}ن% أ%حيانا
،vت'ه\د.ى إليه ذ1راع' ال%د\ي ت.ك}ر,مة

إم�ا ذبيحاv، وإم�ا كان ح'ل9نا.
يريد: أ%ن الذراع ل ت'ه\د.ى إل ل1م.هي� ساقط{ لقل�تها وحقارتا،

وروي:
إم�ا ذكي�اv، وإم�ا كان ح'ل9نا.

والذ�بيح': الكبي الذي قد أ%درك أ%ن ي'ض.ح_ى به وصلح أ%ن ي'ذ}بح



للنeسك. وال�ل�ن: الد\ي' الصغي ول يصلح للنeس'ك ول للذ�ب\ح، وقيل:
الذ�كيe الذي مات.، وإنا جاز أكله بعد موته ل4نه لا و'ل1د ج'ع1ل ف

أ�ذنه ح.زÒ، على ما نشرحه؛ قال الوهري: وإن جعلته من اللل فهو
ف�ع\لن، واليم مبدلة منه؛ وقال ال4صمعي: ال�ل�م' وال�ل�ن، باليم

والنون، ص1غار الغنم. وقال اللحيان: ال�ل�ن ال%م.ل الصغي يعن الروف،
وقيل: ال�ل�ن لغة ف ال�ل9م كأ%ن� أ%ح.د. الرفي بدلD من صاحبه،

قال: فإ,ن كان ذلك فهو ثلثيÒ. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه ق%ضى ف
ف1داء3 ال4رنب، إذا قتل%ه ال�ح\ر,م، ب,ح'ل�ن، هو ال�ل�م، وقد

ف�س>ر ف الديث أ%نه ال%م.ل. ال4صمعي: و.لد العزى ح'ل�م¬ وح'ل�ن.
ابن ال4عراب: ال�ل�م وال�ل�ن واحد، وها ما ي'ولد من الغنم

صغياv، وهو الذي ي.خ'ط©ون على أ�ذنه إذا و'ل1د. خ.ط9اv فيقولون ذ%ك�ي\ناه،
فإن مات أ%ك%لوه. وقال أ%بو سعيد: ذكر أ%ن أ%هل الاهلية كانوا إذا

و.ل�دوا شاة ع.م.دوا إل السخلة فش.ر.طوا أ�ذن.ها وقالوا وهم ي.ش\ر,طون:
ح'ل�ن ح'ل�ن أ%ي ح.للD بذا الش_ر\ط أ%ن تؤكل، فإن ماتت كان ذكات'ها

عندهم ذلك الشر\ط الذي تقد_م، وهو معن قول ابن أ%حر، قال: وس'م�ي
ح'ل9ناvإذا ح'ل� من الر�ب\ق فأ%قب.ل وأ%د\بر، ونونه زائدة، ووزنه ف�ع\لن ل

ف�ع�ال. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: أ%نه قضى ف أ�م ح'ب.ي� يقت'لها
�ال�ح\ر,م ب'ل�ن، والديث الخر: ذ�ب,ح عثمان� كما ي'ذ}ب.ح ال�ل�ن

أ%ي أ%ن دمه أ�ب\ط1ل كما ي'ب\ط%ل دم' الل�ن. الوهري: ويقال ف الضب�
ح'ل�نD، وف الي.ر\ب'وع ج.ف}رة. وقال أ%بو عبيدة ف ال�ل�ن: إن أ%هل
الاهلية كان أ%حدهم إذا و'ل1د له ج.د\ي¬ ح.ز_ ف أ�ذنه ح.ز�اv وقال:

اللهم إن عاش فق%نÒ، وإن مات فذ%ك1يÒ، فإن عاش فهو الذي أ%راد، وإن مات
قال قد ذكي_gت'ه بال�ز> فاستجاز أ%كله بذلك؛ وقال م'ه.ل}ه,ل:

كل© ق%تيل� ف ك�ل%يب� ح'ل�ن}،
حت ي.نال% الق%ت\ل� آل% ش.ي\بان}.

ويروى: ح'ل�م وآل% ه.م_ام، ومعن ح'ل�ن ه.د.ر¬ وف1ر\غD. وح'ل}وان
الكاهن: من ال%لوة، نذكره ف حل.

@حلزن: ال%ل%ز'ون: دابة تكون ف الر>م\ث، بفتح الاء واللم.
@حلقن: ال�ل}قانة� وال�ل}قان� من الب'س\ر: ما بلغ الر\طاب' ثل�ث%يه،

وقيل: ال�ل}قانة� للواحد، وال�ل}قان للجمع، وقد ح.ل}ق%ن الب'س\ر'، وهو



م'ح.ل}ق1ن إذا بلغ الر\طاب' ثلثيه، وقيل: نونه زائدة. ور'ط%ب¬ م'ح.لق1م¬
وم.لق1ن¬، وهي ال�لقانة� وال�لقامة�، وهي الت بدا فيها النض\ج' من

ق1ب.ل ق1م.عها، فإ,ذا أ%رطبت\ من ق1ب.ل الذ�ن.ب فهي الت_ذ}نوبة�. أ%بو
عبيد: يقال للب'س\ر إذا بدا فيه الر\طاب من ق1ب.ل ذن.به م'ذ%ن�ب، فإ,ذا

بلغ فيه الر\طاب' نصفه فهو م'ج.ز_ع¬، فإ,ذا بلغ ثلثيه فهو ح'ل}قان
وم'ح.لق1ن.

@حن: ال%م\ن وال%م\نان�: صغار الق1ر\دان، واحدته ح.م\نة وح.م\نانة.
وأ%رض م'ح\م1نة: كثية ال%م\نان. وال%م\نان�: ضرب¬ من عنب الطائف، أ%سود

إل المرة 
(* قوله «إل المرة» ف الكم: إل الغبة). قليل الب�ة،

وهو أ%صغر العنب حب�اv، وقيل: ال%م\نان� البe الصغار الت بي الب�
الع1ظام. وقال الوهري: ال%م\نانة� ق�راد، وف التهذيب: الق�راد أ%ول ما

يكون وهو صغي ل يكاد ي'رى من صغره، يقال له ق%م\قامة، ث يصي ح.م\نانة،
ث قراداv، ث ح.ل%مة، زاد الوهري: ث علê وط1لح¬. وف حديث ابن عباس،

،�رضي ال عنهما: كم ق%ت.ل}ت. من ح.م\نانة{؛ هو من ذلك. وح.م\نة
بالفتح، اسم امرأ%ة؛ قيل: هي أ%حد الائي على عائشة، رضوان ال عليها،

بالفك. وال%و\مانة�: واحدة ال%وامي، وهي أ%ماكن غلظ م'نقادة؛ ومنه قول
زهي:

أ%م1ن\ آل, أ%وف د1م\نةD ل ت.ك%ل�م,
ب.و\مانة1 الد_ر_اج,، فال�ت.ث%ل�م.

ول ي.ر\و, أ%حد¬ ب.و\مانة الدeر_اج، بضم الدال، إل� أ%بو عمرو
الشيبان، والناس كلهم بفتح الدال. والدeر�اج الذي هو ال%ي\ق�طان: مضموم

�عند الناس كلهم إل ابن دريد، فإ,نه فتحها، قال أ%بو خ.ية: ال%و\مان
واحدتا ح.و\مانة، وجعها حوام1ي، وهي شقائق' بي البال، وهي أ%طيب'

ال�زونة، ولكنها ج.ل%د¬ ليس فيها آكام ول أ%بار,ق. وقال أ%بو عمرو:
ال%و\مان ما كان فوق الر_مل ودونه حي تصعده أ%و ت.هبطه، وح.م\نان� مك9ة�؛ قال

ي.ع\لى بن م'س\لم بن قيس الش_ك}ري�:
vف%لي\ت. لنا، م1ن\ ماء3 ح.م\نان، ش.ر\بة

م'ب.ر_دةv بات.ت\ على ط%ه.يان.
والط�هي.ان: خشبة ي'ب_د عليها الاء. وش.ك}ر¬: قبيلة من ال4زد.



،�@حنن: ال%ن�ان�: من أ%ساء ال عز وجل. قال ابن ال4عراب: ال%ن�ان
بتشديد النون، بعن الرحيم، قال ابن ال4ثي: ال%ن_ان� الرحيم

بعباد1ه، فع�الD من الرحة للمبالغة؛ ال4زهري: هو بتشديد النون صحيح، قال: وكان
بعض' مشاي,خنا أ%نكر التشديد فيه ل4نه ذه.ب به إل ال%ني، فاس\ت.وحش

أ%ن يكون ال%ني من صفات ال تعال، وإنا معن ال%ن�ان الرحيم من
ال%نان، وهو الرحة؛ومنه قوله تعال: وحن.اناv م1ن\ ل%د'ن_ا؛ أ%ي ر.ح\مة
من\ ل%د'ن�ا؛ قال أ%بو إسحق: ال%ن_ان� ف صفة ال، هو بالتشديد، ذو

الر_حة والتعط©ف1. وف حديث بلل: أ%نه م.ر_ عليه ورقة� ابن نو\ف%ل وهو
:�ي'ع.ذ�ب فقال: وال لئن ق%ت.ل}ت'موه ل4ت_خ1ذ%ن_ه ح.ناناv؛ ال%نان

الرحة� والعطف'، وال%ن.ان�: الر>ز\ق' والبكة�، أ%راد ل4ج\ع.ل%ن_
ق%ب\ر.ه موضع. ح.نان{ أ%ي م.ظ1ن_ةv من\ رحة ال تعال فأ%ت.م.س_ح' به

متب�كاv، كما ي'تمس_ح بقبور الصالي الذين ق�تلوا ف سبيل ال من
�ال�م.م, الاضية، فيجع ذلك عاراv عليكم وس'ب_ةv عند الناس، وكان ورقة

على دين عيسى، عليه السلم، وهلك ق�ب.ي\ل م.ب\ع.ث1 النب، صلى ال عليه
وسلم، ل4نه قال للنب، صلى ال عليه وسلم، إ,ن ي'د\ر,ك}ن,ي ي.و\م'ك
v؛ قال ابن ال4ثي. وف هذا نظر¬ فإن بللvم'ؤ.ز_را vل4ن\ص'ر.ن_ك. ن.ص\را

ما ع'ذYب إل بعد أ%ن أ%س\ل%م.. وف الديث: أ%نه دخل على أ�م> س.ل%مة
vوعندها غلم¬ ي'س.م_ى الوليد.، فقال: ات_خ.ذ}ت'م\ الوليد. ح.نانا

غ%ي>ر'وا اس.ه أ%ي ت.ت.ع.ط�ف�ون على هذا السم ف%ت'ح1بeونه، وف رواية:
،�أ%نه من أ%ساء الف%راع1نة، فك%ر,ه أ%ن ي'س.م_ى به. وال%نان

بالتخفيف: الرحة. تقول: ح.ن_ عليه ي.ح1نe ح.ناناv؛ قال أ%بو إسحق ف قوله
تعال: وآت.ي\ناه ال�ك}م. ص.ب,ي�اv وح.ناناv م1ن\ لد'ن_ا؛ أ%ي وآت.ي\ناه

ح.ناناv؛ قال: ال%نان� الع.ط}ف' والرحة؛ وأ%نشد سيبويه:
فقالت: ح.نانD ما أ%تى بك ه.ه'نا؟

أ%ذ�و ن.س.ب� أ%م\ أ%ن\ت. بال%ي> عار,ف'؟
أ%ي أ%م\ر,ي ح.نانD أ%و ما ي'صيب'نا ح.نانD أ%ي ع.ط}ف¬ ورحة، والذي

vي'ر\ف%ع عليه غي مستعم.ل إظهار'ه. وقال الف%راء ف قوله سبحانه: وح.نانا
v؛ أ%ي وفعلنا ذلك ر.ح\مة�م1ن\ ل%د'ن_ا الرحة

ل4ب.و.ي\ك. وذكر عكرمة عن ابن عباس ف هذه الية أ%نه قال: ما أ%د\ري
ما ال%نان�. وال%ني': الشديد' من الب'كاء3 والط�ر.ب,، وقيل: هو صوت'



�الط�ر.ب, كان ذلك عن ح'ز\ن{ أ%و ف%ر.ح�. وال%ن,ي': الش_و\ق' وت.و.قان
الن_فس، وال%ع\ن.يان متقاربان، ح.ن_ إليه ي.ح1نe ح.ن,يناv فهو

حانê. والس\ت1ح\نان�: الس\ت1ط}راب'. واس\ت.ح.ن_: اس\ت.ط}ر.ب.: وح.ن_ت
ال3بل�: ن.ز.ع.ت\ إل أ%و\طان,ها أ%و أ%و\لد1ها، والناقة� ت.ح1نe ف

إ,ث}ر, ول%د1ها ح.ن,يناv ت.ط}ر.ب. مع ص.و\ت، وقيل: ح.ن,ين'ها ن,ز.اع'ها بصوت{
�وبغي يصوت{ وال4كثر أ%ن ال%ني بالص_و\ت1. وت.ح.ن_ن.ت الن.çاقة

على ولد1ها: ت.ع.ط�ف%ت، وكذلك الشاة؛ عن اللحيان. ال4زهري عن الليث:
حني' الناقة على معنيي: ح.ن,ين'ها صو\ت'ها إذا اشتاقت إل و.ل%د1ها،

وح.نين'ها ن,ز.اع'ها إل ولدها من غي صوت؛ قال رؤبة:
،Yوص1ي أ%م\س, بال�ر\د'ن�ح.ن_ت ق%ل
ح1ن>ي فما ظ�لYم\ت1 أ%ن ت.ح1ن>ي.

يقال: ح.ن_ ق%ل}ب إليه فهذا ن,زاع¬ واش\ت1ياق من غي صوت، وح.ن_ت
الن�اقة� إل أ�ل�ف1ها فهذا صوت¬ مع ن,زاع�، وكذلك ح.ن_ت\ إل ولدها؛ قال

الشاعر:
ي'عار,ض\ن. م1ل}واحاv كأ%ن� ح.ن,ين.ها،

ق�ب.ي\ل% ان\ف1تاق, الصeب\ح,، ت.ر\ج,يع' زام1ر,.
ويقال: ح.ن_ عليه أ%ي ع.ط%ف. وح.ن_ إليه أ%ي نز.ع. إليه. وف الديث:

أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان يصلي ف أ%صل أ�س\ط�وانة1 ج,ذ}ع� ف
مسجده، ث تو_ل% إل أ%صل, أ�خرى، فحن_ت\ إليه ال�ول ومالت نو.ه

حت رج.ع إليها فاح\ت.ض.نها فسكنت. وف حديث آخر: أ%نه كان يصلYي إل
جذ}ع� ف مسجده، فلما ع'م1ل% له ال1ن\ب.ر' ص.ع1د. عليه فح.ن_ ال1ذ}ع' إليه

أ%ي ن.ز.ع واشتاق، قال: وأ%صل� ال%ن,ي, ترجيع' الناقة صو\ت.ها إث}ر.
ولدها. وتان_ت: كحن_ت\؛ قال ابن سيده: حكاه يعقوب' ف بعض شروحه، وكذلك

ال%مام.ة� والرجل�؛ وسع النب، صلى ال عليه وسلم، ب,للv ي'نش1د:
vأ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ري هل أ%ب,يت.ن_ ل%ي\ل%ة

بواد{ وح.و\ل إ,ذ}خ1ر¬ وج.ليل�؟
فقال له: ح.ن.ن\ت\ يا ابن. الس_و\داء. وال%ن_ان�: الذي ي.ح1نe إل

الشيء. وال1ن_ة�، بالكسر: رق�ة� القلب,؛ عن كراع. وف حديث زيد بن
ع.م\رو بن ن'ف%يل: ح.نان.ي\ك. ي.ا ر.ب> أ%ي ار\ح.م\ن رحة بعد رحة، وهو من

الصادر ال�ثن_اة الت ل ي.ظ}هر فع\ل�ها كل%ب_ي\ك. وس.ع\د.ي\ك.،



وقالوا: ح.نان.ك وح.نان.ي\ك أ%ي ت.ح.نeناv علي_ بعد ت.ح.نeن، فمعن
ح.نان.ي\ك ت.ح.ن_ن\ علي_ مر_ة بعد أ�خرى وح.نان{ بعد ح.نانا{؛ قال ابن

سيده: يقول كل�ما كن\ت' ف رحة{ منك وخي� فل ي.ن\ق%ط1عن_، ول}ي.ك�ن\
موصولv بآخر. من رحت1ك، هذا معن التثنية عند سيبويه ف هذا الضرب؛ قال

طرفة:
أ%با م'ن\ذ1ر�، أ%ف}ن.ي\ت. فاس\ت.ب\ق, ب.ع\ض.نا،

ح.نان.ي\ك.، بعض' الش_ر> أ%ه\و.ن� م1ن\ بعض,.
قال سيبويه: ول ي'س\ت.ع\مل م'ث%ن�ىÝ إل ف ح.د> الضافة. وحكى

ال4زهري عن الليث: ح.نان.ي\ك. يا فلن اف}ع.ل} كذا ول تفعل كذا، يذكYر'ه
vالر_حة% والب,ر_، وأ%نشد بيت طرفة؛ قال ابن سيده: وقد قالوا ح.نانا

فص.ل�وه من الضافة ف ح.د> ال3ف}راد، وكل© ذلك بدلD من اللفظ بالفعل،
والذي ينتصب عليه غي' مستعم.ل� إظهار'ه، كما أ%ن� الذي يرتفع عليه كذلك،

والعرب تقول: ح.نان.ك يا ر.ب> وح.نان.ي\ك بعن واحد أ%ي رحت.ك، وقالوا:
سبحان% ال و.ح.نان.ي\ه أ%ي واس\ت1ر\حام.ه، كما قالوا: سبحان% ال

ور.ي\حان.ه أ%ي اس\ت1ر\زاق%ه؛ وقول امرئ القيس:
وي.م\ن.ع'ها ب.ن'و ش.م.ج.ى بن, ج.ر\م
م.ع1يز.ه'م'، ح.نان.ك ذا ال%نان1.

فسره ابن ال4عراب فقال: معناه ر.حت.ك يا رحن' فأ%غ}ن,ن عنهم، ورواه
ال4صمعي: وي.م\ن.ح'ها أ%ي ي'ع\ط1يها، وفس_ر ح.نان.ك برحتك أ%يضاv أ%ي

،Òوذم Dطeابن ال4عراب ت.س.خ �أ%ن\ز,ل} عليهم رحت.ك ورزقك، فرواية
وكذلك تفسيه، ورواية� ال4صمعي ت.شك©ر¬ وحد¬ ودعاء# لم، وكذلك تفسيه،

والفعل من كل ذلك ت.ح.ن_ن. عليه، وهو التحنeن'. وت.ح.ن_ن\ عليه:
ترح_م\؛ وأ%نشد ابن بري للح'ط%ي\ئة:

ت.ح.ن_ن\ علي_، ه.داك ال%ل1يك،
فإ,ن لكلY مقام� مقال.

:�وال%نان�: الرحة�، وال%نان�: الر>زق. وال%نان�: البكة. وال%نان
ال%ي\ب.ة�. وال%نان�: الو.قار. ال�م.و,يe: ما نرى له ح.ناناv أ%ي

هيبةv. والت_حنeن': كال%نان1. وف حديث عمر، رضي ال عنه، لا قال
الوليد بن ع'ق}بة% بن, أ%ب م'ع.ي\ط{: أ�ق}ت.ل� من ب.ي\ن, ق�ر.يش، فقال عمر:

ح.ن_ ق1د\ح¬ ليس منها؛ هو م.ث%لD يضرب للرجل ي.ن\ت.مي إل نسب� ليس منه



أ%و ي.د_عي ما ليس منه ف شيء، والق1د\ح'، بالكسر: أ%حد' س1هام
ال%ي\س3ر، فإ,ذا كان من غي جوهر أ%خ.وات1ه ث حر_كها ال�فيض با خرج له صوت¬

يال1ف أ%صوات.ها فع'ر,ف. به؛ ومنه كتاب علي¼، رضوان ال عليه، إل
�معاوية: وأ%ما قولك ك%ي\ت. وك%ي\ت. فقد ح.ن_ ق1د\ح¬ ليس منها. وال%ن'ون

من الرياح: الت لا ح.ن,ي¬ كح.ن,ي ال3ب,ل أ%ي ص.و\ت¬ ي'ش\ب,ه ص.و\ت.ها
عند ال%ن,ي؛ قال النابغة:

غ%ش1يت' لا م.ناز,ل% م'ق}ف1رات{،
Dح.ن'ون Dت'ذ%ع\ذ1ع'ها م'ذ%ع\ذع.ة

وقد ح.ن_ت\ واس\ت.ح.ن_ت\؛ أ%نشد سيبويه ل4ب ز'ب.يد:
م'س\ت.ح1نÒ با الر>ياح'، فم.ا ي.ج\ــ

ـتاب'ها ف الظ�لم, كل© ه.ج'ود1.
وسحاب¬ ح.ن_انD كذلك؛ وقوله: فاس\ت.ق}ب.ل%ت\ ل%ي\ل%ة% خ1م\س� ح.ن_ان}.

جعل ال%ن_ان للخ1م\س، وإنا هو ف القيقة للناقة، لكن لا ب.ع'د عليه
أ%مد' الو,ر\د فحن_ت نس.ب ذلك إل ال1م\س, حيث كان من أ%ج\ل1ه.
وخ1م\س¬ ح.ن_انD أ%ي بائص¬؛ ال4صمعي: أ%ي له ح.ن,ي¬ م1ن س'ر\ع.ت1ه.

وام\رأ%ةD ح.ن_انةD: ت.ح1نe إل زوجها ال4ول وتعط1ف' عليه، وقيل: هي الت
ت.ح1نe على ولدها الذي من زوجها ال�فار,ق1ها. وال%نون� من النساء: الت

ت.ت.زو_ج ر,ق�ةv على و.ل%د1ها إذا كانوا صغاراv ليقوم. الزوج' بأ%مرهم،
وف بعض ال4خ\بار: أ%ن� ر.ج'لv أ%و\صى ابنه فقال: ل ت.ت.ز.و_ج.ن_

ح.ن_انةv ول م.ن_انة. وقال رجل لبنه: يا ب'ن_ إ,ي_اك. والر_ق�وب.
الغ.ض'وب. ال4ن_انة% ال%ن_ان.ة% الن_انة%؛ ال%ن_انة� الت كان لا

زوج¬ قبله فهي ت.ذ}ك�ره بالت_ح.زeن1 وال4ني, وال%ني, إليه.
الر_ان عن ابن السكيت قال: ال%نون� من النساء3 الت ت.ت.ز.و_ج ر,ق�ةv على

ولدها إذا كانوا صغاراv ليقوم. الزوج' بأ%م\ر,هم. وح.ن_ة� الر_جل:
امرأ%ت'ه؛ قال أ%بو ممد الف%ق}ع.س3ي�:

ول%ي\لة ذات د'جىÝ س.ر.ي\ت'،
ول ي.ل1ت\ن,ي ع.ن\ س'راها ل%ي\ت'،

ول ت.ض1ر\ن ح.ن_ةD وب.ي\ت'.
وهي ط%ل�ت'ه وك%ن,ينت'ه ون.هض.ت'ه وحاص1نته وحاض1نت'ه. وما ل%ه'
:�حان_ةD ول آن_ةD أ%ي ناقة ول شاةD؛ وال%ان_ة�: الناقة�، والن_ة



الشاة�، وقيل: هي ال4م.ة� ل4نا ت.ئ1نe من الت_ع.ب. ال4زهري: ال%ن,ي'
Dول آن_ة Dللناقة وال4ني' للشاة1. يقال: ما له حان_ة

أ%ي ما ل%ه شاةD ول ب.ع1ي¬. أ%بو زيد: يقال ما له حان_ة ول جار_ة،
�فالان_ة�: ال3بل� الت ت.ح1نe، والار_ة�: ال%م'ولة� ت.ح\م1ل

Dالبعي,: ر'غاؤ'ه. قال الوهري: وما له حان_ة �التاع. والطعام.. وح.ن_ة
ول آن_ةD أ%ي ناقةD ول شاةD، قال: وال�س\ت.ح1نe م1ث}له؛ قال ال4عشى:

ت.ر.ى الش_يخ. منها ي'ح1بe ال3يا
ب.، ي.ر\ج'ف' كالشار,ف. ال�ست.ح1ن�.

قال ابن بري: الضمي' ف منها يعود على غزوة ف بيت متقدم؛ وهو:
وف كلY عام� له غز\وةD ت.ح'تe الد_واب,ر. ح.ت_ الس_ف%ن\.

قال: وال�س\ت.ح1نe الذي اس\ت.ح.ن_ه الشوق' إل و.ط%ن,ه؛ قال: ومثل�ه
ليزيد. بن, النeعمان1 ال4شعري:

،vؤ.اد.ك، م'س\ت.ح1نا�لقد ت.ر.ك%ت\ ف
م'ط%و_ق%ةD على غ�ص\ن� ت.غ.ن_ى.

وقالوا: ل أ%ف}عل� ذلك حت ي.ح1ن_ الضبe ف إث}ر, ال3بل, الص_ادرة،
وليس للضب> ح.ن,ي¬ إنا ه'و. م.ث%لD، وذلك ل4ن� الضب_ ل ي.ر,د'

أ%بداv. والط�س\ت' ت.ح1نe إذا ن'ق1ر.ت، على التشبيه. وح.ن_ت القوس'
ح.نيناv: ص.و_ت.ت، وأ%ح.ن_ها صاح1ب'ها. وقوس¬ ح.ن_انة: ت.ح1نe عند

ال3ن\باض,؛ وقال:
وف م.ن\ك1ب.ي\ ح.ن_انة{ ع'ود' ن.ب\ع.ة{،

ت.خ.ي_ر.ها ل1ي، س'وق. م.ك�ة%، بائع'.
أ%ي ف سوق مكة؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة:

ح.ن_انةD من ن.ش.م� أ%و تأ}ل%ب,.
قال أ%بو حنيفة: ولذلك سيت القوس ح.ن_انةv اسم لا علم؛ قال: هذا قول

أ%ب حنيفة و.ح\د.ه، ونن ل نعلم أ%ن� القوس ت'س.م_ى ح.ن_انةv، إنا
هو صفة ت.غ\ل1ب عليها غ%ل%بة السم، فإ,ن كان أ%بو حنيفة أ%راد هذا،

وإل� فقد أ%ساء4 التعبي.. وع'ود¬ ح.ن_انD: م'ط%ر>ب. وال%ن_ان� من
السهام: الذي إذا أ�دير. بال4نامل, على ال4باه1يم ح.ن� ل1ع1ت\ق, ع'ود1ه

وال}تئام1ه1. قال أ%بو اليثم: يقال للسهم الذي ي'ص.و>ت إذا ن.ف�ز\ته بي
إص\بعيك ح.ن_ان؛ وأ%نشد قول الكميت ي.ص1ف الس_هم:



فاس\ت.ل� أ%ه\ز.ع. ح.ن_اناv ي'ع.لYله،
عند الدامة1 حت ي.ر\ن'و. الط�ر,ب'.

إدامت'ه: ت.gنف1يز'ه، ي'ع.لYل�ه: ي'غ.ن>يه بصوته حت ي.ر\ن'و. له
الط�ر,ب يستمع إليه وينظر متعج>باv من ح'س\ن,ه. وطريق¬ ح.ن_انD: ب.ي>ن¬

واضح م'ن\ب.س3ط. وطريق ي.ح1نe فيه الع.و\د': ي.ن\ب.س3ط. ال4زهري: الليث
ال%ن_ة� خ1ر\ق%ةD تلبسها الرأ%ة% ف%ت'غ.طYي رأ}سها؛ قال ال4زهري:

هذا حاقe التصحيف، والذي أ%راد ال}ب_ة، بالاء والباء، وقد ذكرناه ف
موضعه، وأ%ما ال%ن_ة�، بالاء والنون، فل أ%صل له ف باب الثYياب.

وال%ن,ي' وال%ن_ة�: الش_ب.ه'. وف الثل: ل ت.ع\د.م' ناقةD من أ�م>ها
ح.ن,يناv وح.ن_ةv أ%ي ش.ب.هاv. وف التهذيب: ل ت.ع\د.م' أ%د\ماء� من

أ�م>ها حن_ةv؛ يضرب مثلv للرج'ل ي'ش\ب,ه' الرجل، ويقال ذلك لكل م.ن\
أ%ش\ب.ه أ%باه وأ�م_ه؛ قال ال4زهري: وال%ن_ة� ف هذا ال%ث%ل,

الع.ط}ف%ة� والش_ف%قة� وال1يطة�. وح.ن_ عليه ي.ح'نe، بالضم، أ%ي ص.د_. وما
ت.ح'نeن شيئاv من ش.ر>ك. أ%ي ما ت.ر'دeه وما ت.ص\ر,فه عن. وما ح.ن_ن.

عن أ%ي ما انثن ول ق%ص_ر.؛ حكاه ابن ال4عراب، قال شر: ول أ%سع
ت.حن'نeي بذا العن لغي ال4صمعي. ويقال: ح'ن_ ع.ن_ا ش.ر_ك. أ%ي
اص\ر,ف}ه. ويقال: ح.م.ل% ف%ح.ن_ن. كقولك ح.م.ل% ف%ه.ل�ل% إذا ج.ب'ن..

وأ%ث%ر¬ ل ي'ح1نe عن ال1ل}د1 أ%ي ل يزول؛ وأ%نشد:
وإ,ن� لا ق%ت\ل%ى ف%ع.ل�ك. م1ن\ه'م'،

وإ,ل� فج'ر\ح¬ ل ي'ح1نe عن الع.ظ}م,
وقال ثعلب: إنا هو ي.ح1نe، وهكذا أ%نشد البيت ول يفسره. وال%ح\ن'ون

من الق>: النقوص'. يقال: ما ح.ن.ن\ت'ك شيئاv من حقYك أ%ي ما
ن.ق%ص\ت'ك.. وال%نeون�: ن.و\ر' كلY شجرة ون.ب\ت{، واحدت'ه ح.نeونةD. وح.ن_ن.
الشجر' والع'ش\ب': أ%خرج ذلك. وال1ن_ان�: لغة ف ال1ن_آء؛ عن ثعلب.

وزيت ح.ن,ي¬: متغي الريح، وج.و\ز¬ ح.ن,ي¬ كذلك؛ قال ع.ب,يد' بن
ال4بر.ص,:

كأ%ن_ها ل1ق}و.ةD ط%ل�وب'،
ت.ح1نe ف و.ك}ر,ه.ا الق�ل�وب'.

وبنو ح'ن¼: حيÒ؛ قال ابن د'ر.ي\د: هم بطن¬ من بن ع'ذ}ر.ة%؛ وقال
النابغة:



ت.ج.ن_ب\ بن ح'ن¼، فإ,ن لقاء4ه'م\
ك%ر,يه¬، وإن ل ت.ل}ق. إل� ب,صاب,ر,.

وال1نe، بالكسر: حيÒ من الن، يقال: منهم الكلب' السود الب'ه\م'،
يقال: كلب ح1ن>يÒ، وقيل: ال1نe ضرب من الن؛ وأ%نشد:

.Òي.ل}ع.ب\ن. أ%ح\وال% م1ن\ ح1ن¼ وج,ن
وال1نe: س.ف1ل%ة� ال1ن> أ%يضاv وض'ع.فاؤ'هم؛ عن ابن ال4عراب؛

:Yح1ل�وأ%نشد ل�هاص1ر, بن, ال
أ%بيت' أ%ه\و,ي ف شي.اطي ت'ر,ن9،
م'خ\تلف{ ن.ج\واه'م' ج,ن¼ وح1ن�.

قال ابن سيده: وليس ف هذا ما يدل على أ%ن ال1ن_ س.ف1ل%ة� ال1ن>،
ول على أ%نم ح.يÒ من الن، إنا يدل على أ%ن ال1ن_ نوع¬ آخر غي
الن�. ويقال: ال1نe خ.ل}ق¬ ب.ي\ن. الن والنس. الفراء: ال1نe ك1لب'
ال1ن>. وف حديث علي�: إن� هذه الكلب الت لا أ%ربع' أ%ع\ي'ن� من

Dمن ال1ن>. ويقال: م.ج\نون Òحي eس>ر. هذا الديث ال1ن�ال1ن>؛ ف
Dم.ح\نون Dورجل ،Dم.ح\نون

أ%ي منون، وبه ح1ن_ةD أ%ي ج,ن_ةD. أ%بو عمرو: ال%ح\نون الذي ي'ص\رع'
ث ي'فيق زماناv. وقال ابن السكيت ال1نe الكلب' السeود ال�ع.ي_نة.

وف حديث ابن عباس: الك1لب' من ال1ن>، وهي ض.ع.ف%ة� ال1ن>، فإذا
غ%ش1ي.ت\ك�م عند ط%عام1كم فأ%ل}ق�وا ل%ه'ن_، فإ,ن� ل%ه'ن_ أ%ن\ف�ساv؛

جع' ن.ف}س� أ%ي أ%نا ت'ص1يب' بأ%ع\ي'ن,ها. وح.ن_ة� وح.نeونة�: اسم'
امرأ%ة، قال الليث: بلغنا أ%ن أ�م_ مري كانت تسمى ح.ن_ة%. وح'ن.ي\ن¬:

اسم' واد{ بي مكة والطائف. قال ال4زهري: ح'ن.ي\ن¬ اسم' واد{ به كانت
و.ق}ع.ة� أ%و\طاس�، ذكره ال تعال ف كتابه فقال: ويوم. ح'ن.ي\ن� إذ}

أ%ع\ج.ب.ت\ك�م ك%ث}ر.ت'ك�م؛ قال الوهري: ح'ن.ي\ن¬ موضع يذكر ويؤنث، فإذا
ق%ص.د\ت. به الوضع والبل%د ذك�ر\ت.ه وص.رف}ت.ه كقوله تعال: ويوم. ح'ن.ي\ن�،

وإن قصد\ت. به البلدة% والب'ق}عة% أ%ن_ث}ته ول تصرفه كما قال ح.س_ان
بن ثابت:

ن.ص.ر'وا ن.ب,ي_ه'م وش.دeوا أ%ز\ر.ه
ب,ح'ن.ي\ن.، يوم. ت.واك�ل, ال4ب\طال.

وح'ن.ي\ن¬: اسم' رجل. وقول�هم للرجل إذا ر'د_ عن حاجت1ه ورج.ع.



vشريفا vكان رجل vبال%ي\بة1: رجع ب'ف�ي\ ح'ن.ي\ن�؛ أ%صله أ%ن ح'ن.ي\نا
اد_ع.ى إل أ%سد1 بن, هاشم, ابن عبد1 مناف{، فأ%تى إل عبد1 ال�ط�لب وعليه

خ'ف�ان1 أ%ح\مران1 فقال: يا ع.م> أ%نا ابن' أ%سد1 بن هاشم�، فقال له
عبد' الطلب: ل وثياب, هاشم� ما أ%ع\ر,ف' شائل% هاشم فيك فار\ج,ع\

راشداv، فان\ص.ر.ف خائباv فقالوا: رجع. ح'ن.ي\ن¬ ب,خ'ف�ية، فصار مثلv؛ وقال
الوهري: هو اسم إ,س\كاف{ من أ%هل الية1، ساو.مه أ%ع\رابÒ ب'ف�ي\ن

فلم ي.شت.ر,ها، فغاظ%ه ذلك وعل�ق. أ%ح.د. ال�ف�ي\ن, ف طريقه،
وتقد_م وطر.ح. الخ.ر. وك%م.ن له، وجاء4 ال4عرابe فرأ%ى أ%ح.د. ال�ف�ي\ن

فقال: ما أ%ش\ب.ه هذا ب,خ'ف> ح'ن.ي\ن� لو كان معه آخر' اش\ت.ر.ي\ت'ه
فتقد_م ورأ%ى ال�ف_ الخر. مطروحاv ف الطريق، فنزل% وع.ق%ل% بعي.ه

ورجع إل الو�ل، فذهب السكاف' براح1لت1ه، وجاء4 إل ال%ي> ب,خ'ف�ي\
ح'ن.ي\ن�. وال%ن_ان�: موضع¬ ينسب إليه أ%ب\ر.ق' ال%ن_ان1. الوهري:
وأ%ب\ر.ق' ال%ن_ان1 موضع¬. قال ابن ال4ثي: ال%ن_ان� رم\لD بي مكة

والدينة له ذ1ك}ر¬ ف م.س3ي النب، صلى ال عليه وسلم، إل ب.د\ر�؛
وح.ن.انة�: اسم' راع� ف قول طرفة:

،vوبالة�ن.عان ح.ن.انة� ط
تسفe ي.ب,يساv من الع1شر,ق,.

قال ابن بري: رواه ابن القطاع ب.غان ح.ن.انة�، بالباء والغي العجمة،
والصحيح بالنون والعي غي معجمة كما وقع ف ال�صول، بدليل قوله بعد هذا

البيت:
فن.ف}س.ك فان\ع. ول ت.ن\ع.ن،
وداو, الك�ل�وم. ول ت.ب\ر.ق,.

وال%ن_ان�: اسم' فح\ل� من خ'يول, العرب معروف. وح'نÒ، بالضم: اسم
رجل. وح.ن,ي¬ وال%ن,ي' 

(* قوله «وحني والني إل» بوزن أمي وسكيت
فيهما كما ف القاموس). جيعاv: ج'ماد.ى ال�ول اسم¬ له كالع.ل%م؛ وقال:

وذو الن_ح\ب, ن'ؤ\م1ن\ه في.ق}ضي ن'ذور.ه،
ل%د.ى الب,يض, من ن,ص\ف1 ال%ن,ي ال�ق%د_ر,

وجع'ه أ%ح1ن_ةD وح'ن'ونD وح.ن.ائ1ن'. وف التهذيب عن الفراء والفضل
أ%نما قال: كانت العرب تقول ل1ج'ماد.ى الخ1رة ح.ن,ي¬، وص'ر,ف. ل4نه



ع'ن به الشهر.
@حنحن: ال4زهري: ابن ال4عراب ح.ن\ح.ن. إذا أ%شفق.

@حون: الانة�: موضع' ب.ي\ع, ال%م\ر؛ قال أ%بو حنيفة: أ%ظ�نeها فارسية
وأ%ن أ%صلها خانة. والت_ح.وeن�: الذ©ل© وال%لك'.

@حي: ال1ي': الدهر'، وقيل: وقت من الد_هر مبهم يصلح لميع ال4زمان
كلها، طالت أ%و ق%ص'ر.ت\، يكون سنة وأ%كثر من ذلك، وخص بعضهم به أ%ربعي

سنة أ%و سبع سني أ%و سنتي أ%و ستة أ%شهر أ%و شهرين. وال1ي': الوقت'،
يقال: حينئذ؛ قال خ'و.ي\ل1د¬:

كاب الر_ماد1 عظيم' الق1د\ر, ج.ف}ن.ت'ه،
حي. الشتاء3، ك%ح.و\ض, ال%ن\ه.ل, الل�ق1ف1.

وال1ي': ال�د_ة؛ ومنه قوله تعال: هل أ%تى على النسان حي¬ من
الد_ه1ر,. التهذيب: ال1ي' وقت من الزمان، تقول: حان% أ%ن يكون ذلك، وهو

ي.ح1ي، ويمع على ال4حيان1، ث تمع ال4حيان� أ%حايي.، وإذا باعدوا بي
الوقتي باعدوا بإ,ذ فقالوا: ح1ين.ئذ{، وربا خففوا هزة إذا فأ%بدلوها
ياء وكتبوها بالياء. وحان% له أ%ن ي.ف}ع.ل% كذا ي.ح1ي' حيناv أ%ي آن%.
وقوله تعال: ت'ؤ\ت أ�ك�ل%ها ك�ل� ح1ي� بإ,ذن رب>ها؛ قيل: كل� سنة{،

وقيل: ك�ل� ستة أ%شهر، وقيل: ك�ل� غ�د\وة{ وع.ش1ي_ة. قال ال4زهري:
وجيع من شاهدت'ه من أ%هل اللغة يذهب إل أ%ن ال1ي. اسم كالوقت يصلح
لميع ال4زمان، قال: فالعن ف قوله عز وجل: تؤت أ�كلها كل حي، أ%نه
ينتفع با ف كل وقت ل ينقطع نفعها البتة؛ قال: والدليل على أ%ن ال1ي.

بنزلة الوقت قول النابغة أ%نشده ال4صمعي:
ت.ناذ%ر.ها الراقون% من س.و\ء3 س.م>ها،

ت'ط%لYقه ح1يناv، وح1يناv ت'راج,ع'.
العن: أ%ن السم ي.خ1فe أ%ل%م'ه وق}تاv ويعود وقتاv. وف حديث ابن
ز,م\ل�: أ%ك%بeوا ر.واح1ل%هم ف الطريق وقالوا هذا ح1ي' ال%ن\ز,ل, أ%ي

وقت الرeك�ون1 إل النeز'ول,، ويروى خ.ي\ر' النزل، بالاء والراء. وقوله
عز وجل: ول%ت.ع\ل%م'ن_ نبأ%ه بعد ح1ي�؛ أ%ي بعد قيام القيامة، وف

الكم أ%ي بعد موت؛ عن الزجاج. وقوله تعال: فت.و.ل� عنهم حت ح1ي�؛ أ%ي
حت تنقضي ال�د_ة� الت أ%�م\ه,لوا فيها، والمع أ%ح\يانD، وأ%حايي'

جع المع، وربا أ%دخلوا عليه التاء وقالوا لت. ح1ي. بعن ليس ح1ي..



وف التنزيل العزيز: ولت. ح1ي. م.ناص�؛ وأ%ما قول أ%ب و.ج\زة:
العاط1ف�ون% ت.ح1ي. ما من عاطف{،
وال�ف}ض1لون% ي.داv، إذا ما أ%ن\ع.م'وا.

قال ابن سيده: قيل إنه أراد العاط1ف�ون% مثل القائمون والقاعدون، ث إنه
زاد التاء ف حي كما زادها الخر ف قوله:

،vن.و>ل1ي قبل ن.أ}ي د.ار,ي ج'مانا
وص1ل1ينا كما ز.ع.م\ت1 ت.لنا.

أ%راد الن، فزاد التاء وأ%لقى حركة المزة على ما قبلها. قال أ%بو زيد:
سعت من يقول ح.س\ب'ك. ت.لن%، يريد الن، فزاد التاء، وقيل: أ%راد

العاطفون.ه\، فأ%جراه ف الوصل على حد� ما يكون عليه ف الوقف، وذلك أ%نه
يقال ف الوقف: هؤلء مسلمونه\ وضاربون.ه\ فتلحق الاء لبيان حركة النون،

كما أ%نشدوا:
أ%هكذ%ا يا طي\ب ت.ف}ع.ل�ون.ه\،

أ%ع.ل%ل% ونن م'ن\ه,ل�ون.ه\؟
فصار التقدير العاطفونه، ث إنه شبه هاء الوقف باء التأ}نيث، فلما

احتاج لقامة الوزن إل حركة الاء قلبها تاء كما تقول هذا طلحه، فإذا وصلت
صارت الاء تاء فقلت: هذا طلحتنا، فعلى هذا قال العاطفونة، وفتحت التاء

كما فتحت ف آخر ر'ب_ت. وث�م_ت. وذ%ي\ت. وك%ي\ت.؛ وأ%نشد الوهري 
(* قوله

«وأنشد الوهري إل» عبارة الصاغان هو إنشاد مداخل والرواية:
vالعاطفون تي ما من عاطف، * والسبغون يدا

إذا ما أنعموا
والانعون من الضيمة جارهم، * والاملون إذا العشية

تغرم
واللحقون جفانم قمع الذرى * والطعمون زمان أين

الطعم.).
بيت أ%ب وجزة:

العاط1ف�ون% ت.ح1ي. ما من عاطف{،
وال�ط}ع1مون% زمان% أ%ي\ن. ال�ط}ع1م'

ال�ط}ع1م' قال ابن بري: أ%نشد ابن السياف:



فإ,ل%ى ذ%ر.ى آل, الزeب.ي\ر, بف%ض\ل1هم،
ن,ع\م. الذ�ر.ى ف النائيات1 لنا ه'م'

العاطفون ت.ح1ي. ما من عاط1ف{،
وال�س\ب,غ'ون% يداv إذا ما أن\ع.م'وا

قال: هذه الاء هي هاء السكت اضطر إل تريكها؛ قال ومثله:
هم' القائلون% الي. والم1ر'ون.ه'،

إذا ما خ.ش'وا من م'ح\د.ث1 ال4م\ر, م'ع\ظ%ما.
وحينئذ{: ت.ب\عيد¬ لقولك الن. وما أ%لقاه إل ال41ي\ن.ة بعد

ال41ي\ن.ة1 أ%ي ال1ي. بعد ال1ي,. وعامله م'حاي.ن.ةv وح1ياناv: من الي,؛
.v؛ عنه أ%يضاvوح1يانا vال4خية عن اللحيان، وكذلك استأ}جره م'حاي.ن.ة
وأ%حان% من ال1ي: أ%ز\م.ن.. وح.ي_ن. الشيء4: جعل له ح1يناv. وحان% ح1ين'ه

أ%ي ق%ر'ب. و.ق}ت'ه. والن_ف}س' قد حان% ح1ين'ها إذا هلكت؛ وقالت
ب'ث%ي\نة:

،Dو>ي عن ج.ميل� لساع.ة�وإن� س'ل
من الد_ه\ر,، ما حان.ت\ ول حان% ح1ين'ها.

قال ابن بري: ل يفظ لبثينة غي هذا البيت؛ قال: ومثله ل�د\ر,ك بن
ح1ص\ن�:

وليس. ابن' أ�ن\ثى مائ1تاv د'ون% ي.و\م1ه1،
ول م'ف}ل1تاv من م1يت.ة{ حان% ح1ين'ها.

وف ترجة حيث: كلمة تدل على الكان، ل4نه ظرف ف ال4مكنة بنزلة
ح1ي� ف ال4زمنة. قال ال4صمعي: وما ت'خ\ط1ئ� فيه العام_ة� والاصة باب

حي وحيث، غ%ل1ط% فيه العلماء مثل أ%ب عبيدة وسيبويه؛ قال أ%بو حات:
رأ%يت ف كتاب سيبويه أ%شياء كثية يعل حي حيث، وكذلك ف كتاب أ%ب عبيدة

بطه؛ قال أ%بو حات: واعلم أ%ن حي وحيث ظرفان، فحي ظرف من الزمان،
وحيث ظرف من الكان، ولكل واحد منهما حد� ل ياوزه، قال: وكثي من الناس

جعلوها معاv حيث، قال: والصواب أ%ن تقول رأ%يت حيث كنت أ%ي ف الوضع
الذي كنت فيه، واذ}ه.ب حيث شئت أ%ي إل أ%ي موضع شئت. وف التنزيل العزيز:

وك�ل من حيث ش1ئ}ت'ما. وتقول: رأ%يتك حي. خرج الاجe أ%ي ف ذلك الوقت،
فهذا ظرف من الزمان، ول تقل حيث خرج الاج. وتقول: ائت1ن حي.

م.ق}د.م, الاج>، ول يوز حيث� م.ق}د.م الاج، وقد صي الناس هذا كله حيث،



eكلمه، فإ,ذا كان موضع¬ ي.ح\س'ن' فيه أ%ي\ن. وأ%ي �فل}ي.ت.ع.ه_د1 الرجل
موضع فهو حيث�، ل4ن أ%ي\ن. معناه حيث، وقولم حيث كانوا وأ%ين كانوا
معناها واحد، ولكن أ%جازوا المع بينهما لختلف اللفظي، واعلم أ%نه

ي.ح\س'ن ف موضع حي. ل%م_ا وإذ وإذا ووقت ويوم وساعة ومت، تقول: رأ%يتك لا
جئت، وحي. جئت، وإذ} جئت، وقد ذكر ذلك كله ف ترجة حيث. وع.ام.ل}ته

م'حاي.نة: مثل م'ساو.عة. وأ%ح\ي.ن\ت' بالكان إذا أ%قمت به ح1يناv. أ%بو
عمرو: أ%ح\ي.ن.ت1 البل� إذا حان% لا أ%ن ت'ح\ل%ب أ%و ي'ع\ك%م عليها. وفلن

يفعل كذا أ%حياناv وف ال4حاي,ي,. وت.ح.ي_ن\ت' رؤية فلن أ%ي
ت.ن.ظ�ر\ت'ه. وت.حي_ن. الوار,ش' إذا انتظر وقت ال4كل ليدخل. وح.ي_ن\ت'

الناقة إذا جعلت لا ف كل يوم وليلة وقتاv تلبها فيه. وح.ي_ن. الناقة%
وت.ح.ي_نها: ح.ل%بها مرة ف اليوم والليلة، والسم ال%3ين.ة�؛ قال

:vيصف إبل �ال�خ.ب_ل
إذا أ�ف1ن.ت\ أ%ر\و.ى ع1يال%ك. أ%ف}ن'ها،

وإن ح'ي>ن.ت\ أ%ر\ب.ى على الو.ط}ب, ح.ين'ها.
وف حديث ال4ذان: كانوا ي.ت.ح.ي_ن'ون وقت. الصلة أ%ي يطلبون ح1ين.ها.
والي': الوقت'. وف حديث ال1مار,: كنا ن.ت.ح.ي_ن' زوال% الشمس. وف
الديث: ت.ح.ي_ن'وا ن'وق%كم؛ هو أ%ن ت.ح\ل�بها مرة واحدة وف وقت معلوم.

،vب. الناقة ف اليوم والليلة مرة واحدة�ال4صمعي: الت_ح.يي' أ%ن ت}ل
قال: والت_و\ج,يب' مثله وهو كلم العرب. وإبل م'ح.ي_نةD إذا كانت ل
ت'ح\ل%ب' ف اليوم والليلة إل مرة واحدة، ول يكون ذلك إل� بعدما

ت.ش'ول� وت.ق1ل© أ%لبان'ها. وهو يأ}كل ال1ينة% وال%ي\نة أ%ي الر�ة الواحدة
ف اليوم والليلة، وف بعض ال�صول أ%ي و.ج\ب.ةv ف اليوم ل4هل الجاز،
يعن الفتح. قال ابن بري: فرق أ%بو عمرو الزاهد بي ال%ي\نة1 والوجبة
فقال: ال%ي\نة ف النوق والو.ج\بة ف الناس، وك1لها للمرة الواحدة،

فالو.ج\بة: أ%ن يأ}كل النسان ف اليوم مرة واحدة، وال%ي\نة: أ%ن ت.ح\ل�ب.
الناقة ف اليوم مرة. وال1ي': يوم' القيامة. وال%ي\ن'، بالفتح:

اللك؛ قال:
وما كان% إ,ل ال%ي\ن' يوم. ل1قائ1ها،

وق%ط}ع' ج.ديد1 ح.ب\ل1ها من ح1بالكا.
وقد حان% الرجل�: ه.ل%ك، وأ%حانه ال. وف الثل: أ%ت.ت\ك. بائن�



ر,ج\له. وكل شيء ل ي'و.ف�ق للر_شاد فقد حان%. ال4زهري: يقال حان%
ي.ح1ي' ح.ي\ناv، وح.ي_ن.ه ال فت.ح.ي_ن.. والائنة�: النازلة ذات' ال%ي،

والمع ال%وائن'؛ قال النابغة:
ب,ت.ب\ل� غ%ي\ر, م'ط�ل%ب� ل%د.ي\ها،
ولك1ن_ ال%وائن. قد ت.ح1ي'

وقول م'ل%يح:
وح'بe ل%ي\لى ول ت.خ\شى م.ح'ون.ت.ه'
ص.د\ع¬ بن.ف}س3ك. ما ليس ي'ن\ت.ق%د'.

يكون من ال%ي\ن,، ويكون من ال1ح\نة1. وحان% الشيء�: ق%ر'ب.. وحان.ت1
الصلة�: د.ن.ت\، وهو من ذلك. وحان% سن\ب'ل� الزرع: ي.ب,س. فآن% حصاد'ه.

وأ%ح\ي.ن. القوم': حان% لم ما حاولوه أ%و حان لم أ%ن يبلغوا ما
أ%م_لوه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

كيف. ت.نام بعد.ما أ%ح\ي.ن_ا.
أ%ي حان% لنا أ%ن ن.ب\ل�غ%. والان.ة�: الان'وت'؛ عن كراع. الوهري:

والانات' الواضع الت فيها تباع المر. والان,ي_ة�: المر منسوبة إل
الانة، وهو حانوت' ال%م_ار,، والانوت' معروف، يذكر ويؤنث، وأ%صله
حان'و.ةD مثل ت.ر\ق�و.ة{، فلما أ�سكنت الواو انقلبت هاء التأ}نيث تاء، والمع

ال%وانيت' ل4ن الرابع منه حرف لي، وإنا ي'ر.دe السم' الذي جاوز
أ%ربعة أ%حرف إل الرباعي ف المع والتصفي، إذا ل يكن الرف الرابع منه

أ%حد حروف الد� واللي؛ قال ابن بري: حانوت¬ أ%صله ح.ن.و'وت، فق�د>مت
اللم على العي فصارت ح.و.ن'وت¬، ث قلبت الواو أ%لفاv لتحرeكها وانفتاح

ما قبلها فصارت حان'وت{، ومثل حان'وت طاغ�وت¬، وأ%صله ط%غ.ي'وت¬، وال
أ%علم.

@حيه: ح.ي\ه1: من زجر ال1ع\ز.ى؛ عن كراع. وما أ%نت. ب.ي\ه؛ حكاه ثعلب
vول ح1يه¬ ول س1يه¬؛ عنه أ%يضا Ýول يفسره. وما عنده ح.ي\ه¬ ول س.ي\ه

ول يفسره، والسابق أ%ن معناه ما عنده شيء.
@حبا: ح.ب.ا الشيء�: د.نا؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وأ%ح\و.ى، كأ%ي\م, الض_ال, أ%ط}ر.ق. بعد.ما
ح.ب.ا ت.ح\ت. ف%ي\نان{، من الظYلY، وارف1

وح.ب.و\ت' للخ.م\س3ي: د.ن.و\ت' لا. قال ابن سيده: دنوت' منها. قال ابن



ال4عراب: حباها وح.ب.ا ل%ها أ%ي د.نا ل%ها. ويقال: إ,نه ل%حاب,ي
الش_راس1يف أ%ي م'ش\ر,ف' ال%ن\ب.ي\ن,. وح.ب.ت1 الش_راس1يف' ح.ب\واv: طالت\

وت.دان.ت\. وح.ب.ت1 ال4ض\لع' إ,ل الصeل}ب: ات_ص.ل%ت\ ود.ن.ت\.
وح.ب.ا ال%س3يل�: دنا ب.ع\ض'ه إل بعض. ال4زهري: يقال ح.ب.ت1

ال4ض\لع' وهو ات>صال�ها؛ قال العجاج:
ح.اب,ي ال�يود1 فار,ض' ال�ن\ج'ور,

:vيعن اتصال% رؤوس ال4ضلع بعضها ببعض؛ وقال أ%يضا
eحاب,ي ح'ي'ود1 الز_و\ر, د.و\س.ر,ي

ويقال للم.ساي,ل إ,ذا ات_صل% بعض'ها إ,ل بعض: ح.ب.ا بعض'ها إ,ل بعض؛
وأ%نشد:

ت.ح\ب'و إ,ل أ%ص\لبه أ%م\عاؤ'ه
قال أ%بو الدeق%ي\ش: ت.ح\ب'و ههنا ت.ت_صل، قال: وال1ع.ى ك�ل©

م1ذ}ن.ب� بق%رار ال%ضيض؛ وأ%نشد:
كأ%ن�، ب.ي\ن. ال1ر\ط1 والشeف�وف1،
ر.م\لv ح.با من ع.ق%د1 الع.ز,يف1

والع.زيف: من رمال بن سعد. وح.ب.ا الرمل� ي.ح\ب'و ح.ب\واv أ%ي أ%ش.ر.ف.
م'ع\ت.ر,ضاv، فهو حاب�. وال%ب\و': ات>ساع' الر_م\ل. ورجل ح.اب,ي

ال%ن\ك1ب.ي\ن: م'ر\ت.فع'هما إ,ل الع'ن'ق، وكذلك البعي.
وقد اح\ت.ب.ى بثوبه اح\ت1باءé، والح\ت1باء� بالثوب: الشتمال�، والسم

 �ال1ب\و.ة
(* قوله «والسم البوة إل» ضبطت الول ف الصل كالصحاح

�بكسر الاء، وف القاموس بفتحها كما هو مقتضى اطلقه). وال�ب\و.ة
وال1ب\ي.ة�؛ وقول ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
أ%ر\ي' ال%وار,س, ف ذ�ؤابة1 م'ش\ر,ف{،
فيه النeس'ور' كما ت.ح.ب_ى ال%و\ك1ب'

يقول: استدارت النeسور' فيه كأ%نم ر.ك}ب¬ م'ح\ت.ب'ون%. وال1ب\وة
وال�ب\وة: الثوب' الذي ي'ح\ت.ب.ى به، وجعها ح1بÝ، مكسور ال4ول؛ عن يعقوب؛

قال ابن بري: وح'بÝ أ%يضاv عن يعقوب ذكرها معاv ف إ,صلحه؛ قال:
وي'ر\و.ى بيت' الفرزدق وهو:

وما ح'ل� م1ن\ ج.ه\ل� ح'ب.ى ح'ل%مائنا،



ول قائل� العروف1 فينا ي'ع.ن_ف'
بالوجهي جيعاv، فمن ك%س.ر كان مثل س1د\رة وس1د.ر� ومن ضم فمثل

غ�ر\ف%ة{ وغ�ر.ف. وف الديث: أ%نه ن.ه.ى عن الح\ت1باء ف ثوب واحد؛ ابن
ال4ثي: هو أ%ن ي.ض'م_ ال3نسان� رجليه إ,ل بطنه بقوب يمعهما به مع ظهره

وي.ش'دeه عليها، قال: وقد يكون ا لح\تباء باليدين ع1و.ض. الثوب، وإ,نا
نى عنه ل4نه إ,ذا ل يكن عليه إ,ل ثوب واحد ربا تر�ك أ%و زال الثوب

فتبدو عورته؛ ومنه الديث: الح\ت1باء� ح1يط%ان� الع.رب أ%ي ليس ف
الباري ح1يطانD، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن يستندوا اح\ت.ب.و\ا ل4ن الحت1باء ينعهم

من السeقوط ويصي لم كالدار. وف الديث: ن'ه,ي. عن ال%ب\وة1 يوم.
المعة وال3مام' يطب ل4ن الح\ت1باء4 ي.ج\ل�ب النوم. ول ي.س\م.ع'

ال�ط}ب.ة% وي'ع.ر>ض' طهارت.ه للنتقاض. وف حديث س.ع\د{: ن.ب.ط1يÒ ف
ح1ب\و.ت1ه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، والشهور باليم، وقد تقدم.

والعرب تقول: ال1ب.ا ح1يط%ان� العرب، وهو ما تقدم، وقد اح\ت.ب.ى بيده
�اح\ت1باءé. الوهري: اح\ت.ب.ى الرجل

إ,ذا ج.م.ع ظهره وساقيه بعمامته، وقد ي.ح\ت.ب,ي بيديه. يقال: ح.ل�
ح1ب\و.ته وح'ب\و.ت.ه. وف حديث ال4ح\نف: وقيل له ف الرب أ%ين ال1ل}م'؟

فقال: عند ال�ب.ى؛ أ%راد أ%ن اللم ي.ح\س'ن ف الس>ل}م ل ف الرب.
وال%اب,ية�: رملة مرتفعة م'ش\ر,فة م'ن\بتة. وال%اب,ي: ن.ب\ت¬ سي به

ل1ح'ب'و�ه وع'ل�و>ه.
وح.ب.ا ح'ب'و�اv: مشى على يديه وبطنه. وح.با الص_ب,يe ح.ب\واv: مشى

على اس\ت1ه وأ%شرف بصدره، وقال الوهري: هو إ,ذا ز.ح.ف.؛ قال عمرو بن
ش.ق1يق�:

لول الس>ف%ار' وب'ع\د'ه من م.ه\م.ه{،
ل%ت.رك}ت'ها ت.ح\بو على الع'ر\ق�وب,

قال ابن بري: رواه ابن القطاع: وب'ع\د' خ.ر\ق� م.ه\م.ه{، وب'ع\د'ه من
م.ه\م.ه{. الليث: الصب ي.ح\ب'و قبل أ%ن يقوم، والبعي ال%ع\ق�ول ي.ح\ب'و
ف%ي.ز\ح.ف' ح.ب\واv. وف الديث: لو يعلمون ما ف الع.ت.مة1 والفجر

ل4توها ولو ح.ب\واv؛ ال%ب\و': أ%ن يشي على يديه وركبتيه أ%و استه. وح.ب.ا
البعي' إ,ذا ب.ر.ك وز.ح.ف. من ال3ع\ياء.

وال%ب,يe: السحاب' الذي ي'شر,ف' من ال�ف�ق على ال4رض، ف%ع1يل، وقيل:



هو السحاب الذي بعضه فوق بعض؛ قال:
ي'ض1يء� ح.ب,ي�اv ف ش.مارخ بيض,

قيل له ح.ب,يÒ من ح.ب.ا كما يقال له س.حاب من س.ح.ب أ%هدابه، وقد جاء
بكليهما شعر' العرب؛ قالت امرأ%ة:

وأ%ق}بل% ي.ز\ح.ف' ز.ح\ف. الك%ب,ي،
س1ياق. الر>عاء3 الب,ط%اء الع1ش.ار.ا

وقال أ%وس¬:
دان{ م'س3فÒ ف�و.ي\ق. ال4رض, ه.ي\د.ب'ه،

ي.كاد' يدفعه م.ن\ قام. بالر_اح,
وقالت صبية منهم ل4بيها فتجاوزت ذلك:

أ%ناخ. بذ1ي ب.ق%ر� ب.ر\ك%ه'،
كأ%ن� على ع.ض'د.ي\ه ك1تافا

قال الوهري: وال%ب,يe من الس_حاب الذي ي.ع\تر,ض اعتراض. البل قبل
أ%ن ي'ط%ب>ق. السماء4؛ قال امرؤ القيس:

أ%صاح,، ت.ر.ى ب.ر\قاv أ�ر,يك. و.م1يض.ه،
ك%ل%م\ع, الي.د.ي\ن, ف ح.ب,ي¼ م'ك%ل�ل,

قال: وال%ب.ا مثل الع.صا مث}ل�ه، ويقال: سي لدن'و>ه من ال4رض. قال
ابن بري: يعن مثل ال%ب,ي>؛ ومنه قول الشاعر يصف ج.عبة السهام:

هي اب\نة� ح.و\ب� أ�مe ت1سعي آز.ر.ت\
أ%خاv ث1قةv ي.م\ر,ي ح.باها ذ%وائ1ب'ه

وال%ب,يe: سحاب فوق سحاب. وال%ب\و': امتلء السحاب بالاء. وكل©
دان{ فهو حاب�. وف الديث حديث وهب: كأ%نه البل� الاب,ي، يعن الثقيل%

:vت.راك1م'. وح.با البعي' ح.ب\وا�ال�ش\ر,ف.. وال%ب,يe من السحاب: ال
ك�لYف. ت.س.نeم. ص.ع\ب, الر_م\ل, فأ%شر.ف بصدره ث زح.ف؛ قال رؤبة:

أ%و\د.ي\ت. إ,ن ل ت.ح\ب' ح.ب\و. ال�ع\ت.ن,ك
.vويقال ما ن.جا فلن إ,ل ح.ب\وا .vأ%ي ز.ح\فا vوما جاء إ,ل� ح.ب\وا
والاب من الس>هام: الذي ي.ز\ح.ف إ,ل ال%د.ف إ,ذا ر'م1ي. به.

الوهري: ح.ب.ا السهم' إ,ذا ز.ل%� على ال4رض ث أ%صاب ال%د.ف. ويقال: ر.م.ى
فأ%ح\ب.ى أ%ي وقع سهم'ه دون الغر.ض ث ت.قاف%ز.

حت يصيب الغرض. وف حديث عبد الرحن: إ,ن� حاب,ياv خي¬



من زاه1ق�. قال القتيب: الاب من السهام هو الذي يقع دون ال%د.ف ث
ي.ز\ح.ف' إ,ليه على ال4رض، يقال: ح.ب.ا ي.ح\ب'و، وإ,ن أ%صاب الرeق}عة

فهو خاز,ق¬ وخاس1ق، فإ,ن جاوز الد.ف ووقع خل}فه فهو زاه1ق¬؛ أ%راد أ%ن
vالاب,ي.، وإ,ن كان ضعيفا

وقد أ%صاب الد.ف، خي من الزاهق الذي جاز.ه بشد_ة م.ر>ه وقو�ته ول
يصب الد.ف؛ ضر.ب الس_ه\م.ي\ن, مثلv ل1وال1ي.ي\ن أ%حدها ينال الق أ%و

بعض.ه وهو ضعيف ، والخر يوز الق_ وي.ب\عد، عنه وهو. قويÒ. وح.ب.ا
�الال

ح.ب\واv: ر.ز.م. فلم ي.ت.ح.ر_ك ه'زالv. وح.ب.ت السفينة�: ج.ر.ت\.
:vورا�وح.ب.ا له الشيء�، فهو حاب� وح.بÒ: اعترض؛ قال العجاج يصف ق�ر\ق

eف%ه\و. إ,ذا ح.با ل%ه' ح.ب,ي
فمعن إ,ذا ح.با له ح.ب,يÒ: اعترض. له م.و\ج¬.

وال1باء�: ما ي.ح\ب'و به الرجل� صاح.به ويكرمه به. وال1باء�: من
الح\تباء3؛ ويقال فيه ال�باء�، بضم الاء، حكاها الكسائي، جاء بما ف باب

المدود. وح.ب.ا الرجل% ح.ب\وةv أ%ي أ%عطاه. ابن سيده: وح.ب.ا الرج'ل%
ح.ب\واv أ%عطاه'، والسم ال%ب\و.ة وال1ب'و.ة وال1باء�، وجعل اللحيان

جيع ذلك مصادر؛ وقيل: ال1باء� الع.طاء بل م.ن¼ ول ج.زاء�، وقيل:
ح.ب.اه أ%عطاه وم.ن.ع.ه؛ عن ابن ال4عراب ل يكه غيه. وتقول: ح.ب.و\ته

أ%ح\ب'وه ح1باءé، ومنه اشت'ق9ت ال�حاباة، وحاب.يته ف البيع م'حاباة،
وال1باء�: العطاء؛ قال الفرزدق:

خال1ي الذ�ي اغ}ت.ص.ب. ال�ل�وك. ن'ف�وس.ه'م،
�وإ,ل%ي\ه كان ح1باء� ج.ف}ن.ة% ي'ن\ق%ل

وف حديث صلة التسبيح: أ%ل أ%م\ن.ح'ك. أ%ل أ%ح\ب'وك.؟ ح.ب.اه كذا
إ,ذا أ%عطاه. ابن سيده: ح.ب.ا ما ح.و\له ي.ح\ب'وه ح.ماه' ومنعه؛ قال ابن

أ%حر:
ور.اح.ت1 الش_و\ل� ول%م\ ي.ح\ب'ها
ف%ح\لD، ول ي.ع\ت.س_ فيها م'د1ر

(* قوله «ول يعتس فيها مدر» أي ل يطف فيها حالب يلبها اه تذيب).
وقال أ%بو حنيفة: ل ي.ح\ب'ها ل يتلفت إ,ليا أ%ي أ%ن_ه' ش'غ1ل بنفسه،

ولول شغله بنفسه لاز.ها ول يفارقها؛ قال الوهري: وكذلك ح.ب_ى ما



ح.و\له ت.ح\بية.
وحاب.ى الرجل% ح1باءé: نصره واخ\ت.ص_ه ومال% إ,ليه؛ قال:

اص\ب,ر\ يزيد'، فقد\ فار.ق}ت. ذا ث1ق%ة{،
واش\ك�ر ح1باء4 الذي بال�ل}ك1 حاباكا

وجعل ال�ه.ل}ه,ل� م.ه\ر. الرأ%ة1 ح1باءé فقال:
أ%نك%ح.ها فقد'ها ال4راق1م. ف

ج.ن\ب�، وكان ال1باء� من\ أ%د.م,
أ%راد أ%نم ل يكونوا أ%رباب ن.ع.م� في'م\ه,روها ال3ب,ل% وجعلهم

د.ب_اغ1ي لل4د.م,.
ورجل أ%ح\ب.ى: ض.ب,س¬ ش1ر>ير¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

والد_ه\ر' أ%ح\ب.ى ل ي.زال� أ%ل%م'ه\
ت.د'قe أ%ر\كان% ال1بال ث�ل%م'ه\

وح.با ج'ع.ي\ران%: نبات. وح'ب.يÒ وال�ب.ي_ا: موضعان؛ قال الراعي:
ج.عل}نا ح'ب.ي�اv بالي.م1ي,، ون.ك�ب.ت\
ك�ب.ي\ساv لو,ر\د{ من ض.ئ1يد.ة% باك1ر,

وقال القطامي:
�م1ن\ ع.ن\ ي.مي, ال�ب.ي�ا ن.ظ}رةD قب.ل

وكذلك ح'ب.ي�ات؛ قال ع'مر بن أ%ب ربيعة:
أ%ل} ت.سل ال4ط}لل% وال�ت.ر.ب_عا،

بب.ط}ن, ح'ب.ي�ات{، د.وار,س. ب.ل}ق%عا
ال4زهري: قال أ%بو العباس فلن ي.ح\ب'و ق%ص.اه'م وي.ح'وط� ق%صاه'م\

بعنÝ؛ وأ%نشد:
أ%ف}ر,غ} ل1ج'وف{ و,ر\د'ها أ%ف}راد'

ع.باه1ل� ع.ب\ه.ل%ها الو'ر_اد'
ي.ح\ب'و ق%صاها م'خ\د41ر¬ س1ناد'،

أ%ح\م.ر' من ض1ئ}ض1ئ1ها م.ي�اد'
س1ناد¬: م'ش\رف، وم.ي_اد: ييء ويذهب.

@حتا: ح.ت.ا ح.ت\واv: ع.دا ع.د\واv شديداv. وح.تا ه'د\ب. الكساء3
ح.ت\واv: كف�ه. وح.ت.ي\ت' الثوب. وأ%ح\ت.ي\ته وأ%ح\تأ}ته إ,ذا خ1ط}ت.ه، وقيل:

فت.ل}ت.ه ف%ت\ل% ال4ك}س3ية. شر: حاش1ي.ة� الثوب, ط�ر_ته مع الطول،



وص1ن\ف%ت'ه ناح1يت'ه الت تلي ال�د\ب.. يقال: اح\ت' ص1ن\ف%ة% هذا الك1ساء،
وهو أ%ن ي'فتل كما يفتل الكساء� الق�و\م.س3يe. وال%ت\ي': الفت\ل�. قال

الليث: ال%ت\و' ك%ف©ك. ه'د\ب الكساء م'ل}ز.قاv به، تقول: حت.و\ت'ه
أ%ح\ت'وه ح.ت\واv، قال: وف لغة ح.تأ}ت'ه ح.ت\أv. قال الوهري: حت.و\ت' ه'د\ب

الكساء ح.ت\واv إ,ذا كف%ف}ت.ه م'ل}ز.قاv به، ي'ه\مز ول ي'ه\مز؛ وقوله
أ%نشده ابن ال4عراب:

ون.ه\ب� كج'م_اع, الث©ر.ي_ا ح.و.ي\ت'ه
غ1ش.اشاv ب'ح\تات1 الص>فاق%ي, خ.ي\ف%ق,

ال�ح\تات': ال�و.ث�ق' ال%ل}ق,، وإ,نا أ%راد م'ح\تت1ياv فقلب موضع
اللم إ,ل العي، وإ,ل فل مادة له يشتق منها، وكذلك زعم ابن ال4عراب

أ%نه من قولك حت.و\ت' الكساء، إ,ل أ%نه ل ينبه على القلب، والكلمة
واوية ويائية. وال%ت1يe، على ف%ع1يل: س.و,يق' ال�ق}ل,، وقيل: رديئه، وقيل:

يابسه؛ قال الذل:
ل د.ر_ د.ر>ي. إ,ن} أ%ط}ع.م\ت' ناز,ل%ك�م\

ق1ر\ف. ال%ت1ي>، وع1ن\دي الب'رe م.ك}ن'وز'
وأ%نشد ال4زهري:

،vم\ س.ل}ف%ي\ ح.ت1ي¼ وب'ر\ن'سا�أ%خذت' ل
وس.ح\ق. س.راو,يل� وج.ر\د. ش.ل1يل,

وف حديث علي، كرم ال وجهه: أ%نه أ%عطى أ%با رافع ح.ت1ي�اv وع'ك�ة
س.م\ن�؛ ال%ت1يe: س.و,يق' ال�ق}ل�. وحديثه الخر: فأ%تيته ب1ز\و.د{

م.خ\ت'وم� فإ,ذا فيه ح.ت1يÒ. وقال أ%بو حنيفة: ال%ت1يe ما ح'ت_ عن
ال�ق}ل إ,ذا أ%د\ر.ك. فأ�ك1ل، وقيل: ال%ت1يe ق1شر' الش_هد1؛ عن ثعلب؛

وأ%نشد:
وأ%ت.ت\ه' ب,ز.غ}د.ب� وح.ت1ي¼،

ب.ع\د. ط1ر\م� وتام1ك{ وث�م.ال,
وال%ت1يe: متاع البيت، وهو أ%يضاv ع.ر.ق الز_ب,يل وك1فاف�ه الذي ف

eف الغزل، وال%ت1ي eالد>م\ن'، وال%ت1ي eش.ف%ت1ه. ال4زهري: ال%ت1ي
ث�ف}ل� التمر وقشوره. والات: الكثي الشeر\ب.

وذكر ال4زهري ف هذه الترجة حت_ى قال: ح.ت_ى م'شد_دة، تكتب بالياء
ول ت'مال ف اللفظ، وتكون غايةv معناها إ,ل مع ال4ساء، وإ,ذا كانت مع



ال4فعال فمعناها إ,ل أ%ن، ولذلك نصبوا با الغاب,ر.، قال: وقال أ%بو
زيد سعت العرب تقول جلست عنده ع.ت_ى الليل,، يريدون حت الليل فيقلبون

.vالاء عينا
@حثا: ابن سيده: ح.ث%ا عليه التراب. ح.ث}واv هاله، والياء أ%على.

ال4زهري: ح.ث%و\ت' التراب. وحث%ي\ت' ح.ث}واv وح.ث}ياv، وح.ثا التراب' نفس'ه
وغيه ي.ح\ث�و وي.ح\ث%ى؛ ال4خية نادرة، ونظيه ج.با ي.ج\ب.ى وق%ل

ي.ق}ل%ى. وقد ح.ث%ى عليه التراب. ح.ث}ياv واح\ت.ثاه وح.ث%ى عليه التراب' نفس'ه
وح.ثى التراب. ف وجهه ح.ث}ياv: رماه. الوهري: ح.ثا ف وجهه التراب

eو�ي.ح\ث�و وي.ح\ث1ي ح.ث}واv وح.ث}ياv وت.ح\ثاءé. وال%ث%ى: التراب ال%ح\ث
أ%و الاثي، وتثنيته ح.ث%وان وح.ث%يان. وقال ابن سيده ف موضع آخر:

ال%ث%ى التراب' ال%ح\ث1يe. وف حديث العباس وموت النب، صلى ال عليه وسلم،
ودفن,ه: وإ,ن} يكن\ ما تقول يا ابن. الطاب ح.ق9اv فإ,نه لن\ ي.ع\ج,ز.

أ%ن ي.ح\ث�و. عنه أ%ي يرمي. عن نفسه التراب. تراب. القب, ويق�وم.. وف
الديث: اح\ث�وا ف وجوه ال%د_اح1ي التراب. أ%ي ار\م'وا؛ قال ابن

ال4ثي: يريد به ال%ي\بة وأ%ن ل ي'ع\ط%و\ا عليه شيئاv، قال: ومنهم من يريه
على ظاهره فيمي فيها التراب. ال4زهري: ح.ث%و\ت عليه التراب. وح.ث%يت'

ح.ث}واv وح.ث}ياv؛ وأ%نشد:
ال�ص\ن' أ%د\ن.ى، ل%و\ ت.آي.ي\ت1ه،

من ح.ث}ي,ك1 التeر\ب. على الر_اك1ب,
ال�ص\ن: ح.صانة الرأ%ة وع1ف�تها. لو تآييت1ه أ%ي قصد\ت1ه. ويقال

للتراب: ال%ث%ى. ومن أ%مثال العرب: يا ليتن ال%ح\ث1يe عليه؛ قال: هو رجل
كان قاعداv إ,ل امرأ%ة فأ%قبل و.ص1يلD لا، فلما رأ%ته ح.ث%ت\ ف وجهه

التراب ت.ر\ئ1ي.ةv ل%ل1يس3ها بأ%ن ل يدن'و. منها ف%يط�ل1ع. على
أ%مرها؛ يقال ذلك عند تن منزلة1 من ت'خ\ف%ى له الكرامة� وت'ظ}ه.ر له

ال3هانة. وال%ث}ي': ما رفعت به يديك. وف حديث الغسل: كان ي.ح\ثي على رأ}سه
ث%لث% ح.ث%يات{ أ%ي ثلث غ�ر.ف{ بيديه، واحدتا ح.ث}ي.ة. وف حديث عائشة

وزينب، رضي ال عنهما: ف%تقاو.ل%تا حت اس\ت.ح\ث%ت.ا؛ هو اس\ت.ف}ع.ل من
ال%ث}ي,، والراد أ%ن كل واحدة منهما رمت ف وجه صاحبتها التراب. وف
الديث: ثلث ح.ث%يات{ من ح.ث%يات رب تبارك وتعال؛ قال ابن ال4ثي: هو

مبالغة ف الكثرة وإ,ل فل ك%ف_ ث%م_ ول ح.ث}ي.، جل ال تبارك وتعال



vعن ذلك وعز. وأ%رض ح.ث}واء: كثية التراب. وح.ث%و\ت له إ,ذا أ%عطيته شيئا
يسياv. وال%ث%ى، مقصور: ح'طام الت>ب\ن؛ عن اللحيان. وال%ث%ى

:vع\ت.ز.ل عن الب�، وقيل أ%يضا�أ%يضاv: د'قاق الت>ب\ن، وقيل: هو الت>ب\ن ال
التب خاصة؛ قال:

تسأ%ل�ن عن ز.و\ج,ها أ%يe ف%ت.ى
خ.بÒ ج.ر'وز¬، وإ,ذا جاع. ب.كى
ويأ}ك�ل� التمر. ول ي'لق1ي الن_و.ى،

كأ%نه غ1رارةD مل4ى ح.ث%ا
vوف حديث عمر، رضي ال عنه: فإ,ذا ح.صي بي يديه عليه الذهب م.ن\ثورا

ن.ث}ر. ال%ث%ى؛ هو، بالفتح والقصر: د'قاق التب، والواحدة من كل ذلك
ح.ث%اة. وال%ث%ى: قشور التمر، يكتب بالياء وال4لف، وهو جع ح.ث%اة، وكذلك

الث�ت.ا، وهو جع ث%ت.اة: قشور' التمر, ورديئ�ه.
والاث1ياء�: تراب ج'ح\ر الي.ر\بوع الذي ي.ح\ث�وه برجله، وقيل:

ال%اث1ياء� جحر من ج,ح.رة اليبوع؛ قال ابن بري: والمع ح.و.اث{. قال ابن
ال4عراب: الاث1ياء� تراب يرجه اليبوع من ناف1قائ1ه1، ب'ن على فاع1لء4.
وال%ث%اة: أ%ن يؤكل البز بل أ�د\م�؛ عن كراع بالواو والياء ل4ن لمها

تتملهما معاv؛ كذلك قال ابن سيده:
@حجا: ال1ج.ا، مقصور: العقل والف1ط}نة؛ وأ%نشد الليث لل4عشى:

Dالغ'ص\ن, م.ي_ال%ة �إ,ذ} ه1ي. م1ث}ل
ت.ر'وق' ع.ي\ن.ي\ ذ1ي ال1ج.ا الزائ1ر

والمع أ%ح\جاء#؛ قال ذو الرمة:
لي.و\م من ال4ي_ام ش.ب_ه. ط�ول%ه'

ذ%و'و الر_أ}ي وال4ح\جاء3 م'ن\ق%ل1ع. الص_خ\ر,
�وكلمة م'ح\ج,ي.ةD: مالفة العن للفظ، وهي ال�ح\ج,ي_ة

وال�ح\ج'و_ة، وقد حاج.ي\ت'ه م'حاجاةv وح1جاءé: فاط%ن\ت'ه ف%ح.ج.و\ت'ه. وبينهما
أ�ح\ج,ي_ة ي.ت.حاج.و\ن% با، وأ�د\ع1ي_ةD ف معناها. وقال ال4زهري:

حاج.ي\ت'ه ف%ح.ج.و\ت'ه إ,ذا أ%لقيت. عليه كلمة م'ح\ج,ي.ةv مالفة% العن للفظ،
وال%واري ي.ت.حاج.ي\ن.. وتقول الارية� لل�خ\ر.ى: ح'ج.ي_اك1 ما كان
كذا وكذا. وال�ح\ج,ي_ة: اسم ال�حاجاة، وف لغة أ�ح\ج'و_ة. قال

ال4زهري: والياء أ%حسن. وال�ح\ج,ي�ة وال�ج.ي_ا: هي ل�ع\بة وأ�غ}ل�وطة



ي.ت.عاطاها الناس' بينهم، وهي من نو قولم أ%خ\ر,ج\ ما ف يدي ولك كذا.
ال4زهري: وال%ج\و.ى أ%يضاv اسم ال�حاجاة؛ وقالت ابنة� ال�س>:

قالت قال%ةv أ�خ\ت1ي
:�وح.ج\و.اها لا ع.ق}ل

ت.ر.ى الف1ت\يان% كالن_خ\ل,،
وما ي'د\ريك ما الد_خ\ل�؟

وتقول: أ%نا ح'ج.ي_اك ف هذا أ%ي من ي'حاج,يك.. واح\ت.ج.ى هو: أ%صاب ما
حاج.ي\ت.ه به؛ قال:

فن.اص1ي.ت وراح1ل%ت ور.ح\لي،
ون,س\عا ناق%ت ل1م.ن, اح\ت.ج.اها

وهم ي.ت.حاج.و\ن% بكذا. وهي ال%ج\و.ى. وال�ج.ي_ا: تصغي ال%ج\وى.
وح'ج.ي_اك ما كذا أ%ي أ�حاج,يك.. وفلن يأ}تينا بال4حاج,ي أ%ي

بال4غاليط. وفلن ل ي.ح\ج'و الس>ر_ أ%ي ل يفظه. أ%بو زيد: ح.جا س1ر_ه
ي.ح\ج'وه إ,ذا كتمه. وف نوادر ال4عراب: ل م'حاجاة% عندي ف كذا ول م'كافأ%ة

أ%ي ل ك1ت\مان له ول س.ت\ر عندي. ويقال للراعي إ,ذا ضيع غنمه
فتفر_قت: ما ي.ح\ج'و فلنD غ%ن.مه ول إ,ب,ل%ه. وس1قاء ل ي.ح\ج'و الاء4: ل

يسكه. ور.اع� ل ي.ح\ج'و إ,بله أ%ي ل يفظها، والصدر من ذلك كله
ال%ج\و، واشتقاقه ما تقدم؛ وقول الكميت:

ه.ج.و\ت'ك�م\ ف%ت.ح.ج_و\ا ما أ%ق�ول لكم
بالظ9ن>، إ,نك�م' من جار.ة1 الار

قال أ%بو اليثم: قوله ف%ت.ح.ج_و\ا أ%ي تف%ط�نوا له واز\ك%ن'وا، وقوله
من جارة الار أ%راد: إ,ن أ�م_كم ولدتكم من دبرها ل من قبلها؛ أ%راد:

إ,ن آباءكم يأ}تون النساء ف م.حاش>ه,ن_، قال: هو من ال1ج.ى العقل,
والفطنة، قال: والدبر مؤنثة والق�بل مذكر، فلذلك قال جارة الار. وف
الديث: م.ن بات على ظ%هر بيت{ ليس عليه1 ح.جاv فقد ب.ر,ئ%ت\ منه الذYم�ة؛

هكذا رواه الط�اب ف م.عال1م, السeنن، وقال: إ,نه يروى بكسر الاء
وفتحها، ومعناه فيهما معن الس>تر، فمن قال بالكسر شبهه بالجى العقل ل4نه
ينع ال3نسان من الفساد ويفظه من التعرض للهلك، فشبه الستر الذي يكون

على السطح الانع للنسان من الترد>ي والسقوط بالعقل الانع له من
أ%فعال السوء الؤد�بة إ,ل الترد�ي، ومن رواه بالفتح فقد ذهب إ,ل الناحية



والطرف. وأ%ح\جاء الشيء: نواحيه، واحدها ح.جاv. وف حديث السأ%لة: حت
يقول% ثلثةD من ذ%و,ي ال1ج.ى قد أ%صاب.ت\ فلناv فاقةD فح.ل�ت له

السأ%لة، أ%ي من ذوي العقل. وال%جا: الناحية. وأ%ح\جاء� البلد1: ن.واحيها
وأ%طراف�ها؛ قال ابن م'ق}بل:

ل ت'ح\ر,ز' ال%ر\ء4 أ%ح\جاء� البلد1، ول
ت'ب\ن.ى له ف السماوات1 السلل1يم'

ويروى: أ%ع\ناء�. وح.جا الشيء: ح.ر\ف�ه؛ قال:
،vف م'ط%ي\طة% ثاو,يا vوكأ%ن� ن.خ\ل
والك1م\ع' ب.ي\ن. ق%رار,ها وح.جاها

ونسب ابن بري هذا البيت لبن الر>ق%اع مستشهداv به على قوله: وال%ج.ا
،�ما أ%شرف من ال4رض. وح.جا الوادي: م'ن\ع.ر.ج'ه'. وال%جا: اللجأ

وقيل: الانب، والمع أ%حجاء. اللحيان: ما له م.ل}جأ ول م.ح\ج.ى بعن
واحد. قال أ%بو زيد: إ,نه ل%ح.ج,يÒ إ,ل بن فلن أ%ي لجئD إ,ليهم.

وتج_يت الشيء4: تعم_دته؛ قال ذو الرمة:
vفجاءت بأ%غ}باش ت.ح.ج_ى ش.ر,يع.ة

ت1لداv عليها ر.م\ي'ها واح\ت1بال�ها
قال: ت%ج_ى ت.ق}ص1د' ح.جاه'، وهذا البيت أ%ورده الوهري: فجاء4

بأ%غ}باش�؛ قال ابن بري: وصوابه بالتاء ل4نه يصف حي وحش، وت1لداv أ%ي
قديةv، عليها أ%ي على هذه الشريعة ما بي رام� وم'ح\ت.ب,ل؛ وف التهذيب

لل4خطل:
ح.ج.و\نا بن النeعمان، إ,ذ} ع.ص_ م'ل}ك�ه'م\،

وق%ب\ل% ب.ن النeع\مان1 حار.ب.نا ع.م\ر'و
قال: الذي فسره ح.ج.و\نا قصدنا واعتمدنا. وت%ج_يت الشيء4: تعمدته.

وح.ج.و\ت بالكان: أ%قمت به، وكذلك ت%ج_ي\ت به. قال ابن سيده: وح.جا
بالكان ح.ج\واv وت.ح.ج_ى أ%قام فثبت؛ وأ%نشد الفارسي لع'مارة ابن أ%ين

الريان 
(* قوله «ابن أين الريان» هكذا ف الصل).

حيث ت%ج_ى م'ط}ر,ق¬ بالفال1ق,
وكل ذلك من التمسك والحتباس؛ قال العجاج:

فه'ن_ ي.ع\ك�ف}ن. به، إ,ذا ح.جا،



عك}ف. الن_ب,يط1 ي.ل}عبون% الف%ن\ز.جا
التهذيب عن الفراء: ح.ج,ئ}ت بالشيء وت%ج_ي\ت به، يهمز ول يهمز، تسكت

ولزمت؛ وأ%نشد بيت ابن أ%حر:
أ%ص.م_ د'عاء� عاذ1ل%ت ت%ج_ى

بآخ1ر,نا، وت.ن\س.ى أ%و_ل1ينا
أ%ي تس_ك. به وت.ل}ز.مه، قال: وهو ي.ح\ج'و به؛ وأ%نشد للعجاج:

فه'ن_ يعكفن به إ,ذا ح.جا
أ%ي إ,ذا أ%قام به؛ قال: ومنه قول عدي بن زيد:

أ%ط%ف_ ل4ن\ف1ه ال�وس.ى ق%ص1ي¬،
وكان بأ%ن\ف1ه ح.ج,ئاv ض.ن,ينا

قال شر: ت.ح.ج_ي\ت تسكت جيداv. ابن ال4عراب: ال%ج\و' الوقوف، ح.جا
إ,ذا وقف؛ وقال: وح.جا معدول من ج.حا إ,ذا وقف. وح.ج,يت بالشيء، بالكسر،

أ%ي أ�ول1ع\ت به ولزمته، يهمز ول يهمز، وكذلك تج_يت به؛ وأ%نشد بيت
ابن أ%حر:

أ%صم_ د'عاء� عاذلت تج_ى
يقال: ت%ج_ي\ت بذا الكان أ%ي سبقتكم إ,ليه ولزمته قبلكم. قال ابن
بري: أ%صم_ دعاء� عاذلت أ%ي جعلها ال ل ت.د\عو إ,ل أ%ص.م_. وقوله:

تج_ى أ%ي تسبق إ,ليهم بالل�وم وتدع' ال4ولي. وحجا الفحل� الشeو_ل
ي.ح\ج'و: هد.ر فعرف%ت هديره فانصرفت إ,ليه. وح.جا به ح.ج\واv وت%ج_ى،

كلها: ض.ن_، ومنه سي الرجل ح.ج\وة. وح.جا الرجل للقوم كذا وكذا أ%ي
حزاهم وظنهم كذلك. وإ,ن أ%ح\ج'و به خياv أ%ي أ%ظن. ال4زهري: يقال تج_ى

فلن بظنه إ,ذا ظن شيئاv فادعاه ظان�اv ول يستيقنه؛ قال الكميت:
ت%ج_ى أ%بوها م.ن\ أ%بوه'م فصاد.ف�وا

س1واه'، وم.ن\ ي.ج\ه.ل} أ%باه' فقد\ ج.ه,ل}
ويقال: ح.ج.و\ت' فلناv بكذا إ,ذا ظننته به؛ قال الشاعر:

،vث1قة vقد كنت' أ%ح\ج'و أ%با ع.م\رو� أ%خا
حت أ%ل%م_ت\ بنا ي.و\ماv م'ل1م_ات'

الكسائي: ما ح.ج.و\ت' منه شيئاv وما ه.ج.و\ت' منه شيئاv أ%ي ما حف1ظت
Dوح.ج.ت1 الريح' السفينة: ساقتها. وف الديث: أ%ق}ب.لت سفينة .vمنه شيئا

فح.ج.ت\ها الريح' إ,ل موضع كذا أ%ي ساقتها ورمت با إ,ليه. وف التهذيب:



تج_يتكم إ,ل هذا الكان أ%ي سبقتكم إ,ليه.
ابن سيده: وال%ج\وة ال%د.قة. الليث: ال%ج\وة هي ال%ح\مة يعن

ال%د.قة. قال ال4زهري: ل أ%دري هي ال%ح\وة أ%و ال%ج\وة للحدقة.
Òأ%ي خ.ل1يق¬ ح.ر,ي vوح.جا Òابن سيده: هو ح.ج� أ%ن} يفعل% كذا وح.ج,ي
به، فمن قال ح.ج� وح.ج,يÒ ثنÝ وج.ع. وأ%ن_ث فقال ح.ج,يان1 وح.ج'ون%

وح.ج,ي.ة وح.ج,يتان1 وح.ج,يات¬ وكذلك ح.ج,يÒ ف كل ذلك، ومن قال ح.جاv ل
يثن> ول جع ول أ%نث كما قلنا ف ق%م.ن بل كل ذلك على لفظ الواحد،

وقال ابن ال4عراب: ل يقال ح.جىÝ. وإ,نه ل%ح\جاةD أ%ن يفعل أ%ي
م.ق}م.نةD؛ قال اللحيان: ل يثن ول يمع بل كل ذلك على لفظ واحد. وف التهذيب:

هو ح.ج� وما أ%ح\جاه بذلك وأ%ح\راه؛ قال العجاج:
ك%ر_ بأ%ح\جى مان,ع� أ%ن} ي.م\ن.عا

وأ%ح\ج, به أ%ي أ%ح\ر, به، وأ%ح\ج, به أ%ي ما أ%خ\ل%ق%ه بذلك وأ%خ\ل1ق\
به، وهو من التعجب الذي ل فعل له؛ وأ%نشد ابن بري ل%خ\ر'وع, بن رقيع:

ونن أ%ح\ج.ى الناس, أ%ن} ن.ذ�ب_ا
عن\ ح'ر\مة{، إ,ذا ال%د1يث� ع.ب_ا،

والقائ1دون اليل% ج'ر\داv ق�ب�ا
وف حديث ابن صياد: ما كان ف أ%نف�س\نا أ%ح\ج.ى أ%ن} يكون هو م'ذ}

مات.، يعن الدجال%، أ%ح\ج.ى بعن أ%ج\د.ر وأ%ول وأ%حق، من قولم ح.جا
بالكان إ,ذا أ%قام به وثبت. وف حديث ابن مسعود: إ,ن_كم، معاشر. ه.م\دان%،

من أ%ح\ج.ى ح.ي¼ بالكوفة أ%ي أ%ول وأ%حق�، ويوز أ%ن يكون من أ%ع\ق%ل,
حي¼ با.

وال1جاء�، مدود: الز_م\ز.مة، وهو من ش1عار ال%ج'وس؛ قال:
ز.م\ز.مة ال%ج'وس, ف ح1جائ1ها

قال ابن ال4عراب ف حديث رواه عن رجل قال: رأ%يت عل}جاv يوم.
القاد1س1ي_ة قد تك%ن_ى وت%ج_ى فق%تل}ته؛ قال ثعلب: سأ%لت ابن ال4عراب عن
تج_ى فقال معناه ز.م\ز.م.، قال: وكأ%نما لغتان إ,ذا فت.حت. الاء قصرت

وإ,ذا كسرتا مددت، ومثله الص_ل والص>لء� وال4يا وال3ياء� للضوء؛
قال: وتك%ن_ى ل%ز,م. الك1ن_؛ وقال ابن ال4ثي ف تفسي الديث: قيل هو

من ال%جاة الس>تر. واح\ت.جاه إ,ذا كت.م.ه.
وال%جاة�: ن'ف�اخة الاء من قطر أ%و غيه؛ قال:



أ�ق}لYب' ط%ر\ف ف الف%وار,س, ل أ%ر.ى
ح1ز.اقاv، وع.ي\ن,ي كال%جاة1 من الق%ط}ر,

(* قوله «حزاقاv وعين إل» كذا بالصل تبعاv للمحكم، والذي ف التهذيب:
وعيناي فيها كالجاة...).

وربا سوا الغدير نفسه ح.جاةv، والمع من كل ذلك ح.ج.ىÝ، مقصور،
وح'ج,يÒ. ال4زهري: ال%جاة� ف�ق�اعة ترتفع فوق الاء كأ%نا قارورة، والمع

ال%ج.وات. وف حديث عمرو: قال لعاوية فإ,ن� أ%مر.ك كال�ع\د'ب.ة أ%و
كال%جاة1 ف الضعف؛ ال%جاة، بالفتح: ن'ف�اخات الاء. واست.ح\ج.ى

اللحم': تغي ريه من عارض يصيب البعي. أ%و الشاة أ%و اللحم' منه. وف الديث:
أ%ن� ع'مر طاف بناقة قد انكسرت فقال وال ما هي ب,م'غ1د¼

في.س\ت.ح\ج,ي. ل%ح\م'ها، هو من ذلك؛ وال�غ1دe: الناقة الت أ%خذتا الغ'د_ة وهي
الطاعون. قال ابن سيده: حلنا هذا على الياء ل4نا ل نعرف من أ%ي شيء
انقلبت أ%لفه فجعلناه من ال4غلب عليه وهو الياء، وبذلك أ%وصانا أ%بو علي

الفارسي رحه ال.
وأ%ح\جاء#: اسم موضع؛ قال الراعي:

ق%وال1ص أ%ط}راف1 ال�س'وح, كأ%ن_ها،
بر,ج\ل%ة1 أ%ح\جاء�، ن.عام¬ ن.واف1ر'

@حدا: ح.د.ا ال3ب,ل% وح.د.ا ب,ها ي.ح\د'و ح.د\واv وح�1د.اءé، مدود:
ز.ج.ر.ها خ.ل}ف%ها وساق%ها. وت.حاد.ت\ هي: ح.د.ا بعض'ها بعضاv؛ قال ساعدة بن

جؤية:
أ%ر,ق}ت' له حت_ى إ,ذا ما ع'ر'وض'ه

ت.حاد.ت\ وهاج.ت\ها ب'ر'وق ت'ط1ي'ها
ورجلD حاد{ وح.د_اء#؛ قال:

vراق1ر,يا�وكان% ح.د_اءé ق
الوهري: ال%د\و' س.و\ق' ال3ب,ل والغ1ناء لا. ويقال للش_مال,
ح.د\واء� ل4نا ت.ح\د'و السحاب. أ%ي ت.سوق�ه؛ قال العجاج:

ح.د\واء� جاءت\ من جبال, الط©ور,
ت'ز\ج,ي أ%راع1يل% ال%ه.ام, ال�ور,

وبينهم أ�ح\د1ي�ة وأ�ح\د'و_ة أ%ي نوع من ال�د.اء ي\د'ون% به؛ عن
اللحيان. وح.د.ا الشيء4 ي.ح\د'وه ح.د\واv واح\ت.د.اه: تبعه؛ ال4خية عن



أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
حت احت.د.اه س.ن.ن. الد_ب'ور,

وح.د1ي. بالكان ح.داv: لزمه فلم ي.ب\ر.ح\ه. أ%بو عمرو: ال%اد1ي
التعمد للشيء. يقال: ح.د.اه وت.ح.د_اه وت.ح.ر_اه بعن واحد، قال: ومنه قول

ماهد: كنت' أ%ت.ح.د_ى الق�ر_اء4 فأ%ق}ر.أ� أ%ي أ%تع.م_دهم.
وهو ح'د.ي_ا الناس, أ%ي ي.ت.ح.د_اهم وي.ت.ع.م_دهم. الوهري:

ت.ح.د_ي\ت' فلناv إ,ذا بار.ي\ته ف فعل وناز.ع\ته الغ.ل%بة%. ابن سيده:
وت%د_ى الرجل% تعم_د.ه، وت.ح.د_اه: باراه ون.از.عه الغ.ل%ب.ة%، وهي

ال�د.ي_ا. وأ%نا ح'د.ي_اك ف هذا ال4مر أ%ي اب\ر'ز\ ل فيه؛ قال عمرو بن
كلثوم:

،vه,م, ج.م1يعاYح'د.ي_ا الناس, كل
م'قار.ع.ةv ب.ن,يهم\ عن ب.ن,ين.ا

وف التهذيب تقول: أ%نا ح'د.ي_اك. بذا ال4مر أ%ي اب\ر'ز\ ل و.ح\دك
وجار,ن,ي؛ وأ%نشد:

vه,م'و ج.ميعاYل�ح.د.ي_ا الناس, ك
ل1ن.غ\ل1ب. ف ال�ط�وب ال4و_ل1ين.ا

وح'د.ي_ا الناس: واحد'هم؛ عن كراع. ال4زهري: يقال ل يقوم 
(* قوله «ل

يقوم إل» هذه عبارة التهذيب والتكملة، وتامها: يقول ل يقوم به إل
كري الباء والمهات من الرجال والبل). بذا ال4مر إ,ل ابن إ,ح\د.اها،

وربا قيل للحمار إ,ذا ق%د_م. آت'ن.ه حاد{. وح.د.ا الع.ي\ر' أ�ت'ن.ه
أ%ي تبعها؛ قال ذو الرمة:

كأ%ن_ه حي. يرم1ي خ.ل}ف%ه'ن_ ب,ه
ح.اد1ي ث%لث{ من. ال�ق}ب, الس_ماح1يج,

(* قوله «حادي ثلث» كذا ف الصحاح، وقال ف التكملة: الرواية حادي ثان
ل غي).

التهذيب: يقال للع.ي\ر, ح.اد1ي ث%لث{ وح.اد1ي ث%م.ان{ إ,ذا ق%د_م
أ%مام.ه ع1د_ة من أ�ت'ن,ه1. وح.د.ا الريش' الس_هم: تبعه.

وال%واد1ي: ال4ر\ج'ل ل4نا تتلو ال4يدي؛ قال:
ط1وال� ال4يادي وال%واد1ي، كأ%ن_ها



س.م.اح1يج' ق�بÒ طار. ع.ن\ها ن'سال�ها
ول أ%ف}ع.له ما ح.د.ا الليل� النهار. أ%ي ما تبعه.

التهذيب: ال%و.اد1ي أ%و_ل� كلY شيء�، وال%واد1ي أ%واخ1ر' كلY شيء�.
وروى ال4صمعي قال: يقال ل%ك. ه'د.ي_ا هذا وح'د.ي_ا هذا وش.ر\و.اه

وش.كل�ه ك�ل©ه واح1د.
Dالوهري: قولم حاد1ي ع.ش.ر مقلوب من واحد ل4ن تقدير. واحد{ فاعل

فأ%خ_روا الفاء، وهي الواو، فقلبت ياء لنكسار ما قبلها، وقدم العي فصار
تقديره عالف.

وف حديث ابن عباس: ل ب.أ}س. ب,ق%ت\ل, ال1د.و\ وال4ف}ع.و\؛ هي لغة ف
الوقف على ما آخره أ%لف، تقلب ال4لف واواv، ومنهم من يقلبها ياء، يفف

ويشدد. وال1د.و': هو ال1د.أ�، جع ح1د.أ%ة{ وهي الطائر العروف، فلما
سكن المز للوقف صارت أ%لفاv فقلبها واواv؛ ومنه حديث لقمان: إ,ن} أ%ر.

م.ط}م.ع1ي ف%ح1د.وÒ ت.ل%م_ع' أ%ي ت.خ\ت.ط1ف' الشيء4 ف ان\ق1ضاض1ها، وقد
أ%ج\ر.ى الوصل% م'ج\ر.ى الوقف فق%ل%ب وشد_د، وقيل: أ%هل� مكة يسمeون

Dبالتشديد. وف حديث الدعاء: ت.ح\د'ون عليها خ.ل�ة vال1د.أ% ح1د.و�ا
واح1د.ةD أ%ي تبع.ث�ن وت.س'وق�ن عليها خ.ص\لة واحدة، وهو من ح.د\و, ال3بل

فإ,نه من أ%كب ال4شياء على س.و\ق1ها وب.ع\ثها.
وب.ن'و حاد{: قبيلة من العرب. وح.د\واء: موضع بنجد. وح.د.و\د.ى: موضع.

@حذا: ح.ذ%ا النعل% ح.ذ}واv وح1ذ%اءé: قد_رها وق%ط%عها. وف التهذيب:
قطعها على م1ثال�. ورجل ح.ذ�اء#: ج.ي�د ال%ذ}و,. يقال: هو ج.ي�د'

ال1ذ%اء3 أ%ي ج.ي>د الق%د>. وف الثل: م.ن\ ي.ك�ن\ ح.ذ�اءé ت.ج'د\
ن.ع\له'. وح.ذ%و\ت الن_عل% بالن_ع\ل, والق�ذ�ة% بالق�ذ�ة1: ق%د_ر\ت'ه'ما

عليهما. وف الثل: ح.ذ}و. الق�ذ�ة1 بالق�ذ�ة1. وح.ذ%ا ال1ل}د. ي.ح\ذ�وه
إ,ذا قو�ره، وإ,ذا قلت ح.ذ%ى ال1ل}د. ي.ح\ذ1يه1 فه'و أ%ن ي.ج\ر.ح.ه

ج.ر\حاv. وح.ذ%ى أ�ذنه ي.ح\ذ1يها إ,ذا ق%ط%ع. منها شيئاv. وف الديث:
ل%ت.ر\ك%ب'ن_ س.ن.ن. م.ن\ كان ق%ب\ل%ك�م\ ح.ذ}و. الن_ع\ل, بالن_ع\ل,؛

ال%ذ}و: التقدير والقطع، أ%ي تعملون مثل أ%عمالم كما ت'ق}ط%ع إ,حدى النعلي
على قدر ال�خرى. وال1ذ%اء�: النعل. واح\ت.ذ%ى: ان\ت.ع.ل؛ قال الشاعر:

يا ل%ي\ت. ل1ي ن.ع\ل%ي\ن, م1ن\ ج,ل}د1 الض_ب'ع\،
وش'ر'كاv من. اس\ت1ه.ا ل ت.ن\ق%ط1ع\،



ك�ل� ال1ذ%اء3 ي.ح\ت.ذ1ي الاف1ي الو.ق1ع\
وف حديث ابن جريج: قلت لبن عمر رأ%يت'ك ت.ح\ت.ذ1ي الس>ب\ت. أ%ي
ت.ج\ع.ل�ه ن.ع\ل%ك. اح\ت.ذى ي.ح\ت.ذ1ي إ,ذا ان\ت.عل؛ ومنه حديث أ%ب هريرة،

رضي ال عنه، يصف جعفر بن أ%ب طالب، رضي ال عنهما: خ.ي\ر' من اح\ت.ذ%ى
الن>عال%. وال1ذ%اء: ما ي.ط%أ� عليه البعي من خ'فYه والفرس' من

حاف1ر,ه ي'ش.ب_ه بذلك. وح.ذان,ي فلن ن.ع\لv وأ%ح\ذان: أ%عطانيها، وكره
بعضهم أ%ح\ذان. ال4زهري: وح.ذ%ا له ن.ع\لv وح.ذ%اه ن.ع\لv إ,ذا ح.م.له

على ن.ع\ل. ال4صمعي: ح.ذان فلن ن.ع\لv، ول يقال أ%ح\ذان؛ وأ%نشد
للهذل:

ح.ذان، بعد.ما خذ1م.ت\ ن,عال،
�د'ب.ي_ة�، إ,ن_ه ن,ع\م. ال%ل1يل

ب,م.و\ر,ك%ت.ي\ن, م1ن\ ص.ل%و.ي\ م1ش.ب¼،
�م1ن الثYيان1 ع.ق}د'ه'ما ج.م1يل

الوهري: وتقول اس\ت.ح\ذ%ي\ته فأ%ح\ذان. ورجل حاذ{: عليه ح1ذاء#.
وقوله، صلى ال عليه وسلم، ف ضالة ال3ب,ل: م.ع.ها ح1ذاؤ'ها وس1قاؤ'ها؛

ع.ن.ى بال1ذاء أ%خ\فاف%ها، وبالس>قاء يريد أ%نا ت.ق}وى على ورود الياه؛
قال ابن ال4ثي: ال1ذ%اء، بالد�، الن_ع\ل؛ أ%راد أ%نا ت.ق}و.ى على

الشي وقطع ال4رض وعلى قصد الياه وورودها ور.ع\ي, الشجر والمتناع عن
السباع الفترسة، شبهها بن كان معه ح1ذ%اء وس1قاء ف سفره، قال: وهكذا ما
كان ف معن ال3بل من اليل والبقر والمي. وف حديث ج,ه.از, فاطمة، رضي

ال عنها: أ%ح.د' ف1راش.ي\ها م.ح\ش'وÒ ب'ذ}و.ة1 ال%ذ�ائ1ي؛
ال�ذ}و.ة� وال�ذ%او.ة�: ما يسقط 

(* قوله «الذوة والذاوة ما يسقط إل»
كلها بضم الاء مضبوطاv بالصل ونسختي صحيحتي من ناية ابن الثي). من

ال�ل�ود1 حي ت'ب\ش.ر' وت'ق}ط%ع' ما ي'ر\م.ى به وي.ب\ق%ى.
وال%ذ�اؤ'ون%: جع ح.ذ�اء�، وهو صانع' الن>عال,. وال1ح\ذ%ى: ا

لش_ف}ر.ة� الت ي'ح\ذ%ى با.
وف حديث ن.و\ف{: إ,ن� ال�د\ه'د. ذهب إ,ل خازن البحر فاستعار منه

ال1ذ}ي.ة% فجاء با فأ%ل}قاها على الز'جاجة ف%ف%ل%ق%ها؛ قال ابن ال4ثي:
قيل هي ال4ل}ماس' 



(* قوله «اللاس» هو هكذا بأل ف الصل والنهاية، وف
القاموس: ول تقل اللاس، وانظر ما تقد_م ف مادة م و س). الذي ي.ح\ذ1ي

الجارة% أ%ي ي.ق}ط%ع'ها وي.ث}قب الوهر. ودابة ح.س.ن ال1ذاء3 أ%ي
ح.س.ن' الق%د�.

وح.ذ%ا ح.ذ}و.ه: ف%ع.ل فعله، وهو منه. التهذيب: يقال فلن ي.ح\ت.ذ1ي على
مثال ف�لن إ,ذا اق}ت.د.ى به ف أ%مره.

ويقال حاذ%ي\ت' موضعاv إ,ذا صر\ت. ب1ذائه. وحاذ%ى الشيء4: وازاه.
وح.ذ%و\ت'ه: ق%ع.د\ت' ب1ذائ1ه. شر: يقال أ%ت.ي\ت' على أ%رض قد ح'ذ1ي.

ب.ق}ل�ها على أ%فواه غنمها، فإ,ذا ح'ذ1ي. على أ%فواهها فقد شبعت منه ما شاءت،
وهو أ%ن يكون ح.ذ}و. أ%فواهها ل ي'جاوزها. وف حديث ابن عباس: ذات'

ع1ر\ق� ح.ذ}و. ق%ر.ن{؛ ال%ذ}و' وال1ذاء�: ال3زاء� وال�قاب,ل أ%ي أ%نا
م'حاذ1ي.ت'ها، وذات' ع1ر\ق م1يقات' أ%هل العراق، وق%ر.نD ميقات' أ%هل ند،

ومسافتهما من الرم سواء. وال1ذاء�: ال3زاء�. الوهري: وح1ذاء� الشيء
إ,زاؤ'ه.

ابن سيده: وال%ذ}و' من أ%جزاء3 القافية حركة� الرف الذي قبل
الر>د\ف1، يوز ضمته مع كسرته ول يوز مع الفتح غي'ه نو ضمة ق�ول مع كسرة

ق1يل، وفتحة ق%و\ل مع فتحة ق%ي\ل، ول يوز ب.ي\ع¬ مع ب,يع؛ قال ابن جن:
إ,ذا كانت الدللة قد قامت على أ%ن أ%صل الر>د\ف1 إ,نا هو ال4لف ث حلت

الواو والياء فيه عليهما، وكانت ال4لف أ%عن الد�ة الت يردف با ل
تكون إ,ل تابعة للفتحة وص1ل%ةv لا وم'ح\ت.ذاةv على جنسها، لزم من ذلك

أ%ن تسمى الركة قبل الر>د\ف ح.ذ}واv أ%ي سبيل� حرف الر_وي> أ%ن
ي.ح\ت.ذ1ي. الركة% قبله فتأ}ت ال4لف بعد الفتحة والياء بعد الكسرة والواو بعد

الضمة؛ قال ابن جن: ففي هذه السمة من الليل، رحه ال، دللة على أ%ن
الر>د\ف. بالواو والياء الفتوح ما قبلها ل ت.م.ك©ن. له ك%ت.مك©ن ما
ت.ب,ع. من الر_و,ي� حركة% ما قبله. يقال: هو ح1ذاء4ك. وح1ذ}و.ت.ك.

وح1ذ%ت.ك. وم'حاذ%اك.، وداري ح.ذ}وة% دارك وح.ذ}و.ت'ها وح.ذ%ت'ها 
(* قوله

«وحذتا» برفع التاء ونصبها كما ف القاموس). وح.ذ}و.ها وح.ذ}و'ها أ%ي
إ,زاءها؛ قال:

ما ت.د\ل�ك' الشمس' إ,ل� ح.ذ}و. م.ن\ك1ب,ه



ف ح.و\مة{ د'ون.ها الامات' والق%ص.ر'
ويقال: اجلس\ ح1ذ%ة% فلن{ أ%ي ب,ح1ذائ1ه. الوهري: ح.ذ%و\ت'ه قعدت'

بذائه. وجاء الرجلن ح1ذ}ي.ت.ي\ن, أ%ي كل واحد منهما إ,ل جنب صاحبه. وقال
ف موضع آخر: وجاء الرجلن1 ح1ذ%ت.ي\ن أ%ي جيعاv، كل واحد منهما بنب

صاحبه. وحاذ%ى الكان%: صار ب1ذائ1ه، وفلنD ب1ذ%اء3 فلن. ويقال: ح'ذ
ب1ذاء هذه الشجرة أ%ي ص1ر\ ب1ذ%ائها؛ قال الك�م.ي\ت:

م.ذان,ب' ل ت.س\ت.ن\ب,ت' الع'ود. ف الث�ر.ى،
ول ي.ت.ح.اذ%ى الائ1م'ون% ف1صال%ها

يريد بال%ذان,ب م.ذانب. الف1ت.ن, أ%ي هذه ال%ذان,ب' ل ت'ن\بت'
كم.ذ%ان,ب, الرياض ول ي.ق}تسم' الس_ف}ر' فيها الاء4، ولكنها م.ذان,ب' ش.ر¼

وف1ت\نة{. ويقال: ت.حاذ%ى القوم' الاء4 فيما بينهم إ,ذا اق}ت.سموه مثل
الت_صاف�ن,.

وال1ذ}و.ة� من اللحم: كال1ذ}ية. وقال: ال1ذ}ية� من اللحم ما ق�طع
طولv، وقيل: هي القطعة الصغية. ال4صمعي: أ%عطيته ح1ذ}ي.ةv من لم

وح'ذ�ةv وف1ل}ذ%ةv كل© هذا إ,ذا قطع طولv. وف حديث ال3سراء: ي.ع\مدون% إ,ل
ع'ر\ض, ج.ن\ب, أ%حد1هم في.ح\ذون% منه ال�ذ}و.ة% من اللحم أ%ي يقطعون

منه الق1ط}عة. وف حديث مس الذكر: إ,نا هو ح1ذ}يةD م1ن\ك. أ%ي ق1ط}عةD؛
قيل: هي بالكسر ما ق�طع من اللح\م, طولv. ومنه الديث�: إ,نا فاطمة

ح1ذ}يةD من ي.ق}بضن ما يقبضها. وح.ذاه' ح.ذ}واv: أ%عطاه. وال1ذ}وة
وال%ذ1ي_ة� وال�ذ}يا وال�ذ%ي_ا: العطي_ة، والكلمة يائية بدليل ال1ذ}ي.ة1،

éوواوية بدليل ال1ذ}و.ة. وف التهذيب: أ%ح\ذاه' ي'ح\ذ1يه إ,ح\ذاء
وح1ذ}ي.ةv وحذ}ياv، مقصورة، وح1ذ}و.ةv إ,ذا أ%عطاه. وأ%ح\ذ%ي\ت'ه من الغنيمة

أ�ح\ذ1يه: أ%عطيته منها، والسم ال%ذ1ي_ة وال1ذ}و.ة� وال�ذ}يا.
وأ%ح\ذ%ى الرجل%: أ%عطاه ما أ%صاب، والسم ال1ذ}ي.ة�. وال%ذ1ي_ة� وال�ذ}يا

وال�ذ%ي_ا: وهي الق1س\مة من الغنيمة. قال ابن بري: وال�ذ%ي_ا مثل
الث©ر.ي_ا ما أ%عطى الرجل� لصاحبه من غنيمة أ%و جائزة. ومنه ال%ثل�: بي.

ال�ذ%ي_ا وبي ال�ل}سة1، قال ابن سيده: وأ%خ.ذ%ه بي ال�ذ%ي_ا
وال�ل}سة أ%ي بي ال1بة1 والس\ت1لب,؛ قال ابن بري وشاهد ال1ذ}وة1 بعن

ال�ذ%ي_ا قول أ%ب ذؤيب:
وقائلة{: ما كان% ح1ذ}و.ة% ب.ع\ل1ها،



غ%دات.ئ1ذ{، من ش.اء3 ق%ر\د{ وكاه1ل,
ق%ر\د¬ وكاهل: قبيلتان من ه'ذ%ي\ل، وهذا البيت أورده ابن سيده على ما

صو_رته. قال ابن جن: لم ال1ذ}ية1 واو لقول أ%ب ذؤيب، وأ%نشد البيت.
وح'ذ}ياي. من هذا الشيء أ%ي أ%عطن. وال�ذ%ي_ا: ه.دي_ة� الب,شارة.

ويقال: أ%ح\ذان,ي من ال�ذ}يا أ%ي أ%عطان ما أ%صاب شيئاv. وأ%ح\ذاه' ح'ذ}يا
أ%ي وه.ب.ها له. وف الديث: م.ث%ل� ال%ل1يس, الصال م.ث%ل� الد_اري>،
إ,ن ل ي'ح\ذ1ك. من ع1ط}ر,ه ع.ل1ق%ك. من ر,يه أ%ي إ,ن ل يعطك. وف

حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: في'داو,ين. ال%ر\ح.ى وي'ح\ذ%ي\ن. من
الغنيمة أ%ي ي'ع\ط%ي\ن.. وف حديث ال%ز\هاز,: ما أ%ص.ب\ت. من ع'م.ر؟ قلت':

ال�ذ}يا.
اللحيان: أ%ح\ذ%ي\ت' الرجل% طعنةv أ%ي ط%عنت'ه. ابن سيده: وح.ذ%ى

اللب' اللسان% وال%ل© فاه ي.ح\ذيه ح.ذ}ياv ق%ر.صه، وكذلك النبيذ� ونوه،
وهذا شراب ي.ح\ذ1ي اللسان. وقال ف موضع آخر: وح.ذ%ا الشراب' اللسان%

ي.ح\ذوه ح.ذ}واv ق%ر.صه، لغة ف ح.ذاه ي.ح\ذ1يه؛ حكاها أ%بو حنيفة، قال:
والعروف ح.ذ%ى ي.ح\ذ1ي. وح.ذ%ى ال3هاب. ح.ذ}ياv: أ%كثر فيه من الت.خ\ر,يق.

وح.ذ%ا يده بالسكي ح.ذ}ياv: قطعها، وف التهذيب: فهو ي.ح\ذ1يها إ,ذا
ح.ز_ها، وح.ذ%ي\ت' ي.د.ه بالسكي. وح.ذ%ت1 الشفرة النعل%: قطعتها. وح.ذ%اه

بلسانه: قطعه على ال%ث%ل. ورجل م1ح\ذ%اء#: ي.ح\ذ1ي الناس.. وح.ذ1ي.ت
الشاة� ت.ح\ذ%ى ح.ذىÝ، مقصور: فهو أ%ن ي.ن\ق%ط1ع. س.لها ف ب.ط}نها

فت.ش\ت.كي. ابن' الف%ر.ج: ح.ذ%و\ت' التeراب ف وجوههم وح.ث%و\ت' بعن واحد. وف
الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ب.د_ ي.ده إ,ل ال4رض عند

انكشاف السلمي، يوم. ح'ن.ي\ن، فأ%خذ منها ق%ب\ض.ةv من ت'راب� ف%ح.ذا با
ف وجوه الشركي فما زال ح.دeهم ك%ل1يلv أ%ي ح.ث%ى؛ قال ابن ال4ثي:

أ%ي ح.ث%ى على ال3بدال أ%و ها لغتان.
وال%ذ1ي_ة�: اسم ه.ض\بة؛ قال أ%بو ق1لبة%:

ي.ئ1س\ت' من ال%ذ1ي_ة1 أ�م_ ع.م\رو�،
غ%داة% إ,ذ ان\ت.ح.و\ن,ي بالن.اب,

@حري: ح.ر.ى الشيء� ي.ح\ر,ي ح.ر\ياv: ن.ق%ص.، وأ%ح\ر.اه الزمان�. الليث:
ال%ر\ي' النeقصان بعد الزيادة. يقال: إ,نه ي.ح\ر,ي كما ي.ح\ر,ي القمر'

ح.ر\ياv ي.ن\ق�ص' ال4و�ل منه فال4ول؛ وأ%نشد شر:



ما ز.ال% م.ج\ن'وناv على اس\ت1 الد_ه\ر,،
ف ب.د.ن{ ي.ن\م1ي وع.ق}ل� ي.ح\ر,ي

وف حديث وفاة النب، صلى ال عليه وسلم: فما زال ج,س\م'ه ي.ح\ر,ي أ%ي
ي.ن\ق�ص. ومنه حديث الص>ديق، رضي ال عنه: فما زال ج,س\م'ه ي.ح\ر,ي بعد

وفاة1 رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حت ل%ح1ق. به. وف حديث عمرو بن
ع.ب\س.ة: فإ,ذا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م'س\ت.خ\ف1ياv ح1راء#
عليه قوم'ه أ%ي غ1ض.اب¬ ذ%و'و ه.م¼ وغ%م¼ قد ان\ت.ق%ص.هم أ%م\ر'ه وع1يل%

ص.ب\ر'هم به حت أ%ث�ر ف أ%ج\سامهم.
والار,ي.ة�: ال4ف}عى الت قد كب,رت\ ون.ق%ص جسمها من الك1ب.ر ول يبق

إ,ل رأ}س'ها ون.ف%س'ها وس.مeها، والذ�كر حار�؛ قال:
أ%و حار,ياv من الق�ت.ي\رات1 ال�و.ل}،

أ%ب\ت.ر. ق1يد. الش>ب, ط�ولv أ%و أ%ق%ل}
وأ%نشد شر:

ان\ع.ت\ على ال%و\فاء3 ف الصeب\ح الف%ض1ح\
حو.ي\ر,ياv مثل% ق%ض1يب, ال�ج\ت.د1ح\

وال%راة: الساحة� والع.ق}و.ة� والناحية�، وكذلك ال%ر.ا، مقصور. يقال:
اذ}ه.ب\ فل أ%ر.ي.ن_ك. ب,ح.راي. وح.ر.ات1ي. ويقال: ل ت.ط�ر\ ح.ر.انا

أ%ي ل ت.ق}ر.ب\ ما حولنا. وف حديث رجل من ج'ه.ينة: ل يكن زيد بن' خالد
ي.ق}ر.به ب,ح.راه' س'خ\طاv ل عز وجل؛ ال%ر.ا، بالفتح والقصر: ج.ناب'

الرجل. وال%ر.ا وال%ر.اة�: ناحية� الشيء. وال%ر.ا: موضع الب.ي\ض؛
قال:ب.ي\ض.ةD ذاد. ه.ي\ق�ها عن ح.ر.اها

ك�ل� طار� عليه أ%ن ي.ط}راها
هو ال�ف}ح'وص' وال�د\ح1يe، والمع أ%ح\راء. وال%ر.ا: الك1ناس'.

التهذيب: ال%ر.ا ك�ل© موضع لظ%ب\ي� يأ}و,ي إ,ليه. ال4زهري: قال الليث ف
تفسي ال%ر.ا إ,نه م.ب,يض' الن_عام أ%و مأ}و.ى الظ�ب\ي، وهو باطل،

وال%ر.ا عند العرب ما رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي: ال%ر.ا ج.ناب' الرجل وما
حوله، يقال: ل ت.ق}ر.ب.ن_ ح.ر.انا. ويقال: نزل ب.راه' وع.ر.اه' إ,ذا

نزل بساحته. وح.ر.ا م.ب,يض, الن_عام,: ما ح.و\له، وكذلك ح.ر.ا ك1ناس,
الظ�ب\ي ما ح.و\له. وال%ر.ا: موضع' ب.ي\ض, الي.مامة. وال%ر.ا وال%ر.اة:

الصوت' وال%ل%بة وصوت' الت1هاب النار وح.فيف' الشجر، وخ.ص_ ابن



ال4عراب به مرةv صوت. الطي. وح.ر.اة� النار، مقصور¬: التهابا؛ ذكره جاعة
اللغويي؛ قال ابن بري: قال علي بن حزة هذا تصحيف وإ,نا هو ال%و.اة،

بالاء والواو، قال: وكذا قال أ%بو عبيد ال%و.اة بالاء والواو.
وال%ر.ى: ال%ل1يق' كقولك بال%ر.ى أ%ن يكون ذلك، وإ,نه ل%ح.رىÝ بكذا

وح.ر� وح.ر,يÒ، فمن قال ح.رىÝ ل يغيه عن لفظه فيما زاد على الواحد
وس.و_ى بي ال1ن\سي، أ%عن الذكر والؤنث، ل4نه مصدر؛ قال الشاعر:

،vأ%ن ل ي'ث1ب\ن.ك. ن.ق}ر.ة Ýوه'ن_ ح.رى
وأ%نت. ح.رىÝ بالنار, حي. ت'ث1يب'

ومن قال ح.ر� وح.ر,يÒ ث%ن_ى وجع وأ%نث فقال: ح.ر,يان1 وح.ر'ون%
وح.ر,ي.ة وح.ر,ي.تان1 وح.ر,يات¬ وح.ر,ي_ان1 وح.ر,يeون% وح.ر,ي_ة

وح.ر,ي_تان1 وح.ر,ي_ات¬. وف التهذيب: وهم أ%ح\ر,ياء بذلك وه'ن_ ح.ر.اي.ا وأ%نتم
أ%ح\راء#، جع ح.ر�. وقال اللحيان: وقد يوز أ%ن تثن ما ل تمع ل4ن

الكسائي حكى عن بعض العرب أ%نم يثنون ما ل يمعون فيقول إ,نما
ل%ر.يان1 أ%ن يفعل؛ وكذلك ر'و,ي. بيت' ع.و\ف1 بن ال4ح\وص,

ال%ع\ف%ر,ي:أ%و\د.ى ب.ن,ي_ ف%ما ب,ر.ح\ل1ي م1ن\ه'م'
إ,ل غ�لما ب.ي_ة{ ض.ن.يان1

بالفتح، كذا أ%نشده أ%بو علي الفارسي وصرح بأ%نه مفتوح؛ قال ابن بري
شاهد' ح.ر,ي� قول� لبيد:

من ح.ياة{ قد س.ئ1م\نا ط�ول%ها،
g9ع.ي\ش� أ%ن ي'م.ل �وح.ر,يÒ ط�ول

وف الديث: إ,ن� هذا ل%حر,يÒ إ,ن} خ.ط%ب. أ%ن ي.ن\ك1ح.. يقال: فلن
ح.ر,يÒ بكذا وح.رىÝ بكذا وح.ر� بكذا وبال%ر.ى أ%ن يكون كذا أ%ي ج.دير¬

وخ.ل1يق¬. وي'ح.د>ث� الرجل� الرجل% فيقول�: بال%ر.ى أ%ن يكون، وإ,نه
ل%ح\رىÝ أ%ن يفعل ذلك؛ عن اللحيان. وإ,نه ل%ح\راة أ%ن يفعل%، ول يثن

ول يمع ول يؤنث كقولك م.خ\ل%قة وم.ق}م.نة. وهذا ال4مر م.ح\راةD لذلك
أ%ي م.ق}منة مثل م.ح\ج.اة. وما أ%ح\راه: مثل ما أ%ح\جاه، وأ%ح\ر, به: م1ث}ل

أ%ح\ج, به؛ قال:
،vوم'س\ت.ب\د1ل� من ب.ع\د1 غ%ض\ي.ا ص'ر.ي\م.ة

فأ%ح\ر, به لط�ول, ف%ق}ر� وأ%ح\ر,ي.ا
أ%ي وأ%ح\ر,ي.ن\، وما أ%ح\راه' به؛ وقال الشاعر:



فإ,ن كنت. ت'وع1د'نا بال1جاء،
فأ%ح\ر, ب.ن\ رام.نا أ%ن ي.خ1يب.ا

وقولم ف الرجل إ,ذا بلغ المسي ح.رىÝ؛ قال ثعلب: معناه هو ح.رىÝ أ%ن
ي.نال% الي. كله. وف الديث: إ,ذا كان الرجل� ي.د\ع'و ف ش.ب,يب.ت1ه

ث أ%صابه أ%مر¬ بعد.ما ك%ب,ر. فبال%ر.ى أ%ن ي'س\تجاب. له.
ومن أ%ح\ر, به اش\ت'ق_ الت_ح.ر>ي ف ال4شياء ونوها، وهو ط%ل%ب' ما

هو أ%ح\ر.ى بالستعمال ف غالب الظن، كما اشتق الت_ق%مeن من الق%م1ي.
وفلن يت.ح.ر_ى ال4مر. أ%ي يت.و.خ�اه وي.ق}ص1ده. والت_ح.ر>ي: قص\د'

ال4و\ل وال4ح.ق>، مأ}خوذ من ال%ر.ى وهو ال%ليق'، والت_و.خ>ي مثله.
وف الديث: ت%ر_و\ا ليلة% الق%د\ر, ف الع.ش\ر, ال4واخ1ر أ%ي

تع.م_دوا طلبها فيها. والت_ح.ر>ي: الق%ص\د' والجتهاد' ف الطلب والعزم' على
تصيص الشيء بالفعل والقول؛ ومنه الديث: ل تت.ح.ر_و\ا بالصلة طلوع.

الشمس, وغروب.ها. وت%ر_ى فلنD بالكان أ%ي تك�ث. وقوله تعال:
فأ�ولئك تر_و\ا ر.ش.داv؛ أ%ي تو.خ_و\ا وع.م.د'وا، عن أ%ب عبيد؛ وأ%نشد

لمرئ القيس:
د1يةD ه.ط}لء فيها وط%ف¬،
ط%ب.ق' ال4رض, ت%ر_ى وت.د�1ر\

.vوحكى اللحيان: ما رأ%يت' من ح.ر.ات1ه وح.ر.4اه، ل يزد على ذلك شيئا
وح.ر.ى أ%ن يكون ذاك: ف معن عس.ى. وت%ر_ى لك: تع.م_ده.

وح1ر.اء، بالكسر والد: جبل بكة معروف، يذكر ويؤ.نث. قال سيبويه: منهم
من يصرفه ومنهم من ل يصرفه يعله اساv للبقعة؛ وأ%نشد:

ور'ب_ و.ج\ه{ م1ن ح1ر.اء� م'ن\ح.ن
:vوأ%نشد أ%يضا

،vقديا vست.ع\لم أ%ي_نا خيا
وأ%ع\ظ%م.نا بب.ط}ن, ح1ر.اء4 نارا

قال ابن بري: هكذا أ%نشده سيبويه. قال: وهو لرير؛ وأ%نشده الوهري:
،vر�ا�أ%لس\نا أ%كر.م. الث�ق%ل%ي\ن, ط

وأ%ع\ظ%م.هم ببط}ن ح1راء4 نارا
قال الوهري: ل يصرفه ل4نه ذهب به إ,ل البلدة الت هو با. وف

الديث: كان يت.ح.ن_ث� ب1راء�، هو بالكسر والد جبل من جبال مكة. قال



الطاب: كثي من الد�ثي ي.غ\ل%طون فيه فيف}ت.حون حاءه وي.ق}ص'رونه
وي'ميلونه، ول توز إ,مالته ل4ن الراء قبل ال4لف مفتوحة، كما ل توز إ,مالة

راشد ورافع.
ابن سيده: ال%ر\وة� ح'ر\قةD ي.ج,د'ها الرجل� ف ح.ل}قه وص.د\ره ورأ}سه

من الغ.ي\ظ والو.ج.ع. وال%ر\وة: الرائحة الكريهة مع ح1د_ة{ ف
ال%ياش1يم. وال%ر\و.ة� وال%راوة�: ح.ر.افةD تكون ف ط%ع\م نو ال%ر\دل وما
أ%شبهه حت يقال�: لذا الك�ح\ل ح.ر.اوة وم.ضاض.ة ف العي. النضر:

الف�ل}ف�ل له ح.ر.اوة، بالواو، وح.ر.ارة، بالراء. يقال: إ,ن ل4جد لذا الطعام
ح.ر\وة وح.ر.اوة أ%ي ح.رارة، وذلك من ح.رافة1 شيء يؤ\كل. قال ال4زهري:
ذكر الليث ال1ر_ ف العتل ههنا، وباب' الضاعف أ%ول به، وقد ذكرناه ف

ترجة حرح وف ترجة رحا. يقال: ر.ح.اه إ,ذا ع.ظ�مه، وح.ر.اه إ,ذا
أ%ضاق%ه، وال أعلم.

@حزا: الت_ح.ز>ي: الت_ك%هeن'. ح.ز.ى ح.ز\ياv وت.ح.ز_ى تك%ه_ن.؛ قال
رؤ\بة:

ل يأ}خ'ذ� الت_أ}ف1يك' والت_ح.ز>ي
فينا، ول قو\ل� الع1د.ى ذو ال4ز>

والاز,ي: الذي ينظر ف ال4عضاء وف خ1يلن1 الوج\ه1 يت.ك%ه_ن'. ابن
،vمن الطارق، والطارق' يكاد أ%ن} يكون كاه1نا vشيل: الاز,ي أ%ق%ل© علما

والاز,ي يقول بظ%ن¼ وخ.و\ف، والعائ1ف' العال بال�مور، ول
ي'س\ت.عاف' إ,ل م.ن\ ع.ل1م. وج.ر_ب. وعر.ف.، والع.ر�اف' الذي ي.ش'مe ال4رض

فيعرف م.واق1ع. الياه ويع\ر,ف' بأ%ي> بلد هو ويقول د.واء� الذي بفلن كذا
وكذا، ورجل ع.ر�اف¬ وعائ1ف¬ وعنده ع1ر.افة وع1ياف%ةD بال�مور. وقال

الليث: الاز,ي الكاه1ن'، ح.ز.ا ي.ح\ز'و وي.ح\ز,ي ويت.ح.ز_ى؛ وأ%نشد:
ومن ت%ز_ى عاط1ساv أ%و ط%ر.قا

وقال:
وحاز,ي.ة{ م.ل}ب'ون.ة{ وم'ن.ج,س�،

وطارقة{ ف ط%ر\ق1ها ل ت'س.د>د1
وقال ابن سيده ف موضع آخر: ح.ز.ا ح.ز\واv وت%ز_ى تك%ه_ن.، وح.ز.ا
الطي. ح.ز\واv: ز.ج.ر.ها، قال: والكلمة يائية وواوية. وح.ز.ى النخل%

ح.ز\ياv: خ.ر.صه. وح.ز.ى الطي. ح.ز\ياv: ز.ج.ر.ها. ال4زهري عن ال4صمعي:



ح.ز.ي\ت' الشيء أ%ح\ز,يه إ,ذا خ.ر.صت.ه وح.ز.و\ت'، لغتان من الاز,ي، ومنه
ح.ز.ي\ت' الطي. إ,نا هو ال%ر\ص'. ويقال لارص النخل حاز�، وللذي ينظر

ف النجوم ح.ز_اء#، ل4نه ينظر ف النجوم وأ%حكامها بظنه وتقديره فربا
.vز.ج.ر\ناها ز.ج\را vأ%صاب. أ%بو زيد: ح.ز.و\نا الطي. ن}ز'وها ح.ز\وا

قال: وهو عندهم أ%ن ي.ن\غ1ق. الغ'راب' مستقب,ل% رجل وهو يريد حاجة فيقول
هو خي فيخرج، أ%و ي.ن\غ1ق. م'س\تد\ب,ر.ه فيقول هذا شر فل يرج، وإ,ن
س.ن.ح له شيء عن يينه تي.م_ن. به، أ%و س.ن.ح عن يساره تشاء4م به، فهو

ال%ز\و' والز_ج\ر'. وف حديث ه1رق%ل: كان ح.ز_اء؛ ال%ز_اء� والازي:
الذي ي.ح\ز'ر' ال4شياء ويق%د>ر'ها بظنه. يقال: ح.ز.و\ت' الشيء4 أ%ح\ز'وه

وأ%ح\ز,يه. وف الديث: كان لفرعون% حاز� أ%ي كاه1ن¬. وح.ز.اه الس_راب'
ي.ح\ز,يه ح.ز\ياv: ر.ف%عه؛ وأ%نشد:
فلما ح.ز.اه'ن_ الس_راب' بع.ي\ن,ه

على الب,يد1، أ%ذ}ر.ى ع.ب.ةv وتت.ب_عا
وقال الوهري: ح.ز.ا الس_راب' الشخص. ي.ح\ز'وه وي.ح\ز,يه إ,ذا رفعه؛

قال ابن بري: صوابه وحز.ا الل؛ وروى ا ل4زهري عن ابن ال4عراب قال: إ,ذا
ر'ف1ع. له شخص الشيء فقد ح'ز,ي.، وأ%نشد: فلما ح.ز.اه'ن_ السراب'

(البيت).
وال%ز.ا وال%زاء� جيعاv: نبت¬ يشب,ه الك%ر.ف}س، وهو من أ%خ\رار

الب'قول، ولريه خ.م\ط%ةD، تزعم ال4عراب أ%ن الن ل تدخل بيتاv يكون فيه
ال%زاء�، والناس ي.ش\ر.بون ماء4ه من الر>يح وي'ع.ل�ق' على الصبيان إ,ذا

خ'ش1ي. على أ%حدهم أ%ن يكون به شيء. وقال أ%بو حنيفة: ال%ز.ا نوعان1
أ%حدها ما تقدم، والثان شجرة ترتفع على ساق مقدار. ذراعي أ%و أ%قل9، ولا

ورقة طويلة م'د\م.جة دقيقة� ال4طراف على خ1ل}ق%ة أ%ك1م_ة1 الز_ر\ع قبل
أ%ن تت.ف%ق�أ، ولا ب.ر.م.ة مثل ب.ر.م.ة1 الس_ل%م.ة1 وطول� ور.قها

كطول ال3ص\ب.ع، وهي شديدة ال�ض\رة، وتزداد على ال%ح\ل, خ'ض\ر.ةv، وهي ل
ي.ر\عاها شيء، فإ,ن غ%ل1ط% با البعي فذاقها ف أ%ضعاف الع'ش\ب قت.ل%ت\ه

على الكان، الواحدة ح.ز.اةD وح.ز.اءةD. وف حديث بعضهم: ال%زاة يشربا
أ%كاي,س' النساء للط©ش_ة1؛ ال%ز.اة: نبت بالبادية يشبه الك%ر.ف}س

إ,ل أ%نه أ%عظم ورقاv منه، وال%ز.ا ج,نس¬ لا، والط©ش_ة� الزeكام'، وف
:�رواية: ي.ش\تر,يها أ%كايس' النساء للخاف1ي.ة1 وال3ق}لت1؛ الاف1ي.ة



ال1نe، وال3قلت': م.و\ت' الو.لد، كأ%نم كانوا ي.ر.و\ن% ذلك من
ق1ب.ل, الن�، فإ,ذا تب.خ_ر\ن% به من.ع.ه'ن_ من ذلك. قال شر: تقول ريح'

ح.ز.اء فالن_جاء؛ قال: هو نبات¬ ذ%ف1ر¬ ي'ت.د.خ_ن' به لل4ر\واح، ي'ش\به
الك%ر.ف}س. وهو أ%عظم منه، فيقال: اه\ر'ب\ إ,ن هذا ريح' شر¼. قال: ودخل

ع.م\رو بن ال%ك%م الن_ه\د1يe على يزيد بن ال�ه.ل�ب وهو ف البس،
فلما رآه قال: أ%با خالد ريح' ح.ز.اء فالن_جاء، ل ت.ك�ن\ ف%ريسةv لل4س.د1

الل�ب,د1، أ%ي أ%ن هذا ت.باش1ي' ش.ر¼، وما ييء بعد هذا شرÒ منه.
وقال أ%بو اليثم: ال%ز.اء مدود ل يقصر. وقال شر: ال%ز.اء يد�

ويقصر. ال4زهري: يقال أ%ح\ز.ى ي'ح\زي إ,ح\زاءé إ,ذا هاب.؛ وأ%نشد:
ونف}س3ي أ%راد.ت\ ه.ج\ر. لي\لى فلم ت'ط1ق\

لا ال%ج\ر. هاب.ت\ه، وأ%ح\ز.ى ج.ن,ين'ها
وقال أ%بو ذؤ.يب:

كع'وذ1 ال�ع.ط�عف1 أ%ح\ز.ى لا
ب.ص\د.ر,ه الاء4 ر.أ}م¬ ر.د1ي

�أ%ي ر.ج.ع لا ر.أ}م¬ أ%ي ولد¬ رديء# هالك¬ ضعيف¬. والع'وذ�: الديثة
العهد بالن_تاج.

وال�ح\ز.و\زي: ال�ن\ت.ص1ب'، وقيل: هو الق%ل1ق'، وقيل: ال�ن\كسر.
وح'ز\و.ى وال%ز\واء� وح.ز.و\ز.ى: مواضع. وح'ز\و.ى: جبل من جبال

الد_ه\ناء؛ قال ال4زهري: وقد نزلت به. وح'ز\و.ى، بالضم: اسم ع'ج\مة{ من ع'ج.م,
الد_ه\ناء، وهي ج'م\هور عظيم ي.ع\لو تلك الماهي.؛ قال ذو الرمة:

ن.ب.ت\ عيناك. عن ط%لل� ب'ز\و.ى،
ع.ف%ت\ه الريح' وام\ت'ن,ح. الق1طار.ا

والنسبة إ,ليها ح'ز.او,يÒ؛ وقال ذو الرمة:
Dأ%و ع.و\ه.ج¬ م.ع\ق1ل1ي_ة Dح'ز.او,ي_ة

ت.ر'ود' بأ%ع\طاف1 الر>مال, ال%ز.اور,
قال ابن بري: صوابه ح'زاوية{ بالفض؛ وكذلك ما بعده ل4ن قبله:

كأ%ن� ع'ر.ى ال%ر\جان1 منها تعل�ق%ت\
على أ�م> خ1ش\ف{ من ظ1باء3 ال%شاق1ر

قال: وقوله ال%ز.اور صوابه ال%ر.ائ1ر وهي كرائم الر>مال، وأ%ما
.Dال%ز.اور' فهي الر_واب الص>غار'، الواحدة ح.ز\و.ر.ة



@حسا: ح.س.ا الطائر' الاء4 ي.ح\س'و ح.س\واv: وهو كالشeر\ب لل3نسان،
vوال%س\و' الف1ع\ل، ول يقال للطائر ش.ر,ب.، وح.سا الشيء4 ح.س\وا

وت%س_اه'. قال سيبويه: الت_ح.س>ي عمل ف م'ه\لة{. واح\ت.ساه: كت.ح.س_اه. وقد
يكون الح\ت1ساء� ف النوم وت.ق%ص>ي س.ي\ر, ال3بل,، يقال: اح\ت.سى

سي. الفرس والمل والناقة1؛ قال:
إ,ذا اح\ت.سى ي.و\م. ه.ج,ي� هائ1ف

غ�ر'ور. ع1يد1ي�اتا ال%وان,ف
وه'ن_ ي.ط}و,ين. على الت_كال1ف
بالس_ي\ف1 أ%ح\ياناv وبالت_قاذ�ف

جع بي الكسر والضم، وهذا الذي يسميه أ%صحاب القواف السناد ف قول
ال4خفش، واسم ما ي'ت.ح.س_ى ال%س3ي_ة� وال%ساء�، مدود، وال%س\و'؛ قال

ابن سيده: وأ�ر.ى ابن ال4عراب حكى ف السم أ%يضاv ال%س\و. على لفظ
الصدر، وال%سا، مقصور، على مثال الق%فا، قال: ولست منهما على ثقة،

وال�س\وة�، كله: الشيء القليل منه. وال�س\وة�: م1ل}ء� الف%م,. ويقال: اتذوا
لنا ح.س3ي_ةv؛ فأ%ما قوله أ%نشده ابن جن لبعض الرeج_از:

وح'س_د أ%و\ش.ل}ت' م1ن ح1ظاظ1ها
على أ%حاسي الغ.ي\ظ1 واك}ت1ظاظ1ها

قال ابن سيده: عندي أ%نه جع ح.ساء� على غي قياس، وقد يكون جع
أ�ح\س3ي_ة{ وأ�ح\س'و_ة{ كأ�ه\ج,ي_ة{ وأ�ه\ج'و_ة، قال: غي أ%ن ل أ%سعه

ول رأ%يته إ,ل ف هذا الشعر. وال%س\وة: الرة الواحدة، وقيل:: ال%س\وة
vسوة لغتان، وهذان الثالن يعتقبان على هذا الضرب كثيا�وال

كالن_غ\بة والنeغ\بة وال%ر\عة وال�ر\عة، وفرق يونس بي هذين الثالي فقال:
الف%ع\لة للف1ع\ل والف�ع\لة للسم، وجع ال�س\وة ح'سىÝ، وح.س.و\ت ال%ر.ق

ح.س\واv. ورجل ح.س'وÒ: كثي الت_ح.س>ي. ويوم كح.س\و, الطي أ%ي قصي.
.vقليل vكح.س\و, الطي إ,ذا نام نوما vوالعرب تقول: ن,مت' ن.و\مة

وال%س'وe على ف%ع'ول: طعام معروف، وكذلك ال%ساء�، بالفتح والد،
،éوح.ساء vابن السكيت: ح.س.و\ت' شربت ح.س'و�ا .vوح.س'و�ا éتقول: شربت ح.ساء

وشربت م.ش'و�اv وم.ش.اءé، وأ%ح\س.ي\ته ال%ر.ق فح.ساه واح\ت.ساه بعن،
وت%س_اه ف م'ه\لة. وف الديث ذك}ر' ال%ساء3، بالفتح والد، هو طبيخ¬
ي'ت_خذ من دقيق� وماء� ود'ه\ن�، وقد ي'ح.ل�ى ويكون رقيقاv ي'ح\س.ى. وقال



شر: يقال جعلت له ح.س\واv وح.ساءé وح.س3ي_ةv إ,ذا ط%ب.خ. له الشيء4
.éوأ%ح\ساء éالرقيق. يت.ح.س_اه إ,ذا اش\ت.ك%ى ص.د\ر.ه، ويمع ال%سا ح1ساء

قال أ%بو ذ�ب\يان بن الر_ع\بل: إ,ن� أ%ب\غ.ض. الشeيوخ إ,ل�
ال%س'وe الف%س'وe ال4ق}ل%ح' ال4م\ل%ح'؛ ال%س'وe: الش_روب'. وقد ح.س.و\ت'
ح.س\و.ةv واحدة. وف ال3ناء ح'س\و.ةD، بالضم، أ%ي ق%د\ر' ما ي'ح\س.ى

م.ر_ةv. ابن السكيت: ح.س.و\ت' ح.س\وةv واحدة، وال�س\و.ة� م1ل}ء� الفم.
وقال اللحيان: ح.س\و.ة وح'س\وة وغ%ر\فة وغ�ر\فة بعن واحد. وكان يقال

ل4ب ج'د\عان% حاسي الذ�ه.ب ل4نه كان له إ,ناء# من ذهب ي.ح\س'و منه. وف
الديث: ما أ%س\ك%ر. منه الف%ر.ق' فال�س\و.ة� حرام؛ ال�س\وة�، بالضم:

ال�ر\عة بقدر ما ي'ح\سى مر_ة واحدة، وبالفتح الرة. ابن سيده: ال1س\ي'
س.ه\لD من ال4رض ي.س\تنقع فيه الاء، وقيل: هو غ%ل}ظD فوقه ر.م\لD يتمع

فيه ماء السماء، فكلما نز.ح\ت. د.ل}واv ج.م_ت\ أ�خرى. وحكى الفارسي عن
،Ýول نظي لما إ,ل� م1ع\ي وم1عى ،Ýأ%حد بن يي ح1س\ي¬ وح1سى

وإ,ن\ي¬ من الليل وإ,نv. وحكى ابن ال4عراب ف ح1س\ي� ح.ساv، بفتح الاء على
مثال ق%فاv، والمع من كل ذلك أ%ح\ساء# وح1ساء#.

واح\ت.سى ح1س\ياv: اح\ت.فره، وقيل: الح\تساء� ن.ب\ث� التراب, لروج
vالاء. قال ال4زهري: وسعت غي واحد من بن تيم يقول اح\ت.س.ي\نا ح1س\يا

أ%ي أ%ن\ب.ط}نا ماء4 ح1س\ي�. وال1س\ي': الاء القليل. واح\ت.سى ما ف
نفسه: اخ\ت.ب.ه؛ قال:

يق�ول� ن,ساء# ي.ح\ت.س3ي. م.و.د_ت
ل1ي.ع\ل%م\ن. ما أ�خ\في، وي.عل%م\ن ما أ�ب\دي

ال4زهري: ويقال للرجل هل اح\ت.س.ي\ت. من فلن شيئاv؟ على معن هل
وج.د\ت..

وال%س.ى وذو ال�س.ى، مقصوران: موضعان؛ وأ%نشد ابن بري:
ع.ف%ا ذ�و ح'سىÝ من ف%ر\ت.ن.ا فالف%وار,ع

وح1س\ي¬: موضع. قال ثعلب: إ,ذا ذ%ك%ر كثي¬ غ%ي\قة% فمعها ح1س.اء#، وقال
ابن ال4عراب: فمعها ح.س\ن.ى. وال1س\ي: الرمل التراكم أ%سفله جبل

ص.ل}د¬، فإ,ذا م'ط1ر. الرمل ن.ش1ف. ماء� الطر، فإ,ذا ان\ت.هى إ,ل البل
الذي أ%س\فل%ه أ%م\س.ك. الاء4 ومنع الرمل� ح.ر_ الشمس, أ%ن ي'ن.ش>ف.

vن'ب,ث% وج\ه' الرمل, عن ذلك الاء فن.ب.ع باردا eالاء، فإ,ذا اشتد الر



عذباv؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يت بالبادية أ%ح\ساءé كثية على هذه الصفة،
منها أ%ح\ساء� بن س.ع\د{ بذاء ه.ج.ر. وق�ر.اها، قال: وهي اليوم. دار'

الق%رامطة وبا منازلم، ومنها أ%ح\ساء� خ1ر\شاف{، وأ%ح\ساء� الق%ط1يف،
وبذ%اء الاجر ف طريق مكة أ%ح\ساء# ف واد{ م'ت.طام1ن ذي رمل، إ,ذا

ر.و,ي.ت\ ف الشتاء من السeيول الكثية ال4مطار ل ينقطع ماء� أ%ح\سائها ف
الق%ي\ظ. الوهري: ال1س\ي'، بالكسر، ما ت'ن.ش>فه ال4رض من الرمل،
فإ,ذا صار إ,ل ص.لبة{ أ%م\سك%ت\ه فت.ح\ف1ر' عنه الرمل% فت.س\ت.خ\رجه، وهو
الح\ت1ساء�، وجع ال1س\ي, ال4حساء، وهي الك1ر.ار'. وف حديث أ%ب

الت_ي>هان: ذ%ه.ب. ي.س\ت.ع\ذ1ب لنا الاء4 من ح1س\ي, بن حارثة%؛ ال1س\ي'
بالكسر وسكون السي وجعه أ%ح\ساء: ح.ف1ية قريبة الق%ع\ر، قيل إ,نه ل
يكون إ,ل ف أ%رض أ%سفلها حجارة وفوقها رمل، فإ,ذا أ�م\ط1ر.ت\ ن.ش_فه

الرمل، فإ,ذا انتهى إ,ل الجارة أ%م\سك%ت\ه؛ ومنه الديث: أ%نم ش.ر,بوا من
ماء ال1س\ي,. وح.س3يت' ال%ب.ر، بالكسر: مثل ح.س3س\ت'؛ قال أ%بو

ز'ب.ي\د{ الطائي:
س1و.ى أ%ن� الع1ت.اق. من ال%طايا
ح.س3ي. به، فه'ن� إ,ليه ش'وس'

وأ%ح\س.ي\ت' ال%ب مثله؛ قال أ%بو ن'خ.ي\لة%:
لا اح\ت.س.ى م'ن\ح.د1ر¬ من م'ص\ع1د1
أ%ن� ال%يا م'غ\ل%و\ل1ب¬، ل ي.ج\ح.د1

اح\ت.س.ى أ%ي اس\ت.خ\ب.ر فأ�خ\ب,ر أ%ن ال1ص\ب. فاش�، وال�ن\حد1ر: الذي
يأ}ت الق�ر.ى، وال�ص\ع1د': الذي يأ}ت إ,ل مكة. وف حديث عوف بن

مالك: فه.ج.م\ت' على رجلي فقلت' هل ح.س\ت'ما من شيء؟ قال ابن ال4ثي: قال
الطاب كذا ورد وإ,نا هو هل ح.س3يت'ما؟ يقال: ح.س3يت' ال%ب، بالكسر،

أ%ي علمته، وأ%ح.س\ت' الب، وح.س3س\ت' بالب، وأ%ح\س.س\ت' به، كأ%ن�
ال4صل% فيه ح.س3س\ت' فأ%ب\دلوا من إ,حدى السيني ياء، وقيل: هو من

قولم ظ%ل}ت' وم.س\ت' ف ظ%ل1ل}ت' وم.س3س\ت' ف حذف أ%حد الثلي، وروي بيت
أ%ب ز'ب.ي\د{ أ%ح.س\ن. به.

وال1س.اء: موضع؛ قال عبد ال بن ر.واح.ة% ال4نصاريe ي'خاطب ناق%ته
حي توجه إ,ل م'وت.ة% من أ%رض الشأ}م:

إ,ذا ب.ل�غ\ت1ن وح.م.ل}ت31 ر.ح\ل1ي



م.س3ية% أ%ر\ب.ع�، بعد. ال1س.اء
@حشا: ال%ش.ى: ما د'ون ال1جاب, ما ف الب.ط}ن ك�لY من الك%ب,د

والطYحال والك%ر,ش وما ت.بع. ذلك ح.شىÝ ك�ل©ه. وال%ش.ى: ظاهر البطن وهو
ال1ض\ن'؛ وأ%نشد ف صفة امرأ%ة:

ه.ض1يم ال%ش.ى ما الشمس' ف يوم, د.ج\ن,ها
ويقال: هو ل%طيف' ال%ش.ى إ,ذا كان أ%ه\ي.ف. ضام1ر. ال%ص\ر. وتقول:

ح.ش.و\ت'ه سهماv إ,ذا أ%صبت. ح.ش.اه، وقيل: ال%ش.ى ما بي ض1ل%ع, ال%ل}ف
الت ف آخر ال%ن\ب, إ,ل الو.ر,ك. ابن السكيت: ال%ش.ى ما بي آخ1ر,

ال4ض\لع إ,ل رأ}س الو.ر,ك. قال ال4زهري: والشافعي س.م_ى ذلك كله
ح1ش\و.ةv، قال: ونو ذلك حفظته عن العرب، تقول لميع ما ف البطن ح1ش\و.ة، ما

عدا الشحم فإ,نه ليس من ال1ش\وة، وإ,ذا ثنيت قلت ح.ش.يان1. وقال الوهري:
ال%ش.ى ما اض\ط%م_ت عليه الضلوع؛ وقول� ال�ع.ط�ل الذل:

ي.ق�ول� الذي أ%م\س.ى إ,ل ال%ز\ن1 أ%ه\ل�ه:
بأ%ي� ال%ش.ى أ%م\س.ى ال%ل1يط� ال�باي,ن'؟

يعن الناحية%. التهذيب: إ,ذا اش\ت.ك%ى الرجل� ح.ش.اه ون.ساه فهو ح.ش�
ون.س�، والمع أ%ح\ش.اء#. الوهري: ح1ش\و.ة� البطن وح'ش\وته، بالكسر

والضم، أ%معاؤ'ه. وف حديث ال%ب\ع.ث1: ث ش.ق�ا ب.ط}ن وأ%خ\ر.جا ح'3ش\و.ت؛
ال�ش\و.ة�، بالضم والكسر: ال4معاء. وف م.ق}تل عبد ال بن ج'ب.ي\ر:

إ,ن} ح'ش\و.ت.ه خ.ر.ج.ت. ال4صمعي: ال�ش\وة موضع الطعام وفيه ال4ح\ش.اء�
وال4ق}صاب'.

وقال ال4صمعي: أ%سفل� مواضع الطعام الذي ي'ؤد>ي إ,ل ال%ذ}ه.ب
ال%ح\شاة�، بنصب اليم، والمع ال%حاش1ي، وهي ال%ب\ع.ر' من الدواب، وقال:

إ,ياكم وإ,ت\يان% النساء3 ف م.حاش1يهن_ فإ,ن� ك�ل� م.ح\شاة{ ح.رام¬.
وف الديث: ماشي النساء حرام¬. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، وهي

جع م.ح\شاة ل4سفل مواضع الطعام من ال4م\عاء فك%ن.ى به عن ال4د\بار؛
قال: ويوز أ%ن تكون ال%حاش1ي جع ال1ح\ش.ى، بالكسر، وهي الع'ظ�ام.ة

الت ت'ع.ظYم با الرأ%ة ع.جيزتا فك%ن.ى با عن ال4د\بار. والك�ل}يتان1
ف أ%سفل البطن بينهما ال%ثانة، ومكان� البول ف ال%ثانة، وال%ر\ب.ض'

تت السeر_ة، وفيه الص>ف%اق'، والص>فاق' جلدة البطن الباطنة� كلها،
واللد' ال4سفل الذي إ,ذا انرق كان رقيقاv، وال%أ}ن.ة� ما غ%ل�ظ% تت



السeر_ة 
(* قوله: والكليتان إل... تت السرة؛ هكذا ف الصل، ول رابط

له با سبق من الكلم). وال%ش.ى: الر_ب\و'؛ قال الش_م_اخ:
ت'لع1ب'ن، إ,ذا ما ش1ئ}ت'، خ.و\د¬،

على ال4ن\ماط1، ذات' ح.شىÝ ق%ط1يع,
ويروى: خ.و\د{، على أ%ن يعل من نعت ب.ه\كنة{ ف قوله:

ولو أ%ن>ي أ%شاء� ك%ن.ن\ت' ن.ف}س3ي
إ,ل ب.ي\ضاء4، ب.ه\ك%نة{ ش.م'وع,

أ%ي ذات ن.ف%س م'ن\ق%ط1ع� من س1م.نها، وق%ط1يع� نعت¬ ل%شىÝ. وف حديث
عائشة، رضي ال عنها: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، خرج من بيتها ومضى

إ,ل الب.ق1يع فت.ب,ع.ت\ه' ت.ظ�نe أ%نه دخل بعض. ح'ج.ر, نسائه، فلما
أ%ح.س_ بس.واد1ها قص.د. ق%ص\د.ه فع.د.ت\ فع.د.ا على أ%ثرها فلم ي'د\ر,ك}ها

إ,ل وهي ف ج.و\ف1 ح'ج\ر.ت1ها، فدنا منها وقد و.ق%ع عليها الب'ه\ر'
والر_ب\و' فقال لا: ما ل أ%راك1 ح.ش\ي.ا 
(* قوله «ما ل أراك حشيا» كذا

بالقصر ف الصل والنهاية فهو فعلى كسكرى ل بالد كما وقع ف نسخ
القاموس). رابي.ةv أ%ي ما ل%ك1 قد وقع. عليك ال%ش.ى، وهو الر_ب\و' والب'ه\ر'

والن_ه,يج' الذي ي.ع\ر,ض للم'س\ر,ع ف م1ش\ي.ته وال�ح\ت.د> ف كلمه من
ارتفاع الن_ف%س وت.وات'ره، وقيل: أ%صله من إ,صابة الر_ب\و, ح.شاه. ابن

سيده: ورجل ح.ش� وح.ش\يان� من الر_ب\و,، وقد ح.ش1ي.، بالكسر؛ قال أ%بو
جندب الذل:

فن.ه\ن.ه\ت' أ�ول الق%و\م, عنهم بض.ر\بة{،
تن.ف�س. منها كل© ح.ش\يان% م'ج\ح.ر,

وال�نثى ح.ش1ي.ةD وح.ش\يا، على ف%ع\لى، وقد ح.ش1يا ح.شىÝ. وأ%ر\نب
م'ح.ش>ي.ة الك1لب, أ%ي ت.ع\د'و الكلب' خلفها حت ت.ن\ب.ه,ر.. وال1ح\ش.ى:

الع'ظ�امة ت'ع.ظYم با الرأ%ة ع.ج,يزت.ها؛ وقال:
ج'م�اv غ%ني_ات{ عن ال%حاشي

وال%ش1ي_ة�: م1ر\ف%قة أ%و م1ص\د.غة أ%و نو'ها ت'ع.ظYم با الرأ%ة
بدن.ها أ%و عجيزتا لت'ظ%ن_ م'ب.د_نةv أ%و ع.ج\زاء، وهو من ذلك؛ أ%نشد

ثعلب:



إ,ذا ما الزeل© ضاع.ف}ن. ال%شايا،
ك%فاها أ%ن ي'لث% با ال3زار'

ابن سيده: واح\ت.ش.ت1 الرأ%ة� ال%ش1ي_ة% واح\ت.شت\ با كلها
لبستها؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ل ت}ت.ش1ي إ,ل الص_ميم. الصادقا
يعن أ%نا ت.ل}ب.س' ال%شايا ل4ن ع1ظ%م. عجيزتا ي'غ\نيها عن ذلك؛

وأ%نشد ف الت_عد>ي بالباء:
كانت إ,ذا الزeل© اح\ت.ش.ي. بالنeق%ب\،

ت'ل}ق1ي ال%شايا ما ل%ها فيها أ%ر.ب\
ال4زهري: ال%ش1ي_ة� ر,فاعة� الرأ%ة، وهو ما تضعه على عجيزتا

.Dفهي م'ت.ح.ش>ية ،vت%ش>يا �ت'ع.ظYم'ها به. يقال: ت%ش_ت1 الرأ%ة
والح\ت1شاء�: المتلء�، تقول: ما اح\تش.ي\ت' ف معن ام\تلgت'.

واح\ت.ش.ت ال�س\تحاضة�: ح.ش.ت\ نف}س.ها بال%فار,م ونوها، وكذلك الرجل ذو
ال3ب\ر,د.ة1. التهذيب: والح\ت1شاء� اح\ت1شاء� الرجل ذي ال3ب\ر,د.ة1،

وال�س\تحاضة ت}ت.ش1ي بالك�ر\س'ف1. قال النب، صلى ال عليه وسلم،
لمرأ%ة{: اح\ت.ش1ي ك�ر\س'فاv، وهو القطن ت}ش'و به فرجها. وف الصحاح: والائض

ت}ت.ش1ي بالك�ر\س'ف1 لتحبس الدم. وف حديث ال�س\تحاضة1: أ%مرها أ%ن
تغتسل فإ,ن رأ%ت شيئاv اح\ت.شت\ أ%ي اس\ت.د\خل%ت\ شيئاv ينع الدم من القطن؛

قال ال4زهري: وبه سي الق�ط}ن' ال%ش\و. ل4نه ت'ح\ش.ى به الف�ر'ش
vوغيها. ابن سيده: وح.شا الو,سادة والفراش. وغيها ي.ح\ش'وها ح.ش\وا

مل4ها، واسم ذلك الشيء ال%ش\و'، على لفظ الصدر. وال%ش1ي_ة�: الف1راش'
ال%ح\ش'وe. وف حديث علي: من ي.ع\ذ1ر'ن من هؤلء3 الض_ياط1رة1 يت.خ.ل�ف'

أ%حد'هم يت.ق%ل�ب' على ح.شاياه' أ%ي على ف%ر\ش1ه، واحد.ت'ها ح.ش1ي_ة،
بالتشديد. ومنه حديث عمرو بن العاص: ليس أ%خو الرب من ي.ض.ع' خ'ور.

ال%ش.ايا عن يينه وشاله. وح.ش\و' الرجل: نف}س'ه على ال%ثل، وقد ح'ش1ي.
:eبا وح'ش1ي.ها؛ وقال يزيد بن ال%ك%م الث�ق%ف1ي

وما ب.ر,ح.ت\ نف}س¬ ل%ج'وج¬ ح'ش1يت.ها
ت'ذ1يب'ك. حت ق1يل%: هل أ%نت. م'ك}ت.وي؟

وح'ش1ي. الرجل� غيظاv وك1ب\راv كلها على ال%ث%ل؛ قال ال%ر_ار':
وح.ش.و\ت' الغ.ي\ظ% ف أ%ض\لع1ه،



فهو ي.م\ش1ي ح.ظ%لناv كالن_ق1ر\
وأ%نشد ثعلب:

ول ت.أ}ن.فا أ%ن} ت.س\أ%ل وت'س.لYما،
فما ح'ش1ي. ال3نسان� ش.ر�اv من الك1ب\ر,

ابن سيده: وح'ش\و.ة الشاة1 وح1ش\و.ت'ها ج.و\ف�ها، وقيل: ح1ش\وة البطن
وح'ش\و.ت'ه ما فيه من كبد وطحال وغي ذلك.

وال%ح\ش.ى: موضع الطعام. وال%شا: ما ف البطن، وتثنيته ح.ش.وان1، وهو
من ذوات الواو والياء ل4نه ما يثن بالياء والواو، والمع أ%ح\شاء#.

وح.ش.و\ت'ه: أ%ص.ب\ت' ح.شاه.
وح.ش\و' البيت من الش>ع\ر: أ%جزاؤ'ه غي عروضه وضربه، وهو من ذلك.

وال%ش\و' من الكلم: الف%ض\ل� الذي ل يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس.
وح'ش\وة� الناس: ر'ذال%ت'هم. وحكى اللحيان: ما أ%كثر ح1ش\و.ة% أ%ر\ض1كم

وح'ش\و.تا أ%ي ح.ش\و.ها وما فيها من الد_غ%ل. وفلن من ح1ش\و.ة بن فلن،
بالكسر، أ%ي من ر'ذالم. وح.ش\و' ال3بل وحاش1ي.ت'ها: ص1غارها، وكذلك

حواشيها، واحدتا حاش1يةD، وقيل: ص1غارها الت ل ك1بار فيها، وكذلك من
الناس.والاش1يتان1: ابن' ال%خاض وابن الل�ب'ون. يقال: أ%ر\س.ل% بنو فلن

رائداv فان\ت.هى إ,ل أ%رض قد ش.ب,ع.ت\ حاش1ي.تاها. وف حديث الزكاة: خ'ذ}
من ح.و.اشي أ%موالم؛ قال ابن ال4ثي: هي ص1غار' ال3بل كابن ال%خاض

وابن الل�ب'ون، واحدتا حاش1ي.ةD. وحاش1ي.ة� كل شيء�: جانبه وط%ر.ف�ه، وهو
كالديث الخر: ات_ق, كرائم. أ%م\والم. وح.ش1ي. الس>قاء� ح.شىÝ: صار

له من الل�ب.ن ش1ب\ه' ال1ل}د1 من باطن فل%ص1ق. باللد فل ي.ع\د.م' أ%ن
ي'ن\ت1ن. في'ر\و,ح.. وأ%رض¬ ح.شاةD: س.و\داء ل خي فيها. وقال ف موضع

آخر: وأ%رض ح.شاةD قليلة الي سوداء�. وال%ش1يe من الن_ب\ت1: ما فس.د
أ%صله وع.ف1ن.؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

كأ%ن� ص.و\ت. ش.خ\ب,ها، إ,ذا ه.ما،
ص.وت' أ%فاع� ف ح.ش1ي¼ أ%ع\ش.ما

ويروى: ف خ.ش1ي¼؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:
وإ,ن� ع1ندي، إ,ن ر.ك1ب\ت' م1س\ح.لي،

س.م_ ذ%راريح. ر,طاب� وح.ش1ي
أ%راد: وح.ش1ي¼ فخفف الشدد. وت%ش_ى ف بن فلن إ,ذا اض\ط%مeوا



عليه وآو.و\ه'. وجاء ف حاش1ي.ته1 أ%ي ف قومه الذين ف ح.شاه. وهؤلء
حاش1ي.ت'ه أ%ي أ%هله وخاص_ت'ه. وهؤلء حاش1ي.ته، بالنصب، أ%ي ف ناحيته

وظ1لYه. وأ%ت.ي\ت'ه فما أ%ج.ل�ن ول أ%ح\شان أ%ي فما أ%عطان ج.ليلة ول
حاش1يةv. وحاش1ي.تا الث�و\ب,: جانباه اللذان ل ه'د\ب. فيهما، وف

�التهذيب: حاش1ي.تا الثوب ج.ن.ب.تاه الطويلتان ف طرفيهما ال�د\ب'. وحاش1ي.ة
الس_راب: كل ناحية منه. وف الديث: أ%نه كان ي'ص.لYي ف حاش1ي.ة1

ال%قام, أ%ي جانبه وط%ر.فه، تشبيهاv باش1ي.ة الثوب؛ ومنه حديث م'عاوية: لو
كنت' من أ%هل البادية لنزلت' من الك%ل الاشية%. وع.ي\ش¬ رقيق' ال%واشي

أ%ي ناع1م¬ ف د.ع.ة{. وال%حاشي: أ%ك}سية خ.ش1نة ت.ح\ل1ق' ال%سد.،
واحدتا م1ح\شاةD؛ وقول النابغة الذ©بيان:

إ,ج\م.ع\ م1حاش.ك. يا ي.ز,يد'، فإ,نن
أ%ع\د.د\ت' ي.ر\ب'وعاv لكم وت.م1يما

قال الوهري: هو من ال%ش\و,؛ قال ابن بري: قوله ف ال1حاش, إ,نه من
ال%ش\و, غلط قبيح، وإ,نا هو من ال%ح\ش وهو ال%ر\ق'، وقد فسر هذه اللفظة

ف فصل مش فقال: ال1حاش' قوم اجتمعوا من قبائل وتال%ف�وا عند النار.
قال ال4زهري: ال%ح.اش' كأ%نه م.ف}ع.لD من ال%و\ش,، وهم قوم ل%ف1يف

أ�شاب.ةD. وأ%نشد بيت النابغة: ج.م>ع\ م.حاش.ك يا يزيد. قال أ%بو منصور:
vغ%ل1ط% الليث ف هذا من وجهي: أ%حدها فتحه اليم وجعله إ,ياه م.ف}ع.ل

من ال%و\ش، والوجه الثان ما قال ف تفسيه والصواب ال1حاش'، بكسر
اليم، قال أ%بو عبيدة فيما رواه عنه أ%بو عبيد وابن ال4عراب: إ,نا هو
ج.م>ع\ م1حاش.ك.، بكسر اليم، جعلوه من م.ح.ش.ت\ه أ%ي أ%حرقته ل من

ال%و\ش، وقد ف�س>ر ف موضعه الصحيح أ%نم يتحالفون عند النار، وأ%ما ال%حاش'،
بفتح اليم، فهو أ%ثاث� البيت وأ%صله من ال%و\ش، وهو ج.م\ع الشيء
وض.مeه؛ قال: ول يقال للف1يف1 الناس م.حاش¬. وال%ش1يe، على ف%ع1يل:

الياب,س'؛ وأ%نشد العجاج:
وال%د.ب الناعم وال%ش1ي�

.vيروى بالاء والاء جيعا
وحاشى: من حروف الستثناء ت.ج'رe ما بعدها كما ت.ج'رe حت ما بعدها.

وحاش.ي\ت' من القوم فلناv: است.ثني\ت. وحكى اللحيان: ش.تم\ت'هم وما
حاش.ي\ت' منهم أ%حداv وما ت%ش_ي\ت' وما حاش.ي\ت' أ%ي ما قلت حاش.ى لفلن



وما استثنيت منهم أ%حداv. وحاش.ى ل3 وح.اش. ل3 أ%ي ب.ر.اءةv ل
وم.عاذاv ل؛ قال الفارسي: حذفت منه اللم كما قالوا ولو ت.ر. ما أ%هل مكة،

وذلك لكثرة الستعمال. ال4زهري: حاش. ل كان ف ال4صل حاش.ى ل، فك%ث�ر
ف الكلم وحذفت الياء وجعل اساv، وإ,ن كان ف ال4صل فعلv، وهو حرف

من حروف الستثناء مثل ع.د.ا وخ.ل، ولذلك خ.ف%ض'وا باش.ى كما خفض بما،
ل4نما جعل حرفي وإ,ن كانا ف ال4صل فعلي. وقال الفراء ف قوله

تعال: ق�ل}ن. حاش. ل3؛ هو من حاش.ي\ت' أ�حاشي. قال ابن ال4نباري: معن
حاش.ى ف كلم العرب أ%ع\ز,ل� فلناv من و.ص\ف1 القوم بال%ش.ى وأ%ع\ز,ل�ه

بناحية ول أ�د\خ1له ف ج'م\لتهم، ومعن ال%ش.ى الناحية�؛ وأ%نشد أ%بو
بكر ف ال%ش.ى الناحية بيت ال�ع.ط�ل الذل:

بأ%ي> ال%ش.ى أ%م\سى ال%بيب' ال�باي,ن'
وقال آخر:

حاش.ى أ%ب م.ر\وان، إ,ن� به
ض.ن�اv عن ال%ل}حاة1 والش_ت\م,

وقال آخر 
(* هو النابغة وصدر البيت:

ول أرى فاعلv ف الناس يشبه'ه) :
ول أ�حاش1ي من ال4ق}وام, من أ%ح.د1

ويقال: حاش.ى لفلن وحاش.ى ف�لناv وحاش.ى فلن{ وح.ش.ى فلن{؛ وقال عمر
بن أ%ب ربيعة:

م.ن رام.ها، حاش.ى الن_ب> وأ%ه\ل1ه
ف الف%خ\ر,، غ%ط}م.ط%ه هناك ال�ز\ب,د'

وأ%نشد الفراء:
ح.شا ر.ه\ط1 النب>، فإ,ن� منهم\

ب'حوراv ل ت'ك%د>ر'ها الد>لء�
فمن قال حاش.ى لفلن خفضه باللم الزائدة، ومن قال حاش.ى فلناv أ%ض\م.ر

،vهم فلنا�ف حاش.ى مرفوعاv ونص.ب فلناv باش.ى، والتقدير حاش.ى ف1ع\ل
ومن قال حاش.ى فلن خف%ض بإ,ضمار اللم لطول ص'حبتها حاش.ى، ويوز أ%ن

يفضه باشى ل4ن حاشى لا خلت من الصاحب أ%شبهت السم فأ�ضيفت إ,ل ما
بعدها، ومن العرب من يقول حاش. لفلن فيسقط ال4لف، وقد قرئ ف القرآن



بالوجهي. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: ق�ل}ن. حاش. ل؛ اش\ت'ق_ من
قولك كنت' ف ح.شا فلن أ%ي ف ناحية فلن، والعن ف حاش. ل ب.راءةv ل

من هذا، وإ,ذا قلت حاشى لزيد هذا من الت_ن.ح>ي، والعن قد تن.ح_ى
زيد¬ من هذا وت.باع.د. عنه كما تقول تن.ح_ى من الناحية، كذلك تاش.ى من
حاشية1 الشيء، وهو ناحيت'ه. وقال أ%بو بكر بن' ال4ن\باري ف قولم حاشى

فلناv: معناه قد استثنيت'ه وأ%خرجته فلم أ�دخله ف جلة الذكورين؛ قال
أ%بو منصور: جع.ل%ه من ح.شى الشيء وهو ناحيته؛ وأ%نشد الباهلي ف

العان:ول ي.تح.ش_ى الف%ح\ل� إ,ن} أ%ع\ر.ض.ت\ به،
ول ي.م\ن.ع' ال1ر\باع. منها ف%ص1يل�ها

(* قوله «ول يتحشى الفحل إل» كذا بضبط التكملة).
قال: ل ي.تح.ش_ى ل ي'بال من حاشى. الوهري: يقال حاشاك. وحاشى لك.

،vوقد تكون فعل ،vوالعن واحد. وحاشى: كلمة يستثن با، وقد تكون حرفا
vوإ,ن جعلتها حرفا ،vنصبت با فقلت ضربتهم حاشى زيدا vفإ,ن جعلتها فعل

خفضت با، وقال سيبويه: ل تكون إ,ل حرف جر ل4نا لو كانت فعلv لاز أ%ن
تكون صلة لا كما يوز ذلك ف خل، فلما امتنع أ%ن يقال جاءن القوم ما

حاشى زيداv دلت أ%نا ليست بفعل. وقال ال�بد: حاشى قد تكون فعلv؛
واستدل بقول النابغة:

ول أ%رى فاع1لv ف الناس ي'ش\ب,ه'ه،
وما أ�حاشي من ال4ق}وام من أ%ح.د1

فتصرeفه يدل على أ%نه فعل، ول4نه يقال حاشى لزيد{، فحرف الر ل يوز
أ%ن يدخل على حرف الر، ول4ن الذف يدخلها كقولم حاش. لزيد{، والذف

إ,نا يقع ف ال4ساء والفعال دون الروف؛ قال ابن بري عند قول الوهري
قال سيبويه حاشى ل تكون إ,ل حرف جر قال: شاهده قول س.ب\رة بن عمرو

ال4س.دي:
حاش.ى أ%ب ث%و\بان%، إ,ن� به
ض.ن�اv عن ال%ل}حاة والش_ت\م,

�قال: وهو منسوب ف ال�ف%ض_ل1ي�ات1 للج'م.ي\ح ال4س.دي، واسه م'ن\ق1ذ
بن الط�م�اح؛ وقال ال�ق%ي\ش1ر:

ف ف1ت\ية{ جع.لوا الصليب. إ,ل%ه.ه'م\،
حاشاي.، إ,ن م'س\ل1م¬ م.ع\ذ�ور'



العذور: ال%خ\ت'ون، وحاش.ى ف البيت حرف جر، قال: ولو كانت فعلv لقلت
حاشان. ابن ال4عراب: ت.ح.ش_ي\ت' من فلن أ%ي ت.ذ%م_م\ت'؛ وقال

ال4خطل:
لول الت_ح.ش>ي م1ن\ ر,ياح� ر.م.ي\ت'ها
بك%ال1مة1 ال4ن\ياب,، باق� و'س'وم'ها

التهذيب: وتقول: ان\ح.ش.ى صوت¬ ف صوت{ وان\ح.ش.ى ح.ر\ف¬ ف ح.ر\ف.
وال%ش.ى: موضع؛ قال:

إن� بأ%ج\زاع, الب'ر.ي\راء3، فال%ش.ى،
ف%و.ك}د{ إل الن_ق}ع.ي\ن, م1ن\ و.ب,ع.ان1

(* قوله «إن بأجزاع إل» كذا بالصل والتهذيب، والذي ف موضعي من
ياقوت: فإن يلص فالبيراء إل أي بفتح الاء العجمة وسكون اللم).

@حصي: ال%ص.ى: ص1غار' الجارة، الواحدة� منه ح.صاة. ابن سيده: ال%ص.اة
من الجارة معروفة، وجعها ح.ص.يات¬ وح.صىÝ وح'ص1يÒ وح1ص1يÒ؛ وقول أ%ب

:vذؤ.يب يصف ط%ع\ن.ة
م'ص.ح\ص1ح.ة ت.ن\ف1ي ال%ص.ى عن ط%ر,يق1ها،

ي'ط%ي>ر أ%ح\شاء الر_عيب, ان\ث1ر.ار'ها
يقول: هي شديدة الس_ي.لن حت إنه لو كان هنالك ح.صىÝ لدفعته.

وح.ص.ي\ت'ه بال%ص.ى أ%ح\ص1يه أ%ي رميته. وح.ص.ي\ت'ه ضربته بال%ص.ى. ابن شيل:
ال%ص.ى ما ح.ذ%ف}ت. به ح.ذ}فاv، وهو ما كان مثل% بعر الغنم. وقال أ%بو

Dب.ع.ر, البعي من ال%ص.ى، قال: وقال أ%بو زيد ح.ص.اة �أ%سلم: العظيم' مثل
وح'ص1ي� وح1ص1ي� مثل ق%ناة وق�ن,ي� وق1ن,ي� ون.واة ون'و,ي� ود.واة

ود'و,ي�، قال: هكذا قيده شر بطه، قال: وقال غيه تقول ح.ص.اة وح.صىÝ بفتح
أ%وله، وكذلك ق%ناةD وق%نÝ ون.واةD ون.وىÝ مثل ث%م.رة وث%م.ر؛ قال: وقال

Dأ%ي كثي ال%ص.ى، وأ%رض م.ح\ص.اة وح.ص1ي.ة Òغيه تقول ن.ه.ر¬ ح.ص.و,ي
كثية ال%ص.ى، وقد ح.ص1ي.ت\ ت.ح\ص.ى. وف الديث: ن.ه.ى عن ب.ي\ع,

ال%ص.اة، قال: هو أ%ن يقول الشتري أ%و البائع إذا ن.ب.ذ}ت' ال%صاة% إليك فقد
و.ج.ب البيع'، وقيل: هو أ%ن يقول ب,ع\ت'ك من الس>ل%ع ما ت.ق%ع' عليه

ح.صات'ك إذا رميت با، أ%و ب,ع\ت'ك من ال4رض إل حيث� ت.ن\ت.هي ح.صات'ك،
والك�ل© فاسد ل4نه من بيوع الاهلية، وكلها غ%ر.ر¬ لا فيها من

ال%هالة.وال%ص.اة�: داء# ي.قع بال%ثانة وهو أ%ن ي.خ\ث�ر. البول� فيشتد_ حت



يصي كال%صاة، وقد ح'ص1ي. الرجل� فهو م.ح\ص1يÒ. وح.صاة� الق%س\م,:
vالت ي.ت.صاف%ن'ون عليها الاء. وال%ص.ى: العدد' الكثي، تشبيها �ال1جارة

بال%ص.ى من الجارة ف الكثرة؛ قال ال4عشى ي'ف%ض>ل� عامراv على
،Ýع.ل}قمة:ول%س\ت. بال4كثر, منهم حصى

وإنا الع1ز_ة� لل}ك%اث1ر,
وأ%نشد ابن بري:

وقد ع.ل1م. ال4ق}وام' أ%نك س.ي>د¬،
وأ%نك من\ دار� ش.ديد{ ح.صات'ها

.vأ%ي ع.د.دا Ýوقولم: نن أ%كثر منهم ح.صى
:eوال%ص\و': ال%ن\ع؛ قال ب.ش1ي¬ الف%ر,ير,ي

أ%ل ت.خاف' ال4 إذ ح.ص.و\ت.ن,ي
ح.قYي بل ذ%ن\ب�، وإذ} ع.ن_ي\ت.ن,ي؟

ابن ال4عراب: ال%ص\و' هو ال%غ.س' ف الب.ط}ن. وال%ص.اة�: الع.ق�gل
والر_زان.ة�. يقال: هو ثابت ال%صاة1 إذا كان عاقلv. وفلن ذو ح.صاة{

وأ%صاة{ أ%ي عقل� ور.أ}ي�؛ قال كعب بن س.ع\د الغ.ن.وي:
وأ%ع\ل%م ع1ل}ماv، ليس بالظ�ن>، أ%ن_ه
�إذا ذ%ل� م.و\ل%ى ال%ر\ء3، فه'و. ذ%ل1يل

وأ%ن� ل1سان% ال%ر\ء3، ما ل ي.ك�ن\ له
�ح.ص.اةD، على ع.و\رات1ه1، ل%د.ل1ىل

ونسبه ال4زهري إل ط%ر.فة، يقول: إذا ل يكن مع اللسان عقل يج'زه عن
ب.س\ط1ه فيما ل ي'ح.بe دل� اللسان على عيبه با ي.ل}ف1ظ به من ع'ور,

الكلم. وما له ح.ص.اة ول أ%ص.اة أ%ي رأ}ي ي'ر\ج.ع إليه. وقال ال4صمعي ف
معناه: هو إذا كان حازماv ك%ت'وماv على نفسه يف%ظ سر_ه، قال:

وال%ص.اة الع.ق}ل، وهي ف%ع.لة من أ%ح\ص.ي\ت. وفلن ح.ص1يÒ وح.ص1يف¬ وم'س\ت.ح\ص�
إذا كان شديد العقل. وفلن ذو ح.صىÝ أ%ي ذو عد.د{، بغي هاء�؛ قال: وهو

من الح\صاء ل من ح.ص.ى الجارة. وح.صاة� اللYسان1: ذ%راب.ت'ه. وف
الديث: وهل ي.ك�بe الناس. على م.ناخ1ر,ه1م ف ج.ه.ن_م إل� ح.ص.ا

أ%ل}س3ن.ت1ه,م\؟ قال ال4زهري: العروف ف الديث والرواية الصحيحة إل�
ح.ص.ائ1د' أ%ل}س3ن.ت1ه,م، وقد ذكر ف موضعه، وأ%ما ال%ص.اة فهو العقل نفسه'.

قال ابن ال4ثي: ح.ص.ا أ%ل}س3ن.ت1ه,م جع' ح.صاة1 اللYسان1 وهي



ذ%راب.ت'ه. وال%ص.اة�: الق1ط}عة من ال1س\ك. الوهري: ح.صاة� ال1س\ك قطعة
ص'ل}بة توجد ف فأ}رة ال1س\ك. قال الليث: يقال لكل قطعة من ال1س\ك

ح.صاة.وف أ%ساء ال تعال: ال�ح\ص1ي؛ هو الذي أ%ح\ص.ى كل� شيء� ب,ع1ل}م1ه
فل ي.ف�وته د.قيق منها ول ج.ليل. والح\صاء�: الع.دe وال1ف}ظ.

وأ%ح\ص.ى الشيء4: أ%حاط% به. وف التنزيل: وأ%ح\ص.ى كل� شيء� عدداv؛
ال4زهري: أي أ%حاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كلY شيء. وأ%ح\ص.ي\ت الشيء4:

ع.د.دته؛ قال ساعدة بن جؤية:
ف%و.ر_ك ل%ي\ثاv أ%خ\ل%ص. الق%ي\ن' أ%ث}ر.ه،

حاش1كةv ي'ح\ص1ي الش>مال% ن.ذير'ها
قيل: ي'ح\ص1ي ف الش>مال يؤثYر فيها. ال4زهري: وقال الفراء� ف قوله:
علم أ%ن} ل%ن\ ت'ح\ص'وه فتاب عليكم، قال: علم أ%ن ل%ن\ ت.حف%ظوا مواقيت

الليل، وقال غيه: علم أ%ن ل%ن\ ت'ح\صوه أ%ي لن ت'طيقوه. قال ال4زهري:
vوأ%ما قول النب، صلى ال عليه وسلم: إن� ل تعال تسعة وتسعي اسا
vمن أ%حصاها دخ.ل النة%، فمعناه عندي، وال أ%علم، من أ%حصاها عل}ما

وإياناv با ويقيناv بأ%نا صفات ال عز_ وجل، ول ي'ر,د الح\صاء4 الذي
هو الع.دe. قال: والصاة� الع.دe اسم من الحصاء؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د:

ي.ب\ل�غ� ال�ه\د ذا ال%صاة من الق%و\
م,، ومن\ ي'ل}ف. واه1ناv فه.و م'ود1

وقال ابن ال4ثي ف قوله من أ%حصاها دخل النة: قيل من أ%حصاها من
ح.ف1ظ%ها عن ظ%ه\ر, قلبه، وقيل: من استخرجها من كتاب ال تعال وأ%حاديث
رسوله، صلى ال عليه وسلم، ل4ن النب، صلى ال عليه وسلم، ل يعد�ها لم

إل� ما جاء ف رواية عن أ%ب هريرة وتكلموا فيها، وقيل: أ%راد من
أ%طاق. العمل بقتضاها مثل� من يعل%م' أنه سيع بصي في.ك�فe س.م\ع.ه

ولس.ان.ه عم_ا ل يوز' له، وكذلك ف باقي ال4ساء، وقيل: أ%راد من أ%خ\ط%ر.
vلسم_اها، ومقدسا vماYب,باله عند ذكرها معناها وتفكر ف مدلولا معظ

معتباv بعانيها ومتدبراv راغباv فيها وراهباv، قال: وبالملة ففي كل اسم
ي'ج\ريه على لسانه ي'خ\ط1ر بباله الوصف الدال� عليه.

وف الديث: ل أ�ح\ص1ي ث%ناءé عليك أي ل أ�ح\ص1ي ن,ع.م.ك والثناء4 با
عليك ول أ%ب\لغ� الواج,ب منه. وف الديث: أ%ك�ل� القرآن أ%ح\ص.ي\ت.
أ%ي ح.ف1ظ}ت. وقوله للمرأ%ة: أ%ح\ص1يها أ%ي اح\ف%ظ1يها. وف الديث:



اس\ت.ق1يم'وا ول%ن\ ت'ح\ص'وا واع\ل%موا أ%ن� خي. أ%عمال1ك�م الص_لة� أ%ي
اس\ت.ق1يموا ف كل9 شيء حت ل ت.م1يلوا ولن ت'ط1يقوا الس\تقامة من قوله

تعال: علم أ%ن} ل%ن\ ت'ح\ص'وه؛ أ%ي لن ت'ط1يقوا ع.د_ه وض.ب\ط%ه.
@حضا: ح.ض.ا النار. ح.ض\واv: ح.ر_ك ال%م\ر. بعدما ي.ه\م'د، وقد ذكر ف

المز.
@حطا: ل يذكره الوهري ول رأ%يته ف الكم، قال ال4زهري عن ابن

ال4عراب: ال%ط}و' ت.ح\ريكك الشيء4 م'ز.ع\ز.عاv؛ ومنه حديث ابن عباس، رضي
ال عنه: أتان النب، صلى ال عليه وسلم، فح.طان,ي ح.ط}و.ةv؛ هكذا رواه

غي مهموز وهزه غيه، قال: وقرأ}ته بط شر فيما فسر من حديث ابن عباس
،vقال: ت.ناو.ل% النب، صلى ال عليه وسلم، بق%ف%اي. فحط%أ%ن,ي ح.ط}أ%ة

وقال ابن ال4ثي: قال الروي جاء به الراوي غي مهموز، وقال ابن بري ف
أ%ماليه: يقال للقملة ح.ط%اة وجعها ح.طاv، قال: وذكره ابن و.ل�د{

.Dبالظاء العجمة، وهو خطأ
@حظا: ال�ظ}و.ة وال1ظ}و.ة وال1ظ%ة: ال%كانة وال%نز,لة للرجل من ذ1ي

س'ل}طان ونوه، وجعه ح'ظاv وح1ظاء#، وف ح.ظ1ي. عنده ي.ح\ظ%ى ح1ظ}و.ة.
ورج'ل ح.ظ1يÒ إذا كان ذا ح'ظ}وة وم.ن\ز,لة، وقد ح.ظ1ي. عند ال4مي

واح\ت.ظى به بعن. وح.ظ1ي.ت الرأ%ة عند زوجها ح'ظ}وة وح1ظ}وة، بالضم والكسر،
وح1ظ%ةv أ%يضاv وح.ظ1ي. هو عند.ها، وامرأ%ة ح.ظ1ي_ة وهي ح.ظ1ي�ت

 vوإح\د.ى ح.ظ%اياي.. وف الثل: إل� ح.ظ1ي_ة
(* قوله «وف الثل إل حظية

إل قوله على التفسي الول» هذه عبارة الكم بالرف). فل أ%ل1ي_ةv أ%ي
إل� تك�ن\ م1م_ن ي.ح\ظ%ى عنده فإن>ي غي' أ%ل1ي_ة{؛ قال سيبويه:

ولو ع.ن.ت بال%ظ1ي_ة1 نفس.ها ل يكن إل� ن.ص\باv إذا جعلت ال%ظ1ي_ة
على التفسي ال4ول، وقيل ف الثل: إل� ح.ظ1ي_ةv فل أ%ل1ي_ةv؛ تقول:

إن} أ%خ\ط%أ%ت\ك. ال�ظ}وة فيما ت.ط}ل�ب فل ت.أ}ل� أ%ن} ت.ت.و.د_د إل
الناس لعلك ت'د\ر,ك' بعض ما تريد، وأ%صله ف الرأ%ة ت.ص\ل%ف عند زوجها؛

وف التهذيب: هذا الثل من أ%مثال النساء، تقول: إن ل أ%ح\ظ% عند زوجي
فل آل�وا فيما ي'ح\ظ1ين عند.ه بانتهائي إل ما ي.ه\واه. ويقال: هي

ال1ظ}و.ة وال�ظ}و.ة وال1ظ%ة؛ قال:
ه.ل} ه1ي. إل� ح1ظ%ة أو ت.ط}ل1يق\،



أ%و ص.ل%ف¬ م1ن\ دون ذاك ت.ع\ل1يق\،
ق%د\ وج.ب. ال%ه\ر' إذا غاب. ال�وق\

وف الثل: ح.ظ1ي>ي. ب.ن.ات{ ص.ل1ف1ي. ك%ن_ات{؛ يضرب للرجل عند
الاجة يطلبها يصيب بعضها وي.ع\س'ر عليه بعض. أ%بو زيد: يقال إنه ل%ذ�و

ح'ظ}وة فيهن وعندهن، ول يقال ذلك إل فيما بي الرجال والنساء. وف حديث
عائشة، رضوان ال عليها: ت.ز.و_ج.ن,ي رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وف

ش.و_ال وب.ن.ى ب,ي ف ش.و_ال فأ%يe ن,سائه1 أ%ح\ظ%ى م1ن>ي أ%ي أ%قرب
إليه من وأ%سعد به. يقال: ح.ظ1يت الرأ%ة عند زوجها تظ%ى ح1ظ}وة

وح'ظ}وة، بالكسر والضم، أ%ي س.ع1دت ودن.ت من قلبه وأ%ح.ب_ها. ويقال: إنه ل%ذو
ح.ظ{ç ف العلم. أ%بو زيد: وأ%ح\ظ%ي\ت' فلناv على فلن، من ال�ظ}وة

والتفضيل، أ%ي فض_لته عليه.
ابن ب'ز'ر\ج: واحد ال4حاظ1ي أ%ح\ظاء# 
(* قوله «ابن بزرج واحد الحاظي

أحظاء إل» هي عبارة التهذيب بالرف، وما نقله ابن النباري هو الوافق
�لا ف القاموس والتكملة)، وواحد ال4ح\ظاء3 ح1ظىÝ، منقوص، قال: وأ%صل

ال1ظ%ى ال%ظ©. وقال ابن ال4نباري: ال1ظ%ى ال�ظ}وة، وجع ال1ظ%ى
أ%ح\ظ{ ث أ%حاظ{. ورجل له ح'ظ}وة وح1ظ}وة وح1ظ%ة أ%ي ح.ظê من الرزق.

وال%ظ}وة وال�ظ}وة: سهم صغي قدر' ذراع، وقيل: ال%ظ}وة سهم صغي يلعب به
الصبيان، وإذا ل يكن فيه ن.ص\ل فهو ح'ظ%ي_ة، بالتصغي. وف الثل: إحد.ى

ح'ظ%ي_ات1 ل�ق}م.ان، وهو ل�ق}مان� بن عاد{ وح'ظ%ي_ات'ه سهامه وم.ر.اميه؛
يضرب لن ع'ر,ف. بالش_رارة ث جاءت منه ه.ن.ةD؛ وقال ال4زهري:

ح'ظ%ي_ات تصغي ح.ظ%وات، واحدتا ح.ظ}وة، ومعن الثل إح\دى دواهيه وم.ر.اميه.
وقال أ%بو عبيد: إذا ع'ر,ف الرجل بالش_رارة ث جاءت منه ه.ن.ةD قيل إحدى

ح'ظ%ي_ات1 ل�ق}م.ان% أ%ي أ%ن_ها من ف%ع.لته، وأ%ص\ل ال�ظ%ي_ات1
ال%رامي، واحدتا ح'ظ%ي_ة وم'ك%ب_رها ح.ظ}وة، وهي الت ل ن.ص\ل لا من

الرامي؛ وقال الكميت:
أ%ر.ه\ط% ام\ر,ئ, الق%ي\س، اع\ب.ؤ'وا ح.ظ%وات1ك�م\

ل1ح.ي�ç س1وانا، ق%ب\ل% قاصمة% الصeل}ب,
وال%ظ}وة من ال%رامي: الذي ل ق�ذ%ذ% له، وجع ال%ظ}وة ح.ظ%وات

وح1ظاء#، بالد؛ أ%نشد ابن بري:



إل ض'م_ر� ز'ر\ق� كأ%ن� ع'يون.ها
حظ%اء� غ�لم� ل%ي\س ي'خ\ط1ي م'ه\ر.أ%

(* قوله: ليس يطي م'ه\رأ؛ هكذا ف الصل).
ابن سيده: ال%ظ}وة كل قضيب نابت ف أ%صل شجرة ل ي.ش\ت.د_ بعد'،

والمع من كل ذلك ح1ظ%اء#، مدود، ويقال للس_ر\وة ح.ظ}وة وث%لث� ح1ظاء�؛
وقال غيه: هي الس>روة، بكسر السي. ابن ال4ثي: وف حديث موسى ابن طلحة

قال: دخل علي� طلحة وأ%نا م'ت.ص.ب>ح¬ فأ%خ.ذ% النعل% ف%ح.ظ%ان,ي با
ح.ظ%يات{ ذ%وات1 ع.د.د{ أ%ي ضربن، قال: هكذا ر'و,ي. بالظاء العجمة، وقال

الرب: إنا أ%ع\ر,ف�ها بالطاء الهملة، فأ%ما العجمة فل وجه له؛ وقال
غيه: يوز أ%ن يكون من ال%ظ}وة بالفتح، وهو السهم الصغي الذي ل نصل

له، وقيل: كل قضيب نابت ف أ%صل فهو ح.ظ}وة، فإن كانت اللفظة مفوظة فيكون
قد استعار القضيب أ%و السهم للنعل. يقال: ح.ظ%اه بال%ظ}وة إذا ضربه با

كما يقال ع.صاه بالع.ص.ا.
وح'ظ%يÒ: اسم' رجل إن ج.ع.لته من ال1ح'ظ}وة، وإن كان مرتلv غي مشتق

فحكمه الياء. ويقال: ح.ن\ظ%ى ب,ه1، لغة ف ع.ن\ظ%ى ب,ه1 إذا ن.د_د به
.Dواحدت'ها ح.ظ%اة ،�وأ%س\م.عه الكروه. وال%ظ%ى: الق%م\ل

ابن سيده: وح'ظ%يÒ اسم ر.ج'ل؛ عن ابن دريد، وقد يوز أ%ن تكون هذه
الياء واواv على أ%نه ترخيم م'ح\ظ{ أ%ي مف%ض>ل ل4ن ذلك من ال�ظ}و.ة.
@حفا: ال%فا: ر,ق�ة الق%دم وال�ف> والافر، ح.ف1ي. ح.فاv فهو حاف{
وح.ف{، والسم ال1ف}وة وال�ف}وة. وقال بعضهم: حاف{ بي>ن' ال�ف}وة

وال1ف}وة وال1ف}ية وال1ف%اية، وهو الذي ل شيء ف ر,ج\له من خ'ف{ç ول
ن.ع\ل، فأ%ما الذي رق�ت ق%دماه من كثرة ال%ش\ي فإنه حاف{ بي�ن ال%ف%ا.

وال%ف%ا: ال%ش\ي' بغي خ'ف{ç ول ن.ع\ل�. الوهري: قال الكسائي رجل حاف{
بي�ن' ال�ف}وة وال1ف}ية وال1فاية والفاء3، بالد؛ قال ابن بري: صوابه

وال%ف%اء، بفتح الاء، قال: كذلك ذكره ابن السكيت وغيه، وقد ح.ف1ي.
ي.ح\ف%ى وأ%حفاه غيه. وال1ف}وة وال%فا: مصدر ال%اف. يقال: ح.ف1ي.
ي.ح\ف%ى ح.فاv إذا كان بغي خف� ول ن.ع\ل، وإذا ان\س.ح.ج.ت1 القدم أ%و
،vف1ر\س1ن' البعي أ%و الافر' من ال%ش\ي, حت ر.ق�ت قيل ح.ف1ي. ي.ح\ف%ى ح.فا

فهو ح.ف{؛ وأ%نشد:
وهو من. ال4ي\ن, ح.ف{ ن.ح1يت'



وح.ف1ي. من ن.ع\ليه وخ'فYه ح1ف}وة وح1ف}ية وح.فاوة، وم.ش.ى حت ح.ف1ي.
Ýوأ%ح\فاه ال، وت.و.ج_ى من ال%ف%ا و.و.ج,ي. و.جى vشديدا vح.فا

شديداv. والح\ت1فاء: أ%ن ت.م\ش1ي. حافياv فل ي'صيب.ك ال%ف%ا. وف حديث
النتعال: لي'ح\ف1ه,ما جيعاv أ%و ل1ي.ن\ع.ل}هما جيعاv؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي
ليمش, حاف% الر>جلي أ%و م'ن\ت.ع1ل%هما ل4نه قد يشق عليه الشي بنعل

واحدة، فإن� وض\ع. إح\دى القدمي حافية إنا يكون مع الت_و.قYي من
أ%ذىÝ ي'صيبها، ويكون وضع القدم ال�ن\ت.ع1لة على خلف ذلك فيختلف حينئذ

مشيه الذي اعتاده فل يأ}م.ن' الع1ثار.، وقد يت.ص.و_ر فاعل�ه عند الناس
بصورة م.ن\ إح\دى رجليه أ%قصر' من ال�خرى. الوهري: أ%ما الذي ح.ف1ي. من

كثرة الشي أ%ي ر.ق�ت قد.م'ه أ%و حاف1ره فإنه ح.ف{ ب.ي>ن' ال%ف%ا،
مقصور، والذي يشي بل خ'ف{ç ول ن.ع\ل: حاف{ بي�ن ال%ف%اء3، بالد. الزجاج:

ال%ف%ا، مقصور، أ%ن يكثر عليه الشي حت ي'ؤل1م.ه ال%ش\ي'، قال:
وال%فاء�، مدود، أ%ن يشي الرجل بغي ن.ع\ل، حاف{ ب.ي>ن الفاء، مدود،
وح.ف{ بي�ن ال%ف%ا، مقصور، إذا ر.ق_ حافره. وأ%ح\ف%ى الرجل�: ح.ف1ىت

دابته.وح.ف1ي. بالرج'ل ح.ف%اوة وح1فاوة وح1فاية وت.ح.ف�ى به واح\ت.ف%ى:
بال%غ% ف إك}رامه. وت.ح.ف�ى إليه ف الو.ص1ي_ة: بالغ%. ال4صمعي: ح.ف1يت'

إليه ف الوصية وت.ح.ف�ي\ت به ت.ح.فYياv، وهو البالغة ف إك}رامه.
وح.ف1يت إليه بالوصية أ%ي بالغت. وح.ف1ي. ال� بك: ف معن أ%كرمك ال.

وأ%نا به ح.ف1يÒ أ%ي ب.رÒ مبالغ ف الكرامة. والت_ح.فYي: الكلم'
واللYقاء� ال%س.ن. وقال الزجاج ف قوله تعال: إن_ه كان ب,ي ح.ف1ي�اv؛ معناه

لطيفاv. ويقال: قد ح.ف1ي. فلن بفلن ح1ف}وة إذا ب.ر_ه وأ%ل}ط%فه. وقال
الليث: ال%ف1يe هو اللطيف بك ي.ب.رeك. وي'ل}ط1فك وي.ح\ت.ف1ي بك. وقال
ال4صمعي: ح.ف1ي. فلن بفلن ي.ح\ف%ى به ح.فاوة إذا قام ف حاجته
vأ%كرمه. وح.ف%ا شار,ب.ه ح.ف}وا :vوأ%ح\س.ن م.ث}واه. وح.فا ال به ح.ف}وا

وأ%ح\فاه: بال%غ% ف أ%خ\ذه وأل}ز.ق. ح.ز_ه. وف الديث: أ%نه، عليه الصلة
والسلم، أ%مر أ%ن ت'ح\ف%ى الشوارب' وت'ع\ف%ى اللYح.ى أ%ي ي'بال%غ ف

ق%ص>ها. وف التهذيب: أ%نه أ%مر بإح\فاء3 الشوارب وإع\فاء اللYح.ى.
ال4صمعي: أ%ح\ف%ى شار,ب.ه ورأ}س.ه إذا أ%لزق ح.ز_ه، قال: ويقال ف قول,

فلن{ إح\فاء#، وذلك إذا أ%ل}ز.ق ب,ك ما تكره وأ%ل%ح_ ف م.س.اء4ت1ك كما
ي'ح\ف%ى الشيء� أ%ي ي'ن\ت.ق%ص. وف الديث: إن ال يقول لدم، عليه السلم:



أ%خ\ر,ج\ ن.ص1يب. ج.ه.ن_م. من\ ذ�ر>ي_ت1ك.، فيقول�: ي.ا ر.ب� ك%م\؟
فيقول: م1ن كلY مائة تس\ع.ةv وتسعي.، فقالوا: يا رسول ال اح\ت'ف1ينا

إذاv ف%ماذا ي.ب\قى؟ أي اس\ت'ؤ\ص1ل}ن.ا، من إح\ف%اء3 الشعر. وكل© شيء�
،vاس\ت'ؤ\ص1ل% ف%ق%د اح\ت'ف1ي.. ومنه حديث الفتح: أ%ن} ي.ح\ص'د'وهم ح.ص\دا

وأ%ح\ف%ى بي.د1ه أ%ي أ%مال%ها وص\فاv للح.ص\د1 وال�بال%غة ف الق%ت\ل.
:vم.ن.ع.ه. وح.ف%اه ح.ف}وا :vوه ح.ف}وا�وح.فاه' من كل خ.ي\ر ي.ح\ف

أ%عطاه.وأ%ح\فاه: أ%ل%ح_ عليه ف ال%س\أ%لة. وأ%ح\ف%ى السeؤال%: ر.د_ده.
الليث: أ%ح\ف%ى فلن فلناv إذا ب.ر_ح به ف الل}حاف عليه أ%و س.أ%ل%ه

فأ%ك}ث%ر عليه ف الطلب. ال4زهري: الح\فاء ف السأ%لة مثل� الل}حاف
س.واءé وهو الل}حاح'. ابن ال4عراب: ال%ف}و' ال%ن\ع'، يقال: أ%تان

فح.ف%و\ته أ%ي ح.ر.م\ت'ه، ويقال: ح.ف%ا فلن فلناv من كل9 خي ي.ح\ف�وه إذا
م.ن.عه من كل9 خي. وع.ط%س رجلD عند النب، صلى ال عليه وسلم، ف%و\ق.

ثلث{ فقال له النب، صلى ال عليه وسلم: ح.ف%و\ت.، يقول م.ن.ع\ت.نا أن
ن'شم>ت.ك. بعد. الثلث1 ل4ن_ه إنا ي'ش.م>ت' ف ال�ول والث�انية،

Dومن رواه ح.ق%و\ت. فمعناه س.د.د\ت علينا ال4م\ر. حت ق%ط%ع\ت.نا، مأ}خوذ
من ال%ق}و, ل4نه يقطع البطن. وي.ش'دe الظهر. وف حديث خ.ل1يف%ة%:

كتبت' إل ابن عباس أ%ن ي.ك}ت'ب إل� وي'ح\ف1ي. ع.ن>ي أ%ي ي'م\س3ك. ع.ن>ي
بعض. ما عنده م1م_ا ل أ%ح\ت.م1ل�ه، وإن حل الحفاء بعن البالغة

فيكون ع.ن>ي بعن علي_، وقيل: هو بعن البالغة ف الب,ر> ب,ه1
والنصيحة1 له، وروي بالاء العجمة.

�وف الديث: أ%ن رجلv سل�م على بعض السلف فقال وعليكم السلم' ورحة
ال وب.ر.كات'ه الز_اك1يات، فقال: أ%راك قد ح.ف%و\ت.نا ث%واب.ها أ%ي

م.ن.عت.نا ثواب السلم حيث است.و\ف%يت علينا ف الرد>، وقيل: أ%راد
ت.ق%ص_ي\ت. ثواب.ها واستوفيته علينا.

وح.اف%ى الرجل% م'حافاةv: مار.اه وناز.عه ف الكلم. وح.ف1ي. به
ح1ف%ايةv، فهو ح.اف{ وح.ف1يÒ، وت.ح.ف�ى واح\ت.ف%ى: ل%ط%ف. ب,ه1 وأ%ظهر السرور.
والف%ر.ح. به وأ%كثر السؤال عن حاله. وف الديث: أ%ن� عجوزاv دخل%ت

عليه فس.أ%لا فأ%ح\ف%ى وقال: إن_ها كانت ت.أ}ت1ينا ف ز.م.ن خ.د1ي.ة
وإن� ك%ر.م الع.ه\د1 من اليان. يقال: أ%ح\ف%ى فلن بصاحبه وح.ف1ي. به
وت.ح.ف�ى به أ%ي بال%غ% ف ب,ر>ه1 والسؤال عن حاله. وف حديث عمر:



ف%أ%ن\ز.ل% أ�و.ي\ساv الق%ر.ن� ف%اح\ت.ف%اه' وأ%ك}ر.م.ه. وحديث علي: إن�
ال4ش\ع.ث% س.ل�م عليه ف%ر.د_ عليه بغ.ي\ر ت.ح.ف{ç أ%ي غي. م'بال1غ� ف

الرد� والسeؤ.ال,. وال%فاوة، بالفتح: ال�بال%غة� ف السؤ.ال عن الرجل
والعناية� ف أ%مره1. وف الثل: م.أ}ر'ب.ةD ل ح.فاوةD؛ تقول منه: ح.ف1يت،

بالكسر، ح.فاوةv. وت.ح.ف�ي\ت به أ%ي بال%غ\ت ف إك}رام1ه وإل}طاف1ه
وحف1ي. الفرس': ان\س.ح.ج. حاف1ره'. والح\فاء: الس\ت1ق}صاء ف الكلم

وال�ناز.ع.ة�؛ ومنه قول الرث بن ح1لYزة:
إن إخ\وان.ن.ا ال4راق1م. ي.ع\ل�و

ن% ع.ل%ي\نا، ف1ي قيل1ه,م إخ\فاء�
أ%ي ي.ق%عون فينا. وحاف%ى الرجل%: ناز.ع.ه ف الكلم وماراه. الفراء ف

قوله عز وجل: إن ي.س\أ%ل}ك�م'وها في'ح\ف1ك�م\ ت.ب\خ.ل�وا؛ أ%ي
ي'ج\ه,د\ك�م. وأ%ح\ف%ي\ت' الرجل% إذا أ%ج\ه.د\ت.ه. وأ%ح\فاه: ب.ر_ح. به ف

اللاح, عليه، أ%و سأ%له فأ%ك}ث%ر عليه ف الطلب، وأ%ح\فى السؤال% كذلك. وف
حديث أ%نس: أ%نم سأ%لوا النب، صلى ال عليه وسلم، حت أ%ح\ف%و\ه أ%ي
اس\ت.ق}ص.و\ا ف السؤال,. وف حديث الس>واك1: ل%ز,م\ت' الس>واك. حت كدت

أ�ح\ف1ي ف%م1ي أ%ي أ%س\ت.ق}ص1ي على أ%سنان فأ�ذ}ه1ب'ها بالت_س.وeك1.
وقوله تعال: يسأ%لونك كأ%نك ح.ف1يÒ عنها؛ قال الزجاج: يسأ%لونك عن أ%مر

القيمة كأ%نك فرح¬ بسؤالم، وقيل: معناه كأ%نك أ%كثرت السأ%لة عنها، وقال
الفراء: فيه تقدي وتأ}خي، معناه يسأ%لونك عنها كأ%نك حف1يÒ با؛ قال:

ويقال ف التفسي كأ%نك ح.ف1يÒ عنها كأ%نك عال با، معناه حاف{ عال�.
ويقال: تاف%ي\نا إل السلطان ف%ر.ف%ع.ن.ا إل القاضي، والقاضي يسمى

الاف%. ويقال: ت.ح.ف�ي\ت' بفلن ف السأ%لة إذا سأ%لت به سؤالv أ%ظهرت
فيه ال%ب_ة% والب,ر_، قال: وقيل كأ%نك حف1يÒ عنها كأ%نك أ%كثرت

السأ%لة عنها، وقيل: كأ%نك ح.ف1يÒ عنها كأ%نك م.ع\ن,يÒ با، ويقال: العن
يسأ%لونك كأ%نك سائل عنها. وقوله: إنه كان ب ح.ف1ي�اv؛ معناه كان ب

م.ع\ن,ي�اv؛ وقال الفراء: معناه كان ب عالاv لطيفاv ييب دعوت إذا
دعوته. ويقال: ت%ف�ى فلن بفلن معناه أ%نه أ%ظهر الع1ناية ف سؤ.اله إياه.

يقال: فلن ب ح.ف1يÒ إذا كان م.ع\ن,ي�اv؛ وأ%نشد لل4عشى:
فإن ت.س\أ%ل عن>ي، فيا ر'ب_ سائ1ل�

ح.ف1ي�ç عن ال4ع\شى به حيث أ%صع.دا



معناه: م.ع\ن,يÒ بال4ع\شى وبالسؤ.ال عنه. ابن ال4عراب: يقال لقيت
.vياYف%حف1ي. ب ح.فاوة وت.ح.ف�ى ب ت.ح.ف vفلنا

الوهري: ال%ف1يe العال الذي ي.ت.ع.ل�م الشيء4 باس\ت1ق}صاء.
وال%ف1يe: ال�س\ت.ق}صي ف السؤال.

واح\ت.فى الب.ق}ل%: اق}ت.لع.ه من وجه الرض. وقال أ%بو حنيفة:
الح\ت1فاء أ%خذ� البقل, بال4ظافي من ال4رض. وف حديث الض\ط%ر� الذي سأ%ل

النب_، صلى ال عليه وسلم: م.ت ت.ح1ل© لنا ال%ي\ت.ة�؟ فقال: ما ل
ت.ص\ط%ب,ح'وا أ%و ت.غ\ت.ب,ق�وا أو ت.ح\ت.ف1ي'وا با ب.ق}لv فش.أ}ن.ك�م با؛

قال أ%بو عبيد: هو من ال%فا، مهموز مقصور، وهو أ%صل الب.ر\دي ال4بيض
الر_طب, منه، وهو ي'ؤ\ك%ل، فتأ%و_له ف قوله ت.ح\ت.ف1ي'وا، يقول: ما ل

ت.ق}ت.ل1ع'وا هذا بع.ي\نه فتأ}كلوه، وقيل: أ%ي إذا ل تدوا ف ال4رض من
البقل شيئاv، ولو بأ%ن ت.ح\ت.ف�وه فت.ن\ت1ف�وه ل1صغ.ر,ه؛ قال ابن سيده:

وإنا ق%ض.ينا على أ%ن9 اللم ف هذه الكلمات ياء ل واو لا قيل من أ%ن
اللم ياء أ%كثر منها واواv. ال4زهري: وقال أ%بو سعيد ف قوله أ%و

ت.ح\ت.ف1ي'وا ب.ق}لv فش.أ}ن.ك�م با؛ صوابه ت.ح\ت.ف�وا، بتخفيف الفاء من غي
هز. وكل© شيء اس\ت'ؤ\صل فقد اح\ت'ف1ي.، ومنه إح\فاءé الش_ع.ر,. قال:

واح\ت.فى الب.ق}ل% إذا أ%خ.ذ%ه من وجه ال4رض بأ%طراف أ%صابعه من قصره
وق1ل�ته؛ قال: ومن قال ت.ح\ت.ف1ئ�وا بالمز من ال%فإ الب.ر\د1ي� فهو باطل

ل4ن الب.ر\د1ي_ ليس من البقل، والب'ق�ول ما نبت من الع'ش\ب على وجه
ال4رض ما ل ع1ر\ق له، قال: ول ب.ر\د1ي_ ف بلد العرب، ويروى: ما ل

ت.ج\ت.ف1ئ�وا، باليم، قال: والج\ت1فاء أ%يضاv باليم باطل ف هذا الديث
ل4ن الج\ت1فاء كبeك. الن,ي.ة% إذا ج.ف%أ}ت.ها، ويروى: ما ل

eت.ح\ت.ف©وا، بتشديد الفاء، من اح\ت.ف%ف}ت الشيء إذا أ%خذت.ه كل9ه كما ت.ح'ف
الرأ%ة وجهها من الشعر، ويروى بالاء العجمة، وقال خالد ابن كلثوم:

اح\ت.فى القوم' ال%ر\عى إذا ر.ع.و\ه' فلم يتركوا منه شيئاv؛ وقال ف قول
الكميت:

�وش'ب>ه بال}ح1ف}وة ال�ن\ق%ل
قال: ال�ن\ق%ل� أ%ن ي.ن\ت.ق1ل% القوم' من م.ر\عىÝ اح\ت.ف%و\ه إل

م.ر\عىÝ آخر. ال4زهري: وتكون ال1ح.ف}و.ة من الاف الذي ل ن.ع\ل% له ول
خ'ف_؛ ومنه قوله:



�وش'ب>ه بال1حف}وة ال�ن\ق%ل
وف حديث الس>باق ذكر ال%ف}ىاء، بالد والقصر؛ قال ابن ال4ثي: هو
موضع بالدينة على أ%ميال، وبعضهم يقدم الياء على الفاء، وال أ%علم.

@حقا: ال%ق}و' وال1ق}و': الك%ش\ح'، وقيل: م.ع\ق1د' الزار، والمع
eوح1قاء، وف الصحاح: ال1ق}و ال%ص\ر' وم.ش.د Òأ%ح\ق� وأ%ح\قاء وح1ق1ي

الزار من ال%ن\ب. يقال: أ%خذت ب.ق}و, فلن. وف حديث ص1لة1 الرحم قال:
قامت الر_ح1م' فأ%خ.ذ%ت ب,ح.ق}و الع.ر\ش,؛ ل�ا جعل% الر_ح1م. ش.ج\نة من

الرحن استعار لا الستمساك به كما ي.ستمسك القريب' بقريبه والن_سيب
بنسيبه، وال1ق}و فيه ماز وتثيل. وف حديث النeعمان يوم ن,ه'او.ن\د.:

ت.عاه.د'وها ب.ي\نكم ف أ%ح\ق1يكم\؛ ال4ح\قي: جع قل9ة للح.ق}و موضع
الزار. ويقال: ر.مى فلنD ب.ق}وه إذا ر.مى بإزاره. وح.قاه' ح.قواv: أ%ضاب.

ح.ق}و.ه. وال%ق}وان1 وال1ق}وان1: الاص1ر.تان. ورجلD ح.ق�: ي.ش\ت.كي
ح.ق}و.ه؛ عن اللحيان. وح'ق1ي. ح.ق}واv، فهو م.ح\ق�وÒ وم.ح\ق1يÒ: ش.كا

ح.ق}وه؛ قال الفراء: ب'ن,ي. على ف�ع1ل% كقوله:
ما أ%نا بالاف ول ال%ج\ف1ي>

قال: بناه على ج'ف1ي.، وأ%ما سيبويه فقال: إنا ف%ع.لوا ذلك ل4نم
ي.ميلون إل ال4خ.ف> إذ الياء أ%خ.فe عليهم من الواو، وكل واحدة منهما
تدخل على ال�خ\رى ف ال4كثر، والعرب تقول: ع'ذ}ت' ب.ق}و,ه إذا عاذ به

لي.م\ن.عه؛ قال:
س.ماع. ال3 والعلماء3 أ%ن>ي

أ%عوذ� ب.ق}و, خالك، يا ابن. ع.م\ر,و
وأ%نشد ال4زهري:

وع'ذ}ت'م\ ب,أ%ح\قاء3 الز_ناد1ق,، ب.ع\د.ما
ع.ر.ك}ت'ك�م' ع.ر\ك. الر_حى ب,ث1فال1ها

وقولم: ع'ذ}ت' ب.ق}و, فلن إذا اس\ت.ج.ر\ت به واع\ت.ص.م\ت. وال%ق}و'
�وال1ق}و' وال%ق}و.ة� وال1قاء�، كله: الزار'، كأ%نه س'م>ي با ي'لث

عليه، والمع كالمع. الوهري: أ%صل أ%ح\ق� أ%ح\ق�و¬ على أ%ف}ع'ل� فحذ1ف
ل4نه ليس ف ال4ساء اسم آخره حرف علة وقبلها ضمة، فإذا أ%د�ى قياس¬

إل ذلك رفض فأ�ب\د1لت من الكسرة فصارت الخرة ياء مكسوراv ما قبلها، فإذا
صارت كذلك كان بنزلة القاضي والغازي ف سقوط الياء لجتماع الساكني،



والكثي ف المع ح'ق1يÒ وح1ق1يÒ، وهو ف�ع'ول، قلبت الواو ال�ول ياء
لتدغم ف الت بعدها. قال ابن بري ف قول الوهري فإذا أ%د_ى قياس¬ إل

ذلك ر'ف1ض فأ�بدلت من الكسرة قال: صوابه عكس ما ذكر ل4ن الضمي ف قوله
فأ�بدلت يعود على الضمة أ%ي أ�بدلت الضمة من الكسرة، وال4مر بعكس ذلك،

وهو أ%ن يقول فأ�بدلت الكسرة من الضمة. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم،
أ%نه أ%عط%ى النساء4 اللت غ%س_ل}ن. اب\ن.ت.ه حي مات.ت\ ح.ق}و.ه'

وقال: أ%ش\ع1ر\نا إي_اه'؛ ال%ق}و: الزار ههنا، وجعه ح1ق1يÒ. قال ابن
بري: ال4صل ف ال1ق}و, معقد' الزار ث سي الزار ح.ق}واv ل4نه يشد

على ال%ق}و,، كما تسمى ال%زادة راو,ي.ة ل4نا على الراو,ية، وهو الم.ل.
وف حديث عمر، رضي ال عنه، قال للنساء: ل ت.ز\ه.د\ن% ف ج.ف%اء3
ال%ق}و, أ%ي ل تزهدن ف ت.غ\ليظ الزار وثخ.ان.ت1ه ليكون أ%س\ت.ر ل%ك�ن_.

وقال أ%بو عبيد: ال1ق}و وال%ق}و الاصرة. وح.ق}و السهم,: موضع الريش،
وقيل: م'س\ت.د.ق©ه من م'ؤ.خ_ره ما يلي الريش. وح.ق}و' الث�ن,ي_ة1:

جانباها.
وال%ق}و': موضع غليظ مرتفع على السيل، والمع ح1ق%اء#؛ قال أ%بو النجم

:vيصف مطرا
ي.ن\ف1ي ض1ب.اع. الق�ف> من ح1ق%ائ1ه

وقال النضر: ح1ق1يÒ ال4رض س'ف�وح'ها وأ%سناد'ها، واحدها ح.ق}و¬، وهو
الس_ن.د وال%د.ف. ال4صمعي: كل موضع يبلغه م.س3يل� الاء فهو ح.ق}و¬.

وقال الليث: إذا ن.ظ%رت. على رأ}س الث�ني_ة من ثنايا البل رأ%يت
ل1م.خ\ر,م.ي\ها ح.ق}و.ي\ن,؛ قال ذو الرمة:

ت.ل}وي الثنايا، بأ%ح\ق1يها ح.واش1ي.ه
ل%ي_ ال�لء3 بأ%ب\واب, الت_فار,يج,

يعن به الس_راب.. وال1قاء�: جع ح.ق}و.ة{، وهو م'ر\ت.ف1ع عن
الن_ج\وة، وهو منها موضع ال%ق}و, من الرجل يتحر�ز فيه الضباع من

السيل.وال%ق}وة وال1قاء�: وج.ع¬ ف البطن يصيب الرجل% من أ%ن} يأ}كل اللحم.
ب.ح\تاv فيأ}خ'ذ%ه لذلك س'لح¬، وف التهذيب: يورث ن.ف}خ.ةv ف

ال%ق}و.ي\ن، وقد ح'ق1ي. فهو م.ح\ق�وÒ وم.ح\ق1يÒ إذا أ%صابه ذلك الداء�؛ قال
رؤبة:

من ح.ق}و.ة1 البط}ن, ود.اء� الغ}د.اد\



فم.ح\ق�وÒ على القياس، وم.ح\ق1يÒ على ما قدمناه. وف الديث: إن
الشيطان قال ما ح.س.د\ت' ابن. آدم إل� على الط©س\أ%ة1 وال%ق}و.ة؛

ال%ق}وة: و.ج.ع ف البطن. وال%ق}وة ف البل: نو الت_ق}ط1يع يأ}خذها من
النeحاز, ي.ت.ق%ط�ع له البطن'، وأ%كثر ما تقال ال%ق}وة للنسان، ح.ق1ي.

ي.ح\ق%ى ح.قاv فهو م.ح\ق�وÒ. ورجل م.ح\ق�وÒ: معناه إذا اشتكى ح.ق}و.ه.
أ%بو عمرو: ال1قاء� ر,باط ال�لY على ب.ط}ن, الف%ر.س إذا ح'ن,ذ%

للت_ض\م1ي؛ وأ%نشد لط%ل}ق, بن, عدي�:
ث ح.ط%ط}نا ال�ل� ذا ال1قاء3،
ك%م1ث}ل, لون1 خال1ص, ال1ن_اء3

أ%خ\ب.ر. أ%نه ك�م.ي\ت. الفراء: قال الدeب.ي\ر,ي_ة� يقال و.ل%غ%
الكلب' ف الناء3 ول%ج.ن. واح\ت.قى ي.ح\ت.ق1ي اح\ت1قاءé بعنÝ واحد.

وح1قاء#: موضع أ%و ج.ب.ل.
 @حكي: ال1كاية�: كقولك حك%ي\ت فلناv وحاك%ي\ت'ه ف%عل}ت' مثل ف1ع\له أ%و ق�ل}ت' مثل ق%و\له سواءé ل أ�جاوزه، وحكيت عنه

 الديث حكاية. ابن سيده: وح.ك%و\ت عنه حديثاv ف معن ح.ك%يته. وف الديث: ما س.ر_ن أ%ن>ي ح.ك%ي\ت إنساناv وأ%ن� ل كذا
 وكذا أ%ي فعلت مثل فعله. يقال: ح.ك%اه وحاك%اه، وأ%كثر ما يستعمل ف القبيح ال�حاكاة�، والاكاة الشابة، تقول: فلن

 ي.ح\كي الشمس. ح'سناv وي'حاك1يها بعنÝى. وح.ك%ي\ت عنه الكلم ح1كاية وح.ك%وت لغة؛ حكاها أ%بو عبيدة. وأ%ح\ك%ي\ت الع'ق}دة
أ%ي شد.دتا كأ%ح\ك%أ}ت'ها؛ وروى ثعلب بيت عدي:

أ%ج\ل, أ%ن� ال4 قد ف%ض_ل%كم\
فوق. م.ن أ%ح\ك%ى ب,ص'ل}ب� وإزار\

أ%ي فوق من شد_ إزاره عليه؛ قال ويروى:
فوق ما أ%حكي بصلب وإزار

 أ%ي فوق ما أ%قول من الكاية. ابن القطاع: أ%ح\ك%ي\ت'ها وح.ك%ي\ت'ها لغة ف أ%ح\ك%أ}ت'ها وح.ك%أ}ت'ها. وما اح\ت.كى ذلك ف ص.د\ري
 أ%ي ما وقع فيه.وال�كاة�، مقصور: الع.ظاية الضخمة، وقيل: هي دابة تشبه الع.ظاية وليست با، روى ذلك ثعلب، والمع

:�ح'كىÝ من باب ط%ل}ح.ة{ وط%ل}ح. وف حديث عطاء: أ%نه سئل عن ال�ك%أ%ة1 فقال ما أ�ح1بe ق%ت\ل%ها؛ ال�ك%أ%ة
 الع.ظ%اة� بلغة أ%هل مكة، وجعها ح'كىÝ، قال: وقد يقال بغي هز ويمع على ح'كىÝ، مقصور. وال�كاء�، مدود: ذ%ك%ر

ال%ناف1س، وإنا ل ي'ح1ب_ ق%ت\ل%ها ل4نا ل تؤذي. وقالت أ�م اليثم: ال�كاء4ة� مدودة مهموزةD، وهو كما قالت.
الفراء: الاك1ي.ة الش_اد_ة، يقال: ح.ك%ت\ أ%ي ش.د_ت، قال: والاي,ك%ة� ال�ت.ب.خ\ت1رة.

@حل: ال�ل}و: نقيض ال�ر�، وال%لو.ة ضدe ال%رارة، وال�ل}و' كل ما
vوح'ل}وانا vوح.ل}وا vو. ح.لوة�ف طعمه ح.لوة، وقد ح.ل1ي. وح.ل وح.ل

واح\ل%و\ل، وهذا البناء للمبالغة ف ال4مر. ابن بري: حكى قول الوهري،



واح\ل%و\ل مثل�ه؛ وقال قال قيس بن الطيم:
أ%م.رe على الب.اغي وي.غ\ل�ظ ج.ان,ب،

وذو الق%ص\د1 أ%ح\ل%و\ل له وأ%ل1ي'
وح.ل1ي. الشيء4 واس\ت.ح\له' وت.ح.ل�ه واح\ل%و\له'، قال ذو الرمة:

فلم_ا ت.ح.ل�ى ق%ر\ع.ها القاع. س.م\ع'ه
بان% له، و.س\ط% ال4ش.اء33، ان\غ1لل�ها

يعن أ%ن9 الصائد ف الق�ت\ر.ة إذا سع و.ط}ء4 المي فعلم أ%نه وط}ؤ'ها
فرح به وت%ل�ى سع'ه ذلك؛ وجعل حيد بن ثور اح\ل%و\ل متعد�ياv فقال:

فلم_ا أ%تى عامان1 بعد. ان\ف1صال1ه
عن الض_ر\ع,، واح\ل%ول د1ثاراv ي.رود'ها

.(vكذا بالصل، والذي ف الوهري: دمائا «vقوله «واحلول دثارا *)
ول يئ اف}ع.و\ع.ل متعد�ياv إل هذا الرف وحرف آخر وهو اع\ر.و\ر.ي\ت

الف%ر.س.. الليث: قد اح\ل%و\ل%ي\ت الشيء4 أ%ح\ل%و\ل1يه1 اح\ل1يلءé إذا
اس\ت.ح\ل%ي\ت.ه، وق%و\لD ح.ل1يÒ ي.ح\ل%و\ل ف الف%م؛ قال كث%ي>ر عزة:

ن'ج,دe لك. الق%و\ل% ال%ل1ي_، ون.م\ت.ط1ي
إل%ي\ك ب.ن.ات1 الص_ي\ع.ر,ي> وش.د\ق%م,

وح.ل1ي. بق%ل}ب وع.ي\ن,ي ت.ج\ل%ى وح.ل ي.ح\ل�و ح.لوةv وح'ل}واناv إذا
أ%ع\جبك، وهو من القلوب، والعن ي.حلى بالع.ي، وفصل بعضهم بينهما
فقال: ح.ل الشيء� ف ف%م1ي، بالفتح، ي.ح\ل�و ح.لوة وح.ل1ي. بعين، بالكسر،

إل أ%نم يقولون: هو ح'ل}و¬ ف العنيي؛ وقال قوم من أ%هل اللغة: ليس
ح.ل1ي. من ح.ل ف شيء، هذه لغة على ح1د.ت1ها كأ%نا مشتقة من ال%ل}ي,

ال%ل}بوس, ل4نه ح.س'ن ف عينك كح'س\ن ال%ل}ي,، وهذا ليس بقوي� ول
،vو ح.ل}وا�مرضي�. الليث: وقال بعضهم ح.ل ف ع.ي\ن وح.ل ف فمي وهو ي.ح\ل

 vوح.ل1ي. بصدري فهو ي.ح\ل%ى ح'ل}وانا
(* قوله «فهو يلى حلواناv» هذه

عبارة التهذيب، وقال عقب ذلك: قلت حلوان ف مصدر حلي بصدري خطأ عندي).
ال4صمعي: ح.ل1ي. ف صدري ي.ح\لى وحل ف فمي ي.ح\ل�و، وح.ل1يت' العيش.

أ%ح\له' أ%ي اس\ت.ح\ل%ي\ته، وح.ل�ي\ت' الشيء4 ف ع.ي صاح1به، وح.ل�ي\ت
الطعام: جع.ل}ت'ه ح'ل}واv، وح.ل1يت' بذا الكان. ويقال: ما ح.ل1يت منه

ح.ل}ياv أ%ي ما أ%ص.بت. وح.ل1ي منه بي� وحل: أ%صاب منه خياv. قال ابن



بري: وقولم ل ي.ح\ل% بطائل أ%ي ل يظفر ول يستفد منها كبي. فائدة، ل
ي'تك%ل�م به إل مع ال%ح\د، وما ح.ل1يت' بطائل ل ي'ستعمل إل ف النفي،

eوهو من معن ال%ل}ي, وال1ل}ية، وها من الياء ل4ن النفس ت.ع\ت.د
ال1ل}ية ظ%ف%راv، وليس هو من ح.ل1ي. بعي\ن بدليل قولم ح.ل1ي. بعين

ح.لو.ة، فهذا من الواو وال4ول من الياء ل غي. وح.ل�ى الشيء وح.ل4ه،
كلها: جعله ذا حلوة، هزوه على غي قياس. الليث: تقول ح.ل�ي\ت السويق.،
قال: ومن العرب من هزة فقال ح.لgت' السويق.، قال: وهذا منهم غلط. قال

ال4زهري: قال الفراء توهت العرب' فيه المز ل�ا رأ%و\ا قوله ح.لgت'ه
،vالوهري: أ%ح\ل%ي\ت' الشيء4 جعلته ح'ل}وا .vعن الاء أ%ي منعته مهموزا

وأ%ح\ل%ي\ت'ه أ%يضاv وجدته ح'ل}واv؛ وأ%نشد ابن بري لعمرو بن ال�ذيل
الع.ب\دي�:

ونن أ%ق%م\نا أ%م\ر. ب.ك}ر, بن, وائ1ل�،
وأ%نت. ب,ثأ}ج� ل ت'م1رe ول ت'ح\ل1ي

قلت: وهذا فيه نظر، ويشبه أ%ن يكون هذا البيت شاهداv على قوله ل
.çول ي'ح\لي أ%ي ما يتكلم ب'ل}و� ول م'ر� eي'م1ر
وحال%ي\ت'ه أ%ي طاي.ب\ت'ه؛ قال الر_ار الفقعسي:

فإن، إذا ح'ول1يت'، ح'ل}و¬ م.ذاقت،
وم'رÒ، إذا ما رام. ذو إح\نة{ ه.ض\مي

وال�ل}و' من الرجال: الذي ي.س\تخفه الناس' وي.س\ت.ح\ل�ونه وتست.ح\ل1يه
العي'؛ أ%نشد اللحيان:

،Dوإن ل%ح'ل}و¬ ت.ع\ت.رين م.ر.ار.ة
وإن ل%ص.ع\ب' الرأ}س, غي' ذ%ل�ول,

والمع ح'ل}وو'ن% ول ي'كس_ر، وال�نثى ح'ل}و.ة والمع ح'ل}وات¬ ول
.vو ح.لو.ة�ي'كس_ر أ%يضاv. ويقال: ح.ل%ت1 الارية� بعين وف عين ت.ح\ل

واس\ت.ح\له: من ال%لوة كما يقال استجاده من ال%و\دة. ال4زهري عن
اللحيان: اح\ل%و\ل%ت1 الارية� ت.ح\ل%و\ل إذا است'ح\ل1ي.ت\ واح\ل%و\لها

الرجل�؛ وأ%نشد:
فلو كنت. ت'عطي حي ت'س\أ%ل� سام.ت\

لك الن_ف}س'، واح\ل%و\لك. كل© خليل,
ويقال: أ%ح\ل%ي\ت' هذا الكان% واست.ح\ليت'ه وح.ل1يت' به بعن واحد.



ابن ال4عراب: اح\ل%و\ل الرجل إذا حس'ن. خل�قه، واحل%و\ى إذا خر.ج. من
بلد إل بلد. وح'ل}وة�: فرس عبيد1 بن معاوية. وحكى ابن ال4عراب: رجل

ح.ل�وÒ، على مثال ع.د'و�ç، ح'ل}و¬، ول يكها يعقوب ف ال4شياء الت زعم
أ%نه ح.ص.رها كح.س'و�ç وف%س'و�ç. وال�ل}و' ال%لل�: الرجل الذي ل ريبة

فيه، على ال%ثل، ل4ن ذلك ي'س\ت.حل%ى منه؛ قال:
،�أ%ل ذه.ب. ال�ل}و' ال%لل� ال�لح1ل

�وم.ن\ قول�ه ح'ك}م¬ وع.د\لD ونائ1ل
وال%ل}واء�: كل© ما ع'ول ب'ل}و من الطعام، يد� ويقصر ويؤنث ل غي.
التهذيب: ال%ل}واء اسم لا كان من الطعام إذا كان م'عال%جاv ب.لوة.

ابن بري: ي'ح\كى أ%ن ابن. ش'ب\ر'م.ة عات.به ابنه على إتيان السلطان فقال:
يا ب'ن�، إن أ%باك أ%كل من ح.ل}وائ1هم فح.ط� ف أ%ه\وائ1هم. الوهري:

ال%ل}واء الت تؤكل، تد وتقصر؛ قال الكميت:
من ر.ي\ب, د.ه\ر� أ%رى حواد1ث%ه

ت.ع\ت.زe، ح.ل}واء4ها، شدائ1د'ها
وال%ل}واء� أ%يضاv: الفاكهة ال�ل}وة. التهذيب: وقال بعضهم يقال

للفاكهة ح.ل}واء�. ويقال: ح.ل�و.ت1 الفاكهة� ت.ح\ل�و ح.لوةv. قال ابن سيده:
وناقة ح.ل1ي_ة ع.ل1ي_ة ف ال%لوة؛ عن اللحيان، هذا نصe قوله، وأ%صلها

ح.ل�و_ة. وما ي'م1رe ول ي'ح\لي وما أ%م.ر_ ول أ%ح\ل%ى أ%ي ما يتكلم
ب'ل}و� ول م'ر�ç ول ي.ف}عل فعلv ح'ل}واv ول م'ر�اv، فإن نف%ي\ت.

عنه أ%نه يكون م'ر�اv م.ر_ةv وح'ل}واv أ�خرى قلت.: ما ي.م.رe ول
ي.ح\ل�و، وهذا الفرق عن ابن ال4عراب.

وال�ل}و.ى: نقيض' ال�ر_ى، يقال: خ'ذ1 ال�ل}و.ى وأ%ع\ط1ه ال�ر_ى.
قالت امرأ%ة ف بنات1ها: ص'غ\راها م'ر�اها. وت.حال%ت1 الرأ%ة إذا

أ%ظ}ه.ر.ت ح.لو.ةv وع'ج\باv؛ قال أ%بو ذؤيب:
فشأ}ن.ك�ما، إن>ي أ%م1ي¬ وإن_ن،

إذا ما ت.حال م1ث}ل�ها، ل أ%ط�ور'ها
وح.ل الرجل% الشيء4 ي.ح\ل�وه: أ%عطاه إياه؛ قال أ%و\س' ابن ح'ج\ر�:

كأ%ن.ي ح.ل%و\ت' الش>ع\ر.، يوم. م.د.ح\ت'ه،
صف%ا ص.خ\ر.ة{ ص.م�اء4 ي.ب\س� ب,لل�ها

�فجعل الش>ع\ر. ح'ل}واناv م1ثل% العطاء. وال�ل}وان�: أ%ن يأ}خذ الرجل



من م.ه\ر, ابنته1 لنف}سه1، وهذا عار¬ عند العرب؛ قالت امرأ%ة ف زوجها:
ل يأ}خ'ذ� ال�ل}وان% من ب.نات1نا

ويقال: اح\ت.لى فلن لنفقة امرأ%ته ومهرها، وهو أ%ن يت.م.ح_ل% لا
وي.ح\تال%، أ�خ1ذ% من ال�ل}وان1. يقال: اح\ت.ل, فتزو_ج\، بكسر اللم،

وابت.س3ل} من الب'س\لة، وهو أ%ج\ر' الراقي. الوهري: ح.ل%و\ت' فلناv على كذا
مالv فأ%نا أ%ح\ل�وه ح.ل}واv وح'ل}واناv إذا وهبت. له شيئاv على شيء

يفعله لك غي. ال�جرة؛ قال ع.ل}قمة� ابن ع.ب.د.ة:
أ%ل ر.ج'لD أ%ح\ل�وه' ر.ح\لي وناقت

ي'ب.لYغ� ع.ن>ي الش>ع\ر.، إذ مات. قائل�ه\؟
أ%ي أ%ل ههنا رجلD أ%ح\ل�وه ر.ح\لي وناقت، ويروى أ%ل رجل�، بالفض،
على تأ}ويل أ%م.ا م1ن\ رجل�؛ قال ابن بري: وهذا البيت يروى لضابئ{

الب'ر\ج'م1ي�. وح.ل الرجل% ح.ل}واv وح'ل}واناv: وذلك أ%ن يزوجه ابنت.ه أ%و
vعلى أ%ن يعل له من الهر شيئا ،Ýم_ا بهر� م'س.م�ى vخت.ه أ%و امرأ%ة�أ

م'سم�ىÝ، وكانت العرب ت'ع.ي>ر' به. وح'ل}وان� الرأ%ة: م.ه\ر'ها، وقيل: هو
ما كانت ت'ع\طى على م'ت\ع.ت1ها بكة. وال�ل}وان� أ%يضاv: أ�ج\رة

�الكاه1ن. وف الديث: أ%نه نى عن ح'ل}وان1 الكاه1ن,؛ قال ال4صمعي: ال�ل}وان
ما ي'عطاه الكاهن' وي'ج\ع.ل� له على كه.ان.ته1، تقول منه: ح.ل%و\ت'ه

أ%ح\لوه ح'لواناv إذا ح.ب.و\ته. وقال اللحيان: ال�ل}وان أ�ج\رة
الد_ل�ل, خاصةv. وال�ل}وان�: ما أ%ع\ط%ي\ت. من ر.ش\وة ونوها. ول4حل�و.ن_ك

:�ح'ل}وان.ك. أ%ي ل4ج\ز,ين_ك. ج.زاء4ك؛ عن ابن ال4عراب. وال�ل}وان
مصدر كالغ'ف}ران، ونونه زائدة وأ%صله من ال%ل. وال�ل}وان�: الر_ش\وة.

يقال: ح.ل%و\ت' أ%ي ر.شو\ت'؛ وأ%نشد بيت علقمة:
vوه ر.ح\ل% وناقة�ف%م.ن\ راكب¬ أ%ح\ل
ي'ب.لYغ� عن الش>ع\ر.، إذ مات. قائ1ل�ه؟

وح.لوة� القفا وح'لو.ت'ه وح.لواؤ'ه وح'لواه' وح.لء4ت'ه؛ ال4خية
Òالق%فا حاق �عن اللحيان: و.س.ط�ه، والمع ح.لوى. ال4زهري: ح.لو.ة

و.س.ط1 القفا، يقال: ضربه على ح.لو.ة1 الق%فا أ%ي على وسط القفا.
وح.لو.ة� القفا: ف%أ}س'ه. وروى أ%بو عبيد عن الكسائي: س.ق%ط على ح'لو.ة1 القفا

وح.لواء3 القفا، وح.لوة� القفا ت.ج'وز' وليست بعروفة. قال الوهري:
ووقع على ح'لوة القفا، بالضم، أ%ي على وسط القفا، وكذلك على ح'لو.ى



وح.لواء3 الق%فا، إذا ف%ت.حت مددت وإذا ضممت قصرت. وف حديث البعث:
ف%س.ل%قن ل1ح'لو.ة القفا أ%ي أ%ض\ج.ع.ن على وسط الق%فا ل ي.م1ل} ب إل أ%حد

الانبي، قال: وتضم حاؤه وتفتح وتكسر؛ ومنه حديث موسى وال%ض1ر، عليهما
السلم: وهو نائم على ح.لوة1 قفاه'.

وال1ل}و: ح.فÒ صغي ي'نس.ج' به؛ وش.ب_ه الشماخ لسان المار به فقال:
ق�و.ي\ر,ح' أ%ع\وام� كأ%ن� لسان.ه،

إذا صاح، ح1ل}و¬ ز.ل� عن ظ%ه\ر, م1ن\س.ج,
ويقال: هي الشبة الت ي'ديرها الائك

وأ%رض¬ ح.لو.ةD: ت'ن\ب,ت ذ�ك�ور. الب.ق}ل,.
وال�لوى من ال%ن\بة: شج.رة تدوم خ'ض\رت.ها، وقيل: هي شجرة صغية ذات
شوك. وال�لو.ى: ن.ب\تة ز.ه\رتا صفراء ولا شوك كثي وورق صغار مستدير
مثل ورق السذاب، والمع ح'لو.يات، وقيل: المع كالواحد. التهذيب:

ال%لوى ضرب من النبات يكون بالبادية، والواحدة ح.لو,ي.ة على تقدير ر.باع1ية.
قال ال4زهري: ل أ%عرف ال%لوى ول ال%لو,ية، والذي عرفته ال�لوى،

بضم الاء، على ف�عال، وروي أ%بو عبيد عن ال4صمعي ف باب ف�عال
خ'زامى ور'خامى وح'لوى كل©هن نبت، قال: وهذا هو الصحيح.

وح'ل}وان�: اسم بلد؛ وأ%نشد ابن بري لقيس الرeق%ي_ات:
س.ق}ياv ل1ح'ل}وان% ذ1ي الك�روم، وما

ص.ن_ف. من تينه1 وم1ن\ ع1ن.ب,ه\
وقال م'ط1يع' بن إياس:

أ%س\ع1دان يا ن.خ\ل%ت.ي\ ح'ل}وان1،
واب\ك1يا ل من ر.ي\ب, هذا الز_مان1

وح'لوان�: كورة؛ قال ال4زهري: ها قريتان إح\داها ح'ل}وان العراق
وال�خ\رى ح'ل}وان الشام. ابن سيده: وال�لوة ما ي'ح.كe بي حجرين في'كتحل

به، قال: ولست من هذه الكلمة على ثقة لقولم ال%ل}و' ف هذا العن.
وقولم ح.لgت'ه أي كحلته. وال%ل}ي': ما ت'ز'ي>ن. به من م.صوغ,

ال%ع\د1ن,ي_ات1 أ%و الجارة1؛ قال:
كأ%نا من ح'س'ن� وشاره\،

وال%ل}ي, ح.ل}ي, الت>ب\ر وال1جاره\،
م.د\ف%ع' م.ي\ثاء4 إل ق%راره\



والمع ح'ل1يÒ؛ قال الفارسي: وقد يوز أ%ن يكون ال%ل}ي' جعاv، وتكون
:�الواحدة حل}ي.ةD كش.ر\ي.ة{ وش.ر\ي� وه.د\ي.ة{ وه.د\ي�. وال1ل}ي.ة

كال%ل}ي,، والمع ح1لىÝ وح'لىÝ. الليث: ال%ل}ي' كل9 ح1ل}ية{ ح.ل%يت با
امرأ%ةv أ%و سيفاv ونو.ه، والمع ح'ل1يÒ. قال ال عز وجل: من ح'ل1ي>ه,م\

ع1ج\لv ج.س.داv له خ'وار. الوهري: ال%ل}ي' ح.ل}ي' الرأ%ة1، وجعه
ح'ل1يÒ مثل ث%د\ي� وث�د1ي�ç، وهو ف�ع'ولD، وقد تكسر الاء لكان الياء مثل

ع1صي�ç، وقرئ: من ح'ل1ي>ه,م ع1ج\لv ج.س.داv، بالضم والكسر. وح.ل%ي\ت'
.vوح.ل%و\ت'ها إذا جعلت لا ح'ل1ي�ا vالرأ%ة% أ%ح\ل1يها ح.ل}يا

الوهري: ح1ل}ي.ة� السيف1 ج\عها ح1لىÝ مثل ل1ح\ية{ ول1حىÝ، وربا ضم. وف
الديث: أ%نه جاءه رجل وعليه خات من حديد فقال: ما ل أ%رى عليك. ح1ل}ي.ة

أ%هل, النار,؟ هو اسم لكل ما ي'ت.ز.ي_ن به من مصاغ الذهب والفضة، وإنا
جعلها حلية ل4هل النار ل4ن الديد ز,يÒ بعض الكفار وهم أ%هل النار، وقيل:

إنا كرهه ل4جل ن.ت\ن,ه وز'هوك%ته1، وقال: ف خات.م, الش>ب\ه1 ريح'
ال4ص\نام، ل4ن ال4صنام كانت ت'ت_خ.ذ من الش_ب.ه1. وقال بعضهم: يقال

ح1ل}ية� السيف وح.ل}يه'، وكره آخرون ح.ل}ي. السيف، وقالوا: هي ح1ل}ي.ت'ه ؛
قال ال4غ}ل%ب' الع1ج\ل1ي:

جار,يةD من قي\س� بن, ث%ع\ل%به\،
ب.ي\ضاء� ذات' س'ر_ة{ م'ق%ب_ب.ه\،
كأ%نا ح1ل}ي.ة� س.ي\ف{ م'ذ}ه.ب.ه\

وحكى أ%بو علي ح.لة ف ح1ل}ي.ة{، وهذا ف الؤنث كش1ب\ه{ وش.ب.ه{ ف
vوتستخرجون ح1ل}ي.ة vطري�ا vتأ}كلون لما çالذكر. وقوله تعال: ومن كل�

تلبسونا؛ جاز أ%ن يب عنهما بذلك لختلطهما، وإل فال1ل}ي.ة� إنا
ت'س\ت.خرج من ال1ل}ح دون الع.ذ}ب. وح.ل1ي.ت الرأ%ة� ح.ل}ىاv وهي حال�

وحال1ي.ةD: استفادت ح.ل}ياv أ%و لبسته، وح.ل1ي.ت\: صارت ذات ح.ل}ي�، ونسوة
vأ%و اتذت. وح.ل�ها: أ%لبسها ح.ل}يا vح.وال�. وت.ح.ل�ت\: لبست ح.ل}ىا
أ%و اتذه لا، ومنه سيف م'ح.ل9ىÝ. وت.ح.ل�ى بال%ل}ي أ%ي تزي_ن، وقال:

ولغةD ح.ل1ي.ت الرأ%ة� إذا ل%ب,س.ت\ه؛ وأ%نشد:
وح.ل}ي الش_و.ى منها، إذا ح.ل1ي.ت\ به،
على ق%ص.بات{ ل ش1خات{ ول ع'ص\ل,

Dقال: وإنا يقال ال%ل}ي' للمرأ%ة وما سواها فل يقال إل ح1ل}ية



للسيف1 ونوه. ويقال: امرأ%ة حالية ومتحلية. وح.ل�ي\ت الرجل%: وصفت'
ح1ل}ي.ته. وقوله تعال: ي'ح.ل�و\ن% فيها من أ%ساور من ذهب؛ عد_اه إل مفعولي

ل4نه ف معن ي.ل}ب.س'ون. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: كان
ي'ح.لYينا ر,عاثاv من ذ%ه.ب� ول�ؤ\ل�ؤ�، وح.ل�ى السيف. كذلك. ويقال للشجرة

إذا أ%ورقت وأ%ثرت: حاليةD، فإذا تناثر ورقها قيل: تعط�لت؛ قال ذو
الرمة:وهاج.ت\ ب.قايا الق�ل}ق�لن1، وع.ط�ل%ت

ح.و.ال1ي_ه' ه'وج' الر>ياح, ال%واص1د
أ%ي أ%ي\ب.س.ت\ها الرياح فتناثرت. وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه:

كان ي.ت.وض_أ� إل نصف ساق%ي\ه ويقول إن ال1ل}ية تبلغ إل مواض1ع
الوضوء؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد باللية ههنا التحجيل يوم القيامة من أ%ثر

الوضوء من قوله، صلى ال عليه وسلم: غ�رÒ م'ح.ج_لون. ابن سيده ف معتل
الياء: وح.ل1ي. ف عين وص.د\ر,ي قيل ليس من ال%لوة، إنا هي مشتقة من

ال%ل}ي اللبوس ل4نه ح.س'ن. ف عينك ك%ح'س\ن, ال%ل}ي,، وحكى ابن
ال4عراب: ح.ل1ي.ت\ه الع.ي\ن'؛ وأ%نشد:

ك%ح\لء� ت.ح\لها الع'يون� النeظ�ر'
التهذيب: اللحيان ح.ل1ي.ت1 الرأ%ة بع.ي\ن وف ع.ي\ن وب,ق%ل}ب وف

ق%ل}ب وهي ت.ح\ل%ى ح.لوة، وقال أ%يضاv: ح.ل%ت\ ت.ح\ل�و ح.لوة. الوهري:
ويقال ح.ل1ي. فلن بعين، بالكسر، وف عين وبصدري وف صدري ي.ح\ل%ى

ح.لوة إذا أ%عجبك؛ قال الراجز:
إن� س1ر.اجاv ل%ك%ر,ي¬ م.ف}خ.ر'ه\،

ت.ح\ل%ى به الع.ي\ن إذا ما ت.ج\ه.ر'ه\
قال: وهذا شيء من القلوب، والعن ي.ح\ل%ى بالع.ي. وف حديث علي�،

عليه السلم: لكنهم ح.ل1ي.ت الدنيا ف أ%ع\ين'هم. يقال: ح.ل1ي. الشيء�
:�بع.ي\ن ي.ح\لى إذا است.ح\س.ن\ته، وح.ل بف%م1ي ي.ح\ل�و. وال1ل}ي.ة

ال1ل}قة. وال1ل}ي.ة�: الصفة والصeورة. والت_ح\ل1ية�: الو.ص\ف. وت.ح.ل�ه:
ع.ر.ف. ص1ف%ته. والل}ية: ت.ح\ل1ي.ت'ك وجه. الرجل, إذا وص.ف}ته. ابن سيده:
وال%ل%ى ب.ث}ر¬ يرج بأ%فواه الصبيان؛ عن ك�راع، قال: وإنا قضينا بأ%ن

لمه ياء لا تقدم من أ%ن اللم ياء أ%كثر منها واواv. وال%ل1يe: ما
ابيض_ من ي.ب,يس, الس>ب.ط1 والن_ص1ي>، واحدته ح.ل1ي_ةD؛ قال:

لا رأ%ت\ ح.ل1يل%ت ع.ي\ن.ي_ه\،



ول1م_ت1ي كأ%ن_ها ح.ل1ي_ه\،
تقول ه.ذ1ي قر_ةD ع.ل%ي_ه\

التهذيب: وال%ل1يe نبات بع.ي\نه، وهو من خي مراتع أ%هل البادية
للن_ع.م واليل، وإذا ظهرت ثرته أ%شبه الزرع إذا أ%سبل؛ وقال الليث: هو كل

نبت يشبه نبات الزرع؛ قال ال4زهري: هذا خطأD إنا ال%ل1يe اسم نبت
بعينه ول يشبهه شيء من الكل. الوهري: ال%ل1يe على ف%عيل يبيس

الن_ص1ي>، والمع أ%ح\ل1ية؛ قال ابن بري: ومنه قول الراجز:
ن.حن' م.ن.ع\نا م.ن\ب,ت. الن_ص1ي>،
وم.ن\ب,ت. الض_م\ران1 وال%ل1ي>

وقد ي'ع.ب_ر بال%ل1ي> عن اليابس كقوله:
وإن} ع1ن\د1ي، إن ر.ك1ب\ت' م1س\ح.ل1ي،

س.م_ ذ%راريح. رطاب� وحل1ي
وف حديث ق�س�ç: وح.ل1ي�ç وأ%ق%اح�؛ هو ي.ب,يس' الن_ص1ي> من الك%ل،

والمع أ%ح\ل1ية.
وح.ل}ية: موضع؛ قال الش_ن\ف%ر.ى:
ب,ر.ي\حانة{ من بطن, ح.ل}ي.ة% ن.و_ر.ت\،
لا أ%ر.ج¬، ما ح.و\ل%ها غ%ي' م'س\ن,ت1
وقال بعض نساء أ%زد1 م.ي\د.عان%:

ل%و\ ب.ي\ن. أ%ب\يات{ ب,ح.ل}ي.ة% ما
أ%ل}هاه'م'، ع.ن\ ن.ص\ر,ك.، ال�ز'ر'

وح'ل%ي_ة: موضع؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:
أ%و م'غ\ز,لD بال}خ.لY، أ%و ب,ح'ل%ي_ة{

ت.ق}ر'و السلم. ب,ش.اد1ن{ م1خ\ماص,
قال ابن جن: تتمل ح'ل%ي_ة الرفي جيعاv، يعن الواو والياء، ول

أ�بع1د أ%ن يكون تقي ح.ل}ية، ويوز أ%ن تكون% هزةv مففةv من لفظ حلgت
ال4دي كما تقول ف تفيف ال�ط%ي\ئة ال�ط%ي_ة.

وإح\ل1ي.اء�: موضع؛ قال الشماخ:
فأ%ي\ق%ن.ت\ أ%ن� ذا هاش� م.ن,ي_ت'ها،
�وأ%ن� ش.ر\ق1ي_ إح\ل1ياء4 م.ش\غ'ول

:vالوهري: ح.ل}ية، بالفتح، مأ}س.دة بناحية اليمن؛ قال يصف أ%سدا



،vكأ%ن_ه'م' ي.خ\ش.و\ن% من\ك م'د.ر>با
ب,ح.ل}ية%، م.ش\ب'وح. الذYراع.ي\ن م1ه\ز.ع.ا

ال4زهري: يقال للبعي إذا زجرته ح.و\ب' وح.و\ب. وح.و\ب,، وللناقة ح.ل}
ج.ز\م¬ وح.ل1ي\ ج.ز\م ل ح.ل1يت1 وح.ل�، قال: وقال أ%بو اليثم يقال ف

زجر الناقة ح.ل} ح.ل}، قال: فإذا أ%دخلت ف الزجر أ%ل1فاv ولماv جرى با
يصيبه من العراب كقوله:

وال%و\ب' ل�ا ل ي'ق%ل} وال%ل©
فرفعه بالفعل الذي ل يسم فاعله.

@حا: ح.م\و' الرأ%ة وح.م'وها وح.ماها: أ%بو ز.و\جها وأ%خ'و زوجها،
وكذلك من كان من ق1ب.ل1ه. يقال هذا ح.م'وها ورأ%يت ح.م.اها ومررت ب.م1يها،

وهذا ح.م¬ ف النفراد. وكل© من و.ل1ي. الزوج. من ذي ق%رابته فهم أ%ح\ماء
الرأ%ة، وأ�مe ز.وجها ح.مات'ها، وكل© شيء من ق1ب.ل, الزوج أ%بوه أ%و

أ%خوه أ%و عمه فهم ال4ح\ماء�، وال�نثى حاةD، ل لغة فيها غي هذه؛
قال:إن9 ال%ماة% أ�ول1ع.ت\ بالك%ن_ه\،

وأ%ب.ت1 الك%ن_ة� إل� ض1ن_ه\
وح.م\و' الرجل: أ%بو امرأ%ته أو أ%خوها أ%و عمها، وقيل: ال4ح\ماء� من
ق1ب.ل الرأ%ة خاصةv وال4خ\تان� من ق1ب.ل الرجل، والص>ه\ر' ي.ج\م.ع' ذلك

كل�ه. الوهري: ح.ماة� الرأ%ة أ�م� زوجها، ل لغة فيها غي هذه. وف
ال%م\و أ%ربع لغات: ح.ماv مثل ق%فاv، وح.م'و مثل أ%ب'و، وح.م¬ مثل أ%ب�؛

قال ابن بري: شاهد ح.ماv قول الشاعر:
و.بار.ة ش.و\هاء4 ت.ر\ق�ب'ن،

وح.ماv ي1رe ك%م.ن\ب,ذ1 ال1ل}س,
وح.م\ء# ساكنة% اليم مهموزة؛ وأ%نشد:

ق�ل}ت' ل1ب.و_اب� ل%د.ي\ه1 د.ار'ها:
ت1ئ}ذ%ن}، فإن ح.م\ؤ'ها وج.ار'ها

وي'رو\ى: ح.م'ها، بترك المز. وكل9 شيء من ق1ب.ل الرأ%ة فهم ال4خ\تان.
ال4زهري: يقال هذا ح.م'وها ومررت ب.م1يها ورأ%يت ح.م.اها، وهذا ح.م¬

vف النفراد. ويقال: رأ%يت ح.ماها وهذا ح.ماها ومررت ب,ح.ماها، وهذا ح.ما
ف النفراد، وزاد الفراء ح.م\ء#، ساكنة اليم مهموزة، وح.م'ها بترك

المز؛ وأ%نشد:



ه1ي. ما ك%ن_ت، وت.ز\
ع'م' أ%ن ل%ا ح.م'

الوهري: وأ%صل ح.م� ح.م.و¬، بالتحريك، ل4ن جعه أ%ح\ماء مثل آباء.
قال: وقد ذكرنا ف ال4خ أ%ن ح.م'و من ال4ساء الت ل تكون م'و.ح_دة إل

مضافة، وقد جاء ف الشعر مفرداv؛ وأ%نشد:
وتزعم أ%ن لا ح.م'و

قال ابن بري: هو لف%قيد ث%ق1يف 
(* قوله: فقيد ثقيف؛ هكذا ف الصل).

قال: والواو ف ح.م'و للطلق؛ وقبل البيت:
أ%يeها ال1ية� اس\ل%م'وا،
وق1ف�وا ك%ي\ ت'ك%ل�م'وا

خ.ر.ج.ت\ م'ز\ن.ةD من الـ
ب.ح\ر ري_ا ت.ج.م\ج.م'
ه1ي. ما ك%ن_ت، وت.ز\

ع'م' أ%ن ل%ها ح.م'
وقال رجل كانت له امرأ%ة فطلقها وتزو�جها أ%خوه:

ولقد أ%ص\ب.ح.ت\ أ%س\ماء� ح.ج\راv م'ح.ر_ما،
وأ%ص\ب.ح\ت' من أ%دن ح'م'و�ت1ها ح.م.ا

أ%ي أ%صبحت أ%خا زوجها بعدما كنت زوجها. وف حديث عمر، رضي ال عنه،
أ%نه قال: ما بال� رجال ل يزال� أ%حد'هم كاس1راv و,ساد.ه عند امرأ%ة

م'غ\ز,ية{ ي.تحد_ث إليها؟ عليكم بال%ن\بة1. وف حديث آخر: ل ي.د\خ'ل%ن_
رجلD على امرأ%ة، وف رواية: ل ي.خ\ل�و.ن� رجلD ب'غ1يبة وإن قيل

ح.م'وها أ%ل ح.م'وها الوت'؛ قال أ%بو عبيد: قوله أ%ل ح.م'وها الوت، يقول
ف%ل}ي.م'ت\ ول يفعل ذلك، فإذا كان هذا رأ}ي.ه ف أ%ب الز_و\ج وهو

vم.ح\ر.م فكيف بالغريب؟ ال4زهري: قد تدبرت هذا التفسي فلم أ%ر.ه' م'شاكل
للفظ الديث. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال ف قوله ال%م' الوت':

هذه كلمة تقولا العرب كما تقول ال4س.د' الوت أ%ي لقاؤه مثل الوت، وكما
تقول السلطان� نار¬، فمعن قوله ال%م' الوت' أ%ن خلوة ال%م, معها

أ%شد من خلوة غيه من الغرباء، ل4نه ربا حس_ن لا أ%شياء وحلها على
أ�مور تثقل على الزوج من التماس ما ليس ف وسعه أ%و سوء عشرة أ%و غي ذلك،



ول4ن الزوج ل يؤثر أ%ن يطلع ال%م' على باطن حاله بدخول بيته؛ ال4زهري:
كأ%نه ذهب إل أ%ن الفساد الذي يري بي الرأ%ة وأ%حائها أ%شد من فساد

يكون بينها وبي الغريب ولذلك جعله كالوت. وحكي عن ال4صمعي أ%نه قال:
ال4حاء� من ق1ب.ل الزوج، وال4خ\تان� من ق1ب.ل الرأ%ة، قال: وهكذا قال

eم�ابن ال4عراب وزاد فقال: ال%ماة� أ�مe الزوج، وال%ت.نة أ
الرأ%ة، قال: وعلى هذا الترتيب العباس' وعليÒ وحزة� وجعفر أ%حاء� عائشة%،

رضي ال عنهم أ%جعي. ابن بري: واختلف ف ال4ح\ماء3 وال4ص\هار فقيل
أ%ص\هار فلن قوم زوجته وأ%ح\ماء� فلنة قوم زوجها. وعن ال4صمعي:

ال4ح\ماء� من ق1ب.ل الرأ%ة والص>ه\ر ي.ج\م.عهما؛ وقول الشاعر:
س'ب>ي ال%ماة% واب\ه.ت ع.ل%ي\ها،

ث اض\ر,ب بالو.د> م1ر\ف%ق%ي\ها
ما يدل على أ%ن الماة من ق1ب.ل الرجل، وعند الليل أ%ن خ.ت.ن. القوم

ص1ه\ر'هم والتزو>ج فيهم أ%صهار ال%ت.ن, 
(* قوله: أصهار الت: هكذا ف

الصل)، ويقال ل4هل بيت1 ال%ت.ن, ال4خ\ت.ان�، ول4هل بيت الرأ%ة
.vأ%صهار¬، ومن العرب من يعلهم كل�هم أ%ص\هارا

الليث: ال%ماة� ل%ح\مة م'ن\ت.ب,ر.ة ف باط1ن, الساق. الوهري: والماة
ع.ض.ل%ة� الساق. ال4صمعي: وف ساق الفرس ال%ماتان1، وها الل�ح\م.تان
اللتان ف ع'ر\ض الساق ت'ر.يان1 كالع.ص.ب.ت.ي من ظاهر وباطن، والمع

ح.م.وات. وقال ابن شيل: ها ال�ض\غ.تان ال�نت.ب,رتان ف نصف الساقي من
ظاهر. ابن سيده: ال%ماتان من الفرس الل�ح\متان التمعتان ف ظاهر

الساقي من أ%عاليهما.
vها. وح.م1ي.ت الشمس' والنار' ت.ح\م.ى ح.م\ياeوح.م\و' الشمس: ح.ر

وح'م1ي�اv وح'م'و�اv، ال4خية عن اللحيان: اشتد_ ح.رeها، وأ%ح\ماها ال�،
.Ýالصحاح: اش\ت.د_ ح.م\ي' الشمس, وح.م\و'ها ب,مع\ن .vعنه أ%يضا

وح.م.ى الشيء4 ح.م\ياv وح1مىÝ وح1ماية وم.ح\م1ي.ة: منعه ودفع عنه. قال
سيبويه: ل ييء هذا الضرب على م.ف}ع1ل� إل وفيه الاء، ل4نه إن جاء

على م.ف}ع1ل� بغي هاء� اع\ت.ل� فعدلوا إل ال4خف>. وقال أ%بو حنيفة:
ح.م.ي\ت' ال4رض ح.م\ياv وح1م\ي.ةv وح1ماي.ةv وح1م\و.ةv، ال4خية نادرة

eوإنا هي من باب أ%ش.اوي. وال1م\ي.ة وال1م.ى: ما ح'م1ي. من شيء�، ي'م.د



:Ýيقصر، وتثنيته ح1م.يان1 على القياس وح1م.وان على غي قياس. وكل# ح1مى
م.ح\م1يÒ. وح.ماه من الشيء وح.ماه إي�اه؛ أ%نشد سيبويه:

ح.م.ي\ن. الع.راق1يب. الع.صا، ف%ت.ر.ك}ن.ه
به ن.ف%س¬ ع.ال�، م'خال1ط�ه ب'ه\ر'

وح.م.ى ال%ريض. ما يضرeه ح1م\ي.ةv: م.ن.ع.ه إي_اه؛ واح\ت.م.ى هو من
:eذلك وت.ح.م_ى: ام\ت.ن.ع. وال%م1ي

ال%ريض المنوع من الطعام والشراب؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وج\دي بص.خ\ر.ة%، ل%و\ ت.ج\ز,ي ال�ح1ب_ به،

و.ج\د' ال%م1ي> باء� ال�ز\نة1 الص_ادي
واح\ت.م.ى الريض' اح\ت1ماءé من ال4طعمة. ويقال: ح.م.ي\ت' الريض وأ%نا

أ%ح\م1يه ح1م\ي.ةv وح1م\و.ةv من الطعام، واح\ت.م.يت من الطعام
vأ%ن\ف%ه ي.ح\م1يه ح.م1ي>ة Dوح.م.ي\ت القوم. ح1ماية، وح.م.ى فلن ،éاح\ت1ماء

.vوم.ح\م1ي.ة
وفلن ذ�و ح.م1ي_ة{ م'ن\ك%رة% إذا كان ذا غضب وأ%ن.ف%ة{. وح.م.ى أ%هل%ه

ف الق1تال ح1ماية. وقال الليث: ح.م1يت' من هذا الشيء3 أ%ح\م.ى م1ن\ه
ح.م1ي_ةv أ%ي أ%ن.فاv وغ%ي\ظاv. وإنه ل%ر.ج'ل ح.م1يÒ: ل ي.ح\ت.م1ل

الض_ي\م، وح.م1يe ال4ن\ف1. وف حديث م.ع\ق1ل بن, ي.سار�: ف%ح.م1ي. من ذلك
أ%ن.فاv أ%ي أ%خ.ذ%ت\ه ال%م1ي_ة، وهي ال4ن.ف%ة والغ.ي\رة. وح.م1يت عن

كذا ح.م1ي_ةv، بالتشديد، وم.ح\م1ي.ة إذا أ%ن,ف}ت منه وداخ.ل%ك. عار¬
وأ%ن.ف%ةD أ%ن تف}ع.له. يقال: فلن أ%ح\م.ى أ%ن\فاv وأ%م\ن.ع' ذ1ماراv من
فلن. وح.ماه' الناس. ي.ح\م1يه إياه\م ح1مىÝ وح1مايةv: منعه.

والام1ي.ة�: الرجل� ي.ح\م1ي أ%صحابه ف الرب، وهم أ%يضاv الماعة
ي.ح\م'ون أ%نف�س.هم؛ قال لبيد:

وم.ع1ي حام1يةD من ج.ع\فر�،
كل� يو\م� ن.ب\ت.لي ما ف ال1ل%ل,

وفلن على حام1ية القوم أ%ي آخ1ر' من ي.ح\م1يه,م\ ف ان\ه,زام1هم.
وأ%ح\م.ى الكان%: جعله ح1مىÝ ل ي'ق}ر.ب. وأ%ح\ماه': وج.د.ه ح1مىÝ. ال4صمعي:

يقال ح.مى. فلن ال4رض. ي.ح\م1يها حىÝ ل ي'ق}ر.ب. الليث: ال1م.ى
موضع فيه ك%ل# ي'ح\م.ى من الناس أ%ن ي'ر\عى.

وقال الشافعي، رضي ال تعال عنه، ف تفسي قوله، صلى ال عليه وسلم:



ل ح1م.ى إل ل ول1ر.س'ول1ه، قال: كان الشريف من العرب ف الاهلية إذا
نزل بلداv ف عشيته اس\ت.ع\و.ى ك%ل}باv فح.م.ى لاص_ته م.د.ى ع'واء3

الك%ل}ب, ل ي.شر.ك�ه فيه غيه' فلم ي.ر\ع.ه معه أ%حد وكان شريك. القوم ف
سائر الر.اتع ح.و\له، وقال: فنهى النب، صلى ال عليه وسلم، أن

ي'ح\م.ى على الناس ح1مىÝ كما كانوا ف الاهلية يفعلون، قال: وقوله إل ل
ولرسوله، يقول: إل ما ي'ح\م.ى ليل السلمي ور,كاب,ه,م الت ت'ر\ص.د

للجهاد وي'ح\م.ل عليها ف سبيل ال، وإبل الزكاة، كما ح.م.ى عمر الن_ق1يع
ل1ن.ع.م, الصدقة واليل ال�ع.د_ة ف سبيل ال. وف حديث أ%بي.ض. بن,

ح.م�ال� ل ح1م.ى ف ال4راك.، فقال أ%بي.ض': أ%راك%ةD ف ح1ظاري أ%ي ف
أ%رضي، وف رواية: أ%نه سأ%له عما ي'ح\م.ى من ال4راك فقال ما ل ت.ن.ل}ه'
أ%خفاف' البل,؛ معناه أ%ن البل تأ}كل م'ن\ت.هى ما تصل إليه أ%فواهها،

ل4نا إنا تصل إليه بشيها على أ%خفافها في'ح\م.ى ما فوق ذلك، وقيل:
�أ%راد أ%نه ي'ح\م.ى من ال4راك ما ب.ع'د. عن الع1مارة ول تبلغه البل

السارحة إذا أ�ر\س1لت ف ال%ر\ع.ى، ويشبه أ%ن تكون هذه ال4راكة الت سأ%ل
عنها يوم أ%ح\يا ال4رض. وح.ظ%ر عليها قائمة% فيها فأ%حيا ال4رض فملكها

بالحياء ول يلك ال4راكة، فأ%ما ال4راك إذا نبت ف م1لك رجل فإنه يميه
وينع غيه منه؛ وقول الشاعر:

من س.راة1 ال1جان1، ص.ل�ب.ها الع'ض\ـ
ض ور.ع\ي' ال1م.ى وطول� ال1يال

ر.ع\ي' ال1م.ى: يريد ح1م.ى ض.ر,ي_ة، وهو م.راعي إبل ال�لوك وح1م.ى
الر_ب.ذ%ة1 دون.ه. وف حديث الف}ك1: أ%ح\م1ي س.م\عي وبص.ري أ%ي

أ%من.ع'هما من أ%ن أ%نس'ب إليهما ما ل ي'د\ر,كاه ومن العذاب لو ك%ذ%ب\ت
عليهما.وف حديث عائشة وذك%ر.ت عثمان: ع.ت.ب\نا عليه موضع الغ.مامة ال�ح\ماة1؛

تريد ال1م.ى الذي ح.ماه. يقال: أ%ح\م.ي\ت الكان فهو م'ح\مىÝ إذا جعلته
ح1مىÝ، وجعلته عائشة، رضي ال عنها، موضعاv للغمامة ل4نا تسقيه

بالطر والناس ش'ركاء فيما سقته السماء من الك%ل3 إذا ل يكن ملوكاv فلذلك
ع.ت.ب'وا عليه. وقال أ%بو زيد: ح.م.ي\ت' ال1م.ى ح.م\ياv م.ن.ع\ته، قال:
فإذا امت.نع منه الناس' وع.ر.فوا أ%نه ح1مىÝ قلت أ%ح.ي\ت'ه. وع'ش\ب¬

ح1مىÝ: م.ح\م1يÒ. قال ابن بري: يقال ح.م.ى مكان.ه وأ%ح\ماه؛ قال
،vالشاعر:ح.م.ى أ%ج.مات1ه فت'ر,ك}ن. ق%ف}را



وأ%ح\م.ى ما س1واه م1ن. الجام,
:�قال: ويقال أ%ح\م.ى فلنD ع1ر\ض.ه؛ قال ال�خ.ب_ل

أ%ت.ي\ت. ام\ر.أv أ%ح\م.ى على الناس, ع1ر\ض.ه،
فما ز,ل}ت. حت أ%ن\ت. م'ق}ع� ت'ناض1ل�ه\
فأ%ق}ع, كما أ%ق}عى أ%بوك. على اس\ت1ه1،

رأ%ى أ%ن� ر.ي\ماv فو\ق%ه ل ي'عاد1ل�ه\
الوهري: هذا شيء# ح1مىÝ على ف1ع.ل� أ%ي م.ح\ظ�ور ل ي'ق}ر.ب، وسع

الكسائي ف تثنية ال1م.ى ح1م.وان1، قال: والوجه ح1م.يان1. وقيل لعاصم بن
ثابت ال4نصاري: ح.م1يÒ الد_ب\ر,، على ف%ع1يل� بعن م.فعول. وفلن حامي

الق1يقة1: مثل حامي الذYمار,، والمع ح'ماةD وحام1ية؛ وأ%ما قول
الشاعر:وقالوا: يال% أ%ش\ج.ع. يوم. ه.ي\ج�،

وو.س\ط% الدار, ض.ر\باv واح\ت1مايا
قال الوهري: أ%خرجه على ال4صل وهي لغة لبعض العرب؛ قال ابن بري: أ%نشد

ال4صمعي ل4ع\ص'ر. بن, سعد1 بن قيس, ع.ي\لن:
إذا ما ال%ر\ء� ص.م_ فلم\ ي'ك%ل�م\،

وأ%ع\يا س.م\عه' إل ن,د.ايا
ولع.ب. بالع.ش1ي> ب.ن ب.ن,يه1،

كف1ع\ل, ال1ر> ي.ح\ت.ر,ش' الع.ظايا
ي'لع1ب'ه'م\، وو.دeوا لو\ س.ق%و\ه'

من الذ�ي\فان1 م'ت\ر.ع.ةv إنايا
،vفل ذاق. الن_ع1يم. ول ش.رابا

ول ي'ع\طى من. ال%ر.ض, الش>فايا
وقال: قال أ%بو السن الص>ق1لYي ح'م1لت أ%لف النصب على هاء التأ}نيث

بقارنتها لا ف الخرج ومشابتها لا ف الفاء، ووجه ثان وهو أ%نه إذا
قال الشفاء4ا وقعت المزة بي أ%لفي، فكرهها كما كرهها ف ع.ظاء4ا،

فقلبها ياءé حلv على المع.
وح'م_ة� ال%ر>: م'ع\ظ%م'ه، بالتشديد.

وحام.ي\ت' عنه م'حاماةv وح1ماءé. يقال: الض_ر'وس' ت'حامي عن و.لد1ها.
وحام.ي\ت' على ض.ي\ف1ي إذا احت.ف%ل}ت له؛ قال الشاعر:

حام.و\ا على أ%ض\ياف1ه,م\، فش.و.و\ا ل%ه'م\



م1ن\ ل%ح\م, م'ن\ق1ي.ة{ ومن أ%ك}باد1
وح.م1يت' عليه: غ%ض1ب\ت'، وال�موي يهمزه. ويقال: ح1ماء# لك، بالد، ف

معن ف1داء# لك. وتاماه الناس أ%ي تو.ق�و\ه' واجتنبوه. وذه.ب¬ ح.س.ن'
ال%ماء3، مدود: خرج من ال%ماء3 حس.ناv. ابن السكيت: وهذا ذه.ب¬ جي>د¬

يرج من الح\ماء3، ول يقال على ال%م.ى ل4نه من أ%ح.ي\ت'. وح.م1ي. من
الشيء ح.م1ي_ةv وم.ح\م1ي.ةv: أ%ن,ف.، ونظي ال%ح\م1ي.ة ال%ح\س3بة� من

ح.س3ب، وال%ح\م1دة من ح.م1د.، وال%و\د1دة من و.د_، وال%ع\ص1ية� من
ع.ص.ى. واح\ت.مى ف الرب: ح.م1ي.ت\ ن.ف}سه'. ورجل ح.م1يÒ: ل يتمل

الض_ي\م.، وأ%ن\ف¬ ح.م1يÒ من ذلك. قال اللحيان: يقال ح.م1يت' ف الغضب
ح'م1ي�اv. وح.م1ي. النهار، بالكسر، وح.م1ي. التنور ح'م1ي�اv فيهما أ%ي

اشتد_ ح.رeه. وف حديث ح'ن.ي\ن�: الن ح.مي. الو.ط1يس'؛ الت_نeور' وهو
كناية عن شد_ة ال4مر واض\ط1رام, ال%ر\ب,؛ ويقال: هذه الكلمة أو_ل� من

قالا النب، صلى ال عليه وسلم، لا اش\ت.د_ البأ}س' يوم. ح'ن.ي\ن� ول
ت'س\م.ع' ق%ب\له، وهي من أ%حسن الستعارات. وف الديث: وق1د\ر' الق%و\م,

حام1يةD ت.ف�ور أ%ي حار_ة ت.غ\لي، يريد ع1ز_ة% جانب,هم وشد_ة%
ش.و\ك%ت1هم. وح.م1ي. الفرس' ح1مىÝ: س.خ'ن. وع.ر,ق. ي.ح\م.ى ح.م\ياv، وح.م\ي'

الش_د> مثله؛ قال ال4عشى:
ك%أ%ن� اح\ت1دام. ال%و\ف1 من ح.م\ي, ش.د>ه،

وما ب.ع\د.ه م1ن\ ش.د�ه، غ%ل}ي' ق�م\ق�م,
ويمع ح.م\ي' الش_د� أ%ح\ماءé؛ قال ط%ر.ف%ة:

فهي ت.ر\د1ي، وإذا ما ف%ز,ع.ت\
طار. من أ%ح\مائ1ها ش.د� ال�ز'ر\

وح1مي. ال1س\مار' وغيه ف النار ح.م\ياv وح'م'و�اv: س.خ'ن.،
وأ%ح\م.ي\ت' الديدة فأ%نا أ�ح\م1يها إح\ماءé حت ح.م1ي.ت\ ت.ح\م.ى. ابن السكيت:

أ%ح\م.ي\ت' السمار إح\ماء فأ%نا أ�ح\م1يه1. وأ%ح\م.ى الديدة% وغيها ف
النار: أ%س\خ.ن.ها، ول يقال ح.م.ي\تها.

وال�م.ة: الس_مe؛ عن اللحيان، وقال بعضهم: هي الب\رة الت ت.ض\ر,ب'
با ال%ي�ة� والعقرب والزeن\بور ونو ذلك أ%و ت.ل}د.غ� با، وأ%صله

ح'م.و¬ أ%و ح'م.ي¬، والاء عوض، والمع ح'مات¬ وح'مىÝ. الليث: ال�م.ة� ف
�أ%فواه العام_ة إب\رة� الع.ق}رب والزeن\بور ونوه، وإنا ال�م.ة



س.مe كل شيء ي.ل}د.غ� أ%و ي.ل}س.ع'.
ابن ال4عراب: يقال لس.م� العقرب ال�م.ة� وال�م_ة�. وقال ال4زهري:

ل يسمع التشديد ف ال�م_ة إل لبن ال4عراب، قال: وأ%حسبه ل يذكره
إل وقد حفظه. الوهري: ح'م.ة� العقرب سها وضرها، وح'م.ة الب.ر\د1

ش1د_ته.
وال�م.ي_ا: ش1د_ة� الغضب وأ%و_ل�ه. ويقال: مضى فلن ف ح.م1ي_ته1

أ%ي ف ح.م\ل%ته. ويقال: سار.ت\ فيه ح'م.ي_ا الك%أ}س, أ%ي س.و\ر.ت'ها،
ومعن سار.ت ارتفعت إل رأ}سه. وقال الليث: ال�م.ي_ا ب'ل�وغ ال%م\ر من

شاربا. أ%بو عبيد: ال�م.ي_ا د.ب,يب' الش_راب. ابن سيده: وح'م.ي_ا
الكأ}س, س.و\ر.ت'ها وشد_تا، وقيل: أ%و_ل� س.و\رتا وشد_تا، وقيل:
إس\كار'ها وح1د_ت'ها وأ%خذ�ها بالرأ}س. وح'م'و_ة ال4ل%م,: س.و\ر.ته.

وح'م.ي�ا ك�ل9 شيء: ش1د_ته وح1د_ته. وف%ع.ل ذلك ف ح'م.ي_ا ش.بابه أ%ي ف
س.و\رته ون.شاطه؛ وي'ن\ش.د:

،vم\ ض.م1نا�ما خ1ل}ت'ن ز,ل}ت' ب.ع\د.ك
أ%4ش\ك�و إل%ي\ك�م\ ح'م'و_ة% ال4ل%م,

وف الديث: أ%ن_ه ر.خ_ص. ف الر�eق}ي.ة1 من ال�م.ة، وف رواية: من
ك�لY ذي ح'م.ة. وف حديث الدجال: وت'ن\ز.ع ح'م.ة� ك�لY داب_ة أ%ي

س.مeها؛ قال ابن ال4ثي: وتطلق على إبرة العقرب للمجاورة ل4ن السم منها
يرج. ويقال: إنه ل%شديد ال�م.ي_ا أ%ي شديد الن_ف}س, والغ.ض.ب. وقال

ال4صمعي: إنه لام1ي ال�م.ي_ا أ%ي ي.ح\م1ي ح.و\ز.ت.ه وما و.ل1ي.ه؛
وأ%نشد:ح.ام1ي ال�م.ي_ا م.ر,س' الض_ر,ير

وال%ام1ي.ة�: الجارة� الت ت'ط}و.ى با البئر. ابن شيل: ال%وامي
ع1ظام' الجارة وث1قالا، والواحدة حام1ي.ةD. وال%و.ام1ي: ص.خ\ر¬ ع1ظام¬

vي.ح\ف1رون له ن,ق%ارا ،vد'ما�ت'ج\ع.ل ف مآخ1ي الط�ي> أ%ن ي.ن\ق%ل1ع. ق
في.غ\مزونه فيه فل ي.د.ع' ت'راباv ول ي.د\ن'و من الط�ي> فيدفعه.

وقال أ%بو عمرو: ال%وام1ي ما ي.ح\م1يه من الص_خ\ر، واحدتا حام1ي.ة. وقال
ابن شيل: حجارة الر_ك1ي_ة ك�ل©ها ح.و.ام�، وكلها على ح1ذ%اء� واحد{،

ليس بعضها بأ%عظم من بعض، وال4ثاف1ي ال%وام1ي أ%يضاv، واحدتا حاميةD؛
وأ%نشد شر:

كأ%ن� د.ل}و.ي_، ت.ق%ل�بان1



بي. ح.و.ام1ي الط�ي> ، أ%ر\ن.بان1
وال%وام1ي: م.يام1ن' ال%اف1ر وم.ياس1ره'. وال%ام1ي.تان1: ما عن

اليمي والشمال من ذلك. وقال ال4صمعي: ف ال%وافر ال%و.ام1ي، وهي حروفها من
عن يي وشال؛ وقال أ%بو د'واد{:

ل%ه'، ب.ي\ن. ح.وام1يه1،
ن'س'ور¬ ك%ن.و.ى الق%س\ب,

وقال أ%بو عبيدة: ال%ام1ي.تان1 ما عن يي السeن\ب'ك وش'ماله.
وال%ام1ي: الف%ح\ل� من البل ي.ض\ر,ب' الض>ر.اب. العدود. قيل عشرة أ%ب\ط�ن،

فإذا بلغ ذلك قالوا هذا حام� أ%ي ح.م.ى ظ%ه\ر.ه في'ت\ر.ك فل ينتفع منه
بشيء ول ينع من ماء ول م.ر\عىÝ. الوهري: الامي من البل الذي طال مكثه

عندهم. قال ال عز وجل: ما جعل ال من ب.ح1ية{ ول سائبة ول
و.ص1يلة{ ول حام�؛ فأ%ع\ل%م أ%نه ل ي'ح.ر>م\ شيئاv من ذلك؛ قال:

،vف%ق%أ}ت' لا ع.ي\ن. الف%ح1يل, ع1ياف%ة
وفيهن_ ر.ع\لء ال%سام1ع, وال}حامي

قال الفراء: إذا ل%ق1ح. ول%د و.ل%ده1 فقد ح.م.ى ظ%ه\ر.ه ول ي'ج.زe له
.Ýو.ب.ر ول ي'م\ن.ع من م.ر\عى

واح\م.و\م.ى الشيء�: اسود_ كالليل والسحاب؛ قال:
ت.أ%ل�ق. واح\م.و\م.ى وخ.ي_م بالرeب.ى

أ%ح.مe الذ©ر.ى ذو ه.ي\د.ب م'ت.راك1ب
وقد ذكر هذا ف غي هذا الكان. الليث: اح\م.و\م.ى من الشيء فهو

م'ح\م.و\م�، ي'وصف به ال4س\و.د' من نو الليل والسحاب. وال�ح\م.و\م1ي من
السحاب: ال�ت.راكم ال4س\و.د'.

وح.م.اة�: موضع؛ قال امرؤ القيس:
ع.شي_ة% ج.او.ز\نا ح.م.اة% وش.ي\ز.را

(* وصدر البيت:
تقط�ع' أسباب' الل©بانة، والوى).

وقوله أ%نشده يعقوب:
وم'ر\ه.ق� س.ال% إم\تاعاv بو'صد.ته

ل ي.س\ت.ع1ن\، وح.وام1ي ال%و\ت1 ت.غ\ش.اه'
قال: إنا أ%راد ح.وائ1م من حام. ي.ح'وم' فقلب، وأ%راد بس.ال س.أ%ل%،



.�فإما أ%ن يكون أ%بدل، وإما أ%ن يريد لغة من قال س.ل}ت. ت.س.ال
@حنا: ح.ن.ا الشيء4 ح.ن\واv وح.ن\ياv وح.ن_اه': ع.ط%فه؛ قال يزيد بن

ال4ع\و.ر, الش_ن�ي:
ي.د'قe ح1ن\و. الق%ت.ب ال�ح.ن_ا،

إذا ع.ل ص.و_ان.ه' أ%ر.ن_ا
والن\ح1ناء�: الفعل اللزم، وكذلك الت_ح.ن>ي. وان\ح.ن الشيء�:

انعطف. وان\ح.ن الع'ود' وت.ح.ن_ى: انعطف.
وف الديث: ل ي.ح\ن, أ%حد¬ منا ظ%ه\ر.ه أ%ي ل ي.ث}نه للركوع. يقال:

ح.ن.ى ي.ح\ن وي.ح\ن'و. وف حديث معاوية: وإذا ركع أ%حد'كم فل}ي.ف}ر'ش\
ذراعيه على فخذيه ول}ي.ح\نا 

(* قوله «وليحنا» هي ف الصل ونسخ النهاية
العتمدة مرسومة باللف)؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف الديث، فإن كانت

بالاء فهو من حنا ظهره إذا عطفه، وإن كانت باليم فهو من جنأ% على الشيء
أ%ك%ب_ عليه، وها متقاربان، قال: والذي قرأ}ناه ف كتاب مسلم باليم وف

كتاب الميدي بالاء. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ياك وال%ن\و.ة%،
وال3ق}عاء؛ يعن ف الصلة، وهو أ%ن ي'ط%أ}ط1ئ% رأ}سه وي'ق%و>س. ظ%ه\ره من
ح.ن.ي\ت' الشيء4 إ,ذا عطفته، وحديثه الخر: فهل ي.ن\ت.ظ1ر' أ%ه\ل� ب.ضاض.ة

الش_باب, إ,ل ح.وان,ي. ال%ر.م,؟ هي جع حان,ي.ة وهي الت ت.ح\ن ظ%ه\ر.
الشيخ وت.ك�بeه. وف حديث ر.ج\م, اليهودي: فرأ%يت'ه ي'ح\ن,ي عليها

يقيها الجارة؛ قال الطاب: الذي جاء ف السنن ي'ج\ن، باليم، والفوظ
إ,نا هو بالاء أ%ي ي'ك1بe عليها. يقال: حنا ي.ح\نو ح'ن'و�اv؛ ومنه

الديث: قال لنسائه ل ي'ح\ن عليكن ب.ع\دي إ,ل الصابرون أ%ي ل ي.ع\ط1ف'
وي'ش\ف1ق'؛ ح.نا عليه ي.ح\نو وأ%ح\ن ي'ح\ن,ي.

وال%ن,ي_ة�: القوس، والمع ح.ن,يÒ وح.نايا، وقد ح.ن.و\ت'ها أ%حنوها
ح.ن\واv. وف حديث عمر: لو ص.ل�ي\ت'م حت تكونوا كال%نايا؛ هي جع

ح.ن,ي_ة{ أ%و ح.ن,ي¼، وها القوس، ف%ع1يل بعن مفعول، ل4نا م.ح\ن,ي_ة
أ%ي معطوفة؛ ومنه حديث عائشة: فح.ن.ت لا ق%و\س.ها أ%ي وت_ر.ت\ ل4نا

إ,ذا وت_ر.ت\ها ع.ط%ف%تها، ويوز أ%ن تكون ح.ن_ت\ مشد_دة، يريد ص.و_ت.ت.
وح.ن.ت الرأ%ة على ولدها ت.ح\ن'و ح'ن'و�اv وأ%ح\ن.ت؛ ال4خية عن

الروي: ع.ط%ف%ت عليهم بعد زوجها فلم تتزوج بعد أ%بيهم، فهي حان,ي.ةD؛



واستعمله ق%ي\س بن ذ%ريح� ف ال3بل فقال:
فأ�ق}س3م'، ما ع'م\ش' العيون1 ش.وار,ف¬

ر.وائ1م' ب.و¼ حانيات¬ على س.ق}ب,
وال�مe الب.ر_ة حان,ي.ة، وقد ح.ن.ت على ولدها ت.ح\ن'و. أ%بو زيد:

يقال للمرأ%ة الت تقيم على ولدها ول ت.ت.ز.و_ج قد حنت عليهم ت.ح\ن'و، فهي
حان,ي.ة، وإ,ذا تزوجت بعده فليست بانية؛ وقال:

ت'ساق' وأ%طفال� ال�ص1يف، كأ%ن_ها
�ح.وان{ على أ%طلئهن_ م.طاف1ل

أ%ي كأ%ن_ها إ,بل ع.ط%فت على ولدها. وت.ح.ن_نت' عليه أ%ي ر.ق%ق}ت له
ور.ح1م\ته. وت%ن_ي\ت أ%ي عطفت. وف الديث: خي' ن,ساء� رك1ب\ن. ال3بل%

صال� ن,ساء قر.يش� أ%ح\ناه' على ولد{ ف ص1غ.ره1 وأ%ر\عاه على زوج ف
ذات1 ي.د1ه. وروى أ%بو هريرة أ%ن� النب، صلى ال عليه وسلم، قال: خي'

نساء� رك1ب\ن. ال3بل% خ1يار' نساء3 قريش� أ%حناه على ولد{ ف ص1غ.ره
وأ%رعاه على زوج ف ذات1 ي.د1ه؛ قوله: أ%حناه' أ%ي أ%ع\ط%فه، وقوله: أ%رعاه'

على زوج إ,ذا كان لا مال واس.ت\ زو\ج.ها؛ قال ابن ال4ثي: وإ,نا
وح_د الضمي ذهاباv إ,ل العن، تقديره أ%ح\ن من و'ج,د. أ%و خ'ل1ق. أ%و

م.ن ه'ناك؛ ومنه: أ%حسن' الناس خ'ل�قاv وأ%حسن'ه وج\هاv يريد أ%حسن'هم، وهو
كثي من أ%فصح الكلم. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال:

أ%نا وس.ف}عاء� ال%د_ي\ن,3 الان,ية� على و.لد1ها يوم. القيامة
ك%هات.ي\ن، وأ%شاء بالو'س\طى وال�س.ب>حة، أ%ي الت تقيم على ولدها ل تتزو�ج

شفقة وعطفاv. الليث: إ,ذا أ%م\ك%ن.ت الشاة� الك%ب\ش. يقال ح.ن.ت\ فهي
حان,ي.ة، وذلك من شد�ة ص1راف1ها. ال4صمعي: إ,ذا أ%رادت الشاة� الفحل فهي حان{،

بغي هاء، وقد ح.ن.ت ت.ح\ن'و. ابن ال4عراب: أ%ح\ن على ق%رابته وح.نا
وح.نÝ ور.ئ1م.. ابن سيده: وح.ن.ت الشاة� ح'ن'و�اv، وهي حان{، أ%رادت

الف%حل واشتهته وأ%مكنته، وبا ح1ناء، وكذلك البقرة الوحشية ل4نا عند
العرب نعجة، وقيل: الان الت اش\ت.د_ عليها الس\ت1ح\رام'. والان,ية

وال%ن\واء� من الغنم: الت ت.ل}وي ع'ن'ق%ها لغي علة، وكذلك هي من ال3بل،
وقد يكون ذلك عن علة؛ أ%نشد اللحيان عن الكسائي:

يا خال,، ه.ل� ق�ل}ت. إ,ذ} أ%ع\ط%ي\ت.ن:
ه1ي_اك. ه1ي_اك. وح.ن\واء4 الع'ن'ق\



ابن سيده: وح.نا يد. الرجل, ح.ن\واv ل%واها، وقال ف ذوات الياء: ح.ن
ي.د.ه ح1ناي.ةv لواها. وح.ن الع'ود. والظ�ه\ر.: ع.ط%ف%ه'ما. وح.ن عليه:

ع.ط%ف. وح.ن الع'ود.: ق%ش.ره، قال: وال4ع\رف' ف كل9 ذلك الواو، ولذلك
جعلنا ت.ق%ص>ي. تصار,يفه ف ح.د> الواو؛ وقوله:

ب.ر.ك. الزمان عليهم' ب,ج,ران,ه،
وأ%ل� منك1 بيث� ت'ح\ن ال3ص\ب.ع

يعن أ%نه أ%خذ اليار العدودين؛ حكاه ابن ال4عراب؛ قال: ومثله قول
ال4سدي:

فإ,ن} ع'د_ م.ج\د¬ أ%و ق%د1ي¬ ل1م.ع\ش.ر�،
ف%ق%و\م1ي ب,ه,م\ ت'ث}ن ه'ناك. ال4صاب,ع'

وقال ثعلب: معن قوله حيث ت'ح\ن ال3صبع أ%ن تقول فلن صديقي وفلن
صديقي فت.ع'د_ بأ%صابعك، وقال: فلن من ل ت'ح\ن عليه ال4صابع أ%ي ل

ي'ع.دe ف ال3خوان.
وح41ن\و' كلY شيء�: اع\و,جاج'ه. وال1ن\و': كل9 شيء� فيه اعوجاج أ%و

شب\ه' العوجاج، كع.ظ}م ال1جاج والل�ح\ي والض>ل%ع والق�ف> وال1ق}ف1
وم'ن\ع.ر.ج, الوادي، والمع أ%ح\ناء# وح'ن,يÒ وح1ن,يÒ. وح1ن\و' الرح\ل,

والق%ت.ب, والس_ر\ج: كل© ع'ود م'ع\و.ج¼ من ع1يدان,ه، ومنه ح1ن\و'
البل. ال4زهري: وال1ن\و' وال1جاج الع.ظ}م الذي تت الاجب من ال3نسان؛

وأ%نشد لرير:
،vوا ل%ق1يطا�وخ'ور' م'جاشع� ت.ر.ك
وقالوا: ح1ن\و. ع.ي\ن,ك. والغ'رابا

قيل لب.ن م'جاشع خ'ور¬ بقول عمرو بن أ�م.ي_ة:
يا ق%ص.باv ه.ب_ت له الد_بور'،

فه\و إ,ذا ح'ر>ك. ج'وف¬ خ'ور'
يريد: قالوا احذ%ر\ ح1ن\و. ع.ي\ن,ك. ل ي.ن\ق�ر'ه الغ'راب، وهذا تكم.

وح1ن\و' الع.ي\ن: ط%رفها. ال4زهري: ح1ن\و' الع.ي\ن, ح1جاج'ها ل
ط%ر.ف�ها، س'م>ي ح1ن\واv لننائه؛ وقول ه1م\يان بن ق�حافة:

وان\عاج.ت ال4ح\ناء� حت احل%ن\ق%ف%ت\
إ,نا أ%راد العظام الت هي منه كال4ح\ناء.

�وال1ن\وان1: ال%ش.بتان ال%ع\طوفتان اللتان عليهما الش_بكة ي'ن\ق%ل



عليهما الب'رe إ,ل الك�د\س,.
وأ%ح\ناء� ال�مور: أ%طرافها ونواحيها. وح1ن\و' العي: ط%ر.فها؛ قال

الكميت:
وال�وا ال�م'ور. وأ%ح\ناء4ها،
فلم\ ي'ب\ه,ل�وها ول} ي'ه\م1ل�وا

أ%ي ساس'وها ول ي'ض.ي>ع'وها. وأ%ح\ناء� ال�مور,: ما ت.شاب.ه منها؛
قال:

،vأ%ز.ي\د' أ%خا و.ر\قاء4، إ,ن} كنت. ثائرا
فقد\ ع.ر.ض.ت\ أ%ح\ناء� ح.ق¼ فخاص1م,

وأ%ح\ناء� ال�مور: م'ت.شاب,هات'ها؛ وقال النابغة:
ي'ق%س>م' أ%ح\ناء4 ال�مور, فهار,ب¬،

وشاص� عن ال%ر\ب, الع.وان1، ودائ1ن'
وال%ح\ن,ي.ة من الوادي؛ م'ن\ع.ر.ج'ه حيث ي.ن\عط1ف، وهي ال%ح\ن'و.ة

وال%حناة�؛ قال:
س.ق%ى كل� م.ح\ناة{ م1ن. الغ.ر\ب, وال%ل،

�وج,يد. به1 منها ال1ر.بe ال�ح.ل�ل
وهو من ذلك. وال%ح\ن,ي.ة: م'ن\ح.ن الوادي حيث ي.ن\عرج منخفضاv عن

الس_ن.د1. وت%ن_ى ال1ن\و': اع\و.ج_؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ف إ,ث}ر, ح.ي¼ كان م'س\ت.باؤ'ه'،

حيث� ت.ح.ن_ى ال1ن\و' أ%و م.ي\ثاؤ'ه'
وم.ح\ن,ية الرمل: ما ان\ح.ن عليه ال1ق}ف. قال ابن سيده: قال سيبويه
ال%ح\ن,ية ما ان\ح.ن من ال4رض، ر.م\لv كان أ%و غيه، ياؤ'ه منقلبة عن

واو ل4نا من ح.ن.و\ت، وهذا يدل على أ%نه ل ي.عرف ح.ن.ي\ت، وقد حكاها
أ%بو عبيد وغيه. وال%ح\ن,ية: الع'ل}بة ت'ت_خذ� من جلود ال3بل، ي'جع.ل

الرمل ف بعض جلدها، ث ي'ع.ل�ق حت ييبس فيبقى كالقصعة، وهي أ%رفق
للراعي من غيه.

وال%و.ان: أ%ط}و.ل ال4ضلع كلYهن، ف كل جانب من ال3نسان ض1ل%عان
من ال%و.ان، فهن_ أ%ربع' أ%ضل�ع من ال%وان,ح, ي.ل1ي. الواه1ن.ت.ي,

ب.عد.ها. وقال ف رجل ف ظهره انناء: إ,ن� فيه ل%ح1ناي.ةv ي.ه'ود1ي_ة،
وفيه ح1نايةD يهودية أ%ي ان1ناء#. وناقة ح.ن\واء�: حد\باء�.



والان,ي.ة�: الانوت، والمع ح.و.ان{. قال ابن سيده: وقد جعل اللحيان ح.وان%
جع. حانوت{، والنسب إ,ل الان,ي.ة حان,يÒ؛ قال علقمة:

كأ}س¬ ع.ز,يز¬ من ال4ع\ناب, ع.ت_ق%ها،
ل1ب.ع\ض, أ%ر\باب,ها، حان,ي_ةD ح'وم'

قال: ول يعرف سيبويه حان,ي.ة ل4نه قد قال كأ%نه أ%ضاف إ,ل مثل ناحية،
فلو كانت الان,ي.ة� عنده معروفة لا احتاج إ,ل أ%ن يقول كأ%نه أ%ضاف

إ,ل ناحية، قال: ومن قال ف النسب إ,ل ي.ث}ر,ب. ي.ث}ر.ب� وإ,ل
ت.غ\ل1ب. ت.غ\ل%ب,يÒ قال ف ال3ضافة إ,ل حان,ي.ة حان.و,ي�؛ وأ%نشد:

فكيف. لنا بالشeر\ب,، إ,ن} ل تكن\ لنا
د.وان,ق' عند الان.و,ي>، ول ن.ق}د'؟

ابن سيده: الان'وت' فاع'ول من ح.ن.و\ت، تشبيهاv بال%ن,ي_ة من البناء،
تاؤ'ه بدل من واو؛ حكاه الفارسي ف البصريات له قال: ويتمل أ%ن يكون

ف%ع.ل�وتاv منه. ويقال: الانوت' والان,ي.ة والاناة� كالناصية والناصاة.
.Òوحانوت وصاحبها حان,ي Dال4زهري: التاء ف الانوت زائدة، يقال حان.ة

vوف حديث عمر: أ%نه أ%حرق بيت. ر'و.ي\ش1د{ الث�ق%ف1ي> وكان حانوتا
ت'عاق%ر' فيه ال%مر وت'باع'. وكانت العرب تسمي بيوت الم_ارين الوانيت،

وأ%هل العراق يسمونا ال%واخ1ي.، واحدها حانوت¬ وماخ'ور¬، والانة
أ%يضاv مثله، وقيل: إ,نما من أ%صل واحد وإ,ن اختلف بناؤ'ها، والانوت يذكر

ويؤنث. والان9: صاحب الانوت. والان,ي_ة: الم_ارون، نسبوا إ,ل
الان,ية، وعلى ذلك قال: حان,ي_ة ح'وم؛ فأ%ما قول الخر:

د.ناني' عند الان.و,ي> ول ن.ق}د'
فهو نسب إ,ل الاناة1.

وال%ن\وة، بالفتح: نبات س'ه\ليÒ طيب الريح، وقال الن_م1ر' ابن
ت.و\ل%ب� يصف روضة:

وكأ%ن� أ%ن\ماط% الدائن, ح.و\ل%ها
م1ن ن.و\ر, ح.ن\و.تا، وم1ن ج.ر\جار,ها

وأ%نشد ابن بري:
كأ%ن� ريح. خ'زاماها وح.ن\و.ت1ها،
بالليل، ر,يح' ي.ل%ن\ج'وج� وأ%ه\ضام,

وقيل: هي ع'شبة وض1يئة ذات ن.و\ر أ%حر، ولا ق�ض'ب وورق طيبة الريح



إ,ل الق1ص.ر وال�ع'ودة ما هي، وقيل: هي آذ%ر\ي'ون� الب.ر>، وقال أ%بو
حنيفة: ال%ن\وة الر_ي\حانة، قال: وقال أ%بو زياد من الع'شب ال%ن\وة، وهي

قليلة شديدة الضرة طيبة الريح وزهرتا صفراء وليست بضخمة؛ قال جيل:
،Dض'ب' الر_ي\حان1 ت.ن\د.ى وح.ن\وة�با ق

�ومن كل9 أ%ف}واه1 الب'ق�ول, با ب.ق}ل
وح.ن\وة: فرس عامر بن الطفيل. وال1ن\و': موضع؛ قال ال4عشى:

vنن' الف%وار,س' يوم. ال1ن\و, ضاح1ية
�ج.ن\ب.ي\ ف�ط%ي\مة%، ل م1يلD ول ع'ز\ل

وقال جرير:
ح.ي> ال1د.م\لة% م1ن ذات1 ال%واع1يس,،

فال1ن\و' أ%صب.ح. ق%ف}راv غي. مأ}نوس,
وال%ن,ي_ان1: واديان1 معروفان؛ قال الفرزدق:

أ%ق%م\نا ور.ب_ب\نا الد>يار.، ول أ%رى
كم.ر\ب.ع1نا، ب.ي. ال%ن,ي_ي,، م.ر\ب.عا

وح1ن\و' ق�راق1ر�: موضع. قال الوهري: ال1ن\و' موضع. وال1ن\و: واحد
ال4حناء3، وهي ال%وان,ب مثل ال4ع\ناء. وقولم: از\ج'ر\ أ%ح\ناء4 ط%ي,ك.

أ%ي نواح1ي.ه ييناv وشالv وأ%ماماv وخ.ل}فاv، وي'راد بالط�ي
ال1ف�ة والط�ي\ش؛ قال لبيد:

ف%ق�ل}ت': از\د.ج,ر\ أ%ح\ناء4 ط%ي\ر,ك، واع\ل%م.ن\
بأ%ن_ك.، إ,ن ق%د_م\ت. ر,ج\ل%ك.، عاث1ر'

وال1ن_اء�: مذكور ف المزة.
وح.ن.ي\ت ظ%ه\ري وح.ن.ي\ت الع'ود: عطفته، وح.ن.و\ت' لغة؛ وأ%نشد

الكسائي:ي.د'قe ح1ن\و. الق%ت.ب, ال%ح\ن,ي_ا
د.ق_ الو.ل1يد1 ج.و\ز.ه ال1ن\د1ي_ا

فجمع بي اللغتي، يقول: يدقه برأ}سه من النعاس. ورجل أ%ح\ن الظهر
والرأ%ة ح.ن\ياء� وح.ن\واء أ%ي ف ظهرها اح\د1يداب. وفلن أ%ح\ن.ى الناس

ض'لوعاv عليك أ%ي أ%ش\ف%ق�هم عليك. وح.ن.و\ت عليه أ%ي عطفت عليه. وت.ح.ن_ى
عليه أ%ي تع.ط�ف مثل ت.ح.ن_ن؛ قال الشاعر:

ت.ح.ن_ى عليك. النف}س' م1ن\ لع1ج ال%وى،
فكيف ت.ح.ن>يها وأ%ن\ت. ت'ه,ين'ها؟



وال%حان: معاط1ف ال4و\د1ية، الواحدة م.ح\ن,ية، بالتخفيف؛ قال امرؤ
القيس:

ب.ح\ن,ي.ة ق%د\ آز.ر. الض_ال� ن.ب\ت.ها،
م.ض.م> ج'يوش� غان,م1ي وخ'ي_ب,3

وف الديث: كانوا م.ع.ه فأ%ش\ر.فوا على ح.ر_ة1 واق1م� فإ,ذا قب'ور¬
ب.ح\ن,ي.ة أ%ي بيث ي.ن\ع.ط1ف الوادي، وهو م'ن\ح.ناه أ%يضاv، وم.حان

الوادي: م.عاط1فه؛ ومنه قول كعب بن زهي:
ش'ج_ت\ ب,ذ1ي ش.ب.م� من م.اء� م.ح\ن,ي.ة{،

صاف{ بأ%ب\ط%ح أ%ض\حى، وهو م.ش\م'ول
خ.ص_ ماء4 ال%ح\نية ل4نه يكون أ%صفى وأ%برد. وف الديث: أ%ن
الع.د'و_ يوم ح'ن.ي\ن� ك%م.ن'وا ف أ%ح\ناء الوادي؛ هي جع ح1ن\و� وهو

م'ن\ع.ط%ف�ه مثل م.حانيه؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه: م'لئ1مةD ل4ح\نائها
أ%ي م.عاط1ف1ها.

@حوا: ال�و_ة�: سواد إ,ل ال�ض\رة، وقيل: ح'م\رةD ت.ض\رب إ,ل
الس_واد، وقد ح.و,ي. ح.وىÝ واح\و.او.ى واح\و.و_ى، مشد�د، واح\و.وى فهو

أ%ح\و.ى، والنسب إ,ليه أ%ح\و,يÒ؛ قال ابن سيده: قال سيبويه إ,نا ثبتت الواو ف
vكما أ%ن� التضعيف وسطا ،vاح\و.و.ي\ت واح\و.او.ي\ت حيث كانتا وسطا

أ%قوى نو اق}ت.تل فيكون على ال4صل، وإ,ذا كان مثل هذا طرفاv اعتل9، وتقول
ف تصغي ي.ح\ي.ى ي'ح.يçÒ، وكل اسم اجتمعت فيه ثلث ياء4ات أ%ولن ياء

التصغي فإ,نك تذف منهن واحدة، فإ,ن ل يكن أ%ولن ياء التصغي
أ%ث}ب.ت_ه'ن_ ث%لث%ت.ه'ن_، تقول ف تصغي ح.ي_ة ح'ي.ي_ة، وف تصغي أ%يeوب

أ�ي.ي>يب¬ بأ%ربع ياء4ات، واح\ت.مل%ت ذلك ل4نا ف وسط السم ولو كانت
طرفاv ل يمع بينهن، قال ابن سيده: ومن قال اح\واو.ي\ت فالصدر

اح\و,ي_اء# ل4ن الياء تقلبها كما ق%ل%بت واو. أي_ام، ومن قال اح\و.و.ي\ت
فالصدر اح\و,و.اء ل4نه ليس هنالك ما يقلبها كما كان ذلك ف اح\و,ي_اء، ومن

قال ق1ت_ال قال ح1و_اء، وقالوا ح.و.ي\ت فص.ح_ت الواو بسكون الياء
بعدها. الوهري: ال�و_ة لون يالطه الك�م\ت.ة مثل ص.د.إ الديد، وال�و_ة

س'م\رة الشفة. يقال: رجل أ%ح\و.ى وامرأ%ة ح.و_اء� وقد ح.و,ي.ت\. ابن
سيده: ش.ف%ة ح.و_اء� ح.م\راء ت.ض\ر,ب إل السواد، وكثر ف كلمهم حت

س.م_و\ا كل أ%سود أ%ح\و.ى؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:



كما ر.ك%د.ت\ ح.و_اء�، أ�ع\طي ح'ك}م.ه
با الق%ي\ن'، من ع'ود{ ت.ع.ل�ل% جاذ1ب'ه\

يعن بال%و_اء3 بك%ر.ة صنعت من عود أ%4ح\و.ى أ%ي أ%سود، ور.ك%د.ت\:
دارت، ويكون وقفت، والقي: الصانع. التهذيب: وال�و_ة� ف الش>فاه1 ش.بيه

بالل�ع.س, والل�م.ى؛ قال ذو الرمة:
ل%م\ياء� ف ش.ف%ت.ي\ها ح'و_ةD ل%ع.س¬،
وف اللYثات1 وف أ%نياب,ها ش.ن.ب'

وف حديث أ%ب عمرو النخعي: ول%د.ت\ ج.د\ياv أ%س\ف%ع. أ%ح\و.ى أ%ي أ%سود
ليس بشديد السواد. واح\واو.ت1 ال4رض: اخ\ض.ر_ت. قال ابن جن: وتقديره

اف}عال%ت كاح\مار.ت\، والكوفيون ي'ص.ح>حون وي'دغمون ول ي'ع1ل©ون
فيقولون اح\و.او_ت ال4رض واح\و.و_ت؛ قال ابن سيده: والدليل على فساد مذهبهم

قول العرب اح\و.و.ى على مثال ار\ع.و.ى ول يقولوا اح\و.و_. وج.م1يم¬
أ%ح\و.ى: يضرب إل السواد من شدة خ'ض\رته، وهو أ%نعم ما يكون من النبات.

قال ابن ال4عراب: هو ما يبالغون به. الفراء ف قوله تعال: والذي أ%خ\رج
ال%ر\ععى فجعله غ�ثاءé أ%ح\وى، قال: إذا صار النبت يبيساv فهو غ�ثاء#،
vوال4ح\و.ى الذي قد اسود_ من الق1د.م, والع1ت\ق,، وقد يكون معناه أ%يضا

vبعد خ'ض\رته فيكون مؤخرا éثاء�أخرج ال%ر\ع.ى أ%ح\وى أ%ي أ%خضر فجعله غ
معناه التقدي. وال4ح\و.ى: ال4سود من ال�ض\رة، كما قال:

م'د\هام_تان1. النضر: ال4ح\وى من اليل هو ال4ح\مر الس_ر.اة. وف الديث: خ.ي\ر'
ال%ي\ل, ال�وe؛ جع أ%ح\و.ى وهو الك�م.يت الذي يعلوه سواد. وال�و_ة:

الك�م\تة. أ%بو عبيدة: ال4ح\و.ى هو أ%ص\ف%ى من ال4ح.م>، وها
ي.ت.دان.يان1 حت يكون ال4ح\و.ى م'ح\ل1فاv ي'ح\ل%ف' عليه أ%نه أ%ح.مe. ويقال:

اح\واو.ى ي.ح\واوي اح\و,يواءé. الوهري: اح\و.وى الفرس ي.ح\و.و,ي
اح\و,و.اءé، قال: وبعض العرب يقول ح.و,ي. ي.ح\و.ى ح'و_ة؛ حكاه عن ال4صمعي ف
كتاب الفرس. قال ابن بري ف بعض النسخ: اح\و.و_ى، بالتشديد، وهو غلط،
قال: وقد أ%جعوا على أ%نه ل يئ ف كلمهم ف1ع\ل ف آخره ثلثة أ%حرف من

جنس واحد إل حرف واحد وهو اب\ي.ض.ض_؛ وأ%نشدوا:
فال}ز.مي ال�ص_ واخ\ف1ضي ت.ب\ي.ض1ض>ي

أ%بو خية: ال�وe من الن_م\ل, ن.م\لD ح'م\ر¬ يقال لا ن.م\ل� سليمان.
وال4ح\وى: فرس ق�ت.ي\ب.ة بن, ض1رار.



وال�و_اء: ن.ب\ت¬ يشبه لون الذYئب,، واحدته ح'و_اء4ةD. وقال أ%بو
حنيفة: ال�و_اء4ة� بقلة لزقة بال4رض، وهي س'ه\ل1ي_ة ويسمو من وسطها

قضيب عليه ورق أ%دق من ورق ال4صل، وف رأ}سه ب'ر\ع'ومة طويلة فيها بزرها.
وال�و_اءة: الرجل اللزم بيته، شب�ه بذه النبتة. ابن شيل: ها

ح'و_اءان1 أ%حدها ح'و_اء الذ�عاليق وهو ح'و_اء� الب.ق%ر وهو من أ%ح\رار
البقول، والخر ح'و_اء الكلب وهو من الذكور ينبت ف الر>م\ث1 خ.ش1ناv؛

وقال:
كما ت.ب.س_م للح'و_اءة1 ال%م.ل

وذلك ل4نه ل يقدر على ق%ل}عها حت ي.ك}ش1ر. عن أ%نيابه للزوقها
بال4رض. الوهري: وبعي أ%ح\و.ى إذا خالط خ'ض\رت.ه سواد¬ وصفرة. قال: وتصغي

أ%ح\و.ى أ�ح.ي\و� ف لغة من قال أ�س.ي\ود، واختلفوا ف لغة من أ%دغم فقال
عيسى بن عمر أ�ح.ي>ي¬ فص.ر.ف، وقال سيبويه: هذا خطأD، ولو جاز هذا لصرف

أ%ص.مe ل4نه أ%خف من أ%ح\وى ولقالوا أ�ص.ي\م¬ فصرفوا، وقال أ%بو عمرو
،Òبن العلء فيه أح.ي\و�؛ قال سيبويه: ولو جاز هذا لقلت ف ع.ط%اء� ع'ط%ي

وقيل: أ�ح.يÒ وهو القياس والصواب. وح'و�ة الوادي: جانبه.
وح.و_اء�: زوج آدم، عليهما السلم، وال%و_اء: اسم فرس علقمة بن شهاب.

eالق. والل�و :eوال%ي eوح'و\: زجر للمعز، وقد ح.و\ح.ى با. وال%و
والل�يe: الباطل. ول يعرف ال%و_ من. الل�و> أ%ي ل يعرف الكلم

الب.ي>ن من ال%ف1ي>، وقيل: ل يعرف الق من الباطل. أ%بو عمرو: ال%و�ة
الكلمة من الق.

وال�و_ة: موضع ببلد كلب؛ قال ابن الرقاع:
أ%و\ ظ%ب\ية من ظ1باء3 ال�و_ة1 اب\ت.ق%ل%ت\
م.ذان,باv، ف%ج.ر.ت\ ن.ب\تآé وح'ج\ر.انا

قال ابن بري: الذي ف شعر ابن الرقاع ف�ج,ر.ت\، وال�ج\ران جع حاجر مثل
حائ1ر وح'وران، وهو مثل الغدير يسك الاء. وال�و_اء، مثل ال�ك�اء:
نبت يشبه لون الذئب، الواح1دة ح'و�اء4ةD؛ قال ابن بري شاهده قوله

الشاعر:وكأن_ما ش.ج.ر ال4راك ل1م.ه\ر.ة{
ح'و_اء4ةD ن.ب.ت.ت\ ب,دار, ق%رار,

وح'و.يe خ.ب\ت{: طائر؛ وأ%نشد:
ح'و.ي_ خ.ب\ت{ أ%ين. ب,ت_ الل�يل%ه\؟



ب,تe ق%ر,يباv أ%ح\ت.ذ1ي ن'ع.ي\ل%ه\
وقال آخر:

كأن_ك ف الرجال ح'و.يe خ.ب\ت{
ي'ز.ق9ي ف ح'و.ي�ات{ ب,ق%اع,

وح.و.ى الشيء4 يو,يه ح.ي�اv وح.و.اي.ةv واح\ت.واه واح\ت.وى عليه:
ج.ع.ه وأ%حرزه. واح\ت.و.ى على الشيء: أ%ل}م.أ% عليه. وف الديث: أ%ن امرأ%ة

قالت إن� اب\ن,ي هذا كان ب.ط}ن ل%ه' ح1واءé؛ ال1و.اء�: اسم الكان
الذي ي.ح\و,ي الشيء أ%ي يمعه ويضمه. وف الديث: أ%ن رجلv قال يا رسول

ال هل ع.ل%ي_ ف مال شيء# إذا أ%د�ي\ت ز.كات.ه؟ قال: فأ%ين. ما ت.ح.اوت\
عليك. الف�ض'ول؟ هي تفاع.ل%ت من ح.و.ي\ت الشيء إذا جعته؛ يقول: ل ت.د.

ع ال�واساة من فضل مالك، والف�ض'ول جع ف%ض\ل الال, عن الوائج.،
ويروى: ت.ح.او.أت\، بالمز، وهو شاذ مثل ل%ب_أت' بال%ج>.

وال%ي_ة: من الوام� معروفة، تكون للذكر وال�نثى بلفظ واحد، وسنذكرها
ف ترجة ح.ي.ا، وهو رأ}ي الفارسي؛ قال ابن سيده: وذكرتا هنا ل4ن أ%با

حات ذهب إل أ%نا من ح.و.ى قال لت.ح.وي>ها ف ل1و.ائ1ها. ورجل
ح.و_اء# وحاو�: يمع ال%ي_ات، قال: وهذا يعضد قول أ%ب حات أ%يضاv. وح.وى

ال%ي_ة1: انطواؤها؛ وأ%نشد ابن بري لب.ي عنقاء الفزاري:
ط%و.ى نف}س.ه ط%ي_ ال%رير، كأ%نه

ح.و.ى ح.ي_ة{ ف ر.ب\و.ة{، فه\و هاج,ع'
وأ%رض¬ م.ح\واة: كثية ال%ي_ات1. قال ال4زهري: اجتمعوا على ذلك.

وال%و,ي_ة�: كساء ي'ح.و_ى ح.و\ل% سنام, البعي ث يركب. الوهري:
ال%و,ي�ة كساء م.ح\ش'وÒ حول سنام البعي وهي الس_وي_ة. قال عمي بن وهب

ال�م.ح1ي ي بدر وح'ن.ي� لا نظر إل أ%صحاب النب، صلى ال عليه
وسلم، وح.ز.ر.ه'م وأ%خ\ب عنهم: رأ%يت ال%وايا عليها ال%نايا ن.واض1ح'

يثرب. ت.ح\م1ل الوت. الن_اق1ع.. وال%و,ي_ة� ل تكون إل للج,مال،
والس_و,ي_ة قد تكون لغيها، وهي ال%وايا. ابن ال4عراب: العرب ت.قول

ال%نايا على ال%وايا أ%ي قد تأ}ت النية� الشجاع. وهو على س.ر\جه. وف حديث
ص.في_ة: كانت ت'ح\و>ي وراء4ه بعباءة أ%و كساء؛ الت_ح\و,ية�: أ%ن ت'دير

:�كساءé حول% س.نام البعي ث ت.ر\ك%ب.ه، والسم ال%و,ي�ة�. وال%و,ي�ة
م.ر\ك%ب¬ ي'ه.ي.çأ للمرأ%ة لتركبه، وح.و_ى ح.و,ي_ة ع.م1ل%ها.



eاس\تدارة كل شيء. وت.ح.و_ى الشيء�: استدار.. ال4زهري: ال%و,ي :�وال%و,ي_ة
استدارة كل شيء ك%ح.و,ي> ال%ي_ة وك%ح.و,ي> بعض النجوم إذا رأ%يتها على

ن.س.ق� واحد{ م'ستديرة. ابن ال4عراب: ال%و,يe الالك بعد استحقاق،
وال%و,يe الع.ل1يل�، والد_و,يe ال4حق، مشددات كلها. ال4زهري:

وال%و,يe أ%يضاv الوض الصغي ي'س.و>يه الرجل� لبعيه يسقيه فيه، وهو
 eو�ال%ر\ك

(* قوله «وهو الركو�» هكذا ف التهذيب والتكملة، وف القاموس
وغيه ان الركو� الوض الكبي). يقال: قد احت.و.ي\ت' ح.و>ياv. وال%وايا:

الت تكون ف الق1يعان1 فهي حفائر م'ل}توية ي.م\ل%ؤها ماء� السماء فيقى
فيها دهراv طويلv، ل4ن طي أ%سفلها ع.ل1ك¬ ص'ل}ب¬ ي'م\س3ك' الاء4،
واحدتا ح.و,ي_ة، وتسميها العرب ال4م\عاء تشبيهاv ب.وايا البطن

ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء. وقال أ%بو عمرو: ال%وايا ال%ساط1ح'، وهو أ%ن ي.ع\م1دوا
إل الص_فا فيحوون له تراباv وحجارة ت.ح\ب,س' عليهم الاء4، واحدتا
ح.و,ي_ة. قال ابن بري: ال%وايا آبار تفر ببلد ك%ل}ب ف أ%رض ص'ل}بة

ي'ح\بس فيها ماء السيول يشربونه ط�ول% سنتهم؛ عن ابن خالويه. قال ابن سيده:
وال%و,ي_ة صفاة ي'حاط عليها بالجارة أ%و التراب فيجتمع فيها الاء.

وال%و,ي_ة والاو,ي.ة� والاو,ي.اء: ما ت.ح.و_ى من ال4معاء، وهي ب.نات'
الل�ب.ن، وقيل: هي الدeو_ارة منها، والمع ح.وايا، تكون ف%ع.ائل إن

كانت جع ح.وي_ة، وف%واعل إن كانت جع حاو,ي.ة{ أ%و حاو,ياء4. الفراء ف
قوله تعال: أ%و ال%وايا أ%و ما اخ\ت.ل%ط بع.ظ}م؛ هي ال%باع1ر' وبنات'
اللب. ابن ال4عراب: ال%و,ي.çة والاو,ي.ة� واحد، وهي الدeو_ارة الت

Dف بطن الشاة. ابن السكيت: الاو,يات' ب.نات اللب، يقال حاو,ي.ة
وحاو,يات¬ وحاو,ي.اء، مدود. أ%بو اليثم: حاو,ي.ةD وح.وايا مثل زاوية

وز.وايا، ومنهم من يقول ح.و,ي_ة وح.وايا مثل ال%و,ي_ة الت توضع على ظهر
البعي ويركب فوقها، ومنهم من يقول لواحدتا حاو,ياء�، وجعها ح.وايا؛ قال

جرير:
ت.ض\غ'و ال%نان,يص'، والغ'ول� الت أ%ك%ل%ت\

ف حاو,ياء4 د.ر'وم, الليل, م1ج\عار
الوهري: ح.و,ي_ة البطن وحاو,ية الب.ط}ن, وحاو,ياء� البطن كله بعن؛

قال جرير:



كأن� ن.قيق. ال%ب> ف حاو,يائ1ه
نق1يق' ال4فاعي، أ%و نق1يق' الع.قار,ب,

وأ%نشد ابن بري لعلي�، كرم ال وجهه:
أض\ر,ب'هم ول أ%رى م'عاوي.ه\

الاح1ظ% الع.ي,، الع.ظيم. الاو,ي.ه\
وقال آخر:

وم1ل}ح' الو.ش1يق%ة1 ف الاوي.ه\
يعن اللب. وجع ال%وي_ة1 ح.وايا وهي ال4معاء، وجع الاو,ياء3

ح.و.او� على ف%و.اع1ل%، وكذلك جع الاو,ية؛ قال ابن بري: ح.و.او� ل يوز
عند سيبويه ل4نه يب قلب الواو الت بعد أ%لف المع هزة، لكون ال4لف قد

اكتنفها واوان، وعلى هذا قالوا ف جع شاو,ي.ة ش.و.ايا ول يقولوا
ش.و.او�، والصحيح أ%ن يقال ف جع حاو,ية وحاو,ياء4 ح.و.ايا، ويكون وزنا

ف%واع1ل%، ومن قال ف الواحدة ح.و,ي_ة فوزن ح.و.ايا ف%عائ1ل كص.ف1ي�ة
وص.فايا، وال أ%علم.

الليث: ال1واء� أ%خ\ب,ي.ةD ي'د.ان.ى بعض'ها من بعض، تقول: هم أ%هل
ح1و.اء� واحد، والعرب تقول ال�جتم.ع, بيوت ال%ي> م'ح\ت.وÝى وم.ح\وÝى

وح1و.اء، والمع أ%ح\و,ي.ةD وم.حاو�؛ وقال:
ود.ه\ماء تست.و\ف ال%ز'ور. كأ%ن_ها،

بأ%ف}ن,ي.ة1 ال%حو.ى، ح1صانD م'ق%ي_د
ابن سيده: وال1و.اء� وال�ح.و_ى كلها جاعة بيوت الناس إذا تدانت،

والمع ال4حوية، وهي من الو.ب.ر. وف حديث ق%ي\ل%ة: فو.أ%ل}نا إل
ح1و.اء� ض.خ\م�، ال1و.اء�: بيوت متمعة من الناس على ماء�، وو.أ%ل}نا أ%ي
ل%ج.أ}نا؛ ومنه الديث الخر: وي'طل%ب' ف ال1واء العظيم, الكات1ب' فما

ي'وج.د'.
والت_ح\و,ي.ة: الن\ق1باض؛ قال ابن سيده: هذه عبارة اللحيان، قال:
وقيل للكلبة ما ت.ص\ن.ع1ي. مع. الليلة1 ال%ط1ي.ة؟ فقالت: أ�ح.و>ي نفسي
وأ%ج\ع.ل� نف%سي ع1ند. اس\ت. قال: وعندي أ%ن� الت_ح.و>ي. النقباض'،

والت_ح\و,ي.ة� الق%ب\ض.
وال%و,ي_ة�: طائر صغي؛ عن كراع.

وت.ح.و_ى أ%ي ت.ج.م_ع واستدار.. يقال: ت.ح.و_ت ال%ي_ة.



وال%واة�: الصوت' كال%و.اة1، والاء أ%على.
وح'و.يÒ: اسم¬؛ أ%نشد ثعلب لبعض اللصوص:

تقول�، وقد ن.ك�ب\ت'ها عن بلد1ها:
أ%ت.ف}ع.ل� هذا يا ح'و.يe على ع.م\د1؟

وف حديث أن.س: شفاعت ل4هل, الك%بائ1ر من أ�م_ت حت ح.ك%م� وحاء�؛
ها حيان من اليمن من وراء رم\ل ي.ب\رين.؛ قال أ%بو موسى: يوز أن يكون حا

من ال�و_ة، وقد ح'ذ1فت لم'ه، ويوز أ%ن يكون من ح.و.ى ي.ح\وي، ويوز
أ%ن يكون مقصوراv ل مدوداv. قال ابن سيده: والاء� حرف هجاء، قال: وحكى

صاحب العي ح.ي_ي\ت' حاءé، فإذا كان هذا فهو من باب عييت، قال: وهذا
عندي من صاحب العي صنعة ل عربية، قال: وإنا قضيت على اللف أنا واو

ل4ن هذه الروف وإن كانت صوتاv ف موضوعاتا فقد ل%ح1ق%ت\ م.ل}ح.ق.
ال4ساء وصارت كمال�، وإبدال ال4لف من الواو عيناv أ%كثر من إبدالا من الياء،

قال: هذا مذهب سيويه، وإذا كانت العي واواv كانت المزة ياء ل4ن باب
لو.ي\ت' أ%كثر من باب ق�و_ة، أ%عن أ%نه أ%ن تكون الكلمة من حروف متلفة
أ%و\ل من أ%ن تكون من حروف مثفقه، ل4ن باب ض.ر.ب أ%كثر من باب

ر.د.د\ت'، قال: ول أ%قض أ%نا هزة ل4ن حا وهزةv على النسق معدوم. وحكى ثعلب
عن معاذ{ ال%ر_اء أ%نه سع العرب تقول: هذه قصيدة حاو,ي_ة أ%ي على

الاء، ومنهم من يقول حائي�ة، فهذا يقو�ي أن اللف ال4خية هزة و.ض\ع_ية،
وقد قد_منا عدم حا وهزة{ على ن.س.ق�.

وحم، قال ثعلب: معناه ل ي'ن\ص.رون، قال: والعن يا م.ن\صور اق}ص1د\
بذا لم أو يا ال. قال سيبويه: حم ل ينصرف، جعلته اساv للسورة أ%و

أ%ض.ف}ت. إليه، ل4نم أ%نزلوه بنزلة اسم أ%عجمي نو هابيل وقابيل؛
vوأنشد:وج.د\نا لكم، ف آل, حيم.، آية

تأو_ل%ها م1ن_ا ت.ق1يÒ وم'ع\ر,ب'
قال ابن سيده: هكذا أ%نشده سيبويه، ول يعل هنا حا مع ميم كاسي ضم

أ%حدها إل صاحبه، إذ لو جعلهما كذلك لد� حا، فقال حاءg ميم ليصي.
كح.ض\ر.م.و\ت..

وح.ي\و.ة�: اسم رجل، قال ابن سيده: وإنا ذكرتا ههنا ل4نه ليس ف
vالكلم ح ي و، وإنا هي عندي مقلوبة من ح و ي، إما مصدر ح.و.ي\ت' ح.ي_ة
مقلوب، وإما مقلوب عن ال%ي_ة الت هي الام�ة فيمن جعل ال%ي�ة من ح و ي،



وإنا صحت الواو لنقلها إل العلمية، وس.ه_ل لم ذلك القلب'، إذ لو
أ%ع.ل©وا بعد القلب والقلب' علة ل%ت.وال%ى إعللن، وقد تكون ف%ي\علة من

ح.و.ى ي.ح\وي ث قلبت الواو ياء للكسرة فاجتمعت ثلث ياءات، فحذفت ال4خية
فبقي حية، ث أ�خرجت على ال4صل فقيل ح.ي\وة.

@حيا: ال%ياة�: نقيض الوت، ك�ت1ب.ت\ ف الصحف بالواو ليعلم أ%ن الواو
بعد الياء ف ح.د> المع، وقيل: على تفخيم ال4لف، وحكى ابن جن عن
ق�ط}ر'ب: أ%ن أ%هل اليمن يقولون ال%ي.و\ة�، بواو قبلها فتحة، فهذه الواو بدل

من أ%لف حياة{ وليست بلم الفعل من ح.ي,و\ت'، أ%ل ترى أ%ن لم الفعل
ياء؟ وكذلك يفعل أ%هل اليمن بكل أ%لف منقلبة عن واو كالصلوة والزكوة.

 vح.ي,ي. ح.ياة
(* قوله «حيي حياة إل قوله خفيفة» هكذا ف الصل والتهذيب).
وح.ي_ ي.ح\ي.ا وي.ح.يe فهو ح.يÒ، وللجميع ح.يeوا، بالتشديد، قال: ولغة

أ�خرى ح.ي_ وللجميع ح.ي'وا، خفيفة. وقرأ% أ%هل الدينة: وي.ح\يا م.ن\
ح.ي,ي. عن بي>نة، وغيهم: م.ن\ ح.ي_ عن بي>نة؛ قال الفراء: كتابت'ها على

الدغام بياء واحدة وهي أ%كثر قراءات القراء، وقرأ% بعضهم: ح.ي,ي. عن
بينة، بإظهارها؛ قال: وإنا أ%دغموا الياء مع الياء، وكان ينبغي أ%ن ل

يفعلوا ل4ن الياء ال44خية لزمها النصب ف ف1ع\ل�، فأ�دغم ل�ا الت.قى
حرفان متحركان من جنس واحد، قال: ويوز الدغام ف الثني للحركة اللزمة

للياء ال4خية فتقول ح.ي.çا وح.ي,ي.ا، وينبغي للجمع أ%ن ل ي'د\غ%م إل
بياء ل4ن ياءها يصيبها الرفع وما قبلها مكسور، فينبغي له أ%ن تسكن فتسقط

بواو ال1ماع,، وربا أ%ظهرت العرب الدغام ف المع إرادة% تأ}ليف1
الف%عال وأ%ن تكون كلها مشددة، فقالوا ف ح.ي,يت' ح.يeوا، وف ع.ي,يت'

ع.يeوا؛ قال: وأ%نشدن بعضهم:
ي.ح1د\ن% بنا عن كلY ح.ي¼، كأ%ن_نا

أ%خار,يس' ع.يeوا بالس_لم, وبالكتب
(* قوله «وبالكتب» كذا بالصل، والذي ف التهذيب: وبالنسب).

قال: وأ%جعت العرب على إدغام الت_ح1ي_ة لركة الياء ال4خية، كما
استحبوا إدغام ح.ي_ وع.ي_ للحركة اللزمة فيها، فأ%ما إذا سكنت الياء

ال4خية فل يوز الدغام مثل ي'ح\ي,ي وي'ع\ي,ي، وقد جاء ف الشعر الدغام
وليس بالوجه، وأ%نكر البصريون الدغام ف مثل هذا الوضع، ول ي.ع\بإ



الزجاج بالبيت الذي احتج به الفراء، وهو قوله:
Dوكأ%ن_ها، بي. النساء، س.ب,يكة

ت.م\ش1ي بس'د�ة1 ب.ي\ت1ها فت'عي>ي
وأ%ح\ياه ال� ف%ح.ي,ي. وح.ي_ أ%يضاv، والدغام أ%كثر ل4ن الركة

لزمة، وإذا ل تكن الركة لزمة ل تدغم كقوله: أ%ليس ذلك بقادر على أ%ن
ي'ح\ي,ي. ال%و\ت.ى.

وال%ح\يا: م.ف}ع.لD من ال%ياة. وتقول: م.ح\ياي. وم.مات، والمع
ال%حاي,ي. وقوله تعال: فلن'ح\ي,ي.ن_ه ح.ياةv ط%ي>ب.ةv، قال: نر\ز'ق�ه

ح.للv، وقيل: الياة الطيبة النة، وروي عن ابن عباس قال: فلنحيينه حياة
طيبة هو الرزق اللل ف الدنيا، ولن.ج\ز,ي.ن_هم أ%ج\ر.هم بأ%حسن ما كانوا

يعملون إذا صاروا إل ال ج.زاه'م أ%جر.ه'م ف الخرة بأ%حسن, ما
عملوا. وال%يe من كل شيء: نقيض' اليت، والمع أ%ح\ياء. وال%يe: كل متكلم

ناطق. واليe من النبات: ما كان ط%ر,ي�اv ي.ه\ت.ز�. وقوله تعال: وما
ي.س\توي ال4ح\ياء� ول ال4م\وات'؛ فسره ثعلب فقال ال%يe هو السلم

واليت هو الكافر. قال الزجاج: ال4ح\ياء� الؤمنون وال4موات الكافرون، قال:
ودليل ذلك قوله: أ%موات¬ غي' أ%حياء وما ي.ش\عرون، وكذلك قوله:

لي'ن\ذ1ر. من كان ح.ي�اv؛ أ%ي من كان مؤمناv وكان ي.ع\ق1ل� ما ي'خاطب به، فإن
الكافر كاليت. وقوله عز وجل: ول ت.ق�ولوا لن ي'ق}ت.ل� ف سبيل ال
أ%موات¬ بل أ%حياء؛ أ%موات¬ بإض\مار م.ك}ن,ي¼ أ%ي ل تقولوا هم أ%موات¬،

فنهاهم ال أ%ن ي'س.مeوا من ق�ت1ل ف سبيل ال ميتاv وأ%مرهم بأ%ن
ي'س.مeوهم ش'هداء فقال: بل أ%حياء؛ العن: بل هم أ%حياء عند ربم يرزقون،

فأ%ع\ل%منا أ%ن من ق�تل ف سبيله ح.يÒ، فإن قال قائل: فما بال�نا ن.رى
ج'ث%çت.ه غي. م'ت.ص.ر>فة؟ فإن دليل% ذلك مثل� ما يراه النسان� ف منامه
وج'ث%çت'ه غي' متصرفة على ق%د\ر, ما ي'رى، وال ج.ل� ثناؤ'ه قد ت.و.ف�ى

نفسه ف نومه فقال: ال ي.ت.و.ف�ى الن\ف�س. حي. م.و\ت1ها والت ل
ت.م'ت\ ف م.نامها، وي.ن\ت.ب,ه' النائم' وقد ر.أ%ى ما اغ}ت.م_ به ف نومه

في'د\ر,ك�ه الن\ت1باه' وهو ف ب.ق1ي_ة1 ذلك، فهذا دليل على أ%ن
أ%ر\واح. الشeهداء جائز أ%ن ت'فارق. أ%ج\سام.هم وهم عند ال أ%ح\ياء،

فالم\ر' فيمن ق�ت1ل% ف سبيل ال ل ي'وج,ب' أ%ن ي'قال% له ميت، ولكن يقال هو
شهيد وهو عند ال حي�، وقد قيل فيها قول غي هذا، قالوا: معن أ%موات



أ%ي ل تقولوا هم أ%موات ف دينهم أ%ي ق�ولوا بل هم أ%حياء ف دينهم، وقال
أ%صحاب هذا القول دليل�نا قوله: أ%و.م.ن\ كان م.ي\تاv فأ%ح\ي.ي\ناه

وجع.ل}نا له ن'وراv يشي به ف الناس, كم.ن\ م.ث%ل�ه ف الظ©ل�مات ليس بارج
منها؛ فج.ع.ل% ال�ه\ت.د1ي. ح.ي�اv وأ%نه حي كان على الض_للة كان
ميتاv، والقول ال4و_ل� أ%ش\ب.ه' بالد>ين وأ%ل}ص.ق' بالتفسي. وحكى

اللحيان: ض'ر,ب. ض.ر\بةv ليس ب,حاي� منها أ%ي ليس ي.ح\يا منها، قال: ول يقال
ليس ب.ي¼ منها إل أ%ن ي'خ\ب,ر. أ%نه ليس ب.ي¼ أ%ي هو ميت، فإن أ%ردت

أ%نه ل ي.ح\يا قلت ليس باي�، وكذلك أ%خوات هذا كقولك ع'د\ ف�لناv فإنه
مريض ت'ريد الال%، وتقول: ل تأ}كل هذا الطعام. فإنك مار,ض¬ أ%ي أ%نك

ت.م\ر.ض' إن أ%كلته. وأ%ح\ياه': ج.ع.له ح.ي�اv. وف التنزيل: أ%ل%ي\س. ذلك
بقادر� على أ%ن ي'ح\ي,ي. الوتى؛ قرأه بعضهم: على أ%ن ي'ح\ي,ي الوتى،

أ%ج\رى النصب. م'ج\رى الرفع الذي ل تلزم فيه الركة، وم'ج\رى الزم الذي
يلزم فيه الذف. أ%بو عبيدة ف قوله: ولكم\ ف الق1صاص ح.ياةD؛ أ%ي

م.ن\ف%عة؛ ومنه قولم: ليس لفلن حياةD أ%ي ليس عنده ن.ف}ع ول خ.ي\ر. وقال
ال عز وجل م'خ\ب,راv عن الكفار ل ي'ؤم1ن'وا بالب.ع\ث1 والنeش'ور: ما

ه1ي. إل9 ح.يات'نا الدeن\يا ن.م'وت ون.ح\يا وما ن.ح\ن' بب\ع'وث1ي.؛ قال
أ%بو العباس: اختلف فيه فقالت طائفة هو م'ق%د_م وم'ؤ.خ_ر,، ومعناه

ن.ح\يا ون.م'وت' ول ن.ح\يا بعد ذلك، وقالت طائفة: معناه نيا ونوت ول
نيا أ%بداv وت.ح\يا أ%و\لد'نا بعد.نا، فجعلوا حياة أ%ولدهم بعدهم

كحياتم، ث قالوا: وتوت أ%ولد'نا فل ن.ح\يا ول ه'م\. وف حديث ح'ن.ي\ن� قال
لل4نصار: ال%ح\يا م.حياك�م\ وال%مات' م.م.ات'ك�م\؛ ال%ح\يا:

م.ف}ع.لD من ال%ياة ويقع على الصدر والزمان والكان. وقوله تعال: ر.ب_نا
أ%م.ت_نا اث}ن.ت.ي\ن وأ%ح\ي.ي\ت.نا اثنتي؛ أ%راد خ.ل%ق}تنا أ%مواتاv ث

أ%ح\ي.ي\ت.نا ث أ%م.ت_نا بعد' ث ب.ع.ث}ت.نا بعد الوت، قال الزجاج: وقد
جاء ف بعض التفسي أ%ن� إح\دى ال%يات.ي وإح\دى ال%ي\ت.ت.ي\ن, أ%ن

ي.ح\يا ف القب ث يوت، فذلك أ%د.ل© على أ%ح\ي.ي\ت.نا وأ%م.ت_نا،
وال4ول أ%كثر ف التفسي. واس\ت.ح\ياه: أ%بقاه' ح.ي�اv. وقال اللحيان:

است.ح\ياه است.بقاه ول يقتله، وبه فسر قوله تعال: وي.س\ت.ح\ي'ون ن,ساء4كم؛
أ%ي ي.س\ت.ب\ق�ون.ه'ن_، وقوله: إن ال ل ي.س\ت.ح\ي,ي أ%ن ي.ض\ر,ب.

مثلv ما ب.ع'وض.ةv؛ أ%ي ل يس\ت.ب\قي. التهذيب: ويقال حاي.ي\ت' النار.



بالن_ف}خ, كقولك أ%ح\ي.ي\ت'ها؛ قال ال4صمعي: أ%نشد بعض' العرب بيت. ذي
الرمة:فق�ل}ت' له: ار\ف%ع\ها إليك. وحاي,ه.ا

بر'وح1ك.، واق}ت.ت\ه لا ق1يت.ةv ق%د\را
وقال أ%بو حنيفة: ح.ي_ت النار ت.ح.يe حياة، فهي ح.ي_ة، كما تقول

مات.ت\، فهي ميتة؛ وقوله:
ونار ق�ب.ي\ل% الصeبج, باد.ر\ت' ق%د\ح.ها
ح.ي.ا النار,، ق%د\ أ%و\ق%د\ت'ها للم'ساف1ر,

أ%راد حياة% النار, فحذف الاء؛ وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه
أ%نشده:أ%ل ح.ي_ ل م1ن\ ل%ي\ل%ة1 الق%ب\ر, أ%ن_ه

مآب¬، ول%و\ ك�لYف}ت'ه، أ%ن.ا آيب'ه\
أ%راد: أ%ل أ%ح.د. ي'ن\ج,ين من ليلة القب، قال: وسعت العرب تقول إذا

ذكرت ميتاv ك�ن_ا سنة كذا وكذا بكان كذا وكذا وح.يe عمر�و م.ع.نا،
eوح.ي vبذلك الكان. ويقولون: أ%تيت فلنا Òيريدون وعمر¬و 4م.ع.نا حي

فلن{ شاهد¬ وحيe فلن.ة شاهدةD؛ العن فلن وفلنة إذ ذاك ح.يÒ؛ وأ%نشد
الفراء ف مثله:

أ%ل ق%ب.ح الل%ه' ب.ن ز,ياد{،
وح.ي_ أ%ب,يه,م' ق%ب\ح. ال1مار,

eأ%ي ق%ب.ح. ال ب.ن زياد وأ%باه'م\. وقال ابن شيل: أ%تانا ح.ي
ف�لن{ أ%ي أ%تانا ف ح.يات1ه1. وس.م1عت' ح.ي_ فلن يقول كذا أ%ي سعته يقول

ف حياته. وقال الك1سائي: يقال ل ح.ي_ عنه أ%ي ل م.ن\ع. منه؛ وأ%نشد:
وم.ن\ ي.ك' ي.ع\يا بالب.يان فإن_ه'

أ%ب'و م.ع\ق1ل، ل ح.ي_ ع.ن\ه' ول ح.د.د\
قال الفراء: معناه ل ي.ح'دe عنه شيء#، ورواه:

فإن ت.س\أ%ل�ون,ي بالب.يان1 فإن_ه
أبو م.ع\ق1ل، ل ح.ي_ ع.ن\ه' ول ح.د.د\

ابن بري: وح.يe فلن{ فلنD ن.ف}س'ه؛ وأ%نشد أ%بو السن ل4ب ال4سود
الدؤل:

vالناس, م.ن�ا eأ%بو ب.ح\ر� أ%ش.د
ع.ل%ي\ن.ا، ب.عد. ح.ي> أ%ب ال�غ1ي.ه\

أ%ي بعد أ%ب ال�غي.ة. ويقال: قاله ح.يe ر,ياح أ%ي ر,ياح¬. وح.ي,ي.



القوم ف أ%ن\ف�س3هم وأ%ح\ي.و\ا ف د.واب>ه,م وماش1ي.ت1هم. الوهري:
أ%ح\يا القوم' ح.س'نت حال� مواش1يهم\، فإن أ%ردت أ%نف�س.هم قلت ح.ي'وا.
وأ%رض¬ ح.ي_ة: م'خ\ص1بة كما قالوا ف ال%د\ب, مي�تة. وأ%ح\ي.ي\نا ال4رض.:
وجدناها حي_ة النبات1 غ%ض_ة. وأح\يا القوم' أ%ي صاروا ف ال%يا، وهو

ال1ص\ب. وأ%ت.ي\ت ال4رض. فأ%ح\ي.يتها أ%ي وجدتا خ1ص\بة. وقال أ%بو
vح\ي,ي.ت ال4رض إذا اس\ت'خ\ر,ج.ت. وف الديث: من أ%ح\يا م.واتا�حنيفة: أ

ف%هو أ%حقe به؛ ال%و.ات: ال4رض الت ل ي.ج\ر, عليها ملك أ%حد،
وإح\ياؤ'ها مباش.ر.تا بتأ}ثي شيء فيها من إحاطة أ%و زرع أ%و عمارة ونو ذلك

تشبيهاv بإحياء اليت؛ ومنه حديث عمرو: قيل سلمان% أ%ح\ي'وا ما ب.ي\ن.
الع1شاء4ي\ن أ%ي اشغلوه بالصلة والعبادة والذكر ول تعطYلوه فتجعلوه كاليت

بع'ط}ل%ته، وقيل: أ%راد ل تناموا فيه خوفاv من فوات صلة العشاء ل4ن
النوم موت واليقطة حياة. وإح\ياء� الليل: السهر فيه بالعبادة وترك النوم،

ومرجع الصفة إل صاحب الليل؛ وهو من باب قوله:
vؤاد1 م'ب.ط�نا�فأ%ت.ت\ ب,ه1 ح'وش. الف

س'ه'داv، إذا ما ن.ام. ل%ي\ل� ال%و\ج.ل,
أ%ي نام فيه، ويريد بالعشاءين الغرب والعشاء فغلب. وف الديث: أ%نه

كان يصلي العصر والشمس ح.ي_ة أ%ي صافية اللون ل يدخلها التغيي بد'ن'و>
ال%غ1يب، كأنه جعل م.غ1يب.ها ل%ها م.و\تاv وأ%راد تقدي وقتها. وط%ريق¬

ح.يÒ: ب.ي>ن¬، والمع أ%ح\ياء؛ قال الطيئة:
إذا م.خ.ار,م' أ%ح\ياء� ع.ر.ض\ن. ل%ه

ويروى: أ%حياناv عرضن له. وح.ي,ي. الطريق': است.ب.ان، يقال: إذا ح.ي,ي.
لك الطريق' فخ'ذ} ي.م\ن.ةv. وأ%ح\ي.ت الناقة إذا ح.ي,ي. ول%د'ها فهي

م'ح\ي� وم'ح\ي,ي.ة ل يكاد يوت لا ولد.
�وال1يe، بكسر الاء: جع' ال%ياة1. وقال ابن سيده: ال1يe الي.اة

ز.ع.موا؛ قال العجاج:
،eح1ي �كأن_ها إذ1 ال%ياة

eالن_اس, د.غ}ف%ل1ي �وإذ} ز.مان
وكذلك اليوان. وف التنزيل: وإن الدار. الخرة% ل%ه,ي. ال%ي.وان�؛ أ%ي

دار' الياة1 الدائمة. قال الفراء: كسروا أ%و_ل ح1ي¼ لئل تتبدل الياء
واواv كما قالوا ب,يض¬ وع1ي¬. قال ابن بري: ال%ياة� وال%ي.وان



وال1ي> م.صاد1ر، وتكون ال%ي.اة صفةv كال1يe كالص_م.يان1 للسريع. التهذيب:
وف حديث ابن عمر: إن� الرجل% ل%ي'س\أ%ل� عن كلY شيء� حت عن ح.ي_ة1

أ%ه\ل1ه؛ قال: معناه عن كلY شيء� ح.ي¼ ف منزله مثل, الر� وغيه،
فأ%ن_ث الي� فقال ح.ي_ة، ونو. ذلك قال أ%بو عبيدة ف تفسي هذا الديث
قال: وإنا قال ح.ي_ة ل4نه ذهب إل كل9 نفس أ%و دابة فأ%نث لذلك. أ%بو

عمرو: العرب تقول كيف أ%نت وكيف ح.ي_ة� أ%ه\ل1ك. أ%ي كيف من ب.ق1ي. منهم
ح.ي�اv ؛ قال مالك ابن الرث الكاهلي:

،Òفل ي.ن\ج'و ن.ج.ات1ي ث%م_ ح.ي
م1ن. ال%ي.وات1، ل%ي\س. ل%ه' ج.ن.اح'

أ%ي كل9 ما هو ح.يÒ فجمعه ح.ي.وات، وت'ج\مع الية� ح.ي.وات{.
واليوان�: اسم يقع على كل شيء حي¼، وسى ال عز وجل الخرة ح.ي.واناv فقال:

وإن� الدار. الخر.ة ل%ه,ي. ال%ي.وان؛ قال قتادة: هي الياة. ال4زهري:
العن أ%ن من صار إل الخرة ل يت ودام حي�اv فيها ل يوت، فمن أ�دخل

النة ح.ي,ي. فيها حياة طيبة، ومن دخل النار فإنه ل يوت فيها ول
ي.ح\ي.ا، كما قال تعال. وكل© ذي ر'وح ح.ي.وان، والمع والواحد فيه سواء. قال:

وال%ي.وان عي¬ ف ال%ن_ة، وقال: ال%ي.وان ماء ف النة ل يصيب
شيئاv إل ح.ي,ي. بإذن ال عز وجل. وف حديث القيامة: ي'ص.بe عليه ماء�
eال%ي.ا؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف بعض الروايات، والشهور: ي'ص.ب

عليه ماء� ال%ي.اة1. ابن سيده: وال%ي.وان أ%يضاv جنس ال%ي>، وأ%ص\ل�ه'
ح.ي.يانD فقلبت الياء الت هي لم واواv، استكراهاv لتوال الياءين

لتختلف الركات؛ هذا مذهب الليل وسيبويه، وذهب أ%بو عثمان إل أ%ن اليوان
غي مبدل الواو، وأ%ن الواو فيه أ%صل وإن ل يكن منه فعل، وشبه هذا بقولم

ف%اظ% ال%ي\ت ي.ف1يظ� ف%ي\ظاv وف%و\ظاv، وإن ل ي.س\ت.ع\م1ل�وا من
ف%و\ظ{ ف1ع\لv، كذلك اليوان عنده مصدر ل ي'ش\ت.ق� منه فعل. قال أ%بو علي:

هذا غي مرضي من أ%ب عثمان من ق1ب.ل أ%نه ل يتنع أ%ن يكون ف الكلم
مصدر عينه واو وفاؤه ولمه صحيحان مثل ف%و\ظ{ وص.و\غ� وق%و\ل وم.و\ت
وأ%شباه ذلك، فأ%ما أ%ن يوجد ف الكلم كلمة عينها ياء ولمها واو فل،
فح.م\ل�ه اليوان% على ف%و\ظ{ خطأD، ل4نه شبه ما ل يوجد ف الكلم با هو

موجود مطرد؛ قال أ%بو علي: وكأ%نم استجازوا قلب الياء واواv لغي علة، وإن
كانت الواو أ%ثقل من الياء، ليكون ذلك عوضاv للواو من كثرة دخول الياء



وغلبتها عليها.
وح.ي\و.ة، بسكون الياء: اسم' رجل�، قلبت الياء واواv فيه لض.ر\ب� من

التو.سeع وكراهة لتضعيف الياء، وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء مع الفصل
حت دعاهم ذلك إل التغيي ف حاح.ي\ت وه.اه.ي\ت'، كان إبدال اللم ف

ح.ي\وة{ ليختلف الرفان أ%ح\ر.ى، وانضاف إل ذلك أن_ه ع.ل%م، وال4علم قد
يعرض فيها ما ل يوجد ف غيها نو م.و\ر.ق� وم.و\ه.ب� وم.و\ظ%ب�؛ قال

الوهري: ح.ي\و.ة اسم رجل، وإنا ل يدغم كما أ�دغم ه.ي>ن¬ وم.ي�ت ل4نه
اسم موضوع ل على وجه الفعل. وح.ي.وانD: اسم، والقول فيه كالقول ف

ح.ي\و.ة%.
�وال�حاياة�: الغ1ذاء للصب با به ح.ي.اته، وف الكم: ال�حاياة

الغ1ذاء للصب> ل4ن9 ح.ياته به.
وال%يe: الواحد من أ%ح\ياء3 الع.رب,. وال%يe: البطن من بطون العرب؛

وقوله:
وح.ي_ ب.ك}ر� ط%ع.ن_ا ط%ع\ن.ةv ف%ج.رى

فليس ال%يe هنا البطن. من بطون العرب كما ظنه قوم، وإنا أ%راد الشخص
الي� السم_ى بكراv أ%ي بكراv ط%ع.ن_ا، وهو ما تقدم، فحيÒ هنا

م'ذ%ك�ر' ح.ي_ة{ حت كأ%نه قال: وشخص. بكر� ال%ي_ ط%ع.ن_ا، فهذا من باب
إضافة السمى إل نفسه؛ ومنه قول ابن أ%حر:

أ%د\ر.ك}ت. ح.ي_ أ%ب ح.ف}ص� و.ش1يم.ت.ه'،
وق%ب\ل% ذاك.، وع.ي\شاv ب.ع\د.ه' ك%ل1ب.ا

وقولم: إن ح.ي_ ليلى لشاعرة، هو من ذلك، ي'ريدون ليلى، والمع
أ%ح\ياء#. ال4زهري: ال%يe من أ%ح\ياء الع.رب يقع على ب.ن أ%ب� ك%ث�روا أ%م

ق%ل©وا، وعلى ش.ع\ب� يم.ع' القبائل%؛ من ذلك قول الشاعر:
،vق%ات.ل ال� قيس. ع.ي\لن% ح.ي�ا

ما ل%ه'م\ د'ون% غ%د\ر.ة{ م1ن\ ح1جاب,
وقوله:

،vفت'ش\ب,ع' م.ج\ل1س. ال%ي_ي\ن, ل%ح\ما
وت'ل}قي للماء م1ن. الو.ز,ي,

.�يعن بال%ي_ي, ح.ي_ الرجل, وح.ي_ الرأ%ة، والو.ز,ي' الع.ض.ل
وال%ي.ا، مقصور: ال1ص\ب'، والمع أ%ح\ياء. وقال اللحيان: ال%ي.ا،



مقصور¬، ال%ط%ر وإذا ثنيت قلت ح.ي.يان، فت'ب.ي>ن الياء4 ل4ن الركة غي
لزمة. وقال اللحيان مر_ةv: ح.ي_اهم ال ب,ح.ياv، مقصور، أ%ي

أ%غاثهم، وقد جاء ال%ي.ا الذي هو الطر والصب مدوداv. وح.ي.ا الربيع,: ما
vت.ح\يا به ال4رض من الغ.ي\ث. وف حديث الستسقاء: اللهم اس\ق1نا غ%ي\ثا

م'غيثاv و.ح.ياv ر.بيعاv؛ ال%ي.ا، مقصور: ال%ط%ر لح\يائه ال4رض.، وقيل:
ال1ص\ب' وما ت.ح\يا به ال4رض' والناس. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل

آكل� الس_م1ي. حت ي.ح\يا الناس' من أ%و_ل, ما ي.ح\ي.و\ن% أ%ي حت
ي'م\ط%روا وي'خ\ص1ب'وا فإن ال%ط%ر سبب ال1ص\ب، ويوز أ%ن يكون من الياة

ل4ن الصب سبب الياة. وجاء ف حديث عن ابن عباس، رحه ال، أ%نه قال:
كان عليÒ أ%مي' الؤمني ي'ش\ب,ه' الق%م.ر الباه1ر. وال4س.د. الاد1ر.

والف�رات. الز_اخ1ر. والر_بيع. الباك1ر.، أ%ش\ب.ه. من الق%مر ض.و\ء4ه'
وب.هاء4ه' وم1ن. ال4س.د1 ش.جاع.ت.ه' وم.ضاء4ه' ومن الف�رات1 ج'ود.ه

وس.خاء4ه' ومن الر_بيع, خ1ص\ب.ه وح.ياء4ه. أ%بو زيد: تقول أ%ح\ي.ا القوم'
إذا م'ط1ر'وا فأ%صاب.ت د.وابeه'م الع'ش\ب. حت س.م1ن.ت\، وإن أ%رادوا
أ%نف�س.هم قالوا ح.ي'وا بعد. ال�زال. وأ%ح\يا ال ال4رض.: أ%خرج فيها

النبات، وقيل: إنا أ%ح\ياها من ال%ياة كأ%نا كانت ميتة بال}ل فأ%ح\ياها
بالغيث.

والت_ح1ي_ة: السلم، وقد ح.ي_اه' ت1ي_ةv، وحكى اللحيان: ح.ي_اك
ال� ت.ح1ي_ة% الؤم1ن. والت_ح1ي_ة: البقاء�. والت_ح1ي_ة: ال�ل}ك؛

وقول ز'ه.ي\ر بن ج.ناب� الك%ل}ب:
ول%ك�ل© ما ن.ال الفت
ق%د\ ن,ل}ت'ه إل الت_ح1ي_ه\

قيل: أ%راد ال�ل}ك، وقال ابن ال4عراب: أ%راد الب.قاء4 ل4نه كان
م.ل1كاv ف قومه؛ قال بن بري: زهي¬ هذا هو سي�د ك%ل}ب� ف زمانه، وكان كثي

الغارات وع'م>ر. ع'م\راv طويلv، وهو القائل لا حضرته الوفاة:
أب.ن,ي_، إن} أ%ه\ل1ك\ فإن\ـ

ـن,ي ق%د\ ب.ن.ي\ت' ل%ك�م\ ب.ن,ي_ه\
وت.ر.ك}ت'ك�م\ أ%ولد. سا
دات{، ز,ناد'ك�م' و.ر,ي_ه\
ول%ك�ل© ما نال% الف%ت



ق%د\ ن,ل}ت'ه، إل9 الت_ح1ي_ه\
قال: والعروف بالت_ح1ي_ة هنا إنا هي بعن البقاء ل بعن اللك.

قال سيبويه: ت.ح1ي_ة ت.ف}ع1ل%ة، والاء لزمة، والضاعف من الياء قليل
ل4ن الياء قد تثقل وحدها لماv، فإذا كان قبلها ياء# كان أ%ثقل لا. قال

أ%بو عبيد: والت_ح1ي_ة� ف غي هذا السلم'. ال4زهري: قال الليث ف
قولم ف الديث الت_ح1ي_ات ل، قال: معناه الب.قاء� ل، ويقال: ال�ل}ك

ل، وقيل: أ%راد با السلم. يقال: ح.ي_اك ال أ%ي سل�م عليك.
والت_ح1ي_ة: ت.ف}ع1ل%ةD من الياة، وإنا أ�دغمت لجتماع ال4مثال، والاء

لزمة لا والتاء زائدة. وقولم: حي_اك. ال� وب.ي_اك. اعت.م.د.ك.
بال�ل}ك، وقيل: أ%ض\ح.ك%ك.، وقال الفراء: ح.ي_ك. ال� أب\قاك. ال�.

وح.ي_ك ال أ%ي م.ل�كك ال. وح.ي_اك ال أ%ي سل�م عليك؛ قال: وقولنا
ف التشهد الت_ح1ي_ات ل ي'ن\و.ى با الب.قاء� ل والسلم' من الفات1

وال�ل}ك' ل ونو' ذلك. قال أ%بو عمرو: الت_ح1ي_ة ال�لك؛ وأ%نشد
قول عمرو بن معد يكرب:
أ%سي' ب,ه1 إل النeع\مان1، حت_ى

أ�ن,يخ. على ت.ح1ي_ت1ه1 ب'ن\دي
يعن على م'ل}ك1ه؛ قال ابن بري: ويروى أ%س1ي' با، ويروى: أ%ؤ'مe با؛

وقبل البيت:
وكل9 م'فاض.ة{ ب.ي\ضاء4 ز.غ}ف{،
وكل م'عاو,د1 الغارات1 ج.ل}د1

وقال خالد بن يزيد: لو كانت الت_4ح1ي_ة ال�ل}ك. لا قيل الت_ح1ي_ات
ل، والعن السلمات من الفات كلها، وج.م.عها ل4نه أ%راد السلمة من

كل افة؛ وقال القتيب: إنا قيل التحيات ل ل على ال%م\ع ل4نه كان
ف ال4رض ملوك ي'ح.ي_و\ن% بت.ح1ي�ات متلفة، يقال لبعضهم: أ%ب.ي\ت.

الل�ع\ن.، ولبعضهم: اس\ل%م\ وان\ع.م\ وع1ش\ أ%ل}ف. س.ن.ة{، ولبعضهم: ان\ع1م\
ص.باحاv، فقيل لنا: ق�ولوا الت_ح1ي_ات' ل أ%ي ال4لفاظ� الت تدل

على اللك والبقاء ويكن با عن اللك فهي ل عز وجل. وروي عن أ%ب اليثم
أ%نه يقول: الت_ح1ي_ة� ف كلم العرب ما ي'ح.ي>ي بعضهم بعضاv إذا

ت.لق%و\ا، قال: وت.ح1ي_ة� ال الت جعلها ف الدنيا والخرة لؤمن عباده
إذا ت.لق%و\ا ود.عا بعضهم لبعض بأ%ج\م.ع الدعاء أ%ن يقولوا السلم'



عليكم ورحة� ال وبركات'ه. قال ال عز وجل: ت.ح1ي_ت'ه'م\ يو\م.
ي.ل}ق%و\ن.ه س.لم¬. وقال ف تي_ة الدنيا: وإذا ح'ي>يت'م بت.ح1ي_ة{ فح.يeوا

بأ%حس.ن. منها أ%و ر'دeوها؛ وقيل ف قوله:
قد نلته إل9 التحي_ة

يريد: إل السلمة من ال%ن,ي_ة والفات فإن أ%حداv ل يسلم من الوت
على طول البقاء، فجعل معن التحيات ل أ%ي السلم له من جيع الفات الت

تلحق العباد من العناء وسائر أ%سباب الفناء؛ قال ال4زهري: وهذا الذي
قاله أ%بو اليثم حسن ودلئله واضحة، غي أ%ن التحية وإن كانت ف الصل

سلماv، كما قال خالد، فجائز أ%ن ي'س.م_ى ال�لك ف الدنيا تيةv كما قال
الفراء وأب.و عمرو، ل4ن ال%ل1ك. ي'ح.ي_ا بت.ح1ي_ة1 ال�ل}ك1 العروفة

للملوك الت يباينون فيها غيهم، وكانت تي_ة� م'ل�وك الع.ج.م نواv من
تي_ة م'لوك الع.ر.عب، كان يقال ل1م.ل1كهم: ز,ه\ ه.ز.ار\ س.ال}؛ العن:

ع1ش\ سالاv أ%ل}ف. عام، وجائز أ%ن يقال للبقاء تية ل4ن� من س.ل1م.
من الفات فهو باق�، والباقي ف صفة ال عز وجل من هذا ل4نه ل يوت

أ%بداv، فمعن؛ ح.ي�اك ال أ%ي أ%بقاك ال، صحيح¬، من الياة، وهو البقاء.
يقال: أ%حياه ال وح.ي�اه بعن واحد، قال: والعرب تسمي الشيء باسم

غيه إذا كان معه أ%و من سببه. وسئل س.ل%مة بن' عاصم� عن ح.ي�اك ال فقال:
هو بنزلة أ%ح\ياك ال أ%ي أ%بقاك ال مثل كر_م وأ%كرم، قال: وسئل

أ%بو عثمان الازن عن ح.ي_اك ال فقال ع.م_رك ال. وف الديث: أ%ن
اللئكة قالت لدم، عليه السلم، ح.ي_اك ال وب.ي_اك؛ معن ح.ي_اك

ال� أ%بقاك من الياة، وقيل: هو من استقبال ال�ح.ي�ا، وهو الو.ج\ه، وقيل:
مل�كك وف%ر_حك، وقيل: سل�م ع.ليك، وهو من الت_ح1ي_ة السلم، والرجل

م'ح.ي>ي¬ والرأ%ة م'ح.ي>ي.ة، وكل اسم اجتمع فيه ثلث ياء4ات في'ن\ظ%ر،
فإن كان غي مبن¼ على ف1ع\ل� حذفت منه اللم نو ع'ط%ي¼ ف تصغي
ع.طاء� وف تصغي أ%ح\و.ى أ%ح.ي¼، وإن كان مبني�اv على ف1ع\ل� ثبتت نو

م'ح.ي>ي من ح.ي_ا ي'ح.ي>ي. وح.ي_ا ال%م\سي: دنا منها؛ عن ابن
ال4عراب. وال�ح.ي�ا: جاعة الو.ج\ه1، وقيل: ح'رeه'، وهو من الفر.س حيث

انفر.ق. تت. الناص1ية ف أ%على ال%ب\هة1 وهناك دائرة� ال�ح.ي_ا.
والياء�: التوب.ة وال1ش\م.ة، وقد ح.ي,ي. منه ح.ياءé واست.ح\يا

واس\ت.ح.ى، حذفوا الياء ال4خية كراهية التقاء الياء4ين,، وال4خيتان



ت.ت.ع.د_يان1 برف وبغي حرف، يقولون: است.ح\يا منك واست.ح\ياك.، واس\ت.ح.ى منك
واستحاك؛ قال ابن بري: شاهد الياء بعن الستحياء قول جرير:

لول ال%ياء� ل%ع.ادن اس\ت1ع\بار'،
ول%ز'ر\ت' ق%ب.ك1، والبيب' ي'زار'

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ال%ياء� ش'ع\بةD من
اليان؛ قال بعضهم: كيف جع.ل الياء4 وهو غ%ر,يزةD ش'ع\بةv من اليان وهو

اكتساب؟ والواب ف ذلك: أ%ن ال�س\ت.حي ينقطع بال%ياء عن العاصي، وإن
ل تكن له ت.ق1ي_ة، فصار كاليان الذي ي.ق}ط%ع' عنها وي.ح'ول� بي

الؤمن وبينها؛ قال ابن ال4ثي: وإنا جعل الياء بعض اليان ل4ن اليان
ينقسم إل ائتمار با أ%مر ال به وانتهاء عم_ا نى ال عنه، فإذا حصل

النتهاء بالياء كان بعض. اليان؛ ومنه الديث: إذا ل ت.س\ت.ح,
فاص\ن.ح ما شئت.؛ الراد أ%نه إذا ل يستح صنع ما شاء، ل4نه ل يكون له حياء#

ي\جز'ه عن العاصي والفواحش؛ قال ابن ال4ثي: وله تأ}ويلن: أ%حدها
ظاهر وهو الشهور إذا ل ت.س\ت.ح من الع.ي\ب ول تش العار. با تفعله

فافعل ما ت'ح.د>ث�ك به نفس'ك من أ%غراضها حس.ناv كان أ%و قبيحاv، ولفظ�ه
أ%مر¬ ومعناه توبيخ وتديد، وفيه إشعار بأ%ن� الذي يرد.ع النسان% عن

م'واق%عة السeوء هو ال%ياء�، فإذا ان\خ.ل%ع. منه كان كالأ}مور بارتكاب كل
ضللة وتعاطي كل سيئة، والثان أ%ن يمل ال4مر على بابه، يقول: إذا كنت

ف فعلك آمناv أ%ن ت.س\ت.حي. منه ل%ريك فيه على س.ن.ن الصواب وليس من
ال4فعال الت ي'س\ت.ح.ى منها فاصنع منها ما شئت. ابن سيده: قوله، صلى ال

عليه وسلم، إن� ما أ%در.ك الناس' من كلم النبو_ة إذا ل ت.س\ت.ح,
فاص\ن.ع\ ما شئت 

(* قوله «من كلم النبوة إذا ل تستح إل» هكذا ف الصل).
أ%ي من ل ي.س\ت.ح, ص.ن.ع. ما شاء على جهة الذم> لت.ر\ك1 ال%ياء، وليس

يأ}مره بذلك ولكنه أ%مر¬ بعن ال%ب.ر، ومعن الديث أ%نه يأ}م'ر'
بال%ياء وي.ح'ث© عليه وي.ع1يب' ت.ر\ك%ه. ورجل ح.ي,يÒ، ذو ح.ياء�، بوزن

ف%ع1يل�، وال�نثى بالاء، وامرأ%ة ح.ي,ي_ة، واس\ت.ح\يا الرجل واس\ت.ح\ي.ت
الرأ%ة؛ وقوله:

وإن>ي ل4س\ت.ح\ي,ي أ%خي أ%ن} أ%رى له
علي_ من ال%ق>، الذي ل ي.ر.ى ل1ي.ا



معناه: آن.ف' من ذلك. ال4زهري: للعرب ف هذا الرف لغتان: يقال
اس\ت.ح.ى الرجل ي.س\ت.حي، بياء واحدة، واس\ت.ح\يا فلن ي.س\ت.ح\ي,ي، بياء4ين،

والقرآن نزل بذه اللغة الثانية ف قوله عز وجل: إن� ال ل ي.س\ت.ح\ي,ي
أ%ن ي.ض\ر,ب. مثلv. وح.ي,يت' منه أ%ح\يا: است.ح\ي.ي\ت. وتقول ف المع:

ح.ي'وا كما تقول خ.ش'وا. قال سيبويه: ذهبت الياء للتقاء الساكني ل4ن
الواو ساكنة وحركة الياء قد زالت كما زالت ف ضربوا إل الضم، ول تر�ك

الياء بالضم لثقله عليها فحذفت وض'م_ت الياء الباقية ل4جل الواو؛ قال
أ%بو ح'زابة الوليد' بن ح.نيفة:

وكنا ح.س3ب\ناهم ف%وار,س. ك%ه\م.س�
ح.ي'وا بعدما مات'وا، من الده\ر,، أ%ع\ص'را

قال ابن بري: ح.ي,يت' من بنات الثلثة، وقال بعضهم: ح.يeوا، بالتشديد،
تركه عل ما كان عليه للدغام؛ قال عبيد' بن' ال4ب\رص:

ع.يeوا بأ%مر,ه1م'و، كما
ع.ي_ت\ بب.ي\ض.ت1ها ال%مام.ه\

وقال غيه: اس\ت.ح\ياه واس\ت.ح\يا منه بعنÝى من الياء، ويقال:
اس\ت.ح.ي\ت'، بياء واحدة، وأ%صله اس\ت.ح\ي.ي\ت' فأ%ع.ل©وا الياء ال�ول

vوأ%لق%وا ح.ر.كتها على الاء فقالوا است.ح.ي\ت'، كما قالوا اس\تنعت استثقال
ل%م_ا د.خ.ل%ت\ عليها الزوائد'؛ قال سيبويه: حذفت الياء للتقاء الساكني
ل4ن الياء ال�ول تقلب أ%لفاv لتحركها، قال: وإنا فعلوا ذلك حيث كثر

ف كلمهم. وقال الازن9: ل تذف للتقاء الساكني ل4نا لو حذفت لذلك
لردوها إذا قالوا هو ي.س\ت.ح1ي، ولقالوا ي.س\ت.ح\يي كما قالوا

ي.س\ت.ن,يع'؛ قال ابن بري: قول أ%ب عثمان موافق لقول سيبويه، والذي حكاه عن
سيبويه ليس هو قوله، وإنا هو قول الليل ل4ن الليل يرى أ%ن استحيت أ%صله

استحييت، فأ�عل إعلل اس\ت.ن.ع\ت، وأ%صله اس\ت.ن\ي.ع\ت'، وذلك بأ%ن تنقل
حركة الفاء على ما قبلها وتقلب أ%لفاv ثتحذف للتقاء الساكني، وأما

سيبويه فيى أ%نا حذفت تفيفاv لجتماع الياءين ل لعلل موجب لذفها، كما
حذفت السي. من أ%ح\س.س\ت حي قلت. أ%ح.س\ت'، ونقلت. حركتها على ما قبلها

تفيفاv. وقال ال4خفش: اس\ت.ح.ى بياء واحدة لغة تيم، وبياءين لغة أ%هل
الجاز، وهو ال4صل، ل4ن ما كان موضع' لمه معت�لv ل ي'ع1ل©وا عينه،

أ%ل ترى أ%نم قالوا أ%ح\ي.ي\ت' وح.و.ي\ت'؟ ويقولون ق�ل}ت' وب,ع\ت'



في'ع1ل©ون العي ل%م_ا ل ت.ع\ت.ل� اللم'، وإنا حذفوا الياء لكثرة
استعمالم لذه الكلمة كما قالوا ل أ%د\ر, ف ل أد\ر,ي. ويقال: فلن أ%ح\ي.ى

من ال%د1ي>، وأ%ح\ي.ى من ك%عاب�، وأ%ح\ي.ى من م'خ.د_رة ومن
م'خ.ب_أ%ة{، وهذا كله من ال%ياء، مدود. وأ%ما قولم أ%ح\ي.ى من ض.ب�، فمن

الياة1. وف حديث الب'راق,: فدن.و\ت' منه ل4ر\ك%ب.ه فأ%ن\ك%ر.ن فت.ح.ي_ا
م1ن>ي أ%ي ان\ق%ب.ض وان\ز.وى، ول يلو أ%ن يكون مأ}خوداv من الياء على

طريق التمثيل، ل4ن من شأن ال%ي,ي> أ%ن ينقبض، أ%و يكون أ%صله ت.ح.و�ى
أ%ي ت.ج.م_ع فقلبت واوه ياء، أ%و يكون ت.ف%ي\ع.ل% من ال%ي> وهو المع،

كت.ح.ي_ز من ال%و\ز. وأ%ما قوله: وي.س\ت.ح\يي نساء4هم، فمعناه
ي.س\ت.ف}ع1ل� من ال%ياة أ%ي يتركهن_ أ%حياء وليس فيه إل لغة واحدة. وقال أ%بو

زيد: يقال ح.ي,يت' من ف1ع\ل, كذا وكذا أ%ح\يا ح.ياءé أ%ي اس\ت.ح\ي.ي\ت'؛
وأ%نشد:

أ%ل ت.ح\ي.و\ن% من ت.ك}ثي ق%و\م�
لع.ل�ت{، وأ�مeك�مو ر.ق�وب'؟

معناه أ%ل ت.س\ت.ح\ي'ون%. وجاء ف الديث: اق}ت'ل�وا ش'ي'وخ الشركي
واس\ت.ح\ي'وا ش.ر\خ.هم أ%ي اس\ت.ب\ق�وا ش.باب.هم ول تقتلوهم، وكذلك قوله

تعال: ي'ذ%ب>ح' أ%بناءهم وي.س\ت.ح\ي,ي نساء4هم؛ أ%ي يس\ت.ب\قيهن للخدمة
:vفل يقتلهن. الوهري: ال%ياء، مدود، الستحياء. وال%ياء أ%يضا

ر.ح1م' الناقة، والمع أ%ح\ي,يةD؛ عن ال4صمعي. الليث: ح.يا الناقة يقصر ويد�
لغتان. ال4زهري: ح.ياء� الناقة والشاة وغيها مدود إل9 أ%ن يقصره

شاعر ضرورة، وما جاء عن العرب إل مدوداv، وإنا سي ح.ياءé باسم ال%ياء
من الس\تحياء ل4نه ي'س\ت.ر من الدمي وي'ك}ن عنه من اليوان،

وي'س\ت.فحش التصريح' بذكره واسه الوضوع له وي'س\ت.حى من ذلك وي'ك}ن عنه. وقال
الليث: يوز ق%ص\ر ال%ياء وم.دeه، وهو غلط ل يوز قصره لغي الشاعر

ل4ن أ%صله ال%ياء� من الستحياء. وف الديث: أ%نه ك%ر,ه. من الشاة1
س.ب\عاv: الد_م. والرارة وال%ياء4 والع'ق}د.ة% والذ�ك%ر وال�ن\ث%يي

وال%ثان.ة؛ ال%ياء�، مدود: الفرج من ذوات ال�ف> والظYل}ف، وجعها
أ%ح\يي.ة. قال ابن بري: وقد جاء ال%ياء لرحم الناقة مقصوراv ف شعر أ%ب

الن_ج\م، وهو قوله:
ج.ع\د¬ ح.ياها س.ب,طD ل%ح\ياها



قال ابن بري: قال الوهري ف ترجة عيي: وسعنا من العرب من يقول
أ%ع\ي,ياء� وأ%ح\ي,ي.ةD في'ب.ي>ن'. قال ابن بري: ف كتاب سيبويه أ%ح\ي,ي.ة جع

ح.ياء� لفرج الناقة، وذكر أ%ن من العرب من يدغمه فيقول أ%ح1ي_ه، قال:
Dوالذي رأ%يناه ف الصحاح سعنا من العرب من يقول أ%ع\ي,ياء� وأ%ع\ي,ي.ة

فيبي؛ ابن سيده: وخص ابن ال4عراب به الشاة والبقرة والظبية، والمع
أ%ح\ياء#؛ عن أ%ب زيد، وأ%ح\ي,ي.ةD وح.يÒ وح1يÒ؛ عن سيبويه، قال: ظهرت

الياء ف أ%ح\ي,ي.ة لظهورها ف ح.ي,ي.، والد\غام' أ%حسن' ل4ن الركة
لزمة، فإن أ%ظهرت فأح\س.ن' ذلك أ%ن ت'خ\في كراهية ت.لقي الثلي، وهي مع

ذلك بزنتها متحر�كة، وحل ابن جن أ%ح\ياءé على أ%نه جع ح.ياء� مدوداv؛
.vعلى أ%فعال حت كأنم إنا كسروا ف%ع.ل vقال: ك%س_ر'وا ف%عال

ال4زهري: وال%يe فرج الرأ%ة. ورأى أ%عراب جهاز ع.ر'وس� فقال: هذا س.ع.ف'
ال%ي> أ%ي ج,هاز' فرج الرأ%ة.

وال%ي_ة�: ال%ن.ش' العروف، اشتقاقه من ال%ياة ف قول بعضهم؛ قال
سيبويه: والدليل على ذلك قول العرب ف الضافة إل ح.ي_ة% بن ب.ه\د.لة
ح.ي.و,يÒ، فلو كان من الواو لكان ح.و.و,ي� كقولك ف الضافة إل ل%ي_ة

ل%و.و,يÒ. قال بعضهم: فإن قلت فهل� كانت ال%ي_ة� ما عينه واو
استدللv بقولم رجل ح.و_اء لظهور الواو عيناv ف ح.و_اء؟ فالواب أ%ن� أ%با

علي� ذهب إل أ%ن ح.ي_ة وح.و_اء كس.ب,ط{ وس1ب.ط}ر� ولؤلؤ� ولgآل�
ود.م1ث{ ود1م.ث}ر� ود1لص� ود'لم1ص�، ف قول أب عثمان، وإن هذه ال4لفاظ

Dصولا واتفقت معانيها، وكل واحد لفظه غي لفظ صاحبه فكذلك ح.ي_ة�اقتربت أ
ما عينه ولمه ياء4ان، وح.و_اء ما عينه واو ولمه ياء، كما أ%ن

ل�ؤل�ؤاv ر'باع1يÒ ولgآل ثلثي، لفظاها مقتربان ومعنياها متفقان، ونظي
ذلك قولم ج'ب\ت' ج.ي\ب. الق%ميص، وإنا جعلوا ح.و_اء ما عينه واو ولمه

ياء، وإن كان يكن لفظه أ%ن يكون ما عينه ولمه واوان من ق1ب.ل أ%ن هذا
هو ال4كثر ف كلمهم، ول يأ}ت الفاء والعي واللم ياء4ات إل� ف

قولم ي.ي_ي\ت' ياءé ح.س.نة، على أ%ن فيه ض.ع\فاv من طريق الرواية، ويوز
أ%ن يكون من الت�ح.و>ي لن\طوائها، والذكر والؤنث ف ذلك سواء. قال
الوهري: ال%ي_ة تكون للذكر وال�نثى، وإنا دخلته الياء ل4نه واحد من

جنس مثل ب.ط�ة ود.جاجة، على أ%نه قد روي عن العرب: رأ%يت ح.ي�اv على ح.ي�ة
أ%ي ذكراv على أ�نثى، وفلن ح.ي�ةD ذكر. والاو,ي: صاحب ال%ي_ات، وهو



فاعل. وال%يeوت: ذ%ك%ر ال%ي_ات؛ قال ال4زهري: التاء ف ال%يeوت:
زائدة ل4ن أ%صله ال%يeو، وت'ج\مع ال%ي_ة ح.ي.وات{. وف الديث: ل

بأ}س. بق%ت\ل, ال%ي.وات1، جع ال%ي_ة. قال: واشتقاق' ال%ي_ة1 من
éد\غ1م.ت الياء ف الواو وج'علتا ياء�ال%ياة، ويقال: هي ف ال4صل ح.ي\و.ة فأ

شديدة، قال: ومن قال لصاحب ال%ي_ات1 حاي� فهو فاعل من هذا البناء
وصارت الواو كسرة 

(* قوله «وصارت الواو كسرة» هكذا ف الصل الذي بيدنا ولعل
فيه تريفاv، والصل: وصارت الواو ياء للكسرة). كواو الغازي والعال، ومن

قال ح.و_اء فهو على بناء ف%ع_ال، فإنه يقول اشتقاق' ال%ي_ة من
ح.و.ي\ت' ل4نا ت.ت.ح.و_ى ف ال}ت1وائ1ها، وكل ذلك تقوله العرب. قال أ%بو

منصور: وإن قيل حاو� على فاعل فهو جائز، والفرق بينه وبي غاز� أن عي
الفعل من حاو� واو وعي الفعل من الغازي الزاي فبينهما فرق، وهذا يوز على

قول من جعل ال%ي_ة ف أ%صل البناء ح.و\ي.ةv. قال ال4زهري: والعرب
ت'ذ%ك9ر ال%ي_ة وتؤنثها، فإذا قالوا ال%يeوت ع.ن.وا ال%ي_ة الذك%ر.؛

وأ%نشد ال4صمعي:
ويأك�ل� ال%ي_ة% وال%يeوت.ا،

وي.د\م'ق' ال4غ}فال% والت_اب'وت.ا،
وي.خ\ن'ق' الع.ج'وز. أ%و ت.م'وت.ا

وأ%رض م.ح\ياة وم.ح\واة: كثية الي�ات. قال ال4زهري: وللعرب أ%مثال
كثية ف ال%ي_ة ن.ذ}ك�ر' ما ح.ض.ر.ن.ا منها، يقولون: هو أ%ب\ص.ر من
ح.ي_ة{؛ ل1د_ة1 ب.ص.رها، ويقولون: هو أ%ظ}ل%م من ح.ي_ة{؛ لنا تأ}ت

�ج'ح\ر الض_ب> فتأ}كل� ح1س\ل%ها وتسك�ن' ج'ح\ر.ها، ويقولون: فلن ح.ي_ة
�الواد1ي إذا كان شديد الش_ك1يم.ة1 حام1ياv ل%و\ز.ت1ه، وه'م\ ح.ي_ة

ال4رض؛ ومنه قول ذ1ي الص\بع, الع.د\وان:
ع.ذ1ير. ال%ي> من\ ع.د\وا

ن%، كان'وا ح.ي_ة% ال4رض
أ%راد أ%نم كانوا ذوي إرب� وش1د_ة{ ل ي'ض.ي>عون ث%أ}راv، ويقال
Dوفلن ح.ي�ة .vعاقل vش.ه\ما vداYرأ}س'ه رأ}س' ح.ي_ة{ إذا كان م'ت.وق

ذك%ر¬ أ%ي شجاع شديد. ويدعون على الرجل فيقولون: سقاه ال د.م. ال%ي_ات1
أ%ي أ%ه\ل%ك%ه. ويقال: رأ%يت ف كتابه ح.ي_ات{ وع.قار,ب. إذا م.ح.ل%



كات1ب'ه' ب,ر.ج'ل� إل س'ل}طان{ وو.ش.ى به لي'وق1ع.ه ف و.ر\طة. ويقال للرجل
إذا طال ع'م\ره وللمرأ%ة إذا طال عمرها: ما ه'و إل9 ح.ي_ةD وما هي إل9

ح.ي.çةD، وذلك لطول عمر ال%ي.çة كأ%ن_ه س'م>ي ح.ي_ةv لطول حياته.
ابن ال4عراب: فلنD ح.ي.çة� الوادي وح.ي_ة الرض وح.ي_ة� ال%م.اط1 إذا

كان ن,هايةv ف الد_هاء والبث والعقل؛ وأ%نشد الفراء:
كم1ث}ل, ش.ي\طان1 ال%م.اط1 أ%ع\ر.ف'

وروي عن زيد بن ك%ث}و.ة: من أ%مثالم ح.ي\ه{ ح1م.ار,ي وح1م.ار. صاحب،
ح.ي\ه{ ح1م.ار,ي و.ح\د1ي؛ يقال ذلك عند ال%ز\ر,ي.ة1 على الذي ي.س\تحق ما

ل يلك مكابره وظلماv، وأ%صله أ%ن امرأ%ة كانت رافقت رجلv ف سفر وهي
راجلة وهو على حار، قال فأ%و.ى لا وأ%ف}ق%ر.ها ظ%ه\ر. حاره وم.ش.ى

عنها، فب.ي\ن.ما ها ف سيها إذ قالت وهي راكبة عليه: حيه{ ح1م.ار,ي
وح1م.ار. صاحب، فسمع الرجل مقالتها فقال: ح.ي\ه{ ح1مار,ي و.ح\د1ي ول

ي.ح\ف1ل} لقولا ول ي'ن\غ1ض\ها، فلم يزال كذلك حت ب.ل%غ.ت1 الناس. فلما
و.ث1ق%ت\ قالت: ح.ي\ه{ ح1م.اري و.ح\د1ي؛ وهي عليه فنازعها الرجل� إياه

فاستغاثت عليه، فاجتمع لما الناس' والرأ%ة� راكبة على المار والرجل راجل،
فق�ض1ي. لا عليه بالمار لا رأ%وها، ف%ذ%ه.ب.ت\ م.ث%لv. وال%ي_ة� من

س1مات1 البل: و.س\م¬ يكون ف الع'ن'ق, والف%خ1ذ م'ل}ت.و,ياv مثل%
ال%ي_ة؛ عن ابن حبيب من تذكرة أب علي�.

وح.ي_ة� بن' ب.ه\د.ل%ة%: قبيلة، النسب إليها ح.ي.و,يÒ؛ حكاه سيبويه عن
الليل عن العرب، وبذلك است'د1ل9 على أ%ن الضافة إل ل%ي_ة{

ل%و.و,يÒ، قال: وأ%ما أ%بو عمرو فكان يقول ل%ي.ي,يÒ وح.ي.ي,يÒ. وب.ن'و ح1ي¼:
بطن¬ من العرب، وكذلك ب.ن'و ح.ي¼. ابن بري: وب.ن'و ال%ي.ا، مقصور، ب.ط}ن

vاسم موضع. وقد س.م_و\ا: ي.ح\ي.ى وح'ي.ي�ا :�من العرب. وم'ح.ي_اة
وح.ي�اv وح1ي�اv وح.ي�ان% وح'ي.ي_ة%. وال%ي.ا: اسم امرأ%ة؛ قال

الراعي:إن� ال%ي.ا و.ل%د.ت\ أ%ب و.ع'م'وم.ت1ي،
ون.ب.تe ف س.ب,ط1 الف�ر'وع, ن'ضار,

وأ%بو ت1ح\ي.اة%: كنية رجل من ح.ي,يت. ت1ح\يا وت.ح\يا، والتاء ليست
بأ%صلية.

ابن سيده: و.ح.ي_ على الغ.داء والصلة1 ائت'وه.ا، فح.ي_ اسم للفعل
ولذلك ع'ل9ق حرف' الر� الذي هو على به.



وح.ي_ه.ل} وح.ي_ه.لv وح.ي_ه.ل، م'ن.و_ناv وغي. منو�ن، كل9ه: كلمة
ي'س\ت.ح.ث© با؛ قال م'زاحم:
ب,ح.ي_ه.لv ي'ز\ج'ون% ك�ل� م.ط1ي_ة{

أ%مام. ال%طايا، س.ي\ر'ها ال�ت.قاذ1ف'
(* قوله «سيها التقاذف» هكذا ف الصل؛ وف التهذيب: سيهن تقاذف).

قال بعض النحويي: إذا قلت ح.ي_ه.لv فنو�نت قلت ح.ث9اv، وإذا قلت
ح.ي_ه.ل فلم ت'نون فكأ%ن_ك قلت ال%ث�، فصار التنوين علم التنكي وتركه

علم التعريف وكذلك جيع ما هذه حاله من البني_ات، إذا اع\ت'ق1د فيه
التنكي ن'و>ن، وإذا اعت'ق1د فيه التعريف حذف التنوين. قال أ%بو عبيد: سع

أ%بو م.ه\د1ي.çة رجلv من العجم يقول لصاحبه ز'وذ} ز'وذ}، مرتي
بالفارسية، فسأ%له أ%بو م.ه\د1ي_ة عنها فقيل له: يقول ع.ج>ل} ع.ج>ل}، قال أ%بو

م.ه\د1ي_ة: فه.ل%ç قال له ح.ي_ه.ل%ك.، فقيل له: ما كان ال ليجمع لم
إل الع.ج.م1ي�ة الع.ر.ب,ي�ة. الوهري: وقولم ح.ي� على الصلة معناه

ه.ل�م_ وأ%ق}ب,ل}، وف�ت1حتالياء� لسكونا وسكون ما قبلها كما قيل ل%يت.
ولعل�، والعرب تقول: ح.ي_ على الث�ر,يد1، وهو اسم¬ ل1فعل ال4مر، وذكر
الوهري ح.ي_ه.ل} ف باب اللم، وحاح.ي\ت' ف فصل الاء وال4لف آخر.

الكتاب. ال4زهري: ح.ي�، مث%ق�لة، ي'ن\د.ب' با وي'د\ع.ى با، يقال: ح.ي_
على الغ.داء ح.ي_ على الي، قال: ول ي'ش\ت.ق منه فعل؛ قال ذلك الليث،
وقال غيه: ح.ي_ ح.ثê ود'عاء؛ ومنه حديث ال4ذان: ح.ي_ على الصلة

ح.ي_ على الف%لح أ%ي ه.ل�مeوا إليها وأ%قبلوا وت.عال%و\ا مسرعي، وقيل:
معناها ع.ج>لوا إل الصلح وإل الفلح؛ قال ابن أ%حر:

أ%نش.أ}ت' أ%س\أ%ل�ه ما بال� ر'ف}ق%ته،
ح.ي_ ال�مول%، فإن� الرك}ب. قد ذ%ه.با

أ%ي عليك بالمول فقد ذهبوا؛ قال شر أ%نشد مارب ل4عراب:
ونن ف م.س\جد{ ي.د\ع م'ؤ.ذYن'ه:

ح.ي_ ت.عال%و\ا، وما ن.اموا وما غ%ف%لوا
قال: ذهب به إل الصوت نو طاق� طاق� وغاق� غاق�. وزعم أ%بو الطاب أ%ن

العرب تقول: ح.ي_ ه.ل% الصلة% أ%ي ائ}ت1 الصلة، ج.ع.ل%ه'ما اسي
vف%نص.ب.هما. ابن ال4عراب: ح.ي_ ه.ل} بفلن وح.ي_ ه.ل% بفلن وح.ي_ ه.ل

بفلن أ%ي اع\ج.ل}. وف حديث ابن مسعود: إذا ذ�ك1ر. الص_ال1ح'ون



ف%ح.ي_ ه.لv ب,ع'م.ر. أ%ي اب\د.أ به وع.ج>ل} بذكره، وها كلمتان جعلتا كلمة
واحدة وفيها لغات. وه.ل: ح.ثê واستعجال؛ وقال ابن بري: ص.و\تان

ر'كYبا، ومعن ح.ي_ أ%ع\ج,ل}؛ وأ%نشد بيت ابن أ%حر:
أ%ن\ش.أ}ت' أ%س\أ%ل�ه عن ح.ال, ر'ف}ق%ت1ه1،

فقال%: ح.ي_، فإن%ç الر_ك}ب. قد ذ%ه.با
قال: وح.اح.ي\ت' من ب.نات1 ال4ر\بعة؛ قال امرؤ القيس:

ق%و\م¬ ي'حاح'ون% بالب,هام، ون,س\ـ
و.انD ق1صار¬ كه.ي\ئ%ة1 ال%ج.ل,

قال ابن بري: ومن هذا الفصل الت_حاي,ي. قال ابن قتيبة%: ر'ب�ما ع.د.ل
الق%م.ر عن ال%ن\عة فنزل بالت_حاب، وهي ثلثة كواكب ح1ذ%اء4 ال%ن\ع.ة،

الواحدة منها ت1ح\ي.اة وهي بي ال%ج.ر_ة1 وت.واب,ع, الع.يeوق، وكان
أ%بو زياد الكلب يقول: الت_حايي هي النه.ن\قة، وتمز فيقال الت_ح.ائي؛

قال أ%بو حنيفة: ب,ه,ن_ ينزل القمر ل بال%ن\عة ن.ف}س3ها، وواحدتا
ت1ح\ياة؛ قال الشيخ: فهو على هذا ت1ف}ع.لة كت1ح\ل%ب.ة من ال4بنية،

وم.ن.ع\ناه' من ف1ع\لة{ كع1ز\هاة{ أ%ن� ت ح ي مهملD وأ%ن� ج.ع\ل%ه و ح ي
ت.ك%ل©ف¬، لبدال التاء دون أ%ن تكون أ%صلv، فلهذا ج.ع.لناها من ال%ي.اء

ل4نم قالوا لا ت.ح1ي_ة، تسم_ى ال%ن\عة الت_ح1ي�ة فهذا من ح ي ي ليس
إل9، وأ%صلها ت}ي,ي.ة ت.ف}ع1لة، وأ%يضاv فإن� نوء4ها كبي اليا من

أ%نواء الوزاء؛ يدل على ذلك قول النابغة:
،Dس.ر.ت\ عليه من. ال%و\زاء سارية

ت'ز\جي الش_مال� ع.لي.ه سال1ف. الب.ر.د
والن_و\ء� للغارب، وكما أ%ن طلوع الوزاء ف الر الشديد كذلك نوؤها ف

البد والطر والشتاء، وكيف كانت واحدتا أ%ت1ح\ي.اةD، على ما ذكر أ%بو
حنيفة، أ%م\ ت.ح1ي_ة على ما قال غيه، فالمز ف جعها شاذ من جهة

القياس، فإن صح به السماع فهو كمصائب. ومعائ1ش. ف قراءة خارجة، ش'ب>ه.ت
ت.ح1ي_ة بف%ع1يلة، فكما قيل ت.ح.و,يÒ ف النسب، وقيل ف م.س3يل م'س\لن ف
أ%حد القولي قيل ت.حائي، حت كأ%نه ف%ع1يلة وف%عائل. وذكر ال4زهري ف

Dوهذا ح.ي\ه.ل vهذه الترجة: ال%ي\ه.ل شجر¬؛ قال النضر: رأ%يت ح.ي\ه.ل
كثي. قال أ%بو عمرو: ال%ر\م' من ال%م\ض, يقال له ح.ي\ه.لD، الواحدة
ح.ي\ه.ل%ةD، قال: ويسمى به ل4نه إ,ذا أ%صابه الطر ن.ب.ت سريعاv، وإ,ذا



أ%كلته الناقة أ%و ال3بل ول ت.ب\ع.ر\ ول ت.س\ل%ح\ سريعاv ماتت.
ابن ال4عراب: ال%يe ال%قÒ والل�يe الباطل؛ ومنه قولم: ل

ي.ع\ر,ف ال%ي_ من الل�ي>، وكذلك ال%و_ من الل�و> ف الوضعي، وقيل:
ل ي.ع\ر,ف ال%و_ من الل�و>؛ ال%وe: ن.ع.م\، والل�وe ل%و\، قال:

وال%يe ال%و,ي�ة�، والل�يe ل%يe ال%ب\ل, أ%ي فتله؛ ي'ضرب هذا
.vلل4ح\مق الذي ل ي.ع\رف شيئا

وأ%ح\ي.ا، بفتح المزة وسكون الاء وياء� تت.ها نقطتان: ماء# بالجاز
كانت به غ%زاة ع'بيد.ة بن الرث بن عبد الطلب.

@حا: الاء: حرف هجاء يد ويقصر، وقال الليث: هو مقصور موقوف، فإذا جعلته
اساv مددته كقولك هذه حاء مكتوبة وم.د�تا ياءان، قال: وكل حرف على

خلقتها من حروف العجم فأ%لفها إذا م'د_ت صارت ف التصريف ياءين، قال:
والاء وما أ%شبهها تؤنث ما ل ت'س.م_ حرفاv، فإ,ذا صغرتا قلت ح'ي.ي_ة،

وإنا يوز تصغيها إذا كانت صغية ف ال%ط9 أ%و خفية وإل فل، وذكر ابن
سيده الاء حرف هجاء ف العتل وقال: إن� أ%لفها منقلبة عن واو، واستدل

على ذلك وقد ذكرناه أ%يضاv حيث ذكره الليث، ويقولون لبن مائة: ل حاء4
ول ساء4 أ%ي ل م'ح\س3ن¬ ول م'س3ئD، ويقال: ل رج'ل ول امرأةD، وقال

بعضهم: تفسيه أ%نه ل يستطيع أ%ن يقول حا وهو ز.ج\ر للكبش عند الس>فاد
وهو ز.ج\ر للغنم أ%يضاv عند الس_ق}ي، يقال: ح.أ}ح.أ}ت' به وحاح.ي\ت'،

وقال أ%بو خ.ي.ة%: حأ}حأ}، وقال أ%بو الدقيش: أ�ح'و أ�ح'و، ول يستطيع
أ%ن يقول س.أ}، وهو للحمار، يقال: س.أ}س.أ}ت بالمار إ,ذا قلت س.أ}س.أ}؛

وأ%نشد لمرئ القيس:
ق%و\م¬ ي'حاح'ون% بالب,هام,، ون,س\ـ

ـوانD ق1صار¬ كه.ي\ئة1 ال%ج.ل,
أ%بو زيد: حاح.ي\ت' بال1ع\ز.ى ح1يحاءé وم'حاحاةv ص1ح\ت'، قال: وقال
ال4حر س.أ}س.أ}ت بالمار. أ%بو عمرو: حاح, بض.أ}ن,ك وبغ.ن.م1ك. أ%ي

اد\ع'ها؛ وقال:
أ%ل%أ%ن الق�رe إ,ل س.ه\وات1

ف1يها، وقد حاح.ي\ت' بالذ�وات1
قال: والس_ه\وة� ص.خ\رةD م'ق}ع.ئ1ل9ةD ل أ%صل لا ف ال4رض كأ%نا

حاطت من جبل 



(* قوله «كأنا حاطت إل قوله الوهري» كذا بالصل..)
والذ�وات': ال%هاز,يل، الواحدة ذات. الوهري: حاء� زجر للبل، ب'ن على الكسر

للتقاء الساكني، وقد يقصر، فرن أ%ردت التنكي ن.و�ن\ت. فقلت حاء� وعاء�.
وقال أ%بو زيد: يقال للمعز خاصة حاح.ي\ت' با ح1يحاءé وح1يحاءةv إذا

دعوتا. قال سيبويه: أ%بدلوا ال4لف بالياء لشبهها با ل4ن قولك حاح.ي\ت'
إ,نا هو ص.و\ت¬ ب.ن.ي\ت. منه ف1ع\لv، كما أ%ن رجلv لو أ%كثر من قوله ل

لاز أ%ن يقول ل ل%ي\ت'، يريد ق�لت' ل ، قال: وى4دل©ك على أ%نا ليست
فاع.ل}ت' قولم ال%ي\حاء والع.ي\عاء، بالفتح، كما قالوا ال}حاحات'

والاهات'، فأ�ج\ر,ي. حاح.ي\ت' وعاع.ي\ت' وهاه.ي\ت' م'ج\رى د.ع\د.ع\ت' إذ}
éن_ للت_ص\ويت1. قال ابن بري عند قول الوهري حاح.ي\ت' با ح1يحاء�ك

وح1يحاءةD، قال: صوابه ح.ي\حاءé وحاحاةv، وقال عند قوله عن سيبويه أ%بدلوا
ال4لف با لشبهها با، قال: الذي قال سيبويه إ,نا هو أ%بدلوا ال4لف

لشبهها بالياء، ل4ن� أ%لف حاح.ي\ت' بدل من الياء ف ح.ي\ح.ي\ت'، وقال عند
قول الوهري أ%يضاv لاز أ%ن تقول لل%ي�ت' قال: حكي عن العرب ف ل وما

لو_ي\ت' وم.و_ي\ت' ، قال: وقول الوهري كما قالوا الاحات\ والاهات'،
Dوأ%صله ح.ي\ح.ي.ة Dقال: موضع الشاهد من الاحات1 أ%نه ف%عل%لة

وف%ع\لل%ةD، ل يكون مصدراv ل1فاع.ل}ت' وإ,نا يكون مصدراv لف%ع\ل%ل}ت'، قال: فثبت
بذلك أ%ن حاح.ي\ت ف%ع\ل%ل}ت' ل فاع.ل}ت'، والصل فيها ح.ي\ح.ي\ت'. ابن

سيده: حاء� أ%مر للكبش بالس>فاد.
وحاء#، مدودة: قبيلة؛ قال ال4زهري: وهي ف اليمن حاء# وح.ك%م¬.

الوهري: حاء# ح.يe من م.ذ}ح1ج�؛ قال الشاعر:
طل%ب\ت الث�أ}ر. ف ح.ك%م� وحاء�

قال ابن بري: بنو حاء من ج.ش.م, بن م.ع.د¼. وف حديث أ%نس: شفاعت
ل4هل الكبائ1ر, من أ�م_ت حت ح.ك%م. وحاء4. قال ابن ال4ثي: ها ح.ي_ان

من اليمن من وراء ر.م\ل, ي.ب\ر,ين. قال أ%بو موسى: يوز أ%ن يكون حاء من
ال�و_ة، وقد ح'ذ1فت لمه، ويوز أ%ن يكون من ح.و.ى ي.ح\و,ي، ويوز أ%ن

يكون مقصوراv غي مدود. وبئر' حاء4: معروفة.



حرف الاء



@خ: قال ابن ك%ي\سان%: من الروف ال}ه'ور' واله\م'وس'، والهموس'
عشرة: الاء والاء والاء والكاف والشي والسي والتاء والصاد والثاء

والفاء، ومعن الهموس أ%نه حرف لن ف مرجه دون الهور وجرى معه النفس، فكان
دون الهور ف رفع الصوت. وقال الليل بن أ%حد: حروف العربية تسعة
وعشرون حرفاv، منها خسة وعشرون ص1حاح¬ لا أ%حياز وم.دار,ج'، فالاء�

والغي ف حيز واحد، والاء من الروف اللقية، وقد ذكر ذلك ف بابه أ%ول
الكتاب.

@خبأ: خ.ب.أ% الشيء4 ي.خ\ب.ؤ'ه خ.ب\أv: س.ت.ر.ه، ومنه الاب,ية� وهي
 ال�بe، أ%صلها المزة، من خ.ب.أ}ت'، إ,ل� أ%ن العرب تركت هزه؛ قال أ%بو منصور: تركت العرب المز ف أ%خ\ب.ي\ت' وخ.ب_ي\ت

وف الابية1 ل4نا كثرت ف كلمهم، فاستثقلوا المز فيها.
واخ\ت.بأ%ت\: اس\ت.ت.رت\.

وجارية م'خ\ب.أ%ةD أ%ي م'س\ت.ت1رة؛ وقال الليث: امرأ%ة م'خ.ب_أ%ة�، وهي
الـم'ع\ص1ر' قبل ان ت.ت.ز.و_ج، وقيل: الـم'خ.ب_أ%ة� من ال%واري هي

الـم'خ.د_رة الت ل ب'روز. لا؛ ف حديث أ%ب أ�مامة%: ل أ%ر. كالي.و\م,
ول ج,ل}د. م'خ.ب_أ%ة{. الـم'خ.ب_أ%ة: الارية� الت ف خ1د\رها ل%م

ت.ت.ز.و_ج بعد' ل4ن� ص1يانتها أ%بلغ مـمن قد ت.ز.و_ج.ت\.
:�وامرأة خ'ب.أ%ةD مثل ه'م.زة: تلزم بيت.ها وتس\ت.ت1ر'. وال�ب.أ%ة

الرأ%ة� ت.ط�ل1ع' ث ت.خ\ت.ب,ئ�؛ وقول الز>ب\رقان بن بدر�: إن9 أ%ب\غ.ض
�ك%نائ1ن,ي إل� الط©ل%عة� ال�ب.أ%ة�: يعن الت ت.ط�ل1ع' ث ت.خ\بأ

رأ}سها؛ ويروى: الط©ل%عة� الق�ب.عة�؛ وهي الت ت.ق}ب.ع' رأ}سها أ%ي
 ت'د\خ1له، وقيل: ت.خ\ب.ؤ'ه؛ والعرب تقول: خ'ب.أ%ةD خي¬ من ي.ف%عة1 س.و\ء�، أ%ي بنت تلزم البيت ، ت.خ\ب.ؤ' ن.فسها فيه، خي من غلم

س.و\ء� ل خي فيه.
وال%ب\ء�: ما خ'ب,ئ%، س'م>ي. بالصدر، وكذلك ال%ب,يء�، على ف%ع1يل؛

 وف التنزيل: الذي ي'خ\ر,ج ال%ب\ء4 ف السموات وال4رض,؛ ال%ب\ء� الذي ف السموات هو الط%ر، وال%ب\ء� الذي ف ال4رض
 هو الن_بات، قال: والصحيح، والل9ه أ%علم: أ%ن� ال%ب\ء4 كل© ما غاب، فيكون العن يعلم الغيب. ف السموات وال4رض، كما

قال تعال: وي.عل%م ما ت'خ\ف�ون وما ت'ع\ل1نون. وف حديث ابن ص.ي_اد{: خ.ب.أ}ت' لك خ.ب\أv؛ ال%ب\ء�: ك�ل© شيء
غائ1ب� مستور، يقال: خ.ب.أ}ت' الشيء4 خ.ب\أv إ,ذا أ%خف%ي\ته، وال%ب\ء�

 وال%ب,يء� وال%ب,يئة�: الشيء� الـم.خ\ب'ؤء�. وف حديث عائشة% ت.ص1ف' ع'م.ر.: ول%ف%ظ%ت خ.ب,يئ%ها أ%ي ما كان م.خ\ب'وءاv فيها من
 النبات، تعن ال4رض، وف%ع1يلD بعن مفعول. وال%ب\ء�: ما خ.ب.أ}ت. من ذ%خية ليوم� ما. قال الفر_اء: ال%ب\ء�، مهموز، هو

 الغ.ي\ب غ%ي\ب' السموات وال4رض، وال�ب\أ%ة� وال%ب,يئة�، جيعا: ما خ'ب,ئ%. وف الديث: اط}ل�بوا الر>زق. ف خ.بايا ال4رض، قيل



،Dال4رض, للزراعة، وأ%صله من ال%ب\ء الذي قال الل9ه عز_ وجل�: ي'خ\ر,ج' ال%ب\ء4. وواحد ال%بايا: خ.ب,يئة � معناه: ال%ر\ث� وإ,ثارة
مثل خ.ط1يئة وخ.طايا، وأ%راد بال%بايا: الز_رع. ل4نه إ,ذا أ%لق%ى البذر ف ال4رض، فقد خ.بأ%ه فيها.

قال عروة بن الزبي: از\ر.ع\، فان العرب كانت تتمثل بذا البيت:
ت.ت.ب_ع\ خ.بايا ال4رض,، واد\ع' م.ل1يك%ها، *  ل%ع.ل�ك. ي.و\ماv أ%ن ت'جاب. وت'ر\ز.قا

 ويوز أ%ن يكون ما خ.بأ%ه الل9ه ف م.عادن ال4رض. وف حديث عثمان رضي الل9ه عنه، قال: اخ\ت.ب.أ}ت' عند الل9ه خ1صالv: إن>ي
ل%راب,ع' ال3سلم وكذا وكذا، أ%ي اد_خ.ر\تا وج.ع.ل}ت'ها عنده ل.
 >  خفي من الناقة الن_ج,يبة، وانا هي ل�ذ%ي\عةD بالنار، والمع63وال1باء�، م.د_ته هزة: وهو س1م.ةD توضع ف موضع  <ص:

أ%خب,ئ%ةD، مهموز.
وقد خ.ب,ئ%ت النار' وأ%خ\ب.أ%ها الـم'خ\ب,ئ� إ,ذا أ%خ\م.د.ها. وال1باء: من
ال4بنية، والمع كالمع؛ قال ابن دريد: أ%صله من خ.ب.أ}ت. وقد

 ت.خ.ب_أ}ت خ1باءé، ول يقل أ%حد إ,ن� خ1باء أ%صله المز ال هو، بل قد ص'ر>ح بلف ذلك. وال%ب,يء�: ما ع'م>ي. من شيء ث
ح'وج,ي. به. وقد اخ\ت.ب.أ%ه.وخ.ب,يئ%ة�: اسم امرأ%ة؛ قال ابن ال4عراب: هي خ.ب,يئة� بنت ر,ياح بن ي.ر\بوع بن ث%ع\ل%ب.ة%.

@ختأ: خ.ت.أ% الرج'ل% ي.خ\ت.ؤ'ه خ.ت\أv: ك%ف�ه عن ال4مر. واخ\ت.تأ%
vخ.ت.ل%ه؛ قال أ%عراب: رأ%يت ن.م1را :éمنه: ف%ر,ق.. واخت.تأ% له اخت1تاء
فاخ\ت.ت.أ% ل؛ وقال ال4صمعي: اخ\ت.ت.أ%: ذ%ل�؛ وقال مرة: اخ\ت.ت.أ%:

اخ\ت.ب.أ%، وأ%نشد:
ك�ن_ا، وم.ن ع.ز_ ب.ز_، ن.خ\ت.بس  * الناس.، ول ن.خ\ت.ت1ي ل1م'خ\ت.ب,س,

.�أ%ي لـم'غت.ن,م، من ال�باسة1 وهو الغ.ن,يمة
أ%بو زيد: اخ\ت.ت.أ}ت اخ\ت1تاءé إ,ذا ما خ1ف}ت. أ%ن ي.ل}ح.ق%ك. من

 الـم.س.ب_ة شيء، أ%و من السلطان. واخ\ت.تأ%: ان\ق%م.ع. وذ%ل�؛ وإ,ذا ت.غي_ر ل%و\ن� الرجل من م.خافة1 شيء نو السلطان1 وغيه فقد
اخ\ت.ت.أ%؛ واخ\ت.ت.أ% الشيء: اخ\ت.ط%ف%ه، عن ابن ال4عراب.

وم.فازة م'خت.ت1ئ%ة�: ل ي'سمع فيها ص.و\ت ول ي'هتد.ى فيها.
واخ\ت.ت.أ% من فلن: اخت.بأ% منه، واس\ت.ت.ر خ.وفاv أ%و ح.ياءé؛ وأ%نشد

ال4خفش لعامر بن الطفيل:
ول ي'ر\ه1ب'، ابن. الع.م>، م1ن>ي. ص.و\لةD، *  ول أ%خ\ت.ت1ي م1ن\ ص.و\لة1 الـم'ت.ه.د>د1

وإ,ن>ي، إ,ن} أ%و\ع.د\ت'ه، أ%و\ و.ع.د\ت'ه،  * ل%ي.أ}م.ن' م1يعاد1ي، وم'ن\ج,ز' م.و\ع1د1ي
ويروى:

ل�خ\ل1ف' م1يعادي ومنجز موعدي
قال: إنا ترك هزه ضرورة. ويقال: أ%راك. اخت.ت.أ}ت من فلن ف%ر.قاv؛ وقال العجاج:

م'خ\ت.ت1ئاv لش.ي>ئان% م1ر\ج.م,



قال ابن بري: أ%صل اخت.ت.أ% من خ.ت.ا لونه ي.خ\ت'و خ'ت'وìا إ,ذا تغي من
ف%ز.ع أ%و مرض، فعلى هذا كان حقه أ%ن ي'ذكر ف خ.تا من العتل.

 @خجأ: ال%ج.أ�: النكاح، مصدر خ.ج.أ}تا، ذكرها ف التهذيب، بفتح اليم، من حروف كلها كذلك مثل الك%ل3 والر_ش.إ
 قوله «والزإ» هو هكذا ف التهذيب أيضاv ونقر عنه.) للنبت، وما أ%شبهها.1) (1وال%ز.إ(

وخ.ج.أ% الرأ%ة ي.خ\ج.ؤ'ها خ.جأv: ن.ك%حها.
 ورجل خ'ج.أ%ةD أ%ي ن'ك%حةD كثي النكاح. وفحل خ'ج.أ%ة: كثي الض>راب؛ قال اللحيان: وهو الذي ل ي.ز.ال� قاع1ياv على كل

�ناقة{؛ وامرأ%ة خ'ج.أ%ة:م'ت.ش.ه>ي.ةD لذلك. قالت ابنة ال�س>: خي' الف�ح'ول, الباز,ل
ال�ج.أ%ة�. قال ممد بن حبيب:

)2وس.و\داء4، م1ن\ ن.ب\هان%، ت.ث}ن,ي ن,طاق%ها، *  بأ%خ\ج.ى ق%ع'ور�، أ%و ج.واع1ر, ذ1يب,(
  قوله «وسوداء إل» ليس من الهموز بل من العتل وعبارة التهذيب ف خ ج ي قال ممد ابن حبيب: الخجى هن2(

الرأة إ,ذا كان كثي الاء فاسداv قعوراv بعيد السبار وهو اخبث له.
وأنشد وسوداء إل. وأورده ف العتل من التكملة تبعاv له.)

 >64وقوله: أ%و جواعر ذيب أ%راد أ%نا ر.س\حاء، والعرب تقول: ما ع.ل1م\ت' مثل شار.3ف{ خ'ج.أ%ة{ أ%ي ما صاد.ف}ت' أ%شد_ <ص:
.vل}مة�منها غ

والت_خاج'ؤ': أ%ن ي'ؤ.ر>م اس\ت.ه وي'خ\ر,ج. م'ؤ.خ_ره' إ,ل ما و.راءه؛
وقال حسان بن ثابت:

د.ع'وا الت_خاج'ؤ.، وام\ش'وا م1ش\يةv س'ج'عاv، *  إن9 الر>جال% ذو'و ع.ص\ب� وت.ذ}ك1ي,
�والع.ص\ب': ش1د_ة ال%ل}ق، ومنه رجل م.ع\ص'وب أ%ي شديد؛ وال1ش\ية

السeج'ح': الس_ه\لة؛ وقيل: الت_خاج'ؤ' ف الـم.ش\ي: الت_باط�ؤ'. قال ابن
 بري: هذا البيت ف الصحاح: د.ع'وا الت_خاج,ئ%، والصحيح: الت_خاج'ؤ'، ل4ن الت_فاع'ل% ف مصدر ت.فاع.ل% ح.ق©ه' أ%ن يكون

 مضموم العي نو الت_قات'ل, والت_ضار'ب,، ول تكون العي مكسورة إ,ل� ف العتل اللم نو الت_غاز,ي والت_رام1ي؛ والصواب ف
 البيت: د.ع'وا الت_خاج'ؤ.، والبيت ف التهذيب أ%يضاv، كما هو ف الصحاح، د.ع'وا الت_خاج,ئ%؛ وقيل: الت_خاج'ؤ' م1ش\ي.ةD فيها

ت.ب.خ\ت'ر.
وال�ج.أ%ة: ال4حق، وهو أ%يضاv الـم'ض\ط%ر,ب'. وهو أ%يضاv الك%ث1ي

.�الل�ح\م, الث�ق1يل
أ%بو زيد: إ,ذا أ%ل%ح_ عليك السائل� حت ي'ب\ر,م.ك. وي'م1ل�ك قلت:

أ%خ\ج.أ%ن,ي إ,خ\جاءé وأ%ب\ل%ط%ن,ي.
شر: خ.ج.أ}ت' خ'ج'وءاv: إ,ذا ان\ق%م.عت؛ وخ.ج,ئ}ت': إ,ذا اس\ت.ح\ي.ي\ت.

وال%ج.أ�: الف�ح\ش'، مصدر خ.ج,ئ}ت'.
@خذأ%: خ.ذ1ئ. له وخ.ذ%أ% له ي.خ\ذ%أ� خ.ذ%أv وخ.ذ}ءاv وخ'ذ�وءاv: خ.ض.ع.



وان\قاد. له، وكذلك اس\ت.خ\ذ%أ}ت' له، وترك' المز فيه لغة.
وأ%خ\ذ%أ%ه فلن أ%ي ذل�له.

وقيل ل4عراب: كيف تقول اس\ت.خ\ذ%ي\ت ل1ي'ت.ع.ر_ف. منه المز'؟ فقال:
العرب ل ت.س\ت.خ\ذ1ئ'، وه.م.ز.ه.

وال%ذ%أ�، مقصور: ض.ع\ف' الن_ف}س,.

.�@خرأ: ال�ر\ء�، بالضم: الع.ذ1رة
.vوك%ر\ها vس.ل%ح.، مثل ك%ر,ه. ك%ر.اهة :vخ.ر,ئ. خ1ر.اءة وخ'ر'وءة وخ.ر\ءا

والسم: ال1راء�، قال ال4عشى:
يا ر.خ.ماv قاظ% على م.ط}ل�وب,،
ي'ع\ج,ل� ك%ف_ الار,ئ, ال�ط1يب,

وش.ع.ر ال4س\تاه1 ف ال%ب'وب,
معن قاظ: أ%قام، يقال: ق%اظ% بالكان: أ%قام. به ف الق%ي\ظ.

 والـم'ط1يب: الـم'س\ت.ن\ج,ي. وال%ب'وب': وجه' الرض. وف الديث: أ%ن الك�ف�ار. قالوا لس.ل}مان%: إ,ن9 ممداv ي'ع.لYم'كم كل� شيء
 حت ال1راءة. قال: أ%ج.ل}، أ%م.ر.نا أ%ن ل ن.ك}ت.ف1ي. بأ%ق%ل� م1ن ث%لثة1 أ%ح\جار�. ابن ال4ثي: ال1راءة�، بالكسر والد�: الت_خ.لي والق�عود

للحاجة؛ قال
.vوبالكسر اسا vواة يفتحون الاء، قال: وقد يتمل أن يكون بالفتح مصدراeالطاب: وأ%كثر الر

 واسم الس_ل}ح,: ال�ر\ء�. والمع خ'ر'وء#، ف�ع'ول، مثل ج'ن\د{ وج'ن'ود{.قال ج.و_اس' بن ن'ع.ي\م� الض_ب>ي يهجو؛ وقد نسبه ابن الق%ط�اع
ل%و_اس بن الق%ع\ط%ل, وليس له:

كأ%ن� خ'روء4 الط�ي\ر, ف%و\ق. ر'ؤ'وس1ه,م\،  * إ,ذا اج\ت.م.ع.ت\ ق%ي\س¬، معاv، وت.م1يم'
م.ت.ى ت.س\أ%ل, الض_ب>ي_ عن ش.ر> ق%و\م1ه،  * ي.ق�ل} ل%ك.: إن� العائذ1ي_ ل%ئ1يم'

:vهم. ومن جعه أ%يضاYل�كأ%ن خروء الطي فوق. رؤ'وس1هم أ%ي من ذ
خ'ر\آنD، وخ'ر'ؤ، ف�ع'لD، يقال: ر.م.و\ا ب,خ'ر'وئهم وس'ل�وح1هم، ور.م.ى

ب'ر\آن,ه وس'ل}حان,ه
>. 65<ص:

 وخ'روءة: ف�عولةD، وقد يقال ذلك للج'ر.ذ1 والك%ل}ب. قال بعض العرب: ط�ل1يت' بشيء� كأ%نه خ'ر\ء� الكلب؛ وخ'ر'وء#: يعن
النورة،

وقد يكون ذلك للن_حل والذ©باب. والـم.خ\ر.أ%ة� والـم.خ\ر'ؤ.ة�: موضع
ال1راءة. التهذيب: والـم.خ\ر'ؤة�: الكان الذي ي'ت.خ.ل�ى فيه، ويقال

.Dوم.خ\ر.أ%ة Dللم.خ\ر.ج: م.خ\ر'ؤ.ة
@خسأ: الاس1ئ� من الك1لب وال%ناز,ير والشياطي: البع1يد' الذي ل ي'ت\ر.ك' أ%ن ي.د\ن'و. من ال3نسان1. والاس1ئ�: الـم.ط}ر'ود.



وخ.س.أ% الكلب. ي.خ\س.ؤ'ه خ.س\أv وخ'س'وءاv، ف%خ.س.أ% وان\خ.س.أ%: ط%ر.د.ه. قال:
كالك%ل}ب, إ,ن} ق1يل% له اخ\س.إ, ان\خ.س.أ}

أ%ي إ,ن} ط%ر.د\ت.ه ان\ط%ر.د..
الليث: خ.س.أ}ت' الكلب. أ%ي ز.ج.ر\ت.ه فقلت. له اخ\س.أ}، ويقال:

خ.س.أ}ت'ه ف%خ.س.أ% أ%ي أ%ب\ع.د\ت'ه ف%ب.ع'د.
:�وف الديث: ف%خ.س.أ}ت' الكلب. أ%ي ط%ر.د\ت'ه وأ%ب\ع.د\ت'ه. والاس1ئ

الـم'ب\ع.د'، ويكون الاس1ئ� بعن الصاغ1ر, الق%م1ئ1. وخس.أ% الكلب'
بن.ف}س3ه ي.خ\س.أ� خ'سوءاv، ي.تعد_ى ول يتعد�ى؛ ويقال: اخ\س.أ} اليك

 واخ\س.أ} عن>ي. وقال الزجاج ف قوله عز وجل: قال اخ\س.ؤوا فيها ول ت'ك%لYم'ون1: معناه ت.باع'د' س.خ.ط{. وقال الل9ه تعال
لليهود: ك�ونوا

 ق1ر.دةv خاس1ئي أ%ي م.د\ح'ور,ين. وقال الزجاج: م'ب\ع.د1ين. وقال ابن أ%ب إ,سحق لب'ك%ي\ر, بن حبيب: ما أ%ل%ن ف شيء. فقال: ل
 ت.ف}ع.ل. فقال: فخ'ذ} علي_ ك%ل1مةv. فقال: هذه واحدة، قل ك%ل1مه\؛ ومر_ت به س1ن_و\رةD فقال لا: اخ\س.ي\. فقال له: أ%خ\ط%أ}ت. انا

هو: اخ\س.ئ1ي. وقال أ%بو مهدية: اخ\س.أ}نانY عن. قال ال4صمعي: أ%ظنه يعن الشياطي.
وخ.س.أ% بص.ر'ه ي.خ\س.أ� خ.س\أv وخ'س'وءاv إ,ذا س.د1ر. وك%ل� وأ%عيا.

وف التنزيل: «ي.ن\ق%ل1ب\ اليك. الب.ص.ر' خاس1ئاv، وه'و ح.س3ي» وقال
الزجاج: خاس1ئاv، أ%ي صاغ1راv، منصوب على الال.

.�وتاس.أ% القوم' بالجارة: ت.رام.و\ا با. وكانت بينهم م'خاسأ%ة
 @خطأ: ال%ط%أ� وال%طاء�: ضدe الصواب. وقد أ%خ\ط%أ%، وف التنزيل:وليس. عليكم ج'ناح¬ فيما أ%خ\ط%أ}ت'م به» عد_اه بالباء ل4نه ف

معنىع.ث%ر\ت'م أ%و غ%ل1ط}ت'م؛ وقول رؤ\بة:
يا ر.ب> إ,ن} أ%خ\ط%أ}ت'، أ%و ن.س3يت'، *  فأ%نت. ل ت.ن\س.ى، ول ت�وت'

فإ,نه اك}ت.ف%ى بذكر الك%مال والف%ض\ل، وهو الس_ب.ب من الع.ف}و وهو
 الـم'س.ب_ب'، وذلك أ%ن9 من حقيقة الشرط وجوابه أ%ن يكون الثان م'س.ب_باv عن ال4ول نو قولك: إ,ن ز'ر\ت.ن,ي أ%ك}ر.م\ت'ك،

 فالكرامة م'س.ب_بةD عن الزيارة، وليس كون� الل9ه سبحانه غي ناس� ول م'خ\ط1ئ{ أ%م\راv م'سب_باv عن خ.ط%إ, ر'ؤ\ب.ة، ول عن إصابته، إ,نا
 تلك صفة له عز_ اسه من صفات نفسه لكنه كلم ممول على معناه، أ%ي: إ,ن} أ%خ\ط%أ}ت' أ%و نس3يت'، فاع\ف' عن لن.ق}ص1ي

 وف%ض\ل1ك؛ وقد ي'مدe ال%ط%أ� وق�رئ. بما قوله تعال: وم.ن ق%ت.ل% م'ؤ\م1ناv خ.ط%أv. وأ%خ\ط%أ% وت.خ.ط�أ% بعن، ول تقل أ%خ\ط%ي\ت'، وبعضهم
)1يقوله. وأ%خ\ط%أ%ه(

 قوله «وأخطأه» ما قبله عبارة الصحاح وما1(
 بعده عبارة الكم ولينظر ل وضع الؤلف هذه الملة هنا.) وت.خ.ط�أ% له ف هذه السأ%لة وت.خ.اط%أ% كلها: أ%راه أ%نه م'خ\ط1ئ

فيها، ال4خية عن الزجاجي حكاها ف ال�مل. وأ%خ\ط%أ% الط�ر,يق.: ع.د.ل عنه. وأ%خ\ط%أ% الر_ام1ي الغ.ر.ض.: ل ي'ص1ب\ه.
>66<ص:



وأ%خ\ط%أ% ن.و\ؤ'ه إ,ذا ط%ل%ب. حاجت.ه فلم ي.ن\ج.ح\ ول ي'ص1ب\ شيئاv. وف
 حديث ابن عباس رضي الل9ه عنهما: أ%نه س'ئل عن ر.ج'ل جعل% أ%م\ر. امر.أ%ت1ه بيد1ها فقالت: أ%نت. طال1ق¬ ثلثاv. فقال: خ.ط�أ% الل9ه

ن.و\أ%ها
أ%ل� ط%ل�ق%ت\ ن.ف}س.ها؛ يقال ل%ن\ ط%ل%ب. حاجةv فلم ي.ن\ج.ح\: أ%خ\ط%أ%

ن.و\ؤ'ك.، أ%راد جعل الل9ه ن.و\أ%ها م'خط1ئاv ل ي'ص1يبها م.ط%ر'ه.
 ويروى: خ.ط�ى الل9ه ن.و\أ%ها، بل هز، ويكون من خ.ط%ط، وهو مذكور ف موضعه، ويوز أ%ن يكون من خ.ط�ى الل9ه عنك
 السوء4 أ%ي جعله يت.خ.ط�اك، يريد ي.ت.عد_اها فل ي'م\ط1ر'ها، ويكون من باب العتل9 اللم، وفيه أ%يضاv حديث عثمان رضي الل9ه

 عنه أ%نه قال لم\رأ%ة م'لYك%ت\ أ%م\ر.ها فط%ل�قت ز.و\ج.ها: إ,ن� الل9ه خ.ط�أ% ن.و\أ%ها أ%ي ل ت'ن\ج,ح\ ف ف1ع\لها ول ت'ص1ب ما أ%رادت من
)1ال%لص. الفر_اء: خ.ط1ئ% الس_ه\م' وخ.ط%أ%، ل�غتان1(

  قوله «خطئ السهم وخطأ لغتان» كذا ف النسخ وشرح القاموس والذي ف التهذيب عن الفراء عن أب عبيدة وكذا1(
ف صحاح الوهري عن أب عبيدة خطئ وأخطأ لغتان بعن وعبارة الصباح قال أبو عبيدة: خطئ خطأ من باب علم
 واخطأ بعن واحد لن يذنب على غي عمد. وقال غيه خطئ ف الدين واخطأ ف كل شيء عامداv كان أو غي عامد

 وقيل خطئ إ,ذا تعمد إل. فانظره وسينقل الؤلف نوه وكذا ل ند فيما بأيدينا من الكتب خطأ عنك السوء ثلثيا
مفتوح الثان.)

وال1ط}أ%ة�: أ%رض ي'خ\ط1ئها الطر وي'ص1يب' أ�خ\رى ق�ر\ب.ها.
ويقال خ'طYئ% عنك السeوء: إ,ذا د.ع.و\ا له أ%ن ي'د\ف%ع عنه السeوء�؛

 وقال ابن السكيت: يقال: خ'طYئ% عنك السeوء؛ وقال أ%بو زيد: خ.ط%أ% عنك السeوء� أ%ي أ%خ\ط%أ%ك الب.لء�. وخ.ط1ئ% الرجل ي.خط%أ
خ1ط}أ

وخ1ط}أ%ةv على ف1ع\لة: أ%ذنب.
 وخ.ط�أ%ه ت.خ\ط1ئةv وت.خ\ط1يئاv: ن.س.به إ,ل ال%طا، وقال له أ%خ\ط%أ}ت.. يقال: إ,ن} أ%خ\ط%أ}ت' ف%خ.طYئ}ن، وإ,ن أ%ص.ب\ت' ف%ص.و>ب\ن، وإ,ن} أ%س.أ}ت
 ف%س.و>ئ\ علي_ أ%ي ق�ل ل قد أ%س.أ}ت. وت.خ.ط�أ}ت' له ف السأ%لة أ%ي أ%خ\ط%أ}ت'. وت.خ.اط%أ%ه وت.خ.ط�أ%ه أ%ي أ%خ\ط%أ%ه'. قال أ%وف بن مطر

الازن:
أ%ل أ%ب\ل1غا خ'ل�ت، جابراv، *  بأ%ن� خ.ل1يل%ك. ل ي'ق}ت.ل,

ت.خ.ط�أ%ت1 الن_ب\ل� أ%ح\شاء4ه'، *  وأ%خ_ر. ي.و\م1ي، فلم ي.ع\ج.ل,
وال%ط%أ�: ما ل ي'ت.ع.م_د\، وال1ط}ء: ما ت'ع'م>د.؛ وف الديث:

vال%ط%إ, د1ي.ت'ه كذا وكذا هو ضد الع.م\د، وهو أ%ن ت.ق}ت'ل% انسانا �ق%ت\ل
بفعلك من غي أ%ن} ت.ق}ص1د. ق%ت\ل%ه، أ%و ل ت.ق}ص1د ضر\به با ق%ت.ل}ت.ه

به. وقد تكر�ر ذكر ال%ط%إ, وال%ط1يئة1 ف الديث.
وأ%خ\ط%أ% ي'خ\ط1ئ� إ,ذا س.ل%ك. س.بيل% ال%ط%إ, ع.م\داv وس.ه\واv؛ ويقال:

خ.ط1ئ% بعن أ%خ\ط%أ%، وقيل: خ.ط1ئ% إ,ذا ت.ع.م_د.، وأ%خ\ط%أ% إ,ذا ل



يتعمد. ويقال لن أ%راد شيئاv ففعل غيه أ%و فعل غي الصواب: أ%خ\ط%أ%.
وف حديث الك�س'وف1: فأ%خ\ط%أ% بد1ر\ع� حت أ�د\ر,ك. ب,ر,دائه، أ%ي

 غ%ل1ط%.قال: يقال لن أ%راد شيئاv ففعل غيه: أ%خ\ط%أ%، كما يقال لن ق%ص.د ذلك، كأ%نه ف اس\ت1ع\جاله غ%ل1ط% فأ%خ.ذ درع بعض
ن,سائه1 عو.ض ردائه. ويروى: خ.طا من ال%ط}و,: ال%ش\ي,، وال4و�ل أ%كثر.

 وف حديث الد�ج�ال: أ%نه ت.ل1د'ه أ�م�ه، ف%ي.ح\م1ل}ن. النساء� بالط�ائ1ي: يقال: رجل خ.ط�اء# إ,ذا كان م'لز,ماv للخ.طايا غي. تارك لا،
>67وهو من أ%ب\ن,ية الـم'بالغ.ة، ومعن ي.ح\م1ل}ن بال%ط�ائ1ي. أ%ي بالك%ف%رة والع'صاة الذين يكونون ت.ب.عاv <ص:

للد_ج_ال، وقوله ي.ح\م1ل}ن. الن>ساء�: على قول من يقول: أ%ك%ل�ون الب.راغ1يث�، ومنه قول الخر:
ب,ح.و\ران% ي.ع\ص1ر\ن% الس_ل1يط% أ%قار,ب'ه\

وقال ال�موي: الـم'خ\ط1ئ�: من أ%راد الصواب، فصار إ,ل غيه،
 والاط1ئ�: من تعم_د لا ل ينبغي، وتقول: ل4ن ت'خ\ط1ئ ف العلم أ%يس.ر' من أ%ن ت'خ\ط1ئ ف الد>ين. ويقال: قد خ.ط1ئ}ت' إ,ذا

 أ%ث1م\ت، فأ%نا أ%خ\ط%أ� وأ%نا خاط1ئD؛ قال الـم'ن\ذ1ري: سعت' أ%با ال%ي\ث%م يقول: خ.ط1ئ}ت': لا ص.ن.عه ع.م\داv، وهو الذ�ن\ب، وأ%خ\ط%أ}ت':
 لا ص.نعه خ.ط%أv، غي عمد. قال: وال%ط%أ�، مهموز مقصور: اسم من أ%خ\ط%أ}ت' خ.ط%أv وإ,خ\طاءé؛ قال: وخ.ط1ئت' خ1ط}أv، بكسر

الاء، مقصور، إ,ذا أ%ثت. وأ%نشد:
ع1باد'ك ي.خ\ط%أ�ون%، وأ%نت. ر.بÒ *  ك%ر,ي¬، ل ت.ل1يق' ب,ك. الذ©م'وم'

وال%ط1يئة�: الذ�ن\ب' على ع.م\د{. وال1ط}ء�: الذ�ن\ب' ف قوله
تعال: ان� ق%ت\ل%ه'م كان خ1ط}أv ك%بياv؛ أ%ي إ,ث}ماv. وقال تعال: إ,ن_ا

ك�ن_ا خاط1ئي.، أ%ي آث1م1ي..
وال%ط1يئة�، على ف%ع1يلة: الذ�ن\ب، ولك أ%ن ت'ش.د�د الياء ل4ن� كل

 ياء ساكنة قبلها كسرة، أ%و واو ساكنة قبلها ضمة، وها زائدتان للمد� ل لللاق، ول ها من نفس الكلمة ، فإ,نك
 ت.ق}ل1ب' المزة بعد الواو واواv وبعد الياء ياءé وت'د\غ1م' وتقول ف م.ق}ر'وء� م.ق}ر'و¼، وف خ.ب,يء� خ.ب,ي¼، بتشديد الواو والياء، والمع
 خ.طايا، نادر؛ وحكى أ%بو زيد ف جعه خ.طائئ�، بمزتي، على ف%عائل، فلما اجتمعت المزتان ق�لبت الثانية ياء ل4ن قبلها
 كسرة ث استثقلت، والمع ثقيل، وهو مع ذلك معتل، فقلبت الياء أ%ل1فاv ث قلبت المزة الول ياءé لفائها بي ال4لفي؛

 وقال الليث: ال%ط1يئة� ف%عيلة، وجعها كان ينبغي أ%ن يكون خ.طائ1ئ%، بمزتي، فاستثقلوا التقاء هزتي، فخففوا ال4خية
 منهما كما ي'خ.ف�ف جائئD على هذا القياس، وك%ر,هوا أ%ن تكون ع1ل�ته' م1ث}ل% ع1ل9ة1 جائ1ئ{ ل4ن تلك المزة زائدة، وهذه أ%صلية،
 ف%ف%رeوا ب,خ.طايا إ,ل ي.ت.امى، ووجدوا له ف ال4ساء الصحيحة ن.ظ1ياv، وذلك مثل: طاه1ر� وطاه1رة{ وط%هار.ى. وقال أ%بو إ,سحق
 النحوي ف قوله تعال ن.غ\ف1ر\ لكم خ.طاياكم. قال: ال4صل ف خطايا كان خ.طاي'ؤاv، فاعلم، فيجب أ%ن ي'ب\د.ل من هذه الياء

 هزةD فتصي خ.طائ1ي. مثل خ.طاع1ع.، فتجتمع هزتان، فق�ل1بت الثانية ياءé فتصي خ.طائ1ي. مثل خ.ط%اع1ي.، ث يب أ%ن ت'ق}لب الياء
 والكسرة إ,ل الفتحة وال4لف فيصي خ.طاءا مثل خ.طاعا، فيجب أ%ن تبدل المزة ياءé لوقوعها بي ألفي، فتصي خ.طايا،
 وإ,نا أ%بدلوا المزة حي وقعت بي أ%لفي ل4ن� المزة م'جان,س.ة لللفات، فاجتمعت ثلثة أ%حرف من جنس واحد؛ قال:

وهذا الذي ذكرنا مذهب سيبويه.



ال4زهري ف العتل ف قوله تعال: ول ت.ت_ب,ع'وا خ'ط�وات1
الش_ي\طان1، قال: قرأ% بعضهم خ'ط�ؤ.ات الش_يطان م1ن. ال%ط1يئ%ة1: الـم.أ}ث%م,.

 قال أ%بو منصور: ما علمت أ%ن� أ%حداv من ق�ر�اء ال4مصار قرأ%ه بالمزة ول معن له. وقوله تعال: والذي أ%ط}م.ع' أ%ن ي.غ\ف1ر. ل1ي
 خ.ط1يئت1ي يوم الد>ين؛ قال الزجاج: جاء ف التفسي: أ%ن9 خ.ط1يئ%ته قوله': إ,ن� سارة% أ�خ\ت1ي، وقوله': ب.ل} ف%ع.له' كب,ي'هم؛ وقوله': إ,ن>ي

س.ق1يم. قال: ومعن خ.طيئت1ي أ%ن ال4نبياء ب.ش.ر¬، وق%د توز أ%ن ت.ق%ع. عليهم
ال%ط1يئة� إ,ل أ%نم، صلوات' الل9ه عليهم، ل تكون منهم الك%ب,ية� ل4نم م.ع\ص'وم'ون%، ص.لوات' الل9ه عليهم أ%جعي.

وقد أ%خ\ط%أ% وخ.ط1ئ%، لغ.تان بعن واحد. قال امرؤ الق%ي\س,:
>  يا ل%ه\ف. ه1ن\د{ إ,ذ} خ.ط1ئ}ن. كاه1ل68<ص:

أ%ي إ,ذ} أ%خ\ط%أ}ن% كاه1ل؛ قال: و.و.ج\ه' الك%لم, فيه: أ%خ\ط%أ}ن%
 بال4لف، فرد�ه إ,ل الثلثي ل4نه ال4صل، فجعل خ.ط1ئ}ن. بعن أ%خ\ط%أ}ن%، وهذا الشعر ع.ن.ى به ال%ي\ل%، وإ,ن ل ي.ج\ر, لا ذ1ك}ر، وهذا
 مثل قوله عز_ وجل: حت ت.وار.ت\ بال1جاب. وحكى أ%بو علي الفارس عن أ%ب زيد: أ%خ\ط%أ% خاط1ئةv، جاء4 بالصدر على لفظ

 فاع1لة{، كالعافية1 والازية. وف التنزيل: والـم'ؤ\ت.ف1كات1 بالاط1ئة1. وف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهم.ا، أ%نم نصبوا
د.جاجةv ي.ت.رام.و\ن.ها وقد ج.عل�وا ل1صاح1بها ك�ل� خاطئة{ من ن.ب\ل1هم، أ%ي كل� واح1دة{ ل ت'ص1يب'ها، والاط1ئة� ههنا بعن ال�خ\ط1ئة

.وقول�هم: ما أ%خ\ط%أ%ه !إ,نا هو ت.ع.جeب¬ م1ن خ.ط1ئ% ل م1ن\ أ%خط%أ%. ة
وف الـم.ثل: مع ال%واط1ئ1 س.ه\م¬ صائ1ب¬، ي'ض\ر.ب' للذي ي'كثر
ال%ط%أ% ويأ}ت ال4ح\يان% بالص_واب. وروى ثعلب أ%ن ابن. ال4عراب

أ%نشده:  ول ي.س\ب,ق' ال1ض\مار.، ف ك�لY م.وط1ن�، *  م1ن. ال%ي\ل, ع1ن\د. ال1د>، إ,ل� ع1راب'ها
)، إ,ذ أ%خ\طأ%ت\، أ%و ص.واب'ها1ل1ك�لY ام\رئ� ما ق%د_م.ت\ ن.ف}س'ه له، *  خطاء4ات'ها(

 قوله «خطاآتا» كذا بالنسخ والذي ف شرح القاموس خطاءتا بالفراد ولعل الاء فيهما مفتوحة.)1 (
�ويقال: خ.ط1يئة� يوم� ي'رe ب,ي أ%ن ل أ%رى فيه فلناv، وخ.ط1يئة

ل%ي\لة{ ت�رe ب أ%ن ل أ%رى فلناv ف الن_و\م، كقوله: ط1يل ليلة وطيل
)2يوم(

 قوله «كقوله طيل ليلة إل» كذا ف النسخ وشرح القاموس.)2(
@خفأ: خ.ف%أ% الر_ج'ل% خ.ف}أv: ص.ر.ع.ه، وف التهذيب: اق}ت.لعه وض.رب به ال4رض..

وخ.ف%أ% فلن ب.ي\ت.ه: ق%و_ض.ه وأ%ل}قاه.
@خل: ال1لء� ف ال3بل كال1ران1 ف الد_واب>.

خ.ل4ت1 الناقة� ت.خ\ل� خ.ل وخ1لءé، بالكسر والد�، وخ'ل�وءاv، وهي
خ.ل�وء#: ب.ر.ك%ت\، أ%و ح.ر.ن.ت\ م1ن\ غي, علة{؛ وقيل إ,ذا ل ت.ب\ر.ح\

 م.كان.ها، وكذلك ال%م.ل�، وخص بعض'هم به الناث% من البل، وقال ف المل: أ%ل%ح_، وف الفرس: ح.ر.ن%؛ قال: ول يقال
 للجمل: خ.ل4؛ يقال: خ.ل4ت1 الناقة�، وأ%ل%ح_ ال%م.ل�، وح.ر.ن% الفرس'؛ وف الديث: أ%ن ناقة النب، صلى الل9ه عليه وسلم،



 خ.ل4ت\ به يوم. ال�د.ي\ب,ية1، فقالوا: خ.ل4ت1 الق%ص\واء�؛ فقال رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: ما خ.ل4ت\، وما ه'و لا ب,خ'ل�ق�،
ولكن ح.ب.س.ها حاب,س' الف1يل. قال زهي يصف ناقة:

بآر,زة1 الف%قارة1 ل ي.خ'ن\ها *  ق1طاف¬ ف الر>كاب، ول خ1لء�
قال الراجز يصف ر.ح.ى ي.د{ فاس\تعار. ذلك لا:

ب'د>ل}ت'، م1ن و.ص\ل, الغ.وان,ي الب,يض,،
ك%ب\داء4 م1ل}حاحاv على الر_ضيض,،

ت.خ\ل� إ,ل� بيد1 الق%ب,يض,
�الق%ب,يض': الر_جل� الشديد' الق%ب\ض, على الشيء؛ والر_ض1يض':ح1جارة

الـم.عاد1ن فيها الذهب' والفضة؛ والك%ب\داء� :الض_خ\مة� الو.سط1: يعن
ر.حÝى ت.ط}ح.ن' حجارة% الـم.ع\د1ن1؛ وت.خ\ل�: ت.ق�وم' فل تري.

 وخ.ل4 النسان� ي.خ\ل� خ'ل�وءاv: ل%م\ ي.ب\ر.ح\ مكان.ه، وقال اللحيان: خ.ل4ت1 الناقة� ت.خ\ل� خ1لءé، وهي ناقةD خال1ئD بغي هاء، إ,ذا
 ب.ر.ك%ت\ فلم ت.ق�م\، فإ,ذا قامت ول ت.ب\ر.ح\ قيل: ح.ر.ن.ت\ ت.ح\ر'ن� ح1راناv، وقال أ%بو منصور: وال1لء ل يكون ال للناقة، وأ%كثر ما

يكون  
> 69<ص:

 ال1لء منها إ,ذا ض.ب,ع.ت\، ت.ب\رك فل ت.ث�ور. وقال ابن شيل: يقال للجمل: خ.ل4 ي.خ\ل� خ1لءé: إ,ذا ب.ر.ك. فلم يقم.
 قال: ول يقال خ.ل4 إ,ل� للجمل. قال أ%بو منصور: ل يعرف ابن شيل ال1لء فجعله للجمل خاصة، وهو عند العرب

للناقة، وأ%نشد قول زهي:
بآرزة الفقارة ل ينها

والت>خ\ل1ئ�: الدنيا، وأ%نشد أ%بو حزة:
)1لو كان، ف الت>خ\ل1ئ1، ز.ي\د ما ن.ف%ع\، *  ل4ن� ز.ي\داv عاج,ز' الر_أ}ي,، ل�ك%ع\(

 قوله «لو كان ف التخلئ إل» ف التكملة بعد الشطور الثان:1(
إ,ذا رأى الضيف توارى وانقمع)

ويقال: ت1خ\ل1ئD وت.خ\ل1ئD، وقيل: هو الطعام والشراب؛ يقال: لو كان ف الت>خ\ل1ئ ما نفعه.
وخال4 القوم': تركوا شيئاv وأ%خذوا ف غيه، حكاه ثعلب، وأ%نشد:

فل%م_ا ف%ن ما ف الك%نائن, خال%ؤ'وا *  إ,ل الق%ر\ع, من ج,لد1 ال1جان1 الـم'ج.و_ب,
يقول: ف%ز,ع'وا إ,ل السeيوف والد_ر.ق,.

وف حديث أ�م ز.ر\ع: كنت' لك1 كأ%ب,ي ز.ر\ع� ل�م� زرع� ف ال�ل}فة1
�والر>فاء ل ف الف�ر\قة1 وال1لء. ال1لء، بالكسر والد�: الـم'باع.دة

.�والـم'جان.بة
@خأ: ال%م.أ، مقصور: موضع.  



 @خبب: ال%ب.ب': ض.ر\ب¬ من الع.د\و,؛ وقيل: هو م1ث}ل� الر_م.ل,؛ وقيل: هو أ%ن ي.ن\ق�ل الف%ر.س' أ%يام1ن.ه جيعاv، وأ%ياس1ر.ه جيعاv؛
وقيل: هو أ%ن ي'راو,ح. بي يديه1 ورجليه1، وكذلك البعي'؛ وقيل: ال%ب.ب

،vوخ.ب,يبا vوخ.ب.با vبالض_م>، خ.ب�ا ،eر\ع.ة؛ وقد خ.ب_ت الد_اب_ة ت.خ'بeالس
واخ\ت.ب_ت\، حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

م'ذ%ك�ر.ة الث©ن\ي.ا، م'سان.د.ة الق%ر.ى،  * ج'م.ال1ي_ة ت.خ\ت.بe ث ت'ن,يب'
 وقد أ%خ.ب_ها صاح1ب'ها، ويقال: جاؤ'وا م'خ1ب>ي. ت.خ'بe بم د.و.ابeهم. وف الديث: أ%نه كان إ,ذا طاف.، خ.ب_ ث%لثاv، وهو ضرب

من الع.د\و.
وف الديث: وس'ئ1ل% عن الس_ي, بال%ن.از.ة، فقال: ما دون% ال%ب.ب,.

وف حديث م'فاخ.ر.ة1 رعاء3 ال3بل, والغ.ن.م,: هل ت.خ'بeون أ%و ت.ص1يدون؟
)1أ%راد أ%ن� رعاء4 الغ.ن.م ل ي.ح\تاجون% أ%ن ي.خ'بeوا ف آثار,ها، ور,عاء ال3بل, ي.ح\تاج'ون إ,ليه إ,ذا ساق�وها إ,ل الاء3(

  قوله «ورعاء البل يتاجون إ,ليه إ,ذا ساقوها إ,ل الاء» اي ويعزبون با ف الرعى فيصيدون الظباء والرثال وأولئك ل1(
يبعدون عن الياه والناس فل يصيدون ا هـ. من هامش 

النهاية.).
وال1بe: ال1د.اع' وال�ب\ث� والغ1شe، ورجلD م'خابÒ م'د\غ1لD، كأ%نه

على خاب_. ورجلD خ.بÒ وخ1بÒ: خ.د_اع ج'ر\ب'ز¬، خ.بيثD م'ن\ك%ر¬، وهو
ال1بe وال%بe؛ قال الشاعر:

وما أ%نت. بال%ب> ال%ت'ور, ول الذي  * إ,ذا اس\ت'ود1ع. ال4س\رار. يوماv أ%ذاع.ها
>342<ص:

 وال�نثى: خ.ب_ة. وقد خ.ب_ ي.خ.بe خ1ب�اv، وهو ب.ي>ن' ال1ب>، وقد خ.ب,ب\ت. يارج'ل� ت.خ.بe خ1ب�اv، مثل� ع.ل1م\ت. ت.ع\لم ع1ل}ماv؛ ابن
ال4عراب ف قوله:

)1ل أ�ح\س3ن' ق%ت\و. الـم'لوك1 وال%ب.با(
 قوله «ل أحسن إل» هو عجز بيت، وصدره: ان امرؤ من بن فزارة)1(

قال: ال%ب.ب' ال�ب\ث�، وقال غيه: أ%راد بال%ب.ب, مصد.ر خ.ب_
ي.خ'بe إ,ذا ع.د.ا. وف الديث: ل يدخ'ل� الن_ة% خ.بÒ ول خائن¬.

ال%بe، بالفت\ح: ال%د_اع' وهو ال�ر\ب'ز' الذي ي.س\ع.ى بي. الناس,
ـ�ا الصدر فبالكسر ل غي. بالف%ساد؛ ورجلD خ.بÒ وامرأ%ةD خ.ب_ةD، وقد ت'ك}س.ر' خاؤ'ه، فأ%م

والت_خب,يب': إ,ف}ساد' الرج'ل ع.ب\داv أ%و أ%م.ةv لغيه1؛ يقال: خ.ب_ب.ها فأ%فس.د.ها.
وخ.ب_ب. فلنD غ�لمي أ%ي خ.د.ع.ه. وقال أ%بو بكر ف قولم، خ.ب_ب.

فلنD على فلن{ ص.ديق%ه: معناه أ%فسده عليه؛ وأ%نشد:
أ�م.ي\مة أ%م\ صارت\ لق%و\ل, الـم'خ.ب>ب,



وال1بe: الفساد'. وف الديث: من خ.ب_ب. امر.أ%ةv وم.م\لوكاv على
ـ3بÒ ل%ئيم¬؛ فالغ1ر  م'س\ل1م� فل%يس من_ا، أ%ي خد.ع.ه وأ%فسده؛ ورجل خ.بÒ ض.بÒ، وف الديث: الـم'ؤ\م1ن' غ1رÒ ك%ر,ي¬، والكاف1ر' خ.

ـ4ب: ض1دe الغ1ر>، وهو ال%د_اع' الـم'ف}س3د'. الذي ل ي.ف}ط�ن للش_ر�، وال1
يقال: ما كن\ت خ.ب�اv، ولقد خ.ب,ب\ت. ت.خ.بe خ1بìا. وقال ابن' سيين:

ـ4بe ل ي.خ\د.ع'ن. ـ4ب¼، ولك1ن, ال1 إ,ن ل%س\ت ب,خ1
وال1بe: ه.ي.جان� الب.ح\ر, واض\ط1راب'ه؛ يقال أ%ص.اب.ه'م خ1بÒ إ,ذا

ه.اج. ب,ه,م' الب.ح\ر؛ خ.ب_ ي.خ1بe. التهذيب: يقال أ%صابم ال1بe إ,ذا
�اضطربت أ%مواج البحر، وال}ت.و.ت1 الرياح' ف و.ق}ت{ م.ع\ل�وم�، ت'ل}ج.أ

السeف�ن' فيه إ,ل الش_ط، أ%و ي'ل}ق%ى ال4ن%ر.
ابن ال4عراب: ال1باب' ث%و.ران� الب.ح\ر. وف الديث: أ%ن� يونس، على ن.ب,ي>نا وع.ل%يه الصلة والسلم'، لـم_ا ر.ك1ب. الب.ح\ر أ%خ.ذ%هم

خ1بÒ شد1يد¬. يقال: خ.ب_ الب.حر' إ,ذا اضطرب.
:�وال%بe: ح.ب\لD من الر_م\ل,، لط1ئD بال4رض. وال�ب_ة

م'س\ت.ن\ق%ع' الاء3. قال أ%بو حنيفة: ال�ب_ة من الرم\ل,، ك%ه.ي\ئ%ة1 الف%ال1ق,،
ـ�ها أ%و\سع وأ%ش.دe انت1شاراv، ول%ي\س.ت\ لا ج,ر.ف%ة، وهي ال1ب_ة وال%ب,يبة؛ وقيل ال1ب_ة وال%ب_ة وال�ب_ة: ط%ريق¬ من ر.م\ل�، أ%و  غي أ%ن

س.حاب�، أ%و خ1ر\ق%ةD كالع1صابة، وال%ب,يب.ة مث}ل�ه.
قال أ%بو عبيدة: ال%ب,يب.ة كل© ما اج\ت.م.ع فط%ال% من الل�ح\م,؛ قال:

،� وكل© خ.ب,يب.ة{ من ل%ح\م�، فهو خ.صيل%ةD، ف ذ1راع� كان.ت\ أ%و غ%ي,ها. ويقال: أ%خ.ذ% خ.ب,يب.ة% الف%خ1ذ. ول%ح\م' الـم.ت\ن, يقال له' ال%ب,يب.ة
وهن_ ال%بائ1ب.

وال�بe: الغام1ض' من ال4رض، والمع أ%خ\باب وخ'ب'وب.
)2والـم.خ.ب_ة: ب.ط}ن' الوادي(

  قوله «والخبة بطن الوادي» هكذا ف الصل والكم وف القاموس والبة بالضم مستنقع الاء وموضع وبطن2(
الوادي.)،

وهي ال%ب,يب.ة� وال�ب_ة� وال%ب,يب'.
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وال�ب_ة� وال%ب,يب': ال%دe ف ال4رض. وال%ب,يبة� وال%ب_ة وال1ب_ة�: الطريق%ة من الر_م\ل, والس_حاب,، وهي من الثوب ش1ب\ه الط©ر�ة؛
أ%نشد ثعلب:

ي.ط1ر\ن% عن ظ%ه\ري وم.تن خ1ب.با
ال4صمعي:ال1ب_ة� والطYب_ة وال%ب,يب.ة� والطYب.اب.ة: كل هذا ط%رائ1ق' من ر.م\ل� وس.حاب؛ وأ%نشد قول ذي الرمة:

من ع'ج\م.ة1 الر_م\ل, أ%ن\ق%اء ل%ا خ1ب.ب'
.vقال ورواه غيه: «لا ح1ب.ب'» وهي الط�رائ1ق' أ%يضا



أ%بو عمرو: ال%بe س.ه\لD بي. ح.ز\ن.ي, يكون� ف1يه الك%م\أ%ة�؛ وأ%نشد قول ع.د1ي> بن, زيد:
ت'ج\ن ل%ك. الك%م\أ%ة�، ر,ب\ع1ي_ةv،  * بال%ب>، ت.ن\دى ف أ�ص'ول الق%ص1يص\

وقال شر: خ.ب_ة الث�و\ب, ط�ر_ته.
وث%و\ب¬ خ1ب.ب وأ%خباب¬: خ.ل%ق¬ م'ت.ق%طYع، عن اللحيان، وخ.بائ1ب' 

أ%يضاv، مثل� ه.بائب. إ,ذا ت.م.ز_ق..
وال%ب,يب.ة: الش_ر,ي.ة من الل�ح\م,؛ وقيل: ال�ص\لة من الل�حم, ي.خ\ل1طها ع.ق%ب¬؛ وقيل: كل© خ.ص1يلة خ.ب,يبة.

وخ.بائ1ب الـم.ت\ن.ي: لم ط%و.ار,ها؛ قال النابغة:
فأ%ر\س.ل% غ�ض\فاv، قد ط%و.اه'ن_ ليلةv،  * ت.ق%ي_ظ}ن.، ح.ت ل%ح\م'ه'ن� خ.بائ1ب'

 وال%ب.ائ1ب': خ.بائ1ب' الل�ح\م,، ط%ر.ائ1ق' ت'ر.ى ف ال1ل}د1 م1ن ذ%هاب, الل�ح\م,؛ يقال لل�ح\م,: خ.بائ1ب' أ%ي ك�ت.لD وز,ي.م¬ وق1ط%ع' ون.ح\و'ه.
وقال أ%وس ابن' ح.ج.ر:

ص.دىÝ غائر الع.ي\ن.ي,، خ.ب_ب. ل%ح\م.ه *  س.م.ائ1م' ق%ي\ظ{، ف%ه\و أ%س\و.د' شاس1ف
قال: خ.ب_ب. لم'ه، وخد_د. ل%ح\م'ه أ%ي ذ%ه.ب. لم'ه، ف%ر,يئ%ت\ له ط%ر.ائ1ق' ف ج,ل}د1ه.

 والبيبة: ص'وف' الث�ن,ي>، وهو أ%فضل من العقيقة، وهي ص'وف' ال%ذ%ع، وأ%ب\ق%ى وأ%ك}ثر. والب,يبة وال�بe: ال1ر\قة ت'خ\ر,ج'ها من
الث�و\ب، ف%ت.ع\ص1ب' با يدك.

واخ\ت.ب_ من ث%و\به خ'ب_ةv أ%ي أ%خ\ر.ج. وقال اللحيان: ال�بe ال1ر\قة الطويلة مثل الع1صابة؛ وأ%نشد: 
لا ر,ج\لD م'ج.ب_ر.ةD ب'ب¼، *  وأ�خ\ر.ى ما ي'س.ت>رها أ�ج.اح'

ال4زهري ف ترجة حنن، قال الليث: ال%ن_ة� خ1ر\قة ت.ل}ب.س'ها الرأ%ة
فت'غ.طYي رأ}س.ها؛ قال ال4زهري: هذا حاقe التصحيف، والذي أ�راه

ال%ب_ة بالاء3 والباء3.
 الفر_اء�: ال%بيبة الق1ط}عة من الث�و\ب، وال�ب_ة� ال1ر\قة ت'خ\ر,ج'ها من الثوب، فت.ع\ص1ب' با يد.ك.؛ قال ال4زهري: وأ%ما ال%ن_ة، بالاء

والنون، فل أ%صل% له ف باب الثYياب.
أ%بو حنيفة: ال�ب_ة أ%رض بي أ%ر\ض.ي، ل م'خص1ب.ة ول م'ج\د1بة؛ قال

الراعي:
حت ت.نال% خ'ب_ةv من ال�ب.ب\

ابن شيل: ال�ب_ة من ال4رض طريقة ل%ي>نة م.ي\ثاء�، ليست ب.ز\نة{
ول س.ه\لة{، وهي إ,ل السeهولة أ%دن. 
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قال: وأ%نكره أ%بو الدeق%ي\ش. قال: وزعموا أ%ن ذا الرeم_ة ل%ق1ي. رؤ\بة فقال له ما معن قول الراعي:

أ%ناخ'وا بأ%شوال� إ,ل أ%هل, خ'ب_ة{، *  ط�روقاv، وقد أ%ق}ع.ى س'ه.ي\لD، فع.ر_دا؟



 قال: فجعل رؤ\بة� يذه.ب مر_ة ههنا، ومر_ةv ههنا إ,ل أ%ن قال: هي أ%رض بي الـم'ك}ل1ئ%ة والـم'ج\د1بة. قال: وكذلك هي.
 وقيل: أ%هل خ'ب_ة، ف بيت الراعي: أ%بيات¬ قليلة، وال�ب_ة من ال%ر.اعي ول يفسر لنا. وقال ابن ن'ج.يم�: ال%بيبة وال�ب_ة كل©ه

 واحد¬، وهي الش_ق1يقة بي ح.ب\ل%ي من الر_م\ل، وأ%نشد بيت الراعي. قال وقال أ%بو عمرو: خ'ب_ة ك%ل، وال�ب_ة: مكان ي.س\ت.ن\قع
فيه الاء، ف%ت.ن\ب'ت حواليه الب'ق�ول. وخ'ب_ة: اسم أ%رض؛ قال ال4خطل:

ف%تن.ه\ن.ه.ت\ عنه، و.و.ل�ى ي.ق}ت.ر,ي  * ر.م\لv ب,خ'ب_ة%، تارةv، وي.ص'وم'
وخ.ب_ النبات' والس_ف%ى: ارت.فع وطال. وخ.ب_ الس_ف%ى: ج.ر.ى. وخ.ب_

الرجل� خ.ب�اv: م.ن.ع ما عنده. وخ.ب_: نزل الـم'ن\ه.ب,ط% من ال4رض
.vؤ\ما�لئل ي'ش\ع.ر. بوضعه ب'خلv ول

وال%وابe: الق%رابات'، واحدها خابÒ؛ يقال: ل من فلن خ.وابe؛
ويقال: ل فيهم خ.وابe، واح1د'ها خابÒ، وهي الق%رابات' والص>ه\ر.

وال%ب\خاب' وال%ب\خ.ب.ة: ر.خاوة� الشيء3 الـم'ض\ط%ر,ب واض\ط1راب'ه.
وقد ت.خ.ب\خ.ب. ب.دن� الرجل إ,ذا س.م1ن. ث ه'ز,ل%، حت ي.س\ت.ر\خ1ي.

:eزال. أ%بو عمرو: خ.ب\خ.ب. وو.خ\و.خ. إ,ذا اس\ت.ر\خ.ى بطن'ه، وخ.ب\خ.ب إ,ذا غ%د.ر.، وت.خ.ب\خ.ب ال%ر� جلد'ه، فتسمع له صوتاv من ال
 سك%ن بعض' ف%و\رته. وخ.ب\خ1ب'وا عنكم من الظ�ه,ية: أ%ب\ر,د'وا، وأ%صله خ.ب>ب'وا بثلث باءات، أ%بدلوا من الباء3 الو'س\ط%ى خاءé للفرق
 بي ف%ع\ل%ل وف%ع_ل%، وإ,نا زادوا الاء4 من سائر الروف، ل4ن ف الكلمة خاءé، وهذه ع1ل�ة جيع ما ي'ش\به'ه من الكلمات. وإ,بل

م'خ.ب\خ.بة: عظيمة ال4جواف، وهي الـم'ب.خ\ب.خ.ة، مقلوب¬، مأ}خوذD من ب.خ\ ب.خ\؛ فأ%ما قوله: 
حت ت.ج,يء4 ال%ط%به\  * ب,إ,ب,ل� م'خ.ب\خ.ب.ه\

vفليس على وج\ه,ه، إ,نا هو م'ب.خ\ب.خ.ة أ%ي يقال لا ب.خ\ ب.خ\ إ,ع\جابا
با، ف%ق%ل%ب؛ وأ%حسن' من ذلك م'ج.ب\ج.ب.ة، باليم أ%ي عظيمة ال�ن'وب، وقد مضى ذكره.

وخ.ب_اب¬: اسم.
وخ'ب.ي\ب¬ :ابن' عبدالل9ه بن الزبي، وكان عبدالل9ه يكن بأ%ب خ'ب.ي\ب؛ قال الراعي:

ما إ,ن أ%ت.ي\ت'، أ%با خ'ب.ي\ب�، واف1داv،  * ي.و\ماv، أ�ريد'، لب.ي\ع.ت، ت.ب\ديل
وقيل: ال�ب.ي\ب.ان1 عبدالل9ه بن الزبي وابنه؛ وقيل: ها عبدالل9ه

وأ%خوه م'ص\ع.ب؛ قال ح'م.يد¬ ال4رقط:
ق%د\ن من ن.ص\ر, ال�ب.ي\ب.ي, ق%د1ي

فمن روى ال�ب.ي\ب,ي. على المع، يريد ثلثتهم. وقال ابن السكيت: يريد أ%با خ'ب.ي\ب� وم.ن كان على رأ}يه.
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@ختب: ال�ن\ت.ب': الق%ص1ي'؛ قال الشاعر:
ف%أ%د\ر.ك. ال4ع\ث%ى الد_ث�ور. ال�ن\ت.با،  * ي.ش'دe ش.د�اv، ذا ن.جاء�، م1ل}ه.با

قال ابن سيده: وإ,نا أ%ث}ب.تe ال�ن\ت'ب ههنا، وإ,ن كانت النون ل ت'زاد



ثانية إ,ل بث%ب.ت ل4ن سيبويه ر.ف%ع. أ%ن يكون ف الكلم ف�ع\ل%ل، وهو
 على مذهب أ%ب السن رباعي�، ل4ن النون ل تزاد عنده إ,ل بثب.ت، وف�ع\ل%لD عنده موجود ك%ج'خ\د.ب� ونوه. وذكره

.vأ%يضا �ال4زهري ف الرباعي. قال ابن ال4عراب: ال�ن\ت'ب' وال�ن\ت.ب': ن.و\ف' الار,ية1 قبل أ%ن ت'خ\ف%ض.. قال: وال�ن\ت'ب' الـم'خ.ن_ث
@خترب: خ.ت\ر.ب. الشيء4: ق%ط%ع.ه. وخ.ت\ر.ب.ه بالس_يف: ع.ض_اه'

أ%ع\ضاءé. وخ'ت\ر'ب¬: م.و\ض1ع¬.
 @خثعب: ال1ن\ث%ع\ب.ة� وال�ن\ث%ع\بة� وال%ن\ث%ع\بة: الناقة الغ.زيرة� الل�ب.ن. سيبويه: النون ف خنثعبة زائدة، وإ,ن كانت ثانية، ل4نا لو

كانت
ك%ج,ر\د.ح\ل�، كانت خ'ن\ثعبةD كج'ر\د.ح\ل�. وج'ر\د.ح\لD: بناء# م.ع\د'وم¬. وال1ن\ث%ع\بة: اسم لل1س\ت1، عن كراع. 

@خدب: خ.د.ب.ه بالس_يف1 ي.خ\د1ب'ه خ.د\باv: ض.ر.به، وقيل: ق%ط%ع. اللحم.
دون الع.ظ}م.

التهذيب: ال%د\ب' الض_ر\ب' بالسيف1، ي.ق}ط%ع' الل�ح\م. د'ون% الع.ظم؛
قال العجاج:

)eأ%ه\و.ن'ه'ن_ ال4م ،vوا،  * خ.واد1باe1ن.ض\ر,ب' ج.م\ع.ي\هم\، إ,ذا اج\ل%ح.م(
)1(.vقوله «اجلحموا» يروى بالاء الهملة والاء العجمة أيضا 

أ%بو زيد: خ.د.ب\ت'ه أ%ي ق%ط%ع\ت'ه؛ وأ%نشد:
ب,يض¬، بأ%ي\د1يهم' ب,يض¬ م'ؤ.ل�لةD، *  ل1ل}هام, خ.د\ب¬، ولل4ع\ناق, ت.ط}ب,يق'
eوقيل: ال%د\ب' هو ض.ر\ب' الرأ}س, ونو,ه. وال%د\ب' بالن_اب: ش.ق

ال1ل}د1 مع الل�ح\م، ول يقيده ف الصحاح بالناب.
وش.ج_ةD خاد1ب.ةD: ش.د1يدةD. يقال: أ%صاب.ت\ه خاد1بةD أ%ي ش.ج_ةD ش.ديدة.
وض.ر\بة� خ.د\باء�: ه.ج.م.ت\ على ال%و\ف، وط%ع\نةD خ.د\باء�: كذلك،

وقيل: واس1ع.ةD. وح.ر\بةD خ.د\باء� وخ.د1بةD: واس1عة� ال�ر\ح,.
وال%د\باء�: الد>ر\ع' الل�ي>نة. ود1ر\ع¬ خ.د\باء�: واسعةD، وقيل ل%ي>نةD؛ قال

ك%ع\ب بن مالك ال4نصاري:
خ.د\باء�، ي.ح\ف1ز'ها ن,جاد' م'ه.ن_د{،  * صاف ال%ديدة1، صار,م�، ذ1ي ر.و\ن.ق,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده خ.د\باء4 بالنصب، ل4ن ق%ب\ل%ه:
ف ك�لY ساب,غة{، ي.خ'ط© ف�ض'ول�ها،  * كالن>ه\ي,، ه.ب_ت\ ر,ي'ه، الـم'ت.ر.ق}ر,ق

فخد\باء�، على هذا، صفة لسابغة، وعلمة الفض فيها الفتحة. ومعن ي.ح\ف1ز'ها: ي.د\ف%ع'ها. ون,جاد' الس_ي\ف1: ح.م1يل%ت'ه.
ابن ال4عراب: ناب¬ خ.د1ب¬ وس.ي\ف¬ خ.د1ب¬ وض.ر\بةD خ.د\باء�: م'ت_س3عة طويلةD. وس1نانD خ.د1ب¬: واس1ع' ال1راحة. قال بشر:

)2على خ.د1ب, ال4ن\ياب, ل ي.ت.ث%ل�م,(
 قوله «على خدب إل» صدره كما ف التكملة: إ,ذا أرقلت كأن اخطب ضالة)2(
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 ابن ال4عراب: ال%د\باء� الع.ق�ور' من كلY ال%يوان1. وخ.د.ب.ت\ه ال%ي_ة� ت.خ\د1به خ.دباv: ع.ض_ت\ه. وخ.د.ب.ت1 ال%ي_ة�: ع.ض_ت\ وف لسانه

خ.د.ب¬ أ%ي ط�ول. وخ.د.ب. الر_جل�: ك%ذ%ب..
 وال%د.ب': ال%و.ج'. ر.ج'لD خ.د1ب¬ وأ%خ\د.ب' وم'ت.خ.د>ب': أ%ه\و.ج'، والرأ%ة خ.د\باء�. يقال: كان بن.عامة% خ.د.ب¬، وهو الـم'د\ر,ك

الث�أ}ر، أ%ي كان أ%ه\و.ج.، ون.عامة� ل%ق%ب' ب.ي\ه.س.
وال4خ\د.ب': الذي ل يت.مال%ك' م1ن. ال�مق,؛ قال امرؤ' القيس:

ول%س\ت' ب,ط%ي_اخة{ ف الر>جال، * ول%س\ت' ب,خز\راف%ة{ أ%خ\د.با
وال1ز\رافة�: الك%ث1ي' الكلم ال%ف1يف'، وقيل: هو الر_خ\و'.

وال4خ\دب': الذي ي.ر\ك%ب' ر.أ}س.ه ج'ر\أ%ةv. ال4صمعي، من أ%مثال1هم ف
ال%لك1 ق%و\ل�هم: و.ق%ع. الق%و\م' ف واد1ي خ.د.بات{؛ قال: وقد يقال ذلك فيهم إ,ذا جاروا عن الق%ص\د1.

وال1د.بe: الش_ي\خ'. وال1دبe: الع.ظ1يم'؛ قال:
ـ�ما  * ي.م'دe ذ1راع.ي\ه، من. الط©ول,، مات1ح' خ1د.بÒ، ي.ض1يق' الس_ر\ج' عنه، كأ%ن

ور.ج'لD خ1د.بÒ، مثال ه1ج.ف¼ أ%ي ض.خ\م¬، وجار,يةD خ1د.ب_ةD. وف صفة
عمر، رضي الل9ه عنه: خ1د.بÒ م1ن. الر>جال، كأ%نه راع1ي غ%ن.م�.

ال1د.بe، بكسر الاء وفتح الدال وتشديد الباء: الع.ظ1يم' الاف؛ وف شعر حيد بن ثور:
و.ب.ي\ن. ن,س\ع.ي\ه خ1د.ب�اv م'ل}ب,دا

.Dيريد س.نام. بعيه أ%و ج.ن\ب.ه أ%ي إ,نه ض.خ\م¬ غ%ل1يظ
وف حديث أ�م عبدالل9ه بن الرث بن نوفل:

ل�ن\ك1ح.ن_ ب.ب_ه\ 
جار,يةv خ1د.ب_ه\

:Òالض_خ\م من الن_عام، وقيل من كل شيء�. وبعي خ1د.ب :eوال1د.ب
.Òش.د1يد¬ ص'ل}ب، ض.خ\م¬ ق%و,ي

.�وال4خ\د.ب': الط�ويل
.�وال�د\بة� وال%د.ب': الط©ول

ـgر,ه ال4و_ل. وخ'ذ} ف ه1د\ي.ت1ك. وق1د\ي.ت1ك. أ%ي فيما كنت. فيه، ورواه أ%بو تراب ف ه1د\ي.ت1ك  وأ%ق}ب.ل% على خ.ي\د.ب.ت1ه أ%ي على أ%م
 وف1د\ي.ت1ك. بالفاء. أ%بو زيد: أ%ق}ب,ل} على خ.ي\د.ب.ت1ك. أ%ي على أ%م\ر,ك ال4و�ل، وت.ر.ك}ت'ه وخ.ي\د.ب.ت.ه أ%ي ور.أ}ي.ه. الفر_اء�: يقال فلن على

ط%ر,يقة{ صال1حة{ وخ.ي\د.بة{ وس'ر\ج'وجة{، وهي الط�ر,يقة.
وخ.ي\د.ب¬: موضع ب,رمال, ب,ن س.ع\د{؛ قال:

ب,ح.ي\ث� ناص.ى ال%ب,رات' خ.ي\د.با
وال%ي\د.ب': الط�ريق' الواض1ح'، حكاه الشيبان؛ قال الشاعر:



ي.ع\د'و ال%واد' با، ف خ.لY خ.ي\د.بة{، *  كما ي'ش.قe، إ,ل ه'د_اب,ه، الس_ر.ق'
)Dم1ش\ية :�)1@خدلب: ال%د\ل%ب.ة

  قوله «الدلبة مشية إل» هذه الادة بالدال الهملة ف هذا الكتاب والكم والتكملة ولعل اعجامها ف القاموس1(
تصحيف.) فيها ض.ع\ف¬. وناقة خ1د\ل1ب¬: م'س3ن_ةD م'س\ت.رخ1يةD، فيها ض.ع\ف¬.

@خذعب: خ.ذ}ع.ب.ه بالس_يف1، وب.خ\ذ%ع.ه: ض.ر.ب.ه.
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@خرب: ال%راب': ض1دe الع'م\ران1، والمع أ%خ\ر,بةD. خ.ر,ب.، بالكسر، خ.ر.باv، فهو خ.ر,ب¬ وأ%خ\ر.به وخ.ر_ب.ه.
وال%ر,بة�: موضع ال%راب,، والمع خ.ر,بات¬. وخ.ر,ب¬: ك%ك%ل1م، جع

ك%ل1مة. قال سيبويه: ول ت'ك%س_ر' ف%ع1لةD، لق1ل�تها ف كلمهم. ودار¬ 
خ.ر,بةD، وأ%خ\ر.ب.ها صاحب'ها، وقد خ.ر_ب.ه الـم'خ.ر>ب' ت.خ\ر,يباv؛ وف

الدعاء3: اللهم م'خ.ر>ب. الدنيا وم'ع.م>ر الخرة1 أ%ي خ.ل%ق}ت.ها للخ.راب,.
.vال%راب؛ ال3خ\راب': أ%ن ي'ت\ر.ك. الـم.و\ض1ع' خ.ر,با �وف الديث: م1ن. اق}ت1راب, الساعة1 إ,خ\راب' العام1ر, وع1مارة

 والت_خ\ريب': ال%د\م'، والراد' به ما ي'خ.ر>ب'ه الـم'ل�وك' م1ن الع'م\ران1، وت.ع\م'ر'ه م1ن ال%راب, ش.ه\وةv ل إ,صلحاv، وي.د\خ'ل فيه ما
ي.ع\م.ل�ه الـم'ت\ر.ف�ون م1ن ت.خ\ريب, الـم.ساك1ن, العام1رة1 لغي ضرورة{ وإ,ن\شاء3 ع1مار.ت1ها. 

وف حديث بناء مسج,د1 الدينة1: كان فيه ن.خ\لD وق�ب'ور' الشركي
 وخ1ر.ب¬، فأ%م.ر. بال1ر.ب, فس'و>ي.ت\. قال ابن ال4ثي: ال1ر.ب' يوز أ%ن يكون، بكسر الاء3 وفتح الراء3، جع خ.ر,بة{، ك%ن.ق1مة

 ون,ق%م�؛ ويوز أ%ن يكون جع خ1ر\بة{، بكسر الاء3 وسكون الراء3، على التخفيف، كن,ع\مة{ ون,ع.م�؛ ويوز أ%ن يكون ال%ر,ب.،
 بفتح الاء3 وكسر الراء3، ك%نب,قة{ ون.ب,ق� وك%ل1مة{ وك%ل1م. قال: وقد روي بالاء3 الهملة، والثاء الثلثة، يريد به الوضع

الـم.ح\ر'وث% للز>راعة.
 وخ.ر_ب'وا بيوت.هم: ش'د>د. للمبالغة أ%و ل1ف�ش'و> الف1ع\ل,، وف التنزيل: ي'خر>ب'ون% بيوت.هم؛ م.ن قرأ%ها بالتشديد معناه ي'ه.د>م'ون.ها، ومن
 قرأ% ي'خ\ر,ب'ون، فمعناه ي.خ\ر'ج'ون% منها وي.ت\ر'ك�ونا. والقراءة بالتخفيف أ%كثر، وقرأ% أ%بو عمرو وحده ي'خ.ر>بون، بتشديد الراء3،

وقرأ
سائر' الق�ر_اء3 ي'خ\ر,بون، مففاv؛ وأ%خ\ر.ب. ي'خ\ر,ب'، مثله.

وكل© ث%ق}ب� م'ستد1ير: خ'ر\بةD مثل ث%ق}ب, ال�ذن، وجعها خ'ر.ب¬؛
 وقيل: هو الث�ق}ب' م'س\تديراv كان أ%و غي ذلك. وف الديث: أ%نه سأ%له رجل عن إ,ت\يان الن>ساء3 ف أ%د\بار,ه1ن_، فقال: ف أ%ي

ال�ر\ب.ت.ي\ن,، أ%و ف أ%ي> ال�ر\ز.ت.ي\ن,، أ%و ف أ%ي> ال�ص\ف%ت.ي\ن,، يعن ف أ%ي> الث©ق}ب.ت.ي\ن,؛ والثلثة� بعنÝ واحد، وكلها قد رويت.
والـم.خ\ر'وب': الـم.ش\قوق'، ومنه قيل: ر.ج'ل أ%خ\ر.ب'، للمش\ق�وق,

ال�ذ�ن1، وكذلك إ,ذا كان م.ث}ق�وب.ها، فإ,ذا ان\خ.ر.م بعد الث�ق}ب,، فهو
 أ%خ\ر.م'. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه: كأ%ن ب.ب.ش1ي¼ م'خ.ر_ب� على هذه الكعبة، يعن م.ث}ق�وب. ال�ذ�ن1. يقال: م'خ.ر_ب

.�وم'خ.ر_م. وف حديث الغية، رضي الل9ه عنه: كأ%نه أ%مةD م'خ.ر_بةD أ%ي م.ث}قوبة� ال�ذ�ن1؛ وتلك الث©ق}ب.ة� هي ال�ر\بة



 وخ'ر\ب.ة� الس>ن\د1ي>: ث%ق}ب' ش.ح\مة1 أ�ذن,ه إ,ذا كان ث%قباv غي م.خ\ر'وم، فإ,ن كان م.خ\روماv، قيل: خ.رب.ة� الس>ن\د1ي>؛ أ%نشد ثعلب قول
ذي الرمة:

كأ%نه ح.ب.ش1يÒ ي.ب\ت.غ1ي أ%ث%راv،  * أ%و\ م1ن\ م.عاش1ر.، ف آذان,ها، ال�ر.ب'
ث فس_ره فقال: ي.ص1ف ن.عاماv ش.ب_ه.ه برجل ح.ب.شي¼ لس.واد1ه؛ وقوله

ي.ب\ت.غ1ي أ%ث%راv ل4نه م'د.ل�ى الرأ}س,، وف آذان,ها ال�ر.ب' يعن الس>ن\د.. وقيل: ال�ر\بة� س.عة� خ.ر\ق, ال�ذن.
>348<ص:

وأ%خ\ر.ب' ال�ذ�ن1:كخ'ر\ب.ت1ها، اسم كأ%ف}ك%ل، وأ%مةD خ.ر\باء� وع.ب\د¬ أ%خ\ر.ب'.
وخ'ر\ب.ة� ال3ب\رة1 وخ'ر_اب.ت'ها: خ'ر\ت'ها.

وال%ر.ب': مصدر ال4خ\ر.ب,، وهو الذي فيه ش.قÒ أ%و ث%ق}ب¬ م'س\ت.دير¬.
وخ.ر.ب. الشيء4 ي.خ\ر'ب'ه خ.ر\باv: ث%ق%ب.ه أ%و ش.ق�ه. وال�ر\بة�: ع'ر\وة� الـم.زادة1، وقيل: أ�ذ�نا، والمع خ'ر.ب¬ وخ'ر'وب¬، هذه عن أب

زيد، نادرة، وهي ال4خ\راب' وال�ر_ابة� كال�ر\بة1.
وف حديث ابن عمر ف الذي ي'ق%لYد' ب.د.ن.ت.ه في.ض1نe بالن_ع\ل, قال:

ي'قلYدها خ'رابةv. قال أ%بو عبيد: والذي ن.ع\ر,ف' ف الكلم أ%نا
ال�ر\بة�، وهي ع'ر\وة� الـم.زادة1، س'ميت خ'ر\بةv لس\ت1دارتا.

قال أ%بو عبيدة: ل1كلY م.زادة{ خ'ر\ب.تان1 وك�ل}ي.تان، ويقال خ'ر\بان1،
وي'خ\ر.ز' ال�ر\بان1 إ,ل الك�ل}ي.ت.ي\ن,؛ ويروى قوله ف الديث:

 ي'ق%لYد'ها خ'رابةv، بتخفيف الراء3 وتشديدها. قال أ%بو عبيد: العروف ف كلم العرب. أ%ن ع'ر\و.ة الـم.زادة1 خ'ر\بةD، س'ميت
بذلك لس\ت1دارت1ها، وكل© ث%ق}ب� م'س\ت.دير� خ'ر\بة. وف حديث عبدالل9ه: ول س.ت.ر\ت. ال%ر.بة% يعن الع.و\رة%.

وال%ر\باء� من الـم.ع.ز,: الت خ'ر,ب.ت\ أ�ذ�نا، وليس ل�ر\ب.ت1ها ط�ولD ول ع.ر\ض¬. وأ�ذن خ.ر\باء�: م.ش\ق�وقة� الش_ح\مة1. وع.ب\د¬ أ%خ\ر.ب':
م.ش\ق�وق' ال�ذن1. وال%ر\ب' ف ال%ز.ج,: أ%ن يدخل ال�زء4 ال%ر\م'

والك%فe م.عاv فيصي م.فاع1يل�ن\ إ,ل فاع1يل�، في'ن\ق%ل ف التقطيع إ,ل
م.فعول�، وبيت'ه: 
لو كان% أ%ب'و ب,ش\ر�

أ%م1ياv، ما ر.ض1يناه' 
فقوله: لو كان، مفعول�. قال أ%بو إ,سحق: س'مي أ%خ\ر.ب.، لذهاب أ%و_له وآخ1ره، فكأ%ن� ال%راب. ل%ح1ق%ه لذلك.

وال�ر\ب.تان1: م.غ\ر,ز' رأ}س, الف%خ1ذ1. الوهري: ال�ر\ب' ث%ق}ب' رأ}س, الو.ر,ك1، وال�ر\بة� مثله. وكذلك ال�رابة�، وقد يشد_د.
وخ'ر\ب' الو.ر,ك1 وخ.ر.ب'ه: ث%ق}ب'ه، والمع أ%خ\راب¬؛ وكذلك خ'ر\ب.ت'ه

وخ'راب.ت'ه، وخ'ر_اب.ت'ه وخ.ر_اب.ت'ه.
.�وال4خ\راب': أ%ط}راف' أ%ع\يار الك%ت1ف%ي\ن, السeف%ل

وال�ر\بة�: و,عاء# ي.ج\ع.ل� فيه الراعي زاده، والاء فيه لغة.



 وال�ر\بة� وال%ر\بة� وال�ر\ب' وال%ر.ب': الفساد' ف الد>ين، وهو من ذلك. وف الديث: ال%ر.م' ل ي'ع1يذ� عاص1ياv، ول فار�اv ب,خ.ر.بة{.
 قال ابن ال4ثي: ال%ر.بة� أ%صل�ها العيب'، والراد با ههنا الذي ي.ف1رe بشيء� يريد أ%ن ي.ن\ف%ر,د. به وي.غ\ل1ب. عليه مـما ل ت'ج,يز'ه

الش_ريعة.
.vث ن'ق1ل إ,ل غيها ات>ساعا ،vوالار,ب': سار,ق' ال3ب,ل, خاص_ة

قال: وقد جاء4 ف س1ياق, الديث1 ف كتاب البخاري: أ%ن� ال%ر.بة%
 ال1ناية� والب.ل1ي_ة�. قال وقال الترمذي: وقد روي ب,خ1ز\ية{. قال: فيجوز أ%ن يكون بكسر الاء، وهو الشيء الذي ي'س\ت.ح\يا منه.

أ%و من ال%وان1 والفضيحة1؛ قال: ويوز أ%ن يكون بالفتح، وهو الف%ع\لة� الواحدة منهما؛ ويقال: ما فيه خ.ر.بةD أ%ي ع.ي\ب¬.
ويقال: الار,ب' من شدائد1 الدهر. والار,ب': اللYصe، ول ي'خ.ص_ص\ به سار,ق' ال3ب,ل, ول غي,ها؛
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 وقال الشاعر فيمن خ.ص_ص.:

إ,ن� با أ%ك}ت.ل% أ%و\ ر,زام.ا،  * خ'و.ي\ر,ب.ي\ن, ي.ن\ق�فان1 ال}هاما
ال4ك}ت.ل� والك%تال�: ها ش1د�ة� العيش. والر>زام': ال�زال. قال أ%بو

منصور: أ%ك}ت.ل� ور,زام¬، بكسر الراء3: رج'لن1 خار,بان1 أ%ي ل1ص_ان1.
وقوله خ'و.ي\ر,بان1 أ%ي ها خار,بان1، وصغ_رها وها أ%ك}ت.ل� ور,زام¬،

ون.ص.ب خ'و.ي\ر,ب.ي\ن, على الذ�م>، والمع خ'ر_اب¬.
وقد خ.ر.ب. ي.خ\ر'ب' خ1رابةv؛ الوهري: خ.ر.ب. فلنD بإ,بل فلن،

 ي.خ\ر'ب' خ1رابةv: مثل ك%ت.ب. ي.ك}ت'ب' ك1تابةv؛ وقال اللحيان: خ.ر.ب.  فلن بإ,بل فلن ي.خ\ر'ب با خ.ر\باv وخ'ر'وباv وخ1رابةv وخ.رابة
أ%ي س.ر.ق%ها.

قال: هكذا حكاه م'ت.عد>ياv بالباء3. وقال مرة: خ.ر.ب. فلن أ%ي صار.
ل1ص�اv؛ وأ%نشد:

أ%خ\ش.ى ع.ل%ي\ها ط%ي>ئاv وأ%س.دا،
وخار,ب.ي\ن, خ.ر.ب.ا فم.ع.د.ا،

ل ي.ح\س3بان1 الل9ه. إ,ل� ر.ق%دا
وال%ر_اب': كالار,ب.

وال�رابة�: ح.ب\لD من ل1يف{ أ%و نوه.
وخ.ل1ي_ةD م'خ\ر,بةD: فار,غةD ل ي'ع.س_ل} فيها.

والن_خاريب': خ'ر'وق¬ كبي'وت1 الز_ناب,ي,، واحدتا نر'وب¬.
�والن_خاريب': الث©ق%ب الـم'ه.ي_أ%ة� من الش_م.ع، وهي الت ت.م'جe الن_ح\ل

الع.س.ل% فيها.
ون.خ\ر.ب. القاد1ح' الشجرة%: ث%ق%ب.ها؛ وقد قيل: إ,ن9 هذا ك�ل9ه رباعي�،



وسنذكره.
وال�ر\ب'، بالضم: م'ن\ق%ط%ع' ال�م\ه'ور, من الر_م\ل. وقيل: م'ن\ق%ط%ع' ال�م\ه'ور, الـم'ش\ر,ف1 من. الر_مل، ي'ن\ب,ت' الغ.ضى.

وال%ر,ب': حد� من البل خارج¬. وال%ر,ب': الل�ج.ف' من ال4رض,؛
وبالوجهي فسر قول الراعي:

فما ن.ه,ل%ت\، حت أ%جاء4ت\ ج,مام.ه  * إ,ل خ.ر,ب�، لق%ى ال%س3يفة% خار,ق�ه\
وما خ.ر_ب. عليه خ.ر\بةv أ%ي كلمة ق%ب,يحةv. يقال: ما رأ%ينا من فلن

.vف د1ينه أ%و ش.ي\نا vجاو.ر.نا أ%ي فسادا �خ.ر\بةv وخ.ر\باء4 م'ن\ذ
 وال%ر.ب' من الف%ر.س: الشعر' الـم'خ\ت.ل1ف' وس.ط% م1ر\ف%ق1ه. أ%بو عبيدة: من د.وائ1ر الفر.س, دائرة� ال%ر.ب,، وهي الدائرة� الت تكون

عند
الص_ق}ر.ي\ن,، ودائرت.ا الص_ق}ر.ي\ن, ها الل�تان1 عند ال%ج.ب.ت.ي\ن, 

والق�ص\ر.ي.ي\ن,. ال4صمعي: ال%ر.ب' الش_ع.ر' الـم'ق}ش.ع1رe ف الاصرة1؛
وأ%نشد:

طويل� ال1داء3، س.ل1يم' الش_ظ%ى،  * ك%ري' ال1راح,، ص.ل1يب' ال%ر.ب\
وال1د.أ%ة�: سال1فة� الف%ر.س,، وهو ما تق%د_م. من ع'ن\ق1ه. وال%ر.ب':

ذك%ر ال�بار.ى، وقيل هو ال�بار.ى ك�ل©ها، والمع خ1راب¬ وأ%خ\راب¬
وخ1ر\بانD ، عن سيبويه.

)Òحي :�)1وم'خ.ر_بة
 قوله «ومر�بة حي�» كذا ضبط ف نسخة من الكم.)1(

من بن تيم، أ%و قبيلة. وم.خ\ر.بة�: اسم.
 وال�ر.يبة�: موضع، الن_سب' إ,ليه خ'ر.ي\ب,يÒ، على غي قياس، وذلك أ%ن9 ما كان على ف�ع.ي\لة%، فالن_سب' إ,ليه بط%ر\ح, الياء3، إ,ل ما شذ

كهذا
ونوه. وقيل: 
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 خ'ر.ي\بة� موضع بالبصرة، يسمى ب'ص.ي\رة% الصeغ\رى.

)1وال�ر\ن'وب' وال%رeوب، بالتشديد: نبت معروف، واحدته خ'ر\ن'وبةD وخ.ر\ن'وبةD، ول تقل: ال%ر\نوب، بالفتح(
ـ�ا قوله واحدته خرنوبة وخرنوبة فهي عبارة الكم وتبعه1(   قوله «ول تقل الرنوب بالفتح» هذا عبارة الوهري، وأم

 مدالدين.) . قال: وأ�راه'م\ أ%بد.لوا النون من إ,حدى الراء4ين كراهية التضعيف، كقولم إ,ن\جانة ف إ,جان_ة؛ قال أ%بو حنيفة:
 ها ضربان: أ%حدها الي.ن\ب'وتة�، وهي هذا الش_وك' الذي ي'س\ت.و\ق%د' به، ي.ر\ت.فع' الذYراع' ذ�و أ%ف}نان{ وح.م\ل� أ%ح.مe خ.فيف¬، كأ%نه ن'ف9اخ¬،
 وهو ب.ش1ع¬ ل ي'ؤ\كل إ,ل ف ال%ه\د، وفيه ح.بÒ ص'ل}ب¬ ز.ل�لD؛ والخر الذي يقال له ال%رeوب' الشامي، وهو ح'ل}و¬ يؤ\كل، وله

 ح.بÒ ك%ح.ب> الي.ن\ب'وت1، إ,ل� أ%نه أ%ك}ب.ر'، وث%م.ر'ه ط1والD كالق1ث9اء3 الص>غار,، إ,ل9 أ%نه ع.ريض¬، وي'ت_خ.ذ� منه س.ويق¬ ور'ب. التهذيب:



 وال%رeوبة شجرة الي.ن\ب'وت1، وقيل: الينبوت' ال%ش\خاش'. قال: وبلغنا ف حديث س'ل%ي\مان، على ن.ب,ي>نا وعليه الصلة� والسلم'،
ـgت1؟ ف%تق�ول�: أ%نا ش.جرة� كذا، أ%ن\ب'ت' ف أ%رض, كذا، أ%نا د.واء# م1ن  أ%نه كان% ين\ب'ت' ف م'ص.ل9ه كل� ي.و\م� ش.ج.رةD، في.س\أ%ل�ها: ما أ%ن

داء3 ك%ذا، في.أ}م'ر' با ف%ت'ق}ط%ع'، ث
 ت'ص.رe، وي'ك}ت.ب' على الصeر�ة1 اس\م'ها ود.واؤ'ها، حت إ,ذا كان ف آخ1ر ذلك ن.ب.ت.ت1 الي.ن\ب'وتة�، فقال لا: ما أ%نت1؟ فقالت: أ%نا

ال%رeوبة
وس.ك%ت.ت\؛ فقال س'ل%ي\مان�، عليه السلم: الن أ%ع\ل%م' أ%ن� الل9ه قد

أ%ذ1ن% ف خ.راب, هذا الـم.س\جد1، وذ%هاب, هذا الـم'ل}ك1، فلم ي.ل}ب.ث}
أ%ن مات..

وف الديث ذكر ال�ر.ي\بة، هي بضم الاء3، مصغ_رة: م.ح1ل�ةD م1ن\
م.حالY الب.ص\رة، ي'ن\س.ب' إ,ليها خ.ل}ق¬ كثي.

وخ.رeوب¬ وأ%خ\ر'ب¬: م.و\ض1عان؛ قال ال�م.ي\ح':
ـgس.ت\ ل ت'ك%لYم'نا،  * م.ج\ن'ونةD، أ%م\ أ%ح.س_ت\ أ%ه\ل% خ.رeوب,؟( )2ما ل�م.ي\مة% أ%م

  قوله «قال الميح ما لميمة إل» هذا نص الكم والذي ف التكملة قال الميح السدي واسه منقذ: «أمست2 (
أمامة صمتا ما تكلمنا» منونة وفيها ضبط منونة... بالرفع والنصب.)

م.ر_ت\ ب,راك1ب, م.ل}ه'وز�، فقال% لا: *  ض'ر>ي ال�م.ي\ح.، وم.س>يه1 بت.ع\ذيب,
يقول: ط%م.ح. ب.ص.ر'ها عن، فكأ%نا ت.ن\ظ�ر إ,ل راك1ب� قد أ%قبل% من

أ%ه\ل, خ.رeوب�.
@خردب: خ.ر\د.ب¬: اسم.

@خرشب: ال�ر\ش'ب': اسم¬. ابن ال4عراب: ال�ر\ش'ب'، بالاء3: الطويل� الس_م1ي'.
@خرعب: ال�ر\ع'وبة�: الق1ط}عة� من الق%ر\عة1، والق1ث�اء3، والش_ح\م,.

وال%ر\ع.ب' وال�ر\ع'وب' وال�ر\ع'وبة�: الغ'ص\ن' لس.ن.ت1ه، وقيل: هو
�الق%ض1يب' السام1ق' الغ.ضe؛ وقيل: هو الق%ض1يب' الناع1م'، الديث

الن_بات1 الذي ل ي.ش\ت.د_.
:�ـ�ها ال�ر\ع'وبة�؛ وقيل: هي ال%س3يمة� الل�ح1يمة�؛ وقال اللحيان: ال%ر\ع.بة  وال%ر\ع.بة�: الشابة� ال%س.نة� ال%س3يمة� ف ق%وام� كأ%ن

الر_خ\صة� الل�ي>نة�، ال%س.نة� ال%ل}ق,؛ وقيل: هي الب.ي\ضاء.
.Dاللحم، ناعمة �وامرأ%ةD خ.ر\ع.بةD وخ'ر\ع'وبةD: ر.ق1يقة� الع.ظ}م,، كثية

�وجسم¬ خ.ر\ع.ب¬: كذلك؛ ال4صمعي: ال%ر\ع.بة� الار,ية� الل�ي>نة
الق%ص.ب,، الطويلة�؛ وقال الليث: هي الشاب_ة� ال%س.نة� الق%وام,، كأ%نا

خ'ر\ع'وبةD من
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 خ.راع1يب, ال4غ}صان1، من ن.بات1 س.ن.ت1ها.
والغ'ص\ن' ال�ر\ع'وب': الـم'ن\ث%ن,ي؛ قال امرؤ' القيس:

ب.ر.ه\ر.هةD، ر'ؤ\دةD، ر.خ\صةD،  *  كخ'ر\ع'وبة1 البانة1 الـم'ن\ف%ط1ر\
ورجل خ.ر\ع.ب¬: طويلD، ف كثرة من ل%ح\م1ه.

.�وجل خ'ر\ع'وب¬: طويلD ف ح'س\ن, خ.ل}ق�. وقيل: ال�ر\ع'وب' من ال3ب,ل العظ1يمة� الطويلة
 @خرنب: ال4زهري ف الرباعي: ال%رeوب' وال%ر\ن'وب: شجر ي.ن\ب'ت ف ج,بال, الشام,، له ح.بÒ كح.ب> الي.ن\ب'وت1، ي'سم�يه

ص1ب\يان� أ%هل
الع1راق, الق1ث�اء4 الشامي_، وهو يابس¬ أ%سود.

 النهاية لبن ال4ثي، وف قصة ممد بن أ%ب بكر الصد�يق، رضي الل9ه عنه، ذ1ك}ر' خ.رن.باء4، وهي بفتح الاء وسكون الراء
وفتح النون وبالباء الوحدة والد: موضع من أ%رض مصر، صان.ها الل9ه تعال.

@خزب: ال%ز.ب': ت.ه.يeج¬ ف اللد، كه.ي\ئة1 ور.م� من غي, أ%ل%م�.
خ.ز,ب. ج,ل}د'ه: خ.ز.باv فهو خ.ز,ب¬ وت.خ.ز_ب.: و.ر,م. من غي, أ%ل%م�.
وخ.ز,ب. ض.ر\ع' الناقة1 والشاة1، بالكسر، خ.ز.باv وت.خ.ز_ب.: و.ر,م.،
وقيل: ي.ب,س. وق%ل� ل%ب.ن'ه؛ وقيل: ت.خ.ز_ب. ض.ر\ع' الناقة عند النتاج

إ,ذا كان فيه ش1ب\ه الر_ه.ل,. وف الصحاح: خ.ز,ب.ت1 الناقة�، بالكسر،
 ت.خ\ز.ب' خ.ز.باv: و.ر,م. ض.ر\ع'ها، وضاقت\ أ%حال1يل�ها، وكذلك الشاة�. وناقة خ.ز,بةD وخ.ز\باء�: وار,مة� الض_ر\ع,. وقيل: ال%ز.ب' ض1يق

�أ%حاليل, الناقة1 والشاة، م1ن\ و.ر.م� أ%و ك%ث}رة1 ل%ح\م. وال%ز\باء�: الناقة
الت ف ر.ح1مها ثآل1يل�، ت.ت.أ%ذ�ى با. وقال أ%بو حنيفة%: خ.ز,ب.

البعي' خ.ز.باv: س.م1ن.، حت كأ%ن� ج,ل}د.ه وار,م¬ م1ن الس>من,؛ وب.عي
م1خزاب¬ إ,ذا كان ذلك من عادت1ه.

أ%بو عمرو: الع.ر.ب' تسمي م.ع\د1ن% الذ�ه.ب, خ'ز.ي\بة%؛ وأ%نشد:
فقد ت.ر.ك%ت\ خ'ز.ي\ب.ة� كل� و.غ}د{،  * ي'م.ش>ي ب.ي\ن. خاتام� وطاق,

وال%ي\ز.ب' وال%ي\ز.بان�: الر_خ\ص' الل�ي>ن'.
.�وال%ي\ز.بة� وال%ي\ز'بة�: الل�ح\مة� الر_خ\صة� الل�ي>نة

.Dول%ح\م¬ خ.ز,ب¬: ر.خ\ص¬، وكل© ل%ح\مة{ ر.خ\ص.ة{ خ.ز,بة
وال%ز\باء�: ذ�باب¬ يكون� ف الر_و\ض,.

.vوالاز,باز,: ذباب أ%يضا
وال%ز.ب': ال%ز.ف'، ف بعض اللغات.

@خزرب: ال%ز\ر.بة�: اخ\ت1لط� الكلم، وخ.ط%ل�ه.
.vسريعا vخزلب: خ.ز\ل%ب اللحم. أ%و ال%ب\ل%: ق%ط%ع.ه ق%ط}عا@



 @خشب: ال%ش.ب.ة�: ما غ%ل�ظ% م1ن الع1يدان1، والمع خ.ش.ب¬، مثل شجرة{ وش.ج.ر، وخ'ش'ب¬ وخ'ش\ب¬ خ'ش\بانD. وف حديث
 س.ل}مان: كان ل ي.كاد' ي'ف}ق%ه' كلم'ه م1ن ش1د_ة1 ع'ج\م.ت1ه، وكان يسمي ال%ش.ب. ال�ش\بان%. قال ابن ال4ثي: وقد أ�ن\ك1ر. هذا

الديث�، ل4ن� س.ل}مان% كان ي'ضار,ع' كلم'ه كلم. الف�ص.حاء3، وإ,نا ال�ش\بان� جع خ.ش.ب�، كح.م.ل� وح'م\لن{؛ قال:
�ـ�هم، ب.ن'وب, القاع,، خ'ش\بان كأ%ن
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قال: ول م.زيد على ما ت.ت.ساعد' ف ث�بوت1ه الر>واية� والقياس'.

وب.ي\ت¬ م'خ.ش_ب¬: ذو خ.ش.ب.
وال%ش_ابة�: باع.ت'ها.

وقوله عز وجل، ف صفة النافقي: كأ%نم خ'ش'ب¬ م'س.ن_د.ةD؛ وق�رئ.
خ'ش\ب¬، بإ,سكان الشي، مثل ب.د.نة{ وب'د\ن{. ومن قال خ'ش'ب¬، فهو بنزلة ث%م.ر.ة{ وث�م'ر�؛ أ%راد، والل9ه أ%علم: أ%ن� النافقي ف ت.ر\ك1

الت_ف%هeم, والس\ت1ب\صار,، و.و.ع\ي ما ي.س\م.ع'ون% من الو.ح\ي,، بنزلة
،Dش'ب,. وف الديث ف ذ1كر النافقي: خ'ش'ب¬ بالليل، ص'خ'ب¬ بالنهار؛ أ%راد: أ%نم ي.نام'ون% الليل%، كأ%نم خ'ش'ب¬ م'ط%ر_حة� ال

ل ي'ص.ل©ون فيه؛ وت'ضم الشي وتسكن تفيفا.
والعرب' تقول للق%ت1يل,: كأ%نه خ.ش.بةD وكأ%نه ج,ذ}ع¬.

:vأ%كلت ال%ش.ب.؛ قال الراجز ووصف إ,بل :�وت%ش_ب.ت1 ال3بل
ح.ر_ق%ها، م1ن الن_ج,يل,، أ%ش\ه.ب'ه\، أ%ف}نان'ه، وج.ع.ل%ت\ ت.خ.ش_ب'ه\

ويقال: ال3بل� ت.ت.خ.ش_ب' ع1يدان% الشجر, إ,ذا ت.ناو.ل%ت\ أ%غصان.ه.
 وف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما: كان ي'ص.لي خ.ل}ف. ال%ش.ب,ي_ة1؛ قال ابن ال4ثي: هم أ%ص\حاب' الـم'خ\تار, بن أ%ب

 ع'ب.يدة؛ ويقال لض.ر\ب� من الش>يعة: ال%ش.ب,ي_ة�؛ قيل: ل4نم ح.ف1ظ�وا خ.ش.بة% ز.ي\د1 بن علي�، رضي الل9ه عنه، حي. ص'ل1ب.، والوجه
ال4و�ل، ل4ن9 ص.ل}ب. ز.ي\د{ كان بعد ابن, ع'م.ر بكثي.

 .�وال%ش1يبة�: الط�ب,يعة
وخ.ش.ب. السيف. ي.خ\ش1ب'ه خ.ش\باv فهو م.خ\ش'وب¬ وخ.ش1يب¬: ط%ب.ع.ه،

وقيل : ص.ق%ل%ه.
وال%ش1يب' من السيوف1: الص_ق1يل�؛ وقيل: هو ال%ش1ن' الذي قد ب'ر,د.
ول ي'ص\ق%ل}، ول أ�ح\ك1م. ع.م.ل�ه، ضدÒ؛ وقيل: هو الديث� الص_ن\عة؛

 وقيل: هو الذي ب'د1ئ. ط%ب\ع'ه. قال ال4صمعي: سيف خ.ش1يب¬، وهو عند الناس الص_ق1يل�، وإ,نا أ%صل�ه ب'ر,د. قبل أ%ن ي'ل%ي_ن.؛ وقول
صخر الغي: 

وم'ر\ه.ف¬، أ�خ\ل1ص.ت\ خ.ش1يب.ت'ه،  * أ%ب\ي.ض' م.ه\و¬، ف م.ت\ن,ه1، ر'ب.د'
أ%ي ط%ب,يع.ت'ه. والـم.ه\و': الر�ق1يق' الش_ف}ر.ت.ي,. قال ابن جن:



 فهو عندي مقلوب من م.و\ه{، ل4نه من الاء3 الذي لم'ه' هاء، بدليل قولم ف جعه: أ%م\واه¬. والعن فيه: أ%نه أ�ر,ق_، حت صار
كالاء3 ف ر,ق�ته. قال: وكان أ%بو علي الفارسي يرى أ%ن أ%م\هاه، من قول امرئ, الق%يس:

راش.ه م1ن\ ر,يش, ناه1ضة{،  * ث�م_ أ%م\هاه' على ح.ج.ر,ه\
ـgو.ه.ه'، ث قد_م اللم وأ%خ_ر العي أ%ي أ%ر.ق�ه ك%ر,ق�ة1 الاء3. قال، ومنه: م.و_ه. فلن ع.لي_ ال%د1يث% أ%ي ح.س_ن.ه، حت  قال: أ%صله أ%م

ـ�ه جعل عليه ط%لوةv وماء. والرeب.د': ش1ب\ه' م.د.ب> النمل، والغ'بار,. كأ%ن
vع.ريضا vوقيل: ال%ش\ب' الذي ف الس_يف أ%ن ي.ض.ع. عليه س1نانا

أ%م\ل%س.، في.د\ل�ك%ه به، فإ,ن كان فيه ش'ق�وق¬، أ%و ش.ع.ثD، أ%و ح.د.ب¬ ذ%ه.ب.
به وام\ل%س_.

قال ال4حر: قال ل أ%ع\راب: قلت لص.ي\ق%ل�: هل
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 ف%ر.غ}ت. م1ن\ س.ي\ف1ي؟ قال: نعم، إ,ل� أ%ن ل أ%خ\ش1ب\ه.
والشابة�: م1ط}ر.ق¬ د.ق1يق¬ إ,ذا ص.ق%ل% الص_ي\ق%ل� الس_ي\ف. وف%ر.غ% منه، أ%جراها عليه، فل ي'غ.ب>ره ال%ف}ن؛ هذه عن الجري.

وال%ش\ب': الش_ح\ذ�. وسيف¬ خ.ش1يب¬ م.خ\ش'وب¬ أ%ي ش.ح1يذD. واخ\ت.ش.ب.
السيف.: ات_خ.ذ%ه خ.ش\باv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ول ف%ت\ك. إ,ل9 س.ع\ي' ع.م\ر�و ور.ه\ط1ه،  * با اخ\ت.ش.ب'وا، م1ن م1ع\ض.د{ ود.دان1
ويقال: س.ي\ف¬ م.ش\ق�وق' ال%ش1يبة1؛ يقول: ع'ر>ض. حي ط�ب,ع.؛ قال ابن

م1ر\داس�:
ج.م.ع\ت' إ,ل%ي\ه1 ن.ث}ر.ت، ون1يب.ت،  * ور'م\ح1ي، وم.ش\ق�وق. ال%ش1يبة1، صار,ما

وال%ش\بة�: الب.ر\دة� ال�ول، ق%ب\ل% الص>قال؛ وأ%نشد:
وف�ترة{ م1ن\ أ%ث}ل, ما ت.خ.ش_با

 أ%ي مـما أ%خ.ذه خ.ش\باv ل ي.ت.ن.و_ق' فيه، يأ}خ'ذ�ه م1ن هه'نا وهه'نا.وقال أ%بو حنيفة: خ.ش.ب. الق%و\س. ي.خ\ش1ب'ها خ.ش\باv: ع.م1ل%ها
ع.م.ل%ها ال4و�ل%، وهي خ.ش1يب¬ م1ن\ ق1س3ي¼ خ'ش'ب� وخ.شائ1ب.

وق1د\ح¬ م.خ\ش'وب¬ وخ.ش1يب¬: م.ن\ح'وت¬؛ قال أ%و\س¬ ف صفة خيل:
)1ف%خ.ل}خ.ل%ها ط%و\ر.ين، ث أ%فاض.ها *  كما أ�ر\س1ل%ت\ م.خ\ش'وبةD ل ت'ق%د_م,(

  قوله «فخلخلها» كذا ف بعض النسخ باءين معجمتي وف شرح القاموس بهملتي وبراجعة الكم يظهر لك1 (
الصواب والنسخة الت عندنا منه مرومة.)وي'روى: ت'ق%و_م, أ%ي ت'ع.ل�م,.

وال%ش1يب': الس_ه\م' حي ي'ب\ر.ى الب.ر\ي. ال4و_ل.
 وخ.ش.ب\ت' الن_ب\ل% خ.ش\باv إ,ذا ب.ر.ي\ت.ها الب.ر\ي. ال4و�ل ول ت.ف}ر'غ} منها. ويقول الرجل للن_ب_ال,: أ%ف%ر.غ}ت. م1ن س.ه\م1ي؟ فيقول: قد

 خ.ش.ب\ت'ه أ%ي قد ب.ر.ي\ت'ه الب.ر\ي. ال4و_ل، ول أ�س.و>ه، فإ,ذا ف%ر.غ% قال: قد خ.ل%ق}ت'ه أ%ي ل%ي_ن\ت'ه من الص_فاة ال%ل}قاء3، وهي الـم.ل}ساء�.



 وخ.ش.ب. الش>ع\ر ي.خ\ش1ب'ه خ.ش\باv أ%ي ي'م1رeه كما ي.ج,يئ�ه، ول ي.ت.أ%ن_ق\ فيه، ول ت.ع.م_ل% له؛ وهو ي.خ\ش1ب' الكلم والع.م.ل% إ,ذا ل
ي'ح\ك1م\ه ول ي'ج.و>د\ه.

وال%ش1يب': الر_د1يء� والـم'ن\ت.ق%ى. وال%ش1يب': الياب,س'، عن كراع.
قال ابن سيده: وأ�راه قال الش1يب. وال%ش1يب_.

وج.ب\ه.ةD خ.ش\باء�: ك%ر,يهةD ياب,سةD. وال%ب\هة� ال%ش\باء�: الك%ر,يهة�، وهي ال%ش1بة� أ%يضاv، ورجل أ%خ\ش.ب' ال%ب\هة1؛ وأ%نشد:
إ,م_ا تر.ي\ن كالو.ب,يل, ال4ع\ص.ل,،  *  أ%خ\ش.ب. م.ه\ز'ولv، وإ,ن} ل أ�ه\ز.ل,

وأ%كم.ةD خ.ش\باء� وأ%ر\ض¬ خ.ش\باء�، وهي الت كأ%ن� ح1جار.تا
م.ن\ث�ورةD م'ت.دان,يةD؛ قال رؤ\بة:

بك�لY خ.ش\باء4 وك�لY س.ف}ح,
وقول� أ%ب الن_ج\م,:

إ,ذا ع.ل%و\ن% ال4خ\ش.ب. الـم.ن\ط�وحا
يريد: كأ%نه ن'ط1ح.. وال%ش1يب': الغ.ل1يظ� ال%ش1ن' م.ن\ كل9 شيء�.

وال%شيب' من الر>جال: الط�و,يل� الاف، العار,ي الع1ظام، مع ش1د�ة
وص.لبة وغ1ل%ظ{؛ 
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وكذلك هو من ال1مال,.

وقد اخ\ش.و\ش.ب. أ%ي صار. خ.ش1باv، وهو ال%ش1ن'.
 ور.جل خ.ش1يب¬: عار,ي الع.ظ}م,، باد1ي الع.ص.ب,. وال%ش1يب' من. ال3بل: الاف، الس_م\ج'، الـم'ت.جاف، الشاس1ئ� ال%ل}ق,؛ وج.ل
 خ.ش1يب¬ أ%ي غ%ل1يظ. وف حديث و.ف}د1 م.ذ}ح1ج. على ح.راج,يج.: كأ%نا أ%خاش1ب'، جع ال4خ\ش.ب,؛ وال%راجيج': جع ح'ر\ج'وج�،

وهي الناقة� الطويلة�، وقيل: الض_ام1رة�؛ وقيل: الاد_ة� الق%ل}ب,. وظ%ل1يم¬ خ.ش1يب¬ أ%ي خ.ش1ن¬.
وكل© شيء� غ%ل1يظ{ خ.ش1ن�، فهو أ%خ\ش.ب' وخ.ش1ب¬.

وت%ش_ب.ت1 ال3بل� إ,ذا أ%كلت الي.ب,يس. من الـم.ر\ع.ى. وع.ي\ش¬ خ.ش1ب¬:
غي م'ت.أ%ن_ق� فيه، وهو من ذلك.

واخ\ش.و\ش.ب. ف ع.ي\ش1ه: ش.ظ1ف.. وقالوا: ت%ع\د.د'وا، واخ\ش.و\ش1ب'وا
أ%ي اص\ب,ر'وا على ج.ه\د1 الع.ي\ش,؛ وقيل ت.ك%ل�ف�وا ذلك، ليكون

 أ%ج\ل%د. لكم. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: اخ\ش.و\ش1ب'وا، وت.مع\د.د'وا. قال: هو الغ1ل%ظ�، واب\ت1ذال� الن_ف}س, ف الع.م.ل،
والح\ت1فاء� ف الـم.ش\ي,، لي.غ\ل�ظ ال%س.د'؛ وي'روى: واخ\ش.و\ش1ن'وا، من الع1يشة1 ال%ش\ناء3.

 ويقال: اخ\ش.و\ش.ب الر_ج'ل إ,ذا صار. ص'ل}باv، خ.ش1ناv ف د1ينه1 وم.ل}ب.س3ه وم.ط}ع.م1ه، وج.م1يع, أ%ح\وال1ه. وي'روى باليم والاء3 العجمة،
والنون؛ يقول: ع1يش'وا ع.ي\ش. م.ع.د¼، يعن ع.ي\ش. الع.ر.ب, ال4و_ل، ول

ـgف�س.كم الت_ر.ف©ه، أ%و ع1يشة% الع.ج.م,، فإ,ن� ذلك ي.ق}ع'د' بكم عن الغازي. ت'ع.و>د'وا أ%ن



وج.ب.لD أ%خ\ش.ب': خ.ش1ن¬ عظيم؛ قال الشاعر يصف البعي، وي'ش.ب>هه فوق. النeوق بال%ب.ل:
ت.ح\س.ب' ف%و\ق. الش_و\ل,، م1نه، أ%خ\ش.با

 وال4خ\ش.ب' م1ن ال1بال: ال%ش1ن' الغ.ل1يظ�؛ ويقال: هو الذي ل ي'ر\ت.ق%ى فيه. وال4خ\ش.ب' من الق�ف>: ما غ%ل�ظ%، وخ.ش'ن.، وت%ج_ر؛
والمع

أ%خاش1ب' ل4نه غ%ل%ب. عليه ال4س\ماء�؛ وقد قيل ف مؤ.ن_ثه: ال%ش\باء�؛ قال كثي عزة:
ي.ن'وء� ف%ي.ع\د'و، م1ن\ ق%ريب�، إ,ذا ع.دا  * وي.ك}م'ن'، ف خ.ش\باء4، و.ع\ث{ م.ق1يل�ها

 فإ,ما أ%ن يكون اساv، كالص_ل}فاء3، وإ,ما أ%ن يكون صفة، على ما يطرد ف باب أ%فعل، وال4و�ل أ%جود، لقولم ف جعه:
ال4خاش1ب'. وقيل ال%ش\باء�، ف قول كثي، الغ.ي\ضة�، وال4و�ل� أ%ع\ر.ف'.

وال�ش\بان�: ال1بال� ال�ش\ن'، الت ليست ب,ض1خام�، ول ص1غار�. ابن
 ال4نباري: وق%ع\نا ف خ.ش\باء4 ش.د1يدة{، وهي أ%رض¬ فيها ح1جارةD وح.صى وطي. ويقال: وق%ع\نا ف غض\راء4، وهي الطYي الال1ص

الذي يقال له ال�رe، ل�ل�وص1ه م1ن الر_م\ل, وغيه. وال%ص\باء�: ال%صى الذي ي'ح\ص.ب' به.
 وال4خ\ش.بان1: ج.ب.ل م.ك�ة%. وف الديث ف ذ1ك}ر م.ك�ة%: ل ت.ز'ول� م.ك�ة�، حت ي.ز'ول% أ%خ\ش.باها. أ%خ\ش.با م.ك�ة%: ج.ب.لها. وف

 الديث: أ%ن ج,ب\ر,يل%، عليه السلم، قال: يا ممد' إ,ن} ش1ئ}ت. ج.م.ع\ت' ع.ليهم ال4خ\ش.ب.ي,، فقال: د.ع\ن أ�ن\ذ1ر\ ق%و\مي؛ صلى الل9ه
عليه وسلم،

وج.زاه خ.ياv عن ر,ف}ق1ه بأ�م_ت1ه، ون'ص\ح1ه لم، وإ,ش\فاق1ه عليهم.
غيه: ال4خ\ش.بان1: ال%ب.لن1 الـم'ط1يفان1 بك�ة%، وها: أ%بو ق�ب.ي\س

وال4ح\مر'، وهو جب.ل م'ش\ر,ف¬ و.ج\ه'ه على ق�ع.ي\ق1عان%.
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 وال4خ\ش.ب': كل© ج.ب.ل� خ.ش1ن� غ%ل1يظ{.
 وال4خاش1ب': ج,بال� الص_م_ان. وأ%خاش1ب' الص_م_ان1: ج,بال اج\ت.م.ع\ن. بالص_م_ان1، ف م.ح1ل9ة بن ت.م1يم، ليس ق�ر\ب.ها أ%ك%مةD، ول

ج.ب.لD؛ وص'ل}ب' الص_م_ان: مكانD خ.ش1ب¬ أ%خ\ش.ب' غ%ل1يظD؛ وكل© خ.ش1ن� أ%خ\ش.ب' وخ.ش1ب¬.
 وال%ش\ب': ال%ل}ط� والن\ت1قاء�، وهو ض1دÒ. خ.ش.ب.ه ي.خ\ش1ب'ه خ.ش\باv، فهو خ.ش1يب¬ وم.خ\ش'وب¬. أ%بو عبيد: الـم.خ\ش'وب:

:vالـم.خ\لوط ف ن.س.ب,ه؛ قال ال4عشى يصف فرسا
قاف1ل� ج'ر\ش'ع�، تراه ك%ي.ب\س الر_  * ب\ل، ل م'ق}ر,ف{، ول م.خ\ش'وب,

 قال ابن بري: أ%ورد الوهري عجز هذا البيت، ل مقرف¬ ول م.خ\ش'وب'، قال: وصوابه ل م'ق}ر,ف{ ول م.خ\ش'وب, بالفض،
وبعده: 

ت1ل}ك. خ.ي\لي منه، وت1لك. ر,كاب،  * ه'ن_ ص'ف}ر¬ أ%ولد'ها، كالز_بيب,
قال ابن خالويه: الـم.خ\ش'وب الذي ل ي'ر.ض\، ول ي'ح.س_ن\ ت.ع\ل1يمه،

م'ش.ب_ه¬ بال%ف}نة1 الـم.خ\ش'وبة، وهي الت ل ت'ح\ك%م\ ص.ن\ع.ت'ها.
قال: ول ي.ص1ف1 الف%ر.س. أ%ح.د¬ بالـم.خ\ش'وب,، إ,ل� ال4ع\ش.ى. ومعن



قاف1ل: ضام1ر¬. وج'ر\ش'ع¬: م'ن\ت.ف1خ' ال%ن\ب.ي,. والر_ب\ل�: ما ت.ر.ب_ل% من الن_بات1 ف الق%يظ، وخرج من تت الي.بيس, م1نه نبات¬ أ%خض.ر.
والـم'ق}ر,ف': الذي دان.ى ال�ج\نة% م1ن\ ق1ب.ل, أ%بيه1.

وخ.ش.ب\ت' الشيء4 بالشيء3: خ.ل%ط}ت'ه به.
vفهو م'ف%ل�ق¬ ق%فار¬، وإ,ن كان لما ،vوطعام¬ م.خ\ش'وب¬ إ,ذا كان ح.ب�ا

ف%نء# ل ي.ن\ض.ج\. ورجل ق%ش1ب¬ خ.ش1ب¬: ل خ.ي. عنده، وخ.ش1ب¬ إ,ت\باع¬
)1له. الليث: ال%ش.ب,ي_ة�: قوم¬ م1ن. ال%ه\م1ي_ة1(

  قوله «الهمية» ضبط ف التكملة، بفتح فسكون، وهو قياس النسب إ,ل جهم بفتح فسكون أيضاv، ومعلوم أن ضبط1(
التكملة ل يعدل به ضبط سواها.) ي.ق�ولون: إ,ن� الل9ه ل يت.ك%ل�م، ويق�ولون: القرآن� م.خ\ل�وق¬.

وال1شاب': ب'ط�ونD م1ن ت.م1يم�؛ قال جرير:
أ%ث%ع\ل%ب.ة% الفوار,س, أ%م ر,ياحاv،  * ع.د.ل}ت. بم ط�ه.ي_ة% وال1شابا؟

.vوي'روى: أ%و ر.باحا
وبنو ر,زام, بن مالك1 بن ح.ن\ظ%ل%ة يقال لم: ال1شاب'. واستشهد الوهري ببيت جرير هذا على بن ر,زام�.

وخ'ش\بان� : اسم. وخ'ش\بان�: ل%ق%ب¬.
وذ�و خ.ش.ب�: موض1ع ؛ قال الطYر,م_اح':

أ%و كالف%ت حات1م�، إ,ذ} قال%: ما مل%ك%ت\  * ك%ف�اي. للن_اس, ن'ه\ب.ى، يوم. ذي خ.ش.ب,
 وف الديث ذكر خ'ش'ب�، بضمتي، وهو واد{ على م.س3ية1 ل%ي\لة من الـم.دينة1، له ذ1كر¬ ك%ثي¬ ف الديث والغازي، ويقال

له: ذ�و خ'ش'ب�.
�@خصب: ال1ص\ب': ن.ق1يض' ال%د\ب,، وهو ك%ثرة� الع'ش\ب,، ورف%اغة

 الع.ي\ش,؛ قال الليث: وال3خصاب' والخت1صاب' من ذلك. قال أ%بو حنيفة: والك%م\أ%ة� من ال1ص\ب، وال%راد' من ال1ص\ب,، وإ,نا
،Dفهي خ.ص1بة ،vإ,ذا وقع إ,ليهم، وقد ج.ف_ الع'ش\ب'، وأ%م1ن'وا م.ع.ر_ت.ه. وقد خ.ص.ب.ت1 ال4رض'، وخ.ص1ب.ت\ خ1ص\با vخ1ص\با eي'ع.د 

وأ%خ\ص.ب.ت\ 
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إ,خصاباv؛ وقول� الشاعر أ%نشده سيبويه:
لقد خ.ش1يت' أ%ن} أ%ر.ى ج.د.ب_ا، *  ف عام1نا ذا، ب.ع\د.ما أ%خ\ص.ب_ا

فرواه هنا بفتح المزة؛ هو كأ%ك}ر.م. وأ%حس.ن. إ,ل� أ%نه قد ي'ل}ح.ق'
ف الو.ق}ف1 ال%ر\ف' ح.ر\فاv آخر مثل%ه، فيشد_د ح1ر\صاv على البيان1،

ل1ي'ع\ل%م أ%نه ف الو.ص\ل م'ت.ح.ر>ك، من حيث كان الساك1نان1 ل
ي.ل}ت.ق1يان1 ف الو.ص\ل، فكان سبيل�ه إ,ذا أ%ط}ل%ق الباء، أ%ن ل ي'ث%قYل%ها،

 ولكنه لا كان الوقف' ف غال1ب ال4مر إ,نا هو عى الباء3، ل ي.ح\ف1ل بال4لف، الت ز,يد.ت\ عليها، إ,ذ كانت غي. لزمة{ فث%ق�ل
 ال%ر\ف.، على من قال: هذا خالد�g، وف%ر.ج�g، وي\ع.لg9، فلما ل يكن الضم لزماv، ل4ن النصب والر� ي'ز,يلن,ه، ل ي'بالوا به. قال



 ابن جن: وحدثنا أ%بو علي أ%ن أ%با السن رواه أ%يضاv: بعدما إ,خ\ص.ب_ا، بكسر المزة، وقط%عها ضرورةv، وأ%جراه م'ج\ر.ى
 اخ\ض.ر_، واز\ر.ق_ وغي,ه من. اف}ع.ل�، وهذا ل ي'ن\ك%ر، وإ,ن كانت اف}ع.ل� لل4لوان1، أ%ل تراهم قد قالوا: اص\واب_، وام\لس_،

وار\ع.و.ى، واق}ت.و.ى؟ وأ%نشد.نا ل1ي.زيد بن ال%ك%م:
ت.ب.د_ل} خ.ل1يلv ب، ك%ش.ك}ل1ك. ش.ك}ل�ه'،  * ف%إ,ن، خ.ل1يلv صالاv، بك.، م'ق}ت.و,ي

 فم1ثال� م'ق}ت.و,ي م'ف}ع.لê، م1ن. الق%ت\و,، وهو ال1د\مة�، وليس م'ق}ت.و� ب'ف}ت.ع1ل�، م1ن الق�و_ة1، ول م1ن الق%واء3 والق1ي>؛ ومنه قول ع.م\رو بن
ك�ل}ث�وم:

مت ك�ن_ا ل�م>ك. م.ق}ت.و,ينا؟
ورواه أ%بو زيد أ%يضاv: م.ق}ت.و.ي\نا، بفتح الواو.

 ومكانD م'خص1ب¬ وخ.صيب¬، وأ%رض خ1ص\ب¬، وأ%ر.ض'ون خ1ص\ب¬، والمع' كالواحد، وقد قالوا أ%ر.ض'ون خ1ص\بةD، بالكسر،
وخ.ص\بةD، بالفتح: ف%إ,ما أ%ن يكون خ.ص\بةD مصدراv و'ص1ف. به، وإ,ما أ%ن يكون مففاv من خ.ص1بة{.

وقد قالوا أ%خصاب¬، عن ابن ال4عراب، يقال: ب.ل%د¬ خ1ص\ب¬ وب.ل%د¬
 أ%خ\صاب¬، كما قالوا: ب.لد¬ س.ب\س.ب¬، وبلد¬ س.باس1ب¬، ور'م\ح أ%قصاد¬، وثوب أ%س\مالD وأ%خ\لق¬، وب'ر\مةD أ%ع\شار¬، فيكون الواحد

ـ�هم جعلوه أ%ج\زاء. ي'راد به المع'، كأ%ن
 وقال أ%بو حنيفة: أ%خ\ص.ب.ت1 ال4رض' خ1ص\باv وإ,خصاباv، قال: وهذا ليس ب,شيء� ل4ن9 خ1ص\باv فع\لD، وأ%خ\ص.ب.ت\ أ%ف}ع.ل%ت\؛ وف1علD ل

يكون
مصدراv ل4ف}ع.ل%ت\.

 وحكى أ%بو حنيفة: أ%رض خ.ص1يبةD وخ.ص1ب¬، وقد أ%خ\ص.ب.ت\ وخ.ص1ب.ت\، قال أ%بو حنيفة: ال4خية عن أ%ب عبيدة، وعيش
 خ.ص1ب¬ م'خص1ب¬، وأ%خ\ص.ب. القوم: نالوا ال1ص\ب.، وصاروا إ,ليه، وأ%خ\ص.ب ج.ناب' القوم، وهو ما حولم. وفلن خ.ص1يب

الناب, أ%ي خ.ص1يب' الناح1ية. والرجل� إ,ذا كان ك%ث1ي. خ.ي, النز,ل, يقال: إ,نه خ.ص1يب' الر_ح\ل.
وأ%رض¬ م1خ\صاب¬: ل تكاد ت'ج\د1ب'، كما قالوا ف ضد�ها: م1ج\داب¬.

ورجل خ.ص1يب¬: ب.ي>ن' ال1ص\ب,، ر.ح\ب' ال%ناب,، ك%ثي' ال%ي.
وم.كانD خ.ص1يب¬: م1ث}ل�ه؛ وقال لبيد:

ه.ب.ط%ا ت.بالة% م'خ\ص1باv أ%ه\ضام'ها
والـم'خ\ص1بة�: ال4رض' الـم'ك}ل1ئ%ة�، والقوم' أ%يضاv م'خ\ص1ب'ون إ,ذا كثر ط%عام'هم ول%ب.ن'ه'م، وأ%م\ر.ع.ت\ ب,لد'هم.
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 وأ%خ\ص.بت1 الشاء� إ,ذا أ%صاب.ت\ خ1ص\باv. وأ%خ\ص.ب.ت1 الع1ضاه' إ,ذا ج.ر.ى الاء� ف ع1يدان,ها حت ي.ص1ل% بالع'ر'وق,. التهذيب، الليث:

إ,ذا ج.ر.ى
 الاء� ف ع'ود الع1ضاه1، حت ي.ص1ل% بالع'روق، قيل: قد أ%خ\ص.ب.ت\، وهو ال3خ\صاب'. قال ال4زهري: هذا تصحيف م'نكر،

وصوابه ال3خ\ضاب'، بالضاد العجمة، يقال: خ.ض.ب.ت1 الع1ضاه' وأ%خ\ض.ب.ت\.
الليث: ال%ص\بة�، بالفتح، الط�ل}عة، ف لغة، وقيل: هي الن_خ\لة



الكث1ية ال%م\ل, ف لغة، وقيل: هي ن.خ\لة الد_ق%ل,، ن.ج\د1ي_ةD، والمع
خ.ص\ب¬ وخ1صاب¬؛ قال ال4عشى:

وكلY ك�م.ي\ت{، ك%جذ}ع, ال1صا  * ب، ي'ر\دي على س.ل1طات{ ل�ث�م\
وقال بشر بن أ%ب خازم:

كأ%ن�، ع.لى أ%ن\سائ1ها، ع1ذ}ق. خ.ص\بة{  * ت.د.ل�ى، من الكاف�ور,، غي. م'ك%م_م,
أ%ي غي م.س\ت'ور. قال ال4زهري: أ%خطأ% الليث ف تفسي ال%ص\بة1.

.Dخ.ص\بة �وال1صاب'، عند أ%ه\ل, الب.ح\ر.ين,: الد_ق%ل�، الواحدة
 والعرب ت.ق�ول: الغ.داء ل ي'ن\ف%ج' إ,ل بال1صاب,، لكثرة ح.م\ل1ها، إ,ل أ%ن� ت.م\رها ر.ديء#، وما قال أ%حد¬ إ,ن� الط�ل}عة% يقال لا

ال%ص\بة، ومن قاله فقد أ%خ\طأ. وف حديث و.ف}د1 عبد1الق%يس,: فأ%ق}ب.ل}نا م1ن
و,فاد.ت1نا، وإ,نا كانت عند.نا خ.ص\بةD، ن.ع\ل1ف�ها إ,ب,ل%نا وح1ي.نا.

ال%ص\بة�: الد_ق%ل�، وجعها خ1صاب¬، وقيل: هي النخلة الكثية ال%م\ل.
وال�ص\ب': الان,ب'، عن كراع، والمع أ%خ\صاب¬.

 وال1ص\ب': ح.ي_ةD بيضاء تكون ف ال%ب.ل,. قال ال4زهري: وهذا تصحيف، وصوابه ال1ض\ب'، بالاء3 والضاد، قال: وهذه
 الروف وما شاكلها، أ�راها منقولة من ص'ح'ف{ س.قيمة إ,ل كتاب, الليث، وز,يد.ت فيه، وم.ن ن.ق%ل%ها ل ي.ع\رف العربية،

فص.ح_ف. وغي_ر فأ%ك}ثر.
وال%ص1يب': ل%ق%ب' ر.ج'ل من العرب.

@خضب: ال1ضاب': ما ي'خ\ض.ب' به م1ن ح1ن_اء�، وك%ت.م� ونوه. وف الصحاح,: ال1ضاب' ما ي'خ\ت.ض.ب' به.
،vواخ\ت.ض.ب بالن_اء3 ونوه، وخ.ض.ب. الشيء4 ي.خ\ض1ب'ه خ.ض\با

وخ.ض_ب.ه: غي_ر لو\ن.ه ب'م\ر.ة{، أ%و ص'ف}رة{، أ%و غي,ها؛ قال 
ال4عشى:

أ%ر.ى ر.ج'لv، منكم، أ%س1يفاv، كأ%نا  * ي.ض'مe، إ,ل ك%ش\ح.ي\ه1، كف9اv م'خ.ض_با
ذ%ك�ر على إ,رادة الع'ض\و,، أ%و على قوله:

فل م'ز\نةD ود.ق%ت\ و.د\ق%ها،  * ول أ%رض. أ%ب\ق%ل% إ,ب\قال%ها
ويوز أن يكون صفةv لرجل�، أ%و حالv من الض\م.ر ف ي.ض'مe، أ%و

الخفوض, ف ك%ش\ح.ي\ه1.
وخ.ض.ب. الر_جل� ش.ي\ب.ه بال1ن�اء3 ي.خ\ض1ب'ه؛ وال1ض1اب': السم. قال

السهيلي: عبد'الط�لب أ%و�ل� م.ن خ.ض.ب. بالس_واد1 من العرب. ويقال: اخ\ت.ض.ب. الر_جل� واخ\ت.ض.ب.ت1 الرأ%ة�، من غي ذكر الش_ع.ر,.
وكل© ما غ�ي>ر. ل%و\نه'، فهو م.خ\ض'وب¬، وخ.ض1يب¬، وكذلك ال�نثى،

 Dخ.ض1يب¬، وامرأ%ة Òيقال: ك%ف
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خ.ض1يب¬، ال4خية عن اللYح\يان، والمع خ'ض'ب¬. التهذيب: كل© لو\ن{ غ%ي_ر لو\ن.ه ح'م\رةD، فهو م.خ\ض'وب¬.
وف ال%ديث: ب.ك%ى حت خض.ب. د.م\ع'ه ال%صى؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ب.ل�ها، م1ن ط%ريق, الس\ت1عارة1؛ قال: وال4ش\ب.ه' أ%ن يكون أ%راد

eالـم'بالغة% ف الب'كاء3، حت اح\م.ر_ دمعه'، ف%خ.ض.ب. ال%صى. والك%ف
ال%ض1يب': ن.ج\م¬ على الت_ش\ب,يه بذلك. وقد اخ\ت.ض.ب. بال1ن_اء3 ونوه

وت.خ.ض_ب.، واس\م' ما ي'خ\ض.ب' به: ال1ضاب'.
Dالخ\ت1ضاب,. وبنان �وال�ض.بة�، مثال ال�م.زة1: الرأ%ة� الكثية

خ.ضيب¬ م'خ.ض_ب¬، ش'د>د للمبالغة1.
الليث: والاض1ب' م1ن. الن_عام,؛ غيه: والاض1ب' الظ�ل1يم' الذي

اغ}ت.ل%م.، فاح\م.ر_ت\ ساقاه'؛ وقيل: هو الذي قد أ%كل% الر_ب,يع.، فاح\م.ر_
ظ�ن\ب'وباه'، أ%و اص\ف%ر_ا، أ%و اخ\ض.ر_ا؛ قال أ%بو د'واد:

له ساقا ظ%ل1يم� خا  * ض1ب�، ف�وجئ% بالرeع\ب,
وجعه خ.واض1ب'؛ وقيل: الاض1ب' م1ن الن_عام, الذي أ%كل% ال�ض\رة%.
ـçا الاض1ب' م1ن الن_عام,، فيكون م1ن أ%ن9 ال4نوار. قال أ%بو حنيفة: أ%م

ت.ص\ب'غ� أ%ط}راف. ر,يش1ه، ويكون م1ن\ أ%ن9 و.ظ1يف%ي\ه1 ي\م.ر_ان1 ف 
الر_بيع,، م1ن غي خ.ض\ب� شيء�، وهو عار,ض¬ ي.ع\ر,ض' للن_عام,،

 فتح\م.رe أ%و\ظ1ف%ت'ها؛ وقد قيل ف ذلك أ%قوالD، فقال بعض' ال4عراب، أ%ح\س3ب'ه أ%با خ.ي\رة%: إ,ذا كان الر_ب,يع'، فأ%كل% ال4ساريع.،
اح\م.ر_ت ر,جله

 وم1نقار'ه اح\م1رار. الع'ص\ف�ر. قال: فلو كان هذا هكذا، كان ما ل يأ}كل منها ال4ساريع. ل ي.ع\ر,ض' له ذلك؛ وقد زعم ر,جال
 م1ن أ%ه\ل, العلم أ%ن9 الب'س\ر. إ,ذا بد.أ% ي.ح\م.رe، ب.دأ% و.ظ1يفا الظ�ل1يم, ي.ح\م.ر_ان1، فإ,ذا ان\ت.ه.ت ح'مرة� الب'س\ر,، ان\ت.ه.ت\ ح'م\ر.ة و.ظ1يف%ي\ه؛ فهذا

على هذا، غ%ريزةD فيه، وليس من أ%كل ال4سار,يع. قال: ول أ%ع\ر,ف الن_عام
يأ}كل من ال4سار,يع,. وقد ح'كي عن أ%ب الدeق%ي\ش, ال4عراب أ%نه قال:

 الاض1ب' م1ن. الن�عام, إ,ذا اغ}ت.ل%م. ف الر_بيع، اخضر_ت\ ساقاه'، خاص بالذكر. والظ�ل1يم' إ,ذا اغ}ت.لم.، اح\م.ر_ت\ ع'ن'ق�ه، وص.د\ر'ه،
 وف%خ1ذاه، ال1ل}د' ل الر>يش'، ح'مرةv شديدةv، ول ي.ع\ر,ض' ذلك لل�نثى؛ ول يقال ذلك إ,ل9 للظ�ل1يم,، دون الن_عامة. قال: وليس ما

قيل م1ن أ%كله ال4سار,يع. بشيء�، ل4ن� ذلك يعرض للد_اج,نة1 ف الب'يوت، الت ل
ت.رى الي.س\ر'وع. ب.ت_ةv، ول ي.ع\رض ذلك ل3ناث1ها. قال: وليس هو عند

vال4صمعي، إ,ل9 م1ن\ خ.ض\ب, الن_و\ر,، ولو كان كذلك، لكان أ%يضا
 ي.ص\ف%رe، وي.خ\ض.رe، ويكون على قدر أ%لوان الن_و\ر والب.ق}ل، وكانت1 ال�ض\رة� تكون أ%كثر. ل4ن البق}ل% أ%كثر' م1ن الن_ور,، أ%و.ل تراهم

حي
 وص.ف�وا ال%واض1ب. م1ن الو.ح\ش,، و.ص.ف�وها بال�ضرة، أ%كثر ما و.ص.ف�وا! وم1ن أ%ي> ما كان، فإ,نه يقال له: الاض1ب' م1ن أ%ج\ل
ال�مرة الت ت.ع\تر,ي ساق%ي\ه1، والاض1ب' و.ص\ف¬ له ع.ل%م¬ ي'عر.ف' به، فإ,ذا قالوا خاض1ب¬، ع'ل1م. أ%نه إ,ي�اه يريد'ون؛ قال ذو الرمة:



ـgس.ى، وهو م'ن\ق%ل1ب'؟ أ%ذاك. أ%م خاض1ب¬، بالس>ي>، م.ر\ت.ع'ه،  * أ%بو ث%لثي أ%م
فقال: أ%م خاض1ب¬، كما أ%نه لو قال: أ%ذاك. أ%م\ ظ%ل1يم¬، كان سواءé؛

هذا كل©ه قول أ%ب حنيفة. قال: وقد 
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 و.ه1م. ف قوله ب.ت_ةv، ل4ن9 سيبويه إ,نا حكاه بال4لف واللم ل غي'، ول ي'جز س'قوط ال4لف واللم منه، س.ماعاv من العرب.
 وقوله: و.ص\ف¬ له ع.لم، ل يكون الو.ص\ف' ع.لماv، إ,نا أ%راد أ%نه و.ص\ف¬ قد غ%ل%ب.، حت صار بنزلة الس\م الع.لم,، كما تقول

)1الرث والعباس. أ%بو سعيد: س'م>ي. الظ�ل1يم' خاض1باv، ل4نه ي.ح\م.رe م1نقار'ه وساقاه' إ,ذا تر.ب_ع، وهو ف الص_ي\ف1 ي.ف}ر.ع'(
 قوله «يفرع إل» هكذا ف الصل والتهذيب ولعله يقزع.) وي.ب\ي.ضe ساقاه'.1(

)2ويقال للثور الوحشي: خاض1ب¬ إ,ذا اخ\ت.ض.ب. بالن_اء3(
  قوله «ويقال للثور الوحشي خاضب إ,ذا اختضب بالناء إل» هكذا ف أصل اللسان بيدنا ولعل فيه سقطاv والصل2(

 ويقال للرجل خاضب إ,ذا اختضب بالناء.)، وإ,ذا كان بغي ال1ن_اء قيل: ص.ب.غ% ش.ع.ره، ول يقال: خ.ض.ب.ه.وخ.ض.ب. الشج.ر
 ي.خ\ض1ب' خ'ض'وباv وخ.ض1ب. وخ'ض1ب. واخ\ض.و\ض.ب: اخ\ض.ر_. وخ.ض.ب. الن_خ\ل� خ.ض\باv: اخ\ض.ر_ ط%ل}ع'ه، واسم' تلك ال�ض\ر.ة

ال%ض\ب'، والمع خ'ض'وب¬؛ قال حيد بن ثور:
ف%ل%ـم_ا غ%د.ت\، ق%د\ ق%ل�ص.ت\ غ%ي. ح1ش\وة{، *  م1ن. ال%و\ف1، فيه ع'ل�ف¬ وخ'ض'وب'

وف الصحاح:
مع الوف، فيها ع'ل�ف وخضوب

وخ.ض.ب.ت1 ال4رض' خ.ض\باv: ط%ل%ع. ن.بات'ها واخ\ض.ر_. وخ.ض.ب.ت1 
 ال4رض': اخ\ض.ر_ت\. والعرب تقول: أ%خ\ض.ب.ت1 ال4رض' إ,خ\ضاباv إ,ذا ظ%ه.ر. ن.ب\ت'ها. وخ.ض.ب. الع'ر\ف�ط� والس_م'ر': س.ق%ط% ور.ق�ه،

فاح\م.ر
واص\ف%ر_.

ابن ال4عراب، يقال: خ.ض.ب. الع.ر\ف%ج' وأ%د\ب إ,ذا أ%ور.ق.، وخ.ل%ع.
 الع1ض.اه. قال: وأ%و\ر.س. الر>م\ث�، وأ%ح\ن.ط% وأ%ر\ش.م. الش_ج.ر'، وأ%ر\م.ش. إ,ذا أ%و\ر.ق.. وأ%ج\د.ر. الش_ج.ر' وج.د_ر. إ,ذا أ%خ\ر.ج. و.ر.ق%ه كأ%نه

ح1م_ص.
وال%ض\ب': ال%ديد' من الن_بات1، ي'صيبه الـم.ط%ر' في.خ\ض.رe؛ وقيل :

 ال%ض\ب' ما ي.ظ}هر ف الش_ج.ر من خ'ض\رة، عند ابتداء3 ال3يراق,، وجعه خ'ض'وب¬؛ وقيل: كل© ب.ه,يمة{ أ%ك%ل%ت\ه، فهي خاض1ب¬،
وخ.ض.ب.ت1 الع1ضاه' وأ%خ\ض.ب.ت.

وال%ض'وب': الن_ب\ت' الذي ي'ص1يب'ه الطر، في.خ\ض1ب' ما ي.خ\رج' م1ن.
 الب.ط}ن,. وخ'ض'وب الق%تاد1: أ%ن} ت}ر'ج. فيه و'ر.ي\قةD عند الر_ب,يع,، وت'م1د_ ع1يدانه، وذلك ف أ%و_ل ن.ب\ت1ه؛ وكذلك الع'ر\ف�ط� والع.و\س.ج'،

ول يكون ال�ض'وب ف شيء� من أ%نواع الع1ضاه1 غ%ي,ها.

وال1خ\ض.ب'، بالكسر: ش1به' ال3ج�انة1، ي'غ\س.ل� فيها الثYياب'.



وال1خ\ض.ب': ال1ر\ك%ن'، ومنه الديث: أ%نه قال ف م.رضه الذي مات. فيه: أ%ج\ل1س'ون ف م1خض.ب�، فاغ}س3ل�ون.
@خضرب: ال%ض\ر.بة�: اض\ط1راب' الاء3.

وماء# خ'ضار,ب¬: ي.موج' بعض'ه ف ب.ع\ض، ول يكون ذلك إ,ل9 ف غ%دير� أ%و واد{.
قال أ%بو اليثم: ر.ج'ل م'خ.ض\ر.ب¬ إ,ذا كان ف%ص1يحاv، ب.ليغاv، م'ت.ف%ن>ناv؛ وأ%نشد لطرفة:

�وكائ1ن\ ت.ر.ى م1ن\ أ%ل}م.ع1ي¼ م'خ.ض\ر.ب�،  * وليس. ل%ه، ع1ند. الع.زائم,، ج'ول
قال أ%بو منصور: كذا أ%نشده، بالاء3 والضاد، ورواه ابن السكيت: م1ن ي.ل}م.عي¼ م'ح.ظ}ر.ب�، بالاء3 والظاء3، وقد تقدم.

>360<ص:
)1@خضعب: ال%ض\ع.ب': الض_خ\م'(

  قوله «الضعب الضخم» كذا ف النسخ وشرح القاموس والذي ف نسخة الكم الت بأيدينا والعضب بتقدي العي1(
على الضاد ولكن ل يفرد الد لعضب مادة فراجع نسخ الكم.) الشديد'.

وال%ض\ع.بة�: الرأ%ة� الس_م1ينة�. وال%ض\ع.بة�: الض_ع1يف'.
وت%ض\ع.ب. أ%مر'ه'م: اخ\ت.ل%ط% وض.ع'ف..

@خضلب: ت.خ.ض\ل%ب. أ%م\ر'هم: ض.ع'ف. كت.خ.ض\ع.ب..
@خطب: ال%ط}ب': الش_أ}ن� أ%و ال4م\ر'، ص.غ'ر أ%و ع.ظ�م؛ وقيل: هو

ـgر. يقال: ما خ.ط}ب'ك؟ أ%ي ما أ%مر'ك.؟ وتقول: هذا خ.ط}ب¬ س.ب.ب' ال4م
 جليلD، وخ.ط}ب¬ ي.سي. وال%ط}ب': المر الذي ت.ق%ع فيه الخاط%بة، والشأ}ن� والال�؛ ومنه قولم: ج.ل� ال%ط}ب' أ%ي ع.ظ�م ال4مر

 والشأ}ن. وف حديث عمر، وقد أ%ف}ط%روا ف يوم, غيم� من رمضان، فقال: ال%ط}ب' ي.سي¬. وف التنزيل العزيز: قال فما
ـ©ها الـم'رس\لون؟ وجعه خ'ط�وب¬؛ فأ%ما قول ال4خطل: خ.ط}ب'ك�م أ%ي

ك%ل%م\ع, أ%ي\دي م.ثاك1يل� م'س.ل�بة{،  *  ي.ن\د'ب\ن. ض.ر\س. ب.نات1 الد�ه\ر, وال�ط�ب,
إ,نا أ%راد ال�طوب.، فحذف. تفيفاv، وقد يكون� من باب ر.ه\ن� ور'ه'ن�.

وخ.ط%ب الرأ%ة% ي.خ\ط�بها خ.ط}باv وخ1ط}بة، بالكسر، ال4و_ل عن
اللحيان، وخ1طYيب.ى؛ وقال الليث: ال1طYيب.ى اسم¬؛ قال عديe بن زيد، يذكر ق%ص\د. ج.ذ1ية ال4بر.ش, ل1ط}بة1 الز_ب_اء3:

ل1طYيب.ى الت غ%د.ر.ت\ وخان.ت\،  * وهن� ذ%وات' غائلة{ ل�ح1ينا
قال أ%بو منصور: وهذا خطاD م.ح\ض¬، وخ1طYيب.ى، ههنا، مصدر¬

 كال1ط}ب.ة1، هكذا قال أ%بو عبيد، والعن ل1ط}بة1 ز.ب_اء4، وهي امرأ%ةD غ%د.ر.ت ب.ذ1ية ال4ب\ر.ش, حي خ.ط%ب.ها، فأ%جاب.ت\ه وخاست
بالعهد فق%ت.ل%ت\ه.

وج.مع' الاطب: خ'ط�اب.
الوهري: وال%طيب' الاط1ب' ، وال1طYيب.ى ال�ط}بة. وأ%نشد بيت. ع.د1ي� بن زيد؛ وخ.ط%ب.ها واخ\ت.ط%ب.ها عليه.

 وال1ط}ب': الذي ي.خ\ط�ب الرأ%ة%. وهي خ1ط}ب'ه الت ي.خ\ط�ب'ها، والمع أ%خطاب¬؛ وكذلك خ1ط}ب.ت'ه وخ'ط}ب.ت'ه، الضم� عن ك�راع،
 وخ1طYيباه' وخ1طYيب.ت'ه وهو خ1ط}ب'ها، والمع' كالمع؛ وكذلك هو خ1طYيب'ها، والمع خ1طYيبون، ول ي'ك%س_ر. وال1ط}ب': الرأ%ة



 الـم.خطوبة، كما يقال ذ1ب\ح للمذبوح. وقد خ.ط%بها خ.ط}باv، كما يقال: ذ%ب.ح. ذ%ب\حاv. الفر_اء� ف قوله تعال: من خ1ط}بة
 النساء3؛ ال1ط}بة مصدر بنزلة ال%ط}ب,، وهو بنزلة قولك: إ,نه ل%س.ن الق1ع\دة وال1ل}سة1. والعرب تقول: فلن خ1ط}ب' ف�لنة إ,ذا
 كان ي.خ\ط�بها. ويق�ول الاط1ب': خ1ط}ب¬ !فيقول الـم.خ\ط�وب إ,ليهم: ن,ك}ح¬ !وهي كلمة كانت1 العرب ت.تز.و_ج' با. وكانت

امرأ%ةD من العرب
يقال لا: أ�مe خارج,ة%، ي'ض\ر.ب' با الـم.ث%ل، فيقال: أ%س\ر.ع' من

ن,كاح, أ�م> خارجة. وكان الاط1ب يقوم على باب خ1بائ1ها فيقول: خ1ط}ب¬!
فتقول: ن,ك}ح¬ !وخ'ط}ب¬ !فيقال: ن'ك}ح¬! ورجلD خ.ط�اب¬: كثي الت_ص.رeف1 ف ال1ط}بة1؛ قال:

ب.ر_ح.، بالع.ي\ن.ي,، خ.ط�اب' الك�ث%ب\،
يقول�: إ,ن خــاط1ب¬، وقد كذ%ب\،

وإ,نــــــا ي}ط�ب' ع'سìا من ح.ل%ب\
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واخ\ت.ط%ب القوم' ف�لناv إ,ذا د.ع.و\ه إ,ل ت.ز\ويج, صاحب.ته,م. قال أ%بو
زيد: إ,ذا د.عا أ%هل� الرأ%ة الرجل% إ,ليها لي.خ\ط�ب.ها، فقد اخ\ت.ط%بوا

اختطاباv؛ قال: وإ,ذا أ%رادوا ت.ن\فيق أ%ي>م1هم كذ%بوا على رجل�، فقالوا:
قد خ.ط%بها فر.د.د\ناه، فإ,ذا ر.د_ عنه ق%و\م'ه قالوا: ك%ذب\ت'م لقد 

اخ\ت.ط%ب\ت'موه، فما خ.ط%ب إ,ليكم.
 وقوله ف الديث: ن.ه.ى أ%ن ي.خ\ط�ب. الرجل� على خ1ط}بة1 أ%خيه1. قال: هو أ%ن ي}ط�ب الرجل� الرأ%ة% ف%تر\ك%ن. إ,ليه وي.ت_ف1قا على

ص.داق
 معلوم�، وي.تر.اض.يا، ول ي.ب\ق. إ,ل9 الع.ق}د؛ فأ%ما إ,ذا ل يت_ف1ق%ا وي.تر.اض.يا، ول ي.ر\ك%ن\ أ%ح.د'ها إ,ل الخر، فل ي'من.ع من خ1ط}ب.ت1ها؛ وهو

خارج عن الن_ه\ي. وف الديث: إ,ن_ه ل%ر,يÒ إ,ن} خ.ط%ب. أ%ن} ي'خ.ط�ب. أ%ي ياب. إ,ل خ1ط}ب.ت1ه.
 يقال: خ.ط%ب فلنD إ,ل فلن{ ف%خ.ط�ب.ه وأ%خ\ط%ب.ه أ%ي أ%جاب.ه. ال1طاب' والـم'خاط%ب.ة: م'راج.ع.ة الك%لم,، وقد خاط%ب.ه بالك%لم

م'خاط%ب.ةv وخ1طاباv، وه'ما ي.تخاط%بان.
الليث: وال�ط}ب.ة م.ص\د.ر' ال%ط1يب,، وخ.ط%ب الاط1ب' على ال1ن\ب.ر،

واخ\ت.ط%ب ي.خ\ط�ب' خ.طاب.ةv، واسم' الكلم,: ال�ط}ب.ة؛ قال أ%بو منصور:
والذي قال الليث، إ,ن� ال�ط}ب.ة م.ص\د.ر' ال%ط1يب,، ل ي.جوز' إ,ل�

ع.لى و.ج\ه{ واحد{، وهو أ%ن� ال�ط}ب.ة اسم¬ للكلم، الذي ي.ت.ك%ل�م' به
 ال%ط1يب، في'وض.ع' موض1ع. الـم.ص\در. الوهري: خ.ط%ب\ت' على ال1ن\ب.ر, خ'ط}بةv، بالضم، وخ.ط%ب\ت' الرأ%ة% خ1ط}بةv، بالك%س\ر,،

واخ\ت.ط%ب
 فيهما. قال ثع\لب: خ.ط%ب على القو\م خ'ط}بةv، ف%ج.ع.ل%ها مصدراv؛ قال ابن سيده: ول أ%د\ر,ي كيف ذلك، إ,ل� أ%ن يكون% و.ض.ع
 الس\م. م.و\ض1ع. الـم.ص\در؛ وذهب أ%بو إ,س\حق إ,ل أ%ن� ال�ط}ب.ة عند. الع.ر.ب: الكلم' الـم.ن\ث�ور' الـم'س.ج_ع، ونو'ه. التهذيب:



 وال�ط}ب.ة، مثل� الر>س.ال%ة1، الت ل%ها أ%و�لD وآخ1ر¬. قال: وسعت' بعض. الع.ر.ب يقول�: اللهم ار\ف%ع\ ع.ن_ا هذه الضeغ\طة، كأ%نه ذ%ه.ب
إ,ل أ%ن� لا م'د_ة وغايةv، أ%و�لv وآخراv؛ ولو أ%راد م.ر_ة ل%قال ض.غ\ط%ة؛ ولو أ%راد. الفعل% ل%قال

الض>غ\ط%ة، مثل% ال1ش\ي.ة1. قال وسعت' آخ.ر. يقول�: اللهم غ%ل%ب.ن ف�لنD على ق�ط}عة{ من ال4رض؛ يريد' أ%رضاv م.ف}ر'وزة.
ور.ج'لD خ.ط1يب¬: ح.س.ن ال�ط}ب.ة، وج.م\ع ال%ط1يب خ'ط%باء�.

 وخ.ط�ب.، بالضم، خ.طاب.ةv، بالف%ت\ح: صار خ.ط1يباv. وف حديث ال%ج�اج: أ%م1ن\ أ%ه\ل, الـم.حاش1د والـم.خاط1ب,؟ أ%راد
 بالـم.خ.اطب: ال�ط%ب.، جع¬ على غي, قياس�، كالـم.ش.اب,ه1 والـم.لم1ح,؛ وقيل: هو ج.م\ع م.خ\ط%بة، والـم.خ\ط%بة: ال�ط}ب.ة؛

ـgت. من الذين. ي.خ\ط�بون الناس.، وي.ح'ث©ون.ه'م على ال�روج,،  والـم'خاط%ب.ة، م'فاع.ل%ة، من ال1طاب والـم'شاو.ر.ة، أ%راد: أ%ن
 والج\ت1م.اع, ل1ل}ف1ت.ن. التهذيب: قال بعض الفسرين ف قوله تعال: وف%ص\ل% ال1طاب,؛ قال: هو أ%ن ي.ح\ك�م بالب.ي>نة أ%و الي.م1ي؛

ـçا ب.ع\د'؛ وداود'، عليه السلم،  وقيل: معناه أ%ن ي.ف}ص1ل% بي. ال%ق> والب.اط1ل، وي'م.ي>ز. بي\ن ال�ك}م, وض1د>ه1؛ وقيل% فصل� ال1ط%اب أ%م
ـ�ا ب.ع\د. ما م.ض.ى ـ�ا بعد'، أ%م ـ�ا ب.ع\د'؛ وقيل: ف%صل� ال1طاب الف1ق}ه' ف الق%ض.اء3. وقال أ%بو العباس: معن أ%م  أ%و_ل� من قال: أ%م

من الك%لم,، فهو كذا وكذا.
وال�ط}ب.ة�: ل%و\نD ي.ض\ر,ب إ,ل الك�د\ر.ة1، م'ش\ر.ب¬ 

>362<ص:
ح'م\رةv ف ص'ف}رة{، ك%ل%و\ن1 ال%ن\ظ%ل%ة ال%ط}ب.اء3، قبل% أ%ن ت.ي\ب.س.، وك%ل%و\ن1

ب.عض, ح'م'ر, الو.ح\ش,. وال�ط}ب.ة�: ال�ض\ر.ة�، وقيل: غ�ب\ر.ة ت.ر\ه.ق�ها
خ'ض\ر.ة، والفعل� من كلY ذلك: خ.ط1ب. خ.ط%باv، وهو أ%خ\ط%ب؛ وقيل%:

ال4خ\ط%ب' ال4خ\ض.ر' ي'خال1ط�ه س.و.اد¬.
وأ%خ\ط%ب. ال%ن\ظ%ل: اص\ف%ر_ أ%ي ص.ار خ'ط}ب.اناv، وهو أ%ن ي.ص\ف%ر_،

وتصي فيه خ'طوطD خ'ض\ر¬.
،�وح.ن\ط%لةD خ.ط}باء�: صفراء� فيها خ'طوطD خ'ض\ر¬، وهي ال�ط}بانة

 وجعها خ'ط}بانD وخ1ط}بانD، ال4خية نادرة. وقد أ%خ\ط%ب. ال%ن\ظ%ل وكذلك ال1ن\طة إ,ذا ل%و_ن.ت\ وال�ط}بان�: ن,ب\تةD ف آخر, الش1يش,،
 كأ%نا ال1ل}ي.و\ن�، أ%وأ%ذ}ناب ال%ي_ات1، أ%ط}راف�ها ر,ق%اق¬ ت'ش\به الب.ن.ف}س.ج، أ%و هو أ%شدe منه س.واداv، وما دون ذلك أ%خ\ض.ر'، وما دون

ذلك إ,ل أ�ص'ول1ها أ%بيض'، وهي شديدة� الـم.رارة.
.Òبال%غ'وا به، كما قالوا أ%ر\م.ك' راد1ن,ي :Òوأ%و\ر.ق' خ'ط}بان,ي

وال4خ\ط%ب': الش>ق1ر_اق'، وقيل الصeر.د'، ل4ن9 فيهما س.واداv وب.ياضاv؛ وينشد:
ول أ%ن\ث%ن,ي، م1ن ط1ي.ة{، عن م.ر,ير.ة{، *  إ,ذا ال4خ\ط%ب' الداع1ي، على الد_و\ح, ص.ر\ص.ر.ا

ورأ%يت ف نسخة{ من الصحاح حاشيةv: الش>ق1ر�اق' بالفارس1ي_ة،
كأ%س\ك1ين.ه\. وقد قالوا للص_ق}ر,: أ%خ\ط%ب'؛ قال ساع1د.ة� بن' ج'ؤ.ي_ة الذل:

وم1ن_ا ح.ب,يب' الع.ق}ر,، حي. ي.ل�ف©هم،  * كما ل%ف_، ص1ر\دان% الص_رية1، أ%خ\ط%ب'
وقيل للي.د1 عند ن'ض'و> سوادها من ال1ن_اء3: خ.ط}باء�، ويقال ذلك ف



الش_ع.ر, أ%يضاv. وال4خ\ط%ب: ال1مار' ت.ع\ل�وه خ'ض\ر.ة. أ%بو عبيد: من
ح'م'ر, الو.ح\ش, ال%ط}باء�، وهي ال4تان� الت لا خ.طê أ%سود' على

:�م.ت\ن,ها، والذك%ر أ%خ\ط%ب'؛ وناقةD خ.ط}باء�: ب.ي>نة ال%ط%ب,؛ قال الز_ف%يان
وصاح1ب,ي ذات' ه1باب� د.م\ش.ق'،  * خ.ط}باء� و.ر\قاء� الس_راة1، ع.و\ه.ق'
وأ%خ\ط%بان�: اسم طائر�، س'م>ي بذلك ل1خ'ط}بة{ ف ج.ناح.ي\ه، وهي

ال�ض\ر.ة.
ويد¬ خ.ط}باء�: ن.ص.ل س.واد' خ1ضاب,ها من ال1ن�اء3؛ قال:

أ%ذ%كر\ت م.ي_ة%، إ,ذ} ل%ها إ,ت\ب'،  * وج.دائ1لD، وأ%نام1لD خ'ط}ب'
وقد يقال ف الش_ع.ر والش_ف%ت.ي\ن.

ـgك%ن.ك.، فهو م'خ\ط1ب¬. وأ%خ\ط%ب.ك. الص_ي\د': أ%م\ك%ن.ك. ود.نا منك.. ويقال: أ%خ\ط%ب.ك. الص_ي\د' فار\م1ه أ%ي أ%م
وال%ط�اب,ي_ة: من الراف1ضة1، ي'ن\س.بون إ,ل أ%ب ال%ط�اب,، وكان
ـ�ر أ%صحاب.ه أ%ن ي.شهدوا، على م.ن\ خال%ف%هم، بالزeور,. ي.أ}م

@خطرب: ال%ط}ر.بة�: الض>يق' ف الـم.عاش,.
وخ'ط}ر'ب¬ وخ'ط%ار,ب¬: الـم'ت.ق%و>ل� با ل يكن جاء4، وقد ت.خ.ط}ر.ب..

@خطلب: ت.ر.ك}ت' القوم ف خ.ط}ل%بة{ أ%ي اخ\ت1لط{.
وال%ط}ل%بة: كثرة� الكلم,، واخت1لط�ه.

>363<ص:
)�)1@خعب: ال%ي\عابة

  قوله «اليعابة» هو هكذا بفتح الاء العجمة وبالياء الثناة التحتية ف اللسان والكم والتهذيب والتكملة وشرح1(
القاموس،

والذي ف مت القاموس الطبوع النعابة بالنون وضبطها بكسر الاء.) :
:vالر_د1يء� ول ي'س\م.ع إ,ل� ف قول, تأ%ب_ط شر�ا

ـgط%ح, الـم'ت.هي>ل ول خ.ر,ع� خ.ي\عابة{، ذ1ي غ%وائ1ل�،  * ه.يام، ك%ج.ف}ر, ال4ب
 التهذيب: ال%ي\عابة وال%ي\عامة: الأ}بون، وأ%ورد البيت، وقال: ويروى خ.ي\عامة. قال: وال%ر,ع' السريع الت_ث%ن>ي والن\ك1سار,،

وال%ي\عامة: الق%ص1ف' الـم'ت.ك%س>ر؛ وأ%ورد البيت الثان:
ول ه.ل1ع لع�، إ,ذا الش_و\ل� حار.د.ت\، *  وض.ن_ت\ بباق1ي د.ر>ها الـم'ت.ن.ز>ل,

ه.ل1ع: ض.ج,ر. لع�: ج.بان.
@خلب: ال1ل}ب': الظ©ف�ر عام_ةv، وج.م\ع'ه أ%خ\لب¬، ل ي'ك%س_ر على

غي ذلك.
وخ.ل%ب.ه بظ�ف�ر,ه ي.خ\ل1ب'ه خ.ل}باv: ج.ر.ح.ه، وقيل: خ.د.ش.ه. وخ.ل%به ي.خ\ل1ب'ه، وي.خ\ل�به خ.ل}باv: ق%ط%ع.ه وش.ق�ه.



 وال1خ\ل%ب: ظ�ف�ر' الس_ب'ع, من الـم.اش1ي والط�ائ1ر,؛ وقيل: ال1خ\ل%ب ل1ـم.ا ي.ص1يد' من الط�ي\ر,، والظ©ف�ر' ل1ـم.ا ل ي.ص1يد'. التهذيب:
 ول1كلY طائر من ال%وار,ح, م1خ\ل%ب¬، ولك�ل9 س.ب'ع� م1خ\ل%ب¬، وهو أ%ظاف1يه'. الوهري: وال1خ\ل%ب' للط�ائ1ر, والس>باع,، بنزلة الظ©ف�ر

لل3ن\سان.
 وخ.ل%ب الف%ريس.ة، ي.خ\ل1ب'ها وي.خ\ل�بها خ.ل}باv: أ%خ.ذ%ها ب,م1خ\ل%به1. الليث: ال%ل}ب' م.ز\ق' ال1ل}د1 بالن_اب,؛ والس_ب'ع ي.خ\ل1ب' الف%ريسة% إ,ذا

 ش.ق_ ج,ل}د.ها بناب,ه، أ%و ف%ع.ل%ه ال%ار,ح.ة� ب,م1خ\ل%ب,ه.قال: وس.م1ع\ت' أ%ه\ل% الب.ح\ر.ي\ن, يقولون للحديدة الـم'ع.ق�ف%ة، الت ل أ�ش.ر. لا، ول
أ%س\نان: ال1خ\ل%ب؛ قال وأ%نشدن أ%عراب من بن سعد:

د.ب_ لا أ%س\ود' كالس>ر\حان}، *  ب,م1خ\ذ%م�، ي.خ\ت.ذ1م' ال3هان}
.vعام_ة �وال1خ\ل%ب: ال1ن\ج.ل� الس_اذ%ج' الذي ل أ%س\نان% له؛ وقيل: ال1خ\ل%ب' ال1ن\ج.ل

وخ.ل%ب. به ي.خ\ل�ب: ع.م1ل% وق%ط%ع. وخ.ل%ب\ت' الن_بات.، أ%خ\ل�ب'ه خ.ل}باv، واس\ت.خ\ل%ب\ته إ,ذا قط%ع\ته.
وف الديث: ن.س\ت.خ\ل1ب' ال%ب,ي. أ%ي ن\قط%ع الن_بات.، ون.ح\ص'د'ه

ون.أ}ك�ل�ه.
وخ.ل%ب.ت\ه ال%ي_ة ت.خ\ل1ب'ه خ.ل}باv: ع.ض_ت\ه.

وال1لب.ة�: الـم'خ.اد.ع.ة، وقيل: ال%ديع.ة باللسان1. وف حديث النب،
صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال لرجل كان ي'خ\د.ع ف ب.ي\ع1ه1: إ,ذا

باي.ع\ت.، ف%ق�ل} ل خ1لب.ة أ%ي ل خ1داع.؛ وف رواية ل خياب.ة. قال ابن
ال4ثي: كأ%نا ل�ث}غ.ة من الر_او,ي، أ%بدل% اللم. ياءé. وف الديث: أ%ن9

بيع. ال�ح.ف�لت1 خ1لب.ةD، ول ت.حل9 خ1لب.ة م'س\لم.
والـم'ح.ف�لت: الت ج'م1ع. ل%ب.ن'ها ف ض.ر\ع1ها.

وخ.ل%ب.ه ي.خ\ل�ب'ه خ.ل}باv وخ1لب.ةv: خ.د.ع.ه.
وخال%ب.ه واخ\ت.ل%به: خاد.ع.ه؛ قال أ%بو ص.خ\ر: 

فل م.ا م.ض.ى ي'ث}ن.ى، ول الش_ي\ب' ي'ش\ت.ر.ى، *  فأ%ص\ف1ق.، عند. الس_و\م,، ب.ي\ع. الـم'خال1ب
وهي ال1لYيب.ى، ورجل خالب¬ وخ.ل�ب، وخ.ل%ب'وت¬،
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 وخ.ل%ب'وب¬، ال4خية عن ك�راع: خ.د_اع¬ ك%ذ�اب¬؛ قال الشاعر:

م.ل%ك}ت'م، فلما أ%ن} م.ل%ك}ت'م\ خ.ل%ب\ت'م'،  * وش.رe الـم'لوك1 الغاد1ر'، ال%ل%ب'وت'
جاء4 على ف%ع.ل�وت، مثل ر.ه.بوت{؛ وامرأ%ة خ.ل%ب'وت¬، على مثال

ج.ب.ر'وت{، هذه عن اللحيان.
وف الثل: إ,ذا ل%م\ ت.غ\ل1ب\ فاخ\ل1ب\، بالكسر. وح'كي عن ال4صمعي:

فاخ\ل�ب أ%ي اخ\د.ع\ه حت تذه.ب. ب,ق%ل}به؛ من قاله بالض_م�، فمعناه:
فاخ\د.ع\؛ ومن قال: فاخ\ل1ب\، فمعناه: فان\ت1ش\ قليلv شيئاv يسياv بع\د.



شيء�، كأ%نه أ�خ1ذ من م1خ\ل%ب الار,حة1. قال ابن ال4ثي,: معناه' إ,ذا
أ%ع\ياك. ال4مر' م'غال%بةv، فاط}ل�ب\ه م'خادعة.

وخ.ل%ب الرأ%ة ع.ق}ل%ها ي.خ\ل1ب'ها خ.ل}باv: س.ل%ب.ها إ,ياه'، وخ.ل%ب.ت\ هي ق%ل}ب.ه ، ت.خ\ل1ب'ه خ.ل}باv، واخ\ت.ل%ب.ت\ه: أ%خ.ذ%ت\ه. وذ%ه.ب.ت به.
الليث: ال1لب.ة أ%ن ت.خ\ل�ب الرأ%ة� ق%ل}ب. الرجل، بأ%لطف1 القول,

وأ%خ\ل%ب,ه1، وامرأ%ةD خ.ل�بة للفؤاد1، وخ.ل�وب¬.
وال%ل}باء� من النساء3: ال%د'وع'. وامرأ%ةD خال1بةD وخ.ل�وب¬ وخ.ل�بة: خ.د_اعة، وكذلك ال%ل1ب.ة؛ قال النمر:

أ%و\د.ى الش_باب'، وح'بe الال%ة1 ال%ل1ب.ه\،  * وقد ب.ر,ئ}ت'، فما بالق%ل}ب, م1ن\ ق%ل%ب.ه\
ويروى ال%ل%ب.ة، بفتح اللم,، على أ%نه ج.م\ع¬، وهم الذين ي.خ\دع'ون

النساء4.
وفلن خ1ل}ب' ن,ساء� إ,ذا كان ي'خال1ب'ه'ن_ أ%ي ي'خ.اد1ع'ه'ن�. وفلنD ح1د\ث� ن,ساء�، وز,ير' ن,ساء� إ,ذا كان ي'حاد1ث�ه'ن�، وي'زاو,ر'ه'ن_.

وامرأ%ة خالةD أ%ي م'خ\تال%ةD. وقوم خال%ةD: م'خ\تالون، مثل باع.ة{، من
الب.ي\ع.

والب.ر\ق' ال�ل�ب': الذي ل غ%ي\ث% فيه، كأ%نه خاد1ع¬ ي'وم1ض'، حت
ـgت  ت.ط}مع. ب,م.ط%ر,ه، ث ي'خ\ل1ف�ك. ويقال: ب.ر\ق' ال�ل�ب,، وب.ر\ق' خ'ل�ب�، ف%ي'ضافان1؛ ومنه قيل ل1م.ن\ ي.ع1د' ول ي'ن\ج,ز' وع\د.ه: إ,نا أ%ن
:vل�ب' أ%يضا� ك%ب.ر\ق خ'ل�ب. ويقال: إ,نه ك%ب.ر\ق� خ'ل�ب�، وبرق, خ'ل�ب�، وهو الس_حاب' الذي ي.ب\ر'ق وي'ر\ع1د'، ول م.ط%ر م.ع.ه. وال

 الس_ح.اب' الذي ل م.ط%ر فيه. وف حديث الستسقاء3: اللهم_ س'ق}ي.ا غي. خ'ل�ب� ب.ر\ق�ها أ%ي خال� عن الـم.ط%ر. ابن ال4ثي:
 ال�ل�ب': السحاب' ي'وم1ض' ب.ر\ق�ه، حت ي'ر\ج.ى م.ط%ره، ث ي'خ\ل1ف' وي.ت.ق%ش_ع'، وكأ%نه من ال1لب.ة1، وهي ال1داع' بالق%ول, الل�ط1يف1؛
ومنه حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: كان أ%س\ر.ع. من ب.ر\ق, ال�ل�ب, وإ,نا خصه بالسeر\ع.ة، ل1ف�ت1ه ل1خ'ل�و�ه من الـم.ط%ر.

 و.ر.ج'لD خ1ل}ب' ن,ساء�: ي'ح1بeه'ن� للحديث والف�ج'ور,، وي'ح\ب,ب\ن.ه لذلك. وهم أ%خ\لب' ن,ساء�، وخ'ل%باء� ن,ساء� ال4خية� ناد1ر.ة. قال ابن
سيده: وعندي أ%ن� خ'ل%باء4 جع' خال1ب�.

 وال1ل}ب'، بالكسر,: ح1جاب' الق%ل}ب,، وقيل: هي ل�ح.ي\مةD ر.ق1يق%ةD، ت.ص1ل� بي. ال4ض\لع,؛ وقيل: هو ح1ج.اب ما بي الق%ل}ب
والك%ب,د1، حكاه' ابن ال4عراب، وبه فس_ر ق%ول% الشاعر:

يا ه1ن\د' !ه1ن\د¬ بي. خ1ل}ب� وك%ب,د\
ومنه قيل للر_ج'ل الذي ي'ح1بeه النساء�: إ,نه ل%خ1ل}ب' 

>365<ص:
 ن,ساء� أ%ي ي'ح1بeه النساء�؛ وقيل: ال1ل}ب' ح1جاب¬ بي. الق%ل}ب, وس.واد1 الب.ط}ن,؛ وقيل: هو شيء# أ%ب\ي.ض'، رق1يق¬، لز,ق¬ بالك%ب,د1؛
 وقيل: ال1ل}ب' ز,ياد.ة� الك%ب,د1، وال1ل}ب' الك%ب,د'، ف بعض, الل©غات1؛ وقيل: ال1ل}ب' ع'ظ%ي\م¬، مثل� ظ�ف�ر ال3ن\سان، لص1ق¬ بناح1ي.ة

ال1جاب,، مـما ي.ل1ي الك%ب,د.؛ وهي ت.ل1ي الكب,د. وال1جاب.، والك%ب,د' م'ل}ت.ز,ق%ةD بان,ب
ال1جاب,.



 وال�ل}ب': لبe الن_خ\ل%ة1، وقيل: ق%ل}ب'ها. وال�ل�ب، م'ث%ق�لv وم'خ.ف�فاv: الليف'، واحد.ت'ه خ'ل}ب.ة. وال�ل}ب': ح.ب\ل� الليف1 والق�ط}ن, إ,ذا ر_ق
وص.ل�ب. الليث: ال�ل}ب' ح.ب\لD د.قيق¬، ص'ل}ب' الف%ت\ل,، من ل1يف{ أ%و ق1ن_ب�، أ%و شيء� ص'ل}ب�؛ قال الشاعر: 

كالـم.س.د1 الل�د\ن1، أ�م1ر_ خ'لب'ه
ابن العراب: ال�ل}بة ال%ل}قة من الليف1، والليف%ة خ'ل}ب.ة وخ'ل�ب.ة؛

وقال: 
كأ%ن} ور,يد.اه' ر,ش.اءا خ'ل}ب,

 وي'روى وريد.ي\ه، على إ,عمال كأ%ن}، وت.ر\ك1 الض\مار. وف الديث: أ%تاه' ر.ج'لD وهو ي.خ\ط�ب، فن.زل% إ,ليه وق%ع.د على ك�ر\س1ي
 خ'ل}ب�، ق%وائمه' من ح.ديد{؛ ال�ل}ب: الل9يف'؛ ومنه الديث: وأ%ما م'وس.ى ف%ج.ع\د¬ آد.م' على ج.م.ل� أ%ح\م.ر، م.خ\ط�وم ب'ل}بة. وقد

 ي'س.م_ى ال%ب\ل نفس'ه: خ'ل}بة؛ ومنه الديث: ب,ليف{ خ'لب\ة{، على الب.د.ل؛ وفيه: أ%نه كان له و,ساد.ةD ح.ش\و'ها خ'ل}ب¬. وال�ل}ب
وال�ل�ب: الطYي' الصeل}ب'

الل�ز,ب'؛ وقيل: ال4س\ود'؛ وقيل: ط1ي' ال%م\أ%ة؛ وقيل: هو الطYي' عام_ة. 
ابن ال4عراب: قال ر.جلD من العرب لط%ب_اخ1ه: خ.لYب\ م1يفاك.، حت
ي.ن\ض.ج. الر_و\د.ق'؛ قال: خ.لYب\ أ%ي ط%ي>ن\، ويقال للطي, خ'ل}ب¬. قال

واليف%ى: ط%ب.ق' الت_نeور، والر_و\د.ق': الشواء�.
وماء# م'خ\ل1ب¬ أ%ي ذ�و خ'ل�ب�، وقد أ%خ\ل%ب. قال ت'ب_ع، أ%و غيه:

فر.أ%ى م.غ1يب الشمس,، عند. مآب,ه.ا،  *  ف ع.ي\ن, ذ1ي خ'ل�ب, وثأ}ط{ ح.ر\م.د1
 الليث: ال�ل}ب' و.ر.ق الك%ر\م, العريض' ونوه'. وف حديث ابن عباس، وقد حاج_ه عمر ف قوله تعال: ت.غ\ر'ب ف ع.ي\ن� ح.م1ئ%ة{،

فقال عمر: حام1ية، فأ%نشد ابن عباس بيت. ت'ب_ع:
ف ع.ي\ن, ذ1ي خ'ل�ب� 

 ال�ل�ب: الطي' وال%م\أ%ة. وامرأ%ةD خ.ل}باء� وخ.ل}ب.ن¬: خ.ر\قاء�، والنون زائدة لللاق، وليست بأ%صلية. وف الصحاح: ال%ل}ب.ن
ال%م\قاء�؛ قال ابن السكيت: وليس من ال1لبة؛ قال رؤبة يصف النوق: 

وخ.ل�ط%ت\ كل© د1لث{ ع.ل}ج.ن,، *  ت.خ\ليط% خ.ر\قاء3 الي.د.ي\ن,، خ.ل}ب.ن,
ورواه أ%بو اليثم: خ.ل}باء3 الي.د.ي\ن، وهي ال%ر\قاء، وقد خ.ل1ب.ت\

خ.ل%باv، وال%ل}ب.ن' الهزولة� منه.
وال�ل}ب': الو.ش\ي'.

والـم'خ.ل�ب: الكثي' الوش\ي, من الثYياب. وث%و\ب¬ م'خ.ل�ب: كثي
الو.ش\ي؛ قال لبيد:

وغ%ي\ث{ ب,د.ك}داك{، ي.ز,ين' و,هاد.ه'  * ن.بات¬، ك%و.ش\ي, الع.ب\ق%ر,ي> الـم'خ.ل�ب,
>366<ص:

أ%ي الكثي, ال4ل}وان1. وأ%و\ر.د. الوهري هذا الب.ي\ت.: وغيثD، برفع



الثاء3؛ قال ابن بري: والصواب خ.ف}ض'ها ل4ن قبله:
وكائ1ن\ ر.أ%ي\نا من م'ل�وك{ وس'وق%ة{،  * وصاح.ب\ت' من و.ف}د{ ك1رام� وم.و\ك1ب,

قال: الد_كداك ما ان\خ.ف%ض. من ال4رض,، وكذلك الو,هاد'، ج.م\ع'
و.ه\دة{؛ ش.ب_ه ز.هر النبات1 بو.ش\ي الع.ب\ق%ر,ي>.

@خنب: ال1ن_اب': الض_خ\م' الطويل� من الرجال,، ومنهم م.ن ل
ي'ق%ي>د\؛ وهو أ%يضاv: ال4ح\م.ق الـم'خ\ت.ل1ج' مر_ةv ه'نا، وم.ر_ةv ه'نا.

وال1ن_اب': الض_خ\م' ال4نف1، وهذا مـما جاء4 على أ%صل1ه شاذ9اv، ل4ن
 كل� ما كان على ف1ع_ال� من ال4س\ماء3، أ�ب\د1ل% من أ%حد1 ح.ر\ف%ي\ ت.ض\ع1يف1ه ياء، مثل د1ينار� وق1ياط{، ك%راه1ي.ة أ%ن} ي.ل}ت.ب,س بالصاد1ر,، إ,ل
 أ%ن يكون% بالاء، في.خ\ر'ج. على أ%صل1ه، مثل% د1ن_ابة{ وص1ن_ار.ة{، ود1ن_امة{ وخ1ن_ابة{، ل4نه الن قد أ�م1ن. الت1باس'ه بالـم.صاد1ر.التهذيب:

 يقال رجل خ1ن_أ}ب¬، مكسور' الاء3، م'ش.د_د' النون، مهموز: وهو الض_خ\م' ف ع.بالة{، والمع خ.نان,ب'. ويقال: ال1ن_أ}ب' من
 الرجال: ال4ح\م.ق' الـم'ت.ص.ر>ف'، يتلج هكذا مر_ة، وهكذا مر_ة أ%ي يذهب.ال4زهري، الليث: ال�ن_أ}بة�، الاء� رفع¬ والنون

ـgف1، وها ال�ن_أ}ب.تان1، قال: وال4ر\ن.بة تت شديدةD، وبعد النون هزة، وهي ط%ر.ف' ال4ن
ال�ن_أ}بة1. وقال ابن سيده: ال1ن_ابة ال4ر\ن.ب.ة� العظيمة، وقيل:

ط%ر.ف' ال4ر\ن.بة1 من أ%علها، بينها وبي النeخ\ر.ة. وال1ن_اب.تان1:
ـgف1، والر_و\ث%ة ت.ج\م.ع ـgف1 من جان,ب.ي\ه، وال4ر\ن.ب.ة: ما ت.ح\ت. ال1ن_ابة، والع.ر\ت.م.ة: أ%س\ف%ل� من ذلك، وهي ح.دe ال4ن  ط%ر.فا ال4ن

 ذلك كل�ه، وهي الـم'ج\ت.معة ق�د_ام. الار,ن1، وبعضهم يقول: الع.ر\ت.م.ة ما بي الو.ت.رة والش_ف%ة1، وال1ن_ابة حرف' الـم'ن\خ'ر، وها
ـgف1: خ.ر\قاه' عن ي.مي� وش1مال، بينهما الو.ت.رة�؛ قال الراجز: الن_ابتان. وقيل خ1ن_اب.ت.ا ال4ن

أ%ك}وي ذ%وي ال4ض\غان ك%ي�اv م'ن\ض1جا،  منهم، وذ%ا ال1ن_ابــــــــــة1 الع.ف%ن\ج.ج.ا
ـgف1، ها  ويقال: ال1ن_أ}بة، بالمز. وف حديث زيد1 بن, ثابت، ف ال1ن_اب.ت.ي\ن, إ,ذا خ'ر,م.ت.ا، قال: ف كلY واحدة{ ث�ل�ث� د1ية1 ال4ن
 بالكسر والتشديد، جان,با الـم'ن\خ'ر.ي\ن,، عن ي.مي, الو.ت.رة1 وشال1ها، وه.م.ز.ها الليث، وأ%نكرها ال4صمعي. قال أ%بو منصور:

المزة� الت ذكرها
الليث ف ال1ن_ابة وال1ن_اب ل ت.صحe ع1ندي إ,ل� أ%ن ت'ج\ت.ل%ب، كما

 أ�دخ1ل%ت\ ف الش_م\أ%ل,، وغ1رق1ئ1 الب.ي\ض,، وليست\ بأ%ص\ل1ي_ة. قال أ%بو منصور: وأ%ما ال�ن_أ}بة�، بالمز وضم الاء3، فإ,ن أ%با العباس
روى

 عن ابن ال4عراب، قال ال1ن_اب.تان1، بكسر الاء3 وتشديد النون، غي مهموز، ها س.م_ا الـم'ن\خ'ر.ي\ن، وها الـم'ن\خ'ران1،
.� وال%و\ر.م.تان1، قال: هكذا ذكرها أ%بو عبيد ف كتاب اليل؛ وروى س.ل%مة عن الفر_اء3 أ%نه قال: ال1ن_اب'، وال1ن_ب' الطويل

قال: ول أ%عرف المز ل4حد ف هذه الروف.
.vف1، وقد خ.ن,ب. خ.ن.باgـ وال%ن.ب': كال�نان1 ف ال4ن

وال1ن\ب': م.و\ص1ل� أ%ساف1ل, أ%ط}راف1 الفخ1ذ%ي\ن,،
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 وأ%عال الساق%ي\ن,. وال1ن\ب': باط1ن' الرeك}بة1؛ وقيل: هو ف�روج' ما بي ال4ض\لع، وجع' ذلك كلYه أ%خ\ناب¬؛ قال رؤ\بة:
ع'وج¬ د1قاق¬، من ت.ح.ن>ي ال4خ\ناب

الفر_اء�: ال1ن\ب'، بكسر الاء3: ث1ن\ي' الرeك}ب.ة، وهو الـم.أ}ب,ض'.
وخ.ن,ب.ت\ ر,ج\ل�ه، بالكسر: وه.ن.ت\. وأ%خ\ن.ب.ها هو: أ%و\ه.ن.ها، وأ%خ\ن.ب\ت'ها أ%نا؛ قال ابن أ%حر:

أ%ب الذي أ%خ\ن.ب. ر,ج\ل% ابن الص_ع1ق\،  * إ,ذ كانت1 ال%ي\ل� كع1ل}باء3 الع'ن'ق\
 قال ابن بري: قال أ%بو زكريا الطيب التبيزي: هذا البيت لتميم بن الع.م.ر_د1 بن, عام1ر, بن عبد1ش.م\س�، وكان الع.م.ر_د ط%ع.ن

ي.زيد. بن
الص_ع1ق,، فأ%ع\ر.ج.ه. قال ابن بري: وقد و.ج.دته أ%يضاv ف شعر ابن أ%حر الباهلي.

ابن ال4عراب: أ%خ\ن.ب. رجل%ه ق%ط%ع.ها.
وخ.ن,ب. الر_ج'ل�: ع.ر,ج..

)1واخ\ت.ن.ب. القوم': ه.ل%ك�وا(
)1(.vقوله «واختنب القوم هلكوا» نقل الصاغان عن الزجاج أخنب القوم هلكوا أيضا 

أ%بو عمرو: الـم.خ\ن.بة القطيعة.
وجاريةD خ.ن,بة: غ%ن,جة ر.خيمة. وظ%ب\يةD خ.ن,بة أ%ي عاقدة ع'ن'ق%ها،

وهي رابضة ل ت.ب\ر.ح' م.كان.ها، كأ%ن الارية ش'ب>ه.ت\ با؛ وقال:
كأ%نا ع.ن\ز' ظ1باء� خ.ن,ب.ه\،  * ول ي.ب,يت' ب.ع\ل�ها على إ,ب.ه\

ال3بة�: الر>يبة�. ويقال: رأ%يت' فلناv على خ.ن\بة{ وخ.ن\عة{، ومثله:
ع.ق1ر. وب.ق1ر.، ومثله: ما ذ�ق}ت' ع.ل�وساv ول ب.ل�وساv، وجئ} به من

ع.س>ك. وب.س>ك.، فعاق%ب الع.ي' الباء4.
شر: ال%ن.بات' الغ.د\ر' والك%ذ1ب'.

ويقال: ل%ن\ ي.ع\د.م.ك. من اللئيم خ.نابةD أ%ي ش.رÒ. وال%ن.ابة�: ال4ث%ر القبيح'. قال ابن' مقبل:
ما كنت' م.ول خ.نابات{، ف%آ4ت1ي.ها، *  ول أ%ل1م\نا لق%ت\لى ذ%اك�م' الك%ل1م,

 ويروى ج.نابات{. يقول: لست أ%جنبياv منكم؛ ويروى خ.نانات{، ب,ن'ون.ي\ن، وهي كال%نابات1. ورجل ذ�و خ.ن.ب.ات{ وخ.ب.نات{:
وهو الذي يصلح م.ر_ةv، ويفسد' أ�خ\رى.

 @خنثب: الفر_اء�: ال1ن\ث%بة وال1ن\ث%ع\بة� الغ.زير.ة الل�ب.ن, من النوق. قال شر: ل} أ%س\م.ع\ها إ,ل لل}ف%ر_اء3؛ قال أ%بو منصور: وج.م\ع
ال1ن\ث%بة1 خ.ناث1ب.

@خندب: رجل� خ'ن\د'ب¬: س.ي>ئ� ال�ل�ق,.
وخ'ن\د'بانD: كث1ي' الل�ح\م,.

 @خنزب: ابن ال4ثي: ف حديث الصلة: ذاك. ش.ي\طانD يقال له خ.ن\ز.ب؛ قال أ%بو عمرو: وهو ل%ق%ب¬ له. وال%ن\ز.ب': ق1ط}ع.ة
ل%ح\م� م'ن\ت1ن.ة، وي'روى بالكسر والضم.



@خنضب: امرأ%ة خ'ن\ض'ب.ةD: س.م1ين.ة.
@خنظب: ال�ن\ظ�ب.ة: د'و.ي\ب_ة، حكاها ابن د'ر.ي\د.

@خنعب: ال�ن\ع'ب.ة�: ال%ن.ة الـم'ت.د.لYية و.س.ط الش_ف%ة الع'ل}يا، ف بعض, اللغات1، وهي م.ش.قe ما بي الش_ارب.ي\ن, ب,حيال الو.ت.رة1.
ال4زهري: هي ال�ن\ع'ب.ة، 

>368<ص:
والنeون.ة�، والث©وم.ة�، وال%ز\م.ة، والو.ه\د.ة، والق%ل}د.ة، وال%ر\ت.مة، والع.ر\ت.م.ة�، وال1ث}ر,م.ة.

@خوب: ال%و\ب.ة: ال4رض' الت ل ت'م\ط%ر\ ب.ي\ن. أ%ر\ض.ي\ن, 
 م.ـم\طور.ت.ي\ن. وال%و\ب.ة�: ال�وع'، عن ك�راع. قال أ%بو عمرو: إ,ذا ق�ل}ت. أ%صاب.ت\نا خ.و\ب.ةD، بالاء3 العجمة، فمعناه الاعة�؛ وإ,ذا
 ق�ل}تها بالاء3 الهملة، فمعناه' الاج.ة. أ%بو عبيد: أ%صاب.ت\ه'م خ.و\بةD إ,ذا ذ%ه.ب. ما عند.هم، فلم يبق. عندهم شيء#؛ قال شر: ل

 أ%د\ر,ي ما أ%صاب.ت\ه'م خوبة، وأ%ظ�نe أ%نه ح.و\ب.ة؛ قال أ%بو منصور: وال%و\ب.ة بالاء3، صحيح، ول ي.ح\ف%ظ}ه شر. قال: ويقال
للج'وع: ال%و\ب.ة؛ وقال الشاعر:
ط%ر'ود ل1خ.و\بات1 النeف�وس, الك%وان,ع,

وف حديث الت_ل1ب, بن ث%ع\لبة: أ%صاب. رسول% الل9ه، صلى الل9ه عليه
وسلم، خ.و\ب.ةD فاس\ت.ق}ر.ض. م1ن>ي ط%عاماv. ال%و\بة�: الـم.جاع.ة.

وخاب. ي.خ'وب' خ.و\باv: اف}ت.ق%ر.، عن ابن ال4عراب.
وف الديث: ن.ع'وذ� بالل9ه من ال%و\بة1. ويقال: ن.ز.ل}نا ب.و\بة{ من
ال4رض, أ%ي ب.و\ض1ع, س'وء�، ل ر,ع\ي. به ول ماء4. أ%بو عمرو:

ال%و\ب.ة والق%واي.ة� وال%ط1يط%ة�: ال4رض' الت ل ت'م\ط%ر\، وق%و,ي. الـم.طر ي.ق}و.ى إ,ذا اح\ت.ب.س..
@خيب: خاب. ي.خ1يب' خ.ي\ب.ةv: ح'ر,م، ول ي.ن.ل} ما ط%ل%ب.

وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه: م.ن\ فاز. ب,ك�م\، فقد فاز. بالق1د\ح,
ال4خ\ي.ب, أ%ي بالس_ه\م, الائ1ب,، الذي ل ن.ص1يب. له من ق1داح, الـم.ي\س3ر، وهي ثلثة: الـم.ن,يح'، والس_ف1يح'، والو.غ}د'.

وال%ي\ب.ة: ال1ر\مان� وال�س\ران؛ وقد خاب. ي.خ1يب' وي.خ'وب'. وف
.vل%ك ! ويا خ.ي\ب.ة% الد_ه\ر,! وخ.ي_ب.ه الل9ه: ح.ر.م.ه. وخ.ي_ب\ت'ه أ%نا ت.خ\ي,يبا vالديث: خ.ي\بة

وخاب. إ,ذا خ.س3ر.، وخاب. إ,ذا ك%ف%ر، وال%ي\ب.ة: ح1ر\مان ال%د>.
وف الثل: ال%ي\ب.ة� خ.ي\ب.ة؛ وس.ع\ي'ه ف خ.ي_اب, ابن ه.ي_اب� أ%ي ف خ.س.ار�، وب.ي_اب, بن ب.ي_اب�، ف م.ثل� للعرب، ول يقولون منه

خاب.، ول هاب.. وال%ي_اب': الق1د\ح' الذي ل ي'ور,ي؛ وقوله أ%نشده
ثعلب:

ـgت. ع.ي_اب\ ـgت. خ.ي_اب\،  * ك�ل©ك. ذ�و ع.ي\ب�، وأ%ن اس\ك�ت\، ول ت.ن\ط1ق\، فأ%ن
يوز أ%ن يكون ف%ع_الv م1ن ال%ي\ب.ة1، ويوز أ%ن ي'ع\ن.ى به، أ%نه

مثل هذا الق1د\ح الذي ل ي'ور,ي. وو.ق%ع ف و.اد1ي ت'خ'ي>ب. على



 ت'ف�ع>ل%، بضم التاء3 والفاء3 وكسر العي، غي مصروف{، وهو الباط1ل�. وتقول: خ.ي\ب.ةv لز.ي\د{، وخ.ي\ب.ةD ل1ز.ي\د{، فالن_ص\ب' على إ,ض\مار
ف1ع\ل�، والر_ف}ع' على البتداء.

@خبت: ال%ب\ت': ما ات_س.ع. من بط�ون ال4ر\ض,، عربية م.ح\ض.ةD، وجعه:
أ%خ\بات¬ وخ'بوت¬. وقال ابن ال4عراب: ال%ب\ت' ما اط}م.أ%ن� من ال4رض

وات_س.ع.؛ وقيل: ال%ب\ت' ما اط}م.أ%ن� من الê4ض وغ%م'ض.، فإ,ذا
خ.ر.ج\ت. منه، أ%ف}ض.ي\ت. إ,ل س.ع.ة{؛ وقيل: ال%ب\ت' س.ه\ل ف ال%ر_ة؛

وقيل: هو الوادي الع.ميق' الو.طيء�، مدود، ي'ن\ب,ت' ض'روب. الع1ضاه.
وقيل: ال%ب\ت' ال%ف1يe الطمئن من ال4رض، فيه رمل. وف حديث عمرو بن

ي.ث}ر.ب�: إ%ن} رأ%يت. نعجةv ت.ح\م1ل� ش.ف}ر.ة وز,ناداv ب,خ.ب\ت1 ال%م1يش,،
فل ت.ه,ج\ها. قال القتيب: سأ%لت الجازيي، فأ%خبون أ%ن بي الدينة

وال1جاز صحراء، ت'ع\ر.ف بال%ب\ت. وال%ميش': الذي ل ي'ن\ب,ت'.
وخب.ت. ذكره إ,ذا خ.ف1ي.؛ قال: ومنه ال�خ\ب,ت' من الناس.

وأ%خ\ب.ت. إ,ل ربه أ%ي اط}م.أ%ن� إ,ليه. ور'و,ي عن ماهد ف قوله:
وب.ش>ر, ال�خ\ب,تي.؛ قال: ال�ط}م.ئ1ن>ي، وقيل: هم ال�ت.واض1عون،

وكذلك قال ف قوله: وأ%خ\ب.ت'وا إ,ل ربم أ%ي تواض.ع'وا؛ وقال الفراء: أ%ي
ت.خ.ش_عوا لربم، قال: والع.ر.ب' ت.ج\ع.ل� إ,ل ف موضع اللم.

وفيه خ.ب\ت.ة أ%ي تواضع.
وأ%خ\ب.ت. لل�ه: خ.ش.ع.؛ وأ%خ\ب.ت.: تواض.ع.، وكلها من ال%ب\ت1. وف

التنزيل العزيز: ف%ت'خ\ب,ت. له ق�لوب'هم؛ فسره ثعلب بأ%نه التواض'ع. وف
حديث الدعاء: واج\ع.ل}ن لك م'خ\ب,تاv أ%ي خاشعاv مطيعاv. وال3خ\بات':
،vم'ن,يبة vشوع والت_واض'ع. وف حديث ابن عباس: فيجعلها م'خ\ب,تة�ال

وأ%صل ذلك من ال%ب\ت1 الطمئن من ال4رض.
 eوال%ب,يت': ال%قي الر_ديء� من ال4شياء؛ قال الي.ه'ود1ي

(* قوله
«قال اليهودي» هو السموأ%ل، كما ف التكملة.) ال%ي\بي.:

ي.ن\ف%ع' الط�ي>ب' القليل� من الر�ز\
ق,، ول ي.ن\ف%ع' الك%ثي' ال%ب,يت'

وسأ%ل الليل� ال4ص\م.عي_ عن ال%ب,يت1، ف هذا البيت، فقال له: أ%راد
ال%ب,يث% وهي لغة خ.ي\ب.ر، فقال له الليل: لو كان ذلك لغ.ت.هم، لقال

الكتي، وإ,نا كان ي.نبغي لك أ%ن تقول: إ,نم يقلبون الثاء تاء ف بعض



الروف؛ وقال أ%بو منصور ف بيت اليهودي أ%يضاv: أ%ظن أ%ن هذا تصحيف، قال:
ل4ن الشيء القي الرديء إ,نا يقال له ال%ت1يت' بتاء4ين، وهو بعن

الس3يس، فصحفه وج.ع.له ال%ب,يت..
وف حديث أ%ب عامر الراهب: لا ب.ل%غه أ%ن� ال4نصار قد بايعوا النب،

صلى الل�ه عليه وسلم، ت.غ.ي_ر. وخ.ب'ت.؛ قال الطاب: هكذا رو,ي
بالتاء العجمة، بنقطتي من فوق.

يقال: رجل خ.ب,يت¬ أ%ي فاسد؛ وقيل: هو كال%بيث، بالثاء الثلثة؛ وقيل:
هو القي الر_ديء.

وال%ت1يت، بتاء4ين: ال%سيس'. وقوله ف حديث مكحول: أ%نه م.ر_ برجل
نائم بعد العصر، ف%د.فعه برجله، وقال: لقد ع'وف1يت إنا ساعة تكون فيها

ال%ب\ت.ة�؛ يريد ال%ب\ط%ة%، بالطاء، أ%ي ي.ت.خ.ب_طه الشيطان� إ,ذا م.س_ه
ب.ب.ل أ%و ج'نون، وكان ف لسان مكحول ل�ك}نةD، فجعل الطاء تاء.

وال%ب\ت': ماء لك%ل}ب�.
.vالط�ع\ن' بالرماح م'دار.كا :eختت: ال%ت@

وال%ت.ت': ف�ت'ور ي.ج,د'ه ال3نسان ف بدنه.
وأ%خ.ت_ الرجل�: اس\ت.ح\يا وس.ك%ت.. التهذيب: أ%خ.ت_ لرجل�، فهو

م'خ1تÒ إ,ذا انكس.ر. واس\ت.ح\يا إ,ذا ذ�ك1ر. أ%بوه؛ قال ال4خطل:
،vفمن\ ي.ك' عن أ%وائ1له م'خ1ت�ا
فإ,ن_ك.، يا و.ل1يد'، بم ف%خ'ور'

وال�خ1تe: النكسر. وال�خ\ت.ت نو ال�خ1ت�، وهو ال�تصاغر النكسر.
ورجل م'خ1ت�: خاضع م'س\ت.ح\ي�؛ وقيل: له كلم¬ أ%خ.ت�، منه، فهو

م'خ1تÒ. وف حديث أ%ب ج.ن\د.ل�: أ%نه اخ\تات. للض_ر\ب حت خ1يف. عليه؛ قال
ابن ال4ثي: قال شر: هكذا روي، والعروف أ%خ.ت_ الرجل� إ,ذا ان\ك%س.ر.

واس\ت.ح\يا. ابن سيده: أ%خ.ت_ه القول�: أ%ح\ش.مه. وأ%خ.ت_ الل�ه'
:�ح.ظ�ه: أ%خ.س_ه، وهو خ.ت1يت¬؛ قال الس_م.و\أ%ل

ليس ي'ع\ط%ى الق%و,يe ف%ض\لv من الال,،
ول ي'ح\ر.م' الض_ع1يف' ال%ت1يت'

ب.ل} لكلY، من رزق1ه، ما ق%ض.ى الل�ه'،
وإ,ن} ح'ز_ أ%ن\ف�ه ال�س\ت.م1يت'

قال ابن بري: الذي ف شعره الض_عيف' الس_خ1يت'؛ والس_خ1يت': هو



الدقيق' ال%ه\زول�، قال: وهذا هو الظاهر، ل4ن العن أ%ن الرزق يأ}ت
للضعيف، ومن ل يقدر على التصرف؛ وأ%ما ال%سيس, الق%د\ر فله ق�د\رة على

التصرف، مع خ.ساسته وال�س\ت.م1يت': الرجل� ال�س\ت.ق}ت1ل الذي ل ي'بال
بالوت إ,ذا حارب. وال%ت1يت': ال%سيس' من كل شيء�؛ وال%ت1يت' وال%سيس'

واحد. وشهر خ.ت1يت¬: ناقص¬؛ عن كراع.
وخ.تÒ: موضع.

@خرت: ال%ر\ت' وال�ر\ت': الث�ق}ب' ف ال�ذن، وال3برة، والفأ}س،
وغيها، والمع أ%خ\رات¬ وخ'ر'وت¬؛ وكذلك خ'ر\ت' ال%ل}قة. وفأ}س¬

ف1ن\د.أ}يةD:؛ ض.خ\مة لا خ'ر\ت¬ وخ'رات¬، وهو خ.ر\ق' ن,صاب,ها. وف حديث عمرو بن
العاص، قال لا اح\ت'ض1ر.: كأ%نا أ%ت.ن.ف�س' من خ'ر\ت1 إ,ب\رة أ%ي

ث%ق}بها.
وأ%خ\رات' ال%زادة: ع'راها، واحدت'ها خ'ر\تةD، فكأ%ن� جعه إ,نا هو

على حذف الزائد الذي هو الاء�. التهذيب: وف ال%زادة أ%خ\رات'ها، وهي
الع'رى بينها الق%ص.بة الت ت'ح\م.ل� با؛ قال أ%بو منصور: هذا و.ه.م¬،

إ,نا هو خ'ر.ب' ال%زاد، الواحدة� خ'ر\بة؛ وكذلك خ'ر\بة� ال�ذ�ن، بالباء3،
وغ�لم أ%خ\ر.ب' ال�ذ�ن. قال: وال�ر\تة�، بالتاء3، ف الديد من

�الفأ}س وال3برة؛ وال�ر\بة�، بالباء3، ف ال1ل}د. وقال أ%بو عمرو: ال�ر\تة
ثقب الش_غ1يزة، وهي ال1س.ل�ة. قال ابن ال4عراب، وقال الس_ل�ول9:
راد. خ'ر\ت' القوم إ,ذا كانوا غ%ر,ضي بنزلم ل ي.ق1رeون%؛ وراد.ت\

أ%خ\رات'هم؛ ومنه قوله:
لقد ق%ل1ق. ال�رن\ت' إ,ل ان\تظارا

وال4خ\رات': ال%ل%ق' ف رؤ'وس النeس'وع. وال�ر\تة�: ال%ل}قة الت
تري فيها الن>س\عة، والمع خ'ر\ت¬ وخ'ر.ت¬، وال4خ\رات' جع المع؛

،vقال:إ,ذا م.ط%و\نا ن'س'وع. ال1يس, م'سع1دة
ي.س\ل�ك}ن. أ%خ\رات. أ%ر\باض, ال%داريج,

وخ.ر.ت. الشيء4: ث%ق%به.
وال%خ\روت': ال%شقوق' الش_ف%ة. وال%خ\روت' من ال3بل: الذي خ.ر.ت.

ال1شاش' أ%ن\ف%ه؛ قال:
،Dوأ%ع\ل%م' م.خ\روت¬، من ال4ن\ف1، مار,ن

د.قيق¬، مت ت.ر\ج'م\ به ال4رض. ت.ز\د.د1



يعن أ%نف. هذه الناقة؛ يقال: ج.م.ل م.خ\روت' ال4نف. وال%راتان1:
نمان1 من كواكب ال4س.د1، وها ك%وك%بان1، بينهما قدر' س.و\ط{، وها ك%ت1فا

ال4سد1، وها ز'ب\رة� ال4سد 
(* قوله «وها زبرة السد» وهي مواضع الشعر

على أ%كتافه، مشتق من الرت وهو الثقب، فكأنما ينخرتان إ,ل جوف السد
أي ينفذان إ,ليه اهـ. تكملة.) ؛ وقيل: س>يا بذلك لن'ف�وذ1ها إ,لة

ج.و\ف1 ال4سد؛ وقيل: إ,نما معتل�ن1، واحدت'هما خ.راة؛ حكاه كراع ف
العتل؛ وأ%نشد:

إ,ذا رأ%يت. أ%ن\ج'ماv من ال4س.د\:
ج.ب\ه.ت.ه أ%و ال%راة% والك%ت.د\،

بال% س'ه.ي\لD ف الف%ض1يخ، فف%س.د\،
وطاب. أ%ل}بان� اللYقاح,، ف%ب.ر.د\

قال ابن سيده: فإ,ذا كان ذلك، فهي من «خ ر ي» أ%و من «خ ر و».
وال1ر>يت: الدليل� الاذق' بالدللة، كأ%نه ينظر ف خ'ر\ت1 ال3ب\رة؛

قال رؤ\بة بن العجاج:
أ%ر\مي بأ%ي\دي الع1يس, إ,ذ ه.و,يت'

ف ب.ل}دة{، ي.ع\يا با ال1ر>يت'
ويروى: ي.ع\ن.ى، قال ابن ب.ري: وهو الصواب. ومعن ي.ع\ن با: ي.ض1ل©

با ول ي.ه\ت.دي؛ يقال: ع.ن,ي. ع.ليه ال4م\ر' إ,ذا ل ي.ه\ت.د1 له؛
والمع: ال%رار,ت'؛ وقال:

ب,غ\ب.ى على الد_لم1ز, ال%رار,ت1
والد_لم1ز'، بفتح الدال: جع د'لم1ز�، بضم الدال، وهو القوي� الاضي.

vمن بن الد>يل,، هاديا ،vوف حديث الجرة: فاست.أ}ج.ر. ر.ج'ل
خ1ر>يتاv. ال1ر>يت': الاهر الذي ي.ه\ت.دي ل4خ\رات1 ال%فاو,ز,، وهي

ط�ر'ق�ها الفية وم.ضايق�ها؛ وقيل: أ%راد أ%نه ي.ه\ت.دي ف مثل ث%ق}ب, ال3برة
من الطريق. شر: دليلD خ1ر>يت¬ ب,ر�يت¬ إ,ذا كان ماهراv بالدللة، مأ}خوذ

من ال�ر\ت1، وإ,نا سي خ1ر>يتاv، لش.قYه ال%فاز.ة%.
ويقال: طريق م.خ\ر.ت وم.ث}ق%ب¬ إ,ذا كان مستقيماv ب.ي>ناv، وط�ر'ق¬
م.خار,ت'؛ وسي الدليل خ1ر>يتاv، ل4نه يدل على ال%خ\ر.ت1؛ وسي

م.خ\ر.تاv، ل4ن له م.ن\ف%ذاv ل ي.ن\س.دe على من س.ل%كه.



الكسائي: خ.ر.ت\نا ال4رض. إ,ذا ع.ر.ف}ناها، ول ت.خ\ف. علينا ط�رق�ها؛
ويقال: هذه الطريق ت.خ\ر'ت' بك إ,ل موضع كذا وكذا أ%ي ت.ق}ص1د' بك.

وال�ر\ت': ض1ل%ع¬ صغية عند الص_د\ر، وجعه أ%خ\رات¬؛ وقال طرفة:
وط%يe م.حال� كال%ن,ي> خ'ل�وف�ه،

وأ%خ\رات'ه ل�ز_ت\ بد.أ}ي� م'ن.ض_د1
قال الليث: هي أ%ضلع¬ عند الص_د\ر م.عاv، واحد'ها خ'ر\ت¬. التهذيب ف

ترجة خرط: وناقة خ.راطةD وخ.راتة: ت.خ\ت.ر,ط� فت.ذ}ه.ب' على و.ج\هها؛
وأ%نشد:

ي.سوق�ها خ.راتةv أ%ب'وزا،
ي.ج\ع.ل� أ%د\ن أ%ن\ف1ها ال�م\ع'وزا

وذ1ئب¬ خ'ر\ت¬: سريع، وكذلك الكلب أ%يضاv. وخ.ر\تة�: ف%رس' ال�مام.
@خفت: ال%ف}ت' وال�فات': الض_ع\ف' من الوع ونوه؛ وقد خ'ف1ت..

وال�فوت':ض.ع\ف' الص_و\ت من ش1د_ة الوع؛ يقال: صوت خ.فيض¬ خ.فيت¬.
وخ.ف%ت. الصوت' خ'ف�وتاv: س.ك%ن.؛ ولذا قيل للميت: خ.ف%ت. إ,ذا انقطع

كلم'ه وسكت، فهو خاف1ت¬.
وال3بل ت'خاف1ت' ال%ض\غ% إ,ذا اجت.ر_ت\. وال�خاف%تة�: إ,خ\فاء�

الص_و\ت1. وخاف%ت. بصوته: خ.ف�ض.ه. وف حديث عائشة، قالت: ربا خ.ف%ت.
النبe، صلى الل�ه عليه وسلم، بقراء4ته، وربا ج.ه.ر. وحديثها الخر:
أ�ن\ز,ل%ت\ «ول ت.ج\ه.ر\ بصلت1ك. ول ت'خاف1ت\ با» ف الدeعاء، وقيل ف

�القراء4ة؛ وال%ف}ت': ض1دe ال%ه\ر,. وف حدديث صلة النازة: كان يقرأ
ف ال�ول بفاتة الكتاب م'خاف%ت.ةv، هو مفاع.لة منه. وف حديثها الخر،

ن.ظ%ر.ت\ إ,ل رجل كاد. يوت' ت.خاف�تاv، فقالت\: ما لذا؟ فقيل: إ,نه من
،�الق�ر_اء. الت_خاف�ت': ت.ك%ل©ف ال�ف�وت1، وهو الض_ع\ف' والسeكون

وإ,ظهار'ه من غي صحة. وخاف%ت.ت ال3بل� ال%ض\غ%: خ.ف%ت.ت\ه. وخ.ف%ت.
صوته ي.خ\ف1ت': ر.ق_. وال�خاف%ت.ة� والت_خاف�ت': إ,س\رار ال%ن\ط1ق,،

وال%ف}ت' مثله؛ قال الشاعر:
أ�خاط1ب' ج.ه\راv، إ,ذ ل%ه'ن_ ت.خاف�ت¬،
وش.ت_ان% بي ال%ه\ر وال%ن\ط1ق, ال%ف}ت1

الليث: الرجل ي'خاف1ت' بقراء4ته إ,ذا ل ي'ب.ي>ن' قراء4ته برفع الصوت.
وف التنزيل العزيزي: ول ت.ج\ه.ر\ بصلتك ول ت'خاف1ت\ با.



وت.خاف%ت. القوم' إ,ذا تشاو.ر'وا س1ر�اv. وف التنزيل العزيز:
.vي.ت.خاف%ت'ون% بينهم إ,ن} ل%ب,ث}تم إ,ل� يوما

وخ.ف%ت. الرجل� خ'ف�وتاv: مات..
وال�فات: م.و\ت' الب.غ\تة؛ قال العدي:

ول%س\ت'، وإ,ن ع.زeوا علي_، بال1ك{
خ'فاتاv، ول م'س\ت.ه\ز,م� ذاهب, الع.ق}ل,

قال أ%بو عمرو: خ'فاتاv: ف%ج\أ%ةv. م'س\ت.ه\ز,م: ج.زوع. ويقال: خ.ف%ت.
vأ%ي ض.ع\فا vعاس أ%ي س.ك%ن. قال أ%بو منصور: معن قوله خ'فاتاeمن الن

.vوت.ذ%ل©ل
ويقال للرجل إ,ذا مات.: قد خ.ف%ت. أ%ي انقطع كلمه. وخ.ف%ت. خ'فاتاv أ%ي

مات ف%جأ%ةv؛ ويقال منه: ز.ر\ع¬ خاف1ت¬ أ%ي كأ%نه بقي، فلم ي.ب\ل�غ}
غاية% الط©ول,. وف حديث أ%ب هريرة: م.ث%ل� الؤ\من الضعيف، ك%م.ثل خاف1ت1

الزر\ع,، ي.ميل� مر_ةv وي.ع\ت.د1ل� أ�خرى؛ وف رواية: كمثل خاف1ت.ة1
الزرع,. الاف1ت' والاف1ت.ة�: ما لن% وض.ع'ف. من الزرع الغ.ض>، ول�ح'وق

الاء3 على تأ}ويل السeن\بلة، ومنه خ.ف%ت. الصوت' إ,ذا ض.ع'ف. وس.ك%ن.؛
قال أ%بو عبيد: أ%راد بالاف1ت1 الزرع. الغ.ض_ الل�ي>ن.؛ ومنه قيل

للم.ي\ت1: قد خ.ف%ت. إ,ذا انقطع كلمه؛ وأ%نشد:
حت إ,ذا خ.ف%ت. الدeعاء�، وص'ر>ع.ت\

ق%ت\لى، كم'ن\ج.د1ع� من الغ'ل�ن1
Òوالعن: أ%ن الؤ\من. م'ر.ز_أ ف نفسه وأ%هله وماله، م.م\ن'و

بال4ح\داث1 ف أ%مر دنياه. ويروى: ك%م.ثل خاف%ة1 الز_ر\ع.
وف الديث: نوم' الؤ\من, س'باتÒ، وس.م\ع'ه خ'فات¬ أ%ي ضعيف ل ح1س_

له. ومنه حديث م'ع.اوية وعمرو بن مسعود: س.م\ع'ه خ'فات¬، وف%هم'ه تارات¬.
أ%بو سعيد: الاف1ت' السحاب الذي ليس فيه ماء#، قال: ومثل هذه السحابة

ل ت.ب\ر.ح' مكانا، إ,نا يسي، من السحاب,، ذو الاء3؛ قال: والذي
ي'وم1ض' ل يكاد يسي؛ وروى ال4زهري عن ثعلب أ%ن� ابن ال4عراب

أ%نشده:بض.ر\ب� ي'خ.فYت' ف%و_اره'،
وط%ع\ن� ت.رى الد_مع. منه ر.ش1يشا

،vم' فار,سا�إ,ذا ق%ت.لوا منك
ض.م1ن_ا له خ.ل}ف%ه أ%ن ي.ع1يشا



يقول: ن'د\ر,ك' بثأ}ره، فكأ%نه ل ي'ق}ت.ل�. وي'خ.فYت' ف%و_اره' أ%ي
أ%نه واسع، ف%د.مه يسيل.

ابن سيده وغيه: وال%ف�وت من النساء الهزولة؛ عن اللحيان، وقيل: هي
الت ل ت.كاج' ت.ب,ي' من ال�زال؛ وقيل: هي الت ت.س\ت.ح\س3ن'ها ما

دامت\ و.ح\د.ها، فإ,ذا رأ%يتها ف جاعة من النساء، غ%م.ز\ت.ها. الليث:
امرأ%ة خ.ف�وت¬ ل%ف�وت¬؛ فال%ف�وت' الت تأ}خ'ذ�ها العي' ما دامت\ و.ح\د.ها،

ف%ت.ق}ب.ل�ها، فإ,ذا صارت\ بي النساء3، غ%م.ز.ت\ها؛ والل�ف�وت' الت
فيها الت1واء# وان\ق1باض¬؛ قال أ%بو منصور: ول أ%سع ال%ف�وت. ف ن.ع\ت1

النساء لغي الليث.
وال�ف}ت': الس_ذاب'، بضم الاء3 وسكون الفاء3، لغة ف ال�ت\ف1.

@خلت: ال4زهري ف ترجة حلت: الليث: ال1ل}ت1يت' ال4ن%ر'ذ�؛ وأ%نشد:
عليك بق�ن\أ%ة{، وبس.ن\د.ر'وس�،
وح1ل}ت1يت{، وشيء� من ك%ن.ع\د1

قال ال4زهري: هذا البيت مصنوع، ول يتج به؛ والذي ح.ف1ظ}ت'ه من
vراه عربيا�الب.ح\رانيي، ال1ل}ت1يت'، بالاء3: ال4ن\ج.ر'ذ، قال: ول أ

.vمضا
@خت: ال%م1يت': السمي، حيية.

@خنت: ال1ن_و\ت': الع.ي,يe ال4ب\له. وخ1ن_و\ت': لقب¬. وال1ن_وت':
دابة من دواب البحر.

@خنبت: ال�ن\ب'ت': القصي من الرجال.
@خوت: خات.ه ي.خ'وت'ه خ.و\تاv: ط%ر.ده.

وال%وات' وال%واتة�: الص_و\ت'، وخص أ%بو حنيفة به ص.و\ت. الرعد
والسيل، وأ%نشد لبن ه.ر\م.ة:
ول ح1س_ إ,ل9 خ.وات' السeيول

وخ.وات' الطي: ص.و\ت'ها؛ وقد خ.و_ت.ت\؛ وقيل: كل© ما ص.و_ت.، فقد
خ.و_ت؛ قيل: ال%وات' لفظ مؤنث، ومعناه مذكر، د.ويe ج.ناح الع'قاب.
وخات.ت1 الع'قاب' والبازي ت.خ'وت' خ.واتاv وخ.وات.ةv، وان\خات.ت\، واخ\تات.ت\

.vإ,ذا ان\ق%ض_ت\ على الص_ي\د1 لت.أ}خ'ذ%ه، فسمعت. لناح.ي\ها ص.و\تا
والائتة: الع'قاب' الت ت.خ\تات'، وهو ص.و\ت' ج.ناح.ي\ها إ,ذا

ان\ق%ض_ت\ ف%سم1ع\ت. ص.و\ت. ان\قضاضها، وله ح.فيف¬، وسعت' خ.وات.ها أ%ي حفيف%ها



vوصوتا. وف حديث أ%ب الط©ف%ي\ل وبناء3 الكعبة، قال: فسمعنا خ.واتا
من السماء3 أ%ي صو\تاv مثل ح.ف1يف جناح الطائر الضخم.

وخات.ت\ه الع'قاب' ت.خ'وت'ه. وت.خ.و_ت.ت\ه: اخ\ت.ط%ف%ت\ه؛ قال أ%بو
ذ�ؤ.ي\ب، أ%و ص.خ\ر الغ.ي>:

فخات.ت\ غ%زالv جاث1ماv ب.ص'ر.ت\ به
لدى س.ل%مات{، عن\د أ%د\ماء4 سار,ب,

وت.خ.و_ت. الشيء4: اخ\ت.ط%ف%ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وقال ابن ر,ب\ع�
ال�ذ%ل9، أ%و ال%موح' ال�ذ%ل©:

ت.خ'وت' ق�ل�وب. الط�ي من كلY جانب�،
كما خات.، ط%ي\ر. الاء4، و.ر\د¬ م'ل%م_ع'

ال4صمعي: ت.خ'وت' ت.خ\ط%ف'. و.ر\د¬: ص.ق}ر ف لونه و'ر\د.ةD؛ وقال آخر:
،Dأ%و ثلثة ،Dوما القوم' إ,ل خ.م\س.ة

ي.خ'وت'ون% أ�خ\رى القوم, خ.و\ت. ال4جاد1ل,
(* قوله «اخرى القوم» الذي ف الوهري أخرى اليل.)

ال4جاد1ل�: جع أ%ج\د.ل، وهو الص_ق}ر.
وال%و_ات'، بالتشديد: الرجل� ال%ريء�؛ قال الشاعر:

ل ي.ه\ت.دي فيه إ,ل� كل© م'ن\ص.ل1ت{،
من الرجال، ز.م1يع, الر_أ}ي، خ.و_ات1

وخ.و_ات' بن ج'ب.ي ال4نصاري.
وت.خ.و_ت. مال%ه مثل ت.خ.و_فه أ%ي ت.ن.ق�ص.ه.

وقال الفراء: ما زال الذYئ}ب' ي.خ\تات' الشاة% بعد الشاة أ%ي ي.خ\ت1لها
في.س\ر,ق�ها. وفلن ي.خ\تات' حديث% القوم، وي.ت.خ.و_ت' إ,ذا أ%خ.ذ% منه

وت.خ.ط�ف%ه. وإ,نم ي.خ\تاتون% الليل% أ%ي ي.س3يون وي.ق}ط%ع'ون
�الطريق.. قال ابن ال4عراب: خات. الرجل� إ,ذا أ%خ\ل%ف. وع\د.ه. وخات. الرجل

إ,ذا أ%س.ن_. وف الديث، حديث1 أ%ب ج.ن\د.ل بن ع.م\رو بن س'ه.ي\ل: أ%نه
اخ\تات. للض_رب، حت خ1يف. على ع.ق}له؛ قال شر: هكذا روي، والعروف

أ%خ.ت_ الرجل�، فهو م'خ1تÒ إ,ذا انكسر واس\ت.ح\يا، وقد تقد�م.
وال�خ\ت.ت نو ال�خ1ت�: وهو ال�ت.صاغ1ر' ال�ن\ك%س3ر'.

@خيت: خات. ي.خ1يت' خ.ي\تاv وخ'ي'وتاv: ص.و_ت.؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:



ف خ.ي\تة1 الطائ1ر ر.ي\ثD ع.ج.ل�ه\
ويقال: اخ\gتات. الذئب' شاةv من الغنم اخ\ت1ياتاv إ,ذا اخ\ت.ط%ف%ها؛

وكذلك اخ\تات. الص_ق}ر' الطي.. وكل© اخ\ت1طاف{ اخ\تيات¬ وخ.و\ت¬؛ قال
أ%بو ن'خ.يلة:

أ%و كاخ\ت1يات1 ال4س.د1 الش_و,ي_ا

@خبث: ال%ب,يث�: ض1دe الط�ي>ب, من الر>ز\ق والولد1 والناس,؛ وقوله:
أ%ر\س1ل} إ,ل ز.ر\ع ال%ب,ي> الوال1ج,

قال ابن سيده: إ,نا أ%راد إ,ل ز.ر\ع ال%ب,يث1، فأ%بدل الثاء ياء، ث
أ%دعم، والمع': خ'ب.ثاء، وخ1ب.اثD، وخ.ب.ث%ة، عن كراع؛ قال: وليس ف

،vالكلم ف%عيل يمع على ف%ع.ل%ة غيه؛ قال: وعندي أ%نم توهوا فيه فاعل
ولذلك ك%س_روه على ف%ع.لة. وح.كى أ%بو زيد ف جعه: خ'ب'وثD، وهو نادر

أ%يضاv، وال�نثى: خ.ب,يثةD. وف التنزيل العزيز: وي'ح.ر>م' عليهم
ال%بائ1ث%. وخ.ب'ث% الرجل� خ'ب\ثاv، فهو خ.بيثD أ%ي خ.بÒ ر.د1يء#.
الليث: خ.ب'ث% الشيء� ي.خ\ب'ث� خ.باث%ةv وخ'ب\ثاv، فهو خ.بيثD، وبه

خ'ب\ثD وخ.باث%ةD؛ وأ%خ\ب.ث%، فهو م'خ\ب,ثD إ,ذا صار ذا خ'ب\ث{ وش.ر¼.
وال�خ\ب,ث�: الذي ي'ع.لYم' الناس. ال�ب\ث%. وأ%جاز بعض'هم أ%ن يقال

للذي ي.ن\س'ب' الناس. إ,ل ال�ب\ث1: م'خ\ب,ثD؛ قال الك�م.ي\ت':
فطائفةD قد أ%ك}ف%ر'ون ب,ح'ب>ك�م\،
وطائ1ف%ة� قالوا: م'س3يء# وم'ذ}ن,ب'

أ%ي ن.س.ب'ون إ,ل الك�ف}ر. وف حديث أ�نس: أ%ن� النب، صلى ال عليه
وسلم، كان إ,ذا أ%راد ال%لء4، قال: أ%ع'وذ� بال من ال�ب\ث1

وال%بائ1ث1؛ ورواه ال4زهري بسنده عن زيد بن أ%ر\ق%م. قال: قال رسول ال، صلى
ال عليه وسلم: إ,ن� هذه ال�ش'وش. م'ح\ت.ض.ر.ة، فإ,ذا د.خ.ل% أ%حد'كم

فل}ي.ق�ل}: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من ال�ب\ث1 وال%بائ1ث1؛ قال أ%بو
منصور: أ%راد بقوله م'ح\ت.ض.رة أ%ي ي.ح\ت.ض1ر'ها الشياطي'، ذ�كور'ها

وإ,ناث�ها. وال�ش'وش': مواضع' الغائط. وقال أ%بو بكر: ال�ب\ث� الك�ف}ر'؛
وال%بائ1ث�: الشياطي. وف حديث آخر: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من الر>ج\س,

الن_ج,س, ال%بيث1 ال�خ\ب,ث1؛ قال أ%بو عبيد: ال%ب,يث� ذو ال�ب\ث1 ف
ن.ف}سه؛ قال: وال�خ\ب,ث� الذي أ%صحاب'ه وأ%عوانه خ'ب.ثاء، وهو مثل قولم:
فلنD ض.ع1يف م'ض\ع1ف¬، وق%و,يÒ م'ق}و�، فالقويe ف بدنه، وال�ق}و,ي الذي



تكون دابت'ه ق%وي_ةv؛ يريد: هو الذي يعلمهم ال�ب\ث%، وي'وقعهم فيه.
وف حديث ق%ت\ل%ى ب.د\ر�: فأ�ل}ق�وا ف ق%ل1يب� خ.ب,يث{ م'خ\ب,ث{، أ%ي

فاسد{ م'ف}س3د{ لا ي.ق%ع فيه؛ قال: وأ%ما قوله ف الديث: من ال�ب\ث1
وال%بائ1ث1؛ فإ,نه أ%راد بال�ب\ث1 الش_ر_، وبال%بائ1ث1 الشياطي؛ قال

أ%بو عبيد: وأ�خ\ب,ر\ت' عن أ%ب اليثم أ%نه كان ي.ر\ويه من ال�ب'ث، بضم
vال%بائ1ث% جعا �الباء، وهو جع' ال%بيث، وهو الشيطان الذ�كر، وي.ج\ع.ل
للخ.بيثة م1ن الشياطي. قال أ%بو منصور: وهذا عندي أ%ش\ب.ه' بالصواب.

ابن ال4ثي ف تفسي الديث: ال�ب'ث�، بضم الباء: جع ال%ب,يث1،
،�وال%بائث�: جع ال%بيثة؛ ي'ريد ذكور. الشياطي وإ,ناث%هم؛ وقيل: هو ال�ب\ث

،�بسكون الباء، وهو خلف' ط%ي>ب, الف1ع\ل من ف�ج'ور وغيه، وال%بائ1ث
ي'ريد با ال4فعال% الذمومة وال1صال% الر_ديئة%.

،Dم'خ\ب,ث Dخ'ب.ثاء، فهو خ.ب,يث vأ%ي ات_خ.ذ% أ%صحابا �وأ%خ\ب.ث% الرجل
وم.خ\ب.ثانD؛ يقال: يا م.خ\ب.ثان� وقوله عز وجل: ال%بيثات'

للخ.بيثي.، وال%بيث�ون% للخ.بيثات1؛ قال الزج_اج: معناه الكلمات' ال%بيثات'
للخ.بيثي. من الرجال, والنساء3؛ والرجال� البيثون% للكلمات1 ال%بيثات1؛

أ%ي ل ي.ت.ك%ل�م بال%بيثات1 إ,ل� ال%بيث� من الرجال, والنساء؛ وقيل:
العن الكلمات' البيثات' إ,نا ت.ل}ص.ق' بال%بيث1 من الرجال,

والنساء، فأ%ما الطاهرون% والطاهرات'، فل ي.ل}ص.ق' بم الس_بe؛ وقيل:
البيثات' من النساء3 للخ.بيثي من الرجال,، وكذلك الط�ي>بات' للط�ي>بي..

وقد خ.ب'ث% خ'ب\ثاv وخ.باث%ةv وخ.ب.اث1ي.ةv: صار خ.ب,يثاv. أ%خ\ب.ث%: صار
ذا خ'ب\ث{. وأ%خ\ب.ث%: إ,ذا كان أ%صحابه وأ%هل�ه خ'ب.ثاء، ولذا قالوا:

خ.ب,يثD م'خ\ب,ثD، والسم: ال1ب>يثى. وت.خاب.ث%: أ%ظ}ه.ر ال�ب\ث%؛
وأ%خ\ب.ث%ه غيه: ع.ل�مه ال�ب\ث% وأ%ف}س.ده.

.�ويقال ف النداء: يا خ'ب.ث� كما يقال يا ل�ك%ع' ت'ريد': يا خ.ب,يث
وس.ب\ي¬ خ1ب\ث%ةD: خ.ب,يثD، وهو س.ب\ي' من كان له عهد¬ من أ%هل الكفر،

ل يوز س.ب\ي'ه، ول م1ل}ك' عبد{ ول أ%مة{ منه.
وف الديث: أ%نه ك%ت.ب للع.د_اء بن خالد أ%نه اشترى منه عبداv أ%و

أ%مة، ل د.اء4 ول خ1ب\ثة% ول غائلة%. أ%راد بال1ب\ثة: الرام، كما
ع.ب_ر. عن اللل بالط�ي>ب، وال1ب\ث%ة� نوع¬ من أ%نواع ال%بيث1؛ أ%راد

vع\ط1ي. ع.ه\دا�أ%نه عبد¬ رقيق¬، ل أ%نه من قوم ل ي.ح1ل© س.ب\ي'هم كمن أ



وأ%ماناv، وهو ح'ر¬ ف ال4صل. وف حديث الجاج أ%نه قال ل4نس: يا
خ1ب\ثة؛ ي'ريد: يا خ.ب,يث� ويقال ال4خلق ال%بيثة: يا خ1ب\ث%ة�. وي'كت.ب'

ف ع'ه\دة1 الرقيق: ل داء4، ول خ1ب\ث%ة%، ول غائ1ل%ة%؛ فالداء�: ما
د'لYس. فيه من ع.ي\ب� ي.خ\فى أ%و علة{ باط1نة{ ل ت'ر.ى، وال1ب\ث%ة�: أ%ن
ل يكون ط1ي.ب.ةv، ل34نه س'ب,ي. من قوم ل ي.ح1ل© اس\ترقاق�هم، لعهد{

ت.ق%د_م لم، أ%و ح'ر>ي_ة ف ال4صل ث%ب.ت.ت\ لم، والغائلة�: أ%ن
ي.س\ت.ح1ق�ه م'س\ت.ح1قÒ ب,م1ل}ك{ ص.ح_ له، فيجب على بائعه ردe الثم.ن

إ,ل الشتري. وكل© من أ%ه\لك شيئاv قد غال%ه واغـتاله، فكأ%ن استحقاق.
الالك1 إ,ياه، صار سبباv للك الثم.ن الذي أ%د_اه الشتري إ,ل

البائع.وم.خ\ب.ث%ان: اسم معرفة، وال�ن\ث%ى: م.خ\ب.ث%انةD. وف حديث سعيد:
ك%ذ%ب. م.خ\ب.ث%انD، هو ال%بيث�؛ ويقال للرجل والرأ%ة جيعاv، وكأ%نه يدل©

على البالغة؛ وقال بعضهم: ل ي'س\ت.ع\م.ل� م.خ\ب.ثانD إ,ل� ف النداء
خاصة.

ويقال للذكر: يا خ'ب.ث� ولل�ن\ث%ى: يا خ.باث1 مثل يا ل%ك%اع,، بن
على الكسر، وهذا م'ط�ر,د¬ عند سيبويه. وروي عن السن أ%نه قال ي'خاط1ب'

الدنيا: خ.باث1 كل� ع1يدان,ك1 م.ض41ض\نا، فو.ج.د\نا عاقبت.ه' م'رìا
يعن الدنيا. وخ.باث1 بوزن ق%طام,: م.ع\د'ولD من ال�ب\ث1، وحرف النداء

مذوف، أ%ي يا خ.باث1. وال%ضe: مثل� ال%ص�؛ يريد: إ,ن_ا ج.ر_ب\ناك1
وخ.ب.ر\ناك1، فو.ج.د\نا عاق1ب.ت.ك1 م'ر_ةv. وال4خاب,ث�: جع' ال4خ\ب.ث1؛

يقال: هم أ%خاب,ث� الناس.
ويقال للرجل والرأ%ة: يا م.خ\ب.ثان�، بغي هاء� لل�ن\ث%ى.

وال1ب>يث�: ال%ب,يث�، والمع خ1ب>يث�ون%.
والاب,ث�: الر_ديe من كل شيء فاسد{.

يقال: هو خ.ب,يث� الط�ع\م، وخ.ب,يث� الل�و\ن1، وخ.ب,يث� الف1ع\ل.
وال%رام' الب.ح\ت' يسمى: خ.ب,يثاv، مثل الزنا، والال الرام، والدم،
وما أ%ش\بهها ما ح.ر_مه ال تعال، يقال ف الشيء الكريه الط%ع\م,

والرائحة: خ.بيثD، مثل الث©وم والب.ص.ل, والك%ر�اث1؛ ولذلك قال سيدنا رسول
ال، صلى ال عليه وسلم: من أ%كل من هذه الشجرة ال%بيثة، فل

ي.ق}ر.ب.ن_ مسجد.نا. وقال ال تعال ف نعت النب�، صلى ال عليه وسلم: ي'ح1ل©
لم الط�ي>بات وي'ح.ر>م' عليهم ال%بائث%؛ فالط�ي>بات': ما كانت



العرب' ت.س\ت.ط1يب'ه من الآكل ف الاهلية، ما ل ينزل فيه تري، مثل
ال4ز\واج الثمانية، ول�حوم الوح\ش من الظYباء وغيها، ومثل الراد
والو.ب\ر وال4ر\نب, والي.ر\ب'وع والض_ب>؛ وال%بائث�: ما كانت ت.س\ت.ق}ذ1ر'ه

ول تأ}كله، مثل ال4فاعي والع.قارب, والب,4ر.صة1 وال%ناف1س,
والو'ر\لن1 والف%أ}ر، فأ%ح.ل� ال، تعال وتقد�س، ما كانوا ي.س\ت.ط1يبون

أ%كل%ه، وح.ر_م ما كانوا ي.س\ت.خ\بثونه، إ,ل9 ما ن.ص_ على تريه ف الكتاب،
من مثل اليتة والم ولم النزير وما أ�ه1ل� لغي ال به عند

الذب\ح,، أ%و ب.ي_ن. ت.ح\ريه على لسان سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
م1ث}ل� ن.ه\ي,ه عن ل�ح'وم ال�م'ر ال4هلية، وأ%ك}ل, كلY ذي ناب� من

الس>باع، وكل9 ذي م1خ\لب� من الط�ي. ود.ل�ت ال4لف واللم اللتان دخلتا
Dللتعريف ف الط�ي>بات وال%بائث، على أ%ن الراد با أ%شياء� معهودة

عند الخاط%بي با، وهذا قول ممد بن ادريس الشافعي، رضي ال عنه. وقول�ه
عز وجل: ومثل� ك%ل1مة{ خ.بيثة{ كشجرة{ خ.بيثة{؛ قيل: إ,نا ال%ن\ظ%ل�؛

.�وقيل: إنا الك%ش'وث
ابن ال4عراب: أ%صل� ال�ب\ث1 ف كلم العرب: الكروه؛ فإ,ن كان من
الكلم، فهو الش_ت\م، وإن كان من ال1ل%ل، فهو الك�ف}ر، وإ,ن كان من

الطعام، فهو الرام، وإ,ن كان من الش_راب، فهو الض_ارe؛ ومنه قيل لا
ي'ر\م.ى من م.ن\ف1ي> الديد: ال%ب.ث؛ ومنه الديث: إ,ن ال�م_ى ت.ن\ف1ي

الذ©نوب، كما ي.ن\ف1ي الك1ي' ال%ب.ث. وخ.ب.ث� الديد1 والفض_ة، بفتح
الاء والباء: ما ن.فاه الك1ي' إ,ذا أ�ذ1يبا، وهو ل خ.ي\ر. فيه، وي'ك}ن به

عن ذي الب.ط}ن,.
وف الديث: ن.ه.ى عن كلY دواء� خ.بيث؛ قال ابن ال4ثي: هو من جهتي:
إ,حداها النجاسة، وهو الرام كالمر وال4رواث وال4بوال، كلها نسة

خبيثة، وتناو'لا حرام، إ,ل� ما خصته السeن_ة من أ%بوال ال3بل، عند
بعضهم، ور.و\ث1 ما يؤكل لمه عند آخرين؛ والهة� ال�خ\رى من ط%ريق الط�ع\م

وال%ذاق؛ قال: ول ينكر أ%ن يكون كره ذلك لا فيه من الشقة على
الطباع، وكراهية النفوس لا؛ ومنه الديث: من أ%كل من هذه الشجرة البيثة ل

ي.ق}ر.ب.ن_ مسجد.نا؛ ي'ريد الث©وم والبصل والك%ر�اث%، وخ'ب\ث�ها من جهة
كراهة طعمها ورائحتها، ل4نا طاهرة، وليس أ%كلها من ال4عذار الذكورة ف

النقطاع عن الساجد، وإ,نا أ%م.ر.هم بالعتزال عقوبةv ونكالv، ل4نه



كان يتأ%ذى بريها وف الديث: م.ه\ر' الب.غ1ي> خ.ب,يثD، وثن' الكلب
خبيثD، وك%س\ب' الج_ام, خبيثD. قال الطاب: قد ي.ج\م.ع الكلم' بي
الق%رائن ف اللفظ وي'ف}ر.ق' بينها ف العن، وي'ع\ر.ف' ذلك من ال4غراض

والقاصد؛ فأ%ما م.ه\ر' الب.غ1ي> وثن' الكلب، فييد بال%بيث فيهما
الرام.، ل4ن الكلب ن.ج,س¬، والزنا حرام، وب.ذ}ل� الع1و.ض, عليه وأ%خذ�ه

حرام¬؛ وأ%ما كسب' الج_ام، فييد بال%بيث فيه الكراهية%، ل4ن الجامة
مباحة، وقد يكون الكلم' ف الفصل الواحد، بعض'ه على الوجوب، وبعض'ه على

الن_د\ب,، وبعض'ه على القيقة، وبعضه على الاز، وي'ف}ر.ق' بينهما بدلئل
ال�صول، واعتبار معانيها.

وال4خ\ب.ثان1: الرجيع والبول، وها أ%يضاv الس_ه.ر' والض_ج.ر'،
ويقال: ن.ز.ل به ال4خ\ب.ثان1 أ%ي الب.خ.ر والس_ه.ر'. وف الديث: ل
ي'ص.لYي الرجل�، وهو ي'دافع' ال4خ\ب.ث%ي\ن,؛ ع.ن بما الغائط والبول%.

الفراء: ال4خ\ب.ثان1 الق%يء� والسeلح؛ وف الصحاح: البول� والغائط.
.vل�ت.ي\ن, ل ي.ح\م1ل خ.ب.ثا�وف الديث: إ,ذا ب.ل%غ% الاء� ق

�ال%ب.ث�، بفتحتي: الن_ج.س'. وف حديث ه1ر.ق}ل%: فأ%ص\بح. يوماv وهو خ.ب,يث
الن_ف}س, أ%ي ث%ق1يل�ها كر,يه' الال؛ ومنه الديث: ل ي.ق�ول%ن_

أ%ح.د'كم: خ.ب'ث%ت\ ن.ف}سي أ%ي ث%ق�ل%ت\ وغ%ث%ت\، كأ%ن_ه ك%ر,ه. اسم.
ال�ب\ث1.

وطعام م.خ\ب.ث%ةD: ت.خ\ب'ث� عنه الن_ف}س'؛ وقيل: هو الذي من غي حل9ه؛
وقول� ع.ن\ترة:

ن'ب>ئ}ت' ع.م\راv غي. شاك1ر, ن,ع\مة{،
والك�ف}ر' م.خ\ب.ث%ةD لن.ف}س, ال�ن\ع1م

أ%ي م.ف}سدة.
وال1ب\ثة: الز>ن\ية؛ وهو ابن خ1ب\ثة، لبن الز>ن\ية، يقال: و'ل1د.

�فلنD ل1ب\ثة{ أ%ي و'ل1د. لغي ر,ش\دة{. وف الديث؛ إ,ذا ك%ث�ر ال�ب\ث
كان كذا وكذا؛ أ%راد الف1س\ق. والف�جور؛ ومنه حديث سعد1 بن ع'بادة: أ%نه

أ�ت1ي_ النبe، صلى ال عليه وسلم، بر.ج'ل� م'خ\د.ج� س.ق1يم�، و'ج,د.
مع أ%م.ة{ ي.خ\ب'ث� با أ%ي ي.ز\ن.

@خبعث: ال�ن\ب.ع\ث%ة، وال�ن\ث%ع\بة�: الناقة الغزيرة اللب، وهو مذكور
أ%يضاv ف خثعب.



@خثث: ال�ث©: غ�ثاء الس_ي\ل، إ,ذا خ.ل�ف%ه ون.ض.ب. عنه حت ي.ج,ف_،
وكذلك الط©ح\ل�ب' إ,ذا ي.ب,س. وق%د'م. ع.ه\د'ه حت ي.س\و.د_.

وال�ث�ة: طي ي'عجن ببعر أ%و روث، ث ي'تخذ منه الذYئار'، وهو الطي
الذي ت'ص.رe به أ%خلف الناقة، لئل ي'ؤ\لها الص>رار'. أ%بو عمرو:

ال�ث�ة الب.ع\رة الل�ي>نة؛ قال أ%بو منصور: أ%صل�ها ال1ث}ي'.
وال�ث�ة: ق�ب\ض.ةD من ك�سار, عيدان{ ي'ق}ت.ب.س' با.

@خرث: ال�ر\ث1يe: أ%ر\دأ� ال%تاع والغنائم، وهي س.ق%ط� البيت1 من
التاع؛ وف الصحاح: أ%ثاث� البيت1 وأ%سقاط�ه؛ وف الديث: جاء رسول% ال،

صلى ال عليه وسلم، س.ب\ي¬ وخ'ر\ث1يÒ؛ قال: ال�ر\ث1يe متاع' البيت
وأ%ثاث�ه؛ ومنه حديث ع'م.ي\ر م.و\ل%ى أ%ب الل�ح\م: فأ%م.ر ل بشيء من

خ'ر\ث1ي> التاع.
وال1ر\ثاء، مدودة: النمل الذي فيه ح'م\رة؛ واحدت'ه خ1ر\ثاء4ة.

@خنث: ال�ن\ث%ى: الذي ل ي.خ\ل�ص' ل1ذ%ك%ر� ول أ�نثى، وجعله ك�راع¬
و.ص\فاv، فقال: رجلD خ'ن\ث%ى: له ما للذ�كر وال�نثى. وال�ن\ث%ى: الذي له
ما للرجال والنساء جيعاv، ولمع: خ.ن.اثى، مثل� ال%بال، وخ1ناثD؛

قال:ل%ع.م\ر'ك.، ما ال1ناث� بنو ق�ش.ي\ر�
بن,س\وان{ ي.ل1د\ن%، ول ر,جال,

والن\خ1ناث�: الت.ث%ن>ي والت_ك%سeر.
وخ.ن,ث% الرجل� خ.ن.ثاv، فهو خ.ن,ثD، وت.خ.ن_ث%، وان\خ.ن.ث%: ت.ث%ن_ى

وت.ك%س_ر.، وال�نثى خ.ن,ث%ةD. وخ.ن_ث}ت' الشيء4 فت.خ.ن_ث% أ%ي
ع.ط�ف}ت'ه فت.ع.ط©ف.؛ وال�خ.ن_ث� من ذلك لل1ينه1 وت.ك%سeره، وهو

الن\خ1ناث�؛ والسم ال�ن\ث�؛ قال جرير:
،Òأ%ت'و\ع1د'ن، وأ%نت. م'جاش1عي

أ%ر.ى ف خ'ن\ث1 ل1ح\ي.ت1ك اض\ط1رابا؟
.�وت.خ.ن_ث% ف كلمه. ويقال للم'خ.ن_ث1: خ'ناث%ة�، وخ'ن.ي\ثة

وت.خ.ن_ث% الر�ج'ل� إ,ذا ف%ع.ل ف1ع\ل% ال�خ.ن_ث1؛ وقيل: ال�خ.ن_ث� الذي
ي.ف}ع.ل� ف1ع\ل% ال%ناثى، وامرأ%ة خ'ن'ثD وم1خ\ناثD. ويقال للذ�كر: يا

خ'ن.ث� ولل�نثى: يا خ.ن.اث1 مثل ل�ك%ع. ول%ك%اع,.
vها خ.ن\ثا�وان\خ.ن.ث%ت1 الق1ر\بة�: ت.ث%ن_ت\؛ وخ.ن.ث%ها ي.خ\ن,ث

فان\خ.ن.ث%ت\، وخ.ن_ث%ها، واخ\ت.ن.ث%ها: ث%ن فاها إ,ل خارج فش.ر,ب. منه،



وإن ك%س.ر\ت.ه إ,ل داخل، فقد ق%ب.ع\ت.ه. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه
وسلم، نى عن اخ\ت1ناث1 ال4س\ق1ية{؛ وتأ}ويل� الديث: أ%ن� الشeر\ب من

أ%فواهها ربا ي'ن.ت>ن'ها، فإ,ن9 إ,دامة% الشeر\ب, هكذا، ما ي'غ.ي>ر
ر,ي.ها؛ وقيل: إنه ل ي'ؤ\م.ن' أ%ن يكون فيها حية أ%و شيء# من

ال%شرات، وقيل: لئل ي.ت.ر.ش_ش. الاء� على الشارب، ل1س.ع.ة ف%م الس>قاء. قال
ابن ال4ثي: وقد جاء ف حديث آخر اباحته'؛ قال: ويتمل أ%ن يكون النهي'

خاص�اv بالسقاء الكبي دون ال3داوة. الليث: خ.ن.ث}ت' الس>قاء
وال�وال1ق. إ,ذا ع.ط%ف}ت.ه. وف حديث عائشة: أ%نا ذ%ك%ر.ت\ رسول% ال، صلى ال

عليه وسلم، ووفات.ه قالت: فان\خ.ن.ث% ف ح1ج\ري، فما ش.ع.ر\ت' حت
ق�ب,ض.، أ%ي فان\ث%ن وانكسر لسترخاء أ%عضائه، صلى ال عليه وسلم، عند

الوت. وان\خ.ن.ث%ت\ ع'ن'ق�ه: مال%ت\، وخ.ن.ث% س1قاء4ه: ث%ن فاه فأ%خ\ر.ج.
أ%د.م.ت.ه، وهي الداخلة، والب.ش.ر.ة� وما ي.لي الشعر.: الارجة�. وروي عن

ابن عمر: أ%نه كان ي.ش\ر.ب' من ال3داوة1، ول ي.خ\ت.ن,ث�ها، وي'س.م>يها
ن.ف}ع.ة%؛ ساها بال%ر_ة من الن_ف}ع، ول يصرفها للعلمية والتأ}نيث؛

.vكان أ%و خارجا vوقيل: خ.ن.ث% ف%م. الس>قاء3 إ,ذا ق%ل%ب. ف%مه، داخل
وكل© ق%ل}ب� يقال له: خ.ن\ثD. وأ%صل� الخ\ت1ناث1: الت_ك%سeر'

والت_ث%ن>ي، ومنه سيت الرأ%ة: خ'ن\ث%ى. تقول: إ,نا ل%ي>نة
ت.ت.ث%ن_ى.ويقال: أ%ل}ق%ى الليل� أ%خ\ناث%ه' على ال4رض أ%ي أ%ث}ناء4 ظ%لمه؛

وك%و.ى الث�و\ب. على أ%خ\ناثه1 وخ1ناثه1 أ%ي على م.طاو,يه1 وك�س'وره،
:�الواحد: خ1ن\ثD. وأ%خ\ناث� الد_ل}و ف�ر'وغ�ها، الواحد' خ1ن\ثD؛ وال1ن\ث

باط1ن' الش>د\ق عند ال4ضراس، من فوق' وأ%سفل�. وت.خ.ن_ث% الرجل� وغيه:
س.ق%ط% من الض_ع\ف1.

وخ'ن\ث�: اسم امرأ%ة، ل ي'ج\ر.ى.
�وال%ن,ث�، بكسر النون: ال�س\ت.ر\خي ال�ت.ث%ن>ي. وف الثل: أ%خ\ن.ث

من د.لل�.
@خنبث: رجل خ'ن\ب'ثD وخ'ناب,ثD: مذموم.

@خنطث: ال%ن\ط%ث%ة�: م.شي¬ فيه ت.ب.خ\ت'ر.
.D3ث%ة: د'و.ي\ب_ة�@خنفث: ال�1ن\ف

@خوث: خ.و,ث% الرجل� خ.و.ثاv، وهو أ%خ\و.ث� ب.ي>ن' ال%و.ث1: ع.ظ�م.
ب.ط}ن'ه واس\ت.ر\خى. وخ'و,ث%ت1 ال�نثى، وهي خ.و\ثاء. وال%و\ثاء� من النساء



أ%يضاv: ال%د.ثة الناعمة�، ذات' ص'د\رة؛ وقيل: الناعمة التار_ة؛ قال
أ�م.ي_ة� بن' ح'ر\ثان%:

ع.ل1ق. الق%ل}ب' ح'ب_ها وه.واها،
وهي ب,ك}ر¬ غ%ريرةD خ.و\ثاء�

أ%بو زيد: ال%و\ثاء� ال1ف}ضاج.ة من النساء؛ وقال ذو الرمة:
با كل© خ.و\ثاء3 ال%ش.ى م.ر.ئ1ي_ة{

ر.و.اد{، ي.زيد' الق�ر\ط� س'وء4 ق%ذال1ها
قال: ال%و\ثاء� ال�س\ت.ر\خ1ية� ال%ش.ى. والر_و.اد': الت ل

ت.س\ت.ق1رe ف مكان، ربا تيء وتذهب. قال أ%بو منصور: ال%و\ثاء� ف بيت ابن
ح'ر\ثان% صفةD م.ح\مودة، وف بيت ذي الرمة صفةD مذمومة.

وف حديث الت>ل1ب> بن ث%ع\ل%بة: أ%صاب. النب_، صلى ال عليه وسلم،
خ.و\ث%ةD فاس\ت.ق}ر.ض. من طعاماv. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية.

وقال الطاب: ل أ�راها مفوظةv، وإ,نا هي ح.و\بة، بالباء الوحدة، وهي
الاجة.

وخ.و,ث% البطن' والص_د\ر': ام\ت.ل.
@خيث: أ%بو عمرو: الت_خ.يeث�: ع1ظ%م' الب.ط}ن, واس\تر\خاؤه.

والت_ق%يeت': المع والنع'. والت_ه.يeث�: ال3عطاء.
@خبج: خ.ب.ج. ي.خ\ب'ج' خ.ب\جاv وخ'باجاv: ض.ر.ط% ض.رطاv شديداv؛ قال عمرو

بن م1ل}ق%ط{ الطائي:
ي.أ}ب.ى ل1ي الث�ع\ل%ب.تان1 الذي

قال: خ'باج. ال4م.ة1 الر_اع1ي.ه
ال�باج': الضeراط وأ%ضافه إ,ل ال4م.ة ليكون أ%خس لا، وجعلها راعية

لكونا أ%هون م1ن الت ل ترعى؛ وأ%ول الشعر:
يا أ%و\س'، لو نال%ت\ك. أ%رماح'نا،
ك�ن\ت. ك%م.ن\ ت.ه\و,ي به الاو,يه

وف حديث عمر، رضي ال عنه: إ,ذا أ�قيمت الصلة� ول�ى الشيطان� وله
خ.ب.ج¬، بالتحريك، أ%ي ض'ر.اطD، ويروى بالاء الهملة. وف حديث آخر: من

قرأ% آية الكرسي يرج' الشيطان� وله خ.ب.ج¬ كخ.بج ال1مار. وقيل: ال%ب.ج'
ض'راط ال3بل خاصة.

وخ.ب.ج. با: ح.ب.ق.. وحكى ابن ال4عراب: ل آ#ت1يه ما خ.ب.ج. ابن'



أ%تان{؛ فجعلوه للح'م'ر.
وال%ب\ج': نوع من الضرب بسيف أ%و بعصا وليس بشديد، والاء لغة.

وخ.ب.ج.ه بالعصا: ضربه با.
وف%ح\لD خ.باجاء�: كثي الض>راب.

@خبنج: ال%ب.ر\ن.ج': الناع1م' الب.د.ن1 الب.ضe، وال�نثى بالاء.
ال4صمعي: ال%ب.ر\ن.ج' ال�ل�ق' السن.

وج,س\م¬ خ.ب.ر\ن.ج¬: ناعم؛ قال العجاج:
غ%ر_اء� س.و_ى خ.ل}ق%ها ال%ب.ر\ن.جا،
م.أ}د' الش_باب, ع.ي\ش.ها ال�خ.ر\ف%جا

وم.أ}د' الشباب: ماؤ'ه واهتزازه. وغ�ص\ن¬ ي.م\أ%د' من الن_ع\م.ة1:
ي.ه\تز.

وال%ب.ر\ن.ج.ة� من النساء: السنة ال%ل}ق, الض_خ\م.ة� الق%ص.ب,،
وقيل: هي اللحيمة� الاد1ر.ة� ال%ل}ق, ف استواء�، وقيل: هي العظيمة

الساقي. وخ.ل}ق¬ خ.ب.ر\ن.ج¬: تامÒ. وال%ب.ر\ن.ج.ة�: ح'س\ن' الغذاء3.
@خبعج: ال4زهري: ال%ب\ع.ج.ة� م1ش\ي.ةD م'ت.قاربة مثل مشية ال�ريب,.

قال ابن سيده: فيها ق%ر\م.ط%ةD وع.ج.ل%ةD. يقال: جاء4 ي'خ.ب\ع1ج' إ,ل
ريبة؛ وأ%نشد:

كأ%ن_ه'، ل%م_ا غ%دا ي'خ.ب\ع1ج'،
صاحب' م'وق%ي\ن,، عليه م'و\ز.ج'

وقال:
جاء4 إ,ل ج,ل�ت1ها ي'خ.ب\ع1ج'،

ف%ك�ل©ه'ن_ رائ1م¬ ي'د.ر\د1ج'
�قال ابن سيده: وكذلك ال%ن\ع.ج.ة

@خثعج: ال%ث}ع.ج.ة�: م1ش\ي.ةD متقاربة فيها ق%ر\م.ط%ةD وع.ج.ل%ةD، ذكره
vابن سيده ف ترجة خنعج، قال: وقد ذكر بالباء3 والثاء3، فهو إ,ذا

خ.ن\ع.ج.ة وخ.ب\ع.ج.ة وخ.ث}ع.ج.ة.
@خجج: خ.ج_ت الريح ف هبوبا ت.خ'جe خ'ج'وجاv: ال}ت.و.ت\.

وريح خ'ج'وج: ت.خ'جe ف هبوبا أ%ي تلتوي. قال: ولو ضوعف وقيل:
خ.ج\خ.ج.ت1 الريح، كان صواباv. وال%ج'وج من الرياح: الشديدة ال%ر>، وقد

.vخ.ج\خ.ج.ت\؛ قال ابن سيده: وقيل هي الشديدة من كل ريح ما ل ت'ث1ر\ ع.جاجا



وخ.ج,يج الريح: صوتا. شر: ريح خج'وح وخج.و\ج.اةD: ت.خ'جe ف كل ش.ق¼
أ%ي تشقe. قال وقال ابن ال4عراب: ريح خ.ج.و\جاةD طويلة دائمة البوب.

وقال أ%بو نصر: هي البعيدة ال%س\ل%ك الدائمة ال�بوب. وقال ابن أ%حر يصف
الريح:

ه.و\جاء� ر.ع\ب.ل%ة� الر_واح، خ.ج.و\
جاة� الغ'د'و>، ر.واح'ها ش.ه\ر'

قال: وال4صل خ.ج'وج. وقد خ.ج_ت\ ت.خ'جe؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
وخ.ج_ت1 الن_ي\ر.ج. م1ن\ خ.ر,يق1ها

وروى ال4زهري بإ,سناده عن خالد بن عروة قال: سعت علي�اv، عليه السلم،
،vوذكر بناء الكعبة فقال: إ,ن إ,براهيم حي أ%مر ببناء البت ضاق به ذرعا

قال: فبعث ال إ,ليه السكينة وهي ريح خجوج لا رأ}س فتطو_قت بالبيت
كطوق ال%ج.ف%ة1، ث استقر_ت، قال: فبن إ,براهيم حي استقر�ت، فجعل
إ,سعيل يناوله الجارة، فلما انتهى إ,ل موضع ال1ج\ر أ%عيا إ,سعيل فأ%تى
إ,براهيم بال1ج\ر,. وقال ال4صمعي: ال%ج'وج' الريح الشديدة� الر>؛ وقال

ابن شيل: هي الشديدة البوب ال%و_ار.ة� ل تكون إ,ل ف الصيف، وليست
بشديدة الر. وف كتاب القتيب: فتطو_ت موضع. البيت كال%ج.ف%ة. وقيل:
ريح خ.ج'وج أ%ي شديدة الرور ف غي استواء�. قال: وأ%صل ال%ج> الشق�.

قال ابن ال4ثي: وحاء4 ف كتاب العجم ال4وسط للطبان عن علي، رضي
ال عنه، أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: السكينة ريح خ.ج'وج¬. وف

الديث الخر: إ,ذا ح.م.ل، فهو خ.ج'وج.
وف حديث الذي بن الكعبة لقريش: كان رومي�اv ف سفينة أ%صابتها ريح

فخ.ج_ت\ها أ%ي صرفتها عن جهتها ومقصدها بشدة عصفها. وال%جe: الد_ف}ع'.
وف النوادر: الناس ي.ه'جeون% هذا الوادي. ه.ج�اv وي.خ'جeونه خ.ج�اv أ%ي

ينحدرون فيه وي.ط%ؤ'ونه كثياv. وخ.ج_ با: ض.ر.ط%. وخ.ج_ برجله:
ن.س.ف. با التراب ف مشيه.

وخ.ج\خ.ج. الرجل�: ل ي'ب\د ما ف نفسه.
:�وال%ج\خ.ج.ة�: س'ر\ع.ة� ال3ناخ.ة1 وال�ل�ول,. وال%ج\خ.ج.ة

النقباض والستخفاء� ف موضع خ.ف1ي¼، وف التهذيب: ف موضع يفى فيه، قال:
ويقال أ%يضاv بالاء3.

�ورجل خ.ج_اج.ةD: أ%حق ل يعقل. ابن سيده: وال%ج\خاج.ة� وال%ج_اج.ة



ال4حق. وال%ج\خاج من الرجال: الذي ي.ه\م1ز' الكلم.، ليست لكلمه
ج,ه.ةD، قال أ%بو منصور: ل أ%سع خ.ج_اج.ةv ف نعت ال4حق إ,ل ما قرأ}ته

ف كتاب الليث قال: والسموع من العرب خ.ج_اية؛ قاله ابن ال4عراب
وغيه. النضر: ال%ج\خاج' من الرجال الذي ي'ري أ%نه جادÒ ف أ%مره وليس كما

ي'ري. الفراء�: خ.ج\خ.ج. الرجل وج.خ\ج.خ. إ,ذا ل ي'ب\د1 ما ف نفسه؛
قال أ%بو منصور: وهذا يقرب من قول النضر وهو أ%صح ما قاله الليث ف

ال%ج\خاج,.
وال%جe: ال1ماع'. وخ.ج_ جاريته: مسحها. وال%ج\خ.ج.ة�: كناية عن

النكاح.
Dف سيه وعدوه إ,ذا ل يستقم، وذلك س'ر\ع.ة �واخ\ت.ج_ المل� والناشط

مع التواء3. الليث: ال%ج\خ.ج.ة ت'وص.ف' ف سر\ع.ة1 ال3ناخة وحلول
القوم.وال%ج.و\جى من الرجال: الطويل الرجلي.

@خدج: خ.د.ج.ت1 الناقة� وكل© ذات ظ1ل}ف{ وحاف1ر� ت.خ\د'ج' وت.خد1ج'
خ1داجاv، وهي خ.د'وج¬ وخاد1ج¬، وخ.د.ج.ت\ وخ.د_ج.ت\، كلها: أ%لقت ولدها

قبل أ%وانه لغي تام ال4يام، وإ,ن كان تام_ ال%ل}ق؛ قال السي بن
مطي:ل%م_ا ل%ق1ح\ن. ل1ماء3 الفح\ل, أ%ع\ج.ل%ها،

وق}ت. النكاح,، فلم ي'ت\م1م\ن. ت.خ\ديج'
وقد يكون ال1داج' لغي الناقة؛ أ%نشد ثعلب:

ي.وم. ت.ر.ى م'ر\ض1ع.ةv خ.ل�وجا،
وكل� أ�ن\ث%ى ح.م.ل%ت\ خ.د'وجا

أ%فل تراه ع.م_ به؟
وف الديث: كل© ص.لة{ ل ي'ق}ر.أ% فيها بفاتة الكتاب، فهي خ1داج¬

أ%ي ن'قصانD. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: كل© ص.لة{
ليست فيها قراء4ةD، فهي خ1داج¬ أ%ي ذات خ1داج�، وهو النقصان. قال: وهذا

مذهبهم ف الختصار للكلم كما قالوا: عبد' ال إ,قبالD وإ,د\بار¬ أ%ي
م'ق}ب,لD وم'د\ب,ر¬؛ أ%ح.ل©وا الصدر مل� الفعل.

ويقال: أ%خ\د.ج. الرجل� صلت.ه، فهو م'خ\د1ج¬ وهي م'خ\د.ج.ةD، ويقال:
أ%خ\د.ج. فلنD أ%مره إ,ذا ل ي'ح\ك1م\ه، وأ%ن\ض.ج. أ%م\ر.ه' إ,ذا أ%حكمه،

وال4صل� ف ذلك إ,خ\داج' الناقة1 ولد.ها وإ,نضاج'ها إ,ياه. ال4صمعي:
ال1داج' النقصان، وأ%صل ذلك من خ1داج, الناقة1 إ,ذا ولدت ولداv ناقص



ال%ل}ق,، أ%و لغي تام.
وف حديث الزكاة: ف كل ثلثي بقرةv خ.ديج أ%ي ناقص' ال%ل}ق, ف
ال4صل؛ يريد ت.ب,يع¬ كال%ديج, ف ص1غ.ر, أ%ع\ضائه ونقص قو_ت1ه عن الث%ن,ي>

والر_باع1ي>. وخ.ديج¬، فعيل بعن م'ف}ع.ل، أ%ي م'خ\د.ج¬. وف حديث
سعد: أ%نه أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، ب,م'خ\د.ج� مقيم أ%ي ناقص,

ال%ل}ق,. وف حديث علي�، رضوان ال عليه: ول ت'خ\د1ج, الت_ح1ي_ة% أ%ي ل
ت.ن\ق�ص\ها. قال ابن ال4ثي: وإ,نا قال ف الصلة: فهي خ1داج¬، أ%و

يكون قد وصفها بالصدر نفسه مبالغةv، كما قالوا: فإ,نا هي إ,قبال وإ,دبار.
والولد' خ.ديج¬. وشاةD خ.د'وج¬، وجعها خ'دوج¬ وخ1داج¬ وخ.دائ1ج'.

وأ%خ\د.ج.ت\، فهي م.خ\د1ج¬ وم'خ\د1ج.ةD: جاء4ت بولدها ناقص. ال%ل}ق,، وقد
ت.م_ وقت' حلها، والولد خ.د'وج¬ وخ1د\ج¬ وم'خ\د.ج¬ وم.خ\د'وج¬ وخ.ديج¬:

ومنه قول علي�، رضوان ال عليه، ف ذي الث©د.ي_ة1: م'خ\د.ج' اليد أ%ي
ناقص' اليد. وقيل: إ,ذا أ%لقت الناقة ولدها تام_ ال%ل}ق قبل% وقت

الن_تاج، قيل: أ%خ\د.ج.ت\، وهي م'خ\د1ج¬؛ فإ,ن رمته ناقصاv قبل الوقت قيل:
خ.د.ج.ت\، وهي خاد1ج¬؛ فإ,ن كان عادةv لا، فهي م1خ\داج¬ فيهما. وقوم يعلون

ال1داج. ما كان دماv، وبعضهم جعله ما كان أ%م\ل%ط% ول ي.ن\ب'ت عليه
�ش.ع.ر¬، وحكى ثابت¬ ذلك ف ال3نسان. وقال أ%بو خ.ي\رة%: خ.د.ج.ت الرأ%ة

ولد.ها وأ%خ\د.ج.ت\ه، بعن واحد، قال ال4زهري: وذلك إ,ذا أ%لقته وقد
استبان خ.ل}ق�ه، قال: ويقال إ,ذا أ%لقته دماv؛ قد خ.د.ج.ت\، وهو خ1داج¬؛

وإ,ذا أ%لقته قبل أ%ن ينبت. شعره قيل: قد غ%ض_ن.ت\، وهو الغ1ضان�؛
وأ%نشد:ف%ه'ن_ ل ي.ح\م1ل}ن. إ,ل� خ1د\جا

وال1داج': السم من ذلك. قال: وناقة ذات' خ1داج�: ت.خ\د'ج' وت.خ\د1ج'
.vكثيا

وخ.د.ج.ت1 الز_ن\دة�: ل ت'ور, ناراv. وف التهذيب: أ%خ\د.ج.ت1
.�الز_ن\د.ة

وخ.دي.ة�: اس\م' امرأ%ة.
�وخ.د\ج, خ.د\ج,:ز.ج\ر¬ للغنم. ابن ال4عراب: أ%خ\د.ج.ت1 الش_ت\و.ة

إ,ذا قل� م.ط%ر'ها.
@خدل: ال%د.ل�ج.ة، بتشديد اللم: الر_ي_اء� المتلئة الذراعي

والساقي؛ وأ%نشد ال4صمعي:



إ,ن� ل%ها ل%سائ1قاv خ.د.ل�جا،
ل ي'د\ل1ج, الليلة% فيمن\ أ%د\ل%جا

يعن جارية قد ع.ش1ق%ها، فركب الناقة% وساق%ها من أ%جلها.
وف حديث اللYعان1: خ.د.ل�ج الساق%ي\ن, عظيمهما، وهو م1ث}ل� ال%د\ل,.

وقيل: هي الض_خ\م.ة� الساقي؛ والذ�ك%ر' خ.د.ل�ج¬. الليث:
ال%د.ل�ج' الضخمة الساق ال%م\ك�ور.ت'ها.

@خذل: التهذيب ف النوادر: فلنD ي.ت.خ.ذ}ل%ج' ف م1ش\ي.ت1ه1.
@خرج: ال�روج: نقيض الدخول. خ.ر.ج. ي.خ\ر'ج' خ'ر'وجاv وم.خ\ر.جاv، فهو

خار,ج¬ وخ.ر'وج¬ وخ.ر_اج¬، وقد أ%خ\ر.ج.ه' وخ.ر.ج. به. الوهري: قد يكون
ال%خ\ر.ج' موضع. ال�ر'وج,. يقال: خ.ر.ج. م.خ\ر.جاv ح.س.ناv، وهذا

م.خ\ر.ج'ه. وأ%ما ال�خ\ر.ج' فقد يكون مصدر. قولك أ%خ\ر.ج.ه، والفعول% به
واسم. الكان والوقت، تقول: أ%خ\ر,ج\ن م'خ\ر.ج. ص1د\ق�، وهذا م'خ\ر.ج'ه،

ل4ن الفعل إ,ذا جاوز الثلثة فاليم منه مضمومة، مثل د.ح\ر.ج.، وهذا
م'د.ح\ر.ج'نا، ف%ش'ب>ه. م'خ\ر.ج¬ ببنات ال4ربعة.

والستخراج': كالستنباط.
وف حديث ب.د\ر�: فاخ\ت.ر.ج. ت.م.رات{ من ق1ر\بة{ أ%ي أ%خ\ر.ج.ها، وهو

اف}ت.ع.ل% منه.
وال�خار.ج.ة�: ال�ناه.د.ة� بال4صابع.

والت_خار'ج': الت_ناه'د'؛ فأ%ما قول السي بن م'ط%ي\ر�:
ما أ%ن\س.، ل أ%ن\س. م1ن\ك�م\ ن.ظ}ر.ةv ش.غ.ف%ت\،

ف يوم عيد{، ويوم' العيد1 م.خ\ر'وج'
فإ,نه أ%راد مروج¬ فيه، فحذف؛ كما قال ف هذه القصيدة:

والعي' هاج,ع.ةD والرeوح م.ع\ر'وج'
أ%راد معروج به.

وقوله عز وجل: ذلك ي.و\م' ال�روج,؛ أ%ي يوم يرج الناس من ال4جداث.
وقال أ%بو عبيدة: يوم' ال�روج, من أ%ساء يوم القيامة؛ واستشهد. بقول

العجاج:
أ%ل%يس. ي.و\م¬ س'م>ي. ال�ر'وجا،
أ%ع\ظ%م. ي.و\م� ر.ج_ةv ر.ج'وجا؟

أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: يوم الروج أ%ي يوم يبعثون فيخرجون من



ال4رض. ومثله قوله تعال: خ'ش_عاv أ%بصار'ه'م' ي.خ\ر'جون من ال4ج\داث1. وف
حديث س'و.ي\د1 بن ع.ف%ل%ة%: دخل علي_ عليÒ، رضي ال عنه، ف يوم

ال�ر'وج، فإ,ذا بي يديه فات'ور¬ عليه خ'ب\ز' الس_م\راء وصحفةD فيها
خ.ط1يف%ةD. ي.و\م ال�روج,؛ يريد يوم العيد، ويقال له يوم الزينة ويوم الشرق.

وخ'ب\ز' الس_م\راء3: ال�ش\كار'، كما قيل ل1ل©باب, ال�و_ار.ى
Dلبياضه.واخ\ت.ر.ج.ه' واس\ت.خ\رج.ه': طلب إ,ليه أ%ن منه أ%ن ي.خ\ر'ج.. وناق%ة

م'خ\ت.ر,ج.ةD إ,ذا خرجت على خ1ل}ق%ة1 ال%م.ل, الب'خ\ت1ي>. وف حديث قصة:
أ%ن الناقة الت أ%رسلها ال، عز وجل،آيةv لقوم صال، عليه السلم، وهم

ثود، كانت م'خ\ت.ر.جة، قال: ومعن الخت.ر.جة أ%نا ج'بلت على خلقة
المل، وهي أ%كب منه وأ%عظم.

واس\ت'خ\ر,ج.ت1 ال4رض': أ�ص\ل1ح.ت\ للزراعة أ%و الغ1راس.ة1، وهو من ذلك
vشيء�: ظاهر'ه. قال سيبويه: ل ي'ستعمل ظرفا Yعن أ%ب حنيفة. وخارج' كل

إ,ل بالرف ل4نه مصوص كاليد والرجل؛ وقول الفرزدق:
،vع.لى ح1ل}ف%ة{ ل أ%ش\ت'م' الد_ه\ر. م'س\ل1ما

ول خار,جاv م1ن ف1ي> ز'ور' كلم,
أ%راد: ول يرج خروجاv، فوضع الصفة موضع الصدر ل4نه حله على عاهدت.

وال�روج': خ'روج' ال4ديب والسائق ونوها ي'خ.ر_ج' في.خ\ر'ج'.
وخ.ر.ج.ت\ خ.وارج' فلن إ,ذا ظهرت\ ن.جاب.ت'ه' وت.و.ج_ه ل3برام

ال�مور, وإ,حكامها، وع.ق%ل% ع.ق}ل% م1ث}ل1ه بعد صباه.
والار,ج,يe: الذي ي.خ\ر'ج' وي.ش\ر'ف' بنفسه من غي أ%ن يكون له قدي؛

قال كثي:
أ%با م.ر\وان% ل%س\ت. ب,خار,جي¼،
وليس ق%دي' م.ج\د1ك. بان\ت1حال

والار,ج,ي_ة�: خ.ي\ل ل ع1ر\ق. لا ف ال%و\د.ة ف%ت'خ.ر_ج' سوابق.،
وهي مع ذلك ج,ياد¬؛ قال طفيل:

وعار.ض\ت'ها ر.ه\واv على م'ت.ت.اب,ع�،
ش.ديد1 الق�ص.ي\رى، خار,ج,ي¼ م'ج.ن_ب,

وقيل: الار,ج,يe كل ما فاق جنسه ونظائره. قال أ%بو عبيدة: من صفات
اليل ال%ر'وج'، بفتح الاء، وكذلك ال�نثى، بغي هاء�، والمع ال�ر'ج'،

وهو الذي ي.طول ع'ن'ق�ه' ف%ي.غ\تال� بطولا كل� ع1نان{ ج'ع1ل% ف لامه؛



وأ%نشد:
كل9 ق%ب_اء4 كال1راوة1 ع.ج\لى،
وخ.روج� ت.غ\تال� كل� ع1نان1

:vال4زهري: وأ%ما قول زهي يصف خيل
وخ.ر_ج.ها ص.وار,خ. كلY ي.و\م�،

ف%ق%د\ ج.ع.ل%ت\ ع.رائ1ك�ها ت.ل1ي'
فمعناه: أ%ن منها ما به ط1ر\ق¬، ومنها ما ل ط1ر\ق. به؛ وقال ابن

ال4عراب: معن خ.ر_ج.ها أ%د_با كما ي'خ.ر>ج' العلم تلميذه.
وفلنD خ.ر,يج' مال� وخ1ر>ي'ه، بالتشديد، مثل ع1ن>ي�، بعن مفعول

إ,ذا د.ر_ب.ه' وع.ل�م.ه'. وقد خ.ر_ج.ه' ف ال4دب, ف%ت.خ.ر_ج..
وال%ر\ج' وال�ر'وج': أ%و_ل� ما ي.ن\ش.أ� من السحاب. يقال: خ.ر.ج.

ل%ه' خ'ر'وج¬ ح.س.ن¬؛ وقيل: خ'ر'وج' الس_ح.اب ات>ساع'ه' وان\ب,ساط�ه؛ قال
أ%بو ذؤ.يب:

إ,ذا ه.م_ بال3ق}لع, ه.ب_ت\ له الص_با،
ف%ع.اق%ب. ن.ش\ء# بع\دها وخ'ر'وج'

ال4خفش: يقال للماء الذي يرج من الس_حاب: خ.ر\ج¬ وخ'ر'وج¬. ال4صمعي:
يقال أ%و_ل ما ي.ن\ش.أ� السحاب'، فهو ن.ش\ء#. التهذيب: خ.ر.ج.ت السماء

خ'روجاv إ,ذا أ%ص\ح.ت\ بعد إ,غام.ت1ها؛ وقال ه1م\يان يصف ال3بل
وورودها:ف%ص.ب_ح.ت\ جاب,ي.ةv ص'هار,ج.ا؛

ت.ح\س.ب'ه ل%و\ن% الس_ماء3 خار,ج.ا
يريد م'ص\ح1ياv؛ والسحابة� ت'خ\ر,ج' السحابة% كما ت'خ\ر,ج' الظ�ل}م..
وال%ر'وج' من ال3بل: ال1ع\ناق' التقدمة. وال�ر.اج': ور.م¬ ي.خ\ر'ج'

بالبدن من ذاته، والمع أ%خ\ر,ج.ةD وخ1ر\ج.انD. غيه: وال�ر.اج' ور.م'
ق%ر\ح� يرج بداية أ%و غيها من اليوان. الصحاح: وال�ر.اج' ما ي.خ\ر'ج'

ف البدن من الق�ر'وح.
وال%و.ار,ج': ال%ر'ور,ي_ة�؛ وال%ار,ج,ي_ة�: طائفة منهم لزمهم هذا

السم' لروجهم عن الناس. التهذيب: وال%و.ار,ج' قوم¬ من أ%هل ال4هواء
لم م.قال%ةD على ح1د.ة{.

وف حديث ابن عباس أ%نه قال: ي.ت.خ.ار.ج' الش_ريكان1 وأ%هل� الياث؛
قال أ%بو عبيد: يقول إ,ذا كان التاع بي ورثة ل يقتسموه أ%و بي شركاء،



وهو ف يد بعضهم دون بعض، فل بأ}س أ%ن يتبايعوه، وإ,ن ل يعرف كل واحد
نصيبه بعينه ول يقبضه؛ قال: ولو أ%راد رجل أ%جنب أ%ن يشتري نصيب بعضهم

ل يز حت يقبضه البائع قبل ذلك؛ قال أ%بو منصور: وقد جاء4 هذا عن ابن
عباس مفس_راv على غي ما ذكر أ%بو عبيد. وحد_ث الزهري بسنده عن ابن عباس،

قال: ل بأ}س أ%ن ي.ت.خ.ار.ج القوم' ف الشركة تكون بينهم فيأ}خذ هذا
عشرة دناني نقداv، ويأ}خذ هذا عشرة دناني د.ي\ناv. والت_خار'ج':

ت.فاع'لD من ال�روج، كأ%نه ي.خ\ر'ج' كل© واحد من شركته عن ملكه إ,ل صاحبه
بالبيع؛ قال: ورواه الثوري بسنده على ابن عباس ف شريكي: ل بأ}س أ%ن
يتخارجا؛ يعن الع.ي\ن. والد_ي\ن.؛ وقال عبد الرحن بن مهدي: التخارج أ%ن

يأ}خذ بعضهم الدار وبعضهم ال4رض؛ قال شر: قلت ل4حد: سئل سفيان عن أ%خوين
ورثا صك9اv من أ%بيهما، فذهبا إ,ل الذي عليه الق فتقاضياه؛ فقال: عندي

طعام، فاشتريا من طعاماv با لكما علي_، فقال أ%حد ال4خوين: أ%نا آخذ
نصيب طعاماv؛ وقال الخر: ل آخذ إ,ل9 دراهم، فأ%خذ أ%حدها منه عشرة
أ%قفرة بمسي درهاv بنصيبه؛ قال: جائز، ويتقاضاه الخر، فإ,ن ت.و.ى ما
على الغري، رجع ال4خ على أ%خيه بنصف الدراهم الت أ%خذ، ول يرجع

بالطعام. قال أ%حد: ل يرجع عليه بشيء إ,ذا كان قد رضي به، وال
أ%علم.وت.خ.ار.ج. الس_ف}ر': أ%خ\ر.ج'وا نفقاتم.

وال%ر\ج' وال%ر.اج'، واحد¬: وهو شيء ي'خ\ر,ج'ه القوم' ف الس_ن.ة1
م1ن مالم بق%د.ر� معلوم. وقال الزجاج: ال%ر\ج' الصدر، وال%ر.اج': اسم¬

لا ي'خ\ر.ج'. وال%ر.اج': غ%ل�ة� العبد وال4مة. وال%ر\ج' وال%راج:
ال3تاو.ة� ت'ؤ\خذ من أ%موال الناس؛ ال4زهري: وال%ر\ج' أ%ن يؤ.دي إ,ليك

العبد' خ.ر.اج.ه أ%ي غلته، والر_ع1ي_ة� ت'ؤ.د>ي ال%ر\ج. إ,ل
الو'لة1. وروي ف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ال%ر.اج'
بالضمان؛ قال أ%بو عبيد وغيه من أ%هل العلم: معن الراج ف هذا الديث

غلة العبد يشتريه الرجل� فيستغل©ه زماناv، ث ي.ع\ث�ر' منه على ع.ي\ب�
د.ل�س.ه' البائع' ول ي'ط}ل1ع\ه' عليه، فله ر.دe العبد على البائع

Dالت استغلها الشتري من العبد ط%ي>ب.ة �والرجوع' عليه بميع الثمن، والغ_لة
له ل4نه كان ف ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. وفسر ابن ال4ثي قوله:

vالراج بالضمان؛ قال: يريد بالراج ما يصل من غلة العي البتاعة، عبدا
كان أ%و أ%مة أ%و ملكاv، وذلك أ%ن يشتريه فيستغله زماناv، ث يعثر فيه على



عيب قدي، فله رد العي البيعة وأ%خذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله
ل4ن البيع لو كان تلف. ف يده لكان من ضمانه، ول يكن له على البائع شيء؛

وباء بالضمان متعلقة بحذوف تقديره الراج مستحق بالضمان أ%ي بسببه،
وهذا معن قول شريح لرجلي احتكما إ,ليه ف مثل هذا، فقال للمشتري: ر'د_

الداء4 بدائه ولك الغلة� بالضمان. معناه: ر'د_ ذا العيب بعيبه، وما حصل
ف يدك من غلته فهو لك.

ويقال: خ.ار.ج. فلنD غلم.ه إ,ذا اتفقا على ضريبة ي.ر'دeها العبد' على
سيده كل� شهر ويكون م'خ.ل¾ى بينه وبي عمله، فيقال: عبد¬ م'خ.ار.ج¬.

وي'ج\م.ع' ال%راج'، ال3ت.او.ة�، على أ%خ\راج� وأ%خ.ار,يج. وأ%خ\ر,ج.ة{.
وف التنزيل: أ%م\ ت.س\أ%ل�ه'م\ خ.ر\جاv ف%خ.ر.اج' ر.ب>ك. خ.ي\ر¬. قال

الزجاج: ال%ر.اج' الف%ي\ء�، وال%ر\ج' الض_ريب.ة� والزية؛ وقرئ: أ%م
تسأ%لم خ.ر.اجاv. وقال الفراء. معناه: أ%م\ تسأ%لم أ%جراv على ما جئت

به، فأ%جر ربك وثوابه خي¬. وأ%ما ال%ر.اج' الذي وظفه عمر' بن الطاب، رضي
ال عنه، على السواد وأ%رض, الف%ي\ء فإ,ن معناه الغلة أ%يضاv، ل4نه

أ%مر ب,م.س.اح.ة1 الس_و.اد1 ودفعها إ,ل الفلحي الذين كانوا فيه على غلة
يؤدونا كل سنة، ولذلك سي خ.راجاv، ث قيل بعد ذلك للبلد الت افتتحت

ص'ل}حاv ووظف ما صولوا عليه على أ%راضيهم: خراجية ل4ن تلك الوظيفة
أ%شبهت الراج الذي أ�لزم به الفل�حون، وهو الغلة، ل4ن جلة معن الراج
الغلة؛ وقيل للجزية الت ضربت على رقاب أ%هل الذYم_ة: خراج ل4نه كالغلة

الواجبة عليهم. ابن ال4عراب: ال%ر\ج' على الرؤوس، وال%ر.اج' على
ال4رضي. وف حديث أ%ب موسى: مثل� ال�ت\ر'ج_ة1 ط%ي>ب¬ ر,ي'ها، ط%ي>ب¬

خ.ر.اج'ها أ%ي ط%ع\م' ثرها، تشبيهاv بال%ر.اج, الذي يقع على ال4رضي
وغيها.

وال�ر\ج': من ال4وعية، معروف¬، عربÒ، وهو هذا الوعاء، وهو ج'وال1ق¬
ذو أ%و\ن.ي\ن,، والمع أ%خ\راج¬ وخ1ر.ج.ةD مثل� ج'ح\ر� وج,ح.ر.ة.

وأ%ر\ض¬ م'خ.ر_ج.ةD أ%ي ن.ب\ت'ها ف مكان{ دون مكان{. وت.خ\ريج'
الراعية ال%ر\ت.ع.: أ%ن تأ}كل بعض.ه وتترك بعضه. وخ.ر_ج.ت ال3بل� ال%ر\ع.ى:

أ%بقت بعضه وأ%كلت بعضه.
وال%ر.ج'، بالتحريك: ل%و\نان1 سواد¬ وبياض؛ نعامة خ.ر\ج.اء�، وظ%ل1يم¬

�أ%خ\ر.ج' ب.ي>ن' ال%ر.ج,، وك%ب\ش¬ أ%خ\ر.ج'. واخ\ر.ج_ت1 النعامة



اخ\ر,جاجاv، واخ\ر.اج_ت\ اخ\ر,ياجاv أ%ي صارت خ.ر\جاء4. أ%بو عمرو:
ال4خ\ر.ج' من ن.ع\ت1 الظ�ل1يم ف لونه؛ قال الليث: هو الذي لون سواده أ%كثر من

بياضه كلون الرماد. التهذيب: أ%خ\ر.ج. الرجل� إ,ذا تزوج ب,خ1لس1ي_ة{.
وأ%خ\ر.ج. إ,ذا اص\طاد. ال�ر\ج.، وهي النعام؛ الذ�ك%ر' أ%خ\ر.ج'

وال�نثى خ.ر\جاء�، واستعاره العجاج للثوب فقال:
إ,ن_ا، م'ذ}ك1ي ال�ر'وب, أ%ر_جا،

ول%ب,س.ت\، لل}م.وت1، ث%وباv أ%خ\ر.جا
أ%ي لبست الروب ثوباv فيه بياض وحرة من لطخ الدم أ%ي ش'ه>ر.ت\

وع'ر,ف%ت\ كشهرة ال4بلق؛ وهذا الرجز ف الصحاح:
ولبست للموت ج'ل¾ أ%خرجها

وفسره فقال: لبست الروب ج'ل¾ فيه بياض وحرة. وعام¬ فيه ت.خ\ر,يج¬
أ%ي خ1ص\ب¬ وج.د\ب¬. وعام¬ أ%خ\ر.ج': فيه ج.د\ب¬ وخ1ص\ب¬؛ وكذلك أ%رض

خ.ر\ج.اء� وفيها ت.خر,يج¬. وعام¬ فيه ت.خ\ر,يج¬ إ,ذا أ%ن\ب.ت. بعض' الواضع
ول ي'ن\ب,ت\ ب.ع\ض¬. وأ%خ\ر.ج.: م.ر_ به عام¬ نصف�ه خ1صب¬ ونصفه ج.د\ب¬؛
قال شر: يقال مررت على أ%رض م'خ.ر_جة وفيها على ذلك أ%ر\تاع¬.

وال4رتاع: أ%ماكن أ%صابا مطر فأ%نبتت البقل، وأ%ماكن ل يصبها مطر، فتلك
ال�خ.ر_جة�. وقال بعضهم: تريج ال4رض أ%ن يكون نبتها ف مكان دون مكان، فترى

بياض ال4رض ف خضرة النبات. الليث: يقال خ.ر_ج. الغلم' ل%و\ح.ه
ت}رياv إ,ذا كتبه فترك فيه مواضع ل يكتبها؛ والكتاب¬ إ,ذا ك�تب فترك منه

vع.م.له إ,ذا جعله ضروبا Dمواضع ل تكتب، فهو م'خ.ر_ج¬. وخ.ر_ج. فلن
.vيالف بعضه بعضا

vوال%ر\جاء�: قرية ف طريق مكة، س>ي.ت بذلك ل4ن ف أ%رضها سوادا
وبياضاv إ,ل المرة.

وال4خ\ر.ج.ة�: مرحلة معروفة، لونا ذلك.
والنجوم ت'خ.ر>ج' الل�و\ن% 

(* قوله «والنجوم ترج اللون إل» كذا
بالصل ومثله ف شرح القاموس والنجوم ترج لون الليل فيتلون إل بدليل الشاهد

الذكور.) ف%ت.ل%و_ن ب,ل%و\ن.ي\ن, من سواده وبياضها؛ قال:
إ,ذا الل�ي\ل� غ%ش_اها، وخ.ر_ج ل%و\ن.ه'

ن'ج'وم¬، كأ%م\ثال, الصابيح,، ت.خ\ف1ق'



Dخ.ر\ج.اء�: ذات' ل%و\ن.ي\ن,. ون.ع\ج.ة Dأ%خ\ر.ج'، كذلك. وقار.ة Dوج.ب.ل
خ.ر\جاء#: وهي السوداء البيضاء� إ,حدى الرجلي أ%و كلتيهما والاصرتي،

وسائر'ها أ%سود'. التهذيب: وشاةD خ.ر\جاء� بيضاء ال�ؤ.خ_ر,، نصفها
أ%بيض والنصف الخر ل يضرك ما كان لونه. ويقال: ال4خ\ر.ج' ال4س\و.د' ف
بياض، والسواد' الغالب'. وال4خ\ر.ج' من ال1ع\ز.ى: الذي نصفه أ%بيض ونصفه
أ%سود. الوهري: ال%ر\جاء� من الشاء الت ابيضت رجلها مع الاصرتي؛

عن أ%ب زيد. وال4خ\ر.ج': ج.ب.لD معروف للونه، غلب ذلك عليه، واسه
ال4ح\و.ل�. وفرس¬ أ%خ\ر.ج': أ%بيض البطن والنبي إ,ل منتهى الظهر ول يصعد

إ,ليه، ول%و\ن� سائره ما كان. وال4خ\ر.ج': ال�ك�اء�، ل1ل%و\ن,ه1.
وال4خ\ر.جان1: جبلن معروفان، وأ%خ\ر.ج.ة�: بئر احتفرت ف أ%صل

أ%حدها؛ التهذيب: وللعرب بئر احتفرت ف أ%صل جبل� أ%خ\ر.ج. يسمونا أ%خ\ر.ج.ة%،
وبئر أ�خرى احتفرت ف أ%صل جبل أ%س\و.د. يسمونا أ%س\و.د.ة%، اشتقوا

لما اسي من نعت البلي. الفراء�: أ%خ\ر.ج.ة� اسم ماء� وكذلك أ%س\و.د.ة�؛
سيتا ببلي، يقال ل4حدها أ%س\و.د' وللخر أ%خ\ر.ج'.

ويقال: اخ\تر.ج'وه، بعن استخرج'وه.
وخ.ر.اج, وال%ر.اج' وخ.ر,يج¬ والت_خ\ريج'، كل©ه: ل�ع\بةD لفتيان

العرب. وقال أ%بو حنيفة: ال%ر,يج' لعبة تسمى خ.ر.اج,، يقال فيها: خ.راج,
خ.ر.اج, مثل ق%طام,؛ وقول أ%ب ذؤ.يب الذل:

أ%ر,ق}ت' له ذ%ات. الع1ش.اء3، كأ%ن_ه'
م.خ.ار,يق'، ي'د\ع.ى ت.ح\ت.ه'ن_ خ.ر,يج'

والاء ف له تعود على برق ذكره قبل البيت، شبهه بالخاريق وهي جع
م1خ\ر.اق�، وهو ال1ن\ديل� ي'ل%فe لي'ض\ر.ب. به. وقوله: ذات. الع1شاء3 أ%راد

به الساعة الت فيها الع1شاء، أ%راد صوت اللعبي؛ شبه الرعد به؛ قال
أ%بو علي: ل يقال خ.ر,يج¬، وإ,نا العروف خ.راج,، غي أ%ن أ%با ذؤيب

احتاج إ,ل إ,قامة القافية فأ%بدل الياء4 مكان ال4لف. التهذيب: ال%ر.اج'
وال%ر,يج' م'خ.ارجة: لعبة لفتيان ال4عراب.؛ قال الفراء: خ.ر.اج, اسم لعبة

لم معروفة، وهو أ%ن يسك أ%حدهم شيئاv بيده، ويقول لسائرهم: أ%خ\ر,ج'وا
ما ف يدي؛ قال ابن السكيت: لعب الصبيان خ.ر.اج,، بكسر اليم، بنزلة

د.ر.اك1 وق%ط%ام,.
وال%ر\ج': واد{ ل م.نفذ فيه، ودار.ة� ال%ر\ج, هنالك.



وب.ن'و ال%ار,ج,ي_ة1: ب.ط}ن¬ من العرب ينسبون إ,ل أ�م�هم، والنسبة
إ,ليهم خار,ج,يÒ؛ قال ابن دريد: وأ%حسبها من بن عمرو بن تيم.

وخار'وج¬: ضرب من الن_خل.
قال الليل بن أ%حد: ال�ر'وج' ال4لف الت بعد الصلة ف القافية، كقول

لبيد:
ع.ف%ت1 الد>ي.ار' م.ح.ل©ها ف%م'ق%ام'ها

فالقافية هي اليم، والاء بعد اليم هي الصلة، ل4نا اتصلت بالقافية،
وال4لف الت بعد الاء هي ال�ر'وج'؛ قال ال4خف%ش: تلزم القافية بعد

الروي الروج، ول يكون إ,ل برف اللي، وسبب ذلك أ%ن هاء ال3ضمار ل
تلو من ضم أ%و كسر أ%و فتح نو: ضربه، ومررت به، ولقيتها، والركات إ,ذا

أ�شبعت ل يلحقها أ%بداv إ,ل حروف اللي، وليست الاء حرف لي فيجوز أ%ن
تتبع حركة هاء الضمي؛ هذا أ%حد قول ابن جن، جعل الروج هو الوصل، ث
جعل الروج غي الوصل، فقال: الفرق بي الروج والوصل أ%ن الروج أ%شد

بروزاv عن حرف الروي واكتنافاv من الوصل ل4نه بعده، ولذلك سي خروجاv ل4نه
برز وخرج عن حرف الروي، وكلما تراخى الرف ف القافية وجب له أ%ن يتمكن
ف السكون واللي، ل4نه مقطع للوقف والستراحة وفناء الصوت وحسور النفس،

وليست الاء ف لي ال4لف والياء والواو، ل4نن مستطيلت متدات.
وال3خ\ر,يج': ن.ب\ت¬.

وخ.ر.اج,: ف%ر.س' ج'ر.ي\ب.ة% بن ال4ش\ي.م, ال4سدي. وال%ر\ج': اسم
موضع باليمامة. وال%ر\ج': خ1لف' الد_خ\ل,.

ورجل خ'ر.ج.ةD و'ل%ج.ةD مثال ه'م.زة أ%ي كثي الروج والولوج.
زيد بن كثوة: يقال فلنD خ.ر_اج¬ و.ل9ج¬؛ يقال ذلك عند تأ}كيد

الظ�ر\ف1 والحتيال. وقيل: خ.ر�اج¬ و.ل9ج¬ إ,ذا ل يسرع ف أ%مر ل يسهل له
الروج منه إ,ذا أ%راد ذلك.

وقولم: أ%س\ر.ع' من ن,كاح, أ�م> خارج.ة%، هي امرأ%ة من ب.ج,يل%ة%،
ولدت كثياv ف قبائل% من العرب، كانوا يقولون لا: خ1ط}ب¬ فتقول: ن,ك}ح¬
وخارجة� ابنها، ول ي'ع\ل%م' من هو؛ ويقال: هو خارجة بن بكر بن ي.ش\ك�ر.

بن ع.د\وان% بن عمرو بن قيس ع.ي\لن%.
وخ.ر\جاء�: اسم' ر.ك1ي_ة بعينها.
وخ.ر\ج¬: اسم موضع بعينه.



@خرفج: ال%ر\ف%ج.ة�: ح'س\ن' الغ1ذاء ف الس_ع.ة. الر>ياشي:
ال�خ.ر\ف%ج' وال�ر\ف�ج' وال�راف1ج': أ%حسن الغذاء؛ وقد خ.ر\ف%ج.ة.

وال%ر\ف%ج.ة�: س.ع.ة� الع.يش. وع.ي\ش¬ م'خ.ر\ف%ج¬: واسع؛ قال الراجز:
جار,ية ش.ب_ت\ ش.باباv خ.ر\ف%جا،
كأ%ن� منها الق%ص.ب. ال�د.م\ل%جا،
س'وق¬ من. الب.ر\د1ي> ما ت.ع.و_جا

وقال العجاج:
غ%ر_اء� س.و_ى خ.ل}ق%ها ال%ب.ر\ن.جا،
م.أ}د' الش_باب, ع.ي\ش.ها ال�خ.ر\ف%جا

قال شر: إ,نا نصب عيشها الخرفجا، كقولك: بن خ.ل}ق%ها بن. السويق
لم.ها. وسراويل م'خ.ر\ف%ج.ةD: طويلة واسعة تقع على ظهر القدم. وف حديث

أ%ب هريرة: أ%نه كره السراويل ال�خ.ر\ف%جة؛ قال ال�م.و,يe ف تفسي
ال�خ.ر\ف%جة ف الديث؛ إ,نا الت تقع على ظهور القدمي؛ قال أ%بو عبيد:

وذلك تأ}ويلها وإ,نا أ%صله مأ}خوذ من الس_ع.ة؛ والراد من الديث أ%نه
كره إ,سبال السراويل كما يكره إ,سبال ال3زار؛ وقيل: كل© واسع

م'خ.ر\ف%ج¬.ون.ب\ت¬ خ1ر\ف1يج¬ وخ1ر\فاج¬ وخ'ر.اف1ج¬ وخ'ر.ف1ج¬ وخ'ر\ف%ن\ج¬ 
(* قوله

«وخرفنج» كذا بالصل بضم الاء فيه وفيما بعده، وضبط ف القاموس بالشكل
بفتحها.): ناعم¬ غ%ضÒ. وخ'ر\ف%ن\ج'ه أ%يضاv: ن.ع\م.ت'ه؛ قال جندل بن

الثن:
بي اماحي 

(* هكذا ف ال4صل.) ال%صاد الائ1ج,،
وبي خ'ر\ف%ن\ج الن_بات1 الباه1ج,

.vكثيا vوخ.ر\ف%ج. الشيء4: أ%خذه أ%خذا
وخ.ر'وف¬ خ'ر\ف�ج¬ وخ'راف1ج¬ أ%ي سي.

@خزج: رجل خ.زج¬: ضخم.
وال1خ\زاج' من ال3بل: الشديدة الس>م.ن,. قال الليث: ال1خ\ز.اج' من

النeوق الت إ,ذا سنت صار جلدها كأ%نه وارم من السمن، وهو ال%ز.ب'
.vأ%يضا

@خزرج: ال%ز\ر.ج': من نعت الريح. ابن سيده: ال%ز\ر.ج' ريح' ال%ن'وب,،



وقيل: هي الريح' الباردة؛ قال أ%بو ذؤيب:
غ%د.ون ع'جال، وان\ت.ح.ت\ه'ن_ خ.ز\ر.ج¬،

م'ق%فYي.ة� آثار.ه'ن_ ه.د'وج'
وقيل: هي الشديدة. قال الفراء: خ.ز\ر.ج' هي ال%ن'وب غ%ي' م'ج\راة{.

وال%ز\ر.ج': اسم رجل. وال%ز\ر.ج': قبيلة ال4نصار. غيه: قبيلة ال4نصار
هي ال4و\س' وال%ز\ر.ج'، ابنا ق%ي\ل%ة%، وهي أ�مهما ن'سبا إ,ليها، وها

ابنا حارثة بن ثعلبة من اليمن. قال ابن ال4عراب: ال%زرج ريح النوب،
وبه س>يت القبيلة ال%ز\ر.ج، وهي أ%نفع من الشمال.

@خسج: ال%س3يج' وال%س3يe، على البدل: ك1ساء# أ%و خ1باء# ينسج من
ظ%ل1يف1 ع'ن'ق, الشاة1 فل يكاد'، ز.ع.م'وا، ي.ب\لى؛ قال رجل من بن عمرو من

طيئ، يقال له أ%سحم:
ت.ح.م_ل% أ%ه\ل�ه، واس\ت.و\د.عوه

خ.س3ي�اv م1ن\ ن.س3يج, الصeوف1 بال
@خسفج: ال%ي\س.ف�وج': ح.بe الق�ط}ن,؛ قال العجاج:

ص.ع\لD، ك%ع'ود1 ال%ي\س.ف�وج, م1ئ}و.با
م1ن آب إ,ذا رجع. وال%ي\س.ف�وج': الع'ش.ر'، وقيل: هو ن.ب\ت¬

ي.ت.ق%ص_ف' ويتثن.
�وال%ي\س.ف�وج.ة�: السeك�ان�. وال%ي\س.ف�وج.ة� أ%يضاv: ر.ج'ل

الس_ف1ين.ة1. وال%ي\س.ف�وج.ة�: موضع.
@خفج: ال%ف}ج' ض.ر\ب¬ من النكاح. الليث: ال%ف}ج' من ال�باض.ع.ة1. وف

حديث عبد ال بن عمرو: فإ,ذا هو ي.ر.ى التeي'وس. ت.ث1ب' على الغ.ن.م,
خاف1ج.ةv؛ قال: ال%ف}ج' الس>فاد' وقد يستعمل ف الناس؛ قال: ويتمل

بتقدي اليم على الاء.
.Dوال%ف%ج': ن.ب\ت¬ من نبات الربيع أ%شهب عريض الورق، واحدته خ.ف%ج.ة

وقال أ%بو حنيفة: ال%ف%ج'، بفتح الفاء، ب.ق}ل%ةD شهباء لا و.ر.ق¬
ع1راض¬. وال%ف%ج': ع1و.ج¬ ف الر>ج\ل,؛ خ.ف1ج. خ.ف%جاv، وهو أ%خ\ف%ج'. أ%بو

عمرو: ال4خ\ف%ج' ال4ع\و.ج' الر>ج\ل, من الرجال. أ%بو عمرو: خ.ف1ج.
فلنD إ,ذا اشتكى ساقيه من التعب. وع.م'ود¬ أ%خ\ف%ج': م'ع\و.جe؛ قال:

قد أ%س\ل%م'ون، والع.م'ود. ال4خ\ف%ج.ا،
وش.ب_ةv ي.ر\م1ي با الال� الر_ج.ا



(* قوله «وشبة» كذا بالصل العو�ل عليه بالعجمة مفتوحة، ولعله
بالهملة الكسورة.)

وال%ف%ج': من أ%دواء ال3بل.
وخ.ف41ج. البعي' خ.ف%جاv وخ.ف}جاv، وهو أ%خ\ف%ج'، إ,ذا كانت رجله

ت.ع\ج.لن1 بالقيام قبل رفعه إ,ياها، كأ%ن� به ر,ع\د.ةv. وال%ف1يج':
الاء� الش_ر,يب' الغليظ.

وبه خ'فاج¬ أ%ي ك1ب\ر¬. وغلم خ'ف%اج¬: صاحب ك1ب\ر� وف%خر�؛ حكاه يعقوب
ف القلوب.

وخ.4ف%اج.ة�، بالفتح: قبيلة، مشتق من ذلك، وهم حي� من بن عامر؛ قال
ال4عشى:

وأ%د\ف%ع' عن أ%عراضكم وأ�ع1يك�م\
ل1ساناv، كم1ق}راض, ال%ف%اج,ي>، م1ل}ح.ب.ا

Dوقال ال4زهري: خ.فاجة بطن من عقيل، وإ,ذا نسب إ,ليهم، قيل: فلن
.eال%ف%اج,ي

وال%ف%ن\جاء�: الر>خ\و' الذي ل غ%ن.اء4 عنده وهو مذكور ف الاء.
وغ�لم خ'ن\ف�ج¬، بالضم، وخ'ناف1ج¬ إ,ذا كان كثي اللحم.

@خلج: ال%ل}ج': ال%ذ}ب'.
خ.ل%ج.ه' ي.خ\ل1ج'ه خ.ل}جاv، وت.خ.ل�ج.ه'، واخ\ت.ل%ج.ه' إ,ذا ج.ب.ذ%ه'

وان\ت.ز.ع.ه'؛ أ%نش.د أ%بو حنيفة:
إ,ذا اخ\ت.ل%ج.ت\ها م'ن\ج,يات¬، كأ%نا
ص'دور' 4gراق�، ما ب,ه,ن_ ق�ط�وع'

شبه أ%صابعه ف طولا وقلة لمها بصدور ع.ر.اقي الد_ل}و؛ قال العجاج:
فإ%ن} ي.ك�ن\ هذا الزمان� خ.ل%جا،

فق%د\ ل%ب,س\نا ع.ي\ش.ه ال�خ.ر\ف%جا
يعن قد خلج حالv،وانتزعها وب.د_ل%ها بغيها؛ وقال ف التهذيب:

فإ,ن يكن هذا الزمان خلجا
أ%ي نى شيئاv عن شيء.

وف الديث: ي.خ\ت.ل1ج'ون.ه' على باب النة أ%ي يتذبونه؛ ومنه حديث
عمار وأ�م سلمة: فاخ\ت.ل%ج.ها م1ن\ ج'ح\ر,ها. وف حديث ع.لي¼ ف ذكر

الياة: إ,ن ال جعل الوت خال1جاv ل4ش\طان,ها أ%ي م'س\ر,عاv ف أ%خذ1



ح1بال1ها. وف الديث: ت.ن\ك%ب' ال%خال1ج' عن وض.ح, السبيل أ%ي الط©ر'ق'
ال�ت.ش.ع>ب.ة� عن الطريق ال4عظم الواضح.

وف حديث الغية: حت ت.ر.و\ه' ي.خ\ل1ج' ف قومه أ%و ي.ح\ل1ج' أ%ي يسرع
ف ح'ب>هم\. وأ%خ\ل%ج. هو: انذب. وناقة خ.ل�وج¬: ج'ذ1ب. عنها ولدها

بذبح أ%و موت ف%ح.ن_ت\ إ,ليه وق%ل� لذلك لبنها، وقد يكون ف غي الناقة؛
أ%نشد ثعلب:

ي.و\ماv ت.ر.ى م'ر\ض1ع.ةv خ.ل�وجا
أ%راد كل� مرضعة؛ أ%ل تراه قال بعد هذا:

وكل� أ�ن\ثى ح.م.ل%ت\ خ.د'وجا،
وكل� صاح� ث%م1لv م.ر'وجا؟

وإ,نا يذهب ف ذلك إ,ل قوله تعال: ي.وم. ت.ر.و\ن.ها ت.ذ}ه.ل� كل©
م'ر\ض1ع.ة{ ع.م�ا أ%ر\ض.ع.ت\ وت.ض.ع' كل© ذات1 ح.م\ل� ح.م\ل%ها وت.ر.ى

الن_اس. س'كار.ى وما ه'م\ ب,س'كارى. وقيل: هي الت ت.خل1ج' الس_ي\ر. من
س'ر\ع.ت1ها أ%ي تذبه، والمع خ'ل�ج¬ وخ1لج¬؛ قال أ%بو ذؤيب:

أ%م1ن\ك الب.ر\ق' أ%ر\ق�ب'ه'، ف%ه.اجا،
ف%ب,تe إ,خال�ه د'ه\ماv خ1لجا؟

أ%م1نك أ%ي من ش1قYك وناحيتك. د'ه\ماv: إ,ب,ل� س'وداv. شبه صوت الرعد
بأ%صوات هذه اللج ل4نا ت.ح.ان© لفقد أ%ولدها.

ويقال للمفقود من بي القوم واليت: قد اخ\ت'ل1ج. من بينهم فذهب به. وف
الديث: ل%ي.ر,د.ن� علي_ ال%وض. أ%قوام¬ ث ل%ي'خ\ت.ل%ج'ن_ دون أ%ي
ي'ج\ت.ذ%بون% وي'ق}ت.ط%ع'ون. وف الديث: ف%ح.ن_ت1 ال%ش.ب.ة� ح.ن,ي.

الن_اق%ة1 ال%ل�وج,؛ هي الت اخ\ت'ل1ج. و.ل%د'ها أ%ي ان\ت'ز,ع. منها.
وال3خ\ل1يج.ة�: الناقة ال�خ\ت.ل%ج.ة� عن أ�مها؛ قال ابن سيده: هذه

عبارة سيبويه، وحكى السياف أ%نا الناقة ال�خ\ت.ل%ج' عنها و.ل%د'ها، وحكي
عن ثعلب أ%نا الرأ%ة ال�خ\ت.ل%ج.ة� عن زوجها بوت أ%و طلق، وحكي عن
أ%ب مالك أ%نه ن.ب\ت¬؛ قال: وهذا ل يطابق مذهب سيبويه ل4نه على هذا

.vاسم وإ,نا وضعه سيبويه صفة؛ ومنه سي خ.ل1يج' النهر خ.ل1يجا
وال%ل1يج' من البحر: ش.ر\م¬ منه. ابن سيده: وال%ل1يج' ما انقطع من

معظم الاء ل4نه ي'ج\ب.ذ� منه، وقد اخت'ل1ج.؛ وقيل: الليج شعبة تنشعب من
.Dالوادي ت'ع.ب>ر' ب.ع\ض. مائه إ,ل مكان آخر، والمع خ'ل}ج¬ وخ'ل}جان



وخ.ل1يج.ا النهر: ج.ناحاه. وخ.ل1يج' البحر: ر,ج\لD ي.خ\ت.ل1ج' منه، قال:
هذا قول كراع. التهذيب: والليج نر ف شق من النهر ال4عظم.وجناحا النهر:

خليجاه؛ وأ%نشد:
إ,ل ف%تÝى قاض. أ%ك�ف� الف1ت\يان}،

ف%ي\ض. ال%ل1يج, م.د_ه' خ.ل1يجان}
وف الديث: أ%ن فلناv ساق خ.ل1يجاv؛ الل1يج': نر ي'قتطع من النهر

ال4عظم إ,ل موضع ينتفع به فيه.
ابن ال4عراب: ال�ل�ج' الت_ع1ب'ون%.وال�ل�ج': ال�ر\ت.ع1د'و

.�ال4بدان1.وال�ل�ج': ال1بال
ابن سيده: والليج البل ل4نه ي.ح\ب,ذ� ما ش'د_ به. والليج:

الر_س.ن' لذلك؛ التهذيب: قال الباهلي ف قول تيم بن مقبل:
ف%ب.ات. ي'سامي، ب.ع\د.ما ش'ج_ ر.أ}س'ه،
ف�ح'ولv ج.م.ع\ن.اها ت.ش1بe وت.ض\ر.ح'

وبات. ي'غ.ن_ى ف ال%ليج، كأ%نه
ك�م.ي\ت¬ م'د.مìى، ناص1ع' الل�و\ن1 أ%ق}ر.ح'

قال: يعن وت1داv ر'ب,ط% به ف%ر.س¬. يقول: يقاسي هذه الفحول أ%ي قد
شد_ت به، وهي تنزو وترمح. وقوله: ي'غ.ن_ى أ%ي ت.ص\ه.ل� عنده اليل.

وال%ل1يج': ح.ب\لD خ'ل1ج. أ%ي فتل شزراv أ%ي فتل على الع.س\راء3؛ يعن م1ق}و.د.
الف%ر.س,. ك�م.ي\ت¬: من نعت الوتد أ%ي أ%ح\م.ر' من ط%ر\فاء4. قال:

وقرحته موضع القطع؛ يعن بياضه؛ وقيل: قرحته ما تج عليه من الدم والز_ب.د1.
ويقال للوتد خليج ل4نه يذب الدابة إ,ذا ربطت إ,ليه. وقال ابن بري ف

البيتي: يصف فرساv ر'بط ببل وشد_ بوت1د ف ال4رض فجعل صهيل الفرس غناء
له، وجعله كميتاv أ%قر.ح لا عله من الز_ب.د والدم عند جذبه البل.

ورواه ال4صمعي: وبات ي'غ.ن_ى أ%ي وبات الوتد الربوط به اليل� ي'غ.ن_ى
بصهيلها أ%ي بات الوتد واليل تصهل حوله، ث قال: أ%ي كأ%ن الوتد فرس كميت

.vأ%قر.ح أ%ي صار عليه زبد ودم؛ فبالزبد صار أ%قر.ح، وبالدم صار كميتا
وقوله: ي'سامي أ%ي يذب ال4رسان. والشباب ف الفرس: أ%ن يقوم على رجليه.

وقوله: تضرح أ%ي ترمح بأ%رجلها.
ابن سيده: وخ.ل%ج.ت1 ال�مe ولدها ت.خ\ل1ج'ه، وجذبته تذبه: فطمته؛ عن

اللحيان، ول يص_ من أ%ي� نوع ذلك. وخ.ل%ج\ت'ها: ف%ط%م\ت' ول%د.ها؛



قال أ%عراب: ل ت.خ\ل1ج, الفصيل% عن أ�مه، فإن الذئب عال بكان الفصيل
اليتيم؛ أ%ي ل تفرق بينه وبي أ�مه.

وت.خ.ل�ج. النون� ف مشيته: تاذب ييناv وشالv. والنون يتخلج ف
مشيته أ%ي يتمايل كأ%نا يتذب مر_ة ينةv ومرة يسرة. وت%ل�ج الفلوج

ف مشيته أ%ي تفكك وتايل؛ ومنه قول الشاعر:
أ%ق}ب.ل%ت\ ت.ن\ف�ض' ال�لء4 ب,ع.ي\ن.ي\ـ

ـها، وت.م\ش1ي ت.خ.ل©ج. ال%ج\ن'ون1
والت_خ.ل©ج' ف الشي: مثل التخلع؛ قال جرير:

وأ%ش\ف1ي م1ن\ ت.خ.ل©ج, كلY ج,ن¼،
وأ%ك}و,ي الن_اظ1ر.ي\ن, من. ال�نان1

وف حديث السن: رأ%ى رجلv يشي م1ش\ي.ةv أ%نكرها، فقال: ي.خ\ل1ج' ف
vوم.ر_ة vي.م\ن.ة vم1ش\ي.ت1ه1 خ.ل%ج.ان% النون أ%ي يتذب م.ر_ة
ي.س\ر.ةv. وال%ل%جان، بالتحريك: مصدر كالنزوان.

والال1ج': ال%و\ت'، ل4نه ي.خ\لج الليقة أ%ي يذبا. واخ\ت.ل%ج.ت1
ال%ن,ي_ة� القوم. أ%ي اجتذبتهم.

�وخ'ل1ج. الف%ح\ل�: أ�خ\ر,ج. عن الش_و\ل قبل أ%ن يقدر. الليث: الفحل
إ,ذا أ�خ\ر,ج. من الش_و\ل, قبل ق�د'وره فقد خ'ل1ج. أ%ي ن'ز,ع. وأ�خرج،

وإ,ن أ�خ\ر,ج. بعد ق�د'ور,ه فقد ع'د1ل% فان\ع.د.ل%؛ وأ%نشد:
ف%ح\لD ه1جانD ت.و.ل�ى غ%ي. م.خ\ل�وج,

وخ.ل%ج. الشيء4 من يده ي.خ\ل1ج'ه' خ.ل}جاv: ان\تزعه.
Òر'م\ح.ه من مركزه: انتزعه. وخ.ل%ج.ه' ه.م �واخ\ت.ل%ج. الرجل

ي.خ\ل1ج'ه: شغ.له؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وأ%ب,يت' ت.خ\ل1ج'ن ال�م'وم'، كأ%ن_ن

د.ل}و' السeقاة1، ت'م.دe بال4ش\طان1
واخ\ت.ل%ج. ف صدري ه.مÒ. الليث: يقال: خ.ل%ج.ت\ه ال%وال1ج' أ%ي شغلته

الشواغل؛ وأ%نشد:
وت.خ\ل1ج' ال4شكال� دون% ال4شكال

وخ.ل%ج.ن كذا أ%ي شغلن. يقال: خ.ل%ج.ت\ه أ�مور' الدنيا وت.خ.ال%ج.ت\ه
الموم: نازعته.

وخال%ج. الرجل%: نازعه.



ويقال: ت.خ.ال%ج.ت\ه الموم إ,ذا كان له ه.مÒ ف ناحية{ وهمÒ ف ناحية
كأ%نه يذبه إ,ليه. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، صلى

بأ%صحابه صلةv جهر فيها بالقراءة، وقرأ% قارئ¬ خلفه فجهر، فلما سل�م قال:
لقد ظ%ن.ن\ت' أ%ن بعضكم خال%ج.ن,يها؛ قال: معنة قوله خالنيها أ%ي نازعن

القراءة فجهر فيما جهرت فيه، فنزع ذلك من لسان ما كنت أ%قرؤ'ه ول
أ%ستمر� عليه. وأ%صل ال%ل}ج,: ال%ذ}ب' والنزع.

واخ\ت.ل%ج. الشيء� ف صدري وت.خ.ال%ج.: اح\ت.ك%أ% مع ش.ك¼. وف حديث
عدي�، قال له عليه السلم: ل ي.خ\ت.ل1ج.ن_ ف صدرك أ%ي ل يتحر_ك فيه

شيء# من الريبة والشك، ويروى بالاء، وهو مذكور ف موضعه. وأ%صل الختلج:
الركة والضطرب؛ ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها، وقد سئلت عن لم الصيد

للمحرم، فقالت: إ,ن ي.خ\ل1ج\ ف نفسك شيء# ف%د.ع\ه'. وف الديث: ما
اخ\ت.ل%ج. ع1ر\ق¬ إ,ل� ويكفر ال به. وف حديث عبد الرحن بن أ%ب بكر،

رضي ال عنهما: أ%ن الكم بن أ%ب العاصي أ%با مروان كان يلس خلف النب،
صلى ال عليه وسلم، فإ,ذا تكلم اخ\ت.ل%ج. بوجهه فرآه، فقال: كن كذلك،

فلم يزل يتلج حت مات؛ أ%ي كان ير>ك شفتيه وذقنه استهزاء وحكايةv لفعل
سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فبقي يرتعد إ,ل أ%ن مات؛ وف

رواية: ف%ض'ر,ب. ب,ه.م� شهرين ث أ%فاق. خ.ل1يجاv أ%ي ص'ر,ع.؛ قال ابن
ال4ثي: ث أ%فاق م'خ\ت.ل%جاv قد أ�خذ لمه وقو_ته، وقيل مرتعشاv. ون.وÝى

خ.ل�وج¬ ب.ي>ن.ة� ال1لج، مشكوك فيها؛ قال جرير:
هذا ه.وÝى ش.غ.ف. الق�ؤ.اد. م'ب.ر>ح¬،
ون.وÝى ت.ق%اذ%ف' غ%ي' ذات1 خ1لج,

وقال شر: إ,ن ل%ب.ي\ن. خال1ج.ي\ن, ف ذلك ال4مر أ%ي نفسي. وما
ي'خ.ال1ج'ن ف ذلك ال4مر شكÒ أ%ي ما أ%شك فيه. وخ.ل%ج.ه' بعينه وحاجبه

ي.خ\ل1ج'ه وي.خ\ل�ج'ه خ.ل}جاv: غمزه؛ قال حبينة بن طريف العكلي ينسب بليلى
ال4خيلية:

جار,ي.ةD من ش1ع\ب, ذ1ي ر'ع.ي\ن,،
ح.ي_اك%ةD ت.م\ش1ي ب,ع'ل}ط%ت.ي\ن,

قد خ.ل%ج.ت\ ب,حاج,ب� وع.ي\ن,،
يا ق%و\م'، خ.ل©وا ب.ي\ن.ها وب.ي\ن
أ%ش.د_ ما خ'لYي. بي\ن. اث}ن.ي,



والع'ل}ط%ة: القلدة. والعي تتلج أ%ي تضطرب، وكذلك سائر ال4عضاء.
الليث: يقال أ%خ\ل%ج. الرجل� حاجبيه عن عينيه واخ\ت.ل%ج. حاجباه إ,ذا تركا؛

وأ%نشد:
ي'ك%لYم'ن وي.خ\ل1ج' حاج,ب.ي\ه،
ل4ح\س3ب. ع1ن\د.ه ع1ل}ماv قديا

وف حديث شريح: أ%ن نسوة شهدن% عنده على صب وقع حي�اv ي.ت.خ.ل�ج' أ%ي
يتحر_ك، فقال: إ,ن الي_ يرث اليت، أ%تشهدن بالستهلل؟ فأ%بطل

vك؛ يقال: ت.خ.ل�ج. الشيء� ت.خ.ل©جاeشهادتن. شر: الت_خ.ل©ج' التحر
واخ\ت.ل%ج. اخ\ت1لجاv إ,ذا اضطرب وتر_ك؛ ومنه يقال: اخ\ت.ل%ج.ت\ عينه

وخ.ل%ج.ت\ ت.خ\ل1ج' خ'لوجاv وخ.ل%جاناv، وخ.ل%ج\ت' الشيء4: حركته؛ وقال
العدي:وف ابن خ'ر.ي\ق�، ي.و\م. ي.د\ع'و ن,ساء4كم\

ح.و.اس1ر.، ي.خ\ل�ج\ن. ال1مال% ال%ذ%اك1يا
قال أ%بو عمرو: ي.خ\ل�ج\ن. ير>كن؛ وقال أ%بو عدنان: أ%نشدن حاد بن

عماد بن سعد:
يا ر'ب_ م'ه\ر� ح.س.ن� و.ق%اح,،

م'خ.ل�ج� م1ن\ ل%ب.ن, اللYق%اح,
قال: ال�خ.ل�ج' الذي قد سن، فلحمه ي.ت.خ.ل�ج' ت.خ.ل©ج. العي أ%ي

يضطرب.
وخ.ل%ج.ت\ عينه ت.خ\ل1ج' وت.خ\ل�ج' خ'ل�وجاv واخ\ت.ل%ج.ت\ إ,ذا طارت.

وال%ل}ج' وال%ل%ج': داء# يصيب البهائم ت.خ\ت.ل1ج' منه أ%عضاؤ'ها. وخ.ل%ج.
الرجل� ر'م\ح.ه' ي.خ\ل1ج'ه' وي.خ\ل�ج'ه'، واخ\ت.ل%ج.ه': م.د_ه' من

جانب. قال الليث: إ,ذا م.د_ الطاعن' ر'مه عن جانب، قيل: خ.ل%ج.ه'. قال:
وال%ل}ج' كالنتزاع.

وال%خ\ل�وج.ة�: الطعنة ذات اليمي وذات الشمال. وقد خ.ل%ج.ه إ,ذا طعنه.
ابن سيده: الخلوجة الطعنة الت تذهب ي.م\ن.ةv وي.س\ر.ةv. وأ%م\ر'هم

م.خ\لوج¬: غي مستقيم. ووقعوا ف م.خ\ل�وج.ة{ من أ%مرهم أ%ي اختلط؛ عن ابن
ال4عراب. ابن السكيت: يقال ف ال4مثال: الر_أ}ي' م.خ\ل�وج.ةD وليست\

ب,س'ل}ك%ى؛ قال: قوله ملوجة أ%ي تصرف مر_ة كذا ومر_ة كذا حت يصح
صوابه، قال: والسeلكى الستقيمة؛ وقال ف معن قول امرئ القيس:

،vوج.ة�ن.ط}ع'ن'ه'م س'ل}ك%ى وم.خ\ل



ك%ر.ك> لgم.ي\ن, على ناب,ل,
يقول: يذهب الطعن فيهم ويرجع كما ت.ر'دe سهمي على رام� رمى بما. قال:

والسeل}ك%ى الطعنة الستقيمة، وال%خ\ل�وج.ة� على اليمي وعلى اليسار.
وال%خ\ل�وج.ة�: الرأي الصيب؛ قال الطيئة:

وكنت'، إ,ذا د.ار.ت\ ر.ح.ى ال%ر\ب,، ر'ع\ت'ه'
ب,م.خ\ل�وج.ة{، فيها عن الع.ج\ز, م.ص\ر,ف'

وال%ل}ج': ض.ر\ب¬ من النكاح، وهو إ,خ\ر.اج'ه'، والد_ع\س' إ,د\خال�ه.
وخ.ل%ج. الرأ%ة ي.خ\ل1ج'ها خ.ل}جاv: ن.ك%حها؛ قال:

خ.ل%ج\ت' لا جار. اس\ت1ها خ.ل%جات{
واخ\ت.ل%ج.ها: ك%خ.ل%ج.ها.

وال%ل%ج'، بالتحريك: أ%ن يشتكي الرجل لمه وعظامه من عمل يعمله أ%و طول
مشي وتعب�؛ تقول منه: خ.ل1ج.، بالكسر؛ قال الليث: إ,نا يكون ال%ل%ج'

من ت.ق%بeض, الع.صب ف العضد حت يعال بعد ذلك فيستطلق، وإ,نا قيل له:
خ.ل%ج¬ ل4ن جذبه ي.خ\ل�ج' عضده. ابن سيده: وخ.ل1ج. البعي خ.ل%جاv، وهو

أ%خ\ل%ج'، وذلك أ%ن يتقبض العصب ف العضد حت يعال بعد ذلك فيستطلق.
وبيننا وبينهم خ'ل}ج.ةD: وهو قدر ما يشي حت ي'ع\يي مر_ة واحدة. التهذيب:

وال%ل%ج' ما اع\و.ج_ من البيت. وال%ل%ج': الفساد ف ناحية البيت. وبيت
.Òخ.ل1يج¬: م'ع\و.ج

وال%ل�وج' من السحاب: التفر>ق كأ%نه خ'ل1ج. من معظم السحاب، هذلية.
وسحابة خ.ل�وج¬: كثية الاء3 شديدة البق.وناقة خ.ل�وج¬: غزيرة اللب، من

هذا، والمع خ'ل�ج¬. التهذيب: وناقة خ.ل�وج¬ كثي اللب،تنe إ,ل
ولدها؛ ويقال: هي الت ت.خ\ل1ج' الس_ي\ر. من س'ر\عت1ها. وال%ل�وج' من

النeوق: الت اخ\ت'ل1ج. عنها ولدها ف%ق%ل� لذلك لبنها. وقد خ.ل%ج\ت'ها أ%ي
فطمت ولدها. وال%ل1يج': ال%ف}ن.ة�، والمع خ'ل�ج¬؛ قال لبيد:

وي'ك%لYل�ون%، إ,ذا الر>ياح' ت.ن.او.ح.ت\،
خ'ل�جاv ت'م.دe ش.وار,عاv أ%ي\ت.ام'ها

وج.ف}ن.ةD خ.ل�وج¬: قعية كثية ال4خذ من الاء. وال�ل�ج': س'ف�ن¬
.Yصغار دون الع.د.و\ل

أ%بو عمرو: ال1لج' الع1ش\ق الذي ليس بحكم.
الليث: ال�خ\ت.ل1ج' من الوجوه القليل اللحم الضامر. ابن سيده:



ال�خ\ت.ل1ج' الضامر؛ قال الخبل:
وت'ر,يك. و.ج\هاv كالص_ح1يف%ة1، ل

ظ%م\آن� م'خ\ت.ل1ج¬، ول ج.ه\م'
وفرس¬ إ,خ\ل1يج¬: جواد¬ سريع؛ التهذيب: وقول ابن مقبل:

وأ%خ\ل%ج. ن.ه_اماv، إ,ذا ال%ي\ل� أ%و\ع.ن.ت\،
ج.رى بس3لح, الك%ه\ل,،والكهل� أ%ج\ر.د

قال: ال4خ\ل%ج' الطويل من اليل الذي ي.خ\ل1ج' الش_د_ خ.ل}جاv أ%ي
يذبه، كما قال طرفة:

خ'ل�ج' الش_د> م'ش1يحات' ال�ز'م\
وال1لج' وال1لس': ض'ر'وب¬ من البود مط�طة؛ قال ابن أ%حر:

إ,ذا ان\ف%ر.ج.ت\ عنه س.م.اد1ير' خ.ل}ف1ه1،
ب,ب'ر\د.ي\ن, م1ن\ ذاك ال1لج, ال�س.ه_م,

ويروى من ذاك ال1لس,.
وال%ل1يج': قبيلة ينسبون ف قريش، وهم قوم من العرب كانوا من

ع.د\و.ان%، فأ%لقهم عمر بن الطاب، رضي ال عنه، بالرث بن مالك بن النضر بن
كنانة، وسeوا بذلك ل4نم اختلجوا من عدوان. التهذيب: وقوم خ'ل}ج¬ إ,ذا

ش'ك ف أ%نسابم فتنازع النسب قوم، وتنازعه آخرون؛ ومنه قول الكميت:
أ%م\ أ%ن\ت'م' خ'ل�ج¬ أ%ب\ن.اء� ع'ه_ار,

ورجل م'خ\ت.ل%ج¬: وهو الذي نقل عن قومه ونسبه فيهم إل قوم آخرين،
vفاختلف ف نسبه وتنوزع فيه. قال أ%بو ملز: إ,ذا كان الرجل م'خ\ت.ل%جا

ف%س.ر_ك. أ%ن ل ت.ك}ذ1ب. فان\س'ب\ه' إ,ل أ�م>ه1؛ وقال غيه: هم ال�ل�ج'
الذين انتقلوا بنسبهم إ,ل غيهم. ويقال: رجل م'خ\ت.ل%ج¬ إ,ذا نوزع ف نسبه

كأ%نه جذب منهم وانتزع. وقوله: فانسبه إ,ل أ�مه أ%ي إ,ل رهطها ل
إ,ليها نفسها.

وخ.ل1يج¬ ال4ع\ي.و,يe: شاعر ينسب إ,ل بن أ�ع.ي¼ ح.ي¼ من ج.ر\م�.
وخ.ل1يج' بن' م'ناز,ل, بن ف�ر\عان%: أ%حد الع.ق%ق%ة، يقول فيه أ%بوه

م'ناز,ل 
(* قوله «منازل» كذا بالصل بضم اليم وف القاموس بفتحها.):

ت.ظ%ل�م.ن ح.قYي خ.ل1يج¬، وع.ق�ن
على ح1ي, كانت\، كال%ن,ي>، ع1ظامي



:vوقول الطرماح يصف كلبا
م'وع.بات¬ ل4خ\ل%ج, الش>دق, س.ل}عا

م�، م'م.ر¼ م.ف}ت'ول%ة{ ع.ض'د'ه\
ك%ل}ب¬ أ%خلج الش>د\ق,: واس1ع'ه'.

@خلبج: ال�ل}ب'ج' وال�لب,ج': الطويل� الضطرب' ال%ل}ق,.
@خلنج: ال%ل%ن\ج': شجر فارسي م'ع.ر_ب¬ تتخذ من خشبه ال4وان؛ قال عبد

ال بن قيس الرeق%ي_ات1:
يلبس اليش باليوش، ويسقي
لب.ن. الب'خ\ت1 ف ع1س.اس, ال%ل%ن\ج, 

(* قوله «يلبس اليش باليوش
ويسقي» كذا بالصل. وف شرح القاموس: ويلبس اليش باليوش ويسقي. وفيه ف

مادة ب خ ت وأ%نشد لبن قيس الرقيات:
ان يعش مصعب فأنا بي * قد أتانا من عيشنا ما نرجي

يهب ال4لف واليول ويسقي * لب البخت ف قصاع اللنج)
والمع ال%لن,ج'؛ قال ه1م\يان� بن قحافة:

حت إ,ذا ما ق%ض.ت1 ال%و.ائ1جا،
وم.ل4ت\ ح'ل�ب'ها ال%لن,جا

منها، وث%مeوا ال4و\ط�ب. الن_واش1جا
وقيل: هو كل جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب ذي طرائق وأ%ساريع

م'و.ش_اة{.
@خج: ال%م.ج'، بفتح اليم: الف�ت'ور' من م.ر.ض� أ%و تعب، يانية.

وأ%صبح فلن خ.م1جاv وخ.م1يجاv أ%ي فاتراv، وال4ول أ%عرف. أ%بو عمرو: ناقة
خ.م1ج.ةD ما تذوق الاء من دائها.

أ%بو سعيد: رجل م'خ.م_ج' ال4خلق,: فاسد'ها.
وخ.م1ج. اللحم' ي.خ\م.ج' خ.م.جاv: أ%ر\و.ح. وأ%ن\ت.ن.. وقال أ%بو حنيفة:
خ.م1ج. اللحم' خ.م.جاv، وهو الذي ي'غ.مe وهو س'خ\ن¬ ف%ي'ن\ت1ن. وقال

مرة: خ.م1ج. خ.م.جاv: أ%ن\ت.ن.. ال4زهري: وخ.م1ج. التمر إ,ذا فسد ج.و\ف�ه'
وح.م'ض..

وروي عن ابن ال4عراب أ%نه قال: ال%م.ج' أ%ن ي.ح\م'ض. الرeط%ب' إ,ذا
ل ي'ش.ر_ر\ ول ي'ش.ر_ق\. أ%بو عمرو: ال%م.ج' فساد الدين؛ وقول ساعدة



بن ج'ؤ.ي_ة:
ول أ�ق1يم' ب,دار, ال�ون1 إ,ن� ول

آت إ,ل ال1در,، أ%خشى دون.ه ال%م.جا
قال السكري: ال%م.ج' الفساد وسوء الثناء؛ وهذا البيت أ%ورده ابن بري ف

أ%ماليه:
ول أ�قيم' ب,دار� ل1ل}ه.و.ان1، ول

آت إ,ل الغ.د\ر,، أ%خشى دون.ه ال%م.جا
@خنج: ال4زهري: خ'ن.اج¬ قبيلة من العرب. وقالت أ%عرابية لضرة لا كانت

من بن خ'ناج:
ل ت'ك}ث1ري أ�خ\ت. بن خ'ن.اج,،

وأ%ق}صري م1ن ب.ع\ض, ذا الض_جاج,،
ف%ق%د\ أ%ق%م\ناك1 على ال1ن\هاج,،

أ%ت.ي\ت1ه1 ب,م1ث}ل, ح'ق> الع.اج,،
م'ض.م_خ� ز'ي>ن. بان\ت1ف%اج,،

ب,م1ث}ل1ه ن.ي\ل� ر,ض.ى ال4زواج,
@خنبج: ال�ن\ب'ج' وال%ن.اب,ج': الض_خ\م'. وال�ن\ب'ج': الس_ي>ء�

اللق. وامرأ%ة خ'ن\ب'ج.ة: مكتنزة ضخمة. وه.ض\ب.ة� خ'ن\ب'ج¬: عظيمة.
وال�ن\ب'ج': الابية الصغية.

وال�ن\ب'ج.ة، بالاء: الابية الدفونة، حكان أ%بو حنيفة عن أ%ب عمرو،
وهي فارسية معربة. وف حديث تري المر ذكر ال�ن.اب,ج، قيل: هي
ح1ب.اب¬ ت'د.سe ف ال4رض. وال�ن\ب'ج.ة�: الق%م\لة الضخمة. قال ال4صمعي:
ال�ن\ب'ج'، بالاء واليم، القمل؛ قال الرياشي: والصواب عندنا ما قال

ال4صمعي.
@خنزج: ال%ن\ز.ج.ة�: التكب.

وخ.ن\ز.ج.: ت.ك%ب_ر..
ورجل خ.ن\ز.ج¬: ضخم.

@خنعج: ال%ن\ع.ج.ة�: م1ش\ي.ةD متقاربة فيها ف%ر\م.ط%ةD وع.ج.ل%ة، وقد
ذكر بالباء والتاء.

@خنفج: ال�ن.اف1ج' وال�ن\ف�ج': الضخم الكثي اللحم من الغ1ل}مان1.
@خيج: الاية: البيضة، وهو بالفارسية خاياه.



@خوخ: ال%و\خ.ة�: واحدة ال%وخ,. وال%و\خ.ة�: ك�و_ة ف البيت تؤ.د>ي
إليه الضوء. وال%و\خة: م'خ\ت.ر.ق' ما بي كل دارين ل ينصب عليها باب،

بلغة أ%هل الجاز، وعم به بعضهم فقال: هي م'خ\ت.ر.ق' ما بي كل شيئي؛ وف
الديث: ل ت.ب\قى خ.وخةD ف السجد إ,ل} س'د_ت\ غي خ.وخة1 أ%ب بكر

الصديق، رضي ال عنه؛ وف حديث آخر: إل� خ.و\خة% علي�، رضوان ال
عليه، هي باب صغي كالنافذة الكبية تكون بي بيتي ينصب عليها باب. قال

الليث: وناس يسمون هذه ال4بواب الت تسميها العجم بنحرقات خ.و\خات{.
وال%و\خة�: الدeب'ر. ثرة معروفة وجعها خ.و\خ¬. وال%و\خة: ضرب من الثياب

ال�ض\ر؛ قال ال4زهري: وضرب من الثياب أ%خ\ض.ر' يسميه أ%هل مكة
ال%و\خة.وال%و\خاة�: الرجل ال4حق. ابن سيده: ال%و\خاء، مدود، ال4حق،
والمع خ.و\خاؤون؛ قال ال4زهري: الذي أ%عرفه ل4ب عبيد ال%و\هاة البان

ال4حق، بالاء، ولعل الاء لغة فيه.
أ%بو عمرو: وال�و.ي\خ1ي.ة الداهية، والياء مففة؛ قال لبيد:

وكل© أ�ناس� سوف. ت.د\خ'ل� بينهم\
�خ'و.ي\خ1ي.ةD، ت.ص\ف%رe منها ال4نام1ل

ويروى بيتهم. قال شر: ل أ%سع خ'و.ي1ي.ة إ,ل� للبيد، وأ%بو عمرو
ثقة؛ وقال ال4زهري: هذا حرف غريب، ورواه بعضهم د'و.ي\ه,ي.ة؛ قال: ومن

الغريب أ%يضاv ما روي عن ابن ال4عراب، قال: الصeوص1ي.ة والصeواص1ي.ة
الداهية.

التهذيب: واسم موضع يقال له ر.و\ضة� خاخ� بي الرمي، وكانت الرأ%ة
الت أ%دركها علي� والزبي، رضي ال عنهما، وأ%خذا منها كتاباv كتبه

حاطبب أ%ب ب.ل}ت.عة% إ,ل أ%هل مكة، إ,نا أ%ل}ف%ياها بروض.ة1 خاخ�؛
فف%ت_شاها وأ%خذا منها الكتاب.

@خبند: ال%ب.ن\داة من النساء: الت_ار_ة المتلئة كالب.خ.نداة؛ وقيل:
التامة الق%صب؛ وقيل: التامة ال%ل}ق كله؛ وقيل: الثقيلة الوركي؛ قال

العجاج:
فقد س.ب.ت\ن غي. ما ت.ع\ذ1ير،

ت.م\ش1ي، كمش\ي, الو.ح1ل, ال%ب\ه'ور،
على خ.ب.ن\دى ق%ص.ب م.م\كور

خ.ب.ن\د.ى فعنلل وهو واحد والفعل اخ\ب.ن\د.ى. واخ\ب.ن\د.د إ,ذا ت�



قصبه؛ واخ\ب.د_ت1 الارية واخ\ب.ن\د.ت، وساق خ.ب.ن\داة: مستديرة متلئة.
وقصب خ.بندى: متلئ ريان. وبعي م'خ\ب.ن\د{: عظيم، وقيل: صلب شديد.

@خدد: ال%دe ف الوجه، والدان: جانبا الوجه، وها ما جاوز مؤخر العي
إ,ل منتهى الشدق؛ وقيل: الد من الوجه من لدن ال}ج,ر إ,ل الل�ح\ي من

الانبي جيعاv ومنه اشتق اسم ال1خ.د_ة، بالكسر، وهي ال1ص\د.غة ل4ن
الد يوضع عليها، وقيل: الدان اللذان يكتنفان ال4نف عن يي وشال؛

قال اللحيان: هو مذكر ل غي، والمع خدود ل يكسر على غي ذلك؛ واستعار
بعض الشعراء الد� لليل فقال:

ب.نات' و.ط�اء� على خ.د> الل�ي\ل,،
ل1 م> م.ن\ ل ي.ت_خ1ذ}ه'ن_ ال}و.ي\ل

يعن أ%نن� يذللن الليل ويلكنه ويتحكمن عليه، حت كأ%نن_ يصرعنه
فيذللن خد�ه ويفللن حد�ه. ال4صمعي: الدود ف الغ'ب'ط والوادج جوانب
الد_فتي عن يي وشال وهي صفائح خشبها، الواحد خ.د�. وال%د� وال�د_ة
وال�خ\دود: الفرة تفرها ف ال4رض مستطيلة. وال�د_ة، بالضم: الفرة؛

قال الفرزدق:
وب,ه,ن_ ن.د\ف%ع ك%ر\ب كلY م'ث%و>ب،

وترى لا خ'د.داv بك�لY م.ج.ال
الثو>ب: الذي يدعو مستغيثاv مرة بعد مرة. التهذيب: ال%د� ج.ع\ل�ك.

أ�خ\د'وداv ف ال4رض ت.ح\ف1ره مستطيلv؛ يقال: خ.د_ خ.د�اv، والمع
أ%خاديد؛ وأ%نشد:

ر.ك1ب\ن. م1ن ف%ل}ج� ط%ريقاv ذا ق�ح.م\،
ضاح1ي ال4خاديد1 إ,ذا الليل� اد\ل%ه.م\

أ%راد بال4خاديد ش.ر.ك الطريق، وكذلك أ%خاديد السياط ف الظهر: ما شقت
منه.

وال%دe وال�خ\دود: شقان ف ال4رض غامضان مستطيلن؛ قال ابن دريد:
وبه فسر أ%بو عبيد قوله تعال: ق�تل أ%صحاب ال�خدود؛ وكانوا قوماv يعبدون
صنماv، وكان معهم قوم يعبدون ال عز وجل ويوحدونه ويكتمون إ,يانم،

فعلموا بم ف%خ.دeوا لم أ�خ\دوداv ومل�وه ناراv وقذفوا بم ف تلك النار،
فتقحموها ول يرتدeوا عن دينهم ثبوتاv على ال3سلم، ويقيناv أ%نم

يصيون إ,ل النة، فجاء ف التفسي أ%ن آخر من أ�لقي ف النار منهم امرأ%ة



معها صب رضيع، فلما رأ%ت النار صد�ت بوجهها وأ%عرضت فقال لا: يا
أ�م_تاه ق1في ول ت'نافقي وقيل: إ,نه قال لا ما هي إ,ل غ�م.ي\ض.ة فصبت،

فأ�لقيت ف النار، فكان النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا ذكر أ%صحاب
ال�خدود تعو�ذ بال من ج.ه\د البلء؛ وقيل: كان أ%صحاب ال�خدود خ.دeوا ف

ال4رض أ%خاديد. وأ%وقدوا عليها النيان حت حيت ث عرضوا الكفر على
الناس فمن امتنع أ%لق%و\ه فيها حت يترق. وال�خدود: شق ف ال4رض مستطيل.

.vها خ.د�اeدة ال�خدود، وقد خد_ها ي.خ'د�قال ابن سيده: وال%دe وال
وأ%خاديد' ال4ر\شية ف البئر: تأ}ثي جر�ها فيه.

وخ.د_ السيل ف ال4رض إ,ذا شقها بريه. وف حديث مسروق: أ%نار النة
تري ف غي أ�خ\دود أ%ي ف غي شق ف ال4رض.

والد: الدول، والمع أ%خد�ة على غي قياس والكثي خ1داد وخ1د_ان.
وال1خ.د_ة: حديدة ت'خ.دe با ال4رض أ%ي ت'شق.

وخ.د_ الدمع ف خده: أ%ث�ر. وخ.د_ الفرس ال4رض. بوافره: أ%ثر فيها.
وأ%خاديد السياط: آثارها. وضربة أ�خدود¬ أ%ي خ.د_ت ف ال1لد.
وخ.د_د. لم'ه وت.خ.د_د.: ه'زل ونقص؛ وقيل: الت_خ.دeد أ%ن يضطرب

اللحم من الزال. والتخديد' من تديد اللحم إ,ذا ض'م>ر.ت1 الدواب؛ قال جرير
يصف خيلv هزلت:

أ%ج\رى ق%لئ1د.ها وخ.د_د. لم.ها،
أ%ن ل ي.ذ�قن. مع الشكائم ع'ودا

وال�ت.خ.د>د': الهزول. رجل م'ت.خ.د>د وامرأ%ة م'ت.خ.د>دة: مهزول
قليل اللحم. وقد خ.د_د لم'ه وت.خ.د_د أ%ي ت.ش.ن_ج. وامرأ%ة م'ت.خ.د>دة

إ,ذا نقص جسمها وهي سينة. وال%دe: المع من الناس. ومضى خ.دÒ من
vوطائفة. وقتلهم خ.د�ا vمن الناس أ%ي طبقا vالناس أ%ي ق%ر\ن. ورأ%يت خد�ا

فخد�اv أ%ي طبقة بعد طبقة؛ قال العدي:
ش.راح1يل�، إ,ذ ل ي.منعون نساء4هم،

وأ%فناه'م' خ.د�اv فخد�اv ت.ن.ق©ل
ويقال: تدد القوم إ,ذا صاروا فرقاv. وخ.د.د' الطريق: ش.ر.ك�ه، قاله

أ%بو زيد.
وال1خ.د_ان: النابان؛ قال:
ب.ي\ن. م1خ.د_ي\ ق%ط1م� ت.ق%ط�ما



وإ,ذا شق المل بنابه شيئاv قيل: خد_ه؛ وأ%نشد:
ق%د�اv ب,خ.د_اد{ وهذ9اv ش.ر\ع.با

ابن ال4عراب: أ%خ.د_ه ف%خ.د_ه إ,ذا قطعه؛ وأ%نشد:
وع.ضe م.ض_اغ� م'خ1د¼ م.ع\ذ1م'ه

أ%ي قاطع. وقال: ضربةD أ�خ\د'ود¬ شديدة قد خ.د_ت\ فيه.
وال1داد': م1يس.م ف الد والبعي م.خ\دود.

وال�د\خ'ود: دو.ي\ب_ة. ابن ال4عراب: الد الطريق.
والد_خ: الدخان، جاء به بفتح الدال.

@خرد: ال%ر,يد.ة وال%ر,يد وال%ر'ود من النساء: البكر الت ل ت'م\س.س\
قط، وقيل: هي اليية الطويلة السكوت الافضة الصوت ال%ف1رة التسترة قد

جاوزت ال3ع\صار ول ت.عن.س، والمع خرائد وخ'ر'د وخ'ر_د، ال4خية
نادرة ل4ن فعيلة ل تمع على ف�ع_ل، وقد خ.ر,د.ت خ.ر.داv وت.خ.ر_دت؛ قال
أ%وس يذكر بنت فضالة الت وكلها أ%بوها بإ,كرامه حي وقع من راحلته

فانكسر:
ول ت'ل}ه,ها تلك التكال1يف'، إ,نا

كما شئت. من أ�ك}ر'وم.ة{ وت.خ.رeد
وصوت خ.ريد¬: لي عليه أ%ثر الياء؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

من البيض، أ%ما الد_ل© منها فكامل
م.ليح، وأ%ما ص.و\ت'ها ف%خريد'

وال%ر.د: طول السكوت. وال�خ\ر,د: الساكت.
وأ%خ\ر.د: أ%طال السكوت. أ%بو عمرو: الارد الساكت من حياء ل ذل،

وال�خ\ر,د: الساكت من ذ�لð ل حياء. ابن ال4عراب: خ.ر,د. إ,ذا ذ%ل�،
وخ.ر,د. إ,ذا استحيا، وأ%خ\ر.د. إ,ل اللهو: مال؛ عن ابن ال4عراب: وكل

vعذراء: خ.ريدة. وال%ريدة: اللؤ\لؤ.ة قبل ثقبها؛ قال الليث: سعت أ%عرابي�ا
من كلب يقول: الريدة الت ل تثقب وهي من النساء البكر، وقد أ%خ\ر.دت\

إ,خراداv. ابن ال4عراب: لؤلؤ.ة خريد ل تثقب.
@خرمد: ال�خ.ر\م1د': القيم ف منزله؛ عن كراع.

@خضد: ال%ض\د: الكسر ف الرطب واليابس ما ل ي.ب,ن. خ.ض.د. الغ'ص\ن.
وغيه ي.خ\ض1د'ه' خ.ض\داv فهو مضود وخ.ض1يد وقد ان\خ.ض.د وت.خ.ض_د، وإ,ذا

كسرت العود فلم تبنه قلت: خ.ض.د\ته؛ وخ.ض.دت العود فان\خ.ضد أ%ي ثنيته



vوانع.ط� انع1طاطا vفانثن من غي كسر. أ%بو زيد: انضد_ العود انضادا
إ,ذا تثن من غي كسر يبي. وال%ض.د': ما تكسر وتراكم من الب.ر\د1ي>

وسائر العيدان الرطبة؛ قال النابغة:
فيه ر'كام من الي.ن\بوت1 وال%ض.د

ويقال: ان%ض.دت1 الثمار الرطبة إ,ذا ح'ملت من موضع إ,ل موضع فتشد_خت؛
ومنه قول ال4حنف بن قيس حي ذكر الكوفة وثار أ%هلها فقال: تأ}تيهم
ثارهم ل ت'خ\ض.د؛ أ%راد أ%نا تأ}تيهم بطراءتا ل يصبها ذبول ول انعصار،

ل4نا تمل ف ال4نار الارية فتؤ.ديها إ,ليهم؛ وقيل: صوابه ل
ت.خ\ض.د، بفتح التاء، على أ%ن الفعل لا يقال: خ.ض1د.ت1 الثمرة� ت.خ\ض.د إ,ذا

غب_ت أ%ياماv فضمرت وانزوت.
وال%ض.د: وجع يصيب ال3نسان ف أ%عضائه ل يبلغ أ%ن يكون كسراv؛ قال

الكميت:
حت غدا، ور'ضاب' الاء3 يتبعه،

ط%ي_ان% ل س.أ%م¬ فيه ول خ.ض.د
وخ.ض.د' الب.د.ن1: ت.ك%سeر'ه وتوجعه مع كسل. وخ.ض.د. البعي' عنق صاحبه

ي.خ\ض1د'ها: كسرها. قال الليث: الفحل ي.خ\ض1د' عنق البعي إ,ذا قاتله؛
قال رؤبة:

ول%ف}ت ك%س_ار� لن_ خ.ض_اد
وخ.ض.د ال3نسان� ي.خ\ض1د خ.ض\داv إ,ذا أ%كل شيئاv رطباv نو القثاء

.vأ%كله رطبا :vوالزر وما أ%شبههما. وخ.ض.د. الشيء4 ي.خ\ض1د'ه' خ.ض\دا
وال%ض\د: ال4كل الشديد. وقيل ل4عراب وكان معجباv بالقثاء: ما يعجبك منه؟

قال: خ.ض\د'ه.
ورجل م1خ\ض.د؛ وف الب: أ%ن معاوية رأ%ى رجلv ي'جيد ال4كل فقال:

إ,نه ل%م1خ\ض.د. ال%ض\د: شد_ة ال4كل؛ وم1خ\ض.د م1ف}عل منه كأ%نه آلة
لل4كل؛ ومنه حديث مسلمة بن ملد أ%نه قال لعمرو بن العاص: إ,ن ابن عمك هذا

ل%م1خ\ض.د أ%ي يأ}كل بفاء وسرعة؛ وقال امرؤ القيس:
وي.خ\ض1د' ف الري� حت كأ%نا
به ع.ر_ة، أ%و طائ1ف غي' م'ع\ق1ب

vمثل خ.ض41م.، وقيل: خ.ض.د. خ.ض\دا :vوخ.ض.د. الفرس' ي.خ\ض1د' خ.ض\دا
أ%كل؛ قال؛



أ%و.ي\ن. إ,ل م'لط1ف%ة{ خ.ضود{
ل1م.أ}ك%ل1ه,ن_، ط%ف}طاف. الرeبول

(* قوله «قال أوين إل» أورد الصنف كما ترى شاهداv على الضد بعن
الضم الذي هو الكل بلء الفم أو نوه. ول يذكره الصحاح ول شرح القاموس

ول غيها شاهد الضد بذا العن بل الشاعر يصف قطاة تكسر لولدها
أطراف الشجر كما نبه عليه الصحاح ف غي موضع فالناسب أن يكون شاهد الضد

بعن كسر.)
واخ\ت.ض.د البعي.: أ%خذه من ال3بل وهو صعب ل يذلل فخطمه ليذل وركبه؛

حكاها اللحيان؛ وقال الفارسي: إ,نا هو اختضر.
وال%ضاد: من شجر ال%ن\ب.ة وهو مثل الن_ص1ي> ولورقه حروف كحروف

اللفاء تر� باليد كما ترe اللفاء.
وال%ض.د: شجر رخو بل شوك.

وال%ض\د: القطع، وكل رطب قضبته فقد خ.ض.د\ته، وكذلك الت_خ\ض1يد؛ قال
طرفة:

كأ%ن الب'ر,ين. والد_ماليج. ع'لYق%ت\
على ع'ش.ر، أ%و خ1ر\و.ع� ل ي'خ.ض_د

وخ.ض.دت الشجر: قطعت شوكه فهو خ.ضيد ومضود.
وال%ض\د: نزع الشوك عن الشجر. قال ال عز وجل: ف سدر مضود؛ هو الذي

خ'ض1د. شوكه فل شوك فيه؛ الزجاج والفراء: قد نزع شوكه.
وف حديث ظب\يان: ي'ر.ش>حون% خ.ض1يد.ها أ%ي يصلحونه ويقومون بأ%مره،

وال%ض1يد': فعيل بعن مفعول، وال%ض.د: ما خ'ض1د. من الشجر وني عنه.
وال%ض.د، بفتح الاء3 والضاد: كل ما قطع من عود رطب؛ قال الشاعر:

أ%وج.ر\ت' ح'ف}رته حرصاv فمال به،
كما انث%ن خ.ض.د¬ من ناع1م, الض_ال

وال%ضاد: شجر رخو بل شوك. وف إ,سلم عروة بن مسعود: ث قالوا السفر
وخ.ض.ده أ%ي تعبه وما أ%صابه من ال3عياء. وأ%صل ال%ض\د كسر الشيء اللي

من غي إ,بانة له، وقد يكون بعن القطع؛ ومنه حديث الدعاء: ي'ق}ط%ع' به
دابر'هم وي'خض.د به ش.و\ك%ت'هم. وف حديث علي�: حرامها عند أ%قوام بنزلة

السدر الخضود الذي قطع شوكه. وف حديث أ�مية بن أ%ب الصلت: بالنعم
م.ح\فود وبالذنب م.خ\ضود؛ يريد به ههنا أ%نه منقطع الجة كأ%نه منكسر.



@خفد: خ.ف1د. خ.ف%داv وخ.ف%د. ي.خ\ف1د' خ.ف}داv وخ.ف%داناv: كلها أ%سرع
ف مشيه.

وال%ف%ي\ف%د' وال%ف%ي\د.د': السريع، مثل بما سيبويه صفتي وفسرها
السياف. وال%ف%ي\د.د': الظليم الفيف، والمع خ.فادد' وخ.ف%ي\د.دات؛ قال

الليث: إ,ذا جاء اسم على بناء ف%عالل ما آخره حرفان مثلن فإ,نم
يدونه نو ق%ر\د.د وق%راديد. وخ.ف%ي\د.د وخ.فاديد؛ وقيل: هو الظليم الطويل

الساقي؛ قيل للظليم خ.ف%ي\د.د لسرعته، وفيه لغة أ�خرى خ.ف%ي\ف%د وهو ثلثي
من خفد أ�لق بالرباعي.

ابن ال4عراب: إ,ذا أ%لقت الرأ%ة ولدها بز.ح\ر.ة{ قيل: ز.ك%ب.ت\ به
وأ%ز\ل%خ.ت\ به وأ%مص.ع.ت به وأ%خ\ف%دت به وأ%سهدت به وأ%مهدت به.

وال%ف%ي\دد: فرس ال4سود بن ح'م\ران. وال�ف}د'د': ال�ف�اش.
وال�ف}دود: ضرب من الطي.

وأ%خ\ف%دت الناقة فهي م'خ\ف1د إ,ذا أ%ظهرت أ%نا حلت ول يكن با حل.
وأ%خ\ف%دت الناقة فهي خ.فود: أ%لقت ولدها لغي تام قبل أ%ن يستبي خلقه؛

ونظيه أ�ن\ت1ج.ت فهي ن.ت'وج إ,ذا حلت، وأ%ع.ق�ت الفرس فهي ع.قوق إ,ذا
ل تمل، وأ%ش.ص_ت الناقة فهي ش.صوص إ,ذا قل لبنها، وقد قيل: ش.ص_ت

فإ,ن كان ش.صوص عليه فليس بشاذ، وخ.ف%دان: موضع.
@خلد: ال�ل}د: دوام البقاء ف دار ل يرج منها.

خ.ل%د. ي.خ\ل�د' خ'ل}داv وخ'لوداv: بقي وأ%قام. ودار ال�ل}د: الخرة
لبقاء3 أ%هلها فيها.

وخ.ل�ده ال وأ%خ\ل%ده تليداv؛ وقد أ%خ\ل%د ال أ%هل% دار ال�ل}د
فيها وخ.ل�دهم، وأ%هل النة خالدون م'خ.ل�دون آخر ال4بد، وأ%خلد ال

أ%هل النة إ,خلداv، وقوله تعال: أ%يسب أ%ن� ماله أ%خلده؛ أ%ي يعمل
عمل من ل يظن مع يساره أ%نه يوت، وال�ل}د: اسم من أ%ساء3 النة؛ وف

التهذيب: من أ%ساء3 النان؛ وخ.ل%د بالكان ي.خ\ل�د خ'لوداv، وأ%خ\ل%د:
أ%قام، وهو من ذلك؛ قال زهي:

ل1م.ن الديار' غ%ش1يت.ها بالغ.ر\ق%د،
كالو.ح\ي, ف ح.ج.ر الس3يل ال�خ\ل1د؟

وال�خل1د من الرجال: الذي أ%سن ول ي.ش1ب كأ%نه م'خ.ل�د لذلك، وخ.ل%د
ي.خ\ل1د وي}ل�د' خ.ل}داv وخ'لوداv: أ%بطأ% عنه الشيب كأ%نا خلق



ل1ي.خ\ل�د. التهذيب: ويقال للرجل إ,ذا بقي سواد رأ}سه وليته على الكب: إ,نه
لخل1د، ويقال للرجل إ,ذا ل تسقط أ%سنانه من الرم: إ,نه لخل1د،

والوالد: ال4ثاف ف مواضعها، والوالد: البال والجارة والصخور لطول بقائها
بعد دروس ال4طلل؛ وقال:

إ,ل� ر.ماداv هامداv د.ف%ع.ت\،
عنه الرياح.، خ.وال1د¬ س'ح\م'

الوهري: قيل ل4ثاف الصخور خوالد لطول بقائها بعد دروس ال4طلل؛
وقوله:

،vفتأ}تيك ح.ذ�اء4 ممولة
ي.ف�ضe خ.وال1د'ها ال%ن\دل

الوالد هنا: الجارة، والعن القواف. وخ.ل%د. إ,ل ال4رض وأ%خ\ل%د:
أ%قام فيها، وف التنزيل العزيز: ولكنه أ%خلد إ,ل ال4رض واتبع هواه؛

أ%ي ركن إ,ليها وسكن، وأ%خ\ل%د إ,ل ال4رض وإ,ل فلن أ%ي ركن إ,ليه ومال
إ,ليه ورضي به، ويقال: خ.ل%د. إ,ل ال4رض، بغي أ%لف، وهي قليلة؛

الكسائي: خ.ل%د. وأ%خ\ل%د به1 إ,خلداv وأ%ع\ص.م. به إ,عصاماv إ,ذا لزمه. وف
حديث علي، كر�م ال وجهه، ي.ذ�مe الدنيا: من دان لا وأ%خلد إ,ليها أ%ي

ركن إ,ليها ولزمها. ابن سيده: أ%خلد الرجل بصاحبه لزمه.
وال1ل%دة: جاعة اللى. وقوله تعال: يطوف عليهم ولدان مل�دون؛ قال

الزجاجي: مل�ون، وقال أ%بو عبيد: مسو�رون، يانية؛ وأ%نشد:
وم'خ.ل�دات بالل©ج.ي، كأ%نا

أ%عجازهن أ%قاو,ز' الك�ث}بان
وقيل: مقر_طون بال1ل%د.ة، وقيل: معناه يدمهم وصفاء ل يوز واحد منهم
حد الو,صافة. وقال الفراء ف قوله ملدون يقول: إ,نم على سن واحد ل

يتغيون. أ%بو عمرو: خ.ل�د جاريته إ,ذا حلها بال%ل%دة وهي الق1ر.طة 
*)

قوله «وهي القرطة» كذا بالصل، والناسب وهي القرط بالفراد أو تأخيها
عن قوله وجعها خلد اهـ.) وجعها خل%د.

وال%ل%د، بالتحريك: البال والقلب والنفس، وجعه أ%خلد؛ يقال: وقع ذلك
ف خ.ل%دي أ%ي ف ر'وعي وقلب. أ%بو زيد: من أ%ساء النفس الروع

وال%ل%د. وقال: البال النفس فإ,ذاv التفسي متقارب.



وال�ل}د وال%ل}د: ضرب من الف1ئ%رة، وقيل: ال%لد الفأ}رة العمياء،
وجعها م.ناجذ على غي لفظ الواحد، كما أ%ن� واحدة الخاض من ال3بل:

خ.ل1فة؛ ابن ال4عراب: من أ%ساء3 الفأ}ر الث©ع\بة وال%لد والز_بابة. وقال
الليث: ال�لد ضرب من ال�ر\ذان ع'م\ي ل يلق لا عيون، واحدها خ1ل}د،

بكسر الاء، والمع خ1لدان؛ وف التهذيب: واحدتا خ1لدة، بكسر الاء،
vوم.خ\لدا vوخ'ويل1دا vوقد س_ت خالدا .vوالمع خ1لدان، وهذا غريب جد�ا
وخ'ل%يداv وي.خ\ل�د وخ.ل�داv وخ.ل}دة وخال1دة وخ'ل%يدة. والالدي�: ضرب من

الكاييل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
علي_ إ,ن ل ت.ن\ه.ض1ي ب,و,ق}ري،

بأ%ربعي ق�د>ر.ت\ ب,ق%د\ر،
بالال1د1ي> ل ت'ضاع ح.جري

وال�و.يل1دية من ال3بل: نسبة إ,ل خويلد من بن عقيل. غيه: وبنو
خ'ويل1د بطن من عقيل. والالدان من بن أ%سد: خالد بن ن.ض\لة بن ال4شتر بن

ج.ح\وان ابن فقعس، وخالد بن قيس بن ال�ض.ل�ل بن مالك بن ال4صغر بن منقذ
بن طريف بن عمرو بن قعي؛ قال ال4سود بن يعفر:

وق%ب\لي. مات الالدان كلها:
ع.ميد' بن ج.ح\وان وابن ال�ض.ل�ل

قال ابن بري: صواب إ,نشاده فقبلي، بالفاء، ل4نا جواب الشرط ف البيت
الذي قبله وهو:

فإ,ن يك' يومي قد دنا، وإ,خاله
كوار,د.ة يوماv إ,ل ظ1م\ء3 م.ن\ه.ل

@خد: خ.م.د.ت النار ت.خ\م'د خ'موداv: سكن لبها ول ي'ط}فأ} جرها.
وه%دت هوداv إ,ذا أ�طفئ% جرها البتة، وأ%خ\مد فلن نار.ه.

وقوم خامدون: ل تسمع لم حساv، من ذلك، وف التنزيل العزيز: إ,ن كانت
إ,ل� صيحة واحدة فإ,ذا هم خامدون؛ قال الزجاج: فإ,ذا هم ساكتون قد ماتوا

وصاروا بنزلة الرماد الامد الامد؛ قال لبيد:
وج.د\ت' أ%ب ربيعاv لليتامى

وللضيفان، إ,ذ خ.مد. الف%ئيد
الف%ئيد: النار أ%ي سكن لبها بالليل لئل ي.ض\و,ي. إ,ليها ضيف أ%و

طارق؛ وفيه: حت جعلناهم حصيداv خامدين.



وال%مeود على وزن الت_ن'ور: موضع تدفن فيه النار حت ت.خ\م'د.
وخ.م.د.ت ال�م_ى: سكن فورانا، وخ.م1د. الريض: أ�غمي عليه أ%و مات.

vوم'خ\ل1دا vوم'خ\ب,تا vوف نوادر ال4عراب: تقول رأ%يته م'خ\م1دا
وم'خ\ب,طاv وم'س\ب,طاv وم'ه\د1ياv إ,ذا رأ%يته ساكناv ل يتحرك. وال�خ\م1د:

الساكن الساكت؛ قال لبيد:
م1ث}ل الذي بالغ1يل ي.ق}ر'و م'خ\م1دا

قال: ممد ساكن قد وطن نفسه على ال4مر.
@خود: ال%و\د': الفتاة السنة ال%لق الشابة ما ل تصر ن.ص.فاv؛ وقيل:

الارية الناعمة، والمع خ.و\دات وخ'ود، بضم الاء، مثل رمح ل%د\ن ور,ماح
ل�د\ن ول فعل له.

والت_خ\ويد: سرعة السي، وقيل: سرعة سي البعي.
وخ.و_د. البعي': أ%سرع وزج بقوائمه، وقيل: هو أ%ن يهتز كأ%نه يضطرب،

وكذلك الظليم، وقد يستعمل ف ال3نسان؛ وف الديث: طاف عمر، رضي ال
عنه، بي الصفا والروة ف%خ.و_د أ%ي أ%سرع. وخ.و_د الفحل% ف الشوك

ت.خ\ويداv: أ%رسله؛ وأ%نشد الليث:
،ðوخ.و>د\ فحل%ها من غي ش.ل
بدار الريح، ت.خ\ويد. الظ�ل1يم

قال أ%بو منصور: غلط الليث ف تفسي التخويد وف تفسي هذا البيت،
والبيت للبيد إ,نا يقال خ.و_د. البعي' ت.خ\ويداv إ,ذا أ%سرع؛

والرواية:وخ.و_د. فحل�ها من غي شل
يصف برد الزمان وانتزاع الفحل إ,ل مراحه مبادراv هبوب الريح الباردة

بالعشي، كما ي'خ.و>د الظليم إ,ذا راح إ,ل بيضه وأ�د\ح1ي>ه. وف ترجة
بق�م: ت.و_ج' موضع، وكذلك خ.و_د'؛ قال ذو الرمة:

وأ%عي'ن الع1ي بأ%على خ.و_دا
حكاه ابن بري عن ابن الواليقي.

@خيد: قال الليث: ال1يد فارسية حو�لوا الذال دالv، قال أ%بو منصور:
يعن به الرطبة.

@خدد: ال%دe ف الوجه، والدان: جانبا الوجه، وها ما جاوز مؤخر العي
إ,ل منتهى الشدق؛ وقيل: الد من الوجه من لدن ال}ج,ر إ,ل الل�ح\ي من

الانبي جيعاv ومنه اشتق اسم ال1خ.د_ة، بالكسر، وهي ال1ص\د.غة ل4ن



الد يوضع عليها، وقيل: الدان اللذان يكتنفان ال4نف عن يي وشال؛
قال اللحيان: هو مذكر ل غي، والمع خدود ل يكسر على غي ذلك؛ واستعار

بعض الشعراء الد� لليل فقال:
ب.نات' و.ط�اء� على خ.د> الل�ي\ل,،
ل1 م> م.ن\ ل ي.ت_خ1ذ}ه'ن_ ال}و.ي\ل

يعن أ%نن� يذللن الليل ويلكنه ويتحكمن عليه، حت كأ%نن_ يصرعنه
فيذللن خد�ه ويفللن حد�ه. ال4صمعي: الدود ف الغ'ب'ط والوادج جوانب
الد_فتي عن يي وشال وهي صفائح خشبها، الواحد خ.د�. وال%د� وال�د_ة
وال�خ\دود: الفرة تفرها ف ال4رض مستطيلة. وال�د_ة، بالضم: الفرة؛

قال الفرزدق:
وب,ه,ن_ ن.د\ف%ع ك%ر\ب كلY م'ث%و>ب،

وترى لا خ'د.داv بك�لY م.ج.ال
الثو>ب: الذي يدعو مستغيثاv مرة بعد مرة. التهذيب: ال%د� ج.ع\ل�ك.

أ�خ\د'وداv ف ال4رض ت.ح\ف1ره مستطيلv؛ يقال: خ.د_ خ.د�اv، والمع
أ%خاديد؛ وأ%نشد:

ر.ك1ب\ن. م1ن ف%ل}ج� ط%ريقاv ذا ق�ح.م\،
ضاح1ي ال4خاديد1 إ,ذا الليل� اد\ل%ه.م\

أ%راد بال4خاديد ش.ر.ك الطريق، وكذلك أ%خاديد السياط ف الظهر: ما شقت
منه.

وال%دe وال�خ\دود: شقان ف ال4رض غامضان مستطيلن؛ قال ابن دريد:
وبه فسر أ%بو عبيد قوله تعال: ق�تل أ%صحاب ال�خدود؛ وكانوا قوماv يعبدون
صنماv، وكان معهم قوم يعبدون ال عز وجل ويوحدونه ويكتمون إ,يانم،

فعلموا بم ف%خ.دeوا لم أ�خ\دوداv ومل�وه ناراv وقذفوا بم ف تلك النار،
فتقحموها ول يرتدeوا عن دينهم ثبوتاv على ال3سلم، ويقيناv أ%نم

يصيون إ,ل النة، فجاء ف التفسي أ%ن آخر من أ�لقي ف النار منهم امرأ%ة
معها صب رضيع، فلما رأ%ت النار صد�ت بوجهها وأ%عرضت فقال لا: يا

أ�م_تاه ق1في ول ت'نافقي وقيل: إ,نه قال لا ما هي إ,ل غ�م.ي\ض.ة فصبت،
فأ�لقيت ف النار، فكان النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا ذكر أ%صحاب

ال�خدود تعو�ذ بال من ج.ه\د البلء؛ وقيل: كان أ%صحاب ال�خدود خ.دeوا ف
ال4رض أ%خاديد. وأ%وقدوا عليها النيان حت حيت ث عرضوا الكفر على



الناس فمن امتنع أ%لق%و\ه فيها حت يترق. وال�خدود: شق ف ال4رض مستطيل.
.vها خ.د�اeدة ال�خدود، وقد خد_ها ي.خ'د�قال ابن سيده: وال%دe وال

وأ%خاديد' ال4ر\شية ف البئر: تأ}ثي جر�ها فيه.
وخ.د_ السيل ف ال4رض إ,ذا شقها بريه. وف حديث مسروق: أ%نار النة

تري ف غي أ�خ\دود أ%ي ف غي شق ف ال4رض.
والد: الدول، والمع أ%خد�ة على غي قياس والكثي خ1داد وخ1د_ان.

وال1خ.د_ة: حديدة ت'خ.دe با ال4رض أ%ي ت'شق.
وخ.د_ الدمع ف خده: أ%ث�ر. وخ.د_ الفرس ال4رض. بوافره: أ%ثر فيها.

وأ%خاديد السياط: آثارها. وضربة أ�خدود¬ أ%ي خ.د_ت ف ال1لد.
وخ.د_د. لم'ه وت.خ.د_د.: ه'زل ونقص؛ وقيل: الت_خ.دeد أ%ن يضطرب

اللحم من الزال. والتخديد' من تديد اللحم إ,ذا ض'م>ر.ت1 الدواب؛ قال جرير
يصف خيلv هزلت:

أ%ج\رى ق%لئ1د.ها وخ.د_د. لم.ها،
أ%ن ل ي.ذ�قن. مع الشكائم ع'ودا

وال�ت.خ.د>د': الهزول. رجل م'ت.خ.د>د وامرأ%ة م'ت.خ.د>دة: مهزول
قليل اللحم. وقد خ.د_د لم'ه وت.خ.د_د أ%ي ت.ش.ن_ج. وامرأ%ة م'ت.خ.د>دة

إ,ذا نقص جسمها وهي سينة. وال%دe: المع من الناس. ومضى خ.دÒ من
vوطائفة. وقتلهم خ.د�ا vمن الناس أ%ي طبقا vالناس أ%ي ق%ر\ن. ورأ%يت خد�ا

فخد�اv أ%ي طبقة بعد طبقة؛ قال العدي:
ش.راح1يل�، إ,ذ ل ي.منعون نساء4هم،

وأ%فناه'م' خ.د�اv فخد�اv ت.ن.ق©ل
ويقال: تدد القوم إ,ذا صاروا فرقاv. وخ.د.د' الطريق: ش.ر.ك�ه، قاله

أ%بو زيد.
وال1خ.د_ان: النابان؛ قال:
ب.ي\ن. م1خ.د_ي\ ق%ط1م� ت.ق%ط�ما

وإ,ذا شق المل بنابه شيئاv قيل: خد_ه؛ وأ%نشد:
ق%د�اv ب,خ.د_اد{ وهذ9اv ش.ر\ع.با

ابن ال4عراب: أ%خ.د_ه ف%خ.د_ه إ,ذا قطعه؛ وأ%نشد:
وع.ضe م.ض_اغ� م'خ1د¼ م.ع\ذ1م'ه

أ%ي قاطع. وقال: ضربةD أ�خ\د'ود¬ شديدة قد خ.د_ت\ فيه.



وال1داد': م1يس.م ف الد والبعي م.خ\دود.
وال�د\خ'ود: دو.ي\ب_ة. ابن ال4عراب: الد الطريق.

والد_خ: الدخان، جاء به بفتح الدال.
@خ\دود: الفرة تفرها ف ال4رض مستطيلة. وال�د_ة، بالضم: الفرة؛

قال الفرزدق:
وب,ه,ن_ ن.د\ف%ع ك%ر\ب كلY م'ث%و>ب،

وترى لا خ'د.داv بك�لY م.ج.ال
الثو>ب: الذي يدعو مستغيثاv مرة بعد مرة. التهذيب: ال%د� ج.ع\ل�ك.

أ�خ\د'وداv ف ال4رض ت.ح\ف1ره مستطيلv؛ يقال: خ.د_ خ.د�اv، والمع
أ%خاديد؛ وأ%نشد:

ر.ك1ب\ن. م1ن ف%ل}ج� ط%ريقاv ذا ق�ح.م\،
ضاح1ي ال4خاديد1 إ,ذا الليل� اد\ل%ه.م\

أ%راد بال4خاديد ش.ر.ك الطريق، وكذلك أ%خاديد السياط ف الظهر: ما شقت
منه.

وال%دe وال�خ\دود: شقان ف ال4رض غامضان مستطيلن؛ قال ابن دريد:
وبه فسر أ%بو عبيد قوله تعال: ق�تل أ%صحاب ال�خدود؛ وكانوا قوماv يعبدون
صنماv، وكان معهم قوم يعبدون ال عز وجل ويوحدونه ويكتمون إ,يانم،

فعلموا بم ف%خ.دeوا لم أ�خ\دوداv ومل�وه ناراv وقذفوا بم ف تلك النار،
فتقحموها ول يرتدeوا عن دينهم ثبوتاv على ال3سلم، ويقيناv أ%نم

يصيون إ,ل النة، فجاء ف التفسي أ%ن آخر من أ�لقي ف النار منهم امرأ%ة
معها صب رضيع، فلما رأ%ت النار صد�ت بوجهها وأ%عرضت فقال لا: يا

أ�م_تاه ق1في ول ت'نافقي وقيل: إ,نه قال لا ما هي إ,ل غ�م.ي\ض.ة فصبت،
فأ�لقيت ف النار، فكان النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا ذكر أ%صحاب

ال�خدود تعو�ذ بال من ج.ه\د البلء؛ وقيل: كان أ%صحاب ال�خدود خ.دeوا ف
ال4رض أ%خاديد. وأ%وقدوا عليها النيان حت حيت ث عرضوا الكفر على

الناس فمن امتنع أ%لق%و\ه فيها حت يترق. وال�خدود: شق ف ال4رض مستطيل.
.vها خ.د�اeدة ال�خدود، وقد خد_ها ي.خ'د�قال ابن سيده: وال%دe وال

وأ%خاديد' ال4ر\شية ف البئر: تأ}ثي جر�ها فيه.
وخ.د_ السيل ف ال4رض إ,ذا شقها بريه. وف حديث مسروق: أ%نار النة

تري ف غي أ�خ\دود أ%ي ف غي شق ف ال4رض.



والد: الدول، والمع أ%خد�ة على غي قياس والكثي خ1داد وخ1د_ان.
وال1خ.د_ة: حديدة ت'خ.دe با ال4رض أ%ي ت'شق.

وخ.د_ الدمع ف خده: أ%ث�ر. وخ.د_ الفرس ال4رض. بوافره: أ%ثر فيها.
وأ%خاديد السياط: آثارها. وضربة أ�خدود¬ أ%ي خ.د_ت ف ال1لد.
وخ.د_د. لم'ه وت.خ.د_د.: ه'زل ونقص؛ وقيل: الت_خ.دeد أ%ن يضطرب

اللحم من الزال. والتخديد' من تديد اللحم إ,ذا ض'م>ر.ت1 الدواب؛ قال جرير
يصف خيلv هزلت:

أ%ج\رى ق%لئ1د.ها وخ.د_د. لم.ها،
أ%ن ل ي.ذ�قن. مع الشكائم ع'ودا

وال�ت.خ.د>د': الهزول. رجل م'ت.خ.د>د وامرأ%ة م'ت.خ.د>دة: مهزول
قليل اللحم. وقد خ.د_د لم'ه وت.خ.د_د أ%ي ت.ش.ن_ج. وامرأ%ة م'ت.خ.د>دة

إ,ذا نقص جسمها وهي سينة. وال%دe: المع من الناس. ومضى خ.دÒ من
vوطائفة. وقتلهم خ.د�ا vمن الناس أ%ي طبقا vالناس أ%ي ق%ر\ن. ورأ%يت خد�ا

فخد�اv أ%ي طبقة بعد طبقة؛ قال العدي:
ش.راح1يل�، إ,ذ ل ي.منعون نساء4هم،

وأ%فناه'م' خ.د�اv فخد�اv ت.ن.ق©ل
ويقال: تدد القوم إ,ذا صاروا فرقاv. وخ.د.د' الطريق: ش.ر.ك�ه، قاله

أ%بو زيد.
وال1خ.د_ان: النابان؛ قال:
ب.ي\ن. م1خ.د_ي\ ق%ط1م� ت.ق%ط�ما

وإ,ذا شق المل بنابه شيئاv قيل: خد_ه؛ وأ%نشد:
ق%د�اv ب,خ.د_اد{ وهذ9اv ش.ر\ع.با

ابن ال4عراب: أ%خ.د_ه ف%خ.د_ه إ,ذا قطعه؛ وأ%نشد:
وع.ضe م.ض_اغ� م'خ1د¼ م.ع\ذ1م'ه

أ%ي قاطع. وقال: ضربةD أ�خ\د'ود¬ شديدة قد خ.د_ت\ فيه.
وال1داد': م1يس.م ف الد والبعي م.خ\دود.

وال�د\خ'ود: دو.ي\ب_ة. ابن ال4عراب: الد الطريق.
@خذذ: التهذيب: أ%هله الليث، وف نوادر ال4عراب: خ.ذ� ال�ر\ح'

خ.ذيذاv إ,ذا سال منه الص_ديد.
@خنذ: ال1ن\ذ1يان�: الكثي الشر. ورجل, خ1ن\ذيذ� اللسان: ب.ذ1يeه.



والن\ذيذ�: الفحل؛ قال بشر:
وخ1ن\ذيذ{ ترى الغ'ر\م'ول% منه

ك%ط%ي> الز>ق> ع.ل�قه' الت>جار'
والنذيذ: الصيe أ%يضاv، وهو من ال4ضداد. ابن سيده: النذيذ، بوزن

ف1ع\ل1يل�، كأ%نه بن من خ.ن.ذ% وقد أ�م1يت. ف1ع\ل�ه، وهو من اليل الصي
والفحل؛ وقيل: الناذيذ جياد اليل؛ قال خ'فاف' بن عبد قيس من

الب.راج,م,:وب.راذ1ين. كاب,ي.ات{، وأ�ت\ن.ا،
وخ.ناذيذ% خ1ص\ي.ةv وف�ح'ول

وصفها بالودة أ%ي منها فحول ومنها خصيان، فخرج بذلك من حد ال4ضداد.
قال ابن بري: زعم الوهري أ%ن البيت لفاف بن عبد قيس، وهو للنابغة

الذبيان؛ وقبله:
،vجعوا من نوافل الناس س.ي\با

وحياv م.و\س'وم.ةv وخ'يول
قال: وجعل هذا البيت شاهداv على أ%ن النذيذ يكون غي الصي؛ قال:

وال4كثر ف اللغة أ%ن ال1ن\ذيذ هو الصي، وقيل: النذيذ الطويل من اليل.
ابن ال4عراب: كل ضخم من اليل وغيه خ1ن\ذ1يذ، خصياv كان أ%و غيه؛

وأ%نشد بيت بشر:
وخنذيذ ترى الغرمول منه

:�وال1ن\ذ1يذ�: الشاعر اليد ال�ن.قYح ال�ف}ل1ق'. وال1ن\ذ1يذ
الشجاع الب'ه\م.ة� الذي ل ي'ه\ت.د.ى لقتاله. وال1ن\ذيذ: السخي التام

السخاء. والنذيذ: الطيب ال�ص\ق1ع'. والنذيذ: السيد الليم. والنذيذ:
العال بأ%يام العرب وأ%شعار القبائل. ورجل خ1ن\ظ1يانD وخ1ن\ذ1يانD، بالاء

العجمة، أ%ي فحاش. ورجل خ1ن\ذيانD: كثي الشر. التهذيب: وال1نذيذ البذي�
اللسان من الناس، والمع الناذيذ، قال أ%بو منصور: والسموع من العرب

بذا العن ال1ن\ذ1يان� وال1ن\ظ1يان�؛ وقد خ.ن\ذ%ى وخ.ن\طى وح.ن\ظى
وع.ن\ظ%ى إ,ذا خرج إ,ل البذاءة وس.لط%ة اللسان؛ قال: ول أ%سع

ال1ن\ذ1يذ% بذا العن. قال: وكذلك خ.ن.اد1ي البال، واحدتا خ1ن\ذ�و.ةD، وقيل:
خ1ن\ذ1يذ� الريح إ,ع\صاره؛ وقال الشاعر:

ن,س\عي_ة ذات خ1ن\ذ1يذ{ ي'جاو,ب'ها
ن,س\ع¬ لا ب,ع1ضاه ال4رض ت.ه\ز,ير'



ن,س\ع¬ وم1س\ع¬: من أ%ساء الريح الشمال لدقة مهب�ها، شبهت بالنسع الذي
تعرفه. ابن سيده: وال1ن\ذ1يذ البل الطويل الشرف الضخم، وف الصحاح:

رأ}س البل الشرف. وخناذيذ ال1بال: ش'ع.ب دقاق ال4طراف طوال ف أ%طرافها
خ1ن\ذيذة؛ فأ%ما قوله:

ت.ع\ل�و أ%واس1ي.ه خ.ناذ1يذ� خ1ي.م\
فقد تكون الناذيذ هنا البال الضخام وت.كون الشرفة الطوال. والناذيذ:

هي الشماريخ الطوال الشرفة، واحدتا خ1ن\ذ1يذ%ةD. وخناذيذ الغيم:
أ%طراف منه مشرفة شاخصة مشبهة بذلك. وال�ن\ذ�و.ة: الشع\ب.ة� من البل، مثل

با سيبويه وفسرها السياف، قال: ووجدت ف بعض النسخ ح'ن\ذ�و.ةv، وف
بعضها ج'ن\ذ�و.ةv، وخ'نذوة، بالاء معجمة، أ%قعد بذلك يشتقها من ال1ن\ذ1يذ1،

وحكيت خ1ن\ذ�و.ة، بكسر الاء، وهو قبيح ل4نه ل يتمع كسرة وضمة بعدها
واو وليس بينهما إ,ل ساكن ل4ن� الساكن غي معتد¼ به فكأ%نه خ1ذ�و.ة،

وحكيت ج,ن\د1و.ة وخ1ن\ذ1و.ة وح1ن\ذ1و.ة، لغات ف جيع ذلك حكاه بعض أ%هل
اللغة؛ وكذلك وجد ف بعض نسخ كتاب سيبويه وهذا ل يعضده القياس ول
السماع، أ%ما الكسرة فإ,نا توجب قلب الواو ياء، وإ,ن كان بعدها ما يقع عليه

ال3عراب وهو الاء، وقد نفى سيبويه مثل ذلك؛ وأ%ما السماع فلم يئ لا
نظي وإ,نا ذكرت هذه الكلمة بالاء والاء واليم ل4ن� نسخ كتاب سيبويه

اختلفت فيها.
@خوذ: ال�خاو.ذ%ة�: الخالفة إ,ل الشيء.

خ.او.ذ%ه' خ1و.اذاv وماوذة: خالفه. يقال: بنو فلن خاوذونا إ,ل الاء
أ%ي خالفونا إ,ليه. ال�م.و,يe: خاو.ذ}ته م'خ.او.ذ%ة فعلت مثل فعله،

وأ%نكر شر خاوذت بذا العن، وذكر أ%ن ال�خاو.ذ%ة وال1واذ الف1راق'،
وأ%نشد:

إ,ذا الن_و.ى ت.د\ن'و عن ال1و.اذ1
وخ.او.ذ%ت\ه ال�م_ى خ1و.اذاv: أ%خذته ث انقطعت عنه ث عاودته؛ عن ابن

ال4عراب؛ وقيل: ماوذتا إ,ياه تعهدها له، وقيل: خ1واذ� المى أ%ن
تأ}ت لوقت غي معلوم. الفراء: المى ت'خ.اوذه إ,ذا حم ف ال4يام. وفلن

ي'خ.او,ذ�نا بالزيارة أ%ي يتعهدنا بالزيارة. قال أ%بو منصور: وساعي من
العرب ف ال1واذ1 أ%ن ح1ل�ت.ي نزلتا على ماء عضوض ل يروي ن.ع.م.ه'ما ف

يوم واحد، فسمعت بعضهم يقول لبعض: خ.او,ذ�وا و,ر\د.كم ترووا ن.ع.م.كم\؛



ومعناه أ%ن يورد فريق ن.ع.م.ه يوماv ون.ع.م الخرين ف الرعي، فإ,ذا كان
vاليوم الثان أ%ورد الخرون نعمهم، فإ,ذا فعلوا ذلك شرب كل© مال غ1ب�ا

ل4ن� الالي إ,ذا اجتمعا على الاء نزح فلم يرووا، وكان ص.د.ر'هم عن
غي, ر,ي�، فهذا معن ال1و.اذ1 عندهم. وهو من خ'وذ%ان,هم؛ عن ابن

ال4عراب، أ%ي من خ'شار,هم وخ.م_انم. ويقال: ذهب فلن ف خ'وذان1 الامل إ,ذا
أ�خر عن أ%هل الفضل؛ قال ابن أ%حر:

إ,ذا س.ب_ن.ا منهم د.ع1يÒ ل�م>ه1
خليلن1 من خ'وذ%ان% ق1نÒ م'و.ل�د'

وف النوادر: أ%مر خائذ لئذ، وأ%مر م'خ.او,ذD م'لو,ذD إ,ذا كان
م'ع\و,زاv. وخ.او.ذ% عنه إ,ذا تنحى؛ قال أ%بو وجزة:

وخاوذ عنه فلم يعانا
(* كذا بالصل).

@خب: ال%ب,ي': من أ%ساء ال عز وجل العال با كان وما يكون.
وخ.ب'ر\ت' بال4مر 

(* قوله: «وخبت بالمر» ككرم. وقوله: وخبت المر من باب
قتل كما ف القاموس والصباح). أ%ي علمته. وخ.ب.ر\ت' ال4مر. أ%خ\ب'ر'ه'

إ,ذا عرفته على حقيقته. وقوله تعال: فاس\أ%ل} به1 خ.ب,ياv؛ أ%ي اسأ%ل عنه
خبياv ي.خ\ب'ر'.

وال%ب.ر'، بالتحريك: واحد ال4خب\ار. وال%ب.ر': ما أ%تاك من ن.بإ, عمن
ت.س\ت.خ\ب,ر'. ابن سيده: ال%ب.ر' الن_ب.أ�، والمع أ%خ\ب.ار¬،

وأ%خاب,ي جع المع. فأ%ما قوله تعال: يومئذ{ ت'ح.د>ث� أ%خ.ب\ار.ها؛ فمعناه
يوم تزلزل ت'خ\ب,ر' با ع'م1ل% عليها. وخ.ب_ر.ه بكذا وأ%خ\ب.ر.ه:

ن.ب_أ%ه'. واس\ت.خ\ب.ر.ه: سأ%له عن ال%ب.ر, وطلب أ%ن ي'خ\ب,ر.ه'؛ ويقال:
ت.خ.ب_ر\ت' ال%ب.ر. واس\ت.خ\ب.ر\ت'ه؛ ومثله ت.ض.ع_ف}ت' الرجل

واس\ت.ض\ع.ف}ت�ه، وت.خ.ب_ر\ت' الواب واس\ت.خ\ب.ر\ت'ه. والس\ت1خ\بار' والت_خ.بeر':
السؤال عن ال%ب.ر. وف حديث الديبية: أ%نه بعث ع.ي\ناv من خ'ز.اع.ة%

ي.ت.خ.ب_ر له خ.ب.ر. قريش أ%ي ي.ت.ع.ر_ف'؛ يقال: ت.خ.ب\ر. ال%ب.ر.
واس\ت.خ\ب.ر إ,ذا سأ%ل عن ال4خب\ار, ليعرفها.

والاب,ر': ال�خ\ت.ب,ر' ال�ج.ر>ب' ورجل خابر وخ.ب,ي: عال
بال%ب.ر,. وال%ب,ي': ال�خ\ب,ر'؛ وقال أ%بو حنيفة ف وصف شجر: أ%خ\ب.ر.ن بذلك



ال%ب,ر'، فجاء به على مثال ف%ع1ل�؛ قال ابن سيده: وهذا ل يكاد يعرف
إ,ل� أ%ن يكون على النسب. وأ%خ\ب.ر.ه' خ'ب'ور.ه': أ%ن\بأ%ه' ما عنده.

وحكي اللحيان عن الكسائي: ما ي'د\ر.ى له أ%ي\ن. خ.ب.ر¬ وما ي'د'ر.ى له
ما خ.ب.ر¬ أ%ي ما يدرى، وأ%ين صلة وما صلة. وال%خ\ب.ر': خلف

ال%ن\ظ%ر,، وكذلك ال%خ\ب.ر.ة� وال%خ\ب'ر.ة�، بضم الباء، وهو نقيض ال%ر\آة1
،�وال1ب\ر' وال�ب\ر' وال1ب\ر.ة� وال�ب\ر.ة� وال%خ\ب.ر.ة� وال%خ\ب'ر.ة

vكله: الع1ل}م' بالشيء؛ تقول: ل به خ1ب\ر¬، وقد خ.ب.ر.ه' ي.خ\ب'ره خ'ب\را
وخ'ب\ر.ةv وخ1ب\راv واخ\ت.ب.ره وت.خ.ب_ره'؛ يقال: من أ%ين خ.ب.ر\ت. هذا

ال4مر أ%ي من أ%ين علمت؟ وقولم: ل4خ\ب'ر.ن� خ'ب\ر.ك. أ%ي
ل4ع\ل%م.ن_ ع1ل}م.ك؛ يقال: ص.د_ق. ال%ب.ر. ال�ب\ر'. وأ%ما قول أ%ب الدرداء:

وجدت' الناس. اخ\ب'ر\ ن.ق}ل%ه؛ فييد أ%نك إ,ذا خ.ب.ر\ت.ه'م قليتهم،
�فأ%خرج الكلم على لفظ ال4مر، ومعناه ال%ب.ر'. وال�ب\ر': م.خ\ب'ر.ة

vالختبار'؛ وخ.ب.ر\ت' الرجل أ%خ\ب'ر'ه خ'ب\ر,ا :�ال3نسان. وال1ب\ر.ة
وخ'ب\ر.ةv. وال1ب\ي': العال؛ قال النذري سعت ثعلباv يقول ف قوله:

ك%ف%ى ق%و\ماv ب,صاح1ب,هم\ خ.ب,يا
فقال: هذا مقلوب إ,نا ينبغي أ%ن يقول كفى قوماv بصاحبهم خ'ب\راv؛ وقال

الكسائي: يقول كفى قوم. وال%ب,ي': الذي ي.خ\ب'ر' الشيء بعلمه؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

وش1ف%اء� ع1ي>ك1 خاب,راv أ%ن} ت.س\أ%ل
فسره فقال: معناه ما تدين ف نفسك من العي� أ%ن تستخبي. ورجل

م.خ\ب.ران,يÒ: ذو م.خ\ب.ر�، كما قالوا م.ن\ظ%ران,ي� أ%ي ذو م.ن\ظ%ر�. وال%ب\ر'
وال1ب\ر': ال%زاد.ة� العظيمة، والمع خ'ب'ور¬، وهي ال%ب\ر.اء� أ%يضاv؛

عن كراع؛ ويقال: ال1ب\ر'، إ,ل� أ%نه بالفتح أ%جود؛ وقال أ%بو اليثم:
ال%ب\ر'، بالفتح، الزادة، وأ%نكر فيه الكسر؛ ومنه قيل: ناقة خ.ب\ر¬
إ,ذا كانت غزيرة. وال%ب\ر' وال1ب\ر': الناقة الغزيرة اللب. شبهت

بالزادة ف غ�ز\ر,ها، والمع كالمع؛ وقد خ.ب.ر.ت\ خ'ب'وراv؛ عن اللحيان.
وال%ب\راء�: الر_بة بالغ'ز\ر,. وال%ب,ر.ة�: القاع ي'ن\ب,ت' الس>د\ر.،

وجعه خ.ب,ر¬، وهي ال%ب\راء� أ%يضاv، والمع خ.ب\راو.ات¬ وخ.ب.ار¬؛ قال
سيبويه: وخ.ب.ار¬ ك%س_ر'وها تكسي ال4ساء و.س.ل�موها على ذلك وإ,ن

كانت ف ال4صل صفة ل4نا قد جرت مرى ال4ساء. وال%ب\راء�: م.ن\ق%ع'



الاء، وخص بعضهم به منقع الاء ف أ�صول الس>د\ر,، وقيل: ال%ب\راء� القاع
ينبت السدر، والمع ال%ب.ار.ى وال%بار,ي مثل الصحار.ى والصحار,ي
.Dوالباوات؛ يقال: خ.ب,ر. الوضع'، بالكسر، فهو خ.ب,ر¬؛ وأ%رض خ.ب,ر.ة

وال%ب\ر': شجر السدر وال4راك وما حولما من الع'ش\ب,؛ واحدته
خ.ب\ر.ةD. وخ.ب\راء� ال%ب,ر.ة1: شجرها؛ وقيل: ال%ب\ر' م.ن\ب,ت' الس>د\ر, ف

الق1يعان1. وال%ب\ر.اء�: قاع مستدير يتمع فيه الاء، وجعه خ.ب.ار.ى
وخ.ب.اري. وف ترجة نقع: الن_قائهع' خ.ب.ار.ى ف بلد تيم. الليث:

ال%ب\راء� ش.ج\راء� ف بطن روضة يبقى فيها الاء إ,ل القيظ وفيها ين\بت
ال%ب\ر'، وهو شجر السدر وال4راك وحواليها ع'ش\ب¬ كثي، وتسمى ال%ب,ر.ة%،

والمع ال%ب,ر'. وخ.ب\ر' ال%ب,ر.ة1: شجر'ها قال الشاعر:
ف%جاد.ت\ك. أ%ن\واء� الر_بيع,، وه.لYل%ت\

عليك. ر,ياض¬ من س.لم� ومن خ.ب\ر,
وال%ب\ر' من مواقع الاء: ما خ.ب,ر. ال%س3يل� ف الرؤوس ف%ت.خ'وض'

فيه. وف الديث: ف%د.فعنا ف خ.ب.ار� من ال4رض؛ أ%ي سهلة لينة. وال%بار'
من ال4رض: ما لن% واس\ت.رخ.ى وكانت فيهع ج,ح.ر.ةD. وال%بار':

ال%راثيم وج,ح.ر.ة� ال�ر\ذان1، واحدته خ.بار.ةD. وف الثل: من ت.ج.ن_ب.
ال%ب.ار. أ%م1ن. الع1ثار.. وال%بار': أ%رض ر,خ\و.ةD تتعتع فيه الدوابe؛

وأ%نشد:
ت.ت.ع\ت.ع ف ال%بار, إ,ذا ع.له'،
وي.ع\ث�ر ف الط�ر,يق, ال�س\ت.ق1يم,

ابن ال4عراب: وال%بار' ما اس\ت.ر\خ.ى من ال4رض وت.ح.ف�ر.؛ وقال
:vغيه: وهو ما ت.ه.و_ر. وساخ.ت\ فيه القوائم. وخ.ب,ر.ت1 ال4رض' خ.ب.را

كثر خ.بار'ها. وال%ب\ر': أ%ن تزرع على النصف أ%و الثلث من هذا، وهي
ال�خاب.ر.ة�، واشتقت من خ.ي\ب.ر. ل4نا أ%ول ما أ�ق}ط1ع.ت\ كذلك.

،vالزارعة ببعض ما يرج من ال4رض، وهو ال1ب\ر' أ%يضا :�وال�خاب.ر.ة
بالكسر. وف الديث: كنا ن'خابر ول نرى بذلك بأ}ساv حت أ%خ\ب.ر. رافع¬

أ%ن رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، نى عنها. وف الديث: أ%نه نى عن
ال�خابرة؛ قيل: هي الزارعة على نصيب معي كالثلث والربع وغيها؛ وقيل:

هو من ال%بار,، ال4رض اللينة، وقيل: أ%صل ال�خابرة من خ.ي\ب، ل4ن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%قرها ف أ%يدي أ%هلها على النصف من مصولا؛



فقيل: خاب.ر.ه'م\ أ%ي عاملهم ف خيب؛ وقال اللحيان: هي الزارعة فعم�
با. وال�خ.اب.ر.ة� أ%يضاv: الؤاكرة. وال%ب,ي': ال4ك�ار'؛ قال:

ت.ج'زe رؤ'وس ال4و\س, من كلY جان,ب�،
ك%ج.ز> ع.قاق1يل, الك�روم, خ.ب,ي'ها

رفع خبيها على تكرير الفعل، أ%راد ج.ز_ه خ.ب,ي'ها أ%ي أ%ك�ار'ها.
وال%ب\ر' الز_ر\ع'.

وال%ب,ي': النبات. وف حديث ط%ه\ف%ة%: ن.س\ت.خ\ل1ب' ال%ب,ي. أ%ي
نقطع النبات والعشب ونأ}كله؛ ش'ب�ه. ب,خ.ب,ي. ال3بل، وهو وب.ر'ها ل4نه

.�ينبت كما ينبت الوبر. واستخلبه: اح\ت1شاش'ه بال1خ\ل%ب,، وهو ال1ن\ج.ل
وال%ب,ي': يقع على الوبر والزرع وال4ك�ار. وال%ب,ي': الو.ب.ر'؛ قال

أ%بو النجم يصف حي وحش:
حت إذا ما طار من خ.ب,ي,ها

وال%ب,ي': ن'س.الة الشعر، وال%ب,ي.ة�: الطائفة منه؛ قال التنخل
الذل:

فآبوا بالرماح,، وه'ن_ ع'وج¬،
�ب,ه,ن_ خ.بائ1ر' الش_ع.ر, الس>ق%اط

وال%خ\ب'ور': الط�ي>ب ال4دام. وال%ب,ي': الز_ب.د'؛ وقيل: ز.ب.د'
أ%فواه ال3بل؛ وأ%نشد الذل:
ت.غ.ذ9م\ن.، ف جان,بيه1، ال%ب,يـ

ـر. ل%م_ا و.ه.ى م'زن'ه' واس\ت'ب,يح.ا
تغذمن من يعن الفحول أ%ي الز_ب.د. وع.م.ي\ن.ه'.

وال�ب\ر' وال�ب\ر.ة�: اللحم يشتريه الرجل ل4هله؛ يقال للرجل: ما
اخت.ب.ر\ت. ل4هلك؟ وال�ب\ر.ة�: الشاة يشتريها القوم بأ%ثان متلفة ث

يقتسمونا ف%ي'س\ه,م'ون% كل واحد منهم على قدر ما ن.ق%د.. وت.خ.ب_ر'وا
خ'ب\ر.ةv: اش\ت.ر.و\ا ش.اةv فذبوها واقتسموها. وشاة خ.ب,ي.ةD: م'ق}ت.س.م.ةD؛

قال ابن سيده: أ�راه على طرح الزائد. وال�ب\ر.ة�، بالضم: النصيب تأ}خذه
من لم أ%و سك؛ وأ%نشد:

بات. الر_ب,يع1يe والام1يز خ'ب\ر.ت'ه،
وطاح. ط%يe بن ع.م\ر,و ب\ن, ي.ر\ب'وع,

وف حديث أ%ب هريرة: حي ل آكل� ال%ب,ي.؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء



ف رواية أ%ي ال%أ}د'وم.. وال%بي وال�ب\ر.ة�: ال4دام؛ وقيل: هو
الطعام من اللحم وغيه؛ ويقال: اخ\ب'ر\ طعامك أ%ي د.س>م\ه'؛ وأ%تانا

:�ب,خ'ب\ز.ة{ ول يأ}تنا ب'ب\ز.ة{. وجل م'خ\ت.ب,ر¬: كثي اللحم. وال�ب\ر.ة
الطعام وما ق�د>م من شيء. وحكي اللحيان أ%نه سع العرب تقول: اجتمعوا

على خ'ب\ر.ت1ه، يعنون ذلك. وال�ب\ر.ة�: الثريدة الضخمة. وخ.ب.ر. الطعام.
ي.خ\ب'ر'ه خ.ب\راv: د.س_م.ه'. والاب'ور: نبت أ%و شجر؛ قال:

أ%يا ش.ج.ر. الاب'ور, ما ل%ك. م'ور,قاv؟
كأ%ن_ك. ل ت.ج\ز.ع' على ابن, ط%ر,يف1

والاب'ور: نر أ%و واد بالزيرة؛ وقيل: موضع بناحية الشام. وخ.ي\ب.ر':
موضع بالجاز قرية معروفة. ويقال: عليه الد_ب.ر.ى 

(* قوله: «عليه الدبرى
إل» كذا بال4صل وشرح القاموس. وسيأت ف خ س ر يقول: بفيه البى).

وح'م_ى خ.ي\ب.رى.
@خبجر: خ.ب\ج.ر¬ وخ'باج,ر¬: م'س\ت.ر\خ� غليظ عظيم البطن.

@ختر: ال%ت\ر': شبيه بالغ.د\ر, والديعة؛ وقيل: هو الديعة بعينها؛
وقيل: هو أ%سوأ� الغدر وأ%قبحه. وف التنزيل العزيز: كل� خ.ت_ار� ك%فور�.

ويقال: خ.ت.ر.ه' فهو خ.ت_ار¬. وف الديث: ما خ.ت.ر. قوم¬ بالعهد إ,ل�
س'لYط% عليهم العدو�؛ ال%ت\ر': الغ.د\ر'؛ خ.ت.ر. ي.خ\ت1ر؛ فهو خات1ر¬،

وخ.ت_ار¬ للمبالغة. وف الب: ل%ن\ ت.م'د_ لنا ش1ب\راv من غ%د\ر�
إ,ل� م.د.د\نا لك باعاv من خ.ت\ر�؛ خ.ت.ر. ي.خ\ت'ر خ.ت\راv وخ'ت'وراv، فهو

خاتر وخ.ت_ار وخ.ت>ي¬ وخ.ت'ور¬. ابن عرفة: ال%ت\ر' الفساد، يكون ذلك
ف الغدر وغيه؛ يقال: خ.ت_ر.ه' الشراب' إ,ذا فسد بنفسه وتركه

مسترخياv.وال%ت.ر': كال%د.ر,، وهو ما يأ}خذ عند شرب دواء أ%و سم حت ي.ض\ع'ف.
وي.س\ك%ر.. والت_ختeر: الت_ف%تeر والسترخاء؛ يقال: شرب اللب حت

ت.خ.ت_ر. وت.خ.ت_ر: ف%ت.ر. بدن'ه من مرض أ%و غيه. ابن ال4عراب:
خ.ت.ر.ت\ نفسه أ%ي خ.ب'ث%ت\ وت.خت_ر.ت\ ونو ذلك، بالتاء، أ%ي استرخت\.

@ختعر: ال%ي\ت.ع'ور': الس_ر.اب'؛ وقيل: هو ما يبقى من السراب ل يلبث
أ%ن يضمحل؛ وقال كراع: هو ما يبقى من آخر السراب حي يتفر�ق فل يلبث أ%ن

يضمحل، وخ.ت\ع.ر.ت'ه: اضم1ح\لل�ه. وال%ي\ت.ع'ور: الذي ينزل من الواء
ف شدة الر أ%بيض. ال�يوط1 أ%و كنسج العنكبوت. وال�ي\ت.ع'ور: الغاد1ر'.



وال%ي\ت.عور': الدنيا، على ال%ث%ل,، وقيل: الذئب، سي بذلك ل4نه ل
عهد له ول وفاء، وقيل: الغ'ول� لتل9و�نا. وامرأ%ة خ.ي\ت.ع'ور¬: ل يدوم
و'دeها، مشبهة بذلك، وقيل:ك�ل© شيء يتلو�ن ول يدوم على حال

خ.ي\ت.ع'ور¬؛ قال:
كل© أ�ن\ث%ى، وإ,ن ب.دا ل%ك. منها

آية� ال�ب>، ح'بeها خ.ي\ت.ع'ور'
كذلك رواه ابن ال4عراب بتاء ذات نقطتي. الفراء: يقال للسلطان

ال%ي\ت.ع'ور'.
وال%ي\ت.ع'ور': د'و.ي\ب_ةD سوداء تكون على وجه الاء ل تلبث ف موضع

إ,ل� ر.ي\ث%ما ت.ط}ر,ف'. وال%ي\ت.ع'ور: الداهية. ون.وÝى خ.ي\ت.ع'ور¬،
وهي الت ل تستقيم؛ وقوله أ%نشده يعقوب:

أ%قول�، وقد ن.أ%ت\ بم غ�ر\ب.ة� الن>و.ى:
ن.وÝى خ.ي\ت.ع'ور¬ ل ت.ش1ط© د1يار'ك

يوز أ%ن تكون الداهية، وأ%ن تكون الكاذبة، وأ%ن تكون الت ل تبقى. ابن
ال4ثي: ذئب العقبة يقال له ال%ي\ت.ع'ور'؛ يريد شيطان الع.ق%ب.ة1 فجعل

الت.ع'ور' اساv له، هو كل من يضمحل ول يدوم على حالة واحدة أ%و ل
يكون له حقيقة كالسراب ونوه، والياء فيه زائدة.

@خثر: ال�ث�ور.ة�: نقيض الر>ق�ة1. وال�ث�ور.ة�: مصدر الشيء الاثر،
خ.ث%ر. اللب والعسل ونوها، بالفتح، ي.خ\ث�ر. وخ.ث1ر. وخ.ث�ر.، بالضم،

خ.ث}راv وخ'ث�وراv وخ.ثار.ةv وخ'ث�ور.ةv وخ.ث%راناv؛ قال الفراء: خ.ث�ر.
بالضم لغة قليلة ف كلمهم؛ قال: وسع الكسائي خ.ث1ر.، بالكسر؛ وأ%خ\ث%ر.ه

هو وخ.ث�ر.ه'. ال4صمعي: أ%خ\ث%ر\ت' الزeب\د. تركته خاثراv وذلك إ,ذا
ل ت'ذ1ب\ه'. وف الثل: ما ي.د\ر,ي 

(* قوله: «وف الثل ما يدري إل»
يضرب للمتحي التردد ف ال4مر، وأ%صله أ%ن الرأ%ة تسل السمن أ%ي تذيبه
فيختلط خاثره أ%ي غليظه برقيقه فل يصفو فتبم بأ%مرها فل تدري أ%توقد

تته حت يصفو وتشى أ%ن هي أوقدت أ%ن يترق فتحار لذلك، كذا ف القاموس
وشرحه). أ%ي'خ\ث1ر' أ%م ي'ذ1يب'. وخ'ثار.ة� الشيء: بقيته. وال�ثار': ما

يبقى على الائدة. وخ.ث%ر.ت\ نفسه، بالفتح: غ%ث%ت\ وخ.ب'ث%ت\ وث%ق�ل%ت\
واخ\ت.ل%ط%ت\. ابن ال4عراب: خ.ث%ر. إ,ذا ل%ق1س.ت\ نفسه، وخ.ث1ر. إ,ذا



استحيا. وف الديث: أ%صبح رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وهو خاثر النفس؛
أ%ي ثقيلها غي ط%ي>ب� ول ن.ش1يط{؛ ومنه قال: يا أ�م_ س'ل%ي\م� ما ل

أ%رى اب\ن.ك1 خاث1ر الن_ف}س,؟ قالت: مات.ت\ ص.ع\و.ت'ه'. وف حديث علي،
كرم ال وجهه. فذكرنا له الذي رأ%ينا من خ'ث�ور,ه. وقوم¬ خ'ث%راء�

ال4ن\ف�س, وخ.ث}ر.ى ال4نفس أ%ي متلطون. وال%اث1ر' وال�خ\ث1ر': الذي يد
الشيء القليل من الوجع والفترة. وخ.ث1ر. فلن أ%ي أ%قام ف ال%ي> ول

يرج مع القوم إ,ل ال1ية1.
@خجر: ال%ج.ر': ن.ت\ن' الس_ف1ل%ة1؛ عن كراع، يعن بالس_ف1ل%ة1

الدeب'ر..
قال الليث: رجل خ1ج,ر_، والمع ال1ج,رeون%، وهو الشديد ال4كل البان

الص_د_اد' عن الرب.
أ%بو عمرو: الاج,ر' صوت الاء على س.ف}ح, البل.

ابن ال4عراب: ال�ج.ي\ر.ة� تصغي ال�ج\ر.ة1، وهي الواسعة من ال3ماء.
وال%ج\ر.ة� أ%يضاv: س.ع.ة� رأ}س, ال�ب>.

@خدر: ال1د\ر': س1ت\ر¬ ي'م.دe للجارية ف ناحية البيت ث صار كل© ما
واراك من ب.ي\ت1 ونوه خ1د\راv.، والمع خ'د'ور¬ وأ%خ\دار¬، وأ%خاد1ير'

جع المع؛ وأ%نشد:
حت ت.غ.ام.ز. ر.ب_ات' ال4خاد1ير,

وف الديث: أ%نه، عليه الصلة والسلم؛ كان إ,ذا خ'ط1ب. إ,ليه إ,حدى
بناته أ%تى ال1د\ر. فقال»: إ,ن فلناv ي.خ\ط�ب'، فإ,ن ط%ع.ن.ت\ ف

ال1د\ر, ل يزو�جها؛ معن طعنت ف الدر دخلت وذهبت كما يقال طعن ف الفازة
إ,ذا دخل فيها؛ وقيل: معناه ضربت بيدها على ال1د\ر,، ويشهد له ما جاء ف

رواية أ�خ\ر.ى: ن.ق%ر.ت ال1د\ر. مكان% طعنت. وجارية م'خ.د_ر.ةD إ,ذا
أ�لزمت ال1د\ر.، وم.خ\د'ور.ة. وال1د\ر': خشبات تنصب فوق ق%ت.ب, البعي

مستورة بثوب، وهو ال%و\د.ج'؛ وهودج م.خ\د'ور¬ وم'خ.د_ر: ذو خ1د\ر�؛ أ%نشد
ابن ال4عراب:

ص.و_ى لا ذا ك%ذ}ن.ة{ ف ظ%ه\ر,ه،
كأ%نه م'خ.د_ر¬ ف خ1د\ر,ه1

أ%راد ف ظهره س.نام¬ تامك. كأ%نه ه.و\د.ج¬ م'خ.د_ر¬، فأ%قام الصفة
الت هي قوله كأ%نه م'خ.د_ر مقام الوصوف الذي هو قوله سنام، كما قال:



كأ%ن_ك. من ج,مال� ب.ن أ�ق%ي\ش�،
ي'ق%ع\ق%ع' خ.ل}ف. ر,ج\ل%ي\ه1 ب,ش.ن_

أ%ي كأ%نك جل من جال بن أ�قيش، فحذف الوصوف واجتزأ% منه بالصفة لعلم
الخاطب با يعن. وقد أ%خ\د.ر. الارية% إ,خ\داراv وخ.د_ر.ها

وخ.د.ر.ت\ ف خ1د\ر,ها وت.خ.د_ر.ت\ هي واخ\ت.د.ر.ت\؛ قال ابن أ%حر؛
وض.ع\ن. ب,ذ1ي ال%ذاء3 ف�ص'ول% ر.ي\ط{،

لك%ي\م.ا ي.خ\ت.د1ر\ن% وي.ر\ت.د1ينا
ويروى: بذي الذاة1. واخ\ت.د.ر.ت1 القار.ة� بالس_ر.اب,: استترت به فصار

لا كال1د\ر,؛ قال ذو الرمة:
حت أ%تى ف%ل%ك. الد_ه\ناء� د'ون.ه'م'،

واع\ت.م_ ق�ور' الضeخعى بالل, واخ\ت.د.را
وخ.د_ر.ت الظبية� خ1ش\ف%ها ف ال%م.ر, وال%ب.ط1: س.ت.ر.ت\ه' هنالك.
وخ1د\ر' ال4سد1: أ%ج.م.ت'ه. وخ.د.ر. ال4سد' خ'د'وراv وأ%خ\د.ر.: لزم
خ1د\ر.ه وأ%قام، وأ%خ\د.ر.ه ع.ر,ين'ه: واراه. وال�خ\د1ر': الذي اتذ

ال4ج.م.ة% خ'3د\راv؛ أ%نشد ثعلب:
vم.ح.ل¾ ك%و.ع\ثاء الق%ناف1ذ1 ضار,با

به ك%ن.فاv، كال�خ\د1ر, ال�ت.أ%ج>م,
Dوالاد1ر': الذي خ.د.ر. فيها. وأ%س.د¬ خاد1ر¬: مقيم ف ع.ر,ينه1 داخل

ف ال1د\ر,، وم'خ\د1ر¬ أ%يضاv. وخ.د.ر. ال4سد' ف ع.ر,ينه1، ويعن
بال1د\ر, ال4ج.م.ة%؛ وف قصيد كعب بن زهي:

م1ن\ خاد1ر� م1ن\ ل�ي'وث1 ال�س\د1، م.س\ك%ن'ه'،
�ب,ب.ط}ن, ع.ث�ر.، غ1يلD دونه غ1يل

خ.د.ر. ال4س.د' وأ%خ\د.ر.، فهو خاد1ر¬ وم'خ\د1ر¬ إ,ذا كان ف خ1د\ر,ه،
وهو بيته، وخ.د.ر. بالكان وأ%خ\د.ر.: أ%قام؛ قال:

vإ,ن>ي ل4ر\جو من ش.ب,يب� ب,ر�ا
وال%ز\ء4 إ,ن} أ%خ\د.ر\ت' يوماv ق%ر_ا

وأ%خ\د.ر. فلن ف أ%هله أ%ي أ%قام فيهم؛ وأ%نشد الفراء:
كأ%ن� ت.ح\ت1ي باز,ياv ر.ك�اض.ا،

أ%خ\د.ر. خ.م\ساv ل ي.ذ�ق\ ع.ض.اض.ا
يعن أ%قام ف و�ك}ر,ه. وال%د.ر': ال%ط%ر' ل4نه ي'خ.د>ر' الناس. ف



بيوتم؛ قال الراجز:
وي.س\ت'رون% الن_ار. من غي, خ.د.ر\

وال%د\ر.ة�: ال%ط}ر.ة�. ابن السكيت: ال%د.ر' الغيم والطر؛ وأ%نشد
:vالراجز أ%يضا

ل ي'وق1د'ون% الن_ار. إ,ل� ل1س.ح.ر\،
ث�م_ت. ل ت'وق%د' إ,ل� بالب.ع.ر\،

وي.س\ت'رون الن_ار. من غي, خ.د.ر\
يقول: يسترون النار مافة ال4ضياف من غي غيم ول مطر. وقد أ%خ\د.ر.

القوم: أ%ظلهم الطر؛ وقال:
شس' الن_هار, أ%لح.ه.ا ال3خ\دار'

ويوم خ.د1ر¬: بار,د¬ ن.د{، وليلة خ.د1ر.ةD؛ قال ابن بري: ل يذكر
الوهري شاهداv على ذلك؛ قال: وف الاشية بيت شاهد عليه وقد ذكره غيه،

وهو:وب,لد ز.ع1ل ظ�ل1م\ان'ها،
كال%خاض, ال�ر\ب, ف اليوم, ال%د1ر\

قال ابن بري: البيت لطرفة بن العبد. والظلمان: ذكور النعام، الواحد
ظليم. والز_ع1ل�: النشيط وال%ر,ح'. والخاض: الوامل؛ شبه النعام بالخاض

ال�ر\ب, ل4ن ال�ر\ب. تطلى بالق%ط1ران1 ويصي لونا كلون النعام، وخص
اليوم. الن_د1ي_ البارد ل4ن ال%ر\ب.ى يتمع فيه بعض'ها إ,ل بعض؛ ومنه

قيل للع'قاب,: خ'دار,ي_ة لشد�ة سوادها؛ قال العجاج:
وخ.د.ر. الليل ف%يج\تاب' ال%د.ر

وقال ابن ال4عراب: أ%صل ال�داري أ%ن الليل يدر الناس أ%ي
ي'ل}ب,سه'م؛ ومنه قوله:
«والد_ج\ن' م'خ\د1ر¬».

أ%ي ملبس؛ ومنه قيل لل4سد. خادر؛ قال ال4زهري: وأ%نشدن عمارة لنفسه:
ف1يه,ن_ جائ1ل%ة� الو,ش.اح, كأ%ن_ها

ش.مس' الن_هار,، أ%ك%ل�ها ال3خ\دار'
أ%كلها: أ%برزها، وأ%صله من النك1لل, وهو التبسم. وال%د.ر'

وال%د1ر': الظلمة. وال�د\ر.ة�: الظلمة الشديدة، وليل أ%خ\د.ر' وخ.د1ر¬ وخ.د'ر¬
Dوس'ت\ف%ة Dمظلم؛ وقال بعضهم: الليل خسة أ%جزاء: س'د\ف%ة :eوخ'دار,ي

وه.ج\م.ةD وي.ع\ف�ور¬ وخ'د\ر.ةD؛ فال�د\ر.ة� على هذا آخر الليل. وأ%خ\د.ر.



القوم': كأ%ل}ي.ل�وا. وأ%خ\د.ر.ه' الليل� إ,ذا حبسه، والليل م'خ\د1ر¬؛
قال العجاج يصف الليل:
eوم'خ\د1ر' ال4خ\دار, أ%خ\د.ر,ي

وال�دار,يe: السحاب ال4سود'. وبعي خ'دار,يe أ%ي شديد السسواد،
�وناقةD خ'دار,ي_ة والع'قاب' ال�دار,ي_ة� والارية ال�دار,ي_ة
الش_ع.ر,. وع'قاب¬ خ'دار,ي_ةD: سوداء؛ قال ذو الرمة:

ول ي.ل}ف1ظ1 الغ.ر\ث%ى ال�دار,ي_ة% الو.ك}ر,�
قال شر: يعن الوكر ل يلفظ الع'قاب.، جعل خروجها من الوكر لفظاv مثل

خروج الكلم من الفم، يقول: ب.ك%ر.ت\ هذه الرأ%ة قبل أ%ن تطي الع'قاب'
من و.ك}ر,ها؛ وقوله:
vخ'دار,ي_ة vكأ%ن� ع'قابا

ت'ن.ش_ر' ف ال%و> منها ج.ناح.ا
فسره ثعلب فقال: تكون الع'قاب' الطائرة، وتكون الراي.ة% ل4ن الراية
يقال لا ع'قاب¬. وتكون أ%ب\راداv أ%ي أ%نم يبسطون أ%ب\راد.ه'م\ فوقهم.

وش.ع.ر¬ خ'دار,يe: أ%سود. وكل ما منع بصراv عن شيء، فقد أ%خ\د.ر.ه'.
وال%د.ر': الكان الظلم الغامض؛ قال هدبة؛

إ,ن>ي إ,ذا اس\ت.خ.ف%ى ال%بان� بال%د.ر\
وال%د.ر': ام\ذ1للD يغشى ال4عضاء: الر>جل% واليد. والسد.. وقد

خ.د1ر.ت1 الر>ج\ل� ت.خ\د.ر'؛ وال%د.ر' من الشراب والدواء: ف�ت'ور¬ يعتري
الشارب. وض.ع\ف¬. ابن ال4عراب: ال�د\ر.ة� ثقل الر>جل وامتناعها من
الشي. خ.د1ر. خ.د.راv، فهو خ.د1ر¬، وأ%خ\د.ر.ه' ذلك. وال%د.ر' ف العي:

.Dى يصيبها؛ وعي خ.د\راء�: خ.د1ر.ةvفيها من ق%ذ Dفتورها، وقيل: هو ث1ق%ل
وال%د.ر': الكس.ل� والف�تور؛ وخ.د1ر.ت\ عظامه؛ قال طرفة:

جاز.ت1 الب,يد. إ,ل أ%ر\ح'ل1ن.ا،
آخ1ر. الليل,، ب,ي.ع\ف�ور� خ.د1ر\

خ.د1ر¬: كأ%نه ناعس. وال%د1ر' من الظباء: الفاتر العظام. والاد1ر':
الفات1ر' الك%س\لن�. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه ر.ز.ق. الناس.

الطYلء4 فشربه رجل ف%ت.خ.د_ر أ%ي ض.ع'ف. وف%ت.ر. كما يصيب الشارب. قبل
السكر، ومنه خ.د.ر' اليد1 والر>ج\ل,. وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما:

أ%نه خ.د1ر.ت\ ر,ج\ل�ه فقيل له: ما لرج\لك.؟ قال: اجتمع ع.ص.ب'ها، قيل:



اذ}ك�ر\ أ%ح.ب_ الناس, إ,ليك، قال: يا ممد'، ف%ب.س.ط%ها. والاد1ر':
ال�ت.ح.ي>ر'. والاد1ر' وال%د'ور' من الدواب وغيها: ال�ت.خ.لYف' الذي ل

ي.ل}ح.ق\، وقد خ.د.ر.. وخ.د.ر.ت1 الظ�ب\ي.ة� خ.د\راv: تلفت عن القطيع
مثل خ.ذ%ل%ت\. وال%د'ور' من الظباء وال3بل: التخلفة عن الق%ط1يع.

وال%د'ور' من ال3بل: الت تكون ف آخر ال3بل؛ وقول طرفة:
وت.ق}ص1ي يوم, الد_ج\ن,، والد_ج\ن' م'خ\د1ر¬،

ب,ب.ه\ك%ن.ة{ تت. ال1باء3 ال�م.د_د1
(* رواية ديوان طرفة لذا البيت:

وتقصي' يوم, الد_ج\ن, والد_جن' م'ع\ج,ب¬
بب.هك1نة{ تت. الط�راف1 الع_مد1).

أ%راد: تقصي يوم الد_ج\ن,، والد_ج\ن' م'خ\د1ر¬، الواو واو الال أ%ي
ف حال إ,خ\دار, الد_ج\ن,؛ وقوله:
،vد\و.ة�وم.ر_ت\ على ذات1 الت_نان,ي, غ

وقد ر.ف%ع.ت\ أ%ذ}يال% ك�لY خ.د'ور,
ال%د'ور': الت تلفت عن ال3بل فلما نظرت إ,ل الت تسي سارت معها؛

قال ومثله:
واح\ت.ث� م'ح\ت.ث�ات'ها ال%د'ور.ا

قال: ومثله:
إ,ذ} ح'ث� ك�ل© باز,ل� د.ف�ون1،
حت ر.ف%ع\ن. س.ي\ر.ة% الل�ج'ون1

وخ.د1ر. النهار' خ.د.راv، فهو خ.د1ر¬: اشتد حره وسكنت ريه ول تتحرك
فيه ريح ول يوجد فيه ر.و\ح¬. الليث: يوم خ.د1ر¬ شديد الر؛ وأ%نشد:

كال%خاض, ال�ر\ب, ف اليوم ال%د1ر\
قال أ%بو منصور: ل4راد باليوم ال%د1ر, ال%ط1ي. ذا الغيم؛ قال ابن

السكيت: وإ,نا خص اليوم الطي بالخاض ال�ر\ب, ل4نا إ,ذا ج.ر,ب.ت\
ت.و.س_ف%ت\ أ%وبار'ها فالب.ر\د' إ,ليها أ%سرع.

وال1دار': ع'ود¬ يمع الدeج\ر.ي\ن إ,ل الل©ؤ.م.ة1.
وخ'دار': اسم فرس؛ أ%نشد ابن ال4عراب ل1لق%ت_ال, الك1لب,ي>:

وت.ح\م1ل�ن وب,ز_ة% م.ض\ر.ح1ي¼،
إ,ذا ما ث%و_ب. الد_اع1ي، خ'دار'



وأ%خ\د.ر': فحل من اليل أ�ف}ل1ت. ف%ت.و.ح_ش. وح.م.ى عد_ة% غابات{
وض.ر.ب. فيها، قيل إ,نه كان لسليمان بن داود، على نبينا وعليه الصلة

والسلم؛ وال4خ\د.ر,ي_ة� من اليل: منسوبة إ,ليه. وال4خ\د.ر,ي_ة� من
ال�م'ر,: منسوبة إ,ل فحل يقال له ال4خ\د.ر': قيل: هو فرس، وقيل: هو حار،

وقيل: ال4خ\د.ر,ي_ة� منسوبة إ,ل العراق؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف
:eم'ر,: بنات' ال4خ\د.ر,. وال4خ\د.ر,ي�ذلك. ويقال لل4خ\د.ر,ي_ة من ال

المار' الو.ح\ش1يe؛ وف التهذيب: وال4خ\د.ريe من ن.ع\ت1 حار الوحش,
كأ%نه نسب إ,ل فحل اسه أ%خ\د.ر'؛ قال: وال�د\ر.ة� اسم أ%تان كانت

قدية فيجوز أ%ن يكون ال4خ\د.ر,يe منسوباv إ,ليها. ال4صمعي: إ,ذا تلف
eد.ر,ي�الوحشي عن القطيع قيل: خ.د.ر. وخ.ذ%ل%؛ وقال ابن ال4عراب: ال

المار ال4سود.
ال4صمعي: يقول عامل� الصدقات: ليس ل ح.ش.ف%ةD ول خ.د1ر.ةD؛ فالشفة:

اليابسة، وال%د1ر.ة�: الت تقع من النخل قبل أ%ن ت.ن\ض.ج.. وف حديث
ال4نصار: اش\ت.ر.ط% أ%ن ل يأ}خذ ث%م\ر.ةv خ.د1ر.ةv؛ أ%ي ع.ف1ن.ةv، وهي

الت اسود� باطنها.
.eد\ر,ي�وبنو خ'د\ر.ة%: بطن من ال4نصار منهم أ%بو سعيد ال
وخ.د'ور.ة�: موضع ببلد بن الرث بن كعب؛ قال لبيد:

د.ع.ت\ن، وفاض.ت\ ع.ي\ن'ها ب,خ.د'ور.ة{،
ف%ج,ئت' غ1شاشاv، إ,ذ} د.ع.ت\ أ�مe طار,ق,

@خذر: ال4زهري أ%بو عمرو: الاذ1ر' الستتر من سلطان أ%و غري. ابن
.Dذ}ر'وف'، وتصغيها خ'ذ%ي\ر.ة�ال4عراب: ال�ذ}ر.ة� ال

@خذفر: ال%ذ%ن\ف%ر.ة�: ال%ف}خاف%ة� الص_و\ت1 كأ%ن� صوتا يرج من
م.ن\خ.ر.ي\ها، ذكره ال4زهري ف الماسي.

eخرر: ال%ر,ير': صوت الاء والريح والع'قاب إ,ذا ح.ف�ت\، خ.ر_ ي.خ1ر@
وي.خ'رe خ.ر,يراv وخ.ر\خ.ر، فهو خارÒ؛ قال الليث: خ.ر,ير' الع'قاب

ح.ف1يف�ه؛ قال: وقد يضاعف إ,ذا توهم س'ر\ع.ة ال%ر,ير, ف الق%ص.ب, ونوه
.vفيحمل على ال%ر\خ.ر.ة1، وأ%ما ف الاء فل يقال إ,ل� خ.ر\خ.ر.ة

وال%ر_ار.ة�: ع.ي\ن' الاء3 الار,ي.ة�، سيت خ.ر_ار.ةv ل1خ.ر,ير, مائها،
وهو صوته. ويقال للماء الذي ج.ر.ى ج.ر\ياv شديداv: خ.ر_ ي.خ1رe؛ وقال

ابن ال4عراب: خ.ر_ الاء� ي.خ1رe، بالكسر، خ.ر�اv إ,ذا اشتد� ج.ر\ي'ه؛



وعي¬ خ.ر_ار.ةD، وخ.ر_ ال4رض. خ.ر�اv. وف حديث ابن عباس. من أ%دخل
أ�ص\ب'ع.ي\ه1 ف أ�ذنيه س.م1ع. خ.ر,ير. الك%و\ث%ر,؛ خ.ر,ير' الاء:

ص.و\ت'ه، أ%راد مثل صوت خرير الكوثر. وف حديث ق�س¼: إ,ذا أ%نا بعي
خ.ر_ار.ة{ أ%ي كثية ال%ر.يان1. وف الديث ذ1ك}ر' ال%ر_ار,، بفتح الاء

وتشديد الراء ال�ول، موضع ق�ر\ب. ال�ح\ف%ة1 بعث إ,ليه رسول� ال، صلى ال
عليه وسلم، س.ع\د. بن أ%ب و.ق�اص� ف س.ر,ي_ة{. وخ.ر_ الرجل� ف

:�نومه: غ%ط�، وكذلك ال1ر_ة� والن_م1ر'، وهي ال%ر\خ.ر.ة�. وال%ر\خ.ر.ة
صوت' النائ1م وال�خ\ت.ن,ق,؛ يقال: خ.ر_ عند النوم وخ.ر\خ.ر. بعن.

وه1ر_ةD خ.ر'ور¬: كثية ال%ر,ير, ف نومها؛ ويقال: لله,ر_ة1 خ'ر'ور¬ ف
vصوت' الن_م1ر ف نومه، ي'خ.ر\خ1ر' خ.ر\خ.ر.ة :�نومها. وال%ر\خ.ر.ة

.�وي.خ1رe خ.ر,يراv؛ ويقال لصوته: ال%ر,ير' وال%ر,ير' والغ.ط1يط
وال%ر\خ.ر.ة�: س'ر\ع.ة� ال%ر,ير ف الق%ص.ب ونوها. وال%ر_ار.ة�: عود نو نصف

�النعل ي'وث%ق' بيط ف%ي'ح.ر_ك' ال%ي\ط� وت'ج.رe ال%ش.ب.ة
ف%ت.ص.و>ت' تلك ال%ر_ار.ة�؛ ويقال ل�ذ}ر'وف الص>ب,ي الت ي'د1ير'ها:

خ.ر_ار.ةD، وهو حكاية صوتا: خ1ر\خ1ر\. وال%ر_ار.ة�: طائر أ%عظم من الصeر.د1
وأ%غلظ، على التشبيه بذلك ف الصوت، والمع خ.ر_ار¬؛ وقيل: ال%ر_ار'

واح1د¬؛ وإ,ليه ذهب كراع.
وخ.ر_ ال%ج.ر' ي.خ'رe خ'ر'وراv: ص.و_ت. ف انداره، بضم الاء، من
ي.خ'رe . وخ.ر_ الرجل� وغيه من البل خ'ر'وراv. وخ.ر_ ال%ج.ر' إ,ذا

ت.د.ه\د.ى من البل. وخ.ر_ الرجل� ي.خ'رe إ,ذا ت.ن.ع_م.. وخ.ر_
،eإ,ذا سقط، قاله بضم الاء؛ قال أ%بو منصور وغيه: يقول خ.ر_ ي.خ1ر eي.خ'ر

بكسر الاء.
وال�ر\خ'ور': الرجل الناعم ف طعامه وشرابه ولباسه وفراشه.

والارe: الذي ي.ه\ج'م' عليك من مكان ل تعرفه؛ يقال: خ.ر_ علينا ناس¬
من بن فلن. وخ.ر_ الرجل�: هجم عليك من مكان ل تعرفه. وخ.ر_ القوم':

:vوا أ%يضاeوخ.ر .�جاؤوا من بلد إ,ل آخر، وهم ال%ر_ار' وال%ر_ار.ة
م.رeوا، وهم ال%ر_ار.ة� لذلك. وخ.ر_ الناس' من البادية ف ال%د\ب,:

أ%توا. وخ.ر_ البناء: سقط. وخ.ر_ ي.خ1رe خ.ر�اv: ه.و.ى من ع'ل}و�
إ,ل أ%سفل. غيه: خ.ر_ ي.خ1رe وي.خ'رe، بالكسر والضم، إ,ذا سقط من علو.

وف حديث الوضوء: إ,ل� خ.ر_ت خطاياه؛ أ%ي سقطت وذهبت، ويروى ج.ر.ت\،



باليم، أ%ي ج.ر.ت\ مع ماء الوضوء. وف حديث عمر: قال الرث بن عبدال:
خ.ر,ر\ت. من يديك أ%ي س.ق%ط}ت. من أ%جل مكروه يصيب يديك من قطع أ%و وجع،

وقيل: هو كناية عن الجل,؛ يقال: خ.ر,ر\ت' عن يد1ي أ%ي خ.ج,ل}ت'، وسياق
الديث يدل عليه، وقيل: معناه س.ق%ط}ت. إ,ل ال4رض من سبب يديك أ%ي من
جنايتهما، كما يقال لن وقع ف مكروه: إ,نا أ%صابه ذلك من يده أ%ي من أ%مر

vخ.ر�ا eضيف إليها. وخ.ر_ لوجهه ي.خ1ر�عمله، وحيث كان العمل باليد أ
وخ'ر'وراv: وقع كذلك. وف التنزيل العزيز: وي.خ1رeون% لل4ذقان يبكون.

وخ.ر_ ل ساجداv ي.خ1رe خ'ر'وراv أ%ي سقط. وقوله عز وجل: ورفع أ%بويه على
العرش وخرeوا له س'ج_داv؛ قيل: خ.رeوا ل سجداv، وقيل: إ,نم إ,نا

vوا ليوسف لقوله ف أ%و�ل السورة: إ,ن رأ%يت' أ%ح.د. ع.ش.ر. كوكباeخ.ر
والشمس. والق%م.ر. ر.أ%ي\ت'ه'م\ ل ساجدين؛ وقوله عز وجل: والذين إ,ذا

ذ�كYر'وا بآيات ربم ل ي.خ1رeوا عليها ص'م�اv وع'مياناv؛ تأ}ويله: إ,ذا
تليت عليهم خ.رeوا س'ج_داv وبكياv سامعي مبصرين لا أ�مروا به ونوا

عنه؛ ومثله قول الشاعر:
بأ%ي\د1ي ر,جال� ل ي.ش1يم'وا س'يوف%ه'م\،

ول ت.ك}ث�ر الق%ت\ل%ى با ح1ي. س'ل�ت1
أ%ي ش.ام'وا سيوفهم وقد كثرت القتلى. وخ.ر_ أ%يضاv: مات، وذلك ل4ن

الرجل إ,ذا مات. خ.ر_. وقوله: بايعت' رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن}
ل أ%خر_ إ,ل� قائماv؛ معناه أ%ن} ل أ%م'وت. ل4نه إ,ذا مات فقد

خ.ر_ وسقط، وقوله إ,ل� قائماv أ%ي ثابتاv على ال3سلم؛ وسئل إ,براهيم
ال%ر\ب,يe عن قوله: أ%ن} ل أ%خ1ر_ إ,ل� قائماv، فقال: إ,ن ل أ%قع

ف شيء من تارت وأ�موري إ,ل� قمت' با منتصباv لا. ال4زهري: وروي عن
ح.ك1يم بن, ح1زام� أ%نه أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: أ�بايعك

أ%ن} ل أ%خ1ر_ إ,ل� قائماv، قال الفراء: معناه أ%ن ل أ�غب ول
أ%غب، فقال النب، صلى ال عليه وسلم، لست. ت'غ\ب.ن' ف دين ال ول ف
شيء من ق1ب.ل1نا ول ب.ي\ع�؛ قال: وقول النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ما من

ق1ب.ل1ن.ا فلست تر� إ,ل� قائماv أ%ي لسنا ندعوك ول نبايعك إ,ل�
قائماv أ%ي على الق؛ ومعن الديث: ل أ%موت إ,ل� متمسكاv بال3سلم،
وقيل: معناه ل أ%قع ف شيء من تارت وأ�موري إ,ل� قمت' منتصباv له؛

وقيل: معناه ل أ�غب ول أ%غب؛ وخ.ر_ اليت' ي.خ1رe خ.ر,يراv، فهو



خارÒ. وقوله تعال: وخ.رeوا له س'ج_داv؛ قال ثعلب: قال ال4خفش: خ.ر_ صار
ف حال سجوده؛ قال: ونن نقول، يعن الكوفيي، بضربي بعن س.ج.د.

وبعن م.ر_ من القوم ال%ر_ار.ة1 الذين هم الار_ة�. وقوله تعال: فلما
خ.ر_ ت.ب.ي_ن.ت1 ال1نe؛ ويوز أ%ن تكون خ.ر_ هنا بعن و.ق%ع.، ويوز

أ%ن تكون بعن مات. وخ'ر_ إ,ذا أ�ج\ر,ي..
ورجل خارÒ: عاث1ر¬ بعد استقامة{؛ وف التهذيب: وهو الذي ع.س.ا بعد

استقامة. وال1ر>يان�: ال%ب.ان�، ف1ع\ل1يانD منه؛ عن أ%ب علي. وال%ر,ير':
الكان الطمئن بي الر_ب\و.ت.ي\ن, ينقاد، والمع أ%خ1ر_ةD؛ قال لبيد:

بأ%خ1ر_ة1 الث�ل%ب'وت1، ي.ر\بأ} ف%و\ق%ها
ق%ف}ر. الراق1ب, خ.و\ف�ها آرام'ها

(* قوله: «بأ%خرة الثلبوت» بفتح الثلثة واللم وضم الوحدة وسكون الواو
فمثناة فوقية: واد فيه مياه كثية لبن نصر بن قعي كما ف ياقوت).

فأ%ما العامة فتقول أ%حز_ة، بالاء الهملة والزاي، وهو مذكور ف
موضعه، وإ,نا هو بالاء.

�وال�رe: أ%صل ال�ذن ف بعض اللغات. وال�رe أ%يضاv: ح.ب_ةD مدو�رة
صف%ي\راء� فيها ع'ل%ي\قم.ةD يسية؛ قال أ%بو حنيفة: هي فارسية.

وت.خ.ر\خ.ر. ب.ط}ن'ه إ,ذا اضطرب مع الع1ظ%م,، وقيل: هو اضطرابه من
الزال؛ وأ%نشد قول العدي:

فأ%ص\ب.ح. ص1ف}راv ب.ط}ن'ه قد ت.خ.ر\خ.ر.ا
وضرب يده بالسيف فأ%خ.ر_ها أ%ي أ%سقطها؛ عن يعقوب.

وال�رe من الر_ح.ى: الل�ه\و.ة�، وهو الوضع الذي تلقي فيه النطة
بيدك كال�ر>ي>؛ قال الراجز:

وخ'ذ} ب,ق%ع\س.ر,ي>ها،
وأ%ل}ه1 ف خ'ر>ي�ها،

ت'ط}ع1م\ك. من ن.ف1ي>ها
والن_ف1يe، بالفاء: الطحي، وعن بالق%ع\س.ر,ي� الشبة الت تدار با

الرحى.
@خزر: ال%ز.ر'، بالتحريك: كس\ر' العي ب.ص.ر.ها خ1ل}ق%ةv وقيل: هو ضيق
العي وصفرها، وقيل: هو النظر الذي كأ%نه ف أ%حد الش_ق�ي,، وقيل: هو

أ%ن يفتح عينه ويغمضها، وقيل: ال%ز.ر' هو ح.و.ل� إ,حدى العيني،



وال4ح\و.ل�: الذي ح.و,ل%ت\ عيناه ج.ميعاv، وقيل: ال4خ\ز.ر' الذي أ%قبلت
ح.د.ق%تاه إ,ل أ%نفه، وال4حول: لذي ارتفعت حدقتاه إ,ل حاجبيه؛ وقد خ.ز,ر.

خ.ز.راv، وهو أ%خ\ز.ر' ب.ي>ن' ال%ز.ر,، وقوم خ'ز\ر¬؛ ويقال: هو أ%ن يكون
ال3نسان كأ%نه ينظر ب'ؤ\خ'ر,ها؛ قال حات:

ود'عيت' ف أ�ول الن_د1ي>، ول
ي'ن\ظ%ر\ إ,ل%ي> ب,أ%ع\ي'ن� خ'ز\ر,

وت.خاز.ر.: نظر ب'ؤ\خ'ر, عينه. والت_خاز'ر': استعمال� ال%ز.ر, على ما
استعمله سيبويه ف بعض قواني ت.فاع.ل%؛ قال:

إ,ذا ت.خاز.ر\ت' وما ب م1ن\ خ.ز.ر\
فقوله وما ب من خ.ز.ر� يدلك على أ%ن الت_خاز'ر. ههنا إ,ظهار ال%زر,

واستعماله. وت.خاز.ر. الرجل� إ,ذا ض.ي_ق. ج.ف}ن.ه' ل1ي'ح.د>د. النظر،
كقولك: تعام.ى وت.جاه.ل%. ابن ال4عراب: الشيخ ي'خ.ز>ر' عينيه ليجمع

الضوء حت كأ%نما خ1يط%ت.ا، والشابe إ,ذا خ.ز_ر. عينيه فإ,نه ي.ت.داه.ى
بذلك؛ قال الشاعر:

يا و.ي\ح. هذا الرأ}س, كيف اه\ت.ز_ا،
وح1يص. م'وقاه' وقاد. الع.ن\ز.ا؟

ويقال للرجل إ,ذا انن من الك1ب.ر,: قاد. الع.ن\ز.، ل4ن قائدها ينحن.
وال%ز.ر': ج,يلD خ'ز\ر' العيون. وف حديث حذيفة: كأ%ن بم خ'ن\س'
ال�ن'وف خ'ز\ر' العيون. وال�ز\ر.ة�: انقلب' الدقة نو اللYحاظ، وهو

أ%قبح ال%و.ل,؛ ورجل خ.ز.ر,ي وقوم خ'ز\ر¬.
وخ.ز.ر.ه. ي.خ\ز'ر'ه خ.ز\راv: نظره ب,ل1حاظ1 عينه؛ وأ%نشد:

ل ت.خ\ز'ر, القوم. ش.ز\راv عن م'عار.ض.ة{
وعدوÒ أ%خ\ز.ر' العي: ينظر عن معارضة كال4خ\ز.ر, العي. أ%بو عمرو:

الاز,ر' الداهية من الرجال. ابن ال4عراب: خ.ز.ر 
(* قوله: «ابن

ال4عراب خزر إل» ال4ول من باب كتب، والثانية من باب فرح ل كما يقتضيه صنيع
القاموس من أ%نما من باب كتب، فقد نقل شارحه عن الصاغان ما ذكرنا).

إ,ذا ت.داه.ى، وخ.ز,ر. إ,ذا ه.ر.ب..
وال1ن\ز,ير': من الوحش العادي معروف، مأ}خوذ من ال%ز.ر, ل4ن ذلك لزم

له؛ وقيل: هو رباعي، وسنذكره ف ترجته.



وال%ز,ير.ة� وال%ز,ير': اللحم الغابe يؤ\خذ فيقطع صغاراv ف الق1د\ر,
ث يطبخ بالاء الكثي واللح، فإ,ذا أ�ميت ط%ب\خاv ذر_ عليه الدقيق

ف%ع'ص1د. به ث أ�د1م. بأ%ي> أ%د.ام� ش1يء4، ول تكون ال%ز,ير.ة� إ,ل
وفيها لم، فإ,ذا ل يكن فيها لم فهي ع.ص1يد.ة، قال جرير:

و'ض1ع. ال%ز,ير' فقيل: أ%ي\ن. م'جاش1ع'؟
ف%ش.ح.ا ج.حاف1ل%ه' ج'راف¬ ه1ب\ل%ع'

وقيل: ال%ز,ير.ة� م.ر.ق%ة، وهي أ%ن ت'ص.ف�ى ب'لل%ة� النeخالة ث
ت'ط}ب.خ.، وقيل: ال%ز,ير.ة� وال%ز,ير' ال%س.ا من الدسم والدقيق، وقيل:

ال%س.ا من الد_س.م,؛ قال:
ف%ت.د\خ'ل� أ%ي\د{ ف ح.ناح1ر. أ�ق}ن,ع.ت\،

ل1عاد.ت1ها، من ال%ز,ير, ال�ع.ر_ف1
أ%بو اليثم: أ%نه كتب عن أ%عراب قال: الس_خ1ين.ة� دقيق يلقى على ماء

أ%و على لب فيطبخ ث يؤكل بتمر أ%و ب.ساv، وهو ال%س.اء، قال: وهي
،�الس_خ'ون.ة� أ%يضاv، وهي الن_ف1يت.ة� وال�د\ر'ق�ة� وال%ز,ير.ة

وال%ر,ير.ة� أ%ر.قe منها. وف حديث ع1ت\بان 
(* قوله: «عتبان» هو ابن مالك، كان

إمام قومه فأ%نكر بصره، فسأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم، أن يصلي ف
مكان من بيته يتخذه مصلى، ففعل وحبسه على خزيرة صنعها له، كذا بامش

النهاية): أ%نه ح.ب.س. النب، صلى ال عليه وسلم، على خ.ز,ير.ة{ ت'ص\ن.ع' له،
وهو ما فسرناه، وقيل: إ,ذا كانت من لم فهي خزيرة، وقيل: إ,ن كانت من

.Dوإ,ن كانت من نالة فهي خ.ز,ير.ة ،Dدقيق فهي ح.ر,ير.ة
وال�زر.ة�، مثل ال�م.زة، وذكره ابن السكيت ف باب ف�ع.لة{: داء يأ}خذ

:vف م'س\ت.د.ق> الظهر ب,ق%ف}ر.ة1 الق%ط%ن,؛ قال يصف دلوا
د.او, با ظ%ه\ر.ك. من ت.و\جاع1ه،
من خ'ز.رات{ فيه وان\ق1ط%اع1ه

وقال: با يعن الدلو، أ%مره أ%ن ينزع با على إ,بله، وهذا لعب منه
وهزؤ.وال%ي\ز.ر.ى وال%و\ز.ر.ى وال%ي\ز.ل وال%و\ز.ل: م1ش\ي.ةD فيها

ظ%ل%ع¬ أ%و ت.ف%ك©ك¬ أ%و ت.ب.خ\ت'ر¬؛ قال ع'ر\و.ة� بن' الو.ر\د1:
والن_اش1ئات ال%اش1يات ال%و\ز.ر.ى،

ك%ع'ن'ق, الرام, أ%و\ف%ى أ%و\ ص.ر.ى



معن أ%وف: أ%شرف، وص.ر.ى: رفع رأ}سه.
وال%ي\ز'ران�: ع'ود¬ معروف. قال ابن سيده: ال%ي\ز'ر.ان� نبات ل%ي>ن'
الق�ض\ب.ان1 أ%م\ل%س' العيدان ل ينبت ببلد العرب إ,نا ينبت ببلده

الروم؛ ولذلك قال النابعة العدي:
أ%ت.ان ن.ص\ر'ه'م\، وه'م' ب.ع1يد¬،

ب,لد'ه'م' ب,لد' ال%ي\ز'ران1
وذلك أ%نه كان بالبادية وقومه الذين نصروه بال4رياف والواضر، وقيل:

أ%راد أ%نم بعيد منه كبعد بلد الروم، وقيل: كل© ع'ود{ ل%د\ن{ م'ت.ث%ن¼
خ.ي\ز'رانD، وقيل: هو شجر، وهو عروق الق%ن.اة1، والمع ال%ياز,ر'.

:vالقصب؛ قال الكميت يصف سحابا :�وال%ي\ز'ران
كأ%ن� ال%طاف1يل% ال%وال1يه. و.س\ط%ه'،

ي'جاو,ب'ه'ن_ ال%ي\ز'ران� ال�ث%ق�ب'
وقد جعله الراجز خ.ي\ز'وراv فقال:

م'ن\ط%و,ياv كالط�بق, ال%ي\ز'ور,
وال%ي\ز'ران�: الرماح لتثن>يها ولينها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ج.ه,ل}ت' من س.ع\د{ ومن ش'ب_ان,ها،
ت.خ\ط1ر' أ%ي\د1يها ب,خ.ي\ز'رانا

يعن رماحها. وأ%راد جاعة تطر أ%و عصبة تطر فحذف الوصوف وأ%قام
الصفة مقامه. وال%ي\ز'ران.ة�: السeك�ان�؛ قال النابغة يصف الف�رات. و.ق}ت.

م.د_ه1:
vي.ظ%ل© من ج.و\ف1ه1 ال%ل�ح' م'ع\ت.ص1ما
بال%ي\ز'ران.ة1، بعد. ال4ي\ن, والن_ج.د1

أ%بو عبيد: ال%ي\ز'ران� السeك�ان�، وهو ك%و\ث%ل� السفينة. وف
الديث: أ%ن الشيطان لا دخل سفينة نوح، على نبينا وعليه الصلة والسلم، قال:

اخ\ر'ج\ يا ع.د'و_ ال3 من ج.و\ف1ها ف%ص.ع1د. على خ.ي\ز'ران1 السفينة؛
هو س'ك�ان'ها، ويقال له خ.ي\ز'ران.ةD، وكل© غ�ص\ن� م'ت.ث%ن¼:

خ.ي\ز'رانD؛ ومنه شعر الفرزدق ف علي بن السي زين العابدين، عليه
السلم:ف ك%فYه خ.ي\ز'رانD، ر,ي'ه' ع.ب,ق¬

من ك%ف> أ%ر\و.ع.، ف ع1ر\ن,ين,ه1 ش.م.م'
ال�ب.ر>د': ال%ي\ز'ران� ال�ر\د1يe؛ وأ%نشد ف صفة ال%ل�ح,:



وال%ي\ز'ران.ة� ف ي.د1 ال%ل�ح,
يعن ال�ر\د1ي_. قال البد: وال%ي\ز'ران� ك�ل© غ�ص\ن� ل%ي>ن�

ي.ت.ث%ن_ى. قال: ويقال للم'ر\د1ي> خ.ي\ز'ران إ,ذا كان يتثن؛ وقال أ%بو
زبيد، فجعل ال1زمار خ.ي\ز'راناv ل4نه من الياع، يصف ال4سد:

كأ%ن� اه\ت1زام. الر_ع\د1 خال%ط% ج.و\ف%ه'،
إ,ذا ج.ن_ فيه ال%ي\ز'ران� ال�ث%ج_ر' وال�ث%ج_ر': ال�ث%ق�ب'

ال�ف%ج_ر'؛ يقول: كأ%ن� ف جوفه الزامي. وقال أ%بو اليثم: كل لي من
كل خشبة خ.ي\ز'ران. قال عمرو بن ب.ح\ر�: ال%ي\ز'ران� لام السفينة الت

با يقوم السكان، وهو ف الذنب.
وخ.ي\ز.ر¬: اسم. وخ.ز.ار.ى: اسم موضع؛ قال عمرو بن كلثوم:

ون.ح\ن' غ%داة% أ�وق1د. ف خ.ز.ار.ى،
ر.ف%د\نا فوق. ر.ف}د1 الر_اف1د1ينا

(* ويروى: خ.زازي ف معلقة عمرو بن كلثوم).
وخا1زر¬: كانت به وقعة بي إ,براهيم بن ال4شتر وبي عبيدال بن زياد،

ويومئذ قتل ابن زياد.
@خزبزر: خ.ز\ب\ز.ر¬: سيء ال�ل�ق,.

 vخسر: خ1س3ر. خ.س\را@
(* قوله: «خسر خسراv إل» ترك مصدرين خسراv، بضم

vوخ.س.ار.ة vوخ'س\رانا vبضمتي كما ف القاموس). وخ.س.را ،vفسكون، وخسرا
وخ.س.اراv، فهو خاس1ر وخ.س3ر¬، كله: ض.ل�. وال%س.ار وال%سارة

وال%ي\س.ر.ى: الضلل واللك، والياء فيه زائدة. وف التنزيل العزيز: والعصر, إ,ن
ال3نسان لفي خ'س\ر؛ الفراء: لفي عقوبة بذنبه وأ%ن ي.خ\س.ر أ%هله ومنزله

ف النة. وقال عز وجل: خ.س3ر. الدنيا والخرة ذلك هو ال�س\ران البي.
وف الديث: ليس من مؤمن ول كافر إ,ل وله منزل ف النة وأ%هل وأ%زواج،

فمن أ%سلم س.ع1د. وصار إ,ل منزله، ومن كفر صار منزله وأ%زواجه إ,ل من
أ%سلم وسعد، وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: يرثون منازل الكفار،

وهو قوله: الذين خسروا أ%نفسهم وأ%هليهم يوم القيامة؛ يقول: أ%هلكوها؛
الفراء: يقول غ%ب,ن'وها. ابن ال4عراب: الاسر الذي ذهب ماله وعقله أ%ي

خسرها. وخ.س3ر. التاجر: و'ض1ع. ف تارته أ%و غ%ب,ن.، وال4و�ل هو
ال4صل. وأ%خ\س.ر. الرجل� إ,اذ وافق خ'س\راv ف تارته. وقوله عز وجل: قل هل



ننبئكم بال4خ\س.ر,ين. أ%عمالv؛ قال ال4خفش: واحدهم ال4خ\س.ر' مثل
ال4ك}ب.ر,. وقوله تعال: فما زادوهم غي ت.خ\س3ي�؛ ابن ال4عراب: أ%ي غي

إ,بعاد من الي أ%ي غي تسي لكم ل ل.
ورجل خ.ي\س.ر.ى: خاس1ر¬، وف بعض ال4سجاع: بف1يه1 الب.ر.ى، وح'م_ى

خ.ي\ب.ر.ى، وش.رe ما ي'ر.ى، فإ,نه خ.ي\س.ر.ى؛ وقيل: أ%راد خ.ي\س.ر¬ فزاد
لل3تباع؛ وقيل: ل يقال خ.ي\س.ر.ى إ,ل ف هذا السجع؛ وف حديث عمر ذكر

ال%ي\س.ر.ى، وهو الذي ل ييب إ,ل الطعام لئل يتاج إ,ل الكافأ%ة، وهو
من ال%س.ار,. وال%س\ر' وال�س\ران�: الن_ق}ص'، وهو مثل الف%ر\ق,

والف�ر\قان1، خ.س3ر. ي.خ\س.ر' 
*)

قوله: «خسر يسر» من باب فرح، وقوله وخسرت الشيء إل من باب ضرب، كما ف
القاموس). خ'س\راناv وخ.س.ر\ت' الشيء4، بالفتح، وأ%خ\س.ر\ت'ه:

ن.ق%ص\ت'ه. وخ.س.ر. الو.ز\ن% والكيل% خ.س\راv وأ%خ\س.ر.ه': نقصه. ويقال: ك1ل}ت'ه
وو.ز.ن\ت'ه فأ%خ\س.ر\ته أ%ي نقصته. قال ال تعال: وإ,ذا كالوهم أ%و

وزنوهم ي'خ\س3ر'ون%؛ الزجاج: أ%ي ي.ن\ق�ص'ون ف الكيل والوزن. قال: ويوز ف
اللغة ي.خ\س3ر'ون، تقول: أ%خ\س.ر\ت' اليزان% وخ.س.ر\ت'ه، قال: ول أ%علم

أ%حداv قرأ% ي.خ\س3ر'ون%. أ%بو عمرو: الاسر الذي ينقص الكيال واليزان
vإ,ذا أ%عطى، ويستزيد إ,ذا أ%خذ. ابن ال4عراب: خ.س.ر. إ,ذا نقص ميزانا

أ%و غيه، وخ.س3ر. إ,ذا هلك. أ%بو عبيد: خ.س.ر\ت' اليزان وأ%خ\س.ر\ت'ه
�أ%ي نقصته. الليث: الاس1ر' الذي و'ض1ع. ف تارته، ومصدره ال%س.ار.ة
وال%س\ر'، ويقال: خ.س3ر.ت\ تارته أ%ي خ.س3ر. فيها، ور.ب,ح.ت\ أ%ي ربح

فيها. وص.ف}ق%ةD خاسرة: غي رابة، وك%ر_ةD خاسرة: غي نافعة. وف
vأ%ي غي م'ر\ب,ح.ة{، وك%ر_ ك%ر_ة vخاس1ر.ة vالتهذيب: وص.ف%ق. ص.ف}ق%ة

خاس1ر.ةv أ%ي غي نافعة. وف التنزيل: تلك إ,ذاv ك%ر_ةD خاس1ر.ةD. وقوله عزل
وجل: وخ.س3ر. هنالك ال�ب\ط1ل�ون%. وخ.س3ر. هنالك الكافرون؛ العن: تبي
لم خ'س\ران'هم لا رأ%وا العذاب وإ,ل� فهم كانوا خاسرين ف كل وقت.

والت_خ\س3ي': ال3هلك. وال%ن.اس1ي': ال�ل�ك'، ول واحد له؛ قال
كعب بن زهي:

إ,ذا ما ن'ت1ج\نا أ%ر\ب.عاv عام. ك%ف}أ%ة{،
ب.غ.اها خ.ن.اس1ياv، فأ%ه\ل%ك. أ%ر\ب.عا



وف بغاها ضمي من ال%د> هو الفاعل، يقول: إ,نه ش.ق1يe ال%د> إ,ذا
ن'ت1ج.ت\ أ%ربع¬ من إ,بله أ%ربع.ة% أ%ولد{ هلكت من إ,بله الك1بار أ%ربع

غي هذه، فيكون ما هلك أ%كثر ما أ%صاب.
@خشر: ال�ش.ار' وال�ش.ار.ة�: الرديء من كل شيء، وخص اللحيان به رديء

التاع. وخ.ش.ر. ي.خ\ش1ر' خ.ش\راv: ن.ق�ى الرديء منه. وم.خاش1ر'
ال1ن\ج.ل,: أ%س\نان'ه؛ أ%نشد ثعلب:

ت'ر.ى لا، بع\د. إ,بار. الب,ر,،
ص'ف}ر¬ وح'م\ر¬ ك%ب'ر'ود1 الت_اج,ر,

مآز,ر¬ ت'ط}و.ى على مآز,ر,،
وأ%ث%ر' ال1خ\ل%ب, ذي ال%خ.اش1ر,

يعن ال%م\ل%. وخ.ش.ر. خ.ش\راv: أ%بقى على الائدة ال�ش.ار.ة%.
وال�ش.ار.ة�: ما يبقى على الائدة ما ل خي فيه. وخ.ش.ر\ت' الشيء أ%خ\ش1ر'ه

خ.ش\راv إ,ذا ن.ق�ي\ت. منه خ'ش.ار.ت.ه'. وف الديث: إ,ذا ذهب اليار
وبقيت خ'شار.ةD كخ'شار.ة1 الشعي ل ي'بال1ي بم ال� بال%ةv؛ هي الرديء

�من كل شيء. وال�شار.ة� وال�شار' من الشعي: ما ل ل�ب_ له. وخ'شار.ة
الناس: س.ف%ل%ت'هم، وفلن من ال�شار.ة1 إ,ذا كان دوناv؛ قال الطيئة:

وباع. ب.ن,يه1 بعض'هم ب,خ'ش.ار.ة{،
وب,ع\ت. ل1ذ�ب\يان% الع.لء4 بالكا

يقول: اشتريت لقومك الشرف بأ%موالك؛ قال ابن بري: صوابه بالك، بكسر
الكاف، وهو اسم ابن لعيينة بن حصن قتله بنو عامر فعزاهم عيينة فأ%درك بثأ}ره

وغنم؛ فقال الطيئة:
ف1دÝى لبن, ح1ص\ن� ما أ�ر,يح. فإ,نه
ث1مال� اليتام.ى، ع1ص\م.ةD ل1ل}م.ه.ال1ك1

وباع. ب.ن,يه1 بعض'هم ب,خ'شار.ة{،
وب,ع\ت. ل1ذ�ب\يان% الع.لء4 ب,مال1ك1

وخ.ش.ر\ت' الشيء4 إ,ذا أ%ر\ذ%ل}ت.ه'، فهو م.خ\ش'ور¬. أ%بو عمرو:
الاش1ر.ة� الس_ف%ل%ة� من الناس؛ قاله ابن ال4عراب وزاد فقال: هم ال�شار

والب'شار' والق�شار' والسeقاط� والب'قاط� وال�قاط�. ابن ال4عراب: خ.ش1ر.
.vإ,ذا ش.ر,ه.، وخ.ش1ر. إ,ذا هرب ج'ب\نا

@خصر: ال%ص\ر': و.س.ط� ال3نسان، وجعه خ'ص'ور¬. وال%ص\ران1



والاص1ر.تان1: ما بي ال%ر\ق%ف%ة1 والق�ص.ي\ر.ى، وهو ما ق%ل%ص. عنه الق%ص.ر.تان1
وتقدم من ال%ج.ب.ت.ي\ن,، وما فوق ال%ص\ر, من اللدة الرقيقة1:

�الطYف}ط1ف%ة1. ويقال: رجل ض.خ\م' الواصر. وحكى اللحيان: إ,نا ل�ن\ت.ف1خ.ة
ال%واص1ر، كأ%نم جعلوا كل جزء خاص1ر.ةv ث جع على هذا؛ قال الشاعر:

فلما س.ق%ي\ناها الع.ك1يس. ت.م.ذ�ح.ت\
خ.واص1ر'ها، واز\داد. ر.ش\حاv و.ر,يد'ها

وك%ش\ح¬ م'خ.ص_ر¬ أ%ي دقيق. ورجل م.خ\ص'ور' البطن والقدم ورجل
م'خ.ص_ر¬: ضامر ال%ص\ر, أ%و الاص1ر.ة1. وم.خ\ص'ور¬: يشتكي خ.ص\ر.ه' أ%و

خاص1ر.ت.ه. وف الديث: فأ%صابن خاص1ر.ةD؛ أ%ي وجع ف خاصرت، وقيل: وجع ف
الك�ل}ي.ت.ي\ن,.

والخ\ت1صار' والت_خاص'ر': أ%ن يضرب الرجل يده إ,ل خ.ص\ر,ه ف الصلة.
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى أ%ن يصلي الرجل

م'خ\ت.ص1راv، وقيل: م'ت.خ.ص>راv؛ قيل: هو من ال%خ\ص.ر.ة؛ وقيل: معناه أ%ن يصلي
الرجل وهو واضع يده على خ.ص\ر,ه. وجاء ف الديث: الخ\ت1صار' ف الصلة

راح.ة� أ%هل النار؛ أ%ي أ%نه فعل اليهود ف صلتم، وهم أ%هل النار، على
أ%نه ليس ل4هل النار الذين هم خالدون فيها راحة؛ هذا قول ابن ال4ثي. قال

ممد بن الكرم: ليس الراحة النسوبة ل4هل النار هي راحتهم ف النار،
وإ,نا هي راحتهم ف صلتم ف الدنيا، يعن أ%نه إ,ذا وضع يده على

خ.ص\ر,ه كأ%نه استراح بذلك، وساهم أ%هل النار لصيهم إ,ليها ل ل4ن ذلك
راحتهم ف النار. وقال ال4زهري ف الديث ال4و�ل: ل أ%دري أ%ر'وي

م'خ\ت.ص1راv أ%و م'ت.خ.ص>راv، ورواه ابن سيين عن أ%ب هريرة متصراv، وكذلك
رواه أ%بو عبيد؛ قال: هو أ%ن يصلي وهو واضع يده على خصره؛ قال: ويروى ف
كراهيته حديث مرفوع، قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة وأ%ب هريرة، وقال

ال4زهري: معناه أ%ن يأ}خذ بيده عصا يتكئ عليها؛ وفيه وجه آخر: وهو أ%ن
يقرأ% آية من آخر السورة أ%و آيتي ول يقرأ} سورة بكمالا ف فرضه؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا رواه ابن سيين عن أ%ب هريرة. وف حديث آخر:
ال�ت.خ.ص>ر'ون يوم القيامة على وجوههم النور'؛ معناه الصلون بالليل فإ,ذا تعبوا
وضعوا أ%يديهم على خواصرهم من التعب؛ قال: ومعناه يكون أ%ن يأ}توا يوم
القيامة ومعهم أ%عمال لم صالة يتكئون عليها، مأ}خوذ من ال%خ\ص.ر.ة1. وف

الديث: أ%نه نى عن اخ\ت1صار, الس_ج\د.ة1؛ وهو على وجهي: أ%حدها أ%ن



يتصر الية الت فيها السجود فيسجد با، والثان اين يقرأ% السورة فإ,ذا
انتهى إ,ل السجدة جاوزها ول يسجد لا.

وال�خاص.ر.ة� ف الب'ض\ع,: أ%ن يضرب بيده إ,ل خ.ص\رها. وخ.ص\ر'
الق%د.م,: أ%خ\م.ص'ها. وق%د.م¬ م'خ.ص_ر.ةD وم.خ\ص'ور.ةD: ف ر'س\غ1ها

ت.خ\ص1ي، كأ%نه مربوط أ%و فيه م.ح.زÒ مستدير كال%ز>، وكذلك اليد'. ورجل
م'خ.ص_ر' القدمي إ,ذا كانت قدمه تس ال4رض من م'ق%د_م1ها وع.ق1بها

وي.خ\و.ى أ%خ\م.ص'ها مع د1ق�ة{ فيه. وخ.ص\ر' الرمل: طريق بي أ%عله وأ%سفله ف
الرمال خاصة، وجعه خ'ص'ور¬؛ قال ساعدة بن جؤية:

أ%ض.ر_ به ضاح� ف%ن.ب\طا أ�س.ال%ة{،
ف%م.رÒ ف%أ%ع\ل%ى ح.و\ز,ها ف%خ'ص'ور'ها

وقال الشاعر:
أ%خ.ذ}ن% خ'ص'ور. الر_م\ل, ث ج.ز.ع\ن.ه'

وخ.ص\ر' النعل: ما اس\ت.د.ق_ من قد�ام ال�ذني منها. ابن ال4عراب:
ال%ص\ران1 من النعل م'س\ت.د.ق©ها. ونعل م'خ.ص_ر.ةD: لا خ.ص\ران1. وف

الديث: أ%ن نعله، عليه السلم، كانت م'خ.ص_ر.ةv أ%ي قطع خ.ص\راها حت
صارا م'س\ت.د1ق�ي\ن,. والاص1ر.ة�: الش_اك1ل%ة�. وال%ص\ر' من السهم: ما

بي أ%صل الف�وق, وبي الريش؛ عن أ%ب حنيفة. وال%ص\ر': موضع بيوت
ال4عراب، والمع من كل ذلك خ'ص'ور¬. غيه: وال%ص\ر' من بيوت ال4عراب موضع

لطيف. وخاص.ر. الرجل%: مشى إ,ل جنبه. وال�خاص.ر.ة�: ال�خاز.م.ة�، وهو
أ%ن يأ}خذ الرجل� ف طريق ويأ}خذ الخر ف غيه حت يلتقيا ف مكان.

واخ\ت.صار' الطريق: سلوك' أ%ق}ر.ب,ه. وم'خ\ت.ص.رات' الط©ر'ق,: الت
�ت.ق}ر'ب' ف و'ع'ور,ها وإ,ذا سلك الطريق ال4بعد كان أ%سهل. وخاص.ر. الرجل

صاحبه إ,ذا أ%خذ بيده ف الشي. وال�خاص.ر.ة�: أ%خ\ذ� الرجل بيد الرجل؛
قال عبد الرحن بن حسان:

ث خاص.ر\ت'ها إ,ل الق�ب_ة1 ال%ض\ـ
ـراء3 ت.م\ش1ي ف م.ر\م.ر� م.س\ن'ون1

أ%ي أ%خذت بيدها، تشي ف مرمر أ%ي على مرمر مسنون أ%ي م'م.ل�س�. قال
ال تعال: ول�ص.لYب.ن_ك�م\ ف ج'ذ�وع, النخل؛ أ%ي على جذوع النخل.

قال ابن بري: هذا البيت يروى لعبد الرحن بن حسان كما ذكره الوهري وغيه،
قال: والصحيح ما ذهب إ,ليه ثعلب أ%نه ل4ب ده\ب.ل� ال�م.ح1ي>، وروى



ثعلب بسنده إ,ل إ,براهيم بن أ%ب عبدال قال: خرج أ%بو دهبل المحي يريد
الغزو، وكان رجلv صالاv جيلv، فلما كان ب,ج.ي\ر'ون% جاءته امرأ%ة

فأ%عطته كتاباv، فقالت: اقرأ} ل هذا الكتاب، فقرأ%ه لا ث ذهبت فدخلت
قصراv، ث خرجت إ,ليه فقالت: لو تبلغت معي إ,ل هذا القصر فقرأ}ت هذا الكتاب

على امرأ%ة فيه كان لك ف ذلك حسنة، إ,ن شاء ال تعال، فإ,نه أ%تاها من
غائب يعنيها ا�مره. فبلغ معها القصر فلما دخله إ,ذا فيه جوار� كثية،

فأ%غلقن عليه القصر، وإ,ذا امرأ%ة وضيئة فدعته إ,ل نفسها فأ%ب، فح'بس
وضيق عليه حت كاد يوت، ث دعته إ,ل نفسها، فقال: أ%ما الرام فوال ل
يكون ذلك ولكن أ%تزو�جك. فتزوجته وأ%قام معها زماناv طويلv ل يرج من

القصر حت ي'ئس منه، وتزوج بنوه وبناته واقتسموا ماله وأ%قامت زوجته تبكي
عليه حت عمشت، ث إ,ن أ%با دهبل قال لمرأ%ته: إ,نك قد أ%ثت ف9 وف

ولدي وأ%هلي، فأ}ذن ل ف الصي إ,ليهم وأ%عود إ,ليك. فأ%خذت عليه اليهود
أ%ن ل يقيم إ,ل سنة، فخرج من عندها وقد أ%عطته مالv كثياv حت قدم

على أ%هله، فرأ%ى حال زوجته وما صارت إ,ليه من الضر، فقال ل4ولده: أ%نتم
قد ورثتمون وأ%نا حي�، وهو حظكم وال ل يشرك زوجت فيما قدمت به منكم

أ%حد، فتسلمت جيع ما أ%تى به، ث إ,نه اشتاق إ,ل زوجته الشامية وأ%راد
الروج إ,ليها، فبلغه موتا فأ%قام وقال:

،vود'ورا vصاح, ح.ي_ا ال3ل%ه' ح.ي�ا
عند أ%ص\ل, الق%ناة1 من ج.ي\ر'ون1،
طال% ل%ي\ل1ي وب,تe كال%ج\ن'ون1،
واع\ت.ر.ت\ن,ي ال�م'وم' بالاط1ر'ون1

عن ي.سار,ي إ,ذا د.خ.ل}ت' من البا
ب,، وإ,ن كنت' خارجاv عن ي.مين

ف%ل1ت1ل}ك. اغ}ت.ر.ب\ت' بالش_ام, حت
ظ%ن_ أ%ه\لي م'ر.ج_مات1 الظ©ن'ون1

وه\ي. ز.ه\ر.اء�، م1ث}ل� ل�ؤ\ل�ؤ.ة1 الغ.ـ
ـو_اص,، م1ي\ز.ت\ من جوهر� م.كن'ون1

وإ,ذا ما ن.س.ب\ت.ها، ل ت.ج,د\ها
ف سن.اء� من ال%كار,م دون1

ت.ج\ع.ل� ال1س\ك. والي.ل%ن\ج'وج. والن_ـ



ـد_ ص1لءé لا على الكان'ون1
ث خاص.ر\ت'ها إ,ل الق�ب_ة1 ال%ض\ـ
ـراء3 ت.م\ش1ي ف م.ر\م.ر� م.س\ن'ون1

ق�ب_ةD من م.راج,ل� ض.ر.ب.ت\ها،
عند حد> الش>تاء ف ق%ي\ط�ون1
ث فار.ق}ت'ها على خ.ي\ر, ما كا

ن% ق%ر,ين¬ م'فار,قاv ل1ق%ر,ين,
فب.ك%ت\ خ.ش\ي.ة% الت_ف%رeق, للب.ي\ـ

ـن,، ب'كاء4 ال%ز,ين إ,ث}ر. ال%ز,ين,
قال: وف رواية أ�خرى ما يشهد أ%يضاv بأ%نه ل4ب دهبل أ%ن يزيد قال

ل4بيه معاوية: إ,ن أ%با دهبل ذكر رملة ابنتك فاقتله، فقال: أ%ي� شيء قال؟
فقال: قال:

وهي زهراء، مثل لؤلؤة الغـ
ـو�اص، ميزت من جوهر مكنون

فقال معاوية: أ%حسن، قال: فقد قال:
وإ,ذا ما نسبتها، ل تدها
ف سناء من الكارم دون

فقال معاوية: صدق؛ قال: فقد قال:
ث خاصرتا إ,ل القبة الضـ
ـراء تشي ف مرمر مسنون

فقال معاوية: كذب.
وف حديث أ%ب سعيد وذكر صلة العيد: فخرج م'خاص1راv م.ر\وان%؛

الخاصرة: أ%ن يأ}خذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خ.ص\ر,
صاحبه. وت.خ.اص.ر. القوم': أ%خذ بعضهم بيد بعض. وخرج القوم متخاصرين إ,ذا

كان بعضهم آخذاv بيد بعض.
وال1خ\ص.ر.ة�: كالسوط، وقيل: الخصرة شيء يأ}خذه الرجل بيده ليتوكأ

عليه مثل العصا ونوها، وهو أ%يضاv ما يأ}خذه اللك يشي به إ,ذا خطب؛
قال:ي.كاد' ي'ز,يل� ال4رض. و.ق}ع' خ1طاب,ه,م\،

إ,ذا وص.ل�وا أ%ي\مان.ه'م\ بال%خاص1ر,
واخ\ت.ص.ر. الرجل: أ%مسك ال1خ\ص.ر.ة%. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال



عليه وسلم، خرج إ,ل البقيع وبيده م1خ\ص.ر.ةD له فجلس ف%ن.ك%ت. با ف
ال4رض؛ أ%بو عبيد: ال1خ\ص.ر.ة� ما اخ\ت.ص.ر ال3نسان� بيده فأ%مسكه من

عصا أ%و م1ق}ر.ع.ة{ أ%و ع.ن.ز.ة{ أ%و ع'ك�از.ة{ أ%و قضيب وما أ%شبهها،
وقد يتكأ� عليه. وف الديث: فإ,ذا أ%سلموا فاس\أ%ل}ه'م\ ق�ض'ب.ه'م'

الثلثة% الت إ,ذا ت.خ.ص_ر'وا با س'ج,د. لم؛ أ%ي كانوا إ,ذا أ%مسكوها
بأ%يديهم سجد لم أ%صحابم، ل4نم إ,نا يسكونا إ,ذا ظهروا للناس.

وال1خ\ص.ر.ة�: كانت من شعار اللوك، والمع الخاصر؛ ومنه حديث علي� وذكر عمر،
رضي ال عنهما، فقال: واخ\ت.ص.ر. ع.ن.ز.ت.ه'؛ العنزة شبه العكازة. ويقال:

خاص.ر\ت' الرجل% وخاز.م\ت'ه، وهو أ%ن تأ}خذ ف طريق ويأ}خذ هو ف غيه
حت تلتقيا ف مكان واحد. ابن ال4عراب: ال�خ.اص.ر.ة� أ%ن يشي الرجلن

ث يفترقا حت يلتقيا على غي ميعاد.
واخ\ت1صار' الكلم: إ,يازه. والختصار ف الكلم: أ%ن تدع الفضول

وت.س\ت.و\ج,ز. الذي يأ}ت على العن، وكذلك الختصار ف الطريق. والختصار ف
ال%ز>: أ%ن ل تستأ}صله. والختصار': حذف' الفضول من كل شيء.

وال�ص.ي\ر.ى: كالختصار؛ قال رؤبة:
وف ال�ص.ي\ر.ى، أ%نت عند الو'د>

ك%ه\ف' ت.م1يم ك�لYها وس.ع\د1
وال%ص.ر'، بالتحريك: الب.ر\د' يده ال3نسان ف أ%طرافه. أ%بو عبيد:

ال%ص1ر' الذي يد البد، فإ,ذا كان معه جوع فهو خ.ر,ص¬. وال%ص1ر':
�البار,د' من كل شيء. وث%غ\ر¬ بارد ال�خ.ص_ر,: ال�ق%ب_ل,. وخ.ص1ر. الرجل

إ,ذا آله البد ف أ%طرافه؛ يقال: ح.ض1ر.ت\ يدي. وخ.ص1ر. يومنا: اشتد�
برده؛ قال الشاعر:

ر'ب_ خال� ل%، لو أ%ب\ص.ر\ت.ه'،
س.ب,ط ال1ش\ي.ة1 ف اليوم, ال%ص1ر'

وماء خ.ص1ر¬: بار,د¬.
@خضر: ال�ض\ر.ة� من ال4لوان: ل%و\ن� ال4خ\ض.ر,، يكون ذلك ف اليوان

والنبات وغيها ما يقبله، وحكاه ابن ال4عراب ف الاء أ%يضاv، وقد
اخ\ض.ر_، وهو أ%خ\ض.ر' وخ.ض'ور¬ وخ.ض1ر¬ وخ.ض1ي¬ وي.خ\ض1ي¬ وي.خ\ض'ور¬؛

والي.خ\ض'ور': ال4خ\ض.ر'؛ ومنه قول العجاج يصف كناس الو.ح\ش,:
بال�ش\ب,، دون% ال%د.ب, الي.خ\ض'ور,،



م.ث}واة� ع.ط�ار,ين. بالع'ط�ور,
وال%ض\ر' وال%خ\ض'ور': اسان للر_خ\ص, من الشجر إ,ذا ق�ط1ع. وخ'ض1ر..
أ%بو عبيد: ال4خ\ض.ر' من اليل الد_ي\ز.ج' ف كلم العجم؛ قال: ومن

ال�ض\ر.ة1 ف أ%لوان اليل أ%خ\ض.ر' أ%ح.مe، وهو أ%دن اللخ'ض\ر.ة1 إ,ل
الدeه\م.ة1 وأ%ش.دe ال�ض\ر.ة1 س.واداv غي أ%ن� أ%ق}راب.ه' وبطنه

وأ�ذنيه م'خ\ض.ر_ةD؛ وأ%نشد:
خ.ض\راء ح.م_اء ك%ل%و\ن1 الع.و\ه.ق,

قال: وليس بي ال4خضر ال4حم� وبي ال4حوى إ,ل� خضرة منخريه
وشاكلته، ل4ن ال4حوى تمر مناخره وتصفر شاكلته صفرة مشاكلة للحمرة؛ قال: ومن

اليل أ%خضر أ%دغم وأ%خضر أ%طحل وأ%خضر أ%ورق. والمام' الو'ر\ق' يقال
لا: ال�ض\ر'.

واخ\ض.ر_ الشيء اخ\ض1راراv واخ\ض.و\ض.ر. وخ.ض_ر\ت'ه أ%نا، وكل© غ%ض¼
vن'خ\ر,ج' منه ح.ب�ا vخ.ض1ر¬؛ وف التنزيل: فأ%خرجنا منه خ.ض1را

م'ت.راكباv؛ قال: خ.ض1راv ههنا بعن أ%خ\ض.ر. يقال: اخ\ض.ر_، فهو أ%خ\ض.ر'
وخ.ض1ر¬، مثل اع\و.ر_ فهو أ%عور وع.و,ر¬؛ وقال ال4خفش: يريد ال4خضر، كقول

العرب: أ%ر,ن,يها ن.م1رةv أ�ر,ك}ها م.ط1ر.ةv؛ وقال الليث: ال%ض1ر' ههنا
Dغضة. وأ%رض خ.ض1ر.ة Dخ.ض1ر.ة :�gخ.ض\راء Dالزرع ال4خضر. وش.ج.ر.ة

وي.خ\ض'ور¬: كثية ال�ض\ر.ة1. ابن ال4عراب: ال�ض.ي\ر.ة� تصغي
ال�ض\ر.ة1، وهي الن_ع\م.ة�. وف نوادر ال4عراب: ليست لفلن ب.ض1ر.ة{ أ%ي ليست
له بشيشة رطبة يأ}كلها سريعاv. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان

أ%خ\ض.ر. الش_م.ط، كانت الشعرات الت شابت منه قد اخضرت بالطيب والدeه\ن
.eن.ع1م.؛ وأ%خ\ض.ر.ه' الر>ي :vر.و_ح. وخ.ض1ر. الزرع' خ.ض.را�ال

وأ%رض¬ م.خ\ض.ر.ةD، على مثال م.ب\ق%ل%ة: ذات خ'ض\ر.ة{؛ وقرئ: فت'ص\ب,ح'
ال4رض' م.خ\ض.ر.ةv. وف حديث علي: أ%نه خطب بالكوفة ف آخر عمره فقال:

اللهم سلط عليهم ف%ت.ى ث%ق1يف{ الذ9ي_ال% ال%ي_ال% ي.ل}ب.س' ف%ر\و.ت.ه.ا
ويأ}كل خ.ض1ر.ت.ها، يعن غ%ض_ها وناع1م.ها وه.ن,يئ%ها. وف حديث القب:

ي'مل� عليه خ.ض1راv؛ أ%ي ن,ع.ماv غ%ض_ةv. واخ\ت.ض.ر\ت' الك%ل4 إ,ذا
ج.ز.ز\ت.ه' وهو أ%خ\ض.ر'؛ ومنه قيل للرجل إ,ذا مات شاب�اv غ%ض�اv: قد

اخ\ت'ض1ر.، ل4نه يؤخذ ف وقت ال�س\ن, وال3شراق. وقوله تعال: م'د\هام_ت.ان؛
قالوا: خ.ض\راو.ان1 ل4نما تضربان إ,ل السواد من شد�ة الر>ي>، وسيت



ق�ر.ى العراق س.واداv لكثرة شجرها ونيلها وزرعها. وقولم: أ%باد ال�
خ.ض\راء4ه'م\ أ%ي سواد.هم وم'عظ%م.ه'م\، وأ%نكره ال4صمعي وقال: إ,نا

يقال: أ%باد ال غ%ض\ر.اء4ه'م\ أ%ي خيهم وغ%ض.ار.ت.ه'م\. واخ\ت'ض1ر.
الشيء�: أ�خذ طري�اv غض�اv. وشابÒ م'خ\ت.ض.ر¬: مات فتي�اv. وف بعض

ال4خبار: أ%ن شاب�اv من العرب أ%ول1ع. بشيخ فكان كلما رآه قال: أ%ج\ز.ر\ت. يا
أ%با فلن فقال له الشيخ: أ%ي ب'ن.ي_، وت'خ\ت.ض.ر'ون% أ%ي ت'ت.و.ف�و\ن%

شباباv؛ ومعن أ%ج\ز.ز\ت.: أ%ن.ى لك أ%ن ت'ج.ز_ ف%ت.م'وت.، وأ%صل ذلك
ف النبات الغض ي'ر\عى وي'خ\ت.ض.ر' وي'ج.زe فيؤكل قبل تناهي طوله. ويقال:

اخ\ت.ض.ر\ت' الفاكهة إ,ذا أ%كلتها قبل أ%ناها. واخ\ت.ض.ر. البعي.:
أ%خذه من ال3بل وهو صعب ل ي'ذ%ل�ل ف%خ.ط%م.ه' وساقه. وماء أ%خ\ض.ر':

ي.ض\ر,ب' إ,ل ال�ض\ر.ة1 من ص.فائه.
وخ'ضار.ة�، بالضم: البحر، سي بذلك لضرة مائه، وهو معرفة ل ي'ج\ر.ى،
تقول: هذا خ'ض.ار.ة� طام1ياv. ابن السكيت: خ'ضار' معرفة ل ينصرف، اسم

البحر. وال�ض\ر.ة� وال%ض1ر' وال%ض1ي': اسم للبقلة ال%ض\راء3؛ وعلى هذا
قول رؤبة:

إ,ذا ش.ك%و\نا س.ن.ةv ح.س'وس.ا،
نأ}ك�ل� بعد ال�ض\ر.ة1 الي.ب,يس.ا

وقد قيل إ,نه وضع السم ههنا موضع الصفة ل4ن ال�ض\ر.ة% ل تؤكل، إ,نا
يؤكل السم القابل لا.

والبقول يقال لا ال�ض.ار.ة� وال%ض\ر.اء�، بال4لف واللم؛ وقد ذكر
طرفة ال%ض1ر. فقال:

ك%ب.ن.ات1 ال%خ\ر, ي.م\أ%د\ن%، إ,ذا
أ%ن\ب.ت. الص_ي\ف' ع.سال1يج. ال%ض1ر\

وف فصل الصيف ت.ن\ب'ت' ع.سال1يج' ال%ض1ر, من ال%ن\ب.ة1، لا خ.ض.ر¬
،�ف الريف إ,ذا برد الليل وترو�حت الدابة، وهي الر_ي_ح.ة� وال1ل}ف%ة

والعرب تقول للخ.ض1ر, من البقول: ال%ض\راء�؛ ومنه الديث: ت.ج.ن_ب'وا
من خ.ض\رائكم ذ%وات1 الريح؛ يعن الثوم والبصل والكراث وما أ%شبههما.

وال%ض1ر.ة� أ%يضاv: ال%ض\راء� من النبات، والمع خ.ض1ر¬. وال4خ\ضار': جع
ال%ض1ر,؛ حكاه أ%بو حنيفة. ويقال لل4سود أ%خ\ض.ر'. وال�ض\ر': قبيلة من

العرب، سوا بذلك ل�ض\ر.ة1 أ%لوانم؛ وإ,ياهم عن الشماخ بقوله:



وح.ل�ها عن ذي ال4راك%ة1 عام1ر¬،
أ%خ'و ال�ض\ر, ي.ر\مي حيث� ت'ك}و.ى الن_واح1ز'

:e؛ قال الل�ه.ب,ي�وال�ض\ر.ة� ف أ%لوان الناس: السeم\ر.ة
وأ%نا ال4خ\ض.ر'، من ي.ع\ر,ف}ن؟

أ%خ\ض.ر' ال1ل}د.ة1 ف بيت1 الع.ر.ب\
يقول: أ%نا خالص ل4ن أ%لوان العرب السمرة؛ التهذيب: ف هذا البيت

قولن: أ%حدها أ%نه أ%راد أ%سود اللدة؛ قال: قاله أ%بو طالب النحوي، وقيل:
أ%راد أ%نه من خالص العرب وصميمهم ل4ن الغالب على أ%لوان العرب

ال�د\م.ة�؛ قال ابن بري: نسب الوهري هذا البيت للهب، وهو الفضل بن العباس بن
ع'ت\ب.ة بن أ%ب ل%ه.ب�، وأ%راد بالصرة سرة لونه، وإ,نا يريد بذلك خلوص

نسبه وأ%نه عرب مض، ل4ن العرب تصف أ%لوانا بالسواد وتصف أ%لوان العجم
بالمرة. وف الديث: ب'عثت إ,ل ال�مرة وال4سود؛ وهذا العن بعينه

هو الذي أ%راده مسكي الدارمي ف قوله:
أ%نا م1س\ك1ي¬ لن ي.ع\ر,ف�ن،

ل%و\ن,ي. السeم\ر.ة� أ%لوان� الع.ر.ب\
ومثله قول م.ع\ب.د1 بن أ%خ\ض.ر.، وكان ينسب إ,ل أ%خ\ض.ر.، ول يكن

أ%باه بل كان زوج أ�مه، وإ,نا هو معبد
بن علقمة الازن:

س.أ%ح\م1ي ح1ماء4 ال4خ\ض.ر,ي>ي.، إ,ن_ه'
أ%ب الناس' إ,ل أ%ن يقولوا ابن أ%خ\ض.را
،Dم\ر, ال4عاج,م, ن,س\ب.ة�وهل ل1ي. ف ال

فآن.ف. ما ي.ز\ع'م'ون% وأ�ن\ك1را؟
:vوقد نا هذا النحو أ%بو نواس ف هجائه الرقاشي وكونه د.ع1ي�ا

قلت' يوماv للر_قاش1ـ
ـي>، وقد س.ب_ الوال:

ما الذي ن.ح_اك. عن أ%ص\ـ
ل1ك. من ع.م¼ وخال,؟

قال ل: قد كنت' م.و\لvى
ز.م.ناv ث ب.د.ا ل

أ%نا بالب.ص\ر.ة1 م.و\لvى،



ع.ر.ب,يÒ بالبال,
أ%نا ح.ق9اv أ%د_ع1يه,م\
ب,س.واد1ي وه'زال

وال%ص1ي.ة� من النخل: الت ينتثر ب'س\ر'ها وهو أ%خضر؛ ومنه حديث
اشتراط الشتري على البائع: أ%نه ليس له م1خ\ض.ار¬؛ ال1خضار': أ%ن ينتثر

البسر أ%خ\ض.ر.. وال%ض1ي.ة� من النساء: الت ل تكاد ت'ت1مe ح.م\لv حت
ت'س\ق1ط%ه؛ قال:

،vخ.ض1ي.ة vوبا�ت.ز.و_ج\ت. م1ص\لخاv ر.ق
ف%خ'ذ}ها على ذا الن_ع\ت1، إ,ن ش1ئت.، أ%و\ د.ع,

وال�خ.ي\ض1ر': ذباب¬ أ%خ\ض.ر' على قدر الذYب_ان السeود1.
وال%ض\راء� من الكتائب نو ال%أ}واء3، ويقال: ك%ت1يب.ةD خ.ض\راء# للت يعلوها

سواد الديد. وف حديث الفتح: م.ر_ رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف
كتيبته الضراء؛ يقال: كتيبة خضراء إ,ذا غلب عليها لبس الديد، شبه سواده
بال�ض\ر.ة1، والعرب تطلق الضرة على السواد. وف حديث الرث بن ال%ك%م,:

أ%نه تزوج امرأ%ة فرآها خ.ض\راء4 فطلقها أ%ي سوداء. وف حديث الفتح:
أ�بيد.ت\ خ.ض\راء� قريش؛ أ%ي دهاؤهم وسواد'هم؛ ومنه الديث الخر:
ف%أ�ب,يد.ت\ خ.ض\راؤه'م\. وال%ض\راء�: السماء ل�ض\ر.ت1ها؛ صفة غلبت غ%ل%ب.ة%

ال4ساء. وف الديث: ما أ%ظ%ل�ت1 ال%ض\راء� ول أ%ق%ل�ت1 الغ.ب\راء�
أ%ص\د.ق. ل%ه\ج.ةv من أ%ب ذ%ر¼؛ ال%ض\راء�: السماء، والغباء: ال4رض.

التهذيب: والعرب تعل الديد أ%خضر والسماء خضراء؛ يقال: فلن أ%خ\ض.ر'
القفا، يعنون أ%نه ولدته سوداء. ويقولون للحائك: أ%خ\ض.ر' البطن ل4ن بطنه

يلزق بشبته ف%ت'س.و>د'ه. ويقال للذي يأ}كل البصل والكراث: أ%خ\ض.ر'
الن_واج,ذ1. وخ'ض\ر' غ%س_ان% وخ'ض\ر' م'حار,ب�: يريدون س.و.اد. ل%ونم.

وف الديث: من خ'ض>ر. له ف شيء ف%ل}ي.ل}ز.م\ه؛ أ%ي بورك له فيه ورزق
منه، وحقيقته أ%ن تعل حالته خ.ض\ر.اء4؛ ومنه الديث: إ,ذا أ%راد ال بعبد

شر�اv أ%خ\ض.ر. له ف الل�ب,ن, والطي حت يبن. وال%ض\ر.اء� من
ال%م.ام,: الد_واج,ن'، وإن اختلفت أ%لوانا، ل4ن أ%كثر أ%لوانا الضرة.

التهذيب: والعرب تسمي الدواجن ال�ض\ر.، وإ,ن اختلفت أ%لوانا، خصوصاv بذا
السم لغلبة الو'ر\ق%ة1 عليها. التهذيب: ومن المام ما يكون أ%خضر

م'ص\م.تاv، ومنه ما يكون أ%حر مصمتاv، ومنه ما يكون أ%بيض مصمتاv، وض'روب¬ من



ذلك ك�ل©ها م'ص\م.ت¬ إ,ل أ%ن الداية للخ'ض\ر, والنeم\ر,، وس'ود'ها
دون ال�ض\ر, ف الداية والعرفة. وأ%صل� ال�ض\ر.ة1 للر_ي\حان والبقول

ث قالوا لليل أ%خضر، وأ%ما ب,يض' المام فمثلها مثل الص>ق}لب> الذي
هو ف%ط1ي¬ خام¬ ل ت'ن\ض1ج\ه' ال4رحام، والز_ن\ج' جاز.ت\ ح.د_

ال3نضاج حت فسدت عقولم. وخ.ض\ر.اء� كل شيء: أ%صل�ه. واخ\ت.ض.ر. الشيء4: قطعه
من أ%صله. واخ\ت.ض.ر. أ�ذ�ن.ه': قطعها من أ%صلها. وقال ابن ال4عراب:

اخ\ت.ض.ر. أ�ذنه قطعها. ول يقل من أ%صلها.
ال4صمعي: أ%باد. ال� 

*)
قوله: «ال4صمعي أ%باد ال إل» هكذا بالصل، وعبارة شرح القاموس: ومنه
قولم أ%باد ال خضراءهم أ%ي سوادهم ومعظمهم، وأنكره ال4صمعي وقال:
إنا يقال أ%باد ال غضراءهم أ%ي خيهم وغضارتم. وقال الزمشري: أ%باد

ال خضراءهم أي شجرتم الت منها تفرعوا، وجعله من الاز، وقال الفراء أي
دنياهم، يريد قطع عنهم الياة؛ وقال غيه أ%ذهب ال نعيمهم وخصبهم).

خ.ض\راء4ه'م أ%ي خيهم وغ%ض.ار.ت.ه'م\. وقال ابن سيده: أ%باد ال
خ.ض\ر.اء4ه'م، قال: وأ%نكرها ال4صمعي وقال إ,نا هي غ%ض\راؤ'هم. ال4صمعي: أ%باد

ال خ.ض\راء4هم، بالاء، أ%ي خ1ص\ب.ه'م\ وس.ع.ت.ه'م\؛ واحتج بقوله:
ب,خال1ص.ة1 ال4ر\دان1 خ'ض\ر, ال%ناك1ب,

أ%راد به س.ع.ة% ما هم فيه من ال1ص\ب,؛ وقيل: معناه أ%ذهب ال نعيمهم
وخ1ص\ب.هم؛ قال: ومنه قول ع'تبة بن أ%ب ل%ه.ب�:

وأ%نا ال4خضر، من يعرفن؟
أ%خضر اللدة ف بيت العرب

قال: يريد باخضرار اللدة الصب والسعة. وقال ابن ال4عراب: أ%باد ال
خضراءهم أ%ي سوادهم ومعظمهم. وال�ض\ر.ة� عند العرب: سواد؛ قال القطامي:

يا ناق' خ'ب>ي خ.ب.باv ز,و.ر_ا،
وق%لYب م.ن\س3م.ك1 ال�غ\ب.ر_ا،

وعار,ض1ي الليل% إ,ذا ما اخ\ض.ر_ا
أ%راد أ%نه إ,ذا ما أ%ظلم. الفراء: أ%باد ال خضراءهم أ%ي دنياهم، يريد

قطع عنهم الياة.
وال�ض_ار.ى: الر>م\ث� إ,ذا طال نباته، وإ,ذا طال الث©مام' عن



:�ال�ج.ن, سي خ.ض1ر. الث©مام, ث يكون خ.ض1راv شهراv. وال%ض1ر.ة
ب'ق%ي\ل%ةD، والمع خ.ض1ر¬؛ قال ابن' م'ق}بل:

ي.ع\تاد'ها ف�ر'ج¬ م.ل}ب'ون.ةD خ'ن'ف¬،
ي.ن\ف�خ\ن. ف ب'ر\ع'م, ال%و\ذ%ان1 وال%ض1ر,

وال%ض1ر.ة�: بقلة خضراء خشناء ورقها مثل ورق الدeخ\ن, وكذلك ثرتا،
وترتفع ذراعاv، وهي تل� فم البعي. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم:

إ,ن أ%خ\و.ف. ما أ%خاف عليكم ب.ع\د1ي ما ي.خ\ر'ج' لكم من ز.ه\ر.ة1
الدنيا، وإ,ن ما ي'ن\ب,ت' الربيع' ما ي.ق}ت'ل� ح.ب.طاv أ%و ي'ل1مe إ,ل�
آك1ل%ة% ال%ض1ر,، فإ,نا أ%ك%ل%ت\ حت إ,ذا ام\ت.د_ت\ خاصرتاها

�اس\ت.ق}ب.ل%ت\ ع.ي\ن. الشمس ف%ث%ل%ط%ت\ وبالت ث ر.ت.ع.ت\، وإ,نا هذا الال
خ.ض1ر¬ ح'ل}و¬، ون,ع\م. صاحب' ال�س\ل1م, ه'و. أ%ن أ%عطى منه السكي واليتيم

وابن السبيل؛ وتفسيه مذكور ف موضعه، قال: وال%ض1ر' ف هذا الوضع
ض.ر\ب¬ من ال%ن\ب.ة1، واحدته خ.ض1ر.ةD، وال%ن\ب.ة� من الكل3: ما له أ%صل
غامض ف ال4رض مثل الن_ص1ي� والص>لYيان1، وليس ال%ض1ر' من أ%ح\ر.ار,

الب'ق�ول الت ت.ه,يج ف الصيف؛ قال ابن ال4ثي: هذا حديث يتاج إ,ل
شرح أ%لفاظه متمعة، فإ,نه إ,ذا فر�ق ل يكاد يفهم الغرض منه. الب.ط،

بالتحريك: اللك، يقال: ح.ب,ط% ي.ح\ب.ط� ح.ب.طاv، وقد تقدم ف الاء؛
وي'ل1مe: ي.ق}ر'ب' ويدنو من اللك، وال%ض1ر'، بكسر الضاد: نوع من البقول ليس

من أ%حرارها وج.ي>دها؛ وث%ل%ط% البعي' ي.ث}ل1ط� إ,ذا أ%لقى رجيعه
سهلv رقيقاv؛ قال: ضرب ف هذا الديث م.ث%ل%ي\ن,: أ%حدها للم'ف}ر,ط ف جع

الدنيا والنع من حقها، والخر للمقصد ف أ%خذها والنفع با، فقوله إ,ن
ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاv أ%و يلمe فإ,نه مثل للمفرط الذي يأ}خذ

الدنيا بغي حقها، وذلك ل4ن الربيع ينبت أ%حرار البقول فتستكثر الاشية منه
لستطابتها إ,ياه حت تنتفخ بطونا عند ماوزتا حد� الحتمال، فتنشق

أ%معاؤها من ذلك فتهلك أ%و تقارب اللك، وكذلك الذي يمع الدنيا من غي
حلها وينعها مستحقها، قد تعر�ض للهلك ف الخرة بدخول النار، وف الدنيا

بأ%ذى الناس له وحسدهم إ,ياه وغي ذلك من أ%نواع ال4ذى؛ وأ%ما قوله إ,ل
آكلة الضر فإ,نه مثل للمقتصد وذلك أ%ن ال%ض1ر. ليس من أ%حرار البقول

وجيدها الت ينبتها الربيع بتوال أ%مطاره ف%ت.ح\س'ن' وت.ن\ع'م'، ولكنه من
البقول الت ترعاها الواشي بعد ه.ي\ج, الب'ق�ول وي'ب\س3ها حيث ل تد



سواها، وتسميها العرب' ال%ن\ب.ة% فل ترى الاشية تكثر من أ%كلها ول
ت.س\ت.م\ر,يها، فضرب آكلة% ال%ض1ر, من الواشي مثلv لن يقتصر ف أ%خذ

الدنيا وجعها، ول يمله الرص على أ%خذها بغي حقها، فهو ينجو من وبالا
كما نت آكلة الضر، أ%ل تراه قال: أ%ك%ل%ت\ حت إ,ذا ام\ت.د_ت\

خاصرتاها استقبلت عي الشمس فثلطت وبالت؟ أ%راد أ%نا إ,ذا شبعت منها بركت
مستقبلة عي الشمس تستمري بذلك ما أ%كلت وت.ج\ت.رe وت.ث}ل1ط�، فإ,ذا ث%ل%ط%ت\

فقد زال عنها ال%ب.ط�، وإ,نا ت.ح\ب.ط� الاشية ل4نا تتلئ بطونا
ول ت.ث}ل1ط� ول تبول تنتفخ أ%جوافها ف%ي.ع\ر,ض' لا ال%ر.ض'

ف%ت.ه\ل1ك'، وأ%راد بزهرة الدنيا حسنها وبجتها، وببكات ال4رض ناء4ها وما ترج
من نباتا.

وال�ض\ر.ة� ف ش1يات اليل: غ�ب\ر.ةD تالط د'ه\م.ةv، وكذلك ف ال3بل؛
يقال: فرس أ%خ\ض.ر'، وهو الد_ي\ز.ج'. وال�ض.ار,يe: طي خ'ض\ر' يقال

لا القار,ي_ة�، زعم أ%بو عبيد أ%ن العرب تبها، يشبهون الرجل الس_خ1ي_
با؛ وحكي ابن سيده عن صاحب العي أ%نم يتشاءمون با. وال�ض_ار':

طائر معروف، وال�ض.ار,يe: طائر يسمى ال4خ\ي.ل% يتشاءم به إ,ذا سقط على
ظهر بعي، وهو أ%خضر، ف ح.ن.ك1ه ح'م\ر.ةD، وهو أ%عظم من الق%طا.

و.و.اد{ خ'ض.ار¬: كثي الشجر. وقول النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ياكم
وخ.ض\ر.اء4 الد>م.ن,، قيل: وما ذاك يا رسول� ال؟ فقال: الرأ%ة السناء

ف م.ن\ب,ت1 الس_و\ء3؛ شبهها بالشجرة الناضرة ف د1م\ن.ة1 الب.ع.ر,،
وأ%كل�ها داء#، وكل ما ينبت ف الد>م\ن.ة1 وإ,ن كان ناضراv، ل يكون

ثامراv؛ قال أ%بو عبيد: أ%راد فساد النسب إ,ذا خيف أ%ن تكون لغي ر,ش\د.ة{،
وأ%صل� الد>م.ن, ما ت'د.م>ن'ه' ال3بل والغنم من أ%بعارها وأ%بوالا،

فربا نبت فيها النبات ال%س.ن' الناضر وأ%صله ف د1م\ن.ة{ ق%ذ1ر.ة{؛ يقول
النب، صلى ال عليه وسلم: ف%م.ن\ظ%ر'ها ح.س.ن¬ أ%ن,يق¬ وم.ن\ب,ت'ها

فاسد¬؛ قال ز'ف%ر' بن' الرث:
وقد ي.ن\ب'ت' ال%ر\ع.ى على د1م.ن, الث�رى،

وت.ب\ق%ى ح.ز.ازات' الن'çف�وس كما ه1يا
ضربه مثلv للذي تظهر مودته، وقلبه ن.غ1لD بالعداوة، وض.ر.ب. الشجرة%

الت ت.ن\ب'ت' ف الزبلة فتجيء خ.ض1ر.ةv ناضرةv، وم.ن\ب,ت'ها خبيث قذر،
مثل% للمرأ%ة الميلة الوجه اللئيمة ال%ن\ص1ب.



وال�ض_ار.ى، بتشديد الضاد: نبت، كما يقولون ش'ق�ار.ى لن.ب\ت{
وخ'ب_از.ى وكذلك ال�و_ار.ى. ال4صمعي: ز'ب_اد.ى ن.ب\ت¬، ف%ش.د_د.ه'

.vال4زهري، ويقال ز'ب_اد¬ أ%يضا
وب.ي\ع' ال�خاض.ر.ة1 ال%ن\ه,ي> عنها: بيع' الثYمار, وهي خ'ض\ر¬ ل

vشيئا vل4ن التبايعي تبايعا vي.ب\د' صلح'ها، سي ذلك م'خاض.ر.ة
أ%خ\ض.ر. بينهما، مأ}خوذD من ال�ض\ر.ة1. والخاضرة�: بيع' الثمار قبل أ%ن يبدو

صلحها، وهي خ'ض\ر¬ ب.ع\د'، ونى عنه، ويدخل فيه بيع الر>طاب,
والب'ق�ول, وأ%شباهها ولذا كره بعضهم بيع الر>طاب أ%كث%ر. من ج.ز>ه وأ%خ\ذ1ه1.

ويقال للزرع: ال�ض_ار.ى، بتشديد الضاد، مثل الشeقار.ى. والخاضرة:
أ%ن يبيع الثYم.ار. خ'ض\راv قبل ب'د'و> صلحها.

وال%ض.ار.ة�، بالفتح: الل�ب.ن' أ�ك}ث1ر. ماؤ'ه؛ أ%بو زيد: ال%ض.ار'
من اللب مثل الس_م.ار, الذي م'ذ1ق. باء كثي حت اخ\ض.ر_، كما قال

الراجز:
جاؤوا ب,ض.ي\ح�، هل رأ%يت. الذYئ}ب. ق%ط}؟

أ%راد اللب أ%نه أ%ورق كلون الذئب لكثرة ماله حت غ%ل%ب. بياض. لون
اللب.

ويقال: ر.م.ى ال� ف عي فلن بال4خ\ض.ر,، وهو داء يأ}خذ العي. وذهب
vأ%ي ذهب دمه باطل vوذهب د.م'ه' ب,ط}را ،vم1ض\را vد.م'ه' خ1ض\را

ه.د.راv، وهو لك خ.ض1راv م.ض1راv أ%ي هنيئاv مريئاv، وخ.ض\راv لك وم.ض\راv أ%ي
سقياv لك ور.ع\ياv؛ وقيل: ال1ض\ر' الغ.ضe وال1ض\ر' إ,تباع. والدنيا

.Dطرية طيبة، وقيل: م'ون,ق%ة م'ع\ج,ب.ة Dم.ض1ر.ة أ%ي ناعمة غ%ضة Dخ.ض1ر.ة
وف الديث: إ,ن الدنيا ح'ل}و.ةD خ.ض1ر.ةD م.ض1ر.ةD فمن أ%خذها بقها بورك
eله فيها؛ ومنه حديث ابن عمر: اغ}ز'وا والغ.ز\و' ح'ل}و¬ خ.ض1ر¬ أ%ي طري

مبوب¬ لا ينزل ال من النصر ويسهل من الغنائم.
وال%ض.ار': اللب الذي ثلثاه ماء وثلثه لب، يكون ذلك من جيع اللب

ح.ق1ين,ه1 وحليبه، ومن حيع الواشي، سي بذلك ل4نه يضرب إ,ل الضرة،
وقيل: ال%ض.ار' جع، واحدته خ.ض.ار.ةD، وال%ض.ار': الب.ق}ل� ال4ول، وقد

.vس.م_ت\ أ%خ\ض.ر. وخ'ض.ي\را
وال%ض1ر': ن.بe م'ع.م_ر¬ مجوب عن ال4بصار. ابن عباس: ال%ض1ر'

نب� من بن إ,سرائيل، وهو صاحب موسى، صلوات ال على نبينا وعليه، الذي



التقى معه ب,م.ج\م.ع, الب.ح\ر.ي\ن,. ابن ال4نباري: ال%ض1ر' عبد صال من
عباد ال تعال. أ%ه.ل� العربية: ال%ض1ر'، بفتح الاء وكسر الضاد؛ وروي

عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: جلس على ف%ر\و.ة{ بيضاء فإ,ذا هي
تتز خضراء، وقيل: سي بذلك ل4نه كان إ,ذا جلس ف موضع قام وتته روضة

تتز؛ وعن ماهد: كان إ,ذا صلى ف موضع اخضر� ما حوله، وقيل: ما تته،
وقيل: سي خضراv لسنه وإ,شراق وجهه تشبيهاv بالنبات ال4خضر الغض؛ قال:

ويوز ف العربية ال1ض\ر، كما يقال ك%ب,د¬ وك1ب\د¬، قال الوهري: وهو
أ%فصح.

وقيل ف الب: من خ'ض>ر. له ف شيء فليلزمه؛ معناه من بورك له ف
صناعة أ%و حرفة أ%و تارة فليلزمها. ويقال للد_ل}و, إ,ذا اس\ت'ق1ي. با

زماناv طويلv حت اخ\ض.ر_ت\: خ.ض\راء�؛ قال الراجز:
تط�ى م1ل%طاه ب.ض\راء4 ف%ر,ي،

وإ,ن ت.أ%ب_اه' ت.ل%ق�ى ال4ص\ب.ح1ي
�والعرب تقول: ال4م\ر' بيننا أ%خ\ض.ر' أ%ي جديد ل ت.خ\ل%ق, ال%و.د_ة

بيننا، وقال ذو الرمة:
قد أ%ع\س.ف. الن_از,ح' ال%ج\ه'ول� م.ع\س.ف�ه'،

ف ظ1لY أ%خ\ض.ر. ي.د\ع'و هام.ه' الب'وم'
وال�ض\ر,ي_ة�: نوع من التمر أ%خضر كأ%نه زجاجة يستظرف للونه؛ حكاه

أ%بو حنيفة. التهذيب: ال�ض\ر,ي_ة� نلة طيبة التمر خضراء؛ وأ%نشد:
إ,ذا ح.م.ل%ت\ خ'ض\ري_ةD ف%و\ق. طاب.ة{،
ول1لشeه\ب, ق%ص\لD ع1ن\د.ها والب.هاز,ر,

قال الفراء: وسعت العرب تقول لس.ع.ف1 النخل وجريده ال4خ\ض.ر,:
ال%ض.ر'؛ وأ%نشد: 

(* قوله: «وأ%نشد إل» هو لسعد بن زيد مناة، ياطب أ%خاه
مالكاv كما ف الصحاح).
ت.ظ%ل© يوم. و,ر\د1ها م'ز.ع\ف%ر.ا،

وهي خ.ن.اط1يل� ت.ج'وس' ال%ض.ر.ا
vخ.ض.ر. النخل, ب,م1خ\ل%ب,ه1 ي.خ\ض'ر'ه خ.ض\را �ويقال: خ.ض.ر. الرجل
واخ\ت.ض.ر,ه' ي.خ\ت.ض1ر'ه إ,ذا قطعه. ويقال: اخ\ت.ض.ر. فلنD الارية%

واب\ت.س.رها واب\ت.ك%ر.ها وذلك إ,ذا اق}ت.ض_ها قبل بلوغها.



وقوله، صلى ال عليه وسلم: ليس ف ال%ض\ر.اوات1 صدقة؛ يعن به الفاكهة
الر_ط}ب.ة% والبقول، وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفات أ%ن ل يمع

هذا المع، وإ,نا يمع به ما كان اساv ل صفة، نو ص.ح\راء
وخ\ن\ف�س.اء4، وإ,نا جعه هذا المع ل4نه قد صار اساv لذه البقول ل صفة، تقول

العرب لذه البقول: ال%ض\راء، ل تريد لونا؛ وقال ابن سيده: جعه جع
ال4ساء ك%و.ر\ق%اء4 وو.ر\قاوات{ وب.ط}حاء4 وب.ط}حاو.ات{، ل4نا صفة

غالبة غلبت غلبة% ال4ساء. وف الديث: أ�ت.ي ب,ق}در فيه خ.ض1ر.ات¬؛ بكسر
الضاد، أ%ي ب'ق�ول، واحدها خ.ض1ر.

وال3خ\ض1ي': مسجد من مساجد رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، بي
الدينة وت.ب'وك. وأ%خ\ض.ر'، بفتح المزة والضاد العجمة: منزلD قر,يب من

ت.ب'وك. نزله رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، عند مسيه إ,ليها.
@خطر: الاط1ر': ما ي.خ\ط�ر' ف القلب من تدبي أ%و أ%م\ر�. ابن سيده:

الاطر الاجس، والمع الواطر، وقد خ.ط%ر. بباله وعليه ي.خ\ط1ر'
وي.خ\ط�ر'، بالضم؛ ال4خية عن ابن جن، خ'ط�وراv إ,ذا ذكره بعد نسيان. وأ%خ\ط%ر.

ال بباله أ%م\ر. كذا، وما و.ج.د. له ذ1ك}راv إ,ل� خ.ط}ر.ةv؛ ويقال:
خ.ط%ر ببال وعلى بال كذا وكذا ي,خ\ط�ر خ'ط�وراv إ,ذا وقع ذلك ف بالك

وو.ه\م1ك. وأ%خ\ط%ر.ه' ال� ببال؛ وخ.ط%ر. الشيطان� بي ال3نسان وقلبه:
أ%وصل و.س\واس.ه' إ,ل قلبه. وما أ%لقاه إ,ل� خ.ط}ر.ةv بعد خ.ط}ر.ة{

أ%ي ف ال4حيان بعد ال4حيان، وما ذكرته إ,ل� خ.ط}ر.ةv واحدةv. ول%ع1ب.
ال%ط}ر.ة% بال1خ\راق.

vوخ.ط%رانا vبذنبه ي.خ\ط1ر' خ.ط}را �وال%ط}ر': مصدر خ.ط%ر. الفحل
وخ.ط1ياv: ر.ف%ع.ه' مرة بعد مرة، وضرب به حاذي\ه1، وها ما ظهر من ف%خ1ذي\ه

Dوناقة .vوشال vحيث يقع ش.ع.ر' الذ�ن.ب,، وقيل: ضرب به يينا
خ.ط�ار.ةD: ت.خ\ط1ر' بذنبها. وال%ط1ي' وال1ط%ار': و.ق}ع' ذنب المل بي

و.ر.ك%ي\ه1 إ,ذا خ.ط%ر.؛ وأ%نشد:
ر.د.د\ن% ف%أ%ن\ش.ف}ن. ال4ز,م_ة% بعدما

ت.ح.و_ب.، عن أ%و\راك1ه,ن_، خ.ط1ي'
والاط1ر': ال�ت.ب.خ\ت1ر'؛ يقال: خ.ط%ر. ي.خ\ط1ر' إ,ذا ت.ب.خ\ت.ر..

وال%ط1ي' وال%ط%ر.ان� عند الص_و\ل%ة1 والن_ش.اط1، وهو الت_ص.او'ل
والوعيد؛ قال الطرماح:



بال�وا م.خاف%ت.ه'م\ على ن,يان,ه,م\،
واس\ت.س\ل%م'وا، بعد ال%ط1ي,، ف%أ%�خ\م1د'وا

التهذيب: والفحل ي.خ\ط1ر' بذنبه عند الوعيد من ال�ي.لء3. وف حديث
vبنفسه م'ت.ع.ر>ضا vه' م'ع\جباeم.ر\ح.ب�: فخرج ي.خ\ط1ر' بسيفه أ%ي ي.ه'ز

للمبارزة، أ%و أ%نه كان ي.خ\ط1ر' ف مشيه أ%ي يتمايل ويشي م1ش\ي.ة%
ال�ع\جب, وسيفه ف يده، يعن كان ي.خ\ط1ر' وسيفه معه، والباء للملبسة.

والناقة� ال%ط�ار.ة�: ت.خ\ط1ر' بذنبها ف السي نشاطاv. وف حديث الستسقاء:
وال ما ي.خ\ط1ر' لنا جل؛ أ%ي ما يرك ذنبه ه'ز.الv لشدة الق%ح\ط1

وال%د\ب,؛ يقال: خ.ط%ر. البعي' بذنبه ي.خ\ط1ر' إ,ذا رفعه وح.ط�ه'،
وإ,نا يفعل ذلك عند الش_ب.ع, والس>م.ن,؛ ومنه حديث عبد اللك لا ق%ت.ل%

ع.م\رو ب\ن. س.ع1يد{: وال: لقد ق%ت.ل}ت'ه، وإ,نه ل4عز علي� من ج,ل}د.ة1
ما ب.ي\ن. ع.ي\ن.ي_، ولكن ل ي.خ\ط1ر' فحلن1 ف ش.و\ل�؛ وف قول

الجاج لا ن.ص.ب. ال1ن\ج.نيق. على مكة:
خ.ط�ار.ةD كال%م.ل, الف%ن,يق,

شبه رميها ب,خ.ط%ر.ان1 الفحل. وف حديث سجود السهو: حت ي.خ\ط1ر.
الشيطان� بي الرء وقلبه؛ يريد الوسوسة. وف حديث ابن عباس: قام نب� ال

يوماv يصلي ف%خ.ط%ر خ.ط}ر.ةv، فقال النافقون: إ,ن له قلبي. وال%ط1ي':
الوعيد والنشاط؛ وقوله:

ه'م' ال%ب.ل� ال4ع\ل%ى، إ,ذا ما ت.ن.اك%ر.ت\
�م'ل�وك' الر>جال,، أ%و ت.خاط%ر.ت1 الب'ز\ل

يوز أ%ن يكون من الطي الذي هو الوعيد، ويوز أ%ن يكون من قولم
خ.ط%ر. البعي بذنبه إ,ذا ضرب به. وخ.ط%ر.ان� الفحل من نشاطه، وأ%ما خطران

الناقة فهو إ,علم للفحل أ%نا لقح. وخ.ط%ر. البعي بذنبه ي.خ\ط1ر'،
بالكسر، خ.ط}راv، ساكن، وخ.ط%ر.اناv إ,ذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه.

وخ.ط%ر.ان� الرجل,: اهتزاز'ه ف الشي وت.ب.خ\ت'ر'ه. وخ.ط%ر بسيفه ورمه
وقضيبه وسوطه ي.خ\ط1ر' خ.ط%راناv إ,ذا رفعه مرة ووضعه أ�خ\ر.ى. وخ.ط%ر. ف

م1ش\ي.ت1ه ي.خ\ط1ر' خ.ط1ياv وخ.ط%راناv: رفع يديه ووضعهما. وقيل: إ,نه
vمشتق من خ.ط%ران1 البعي بذنبه، وليس بقوي�، وقد أ%بدلوا من خائه غينا
فقالوا: غ%ط%ر. بذنبه ي.غ\ط1ر'، فالغي بدل من الاء لكثرة الاء وقلة الغي،

قال ابن جن: وقد يوز أ%ن يكونا أ%صلي إ,ل� أ%نم ل4حدها أ%قل©



:vر خ.ط}را�استعمالv منهم للخر. وخ.ط%ر. الرجل� بالر_ب,يع.ة1 ي.خ\ط
رفعها وهزها عند ال3شال%ة1؛ والر_ب,يع.ة�: ال%ج.ر' الذي يرفعه الناس

ي.خ\ت.ب,ر'ون% بذلك ق�واه'م\.
الفراء: ال%ط�ار.ة� ح.ظ1ي.ة� ال3بل.

وال%ط�ار,: العط�ار؛ يقال: اشتريت ب.ن.ف}س.جاv من ال%ط�ار,.
وال%ط�ار': ال1ق}لع'؛ وأ%نشد:
ج'ل}م'ود' خ.ط�ار� أ�م1ر_ م1ج\ذ%ب'ه\

ورجل خ.ط�ار¬ بالرمح,: ط%ع_انD به؛ وقال:
م.صال1يت' خ.ط�ارون% بالرeم\ح, ف الو.غ%ى

ورمح خ.ط�ار¬: ذو اهتزاز شديد ي.خ\ط1ر' خ.ط%راناv، وكذلك ال3نسان إ,ذا
مشى ي.خ\ط1ر' بيديه كثياv. وخ.ط%ر. الرeم\ح' ي.خ\ط1ر': اه\ت.ز_، وقد

.vخ.ط%ر. ي.خ\ط1ر' خ.ط%رانا
وال%ط%ر': ارتفاع' الق%د\ر, والال� والشرف' والنزلة. ورجلD خ.ط1ي¬

�أ%ي له ق%د\ر¬ وخ.ط%ر¬، وقد خ.ط�ر.، بالضم، خ'ط�ور.ةv. ويقال: خ.ط%ران
الرمح ارتفاعه وانفاضه للطعن. ويقال: إ,نه لرفيع ال%ط%ر, ولئيمه. ويقال:

إ,نه لعظيم ال%ط%ر, وصغي ال%ط%ر, ف حسن فعاله وشرفه وسوء فعاله
ولؤمه. وخ.ط%ر' الرجل,: ق%د\ر'ه ومنزلته، وخص بعضهم به الرفعة، وجعه

أ%خ\طار¬. وأ%م\ر¬ خ.ط1ي¬: رفيع¬. وخ.ط�ر. ي.خ\ط�ر' خ.ط%راv وخ'ط�وراv إ,ذا
ج.ل� بعد د1ق�ة{. وال%ط1ي' من كل شيء: الن_ب,يل�. وهذا خ.ط1ي¬ لذا
وخ.ط%ر¬ له أ%ي م1ث}لD له ف الق%د\ر,، ول يكون إ,ل� ف الشيء ال%ز,يز,؛

قال: ول يقال للدون إ,ل� للشيء الس_ر,ي>. ويقال للرجل الشريف: هو
عظيم ال%ط%ر,. وال%ط1ي': الن_ظ1ي'. وأ%خ\ط%ر. به: س.و_ى.

وأ%خ\ط%ر.ه': صار مثله ف ال%ط%ر,. الليث: أ�خ\ط1ر\ت' لفلن أ%ي ص'ي>ر\ت' نظيه
ف ال%ط%ر,. وأ%خ\ط%ر.ن فلنD، فهو م'خ\ط1ر¬ إ,ذا صار مثلك ف ال%ط%ر,.

وفلنD ليس له خ.ط1ي¬ أ%ي ليس له نظي ول مثل. وف الديث: أ%ل هل
م'ش.م>ر¬ للجنة فإ,ن النة ل خ.ط%ر. لا؛ أ%ي ل ع1و.ض. عنها ول م1ث}ل%

لا؛ ومنه: أ%ل� ر.ج'لD ي'خاط1ر' بنفسه وماله؛ أ%ي يلقيها ف
ال%ل%ك%ة1 بالهاد. وال%ط%ر'، بالتحريك: ف ال4صل الرهن، وما ي'خاط%ر' عليه

وم1ث}ل� الشيء و.ع.د1ل}ه'، ول يقال إ,ل� ف الشيء الذي له قدر ومزية؛
ومنه حديث عمر ف قسمة واد1ي الق�ر.ى: وكان لعثمان فيه خ.ط%ر¬ ولعبد الرحن



خ.ط%ر¬ أ%ي حظ ونصيب؛ وقول الشاعر:
ف ظ1لY ع.ي\ش� ه.ن,ي¼ ماله خ.ط%ر'

v؛ يقال: ل تعل نفسك خ.ط%را�أ%ي ليس له ع.3د\لD. وال%ط%ر': الع41د\ل
لفلن وأ%نت أ%و\ز.ن� منه. وال%ط%ر': الس_ب.ق' الذي يترامى عليه ف

التراهن، والمع أ%خ\طار¬. وأ%خ\ط%ر.ه'م\ خ.ط%راv وأ%خ\ط%ر.ه لم: بذل لم
من ال%ط%ر, ما أ%رضاهم. وأ%خ\ط%ر. الال% أ%ي جعله خ.ط%راv بي

التراهني. وت.خاط%ر'وا على ال4مر: تراهنوا؛ وخاط%ر.هم عليه: راهنهم. وال%ط%ر'؛
الر_ه\ن' بعينه. وال%ط%ر': ما ي'خاط%ر' عليه؛ تقول: و.ض.ع'وا ل

خ.ط%راv ثوباv ونو ذلك؛ والسابق إ,ذا تناول الق%ص.ب.ة% ع'ل1م. أ%نه قد
أ%ح\ر.ز. ال%ط%ر.. وال%ط%ر' والس_ب.ق' والن_د.ب' واحد¬، وهو كله الذي يوضع

ف الن>ضال, والر>هان1، فمن س.ب.ق. أ%خذه، ويقال فيه كله: ف%ع_ل%،
مشد�داv، إ,ذا أ%خذه؛ وأ%نشد ابن السكيت:

أ%ي.ه\ل1ك' م'ع\ت.مÒ وز.ي\د¬، ول أ%ق�م\
على ن.د.ب� يوماv، ول ن.ف}س' م'خ\ط1ر,؟

وال�خ\ط1ر': لذي يعل نفسه خ.ط%راv ل1ق1ر\ن,ه فيبارزه ويقاتله؛ وقال:
وقلت' لن قد أ%خ\ط%ر. الوت. ن.ف}س.ه:

أ%ل م.ن\ ل4م\ر� حاز,م� قد ب.د.ا ل1ي.ا؟
:vوقال أ%يضا

أ%ين ع.ن_ا إ,خ\طار'نا الال% وال4ن\ـ
ـف�س.، إ,ذ ناه.د'وا ل1ي.و\م, ال1ح.ال,؟

وف حديث النعمان بن م'ق%ر>ن{ أ%نه قال يوم ن.هاو.ن\د.، حي التقى
،vوم.تاعا vالسلمون مع الشركي: إ,ن هؤلء قد أ%خ\ط%ر'وا لكم ر,ث%ة

وأ%خ\ط%رت لم الد>ين.، ف%ناف1ح'وا عن الدين؛ الر>ث%ة�: ر.د1يء التاع، يقول:
ش.ر.ط�وها لكم وجعلوها خ.ط%راv أ%ي ع1د\لv عن دينكم، أ%راد أ%نم ل

ي'ع.ر>ض'وا للهلك إ,ل� متاعاv ي.ه'ون� عليهم وأ%نتم قد ع.ر_ض\ت'م\ لم
أ%عظم ال4شياء ق%د\راv، وهو ال3سلم.

وال4خطار' من ال%و\ز, ف ل%ع1ب الصبيان هي ال4ح\راز'، واحدها خ.ط%ر¬.
وال4خ\طار': ال4ح\راز' ف لعب ال%و\ز.

وال%ط%ر': ال3ش\راف' على ه.ل%ك%ة. وخاط%ر. بنفسه ي'خاط1ر': أ%ش\ف%ى
با على خ.ط%ر, ه'ل}ك{ أ%و ن.ي\ل, م'ل}ك{. وال%خاط1ر': الراقي. وخ.ط%ر.



الدهر' خ.ط%ران.ه'، كما يقال: ضرب الدهر' ض.ر.بان.ه'؛ وف التهذيب: يقال
خ.ط%ر. الدهر' من خ.ط%ران,ه1 كما يقال ض.ر.ب. من ض.ر.بان,ه. وال�ن\د'

ي.خ\ط1ر'ون% ح.و\ل% قائدهم ي'ر'ون.ه' منهم ال1د_، وكذلك إ,ذا احتشدوا ف
الرب.

وال%ط}ر.ة�: من س1مات1 ال3بل؛ خ.ط%ر.ه' بال1يس.م, ف باطن الساق؛ عن
ابن حبيب من تذكرة أ%ب علي كذلك.

قال ابن سيده: وال%ط}ر' ما ل%ص1ق. 
(* قوله: «والطر ما لصق إل» بفتح

الاء وكسرها مع سكون الطاء كما ف القاموس). بالو.ر,ك%ي\ن, من البول؛ قال
ذو الرمة:

وق%ر_ب\ن. بالزeر\ق, ال%مائ1ل%. بعدما
ت.ق%و_ب.، عن غ1ر\بان1 أ%و\ر.اك1ها، ال%ط}ر'

قوله: تقو�ب يتمل أ%ن يكون بعن قو�ب، كقوله تعال: فتقط�عوا أ%مرهم
بينهم؛ أ%ي قطعوا، وتقسمت الشيء أ%ي قسمته. وقال بعضهم: أ%راد تقو�بت

غربانا عن الطر فقلبه.
وال1ط}ر': ال3بل الكثية؛ والمع أ%خطار، وقيل ال1ط}ر' مائتان من

الغنم وال3بل، وقيل: هي من ال3بل أ%ربعون، وقيل: أ%لف وزيادة؛ قال:
،vد.ث}را vر.أ%ت\ ل4ق}وام� س.و.اما

ي'ر,يح' ر.اع'وه'ن_ أ%ل}فاv خ.3ط1ر\ا،
وب.ع\ل�ها ي.س'وق' م1ع\ز.ى ع.ش\را

وقال أ%بو حات: إ,ذا بلغت ال3بل مائتي، فهي خ.3ط}ر¬، فإ,ذا جاوزت ذلك
وقاربت ال4لف، فهي ع41ر\ج¬.

وخ.ط1ي' الناقة: زمام'ها؛ عن كراع. وف حديث علي، عليه السلم، أ%نه
أ%شار لع.م_ار� وقال: ج'رeوا له ال%ط1ي. ما ان\ج.ر_ لكم، وف رواية:

كا ج.ر_ه' لكم؛ معناه ات_ب,ع'وه ما كان فيه م.و\ض1ع¬ م'ت_ب.ع¬،
وت.و.ق�و\ا ما ل يكن فيه موضع؛ قال: الطي زمام البعي، وقال شر ف الطي:

قال بعضهم ال%ط1ي ال%ب\ل�، قال: وبعضهم يذهب به إ,ل إ,خ\طار, النفس
وإ,ش\ر.اط1ه.ا ف الرب؛ العن اصبوا لعم_ار ما صب لكم.

وتقول العرب: بين وبينه خ.ط}ر.ة� ر.ح1م�؛ عن ابن ال4عراب، ولن
يفسره، وأ�راه يعن ش'ب\ك%ة% ر.ح1م�، ويقال: ل ج.ع.ل%ها ال� خ.ط}ر.ت.ه ول



جعلها آخر م.خ\ط%ر� منه أ%ي آخ1ر. ع.ه\د{ منه، ول جعلها ال آخر
د.ش\ن.ة{ 

(* قوله: «آخر دشنة إل» كذا بال4صل وشرح القاموس). وآخر د.س\م.ة{
وط%ي_ة{ ود.س_ة{، كل© ذلك: آخ1ر. ع.ه\د{؛ وروي بيت عدي بن زيد:

وب,ع.ي\ن.ي\ك. ك�ل© ذاك ت.خ.ط%ر\ا
ك.، وي\ض1يك. ن.ب\ل�ه'م\ ف الن>ض.ال,

قالوا: ت.خ.ط}راك. وت.خ.ط�اك. بعن واحد، وكان أ%بو سعيد يرويه تطاك
ول يعرف تطراك، وقال غيه: ت.خ.ط}ر.ان ش.رe فلن وتطان أ%ي جازن.

وال1ط}ر.ة�: نبت ف السهل والرمل يشبه ال%ك}ر.، وقيل: هي بقلة، وقال
أ%بو حنيفة: ت.ن\ب'ت' ال1ط}ر.ة� مع طلوع سهيل، وهي غ%ب\راء� ح'ل}و.ةD طيبة
يراها من ل يعرفها فيظن أ%نا بقلة، وإ,نا تنبت ف أ%صل قد كان لا

قبل ذلك، وليست بأ%كثر ما ي.ن\ت.ه,س' الدابة� بفمه، وليس لا ورق، وإ,نا
هي ق�ض\بانD د1ق%اق¬ خ'ض\ر¬، وقد ت'ح\ت.ب.ل� با الظYباء�، وجعها

Dمعروفة لا ق%ض\ب.ة Dع'ش\ب.ة �خ1ط%ر¬ مثل س1د\ر.ة{ وس1د.ر�. غيه: ال1ط}ر.ة
ي.ج\ه.د'ها الال� وي.غ\ز'ر' عليها، والعرب تقول: ر.ع.ي\نا خ.ط%رات

الو.س\م1ي�، وهي الل©م.ع' من ال%رات1ع, والب'ق%ع,؛ وقال ذو الرمة:
لا خ.ط%رات' الع.ه\د1 من ك�لY ب.ل}د.ة{

ل1ق%و\م�، ولو هاج.ت\ لم ح.ر\ب' م.ن\ش1م,
وال1ط%ر.ة�: أ%غصان الشجرة، واحدتا خ1ط}ر¬، نادر أ%و على توهم طرح

الاء. وال1ط}ر'، بالكسر: نبات يعل ورقه ف الضاب ال4سود يتضب به؛ قال
أ%بو حنيفة: هو شبيه بال}ك%ت.م,، قال: وكثياv ما ينبت معه يتضب به
الشيوخ؛ ولية م.خ\ط�ور.ةD وم'خ.ط�ر.ةD: م.خ\ض'وب.ةD به؛ ومنه قيل اللب

الكثي الاء: خ1ط}ر¬.
وال%ط�ار': دهن من الزيت ذو أ%فاويه، وهو أ%حد ما جاء من ال4ساء على

ف%ع_ال.
وال%ط}ر': مكيال ضخم ل4هل الشام.

وال%ط�ار': اسم فرس حذيفة بن بدر الف%زار,ي>.
@خعر: ال%ي\ع.ر.ة�: خ1ف�ةD وط%ي\ش¬.

@خفر: ال%ف%ر'، بالتحريك: ش1د_ة� الياء؛ تقول منه: خ.ف1ر.، بالكسر،
وخ.ف1ر.ت1 الرأ%ة� خ.ف%راv وخ.فار.ةv، ال4خية عن ابن ال4عراب، فهي



خ.ف1ر.ةD، على الفعل، وم'ت.خ.فYر.ةD وخ.ف1ي¬ من نسوة خ.فائ1ر.، وم1خ\فار¬
على الن_س.ب, أ%و الكثرة؛ قال:

دار¬ ل1ج.م_اء3 الع1ظام, م1خ\فار
وت.خ.ف�ر.ت\: اش\ت.د_ حياؤها. والت_خ\ف1ي': الت_س\و,ير. وخ.ف%ر.

الرجل% وخ.ف%ر. به وعليه ي.خ\ف1ر' خ.ف}راv: أ%جاره ومنعه وأ%م_ن.ه'، وكان
له خفياv ينعه، وكذلك ت.خ.ف�ر. به. وخ.ف%ر.ه: استجار به وسأ%له أ%ن

:eذ%ل1ي�يكون له خفياv، وخ.ف�ر.ه ت.خ\ف1ياv؛ قال أ%بو ج'ن\دب� ال
ولك1ن_ن,ي ج.م\ر' الغ.ض.ا، من ورائ1ه1

ي'خ.فYر'ن,ي س.ي\في، إ,ذا ل أ�خ.ف�ر,
وفلنD خ.ف1يي أ%ي الذي أ�جيه. وال%ف1ي': الي، فكل واحد منهم

خفي لصاحبه، والسم من ذلك كله ال�ف}ر.ة� وال%فار.ة� وال�فار.ة�، بالفتح
،�والضم، وقيل: ال�ف}ر.ة� وال�فار.ة� وال%فار.ة� وال1فار.ة� ال4مان

 :vأ%يضا �وهو من ذلك ال4و_ل. وال�ف%ر.ة
«vقوله: «والفرة أ%يضا *)

لفظ أ%يضاv زائد إذ الفرة كهمزة غي ما قبله أ%عن الفرة بضم فسكون كما
ف القاموس وغيه). ال%ف1ي' الذي هو الي. الليث: خ.ف1ي' القوم

.vم'جيهم الذي يكونون ف ضمانه ما داموا ف بلده، وهو ي.خف1ر القوم. خ.فار.ة
وال%فار.ة�: الذYم_ة�، وانتهاكها إ,خ\فار¬. وال�فارة وال1فارة

وال%فارة أ%يضاv: ج'ع\ل� ال%ف1ي؛ وخ.ف%ر\ت'ه خ.ف}راv وخ'ف�وراv. ويقال:
أ%خ\ف%ر\ته إ,ذا ب.ع.ث}ت. معه خ.ف1ياv؛ قاله أ%بو الر�اح العقيلي، والسم

ال�ف}ر.ة�، بالضم، وهي الذمة. يقال: و.ف%ت\ خ'ف}ر.ت'ك، وكذلك ال�فارة،
بالضم، وال1فار.ة، بالكسر. وأ%خ\ف%ر.ه: نقض عهده وخاس. به وغ%د.ره.
وأ%خ\ف%ر. الذمة: ل ي.ف1 با. وف الديث: من صلى الغداة فإ,نه ف ذم�ة

ال فل ت'خ\ف1ر'ن� ال ف ذمته؛ أ%ي ل تؤذوا الؤمن؛ قال زهي:
فإ,ن_ك�م'، وق%و\ماv أ%خ\ف%ر'وك�م\،

لكالد>يباج, مال% به الع.ب.اء�
وال�ف�ور': هو ال3خ\فار' نفس'ه من قبل ال�خ\ف1ر، من غي فعل، على
خ.ف%ر ي.خ\ف�ر. شر: خ.ف%ر.ت\ ذ1م_ة� فلن خ'ف�وراv إ,ذا ل ي'وف. با ول

ت.ت1م_؛ وأ%خ\ف%ر.ها الرجل�؛ وقال الشاعر:
ف%واع.دن,ي وأ%خ\ل%ف. ث%م_ ظ%ن>ي،



وب,ئ}س. خ.ليق%ة� الرء3 ال�ف�ور' .
وهذا من خ.ف%ر.ت\ ذ1م_ت'ه خ'ف�وراv. وخ.ف%ر\ت' الرجل%: أ%ج.ر\ت'ه

.vوكفيل vأ%ي حاميا vوح.ف1ظ}ت'ه. وخ.ف%ر\ت'ه إ,ذا كنت له خ.ف1يا
وت.خ.ف�ر\ت' به إ,ذا استجرت به. وال1فارة� بالكسر والضم: الذYمام. وأ%خ\ف%ر\ت'

الرجل إ,ذا نقضت عهده وذمامه، والمزة فيه لل3زالة أ%ي أ%زلت خ'3فار.ته،
كأ%شكيته إ,ذا أ%زلت شكواه؛ قال ابن ال4ثي: وهو الراد ف الديث. وف
حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: من ظلم من السلمي أ%حداv فقد أ%خ\ف%ر.

ال، وف رواية: ذ1م_ة% ال. وف حديث آخر: من صلى الصبح فهو ف خ'ف}ر.ة1
ال أ%ي ف ذمته. وف بعض الديث: الدموع خ'ف%ر' الع'يون؛ ال�ف%ر' جع

خ'ف}ر.ة{، وهي الذمة أ%ي أ%ن الدموع الت تري خوفاv من ال تعال
ت'ج,ي' العيون من النار؛ كقوله، صلى ال عليه وسلم: ع.ي\نان1 ل

Òه'ما النار': عي بكت من خشية ال تعال. وف حديث لقمان بن عاد: ح.يeت.م.س
خ.ف1ر¬ أ%ي كثي الياء وال%ف%ر,. وال%ف%ر'، بالفتح: الياء؛ ومنه حديث

أ�م سلمة لعائشة: غ%ضe ال4ط}راف1 وخ.ف%ر' ال4ع\راض, أ%ي الياء من كل ما
يكره لن� أ%ن ينظرن إ,ليه، فأ%ضافت ال%ف%ر إ,ل ال4ع\راض, أ%ي الذي

تستعمله ل4جل ال3عراض؛ ويروى: ال4عراض، بالفتح، جع الع1ر\ض, أ%ي أ%نن
يستحيي ويتسترن ل4جل أ%عراضهن وصونا. وال%اف�ور': نبت؛ قال أ%بو

حنيفة: هو نبات تمعه النمل ف بيوتا؛ قال أ%بو النجم:
وأ%ت.ت النمل� الق�ر.ى ب,ع1ي,ها،

من ح.س.ك1 الت_ل}ع,، ومن خاف�ور,ها
@خفتر: قال أ%بو نصر ف قول عدي:

وغ�ص.ن. على ال%ف}تار,، و.س\ط% ج'ن'ود1ه،
وب.ي_ت\ن. ف ل%ذ�ات1ه ر.ب_ مار,د1

قال: ال%ف}ت.ار' ملك البشة.
@خلر: ال�ل�ر'، مثال السeك�ره، قيل: هو نبات أ%عجمي، قيل: هو

ال�لب\ان�، وقيل: هو الف�ول�. وف التهذيب: ال�ل�ر' الاش'، وقد ذكره الشافعي
ف البوب الت ت'ق}تات'.

وخ'ل�ر: موضع يكثر به العسل اليد؛ ومنه كتاب الجاج إ,ل بعض
ع'م_اله بفارس: أ%ن اب\ع.ث} إ,ل9 بعسل من عسل خ'ل�ر، من النحل ال4بكار، من

الد_س\ت1ف}شار,، الذي ل ت.م.س_ه' نار.



@خر: خام.ر. الشيء4: قاربه وخالطه؛ قال ذو الرمة:
هام. الف�ؤاد' ب,ذ1ك}راها وخام.ر.ه'

منها، على ع'د.واء� الد_ار,. ت.س\تق1يم'
ورجل خ.م1ر¬: خالطه داء؛ قال ابن سيده: وأ�راه على النسب؛ قال امرؤ

القيس:
أ%حار, ب\ن. ع.م\ر�و كأ%ن>ي خ.م1ر\،

وي.ع\د'و على ال%ر\ء3 ما يأ}ت.م1ر\
ويقال: هو الذي خامره الداء. ابن ال4عراب: رجل خ.م1ر¬ أ%ي م'خام.ر¬؛

:vوأ%نشد أ%يضا
أ%حار بن عمرو كأ%ن خر

أ%ي م'خام.ر¬؛ قال: هكذا قيده شر بطه، قال:
وأ%ما ال�خام1ر' فهو ال�خال1ط�، م1ن خام.ر.ه' الداء� إ,ذا خالطه؛

وأ%نشد:
وإ,ذا ت'باش1ر\ك. ال�م'و
م'، فإ,نا داء# م'خام1ر\

قال: ونو ذلك قال الليث ف خام.ر.ه' الداء� إ,ذا خالط جوفه.
وال%م\ر': ما أ%س\ك%ر. من عصي العنب ل4نا خامرت العقل.

:�والت_خ\م1ي': التغطية، يقال: خ.م_ر. وج\ه.ه' وخ.م>ر\ إ,ناءك. وال�خام.ر.ة
الخالطة؛ وقال أ%بو حنيفة: قد تكون ال%م\ر' من البوب فجعل المر من

البوب؛ قال ابن سيده: وأ%ظنه ت.س.مeحاv منه ل4ن حقيقة المر إ,نا هي العنب
Dدون سائر ال4شياء، وال4ع\ر.ف' ف ال%م\ر, التأ}نيث؛ يقال: خ.م\ر.ة

ص1ر\ف¬، وقد يذك�ر، والعرب تسمي العنب خراv؛ قال: وأ%ظن ذلك لكونا منه؛
حكاها أ%بو حنيفة قال: وهي لغة يانية. وقال ف قوله تعال: إ,ن أ%ران

أ%ع\ص1ر' خ.م\راv؛ إ,ن المر هنا العنب؛ قال: وأ�راه ساها باسم ما ف
ال3مكان أ%ن تؤول إ,ليه، فكأ%نه قال: إ,ن أ%عصر عنباv؛ قال الراعي:

ي'ناز,ع'ن,ي با ن'د\مان� ص1د\ق�
ش1واء4 الط�ي,، والع1ن.ب. ال%ق1ينا

يريد المر. وقال ابن عرفة: أ%عصر خراv أ%ي أ%ستخرج المر، وإ,ذا عصر
العنب فإ,نا يستخرج به المر، فلذلك قال: أ%عصر خراv. قال أ%بو حنيفة:
وزعم بعض الرواة أ%نه رأ%ى ياني�اv قد حل عنباv فقال له: ما تمل؟ فقال:



خراv، فسمى العنب خراv، والمع خ'مور، وهي ال%م\ر.ة�. قال ابن
ال4عراب: وسيت المر خراv ل4نا ت'ر,ك%ت\ فاخ\ت.م.ر.ت\، واخ'ت1مار'ها

ت.غ.يeر' ريها؛ ويقال: سيت بذلك لخامرتا العقل. وروى ال4صمعي عن معمر
بن سليمان قال: لقيت أ%عرابياv فقلت: ما معك؟ قال: خر. وال%م\ر': ما
خ.م.ر الع.ق}ل%، وهو السكر من الشراب، وهي خ.م\ر.ةD وخ.م\ر¬ وخ'م'ور¬ مثل

ترة وتر وتور. وف حديث س.م'ر.ة%: أ%نه باع خراv فقال عمر: قات.ل%
ال� س.م'ر.ة% قال الطاب: إ,نا باع عصياv من يتخذه خراv فسماه باسم
ما يؤول إ,ليه مازاv، كما قال عز وجل: إ,ن أ%ران أ%عصر خراv، فلهذا
ن.ق%م. عمر، رضي ال عنه، عليه ل4نه مكروه؛ وأ%ما أ%ن يكون سرة باع

خراv فل ل4نه ل يهل تريه مع اشتهاره. وخ.م.ر الرجل% والدابة%
ي.خ\م'ره خ.م\راv: سقاه المر، وال�خ.م>ر': متخذ المر، وال%م_ار': بائعها.

وعنب¬ خ.م\ر,يÒ: يصلح للخمر. ول%و\نD خ.م\ر,يÒ: يشبه لون ال%مر.
واخ\ت1مار' ال%م\ر,: إ,د\راك�ها وغليانا. وخ'م\ر.ت'ها وخ'مار'ها: ما خالط من

سكرها، وقيل: خ\م\ر.ت'ها وخ'مار'ها ما أ%صابك من أ%لها وصداعها
وأ%ذاها؛ قال الشاعر:

ل%ذê أ%صاب.ت\ ح'م.ي_اها م.قات1ل%ه'،
فلم ت.ك%د\ ت.ن\ج.ل1ي عن قلب,ه1 ال�م.ر'

وقيل: ال�مار' بقية السeك}ر,، تقول منه: رجل خ.م1ر¬ أ%ي ف ع.ق1ب,
خ'مار�؛ وينشد قول امرئ القيس:

أ%حار بن عمرو فؤادي خر
ورجل م.خ\م'ور¬: به خ'مار¬، وقد خ'م1ر. خ.م\راv وخ.م1ر.. ورجل
م'خ.م_ر¬: كم.خ\م'ور. وت.خ.م_ر. بال%م\ر,: ت.س.ك�ر. به، وم'س\ت.خ\م1ر¬

وخ1مي>ر¬: ش1ر>يب¬ للخمر دائماv. وما فلنD ب,خ.لð ول خ.م\ر� أ%ي ل خي فيه
ول شر عنده. ويقال أ%يضاv: ما عند فلن خل ول خر أ%ي ل خي ول شر.

وال�م\ر.ة� وال%م.ر.ة�: ما خام.ر.ك من الريح، وقد خ.م.ر.ت\ه'؛ وقيل:
ال�م\ر.ة� وال%م.ر.ة� الرائحة الطيبة؛ يقال: وجدت خ.م.ر.ة الطيب أ%ي

ريه، وامرأ%ة طيبة ال1م\ر.ة1 بالطYيب,؛ عن كراع.
وال%م1ي' وال%م1ي.ة�: الت تعل ف الطي. وخ.م.ر. العجي.

والطYيب. ونوها ي.خ\م'ره وي.خ\م1ر'ه خ.م\راv، فهو خ.م1ي¬، وخ.م_ر.ه: ترك
استعماله حت ي.ج'ود.، وقيل: جعل فيه المي. وخ'م\ر.ة� العجي: ما يعل فيه



�من المية. الكسائي: يقال خ.م.ر\ت' العجي ون.ظ%ر\ت'ه، وهي ال�م\ر.ة
الت تعل ف العجي تسميها الناس ال%م1ي.، وكذلك خ'م\ر.ة� النبيذ

والطيب. وخ'ب\ز¬ خ.م1ي¬ وخبزة خي؛ عن اللحيان، كلها بغي هاء، وقد
اخ\ت.م.ر الطيب' والعجي. واسم ما خ'م1ر. به: ال�م\ر.ة�، يقال: عندي خ'ب\ز¬

خ.م1ي وح.بس¬ ف%ط1ي أ%ي خبز بائت. وخ'م\رة� الل�ب.ن,: ر.و\ب.ت'ه الت
ت'ص.بe عليه ل1ي.ر'وب. سريعاv؛ وقال شر: ال%م1ي' ال�ب\ز' ف قوله:

ول ح1ن\ط%ة الش_ام, ال%ر,يت خ.م1ي'ها
أ%ي خبزها الذي خ'م>ر. عجين'ه فذهبت ف�ط�ور.ت'ه؛ وطعام خ.م1ي¬

�وم.خ\مور¬ ف أ%طعمة خ.م\ر.ى. وال%م'ي' وال%م1ي.ة�: ال�م\ر.ة�. وخ'م\ر.ة
النبيذ والطيب: ما يعل فيه من ال%م\ر, والدeر\د1ي>. وخ'م\ر.ة� النبيذ:

ع.ك%ر'ه، ووجدت' منه خ'م\ر.ةv طيبة 
(* قوله: «خرة طيبة» خاؤها مثلثة

كالمرة مركة كما ف القاموس). إ,ذا اخ\ت.م.ر. الطي>ب' أ%ي وجدت' ريه.
ووصف أ%بو ث%ر\و.ان% مأ}د'ب.ةv وب.خ'ور. م1ج\م.رها قال: ف%ت.خ.م_ر.ت\

أ%ط}ناب'نا أ%ي طابت روائح أ%بداننا بالب.خ'ور. أ%بو زيد: وجدت منه خ.م.ر.ة%
الطYيب,، بفتح اليم، يعن ريه.

وخام.ر. الرجل� بيت.ه وخ.م_ر.ه': لزمه فلم ي.ب\ر.ح\ه'، وكذلك خام.ر.
الكان%؛ أ%نشد ثعلب:

وشاع1ر� ي'قال� خ.م>ر\ ف د.ع.ه\
ويقال للض_ب'ع,: خام1ر,ي أ�م_ عام1ر� أ%ي اس\ت.ت1ري. أ%بو عمرو:

�خ.م.ر\ت' الرجل% أ%خ\م'ر'ه إ,ذا استحيت منه. ابن ال4عراب: ال1م\ر.ة
الستخفاء 

(* قوله: «المرة الستخفاء» ومثلها المر مركاv خر خراv كفرح
توارى واستخفى كما ف القاموس). قال ابن أ%حر:

م1ن\ طار,ق� أ%تى على خ1م\ر.ة1،
أ%و ح1س\ب.ة{ ت.ن\ف%ع' م.ن\ ي.ع\ت.ب,ر\

vقال ابن ال4عراب: على غفلة منك. وخ.م.ر. الشيء4 ي.خ\م'ر'ه خ.م\را
وأ%خ\م.ر.ه': س.ت.ر.ه'. وف الديث: ل ت.ج,د' الؤمن. إ,ل� ف إ,حدى

ثلث{: ف مسجد ي.ع\م'ر'ه، أ%و بيت ي.خ\م'ر'ه، أ%و معيشة ي'د.ب>ر'ها؛
ي.خ\م'ره أ%ي يستره ويصلح من شأ}نه. وخ.م.ر. فلنD شهادته وأ%خ\م.ر.ها: كتمها.



وأ%خ\ر.ج. من س1ر> خ.م1ي,ه1 س1ر�اv أ%ي باح به. واج\ع.ل}ه' ف سر>
خ.م1ي,ك أ%ي اكتمه. وأ%خ\م.ر\ت' الشيء: أ%ضمرته؛ قال لبيد:

vأ%ل1ف}ت'ك1 حت أ%خ\م.ر. القوم' ظ1ن_ة
ع.لي_، ب.ن'و أ�م> الب.ن,ي. ال4كاب,ر'

ال4زهري: وأ%خ\م.ر. فلنD ع.لي_ ظ1ن_ةv أ%ي أ%ضمرها، وأ%نشد بيت
لبيد.وال%م.ر'، بالتحريك: ما واراك من الشجر والبال ونوها. يقال: توارى

الصيد' عن ف خ.م.ر, الوادي، وخ.م.ر'ه: ما واراه من ج'ر'ف{ أ%و ح.ب\ل� من
حبال الرمل أ%و غيه؛ ومنه قولم: دخل فلن ف خ'مار, الناس, أ%ي فيما

يواريه ويستره منهم. وف حديث سهل بن ح'ن.ي\ف{: انطلقت أ%نا وفلن نلتمس
ال%م.ر، هو بالتحريك: كل ما سترك من شجر أ%و بناء3 أ%و غيه؛ ومنه حديث

أ%ب قتادة: فاب\غ1ن.ا م.كاناv خ.م.راv أ%ي ساتراv بتكاثف شجره؛ ومنه حديث
الدجال: حت ت.ن\ت.ه'وا إ,ل جبل ال%م.ر,؛ قال ابن ال4ثي: هكذا يروى

بالفتح، يعن الشجر اللتف، وفسر ف الديث أ%نه جبل بيت القدس لكثرة
شجرة؛ ومنه حديث سلمان: أ%نه كتب إ,ل أ%ب الدرداء: يا أ%خي، إ,ن ب.ع'د.ت1

الدار من الدار فإ,ن الرeوح من الرeوح ق%ريب¬، وط%ي\ر' السماء� على
أ%ر\ف%ه1 خ.م.ر, ال4رض يقع ال4ر\ف%ه' ال4خصب'؛ يريد أ%ن وطنه أ%رفق به

وأ%رفه له فل يفارقه، وكان أ%بو الدرداء كتب إ,ليه يدعوه إ,ل ال4رض
القدسة. زوف حديث أ%ب إ,دريس ال%و\لن,ي> قال: دخلت السجد والناس

أ%خ\م.ر' ما كانوا أ%ي أ%و\ف%ر'. ويقال: دخل ف خ.م.ار الناس 
(* قوله: «ف

خار الناس» بضم الاء وفتحها كما ف القاموس). أ%ي ف دهائهم؛ قال ابن
ال4ثي: ويروى باليم، ومنه حديث أ�و.ي\س� الق%ر.ن,ي>: أ%كون ف خ.م.ار,

الناس أ%ي ف زحتهم حيث أ%خ\ف%ى ول أ�ع\ر.ف'. وقد خ.م1ر. عن ي.خ\م.ر'
خ.م.راv أ%ي خفي وتوارى، فهو خ.م1ر¬. وأ%خ\م.ر.ت\ه ال4رض' عن من
وع.ل%ي_: وارته. وأ%خ\م.ر. القوم': ت.وار.و\ا بال%م.ر,. ويقال للرجل إ,ذا

 eخ.ت.ل% صاحبه: هو ي.د1ب
(* قوله: «يدب إل» ذكره اليدان ف ممع

ال4مثال وفسر الضراء بالشجر اللتف وبا انفض من ال4رض، عن ابن ال4عراب؛
والمر با واراك من جرف أو حبل رمل؛ ث قال: يضرب للرجل يتل صاحبه. وذكر

هذا الثل أ%يضاv اللسان والصحاح وغيها ف ض ر ي وضبطوه بوزن ساء). له



الض_راء4 وي.م\ش1ي له ال%م.ر.. ومكان خ.م1ر¬: كثي ال%م.ر,، على
النسب؛ حكاه ابن ال4عراب، وأ%نشد لضباب بن واقد الط©ه.و,ي>:

وج.ر_ ال%خاض' ع.ث%ان,ين.ها
إ,ذا ب.ر.ك%ت\ بالكان1 ال%م1ر\

وأ%خ\م.ر.ت1 ال4رض': كثر خ.م.ر'ها. ومكان خ.م1ر¬ إ,ذا كان كثي
ال%م.ر,. وال%م.ر': و.ه\د.ةD يتفي فيها الذئب؛ وأ%نشد:

فقد جاو.ز\ت'ما خ.م.ر. الط�ر,يق,
وقول طرفة:

س.أ%ح\ل�ب' ع.ن\ساv ص.ح\ن. س.م¼ ف%أ%ب\ت.غ1ي
به ج,ي.ت، إ,ن ل ي'ج.ل©وا ل1ي. ال%م.ر\

قال ابن سيده: معناه إ,ن ل ي'ب.ي>ن'وا ل1ي. الب.، ويروى ي'خ.ل©وا،
فإ,ذا كان كذلك كان ال%م.ر' ههنا الشجر بعينه. يقول: إ,ن ل يلوا ل

،vويروى: سأ%حلب ع.ي\سا ،vالشجر أ%رعاها بإ,بلي هجوتم فكان هجائي ل س�ا
وهو ماء الفحل، ويزعمون أ%نه سم؛ ومنه الديث: م.لYك}ه' على ع'ر\ب,ه,م\
وخ'م'ور,ه1م\؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي أ%هل القرى ل4نم مغلوبون مغمورون

با عليهم من الراج والك�ل%ف1 وال4ثقال، وقال: كذا شرحه أ%بو موسى.
Dوخ.م.ر' الناس وخ.م.ر.ت'ه'م\ وخ.م.ار'هم وخ'م.ار'هم: جاعتهم وكثرتم، لغة
ف غ%مار الناس وغ�مارهم أ%ي ف ز.ح\متهم؛ يقال: دخلت ف خ.م\رتم

وغ%م\رتم أ%ي ف جاعتهم وكثرتم.
وال1م.ار' للمرأ%ة، وهو الن_ص1يف'، وقيل: المار ما تغطي به الرأ%ة

رأ%gسها، وجعه أ%خ\م1ر.ةD وخ'م\ر¬ وخ'م'ر¬. وال1م1رe، بكسر الاء
واليم وتشديد الراء: لغة ف المار؛ عن ثعلب، وأ%نشد:

ث أ%مال%ت\ جان,ب. ال1م1ر>
وال1م\ر.ة�: من ال1مار كاللYح\ف%ة1 من اللYح.اف1. يقال: إ,نا لسنة

ال1م\ر.ة1. وف الثل: إ,ن� ال}ع.و.ان% ل ت'ع.ل�م' ال1م\ر.ة% أ%ي
إ,ن الرأ%ة الر�بة ل ت'ع.ل�م' كيف تفعل. وت.خ.م_ر.ت\ بال1مار

واخ\ت.م.ر.ت\: ل%ب,س.ت\ه، وخ.م_ر.ت\ به رأ}س.ها: غ%ط�ت\ه. وف حديث أ�م
سلمة: أ%نه كان يسح على ال�ف> وال1مار؛ أ%رادت بالمار العمامة ل4ن
الرجل يغطي با رأ}سه كما أ%ن الرأ%ة تغطيه بمارها، وذلك إ,ذا كان قد

اع\ت.م_ ع1م_ة% العرب فأ%رادها تت النك فل يستطيع نزعها ف كل وقت فتصي



كالفي،، غي أ%نه يتاج إ,ل مسح القليل من الرأ}س ث يسح على العمامة
بدل الستيعاب؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه، لعاوية: ما أ%شبه ع.ي\ن.ك

ب,خ1م\ر.ة1 ه1ن\د{؛ المرة�: هيئة الختمار؛ وكل مغط¾ى: م'خ.م_ر¬. وروي
عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: خ.م>ر'وا آن,ي.ت.ك�م\؛ قال
أ%بو عمرو: التخمي التغطية، وف رواية: خ.م>ر'وا ال3ناء وأ%و\ك�وا

الس>ق%اء4؛ ومنه الديث: أ%نه أ�ت1ي. بإ,ناء3 من ل%ب.ن, فقال: هل�
خ.م_ر\ت.ه ولو بعود ت.ع\ر,ض'ه عليه.

وال�خ.م_ر.ة� من الشياه: البيضاء� الرأ}س,، وقيل: هي النعجة السوداء
ورأ}سها أ%بيض مثل الر_خ\ماء3، مشتق من خ1مار الرأ%ة؛ قال أ%بو زيد:

إ,ذا ابيض رأ}س النعجة من بي جسدها، فهيم'خ.م_رة ور.خ\ماء�؛ وقال الليث:
هي الختمرة من الضأ}ن وال1ع\ز.ى. وفرس م'خ.م_ر¬: أ%بيض¬ الرأ}س وسائر

لونه ما كان. ويقال: ما ش.م_ خ1مار.ك. أ%ي ما أ%صاب.ك.، يقال ذلك للرجل
إ,ذا تغي عما كان عليه.

وخ.م1ر. عليه خ.م.راv وأ%خ\م.ر.: ح.ق%د.. وخ.م.ر. الرجل% ي.خ\م1ر'ه':
استحيا منه. وال%م.ر': أ%ن ت'خ\ر.ز. ناحيتا أ%دي ال%ز.اد.ة ث ت'ع.ل�ى

ب,خ.ر\ز� آخ.ر. وال�م\ر.ة�: حصية أ%و س.ج_اد.ةD صغية تنسج من س.ع.ف1
النخل وت'ر.م_ل� باليوط، وقيل: حصية أ%صغر من ال�ص.ل�ى، وقيل:

ال�م\ر.ة الصي الصغي الذي يسجد عليه. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، كان يسجد على ال�م\ر.ة1؛ وهو حصي صغي قدر ما يسجد عليه ينسج

من الس_ع.ف1؛ قال الزجاج: سيت خ'م\رة ل4نا تستر الوجه من ال4رض. وف
حديث أ�م سلمة قال لا وهي حائض: ناولين ال�م\ر.ة%؛ وهي مقدار ما يضع

الرجل عليه وجهه ف سجوده من حصي أ%و نسيجة خوص ونوه من النبات؛ قال:
ول تكون خرة إ,ل� ف هذا القدار، وسيت خرة ل4ن خيوطها مستورة

بسعفها؛ قال ابن ال4ثي: وقد تكررت ف الديث وهكذا فسرت. وقد جاء ف سنن
أ%ب داود عن ابن عباس قال: جاءت فأ}رة فأ%خذت ت.ج'رe الف%ت1يل%ة فجاءت\
با فأ%لقتها بي يدي رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، على ال�م\ر.ة1 الت

كان قاعداv عليها فأ%حرقت منها مثل موضع درهم، قال: وهذا صريح ف إ,طلق
ال�م\ر.ة1 على الكبي من نوعها.

قال: وقيل العجي اختمر ل4ن فطورته قد غطاها ال%م.ر'، وهو الختمار.
ويقال: قد خ.م.ر\ت' العجي وأ%خ\م.ر\ته وف%ط%ر\ت'ه وأ%ف}ط%ر\ت'ه، قال:



وسي ال%م\ر' خ.م\راv ل4نه يغطي العقل، ويقال لكل ما يستر من شجر أ%و
غيه: خ.م.ر¬، وما ستره من شجر خاصة، فهو الض_ر.اء�.

وال�م\ر.ة�: الو.ر\س' وأ%شياء من الطيب ت.ط}لي به الرأ%ة وجهها ليحسن
لونا، وقد ت.خ.م_ر.ت\، وهي لغة ف الغ'م\ر.ة1. وال�م\ر.ة�: ب,ز\ز'

الع.ك%اب,ر, 
(* قوله: «العكابر» كذا بال4صل ولعله الكعابر). الت تكون ف

عيدان الشجر.
vواس\ت.خ\م.ر الرجل%: استعبده؛ ومنه حديث معاذ: من اس\ت.خ\م.ر. قوما

أ%و_ل�ه'م\ أ%ح\رار¬ وج,يانD مستضعفون فله ما ق%ص.ر. ف بيته. قال أ%بو
عبيد: كان ابن البارك يقول ف قوله من استخمر قوماv أ%ي استعبدهم، بلغة
أ%هل اليمن، يقول: أ%خذهم قهراv وتلك عليهم، يقول: فما و.ه.ب. ال%ل1ك' من

هؤلء لرجل ف%ق%ص.ر.ه' الرجل ف بيته أ%ي احتبسه واختاره واستجراه ف
�خدمته حت جاء ال3سلم وهو عنده عبد فهو له. ابن ال4عراب: ال�خام.ر.ة

أ%ن يبيع الرجل غلماv ح'ر�اv على أ%نه عبده؛ قال أ%بو منصور: وقول معاذ
من هذا أ�خذ، أ%راد من استعبد قوماv ف الاهلية ث جاء ال3سلم، فله ما

حازه ف بيته ل يرج من يده، وقوله: وجيان مستضعفون أ%راد ربا استجار
به قوم أ%و جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم، فلذلك ل يرجون من يده، وهذا

مبن على إ,قرار الناس على ما ف أ%يديهم.
وأ%خ\م.ر.ه' الشيء4: أ%عطاه إ,ياه أ%و م.ل�ك%ه'؛ قال ممد بن كثي: هذا

كلم عندنا معروف باليمن ل يكاد ي'تكلم بغيه؛ يقول الرجل: أ%خ\م1رن
كذا وكذا أ%ي أ%عطنيه هبة ل، ملكن إ,ياه، ونو هذا.

وأ%خ\م.ر الشيء4: أ%غفله؛ عن ابن ال4عراب.
والي.خ\م'ور': ال4ج\و.ف' الضطرب من كل شيء.

.Dالودع، واحدته ي.خ\م'ور.ة :vوالي.خ\م'ور' أ%يضا
وم1خ\م.ر¬ وخ'م.ي\ر¬: اسان. وذو ال1م.ار: اسم فرس الزبي بن العو�ام

شهد عليه يوم المل.
وباخ.م\ر.ى: موضع بالبادية، وبا قب إ,براهيم 

(* قوله: «وبا قب
إ,براهيم إل» عبارة القاموس وشرحه: با قب إ,براهيم بن عبدال الض بن

السن الثن بن السن السبط الشهيد ابن علي إل. ث قال: خرج أي بالبصرة



سنة ؟؟ وبايعه وجوه الناس، وتلقب بأمي الؤمني فقلق لذلك أ%بو جعفر
النصور فأرسل إليه عيسى بن موسى لقتاله فاستشهد السيد إبراهيم وحل رأسه إل

مصر اهـ. باختصار). بن عبدال بن السن بن علي بن أ%ب طالب، عليهم
السلم.

@خجر: ماء خ.م\ج.ر¬ وخ'ماج,ر¬ وخ.م\ج.ر,ير¬: ثقيل، وقيل: هو الذي يشربه
الال ول يشربه الناس؛ وقال ابن ال4عراب: ربا قتل الدابة ول سيما

إن اعتادت العذب، وقيل: هو الذي ل يبلغ أ%ن يكون ملحاv أ�جاجاv، وقيل:
هو اللح جد�اv؛ وأ%نشد:

لو كنت. ماءé ك�ن\ت. خ.م\ج.ر,يرا
@خطر: ماء خطرير: كخمجرير.

@خنر: أ�م خ1ن_و\ر وخ.نeور�، على وزن تنور: الضبع والبقرة؛ عن أ%ب
رياش؛ وقيل: الداهية. ويقال: وقع القوم ف أ�م خ1ن_ور� أ%ي ف داهية.

وال1ن_و\ر': الض_ب'ع'، وقيل: أ�م خ.نeور� من ك�ن.ى الضبع، وقيل: هي أ�م
خ1ن_و\ر، بكسر الاء وفتح النون، وقيل: هي خنeور، بفتح الاء وضم النون.

وأ�م خ.نeور: الص_حارى. وأ�م خ.نeور وخ.ن.و_ر� وخ1ن_و\ر�: الدنيا.
قال: قال عبد اللك بن مروان، وف رواية أ�خرى سليمان بن عبد اللك:

وط1ئ}ن.ا أ�م_ خ.نeور� بقوة، فما مضت جعة حت مات، وأ�مe خ.نeور�: مصر،
صانا ال تعال. وف الديث: أ�مe خ.نeور� يساق إ,ليها الق1ص.ار'

ال4عمار؛ رواه أ%بو حنيفة الد>ي\ن.و.ريe. قال أ%بو منصور: وف النور ثلث
لغات: خ1ن_ور¬ مثل ب,ل�و\ر، وخ.نeور' مثل س.ف©ود، وخ.ن.و_ر مثل

ع.ذ%و_ر. وال%نeور: الن>ع\مة الظاهرة، وقيل: إ,نا سيت مصر بذلك
لنعمتها، وذلك ضعيف. ويقال: وقعوا ف أ�م خ1ن_و\ر إ,ذا وقعوا ف خ1ص\ب ولي من

الع.ي\ش,، ولذلك سيت الدنيا أ�م خ1ن_و\ر�. وأ�مe خ.نeور: الس\ت'؛
وشك أ%بو حات ف شد� النون، ويقال لا أ%يضاv: أ�م خ1ن_و\ر�؛ قال أ%بو

سهل: وأ%ما أ�م خ1ن_و\ر�، بكسر الاء، فهو اسم الست؛ وقال ابن خالويه:
هي اسم لست الكلبة. وال%ن.و_ر: ق%ص.ب' النeش_اب، ورواه أ%بو حنيفة

ال%نeور، وقال مرة: خ.ن.و_ر¬ أ%و خ.نeور، فأ%ف}ص.ح. بالشك؛ وأ%نشد:
ي.ر\م'ون% بالنeش_اب ذي ال
ذان ف الق%ص.ب, ال%ن.و_ر\

وقيل: كل شجرة ر,خ\و.ة{ خ.و_ار.ة{، وقال أ%بو حنيفة: كل شجرة ر,خ\و.ة



خ.و_ار.ة، فهي خ.نeورة، ولذلك قيل لقصب النشاب: خ.نeور، بفتح الاء وضم
النون.

أ%بو العباس: الان,ر' الص_ديق ال�صاف، وجعه خ'ن'ر¬؛ يقال: فلن ليس
من خ'ن'ر,ي أ%ي ليس من أ%صفيائي.

.vن\ت'ور أ%يضا�@خنتر: الوع ال1ن\ت.ار': الشديد'، وهو ال
@خنثر: ال%ن\ث%ر' وال%ن.ث1ر'؛ ال4خية عن كراع: الشيء السيس يبقى من

متاع القوم ف الدار إ,ذا تملوا. ابن ال4عراب: ال%ناش1ي وال%ناث1ي
الدواهي، وقال ف موضع آخر: الناثي قماش البيت.

@خنجر: ال%ن\ج.ر' وال%ن\ج.ر.ة� وال�نج'ور'، كله: الناقة الغزيرة،
والمع ال%ناج,ر'. ال4صمعي: ال�ن\ج'ور والل©ه\م'وم والرeه\ش'وش' الغزيرة

اللب من ال3بل. الليث: ال%ن\ج.ر.ة� من الديد، وال%ن\ج.ر'
vي'. ومن مسائل الكتاب: الرء مقتول با قتل به، إ,ن خنجراYوال1نج.ر': الس>ك

فخنجر، وابن سيفاv فسيف؛ قال:
ي.ط}ع'ن'ها ب,خ.ن\ج.ر� من ل%ح\م,،

تت. الذ©ن.اب، ف مكان{ س'خ\ن,
جع بي النون واليم وهذا من ال3كفاء.

وال%ن\ج.ر': اسم رجل، وهو ال%ن\ج.ر' بن' ص.خ\ر ال4سدي.
،vوال%نج.ر,ير': الاء الثقيل، وقيل: هو الذي ل يبلغ أ%ن يكون ملحا

.vوقيل: هو اللح جد�ا
@خنزر: ال%ن\ز.ر.ة�: الغ1ل%ظ�. وال%ن\ز.ر.ة�: الفأ}س الغليظة.

وخ.ن\ز.ر.ة� وال%ن\ز.ر': موضعان؛ أ%نشد سيبويه:
أ%ن\ع.ت' ع.ياv من ح.م1ي, خ.ن\ز.ر.ه\،

ف ك�لY ع.ي\ر� مائتان ك%م.ر.ه\
:vوأ%نشد أ%يضا

أ%ن\ع.ت' أ%ع\ي.اراv ر.ع.ي\ن. ال%ن.ز.را،
أ%ن\ع.ت'ه'ن_ آي'راv وك%م.ر.ا

ودار.ة� خ.ن\ز.ر�: موضع هناك؛ عن كراع التهذيب: وخ.ن\ز.ر¬ اسم موضع؛ قال
العدي:

vم.ي\م.ة% م.و\ه1نا�أ%ل%م_ خ.ي.الD من أ
ط%ر'وقاv، وأ%صحاب بدار.ة1 خ.ن\ز.ر,



وقال الراعي ف خنزر:
يعن لتبلغن خنزر

(* قوله: «يعن إل» كذا بالصل).
وخنزير: موضع ذكره لبيد:

بالغ'رابات ف%ز.ر_افات1ها،
فبخن\ز,ير�، فأ%ط}ر.اف1 ح'ب.ل}

وقال بعضهم: خ.ن\ز.ر. الرجل� إ,ذا نظر بؤخر عينه، جعله ف%ن\ع.ل% من
ال4خ\ز.ر,، وكل م'وم1سة{: أ%خ\ز.ر. أ%بو عمرو: ال%ن\ز'وان� ال1ن\ز,ير،

ذكره ف باب ال%ي\ل�م.ان والن_ي\د'لن والك%ي\ذ�بان وال%ن\ز'وان 
*)

قوله: «النزوان» بفتح الاء وضمها كما ف القاموس). ابن سيده: خ.ن\ز.ر¬ اسم
رجل، وهو ال%لل� ابن عم الراعي يتهاجيان، وزعموا أ%ن الراعي هو الذي
ساه خ.ن\ز.راv. وال1ن\ز,ير' من الوحش العادي: معروف من ذلك. وقال كراع:

هو من ال%ز.ر, ف العي ل4ن ذلك لزم له، قال: فهو على هذا ثلثي؛ وقد
تقدم ذكره ف ترجة خزر. وخ.ن\ز.ر.: ف%ع.ل% ف1ع\ل% النزير. وخ1ن\ز,ير¬:

اسم موضع؛ قال ال4عشى يصف الغيث:
فالس_ف}ح' ي.ج\ري ف%خ1ن\ز,ير¬ ف%ب'ر\ق%ت'ه،
�حت ت.د.اف%ع. منه الس_ه\ل� وال%ب.ل

وخ1ن\ز,ير: اسم ابن أ%س\ل%م بن ه'ن.اء4ة% ال4س.دي>؛ حكاه ابن سيده
وقال: فيما أ�ر.ى. والنازير: علة معروفة، وهي قروح ص'ل}ب.ة تدث ف

الرقبة.
@خنسر: ال%ناس1ي': ال�ل�ك؛ وأ%نشد ابن السكيت:

إ,ذا ما ن'ت1ج\ن.ا أ%ربعاv عام. ك%ف}أ%ة{
بغاها خ.ناس1ياv، ف%أ%ه\ل%ك. أ%ر\ب.عا

وقال ابن ال4عراب: الناسي الدواهي، وقيل: ال%ناس1ي' الغ.د\ر'
والل©ؤ\م'؛ ومنه قول الشاعر:

فإ,ن_ك. لو أ%ش\ب.ه\ت. ع.م>ي ح.م.ل}ت.ن,ي،
ولكنه قد أ%د\ر.ك%ت\ك. ال%ناس1ر'

أ%ي أ%دركتك م.لئم أ�م>ك.. وخ.ناس1ر' الناس: ص1غارهم. وال1ن\س3ر':
اللئيم': وال1ن\س3ر': الداهية.



@خنشفر: ال%ن\ش.ف1ي': الداهية.
@خنصر: ف كتاب سيبويه: ال1ن\ص1ر'، بكسر الاء والصاد، وال1ن\ص.ر':
ال3صبع الصeغ\ر.ى، وقيل الوسطى، أ�ن\ث%ى، والمع خ.ناص1ر'. قال سيبويه:

ول يمع بال4لف والتاء استغناء بالتكسي، ولا نظائر نو ف1ر\س1ن�
وف%ر.اس1ن، وعكسها كثي؛ وحكى اللحيان: إ,نه لعظيم ال%ناص1ر وإ,نا لعظيمة

ال%ناص1ر، كأ%نه جعل كل جزء منه خ1ن\ص.راv ث جع على هذا؛ وأ%نشد:
ف%ش.ل�ت\ يين يوم. أ%ع\ل�و اب\ن. ج.ع\ف%ر�،

وش.ل� ب.ناناها وش.ل� ال%ناص1ر'
ويقال: بفلن ت'ث}ن.ى ال%ناص1ر' أ%ي ت'ب\ت.د.أ� به إ,ذا ذ�ك1ر.

أ%شكاله'.
وخ'ناص1ر.ة�، بضم الاء: بلد بالشام.

@خنظر: ال1ن\ظ1ي': الع.ج'وز' ال�س\ت.ر\خ1ي.ة� ال�ف�ون1 ولم الوجه.
@خنفر: خ'ناف1ر¬: اسم رجل.

@
خور: الليث: ال�و.ار' صوت' الث�و\ر وما اشتد من صوت البقرة والعجل.

ابن سيده: ال�وار من أ%صوات البقر والغنم والظباء والسهام.
vصاح؛ ومنه قوله تعال: فأ%خ\ر.ج. لم ع1ج\ل :vوقد خار. ي.خ'ور خ'وارا

ج.س.داv له خ'وار¬؛ قال طرفة:
ل%ي\ت. لنا، مكان% ال%ل}ك1 ع.م\رو،

ر.غ�وثاv ح.و\ل% ق�ب_ت1نا ت.خ'ور'
وف حديث الزكاة: ي.ح\م1ل� ب.ع1ياv له ر'غاء# أ%و بقرة لا خ'وار¬؛ هو

صوت البقر. وف حديث مقتل أ�ب> ابن خ.ل%ف{: ف%خ.ر_ ي�ور' كما ي.خ'ور'
الثور؛ وقال أ%و\س'

ب\ن' ح.ج.ر�:
ي.خ'ر\ن% إ,ذا أ�ن\ف1ذ}ن ف ساق1ط1 الن_دى،

وإ,ن كان% يوماv ذا أ%هاض1يب. م'خ\ض1ل
خ'و.ار. ال%ط%اف1يل, ال�ل%م_ع.ة الش_و.ى

وأ%ط}لئ1ها، ص.اد.ف}ن. ع1ر\ن.ان% م'ب\ق1ل
يقول: إ,ذا أ�ن\ف1ذ%ت1 السهام خار.ت\ خ'وار. هذه الوحش. الطافيل: الت

ت.ث}غ'و إ,ل أ%طلئها وقد أ%نشطها ال%ر\ع.ى ال�خ\ص1ب'، فأ%صوات' هذه



الن_ب.ال, كأ%صوات تلك الوحوش ذوات ال4طفال، وإ,ن أ�ن\ف1ذ%ت\ ف يوم مطر
م'خ\ض1ل�، أ%ي فلهذه الن_ب\ل, ف%ض\لD من أ%جل إ,حكام الصنعة وكرم

العيدان. والس\ت1خار.ة�: الستعطاف'. واس\ت.خ.ار. الرجل%: استعطفه؛ يقال: هو
من ال�و.ار والصوت، وأ%صله أ%ن الصائد يأ}ت ولد الظبية ف كناسه

في.ع\ر'ك أ�ذنه ف%ي.خ'ور أ%ي يصيح، يستعطف بذلك أ�مه كي يصيدها؛ وقال
الذل:ل%ع.ل�ك.، إ,م_ا أ�مe ع.م\ر�و ت.ب.د_ل%ت\
س1واك. خ.ل1يلv، شات1م1ي ت.س\ت.خ1ي'ها

(* قوله: «شاتي تستخيها» قال السكري شارح الديوان: أي تستعطفها بشتمك
إياي).

وقال الكميت:
ول%ن ي.س\ت.خ1ي. ر'س'وم. الد>يار،

�ل1ع.و\ل%ت1ه1، ذو الص>با ال�ع\و,ل
فعي استخرت على هذا واو، وهو مذكور ف الياء، ل4نك إ,ذا استعطفته

ودعوته فإ,نك إنا تطلب خيه. ويقال: أ%خ.ر\ن.ا الطايا إ,ل موضع كذا
ن'خ1ي'ها إ,خار.ةv صرفناها وعطفناها.

vي.خ'ور خ'ؤورا eوال%ر �وال%و.ر'، بالتحريك: الضعف. وخار. الرجل
وخ.و,ر. خ.و.راv وخ.و_ر.: ض.ع'ف. وانكسر؛ ورجل خ.و_ار¬: ضعيف. و.ر'م\ح¬

خ.و_ار¬ وسهم خ.و_ار؛ وكل ما ضعف، فقد خار. الليث: ال%و_ار الضعيف الذي
ل بقاء له على الشد�ة. وف حديث عمر: لن ت.خ'ور. ق�وÝى ما دام صاحبها

ي.ن\ز,ع' وي.ن\ز'و، خار ي.خور إ,ذا ضعفت قو_ته وو.ه.ت\، أ%ي لن يضعف صاحب
قو_ة يقدر أ%ن ينزع ف قوسه وي.ث1ب. إ,ل دابته؛ ومنه حديث أ%ب بكر قال

لعمر، رضي ال عنهما: أ%ج.بانD ف الاهلية وخ.و_ار¬ ف ال3سلم؟ وف
حديث عمرو بن العاص: ليس أ%خو ال%ر\ب, من يضع خ'و.ر. ال%شايا عن يينه

وشاله أ%ي يضع ل1ي.ان% الف�ر'ش, وال4و\ط1ي.ة وض1عاف%ها عنده، وهي الت
ل ت'ح\ش.ى بال4ش\ياء الصeل}ب.ة1. وخ.و_ر.ه: نسبه إ,ل ال%و.ر,؛

قال:لقد ع.ل1م\ت، فاع\ذ�لين أ%و\ذ%ر,ي،
أ%ن� ص'ر'وف. الد_ه\ر,، من ل ي.ص\ب,

على ال�ل1م_ات، با ي'خ.و_ر,
وخار. الرجل� ي.خ'ور، فهو خائر. وال�و.ار' ف كل شيء عيب إ,ل� ف هذه

ال4شياء: ناقة خ.و_ارة وشاة خ.و_ارة إ,ذا كانتا غزيرتي باللب،



وبعي خ.و_ار ر.ق1يق¬ ح.س.ن¬، وفرس خ.و_ار ل%ي>ن' الع.ط}ف، والمع خ'ور¬
ف جيع ذلك، والع.د.د' خ.و_ارات¬. وال%و_ار.ة�: الست' لضعفها. وسهم¬

خ.و_ار وخ.ؤور¬: ضعيف. وال�ور' من النساء: الكثيات الر>ي.ب, لفسادهن
وضعف أ%حلمهن، ل واحد له؛ قال ال4خطل:

ي.ب,يت' ي.س'وف' ال�ور.، وه\ي. ر.واك1د¬،
كما س.اف. أ%ب\ك%ار. ال1ج.ان1 ف%ن,يق'

وناقة خ.و_ارة: غزيرة اللب، وكذلك الشاة، والمع خ'ور¬ على غي قياس؛
قال القطامي:

ر.ش'وف¬ و.ر.اء4 ال�ور,، لو ت.ن\د.ر,ئ لا
ص.باv وش.مالD ح.ر\ج.ف¬، ل تق%ل�ب,

وأ%رض خ.و_ارة: لينة سهلة، والمع خ'ور¬؛ قال عمر
بن ل%ج.إ� يهجو جريراv ماوباv له على قوله فيه:

أ%ح1ي. كنت' س.م.اماv يا ب.ن ل%ج.إ�،
وخاط%ر.ت\ ب,ي. عن أ%ح\ساب,ها م'ض.ر'،
ت.ع.ر_ض.ت\ ت.ي\م' ع.م\داv ل ل4ه\ج'و.ها،

كما ت.ع.ر_ض. لس\ت1 ال%ار,ئ ال%ج.ر'؟
فقال عمر بن لإ� ياوبه:

لقد ك%ذ%ب\ت.، وش.رe الق%و\ل, أ%ك}ذ%ب'ه'،
ما خاط%ر.ت\ بك عن أ%ح\ساب,ها م'ض.ر'،

بل أ%نت. ن.ز\و.ة خ.و_ار� على أ%م.ة{،
ل ي.س\ب,ق' ال%ل%ب.ات1 الل©ؤ\م' وال%و.ر'

قال ابن بري: وشاهد' ال�ور جع خ.و_ار� قول الطرماح:
أ%نا ابن' ح'ماة1 ال%ج\د1 من آل, مال1ك{،

إ,ذا ج.ع.ل%ت\ خ'ور' الر>جال, ت.ه,يع'
قال: ومثله لغ.س_ان% الس_ل1يط1ي>:

ق%ب.ح. ال3ل%ه' ب.ن ك�ل%ي\ب� إ,ن_ه'م\
خ'ور' الق�ل�وب,، أ%خ1ف�ة� ال4ح\لم,

ونلة خ.و_ارة: غزيرة المل؛ قال ال4نصاري:
أ%د1ين' وما د.ين عليكم ب,م.غ\ر.م�،

ولكن\ على ال�ر\د1 ال1لد1 الق%ر.او,ح,



على ك�لY خ.و_ار�، كأ%ن� ج'ذ�وع.ه'
ط�ل1ي. ب,قار�، أ%و ب,ح.م\أ%ة1 مائ1ح,

وب.ك}ر.ةD خ.و_ار.ةD إ,ذا كانت سهلة ج.ر\ي, ال1ح\و.ر, ف الق%ع\ر,؛
وأ%نشد:

ع.لYق\ على ب.ك}ر,ك. ما ت'ع.لYق'،
ب.ك}ر'ك. خ.و_ار¬، وب.ك}ر,ي أ%و\ر.ق'

قال: احتجاجه بذا الرجز للب.ك}ر.ة1 ال%و_ار.ة1 غلط ل4ن الب.ك}ر. ف
الرجز بكر ال3بل، وهو الذكر منها الف%ت1يe. وفرس خ.و_ار' الع1نان1:

س.ه\ل� ال%ع\ط1ف1 ل%ي>ن'ه كثي ال%ر\ي,؛ وخ.ي\لD خ'ور¬؛ قال ابن
مقبل:م'ل1حÒ إ,ذا ال�ور' الل�هام1يم' ه.ر\و.ل%ت\،

ت.و.ث�ب. أ%و\س.اط% ال%ب.ار, على الف%ت.ر\
وجل خ.و_ار: رقيق ح.س.ن¬، والمع خ.و_ارات¬، ونظيه ما حكاه سيبويه

من قولم ج.م.لD س1ب.ح\لD وج,مالD س1ب.ح\لت¬ أ%ي أ%نه ل يمع إل�
بال4لف والتاء. وناقة خ.و_ارة: س1ب.ط%ة� اللحم ه.ش_ة� الع.ظ}م,. ويقال:

إ,ن ف ب.ع1ي,ك. هذا ل%ش.ار,ب. خ.و.ر�، يكون مدحاv ويكون ذم�اv: فالدح
أ%ن يكون صبوراv على العطش والتعب، والذم أ%ن يكون غي صبور عليهما. وقال

ابن السكيت: ال�ور' ال3بل ال�م\ر' إ,ل الغ'ب\ر.ة1 رقيقات' اللود
ط1وال� ال4و\بار,، لا شعر ينفذ ووبرها أ%طول من سائر الوبر. وال�ور':

أ%ضعف من ال%ل%د1، وإ,ذا كانت كذلك فهي غ1زار¬. أ%بو اليثم: رجل خ.و_ار
وقوم خ.و_ارون ورجل خ.ؤ'ور¬ وقوم خ.و.ر.ةD وناقة خ.و_ارة رقيقة اللد

غ%ز,ير.ة. وز.ن\د¬ خ.و_ار: ق%د_اح¬. وخ.و_ار' الص_ف%ا: الذي له صوت من
صلبته؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

ي.ت\ر'ك' خ.و_ار. الص_ف%ا ر.ك�وب.ا
وال%و\ر': م.ص.بe الاء ف البحر، وقيل: هو مصب� الياه الارية ف

البحر إ,ذا اتسع وع.ر'ض.. وقال شر: ال%و\ر' ع'ن'ق¬ من البحر يدخل ف
ال4رض، وقيل: هو خليج من البحر، وجعه خ'ؤ'ور¬؛ قال العجاج يصف

السفينة:إ,ذا ان\ت.ح.ى ب,ج'ؤ\ج'ؤ� م.س\م'ور,،
وتار.ةv ي.ن\ق%ضe ف ال�ؤ'ور,،

ت.ق%ض>ي. الباز,ي من الصeق�ور,
وال%و\ر'، مثل الغ.و\ر,: النخفض' ال�طم.ئ1نe من ال4رض بي



الن_ش\gز.ي\ن,، ولذلك قيل للدeب'ر,: خ.و\ران� ل4نه كال%ب\ط%ة1 بي
ر.ب\و.ت.ي\ن,، ويقال للدبر ال%و\ران� وال%و_ار.ة�، لض.ع\ف1 ف%ق}ح.ت1ها سيت به،

وال%و\ران�: م.ج\ر.ى الر_و\ث1، وقيل: ال%و\ران� ال%ب\ع.ر' الذي يشتمل
عليه ح.تار' الصeل}ب من ال3نسان وغيه، وقيل: رأ}س البعر,، وقيل:

ال%و\ران� الذي فيه الدبر، والمع من كل ذلك خ.و\رانات¬ وخ.و.ار,ين'، قال
ف جعه على خ.و\رانات: وكذلك كل اسم كان مذكراv لغي الناس جعه على لفظ

تاءات المع جائز نو ح.م_امات وس'راد1قات{ وما أ%شبههما. وط%ع.ن.ه
فخار.ه خ.و\راv: أ%صاب خ.و\ران.ه'، وهو الواء الذي فيه الدبر من الرجل،

والقبل من الرأ%ة. وخار. الب.ر\د' ي.خ'ور' خ'ؤ'وراv إ,ذا ف%ت.ر وس.ك%ن..
وال%و_ار' الع'ذ}ر,يe: رجل كان عالاv بالنسب.
وال�و.ار': اسم موضع؛ قال الن_م1ر' بن ت.و\ل%ب�:

خ.ر.ج\ن. من ال�و.ار, وع'د\ن% فيه،
وق%د\ و.از.ن� م1ن\ أ%ج.ل%ى ب,ر.ع\ن,

ابن ال4عراب: يقال ن.ح.ر. خ1ي.ة% إ,بله وخ'ور.ة% إ,بله، وكذلك
ال�ور.ى وال�ور.ة�. الفراء: يقال لك خ.و_ار'ها أ%ي خيارها، وف بن فلن

خ'ور.ى من ال3بل الكرام. وف الديث ذ1ك}ر' خ'وز, ك1ر\مان%، وال�وز': جبل
معروف ف العجم، ويروى بالراء، وهو من أ%رض فارس، وصو�به الدارقطن وقيل:

إ,ذا أ%ردت ال3ضافة فبالراء، وإ,ذا عطفت فبالزاي
@خي: ال%ي\ر': ضد الشر، وجعه خ'يور؛ قال النمر ابن تولب:

ولق%ي\ت' ال�ي'ور.، وأ%خ\ط%أ%ت\ن
خ'طوب¬ ج.م_ةD، وع.ل%و\ت' ق1ر\ن

تقول منه: خ1ر\ت. يا رجل، فأ%نت. خائ1ر¬، وخار. ال� لك؛ قال الشاعر:
فما ك1نان.ة� ف خ.ي\ر� ب,خ.ائ1ر.ة{،

ول ك1نان.ة� ف ش.ر¼ ب,4أ%ش\رار,
وهو خ.ي\ر¬ منك وأ%خ\ي.ر'. وقوله عز وجل: ت.ج,د'وه عند ال3 هو

خ.ي\راv؛ أ%ي تدوه خياv لكم من متاع الدنيا. وفلنة ال%ي\ر.ة� من الرأ%تي،
وهي ال%ي\ر.ة� وال1ي.ر.ة� وال�و\ر.ى وال1يى.

وخار.ه' على صاحبه خ.ي\راv وخ1ي.ر.ةv وخ.ي_ر.ه': ف%ض_له؛ ورجل خ.ي\ر¬
وخ.ي>ر¬، مشدد ومفف، وامرأ%ة خ.ي\ر.ةD وخ.ي>ر.ةD، والمع أ%خ\يار¬

وخ1ي.ار¬. وقال تعال: أ�ولئك لم ال%ي\رات'؛ جع خ.ي\ر.ة{، وهي الفاضلة من



كل شيء. وقال ال تعال: فيهن خ.ي\ر.ات¬ ح1س.ان؛ قال ال4خفش: إ,نه لا
وصف به؛ وقيل: فلن خ.ي\ر¬، أ%شبه الصفات فأ%دخلوا فيه الاء للمؤنث ول

يريدوا به أ%فعل؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لرجل من بن ع.د1ي� ت.ي\م, ت.م1يم�
جاهلي�:

ولقد ط%ع.ن\ت' م.جام1ع. الر_ب.ل%ت1،
ر.ب.ل%ت1 ه1ن\د{ خ.ي\ر.ة1 ال%ل%كات1

،�فإ,ن أ%ردت معن التفضيل قلت: فلنة خ.ي\ر' الناس, ول تقل خ.ي\ر.ة
وفلنD خ.ي\ر' الناس ول تقل أ%خ\ي.ر'، ل يثن ول يمع ل4نه ف معن

أ%فعل. وقال أ%بو إسحق ف قوله تعال: فيهن� خ.يات ح1سان؛ قال: العن
أ%نن خيات ال4خلق حسان ال%ل}ق,، قال: وقرئ بتشديد الياء. قال الليث:

رجل خ.ي>ر وامرأ%ة خ.ي>ر.ةD فاضلة ف صلحها، وامرأ%ة خ.ي\ر.ةD ف جالا
وم1يس.م1ها، ففرق بي ال%ي>رة وال%ي\ر.ة1 واحتج بالية؛ قال أ%بو

منصور: ول فرق بي ال%ي>ر.ة وال%ي\ر.ة عند أ%هل اللغة، وقال: يقال هي
خ.ي\ر.ة النساء وش.ر_ة� النساء؛ واستشهد با أ%نشده أ%بو عبيدة:

ربلت هند خية الربلت
وقال خالد بن ج.ن.ب.ة%: ال%ي\ر.ة� من النساء الكرية الن_س.ب, الشريفة

ال%س.ب, ال%س.ن.ة� الوجه ال%س.ن.ة� ال�ل�ق, الكثية الال الت إ,ذا
و.ل%د.ت\ أ%ن\ج.ب.ت\ وقوله ف الديث: خ.ي\ر' الناس خ.ي\ر'هم لنفسه؛

معناه إ,ذا جام.ل% الناس. جاملوه وإ,ذا أ%حسن إ,ليهم كافأ�وه بثله. وف
حديث آخر: خ.ي\ر'كم خ.ي\ر'كم ل4هله؛ هو إ,شارة إ,ل صلة الرحم والث عليها.

ابن سيده: وقد يكون ال1يار' للواحد والثني والمع والذكر والؤنث.
وال1يار': السم من الخ\ت41يار,. وخاي.ر.ه' ف%خ.ار.ه' خ.ي\راv: كان

خ.ي\راv منه، وما أ%خ\ي.ر.ه وما خ.ي\ر.ه؛ ال4خية نادرة. ويقال: ما
أ%خ\ي.ر.ه وخ.ي\ر.ه وأ%ش.ر_ه وشر_ه، وهذا خ.ي\ر¬ منه وأ%خ\ي.ر' منه. ابن

ب'ز'رج: قالوا هم ال4ش.رeون% وال4خ\ي.رون% من الش_ر.ار.ة وال%ي.ار.ة1، وهو
أ%خ\ي منك وأ%شر منك ف ال%ي.ار.ة والش_ر.ار.ة، بإ,ثبات ال4لف.

وقالوا ف ال%ي\ر والش_ر>: هو خ.ي\ر¬ منك وش.رÒ منك، وش'ر.ي\ر¬ منك
وخ'ي.ي\ر¬ منك، وهو ش'ر.ي\ر' أ%هله1 وخ'ي.ي\ر' أ%هله. وخار. خ.ي\راv: صار ذا

خ.ي\ر؛ وإ,ن_ك. ما وخ.ي\راv أ%ي إ,نك مع خي؛ معناه: ستصيب خياv، وهو
م.ث%لD. وقوله عز وجل: فكاتبوهم إ,ن علمتم فيهم خياv؛ معناه إ,ن علمتم



أ%نم يكسبون ما يؤدونه. وقوله تعال: إ,ن ترك خياv؛ أ%ي مالv. وقالوا:
ل%ع.م\ر' أ%بيك الي, أ%ي ال4فضل أ%و ذي ال%ي\ر,. وروى ابن ال4عراب:

لعمر أ%بيك الي' برفع الي على الصفة للع.م\ر,، قال: والوجه الر،
وكذلك جاء ف الش_ر>. وخار الشيء4 واختاره: انتقاه؛ قال أ%بو زبيد

الطائي:إ,ن� الك1رام.، على ما كان% من\ خ'ل�ق�،
ر.ه\ط� ام\ر,ئ، خار.ه للد>ين, م'خ\تار'

وقال: خاره متار ل4ن خار ف قو�ة اختار؛ وقال الفرزدق:
vوم1ن_ا الذي اخ\ت1ي. الر>جال% س.ماح.ة
وج'وداv، إ,ذا ه.ب_ الرياح' الز_عاز,ع'

أ%راد: من الرجال ل4ن اختار ما يتعدى إ,ل مفعولي بذف حرف الر،
تقول: اخترته من الرجال واخترته الرجال%. وف التنزيل العزيز: واختار موسى

قوم.ه سبعي رجلv ليقاتنا؛ وليس هذا بطرد. قال الفراء: التفسي أ%ن_ه
اختار منهم سبعي رجلv، وإ,نا استجازوا وقوع الفعل عليهم إ,ذا طرحت من
ل4نه مأ}خوذ من قولك هؤلء خي القوم وخي من القوم، فلما جازت ال3ضافة

vمكان من ول يتغي العن استجازوا أ%ن يقولوا: اخ\ت.ر\ت'كم ر.ج'ل
واخترت منكم رجلv؛ وأ%نشد:
ت.ح\ت. الت اختار له ال� الشجر\

يريد: اختار له ال من الشجر؛ وقال أ%بو العباس: إ,نا جاز هذا ل4ن
الختيار يدل على التبعيض ولذلك حذفت من. قال أ%عراب: قلت ل1خ.ل%ف{

ال4ح\م.ر,: ما خ.ي\ر. الل�ب.ن. 
(* قوله: «ما خي اللب إل» أي بنصب الراء

والنون، فهو تعجب كما ف القاموس). للمريض بحضر من أ%ب زيد، فقال له
خلف: ما أ%حسنها من كلمة لو ل ت'د.ن>س\ها بإ,س\ماع1ها للناس، وكان

ض.ن,يناv، فرجع أ%بو زيد إ,ل أ%صحابه فقال لم: إ,ذا أ%قبل خلف ال4حر فقولوا
بأ%جعكم: ما خ.ي\ر. الل�ب.ن. للمريض؟ ففعلوا ذلك عند إ,قباله فعلم أ%نه

من فعل أ%ب زيد. وف الديث: رأ%يت النة والنار فلم أ%ر مثل% ال%ي\ر,
والش_ر>؛ قال شر: معناه، وال أ%علم، ل أ%ر مثل الي والشر، ل

ييز بينهما فيبالغ ف طلب النة والرب من النار. ال4صمعي: يقال ف
م.ث%ل� للقادم من سفر: خ.ي\ر. ما ر'د_ ف أ%هل ومال قال: أ%ي جعل% ال ما

جئت خ.ي\ر. ما رجع به الغائب'. قال أ%بو عبيد: ومن دعائهم ف النكاح: على



ي.د.ي ال%ي\ر, والي'م\ن, قال: وقد روينا هذا الكلم ف حديث عن
vناف%ر. رجل vن.ي\سا�ع'ب.ي\د1 بن ع'م.ي\ر� الليثي ف حديث أ%ب ذر أ%ن أ%خاه أ

عن ص1ر\م.ة{ له وعن مثلها ف%خ'ي>ر. أ�ن.ي\س¬ ف%أ%خذ الصرمة؛ معن
خ'ي>ر. أ%ي ن'فYر.؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ف�ض>ل وغ�لYب.. يقال: ناف%ر\ت'ه

ف%ن.ف%ر\ت'ه أ%ي غلبته، وخاي.ر\ت'ه ف%خ1ر\ت'ه أ%ي غلبته، وفاخ.ر\ت'ه
ف%ف%خ.ر\ت'ه بعن واحد، وناج.ب\ت'ه؛ قال ال4عشى:

واع\ت.ر.ف. ال%ن\ف�ور' للناف1ر,
وقوله عز وجل: و.ر.بeك. ي.خ\ل�ق ما يشاء وي.خ\تار' ما كان لم

ال1ي.ر.ة�؛ قال الزجاج: العن ربك يلق ما يشاء وربك يتار وليس لم الية وما
كانت لم الية أ%ي ليس لم أ%ن يتاروا على ال؛ قال: ويوز أ%ن

يكون ما ف معن الذي فيكون العن ويتار الذي كان لم فيه الية، وهو ما
ت.ع.ب_د.هم به، أ%ي ويتار فيما يدعوهم إ,ليه من عبادته ما لم فيه

ال1ي.ر.ة�. واخ\ت.ر\ت' فلناv على فلن: ع'د>ي. بعلى ل4نه ف معن
ف%ض_ل}ت'؛ وقول ق%ي\س, بن ذريح�:

ل%ع.م\ر,ي ل%م.ن\ أ%م\س.ى وأ%نت1 ض.ج,يع'ه،
من الناس,، ما اخ\ت1ي.ت\ عليه ال%ضاج,ع'

معناه: ما اختيت على م.ض\ج.ع1ه الضاجع'، وقيل: ما اختيت دونه، وتصغي
متار م'خ.ي>ر، حذفت منه التاء ل4نا زائدة، فأ�بدلت من الياء ل4نا

أ�بدلت منها ف حال التكبي.
وخ.ي_ر\ت'ه بي الشيئي أ%ي ف%و_ض\ت' إ,ليه ال1يار.. وف الديث:

ت.خ.ي_ر'وا لن'ط%ف1ك�م\، أ%ي اطلبوا ما هو خي الناكح وأ%زكاها وأ%بعد من
ال�ب\ث1 والفجور. وف حديث عامر بن الط©ف%ي\ل,: أ%نه خ.ي_ر ف ثلث

أ%ي ج.ع.ل% له أ%ن يتار منها واحدة، قال: وهو بفتح الاء. وف حديث
ب.ر,يرة: أ%نا خ'ي>ر.ت\ ف زوجها، بالضم. فأ%ما قوله: خ.ي_ر. بي دور

ال4نصار فييد ف%ض_ل% بعضها على بعض.
وت.خ.ي_ر الشيء4: اختاره، والسم ال1ي.ة وال1ي.ر.ة كالعنبة،

وال4خية أ%عرف، وهي السم من قولك: اختاره ال تعال. وف الديث: ممد¬، صلى
ال عليه وسلم، خ1ي.ر.ة� ال من خلقه وخ1ي.ر.ة� ال من خلقه؛

وال1ي.ر.ة: السم من ذلك. ويقال: هذا وهذه وهؤلء خ1ي.ت، وهو ما يتاره عليه.
،vخفيفة، مصدر اخ\تار. خ1ية مثل ار\تاب. ر,يب.ة ،�وقال الليث: ال1ية



قال: وكل مصدر يكون ل4فعل فاسم مصدره ف%ع.ال مثل أ%فاق ي'ف1يق'
ف%و.اقاv، وأ%صابل ي'صيب ص.و.اباv، وأ%جاب ي'جيب ج.واباv، أ�قيم السم مكان

الصدر، وكذلك ع.ذ�ب. ع.ذاباv. قال أ%بو منصور: وقرأ% القراء: أ%ن تكون لم
ال1ي.ر.ة�، بفتح الياء، ومثله س.ب\ي¬ ط1ي.ب.ةD؛ قال الزجاج: ال1ي.ر.ة

التخيي. وتقول: إ,ياك والطYي.ر.ة%، وس.ب\ي¬ ط1ي.ب.ةD. وقال الفراء ف
قوله تعال: وربك يلق ما يشاء ويتار ما كان لم ال1ي.ر.ة�؛ أ%ي ليس لم

أ%ن يتاروا على ال. يقال: ال1ي.ة� وال1ي.ر.ة� كا ذلك لا تتاره من
رجل أ%و بيمة يصلح إ,حدى 

(* قوله: «يصلح إحدى إل» كذا بالصل وإن ل
يكن فيه سقط فلعل الثالث لفظ ما تتاره) هؤلء الثلثة.

والختيار: الصطفاء وكذلك الت_خ.يeر'.
ولك خ1ي.ة� هذه ال3بل والغنم وخ1يار'ها، الواحد والمع ف ذلك سواء،

وقيل: اليار من الناس والال وغي ذلك النeض.ار'. وجل خ1ي.ار وناقة
vر.باع1يا vخيار: كرية فارهة؛ وجاء ف الديث الرفوع: أ%عطوه جل

خ1ي.اراv؛ جل خيار وناقة خيار أ%ي متار ومتار. ابن ال4عراب: نر خ1ي.ة%
إ,بله وخ'ور.ة% إ,بله، وأ%نت بال1يار, وبال�خ\تار, سواء#، أ%ي اختر ما

شئت.
والس\ت1خار.ة�: طل%ب' ال1ي.ة ف الشيء، وهو استفعال منه. وف الديث:

كان رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يعلمنا الستخارة ف كل شيء. وخار.
ال� لك أ%ي أ%عطاك ما هو خي لك، وال1ي\ر.ة�، بسكون الياء: السم من

ذلك؛ ومنه دعاء الستخارة: اللهم خ1ر\ ل أ%ي اخ\ت.ر\ ل أ%ص\ل%ح.
ال4مرين واجعل ل ال1ي\ر.ة فيه. واستخار ال4: طلب منه ال1ي.ر.ة%. وخار لك

ف ذلك: جعل لك فيه ال1ي.ر.ة؛ وال1ي\ر.ة� السم من قولك: خار ال لك
ف هذا ال4مر. والختيار: الصطفاء، وكذلك الت_خ.يeر'. ويقال:

اس\ت.خ1ر,3 ال ي.خ1ر\ لك، وال ي.خ1ي للعبد إ,ذا اس\ت.خار.ه'.
وال1ي'، بالكسر: الك%ر.م'. وال1ي': الش_ر.ف'؛ عن ابن ال4عراب.

وال1ي': اليئة. وال1ي': ال4صل؛ عن اللحيان. وفلن خ.ي\ر,ي_ من
الناس أ%ي ص.ف1ي>ي. واس\ت.خ.ار. النزل%: استنظفه؛ قال الكميت:

ول%ن\ ي.س\ت.خ1ي. ر'س'وم. الد>يار،
�ب,ع.و\ل%ت1ه1، ذ�و الص>ب.ا ال�ع\و,ل



واستخار. الرجل%: استعطفه ودعاه إ,ليه؛ قال خالد بن زهي الذل:
ل%ع.ل�ك، إ,م_ا أ�مe ع.م\ر�و ت.ب.د_ل%ت\

س1واك. خ.ل1يلv، شات1مي ت.س\ت.خ1ي'ها
vقال السكري: أ%ي تستعطفها بشتمك إ,ياي. ال4زهري: اس\ت.خ.ر\ت' فلنا

أ%ي استعطفته فما خار ل أ%ي ما عطف؛ وال4صل ف هذا أ%ن الصائد يأ}ت
الوضع الذي يظن فيه ولد الظبية أ%و البقرة ف%ي.خ'ور' خ'وار. الغزال فتسمع

ال�م، فإ,ن كان لا ولد ظنت أ%ن الصوت صوت ولدها فتتبع الصوت فيعلم الصائد
حينئذ{ أ%ن لا ولداv فتطلب موضعه، فيقال: اس\ت.خ.ار.ها أ%ي خار

ل1ت.خ'ور.، ث قيل لكل من استعطف: اس\ت.خ.ار.، وقد تقد�م ف خور ل4ن ابن سيده
قال: إ,ن عينه واو. وف الديث: الب.ي>عان1 بال1يار, ما ل

ي.ت.ف%ر_ق%ا؛ اليار': السم من الختيار، وهو طلب خ.ي\ر, ال4مرين: إ,ما إ,مضاء
البيع أ%و فسحه، وهو على ثلثة أ%ضرب: خيار اللس وخيار الشرط وخيار

النقيصة، أ%ما خيار اللس فال4صل فيه قوله: البي>عان باليار ما ل يتفر�قا
إ,ل� ب.ي\ع. ال1يار, أ%ي إ,ل بيعاv ش'رط فيه اليار فلم يلزم

بالتفرق، وقيل: معناه إ,ل بيعاv شرط فيه نفي خيار اللس فلزم بنفسه عند قوم،
وأ%ما خيار الشرط فل تزيد مد�ته على ثلثة أ%يام عند الشافعي أ%و_لا من

حال العقد أ%و من حال التفرق، وأ%ما خيار النقيصة فأ%ن يظهر بالبيع عيب
يوجب الرد أ%و يلتزم البائع فيه شرطاv ل يكن فيه ونو ذلك. واس\ت.خار
الض_ب'ع. والي.ر\ب'وع.: جعل خشبة ف موضع النافقاء فخرج من القاص1عاء.
قال أ%بو منصور: وجعل الليث الستخارة للضبع واليبوع وهو باطل.

وال1يار': نبات يشبه الق1ث�اء4، وقيل هو القثاء، وليس بعرب. وخ1يار
ش.ن\ب.ر: ضرب من ال%رeوب, شجره مثل كبار شجر ال%و\خ,. وبنو اليار:

قبيلة؛ وأ%ما قول الشاعر:
أ%ل ب.ك%ر. الن_اع1ي ب,خ.ي\ر.ي\ ب.ن,ي أ%س.د\:

ب,ع.م\ر,و بن م.سعود{، وبالس_ي>د1 الص_م.د\
فإ,نا ثناه ل4نه أ%راد خ.ي>ر.ي\ فخففه، مثل م.ي�ت{ وم.ي\ت{ وه.ي>ن�

وه.ي\ن�؛ قال ابن بري: هذا الشعر لس.ب\ر.ة% بن عمرو ال4سدي يرثي عمرو بن
مسعود وخالد. بن ن.ض\ل%ة% وكان النعمان قتلهما، ويروى ب,خ.ي\ر, ب.ن

أ%س.د على ال3فراد، قال: وهو أ%جود؛ قال: ومثل هذا البيت ف التثنية قول
الفرزدق:



وقد مات. خ.ي\ر.اه'م\ فلم ي'خ\ز. ر.ه\ط�ه'،
ع.ش1ي_ة% بان.ا، ر.ه\ط� ك%ع\ب� وحات

وال%ي\ر,يe معر_ب.
@خبز: ال�ب\ز.ة�: الط©ل}م.ة�، وهي عجي يوضع ف ال%ل�ة1 حت

ي.ن\ض.ج.، وال%ل�ة: الر_ماد والتراب الذي أ�وقد فيه النار. وال�ب\ز': الذي
يؤكل. وال%ب\ز'، بالفتح: الصدر، خ.ب.ز.ه ي.خ\ب,زه خ.ب\زاv واخ\ت.ب.ز.ه:

عمله. وال%ب_از: الذي م1ه\ن.ت'ه ذلك، وح1ر\ف%ته ال1باز.ة. والخ\ت1باز:
vإ,ذا عال دقيقا Dب\ز؛ حكاه سيبويه. التهذيب: اخ\ت.بز فلن�اتاذ ال

يعجنه ث خ.ب.ز.ه ف م.ل�ة أ%و ت.نeور. وخ.ب.ز. القوم. ي.خ\ب,ز'هم
خ.ب\زاv: أ%طعمهم ال�ب\ز.. ورجل خاب,ز أ%ي ذو خ'ب\ز مثل تام1ر ولبن. ويقال:

أ%خذنا خ'ب\ز. م.ل�ة{، ول يقال أ%كلنا م.ل�ةv. وقول بعض العرب: أ%تيت
بن فلن ف%خ.ب.زوا وحاس'وا وأ%ق%ط�وا أ%ي أ%طعمون كل� ذلك؛ حكاها

اللحيان غي. م'ع.د_يات{ أ%ي ل يقل خ.ب.ز'ون وحاس'ون وأ%ق%ط�ون.
وال%ب,يز: ال�ب\ز الخبوز من أ%ي� ح.ب¼ كان. وال�ب\زة: الث�ريدة الض_خمة،

وقيل: هي اللحم. وال%ب\ز': الضرب باليدين، وقيل: هو الضرب باليد، وقيل:
هو الضرب. وال%ب\ز': الس_و\ق الشديد، خ.ب.ز.ها ي.خ\ب,ز'ها خ.ب\زاv؛

قال:
ل ت.خ\ب,زا خ.ب\زاv ون'س_ا ن.س_ا،

ول ت'ط1يل ب'ناخ� ح.ب\سا
يأ}مره بالر>فق. والن_سe: السي اللي، وقال بعضهم: إ,نا ياط1ب'

ل1ص_ي\ن,، ورواه: وب'س_ا ب.س�ا، من الب.س3يس,؛ يقول: ل تقعدوا للخ.ب\ز
:eولكن اتذا الب.س3يسة. وقال أ%بو زيد: ال%ب\ز' السوق الشديد، والب.س

:vالسي الرفيق، وأ%نشد هذا الرجز: وب'س_ا ب.س_ا. وقال أ%بو زيد أ%يضا
الب.سe ب.سe السويق، وهو ل%تeه' بالزيت أ%و بالاء، فأ%مر صاح1ب.ي\ه

ب,ل%ت� السويق وترك ال�قام على خ.ب\ز ال�ب\ز وم1راسه ل4نم كانوا ف سفر
ل م'ع.ر_ج لم، فحث صاحبيه على ع'جال%ة{ ي.ت.ب.ل�غ'ون با وناها عن

إ,طالة ال�قام على عجن الدقيق وخ.ب\ز,ه.
وال%ب\ز': ض.ر\ب البعي بيديه ال4رض، وهو على التشبيه؛ وقيل: سي

ال%ب\ز' به لض.ر\بم إ,ياه بأ%يديهم، وليس بقوي�.
وال�بازى وال�ب_از': نبت ب.ق}لة معروفة عريضة الورق لا ثرة



مستديرة، واحدته خ'ب_ازة؛ قال حيد:
وعاد. خ'ب_از¬ ي'س.قYيه الن_دى

ذ�راو.ةv، ت.ن\س'ج'ه ال�وج' الدeر'ج\
وان\خ.ب.ز. الكان: انفض واطمأ%ن�. وت.خ.ب_ز.ت ال3بل� الع'ش\ب.

ت.خ.بeزاv إ,ذا خبطته بقوائمها.
وال%بيزات': خ.ب\ز.وات¬ ب,ص.ل}عاء3 ماو,ي_ة%، وهو ماء ل1ب.ل}ع.نب؛

حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ليست من الل�ئي ت.ل%ه_ى بالط©ن'ب\،

gغ1ب��ول ال%ب,يزات مع الش_اء3 ال
قال: وإ,نا س'م>ي خ.بيزات ل4نن ان\خ.ب.ز\ن% ف ال4رض أ%ي انفضن

واط}م.أ}ن.ن_ فيها.
@خرز: ال%ر.ز': ف�صوص من حجارة، واحدتا خ.ر.ز.ةD. وخ.ر.ز' الظهر:
ف%ق%ار'ه'. وكل© ف%ق}ر.ة{ من الظهر والعنق خ.ر.ز.ةD، وقيل: ال%ر.ز' فصوص من

ج.ي�د الوهر ورديئه من الجارة ونوه. وال%ر.ز'، بالتحريك: الذي
ي'ن\ظ%م، الواحدة خ.ر.ز.ة.

وال%ر\ز': خياطة ال4د.م. وكل© ك�ت\ب.ة{ من ال4دم: خ'ر\ز.ة، على
التشبيه بذلك، يعن كل� ث�ق}ب.ة{ وخ.ي\ط%ها. وف الثل: اج\م.ع\ س.ي\ر.ي\ن,

ف خ'ر\ز.ة{ أ%ي اق}ض, حاجتي ف حاجة، والمع خ'ر.ز. وقد خ.ر.ز. الف
وغيه ي.خ\ر,ز'ه وي.خ\ر'ز'ه' خ.ر\زاv؛ وال%ر_از: صانع ذلك، وحرفته

ال1راز.ة، وال1خ\ر.ز' ما ي'خ\ر.ز' به. قال سيبويه: هذا الضرب ما ي'ع\ت.م.ل
به مكسور. ال4و�ل، كانت فيه الاء أ%و ل تكن، ويقال: خ.ر.ز. الار,ز'

خ.ر\ز.ةv واحدة وهي الغ.ر\ز.ة الواحدة، فأ%ما ال�ر\ز.ة فهو ما بي
الغ'ر\ز.تي، وكذلك خ'ر\زة الظهر ما بي ف%ق}ر.تي، وكذلك مفاصل� الد_أ%يات1

خ'ر.ز¬. ابن ال4عراب: خ.ر,ز. الرجل� إ,ذا أ%ح\ك%م. أ%مره بعد ضعف.
وال�خ.ر_ز' من الطي والمام: الذي على جناحيه ن.م\ن.م.ةD وت.ح\بي

شبيه بال%ر.ز.
vوال%ر.زة: ح.م\ض.ة من الن_ج,يل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خ1يطانا
من أ%صل واحد ل ورق لا، لكنها منظومة من أ%علها إ,ل أ%سفلها ح.بìا

مدو�راv أ%خضر ف غي ع1لقة كأ%نا خ.ر.ز¬ منظوم ف س1ل}ك{، وهي تقتل
ال3بل. وخ.ر.زات' ال%ل1ك: جواهر' تاج,ه1. ويقال: كان ال%ل1ك إ,ذا م.ل%ك



عاماv زيدت ف تاجه خ.ر.ز.ة ليعلم عدد س1ن م'ل}ك1ه؛ قال لبيد يذكر الرث
بن أ%ب ش.م1ر الغ.س_ان:

،vل}ك1 عشرين ح1ج_ة�ر.عى خ.ر.زات1 ال
�وعشرين حت فاد. والش_ي\ب' شام1ل

ابن السكيت ف باب ف�ع.ل%ة قال: خ.ر.ز.ةD يقال لا خ.ر.ز.ة� الع'ق%ر, 
*)

قوله « خرزة العقر» ف القاموس العقرة كهمزة) تشد�ها الرأ%ة على
ح1ق}و.يها لئل ت.ح\مل.

@خربز: ال1ر\ب,ز': البطYيخ، قال أ%بو حنيفة: هو أ%و�ل ما يرج ق%ع\س.ر¬
ث خ.ض.ف¬ ث ف1ج�، قال: وأ%صله فارسي وقد جرى ف كلمهم. وف حديث

أ%نس، رضي ال عنه: رأ%يت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يمع بي الرeط%ب
وال1ر\بز؛ قالوا: هو البطيخ بالفارسية.

@خزز: ال�ز.ز': ولد ال4رنب، وقيل: هو الذكر من ال4رانب، والمع
أ%خ1ز_ةD وخ1ز_انD مثل ص'ر.د وص1ر\دان. وأ%رض م.ح.ز_ة: كثية

ال1ز_ان.وال%زe: معروف من الثياب مشتق منه، عرب صحيح، وهو من الواهر الوصوف
با؛ حكى سيبويه: م.ررت بس.ر\ج� خ.ز¼ ص1ف%ت'ه، قال: والرفع الوجه، يذهب
إ,ل أ%ن كونه جوهراv هو ال4صل. قال ابن جن: وهذا ما سي فيه البعض

باسم الملة كما ذه.ب إ,ليه ف قولم هذا خات حديد ونوه، والمع
خ'ر'وز¬، ومنه قول بعضهم: فإ,ذا أ%عراب ي.ر\ف�ل ف ال�ز'وز، وبائعه خ.ز_از.

وف حديث علي، كرم ال وجهه: نى عن ركوب ال%ز> واللوس عليه؛ قال ابن
ال4ثي: الز العروف أ%و�لv ثياب تنسج من صوف وإ,ب\ر.ي\س.م� وهي

مباحة، قال: وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها ل4جل التشبه
بالعجم وز,ي> ال�ت\ر.ف1ي.، قال: وإ,ن أ�ريد بال%ز� النوع' الخر، وهو

العروف الن، فهو حرام ل4نه كله معمول من ال3ب\ر.ي\س.م، قال: وعليه يمل
الديث الخر: قوم يستحلون ال%ز_ والرير.

وال%ز,يز': الع.و\س.ج' الذي يعل على رؤوس اليطان ليمنع الت_س.ل©ق..
وخ.ز_ الائط% ي.خ'زeه خ.زìا: وضع عليه شوكاv لئل يطلع عليه. ابن

ال4عراب: الض_ر,يع' الع.و\س.ج الر_ط}ب، فإ,ذا جف فهو ع.و\سج، فإ,ذا زاد
ج'فوفه فهو ال%ز,يز'. وال%ز�: تغريز العوسج على رؤوس اليطان. وفلن
خ.ز_ حائطه أ%ي وضع فيه الشوك لئل ي'ت.س.ل�ق. وال%ز�: الطعن بال1راب.



ويقال: خ.ز_ه' بسهم واخت.ز_ه إ,ذا انتظمه وطعنه؛ قال رؤبة:
لقى ح1مام. ال4ج.ل, ال�خ\ت.ز�

وقال ابن أ%حر:
لا اخ\ت.ز.ز\ت' ف�ؤاد.ه بال1ط}ر.د1

واخ\ت.ز_ه بالرمح: انتظمه؛ قال الشاعر:
فاخ\ت.ز_ه' ب,س.لب� م.د\ر,ي>،

كأ%ن_ما اخ\ت.ز_ ب,راع1ب,ي>
أ%ي انتظمه، يعن الكلب، بق%ر\ن{ س.ل1ب� أ%ي طويل. م.د\ري: م'ح.د_د.

واخ\ت.ز_ه بالرمح واختلطه وانتظمه بعن واحد، وف النوادر: اخ\ت.ز.ز\ت'
فلناv إ,ذا أ%تيته ف جاعة فأ%خذته منها. واخ\ت.ز.ز\ت' بعياv من ال3بل

أ%ي اس\ت.ق}ت'ه وتركتها، وأ%صل ذلك أ%ن ال�ز.ز إ,ذا وجد ال4رانب.
عاشية اخ\ت.ز_ منها أ%رنباv وتركها. قال أ%بو عمرو: تر خازÒ فيه شيء من

الموضة، وقد خ.ز,ز\ت. يا تر' ت.خ\ز.ز' فأ%نت خازÒ. واخ\ت.ز_ البعي.:
أ%ط}ر.د.ه من بي ال3بل؛ عن الجري.

ورجل خ'ز\خ'ز¬ وخ'ز.خ1ز¬، مثال ه'د.ب,د{، وخ'زاخ1ز: قويÒ غليظ كثي
الع.ض.ل,. وبعي خ'ز.خ'ز¬: قوي شديد؛ قال:

أ%ع\د.د\ت' للو,ر\د1، إ,ذا الو,ر\د' ح.ف%ز\،
غ%ر\باv ج.ر'وراv وج'للv خ'ز.خ1ز\

ويقال: لت.ج,د.ن_ه ب,ح1م\له خ'ز.خ1زاv أ%ي قوي�اv عليه. وخ.زاز¬
وخ.زازى، مقصور: كلها جبل كانت العرب ت'وق1د عليه غداة الغار.ة. ويوم'
خ.زازى: أ%حد' أ%يام العرب. وخ.زازى: موضع معروف؛ قال عمرو بن كلثوم:

ونن'، غ%داة% أ�وق1د. ف خ.زازى،
ر.ف%د\نا ف%و\ق. ر.ف}د1 الر_اف1د1ينا

ويروى: خ.زاز. وف حديث أ%شراط الساعة: ي'س\ت.ح.ل© ال1ر' وال%رير؛
قال ابن ال4ثي: هكذا رواه أ%بو موسى ف الاء والراء وقال: الر، بتخفيف

الراء الفرج وأ%صله ح1ر\ح، بكسر الاء وسكون الراء، وجعه أ%ح\راح¬،
ومنهم من يشدد الراء وليس بيد، فعلى التخفيف يكون ف حرح ل ف حرر،

والشهور ف رواية هذا الديث على اختلف طرقه: يستحلون ال%ز_، بالاء العجمة
والزاي، وهو ضرب من ثياب ال3بريسم معروف، قال: وكذا جاء ف كتاب

البخاري وأ%ب داود، ولعله حديث آخر جاء كما ذكره أ%بو موسى وهو حافظ عارف با



ر.و.ى وش.ر.ح فل يتهم، وال أ%علم.
@خزبز: ال1ز\باز': لغة ف الاز,باز,؛ قال سيبويه: هو بنزلة س1ر\بال؛

وقال الشاعر:
مثل الكلب ت.ه,رe ح.و\ل% د1راب,ها،

ور,م.ت\ ل%از,م'ها من ال1ز\باز,
وذ�ك1ر. الاز,باز, مستوف ف ترجة خوز. ابن شيل: فلن ي.ت.خ.ز\ب.ز\

علينا أ%ي ي.ت.ع.ظ�م.
@خز: قال ال4زهري: ل أ%عرف خز ول أ%حفظ للعرب فيه شيئاv صحيحاv، وقد

قال الليث: ال%ام1يز' اسم أعجمي� إ,عرابه عامص وآمص* قوله« اعرابه عامص
إل» عبارة شرح القاموس: تعرابه عامص وآمص وبعضهم يقول عاميص وآميص،

وقال ابن العراب: العاميص اللم، وقال الليث: طعام يتخذ من لم عجل
بلده. وقال ابن سيده: الام1يز' أ%عجمي؛ حكاه صاحب العي ول يفسره، قال:

وأ�راه ضرباv من الطعام.
@خنز: خ.ن,ز اللحم' والتمر' وال%و\ز'، بالكسر، خ'ن'وزاv وي}ن.ز

خ.ن.زاv، فهو خ.ن,ز¬ وخ.ن.ز¬: كالما فسد وأ%نت؛الفتح عن يعقوب، مثل خ.ز.3ن%
على القلب. وف الديث: لول بنو إ,سرائيل ما أ%نت اللحم' ول خ.ن,ز

الطعام'، كانوا يرفعون طعامهم ل1غ.د1هم أ%ي ما ن.ت'ن. وتغيت ريه.
وال�ن_از: اليهود الذين اد�خروا اللحم حت خ.ن,ز؛ وقول ال4علم

الذل:زع.م.ت\ خ.ناز, بأ%ن� ب'ر\م.ت.نا
تري بلحم غي ذي ش.ح\م

يعن ال�ن\ت1ن.ة%، أ%خذه من خ.ن,ز اللحم' وج.ع.ل ذلك اساv لا
ع.ل%ماv.وال%ن,يز': الثريد من ال�بز الفط1ي,.

وال�ن\ز'و.ة� وال�ن\ز'وان.ة� وال�ن\زوان,ي_ة وال�ن\ز'وان:
الك1ب\ر'؛ ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

إ,ذا رأ%وا من م.ل1ك{ ت.خ.مeطا
أ%و خ'ن\ز'واناv، ض.ر.بوه ما خ.ط%ا

وأ%نشد الوهري:
،Dل%ئ1يم ن.ز.ت\ ف أ%ن\ف1ه خ'ن\ز'وان.ة

على الر_ح1م, الق�ر\ب أ%ح.ذ© أ�بات1ر'
ويقال: هو ذو خ'ن\ز'وانات{. وف رأ}سه خ'ن\ز'وانةD أ%ي ك1ب\ر؛ وأ%نشد



الفراء قول عدي بن زيد:
ف%ضاف. ي'ف%ر>ي ج'ل�ه' عن س.رات1ه،

ي.ب'ذ9 ال1ياد. فار,هاv م'ت.تاب,عا
،vم'ص.د_را vمح ن.ه\داeفآض كص.د\ر, الر

ي'ك%ف}ك1ف' منه خ'ن\ز'واناv م'ناز,عا
ويقال: ل4ن\ز,ع.ن_ خ'ن\ز'وان.ت.ك ول�ط%ي>ر.ن� ن'ع.ر.ت.ك. وف

الديث ذكر ال�ن\ز'وانة وهي الك1ب\ر ل4نا ت'غ.ي>ر' عن الس_م\ت الصال،
وهي ف�ع\ل�وانة، ويتمل أ%ن تكون ف�ن\ع'لنة من ال%ن\ز، وهو القهر، قال:

وال4و�ل أ%صح.
التهذيب ف الرباعي: أ%بو عمرو ال%ن\ز'وان ال1نزير ذكره ف باب
ال%ي\ل�مان والن_ي\د'لن والك%ي\ذ�بان وال%ن\ز'وان؛ قال أ%بو منصور: أ%صل

الرف من خ.ن,ز. ي.خ\ن.ز' إ,ذا أ%نت، وهو ثلثي.
وال�ن_از: الوز.غة. وف الثل: ما ال%واف كالق1ل%ب.ة، ول

ال�ن_از' كالث©ع.ب.ة؛ فال%واف، بلغة أ%هل ند: الس_ع.فات اللوات ي.ل1ي
الق1ل%بة يسميها أ%هل الجاز الع.واهن، والث©ع.ب.ة: داب.ة أ%كب من

الو.ز.غ%ة تلدغ فتقتل. وف حديث علي�، كرم ال وجهه، أ%نه قضى قضاء فاعترض عليه
بعض ال%ر'ور,ي_ة فقال له: اسكت\ يا خ'ن_از؛ ال�ن_از: الو.ز.غة، وهي

الت يقال لا سامe أ%ب\ر.ص..
وخ.نeوز وأ�م خ.نeوز: الض_ب'ع، والراء� لغة.

وال%ن\ز'وان�، بالفتح: ذكر النازير، وهو الد_و\ب.ل والر_تe،وال
أ%علم.

@خوز: ابن ال4عراب: يقال: خ.زاه' خ.ز\واv وخاز.ه خ.و\زاv إ,ذا ساس.ه'،
.vقال: وال%و\ز' العاداة أ%يضا

والوز: ج,يلD من الناس معروف، أ%عجمي معرب. وف الديث ذكر خ'وز,
ك1ر\مان% وروي خ'وز وك1ر\مان وخ'وزا وك1ر\مان، قال: وال�وز جبل معروف ف

العجم، ويروى بالراء، وهو من أ%رض فارس، قال ابن ال4ثي: وصو�به الدارقطن،
وقيل: إ,ذا أ%ردت ال3ضافة فبالراء وإ,ذا عطفت فبالزاي.

والاز,باز,: ذ�باب، اسان ج'ع1ل واحداv وب'ن,يا على الكسر ل
ي.ت.غ.ي_ر ف الرفع والنصب والر؛ قال عمرو بن أ%حر:

ت.ف%ق�أ% ف%و\ق%ه الق%ل%ع' الس_وار,ي،



وج'ن_ ال%از,باز, به ح'ن'ونا
الازباز, وس'م�ي الذYب_ان� به، وها صوتان1 ج'ع1ل واحداv ل4ن صوته

خاز,باز,، ومن أ%عربه نزله بنزلة الكلمة الواحدة، فقال خاز,باز'، وقيل:
أ%راد النبت، وقيل: أ%راد ذ1ب_ان% الر>ياض، وقيل: الاز,باز, حكاية

لصوت الذباب فسماه به، وقيل: ال%از,باز, ذباب يكون ف الروض، وقيل: نبت؛
وأ%نشد أ%بو نصر تقوية لقوله:

أ%ر\ع.ي\ت'ها أ%كرم. ع'ود{ ع'ود.ا،
الص>ل� والص>ف}ص1ل� والي.ع\ض1يدا

وال%از,باز, الس_ن,م. ال%ج'ودا،
بيث ي.د\ع'و عام1ر¬ م.س\ع'ود.ا

وعامر ومسعود: ها راعيان. قال ثعلب: الاز,باز, بقلتان، فإ,حداها
الد_ر\ماء�، وال�خرى الك%ح\لء�؛ وقيل: الاز,باز ثر الع'ن\ص'ل%ة.

والاز,باز, ف غي هذا: داء يأ}خذ ال3بل% والناس. ف ح'لوقها. وقال ابن سيده:
الاز,باز, ق%ر\حة تأ}خذ ف ال%ل}ق، وفيه لغات؛ قال:

يا خاز,باز, أ%ر\س1ل الل�هاز,ما،
إ,ن أ%خاف' أ%ن تكون لز,ما

ومنهم من خص بذا الداء ال3بل%، وال1ز\باز' لغة فيه؛ وأ%نشد ال4خفش:
مثل الكلب ت.ه,رe عند ج,رائ1ها،

ور,م.ت\ ل%از,م'ه من ال1ز\باز
أ%راد الاز,باز, فبن منه فعلv رباعي\اv؛ قال ابن بري صواب إ,نشاده:

مثل الكلب تر عند د1راب,ها،
ور,م.ت ل%از,م'ها من ال1ز\باز

والد>راب': جع د.ر\ب. والل�هاز,م: جع ل1ه\ز,مة، وهي لمة ف أ%صل
ال%ن.ك، شبههم بالكلب النابة عند الدeر'وب. ابن ال4عراب: خازباز'

و.ر.م¬، قال أ%بو علي: أ%ما تسميتهم الورم ف اللق خاز,باز. فإ,نا ذلك
ل4ن اللق طريق مرى الصوت، فلهذه الشركة م�ا وقعت طريق التسمية؛ وقال ابن

سيده: الاز,باز, ذباب يكون ف الروض، وقيل: هو صوت الذباب، وقيل:
خاز,باز, نبت، وقيل: كثرة النبات. والاز,باز,: الس>ن_و\ر؛ عن ابن ال4عراب.

قال ابن سيده: وأ%لف خاز,باز, واو ل4نا عي، والعي' و.اواv أ%كثر'
.éمنها ياء



@خربز: ال1ر\ب,ز': البطYيخ، قال أ%بو حنيفة: هو أ%و�ل ما يرج ق%ع\س.ر¬
ث خ.ض.ف¬ ث ف1ج�، قال: وأ%صله فارسي وقد جرى ف كلمهم. وف حديث

أ%نس، رضي ال عنه: رأ%يت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يمع بي الرeط%ب
وال1ر\بز؛ قالوا: هو البطيخ بالفارسية.

:vسي الرفيق، وأ%نشد هذا الرجز: وب'س_ا ب.س_ا. وقال أ%بو زيد أ%يضا@
الب.سe ب.سe السويق، وهو ل%تeه' بالزيت أ%و بالاء، فأ%مر صاح1ب.ي\ه

ب,ل%ت� السويق وترك ال�قام على خ.ب\ز ال�ب\ز وم1راسه ل4نم كانوا ف سفر
ل م'ع.ر_ج لم، فحث صاحبيه على ع'جال%ة{ ي.ت.ب.ل�غ'ون با وناها عن

إ,طالة ال�قام على عجن الدقيق وخ.ب\ز,ه.
وال%ب\ز': ض.ر\ب البعي بيديه ال4رض، وهو على التشبيه؛ وقيل: سي

ال%ب\ز' به لض.ر\بم إ,ياه بأ%يديهم، وليس بقوي�.
وال�بازى وال�ب_از': نبت ب.ق}لة معروفة عريضة الورق لا ثرة

مستديرة، واحدته خ'ب_ازة؛ قال حيد:
وعاد. خ'ب_از¬ ي'س.قYيه الن_دى

ذ�راو.ةv، ت.ن\س'ج'ه ال�وج' الدeر'ج\
وان\خ.ب.ز. الكان: انفض واطمأ%ن�. وت.خ.ب_ز.ت ال3بل� الع'ش\ب.

ت.خ.بeزاv إ,ذا خبطته بقوائمها.
وال%بيزات': خ.ب\ز.وات¬ ب,ص.ل}عاء3 ماو,ي_ة%، وهو ماء ل1ب.ل}ع.نب؛

حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ليست من الل�ئي ت.ل%ه_ى بالط©ن'ب\،

gغ1ب��ول ال%ب,يزات مع الش_اء3 ال
قال: وإ,نا س'م>ي خ.بيزات ل4نن ان\خ.ب.ز\ن% ف ال4رض أ%ي انفضن

واط}م.أ}ن.ن_ فيها.
@خبس: خ.ب.س. الشيء4 ي.خ\ب'س'ه خ.ب\ساv وت.خ.ب_س.ه واخ\ت.ب.س.ه: أ%خذه
وغ%ن,م.ه. وال�باس.ة�: الغنيمة؛ قال عمرو بن ج'و.ي\ن� أ%و امرؤ القيس:

فلم أ%ر. مثل%ها خ'باس.ة% واجد{،
ون.ه\ن.ه\ت' ن.ف}سي بعدما ك1دت' أ%ف}ع.ل%ه\

.vنصب على إ,رادة أ%ن، ل4ن الشعراء يستعملون أ%ن ههنا مضطرين كثيا
وال�باساء: كال�باس.ة، وال�باس.ة، بالضم، ال%غ\ن.م'. ال4صمعي:

ال�باس.ة� ما ت.خ.ب_س\ت. من شيء أ%ي أ%خذته وغنمته، ومنه يقال: رجل



خ.ب_اس¬ أ%ي غ%ن_ام. والخ\ت1باس': أ%خذ الشيء3 م'غال%ب.ةv. وأ%س.د¬ خ.ب'وس
وخ.ب_اس¬ وخاب,س¬ وخ'ناب,س¬: ي.خ\ت.ب,س' الف%ريس.ة. وخ.ب.سه: أ%خذه،

وأ%س.د¬ خ'واب,س¬؛ وأ%نشد أ%بو م.ه\د1ي ل4ب ز'ب.ي\د{ الطائي واسه ح.ر\م.لة
ابن النذر:

فما أ%نا بالض_ع1يف1 ف%ت.ز\د.ر'ون،
ول ح.قYي الل�فاء� ول ال%س3يس'

ولكن ض'بار,م.ةD ج.م'وح¬،
على ال4ق}ران، م'ج\ت.رئ¬ خ.ب'وس'

الل�فاء�: الشيء اليسي القي. يقال: رضيت من الوفاء بالل�فاء.
ويقال: الل�فاء� ما دون ال%ق>. والضeبار,م.ة: ال�و.ث�ق' ال%ل}ق, من

ال�س\د1 وغيها. وج.م'وح¬: ماض راكب¬ رأ}س.ه. وال%ب\س' والخ\تباس':
.�الظلم؛ خ.ب.سه مال%ه واخ\ت.ب.س.ه إ,ياه. وال�باس.ة: الظ©لم.ة

خرس: ال%ر.س': ذهاب الكلم ع1ي�اv أ%و خ1ل}ق%ةv، خ.ر,س. خ.ر.ساv وهو
أ%خ\ر.س'. وال%ر.س'، بالتحريك: الصدر، وأ%خ\ر.س.ه الل�ه. وجل أ%خ\ر.س':

ل ث%قب لش1ق}ش1ق%ت1ه ي.خ\ر'ج منه ه.د1ير'ه فهو ي'رد>د'ه فيها، وهو
ي'ستحب إ,رسال�ه ف الش_و\ل, ل4نه أ%كثر ما يكون م1ئ}ناثاv. وع.ل%م

أ%خ\ر.س': ل يسمع ف البل له ص.دÝى، يعن الع.ل%م الذي يهتدى به؛ قال
ال4زهري وسعت العرب تنشد:

وأ%ي\ر.م¬ أ%خ\ر.س' فوق ع.ن\ز,
وال4ي\ر.م': الع.ل%م فوق القار.ة� ي'ه\ت.دى به. وال4ح\ر.س: القدي 

*)
قوله «والحرس القدي إل» كذا بالصل ولعل هنا سقطاv وكأ%نه قال ويروى

الحرس بالاء الهملة وهو إل وقد تقدم الستشهاد بالبيت على ذلك ف ح ر
س وليس الرس بالعجمة من معان الدهر أ%صلv.) العادي مأ}خوذ من

ال%ر\س، وهو الده\ر'. والعنز: القارة السوداء؛ قال وأ%نشدنيه أ%عراب
آخر:وأ%ر.م¬ أ%ع\ي.س' ف%وق ع.ن\ز,

قال: وال4ع\ي.س' ال4بيض. والع.ن\ز': ال4س\و.د' من الق�ور، قارة
ع.ن\ز¬: سوداء. وناقة خ.ر\ساء: ل يسمع لا ر'غاء. وكتيبة خ.ر\ساء إ,ذا

ص.م.ت.ت\ من كثرة الدeر'وع, أ%ي ل يكن لا ق%عاق1ع'، وقيل: هي الت ل تسمع
لا صوتاv من و.قار,ه1م\ ف الرب. قال ال4زهري: وسعت العرب تقول للب



الاثر: هذه ل%ب.ن.ة خ.ر\ساء ل يسمع لا صوت إ,ذا أ�ريقت. الكم: وشربة
خ.ر\ساء وهي الشربة الغليظة من اللب. ولب أ%خ\ر.س' أ%ي خاثر ل يسمع له

ف ال3ناء صوت لغلظه. وقال أ%بو حنيفة: عي خ.ر\ساء وسحابة 
(* قوله

«عي خرساء وسحابة إل» كذا بالصل. ولو قال كما قال شارح القاموس: وعي
خرساء ل يسمع لريها صوت، وسحابة إل لكان أحسن.) خ.ر\ساء ل رعد فيها ول

برق ول يسمع لا صوت رعد. قال: وأ%كثر ما يكون ذلك ف الشتاء ل4ن شدة
vالبد ت'خ\ر,س' الب.ر.د. وت'طفئ الب.ر\ق.. الفراء: يقال و.ل�ن ع'ر\ضا

أ%خ\ر.س. أ%م\ر.س.؛ يريد أ%ع\ر.ض. عن ول يكلمن. وال%ر\ساء: الداهية.
والع1ظام' ال�ر\س': الصeمe، قال: حكاه ثعلب. وال%ر\ساء� من الصخور:

الص_م_اء؛ أ%نشد ال4خفش قول النابغة:
أ%واض1ع. البيت1 ف خ.ر\ساء4 م'ظ}ل1م.ة{

ت'ق%ي_د' الع.ي\ر.، ل ي.س\ري با الس_اري
ويروى: تقيد العي، وهو مذكور ف موضعه.

وال�ر\س' وال1راس': طعام الولدة؛ ال4خية عن اللحيان، هذا ال4صل
ث صارت الدعوة للولدة خ'ر\ساv وخ1راساv؛ قال الشاعر:

كل© طعام� ت.ش\ت.هي ر.بيع.ه\:
ال�ر\س' وال3ع\ذار' والن_ق1يع.ه\

:�وخ.ر_س\ت' على الرأ%ة ت.خ\ريساv إ,ذا أ%طعمت ف ولدتا. وال�ر\س.ة
الت ت'ط}ع1م'ها النeف%ساء� ن.ف}س.ها أ%و ما ي'ص\نع لا من ف%ريق%ة{

ونوها. وخ.ر.س.ها ي.خ\ر'س'ها؛ عن اللحيان، وخ.ر_س.ها خ'ر\س.ت.ها
وخ.ر_س. عنها، كلها: عملها لا؛ قال:

ولل�ه ع.ي\نا م.ن\ ر.أ%ى مثل% م1ق}ي.س,،
إ,ذا النeف%ساء أ%ص\ب.ح.ت\ ل ت'خ.ر_س,

وقد خ'ر>س.ت\ هي أ%ي يعل� لا ال�ر\س'؛ قال ال4ع\لم ال�ذ%ل© يصف
ح.د\ب. الزمان وع.د.م. الكسب حت إ,ن الرأ%ة النفساء ل ت'خ.ر_س'

والف%ط1يم ل ي'س\ك%ت' ب,ح1ت\ر�، وهو الشيء اليسي من الطعام وغيه:
إ,ذا النeف%ساء� ل ت'خ.ر_س\ ب,ب,ك}ر,ها

غ�لماv، ول ي'س\ك%ت\ ب,ح1ت\ر� ف%ط1يم'ها
ال1ت\ر': الشيء القليل القي، أ%ي ليس لم شيء ي'ط}ع1م'ون الصب من



شد�ة ال4ز\م.ة1. وقوله غلماv منتصب على التمييز فيكون بياناv للب,ك}ر،
لن الب,ك}ر يكون غلماv وجارية، وأ%راد أ%ن الرأ%ة إ,ذا أ%ذ}ك%ر.ت\ كانت
ف النفوس آث%ر والعناي.ة� با آك%د.، فإ,ذا اط©ر,ح.ت\ دل ذلك على شد�ة

ال%د\ب وعموم ال%ه\د1. وف الديث ف صفة التمر: هي ص'م\ت.ة� الصب
وخ'ر\س.ة� م.ر\ي.م.؛ ال�ر\س.ة: ما ت.ط}ع.م'ه الرأ%ة� عند و,لد1ها.

وخ.ر_س\ت' النفساء: أ%طعمتها ال�ر\س.ة. وأ%راد قول الل�ه عز وجل: وه'ز�ي
إ,ليك ب,ج,ذع النخلة ت'ساق1ط} عليك ر'ط%باv ج.ن,ي�اv. وال�ر\س'، بل هاء:

الطعام الذي يدعى إ,ليه عند الولدة. وف حديث ح.س_ان: كان إ,ذا د'ع1ي.
إ,ل طعام قال: إ,ل ع'ر\س أ%م خ'ر\س أ%م إ,ع\ذار�؟ فإ,ن كان ف واحد من

ذلك أ%جاب، وإ,ل ل ي'ج,ب\؛ وأ%ما قول الشاعر يصف قوماv بقلة الي:
ش.رeك�م\ حاض1ر¬ وخ.ي\ر'ك�م' د.

رe خ.ر'وس�، من ال4ران,ب,، ب,ك}ر,
فيقال: هي الب,ك}ر' ف أ%و�ل حلها، ويقال: هي الت يعمل لا

ال�ر\س.ة�. ومن أمثالم: ت.خ.ر�سي ل م'خ.ر>س.ة% ل%ك1. وقال خالد بن صفوان ف صفة
التمر: ت'ح\ف%ة� الكبي، وص'م\ت.ة� الصغي، وت.خ\ر,س.ة� م.ر\ي. كأ%نه

ساه بالصدر وقد تكون اساv كالت_ن\ه,ي.ة1 والت_و\دي.ة1. وت.خ.ر_س.ت
الرأ%ة�: ع.م1ل%ت\ لنفسها خ'ر\س.ة. وال%ر'وس' من النساء: الت يعمل لا

شيء عند الولدة. وال%ر'وس أ%يضاv: الب,ك}ر ف أ%ول بطن تمله. ويقال
لل4فاعي: خ'ر\س¬؛ قال عنترة:
عليهم كل© م'ح\ك%م.ة{ د1لص�،

كأ%ن ق%ت1ي.ها أ%ع\يان� خ'ر\س,
وال%ر\س' وال1ر\س': الد_ن©؛ ال4خية عن كراع، والصاد ف هذه

ال4خية لغة. وال%ر_اس': الذي يعمل الد�نان%؛ قال العدي:
ج.و\نD ك%ج.و\ن1 ال%م_ار, ح.ر_د.ه ال}ـخ.ر_اس'، ل ناق1س¬ ول ه.ز,م'

الناقس: الامض؛ قال العجاج:
وخ.ر\سه ال�ح\م.رe فيه ما اع\ت'ص1ر\

قال ال4زهري: وقرأ}ت ف شعر العجاج القروء على شر:
م'ع.لYق1ي. ف الكلل1يب, السeف%ر\،

وخ.ر\سه ال�ح\م.رe فيه ما اع\ت'ص1ر\
قال: ال%ر\س' الدن9، قيده بالاء. وال%ر_اس أ%يضاv: ال%م_ار.



وخ'راسان�: ك�ور.ةD، النسب إ,ليها خ'راسانê، قال سيبويه: وهو أ%جود،
وخ'راس1يÒ خ'ر\س1يÒ، ويقال: هم خ'ر\سانD كما يقال هم س'ودانD وب,يضانD؛

ومنه قول ب.ش_ار:
ف البيت من خ'ر\سان ل ت'عاب'

يعن بناته، ويمع على ال�ر.س1ي.، بتخفيف ياء النسبة كقولك
ال4ش\ع.رين؛ وأ%نشد:

ل ت'ك}ر,ي.ن_ بعدها خ'ر.س1ي.ا .
@خرس: ال%ر.س': ذهاب الكلم ع1ي�اv أ%و خ1ل}ق%ةv، خ.ر,س. خ.ر.ساv وهو

أ%خ\ر.س'. وال%ر.س'، بالتحريك: الصدر، وأ%خ\ر.س.ه الل�ه. وجل أ%خ\ر.س':
ل ث%قب لش1ق}ش1ق%ت1ه ي.خ\ر'ج منه ه.د1ير'ه فهو ي'رد>د'ه فيها، وهو

ي'ستحب إ,رسال�ه ف الش_و\ل, ل4نه أ%كثر ما يكون م1ئ}ناثاv. وع.ل%م
أ%خ\ر.س': ل يسمع ف البل له ص.دÝى، يعن الع.ل%م الذي يهتدى به؛ قال

ال4زهري وسعت العرب تنشد:
وأ%ي\ر.م¬ أ%خ\ر.س' فوق ع.ن\ز,

وال4ي\ر.م': الع.ل%م فوق القار.ة� ي'ه\ت.دى به. وال4ح\ر.س: القدي 
*)

قوله «والحرس القدي إل» كذا بالصل ولعل هنا سقطاv وكأ%نه قال ويروى
الحرس بالاء الهملة وهو إل وقد تقدم الستشهاد بالبيت على ذلك ف ح ر

س وليس الرس بالعجمة من معان الدهر أ%صلv.) العادي مأ}خوذ من
ال%ر\س، وهو الده\ر'. والعنز: القارة السوداء؛ قال وأ%نشدنيه أ%عراب

آخر:وأ%ر.م¬ أ%ع\ي.س' ف%وق ع.ن\ز,
قال: وال4ع\ي.س' ال4بيض. والع.ن\ز': ال4س\و.د' من الق�ور، قارة

ع.ن\ز¬: سوداء. وناقة خ.ر\ساء: ل يسمع لا ر'غاء. وكتيبة خ.ر\ساء إ,ذا
ص.م.ت.ت\ من كثرة الدeر'وع, أ%ي ل يكن لا ق%عاق1ع'، وقيل: هي الت ل تسمع

لا صوتاv من و.قار,ه1م\ ف الرب. قال ال4زهري: وسعت العرب تقول للب
الاثر: هذه ل%ب.ن.ة خ.ر\ساء ل يسمع لا صوت إ,ذا أ�ريقت. الكم: وشربة

خ.ر\ساء وهي الشربة الغليظة من اللب. ولب أ%خ\ر.س' أ%ي خاثر ل يسمع له
ف ال3ناء صوت لغلظه. وقال أ%بو حنيفة: عي خ.ر\ساء وسحابة 

(* قوله
«عي خرساء وسحابة إل» كذا بالصل. ولو قال كما قال شارح القاموس: وعي



خرساء ل يسمع لريها صوت، وسحابة إل لكان أحسن.) خ.ر\ساء ل رعد فيها ول
برق ول يسمع لا صوت رعد. قال: وأ%كثر ما يكون ذلك ف الشتاء ل4ن شدة

vالبد ت'خ\ر,س' الب.ر.د. وت'طفئ الب.ر\ق.. الفراء: يقال و.ل�ن ع'ر\ضا
أ%خ\ر.س. أ%م\ر.س.؛ يريد أ%ع\ر.ض. عن ول يكلمن. وال%ر\ساء: الداهية.

والع1ظام' ال�ر\س': الصeمe، قال: حكاه ثعلب. وال%ر\ساء� من الصخور:
الص_م_اء؛ أ%نشد ال4خفش قول النابغة:

أ%واض1ع. البيت1 ف خ.ر\ساء4 م'ظ}ل1م.ة{
ت'ق%ي_د' الع.ي\ر.، ل ي.س\ري با الس_اري

ويروى: تقيد العي، وهو مذكور ف موضعه.
وال�ر\س' وال1راس': طعام الولدة؛ ال4خية عن اللحيان، هذا ال4صل

ث صارت الدعوة للولدة خ'ر\ساv وخ1راساv؛ قال الشاعر:
كل© طعام� ت.ش\ت.هي ر.بيع.ه\:
ال�ر\س' وال3ع\ذار' والن_ق1يع.ه\

:�وخ.ر_س\ت' على الرأ%ة ت.خ\ريساv إ,ذا أ%طعمت ف ولدتا. وال�ر\س.ة
الت ت'ط}ع1م'ها النeف%ساء� ن.ف}س.ها أ%و ما ي'ص\نع لا من ف%ريق%ة{

ونوها. وخ.ر.س.ها ي.خ\ر'س'ها؛ عن اللحيان، وخ.ر_س.ها خ'ر\س.ت.ها
وخ.ر_س. عنها، كلها: عملها لا؛ قال:

ولل�ه ع.ي\نا م.ن\ ر.أ%ى مثل% م1ق}ي.س,،
إ,ذا النeف%ساء أ%ص\ب.ح.ت\ ل ت'خ.ر_س,

وقد خ'ر>س.ت\ هي أ%ي يعل� لا ال�ر\س'؛ قال ال4ع\لم ال�ذ%ل© يصف
ح.د\ب. الزمان وع.د.م. الكسب حت إ,ن الرأ%ة النفساء ل ت'خ.ر_س'

والف%ط1يم ل ي'س\ك%ت' ب,ح1ت\ر�، وهو الشيء اليسي من الطعام وغيه:
إ,ذا النeف%ساء� ل ت'خ.ر_س\ ب,ب,ك}ر,ها

غ�لماv، ول ي'س\ك%ت\ ب,ح1ت\ر� ف%ط1يم'ها
ال1ت\ر': الشيء القليل القي، أ%ي ليس لم شيء ي'ط}ع1م'ون الصب من
شد�ة ال4ز\م.ة1. وقوله غلماv منتصب على التمييز فيكون بياناv للب,ك}ر،
لن الب,ك}ر يكون غلماv وجارية، وأ%راد أ%ن الرأ%ة إ,ذا أ%ذ}ك%ر.ت\ كانت
ف النفوس آث%ر والعناي.ة� با آك%د.، فإ,ذا اط©ر,ح.ت\ دل ذلك على شد�ة

ال%د\ب وعموم ال%ه\د1. وف الديث ف صفة التمر: هي ص'م\ت.ة� الصب
وخ'ر\س.ة� م.ر\ي.م.؛ ال�ر\س.ة: ما ت.ط}ع.م'ه الرأ%ة� عند و,لد1ها.



وخ.ر_س\ت' النفساء: أ%طعمتها ال�ر\س.ة. وأ%راد قول الل�ه عز وجل: وه'ز�ي
إ,ليك ب,ج,ذع النخلة ت'ساق1ط} عليك ر'ط%باv ج.ن,ي�اv. وال�ر\س'، بل هاء:

الطعام الذي يدعى إ,ليه عند الولدة. وف حديث ح.س_ان: كان إ,ذا د'ع1ي.
إ,ل طعام قال: إ,ل ع'ر\س أ%م خ'ر\س أ%م إ,ع\ذار�؟ فإ,ن كان ف واحد من

ذلك أ%جاب، وإ,ل ل ي'ج,ب\؛ وأ%ما قول الشاعر يصف قوماv بقلة الي:
ش.رeك�م\ حاض1ر¬ وخ.ي\ر'ك�م' د.

رe خ.ر'وس�، من ال4ران,ب,، ب,ك}ر,
فيقال: هي الب,ك}ر' ف أ%و�ل حلها، ويقال: هي الت يعمل لا

ال�ر\س.ة�. ومن أمثالم: ت.خ.ر�سي ل م'خ.ر>س.ة% ل%ك1. وقال خالد بن صفوان ف صفة
التمر: ت'ح\ف%ة� الكبي، وص'م\ت.ة� الصغي، وت.خ\ر,س.ة� م.ر\ي. كأ%نه

ساه بالصدر وقد تكون اساv كالت_ن\ه,ي.ة1 والت_و\دي.ة1. وت.خ.ر_س.ت
الرأ%ة�: ع.م1ل%ت\ لنفسها خ'ر\س.ة. وال%ر'وس' من النساء: الت يعمل لا

شيء عند الولدة. وال%ر'وس أ%يضاv: الب,ك}ر ف أ%ول بطن تمله. ويقال
لل4فاعي: خ'ر\س¬؛ قال عنترة:
عليهم كل© م'ح\ك%م.ة{ د1لص�،

كأ%ن ق%ت1ي.ها أ%ع\يان� خ'ر\س,
وال%ر\س' وال1ر\س': الد_ن©؛ ال4خية عن كراع، والصاد ف هذه

ال4خية لغة. وال%ر_اس': الذي يعمل الد�نان%؛ قال العدي:
ج.و\نD ك%ج.و\ن1 ال%م_ار, ح.ر_د.ه ال}ـخ.ر_اس'، ل ناق1س¬ ول ه.ز,م'

الناقس: الامض؛ قال العجاج:
وخ.ر\سه ال�ح\م.رe فيه ما اع\ت'ص1ر\

قال ال4زهري: وقرأ}ت ف شعر العجاج القروء على شر:
م'ع.لYق1ي. ف الكلل1يب, السeف%ر\،

وخ.ر\سه ال�ح\م.رe فيه ما اع\ت'ص1ر\
قال: ال%ر\س' الدن9، قيده بالاء. وال%ر_اس أ%يضاv: ال%م_ار.

وخ'راسان�: ك�ور.ةD، النسب إ,ليها خ'راسانê، قال سيبويه: وهو أ%جود،
وخ'راس1يÒ خ'ر\س1يÒ، ويقال: هم خ'ر\سانD كما يقال هم س'ودانD وب,يضانD؛

ومنه قول ب.ش_ار:
ف البيت من خ'ر\سان ل ت'عاب'

يعن بناته، ويمع على ال�ر.س1ي.، بتخفيف ياء النسبة كقولك



ال4ش\ع.رين؛ وأ%نشد:
ل ت'ك}ر,ي.ن_ بعدها خ'ر.س1ي.ا .

@خربس: ال%ر\ب.س3يس': الشيء اليسي، وهي ف النفي بالصاد.
@خرمس: ليل خ1ر\م1س¬: مظلم.

واخ\ر.ن\م.س. الرجل: ذ%ل� وخضع، وقيل: سكت؛ وقد وردت بالصاد عن كراع
وثعلب. والخ\ر,ن\ماس': السكوت. وال�خ.ر\م1س': الساكت. الفراء: اخ\ر.م_س.

واخ\ر.م_ص.: سكت. واخ\ر.م_س. الرجل إ,ذا ذ%ل� وخ.ض.ع.
@خسس: ال%ساس.ة�: مصدر' الرجل ال%س3يس الب.ي>ن ال%ساس.ة. وال%س3يس':

الدنء. وخ.س_ الشيء� ي.خ.سe وي.خ1سe خ1س_ةv وخ.ساس.ةv، فهو خس3يس¬:
ر.ذ�ل%. وشيء خ.س3يس¬ وخ'ساس¬ وم.خ\س'وس¬: تافه. ورجل م.خ\س'وس¬:

م.ر\ذ�ول. وقوم خ1ساس¬: أ%رذال. وخ.س3س\ت. وخ.س.س.ست\ ت.خ1سe خ.ساسة
وخ'س'وس.ةv وخ1س_ة: ص1ر\ت. خ.س3يساv. وأ%خ\س.س\ت.: أ%تيت ب.س3يس. وخ.س3س\ت.
بعدي، بالكسر، خ1س_ةv وخ.ساسةv إ,ذا كان ف نفسه خ.س3يساv. وخ.س_ نصيب.ه

.vوأ%خ\س.س\ت'ه: وجدته خ.س3يسا ،vه، بالضم، أ%ي جعله خ.س3يساeي.خ'س
واس\ت.خس_ه أ%ي عد_ه خ.س3يساv. وخ.س_ الظ© خ.س�اv، فهو خ.س3يس¬،

وأ%خ.س_ه، كلها: ق%ل�له ول ي'و.فYر\ه. قال أ%بو منصور: العرب تقول أ%خ.س_
الل�ه' ح.ظ�ه وأ%خ.ت_ه، بال4لف، إ,ذا ل يكن ذا ج.د¼ ول ح.ظð ف

الدنيا ول شيء� من الي. وأ%خس_ فلن إ,ذا جاء ب.س3يس من ال4فعال. وقد
.vخسيسا vإ,ذا فعلت. فعل vأ%خ\س.س\ت. ف فعلك وأ%خ\س.س\ت. إ,خ\ساسا

وامرأ%ة م'س\ت.خ41س.ة وخ.س_اء�: قبيحة الوجه، اشتقت من ال%س3يس؛ وف
التهذيب: امرأ%ة م'س\ت.خ.3س_ة إ,ذا كانت دميمة الوجه ذ%ر,ب.ةv، مشتق من

ال1س_ة، والعرب تسمي النجوم الت ل ت.ع\ز'ب' نو بنات ن.ع\ش
والف%ر\ق%د.ي\ن وال%د\ي, والق�ط}ب وما أ%ش\به ذلك: ال�س_ان.

وال%سe، بالفتح: بقلة معروفة من أ%حرار البقول عريضة الورق ح'ر_ة
ل%ي>نة تزيد ف الدم.

وال�سe: رجل من إ,ياد معروف. وابنةD ال�س� ال3ياد1ي.ة: الت جاءت
عنها ال4مثال، واسها ه1ن\د، وكانت معروفة بالفصاحة.

ويقال: ر.ف%ع\ت' من خ.س3يس.ت1ه إ,ذا فعلت به فعلv يكون فيه ر,ف}ع.ت'ه.
قال ال4زهري: يقال رفع الل�ه خ.س3يس.ةv فلن إ,ذا رفع حاله بعد

انطاطها. وف حديث عائشة: أ%ن فتاةv دخلت عليها فقالت: إ,ن أ%ب زو_جن من ابن



أ%خيه1 وأ%راد أ%ن ي.ر\ف%ع. ب خ.س3يس.ته؛ ال%س3يس': الدنء.
وال%ساس.ة�: الالة الت يكون عليها ال%س3يس'؛ ومنه حديث ال4حنف: إ,ن ل

.Dي.ر\ف%ع خ.س3يس.تنا. التهذيب: ال%س3يس' الكافر. ويقال: هو خ.س3يس¬ خ.ت1يث
�وخ.س3يسة� الناقة: أ%سنانا دون ال3ث}ناء3. يقال: جاوزت الناقة

خ.س3يس.ت.ها وذلك ف السنة السادسة إ,ذا أ%لقت ث%ن,ي_ت.ها، وهي الت توز ف
الضحايا وال%د\ي.

@خفس: خ.ف%س. ي.خ\ف1س' خ.ف}ساv وأ%خ\ف%س. الرجل�: قال لصاحبه أ%ق}ب.ح. ما
يكون من القول وأ%قب.ح ما قد.ر. عليه. يقال للرجل: خ.ف%س\ت. يا هذا

وأ%خ\ف%س\ت. وهو من سوء القول.
وش.راب¬ م'خ\ف1س¬: سريع ال3سكار، واشتقاقه من الق�ب\ح ل4نه يرج به من

س'ك}ر,ه إ,ل القبيح من القول والفعل. وخ.ف%س. له ي.خ\ف1س: ق%ل%çل له من
الاء ف شرابه، يقال: اخ\ف1س\ له من الاء أ%ي ق%لYلل الاء4 وأ%كثر

النبيذ؛ قال ثعلب: هذا من كلم ال�ج_ان1، والصواب: أ%ع\ر,ق\ له، يريد
أ%ق}ل1ل} له من الاء ف الكأ}س حت ي.س\ك%ر.. وأ%خ\ف%س. الشراب. وأ%خ\ف%س.

له منه: أ%كثر م.ز\ج.ه. وقال أ%بو حنيفة: أ%خفس له إ,ذا أ%ق%ل% الاء
وأ%كثر الشراب. أ%و اللب أ%و السويق؛ وكان أ%بو اليثم ينكر قول الفراء ف

الشراب ال%ف1يس إ,نه الذي أ%كثر نبيذه وأ%ق%ل� ماؤه. أ%بو عمرو:
ال%ف}س' الستهزاء. وال%ف%gس': ال4كل القليل.

vخلس: ال%ل}س': ال4خذ ف ن'ه\ز.ة{ وم'خاتلة؛ خ.ل%س.ه ي.خل1س'ه خ.ل}سا@
وخ.ل%س.ة إ,ياه، فهو خال1س¬ وخ.ل�س؛ قال الذل:

يا م.يe، إ,ن ت.ف}ق1دي قوماv و.لد\ت1هم
أ%و ت.خ\ل1س3يهم، فإ,ن الد_ه\ر. خ.ل�س

الوهري: خ.ل%س\ت' الشيء واخ\ت.ل%س\ته وت.خ.ل�س\ته إ,ذا اس\ت.لبته.
والت_خال�س': الت_سال�ب'. والخ\تلس' كال%ل}س,، وقيل: الخ\تلس' أ%و\حى

من ال%ل}س, وأ%خص.
وال�ل}س.ة، بالضم: النeه\زة�. يقال: الف�ر\ص.ة� خ'ل}س.ةD. والف1ر\نان1

إ,ذا تبارزا ي.ت.خالسان أ%نفس.هما: ي'ناه1ز' كل© واحد منهما ق%ت\ل
صاحبه. ال4زهري: ال%ل}س' ف القتال والص>راع. وهو رجل م'خال1س¬ أ%ي شجاع

ح.ذ1ر¬. وت.خالس. الق1ر\نان1 وتال%سا ن.ف}س.ي\هما: رام كل© واحد منهما
اخ\ت1لس. صاحبه؛ قال أ%بو ذؤيب:



ف%ت.خ.ال%سا ن.ف}س.ي\هما بن.واف1ذ{،
كن.واف1ذ1 الع'ب\ط1 الت ل ت'ر\ق%ع'

وخال%س.ه م'خال%س.ةv وخ1لساv؛ أ%نشد ثعلب:
،vع.ش1ي_ة vن.ظ%ر\ت' إ,ل م.ي¼ خ1لسا

على ع.ج.ل�، والكاش1ح'ون% ح'ض'ور'
كذا مثل% ط%ر\ف{ العي,، ث أ%ج.ن_ها

ر,واق¬ أ%تى من دون,ها وس'ت'ور'
وط%ع\نة خ.ليس¬ إ,ذا اخ\ت.ل%س.ها الطاعن' ب,ح1ذ}ق1ه. وأ%خذه خ1لYيس.ى

أ%ي اختلساv. ورجل خ.ل1يس¬ وخ.ل�س¬: شجاع¬ ح.ذ1ر¬.
ور.ك%ب¬ م.خ\لوس: ل يرى من قلة لمه.

وأ%خ\ل%س. الش_ع\ر'، فهو م'خ\ل1س¬ وخ.ل1يس¬: استوى سواده وبياضه، وقيل:
هو إ,ذا كان سواده أ%كثر من بياضه؛ قال س'و.يد¬ الارثي:

ف%تÝى ق%ب.لD ل ت'ع\ن,س, الس>نe و.ج\ه.ه،
س1و.ى خ'ل}س.ة{ ف الر_أ}س, كالب.ر\ق, ف الدeج.ى

أ%بو زيد: أ%خ\ل%س. رأ}س'ه، فهو م'خل1س¬ وخ.ل1يس إ,ذا ابيض بعضه، فإ,ذا
غلب بياضه سواده، فهو أ%غ}ث%م. وال%ل1يس': ال4ش\مط. وأ%خ\ل%س.ت\ ليته

إ,ذا ش.م.ط%ت\. الوهري: أ%خ\ل%س. رأ}س'ه إ,ذا خالط سواد'ه البياض.،
وكذلك النبت إ,ذا كان بعضه أ%خ\ض.ر وبعضه أ%بيض، وذلك ف ال%ي\ج، وخ_س

:eيان% وال%ل}ت.ى والس.ح.م.. وأ%خ\ل%س. ال%ل1يYبعضهم به الطريقة والص>ل
خرجت فيه خ'ض\ر.ةD ط%ر,ي_ة؛ عن ابن ال4عراب. وأ%خ\ل%س.ت ال4رض'

والنبات': خالط يبيس'هما ر.ط}ب.هما، وال�ل}س.ة� السم من ذلك. وأ%خ\ل%ست
ال4رض' أ%يضاv: أ%ط}ل%ع.ت\ شيئاv من النبات. وال%ليس': النبات الائج بعض'ه

.vيسمى خليسا �أ%صفر وبعض'ه أ%خضر، وكذلك ال%ل1يط
وال1لس1يe: الولد بي أ%بيض وسوداء أ%و بي أ%سود وبيضاء. قال

ال4زهري: سعت العرب تقول للغلم إ,ذا كانت أ�م�ه سوداء وأ%بوه عربي�اv آد.م.
فجاءت بولد بي لونيهما: غلم خ1لس1يÒ، وال�نثى خ1لس1ي_ة؛ ومنه

الديث: س1ر\ حت تأ}ت ف%ت.يات{ ق�ع\ساv، ورجالv ط�ل}ساv، ونساءé خ'ل}ساv؛
ال�ل}س': السeم\ر'.

وف الديث: نى عن الل1يس.ة، وهي ما ت'س\ت.خل%ص' من السبع فتموت قبل
أ%ن ت'ذ%ك�ى، من خ.ل%س\ت' الشيء واخ\ت.ل%س\ته إ,ذا سلبته، وهي ف%ع1يلة



بعن مفعولة؛ ومنه الديث: ليس ف النeه\ب.ة ول ال%ل1يسة قطع، وف
رواية: ول ف ال�ل}س.ة أ%ي ما يؤخذ س.ل}باv وم'كاب.ر.ةv؛ ومنه الديث:
باد1ر'وا بال4عمال م.ر.ضاv حابساv أ%و موتاv خال1ساv أ%ي ي.خ\ت.ل1س'كم على

غفلة. وال1لس1يe من الد>ي.ك%ة1: بي الد_جاج ال1ن\د1ية والفارسية.
الليل: من الصادر ال�خ\ت.ل%س وال�ع\ت.م.د': فال�خ\ت.ل%س' ما كان على

ح.ذ}و, الفعل نو انصر.ف انصرافاv ورجع رجوعاv، والعتمد ما اعتمدت عليه
،vللمصدر نو الذهب وال%ر\ج,ع,، وقولك أ%ج.ب\ت'ه إ,جابة vفجعلته اسا

وهو العتمد عليه ول يعرف العتمد إ,ل بالس_ماع.
وم'خال1س¬: اسم حصان من خيل العرب معروف؛ قال مزاح1م¬:

ي.ق�ودان1 ج'ر\داv من بنات1 م'خال1س�،
وأ%ع\و.ج. ي'ق}ف%ى بال4ج,ل�ة1 والرeس\ل,
.vوم'خال1سا vوقد ست خ.ل�سا

@خلبس: خ.ل}ب.س.ه وخ.ل}ب.س. قلبه أ%ي فتنه وذهب به، كما يقال خ.ل%به،
وليس يبعد أ%ن يكون هو ال4صل ل4ن السي من حروف الزيادات، وال�لب,س'،

بضم الاء: الديث الرقيق، وقيل: الكذب؛ قال الك�م.ي\ت:
با قد أ%ر.ى فيها أ%وان,س. كالدeم.ى،
وأ%ش\ه.د' منهن_ الديث% ال�لب,سا

وال%لبيس': الك%ذ1ب'. وأ%مر¬ خ.لب,�يس': على غي استقامة، وكذلك
خ.ل}ق¬ خ.لب,يس'، والواحد خ1ل}بيس¬ وخ1ل}باس¬، وقيل: ل واحد له.

وال%لب,يس': أ%ن ت.ر\و.ى ال3بل� فتذهب ذهاباv شديداv ف%ت'ع\ن>ي راعيها. يقال:
أ%كف1يك. ال3بل% وخ.لب,يس.ها، وال%لب,يس': التفر�قون.

@خس: المسة�: من عدد الذكر، وال%م\س': من عدد الؤ.نث معروفان؛ يقال:
vخسة رجال وخس نسوة، التذكي بالاء. ابن السكيت: يقال ص'م\نا خ.م\سا

من الشهر ف%ي'غ.لYب'ون الليال على ال4يام إ,ذا ل يذكروا ال4يام،
وإ,نا يقع الصيام على ال4يام ل4ن ليلة كل يوم قبله، فإ,ذا أ%ظهروا

ال4يام قالوا صمنا خسة أ%يام، وكذلك أ%قمنا عنده عشراv بي يوم وليلة؛ غلبوا
التأ}نيث، كما قال العدي:
أ%قامت\ ثلثاv بي. يوم� وليلة{،

وكان الن_ك1ي' أ%ن ت'ض1يف. وت.ج\أ%را
ويقال: له خ.م\س¬ من ال3بل، وإن ع.ن.ي\ت. ج,مال%، ل4ن ال3بل مؤنثة؛



وكذلك له خ.م\س من الغنم، وإ,ن عنيت أ%ك}ب'شاv، ل4ن الغنم مؤنثة. وتقول:
عندي خسةD دراهم، الاء� مرفوعة، وإ,ن شئت أ%دغمت ل4ن الاء من خسة
تصي تاء ف الوصل فتدغم ف الدال، وإ,ن أ%دخلت ال4لف واللم ف الدراهم

قلت: عندي خسة الدراهم، بضم الاء، ول يوز ال3دغام ل4نك قد أ%دغمت
اللم ف الدال، ول يوز أ%ن تدغم الاء من خسة وقد أ%دغمت ما بعدها؛

قال الشاعر:
ما زال% م'ذ} ع.قد.ت\ يداه إ,زار.ه'،

فس.م.ا وأ%د\ر.ك. خس.ة% ال4ش\بار,
وتقول ف الؤنث: عندي خ.م\س' الق�د'ور، كما قال ذو الرمة:

وهل ي.ر\ج,ع' التسليم. أ%و ي.ك}ش1ف' الع.م.ى
ثلث� ال4ثاف، والرeس'وم' الب.لق1ع'؟

وتقول: هذه المسة دراهم، وإ,ن شئت رفعت الدراهم وتريها مرى النعت،
وكذلك إ,ل العشرة.

وال�خ.م_س' من الش>ع\ر,: ما كان على خسة أ%جزاء، وليس ذلك ف وضع
الع.ر'وض. وقال أ%بو إ,سحق: إ,ذا اختلطت القواف، فهو ال�خ.م_س'. وشيء

م'خ.م_س¬ أ%ي له خسة أ%ركان.
vويقال: جاء فلن خامسا .vكان له خامسا :vوخ.م.س.هم ي.خ\م1س'هم خ.م\سا

وخامياv؛ وأ%نشد ابن السكيت للحاد1ر.ة واسه ق�ط}بة� بن أ%وس:
كم للم.ناز,ل, من ش.ه\ر� وأ%ع\وام,

بال�ن\ح.ن.ى بي أ%ن\هار� وآجام,
م.ض.ى ثلث� س1ني. م'ن\ذ� ح'ل� با،
وعام' ح'ل�ت\ وهذا التابع الام1ي

والذي ف شعره: هذي ثلث سني قد خ.ل%و\ن% لا. وأ%خ\م.س. القوم': صاروا
خسة. ور'م\ح م.خ\م'وس¬: طوله خس أ%ذرع. والمسون من العدد: معروف. وكل

ما قيل ف المسة وما ص'ر>ف. منها م.ق�ولD ف المسي وما ص'ر>ف.
منها؛ وقول الشاعر:

ع.لم. ق%ت\ل� م'س\ل1م� ت.ع.مeدا؟
مذ س.ن.ةD وخ.م1سون% ع.د.دا

بكسر اليم ف خسون، احتاج إ,ل حركة اليم لقامة الوزن، ول يفتحها
لئل يوهم أ%ن الفتح أ%صلها ل4ن الفتح ل يسكن، ول يوز أ%ن يكون حركها



عن سكون ل4ن مثل هذا الساكن ل يرك بالفتح إ,ل ف ضرورة ل بد منه
فيها، ولكنه قد�ر أ%نا ف ال4صل خ.م.س'ون كعشرة ث أ%سكن، فلما احتاج

ر.د_ه إ,ل ال4صل وآن.س. به ما ذكرناه من ع.ش.رة؛ وف التهذيب: كسر اليم
من خ.م1س'ون والكلم خ.م\س'ون كما قالوا خ.م\س. ع.ش1ر.ة%، بكسر الشي؛

وقال الفراء: رواه غيه خ.م.سون عدداv، بفتح اليم، بناه على خ.م.س.ة
وخ.م.سات{. وحكى ابن ال4عراب عن أ%ب م.ر\ج.ح�: ش.ر,ب\ت' هذا الكوز. أ%ي

خ.م.س.ة بثله.
وال1م\س'، بالكسر: من أ%ظ}ماء ال3بل، وهو أ%ن ت.ر,د. ال3بل� الاء4

اليوم. الامس.، والمع أ%خ\ماس. سيبويه: ل ياوز به هذا البناء4. وقالوا
ض.ر.ب. أ%خ\ماساv ل4س\داس, إ,ذا أ%ظهر أ%مراv ي'ك}ن عنه بغيه. قال

ابن ال4عراب: العرب تقول لن خات.ل%: ض.ر.ب. أ%خ\ماساv ل4س\داس�؛ وأ%صل
ذلك أ%ن شيخاv كان ف إ,بله ومعه أ%ولده، رجالv ي.ر\ع.و\نا قد طالت
غربتهم عن أ%هلهم، فقال لم ذات يوم: ار\ع.و\ا إ,بلكم ر,ب\عاv، ف%ر.ع.و\ا
vفزادوا يوما ،vنو. طريق أ%هلهم، فقالوا له: لو رعيناها خ1م\سا vر,ب\عا
ق1ب.ل% أ%هلهم، فقالوا: لو رعيناها س1د\ساv، فف%ط%ن. الشيخ' لا يريدون،

فقال: ما أ%نتم إ,ل� ض.ر\ب' أ%خاس� ل4س\داس�، ما ه1م_ت'كم ر.ع\ي'ها
إ,نا ه1م_ت'كم أ%هل�كم؛ وأ%نشأ% يقول:

وذلك ض.ر\ب' أ%خ\ماس�، أ%راه'،
ل4س\داس,، ع.سى أ%ن ل تكونا

وأ%خذ الكم.ي\ت' هذا البيت. ل4نه م.ث%ل فقال:
وذلك ضرب أ%خاس، أ�ريد.ت\،

ل4س\داس�، عسى أ%ن ل تكونا
قال ابن السكيت ف هذا البيت: قال أ%بو عمرو هذا كقولك شش\ ب.ن\ج\، وهو

أ%ن ت'ظ}هر خسة تريد ستة. أ%بو عبيدة: قالوا ض.ر\ب' أ%خاس� ل4س\داس�،
يقال للذي ي'ق%د>م' ال4مر. يريد به غيه فيأ}تيه من أ%و�له فيعمل

ر'و.ي\داv ر'و.ي\داv. الوهري: قولم فلن ي.ض\ر,ب' أ%خاساv ل4سداس أ%ي يسعى
ف الكر والديعة، وأ%صله من أ%ظماء ال3بل، ث ض'ر,ب. مثلv للذي

ي'راو,غ� صاحبه ويريه أ%نه يطيعه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لرجل من طيء:
الل�ه' ي.ع\ل%م' لول أ%نن ف%ر,ق¬

من ال4مي,، لعات.ب\ت' ابن. ن,ب\راس,



ف م.و\ع1د{ قاله ل ث أ%خ\ل%ف%ه،
غ%داv ض.ر\ب' أ%خاس� ل4س\داس,
حت إ,ذا نن أ%ل}ج.أ}نا م.واع1د.ه
إ,ل الط�ب,يع.ة1، ف ر,ف}ق� وإ,يناس,

أ%ج\ل%ت\ م.خ1يل%ت'ه عن ل، فقلت' له:
لو ما ب.د.أ}ت. با ما كان من باس,

وليس ي.ر\ج,ع' ف ل، ب.ع\د.ما س.ل%ف%ت\
منه ن.ع.م\ طائعاv، ح'رÒ من الناس,

:eوقال خ'ر.ي\م' بن فات1ك{ ال4س.د1ي
لو كان للقوم رأ}ي¬ ي'ر\ش.د'ون% به،
أ%هل% الع1راق ر.م.و\ك�م بابن ع.ب_اس,

لل�ه د.رe أ%بيه1 أ%يeما رجل�،
ما مثله' ف ف1صال, القول, ف الناس,

لكن ر.م.و\كم بشيخ� من ذ%وي ي.م.ن�،
ل ي.د\ر, ما ض.ر\ب' أ%خ\ماس� ل4س\داس,

يعن أ%نم أ%خطأ�وا الرأ}ي ف تكيم أ%ب موسى دون ابن عباس. وما أ%حسن
ما قاله ابن عباس، وقد سأ%له عتبة بن أ%ب سفيان بن حرب فقال: ما منع
علي�اv أ%ن يبعث مكان أ%ب موسى؟ فقال: منعه والل�ه من ذلك حاجز' الق%د.ر,

وم1ح\ن.ة� البتلء وق1ص.ر' الد�ة، والل�ه لو بعثن مكانه
لع\ت.ر.ض\ت' ف م.دار,ج أ%نفاس معاوية ناق1ضاv لا أ%ب\ر.م.، وم'ب\ر,ماv لا نقض،

ولكن مضى ق%د.ر¬ وبقي أ%س.ف¬ والخرة� خي ل4مي الؤمني؛ فاستحسن عتبة
بن أ%ب سفيان كلمه، وكان عتبة هذا من أ%فصح الناس، وله خطبة بليغة ف
ندب الناس إ,ل الطاعة خطبها بصر فقال: يا أ%هل مصر، قد كنتم ت'ع\ذ%ر'ون

ببعض النع منكم لبعض, ال%و\ر, عليكم، وقد و.ل1ي.كم من يقول بف1ع\ل�
ويفعل بق%و\ل�، فإ,ن د.ر.ر\ت'م له م.راكم بيده، وإ,ن استعصيتم عليه مراكم

بسيفه، ور.جا ف الخر من ال4ج\ر ما أ%م_ل% ف ال4و_ل من الز_ج\ر؛ إ,ن
الب.ي\ع.ة متاب.ع.ةD، فلنا عليكم الطاعة فيما أ%حببنا، ولكم علينا

الع.دل� فيما ولينا، فأ%ينا غ%د.ر. فل ذمة له عند صاحبه، والل�ه ما نطقت\ به
أ%لسنت'نا حت ع.ق%د.ت\ عليه قلوبنا، ول طلبناها منكم حت بذلناها لكم

ناجزاv بناجز فقالوا: س.م\عاv س.م\عاv فأ%جابم: ع.د\لv عدلv . وقد



خ.م.س.ت ال3بل� وأ%خ\م.س. صاحبها: وردت إ,بله خ1م\ساv، ويقال لصاحب
ال3بل الت ت.ر,د' خ1م\ساv: م'خ\م1س¬؛ وأ%نشد أ%بو عمرو بن العلء لمرئ

القيس:
ي'ث1ي' وي'ب\د1ي ت'ر\ب.ها وي'ه,يل�ه،

إ,ثار.ة% ن.ب_اث1 ال%واج,ر, م'خ\م1س,
غيه: ال1م\س'، بالكسر، من أ%ظماء ال3بل أ%ن ترعى ثلثى أ%يام وت.ر,د.
اليوم الرابع، وال3بل خامس.ة وخ.وام1س'. قال الليث: وال1م\س' ش'ر\ب'

ال3بل يوم الرابع من يوم ص.د.ر.ت\ ل4نم ي.ح\س'بون يوم الص_د.ر فيه؛
قال ال4زهري: هذا غلط ل ي'ح\س.ب' يوم' الص_د.ر, ف و,ر\د1 الن>عم،

وال1م\س': أ%ن تشرب يوم و,ر\د1ها وت.ص\د'ر. يومها ذلك وت.ظ%ل9 بعد ذلك اليوم
ف ال%ر\عى ثلثة أ%يام سوى يوم الص_د.ر,، وت.رد اليوم الرابع، وذلك

ال1م\س. قال: ويقال فلة خ1م\س¬ إ,ذا انتاط و,ر\د'ها حت يكون و,ر\د'
الن_ع.م, اليوم. الرابع سوى اليوم الذي شربت وصدرت فيه. ويقال: خ1م\س¬

ب.ص\باص¬ وق%ع\قاع وح.ث}حات¬ إ,ذا ل يكن ف سيها إ,ل الاء و.ت1ي.ة ول
ف�ت'ور لب'عده. غيه: ال1م\س' اليوم الامس من ص.د.رها يعن ص.د.ر

الواردة. والس>د\س': الو,ر\د' يوم السادس. وقال راوية� الكميت: إ,ذا أ%راد
الرجل� سفراv بعيداv ع.و�د إ,بله أ%ن تشرب خ1م\ساv ث س1د\ساv حت إ,ذا

د.ف%ع.ت\ ف السي ص.ب.ر.ت\؛ وقول العجاج:
وإ,ن ك�وي من ق%ل1قات1 ال�ر\ت1
خ1م\س¬ كح.بل, الش_ع.ر ال�ن\ح.ت>،
ما ف ان\ط1لق, ر.ك}به من أ%م\ت1

أ%راد: وإ,ن ط�وي من إ,بل ق%ل1قات1 ال�ر\ت1 خ1م\س¬. قال: والمس ثلثة
أ%يام ف الرعى ويوم ف الاء، ويسب يوم الص_د.ر. فإ,ذا ص.د.ر.ت

ال3بل حسب ذلك اليوم في'ح\س.ب يوم' ت.ر,د' ويوم' ت.ص\د'ر'. وقوله كحبل الشعر
النحت، يقال: هذا خ1م\س¬ أ%ج\ر.د' كالبل ال�ن\ج.ر,د1. من أ%مت: من
اعوجاج. والت.خ\م1يس' ف سقي ال4رض: الس_ق}ي.ة� الت بعد التربيع.

وخ.م.س. ال%ب\ل% ي.خ\م1س'ه خ.م\ساv: فتله على خ.م\س, ق�وÝى. وح.ب\لD م.خ\موس¬
أ%ي من خ.م\س ق�وÝى. ابن شيل: غلم خ'ماس1يÒ ور'باع1يÒ: طال خس.ة
،vورباعي فيمن يزداد طول Òأ%شبار وأ%ربعة أ%شبار، وإ,نا يقال خ'ماس1ي

ويقال ف الثوب س'باعيÒ. قال الليث: ال�ماسيe وال�ماس1ي_ة� من الوصائف



ما كان طوله خسة أ%شبار؛ قال: ول يقال س'داس1يÒ ول س'باعي إ,ذا بلغ
ستة أ%شبار وسبعة، قال: وف غي ذلك ال�ماسيe ما بلغ خسة، وكذلك

السeداس1يe والع'شار,يe. قال ابن سيده: وغلم خ'ماسيÒ طوله خسة أ%شبار؛
قال:

فوق. ال�ماس1ي> قليلv ي.ف}ض'ل�ه'،
أ%د\ر.ك. ع.ق}لv، والر>هان� ع.م.ل�ه\

vوف حديث خالد: أ%نه سأ%ل عمن يشتري غلما .Dوال�نثى خ'ماس1ي_ة
تام�اv س.ل%فاv فإ,ذا ح.ل� ال4جل� قال خذ من غلمي خ'ماس1ي_ي أ%و

ع1ل}جاv أ%م\ر.د.، قال: ل بأ}س؛ ال�ماس1ي_ان طول� كل واحد منهما خسة أ%شبار
ول يقال سداسي ول سباعي ول ف غي المسة ل4نه إ,ذا بلغ سبعة أ%شبار
صار رجلv. وث%وب خ'ماس1يÒ وخ.م1يس¬ وم.خ\موس¬: طوله خسة؛ قال عبيد

يذكر ناقته:
،vن وأ%ب\ي.ض. صار,ما�هات1يك. ت.ح\م1ل

وم'ذ%ر>باv ف مار,ن{ م.خ\موس,
يعن ر'م\حاv طول� مار,نه خ.م\س' أ%ذرع. ومنه حديث معاذ: ائتون

ب.م1يس� أ%و ل%ب,يس� آخذه منكم ف الصدقة؛ ال%م1يس': الثوب الذي طوله خس
أ%ذرع، كأ%نه يعن الصغي من الثياب مثل جريح ومروح وقتيل ومقتول، وقيل:

ال%م1يس' ثوب منسوب إ,ل م.ل1ك{ كان باليمن أ%مر أ%ن تعمل هذه ال4ردية
فنسبت إ,ليه. وال1م\س': ضرب من برود اليمن؛ قال ال4عشى يصف ال4رض:

يوماv ت.راها كش1ب\ه1 أ%ر\د1ي.ة1 ال}ـ
ـخ1م\س,، ويوماv أ%د1ي.ها ن.غ1ل

وكان أ%بو عمرو يقول: إ,نا قيل للثوب خ.م1يس¬ ل4ن أ%ول من عمله ملك
باليمن يقال له ال1م\س'، بالكسر، أ%مر بعمل هذه الثياب فنسبت إ,ليه. قال
ابن ال4ثي: وجاء ف البخاري خ.م1يص¬، بالصاد، قال: فإ,ن صحت الرواية

فيكون م'ذ%ك�ر. ال%م1يص.ة{، وهي كساء صغي فاستعارها للثوب.
ويقال: ها ف ب'ر\د.ة{ أ%خ\ماس� إ,ذا تقارنا واجتمعا واصطلحا؛ وقوله

أ%نشده ثعلب:
ص.ي_ر.ن ج'ود' يديه، وم.ن\
أ%ه\واه، ف ب'ر\د.ة1 أ%خ\ماس,

فسره فقال: ق%ر_ب. بيننا حت كأ%ن وهو ف خس أ%ذرع. وقال ف التهذيب:



كأ%نه اشترى له جارية أ%و ساق مهر امرأ%ته عنه. قال ابن السكيت: يقال ف
م.ث%ل�: ل%ي\ت.نا ف ب'ر\د.ة{ أ%خ\ماس� أ%ي ليتنا ت.قار.ب\نا، ويراد

بأ%خاس أ%ي طول�ها خسة أ%شبار، والب'ر\د.ة: ش.م\ل%ة من صوف م'خ.ط�ط%ة،
vوجعها الب'ر.د'. ابن ال4عراب: ها ف ب'ر\د.ة{ أ%خاس، يفعلن فعل

واحداv يشتبهان فيه كأ%نما ف ثوب واحد لشتباههما.
وال%م1يس': من أ%يام ال�سبوع معروف، وإ,نا أ%رادوا الام1س. ولكنهم

خ.صوه بذا البناء كما خصوا النجم بالد_ب.ران1. قال اللحيان: كان أ%بو
زيد يقول م.ضى الميس' با فيه فيفرد ويذكر، وكان أ%بو الر_اح يقول: مضى

الميس با فيهن فيجمع ويؤ.نث يرجه مرج العدد، والمع أ%خ\م1سة
وأ%خ\م1ساء وأ%خام1س'؛ حكيت ال4خية عن الفراء، وف التهذيب: وخ'ماس. وم.خ\م.س

كما يقال ت'ناء4 وم.ث}ن ور'باع. وم.ر\ب.ع. وحكى ثعلب عن ابن ال4عراب:
ل تك خ.م1يساv أ%ي من يصوم الميس وحده.

وال�م\س' وال�م'س' وال1م\س': جزء من خسة ي.ط�ر,3د' ذلك ف جيع هذه
الكسور عند بعضهم، والمع أ%خ\ماس. وال%م\س': أ%خذك واحداv من خسة،
تقول: خ.م.س\ت' مال فلن. وخ.م.س.هم ي.خ\م'س'هم بالضم خ.م\ساv: أ%خذ خ'م\س.

أ%موالم، وخ.م.س\ت'هم أ%خ\م1س'هم، بالكسر، إ,ذا كنت. خام1س.هم أ%و
كملتهم خسة بنفسك. وف حديث ع.د1ي� بن حات: ر.ب.ع\ت' ف الاهلية وخ.م.س\ت'

ف ال3سلم، يعن ق�د\ت' اليش. ف الالي ل4ن ال4مي ف الاهلية
كان يأ}خذ الرeب'ع من الغنيمة، وجاء4 ال3سلم' فجعله ال%م\س. وجعل له
مصارف، فيكون حينئد من قولم ر.ب.ع\ت' القوم وخ.م.س\ت'هم مففاv إ,ذا

أ%خذت ر'ب\ع أ%موالم وخ'م\س.ها، وكذلك إ,ل العشرة.
وال%م1يس': ال%ي\ش'، وقيل: اليش ال%ر_ار'، وقيل: ال%ي\ش'

ال%ش1ن'، وف الكم: ال%ي\ش' ي.خ\م1س' ما و.ج.د.ه، وسي بذلك ل4نه خ.م\س'
ف1ر.ق�: القدمة والقلب واليمنة واليسرة والساقة�؛ أ%ل ترى إ,ل قول

الشاعر:
قد ي.ض\ر,ب' اليش. ال%م1يس' ال4ز\و.را

فجعله صفة. وف حديث خيب: ممد¬ وال%م1يس أ%ي واليش، وقيل: سي
خ.م1يساv ل4نه ت'خ.م_س فيه الغنائم، وممد خب مبتدإ� أ%ي هذا ممد. ومنه

حديث عمرو بن معد يكرب: هم أ%ع\ظ%م'نا خ.م1يساv أ%ي جيشاv. وأ%خ\ماس'
الب.ص\رة خسة: فال�م\س ال4ول العالية، وال�م\س' الثان ب.ك}ر بن وائل،



وال�م\س' الثالث تيم، وال�م\س' الرابع عبد القيس، وال�م\س' الامس
ال4ز\د'.

وال1م\س': قبيلة؛ أ%نشد ثعلب:
عاد.ت\ تيم' بأ%ح\فى ال1م\س,، إ,ذ ل%ق1ي.ت\

إ,ح\دى الق%ناط1ر, ل ي'م\شى لا ال%م.ر'
والقناطر: الدواهي. وقوله: ل يشي لا المر يعن أ%نم أ%ظهروا لم

القتال. وابن' ال1م\س,: رجل؛ وأ%ما قول ش.ب,يب, بن ع.وان.ة:
ع.ق1يل%ة� د.ل�ه' ل1ل%ح\د1 ض.ري1ه،

وأ%ثواب'ه ي.ب\ر'ق}ن. وال1م\س' مائج'
فعقيلة� وال1مس': رجلن، وف حديث الجاج: أ%نه سأ%ل الش.ع\ب_ عن

ال�خ_م.س.ة، قال: هي مسأ%لة من الفرائض اختلف فيها خسة من الصحابة: علي
وعثمان وابن مسعود وزيد وابن عباس، رضي الل�ه عنهم، وهي أ�م وأ�خت وجد.

@خنس: ال�ن'وس: النقباض' والستخفاء. خ.ن.س. من بي أ%صحابه ي.خ\ن,س'
وي.خ\ن'س'، بالضم، خ'ن'وساv وخ1ناساv وان\خ.ن.س: انقبض وتأ%خر، وقيل: رجع.

وأ%خ\ن.س.ه غيه: خ.ل�ف%ه وم.ض.ى عنه. وف الديث: الشيطان ي'و.س\و,س'
إ,ل العبد فإ,ذا ذك%ر. الل�ه خ.ن.س. أ%ي انقبض منه وتأ%خر. قال

ال4زهري: وكذا قال الفراء ف قوله تعال: من شر الوسواس الناس؛ قال: إ,بليس
يوسوس ف صدور الناس، فإ,ذا ذكر الل�ه خ.ن.س.، وقيل: إ,ن له رأ}ساv كرأ}س

الية ي.ج\ث�م' على القلب، فإ,ذا ذكر الل�ه العبد تنحى وخن.س.، وإ,ذا
ترك ذكر الل�ه رجع إ,ل القلب يوسوس، نعوذ بالل�ه منه. وف حديث جابر:

أ%نه كان له نل ف%خ.ن.س.ت النخل� أ%ي تأ%خرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر
فيها ول تمل تلك السنة. وف حديث الجاج: إن ال3بل ض'م_ز¬ خ'ن_س¬ ما

ج'ش>م.ت\ ج.ش1م.ت\؛ ال�ن_س' جع خانس أ%ي متأ%خر، والض'م_ز¬ جع ضامز،
وهو المسك عن ال1ر_ة، أ%ي أ%نا صوابر على العطش وما ح.م_ل}ت.ها

ح.م.ل%ت\ه؛ وف كتاب الزمشري: ح'ب'س¬، بالاء والباء الوحدة بغي تشديد.
ال4زهري: خ.ن.س. ف كلم العرب يكون لزماv ويكون متعدياv. يقال: خ.ن.س\ت'

فلناv ف%خ.ن.س. أ%ي أ%خرته فتأ%خر وقبضته فانقبض وخ.ن.س\ته أ%كثر. وروى
أ%بو عبيد عن الفراء وال�م.و,ي>: خ.ن.س. الرجل ي.خ\ن,س' وأ%خ\ن.س\ت'ه،

بال4لف، وهكذا قال ابن شيل ف حديث رواه: يرج ع'ن'ق¬ من النار
ف%ت.خ\ن,س' بالبارين ف النار؛ يريد تدخل بم ف النار وتغيبهم فيها. يقال:



خ.ن.س. به أ%ي واراه. ويقال: ي.خ\ن,س' بم أ%ي يغيب بم. وخ.ن.س. الرجل
إ,ذا توارى وغاب. وأ%خنسته أ%نا أ%ي خ.ل�ف}ت'ه؛ قال الراعي:

،vب.ي\ل%ي\ن, ليلة�إ,ذا س1ر\ت'م' بي ال
وأ%خ\ن.س\ت'م' من عال1ج� ك%د_ أ%ج\و.عا

ال4صمعي: أ%خنستم خ.ل�ف}ت'م، وقال أ%بو عمرو: ج'ز\ت، وقال:
أ%خ_ر\ت'م\. وف حديث كعب: فت.خ\ن,س' بم النار'. وحديث ابن عباس: أ%تيت' النب،

صلى الل�ه عليه وسلم، وهو يصلي فأ%قامن حذاءة فلما أ%قبل على صلته
ان\خ.ن.س\ت'. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، لقيه
ف بعض ط�ر'ق الدينة قال: فان\خ.ن.س\ت' منه، وف رواية: اخ\ت.ن.س\ت'، على

الطاوعة بالنون والتاء، ويروى: فان\ت.ج.ش\ت'، باليم والشي. وف حديث
الط©ف%ي\ل: ف%خ.ن.س. عن أ%و ح.ب.س.، قال: هكذا جاء بالشك. وقال الفراء:

:�أ%خ\ن.س\ت' عنه بعض. حقه، فهو م'خن.س¬، أ%ي أ%خ_ر\ته؛ وقال البع1يث
وص.ه\باء من ط�ول, الك%لل, ز.ج.ر\ت'ها،

وقد ج.ع.ل%ت\ عنها ال4خي.ة� ت.خ\ن,س'
قال ال4زهري: وأ%نشدن أ%بو بكر ال3يادي لشاعر قدم على النب، صلى

الل�ه عليه وسلم، فأ%نشده من أ%بيات:
،vماeوإ,ن د.ح.س'وا بالش_ر> فاعف' ت.ك%ر

وإ,ن خ.ن.س'وا عنك الديث% فل ت.س.ل}
وهذا حج_ة لن جعل خ.ن.س واقعاv. قال: وما يدل على صحة هذه اللغة ما

رويناه عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه قال: الشهر هكذا وهكذا،
vوخ.ن.س. إ,ص\ب.ع.ه ف الثالثة أ%ي ق%ب.ض.ها يعلمهم أ%ن الشهر يكون تسعا

وعشرين؛ وأ%نشد أ%بو عبيد ف أ%خ\ن.س. وهي اللغة العروفة:
إ,ذا ما الق%لسي والع.مائ1م' أ�خ\ن,س.ت\،

ففيهن عن ص.ل}ع, الرجال, ح'س'ور'
ال4صمعي: سعت أ%عرابي�اv من بن ع'ق%ي\ل� يقول لادم له كان معه ف

السفر فغاب عنهم: ل1م. خ.ن.س\ت. عنا؟ أ%راد: ل تأ%خرت عنا وغبت ول1م.
تواري\ت؟

والكواكب' ال�ن_س': الد_راري المسة� ت.خ\ن'س' ف م.ج\راها وترجع
وت.ك}ن,س' كما ت.ك}ن,س' الظباء وهي: ز'ح.لD وال�ش\ت.ر,ي وال1ر>يخ

والزeه.ر.ة وع'طار,د' ل4نا ت.خ\ن,س أ%حياناv ف م.ج\راها حت تفى تت ضوء



الشمس وت.ك}ن,س' أ%ي تستتر كما ت.ك}ن,س' الظYباء ف ال%غار,، وهي
vالك1ناس'، وخ'ن'وسها استخفاؤها بالنهار، بينا نراها ف آخر البج ك%ر_ت\ راجعة

إ,ل أ%و�له؛ ويقال: سيت خ'ن_ساv لتأ%خرها ل4نا الكواكب التحية
الت ترجع وتستقيم؛ ويقال: هي الكواكب كلها ل4نا ت.خ\ن,س' ف ال%غ1يب

أ%و ل4نا تفى ناراv؛ ويقال: هي الكواكب الس_ي_ارة منها دون الثابتة.
الزجاج ف قوله تعال: فل أ�ق}س3م' بال�ن_س, ال%وار, الك�ن_س,؛ قال:
أ%كثر أ%هل التفسي ف ال�ن_س, أ%نا النجوم وخ'ن'وس'ها أ%نا تغيب

وت.ك}ن,س' تغيب أ%يضاv كما يدخل الظب ف كناس1ه1. قال: وال�ن_س' جع
خانس.

وفرس خ.ن'وس¬: وهو الذي يعدل، وهو مستقيم ف ح'ض\ر,ه، ذات اليمي وذات
الشمال، وكذلك ال�نثى بغي هاء، والمع خ'ن'س¬ والصدر ال%ن\س'، بسكون

النون. ابن سيده: فرس خ.ن'وس يستقيم ف ح'ض\ره ث ي.خ\ن,س' كأ%نه يرجع
ال%قه\ق%رى.

وال%ن.س' ف ال4نف: تأ%خره إ,ل الرأ}س وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل
ول م'ش\ر,ف، وقيل: ال%ن.س' قريب من الف%ط%س,، وهو ل�ص'وق الق%ص.بة

بالو.ج\ن.ة1 وض1خ.م' ال4ر\ن.ب.ة1، وقيل: انقباض' ق%ص.ب.ة ال4نف وع1ر.ض
ال4رنبة، وقيل: ال%ن.س' ف ال4نف تأ%خر ال4رنبة ف الوجه وق1ص.ر' ا%لنف،
وقيل: هو تأ%خر ال4نف عن الوجه مع ارتفاع قليل ف ال4رنبة؛ والرجل
أ%خ\ن.س' والرأ%ة خ.ن\ساء�، والمع خ'ن\س¬، وقيل: هو ق1ص.ر' ال4نف ولزوقه

بالوجه، وأ%صله ف الظباء والبقر، خ.ن,س. خ.ن.ساv وهو أ%خ\ن.س'، وقيل:
ال4خ\نس الذي ق%ص'ر.ت\ ق%ص.بته وارتد_ت أ%رنبته إ,ل قصبته، والبقر كلها

خ'ن\س¬، وأ%نف البقر أ%خ\ن.س' ل يكون إ,ل هكذا، والبقرة خ.ن\ساء�،
والتeرك خ'ن\س¬؛ وف الديث: تقاتلون قوماv خ'ن\س. الن'ف1، والراد بم
الترك ل4نه الغالب على آنافهم وهو ش1ب\ه' الف%ط%س,؛ ومنه حديث أ%ب

ال1ن\هال ف صفة النار: وعقارب أ%مثال البغال ال�ن'س,. وف حديث عبد اللك بن
عمي: والل�ه لف�ط}س¬ خ'ن\س¬، بز'ب\د{ ج.م\س�، يغيب فيها الض_ر\س'؛

أ%راد بالف�ط}س, نوعاv من التمر تر الدينة وشبهه ف اكتنازه واننائه
بال�نوف ال�ن\س, ل4نا صغار الب لط1ئ%ة ال4ق}ماع�؛ واستعاره بعضهم

:vللن_ب\ل فقال يصف درعا
،vالن_ب\ل% خ'ن\سا eلا ع'ك%ن¬ ت.ر'د



وت}ز.أ} بال%عاب,ل, والق1طاع,
ابن ال4عراب: ال�ن'س' مأ}وى الظباء، وال�ن'س': الظباء أ%نف�س'ها.

وخ.ن.س. من ماله: أ%خذ%.
الفراء: ال1ن_وس'، بالسي، من صفات ال4سد ف وجهه وأ%نفه، وبالصاد
ولد النزير. وقال ال4صمعي: ولد النزير يقال له ال1ن_و\س'؛ رواه أ%بو
يعلى عنه. وال%ن.س' ف القدم: انبساط ال4خ\م.ص, وكثرة اللحم، ق%د.م¬

خ.ن\ساء.
وال�ناس': داء يصيب الزرع ف%ي.ت.ج.عث%ن' منه ال%ر\ث� فل يطول.

وخ.ن\ساء� وخ'ناس' وخ'ناسى، كله: اسم امرأ%ة. وخ'ن.ي\س: اسم. وبنو
أ%خ\ن.س: ح.ي�. والثلث ال�ن_س: من ليال الشهر، قيل لا ذلك ل4ن القمر

ي.خ\ن,س' فيها أ%ي يتأ%خر؛ وأ%ما قول د'ر.ي\د بن الص>م_ة:
أ%خ'ناس'، ق%د\ هام. الفؤاد' بك�م\،

وأ%صابه ت.ب\لD من ال�ب>
يعن به خ.ن\ساء بنت عمرو بن الش_ر,يد فغي_ره ليستقيم له وز\ن� الشعر.

@خنبس: ال�ناب,س': القدي الشديد الثابت؛ قال القطامي:
وقالوا: عليك. ابن. الزeب.ي\ر, ف%ل�ذ} به،
أ%ب.ى الل�ه' أ%ن أ�خ\ز.ى وع1زÒ خ'ناب,س'

كان القطامي هجا قوماv من ال4ز\د1 فخاف منهم فقال له من يشي عليه:
vاس\ت.ج,ر\ بابن الزبي وخذ منه ذمة تأ}من با ما تافه منهم، فقال ميبا

لن أ%شار عليه بذا: أ%ب.ى الل�ه أ%ن أ�ذل9 نفسي وأ�هينها وع1زe قومي
قدي ثابت. وأ%سد خ'ناب,س¬: جريء شديد، وال�نثى خ'ناب,س.ةD. وينقال:

خ'ناب,س¬ غليظ وخ.ن\ب.س.ت'ه ترار.ت'ه، ويقال: م1ش\ي.ت'ه، وال�ناب,س.ة
ال�نثى، وهي الت استبان حلها. وال�ناب,س' من الرجال: الض_خ\م' الذي تعلوه

كراهة من رجال خ'ناب,س3ي؛ وأ%نشد ال3يادي�:
ليثD ي.خاف�ك. خ.و\ف%ه،

ج.ه\م¬ ض'بار,م.ةD خ'ناب,س\
وال�ناب,س': الكريه ال%ن\ظ%ر,. وليل خ'ناب,س¬: شديد الظلمة.

وال%ن_ب'وس': الجر الق%د_اح.
@خنبلس: ال4زهري ف الماسي: ال%ن\ب.ل�وس' ح.ج.ر' الق%د_اح,.
@خندرس: تر خ.ن\د.ر,يس¬: قدي، وكذلك ح1ن\ط%ة خ.ن\د.ر,يس.



وال%ن\د.ر,يس': المر القدية؛ قال ابن دريد: أ%حسبه معرباv سيت بذلك لقدمها؛ ومنه
ح1ن\ط%ة خ.ن\د.ريس¬ للقدية.

@خندلس: ناقة خ.ن\د.ل1س¬: كثية اللحم.
@خنعس: ال%ن\ع.س': الض_ب'ع'؛ قال:

ولول أ%م1يي عاص1م لت.ث%و_ر.ت\،
مع الصeبح, عن ق�ور, ابن ع.ي\ساء4، خ.ن\ع.س'

vخنفس: خ.ن\ف%س عن ال4مر: ع.د.ل%. أ%بو زيد: خ.ن\ف%س. الرجل خ.ن\ف%س.ة@
عن القوم إ,ذا كرههم وعدل عنهم. وال�ن\ف%س'، بالفتح، وال�ن\ف%ساء، بفتح

الفاء مدود: د'و.ي\ب.ة سوداء أ%صغر من ال�ع.ل منتنة الريح، وال�نثى
خ'ن\ف%س.ة وخ'ن\ف%ساء وخ'ن\ف%ساءة، وضم الفاء3 ف كل ذلك لغة.

وال�ن\ف%س': الكبي من ال%ناف1س. وحكى ثعلب: هؤلء ذوات خ'ن\ف%س� قد جاءن، إ,ذا
جعلت خ'ن\ف%ساv اساv للجنس، ول يفسره، قال: وأ%راه لقباv لرجل. غيه:

ال�ن\ف%ساء� د'و.يب_ة سوداء تكون ف أ�صول اليطان. ويقال: هو أ%ل%حe من
ال�ن\ف�ساء لرجوعها إ,ليك كلما رميت با، وثلث خ'ن\ف�س.اوات{. أ%بو
عمرو: هو ال�ن\ف%س للذكر من ال%ناف1س، وهو الع'ن\ظ�ب' وال�ن\ظ�ب'.

ال4صمعي: ل يقال خ'ن\ف�ساءة بالاء: وقال ابن كيسان: إ,ذا كانت أ%لف
التأ}نيث خامسة حذفت إ,ذا ل تكن مدودة ف التصغي كقولك خ'ن\ف�ساء

وخ'ن.ي\ف1ساء، قال: والذي أ�سقط من ذلك ح'بارى تقول ح'ب.ي\ر كأ%نك صغرت ح'بار، قال:
وربا عو_ضوا منها الاء فقالوا ح'ب.ي\ر.ة، ذكره ف باب التصغي، ويقال:

خ1ن\ف1س¬ للخ'ن\ف�ساء لغة أ%هل البصرة؛ قال الشاعر:
وال1ن\ف1س' ال4س\و.د' من ت.ج'رeه

م.و.د_ة� الع.ق}ر.ب, ف الس>ر>
وقال ابن دار.ة%:

وف الب.ر> من ذئب� وس1م\ع� وع.ق}ر.ب�،
وث�ر\م'ل%ة{ ت.س\ع.ى وخ1ن\ف1س.ة{ ت.س\ري

@خوس: الت.خ\و,يس': التنقيص. وهو أ%يضاv ض'م'ر البطن. وال�ت.خ.و>س' من
ال3بل: الذي ظهر ش.ح\م'ه من الس>م.ن,. ابن ال4عراب: ال%و\س' طعن

.vو,لء، يقال: خاس.ه ي.خ'وس'ه خ.و\سا éالرماح و,لء
@خيس: ال%ي\س'، بالفتح: مصدر خاس. الشيء� ي.خ1يس' خ.ي\ساv ت.غ.ي_ر.
وف%س.د وأ%ن\ت.ن. وخاس.ت1 اليفة أ%ي أ%ر\و.ح.ت\. وخاس. الطعام' والبيع



خ.ي\ساv: ك%س.د. حت فسد، وهو من ذلك كأ%نه ك%س.د. حت فسد. قال الليث: يقال
للشيء يبقى ف موضع في.ف}س'د ويتغي كالوز والتمر: خائس¬، وقد خاس.

ي.خ1يس'، فإ,ذا أ%نت، فهو م.غ1لD، قال: والزاي ف الوز واللحم أ%حسن من
السي.

vوخ.ي_س. الشيء4: ل%ي_ن.ه. وخي_س. الرجل% والدابة ت.خ\ي,يسا
وخاس.هما: ذللهما. وخاس. هو: ذ%ل� ويقال: إ,ن} فعل فلن كذا فإ,نه ي'خاس'

أ%ن\ف�ه أ%ي ي'ذ%ل© أ%نفه. والت_خ\ي,يس: التذليل.
الليث: خ'وس. ال�ت.خ.ي>س' وهو الذي قد ظهر لمه وشحمه من السمن. وقال

الليث: ال3نسان ي'خ.ي_س' ف ال�خ.ي_س, حت يبلغ شد�ة الغم� وال4ذ%ى
ويذل9 ويهان، يقال: قد خاس. فيه. وف الديث: أ%ن رجلv سار معه على جل

قد ن.و_ق%ه وخ.ي_سه؛ أ%ي راضه وذل بالركوب. وف حديث معاوية: أ%نه
كتب إ,ل السي بن علي، رضوان الل�ه عليه: إ,ن ل أ%ك1س\ك ول أ%خ1س\ك

أ%ي ل أ�ذ1ل�ك. ول أ�ه1ن\ك. ول أ�خ\ل1ف}ك. و.ع\داv. ومنه ال�خ.ي_س'
وهو س1ج\ن¬ كان بالعراق؛ قال ابن سيده: وال�خ.ي_س' السجن ل4نه

ي'خ.ي>س' البوسي وهو موضع التذليل، وبه سي سجن الجاجك م'خ.ي_3ساv، وقيل:
هو سجن بالكوفة بناه أ%مي الؤمني علي بن أ%ب طالب، رضوان الل�ه

عليه. وف حديث علي: أ%نه بن ح.ب\ساv وساه ال�خ.ي_س.؛ وقال:
أ%ما ت.ران ك%ي>ساv م'ك%ي�سا،
ب.ن.ي\ت' بعد ناف1ع� م'خ.ي_سا
باباv كبياv وأ%م1يناv ك�ي>سا

نافع: سجن بالكوفة كان غي مستوثق البناء، وكان من ق%ص.ب فكان البوسون
ي.ه\ر'ب'ون منه، وقيل: إ,نه نقب وأ�ف}ل1ت. منه ال�ح.ب_سون فهدمه علي،
رضي الل�ه عنه، وبن ال�خ.ي_س' لم من م.د.ر�. وكل سجن م'خ.ي_س¬

وم'خ.ي_س¬ أ%يضاv؛ قال الفرزدق:
فلم ي.ب\ق. إ,ل داخ1ر¬ ف م'خ.ي_س�،

وم'ن\ج.ح1ر¬ ف غي, أ%ر\ض1ك. ف ج'ح\ر,
وال3بل ال�خ.ي_س.ة�: الت ل ت'س.ر_ح\، ولكنها خ'ي>س.ت\ للنحر أ%و

الق%س\م؛ وأ%نشد للنابغة:
وال�د\م' قد خ'ي>س.ت\ ف�ت\لv م.راف1ق�ها،

م.شدودةv برحال, ال1ي.ة1 ال�د'د1



وقال أ%بو بكر ف قولم: د.ع\ فلناv ي.خ1يس'، معناه دعه يلزم موضعه
الذي يلزمه، والسجن يسمى م'خ.ي_ساv ل4نه ي'خ.ي_س' فيه الناس وي'ل}ز.م'ون

نزوله. وال�خ.ي_س'، بالفتح: موضع التخييس، وبالكسر: فاعله.
وخاس الرجل% خ.ي\ساv: أ%عطاه بس3ل}ع.ت1ه ثناv م�ا ث أ%عطاه أ%نقص منه،

وكذلك إ,ذا وعده بشيء ث أ%عطاه أ%نقص ما وعده به. وخاس. ع.ه\د.ه
وبعهده: نقضه وخانه. وخاس. فلنD ما كان عليه أ%ي غ%د.ر. به. وقال الليث: خاس.

فلنD بوعده ي.خ1يس' إ,ذا أ%خلف، وخاس. بعهده إ,ذا غ%د.ر ون.ك%ث%.
الوهري: خاس. به ي.خ1يس' وي.خ'وس أ%ي غدر به، وف الديث: ل أ%خ1يس' بالعهد؛

أ%ي ل أ%نقضه.
وال%ي\س': الي. يقال: ما ل%ه ق%ل� خ.ي\س'ه. وال%ي\س': الغم، يقال

للصب: ما أ%ظرفه ق%ل� خ.ي\س'ه أ%ي قل غمه؛ وقال ثعلب: معن ق%ل�
خ.ي\س'ه قلت حركته، قال: وليست بالعالية.

وال1ي\س': الد_رe، قال أ%بو منصور: وروى عمرو عن أ%بيه ف قول العرب
أ%ق%ل� الل�ه' خ1يس.ه أ%ي د.ر_ه، وع'ر,ض. على الرياشي يدعو العرب'

بعض'هم لبعض فيقول: أ%ق%ل� الل�ه خ1يس.ك. أ%ي ل%ب.ن.ك.، فقال: نعم العرب
تقول هذا إ,ل أ%ن ال4صمعي ل يعرفه. وروي عن أ%ب سعيد أ%نه قال: ق%ل�
خ.يس' فلن أ%ي ق%ل� خ.ط%ؤ'ه. ويقال: أ%ق}ل1ل} من خ.يس3ك أ%ي من كذبك.
وال1يس'،. بالكسر، وال1يس.ة�: الشجر الكثي اللتف. وقال أ%بو حنيفة:

ال1يس' وال1يس.ة� التمع من كل الشجر. وقال مرة: هو اللتف من الق%ص.ب,
وال4شاء والن.خ\ل,؛ هذا تعبي أ%ب حنيفة، وقيل: ل يكون خي\ساv حت
تكون فيه ح.ل}فاء. وال1يس': م.ن\ب,ت' الط�ر\فاء وا%نواع الشجر. وخ1يس¬

أ%خ\ي.س': مستحك1م؛ قال:
أ%ل}جأ%ه' ل%ف}ح' الص>با وأ%د\م.سا،

والط�ل© ف خ1يس, أ%راطى أ%خ\ي.سا
وج.م\ع' ال1يس, أ%خ\ياس¬. وموضع ال4سد أ%يضاv: خ1يس¬، قال

الص_ي\داويe: سأ%لت الر>ياشي عن ال1يسة فقال: ال4ج.م.ة؛ وأ%نشد:
ل1حاه'م' كأ%نا أ%خ\ياس'

ويقال: فلن ف ع1يص� أ%خ\ي.س. أو عدد{ أ%خ\ي.س. أ%ي كثي العدد؛ وقال
ج.ن\د.ل:

وإ,ن� ع1يصي ع1يص' ع1ز¼ أ%خ\ي.س'،



أ%ل%فe ت.ح\م1يه1 ص.فاةD ع1ر\م1س'
أ%بو عبيد: ال1يس' ال4ج.م.ة، وال1يس': ما ت.ج.م_ع ف أ�صول النخلة

مع ال4رض، وما فوق ذلك الركائب. وم'خ.ي_س: اسم صنم لبن الق%ي\ن,.
@خربش: وق%ع. القوم' ف خ.ر\ب.ش� وخ1ر\باش� أ%ي اخ\ت1لط{ وصخ.ب�.

.vم'خ.ر\ب.شا vإ,فساد العمل والكتاب ونوه. ومنه يقال: كتب كتابا :�وال%ر\ب.شة
وكتاب¬ م'خ.ر\ب.ش': م'فس.د¬؛ عن الليث. وف حديث بعضهم عن زيد بن أ%خ\زم

الطائي قال: سعت ابن د'واد{ يقول كان كتاب' س'ف}يان% م'خ.ر\ب.شاv أ%ي
فاسداv. وال%ر\ب.شة� وال%ر\م.شة�: ال3فساد والتشويش.

وال�ر\ن\باش': من رياحي الب.ر> وهو شبيه ال%ر\و, الد>قاق, الور.ق,؛
عن أ%ب حنيفة، وورد'ه أ%بيض وهو طي�ب الريح يوضع ف أ%ضعاف الثياب

ل1ط1يب, ريه. وخ.ر\ب.ش¬: اسم.
@خبش: خ.ب.ش الشيءé: جعه من ههنا وههنا. وخ'باشات' الع.ي\ش, 

(* قوله
«وخباشات العيش» ضبط ف الصل بضم الاء. وعبارة القاموس وشرحه: وخباشات

�العيش، بالضم كما ضبطه الصاغان، وظاهر سياقه أ%نه بالفتح.): ما ي'ت.ناو.ل
من ط%عام� أ%و نو,ه، ت'خ.ب_ش' من ههنا وههنا. وال%ب\ش'، مثل ال%ب\ش,

سواء: وهو جع الشيء. ورجل خ.ب_اش¬: مكت.س3ب¬. اللحيان: إ,ن ال%ج\ل1س.
لي.جمع' خ'باشات{ من الناس وه'باشات{ إ,ذا كانوا من قبائل شت. وقال

أ%بو منصور: هو ي.ح\ب,ش'، بالاء الهملة، وي.ه\ب,ش'، وهي ال�باشات
وال�باشات'.

وخ.ن\ب.ش¬: اسم رجل مشتق من أ%حد هذه ال4ساء، قال ال4زهري: وقد رأ%يت
غلماv أ%سود. ف البادية كان يسمى خ.ن\بشاv؛ وهي ف%ن\ع.لD من البش.

@خدش: خ.د.ش. جلده ووجه.ه ي.خ\د1ش'ه خ.د\شاv: مزقه.
وال%د\ش': مز\ق' اللد، قل9 أ%و كثر. قال أ%بو منصور: وجاء ف الديث:

من سأ%ل% وهو غن جاءت مسأ%لته يوم القيامة خ'د'وشاv أ%و خ'م'وشاv ف
وجهه. وال�د'وش: الثار والك�دوح' وهو من ذلك. قال أ%بو منصور: ال%د\ش'

وال%م\ش' بال4ظافر,. يقال: خد.ش.ت الرأ%ة وجهها عند الصيبة وخ.م.ش.ت\
إ,ذا ظف�ر.ت\ ف أ%عال ح'ر> وجهها، فأ%د\مته أ%و ل ت'د\مه. وخد\ش'

اللد: قشره بعود أ%و نوه، وال�د'وش' جعه ل4نه سي به ال4ثر، وإ,ن كان
.vمصدرا



وخ.د_ش.ه: ش'د>د. للمبالغة أ%و للكثرة. وخاد.ش\ت' الرجل إ,ذا خد.ش\ت.
.vيسمى م'خاد1شا eوالر ،vوجهه وخد.ش. هو وجه.ك، ومنه سي الرجل خ1داشا

وال1خ\د.ش': كاهل� البعي 
(* قوله «والخدش كاهل إل» هو كمنب ومد�ث

ومعظم؛ الخية للزمشري.)؛ قال ال4زهري: كان أ%هل الاهلية يسمون كاهل%
البعي م'خ.د>شاv ل4نه ي.خ\د1ش' الفم إ,ذا أ�ك1ل بقل�ة لمه. ويقال:

شد� فلنD الرحل على م1خ\د.ش, بعيه. واب\نا م'خ.د>ش�: ط%ر.فا الكتفي
كذلك أ%يضا. وال�خد>ش': م.ق}ط%ع' الع'ن'ق من ال3نسان والف� والظYل}ف1

والاف1ر.
�والاد1ش.ة�: من مسايل الياه اسم كالعافية1 والعاقبة1. وخادش.ة

الس_فا: أ%طراف�ه من س'ن\ب'ل, الب'ر> أ%و الشعي أ%و الب'ه\مى وهو شوكه وكله
من ال%د\ش,.

وخ1داش¬ وم'خادش¬: اسان. خ1داش بن زهي 
(* قوله «خداش بن زهي» عبارة

القاموس وككتاب ابن سلمة أ%و أ%بو سلمة صحاب وابن زهي وابن حيد وابن
بشر شعراء.).

ابن ال4عراب: ال%د'وش' الذباب، وال%د'وش الب'ر\غ�وث، وال%م'وش'
البق.

@خرش: ال%ر\ش': ال%د\ش' ف السد كلYه، وقال الليث: ال%ر\ش'
بال4ظفار ف السد كلYه، خ.ر.ش.ه ي.خ\ر,ش'ه خ.ر\شاv واخ\ت.ر.ش.ه وخ.ر_ش.ه

وخار.ش.ه م'خار.ش.ةv وخ1راشاv. وج.ر\و¬ ن.خ\و.ر,ش¬: قد تر_ك وخ.د.ش.؛ قال
ابن سيده: ليس ف الكلم ن.ف}و.ع1لD غيه.

واخ\ت.ر.ش. ال%ر\و': تر_ك. وخ.د.ش.. وتار.ش.ت1 الكلب والسناني:
Dوكلب' خ1راش� أ%ي ه1راش�. وال1راش': س1مة .vتاد.ش.ت ومزق بعضها بعضا
مستطيلة كاللذعة الفية تكون ف جوف البعي، والمع أ%خ\ر,شةD، وبعي

م.خ\روش¬.
�وال1خ\ر.ش' وال1خ\راش': خشبةD ي.خ'طê با ال3سكاف'. وال1خ\ر.شة

وال1خ\ر.ش': خشبة ي'خ'ط© با ال%ر_از' أ%ي ينقش اللد ويسمى ال1خ.ط�.
وال1خ\ر.ش' وال1خ\راش' أ%يضاv: ع.صاv م'ع\و.ج_ة� الرأ}س

كالص_و\ل%ان1؛ ومنه الديث: ض.ر.ب. رأ%س.ه ب,م1خ\ر.ش�.



وخ.ر.ش. الغصن. وخ.ر_ش.ه: ضربه بال1ح\ج.ن يتذبه إ,ليه. ف حديث أ%ب
بكر، رضي الل�ه عنه: أ%نه أ%فاض وهو ي.خ\ر,ش بعي.ه' ب1ح\ج.ن,ه. قال

ال4صمعي: ال%ر\ش' أ%ن يضربه ب1ح\ج.نه ث يتذب'ه إ,ليه يريد بذلك تريكه
للسراع، وهو شبيه بالد\ش, والنخس,؛ وأ%نشد:

إ,ن� ال1راء4 ت.خ\ت.ر,ش'
ف بط}ن, أ�م> ال%م_ر,ش\

وخر.ش. البعي. بال1ح\ج.ن: ضربه بطرفه ف ع.ر\ض رقبته أ%و ف جلد1ه حت
ي'حث9 عنه وب.ر'ه. وخ.ر.ش\ت البعي إ,ذا اجتذبته إ,ليك بالخ\راش، وهو

ال}ج.ن'، وربا جاء بالاء. وخ.ر.ش.ه الذباب وح.ر.ش.ه إ,ذا عض_ه.
.�وال%ر.ش.ة�، بالتحريك: ذبابة. وال%ر.ش.ة�: الذباب، وبا سي الرجل

وما به خ.ر.شة أ%ي ق%ل%ب.ةD، وما خ.ر.ش. شيئاv أ%ي ما أ%خذ. وال%ر\ش':
الكسب، وجعه خ'ر'وش¬؛ قال رؤبة:

ق%ر\ضي وما ج.م_ع\ت' من خ'روشي
وخر.ش. ل4هله ي}ر,ش' خ.ر\شاv واخ\ت.ر.4ش: جع وكسب واحتال. وهو ي.خر,ش

لعياله وي}ت.ر,ش' أ%ي يكتسب لم ويمع، وكذلك يق}ت.ر,ش' ويق}ر,ش' يطلب
الرزق. وف حديث أ%ب هريرة: لو رأ%يت' الع.ي\ر. ي.خ\ر,ش' ما بي

لب.ت.ي\ها يعن الدينة؛ قيل: معناه من اخ\ت.ر.ش\ت الشيء إ,ذا أ%خذته وحصلته،
ويروى باليم والشي، وهو مذكور ف موضعه من ال%ر\ش, ال4كل,. وخ.ر.ش. من

الشيء: أ%خذ.
وف حديث قيس بن صيفي: كان أ%بو موسى ي.س\مع'نا ونن ن'خار,ش'هم فل
ينهانا، يعن أ%هل السواد. وال�خار.شة�: ال4خذ على كره؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
أ%ص\د.ر.ها، عن ط%ث}رة1 الد>ئاث1،
صاح1ب' ليل� خ.ر,ش' الت_ب\عاث1

ال%ر,ش': الذي يهيجها ويركها. ال%ر,ش' وال%ر\ش': الرجل الذي ل
ينام، ول يعرفه شر¬؛ قال أ%بو منصور: أ%ظنه مع الوع.

وال1ر\شاء�: قشرة البيضة العليا الياب,سة�، وإ,نا يقال لا خ1ر\شاء�
�بعدما ت'ن\ق%ف في'خ\ر.ج' ما فيها من البلل. وف التهذيب: ال1ر\شاء� جلدة

البيضة الداخلة، وجعه خ.راش1ي� وهو الغ1ر\ق1ئ�. وال1ر\شاء�: قشرة
البيضة العليا بعد أ%ن تكسر ويرج. ما فيها. وخ1ر\شاء� الصدر: ما يرمى به من



لز,ج النخامة، قال: وقد يسمى البلغم خ1ر\شاء4. ويقال: أ%لقى فلن
خ.راش1ي. صدره، أ%راد النخامة%. وخ1ر\شاء� الية: س.لخ'ها وجلدها. أ%بو زيد:

ال1ر\شاء� مثل ال1ر\باء جلد الية وقشر'ه، وكذلك كل شيء فيه انتفاخ
وت.ف%تeق¬. وخ1ر\شاء� اللب: رغ}وت'ه، وقيل: ج'ل%ي\دةD تعلوه؛ قال

مزرد:إ,ذا م.س_ خ1ر\شاء4 الث©مال%ة1 أ%ن\ف�ه،
ث%ن م1ش\ف%ر.يه للص_ر,يح, فأ%ق}ن.عا

يعن الرغوة% فيها انتفاخ وت.ف%تeق¬ وخ'ر'وق¬. وخ1ر\شاء� الث©مالة{:
اللدة الت تعلو اللب، فإ,ذا أ%راد الشارب شربه ثن م1شفريه حت ي.خ\ل�ص

له اللب'. وخ1ر\شاء� العسل: شعه وما فيه من ميت نله. وكل© شيء أ%جوف
فيه انتفاخ¬ وخروق' وتفت�ق¬ خ1ر\شاء�. وطلعت الشمس' ف خ1ر\شاء4 أ%ي ف

غ%ب.ر.ة{، واستعار أ%بو حنيفة الراش1ي_ للح.ش.رات كل9ها.
وخ.ر.ش.ة� وخ'راشة� وخ1راش¬ وم'خار,ش¬، كل©ها: أ%ساء وس1ماك بن'

خ.ر.شة% ال4نصاري وأ%بو خ1راش� ال�ذل، بكسر الاء؛ وأ%بو خ'راشة%، بالضم،
ف قول الشاعر:

أ%با خ'راشة% أ%م_ا ك�نت. ذا ن.ف%ر�،
فإ,ن� قومي. ل تأ}كل}هم' الض_ب'ع

�قال ابن بري: البيت لعب�اس بن مر\داس� السeل%مي، وأ%بو خ'راشة% ك�ن\ية
خ'ف%اف بن, ن'د\ب.ة%، ونبة� أ�مه، فقال ي'خاط1ب'ه: إ,ن كنت ذا ن.فر�

�وعدد{ قليل� فإ,ن� قومي عدد¬ كثي ل تأ}كلهم الضب'ع، وهي الس_نة
ال�ج\د1بة�؛ ور.و.ى هذا البيت. سيبويه: أ%م_ا أ%نت. ذا نفر، ف%ج.ع.ل أ%نت
اسم. كان الذوفة وأ%م_ا عوض¬ منها وذا نفر خب'ها وأ%ن مصدرية 

(* أ%م�ا:
هي أ%ن وما، فأن مصدرية وما زائدة.)، وكذلك تقول ف قولم أ%م�ا أ%نت

منطلقاv انطلقت' معك بفتح أ%ن فتقديره عنده ل4ن كنت. منطلقاv انطلقت' معك،
فأ�س\ق1ط%ت لم الر� كما أ�سقطت ف قوله عز وجل: وأ%ن9 هذه �ام_ت'كم
أ�م_ةv واحدة وأ%نا ربكم فات_ق�ون، والعامل� ف هذه اللم ما بعدها وهو

قول فاتقون، قال: وكذلك الكلم ف قولك ل4ن كنت منطلقاv، العامل ف هذه
اللم ما بعدها وهو انطلق}ت' مع.ك؛ وبعد البيت:

،Dوكل© ق%و\م1ك ي'خ\شى منه بائ1ق%ة
فار\ع'د\ ق%ليلv، وأ%ب\ص1ر\ها ب.ن\ ت.ق%ع'



إ,ن تك' ج'ل}مود. ب,ص\ر� ل أ�ؤ.ب>س'ه،
أ�وق1د\ عليه فأ%ح\م1يه ف%ي.ن\ص.د1ع

Òأ%ي ح'ق Dوخ'ماش.ة Dيقول ل عنده خ'راشة vقال أ%بو تراب: سعت رافعا
صغ1ي¬. وخ'ر'وش' البيت1: س'ع'وف�ه من ج'وال1ق� خ.ل%ق� أ%و ثوب� خل%ق�،

الواحد س.ع\ف¬ وخ.ر\ش¬.
@خربش: وق%ع. القوم' ف خ.ر\ب.ش� وخ1ر\باش� أ%ي اخ\ت1لط{ وصخ.ب�.

.vم'خ.ر\ب.شا vإ,فساد العمل والكتاب ونوه. ومنه يقال: كتب كتابا :�وال%ر\ب.شة
وكتاب¬ م'خ.ر\ب.ش': م'فس.د¬؛ عن الليث. وف حديث بعضهم عن زيد بن أ%خ\زم

الطائي قال: سعت ابن د'واد{ يقول كان كتاب' س'ف}يان% م'خ.ر\ب.شاv أ%ي
فاسداv. وال%ر\ب.شة� وال%ر\م.شة�: ال3فساد والتشويش.

وال�ر\ن\باش': من رياحي الب.ر> وهو شبيه ال%ر\و, الد>قاق, الور.ق,؛
عن أ%ب حنيفة، وورد'ه أ%بيض وهو طي�ب الريح يوضع ف أ%ضعاف الثياب

ل1ط1يب, ريه. وخ.ر\ب.ش¬: اسم.
@خرفش: خ1ر\فاش¬: موضع.

@خرمش: ال%ر\م.شة�: إ,فس.اد' الكتاب والعمل، وقد خ.ر\م.شه'.
وال%ر\ب.شة� وال%ر\م.شة: ال3فساد والتشويش.

@خشش: خ.ش_ه ي.خ'شeه خ.شìا: طعنه. وخ.ش_ ف الشيء ي�شe خ.شìا
وان\خ.ش_ وخ.ش\خ.ش.: دخل. وخ.ش_ الرجل: مضى ونفذ.

ورجل م1خ.شÒ: ماض جريء على ه.و.ى الليل، وم1خ\شف¬، واشتقه ابن' دريد من
قولك: خ.ش_ ف الشيء دخل فيه، وخ.ش_: اسم رجل، مشتق منه ال4صمعي:

خ.ش.ش\ت' ف الشيء دخلت فيه؛ قال زهي:
فخ.ش_ با خ1لل% الف%د\ف%د1

أ%ي دخل با. وان\خ.ش_ الرجل ف القوم ان\خ1شاشاv إ,ذا دخل فيهم. وف
حديث عبد الل�ه بن أ�نيس: فخرد رجل يشي حت خش_ فيهم أ%ي دخل؛ ومنه

يقال لا ي'دخ.ل� ف أ%نف البعي خ1ش.اش¬ ل4نه ي'خ.شe فيه أ%ي يدخل؛ وقال
ابن مقبل:

وخ.ش\خ.ش\ت بالع1يس, ف ق%ف}رة{،
م.ق1يل, ظ1باء الص_ر,ي, ال�ر'ن}

أ%ي دخلت. وال1ش.اش'، بالكسر 
(* قوله «والشاش بالكسر إل» هو مثلث كما



ف القاموس.): الرجل الفيف. وف حديث عائشة ووص.ف%ت\ أ%باها، رضي الل�ه
عنهما، فقالت: خ1ش.اش' ال%ر\آة وال%خ\ب.ر؛ تريد أ%نه لطيف السم

vماضيا vوالعن. يقال: رجل خ.س.اش¬ وخ.ش.اش¬ إ,ذا كان حاد_ الرأ}س لطيفا
لطيف الدخل. ورجل خ.ش.اش¬، بالفتح: وهو الاضي من الرجال. ابن سيده: ورجل

خ1شاش¬ وخ.شاش¬ لطيف الرأ}س ض.ر\ب' السم خفيف وق�اد¬؛ قال طرفة:
أ%نا الرجل� الض_ر\ب' الذي ت.ع\ر,ف�ونه،

خ41ش.اش¬ كرأ}س, الي_ة1 ال�ت.و.قYد1
.eوقد يضم. ابن ال4عراب: ال1ش.اش' وال%ش.اش' الفيف الروح الذكي

وال1ش.اش': الثعبان 
(* قوله «والشاش الثعبان» هو مثلث كبقية الشرات.)

العظيم النك%ر، وقيل: هي حية مثل ال4رقم أ%ص\غ.ر' منه، وقيل: هي من اليات
الفيفة الصغية الرأ}س، وقيل: الية، ول يقيد، وهي بالكسر.

الف%ق}ع.سي�: ال1ش.اش' حية البل ل ت'ط}ن، قال: وال4فعى حية السهل؛
وأ%نشد:قد سال%م. ال4فعى مع ال1شاش,

وقال ابن شيل: ال1ش.اش' حية صغية سراء أ%صغر من ال4رقم. وقال أ%بو
خية: ال1ش.اش' حية بيضاء قلما تؤذي، وهي بي ال�ف�اث1 وال4رقم،

والمع ال1ش_اء�. ويقال للحية خ.ش\خاش¬ أ%يضاv؛ ومنه قوله:
أ%س\مر مثل الية1 ال%ش\خ.اش,

وال1ش\اش': الش>رار' من كل شيء، وخص بعضهم به ش1رار. الطي وما ل
يصيد منها، وقيل: هي من الطي ومن جيع دواب ال4رض ما ل د1ماغ% له

كالنعامة والبارى والك%ر\وان1 وم'لع1ب, ظ1لYه. قال ال4صمعي: ال%ش.اش'
ش1رار' الطي، هذا وحده بالفتح. قال: وقال ابن ال4عراب الرجل الفيف خ.ش.اش¬

أ%يضاv، رواه شر عنه قال: وإ,نا سي به خ.شاش' الرأ}س, من العظام وهو
ما رق_ منه. وكل© شيء رق_ ولط�ف.، فهو خ.شاش¬. وقال الليث: رجل

خ.ش.اش' الرأ}س,، فإ,ذا ل تذكر الرأ}س فقل: رجل خ1ش.اش¬، بالكسر. وال1ش.اش'،
بالكسر: الشرات'، وقد يفتح. وف الديث: أ%ن امرأ%ة ربطت هر�ة فلم
ت'ط}ع1م\ها ول ت.د.ع\ها تأ}كل� من خ.ش.اش ال4رض: قال أ%بو عبيد: يعن من

هوام> ال4رض وحشراتا ودواب>ها وما أ%شبهها، وف رواية: من خ.ش1يش1ها،
وهو بعناه، ويروى بالاء الهملة، وهو يابس النبات وهو وه.م، وقيل: إ,نا
هو خ'ش.ي\ش¬، بضم الاء العجمة، تصغي خ.ش.اش� على الذف أ%و خ'ش.ي>ش¬



من غي حذف. وال1شاش' من دواب ال4رض والطي: ما ل دماغ له، قال:
والية ل دماغ لا والنعامة ل دماغ لا والك%ر\وان� ل دماغ له، قال:

ك%روانD خ1ش.اش¬ وحبارى خ.شاش¬ سواء. 4بو مسلم: ال%شاش' وال1شاش' من الدواب
الصغي' الرأ}س اللطيف، قال: وال1د.أ� وم'لع1ب' ظ1لYه خ1شاش¬. وف حديث

�الع'صفور,: ل ي.ن\ت.فع\ ب ول ي.د.ع\ن أ%خ\تشe من ال4رض أ%ي آك�ل
من خ.شاش1ها. وف حديث ابن الزبي ومعاوية: هو أ%قل© ف أ%ع\ي'ن,نا 

*)
قوله «ف أ%عيننا» ف النهاية ف أ%نفسنا.) من خ.شاشة{. ابن سيده: قال ابن

ال4عراب هو ال1شاش'، بالكسر، فخالف جاعة% الل©غو,ي>ي، وقيل: إ,نا
سي به لن\خ1شاش1ه ف ال4رض واس\ت1تار,ه با، قال: وليس بق%و,ي�.

وال1شاش' وال1شاشةD: العود' الذي يعل ف أ%نف البعي؛ قال:
ي.ت'وق' إ,ل الن_جاء3 بفض\ل, غ%ر\ب�،

وت.ق}د.ع'ه ال1شاشة� والف1قار'
وجعه أ%خ1ش_ةD. وال%شe: جع\ل�ك ال1شاش. ف أ%نف البعي. وقال

اللحيان: ال1شاش' ما وضع ف عظ}م ال4نف، وأ%ما ما وضع ف اللحم فهي
الب'ر.ة�، خ.ش_ه ي.خ'شeه خشìا وأ%خ.ش�ه؛ عن اللحيان. ال4صمعي: ال1شاش' ما
كان ف الع.ظم إ,ذا كان ع'وداv، والع1ران� ما كان ف اللحم فوق ال4نف.

�وخ.ش.ش\ت البعي.، فهو م.خ\شوش. وف حديث جابر: فانقادت معه الشجرة
كالبعي ال%خ\ش'وش؛ هو الذي ي'جعل ف أ%نفه ال1شاش'. وال1شاش مشتق من خ.ش_

ف الشيء إ,ذا د.خل فيه ل4نه ي'د\خ.ل ف أ%نف البعي؛ ومنه الديث:
خ'شeوا بي كلمكم ل إ,له إ,ل الل�ه أ%ي أ%د\خ1لوا. وخ.ش.ش\ت البعي

أ%خ'شeه خ.ش�اv إ,ذا جعلت ف أ%نفه ال1شاش.. الوهري. ال1شاش'، بالكسر،
الذي ي'دخل ف عظم أ%نف البعي وهو من خ.شب، والب'رة� من ص'ف}ر�،

وال1زامة� من ش.عر. وف حديث ال�ديبية: أ%نه أ%ه\دى ف ع'مرت1ها جلv كان
ل4ب جهل ف أ%نفه خ1شاش¬ من ذهب، قال: ال1شاش' ع'و.يد¬ يعل ف أ%نف

البعي ي'شد� به الز>مام' ليكون أ%سرع. لنقياده.
وال�ش�اء� وال�ش'شاء�: العظ}م' الد_قيق العاري من الشعر الناتئ� خلف

ال�ذن؛ قال العجاج:
ف خ'ش.شاو.ي\ ح'ر_ة1 الت.ح\رير,

وها خ'ش.شاوان1. ونظي'ها من الكلم الق�و\باء� وأ%صل�ه الق�و.باء�،



بالتحريك، فسك%نت استثقالv للحركة على الواو ول4ن9 ف�ع\لء4، بالتسكي،
ليس من أ%ب\ن,ي.ت1هم، قال: وهو وزنD قليلD ف العربية. وف حديث عمر، رضي

الل�ه عنه، أ%ن ق%بيصة% بن جابر قال لع'مر: إ,ن ر.م.ي\ت' ظ%ب\ياv وأ%نا
م'ح\ر,م¬ فأ%ص.ب\ت' خ'ش.شاء4ه فأ%س1ن فمات؛ قال أ%بو عبيد: ال�ش.شاء�

هو العظ}م' الناش1ز' خلف ال�ذن وه}زت'ه منقلبة عن أ%لف التأ%نيث. الليث:
ال�ش.شاوان عظ}مان ناتئان خلف ال�ذني، وأ%صل ال�ش.شاء 

(* قوله «وأ%صل
الششاء إل» كذا بالصل ولعل فيه سقطاv وحق العبارة وأصل الشاء
الششاء.) على ف�ع.لء4. وال%ش_اء�، بالفتح: ال4رض الت فيها رمل، وقيل:
طي. وال%ش_اء� أ%يضاv: أ%رض فيها طي وحصÝى؛ وقال ثعلب: هي ال4رض
ال%ش1نة� الصلبة، وجع ذلك كل9ه خ.ش_اوات¬ وخ.شاش1ي�. ويقال: أ%ن\ب.ط% ف

خ.ش_اء4.
وقيل: ال%شe أ%رض غليظة فيها طي وح.ص\باء�. وال%شe: القليل� من

الطر؛ قال الشاعر:
يسائلن بال�ن\ح.ن عن ب,لد1ه،

فقلت: أ%صاب. الناس خ.شÒ من الق%ط}ر,
.Dص.وت' السلح والي.ن\ب'وت1، وف لغة ضعيفة ش.خ\ش.خ.ة :�وال%ش\خ.ش.ة

وكل© شيء يابس� ي'كe بعضه بعضاv: خ.ش\خاش¬. وف الديث أ%نه قال لبلل:
ما دخلت' النة إ,ل وس1عت' خ.ش\خ.ش.ةv، فقلت': من هذا؟ فقالوا: بللD؛
eحركة لا صوت كصوت السلح. ويقال للرج_الة: ال%ش :�ال%ش\خ.ش.ة

وال%شe والصف والبت 
(* قوله «والش والبت» كذا بالصل وف الشارح بدل الثان

بث بالثلثة.)، قال: وواحد ال%ش� خاشÒ. ابن ال4عراب: ال1شاش'
الغضب. يقال: قد حر�ك خ1شاش.ه إ,ذا أ%غضبه وال�شاش': الشجاع، بضم
الاء.قال: وال�ش.يش' الغزال الصغي. وال�ش.يش': تصغي خ'ش¼ وهو التل©.

وال1شاش': الوالق'؛ وأ%نشد:
بي. خ1شاش� باز,ل� ج,و.ر>

ورواه أ%بو مالك: بي خ1شاش.ي\ بازل�. قال: وخشاشاv كل شيء ج.ن\باه؛
وقال شر ف قول جرير:

من كل9 ش.و\شاء34 ل�ا خ'ش_ ناظر'ها،



أ%د\ن.ت\ م'ذ%م>ر.ها من واسط الك�ور,
قال: وال1شاش' يقع على ع1ر\ق الناظر، وع1ر\قا الناظطر.ين, يك}ت.ن,فان
ال4نف، فإ,ذا خ'ش_ت\ لن% رأ%سها، فإ,ذا ج'ذ1بت أ%ل}قت م'ذ%م>ر'ها على

الرحل من شدة ال1شاش, عليها. وال�ذ%م_ر': الع1ل}باوان ف الع'نق
ي'ش\ر,فان على ال4خد.ع.ي. وقوله ف الديث: عليه خ'شاشان1 أ%ي ب'ر\دنان؛ قال

ابن ال4ثي: إ,ن كانت الرواية� بالتخفيف فييد خف�تهما ول�ط}ف%ه'ما،
وإ,ن كانت بالتشديد فييد به حرك%تهما كأ%نما كانتا مصق�ولتي كالثياب

الد'د الصقولة.
وال%ش\خاش': الماعة� الكثية من الناس، وف ال}كم: الماعة؛ قال

الكميت:
ف ح.و\مة1 الف%ي\ل%ق, ال%أ}واء3، إ,ذ} رك1ب.ت\
ق%ي\س¬، وه.ي\ض.ل�ها ال%ش\خاش' إ,ذ ن.ز.ل�وا

وف الصحاح: ال%ش\خاش' الماعة� عليهم سلح ودروع، وقد خ.ش\خ.ش\ت'ه
ف%ت.خ.ش\خ.ش؛ قال علقمة:

ت.خ.ش\خ.ش. أ%ب\دان� ال%ديد1 عليهم'،
كما خ.ش\خ.ش.ت\ يبس. الصاد1 ج.ن'وب'

�ابن ال4عراب: يقال لصوت الثوب الديد إ,ذا حر�ك ال%ش\خ.ش.ة
.�والن_ش\ن.ش.ة

وال%شe: الشيء ال4سود. وال%شe: الشيء ال4خ\شن.
وال%ش\خاش': نبت¬ ثرت'ه حراء�، وهو ضربان: أ%سود وأ%بيض، واحدته

خ.ش\خاشةD. وال%ش_اء�: موضع الن_ح\ل والد_ب\ر؛ قال ذو ال�ص\ب.ع
:vالع.د\وان© يصف ن.ب\ل
ق%و�م. أ%ف}واق%ها، وت.ر_ص.ها

أ%ن\ب.ل� ع.د\وان كلYها ص.ن.عا
إ,م_ا ت.رى ن.ب\ل%ه ف%خ.ش\رم' خ.ش\ـ

gشاء4، إ,ذا م'س_ د.ب\ر'ه لك%عا
ت.ر_ص.ها: أ%حكمها. وأ%نبل� عدوان: أ%حذق�هم بعمل النبل,؛ قال ابن بري:

والذي ف شعره مكان إ,ما ترى:
فن.ب\ل�ه ص1يغ.ةD كخ.ش\ر.م, خشـ
ـشاء4، إ,ذا م'ش_ د.ب\ر'ه لك%عا



ل4ن إ,ما ليس له جواب ف هذا البيت ول فيما بعده؛ قال: وإ,نا ذكر
الشاعر إ,ما ف بيت يلي هذا وهو:

إ,م_ا ت.رى ق%وس.ه فناب,ي.ة� الـ
أ%ر\ز, ه.ت'وف¬، ب,حالا ض.ل%عا

وقوله فنابية، الفاء جواب إ,ما، ونابية خب مبتدأ أ%ي هي ما نبا من
ال4ر\ز, وارتفع. وهتوف': ذات صوت. وقوله لك%عا بعن لسع.

وخ'ش\: الطيب'، بالفارسية، عر_ب.ت\ه العرب. وقالوا ف الرأ%ة خ.ش_ة
كأ%ن� هذا اسم لا؛ قال ابن سيده: أ%نشدن بعض من لقيته لطيع بن إ,ياس

يهجو حاداv الراوية:
ن.ح> الس.و\ءة% الس_و\آ

ء4 يا ح.م_اد'، عن خ'ش�ه
(* قوله «عن خشه» هكذا ضبط ف الصل بضم الاء ف البيت وبالفتح فيما

قبله.)
عن التeف�احة1 الص_ف}را
ء3، وال�ت\ر'ج�ة1 ال%ش�ة

وخ'ش.اخ1ش¬ 
(* قوله «وخشاخش» قال مت القاموس بالضم ونقل شارحه عن

الصاغان الفتح.): رمل بالد_ه\ناء3؛ قال جرير:
أ%و\ق%د\ت. نار.ك واس\ت.ض.أ}ت. بزن.ة{،

ومن الشeهود1 خ'ش.اخ1ش¬ وال4ج\ر.ع'
،vخفش: الف%ش': ضعف ف البصر وضيق ف العي، وقيل: صغر¬ ف العي خلقة@

وقيل: هو فساد ف جفن العي واحرار تضيق له العيون من غي وجع ول
ق�ر\ح�، خ.ف1ش خ.ف%شاv، فهو خ.ف1ش¬ وأ%خ\ف%ش'. وف حديث عائشة: كأ%نم م1ع\ز.ى

م.ط1ية ف خ.ف}ش,؛ قال الطاب؛ إ,نا هو ال%ف%ش' مصدر خ.ف1ش.ت عينه
خ.ف%شاv إ,ذا ق%ل� بصرها، وهو فساد ف العي يضعف منه نور'ها وت.غ\م.ص'

دائماv من غي وجع، يعن أ%نم ف عمÝى وح.ية أ%و ف ظلمة ليل، فض'ر,بت
ال1ع\زة مثلv ل4نا من أ%ضعف الغنم ف الطر, والبد. وف حديث ولد
ال�لع.نة: إ,ن جاءت به أ�مه أ%خ\ف%ش. العيني؛ قال بعضهم: هو الذي

ي'غ.م�ض' إ,ذا نظر؛ وقول رؤبة:
وكنت' ل أ�وب.ن' بالت_خ\ف1يش



يريد بالض_ع\ف ف أ%مري. يقال: خف1ش. ف أ%مره إ,ذا ضعف؛ وبه سي
ال�فاش' لضع\ف بصره بالنهار. وقال أ%بو زيد: رجل خف1ش¬ إ,ذا كان ف عينيه

غ%م.ص¬ أ%ي ق%ذvى، قال: وأ%ما الر_م.ص' فهو مثل� الع.م.ش. وف كتاب عبد
اللك إ,ل الجاج: قاتلك الل�ه أ�خ.ي\ف1ش. العي, هو تصغي ال4خ\ف%ش.

الوهري: قد يكون الف%ش' علة وهو الذي ي'ب\صر الشيء بالليل ول يبصره
بالنهار، ويبصره ف يوم غيم ول يبصره ف يوم صاح. وال�ف�اش': طائر¬ يطي

بالليل مشتق من ذلك ل4نه ي.ش'قe عليه ضوء النهار. وال�ف�اش': واحد'
ال%فاف1يش الت تطي بالليل. وقال النضر: إ,ذا صغ'ر. م'قد_م' سنام البعي
وانضم_ فلم ي.ط�ل} فذلك ال%ف%ش. بعي¬ أ%خ\ف%ش'، وناقة خ.ف}شاء�، وقد

.vخ.ف1ش. خف%شا
@خش: ال%م\ش': الد\ش' ف الوجه وقد يستعمل ف سائر السد، خ.م.ش.ه

ي.خ\م1ش'ه ويم'ش'ه خ.م\شاv وخ'م'وشاv وخ.م_شه. وال�م'وش': ال�د'وش'؛ قال
الفضل بن عباس بن عتبة بن أ%ب لب ياطب امرأ%ته:

هاشم¬ ج.دeنا، فإ,ن ك�نت1 غ%ض\ب.ى،
vفام\ل%ئ1ي وج\ه.ك1 ال%م1يل% خ'د'وشا

وحكى اللحيان: ل ت.ف}عل ذلك أ�مeك خ.م\ش.ى، ول يفسره؛ قال ابن
سيده: وعندي أ%ن معناه ث%ك1ل%ت\ك. أ�مeك ف%خ.م_ش.ت عليك وج\ه.ها، قال:

وكذلك المع يقال ل تفعلوا ذلك أ�مهات'كم خ.م\ش.ى.
وال�ماشة� من الراحات: ما ليس له أ%ر\ش معلوم كالد\ش ونوه.

وال�ماشة�: الناية�، وهو من ذلك؛ قال ذو الرمة:
ر.باع� لا، م'ذ} أ%و\ر.ق. الع'ود عنده،
خ'م.اشات' ذ%ح\ل ما ي'راد' امتثال�ها

امتثال�ها: اقتصاص'ها، والمتثال القتصاص، ويقال: أ%م\ث1ل}ن منه؛ قال
يصف عياv وأ�ت\ن.ه ور.م\ح.هن� إ,ياه إ,ذا أ%راد س1فاد.هن�، وأ%راد بقوله

ر.باع عياv قد ط%ل%ع.ت ر.باع1ي.تاه. ابن شيل: ما دون الدية فهو
خ'م.اشات¬ مثل قطع يد أ%و رجل أ%و أ�ذن أ%و عي أ%و ضربة بالعصا أ%و لطمة، كل©

هذا خ'ماشةD. وقد أ%خذت خ'ماش.ت من فلن، وقد خ.م.ش.ن فلن أ%ي ضربن
أ%و لطمن أ%و قطع ع'ض\واv من. وأ%خذ خ'م.اش.ته إ,ذا اقتص. وف حديث قيس

بن عاصم: أ%نه جع بنيه عند موته وقال: كان بين وبي فلن خ'ماشات¬ ف
الاهلية، واحدتا خ'ماشة، أ%ي جراحات وجنايات، وهي كل ما كان دون القتل



والدية من قطع أ%و جرح أ%و ضرب أ%و نب ونو ذلك من أ%نواع ال4ذى؛ وقال
أ%بو عبيد: أ%راد با جنايات وجراحات.

الليث: الام1شة� وجع'ها ال%وام1ش' وهي صغار السايل والدوافع؛ قال
أ%بو منصور: سيت خام1ش.ةD ل4نا ت.خ\م1ش' ال4رض أ%ي ت.خ'د� فيها با
.Dت}م1ل من ماء السيل. وال%واف1ش': م.د.اف1ع' السيل، الواحدة خاف1شة

والام1شة�: من صغار م.سايل, الاء مثل الدوافع.
وال%م'وش': البعوض'، بفتح الاء، ف لغة ه'ذيل، قال الشاعر:

كأ%ن وغ%ى ال%م'وش، ب,جان,ب.يه،
وغ%ى ر.ك}ب�، أ�م.يم.، ذوي ز,ياط

واحدته خ.م'وشة، وقيل: ل واحد له؛ وهذا الشعر ف التهذيب:
كأ%ن وغى الموش، بانبيه،

مآت1م' ي.ل}ت.د1م\ن على ق%تيل
واحدتا بق�ة، وقيل: واحدتا خ.م'وشة؛ قال ابن بري: ذكر الوهري هذا

البيت ف فصل وغى أ%يضاv وذكر أ%نه للهذل والذي ف شعر هذيل خلف هذا،
وهو:كأ%ن وغى الموش، بانبيه،

وغى ركب، أ�ميم، أ�ول ه1ياط
قال ابن بري: والبيت للمتنخل؛ وقبله:

وماء، قد ور.د\ت أ�م.يم.، طام�
على أ%ر\جائه ز.ج.ل� الغ.طاط

قال: ال1ياط� وال1ياط� الصومة� والصياح'، والطامي الرتفع، وأ%رجاؤه
نواحيه. والغ.طاط� ضرب¬ من القطا. وف حديث ابن عباس حي س'ئل: هل

ي'ق}ر.أ� ف الظهر والعصر؟ فقال: خ.م\شاv؛ دعا بأ%ن ي'خ\م.ش. وجهه أ%و جلد'ه
كما يقال جد\عاv وقط}عاv، وهو منصوب بفعل ل يظهر. وف الديث: من سأ%ل وهو

غنÒ جاءت مسأ%لت'ه يوم القيامة خ'م'وشاv أ%و ك�د'وحاv ف وجهه أ%ي
�خ'د'وشاv؛ قال أ%بو عبيد: ال�موش مثل ال�دوش. يقال: خ.م.ش.ت الرأ%ة

وج\ه.ها ت.خ\م'شه وت.خ\م1شه خ}شاv وخ'م'وشاv، وال�م'وش' مصدر¬ ويوز أ%ن
يكونا جيعاv الصدر حيث سي به؛ قال لبيد يذكر نساء ق�م\ن ي.ن'ح\ن. على

عمه أ%ب براء:
ي.خ\م1ش\ن ح'ر_ أ%و\ج'ه{ ص1حاح،

ف السeل�ب السeود1، وف ال4م\ساح



حكى ابن ق�هزاذ عن علي بن السي بن واقد قال: سأ%لت مطراv عن قوله عز
وجل: وجزاء سي�ئة{ سي�ئةD مث}ل�ها، فقال: سأ%لت عنها السن بن أ%ب السن

فقال: هذا من ال�ماش؛ قال أ%بو اليثم: أ%راد هذا من الراحات الت ل
قصاص فيها. وال%م.ش': كال%د\ش الذي ل قصاص فيه. والواميم كلها مكية
ليس فيها حكم ل4نا كانت دار. حرب، قال ابن مسعود: آل� حم من تلدي

ال�و.ل أ%ي من أ%ول ما تعل9مت' بكة، ول ت}ر ال4حكام بي السلمي بكة ف
القصاص. وال%م.ش': ولد' الو.ب\ر الذكر'، والمع خ'م\شان. وت.خ.م_ش.

القوم': كث�رت حركتهم.
وأ%بو الاموش: رجل� معروف ب.ق�ال؛ قال رؤبة:

أ%ق}ح.م.ن جار' أ%ب الاموش
وال�ماشات': بقايا الد.ح\ل,.

@خنش: ال�ن\ش'وش': بقي�ةD من الال. وامرأ%ة م'خن_شةD: فيها بقي�ة من
ش.باب�. وبقي لم خ'ن\ش'وش¬ من مال أ%ي قطعةD من ال3ب,ل,، وقيل أ%ي بقية،

وقال الليث ف قوله امرأ%ة م'خ.ن_شة قال: ت%ن'ش'ها بع\ض رق�ة بقية
شباب,ها، ونساء م'خ.ن_شات. وما ل%ه خ'ن\شوش¬ أ%ي ما ل%ه شيء#؛ وقول

رؤبة:جاؤوا بأ�خ\راه'م\ على خ'ن\ش'وش
كقولم جاؤوا عن آخرهم. وخ'ن\شوش¬: اسم موضع؛ وخ'ن\شوش¬: اسم رجل من بن

دار,م يقال له خ'ن\شوش م'د¼ 
(* قوله «مد�» هو ف الصل بذا الضبط.)

يقول له خالد بن علقمة الدارمي:
،vجز.ى الل�ه' خ'ن\شوش. بن م'د� م.لم.ة

إ,ذا ز.ي_ن. للنفس م'وق�ها
أ%راد مؤ'وق�ها.

@خنبش: امرأ%ة خ.ن\بش¬: كثية الركة. وخ.ن\ب.ش¬: اسم رجل.
@خوش: ال%و.ش'، صف%ر' البطن، وكذلك التخويش. وال�ت.خ.و>ش'

وال�ت.خاو,ش': الضامر' البطن ال�ت.خ.د>د اللحم الهزول.
وت.خ.و_ش. ب.د.ن� الرجل: ه'ز,ل بعد س1م.ن�. وخو_ش.ه ح.ق�ه: نق%صه؛

vقال رؤبة يصف أ%ز\مة
ح.ص_اء� ت'ق}ن,ي الال% بالت.خ\و,يش

ابن شيل: خاش. لرجل� جاريت.ه بأ%ي\ر,ه، قال والو\ش كالطعن وكذلك



جاف%ها ي'وفها ونش.غ.ها ورفغها.
وخاو.ش. الشيء4: ر.ف%عه؛ قال الراعي يصف ثوراv ي\فر ك1ناساv وي'جاف

صد\ر.ه عن عروق ال4رطى:
ي'خاو,ش' الب.ر\ك. عن ع1ر\ق أ%ض.ر_ به،
ت.جاف1ياv كت.جاف الق%ر\م ذ1ي الس_ر.ر,

أ%ي يرفع صدر.ه عن عروق ال4ر\طى. وخاو.ش. الرجل� جن\به عن الفراش إ,ذا
جافاه عنه. وخاش. الرجل: دخل ف غ�مار, الناس. وخاش. الشيء4: ح.ش.اه ف

الوعاء. وخاش. أ%يضاv: رج.ع؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ب.ي\ن. الوخاء4ي\ن وخاش. الق%ه\ق%ر.ى

فسره بالوجهي جيعاv؛ قال ابن سيده: ول دليل فيه على أ%ن أ%لفه منقلبة
عن واو أ%و ياء.

�وخاش. ماشÝ، مبنيان على الفتح: ق�ماش' الناس، وقيل: ق�ماش البيت وسق%ط
متاعه. وحكى ثعلب عن سلمة عن الفراء: خاش, ماش,، بالكسر أ%يضاv؛ وأ%نشد

أ%بو زيد:
ص.ب.ح\ن أ%ن\مار بن من\قاش,،

خ'وص. الع'يون1 ي'ب_س. ال�شاش,،
ي.ح\م1ل}ن صب\ياناv وخاش, ماش,
قال: س.م1ع فارسيته فأ%ع\ر.با.

وال%و\ش': الاصرة. الفراء: وال%و\شان الاصرتان من ال3نسان وغي,ه؛
قال أ%بو اليثم: أ%ح\س.بها ال%و\شان1، بالاء، قال أ%بو منصور: والصواب

ما روي عن الفراء. وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب وعن عمرو عن أ%بيه
أ%نما قال: ال%و\ش الاصرة، قال أ%بو منصور: وهذا عندي مأ}خوذ من

الت.خ\و,يش وهو التنقيص؛ قال رؤبة:
يا ع.ج.باv والدهر' ذو ت.خ\و,يش

وال%و\شان�: نبت الب.ق}لة الت تسمى الق%ط%ف. إ,ل أ%نه أ%ل}ط%ف'
ور.قاv وفيه ح'موضة والناس يأ}كلونه، قال: وأ%نشدت لرجل من الفزاري�ي:

،Dال%و\شان% خ.و\د¬ كرية �ول تأ}كل
�ول الض_ج\ع. إ,ل م.ن\ أ%ض.ر_ به ال%ز\ل

@خيش: ال%ي\ش: ث1ياب¬ ر,قاق' النسج غ1لظ� ال�ي'وط1 ت'ت_خ.ذ� من
م'ش.اقة1 الك%ت_ان ومن أ%ر\د.ئ}ه، وربا اتذت من الع.ص\ب,، والمع أ%خياش؛



قال:
وأ%بصر\ت' ل%يلى بي ب'ر\د.ي م.راج,ل�،
وأ%خ\ياش, ع.ص\ب� من م'ه.ل}ه.لة1 اليم.ن

وفيه خ'ي'وشةD أ%ي رق9ة. وخاش. ما ف الو,عاء: أ%خ\ر.ج.ه.
vن\ج,ي، وقد خ.ب.ص. خ.ب\صاYك ال%بيص. ف الط�@خبص: ال%ب\ص' ف1ع\ل
وخ.ب_ص. ت.خ\ب,يصاv، فهو خ.ب,يص¬ م'خ.ب_ص¬ م.خ\ب'وص. ويقال: اخ\ت.ب.ص.

.vفلن إ,ذا اتذ لنفسه خ.ب,يصا
وال%ب,يص': ال%ل}واء� ال%خ\ب'وصة� معروف، وال%بيصة� أ%خصe منه.
وخ.ب.ص. اللواء ي.خ\ب,ص'ها خ.ب\صاv وخ.ب_صها: خل%طها وعم1ل%ها.

وال1خ\ب.صة�: الت ي'ق%ل�ب فيها البيص'، وقيل: ال1خ\ب.صة� كال1ل}ع.قة ي'ع\مل
با ال%ب,يص'.

وخب.ص. خ.ب\صاv: ماث. وخ.ب.ص. الشيء4 بالشيء: خ.ل%ط%ه.
@خرص: خر.ص. ي.خ\ر'ص'، بالضم، خ.ر\صاv وت%ر�ص. أ%ي ك%ذ%ب. ورجل خ.ر�اص¬:

كذ9اب¬. وف التنزيل: ق�ت1ل الر�اص'ون؛ قال الزجاج: الكذ9ابون.
وت.خ.ر_ص. فلنD على الباطل واخ\ت.ر.ص.ه أ%ي اف}ت.ع.له، قال: ويوز أ%ن يكون

ال%ر�اص'ون الذين إ,نا ي.ظ�ن�ون الشيء4 ول ي.ح'ق©ون.ه فيعملون با ل
يعلمون. وقال الفراء: معناه ل�ع1ن. الكذ9ابون الذين قالوا ممد شاعر،

وأ%شباه ذلك خ.ر.ص'وا با ل ع1ل}م لم به.
وأ%صل ال%ر\ص, الت_ظ%ن فيما ل ت.س\ت.ي\ق1ن'ه، ومنه خ.ر\ص' النخل,
والك%ر\م إ,ذا ح.ز.ر\ت التمر ل4ن ال%ز\ر. إ,نا هو تقدير¬ ب,ظ%ن¼ ل

إ,حاطة، والسم ال1ر\ص، بالكسر، ث قيل للك%ذ1ب خ.ر\ص¬ لا يدخله من
الظ©نون الكاذبة. غيه: ال%ر\ص' ح.ز\ر' ما على النخل من الرeط%ب, تراv. وقد

خ.ر.ص\ت النخل% والكر\م. أ%خ\ر'ص'ه خ.ر\صاv إ,ذا ح.ز.ر. ما عليها من
الرeطب تراv، ومن العن.ب زب,يباv، وهو من الظن� ل4ن ال%ز\ر. إ,نا هو
:vوخ1ر\صا vتقدير¬ ب,ظ%ن¼. وخ.ر.ص. العد.د. ي.خ\ر'ص'ه وي.خ\ر,ص'ه خ.ر\صا

حز.ر.ه، وقيل: ال%ر\ص' الصدر' وال1ر\ص'، بالكسر، السم'. يقال: كم
خ1ر\ص' أ%ر\ض1ك وكم خ1ر\ص' ن.خ\ل1ك؟ بكسر الاء، وفاعل� ذلك الار,ص'. وكان

النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، يبع.ث ال�ر�اص. على ن1يل خ.ي\ب.ر عند
إ,دراك ث%ر,ها في.حز,ر'ونه ر'ط%باv كذا وت}راv كذا، ث يأ}خذهم ب.ك1يلة

ذلك من التمر الذي ي,ب له وللمساكي، وإ,نا فعل ذلك، صل9ى الل9ه عليه



وسل9م، لا فيه من الر>ف}ق ل4صحاب الثمار فيما يأ}كلونه منه مع الحتياط
للفقراء ف الع'ش\ر ون,ص\ف الع'ش\ر ول4هل, الف%ي\ء3 ف نصيبهم. وجاء ف
الديث عن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: أ%نه أ%مر بال%ر\ص ف النخل

والكر\م خاص�ة د'ون الز_ر\ع القائم، وذلك أ%ن ث1م.ار.ها ظاهرةD، وال%ر\ص'
ي'ط1يف' با في'ر.ى ما ظ%ه.ر من الثمار وذلك ليس كال%ب� ف أ%ك}مام1ه.

ابن شيل: ال1ر\ص، بكسر الاء، ال%ز\ر مثل ع.ل1مت ع1ل}ماv؛ قال
ال4زهري: هذا جائز ل4ن السم يوضع موضع الصدر. وأ%ما ما ورد ف الديث من

قولم: إ,نه كان يأ}كل الع1ن.ب. خ.ر\صاv فهو أ%ن يض.ع.ه ف فيه1 وي'خ\ر,ج.

ع'ر\جون.ه عار,ياv منه؛ هكذا جاء ف رواية، والروي� خرطاv، بالطاء.
وال1راص' وال%ر\ص' وال1ر\ص' وال�ر\ص': س1نان� الرeم\ح، وقيل: هو ما
على ال�ب_ة من الس>نان، وقيل: هو الرeم\ح نفسه؛ قال حيد بن ثور:

ي.ع.ضe منها الظ�ل1ف' الد_ئ1ي�ا
ع.ض_ الثYقاف1 ال�ر'ص. ال%طYي�ا

وهو مثل ع'س\ر وع'س'ر، وجعه خ1ر\صان. قال ابن بري: هو حيد ال4ر\قط،
قال: والذي ف ر.جزه الد>ئ1ي�ا وهي جع د.أ}ي.ة{؛ وشاهد' ال1ر\ص بكسر

الاء قول� ب,ش\ر:
وأ%و\ج.ر\نا ع'ت.ي\بة ذات. خ1ر\ص�،

كأ%ن� ب,ن.ح\ر,ه منها ع.ب,يا
وقال آخر:

أ%و\ج.ر\ت' ج'ف}ر.ت.ه خ1ر\صاv فمال% به،
كما ان\ثن خضد¬ م1ن\ ناعم, الضال,

وقيل: هو ر'م\ح قصي ي'ت_خذ من خشب منحوت وهو ال%ر,يص'؛ عن ابن جن،
وأ%نشد ل4ب د'واد:
وتشاج.ر.ت\ أ%بطال�ه،
بال%ش\ر.ف9 وبال%ريص

قال ابن بري: هذا البيت' ي'ر\وى أ%بطالنا وأ%بطال�ه وأ%بطال�ها، فمن روى
أ%ب\طال�ها فالاء عائدة على ال%ر\ب وإ,ن ل يتقدم لا ذكر لدللة

الكلم عليها، ومن روى أ%بطال�ه فالاء عائدة على ال%ش\هد ف بيت قبله:
هل� س.أ%ل}ت ب,م.ش\ه.دي

يوماv ي.ت1عe بذي الف%ريص,



�ومن روى أ%ب\طال�نا فمعناه مفهوم. وقيل: ال%ر,يص' الس>نان
وال1ر\صان� أ%صل�ها الق�ض\بان�؛ قال قيس بن ال%ط1يم:

ت.رى ق�3ص.د. ال�ر�ان1 ت'ل}قى، كأ%ن_ه
ت.ذ%رeع' خ1ر\صان{ بأ%ي\دي الش_واط1ب,

جعل ال1ر\ص. ر'م\حاv وإ,نا هو ن,ص\ف' الس>ن.ان ال4ع\لى إ,ل موضع
ال�ب�ة، وأ%ورد الوهري هذا البيت شاهداv على قوله ال�ر\ص. وال1ر\ص:

الريد' من النخل. الباهلي: ال�ر\ص' الغ'ص\ن' وال�ر\ص' القناة� وال�ر\ص'
الس>نان�، ض.م_ الاء4 ف جيعها.
وال%خار,ص': ال4س1ن�ة�؛ قال بشر:

ي.ن\وي م'حاو.لة% الق1يام، وقد م.ض.ت\
فيه م.خار,ص' كلY ل%د\ن{ ل%ه\ذ%م

ابن سيده: ال�ر\ص' كل© قضيب� من شجرة. وال%ر\ص' وال�ر\ص' وال1ر\ص'؛
ال4خية عن أ%ب عبيدة: كل© قضيب ر.ط}ب أ%و يابس كال�وط1. وال�ر\ص'

أ%يضاv: ال%ر,يدة�، والمع من كل ذلك أ%خ\راص¬ وخ1ر\صانD. وال�ر\ص'
وال1ر\ص': الع'ود' ي'شار' به العسل�، والمع أ%خ\راص¬؛ قال ساعدة بن

ج'ؤ.ي�ة الذل يصف م'ش\تار العسل:
معه س1قاء# ل ي'ف%ر>ط� ح.م\ل%ه

ص'ف}ن¬، وأ%خ\راص¬ ي.ل�ح\ن وم1س\أ%ب
وال%خار,ص': م.شاو,ر' العسل. وال%خار,ص' أ%يضاv: ال%ناجر؛ قالت

خ'و.يلة� الرياضي�ة ت.ر\ثي أ%قارب.ها:
ط%ر.ق%ت\هم' أ�مe الدeه.يم فأ%ص\ب.حوا
أ�ك�لv لا ب.خار,ص� وق%واض1ب,

وال�ر\ص وال1ر\ص: الق�ر\ط ب.ب�ة واحدة{، وقيل: هي الل}قة من الذهب
والفضة، والمع' خ1ر.صةD، وال�ر\صة لغة فيها. وف الديث: أ%ن النب،

صل9ى الل9ه عليه وسل9م، و.ع.ظ% الن>ساء4 وحث�ه'ن_ على الصدقة فجعلت
الرأ%ة ت'ل}قي ال�ر\ص. والات%. قال شر: ال�ر\ص الل}قة الصغية من

ال%ل}ي كهيئة الق�ر\ط وغيها، والمع ال�ر\صان؛ قال الشاعر:
عليهن� لعس¬ من ظ1باء ت.بالة{،

م'ذ%ب\ذ%بة ال�ر\صان1 باد{ ن'ح'ور'ها
وف الديث: أ%يeما امرأ%ة{ ج.ع.ل%ت\ ف أ�ذ�ن,ها خ'ر\صاv من ذهب ج'ع1ل



ف أ�ذ�ن,ها م1ثل�ه خ'3ر\صاv من النار؛ ال�رص وال1رص، بالضم والكسر:
حل}قة صغية من ال%ل}ي وهي من ح.ل}ي ال�ذ�ن، قيل: كان هذا قبل النسخ

فإ,نه قد ثبت إ,باحة� الذهب للنساء، وقيل هو خاصÒ بن ل تؤد� زكاة%
ح.ل}ي,ها. وال�ر\ص: الد>ر\ع ل4نا ح1ل%ق مثل ال�ر\ص الذي ف ال�ذ�ن.

ال4زهري: ويقال للدروع خ'ر\صان وخ1ر\صان؛ وأ%نشد:
سم� الصباح, ب,خ'ر\صان{ م'س.و_مة{،

وال%ش\ر.ف1ي�ة ن'ه\د1يها بأ%ي\د1ينا
قال بعضهم: أ%راد بال�ر\صان الدeروع.، وت.س\و,ي'ها ج.ع\ل� ح1ل%ق

ص'فر� فيها، ورواه بعضهم: ب,خ'ر\صان م'ق%و_مة جعلها ر,ماحاv. وف حديث سعد
بن م'عاذ: أ%ن ج'ر\حه قد ب.رأ% فلم يبق منه إ,ل كال�ر\ص أ%ي ف ق1ل9ة

أ%ث%ر, ما ب.ق1ي من ال�ر\ح.
وال%ر,يص': ش1ب\ه' ح.و\ض� واسع ي.ن\ب.ث1ق فيه الاء� من النهر ث يعود

إ,ليه وال%ر,يص' م'م\ت.ل1ئ؛ قال عدي� بن زيد:
وال�ش\ر,ف' ال%ص\ق�ول� ي'س\ق%ى به
أ%خ\ض.ر. م.ط}موثاv باء ال%ر,يص\

أ%ي ملموساv أ%و مزوجاv؛ وهو ف شعر ع.د1ي�:
والشرف ال%ش\م'ول يسقى به

قال: وال�ش\ر,ف' إ,ناء كانوا يشربون به وكان فيه كماء ال%ر,يص وهي
السحاب، ورواه ابن ال4عراب: كماء ال%ر,يص، قال: وهو البارد ف روايته،

ويروى ال%ش\م'ول، قال: وال%ش\م'ول الط�ي�ب. ويقال للرجل إ,ذا كان
كرياv: إ,نه ل%ش\م'ولD. وال%ط}موث�: ال%م\سوس. وماء# خ.ر,يص¬ مثل خ.ص1ر�

أ%ي بارد¬؛ قال الراجز:
م'دامةD ص1ر\ف¬ باء� خ.ر,يص

قال ابن بري: صواب إ,نشاده: مدامةv ص1ر\فاv، بالنصب، ل4ن صدره:
والشرف الشمول يسقى به

م'دامةv ص1ر\فاv باء3 خ.ر,يص
وال�ش\ر,ف: الكان العال. وال%ش\مول�: الذي أ%صاب.ت\ه الش_مال، وهي
الريح الباردة، وقيل: ال%ر,يص' هو الاء ال�س\ت.ن\ق%ع' ف أ�صول النخل

أ%و الشجر، وخ.ر,يص' الب.ح\ر: خل1يج¬ منه، وقيل: خ.ر,يص' البحر والنهر
ناحيت'هما أ%و جانب'هما. ابن ال4عراب: يقال اف}ت.ر.ق النهر' على أ%ربعة



وعشرين خ.ر,يصاv، يعن ناحيةv منه. وال%ر,يص': جزيرة� البحر. ويقال:
خ.ر,صةD وخ.ر,صات¬ إ,ذا أ%صابا برد¬ وجوع؛ قال الطيئة:

إ,ذا ما غ%د.ت\ م.ق}ر'ورةv خ.ر,صات1
وال%ر.ص': جوع مع ب.ر\د. ورجل خ.ر,ص¬: جائع م.ق}رور¬، ول يقال للجوع
بل برد خ.ر.ص¬. ويقال للبد بل جوع: خ.ص.ر¬. وخ.ر,ص. الرجل�، بالكسر،

خ.ر.صاv فهو خ.ر,ص¬ وخار,ص¬ أ%ي جائع مقرور؛ وأ%نشد ابن بري للبيد:
،vخ.ميصا vخ.ر,صا vفأ%ص\ب.ح. طاو,يا

كن.ص\ل, الس_ي\ف ح'ود1ث% بالص>قال
وف حديث علي، رضي الل9ه عنه: كن\ت' خ.ر,صاv أ%ي ف جوع وبرد.
وال1ر\ص': الد_ن© لغة ف ال1ر\س,، وقد تقدم ذكره. وال%ر�اص': صاحب'

الد>نان، والسي لغة.
وال4خ\راص: موضع؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:

لن الد>يار' ب,ع.ل}ي. فال4خ\راص,،
فالسeود.ت.ي فمج\م.ع, ال4بواص,

ويروى ال4حراص، بالاء الهملة.
وال�ر\ص' وال1ر\ص': عو.ي\د¬ م'ح.د_د' الرأ}س ي'غ\ر.ز' ف ع.ق}د

الس>قاء؛ ومنه قولم: ما يلك فلن خ'ر\صاv ول خ1ر\صاv أ%ي شيئاv. التهذيب:
ال�رص العود؛ قال الشاعر:

وم1ز.اج'ها ص.ه\باء، فت� خ1تامها
ف%ر\د¬ من ال�ر\ص, الق1ط%اط1 ال�ث}قب

وقال الذل:
ي.م\ش1ي ب.ي\ن.نا حانوت' خ.م\ر�

من ال�ر\ص, الص_راص1رة1 الق1ط%اط1
قال: وقال بعضهم ال�رص أ%سق1ية م'ب>دة ت'ب>د الشراب؛ قال ال4زهري:

هكذا رأ%يت ما ك%ت.ب\ت'ه ف كتاب الليث، فأ%ما قوله ال�ر\ص ع'ود فل
معن له، وكذلك قوله ال�ر\ص أ%س\قية مبدة، قال: والصواب عندي ف البيت

ال�ر\س الق1ط%اط، ومن الرس الص_راص1رة، بالسي، وهم خ.د.م¬ ع'ج\م ل
ي'ف}ص1حون فلذلك جعلهم خ'ر\ساv، وقوله يشي بيننا حانوت' خر، يريد صاحب.

حانوت خر فاختصر الكلم. ابن ال4عراب: هو ي.خ\ت.ر,ص' أ%ي ي.ج\عل ف
ال1ر\ص, ما ي'ريد وهو ال1ر.اب' وي.ك}ت.ر,ص' أ%ي ي.ج\مع وي.ق}ل1د'.



@خربص: ال%ر\ب.ص1يص': الق�ر\ط. وما عليها خ.ر\ب.ص1يصةD أ%ي شيء من
ال%ل}ي. وف الديث: من ت.ح.ل�ى ذهباv أ%و ح.ل�ى ول%د.ه مثل خ.ر\ب.ص1يصة{،

قال: هي ال%ن.ة الت ت'ت.راءى ف الر_م\ل لا ب.صيص¬ كأ%نا عي'
جرادة. وف الديث: إ,ن ن.ع1يم الدeنيا أ%قل© وأ%ص\غر' عند الل9ه من

خ.ر\ب.ص1يصة{، وقيل: ح.ر\ب.ص1يصة، بالاء. وما ف السماء خ.ر\ب.ص1يصة أ%ي شيء من
السحاب، وكذلك ما ف الوعاء والسقاء والبئر, خ.ر\ب.ص1يصة أ%ي شيء، وما

أ%عطاه خ.ر\ب.ص1يصة، كل ذلك ل يستعمل إ,ل ف النفي. وال%ر\ب.ص1يصة:
Òف الر_م\ل كأ%نا عي' الرادة، وقيل: هي ن.ب\ت¬ له حب eت.ب,ص Dه.ن.ة

ي'ت_خذ� منه طعام¬ فيؤكل، وجعه خ.ر\ب.ص1يص. التهذيب: الليث امرأ%ة
�خ.ر\ب.صةD شاب�ة ذات' ت.ر.ارة{، والمع خ.راب,ص'. وال%ر\ب.ص1يص': المل

الصغي السم؛ قال الشاعر:
قد أ%ق}ط%ع' ال%ر\ق. الب.ع1يد ب.ين'ه

ب,خ.ر\ب.ص1يص� ما ت.نام' ع.ي\ن'ه
وقال ابن خالويه: ال%ر\ب.ص1يصة، بالاء العجمة، ال�نثى من بنات

و.ر\دان%. وال%ر\ب.ص1يصة�: خ.رزة.
@خرمص: ال�خ\ر.ن\م1ص': الساكت'؛ عن كراع وثعلب، كال�خ\ر.ن\م1س، والسي

أ%على. الفراء: اخ\ر.م_س واخ\ر.م_ص سكت..
،vوخ'ص'وص1ي�ة vوخ.ص'وص1ي�ة vوخ'صوصا vص�ه خ.ص�ا�@خصص: خص�ه بالشيء ي
والفتح أ%فصح، وخ1ص>يص.ى وخص�ص.ه واخ\تص�ه: أ%ف}ر.د.ه به دون غيه. ويقال:

اخ\تص� فلنD بال4مر وتص�ص. له إ,ذا انفرد، وخ.ص� غي.ه واخ\تص�ه
ب,ب,ر>ه1. ويقال: فلن م'خ1صÒ بفلن أ%ي خاص� به وله به خ1ص>ي�ة؛ فأ%ما

قول أ%ب زبيد:
إ,ن9 امرأv خ.ص�ن ع.م\داv م.و.د_ت.ه،

على الت_نائي، ل%ع1ن\د1ي غي' م.ك}ف�ور
فإ,نه أ%راد خ.ص_ن بود�ته فحذف الرف وأ%وص.ل الفعل%، وقد يوز أ%ن

يريد خ.ص_ن ل1م.ود�ته إ,ي�اي. فيكون كقوله:
وأ%غ}ف1ر' ع.و\راء4 الكري, اد�خار.ه

قال ابن سيده: وإ,نا وج�ه\ناه على هذين الوجهي ل4نا ل نسمع ف
الكلم خ.ص.ص\ته متعدية إ,ل مفعولي، والسم ال%ص'وص1ي�ة وال�ص'وص1ي�ة

وال1ص>ي�ة والاص�ة وال1ص>يص.ى، وهي ت'م.دe وت'ق}صر؛ عن كراع، ول نظي



لا إ,ل ال1كYيث%ى. ويقال: خاصÒ بي�ن ال�ص'وص1ي�ة، وفعلت ذلك بك
خ1ص>ي�ةv وخاص�ة وخ.ص'وصي�ة وخ'ص'وصي�ة.

والاص�ة�: خلف' العام�ة. والاص�ة: م.ن\ ت�ص�ه لنفسك. التهذيب:
والاص�ة الذي اخ\ت.ص.ص\ته لنفسك، قال أ%بو منصور: خ'و.ي\ص�ة. وف الديث:

باد1روا بال4عمال س1ت�اv الد_ج_ال% وكذا وكذا وخ'و.يص�ة% أ%حد1كم، يعن
حادثة% الوت1 الت ت.خ'صe كل� إ,نسان، وهي تصغي خاص�ة وص'غ>ر.ت

لحتقارها ف ج.ن\ب ما بعدها من الب.ع\ث والع.ر\ض وال1ساب، أ%ي باد1ر'وا
ال%وت واجتهد'وا ف العمل، ومعن ال�بادرة بال4عمال الن\ك1ماش' ف

ال4عمال الصالة والهتمام' با قبل وقوعها، وف تأ}نيث الست إ,شارةD إ,ل
أ%نا مصائب. وف حديث أ�م سليم: وخ'و.ي\ص_ت'ك. أ%ن.س¬ أ%ي الذي يتص�

ب1د\مت1ك وصغ�رته لص1غ.ره يومئذ. وسع ثعلب يقول: إ,ذا ذ�كر الصالون
.Òك1ر. ال4ش\راف' فب,خاص�ة{ علي�فب,خاص�ة{ أ%بو بكر، وإ,ذا ذ

وال�ص_ان� وال1ص_ان�: كالاص_ة1؛ ومنه قولم: إ,نا يفعل هذا
خ'ص�ان الناس أ%ي خواصe منهم؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب ق1لبة الذل:

والقوم أ%ع\ل%م' هل أ%ر\م1ي وراء4ه'م،
إ,ذ ل ي'قات1ل منهم غي' خ'ص�ان1

وال3خ\صاص': ال3ز\راء�. وخ.ص_ه بكذا: أ%ع\طاه شيئاv كثياv؛ عن ابن
ال4عراب.

وال%ص.اص': ش1ب\ه' ك%و�ة{ ف ق�ب_ة{ أ%و نوها إ,ذا كان واسعاv قدر.
الو.ج\ه:

وإ,ن} خ.ص.اص' ل%ي\ل1ه,ن� اس\ت.د�ا،
ر.ك1ب\ن. من ظ%ل}مائ1ه ما اش\ت.د�ا

شب�ه القمر. بال%صاص الضي�ق,، أ%ي اس\ت.ت.ر بالغمام، وبعضهم يعل
ال%ص.اص. للواسع والضي�ق حت قالوا ل1خ'روق ال1ص\فاة وال�ن\خ'ل, خ.ص.اص¬.

وخ.ص.اص' ال�ن\خ'ل والباب والب'ر\ق�ع وغي,ه: خ.ل%ل�ه، واحدته خ.ص.اصة؛
وكذلك كل© خ.ل%ل� وخ.ر\ق يكون ف السحاب، وي'ج\مع خ.صاص.ات{؛ ومنه قول

الشاعر:
م1ن\ خ.صاصات1 م'ن\خ'ل

وربا سي الغيم' نفس'ه خ.صاصةv. ويقال للقمر: ب.د.ا من خ.صاص.ة1 الغيم.
وال%ص.اص': الف�ر.ج' بي ال4ثاف1ي� وال4صابع؛ وأ%نشد ابن بري



لل4شعري ال�ع\ف1ي>:
،Dإ,ل� ر.واك1د. ب.ي\ن.ه'ن� خ.ص.اص.ة

س'ف}ع ال%ناك1ب، كل9هن� قد اص\ط%لى
وال%ص.اص' أ%يضاv: الف�ر.ج الت بي ق�ذ%ذ1 السهم؛ عن ابن ال4عراب.

وال%ص.اصة� وال%ص.اصاء� وال%ص.اص': الفقر' وسوء� الال وال%ل9ة
والاجة؛ وأ%نشد ابن بري للكميت:

إ,ليه م.وار,د' أ%هل ال%ص.اص،
ومن\ ع1ن\ده الص_د.ر' ال�ب\ج,ل

وف حديث فضالة: كان ي.خ1رe ر,جالD م1ن\ قامت1هم ف الصلة من
ال%ص.اصة أ%ي الوع، وأ%صل�ها الفقر والاجة إ,ل الشيء. وف التنزيل العزيز:

وي'ؤ\ث1ر'ون على أ%ن\ف�س3هم ولو كان بم خ.ص.اصةD؛ وأ%صل ذلك ف الف�ر\جة
أ%و ال%ل9ة ل4ن الشيء إ,ذا ان\فرج و.ه.ى واخ\ت.ل9. وذ%و'و ال%ص.اصة:

ذ%و'و ال%ل9ة والفقر. وال%ص.اصة�: ال%ل%ل والث�ق}ب' الصغي. وصد.ر.ت
ال3بل وبا خ.صاصةD إ,ذا ل ت.ر\و.، وصد.رت بعطشها، وكذلك الرجل إ,ذا ل

ي.ش\ب.ع من الطعام، وكل© ذلك من معن ال%ص.اصة الت هي الف�ر\جة
وال%ل�ة.

vمن الك%ر\م: الغ'ص\ن إ,ذا ل ي.ر\و. وخرج منه الب� متفرقا �وال�ص.اصة
ضعيفاv. وال�ص.اصة�: ما يبقى ف الكرم بعد ق1طافه الع'ن.ي\ق1يد'

الصغي' ههنا وآخر ههنا، والمع ال�ص.اص'، وهو الن_ب\ذ القليل؛ قال أ%بو
منصور: ويقال له من ع'ذوق النخل الش>م1ل© والش_مال1يل�، وقال أ%بو حنيفة:

هي ال%ص.اصة، والمع خ.ص.اص¬، كلها بالفتح.
وشهر¬ خ1ص¬ أ%ي ناقص.

وال�صe: ب.ي\ت¬ من شجر أ%و ق%ص.ب�، وقيل: ال�ص� البيت الذي ي'س.ق�ف'
عليه بشبة على هيئة ال4ز.ج,، والمع أ%خ\ص.اص¬ وخ1ص.اص، وقيل ف جعه

خ'ص'وص، سي بذلك ل4نه ي'ر.ى ما فيه من خ.صاصة{ أ%ي ف�ر\جة{، وف
التهذيب: سي خ'ص�اv لا فيه من ال%ص.اص,، وهي الت_فار,يج' الضي�قة. وف

الديث: أ%ن أ%عرابي�اv أ%تى باب النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فأ%ل}ق%م.
ع.ين.ه خ.ص.اصة% الباب أ%ي ف�رج.ت.ه. وحانوت' ال%م�ار, ي'سمى خ'ص�اv؛ ومنه

قول امرئ القيس:
كأ%ن� الت>ج.ار. أ%ص\ع.د'وا ب,س.ب,يئة{



من ال�ص>، حت أ%نز.لوها على ي'س\ر,
الوهري: وال�صe البيت من القصب؛ قال الفزاري�:

ال�صe فيه ت.ق%رe أ%ع\ي'ن'نا
خ.ي¬ من الج'ر> والك%م.د1

وف الديث: أ%نه مر بعبد الل9ه بن عمرو وهو ي'ص\ل1ح خ'ص�اv له.
@خلص: خ.ل%ص الشيء، بالفتح، ي.خ\ل�ص خ'ل�وصاv وخ.لصاv إ,ذا كان قد

ن.ش1ب. ث ن.جا وس.ل1م. وأ%خ\ل%صه وخ.ل�صه وأ%خ\ل%ص لل9ه د1ين.ه: أ%م\ح.ض.ه.
وأ%خ\ل%ص. الشيء4: اختاره، وقرئ: إ,ل� عباد.ك منهم ال�خ\ل1صي،

وال�خ\ل%ص1ي؛ قال ثعلب: يعن بال�خ\ل1صي الذين أ%خ\ل%صوا العبادة لل9ه
تعال، وبال�خ\ل%ص1ي الذين أ%خ\ل%صهم الل9ه' عز� وجل9. الزجاج: وقوله:

واذ}ك�ر\ ف الكتاب موسى إ,نه كان م'خ\ل%صاv، وقرئ م'خ\ل1صاv، وال�خ\ل%ص:
الذي أ%خ\ل%صه الل9ه' جعله م'ختاراv خالصاv من الدنس، وال�خ\ل1ص: الذي
وح�د الل9ه تعال خالصاv ولذلك قيل لسورة: قل هو الل9ه أ%حد، سورة

ال3خلص؛ قال ابن ال4ثي: سيت بذلك ل4نا خالصة ف صفة الل9ه تعال وتقد�س،
أ%و ل4ن اللفظ با قد أ%خ\ل%ص. التوحيد. لل9ه عز� وجل9، وكلمة ال3خلص
كلمة التوحيد، وقوله تعال: من عبادنا ال�خ\ل%ص1ي، وقرئ ال�خ\ل1صي،

فال�خ\ل%ص'ون ال�خ\تارون، وال�خ\ل1صون ال�و.ح>د'ون.
والتخليص: الت_ن\ج,ي.ة من كل م.ن\ش.ب�، تقول: خ.ل�ص\ته من كذا

ت.خ\ل1يصاv أ%ي ن.ج_ي\ته ت.ن\ج,ي.ة فتخل9ص، وت.خل9ص.ه ت%ل©صاv كما ي'تخل9ص'
الغ.ز\ل� إ,ذا ال}ت.ب.س. وال3خ\لص' ف الطاعة: ت.ر\ك' الر>ياء3، وقد

:�أ%خ\ل%ص\ت لل9ه الد>ين.. واس\ت.خ\ل%ص. الشيء: كأ%خ\ل%ص.ه. والال1صة
ال3خ\لص'. وخ.ل%ص إ,ليه الشيء�: و.ص.ل%. وخ.ل%ص. الشيء�، بالفتح، ي.خ\ل�ص'

vوال%لص' يكون مصدرا ،vوخ.ل%ص. الشيء خ.لصا .vأ%ي صار خال1صا vخ'لوصا
للشيء الال1ص. وف حديث ال3سراء: فلما خ.ل%ص\ت ب'س\ت.وىÝ من ال4رض

أ%ي و.ص.ل}ت' وبل%غ\ت. يقال: خ.ل%ص. فلن إ,ل فلن أ%ي وصل إ,ليه،
وخ.ل%ص. إ,ذا س.ل1م ون.جا؛ ومنه حديث ه1ر.ق}ل%: إ,ن أ%خ\ل�ص إ,ليه. وف حديث
علي�، رضي الل9ه عنه: أ%نه ق%ض.ى ف حكومة بال%لص, أ%ي الرجوع, بالث�من

على البائع إ,ذا كانت العي' م'س\ت.ح1ق�ةv وقد ق%ب.ض. ث%ن.ها أ%ي قضى
با ي'ت.خ.ل9ص به من الصومة. وخل%ص فلنD إ,ل فلن أ%ي و.ص.ل إ,ليه.

ويقال: هذا الشيء خال1صةD لك أ%ي خال1ص¬ لك خاص�ة. وقوله عز� وجل9: وقالوا



ما ف ب'طون1 هذه ال4ن\عام, خالصةD لذكورنا؛ أ%ن_ث% الالصة% ل4نه جعل
معن ما التأ}نيث% ل4نا ف معن الماعة كأ%نم قالوا: جاعة� ما ف

بطون هذه ال4نعام, خالصةD لذكورنا. وقوله: وم'ح.ر_م¬، م.ر\د'ود¬ على لفظ
ما، ويوز أ%ن يكون أ%ن_ث%ه لتأ}نيث ال4ن\عام,، والذي ف بطون

ال4نعام ليس بنزلة بعض الشيء ل4ن قولك سق%ط%ت\ بعض' أ%صاب,عه، ب.ع\ض'
ال4صاب,ع أ�صبع¬، وهي واحدة منها، وما ف بطن كل واحدة من ال4نعام هو غيها،

ومن قال يوز على أ%ن الملة أ%نعام فكأ%نه قال وقالوا: ال4نعام' الت ف
بطون ال4نعام خالصةD لذكورنا، قال ابن سيده: والقول� ال4ول أ%ب\ب.ن'

لقوله وم'ح.ر_م¬، ل4نه دليل على ال%م\ل, على العن ف ما، وقرأ% بعضهم
خالصةv لذكورنا يعن ما خل%ص ح.ي�اv، وأ%ما قوله عز� وجل9: قل هي للذين

،vوخالصة Dرئ. خالصة�آم.ن'وا ف الياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ق
العن أ%نا ح.لل للمؤمني وقد ي.ش\ر.ك�هم فيها الكافرون، فإ,ذا كان يوم'

القيامة خ.ل%صت للمؤمني ف الخرة ول ي.ش\ر.ك�هم فيها كافر، وأ%ما
Dيوم القيامة فهو على أ%نه خب بعد خب كما تقول زيد¬ عاقل Dإ,ع\راب خالصة

لبيب¬، العن قل هي ثابتةD للذين آمنوا ف الياة الدنيا ف تأ}ويل الال،
كأ%نك قلت قل هي ثابتة مستقرة ف الياة الدنيا خالصةD يوم القيامة.

�وقوله عز� وجل9: إ,ن_ا أ%خ\ل%ص\ناهم ب,خال1صة{ ذ1ك}رى الدار؛ ي'ق}ر.أ
بالصة1 ذ1ك}رى الدار على إ,ضافة خالصة إ,ل ذ1ك}رى، فمن قرأ% بالتنوين جعل

ذ1ك}رى الدار ب.د.لv من خالصة، ويكون العن إ,نا أ%خ\ل%ص\ناهم بذكرى
الدار، ومعن الدار ههنا دار' الخرة، ومعن أ%خلصناهم جعلناهم لا خالصي

بأ%ن جعلناهم ي'ذ%كYرون بدار الخرة وي'ز.ه>دون فيها الدeن\يا، وذلك
شأ}ن ال4نبياء، ويوز أ%ن يكون ي'ك}ث1ر'ون ذ1ك}ر. الخرة والرeجوع, إ,ل

الل9ه، وأ%ما قوله خل%ص'وا ن.ج,ي�اv فمعناه ت.مي�زوا عن الناس
ي.ت.ناج.و\ن فيما أ%ه.م_هم. وف الديث: أ%نه ذ%ك%ر يوم. اللص, فقالوا: وما يوم'

ال%لص,؟ قال: يوم ي.خ\رج إ,ل الدج�ال من أ%هل الدينة كل© م'ناف1ق�
وم'نافقة فيتمي_ز الؤمنون منهم وي.خ\ل�ص بعض'هم من بعض. وف حديث

الستسقاء: ف%ل}ي.خ\ل�ص\ هو وولد'ه أ%ي ليتمي�ز\ من الناس.
وخال%ص.ه' ف الع1ش\رة أ%ي صافاه. وأ%خ\ل%ص.ه الن_ص1يحة% وال�ب_

وأ%خ\ل%صه له وهم ي.ت.خال%ص'ون: ي'خ\ل1ص' بعض'هم ب.عضاv. والالص' من
ال4لوان: ما ص.فا ون.ص.ع. أ%ي_ ل%و\ن{ كان؛ عن اللحيان.



وال1لص' وال1لصة� وال�لصة� وال�ل�وص': ر'بÒ ي'ت_خ.ذ� من تر.
وال1لصة� وال�لصة� وال1لص': التمر' والسويق' ي'ل}قى ف الس_م\ن،

وأ%خ\ل%ص.ه: ف%ع.ل به ذلك. وال1لص': ما خ.ل%ص. من الس_م\ن إ,ذا ط�ب,خ..
وال1لص' وال3خ\لص' وال3خ\لصة�: الزeب\د' إ,ذا خ.ل%ص. من الث©ف}ل.

وال�لوص': الث©ف}ل� الذي يكون أ%سفل اللب.ن,. ويقول الرجل لصاحبة1
الس_م\ن,: أ%خ\ل1صي لنا، ل يفسره أ%بو حنيفة، قال ابن سيده: وعندي أ%ن

معناه ال1لصة وال�لصة أ%و ال1لص'. غيه: وخ1لصة� وخ'لصة� السمن ما
خ.ل%ص. منه ل4نم إ,ذا ط%ب.خ'وا الزeبد. ليت_خذوه س.م\ناv طر.ح'وا فيه
شيئاv من سويق� وتر� أ%و أ%ب\عار, غ1ز\لن{، فإ,ذا جاد. وخل%ص. من

الث©ف}ل فذلك السمن' هو ال1لصة وال�لصة وال1لص أ%يضاv، بكسر الاء، وهو
�ال3ث}ر، والث©ف}ل� الذي ي.ب\قى أ%سفل% هو ال�لوص' والق1ل}د.ة

والق1ش\د.ة� والك�دادة�، والصدر منه ال3خ\لص'، وقد أ%خ\ل%ص\ت الس_م\ن..
أ%بو زيد: الزeب\د' حي يعل ف الب'ر\مة1 ل1ي'طبخ سناv فهو ال3ذ}واب'
وال3ذ}وابة�، فإ,ذا جاد. وخ.ل%ص. اللب' من الث©ف}ل فذلك اللب ال3ث}ر'

وال3خ\لص'، والث©ف}ل� الذي يكون أ%سفل% هو ال�لوص'. قال ال4زهري:
سعت العرب تقول لا ي'خ\ل%ص' به السمن' ف الب'ر\مة من اللب والاء

والث©ف}ل: ال1لص'، وذلك إ,ذا ار\ت.ج.ن. واخ\ت.ل%ط اللب.ن' بالزeب\د1
في'ؤ\خذ� تر¬ أ%و دقيق¬ أ%و س.و,يق¬ في'ط}ر.ح فيه لي.خ\ل�ص. السمن' من ب.قي�ة

اللب الختلط به، وذلك الذي ي.خ\ل�ص هو ال1لص، بكسر الاء، وأ%ما
ال1لصة وال�لصة فهو ما بقي ف أ%سفل الب'ر\مة من ال1لص وغي,ه من

ث�ف}ل� أ%و لب.ن� وغي,ه. أ%بو الدقيش: الزeب\د' خ1لص' الل�ب, أ%ي منه
ي'س\ت.خ\ل%ص' أ%ي ي'س\ت.خ\ر.ج؛ ح.د�ث ال4صمعي قال: م.ر_ الفرزدق برجل من
باهلة يقال له ح'مام¬ ومعه ن,ح\ي¬ من س.م\ن�، فقال له الفرزدق: أ%ت.ش\تري

أ%غ}راض. الناس, ق%ي\س� م1ن>ي بذا الن>ح\ي؟ فقال: أ%لل9ه1 عليك
لت.ف}ع.ل%ن� إ,ن ف%ع.ل}ت'، فقال: أ%لل9ه1 ل4ف}ع.ل%ن_، فأ%ل}قى الن>ح\ي. بي

يديه وخرج ي.ع\د'وة فأ%خذه الفرزدق وقال:
ل%ع.م\ر,ي ل%ن,ع\م. الن>ح\ي' كان% ل1ق%و\م1ه،

ع.ش1ي�ة% غ1ب� الب.ي\ع,، ن,ح\ي' ح'مام,
من الس_م\ن, ر,ب\عيÒ يكون خ1لص'ه،

بأب\عار, آرام� وع'ود1 ب.ش.ام,



فأ%ص\ب.ح\ت' عن أ%ع\راض ق%ي\س كم'حر,م�،
أ%ه.ل� ب,ح.ج¼ ف أ%ص.م_ ح.رام,

الفراء: أ%خ\ل%ص. الرجل� إ,ذا أ%خذ ال1لصة% وال�لصة، وخ.ل�ص. إ,ذا
أ%عطى ال%لص، وهو م1ث}ل الشيء؛ ومنه حديث شريح: أ%نه قضى ف ق%و\س

كس.ر.ها رجل بال%لص, أ%ي بثلها. وال1لص، بالكسر: ما أ%خ\ل%ص.ته النار'
من الذهب والفضة وغيه، وكذلك ال1لصة وال�لصة؛ ومنه حديث سلمان: أ%نه

كات.ب. أ%هل%ه على كذا وكذا وعلى أ%ربعي أ�وق1ي_ة% خ1لص. وال1لصة
وال�لصة: كال1لص، قال: حكاه الروي ف الغريبي.

واس\ت.خ\ل%ص. الرجل% إ,ذا اخ\ت.ص�ه بد'خ\ل�ل1ه، وهو خال1ص.ت وخ'ل}صان.
وفلن خ1ل}صي كما تقول خ1د\ن وخ'ل}صان أ%ي خال1ص.ت إ,ذا خ.ل%ص.ت

م.و.د�ت'هما، وهم خ'ل}صان، يستوي فيه الواحد والماعة. وتقول: هؤلء
خ'ل}صان وخ'ل%صائي، وقال أ%بو حنيفة: أ%خ\ل%ص. العظم' كث�ر. م'خeه، وأ%خ\ل%ص.

البعي' س.م1ن، وكذلك الناقة؛ قال:
وأ%ر\ه.ق%ت ع1ظام'ه وأ%خ\ل%صا

وال%ل%ص': شجر¬ طي�ب' الريح له و.ر\د¬ كو.رد ال%ر\و, طي�ب¬ زكيÒ. قال
أ%بو حنيفة: أ%خبن أ%عراب أ%ن ال%ل%ص شجر ينبت نبات الك%ر\م يتعلق

Dوله و.ر\دة ،Dواسعة Dبالشجر فيع\لق، وله ورق أ%غب ر,قاق¬ م'د.و_رة
كو.ر\دة ال%ر\و,، وأ�صوله' م'ش\ر.بةD، وهو طي�ب' الريح، وله حب� كحب� ع1ن.ب,

الث�ع\لب, يتمع الثلث� وال4ربع' معاv، وهو أ%حر كغ.رز العقيق ل
يؤكل ولكنه ي'ر\ع.ى؛ ابن السكيت ف قوله:

ب,خال1صة1 ال4ر\دان1 خ'ض\ر, ال%ناك1ب,
ال4صمعي: هو ل1باس يلب.س'ه أ%هل الشام وهو ثوب م'ج.ب_ل أ%خ\ضر'

ال%ن\ك1بي وسائر'ه أ%ب\ي.ض' وال4ردان� أ%كمام'ه.
ويقال لكل شيء أ%بيض.: خال1ص¬؛ قال العجاج:

م1ن\ خال1ص الاء وما قد ط%ح\ل%با
يريد خ.ل%ص من الط©ح\ل�ب فاب\ي.ض_. الليث: ب.ع1ي¬ م'خ\ل1ص¬ إ,ذا كان

ق%ص1يداv س.ميناv؛ وأ%نشد:
م'خ\ل1صة ال4ن\قاء3 أ%و ر.ع'وما

والالص': ال4ب\ي.ض' من ال4لوان. ثوب خالص¬: أ%ب\ي.ض'. وماء# خالص:
أ%بيض. وإ,ذا ت.ش.ظ�ى العظام' ف اللحم، فذلك ال%ل%ص'. قال: وذلك ف



ق%ص.ب العظام ف اليد والرجل. يقال: خ.ل1ص. العظم' ي.خ\ل%ص' خ.ل%صاv إ,ذا
ب.ر.أ% وف خ.ل%ل1ه شيء# من اللحم.

وال%ل}صاء�: ماء# بالبادية، وقيل موضع، وقيل موضع فيه عي ماء؛ قال
الشاعر:

أ%ش\ب.ه\ن. م1ن\ ب.ق%ر ال%ل}صاء3 أ%ع\ي'ن.ها،
وه'ن_ أ%ح\س.ن' من ص1يان,ها ص1و.ر.ا

وقيل: هو الوضع بالدهناء معروف. وذو ال%ل%صة: موضع يقال إ,نه بيت
ل1خ.ث}ع.م كان ي'د\ع.ى ك%ع\بة% الي.مامة1 وكان فيه صنم¬ ي'د\عى ال%ل%صة%

ف%ه'د1م. وف الديث: ل تقوم الساعة حت تضطرب أ%ل}يات' ن,ساء3 د.و\س� على
ذي ال%ل%صة؛ هو بيت¬ كان فيه صنم لد.و\س� وخ.ث}ع.م وب.ج,يلة% وغي,هم،

وقيل: ذو ال%ل%صة الكعبة� اليماني_ة� الت كانت باليمن فأ%ن\ف%ذ% إ,ليها
رسول الل9ه، صل%ى الل9ه عليه وسل9م، ج.ر,ير. بن. عبد الل9ه ي'خ.ر>ب'ها،

وقيل: ذو ال%ل%صة الصنم نفسه، قال ابن ال4ثي: وفيه نظر 
(* قوله «وفيه

نظر» أ%ي ف قول من زعم انه بيت كان فيه صنم يسمى اللصة لن ذو ل تضاف
ال إل، كذا بامش النهاية.) ل4ن ذو ل ت'ضاف إ,ل� إ,ل أ%ساء

ال4جناس، والعن أ%نم ي.ر\ت.دeون ويع'ودون إ,ل جاهلي�تهم ف عبادة
eال4وثان فتسعى نساء� بن د.و\س� طائفات{ حول ذي ال%ل%صة فت.ر\ت.ج

أ%عجاز'هن. وخالصة�: اسم امرأ%ة، والل9ه أ%علم.
@خلبص: ال%ل}بص.ة�: الف1رار'، وقد خ.ل}ب.ص. الرجل�؛ قال عبيد ال�ر�ي:

لا رآن بالب,راز, ح.ص\ح.صا
ف ال4رض م1ن>ي هر.باv، وخ.ل}ب.صا

وكاد. ي.ق}ضي ف%ر.قاv وخ.ب_صا،
وغاد.ر. الع.ر\ماء4 ف بيت وصى

(* قوله «العرماء ف بيت إل» كذا بال4صل. وقوله وصى يقال وصى النبت
اتصل بعضه ببعض، فلعل قوله بيت مرف عن نبت بالنون. وقوله والعرماء الغمة،

ف القاموس: العرماء الية الرقشاء.)
والتخبيص: الرeع\ب. والع.ر\ماء�: الغ'م_ة. رأ%يت ف نسخة من أ%مال

ابن بري ما صورت'ه كذا ف أ%صل ابن بري، رحه الل9ه: وخ.ب�صا، بالتشديد،
والت_خ\ب,يص' على ت.ف}ع1يل�، قال: ورأ%يت بط الشيخ تقي الدين عبد الالق



بن ز.ي\دان%: وخ.ب.صا، بتخفيف الباء، وبعده وال%ب.ص الرeع\ب على وزن
ف%ع.ل، قال: وهذا الرف ل يذكره الوهري.

@خص: ال%م\صان� وال�م\صان�: الائع' الضامر' البطن,، وال�نثى
خ.م\صانةD وخ'م\صانةD، وج.م\ع'ها خ1م.اص¬، ول يمعوه بالواو والنون، وإ,ن دخل%ت

الاء� ف مؤنثه، حلv له على ف%ع\لن الذي أ�ثناه ف%ع\لى ل4نه مثله
ف الع1د�ة والركة والسكون؛ وحكى ابن ال4عراب: امرأ%ة خ.م\صى وأ%نشد

لل4صم عبد الل9ه بن ر,ب\ع1ي¼ الدeب.ي\ري:
ما ل1ل9ذي ت'ص\ب عجوز¬ ل ص.با،

س.ريعة� السeخ\ط1 ب.ط1يئة� الر>ضا
م'ب,ينة� ال�س\ران1 حي. ت'ج\ت.لى،
كأ%ن فاها م1يلغD فيه خ'صى،

لكن\ ف%تاةD طف}لة خ.م\صى ال%شا،
ع.ز,يزةD ت.نام ن.و\مات1 الضeحى
مثل� ال%هاة1 خ.ذ%ل%ت عن ال%ها

وال%م.ص': خ.ماصة� البطن، وهو د1ق9ة� خ1ل}قت1ه. ورجل خ'م\صان وخ.م1يص'
ال%شا أ%ي ضامر البطن. وقد خ.م1ص. بطن'ه ي.خ\م.ص' وخ.م'ص. وخ.م1ص.

خ.م\صاv وخ.م.صاv وخ.ماصة. وال%ميص: كال�م\صان1، وال�نثى خ.ميصة. وامرأ%ة
خ.م1يصة� البطن: خ'م\صانةD، وه'ن� خ'م\صانات¬. وف حديث جابر: رأ%يت

بالنب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م؛ خ.م\صاv شديداv. ومنه الديث: كالطي ت.غ\د'و
éوهي ج,ي.اع¬ وتروح ع1شاء vأ%ي ت.غ\دو ب'ك}رة vوت.ر'وح' ب,طانا vخ1م.اصا

وهي م'م\ت.ل1ئة� ال4جواف1؛ ومنه الديث الخر: خ1م.اص' الب'طون1 خ1فاف
الظهور أ%ي أ%نم أ%ع1ف�ةD عن أ%موال الناس، فهم ضامرو البطون من أ%كلها

خ1فاف' الظهور, من ث1قل, و,ز\ر,ها.
وال1خ\ماص': كال%م1يص؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ:

أ%و م'غ\ز,ل بال%لY أ%و ب'ل%ي_ة{،
ت.ق}ر'و الس>لم ب,شاد1ن{ م1خ\ماص,

وال%م\ص' وال%م.ص' وال%خ\م.ص.ة: الوع، وهو خ.لء البطن من الطعام
جوعاv. وال%خ\م.صة: ال%جاعة�، وهي مصدر¬ مثل ال%غ\ض.ب.ة1 وال%ع\ت.بة1،

وقد خ.م.صه الوع' خ.م\صاv وم.خ\م.صةv. وال%م\صة�: ال%و\عة. ي'قال: ليس
الب,ط}نة� خياv من خ.م\صة{ تتبعها. وفلن خ.م1يص' البطن, عن أ%موال



الناس أ%ي ع.ف1يف¬ عنها. ابن بري: وال%خام1يص' خ'م'ص' البطون1 ل4ن كثرة%
ال4كل وع1ظ%م. البطن, م.ع1يب¬.

وال4خ\م.ص': باطن' الق%د.م وما ر.ق_ من أ%س\فلها وتاف عن ال4رض،
وقيل: ال4خ\م.ص' خ.ص\ر' القدم. قال ثعلب: سأ%لت ابن ال4عراب عن قول

علي�، كرم الل9ه وجهه، ف الديث كان رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،
خ'م\صان% ال4خ\م.ص.ي، فقال: إ,ذا كان خ.م.ص' ال4خ\م.ص, ب,ق%د\ر� ل

يرتف1ع جد�اv ول يستو, أ%س\فل� القدم, ج,د�اv فهو أ%حسن' ما يكون، فإ,ذا
استوى أ%و ارتفع جد�اv فهو ذم�، فيكون العن أ%ن أ%خ\م.ص.ه م'ع\تدل

ال%م.ص,. ال4زهري: ال4خ\م.ص' من القدم الوضع الذي ل ي.ل}ص.ق' بال4رض منها
عند الوطء3. وال�م\صان�: البال1غ� منه، أ%ي أ%ن ذلك الوضع من أ%س\فل,

قد.م1ه شديد' التجاف عن ال4رض. الصحاح: ال4خ\م.ص' ما دخل من باطن
القدم فلم ي'ص1ب ال4رض.

والت_خام'ص': التجاف عن الشيء؛ قال الشماخ:
ت.خام.ص' عن ب.ر\د1 الو,شاح,، إ,ذا م.ش.ت\،
ت.خام'ص. جاف اليل, ف ال4م\ع.ز, الو.ج,ي

وتقول للرجل: ت.خام.ص\ للرج'ل, عن ح.قYه وت.جاف. له عن ح.قYه أ%ي
أ%ع\ط1ه. وت.خام.ص. الليل� ت.خام'صاv إ,ذا ر.ق�ت\ ظ�ل}مت'ه عند وقت السح.ر؛

قال الفرزدق:
فما ز,ل}ت' حت صع_د.ت\ن ح1بال�ها
إ,ليها، ول%ي\لي قد ت.خام.ص. آخر'ه\

وال%م\صة�: ب.ط}ن¬ من ال4رض صغي¬ ل%ي�ن' ال%و\ط1ئ1.
vر\ح' ي.خ\م'ص' خ'موصا�أ%بو زيد: وال%م.ص' ال�ر\ح'. وخ.م.ص. ال

وان\خ.م.ص.، بالاء والاء: ذهب ور.م'ه كح.م.ص. وان\ح.م.ص.؛ حكاه يعقوب وعد�ه
ف البدل؛ قال ابن جن: ل تكون الاء فيه بدلv من الاء ول الاء

بدلv من الاء، أ%ل ترى أ%ن كل واحد من الثالي يتصرف ف الكلم تصرeف.
صاحب,ه فليست ل4حدها م.ز,ي_ةD من التصرeف؟ والعموم ف الستعمال يكون

با أ%صلv ليست لصاحبه.
وال%م1يصة�: ب.ر\ن.كانD أ%س\و.د' م'ع\ل%م من ال1ر\ع1ز_ى والصeوف1

ونوه. وال%م1يصة�: كساء أ%س\ود' م'ر.ب_ع له ع.ل%مان1 فإ,ن ل يكن
م'ع\لماv فليس بميصة؛ قال ال4عشى:



vح.س3ب\ت. خ.م1يصة vإ,ذا ج'ر>د.ت\ يوما
عليها، وج,ر\يال% الن_ض1ي, الدeلم1ص.ا

أ%راد شعرها ال4سود، ش.ب_هه بال%م1يصة وال%م1يصة� س.و\داء، وشب�ه
لون% ب.ش.ر.ت1ها بالذهب. والن_ض1ي': الذهب. والدeلم1ص': الب.ر�اق. وف

الديث: جئت' إ,ليه وعليه خ.م1يصة، تكرر ذكرها ف الديث، وهي ثوب' خ.ز¼
أ%و ص'وف{ م'عل%م، وقيل: ل تسمى خ.م1يصة إ,ل أ%ن تكون س.و\داء4

م'ع\ل%مة، وكانت من لباس الناس قدياv، وجعها ال%مائ1ص'، وقيل: المائص ثياب¬
من خ.ز¼ ثخانD س'ود¬ وح'م\ر ولا أ%ع\لم¬ ث1خانD أ%يضاv. وخ'ماصة: اسم

موضع( ) بامش الصل هنا ما نصه: حاشية ل من غي الصول، وف الديث:
صل9ى بنا رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، العصر بالخمص، هو بيم

مضمومة وخاء معجمة ث ميم مفتوحتي، وهو موضع معروف. .
@خنص: ال1ن_و\ص': ول%د' ال1ن\زير، والمع ال%نان,يص'؛ قال ال4خطل

ياطب بشر بن مروان:
أ%ك%ل}ت. الد_جاج. فأ%ف}ن.ي\ت.ها،

فهل ف ال%نان,يص, من م.غ\م.ز,؟
ويروى: أ%كلت الغ.طاط%، وهي القطا.

@خنبص: ال%ن\ب.ص.ة�: اختلط ال4م\ر، وقد ت.خ.ن\ب.ص. أ%مر'هم.
@خنتص: ال�ن\ت'وص': ما س.ق%ط% بي الق%ر�اعة وال%ر\و.ة من س.ق}ط1

النار. ابن بري: ال�ن\توص' الش_ر.رة ترج من الق%د�احة.
@خوص: ال%و.ص': ض1يق' العي, وص1غ.ر'ها وغ�ؤ'ور'ها، رجل أ%خ\و.ص' بي�ن
ال%و.ص أ%ي غائر' العي، وقيل: ال%و.ص' أ%ن تكون إ,ح\دى العيني أ%صغ.ر.

من ال�خ\رى، وقيل: هو ضيق' م.ش.ق9ها خ1ل}ق%ةv أ%و داءé، وقيل: هو
غ�ؤ'ور' العي, ف الرأ}س، والفعل من ذلك خ.و,ص. ي.خ\و.ص' خ.و.صاv، وهو
�أ%خ\و.ص' وهي خ.و\صاء�. ور.ك1ي�ة خ.و\صاء�: غائرةD. وب,ئ}ر¬ خ.و\صاء�: ب.ع1يدة

الق%ع\ر, ل ي'ر\و,ي ماؤ'ها الال%؛ وأ%نشد:
وم.ن\ه.ل� أ%خ\و.ص. طام� خال,

وال3نسان ي'خاو,ص' وي.تخاو.ص' ف نظره. وخاو.ص. الرجل� وت.خاو.ص.:
غ%ض_ من ب.ص.ر,ه شيئاv، وهو ف كل ذلك ي'ح.د>ق' النظر كأ%نه ي'ق%و>م'
س.ه\ماv. والت_خاو'ص': أ%ن ي'غ.م>ض. بصره عند ن.ظ%ر,ه إ,ل عي الشمس

م'ت.خاو,صاv؛ وأ%نشد:



يوماv ت.رى ح1ر\باء4ه م'خاو,صا
والظ�ه,ية� ال%و\صاء�: أ%ش.دe الظهائر, ح.ر�اv ل ت.س\ت.ط1يع أ%ن

ت'ح1د_ ط%ر\ف%ك إ,ل م'تخاو,صاv؛ وأ%نشد:
حي. لح. الظهية� ال%و\صاء�

قال أ%بو منصور: كل ما حكي ف ال%و.ص, صحيح¬ غي. ض1يق, العي فإ,ن
العرب إ,ذا أ%رادت ض1ق%ها جعلوه ال%و.ص، بالاء. ورجل أ%ح\و.ص' وامرأ%ة

ح.و\صاء� إ,ذا كانا ضي>ق%ي الع.ي,، وإ,ذا أ%رادوا غ�ؤ'ور. العي, فهو
ال%و.ص، بالاء معجمة من فوق. وروى أ%بو عبيد عن أ%صحابه: خ.و,ص.ت عين'ه

�ودن_ق%ت وق%د�ح.ت إ,ذا غارت. النضر: ال%و\صاء� من الر>ياح الار�ة
ي.كس3ر' ال3نسان� عين.ه من ح.ر>ها وي.ت.خاو.ص' لا، والعرب تقول: ط%ل%عت

ال%و\زاء� وه.ب_ت ال%و\صاء�. وتاو.ص.ت النجوم': ص.غ'ر.ت للغ'ؤ'ور.
وال%و\صاء� من الضأ}ن: السوداء� إ,حدى العيني البيضاء� ال�خ\رى مع سائر

.vواخ\واص_ت اخ\و,يصاصا vالسد، وقد خ.و,ص.ت خ.و.صا
وخو�ص رأ}سه: وقع فيه الشيب. وخ.و�ص.ه الق%ت1ي': وقع فيه منه شيء# بعد

شيء، وقيل: هو إ,ذا استوى سواد' الشعر وبياض'ه.
وال�وص': ور.ق' ال�ق}ل, والن_خ\ل, والن_ار.جيل, وما شاكلها، واحدت'ه

خ'وصة. وقد أ%خ\و.ص.ت1 النخلة� وأ%خ\و.ص.ت1 ال�وص.ة�: ب.د.ت\.
وأ%خ\و.ص.ت الشجرة� وأ%خوص الر>م\ث� والع.ر\ف%ج' أ%ي ت.ق%ط�ر بور.ق�، وعم_

بعض'هم به الشجر؛ قالت غادية الدeب.ي\ر,ي�ة:
و.ل1يت'ه ف الش_و\ك1 ق%د\ ت.ق%رم.صا،

على نواح1ي ش.جر� قد أ%خ\و.صا
وخ.و�ص.ت1 الفسيلة: ان\ف%ت.ح.ت\ س.عفات'ها.

وال%و�اص': م'عال� ال�وص وب.ي�اع'ه، وال1ياصة�: ع.م.ل�ه'. وإ,ناء#
م'خ.و_ص¬: فيه على أ%ش\كال, ال�وص,. وال�وصة�: من ال%ن\بة1 وهي من

نبات الصيف، وقيل: هو ما نبت على أ%ر'ومة{، وقيل: إ,ذا ظهر. أ%خ\ض.ر'
الع.ر\فج, على أ%بي.ضه فتلك ال�وصة�. وقال أ%بو حنيفة: ال�وص.ة� ما نبت ف

أ%صل 
(* كذا بياض بال¾ل.) ... حي. ي'ص1يب'ه الطر'، قال: ول ت'سم_

خ'وصةv للش_ب.ه بال�وص, كما قد ظن� بعض' الرواة، لو كان ذلك كذلك ما قيل
ذلك ف الع.ر\ف%ج؛ وقد أ%خ\و.ص.، وقال أ%بو حنيفة: أ%خاص. الشجر'



إ,خ\واصاv كذلك، قال ابن سيده: وهذا ط%ريف¬ أ%عن أ%ن ييء الف1ع\ل� من هذا الضرب
م'ع\تل¾ والصدر' صحيحاv. وكل الشجر ي'خ1يص' إ,ل أ%ن يكون شجر. الشوك

أ%و الب.ق}ل.
أ%بو عمرو: أ%م\تص.خ. الث©مام'، خرجت أ%ماص1يخ'ه'، وأ%ح\ج.ن. خرجت
ح'ج\ن.ت'ه'، وك1لها خ'وص الث©مام,. قال أ%بو عمرو: إ,ذا م'ط1ر. الع.ر\ف%ج'

ولن% عود'ه قيل: ن'ق1ب. عوده، فإ,ذا اسود_ شيئاv قيل: قد ق%م1ل%،
وإ,ذا از\داد. قليلv قيل: قد ار\قاط�، فإ,ذا زاد قليلv آخر قيل: قد أ%د\ب

فهو حينئذ{ يصلح أ%ن يؤكل، فإ,ذا ت9ت خ'وصت'ه قيل: قد أ%خ\وص.. قال
أ%بو منصور: كأ%ن أ%با عمرو قد شاه.د الع.ر\ف%ج. والث©مام. حي ت.ح.و�ل من

حال إ,ل حال وما ي.ع\ر,ف العرب' منهما إ,ل ما وص.ف%ه. ابن عياش الضب:
ال4رض ال�خ.و>صة� الت با خ'وص' ال4ر\طى وال4لء3 والع.ر\فج,

�والس_ن\ط1؛ قال: وخ'وصة� ال4لء3 على خ1لق%ة1 آذان الغ.ن.م، وخ'وصة
العرفج, كأ%ن�ها ورق ال1ن�اء3، وخ'وصة� الس_ن\ط على خ1ل}قة ال%ل}فاء3،

وخ'وصة ال4ر\طى مثل ه.د.ب, ال4ث}ل. قال أ%بو منصور: ال�وصة� خ'وصة� النخل,
وال�ق}ل, والع.ر\ف%ج,، وللث©مام خ'وصةD أ%يضاv، وأ%ما البقول� الت

يتناثر' ورق�ها و.ق}ت ال%ي\ج فل خوصة لا. وف حديث أ%بان بن سعيد: تركت
الث©مام قد خاص.؛ قال ابن ال4ثي: كذا جاء4 ف الديث وإ,نا هو

.vأ%خ\و.ص. أ%ي ت9ت\ خ'وصت'ه طالعة
وف الديث: م.ث%ل� الرأ%ة1 الصالة م.ث%ل� التاج, ال�خ.و_ص, بالذهب،

وم.ث%ل� الرأ%ة1 السeوء3 كال1م\ل الث�ق1يل على الشيخ الك%بي.
وت.خ\ويص' التاج,: مأ}خوذD من خ'وص, النخل يعل له صفائح' من الذهب على قدر

ع.ر\ض, ال�وص,. وف حديث ت.م1يم الداري: ف%ف%ق%د'وا جاماv من ف1ض_ة{
م'خ.و_صاv بذهب أ%ي عليه صفائح الذهب مثل خ'وص النخل. ومنه الديث الخر:

وعليه د1يباج م'خ.و_ص بالذهب أ%ي منسوج به كخ'وص, النخل وهو ورقه. ومنه
الديث الخر: إ,ن الر_ج\م. أ�ن\زل ف ال4ح\زاب وكان مكتوباv ف خوصة ف

بيت عائشة، رضي الل9ه عنها، فأ%ك%ل%ت\ها شات'ها.
أ%بو زيد: خ.او.ص\ته م'خاو.صةv وغ%اي.ر\ت'ه' م'غاي.ر.ةv وقاي.ض\ت'ه

م'قاي.ضةv كل هذا إ,ذا عار.ضت\ه بالبيع. وخاو.ص.ه البيع. م'خاو.صةv: عار.ض.ه
به. وخ.و�ص. العطاء4 وخاص.ه: قل9ل%ه؛ ال4خية عن ابن ال4عراب. وقولم:

ت.خ.و_ص\ منه أ%ي خ'ذ} منه الشيء4 بعد الشيء.



وال%و\ص' وال%ي\ص': الشيء� القليل. وخ.و>ص\ ما أ%عطاك أ%ي خ'ذ}ه وإ,ن
ق%ل�. ويقال: إ,نه لي'خو>ص' من ماله إ,ذا كان ي'ع\ط1ي الشيء4

ال�قار.ب.، وكل هذا من ت.خ\ويص, الشجر إ,ذا أ%و\ر.ق. قليلv قليلv. قال ابن
بري: وف كتاب أ%ب عمرو الشيبان: والت_خ\ويس'، بالسي، الن_ق}ص'. وف

حديث علي¼ وعطائ1ه: أ%نه كان ي.ز\ع.ب' لقوم وي'خ.و>ص' لقوم أ%ي ي'ك%ثYر
وي'ق%ل9ل، وقول أ%ب النجم:

يا ذائ1د.ي\ها خ.و>صا بأ%ر\سال}،
ول ت.ذ�ود.اها ذ1ياد. الضeل9ل}

أ%ي ق%ر>با إ,بل%كما شيئاv بعد شيء ول ت.دعاها ت.ز\د.ح1م على ال%و\ض.
وال4ر\سال�: جع ر.س.ل�، وهو الق%طيع من ال3بل، أ%ي ر.س.ل� بعد

ر.س.ل�. والضeل9ل: الت ت'ذاد عن الاء؛ وقال زياد العنبي:
أ%قول� للذائد1: خ.و>ص\ ب,ر.س.ل}،
إ,ن أ%خاف' النائبات1 بال�و.ل}

ابن ال4عراب قال: وسعت أ%رباب الن_عم يقولون للرeك}بان إ,ذا
أ%و\ر.د'وا ال3بل والساق1يان1 ي'ج,يلن1 الد>لء4 ف الوض: أ%ل وخ.و>ص'وها

أ%رسالv ول ت'ور,دوها د'ف}عةv واحدة فت.باك_ على الوض وت.ه\د1م
أ%ع\ضاد.ه، في'ر\س1لون منها ذ%و\داv بعد ذ%و\د{، ويكون ذلك أ%ر\و.ى للن_ع.م

وأ%ه\و.ن% على السeق%اة.
وخ.ي\ص¬ خائ1ص¬: على البالغة؛ ومنه قول ال4عشى: لقد نال% خ.ي\صاv من

ع'ف%ية% خائصا.
قال: خ.ي\صاv على العاقبة1 وأ%صله الواو، وله نظائر، وقد روي بالاء.
وقد نلت من فلن خ.و\صاv خائ1صاv وخ.ي\صاv خائصاv أ%ي م.نالةv ي.س3ية.

وخ.و_ص. الرجل�: ان\ت.ق%ى خ1يار. الال فأ%رس.ل%ه إ,ل الاء وح.ب.س.
ش1رار.ه وج,لد.ه، وهي الت مات عنها أ%ولد'ها ساعة% و.ل%د.ت\. ابن

ال4عراب: خ.و_ص. الرجل� إ,ذا ابتدأ% بإ,ك}رام الك1رام ث اللYئ%ام,؛
،Yوأ%نشد:يا ص.اح1ب.ي_ خ.و>ص.ا ب,س.ل

،Yذ%ات1 ذ%نب� ر,ف%ل Yمن كل
Yح.ر_ق%ها ح.م\ض' بلد{ ف%ل

وفسره فقال: خ.و>صا أ%ي ابدآ ب1يارها وك1ر.ام1ها. وقوله من كل ذات
ذن.ب ر,ف%لY، قال: ل يكون طول� شعر الذنب وض.ف}و'ه إ,ل ف خ1يارها. يقول:



ق%د>م\ خ1يارها وج,ل�تها وك1رامها تشرب، فإ,ن كان هنالك ق1ل�ة� ماء
كان لشر.ار,ها، وقد ش.ر,بت اليار' ع.ف}وت.ه وص.ف}وت.ه؛ قال ابن سيده: هذا

معن قول ابن ال4عراب وقد ل%ط�فت أ%نا تفسيه. ومعن ب,س.ل9 أ%ن
الناقة الكرية ت.ن\س.ل9 إ,ذا ش.ر,ب.ت فتدخل بي ناقتي. النضر: يقال أ%رض ما

ت'م\س3ك خ'وصت'ها الطائر. أ%ي ر.ط}ب' الشجر إ,ذا وقع عليه الطائر' مال%
به العود' من ر'طوبت1ه ون.ع\مت1ه. ابن ال4عراب: ويقال ح.ص_فه الشيب'

وخ.و_ص.ه وأ%وش.م فيه بعن واحد، وقيل: خ.و�ص.ه الشيب' وخ.و�ص. فيه إ,ذا
بدا فيه؛ وقال ال4خطل:

ز.و\جة أ%ش\م.ط% م.ر\هوب� ب.واد1ر'ه،
قد كان ف رأ}سه الت_خ\ويص' والن_ز.ع'

وال%و\صاء�: موضع. وقارةD خ.و\صاء�: مرتفعة؛ قال الشاعر:
ر'بÝ ب.ي\ن. ن,يق%ي\ ص.ف}ص.ف{ ور.تائج�
ب,خ.و\صاء4 من ز.ل9ء4 ذ%ات1 ل�ص'وب,

@خيص: ال4خ\ي.ص': الذي إ,ح\دى عينيه صغيةD وال�خ\رى ك%بيةD، وقيل: هو
الذي إ,حدى أ�ذنيه ن.ص\باء� وال�خرى خ.ذواء�، وال�نثى خ.يصاء�، وقد

خ.ي,ص. خ.ي.صاv. ابن ال4عراب: ال%ي\صاء� من ال1ع\زى الت أ%حد
:vق%ر\ن.يها م'ن\ت.ص1ب¬ والخر' م'ل}ت.ص1ق¬ برأ}سها. وال%ي\صاء� أ%يضا

العط1ي_ة� التاف1هة�. وال%ي\ص': القليل� من الن_ي\ل,، وكذلك الائ1ص' وهو اسم،
وقد يكون على النسب كم.و\ت{ مائ1ت، وذلك ل4نه ل فعل له فلذلك وج_ه\ناه
على ذلك. وخاص. الشيء� ي.خ1يص' أ%ي ق%ل9؛ قال ال4صمعي: سأ%لت الفضل عن

قول ال4عشى:
ل%ع.م\ري ل%م.ن\ أ%م\سى من القوم شاخ1صا،

لقد نال% خ.ي\صاv من ع'ف%ي\ر.ة% خائ1صا
ما معن خ.ي\صاv؟ فقال: العرب تقول فلنD ي.خ'وص' العطي�ة% ف بن فلن

أ%ي ي'ق%لYل�ها، قال: فقلت فكان ينبغي أ%ن يقول خ.و\صاv، فقال: هي
م'عاق%بةD يستعملها أ%هل� الجاز ي'س.مeون الصeو_اغ% الصeي_اغ%، ويقولون

الصeي_ام. للصeو_ام,، ومثله كثي. ون,ل}ت' منه خ.ي\صاv خائ1صاv أ%ي
.vيسيا vش.يئا

@خرض: الليث: ال%ر,يضة� الار,ية� ال%د1يثة� السن> ال%س.نة� البيضاء�
التار_ة�، وجعها خ.رائ1ض'؛ قال ال4زهري: ل أ%سع هذا الرف لغي



الليث.
@خضض: ال%ض.ض': الس_ق%ط� ف ال%ن\ط1ق، ويوصف به فيقال: م.ن\ط1ق¬
خ.ض.ض¬. وال%ض.ض': ال%ر.ز ال4بيض الص>غار' الذي ت.ل}ب.س'ه ال3ماء�؛ قال

الشاعر:
وإ,ن� ق�ر'وم. خ.ط}م.ة أ%ن\ز.ل%ت\ن,ي

ب,ح.ي\ث� ي'ر.ى، م1ن ال%ض.ض,، ال�ر'وت'
وهذا مثل قول أ%ب الط�م.حان1 الق%ي\ن:

أ%ضاء4ت\ ل%ه'م\ أ%ح\ساب'ه'م\ و.و'ج'وه'ه'م\
د'ج.ى الل�يل,، ح.ت_ى ن.ظ�م. ال41ز\ع. ثاق1ب'ه\

وال%ضاض': الشيء� الي.سي' من ال�ل1ي�؛ وأ%نشد القنان9:
،vف�ة1 الس>تر, عاط1ل�ولو أ%ش\ر.ف%ت\ م1ن\ ك

ل%ق�ل}ت.: غ%زالD ما ع.ل%ي\ه خ.ضاض'
قال ابن بري: ومثله قول الخر:

جاريةD، ف ر.مضان% ال%اض1ي،
ت'ق%طYع' ال%د1يث% ب,ال3ياض,

م1ث}ل� الغ.زال, ز,ين. ب,ال%ضاض,،
ق%ب_اء# ذات' ك%ف%ل� ر.ض\راض,

Dأ%ي أ%ح\م.ق'. ومكان Dوال%ضاض': ال4ح\م.ق'. ورجل خ.ضاض¬ وخ.ضاض.ة
خ.ض1يض¬ وخ'ضاخ1ض¬: م.ب\لولD بالاء، وقيل: هو الكثي الاء والشجر؛ قال ابن

وداعة ال�ذ%ل9:
خ'ضاخ1ضةD ب.ض1يع, السeي'و
ل, ق%د\ ب.ل%غ% الاء� ج.ر\جار.ها

وهذا البيت أ%ورد الوهري ع.جزه:
قد بلغ% السيل� ح1ذ}فار.ها

وقال ابن بري: إ,ن البيت لاجز بن عوف، وح1ذ}فارها: أ%ع\لها.
vالليث: خ.ض\خ.ض\ت' ال4رض. إ,ذا ق%ل%ب\ت.ها حت يصي موضعها م'ثارا

رخ\واv إ,ذا وصل الاء� إ,ليها أ%ن\ب.ت.ت\.
وال%ض1يض': الكان� ال�ت.ت.ر>ب' ت.ب'ل©ه ال4مطار'.

وال%ض\خ.ض.ة�: أ%صل�ها م1ن خاض. ي.خ'وض' ل م1ن\ خ.ض_ ي.خ'ضe. يقال:
خ.ض\خ.ض\ت' د.ل}وي ف الاء خ.ض\خ.ض.ةv. وخ.ض\خ.ض. المار' ال4تان% إ,ذا



خالطها، وأ%صله من خاض. ي.خ'وض' إ,ذا دخل الوف. من سلح وغيه؛ ومنه
قول الذل:

ف%خ.ض\خ.ض\ت' ص'ف}ن. ف ج.م>ه
خ1ياض. ال�داب,ر, ق1د\حاv ع.ط�وف%ا

أ%ل تراه جعل مصدره ال1ياض. وهو ف1عالD من خاض.؟ وال%ض\خ.ض.ة�: تريك
الاء ونوه. وخ.ض\خ.ض. الاء4 ونوه: حر_كه، خ.ض\خ.ض\ت'ه

ف%ت.خ.ض\خ.ض..وال%ض\خاض': ضرب من الق%ط1ران ت'ه\ن.أ� به ال3بل، وقيل: هو ث�ف}ل
الن>ف}ط، وهو ضر\ب من الناء؛ وأ%نشد ابن بري لرؤبة:

كأ%ن_ما ي.ن\ض.خ\ن. بال%ض\خاض,
وكل© شيء� يتحر_ك ول ي'صو>ت' خ'ث�ورةv يقال: إ,نه ي.ت.خ.ض\خ.ض' حت

يقال وج.أ%ه بال%ن\ج.ر ف%خ.ض\خ.ض. به بطنه. قال أ%بو منصور: ال%ض\خاض'
الذي ت'ه\ن.أ� به ال%ر\ب.ى ض.ر\ب¬ من الن>ف}ط أ%سود رقيق ل خ'ث�ورة%

فيه وليس بالق%ط1ران ل4ن الق%ط1ران ع'صارة� شجر معروف، وفيه خ'ثورة
ي'داو.ى به د.ب.ر البعي ول يطلى به ال%ر.ب'، وشجر'ه ي.ن\ب'ت' ف جبال الشام

يقال له الع.ر\ع.ر'، وأ%م�ا ال%ض\خاض' فإ,نه د.س1م¬ رقيق ي.ن\ب'ع من
عي تت ال4رض.

وبعي خ'ضاخ1ض¬ وخ'ض.خ1ض¬ وخ'ض\خ'ض¬: ي.ت.م.خ_ض' من ل1ي, الب.دن
والس>م.ن، وكذلك الن_ب\ت' إ,ذا كان كثي الاء. قال الفراء: نبت خ'ض.خ1ض¬

وخ'ضاخ1ض¬ كثي الاء ناع1م¬ ر.ي�ان�. ورجل خ'ض\خ'ض¬: ي.ت.خ.ض\خ.ض' من
الس>م.ن، وقيل: هو الع.ظ1يم' ال%ن\ب.ي. ال4زهري: ال�ضاخ1ض' من الرجال

الض_خ\م' ال%س.ن' مثل ق�ناق1ن� وق%ناق1ن..
وال%ضاض': ال1داد' ون,ق}س' الد_واة1 الذي يكتب به وربا جاء4 بكسر

الاء. وال%ضاض': م.خ\ن.ق%ة� الس>ن_و\ر,. وال%ض.ض': أ%لوان� الطعام,.
وقال شر ف كتابه ف الرياح: ال�ضاخ1ض' زعم أ%بو خية أ%نا شرقية

eق%ي\ش، وزعم النتجع أ%نا ت.ه'بeمن ال%شر,ق ول يعرفها أ%بو الد eت.ه'ب
بي الص_با والد_ب'ور وهي الشرقية أ%يضاv وال4ي\ر'؛ وقول النابغة يصف

:vملكا
وكانت\ له ر,ب\ع1ب_ةD ي.ح\ذ%ر'ونا،

�إ,ذا خ.ض\خ.ض.ت\ ماء4 الس_ماء الق%ناب,ل
قال ال4صمعي: ر,ب\ع1ي_ةD غزوة ف أ%ول أ%وقات الغ.زو وذلك ف بقية من



�الشتاء، إ,ذا خ.ض\خ.ض.ت\ ماء4 السماء3 القناب,ل�، يقول: إ,ذا وجدت اليل
ماء ف ال4رض ناقعاv تشربه فتقطع به ال4رض وكان لا ص1لة ف الغزو؛

قال:
لو\ وص.ل% الغ.ي\ث� ل4ن\د.ى امرئ�،

كان.ت\ له ق�ب_ة� س.ح\ق� ب,جاد\
يقول: ي'ف%ر_ق' عليه في.خ1رe بيت'ه، ق�ب_ت'ه، في.ت_خ1ذ بيتاv من

س.ح\ق, ب,جاد به أ%ن كانت له قبة. وقال ف الضاعف: ال%ض\خ.ض.ة� صورته صورة
ال�ضاع.ف، وأ%صلها معتل9. وال%ض\خ.ض.ة� النهي� عنها ف الديث: هو

أ%ن ي'وش1ي. الرجل ذ%كره حت ي'م\ذ1ي.. وسئل ابن عباس عن الضخضة فقال: هو
خي من الزنا ونكاح ال4مة خي منه، وفسر الضخضة بالس\ت1ن\ماء3، وهو

استنزال الن� ف غي الفرج، وأ%صل الضخضة التحريك، والل9ه أ%علم.
@خفض: ف أ%ساء الل9ه تعال الاف1ض': هو الذي ي.خ\ف1ض' الب�ار,ين.

والفراعنة أ%ي يض.ع'هم وي'ه,ين'هم ويفض كل شيء� يريد خ.ف}ض.ه.
وال%ف}ض': ض1دe الرف}ع. خ.ف%ض.ه ي.خ\ف1ض'ه خ.ف}ضاv فان\خ.ف%ض.

واخ\ت.ف%ض..
والت_خ\ف1يض': مد�ك رأ}س البعي إ,ل ال4رض؛ قال:

ي.كاد' ي.س\ت.ع\صي على م'خ.فYض1ه\
وامرأ%ة خاف1ض.ة� الصوت وخ.ف1يض.ة� الصوت: خ.ف1ي_ت'ه ل%ي>ن.ت'ه، وف

التهذيب: ليست بس.ل1يطة{، وقد خ.ف%ض.ت\ وخ.ف%ض. صوت'ها: لن% وس.ه'ل%. وف
التنزيل العزيز: خاف1ضةD راف1عةD؛ قال الزجاج: العن أ%نا ت.خ\ف1ض'

أ%هل العاصي وترفع أ%هل الطاعة، وقيل: تفض قوماv فت.ح'ط©هم عن م.رات1ب
آخرين ترفعهم إ,ليها، والذين خ'ف1ض'وا ي.س\ف�ل�ون إ,ل الن_ار,،

والرفوعون ي'ر\ف%ع'ون إ,ل غرف النان. ابن شيل ف قول النب، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م، إ,ن الل9ه يفض الق1س\ط وي.ر\ف%ع'ه، قال: القسط� الع.د\ل ينزله
مرة إ,ل ال4رض ويرفعه أ�خرى. وف التنزيل العزيز: فمن ث%ق�ل%ت\

م.واز,ين'ه خ'ف1ض.ت ومن خ.ف�ت\ موازينه شالت. غيه: خ.ف}ض' الع.د\ل ظهور ال%ور
عليه إ,ذا فسد الناس، ورفع'ه ظهوره على الوار إ,ذا تابوا وأ%صلحوا،
ف%خ.ف}ض'ه من الل9ه تعال اس\تعتاب¬ ور.ف}ع'ه ر,ضاv. وف حديث الدجال:
ف%ر.ف�ع فيه وخ.ف�ض. أ%ي عظ�م ف1ت\ن.ت.ه ورفع. قدرها ث وه_ن. أ%مره وقدره

وهو_نه، وقيل: أ%راد أ%نه رف%ع صوته وخف%ض.ه ف اقت1صاص, أ%مره، والعرب



�تقول: أ%رض خاف1ضة� السeق}يا إ,ذا كانت س.ه\ل%ة السeق}يا، ورافعة
السقيا إ,ذا كانت على خلف ذلك. وال%ف}ض': الد_عة�، يقال: عيش خاف1ض¬.

وال%ف}ض' والفيضة� جيعاv: لي العيش وسعته. وعيش خ.ف}ض¬ وخاف1ض¬ ومفوض
وخفيض: خصيب ف د.عة{ وخص\ب� ول1ي، وقد خ.ف�ض. ع.يش'ه؛ وقول هيان بن

قحافة:بان% الميع' بع\د. ط�ول, م.خ\ف1ض1ه\
قال ابن سيده: إ,نا حكمه بعد طول م.خ\ف%ضه كقولك بعد طول خ.ف}ض1ه لكن
هكذا روي بالكسر وليس بشيء�. وم.خ\ف1ض' القوم: الوضع الذي هم فيه ف

خ.ف}ض ود.عة{، وهم ف خ.ف}ض� من الع.ي\ش؛ قال الشاعر:
إ,ن� ش.ك}لي وإ,ن� شك}ل%ك1 ش.ت_ى،

فالز.مي ال�ص_ واخف1ضي ت.ب\ي.ض1ض>ي
أ%راد ت.ب\ي.ض>ي فزاد ضاداv إ,ل الضادين. ابن ال4عراب: يقال للقوم

هم خ.اف1ض'ون إ,ذا كانوا واد1عي. على الاء مقيمي، وإ,ذا ان\ت.جعوا ل
يكونوا ف النeج\عة1 خافضي ل4نم ي.ظ}ع.ن'ون لط%ل%ب, الك%ل3 وم.ساق1ط1

الغ.ي\ث1. وال%ف}ض': العيش الطيب. وخ.فYض\ عليك أ%ي س.ه>ل}. وخ.فYض\
عليك جأ}شك أ%ي سكYن قلبك.

وخ.ف%ض. الطائر' جناحه: أ%لن.ه' وضم_ه إ,ل جنبه ليسكن من طيانه،
وخ.ف%ض. جناح.ه ي}ف1ضه خف}ضاv: أ%لن جانبه، على الثل ب,خ.ف}ض الطائر
لناحه. وف حديث وفد تيم: فلما دخلوا الدينة ب.ه.ش. إ,ليهم النساء

والصبيان يبكون ف وجوههم فأ%خ\ف%ض.هم ذلك أ%ي وضع. منهم؛ قال ابن ال4ثي: قال
أ%بو موسى أ%ظن الصواب بالاء الهملة والظاء العجمة، أ%ي أ%غ}ض.ب.هم.

وف حديث ال3فك: ورسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ي'خ.فYض'هم أ%ي
ي'س.كYن'هم وي'ه.و>ن عليهم ال4مر، من ال%ف}ض, الد_عة1 والسكون. وف

حديث أ%ب بكر قال لعائشة، رضي الل9ه عنهما، ف شأ}ن ال3فك: خ.فYضي عليك
أ%ي ه.و>ن ال4مر عليك1 ول ت.ح\ز.ن له. وفلن خاف1ض' ال%ناح,

وخاف1ض' الطي إ,ذا كان% وقوراv ساكناv. وقوله تعال: واخف1ض\ لما ج.ناح.
:�الذ©لY من الر_ح\مة؛ أ%ي تواض.ع\ لما ول تتعزز عليهما. والاف1ضة
الات1نة�. وخ.ف%ض. الارية ي.خ\ف1ض'ها خ.ف}ضاv: وهو كال1تان للغلم،

وأ%خ\ف%ض.ت\ هي، وقيل: خ.ف%ض الصب> خ.ف}ضاv خ.ت.نه فاستعمل ف الرجل،
وال4ع\ر.ف' أ%ن ال%ف}ض. للمرأ%ة وال1تان% للصب�، فيقال للجارية خ'ف1ض.ت\،

وللغلم, خ'ت1ن.، وقد يقال للخاتن خافض، وليس بالكثي. وقال النب، صل9ى



الل9ه عليه وسل9م، ل�م عطية: إ,ذا خ.ف%ض\ت1 فأ%شYي أ%ي إ,ذا خ.ت.ن\ت1
الارية% فل ت.س\ح.ت الارية%. وال%ف}ض': خ1تان� الارية. وال%ف}ض':
ال�ط}م.ئ1نe من ال4رض، وجعه خ'ف�وض¬. والاف1ض.ة: الت_ل}عة� الطمئنة

من ال4رض والراف1عة� الت\ن, من ال4رض. وال%ف}ض': الس_ي اللي>ن'
وهو ضد الرفع. يقال: بين وبينك ليلة خاف1ضةD أ%ي ه.ي>ن.ة� السي؛ قال

الشاعر:
م.خ\ف�وض'ها ر.و\لD، وم.ر\ف�وع'ها

ك%م.ر> ص.و\ب� ل%ج,ب� و.س\ط% ريح
قال ابن بري: الذي ف شعره:

م.ر\ف�وع'ها ز.و\لD وم.خ\ف�وض'ها
والز_و\ل�: الع.ج.ب أ%ي سيها اللي>ن ك%م.ر> الريح، وأ%ما سيها

ال4على وهو الرفوع فعجب ل ي'د\رك' وص\ف�ه. وخ.ف}ض' الصوت: غضeه. يقال:
خ.فYض\ عليك القول. والفض' والرe واحد، وها ف ال3عراب بنزلة الكسر

ف البناء ف مواصفات النحويي.
والن1فاض': الن1طاط� بعد الع'ل�و>، والل9ه عز� وجل9 ي.خ\ف1ض' من

يشاء وي.ر\ف%ع' من يشاء؛ قال الراجز يهجو م'ص.د�قاv، وقال ابن ال4عراب:
هذا رجل ياطب امرأ%ته ويهجو أ%باها ل4نه كان أ%مهرها عشرين بعياv كلها

بنات لبون، فطالبه بذلك فكان إ,ذا رأ%ى ف إ,بله ح1ق�ة سينة يقول هذه
بنت ل%بون ليأ}خذها، وإ,ذا رأ%ى بنت ل%بون مهزولة يقول هذه بنت ماض

ليتركها؛ فقال:
ل4ج\ع.ل%ن\ لب\ن.ة1 ع.ث}م ف%ن�ا،

م1ن\ أ%ين. ع1ش\ر'ون% لا م1ن\ أ%ن_ى؟
حت ي.ك�ون% م.ه\ر'ها د'ه\د'ن�ا،

يا ك%ر.واناv ص'ك_ ف%اك}ب.أ%ن�ا
ف%ش.ن_ بالس_ل}ح,، ف%ل%م�ا ش.ن�ا،

ب.ل� الذ©ناب.ى ع.ب.ساv م'ب,ن�ا
أ%إ,ب,لي ت.أ}ك�ل�ها م'ص1ن�ا،

خاف1ض. س1ن> وم'ش1يلv س1ن�ا؟
وخ.ف%ض. الرجل�: مات، وحكى ابن ال4عراب: أ�ص1يب. ب,م.ص.ائ1ب ت.خ\ف1ض'

ال%و\ت. أ%ي بصائب ت'ق%ر>ب' إ,ليه ال%و\ت. ل ي'ف}ل1ت' م1ن\ها.



@خفرضض: ابن بري خاصة: خ.ف%ر\ض.ض¬ اسم جبل بالس�راة1 ف ش1ق> تامة يقال
إ,ل}ب' خ.ف%ر\ض.ض�، وهو شجر ت'س.مe به السباع. رأ%يت بط الشيخ رضي

الدين الشاطب ف حاشية أ%مال ابن بري قال: ال3ل}ب' شجرة ش.اك%ةD كأ%نا
شجرة ال�ت\ر'ج� وم.ناب,ت'ها ذ�رى البال، وهي خ.ش1نة يؤخذ خضمتها وأ%طراف

أ%فنانا فتدق ر.ط}باv وي'ق}ش.ب' به اللحم ويطرح للسباع كلها فل
ي'ل}ب,ث�ها إ,ذا أ%كلته، فإ,ن هي شته ول تأ}كله عميت عنه وص'م_ت منه اهـ.

وقد ذكرت ف الكم ف حرف الاء الهملة، وقد تقدم.
vواخ\تاض. اخ\ت1ياضا vوخ1ياضا vخوض: خاض الاء4 ي.خ'وضه خ.و\ضا@

واخ\تاض.ه وت.خ.و_ض.ه: م.ش.ى فيه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%نه ف الغ.ر\ض,، إ,ذ} ت.ر.ك�ض.ا،
د'ع\م'وص' ماء� ق%ل� ما ت.خ.و_ض.ا

أ%ي هو ماء صاف{، وأ%خاض. فيه غيه وخ.و_ض. ت.خ\ويضاv. وال%و\ض':
vوهي ما جاز. الناس' فيها م'شاة Dال%ش\ي' ف الاء، والوضع م.خاضة

ور'ك}باناv، وجعها ال%خاض' وال%خاو,ض' أ%يضاv؛ عن أ%ب زيد. وأ%خ.ض\ت' ف
الاء داب_ت وأ%خاض. القوم' أ%ي خاض.ت\ خيل�هم ف الاء. وف الديث: ر'ب_

م'ت.خ.و>ض� ف مال الل9ه تعال؛ أ%ص\ل ال%و\ض الشي' ف الاء
وتريك�ه ث استعمل ف التلبس بال4مر والتصرف فيه، أ%ي ر'ب_ متصرف ف مال

الل9ه تعال با ل يرضاه الل9ه، والت_خ.وeض' تفعeل منه، وقيل: هو التخليط
ف تصيله من غي وجهه كيف أ%مكن. وف حديث آخر: ي.ت.خ.و_ض'ون ف مال

الل9ه تعال. وال%و\ض': الل�ب\س' ف ال4مر. وال%و\ض' من الكلم: ما
فيه الكذب والباطل، وقد خاض. فيه. وف التنزيل العزيز: وإ,ذا رأ%ي\ت. الذين

ي.خ'وضون ف آياتنا. وخاض. القوم' ف الديث وت.خاو.ض'وا أ%ي تفاوضوا
فيه. وأ%خاض. القوم' خيل%هم الاء4 إ,خاضةv إ,ذا خاضوا با الاء.

وال%خاض' من النهر الكبي: الوضع' الذي ي.تخ.ض\خ.ض' ماؤ'ه ف%ي'خاض'
.vبالاء أ%يضا ،�عند الع'بور عليه، ويقال ال%خاض.ة

وال1خ\و.ض' للشراب: كال1ج\د.ح, للس_ويق، تقول منه: خ'ض\ت' الشراب..
وال1خ\و.ض': م1ج\د.ح¬ ي'خاض' به الس_و,يق'. وخاض. الشراب. ف ال1ج\د.ح,

وخ.و_ض.ه. خل%طه وح.ر_ك%ه'؛ قال الطيئة يصف امرأ%ة س.م_ت\ ب.ع\ل%ها:
وقالت\: ش.راب¬ بار,د¬ فاش\ر.ب.ن�ه،

ول ي.د\ر, ما خاض.ت\ له ف ال%جاد1ح



وال1خ\و.ض': ما خ'و>ض. فيه. وخ'ض\ت' الغ.مرات1: اق}ت.ح.م\ت'ها: ويقال:
خاض.ه بالسيف أ%ي ح.ر_ك. سي\فه ف ال%ض\ر'وب,. وخ.و_ض. ف ن.ج,يع1ه:
ش'د>د. للمبالغة. ويقال: خ'ض\ت'ه بالسيف أ%خ'وض'ه خ.و\ضاv وذلك إ,ذا

وضعت السيف ف أ%سفل بطنه ث رفعته إ,ل فوق.
وخاو.ض.ه البيع.: عارضه؛ هذه رواية عن ابن ال4عراب، ورواية أ%ب عبيد

عن أ%ب عمرو بالصاد.
وال1ياض': أ%ن ت'د\خ1ل% ق1د\حاv م'س\تعاراv بي ق1داح ال%ي\س3ر,

ي'ت.ي.م_ن' به، يقال: خ'ض\ت' ف الق1داح, خ1ياضاv، وخاو.ض\ت' الق1داح.
خ1واضاv؛ قال الذل:

ف%خ.ض\خ.ض\ت' ص'ف}ن. ف ج.م>ه،
خ1ياض. ال�داب,ر, ق1د\حاv ع.ط�وف%ا

خ.ض\خ.ض\ت' تكرير من خاض. ي.خوض' لا كرره جعله متعدياv. وال�داب,ر':
ال%ق}مور ي'ق}م.ر' فيستعي ق1د\حاv ي.ث1ق' بفوزه ليعاو,د. من ق%م.ره

الق1مار..
ويقال للم.ر\ع.ى إ,ذا كث�ر ع'ش\ب'ه والت.ف�: اخ\تاض. اخ\ت1ياضاv؛ وقال

سلمة بن ال�ر\ش'ب,:
وم'خ\تاض ت.ب,يض' الرeب\د' ف1يه،

ت'ح'ومي. ن.ب\ت'ه ف%ه\و. الع.م1يم'
أ%بو عمرو: ال%و\ضة� الل©ؤ\ل�ؤ.ة�. وخ.و\ض' الث�ع\ل%ب: موضع

باليمامة، حكاه ثعلب.
@خيض: النوادر: سيف خ.ي>ض¬ إ,ذا كان ملوطاv من حديد أ%ن,يث{ وحديد

ذ%ك1ي.
@خبط: خ.ب.ط%ه ي.خ\ب,ط�ه خ.ب\طاv: ضربه ضر\باv شديداv. وخب.ط البعي'

بيده ي.خ\ب,ط� خب\طاv: ضرب ال4رض با؛ التهذيب: ال%ب\ط� ضرب البعي الشيء4
ب'ف> يد1ه كما قال طرفة:
ت.خ\ب,ط� ال4رض. ب,ص'م¼ و'ق�ح�،
وص1لب� كاللط1يس, س'م'ر\

( ) روي هذا البيت ف قصيدة طرفة على هذه الصورة:
جافلت{، فوق. ع'وج عج'ل، * ر'كYب.ت\ فيها م.لط1يس'

س'م'ر\)



أ%راد أ%نا ت.ض\ر,ب'ها بأ%خ\فاف1ها إ,ذا سار.ت\. وف حديث سعد أ%نه
قال: ل ت.خ\ب,ط�وا خ.ب\ط% الم.ل ول ت.م'ط©وا بآم1ي.، يقول: إ,ذا قام

قد_م ر,ج\ل%ه يعن من السeجود1، ناه أ%ن ي'ق%د>م. ر,ج\ل%ه عند القيام,
من السجود. وال%ب\ط� ف الد_واب>: الضر\ب' بال4ي\د1ي دون ال4ر\ج'ل,،

وقيل: يكون للبعي باليد والرجل. وكل© ما ضر.به بيده، فقد خب.طه؛ أ%نشد
سيبويه:

ف%ط1ر\ت' ب'ن\ص'لي ف ي.ع\م.لت{،
د.وام1ي ال4ب\د1، ي.خ\ب,ط}ن. الس_ر,يا

أ%راد ال4ي\دي فاض\ط�ر_ فحذف. وت.خ.ب_ط%ه: ك%خ.ب.ط%ه؛ ومنه قيل
خ.ب\ط% ع.ش\واء، وهي الناقة الت ف ب.صرها ض.ع\ف¬ ت.خ\ب,ط إ,ذا مشت ل

تتو.ق�ى شيئاv؛ قال زهي:
رأ%يت' ال%نايا خ.ب\ط% ع.ش\واء م.ن\ ت'ص1ب\

ت'م1ت\ه، وم.ن\ ت'خ\ط1ئ� ي'ع.م_ر\ ف%ي.ه\ر.م,
يقول: رأ%يتها ت.خ\ب,ط� ال%ل}ق. خ.ب\ط% الع.ش\واء من ال3بل، وهي الت
ل ت'ب\ص1ر'، فهي ت.خ\ب,ط� الكل ل ت'ب\ق1ي على أ%حد، فمم�ن خ.ب.ط%ت\ه

ال%نايا من ت'م1يت'ه، ومنهم من ت'ع1ل©ه فيبأ� وال%ر.م' غايت'ه ث
�الوت. وفلن ي.خ\ب,ط ف ع.م\ياء إ,ذا ر.ك1ب. ما ركب ب.هالة{. ورجل أ%خ\ب.ط

ي.خ\ب,ط� برجليه؛ وقوله:
،Yن\ح.ط�ع.ن�ا وم.د_ غاي.ة% ال

Yو ال%وال1ع ال4خ\ب.ط�ق%ص_ر. ذ
إ,نا أ%راد ال4خ\ب.ط% فاضطر فشدد الطاء وأ%ج\راها ف الوصل م'ج\راها

ف الوقف. وفرس خ.ب,يطD وخ.ب'وطD: يب,ط� ال4رض برجليه. التهذيب:
وال%ب'وط� من اليل الذي ي.خ\ب,ط بيديه. قال شجاع: يقال ت.خ.ب_ط%ن برجله
وتب_ز.ن وخب.ط%ن وخب.ز.ن. وال%ب\ط�: الو.ط}ء الشديد، وقيل: هو من أ%يدي

الد_واب�. وال%ب.ط�: ما خ.ب.ط%ت\ه' الدوابe. وال%بيط�: ال%و\ض'
الذي خ.ب.ط%ت\ه ال3بل فهد.م.ت\ه، والمع خ'ب'طD، وقيل: سي بذلك ل4ن طينه

ي'خب.ط� بال4رجل عند بنائه؛ قال الشاعر:
ون'ؤ\ي ك%أ%عضاد ال%ب,يط1 ال�ه.د_م,

وخب.ط% القوم. بسيفه ي.خ\ب,ط�ه'م خ.ب\طاv: جلد.هم. وخب.ط% الشجرة
بالع.صا ي.خ\ب,ط�ها خ.ب\طاv: شد�ها ث ضر.با بالعصا ونف%ض ور.قها منها



لي.ع\ل1ف%ها ال3بل% والدواب_؛ قال الشاعر:
والص_ق}ع من خاب,طة{ وج'ر\ز,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده والصقع,، بالفض، ل4ن قبله:
بال%ش\ر.في_ات وط%ع\ن� وخ\ز,

الوخ\ز': الطع\ن' غي النافذ. وال�ر\ز': ع.مود¬ من أ%ع\م1دة1 ال1باء.
وف التهذيب أ%يضاv: ال%ب\ط� ضر\ب' ورق الشجر حت ي.ن\حات_ عنه ث

ي.س\ت.خ\ل1ف من غي أ%ن ي.ض'ر� ذلك بأ%صل الشجرة وأ%غ}صان,ها. قال الليث:
ال%ب.ط� خ.ب.ط� ورق الع1ضاه1 من الط�ل}ح, ونوه ي'خ\ب.ط� ي'ض\ر.ب' بالعصا
فيتناثر ث ي'ع\لف ال3بل، وهو ما خ.ب.ط%ت\ه الدوابe أ%ي كسر.ت\ه. وف

حديث تري مكة والدينة: ن.ه.ى أ%ن ت'خ\ب.ط% شجر'ها؛ هو ضرب الشجر بالعصا
ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط1 ال%ب.ط�، بالتحريك، ف%ع.لD بعن

م.ف}عول، وهو من ع.ل%ف1 ال3بل. وف حديث أ%ب عبيدة: خرج ف سرية إ,ل
أ%رض ج'ه.ينة% فأ%صابم جوع فأ%كلوا ال%ب.ط% فس'مeوا جيش. ال%ب.ط1.

وال1خ\ب.طة�: الق%ض1يب' والع.صا؛ قال كثي>ر:
إ,ذا خ.ر.ج.ت\ م1ن\ بيت1ها حال% د'ون.ها

ب,م1خ\طة{، يا ح'س\ن. م.ن\ أ%نت ضار,ب'
يعن زوجها أ%نه ي}ب,ط�ها. وف الديث: فض.ر.ب.ت\ها ض.ر_ت'ها ب1خ\ب.ط

فأ%س\ق%ط%ت\ ج.ن,يناv؛ ال1خ\ب.ط�، بالكسر: العصا الت ي'خبط با الشجر.
�وف حديث عمر: لقد رأ%ي\ت'ن بذا البل أ%ح\ت.ط1ب' مرة وأ%خ\ت.ب,ط

أ�خ\رى أ%ي أ%ضرب الشجر لينت.ث1ر. الورق' منه، وهو ال%ب.ط�. وف الديث:
س'ئل هل ي.ض'رe الغ.ب\ط�؟ قال: ل إل كما ي.ض'رe الع1ضاة% ال%ب\ط�؛

الغب\ط�: حس.د¬ خاصÒ فأ%راد، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%ن الغ.ب\ط% ل يضر�
ض.رر. ال%س.د1، وأ%ن9 ما ي.ل}ح.ق' الغاب,ط% من الض_رر, الراجع إ,ل

ن'قصان الثواب دون% ال3ح\باط بقدر ما يلحق الع1ضاه. من خ.ب\ط ور.ق1ها الذي
هو دون ق%ط}ع1ها واس\تئصالا، ول4نه يعود بعد الب\ط ورق�ها، فهو وإ,ن

كان فيه طر.ف¬ من الس.د1 فهو دونه ف الث. وال%ب.ط�: ما ان\ت.ف%ض. من
ورقها إ,ذا خ'ب,طت\، وقد اختبط له خب.طاv. والناقة� ت.خ\ت.ب,ط� الشوك.:

تأ}كله؛ أ%نشد ثعلب:
ح'وك%ت\ على ن,ي\ر.ي\ن، إ,ذ ت'حاك'،

ت.خ\ت.ب,ط� الش_و\ك.، ول ت'شاك'



(* قوله: حوكت؛ هكذا ورد على قلب الياء واواv، والقياس حيكت.)
Dأ%ي ل ي'ؤذ1يها الشوك'. وح'وك%ت\ على ن,ي\ر.ي\ن, أ%ي أ%نا ش.ح1يمة
قوي�ةD م'ك}ت.ن,زة، وخب.ط الليل% ي.خ\ب,ط�ه خ.ب\طاv: سار فيه على غي

ه'دىÝ؛ قال ذو الرمة:
س.ر.ت\ ت}ب,ط� الظ�ل}ماء من جان,ب\ ق%س.ا،

وح'ب_ با من خاب,ط1 الليل, زائر
وقولم ما أ%دري أ%ي خاب,ط1 الليل, هو أ%و أ%يe خاب,ط1 ليل� هو أ%ي

أ%يe الناس هو. وقيل: البط كل© س\ي� على غي هدى. وف حديث علي، كرم
الل9ه وجهه: خ.ب�اط� ع.شوات{ أ%ي يبط ف الظ9لم، وهو الذي يشي ف الليل

بل م1ص\باح فيتحي وي.ضل9، فربا ت.رد�ى ف بئر، فهو كقولم ي.خ\ب,ط ف
ع.م\ياء إ,ذا ركب أ%مراv ب.هالة.

وال�باط�، بالضم: داء كال�نون وليس به. وخب.ط%ه الشيطان� وت.خ.ب_ط%ه:
مس_ه بأ%ذىÝ وأ%فس.د.ه. ويقال: بفلن خ.ب\طةD من م.س¼. وف التنزيل:

كالذي ي.ت.خ.ب_ط�ه الشيطان� من ال%س>؛ أ%ي يتو.ط�ؤ'ه فيص\ر.ع'ه،
وال%سe ال�نون. وف حديث الدعاء: وأ%عوذ بك أ%ن ي.ت.خب_ط%ن الشيطان� أ%ي

ي.ص\ر.ع.ن وي.ل}ع.ب. ب. وال%ب\ط� باليدين: كالر_م\ح بالر�ج\ل%ي\ن,.
وخ'باطة� معرفةv: ال4ح\م.ق' كما قالوا للبحر خ'ضارة%.

وروي عن مكحول: أ%نه مر برجل نائم بعد العصر فدف%ع.ه برجله فقال: لقد
ع'وف1يت.، لقد د'فع عنك، إ,نا ساعة� م.خ\ر.ج,هم وفيها ي.ن\ت.ش1ر'ون، ففيها

تكون ال%ب\تة�؛ قال شر: كان مكحول ف لسانه ل�ك}نةD وإ,نا أ%راد
ال%ب\طة% من ت.خ.ب_ط%ه الشيطان� إ,ذا م.س_ه ب.ب\ل� أ%و جن'ون{، وأ%صل

ال%ب\ط1 ضر\ب' البعي الشيء4 ب'ف> يده. أ%بو زيد: خ.ب.ط}ت' الرجل%
أ%خ\ب,ط�ه خ.ب\طاv إ,ذا وصل}ته. ابن بزرج: قالوا عليه خ.ب\طةD ج.م1يلةD أ%ي
م.س\حةD جيلةD ف هيئته وس.ح\ن.ت1ه. وال%ب\ط�: ط%ل%ب' العروف، خ.ب.ط%ه

ي.خ\ب,ط�ه خب\طاv واخ\ت.ب.ط%ه. وال�خ\ت.ب,ط�: الذي ي.س\أ%ل�ك بل وس1يلة
ول ق%رابة{ ول معرفة. وخ.ب.ط%ه بي: أ%عطاه من غي معرفة بينهما؛ قال

ع.ل}ق%مة� بن ع.ب\دة%:
وف كلY ح.ي¼ قد خ.ب.ط}ت. ب,ن,ع\مة{،

ف%ح'ق_ لش.أ}س� من ن.داك. ذ%ن'وب'
وش.أ}س¬: اسم أ%خي ع.ل}ق%مة%، ويروى: قد خ.ب.ط� أ%راد خ.ب.ط}ت. فقلب



التاء طاء وأ%دغم الطاء ال�ول فيها، ولو قال خ.ب.ت_ يريد خ.ب.ط}ت. لكان
أ%ق}ي.س. اللغتي، ل4ن هذه التاء ليست متصلة با قبلها اتصال تاء

اف}ت.ع.ل}ت. بثال1ها الذي هي فيه، ولكنه شبه تاء خبط}ت. بتاء افتعل فق%ل%بها
�طاء لوقوع الطاء قبلها كقوله اط�ل%ع. واط�ر.د.، وعلى هذا قالوا فح.ص\ط

برجلي كما قالوا اص\ط%ب.ر.؛ قال الشاعر:
،Ýفى�وم'خ\ت.ب,ط{ ل ي.ل}ق. من د'ون,نا ك
وذات1 ر.ض1يع� ل ي'ن,م\ها ر.ض1يع'ها

وقال لبيد:
،Dل1ي.ب\ك1 على النع\مان1 ش.ر\ب¬ وق%ي\نة

�وم'ح\ت.ب,طات¬ كالس_عال أ%رام1ل
ويقال: خب.ط%ه إ,ذا سأ%ل%ه؛ ومنه قول زهي:

ي.و\ماv ول خاب,طاv من مال1ه و.ر,قا
وقال أ%بو زيد: خ.ب.ط}ت' فلناv أ%خ\ب,ط�ه إ,ذا وصل}ت.ه؛ وأ%نشد ف

ترجة جزح:
وإ,ن>ي، إ,ذا ض.ن_ الر_ف�ود' بر,ف}د1ه،
ل�خ\ت.ب,طD من تال1د1 الال, جاز,ح'

قال ابن بري: يقال اخ\ت.ب.ط%ن فلن إ,ذا جاء4 ي.ط}ل�ب' ال%ع\روف. من
غي آص1رة{؛ ومعن البيت إ,ن�ي إ,ذا ب.خ1ل الر_ف�ود برف}ده فإ,ن ل
أ%ب\خ.ل� بل أ%كون م}ت.ب,طاv لن سأ%لن وأ�ع\ط1يه من تال1د1 مال أ%ي

القدي. أ%بو مالك: الخ\ت1باط� طل%ب' الع\روف1 والكسب. تقول: اخ\ت.ب.ط}ت
فلناv واخ\ت.ب.ط}ت' م.ع\ر'وف%ه فاختبطن بي. وف حديث ابن عامر: قيل له
ف مرضه الذي مات فيه قد كنت ت.ق}ري الضيف. وت'ع\ط1ي ال�خ\ت.ب,ط%؛ هو

طال1ب' الر>ف}د1 من غي سابق معرفة ول و.س1يلة{، ش'ب�ه ب,خابط1 الور.ق,
vع.ر\ضا Dتكون ف الفخذ طويلة Dبالكسر,: سة ،�أ%و خاب,ط1 الليل. وال1باط

وهي لبن سعد، وقيل: هي الت تكون على الوجه، حكاه سيبويه، وقال ابن
:eال%ر\م1ي �ال4عراب: هي فوق ال%د�، والمع' خ'ب'طD؛ قال و.ع\لة

،vأ%م\ ه.ل} ص.ب.ح\ت. ب.ن الدي�ان1 م'وض1حة
ش.ن\عاء باق1ية% الت_ل}ح1يم, وال�ب'ط1؟

وخ.ب.ط%ه خ.ب\طاv: وس.مه بال1باط1؛ قال ابن الرمان ف تفسي ال1باط
ف كتاب سيبويه: إ,نه الو.س\م' ف الوجه، والع1لط� والع1راض' ف الع'ن'ق،



�قال: والع1راض' يكون ع.ر\ضاv والع1لط� يكون ط�ولv. وخب.ط% الرجل
:eب.ي\ر,يeطرح نفس.ه حيث كان ونام؛ قال دب�اق الد :vخب\طا

ق%و\داء ت.ه\دي ق�ل�صاv م.مار,ط%ا،
ي.ش\د.خ\ن بالل9يل, الشeجاع. الاب,طا

ال%مار,ط�: الس>راع'، واحدتا م1م\ر.طةD. أ%بو عبيد: خب.ط% مثل ه.ب.غ%
إ,ذا نام.. وال%ب\طة�: كالز_ك}مة1 تأ}خذ قبل الش�تاء، وقد خ'بط، فهو

�م.خ\ب'وطD. وال1ب\طة�: الق1ط}عة� من كل شيء. وال1ب\ط� وال1ب\طة
وال1ب,يط�: الاء القليل� يبقى ف الو\ض,؛ قال:

،�إ,ن} ت.س\ل%م, الد_ف}واء� والض_روط
�ي'ص\ب,ح\ لا ف ح.و\ض1ها خ.ب,يط

والد_ف}واء� والض_ر'وط�: ناق%تان1. وال1ب\طة، بالكسر: اللب.ن' القليل
يبقى ف السقاء، ول فعل له. قال أ%بو عبيد: ال1ب\طة� ال%ر\عة� من

الاء ت.ب\ق%ى ف ق1ر\بة{ أ%و م.زادة أ%و ح.و\ض�، ول فعل لا؛ قال ابن
ال4عراب: هي ال1ب\طة� وال%ب\طة� وال1ق}لة� وال%ق}ل%ة� والف%ر\س.ة

والف%راسة والسeح\بة� والسeحابة�، كله: بقية الاء ف الغدير. وال%و\ض'
الصغي يقال له: ال%ب,يط�. ابن السكيت: ال1ب\ط� والر_ف%ض' نو من النصف

ويقال له ال%ب,يط�، وكذلك الص_ل}صلة�. وف ال3ناء خ1ب\طD: وهو نو
الن>ص\ف1، ويقال خ.ب,يطD؛ وأ%نشد:

�ي'ص\ب,ح\ لا ف ح.و\ض1ها خ.ب,يط
ويقال خ.ب,يطةD؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ه.ل} رام.ن أ%ح.د¬ ي'ر,يد' خ.ب,يطت،
أ%م\ ه.ل} ت.ع.ذ�ر ساح.ت وم.كان؟

وال1ب\طة�: ما بقي ف الو,عاء من طعام أ%و غيه. قال أ%بو زيد:
ال1ب\ط� من الاء الر_ف}ض'، وهو ما بي الثلث إ,ل النصف من السقاء والوض
والغدير وال3ناء. قال: وف الق1ربة خ1ب\طةD من ماء وهو مثل الر\عة ونوها.

:�ويقال: كان ذلك بعد خ1ب\طة{ من الليل أ%ي بعد صد\ر� منه. وال1ب\طة
الق1ط}عة من البيوت والناس، تقول منه: أ%ت.و\نا خ1ب\طة خ1ب\طة أ%ي ق1ط}عة

قطعة، والمع خ1ب.طD؛ قال:
اف}ز.ع\ ل1ج'وف{ قد أ%تتك خ1ب.طا،

م1ثل الظ�لم والنهار اخ\ت.ل%طا



قال أ%بو الربيع الكلب: كان ذلك بعد خ1ب\طة{ من الليل وح1ذ}فة{ وخدمة
(* قوله «خدمة» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس: خذمة.) أ%ي ق1ط}عة.

وال%ب,يط�: لب رائب أ%و م.خ1يض¬ ي'ص.بe عليه الليب من اللب ث يضرب
حت يتلط؛ وأ%نشد:

أ%و ق�ب\ضة من حاز�ر� خ.ب,يط
وال1باط�: الض>راب'؛ عن كراع. وال%ب\طة�: ضربة الفحل, الناقة%؛ قال

:vذو الرمة يصف جل
خ.ر'وج¬ من ال%ر\ق, البعيد1 ن,ياط�ه،

وف الش_و\ل, ي'ر\ض.ى خ.ب\طة% الط�ر\ق, ناج,ل�ه\ .
@خطط: ال%ط©: الطريقة� ال�س\ت.ط1يلة� ف الشيء، والمع خ'ط�وطD؛ وقد

جعه العج�اج على أ%خ\طاط{ فقال:
وش1م\ن. ف الغ'بار, كال4خ\طاط1

�ويقال: الك%ل� خ'طوطD ف ال4رض أ%ي ط%رائق' ل ي.ع'م_ الغ.ي\ث
البلد. ك�ل�ها. وف حديث عبد الل9ه بن ع.مرو ف صفة ال4رض الامسة1: فيها

،Dحي�ات¬ كسلس1ل, الر_م\ل, وكالطائط بي الش_قائ1ق؛ واحدتا خ.ط1يطة
وهي طرائق' ت'فار,ق' الش_قائق ف غ1ل%ظ1ها ول1ين,ها. وال%ط©: الطريق،

يقال: الز.م\ ذلك ال%ط� ول ت.ظ}ل1م\ عنه شيئاv؛ قال أ%بو صخر الذل:
ص'د'ود الق1لص, ال�د\م, ف ليلة1 الدeج.ى،
عن ال%طY ل ي.س\ر'ب\ لا ال%طY سار,ب'

وخ.ط� القل%م' أ%ي كتب. وخ.ط� الشيء4 ي.خ'ط©ه خ.ط9اv: كتبه بقلم أ%و
غيه؛ وقوله:

فأ%ص\ب.ح.ت\ ب.ع\د.، خ.ط�، ب.ه\ج.ت1ها
كأ%ن�، ق%ف}راv، ر'س'وم.ها، ق%ل%ما

أ%راد فأ%صبحت بعد بجتها قفراv كأ%ن� قلماv خ.ط� ر'سوم.ها.
والت_خ\ط1يط�: الت_س\ط1ي'، التهذيب: التخ\طيط� كالت_س\ط1ي، تقول:

خ'طYط%ت عليه ذنوب'ه أ%ي س'طYرت.
وف حديث معاوية بن الكم: أ%نه سأ%ل النب_، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

عن ال%طY فقال: كان نبÒ من ال4نبياء ي.خ'ط© فمن واف%ق. خ.ط�ه
ع.ل1م. مثل ع1ل}م1ه، وف رواية: فمن واف%ق خط�ه فذاك.. وال%ط©: الكتابة

ونوها ما ي'خ.ط©. وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب أ%نه قال ف



الط�ر\ق,: قال ابن عباس هو ال%ط© الذي ي.خ'ط©ه الاز,ي، وهو ع1ل}م قدي تركه
vالناس، قال: يأ}ت صاح1ب' الاجة1 إ,ل الاز,ي في'ع\ط1يه ح'ل}وانا

فيقول له: اق}ع'د\ حت أ%خ'ط� لك، وبي يدي الازي غ�لم له مع.ه م1يلD له،
ث يأ}ت إ,ل أ%ر\ض� رخ\و.ة{ في.خ'ط© ال�س\تاذ خ'طوطاv كثية بالعجلة

لئل ي.ل}ح.قها العد.د'، ث يرج,ع' فيمحو منها على م.ه.ل� خ.ط�ي\ن,
خطي، فإ,ن بقي من ال�طوط خ.ط�ان1 فهما علمة قضاء الاجة والنeج\ح، قال:

والاز,ي يحو وغلمه يقول للتفاؤل: اب\ن.ي\ ع1يان، أ%س\ر,عا الب.يان؛
قال ابن عباس: فإ,ذا م.حا الاز,ي ال�طوط% فبقي منها خ.طê واحد فهي

علمة ال%ي\بة1 ف قضاء الاجة؛ قال: وكانت العرب تسمي ذلك الط9 الذي يبقى
من خطوط الازي ال4س\ح.م، وكان هذا الط عندهم مش\ؤ'وماv. وقال

Ýط9 ثلثة خ'طوط ث ي.ض\ر,ب عليهن بشع1ي أ%و ن.وى�ال%ر\بe: الط© هو أ%ن ي
ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ض.ر\ب¬ من الك%هانة؛ قال ابن ال4ثي: ال%ط©

الشار إ,ليه علم معروف وللناس فيه ت.صان,يف' كثية وهو معمول به إ,ل
الن، ولم فيه أ%و\ضاع¬ واص\طلح¬ وأ%سام�، ويستخرجون به الضمي وغيه،

وكثياv ما ي'ص1يب'ون فيه. وف حديث ابن أ�ن.ي\س�: ذه.ب ب رسول الل9ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م، إ,ل منزله فد.عا بطعام قليل فجعلت أ�خ.طYط� حت

ي.ش\ب.ع. رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%ي أ%خ'ط© ف الطعام
أ�ر,يه1 أ%ن آك�ل ولست بآك1ل�. وأ%تانا بطعام فخ.ط%ط}نا فيه أ%ي أ%ك%ل}ناه،
وقيل: فحط%ط}نا، بالاء الهملة غي معجمة، ع.ذ�ر\نا. ووصف أ%بو

ال%كارم م.د\عاةv د'ع1ي. إ,ليها قال: فح.ط%ط}نا ث خ.ط%ط}نا أ%ي اعتمدنا على
ال4كل فأ%خذنا، قال: وأ%ما ح.ط%ط}نا فمعناه الت_ع\ذ1ير' ف ال4كل.

وال%ط©: ض1دe ال%طY، والاشي ي.خ'ط© برجله ال4رض. على التشبيه بذلك؛
قال أ%بو النجم:

أ%ق}ب.ل}ت' م1ن\ عند1 ز,ياد{ كال%ر,ف\،
ت.خط© ر,ج\لي. ب,خ.طð م'خ\ت.ل1ف\،

ت'ك%ت>بان1 ف الط�ر,يق, لم. أ%ل1ف\
وال%ط�وط، بفتح الاء، من بقر الوحش: الت ت�ط© ال4رض بأ%ظ}لف1ها،

وكذلك كل داب�ة. ويقال: فلن ي�ط9 ف ال4رض إ,ذا كان يفكYر ف أ%مره
ويدب�ره. وال%ط©: خ.ط© الزاجر، وهو أ%ن ي�ط9 بإ,ص\ب.ع1ه ف الرمل
vع.م1ل% فيها خ.ط9ا :vط© خط9ا�وي.ز\ج'ر. وخ.ط� الزاج,ر' ف ال4رض ي



بإ,ص\ب.ع1ه ث ز.ج.ر؛ قال ذو الرمة:
ع.ش1ي�ة% ما ل ح1يلةD غ%ي\ر. أ%ن_ن,ي،

ب.ل%ق}ط1 الصى وال%طY ف التeر\ب,، مول%ع'
وثوب م'خ.ط�طD وك1ساء م'خ.ط�ط: فيه خ'طوط، وكذلك تر م'خ.ط�ط وو.ح\ش¬

م'خ.ط�طD. وخ.ط� وج\ه'ه واخ\ت.ط�: صار.ت\ فيه خ'طوط. واخ\ت.ط�
الغلم' أ%ي نبت. ع1ذار'ه.

وال�ط�ة�: كال%طY كأ%نا اسم للطريقة.
:�وال1خ.ط©، بالكسر: العود الذي ي.خ'ط9 به الائك' الثوب.. وال1خ\طاط

ع'ود ت'س.و_ى عليه ال�طوط�. وال%ط©: الط�ر,يق'؛ عن ثعلب؛ قال
سلمة� بن ج.ن\دل:

حت ترك}نا وما ت'ث}ن.ى ظ%عائننا،
يأ}خ'ذ}ن% بي. س.واد1 ال%طY فالل©وب,

وال%ط©: ض.رب¬ من الب.ض\ع, 
(* قوله «البضع» بالفتح والضم بعن

.vساحا�الماع.)، خ.ط�ها ي.خ'ط©ها خ.ط9اv. وف التهذيب: ويقال خ.ط� با ق
وال1ط© وال1ط�ة�: ال4رض ت'ن\ز.ل� من غي أ%ن ينز,لا ناز,لD قبل ذلك.

وقد خ.ط�ها لن.ف}س3ه خ.ط9اv واخ\ت.ط�ها: وهو أ%ن ي'ع.لYم عليها
ع.لمةv بال%طY لي'علم أ%نه قد اح\تاز.ها 

(* قوله «احتازها» ف النهاية:
اختارها.) لي.ب\ن,ي.ها داراv، ومنه خ1ط%ط� الكوفة1 والبصرة1. واخ\ت.ط� فلن

.�خ1ط�ةv إ,ذا ت%ج_ر موضعاv وخ.ط� عليه ب,ج,دار، وجعها ال1ط%ط
وكل© ما ح.ظ%ر\ت.ه، فقد خط%ط}ت. عليه. وال1ط9ة�، بالكسر: ال4رض'. والدار

ي.خ\ت.ط©ها الر_جل ف أ%رض غي ملوكة{ لي.ت.حج_رها وي.ب\ن. فيها،
وذلك إ,ذا أ%ذ1ن السلطان لماعة من السلمي أ%ن} ي.خ\ت.ط©وا الدeور. ف

موضع بعينه ويتخذوا فيه م.ساك1ن. لم كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد،
وإ,نا كسرت الاء من ال1ط�ة ل4نا أ�خرجت على مصدر ب'ن على فعله 

*)
قوله «على فعله» كذا ف الصل وشرح القاموس بدون نقط لا بعد اللم،

وعبارة الصباح: وإنا كسرت الاء ل4نا أ�خرجت على مصدر افتعل مثل اختطب
خطبة وارتد رد�ة وافترى فرية.) ، وجع ال1ط�ة1 خ1ط%طD. وسئل إ,براهيم'



ال%رب� عن حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: أ%نه و.ر_ث النساء
خ1ط%ط%ه'ن_ دون الر>جال، فقال: ن.ع.م كان النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

eم�أ%ع\ط%ى ن,ساء خ1ط%طاv ي.س\ك�ن_ها ف الدينة شب\ه الق%طائ1ع، منهن_ أ
عبد، فجعلها لن_ دون الر>جال ل ح.ظ� فيها للرجال. وحكى ابن بري عن

ابن دريد أ%نه يقال خ1طê للمك%ان الذي ي.خ\ت.ط©ه لنفسه، من غي هاء،
يقال: هذا خ1ط© بن فلن. قال: وال�ط© الطريق، يقال: الز.م\ هذا ال�ط�،

قال: ورأ%يته ف نسخة بفتح الاء.
ابن شيل: ال4رض' ال%طيطة� الت ي'م\ط%ر' ما ح.و\ل%ها ول ت'م\ط%ر هي،

وقيل: ال%ط1يطة� ال4رض الت ل تطر بي أ%ر\ض.ي م.م\طور.ت.ي، وقيل:
هي الت م'ط1ر بعض'ها. وروي عن ابن عباس أ%نه سئل عن رجل جعل أ%م\ر.

ام\رأ%ت1ه بيد1ها فقالت له: أ%نت. طالق ثلثاv، فقال ابن عباس: خط� الل9ه
ن.و\ء4ها أ%ل� ط%ل�ق%ت\ نفس.ها ثلثاv وروي: خ.ط�أ% الل9ه' ن.و\ء4ها،

بالمز، أ%ي أ%خ\طأ%ها الطر؛ قال أ%بو عبيد: من رواه خ.ط� الل9ه
نو\ء4ها جعله من ال%ط1يطة1، وهي ال4رض الت ل تطر بي أ%رضي مطورتي،

وجعها خ.طائط�. وف حديث أ%ب ذر� ف ال%طائط1: ت.ر\ع.ى ال%طائط%
ون.ر,د' ال%طائط%؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لميان بن ق�حافة%:

على ق1لص� ت.خ\ت.ط1ي ال%طائط%ا،
ي.ت\ب.ع\ن. م.و_ار. ال1لط1 مائطا

:�وقال الب.ع1يث
vأ%ل إ,ن_ما أ%ز\ر.ى ب.ار.ك عام1دا

س'و.ي\ع¬، كخط�اف1 ال%ط1يطة1، أ%س\ح.م'
وقال الكميت:

ق1لت¬ بال%ط1يطة1 جاو.ر.ت\ها،
ف%ن.ض_ س1مال�ها، الع.ي\ن' الذ�ر'ور'

الق1لت': جع ق%ل}ت1 للنeق}رة ف البل، والس>مال�: جع س.م.لة{ وهي
البق1ي_ة� من الاء، وكذلك الن_ض1يضة� البقية� من الاء، وسال�ها

مرتفع بن.ض_، والعي' مرتفع باور.ت\ها، قال ابن سيده: وأ%ما ما حكاه ابن
Yال4عراب من قول بعض العرب لبنه: يا ي'ن.ي_ الزم خ.ط1يطة% الذ©ل

م.خافة% ما هو أ%شدe منه، فإ,ن� أ%صل ال%ط1يطة1 ال4رض' الت ل تطر،
فاستعارها للذلY ل4ن الطيطة من ال4رضي ذليلة با ب'خ1س.ت\ه من حق9ها.



وقال أ%بو حنيفة: أ%رض خ1طê ل ت'م\ط%ر وقد م'طر ما حول%ها.
وال�ط�ة�، بالضم: ش1ب\ه الق1ص_ة وال4م\ر'. يقال: س'م\ت'ه خ'ط�ة%

:vخ.س\ف{ وخ'ط�ة س.و\ء؛ قال تأ%ب_ط ش.ر�ا
،Dه'ما خ'ط�تا: إ,م_ا إ,سار¬ وم1ن_ة

وإ,م_ا د.م¬، والق%ت\ل� بال�ر> أ%ج\د.ر'
أ%راد خ'ط�تان1 فحذف النون اس\ت1خ\فافاv. وف حديث الديبية: ل

ي.س\أ%لون خ'ط�ةv ي'ع.ظ9مون فيها ح'ر'مات1 الل9ه إ,ل� أ%عط%يتهم إ,ي_اها،
وف حديثها أ%يضاv: إ,نه قد عر.ض عليكم خ'ط�ة ر'ش\د{ فاقبلوها أ%ي
أ%مراv واضحاv ف ال�د.ى والس\ت1قامة1. وف رأ}س1ه خ'ط�ةD أ%ي أ%م\ر¬ م�ا،

وقيل: ف رأ}سه خ'ط�ةD أ%ي ج.ه\لD وإ,قدام¬ على ال�مور. وف حديث
قي\لة%: أ%ي'لم' ابن هذه أ%ن ي.ف}ص1ل% ال�ط�ة% وي.ن\ت.ص1ر. من وراء

ال%ج.زة؟ أ%ي أ%نه إ,ذا نزل به أ%م\ر¬ م'ل}ت.ب,س¬ م'ش\ك1لD ل ي'ه\ت.دى له إ,نه
ل ي.ع\يا به ولكنه ي.ف}ص1ل�ه حت ي'ب\ر,م.ه وير'ج. منه برأ}ي,ه.

وال�ط�ة�: الال� وال4م\ر' وال%ط}ب'. ال4صمعي: من أ%م\ثالم ف الع\تزام
على الاجة: جاء4 فلن وف رأ}سه خ'ط�ةD إ,ذا جاء4 وف نفسه حاجةD وقد

عز.م عليها، والعام_ة� تقول: ف رأ}سه خ'ط}ي.ةD، وكلم العرب هو
ال4ول.وخ.ط� وجه' فلن واخ\ت.ط�. ابن ال4عراب: ال4خ.ط© الد_ق1يق'

.Dج.م1يل :Dال%حاس1ن,. واخ\ت.ط� الغ'لم' أ%ي نبت. ع1ذار'ه. ورجل م'خط�ط
وخ.ط%ط}ت' بالسيف1 وسط%ه، ويقال: خ.ط�ه بالسيف ن,صفي.

وخ'ط�ة�: اسم ع.ن\ز، وف الثل: ق%ب_ح. الل9ه ع.ن\زاv خ.ي\ر'ها
خ'ط�ة�. قال ال4صمعي: إ,ذا كان لبعض القوم على بعض ف%ض1يلةD إ,ل� أ%نا

خ.سيسةD قيل: ق%ب_ح. الل9ه' م1ع\ز.ى خي\ر'ها خ'ط�ة�، وخ'طة� اسم عنز كانت
ع.نز س.و\ء؛ وأ%نشد:

يا ق%وم,، م.ن\ ي.ح\ل�ب' شاةv م.ي>ته\؟
قد ح'ل1ب.ت خ'ط�ة� ج.ن\باv م'س\ف%ته\

ميتة ساكنةD عند ال%لب، وج.ن\باv ع'ل}بةD، وم'س\ف%تةD م.د\بوغة. يقال:
أ%س\ف%ت الزق� د.ب.غ.ه.

الليث: ال%ط© أ%رض ينسب إ,ليها الر>ماح' ال%طYي_ة�، فإ,ذا جعلت
النسبة% اساv لزماv قلت خ.طYي_ة، ول تذكر الرماح.، وهو خ.ط© ع'مان%.
Yرى ال%ط�قال أ%بو منصور: وذلك الس>يف' كل©ه يسمى ال%ط�، ومن ق



الق%ط1يف' والع'ق%ي\ر' وق%ط%ر'. قال ابن سيده: وال%ط© س1يف' الب.ح\ر.ين,
وع'مان%، وقيل: بل كل© س1يف{ خ.طê، وقيل: ال%ط© م.ر\ف%أ� السف�ن

بالبحرين ت'ن\سب إ,ليه الرماح. يقال: ر'م\ح خ.طYيÒ، ور,ماح خ.طYي_ة
وخ1طYي_ةD، على القياس وعلى غي القياس، وليست الط9 بن\ب,ت{ للر>ماح،

ولكنها م.ر\ف%أ� السف�ن الت ت}م1ل� الق%نا من ال1ن\د1 كما قالوا م1س\ك'
دار,ين. وليس هنالك مسك ولكنها مرفأ� السفن الت تمل ال1سك من ال1ند.

وقال أ%بو حنيفة: ال%طYيe الر>ماح، وهو ن,س\بةD قد جر.ى م.ج\رى السم
العلم، ون,س\بته إ,ل ال%ط9 خ.طY البحرين وإ,ليه ترفأ� الشفن إ,ذا جاء4ت

من أ%4رض الند، وليس ال%طYي� الذي هو الرماح من نبات أ%رض العرب، وقد
كثر ميئه ف أ%ش\عارها؛ قال الشاعر ف نباته:

وه.ل ي'ن\ب,ت' ال%طYي_ إ,ل9 وش1يجه'،
وت'غ\ر.س'، إل� ف م.ناب,ت1ها، الن_خ\ل�؟

وف حديث أ�م> ز.ر\ع: فأ%خذ خ.طYي�اv؛ ال%طYي�، بالفتح: الرمح
النسوب إ,ل ال%ط9. الوهري: ال%ط موضع باليمامة، وهو خ.ط© ه.ج.ر. ت'ن\سب

إ,ليه الر>ماح' ال%طYي_ة� ل4نا تمل من بلد الند فت'قو�م به.
:�وقوله ف الديث: إ,نه نام حت ت'سمع غ%ط1يط�ه أ%و خ.ط1يط�ه؛ ال%ط1يط

قريب من الغ.ط1يط1 وهو صوت النائم، والغي والاء متقاربتان.
وح1ل}س' ال1طاط: اسم رجل زاجر. وم'خ.طYطD: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
إ,ل� أ%ك�ن\ لق%ي\ت' ي.و\م. م'خ.طYط{،

فقد خ.ب_ر. الرeك}بان� ما أ%ت.و.د_د'
وف النوادر: يقال أ%قم على هذا ال4م\ر, ب'ط�ة{ وب'ج_ة{ معناها

واحد. وقولم: خ'ط�ةD نائيةD أ%ي م.ق}ص1د¬ بعيد. وقولم: خذ خ'ط9ةv أ%ي خذ
:Yمن ال%ط vأ%يضا �خ'طة الن\ت1صاف، ومعناه انتصف. وال�ط�ة

كالنeق}طة من الن_ق}ط1 اسم ذلك. وقولم: ما خ.ط� غ�بار.ه أ%ي ما
ش.ق�ه.

@خلط: خ.ل%ط% الشيء بالشيء ي.خ\ل1ط�ه خ.ل}طاv وخ.ل�ط%ه فاخ\ت.ل%ط%:
:�م.ز.ج.ه واخ\ت.ل%طا. وخالط% الشيء4 م'خال%طة وخ1لطاv: ماز.ج.ه. وال1ل}ط

ما خال%ط% الشيء4، وجعه أ%خ\لطD. وال1ل}ط�: واحد أ%خ\لط1 الطYيب.
وال1ل}ط�: اسم كل9 نوع من ال4خ\لط1 كأ%خ\لط1 الد�واء ونوه. وف حديث



سعد: وإ,ن كان أ%حد'نا لي.ض.ع' كما تضع' الشاة� ما له خ1ل}طD أ%ي ل
ي.خ\ت.ل1ط� ن.ج\و'ه'م بعض'ه ببعض ل%فاف1ه وي'ب\س3ه، فإ,نم كانوا يأ}كلون خبز
الشعي وورق. الشجر لفقرهم وحاجتهم. وأ%خ\لط� ال3نسان: أ%م\ز,ج.ت'ه

ال4ربعة.
وس.م\ن¬ خ.ل1يطD: فيه ش.ح\م ول%ح\م. وال%ل1يط� من الع.ل%ف1: ت1ب

وق%تÒ، وهو أ%يضاv طي وت1ب ي'خ\ل%طان1. ولب.ن خ.ل1يطD: متلط من ح'لو
وحاز,ر. وال%ل1يط�: أ%ن ت'ح\ل%ب الضأ}ن� على لب ال1ع\زى وال1عزى على لب.ن

الضأ}ن1، أ%و تلب الناقة� على لب الغنم. وف حديث النبيذ1: نى عن
ال%ل1يط%ي\ن, ف ال4ن\ب,ذة، وهو أ%ن يمع بي ص1ن\في تر وزبيب، أ%و عنب

ور'ط%ب. ال4زهري: وأ%ما تفسي الليطي الذي جاء ف ال4شربة وما جاء من
النهي عن ش'ر\به فهو ش.راب يتخذ من التمر والب'س\ر أ%و من العنب والزبيب،

،vأ%و من الزبيب والعنب معا vمن البسر والتمر معا �يريد ما ي'ن\ب.ذ
وإ,نا نى عن ذلك ل4ن ال4نواع إ,ذا اختلفت ف النتباذ كانت أ%سر.ع.

للشد_ة والتخمي، والنبيذ� العمول من خ.ل1يط%ي\ن ذهب قوم إ,ل تريه وإ,ن
ل ي'سكر، أ%خذاv بظاهر الديث، وبه قال مالك وأ%حد وعام�ة الد�ثي،

قالوا: من شربه قبل حدوث الشد�ة فيه فهو آثD من جهة واحدة، ومن شربه بعد
حدوثها فيه فهو آثD من جهتي: شرب, ال%ل1يطي\ن وش'رب, ال�س\ك1ر؛

وغي'هم ر.خ_ص فيه وعللوا التحري بال3س\كار. وف الديث: ما خال%ط%ت1
الصد.قة� مالv إ,ل أ%ه\ل%ك%ت\ه، قال الشافعي: يعن أ%ن9 خ1يانة% الصد.قة1

ت'ت\ل1ف' الال% ال%خ\ل�وط% با، وقيل: هو ت.ح\ذ1ير للعم_ال عن اليانة ف
شيء منها، وقيل: هو ح.ثê على تعجيل أ%داء الزكاة قبل أ%ن ت'خ\ل%ط%

�باله. وف حديث الشeف}ع.ة1: الش_ر,يك' أ%و\ل من ال%ل1يط1، وال%ل1يط
:�أ%ول من الار,؛ الشر,يك': ال�شار,ك' ف الشeيوع,، وال%ل1يط
ال�شارك' ف ح'قوق, ال1لك كالش>ر\ب, والطريق ونو ذلك.

وف الديث: أ%ن رجلي تقد�ما إ,ل م'عاو,ية% فاد_ع.ى أ%حدها على
،�صاحبه مالv وكان ال�د_عي ح'و_لv ق�ل�باv م1خ\ل%طاv؛ ال1خ\ل%ط

بالكسر: الذي ي.خ\ل1ط� ال4ش\ياء في'ل%ب>س'ها على السامعي والناظرين.
وال1لط: اخ\ت1لط� ال3ب,ل والناس, وال%واشي؛ أ%نشد ثعلب:

ي.خ\ر'ج\ن. من ب'ع\ك�وكة1 ال1لط1
وبا أ%خ\لطD من الناس وخ.ل1يطD وخ'ل%ي\طى وخ'ل�ي\طى أ%ي أ%و\باش¬



م'ج\ت.م1ع'ون م'خ\ت.ل1ط�ون، ول واحد لشيء من ذلك. وف حديث أ%ب سعيد: كنا
ن'ر\ز.ق' ت.م\ر. ال%م\ع, على ع.ه\د1 رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه

وسل9م، وهو ال1ل}ط� من التمر أ%ي ال�خ\ت.ل1ط� من أ%ن\واع, ش.ت_ى. وف حديث
شريح: جاءه رجل فقال: إ,ن>ي طلقت امرأ%ت ثلثاv وهي حائض، فقال: أ%ما

أ%نا فل أ%خ\ل1ط� ح.للv ب.رام� أ%ي ل أ%ح\ت.س3ب' بال%ي\ضة1 الت وقع
فيها الطلق' من الع1د�ة1، ل4نا كانت له حللv ف بعض أ%يام اليضة
وحراماv ف بعضها. ووقع القوم' ف خ'ل%ي\طى وخ'ل�ي\طى مثال السeم_ي\هى

أ%ي اخ\ت1لط{ فاختلط عليهم أ%مر'هم. والتخ\ل1يط� ف ال4م\ر,:
ال3ف}ساد' فيه. ويقال للقوم إ,ذا خ.ل%ط�وا مال%هم بعض.ه ببعض: خ'ل�ي\طى؛ وأ%نشد

اللحيان:
وك�ن_ا خ'ل%يطى ف ال1مال,، فراعن

ج,مال ت'وال و'ل�هاv من ج,مال1ك
�ومال�هم بينهم خ1لYيطى أ%ي م'خ\ت.ل1ط. أ%بو زيد: اخ\ت.ل%ط% الليل

بالتeراب, إ,ذا اختلط% على القوم أ%مرهم واختلط ال%ر\ع1يe بال%م.ل,.
وال1لYيطى: ت.خ\ل1يط� ال4م\ر,، وإ,نه ل%في خ'ل�ي\طى من أ%مر,ه؛ قال أ%بو

منصور: وتفف اللم فيقال خ'ل%ي\طى. وف حديث النب، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م، أ%نه قال: ل خ1لط% ول ش1ناق. ف الصدقة. وف حديث آخر: ما كان من

خ.ل1يط%ي\ن, فإ,نما يتراج.عان1 بينهما بالس_و,ي�ة1؛ قال ال4زهري: كان
أ%بو عبيد فس�ر هذا الديث ف كتاب غريب الديث ف%ث%ب_ج.ه ول

ي'ف%س>ر'ه على وجهه، ث ج.و_د. تفسيه ف كتاب ال4م\وال,، قال: وفسره على نو
ما فس�ره الشافعي، قال الشافعي�: الذي ل أ%ش'ك� فيه أ%ن ال%ل1يط%ي\ن,

الشريكان لن يقتسما الاشية، وتراج'ع'هما بالسوي�ة أ%ن يكونا خليطي ف
ال3بل تب فيها الغنم فتوجد ال3بل ف يد أ%حدها، فتؤخذ منه صدقت'ها فيجع
على شريكه بالسوية، قال الشافعي�: وقد يكون الليطان الرجلي يتخالطان

باشيتهما، وإ,ن عرف كل واحد منهما ماشيته، قال: ول يكونان خليطي حت
ي'ر,يا وي'س.ر>حا وي.س\ق1يا معاv وتكون% ف�حول�هما م'خ\ت.ل1طةv، فإ,ذا

كانا هكذا ص.د�قا صدقة% الواحد بكل حال، قال: وإ,ن تفر_قا ف م'راح� أ%و
س.ق}ي� أ%و ف�حول� فليسا خ.ليطي وي'ص.د>قان1 صدقة% الثني، قال: ول

يكونان خليطي حت يول عليهما ح.و\لD من يوم. اخ\ت.لطا، فإ,ذا حال عليهما
حول من يوم. اختلطا ز.ك�يا زكاة% الواحد؛ قال ال4زهري: وتفسي ذلك أ%ن



النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%وجب على م.ن م.لك أ%ربعي شاة فحال
عليها الول�، شاةv، وكذلك إ,ذا ملك أ%كثر منها إ,ل تام مائة وعشرين ففيها

شاة واحدة، فإ,ذا زادت شاةD واحدة على مائة وعشرين ففيها شاتان، ولو أ%ن
ثلثة نفر ملكوا مائة وعشرين لكل واحد منهم أ%ربعون شاة، ول يكونوا

خ'ل%طاء سنةv كاملة، فعلى كل واحد منهم شاة، فإ,ذا صاروا خلطاء وجعوها على
راع واحد سنة فعليهم شاة واحدة ل4نم يصد�قون إ,ذا اخ\ت.ل%ط�وا، وكذلك

ثلثة نفر بينهم أ%ربعون شاة وهم خلطاء، فإن عليهم شاة كأ%ن�ه ملكها رجل
واحد، فهذا تفسي اللطاء ف الواشي من ال3بل والبقر والغنم. وقوله عز�

وجل9: وإ,ن كثياv من اللطاء لي.ب\غي بعض'هم على بعض إ,ل الذين آمنوا
وعملوا الصالات؛ فال�ل%طاء ههنا الشeر.كاء الذين ل ي.ت.م.ي_ز' م1ل}ك'

كل واحد من م1ل}ك1 صاحبه إ,ل بالق1س\مة، قال: ويكون اللطاء أ%يضاv أ%ن
يلطوا العي التميز بالعي التميز كما فسر الشافعي، ويكونون متمعي

كال1ل�ة1 يكون فيها عشرة أ%بيات، لصاحب كل بيت ماشيةD على حدة، فيجمعون
مواش1ي.هم على راع� واحد يرعاها معاv وي.س\ق1يها معاv، وكل9 واحد منهم

يعرف ماله بس3م.ته ون,جار,ه. ابن ال4ثي: وف حديث الزكاة أ%يضاv: ل
،vوخ1لطا vه م'خال%طة�خ1لط% ول و,راط%؛ ال1لط�: مصدر خال%طه ي'خال1ط

والراد أ%ن ي.خ\ل1ط% رجل إ,بله بإ,بل غيه أ%و بقره أ%و غنمه ليمنع حق
الل9ه تعال منها وي.ب\خ.س. ال�ص.د>ق. فيما يب له، وهو معن قوله ف

الديث الخر: ل ي'ج\م.ع' بي متفر>ق� ول ي'ف%ر_ق' بي م'جتمع خشية%
vالصدقة، أ%ما المع بي التفر>ق فهو ال1لط، وذلك أ%ن يكون ثلثة نفر مثل
لكل واحد أ%ربعون شاة، فقد وجب على كل واحد منهم شاةD، فإ,ذا أ%ظ%ل�هم

ال�ص.د>ق' جعوها لئل يكون عليهم فيها إ,ل شاةD واحدة، وأ%ما تفريق'
التمع فأ%ن يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة{ وشاةD فيكون

عليهما ف مالما ثلث شياه، فإ,ذا أ%ظ%ل�هما الصد>ق فر_قا غنمهما فلم
يكن على كل واحد إ,ل شاة واحدة، قال الشافعي: الطاب' ف هذا للم'صد�ق,

ولرب> الال، قال: فال%ش\ي.ة� خ.ش\ي.تان1: خ.ش\ية� الس�اعي أ%ن تقل9
الصدقة�، وخش\ية� رب> الال أ%ن يقل� مال�ه، فأ�مر كل9 واحد منهما أ%ن

ل ي'ح\د1ث% ف الال شيئاv من المع والتفريق؛ قال: هذا على مذهب الشافعي
إ,ذ ال�ل}طة� مؤثYرة عنده، وأ%ما أ%بو حنيفة فل أ%ثر لا عنده، ويكون

معن الديث نفي ال1لط1 لنفي ال4ثر كأ%نه يقول ل أ%ثر للخ'ل}طة1 ف



تقليل الزكاة وتكثيها. وف حديث الزكاة أ%يضاv: وما كان من خ.ليط%ي\ن,
فإ,نما ي.تراج.عان1 بينهما. بالسوي_ة1؛ ال%ل1يط�: ال�خال1ط ويريد به

الشريك الذي ي.خ\ل1ط ماله بال شريكه، والتراجع بينهما هو أ%ن يكون
ل4حدها مثلv أ%ربعون بقرة وللخر ثلثون بقرة ومالما متلط، فيأ}خذ الساعي

عن ال4ربعي م'س3ن�ةv وعن الثلثي ت.ب,يعاv، فيجع باذ1ل� السن_ة1
بثلثة أ%س\باعها على شريكه، وباذل الت_بيع, بأ%ربعة أ%س\باعه على شريكه

ل4ن كل واحد من السن_ي واجب على الشيوع، كأ%ن� الال ملك واحد، وف
قوله بالسوية دليل على أ%ن الساعي. إ,ذا ظلم أ%حدها فأ%خذ منه زيادة على

فرضه فإ,نه ل يرجع با على شريكه، وإ,نا ي.ض\م.ن' له ق1يمة% ما ي.خ'صeه
من الواجب دون الزيادة، وف التراجع دليل على أ%ن ال�لطة تصح مع تييز

أ%ع\يان ال4موال عند من يقول به، والذي فسره ابن سيده ف اللط أ%ن
يكون بي الليطي مائة وعشرون شاة، ل4حدها ثانون وللخر أ%ربعون، فإ,ذا

أ%خذ ال�ص.د>ق' منها شاتي رد� صاحب' الثماني على رب� ال4ربعي ثلث%
شاة، فيكون عليه شاةD وثلث، وعلى الخر ثلثا شاة، وإ,ن أ%خذ ال�ص.د�ق من
العشرين والائة شاةv، واحدة رد� صاحب' الثماني على رب� ال4ربعي ثلث
�شاة، فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الخر ثلث� شاة، قال: والو,راط� الديعة

�والغ1شe. ابن سيده: رجل م1خ\ل%طD م1ز\ي.لD، بكسر اليم فيهما، ي'خال1ط
ال�مور وي'زاي,ل�ها كما يقال فات1ق¬ رات1ق¬، وم1خ\لطD كم1خ\لط{؛ أ%نشد

ثعلب:
ي'ل1ح\ن. م1ن ذ1ي د.أ%ب� ش1رواط1،
صات1 ال�داء ش.ظ1ف{ م1خ\لط1

وخل%ط القوم. خ.ل}طاv وخال%ط%هم: داخ.لهم. وخ.ليط� الرجل: م'خالط�ه.
وخ.ل1يط� القوم: م'خالطهم كالن_دي الناد1م,، وال%ل1يس, ال�جال1س,؛

وقيل: ل يكون إ,ل ف الشركة. وقوله ف التنزيل: وإ,ن9 كثياv من ال�ل%طاء؛
،�هو واحد وجع. قال ابن سيده: وقد يكون ال%ليط� جعاv. وال�ل}طة
بالضم: الش>ر\كة. وال1ل}طة�، بالكسر: الع1ش\رة�. وال%ل1يط�: القوم الذين

أ%م\ر'هم واحد، والمع' خ'ل%طاء وخ'ل�طD؛ قال الشاعر:
بان% ال%ل1يط� بس'ح\رة{ فت.ب.د_د'وا

وقال الشاعر:
إ,ن� ال%ل1يط% أ%ج.دeوا الب.ي\ن. فان\ص.ر.م'وا



قال ابن بري صوابه:
إ,ن� ال%ل1يط% أ%ج.دeوا الب.ي\ن. فان\ج.ر.د'وا،

وأ%خ\ل%ف�وك ع1د.ى ال4م\ر, الذي و.ع.د'وا
ويروى: فان\ف%ر.د'وا؛ وأ%نشد ابن بري هذا العن لماعة من شعراء العرب؛

قال بس_ام.ة� بن الغ.د1ير:
إ,ن9 ال%ل1يط% أ%ج.دeوا البي فاب\ت.ك%ر'وا

ل1ن,ي_ة، ث ما عاد'وا ول ان\ت.ظ%ر'وا
وقال ابن م.ي�ادة%:

إ,ن الليط أ%جدeوا البي فان\د.ف%ع'وا،
وما ر.ب'وا ق%د.ر. ال4م\ر, الذي ص.ن.ع'وا

وقال ن.ه\ش.ل� بن ح.ر>ي�:
إ,ن الليط أ%جدوا البي فابتكروا،
واه\تاج. ش.و\ق%ك. أ%ح\داج¬ لا ز'م.ر

وقال السي بن م'ط%ي\ر�:
إ,ن الليط أ%جدوا البي فاد�ل%ج'وا،
بان'وا ول ين\ظر'ون، إ,نم ل%ح1ج'وا

وقال ابن الر_قاع,:
إ,ن الليط أ%جدوا البي فان\ق%ذ%ف�وا،

وأ%م\ت.ع'وك. بش.و\ق� أ%ي�ة% ان\ص.ر.ف�وا
وقال عمر بن أ%ب ربيعة:

إ,ن� الليط أ%جد� البي فاح\ت.م.ل
وقال جرير:

إ,ن9 ال%ل1يط% أ%جدeوا البي يوم. غ%د.و\ا
م1ن\ دارة1 الأ}ب,، إ,ذ أ%ح\داج'هم ز'م.ر'

وقال ن'ص.ي\ب':
إ,ن الليط أ%جد�وا البي فاح\ت.م.ل�وا

وقال و.ع\لة� ال%ر\م1يe ف جعه على خ'ل�ط{:
سائل} م'جاو,ر. ج.ر\م�: ه.ل} ج.ن.ي\ت. ل�م\

ح.ر\باv، ت'ف%ر>ق' بي ال1ية1 ال�ل�ط1؟
وإ,نا كثر ذلك ف أ%شعارهم ل4نم كانوا ي.ن\ت.ج,ع'ون% أ%يام الك%ل3



فتجتمع منهم قبائل شت ف مكان واجد، فتقع بينهم أ�ل}ف%ةD، فإ,ذا
اف}ت.ر.قوا ورجعوا إ,ل أ%وطانم ساء4هم ذلك. قال أ%بو حنيفة: يلقى الرجل� الرجل%

الذي قد أ%ورد إ,بله فأ%ع\ج.ل% الرeط}ب. ولو شاء4 ل4خ_ر.ه، فيقول:
:�لقد فار.ق}ت. خ.ليطاv ل ت.ل}قى مثل%ه أ%بداv يعن ال%ز_. وال%ل1يط

الزوج' وابن العم.
 �وال%ل1ط�: ال�خ\ت.ل1ط

(* قوله «واللط الختلط» ف القاموس: واللط
بالفتح وككتف وعنق الختلط بالناس التملق اليهم.) بالناس ال�ت.ح.ب>ب'،

يكون للذي ي.ت.م.ل�ق�هم ويتح.ب_ب' إ,ليهم، ويكون للذي ي'ل}قي نساء4ه
ومتاع.ه بي الناس، وال�نثى خ.ل1طةD، وحكى سيبويه خ'ل�ط، بضم اللم، وفسره

السياف مثل ذلك. وحكى ابن ال4عراب: رجل خ1ل}طD ف معن خ.ل1ط{؛
وأ%نشد:

وأ%نت. امر'ؤ¬ خ1ل}طD، إ,ذا هي أ%ر\س.لت\
ي.مين'ك. شيئاv، أ%م\س.ك%ت\ه' ش1مال�كا

يقول: أ%نت امرؤ م'ت.م.لYق¬ بال%قال ضني¬ بالن_وال، ويين'ك بدل من
قوله هي، وإ,ن شئت جعلت هي كنايةv عن الق1ص�ة ورف%ع\ت يينك بأ%رسلت،

والعرب تقول: أ%خ\ل%ط� من الم_ى؛ يريدون أ%نا متحببة إ,ليه م'ت.م.لYقة
بور'ودها إ,ياه واع\تياد1ها له كما يفعل ال�ح1بe ال%ل1ق'. قال أ%بو

عبيدة: تنازع. العجاج' وح'م.ي\د¬ ال4ر\ق%ط� أ�ر\ج'وز.تي على الطاء، فقال
حيد: ال1لط% يا أ%با الشع\ثاء، فقال العجاج: الفجاج' أ%و\س.ع' من ذلك

يا ابن أ%خي أ%ي ل ت.خ\ل1ط} أ�ر\ج'وز.ت بأ�ر\ج'وز.ت1ك..
واخ\ت.ل%ط% فلن أ%ي فسد عقله. ورجل خ1ل}طD ب.ي>ن' ال%لطة1: أ%ح\م.ق'

م'خال%ط� العق}ل، عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل, ال4عراب. وقد خ'ول1ط% ف
ع.ق}ل1ه خ1لطاv واخ\ت.ل%ط%، ويقال: خ'ول1ط الرجل� فهو م'خال%طD، واخ\ت.ل%ط%

عقل�ه فهو م'خ\ت.ل1ط إ,ذا تغي عقل�ه. وال1لط�: مالطة� الداء3 الوف..
وف حديث الو.س\و.سة1: ورج.ع. الشيطان� ي.ل}تمس ال1لط% أ%ي يال1ط

ق%ل}ب. الصلي بالو.س\و.سة1، وف الديث ي.ص1ف ال4برار: فظن_ الناس أ%ن قد
خ'ول1ط�وا وما خ'ول1ط�وا ولكن خالط قل}ب.هم ه.مÒ ع.ظيم¬، من قولم خ'ولط

:vفلن ف عقله م'خال%طة إ,ذا اختل� عقله. وخال%طه الداء� خ1لطا
�خامره. وخالط الذئب' الغ.ن.م. خ1لطاv: وق%ع فيها. الليث: ال1لط� مالطة



الذئب, الغ.ن.م؛ وأ%نشد:
ي.ض\م.ن' أ%هل الشاء3 ف ال1لط1

وال1لط: مال%طة الرجل� أ%هل%ه. وف حديث ع.ب,يدة%: وس'ئل ما ي'وج,ب'
الغ'س\ل%؟ قال: ال%ف}ق' وال1لط� أ%ي ال1ماع' من الخالطة. وف خطبة

�الجاج: ليس أ%وان% ي.ك}ث�ر ال1لط، يعن الس>فاد.، وخال%ط الرجل
امرأ%ت.ه خ1لطاv: جام.عها، وكذلك مال%طة� المل, الناقة% إ,ذا خال%ط ث1يل�ه

ح.ياء4ها. واس\تخلط البعي أ%ي ق%عا. وأ%خلط الفح\ل�: خالط ال�نثى.
وأ%خلطه صاحبه وأ%خلط له؛ ال4خية عن ابن ال4عراب، إ,ذا أ%خطأ% فسد_ده
وجعل قضيبه ف ال%ياء. واس\ت.خ\ل%ط% هو: فعل ذلك من تلقاء نفسه. ابن

vإ,ل م'راح, آخر فيأ}خذ% منه ج.ل �ال4عراب: ال1لط� أ%ن يأ}ت الرجل
في'نز,ي.ه على ناقته س1ر�اv من صاح1به، قال: وال1لط أ%يضاv أ%ن ل ي'ح\سن

المل� الق%ع\و على ط%ر'وق%ت1ه فيأ}خذ% الرجل� ق%ض1يب.ه في'وله. قال
أ%بو زيد: إ,ذا ق%عا الفحل� على الناقة1 فلم ي.س\ت.ر\ش1د\ ل%يائها حت

،vوأ%ل}ط%ف%ه إ,ل}طافا vي'دخله الراعي أ%و غي'ه قيل: قد أ%خ\لطه إ,خ\لطا
فهو ي'خ\ل1ط�ه وي'ل}ط1ف�ه، فإ,ن فعل المل ذلك من تلقاء نفسه قيل: قد

اس\ت.خ\ل%ط% هو واس\ت.ل}ط%ف.. ابن شيل: جل م'ختل1ط وناقة متلطة إ,ذا س.م1نا
حت اختل%ط الشحم باللحم. ابن ال4عراب: ال�ل�ط ال%وال، وال�ل%طاء

�الشركاء، وال�ل�ط� ج,يان الص_فا، وال%ل1يط الصاح1ب'، وال%ل1يط
الار يكون واحداv وجعاv؛ ومنه قول جرير:

بان% ال%ل1يط� ولو ط�وو,عت' ما بانا
فهذا واحد والمع قد تقدم الستشهاد عليه. وال4خ\لط�: الماعة من

الناس. وال1ل}ط� وال1ل1ط� من الس>هام: السهم الذي ينب'ت ع'ود'ه على ع.و.ج
فل يزال يتعو_ج وإ,ن ق�و>م، وكذلك القوس'، قال التنخل الذل:

وصفراء� الب'راية1 غ%ي\ر خ1ل}ط{،
كو.ق}ف1 العاج, عات1كة اللياط1

وقد ف�س>ر به البيت' الذي أ%نشده ابن ال4عراب:
وأ%نت. امرؤ¬ خ1ل}طD إ,ذا هي أ%رسلت

قال: وأ%نت امرؤ خ1ل}ط أ%ي أ%نك ل تستقيم أ%بداv وإ,نا أ%نت كالق1د\ح
الذي ل يزال ي.تعو_ج وإ,ن ق�و>م، وال4و�ل أ%جود. وال1ل}ط: ال4حق،

والمع أ%خ\لط؛ وقوله أ%نشده ثعلب:



فلم�ا دخ.ل}نا أ%م\ك%ن.ت\ من ع1نان,ها،
وأ%م\س.ك}ت' من بعض ال1لط1 ع1نان

فسره فقال: تكل%مت بالرف%ث1 وأ%مسك}ت' نفسي عنها فكأ%نه ذهب باللط
إ,ل الرف%ث1. ال4صمعي: ال1ل}ط� الذي ل ي'ع\ر.ف' له نسب ول أ%ب،

وال1ل}ط� يقال فلن خ1ل}طD فيه قولن، أ%حد'ها ال�خ.ت.ل1ط� النس.ب,؛ ويقال هو
والد الز>نا ف قول ال4ع\ش.ى:
أ%تان ما يقول� ل% ابن' ب.ظ}را،
أ%ق%ي\س¬، يا ابن. ث%ع\لبة الص_باح,،
Dل1ع.ب\دان% ابن' عاه1ر.ة{، وخ1ل}ط

ر.جوف' ال4صل, م.د\خول� الن_واحي؟
أ%راد أ%ق%ي\س¬ ل1ع.ب\دان% ابن' عاه1ر.ة{، ه.جا بذا ج,هن�اماv أ%حد بن

ع.ب\دان%. واه\ت.ل%ب. السيف. من غ1م\ده وام\ت.ر.قه واع\ت.ق�ه
واخ\ت.ل%ط%ه إ,ذا اس\ت.ل�ه؛ قال الرجان: ال4صل اخ\ت.ر.ط%ه وكأ%ن� اللم.

مبدلة منه، قال: وفيه نظر.
@خط: قال الل9ه عز� وجل9 ف قصة أ%هل سبإ�: وبد_ل}ناهم ب,ج.ن_ت.ي\ه,م\

ج.ن_ت.ي\ن, ذ%و.ات.ي\ أ�ك�ل� خ.م\ط{ وأ%ث}ل�؛ قال الليث: ال%م\ط� ضرب
من ال4راك1 له ح.م\ل يؤ\كل، وقال الزجاج: يقال لكل نبت قد أ%خ.ذ%

ط%ع\ماv من م.رارة حت ل يكن أ%كل�ه خ.م\طD، وقال الفراء: المط ف التفسي
ث%م.ر' ال4راك1 وهو الب.ر,ير'، وقيل: شجر له شو\ك¬، وقيل: ال%م\ط� ف

الية شجر قاتل أ%و سم� قات1ل، وقيل: ال%م\ط ال%م\ل القليل من كل شجرة،
والمط شجر مثل الس>د\ر, وحله كالتeوت، وقرئ: ذوات أ�ك�ل, خ.م\ط{،

بال3ضافة. قال ابن بري: من جعل الم\ط ال4راك. فحقe القراء4ة1 بالضافة
ل4ن ال4كل للجن فأ%ضافه إ,ل الم\ط، ومن جعل المط ث%م.ر. ال4راك

ðل، وبكل�فحق القراء4ة أ%ن تكون بالتنوين، ويكون المط بدلv من ال�ك
قرأ%ت\ه القر_اء�. ابن ال4عراب�: ال%م\ط� ثر يقال له ف%س\وة� الض_ب'ع

على صورة ال%ش\خاش، ي.ت.ف%ر_ك' ول ي'ن\تف%ع' به.
وقد خ.م.ط اللحم. ي.خ\م1ط�ه خ.م\طاv، فهو خ.م1يطD: شواه، وقيل: شواه فلم

ي'ن\ض1ج\ه. وخ.مط ال%م.ل% والشاة% وال%د\ي. ي.خ\م1ط�ه خ.م\طاv، وهو
خ.م1يطD: سل%خ.ه ونزع ج,ل}ده وش.واه، فإ,ذا نز.ع عنه ش.ع.ره وشواه فهو

:�الس_م1يط�، وقيل: ال%م\ط� بالنار، والس_م\ط� بالاء. وال%م1يط



ال%ش\و,يe، والس_م1يط: الذي ن'زع عنه شعر'ه. وال%م�اط�: الش_و_اء؛ قال
رؤ\بة:

شاك{ ي.ش'كe خ.ل%ل% الباط1،
ش.ك_ ال%شاو,ي ن.ق%د. ال%م_اط1

�أ%راد بال%شاوي: السفاف1يد. تدخل ف خ.ل%ل الباط1، قال: وال�م_اط
السeم_اط�، الواحد خام1طD وسام1ط. وال%م\طة�: ر,يح¬ ن.و\ر, الك%رم وما
أ%ش\ب.هه ما له ريح طيبة وليست بشديدة الذ9كاء3 ط1يباv. وال%م\طة:

المر الت أ%خ.ذ%ت ري,حاv، وقال اللحيان: الم\طة الت قد أ%خذت شيئاv من
الر>يح كريح الن_ب,ق والتف�اح. يقال: خ.م1ط%ت1 ال%م\ر'، وقيل:

الم\طة� الامضة� مع ريح؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
ع'قار¬ كماء3 الن>ي> ل%ي\س.ت\ ب.م\طة{،

ول خ.ل9ة{، ي.ك}و,ي الو'جوه. ش1هاب'ها
ويروى: ي.ك}و,ي الشeروب. ش1هاب'ها. وقيل: إ,ذا أ�ع\ج,ل%ت عن

الس\ت1حكام ف د.ن>ها فهي خ.م\طةD. وكل© ط%ر,ي� أ%خ.ذ طع\ماv ول ي.س\ت.ح\ك1م،
فهو خ.م\طD؛ وقال خالد بن زهي الذل:

ول ت.س\ب,ق%ن\ للناس, من�ي ب.م\طة{،
من السeم>، م.ذ}رور� عليها ذ�ر'ور'ها

يعن طري�ة حديثة كأ%نا عنده أ%ح.دe؛ وقال التنخل:
م'ش.ع\ش.ع.ةD كع.ي\ن, الد>يك، فيها
ح'م.ي�اها من الصeه\ب, ال1ماط1

اختارها ح.د1يثةv، واختارها أ%بو ذ�ؤ.يب ع.ت1يقةv، ولذلك قال: ليست
ب.م\ط%ة{. وقال أ%بو حنيفة: ال%م\ط%ة� المرة الت أ�عجلت عن استحكام ريها

فأ%خذت ريح ال3د\راك1 كريح التeف�اح ول ت'د\ر,ك\ بعد، ويقال: هي
الامضة�، وقال أ%بو زيد: ال%م\طة� أ%و�ل� ما ت.ب\ت.دئ' ف ال�موضة قبل

أ%ن تشتد_، وقال السك9ري ف بيت خالد بن زهي الذل: ع.ن بالم\طة1
الل�و\م. والكلم. الق%بيح..

ولب خ.م\طD وخام1طD: ط%ي>ب' الر>يح، وقيل: هو الذي قد أ%خذ شيئاv من
�الر>يح كريح النبق أ%و التeف�اح، وكذلك س1قاء خام1طD، خ.م.ط% ي.خ\م'ط

خ.م\طاv وخ'موطاv وخ.م1ط% خ.م.طاv، وخ.م\ط%ت'ه وخ.م.ط%ت'ه رائحت'ه،
وقيل: خ.م.ط�ه أ%ن ي.ص1ي كال1ط}م1ي> إ,ذا ل%ج_ن.ه وأ%و\خ.ف%ه، وقيل:



ال%م\ط� الامض'، وقيل: هو ال�ر� من كل شيء؛ وذكر أ%بو عبيدة أ%ن اللب
إ,ذا ذهب عنه ح.لوة ال%لب ول يتغي طعمه فهو سام1طD، فإ,ن أ%خذ شيئاv من

الر>يح فهو خام1طD، فإ,ن أ%خذ شيئاv من طع\م فهو م'م.ح_لD، فإ,ذا كان
فيه ط%ع\م' ال%لوة1 فهو ف�و�هةD. اليزيدي: الام1ط� الذي ي'شبه ري'ه

ريح. التeف9اح,، وكذلك ال%م\ط� أ%يضاv؛ قال ابن أ%حر:
وما كنت' أ%خ\ش.ى أ%ن تكون% م.ن,ي_ت1ي

ض.ر,يب. ج,لد1 الش_و\ل,، خ.م\طاv وصاف1يا
التهذيب: لب خ.م\طD وهو الذي ي'ح\ق%ن' ف س1قاء ث يوض.ع على حشيش حت

يأ}خ'ذ% من ريه ف%يكون خ.م\طاv ط%ي>ب. الريح طيب. الطعم. وال%م\ط� من
اللب: الام1ض'. وأ%رض خ.م\طةD وخ.م1طةD: طيبة� الرائحة، وقد خ.م1ط%ت\

وخ.م.ط%ت\. وخ.م.ط الس>قاء� وخ.م1ط% خ.م\طاv وخ.م.طاv، فهو خ.م1طD: تغيت
رائحت'ه، ضد�. سيبويه: وهي ال%م\طة�. وت.خ.م_ط% الفحل�: ه.د.ر..

وخ.م1ط% الرجل� وت.خ.م_ط%: غ%ض1ب. وت.كب_ر. وثار.؛ قال:
إ,ذا ت.خ.م_ط% ج.ب�ار¬ ث%ن.و\ه إ,ل

ما ي.ش\ت.ه'ون%، ول ي'ث}ن.و\ن إ,ن} خ.م1ط�وا
والت_خ.مeط�: الت_ك%بeر'، قال:

إ,ذا رأ%و\ا م1ن\ م.ل1ك{ ت.خ.مeطا
أ%و خ'ن\ز'واناv، ض.ر.ب'وه' ما خ.طا

ومنه قول الكميت:
إ,ذا ما ت.سام.ت\ للتخمط1 ص1يد'ها

ال4صمعي: التخمeط ال4خذ� والقه\ر' بغ.لبة{؛ وأ%نشد:
إ,ذا م'ق}ر.م¬ م1ن�ا ذ%ر.ا ح.دe ناب,ه،
ت.خ.م_ط% ف1ينا ناب' آخ.ر. م'ق}ر.م,

ورجل م'ت.خ.م>طD: شديد' الغ.ض.ب, له ث%و\رةD وج.ل%بة. وف حديث ر,فاعة%
قال: الاء� من الاء، فتخم_ط% عمر أ%ي غ%ض1ب.. ويقال للبحر إ,ذا
الت.ط%م.ت\ أ%مواج'ه: إ,نه ل%خ.م1ط� ال4م\واج,. وبر خ.م1ط� ال4مواج:

م'ض\ط%ر,ب'ها؛ قال سويد بن أ%ب كاهل:
ذ�و ع'باب� ز.ب.د{ آذ1ي_ه،

خ.م1ط� الت_ي�ار, ي.ر\مي بالق%ل%ع\
يعن بالق1ل%ع, الصخ\ر. أ%ي يرمي بالصخ\رة العظيمة1. وت.خ.م_ط% البحر':



.vالتط%م أ%يضا
�@خنط: خ.ن.ط%ه ي.خ\ن,ط�ه خ.ن\طاv: ك%ر.ب.ه. ال4زهري: ال%ناط1يط
وال%ناط1يل� مثل الع.باد1يد1 ج.ماعات¬ ف ت.ف}ر,قة{، ول واحد لا.

@خوط: ال�وط�: الغ'ص\ن' الناع1م'، وقيل: الغ'صن ل1س.نة{، وقيل: هو كل©
ق%ض1يب� ما كان؛ عن أ%ب حنيفة، والمع خ1يطانD؛ قال:

ل%ع.م\ر'ك. إ,ن�ي ف د1م.ش\ق. وأ%ه\ل1ها،
وإ,ن كنت' فيها ثاو,ياv، لغ.ر,يب'

أ%ل ح.ب_ذا ص.و\ت' الغ.ض.ا ح1ي. أ%ج\ر.س.ت\،
ب,خ1يطان,ه ب.ع\د. ال%نام,، ج.ن'وب'

وقال الشاعر:
س.ر.ع\ر.عاv خ'وطاv كغ'ص\ن� ناب,ت

يقال: خ'وط� بان{، الواحدة خ'وطةD. وال�وط� من الرجال: السيم'
ال%ف1يف' كال%و\ط1. وجارية خ'وطان,ي_ةD: م'ش.ب_هة بال�وط.

ابن ال4عراب: خ'ط} خ'ط} إ,ذا أ%مرته أ%ن ي.خ\ت1ل% إ,نساناv بر'م\ح1ه.
vتاeوت.خ.و vطاeه ت.خ.وeوت.خ.و_ت vوف النوادر: ت.خ.و�ط}ت' فلنا

إ,ذا أ%تيت.ه الف%ي\نة% بعد الفينة1 أ%ي ال1ي. بعد ال1ي.
@خيط: ال%ي\ط�: الس>ل}ك، والمع أ%خ\ياطD وخ'يوطD وخ'يوطةD مثل ف%ح\ل�

وف�حول� وف�حولة{، زادوا الاء لتأ}نيث المع؛ وأ%نشد ابن بري لبن
مقبل:ق%ر,يساv وم.غ\ش1ي�اv عليه، كأ%ن_ه

خ'يوطة� مار,ي¼ ل%واه'ن_ فات1ل�ه\
وخاط% الثوب. ي.خ1يط�ه خ.ي\طاv وخ1ياطةv، وهو م.خ\يوطD وم.خ1يطD، وكان

حد�ه م.خ\يوطاv فل%ي_ن'وا الياء كما ل%ي_ن'وها ف خاط{، والتقى ساكنان:
سكون الياء وسكون الواو، فقالوا م.خ1يط للتقاء الساكني، أ%لقوا

أ%حدها، وكذلك ب'رÒ م.ك1يل، وال4صل م.ك}ي'ولD، قال: فمن قال م.خ\يوط أ%خرجه
على التمام، ومن قال ميط بناه على النقص لنقصان الياء ف خ1ط}ت'، والياء

ف م.خ1يط هي واو مفعول، انقلبت ياء لسكونا وانكسار ما قبلها، وإ,نا
حرك ما قبلها لسكونا وسكون الواو بعد سقوط الياء، وإ,نا كسر ليعلم أ%ن9
الساقط ياء، وناس يقولون إ,ن9 الياء ف ميط هي ال4صلية والذي حذف واو

مفعول لي'عرف الواوي� من اليائي�، والقول� هو ال4و�ل ل4ن9 الواو مزيدة
للبناء فل ينبغي لا أ%ن تذف، وال4صلي� أ%حقe بالذف لجتماع الساكني



أ%و عل�ة{ توجب أ%ن يذف حرف، وكذلك القول ف كل مفعول من ذوات الثلثة
إ,ذا كان من بنات الياء، فإ,نه ييء بالنقصان والتمام، فأ%ما من بنات

الواو فلم يئ على التمام إ,ل ح.ر\فان: م1س\ك م.د\و'وف¬، وثوب م.ص\و'ون،
Dفإ,ن� هذين جاءا نادرين، وف النحويي من يقيس على ذلك فيقول ق%و\ل

م.ق}و'ول، وفرس م.ق}و'ود¬، قياساv مطرداv؛ وقول التنخل الذل:
vكأ%ن� على ص.حاص1ح1ه ر,ياطا

م'ن.ش_رةv، ن'ز,ع\ن. من ال1ياط1
إ,ما أ%ن يكون أ%راد ال1ياطة% فحذف الاء، وإ,ما أ%ن يكون لغة.

وخ.ي_ط%ه: كخاط%ه؛ قال:
فه'ن_ بال4ي\د1ي م'ق%ي>سات'ه،

م'ق%د>رات¬ وم'خ.ي>طات'ه
وال1ياط� وال1خ\ي.ط�: ما خ1يط% به، وها أ%يضاv ال3بر.ة�؛ ومنه قوله

تعال: حت ي.ل1ج. ال%م.ل� ف س.م> ال1ياط1؛ أ%ي ف ث%ق}ب, ال3برة
وال1خ\ي.ط1. قال سيبويه: ال1خ\ي.ط� ونظيه ما ي'ع\ت.مل به مكسور'

ال4ول، كانت فيه الاء أ%و ل تكن، قال: ومثل خ1ياط{ وم1خ\ي.ط{ س1راد¬
وم1س\ر.د¬ وإ,زار¬ وم1ئ}ز.ر¬ وق1رام¬ وم1ق}ر.م¬. وف الديث: أ%دeوا ال1ياط%
وال1خ\ي.ط%؛ أ%راد بال1ياط ههنا ال%ي\ط%، وبال1خ\ي.ط1 ما ي'خاط� به،

vأ%ي خ.ي\طا vون,صاحا vوف التهذيب: هي ال3برة. أ%بو زيد: ه.ب\ ل خ1ياطا
:�واحداv. ورجل خائطD وخ.ي_اطD وخاطD؛ ال4خية عن كراع. وال1ياطة

ص1ناعة� الائ1ط. وقوله تعال: حت يت.ب.ي_ن. لكم الي\ط� ال4بيض' من
اليط1 ال4سود1 من الفجر؛ يعن بياض. الصبح, وسواد. الليل، وهو على التشبيه

بال%ي\ط1 لد1ق�ته، وقيل: اليط� ال4سود الفجر الستطيل، واليط
ال4بيض الفجر ال�ع\ت.ر,ض'؛ قال أ%بو د'واد ال3يادي:

،Dفلم_ا أ%ضاءت\ ل%نا س'د\فة
ولح. من الصeب\ح, خ.ي\طD أ%نارا

قال أ%بو إ,سحق: ها ف%ج\ران1، أ%حدها يبدو أ%سود م'ع\ترضاv وهو اليط
ال4سود، والخر يبدو طالعاv مستطيلv ي.م\ل� ال�فق فهو اليط ال4بيض،
وحقيقته حت يتبي لكم الليل� من النهار، وقول أ%ب دواد: أ%ضاءت لنا

�سدفة، هي ههنا الظ©لمة؛ ولح. من الصبح أ%ي ب.دا وظهر، وقيل: الي\ط
الل�و\ن�، واحتج بذه الية. قال أ%بو عبيد: يدل على صحة قوله ما قاله



النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف تفسي ال%ي\ط%ي\ن,: إ,نا ذلك سواد' الليل,
وبياض' النهار؛ قال أ�م.ي_ة� بن أ%ب الصلت:

ال%ي\ط� ال4ب\ي.ض' ض.و\ء الصeب\ح, م'ن\ف%ل1ق¬،
وال1ي\ط� ال4س\ود' لو\ن� الليل, م.ر\ك�وم'

vويروى: م.ك}ت'وم'. وف الديث: أ%ن� ع.د1ي� بن حات أ%خذ% ح.ب\ل
أ%سود. وحبلv أ%بيض. وجعلهما تت و,ساد1ه لينظر إ,ليهما عند الفجر، وجاء
إ,ل رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فأ%علمه بذلك فقال: إ,نك لع.ريص'

الق%فا، ليس العن ذلك، ولكنه بياض' الفجر, من سواد1 الليل,، وف
النهاية: ولكنه يريد بياض. النهار وظلمة الليل.

وخ.ي_ط% الشيب' رأ}س.ه وف رأ}س1ه ول1ح\ي.ت1ه: صار كال�يوط1 أ%و ظهر
كال�يوط1 مثل وخ.ط%، وت.خ.ي_ط% رأ}سه' كذلك؛ قال بدر بن عامر الذل:

تالل9ه1 ل أ%ن\س.ى م.ن,يحة% واحد{،
حت ت.خ.ي_ط% بالب.ياض, ق�رون

قال ابن بري: قال ابن حبيب إ,ذا اتصل الشيب' ف الرأ}س فقد خ.ي_ط%
الرأ}س. الشيب'، فجعل خ.ي_ط% م'تعد>ياv، قال: فتكون الرواية على هذا حت

ت'خ.ي_ط% بالب.ياض, ق�رون، وج'ع1ل البياض' فيها كأ%نه شيء خ1يط% بعض'ه
إ,ل بعض، قال: وأ%م�ا من قال خ.ي_ط% ف رأ}س1ه الشيب' بعن ب.دا فإ,نه

،�يريد ت'خ.ي_ط�، بكسر الياء، أ%ي خ.ي_ط%ت\ ق�رون، وهي ت'خ.ي_ط
والعن أ%ن الشيب صار ف السواد كال�يوط1 ول يتصل، ل4نه لو اتصل لكان

ن.س\جاv، قال: وقد روي البيت بالوجهي: أ%عن ت'خ.ي_ط�، بفتح الياء،
وت'خ.ي>ط�، بكسرها، والاء مفتوحة ف الوجهي. وخ.ي\ط� باط1ل�: الض_و\ء الذي

يدخ'ل من الك�و_ة1، يقال: هو أ%د.قe من خ.ي\ط1 باط1ل�؛ حكاه ثعلب، وقيل:
�خ.ي\ط� باط1ل� الذي يقال له ل�عاب' الشمس وم'خاط� الشيطان، وكان م.ر\وان

بن ال%ك%م, ي'ل%ق�ب بذلك ل4نه كان طويلv م'ض\ط%ر,باv؛ قال الشاعر:
ل%حى الل9ه' ق%و\ماv م.ل�ك�وا خ.ي\ط% باط1ل�

على الناس، ي'ع\ط1ي م.ن ي.شاء� وي.م\ن.ع'
وقال ابن بري: خ.ي\ط� باط1ل هو اليط الذي يرج من ف%م, الع.ن\ك%بوت1.
أ%حد بن يي: يقال فلن أ%د.قe من خ.ي\ط1 الباطل، قال: وخ.ي\ط� الباطل
هو ال%باء ال%ن\ثور الذي يدخل من الكو�ة عند ح.م\ي الشمس، ي'ض\ر.ب'

م.ث%لv لن ي.ه'ون أ%مر'ه.



وال%ي\طة�: خ.ي\طD يكون مع ح.ب\ل م'ش\تار, العسل، فإ,ذا أ%راد
ال%ل1ي_ة% ث أ%راد البل ج.ذ%به بذلك اليط وهو م.ر\ب'وط إ,ليه؛ قال أ%بو

ذؤيب:ت.د.ل�ى عليها ب.ي\ن. س1ب¼ وخ.ي\ط%ة{
ب.رداء، مثل, الو.ك}ف1، ي.ك}ب'و غ�راب'ها

وأ%ورد الوهري هذا البيت. مستشهداv به على الو.تد1. وقال أ%بو عمرو:
ال%ي\طة� حبل لطيف يتخذ من الس_ل%ب,؛ وأ%نشد ف التهذيب:

تدل�ى عليها بي س1ب¼ وخ.ي\طة{
ش.ديد' الو.صاة1، ناب,لD وابن' ناب,ل,

وقال: قال ال4صمعي الس>بe البل وال%ي\طة� الو.ت1د'. ابن سيده:
الي\طة الوت1د ف كلم ه'ذيل، وقيل البل. وال%ي\ط� وال1يط�: جاعة

الن_عام,، وقد يكون من البقر، والمع خ1يطانD. وال%ي\طى: كال1يط1 مثل
س.ك}رى؛ قال لبيد:

وخ.ي\طاv من خ.واض1ب. م'ؤ\ل%فات{،
كأ%ن� ر,ئال%ها ور.ق' ال3فال,

وهذا البيت نسبه ابن بري لشبيل، قال: ويمع على خ1يطان{ وأ%خ\ياط{.
الليث: ن.عامة خ.ي\طاء ب.ي>ن.ة� ال%ي.ط1، وخ.ي.ط�ها: ط�ول� ق%ص.ب,ها

وع'ن'ق1ها، ويقال: هو ما فيها من اخ\ت1لط1 سواد{ ف بياض لز,م� لا
كالع.ي.س, ف ال3بل الع1راب، وقيل: خ.ي.ط�ها أ%نا ت.تقاط%ر' وت.ت_ابع'

كال%ي\ط1 المدود.
ويقال: خاط% فلن بعياv ببعي إ,ذا ق%ر.ن بينهما؛ قال ر.ك9اض¬

الدeب.ي\ر,ي:
ب.ل1يد¬ ل ي1ط} ح.ر\فاv بع.ن\س�،
ولكن\ كان ي.خ\تاط� ال1فاء

أ%ي ل يق}ر'ن بعياv ببعي، أ%راد أ%نه ليس من أ%ر\باب الن_ع.م.
وال1فاء: الثوب' الذي ي'ت.غ.ط�ى به. وال%ي\ط� وال1يط�: الق1ط}عة� من

.vأ%يضا Dالراد، والمع خ1يطان
ون.عامةD خ.ي\طاء ب.ي�نة� ال%يط1: طويلة الع'نق. وخ.ي\ط� الر_ق%بة:

ن'خاع'ها. يقال: جاح.ش فلن عن خ.ي\ط1 رق%بته أ%ي داف%ع عن د.4م1ه. وما
آت1يك إ,ل ال%ي\طة% أ%ي الف%ي\نة%. وخاط% إ,ليهم خ.ي\طةv: مر� عليهم مر�ة

vواخ\تاط% واخ\ت.طى، مقلوب: مر� م.ر�ا vواحدة، وقيل: خاط إ,ليهم خ.ي\طة



ل يكاد ينقطع؛ قال كراع: هو مأ}خوذ من ال%ط}و,، مقلوب عنه؛ قال ابن
،vول يقولوا خ.ي\طة vإ,ذ لو كان كذلك لقالوا خاط%ه خ.و\طة Dسيده: وهذا خط%أ

قال: وليس مثل كراع ي'ؤم.ن على هذا. الليث: يقال خاط فلن خ.ي\طةv واحدة
إ,ذا سار س.ي\رة ول ي.قطع السي، وخاط% ال%ي�ة� إ,ذا انساب على ال4رض،

وم.خ1يط� ال%ي�ة1: م.ز\ح.ف�ها، وال%خيط�: ال%م.رe وال%س\ل%ك'؛ قال
ذو الرمة:

وبين.هما م.ل}قى ز,مام� كأ%ن�ه
م.خ1يط� ش'جاع�، آخ1ر. الليل,، ثائر

ويقال: خاط% فلن إ,ل فلن أ%ي مر� إ,ليه. وف نوادر ال4عراب: خاط
فلن خ.ي\طاv إ,ذا م.ضى سريعاv، وت.خ.و_ط% ت.خ.وeطاv مثله، وكذلك م.خ.ط%

ف ال4رض م.خ\طاv. ابن شيل: ف البطن م.قاط©ه وم.خ1يط�ه، قال: وميطه
متمع الص>فاق, وهو ظاهر البطن.

@خظظ: التهذيب: أ%هله الليث وروى أ%بو العباس عن عمرو عن أ%بيه أ%نه
قال: أ%خ.ظ� الرجل� إ,ذا است.ر\خى بطن'ه وان\دال.

@خنظ: رجل خ1ن\ظ1يانD وخ1ن\ذ1يان، بالاء معجمة: فاحش¬. وخ.ن\ظى به
وغ%ن\ظى به: ند�د، وقيل: س.خ1ر، وقيل: أ%غ}رى وأ%ف}سد؛ قال جندل بن الثن

الارثي:
حت إ,ذا أ%ج\ر.س. كل© طائ1ر,،

قام.ت\ ت'خ.ن\ظ1ي ب,ك1 س.م\ع. الاض1ر,
@خبع: خب.ع الصبe خ'بوعاv: انقط%ع نف%س'ه وف�ح1م من الب'كاء. وخ.ب.ع ف

الكان: دخل فيه. وال%ب\ع': لغة ف ال%ب\ء. وخ.ب.ع\ت الشيء: لغة ف
خ.ب.أ}ت'ه. وأ%ما ال%ب\ع' ف ال%ب\ء فعلى ال3بدال ل ي'عتد� به من هذا

الباب، وعلى هذا قالوا: جارية خ'ب.عةD ط�ل%عةD أ%ي ت.خ\بأ� نفسها مر�ة
Dل%عة�وت'ب\ديها مرة. وامرأ%ة خ'ب.عة خ'ب.أ%ة بعن واحد؛ وخ'ب.عةD ط

.Dب.عة�ق
وال�ب.عة�: ال�ز\عة� من الق�ط}ن؛ عن ال%ج.ري�.

@خبع: ال�ب\روع': الن_م_ام، وهي ال%ب\ر.عة� ف1عله'.
@خبذع: ال�ب\ذ�ع: الض>ف}دع' ف بعض اللغات.

�@ختع: خ.ت.ع. ف ال4رض ي.خ\ت.ع' خ'توعاv: ذهب وانطلق. وخت.ع الدليل
بالقوم يت.ع' خ.ت\عاv وخ'توعاv: سار بم تت الظلمة على القص\د؛ قال: وهو



ركوب الظلمة كما يفعل الدليل� بالقوم؛ قال رؤبة:
أ%ع\ي.ت أ%د1ل�ء4 الف%لة1 ال�ت_عا

Dورجل خ'ت.ع¬ وخ.ت1ع¬ وخو\ت.ع¬: حاذق¬ بالدللة ماه1ر¬ با. ورجل خ'ت.عة
وخ'ت.ع¬: وهو السريع الشي الدليل�. تقول: وجدته خ'ت.ع. ل س'ك%ع. أ%ي

ل يتحي. وال%و\ت.ع': الدليل أ%يضاv؛ وأ%نشد:
با ي.ض1ل© ال%و\ت.ع' ال�ش.ه_ر

وان\خ.ت.ع. ف ال4رض: أ%بعد. وخ.ت.ع. على القوم: ه.ج.م. وخ.ت.ع.
الفح\ل� خل}ف. ال3بل إ,ذا قارب ف م.ش\ي,ه. وخ'توع الس_راب,: اض\مح\لله'.

وال%و\ت.ع': ض.ر\ب من الذ©باب ك1بار، وال%و\ت.ع': ذ�باب الكلب. قال أ%بو
حنيفة: ال%و\ت.ع' ذباب أ%ز\رق' يكون ف الع'ش\ب؛ قال الراجز:

للخ.و\ت.ع, ال4ز\ر.ق, فيه صاه1ل}
ع.ز\ف¬ كع.ز\ف1 الدeف> وال%لج,ل}

وال%ت\عة�: الن_م1رة ال�نثى، وال�ت.ع': من أ%ساء الضب'ع، وليس
 Dهنة :�بثب.ت. وال%ي\ت.عة

(* قوله «واليتعة هنة إل» كذا بالصل، وعبارة
القاموس وشرحه: والتيعة كسفينة كذا ف الصحاح، ووجد بط الوهري اليتعة

كحيدرة، والو�ل الصواب: قطعة من أدم يلفها الرامي على أ%صابعه.) من أ%د.م
ي'غ.ش>ي با الرامي إبام.ه لر.م\ي الس>هام. ابن العراب: ال1تاع'

الد_س\ت.بات' مثل ما يكون ل4صحاب الب'زاة. وال%و\ت.ع': ولد ال4ر\نب.
ومن أ%مثالم: أ%شأ%م من خ.و\تعة%؛ زعموا أ%نه رجل من بن غ�ف%يلة بن
قاسط1 بن ه1ن\ب بن أ%ف}ص.ى بن د'ع\م1ي� ابن ج.د1يلة% بن أ%س.د بن ر.ب,يعة

كان م.ش\ؤوماv ل4نه دل� ك�ث%ي\ف بن. عمرو الت_غ\ل%ب على بن الز_ب�ان
الذ©ه\لي حت ق�تلوا وح'ملت رؤ'وسهم على الدeه.ي\م فأ%بار. الذ©ه\لي�

بن غ�ف%يلة%، فضربوا ب.و\ت.عة% الثل ف الشeؤ\م وب.م\ل الدeه.ي\م
ف الث�ق%ل؛ قال أ%بو جعفر ممد بن ح.ب,يب ف كتاب م'تشاب,ه القبائل

وم'ت_ف1ق1ها: وف بن ذ�ه\ل بن ث%علبة% بن ع'كابة%: الز_ب_ان� بن الرث
بن مالك بن ش.ي\بان% بن س.د'وس بن ذ�ه\ل، بالزاي والباء بواحدة، وذكر

القاضي أ%بو الوليد هشام بن أ%حد الو.ق�ش1ي 
(* قوله «الوقشي» نسبة إل وقش

بالتشديد بلد بالغرب، انظر ترجته ف معجم ياقوت.) ف ن.ق}د الكتاب



الر_يان، بالراء والياء.
@ختلع: ختلع الرجل: خرج إل الب.د\و. قال أبو حات1م: قلت ل�م اليثم،

وكانت أ%عرابية فصيحة: ما فعلت فلنة؟ لعرابية كنت أراها معها، فقالت:
خ.ت\ل%ع.ت وال طالعة، فقلت: ما ختلعت؟ فقالت: ظهرت، تريد أنا خرجت إل

الب.د\و.
@خثع: رجل خ.و\ث%ع: ل%ئيم؛ عن ثعلب.

@خدع: ال%د\ع': إظهار خلف ما ت'خ\فيه. أبو زيد: خ.د.ع.ه ي.خ\د.ع'ه
خ1د\عاv، بالكسر، مثل س.ح.ر.ه ي.س\ح.ر'ه س1ح\راv؛ قال رؤ\ية:

وقد أ�داه1ي خ1د\ع. م.ن ت.خ.د_عا
وأجاز غيه خ.د\عاv، بالفتح، وخ.د1يعةv وخ'د\عةv أ%ي أ%راد به الكروه

وختله من حيث ل يعلم. وخاد.ع.ه م'خاد.عة وخ1داعاv وخ.د_ع.ه واخ\ت.د.عه:
خ.د.عه. قال ال عز وجل: ي'خاد1عون ال4؛ جاز. ي'فاع1ل� لغي اثني

ل4ن هذا الثال يقع كثياv ف اللغة للواحد نو عاق%ب\ت' اللYص_ وطار.ق}ت
النعل%. قال الفارسي: قرئ. ي'خاد1عون ال وي.خ\د.ع'ون ال؛ قال:

والعرب تقول خاد.ع\ت فلناv إذا كنت ت.ر'وم خ.د\عه وعلى هذا يوجه قوله تعال:
ي'خاد1عون ال وهو خاد1ع'هم؛ معناه أ%نم ي'قد>رون ف أ%نفسهم أ%نم

ي.خ\د.عون ال4، وال هو الادع لم أ%ي ال�جازي لم ج.زاء4 خ1داع1هم؛
قال شر: روي بيت الراعي:

وخاد.ع. ال%ج\د. أ%ق}وام¬، لم و.ر.ق¬
راح الع1ضاه' به، والع1ر\ق' م.د\خ'ول

قال: خاد.ع. ترك، ورواه أ%بو عمرو: خاد.ع ال%م\د، وفسره أ%ي ترك المد.
أ%نم ليسوا من أ%هله. وقيل ف قوله ي'خادعون ال: أ%ي ي'خادعون

أ%ولياء ال. وخدعته: ظ%ف1ر\ت به؛ وقيل: يادعون ف الية بعن يدعون بدللة
ما أ%نشده أ%بو زيد:

vوخاد.ع\ت ال%ن,ي_ة% عنك. س1ر�ا
أ%ل ترى أ%ن الني_ة ل يكون منها خداع؟ وكذلك قوله: وما يادعون إل9

أ%نفسهم، يكون على لفظ فاع.ل وإن ل يكن الفعل إل9 من واحد كما كان
الو_ل كذلك، وإذا كانوا قد استجاز'وا لتشاك�ل, ال4لفاظ أ%ن ي'ج\زوا على

الثان ما ل يصح ف العن طلباv للتشاكل، فأ%ن} ي.ل}ز.م ذلك وي'حاف%ظ%
عليه فيما يصح به العن أ%ج\د.ر' نو قوله:



أ%ل ل ي.ج\ه.ل%ن\ أ%ح.د¬ علينا،
فن.ج\ه.ل% فوق. ج.ه\ل, الاه1ل1ينا

وف التنزيل: فمن اع\ت.د.ى عليكم فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى عليكم؛
والثان ق1صاص ليس بع'د\وان. وقيل: ال%د\ع وال%د1يعة الصدر، وال1د\ع'

وال1داع' السم، وقيل ال%د1يع.ة� السم. ويقال: هو ي.تخاد.ع' أ%ي ي'ري
ذلك من نفسه. وت.خاد.ع القوم': خد.ع بعض'هم بعضاv. وتادع وان\خ.د.ع.: أ%رى

أ%نه قد خ'دع، وخ.د.ع\ت'ه فان\خ.د.ع. ويقال: رجل خ.د_اع وخ.د'وع¬
وخ'د.عةD إ,ذا كان خ.3ب�اv. وال�د\عة�: ما ت.خ\د.ع' به. ورجل خ'د\عة،

بالتسكي، إ,ذا كان ي'خ\د.ع كثياv، وخ'د.عة: ي.خ\د.ع الناس كثياv. ورجل
خ.د_اع¬ وخ.د1ع¬؛ عن اللحيان، وخ.ي\د.ع¬ وخ.د'وع¬: كثي ال1داع,، وكذلك

الرأ%ة بغي هاء؛ وقوله:
ب,ج,ز\ع� من الوادي ق%ل1يل� أ%ن,يس'ه
ع.فا، وت.خ.ط�ت\ه الع'يون ال%واد1ع'

يعن أ%نا ت.خ\د.ع با تس\ت.ر,ق�ه من النظر. وف الديث: ال%ر\ب'
خ.د\عةD وخ'د\عةD، والفتح أ%فصح، وخ'د.عةD مثل ه'م.زة. قال ثعلب: ورويت عن
النب، صلى ال عليه وسلم، خ.د\عة، فمن قال خ.د\عة فمعناه من خ'د1ع فيها

خ.د\عةv فز.ل�ت قد.م'ه وع.ط1ب. فليس لا إ,قالة؛ قال ابن ال4ثي: وهو
أ%فصح الروايات وأ%صحها، ومن قال خ'د\عةD أ%راد هي ت'خ\د.ع' كما يقال رجل

ل�ع\نةD ي'ل}ع.ن كثياv، وإ,ذا خد.ع. القريقي صاحبه ف الرب فكأ%نا
خ'دعت هي؛ ومن قال خ'د.عة أ%راد أ%نا ت.خ\د.ع' أ%هلها كما قال عمرو بن

م.ع\د1يكرب:
،vف%ت1ي_ة �ال%ر\ب' أ%و_ل� ما تكون
ت.س\ع.ى ب,ب,ز_ت1ها لكلY ج.ه'ول

ورجل م'خ.د_ع¬: خ'د1ع ف ال%ر\ب مرة بعد مرة حت ح.ذ1ق. وصار
م'ج.ر_باv، وال�خ.د_ع' أ%يضاv: ال�ج.ر>ب' لل�مور؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

فت.ناز.ل وتواق%ف%ت\ خ.ي\لها،
وك1له'ما ب.ط%ل� اللYقاء م'خ.د_ع'

ابن شيل: رجل م'خ.د_ع أ%ي م'ج.ر_س صاحب د.هاء وم.كر، وقد خ'د1ع؛
وأ%نشد:

أ�باي,ع' ب.ي\عاv من أ%ر,يب� م'خ.د_ع



وإ,نه لذو خ'د\عة{ وذو خ'د'عات أ%ي ذو تريب لل�مور.
وبعي به خاد1ع¬ وخال1ع¬: وهو أ%ن يزول عص.ب'ه ف و.ظ1يف رجله إ,ذا

بر.ك، وبه خ'و.ي\د1ع¬ وخ'و.ي\ل1ع¬، والاد1ع' أ%قل من الالع.
Dول�وال%ي\دع: الذي ل يوث%ق بود_ته. والي\د.ع': الس_راب لذلك، وغ

خ.ي\د.ع¬ منه، وطريق خ.ي\د.ع وخادع: جائر مالف للقصد ل ي'ف}ط%ن له؛ قال
الطرم_اح:

خاد1عة� ال%س\ل%ك1 أ%ر\صاد'ها،
ت'م\س3ي و'ك�وناv فوق. آرام1ها

وطريق¬ خ.د'وع: ت.ب,ي مرة وت.خ\ف%ى أ�خرى؛ قال الشاعر يصف الطريق:
وم'س\ت.ك}ر.ه من دار,س, الد_ع\س داث1ر�،

إ,ذا غ%ف%ل%ت\ عنه الع'يون� خ.د'وع
وال%د'وع من النوق: الت ت.د1رe مرة وترفع لبنها مرة. وماء خاد1ع¬: ل

ي'ه\ت.د.ى له. وخ.د.ع\ت' الشيء4 وأ%خ\د.ع\ته: كتمته وأ%خ\ف%ي\ته.
وال%د\ع: إ,خفاء� الشيء، وبه سي ال1خ\د.ع'، وهو البيت الصغي الذي
يكون داخل البيت الكبي، وتضم ميمه وتفتح. وال1خدع: ال1زانة.

�وال�خ\د.ع: ما تت الائز الذي يوضع على العرش، والعرش': الائط
ي'ب\ن.ى بي حائطي البيت ل يبلغ به أ%ق}صاه، ث يوضع الائز من ط%رف الع.ر\ش

vالداخل إ,ل أ%ق}صى البيت وي'س\قف به؛ قال سيبويه: ل يأ}ت م'ف}عل اسا
إ,ل ال�خ\د.ع وما سواه صفة. وال%خ\د.ع وال1خ\د.ع: لغة ف ال�خ\دع،

قال: وأ%صله الضم إ,ل أ%نم كسروه اس\ت1ثقالv، وحكى الفتح أ%بو سليمان
الغ.ن.وي�، واختلف ف الفتح والكسر الق%نان9 وأ%بو ش.ن\ب.ل، ففتح

أ%حد'ها وكسر الخر؛ وبيت ال4خطل:
ص.ه\باء قد ك%ل1ف%ت\ من ط�ول ما ح'ب,ست\

ف م}د.ع�، بي ج.ن_ات{ وأ%نار,
يروى بالوجوه الثلثة.

vي}د.ع خ.د\عا eوال1داع': ال%ن\ع. وال1داع': ال1يلة. وخد.ع الض_ب
وان\خ.دع: اس\ت.ر\و.ح ر,يح. ال3نسان1 فد.خل ف ج'ح\ره لئل9

ي'ح\ت.ر.ش.، وقال أ%بو الع.م.ي\ثل: خد.ع الضبe إ,ذا دخل ف و,جاره م'لتوياv، وكذلك
الظب' ف ك1ناسه، وهو ف الضب� أ%كثر. قال الفارسي: قال أ%بو زيد

وقالوا إ,نك ل4خ\د.ع من ض.ب� ح.ر.ش\ت.ه، ومعن ال%ر\ش أ%ن ي.مسح الرجل� على



فم ج'ح\ر الضب يتسم_ع الصوت فربا أ%قبل وهو يرى أ%ن ذلك حية، وربا
أ%ر\و.ح. ريح ال3نسان فخ.د.ع. ف ج'حره ول يرج؛ وأ%نشد الفارسي:

وم'ح\ت.ر,ش� ض.ب_ الع.داوة1 منهم'،
ب'ل}و, ال%ل، ح.ر\ش. الض>باب, ال%واد1ع

ح'ل}و' ال%ل: ح'ل}و' الكلم,. وضب خ.د1ع¬ أ%ي م'راو,غD. وف الثل:
أ%خ\د.ع' من ضب ح.ر.ش\ت.ه، وهو من قولك: خ.د.ع. من فلن إ,ذا توارى ول
ي.ظ}ه.ر. وقال ابن ال4عراب: يقال أ%خ\د.ع' من ضب إ,ذا كان ل ي'قدر عليه،

من ال%د\ع؛ قال ومثله:
جعل ال%خاد1ع. للخ1داع, ي'ع1دeها،

ما ت'ط1يف' بباب,ه الط©ل�ب'
�والعرب تقول: إ,نه لض.بe ك%ل%دة{ ل ي'د\ر.ك ح.ف}راv ول ي'ؤخ.ذ

م'ذ%ن>باv؛ الك%ل%دة�: الكان� الصeل}ب الذي ل ي.عمل فيه ال1ح\فار؛ يضرب
للرجل الد_اهية1 الذي ل ي'د\رك ما عنده. وخد.ع الثعلب' إ,ذا أ%خذ ف

الر_و.غان1. وخد.ع الشيء� خ.د\عاv: فس.د. وخد.ع الر>يق' خ.د\عاv: نق%ص،
وإ,ذا نق%ص خ.ث�ر.، وإ,ذا خثر أ%ن\ت.ن.؛ قال سويد بن أ%ب كاهل يصف ثغ\ر

امرأ%ة:
أ%ب\ي.ض' الل�و\ن1 ل%ذ1يذD ط%ع\م'ه،

طي>ب' الر>يق,، إ,ذا الر>يق' خ.د.ع\
ل4نه ي.غ\ل�ظ وقت الس_ح.ر في.ي\ب.س وي'ن\ت1ن'. ابن ال4عراب: خد.ع.

الريق' أ%ي فس.د. والاد1ع': الفاسد من الطعام وغيه. قال أ%بو بكر:
فتأ}ويل قوله: يادعون ال وهو خاد1ع'هم، ي'فسدون ما ي'ظهرون من ال3يان با

ي'ضمرون من الكفر كما أ%فسد ال� ن,عم.هم بأ%ن أ%صدرهم إ,ل عذاب
النار. قال ابن ال4عراب: ال%د\ع' منع الق�، وال%ت\م' م.ن\ع القلب من

ال3يان. وخد.ع. الرجل�: أ%عطى ث أ%مسك. يقال: كان فلن ي'عطي ث خد.ع أ%ي
أ%مس.ك ومن.ع.. وخد.ع الزمان� خ.د\عاv: ق%ل� مط%ر'ه. وف الديث: ر.ف%ع

رجل إ,ل عمر بن الطاب، رضي ال عنه، ما أ%ه.م_ه من ق%ح\ط1 الطر
فقال: ق%ح.ط الس_حاب' وخ.د.عت1 الض>باب' وجاعت1 ال4ع\راب؛ خد.ع.ت أ%ي

اس\ت.ترت\ وت.غ.ي_ب.ت\ ف ج,حر.تا. قال الفارسي: وأ%ما قوله ف الديث:
إ,ن� قب\ل الد_ج�ال س1ن,ي. خ.د_اعةv، فيون أ%ن9 معناه ناقصة الزكاة

قليلة الطر، وقيل: قليلة الز_كاء والر_ي\ع من قولم خد.ع. الزمان� قل9



مطره؛ وأ%نشد الفارسي:
وأ%صبح. الده\ر' ذو العل�ت1 قد خ.د.عا

وهذا التفسي أ%قرب إ,ل قول النب، صلى ال عليه وسلم، ف قوله: س1ني
خد_اعة، يريد الت ي.ق1ل© فيها الغي\ث وي.ع'مe با ال%ح\ل�. وقال

ابن ال4ثي ف قوله: يكون قبل الساعة س1ن'ون خد_اعة أ%ي تكثر فيها
ال4مطار ويقل الر_ي\ع، فذلك خ1داع'ها ل4نا ت'طم1ع'هم ف ال1ص\ب بالطر ث

ت'خ\ل1ف، وقيل: ال%د_اعة القليلة الطر من خ.د.ع الريق' إ,ذا ج.ف_.
وقال شر: الس>نون ال%واد1ع' القليلة الي الفواسد'. ودينار خاد1ع¬ أ%ي

�ناقص¬. وخد.ع خي' الرجل: قل9. وخدع الرجل�: قل9 مال�ه. وخد.ع الرجل
خ.د\عاv: تل�ق بغي خ'ل�ق1ه. وخ'ل�ق¬ خاد1ع¬ أ%ي م'تلو>ن. وخل�ق فلن

vقه. وفلن خاد1ع' الرأ}ي إ,ذا كان م'تلو>نا�خاد1ع¬ إ,ذا ت.خ.ل�ق بغي خ'ل
ل يثب'ت على رأ}ي واحد. وخد.ع الده\ر إ,ذا تلو_ن. وخد.عت1 العي'

خ.د\عاv: ل ت.نم. وما خ.د.عت\ بع.ي\نه ن.ع\سةD ت.خ\د.ع' أ%ي ما م.ر_ت با؛
قال ال�م.ز�ق الع.ب\دي:

،Dأ%ر,ق}ت'، فلم ت.خ\د.ع\ بع.ي\ن.ي_ ن.ع\س.ة
وم.ن\ ي.ل}ق. ما لق%ي\ت' ل ب'د_ ي.أ}ر.ق'

أ%ي ل تدخل بع.ي\ن_ نع\سة، وأ%راد ومن يلق ما لقيت يأ}ر.ق' ل بد�
أ%ي ل بد� له من ال4ر.ق,. وخد.ع.ت عي' الرجل: غار.ت\؛ هذه عن اللحيان.

وخ.د.ع.ت1 السeوق' خ.د\عاv واندعت: كس.د.ت؛ ال4خية عن اللحيان.
وكل© كاسد{ خاد1ع¬. وخاد.ع\ت'ه: كاس.د\ت'ه. وخد.عت1 السوق': قامت فكأ%نه

ض1د�ه. ويقال: س'وقهم خاد1عةD أ%ي متلفة م'تلو>نة. قال أ%بو الدينار ف
حديثه: السوق خادعةD أ%ي كاسدة. قال: ويقال السوق خادعة إ,ذا ل ي'قدر على

الشيء إ,ل بغ.لء. قال الفراء: بنو أ%سد يقولون إ,ن� السع\ر ل�خاد1ع،
وقد خد.ع إ,ذا ارتفع وغ%ل. وال%د\ع': ح.ب\س الاش1ية والدواب� على غي

م.ر\عÝى ول ع.ل%ف{؛ عن كراع. ورج'ل م'خد_ع: خ'د1ع مراراv؛ وقيل ف قول
الشاعر:

س.م\ح الي.م1ي، إ,ذا أ%ر.د\ت. ي.م1ين.ه،
بس.فارة1 السeف%راء غ%ي\ر م'خ.د_ع,

أ%راد غي م.خ\د'وع، وقد روى ج,د� م'خ.د_ع أ%ي أ%نه م'ج.ر_ب، وال4كثر
ف مثل هذا أ%ن يكون بعد صفة من لفظ الضاف إ,ليه كقولم أ%نت عال1م¬



ج,دe عال.
وال4خ\د.ع': ع1ر\ق ف موضع ال1ح\ج.متي وها أ%خدعان. وال4خ\د.عان1:

�ع1ر\قان خ.ف1ي�ان1 ف موضع ال1جامة من الع'نق، وربا وقعت الش_ر\طة
على أ%حدها في.ن\ز,ف' صاحبه ل4ن ال4خ\د.ع ش'ع\ب.ةD م1ن. الو.ر,يد. وف

الديث: أ%نه اح\ت.ج.م. على ال4خ\د.ع.ي والكاه1ل؛ ال4خدعان1: عرقان ف
ج.ان,ب.ي الع'نق قد خ.ف1يا وب.ط%نا، وال4خاد1ع' المع؛ وقال اللحيان:

ها ع1رقان ف الرقبة، وقيل: ال4خدعان1 الو.د.جان1. ورجل م.خ\د'وع: ق�ط1ع
أ%خ\د.ع'ه. ورجلD شديد' ال4خ\د.ع أ%ي شديد' موضع ال4خدع، وقيل: شديد

ال4خ\دع,، وكذلك شديد' ال4ب\ه.ر. وأ%م�ا قولم عن الف%رس: إ,نه لش.ديد
الن_سا فياد بذلك الن_سا نفس'ه ل4ن� الن_سا إ,ذا كان قصياv كان

أ%شد_ للر>ج\ل، وإ,ذا كان طويلv اس\ترخ.ت الر�ج\ل. ورجل شديد ال4خ\د.ع:
م'متن,ع أ%ب,ي�، ول%ي>ن' ال4خ\د.ع,: بلف ذلك. وخ.د.ع.ه ي.خ\د.ع'ه

:vوخ'د\عا vقطع أ%خ\د.ع.ي\ه، وهو م.خ\د'وع¬. وخ.د.ع. ثوب.ه خ.د\عا :vخ.د\عا
ثناه؛ هذه عن اللحيان.

وال�د\عة�: قبيلة من ت.م1يم. قال ابن ال4عراب: ال�د.عة� ر.بيعة بن
ك%ع\ب بن زيد1 م.ناة% بن تيم؛ وأ%نشد غيه ف هذه القبيلة من تيم:

أ%ذ�ود' عن ح.و\ض1ه وي.د\ف%ع'ن,ي؛
يا ق%و\م,، م.ن عاذ1ر,ي م1ن. ال�د.ع.ه\؟

وخ.د\عة�: اسم رجل، وقيل: اسم ناقة كان ن.س.ب با ذلك الرجل؛ عنه
أ%يضاv؛ وأ%نشد:

أ%س1ي ب,ش.ك}و.ت1ي وأ%ح'ل© وح\د1ي،
وأ%ر\ف%ع' ذ1ك}ر. خ.د\عة% ف الس_ماع,

قال: وإ,نا سي الرجل خ.د\عة% با، وذلك ل3كثاره من ذكرها وإ,شاد.ته
با.

قال ابن بري، رحه ال: أ%هل الوهري ف هذا الفصل ال%ي\د.ع.، وهو
الس>ن_و\ر'.

@خذع: ال%ذ%ع': الق%ط}ع'. خ.ذ�ع\ته بالسيف ت.خ\ذ1يعاv إ,ذا قط%ع\ته.
وال%ذ}ع: ق%طع¬ وت.ح\ز,يز¬ ف اللحم أ%و ف شيء ل ص.لبة% له مثل

الق%ر\عة ت'خ\ذ%ع' بالس�كي، ول يكون ق%طعاv ف ع.ظم أ%و ف شيء ص'لب. وخ.ذع.
vش.ر_ح.ه، وقيل: خذع. اللحم. والشح\م. يذ%ع'ه خ.ذ}عا :vاللحم. خذ}عا



وخ.ذ�عه ح.ز_ز مواضع منه ف غي ع.ظ}م ول صلبة كما ي'فعل بال%ن\ب عند
الش>واء، وكذلك الق1ث9اء والق%ر\ع' ونوها. وال�خ.ذ�ع': ال�ق%ط�ع'.

وف الديث: فخ.ذ%عه بالسيف؛ ال%ذ}ع': ت.حزيز' اللحم وت.ق}طيع'ه من غي
ب.ي\نونة كالتشريح، وقد ت.خ.ذ�ع.

وال%ذ}عة وال�ذ}عونة: الق1ط}عة� من القرع ونوه؛ ومن روى بيت أ%ب
ذؤيب:

وكله'ما بط%ل� اللYقاء م'خ.ذ�ع
بالذال العجمة أ%ي مضروب بالسيف، أ%راد أ%نه قد ق�ط1ع ف مواضع. منه

لطول اعتياد1ه الرب. ومعاود.ته لا قد ج'رح. فيها ج.ر\حاv بعد ج.ر\ح كأ%نه
م'ش.ط�ب بالسيوف، ومن رواه م'خ.د_ع¬، بالدال الهملة، فقد تقد�م.

وقيل: ال�خ.ذ�ع القط�ع بالسيوف؛ وقول رؤبة:
كأ%نه حام1ل� ج.ن\ب� أ%خ\ذ%عا

معناه أ%نه خ'ذ1ع. لم' جنبه فت.د.ل�ى عنه. ابن ال4عراب: يقال للشواء
ال�خ.ذ�ع' وال�غ.ل�س 

(* قوله «الغلس» كذا ف الصل بالغي العجمة،
وف شرح القاموس بالفاء، ولعل الصواب معلس بالعي الهملة.) والو.ز,ي'.

وال%ذ%ع': ال%ي.ل�. قال أ%بو حنيفة: ال�خ.ذ�ع' من النبات ما أ�كل
أ%عله.

وال%ذ1يعة�: طعام ي'ت_خذ من اللحم بالشام.
.�@خذرع: ال%ذ}ر.عة�: السeرعة

@خرع: ال%ر.ع'، بالتحريك، وال%راعة�: الرخاوة� ف الشيء، خ.ر,ع.
خ.ر.عاv وخ.راعةv، فهو خ.ر,ع¬ وخ.ر,يع¬؛ ومنه قيل لذه الشجرة ال1ر\و.ع

لر.خاوته، وهي شجرة ت.ح\مل ح.بìا كأ%نه بيض' العصاف1ي يسمى الس>م\سم الندي،
مشتق من الت_خرeع,، وقيل: ال1ر\و.ع' كل نبات ق%صيف{ ر.ي�ان% من شجر

أ%و ع'ش\ب، وكل9 ضعيف{ ر,خ\و خ.ر,ع¬ وخ.ر,يع¬؛ قال رؤبة:
ل خ.ر,ع. العظ}م, ول م'و.ص_ما

وقال أ%بو عمرو: ال%ر,يع' الضعيف. قال ال4صمعي: وكل9 ن.ب\ت{ ضعيف{
يتثن خ1ر\و.ع¬ أ%ي_ ن.بت كان؛ قال الشاعر:

ت'لع1ب' م.ث}ن.ى ح.ض\ر.م1ي¼، كأ%ن�ه
تع.مeج' ش.ي\طان{ بذ1ي خ1ر\و.ع� ق%ف}ر



ول يئ على وزن خ1ر\و.ع� إ,ل� ع1ت\و.د¬، وهو اسم واد{، ولذا قيل
للمرأ%ة اللي>نة1 الس\ناء: خ.ر,يع¬، وكذلك يقال للمرأ%ة الشاب�ة الناعمة

اللينة.
وت.خ.ر_ع وانر.ع: استر\خ.ى وض.ع'ف. ولن، وض.ع'ف الو�ار. وال%ر.ع':

لي' ال%فاص1ل. وش.فة خ.ر,يع¬: لي�نةD. ويقال ل1م1ش\ف%ر, البعي إ,ذا
تدل�ى: خ.ر,يع¬؛ قال الطرم�اح:

خ.ر,يع. الن_ع\و, م'ض\ط%ر,ب. الن_واح1ي،
كأ%خ\لق, الغ.ر,يفة1 ذي غ�ضون1

(* قوله «ذي غضون» كذا ف الصل والصحاح أ%يضا ف عدة مواضع، وقال شارح
القاموس ف مادة غرف: قال الصاغان كذا وقع ف النسخ ذي غضون، والرواية

ذا غضون منصوب با قبله.)
وان%ر.ع.ت ك%ت1ف�ه: لغة ف ان\خ.ل%ع.ت. وان\خ.ر.ع.ت أ%عضاء البعي

وتر_عت: زالت عن موضعها؛ قال العجاج:
وم.ن ه.م.ز\نا ع1ز_ه تر_عا

وف حديث يي بن كثي أ%نه قال: ل ي'جزئ ف الصدقة ال%ر,ع'، وهو
الف%ص1يل الضعيف، وقيل: هو الصغي الذي ي.ر\ض.ع. وكل© ضعيف خر,ع¬. وانرع

الرجل: ضعف وانكسر، وانر.ع\ت' له: ل1ن\ت'. وف حديث أ%ب سعيد الدري: لو
سع أ%حدكم ض.غ\طة% القب ل%ر,ع. أ%و ل%ج.ز,ع.. قال ابن ال4ثي: أ%ي

د.ه1ش. وضع'ف وانكسر. وال%ر.ع': الد_ه.ش'، وقد خ.ر,ع. خ.ر.عاv أ%ي
د.ه1ش.. وف حديث أ%ب طالب: لول أ%ن� قريشاv تقول أ%دركه ال%ر.ع' لقلتها،

ويروى باليم والزاي، وهو ال%و\ف. قال ثعلب: إ,نا هو ال%ر.ع'، بالاء
والراء. وال%ر,يع': الغ'ص\ن ف بعض اللغات لن.عم.ت1ه وت.ث%ن>يه.

وغ�ص\ن¬ خ.ر,ع¬: ل%ي>ن¬ ناع1م¬؛ قال الراعي يذكر ماء:
م'عان,قاv ساق. ر.ي�ا ساق�ها خ.ر,ع

وال%ر,يع' من النساء: الناعمة�، والمع خ'ورع¬ وخ.رائع'؛ حكاها ابن
ال4عراب. وقيل: ال%ر,يع' وال%ر,يعة� التكسرة الت ل ت.ر'د� يد. لم1س

كأ%نا ت.تخ.ر_ع له؛ قال يصف راحلته:
ت.م\ش1ي أ%مام. الع1يس,، وهي فيها،

م.ش\ي. ال%ر,يع, ترك%ت\ ب.ن,يها
وكل© سر,يع النك1سار, خ.ر,يع¬. وقيل: ال%ر,يع' الناعمة� مع ف�جور،



وقيل: الفاج,رة� من النساء، وقد ذهب بعضهم بالرأ%ة ال%ر,يع إ,ل الف�جور؛
قال الراجز:

إ,ذا ال%ر,يع' الع.ن\ق%ف1ي' ال�ذ%مه\،
ي.ؤ'رeها ف%ح\لD ش.د1يد' الصeم.مه\

وقال كثي:
وفيهن_ أ%ش\باه' ال%ها ر.ع.ت1 ال%ل،

ن.واعم' ب,يض¬ ف ال%و.ى غ%ي\ر' خ'ر_ع,
وإ,نا نفى عنها ال%قاب,ح. ل ال%حاس1ن أ%راد غي فواج,ر. وأ%نكر

ـ4ثن_ى من اللYي؛ وأ%نشد ال4صمعي أ%ن تكون الفاج,رة%، وقال: هي الت ت.
لع'ت.ي\بة% بن م1ر\داس ف صفة م1ش\فر بعي:

ت.ك�فe شبا ال4نياب, عنها ب,مش\ف%ر�
خ.ر,يع�، كس3ب\ت1 ال4ح\وري� ال�خ.ص_ر,

وقيل: هي الاج,نة� ال%ر,حة�. وال%راو,يع' من النساء: ال1سان.
وامرأ%ة خ1ر\وعةD: حس.نةD ر.خ\صةD ل%ي>نةD؛ وقال أ%بو النجم:

فهي ت.م.ط�ى ف ش.باب� خ1ر\و.ع,
وال%ر,يع': ال�ر,يب' ل4ن ال�ريب خائف فكأ%نه خ.و_ار¬؛ قال:

خ.ريع مت ي.م\ش, ال%بيث� بأ%رض1ه،
فإ,ن� ال%لل% ل م.حالة% ذائ1ق�ه\

وال%راعة�: لغة ف ال%لعة، وهي الد_عارة�؛ قال ابن بري: شاهده قول
ثعلبة بن أ%و\س الكلب:

إ,ن} ت'ش\ب,هين ت'ش\ب,هي م'خ.ر_عا
خ.راعةv م1ن>ي ود1يناv أ%خ\ض.عا،
ل ت.ص\ل�ح ال%و\د' عليهن_ م.عا

ورجل م'خ.ر�ع: ذاهب ف الباطل.
واخ\ت.رع فلن الباطل إ,ذا اخترقه. وال%ر\ع': الشقe. وخ.ر.ع. اللد.
�والثوب. ي.خ\ر.عه خ.ر\عاv فان\خرع: شق9ه فانشق_. وان\خ.ر.عت1 الق%ناة

إ,ذا انشق�ت\، وخ.ر.ع. أ�ذن% الشاة1 خ.ر\عاv كذلك، وقيل: هو شق©ها ف
الوسط. واخ\ت.ر.ع الشيء: اقت.ط%عه واخ\ت.ز.ل%ه، وهو من ذلك ل4ن الشق_ قطع.

والخت1راع' والخ\ت1زاع': ال1يانة� وال4خذ� من الال,. والخت1راع':
الست1هلك'. وف الديث: ي'ن\ف%ق' على ال�غيبة1 من مال زوجها ما ل



ت.ختر,ع\ مال%ه أ%ي ما ل ت.ق}ت.ط1ع\ه وتأ}خذه؛ وقال أ%بو سعيد: الختراع'
ههنا اليانة وليس بارج من معن الق%ط}ع، وحكى ذلك الروي ف الغريبي.

ويقال: اخ\ترع. فلن عوداv من الشجرة إ,ذا كسرها. واخ\ترع. الشيء:
ار\ت.ج.ل%ه، وقيل: اخ\ترعه اشتق�ه، ويقال: أ%نشأ%ه واب\ت.د.عه، والسم

.�ال1ر\عة
ابن ال4عراب: خ.ر,ع. الرجل إ,ذا استرخ.ى رأ}ي'ه بعد ق�و_ة وض.ع'ف

جسمه بعد ص.لبة.
وال�راع': داء ي'صيب البعي في.س\ق�ط ميتاv، ول ي.خ'ص� ابن ال4عراب
.vفيقع مي>تا vراع' أ%ن يكون صحيحا�به بعياv ول غيه، إ,نا قال: ال
وال�راع': ال�نون، وقد خ'ر,ع. فيهما، وربا خ'ص_ به الناقة� فقيل:

ال�راع' ج'نون الناقة. يقال: ناقة م.خ\روعة. الكسائي: من أ%دواء ال3بل
ال�راع' وهو ج'نون'ها، وناقة م.خ\روعةD، وقال غيه: خ.ر,يع¬ وم.خ\روعةD وهي

الت أ%صابا خ'راع وهو انقطاع ف ظهرها ف%ت'صب,ح باركةv ل تقوم، قال:
�وهو م.رض ي'فاجئ�ها فإ,ذا هي م.خروعةD. وقال شر: ال�نون� والط�و.فان

والث�و.ل� وال�راع' واحد. قال ابن بري: وحكى ابن ال4عراب أ%ن
ال�راع. ي'ص1يب' ال3بل إ,ذا ر.ع.ت1 الن_د1ي� ف الد_م.ن وال�شوش؛ وأ%نشد

لرجل هجا رجلv بال%ه\ل وقلة العرفة:
أ%ب'وك الذي أ�خ\ب\ت' ي.ح\ب,س' خ.ي\ل%ه،

�ح1ذار. الن_د.ى، حت ي.ج,ف_ لا الب.ق}ل
وصف%ه بالهل ل4ن� اليل ل ي.ض'رeها الندى إ,نا ي.ضر� ال3بل

والغنم.
وال%ر,يع' وال1ر>يع': الع'ص\ف�ر، وقيل: شجرةD. وثوب م'خ.ر_ع:

م.ص\بوغ بال%ر,يع وهو الع'ص\فر.
وابن ال%ر,يع: أ%ح.د' ف�ر\سان العرب وش'عرائها.

وخ.ر,ع.ت النخلة أ%ي ذه.ب ك%ر.ب'ها.
@خرفع: ال�ر\ف�ع وال1ر\ف1ع وال1ر\ف�ع، بكسر الاء وضم الفاء؛ ال4خية

عن ابن جن: الق�ط}ن'، وقيل: هو القطن الذي ي.ف}س'د ف ب.راع1يمه، وقيل:
�هو ث%م.ر الع'ش.ر وله جلدة ر.قيقة إ,ذا انشق�ت عنه ظهر منه م1ثل

الق�ط}ن,؛ قال ابن مقيل:
ي.ع\تاد' خ.ي\ش'وم.ها من ف%ر\ط1ها ز.ب.د¬،



كأ%ن� بال4ن\ف1 منها خ'ر\ف�عاv خ.ش1ف%ا
هكذا أ%ورده ابن سيده، وأ%ورده ابن بري ف أ%مال1يه شاهداv على

ال�ر\ف�ع ج.ن.ى الع'ش.ر:
ي.ض\ح.ى على خ.ط}م1ها من فرطها زبد،

كأ%ن بالرأ}س, منها خ'ر\ف�عاv ن'د1فا
قال أ%بو عمرو: ال�ر\ف�ع ما يكون ف ج,راء الع'ش.ر، وهو ح1ر_اق'

ال4عراب. ال4زهري: ويقال للق�ط}ن ال%ن\د'وف خرفع؛ وأ%نشد ابن بري
للراجز:أ%ت.ح\م1ل�ون ب.ع\د1ي. السeيوفا،

أ%م ت.غ\ز,ل�ون ال�ر\ف�ع. ال%ن\د'وفا؟
@خزع: خ.ز.ع. عن أ%صحابه ي.خ\ز.ع' خ.ز\عاv وت.خ.ز_ع: ت.خ.ل�ف عنهم ف

�مس3يهم. وخ.ز.ع عنهم إ,ذا كان معهم ف مسي فخن.س. عنهم، وسيت خ'زاعة
بذا السم ل4نم لا ساروا مع قومهم من مأ}ر,ب فانتهوا إ,ل مكة

ت.خ.ز_عوا عنهم، فأ%قاموا وسار الخرون إ,ل الشام؛ وقال ابن الكلب: إ,نا
سوا خ'زاعة ل4نم انزعوا من قومهم حي أ%قبلوا من مأ}رب فنزلوا ظهر مكة،

وقيل: خ'زاعة� ح.ي� من ال4ز\د مشتق من ذلك لتخلفهم عن قومهم، وسوا بذلك
ل4ن9 ال4ز\د لا خرجت من مكة لت.ت.ف%ر_ق ف البلد ت.خل�فت عنهم

خ'زاعة وأ%قامت با. قال حسان بن ثابت:
ف%لما ه.ب.ط}نا ب.ط}ن. م.ر¼، ت.خ.ز_عت\
خ'زاعة� عنا ف ح'ل�ول� ك%راك1ر,

وهم بنو ع.م\رو بن ر.بيعة وهو ل�ح.ي� بن حارثة، فإ,نه أ%و_ل من ب.ح_ر
البحائر وغي_ر دين إ,براهيم. وخ.ز.ع\ت' الشيء4 خ.ز\عاv فان\خ.ز.ع كقولك

:vقطعته فان\ق%طع، وخ.ز_ع\ت'ه: ق%ط�ع\ت'ه، وخ.ز_ع\ت' اللحم ت.خ\ز,يعا
ق%ط�ع\ت'ه ق1ط%عاv، وهذه خ1ز\عة� لم ت.خ.ز_ع\ت'ها من ال%ز'ور أ%ي

اق}ت.ط%ع\تها. وف حديث أ%نس ف ال�ضحية: ف%ت.و.ز_ع'وها وت.خ.ز_ع'وها أ%ي
فر_ق�وها. وت.خ.ز_عنا الشيء بيننا أ%ي اقتسمناه ق1ط%عاv. ورجل خ.ز'وع

م1خ\زاع¬: ي.خ\ت.ز,ل أ%موال% الناس. واخ\ت.ز.ع\ته عن القوم واخ\ت.ز.ل}ت'ه
أ%ي قطعته عنهم، وخ.ز_عن ظ%ل%ع¬ ف ر,جلي تزيعاv أ%ي قطعن عن الشي.

ويقال به خ.ز\عةD وبه خ.م\عة وبه خ.ز\لة وبه ق%ز\لة إ,ذا كان ي.ظل%ع' من
:�إ,حدى رجليه، ورجل خ'ز.عة مثال ه'م.زة أ%ي ع'و.قةD. وانز.ع الب\ل

ان\قطع، وقيل: انقطع من ن,صفه ول يقال ذلك إ,ذا انقطع من طرفه. واخ\ت.ر.ع



فلناv ع1ر\ق' س.و\ء واخ\ت.ز.ل%ه إ,ذا اق}تطع.ه دون ال%كار,م وقع.د به.
قال أ%بو عيسى: يبلغ الرجل% عن ملوكه بعض' ما يكره فيقول: ما يزال

خ'ز\عةD خ.ز.ع.ه أ%ي شيء س.ن.ح.ه أ%ي عد.له وصر.فه.
وال%و\ز.عة�: رملة تنقطع من م'ع\ظم الر_مل.

وانز.ع الع'ود: انكسر بق1ص\د.ت.ي\ن. وانز.ع م.ت\ن' الرجل: ان\ح.ن من
ك1ب.ر� وض.ع\ف{. وال%و\ز.ع': العجوز؛ وأ%نشد:

وقد أ%ت.ت\ن خ.و\ز.ع¬ ل ت.ر\ق�د1،
ف%ح.ذ%ف%ت\ن ح.ذ}فة% الت_ق%صeد1

وخز.ع. منه شيئاv خ.ز\عاv واختز.ع.ه وت.خ.ز_ع.ه: أ%خذه.
وال�خ.ز_ع': الكثي الختلف ف أ%خلقه؛ قال ثعلبة ابن أ%وس الكلب:

قد راه.ق%ت ب,ن\ت1ي. أ%ن ت.ر.ع\ر.عا،
إ,ن} ت'ش\ب,ه,ين,ي ت'ش\ب,ه,ي م'خ.ز_عا

(* ورد هذا البيت ف مادة «خرع» وفيه م'خر_عاv بدل م'خز_عا.)
خ.راعةv من و.د1يناv أ%خ\ض.عا،
ل ت.ص\ل�ح' ال%و\د' عليهن_ م.عا

وف الديث: أ%ن كعب بن ال4شرف عاه.د النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن
ل ي'قات1ل%ه ول ي'ع1ي. عليه ث غد.ر. فخز.ع. منه ه1جاؤه له فأ%مر

بقتله؛ ال%ز\ع': الق%ط}ع، وخ.ز.ع منه كقولك نال% منه ووضع منه؛ قال ابن
ال4ثي: والاء ف منه للنب، صلى ال عليه وسلم، ويوز أ%ن تكون لكعب ويكون

العن أ%ن ه1جاء4ه إ,ياه قط%ع منه ع.ه\د.ه وذ1م_ته.
@خشع: خ.ش.ع ي.خ\ش.ع' خ'شوعاv واخ\ت.ش.ع وت.خ.ش_ع.: رمى ببصره نو

ال4رض وغ%ض_ه وخف%ض. صوته. وقوم خ'ش_ع: م'ت.خ.ش>ع'ون. وخش.ع بصر'ه: انكسر،
ول يقال اخ\ت.شع؛ قال ذو الرمة:

ت.ج.ل�ى السeرى عن كلY خ1ر\ق� كأ%نه
ص.ف1يحة� س.ي\ف{، ط%ر\ف�ه غي' خاش1ع

واخ\تشع. إ,ذا طأ}طأ% ص.د\ر.ه وتواضع، وقيل: ال�شوع قريب من ال�ضوع
إ,ل أ%ن9 ال�ضوع ف البدن، وهو ال3ق}رار بالست1خ\ذاء، وال�شوع. ف

البد.ن والصو\ت والبصر كقوله تعال: خاش1عةv أ%بصار'هم؛ وخ.ش.عت1 ال4صوات'
للرحن، وقرئ: خاش1عاv أ%بصار'هم؛ قال الزجاج: نصب خاشعاv على الال،

العن يرجون من ال4ج\داث خ'ش_عاv، قال: وم.ن قرأ% خاش1عاv فعلى أ%ن9 لك



vف أ%ساء الفاعلي إ,ذا تقدمت على الماعة التوحيد نو خاش1عا
أ%بصار'هم، ولك التوحيد' والتأ}ن,يث� لتأ}ن,يث ال%ماعة1 كقولك خاشعةv أ%بصارهم،

قال: ولك المع خ'ش_عاv أ%بصار'هم، تقول: مررت' بش'ب�ان ح.س.ن�
أ%و\ج'ه'هم وح1سان{ أ%وج'ههم وحس.نة{ أ%وجه'هم؛ وأ%نشد:

وش.باب� ح.س.ن� أ%وج'ه'ه'م،
من\ إ,ياد1 بن, ن,زار, بن, م.ع.د>

وقوله: وخش.عت1 ال4صوات للرحن؛ أ%ي سكنت، وكل© ساكن� خاضع� خاشع¬.
وف حديث جابر: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%قبل علينا فقال: أ%يeكم ي'ح1ب

أ%ن ي'ع\ر,ض. ال عنه؟ قال: فخ.ش.ع\نا أ%ي خ.ش1ينا وخض.ع\نا؛ قال ابن
ال4ثي: وال�شوع ف الصوت والبص.ر كال�ضوع ف البد.ن. قال: وهكذا جاء
ف كتاب أ%ب موسى، والذي جاء ف كتاب مسلم فج.ش1ع\نا، باليم، وشرحه

الميدي ف غريبه فقال: ال%ش.ع' الف%ز.ع' وال%و\ف'. والتخشeع: نو
التضرeع,. والش'وع': الض'وع'. والاشع: الراكع ف بعض اللغات. والتخشeع':

.�ت.كل©ف ال�شوع. والتخشeع' ل: ال3خ\بات' والتذل©ل
وال�ش\عة�: ق�فÒ غ%لبت عليه السeهولة�. وال�ش\عة�، مثال الصeب\رة:
أ%ك%مةD م'تواض1عةD. وف الديث: كانت الكعبة خ'ش\عةv على الاء

Dلط1ئة Dأ%ك%مة �ف%د'ح1ي.ت ال4رض' من ت.ح\ت1ها؛ قال ابن ال4ثي: ال�ش\عة
بال4رض، والمع خ'ش.ع¬، وقيل: هو ما غ%ل%بت عليه السeهولة أ%ي ليس بجر ول

طي، ويروى خ.ش.فة، بالاء والفاء، والعرب تقول للج.ث%مة اللطئة
بال4رض هي ال�ش\عة، وجعها خ'ش.ع¬؛ وقال أ%بو زبيد 

(* قوله «وقال أبو زبيد»
أي يصف صروف الدهر، وقوله الوداة يريد الودية فقلب، أفاده شرح القاموس.):

جاز,عات إ,ليهم'، خ'ش.ع. ال4و\
داة1 ق�وتاv، ت'س\ق%ى ض.ياح. ال%د1يد1

�ويروى: خ'ش_ع. ال4و\داة جع خاش1ع�. ابن ال4عراب: ال�ش\عة
ال4كمة� وهي ال%ث%مة� والس_ر\وعة� والقائدة�. وأ%كمة خاش1عة: م'ل}ت.ز,قة

لطئة بال4رض. والاش1ع' من ال4رض: الذي ت'ث1يه الر�ياح لس'هولته فتمحو
آثار.ه. وقال الزجاج: وقوله تعال: ومن آياته أ%نك ترى ال4رض خاشعة، قال:

الاش1عة الت.غ.ب�رة ال�ت.ه.ش>مة، وأ%راد ال�تهش>مة% النبات.
وب.ل}دةD خاشعة أ%ي م'غ\ب.ر�ة ل م.ن\ز,ل با. وإ,ذا ي.ب,ست ال4رض ول ت'م\ط%ر



قيل: قد خ.ش.ع.ت. قال تعال: وترى ال4رض خاشعة فإ,ذا أ%نزلنا عليها
الاء اه\ت.ز�ت\ ورب.ت\. والعرب تقول: رأ%ينا أ%رض بن فلن خاش1عةv هام1دة

ما فيها خ.ض\راء. ويقال: مكان خاش1ع¬. وخ.ش.ع. س.نام' البعي إ,ذا
أ�ن\ض1ي. فذهب ش.ح\مه وت.طأ}طأ% ش.ر.ف�ه. وج,دار خاشع¬ إ,ذا ت.داع.ى واستوى مع

ال4رض؛ قال النابغة:
ون'ؤ\ي¬ ك%ج,ذ}م ال%و\ض, أ%ث}ل%م' خاش1ع'

وخ.ش.ع. خ.راش1ي_ صد\ره: رم.ى ب'زاقاv ل%ز,جاv. قال ابن دريد: وخ.ش.ع.
الر_جل� خ.راش1ي_ صد\ر,ه إ,ذا رم.ى با. ويقال: خ.ش.ع.ت الشمس'

وخ.س.ف%ت وك%س.ف%ت بعن واحد. وقال أ%بو صال الكلب: خ'شوع' الكواك1ب إ,ذا
غار.ت وكادت ت.غ1يب ف م.غ1يبها؛ وأ%نشد:

ب.د\ر ت.كاد' له الكواكب ت.خ\ش.ع'
وقال أ%بو عدنان: خشعت الكواكب إ,ذا دنت من ال%غ1يب، وخض.ع.ت أ%يدي

الكواكب أ%ي مالت لت.غ1يب.
وال1ش\عة�: الذي ي'ب\قر عنه بط}ن أ�مه. قال ابن بري: قال ابن خالويه

وال1ش\عة ولد الب.ق1ي، والبقي': الرأ%ة توت وف بطنها ولد حي�
ف%ي'ب\ق%ر بطن'ها وي'خرج، وكان بكي بن عبد العزيز خ1ش\عة؛ ورأ%يت ف حاشية نسخة

موثوق با من أ%مال الشيخ ابن بري قال الطيئة يدح خار,جة% بن ح1ص\ن
بن ح'ذ%يفة% بن ب.د\ر:

وقد ع.ل1م.ت\ خي\ل� ابن, خ1ش\عة% أ%نا
مت ت.ل}ق. ي.و\ماv ذا ج,لد{ ت'جال1د1

خ1ش\عة�: أ�م خارجة% وهي الب.ق1ية� كانت ماتت وهو ف بطنها ي.ر\ت.ك1م،
فب'ق1ر بطن'ها فسميت الب.ق1ية% وسي خارجة% ل4نم أ%خرجوه من بطنها.

vوخ'ض'وعا vض'وع: التواض'ع والت_طام'ن. خ.ض.ع ي.خ\ض.ع خ.ض\عا�@خضع: ال
واخ\ت.ض.ع: ذل9. ورجل أ%خ\ض.ع' وامرأ%ة خ.ض\عاء: وها الر_اض1يان1

بالذل9؛ وأ%خ\ض.ع.ت\ن إ,ليك الاجة�، ورجل خي\ض.ع¬؛ قال العجاج:
وص1ر\ت ع.ب\داv للب.عوض, أ%خ\ض.عا،

ت.م.صeن م.ص_ الص_ب> ال�ر\ض1عا
وف حديث اس\ت1راق السم\ع,: خ'ض\عاناv لقوله؛ ال�ض\عان�: مصدر خ.ض.ع.

ي.خ\ض.ع' خ'ض'وعاv وخ'ض\عاناv كالغ'فران والك�ف}ران، ويروى بالكسر
كالو,جدان1، ويوز أ%ن يكون جع خاض1ع، وف رواية: خ'ض_عاv لقوله، جع خاض1ع.



وخ.ض.ع. الر_جل� وأ%خ\ض.ع: أ%لن ك%ل1مه للمرأ%ة. وف حديث عمر، رضي ال
vف زمانه مر_ برجل وامرأ%ة قد خ.ضعا بينهما حديثا vعنه: أ%ن رجل
فض.ربه حت ش.ج_ه فر'ف1ع إ,ل عمر، رضي ال عنه، فأ%ه\د.ره، أ%ي لي_نا

بينهما الديث% وتكلما با ي'ط}م1ع' كل¾ منهما ف الخر. والعرب تقول:
اللهم إ,ن أ%ع'وذ بك من ال�ن'وع وال�ض'وع؛ فالان,ع' الذي يد\عو إ,ل

السوأ%ة، والاض1ع' نوه؛ وقال رؤبة:
من خال1بات{ ي.خ\ت.ل1ب\ن. ال�ض_عا

قال ابن ال4عراب: ال�ض_ع اللوات قد خ.ض.ع\ن بالقول وم1ل}ن؛ قال:
والزجل ي'خاض1ع الرأ%ة% وهي ت'خاض1ع'ه إ,ذا خ.ضع لا بكلمه وخض.عت له
وي.ط}مع فيها، ومن هذا قوله: ول ت.خ\ض.ع\ن بالقول فيط}م.ع الذي ف قلبه

مرض؛ ال�ضوع: الن\ق1ياد' وال�طاوعة�، ويكون لزماv كهذا القول ومتعدياv؛
قال الكميت يصف نساء بالع.فاف:

إ,ذ} ه'ن_ ل خ'ض'ع' ال%د1يـ
ـث1، ول ت.ك%ش_ف%ت1 ال%فاص1ل}

وف الديث: أ%نه نى أ%ن ي.خ\ض.ع الرجل لغي امرأ%ته أ%ي ي.ل1ي لا ف
القول با ي'ط}م1ع'ها منه.

وال%ض.ع': ت.طام'ن ف العنق ود'ن'و� من الرأ}س إ,ل ال4رض، خ.ض1ع.
خ.ض.عاv، فهو أ%خ\ض.ع' بي>ن ال%ض.ع، وال�نثى خ.ض\عاء، وكذلك البعي

والفرس. وخ.ض.ع ال3نسان خ.ض\عاv: أ%مال% رأ}س.ه إ,ل ال4رض أ%و دنا منها.
وال4خ\ضع': الذي ف ع'نقه خ'ض'وع وتطام'ن خلقة. يقال: فرس أ%خض.ع' بي>ن

ال%ض.ع,. وف التنزيل: فظ%ل�ت أ%ع\ناق�هم لا خاض1عي؛ قال أ%بو عمرو:
خاض1عي ليست من صفة ال4عناق إ,نا هي من صفة الكناية عن القوم الذي ف

آخر ال4عناق فكأ%نه ف التمثيل: فظلت أ%عناق القوم لا خاضعي، والقوم ف
موضع هم؛ وقال الكسائي: أ%راد فظلت أ%عناق�هم خاض1عيها هم كما تقول يد'ك

باس1ط�ها، تريد أ%نت فاكتف%ي\ت. با ابتدأ}ت من السم أ%ن ت'ك%ر>ره؛
قال ال4زهري: وهذا غي ما قاله أ%بو عمرو؛ وقال الفراء: ال4عناق إ,ذا

خ.ض.ع.ت فأ%ربابا خاض1ع'ون، فجعل الفعل أ%و�لv لل4ع\ناق ث جعل خاض1ع1ي
للر>جال، قال: وهذا كما تقول خ.ض.ع\ت لك فتكتفي من قولك خ.ض.ع.ت\ لك

رقبت. وقال أ%بو إ,سحق: قال خاضعي وذك�ر ال4عناق ل4ن معن خ'ضوع
ال4عناق هو خضوع أ%صحاب ال4عناق، لا ل يكن ال�ضوع إ,ل خ'ضوع ال4عناق جاز



أ%ن يب عن الضاف إ,ليه كما قال الشاعر:
رأ%ت\ م.ر_ الس>ني أ%خ.ذ}ن% من>ي،
كما أ%خ.ذ الس>رار' من ال1لل,

لا كانت السنون ل تكون إ,ل ب.ر¼ أ%خ\ب عن السني، وإ,ن كان أ%ضاف
إ,ليها الرور، قال: وذكر بعضهم وجهاv آخر قالوا: معناه فظلت أ%عناقهم

لا خاضعي هم وأ%ضمر هم؛ وأ%نشد:
ترى أ%ر\باق%هم م'ت.ق%لYديها،

كما ص.د1ئ ال%د1يد' عن الك�ماة1
قال: وهذا ل يوز مثله ف القرآن وهو على بدل الغ.لط يوز ف الشعر

vديها كأ%نه قال: ترى قوماYكأ%نه قال: ترى أ%ر\باق%هم، ترى م'ت.ق%ل
م'تقلدين أ%رباقهم. قال ال4زهري: وهذا الذي قاله الزجاج مذهب الليل ومذهب
سيبويه، قال: وخ.ض.ع ف كلم العرب يكون لزماv ويكون متعدياv واقعاv، تقول:

خ.ض.ع\ت'ه فخض.ع؛ ومنه قول جرير:
أ%عد_ ال للشeعراء من

ص.واع1ق. ي.خ\ض.ع'ون لا الر>قابا
فجعله واقعاv م'تعد�ياv. ويقال: خض.ع الرجل� رقب.ته فاخ\ت.ض.ع.ت\

وخ.ض.ع.ت\؛ قال ذو الرمة:
يظ%ل© م'خ\ت.ض1عاv يبدو فت'ن\ك1ر'ه

حالv، وي.س\ط%ع' أ%حياناv في.ن\ت.س3ب'
(* قوله «يظل» سيأت ف سطع فظل.)

م'خ\ت.ض1عاv: م'طأ}ط1ئ الرأ}س. والسط�وع': الن\تصاب، ومنه قيل للرجل
ال4ع\نق,: أ%س\ط%ع'. وم.ن\ك1ب خاض1ع وأ%خضع: مطمئن. ونعام خواض1ع':

م'م1يلت رؤوس.ها إ,ل ال4رض ف مراعيها، وظليم أ%خض.ع، وكذلك الظ9باء؛
قال:ت.و.ه_م\تها يوماv، فق�لت لصاح1ب،

وليس با إ,ل� الظYباء ال%واض1ع'
وقوم خ'ض'ع' الر�قاب: جع خ.ض'وع� أ%ي خاض1ع؛ قال الفرزدق:

وإ,ذا الر>جال� ر.أ%و\ا ي.ز,يد.، رأ%ي\ت.هم
خ'ض'ع. الر>قاب، ن.واك1س. ال4ب\صار,

وخ.ض.ع.ه الك1ب.ر' ي}ض.ع'ه خ.ض\عاv وخ'ضوعاv وأ%خ\ض.عه: ح.ناه. وخ.ض.ع
هو وأ%خ\ض.ع أ%ي ان%ن. وال4خ\ض.ع من الرجال: الذي فيه ج.ن.أD، وقد



خ.ض1ع. ي}ض.ع' خ.ض.عاv، فهو أ%خ\ض.ع'، وف حديث الزبي: أ%نه كان أ%خ\ض.ع
أ%ي فيه ان1ناء. ورجل خ'ض.عةD إ,ذا كان يض.ع أ%ق}ران.ه وي.ق}ه.ر'هم.

ورجل خ'ض.عةD، مثال ه'م.زة: ي}ض.ع' لكل أ%حد. وخ.ض.ع النجم' أ%ي مال
للم.غيب. ونبات خ.ض1ع¬: م'ت.ثن¼ من الن_ع\مة1 كأ%نه م'ن\ح.ن�؛ قال ابن سيده:

وهو عندي على النس.ب ل4نه ل ف1ع\ل% له ي.ص\ل�ح أ%ن يكون خ.ض1ع¬
ممولvعليه؛ ومنه قول أ%ب ف%ق}عس يصف الك%ل4: خ.ض1ع¬ م.ض1ع¬ ضاف{ ر.ت1ع¬؛ كذا

حكاه ابن جن مضع، بالعي الهملة؛ قال: أ%راد م.ض1غD فأ%بدل العي مكان
الغي للسجع، أ%ل ترى أ%ن قبله خ.ض1ع وبعده ر.ت1ع؟

أ%بو عمرو: ال�ض.عة من النخل الت ت.ن\ب'ت من النواة، لغة بن حنيفة،
والمع ال�ض.ع'. وال%ض.عة�: السياط لنص1بابا على م.ن ت.ق%ع عليه،

وقيل: ال%ض\عة� وال%ض.عة السيوف، قال: ويقال للسيوف خ.ض\عة، وهي صوت
وق}عها. وقولم: سعت للسياط خ.ض\عةv وللسيوف ب.ض\عة؛ فالض\عة� وقع السياط،

�والب.ض\ع' الق%ط}ع. قال ابن بري: وقيل ال%ض\عة أ%صوات السيوف، والب.ض\عة
أ%صوات السياط؛ وقد جاء ف الشعر مركاv كما قال:

أ%ر\بعةD وأ%ر\ب.عه\
اج\ت.م.عا بالب.ل}ق%ع.ه\،
لال1ك1 بن, ب.ر\ذعه\،

وللسيوف1 خ.ض.ع.ه\،
وللس>ياط1 ب.ض.ع.ه\

وال%ي\ض.عة�: العركة�، وقيل غ�بارها، وقيل اختلط ال4صوات فيها؛
ال4و_ل عن كراع، قال: ل4ن الك�ماة ي.خ\ضع بعضها لبعض. وال%يض.عة�: حيث

ي.خ\ض.ع' ال4ق}ران� بعض'هم لبعض. وال%ي\ض.عة�: صوت القتال.
واليضعة: البيضة؛ فأ%ما قول لبيد:

نن' ب.ن'و أ�م> الب.ن,ي. ال4ر\ب.ع.ه\،
ونن' خ.ي\ر' عام1ر, بن, ص.ع\ص.ع.ه\،

ال�ط}ع1مون ال%ف}نة% ال�د.ع\د.ع.ه\،
الضار,بون% الام. تت. ال%ي\ض.ع.ه\

فقيل: أ%راد البيضة، وقيل: أ%راد ال}ت1فاف. ال4صوات ف الرب، وقيل:
أ%راد ال%ض.عة% من السيوف فزاد الياء ه.ر.باv من الط9ي>، ويقال لبيضة
الرب ال%ي\ض.عة والر_ب,يعة�، وأ%نكر علي بن حزة أ%ن تكون ال%ي\ض.عة



اساv للبيضة، وقال: هي اختلط ال4صوات ف الرب. وخ.ض.ع.ت أ%يدي الكواكب
إ,ذا مالت لت.غيب؛ وقال ابن أ%حر:
ت.كاد' الشمس' ت.خ\ض.ع' حي. ت.ب\د'و

لن_، وما و'ب,د\ن%، وما ل�ح1ينا
(* قوله: و'ب,د\ن%، هكذا ف الصل؛ ول يرد وب.د متعد�ياv إل بعلى

حينما يكون بعن غضب.)
وقال ذو الرمة:

إ,ذا ج.ع.ل%ت\ أ%ي\د1ي الك%واك1ب, ت.خ\ض.ع'
وال%ض1يعة�: الصوت' ي'س\م.ع من بطن, الدابة ول ف1ع\ل لا، وقيل: هي

صوت ق�ن\ب,ه، وقال ثعلب: هو صوت ق�ن\ب الفرس ال%واد؛ وأ%نشد لمرئ
القيس:كأ%ن� خ.ض1يعة% ب.ط}ن, ال%وا

د1 و.ع\و.عة� الذYئب بالف%د\ف%د1
وقيل: هو صوت ال4جوف منها، وقال أ%بو زيد: هو صوت يرج من ق�ن\ب الفر.س

ال1صان، وهو الو.ق1يب'. قال ابن بري: ال%ض1يعة� والو.ق1يب' الصوت الذي
يسمع من بطن الفرس ول ي'علم ما هو، ويقال: هو ت.ق%ل}ق�ل م1ق}ل%م الفر.س

ف ق�ن\به، ويقال لذا الصوت أ%يضاv: الذ©عاق، وهو غريب.
والخ\ت1ضاع': ال%رe السريع'. والخت1ضاع': س'ر\عة� سي الفرس؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد ف صفة فرس سريعة:
إ,ذا اخ\ت.ل%ط ال%س3يح' با تو.ل�ت\

ب,س.و\مي، بي ج.ر\ي� واخ\ت1ضاع,
(* قوله «بسومي» كذا بالصل.)

يقول: إ,ذا ع.ر,ق%ت\ أ%خرجت أ%فان,ي. ج.ر\ي,ها. وخ.ض.ع.ت1 ال3بل إ,ذا
ج.د_ت\ ف س.يها؛ وقال الكميت:

خ.واض1ع ف ك�لY د.ي\مومة{،
�ي.كاد' الظ�ل1يم' با ي.ن\ح.ل

وإ,نا قيل ذلك ل4نا خ.ض.عت\ أ%عناقها حي ج.د_ با السي\ر'؛ وقال
جرير:

ولقد ذ%ك%ر\ت'ك1، وال%ط1يe خ.واض1ع¬،
وكأ%ن_ه'ن_ ق%طا ف%لة{ م.ج\ه.ل,

وم.خ\ض.ع¬ وم.خ\ض.عة�: اسان.



@خضرع: ال�ضار,ع' وال�ت.خ.ض\ر,ع': الب.خ1يل� ال�ت.س.م>ح' وتأ}ب
ش1يمت'ه الس_ماحة%، وهي ال%ض\رعة�؛ وأ%نشد ابن بري:

خ'ضار,ع¬ ر'د_ إ,ل أ%خ\لق1ه،
ل%م�ا ن.ه.ت\ه النف}س' عن أ%خ\لق1ه

@خعع: ال�ع\خ'ع': ضرب من النب\ت، قال ابن دريد: وليس بثبت. وف التهذيب:
قال النضر بن شيل ف كتاب ال4شجار ال�ع\خ'ع، قال وقال أ%بو

الدeق%ي\ش: هي كلمة م'عاياة ول أ%صل لا، وذكر ال4زهري ف ترجة عهعخ أ%نه شجرة
ي'تداوى با وبورقها، قال: وقيل هو ال�ع\خ'ع، وقد ترجت عليه ف بابه.
وروي عن عمرو بن ب.ح\ر أ%نه قال: خ.ع_ الف%ه\د ي.خ1عe، قال: وهو صوت

تسمعه من ح.ل}قه إ,ذا ان\ب.هر عند ع.د\و,ه. قال أ%بو منصور: كأ%نه حكاية
صوته إ,ذا ان\ب.ه.ر.، ول أ%دري أ%هو من توليد الف%ه_اد1ين أ%و ما

ع.ر.ف%ت\ه العرب فتكل�موا به، وأ%نا ب.ريء من ع'ه\د.ت1ه.
@خفع: خف%ع يف%ع' خ.ف}عاv وخ'فوعاv: ض.ع'ف من ج'وع أ%و م.ر.ض؛ قال جرير:

ي.م\شون قد ن.ف%خ ال%ز,ير' ب'طون.هم،
وغ%د.و\ا، وض.ي\ف' بن ع1قال� ي.خ\ف%ع'

وقيل: خ'ف1ع الرجل� من الوع، فهو م.خ\ف�وع، وأ�ور,د. بيت' جرير
ي'خ\ف%ع، بضم الياء، وكذلك أ%ورده ابن بري على ما ل ي'سم_ فاعله، قال: وكذا

وجدته ف شعره ي'خ\ف%ع' أ%ي ي'ص\ر.ع'. وال%خ\فوع: النون. ورجل خ.فوع¬:
خاف1ع¬.

وانف%ع.ت كب,د'ه جوعاv: ت.ث%ن_ت\ ور.ق�ت واسترخت من الوع.
وان\خ.ف%ع.ت ر,ئت'ه: ان\شق�ت من داء، وف التهذيب: من داء يقال له ال�فاع'.

وان\خ.ف%ع.ت1 النخلة� وانف%ع.ت وان\ق%ع.ر.ت\ وت.ج.و_خ.ت\ إ,ذا ان\ق%ل%ع.ت
من أ%صلها.

ورجل خ.و\ف%ع¬: وهو الذي به اكتئاب ووج'وم. وكل© من ض.ع'ف. ووج.م، فقد
انفع. وخ'ف1ع.، وهو ال�فاع'.

وخف%ع على فراشه وخ'ف1ع. وانف%ع: غ�ش1ي. عليه أ%و كاد ي'غ\ش.ى.
وال%ف}عة�: ق1ط}عة أ%دم ت'ط}ر.ح' على م'ؤ\خرة1 الر_ح\ل.

وال%ي\ف%ع': اسم.
@خلع: خ.ل%ع. الشيء4 ي.خ\ل%ع'ه خ.ل}عاv واخت.ل%عه: كن.ز.عه إ,ل أ%ن� ف

ال%ل}ع, م'ه\لة، وس.و_ى بعضهم بي ال%ل}ع والن_ز\ع,. وخل%ع. النعل%



والثوب. والر>داء4 ي.خ\ل%ع'ه خ.ل}عاv: ج.ر_ده.
وال1ل}عة� من الثياب: ما خ.ل%ع\ت.ه ف%ط%ر.ح\ت.ه على آخر أ%و ل

.v؛ وخ.ل%ع عليه خ1ل}عةDت.ط}ر.ح\ه. وكل© ثوب ت.خ\ل%ع'ه عنك خ1ل}عة
وف حديث كعب: إ,ن� من ت.و\ب.ت أ%ن أ%ن\خ.ل1ع. من مال ص.د.قةv أ%ي
�أ%خر'ج. منه جيعه وأ%ت.ص.د_ق. به وأ�ع.ر_ى منه كما ي'ع.ر_ى ال3نسان

إ,ذا خلع. ثوبه.
وخل%ع قائد.ه خ.ل}عاv: أ%ذال%ه. وخل%ع الر>بقة% عن ع'ن'قه: نق%ض

ع.ه\د.ه. وت.خال%ع القوم': نق%ض'وا ال1ل}ف. والع.ه\د. بينهم. وف الديث: من
خ.ل%ع. يداv من طاعة ل%ق1ي. ال4 ل ح'ج�ة له أ%ي من خرج من طاعة1

س'ل}طان,ه وع.دا عليه بالشر�؛ قال ابن ال4ثي: هو من خ.ل%ع\ت' الثوب إ,ذا
أ%ل}ق%ي\ت.ه عنك، شب_ه الطاعة واشتمال%ها على ال3نسان به وخص� اليد ل4ن

ال�عاه.دة وال�عاق%دة% با. وخل%ع دابته ي.خ\ل%ع'ها خ.ل}عاv وخ.ل�عها:
أ%ط}ل%قها من ق%ي\دها، وكذلك خ.ل%ع ق%ي\د.ه؛ قال:

وكل© أ�ناس� قار.بوا قي\د. ف%ح\ل1هم،
ونن' خ.ل%ع\نا قي\د.ه، فهو سار,ب'

وخل%ع ع1ذاره: أ%ل}قاه عن نفسه فع.دا بش.ر�، وهو على ال%ثل بذلك. وخلع
امرأ%ته خ'ل}عاv، بالضم، وخ1لعاv فاختل%ع.ت وخال%ع.ت\ه: أ%زال%ها عن

نفسه وطلقها على ب.ذ}ل منها له، فهي خالع¬، والسم ال�ل}عة�، وقد ت.خالعا،
واخ\ت.ل%ع.ت منه اخ\ت1لعاv فهي م}تل1عةD؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

م'ول%عات¬ ب,هات1 هات1، فإ,ن شف}ـ
ـف%ر مالD أ%ر.د\ن% م1ن\ك. ال1لعا

ش.ف�ر مالD: قل�. قال أ%بو منصور: خ.ل%ع امرأ%ت.ه وخال%عها إ,ذا
vاف}ت.د.ت منه بالا فطل�قها وأ%بانا من نفسه، وسي ذلك الف1راق خ'ل}عا

ل4ن ال تعال جعل النساء لباساv للرجال، والرجال% لباساv لن_، فقال:
هن_ ل1باس¬ لكم وأ%نتم لباس لن؛ وهي ضج,يعه' وض.جيعته' فإ,ذا افتدت
الرأ%ة بال تعطيه لزوجها لي'ب,ين.ها منه فأ%جابا إ,ل ذلك، فقد بانت منه

وخل%ع كل واحد منهما لباس. صاحبه، والسم من كل ذلك ال�ل}ع'، والصدر
ال%ل}ع، فهذا معن ال�لع عند الفقهاء. وف الديث: ال�خ\ت.ل1عات' هن

ال�ناف1قات' يعن الل�ت ي.ط}ل�ب\ن. ال�ل}ع والطلق من أ%ز\واج,هن بغي
ع'ذ}ر؛ قال ابن ال4ثي: وفائدة ال�ل}ع إ,ب\طال الر_ج\عة إ,ل بعقد جديد،



.vلع طلقا�وفيه عند الشافعي خلف هل هو ف%س\خ¬ أ%و ط%لق، وقد يسمى ال
وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن� امرأ%ة ن.ش.ز.ت على زوجها فقال له

عمر: اخ\ل%ع\ها أ%ي ط%لYق}ها وات\ر'ك}ها.
وال%و\ل%ع': ال�قام1ر' ال%ج\د'ود' الذي ي'ق}م1ر'أ%بداv. وال�خال1ع':

ال�قام1ر'؛ قال الراز بن عمرو ياط1ب' امرأ%ته:
إ,ن� الر_ز,ي�ة% ما أ�لك1، إ,ذا
ه.ر_ ال�خال1ع' أ%ق}د'ح. الي.س.ر,

(* قوله: ما أ�لك، هكذا ف الصل.)
فهو ال�قام1ر' ل4نه ي'ق}م.ر' خ'ل}ع.ته. وقوله ه.ر_ أ%ي ك%ره.

:vوع: ال%ق}م'ور' مال%ه؛ قال الشاعر يصف جل�وال%خ\ل
يع'زe على الط�ر,يق ب,م.ن\ك1ب.ي\ه،

كما اب\ت.ر.ك. ال%ل1يع' على الق1داح,
يقول: ي.غ\ل1ب هذا ال%مل� ال3بل% على ل�ز'وم الطريق، فشب_ه ح1ر\ص.ه

على لز'وم الطريق وإ,لاح.ه على السي\ر ب1ر\ص هذا ال%ل1يع على الض_ر\ب
بالق1داح لعله ي.س\ت.ر\ج,ع بعض ما ذهب من ماله. وال%ل1يع': ال%خ\ل�وع'

ال%ق}م'ور' مال%ه. وخل%ع.ه: أ%زال%ه. ورجل خ.ل1يع¬: م.خ\ل�وع عن نفسه،
وقيل: هو ال%خ\لوع من كل شيء، والمع خ'ل}عاء كما قالوا ق%بيل وق�ب.لء.

وغ�لم خ.ل1يع¬ بي>ن' ال%لعة1، بالفتح: وهو الذي قد خل%عه أ%هل�ه،
فإ,ن جن ل ي'طال%ب'وا ب1نايته. وال%و\ل%ع': الغلم الكثي' ال1نايات1

مثل ال%ليع. وال%ليع': الرجل ي.ج\ن ال1نايات1 ي'ؤ\خذ با أ%ولياؤ'ه
فيتب_ؤ'ون منه ومن جنايته ويقولون: إ,ن�ا خل%ع\نا فلناv فل نأ}خذ

أ%حداv بناية ت'ج\ن عليه، ول نؤ.اخ.ذ بناياته الت ي.ج\نيها، وكان يسمى ف
الاهلية ال%ل1يع.. وف حديث عثمان: أ%نه كان إ,ذا أ�ت1ي. بالرجل قد

تل�ع ف الشراب ال�س\ك1ر جلده ثاني؛ هو الذي انمك ف الشراب ولز.مه
ليلv وناراv كأ%نه خل%ع ر.س.ن.ه وأ%عطى نف}سه ه.واها. وف حديث ابن

الص_ب\غاء: وكان رجل منهم خ.ل1يع¬ أ%ي م'س\ت.ه\ت.ر¬ بالشرب واللهو، هو من
ال%ل1يع الشاط1ر ال%بيث الذي خ.ل%ع.ت\ه عشيته وت.ب_ؤ'وا منه. ويقال:

خ'ل1ع. من الد>ين والياء، وقوم¬ خ'ل%عاء� ب.ي>ن'و ال%لعة1. وف
الديث: وقد كانت هذيل خل%عوا خ.ل1يعاv لم ف الاهلية؛ قال ابن ال4ثي:
كانوا يتعاه.دون ويتعاق%دون على النeص\رة وال3عانة وأ%ن ي'ؤ\خذ كل واحد



منهم بالخر، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن ي.ت.ب_ؤ'وا من إ,نسان قد حال%فوه
أ%ظهروا ذلك للناس وسوا ذلك الف1ع\ل خ'ل}عاv، وال�ت.ب.ر_أ% منه خ.ليعاv أ%ي

م.خ\لوعاv فل ي'ؤ\خ.ذون بنايته ول ي'ؤ\خ.ذ� بنايتهم، فكأ%نم خ.ل%عوا
vم.جازا vوخ.ل1يعا vاليمي الت كانوا ل%ب,سوها معه، وس_و\ه خ'ل}عا

وات>ساعاv، وبه يسمى ال3مام وال4مي' إ,ذا ع'ز,ل% خ.ليعاv، ل4نه قد
ل%ب,س. ال1لفة وال3مارة ث خ'ل1ع.ها؛ ومنه حديث عثمان، رضي ال عنه، قال

له: إ,ن ال4 س.ي'ق%م>ص'ك. ق%م1يصاv وإ,نك ت'لص' على خ.ل}ع1ه؛ أ%راد
اللفة% وت.ر\ك%ها وال�روج. منها. وخ.ل�ع خ.لعةv فهو خ.ليع¬:

ت.ب.اع.د.. وال%ل1يع': الشاط1ر' وهو منه، وال�نثى بالاء. ويقال للشاط1ر:
خ.ل1يع¬ ل4نه خل%ع ر.س.ن.ه. وال%ل1يع': الص_ياد' لنفراده. وال%ليع':
الذYئب. وال%ل1يع': الغ'ول. وال%ل1يع': ال�لز,م' للق1مار. وال%ل1يع':

الق1د\ح الفائز' أ%و�لv، وقيل: هو الذي ل ي.ف�وز' أ%و_لv؛ عن كراع،
وجعه خ1ل}عة.

وال�لع' وال%ي\ل%ع' وال%و\ل%ع': كال%ب.ل, والنون ي'ص1يب ال3نسان،
وقيل: هو ف%ز.ع ي.ب\قى ف الف�ؤ.اد يكاد ي.ع\ت.ر,ي منه الو.س\واس'،

وقيل: الضع\ف' والفز.ع'؛ قال جرير:
ل ي'ع\ج,ب.ن_ك. أ%ن ت.ر.ى ب'جاش1ع

ج.ل%د. الر>جال,، وف الف�ؤ.اد1 ال%و\ل%ع'
وال%و\ل%ع': ال4ح\م.ق'. ورجل م.خ\لوع' الف�ؤ.اد إ,ذا كان ف%ز,عاv. وف
الديث: من ش.ر> ما أ�ع\ط1ي. الرجل� ش'حÒ هال1ع¬ وج'ب\ن¬ خالع¬ أ%ي

شديد كأ%نه ي.خ\ل%ع' فؤاد.ه من شد_ة خ.و\فه؛ قال ابن ال4ثي: وهو ماز ف
ال%ل}ع, والراد به ما ي.ع\ر,ض' من ن.واز,ع ال4فكار وض.ع\ف1 القلب عند

ال%و\ف. وال%و\ل%ع': داء# يأ}خذ الف1صال. وال�خ.ل�ع: الذي كأ%ن� به
ه.ب\تةv أ%و م.سìا. وف التهذيب: ال�خ.ل�ع من الناس، ف%خص_ص. ورجل

م'خ.ل�ع¬ وخ.ي\ل%ع¬: ض.ع1يف، وفيه خ'ل}عةD أ%ي ض.ع\ف¬. وال�خ.ل�ع' من
الش>عر: م.ف}عولن ف الضرب السادس من الب.سيط م'شت.قÒ منه، سي بذلك
ل4نه خ'ل1ع.ت\ أ%و\تاده ف ض.ر\به وع.ر'وضه، ل4ن أ%صله مستفعلن مستفعلن ف

العروض والضرب، فقد ح'ذف منه ج'ز\آن ل4ن� أ%صله ثانية، وف
ال�ز\أ%ين وت1دان1 وقد حذفت من مستفعلن نونه ف%ق�ط1ع. هذان الوتدان1 فذهب من

البيت وتدان، فكأ%ن� البيت. خ'لYع. إ,ل أ%ن اسم التخليع ل%ح1ق%ه بقطع نون



مستفعلن، ل4نما من البيت كاليدين، فكأ%نما يدان خ'ل1عتا منه، ولا نقل
مستفعلن بالقطع إ,ل مفعولن بقي وزنه مثل قوله:

ما ه.ي_ج. الش_و\ق. من أ%ط}لل�
أ%ض\ح.ت\ ق1فاراv، ك%و.ح\ي, الواح1ي

فسمي هذا الوزن ملعاv؛ والبيت الذي أ%ورده ال4زهري ف هذا الوضع هو
بيت ال4سود:

ماذا و'قوف على ر.س\م� ع.فا،
م'خ\ل%و\ل1ق� دار,س� م'س\ت.ع\ج,م

وقال: ال�خ.ل�ع من الع.ر'وض ضرب من البسيط وأ%ورده. ويقال: أ%صابه ف
بعض أ%ع\ضائه ب.ي\ن'ونة، وهو زوال� ال%فاصل من غي ب.ي\ن'ونة.

والتخل©ع: التفك©ك ف ال1ش\ية1، وتل�ع ف م.ش\يه: ه.ز_
م.ن\ك1ب.ي\ه ويديه وأ%شار بما. ورجل م'خ.ل�ع ال4ل}ي.ت.ي\ن, إ,ذا كان

م'ن\فك�هما. وال%ل}ع' وال%ل%ع: زوال ال%ف}ص1ل من الي.د أ%و الر>جل من غي
ب.ي\نونة. وخ.ل%ع. أ%وصال%ه: أ%زالا. وثوب خ.ل1يع¬: خل%ق¬.

والالع: داء يأ}خ'ذ ف ع'ر\قوب الناقة1. وبعي خال1ع¬: ل ي.قد1ر أ%ن
ي.ث�ور. إ,ذا جل%س الرجل على غ�راب, و.ر,كه، وقيل: إ,نا ذلك لن\خ1لع

ع.ص.بة1 ع'ر\قوبه. ويقال: خ'ل1ع. الشيخ إ,ذا أ%صابه الالع'، وهو التواء�
الع'ر\قوب؛ قال الراجز:

وج'ر_ة{ ت.ن\ش'ص'ها ف%ت.ن\ت.ش1ص\
من خال1ع� ي'د\ر,ك�ه ف%ت.ه\ت.ب,ص\

ال�ر_ة: خ.شبة ي'ث%ق�ل با ح1بالة الصائد فإ,ذا ن.ش1ب فيها الص_ي\د
أ%ث}ق%ل%ت\ه.

وخ.ل%ع. الزر\ع' خ.لعةv: أ%س\ف%ى. يقال: خ.ل%ع. الزر\ع' ي.خ\ل%ع'
خ.لعةv إ,ذا أ%س\ف%ى السeن\ب'ل، فهو خال1ع¬. وأ%خ\ل%ع.: صار فيه ال%ب�.

وب'س\رة خال1ع¬ وخال1عةD: ن.ض1يجةD، وقيل: الالع بغي هاء الب'س\رة إ,ذا
ن.ض1ج.ت\ كل©ها. والال1ع' من الرeطب؛ ال�ن\س.ب,ت'. وخل%ع. الش>يح'

خ.ل}عاv: أ%و\ر.ق.، وكذلك الع1ضاه. وخ.ل%ع: سق%ط ور.ق�ه، وقيل: الال1ع' من
الع1ضاه الذي ل يسق�ط ورقه أ%بداv. والال1ع' من الشجر: ال%ش1يم

.vطري�ا vوخل%ع الشجر' إ,ذا أ%نب.ت ورقا .�الس_اق1ط
وال%ل}ع': الق%د1يد' ال%ش\و,يe، وقيل: الق%ديد' ي'ش\و.ى واللحم



ي'ط}ب.خ' ويعل ف و,عاء� بإ,هال%ت1ه. وال%ل}ع': لم ي'ط}ب.خ' بالت_وابل،
وقيل: ي'ؤخذ من الع1ظام وي'طبخ وي'ب.ز_ر ث يعل ف الق%ر\ف،وهو و,عاء# من

ج,ل}د، وي'ت.ز.و_د' به ف ال4سفار.
وال%و\ل%ع': ال%ب,يد' حي ي'ه\ب.د حت يرج س.م\نه ث ي'ص.ف�ى

في'ن.ح_ى ويعل عليه ر.ض1يض' التم\ر, ال%ن\ز'وع الن_و.ى والد_ق1يق'، وي'ساط
حت ي.خ\ت.ل1ط ث ي'ن\زل في'وضع فإ,ذا ب.ر.د أ�ع1يد عليه س.منه.

وال%و\ل%ع': ال%نظل ال%د\ق�وق وال%ل}ت'وت با ي'ط%ي>به ث ي'ؤ\كل وهو
ال�ب.س_ل. وال%و\ل%ع': اللحم ي'غ\ل%ى بالل9 ث ي'ح\م.ل� ف ال4س\فار.

وال%و\ل%ع': الذYئب.
وت.خ.ل�ع القوم: ت.س.ل�لوا وذهبوا؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ود.عا بن خل%ف{، فبات'وا حو\ل%ه'،
ي.ت.خ.ل�ع'ون% ت.خ.ل©ع. ال4ج\مال,

والال1ع: ال%د\ي. وال%ل1يع' وال%ل}ي.ع': الغ'ول.
وال%ل1يع': اسم رجل من العرب. وال�ل%عاء�: بطن من بن عامر.

وال%ي\ل%ع' من الثياب والذYئاب: لغة ف ال%ي\ع.ل. وال%ي\ل%ع':
الز_يت؛ عن كراع. وال%ي\ل%ع': الق�ب_ة� من ال4دم، وقيل: ال%ي\ل%ع' ال4دم

عام�ة؛ قال رؤبة:
نف}ضاv كنف}ض, الريح, ت'ل}ق1ي ال%ي\ل%عا

وقال رجل من كلب:
،vما ز,ل}ت' أ%ض\ر,ب'ه وأ%د\عو مال1كا

حت ت.ر.ك}ت' ث1ياب.ه كال%ي\ل%ع,
وال%ل%ع\ل%ع': من أ%ساء الض>باع؛ عنه أ%يضاv. وال�ل}عة�: خ1يار

الال؛ وينشد بيت جرير:
م.ن\ شاء4 باي.ع\ت'ه مال وخ'ل}ع.ت.ه'،

ما ت.ك}م'ل الت_ي\م' ف ديوان,ه,م س.ط%را
وخ'ل}عة الال, وخ1ل}ع.ت'ه: خ1يار'ه. قال أ%بو سعيد: وسي خ1يار' الال

خ'ل}عة وخ1ل}عة ل4نه ي.خ\ل%ع قلب الناظر إ,ليه؛ أ%نشد الزجاج:
وكانت خ�1ل}عةv د'ه\ساv ص.فايا،

ي.ص'ور' ع'نوق%ها أ%ح\و.ى ز.ن,يم'
يعن ال1ع\زى أ%نا كانت خ1ياراv. وخ'ل}عة� ماله: م'خ\ر.ت'ه.



وخ'ل1ع. الوال أ%ي ع'ز,ل%. وخ.ل%ع الغ'لم': ك%ب'ر. ز'بeه.
أ%بو عمرو: ال%ي\ع.ل� ق%م1يص¬ ل ك�م_ي\ له 

(* قال ال�ورين ف
تعليقه على القاموس: قوله ل ك�م_ي له، قال الصاغان: وإ,نا أ�سقطت النون من

ك�م_ي للضافة لن اللم كال�قحمة ل ي'عتد� با ف مثل هذا
الوضع.). قال ال4زهري: وقد ي'قلب فيقال خ.ي\ل%ع.

وف نوادر ال4عراب: اختل%عوا فلناv: أ%خذوا ماله.
@خع: خ.م.ع.ت الض_ب'ع' ت.خ\م.ع' خ.م\عاv وخ'موعاv وخ'ماعاv: ع.ر,ج.ت،

وكذلك كل© ذي ع.ر.ج�. وبه خ'ماع¬ أ%ي ظ%ل%ع¬؛ قال ابن بري: شاهده قول
م'ث%ق9ب:

وجاءت\ ج.ي\ئلD وأ%بو ب.نيها،
أ%ح.مe الاق1ي.ي\ن,، به خ'ماع

vوخ.م.عانا vوال%وام1ع': الض>باع' اسم لا لزم ل4نا ت.خ\م.ع خ'ماعا
وخ'م'وعاv. وخ.م.ع ف م1ش\ي.ت1ه إ,ذا ع.ر,ج.. وال�ماع: العر.ج'.

وال1م\ع': الذYئب، وجعه أ%خ\ماع¬. وال1م\ع': اللYصe، بالكسر، وهو
من ذلك.

وبنو خ'ماعة: ب.طن.
والام1عة�: الضبع ل4نا ت.خ\م.ع إ,ذا مشت.

:vضوع والذ9ل©. خ.ن.ع له وإ,ليه ي.خ\ن.ع' خ'نوعا�@خنع: ال�ن'وع: ال
ض.ر.ع إ,ليه وخ.ض.ع وطل%ب إ,ليه وليس بأ%هل أ%ن ي'ط}ل%ب إ,ليه.

وأ%خ\ن.ع.ت\ه الاجة� إ,ليه: أ%خ\ض.ع.ت\ه واضط%ر_ت\ه، والسم ال�ن\عة. وف الديث:
إ,ن أ%خ\ن.ع. ال4ساء إ,ل ال، تبارك وتعال، م.ن تسم_ى باسم م.ل1ك

ال4ملك أ%ي أ%ذ%ل�ها وأ%و\ض.ع.ها؛ أ%راد ب.ن اسم م.ن، وال�ن\عة
وال%ناعة�: السم، ويروى: إ,ن أ%ن\خع، وسيذكر. ويقال للجمل ال�ن.و_ق,:

م'خ.ن_ع¬ وم'و.ض_ع¬. ورجل ذو خ'ن'عات{ إ,ذا كان فيه ف%ساد. وخ.ن.ع فلن
إ,ل ال4مر السي>ء إ,ذا مال% إ,ليه. والانع': الفاجر. وخ.ن.ع إ,ليها

خ.ن\عاv وخ'نوعاv: أ%تاها للفجور، وقيل: أ%ص\غ.ى إ,ليها. ورجل خانع: م'ريب
فاجر، والمع خ.ن.عة، وكذلك خ.ن'وع¬، والمع خ'ن'ع¬. ويقال: اط�ل%ع\ت منه

على خن\عة{ أ%ي ف%ج\رة{. وال%ن\عة�: الر>يبة؛ قال ال4عشى:
هم ال%ضار,م'، إ,ن غاب'وا وإ,ن ش.ه,د'وا،



ول ي'ر.و\ن إ,ل جارات1هم خ'ن'عا
ووقع ف خ.ن\عة أ%ي فيما ي'س\ت.حيا منه. وخن.ع به ي.خ\ن.ع: غ%د.ر؛ قال

عدي بن زيد:
غي. أ%ن9 ال4يام. ي.خ\ن.ع\ن. بالر

ء، وفيها الع.و\صاء وال%ي\س'ور'
والسم: ال�ن\عة�. والانع': الذ9ليل الاضع؛ ومنه حديث علي، كرم ال

وجهه، يصف أ%با بكر، رضي ال عنه: وش.م_ر\ت إ,ذ خ.ن.عوا.
والتخنيع': القط}ع بالفأ}س؛ قال ض.م\رة بن ضمرة:

كأ%نم'، على ح.ن\فاء، خ'ش\ب¬
م'ص.ر_عةD أ�خ\ن>ع'ها بفأ}س,

ويقال: ل%قيت فلناv ب.ن\عة{ فق%ه.ر\ته أ%ي لق1يته ب.لء. ويقال: لئن
لقيت'ك ب.ن\عة ل ت'ف}ل%ت' من؛ وأ%نشد:

ت.من_يت أ%ن أ%لق%ى فلناv ب.نعة{،
م.ع1ي صار,م¬، قد أ%ح\د.ث%ت\ه ص.ياق1ل�ه

ال4صمعي: سعت أ%عرابي�اv يد\عو يقول: يا رب> أ%عوذ بك من ال�نوع
الغ.د\ر. والانع: الذي ي.ض.ع رأ}سه للس_و\ءة يأ}ت أ%مراv قبيحاv فيجع

عار'ه عليه فيست.ح\يي منه وي'ن.كYس رأ}سه. وبنو خ'ناعة%: بطن من العرب،
وهو خ'ناعة� بن س.ع\د بن ه'ذ%ي\ل بن م'د\ر,كة% بن إ,لياس ابن م'ضر.

وخ'ناعة�: ق%ب,يلة من ه'ذ1ي\ل.
@خنبع: ال�ن\ب'ع' وال�ن\ب'عة� جيعاv: الق�ن\ب'عة� ت'خاط كال1ق}نعة1

:�ت'غ.طYي الت\ن.ي\ن, إ,ل أ%نا أ%كب من الق�ن\ب'عة. وال�ن\ب'عة
غ1لف ن.و\ر الشجرة. وقال ف ترجة خبع: ال�ن\ب'عة ش1به م1قنعة قد خ1يط%

م'ق%د_مها ت'غ.طYي با الرأ%ة� رأ}سها. وقال ال4زهري: ال�ن\ب'ع ما صغ'ر
منها وال�نبع ما ات_سع منها حت تبلغ اليدين وت'غطYي.هما. والعرب

تقول: ما له ه'ن\ب'ع¬ ول خ'ن\ب'ع¬.
@خنتع: قال الفضل: ال�ن\ت'عة الث©ر\م'لة� وهي ال�نثى من الثعالب. ابن

سيده: وخ'ن\ت'ع موضع.
@خندع: ال4زهري: ال�ن\د.ع'، بالاء: أ%صغر من ال�ن\د.ب؛ حكاه ابن

دريد.
@خنذع: ال�ن\ذ�ع: القليل الغ.ي\رة على أ%هله، وهو الد_يeوث مثل



الق�ن\ذ�ع؛ عن ابن خالويه.
@خنشع: ال1ن\ش1ع': الضبع.

@خنفع: ال4زهري: ال�ن\ف�ع ال4حق.
@خوع: ال%و\ع: جبل أ%بيض ي.ل�وح بي البال؛ قال رؤبة:

كما ي.ل�وح ال%و\ع' بي. ال4ج\بال}
قال ابن بري: البيت للعجاج؛ وقبله:

والنeؤ\ي' كال%و\ض, ور.ف}ض, ال4ج\ذال}
وقيل: هو جبل بعينه. وال%و\ع: م'ن\ع.ر.ج' الواد1ي. وال%و\ع': بطن ف

ال4رض غامض. قال أ%بو حنيفة: ذكر بعض الرواة أ%ن9 ال%و\ع. من بطون
ال4رض، وأ%نه سهل م1ن\بات ي'ن\ب,ت' الر>م\ث؛ وأ%نشد:

وأ%ز\ف%لة{ ب,ب.ط}ن ال%و\ع, ش'ع\ث{،
�ت.ن'وء بم م'ن.ع\ث1لةD ن.ؤ'ول

والمع أ%خ\واع¬. والائع: اسم جبل ي'قابله جبل آخر يقال له نائع؛ قال
أ%بو وج\زة السعدي يذكرها:

والائع' ال%و\ن� آت{ عن ش.مائ1ل1هم،
ونائع' الن_ع\ف1 عن أ%ي\مانم ي.ف%ع'

أ%ي م'ر\ت.ف1ع¬. وال�واع': شبيه بالن_خ1ي أ%و الش_خي.
والت_خ.وeع: الت_ن.ق©ص. وخ.و_ع. مال�ه: ن.ق%ص، وخ.و_ع.ه هو

وخ.و_ع. وخ.و_ف. منه؛ قال طر.فة� ابن الع.بد:
وجام1ل� خ.و_ع. من ن,يب,ه

ز.ج\ر' ال�ع.ل�ى، أ�ص'لv، والس_ف1يح
يعن ما ينحر ف ال%ي\س3ر منها. قال يعقوب: ويروى من ن.ب\ته أ%ي من
ن.س\له، ويروى: خ.و_ف، والعن واحد. وك�ل© ما ن.قص، فقد خ.و_ع.

وال%و\ع': موضع. قال ابن السكيت: ويقال جاء السيل ف%خ.و_ع الواد1ي أ%ي كس.ر.
ج.ن\ب.ت.ي\ه؛ قال حيد بن ثور:
أ%ل%ث�ت\ عليه د1يةD بعد وابل،

فل1لج,ز\ع, من خ.و\ع, السeيول, ق%س3يب'
(* قوله «ألثت إل» ف معجم ياقوت:

ألثت عليه كل سحاء وابل)
@خهفع: حكى ال4زهري عن أ%ب تراب قال: سعت أ%عرابياv من بن تيم يكن



أ%با ال%ي\ه.ف}ع.ى، وسأ%لته عن تفسي كنيته فقال: يقال إ,ذا وقع الذئب
على الكلبة جاءت بالس>م\ع، وإ,ذا وقع الكلب على الذYئبة جاءت

بال%ي\ه.ف}ع.ى. قال: وليس هذا على أ%بنية أ%سائهم مع اجتماع ثلثة أ%حرف من حروف
ال%ل}ق، وقال عن هذا الرف وعما قبله ف باب رباعي العي ف كتابه: وهذه

حروف ل أ%عرفها ول أ%جد لا أ%صلv ف كتب الثقات الذين أ%خذوا عن
العرب العاربة ما أ%ودعوا كتبهم، ول أ%ذكر\ها وأ%نا أ%حق©ها ولكن ذكرتا

اس\ت1ن\داراv لا وتعجeباv منها، ول أ%دري ما صحتها. وحكى ابن بري ف
أ%ماليه قال: قال ابن خالويه أ%بو ال%ي\ه.ف}ع.ى كنية رجل أ%عراب يقال له

ج,نزاب بن ال4قرع، فقيل له: ل تك%ن_ي\ت بذا؟ فقال: ال%ي\ه.ف}ع.ى
دابة يرج بي الن_مر والضبع، يكون باليمن، أ%غ}ض.ف' ال�ذني غائر'

العيني م'ش\ر,ف الاج,ب.ي أ%ع\ص.ل� ال4ن\ياب ض.خ\م' الب.راث1ن ي.ف}ت.ر,س
ال4باع1ر.؛ وأ%هله الوهري.

@ختف: ال�ت\ف': الس_ذاب'، يانية.
@خجف: ال%جيف': لغة ف ال%خيف وهو الط�ي\ش' وال1ف�ة� والتكب. وغلم

خ'جاف¬: صاحب تكب وفخر؛ حكاه يعقوب.
الليث: ال%ج,يف%ة� الرأ%ة الق%ضيفة�، وه'ن_ ال1جاف'. ورجل خ.ج,يف¬:

ق%ض1يف¬. قال أ%بو منصور: ل أ%سع الجيف، الاء قبل اليم، ف شيء من
كلم العرب لغي الليث.

@خدف: ال%د\ف': م.ش\ي¬ فيه س'رعةD وت.قار'ب' خ'طىÝ. وال%د\ف':
الخ\ت1لس'؛ عن ابن ال4عراب.

واخ\ت.د.ف. الشيء4: اخ\ت.ط%ف%ه واج\تذبه. أ%بو عمرو: يقال ل1ر.ق,
Dالقميص قبل أ%ن ت'ؤ.ل�ف. الك1س.ف' وال1د.ف'، واحدتا ك1س\ف%ة

وخ'د\فةD.وال%د\ف': السeكان� الذي للسفينة.
ابن ال4عراب: ام\ت.ع.د.ه وام\ت.ش.ق%ه واخ\ت.د.فه واخ\تواه واخ\ت.ات.ه

وت.خ.و_ته وام\ت.ش.ن.ه إذا اخ\ت.طف%ه . وخ.د.ف}ت' الشيء وخ.ذ%فت'ه:
ق%ط%ع\ت'ه.

@خذف: ال%ذ}ف': ر.م\ي'ك. ب.صاة أ%و نواة تأ}خ'ذها بي س.ب�اب.ت.ي\ك أ%و
ت.ج\ع.ل� م1خ\ذ%فةv من خشب ترمي با بي البام والسبابة. خ.ذ%ف.

بالشيء ي.خ\ذ1ف' خ.ذ}فاv: ر.مى، وخ.ص_ بعضهم به ال%صى. ال4زهري ف ترجة
ح.ذ%ف. قال: وأ%ما ال%ذ}ف، بالاء، فإنه الر_م\ي' بالصى الصغار بأ%ط}راف



ال4صابع. يقال: خ.ذ%ف%ه بالصى خذفاv. وروي عن النب، صلى الل9ه عليه
وسلم، أ%نه ن.ه.ى عن ال%ذ}ف1 بالصى وقال: إنه يفقأ� العي. ول ي.ن\ك1ي

الع.د'و� ول ي'ح\ر,ز' ص.يداv. ورم\ي' ال1مار, يكون بث}ل, ح.صى
.vال%ذ}ف1 وهي صغار. وف حديث ر.م\ي, ال1مار: عليكم بثل حصى الذ}ف أ%ي صغارا

الوري: ال%ذ}ف' بالصى الر_م\ي' به بال4صابع؛ ومنه قول امرئ القيس:
كأ%ن9 الصى من خ.ل}ف1ها وأ%مام1ها،
إذا ن.ج.ل%ت\ه' ر,ج\ل�ها، خ.ذ}ف' أ%ع\س.را

وف الديث: ن.ه.ى عن ال%ذ}ف1، وهو ر.م\ي'ك. ح.صاةv أ%و نواةv تأ}خذها
بي سبابتيك فترمي با، أ%و ت.ت_خ1ذ� م1خ\ذ%فةv من خشب فترمي با الصاة

بي إب\هامك والسبابة.
وال1خ\ذ%فة�: ال1ق}لع' وشيء ي'ر\م.ى به. ابن سيده: وال1خ\ذفة الت

يوضع فيها الجر وي'ر\مى با الطي وغيها مثل ال1قلع وغيه. وف
الديث: ل يترك عيسى بن مري، عليهما وعلى نبينا الصلة والسلم، إل

م1د\ر.عة% ص'وف{ وم1خ\ذ%فةv؛ أ%راد بالخذفة القلع. وخ.ذ}ف�ه النeط}ف%ة%:
إلقاؤها ف وس.ط الر_ح1م. وخ.ذ%ف. با ي.خ\ذ1ف' خ.ذ}فاv: ض.رط%. وال%ذ�افة

وال1خ\ذفة�: الس\ت'. وخذف. ببوله: ر.مى به ف%ق%ط�ع.ه. وال%ذ}ف':
الق%طع' كال%د\ب,؛ عن كراع. وال%ذ}ف' وال%ذ%فان�: س'ر\عة� سي البل.

وال%ذ�وف' من الد_واب�: الس_ريعة� والس_م1ين.ة�؛ قال ع.دي�:
ل ت.ن\س.ي.ا ذ1ك}ر,ي على لذ�ة1 الـ

ـكأ}س,، وط%و\ف{ بال%ذ�وف1 الن_ح'وص\
يقول: ل ت.ن\س.يا ذ1ك}ر,ي عند الشeر\ب, والص_ي\د1. الوهري:

وال%ذ�وف' ال4تان ت.خ\ذ1ف' من سرعتها ال%صى أ%ي ت.ر\ميه؛ قال
النابغة:كأ%ن� الر_ح\ل% ش'د_ به خ.ذ�وف¬،

�من ال%و\نات1، هاد1يةD ع.ن'ون
وقيل: ال%ذ�وف' الت ت.د\نو من ال4رض س1م.ناv، وقيل: ال%ذ�وف الت

ترفع رجليها إل ش1ق> ب.ط}ن,ها. قال ال4صمعي: أ%تانD خ.ذ�وف¬، وهي الت
تدنو من ال4رض من الس>م.ن,؛ قال الراعي يصف ع.ي\راv وأ�ت'ن.ه:

ن.ف%ى بالع1ر.اك1 ح.وال1ي_ها،
ف%خ.ف�ت\ له خ'ذ�ف¬ ض'م_ر'

�وال%ذ�وف' من البل: الت ل ي.ث}ب'ت ص1رار'ها. التهذيب: ال%ذ%فان



ض.ر\ب¬ من سي البل.
�خذرف: خذ}ر.ف.: ز.ج_ بقوائم1ه، وقيل: ال%ذ}ر.فة� اس\ت1دارة

القوائ1م,.وال�ذ}ر'وف': السريع' الشي، وقيل: الس_ريع' ف ج.ر\ي,ه،
وال�ذ}ر'وف': ع'و.ي\د¬ م.ش\ق�وق¬ ف وسطه ي'ش.دe بيط وي'م.د� ف%ي'س\مع له ح.ن,ي¬،

وهو الذي يسمى ال%ر_ارة، وقيل: ال�ذ}روف شيء# ي'دو>ر'ه الصب بيط
:vف يده في'س\م.ع له د.وي�؛ قال امرؤ القيس يصف فرسا

د.ر,ير�، كخ'ذ}ر'وف1 الو.ل1يد1 أ%م.ر_ه
ت.تاب'ع' ك%ف�ي\ه ب,خ.ي\ط{ م'و.ص_ل,

والمع ال%ذاريف. وف ترجة رمع: الي.ر\م.ع' ال%ر_ارة� الت ي.ل}ع.ب'
با الص�بيان وهي ال�ذ}روف. التهذيب: وال�ذ}ر'وف ع'ود¬ أ%و قص.ب.ة
م.ش\قوقة ي'ف}ر.ض ف وس.طه ث ي'ش.دe بيط، فإذا أ�م1ر_ دار. وسعت له

حفيفاv، يلعب به الصبيان وي'وص.ف' به الفرس لس'ر\ع.ت1ه، تقول: هو ي'خ.ذ}ر,ف'
بقوائمه؛ وقول ذي الرمة:

وإن} س.ح_ س.ح�اv خ.ذ}ر.ف%ت\ بال4كار,ع
قال بعضهم: ال%ذ}ر.ف%ة� ما ت.ر\م1ي البل� بأ%خ\فاف1ها من الصى إذا

أ%سرعت. وكل© شيء منتشر من شيء، فهو خ'ذ}روف¬؛ وأ%نشد:
خ.ذار,يف' م1ن ق%ي\ض, الن_عام, الت_رائك1

vلنا�وقال م'د\ر,ك¬ الق%ي\س3يe: ت.خ.ذ}ر.ف%ت1 الن_وى ف
وت.خ.ذ}ر.م.ت\ه إذا ق%ذ%ف%ت\ه ورح.ل%ت\ به. وال�ذروف: الع'ود الذي يوضع ف خ.ر\ق,

الر_حى الع'ليا، وقد خ.ذ}ر.ف الر_حى. وال�ذ}ر'وف': ط1ي ش.ب,يه¬
بالسeك�ر, ي'ل}ع.ب' به.

وال1ذ}راف': ض.ر\ب¬ من ال%م\ض,، الواحدة� خ1ذ}رافةD، وقيل: هو ن.ب\ت
ر.بيعي� إذا أ%ح.س_ الص_ي\ف. ي.ب,س.. وقال أ%بو حنيفة: ال1ذ}راف' من
ال%م\ض له و'ر.يقة ص.غيةD ت.ر\ت.ف1ع' قدر الذYراع,، فإذا ج.ف_ شاك%ه.

الب.ياض.؛ قال الشاعر:
ت.وائ1م' أ%ش\باه¬ بأ%ر\ض� م.ريضة{،

ي.ل�ذ}ن% ب,خ1ذ}راف1 ال1تان1 وبالغ.ر\ب,
قال أ%بو منصور: الصحيح أ%ن ال1ذ}راف. من ال%م\ض وليس من ب'قول

الر�بيع؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ف%ت.ذ%ك�ر.ت\ ن.ج\داv وب.ر\د. م1ياه1ها،



وم.نابت. ال%م.ص1يض وال1ذ}راف1
ورج'ل م'ت.خ.ذ}ر,ف¬: ط%ي>ب' ال�ل�ق,. وخ.ذ}ر.ف. الناء4: م.ل4ه.

وال%ذ}ر.ف%ة�: الق1ط}عة من الثوب. وت.خ.ذ}ر.ف. الثوب: ت.خ.ر_ق.، والل9ه
أ%علم.

�@خذرف: خذ}ر.ف.: ز.ج_ بقوائم1ه، وقيل: ال%ذ}ر.فة� اس\ت1دارة
القوائ1م,.وال�ذ}ر'وف': السريع' الشي، وقيل: الس_ريع' ف ج.ر\ي,ه،

وال�ذ}ر'وف': ع'و.ي\د¬ م.ش\ق�وق¬ ف وسطه ي'ش.دe بيط وي'م.د� ف%ي'س\مع له ح.ن,ي¬،
وهو الذي يسمى ال%ر_ارة، وقيل: ال�ذ}روف شيء# ي'دو>ر'ه الصب بيط

:vف يده في'س\م.ع له د.وي�؛ قال امرؤ القيس يصف فرسا
د.ر,ير�، كخ'ذ}ر'وف1 الو.ل1يد1 أ%م.ر_ه

ت.تاب'ع' ك%ف�ي\ه ب,خ.ي\ط{ م'و.ص_ل,
والمع ال%ذاريف. وف ترجة رمع: الي.ر\م.ع' ال%ر_ارة� الت ي.ل}ع.ب'

با الص�بيان وهي ال�ذ}روف. التهذيب: وال�ذ}ر'وف ع'ود¬ أ%و قص.ب.ة
م.ش\قوقة ي'ف}ر.ض ف وس.طه ث ي'ش.دe بيط، فإذا أ�م1ر_ دار. وسعت له

حفيفاv، يلعب به الصبيان وي'وص.ف' به الفرس لس'ر\ع.ت1ه، تقول: هو ي'خ.ذ}ر,ف'
بقوائمه؛ وقول ذي الرمة:

وإن} س.ح_ س.ح�اv خ.ذ}ر.ف%ت\ بال4كار,ع
قال بعضهم: ال%ذ}ر.ف%ة� ما ت.ر\م1ي البل� بأ%خ\فاف1ها من الصى إذا

أ%سرعت. وكل© شيء منتشر من شيء، فهو خ'ذ}روف¬؛ وأ%نشد:
خ.ذار,يف' م1ن ق%ي\ض, الن_عام, الت_رائك1

vلنا�وقال م'د\ر,ك¬ الق%ي\س3يe: ت.خ.ذ}ر.ف%ت1 الن_وى ف
وت.خ.ذ}ر.م.ت\ه إذا ق%ذ%ف%ت\ه ورح.ل%ت\ به. وال�ذروف: الع'ود الذي يوضع ف خ.ر\ق,

الر_حى الع'ليا، وقد خ.ذ}ر.ف الر_حى. وال�ذ}ر'وف': ط1ي ش.ب,يه¬
بالسeك�ر, ي'ل}ع.ب' به.

وال1ذ}راف': ض.ر\ب¬ من ال%م\ض,، الواحدة� خ1ذ}رافةD، وقيل: هو ن.ب\ت
ر.بيعي� إذا أ%ح.س_ الص_ي\ف. ي.ب,س.. وقال أ%بو حنيفة: ال1ذ}راف' من
ال%م\ض له و'ر.يقة ص.غيةD ت.ر\ت.ف1ع' قدر الذYراع,، فإذا ج.ف_ شاك%ه.

الب.ياض.؛ قال الشاعر:
ت.وائ1م' أ%ش\باه¬ بأ%ر\ض� م.ريضة{،

ي.ل�ذ}ن% ب,خ1ذ}راف1 ال1تان1 وبالغ.ر\ب,



قال أ%بو منصور: الصحيح أ%ن ال1ذ}راف. من ال%م\ض وليس من ب'قول
الر�بيع؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ف%ت.ذ%ك�ر.ت\ ن.ج\داv وب.ر\د. م1ياه1ها،
وم.نابت. ال%م.ص1يض وال1ذ}راف1

ورج'ل م'ت.خ.ذ}ر,ف¬: ط%ي>ب' ال�ل�ق,. وخ.ذ}ر.ف. الناء4: م.ل4ه.
وال%ذ}ر.ف%ة�: الق1ط}عة من الثوب. وت.خ.ذ}ر.ف. الثوب: ت.خ.ر_ق.، والل9ه

أ%علم.
@خرف: ال%ر.ف'، بالتحريك: ف%ساد' الع.ق}ل, من الك1ب.ر,. وقد خ.ر,ف.
الرج'ل، بالكسر، ي.خ\ر.ف' خ.ر.فاv، فهو خ.ر,ف¬: ف%س.د. ع.ق}ل�ه من الك1ب.ر,،

وال�نثى خ.ر,فةD، وأ%خ\ر.ف%ه ال%ر.م'؛ قال أ%بو الن_ج\م الع1ج\لي�:
ðأ%ق}ب.ل}ت' من ع1ن\د1 ز,ياد{ كال%ر,ف\، ت.خ'ط© ر,ج\لي. ب.ط

م'خ\ت.ل1ف\،
وت.ك}ت'بان1 ف الط�ريق, لم ال1ف

(* قوله «وتكتبان» رواه ف الصحاح بدون واو من التكتيب.)
ن.ق%ل% حركة% المزة من ال4لف على اليم الساكنة من لم فانفتحت، ومثله

قولم ف العدد: ثلثة% اربعة. وال%ريف': أ%ح.د' ف�ص'ول, السنة1، وهي
ثلثة أ%ش\هر من آخر الق%ي\ظ1 وأ%و_ل الشتاء، وسي خ.ريفاv ل4نه

ت'خ\ر.ف' فيه الثYمار أ%ي ت'ج\ت.ن. وال%ريف': أ%و_ل� ما ي.بدأ� من الطر ف
إق}بال, الشتاء. وقال أ%بو حنيفة: ليس الريف' ف ال4صل باسم الفصل،

êوإنا هو اسم مطر القيظ، ث سي الزمن به، والن_س.ب' إليه خ.ر\ف
وخ.ر.فê، بالتحريك، كلها على غي قياس.

وأ%خ\ر.ف. القوم': دخلوا ف الريف، وإذا م'ط1ر. القوم' ف الريف قيل:
:vوخ'ر,ف%ت1 ال4رض' خ.ر\فا .êوا، وم.ط%ر' الريف خ.ر\ف�قد خ'ر,ف

أ%صابا مطر' الريف، فهي م.خ\روفةD، وكذلك خ'ر,ف. الناس'. ال4صمعي: أ%رض¬
م}روفةD أ%صابا خ.ريف' الطر، وم.ر\ب'وعةD أ%صابا الربيع' وهو الطر،

وم.ص1يفةD أ%صابا الصيف'. وال%ريف': الطر ف الريف؛ وخ'ر,ف%ت1 البهائم:
أ%صابا الريف' أ%و أ%ن\ب.ت. لا ما ت.ر\عاه؛ قال الطYرم_اح:

vم1ث}ل% ما كاف%ح\ت. م.خ\ر'وفة
ن.ص_ها ذاع1ر' ر.و\ع� م'ؤام

يعن الظب\ية% الت أ%صابا ال%ريف'. ال4صمعي: أ%و�ل ماء الطر ف



إق}بال, الشتاء اسه الر,يف'، وهو الذي يأ}ت عند ص1رام, النخ\ل، ث الذي
ي.ل1يه الو.س\مي� وهو أ%و_ل� الر_بيع,، وهذا عند دخول الشتاء، ث يليه
الر_بيع ث الصيف' ث ال%م1يم'، ل4ن العرب تعل السنة ستة أ%ز\م1نة.

أ%بو زيد الغ.ن.و,يe: ال%ريف' ما بي ط�ل�وع, الش>ع\رى إل غ�ر'وب,
الع.ر\ق�و.ت.ي\ن,، والغ.و\ر' ور'ك}بة� وال1جاز'، كله ي'م\ط%ر' بالريف،

ون.ج\د¬ ل ت'م\ط%ر' ف ال%ريف، أ%بو زيد: أ%و�ل� الطر الوس\م1ي� ث
الش_ت\و,يe ث الد_ف%ئ1يe ث الصيف' ث ال%م1يم' ث ال%ريف'، ولذلك
ج'ع1لت السنة� ستة% أ%ز\م1نة{. وأ%خ\ر.فوا: أ%قام'وا بالكان خ.ر,يف%هم.

والـم.خ\ر.ف': موضع إقام.ت1هم ذلك الز_م.ن. كأ%نه على ط%ر\ح, الزائد؛ قال
ق%ي\س' بن ذ�ر.ي\ح:

ف%غ.ي\قة� فال4خ\ياف'، أ%خ\ياف' ظ%ب\ية{،
با من ل�ب.ي\ن م.خ\ر.ف¬ وم.راب,ع'

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: إذا رأ%يت قوماv خ.ر.ف�وا ف حائط1هم أ%ي
أ%قام'وا فيه وق}ت. اخ\ت1راف1 الثYمار,، وهو الريف، كقولك صاف�وا

وش.ت.و\ا إذا أ%قاموا ف الصي\ف والشتاء، وأ%ما أ%خ\ر.ف. وأ%صاف. وأ%ش\ت.ى
فمعناه أ%نه دخل ف هذه ال4وقات. وف حديث الارود: قلت يا رسول الل9ه

ذ%و\د¬ نأ}ت عليهن� ف خ'ر'ف ف%ن.س\ت.م\ت1ع' من ظ�هور,هن_ وقد ع.ل1م\ت. ما
ي.ك}ف1ينا من الظ�ه\ر، قال: ضال�ة� الؤ\م1ن ح.ر.ق' النار,؛ قيل: معن

قوله ف خ'ر'ف أ%ي ف وقت خ'روجهن_ إل الريف.
وعام.ل%ه م'خار.فةv وخ1رافاv من ال%ريف1؛ ال4خية عن اللحيان،

كالـم'شاه.ر.ة1 من الشهر. واس\ت.أ}ج.ره م'خار.فةv وخ1رافاv؛ عنه أ%يضاv. وف
الديث: ف�ق%راء� أ�مت يدخلون النة قبل أ%غنيائهم بأ%ربعي خريفاv؛ قال

ابن ال4ثي: وهو الزمان العروف من فصول السنة ما بي الصي\ف والشتار،
ويريد به أ%ربعي سنة ل4ن الريف ل يكون ف السنة إل مر_ة واحدة، فإذا

انقضى أ%ربعون خريفاv فقد مضت أ%ربعون سنة؛ ومنه الديث: إن أ%هل النار
ي.د\عون مالكاv أ%ربعي خريفاv؛ وف حديث س.ل%م.ة بن ال4كوع ورجزه:

ل ي.غ\ذ�ها م'دÒ ول ن.ص1يف'،
ول ت'م.ي\رات¬ ول ر.غ1يف'،
لك1ن\ غ%ذاها ل%ب.ن' ال%ريف1

(* ف هذا الشطر إقواء.)



قال ال4زهري: اللب يكون ف ال%ريف1 أ%د\س.م.. وقال الروي: الر�واية
اللب' ال%ريف'، قال: في'ش\ب,ه أ%نه أ%ج\رى اللب م'ج\رى الثYمار الت
ت'خ\ت.ر.ف' على الستعارة، يريد الط�ري_ ال%ديث% الع.ه\د1 بال%ل%ب,.

�وال%ريف': الساق1ية�. والريف': الرeط%ب' الـم.ج\ن�. وال%ريف: السنة
والعام'. وف الديث: ما بي م.ن\ك1ب.ي الاز,ن1 من خ.ز.نة جهنم خ.ريف¬؛

أ%راد مسافةv ت'ق}ط%ع' من الريف إل الريف وهو السنة.
والـم'خ\ر,ف': الناقة الت ت'ن\ت.ج' ف الريف. وقيل: هي الت ن'ت1ج.ت\

ف مثل الوقت الذي ح.م.ل%ت\ فيه من قابل، وال4و�ل أ%صح� ل4ن الش\ت1قاق
ي.م'دeه، وكذلك الشاة؛ قال الكميت يدح ممد بن سليمان الاشي�:

ت.ل}قى ال4مان%، على ح1ياض, م'حمد{،
ث%و\لء� م'خ\ر,فةD، وذ1ئ}ب¬ أ%ط}ل%س'

،Dل ذ1ي ت.خاف'، ول لذل1ك ج'ر\أ%ة
ت'ه\دى الر_ع1ي�ة� ما اس\ت.قام. الر_ي>س'

وقد أ%خ\ر.ف%ت1 الشاة�: و.ل%د.ت\ ف ال%ريف، فهي م'خ\ر,ف¬. وقال شر:
ل أ%عرف أ%خرفت بذا العن إل من الريف، ت.ح\م1ل� الناقة� فيه وت.ض.ع'

فيه.
وخ.ر.ف. النخل% ي.خ\ر'ف�ه خ.ر\فاv وخ.رافاv وخ1رافاv واخ\ت.ر.ف%ه:

ص.ر.م.ه واج\ت.ناه. وال%ر'وف%ة�: النخلة ي'خ\ر.ف' ث%ر'ها أ%ي ي'ص\ر.م'،
ف%ع'ولةD بعن م.ف}عولة. والرائف': النخل الل�ئي ت'خ\ر.ص'. وخ.ر.ف}ت'

فلناv أ%خرف�ه إذا ل%ق%ط}ت. له الث�مر.. أ%بو عمرو: اخ\ر'ف\ لنا ث%ر.
النخل,، وخ.ر.ف}ت' الثYمار أ%خ\ر'ف�ها، بالضم، أ%ي اج\ت.ن.ي\ت'ها، الثمر

�م.خ\ر'وف¬ وخ.ريف. وال1خ\ر.ف: النخلة ن.ف}س'ها، والخ\ت1راف': ل%ق}ط
النخل، ب'س\راv كان أ%و ر'ط%باv؛ عن أ%ب حنيفة. وأ%خ\ر.ف. النخل�: حان%

خ1راف�ه. والار,ف': الاف1ظ� ف النخل,، والمع خ'ر�اف¬. وأ%رسلوا
خ'ر_اف%هم أ%ي ن'ظ�ار.هم. وخ.ر.ف. الرجل� ي.خ\ر'ف': أ%خ.ذ% من ط�ر.ف1

الف%واك1ه1، والسم ال�ر\فة�. يقال: التم\ر' خ'ر\فة الصائم. وف الديث: إن
الشج.ر. أ%ب\ع.د' من الار,ف، وهو الذي ي.خ\ر'ف' الث�م.ر أ%ي ي.ج\ت.ن,يه.

وال�ر\فة�، بالضم: ما ي'ج\ت.ن من الف%واك1ه. وف حديث أ%ب ع.م\رة%: النخلة
خ'ر\فة� الصائم أ%ي ث%م.رت'ه الت يأ}كلها، ون.س.ب.ها إل الصائم ل4نه

vجعل%ها له خ'ر\فة :vالف}طار' عليه. وأ%خ\ر.ف%ه ن.خلة eي'س\ت.ح.ب



�ي.خ\ت.ر,ف�ها. وال%ر'وفة�: النخلة�. وال%ريفة�: النخلة الت ت'ع\ز.ل
للخ'ر\فة1. وال�رافة�: ما خ'ر,ف. من النخل.

والـم.خ\ر.ف': الق1ط}عة الصغية من النخل س1ت� أ%و سب\ع¬ يشتريها الرجل
للخ'ر\فة1، وقيل هي جاعة النخل ما ب.ل%غ.ت\. التهذيب: روى ثو\بان� عن

النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: عائد' الـم.ريض, ف م.خ\ر.ف%ة1
النة حت ي.ر\ج,ع.. قال شر: الـم.خ\ر.فة� س1ك9ةD بي ص.ف�ي\ن من نل

ي.خ\ت.ر,ف' من أ%ي>ه,ما شاء أ%ي يتن، وجعها الـم.خار,ف'. قال ابن ال4ثي:
الـم.خار,ف' جع م.خ\ر.ف{، بالفتح، وهو الائط� من النخل أ%ي أ%ن9

ـ�ه على نل النة ي.خ\ت.ر,ف' العائد. فيما ي.ح'وز'ه من الثواب كأ%ن
ث1مار.ها.وال1خ\ر.ف'، بالكسر: ما ي'ج\ت.ن فيه الثYمار'، وهي الـم.خار,ف'،

وإنا س>ي م1خ\ر.فاv ل4نه ي'خ\ت.ر.ف' فيه أ%ي ي'ج\ت.ن.ى. ابن سيده:
ال1خ\ر.ف' ز.بيلD صغي ي'خ\ت.ر.ف' فيه من أ%طاي,ب, الرeط%ب. وف الديث: أ%نه

أ%خذ م1خ\ر.فاv فأ%ت.ى ع1ذ}قاv؛ ال1خ\ر.ف'، بالكسر: ما يتن فيه
الثمر، والـم.خ\ر.ف': ج.ن.ى النخل,. وقال ابن ق�تيبة فيما رد_ على أ%ب عبيد:
ل يكون الـم.خ\رف' ج.ن النخل، وإنا الـم.خ\ر'وف' جن.ى النخل، قال:

ومعن الديث عائد' الريض ف بساتي 
(* قوله «ف بساتي إل» هذا يناسب

رواية النهاية عائد الريض على مارف النة بصيغة المع ل الرواية هنا ف
�مرفة النة بالفراد.) النة؛ قال ابن ال4نباري: بل هو الـم'خ\طئ

ل4ن الـم.خ\ر.ف. يقع على النخل وعلى الـم.خ\ر'وف1 من النخل كما يقع
الش\ر.ب على الش'ر\ب, والوضع, والـم.ش\ر'وب,، وكذلك الـم.ط}ع.م' يقع على

الطعام الأ}كول، والـم.ر\ك%ب' يقع' على الركوب، فإذا جاز ذلك جاز أ%ن تقع
الـم.خار,ف' على الرطب الـم.خ\ر'وف، قال: ول يهل هذا إل قليل التفتيش

لكلم العرب؛ قال ن'ص.ي\ب¬:
وقد عاد. ع.ذ}ب' الاء3 ب.ح\راv، فزاد.ن

إل ظ%م.ئي أ%ن} أ%ب\ح.ر. الـم.ش\ر.ب' الع.ذ}ب'
وقال آخر:

وأ�ع\ر,ض' عن م.طاع1م. ق%د\ أ%راها
ت'ع.ر_ض' ل، وف الب.ط}ن, ان\طواء

قال: وقوله عائد الريض على بساتي النة ل4ن على ل تكون بعن ف، ل



يوز أ%ن يقال الك1يس' على ك�م>ي يريد ف ك�م>ي، والص>فات' ل
ت'ح\م.ل� على أ%خواتا إل بأ%ثر، وما روى ل�غ.و,ي� قط© أ%نم ي.ض.ع'ون على

موضع ف. وف حديث آخر: على خ'ر\فة1 النة؛ وال�رفة، بالضم: ما ي'خ\ت.ر.ف'
من النخل حي ي'د\ر,ك' ثره. ولا نزلت: م.ن ذا الذي ي'ق}ر,ض' الل9ه

قرضاv حسناv، الية؛ قال أ%بو طلحة: إن� ل م.خ\ر.فاv وإن قد جعلته
ص.د.ق%ةv أ%ي ب'س\تاناv من نل. والخرف، بالفتح: يقع على النخل والرطب. وف

حديث أ%ب ق%ت.ادة: فاب\ت.ع\ت' به م.خ\ر.فاv أ%ي حائطاv ي'خ\ر.ف' منه
الرطب. ويقال للنخلة الت يأ}خذها الرجل للخ'ر\ف%ة ي.لق�ط� ما عليها من

الرeط%ب: ال%ر'وف%ة�. وقد اش\ت.م.ل% فلن خ.رائف%ه إذا ل%ق%ط% ما عليها من
الرطب إل قل1يلv، وقيل: معن الديث عائد الريض على طريق النة أ%ي
يؤد>يه ذلك إل طرقها؛ وقال أ%بو كبي الذل يصف رجلv ضربه ضربة:

ولقد ت'ح1ي' ال1ر\ق. ي.ر\ك�د' ع1ل}ج'ه،
ف%و\ق. ال3كام,، إدام.ة% الـم'س\ت.ر\ع1ف1

فأج.ز\ت'ه بأ%ف%ل� ت.ح\س.ب' أ%ث}ر.ه
ن.ه\جاv، أ%بان% ب,ذ1ي ف%ريغ� م.خ\ر.ف1

ف%ريغ: طريق واسع. وروي أ%يضاv عن علي�، عليه السلم، قال: سعت النب،
صلى الل9ه عليه وسلم، يقول: م.ن عاد. م.ريضاv إياناv بالل9ه ورسوله

وتصديقاv لك1تابه كان ما كان قاع1داv ف خ1راف1 النة1، وف رواية أ�خرى:
عائد' الريض, ف خ1رافة النة أ%ي ف اج\ت1ناء ثرها من خ.ر.ف}ت النخلة%

أ%خ\ر'ف�ها، وف رواية أ�خرى: عائد الريض له خ.ر,يف¬ ف النة أ%ي
م.خ\ر'وف¬ من ثرها، ف%ع1يلD بعن م.ف}ع'ول�.

والـم.خ\ر.فة�: البستان. والـم.خ\ر.ف' والـم.خ\ر.ف%ة�: الطريق الواضح'.
وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: تركتكم على م.خ\ر.فة1 

(* قوله «تركتكم على
مرفة» الذي ف النهاية: تركتم على مثل مرفة.) الن_ع.م, أ%ي على م1ث}ل,

طريق1ها الت ت'م.ه>د'ها بأ%خ\فاف1ها. ثعلب: الـم.خار,ف' الط©ر'ق' ول
يعي أ%ية الط©ر'ق هي.

وال�رافة�: الديث� الـم'س\ت.م\ل%ح' من الكذ1ب,. وقالوا: حديث خ'رافة%،
ذكر ابن الكلب ف قولم حديث� خ'رافة أ%ن� خ'رافة% من بن ع'ذ}ر.ة%

�أ%و من ج'ه.ي\نة%، اخ\ت.ط%ف%ت\ه ال1نe ث رجع إل قومه فكان ي'ح.د>ث



بأ%حاديث% مـما رأى ي.ع\ج.ب' منها الناس' فكذ�بوه فجرى على أ%ل}س'ن,
الناس. وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: وخ'راف%ة� ح.قÒ. وف

حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: قال لا ح.د>ث1ين، قالت: ما أ�ح.د>ث�ك.
ح.د1يث% خ'رافة%، والراء فيه مففة، ول تدخله ال4لف واللم ل4نه معرفة

إل أ%ن يريد به ال�رافات1 الوضوعة% من حديث الليل، أ%ج\ر.و\ه على كل ما
ي'ك%ذYب'ون.ه من ال4حاديث، وعلى كل ما ي'س\ت.م\ل%ح' وي'ت.ع.ج_ب' منه.

وال%ر'وف': ولد ال%م.ل,، وقيل: هو دون% ال%ذ%ع, من الضأ}ن1 خاص�ة،
والمع أ%خ\رفةD وخ1رفان، وال4نثى خ.ر'وف%ةD، واش\ت1قاق�ه أ%نه ي.خ\ر'ف'

من ههنا وههنا أ%ي ي.ر\ت.ع'. وف حديث السيح: إنا أ%ب\ع.ث�ك�م كالك1باش,
ت.ل}ت.ق1طون خ1ر\فان بن إسرائيل؛ أ%راد بالك1باش الك1بار. الع'ل%ماء،
وبال1ر\فان الص>غار. ال�ه�ال%. وال%ر'وف' من اليل ما ن'ت1ج. ف

ال%ريف1. وقال خالد بن ج.ب.ل%ة: ما ر.عى ال%ريف.، وقيل: ال%ر'وف' ول%د'
الفرس إذا بلغ ستة أ%ش\هر أ%و سبعة؛ حكاه ال4صمعي ف كتاب الف%رس؛ وأ%نشد

لرجل من بن الرث:
وم'س\ت.ن�ة{ كاس\ت1نان1 ال%ر'و

ف1، قد ق%ط%ع. ال%ب\ل% بال1ر\و.د1
د.ف�وع, ال4صابع,، ض.ر\ح. الش_م'و

س, ن.ج\لء، م'ؤيسة الع'و_د1
أ%راد. مع ال1ر\ود1. وقوله وم'س\ت.ن_ة{ يعن ط%ع\نة فار د.م'ها

باس\ت1نان{. والس\ت1نان� والس_نe: الـم.رe على وجهه، يريد أ%ن د.م.ها مر_
على وجهه كما يضي الـم'ه\ر' ال4ر,ن�؛ قال الوهري: ول يعرفه أ%بو

الغوث؛ وقوله د.ف�وع ال4صابع أ%ي إذا وض.ع\ت. أ%صابعك. على الد_م د.ف%عها
الدم كض.ر\ح, الش_م'وس, بر,ج\ل1ه؛ يقول: ي.ئ1س. الع'و�اد' من ص.لح, هذه

�الط�ع\نة، وال1ر\و.د': حديدة ت'وت.د' ف ال4رض ي'ش.دe فيها حبل
الدابة1؛ فأ%ما قول امرئ القيس:

ج.واد. الـم.ح.ث9ة1 وال%ر\و.د1
(* قوله «جواد إل» صدره كما ف رود من الصحاح:

وأعددت للحرب وثابة)
والـم.ر\و,د أ%يضاv، فإنه يريد ج.واداv ف حالت.ي\ها إذا

اس\ت.ح\ث%ث}ت.ها وإذا رف%ق}ت. با. والـم'ر\و.د': م'ف}ع.لD من الر_و\د1 وهو الر>ف}ق'،



والـم.ر\و.د' م.ف}ع.لD منه، وجعه خ'ر'ف¬؛ قال:
ـ�ها خ'ر'ف¬ واف{ س.ناب,ك�ها، كأ%ن
ف%طأ}ط%أ%ت\ ب'ؤ.راv ف ص.ه\و.ة{ ج.د.د1

ابن السكيت: إذا ن'ت1ج.ت الفر.س' يقال لولدها م'ه\ر وخ.روف، فل يزال
كذلك حت يول عليه الول.

وال%ر\ف م.ق}ص'ور¬: ال�ل}بان� وال�ل�ر'؛ قال أ%بو حنيفة: هو فارسي.
وبنو خار,ف{: ب.ط}نان. وخار,ف¬ ويام¬: ق%بيل%تان من اليمن، والل9ه

أ%علم.
@خرشف: أ%بو عمرو: الك%ر\ش.فة� ال4رض' الغ.ليظة� وهي ال%ر\ش.فة�. ويقال
ك1ر\ش1فةD وخ1ر\ش1فةD وك1ر\شاف¬ وخ1ر\شاف¬. قال أ%بو منصور: وبالبيضاء من

بلد بن ج.ذ1ية% ب,س3يف1 البحرين موضع يقال له خ.ر\شاف¬ ف ر,مال�
.Dب.ع\ل Dالاء، عليها ن.خ\ل �و.ع\ث%ة{ تتها أ%ح\ساء ع.ذ}بة

@خرقف: ال�ر.ن\ق1ف%ة�: الق%ص1ي'.
@خرنف: ناقةD خ1ر\ن,ف¬: غ%زيرةD. ونوق خ.ران,ف': غ%زيرةD ال4ل}بان1. وف

النوادر: خ.ر\ن.ف}ت'ه بالسيف وك%ر\ن.ف}ت'ه إذا ض.ر.ب\ت.ه. وخ.ران,ف'
.Dالع1ضاه ثرتا، واحدتا خ1ر\ن,فة

:eمن النوق؛ قال زياد ال1ل}ق%ط1ي �وال1ر\ن,ف': السمينة الغ.زيرة
ي.ل�فe منها بال%ران,يف1 الغ'ر.ر\،

gبأ%خ\لف1 الر_خ1ي�ات1 الـم.ص.ر� vل%ف9ا
@خزف: ال%ز.ف': ما ع'م1ل% من الطي وش'وي. بالنار فصار ف%خ�اراv، واحدته

خ.ز.فةD. الوهري: ال%ز.ف'، بالتحريك، ال%رe والذي ي.بيع'ه
:vخ.ط%ر.. وخ.ز.ف. الشيء4 خ.ز\فا :vال%ز_اف. وخ.ز.ف. بيده ي.خ\ز,ف' خ.ز\فا

خ.ر.ق%ه. وخ.ز.ف. الثوب. خ.ز\فاv: ش.ق�ه. وال%ز\ف': ال%ط}ر' باليد1 عند
الـم.ش\ي.

@خزرف: رجل خ1ز\رافةD: ض.ع1يف¬ خ.و�ار¬ خ.فيف¬، وقيل: هو الذي ي.ض\ط%ر,ب'
ف ج'ل�وس1ه؛ قال امرؤ القيس:

ول%س\ت' ب,خ1ز\رافة{ ف الق�ع'ود،
ول%س\ت' بط%ي�اخ.ة{ أ%خ\د.با

(* قوله «ولست إل» تقدم ف مادة طيخ:
ولست بطياخة ف الرجال * ولست بزرافة أحدبا



بفتح التاء من لست وبالاء الهملة ف أ%حدبا.)
ال4خ\د.ب الذي ل ي.ت.مال%ك' ح'م\قاv، وقيل: ال4خ\د.ب' ال4ه\و.ج'.

ابن ال4عراب: ال1ز\رافة� الذي ل يسن الق�عود ف اللس. وقال ابن
السكيت: ال1ز\رافة� الكثي الكلم الفيف'، وقيل: الر_خ\و'.

vخسف: السف: س'ؤ'وخ' ال4رض با عليها. خ.س.ف%ت\ ت.خ\س3ف' خ.س\فا@
وخ'سوفاv وان\خ.س.ف%ت\ وخ.س.ف%ها الل9ه وخ.س.ف الل9ه به ال4رض. خ.س\فاv أ%ي
غاب. به فيها؛ ومنه قوله تعال: ف%خ.س.ف}نا به وبدار,ه ال4رض.. وخ.س.ف.

هو ف ال4رض وخ'س3ف. به، وقرئ: ل�س3ف بنا، على ما ل يسم_ فاعله. وف
حرف عبد الل9ه: ل ن\خ'س3ف. بنا كما يقال ان\ط�ل1ق. بنا، وان\خ.س.ف. به

ال4رض' وخ.س.ف. الل9ه به ال4رض. وخ.س.ف. الكان� ي.خ\س3ف' خ'سوفاv: ذه.ب
ف ال4رض، وخ.س.ف%ه الل9ه تعال. ال4زهري: وخ'س3ف. بالرجل وبالقوم,

إذا أ%خذته ال4رض' ودخل فيها. وال%س\ف': إل}حاق' ال4رض ال�ول
بالثانية. وال%س\ف': غ�ؤ'ور' العي,، وخ'سوف' العي,: ذ%هاب'ها ف الرأ}س. ابن
:Dوهي خ.س3يفة vها خ.س\فا�سيده: خ.س.ف%ت\ عين'ه ساخ.ت\، وخس.ف%ها ي.خ\س3ف

ف%ق%أ%ها. وعي خاس1فةD: وهي الت ف�ق1ئ%ت\ حت غابت ح.د.ق%تاها ف
الرأ}س. وعي¬ خاس1ف¬ إذا غار.ت\، وقد خ.س.ف%ت1 العي' ت.خ\س3ف' خ'س'وفاv؛

وأ%نشد الفراء:
م1ن كلY مل}قى ذ%ق%ن� ج.ح'وف1،

ي.ل1حe ع1ن\د. ع.ي\ن,ها ال%س3يف1
وبعضهم يقول: عي¬ خ.س3يف¬ والبئر خ.س3يف¬ ل غي. وخ.س.ف%ت1 الشمس'

وكس.ف%ت\ بعنÝى واحد. ابن سيده: خ.س.ف%ت1 الشمس' ت.خ\س3ف' خ'سوفاv ذهب
ض.و\ؤ'ها، وخس.ف%ها الل9ه وكذلك القمر. قال ثعلب: كس.فت1 الشمس' وخس.ف القمر

هذا أ%جود' الكلم، والشمس' ت.خ\س3ف' يوم القيامة1 خ'سوفاv، وهو دخولا
ف السماء كأ%نا ت.ك%و_ر.ت\ ف ج'ح\ر. الوهري: وخ'سوف' القمر, ك�سوف�ه.

وف الديث: إن الشمس. والقمر. ل ي.خ\س3فان1 
(* قوله «ل يسفان» ف

النهاية: ل ينخسفان.) لو\ت1 أ%ح.د{ ول ل1ح.يات1ه. يقال: خ.س.ف. القمر'
بوزن ضر.ب إذا كان الفعل له، وخ'س3ف. على ما ل يسم� فاعله. قال ابن

ال4ثي: وقد ورد ال�سوف' ف الديث كثياv للشمس والعروف لا ف اللغة
الكسوف' ل ال�سوف'، فأ%ما إطلق�ه ف مثل هذا فتغليباv للقمر لتذكيه على



تأ}نيث الشمس، فجمع بينهما فيما ي.خ'ص� القمر، وللمعاوضة أ%يضاv فإنه قد
جاء ف رواية أ�خرى: إن الشمس والقمر ل ي.ن\ك%س3فان1، وأ%ما إطلق'

ال�سوف1 على الشمس منفردة فلشتراك السوف والكسوف ف معن ذهاب نورها
وإظلمهما. والن\خ1ساف': م'طاو,ع' خ.س.ف}ت'ه فان\خ.س.ف.. وخ.س.ف. الشيء4

ي.خ\س3ف�ه خ.س\فاv: خ.ر.ق%ه. وخ.س.ف. السق}ف نف}س'ه وان\خ.س.ف.: ان\خ.ر.ق..
وبئر خ.س'وف¬ وخ.س3يف¬: ح'ف1ر.ت\ ف حجارة فلم ينقطع لا ماد�ة لكثرة

مائها، والمع أ%خ\س3فةD وخ'س'ف¬، وقد خ.س.ف%ها خ.س\فاv، وخ.س\ف'
الر_ك1ي_ة1: م.خ\ر.ج' مائها. وبئر¬ خ.س3يف¬ إذا ن'ق1ب. ج.ب.ل�ها عن ع.ي\ل%م, الاء

فل ي.ن\ز.ح' أ%بداv. وال%س\ف': أ%ن ي.ب\ل�غ% الاف1ر' إل ماء ع1د¼.
أ%بو عمرو: ال%س3يف' البئر الت ت'ح\ف%ر' ف الجارة فل ينقطع ماؤها

كثرةv؛ وأ%نشد غيه:
قد ن.ز.ح.ت\، إن} ل ت.ك�ن\ خ.س3يفا،

أ%و ي.ك�ن, الب.حر' لا حليفا
وقال آخر: من الع.يال1م, ال�س\ف'، وما كانت البئر خ.س3يفاv، ولقد

خ'س3ف%ت\، والمع خ'س'ف¬. وف حديث عمر أ%ن العباس، رضي الل9ه عنهما، سأ%له عن
الشعراء فقال: امرؤ القيس ساب,ق�هم خ.س.ف. لم ع.ي\ن الشعر فاف}ت.ق%ر.

(* قوله «فافتقر إل» فسره ابن الثي ف مادة فقر فقال: أ%ي فتح عن معان
غامضة.) عن معان{ ع'ور� أ%ص.ح_ ب.ص.ر� أ%ي أ%ن\ب.ط%ها وأ%غ}ز.رها لم،

من قولم خ.س.ف. البئر. إذا ح.ف%ر.ها ف حجارة فنبعت باء كثي، يريد أ%نه
ذ%ل�ل% لم الطريق إليه وب.ص_ر.ه'م ب.عان الش>ع\ر وف%ن_ن أ%نواعه

وق%ص_د.ه، فاح\ت.ذ%ى الشعراء على مثاله فاستعار العي لذلك. ومنه حديث
الجاج قال لرجل بعثه ي.حف1ر' بئراv: أ%خ.س.ف}ت. أ%م أ%وش.ل}ت.؟ أ%ي

أ%ط}ل%ع\ت. ماء كثياv أ%م قل1يلv. وال%س3يف' من الس_حاب,: ما ن.ش.أ% من
ق1ب.ل, الع.ي\ن, حام1ل% ماء كثي والعي' عن يي القبلة. وال%س\ف':

ال�زال� والذ©ل©. ويقال ف الذ©لY خ'س\ف¬ أ%يضاv، وال%س\ف' وال�س\ف':
الذ}لل� وت.ح\م1يل� النسان ما ي.ك}ر.ه؛ قال ال4عشى:

إذ} سام.ه خ'ط�ت.ي\ خ.س\ف{، فقال له:
اع\ر,ض\ علي_ كذا أ%س\م.ع\هما، حار,

(* ف قصيدة العشى:
قل} ما تشاء، فان سامع¬ حار,)



وال%س\ف': الظلم؛ قال ق%يس بن الطيم:
ول أ%ر. كام\رئ� ي.د\ن'و ل1خ.س\ف{،

له ف ال4رض س.ي\ر¬ وان\ت1واء
وقال ساع1دة� بن ج'ؤي�ة%:

أ%ل يا ف%تÝى، ما ع.ب\د' ش.م\س� ب,م1ث}ل1ه
ي'ب.ل© عل العاد1ي وت'ؤ\ب.ى الـم.خاس1ف'

الـم.خاس1ف': جع خ.س\ف{، خ.ر.ج. م.خ\ر.ج. م.شابه. وم.لم1ح.. ويقال:
سام.ه ال%س\ف. وسام.ه خ.س\فاv وخ'س\فاv، أ%يضاv بالضم، أ%ي أ%و\له

ذ�ل¾. ويقال: كل�فه الـم.ش.ق�ة% والذ©ل�. وف حديث علي�: م.ن\ ت.ر.ك.
ال1هاد. أ%ل}ب.س.ه الل9ه' الذYل�ة% وسيم. ال%س\ف.؛ ال%س\ف':

النeق}صان� وال%وان�، وأ%صله أ%ن ت'ح\ب.س, الدابة� على غي ع.ل%ف{ ث استعي فوضع
موضع ال%وان، وس1يم.: ك�لYف. وأ�لز,م.. وال%س\ف': ال�وع'؛ قال ب,ش\ر

بن أ%ب خازم:
،éبض.ي\ف{ قد أ%ل�م ب,ه,م\ ع1شاء

على ال%س\ف1 الـم'ب.ي_ن, وال�د'وب,
أ%بو اليثم: الاسف' الائع'؛ وأ%نشد قول أ%وس:

أ%خ'و ق�ت'رات{ قد ت.ب.ي_ن. أ%نه،
إذا ل ي'ص1ب\ ل%ح\ماv من الو.ح\ش,، خاس1ف'

أ%بو بكر ف قولم شربنا على ال%س\ف1 أ%ي شربنا على غي أ%كل. ويقال:
بات القوم على ال%س\ف إذا باتوا جياعاv ليس لم شيء يتقو_تونه. وباتت

الدابة� على خ.س\ف إذا ل يكن لا ع.ل%ف؛ وأ%نشد:
ب,ت\نا على ال%س\ف1، ل ر,س\لD ن'قات' به،

حت ج.ع.ل}نا ح1بال% الر_ح\ل, ف�ص\لنا
أ%ي ل ق�وت. لنا حت ش.د.د\نا النeوق. بال1بال, ل1ت.د1ر_ علينا

ف%ن.ت.ق%و_ت. لب.نها. الوهري: بات فلن ال%س\ف. أ%ي جائعاv. وال%س\ف' ف
الد_واب�: أ%ن ت'ح\ب.س. على غي ع.ل%ف. وال%س\ف': النeق}صان�. يقال:

�ر.ض1ي. فلن بال%س\ف1 أ%ي بالن_ق1يصة؛ قال ابن بري: ويقال ال%س3يف%ة
أ%يضاv؛ وأ%نشد:

،vخ.س3يف%ة vوم.و\ت' الف%ت، ل ي'ع\ط% ي.و\ما
أ%ع.فe وأ%غ}ن.ى ف ال4نام, وأ%ك}ر.م'



والاس1ف: الـم.ه\زول�. وناقة خ.س3يف¬: غ%زير.ةD سر,يعة� الق%ط}ع, ف
الش�تاء، وقد خ.س.ف%ت\ خ.س\فاv. وال�س'ف': النeق�ه' من الر>جال. ابن

ال4عراب: ويقال للغلم ال%ف1يف الن_ش1يط1 خاس1ف¬ وخاش1ف¬ وم.ر�اق¬
وم'ن\ه.م1ك¬.

وال%س\ف': ال%و\ز' الذي يؤكل، واحدته خ.س\فةD، ش1ح\ر,ي�ةD؛ وقال أ%بو
حنيفة: هو ال�س\ف'، بضم الاء وسكون السي؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح.

وال%س3يفان�: ر.د1يء� التم\ر,؛ عن أ%ب عمرو الشيبان، حكاه أ%بو علي�
ف التذكرة وزعم أ%ن النون نون التثنية وأ%ن9 الضم فيها لغة، وحكى عنه

أ%يضاv: ها خليلن�، بضم النون.
وال4خاس1يف': ال4رض' الل�ي>ن.ة�. يقال: وق%ع'وا ف أ%خاس1يف. من

ال4رض وهي اللينة.
@خشف: ال%ش\ف': الـم.رe السريع'. وال%ش'وف' من الرجال: السريع'.
وخ.ش.ف. ف ال4رض ي.خ\ش'ف' وي.خ\ش1ف' خ'شوفاv وخ.ش.فاناv، فهو خ.اش1ف¬

وخ.شوف¬ وخ.ش1يف¬: ذ%ه.ب. أ%بو عمرو: رجل م1خ.شÒ م'خ\ش.ف¬ وهو ال%ريء� على
ه.و\ل, الليل. ورجل خ.ش'وف¬ وم1خ\ش.ف¬: جريء على الليل ط�ر.ق%ةD. وحكى ابن

بري عن أ%ب عمرو: ال%ش'وف' الذاهب' ف الليل أ%و غيه ب'ر\أ%ة{؛
وأ%نشد ل4ب الـم'ساو,ر, الع.ب\س3ي�:

سرينا، وف1ينا صار,م¬ م'ت.غ.ط}ر,س¬،
س.ر.ن\د.ى خ.ش'وف¬ ف الدeجى، م'ؤ\ل1ف' القفر,

وأ%نشد ل4ب ذؤيب:
أ�ت1يح. له من الف1ت\يان1 خ1ر\ق¬

أ%خ'و ث1قة{ وخ1ر�يق¬ خ.ش'وف'
ودليلD م1خ\ش.ف¬: ماض�. وقد خ.ش.ف. بم ي.خش1ف' خ.شافةv وخ.ش_ف.

وخ.ش.ف. ف الشيء وان\خ.ش.ف.، كلها: د.خ.ل فيه؛ قال:
وأ%ق}ط%ع' الليل%، إذا ما أ%س\د.فا،

وق%ن_ع. ال4رض. ق1ناعاv م'غ\د.فا
وان\غ.ض.ف%ت\ ل1م'ر\ج.ح1ن¼ أ%غ}ض.فا

ج.و\ن{، ت.رى فيه ال1بال% خ'ش_فا
وال�ش�اف': طائر صغي' الع.ي\ن.ي,. الوهري: ال�ش�اف' ال�ف9اش'،

وقيل ال�ط�اف'. الليث: ال%ش.فان� ال%و.لن� بالليل، وس'م�ي ال�ش�اف' به



ل%ش.فان,ه، وهو أ%ح\س.ن' من ال�ف9اش,. قال: ومن قال خ'ف9اش¬
فاش\ت1قاق' اسه من ص1غ.ر ع.ينيه.

وال%ش\ف' وال1ش\ف': ذ�باب¬ أ%خ\ضر. وقال أ%بو حنيفة: ال�ش\ف' الذباب'
،vال4خضر، وجعه أ%خ\شاف¬. وال1ش\ف': الظ�ب\ي' بعد أ%ن يكون ج.3داية

وقيل: هو خ1ش\ف¬ أ%و_ل% ما يولد، وقيل: هو خشف أ%و_ل م.ش\ي,ه، والمع
،vوال4نثى بالاء. ال4صمعي: أ%و_ل% ما يولد الظب' فهو ط%ل ،Dخ1ش.فة

وقال غي واحد من ال4عراب: هو ط%لv ث خش\ف¬.
وال4خ\ش.ف' من البل: الذي ع.م_ه ال%ر.ب'. ال4صمعي: إذا ج.ر,ب.

البعي' أ%ج\م.ع' فيقال: أ%ج\ر.ب' أ%خ\ش.ف'، وقال الليث: هو الذي ي.ب,س. عليه
ج.ر.ب.ه'؛ وقال الفرزدق:

على الناس, م.ط}ل1يe الـم.ساع1ر, أ%خ\ش.ف'
وال�ش_ف' من البل: الت تسي ف الليل، الواحد خ.ش'وف¬ وخاش1ف¬

وخاش1فةD؛ وأ%نشد:
بات. ي'باري و.ر,شات{ كالقطا

ع.ج.م\ج.مات{، خ'ش_فاv ت}ت. السeرى
قال ابن بري: الواحد من ال�ش_ف1 خاش1ف¬ ل غي، فأ%م�ا خ.ش'وف¬ فجمعه

خش'ف¬، والو.ر,شات': ال1فاف' من النوق,، وال%ش\ف' م1ث}ل� ال%س\ف1، وهو
الذ©ل©. وال4خاش1ف'، بالشي: الع.زاز' الصeل}ب' من ال4رض، وأ%ما

ال4خاس1ف' فهي ال4رض الل�ي>نة�. وف النوادر: يقال خ.ش.ف. به وخ.ف%ش.
به وح.ف%ش. به ول%ه.ط% به إذا ر.م.ى به. وخ.ش.ف. الب\د' ي.خ\ش'ف'

خ.ش\فاv: اش\ت.د_. وال%ش.ف': الي'ب\س'. وال%ش.ف' وال%ش1يف': الثل}ج'، وقيل:
الثلج ال%ش1ن'، وكذلك ال%م\د' الر>خ\و، وقد خ.ش.ف. ي.خ\ش1ف' وي.خ\ش'ف'

خ'ش'وفاv. وقال الوهري: خ.ش.ف. الثل}ج' وذلك ف شد_ة1 الب.ر\د1
ت.س\م.ع' له خ.ش\فة عند الـم.ش\ي,؛ قال:

إذا ك%ب_د. الن_ج\م' السماء4 بش.ت\وة{،
على ح1ي. ه.ر_ الكلب' والثل}ج' خاش1ف'

قال: إنا ن.ص.ب. حي ل4نه ج.ع.ل% على ف%ض\لv ف الكلم وأ%ضاف%ه إل
جلة فت'ركت الملة على إعرابا كما قال الخر:

على ح1ي. أ%ل}هى الناس. ج'ل© أ�م'ور,هم،
ف%ن.د\لv ز'ر.ي\ق' الال% ن.د\ل% الث}عال1ب,



ول4نه أ�ض1يف. إل ما ل يضاف إل مثله وهو الفعل، فلم يوف�ر\ حظ©ه
من العراب,؛ قال ابن بري: البيت للقطامي والذي ف شعره:

إذا كب_د. النجم' السماء بس'ح\رة{
قال: وبن حي على الفتح ل4نه أ%ضافه إل هر_ وهو فعل مبن فب'ن

لضافته إل مبن؛ ومثله قول النابغة:
على حي. عات.ب\ت' الـم.ش1يب. على الص>با

وماء# خاش1ف¬ وخ.ش\ف¬: جام1د¬. وال%ش1يف' من الاء: ما جرى ف
الب.ط}حاء تت. ال%صى يومي أ%و ثلثةv ث ذهب. قال: وليس للخشيف فعل، يقال:

أ%صبح الاء� خ.ش1يفاv؛ وأ%نشد:
ـgت. إذا ما ان\ح.د.ر. ال%ش1يف' أ%ن

ث%ل}ج¬، وش.ف�انD له ش.ف1يف'
وال%ش.ف': الي'ب\س'؛ قال عمرو بن ال4هتم:

وش.ن_ مائ1حةv ف ج,س\م1ها خ.ش.ف¬،
ـ�ه ب,ق1باص, الك%ش\ح, م'ح\ت.ر,ق' كأ%ن

eوقيل: ال1س .eالركة وال1س :�وال%ش\ف' وال%ش\فة� وال%ش.فة
ال%ف1يe. وخ.ش.ف. ي.خ\ش1ف' خ.ش\فاv إ,ذا س'مع له ص.وت أ%و ح.ركة. وروي عن

النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: ما د.خ.ل}ت' م.كاناv إل سعت خشفة
فالت.ف%تe فإذا بلل. ورواه ال4زهري: أ%نه صلى الل9ه عليه وسلم، قال

ل1بلل�: ما ع.م.ل�ك؟ فإن ل أ%ران أ%دخل� النة فأ%س\م.ع' ال%ش\ف%ة%
فأ%نظ�ر' إل رأ%يت'ك.؛ قال أ%بو عبيد: ال%ش\فة� الصوت ليس بالشديد، وقيل:

الصوت'، ويقال خ.ش\فةD وخ.ش.ف%ةD للصوت. وروى ال4زهري عن الفراء أ%نه
قال: ال%ش\فة�، بالسكون، الصوت' الواحد'. وقال غيه: الش.فة، بالتحريك،

ال1سe والركة، وقيل: ال1سe إذا وق%ع السيف' على اللحم قلت. سعت له
خ.ش\فاv، وإذا وق%ع السيف' على الس>لح قال: ل أ%سع إل خ.ش\فاv. وف

ـçي خ.ش\ف. ق%د.م.ي_. وال%ش\ف': صوت ليس حديث أ%ب هريرة: فس.م1ع.ت\ أ�م
بالشديد. وخ.ش\ف%ة� الض.ب'ع,: ص.و\ت'ها. وال%ش\فة�: ق�فÒ قد غ%ل%ب.ت\

عليه السeه'ولة�. وج,بالD خ'ش_ف¬: م'تواض1عةD؛ عن ثعلب، وأ%نشد:
ج.و\ن{ ت.رى فيه ال1بال% ال�ش_فا،

كما رأ%يت. الش_ار,ف. الـم'و.ح_فا
وأ�مe خ.ش_اف{: الد�اه1ية�؛ قال:



ي.ح\م1ل}ن. ع.ن\قاء وع.ن\ق%ف1يا،
وأ�م� خ.ش�اف{ وخ.ن\ش.ف1يا

ويقال لا أ%يضاv: خ.ش�اف، بغي أ�م.
ويقال: خاش.ف. فلن ف ذ1م_ته إذا سار.ع. ف إخ\فار,ها، قال: وخاش.ف.

إل كذا وكذا م1ث}ل�ه. وف حديث معاوية: كان س.ه\م بن غال1ب� من ر'ؤوس
ال%وار,ج، خرج بالبصرة فآم.ن.ه عبد' الل9ه بن عامر فكتب إليه معاوية�: لو

كنت. ق%ت.ل}ت.ه كانت ذ1م�ةv خاش.ف}ت. فيها أ%ي سار.ع\ت. إل إخ\فارها.
يقال: خاش.ف. إل الشر> إذا باد.ر. إليه؛ يريد: ل يكن ف ق%ت\ل1ك. له إل

أ%ن يقال% قد أ%خ\ف%ر. ذ1م_ت.ه.
 �والـم.خ\ش.ف': الن_ج\ران

(* قوله «والخشف النجران» كذا بالصل. وف
القاموس مع شرحه: والخشف كمقعد: اليخدان؛ عن الليث، قال الصاغان: ومعناه

موضع المد. قلت: واليخ بالفارسية المد، ودان موضعه. هذا هو الصواب وقد
غلط صاحب اللسان فقال هو النجران.) الذي ي.ج\ري فيه الباب'، وليس له

فعل.وسيف خاش1ف¬ وخ.ش1يف¬ وخ.ش'وف¬: ماض�. وخ.ش.ف. رأ}س.ه بالجر: ش.د.خ.ه،
وقيل: كل ما ش'د1خ.، فقد خ'ش1ف.. وال%ش.ف': ال%ز.ف' 

(* قوله «والشف
الزف» ف شرح القاموس الصواب: السف، بالسي الهملة.)، يانية؛ قال ابن

دريد: أ%ح\س.ب'هم ي.خ'صeون به ما غ%ل�ظ% منه. وف حديث الكعبة: إنا كانت
خ.ش.فةv على الاء فد'ح1ي.ت\ عنها ال4رض'. قال ابن ال4ثي: قال

الطاب ال%ش.فة� واحدة ال%ش.ف، وهي حجارة تنبت ف ال4رض نباتاv، قال: وتروى
بالاء الهملة وبالعي بدل الفاء، وهي مذكورة ف موضعها.

@خصف: خ.ص.ف. النعل% ي}ص1ف�ها خ.ص\فاv: ظاه.ر. بعضها على بعض وخ.ر.ز.ها،
وهي ن.ع\لD خ.ص1يف¬؛ وكل© ما ط�ور,ق. بعض'ه على بعض، فقد خ'ص1ف.. وف
الديث: أ%نه كان ي.خ\ص1ف' ن.ع\ل%ه، وف آخر: وهو قاعد ي.خ\ص1ف' نعله أ%ي

كان ي.خ\ر'زها، من ال%ص\ف1: الضم والمع. وف الديث ف ذكر علي� خاص1ف1
النعل، ومنه قول العباس يدح النب، صلى الل9ه عليه وسلم:

م1ن\ ق%ب\ل1ها ط1ب\ت. ف الظYلل, وف
م'س\ت.و\د.ع�، حيث� ي}ص.ف' الو.ر.ق'

أ%ي ف النة حيث خ.ص.ف. آدم' وحو_اء، عليهما السلم، عليهما من ور.ق



.�النة. والص.ف' وال%ص.فة�: ق1ط}ع.ةD مـما ت'خص.ف' به النعل
:vى؛ قال أ%بو كبي يصف ع'قابا�وال1خ\ص.ف': ال1ثق%ب' والش\ف

حت ان\ت.ه.ي\ت' إل ف1راش, ع.ز,يز.ة{
ـgف1ها كال1خ\ص.ف1 ف%ت\خاء، ر.و\ث%ة� أ%ن

وقوله فما زالوا ي.خ\ص1فون أ%خ\فاف. الـم.ط1ي� بواف1ر اليل حت
ل%ح1ق�وهم، يعن أ%نم جعلوا آثار ح.واف1ر, اليل على آثار أ%خ\فاف البل،

فكأ%نم طار.ق�وها با أ%ي خص.ف�وها با كما ت}ص.ف' النعل�. وخ.ص.ف.
الع'ر\يان� على نفس3ه الشيء4 ي}ص1ف�ه: وصل%ه وأ%لز.ق%ه. وف التنزيل العزيز:

وطف1قا ي.خ\ص1فان1 عليهما من ورق النة؛ يقول: ي'ل}ز,قان1 بعض.ه على بعض
لي.س\ت'را به عور.ت.هما أ%ي ي'طابقان بعض. الورق على بعض، وكذلك

الخ\ت1صاف'. وف قراءة السن: وطفقا ي.خ1ص>فان1، أ%دغم التاء ف الصاد وحرك الاء
بالكسر لجتماع الساكني، وبعضهم حول حركة التاء ففتحها؛ حكاه ال4خفش.

الليث: الخ\ت1صاف' أ%ن يأ}خذ العريان ورقاv ع1راضاv في.خ\ص1ف. بعضها على
بعض ويستتر با. يقال: خ.ص.ف. واخ\ت.ص.ف. ي.خ\ص1ف' وي.خ\ت.ص1ف' إذا فعل

ذلك. وف الديث: إذا دخل% أ%حد'كم ال%م_ام فعليه بالن_شي, ول
ي.خ\ص1ف\؛ الن_ش1ي': الـم1ئ}ز.ر'، ول ي.خ\ص1ف\ أ%ي ل ي.ض.ع\ يده على فرجه،

وت%ص_ف%ه كذلك، ورجل م1خ\ص.ف¬ وخ.ص�اف¬: صان,ع¬ لذلك؛ عن السياف.
.Dراق,، وكل© ط1راق� منها خ.ص\فةYذات' الط �وال%ص\ف': النعل

وال%ص.ف%ة�، بالتحريك: ج'ل�ة� التمر الت تعمل من الوص، وقيل: هي
الب.ح\ران,ية� من اللل خاص�ة، وجعها خ.ص.ف¬ وخ1صاف¬؛ قال ال4خطل يذكر

قبيلة:
فطار'وا شقاف. ال�ن\ث%ي.ي\ن,، فعام1ر¬

ت.بيع' ب.ن,يها بال1صاف1 وبالتمر
أ%ي صاروا فرقتي بنزلة ال�نثيي وها البيضتان1. وكتيبةD خ.ص1يف¬:

وهو لون� الديد1. ويقال: خ'ص1ف%ت\ من ورائها بيل أ%ي أ�ر\د1ف%ت\، فلهذا
ل تدخلها الاء ل4نا بعن مفعولة، فلو كانت للون الديد لقالوا

خ.ص1يف%ةD ل4نا بعن فاعلة. وكل© لوني اجتمعا، فهو خ.ص1يف¬. ابن بري: يقال
خ.ص.ف%ت1 البل� اليل ت.ب,ع.ت\ها؛ قال م.ق9اس¬ العائذي:

ـgر.أv الق%ي\س,، ب.ع\د.ما أ%و\ل فأ%و\ل، يا ام
خ.ص.ف}ن. بآثار, الـم.ط1ي> ال%واف1را



وال%ص1يف': اللب الليب ي'ص.بe عليه الرائب'، فإن جعل فيه التمر
والسمن، فهو الع.و\ب.ثان©؛ وقال ناشرة� ابن مالك يرد على الـم'خ.ب�ل:

إذا ما ال%ص1يف' الع.و\ب.ثان© ساءنا،
تر.ك}ناه واخ\ت.ر\نا الس_ديف. الـم'س.ر\ه.دا

وال%ص.ف': ثياب غ1لظD ج,دìا. قال الليث: بلغنا ف الديث أ%ن�
ت'ب_عاv كس.ا البيت الـم.نسوج، فانتفض. البيت' منه وم.ز_ق%ه عن نفسه، ث

ـgطاع. ف%ق%ب,ل%ها؛ قيل: أ%راد كساه ال%ص.ف. فلم يقبلها، ث كساه ال4ن
بال%ص.ف ههنا الثياب. الغ1لظ% ج,دìا تشبيهاv بال%ص.ف1 الــم.ن\سوج من

vوص؛ قال ال4زهري: الصف الذي كس.ا ت'ب_ع¬ البيت ل يكن ث1يابا�ال
غ1لظاv كما قال الليث، إنا الصف س.فائ1ف' ت'س.فe من س.ع.ف النخل ف%ي'س.و_ى

منها ش'ق%ق¬ ت'ل%ب_س' ب'يوت. ال4عراب، وربا س'و�يت ج,للv للتمر؛
ومنه الديث: أ%نه كان يصلي فأ%قبل رجل ف ب.صره س'وء# فمر ببئر عليها

خ.ص.ف%ةD فوط1ئها فوقع فيها؛ ال%ص.ف%ة�، بالتحريك: واحدة ال%ص.ف وهي
ال�ل�ة� الت ي'ك}ن.ز' فيها التمر، وكأ%نا ف%ع.لD بعن م.ف}ع'ول من

ال%ص\ف1، وهو ضمe الشيء إل الشي ل4نه شيء منسوج من الوص. وف الديث: كانت
له خ.ص.ف%ةD ي.ح\ج'ر'ها ويصلي فيها؛ ومنه الديث الخر: أ%نه كان

م'ض\ط%ج,عاv على خص.فة، وأ%هل البحرين يسمون ج,لل% التمر خص.فاv. وال%ص.ف':
الز.ف'. وخ.ص_فه الشيب' إذا است.وى البياض' والسواد'. ابن ال4عراب:

خ.ص_فه الشيب' ت.خ\صيفاv وخ.و_صه تويصاv ون.ق�ب. فيه ت.نق1يباv بعن
واحد.

وح.ب\لD أ%خ\ص.ف¬ وخ.صيف¬: فيه لو\نان من سواد{ وبياض، وقيل: ال4خ\ص.ف'
والصيف لوم كلون الر\ماد. ور.ماد¬ خ.صيف¬: فيه سواد وبياض وربا سي

الر_ماد' بذلك. التهذيب: ال%ص1يف' من ال1بال ما كان أ%ب\ر.ق. بقو�ة{
سوداء وأ�خرى بيضاء، فهو خ.صيف¬ وأ%خ\ص.ف'؛ وقال العج�اج:

حت إذا ما ل%ي\ل�ه ت.ك%ش_فا،
أ%ب\د.ى الص_باح' عن ب.ر,ي� أ%خ\ص.فا

وقال الطYر,م�اح:
وخ.ص1يف{ لذ1ي م.نات1ج, ظ1ئ}ر.ي\ـ

ـن, م1ن. الـم.ر\خ, أ%ت\أ%م.ت\ ربده
شب_ه الر_ماد. بالب.و>، وظ1ئ}راه أ�ث}ف1يتان أ�وق1د.ت1 النار'



بينهما. وال4خ\ص.ف' من اليل والغنم: ال4بيض' الاص1ر.ت.ي\ن والنبي,، وسائر
لونه ما كان، وقد يكون أ%خ\ص.ف. بنب واحد، وقيل: هو الذي ارتفع

الب.ل%ق' من بطنه إل جنبيه. وال4خ\ص.ف': الظ�ل1يم' لسواد{ فيه وبياض،
والنعامة� خ.ص\فاء، وال%ص\فاء من الضأ}ن1: الت اب\ي.ض_ت\ خاص1ر.تاها.

وك%تيبةD خ.ص1يفةD: لا فيها من ص.د.إ, الديد وبياض1ه.
وال%ص'وف' من النساء: الت ت.ل1د' ف التاسع ول تدخل ف العاشر، وهي

من م.راب,يع, البل الت ت'ن\ت.ج إذا أ%تت على م.ض\ر,با ت.ماماv ل
ي.ن\ق�ص'؛ وقال ابن ال4عراب: هي الت ت'ن\ت.ج' عند ت.مام, السنة1، والفعل من

كل ذلك خ.ص.ف%ت\ ت.خ\ص1ف' خ1صافاv. قال أ%بو زيد: يقال للناقة إذا بلغت
،vالشهر التاسع من يوم ل%ق1حت\ ث أ%لق%ت\ه: قد خ.ص.ف%ت\ ت.خ\ص1ف' خ1صافا

 vوهي خ.صوف. الوهري: وخ.ص.ف%ت1 الناقة ت.خ\ص1ف خ.ص\فا
(* قوله «تصف

(.vل خصفا vكذا بالصل، والذي فيما بأيدينا من نسخ الوهري: خصافا «vخصفا
إذا أ%ل}ق%ت\ ولدها وقد بلغ الشهر التاسع، فهي خصوف. ويقال: ال%ص'وف' هي

الت ت'ن\ت.ج' بعد الول من م.ض\ر,با بشهر، وال%ر'ور' بشهرين.
وخ.ص.فة�: ق%ب,يلةD من م'حار,ب. وخ.ص.فة� بن ق%يس ع.ي\لن%: أ%بو قبائل من

العرب. وخ1صاف¬: فرس س'م.ي\ر بن ر.بيعة%. وخ1صاف¬ أ%يضاv: فر.س' ح.م.ل, ابن
ب.د\ر�، روى ابن الكلب عن أ%بيه قال: كان مالك' ابن ع.م\ر�و الغ.س_ان

يقال له فارس' خ1صاف{، وكان من أ%ج\ب.ن, الناس,، قال: فغ.ز.ا يوماv فأ%قبل
س.ه\م¬ حت وق%ع عند حاف1ر فر.س1ه فتحر�ك ساعةv، فقال: إن لذا السه\م,

سبباv ي.ن\ج'ث�ه، فاح\ت.ف%ر. عنه فإذا هو قد وق%ع على ن.ف%ق, يربوع فأ%صاب
رأ}س.ه فتحر�ك الي.ر\ب'وع' ساعةv ث مات، فقال: هذا ف ج.و\ف1 ج'ح\ر

جاءه س.ه\م¬ فقت.له وأ%نا ظاه1ر¬ على فرسي، ما الرء ف شيء ول اليبوع'
ث شد_ عليهم فكان بعد ذلك من أ%شج.ع, الناس؛ قوله ي.نجثه أ%ي ير�كه.

قال: وخ1صاف¬ فرسه، وي'ضرب' الـم.ثل� فيقال: أ%ج\ر.أ� من فار,س خ1صاف{.
وروى ابن العراب: أ%ن� صاح1ب خ1صاف كان يلقي جند كسرى فل ي.ج\ت.رئ

vمنهم يوما vأ%نم ل ي.م'وتون كما توت الناس، فر.مى رجل eن�عليهم ويظ
بسهم فصرعه فمات، فقال: إن9 هؤلء يوتون كما نوت' نن، فاجترأ% عليهم

فكان من أ%شجع الناس؛ الوهري: وخ.صاف1 مثل ق%طام, اسم فرس؛ وأ%نشد ابن
،vبري:تالل9ه1 ل%و\ أ%ل}قى خ.صاف1 ع.ش1ي�ة



ـgلك1 فار,س. أ%س\أ%ما لك�ن\ت' على ال4م
وف الثل: هو أ%جرأ� من خاصي خ.صاف 

(* قوله «أجرأ من خاصي خصاف» تبع ف
ذلك الوهري. وف شرح القاموس: فأما ما ذكره الوهري على مثال قطام، فهي
كانت أنثى فكيف تصى؟ وصحة ايراد الثل أجرأ من فارس خصاف ا هـ. يعن

كقطام وأما اجرأ من خاصي خصاف فهو ككتاب.)، وذلك أ%ن بعض. الـم'لوك1 طلبه
من صاحبه لي.س\ت.ف}ح1ل%ه فم.ن.عه إياه وخ.صاه.

التهذيب: الليث الخ\صاف' شد_ة الع.د\و,. وأ%خ\ص.ف. ي'خ\ص1ف' إذا
أ%سر.ع. ف ع.د\و,ه. قال أ%بو منصور: ص.ح_ف. الليث� والصواب أ%ح\ص.ف.،

بالاء، إح\صافاv إذا أ%س\ر.ع. ف ع.د\و,ه.
@خصلف: قال ابن بر�ي�، رحه الل9ه: نل م'خ.ص\ل%ف¬ قليل ال%م\ل,؛ قال

ابن مقبل:
كق1ن\وان1 النخيل الـم'خ.ص\ل%ف1

@خضف: خ.ض.ف با ي.خ\ض1ف' خ.ض\فاv وخ.ض.فاv وخ'ضافاv وغ%ض.ف با إذا
ض.رط%؛ وأ%نشد:

إن�ا و.ج.د\نا خ.ل%فاv، ب,ئ}س. ال%ل%ف\
ع.ب\داv إذا ما ناء4 بال1م\ل, خ.ض.ف\

أ%غ}ل%ق. ع.ن�ا باب.ه، ث ح.ل%ف\
لي'د\خ1ل� الب.و�اب' إل م.ن\ ع.ر.ف\

وف بعض النسخ:
إن� ع'ب.ي\داv خ.ل%ف¬ بئس. ال%ل%ف\

وامرأ%ة خ.ض'وف¬ أ%ي ر.د'وم¬؛ قال خ'ل%ي\د¬ الي.ش\ك�ري�:
ف%ت1ل}ك ل ت'ش\ب,ه' أ�خ\رى ص1ل}ق1ما،

أ%ع\ن خ.ض'وفاv بالف1ناء د1ل}ق1ما
وال%ي\ض.ف': الض_ر'وط� من الرجال والنساء. قال ابن بري: اليض.ف'

ف%ي\ع.لD من ال%ض\ف وهو الرeدام'؛ قال جرير:
ـgت'م\ ب.ن'و ال%و_ار, ي'ع\ر.ف' ض.ر\ب'ك�م\، فأ%ن

ـçات'ك�م\ ف�ت\خ' الق�دام, وخ.ي\ض.ف' وأ�م
vويقال لل4مة1: يا خ.ضاف1؛ وللـم.س\ب'وب,: يا ابن. خ.ضاف1 م.ب\ن,ي�ة

ك%ح.ذام؛ وقال رجل لعفر بن عبد الرحن بن م1خ\ن.ف{ وكانت ال%وار,ج'



ق%ت.ل%ت\ه:
ت.ر.ك}ت. أ%ص\حاب.نا ت.د\مى ن'ح'ور'ه'م'،
وجئت. ت.س\عى إلينا خ.ض\فة% ال%مل,

أ%راد: يا خ.ض\فة% المل. وال%ض.ف': الب,طYيخ'. وقال أ%بو حنيفة: يكون
vح�ا�ق%ع\س.ر,ي�اv ر.ط}باv ما دام صغياv ث خ.ض.فاv أ%كب. من ذلك ث ق

ث يكون ب,طYيخاv؛ وقول الشاعر:
،Dم_ ل%ي\لى، وه\ي م'خ\ض1فة�ناز.ع\ت'ه'م\ أ

لا ح'م.ي�ا با ي'س\ت.أ}ص.ل� الع.ر.ب'
أ�م� ل%يلى: هي ال%مر، والـم'خ\ض1فة: الاث1رة�، والع.ر.ب': وج.ع'

�الـم.ع1دة1. ال4زهري: أ%ظنها سيت م'خضفة ل4نا تزيل العقل في.ض\رط
.�شار,ب'ها وهو ل ي.ع\ق1ل

@خضرف: ال%ض\ر.فة�: الع.جوز، وف الكم: ال%ض\رفة� هر.م' الع.ج'وز,
وف�ض'ول� ج,ل}دها. وامرأ%ة خ.ن\ض.ر,ف¬: ن.ص.ف¬ وهي مع ذلك ت.ش.ب_ب'، وقيل:

هي الض_خ\مة� الكثية� اللحم الكبية الثديي. وحكى ابن بر�ي عن ابن
Dخالويه: امرأ%ة خ.ن\ض.ر,ف¬ وخ.ن\ض.في إذا كانت ضخمة لا خ.واص1ر' وب'طون

وغ�ض'ونD؛ وأ%نشد:
خ.ن\ض.ر,ف¬ مث}ل� ج'ماء الق�ن_ه\،

ل%ي\س.ت\ من الب,يض, ول ف ال%ن�ه\
�@خضلف: ال4زهري: ال1ض\لف' شجر الـم'ق}ل,. وقال أ%بو عمرو: ال%ض\ل%فة

خ1ف9ة ح.م\ل النخيل؛ وأ%نشد:
إذا ز'ج,ر.ت\ أ%ل}و.ت\ ب,ضاف{ س.بيب'ه

أ%ث1يث{ كق1ن\وان1 النخيل, الـم'خ.ض\ل%ف1
قال أ%بو منصور: ج.عل ق1ل�ة% ح.م\ل النخ1يل, خ.ض\ل%فةv ل4نه شبه

بالـم'قل ف ق1لة ح.مله؛ وقال أ�سامة الذل:
ـ�ه، ت'ت1رe برج\ل%ي\ها الـم'د1ر_ كأ%ن

ب,مشرفة1 ال1ض\لف1، باد{ و'ق�ول�ها
ت'ت1رeه: ت.د\ف%ع'ه. والو'ق�ول: جع و.ق}ل� وهو نوى الـم'ق}ل.

@خطف: ال%ط}ف': الس\ت1لب'، وقيل: ال%ط}ف' ال4خ\ذ� ف س'ر\عة{
واس\ت1لب�. خ.ط1ف%ه، بالكسر، ي.خ\ط%ف�ه خ.ط}فاv، بالفتح، وهي اللغة الي�دة،

وفيه لغة أ�خرى حكاها ال4خفش: خ.ط%ف.، بالفتح، ي.خ\ط1ف'، بالكسر، وهي



قليلة ر.ديئة ل تكاد تعرف: اج\ت.ذ%ب.ه بس'ر\عة، وقرأ% با يونس ف قوله
تعال: ي.خ\ط1ف' أ%بصار.هم، وأ%كثر الق�ر�اء قرأ�وا: ي.خ\ط%ف، من خ.ط1ف

ي.خ\ط%ف، قال ال4زهري: وهي القراءة الي�دة. ور'وي عن السن أ%نه قرأ%
ي,خ1طYف' أ%بصار.هم، بكسر الاء وتشديد الطاء مع الكسر، وقرأ%ها ي.خ.طYف،

بفتح الاء وكسر الطاء وتشديدها، فمن قرأ% ي.خ.طYف فال4صل ي.خ\ت.ط1ف'
فأ�د\غ1مت التاء� ف الطاء وأ�لقيت فتحة التاء على الاء، ومن قرأ%

ي,خ1طYف' كس.ر الاء لسكونا وسكون الطاء؛ قال: وهذا قول البصريي. وقال الفراء:
الكسر' للتقاء الساكني ههنا خطأ وإنه يلزم من قال هذا أ%ن يقول ف

ي.ع.ضe ي.ع1ضe وف ي.م'دe ي.م1دe، وقال الزجاج: هذه العلة غي لزمة
ل4نه لو كس.ر ي.ع1ض وي.م1د� لل}ت.ب.س. ما أ%صله ي.ف}ع.ل وي.ف}ع'ل با

أ%صله ي.ف}ع1ل، قال: ويتطف ليس أ%صله غي.ها ول يكون مرة على ي.ف}ت.ع1ل
ومرة على ي.ف}ت.ع.ل، فكسر للتقاء الساكني ف موضع غي م'ل}ت.ب,س�. التهذيب

قال: خ.ط1ف. ي.خ\ط%ف' وخ.ط%ف. ي.خ\ط1ف لغتان. شر: ال%ط}ف سرعة أ%خذ
الشيء. ومر_ ي.خ\ط%ف' خ.ط}فاv منكراv أ%ي مر_ مرìا سريعاv. واخ\ت.ط%ف%ه

وت.خ.ط�ف%ه بعن. وف التنزيل العزيز: ف%ت.خ\ط%ف�ه الطي، وفيه:
وي'ت.خ.ط�ف الناس' من حولم.

وف التنزيل العزيز: إل م.ن خ.ط1ف. ال%ط}ف%ة% فأ%تبعه شهاب ثاقب¬؛
وأ%ما قراءة من قرأ% إل م.ن خ.ط�ف. ال%ط}فة%، بالتشديد، وهي قراءة السن

فإن أ%صله اخ\ت.طف. فأ�دغمت التاء ف الطاء وأ�لق1ي.ت\ ح.ركت'ها على
الاء فسقطت ال4لف، وقرئ خ1طYف.، بكسر الاء والطاء على إتباع كسرة الاء

كسرة% الطاء، وهو ضعيف جدìا، قال سيبويه: خ.ط%ف%ه واخ\ت.ط%ف%ه كما قالوا
ن.ز.ع.ه وان\ت.ز.ع.ه. ورج'ل خ.ي\ط%ف¬: خاط1ف¬، وباز¬ م}ط%ف¬: ي.خ\ط%ف'
الصيد.. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ن%ى عن

الـم'ج.ث�مة1 وال%ط}فة1؛ وهي ما اختطف الذئب' من أ%عضاء الشاة وهي ح.ي�ةD من يد
ور,جل، أو اختطفه الكلب من أ%عضاء ح.ي.وان1 الص_يد1 من لم أ%و غيه
والصيد ح.ي� ل4ن كل9 ما أ�بي. من ح.ي¼ فهو م.ي�ت¬، والراد ما ي'ق}ط%ع من

أ%عضاء الشاة؛ قال: وكل© ما أ�بي. من اليوان وهو حي� من لم أ%و شحم،
فهو م.يت ل يل أ%كله، وذلك أ%نه لا ق%د1م. الدينة% رأ%ى الناس
�ي.ج'بeون أ%س\ن,م.ة% البل, وأ%ل%يات1 الغنم ويأ}كلونا. وال%ط}فة: الر_ة

الواحدة� فسمي با الع'ض\و' الـم'خ\ت.ط%ف'. وف حديث الرضاعة: ل



ت'ح.ر>م' ال%ط}فة� وال%ط}فتان أ%ي الرضعة� القليلة يأ}خذ�ها الصب من الثد\ي
بسرعة. وسيف¬ م1خ\ط%ف: ي.خط%ف' البصر بل%م\ع1ه؛ قال:

وناط% بالد_ف> ح'ساماv م1خ\ط%فا
والاط1ف': الذئب'. وذئب¬ خاط1ف¬: ي.خ\ت.ط1ف' الف%ريسة%، وب.ر\ق¬ خاط1ف¬
لنور ال4بصار. وخ.ط1ف. البق' الب.صر. وخ.ط%ف%ه ي.خ\ط1ف�ه: ذهب به. وف

التنزيل العزيز: ي.كاد' البق' يط%ف أ%بصارهم، وقد قرئ بالكسر، وكذلك
الشeعاع' والسيف' وكل ج,ر\م� ص.ق1يل؛ قال:

وال�ن\د'وان,ي�ات' ي.خ\ط%ف}ن. الب.ص.ر\
روى الخزومي عن سفيان عن عمرو قال: ل أ%سع أ%حداv ذه.ب ببصره البق'

لقول الل9ه عز وجل: ي.كاد' البق' يط%ف أ%بصار.هم، ول يقل ي'ذ}ه1ب'،
قال: والص_واع1ق' ت'ح\ر,ق' لقوله عز وجل: في'صيب' با من يشاء. وف
الديث: لي.ن\ت.ه,ي.ن_ أ%ق}وام¬ عن رف}ع أ%بصار,هم إل السماء ف الصلة أ%و

لت'خ\ط%ف%ن_ أ%بصار'هم؛ هو من ال%ط}ف است1لب, الشيء وأ%خ\ذ1ه بس'رع.ة.
ومنه حديث أ�حد: إن رأ%يتمونا ت.خ\ت.ط1ف�نا الطي' فل ت.ب\ر.ح'وا أ%ي

ت.س\ت.ل1ب'نا وتطي بنا، وهو م'بالغة ف اللك. وخ.ط1ف. الشيطان� السم\ع.
واخ\ت.ط%ف%ه: اس\ت.ر.ق%ه. وف التنزيل العزيز: إل م.ن خ.ط1ف. ال%ط}فة%.

وال%ط�اف'، بالفتح، الذي ف الديث هو الشيطان، ي.خط%ف' السمع.:
ي.س\ت.ر,ق�ه، وهو ما ورد ف حديث علي�: ن.ف%ق%ت'ك. ر,ياءé وس'م\عةv للخ.ط�اف؛
هو، بالفتح والتشديد، الشيطان� ل4نه ي.خ\ط%ف' السمع، وقيل: هو بضم

الاء على أ%نه جع خاط1ف{ أ%و تشبيهاv بال�ط�اف، وهو الديدة
الـم'ع\و.ج_ة� كالكل©وب, ي'خ\ت.ط%ف' با الشيء� ويمع على خطاط1يف.. وف حديث الن:

ي.خت.ط1ف�ون السمع أ%ي ي.س\ت.ر,ق�ون.ه وي.س\ت.ل1بونه.
وال%ي\ط%ف' وال%ي\ط%ف%ى: س'رعة انذاب السي كأ%نه ي'خ\ت.ط1ف' ف

م.ش\ي,ه ع'ن'ق%ه أ%ي ي\ت.ذ1به. وجل خ.ي\ط%ف¬ أ%ي سريع الر�. ويقال: ع.ن.ق¬
خ.ي\ط%ف¬ وخ.ط%ف%ى؛ قال جد� جرير:

وع.ن.قاv ب.ع\د. الر_س1يم, خ.ي\ط%فا
وال%ط%ف%ى: س.ي\ر.ت'ه، ويروى خ.ط%ف%ى، وبذا س'م>ي ال%ط%ف%ى، وهو

لق%ب' ع.و\ف{ ج.د� جرير بن عط1ي�ة% بن عوف الشاعر؛ وحكى ابن بري عن أ%ب
عبيدة قال: ال%ط%ف%ى جد جرير واسه ح'ذيف%ة� بن ب.د\ر ول�قYب بذلك

لقوله:ي.ر\ف%ع\ن. بالليل,، إذا ما أ%س\د.فا،



أ%ع\ناق. ج,ن_ان{ وهاماv ر'ج_فا،
وع.ن.قاv ب.ع\د. الك%لل, خ.ي\ط%فا

وال1ن_ان�: ج,ن\س¬ من الي�ات إذا مش.ت ر.فعت رؤوسها؛ قال ابن بري:
ومن مليح شعر ال%ط%ف%ى:

ع.ج,ب\ت' لز\راء3 الع.يي> بن.ف}س3ه،
وص.م\ت1 الذي قد كان بالق%و\ل, أ%علما

وف الص_م\ت1 س.ت\ر¬ للع.يي>، وإنا
ص.ف1يحة� ل�ب> ال%ر\ء أ%ن ي.ت.كل�ما

وقيل: هو مأ}خوذ من ال%ط}ف1 وهو ال%ل}س'. وجل خ.ي\ط%ف¬: س.ي\ر'ه كذلك
.vأ%ي سريع' الـم.ر�، وقد خ.ط1ف. وخ.ط%ف. ي.خ\ط1ف' وي.خ\ط%ف' خ.ط}فا

والاط�وف': شبيه بال1ن\ج.ل ي'ش.دe ف ح1بالة1 الصائ1د ي.خ\ت.ط1ف'
الظب\ي..

�وال�ط9اف': حديدة تكون ف الر_ح\ل ت'ع.ل�ق' منها ال4داة
والع1ج\لة�. وال�ط�اف': حديدة ح.ج\ناء� ت'ع\ق%ل� با الب.ك}رة� من جان,ب.ي\ها

فيها الـم1ح\و.ر؛ قال النابغة:
خ.طاط1يف' ح'ج\ن¬ ف ح1بال� م.ت1ين.ة{،

ت'م.دe با أ%ي\د{ إليك. نواز,ع'
وكل© حديدة{ ح.ج\ناء خ'ط�اف¬. ال4صمعي: ال�ط�اف هو الذي ي.ج\ري ف
البكرة إذا كان من حديد، فإذا كان من خشب، فهو الق%ع\و'، وإنا قيل

ل�ط�اف1 الب.كرة خ'ط�اف¬ ل%ج.نه فيها، وم.خال1يب' الس>باع, خ.طاط1يف�ها.
وف حديث القيامة 

(* قوله «حديث القيامة» هو لفظ النهاية أيضاv، وبامشها
صوابه: حديث الصراط.): فيه خ.طاط1يف' وكلل1يب'. وخ.طاط1يف' ال4س.د:

براث1ن'ه شبهت بالديدة ل�ج\ن.ت1ها؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{ الطائي يصف
ال4سد:إذا ع.ل1ق%ت\ ق1ر\ناv خ.طاط1يف' ك%فYه،

رأ%ى الوت. ر.أ}ي. الع.ي\ن, أ%س\و.د. أ%ح\م.را
إنا قال: ر.أ}ي. العي أ%و بالع.ي\ن.ي\ن, 

(* قوله «أو بالعيني» يشي
إل انه يروى أيضاv: رأى الوت بالعيني إل، وهو كذلك ف الصحاح.)
توكيداv، ل4ن� الوت ل ي'رى بالعي، لا قال أ%س\و.د. أ%ح\مرا، وكان السواد'



وال�م\رة� ل%و\ن.ي\ن، وكان الل�و\ن مـما ي'حس� بالعي ج'ع1ل% الوت'
كأ%نه م.ر\ئيÒ بالعي، فت.ف%ه_م\ه. وال�ط�اف': س1مةD على ش.ك}ل

خ'ط�اف1 الب.ك}رة، قال: يقال ل1س3مة ي'وس.م با الب.ع1ي، كأ%نا خ'ط�اف'
.�الب.ك}ر.ة: خ'ط�اف¬ أ%يضاv. وب.ع1ي م.خ\ط�وف¬ إذا كان به هذه الس>مة

وال�ط9اف': طائر. ابن سيده: وال�ط�اف' الع'ص\فور ال4سود'، وهو الذي
ـçة� ع'ص\ف�ور. النة1، وجعه خ.طاط1يف'. وف حديث ابن مسعود: ت.د\ع'وه العام

ل4ن} أ%كون% ن.ف%ض\ت' ي.د.ي_ من قبور ب.ن,ي_ أ%ح.بe إل� من أ%ن
ي.ق%ع. من ب.ي\ض, ال�ط�اف1 في.ن\ك%س3ر؛ قال ابن ال4ثي: ال�ط�اف

eصYط�اف': الرج'ل الل�الطائر العروف، قال ذلك شفقةv ورح\مةv. وال
الفاس1ق'؛ قال أ%بو النجم:

واس\ت.ص\ح.ب'وا كل ع.م� أ�م>ي>
من كلY خ'ط9اف{ وأ%ع\راب>

vوأ%ما قول تلك الرأ%ة لرير: يا ابن خ'ط�اف{؛ فإنا قالته له هاز,ئة
به، وهي ال%طاط1يف'.

وال�ط}ف' وال�ط�ف': الضeم\ر' وخ1ف9ة� لم ال%ن\ب,.
وإخ\طاف' ال%شى: ان\ط1واؤ'ه. وف%رس م'خ\ط%ف' ال%شى، بضم اليم وفتح
الطاء، إذا كان لح1ق. ما خ.ل}ف. الـم.ح\ز,م, من ب.ط}نه، ورجل م'خ\ط%ف¬

وم.خ\ط�وف¬. وأ%خ\ط%ف. الرجل�: م.ر,ض. ي.س3ياv ث ب.رأ% سريعاv. أ%بو
ص.ف}وان%: يقال أ%خ\ط%ف%ت\ه ال�م�ى أ%ي أ%ق}ل%ع.ت\ عنه، وما من م.ر.ض� إل

وله خ'ط}ف¬ أ%ي ي'ب\ر.أ� منه؛ قال:
وما الد_ه\ر' إل ص.ر\ف' ي.و\م� ول%ي\لة{،
ف%م'خ\ط1فةD ت'ن\م1ي وم'ق}ع1صةD ت'ص\م1ي

والعرب تقول للذئب خاط1ف¬، وهي ال%واط1ف'. وخ.طاف1 وك%ساب,: من أ%ساء
كلب الصيد. ويقال للص> الذي ي.د\غ%ر' نفس.ه على الشيء في.خ\ت.ل1س'ه:

خ'ط�اف¬.
أ%بو ال%ط�اب: خ.ط1ف%ت1 السفينة� وخ.ط%ف%ت أ%ي سار.ت\؛ يقال: خ.ط1ف%ت

اليوم. من ع'مان أ%ي سارت. ويقال: أ%خ\ط%ف. ل من ح.د1يثه شيئاv ث سكت،
وهو الرجل يأ}خذ ف الديث ث ي.ب\د'و له فيقطع حديثه، وهو الخ\طاف'.

والياط1ف': الـم.هاوي، واحدها خ.ي\ط%ف¬؛ قال الفرزدق:
ـgراv، يا م'عاو,ي.، د'ون.ه وقد ر'م\ت. أ%م



خ.ياط1ف' ع1ل�و\ز�، ص1عاب¬ م.رات1ب'ه\
وال�ط�ف وال�ط�ف'، جيعاv: مثل ال�نون؛ قال أ�سامة� ال�ذ%ل:

فجاء، وقد أ%وج.ت\ من الـم.و\ت1 ن.ف}س'ه،
به خ'ط�ف¬ قد ح.ذ�ر.ت\ه القاع1د'

.vكض'ر_ب، وإما أ%ن يكون واحدا vويروى خ'ط�ف¬، فإ,ما أ%ن يكون ج.معا
والخ\طاف': أ%ن ت.ر\م1ي. الر_م1ي�ة% فت'خ\طئ قريباv، يقال منه: ر.مى

:vالر_م1ي_ة% فأ%خ\ط%ف%ها أ%ي أ%خ\طأ%ها؛ وأ%نشد أ%يضا
ف%م'خ\ط1فة� ت'ن\مي وم'ق}ع1صةD ت'ص\مي

وقال الع'مان©:
فان\ق%ض_ قد فات. الع'ي'ون% الط©ر_فا،

إذا أ%صاب. ص.ي\د.ه أ%و أ%خ\ط%فا
ابن بزرج: خ.ط1ف}ت' الشيء أ%خذ}ته، وأ%خ\ط%ف}ت'ه أ%خ\ط%أ}ت'ه؛ وأ%نشد

الذل:
ت.ناو.ل� أ%ط}راف. الق1ران1، وع.ي\ن'ها

�كع.ي\ن, ال�بارى أ%خ\ط%ف%ت\ها ال4جاد1ل
والخ\طاف' ف اليل: ض1دe الن\ت1فاخ، وهو ع.يب ف اليل. وقال أ%بو

اليثم: الخ\طاف سر اليل، وهو صغر الوف 
(* قوله «سر اليل وهو إل» كذا

بالصل. ونقل شارح القاموس ما قبله حرفاv فحرفاv وتصرف ف هذا فقال:
والخطاف ف اليل صغر الوف إل.) ؛ وأ%نشد:

ل د.ن.ن¬ فيه ول إخ\طاف'
والد_ن.ن': ق1ص.ر' العنق وتطام'ن' الـم'ق%د_م؛ وقوله:

ت.ع.ر_ض\ن. م.ر\مى الص_ي\د1، ث ر.م.ي\ن.نا
من الن_ب\ل,، ل بالط�ائ1شات1 ال%واط1ف1

إنا هو على إرادة الـم'خ\ط1فات ولكنه على حذف الزائد.
وال%ط1يفة�: د.ق1يق¬ ي'ذ%رe على لب ث ي'ط}ب.خ' في'ل}ع.ق؛ قال ابن

ال4عراب: هو ال%ب'ولء. وف حديث علي: فإذا به بي يديه ص.ح\فة فيها
خ.ط1يفةD وم1ل}ب.نةD؛ ال%ط1يفة�: لب ي'طبخ بدقيق وي'خ\ت.ط%ف' بالـم.لع1ق

بس'رعة. وف حديث أ%نس: أ%نه كان عند أ�م س'ليم شعي ف%ج.ش_ت\ه وع.م1لت
للنب، صلى الل9ه عليه وسلم، خ.ط1يفة فأ%ر\س.لتن أ%د\عوه؛ قال أ%بو



منصور: الطيفة عند العرب أ%ن تؤخذ ل�ب.ي\نةD فتسخ_ن. ث ي'ذر_ عليها دقيقة
ث ت'طبخ. ف%ي.ل}ع.ق%ها الناس' ويتطفوها ف سرعة. ودخل قوم على علي� بن

أ%ب طالب، عليه السلم، يوم عيد وعنده الك%ب'ولء، فقالوا: يا أ%مي
الؤمني أ%ي.و\م' ع1يد وخ.ط1يفةD؟ فقال: ك�لوا ما ح.ض.ر واشك�روا

الرز_اق.وخاط1ف' ظ1لYه: طائر؛ قال الكميت بن زيد:
ور.ي\طة1 ف1ت\يان{ كخاط1ف1 ظلYه،
ج.ع.ل}ت' ل%هم منها خ1باءé م'م.د_دا

قال ابن س.ل%م.ة: هو طائر يقال له الر_ف}راف' إذا رأ%ى ظل�ه ف الاء
أ%قبل إليه لي.خ\ط%ف%ه بس.ب'ه ص.ي\داv، والل9ه أ%علم.

@خطرف: ال�ط}ر'وف': الـم'س\ت.دير'. وع.ن.ق¬ خ1ط}ريف¬: واسع، وخ.ط}ر.ف.
ف م.ش\ي,ه وت.خ.ط}ر.ف.: ت.و.س_ع.. وخ.ط}ر.ف%ه بالسيف: ضربه، بالطاء غي

العجمة ل غي؛ قال العجاج:
وإن ت.ل%ق�ى غ%د.راv ت.خ.ط}ر.فا

وج.ل خ'ط}ر'وف¬: ي'خ.ط}ر,ف' خ.ط}و.ه؛ وي.ت.خ.ط}ر.ف' ف مشيه: يعل
خ.ط}و.ت.ي\ن خ.ط}وةv من و.ساع.ت1ه. وف حديث موسى والضر، عليهما وعلى نبينا

الصلة والسلم: وإن� الن\دلث% والت_خ.ط}ر'ف. من الن\ق1حام
والت.ك%ل©ف؛ ت.خ.ط}ر.ف الشيء4 إذا جاو.ز.ه وت.ع.د�اه، والل9ه أ%علم.

@خظرف: خ.ظ}ر.ف. البعي' ف مشيه: أ%سرع ووس�ع ال%ط}و، ل�غة ف
خ.ذ}ر.ف.، بالظاء العجمة 

(* قوله «بالظاء» متعلق بظرف.) ؛ وأ%نشد:
وإن ت.ل%ق9اه الد_هاس خ.ظ}ر.فا

وخ.ظ}ر.ف. جلد الع.جوز: اس\ت.ر\خى، وحكاه بعضهم بالضاد، وقد تقدم،
والظاء أ%كثر وأ%حسن. وعجوز خ.ن\ظ%ر,ف¬: م'س\ت.ر\خ1ية� اللحم. الليث:

ال%نظر,ف العجوز الفانية. وجل خ'ظ}ر'وف¬: واسع ال%طوة. ورجل م'ت.خ.ظ}ر,ف¬:
واس1ع ال%ل}ق ر.ح\ب' الذراع. ابن بري: يقال خ.ظ}ر.ف. ف مشيه، بالظاء

والطاء أ%يضاv. وخ.ط}ر.ف%ه بالسيق: ضربه، بالطاء غي العجمة ل غي.
@خفف: ال%ف�ة� وال1ف9ة�: ض1دe الثYق%ل, والرeج'وح,، يكون ف السم

والعقل, والعمل,. خف_ ي.خ1فe خ.ف9اv وخ1ف�ةv: صار خ.ف1يفاv، فهو
خ.ف1يف¬ وخ'فاف¬، بالضم وقيل: ال%ف1يف' ف السم، وال�فاف ف الت_و.ق©د

والذكاء، وجعها خ1فاف¬. وقوله عز وجل: انفروا خ1فافاv وثقالv؛ قال الزجاج



أ%ي م'وسرين أ%و م'ع\س3رين، وقيل: خ.ف�ت\ عليكم الركة أ%و ث%ق�ل%ت،
.vوشيوخا vوم'شاة، وقيل: ش'ب_انا vوقيل: ر'كبانا

وال1فe: كل شيء خ.ف_ م.ح\م.ل�ه. وال1فe، بالكسر: الف1يف. وشيء#
خ1فÒ: خ.ف1يف¬؛ قال امرؤ القيس:

ي.ز,ل© الغ'لم' ال1فe عن ص.ه.وات1ه،
وي'ل}و,ي بأ%ث}واب, الع.ن,يف1 الـم'ث%ق�ل,

(* وف رواية: يطي الغلم' الفe. وف رواية أ�خرى: ي'زل الغلم.
ال1ف_.)

eويقال: خرج فلن ف خ1ف¼ من أ%صحابه أ%ي ف جاعة قليلة. وخ1ف
الـم.تاع,: خ.ف1يف�ه. وخ.ف_ الطر: ن.ق%ص؛ قال العدي:

ف%ت.م.ط�ى ز.م\خ.ريÒ وار,م¬
م1ن\ ر.بيع�، كل�ما خ.ف_ ه.ط%ل}

(* قوله «فتمطى إل» ف مادة زمر، قال العدي: فتعال زمري وارم
مالت العراق منه واكتهل)

واس\ت.خ.ف_ فلن بقي إذا اس\ت.هان% به، واس\ت.خ.ف�ه الفرح' إذا ارتاح
ل4مر. ابن سيده: استخفه ال%ز.ع' والط%رب' خ.ف_ لما فاس\ت.طار ول

يثب'ت. التهذيب: اس\ت.خ.ف�ه الط�ر.ب وأ%خ.ف�ه إذا حله على ال1ف9ة
وأ%زال ح1ل}م.ه؛ ومنه قول عبد اللك لبعض ج'لسائه: ل ت.غ\تاب.ن_ عندي
الر_ع1ي�ة فإنه ل ي'خ1ف©ن؛ يقال: أ%خ.ف�ن الشيء� إذا أ%غ}ض.ب.ك حت حلك

على الط�ي\ش، واس\ت.خ.ف�ه: ط%ل%ب خ1ف�ت.ه. التهذيب: اس\ت.خ.ف�ه فلن
إذا اس\ت.ج\ه.له فحمله على ات>باعه ف غ%ي>ه، ومنه قوله تعال: ول
ي.س\ت.خف�ن_ك. الذين ل يوق1نون؛ قال ابن سيده: وقوله تعال: ول
ي.س\ت.خ1ف�ن_ك، قال الزجاج: معناه ل ي.س\ت.ف1ز_ن_ك عن دينك أ%ي ل

ي'خ\ر,ج.ن_ك الذين ل ي'وق1نون ل4نم ض'ل�ل شاك9ون. التهذيب: ول يستخفنك ل
يستفزن_ك ول ي.س\ت.ج\ه,ل%ن_ك؛ ومنه: فاستخ.ف_ قوم.ه فأ%طاعوه أ%ي

حلهم على ال1ف9ة والهل. يقال: استخفه عن رأ}يه واستفز_ه عن رأ}يه إذا
حله على الهل وأ%زاله عما كان عليه من الصواب. واستخف به أ%هانه.
وف حديث علي�، كرم الل9ه وجهه، لـم_ا استخلفه رسول الل9ه، صلى الل9ه

عليه وسلم، ف غزوة ت.ب'وك. قال: يا رسول الل9ه ي.ز\عم النافقون أ%نك
اس\ت.ث}ق%ل}ت.ن وت%ف�ف}ت. من، قالا لا استخلفه ف أ%هله ول يض, به



إل تلك الغ.زاة1؛ معن تففت من أ%ي طلبت الفة بتخليف1ك إياي وترك
اس\تص\حاب معك. وخ.ف_ فلن لفلن إذا أ%طاعه وانقاد له. وخ.ف�ت1 ال�ت'ن'

لع.يها إذا أ%طاع.ت\ه؛ وقال الراعي يصف الع.ي وأ�ت'نه:
ن.ف%ى بالع1راك1 ح.وال1ي_ها،

ف%خ.ف�ت\ له خ'ذ�ف¬ ض'م_ر'
وال%ذ�وف': ولد التان إذا س.م1ن.. واس\ت.خ.ف�ه: رآه خ.فيفاv؛ ومنه

قول بعض النحويي: استخف المزة ال�ول فخففها أ%ي ل تثقل عليه فخف�فها
لذلك. وقوله تعال: ت.س\ت.خ1ف©ونا يوم ظ%ع\ن,كم؛ أ%ي ي.خ1فe عليكم

حلها.
والنون الف1يفة: خلف الثقيلة ويكن بذلك عن التنوين أ%يضاv ويقال

ال%ف1ي�ة.
وأ%خ.ف_ الرجل� إذا كانت دوابeه خفافاv. والـم'خ1فe: القليل� الال,

vالفيف الال. وف حديث ابن مسعود: أ%نه كان خ.ف1يف. ذات اليد أ%ي فقيا
قليل الال والظY من الدنيا، ويمع ال%ف1يف' على أ%خفاف{؛ ومنه

الديث: خرج ش'ب�ان� أ%صحابه وأ%خ\فاف�هم ح'س_راv؛ وهم الذين ل م.تاع لم
ول س1لح، ويروى: خ1فاف�هم وأ%خ1ف9اؤهم، وها جع خ.ف1يف أ%يضاv. الليث:

ال1ف9ة� خ1ف�ة� الو.ز\ن1 وخ1ف9ة� الال,. وخفة الر_جل: ط%ي\ش'ه
وخ1ف�ت'ه ف عمله، والفعل من ذلك كلYه خ.ف_ ي.خ1فe خ1ف�ة، فهو خفيف، فإذا

كان خ.فيف. القلب م'ت.و.قYداv، فهو خ'فاف¬؛ وأ%نشد:
�ج.و\ز¬ خ'فاف¬ ق%ل}ب'ه م'ث%ق�ل

وخ.ف_ القوم' خ'ف�وفاv أ%ي ق%ل©وا؛ وقد خ.ف�ت ز.ح\م.ت'هم. وخ.ف_ له
Òخ.د.مه. وأ%خف_ الر_جل، فهو م'خ1ف¬ وخ.فيف وخ1ف :eف ال1دمة1 ي.خ1ف

أ%ي خ.ف�ت حال�ه ور.ق�ت وإذا كان قليل الث�ق%ل,. وف الديث: إن�
بي أ%يد1ينا ع.ق%ب.ةv ك%ؤ'وداv ل يوزها إل الـم'خ1ف�؛ يريد الخف_ من

الذنوب وأ%سباب, الدنيا وع'ل%ق1ها؛ ومنه الديث أ%يضاv: ن.جا
ال�خ1ف©ون. وأ%خف_ الرجل� إذا كان قليل الث�ق%ل, ف سف%ره أ%و

ح.ض.ره.والتخفيف': ضدe التثقيل، واستخف�ه: خلف اس\ت.ث}ق%ل%ه. وف الديث:
كان إذا بعث ال�ر_اص. قال: خ.فYف�وا ال%ر\ص. فإن� ف الال العر,ي�ة

والوصي�ة أ%ي ل ت.س\ت.ق}ص'وا عليهم فيه فإنم ي'طع1مون منها وي'وصون. وف
حديث ع.طاء: خ.فYف�وا على ال4رض؛ وف رواية: خ1ف©وا أ%ي ل ت'ر\س1لوا



أ%نفسكم ف السجود إر\سالv ثقيلv فتؤثYر'وا ف ج,باه1كم؛ أ%راد
خ1ف©وا ف السجود؛ ومنه حديث ماهد: إذا سجدت. فت.خاف_ أ%ي ض.ع\ جبهتك على

ال4رض و.ض\عاv خف1يفاv، ويروى باليم، وهو مذكور ف موضعه.
وال%ف1يف': ض.ر\ب¬ من العروض، سي بذلك ل1ف�ته.

وخ.ف_ القوم عن منزلم خ'ف�وفاv: ار\ت%ل�وا مسرعي، وقيل: ارتل�وا
عنه فلم ي.خ'صeوا السرعة؛ قال ال4خطل:

خ.ف_ الق%ط1ي' ف%راح'وا م1ن\ك. أ%و ب.ك%ر'وا
وال�ف�وف': س'رعة� السي من النزل، يقال: حان ال�ف�وف'. وف حديث

خطبته ف مرضه: أ%يها الناس إنه قد د.نا من خ'فوف¬ من بي أ%ظ}ه'ر,ك�م\ أ%ي
حركةD وق�ر\ب' ار\ت1حال�، يريد النذار بوته، صلى الل9ه عليه وسلم. وف

حديث ابن عمر: قد كان من خفوف¬ أ%ي ع.ج.ل%ةD وس'رعة سي. وف الديث:
لا ذكر له قتل� أ%ب جهل استخف�ه الف%ر.ح' أ%ي ترك لذلك وخ.ف_، وأ%صله

السرعة�. ون.عامة خ.ف9انةD: سريعة.
وال�فe: خ'فe البعي، وهو م.ج\م.ع' ف1ر\س1ن البعي والناقة، تقول

العرب: هذا خ'ف� البعي وهذه ف1ر\س1ن'ه. وف الديث: ل س.ب.ق إل ف خ'ف¼
�أ%و ن.ص\ل� أ%و حافر، فال�فe البل ههنا، والاف1ر' اليل�، والنصل

السهم' الذي ي'رمى به، ول بد� من حذف مضاف، أ%ي ل س.ب.ق. إل ف ذي خف�
أ%و ذي حاف1ر� أ%و ذي ن.ص\ل�. الوهري: ال�ف واحد أ%خ\فاف1 البعي وهو

للبعي كالافر للفرس. ابن سيده: وقد يكون الف للنعام، س.و_و\ا بينهما
للت_شاب'ه1، وخ'فe النسان1: ما أ%صاب. ال4رض. من باطن ق%د.م1ه، وقيل:

ل يكون الف من اليوان إل للبعي والنعامة. وف حديث الغية: غ%ل1يظة
الف�؛ استعار خف البعي لقدم النسان مازاv، وال�ف� ف ال4رض أ%غلظ

من الن_ع\ل؛ وأ%ما قول الراجز:
ي.ح\م1ل�، ف س.ح\ق� من ال1فاف1،

ت.واد1ياv س'و>ين. من خ1لف1
فإنا يريد به ك1ن\فاv اتeخ1ذ% من ساق, خ'ف¼. وال�فe: الذي ي'ل}ب.س،

والمع من كل ذلك أ%خ\فاف¬ وخ1فاف¬. وت%ف�ف. خ'ف9اv: ل%ب,سه. وجاءت
البل� على خ'ف� واحد إذا تبع بعضها بعضاv كأ%نا ق1طار¬، كل© بعي رأ}س'ه

على ذنب صاحبه، مقطورةv كانت أ%و غي مقطورة. وأ%خ.ف_ الرجل%: ذكر
قبيحه وعاب.ه.



وخ.ف9ان�: موضع أ%ش1ب' الغ1ياض, كثي ال�سد؛ قال ال4عشى:
،Dوما م'خ\د1ر¬ و.ر\د¬ عليه م.هابة

أ%بو أ%ش\ب'ل� أ%ض\حى ب.ف9ان% حار,دا
وقال الوهري: هو مأ}س.دة؛ ومنه قول الشاعر:

ش.ر.ن\ب.ث أ%ط}راف1 الب.نانن, ض'بار,م¬،
�ه.ص'ور¬ له ف غ1يل, خ.ف9ان% أ%ش\ب'ل

وال�ف�: الم.ل الـم'س3ن�، وقيل: الضخ\م؛ قال الراجز:
سأ%ل}ت' ع.م\راv ب.ع\د. ب.ك}ر� خ'ف9ا،
والد_ل}و' قد ت'س\م.ع' كي\ ت.خ1ف9ا

وف الديث: نى عن ح.م\ي, ال4راك إل ما ل ت.ن.ل}ه أ%خ\فاف' البل
أ%4ي ما ل ت.ب\ل�غ\ه أ%فواه'ها بشيها إليه.

وقال ال4صمعي: ال�ف المل الـم'س3نe، وجعه أ%خفاف، أ%ي ما ق%ر'ب من
الـم.ر\عى ل ي'ح\مى بل يترك لـم.سانY البل وما ف معناها من الض�عاف1

الت ل ت.ق}وى على المعان ف طل%ب, الـم.ر\ع.ى.
وخ'فاف¬: اسم رجل، وهو خ'فاف' بن ن'د\بة% السeلمي أ%حد غ1ر\بان1 العرب.

وال%ف}خ.فة�: صوت' ال�بارى والض_ب'ع, وال1ن\زير,، وقد خ.ف}خ.ف.؛ قال
جرير:

ل%ع.ن. الله' س1بال% ت.غ\ل1ب. إن_هم
ض'ر,بوا بكلY م'خ.ف}خ1ف{ ح.ن�ان

وهو ال�فاخ1ف'. وال%ف}خ.فة� أ%يضاv: صوت' الثوب الديد أ%و الف%ر\و
الديد إذا ل�ب,س وحر_ك}ت.ه. ابن ال4عراب: خ.ف}خ.ف. إذا حر_ك قميص.ه

�الديد فسمعت له خ.ف}خ.فةv أ%ي صوتاv؛ قال الوهري: ول تكون ال%ف}خ.فة
إل بعد ال%ف}ج.فة1، وال%ف}خ.فة أ%يضاv: صوت القرطاس إذا حر_ك}ت.ه
وقل%بته. وإنا ل%ف}خافة� الصوت أ%ي كأ%ن صوتا يرج من أ%نفها.

وال�ف}خ'وف': طائر؛ قال ابن دريد: ذكر ذلك عن أ%ب ال%طاب ال4خفش،
قال ابن سيده: ول أ%دري ما صحته، قال: ول ذكره أ%حد من أ%صحابنا. الفضل:

ال�ف}خ'وف' الطائر الذي يقال له ال1يساق'، وهو الذي يصفق بناحيه إذا
طار.

@خلف: الليث: ال%ل}ف' ضد� ق�د�ام. قال ابن سيده: خ.ل}ف¬ ن.ق1يض' ق�د_ام
مؤنثة وهي تكون اساv وظ%رفاv، فإذا كانت اساv ج.رت بوجوه العراب،



وإذا كانت ظرفاv ل تزل نصباv على حالا. وقوله تعال: يعلم ما بي. أ%يديهم
وما خ.ل}ف%هم؛ قال الزجاج: خلفهم ما قد وقع من أ%عمالم وما بي أ%يديهم

من أ%مر, القيامة وجيع ما يكون. وقوله تعال: وإذا قيل لم ات_ق�وا ما
بي أ%يديكم وما خ.ل}فكم؛ ما بي أ%يديكم ما أ%س\ل%ف}ت'م من ذ�نوبكم،

وما خلفكم ما تستعملونه فيما تستقبلون، وقيل: ما بي أ%يديكم ما نزل
بال�مم قبلكم من العذاب، وما خ.ل}فكم عذاب' الخرة.
وخ.ل%ف%ه ي.خ\ل�فه: صار خ.ل}ف%ه. واخ\ت.ل%ف%ه: أ%خذ%ه من خ.ل}ف1ه.

واخ\ت.ل%ف%ه وخ.ل�ف%ه وأ%خ\ل%فه: جعله خ.ل}ف%ه؛ قال النابغة:
،vحت إذا ع.ز.ل% الت_وائم. م'ق}ص1را

ذات. الع1شاء، وأ%خ\ل%ف. ال4ر\كاحا
وج.ل%س\ت' خ.ل}ف. فلن أ%ي بعد.ه. وال%ل}ف': الظ%ه\ر. وف حديث عبد

الل9ه بن عتبة قال: جئت' ف الاجرة فوجد\ت' عمر. بن الطاب، رضي الل9ه عنه،
،�يصلي فقمت عن يساره فأ%خ\ل%ف%ن، فجعلن عن يينه فجاء ي.ر\ف%أ

فتأ%خ_ر\ت' فصيلت' خ.ل}ف�ه؛ قال أ%بو منصور: قوله فأ%خلفن أ%ي ر.د_ن إل
خ.ل}ف1ه فجعلن عن يينه بعد ذلك أ%و جعلن خ.ل}ف%ه ب1ذاء يينه. يقال:

أ%خ\ل%ف. الرجل� يد.ه أ%ي ر.د_ها إل خ.ل}ف1ه. ابن السكيت: أ%ل}ح.ح\ت' على
فلن ف الت>باع حت اخ\ت.ل%ف}ت'ه أ%ي جعلته خ.ل}في؛ قال اللحيان: هو

ي.خ\ت.ل1ف�ن النصيحة% أ%ي ي}ل�فن. وف حديث سعد: أ%ت.خ.ل�ف' عن
ه1ج\رت؛ يريد خ.و\ف. الوت بكة ل4نا دار تركوها لل9ه تعال، وهاج.ر'وا

.vوا أ%ن يكون موتم با، وكان يومئذ مريضاeإل الدينة فلم ي'ح1ب
والتخل©ف': التأ%خeر'. وف حديث سعد: فخ.ل�ف%نا فك�ن�ا آخ1ر ال4ربع

eأ%ي أ%خ_ر.نا ول ي'ق%د>م\نا، والديث الخر: حت إن9 الطائر لي.م'ر
ب.ن.باتم فما ي'خ.لYف�هم أ%ي يتقد_م عليهم ويتركهم وراءه؛ ومنه

الديث: س.وeوا ص'فوف%كم ول ت.خ\ت.ل1فوا فت.خ\ت.ل1ف. قلوب'كم أ%ي إذا تقد_م
بعض'هم على بعض ف الصeفوف تأ%ث�ر.ت ق�لوبم ونشأ% بينهم ال�ل}ف'.

وف الديث: ل%ت'س.وeن� ص'فوف%كم أ%و ل%ي'خال1ف%ن_ الل9ه' بي
و'ج'وه1كم؛ يريد أ%ن� كل¾ منهم ي.ص\ر,ف' وجه.ه عن الخر وي'وق%ع' بينهم

التباغ�ض'، فإن� إق}بال% الوج\ه1 على الوجه1 من أ%ث%ر, الـم.و.د_ة{
وال�ل}فة1، وقيل: أ%راد با تويل%ها إل ال4د\بار,، وقيل: تغيي ص'و.ر,ها إل

ص'و.ر� أ�خرى. وف حديث الصلة: ث أ�خال1ف. إل رجال فأ�ح.ر>ق. عليهم



بيوت.هم أ%ي آت1ي.هم من خلفهم، أ%و أ�خالف ما أ%ظ}ه.ر\ت' من إقامة1 الصلة1
وأ%رجع إليهم فآخ'ذهم على غ%ف}لة{، ويكون بعن أ%ت.خ.ل�ف' عن الصلة

ب'عاقبتهم. وف حديث الس_ق1يفة1: وخال%ف ع.ن�ا عليÒ والزeب.ي\ر' أ%ي
ت.خ.ل�فا. وال%ل}ف': ال1ر\ب.د' يكون خ.ل}ف. البيت؛ يقال: وراء بيتك

خ.ل}ف' جي�د، وهو ال1ر\ب.د' وهو م.ح\ب,س' البل؛ قال الشاعر:
،vوج,يئا م1ن. الباب, الـم'جاف1 ت.وات'را
ول ت.ق}ع'دا بال%ل}ف1، فال%ل}ف' واس1ع'

(* قوله «وجيئا إل» تقدم انشاده للمؤلف وشارح القاموس ف ماد�ة جوف:
وجئنا من الباب الاف تواتراv * وان تقعدا باللف

فاللف واسع.)
وأ%خ\ل%ف. يد.ه إل السيف1 إذا كان م'ع.ل�قاv خ.ل}ف%ه فهوى إليه. وجاء

،vون خ.لف%ك. إل قليل�خ1لف%ه أ%ي بعده. وقرئ: وإذاv ل ي.ل}ب.ث
وخ1لفك.

وال1ل}فة�: ما ع'لYق. خ.ل}ف. الر_اك1ب,؛ وقال:
كما ع'لYق%ت\ خ1ل}ف%ة� الـم.ح\م1ل,

vأه\و.ى بيد1ه إل خ.ل}ف1ه ليأ}خ'ذ% من ر.ح\ل1ه سيفا :�وأ%خ\ل%ف الرجل
أ%و غي.ه، وأ%خ\ل%ف. بيد1ه وأ%خ\لف. يد.ه كذلك. والخ\لف': أ%ن ي.ض\ر,ب.

الرج'ل يده إل ق1راب, سيف1ه ليأ}خ'ذ% سيف%ه إذا رأ%ى عدوìا. الوهري:
أ%خ\ل%ف. الرجل� إذا أ%ه\و.ى بيده إل سيفه لي.س'ل�ه. وف حديث عبد

الرحن بن عوف: أ%ن رجلv أ%خ\ل%ف. السيف يوم بدر 
(* قوله «اخلف السيف يوم

إل» كذا بالصل، والذي ف النهاية مع اصلح فيها: وف حديث عبدالرحن بن
عوف فأحاطوا بنا وأنا أذب عنه فأخلف رجل بالسيف يوم بدر. يقال إل.). يقال:

أ%خ\ل%ف. يده إذا أ%راد سيفه وأخ\لف. يد.ه إل الكنانة1. ويقال: خ.ل%ف.
له بالسيف1 إذا جاء من و.رائه فضر.به . وف الديث: فأ%خ\ل%ف. بيده وأ%خذ

يدفع الف%ض\ل%.
واس\ت.خ\ل%ف. فلناv من فلن: جعله مكانه.

.vإذا كان خ.ل1يف%ت.ه. يقال: خ.ل%فه ف قومه خ1لفة vوخ.ل%ف. فلن فلنا
وف التنزيل العزيز: وقال موسى ل4خ1يه هرون اخ\ل�ف}ن ف ق%و\مي.

وخ.ل%ف}ت'ه أ%يضاv إذا جئت بعده.



ويقال: خ.ل�ف}ت' فلناv أ�خ.لYف�ه ت.خ\ل1يفاv واس\ت.خ\لف}ت'ه أ%نا
ج.ع.لت'ه خ.ليف%ت. واس\ت.خ\لفه: جعله خليفة.

وال%ل1يفة�: الذي ي'س\تخ\ل%ف' مـمن قبله، والمع خلئف، جاؤوا به على
الصل مثل كرية{ وكرائ1م.، وهو ال%ل1يف' والمع خ'ل%فاء، وأ%ما سيبويه

فقال خ.ل1يفةD وخ'ل%فاء، ك%س_روه تكسي ف%ع1يل� ل4نه ل يكون إل
للمذكر؛ هذا نقل ابن سيده. وقال غيه: ف%ع1يلة بالاء ل تمع على ف�ع.لء، قال

ابن سيده: وأ%ما خ.لئ1ف' فعلى لفظ خ.ل1يفة{ ول يعرف خليفاv، وقد حكاه
أ%بو حات؛ وأ%نشد ل4و\س بن ح.ج.ر:

إن� م1ن. الي� موجوداv خ.ل1يف%ت'ه'،
وما خ.ل1يف' أب و.ه\ب� ب.و\ج'ود1

وال1لفةD: المارة� وهي ال1لYيف%ى. وإنه ل%ل1يفةD ب.ي>ن'
ال1لفة1 وال1لYيفى. وف حديث عمر، رضي ال عنه: لول ال1لYيف%ى

ل4ذ�ن\ت'، وف رواية: لو أ%ط%ق}ت' ال4ذ%ان مع ال1ل9يفى، بالكسر والتشديد
والق%ص\ر، ال1لفة1، وهو وأ%مثاله من ال4ب\ن,ي.ة1 كالر>م>ي_ا

والد>لYيل%ى مصدر يدل على معن الكثرة، يريد به كثرة اجت1هاده ف ض.ب\ط1 أ�مور,
ال1لف%ة1 وت.ص\ر,يف1 أ%ع1ن_ت1ها. ابن سيده: قال الزجاج جاز أن يقال
لل4ئمة خ'لفاء ال ف أ%ر\ض1ه بقوله عز وجل: يا داود' إن_ا ج.ع.ل}ناك

خ.ل1يفةv ف الرض. وقال غيه: ال%ليفة� السلطان� ال4عظم. وقد يؤن_ث�؛
وأ%نشد الفراء:

أ%بوك. خ.ل1يفةD و.ل%د.ت\ه أ�خ\ر.ى،
�وأ%نت. خ.ليفةD، ذاك. الك%مال

قال: ولدته أ�خ\ر.ى لتأ}نيث اسم الليفة والوجه أ%ن يكون ولده آخ.ر'،
وقال الفراء ف قوله تعال: هو الذي جعلكم خلئ1ف. ف الرض، قال: جعل أ�مة

ممد خ.لئف. كلY ال�مم، قال: وقيل خ.لئف. ف الرض ي.خ\ل�ف' بعضكم
بعضاv؛ ابن السكيت: فإنه وق%ع. للرجال خاص�ة، والج\و.د' أ%ن ي'ح\م.ل على

معناه فإنه ربا يقع للرجال، وإن كانت فيه الاء، أ%ل ت.ر.ى أ%نم قد
جعوه خ'لفاء؟ قالوا ثلثة� خ'لفاء ل غي، وقد ج'مع. خ.لئف.، فمن قال

خلئف. قال ثلث% خلئف. وثلثة خلئف.، فمر_ة ي.ذ}ه.ب به إل العن ومر.ة
يذهب به إل اللفظ، قال: وقالوا خ'لفاء من أ%جل أ%نه ل يقع إل على

مذكر وفيه الاء، جعوه على إسقاط الاء فصار مثل ظ%ر,يف{ وظ�ر.فاء ل4ن



ف%ع1يلة بالاء ل ت'جم.ع' على ف�علء.
وم1خ\لف' البلد1: س'لطان'ه. ابن سيده: وال1خ\لف' الك�ورة� ي.ق}د.م'

عليها النسان، وهو عند أ%هل اليمن واح1د' ال%خال1يف'، وهي ك�و.ر'ها،
ولكلY م1خ\لف{ منها اسم يعرف به، وهي كالر'س\تاق,؛ قال ابن بري:
ال%خال1يف' ل4هل اليمن كال4ج\ناد1 ل4هل الشام,، والكور, ل4هل الع1راق,،

والر_سات1يق, ل4هل ال1بال,، والط9ساس1يج ل4ه\ل, اله\واز,.
وال%ل%ف': ما اس\ت.خ\ل%ف}ت.ه من شيء. تقول: أ%عطاك الل9ه خ.ل%فاv ما

ذهب لك، ول يقال خ.ل}فاv؛ وأ%نت. خ.ل}ف' س'وء� من أ%بيك. وخ.لف%ه
ي.خ\ل�ف�ه خ.ل%فاv: صار مكانه. وال%ل%ف': الولد الصال ي.ب\ق%ى بعد النسان،

وال%ل}ف' والال1فة�: الط�ال1ح'؛ وقال الزجاج: وقد يسمى خل%فاv، بفتح
اللم، ف الط�لح,، وخ.ل}فاv، ب\سكانا، ف الص�لح,، والو�ل� أ%ع\ر.ف'.

يقال: إنه لال1ف¬ ب.ي>ن' ال%لفة1؛ قال ابن سيده: وأ%رى اللحيان حكى
الكس\ر. وف هؤلء الق%و\م, خ.ل%ف¬ مـمن م.ضى أ%ي يقومون م.قامهم. وف
فلن خل%ف¬ من فلن إذا كان صالاv أ%و طالاv فهو خ.ل%ف¬. ويقال: بئس.

ال%ل%ف' ه'م\ أ%ي بئس الب.د.ل�. وال%ل}ف': الق%ر\ن يأ}ت بعد الق%ر\ن، وقد
خل%فوا بعدهم يل�فون. وف التنزيل العزيز: فخ.ل%ف. من بعدهم خل}ف¬

أ%ضاعوا الصلة%، بدلv من ذلك ل4نم إذا أ%ضاعوا الصلة% فهم خ.ل}ف' س'وء
ل م.حالة%، ول يكون� ال%ل%ف' إل� من ال4خ\يار,، ق%ر\ناv كان أ%و

ول%داv، ول يكون� ال%ل}ف' إل من ال4شرار,. وقال الفراء: ف%خ.ل%ف. من
بعدهم خ.ل}ف¬ ورث�وا الكتاب، قال: ق%ر\نD. ابن شيل: ال%ل%ف' يكون ف

ال%ي والشر�، وكذلك ال%ل}ف'، وقيل: ال%ل}ف' ال4ر\د1ياء ال4خ1س_اء.
يقال: هؤلء خ.ل}ف' سوء� لناس� لح1ق1ي. بناس أ%كثر منهم، وهذا خ.ل}ف س.و\ء؛

قال لبيد:
ذ%ه.ب. الذين. ي'عاش' ف أ%كناف1هم\،

وب.ق1يت' ف خ.ل}ف{ كج,ل}د1 ال4جرب,
قال ابن سيده: وهذا يتمل أ%ن يكون منهما جيعاv، والمع فيهما أ%خ\لف¬

وخ'ل�وف¬. وقال اللحيان: بق1ينا ف خ.ل}ف1 س.و\ء� أ%ي بقي�ة س.و\ء.
وبذلك ف�س>ر. قوله تعال: ف%خ.ل%ف. من بعدهم خ.ل}ف¬، أ%ي ب.ق1ي�ة. أ%بو

الدeق%ي\ش,: يقال مضى خ.ل}ف¬ من الناس، وجاء خ.ل}ف¬ من الناس، وجاء خ.ل}ف¬
ل خي. فيه، وخلف¬ صال، خف�فهما جيعاv. ابن السكيت: قال هذا خ.ل}ف،



بإ,سكان اللم، للر_ديء، وال%ل}ف' الر_ديء من القول؛ يقال: هذا خ.ل}ف¬
،vون.ط%ق. خ.ل}فا vمن القول, أ%ي ر.ديء. ويقال ف م.ث%ل�: س.ك%ت. أ%لفا

للرجل ي'طيل الص_م\ت.، فإذا تكلم تكلم بال%طإ، أ%ي سكت عن أ%لف كلمة ث
تكلم بطإ�. وحكي عن يعقوب قال: إن أ%عرابي�اv ض.رط% فت.ش.و_ر فأ%شار

بإبامه نو اس\ت1ه فقال: إنا خ.ل}ف¬ ن.ط%ق%ت\ خ.ل}فاv؛ عن بالنeط}ق
ههنا الض_ر\ط%. وال%ل%ف، م.ث%ق�ل، إذا كان خ.لفاv من شيء. وف حديث
مرفوع: ي.ح\م1ل� هذا الع1ل}م. من كل9 خ.ل%ف{ ع'د'ول�ه ي.ن\ف�ون عنه ت.ح\ريف.

الغال1ي.، وان\ت1حال% ال�ب\ط1لي.، وتأويل% الاه1لي.؛ قال القعنب:
سعت رجلv يد�ث مالك. ابن أ%نس بذا الديث فأ%عجبه . قال ابن

ال4ثي:ال%ل%ف'، بالتحريك والسكون، كل من ييء بعد من مضى، إل أ%نه بالتحريك ف
الي، وبالتسكي ف الشر: يقال خ.ل%ف' ص1د\ق� وخ.ل}ف' سوء، ومعناها

جيعاv الق%ر\ن من الناس، قال: والراد ف هذا الديث ال%ف}ت'وح'، ومن
السكون الديث: سيك�ون� بعد ست�ي سنة خ.ل}ف¬ أ%ضاع'وا الصلة%.

وف حديث ابن مسعود: ث إنا ت.خ\ل�ف' من بعدهم 
(* قوله «تلف من بعدهم»

ف النهاية: تتلف من بعده.) ؛ خ'لوف¬ هي جع خ.ل}ف{. وف الديث:
ف%ل}ي.ن\ف�ض\ ف1راش.ه فإنه ل يدري ما خ.ل%ف%ه عليه أ%ي لعل هام_ة د.ب_ت\

فصارت فيه بعده، وخ1لف' الشيء بعد.ه. وف الديث: فدخ.ل ابن' الزبي
خ1لف%ه. وحديث الد_ج�ال: قد خ.ل%ف%هم ف ذ%رار,ي>هم 

(* قوله «ذراريهم» ف
النهاية: ذريتهم.) . وحديث أ%ب الي.س.ر,: أ%خ\ل%ف}ت. غاز,ياv ف سبيل

الل9ه ف أ%هل1ه بثل هذا؟ يقال: خ.ل%ف}ت' الرجل% ف أ%هله إذا أ%قمت. بعد.ه
فيهم وقمت عنه با كان يفعله، والمزة فيه للستفهام. وف حديث ماعز�:

كل�ما ن.ف%ر\نا ف سبيل, الل9ه خ.ل%ف. أ%حد'هم له ن.بيب¬ كن.ب,يب,
الت_ي\س,؛ وف حديث ال4عشى ال1ر\ماز,ي:

ف%خ.ل%ف%ت\ن بن,زاع� وح.ر.ب\
أ%ي ب.ق1ي.ت\ بعدي؛ قال ابن ال4ثي: ولو روي بالتشديد لكان بعن

ت.ر.ك%ت\ن خ.ل}فها، وال%ر.ب':الغضب.
وأ%خ\ل%ف. فلن خ.ل%ف. ص1د\ق� ف قومه أ%ي تر.ك. فيهم ع.ق1باv. وأ%ع\ط1ه

.vمن هذا أ%ي بدل vهذا خ.ل%فا



والال1فة�: ال�م�ة� الباقية� بعد ال�مة السال1فة1 ل4نا بدل مـمن
قبلها؛ وأ%نشد:

كذلك ت.ل}قاه الق�رون ال%وال1ف' وخل%ف. فلن مكان% أ%بيه ي.خ\ل�ف
خ1لفةv إذا كان ف مكانه ول ي.ص1ر\ فيه غي'ه. وخ.ل%ف%ه ر.بeه ف أ%هل1ه

وولد1ه: أ%ح\س.ن. ال1لفة%، وخ.ل%ف%ه ف أ%هله وولد1ه ومكان,ه ي.خ\ل�ف�ه
خ1لفةv حس.نةv: كان خ.ل1يفةv عليهم منه، يكون ف الي والشر، ولذلك قيل:

،vه ت.خ\ل1يفا�أ%و\صى له بال1لفة1. وقد خ.ل�ف فلن فلناv ي'خ.لYف
وخ.ل%ف بعده ي.خ\ل�ف' خ'لوفاv، وقد خال%ف%ه إليهم واخ\ت.ل%فه.

وهي ال1ل}فة�؛ وأ%خ\ل%ف. النبات': أ%خرج ال1ل}فة%. وأخ\ل%ف%ت1 ال4رض'
إذا أ%صاب.ها ب.ر\د آخ1ر الصيف في.خ\ض.رe بعض' ش.جر,ها. وال1ل}فة:
ز,راعة� البوب ل4نا ت'س\ت.خ\ل%ف' من الب والشعي. وال1ل}فة�: ن.ب\ت¬
ي.ن\ب'ت' بعد النبات الذي ي.ت.ه.ش_م. وال1ل}فة�: ما أ%نبت الص_ي\ف' من

الع'ش\ب, بعدما ي.ب,س. الع'ش\ب' الر>يف1يe، وقد اس\تخلفت الرض، وكذلك
ما ز'رع من ال�بوب بعد إ,دراك ال�ول خ1ل}فةD ل4نا ت'س\ت.خ\ل%ف'. وف

حديث جرير: خي' الـم.ر\عى ال4راك' والس_ل%م' إ,ذا أ%خ\ل%ف. كان
ل%ج,يناv أ%ي إ,ذا أ%خرج ال1ل}فة، وهو الورق الذي يرج بعد الور.ق ال4و_ل ف

الصيف. وف حديث خ'زية% السeلمي: حت آل% السeلمى وأ%خ\ل%ف.
ال�زامى أ%ي ط%ل%ع.ت\ خ1ل}ف%ت'ه من أ�صول1ه بالطر. وال1ل}فة�: الر�ية� وهي

ما ي.ن\ف%ط1ر' عنه الشجر ف أ%و_ل البد، وهو من الص_ف%ر,ي_ة1.
وال1ل}فة�: نبات' ور.ق� دون ورق. وال1ل}فة�: شيء ي.ح\م1ل�ه الك%ر\م' بعدما

ي.س\و.دe الع1ن.ب' في'ق}ط%ف' العنب وهو غ%ضÒ أ%خ\ض.ر' ث ي'د\ر,ك، وكذلك
هو من سائر الث�مر. وال1لفة� أ%يضاv: أ%ن يأ}ت% الك%ر\م' ب1ص\ر,م�

جديد{؛ حكاه أ%بو حنيفة. وخ1ل}فة� الث�مر: الشيء بعد الشيء.
.Dوالخ\لف': أ%ن يكون ف الشجر ث%م.ر فيذهب فالذي يع'ود فيه خ1ل}فة

ويقال: قد أ%خ\ل%ف. الشجر' فهو ي'خ\ل1ف' إخ\لفاv إذا أ%خرج ورقاv بعد ورق
قد تناثر. وخ1ل}فة الشجر: ثر يرج بعد الثمر الكثي. وأ%خ\ل%ف. الشجر':
خرجت له ثرة بعد ثرة. وأ%خ\ل%ف. الطائر: خرج له ريش¬ بعد ريش.

وخ.ل%ف%ت1 الفاكهة� بعض'ها بعضاv خ.ل%فاv وخ1ل}فةv إذا صارت خ.ل%فاv من ال�ول.
ورجلن خ1ل}فةD: ي.خ\ل�ف' أ%حد'ها الخر. وال1ل}فة�: اختلف الليل,

والنهار. وف التنزيل العزيز: وهو الذي جع.ل% الليل% والنهار. خل1فة؛ أ%ي



هذا خ.ل%ف¬ من هذا، يذه.ب هذا وييء هذا؛ وأ%نشد لزهي:
،vبا الع1ي' والرام' ي.م\ش1ي. خ1ل}فة

وأ%ط}لؤ'ها ي.ن\ه.ض\ن. من كلY م.ج\ث%م,
وقيل: معن قول زهي يشي خ1ل}فةv م'خ\ت.ل1فات¬ ف أ%نا ض.ر\بان ف

ألوانا وهيئتها، وتكون خ1ل}فة ف م1ش\ي.ت1ها، تذهب كذا وتيء كذا. وقال
الفراء: يكون قوله تعال خ1ل}فةv أ%ي م.ن فاته عمل ف الليل استدركه ف

النهار فجعل هذا خل%فاv من هذا. ويقال: علينا خ1ل}فةD من نار أ%ي
ب.ق1ي_ةD، وب.ق1ي. ف ال%و\ض, خ1ل}فةD من ماء؛ وكل شيء ييء بعد شيء، فهو

خ1ل}فة. ابن العراب: ال1ل}فة و.ق}ت بعد وقت.
وال%وال1ف': الذين ل ي.غ\ز'ون، واحدهم خالفةD كأ%نم ي.خ\ل�ف�ون من

غزا. وال%وال1ف' أ%يضاv: الص>ب\يان� الـم'ت.خ.لYف�ون. وق%ع.د. خ1لف.
أ%صحابه: ل يرج معهم، وخ.ل%ف. عن أ%صحابه كذلك. وال1لف': الـم'خال%فة�؛

وقال اللحيان: س'ر,ر\ت' ب.ق}ع.دي خ1لف. أ%صحاب أ%ي م'خال1ف%هم،
وخ.ل}ف. أ%صحاب أ%ي بعد.هم، وقيل: معناه س'ر,ر\ت' ب'قامي بعد.هم وبعد.

ذهابم.
ابن العراب: الال1فة� القاعد1ة� من النساء ف الدار. وقوله تعال:
وإذاv ل ي.ل}ب.ث�ون خ1لف%ك إل قليلv، ويقرأ� خ.ل}ف%ك ومعناها بعد.ك.

وف التنزيل العزيز: ف%ر,ح. الـم'خ.ل�فون ب.ق}ع.د1هم خ1لف. رسول, ال،
ويقرأ� خ.ل}ف. رسول, ال أ%ي م'خال%فة% رسول, ال؛ قال ابن بري:

خ1لف. ف الية بعن بعد؛ وأ%نشد للحر,ث1 بن خال1د{ الخزومي:
ـ�ما ع.ق%ب. الر_بيع' خ1لف%هم، فكأ%ن

ن.ش.ط% الش_واط1ب' ب.ي\ن.ه'ن_ ح.ص1يا
قال: ومثله ل�زاح1م� الع'ق%ي\ل1ي:

وقد ي.ف}ر'ط� ال%ه\ل الف%ت ث ي.ر\ع.و,ي،
خ1لف. الص>با، للجاهلي. ح'لوم

قال: ومثله للبيق الذل:
وما كنت' أ%خ\شى أ%ن أ%ع1يش. خ1لف%هم،

بس3ت_ة1 أ%ب\يات{، كما ن.ب.ت. الع1ت\ر'
وأ%نشد ل4ب ذؤيب:

ـ�ها، فأ%ص\ب.ح\ت' أ%م\ش1ي ف د1يار� كأ%ن



خ1لف. د1يار, الكاه1ل1ي�ة1، ع'ور'
وأ%نشد لخر:

فق�ل} للذي ي.ب\ق%ى خ1لف. الذي مض.ى:
ت.ه.ي�أ} ل�خ\رى م1ث}ل1ها فكأ%ن} ق%د1

(* قوله «يبقى» ف شرح القاموس: يبغي.)
وأ%نشد ل4و\س:

ل%ق1ح.ت\ به ل1ح.ياv خ1لف. ح1يال,
أ%ي ب.عد. ح1يال,؛ وأ%نشد لـم'ت.م>م:

وف%ق}د. ب.ن آم� ت.داع.و\ا فلم أ%ك�ن\،
خ1لف%ه'م'، أ%ن أ%س\ت.ك1ي. وأ%ض\ر.عا

وتقول: خ.ل�ف}ت' فلناv ورائي ف%ت.خ.ل�ف. عن أ%ي تأ%خ_ر،
وال�ل�وف': ال�ض_ر' والغ'ي_ب' ض1دÒ. ويقال: اليe خ'لوف¬ أ%ي غ�ي_ب¬،

وال�لوف' ال�ض'ور' الـم'ت.خ.لYف�ون؛ قال أ%بو زبيد لطائي:
أ%ص\ب.ح. الب.ي\ت' ب.ي\ت' آل, ب.يان{

م'ق}ش.ع1رìا، واليe ح.يÒ خ'لوف'
أ%ي ل ي.ب\ق. منهم أ%حد؛ قال ابن بري: صواب إنشاده:

أ%ص\ب.ح. البي\ت' ب.ي\ت' آل, إياس�
ل4ن أ%با زبيد ر.ث%ى ف هذه القصيدة ف%ر\و.ة بن إياس, ابن ق%بيصة% وكان

منزله بالية. وال%ل1يف': الت.خ.لYف' عن ال1يعاد؛ قال أ%بو ذؤيب:
ت.واع.د\نا الرeب.ي\ق. لن.ن\ز,ل%ن\ه'،

ول ت.ش\ع'ر\ إذاv أ%ن خ.ل1يف'
وال%ل}ف' وال1ل}فة�: الس\ت1قاء وهو اسم من الخ\لف1. والخ\لف':

الس\ت1قاء. والال1ف': الـم'س\ت.ق1ي. والـم'س\ت.خ\ل1ف': الـم'س\ت.س\ق1ي؛
قال ذو الرمة:

وم'س\ت.خ\ل1فات{ من بلد1 ت.ن'وفة{،
ل1م'ص\ف%ر_ة1 الش\داق,، ح'م\ر, ال%واص1ل,

وقال الطيئة:
ل1ز'غ}ب� كأ%و\لد1 الق%طا راث% خ.ل}ف�ها

على عاج,زات1 الن_ه\ض,، ح'م\ر� ح.واصل�ه\
يعن راث% م'خ\ل1ف�ها فوض.ع الـم.ص\د.ر. موضعه، وقوله حواص1ل�ه قال



الكسائي: أ%راد حواصل ما ذكرنا، وقال الفراء: الاء ترجع إل الزeغ}ب, د'ون
العاج,زات1 الت فيه علمة المع، ل4ن كل جع ب'ن على صورة الواحد ساغ

فيه ت.و.هeم الواحد كقول الشاعر:
م1ث}ل الف1راخ, ن'ت1ف%ت\ ح.واص1ل�ه\

ل4ن الفراخ ليس فيه علمة المع وهو على صورة الواحد كالك1تاب
وال1جاب، ويقال: الاء ترجع إل الن_ه\ض, وهو موضع ف ك%ت1ف البعي فاستعاره

للقطا، وروى أ%بو عبيد هذا الرف بكسر الاء وقال: ال1ل}ف' الس\ت1قاء�؛
قال أ%بو منصور: والصواب عندي ما قال أ%بو عمرو إنه ال%ل}ف، بفتح الاء،

قال: ول ي.ع\ز' أ%بو عبيد ما قال ف ال1لف إل أ%حد. واس\ت.خ\ل%ف.
الـم'س\ت.س\قي، وال%ل}ف' السم منه. يقال: أ%خ\ل%ف. واس\ت.خ\ل%ف. وال%ل}ف':

ال%يe الذين ذه.بوا ي.س\ت.ق�ون وخ.ل�ف�وا أ%ثقالم. وف
التهذيب:ال%ل}ف' القوم الذين ذهبوا من الي� يستقون وخل�فوا أ%ثقالم.

واستخلف الرجل�: اس\ت.ع\ذ%ب الاء. واستخل%ف واخ\ت.ل%ف. وأ%خ\لف.: سقاه؛
قال الطيئة:

س.قلها ف%رو�اها من الاء م'خ\ل1ف'
ويقال: من أ%ين خ1ل}ف%ت'كم؟ أ%ي من أ%ين تستقون. وأ%خلف واستخلف: استقى.

وقال ابن العراب: أ%خ\ل%ف}ت' الق%وم. ح.م.لت إليهم الاء الع.ذ}ب، وهم
ف ربيع، ليس معهم ماء عذب أ%و يكونون على ماء ملح، ول يكون الخ\لف'

إل ف الربيع، وهو ف غيه مستعار منه. قال أ%بو عبيد: ال1ل}ف'
وال1ل}ف%ة� من ذلك السم، وال%ل}ف' الصدر؛ ل ي.ح\ك1 ذلك غي أ%ب عبيد؛ قال

ابن سيده: وأ%راه منه غلطاv. وقال اللحيان: ذهب الـم'س\ت.خ\ل1ف�ون%
يس\ت.ق�ون أ%ي التقدمون. وال%ل%ف': الع1و.ض' والب.د.ل� مـما أ�خذ أ%و ذه.ب.

وأ%4ح\ل%ف. فلن لنفسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل مكانه آخر؛ قال ابن
مقبل:

،Dعارة �فأ%خ\ل1ف\ وأ%ت\ل1ف\، إنا الال
وك�ل}ه مع الده\ر, الذي هو آك1ل�ه

يقال: اس\ت.ف1د\ خ.ل%ف. ما أ%ت\ل%ف}ت.. ويقال لن هلك له من ل ي'ع\تاض'
،vمنه كال4ب وال4م� والعم�: خل%ف ال عليك أ%ي كان ال عليك خليفة

وخ.لف عليك خياv وبي وأ%خ\ل%ف. ال عليك خياv وأ%خ\لف لك خياv، ولن
ه.ل%ك له ما ي'ع\تاض منه أ%و ذه.ب من ولد أ%و مال: أ%خ\ل%ف. ال لك



وخ.ل%ف لك. الوهري: يقال لن ذهب له مال أ%و ولد أ%و شيء ي'س\ت.عاض': أ%خلف
ال عليك أ%ي رد_ عليك مثل% ما ذهب، فإن كان قد هلك له والد أ%و عم�
أ%و أ%خ قلت: خلف ال عليك، بغي أ%لف، أ%ي كان ال خليفة% والد1ك أ%و

م.ن\ ف%ق%دت.ه عليك. ويقال: خلف. ال لك خ.ل%فاv ب.ي\ر�، وأ%خ\ل%ف. عليك
خياv أ%ي أ%ب\د.ل%ك با ذهب منك وع.و�ضك عنه؛ وقيل: يقال خل%ف ال

عليك إذا مات لك مي�ت أ%ي كان ال خ.ليف%ت.ه عليك، وأ%خلف ال عليك أ%ي
أ%ب\د.لك. ومنه الديث: ت.ك%ف�ل ال للغاز,ي أ%ن ي'خ\ل1ف. ن.ف%ق%ت.ه.

وف حديث أ%ب الدرداء ف الدعاء للميت: اخ\ل�ف}ه ف ع.ق1ب,ه أ%ي ك�ن\
لم بعده. وحديث أ�م سلمة: اللهم اخ\ل�ف\ ل خياv منه. اليز,يد1يe: خل%ف
ال عليك بي خ1لفة. ال4صمعي: خلف ال عليك بي، إذا أ%دخلت الباء

أ%ل}ق%ي\ت. ال4لف. وأ%خلف ال عليك أ%ي أ%بدل لك ما ذهب. وخ.ل%ف. ال
عليك أ%ي كان ال خ.ل1يف%ة% والد1ك عليك. والخ\لف': أ%ن ي'ه\ل1ك.

الرجل� شيئاv لنفسه أ%و لغيه ث ي'ح\د1ث مثل%ه.
وال%ل}ف': الن_س\ل�. وال%ل%ف' وال%ل}ف': ما جاء من بعد'. يقال: هو
خ.ل}ف' س.وء من أ%بيه وخ.ل%ف' ص1د\ق� من أ%بيه، بالتحريك، إذا قام

vم.قام1ه؛ وقال الخفش: ها سواء، منهم م.ن ي'حر�ك، ومنهم من يسكن فيهما جيعا
إذا أ%ضاف، ومن حرك ف خ.ل%ف صد\ق وسكن ف الخر فإنا أ%راد الفرق

بينهما؛ قال الراجز:
إن_ا وجد\نا خ.ل%فاv، بئس. ال%ل%ف\

ع.ب\داv إذا ما ناء4 بال1م\ل, خ.ض.ف\
قال ابن بري: أ%نشدها الر>ياش1يe ل4عراب يذ�مe رجلv اتذ وليمة،

قال: والصحيح ف هذا وهو الختار أ%ن ال%ل%ف خ.ل%ف' النسان الذي
ي.خ\ل�ف�ه من بعده، يأ}ت بعن البدل فيكون خل%فاv منه أ%ي بدلv؛ ومنه قولم:

هذا خ.ل%ف¬ مـما أ�خذ لك أ%ي ب.د.لD منه، ولذا جاء مفتوح ال4وسط ليكون
على م1ثال البدل وعلى مثال ض1د�ه أ%يضاv، وهو العدم والت_ل%ف'؛ ومنه

،vأ%ي ع1و.ضا vول1م'م\س3ك{ ت.ل%فا vالديث: اللهم أ%ع\ط1 ل1م'ن\ف1ق� خ.ل%فا
�يقال ف الفعل منه خ.ل%ف%ه ف قومه وف أ%هله ي.خ\ل�ف�ه خ.ل%فا

وخ1لفةv. وخ.ل%ف%ن فكان نعم ال%ل%ف' أ%و بئس الل%ف'؛ ومنه خ.ل%ف ال عليك
بي خل%فاv وخ1لفةv، والفاعل منه خ.ل1يف¬ وخ.ل1يف%ةD، والمع خ'لفاء

وخ.لئف'، فال%ل%ف' ف قولم نعم ال%ل%ف وبئس اللف، وخل%ف' ص1د\ق� وخل%ف'



س.وء، وخل%ف¬ صالD وخل%ف¬ طالD، هو ف ال4صل مصدر سي به من يكون
خليفةv، والمع أ%خ\لف¬ كما تقول بد.لD وأ%ب\دالD ل4نه بعناه. قال: وحكى

أ%بو زيد هم أ%خ\لف' س.و\ء جع خل%ف{؛ قال: وشاهد الضم ف م'س\ت.ق}بل
ف1ع\ل1ه قول� الشم_اخ:

ت'ص1يب'ه'م' وت'خ\ط1ينا الـم.نايا،
وأ%خ\ل�ف' ف ر'ب'وع� عن ر'ب'وع,

قال: وأ%ما ال%ل}ف'، ساك1ن. ال4وس.ط، فهو الذي ي.جيء بعد. يقال:
خ.ل%ف. قوم¬ بعد قوم وسلطانD بعد سلطان{ ي.خ\ل�ف�ون خ.ل}فاv، فهم خال1فون.
تقول: أ%نا خال1ف�ه وخال1فت'ه أ%ي جئت بعده. وف حديث ابن عباس: أ%ن
أ%عرابي�اv سأ%ل أ%با بكر، رضي ال عنه، فقال له: أ%نت. خ.ل1يف%ة� رسول, ال،

�صلى ال عليه وسلم؟ فقال: ل، قال: فما أ%نت؟ قال: أ%نا الال1فة
بعد.ه. قال ابن ال4ثي: ال%ل1يفة� م.ن يقوم م.قام الذاهب وي.س'دe م.س.د_ه،
والاء فيه للمبالغة، وجعه ال�ل%فاء على معن التذكي ل على اللفظ

مثل ظ%ريف{ وظ�ر.فاء، ويمع على اللفظ خ.لئف. كظر,يفة{ وظرائ1ف.، فأ%ما
الال1فة�، فهو الذي ل غ%ناء عنده ول خي فيه، وكذلك الالف، وقيل: هو

vالكثي ال1لف1 وهو ب.ي>ن' ال%لفة1، بالفتح، وإنا قال ذلك تواض'عا
وه.ضماv من نفسه ح1ي قال له: أ%نت. خليفة� رسول, ال. وسع ال4زهري بعض
العرب، وهو صاد1ر¬ عن ماء وقد سأ%له إنسان عن ر.فيق له فقال: هو خال1فت

أ%ي وار,د¬ بعدي. قال: وقد يكون الال1ف' الـم'ت.خ.لYف عن القوم ف
الغ.ز\و, وغيه كقوله تعال: ر.ض'وا بأ%ن يكونوا مع ال%وال1ف1، قال: فعلى

هذا ال%ل}ف' الذي ييء بعد ال4و�ل بنزلة الق%ر\ن1 بعد الق%ر\ن،
وال%ل}ف' التخلف عن ال4ول، هالكاv كان أ%و حي�اv. وال%ل}ف': الباقي بعد
الالك والتابع له، هو ف ال4صل أ%يضاv من خ.ل%ف. ي}ل�ف' خ.ل}فاv، سي به

التخل9ف والال1ف' ل على جهة البدل، وجعه خ'ل�وف¬ كق%ر\ن{ وقرون؛ قال:
ويكون م\م'ودا وم.ذ}موماv؛ فشاهد' المود قول� حسان% بن ثابت

ال4نصاري:ل%نا الق%د.م' ال�ول إليك، وخ.ل}ف�نا،
ل4و_ل1نا ف طاعة1 ال، تاب,ع'

فال%ل}ف ههنا هو التابع' ل%ن مض.ى وليس من معن الل%ف1 الذي هو
البد.ل�، قال: وقيل ال%ل}ف' هنا التخلYف�ون عن ال4و�لي أ%ي الباقون؛

وعليه قوله عز وجل: ف%خ.ل%ف. من بعد1هم خ.ل}ف¬، فسمي بالصدر فهذا قول ثعلب،



قال: وهو الصحيح. وحكى أ%بو السن ال4خفش ف خل%ف1 ص1د\ق وخل%ف1 س.وء
التحريك. والسكان، قال: والصحيح قول ثعلب إ,ن الل%ف ييء بعن البد.ل

وال1لفة1، وال%ل}ف' ييء بعن التخل9ف عمن تقدم؛ قال: وشاهد الذموم
قول لبيد:

وب.ق1يت' ف خ.ل}ف{ كج,ل}د{ ال4ج\ر.ب,
قال: ويستعار ال%ل}ف' لـما ل خي فيه، وكلها سي بالصدر أ%عن

المود والذموم، فقد صار على هذا للف1ع\ل معنيان: خ.ل%ف}ت'ه خ.ل%فاv كنت
بعده خ.ل%فاv منه وبدلv، وخ.ل%ف}ت'ه خ.ل}فاv جئت بعده، واسم الفاعل من
ال4ول خ.ليفة وخ.ل1يف¬، ومن الثان خال1فةD وخال1ف¬؛ ومنه قوله تعال:

فاقع'دوا مع الالفي. قال: وقد صح الف%ر\ق' بينهما على ما ب.ي_ن�اه. وهو من
أ%بيه خ.ل%ف أ%ي بدلD، والبدل� من كل شيء خل%ف¬ منه.

وال1لف': الـم'ضاد�ة�، وقد خال%فه م'خال%فة وخ1لفاv. وف الثل: إنا
أ%نت. خ1لف. الض_ب'ع, الراكب. أ%ي تال1ف' خ1لف. الض_ب'ع, ل4ن�

الض_ب'ع. إذا رأ%ت الراك1ب. ه.ر.ب.ت\ منه؛ حكاه ابن ال4عراب وفس�ره
بذلك.وقولم: هو يال1ف' إل امرأ%ة فلن أ%ي يأ}4تيها إذا غاب عنها. وخ.ل%ف.

فلن بع.ق1ب, فلن إذا خالف%ه إل أ%هله. ويقال: خل%ف فلن بع.قب,ي إذا
فارقه على أ%مر فصنع شيئاv آخر؛ قال أ%بو منصور: وهذا أ%صح من قولم إنه

يالفه إل أ%هله. ويقال: إن امرأ%ة فلن ت.خ\ل�ف' زوج.ها بالنزاع إل
غيه إذا غاب عنها؛ وقدم. أ%ع\ش.ى ماز,ن{ على النب، صلى الل9ه عليه وسلم،

فأ%نشده هذا الرجز:
إليك. أ%ش\ك�و ذ1ر\ب.ةv م1ن. الذYر.ب\،

خ.ر.ج\ت' أ%ب\غ1يها الط�عام. ف ر.ج.ب\،
ف%خ.ل%ف%ت\ن ب,نزاع� وح.ر.ب\،

أ%خ\ل%ف%ت1 الع.ه\د. ول%ط�ت\ بالذ�ن.ب\
وأ%خ\ل%ف. الغ'لم'، فهو م'خ\ل1ف¬ إذا راه.ق. ال�ل�م؛ ذكره ال4زهري؛

وقول أ%ب ذؤيب:
إذا ل%س.ع.ت\ه الن_ح\ل� ل ي.ر\ج' ل%س\ع.ها،
وخال%ف%ها ف ب.ي\ت1 ن'وب� ع.واس1ل,

(* قوله «ف بيت نوب إل» تقد�م ضبطه ف مادة دبر ل على هذا الوجه ولعل
الصواب ف الضبط ما هنا.)



معناه دخ.ل عليها وأ%خ.ذ ع.س.لها وهي ترعى، فكأ%نه خال%ف. ه.واها بذلك،
ومن رواه وحال%ف%ها فمعناه لز,م.ها.

وال4خ\ل%ف': ال4ع\س.ر'؛ ومنه قول أ%ب كبي ال�ذل:
ز.ق%ب¬، ي.ظ%ل© الذئب' ي.ت\ب.ع' ظ1ل�ه

من ض1يق, م.و\ر,د1ه، اس\ت1نان% ال4خ\ل%ف1
قال السكري: ال4خ\ل%ف' الـم'خال1ف' الع.س3ر' الذي كأ%نه ي.مشي على أ%حد

ش1ق�ي\ه، وقيل: ال4خ\ل%ف' ال4ح\و.ل�. وخالفه إل الشي: ع.صاه إليه
أ%و قص.ده بعدما ناه عنه، وهو من ذلك. وف التنزيل العزيز: وما أ�ريد أ%ن

أ�خال1ف%كم إل ما أ%ن\هاكم عنه. ال4صمعي: خ.ل%ف. فلن بع.ق1ب وذلك إذا
ما فار.ق%ه على أ%م\ر ث جاء من ورائه فجع.ل شيئاv آخر بعد ف1راق1ه،

وخ.ل%ف. له بالسيف إذا جاءه من خ.ل}ف1ه فض.رب ع'نقه. وال1لف': ال�ل}ف'؛
وس'مع غي واحد من العرب يقول إذا س'ئل وهو م'قبل على ماء أ%و بلد:

أ%ح.س\ت. فلناv؟ في'ج,يب'ه: خال1ف%ت؛ يريد أ%نه ور.د. الاء وأ%نا صاد1ر¬
عنه. الليث: رجل خال1ف¬ وخال1فةD أ%ي� ي'خال1ف' كثي' ال1لف1. ويقال: بعي

أ%خ\ل%ف' بيìن' ال%ل%ف1 إذا كان مائلv على ش1ق�. ال4صمعي: ال%ل%ف'
ف البعي أ%ن يكون مائلv ف شق.

ابن سيده: وف خ'ل�ق1ه خال1ف¬ وخال1فةD وخ'ل}فةD وخ1ل}فةD وخ1ل%ف}نة
وخ1ل%ف}ناةD أ%ي خ1لف¬. ورجل خ1ل%ف}ناة: م'خال1ف¬. وقال اللحيان: هذا رجل

خ1ل%ف}ناة وامرأ%ة خ1ل%ف}ناة، قال: وكذلك الثنان والمع؛ وقال بعضهم:
المع خ1ل%ف}ن.يات¬ ف الذكور والناث. ويقال: ف خ'ل�ق فلن خل%ف}نةD مثل

.vد1ر.ف}سة{ أ%ي ال1لف'، والنون زائدة، وذلك إ,ذا كان م'خال1فا
وت.خال%ف. ال4م\ران واخ\ت.ل%فا: ل ي.ت_ف1قا. وكل© ما ل ي.ت.ساو.، فقد

ت.خالف واخ\ت.ل%ف.. وقوله عز وجل: والنخل% والزر\ع. م'خ\ت.ل1فاv أ�ك�ل�ه؛ أ%ي
ـgشأ%ه ف حال ف حال اخ\ت1لف1 أ�ك�ل1ه إ,ن قال قائل: كيف يكون أ%ن

اخ\ت1لف1 أ��ك�ل�ه وهو قد ن.شأ% من قبل وق�وع أ�ك�ل1ه؟ فالواب ف ذلك أ%نه
قد ذكر انشاء بقوله خال1ق' كلY شيء، فأ%علم جل ثناؤه أ%ن الـم'ن\شئ له ف

حال اخ\ت1لف1 أ�ك�ل1ه هو، ويوز أ%ن يكون أ%نشأ%ه ول أ�ك�ل% فيه
متلفاv أ�ك�له ل4ن العن م'ق%د_راv ذلك فيه كما تقول: لت.د\خ'ل%ن_ منزل

زيد آكلv شارباv أ%ي م'ق%د>راv ذلك، كما حكى سسيبويه ف قوله مررت' برجل
.�معه ص.ق}ر صائداv به غداv أ%ي م'ق%د>راv به الصيد.، والسم ال1ل}فة



ويقال: القوم خ1ل}فةD أ%ي م'خ\ت.ل1فون، وها خ1ل}فان أ%ي متلفان، وكذلك
ال�نثى؛ قال:

د.ل}واي. خ1ل}فان1 وساق1ياه'ما
أ%ي إحداها م'ص\ع1دةD م.ل4ى وال�خرى م'ن\ح.د1رةD فار,غةD، أ%و

إ,حداها جديدة وال�خرى خ.ل%ق¬. قال اليان: يقال لكل شيئي اختلفا ها
خ1ل}فان، قال: وقال الكسائي ها خ1ل}ف%تان1، وحكي: لا ول%دان1 خ1ل}فان1

وخ1ل}فتان1، وله ع.بدان خ1ل}فان إذا كان أ%حدها طويلv والخر قصياv، أ%و
كان أ%حدها أ%بيض. والخر أ%سود، وله أ%متان خ1ل}فان، والمع من كل ذلك

أ%خ\لف¬ وخ1ل}فةD. ون,تاج' فلن خ1ل}فة أ%ي عاماv ذكراv وعاماv أ�نثى.
وولدت الناقة خ1ل}ف%ي\ن, أ%ي عاماv ذكراv وعاما أ%نثى. ويقال: بنو فلن

خ1ل}فةD أ%ي ش1ط}رةD ن,صف ذكور ونصف إ,ناث.
والت_خاليف: ال4لوان الختلفة�. وال1ل}فة�: ال%ي\ضة�. يقال:

أ%خ.ذ%ت\ه خ1ل}فةD إذا اخ\ت.ل%ف. إل الـم'ت.و.ض_إ,. ويقال: به خ1لفة أ%ي ب.طن¬
وهو الختلف، وقد اخ\ت.ل%ف الرجل� وأ%خ\ل%ف%ه الد_واء. والـم.خ\ل�وف':
الذي أ%صابته خ1لفة ور,ق�ة� ب.ط}ن�. وأ%صبح خالفاv أ%ي ضعيفاv ل يشتهي

الطعام. وخ.ل%ف. عن الطعام ي.خ\ل�ف خ'لوفاv، ول يكون إل عن مر.ض.
الليث: يقال اخ\ت.ل%ف}ت' إليه اخ\ت1لفةv واحدة. وال%ل}ف' والال1ف

والال1فة�: الفاس1د' من الناس، الاء للمبالغة.
وال%وال1ف': النساء ال�ت.خ.لYفات' ف البيوت. ابن ال4عراب:

ال�لوف' الي� إذا خرج الرجال� وبقي النساء، وال�ل�وف' إذا كان الرجال والنساء
متمعي ف الي�، وهو من ال4ضداد. وقوله عز وجل: رضوا بأن يكونوا مع

ال%وال1ف؛ قيل: مع النساء، وقيل: مع الفاسد من الناس، وج'م1ع على
ف%واع1ل% كفوار,س.؛ هذا عن الزجاج. وقال: ع.بد خال1ف¬ وصاح1ب خال1ف¬ إذا كان

م'خالفاv. ور.جل خال1ف¬ وامرأة خال1فةD إذا كانت فاس1دةv ومتخلYفة ف
منزلا. وقال بعض النحويي: ل يئ} فاعل مموعاv على ف%واع1ل% إل قولم إنه

لال1ف¬ من ال%وال1ف، وهال1ك¬ من ال%وال1ك1، وفار,س¬ من الف%وار,س.
ويقال: خ.ل%ف. فلن عن أ%صحابه إذا ل يرج معهم. وف الديث: أ%ن اليهود

قالت لقد علمنا أ%ن ممداv ل يترك أ%هل%ه خ'لوفاv أ%ي ل يتركهن س'دÝى ل
راع1ي. لن_ ول حام1ي.. يقال: حيÒ خ'لوف¬ إذا غاب الرجال وأ%قام

النساء ويطلق على القيمي والظ�اع1ني؛ ومنه حديث الرأ%ة وال%زاد.ت.ي\ن,:



ون.ف%ر'نا خ'ل�وف¬ أ%ي رجالنا غ�ي_ب¬. وف حديث ال�د\ري>: فأ%تينا
القوم خ'لوفاv. وال%ل}ف': ح.دe الف%أ}س,. ابن سيده: ال%ل}ف' الف%أ}س

العظيمة، وقيل: هي الفأ}س برأ}س واحد، وقيل: هو رأ}س الفأ}س وال�وسى،
والمع خ'لوف¬. وفأ}س¬ ذات' خ1ل}ف%ي\ن, 

(* قوله «ذات خلفي» قال ف القاموس:
ويفتح.) أ%ي لا رأ}سان، وفأ%س¬ ذات' خ1ل}ف{. وال%ل}ف': ال1ن\قار' الذي

ي'ن\ق%ر' به الشب. وال%ل1يفان: الق�ص\ر.يان1. وال1ل}ف': الق�ص.ي\رى من
ال4ض\لع,، بكسر الاء 

(* قوله «بكسر الاء» أ%ي وتفتح وعلى الفتح
اقتصر الد.). وض1ل%ع' ال1ل}ف1: أ%قصى ال4ض\لع, وأ%ر.ق©ها. وال1ل}ف'،

بالكسر: واحد أ%خ\لف1 الض_ر\ع وهو طر.ف�ه. الوهري: ال1ل}ف' أ%قصر
أ%ضلع النب، والمع خلوف؛ ومنه قول طرفة% بن العبد:

وط%يe م.حال� كال%ن,ي> خ'لوف�ه،
وأ%ج\ر,نةD ل�ز_ت\ بد.أ}ي� م'ن.ض_د1

والل}ف': الط©ب\ي' الؤ.خ_ر'، وقيل: هو الض_ر\ع' نف}س'ه، وخص بعضهم
به ضرع الناقة وقال: ال1لف، بالكسر، حل%مة� ض.ر\ع, الناقة القاد1مان

والخ1ران. وقال اللحيان: ال1ل}ف' ف ال�ف> والظYل}ف1، والط©ب\ي' ف
الاف1ر والظ©ف�ر، وجع ال1ل}ف أ%خ\لف¬ وخ'لوف¬؛ قال:

وأ%ح\ت.م1ل� ال4و\ق. الث�ق1يل% وأ%م\ت.ري
خ'لوف. ال%نايا، ح1ي. ف%ر_ ال�غام1س'

وتقول: خ.ل�ف. بناقته ت.خ\ل1يفاv أ%ي ص.ر_ خ1ل}فاv واحداv من
أ%خ\لف1ها؛ عن يعقوب؛ وأ%نشد لطرفة:

وط%يe م.حال� كالن� خ'ل�وف�ه
قال الليث: ال�لوف' جع ال1ل}ف1 هو الض_ر\ع' نف}س'ه؛ وقال الراجز:

كأ%ن� خ1ل}ف%يها إذا ما د.ر_ا
يريد ط�ب\ي.ي\ ض.ر\ع1ها. وف الديث: د.ع\ داع1ي. الل�ب.ن,. قال: فتركت

أ%خ\لف%ها قائمة؛ ال4خ\لف' جع خ1لف، بالكسر، وهو الضرع لكل ذات خ'ف�
وظ1ل}ف{، وقيل: هو م.ق}ب,ض' يد الالب من الضرع.

أ%بو عبيد: ال%ل1يف' من السد ما تت البط، وال%ل1يفان1 من البل
كالب\طي من النسان، وخ.ليفا الناقة1 إب\طاها، قال كثي:



كأ%ن� خ.ل1يف%ي\ ز.و\رها ور.حاه'ما
ب'ن.ى م.ك%و.ي\ن, ث�لYما بعد. ص.ي\دن1

،�الكا ج'ح\ر' الث�ع\ل%ب, وال4ر\نب, ونوه، والر_حى الك1ر\ك1رة
وب'ن.ى جع ب'ن\ية{، والص_ي\دن هنا الثعلب؛ وقيل: د'و.ي\ب_ةD تعمل لا

بيتاv ف ال4رض وت'خ\فيه. وحل%ب. الناقة خ.ل1يف. ل1ب.ئ1ها، يعن الل}بة
الت بعد ذ%هاب اللYبا.

وخل%ف. اللب' وغيه وخل�ف. ي.خ\ل�ف' خ'لوفاv فيهما: تغ.ي_ر ط%ع\م'ه
وريه. وخل%ف. اللب' ي.خ\ل�ف' خ'لوفاv إذا أ�طيل إن\قاع'ه حت ي.ف}س'د..
وخ.ل%ف. النبيذ� إذا فس.د، وبعضهم يقول: أ%خ\ل%ف. إذا ح.م'ض.، وإنه

لط%ي>ب' ال�ل}فة1 أ%ي طي>ب' آخ1ر الطع\م. الليث: الال1ف' اللحم الذي ت.ج,د'
vف' خ'لوفا�منه ر'و.يةv ول بأ}س. ب.ض\غ1ه. وخ.ل%ف. ف�وه ي.خ\ل

Dحى م.خ\ل%فةeوخ'لوفة وأ%خ\ل%ف.: تغ.ي_ر، لغة ف خ.ل%ف.؛ ومنه: ون.و\م الض
للفم أ%ي ي'غ.ي>ر'ه. وقال اللحيان: خ.ل%ف الطعام' والفم وما أ%شبههما

ي.خ\ل�ف' خ'لوفاv إذا تغي_ر. وأ%كل طعاماv ف%ب.ق1ي.ت\ ف فيه خ1ل}فةD فتغي
ف�وه، وهو الذي ي.ب\قى بي السنان. وخل%ف. ف%م' الصائم خ'لوفاv أ%ي

تغيت رائحت'ه. وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم: ول%خ'ل�وف' فم الصائم،
وف رواية: خ1ل}فة� فم, الصائم أ%طيب' عند. الل9ه م1ن ر,يح, ال1س\ك1؛

ال1ل}فة�، بالكسر: تغ.يeر' ريح, الفم، قال: وأ%صلها ف النبات أ%ن ينبت
الشيء بعد الشيء ل4نا رائحةD حديثةD بعد الرائحة ال�ول. وخل%ف فم'ه

يل�ف' خ1ل}فةv وخ'لوفاv؛ قال أ%بو عبيد: ال�لوف تغي طعم الفم لتأ%خeر,
الطعام ومنه حديث علي�، عليه السلم، حي س'ئل عن الق�ب\لة للصائم فقال:

وما أ%ر.ب'ك إل خ'لوف فيها. ويقال: خ.ل%ف%ت\ نف}سه عن الطعام فهي
ت.خ\ل�ف' خ'لوفاv إذا أ%ضر.ب.ت عن الطعام من مرض. ويقال: خل%ف. الرجل عن خ'ل�ق

أ%بيه ي.خ\ل�ف خ'لوفاv إذا تغ.ي_ر عنه. ويقال: أ%بيع'ك. هذا الع.ب\د.
وأ%ب\ر.أ� إليك من خ'ل}ف%ت1ه أ%ي ف%ساد1ه، ورج'ل ذو خ'ل}فة{، وقال ابن

ب'زرج: خ'ل}ف%ة� العبد1 أ%ن يكون أ%ح\م.ق. م.ع\ت'وهاv. اللحيان: هذا رجل
خ.ل%ف¬ إذا اعتزل أ%هل%ه. وعبد خال1ف¬: قد اعتزل أ%هل% بيته. وفلن خال1ف'

أ%هل, بيته وخال1ف%ت'هم أ%ي أ%حقهم أ%و ل خ.ي\ر. فيه، وقد خ.ل%ف.
.vف' خ.لفة وخ'لوفا�ي.خ\ل

والالفة�: ال4ح\م.ق' القليل� العق}ل,. ورجل أ%خ\ل%ف' وخ'ل}ف�ف¬



م.خ\ر.ج. ق�ع\د'د{. وامرأة خالفةD وخ.ل}فاء وخ'ل}ف�فة وخ'ل}ف�ف¬، بغي هاء: وهي
ال%م\قاء. وخل%ف. فلن أ%ي فس.د. وخل%ف. فلن عن كل9 خي أ%ي ل

ي'ف}ل1ح، فهو خال1ف¬ وهي خال1فة. وقال اللحيان: الال1فة� الع.مود' الذي يكون
ق�د_ام. البيت1. وخل%ف. بيت.ه ي.خ\ل�ف�ه خ.ل}فاv: جعل له خال1فةv، وقيل:

الال1فة� ع.م'ود¬ من أ%ع\م1دة ال1باء. وال%وال1ف': الع'م'د الت ف
م'ؤ.خ_ر البيت، واحدتا خال1فةD وخال1ف¬، وهي ال%ل1يف'. اللحيان: تكون

الال1فة� آخ1ر. البيت. يقال: بيت ذو خال1ف%ت.ي\ن. وال%وال1ف': ز.وايا
البيت، وهو من ذلك، واحدتا خال1فةD. أ%بو زيد: خال1فة� البيت1 تت.

ال4طناب ف الك1س\ر، وهي ال%صاصة� أ%يضاv وهي الف%ر\جة، وجع الالفة
خ.وال1ف' وهي الز_وايا؛ وأ%نشد:
فأ%خفت حت هتكوا ال%وال1فا

وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها، ف ب,ناء الكعبة: قال لا ل%و\ل
ح1د\ثان ق%و\م1ك بالكفر ب.ن.ي\ت'ها على أ%ساس إبراهيم. وجعلت لا خ.ل}ف%ي\ن،

فإن ق�ريشاv اس\ت.ق}ص.ر.ت\ من ب,نائها؛ ال%ل}ف': الظ�هر'، كأ%نه أ%راد
أ%ن يعل لا بابي، وال1هة� الت ت'قاب,ل الباب. من البيت ظهر'ه، فإذا

كان لا بابان فقد صار لا ظ%ه\ران1، ويروى بكسر الاء، أ%ي ز,ياد.ت.ي\ن
�كالث�د\ي.ي\ن,، وال4ول الوجه. أ%بو مالك: الال1فة� الشeق9ة

الؤخ_رة� الت تكون تت الك1فاء تت.ها طر.ف�ها مـما يلي ال4رض من ك1ل
الش>ق�ي.

والخ\لف': أ%ن ي'ح.و_ل% ال%ق%ب' فيجعل مـما ي.لي خ'ص\ي.ي, البعي
لئل ي'صيب. ث1يله في.ح\ت.ب,س. بول�ه، وقد أ%خ\ل%ف%ه وأ%خ\ل%ف. عنه. وقال
اللحيان: إنا يقال أ%خ\ل1ف1 ال%ق%ب. أ%ي ن.ح>ه عن الثYيل, وحاذ1 به

ال%ق%ب. ل4نه يقال ح.ق1ب. بول� المل, أ%ي اح\ت.ب.س.، يعن أ%ن ال%ق%ب
وق%ع على م.بال1ه، ول يقال ذلك ف الناقة ل4ن بولا من ح.يائها، ول
يبلغ الق%ب' ال%ياء. وبعي م.خ\لوف¬: قد ش'ق_ عن ث1يله من خ.ل}ف1ه إذا

ح.ق1ب.. والخ\لف': أ%ن ي'ص.ي_ر. ال%ق%ب' وراء الثYيل, لئل
ي.ق}ط%ع.ه. يقال: أ%خ\ل1ف\ عن بعيك فيصي القب وراء الثيل. وال4خ\ل%ف' من

البل: الشقوق' الثيل الذي ل يستقر� وج.عاv. ال4صمعي: أ%خ\ل%ف}ت. عن البعي
�إذا أ%صاب. ح.ق%ب'ه ث1يل%ه في.ح\ق%ب' أ%ي ي.ح\ت.ب,س' بول�ه فتح.و>ل

ال%ق%ب. فتجعل�ه ما يلي خ'ص\ي.ي البعي.



�وال�ل}ف' وال�ل�ف': نق1يض' الو.فاء بالوع\د، وقيل: أ%صله الت_ث}ق1يل
ث ي'خ.ف�ف'. وال�ل}ف'، بالضم: السم من الخلف، وهو ف الستقبل
كالكذب ف الاضي. ويقال: أ%خ\ل%فه ما و.ع.ده وهو أ%ن يقول شيئاv ول

يف}ع.له على الستقبال. وال�ل�وف' كال�ل}ف1؛ قال ش'ب\رمة� بن
الط©ف%ي\ل:أ%ق1يم'وا ص'د'ور. ال%ي\ل,، إن� ن'ف�وس.ك�م\

ل%م1يقات' ي.وم�، ما ل%ه'ن_ خ'ل�وف'
وقد أ%خ\ل%ف%ه ووع.ده فأ%خ\لف%ه: وج.ده قد أ%خ\ل%ف%ه، وأ%خ\ل%ف%ه: وجد.

م.و\ع1د.ه خ'ل}فاv؛ قال ال4عشى:
أ%ث}وى وق%ص_ر. ل%ي\ل%ةv لي'ز.و_دا،

فم.ض.ت\، وأ%خ\ل%ف. م1ن\ ق�ت.يلة م.و\ع1دا
أ%ي مضت الليلة. قال ابن بري: ويروى فمضى، قال: وقوله فمضى الضمي يعود

على العاشق، وقال اللحيان: الخ\لف' أ%ن ل ي.في بالعهد وأ%ن ي.ع1د.
الرجل� الرجل% الع1دة% فل ي'نجزها. ورجل م'خ\ل1ف¬ أ%ي كثي الخ\لف1

لو.ع\د1ه. والخ\لف': أ%ن يطلب الرجل� الاجة أ%و الاء فل يد ما طلب.
اللحيان: ر'ج,ي. فلن فأ%خ\ل%ف.. وال�ل}ف': اسم وض1ع. موض1ع الخ\لف1.

ويقال للذي ل يكاد ي.ف1ي إذا وعد: إنه ل1خ\لف¬. وف الديث: إذا وع.د.
أ%خ\لف أ%ي ل يف1 بعهده ول ي.ص\د'ق\، والسم منه ال�ل}ف'، بالضم. ورجل

م'خال1ف¬: ل يكاد ي'وف. وال1لف': ال�ضاد_ة. وف الديث: ل�ا
أ%س\لم. سعيد بن زيد قال له بعض أ%هله: إن ل�ح\س.ب'ك. خال1فة% بن ع.د1ي¼

أ%ي الكثي. ال1لف1 لم؛ وقال الزمشري: إن� الط�اب أ%با ع'مر قاله
لز.ي\د بن ع.م\رو أ%ب سعيد بن زيد ل�ا خال%ف. د1ين. قومه، ويوز أ%ن

vما م'سلم� خ.ل%ف. غاز,ياeي'ر,يد. به الذي ل خي عنده؛ ومنه الديث: أ%ي
ف خال1ف%ت1ه أ%ي فيمن أ%قام. بعد.ه من أ%هله وتل�ف عنه. وأ%خ\ل%ف%ت1

النجوم': أ%م\ح.ل%ت\ ول ت'م\ط1ر\ ول يكن ل1ن.و\ئ1ها مطر، وأ%خ\ل%ف%ت\
عن أ%ن\وائها كذلك؛ قال ال4سود' بن ي.ع\ف�ر.:

ب,يض م.ساميح ف الش�تاء، وإن
أ%خ\ل%ف. ن.ج\م¬ عن ن.وئ1ه، وب.ل�وا

والال1فة�: الل�جوج' من الرجال. والخ\لف ف النخلة إذا ل تمل سنة.
وال%ل1ف%ة�: الناقة� الام1ل�، وجعها خ.ل1ف¬، بكسر اللم، وقيل: جعها

م.خاض¬ على غي قياس كما قالوا لواحدة النساء امرأة؛ قال ابن بري: شاهده



قول الراجز:
ما ل%ك1 ت.ر\غ1ي. ول ت.ر\غ�و ال%ل1ف\

وقيل: هي الت اس\ت.ك}م.لت سنة بعد الن>تاج ث ح'م1ل عليها فل%ق1ح.ت\؛
وقال ابن ال4عراب: إذا استبان ح.م\ل�ها فهي خ.ل1فةD حت ت'ع\ش1ر..

وخ.ل%ف%ت العام. الناقة� إذا رد_ها إل خ.ل1فة. وخ.ل1ف%ت الناقة� ت.خ\ل%ف'
خ.ل%فاv: ح.م.لت\؛ هذه عن اللحيان. والخ\لف': أ%ن ت'ع1يد عليها فل
ت.ح\م1ل، وهي ال�خ\ل1فة� من النوق، وهي الر_اجع الت توه_موا أ%ن� با

ح.لv ث ل ت.ل}ق%ح\، وف الصحاح: الت ظهر لم أ%نا ل%ق1ح.ت\ ث ل
تكن كذلك. والخلف': أ%ن ي'ح\م.ل% على الداب�ة فل ت.ل}ق%ح.. والخ\لف':

أ%ن يأ}ت% على البعي البازل سنةD بعد ب'ز'وله؛ يقال: ب.ع1ي م'خ\ل1ف¬.
وال�خ\ل1ف من البل: الذي جاز الباز,ل%؛ وف الكم: بعد الباز,ل وليس

بعده س1ن�، ولكن يقال م'خ\ل1ف' عام� أ%و عامي، وكذلك ما زاد، وال4نثى
بالاء، وقيل: الذكر وال�نثى فيه سواء؛ قال العدي:

أ%ي>د1 الكاهل, ج.ل}د{ باز,ل�
أ%خ\ل%ف. الباز,ل% عاماv أ%و ب.ز.ل}

وكان أ%بو زيد يقول: ل تكون الناقة بازلv ولكن إذا أ%تى عليها حول بعد
البز'ول فهي ب.ز'ول إل أ%ن ت'ني>ب. فت'د\ع.ى ناباv، وقيل: الخ\لف'

آخ1ر' ال4سنان من جيع الدواب�. وف حديث الد>ية1: كذا وكذا خ.ل1فةv؛
ال%ل1فة�، بفتح الاء وكسر اللم: الامل من النوق، وتمع على خ.ل1فات{
وخلئ1ف.، وقد خل1ف%ت إذا ح.م.ل%ت\، وأ%خ\ل%ف%ت\ إذا حال%ت\. وف الديث:
ثلث� آ4يات{ ي.ق}رؤهن_ أ%حد'كم خي له من ثلث1 خ.ل1فات{ س1مان{ عظام�.

وف حديث هدم الكعبة: لا هدموها ظهر فيها م1ث}ل� خ.لئف1 البل، أ%راد
با ص'خوراv ع1ظاماv ف أ%ساسها بقد\ر النوق الوامل.

وال%ل1يف' من الس>هام: الديد' كالط�ر,ير,؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد
لساع1دة% بن ج'ؤي_ة% 

(* قوله «جؤية» صوابه العجلن كما هو هكذا ف
الديوان، كتبه ممد مرتضى ا هـ. من هامش الصل بتصرف.):

ول%ح.ف}ته منها خ.ليفاv ن.ص\ل�ه
ح.دÒ، ك%ح.د> الرeم\ح,، ل%ي\س. ب,م1نز.ع,

وال%ل1يف': م.د\ف%ع' الاء، وقيل: الوادي بي الب.لي؛ قال:



خ.ل1يف ب.ي ق�ن�ة أ%ب\ر.ق
وال%ليف': ف%ر\ج بي ق�ن_ت.ي\ن, م'تدان{ قليل العرض والط©ول.

والل1يف': ت.داف�ع 
(* قوله «والليف تدافع إل» كذا بالصل. وعبارة القاموس

وشرحه: أو الليف مدفع الاء بي البلي. وقيل: مدفعه بي الواديي وأنا
ينتهي إل آخر ما هنا، وتأمل العبارتي.) ال4و\دية وإنا ي.نتهي

ال%د\ف%ع' إل خ.ل1يف{ لي'ف}ض1ي. إل س.ع.ة{. والل1يف': الط�ريق' بي البلي؛
قال صخر الغي:

فلما ج.ز.م\ت' ب,ها ق1ر\ب.ت،
ت.ي.م_م\ت' أ%ط}ر,قةv أ%و خ.ل1يف%ا

ج.ز.مت': ملgت، وأ%ط}رقة: جع ط%ريق مثل رغيف{ وأ%ر\غ1ف%ة{، ومنه قولم
ذ1يخ' ال%ل1يف1 كما يقال ذ1ئب' غ%ضاv؛ قال كثYي:

وذ1ف}ر.ى، ككاه1ل, ذ1يخ, ال%ل1يف
أ%صاب. ف%ر,يق%ة% ل%ي\ل� ف%عاث%ا

قال ابن بري: صواب إنشاده ب,ذ1ف}ر.ى، وقيل: هو الطريق ف أ%صل البل،
وقيل: هو الطريق وراء البل، وقيل: وراء الوادي، وقيل: ال%ل1يف' الطريق ف

البل أ%ي�اv كان، وقيل: الطريق فقط، والمع من كل ذلك خ'ل�ف¬؛ أ%نشد
ثعلب:

ف خ'ل�ف{ ت.ش\ب.ع' م1ن\ ر.م\رام1ها
وال%خ\ل%ف%ة�: الط�ريق' كال%ل1يف1؛ قال أ%بو ذؤيب:

ت'ؤم>ل� أ%ن ت'لقي. أ�م_ و.ه\ب�
ب.خ\ل%ف%ة{، إذا اج\ت.م.ع.ت\ ث%ق1يف'

ويقال: عليك ال%خ\ل%فة الو'س\ط%ى أ%ي الطريق الوسطى.
وف الديث ذك}ر' خ.ل1يفة%، بفتح الاء وكسر اللم، قال ابن ال4ثي:

جبل بكة ي'ش\ر,ف' على أ%ج\ياد{؛ وقول ال�ذل:
،vوإ,ن_ا ن.ح\ن' أ%ق}د.م' م1ن\ك. ع1ز�ا
إذا ب'ن,ي.ت\ ل1م.خ\لفة% الب'يوت'

م.خ\ل%ف%ة� م1نÝى: حيث ي.ن\زل الناس. وم.خ\ل%فة بن فلن: م.ن\ز,ل�هم .
وال%خ\ل%ف' ب,منÝى أ%يضاv: ط�ر'ق�هم حيث ي.م'رeون. وف حديث معاذ: من

تل9ف 



(* قوله «تلف» كذا بالصل، والذي ف النهاية: تو�ل، وقوله «ملف
عشيته» كذا به أ%يضاv والذي فيها ملفه.) من م}لف{ إل م1خ\لف{

ف%ع'ش\ر'ه وص.د.قت'ه إل م1خ\لف1 ع.ش1ي.ت1ه ال4و�ل إذا حال% عليه ال%و\ل؛
أ%راد أ%نه يؤ.د>ي صد.ق%ته إل ع.شيته الت كان يؤدي إليها. وقال أ%بو
عمرو: يقال اس\ت'ع\م1ل% فلن على م.خال1يف1 الط�ائف1 وهي ال4طراف

والن_واح'. وقال خالد بن ج.ن\ب.ة: ف كل بلد م1خ\لف¬ بكة والدينة والبصرة
والكوفة. وقال: كنا ن.ل}ق%ى بن ن'م.ي ونن ف م1خ\لف1 الدينة وهم ف
م1خلف اليمامة. وقال أ%بو معاذ: ال1خ\لف' الب.ن\ك%ر\د'، وهو أ%ن يكون

لكل قوم ص.دقةD على ح1دة، فذلك ب.ن\ك%ر\د'ه ي'ؤد>ي إل عشيته الت كان
ي'ؤد>ي إليها. وقال الليث: يقال فلن من م1خ\لف1 كذا وكذا وهو عند
اليمن كالرeستاق، والمع مال1يف'. اليزيد1ي�: يقال إنا أ%نتم ف خ.والف.

من الرض أ%ي ف أ%ر.ض1ي. ل ت'ن\ب,ت إل ف آخر ال4رض1ي نباتاv. وف
حديث ذي ال1ش\عار,: من م1خلف1 خار,ف{ ويام�؛ ها قبيلتان من اليمن. ابن

ال4عراب: امرأة خ.ل1يف¬ إذا كان ع.ه\د'ها بعد الولدة بيوم أ%و يومي.
ويقال للناقة العائذ أ%يضاv خ.ل1يف¬.

ابن العراب: وال1لف' ك�مe الق%م1يص. يقال: اجعله ف مت, خ1لف1ك
أ%ي ف و.سط1 ك�م�ك.. وال%خ\ل�وف': الثوب' الـم.ل}ف�وق'. وخل%ف. الثوب.
ي.خ\ل�ف�ه' خ.ل}فاv، وهو خ.ل1يف¬؛ الصدر عن كراع: وذلك أ%ن ي.ب\لى وس.ط�ه

في'خ\ر,ج. البال منه ث ي.ل}ف1ق%ه؛ وقوله:
ي'ر\وي الن_دي.، إذا ان\ت.شى أ%صحاب'ه

أ�مe الص_ب>، وث%و\ب'ه م.خ\ل�وف'
قال: يوز أ%ن يكون ال%خ\ل�وف' هنا ال�ل%ف�ق، وهو الصحيح، ويوز أ%ن

يكون الر\ه'ون%، وقيل: يريد إذا ت.ناشى صحب'ه أ�م\ ولده من الع'س\ر فإنه
ي'ر\وي ن.دي.ه وثوبه مل�وف من س'وء حاله.

وأ%خ\ل%ف}ت' الثوب.: لغة ف خ.ل%ف}ت'ه إذا أ%ص\ل%ح\ت.ه؛ قال الكميت يصف
:vصائدا

،Dالص_و\ت1 م'خ\ت.ت1ل eي.م\ش1ي ب,ه,ن_ خ.ف1ي
كالن_ص\ل, أ%خ\ل%ف. أ%ه\داماv بأ%ط}مار,

.vل}قان1 خ'ل}قانا�أ%ي أ%خ\ل%ف. موضع. ال
وما أ%د\ري أ%يe ال%وال1ف1 هو أ%ي أ%ي� الناس, هو. وحكى كراع ف هذا



العن: ما أ%دري أ%يe خال1فة%، هو غي م.ص\ر'وف{، أ%ي أ%يe الناس هو،
وهو غي مصروف للتأ}نيث والتعريف، أ%ل ترى أ%نك فسرته بالناس؟ وقال
اللحيان: الالفة� الناس، فأ%دخل عليه ال4لف واللم. غيه ويقال ما أ%دري

أ%يe خال1فة% وأ%يe خاف1ية% هو، فلم ي'ج\ر,ها، وقال: ت'ر,ك. ص.ر\ف�ه
ل4ن} أ�ر,يد. به ال%ع\ر,فة� ل4نه وإن كان واحداv فهو ف موضع جاع، يريد

أ%يe الناس هو كما يقال أ%يe ت.م1يم هو وأ%يe أ%س.د هو.
وخ1ل}فة� الو,ر\د1: أ%ن ت'ور,د إبلك بالعشي> ب.عدما يذه.ب' الناس'.

وال1ل}فة�: الدوابe الت تتلف. ويقال: هن يشي خ1ل}فة أ%ي تذهب هذه
وت.جيء هذه؛ ومنه قول زهي:
،vبا العي' والرام' ي.م\ش1ي. خ1ل}فة

وأ%ط}لؤها ي.ن\ه.ض\ن. من كلY م.ج\ث%م,
وخل%ف. فلنD على فلنة خ1لفةv تزو�جها بعد زوج؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
فإن} ت.س.لي ع.ن_ا، إذا الش_و\ل� أ%ص\ب.ح.ت\

م.خال1يف. ح'د\باv، ل ي.د1رe ل%ب'ون'ها
م.خال1يف': إبل رعت البقل ول ت.ر\ع. الي.ب,يس. فلم ي'غ\ن عنها ر.ع\ي'ها

البقل% شيئاv. وفرس ذو ش1كال� من خ1لف{ إذا كان ف يده اليمن ورجله
اليسرى بياض. قال: وبعضهم يقول له خ.د.متان1 من خ1لف{ أ%ي إذا كان بيده

اليمن بياض وبيده اليسرى غيه.
وال1لف': الص_ف}صاف'، وهو بأ%رض العرب كثي، ويسمى الس_و\ج.ر. وهو
شجر ع1ظام، وأ%صناف�ه كثية وكلها خ.و�ار¬ خ.فيف¬؛ ولذلك قال ال4سود:

كأ%ن_ك. ص.ق}ب¬ من خ1لف{ ي'رى له
�ر'واء#، وتأ}ت1يه ال�ؤ'ورة� م1ن\ ع.ل

الص_ق}ب': ع.م'ود¬ من عمد البيت، والواحد خ1لفةD، وزعموا أ%نه س�ي
خ1لفاv ل4ن الاء جاء ب,ب.زره سبي�اv فنبت م'خال1فاv ل4ص\ل1ه فسم�ي

خ1لفاv، وهذا ليس بقوي�. الصحاح: شجر ال1لف1 معروف وموض1ع'ه ال%خ\ل%ف%ة�؛
وأ%ما قول الراج,ز:

ي.ح\م1ل� ف س.ح\ق� من ال1فاف1
ت.واد1ياv س'و>ين. من خ1لف1

فإنا يريد أ%نا من شجر م'خ\ت.ل1ف{، وليس يعن الشجرة الت يقال لا



ال1لف' ل4ن ذلك ل يكاد يكون بالبادية.
وخ.ل%ف¬ وخ.ل1يفة� وخ'ل%ي\ف¬: أ%ساء.

@خنف: ال1ناف': ل1ي¬ ف أ%رساغ, البعي. ابن ال4عراب: ال1ناف'
س'ر\عة� ق%ل}ب ي.د.ي, الفرس، تقول: خ.ن.ف. البعي ي.خ\ن,ف' خ1نافاv إذا سار

فقل%ب خ'ف_ يده غلى وح\ش1ي>ه، وناقة خ.ن'وف¬؛ قال ال4عشى:
أ%ج.د_ت\ ب,ر,ج\ل%ي\ها الن_جاء، وراج.ع.ت\

ي.داها خ1نافاv ل%ي>ناv غي. أ%ح\ر.دا
وف حديث الجاج: إن البل ض'م_ز¬ خ'ن'ف¬؛ هكذا جاء ف رواية بالفاء

جع خ.ن'وف{، وهي الناقة الت إذا سارت ق%ل%ب.ت\ خ'ف_ ي.د1ها إل
وح\ش1ي>ه من خارج�. ابن سيده: خ.ن.ف%ت1 الدابة� ت.خ\ن,ف' خ1نافاv وخ'نوفاv، وهي

خ.ن'وف¬، والمع خ'ن'ف¬: مالت بيديها ف أ%حد ش1ق�يها من الن_شاط،
وقيل: هو إذا ل%وى الفرس' حاف1ره إل وح\شي>ه، وقيل: هو إذا أ%ح\ض.ر وث%ن

رأ}س.ه ويديه ف ش1ق�. أ%بو عبيدة: ويكون ال1ناف' ف اليل أ%ن ي.ث}ن,ي.
ي.د.ه ورأ}سه ف شق إذا أ%ح\ض.ر. وال1ناف': داء يأ}خذ ف اليل ف

الع.ض'د. الليث: ص.د\ر أ%خ\ن.ف' وظ%هر أ%خ\نف، وخ.ن.ف�ه ان\ه,ضام' أ%حد
جانبيه. يقال: خ.ن.ف%ت1 الدابة ت.خ\ن,ف' بيدها وأ%ن\ف1ها ف السي أ%ي تضرب

بما ن.شاطاv وفيه بعض' ال%ي\ل، وناقة خ.ن'وف¬ م1خ\ناف¬. وال%ن'وف' من
البل: الل�ي>نة� اليدين ف السي. وال1ناف' ف ع'ن'ق الناقة: أ%ن

ت'م1يل%ه إذا م'د_ بز,مام1ها.
وخ.ن.ف. الفرس' ي.خ\ن,ف' خ.ن\فاv، فهو خان,ف¬ وخ.ن'وف¬: أ%مال% أ%نف%ه

إل فار,سه. وخن.ف الرجل� بأ%نفه: تكب�ر فهو خان,ف. والان,ف': الذي يشمخ
بأ%نفه من الك1ب\ر. يقال: رأ%يته خان,فاv عن>ي بأ%نفه. وخن.ف. بأ%نفه
عن: لواه. وخن.ف. البعي' ي.خ\ن,ف' خ.ن\فاv وخ1نافاv: ل%وى أ%نفه من

الز>مام. والان,ف': الذي ي'ميل� رأ}سه إل الزمام ويفعل ذلك من نشاط1ه؛ ومنه
قول أ%ب وجزة:

قد قلت'، والع1يس' الن_جائب' ت.غ\ت.لي
بالق%و\م, عاص1فةv خ.وان,ف. ف الب'رى

وبعي م}ن.ف¬ 
(* قوله «منف» ضبط ف الصل النون بالفتح.): به خ.ن.ف¬.

وال1خ\ناف' من البل: كالع.ق1يم من الرجال، وهو الذي ل ي'ل}ق1ح' إذا



ضر.ب. قال أ%بو منصور: ل أ%سع, ال1خ\ناف. بذا العن لغي الليث وما
أ%دري ما صح�ته.

وال%ن,يف': أ%ر\د.أ� الك%ت_ان. وثوب خ.ن,يف¬: ر.ديء ول يكون إل من
الكتان خاص_ة، وقيل: ال%ن,يف ثوب ك%ت�ان أ%بيض غليظ؛ قال أ%بو زبيد:

وأ%بار,يق ش1ب\ه أ%ع\ناق ط%ي\ر الاء،
قد ج,يب. ف%و\ق%ه'ن_ خ.ن,يف

vشب_ه الف1دام بال%ي\ب,، وجع كل ذلك خ'ن'ف¬. وف الديث: أ%ن� قوما
أ%توا النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فقالوا: ت.خ.ر_ق%ت\ عنا ال�ن'ف

وأ%ح\رق. بطوننا التمر'؛ ال�ن'ف، واحدها خ.ن,يف¬، وهو ج,ن\س من الكت�ان
أ%ردأ� ما يكون منه كانوا يلبسونا؛ وأ%نشد ف صفة طريق:

على كال%ن,يف1 الس_ح\ق, ت.د\ع'و به الص_د.ى،
�له ق�ل�ب¬ عاد1ي_ةD وصحون

وال%ن,يف': الغ.ز,يرة�، وف رجز كعب:
وم.ذ}قة{ كط�ر_ة1 ال%ن,يف1

ال%ذ}قة�: الش_ر\بة� من اللب المزوج، شب_ه ل%و\نا بط�ر�ة
ال%ن,يف1.

وال%ن\د.فة�: أ%ن ي.مش1ي م'فاج�اv وي.ق}ل1ب. قد.م.ي\ه كأ%نه ي.غ\رف'
بما وهو من الت_ب.خت'ر، وقد خ.ن\دف، وخص_ بعضهم به الرأ%ة.

vن\د'وف' الذي ي.ت.ب.خ\ت.ر' ف م.ش\يه ك1ب\را�ابن ال4عراب: ال
.vوب.ط%را

.Dمنه خ.ن.ف%ة �وخ.ن.ف. ال�ت\ر'ج�ة% وما أ%شبهها: قط%ع.ها، والق1ط}ع.ة
وال%ن\ف': ال%ل}ب' بأ%ربع أ%صابع. وت.س\ت.ع1ي' معها بالبام، ومنه

vحديث عبد اللك أ%نه قال لالب ناقة: كيف ت.ح\ل1ب' هذه الناقة أ%خ\ن\فا
أ%م م.ص\راv أ%م ف%طراv؟

وم1خ\ن.ف¬: اسم معروف. وخ.ي\ن.ف¬: واد{ بالجاز؛ قال الشاعر:
وأ%ع\ر.ض.ت1 ال1بال� السeود' د'ون،

وخ.ي\ن.ف' عن ش1مال والب.ه,يم'
أ%راد الب'ق}ع.ة فترك الص_ر\ف..وأ%بو م1خ\ن.ف{، بالكسر: ك�ن\ية� ل�وط

بن يي رجل من ن.ق%ل%ة1 الس>ي.ر,.
@خندف: ال%ن\د.ف%ة�: م1ش\يةD كال%ر\و.لة1، ومنه سيت، زعموا، خ1ند1ف'



امرأ%ة إل}ياس. بن م'ض.ر. بن ن,زار� واسها ل%ي\لى، ن'س3ب. ول%د' إلياس.
إليها وهي أ�مهم. غيه: كانت خ1ن\د1ف' امرأة� إلياس. اسها ليلى بنت'

vح'ل}وان% غلبت على ن.س.ب, أ%ولدها منه، وذكروا أ%ن إبل إلياس. انتشرت ليل
فخرج م'د\ر,كة� ف ب,غائها فرد_ها فسمي م'د\ر,كة%، وخ.ن\د.فت ال�م ف
أ%ثره أ%ي أ%س\ر.ع.ت\ فسميت خ1ن\د1ف.، واسها ليلى بنت ع1م\ران% بن,

إلاف. بن ق�ضاعة%، وقع.د طاب,خ.ة� ي.ط}ب'خ' الق1د\ر. فسمي طاب,خ.ة%،
وان\ق%م.ع. ق%م.ع.ة� ف البيت فسمي ق%م.ع.ة%، وقالت خندف لزوجها: ما ز,ل}ت'

vولولدها نسبا vخ.ن\د1ف' ف أ%ثركم، فقال لا: فأ%نت خندف، فذهب لا اسا�أ
وسيت با القبيلة. وظ�ل1م. رجلD أ%يام الزبي 

(* قوله «أ%يام الزبي إل»
ف النهاية وف حديث الزبي وقد سع رجلv يقول: يا لندف إل.) بن

العو�ام فنادى: يا ل1ند1ف. فخرج الزبي ومعه خيف وهو يقول: أ�خ.ن\د1ف' إليك.
أ%يeها ال�خ.ن\د1ف'، والل9ه لئن كنت. مظلوماv ل4ن\ص'ر.ن_ك.

vوالسراع' ف ال%ش\ي، يقول: يا م.ن\ ي.د\ع'و خن\دفا �ال%ن\د.ف%ة� ال%ر\و.لة
أ%نا أ�جيب'ك وآت1يك.. قال أ%بو منصور: إن صح_ هذا من فعل الزب.ي فإنه

كان قبل ن.ه\ي النب�، صلى الل9ه عليه وسلم، عن الت_ع.ز>ي بع.زاء
الاهلية.

وخ.ن\د.ف الرجل�: انتسب إل خ1ن\د1ف؛ قال رؤبة:
إن إذا ما خ.ن\د.ف. ال�س.م>ي

وخ.ن\د.ف. الرجل�: أ%س\ر.ع، وأ%ما ابن ال4عراب فقال: هو مشتق من
�ال%د\ف1، وهو الخ\ت1لس'، قال ابن سيده: فإن صح ذلك فال%ن\د.فة

ثلثية.
@خوف: ال%و\ف': الف%ز.ع'، خاف%ه ياف�ه خ.و\فاv وخ1يفةv وم.خافةv. قال

الليث: خاف. ياف' خ.و\فاv، وإنا صارت الواو أ%لفاv ف ي.خاف' ل4نه على
بناء عم1ل% ي.ع\م.ل�، فاستثقلوا الواو فأ%لق%و\ها، وفيها ثلثة أ%شياء:

ال%ر\ف' والص_ر\ف' والصوت'، وربا أ%لقوا ال%ر\ف. بصرفها وأ%بقوا منها
الصوت، وقالوا ي.خاف'، وكان حد�ه ي.خ\و.ف' بالواو منصوبة، فأ%لقوا الواو

واعتمد الصوت على صرف الواو، وقالوا خاف.، وكان حد�ه خو,ف بالواو مكسورة،
فأ%لقوا الواو بصرفها وأ%بقوا الصوت، واعتمد الصوت على فتحة الاء فصار

معها أ%لفاv لي>نة، ومنه الت_خ\ويف' والخافة� والت_خ.و�ف، والنعت



خائف¬ وهو الف%ز,ع'؛ وقوله:
أ%ت.ه\ج'ر' ب.ي\تاv بال1جاز, ت.ل%ف�ع.ت\

به ال%و\ف' وال4ع\داء� أ%م\ أ%نت. زائ1ر'ه\؟
إنا أ%راد بالوف الخافة% فأ%ن_ث لذلك. وقوم خ'و_ف¬ على ال4صل،

وخ'ي_ف¬ على اللفظ، وخ1ي_ف¬ وخ.و\ف¬؛ ال4خية اسم للجمع، كل©ه'م
خائفون%، وال4مر منه خ.ف\، بفتح الاء. الكسائي: ما كان من ذوات الثلثة من

بنات الواو فإنه يمع على ف�ع_ل� وفيه ثلثة أ%وجه، يقال: خائف وخ'ي_ف¬
وخ1ي_ف¬ وخ.و\ف¬. وت.خ.و_ف}ت' عليه الشيء أ%ي خ1ف}ت'. وت.خ.و_ف%ه:

كخافه، وأ%خاف%ه إياه إخافة وإخافاv؛ عن اللحيان. وخ.و_ف%ه؛ وقوله أ%نشده
ثعلب:

وكان% اب\ن أ%جال� إذا ما ت.ش.ذ�ر.ت
ص'د'ور' الس>ياط1، ش.ر\ع'ه'ن_ ال�خ.و_ف'

فس�ره فقال: يكفيهن أ%ن ي'ض\ر.ب. غي'هن�. وخ.و_ف الرجل% إذا جعل فيه
الوف، وخ.و_ف}ت'ه إذا جعل}ت.ه بالة ياف�ه الناس. ابن سيده: وخ.و_ف

الرجل% جعل الناس. ي.خافونه. وف التنزيل العزيز: إنا ذل1كم' الشيطان
ي'خ.و>ف' أ%ولياءه أ%ي يعلكم تافون أ%ولياءه؛ وقال ثعلب: معناه يو�فكم

بأ%وليائه، قال: وأ%راه تسهيلv للمعن ال4ول، والعرب ت'ض1يف' ال%خافة%
إل ال%خ'وف فتقول أ%نا أ%خاف�ك كخ.و\ف1 ال4سد أ%ي كما أ�خ.و_ف'

بال4سد؛ حكاه ثعلب؛ قال ومثله:
وقد خ1ف}ت' حت ما تزيد' م.خاف%ت
على و.ع1ل�، بذي الطارة1، عاق1ل,

(* قوله «بذي الطارة» كذا ف الصل، والذي ف معجم ياقوت بذي مطارة.
وقوله «حت ما إل» جعله الصمعي من القلوب كما ف العجم.)

كأ%نه أ%راد: وقد خاف. الناس' من حت ما تز,يد' ماف%ت'هم إياي على
مافة1 وع1ل�. قال ابن سيده: والذي عندي ف ذلك أ%ن الصدر يضاف إل الفعول

كما يضاف إل الفاعل. وف التنزيل: ل ي.س\أ%م' النسان من د'عاء الي،
فأ%ضاف الدعاء وهو مصدر إل الي وهو مفعول، وعلى هذا قالوا: أ%عجبن

ضر\ب' زيد{ عمر¬و فأ%ضافوا الصدر إل الفعول الذي هو زيد، والسم من ذلك
كله ال1يفة�، وال1يفة� ال%و\ف'. وف التنزيل العزيز: واذك�ر\ ربك ف

نفس3ك تضرeعاv وخ1يفةv، والمع خ1يف¬ وأ%صله الواو؛ قال صخر الغي



الذل:فل ت.ق}ع'د.ن� على ز.خ_ة{،
وت'ض\م1ر. ف الق%ل}ب, وج\داv وخ1يفا

وقال اللحيان: خاف%ه خ1يف%ةv وخي,فاv فجعلهما مصدرين؛ وأ%نشد بيت صخر
الغي هذا وفس�ره بأ%نه جع خيفة. قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا ل4ن
الصاد1ر. ل تمع إل قليلv، قال: وعسى أ%ن يكون هذا من الصادر الت قد

جعت فيصح قول اللحيان. ورجل خاف¬: خائف¬. قال سيبويه: سأ%لت الليل عن
خاف{ فقال: يصلح أ%ن يكون فاعلv ذهبت عينه ويصلح أ%ن يكون ف%ع1لv، قال:

وعلى أ%ي� الوجهي وج_ه\ت.ه فت.ح\ق1ي'ه بالواو. ورجل خاف¬ أ%ي شديد
ال%و\ف، جاؤ'وا به على ف%ع1ل� مثل ف%ر,ق� وف%ز,ع� كما قالوا صات¬ أ%ي

شديد' الصو\ت1.
وال%خاف' وال%خ1يف': م.و\ض1ع' ال%و\ف1؛ ال4خية عن الزجاجي حكاها ف

ال�مل. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ن,ع\م. الع.ب\د' ص'ه.ي\ب¬ ل%و\
ل%م ي.خ.ف1 الل9ه ل ي.ع\ص1ه، أ%راد أ%نه إنا ي'ط1يع الل9ه. ح'ب�اv له ل

خ.و\ف. ع1قابه، فلو ل يكن ع1قاب¬ ي.خاف�ه ما عصى الل9ه.، ففي الكلم
مذوف تقديره لو ل يف الل9ه ل يعصه فكيف وقد خافه. وف الديث: أ%خ1يف�وا

ال%وام_ قبل أ%ن ت'خيف%كم أ%ي اح\ت.ر,س'وا منها فإذا ظهر منها شيء
فاقتلوه، العن اجعلوها تافكم واح\م1ل�وها على ال%و\ف1 منكم ل4نا إذا

أرادتكم ورأ%ت\كم تقتلونا فرت منكم. وخاو.ف%ن ف%خ'ف}ت'ه أ%خ'وف�ه:
غ%ل%ب\ت'ه با يو>ف' وكنت أ%شد_ خ.و\فاv منه. وطريق¬ م.خ'وف¬ وم'خ1يف¬:

ت.خاف�ه الناس'. ووجع م.خ'وف¬ وم'خ1يف¬: ي'خ1يف' م.ن\ رآه، وخص_ يعقوب
بال%خ'وف1 الطريق ل4نه ل ي'خ1يف'، وإنا ي'خ1يف' قاط1ع' الطريق، وخص_
بال�خ1يف1 الوج.ع. أ%ي ي'خ1يف' م.ن رآه. والخافة: الت_خ\ويف'. وحائط
م.خ'وف¬ إذا كان ي'خ\شى أ%ن يق%ع هو؛ عن اللحيان. وث%غ\ر¬ م.ت.خ.و_ف¬

وم'خ1يف¬: ي'خاف' منه، وقيل: إذا كان الوف ييء من ق1ب.ل1ه. وأ%خاف.
�الث�غ\ر': أ%ف}ز.ع.. ودخل القوم. ال%و\ف'، منه؛ قال الزجاجي: وقول

الطYر,م_اح,:
أ%ذا الع.ر\ش, إن} حان.ت\ وفات، فل ت.ك�ن\

على ش.ر\ج.ع� ي'ع\لى ب,خ'ض\ر ال%طار,ف
ولك1ن\ أ%ح1ن\ ي.و\مي س.ع1يداv بعص\مة{،
ي'صاب'ون% ف ف%ج¼ م1ن. ال4رض, خائ1ف1



(* قوله «بعصمة» كذا بالصل ولعله بعصبة بالباء الوحدة.)
هو فاعلD ف معن م.ف}ع'ول�. وحكى اللحيان: خ.و>ف}نا أ%ي ر.قYق\ لنا

،�الق�رآن% والديث حت ن.خاف.. وال%و\ف': الق%ت\ل�. وال%و\ف': الق1تال
وبه فس�ر اللحيان قوله تعال: ولنبلون_كم بشيء من ال%و\ف1 والوع،

وبذلك فس�ر قوله أ%يضاv: وإذا جاء4هم أ%م\ر¬ من ال4م\ن, أ%و ال%و\ف1
أ%ذاع'وا به. والوف': الع1ل}م، وبه فسر اللحيان قوله تعال: فم.ن خاف. من

م'وص� ج.ن.فاv أ%و إث}ماv وإ,ن1 امرأ%ة خاف%ت\ من ب.ع\لها ن'ش'وزاv أ%و
إ,عراضاv. وال%و\ف': أ%دي¬ أ%ح\م.ر' ي'ق%دe منه أ%مثال� السeي'ور, ث

يعل على تلك السeي'ور ش.ذ}ر¬ تلبسه الار,ية�؛ الث©لث1ي_ة� عن كراع
والاء أ%و\ل.

وال%و_اف': طائر أ%سود'، قال ابن سيده: ل أ%دري ل سي بذلك.
والافة�: خ.ريطةD من أ%د.م�؛ وأ%نشد ف ترجة عنظب:

غ%دا كالع.م.ل�س, ف خافة{
ر'ؤ'وس' الع.ناظ1ب, كالع.ن\جد

(* قوله «ف خافة» يروى بدله ف حدلة، بالاء الهملة مضمومة والذال
العجمة، حجزة الزار، وتقدم لنا ف مادة عنجد بلفظ ف خدلة، بالاء العجمة

والدال الهملة، وهي خطأ.)
والافة�: خ.ريطةD من أ%د.م� ض.ي>ق%ة� ال4على واس1عة� ال4سفل

ي'ش\تار' فيها الع.سل�. والافة�: ج'ب_ةD يل}ب.سها الع.س_ال�، وقيل: هي ف%ر\و¬
من أ%د.م� يلبسها الذي يدخل ف بيت النحل لئل يلس.ع.ه؛ قال أ%بو ذؤيب:

تأ%ب_ط% خافةv فيها م1ساب¬،
فأ%ص\ب.ح. ي.ق}ت.ري م.س.داv ب,ش1يق,

قال ابن بري، رحه الل9ه: ع.ي\ن خافة{ عند أ%ب علي¼ ياء مأ}خوذة من
قولم الناس أ%خ\ياف¬ أ%ي م'خ\ت.ل1ف�ون ل4ن الافة% خريطة من أ%د.م منقوشة

بأ%نواع متلفة من النقش، فعلى هذا كان ينبغي أ%ن تذكر الافة ف فصل
خيف، وقد ذكرناها هناك أ%يضاv. والافة�: الع.ي\بة�. وقوله ف حديث أ%ب

هريرة: م.ث%ل� ال�ؤم1ن كمثل خافة1 الز�رع؛ الافة� و,عاء ال%ب�، سيت
بذلك ل4نا و,قايةD له، والرواية باليم، وسيأ}ت ذكره ف موضعه.

والتخ.وeف': الت_ن.ق©ص'. وف التنزيل العزيز: أ%و يأ}خ'ذ%هم على
ت.خ.وeف{؛ قال الفراء: جاء ف التفسي بأ%نه التنقص. قال: والعرب تقول



ت.خ.و_فته أ%ي تنقصته من حافاته، قال: فهذا الذي سعته، قال: وقد أ%تى
التفسي بالاء، قال الزجاج: ويوز أ%ن يكون معناه أ%و يأ}خذهم بعد أ%ن

ي'خ1يف%هم بأ%ن ي'ه\ل1ك ق%ريةv فتخاف الت تليها؛ وقال ابن مقبل:
،vق%ر,دا vت.خ.و_ف. الس_ي\ر' منها تام1كا
كما ت.خ.و_ف. عود. الن_ب\عة1 الس_ف%ن'

الس_ف%ن': الديدة الت ت'ب\ر.د' با الق1س3يe، أ%ي ت.ن.ق�ص. كما
تأ}كل� هذه ال%ديدة� خش.ب. الق1سي�، وكذلك التخ\ويف'. يقال: خ.و_ف%ه
وخو_ف. منه؛ قال ابن السكيت: يقال هو ي.ت.ح.و�ف' الال وي.ت.خ.و�ف�ه أ%ي

ي.ت.ن.ق�ص'ه ويأ}خذ من أ%ط}راف1ه. ابن ال4عراب: ت.ح.و_ف}ت'ه وت.ح.ي_ف}ته
وت.خ.و_ف}ت'ه وت.خ.ي_ف}ته إذا ت.ن.ق�ص\ته؛ وروى أ%بو عبيد بيت طر.فة:

وجام1ل� خ.و_ف. من ن,يبه
ز.ج\ر' ال�ع.ل�ى أ�ص'لv والس_ف1يح\

يعن أ%نه نقصها ما ي'ن\ح.ر ف ال%ي\س3ر منها، وروى غيه: خ.و_ع. من
ن,يبه، ورواه أ%بو إسحق: من ن.ب\ت1ه. وخ.و_ف. غنمه: أ%رسلها ق1طعة

ق1طعة.
@خيف: خ.ي,ف. البعي والنسان� والفرس' وغيه خ.ي.فاv، وهو أ%خ\ي.ف'

ب.ي>ن' ال%ي.ف1، وال�نثى خ.ي\فاء إذا كانت إحدى عينيه س.و\داء ك%ح\لء
وال4خرى ز.ر\قاء. وف الديث ف صفة أ%ب بكر، ورضي الل9ه عنه: أ%خ\ي.ف بن

ت.ي\م�؛ ال%ي.ف' ف الرجل أ%ن تكون إحدى عينيه زرقاء وال4خرى سوداء،
والمع خ'وف¬، وكذلك هو من كل شيء. وال4خ\ياف': الضeروب' الختلفة ف

ال4خ\لق وال4ش\كال,. وال4خ\ياف' من الناس: الذين أ�مeهم واحدة وآباؤهم
ش.ت. يقال: الناس' أ%خ\ياف¬ أ%ي ل ي.س\ت.و'ون، ويقال ذلك ف الخوة،

يقال: إخوةD أ%خياف¬. وال4خ\ياف': اختلف الباء وأ%مهم واحدة، ومنه قيل:
الناس' أ%خياف أ%ي متلفون.

وخ.ي_ف%ت1 الرأ%ة� أ%ولد.ها: جاءت بم متلفي. وت.خ.ي_ف%ت البل ف
ال%ر\عى وغيه: اخ\ت.ل%ف%ت وج'وه'ها؛ عن اللحيان.

والافة�: خريطةD من أ%دم تكون مع م'ش\تار, الع.سل، وقيل: هي س'ف}رة
كال%ريطة م'ص.ع_دةD قد ر'فع. رأ%س'ها للعسل، قيل: سيت بذلك لت.خ.يeف1

أ%لوان,ها أ%ي اخ\ت1لفها، قال الليث: تصغيها خ'و.ي\ف%ةD واش\ت1قاقها من
ال%و\ف1، وهي ج'بة من أ%د.م يلبسها الع.س_ال� والس_ق�اء، قال أ%بو



منصور: قوله اشتقاقها من ال%و\ف خطأD والذي أ%راه ال%و\ف، بالاء، وليس
هذا موضعه.

وخ'ي>ف. ال4مر بينهم: و'ز>ع.. وخ'ي>فت ع'م'ور' اللYثة1 بي
ال4سنان: ف�ر>ق%ت\.

وال%ي\فانة�: ال%رادة� إذا صارت فيها خطوط متلفة بياض وص'فرة، والمع
خ.ي\فانD. وقال اللحيان: جراد خ.ي\فانD اختلفت فيه ال4لوان وال%راد'

حينئذ{ أ%طي ما يكون، وقيل ال%ي\فان� من الراد الهازيل المر الذي من
ن,تاج عام أ%و�ل، وقيل: هي ال%راد' قبل أ%ن ت.س\ت.و,ي أ%ج\ن,ح.ت'ه.

وناقة خ.ي\فانةD: سريعة، شبهت بالراد لسرعتها، وكذلك الفرس شبهت بالرادة
لفتها وض'مورها؛ قال عنترة:
،Dش1ك�ت خ.ي\فانة �فغ.د.و\ت' ت.ح\م1ل

م'ر\ط� ال1راء لا ت.ميم¬ أ%ت\ل%ع'
قال أ%بو نصر: العرب تشب�ه اليل بال%ي\فان1؛ قال امرؤ القيس:

،vوأ%ر\ك%ب' ف الر_و\ع, خ.ي\فانة
gلا ذ%ن.ب¬ خ.ل}ف%ها م'س\ب.ط1ر�

وهذا البيت ف الصحاح:
وأ%ركب ف الروع خيفانة،
ك%سا وج\ه.ها س.ع.ف¬ م'ن\ت.ش1ر\

ويقال: ت.خ.ي_ف. فلن أ%لواناv إذا تغي أ%لواناv؛ قال الكميت:
،vم'ف%ن_ن.ة vوما ت.خ.ي_ف أ%لوانا

عن الاس1ن, من إخ\لق1ه1، الوط}ب'
ابن سيده: وربا سيت ال4رض' الختل1فة� أ%لوان1 الجارة خ.ي\فاء.

وال%ي\ف': ج,لد' الض_ر\ع ومنهم من قال: جلد ضر\ع الناقة، وقيل: ل
�يكون خ.ي\فاv حت يل�و. من اللب ويسترخي. وناقة خ.ي\فاء� ب.ي>نة

ال%ي.ف1: واسعة جلد الضرع، والمع خ.ي\ف%اوات¬، وخيف¬ ال�ول نادرة ل4ن
ف%ع\لوات إنا هي للسم أ%و الصفة الغالبة غ%لبة% السم كقوله، صلى الل9ه

عليه وسلم: ليس ف ال%ض\راوات ص.دقة. وحكى اللحيان: ما كانت الناقة
خ.ي\فاء ولقد خ.ي,ف%ت\ خ.ي.فاv. وال%ي\ف': و,عاء ق%ض1يب البعي. وبعي

أ%خ\ي.ف': واس1ع' جلد الثYيل؛ قال:
ص.و_ى لا ذا ك1د\نة{ ج'ل}ذ1ي�ا



أ%خ\ي.ف.، كانت أ�م�ه ص.ف1ي�ا
أ%ي غ%ز,يرةv. وقد خ.ي,ف.، بالكسر. وال%ي\ف': ما ارتفع عن موضع م.جرى

السيل, وم.سيل, الاء وان\ح.د.ر. عن غ1ل%ظ1 البل، والمع أ%خ\ياف'؛ قال
قيس' بن ذريح:

ف%غ.ي\ق%ة� فال4خ\ياف'، أ%خ\ياف' ظ%ب\ية{،
با م1ن\ ل�ب.ي\ن.ى م.خ\ر.ف¬ وم.رابع'

(* قوله «فغيقة إل» قبله كما ف العجم لياقوت: عفا سرف من أهله
فسراوع فوادي قديد فالتلع الدوافع)

ومنه قيل مسجد ال%ي\ف1 بنÝى ل4نه ف خ.ي\ف1 البل. ابن سيده: وخ.ي\ف'
مكة% موضع فيها عند منÝى، سي بذلك لنداره عن الغ1ل%ظ1 وارتفاعه عن
السيل. وف الديث: نن نازلون غ%داv ب.ي\ف1 بن ك1نانة، يعن ال�ح.ص_ب.

ومسجد' منÝى يسمى مسجد ال%ي\ف ل4نه ف س.ف}ح جبلها. وف حديث بدر: مضى
ف مسيه إليها حت قطع ال�ي'وف.؛ هي جع خ.يف.

وأ%خ\ي.ف. القوم' وأ%خافوا إذا نزلوا اليف. خيف. منÝى أ%و أ%توه؛ قال:
هل ف م'خ1يف%ت1ك�م م.ن\ ي.ش\تري أ%د.ما

وال1يف': جع خ1يف%ة{ من ال%و\ف. أ%بو عمرو: ال%يفة� الس>كYي وهي
الر_ميض'.

وت.خ.ي_ف. ماله: ت.ن.ق�صه وأ%خذ من أ%طرافه كتح.ي_فه؛ جكاه يعقوب
وعد�ه ف البدل، والاء أ%ع.لى.

وال%ي\فان�: حشيش ينبت ف البل وليس له ورق إنا هو حشيش، وهو يطول
حت يكون أ%طول من ذراع ص'ع'داv، وله س.ن.م.ةD ص'ب.ي\غاء بيضاء السفل؛ جعله

كراع ف%ي\عالv؛ قال ابن سيده: وليس بقوي لكثرة زيادة ال4لف والنون
ل4نه ليس ف الكلم خ ف ن.

@خبق: ال1ب.قe مثل ال1ج.ف>: الطويل من الرجال، وإ,ن شئت كسرت الباء
:Òوخ1ب,ق Òللخاء، وف الصحاح: طويل ول ي'خص>ص. وفرس خ1ب.ق vإ,تباعا

سريع. وناقة خ1ب,ق9ةD وخ1ب,قÒ؛ عن ابن ال4عراب ول يفسره، قال ابن سيده:
.vوأ%راها السريعة. وناقة خ1ب,ق�ى: و.ساع¬؛ عنه أ%يضا

وال%ب\ق: صوت ال%ياء عند ال31ماع، وامرأ%ة خ.ب'وق¬: يسمع منها ذلك.
وال%ب\قة�: ال4رض الواس1عة. فرس أ%ش.قÒ خ1ب.قÒ ف الع.د\و,: مثل

الد>ف1ق�ى؛ وينشد:



ي.ع\د'و ال1ب,ق�ى والد>ف1ق�ى م1ن\ع.ب
eأ%م.ق eيقول: أ%ش.ق vوروي عن عقبة بن ر'ؤبة أ%نه س'م1ع يصف فرسا

�خ1ب.قÒ، قال: وقيل: خ1ب.ق� إ,تباع ال4ش.ق> ال4م.ق>، والقول
إ,نه يفرد بالنعت للطويل. ابن ال4عراب: خ'ب.ي\ق¬ تصغي خ.ب\ق، وهو
الط©ول. ويقال: ح.ب.ق. وخ.ب.ق. إ,ذا ض.رط؛ قال أ%بو ع'بيدة%: الد>ف1ق�ى

هو الت_د.ف©ق ف ال%ش\ي ومثله ال1ب,ق�ى. ابن ال4عراب: ناقة خب,ق�ة
وخ1ب,قÒ وخ1بق�ى ود1ف1ق�ى ود1فق�ة أ%ي وساع¬، قال: وفرس خ1ب.ق� ورجل

خ1ب.قÒ وث9اب¬.
@خبق: خ.ب\ر.ق. الثوب.: ش.ق�ه.

@خدنق: ال%د.ن_ق' وال%ذ%ن_ق'، بالدال والذال: ذكر الع.ناك1ب؛ عن ابن
جن، وال4عرف ال%د.ر\ن.ق'، وسنذكره.

@خدرنق: ال%د.ر\ن.ق' وال%ذ%ر\نق، بالدال والذال: ذكر الع.ناك1ب، وف
الصحاح بالدال الهملة؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة للز_ف%يان1 الس_ع\د1ي:

وم.ن\ه.ل� طام� عليه الغ.ل}ف%ق'،
ي'ن,ي' أ%و ي'س\د1ي به ال%د.ر\ن.ق'

فإ,ذا جعت حذفت آخره فقلت خ.دار,ن، ومنهم من قال الد.ر\نق'
الع.ن\ك%بوت ول يص به الذكر، وقال أ%بو مالك: العنكبوت الضخ\مة.
@خذق: خذ%ق الباز,ي خ.ذ}قاv، قال: وسائر' الطي,، ذ%ر.ق.. ابن سيده:

ال%ذ}ق للباز,ي خاص_ة كالذ�ر\ق, لسائر الطي، وعم به بعضهم. ال4صمعي:
ذ%ر.ق الطائر وخذق وم.ز.ق وز.ر.ق. ي.خ\ذ�ق وي.خ\ذ1ق. الوهري: خ.ذ}ق'

الطائ1ر ذ%ر\ق�ه. وقيل لعاوية: أ%تذكر الف1يل%؟ قال: أ%ذك�ر خ.ذ}قة يعن
ر.و\ثه. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف كتاب الروي والزمشري وغيها عن
معاوية، وفيه نظر لن معاوية ي.ص\ب'و عن ذلك ل4نه ولد بعد الفيل بأ%كثر من

 �عشرين سنة فكيف ي.بقى ر.و\ث�ه حت يراه؟ وإ,نا الصحيح ق�باث
(* قوله

«قباث» ضبط بنسخة من النهاية يوثق با ف غي موضع بضم القاف، وف القاموس:
وقباث كسحاب بن أشيم صحاب.) بن أ%ش\ي.م. قيل له: أ%نت أ%كب.ر' أ%م رسول

ال؟ قال: هو أ%كب من وأ%نا أ%قدم' منه ف اليلد، وأ%نا رأ%يت خ.ذ}ق
الف1يل أ%خض.ر م'ح1يلv. قال ممد بن مكرم، عفا ال عنه: ويتمل أ%ن

يكون ما رواه الروي والزمشري صحيحاv أ%يضاv ويكون معاوية لا سئل عن ذلك



قال: أ%ذكر خ.ذ}قه، ويكون كن بذلك عن إثارة السيئة وما جرى منه على الناس
وما جرى عليه من الب.لء كما تقول الناس عن خطإ من تقدم وز.ل%ل من مضى:

هذه غل%طات زيد وهذه س.ق%طات عمرو، وربا قالوا ف أ%لفاظهم: نن إل
الن ف خ.ريات1 فلن أ%و هذه من خريات فلن، وإن ل يكن ث� خ'ر\ء، وال

أ%علم.
وال1خ\ذ%قة�، بالكسر: الس\ت'. ويقال لل4مة: يا خ.ذاق,، يكنون به عن

ذلك.
وابن خ.ذ�اق,، من ش'عرائهم.

@خذرق: ال1ذراق' وال�خ.ذ}ر,ق': الس_ل�ح'.
@خذرنق: ال%ذ%ر\ن.ق' وال%د.ر\نق: ذكر الع.ناك1ب.

@خذنق: ال%ذ%ن_ق' وال%د.ن_ق': ذك%ر العناكب؛ عن ابن جن.
@خرق: ال%ر\ق: الف�رجة، وجعه خ'روق؛ خ.ر.قه ي.خ\ر,ق�ه خ.ر\قاv وخر_قه

واخ\ت.ر.قه فتخ.ر_ق وانر.ق واخ\ر.و\ر.ق، يكون ذلك ف الثوب وغيه.
التهذيب: الرق الش_قe ف الائط والثوب ونوه. يقال: ف ثوبه خ.رق وهو ف

ال4صل مصدر.
وال1ر\قة: الق1طعة من خ1ر.ق, الثوب، وال1ر\قة ال1ز\قة� منه. وخ.ر.ق}ت

الثوب إذا ش.ق%ق}ت.ه. ويقال للرجل ال�تمز>ق الثياب: م'ن\خ.ر,ق
الس>ر\بال. وف الديث ف صفة البقرة وآل عمران: كأ%نما خر\فان من طي

ص.واف_؛ هكذا جاء4 ف حديث الن_و�اس,، فإن كان مفوظاv بالفتح فهو من ال%ر\ق
أ%ي ما ان\خرق. من الشيء وبان% منه، وإن كان بالكسر فهو من ال1ر\قة
الق1طعة من ال%راد، وقيل: الصواب ح1ز\قان1، بالاء الهملة والزاي، من

ال1ز\قة1 وهي الماعة من الناس والطي وغيها؛ ومنه حديث مري، عليها
السلم: فجاءت خ1ر\قةD من ج.راد فاص\طاد.ت\ وش.و.ت\؛ وأ%م�ا قوله:

إن� ب.ن س.ل}مى ش'يوخ¬ ج,ل�ه\،
ب,يض' الو'جوه1 خ'ر'ق' ال4خ1ل�ه\

فزعم ابن ال4عراب أ%نه عن أن سيوفهم تأكل أ%غماد.ها من ح1د�تا،
فخ'ر'ق على هذا جع خار,ق أ%وخ.ر'وق أ%ي خ'ر'ق' السeيوف لل4خ1ل�ة.

وان\خر.قت الريح: هب_ت على غي استقامة. وريح¬ خ.ر,يق¬: شديدة، وقيل:
�لي�نة سهلة، فهو ضد�، وقيل: راجعة غي مستمر�ة السي، وقيل: طويلة

ال�بوب. التهذيب: وال%ر,يق' من أ%ساء الريح الباردة1 الشديدة ال�بوب, كأنا



خ'ر,ق%ت، أ%ماتوا الفاعل با؛ قال ال4علم الذل:
،ç}كأ%ن� م'لء4ت.ي_ على ه1ج.ف

ي.ع1نe مع الع.ش1ي_ة1 للر>ئال,
كأن� ه'و,ي_ها خ.ف%قان� ريح�
خ.ر,يق�، بي أ%ع\لم� ط1وال,

قال الوهري: وهو شاذê وقياسه خ.ر,يقةD، وهكذا أ%نشد الوهري؛ قال ابن
بري: والذي ف شعره:

كأ%ن� جناح.ه خ.فقان� ريح
يصف ظليماv؛ وأ%نشد لميد بن ثور:

ب.ث}وى ح.رام� وال%ط1ي� كأ%ن_ه
ق%نا م.س.د{، ه.ب_ت ل%ه'ن� خ.ر,يق'

وأ%نشد أ%يضاv لزهي:
م'ك%ل�ل بأ�ص'ول, الن_ب\ت1 ت.ن\س3ج'ه

ر,يح¬ خ.ريق¬، لضاحي مائه ح'ب'ك'
ويقال: ان\خ.ر.قت1 الريح'؛ ال%ر,يق' إذا اشتد� ه'بوب'ها وتل©لها

الواضع..
وال%ر\ق': ال4رض البعيدة، م'ستوية كانت أ%و غي مستوية. يقال: قطعنا

إليكم أ%رضاv خ.ر\قاv وخ.روقاv. وال%ر\ق': الفلة الواسعة، سيت بذلك
لن\خ1راق الريح فيها، والمع خ'ر'وق¬؛ قال م.ع\ق1ل� بن خ'و.ي\ل1د

ال�ذل:وإ,ن_هما ل%ج.و_ابا خ'ر'وق�،
وش.ر_ابان1 بالنeط%ف1 الط�وامي

والنeطف: جع ن'ط}فة وهو الاء الصاف، والطوامي: الرتفعة. وال%ر\ق':
الب'ع\د، كان فيها ماء أ%و شجر أ%و أ%ن,يس أ%و ل يكن، قال: وب'عد' ما

بي البصرة وح.ف%ر, أ%ب موسى خ.ر\ق¬، وما بي الن>باج, وض.ر,ي_ة خرق¬.
وقال الؤر�ج: كل بلد واسع ت.تخر_4ق به الرياح، فهو خ.ر\ق.

وال1ر\ق' من الف1ت\يان: الظريف ف س.ماحة ون.ج\دة. تر_ق ف الك%ر.م:
ات_سع. وال1ر\ق'، بالكسر: الكري ال�ت.خر>ق' ف الكر.م، وقيل: هو

الف%ت الكري ال%ليقة1، والمع أ%خراق¬. ويقال: هو ي.تخر_ق' ف السخاء
إذا توس_ع فيه؛ وأنشد ابن بري لل�ب.ي\ر,د الي.ر\ب'وعي:

ف%تÝ، إن} هو اس\ت.غ\ن ت%ر_ق. ف الغ1ن،



وإن} ع.ض_ د.ه\ر¬ ل ي.ض.ع\ م.ت\ن.ه الف%ق}ر'
وقول ساع1دة% بن ج'ؤي_ة%:

خ1ر\ق من ال%طYي> أ�غ�م1ض. ح.دeه،
م1ث}ل الش>هاب, ر.ف%ع\ت.ه ي.تله_ب'

جعل ال1ر\ق. من الر>ماح, كال1ر\ق من الرجال.
وال1ر>يق' من الرجال. كال1ر\ق على مثال الف1س>يق؛ قال أ%بو ذؤيب يصف

رجلv ص.ح1ب.ه رجل كري:
أ�ت1يح. له من الف1ت\يان خ1ر\ق¬

أ%خو ث1قة{، وخ1ر>يق¬ خ.شو'ف'
وجعه خ1ر>يق�ون؛ قال: ول نسمعهم كس_روه ل4ن� مثل هذا ل يكاد يكسر

عند سيبويه.
وال1خ\راق': الكري كال1ر\ق؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

وط1ي,ي ل1خ\راق� أ%شم_، كأ%نه
س.ل1يم' ر,ماح� ل ت.ن.ل}ه الز_عان,ف'

ابن العراب: رجل م1خ\راق وخ1ر\ق وم'تخر>ق¬
أ%ي س.خ1ي�، قال: ول جع للخ1ر\ق.

vن خ.ر\قاء: فيها خ.ر\ق نافذ. وشاة خ.ر\قاء: مثقوبة ال�ذن ث%ق}با�وأ�ذ
Òذنا ش.ق�مستديراv، وقيل: الر\قاء الشاة ي'ش.قe ف وسط أ

واحد إل طرف أ�ذنا ول ت'بان. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم،
ن.هى أ%ن ي'ض.ح_ى بش.ر\قاء أ%و خ.ر\قاء؛ ال%ر\ق': الشقe؛ قال

ال4صمعي: الشر\قاء� ف الغنم ال%شق�وقة ال�ذن بإثني، والرقاء� من الغنم الت
يكون ف أ�ذنا خ.رق، وقيل: الرقاء أ%ن يكون ف ال�ذن ث%ق}ب مستدير.

وال�خ\ت.ر.ق': ال%م.رe. ابن سيده: والخ\ت1راق' ال%م.رe ف ال4رض
ع.ر\ضاv على غي طريق. واخت1راق' الر>ياح: م'رورها. ومن\خ.ر.ق' الرياح:

م.ه.بeها، والريح' ت}ت.ر,ق' ف الرض. وريح خ.رقاء: شديدة. واختر.ق.
الد_ار أؤ دار فلن{: جعلها طريقاv لاجته. واخ\ترق%ت1 اليل� ما بي الق�رى

والشجر: ت.خ.ل�ل%ت\ها؛ قال رؤبة:
ي'ك1ل© وفد. الر>يح, من حيث ان\خ.ر.ق\

وخ.ر.ق}ت' ال4رض. خ.ر\قاv أ%ي ج'ب\تها. وخرق. ال4رض ير'قها: قطعها
حت بلغ أ%ق}صاها، ولذلك سي الثور م1خ\راقاv. وف التنزيل إنك لن ت.خر,ق



ال4رض. وال1خراق': الث�و\ر الوح\ش1ي� ل4نه ي.خر,ق ال4رض، وهذا كما
قيل له ناش1طD، وقيل: إنا سي الثور الوحشي م1خراقاv لقط}ع1ه البلد.

البعيدة؛ ومنه قول عدي�:
كالن_اب,ئ1 ال1خ\راق,

والتخ.رeق: لغة ف التخل©ق من الكذب. وخ.ر.ق الكذب. وت.خ.ر_قه،
وخ.ر_ق%ه، كل©ه: اخ\تل%قه؛ قال ال عز وجل: وخ.ر.ق�وا له بني وب.نات{ بغي
علم سبحانه؛ قرأ%نافع وحده: وخر_قوا له، بتشديد الراء، وسائر القر�اء

vوا اف}ت.علوا ذلك كذبا�قرؤوا: وخ.ر.قوا، بالتخفيف؛ قال الفراء: معن خ.رق
وك�فراv، وقال: وخر.قوا واخ\ترق�وا وخل%قوا واخ\ت.ل%ق�وا واحد. قال أ%بو

اليثم: الخ\ت1راق' والخ\ت1لق' والخ\ت1راص' والف}ت1راء� واحد.
،vويقال: خ.لق الكلمة واخ\ت.ل%قها وخ.ر.قها واخترقها إذا اب\تد.عها كذبا

وت.خ.ر_ق الكذب وت.خ.ل�قه.
وال�ر\ق' وال�ر'ق': ن.ق1يض الر>ف}ق، وال%ر.ق' مصدره، وصاحبه

أ%خ\ر.ق'. وخ.ر,ق. بالشيء ي.خ\ر.ق': جهله ول ي'حسن عمله. وبعي أ%خ\ر.ق': يقع
م.ن\س3مه بالرض قبل خ'فYه ي.ع\ت.ري للن_جابة. وناقة خ.ر\قاء: ل

ت.ت.ع.ه_د مواضع قوائمها. وريح خ.ر\قاء: ل ت.د'وم على ج,هتها ف ه'ب'وبا؛
وقال ذو الرمة:

ب.ي\ت أ%طاف%ت\ به خ.ر\قاء م.ه\ج'وم
وقال الازن ف قوله أ%طافت به خرقاء: امرأ%ة غي ص.ناع ول لا ر,فق،

فإذا ب.نت بيتاv ان\هدم سريعاv. وف الديث: الر>فق ي'م\ن وال�ر\ق'
ش'ؤم؛ ال�رق، بالضم: الهل والمق. وف الديث: ت'ع1ي' صان,عاv أ%و
ت.ص\ن.ع ل4خ\ر.ق. أ%ي لاهل با ي.ج,ب أ%ن ي.ع\م.له ول يكن ف يديه ص.ن\عة

يكتس3ب با. وف حديث جابر: فكرهت أ%ن أ%جيئ%هن ب.ر\قاء مثلهن أ%ي ح.م\قاء
جاهلة، وهي تأنيث ال4خ\ر,ق. وم.فازةD خر\قاء خ.و\قاء: بعيدة.

وال%ر\ق': ال%فازة� البعيدة، اخترقته الريح، فهو خ.ر\ق أ%ملس. وال�ر\ق: ال�مق؛
خ.ر'ق خ'ر\قاv، فهو أ%خرق، وال�نثى خرقاء. وف الثل: ل ت.ع\د.م'
ال%ر\قاء ع1ل�ة، ومعناه أ%ن� الع1ل%ل كثية موجودة ت'حس3نها ال%رقاء

ف%ضلv عن الك%ي>س. الكسائي: كل شيء من باب أ%ف}عل% وفع\لء، سوى اللوان،
فإنه يقال فيه ف%ع1ل% ي.ف}ع.ل مثل ع.ر,ج ي.ع\ر.ج وما أ%شبهه إل9 ستة

أ%حرف 



(* قوله «ستة أحرف» بيض الؤلف للسادس ولعله عجم ففي الصباح وعجم
بالضم فهو أعجم والرأة عجماء. وقوله «والسن» كذا بالصل ولعله مرف عن

أين، ففي القاموس ين ككرم فهو ميمون وأين.) فإنا جاء4ت على ف%ع'ل%:
ال4خ\ر.ق' وال4ح\م.ق' وال4ر\ع.ن' وال4ع\ج.ف' وال4س\م.ن' . . . . يقال:

خ.ر'ق الرجل ي.خ\ر'ق، فهو أ%خرق، يقال: خ.ر'ق الرجل ي.خ\ر'ق، فهو أ%خرق،
وكذلك أ%خواته.

وال%ر.ق، بالتحريك: الد_ه.ش' من الف%ز.ع أ%و ال%ياء. وقد أ%خ\ر.ق}ت'ه
أ%ي أ%د\ه.ش\ته. وقد خ.ر,ق، بالكسر، خر.قاv، فهو خ.ر,ق: د.ه1ش. وخ.ر,ق

الظ9ب\ي': د.ه1ش فل%ص1ق. بال4رض ول يقدر على النeهوض، وكذلك الطائر،
إذا ل يقدر على الطيان ج.زعاv، وقد أ%خ\ر.قه الفز.ع فخ.ر,ق؛ قال شر:

:vذليي يصف طريقا�وأ%قرأن ابن ال4عراب لبعض ال
وأ%ب\ي.ض ي.ه\د1ين، وإن ل أ�ناد1ه،

كف%ر\ق, الع.ر'وس, ط�وله غي' م'خ\ر,ق,
توائم'ه ف جان,ب.يه كأنا

ش'ؤونD برأس�، ع.ظ}م'ها ل ي'ف%ل�ق,
فقال: غي م'خر,ق أ%ي ل أ%خر.ق' فيه ول أ%حار' وإن طال علي_ وبع'د،

وتوائمه: أ%راد ب'ن.ي_ات1 الطريق. وف حديث تزويج فاطمة%، رضوان� ال
عليها: فلما أ%صبح دعاها فجاء4ت خ.ر,قةv من ال%ياء أ%ي خ.ج,لة م.د\ه'وشة،

من ال%ر.ق, التحيeر؛ وروي أ%نا أ%تته ت.عث�ر ف م1ر\ط1ها من ال%ج.ل.
وف حديث مكحول: فو.قع ف%خ.ر,ق؛ أ%راد أ%نه وقع ميتاv. ابن ال4عراب:
الغزال� إذا أ%دركه الكلب خ.ر,ق. فل%ز,ق بال4رض. وقال الليث: الر.ق'

ش1ب\ه الب.طر من الفزع كما ي'خ\ر.ق' ال1ش\ف' إذا ص1يد.. قال: وخ.ر,ق الرجل
إذا بقي متح>ياv من ه.م�ç أ%و شد�ة؛ قال: وخ.ر,ق الرجل ف البي\ت فلم
يبح فهو ي.خ\ر.ق' خر.قاv وأ%خ\ر.ق%ه ال%وف'. وال%ر.ق, مصدر ال4خ\دق،

وهو الرفيق. وخ.د1ق. ي.خ\د.ق' إذا ح.م'ق: والسم ال�ر\ق، بالضم، ورماد
خ.ر,ق: لز,ق¬ بالرض. ور.ح1م خ.ريق إذا خ.ر.قها الولد فل ت.ل}ق%ح بعد
ذلك.وال%خار,يق'، واحدها م1خ\راق: ما تلعب به الصبيان من ال1ر.ق,

ال%ف}ت'ولة؛ قال عمرو بن ك�لثوم:
كأ%ن� س'يوف%نا م1ن�ا ومنهم
م.خاريق¬ بأ%يدي لعبينا



eابن سيده: وال1خ\راق' م1نديل أ%و نوه ي'لوى في'ضرب به أ%و ي'ل%ف
في'ف%ز_ع' به، وهو ل�ع\بة ي.ل}عب با الصبيان؛ قال:

،vجال1د'هم\ يوم. ال%ديثة حاس1را�أ
كأ%ن ي.دي بالسي\ف م1خ\راق' لع1ب

وهو عرب صحيح. وف حديث علي، عليه السلم، قال: الب.ر\ق' مار,يق'
اللئكة، وأ%نشد بيت عمرو بن كلثوم، وقال: هو جع م1خ\راق، وهو ف ال4صل

عند العرب ثوب ي'ل%ف� ويضرب به الصبيان� بعضهم بعضاv، أ%راد أ%نا آلة
تزج'ر با اللئكة السحاب وتس'وقه؛ ويفسره حديث ابن عباس: الب.ر\ق' س.و\ط من

vنور ت.ز\ج'ر به اللئكة السحاب. وف الديث: أ%ن� أ%ي\م.ن. وف1ت\ية
معه ح.ل©وا أ�ز'ر.هم وجعلوها مار,يق. واج\تلدوا با فرآهم النب، صلى
ال عليه وسلم، فقال: ل من ال اس\ت.ح\ي.و\ا ول من رسوله اس\ت.ت.روا،

وأمe أ%ي\من تقول: است.غ\ف1ر لم. وال1خ\راق': السيف؛ ومنه قوله:
وأ%ب\ي.ض كال1خ\راق, ب.لي_ت' ح.د_ه

وقال ك�ثي�ر ف الخ.اريق بعن السيوف:
عليهن ش'ع\ثD كال%خار,يق، ك�ل©هم\

ي'ع.دe ك%ر,ياv، ل ج.باناv ول و.غ}ل
:vؤيب يصف فرسا�وقول أب ذ

أر,ق}ت' له ذات. الع1شاء كأن_ه
م.خاريق'، ي'د\ع.ى وس\ط%ه'ن خ.ر,يج'

جعه، كأنه جعل كل د'ف}عة من هذا الب.رق م1خ\راقاv، ل يكون إل هذا لن
ضمي البق واحد، وال%خاريق' جع. وال1خ\راق': الطويل ال%سن السم؛
قال شر: ال1خراق' من الرجال الذي ل يقع ف أمر إل خرج منه، قال:

والث�ور الب.ر>ي يسمى م1خ\راقاv لن الكلب تطلب'ه في'ف}لت منها.
وقال أ%بو عد\نان: ال%خار,ق ال%لصe ي.ت.خ.ر_ق�ون ال4رض، بينا ه'م

بأ%رض� إذا هم بأ�خرى. ال4صمعي: ال%خار,ق' الرجال الذين يتخر_قون
ويتصر_فون ف وج'وه الي.

وال%خ\روق: ال%ح\روم الذي ل يق%ع ف يده غ1ن. وخ.ر.ق ف البيت
خ'روقاv: أ%قام فلم ي.ب.ح. وال1ر\قة: الق1ط}عة من الراد كال1ر\قة؛

قال:قد ن.زل%ت، بساحة1 ابن, واص1ل,،
خ1ر\قة� ر,ج\ل� من ج.راد{ ناز,ل,



وجعها خ1ر.ق. وال�ر_ق': ض.ر\ب من العصافي، واحدته خ'ر_قةD، وقيل:
ال�ر_ق واحد. التهذيب: وال�ر_ق طائر.

وال%ر\قاء: موضع؛ قال أ�سامة الذل:
غ%داة% الرeع\ن, وال%ر\قاء ت.د\ع'و،
وص.ر_ح. باطن' الظ�ن> الك%ذوب

وم1خ\راق¬ وم'خارق: اسان. وذو ال1ر.ق, الط©ه.و,ي�: جاهلي� من
ش'عرائهم ل%ق%ب¬، واسه ق�ر\طD، ل�قYب بذلك لقوله:

ل%م_ا رأ%ت\ إ,بل1ي ه.ز\ل%ى ح.م'ول%ت'ها،
جاءت\ ع1جافاv عليها الر>يش' وال1ر.ق'

الوهري: ال%ر,يق ال�طمئن� من الرض وفيه نبات. قال الفراء: يقال مررت
ب.ر,يق من الرض بي م.س\حاو.ي\ن. وال%س\حاء: أ%رض ل نبات فيها.

وال%ر,يق': الذي توس_ط بي مسحاوين بالنبات، والمع ال�ر'ق؛ وأ%نشد الفراء
ل4ب ممد الف%ق}ع.س3ي:

ت.ر\ع.ى س.م1ياء� إل أ%ه\ضام1ها
إل الط©ر.ي\فات1 إل أ%ر\مام1ها،
ف خ'ر'ق� ت.ش\ب.ع' من ر.م\رام1ها

(* قوله «سياء» ف ياقوت بفتح السي وكسر اليم، وقيل بضم السي وفتح
اليم). وفلن م1خ\راق' ح.ر\ب أ%ي صاحب ح'روب ي.خ1ف� فيها؛ قال الشاعر

:vيدح قوما
ل أ%ر. م.ع\ش.راv كب.ن,ي ص'ر.ي\م�،
ت.ض'مeهم' الت_هائم' والنeج'ود'
،vوأ%ع.ز. ف%ق}دا vأ%ج.ل� جللة

وأ%ق}ض.ى للح'ق�وق,، وهم ق�عود'
وأ%كثر. ناش1ئاv م1خ\راق. ح.ر\ب�،
ي'ع1ي على الس>يادة1 أ%و ي.س'ود'

يقول: ل أ%ر معشراv أكثر ف1ت\يان ح.ر\ب منهم.
وال%ر\قاء: صاحبة ذي الرeم_ة وهي من بن عامر بن ر.بيعة% بن عامر بن

ص.ع\ص.عة.
ابن بري: قال أ%بو ع.مرو الش_ي\بان,ي ال�خ\ر.و\ر,ق' الذي ي.دو'ر على

البل ف%يحم1لها على مكروهها؛ وأ%نشد:



،vم}ر.و\ر,قا vخ.ل}ف. ال%ط1ي� رج'ل
ل ي.ع\د' ص.و\ب. د1ر\عه1 ال�ن.ط9قا

Dخ'رقان,ي�ة Dوف حديث ابن عباس: عمامة
كأ%نه لو.اها ث ك%و_رها كما يفعله أ%هل الر_سات1يق؛ قال ابن ال4ثي:

هكذا جاءت ف رواية وقد رويت بالاء الهملة وبالضم وبالفتح وغي ذلك.
خربق: ال%ر\ب.ق' 

(* قوله «الربق» ف القاموس الربق كجعفر. وقوله «ول
يقتله» ف ابن البيطار: الفراط منه يقتل). نبت كالسم> ي'غ\ش.ى على

آكله ول يقتله. وامرأة م'خ\ر.بقةD: ر.بوخ، وخ1ر\باق¬. سريعة الشي. ابن
ال4عراب: يقال للمرأة الطويلة العظيمة خ1ر\باق وغ1ل}فاق¬ وم'ز.ن_رة

.Dباخ1ي_ة�ول
وخ.ر\ب.ق. الشيء: قط�عه مثل خ.ر\د.ل%ه، وربا قالوا خ.ب\ر.ق}ت مثل جذ%ب
وج.ب.ذ%. وخ.ر\ب.ق}ت الثوب أ%ي شق%ق}ته. وخ.ر\ب.ق ع.م.له: أ%فسده. وجد_
ف خ1ر\باق أ%ي ف ض.ر,ط{. ورجل خ1ر\باق: كثي الض_ر,ط. وخ.ر\ب.ق

النبت': اتصل بعضه ببعض. وال1ر\باق': اسم رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين.
وال�خ\ر.ن\ب,ق: ال�ط}ر,ق' الساكت الكافe. وف الثل: م'خ\ر.ن\ب,ق¬

لي.ن\باع. أ%ي لي.ث1ب أ%و لي.س\ط�و إذا أصاب ف�ر\صة، فمعناه أ%نه سكت لداهية
يريدها. ال4صمعي: من أ%مثالم ف الرجل ي'طيل الص\مت حت ي'ح\س.ب

م'غ.ف9لv وهو ذو ن.ك}راء: م'خ\ر.ن\ب,ق¬ ل1ينباع، ولينباع لي.ن\ب.سط، وقيل: هو
ال�ط}ر,ق ال�ت.ر.ب>ص بالف�ر\صة ي.ث1ب على عدو�ه أ%و حاجته إذا أ%مكنه

الوثوب، ومثله م'خ\ر.ن\ط1م¬ لينباع، وقيل: الخرنبق الذي ل ي'ج,يب إذا
ك�لYم. ويقال: اخ\رنبق الرجل وهو ان\قماع' ال�ر,يب؛ وأ%نشد:

صاحب حان'وت{، إذا ما اخ\رن\بقا
فيه، ع.له س'كره' ف%خ.ذ}ر.قا

يقال: رجل م'خ.ذ}ر,ق¬ وخ1ذراق أ%ي س.ل�ح.
واخ\رن\بق.: مثل اخ\ر.ن\ف%ق. إذا انقمع. واخ\رنبق.: ل%ط1ئ بالرض.

وال�خ\ر.ن\ب,ق: الل�ص1ق بالرض.

وال%ر\ب.ق: ضرب من ال4د\و,ية.
@خربق: ال%ر\ب.ق' 

(* قوله «الربق» ف القاموس الربق كجعفر. وقوله «ول



يقتله» ف ابن البيطار: الفراط منه يقتل). نبت كالسم> ي'غ\ش.ى على
آكله ول يقتله. وامرأة م'خ\ر.بقةD: ر.بوخ، وخ1ر\باق¬. سريعة الشي. ابن

ال4عراب: يقال للمرأة الطويلة العظيمة خ1ر\باق وغ1ل}فاق¬ وم'ز.ن_رة
.Dباخ1ي_ة�ول

وخ.ر\ب.ق. الشيء: قط�عه مثل خ.ر\د.ل%ه، وربا قالوا خ.ب\ر.ق}ت مثل جذ%ب
وج.ب.ذ%. وخ.ر\ب.ق}ت الثوب أ%ي شق%ق}ته. وخ.ر\ب.ق ع.م.له: أ%فسده. وجد_
ف خ1ر\باق أ%ي ف ض.ر,ط{. ورجل خ1ر\باق: كثي الض_ر,ط. وخ.ر\ب.ق

النبت': اتصل بعضه ببعض. وال1ر\باق': اسم رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين.
وال�خ\ر.ن\ب,ق: ال�ط}ر,ق' الساكت الكافe. وف الثل: م'خ\ر.ن\ب,ق¬

لي.ن\باع. أ%ي لي.ث1ب أ%و لي.س\ط�و إذا أصاب ف�ر\صة، فمعناه أ%نه سكت لداهية
يريدها. ال4صمعي: من أ%مثالم ف الرجل ي'طيل الص\مت حت ي'ح\س.ب

م'غ.ف9لv وهو ذو ن.ك}راء: م'خ\ر.ن\ب,ق¬ ل1ينباع، ولينباع لي.ن\ب.سط، وقيل: هو
ال�ط}ر,ق ال�ت.ر.ب>ص بالف�ر\صة ي.ث1ب على عدو�ه أ%و حاجته إذا أ%مكنه

الوثوب، ومثله م'خ\ر.ن\ط1م¬ لينباع، وقيل: الخرنبق الذي ل ي'ج,يب إذا
ك�لYم. ويقال: اخ\رنبق الرجل وهو ان\قماع' ال�ر,يب؛ وأ%نشد:

صاحب حان'وت{، إذا ما اخ\رن\بقا
فيه، ع.له س'كره' ف%خ.ذ}ر.قا

يقال: رجل م'خ.ذ}ر,ق¬ وخ1ذراق أ%ي س.ل�ح.
واخ\رن\بق.: مثل اخ\ر.ن\ف%ق. إذا انقمع. واخ\رنبق.: ل%ط1ئ بالرض.

وال�خ\ر.ن\ب,ق: الل�ص1ق بالرض.

وال%ر\ب.ق: ضرب من ال4د\و,ية.
@خردق: ف حديث عائشة، رضي ال عنها، قالت: دعا رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، عبد¬ كان يبيع ال�رد1يق؛ ال�ر\ديق: ال%ر.ق، فارسي معرب، أ%صله
خ'ور\د1يك؛ وأ%نشد الفراء:

قالت س'ل%ي\م.ى: اش\ت.ر\ لنا د.ق1يقا،
واش\ت.ر\ ش'ح.ي\ماv، ن.ت_خ1ذ} خ'ر\د1يقا
@خرفق: اخ\ر.ن\ف%ق: انق%م.ع.

@خرمق: امرأ%ة م'خ\ر.م_قة: ل تتكلم إن ك�لمت.
@خرنق: ال1ر\ن,ق: ولد ال4رنب، يكون للذكر وال�نثى؛ وأ%نشد الليث:

لي_نة1 ال%س> ك%م.س> ال1ر\ن,ق,



وقيل: هو الف%ت1ي� من ال4رانب؛ وأ%نشد الليث:
كأن� ت.حت ق%رماv س'وذان,قا،

وباز,ياv ي.خ\ت.ط1ف' ال%ران,قا
وأ%رض م'خ.ر\ن,قةD: كثية ال%ران,ق، وخ.ر\ن.قت1 الناقة� إذا رأ%يت.

الشحم. ف جانب سن.ام1ها ف1د.راv كال%ران,ق. الليث: ال1ر\ن,ق' اسم
ح.م_ة{؛ وأ%نشد:

بي. ع'ن.ي\زات{ وبي ال1ر\ن,ق
وال1ر\ن,ق': م.ص\ن.عة� الاء. وال1رنق: اسم ح.و\ض. وخ1ر\ن,ق'

وال1رنق'، جيعاv: اسم أ�خت ط%رفة بن العبد، وقيل: هي امرأ%ة شاعرة، وهي خ1رنق
بنت ه.ف�ان% من بن سعد بن ض'ب.ي\عة رهط1 ال4عشى.

وال%و.ر\ن.ق': نر، وال%و.ر\نق: اللس الذي يأكل فيه اللك ويشرب،
فارسي م'عرب، أ%صله، خ'ر.ن\كاه، وقيل: خ'ر.ن\قاه معرب؛ قال ال4عشى:

وي'ج\ب.ى إليه الس_ي\لحون، ود'ونا
ص.ريف�ون% ف أ%ن\هار,ها، وال%و.ر\ن.ق

وال%ور\نق': نبت. وال%ور\نق: اسم قصر بالعراق، فارسي معرب، بناه
النعمان ال4كب الذي يقال له ال4عور، وهو الذي ل%ب,س ال�س'وح فساح. ف

ال4رض؛ قال عدي بن زيد يذكره:
وت.ب.ي_ن\ ر.ب_ ال%و.ر\ن.ق,، إذ أ%شـ

رف. يوماv، ولله'د.ى ت.ف}ك1ي'
س.ر_ه حال�ه، وكثرة� ما ي.م\ـ

ل31ك'، والبحر' م'ع\ر,ضاv والس_د1ير'
فار\ع.وى قل}ب'ه فقال: وما غ1ب\ـ

طة� ح.ي¼ إل المات1 ي.صي'؟
@خزق: ال%ز\ق': الطع\ن'. وف حديث عد1ي�: قلت يا رسول ال إنا ن.ر\مي

بال1ع\راض,، فقال: ك�ل ما خ.ز.ق وما أ%صاب ب.ع.ر\ضه فل تأ}كل، خ.ز.ق
السهم' وخ.س.ق إذا أ%صاب الر_م1ي_ة ونف%ذ فيها؛ ابن سيده: خ.زق السهم

ي.خ\ز,ق خ.ز\قاv وخ'زوقاv كخ.سق؛ والسهم إذا ق%ر\ط%س.، فقد خ.س.ق وخ.زق، وسهم
خاس1ق¬ وخازق، وهو ال�ق%ر\ط1س' النافذ؛ ومنه قول السن: ل تأكل من صيد

ال%عراض إل� أ%ن ي.خز,ق؛ معناه ينفذ ويسيل الدم ل4نه ربا قتل
بع.رضه ول يوز.



الوهري: والازق من الس>هام ال�قرط1س؛ ويقال: خز.ق}تهم بالنبل أ%ي
أ%صبتهم با. وف حديث س.ل%م.ة بن ال4كوع: فإذا كنت' ف الش_ج\راء
vخ.ز.ق}ت'هم بالنبل أ%ي أ%صبتهم با. وخ.ز.قه بالرمح ي.خ\ز,قه: طع.نه به طع\نا

خفيفاv، وهو أ%مضى من خازق يعن الس>نان%. ومن أ%مثاله ف باب التشبيه:
أ%نف%ذ� من خازق؛ ي.ع\نون الس.هم. النافذ، والاز,ق': السنان.
وال1خ\ز.قة�: ال%ر\بة. وال1خ\ز.ق': عود ف طر.فه م1س\مار م'حد_د

يكون عند بي�اع الب'س\ر.
وان'خ.زق الشيء�: ار\ت.ز_ ف ال4رض. الليث: كل9 شيء حاد� ر.ز.ز\ت.ه ف

ال4رض وغيها فار\ت.ز_، فقد خز.ق}ته. وال%ز\ق': ما ي.ثب'ت. وال%ز\ق:
ما ينف�ذ. ويقال: يوش1ك' أ%ن ي.ل}ق%ى خاز,ق. ور.ق1ه؛ يضرب مثلv للرجل
ال%ر,يء. وقال ابن ال4عراب: إنه لاز,ق' ورق1ه إذا كان ل ي'طم.ع فيه.

وخز.ق%ه بعينه: ح41د_د.ها إليه ورماه با؛ عن اللحيان.
وأ%رض خ'ز'ق¬: ل ي.ح\ت.ب,س عليها ماؤها ويرج ترابا. وخز.ق الطائر'

والر_جل ي.خ\ز,ق خ.ز\قاv: أ%لقى ما ف بطنه. ويقال لل4مة1: يا خ.زاق,
يكن به عن الذ�ر\ق.

ابن بري: خ'زاق' اسم قرية من ق�رى راو.ن\د.؛ قال الشاعر:
أ%ل ت.ع\ل%ما ما ل ب,راو.ن\د كلYها،

ول ب'زاق�، من ص.د1يق� س1واك�ما
@خزرق: ال1ز\راقة�: الض_ع1يف. ال4زهري: رأ%يت ف نسخة مسموعة قال قول

امرئ القيس: ولست' ب,ح1ز\راقة{؛ الزاي قبل الراء، أ%ي ب,ض.ي>ق, القلب
ج.بان، قال: ورواه شر بزراقة، بالاء معجمة، قال: وهو ال4حق.

وال�ز\ر,يق': طعام شبيه بال%ساء أ%و ال%ر,يرة.
@خزرنق: ال%ز.ر\ن.ق': ذكر الع.ناك1ب. وال�ز\ران,ق': ضرب من الثياب

فارسي.
@خسق: إذا ر'مي بالسهام فمنها الاس1ق' وهو ال�ق%ر\ط1س، وهو لغة ف

الازق. خ.س.ق السهم' ي.خ\س3ق خ.سقاv وخ'سوقاv: ق%ر\ط%س، وخ.س.ق أ%يضاv: ل
ينف�ذ ن.فاذاv شديداv. ال4زهري: ر.مى فخ.سق إذا شق� اللد. وخ.س.ق%ت

الناقة ال4رض ت.خ\س3ق�ها خ.س\قاv: خد.çتا. وناقة خ.س'وق: سي�ئة ال�ل�1ق
ت.خ\س3ق ال4رض بن.اس1مها إذا مشت انقلب م.ن\س3مها فخ.د_ ف ال4رض.

�وخ.ي\س.ق¬: اسم. التهذيب: خيسق اسم لبة{ معروفة. وبئر خ.ي\س.ق¬: بعيدة



القع\ر. وقب خ.ي\س.ق أ%يضاv: ق%ع1ي.
@خشق: ال%و\شق: ما ي.بقى ف الع1ذ}ق بعدما ي'ل}ق%ط ما فيه؛ عن كراع.

وال%و\ش.ق من كل شيء: الر_د1يء؛ عن ال%ج.ر,ي�.
@خفق: ال%ف}ق': اض\ط1راب الشيء الع.ر,يض. يقال: رايات'هم ت.خ\ف1ق

وت.خ\ت.ف1ق'، وتسم�ى ال4علم' ال%واف1ق. والاف1قات1. ابن سيده: خ.ف%ق.
vق' خ.ف}قا�الفؤ.اد والب\ق والسيف' والراية� والريح ونوها ي.خ\ف1ق' وي.خ\ف
وخ'فوقاv وخ.ف%قاناv وأ%خ\فق. واخ\تف%ق، كله: اض\ط%رب، وكذلك الق%لب

والس_راب إذا اض\ط%ربا. التهذيب: خ.فقت الريح خ.ف%قاناv، وهو ح.فيف�ها أ%ي
د.و,يe ج.ر\ي,ها، قال الشاعر:

كأ%ن� ه'و,ي_ها خ.ف%قان� ريح�
خ.ر,يق�، بي. أ%ع\لم� ط1وال,

وأ%خ\ف%ق. بثوبه: ل%مع به. وال%ف}قة: ما ي'صيب القلب. في.خف1ق له،
وفؤاد م.خ\فوق. التهذيب: ال%فقان� اضطراب القلب وهي خ1ف9ة تأخذ القلب، تقول:

رجل م.خ\فوق. وخف%ق برأسه من النeعاس: أ%مال%ه، وقيل: هو إذا ن.عس
ن.ع\سةv ث تنب�ه. وف الديث: كانت رؤوسهم ت.خ\ف1ق خ.ف}قة أ%و خفقتي.
ويقال: سي الليل ال%ف}قتان وها أ%و�له وآخره، وسي النهار الب.ر\دان1 أ%ي

غ�د\وة وعشي�ة. وقال ابن هانئ ف كتابه: خف%ق خ'فوقاv إذا نام. وف
الديث: كانوا ينتظرون الع1شاء حت ت.خ\ف1ق رؤوسهم أ%ي ي.نامون حت تسق�ط

أ%ذ}قانم على صدورهم وهم ق�عود، وقيل: هو من ال�فوق الضطراب. ويقال: خف%ق
فلن خ.ف}قة إذا نام ن.ومة خفيفة. وخ.ف%ق الرجل أ%ي حر�ك رأسه وهو ناعس.

وخف%ق الل� خ.ف}قاv: اض\ط%رب؛ فأ%م�ا قول رؤبة:
وقات1م, ال4ع\ماق, خاو,ي ال�خ\ت.ر.ق\،

م'ش\ت.ب,ه1 ال4علم, ل%م_اع, ال%ف%ق\
فإنه ح'ر>ك للضرورة كما قال:

فلم ي'ن\ظ%ر\ به ال%ش.ك'
وأ%رض خف9اقة: ي.خ\ف1ق فيها السراب. التهذيب: الس_راب ال%ف�وق

والاف1ق' الكثي الضطراب. وال%ف}قة: ال%فازة ذات الل؛ قال العجاج:
وخ.ف}قة ليس با ط�وئ1ي�

يعن ليس با أ%حد. وخف%ق الشيء�: غاب، وقيل لع.ب,يدة% 
(* قوله «عبيدة»



قال النووي كسفينة وضبط ف النهاية أيضاv بفتح العي). الس_ل}مان,ي�: ما
يوجب الغ'سل؟ فقال: ال%ف}ق' وال1لط؛ يريد بالفق م.غ1يب الذكر ف

الفرج؛ التفسي لل4زهري، من خ.ف%ق النجم' إذا ان\حط� ف الغرب، وقيل: هو
من ال%ف}ق الضر\ب,. وخف%ق. النجم' ي.خ\ف1ق' وأ%خ\ف%ق.: غاب؛ قال

الشم�اخ:عي\رانة كف�قود1 الر_ح\ل, ناج,ية،
إذا النجوم' ت.و.ل�ت\ بعد إخ\فاق,

(* قوله «كفقود الرحل» كذا بالصل مضبوطاv ومثله شرح القاموس ولعله
كفقود الرحل).

وقيل: هو إذا تلل وأ%ضاء؛ وأ%نشد ال4زهري:
وأ%ط}ع'ن' بالق%وم, ش.ط}ر. ال�لو

ك1، حت إذا خ.ف%ق. ال1ج\د.ح'
وخ.فق. النجم' والقمر: ان\حط9 ف الغرب، وكذلك الشمس؛ يقال: ور.د\ت'

خ'فوق. النجم أ%ي وقت خ'فوق
الث©ريا، تعله ظرفاv وهو مصدر. ورأيت فلناv خافق العي أ%ي خاش1ع.

العي غائرها، وكذلك ماكل العي 
vقوله «ما كل العي» كذا بالصل مرموزا *)

له بعلمة وقفة، والرف الخي يتمل أن يكون كافاv أو لماv، ولعله ما
ذل العي أي مسترخيها وفاترها.) وم'ر.ن_ق' العي. وخف%ق الليل�: سقط عن

ال�فق؛ عن ابن ال4عراب. وخف%ق السهم': أ%سرع.
ور,يح خ.ي\ف%ق¬: سريعة. وفرس خ.ي\ف%ق وناقة خ.ي\ف%ق: سريعة جد�اv، وقيل:

هي الطويلة القوائم مع إخ\طاف، وقد يكون للذكر والتأنيث� عليه أ%غلب،
وقيل: فرس خ.ي\ف%ق م'خ\ط%فة� البطن, قليلة اللحم. الكلبe: امرأ%ة خ.ي\فق

وهي الطويلة الرeف}عي الدقيقة العظام البعيدة الطو. سريع، وهو
ال%ن\ف%ق1يق' ف الناقة والفرس والظليم، وهو مشي ف اضطراب. وقال أ%بو عبيدة:

فرس خ.ف1ق وال�نثى خ.ف1يقة مثل خ.ر,ب وخ.ر,بة، وإن شئت قلت خ'ف%ق
وال�نثى خ'فق%ة مثل ر'ط%ب ور'طب.ة، والمع خ.ف1قات¬

وخ'ف%ق%ات¬ وخ1فاق¬، وهي بنزلة ال4ق%ب�، وربا كان الفوق من خ1ل}قة
الفرس، وربا كان من الضeمور وال%ه\د، وربا أ�فرد وربا أ�ضيف؛ وأ%نشد

ف الفراد:
وم'ك}ف1ت ف%ض\ل, سابغة{ دلص�،



على خ.ي\فانة{ خ.ف1ق� ح.شاها
وأ%نشد ف الضافة:

ب,ش.نج� م'و.ت_ر, ال4نساء،
حاب الضeل�وع, خ.ف1ق ال4ح\شاء

ويقال: فرس¬ خ.ف1ق' الش.ا. والي\ف%ق: فرس س.ع\د بن مشهب.
وامرأة خ.ن\ف%ق¬: سريعة ج.ر,يئة. وال%ن\ف%ق' وال%ن\ف%ق1ي': الداهية؛

يقال: داهية خ.ن\ف%ق1ي¬، وهو أيضاv ال%ف1يفة� من النساء ال%ر,يئة،
والنون زائدة، جعلها من خ.ف}ق, الر�يح. وال%ن\فق1ي': حكاية أ%صوات حوافر

اليل. وال%ن\فق1ي: الناق1ص' ال%ل}ق,؛ قال ش'ي.ي\م' ابن خ'و.ي\ل1د:
قلت' ل%سي>دنا: يا حكيـ

م'، إن_ك. ل تأس' أ%س\واv ر.ف1يقا
أ%ع\ن\ت. ع.د1ي�اv على ش.أو,ها،
ت'عاد1ي ف%ر,يقاv وت.ن\ف1ي ف%ريقا

أ%ط%ع\ت. الي.مي. ع1ناد. الش>مال,،
ت'ن.ح>ي ب,ح.د� ال%واس1ي ال�ل�وقا

ز.ح.ر\ت. با ليلةv كل�ها،
فج,ئت. با م'ؤي.داv خ.ن\ف%ق1يقا

وهذا أ%ورده الوهري:
وقد ط%لق%ت\ ليلةv كل�ها،

فجاءت\ به م'ؤد.ناv خ.ن\ف%ق1يقا
قال ابن بري: والصواب:

زحرت با ليلة كلها
كما تقدم؛ وقوله: يا حكيم، ه'ز\ء منه أي أ%نت الذي تزعم أنك حكيم

وت'خطئ هذا ال%طأ، وقوله: أطعت اليمي ع1ناد الشمال، مثل ضربه، يريد فعلت
ف1ع\لv أ%مكنت به أ%عداءنا من�ا كما أ%علمتك أ%ن العرب تأت أ%عداءها من
م.يام1نهم؛ يقول: فج,ئتنا بداهية{ من المر وجئت. به م'ؤ\ي.داv خنفقياv أ%ي

ناقصاv م'ق%ص>راv. وخف%ق%ه بالسيف والسوط والد>ر_ة1 ي.خ\ف�قه
وي.خ\ف1قه خ.ف}قاv: ضربه با ضر\باv خفيفاv. وال1خ\فقة�: الشيء يضرب به سي أو

د1ر�ة التهذيب: وال1خ\ف%ق%ة� وال%ف}ق%ة، جزم، هو الشيء الذي يضرب نو
سي أو د1ر_ة. ابن سيده: وال1خفقة سوط من خشب. وسيف م1خ\ف%ق¬: ع.ر,يض.



قال ال4زهري: وال1خ\ف%ق' من أساء السيف العريض. الليث: ال%ف}ق' ضربك
الشيء بالد>ر_ة أ%و بشيء عريض، وال1خ\فقة الدر�ة الت يضرب با. وف

حديث عمر، رضي ال عنه: فضربما بال1خفقة؛ هي الدر�ة.
وأ%خ\فق. الرجل�: ط%لب حاجة فلم ي.ظ}ف%ر با كالرجل إذا غزا ول يغنم،

أ%و كالصائد إذا رجع ول يصطد، وطل%ب حاجة فأخ\ف%ق.. وروي عن النب، صلى
ال عليه وسلم، أنه قال: أ%يeما س.ر,ي�ة{ غ%زت فأخ\ف%قت كان لا أ%جرها
مرتي؛ قال أبو عبيد: الخ\فاق' أن يغز'و ف%ل يغنم شيئاv؛ ومنه قول

عنترة يصف فرساv له:
في'خ\ف1ق' مر_ةv وي.ص1يد' أ�خ\ر.ى،
وي.ف}ج.ع ذا الض_غائن بال4ر,يب

(* قوله «ويصيد» ف الساس: ويفيد، وقوله «ويفجع» ويفجأ. وهو ف ديوانه:
فيخفق تارة ويصيد أ�خرى * ويفجع ذا الضفائن بالريب)

يقول: يغزو على هذا الفرس مرة ول يغنم أ�خرى؛ قال أبو عبيد: وكذلك كل
طالب حاجة إذا ل يقضها فقد أ%خ\فق إخفاقاv، وأصل ذلك ف الغنيمة. قال ابن

الثي: اصله من ال%ف}ق التحرeك أي صاد.ف%ت1 الغنيمة% خاف1قةv غي
ثابتة مستقر�ة. الليث: أ%خ\فق. القوم' فن.ي زاد'هم، وأ%خفق. الرجل� قل9

ماله. وال%ف}ق': صوت النعل وما أشبهها من الصوات.
وف الديث ذكر منكر ونكي: إنه ل%ي.س\م.ع' خ.ف}ق. ن,عالم حي ي'ول©ون

عنه، يعن اليت. يسمع صوت نعالم على ال4رض إذا مش.و\ا. ورجل خ.ف9اق'
القدم عريض باطن القدم، وخ.فق. ال4رض. بن.ع\له وكل© ضرب بشيء عريض

خ.ف}ق¬؛ وقوله:
م'ه.ف}ه.ف الك%ش\ح.ي\ خ.ف9اق الق%د.م\

قال ابن ال4عراب: معناه أنه خفيف على الرض ليس بثقيل ول ب.طيء،
وقيل: خف9اق القدم إذا كان صدر قدميه عريضاv؛ قال أ%بو ز'غ}بة% الزرجي:

قد ل%ف�ها الليل� ب,س.و_اق� ح'ط%م\،
خ.د.ل�ج, الساق%ي\ن, خ.ف9اق الق%د.م

وقيل: هذا الرجز للح'ط%م الق%ي\س3ي�. وامرأ%ة خ.ف9اقة� ال%ش.ى أ%ي
خ1يصة؛ وقوله:

أل يا ه.ض1يم. الك%ش\ح, خ.ف9اقة ال%شى،
من الغ1يد1 أ%ع\ناقاv أولك1 الع.واتق,



:�إنا عن بأنا ضامرة البطن خ.ميصة، وإذا ض.م'رت خ.ف%قت، وال%ف}قة
ال%فازة ال%ل}ساء ذات الل,.

والاف1ق': الكان الال من ال4ن,يس، وقد خ.ف%ق. إذا خل؛ قال الراعي:
ع.و.ي\ت. ع'واء الكل}ب,، ل9ا ل%ق1يت.نا

ب,ث%ه\لن%، من خ.و\ف الف�روج, ال%واف1ق
وخ.ف%ق ف البلد خ'فوقاv: ذهب.

والاف1قان: ق�ط}را الواء. وال%اف1قان1: أ�ف�ق الشرق والغرب؛ قال
ابن السكيت: لن الليل والنهار ي.ح\ف1قان فيهما، وف التهذيب: يفقان

بينهما؛ قال أ%بو اليثم: الافقان الشرق والغرب، وذلك أن الغرب يقال له
الاف1ق' وهو الغائب، فغ.ل�ب'وا الغرب على الشرق فقالوا الافقان كما

قالوا ال4بوان. شر: الافقان1 طر.فا السماء وال4رض؛ قال رؤبة:
والل9ه\ب لب' الاف1ق%ي\ن ي.ه\ذ1مه'

وقال ابن ال4عراب: ي.ه\ذ1مه يأكله.
كلها ف ف%ل%ك{ يستل}ح1م'ه

أ%ي يركبه؛ وقال خالد بن جن\بة%: الافقان1 منتهى ال4رض والسماء. يقال:
أ%لق ال فلناv بالافق، قال: والافقان1 ه.واءان م'حيطان1 بانب

ال4رض. قال: وخ.واف1ق' السماء ال1هات الت ت.خرج منها الر�ياح ال4ربع.
وف الديث: أن ميكائيل م.ن\ك1باه ي.ح'ك9ان الاف1ق%ي\ن, يعن طر.ف

السماء، وف النهاية: م.ن\ك1با إسرافيل ي.ح'ك9ان1 الافقي، قال: وها طرفا
السماء وال4رض؛ وقيل: الغرب والشرق.

وال%ف9اقة�: الس\ت. وخف%قت الدابة ت.خ\ف1ق إذا ض.رط%ت، فهي خ.ف�وق.
وال%خ\ف�وق: النون؛ وأ%نشد:

م.خ\ف�وقة تزو�جت م.خ\ف�وقا
وروى ال4زهري بإسناده عن حذيفة بن أ�سيد قال: يرج الدجال ف خ.ف}قة من

الد>ين وسوداب الدين 
(* قوله «وسوداب الدين» كذا بالصل ورمز له بعلمة

وقفة)، وف رواية جابر: وإد\بار من العلم؛ أ%راد أ%ن خروج الدجال يكون
عند ض.عف الد�ين وق1ل9ة أ%هله وظ�هور أ%هل الباطل على أ%هل الق� وف�ش'و�

الشر وأ%هله، وهو من خ.فق الليل� إذا ذهب أكثره، أ%و خ.فق. إذا اض\طرب.،
أ%و خ.فق. إذا ن.ع.س. قال أ%بو عبيد: ال%ف}قة� ف حديث الدج�ال



الن_ع\سة� ههنا، يعن أن الدين ناع1س¬ و.س\نان� ف ض.عفه، من قولك خ.فق. خ.ف}قة
إذا نام. نومة خفيفة.

ومن أ%مثال العرب: ظلم ظ�ل}م. ال%ي\ف%قان1 وقيل: كان اسه س.ي�اراv خرج
،vمن ع.و\ف بن إكليل بن يسار، وكان قتل أ%خاه عويفا vيريد الش�ح\ر هاربا

فلقيه ابن عم له ومعه ناقتان وزاد¬، فقال له: أ%ين تريد؟ قال: الشحر
لئل ي.ق}د1ر علي_ عوف فقد قتلت أ%خاه ع'و.ي\فاv، فقال: خذ إحدى الناقتي،

وشاط%ر.ه زاد.ه، فلما ول�ى عطف عليه فقتله فسمي ص.ر,يع. الظلم؛ وفيه
يقول القائل:

أ%ع.لYم'ه الر>ماية% ك�ل� ي.وم�،
فلم�ا اش\ت.د_ ساع1د'ه ر.مان

،vتعال ال هذا ال%و\ر' ح.ق9ا
ول ظ�لم¬ ك%ظ�ل}م ال%ي\ف%قان1

وال%ف%قان�: اض\ط1راب' الناح. وخ.ف%ق. الطائر أ%ي طار، وأ%خ\ف%ق. إذا
ضرب بناحيه؛ قال الراجز:

كأ%نا إخ\فاق' طي� ل ي.ط1ر\
وفلة خ.ي\ف%ق¬ أي واسعة ي.خ\ف1ق فيها الس_راب؛ قال الز_ف%يان:

أ%ن_ى أ%ل%م_ ط%ي\ف' ل%يلى ي.ط}ر'ق'،
ود'ون% م.س\راها ف%لةD ف%ي\هق'،

ت1يةD م.ر.و\راة وف%ي\ق¬ خ.ي\ف%ق'
.vال4صمعي: ال%خ\ف%ق' ال4رض الت تستوي فيكون فيها السراب' مض\ط%ر,با

وم'خ.فYق¬: اسم موضع؛ قال رؤبة:
ولم1عاv م%فYق¬ ف%ع.ي\ه.م'ه

@خقق: خق�ت ال4تان� ت1قe خ.ق1يقاv، وهي خق�وق: صو_ت. ح.ياؤها عند
الماع من ال�زال والس\ت1ر\خاء، وكذلك كل9 أنثى من الدواب�. وخ.ق_

الف%رج ي.خ1قe خق1يقاv، وكذلك ق�ن\ب' الفر.س إذا صو�ت، وخف�ت الرأة وهي
خ.قوق وخ.ق�اقة كذلك، وهو نعت مكروه؛ قال:

لو ن,ك}ت. م1نهن_ خق�وقاv ع.ر\دا،
س.م1ع\ت ر,ز�اv ود.و,ي�اv إد�ا

أ%بوعبيدة ف كتاب اليل: ال1قاق' صوت يكون ف ظ%ب\ية ال�نثى من اليل
من ر.خاوة خ1ل}قتها وار\ت1فاع م'ل}ت.قاها، فإذا تر�كت لع.ن.ق� أ%و غيه



اح\ت.ش.ت\ ر.ح�1ها الريح. فصو_تت فذلك ال1قاق، ويقال للفرس من ذلك
.eالاق

وال%ق�وق وال%ق�اقة� من ال�ت'ن والنساء: الواسعة الد'بر. ويقال ف
الس>باب: يا ابن ال%ق�وق

وال%ق�اقة�: الس\ت'؛ ومن ال4ح\راح م'خ1قÒ، وإخ\قاق�ه: صوته عند
الن_خ\ج,. وح1ر¬ م1خق�: مصوت عند النخج.

قال أ%بو زيد: إذا ات_سعت الب.ك}رة� أ%و ات_سع خ.ر\ق�ها عنها قيل:
أ%خ.ق�ت إخ\قاقاv فان%س'وها ن.خ\ساv، وهو أ%ن ي'سد_ ما اتسع منها بشبة

أ%و بجر أ%و بغيه. وخ.ق�ت البكرة: ات_سع خ.ر\ق�ها عن ال1ح\و.ر أ%و
اتسعت الن�عامة� عن موضع ط%رفها من الزeر\ن'وق.

وال%ق1يق' وال%ق}خ.قة�: ز'عاق' ق�ن\ب الدابة، وقد خ.ق> وخ.ق}خق.. قال
ابن الظفر ال%قيق' ز'عاق' ق�نب الداب_ة فإذا ضوعف مففاv قيل:

خ.ف}خ.ق. وال%ق}خة: صوت القنب والفرج, إذا ض'وعف. وخ.ق_ القار' وما أ%شبهه
خ.ق9اv وخق%قاv وخ.ق1يقاv وخ.قخق: غ%لى وس'مع له صوت.

وال%قe: الغدير اليابس إذا ج.ف_ وت.ق%ل}ف%ع؛ قال:
كأ%ن_ما ي.م\ش1ي ف خ.ق�ç ي.ب.س\

وقال ابن دريد: قال أ%هل اللغة القe شبه حفرة عامضة ف الرض مثل
الل©خ\ق�وق، قال: ول أ%دري ما صحته. وال%قe وال�خ\قوق: قدر ما يتفي فيه

الدابة أ%و الرجل، لغة ف الل©خ\قوق؛ قال الليث: ومن قال اللخقوق فإنا
هو غلط من قبل المزة مع لم العرفة، قال أ%بو منصور: هي لغة لبعض
العرب ي.تكلم با أهل الدينة، وبذه اللغة قرأ نافع، يقولون قال ال4حر،

ومنهم من يقول قال ل%ح\مر، وقال ذلك سيبويه والليل؛ حكاه الزجاج. وقيل:
ال4خاق1يق' فق%ر¬ ف ال4رض وهي ك�سور فيها ف م'ن\ع.ر.ج البل وف ال4رض

الت.فقYرة، وهي ال4ودية. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ن�
رجلv كان واقفاv معه وهو مرم ف%و.ق%ص.ت به ناقته ف أ%خاق1يق, ج,ر\ذان

فمات؛ وهي ش'قوق ف ال4رض، واحدها أ�خ\ق�وق، ول يعرفه ال4صمعي إل
باللم؛ قال ال4صمعي: إنا هو ل%اق1يق ج,ر\ذان{، واحدها ل�خ\قوق، وهي شقوق

ف ال4رض؛ قال أ%بو منصور وقال غيه: ال4خاق1يق' صحيحة كما جاء ف
الديث، واحدها أ�خ\ق�وق مثل أ�خدود وأ%خاد1يد..

vفيها خ.د�ا �وال%قe وال%دe: الش_قe ف ال4رض. يقال: خ.د_ السيل



وخ.ق_ فيها خ.ق9اv. ابن شيل: خق السيل ف ال4رض خق9اv إذا ح.فر فيها
.vعميقا vح.ف}را

وكتب عبد اللك بن م.ر\وان% إ,ل وكيل له على ض.ي\عة: أ%م_ا بعد فل
:eإ,ل س.و_ي\ته وزر.ع\ت.ه؛ فالل�ق vمن ال4رض ول ل%ق�ا vت.د.ع\ خ.ق9ا

الشق� الستطيل وهو الص_د\ع'، وال%قe: ح'ف}رة غامضة ف ال4رض وهو
ال�ح\ر؛ وأ%نشد شر ل1لvعي ال1ن\ق%ري� يصف ذكر فرس:

وقاس1ح� ك%عم'ود1 ال4ث}ل, ي.ح\ف1ز'ه
د.ر\كاv ح1صان، وص'ل}ب غ%ي\ر م.ع\ر'وق,

م1ث}ل ال1راوة م1يثام، إ,ذا وق%ب.ت\
ف م.ه\ب,ل�، صاد.ف%ت\ داء اللvخاق1يق,

(* قوله «مثل الراوة إل» سيأت للمؤلف ف مادة لق على غي هذا
vأ%يضا �الوجه).ابن ال4عراب: ال1ق%قة� الر_ك%وات' ال�تلح1مات'، وال1ق%قة

الشeقوق الضي>قة�. وف النوادر: يقال استخ.ق_ الفر.س' وأ%خ.ق_
وام\ت.خ.ض إ,ذا اس\ت.ر\خى س'ر\م'ه، يقال ذلك ف الذكر.

@خلق: ال تعال وتقد_س الال1ق' وال%ل�ق'، وف التنزيل: هو ال
الال1ق البارئ الصو>ر؛ وفيه: بلى وهو ال%ل�ق الع.ليم؛ وإ,نا ق�د�م

أ%و_ل و.ه\لة ل4نه من أ%ساء ال جل وعز. ال4زهري: ومن صفات ال
تعال الالق والل�ق ول توز هذه الصفة بال4لف واللم لغي ال عز

وجل، وهو الذي أ%وجد ال4شياء جيعها بعد أ%ن ل تكن موجودة، وأ%صل اللق
التقدير، فهو باع\تبار تقدير ما منه وج'ود'ها وبالعتبار لل3ياد1 على

و.ف}ق, التقدير خالق¬.
وال%ل}ق' ف كلم العرب: ابت1داع الشيء على م1ثال ل ي'سبق إ,ليه: وكل

شيء خل%قه ال فهو م'ب\ت.د1ئه على غي مثال س'بق إ,ليه: أ%ل له ال%لق
وال4مر تبارك ال أ%حسن الالقي. قال أ%بو بكر بن ال4نباري: اللق ف
كلم العرب على وجهي: أ%حدها ال3ن\شاء على مثال أ%ب\دع.ه، والخر

التقدير؛ وقال ف قوله تعال: فتبارك ال أ%حسن' الالقي، معناه أ%حسن
.v؛ أ%ي ت'قد>رون كذباvون إ,ف}كا�ال�قد>رين؛ وكذلك قوله تعال: وت.خ\لق
وقوله تعال: أ%ن>ي أ%خ\ل�ق لكم من الطي خ.ل}قه؛ تقديره، ول يرد أ%نه

ي'حد1ث معدوماv. ابن سىده: خ.لق ال الشيء ي.خل�قه خلقاv أ%حدثه بعد أ%ن
ل يكن، وال%ل}ق' يكون الصدر ويكون ال%خ\ل�وق.؛ وقوله عز وجل: يل�قكم



ف بطون أ�مهاتكم خ.ل}قاv من بعد خ.لق ف ظ�لمات ثلث؛ أ%ي يل�قكم
ن'ط%فاv ث ع.ل%قاv ث م'ض.غاv ث ع1ظاماv ث ي.كس'و الع1ظام لماv ث ي'صو�ر

وي.نف�خ فيه الرeوح، فذلك معن خ.لقاv من بعد خلق ف ظلمات ثلث ف
الب.طن والر_ح1م وال%ش1يمة1، وقد قيل ف ال4صلب والرحم والبطن؛ وقوله

تعال: الذي أ%حس.ن. كل� شيء خ.ل}ق%ه؛ ف قراءة من قرأ% به؛ قال ثعلب: فيه
ثلثة أ%وجه: فقال خ.ل}قاv منه، وقال خ.ل}ق. كلY شيء، وقال ع.ل�م

ك�ل� شيء خ.ل}ق%ه؛ وقوله عز وجل: فل%ي'غ.ي>ر'ن� خ.ل}ق. ال؛ قيل: معناه
د1ين. ال ل4ن ال ف%ط%ر ال%ل}ق. على ال3سلم وخل%قهم من ظهر آدم،

عليه السلم، كالذ9ر>، وأ%ش\ه.د.هم أ%نه ربم وآمنوا، فمن كفر فقد غي_ر
خلق ال، وقيل: هو ال1صاء ل4ن� من ي.خ\ص1ي الفحل فقد غي_ر خ.ل}ق.
ال، وقال السن وماهد: فليغين خ.ل}ق. ال، أ%ي د1ين. ال؛ قال ابن

عرفة: ذهب قوم إ,ل أ%ن قولما حجة لن قال ال3يان ملوق ول حجة له، ل4ن
قولما د1ين ال أ%رادا حكم ال، والد>ين' ال�ك}م، أ%ي فليغين حكم

ال وال%ل}ق الد�ين. وأ%ما قوله تعال: ل ت.ب\د1يل% ل%ل}ق ال؛ قال
قتادة: لد1ين ال، وقيل: معناه أ%ن� ما خلقه ال فهو الصحيح ل ي.قد1ر
أ%حد أ%ن ي'ب.د>ل% معن صحة الدين. وقوله تعال: ولقد جئتم'ونا ف�راد.ى

كما خ.ل%ق}ناكم أ%و_ل مرة؛ أ%ي ق�درت'نا على ح.ش\ركم كقدرتنا على
خ.ل}ق1كم.

وف الديث: من ت.خل�ق للناس با ي.علم ال� أ%نه ليس من ن.فسه شان.ه
Dال؛ قال البد: قوله تل�ق أ%ي أ%ظهر ف خ'لق1ه خلف ني�ته. وم'ض\غة
م'خل�قة أ%ي تام�ة اللق. وسئل أ%حد بن يي عن قوله تعال: م'خل�قة{

وغي, مل�قة، فقال: الناس خ'ل1قوا على ضربي: منهم تام� ال%لق، ومنهم
خ.د1يج¬ ناقص غي تام�، يد'ل©ك على ذلك قوله تعال: ون'ق1رe ف

ال4رحام ما نشاء؛ وقال ابن ال4عراب: ملقة قد بدا خ.ل}ق�ها، وغي ملقة ل
ت'صو_ر. وحكى اللحيان عن بعضهم: ل والذي خ.ل%ق ال�ل�وق ما فعلت ذلك؛

يريد جع ال%ل}ق,.
ورجل خ.ل1يق¬ بي�ن ال%ل}ق: تامe ال%ل}ق معتدل، وال�نثى خ.ل1يق

وخ.ل1يقة وم'خ\ت.ل%قةD، وقد خ.ل�ق%ت خ.لقة. وال�خ\تل%ق: كال%ليق، وال�نثى
م'خ\تل%قة. ورجل خ.ل1يق إ,ذا ت9 خ.لق�ه، والنعت خ.ل�قت الرأ%ة خ.لقة
إ,ذا ت9 خ.ل}قها. ورجل خ.ل1يق وم'خ\تل%ق: حس.ن' ال%ل}ق,. وقال الليث:



eخ\تل%ق: التام�امرأ%ة خ.ل1يقة ذات جسم وخ.ل}ق، ول ينعت به الرجل. وال
ال%ل}ق وال%مال, ال�عتد1ل؛ قال ابن بري: شاهده قول الب'ر\ج بن

م'س\ه,ر:فلم�ا أ%ن ت.ن.ش_ى، قام. خ1ر\ق¬
من الف1ت\يان1، م'خت.ل%ق¬ ه.ض1يم'

وف حديث ابن مسعود وق%تل1ه أ%با جهل: وهو كال%مل ال�خ.ل�ق, أ%ي
التام> ال%ل}ق,.

وال%ل1يقة�: ال%ل}ق' وال%لئق'، يقال: هم خ.ل1يقة� ال وهم خ.ل}ق
ال، وهو مصدر، وجعها اللئق. وف حديث ال%وار,ج: هم ش.رe ال%ل}ق,

وال%ل1يقة1؛ ال%ل}ق': الناس، وال%ليقة�: البهائم، وقيل: ها بعن واحد
ويريد بما جيع اللئق. وال%ل1يقة�: الط�ب,يعية الت ي'خل%ق با

ال3نسان. وحكى اللحيان: هذه خ.ل1يقت'ه الت خ'لق عليها وخ'ل1ق%ها والت
خ'ل1ق؛ أ%راد الت خ'ل1ق صاحبها، والمع ال%لئق؛ قال لبيد:

فاق}ن.ع\ با ق%س.م. ال%ل1يك'، فإ,ن_ما
ق%س.م. اللئق.، بيننا، ع.ل�م'ها

وال1ل}قة�: الف1ط}رة. أ%بو زيد: إ,نه لكري الط�ب,يعة وال%ل1يقة1
والس_ل1يقة1 بعن واحد. وال%ل1يق': كال%ل1يقة؛ عن اللحيان؛ قال: وقال

الق%نان,ي ف الكسائي:
وما ل1ي ص.د1يق¬ ناص1ح¬ أ%غ}ت.د1ي له

بب.غ\داد. إ,ل� أ%نت.، ب.رÒ م'واف1ق'
ي.ز,ين' الك1سائي_ ال4غر_ خ.ل1يق�ه،

إ,ذا ف%ض.ح.ت\ بع.ض. الر>جال, ال%لئق'
وقد يوز أ%ن يكون ال%ل1يق' جع خ.ل1يقة كشعي وشعية، قال: وهو

الساب,ق إ,ل9، وال�ل�ق ال%ل1يقة أ%عن الط�ب,يعة.
وف التنزيل: وإ,نك ل%عل%ى خ'ل�ق عظيم، والمع أ%خ\لق، ل ي'كس�ر على

غي ذلك. وال�ل}ق وال�ل�ق: الس_ج,ي�ة. يقال: خال1ص, ال�ؤ\من. وخال1ق,
الفاجر. وف الديث: ليس شيء ف اليزان أ%ث}قل% من ح'سن ال�ل�ق؛

ال�ل�ق'، بضم اللم وسكونا: وهو الد>ين والطب\ع والسجية، وحقيقته أ%نه
ل1صورة ال3نسان الباطنة وهي نف}سه وأ%وصافها ومعانيها الختصة� ب,ها بنزلة

ال%ل}ق لصورته الظاهرة وأ%وصافها ومعانيها، ولما أ%وصاف حس.نة وقبيحة،
والثواب' والعقاب يتعل9قان بأ%وصاف الصورة الباطنة أ%كثر ما يتعلقان



بأ%وصاف الصورة الظاهرة، ولذا تكر�رت ال4حاديث ف م.دح ح'سن اللق ف غي
موضع كقوله: م1ن أ%كثر ما ي'دخل الناس. الن_ة% تقوى ال وح'س\ن' اللق،

وقول1ه: أ%كمل� الؤ\مني إ,ياناv أ%ح\سن'هم خل�قاv، وقوله: إ,ن�
العبد لي'درك ب'سن خ'لقه درجة% الصائم القائم، وقوله: ب'ع1ثت ل�ت.م>م

م.كار,م ال4خلق؛ وكذلك جاءت ف ذم� سوء اللق أ%يضاv أ%حاديث كثية. وف
حديث عائشة، رضي ال عنها: كان خ'ل�قه القرآن% أ%ي كان متمسكاv به وبآدابه

وأ%وامره ونواهيه وما يشتمل عليه من الكارم والاسن وال4لطاف. وف
حديث عمر: من تل�ق للناس با يعلم ال أ%نه ليس من ن.ف}سه شان.ه ال،

أ%ي تكل�ف أ% ي'ظهر من خ'ل�قه خ1لف ما ي.نطو,ي عليه، مثل تص.ن_ع.
وت%م_ل إ,ذا أ%ظهر الص_ن,يع والميل. وت.خل�ق بل�ق كذا: استعمله من غي

vف ف1ط}رته، وقوله تل�ق مثل ت.جم_ل أ%ي أ%ظهر ج.مال vأ%ن يكون ملوقا
وتصن�ع وت.حس_ن، إ,ن_ما تأ}و,يل�ه ال3ظ}هار. وفلن ي.تخل�ق بغي

خ'لقه أ%ي ي.تكل�فه؛ قال سال بن واب,صة%:
يا أ%يeها ال�تحلYي غي. ش1يم.ت1ه،
إ,ن الت_خ.ل©ق يأ}ت د'ونه ال�ل�ق'

أ%راد بغي ش1يمته فحذف وأ%وص.ل.
وخال%ق. الناس.: عاش.رهم على أ%خلق1هم؛ قال:

خال1ق, الناس. ب'ل}ق� ح.س.ن�،
ل ت.ك�ن\ كل}باv على الناس, ي.ه,ر�

وال%ل}ق: التقدير؛ وخل%ق ال4د1ي. ي.خ\ل�قه خ.ل}قاv: قد_ره لا يريد
قبل القطع وقاسه ليقطع منه م.زادةv أ%و ق1ربة أ%و خ'ف9اv؛ قال زهي يدح

:vرجل
ول4نت. ت.ف}ري ما خ.ل%ق}ت.، وبعـ
ـض' القوم, ي.خ\ل�ق'، ث ل ي.ف}ري

يقول: أ%نت إ,ذا قد_رت أ%مراv قطعته وأ%مضيت.ه وغي'ك ي'قد>ر ما ل
ي.قطعه ل4نه ليس باضي الع.ز\م، وأ%نت. م.ض�اء على ما عزمت عليه؛ وقال

الكميت:
أ%راد'وا أ%ن ت'زاي,ل% خال1قات¬
أ%د1ي.ه'م'، ي.ق1س\ن. وي.ف}ت.ر,ينا

يصف ابن ن,زار من م.عد�، وها ر.ب,يعة� وم'ض.ر، أ%راد أ%ن نس.بهم



وأ%د1يهم واحد، فإ,ذا أ%راد خالقات' ال4دي التف}ر,يق. بي نس.بهم تبي_ن
vه للقطع، وضر.ب النساء الال1قات1 مثل�لن أ%نه أ%دي واحد ل يوز خ.ل}ق

للنس�ابي الذين أ%رادوا التفريق بي ابن ن,زار، ويقال: زاي.ل}ت' بي
الشيئي وزي_ل}ت' إ,ذا ف%ر_ق}ت. وف حديث أ�خت أ�م.ي_ة% بن أ%ب

الص_ل}ت قالت: فدخ.ل% علي_ وأ%نا أ%خل�ق' أ%د1ياv أ%ي أ�ق%د>ره ل4ق}ط%عه.
وقال الجاج: ما خ.ل%ق}ت' إ,ل� ف%ر.ي\ت'، ول و.ع.د\ت' إ,ل�

و.ف%ي\ت'.وال%ل1يقة�: ال%ف1ية ال%خ\لوقة ف ال4رض، وقيل: هي ال4رض، وقيل:
هي البئر الت ل ماء4 فيها، وقيل: هي النeق}رة ف البل ي.س\ت.نق1ع فيها

الاء، وقيل: الليقة البئر ساعة ت'ح\ف%ر. ابن ال4عراب: ال�ل�ق
البار' ال%د1يثات' ال%ف}ر. قال أ%بو منصور: رأ%يت ب,ذ1ر\وة الص_م�ان

ق1لتاv ت'م\س3ك ماء4 السماء ف ص.فاة{ خ.ل%قها ال فيها تسميها العرب
vورأ%يت بال%ل}صاء من جبال الد_ه\ناء د'ح\لنا ،Dخ.لئق.، الواحدة خ.ل1يقة

خلقها ال ف بطون ال4رض أ%فواه'ها ض.ي>ق%ةD، فإ,ذا دخلها الداخل وجدها
ت.ض1يق' مرة وت.ت_س3ع' أ�خرى، ث ي'ف}ضي ال%م.رe فيها إ,ل ق%رار

للماء واسع ل يوقف على أق}صاه، والعرب إ,ذا ت.ر.ب_عوا الدهناء ول يقع ربيع
بال4رض, ي.م\ل� الغ'د\ران% است.ق%و\ا ليلهم وشفاههم 

(* قوله «ليلهم
وشفاههم» كذا بالصل، وعبارة ياقوت ف الدحائل عن الزهري: إن دحلن

اللصاء ل تلو من الاء ول يستقى منها إل للشفاء والبل لتعذر الستسقاء
منها وبعد الاء فيها من فوهة الدحل) من هذه الدeح\لن.

وال%ل}ق': الكذب. وخل%ق الكذب. وال3ف}ك. يل�قه وت%ل�ق%ه
واخ\ت.ل%ق%ه واف}تراه: ابتد.عه؛ ومنه قوله تعال: وت}ل�قون إ,فكاv. ويقال: هذه

قصيدة م.خ\لوقة أ%ي م.ن\حولة إ,ل غي قائلها؛ ومنه قوله تعال: إ,ن} هذا
إ,ل خ.ل}ق' ال4و_لي، فمعناه ك%ذ1ب' ال4ولي، وخ'ل�ق ال4و_لي قيل:

ش1يمة� ال4ولي، وقيل: عادة� ال4و_لي؛ وم.ن قرأ% خ.ل}ق ال4و_لي
فمعناه اف}ت1راء� ال4و_لي؛ قال الفراء: من قرأ% خ.ل}ق' ال4و_لي أ%راد

اخت1لقهم وكذبم، ومن قرأ% خ'ل�ق ال4ولي، وهو أ%حبe إ,ل�، الفراء:
أ%راد عادة ال4ولي؛ قال: والعرب تقول حد_ثنا فلن بأ%حاديث ال%ل}ق،

وهي ال�رافات من ال4حاديث ال�ف}ت.ع.لة1؛ وكذلك قوله: إ,ن} هذا إ,ل�
اخ\ت1لق؛ وقيل ف قوله تعال إ,ن هذا إ,ل� اخت1لق أ%ي ت.خ.رeص. وف



حديث أ%ب طالب: إ,ن} هذا إ,ل اختلق أ%ي كذب، وهو اف}ت1عال من ال%ل}ق
وال3ب\داع كأ%ن� الكاذب تل�ق قوله، وأ%صل ال%لق التقدير قبل القطع.
الليث: رجل خال1ق¬ أ%ي صانع، وه'ن_ الالقات' للنساء. وخل%ق الشيء�

خ'لوقاv وخ'لوقةv وخ.ل�ق. خ.لقةv وخ.ل1ق وأ%خ\ل%ق إ,خ\لقاv واخ\ل%و\ل%ق:
ب.ل1ي.؛ قال:

هاج. ال%وى ر.س\م¬، بذات1 الغ.ض.ا،
�م'خ\ل%و\ل1ق¬ م'س\ت.ع\ج,م¬ م'ح\و,ل

قال ابن بري: وشاهد خ.ل�ق. قول ال4عشى:
أ%ل يا ق%ت\ل، قد خ.ل�ق. ال%ديد'،

وح'بeك1 ما ي.م'3حe ول ي.ب,يد'
ويقال أ%يضاv: خ.ل�ق الثوب' خ'لوقاv؛ قال الشاعر:

م.ض.و\ا، وكأ%ن} ل ت.غ\ن. بال4مس, أ%ه\ل�ه'م،
وك�ل© ج.د1يد{ صائ1ر¬ ل1خ'ل�وق,

ويقال: أ%خ\ل%ق. الرجل إ,ذا صار ذا أ%خ\لق؛ قال ابن ه.ر\م.ة%:
ع.ج,ب.ت\ أ�ث%ي\لة� أ%ن} رأ%ت\ن م'خ\ل1قاv؛
ث%ك1ل%ت\ك1 أ�مeك1 أ%يe ذاك ي.ر'وع'؟

قد ي'د\ر,ك' الش_ر.ف. الف%ت، ور,داؤه
خ.ل%ق¬، وج.ي\ب' ق%ميص1ه م.ر\ق�وع'

وأ%خ\ل%ق}ته أ%نا، يتعد�ى ول يتعدى. وشيء# خ.ل%ق¬: بال�، الذكر
وال�نثى فيه سواء ل4نه ف ال4صل مصدر ال4خ\ل%ق, وهو ال4م\ل%س. يقال: ثوب

خ.ل%ق وم1ل}حفة خ.ل%ق ودار خ.ل%ق¬. قال اللحيان: قال الكسائي ل نسمعهم
قالوا خ.ل}قة ف شيء من الكلم. وج,س\م¬ خ.ل%ق¬ ور,م�ة خ.ل%ق؛ قال لبيد:

،vخ.ل%قا vيب' إ,ن} ت.ع\ر' م1ن>ي ر,م_ةYوالث
بعد. ال%مات1، فإ,ن كنت' أ%ت_ئ1ر'

والمع خ'ل}قانD وأ%خ\لق. وقد يقال: ثوب أ%خلق يصفون به الواحد، إ,ذا
كانت الل�وقة فيه كلYه1 كما قالوا ب'ر\مةD أ%ع\شار وثوب أ%ك}ياش¬ وحب\ل

أ%ر\مام¬ وأ%رض¬ س.باس1ب¬، وهذا النحو كثي، وكذلك م'لء4ة أ%خ\لق
وب'ر\مة أ%خ\لق؛ عن اللحيان، أ%ي نواحيها أ%خ\لق، قال: وهو من الواحد الذي

ف�ر>ق. ث ج'م1ع، قال: وكذلك ح.ب\ل أ%خلق وق1ر\بة أ%خلق؛ عن ابن
ال4عراب. التهذيب: يقال ثوب أ%خلق ي'جمع با حوله؛ وقال الراجز:



جاء4 الش>تاء�، وق%م1يصي أ%خ\لق\
ش.راذ1م¬، ي.ض\ح.ك' منه الت_و_اق\

والت_و�اق': ابنه. ويقال ج'ب�ة خ.ل%ق، بغي هاء، وجديد، بغي هاء
أ%يضاv، ول يوز ج'ب_ة خل%قة ول ج.ديدة. وقد خ.ل�ق الثوب، بالضم، خ'لوقة

أ%ي ب.ل1ي.، وأ%خل%ق الثوب مثله. وثوب خ.ل%ق¬: بال�؛ وأ%نشد ابن بري
لشاعر:كأ%ن_هما، والل� ي.ج\ر,ي عليهما

من الب'ع\د1، ع.ي\نا ب'ر\ق�ع� خ.ل%قان1
قال الفراء: وإ,نا قيل له خ.لق¬ بغي هاء ل4نه كان يستعمل ف ال4صل

مضافاv فيقال أ%عط1ن خ.ل%ق. ج'ب_تك وخ.ل%ق. ع1مامت1ك، ث استعمل ف
ال3فراد كذلك بغي هاء؛ قال الزجاجي ف شرح رسالة أ%دب الكاتب: ليس ما قاله

الفراء بشيء ل4نه يقال له فلم. وجب س'قوط الاء ف ال3ضافة حت ح'مل
ال3فراد عليها؟ أ%ل ترى أ%ن إ,ضافة الؤنث إ,ل الؤنث ل توجب إسقاط
العلقة منه، كقوله1 مد�ة� ه1ند وم1س\و.رة� ز.ينب وما أ%شبه ذلك؟ وحكى

الكسائي: أ%صبحت ثيابم خ'ل}قاناv وخ.ل%ق�هم ج'د'داv، فوضع الواحد موضع
المع الذي هو ال�لقان. وم1ل}حفة خ'ل%ي\ق¬: صغ_روه بل هاء ل4نه صفة

والاء ل تلحق تصغي الصفات، كما قالوا ن'ص.يف ف تصغي امرأ%ة ن.ص.ف.
وأ%خ\لق الد�هر' الشيء4: أ%بله؛ وكذلك أ%خ\ل%ق السائل� وجه.ه، وهو على

الثل. وأ%خلق%ه خ.ل%قاv: أ%عطاه إ,ياها. وأ%خل%ق فلن فلناv: أ%عطاه
ثوباv خ.لقاv. وأ%خلق}ته ثوباv إ,ذا كس.و\ته ثوباv خلقاv؛ وأ%نشد ابن بري

شاهداv على أ%خ\ل%ق الثوب' ل4ب ال4سود الدؤل:
ن.ظ%ر\ت' إ,ل ع'ن\وان,ه فن.ب.ذ}ت'ه،

كن.بذ1ك. نع\لv أ%خ\ل%ق%ت\ من ن,عال1كا
وف حديث أ�م خالد: قال لا، صلى ال عليه وسلم: أ%ب\لي وأ%خ\ل1ق1ي؛

يروى بالقاف والفاء، فبالقاف من إ,خلق الثوب وتقطيعه من خ.ل�ق الثوب'
وأ%خل%قه، والفاء بعن الع1و.ض والب.د.ل، قال: وهو ال4شبه. وحكى ابن

ال4عراب: باع.ه بي\ع الل%ق، ول يفسره؛ وأ%نشد:
أ%ب\ل1غ} ف%زارة% أ%ن>ي قد ش.ر.ي\ت' لا

م.ج\د. الياة1 بسيفي، ب.ي\ع. ذ1ي ال%ل%ق,
وال4خ\ل%ق': اللYي ال4ملس' ال�ص\م.ت'. وال4خل%ق: ال4ملس من كل

شيء. وه.ض\بة خ.ل}قاء: م'صمتة م.ل}ساء ل نبات با. وقول عمر بن الطاب،



رضي ال عنه: ليس الفقي الذي ل مال له إ,نا الفقي ال4خ\ل%ق'
الك%س\ب,؛ يعن ال4ملس من ال%سنات الذي ل ي'قد>م لخرته شيئاv يثاب عليه؛

أ%راد أ%ن الفقر ال4كب إ,نا هو فقر الخرة وأ%ن9 فقر الدنيا أ%هون
الفقرين، ومعن وصف الكسب بذلك أ%نه وافر م'ن\تظ1م ل يقع فيه و.ك}س¬ ول

ي.تحي_ف�ه ن.ق}ص، كقول النب، صلى ال عليه وسلم: ليس الر_ق�وب الذي ل
ي.ب\ق%ى له ولد وإ,نا الرقوب الذي ل ي'قد>م من ولده شيئاv؛ قال أ%بو

عبيد: قول عمر، رضي ال عنه، هذا مث%ل للرجل الذي ل ي'ر\ز.أ� ف ماله، ول
ي'صاب بالصائب، ول ي'نك%ب في'ثاب على صبه فيه، فإ,ذا ل ي'ص.ب\ ول

ي'نكب كان فقياv من الثواب؛ وأ%صل هذا أ%ن يقال للجبل الصمت الذي ل
يؤث9ر فيه شيء أ%خل%ق'. وف حديث فاطمة% بنت قيس: وأ%ما معاوية فرجل أ%خل%ق'

من الال أ%ي خ1ل}و¬ عار�، من قولم ح.جر أ%خل%ق' أ%ي أ%م\ل%س' م'ص\م.ت
ل يؤثر فيه شيء. وصخرة خ.ل}قاء إ,ذا كانت م.ل}ساء؛ وأ%نشد لل4عشى:

قد ي.ت\ر'ك الده\ر' ف خ.ل}قاء4 راسية{
و.ه\ياv، وي'ن\ز,ل� منها ال4ع\ص.م. الص_د.عا

فأ%راد عمر، رضي ال عنه، أ%ن الف%ق}ر ال4كب إ,نا هو فقر' الخرة
لن ل ي'قد>م من ماله شيئاv يثاب عليه هنالك. وال%ل}ق: كل شيء م'م.ل�س.

وسهم م'خ.ل�ق: أ%مل%س' م'ستو�. وجبل أ%خلق': لي>ن أ%ملس. وصخرة
خ.ل}قاء بي>نة ال%ل%ق: ليس فيها و.ص\م ول كسر؛ قال ابن أ%حر يصف

فرساv:ب'ق%لYص� د.ر\ك1 الط�ر,يدة1، م.ت\ن'ه
كص.فا ال%ل1يقة1 بالف%ضاء3 ال�ل}ب,د1

وال%ل1قة�: السحابة� الستوية ال�خ1يلة� للمطر. وامرأ%ة خ'ل�ق¬
وخ.ل}قاء: مثل الر_ت\قاء ل4نا م'ص\م.تة كالص_فاة ال%ل}قاء؛ قال ابن سيده:
وهو م.ث%ل بال%ض\بة ال%ل}قاء ل4نا م'صمتة مثلها؛ ومنه حديث عمر بن

عبد العزيز: ك�تب إ,ليه ف امرأ%ة خ.ل}قاء تزو�جها رجل فكت.ب إ,ليه: إ,ن
كانوا علموا بذلك، يعن أولياءها، فأ%غ}رم\هم ص.داق%ها لزوجها؛ ال%ل}قاء:

الر_ت\قاء من الصخ\رة الل}ساء ال�صمتة. وال%لئق: ح.مائر' الاء،
وهي ص'خور أ%ربع, ع1ظام م'ل}س تكون على رأ}س الر_ك1ي�ة يقوم عليها النازع'

والات1ح'؛ قال الراعي:
ف%غ.اد.ر\ن% م.ر\ك�و�اv أ%ك%س_ ع.ش1ي�ة،
لد.ى ن.ز.ح� ر.ي_ان% باد{ خ.لئق�ه\



وخ.ل1ق الشيء� خ.ل%قاv واخ\ل%و\ل%ق: ام\لس_
ولن% واستوى، وخ.ل%قه هو. واخ\ل%و\ل%ق السحاب': استوى وار\ت.تق%ت\

جوانبه وصار. خ.ل1يقاv للمطر كأ%نه م'لYس تليساv؛ وأ%نشد ل�رقYش:
ماذا و'ق�وف على ر.ب\ع� ع.فا،
م'خ\ل%و\ل1ق� دارس� م'س\ت.ع\ج,م,؟

واخ\ل%ول%ق الر_س\م' أ%ي استوى بال4رض. وس.حابة خ.ل}قاء وخ.ل1قة؛ عنه
أ%يضاv، ول ي'فسر. ونشأ%ت\ لم سحابة خ.ل1قة وخ.ل1يقةD أ%ي فيها أ%ثر

الطر؛ قال الشاعر:
ل ر.ع.د.ت\ ر.ع\دةD ول ب.ر.ق%ت\،

لكن_ها أ�ن\ش1ئت\ لنا خ.ل1ق%ه\
وق1د\ح¬ م'خل�ق: م'ستو� أ%ملس م'ل%ي_ن، وقيل: كل9 ما ل�ي>ن وم'لYس،

فقد خ'لYق. ويقال: خ.ل�ق}ته م.ل�سته؛ وأ%نشد لميد بن ثور ال1لل:
كأ%ن� ح.جاج.ي\ ع.ي\ن,ها ف م'ث%ل�م�،

من الص_خ\ر,، ج.و\ن{ خ.ل�ق%ت\ه ال%وار,د'
الوهري: وال�خل�ق الق1د\ح إ,ذا ل�ي>ن؛ وقال يصفه:

فخ.ل�ق}ت'ه حت إ,ذا ت.م_ واس\تو.ى،
ك%م'خ�ة1 ساق� أ%و ك%م.ت\ن, إ,مام,،
ق%ر.ن\ت' ب.ق}و.ي\ه1 ث%لثاv، فلم ي.ز,غ}

عن الق%ص\د1 حت ب'ص>رت\ بد1مام,
وال%ل}قاء: السماء ل%لستها واست1وائها. وخ.ل}قاء ال%ب\هة وال%ت\ن

وخ'ل%ي\قاؤ'ها: م'ست.واها وما ام\لس_ منهما، وها باطنا الغار ال4على
أ%يضاv، وقيل: ها ما ظهر منه، وقد غلب عليه لفظ التصغي. وخ.ل}قاء

الغار ال4على: باطنه. ويقال: س'ح1ب'وا على خ.ل}قاوات1 ج,باه1هم.
وال�ل%ي\قاء� من الفرس: حيث ل%ق1يت ج.بهته ق%صبة أ%نفه من م'س\تد.قYها، وهي

كالع1ر\ني من ال3نسان. قال أ%بو عبيدة: ف وجه الفرس خ'ل%ي\قاوان1 وها حيث
لق1يت جبهت'ه ق%صبة أ%نفه، قال: والليقان عن يي ال�ل%ي\قاء وشالا

ي.ن\ح.د1ر إ,ل العي، قال: وال�ل%ي\قاء بي العيني وبعضهم يقول
ال%ل}قاء. وال%ل�وق' وال1لق': ض.رب من الطي>ب، وقيل: الز_ع\فران؛ أ%نشد

أ%بو بكر:
قد ع.ل1م.ت\، إن ل أ%ج,د\ م'ع1ينا،



لت.خ\ل1ط%ن_ بال%ل�وق, ط1ينا
يعن امرأته، يقول: إن ل أ%جد من ي'عينن على س.ق}ي, البل قامت فاستقت
معي، فوقع الطي على خ.ل�وق يديها، فاكتفى بال�سب_ب الذي هو اختلط

الطي باللوق عن السبب الذي هو الستقاء معه؛ وأ%نشد اللحيان:
وم'ن\س.د1لv كق�رون1 الع.ر'و

س, ت'وس1ع'ه ز.ن\ب.قاv أ%و خ1لقا
وقد ت.خل�ق وخ.ل�ق}ته: ط%ل%ي\ته بال%ل�وق. وخ.ل�ق%ت الرأ%ة جسمها:

ط%لته بال%لوق؛ أنشد اللحيان:
يا ليت. ش1ع\ري عنك1 يا غ%لب,،
ت.ح\م1ل� مع\ها أ%حسن. ال4ر\كاب,،

أ%صفر ق%د خ'لYق. بال%لب,
وقد تل�قت الرأ%ة باللوق، واللوق': طيب معروف يتخذ من الزعفران

وغيه من أ%نواع الطيب، وت.غل1ب عليه المرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته
وتارة بالنهي عنه، والنهي أ%كثر وأ%ثبت، وإنا ني عنه لنه من طيب

النساء، وهن أ%كثر استعمالv له منهم؛ قال ابن الثي: والظاهر أن أحاديث
النهي ناسخة.

Dللخي كقولك م.ج\د.رة Dر'وء4ة. ويقال: فلن م.خ\ل%قة�وال�ل�ق: ال
وم.ح\راةD وم.ق}م.نةD. وفلن خ.ل1يق لكذا أي جدير به. وأ%نت خ.ليق بذلك أ%ي

جدير. وقد خ.ل�ق لذلك، بالضم: كأ%نه من ي'قد_ر فيه ذاك وت'رى فيه
م.خاي,له'. وهذا المر م}ل%قة لك أي م.ج\د.رة، وإنه م.خلقة من ذلك، وكذلك
الثنان والمع والؤنث. وإنه ل%ل1يق أ%ن ي.فعل ذلك، وبأ%ن يفعل ذلك، ولن

يفعل ذلك، وم1ن أ%ن يفعل ذلك، وكذلك إنه ل%خل%قة، يقال بذه الروف
كلها؛ كل© هذه عن اللحيان. وحكي عن الكسائي: إن� أ%خ\ل%ق. بك أن تفعل ذلك،

قال: أ%رادوا إن� أ%خلق الشياء بك أن تفعل ذلك. قال: والعرب تقول يا
خليق' بذلك فترفع، ويا خليق. بذلك فتنصب؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف وجه

ذلك. وهو خ.ل1يق¬ له أ%ي شبيه. وما أ%خ\ل%ق%ه أ%ي ما أشبهه. ويقال: إنه
لليق أي ح.ر,يÒ؛ يقال ذلك للشيء الذي قد ق%ر'ب أن يقع وصح عند من سع

بوقوعه كون'ه وتقيقه. ويقال: أ%خ\ل1ق\ به، وأ%ج\د1ر\ به، وأ%ع\س, به، وأ%ح\ر,
به، وأ%ق}م1ن\ به، وأ%ح\ج, به؛ كل© ذلك معناه واحد. واشتقاق خ.ل1يق وما
أ%خ\ل%قه من ال%لقة، وهي الت_م\رين'؛ من ذلك أن تقول للذي قد أ%ل1ف.



شيئاv صار ذلك له خ'ل�قاv أي م.ر.ن% عليه، ومن ذلك ال�ل�ق الس.ن.
وال�لوقة: ال%لسة�، وأ%م�ا ج.د1ير فمأ}خوذ من الحاطة بالشيء ولذلك س>ي

الائط ج,داراv. وأ%جدر. ث%م.ر' الشجرة إذا بدت ت.مرت'ه وأ%د_ى ما ف
ط1باعه. وال1جا: العقل وهو أ%صل الطبع. وأ%خ\ل%ق إخ\لقاv بعن واحد؛

وأ%ما قول ذي الرمة:
وم'خ\ت.ل%ق¬ للم'ل}ك أ%بيض' ف%د\غ%م¬،
أ%ش.مe أ%ي.جe العي, كالق%مر الب.د\ر,

فإنا عن به أ%نه خ'ل1ق خ1ل}قةv تصلح' للم'لك.
واخل%و\ ل%ق%ت السماء� أ%ن تطر' أ%ي قار.بت\ وشاب.ت، واخ\ل%و\ ل%ق أ%ن

ت.مط�ر على أ%ن الف1عل لن 
(* قوله: على أ%ن الفعل لن، هكذا ف الصل

ولعل ف الكلم سقطاv).؛ حكاه سيبويه. واخ\ل%و\ل%ق السحاب أ%ي استوى؛
ويقال: صار خ.ل1يقاv للمطر. وف حديث صفة السحاب: واخ\ل%و\ل%ق بعد ت.فرeق�

أ%ي اجتمع وتي_أ للمطر. وف خ'طبة ابن الزبي. إن الوت. قد ت.غ.ش_اكم
سحاب'ه، وأ%ح\د.ق بكم ر.باب'ه، واخ\لو\ل%ق. بعد ت.فرeق؛ وهذا البناء

للمبالغة وهو اف}ع.و\ع.ل كاغ}د.و\د.ن% واغ}ش.و\ش.ب..
وال%لق': ال%ظ© والن_ص1يب من الي والصلح. يقال: ل خ.لق له ف

الخرة. ورجل ل خلق له أ%ي ل ر.غ}بة له ف الي ول ف الخرة ول
ص.لح ف الدين. وقال الفسرون ف قوله تعال: وما ل%ه ف الخرة من خ.لق؛

اللق: النصيب من الي. وقال ابن ال4عراب: ل خلق لم ل نصيب لم
ف الي، قال: وال%لق الدين؛ قال ابن بري: اللق النصيب ال�وف�ر؛

وأ%نشد لسان بن ثابت:
ف%م.ن\ ي.ك' منهم ذا خ.لق، فإن_ه

س.ي.م\ن.ع'ه من ظ�ل}م1ه ما ت.و.ك�دا
وف الديث: ليس لم ف الخرة من خلل؛ ال%لق، بالفتح: الظ والنصيب.

وف حديث أ�ب.ي�: إنا تأ}كل منه ب.لقك أ%ي بظ9ك ونصيبك من الدين؛
قال له ذلك ف طعام من أ%قرأ%ه القرآن.

.vخق: ال%م\ق': ال4خذ ف خ'ف}ية؛ قال ابن دريد: ول أ%حس.به عربي�ا@
vه خ.ن\قا�@خنق: ال%ن,ق، بكسر النون: مصدر قولك خ.ن.ق%ه ي.خ\ن'ق

وخ.ن,قاv، فهو م.خ\ن'وق وخ.ن,يق، وكذلك خ.ن_قه، ومنه ال�ن_اق وقد ان\خ.نق.



واخ\تنق. وان\خنقت الشاة بنفسها، فهي م'ن\خ.ن,قة، فأ%ما الن\خناق فهو
انعصار ال�ن,اق ف خ.ن\قه، والخ\ت1ناق فعله بنفسه. ورجل خ.ن,ق: م.خ\ن'وق.

ورجل خان,ق ف موضع خ.ن,يق: ذو خناق؛ وأنشد:
وخان,ق� ذي غ�ص_ة ج,ر_اض,

(* قوله «وخانق ذي إل» عبارة الؤلف ف مادة جرض: والريض والرياض
الشديد الم؛ وأنشد:

وخانق ذي غصة جرياض
قال خانق منوق ذي خنق).

وال1ناق ال%بل الذي ي'خن.ق به. وال1ناق: ما ي'خ.نق به. وال%ن_اق:
نعت لن يكون ذلك شأ}ن.ه وفعله. بالناس. وال1ناق وال1خ\نقة: الق1لدة

على ال�خ.ن_ق.
وال�ناق' وال�ناقي_ة�: داء أ%و ريح يأ}خذ الناس والدواب� ف ال�لوق

ويعتري اليل أ%يضاv وقد يأ}خذ الطي ف رؤوسها وح'ل�قها، وأ%كثر ما يظهر
ف المام، فإاذا كان ذلك فهو غي مشتق لن ال%نق إنا هو ف اللق.

يقال خ'نق الفرس، فهو م.خ\نوق.
أبو سعيد: ال�خ.ت.ن,ق من اليل الذي أ%خذت غ�ر�ت'ه ل%ح\ي.ي\ه إل أ�صول

أ�ذنيه، فإذا أ%خذ البياض' وج\هه وأ�ذنيه فهو مبنس. وخ.ن_ق}ت الوض.
ت}ن,يقاv إذا شد.د\ت م.ل4ه؛ قال أ%بو النجم:

ث�م� طباها ذ�و حباب� م'ت\ر.ع'،
م'خ.ن_ق¬ بائه م'د.ع\د.ع'

ابن ال4عراب: ال�ن'ق الف�روج الض>يقة من ف�روج النساء. وقال أ%بو
العباس: ف%ل}ه.م¬ خ1ن.اق¬ ض.ي>ق ح'ز'ق9ةD ق%ص1ي الس_م\ك. وال�خ\ت.ن.ق':

ال%ض1يق. وم'خت.نق الش>ع\ب: م.ض1يق�ه. والان,يق': م.ضيق ف الوادي.
.vقاق خانقاeوالانق: ش1ع\ب ضي�ق ف البل، وأ%هل اليمن يسمون الز

وخ.ان,قي وخان,ق�ون%: موضع معروف، وف النصب والفض خانقي. الوهري:
ان\خنق%ت الشاة بنفسها فهي م'نخ.نقة، وموضعه من العنق م'خ.ن_ق، بالتشديد،

يقال: بلغ من ال�خ.ن_ق. وأ%خذت ب,م'خ.ن_قة أ%ي موضع ال1ناق؛ وأنشد
ابن بري لب النجم:

والنف}س' قد طار.ت\ إل ال�خن_ق
وكذلك ال1ناق وال�ناق. يقال: أ%خ.ذ ب,خ'ناقه؛ ومنه اشتقت ال1خ\نقة من



القلدة. وال�خت.نق: ال%ض1يق'. وف حديث معاذ: سيكون عليكم أ�مراء
يؤخ�رون الصلة عن م1يقاتا وي.خ\ن'قونا إل ش.رق الوتى أ%ي ي'ضي>ق�ون

وقتها بتأ}خيها. يقال: خنق}ت الوقت أ%خ\ن'قه إذا أ%خ_رته وضي_ق}ته. وهم
ف خ'ناق من الوت أ%ي ف ضيق.

@خنبق: ال�ن\ب'ق': الب.خ1يل الضي>ق'، وال1ن\ب,ق: الر_ع\ناء.
@خندق: ال%ن\د.ق': الوادي. وال%ندق: ال%في. وخ.ن\د.ق. حوله: حفر

خ.ن\دقاv. وال%ندق: الفور، وقد تكلمت به العرب؛ قال الراجز:
ل ت}س.ب.ن_ ال%ن\د.ق. ال%ح\ف�ورا،

ي.د\ف%ع' عنك الق%د.ر ال%ق}د'ورا
وهو أ%يضاv اسم موضع؛ قال القطامي:

كع.ناء ل%ي\ل%ت1نا الت ج'ع1ل%ت\ لنا،
بالق%ر\ي.ت.ي\ن، ول%يلة{ بال%ن\د.ق,

وال%ن\د.ق�وق: الطويل. وخ.ن\د.ق' بن زياد: رجل من العرب.
@خنعق: ال4زهري ف الرباعي: ابن شيل قال أ%بو الوليد ال4عراب: قلت

ل4ب الذئب رأ%يت فلناv م'خ.ن\ع1قاv، فقال أ%بو الذئب: م'خ.ع\ن,قاv يعن
ذاهباv ب,س'رعة مشي، ورأ%يته ف بعض النسخ م'خ.نع1قاv، فقال له أ%بو

الذئب: من\ع1قاv، بتقدي النون فيهما.
@خنفق: الليث: ال%ن\ف%ق1يق والع.ن\ق%ف1ي وهو الداهية؛ وأ%نشد أ%بو

عبيد:س.ه,ر\ت. به ليلة كل�ها،
فجئت. به م'ؤ\د.ناv خ.ن\ف%ق1يقا

(* ورد هذا البيت ف كلمة «خفق» مر_تي وف روايتي تتلفان عما روي
عليه هنا).

يقول: ولد\ت. للر_أ}ي ليلة كلها فجئت بداهية.
@خوق: ال%و\ق': ال%ل}قة من الذهب والف1ضة، وقيل هي ح.ل}قة الق�رط

والش_ن\ف خاص_ة؛ قال س.ي�ار ال4بان:
ك%أ%ن� خ.و\ق. ق�ر\ط1ها ال%ع\ق�وب,
على د.باة{، أو على ي.ع\س'وب,

وقال ثعلب: ال%و\ق ح.لقة ف ال�ذن، ول يقل من ذهب ول من فضة، يقال:
ما ف أ�ذنا خ'ر\ص¬ ول خ.و\ق. ابن العراب: الاد'ور الق�رط، وخ.و\قه
ح.ل}قته؛ قال: وال�خ.و_ق' الاد'ور العظيم ال%و\ق,. ويقال للرجل: خ'ق\



خ'ق\ أ%ي ح.لY جاريتك بالقرط. وف الديث: أ%ما ت.ستطيع إحداك�ن� أ%ن
تأ}خذ خ.و\فاv من فضة فت.طل1ي.ه بزعفران؟ ال%و\ق': ال%ل}قة. وخاق'

الفاز,ة: طولا، وخ.و.ق�ها: س.ع.ت'ها، ويقال: خ.و.قها طولا وع.ر\ض انبساطها
وس.عة ف ج.و\فها، وخ.ر\ق¬ أ%خ\وق'؛ قال سال بن قحفان:

ت.ر.ك}ت ك�ل� ص.ح\صحان{ أ%خ\و.قا
وم.فاز.ة خ.و\قاء: واسعة ال%و\ف، وم'ن\خاقةD؛ وأ%نشد:

خ.و\قاء م.فضاها إل م'نخاق,
وقال ابن مقبل:

عن طام1س, ال4ع\لم, أ%و ت.خ.و_قا
قال: تو_ق تباع.د. عنه؛ قال:

وج.ر\داء خ.و\قاء السار,ح, ه.و\ج.ل،
با لس\ت1داء الش_ع\ش.عانات م.س\ب.ح'

وقيل: م.فازة خ.و\قاء ل ماء فيها وقد ان\خاق%ت ال%فازة. وبلد
أ%خ\و.ق': واسع بعيد؛ قال رؤبة:

ف الع.ي م.ه\وÝى ذي ح1داب� أ%خ\و.قا،
إذا ال%هار,ي اج\ت.ب\ن.ه ت%ر_قا

وال%و\قاء: الر_ك1ي_ة البعيدة القعر الواسعة من الر_كايا بي>نة
ال%و.ق. وال%وق'، بالتحريك: مصدر قولك م.فازة خ.و\قاء، وبئر خ.و\قاء أي

واسعة. وال%و\قاء من النساء: الواسعة، وقيل: هي الت ل حجاب بي فرجها
ود'برها، وقيل: هي ال�ف}ضاة. ويقال للفرج: خاق, باق, ل%و.ق1ها أي لس.عتها

كأ%نا حكاية صوت سعته؛ قال:
قد أ%ق}ب.ل%ت\ ع.م\رة� من ع1راق1ها،
ت.ض\ر,ب ق�ن\ب. ع.ي\ر,ها ب,ساقها،
ت.س\ت.قب,ل� الريح. ب,خاق باق1ها،

قال أ%بو منصور: وجعل الراجز خاق, باق, ف%ل}ه.م الرأ%ة حيث يقول:
م\ل}ص1قة% الس_ر\ج, باق, باق1ها

قال ابن بري: خاق باق صوت الفرج عند النكاح فسمي الفرج به، قال: ويقال
له الاق باق مبن على الكسر مثل ال%از, باز,. وال%و\قاء: ال%م\قاء من
النساء. وال%و\قاء من النساء: الطويلة الدقيقة�، ونساء خ'وق¬. وخاق.
الرجل� الرأ%ة% إذا ف%عل با. ابن ال4عراب: خاق, باق, صوت حركة أ%ب



ع'م.ي\ر ف ز.ر\ن.ب, الف%ل}ه.م,، والز_ر\ن.ب الك%ي\ن. وخاق. الشيء4:
اس\تأ}ص.له وذه.ب به؛ قال جرير:

لقد خاق%ت\ ب'وري أ%ص\ل% ت.ي\م�،
فقد غ%ر,ق�وا ب'ن\ت.ط1ح, السeي'ول,

وال%و.ق': الر.ب؛ عن ال�مو,ي�. يقال: بعي أ%خ\وق'، وناقة خ.و\قاء أي
ج.رب\اء، وقيل: هو مثل الر.ب؛ وأ%نشد ابن شيل:

ل تأ}م.ن.ن_ س'ل%ي\مى أ%ن أ�فار,ق%ها
ص.ر\مي ظ%عائن. ه1ن\د{، ي.وم س'ع\فوق,
لقد ص.ر.م\ت' خ.ل1يلv كان يأ}ل%ف�ن،

والم1نات' ف1راقي بعده. خ'وق,
(* قوله: خوق,، بالكسر، هكذا ف الصل، ولعل9 فيه اقواء).

وف نوادر العراب: خ'وق' الفرس ج,ل}دة ذكره الذي يرجع فيه م1ش\واره'.
@خرك: خ.ار.ك¬: موضع من ساحل فارس يراب.ط� فيه. وخ.ار.ك¬: موضع ل يعينه،

�قال: ومنه قيل فلنD الار.ك1يe. إبن ال4عراب: يقال خ.ر,ك. الرجل
إذا ل%ج_.

@خبل: ال%ب\ل�، بالتسكي: الفساد'. ابن سيده: ال%ب\ل فساد ال4عضاء حت
ل ي.د\ري كيف يشي فهو م'ت.خ.ب>ل خ.ب,ل م'خ\ت.ب.ل. وب.ن'و فلن

ي'طالبون بن فلن بدماء وخ.ب\ل� أ%ي بقطع أ%يد وأ%رجل والمع خ'ب'ول؛ عن ابن
جن. ويقال: لنا ف بن فلن د1ماء وخ'ب'ول، فال�ب'ول ق%ط}ع' ال4يدي

وال4رجل. وقال رجل من العرب: إ,ن لنا ف بن فلن خ.ب\لv ف الاهلية أ%ي
قطع أ%يد وأ%رجل وجراحات، وروي عنه، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: من

أ�صيب بد.م� أ%و خ.ب\ل؛ ال%ب\ل: ال1ر.اح، أ%ي من أ�صيب بقتل نفس أ%و قطع
عضو فهو باليار بي إ,حدى ثلث فإ,ن أ%راد الرابعة فخذوا على يديه بي

أ%ن ي.ق}ت.ص_ أ%و يأ}خذ الع.ق}ل أ%و يعفو، فمن ق%ب,ل من ذلك شيئاv ث عدا
eب�بعد ذلك فق%ت.ل فله النار خالداv فيها ملداv. ويقال: خ.ب.ل ال

قلب.ه إ,ذا أ%فسده ب'ب\لة. ابن ال4عراب: ال�ب\لة الفساد من جراحة أ%و
كلمة. ورجل م'خ.ب_ل: كأ%نه قد قطعت أ%طرافه. وال%ب\ل، بالزم: ق%ط}ع'
اليد أ%و الرجل. ابن ال4عراب: ال%ب.ل، بالتحريك، النe وال%ب.ل ال3ن\س

وال%ب.ل الراحة وال%ب.ل ال%ز.ادة وال%ب.ل ج.و\دة ال�م\ق بل جنون
وال%ب.ل الق1ر\بة ال%ل4ى. وخ.ب,ل%ت يد'ه إ,ذا ش.ل�ت. وال%ب\ل ف



ع.روض البسيط والرجز: ذهاب السي والتاء 
(* قوله «والتاء» هكذا ف الصل،

قال شارح القاموس: وكذا ف الكم وكأنه غلط والصواب والفاء كما ف
القاموس) من مستفعلن، مشتق من ال%ب\ل الذي هو قطع اليد؛ قال أ%بو إ,سحق: ل4ن
الساكن كأ%نه يد السبب فإ,ذا حذف الساكنان صار الزء كأ%نه قطعت يداه فبقي

مضطرباv، وقد خ.ب.ل الزء4 وخ.ب_له. وأ%صابه خ.ب\ل أ%ي فال وفساد
أ%عضاء وعقل.

،eوهم الاب,ل، وقيل: الابل ال1ن eوال%ب.ل، بالتحريك: الن
وال%ب.ل اسم المع كالق%ع.د والر_و.ح اسان لمع قاعد ورائح، وقيل: هو جع؛

قال ابن بري: ومنه قول حات الطائي:
ول ت.ق�ول لشيء� كنت' م'ه\ل1ك%ه':

م.ه\لv ولو كنت' أ�عطي ال1ن_ وال%ب.ل
قال: ال%ب.ل ضرب من الن يقال لم الابل، أ%ي ل ت.ع\ذ�ل1ين ف مال

ولو كنت أ�عطيه الن ومن ل ي'ث}ن ع.لي_؛ قال: وأ%ما قول م'ه.ل}ه,ل:
لو كنت أ%قتل ج,ن� الاب,ل%ي, كما

أ%قت'ل ب.ك}راv، ل4ض\ح.ى النe قد ن.ف1دوا
ن.ف1د ي.ن\ف%د: ف%ن,ي.. قال ال تعال: لن.ف1د البحر' قبل أ%ن ت.ن\ف%د

كلمات رب. ون.ف%ذ% ي.ن\ف�ذ خ.ر.ج. قال ال تعال: فان\ف�ذوا ل
ت.ن\ف�ذون إ,ل� بسلطان والاب,لن1: الليل� والنهار' ل4نما ل يأ}تيان على

أ%حد إ,ل� خ.ب.له ب.ر.م�. والابل: الشيطان. والابل: ال�ف}س3د.
vب.ن.و\ا مسجدا vوال%ب.ال: الفساد. وف حديث ابن مسعود: أ%ن قوما

بظ%ه\ر الكوفة فأ%تاهم وقال: جئت ل4ك}س3ر. مسجد ال%ب.ال، فكسره ث رجع؛ قال
شر: ال%ب.ال وال%ب\ل الفساد والبس والنع. وف الديث: وب,طانة ل

ت.أ}لوه خ.ب.الv أ%ي ل ت'ق%ص>ر ف إ,فساد أ%مره. وقالوا: خ.ب\لD خابل،
يذهبون إ,ل البالغة؛ قال م.ع\ق1ل بن خويلد:

ن'د.اف1ع قوماv م'غ\ض.ب,ي. عليك�م،
ف%ع.ل}تم بم خ.ب\لv من الش_ر> خاب,ل

وال%ب\ل وال�ب\ل وال%ب.ل وال%ب.ال: النون. ويقال: به خ.ب.ال أ%ي
م.سÒ، وبه خ.ب.ل أ%ي شيء من أ%هل ال4رض. وقال الليث: ال%ب.ل جنون أ%و
شبهه ف القلب. ورجل م.خ\ب'ول وبه خ.ب.ل وهو م'خ.ب_ل: ل فؤ.اد معه. ابن



ال4عراب: ال�خ.ب_ل النون، وبه سي ال�خ.ب_ل الشاعر وهو
ال�خ\ت.ب.ل؛ قال الشاعر:
وأ%ران ط%ر,باv ف إ,ث}ر,ه1م،

ط%ر.ب. الواله1 أ%و كال�خ\ت.ب.ل
�ال�خ\ت.ب.ل: الذي اخ\ت'ب,ل عقل�ه أ%ي ج'ن_. وقد خ.ب.له الزن

واخ\ت.ب.له وخ.ب,ل خ.ب.الv، فهو أ%خ\ب.ل وخ.ب,لD. ودهر خ.ب,ل: م'ل}ت.و� على
�أ%هله ل يرون فيه سروراv. التهذيب: وقد خ.ب.له الدهر' والزن� والشيطان

وال�بe والداء� خ.ب\لv؛ وأ%نشد:
ي.ك�رe عليه الد_ه\ر' حت ي.ر'د_ه'

د.وىÝ، ش.ن_ج.ت\ه ج,نe دهر وخاب,ل�ه
ومن أ%مثالم: عاد غ%ي\ثD على ما خ.ب.ل أ%ي أ%ف}س.د. وقد خ.ب.له

وخ.ب_له واخ\ت.ب.ل%ه إ,ذا أ%ف}س.د عقل%ه وعضو.ه. وال%ب.ال: النقصان، وهو
ال4صل، ث س'م>ي اللك خ.ب.الv؛ واستعاره بعض الشعراء للد_ل}و فقال

يصفها:أ%خ'ذ1م.ت\ أ%م و'ذ1م.ت\ أ%م مال%ها؟
أ%م صاد.ف%ت\ ف ق%ع\رها خ.ب.ال%ها؟

وقد تقدمت ج,ب.ال%ها، باليم، يعن ما أ%فسدها وخ.ر_قها. الفراء:
ال%ب.ال أ%ن تكون البئر م'ت.ل%ج>فة فربا د.خ.ل%ت الدلو' ف ت.لجيفها

eفتتخر_ق. وال%ب.ال: ع'ص.ارة أ%هل النار. ابن ال4عراب: ال%ب.ال الس_م
القاتل. وف الديث: من ش.ر,ب. ال%مر س.قاه ال من طينة ال%ب.ال يوم

القيامة؛ جاء ف تفسيه أ%ن ال%ب.ال ع'صارة أ%هل النار. وال%ب.ال ف
ال4صل: الفساد، ويكون ف ال4فعال وال4بدان والعقول. وطينة ال%ب.ال: ما

سال% من جلود أ%هل النار. وف الديث: من أ%كل الر>با أ%طعمه ال من ط1ينة
ال%ب.ال يوم القيامة. وأ%ما الذي ف الديث: م.ن\ ق%ف%ا م'ؤ\مناv با

ليس فيه وق%ف%ه ال� تعال ف ر.د\غ%ة ال%ب.ال حت ييء بال%خ\ر.ج منه،
فيقال: هو صديد أ%هل النار؛ قوله ق%ف%ا أ%ي ق%ذ%ف، والر_د\غة الطYينة،

وفلن خ.ب.ال على أ%هله أ%ي ع.ناء. وقوله ف التنزيل العزيز: ل
ي.أ}ل�ونكم خ.ب.الv؛ قال الزجاج: ال%ب.ال الفساد وذهاب الشيء؛ وأ%نشد بيت

أ%وس:أ%ب.ن ل�ب.ي\ن.ى، ل%س\ت'م ب,ي.د{
إ,ل� ي.داv م.خ\ب'ولة الع.ض'د

وقال ابن ال4عراب: أ%ي ل ي'ق%ص>رون ف فسادكم. وف الديث: بي



ي.د.ي الساعة خ.ب\ل أ%ي فساد الفتنة وال%ر\ج والقتل. وال%ب\ل: الفساد ف
الثمر. وف الديث: أ%ن ال4نصار ش.ك%و\ا إ,ل رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، أ%ن رجلv صاحب خ.ب\ل يأ}ت إ,ل نلهم في'ف}سد'، أ%ي صاحب فساد.
وال%ب.ل: فساد ف القوائم. واخ\ت.ب.ل%ت الدابة�: ل ت.ث}ب'ت ف م.و\ط1ئها.

وال3خ\بال: أ%ن ي'ع\ط%ى الرجل� البعي. أ%و الناقة% ليكبها وي.ج\ت.ز_
وبرها وينتفع با ث يرد�ها، يقال منه: أ%خ\ب.ل}ت الرجل% أ�خ\ب,له

إ,خبالv. واس\ت.خ\ب.ل الرجل% إ,بلv وغنماv فأ%خ\ب.ل%ه: استعار منه ناقة
لينتفع بأ%لبانا وأ%وبارها أ%و فرساv يغزو عليه فأ%عاره، وهو مثل ال3ك}فاء؛

قال زهي:
ه'نالك إ,ن ي'س\ت.خ\ب.لوا الال% ي'خ\ب,لوا،

وإ,ن ي'س\أ%لوا ي'ع\ط�وا، وإ,ن ي.ي\س3روا ي.غ\لوا
وال3ك}فاء: أ%ن يعطيه الناقة لينتفع بلبنها وو.ب.رها وما ت.ل1ده ف

عامها، وال3خ\بال مثل ال3ك}فاء ف اللب_ن والوبر دون الولد؛ ذكره ابن بري
وروى بيت لبيد ف صفة الفرس: غي طويل ال�خ\ت.ب.ل، بالاء العجمة، من

هذا أ%ي غي طويل مدة العار,ي�ة، ومن قال غي طويل ال�ح\ت.ب.ل، بالاء
الهملة، أ%راد أ%نه غي طويل الرeسغ، وهو موضع ال%بل من يده؛ وقال

الليث: م'خ\ت.ب.له قوائمه واختبالا أ%ن ل تثبت ف مواطئها. وال%ب\ل ف كل
شيء: الق%ر\ض والستعارة�. وال%ب\ل: ما زدته على شرطك الذي يشترطه لك

ال%م�ال. وخ.ب.ل الرجل% عن كذا وكذا ي.خ\ب'له خ.ب\لv: ع.ق%له وح.ب.سه
وم.ن.عه. وما خ.ب.لك عنا خ.ب\لv أ%ي ما ح.ب.سك؛ قال الشاعر:

فيى كذلك أ%ن ي'ف%ر>د. راك1ب¬
�أ%بداv، وما خ.ب.ل% الرياح. الاب,ل

وال� سبحانه وتعال خاب,ل� الر>ياح أ%ي حابس'ها، فإ,ذا شاء عز وجل
أ%ر\س.ل%ها.

وال�خ.ب_ل من الو.ج.ع: الذي ينعه و.ج.ع'ه من النبساط ف الشي.
وال%ب.ل: طائر ي.ص1يح الليل ك�ل�ه صوتاv واحداv ي.ح\كي ماتت خ.ب\ل%.
وال�خ.ب_ل: شاعر من بن س.ع\د. وم'خ.ب>ل، بكسر الباء: اسم الد_ه\ر؛

قال الرث بن ح1لYز.ة:
ف%ض.عي ق1ناع.ك، إ,ن� ر.ي\ـ
ـب. م'خ.ب>ل� أ%ف}ن م.ع.د_ا



وال%ب.ال الذي ف شعر لبيد: اسم' فر.س؛ قال ابن بري يعن قول لبيد:
ت.كاث%ر. ق�ر\ز'لD وال%و\ن� فيها،
وت.ح\ج'ل والن_عامة� وال%ب.ال

@خبتل: رجل خ'ب\ت'لD: فيه شبه ال%و.ج والب.ل%ه وال3قدام على م.ك}روه
الناس، وهي ال�ب\ت'لة.

.eر\ك1ي�@خبجل: ال%ب.ر\ج.ل: الك
vختل: ال%ت\ل: ت.خاد'ع¬ عن غ%ف}ل%ة{. خ.ت.له ي.خ\ت'له وي.خ\ت1له خ.ت\ل@

وخ.ت.لناv وخات.له: خ.د.عه عن غ%ف}لة؛ قال رويس:
Dل©هن_ ح.ب,يبة�د.ه.ان ب,س3ت¼، ك

إ,ل�، وكان الوت' ذا خ.ت.لن1
والت_خات'ل�: الت_خاد'ع. أ%بو منصور: يقال للصائد إ,ذا استتر بشيء
vخات.لة: م.ش\ي' الصي�اد قليل�لي.ر\م1ي. الصيد د.ر.ى وخ.ت.ل الصيد. وال

قليلv ف خ'ف}ية لئل يسمع الصيد' ح1س_ه، ث ج'عل مثلv لكل شيء و'ر>ي
بغيه وس'ت1ر على صاحبه؛ وأ%نشد الفراء:

ح.ن.ت\ن حانيات' الد_ه\ر,، حت
كأ%ن خات1ل ي.د\نو لص.ي\د

قريب ال%طو, ي.حس.ب' م.ن رآن،
ول%س\ت' م'ق%ي_داv، أ%ن بق%ي\د

أ%ي ك%ب,رت وض.ع'ف%ت\ م1ش\يت. وف الديث: من أ%شراط الساعة أ%ن
ت'ع.ط�ل السيوف من الهاد وأ%ن ت'خ\ت.ل% الدنيا بالدين أ%ي تطلب الدنيا بعمل

الخرة، من خ.ت.له إ,ذا خ.د.عه. وف حديث السن ف ط�ل�ب العلم: وص1ن\ف
ت.ع.ل�موه للستطالة وال%ت\ل أ%ي ال1د.اع. وف الديث: كأ%ن أ%نظر
إ,ليه ي.خ\ت1ل الرجل لي.ط}عنه أ%ي ي'د.او,ر'ه وي.ط}ل�به من حيث ل ي.ش\ع'ر.

وخ.ت.ل الذYئب' الص_يد.: ت.خ.ف�ى له؛ وكل© خادع خاتلD وخ.ت'ول؛ وقول
:vتأ%ب_ط شر�ا

ول ح.و\ق%ل خ.ط�ارة ح.و\ل% بيته،
إ,ذا الع1ر\س' آوى ب.ي\ت'ها كل� خ.و\ت.ل

قيل ف تفسيه: ال%و\ت.ل الظ�ر,يف، ويوز عندي أ%ن يكون من ال%ت\ل
الذي هو ال%د1يعة ب.ن منه ف%و\ع.لv. ويقال للرجل إ,ذا ت.س.م_ع ل1س3ر>

قوم: قد اخ\ت.ت.ل؛ ومنه قول ال4عشى:



ول ت.ر.اها لس3ر> الار ت.خ\ت.ت1ل
وف نوادر ال4عراب: هو ي.م\شي ال%و\ت.ل%ى إ,ذا م.ش.ى ف ش1ق�ة؛ يقال:

هو ي.خ\ل1ج'ن بعينه وي.م\شي ب ال%و\ت.ل%ى.
@ختعل: خ.ت\ع.ل الرجل�: أ%بطأ% ف مشيه.

@خثل: خ.ث}لة البطن, وخ.ث%ل%ت'ه: ما بي السeر_ة والعانة، والتخفيف
أ%كثر؛ وأ%نشد ابن بري:

ش.ر,ب\ت' م'رìا من د.واء3 ال%ش\ي,،
من و.ج.ع� ب,خ.ث}ل%ت وح.ق}و,ي

وف حديث الز>ب\ر,قان: أ%ح.بe صبياننا إ,لينا الع.ر,يض' ال%ث}لة؛ هي
ال%و\صلة، وقيل: ما بي السeر_ة والعانة، وقد تفتح الثاء؛ وقال

الشاعر:وع1ل}ك1د{ خ.ث}ل%ت'ها كال�ف>
الع1ل}ك1د': العجوز الصeل}بة ال�س3ن_ة. ع.ر_ام: ح.و,ي�ة ال3نسان

م.ع1د.ت'ه، وهي ال%ث}لة، وهي م'س\ت.ق%رe الطعام تكون لل3نسان كالك%ر,ش
للشاة، قال: والف1ح\ث يكون لل3نسان ولا ي.ج\ت.رe من البهائم، والريء

الذي يدخل منه الطعام فيصل إ,ل الك%ر,ش، ث ي'ص.بe إ,ل الف1ح\ث، وهو
أ%صل الق1ب.ة، والمع خ.ث}لت، بسكون الثاء؛ عن ابن دريد، قال: وليس بقياس،

وال أ%علم.
@خجل: الفراء: ال%ج.ل السترخاء من الياء ويكون من الذ©لY. رجل خ.ج,ل

وبه خ.ج\لة أ%ي حياء. وال%ج.ل: التحيeر والد>ه.ش من الستحياء.
وخ.ج,gل الر_جل� خ.ج.لv: ف%ع.ل فعلv فاستحى منه ود.ه1ش. وت.ح.ي_ر،

وأ%خ\ج.ل%ه ذلك ال4مر وخ.ج_له. وخ.ج,ل% البعي' خ.ج.لv: سار ف الطي فبقي
كال�ت.ح.ي>ر؛ والبعي' إ,ذا ار\ت.ط%م ف الو.ح.ل فقد خ.ج,ل. الليث:

ال%ج.ل أ%ن يفعل ال3نسان فعلv ي.ت.ش.و_ر منه في.س\ت.حي؛ وأ%خ\ج.له غيه
وقد خ.ج_ل}ته وأ%خجلته. ابن شيل: خ.ج,ل% الرجل� إ,ذا ال}ت.ب.س. عليه

أ%مر'ه. ابن سيده: ال%ج.ل أ%ن يلتبس ال4مر على الرجل فل ي.د\ري كيف
ال%خ\رج منه. يقال: خ.ج,ل% فما ي.د\ري كيف يصنع. وخ.ج,ل بأ%مره: ع.ي_. وخ.ج,ل

البعي' بال1م\ل: ث%ق�ل عليه واضطرب. ورجل خ.ج,لD: يضطرب على الفرس من
vف%ض\ف%اض. ويقال: ج.ل�ل}ت البعي. ج'ل¾ خ.ج,ل :Dس.ع.ته. وثوب خ.ج,ل

أ%ي واسعاv يضطرب عليه. وال%ج,ل�: الثوب الواسع الطويل. وال%ج.ل: كثرة
ت.ش.ق©ق الد_ناد1ن؛ وأ%نشد:



ع.ل%ي_ ثوب¬ خ.ج,لD خ.ب,يث
م1د\ر.عةD، ك1س.اؤ'ها م.ث}لوث

وال%ج.ل: الب.ط%ر. ابن سيده: ال%ج.ل س'وء احتمال الغن كأ%ن ي.أ}ش.ر.
وي.ب\ط%ر عند الغ1ن، وقيل: هو الت_خ.رeق ف الغ1ن، وقد خ.ج,ل

خ.ج.لv. وف الديث: أ%نه قال للنساء إ,ن_ك�ن_ إ,ذا ج'ع\ت'ن_ د.ق1ع\ت'ن_
وإ,ذا ش.ب,ع\ت'ن_ خ.ج,ل}ت'ن_ أ%ي أ%ش1ر\ت'ن_ وب.ط1ر\ت'ن_. وقال أ%بو

عمرو: ال%ج.ل� الك%س.ل والتوان عن طلب الرزق، قال: وهو مأ}خوذ من
ال3نسان ال%ج,ل يبقى ساكناv ل يتحرك ول يتكلم، ومنه قيل لل3نسان: قد خ.ج,ل

إ,ذا بقي كذلك، والد_ق%ع: سوء احتمال الفقر؛ قال الكميت:
ول ي.د\ف%ع'وا، عندما ناب.هم

ل1و.ق}ع, ال�روب، ول ي.خ\ج.لوا
يقول: ل ي.خ\ض.ع'وا للحرب ول ي.ست.ك1ينوا ول ي.خ\ج.لوا أ%ي ل

ي.ب\ق%و\ا فيها باهتي كال3نسان ال�ت.ح.ي>ر الد_ه1ش,، ولكنهم ج.دeوا فيها؛
وقال غيه: ل ي.خ\ج.لوا ل ي.ب\ط%روا ول ي.أ}ش.روا؛ قال أ%بو عبيد:

وهذا أ%شبه الوجهي بالصواب، قال: وأ%ما حديث أ%ب هريرة أ%ن رجلv ض.ل�ت
له أ%ي\ن'ق¬ فأ%تى على واد خ.ج,ل م'غ1ن¼ م'ع\ش1ب فو.ج.د أ%ي\ن'ق%ه فيه؛
ال%ج,ل ف ال4صل: الكثي الن_بات ال�ل}ت.ف� التكاث1ف. وخ.ج,ل%

الوادي والنبات': كثر صوت ذبابه لكثرة ع'ش\به. وال%ج.ل: الب.ر.م'، خ.ج,ل
:vوخ.ج,ل خ.ج.ل .�خ.ج.لv وأ%خ\ج.له. وال%ج.ل: التوان عن طلب الرزق والكسل

بقي ساكتاv ل يتكلم ول يتحرك. وال%ج.ل: الف%ساد. وخ.ج,ل الن_بت'
خ.ج.لv: طال وال}ت.ف_. وواد خ.ج,لD: م'ل}ت.فe النبات، وقيل م'ف}ر,ط

النبات، والمع خجل 
(* قوله «خجل» هكذا ف الصل غي مضبوط بالتحريك) وواد

م'خ\ج,لD؛ قال أ%بو النجم:
ت.ظ%ل© ح1ف}ر.اه' من الت>ه.دeل

ف ر.و\ض ذ%ف}راء، ور'غ}ل� م'خ\ج,ل
أ%ي حابس لل3بل من كثرته. وال1ف}راة: شجرة م.ل}حاء مثل الق�ن\ف�ذة،
قال: والذ�ف}راء والرeغ}ل شجرتان. وال%ج.ل: ال}ت1فاف النبات وح'س\ن'ه.

وال%ج,ل: الكان الكثي الع'ش\ب. وح.م\ض¬ م'خ\ج,لD: أ%ش1ب¬ طويل؛ قال
أ%بو حنيفة: ك%ل# م.خ\ج,ل واسع كثي¬ نام� حابس¬ ي'قام فيه ول ي'جاو.ز،



وقيل: ال%ج,ل الع'ش\ب إ,ذا طال وب.ل%غ غايته. وأ%خ\ج.ل% ال%م\ض' إ,ذا طال
وال}تف_، فهو م'خ\ج,ل. وقال أ%بو حنيفة: ثوب خ.ج,لD ي.ع\ت.قل لبس.ه

في.ت.لب_د فيه. وال%ج,ل: الثوب ال%ل%ق، قال شر: وال%ج,ل ال%ر,ح؛
وأ%نشد:

قد ي.ه\ت.دي لص.و\ت% الادي ال%ج,ل
أ%ي ال%ر,ح. وفلن ي.م\ش1ي ال%و\ج.لى: وهو مشي للنساء بت.ك%سeر.

@خدل: ال%د\ل: الع.ظيم' المتلئ؛ ومنه قول ابن أ%ب ع.تيق رواه ثعلب
vقال: وال إ,ن ل4سي ف أ%رض ع'ذ}ر.ة إ,ذا أ%نا بامرأ%ة تم1ل غلما

خ.د\لv ليس مث}ل�ه' ي'ت.و.ر_ك. وال%د\لة من النساء: الغليظة� الساق
ال�س\ت.د1ير.ت'ها، وجعها خ1د.ال؛ وامرأ%ة خ.د\لة الساق وخ.د\لء� بي>نة

ال%د.ل وال%د.الة: متلئة� الساقي والذراعي. ويقال: م'خ.ل}خ.ل�ها خ.د\ل
أ%ي ض.خ\م¬. وف حديث اللعان: والذي ر'م1ي.ت\ به خ.د\لD ج.ع\د¬؛

ال%د\ل: الغليظ المتلئ الساق. وساق خ.د\لة بي>نة ال%د.ل وال%د.الة
وال�د'ولة وقد خ.د1ل%ت\ خ.دالةv، وخ.د.الت'ها: استدارت'ها كأ%نا ط�و,ي.ت\

ط%يìا؛ وقال ذو الرمة يصف نساء:
ج.واعل ف الب'ر.ى ق%ص.باv خ1دال
يعن ع1ظام أ%س\و'قها أ%نا غليظة.

وامرأ%ة خ1د\ل1م¬: كخ.د\لة؛ قال ال4غلب:
يا ر'ب_ شيخ� من ل�ك%ي\ز� ك%ه\ك%م،
ق%ل�ص. عن ذات شباب خ1د\ل1م

الك%ه\ك%م: الذي ي'ك%ه\ك1ه ف يده؛ الصحاح: وكذلك ال1د\ل1م'، بالكسر
واليم زائدة؛ قال الراجز:

ليست بك%ر\واء، ولكن خ1د\ل1م,،
ول بز.ل9ء، ولكن س'ت\ه'م,

وال%د\لة: ال%ب_ة من الع1ن.ب إ,ذا كانت صغية ق%م1يئة من آفة أ%و
ع.ط%ش. وال%د\لة وال�د\لة؛ ال4خية عن كراع: الس_اق من الص_اب.ة.

والص_اب': ض.ر\ب من الشجر ال�ر>.
@خدفل: التهذيب: أ%بو عمرو بن العلء ال%داف1ل ال%عاو,ز'. ومن

أ%مثالم: غ%ر_ن ب'ر\داك. من خ.داف1لي؛ وأ%صله أ%ن امرأ%ة رأ%ت على رجل
ب'ر\د.ي\ن, فتزو_جته ط%م.عاv ف ي.ساره فأ%ل}ف%ت\ه م'ع\س3راv. ابن ال4عراب:



.vخ.ل%قا vإ,ذا ل%ب,س قميصا �خ.د\ف%ل الرجل
vله خ.ذ}ل�@خذل: الاذ1ل�: ضد الناصر. خ.ذ%له وخ.ذ%ل عنه ي.خ\ذ

وخ1ذ}لناv: ت.ر.ك. ن'ص\رته وع.و\نه. والت_خ\ذيل: ح.م\ل� الرجل على خ1ذ}لن
صاحبه وت.ث}ب,يط�ه عن نص\رته. ال4صمعي. إ,ذا ت.خ.ل�ف الظب' عن الق%ط1يع

:vقيل خ.ذ%ل؛ قال عدي بن زيد يصف فرسا
فهو كالد_ل}و بك%ف> ال�س\ت.ق1ي،
خ.ذ%ل%ت عنه الع.ر.اقي فان\ج.ذ%م

أ%ي باي.ن.ت\ه الع.راقي. وخ1ذ}لن� ال العبد.: أ%ن ل ي.ع\ص1م.ه من
vب.ه فيقع فيها، نعوذ بلطف ال من ذلك. وخ.ذ�ل عنه أ%صحاب.ه تذيلeالش

أ%ي ح.م.ل%هم على خ1ذ}لنه. وت.خ.اذ%لوا أ%ي خ.ذ%ل بعض'هم بعضاv. وف
الديث: الؤمن أ%خو الؤمن ل ي.خ\ذ�له؛ ال%ذ}ل: ترك ال3عانة والنصرة.
ورجل خ'ذ%لة، مثال ه'م.زة، أ%ي خاذل ل يزال ي.خ\ذ�ل. ابن ال4عراب:

�ال%اذ1ل النهزم، وت.خ.اذ%ل القوم': ت.د.اب.روا. وخ.ذ%ل%ت الظ�بية� والبقرة
وغي'ها من الدواب، وهي خاذل وخ.ذ�ول: ت.خ.ل�ف%ت عن صواحبها وانفردت،

وقيل: ت.خ.ل�فت فلم ت.ل}ح.ق. وخ.ذ%ل%ت الظ�بية� وأ%خ\ذ%ل%ت\، وهي خاذل
وم'خ\ذ1ل: أ%قامت على ولدها، ويقال: هو مقلوب ل4نا هي التروكة،

وت.خ.اذ%ل%ت\ مثل�ه. التهذيب: الاذل وال%ذ�ول من الظباء والبقر الت ت.خ\ذ�ل
ص.و.اح1باتا وت.ن\ف�ر مع ولدها، وقد أ%خ\ذ%ل%ها ول%د'ها. قال أ%بو

منصور: هكذا رأ%يته ف النسخة: وت.ن\ف�ر، والصواب وتتخلف مع ولدها وت.ن\ف%ر,د
مع ولدها، قال: هكذا روى أ%بو عبيد عن ال4صمعي.

وال%ذ�ول: الت تتخلف عن الق%ط1يع وقد خ.ذ%ل%ت\ وخ.د.ر.ت\؛ وأ%نشد
غيه:خ.ذ�ول ت'ر.اع1ي ر.ب\رباv ب.م1يلة

وال%ذ�ول من ال%ي\ل: الت إ,ذا ض.ر.ب.ها ال%خاض ل ت.ب\ر.ح من
مكانا. وت.خ.اذ%ل%ت ر,ج\ل الشيخ: ض.ع'ف%تا. ور.ج'ل خ.ذ�ول الر>ج\ل: ت.خ\ذ�له

ر,ج\ل�ه من ض.ع\ف أ%و عاهة أ%و س'ك}ر؛ قال ال4عشى:
فت.ر.ى القوم. ن.ش.او.ى ك�ل�هم،

مثل ما م'د_ت ن,ص.اح.ات' الر_ب.ح
ك�ل9 و.ض_اح� كري� ج.دeه،

وخ.ذ�ول, الر>ج\ل من غي ك%س.ح
قال ابن بري: صدر البيت:



بي مغلوب ن.ب,يل ج.دeه
ويروى: كري� ج.دeه.

@خذعل: ال%ز\ع.لة: ض.ر\ب من الش\ي كال%ذ}ع.لة. وخ.ذ}ع.ل%ه' بالسيف:
ق%ط�عه. وال1ذ}عل، بالكسر، وال1ر\م1ل: الرأ%ة� ال%م\قاء؛ وقول

Dالتنخل:ت.ن\ت.خ1ب' الل©ب_، له ض.ر\ب.ة
خ.د\باء� كالع.طY من ال1ذ}ع1ل

قيل: ال1ذ}ع1ل الرأ%ة ال%م\قاء، وقيل: ال1ذ}ع1ل ثياب من أ%د.م
يلبسها الرeع\ن. قال ال4زهري: هذا قاله التنخل يصف سيفاv أ%ي هذا السيف

كأ%نه أ%ه\و.ج ل عقل له؛ وال%د.ب': ت.ه.او,ي الشيء ل يت.مالك وإ,نا هذا
م.ث%ل أ%ي هذا السيف ل يبال ما أ%صاب، وقال: كالع.طY من ال1ذ}ع1ل

أ%راد كالش_ق> من ثوب ال1ذ}ع1ل، كقوله تعال: ولكن_ الب_ من
.vص1غارا vيخ. إ,ذا ق%ط�عه ق1ط%عاYات_ق%ى.وخ.ذ}ع.ل% الب,ط

@خردل: ال�ر\د'ولة: العضو الوافر من اللحم. وخ.ر\د.ل اللحم.: ق%ط�ع
أ%عضاء4ه وافرة، وقيل: خ.ر\د.ل اللحم. ق%ط�عه صغاراv، قيل: خ.ر\دل اللحم

ق%ط�عه وف%ر_قه، والذال فيه لغة. ولم خ.راد1يل� وم'خ.ر\د.لD إ,ذا كان
م'ق%ط�عاv؛ ومنه قول كعب بن زهي:

ي.غ\د'و في.ل}ح.م ض1ر\غ%ام.ي\ن,، ع.ي\ش'هما
ل%ح\م¬ من الق%وم م.ع\ف�ور¬ خ.ر.اد1يل

أ%ي م'ق%ط�ع ق1ط%عاv. وال�خ.ر\د.ل: الصروع
وال%ر\د.ل: ضرب من ال�ر\ف معروف، الواحدة خ.ر\د.لة. وف التنزيل

العزيز: وإ,ن كان مثقال ح.ب_ة من خ.ر\د.ل أ%تينا با؛ أ%ي ز,ن.ة
خ.ر\د.ل.وخ.ر\د.ل%ت1 الن_خ\لة� وهي م'خ.ر\د1لة وهي م'خ.ر\د1لD: كثر ن.ف%ض'ها

وعظم ما بقي من ي'س\ر,ها. وخ.ر\د.ل الطعام. خ.ر\د.لة: أ%كل خ1ي.اره
وأ%طاي,ب.ه؛ ومنه الديث: فمنهم ال�وب.ق' بعمله ومنهم ال�خ.ر\د.ل؛ قال:
ال�خ.ر\د.ل الصروع ال%ر\م1يe، وقيل: الخرد.ل ال�ق%ط�ع ت'ق%طYعه كلليب

الصراط حت ي.ه\و,ي. ف النار.
@خرذل: خ.ر\ذ%ل اللحم.: ق%ط�عه وف%ر_قه، بالدال والذال، وقد تقدم ف

الدال، وف%ص_ل أ%عضاء4ه.
(* قوله «وفصل أ%عضاءه» هكذا ف الصل).

@خرقل: ابن ال4عراب: خ.ر\ق%ل فلن ف ر.م\ي,ه إ,ذا ت.ن.و_ق فيه، قال:



وال%ر\ق%لة ام>راق السهم من الر_م1ي_ة؛ وأ%نشد:
ت.حاد.ل فيها ث أ%ر\س.ل ق%د\ر.ها،
ف%خ.ر\ق%ل منها ج'ف}ر.ة ال�ت.ن.كYس

يقول: تادل الرامي على القوس أ%ي مال عليها فام_ر.ق السهم' من ج'ف}ر.ة
الر_مي_ة، وهي وس.ط�ها، وال أ%علم.

@خرمل: ال1ر\م1ل، بالكسر: الرأ%ة الر_ع\ناء، وقيل: العجوز
ال�ت.ه.د>مة ال%م\قاء مثل ال1ز\ع1ل؛ وأ%نشد ابن بري:

ع.ب\ل%ة� ل د.ل© ال%رام1ل د.ل©ها،
ول ز,يeها ز,يe الق1باح الق%راز,ح

(* قوله «ل دل الرامل» تقدم ف ترجة قرزح الوامل ف البيت بالواو
والصواب كما هنا).

الق%راز,ح: الق1ص.ار، الواحدة ق�ر\ز'حة. وناقة خ1ر\م1ل: م'س3ن_ة.
@خزل: ال%ز.ل: من الن\خ1ز.ال ف ال%ش\ي كأ%ن الش_و\ك. شاك ق%د.مه؛

قال ال4عشى:
إ,ذا ت.ق�وم يكاد ال%ص\ر ي.ن\خ.ز,ل

ابن سيده: ال%ز.ل والت_خ.زeل والن\خ1زال م1ش\ية فيها ت.ث%اق�ل
وت.راج'ع¬، زاد غيه: وت.ف%كك، وهي ال%ي\ز.ل وال%ي\ز.ل%ى وال%و\ز.ل%ى مثل

ال%ي\ز.ر.ى وال%و\ز.ر.ى إ,ذا ت.ب.خ\تر. وف حديث الش_ع\ب: ق�ص.ل الذي
م.ش.ى ف%خ.ز,ل أ%ي ت.ف%ك�ك ف مشيه، ومنه م1ش\ية ال%يز.ل%ى. وت.خ.ز_ل

السحاب' إ,ذا ت.ث%اق%ل% ورأ%يته كأ%نه ي.ت.راج.ع.
وال�ز\لة وال%ز.ل: الك%س\رة ف الظ�ه\ر، خ.ز,ل ي.خ\ز.ل خ.ز.لv، فهو

أ%خزل� وم.خ\زول. وال4خزل: الذي ف وس.ط ظهره ك%س\ر.ة وهو مزول
الظ�هر. وف وسط ظهره خ'ز\لة أ%ي ه'و. مثل س.ر\ج 

(* قوله «أي هو مثل سرج» هكذا
ف الصل ولعله أو هو�ة مثل سرج، والو�ة بالضم وتشديد الواو: الكان
النهبط كما ف القاموس) وال4خزل من ال3بل: الذي ذ%ه.ب س.نام'ه كله،
والفعل كالفعل، وأ%ما ال4جزل، باليم، فهو الذي أ%صابت غاربه د.ب.ر.ة

فاطمأ%ن� موضع'ه؛ قال أ%بو منصور: أ�راه أ%راد ال4جزل، باليم، فصحفه وجعله
خاء، وقد مضى الديث على جزل. وأ%ما ال%ز\ل، بالاء، فهو القطع؛ يقال:

خ.ز.ل}ته فانزل أ%ي قطعته فانقطع؛ وقول الشاعر:



ي.كاد ال%ص\ر' ي.ن\خ.ز,ل
معناه ينقطع لض'م\ر,ه، كما قال الخر يكاد ي.ن\غ.ر,ف أ%ي ينقطع، على أ%ن

ال%ز\ل باليم يكون ق%ط}عاv. يقال: جازل من ال�ز_ال، ولعل الاء
واليم يتعاقبان ف هذا. وان\خ.ز.ل الشيء�: انقطع.

والختزال: القتطاع. يقال: اخ\ت.ز.له عن القوم مثل اخ\ت.ز.عه.
واخ\ت.ز.ل فلن الال%، بالاء، إ,ذا اقتطعه، ل يقال إ,ل� بالاء. وف حديث

ال4نصار: وقد د.ف�ت داف�ةD منكم يريدون أ%ن ي.خ\ت.ز,لونا من أ%صلنا أ%ي
يريدون أ%ن ي.ق}ت.ط1عونا ويذهبوا بنا منفردين؛ ومنه الديث الخر:
أ%رادوا أ%ن يتزلوه دوننا أ%ي ينفردوا به، وف حديث أ�ح'د: ان\خ.ز.ل

عبد'اللهب' أ�ب¼ من ذلك الكان أ%ي انفرد.
وال%خ\ز'ول من الش>ع\ر؛ ابن سيده: ال%ز\ل وال�ز\لة ف الش>ع\ر

ض.ر\ب من ز,حاف الكامل سقوط ال4لف وسكون التاء من متفاعلن فيبقى متفعلن،
وهذا البناء غي م.ق�ول فيصرف إ,ل بناء� م.قول وهو مفتعلن؛ وبيته:

م.ن\ز,لة ص.م_ ص.د.اها وع.ف%ت
أ%ر\س'م'ها، إ,ن س'ئ1ل%ت\ ل ت'ج,ب,

الليث: ال�ز\لة سقوط تاء متفاعلن ومفاعلت؛ وبعضهم يقول خزلة 
(* قوله

«خزلة» هكذا الاء غي مقي_دة بالركة ولعلها مفتوحة) كقوله:
،vوأ%عطى ق%و\مه ال4نصار ف%ض\ل

وإ,خوت.ه'م من ال�هاج,ر,ينا
وتامه: من ال�ت.هاج,رينا. قال: ول يكون هذا إ,ل ف الوافر والكامل؛

ومثله:
لقد ب.ح1ح\ت' من الن>دا

ء ب,ج.م\ع1كم: ه.ل} من م'بار,ز؟
تامه: ولقد، بالواو، ويسمى هذا أ%خزل ومزولv. ورجل خ'ز.لة وخ'ز.رة

أ%ي يبسك عما تريد وي.ع'وقك عنه.
ابن سيده: والختزال الذف، استعمله سيبويه كثياv، قال: ول أ%علم ذلك

عن غيه. وان\خ.ز.ل عن جواب: ل ي.ع\ب.أ به. وان\خ.ز.ل ف كلمه: انقطع.
ويقول القائل إ,ذا أ%نشد بيتاv فلم يفظه كله: قد كان عندي خ'ز\لة هذا

البيت أ%ي الذي ي'قيمه إ,ذا ان\خ.زل فذ%ه.ب ما ي'قيمه. واخ\ت.ز.ل برأ}يه:



انفرد. وخ.ز.له عن حاجته ي.خ\ز,له: خو�فه 
(* قوله «خوفه» قال شارح

القاموس: كذا هو ف بعض نسخ الكم، والصواب عوقه كما ف القاموس).
وخ.و\ز.ل: اسم امرأ%ة.

@خزعل: ال%ز\ع.لة: خ.م.عان الض>ب\عان. وخ.ز\ع.ل الاشي: ن.ف%ض.
ر,ج\ل%ه؛ قال:

ور,ج\ل, سوء� من ض1عاف ال4رج'ل
مت أ�ر,د\ ش.د_تا ت'خ.ز\ع1ل

خ.ز\علة الض>ب\عان بي ال4ر\م'ل
وناقة با خ.ز\عال أ%ي ظ%ل}ع. وخ.ز\ع.ل ف م1ش\يته أ%ي ع.ر,ج. قال

الفراء: وليس ف الكلم ف%ع\لل مفتوح الفاء من غي ذوات التضعيف إ,ل� حرف
واحد. يقال: ناقة با خ.ز\عال إ,ذا كان با ظ%ل}ع، وزاد ثعلب: ق%ه\ق%ار،

وخالفه الناس وقالوا ق%ه\ق%رÒ، وزاد أ%بو مالك ق%س\طال وهو الغ'بار،
وأ%ما ف الضاعف ف%ف%ع\لل فيها كثي نو الز_ل}زال والق%ل}قال. وخ.ز\ع.ل

خ.ز\ع.لةv: ط%ل%ع. وال�ز\عالة: الل�ع1ب والز.اح.
@خزعبل: ال�ز.ع\ب,ل وال�ز.ع\ب,يل: الباطل، وف الصحاح: ال4باطيل. قال

الرمي ال�ز.ع\ب,يلة ما أ%ض\ح.ك}ت. به القوم؛ يقال: هات بعض
خ'ز.ع\بيلتك؛ خ'ز.ع\بيلت' الكلم: ه.ز\له وم1ز.احه. وال�ز.ع\ب,لة: الف�كاهة

وال�1زاح. ومن أ%ساء الع.ج.ب ال�ز.ع\ب,لة وال%د.ن\ب.د.ى، وقال ابن دريد:
خ.ز.ع\ب.ل وخ'ز.ع\ب,يل هي ال4حاديث الست.ظ}ر.فة.

@خزنبل: الليث: ال%ز.ن\ب.ل هي ال%م\قاء، ويقال هي العجوز
ال�ت.ه.د>مة، والمع ال%ز.اب,ل.

@خسل: ال%س3يل: الر_ذ}ل من كل شيء، والمع خ.سائل وخ1سال، ال�ول
نادرة. وهو من خ.س3يلتهم أ%ي من خ'شارتم، وقد تقدم ذلك ف حرف الاء.
وال�سالة وال�سالة: الر_د1يء من كل شيء. وال%خ\سول وال%ح\س'ول: ال%ر\ذول،

بالاء والاء جيعاv، وال�خ.س_ل وال�ح.س_ل مثله؛ قال العجاج:
ذي ر.أ}يهم والعاج,ز, ال�خ.س_ل

ور.ج'ل م'خ.س_ل وم.خ\س'ول: م.ر\ذول. وال�س_ل وال�س_ال: ال4رذال
والضeع.فاء؛ وقال:

ون.ح\ن الث©ر.ي_ا وج.و\ز.اؤ'ها،



ونن الذYر.اعان وال1ر\ز.م'
وأ%نتم كواكب' م.خ\سولة،
ت'رى ف السماء ول ن'ع\ل%م'

ويروى: م.س\خ'ولة. وخ.س.لهم: نفاهم، وال أ%علم.
@خشل: ال%ش\ل: الب.ي\ضة إ,ذا أ%خ\ر.ج\ت. جوفها؛ عن أ%ب حنيفة. وال%ش\ل

وال%ش.ل، م'ح.ر_ك الشي: ال�ق}ل� نفسه، قيل هو اليابس، وقيل هو
ر.ط}ب'ه وصغاره الذي ل يؤكل، وقيل هو نواه، واحدته خ.ش\لة وخ.ش.لة؛ قال

الكميت:
ي.س\ت.خ\ر,ج ال%ش.رات1 ال�ش\ن. ر.ي>ق�ها،

�كأ%ن أ%رؤس.ها ف م.و\جه ال%ش.ل
قال ابن بري: قال علي بن

حزة إ,نا هو ال%ش\ل، بسكون الشي ل غي، وأ%ما ال%ش.ل ف بيت
الكميت فإ,نا حر_كه ضرورة؛ قال ذو الرمة:

وساقت ح.ص.اد. الق�ل}ق�لن، كأ%نا
هو ال%ش\ل أ%عراف' الر>ياح الز_عاز,ع

ويروى: كأ%نه ن.و.ى ال%ش\ل أ%ي نوى ال�ق}ل. وال%ش\ل: الرديء من كل
شيء، وقد ت.خ.ش_ل، وأ%صله من ذلك. الليث: ال%ش\ل من ال�ق}ل كال%ش.ف من

الت_م\ر. ورجل م'خ.ش_ل ومشول: مرذول وقد خ.ش.له. وال%ش\ل: رؤوس
ال�ل1ي> من اللخيل وال4س\و,رة، وقيل: ال%ش\ل ما ت.ك%س_ر من رؤوس

ال�ل1ي> وأ%طراف1ه، وال%ش.ل كذلك؛ قال الشماخ:
ت.ر.ى ق1ط%عاv من ال4حناش فيه
ج.ماج,م'هن كال%ش.ل الن_ز,يع

وما حكاه ابن بري عن علي بن حزة قال: وال%ش\ل ال4س\و,رة واللخيل،
بال3سكان ل غي، وهو ما كان منها أ%ج\و.ف غي م'ص\م.ت، وكل أ%جوف غي

م'ص\م.ت فهو خ.ش\لD، بال3سكان. قال: وأ%ما رؤوس ال4س\و,رة واللخيل فل
تكون إ,ل م'ص\م.تة وليست خ.ش\لv؛ قال: ومنه قول رؤبة:

كث%م.ر ال�م_اض غ%ي\ر, ال%ش\ل
أ%ي غي الرديء. وحكى ابن بري عن أ%ب عمر الزاهد وابن خالويه وابن فارس

وغيهم ف ال%ش\ل للم'ق}ل، كقول ابن حزة إ,نه بال3سكان ل غي، وان
ما ورد منه مر�كاv فهو على جهة الضرورة كبيت الكميت وكبيت الشماخ؛ قال



ابن بري: هكذا رواه الليل بتحريك الشي، قال: وقد قيل إ,نما لغتان،
وال4عرف فيهما سكون الشي، قال: وقد روي بالتحريك أ%يضاv عن ابن خالويه، قال:

ال%ش.ل ال�ق}ل وال�ل1يe، وقال ابن خالويه: ال%ش\ل ال�ق}ل اليابس،
eل}ج'، ولسويقه ال%ت1ي�ويقال لر.ط}به الب.ه\ش'، ويقال لنواه ال

والع.ك1يe والث�ت، الثاء قبل التاء. ورجل م'خ.ش_ل: م'ح.ل�ى من ذلك.
وال%ش\ل: ضرب من النبات أ%صفر وأ%حر وأ%خضر؛ قال الشاعر:

حت اك}ت.س.ت\ من ض.ر\ب كل ش.ك}ل،
ك%ث%مر ال�م_اض غ%ي\ر, ال%ش\ل

وال%ش\ل: رديء ال�ق}ل. وال%ش\ل: ما ت.ك%س_ر من ال�ل1ي>، وقيل: إ,ن
ال%ش\ل ف بيت ذي الرمة رؤوس ال�لي>. ويقال: ال%ت1يe ق1ش\رة

ال�ق}لة الت تؤكل، وال�ق}لة نفس'ها بل قشر خ.ش\لة، وهي الن_واة، قال: فعلى
هذا للفظة ال%ش\ل أ%حد عشر معن: ال�ق}ل ونواه ويابسه ورديئه، والرديء

من كل شيء، وال�ل1يe ورؤ'وسه وما تك%س_ر منه وما ت.ج.و_ف منه،
وال�ج.و_ف من كل شيء وضرب من الن_ب\ت، وال%ن\ش.ل1يل� نذكره ف ترجة خنشل

فإ,ن سيبويه جعله مرة ثلثي�اv وأ�خرى رباعي�اv، وال أ%علم.
@خصل: ال%ص\لة: الف%ض1يلة والر_ذيلة تكون ف ال3نسان، وقد غلب على

الفضيلة، وجعها خ1ص.ال. وال%ص\لة: ال%ل�ة. الليث: ال%ص\لة حالت
ال�مور، تقول: ف فلن خ.ص\لة ح.س.نة وخ.ص\لة قبيحة، وخ1صال وخ.ص.لت كرية.

وف الديث: من كانت فيه خ.ص\لة من النفاق أ%ي ش'ع\بة من ش'ع.ب النفاق
وجزء منه أ%و حالة من حالته. وال%ص\لة وال%ص\ل ف الن>ضال: أ%ن يقع

الس_هم ب,لز\ق الق1ر\طاس، وإ,ذا تناضلوا على س.ب\ق ح.س.بوا خ.ص\لتي
ب'ق%ر\ط%س.ة.

ويقال: ر.مى فأ%خ\ص.ل، قال: ومن قال ال%ص\ل ال3صابة فقد أ%خطأ%؛ قال
الطرماح:

تلك أ%ح\ساب'نا، إ,ذا اح\ت.ت.ن. ال%ص\ـ
ل�، ومد� ال%د.ى م.د.ى ال4غراض

وقد أ%خ'ص.ل% الر_امي. وت.خاص.ل القوم': ت.راهنوا على الن>ضال،
وي'ج\م.ع على خ1ص.ال. وأ%صاب خ.ص\ل%ه وأ%ح\رز خ.ص\ل%ه: غ%ل%ب على الر>هان.
وال%ص1يل: ال%ق}مور. وال%صل ف النضال: ال%ط%ر الذي ياطر عليه، وأ%نشد

بيت الطرماح؛ وأ%نشد لخر:



ول إ,ذا ناضلت' س.ه\م' ال%ص\ل
وف حديث ابن عمر، رضي ال عنه: أ%نه كان ي.ر\مي فإ,ذا أ%صاب خ.ص\لة

قال أ%نا ب,ها؛ ال%ص\لة ال3صابة ف الرمي وهي ال%ر_ة من ال%ص\ل، وهي
الغلبة ف الن>ضال والق%ر\طسة ف الر_م\ي، قال: وأ%صل ال%ص\ل الق%ط}ع

vل4ن التراهني يقطعون أ%مرهم على شيء معلوم. وخ.ص.ل القوم. خ.ص\ل
:vن.ض.ل%هم؛ قال الكميت يصف رجل :vوخ1ص.ال

س.ب.ق}ت. إ,ل اليات كل� م'ناض1ل،
وأ%ح\ر.ز\ت. بالعشر الولء خ1صال%ها

ابن شيل: إ,ذا أ%صاب الق1ر\طاس. فقد خ.ص.له. أ%بو عمرو: ال%ص\ل
الق%م\ر ف الن>ضال، وقد خ.ص.له إ,ذا ق%م.ره، وت.خاص.لوا إ,ذا اس\ت.ب.قوا.

وقال بعضهم: ال%ص\لة ال3صابة ف الرمي. وقال بعضهم: ال%ص\لة الق%م\رة.
يقال: ل عنده خ.ص\لة و.خ.ص\لتان أ%ي ق%م\رة وق%م\رتان، وهي ال1ص.ال.

وال%ص1يلة: كل ق1ط}عة من لم ع.ظ�م.ت أ%و ص.غ'رت، وقيل: هي لم الفخذين
والساقي والع.ض'دين والذراعي؛ وأ%نشد:

عاري الق%ر.ا م'ض\ط%ر,ب ال%صائل
وقيل: هي كل ع.ص.بة فيها لم غليظ؛ وقال الق%ط1ران الس_عدي:

وج.و\ن{ أ%عانته الضeلوع بز.ف}ر.ة
إ,ل م'ل�ط بان.ت\، وبان% خ.ص1يل�ها

إ,ل م'ل�ط{ أ%ي مع م'ل�ط، وال�ل�ط: جع م1لط العضد والكتف، وقيل:
ال%ص1يلة كل ل%ح\مة{ على ح.ي>زها من لم الفخذين والعضدين؛ وقال جرير:

ي.ر\ه.ز' ر.ه\زاv ي'ر\ع1د ال%صائل
وقال ضابئ:

إ,ذا ه.م_ ل ت'ر\ع.د عليه خ.صائ1ل�ه
وقال ابن مقبل:

حت استخل�ت خ.صائله
وف كتاب عبد اللك إ,ل الجاج: ك%م1يش. ال3زار م'ن\ط%و,ي. ال%ص1يلة،

قال: هو من ذلك. وكل لم من ع.ص.بة خ.ص1يلة، وجعه خ.ص.ائل؛ قال
الطرماح:حت ار\ع.و.ي\ن. إ,ل ح.د1يـ

ثي، بعد إ,ر\عاد ال%صائل
وقيل: ال%ص1يلة كل© ان\م.از من لم الفخذين، والمع خ.ص1يل وخ.صائل.



وقال بعض العرب يصف فرساv: إ,نه س.ب\ط ال%ص1يل و.ه\واه الص_ه,يل؛ وقال
ز'هي ف صفة فرس:

ون.ض\ر,به، حت اط}م.أ%ن� ق%ذ%ال�ه،
ول ت.ط}م.ئ1ن_ ن.ف}س'ه وخ.صائل�ه

قال: وربا استعمل ف ال3نسان؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ي.بيت' أ%بو ل%ي\ل%ى د.ف1يئاv، وض.ي\ف�ه

من الق%ر> ي'ض\حي م'س\ت.خ.ف9اv خصائل�ه
وال%ص1يلة: الط�ف}طف%ة. وال%ص1يلة: القليلة من الشعر، وهي ال�ص\لة،
وقيل: ال�ص\لة الشعر التمع. الليث: ال�ص\لة، بالضم، ل%ف1يف%ة من

الشعر، وجعها خ'ص.ل؛ ومنه قول لبيد:
ت.ت_ق1ين بت.ل1يل� ذي خ'ص.ل

التهذيب: وال%ص1يل الذ�ن.ب؛ واحتج بقول ذي الرمة:
وف%ر\د{ يطي' الب.قe عند خ.ص1يله،

ي.د1بe كن.ف}ض, الر>يح آل% السeرادق
أ%راد بالف%ر\د ثوراv منفرداv. قال: وكل غصن من أ%غصان الشجر خ'ص\لة.
وخ.ص_ل}ت الشجر ت.خ\صيلv إ,ذا ق%ط�عت أ%غصان.ه وش.ذ�بته؛ وقال مزاحم

العقيلي يصف ص'ر.د.ي\ن:
كما صاح ج.و\نا ضالت.ي\ن, ت.لق%ي.ا

ك%ح1يلن ف أ%على ذ�رىÝ ل ت'خ.ص_ل
أ%راد بال%و\ن.ي ص'ر.د.ين أ%خضرين، جعلهما ك%ح1يل%ي, ب.طð من

م'ؤ\خ1ر العي إ,ل ناحية الصeد\غ من ال3نسان.
وال%ص\لة وال�ص\لة: الع'ن\قود. وال%ص\لة وال�ص\لة وال%ص.لة، كل

ذلك: عود¬ فيه شوك، وقيل: هو طرف القضيب الر_طب الل�ي، وقيل: هو ما رخ'ص
.�من ق�ض\بان الع'ر\ف�ط. وال�ص.ل: أ%طراف الشجر ال�ت.د.لYية

وخ.ص.له ي.خ\ص'له خ.ص\لv: ق%ط%عه. وخ.ص_ل البعي.: ق%ط%ع له ذلك.
وال1خ\صال: ال1ن\ج.ل. وال1خ\ص.ل: الق%ط�اع من السيوف وغيها، لغة ف

ال1ق}ص.ل، وكذلك ال1خ\ذ%م. ابن ال4عراب: ال1خ\ص.ل وال1خ\ض.ل،
بالصاد والضاد، وال1ق}ص.ل السيف. وخ.ص_ل الشيء4: جعله ق1ط%عاv؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
وإ,ن ي'ر,د\ ذلك ل ي'خ.ص>ل



وبنو خ'ص.يلة: بطن.
@خضل: ال%ض1ل والاض1ل: كل© شيء� ن.د{ ي.ت.ر.ش_ش من ن.د.اه، فهو

خ.ض1لD؛ قال د'ك%ي\ن:
أ�س\ق%ى براووق الش_باب, الاض1ل

وقد خ.ض1ل% خ.ض.لv واخ\ض.ل� واخ\ضال� وأ%خ\ض.ل% الثوب. دمع'ه:
ب.ل�ه، وكذلك أ%خ\ض.ل%ت\ه السماء� حت خ.ض1ل خ.ض.لv. وأ%خ\ض.ل%ت\نا السماء�:

ب.ل�ت\نا ب.ل¾ شديداv؛ ونبات خ.ض1لD بالن_د.ى. وأ%خ\ض.ل}ت الشيء4 فهو
م'خ\ض.ل إ,ذا ب.ل%ل}ته. وشيء خ.ض1ل أ%ي ر.ط}ب. وال%ض1ل: النبات الناعم.

واخ\ضأ%ل�ت الشجرة اخ\ض1ئ}للv: لغة ف اخ\ض.ال�ت إ,ذا كثر أ%غصانا
وأ%وراقها. وأ%خ\ض.ل% واخ\ض.ل� واخ\ض.و\ض.ل اخ\ض1يضالv: اب\ت.ل�؛ قال

الراجز:
Yم'خ\ض.ل Ýوليلة{ ذات1 ن.دى

وف الديث: خطب ال4نصار فب.ك%و\ا حت أ%خ\ض.لوا ل1حاهم أ%ي ب.ل©وها
بالدموع. يقال: خ.ض1ل وأ%خ\ض.ل إ,ذا ن.د1ي، وأ%خ\ض.ل}ته أ%نا؛ وف حديث

عمر لا أ%نشده ال4عراب:
يا ع'م.ر ال%ي\ر ج'ز,يت. ال%ن_ه

ب.ك%ى حت اخ\ض.ل�ت ل1ح\يت'ه، وحديث النجاشي: بكى حت أ%خ\ض.ل ليت.ه.
وف حديث أ�م سليم قال: خ.ض>لي ق%ن.از,ع.ك أ%ي ن.د>ي ش.ع.ر.ك بالاء

والدeه\ن ليذهب ش.ع.ث�ه، والق%ناز,ع': خ'ص.ل الشعر.
وف حديث ق�س¼: م'خ\ض.و\ض1لة أ%غصان'ها، هي م'ف}ع.و\ع1لة منه للمبالغة.

وش1واء# خ.ض1لD ر.ش\ر.اش أ%ي رطب ج.ي>د النeض\ج.
وال%ض1يلة: الروضة، وقيل: الر_وضة الق%م1عة.

وال�ض'ل�ة: الن_ع\م.ة والر_ي. وهم ف خ'ض'ل�ة{ من العيش أ%ي
ن.ع\م.ة ور.فاه1ية؛ قال مرداس الدبيي:

أ�داو,ر'ها ك%ي\ما ت.ل1ي، وإ,نن
ل4ل}ق%ى على الع1ل9ت منها الت_ماس1يا

إ,ذا قلت': إ,ن� اليوم يوم خ'ض'ل�ة{
ول ش.ر\ز.، ل ق%يت' ال�مور الب.جار,يا

يعن ال1ص\ب ون.ض.ارة العيش، والش_ر\ز: الغ1ل}ظ، والت_ماس1يا:
الدواهي.



ويقال: أ%خ\ض.ل%ت\ دموع' فلن ليت.ه، ول ي'س\م.عوا يقولون: خ.ض1ل
:êوم'خ\ض.ل Dاب\ت.ل�، وعيش م'خ\ض.ل :vالشيء�. واخ\ض.ل� الثوب اخ\ض1لل

ناعم. وخ'ض'ل�ة الرجل: امرأ%ت'ه. وقال بعض س.ج.عة فتيان العرب:
ت.م.ن_ي\ت' خ'ض'ل�ه، ون.ع\ل%ي وح'ل�ه. ويقال لليل إ,ذا أ%قبل ط1يب' ب.ر\ده: قد

اخ\ض.ل� اخ\ض1للv؛ قال ابن مقبل:
من أ%هل ق%ر\ن{ فما اخ\ض.ل� الع1شاء� له،

حت ت.ن.و_ر. بالز_و\راء3 من خ1ي.م
وقال الذل:

،vجاءت كخاصي الع.ي\ر ل ت'ك}س. خ.ض\لة
ول عاجةv منها تلوح' على و.ش\م

يقال: جاء كخاصي الع.ي أ%ي جاء عرياناv ليس معه شيء. ابن السكيت:
ال%ض\لة خ.ر.زة معروفة. وخ'ض'ل�ة: من أ%ساء النساء.

وال%ض\ل: اللؤلؤ، بسكون الضاد، ي.ث}ر,ب,ي�ة، واحدته خ.ض\لة. ولؤلؤة
خ.ض\لة: صافية. وجاءت امرأ%ة إ,ل الج�اج برجل فقالت: ت.ز.و_ج.ن هذا على

أ%ن يعطين خ.ض\لv ن.بيلv، يعن لؤلؤاv صافياv ج.ي>داv. ود'ر_ة
خ.ض\لة: صافية، والن_بيل الكثي، والعرب تقول: نزلنا ف خ'ض'ل�ة من الع'ش\ب

إ,ذا كان أ%خضر ناعماv رطباv. ويقال: دعن من خ'ض'ل9تك أ%ي من
أ%باطيلك.

@خطل: ال%ط%ل: خفة وسرعة، خ.ط1ل% خ.ط%لv فهو خ.ط1لD وأ%خ\ط%ل. والاطل:
ال4حق الع.ج,ل، وهو أ%يضاv الس_ريع الط�عن, الع.ج,ل�ه'؛ قال:

أ%ح\و.س ف ال%ي\جاء بالرeم\ح خ.ط1ل
وف التهذيب: يقال لل4حق الع.ج,ل خ.ط1لD، وللمقاتل السريع الطعن

خ.ط1ل؛ وأ%نشد:
أ%ح\و.س ف الظ�ل}ماء بالرeمح ال%ط1ل

vي.ع\ج.ل فيذهب يينا :Dفأ%تى بال%ط1ل بال4لف واللم. وسهم خ.ط1ل
وشالv ل ي.ق}ص1د ق%ص\د ال%د.ف؛ قال:

هذا لذاك وق%و\ل� الرء3 أ%س\ه'م'ه،
منها ال�صيب' ومنها الطائش ال%ط1ل

والفعل من كل ذلك خ.ط1ل خ.ط%لv، وهو أ%خ\ط%ل�؛ وقوله:
لا رأ%يت الدهر. ج.مìا خ.ب.ل�ه،



أ%خ\ط%ل%، والد_ه\ر' كثي¬ خ.ط%ل�ه
�إ,نا عن أ%نه ل يقصد ف أ%عماله ول يعتدل ف أ%فعاله. ورجل خ.ط1ل
اليدين وخ.ط1لD ف العروف: ع.ج,لD عند أ%ع\طاء الن_ف%ل. ويقال للج.و.اد

من الرجال: خ.ط1ل� اليدين بالعروف أ%ي ع.ج,لD عند ال3عطاء. الوهري:
رجل ج.واد خ.ط1لD أ%ي سريع ال3عطاء. وال%ط%ل: الكلم الفاسد الكثي
الضطرب، خ.ط1ل% خ.ط%لv، فهو أ%خطل وخ.ط1ل. أ%بو عبيد: ال�راء ال%ن\ط1ق

الفاسد، ويقال الكثي، وال%ط%ل مثله؛ وقال ابن ال4عراب ف قوله
رؤ\بة:ود.غ}ية من خ.ط1ل م'غ\د.و\د1ن

الد_غ}ية: ال�ل�ق الرديء، إ,نه لذو د.غ%وات 
(* قوله «لذو دغوات» عبارة

الوهري: إنه لذو دغوات ودغيات أي أخلق رديئة) أ%ي أ%خلق رديئة؛ قال:
vف كلمه، بالكسر، خ.ط%ل �وال%ط1ل الضطرب. أ%بو عمرو: خ.ط1ل% الرجل

وأ%خ\ط%ل ف كلمه بعن واحد أ%ي أ%ف}ح.ش. وف حديث علي�، رضي ال عنه:
فركب بم الز_ل%ل وز.ي_ن لم ال%ط%ل؛ ال%ط%ل: ال%ن\ط1ق' الفاسد.

وخ.ط%ل� الرأ%ة1: ف�ح\ش'ها وريبتها. وامرأ%ة خ.ط�الة: ف%ح_اشة أ%و ذات
ريبة. وال%ط%ل�: الطول والضطراب، يكون ذلك ف ال3نسان والفرس والرمح

ونو ذلك. رمح خ.ط1لD وأ%خ\طل: مضطرب. ولسان خ.ط1ل ورجل أ%خطل اللسان إ,ذا
كان مضطرب اللسان م'ف%و_هاv. ورجل خ.ط1ل القوائم: طويل�ها. وأ�ذ�ن
خ.ط}لء� ب.ي>نة ال%ط%ل: طويلة مضطربة مسترخية. وشاة خ.ط}لء: أ%ذ}ناء�.

الليث: ال%ط}لء من الشاء العريضة ال�ذني جدìا، أ�ذ�ناه خ.ط}لو.ان1
كأ%نما ن.ع\لن. ويقال للمرأ%ة الافية ال%ل}ق الطويلة اليدين: امرأ%ة

خ.ط}لء، ون,س\وة خ'ط}ل. وكلب الصيد خ'ط}لD لسترخاء آذانا، والفعل من كل
ذلك خ.ط1ل% خ.ط%لv. وث%ل�ة خ'ط}ل: وهي الغنم السترخية الذان، ومنه سي

ال4خ\ط%ل الشاعر، وقيل: إ,نا سي بذلك لطول لسانه، وقيل: هو من
ال%ط%ل ف القول؛ وذلك أ%نه قال لكعب بن ج'ع.يل:

لع.م\ر'ك إ,ن_ن، واب\ن.ي\ ج'ع.ي\ل
وأ�م_ه'ما، ل3س\تار¬ لئيم'

فقال له كعب: إ,نك ل4خ\ط%ل من ال%ط%ل ف القول وهو الف�ح\ش، فسمي
ال4خ\طل؛ قال ابن سيده: وليس ذلك بشيء.

وال%ط%ل: الت_ل%و>ي والتبختر، وقد خ.ط1ل ف م1ش\يته. وال%ط1ل من



الثياب: ما خ.ش'ن وغ%ل�ظ% وج.ف%ا؛ وأ%نشد:
أ%ع.د_ أ%خ\طالv له وترمقا

:Dس\طاط، وجعه أ%خطال. وثوب خ.ط1ل�يعن الص_ي�اد. وال%ط1ل: ط%ر.ف الف
ي.ن\ج.رe على ال4رض من طوله. وال%ي\ط%ل: الس>ن_و\ر؛ قال:

ي'داري الن_هار بس.ه\م له،
�كما عال الغ'ف�ة% ال%ي\ط%ل

(* قوله «يداري النهار إل» تقدم هذا البيت ف ترجة غفف: يدير النهار
بشء له إل، والشء، بالفتح: هو السهم).

 eابن ال4عراب: هي الر
(* قوله «هي الر�» هكذا ف الصل، والر� يقع

على الذكر والنثى).
وال%ي\ط%ل: الاز,ب.از'. وال%ي\ط%ل: الكلب. وال%ي\ط%ل: من أ%ساء

الداهية. وال%ي\ط%ل: جاعة الراد مثل ال%ي\ط؛ قال ابن سيده: وإ,نا ل
أ%حكم على لمها بالزيادة ل4ن اللم قليلv ما تزاد إ,نا زيدت ف

ع.ب\د.ل، ولذلك قضينا أ%ن لم ط%يس.ل أ%صل، وإ,ن كانوا قد قالوا ط%ي\س.
وال%ي\ط%ل: الع.ط�ار.

@خعل: ال%ي\ع.ل: الف%ر\و'، وقيل: ثوب غي م.خيط الف%ر\ج.ي\ن يكون من
اللود ومن الثياب، وقيل: هو درع ي'خاط أ%حد ش1ق�يه ت.ل}ب.سه الرأ%ة

كالقميص؛ قال التنخل الذل:
السالك الث©غ\رة الي.ق}ظان كال1ئ�ها،

�م.ش\ي. ال%ل�وك عليها ال%ي\ع.ل الف�ض'ل
وقيل: ال%ي\ع.ل قميص ل ك�م_ي\ له. قال ال4زهري: وقد تقلب فيقال

خ.ي\ل%ع، قال: وربا كان غي م.ن\صوح الف%ر\ج.ي\ن، وأ%ورد نصف هذا البيت الذي
نسبه ابن سيده للجوهري، ونسبه لتأ%بط شرìا، وقد نسب الشيخ ابن بري
البيت بكماله أ%يضاv للمتنخل، فإ,ما أ%ن يكون أ%بو منصور وهم فيه أ%و يكون
لتأ%بط شر�اv عج'ز بيت على هذا النص؛ وأ%نشد الشيخ ابن بري أ%يضاv لاجز

السروي:
وأ%د\ه.م. قد ج'ب\ت' ظلماءه،

كما اج\تاب.ت الكاع1ب' ال%ي\ع.ل
وتقول: خ.ي\ع.لته ف%ت.خ.ي\ع.ل أ%ي أ%لبسته ال%ي\عل ف%لب,سه. وقال



الفراء: ال%و\ع.لة الختباء من ريبة. وال%ي\ع.ل: ال%ي\ل%ع. وال%ي\ع.ل: من
أ%ساء الذYئب.

وخ.ياع1ل: اسم موضع؛ قال رؤبة:
ي.ج'وز م.ه\واةv إ,ل خ.ياعل

(* قوله «يوز مهواة إل» عجز بيت، وصدره كما ف شرح القاموس: وعقد
الرباق والبائل).

قال الوهري: ال%ي\ع.ل قميص ل ك�م_ي\ له، وإ,نا أ�سقطت النون من
كمي لل3ضافة ل4ن اللم كال�ق}ح.مة ل يعتد� با ف مثل هذا الوضع،

كقولك ل أ%با ل%ك. وأ%صله ل أ%باك؛ أ%ل ترى إ,ل قول أ%ب ح.ي_ة
النeميي:

أ%بال%و\ت1 الذي ل ب'د_ أ%ن>ي
م'لق�، ل أ%باك1 ت'خ.و>ف1ين؟

وقولم: ل ع.ب\د.ي\ لك ل4نه بنزلة قولك ل ع.ب\د.ي\ك، ول تذف النون
ف مثل هذا إ,ل عند اللم دون سائر حروف الفض ل4نا ل تأ}ت بعن

ال3ضافة.
@خفل: ابن ال4عراب: الاف1ل� الار,ب'، وكذلك الاخل� والال1خ.

@خفثل: ر.ج'ل خ.ف}ث%لD وخ'فاث1ل: ضعيف العقل والبدن.
.�@خفجل: ال%ف%ن\ج.ل وال�فاج,ل: الثقيل الو.خ1م، وقد خ.ف}ج.له الك%س.ل

ال4زهري ف الماسي: ال%ف%ن\ج.ل الرجل الذي فيه س.ماجة وف%ح.ج¬؛ وأ%نشد
الليث:

خ.ف%ن\ج.ل ي.غ\ز,ل بالد_ر_ارة
@خفشل: ال%ف%ن\ش.ل: الو.خ1م' الثقيل.

@خلل: ال%ل©: معروف؛ قال ابن سيده: ال%ل© ما ح.م'ض من ع.صي العنب
وغيه؛ قال ابن دريد: هو عرب صحيح. وف الديث: ن,ع\م. ال3دام' ال%ل©،

واحدته خ.ل�ة، ي'ذهب بذلك إ,ل الطائفة منه؛ قال اللحيان: قال أ%بو
زياد جاؤوا ب,خ.ل�ة لم، قال: فل أ%دري أ%ع.ن.ى الطائفة من ال%لY أ%م هي

لغة فيه كخ.م\ر وخ.م\رة، ويقال للخ.م\ر أ�مe ال%ل9؛ قال:
ر.م.ي\ت بأ�م> ال%لY ح.ب_ة% قلبه،

فلم ي.ن\ت.ع1ش\ منها ث%لث% ليال
وال%ل�ة: ال%م\ر' عام_ةv، وقيل: ال%ل© المرة الامضة، وهو



القياس؛ قال أ%بو ذؤيب:
ع'قار¬ كماء الن>يء3 ليست ب,خ.م\ط%ة،
ول خ.ل�ة ي.كوي الش_ر'وب. ش1هاب'ها

ويروى: فجاء با صفراء ليست؛ يقول: هي ف لون ماء اللحم الن>يء3، وليست
كال%م\ط%ة الت ل ت'د\ر,ك بعد، ول كال%ل�ة الت جاو.ز.ت الق%د\ر

حت كادت تصي خ.ل¾. اللحيان: يقال إ,ن ال%م\ر ليست ب.م\ط%ة ول
خ.ل�ة أ%ي ليست بامضة، وال%م\ط%ة: الت قد أ%خ.ذ%ت شيئاv من ريح كريح

الن_ب,ق, والتeف�اح، وجاءنا بلب خامط{ منه، وقيل: ال%ل�ة ال%م\رة
الق%ار,صة، وقيل: ال%ل�ة ال%م\رة التغية الطعم من غي حوضة، وجعها

خ.لê؛ قال التنخل الذل:
م'ش.ع\ش.عة كع.ي\ن, الد>يك ليست،

إ,ذا د1يف%ت\، من ال%لY ال1ماط
وخ.ل�ل%ت1 ال%م\ر' وغي'ها من ال4شربة: ف%س.دت وح.م'ض.ت. وخ.ل�ل%

Yالمر.: جعلها خ.ل¾. وخ.ل�ل الب'س\ر.: جعله ف الشمس ث ن.ض.حه بال%ل
ث جعله ف ج.ر_ة. وال%ل©: الذي يؤتدم به؛ سي خ.ل¾ ل4نه اخ\ت.ل�

منه ط%ع\م' ال%لوة. والت_خ\ليل: اتاذ ال%لY. أ%بو عبيد: وال%ل©
وال%م\ر الي والشر. وف الثل: ما فلن ب.لð ول خ.م\ر� أ%ي ل خي

فيه ول شر عنده؛ قال النمر بن تولب ياطب زوجته:
هل� سأ%لت1 بعاد1ياء وبي\ت1ه،

وال%لY والمر, الذي ل ي'م\ن.ع
ويروى: الت ل ت'م\ن.ع أ%ي الت قد أ�ح1ل�ت؛ وبعد هذا البيت بأ%بيات:

ل ت.ج\ز.عي إ,ن م'ن\ف1ساv أ%هلكت'ه،
وإ,ذا ه.ل%ك}ت'، فعند. ذلك فاجز.عي

وسئل ال4صمعي عن ال%لY وال%م\ر ف هذا الشعر فقال: ال%م\ر' الي
وال%ل© الشر. وقال أ%بو عبيدة وغيه: ال%ل© الي والمر الشر. وحكى

ثعلب: ما له خ.لê ول خر أ%ي ما له خي ول شر.
والختلل: اتاذ ال%لY. الليث: الخ\ت1لل من ال%لY من عصي العنب

والتمر؛ قال أ%بو منصور: ل أ%سع لغيه أ%نه يقال اخ\ت.ل� العصي' إ,ذا
صار خ.ل¾، وكلمهم الي>د: خ.ل�ل% شراب' فلن إ,ذا ف%س.د وصار

خ.ل¾. اللحيان: يقال ش.راب' فلن قد خ.ل�ل ي'خ.لYل ت.خ\ليلv، قال: وكذلك



Yكل ما ح.م'ض من ال4شربة يقال له قد خ.ل�ل. وال%ل�ل: بائع ال%ل
وصان,ع'ه. وحكى ابن ال4عراب: ال%ل�ة ال�م\رة الامضة، يعن بال�م\رة

المي، فر'د_ ذلك عليه، وقيل: إ,نا هي ال%م\رة، بفتح الاء، يعن
بذلك ال%م\ر بعينها. وال%ل© أ%يضاv: ال%م\ض؛ عن كراع؛ وأ%نشد:

ليست من ال%لY ول ال1م.اط
وال�ل�ة: كل ن.ب\ت ح'ل}و؛ قال ابن سيده: ال�ل�ة من النبات ما كانت

فيه حلوة من ال%ر\عى، وقيل: الرعى كله ح.م\ض وخ'ل�ة، فال%م\ض ما كانت
فيه ملوحة، وال�ل�ة ما سوى ذلك؛ قال أ%بو عبيد: ليس شيء من الشجر
العظام ب.م\ض ول خ'ل�ة، وقال اللحيان: ال�ل�ة تكون من الشجر وغيه،

وقال ابن ال4عراب: هو من الشجر خاصة؛ قال أ%بو حنيفة: والعرب تسمي ال4رض
إ,ذا ل يكن با ح.م\ض خ'ل�ةv وإ,ن ل يكن با من النبات شيء يقولون:

ع.ل%و\نا أ%رضاv خ'ل�ة وأ%رضي خ'ل%لv؛ وقال ابن شيل: ال�ل�ة إ,نا هي
ال4رض. يقال: أ%ر\ض¬ خ'ل�ة. وخ'ل%ل� ال4رض,: الت ل ح.م\ض با، قال:

ول يقال للشجر خ'ل�ة ول يذكر؛ وهي ال4رض الت ل ح.م\ض. با، وربا
كان با ع1ضاه¬، وربا ل يكن، ولو أ%تيت أ%رضاv ليس با شيء من الشجر

وهي ج'ر'ز من ال4رض قلت: إ,نا ل%خ'ل�ة؛ وقال أ%بو عمرو: ال�ل�ة ما ل
يكن فيه م1ل}ح ول ح'موضة، وال%م\ض ما كان فيه ح.م.ض¬ وم'لوحة؛ وقال

الكميت:
صاد.ف}ن. و.اد1ي.ه' الغبوط% نازل�ه،

ل م.ر\ت.عاv ب.ع'د.ت\، من ح.م\ضه، ال�ل%ل
والعرب تقول: ال�ل�ة خ'ب\ز ال3بل وال%م\ض لمها أ%و فاكهتها أ%و

خ.ب,يصها، وإنا ت'ح.و_ل إ,ل ال%م\ض إ,ذا م.ل�ت1 ال�ل�ة. وقوم
م'خ1ل©ون: إ,ذا كانوا ي.ر\ع.و\ن ال�ل�ة.

وب.عي¬ خ'لYيÒ، وإ,ب,ل خ'لYي_ة وم'خ1ل�ة وم'خ\ت.ل�ة: ت.ر\عى
ال�ل�ة. وف الثل: إ,نك م'خ\ت.لê فت.ح.م_ض\ أ%ي ان\ت.ق1ل من حال إ,ل

حال. قال ابن دريد: هو م.ث%ل يقال للم'ت.و.ع>د التهد>د؛ وقال أ%بو عمرو
ف قول الطرماح:

ل ي.ن ي'ح\م1ض' الع.د'و_، وذو ال�ل}ـ
ـل%ة ي'ش\فى ص.داه بال3ح\ماض,

يقول: إ,ن ل ي.ر\ض.وا بال�ل�ة أ%ط}ع.موهم ال%م\ض، ويقول: من جاء



مشتهياv قتال%نا ش.ف%ي\نا شهوته بإ,يقاعنا به كما ت'ش\فى ال3بل
ال�خ\ت.ل�ة بال%م\ض، والعرب تضرب ال�ل�ة مثلv للد_عة والس_عة، وتضرب
ال%م\ض. مثلv للش_ر وال%ر\ب. وقال اللحيان: جاءت ال3بل م'خ\ت.ل�ة أ%ي

أ%كلت ال�ل�ة واشتهت ال%م\ض.. وأ%رض م'خ1ل�ة: كثية ال�ل�ة ليس با
ح.م\ض. وأ%خ.ل� القوم': رعت إ,بل�هم ال�ل�ة. وقالت بعض نساء ال4عراب

وهي تتمن ب.ع\لv: إ,ن ض.م_ ق%ض\ق%ض، وإ,ن د.س.ر أ%غ}م.ض، وإ,ن أ%خ.ل�
أ%ح\م.ض؛ قالت لا أ�مها: لقد ف%ر.ر\ت1 ل ش1ر_ة الش_باب ج.ذ%عة؛ تقول:

إ,ن أ%خذ من ق�ب'ل أ%تب.ع ذلك بأ%ن يأ}خذ من د'ب'ر؛ وقول العجاج:
جاؤوا م'خ1لYي فلق%و\ا ح.م\ضا،

ور.ه1بوا الن_ق}ض فلق%و\ا ن.ق}ضا
أ%ي كان ف قلوبم ح'بe القتال والشر ف%ل%ق�وا م.ن\ ش.فاهم؛ وقال ابن

سيده: معناه أ%نم لق%و\ا أ%شد_ ما كانوا فيه؛ ي'ض\رب ذلك للرجل
ي.ت.و.ع_د وي.ت.ه.د_د فيلقى من هو أ%شد منه. ويقال: إبل حامضة وقد ح.م.ض.ت\

هي وأ%ح\م.ضتها أ%نا، ول يقال إ,بل خال�ة. وخ.ل� ال3بل% ي�ل©ها
خ.ل¾ وأ%خ.ل�ها: ح.و_لا إ,ل ال�ل�ة، وأ%خ\ل%لتها أ%ي ر.ع.ي\تها ف

ال�ل�ة. واخ\ت.ل�ت ال3بل�: اح\ت.ب.س.ت\ ف ال�ل�ة؛ قال أ%بو منصور:
من أ%طيب ال�ل�ة عند العرب ال%ل1يe والص>لYيان، ول تكون ال�ل�ة

إ,ل من الع'ر\وة، وهو كل ن.ب\ت له أ%صل ف ال4رض يبقى ع1ص\مةv للن_ع\م
إ,ذا أ%ج\د.ب\ت السنة� وهي الع'ل}قة عند العرب. والع.ر\ف%ج وال1ل�ة: من

ال�ل�ة أ%يضاv. ابن سيده: ال�ل�ة شجرة شاكة، وهي ال�لة الت ذكرتا
إ,حدى التخاصمتي إ,ل ابنة ال�س> حي قالت: م.ر\عى إ,بل أ%ب

ال�ل�ة، فقالت لا ابنة ال�س>: سريعة الد>ر_ة وال1ر_ة. وخ'ل�ة
الع.ر\ف%ج: م.ن\ب,ت'ه وم'ج\ت.م.ع'ه.

وال%ل%ل: م'ن\ف%ر.ج ما بي كل شيئي. وخ.ل�ل بينهما: ف%ر_ج، والمع
ال1لل مثل ج.ب.ل وجبال، وقرئ بما قوله عز وجل: فترى الو.د\ق يرج من

خ1لله، وخ.ل%له. وخ.ل%ل� السحاب وخ1لل�ه: مارج الاء منه، وف التهذيب:
ث�ق%به وهي مارج م.ص.ب� الق%ط}ر. قال ابن سيده ف قوله: فترى الودق

يرج من خ1لله، قال: قال اللحيان هذا هو ال�ج\ت.مع عليه، قال: وقد روي عن
الضحاك أ%نه قرأ%: فترى الو.د\ق يرج من خ.ل%ل1ه، وهي ف�ر.ج¬ ف السحاب

يرج منها. التهذيب: ال%ل�ة ال%ص.اصة� ف الو.ش1يع، وهي الف�ر\جة ف



ال�ص>. وف رأ}ي فلن خ.ل%ل أ%ي ف�ر\جة. وال%ل%ل: الف�ر\جة بي
الشيئي. وال%ل�ة: الث©ق}بة الصغية، وقيل: هي الث©ق}بة ما كانت؛ وقوله يصف

:vفرسا
أ%حال عليه بالق%ناة1 غ�لم'نا،

فأ%ذ}ر,ع\ به ل1خ.ل�ة الشاة راق1عا
معناه أ%ن الفرس يعدو وبينه وبي الشاة خ.ل�ة في'د\ركها فكأ%نه ر.ق%ع

تلك ال%ل�ة بشخصه، وقيل: يعدو وبي الشاتي خ.ل�ة ف%ي\ق%ع ما بينهما
بنفسه.

وهو خ.ل%ل%هم وخ1لل%هم أ%ي بينهم. وخ1لل� الدار: ما حوال%ي\ ج'د'رها
وما بي بيوتا. وت.خ.ل�ل}ت' ديارهم: م.ش.يت خ1للا. وت'خ.ل�لت' الرمل%
أ%ي م.ض.يت فيه. وف التنزيل العزيز: فجاس'وا خ1لل% الد>يار. وقال

اللحيان: ج.ل%س\نا خ1لل% الي> وخ1لل د'ور القوم أ%ي جلسنا بي البيوت
ووسط الدور، قال: وكذلك يقال س1ر\نا خ1ل%ل% العد'و� وخ1للم أ%ي بينهم.

وف التنزيل العزيز: ول4و\ض.عوا خ1لل%كم ي.ب\غونكم الفتنة%؛ قال الزجاج:
أ%و\ض.ع\ت ف السي إ,ذا أ%سرعت فيه؛ العن: ول4سرعوا فيما ي'خ1ل©

بكم، وقال أ%بو اليثم: أ%راد ول4و\ض.عوا م.راك1بهم خ1لل%كم ي.ب\غونكم
الفتنة، وجعل خ1للكم بعن و.س.ط%كم. وقال ابن ال4عراب: ول4و\ض.عوا

خ1للكم أ%ي ل4سرعوا ف ال%رب خللكم أ%ي ما ت.فرق من الماعات ل1ط%لب
ال%ل%وة والف1رار. وت.خ.ل�ل القوم.: دخل بي خ.ل%لهم وخ1للم؛ ومنه

ت.خ.ل©ل ال4سنان. وت.خ.ل�ل% الرeط%ب.: طلبه خ1لل الس_ع.ف بعد انقضاء
الص>رام، واسم ذلك الرeط%ب ال�للة؛ وقال أ%بو حنيفة: هي ما يبقى ف

أ�صول الس_ع.ف من التمر الذي ينتثر، وتليل اللحية وال4صابع ف الوضوء،
فإ,ذا فعل ذلك قال: ت.خ.ل�لت. وخ.ل�ل فلن أ%صابع.ه بالاء: أ%سال الاء

بينها ف الوضوء، وكذلك خ.ل�ل ليته إ,ذا توضأ% فأ%دخل الاء بي شعرها
وأ%وصل الاء إ,ل بشرته بأ%صابعه. وف الديث: خ.لYل�وا أ%صابع.كم ل

ت'خ.لYلها نار قليل ب'ق}ياها، وف رواية: خ.لYلوا بي ال4صابع ل
ي'خ.لYل ال� بينها بالنار. وف الديث: ر.ح1م ال التخلYلي من أ�مت ف

الوضوء والطعام؛ التخليل: تفريق شعر اللحية وأ%صابع اليدين والرجلي ف
الوضوء، وأ%صله من إ,دخال الشيء ف خ1لل الشيء، وهو وس.ط�ه.

وخ.ل� الشيء4 ي.خ'ل©ه خ.ل¾، فهو م.خ\لول وخ.ل1يل، وت.خ.ل�له:



ث%ق%به ون.ف%ذ%ه، وال1لل: ما خ.ل�ه به، والمع أ%خ1ل�ة. وال1لل: العود
الذي ي'ت.خ.ل�ل به، وما خ'ل� به الثوب أ%يضاv، والمع ال4خ1ل�ة. وف

الديث: إ,ذا ال1لل ن'ب.اي,ع. وال4خ1ل�ة أ%يضاv: ال%ش.بات الصغار
اللوات ي'خ.ل© با ما بي ش1ق%اق البيت. وال1لل: عود يعل ف لسان

الف%ص1يل لئل ي.ر\ض.ع ول يقدر على ال%ص>؛ قال امرؤ القيس:
ف%ك%ر_ إ,ليه ب1ب\رات1ه،

كما خ.ل� ظ%ه\ر. اللسان ال�ج,ر�
وقد خ.ل�ه ي.خ'ل©ه خ.ل¾، وقيل: خ.ل�ه شق_ لسانه ث ج.عل فيه ذلك

العود. وف%صيل ملول إ,ذا غ�رز خ1لل على أ%نفه لئل ي.ر\ض.ع أ�مه، وذلك
أ%نا تزجيه إ,ذا أ%وجع ض.ر\ع.ها ال1لل، وخ.ل%ل}ت لسان.ه أ%خ'ل©ه.

ويقال: خ.ل� ثوب.ه ب1لل ي.خ'ل©ه خل¾، فهو ملول إ,ذا ش.ك�ه بال1لل.
وخ.ل� الك1ساء4 وغي.ه ي.خ'ل©ه خ.ل¾: ج.م.ع أ%طرافه ب1لل؛ وقوله

:vيصف بقرا
vس.م1ع\ن بوته ف%ظ%ه.ر\ن% ن.و\حا

ق1ي.اماv، ما ي'خ.ل© لن_ ع'ود
(* قوله «سعن بوته إل» أورده ف ترجة نوح شاهداv على أ%ن النوح اسم

للنساء يتمعن للنياحة وأ%ن الشاعر استعاره للبقر).
إنا أ%راد: ل ي'خ.ل© لن ثوب بعود فأ%وقع ال%ل� على العود

اضطراراv؛ وقبل هذا البيت:
أ%ل هلك امرؤ قامت عليه،
بنب ع'ن.ي\ز.ة%، الب.ق%ر' ال�جود'

قال ابن دريد: ويروى ل ي'ح.ل© لن_ عود، قال: وهو خلف العن الذي
Òأ%راده الشاعر. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: كان له كساء# ف%د.ك1ي

فإ,ذا ركب خ.ل�ه عليه أ%ي جع بي ط%ر.فيه ب1لل من عود أ%و حديد،
ومنه: خ.ل%ل}ته بالرمح إ,ذا طعنته به.

وال%ل©: خ.ل©ك الك1ساء على نفسك بال1لل؛
وقال:

،ðسأ%لتك، إ,ذ خ1ب.اؤ'ك فوق ت.ل
وأ%نت ت.خ'ل©ه بال%لY، خ.ل¾

قال ابن بري: قوله بال%ل9 يريد الطريق ف الرمل، وخ.ل¾، ال4خي:



الذي ي'ص\ط%ب.ع به، يريد: سأ%لتك خ.ل¾ أ%ص\ط%ب,غ به وأ%نت ت'خ'ل© خ1باء4ك
ف هذا الوضع من الرمل. الوهري: ال%ل© طريق ف الرمل يذكر ويؤنث،

يقال ح.ي_ة� خ.لð كما يقال أ%ف}ع.ى ص.ر,ية. ابن سيده: ال%ل© الطريق
النافذ بي الرمال التراكمة؛ قال:
،vأ%ق}ب.ل}ت'ها ال%ل� من ش.و\ران% م'ص\ع1دة
إ,ن>ي ل�ز\ر,ي عليها، وهي ت.ن\ط%ل1ق'

قال: سي خ.ل¾ ل4نه ي.ت.خ.ل�ل أ%ي ي.ن\ف�ذ. وت.خ.ل�ل الشيء� أ%ي
vن.ف%ذ، وقيل: ال%ل© الطريق بي الرملتي، وقيل: هو طريق ف الرمل أ%ي�ا

كان؛ قال:
من خ.لY ض.م\ر� حي هابا ودجا

والمع أ%خ'لê وخ1لل. وال%ل�ة: الرملة اليتيمة النفردة من الرمل.
وف الديث: يرج الدجال خ.ل�ة بي الشام والعراق أ%ي ف سبيل وطريق

بينهما، قيل للطريق والسبيل خ.ل�ة ل4ن السبيل خ.ل� ما بي البلدين أ%ي
أ%خ.ذ% ميط ما بينهما، خ1ط}ت' اليوم خ.ي\ط%ة أ%ي س1ر\ت س.ي\رة، ورواه بعضهم

بالاء الهملة من ال�لول أ%ي س.م\ت. ذلك وق�ب.ال%ته.
واخ\ت.ل�ه بسهم: ان\ت.ظ%مه. واخ\ت.ل�ه بالرمح: ن.ف%ذه، يقال: ط%ع.نته

فاخ\ت.ل%ل}ت فؤ.داه بالرeمح أ%ي انتظمته؛ قال الشاعر:
ن.ب.ذ% ال�ؤ.ار. وض.ل� ه1د\ي.ة% ر.و\ق1ه1،

ل�ا اخ\ت.ل%ل}ت' ف�ؤ.اد.ه بال1ط}ر.د1
وت.خ.ل�له به: طعنه طعنة إ,ثر أ�خرى. وف حديث بدر: وقت1ل أ�م.ي_ة بن

خ.ل%ف ف%ت.خ.ل�لوه بالسيوف من تت أ%ي قتلوه با طعناv حيث ل يقدروا
.vأ%ن يضربوه با ضربا

وعسكر خالê وم'ت.خ.ل}خ1ل: غي م'ت.ضام� كأ%ن فيه منافذ. وال%ل%ل:
الفساد والو.ه\ن ف ال4مر وهو من ذلك كأ%نه ت'رك منه موضع ل ي'ب\ر.م ول
أ�ح\ك1م. وف رأ%يه خ.ل%ل أ%ي انتشار وت.ف%رeق. وف حديث القدام: ما هذا

بأ%ول ما أ%خ\ل%ل}تم ب أ%ي أ%وهنتمون ول تعينون. وال%ل%ل ف ال4مر,
وال%ر\ب, كالو.ه\ن والفساد. وأ%مر م'خ\ت.لê: واهن. وأ%خ.ل� بالشيء:

أ%ج\ح.ف. وأ%خ.ل� بالكان وب.ر\ك%زه وغيه: غاب عنه وتركه. وأ%خ.ل�
الوال بالثغور: ق%ل�ل ال�ن\د. با. وأ%خ.ل� به: ل ي.ف1 له. وال%ل%ل:

الر>ق�ة ف الناس.



وال%ل�ة: الاجة والفقر، وقال اللحيان: به خ.ل�ة شديدة أ%ي خ.ص.اصة.
وحكي عن العرب: اللهم اس\د'د\ خ.ل�ت.ه. ويقال ف الدعاء للميت: اللهم

اس\د'د\ خ.ل�ته أ%ي الث©ل}مة الت ترك، وأ%صله من التخلل بي الشيئي؛
قال ابن بري: ومنه قول سلمى بنت ربيعة:

ز.ع.م.ت\ ت'ماض1ر' أ%نن إ,م_ا أ%م'ت\،
ي.س\د'د\ ب'ن.يeوها ال4صاغر' خ.ل�ت

ال4صمعي: يقال للرجل إ,ذا مات له ميت: اللهم اخ\ل�ف\ على أ%هله بي
واس\د'د\ خ.ل�ته؛ يريد الف�ر\جة الت ترك بعده من ال%ل%ل الذي أ%بقاه ف

أ�موره؛ وقال أ%وس:
ل1ه'ل}ك1 ف%ض.الة ل يستوي الـ

ف�ق�ود'، ول خ.ل�ة� الذاهب
أ%راد الث©ل}مة الت ترك، يقول: كان س.ي>داv فلما مات ب.ق1ي.ت\

خ.ل�ته. وف حديث عامر بن ربيعة: فوال ما عدا أ%ن ف%ق%د\ناها اخ\ت.ل%ل}ناها
أ%ي احتجنا إ,ليها 

(* قوله «أ%ي احتجنا إ,ليها» أ%ي فاصل الكلم اختللنا
إ,ليها فحذف الار وأوصل الفعل كما ف النهاية) وطلبناها. وف الثل:

ال%ل�ة تدعو إ,ل الس_ل�ة؛ الس_ل�ة: السرقة. وخ.ل� الرجل�: افتقر
وذهب مال�ه، وكذلك أ�خ1ل� به. وخ.ل� الرجل� إ,ذا احتاج. ويقال: اق}س3م\

هذا الال ف ال4خ.لY أ%ي ف ال4فقر فال4فقر. ويقال: فلن ذو خ.ل�ة
أ%ي متاج. وفلن ذو خ.ل�ة أ%ي م'ش\ت.ه{ ل4مر من ال�مور؛ قاله ابن

ال4عراب. وف الديث: اللهم ساد� ال%ل�ة؛ ال%ل�ة، بالفتح: الاجة
والفقر، أ%ي جابرها. ورجل م'خ.لê وم'خ\ت.لê وخ.ل1يل وأ%خ.ل©: م'ع\د1م فقي

متاج؛ قال زهي:
وإ,ن أ%تاه خ.ل1يلD يوم. م.س\غ.بة{،

يقول: ل غائب¬ مال ول ح.ر,م'
قال: يعن بال%ل1يل التاج الفقي ال�خ\ت.ل� الال، وال%ر,م

المنوع، ويقال ال%ر.ام فيكون ح.ر,م وح1ر\م مثل ك%ب,د وك1ب\د؛ ومثله قول
أ�مية:ود.ف}ع الضعيف وأ%كل اليتيم،

ون.ه\ك ال�دود، فكلê ح.ر,م
قال ابن دريد: وف بعض ص.د.قات السلف ال4خ.ل© ال4قرب أ%ي ال4حوج.



وحكى اللحيان: ما أ%خ.ل�ك ال إ,ل هذا أ%ي ما أ%حوجك إ,ليه، وقال:
ال}ز.ق\ بال4خ.لY فال4خ.لY أ%ي بال4فقر فال4فقر. واخ\ت.ل� إ,ل كذا:

احتاج إ,ليه. وف حديث ابن مسعود: ت.ع.ل�موا العلم فإ,ن أ%حدكم ل ي.د\ري
مت ي'خ\ت.ل© إ,ليه أ%ي مت يتاج الناس إ,ل ما عنده؛ وقوله أ%نشده

ابن ال4عراب:
وما ض.م_ زيد¬، من م'قيم بأ%رضه،

أ%خ.ل� إ,ليه من أ%بيه، وأ%فقرا
أ%خ.ل© ههنا أ%ف}ع.ل من قولك خ.ل� الرجل� إ,ل كذا احتاج، ل من

أ�خ1ل� ل4ن التعجب إ,نا هو من صيغة الفاعل ل من صيغة الفعول أ%ي أ%شد
خ.ل�ة إ,ليه وأ%فقر من أ%بيه.

وال%ل�ة: كال%ص\لة، وقال كراع: ال%ل�ة الصلة تكون ف الرجل. وقال
ابن دريد: ال%ل�ة الصلة. يقال: ف فلن خ.ل�ة حسنة، فكأ%نه إ,نا ذهب

بال%ل�ة إ,ل الصلة السنة خاصة، وقد يوز أ%ن يكون م.ث�ل بالسنة
لكان فضلها على الس_م1جة. وف التهذيب: يقال فيه خ.ل�ة صالة وخ.ل�ة
سيئة، والمع, خلل. ويقال: فلن كري ال1لل ولئيم ال1لل، وهي

ال1صال. وخ.ل� ف دعائه وخ.ل�ل، كلها: خ.ص_ص؛ قال:
قد ع.م_ ف دعائه وخ.ل¾،
وخ.ط� كات1باه واس\ت.م.ل¾

وقال:
،vكأ%ن_ك ل ت.سمع، ول تك' شاهدا

غداة% دعا الداعي فعم_ وخ.ل�ل
وقال أ�ف}نون الت_غ\ل%ب:

أ%بلغ} ك1لباv، وخ.لYل} ف س.راتم:
أ%ن� الفؤاد انطوى منهم على د.خ.ن

قال ابن بري: والذي ف شعره: أ%بلغ حبيباv؛ وقال ل%ق1يط بن
ي.ع\م.ر ال3يادي:

أ%بلغ إ,ياداv، وخ.لYل} ف س.رات:
أ%ن أ%رى الرأ}ي.، إ,ن ل أ�ع\ص.، قد ن.ص.عا

وقال أ%وس:
vوم.ج_دت' م.ع\ش.را vفق%ر_بت' ح'ر\ج'وجا



�ت.خ.ي_رتم فيما أ%طوف' وأ%سأ%ل
ب.ن مالك أ%ع\ن بس.عد بن مالك،

أ%ع'مe بي صال� وأ�خ.لYل
قال ابن بري: صواب إ,نشاده: بن مالك أ%ع\ن فسعد. ابن مالك، بالفاء

ونصب الدال. وخل�ل، بالتشديد، أ%ي خ.ص_ص؛ وأ%نشد:
ع.ه,د\ت' با ال%ي_ الميع، ف%أ%صبحوا

أ%ت.و\ا داعياv ل ع.م_ وخ.ل�ل
.vوت.خ.ل�ل الطر' إ,ذا خ.ص_ ول يكن عام�ا

وال�ل�ة: الصداقة الختصة الت ليس فيها خ.ل%ل تكون ف ع.فاف ال�ب>
ود.عارته، وجعها خ1لل، وهي ال%للة وال1للة وال�لولة وال�للة؛

وقال النابغة العدي:
أ%د'وم على العهد ما دام ل،

إ,ذا ك%ذ%ب.ت\ خ'ل�ة ال1خ\ل%ب
وب.ع\ض' ال4خ1ل�ء، عند الب.ل
ء3 والرeز\ء، أ%ر\و.غ� من ث%ع\ل%ب

وكيف ت.واص'ل� من أ%صبحت
خ1للته كأ%ب م.ر\ح.ب؟

أ%راد من أ%صبحت خ.للته كخ.للة أ%ب م.ر\ح.ب.وأ%بو م.ر\ح.ب: كنية
الظYل، ويقال: هو كنية ع'ر\ق�وب الذي قيل عنه مواعيد ع'ر\ق�وب. وال1لل

وال�خال�ة: ال�صاد.قة؛ وقد خال� الرجل% والرأ%ة% م'خال�ة وخللv؛ قال
امرؤ القيس:

ص.ر.ف}ت' ال%وى عنهن_ من خ.ش\ي.ة الر_دى،
ولست' ب,م.ق}لي> ال1لل ول قال

وقوله عز وجل: ل بيع¬ فيه ول خ'ل�ة ول شفاعة، قال الزجاج: يعن يوم
القيامة. وال�ل�ة الص_داقة، يقال: خال%ل}ت الرجل% خ1للv. وقوله

تعال: م1ن ق%ب\ل, أ%ن يأ}ت يوم ل ب.ي\ع فيه ول خ1لل؛ قيل: هو مصدر
خال%ل}ت، وقيل: هو جع خ'ل�ة كج'ل�ة وج,لل. وال1ل©: الو'دe والص_د1يق.

وقال اللحيان: إ,نه لكري ال1لY وال1ل�ة، كلها بالكسر، أ%ي كري
ال�صاد.قة وال�واد_ة وال3خاء3؛ وأ%ما قول الذل:

إن� س.ل}مى هي ال�ن، لو ت.ران،



ح.ب_ذا هي من خ'ل�ة، لو ت'خال
إ,نا أ%راد: لو ت'خال1ل فلم يستقم له ذلك فأ%بدل من اللم الثانية ياء.

وف الديث: إ,ن أ%برأ� إ,ل كل ذي خ'ل�ة من خ'ل�ته؛ ال�ل�ة،
بالضم: الصداقة والبة الت تل�لت القلب فصارت خ1لل%ه أ%ي ف باطنه.

وال%ل1يل: الص_د1يق، ف%ع1يل بعن م'ف%اع1ل، وقد يكون بعن مفعول،
قال: وإ,نا قال ذلك ل4ن خ'ل�ت.ه كانت مقصورة على حب ال تعال، فليس
فيها لغيه م'ت_س.ع ول ش.ر,كة من م.حاب> الدنيا والخرة، وهذه حال شريفة

ل ينالا أ%حد بكسب ول اجتهاد، فإ,ن الطباع غالبة، وإ,نا يص ال
با من يشاء من عباده مثل سيد الرسلي، صلوات ال وسلمه عليهم أ%جعي؛

ومن جعل ال%ل1يل مشتق9اv من ال%ل�ة، وهي الاجة والفقر، أ%راد إ,نن
أ%برأ� من العتماد والفتقار إ,ل أ%حد غي ال عز وجل، وف رواية:

أ%برأ� إ,ل كل خل9 من خل�ته، بفتح الاء 
(* قوله «بفتح الاء إل» هكذا ف

الصل والنهاية، وكتب بامشها على قوله بفتح الاء: يعن من خلته)
vخ.ل1يل vل�ة وال%ليل؛ ومنه الديث: لو كنت' متخذا�وكسرها، وها بعن ال

لت_خ.ذت أ%با بكر خ.ل1يلv، والديث الخر: الرء ب.ل1يله، أ%و قال:
على دين خ.ليله، فلي.ن\ظ�ر امرؤ¬ م.ن\ ي'خال1ل؛ ومنه قول كعب بن

زهي:
يا و.ي\ح.ها خ'ل�ة لو أ%نا ص.د.ق%ت\

موعود.ها، أ%و لو آن� النصح مقبول
وال�ل�ة: الصديق، الذكر وال�نثى والواحد والمع ف ذلك سواء، ل4نه

ف ال4صل مصدر قولك خ.ليل ب.ي>ن ال�ل�ة وال�لولة؛ وقال أ%و\ف بن
م.ط%ر الازن:

:vأ%ل أ%بلغا خ'ل�ت جابرا
بأ%ن� خ.ل1يلك. ل ي'ق}ت.ل

ت.خاط%أ%ت1 الن_بل� أ%حشاءه،
وأ%خ_ر ي.و\م1ي فلم ي.ع\ج.ل

قال ومثله:
vأ%ل أ%بلغا خ'ل�ت راشدا

وص1ن\و,ي قديا، إ,ذا ما ت.ص1ل



وف حديث حسن العهد: في'ه\ديها ف خ'ل�تها أ%ي ف أ%هل ود>ها؛ وف
الديث الخر: في'ف%ر>قها ف خلئلها، جع خ.ليلة، وقد جع على خ1لل مثل

ق�ل�ة وق1لل؛ وأ%نشد ابن بري لمرئ القيس:
لع.م\ر'ك ما س.ع\د¬ ب'ل�ة آث

أ%ي ما س.ع\د م'خالê رجلv آثاv؛ قال: ويوز أ%ن تكون ال�ل�ة
الص_داقة، ويكون تقديره ما خ'ل�ة سعد ب'ل�ة رجل آث، وقد ث%ن_ى بعضهم

ال�ل�ة. وال�ل�ة: الزوجة، قال ج,ران الع.و\د:
خ'ذا ح.ذ%راv يا خ'ل�ت.ي_، فإ,نن

رأ%يت ج,ران الع.و\د قد كاد ي.ص\ل�ح
ف%ث%ن_ى وأ%وقعه على الزوجتي ل4ن التزوج خ'ل�ة أ%يضاv. التهذيب:

فلن خ'ل�ت وفلنة خ'ل�ت وخ1لYي سواء ف الذكر والؤنث. وال1ل©:
الود� والصديق. ابن سيده: ال1ل© الص_ديق الختص، والمع أ%خلل؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ�ولئك أ%خ\دان وأ%خلل� ش1يمت،
وأ%خ\دان'ك اللئي ت.ز.ي_ن_ بالك%ت.م\

ويروى: ي'ز.ي_ن_. ويقال: كان ل و,دìا وخ1ل¾ وو'دìا وخ'ل¾؛ قال
اللحيان: كسر الاء أ%كثر، وال�نثى خ1لê أ%يضاv؛ وروى بعضهم هذا البيت

هكذا:
تعر_ض.ت\ ل بكان خ1لYي

فخ1لYي هنا مرفوعة الوضع بتعر_ض.ت\، كأ%نه قال: ت.ع.ر_ض.ت\ ل
خ1لYي بكان خل}و� أ%يو غي ذلك؛ ومن رواه بكان ح1لð، فح1ل9 ههنا من نعت

الكان كأ%نه قال بكان حلل. وال%ل1يل: كال1لY. وقولم ف إ,براهيم،
على نبينا وعليه الصلة والسلم: خ.ل1يل ال؛ قال ابن دريد: الذي سعت فيه

أ%ن معن ال%ل1يل الذي أ%ص\فى الود�ة وأ%ص.ح_ها، قال: ول أ%زيد فيها
شيئاv ل4نا ف القرآن، يعن قوله: واتذ ال إ,براهيم خ.ل1يلv؛

والمع أ%خ1ل9ء وخ'ل9ن، وال�نثى خ.ل1يلة والمع خ.ل1يلت. الزجاج:
ال%ل1يل ال�ح1بe الذي ليس ف مبته خ.ل%ل. وقوله عز وجل: واتذ ال إ,براهيم

خ.ل1يلv؛ أ%ي أ%حبه مبة تام_ة ل خ.ل%ل فيها؛ قال: وجائز أ%ن يكون
معناه الفقي أ%ي اتذه متاجاv فقياv إ,ل ربه، قال: وقيل للصداقة خ'ل�ة

ل4ن كل واحد منهما ي.س'دe خ.ل%ل صاحبه ف الود�ة والاجة إ,ليه.



الوهري: ال%ل1يل الصديق، وال�نثى خ.ل1يلة؛ وقول ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
بأ%صد.ق. بأ}ساv من خ.ل1يل ث%م1ينة{،
وأ%م\ضى إ,ذا ما أ%ف}ل%ط القائم. الي.د'

إ,نا جعله خ.ل1يلها ل4نه ق�ت1ل فيها كما قال الخر:
لا ذ%ك%ر\ت أ%خا الع1م\قى ت.أ%و_ب.ن

ه.م>ي، وأ%فرد ظهري ال4غل%ب' الش>يح'
وخ.ل1يل الرجل: قلب'ه، عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل، وأ%نشد:

ولقد رأ%ى ع.م\رو س.واد. خ.ل1يله،
من بي قائم سيفه وال1ع\ص.م

قال ال4زهري ف خطبة كتابه: أ�ثبت لنا عن إ,سحق ابن إ,براهيم النظلي
الفقيه أ%نه قال: كان الليث بن الظف�ر رجلv صالاv ومات الليل ول

ي.ف}ر'غ من كتابه، فأ%حب الليث أ%ن ي'ن.فYق الكتاب ك�ل�ه باسه فس.م_ى
لسانه الليل، قال: فإ,ذا رأ%يت ف الكلمات سأ%لت الليل بن أ%حد وأ%خبن

الليل بن أ%حد، فإ,نه يعن ال%ل1يل% نفس.ه، وإ,ذا قال: قال الليل
فإ,نا ي.ع\ن لسان% ن.ف}س3ه، قال: وإ,نا وقع الضطراب ف الكتاب من ق1ب.ل

خ.ل1يل الليث. ابن ال4عراب: ال%ل1يل البيب والليل الصادق وال%ل1يل
الناصح وال%ل1يل الرفيق، وال%ل1يل ال4ن\ف' وال%ل1يل السيف وال%ل1يل

الرeم\ح وال%ل1يل الفقي وال%ليل الضعيف السم، وهو الخلول وال%ل©
أ%يضاv؛ قال لبيد:

لا رأ%ى ص'ب\ح¬ س.واد. خ.ل1يله،
من بي قائم سيفه وال1ح\م.ل

ص'ب\ح: كان من ملوك البشة، وخ.ل1يل�ه: ك%ب,د'ه، ض'ر,ب ض.ر\بة فرأ%ى
ك%ب,د. نفسه ظ%ه,ر؛ وقول الشاعر أ%نشده أ%بو الع.م.ي\ث%ل ل4عراب:

إ,ذا ر.ي\دةD من ح.يث�ما ن.ف%ح.ت له،
أ%تاه ب,ر.ي_اها خ.ل1يلD ي'واص1ل�ه

فس_ره ثعلب فقال: ال%ل1يل هنا ال4نف. التهذيب: ال%ل© الرجل القليل
اللحم، وف الكم: ال%ل© الهزول والسمي ضد� يكون ف الناس وال3بل.

وقال ابن دريد: ال%ل© الفيف السم؛ وأ%نشد هذا البيت النسوب إ,ل
الش_ن\ف%رى ابن أ�خت تأ%ب_ط% ش.رìا:
فاس\ق1نيها، يا س.واد بن. عمرو،



إ,ن� ج,س\م1ي بعد خال1ي. خ.ل©
الصحاح: بعد خال ل%خ.ل©، وال�نثى خ.ل�ة. خ.ل� لم'ه ي.خ1ل© خ.ل¾

وخ'ل�ولv واخ\ت.ل� أ%ي ق%ل� ون.ح1ف، وذلك ف ال�زال خاصة. وفلن
م'خ\ت.ل© السم أ%ي نيف السم. وال%ل©: الرجل النحيف الخ\ت.ل© السم.

واخ\ت.ل� جسم'ه أ%ي ه'ز,ل، وأ%ما ما جاء ف الديث: أ%نه، عليه الصلة
والسلم، أ�ت1ي بف%ص1يل م.خ\لول أ%و م.ح\لول، فقيل هو الزيل الذي قد
خ.ل� جسم'ه، ويقال: أ%صله أ%نم كانوا ي.خ'ل©ون الفصيل% لئل يرتضع

في'ه\ز.ل لذلك؛ وف التهذيب: وقيل هو الف%ص1يل الذي خ'ل� أ%نف�ه لئل يرضع أ�مه
فت'ه\ز.ل، قال: وأ%ما الهزول فل يقال له م.خ\لول ل4ن الخلول هو

السمي ضد� الهزول. والهزول: هو ال%ل© وال�خ\ت.ل©، وال4صح ف الديث
êأ%نه الشقوق اللسان لئل يرضع، ذكره ابن سيده. ويقال لبن الخاض خ.ل

ل4نه دقيق السم. ابن ال4عراب: ال%ل�ة ابنة م.خاض، وقيل: ال%ل�ة
ابن الخاض، الذكر وال�نثى خ.ل�ة

(قوله «وقيل اللة ابن الخاض الذكر والنثى خلة» هكذا ف النسخ، وف
القاموس: والل، ابن الخاض، كاللة، وهي باء أ%يضاv). ويقال: أ%تى

بق�ر\صة كأ%نه ف1ر\س1ن خ.ل�ة، يعن السمينة. وقال ابن ال4عراب: اللحم
الخلول هو الهزول.

وال%ل1يل وال�خ\ت.ل: كال%لY؛ كلها عن اللحيان. وال%ل©: الثوب
البال إ,ذا رأ%يت فيه ط�ر'قاv. وثوب خ.لê: بال� فيه طرائق. ويقال: ثوب
خ.ل}خال وه.ل}هال إ,ذا كانت فيه ر,ق�ة. ابن سيده: ال%ل© ابن الخاض،

وال�نثى خ.ل�ة. وقال اللحيان: ال%ل�ة ال�نثى من ال3بل. وال%ل©.
ع1ر\ق ف العنق متصل بالرأ}س؛ أ%نشد ابن دريد:

،Yث� إ,ل هاد{ شديد ال%ل
Yوع'ن'ق ف ال1ذ}ع م'ت\م.ه,ل

وال1ل%ل: بقية الطعام بي ال4سنان، واحدته خ1ل�ة، وقيل: خ1ل%لة؛
ال4خية عن كراع، ويقال له أ%يضاv ال1لل وال�للة، وقد ت.خ.ل�له. ويقال:

فلن يأ}كل خ'للته وخ1ل%له وخ1ل%لته أ%ي ما يرجه من بي أ%سنانه إ,ذا
ت.خ.ل�ل، وهو مثل. ويقال: وجدت ف فمي خ1ل�ة ف%ت.خ.ل�لت. وقال ابن

بزرج: ال1ل%ل ما دخل بي ال4سنان من الطعام، وال1لل ما أ%خرجته به؛
وأ%نشد:



شاح1ي. فيه عن لسان كالو.ر.ل،
على ث%ناياه من اللحم خ1ل%ل

وال�للة، بالضم: ما يقع من التخلل، وت.خ.ل�ل بال1لل بعد ال4كل.
وف الديث: الت_خ.ل©ل من السeن_ة، هو استعمال ال1لل ل3خراج ما بي

ال4سنان من الطعام. وال�خ\ت.ل©: الشديد العطش.
وال%لل، بالفتح: الب.ل%ح، واحدته خ.للة، بالفتح؛ قال شر: وهي ب,ل�غة

vأ%طلعت ال%لل، وأ%خ.ل�ت أ%يضا :�أ%هل البصرة. واخ\ت.ل�ت النخلة
أ%ساءت ال%م\ل؛ حكاه أ%بو عبيد؛ قال الوهري: وأ%نا أ%ظنه من ال%لل كما

يقال أ%ب\ل%ح النخل� وأ%ر\ط%ب. وف حديث سنان بن
سلمة: إ,نا نلتقط ال%لل، يعن الب'س\ر أ%و_ل إ,دراكه.

وال1ل�ة: جفن السيف ال�غ.ش_ى بال4د.م؛ قال ابن دريد: ال1ل�ة
ب,طانة ي'غ.ش_ى با ج.ف}ن السيف تنقش بالذهب وغيه، والمع خ1ل%ل وخ1لل؛

قال ذو الرمة:
كأ%نا خ1ل%لD م.و\ش1ي_ة ق�ش'ب

وقال آخر:
ل1م.ي_ة% موح1شاv ط%ل%ل،

يلوح' كأ%نه خ1ل%ل
وقال ع.ب,يد بن ال4برص ال4زدي:

دار ح.ي¼ م.ض.ى بم سالف' الدهـ
ر، فأ%ض\ح.ت ديار'هم كال1لل

�التهذيب: وال1ل%ل جفون السيوف، واحدتا خ1ل�ة. وقال النضر: ال1ل%ل
من داخل س.ي\ر ال%ف}ن ت'رى من خارج، واحدتا خ1ل�ة، وهي نقش وزينة،

والعرب تسمي من يعمل جفون السيوف خ.ل�لv. وف كتاب الوزراء لبن قتيبة ف
ترجة أ%ب سلمة حفص بن سليمان ال%ل�ل ف الختلف ف نسبه، فروى عن

ابن ال4عراب أ%نه منسوب إ,ل خ1ل%ل السيوف من ذلك؛ وأ%ما قوله:
إ,ن ب.ن س.ل}م.ى شيوخ¬ ج,ل�ة،
ب,يض' الوجوه خ'ر'ق ال4خ1ل�ه

قال ابن سيده: زعم ابن ال4عراب أ%ن ال4خلة جع خ1ل�ة أ%عن جفن
السيف، قال: ول أ%دري كيف يكون ال4خ1ل�ة جع خ1ل�ة، ل4ن ف1ع\لة ل

ت'ك%س_ر على أ%ف}ع1لة، هذا خطأD، قال: فأ%ما الذي أ�و.ج>ه أ%نا عليه



ال4خ1ل�ة فأ%ن ت'ك%س_ر خ1ل�ة على خ1لل كط1ب_ة وط1باب، وهي الطريقة من
الرمل والسحاب، ث ت'ك%س_ر خ1لل على أ%خ1ل�ة فيكون حينئذ أ%خله جع جع؛

قال: وعسى أ%ن يكون ال1لل لغة ف خ1ل�ة السيف فيكون أ%خ1ل�ة جعها
الأ}لوف وقياسها العروف، إ,ل أ%ن ل أ%عرف ال1لل لغة ف ال1ل�ة، وكل

جلدة منقوشة خ1ل�ة؛ ويقال: هي سيور ت'ل}ب.س ظ%ه\ر س1ي.ت.ي القوس. ابن
سيده: ال1ل�ة السي الذي يكون ف ظهر س1ي.ة القوس.

وقوله ف الديث: إ,ن ال ي'ب\غ1ض البليغ من الرجال الذي ي.ت.خ.ل�ل
الكلم بلسانه كما ت.ت.خ.ل�ل الباقرة� الكل4 بلسانا؛ قال ابن ال4ثي:

eف�هو الذي يتشد_ق ف الكلم وي'ف%خ>م به لسانه وي.ل�ف©ه كما ت.ل
البقرة الكل4 بلسانا ل%ف¾ا.

وال%ل}خ.ل وال�ل}خ'ل من ال�ل1ي>: معروف؛ قال الشاعر:
ب.ر_اقة ال1يد ص.م'وت ال%ل}خ.ل

وقال:
Yملى الب.ر,ي مت'أ%ق ال%ل}خ.ل

أ%راد مت\أ%ق ال%ل}خ.ل، فش.د_د. للضرورة. وال%ل}خال�: كال%ل}خ.ل.
وال%ل}خ.ل: لغة ف ال%ل}خال أ%و مقصور منه، واحد خ.لخ1يل النساء،

وال�خ.ل}خ.ل: موضع ال%ل}خال من الساق. وال%ل}خال: الذي تلبسه الرأ%ة.
وت.خ.ل}خ.ل%ت الرأ%ة�: لبست ال%ل}خال. ورمل خ.ل}خال: فيه خشونة. وال%ل}خال:

الرم\ل ال%ر,يش؛ قال:
من سالكات د'ق%ق ال%ل}خال

(* قوله «من سالكات إل» سبق ف ترجة دقق وسهك:
بساهكات دقق وجلجال)

وخ.ل}خ.ل العظم.: أ%خذ ما عليه من اللحم.
وخ.ل1يلن�: اسم¬ رواه أ%بو السن؛ قال أ%بو العباس: هو اسم م'غ.ن¼.

@خل: الام1ل: ال%ف1يe الساقط الذي ل ن.باهة له. يقال: هو خامل
الذYك}ر, والصوت1، خ.م.ل ي.خ\م'ل خ'مولv وأ%خ\م.له ال، وحكى يعقوب: إ,ن_ه

ل%خام1ل الذYكر وخام1ن' الذYك}ر,، على البدل بعن واحد، ل ي'ع\ر.ف
ول ي'ذ}ك%ر؛ وقول التنخل الذل:

هل ت.ع\ر,ف النزل بال4ه\ي.ل،
كالو.ش\م ف ال1ع\ص.م ل ي.خ\م'ل؟



أ%راد ل ي.د\ر'س فيخفى، ويروى يمل. والقول الامل: ال%ف1يض. وف
الديث: اذكروا ال ذكراv خاملv أ%ي خ.فYضوا الصوت بذكره توقياv للله

وهيبة لعظمته. ويقال: خ.م.ل صوت.ه إ,ذا وضعه وأ%خفاه ول يرفعه.
وال%م1يلة: ال�ن\ه.ب.ط الغامض من الر�م\ل، وقيل: ال%م1يلة م.ف}ر.ج

بي ه.ب\طة وصلبة وهي م.ك}ر.مة للنبات، وقيل: ال%م1يلة رمل ينبت الشجر،
وقيل: هي م'س\ت.ر.قe الر_م\لة حيث يذهب م'ع\ظ%مها ويبقى شيء من

ل%ي>نها. وال%م1يلة: الشجر الكثي التمع اللتفe الذي ل يرى فيه الشيء إ,ذا
وقع ف و.س.طه، وقيل: ال%م1يلة كل موضع كثر فيه الشجر حيثما كان؛ قال

زهي يصف بقرة:
وت.ن\ف�ض عنها غ%ي\ب. كل خ.م1يلة،

وت.خ\ش.ى ر'ماة% الغوث من كل م.ر\ص.د
وال%م1يلة: ال4رض الس_ه\لة الت ت'ن\ب,ت، ش'ب>ه ن.ب\تها ب.م\ل

الق%ط1يفة. ويقال: ال%م1يلة م.ن\ق%عة ماء وم.ن\ب,ت شجر، ول تكون ال%م1يلة
إ,ل ف و.ط1يء� من ال4رض.

وال%م\ل وال%م.الة وال%م1يلة: ريش الن_عام، والمع ال%م1يل.
وال%م\لة وال1م\لة وال%م1يلة: الق%ط1يفة؛ وقول أ%ب خراش:

وظ%ل�ت ت'ر.اع1ي الشمس. حت كأ%نا،
ف�و.ي\ق. الب.ض1يع ف الشeعاع، خ.م1يل

ويقال لريش الن_عام خ.م\ل. وقال السكري: ال%م1يل الق%ط1يفة ذات
ال%م\ل، شبه ال4تان ف شعاع الشمس با، ويروى ج.م1يل، ش.ب_ه الشمس

بال3ه.الة1 ف بياضها. وال%م\ل، مزوم: ه'د\ب القطيفة ونوها ما ينسج وت.ف}ض'ل
له فضول كخ.م\ل الطYن\ف1سة، وقد أ%خله. وال%م\لة: ثوب م'خ\م.ل من صوف
كالكساء ونوه له خ.م\ل. وال%م\ل: الطYن\ف1سة؛ ومنه قول عمرو ابن شاس:

ومن ظ�ع'ن كالد_و\م أ%شرف فوقها
ظ1باء� السeل%ي>، واكنات{ على ال%م\ل

أ%ي جالسات على الطنافس. وال%م\لة: الع.باء� الق%ط%واني_ة وهي الب,يض
القصية� ال%م\ل. وال%م1يل: الثYياب ال�خ\م.لة؛ وأ%نشد:

وإ,ن� لنا د'ر\ن.ى، فك�ل� ع.شي_ة،
ي'ح.ط© إ,لينا خ.م\ر'ها وخ.م1يل�ها

خ.م1يلها: ثياب'ها. وال%م\لة: شبه الش_م\لة. وف الديث: أ%نه ج.ه_ز



فاطمة، رضي ال عنها، ف خ.م1يل وق1ر\بة وو,سادة أ%د.م؛ ال%م1يل
وال%م1يلة: الق%ط1يفة وهي كل ثوب له خ.م\ل من أ%ي� شيء كان، وقيل: الم1يل

ال4سود من الثياب، ومنه حديث أ�م سلمة: أ%دخلن معه ف ال%م1يلة. وف حديث
ف%ضالة: أ%نه م.ر_ ومعه جارية على خ.م\لة بي أ%شجار فأ%صاب منها؛ قال

ابن ال4ثي: أ%راد بال%م\لة الثوب الذي له خ.م\ل، قال: وقيل الصحيح على
خ.م1يل وهي ال4رض السهلة اللينة.

وخ1م\لة� الرجل: ب,طانت'ه؛ يقال: هو خ.ب,يث ال1م\لة أ%ي خبيث البطانة
والسريرة، ول ي'سمع ح.س.ن ال1م\لة. واسأ%ل} عن خ1م\لته أ%ي أ%سراره

وم.خازيه. قال الفراء: ال1م\لة باطن أ%مر الرجل، يقال: فلن كري ال1م\لة
ولئيم ال1م\لة. وال%م.لة: الس_ف1لة من الناس، واحدهم خامل.

وخ.م.ل% الب'س\ر.: وضعه ف ال1ر.ار ونوها لي.ل1ي. وال%م1يل، بغي
هاء: ما لن من الطعام، يعن الثريد.

وال�م.ال: داء يأ}خذ ف مفاصل ال3نسان وقوائم اليل والشاء وال3بل
ت.ظ}ل%ع منه، وي'داو.ى بقطع الع1ر\ق ول ي.ب\ر.ح حت ي'ق}طع منه ع1ر\ق أ%و

ي.ه\ل1ك؛ قال ال4عشى:
ل ت'ع.ط�ف\ على ح'وار�، ول ي.ق}ـ
ـط%ع\ ع'ب.ي\د¬ ع'ر'وقها من خ'م.ال

أ%ي ل يكن لا لب ف%ت'ع.ط�ف. على ح'وار� لت'ر\ض1عه. وع'ب.ي\د¬:
ب.ي\طار. وقد خ'م1ل، على صيغة ما ل يسم فاعله، وقيل هو الع.ر.ج؛ قال

الكميت:إ,ذا ن.س3ي.ت\ ع'ر\ج' الض>باع خ'م.ال%ها
وال�م.ال: داء يأ}خذ ف قائمة الشاة ث يتحول ف قوائمها يدور بينهن.
يقال: خ'م1لت الش_اة�، فهي ممولة. وال%م\ل: ض.ر\ب من السمك مثل

الل©خ\م؛ قال أ%بو منصور: ل أ%عرف ال%م\ل بالاء ف باب السمك وأ%عرف
ال%م.ل، فإ,ن صح ل1ثقة، وإ,ل فل ي'ع\ب.أ به.

@خنبل: خ.ن\ب.ل: اسم.
@خنثل: ابن ال4عراب: النثالة العذرة.

رجل خ.ن\ث%ل: ضعيف، والاء فيه لغة، وقد تقدم. ورجل خ.ن\ث%ل إ,ذا كان
م'س\ت.ر\خي البطن. وامرأ%ة خ.ن\ث%ل: ض.خ\مة البطن مسترخية. وروي عن أ%ب

عبيدة أ%نه يقال للض_ب'ع أ�م خ.ن\ث%ل لسترخاء بطنها. وخ.ن\ث%ل: واد يقال
إ,نه ف بلد ق�ر.ي\ط من بن أ%ب بكر، سي بذلك لس.ع.ته. وخ.ن\ث%ل:



موضع؛ قال مربع:
فإ,نك لو أ%وعدتن غ%ض.ب. ال%ص.ى،

وأ%نت بذات الر>م\ث1 من ب.ط}ن خ.ن\ث%ل
.vوحكى ابن بري عن ابن خالويه: ال%ن\ث%ل وال%ف}ث%ل الضعيف عقل

وال%ن\ث%ل: العظيمة البطن؛ قال طفيل:
Dديار لس'ع\د.ى، إ,ذ س'ع.اد ج.د.اية

من ال�د\م، خ.م\صان الشا، غي خ.ن\ث%ل
ويروى غي ح1ث}ي.ل، ويروى غي حن\ب.ل. والنبل: القصي.

@خنجل: ال1ن\ج,ل من النساء: السيمة الص_خ_ابة الب.ذ1ي_ة، وقيل: هي
.vالرأ%ة المقاء، وقد خ.ن\ج.ل% إ,ذا تزو�ج خ1ن\ج,ل

@خنشل: خ.ن\ش.ل% الرجل�: اضطرب من الك1ب.ر. ورجل خ.ن\ش.ل1يل أ%ي ماض.
الليث: رجل خ.ن\ش.لD وخ.ن\ش.ل1يل وهو ال�س3نe الق%و,ي�؛ وأ%نشد:

قد علمت جاري.ةD ع'ط}ب'ول،
أ%ن>ي بن.ص\ل السيف خ.ن\ش.ل1يل

أ%ي ع.م'ول به. وال%ن\ش.ل: السريع الاضي، وكذلك ال%ن\ش.ل1يل.
وال%ن\ش.ل1يل أ%يضاv: ال%ي>د الضرب بالسيف؛ يقال: إ,نه ل%ن\ش.ل1يل بالسيف؛

وقالت النساء:
قد راع.ن الدهر'، فب'ؤساv له
بفارس الف�ر\سان وال%ن\ش.ل1يل

وال%ن\ش.ل وال%ن\ش.ل1يل: ال�س3نe من الناس وال3بل. وعجوز
خ.ن\ش.ليل: م'س3ن_ة وفيها ب.ق1ي_ةD، وقد خ.ن\ش.ل%ت. ابن ال4عراب: ال%ن\ش.ل1يل
من ال3بل ال�س3نe البازل. وسعت أ%عرابية قد ط%ع.ن.ت ف الس>ن وهي

تقول: قد خ.ن\ش.ل}ت' وض.ع'ف}ت؛ أ%رادت أ%نا قد أ%س.ن_ت\. وناقة
vخ.ن\ش.ليل: بازل. وناقة خ.ن\ش.ليل: طويلة؛ جعل سيبويه ال%ن\ش.ل1يل مرة ثلثي�ا

vمثله، وإ,ن كان رباعي�ا Dفخ.ن\ش.ل vفإ,ن كان ثلثي�ا ،vخرى رباعي�ا�وأ
فهو كذلك.

@خنطل: ال1ن\ط1يلة: الق1ط}عة من ال3بل والبقر والسحاب؛ قال ذو الرمة:
خ.ن.اط1يل يستقر,ين كل ق%ر.ارة،

م1ر.ب¼ ن.ف%ت\ عنها الغ'ثاء4 الروائس
(* قوله «مرب» كذا ف الصل هنا، وسبق ف ترجة رأس. ومرت).



الروائس: أ%عال الوادي. وال�ن\ط�ولة: الطائفة من الدواب وال3بل
ونوها. وإ,ب,لD خ.ناط1يل: متفرقة. وال�ن\ط�ولة: واحدة الناطيل، وهي

ق�ط}عانD من الب.ق%ر؛ قال ذو الرمة:
د.ع.ت\ م.ي_ة� ال4عداد.، واس\ت.ب\د.لت\ با
خ.ناط1يل% آجال�، من الع1ي,، خ'ذ�ل

اس\ت.ب\د.لت\ با يعن منازلا الت تركتها. وال4عداد: الياه الت ل
تنقطع، وكذلك ال%ناطيل من ال3بل؛ وقال سعد بن زيد1 م.ن.اة ياطب أ%خاه

مالك بن زيد م.ن.اة:
ت.ظ%ل© يوم. و,ر\د1ها م'ز.ع\ف%را،

وهي خ.ن.اط1يل توس ال�ض.را
قال ابن بري: ع.ن بالزعف%ر أ%خاه مالكاv، وكان قد أ%ع\ر.س بالن_و.ار

فقالت لالك: أ%ل تسمع ما يقول أ%خوك؟ قال: بلى، قالت: فأ%ج,ب\ه، قال:
وما أ%قول؟ قالت: ق�ل}:

أ%ور.د.ها س.ع\د¬، وس.ع\د¬ م'ش\ت.م1ل،
ما هكذا يا سعد ت'ور.د' ال3بل

وأ�م سعد ومالك يقال لا م'ف%د_اة بنت ثعلبة من د'ود.ان؛ قال جرير
ياطب ع'م.ر بن ل%ج.إ�:

فلم ت.ل1د'وا الن_و.ار، ول ت.ل1د\كم
م'ف%د_اة� البار.كة الو.ل�ود'

وخ.ناط1يل ل واحد لا من جنسها، وهي جاعات من الوحش والطي ف
ت.ف}ر,قة. ول�ع.اب¬ خ.ن.اط1يل: م'ت.ل%ز>ج م'ع\ت.ر,ض؛ قال ابن مقبل يصف بقرة

وحش:كاد الل©ع.اع من ال%و\ذان1 ي.س\ح.ط�ها،
ور,ج\ر,ج¬ بي ل%ح\ي.ي\ها خ.ناط1يل

وقال يعقوب: ال%ن.اطيل هنا الق1ط%ع التفرقة. وال�ن\ط�ول: الذ�ك%ر'
الطويل والق%ر\ن الطويل.

@خول: الال�: أ%خو ال�م، والالة أ�خ\ت'ها، يقال: خالD ب.ي>ن
ال�ؤ'ولة. وب.ي\ن وبي فلن خ'ؤ'ولة، والمع أ%خوال وأ%خ\و,لة؛ هذه عن

اللحيان، وهي شاذة، والكثي خ'ؤ'ول وخ'ؤ'ولة؛ كلها عن اللحيان؛ وال�نثى
بالاء، والع'م'ومة: جع الع.م>، وها اب\نا خالة{ ول يقال اب\نا ع.م_ة،

وها اب\ن.ا ع.م¼ ول يقال اب\نا خال، والصدر ال�ؤ'ولة ول فعل له. وقد



.vا أ%و خالìا إ,ذا اتذ% ع.مìوت.ع.م_م ع.م vت.خ.و_ل خال
وت.خ.و_ل%ت\ن الرأ%ة�: د.ع.ت\ن خال%ها. ويقال: اس\ت.خ1ل} خالv غي خالك،
واس\ت.خ\و,ل خالv غي خالك أ%ي ات_خ1ذ}. والس\ت1خ\وال أ%يضاv: مثل

الستخبال من أ%خ\ب.لته الال إ,ذا أ%عرته ناقة لينتفع بأ%لبانا وأ%وبارها أ%و
فرساv يغزو عليه؛ ومنه قول زهي:
هنالك إ,ن ي'س\ت.خ\و.لوا الال% ي'خ\و,لوا،

وإ,ن ي'س\أ%لوا ي'ع\ص'وا، وإ,ن ي.ي\س3روا ي.غ\لوا
وأ%خ\و.ل% الرجل� وأ�خ\و,ل إ,ذا كان ذا أ%خوال، فهو م'خ\و,ل وم'خ\و.ل.

ورجل م'ع1مÒ م'خ\و,لD وم'ع.مÒ م'خ\و.ل: كري ال4عمام وال4خوال، ل
Òيكاد يستعمل إ,ل مع م'ع1م¼ وم'ع.م¼. ال4صمعي وغيه: غلم م'ع.م

م'خ\و.ل، ول يقال م'ع1مÒ ول م'خ\و,ل. واس\ت.خ\و.ل ف بن فلن: ات_خ.ذهم
.vأ%خوال

وخ.و.ل� الرجل,: ح.ش.م'ه، الواحد خائل، وقد يكو\ن ال%و.ل واحداv وهو
اسم يقع على العبد وال4مة؛ قال الفراء: هو جع خائل وهو الراعي، وقال

غيه: هو مأ}خوذ من التخويل وهو التمليك؛ قال ابن سيده: وال%و.ل ما أ%عطى
ال� سبحانه وتعال ال3نسان% من الن>ع.م. وال%و.ل: العبيد وال3ماء�

وغيهم من الاشية، الواحد والمع والذكر والؤنث ف ذلك سواء، وهو ما
جاء شاذ9اv عن القياس وإ,ن اط�رد ف الستعمال، ول يكون مثل هذا ف الياء

أ%عن أ%نه ل ييء مثل الب.ي.عة والس_ي.رة ف جع بائع وسائر، وعلة
ذلك قرب ال4لف من الياء وب'ع\د'ها عن الواو، فإ,ذا صحت نو ال%و.ل

وال%و.كة وال%و.نة كان أ%سهل من تصحيح نو الب.ي.عة، وذلك أ%ن ال4لف لا
ق%ر'بت من الياء أ%س\ر.ع انقلب' الياء إ,ليها، وكان ذلك أ%س\و.غ من انقلب

vالواو إ,ليها لبعد الواو عنها، أ%ل ترى إ,ل كثرة قلب الياء أ%لفا
استحساناv ل وجوباv ف ط%ي>ء� طائ1يÒ، وف ال1ي.ة حار,يÒ، وف قولم

ع.ي\ع.ي\ت وح.يح.ي\ت وه.ي\ه.ي\ت عاع.ي\ت وحاح.ي\ت وهاه.ي\ت؟ وق%ل�ما يرى
ف الواو مثل هذا، فإ,ذا كان مثل هذه الق�ر\ب.ى بي ال4لف والياء، كان
تصحيح نو ب.ي.عة وس.ي.رة أ%شق_ عليهم من تصحيح نو ال%و.ل وال%و.كة

وال%و.نة لبعد الواو من ال4لف، وبقدر ب'ع\دها عنها ما ي.ق1ل© انقلبا
إ,ليها، ول4جل هذا الذي ذكرنا ما كثر عنهم نو اج\ت.وروا واع\ت.و.نوا

واح\ت.و.شوا، ول يأ}ت عنهم شيء من هذا التصحيح ف الياء، ل يقولوا



اب\ت.ي.عوا ول اش\ت.ر.ي'وا، وإ,ن كان ف معن تبايعوا وتشاريوا، على أ%نه قد جاء
حرف واحد من الياء ف هذا فلم يأ}ت إ,ل� م'ع.ل¾، وهو قولم

اس\ت.افوا بعن ت.س.ايفوا، ول يقولوا اس\ت.ي.فوا لا ذكرناه من جفاء ترك قلب
الياء ف هذا الوضع الذي ق%و,ي.ت عنه داعية� القلب. وال%و.ل: ما أ%ع\ط%ى

ال� تعال ال3نسان% من العبيد وال%د.م؛ قال أ%بو النجم:
ك�وم' الذ©رى من خ.و.ل ال�خ.و_ل

ويقال: هؤ'لء خ.و.ل فلن إ,ذا اتذهم كالعبيد وق%ه.رهم. وقال الفراء ف
قولم: القوم خ.و.ل فلن، معناه أ%تباعه، وقال: خ.و.ل الرجل الذي يلك

أ�مورهم. وخ.و_لك ال� مالv أ%ي م.ل�كك. وخال% ي.خ.ال� خ.و\لv إ,ذا
صار ذا خ.و.ل بعد انفراد. وف حديث العبيد: هم إ,خوانكم وخ.و.ل�كم؛
ال%و.ل ح.ش.م' الرجل وأ%تباع'ه، ويقع على العبد وال4مة، وهو مأ}خوذ من

التخويل والتمليك، وقيل من الر>عاية؛ ومنه حديث أ%ب هريرة: إ,ذا بلغ ب.ن'و
العاص ثلثي كان ع1ب.اد ال خ.و.لv أ%ي خ.د.ماv وعبيداv، يعن أ%نم

.vيستخدمونم ويستعبدونم. واس\ت.خ\و.ل ف بن فلن: اتذهم خ.و.ل
وخ.و_له الال%: أ%ع\طاه إ,ياه، وقيل أ%عطاه إ,ياه ت.ف%ضeلv؛ وقول

الذل:
وخ.و_ال ل1م.و\له، إ,ذا ما
أ%تاه عائلv ق%ر,ع ال�راح

يدل على أ%نم قد قالوا خال%ه، ول يكون على النسب ل4نه قد عد�اه
باللم، فاف}ه.م\. وخ.و_له ال� ن,ع\مة: م.ل�كه إ,ياها. والائل: الافظ

للشيء؛ يقال: فلن ي.خ'ول على أ%هله وعياله أ%ي ي.ر\ع.ى عليهم. ور.اع1ي
القوم ي.خ'ول عليهم أ%ي ي.ح\ل�ب وي.س\ع.ى وي.ر\ع.ى. وخال الال% ي.خ'وله

إ,ذا ساسه وأ%حسن القيام عليه، وكذلك خلته أ%خوله. وال%و\ل1يe: القائم
بأ%مر الناس السائس له. والائل: الراعي للشيء الافظ له، وقد خال ي.خ'ول

خ.و\لv؛ وأ%نشد:
فهو ل%ه'ن_ خائل وفار,ط

قال أ%بو منصور: والعرب تقول م.ن\ خال� هذا الفرس أ%ي م.ن\ صاحب'ها؛
ومنه قول الشاعر:

ي.ص'بe لا ن,ط%اف. القوم س1رìا،
وي.ش\ه.د' خال�ها أ%م\ر. الز_ع1يم



يقول: لفارسها ق%د\ر¬ فالرئيس يشاوره ف تدبيه؛ وأ%نشد ال4زهري ف
مكان آخر:

أ%ل ل ت'بال ال3ب\ل� م.ن\ كان خال%ها،
إ,ذا ش.ب,ع.ت\ من ق%ر\م.ل� وأ�ثال

وال�وال: الر>عاء ال�ف�اظ للمال. وال%و.ل: الرeعاة.
Dالراعي السن القيام على الال والغنم، والمع خ.و.ل :eوال%و.ل1ي
ك%ع.ر.ب,ي¼ وع.ر.ب. وف حديث ابن عمر: أ%نه دعا خ.و.ل1ي�ه. قال ابن
ال4ثي: ال%و.ل1يe عند أ%هل الشام الق%ي>م بأ%مر ال3بل وإ,صلحها، من

الت_خ.وeل التعهeد وح'س\ن, الر>عاية. وإ,نه لال� مال� وخائل� مال�
:vمال� أ%ي ح.س.ن' القيام على ن.ع.مه يدبره ويقوم عليه. وال%و.ل أ%يضا �وخ.و.ل
اسم لمع خائل كرائح ور.و.ح، وليس بمع خائل، ل4ن فاعلv ل ي'ك%س_ر

vوخال على أ%هله خ.و\ل ،vخ.و\ل �على ف%ع.ل، وقد خال% ي.خ'ول
وخ1ي.الv.والت_خ.وeل: التعهد. وت.خ.و_ل الرجل%: ت.ع.ه_د.ه. وف الديث: كان

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ي.تخو_لنا بال%و\ع1ظة أ%ي يتعهدنا با
مافة السآمة علينا، وكان ال4صمعي يقول ي.ت.خ.و_ننا، بالنون، أ%ي

يتعهدنا، وربا قالوا ت.خ.و_لت الريح' ال4رض. إ,ذا تع.ه_د.ت\ها. والائل:
التعهد للشيء والصلح له القائم به؛ قال ابن ال4ثي: قال أ%بو عمرو:

الصواب ي.ت.ح.و_لنا، بالاء، أ%ي يطلب الال الت ي.ن\ش.طون فيها للموعظة
في.ع1ظهم فيها ول ي'ك}ثر عليهم ف%ي.مل©وا.

وال%و.ل: أ%صل فأ}س اللYجام.
والال�: لواء� اليش؛ وأ%نشد ابن بري لل4عشى:

بأ%سيافنا حت ت.و.ج_ه خال�ها
والال�: نوع من الب'رود؛ قال الشماخ:

،vوب'ر\د.ان1 من خال وس.ب\ع'ون د1ر\ه.ما
على ذاك م.ق}ر'وظD من الق%د> ماعز

وقال امرؤ القيس:
وأ%كرعه و.ش\ي الب'رود من الال

والال�: اللYواء والب'ر'ود؛ ذكرها الوهري هنا وذكرها ف خيل،
وسنذكرها أ%يضاv هناك. وف حديث طلحة: قال لعمر، رضي ال عنهما: إ,ن_ا ل

ن.ن\ب'و ف يدك ول ن.خ'ول عليك أ%ي ل نتكب؛ يقال: خال% الرجل� ي.خ'ول



خ.و\لv واخ\تال إ,ذا تكب وهو ذو م.خ1يلة.
وت.طاي.ر. الش_ر.ر' أ%خ\و.ل% أ%خ\و.ل% أ%ي متفرقاv، وهو الش_رر' الذي

يتطاير من الديد الار إ,ذا ض'ر,ب. وذهب القوم أ%خ\و.ل% أ%خ\و.ل أ%ي
متفرقي واحداv بعد واحد، وكان الغالب إ,نا هو إ,ذا ن.ج.ل الفرس' الصى
برجله وشرار النار إ,ذا تتابع؛ قال ضابئ الب'ر\ج'مي يصف الكلب والثور:

ي'س.اق1ط عنه ر.و\ق�ه ضار,ي.ات1ها،
س1ق%اط% حديد1 الق%ي\ن, أ%خ\و.ل أ%خ\و.ل

قال سيبويه: يوز أ%ن يكون أ%خ\و.ل أ%خ\و.ل كش.غ.ر ب.غ.ر، وأ%ن يكون
كي.و\م. ي.و\م.. الوهري: ذهب القوم أ%خ\و.ل% أ%خ\و.ل% إ,ذا تفرقوا ش.ت_ى،

وها اسان ج'ع1ل اساv واحداv وب'ن,يا على الفتح. ابن ال4عراب:
ال%و\لة الظ�ب\ية. وإ,ن_ه ل%خ1يلD للخي أ%ي خ.ل1يق له. والال: ما

ت.و.س_مت فيه من الي. وأ%خال فيه خالv وت.خ.و_ل: ت.ف%ر_س. وت.خ.و_ل}ت'
ف بن فلن خالv من الي أ%ي اخ\ت.ل}ت وت.و.س_مت، وت.خ.ي_ل ي'ذكر ف

الياء. التهذيب: وخ.و.ل� اللYجام, أ%صل� ف%أ}سه؛ قال أ%بو منصور: ل
أ%عرف خ.و.ل اللYجام ول أ%دري ما هو.

وال�و.ي\لء: موضع. وخ.و.ل1يÒ: اسم. وخ.و\لن�: قبيلة من اليمن.
وك�ح\ل ال%و\لن: ضرب من ال4كحال، قال: ل أ%دري ل1م. سي ذلك. وخ.و\لة: اسم

امرأ%ة من كلب ش.ب_ب با ط%ر.فة. وخ'و.ي\لة: اسم امرأ%ة.
vوخ1ي.ل vوخ1يلة وخ.ي\لة وخال vخ.ي\ل �@خيل: خال% الشيء4 ي.خال
وخ.ي.لناv وم.خالة وم.خ1يلة وخ.ي\ل�ولة: ظ%ن_ه، وف الثل: من ي.س\م.ع\

ي.خ.ل} أ%ي يظن، وهو من باب ظننت وأ%خواتا الت تدخل على البتداء والب،
فإ,ن ابتدأ}ت با أ%ع\م.ل}ت، وإ,ن و.س_طتها أ%و أ%خ_رت فأ%نت باليار بي

ال3عمال وال3لغاء؛ قال جرير ف ال3لغاء:
أ%ب,ال4راجيز يا ابن. الل©ؤ\م ت'وع1د'ن،

وف ال4راجيز، خ1ل}ت'، اللؤ\م' وال%و.ر'
قال ابن بري: ومثله ف ال3لغاء لل4عشى:

وما خ1ل}ت أ%ب\قى بيننا من م.و.د_ة،
ع1ر.اض ال%ذ%اكي ال�س\ن,فات1 الق%لئصا

وف الديث: ما إ,خال�ك س.ر.ق}ت أ%ي ما أ%ظنك؛ وتقول ف مستقبله:
إ,خال�، بكسر ال4لف، وهو ال4فصح، وبنو أ%سد يقولون أ%خال، بالفتح، وهو



القياس، والكسر أ%كثر استعمالv. التهذيب: تقول خ1ل}ت'ه زيداv إ,خ.اله وأ%خ.اله
خي\لناv، وقيل ف الثل: من ي.ش\ب.ع\ ي.خ.ل}، وكلم العرب: من ي.س\م.ع\

ي.خ.ل}؛ قال أ%بو عبيد: ومعناه من يسمع أ%خبار الناس ومعايبهم يقع ف
نفسه عليهم الكروه، ومعناه أ%ن الانبة للناس أ%سلم، وقال ابن هانئ ف

قولم من يسمع ي.خ.ل}: يقال ذلك عند تقيق الظن، وي.خ.ل} مشتق من ت.خ.ي_ل
إ,ل. وف حديث طهفة: نس\ت.ح1يل ال%ه.ام ون.ست.خ1يل الر>هام؛ واستحال

ال%ه.ام أ%ي نظر إ,ليه هل ي.ح'ول أ%ي يتحرك. واستخلت الر>ه.ام إ,ذا
نظرت إ,ليها فخ1ل}ت.ها ماطرة. وخ.ي_ل فيه الي وت.خ.ي_له: ظ%ن_ه

وتفر_سه. وخ.ي_ل عليه: ش.ب_ه. وأ%خال% الشيء�: اشتبه. يقال: هذا ال4مر ل
ي'خ1يل على أ%حد أ%ي ل ي'ش\ك1ل. وشيء# م'خ1يل أ%ي م'ش\ك1ل. وفلن ي.م\ضي

على ال�خ.ي_ل أ%ي على ما خ.ي_لت أ%ي ما شبهت يعن على غ%ر.ر من غي
يقي، وقد يأ}ت خ1ل}ت' بعن ع.ل1مت؛ قال ابن أ%حر:

ول%ر'ب_ م1ث}ل1ك قد ر.ش.د\ت' بغ.ي>ه،
وإ,خال� صاحب. غ%ي>ه ل ي.ر\ش'د

قال ابن حبيب: إ,خال� هنا أ%علم. وخ.ي_ل عليه تييلv: و.ج_ه
التeهم.ة إ,ليه.

والال�: الغ.ي\م؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
باتت ت.ش1يم بذي هرون من ح.ض.ن�

خالv ي'ض1يء، إ,ذا ما م'ز\نه رك%د.ا
والسحابة ال�خ.ي>ل وال�خ.ي>لة وال�خ1يلة: الت إ,ذا رأ%يتها

ح.س3ب\تها ماطرة، وف التهذيب: ال%خ1يلة، بفتح اليم، السحابة، وجعها
م.خاي,ل، وقد يقال للسحاب الال�، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن السماء قد ت.غ.ي_مت قالوا

قد أ%خال%ت\، فهي م'خ1يلة، بضم اليم، وإ,ذا أ%رادوا السحابة نفسها قالوا
هذه م.خ1يلة، بالفتح. وقد أ%خ\ي.ل}نا وأ%خ\ي.ل%ت1 السماء� وخ.ي_ل%ت\

وت.خ.ي_ل%ت\: تي_أ%ت للمطر فر.ع.د.ت\ وب.ر.ق%ت\، فإ,ذا وقع الطر ذهب
اسم الت_خ.يeل. وأ%خ.ل}نا وأ%خ\ي.ل}نا: ش1م\نا س.حابة م'خ1يلة.

وت.خ.ي_ل%ت1 السماء� أ%ي ت.غ.ي_م.ت. التهذيب: يقال خ.ي_ل%ت1 السحابة� إ,ذا
v؛ يقال: إ,ن فلناDفهو م.خ1يل vأ%غامت\ ول ت'م\ط1ر. وكل© شيء كان خ.ل1يقا
ل%خ1يل للخي. ابن السكيت: خ.ي_ل%ت السماء� للمطر وما أ%حسن م.خ1يلتها

وخالا أ%ي خ.لق%تها للمطر. وقد أ%خالت1 السحابة� وأ%خ\ي.ل%ت\ وخاي.ل%ت\



إ,ذا كانت ت'ر\جى للمطر. وقد أ%خ.ل}ت' السحابة وأ%خ\ي.ل}تها إ,ذا
رأ%يتها م'خ1يلة للمطر. والسحابة ال�خ\تالة: كال�خ1يلة؛ قال ك�ث%ي>ر بن

م'ز.ر>د:
كاللمعات ف الك1فاف ال�خ\تال

والال�: سحاب ل ي'خ'ل1ف م.ط%ر'ه؛ قال:
مثل سحاب الال س.ح�اv م.ط%ر'ه

وقال ص.خ\ر الغ.ي�:
ي'ر.فYع للخال ر.ي\طاv ك%ث1يفا

وقيل: الال� السحاب الذي إ,ذا رأ%يته حسبته ماطراv ول م.ط%ر فيه. وقول
ط%ه\فة: ت.س\تخيل ال%هام؛ هو نستفعل من خ1ل}ت أ%ي ظننت أ%ي نظ�نeه

�خ.ل1يقاv بال%ط%ر، وقد أ%خ.ل}ت' السحابة وأ%خ\ي.ل}تها. التهذيب: والال
خال� السحابة إ,ذا رأ%يتها ماطرة. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كان إ,ذا

رأ%ى ف السماء اخ\ت1يالv تغي_ر لون'ه؛ الخ\ت1يال: أ%ن ي'خال فيها
ال%ط%ر، وف رواية: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان إ,ذا رأ%ى م.خ1يلة
أ%ق}ب.ل وأ%د\ب.ر وتغي؛ قالت عائشة: فذكرت ذلك له فقال: وما يدرينا؟

لعله كما ذكر ال: فلما ر.أ%و\ه عارضاv م'س\تقبل أ%ود1ي.تهم قالوا هذا
عارض م'م\ط1رنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أ%ليم. قال ابن

ال4ثي: ال%خ1يلة موضع ال%ي\ل وهو الظ�نe كال%ظ1ن_ة وهي السحابة الليقة
بالطر، قال: ويوز أ%ن تكون م'س.م_اة بال%خ1يلة الت هي مصدر

كال%ح\س3بة من ال%س\ب. والال�: الب.ر\ق'، حكاه أ%بو زياد ور.د_ه عليه أ%بو
حنيفة. وأ%خالت1 الناقة إ,ذا كان ف ض.ر\عها ل%ب.ن؛ قال ابن سيده: وأ�راه

على التشبيه بالسحابة. والال�: الر_جل الس_م\ح ي'ش.ب_ه بالغ.ي\م حي
�ي.ب\ر'ق، وف التهذيب: تشبيهاv بالال وهو السحاب الاطر. والال

وال%ي\ل وال�ي.لء وال1ي.لء وال4خ\ي.ل وال%ي\لة وال%خ1يلة، ك�ل©ه:
الك1ب\ر. وقد اخ\تال% وهو ذو خ'ي.لء4 وذو خال� وذو م.خ1يلة أ%ي ذو ك1ب\ر. وف

حديث ابن عباس: ك�ل} ما ش1ئ}ت وال}ب.س\ ما ش1ئ}ت ما أ%خطأ%تك خ.ل�تان1:
س.ر.ف¬ وم.خ1يلة. وف حديث زيد بن عمرو بن ن'ف%ي\ل: الب,رe أ%ب\قى ل

الال. يقال: هو ذو خال� أ%ي ذو ك1ب؛ قال العجاج:
والال� ثوب¬ من ثياب ال�ه_ال،

والد_ه\ر فيه غ%ف}لة للغ'ف�ال



قال أ%بو منصور: وكأ%ن الليث جعل الال% هنا ثوباv وإ,نا هو الك1ب\ر.
وف التنزيل العزيز: إ,ن ال ل ي'ح1بe كل م'خ\تال� ف%خ'ور؛ فال�خ\تال:

التكب؛ قال أ%بو إ,سحق: ال�خ\تال الص_ل1ف ال�ت.باهي ال%ه'ول الذي
ي.أ}ن.ف من ذوي ق%رابته إ,ذا كانوا فقراء، ومن ج,يانه إ,ذا كانو كذلك،

ول ي'ح\سن ع1ش\ر.ت.هم ويقال: هو ذو خ.ي\لة أ%يضاv؛ قال الراجز:
ي.م\شي من ال%ي\لة ي.و\م الو,ر\د
ب.غ\ياv، كما ي.م\شي و.ل© الع.ه\د

وف الديث: من ج.ر� ثوبه خ'ي.لء4 ل ينظر ال إ,ليه؛ ال�ي.لء
وال1ي.لء، بالضم والكسر: الك1ب\ر والع'ج\ب، وقد اخ\تال فهو م'خ\تال. وف

الديث: من ال�ي.لء ما ي'ح1بeه ال ف الص_دقة وف ال%ر\ب، أ%ما
الصدقة فإ,نه ت.ه'زeه أ%ر\ي.ح1ي_ة السخاء في'ع\ط1يها ط%ي>بةv با نفس'ه ول
ي.س\ت.كثر كثياv ول ي'ع\طي منها شيئاv إ,ل وهو له م'س\ت.ق1ل9، وأ%ما

الرب فإ,نه يتقدم فيها بن.شاط وق�و_ة ون.خ\وة وج.نان؛ ومنه الديث: بئس
Dالع.ب\د' ع.ب\د¬ ت.خ.ي_ل واخ\تال هو ت.ف%ع_ل واف}ت.ع.ل منه. ور.ج'ل

خالD أ%ي م'خ\تال؛ ومنه قوله:
إ,ذا ت.ح.ر_د. ل خالD ول ب.خ1ل

Dوخال�، على الق%ل}ب، وم'خ\تال Dوخائ1ل Dخال Dقال ابن سيده: ورجل
وأ�خائ1لD ذو خ'ي.لء م'ع\جب بنفسه، ول نظي له من الصفات إ,ل رجل أ�داب,ر¬

ل ي.ق}بل قول أ%حد ول ي.ل}وي على شيء، وأ�بات1ر¬ ي.ب\ت'ر' ر.ح1م.ه
ي.ق}ط%ع'ها، وقد ت.خ.ي_ل وت.خاي.ل، وقد خال% الرجل�، فهو خائل؛ قال

الشاعر:فإ,ن كنت. س.ي>د.نا س'د\ت.نا،
وإ,ن ك�ن\ت. للخال, فاذ}ه.ب ف%خ.ل}

وجع الائل خالةD مثل بائع وباعة{؛ قال ابن بري: ومثله سائق وساقة
وحائك وحاكة، قال: وروي البيت فاذهب فخ'ل}، بضم الاء، ل4ن فعله خال يول،

قال: وكان حقه أ%ن ي'ذكر ف خول، وقد ذكرناه نن هناك؛ قال ابن بري:
وإ,نا ذكره الوهري هنا لقولم ال�ي.لء، قال: وقياسه ال�و.لء وإ,نا قلبت

الواو فيه ياء حلv على الخ\ت1يال كما قالوا م.ش1يب¬ حيث قالوا ش1يب.
فأ%تبعوه م.ش1يباv، قال: والشاعر رجل من عبد

القيس؛ قال: وقال ال�م.ي\ح بن الط�م_اح ال4سدي ف الال بعن
الختيال:



ول%ق1يت' ما ل%ق1ي.ت\ م.ع.دÒ كل©ها،
وف%ق%د\ت' راح1ي. ف الشباب وخال

التهذيب: ويقال للرجل الختال خائل، وجعه خالة؛ ومنه قول الشاعر:
أ%و\د.ى الش_ب.اب' وح'بe الالة1 ال%ل%به،

وقد ب.ر,ئ}ت' فما بالن_ف}س, من ق%ل%به
(* قوله «اللبة» قال شارح القاموس: يروى بالتحريك جع خالب وقد أورده

الوهري ف خلب شاهداv على أ%ن اللبة كفرحة الرأ%ة الداعة).
أ%راد بالالة جع الائل وهو ال�خ\تال الشابe. وال4خ\ي.ل:

ال�ي.لء؛ قال:
له بعد إ,دلج� م1راح¬ وأ%خ\ي.ل

واخ\تال%ت ال4رض' بالنبات: از\دان.ت\. وو.ج.د\ت أ%رضاv م'ت.خ.ي>لة
وم'ت.خاي,لة إ,ذا بلغ ن.ب\ت'ها ال%دى وخرج ز.هر'ها؛ قال الشاعر:

تأ%ز_ر فيه الن_ب\ت حت ت.خ.ي_ل%ت\
ر'باه، وحت ما ت'رى الشاء ن'و_ما

وقال ابن ه.ر\م.ة:
�س.را ث%و\ب.ه عنك الص>با ال�تخاي,ل

ويقال: ور.د\نا أ%رضاv م'ت.خي>لة، وقد ت.خ.ي_ل%ت\ إ,ذا ب.ل%غ نب\ت'ها
أ%ن ي'ر\عى. والال�: الثوب الذي تضعه على اليت تستره به، وقد خ.ي_ل%

عليه. والال�: ض.ر\ب¬ من ب'رود الي.من ال%و\ش1ي_ة. والال�: الثوب
الناعم؛ زاد ال4زهري: من ثياب اليمن؛ قال الشماخ:

،vوب'ر\دان1 من خال� وسبعون درها
على ذاك مقروظD من اللد ماعز

والال�: الذي يكون ف السد. ابن سيده: والال� سام.ة سوداء ف البدن،
وقيل: هي ن'ك}تة سوداء فيه، والمع خ1يلنD. وامرأ%ة خ.ي\لء ورجل

أ%خ'ي.ل وم.خ1يلD وم.خ\يول وم.خ'ول مثل م.ق�ول من الال أ%ي كثي ال1يلن، ول
ف1ع\ل% له. ويقال لا ل شخص له شام.ةD، وما له شخص فهو الال�، وتصغي

الال, خ'ي.ي\لD فيمن قال م.خ1يل وم.خ\يول، وخ'و.ي\لD فيمن قال م.خ'ول.
وف صفة خات النبو_ة: عليه خ1يلنD؛ هو جع خال وهي الشام.ة ف السد.
وف حديث السيح، على نبينا وعليه الصلة والسلم: كثي خ1يلن1 الوجه.

وال4خ\ي.ل: طائر أ%خضر وعلى جناحيه ل�م\ع.ة تالف لونه، س'م>ي بذلك



للخ1يلن، قال: ولذلك وج_هه سيبويه على أ%ن أ%صله الصفة ث استعمل استعمال
ال4ساء كال4برق ونوه، وقيل: ال4خ\ي.ل الش>ق1ر_اق وهو مشؤوم، تقول
العرب: أ%سأ%م من أ%خ\ي.ل؛ قال ثعلب: وهو يقع على د.ب.ر البعي، يقال

إ,نه ل ينق�ر د.ب.رة بعي إ,ل خزل ظ%ه\ره، قال: وإ,نا يتشاء4مون به
لذلك؛ قال الفرزدق ف ال4خيل:

إ,ذا ق%ط%ناv بل�غ\ت1نيه، اب\ن. م'د\ر,ك{،
فل�قYيت1 من طي الي.عاقيب, أ%خ\ي.ل

قال ابن بري: الذي ف شعره من طي العراقيب أ%ي ما ي'ع.ر\ق1ب'ك 
(* قوله

«أ%ي ما يعرقبك» عبارة الصاغان ف التكملة: والعراقيب ارض معروفة) ياطب
ناقته، ويروى: إ,ذا ق%ط%ن¬ أ%يضاv، بالرفع والنصب، والمدوح ق%ط%ن بن

vلق%ط%ن، ومن نصبه ج.ع.له بدل vم'د\ر,ك الكلب، ومن رفع ابن ج.ع.له نعتا
من الاء ف بلغتنيه أ%و بدلv من ق%ط%ن إ,ذا نصبته؛ قال ومثله:

إ,ذا ابن موسى بللv بلغته
برفع ابن وبلل ونصبهما، وهو ينصرف ف النكرة إ,ذا س.م>ي\ت به، ومنهم

من ل يصرفه ف العرفة ول ف النكرة، ويعله ف ال4صل صفة من
الت_خ.يeل، ويتج بقول حس_ان بن ثابت:

ذ%ر,ين وع1ل}مي بال�مور وش1يم.ت،
فما طائري فيها عليك1 ب,أ%خ\ي.ل

وقال العجاج:
إ,ذا الن_هار' ك%ف_ ر.ك}ض. ال4خ\ي.ل

قال شر: ال4خ\ي.ل ي.ف1يل نصف النهار، قال الفراء: ويسمى الشاهي
ال4خ\ي.ل، وجعه ال4خايل؛ وأ%ما قوله:

ولقد غ%د.و\ت' بساب,ح� م.ر,ح�،
وم.ع1ي ش.باب¬ كلهم أ%خ\ي.ل

فقد يوز أ%ن يعن به هذا الطائر أ%ي كلهم مثل ال4خيل ف خ1ف�ت1ه
وط�موره. قال ابن سيده: وقد يكون ال�خ\تال، قال: ول أ%عرفه ف اللغة، قال:

وقد يوز أ%ن يكون التقدير ك�ل©هم أ%خ\ي.ل أ%ي ذو اختيال.
وال%يال: خيال الطائر يرتفع ف السماء فينظر إ,ل ظ1لY نفسه فيى أ%نه

ص.ي\د¬ في.ن\ق%ضe عليه ول يد شيئاv، وهو خاطف ظ1لYه.



وال4خ\ي.ل أ%يضاv؛ ع1ر\ق ال4خ\د.ع؛ قال الراجز:
أ%شكو إ,ل ال ان\ث1ناء4 م1ح\م.لي،

وخ.ف%قان ص'ر.د1ي. وأ%خ\ي.لي
والصeر.دان: ع1ر\قان تت اللسان.

والال�: كالظ�ل}ع والغ.م\ز يكون بالدابة، وقد خال% ي.خال خالv، وهو
خائل؛ قال:

،vوا ال%ي\ل% عان,ي.ةeناد.ى الص_ريخ' فر.د
ت.ش\كو الك%لل، وتشكو من أ%ذى الال

وف رواية: من ح.فا الال. والال�: اللYواء� ي'ع\قد لل4مي. أ%بو
منصور: والال� اللYواء الذي ي'ع\ق%د لولية وال�، قال: ول أ�راه س'م>ي

خالv إ,ل� ل4نه كان ي'ع\ق%د من برود الال؛ قال ال4عشى:
بأ%سيافنا حت ن'و.ج>ه خالا

والال�: أ%خو ال�م، ذكر ف خول. والال�: ال%ب.ل الض_خ\م والبعي
الضخم، والمع خ1يلنD؛ قال:

ولك1ن_ خ1يلناv عليها العمائم
ش.ب_ههم بال3بل ف أ%بدانم وأ%نه ل عقول لم. وإ,نه ل%خ1يلD للخي
،vلeمن الي وت.خ.ي_ل عليه ت.خ.ي vأ%ي خ.ل1يق له. وأ%خال% فيه خال

كلها: اختاره وتفر_س فيه الي. وت.خ.و_لت فيه خالv من الي
وأ%خ.ل}ت' فيه خالv من الي أ%ي رأ%يت م.خ1يلت.ه.

وت.خ.ي_ل الشيء� له: ت.ش.ب_ه. وت.خ.ي_ل له أ%نه كذا أ%ي ت.ش.ب_ه
وتاي.ل؛ يقال: ت'خ.ي_لته ف%ت.خ.ي_ل ل، كما تقول ت.ص.و_ر\ته ف%ت.ص.و_ر،

وت.ب.ي_نته ف%ت.ب.ي_ن، وت.ح.ق�ق}ته ف%ت.ح.ق�ق. وال%ي.ال
وال%ي.الة: ما ت.ش.ب_ه لك ف الي.ق%ظة وال�ل�م من صورة؛ قال الشاعر:

فل%س\ت' بناز,ل� إ,ل� أ%ل%م_ت\،
بر.ح\لي، أ%و خ.يال%ت'ها، الك%ذ�وب

وقيل: إ,نا أ%ن_ث على إ,رادة الرأ%ة. وال%يال وال%يالة: الشخص
والط�ي\ف. ورأ%يت خ.ياله وخ.يالته أ%ي شخصه وط%لع\ته من ذلك. التهذيب:

ال%يال لكل شيء تراه كالظYل، وكذلك خ.يال ال3نسان ف ال1رآة، وخ.ياله ف
النام صورة ت1م\ثاله، وربا م.ر_ بك الشيء شبه الظل فهو خ.يال، يقال:
ت.خ.ي_ل ل خ.يال�ه. ال4صمعي: ال%يال خ.ش.بة توضع فيلقى عليها الثوب



للغنم إ,ذا رآها الذئب ظن أ%نه إ,نسان؛ وأ%نشد:
أ%خ¬ ل أ%خا ل غيه، غي أ%نن

ك%راع1ي ال%يال ي.س\تط1يف بل فكر
وراع1ي ال%يال: هو الر_أ}ل، وف رواية: أ%خي ل أ%خا ل ب.ع\ده؛ قال

ابن بري: أ%نشده ابن قتيبة بل ف%ك}ر، بفتح الفاء، وحكي عن أ%ب حات أ%نه
قال: حدثن ابن سلم ال�م.حي عن يونس النحوي أ%نه قال: يقال ل ف هذا

ال4مر ف%ك}ر¬ بعن ت.ف%ك©ر. الصحاح: ال%يال خ.ش.بة عليها ثياب سود
ت'ن\صب للطي والبهائم فتظنه إ,نساناv. وف حديث عثمان: كان ال1م.ى س1ت_ة

أ%ميال فصار خ.يال بكذا وخ.يال بكذا، وف رواية: خ.يال بإ,م_ر.ة%
وخي.ال بأ%س\و.د. الع.ي\ن؛ قال ابن ال4ثي: وها ج.ب.لن؛ قال ال4صمعي:

كانوا ينص1بون خ.ش.باv عليها ثياب س'ود¬ تكن علمات{ لن يراها ويعلم أ%ن ما
داخلها ح1مىÝ من ال4رض، وأ%صلها أ%نا كانت تنصب للطي والبهائم على

الزروعات لتظنه إ,نساناv ول تسقط فيه؛ وقول الراجز:
ت.خال�ها طائرةv ول ت.ط1ر\،

كأ%ن_ها خ1يلن� راع م'ح\ت.ظ1ر
أ%راد بال1يلن ما ي.ن\ص1به الراعي عند ح.ظ1ية غنمه. وخ.ي_ل للناقة

وأ%خ'ي.ل: و.ض.ع لولدها خ.يالv لي.ف}ز.ع منه الذئب فل ي.ق}ر.به.
وال%يال: ما ن'ص1ب ف ال4رض لي'ع\ل%م أ%نا ح1مىÝ فل ت'ق}ر.ب. وقال الليث: كل

شيء اشتبه عليك، فهو م'خيل، وقد أ%خال%؛ وأ%نشد:
والص>د\ق' أ%ب\ل%ج' ل ي'خ1يل س.ب,يل�ه،

والص>د\ق ي.ع\ر,فه ذوو ال4ل}باب
وقد أ%خالت1 الناقة�، فهي م'خ1يلة إ,ذا كانت ح.س.نة الع.ط%ل ف ض.ر\عها

ل%ب. وقوله تعال: ي'خ.ي_ل إ,ليه من سحرهم أ%نا ت.س\ع.ى؛ أ%ي
ي'ش\ب_ه. وخ'ي>ل إ,ليه أ%نه كذا، على ما ل ي'س.م_ فاعله: من التخييل

والو.ه\م. وال%يال: ك1ساء أ%سود ي'ن\ص.ب على عود ي'خ.ي_ل به؛ قال ابن
أ%حر:فلما ت.ج.ل�ى ما ت.ج.ل�ى من الدeجى،

وش.م_ر ص.ع\لD كال%يال ال�خ.ي_ل
وال%ي\ل: الف�ر\سان، وف الكم: جاعة ال4فراس ل واحد له من لفظه؛
قال أ%بو عبيدة: واحدها خائل ل4نه ي.خ\تال ف م1ش\ي.ت1ه، قال ابن سيده:

وليس هذا بعروف. وف التنزيل العزيز: وأ%ج\ل1ب\ عليهم ب.ي\ل1ك ور.ج\ل1ك،



أ%ي بف�ر\سانك ور.ج_التك. وال%ي\ل: ال�يول. وف التنزيل العزيز:
وال%ي\ل% والب,غال والمي لتركبوها. وف الديث: يا خ.ي\ل% ال ار\ك%ب:

قال ابن ال4ثي: هذا على حذف الضاف، أ%راد باف�ر\سان% خ.ي\ل, ال
اركب، وهذا من أ%حسن الازات وأ%لطفها؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ف%تناز.ل وتواق%ف%ت خ.ي\له'ما،
وك1له'ما ب.ط%ل� اللYقاء م'خ.د_ع'

ث%ن_اه على قولم ه'ما ل1قاحان أ%س\و.دان1 وج,مالن1، وقوله بطل
اللYقاء أ%ي عند اللقاء، والمع أ%خ\يالD وخ'يول؛ ال4ول عن ابن ال4عراب،

وال4خي أ%شهر وأ%عرف. وفلن ل ت'ساي.ر خ.ي\له ول ت'واق%ف' خ.ي\له،
ول ت'ساي.ر ول ت'واق%ف أ%ي ل يطاق ن.م1يمةv وكذباv. وقالوا: ال%ي\ل

أ%علم من ف�ر\سان,ها؛ ي'ض\رب للرجل ت.ظ�نe أ%ن عنده غ%ناء أ%و أ%نه ل غناء
عنده فتجده على ما ظننت. وال%ي_الة: أ%صحاب ال�يول. وال%يال: نبت.

والال�: موضع؛ قال:
أ%ت.ع\رف أ%طللv ش.جو\ن.ك بالال؟

قال: وقد تكون أ%لفه منقلبة عن واو. والال�: اسم ج.ب.ل ت1ل}قاء
الدينة؛ قال الشاعر:

أ%هاج.ك. بالال, ال�م'ول الد_وافع،
وأ%ن\ت. ل%ه\واها من ال4رض نازع؟

وال�خاي.لة: ال�باراة. يقال: خاي.ل}ت فلناv بار.ي\ته وفعلت فعل%ه؛
قال الكميت:

أ%قول لم، ي.وم أ%ي\مان'هم
�ت'خاي,ل�ها، ف الندى، ال4ش\م'ل

ت'خاي,ل�ها أ%ي ت'فاخ1رها وت'باريها؛ وقول ابن أ%حر:
وقالوا: أ%ن.ت\ أ%رض به وت.خ.ي_ل%ت\،

فأ%م\سى لا ف الرأ}س, والصدر شاكيا
قوله ت.خ.ي_ل%ت أ%ي اش\ت.ب.ه.ت. وخ.ي_ل فلنD عن القوم إ,ذا ك%ع_

عنهم؛ قال سلمة: ومثله غ%ي_ف وخ.ي_ف. ال4حر: اف}ع.ل} كذا وكذا إ,م_ا
ه.ل%ك%ت\ ه'ل�ك' أ%ي على ما خ.ي_ل}ت أ%ي على كل حال ونو ذلك. وقولم

اف}ع.ل} ذلك على ما خ.ي_ل}ت أ%ي على ما ش.ب_هت.
وبنو ال4خ\ي.ل: ح.يÒ من ع'ق%ي\ل ر.ه\ط ل%ي\لى ال4خ\ي.لي_ة؛ وقولا:



نن ال4خايل� ما ي.زال غ�لم'نا،
حت ي.د1ب_ على الع.صا، مذكورا

فإ,نا ج.م.عت الق%ب,يل باسم ال4خ\ي.ل بن
معاوية الع'ق%ي\لي، ويقال الب.ي\ت ل4بيها.
وال%يال: أ%رض لبن ت.غ\ل1ب؛ قال لبيد:

،�ل1م.ن\ ط%ل%لD ت.ض.م_نه أ�ثال
فس.ر\ح.ة فال%ران.ة� فال%يال�؟

وال1يل�: ال1ل}ت1يت، ي.مان,ية. وخال% ي.خ1يل� خ.ي\لv إ,ذا دام على
أ%كل ال1يل، وهو الس_ذ%اب.

قال ابن بري: والال� الائ1ل�، يقال هو خال� مال� وخائل مال أ%ي ح.س.ن
القيام عليه. والال�: ظ%ل}ع ف الر>ج\ل. والال: ن'ك}ت.ة ف ال%س.د؛

قال وهذه أ%بيات تمع معان الال:
أ%ت.ع\ر,ف أ%ط}للv ش.ج.و\ن.ك بالال,،

وع.ي\ش. زمان{ كان ف الع'ص'ر الال؟
الال� ال4و_ل: مكان، والثان: الاضي.

Dالش_باب, م'س.ل�ط �ل%يال1ي.، ر.ي\عان
علي� بع1ص\يان ال3مارة1 والال

الال: اللYو.اء.
وإ,ذ} أ%نا خ1د\نD للغ.و,ي� أ%خ1ي الص>با،
وللغ.ز,ل ال1ر>يح, ذي الل�ه\و, والال

الال: ال�ي.لء.
وللخ.و\د ت.ص\طاد الر>جال% بفاح1م�،
وخ.د¼ أ%س1يل كال%وذ1يلة ذي الال

الال: الش_ام.ة.
إ,ذا ر.ئ1م.ت\ ر.ب\عاv ر.ئ1م\ت' ر,باع.ها،
كما ر.ئ1م ال%ي\ثاء4 ذو الر_ث}ي.ة الال

الال: الع.ز.ب.
وي.ق}تاد'ن منها ر.خ1يم د.لل1ها،

كما اق}تاد م'ه\راv حي يأ}لفه الال
الال: من اللء.



ز.مان% أ�ف%د_ى من م1راح� إ,ل الص>با
بع.م>ي.، من ف%ر\ط الص_بابة، وال%ال

الال: أ%خو ال�م.
وقد ع.ل1م.ت\ أ%ن>ي، وإ,ن} م1ل}ت' للص>با

إ,ذا القوم ك%عeوا، ل%س\ت' بالر_ع1ش الال
الال�: ال%ن\خ'وب الضعيف.

،vروء4ة% ح'ل�ة�ول أ%ر\ت.دي إ,ل� ال
إ,ذا ض.ن_ بعض' القوم بالع.ص\ب, والال

الال�: نوع من الب'رود.
وإ,ن أ%نا أ%بصرت ال�ح'ول% بب.ل}دة،

ت.ن.ك�بت\ها واش\ت.م\ت' خالv على خال
الال: السحاب.

فح.ال1ف\ ب1ل}ف1ي ك�ل� خ1ر\ق� م'ه.ذ�ب،
وإ,ل� ت'حال1ف}ن,ي فخ.ال, إ,ذاv خال

من ال�خالة.
وما ز,ل}ت' ح1ل}فاv للس_ماحة والع'لى،
كما اح\ت.ل%ف%ت\ ع.ب\س¬ وذ�ب\يان بالال

الال�: الوضع.
وثال1ث�نا ف ال1ل}ف1 ك�ل© م'ه.ن_د{

لا ي'ر\م. من ص'م> الع1ظام, به خال
أ%ي قاطع.

@ختم: خ.ت.م.ه ي.خ\ت1م'ه خ.ت\ماv وخ1تاماv؛ ال4خية عن اللحيان:
،�ط%ب.ع.ه، فهو م.ختوم وم'خ.ت_م¬، ش'د>د للمبالغة، والات1م' الفاع1ل

وال%ت\م على الق%ل}ب: أ%ن ل ي.فه.م شيئاv ول ي.خر'ج منه شيء كأ%نه طبع. وف
التنزيل العزيز: خ.ت.م ال� على قلوبم؛ هو كقوله: ط%ب.ع. ال على

قلوبم، فل ت.ع\ق1ل� ول ت.ع1ي شيئاv؛ قال أ%بو إ,سحق: معن خ.ت.م. وط%ب.ع.
ف اللغة واحد¬، وهو التغطية على الشيء والست1يثاق' من أ%ن ل ي.دخله شيء

كما قال جل9 وعل: أ%م على قلوب أ%قفال�ها؛ وفيه: كل بل} ر.ان% على
قلوبم؛ معناه غ%ل%ب. وغ%ط�ى على قلوبم ما كانوا يكسبون، وقوله عز وجل9:

فإ,ن يشإ, ال ي.خ\ت1م\ على قلبك؛ قال قتادة: العن إ,ن يشإ,



ال ي'ن\س3ك. ما آتاك.، وقال الزجاج: معناه إ,ن يشإ, ال ي.ر\ب,ط} على
.vقلبك بالصب على أ%ذاهم وعلى قولم أ%ف}ت.ر.ى على ال ك%ذ1با

والات.م': ما ي'وض.ع على الطي>نة، وهو اسم مثل العال%م,. وال1تام':
الطYي' الذي ي'خ\ت.م به على الكتاب؛ وقول ال4عشى:

وص.ه\باء طاف ي.ه'ود1يeها،
وأ%ب\ر.ز.ها وعليها خ.ت.م\

أ%ي عليها طينة متومة، م1ثل� ن.ف%ض� بعن م.ن\ف�وض� وق%ب.ض� بعن
م.قبوض�. وال%ت\م': النع. وال%ت\م أ%يضاv: حف}ظ� ما ف الكتاب بت.ع\ل1يم

الطYين.ة. وف الديث: آمي خات.م' رب العالي على عباده الؤمني؛
قيل: معناه ط%اب.ع'ه، وعلمت'ه الت تدف%ع' عنهم ال4عراض. والعاهات، ل4ن

خات.م. الكتاب ي.ص'ونه' وين.ع' الناظرين عما ف باطنه، وتفتح تاؤه
وت'ك}س.ر'، ل�غ.تان.

وال%ت.م' والات1م' والات.م' والاتام'
وال%ي\تام': من ال%ل}ي كأ%نه أ%و�ل و.ه\لة خ'ت1م. به، فدخل بذلك ف

باب الطاب.ع ث كثر استعماله لذلك وإ,ن أ�ع1د_ الات.م' لغي الط�ب\ع؛
وأ%نشد ابن بري ف ال%ي\تام:

يا ه1ن\د' ذات. ال%و\ر.ب, ال�ن\ش.ق�،
أ%خ.ذ}ت1 خ.ي\تامي بغي حق�

ويروى: خاتام1ي؛ قال: وقال آخر:
أ%ت'وع1د'نا ب,خ.ي\تام ال4م1ي

قال: وشاهد الاتام ما أ%نشده الفراء لبعض بن عقيل:
،vلئ1ن كان ما ح'د>ث}ته اليوم. صادقا
أ%ص'م\ ف نار, الق%ي\ظ للشمس باديا
وأ%ر\كب\ ح1ماراv بي س.ر\ج� وف%ر\وة،

وأ�ع\ر, من الاتام, ص'غ\ر.ى ش1مال1ي.ا
والمع خ.وات1م وخ.وات1يم. وقال سيبويه: الذين قالوا خ.وات1يم إ,نا

جعلوه تكسي فاعال�، وإ,ن ل يكن ف كلمهم، وهذا دليل على أ%ن سيبويه ل
يعرف خاتاماv، وقد ت.خ.ت_م به: ل%ب,س.ه'؛ ون.هى النبe، صلى ال عليه

وسلم، عن التختeم بالذهب. وف الديث: الت_خ.تeم بالياقوت ي.ن\في الفقر؛
ي'ريد أ%نه إ,ذا ذه.ب. مال�ه باع خات.م.ه فوجد. فيه غ1نÝ؛ قال ابن



ال4ثي: وال4شبه، إ,ن صح الديث، أ%ن يكون لاص_ة فيه. وف الديث: أ%نه
نى عن ل�ب\س الات.م إ,ل� لذي سلطان أ%ي إ,ذا ل%بسه لغي حاجة وكان

للز>ينة ال%ح\ض.ة1، فكره له ذلك ورخ_صها للسلطان لاجته إ,ليها ف خ.ت\م
الك�ت'ب. وف الديث: أ%نه جاءه رجل عليه خات.م' ش.ب.ه{ فقال: ما ل

أ%جد' م1نك ر.يح. ال4صنام؟ ل4نا كانت ت'ت�خذ� من الش_ب.ه، وقال ف خات.م
الديد: ما ل أ%رى عليك. ح1ل}ي.ة% أ%هل, النار؟ ل4نه كان من ز,ي>

الكفار الذين هم أ%صحاب النار. ويقال: فلن خ.ت.م. عليك باب.ه' أ%عر.ض عنك.
وخ.ت.م فلن لك. باب.ه إ,ذا آثرك على غيك. وخ.ت.م فلن القرآن إ,ذا قرأ%ه

إ,ل آخره. ابن سيده. خ.ت.م الشيء ي.خ\ت1م'ه خ.ت\ماv بلغ آخر.ه، وخ.ت.م.
ال له ب.ي. وخات1م'

كل شيء وخات1م.ته: عاقبته وآخ1ر'ه. واخ\ت.ت.م\ت' الشيء: ن.قيض
افت.ت.ح\ت'ه. وخات1م.ة� السورة: آخر'ها؛ وقوله أ%نشده الزجاج:

إ,ن الليف%ة، إ,ن ال س.ر\ب.ل%ه
س1ر\بال% م'ل}ك، به ت'ر\جى ال%وات1يم'

إ,نا ج.م.ع خات1ماv على خواتيم اضطراراv. وخ1تام' كل م.شروب: آخر'ه.
وف التنزيل العزيز: خ1تام'ه مسك، أ%ي آخر'ه ل4ن آخر ما ي.جدونه رائحة

السك، وقال ع.ل}ق%م.ة�: أ%ي خ1ل}ط�ه م1سك، أ%ل تر. إ,ل الرأ%ة تقول
للطYيب خ1ل}ط�ه م1سك¬ خ1ل}ط�ه كذا؟ وقال ماهد: معناه م1زاج'ه مسك، قال: وهو

قريب من قول ع.ل}ق%م.ة؛ وقال ابن مسعود: عاق1بت'ه ط%ع\م ال1سك، وقال
الفراء: قرأ% علي�، عليه السلم، خات1م'ه م1سك؛ وقال: أ%ما رأ%يت.

الرأ%ة% تقول للعط�ار اجعل ل خات1م.ه م1سكاv، تريد آخر.ه؟ قال
الفراء: والات1م' وال1تام متقاربان ف العن، إ,ل� أ%ن الات1م. السم'،

وال1تام الصدر؛ قال الفرزدق:
فب,ت\ن. ج.ن.اب.ت.ي_ م'ص.ر_عات{،
وب,تe أ%ف�ضe أ%غلق. ال1تام,

وقال: ومثل� الات1م وال1تام قولك للرجل: هو كري الط�اب,ع
والطYباع، قال: وتفسيه أ%ن أ%حدهم إ,ذا شرب و.ج.د. آخر كأ}س1ه ريح. ال1سك.

وخ1تام' الوادي: أ%قصاه. وخ1تام' الق%و\م وخات1م'ه'م وخات.م'ه'م: آخر'هم؛ عن
اللحيان؛ وممد، صلى ال عليه وسلم، خات1م'

ال4نبياء، عليه وعليهم الصلة والسلم. التهذيب: والات1م والات.م من



أ%ساء النب، صلى ال عليه وسلم. وف التنزيل العزيز: ما كان ممد أ%با
أ%حد من رجالكم ولكن رسول ال وخات1م. النبي�ي؛ أ%ي آخرهم، قال: وقد

قرئ وخات.م.؛ وقول الع.ج_اج:
م'بار.ك{ لل4نبياء خات1م,

vإ,نا حله على القراءة الشهورة فكسر، ومن أ%سائه العاقب أ%يضا
ومعناه آخر ال4نبياء. وأ%عطان خ.ت\مي أ%ي ح.س\ب، قال د'ر.ي\د' بن

الص>م�ة:وإ,ن د.ع.و\ت' ال، لا ك%ف%ر\ت.ن،
د'عاءé فأ%عطان على ماق1ط{ خ.ت\م1ي

وهو من ذلك ل4ن ح.س\ب. الرجل آخر' طلبه. وخ.ت.م ز.ر\ع.ه' ي.خ\ت1م'ه
خ.ت\ماv وخ.ت.م عليه: سقاه أ%ول% س.ق}ي.ة{، وهو ال%ت\م، وال1تام اسم له

ل4نه إ,ذا سقي خ'ت1م بالر_جاء، وقد خ.ت.م'وا على ز'روع1هم أ%ي س.ق%و\ها
وهي ك1راب¬ ب.ع\د¬؛ قال الطائفي: ال1تام أ%ن ت'ثار ال4رض بالب.ذ}ر حت

ي.صي الب.ذ}ر تت.ها ث ي.سقونا، يقولون خ.ت.م'وا عليه؛ قال أ%بو منصور:
وأ%صل ال%ت\م التغطية، وخ.ت\م البذر تغطيت'ه، ولذلك قيل للز_ر_اع
كافر ل4نه ي'غط9ي البذر بالتراب. وال%ت\م: أ%فواه خ.ليا الن_ح\ل.

وال%ت\م: أ%ن ت.جمع النحل� من الش_م.ع شيئاv رقيقاv أ%رق� من ش.م.ع الق�ر\ص
ف%ت.ط}ل%ي.ه به، والات.م' أ%قل© وض.ح, القوائم. وفرس م'خ.ت_م:

بأ%شاع1ر,ه ب.ياض¬ خفيÒ كالل©م.ع دون التخدي. وخات.م' الف%ر.س,
ال�نثى: الل}ق%ة الدeن\يا من ظ%ب\ي.تها 

(* قوله «اللقة الدنيا من
ظبيتها» هكذا هو بالصل، وهو نص الكم، وف نسخة القاموس تريف له فليتنبه

له). ابن ال4عراب: ال�ت'م' ف�ص'وص م.فاص1ل ال%يل، واحدها خ1تام
وخ.تام.

وت.خت_م عن الشيء: ت.غاف%ل وس.ك%ت..
وال1خ\ت.م: ال%و\ز.ة� الت ت'د\ل%ك' ل1ت.م\لس_

ف%ي'ن\ق%د. با، ت'سم�ى الت>ي بالفرسية. وجاء م'ت.خ.ت>ماv أ%ي
م'ت.عم>ماv وما أ%حسن ت.خ.تeم.ه'؛ عن الزجاجي، وال أ%علم.

@خترم: خ.ت\ر.م.: ص.م.ت. عن ع1ي¼ أ%و ف%ز.ع.
@خثم: خ.ت_م الشيء4: ع.ر_ضه. وال%ث%م، بالتحريك: ع1ر.ض'

ال4نف. وال%ث%م': ع1ر.ض رأ}س ال�ذن ونوها من غي أ%ن ت.ط%ر�ف، وأ�ذن



خ.ث}ماء، وقد خ.ي,م خ.ث%ماv، وهو أ%خ\ث%م'. وأ%نف أ%خ\ث%م': عريض
ال4ر\ن.بة، وقيل: ال%ث%م غلظ ال4نف كلYه؛ وال4خ\ثم: السيف العريض، من قول

العجاج:
بالوت من ح.د> الص�فيح ال4خ\ثم

وال4خ\ث%م: ال%هاز' الرتفع الغليظ؛ قال النابغة:
،vوإ,ذا ل%س\ت. ل%م.س\ت. أ%خ\ث%م. جاث1ما

م'ت.ح.ي>زاv بكانه م1ل}ء4 اليد
(* ف ديوان النابغة: اجثم بدل اخثم).

vور.ك%ب¬ أ%خ\ث%م إ,ذا كان منبسطا
غليظاv. ون.ع\ل م'خ.ث�مة: م'عر_ضة بل رأ}س، وقيل: ع.ريضة. وال�ث}مة:

ق1ص.ر ف أ%نف الثور. الليث: ث%و\ر أ%خثم وبقرة خ.ث}ماء؛ قال ال4عشى:
كأ%ن ور.ح\لي والق�نان% ون'م\ر'قي،

على ظ%ه\ر طاو� أ%س\ف%ع, الد> أ%خ\ث%ما
وال�ث}مة: غ1ل%ظ وق1ص.ر وت.ف%ر\ط�ح¬. وناقة خ.ثماء، وخ.ث%م'ها: استدارة

خ'فها وانباسط�ه وق1ص.ر م.ناس1م1ه، وبه ي'شب_ه الر_ك%ب'
Dلكتنازه، قال: ومثله ال4خ.ث9. ثعلب: ف%ر\ج أ%خ\ث%م منتفخ ح'ز'ق�ة

قصي الس_م\ك خ.ن�اق¬ ضيق. ابن ال4عراب: هو ال4برد للن_مر، ويقال
ل�نثاه ال%ي\ث%م.ة.

وخ.ي\ث%م وخ.ي\ث%م.ة وخ'ثامة وأ%خ\ث%م وخ'ث%ي\م¬، كلها: أ%ساء. وقد
خ.ث1م ال1ع\و.ل�: صار م'ف%ر\ط%حاv؛ وقال العدي:

ر.د�ت\ م.عاو,ل%ه خ'ث}ماv م'ف%ل9لة،
وصاد.ف%ت\ أ%خضر. الال%ي\ن, ص.ل�ل

@خثرم: ال�ثارم، بالضم: الرجل التطي؛ قال خ'ث%ي\م' ابن ع.د1ي�:
ولست ب,ه.ـي�اب، إ,ذا شد_ ر.حل%ه،

يقول: ع.دان اليوم. واق� وحات1م'
،vولكنه ي.مضي على ذاك م'ق}د1ما
إ,ذا ص.د_ عن تلك ال%ناة ال�ثار,م'

قال ابن بري: قال ابن السياف هو للر_ق9اص الكلب، قال: وهو الصحيح؛
وصوابه:

وليس ب,هي�اب إ,ذا شد_ ر.ح.له



بدليل قوله بعده:
vولكنه يضي على ذاك م'ق}د1ما

قال: والضمي ف وليس يعود على رجل خاطبه ف بيت قبله ف فصل حتم، وهو:
وجدت' أ%باك. الي ب.ح\راv بن.جدة،

بناها له م.ج\داv أ%ش.مe ق�ماق1م'
ورجل خ'ثار,م وح'ثارم: غليظ الشفة. وال1ث}ر,مة، بالاء والاء: الدائرة

تت النف. وال1ث}رمة: ط%ر.ف ال4رنبة إ,ذا غلظت؛ رواه أ%بو حات
بالاء، وروي عن أ%ب عبيد، بالاء، ح1ث}ر,مة؛ قال: وهي لغتان الدائرة الت

.eثار,م الب.ج.لي�عند النف وس\ط الشفة العليا. وع.مرو بن ال
@خثعم: خ.ث}ع.م: اسم' جبل، فمن نزله فهم خ.ث}ع.م1يeون%. وخ.ث}ع.م¬: اسم

قبيلة أ%يضاv، وهو خ.ث}ع.م' بن أ%نار من اليمن، ويقال: هم من م.ع.د¼
صاروا باليمن، وقيل: خ.ث}ع.م¬ اسم جل، س'مي به خ.ث}ع.م¬. وال%ث}ع.مة:

تلط9خ السد بالدم، وقيل: به سيت هذه القبيلة ل4نم نروا بعياv فتلطخوا
بدمه وت.حالفوا.

vأ%ن ي'دخ1ل الرجلن إ,ذا تعاقدا كل© واحد منهما إ,صبعا :�وال%ث}ع.م.ة
ف م.ن\خ1ر ال%ز'ور ال%نحور، ي.تعاقدان على هذه الالة، قال قطرب:

ال%ث}عمة التلط9خ بالدم؛ يقال: خ.ثعموه فتركوه أ%ي ر.م_لوه بدمه.
وت.خ.ث}عم القوم' بالدم: تلط9خوا به، وقيل: الث}عمة أ%ن يتمع الناس في.ذب.حوا

ويأ}كلوا ث ي.جم.عوا الدم ث ي.خلطوا فيه الزعف%ران والطYيب.، ث
ي.غم1سوا أ%يديهم ويتعاقدوا أ%ن ل ي.تخاذلوا.

@خثلم: خ.ث}ل%م الشيء4: أ%خذه ف خ'ف}ية. وخ.ث}ل%م¬:؛ اسم.
وال%ث}ل%م.ة�: الختلط.

@خجم: ال1جام': الرأ%ة الواس1عة� ال%ن,، وهو س.بÒ عند العرب، يقولون:
يا ابن ال1جام وأ%نشد ابن السكيت ف باب صفة النساء من الماع:

بذاك أ%شفي الن_ي\ز.ج. ال1جاما
ويقال لا ال�جار,م' أ%يضاv. ال4زهري: الن_ي\ز.ج' ج.هاز الرأ%ة إ,ذا

ن.زا ب.ظ}ر'ه.
@خدم: ال%د.م: ال�د_م'. والاد1م': واحد' ال%د.م,، غلماv كان أ%و

:vجارية؛ قال الشاعر يدح قوما
م'خ.د_مون ث1قالD ف م.جالسهم،



وف الر>جال، إ,ذا رافقت.هم، خ.د.م'
وت.خ.د_م\ت' خاد1ماv أ%ي اتذت. ول بد لن ل يكن له خادم¬ أ%ن

ي.خ\ت.د1م أ%ي ي.خ\د'م نفسه. وف حديث فاطمة وعلي�، عليهما السلم: اسأ%ل
أ%باك1 خاد1ماv ت.ق1يك1 ح.ر_ ما أ%نت1 فيه؛ الاد1م': واحد ال%د.م، ويقع

على الذكر وال�نثى ل3جرائه م'جرى ال4ساء غي الأ}خوذة من ال4فعال
كحائض وعات1ق. وف حديث عبد الرحن: أ%نه طلق امرأ%ته ف%م.ت_عها بادم

س.وداء أ%ي جارية. وهذه خاد1م'نا، بغي هاء، لوجوبه، وهذه خاد1مت'نا
غداv.ابن سيده: خ.د.م.ه ي.خ\د'مه وي.خد1مه؛ الكسر عن اللحيان، خ.د\مةv، عنه،

وخ1د\مة، م.ه.ن.ه'، وقيل: الفتح الصدر، والكسر السم، والذكر خادم،
والمع خ'د_ام. وال%د.م': اسم للجمع كالع.ز.ب, والر_و.ح، وال�نثى خاد1م
وخاد1مة، ع.ر.بي_تان فصيحتان، وخد.م نفسه. ي.خ\د'م'ها وي.خ\د1م'ها كذلك.

وحكى اللحيان: ل بد_ لن ل يكن له خادم أ%ن ي.خت.د1م أ%ي يد'م
ن.ف}س.ه. واستخد.م.ه فأ%خد.م.ه: استوه.ب.ه خاد1ماv ف%و.ه.ب.ه له. ويقال:

اخ\ت.د.م\ت' فلناv واس\ت.خ\د.م\ت'ه أ%ي سأ%لت'ه' أ%ن ي.خ\د'من. وقوم¬
م'خ.د_م'ون أ%ي م.خ\د'وم'ون، يراد به كثرة� ال%د.م وال%ش.م. وأ%خدمت'

فلناv: أ%عطيت'ه خادماv ي.خد'م'ه، يقع الاد1م'
على ال4مة والعبد. ورجل م.خ\د'وم: له تابعة من الن�.

وال%د.مة: السي الغليظ الكم' مثل ال%ل}قة، ي'شد� ف ر'س\غ البعي
ث ي'ش.د� إ,ليها س.رائح' ن.ع\ل1ها؛ وأ%نشد ابن بري لل4عشى:

وطاي.ف}ن م.ش\ياv ف الس_ر,يح ال�خ.د>م
:�والمع خ.د.م¬، وف التهذيب: خ1دام¬، وقد خ.د_م البعي. وال%د.مة

ال%ل}خال�. هو من ذلك ل4نه ربا كان من سيور ي'ر.ك�ب' فيها الذهب
والفضة، والمع خ1دام¬، وقد ت'سم>ى الساق' خ.د.م.ةv حلv على ال%ل}خال

لكونا موضعه، والمع خ.د.م¬ وخ1دام¬؛ قال:
كيف ن.و\م1ي على الفراش,، ول�ا

ت.ش\م.ل, الشأ}م. غارةD ش.ع\واء�
ت'ذ}ه1ل� الشيخ. عن ب.نيه1، وت'ب\دي

عن خ1دام, الع.ق1يل%ة� الع.ذ}راء�
أ%راد وت'ب\د1ي عن خ1دام� العقيلة، وخ1دام ههنا ف نية عن خ1دامها؛

وعد_ى ت'ب\د1ي بع.ن\ ل4ن فيه معن تكشف كقوله:



ت.ص'دe وت'ب\د1ي عن أ%سيل� وت.ت_ق1ي
أ%ي تكشف عن أ%سيل� أ%و ت'س\ف1ر'

عن أ%سيل�. وال�خ.د_م': موضع ال%د.م.ة من البعي والرأ%ة؛ قال طفيل:
وف الظ�اع1ني. الق%ل}ب' قد ذ%ه.ب.ت\ به
أ%سيل%ة� م.ج\رى الد_م\ع,، ر.ي_ا ال�خ.د_م,

وال�خ.د_م'
من البعي: ما فوق الكعب. غيه: وال�خ.د_م وال�خ.د_مة موضع ال1دام

من الساق. وف الديث: ل يول بيننا وبي خ.د.م, ن,سائكم شيء#، جع
خ.د.م.ة{، يعن اللخال، ويمع على خ1دام� أ%يضاv؛ ومنه الديث: ك�ن_

vي'د\ل1ج\ن. بالق1ر.ب, على ظهورهن وي.س\ق1ي. أ%صحابه باد.ية
خ1دام'ه'ن_.وف حديث سلمان: أ%نه كان على ح1مار وعليه س.راويل� وخ.د.م.تاه

ت.ذ%ب\ذ%بان1؛ أ%راد ب.د.م.ت.ي\ه ساق%ي\ه ل4نما موضع ال%د.متي و ها
ال%ل}خالن1، وقيل: أ%راد بما م.خ\ر.ج. الرجلي من السراويل. أ%بو عمرو:

ال1دام القيود. ويقال للقيد: م1ر\م.لD وم1ح\ب.س¬. ابن سيده: وال�خ.د_م
ر,باط� الس_راويل عند أ%سفل رجل الس_راويل. أ%بو زيد: إ,ذا اب\ي.ض_ت

أ%و\ظ1ف%ة� النعجة فهي ح.ج\لء� وخ.د\ماء�، وال%د\ماء�
مثل ال%ج\لء: الشاة البيضاء ال4و\ظ1ف%ة1 أ%و الو.ظيف1 الواحد،

وسائرها أ%سود، وقيل: هي الت ف ساقها عند موضع الرeس\غ, بياض كال%د.مة1 ف
سواد أ%و سواد ف بياض، وكذلك الو'ع'ول� مشب�ه بال%د.م من اللخيل،
والسم ال�د\مة�، بضم الاء، ويسمون موضع ال%ل}خال م'خ.د_ماv؛ وقول

ال4عشى:
ولو أ%ن� ع1ز_ الناس, ف رأ}س ص.خ\ر.ة{

م'ل%م\ل%م.ة{، ت'ع\ي,ي ال4ر.ح_ ال�خ.د_ما
ل4عطاك ربe الناس, م1ف}تاح. باب,ها،
ولو ل يكن باب¬ ل4عطاك. س'ل�م.ا

يريد و.ع\لv اب\ي.ض_ت\ أ%و\ظ1ف%ت'ه'. وفرس م'خ.د_م¬ وأ%خ\د.م':
تجيل�ه مستدير فوق أ%شاعره، وقيل: فرس م'خد_م¬ جاوز البياض' أ%رساغه أ%و

بعضها، وقيل: الت_خ\دي' أ%ن ي.ق}ص'ر. بياض التحجيل عن الو.ظيف فيستدير
بأ%رساغ رجلي الفرس دون يديه فوق ال4شاعر، فإ,ن كان ب,رج\ل� واحدة فهو

أ%ر\ج.ل�، وقد تسمى ح.ل}ق%ة� القوم خ.د.م.ةv. وف حديث خالد بن الوليد إ,ل



م.راز,بة1 فارس: المد ل الذي ف%ض_ خ.د.م.ت.ك�م\؛ قال: ف%ض_ ال
خ.د.م.تهم أ%ي فرق جاعتهم؛ ال%د.مة،بالتحريك: سي غليظ مضفور مثل ال%ل}قة

يشد ف ر'س\غ, البعي، ث يشد إ,ليها س.رائ1ح' نعله، فإ,ذا ان\ف%ض_ت1
ال%د.م.ة ان\ح.ل�ت الس_رائ1ح' وسقطت النعل، فضرب ذلك م.ث%لv لذهاب ما

كانوا عليه وتف%رeق1ه1، وش.ب_ه اجتماع أ%مر الع.ج.م, واتساقه باللقة
الستديرة، فلهذا قال: ف%ض_ خ.د.م.تك�م أ%ي فرقها بعد اجتماعها. وقال

،�أ%بو عبيد: هذا م.ث%لD، وأ%صل ال%د.م.ة1 اللقة� الستديرة ال�ح\ك%م.ة
ومنه قيل للخلخيل خ1دام¬؛ وأ%نشد:

كان% م1ن_ا ال�طار,دون على ال�خ\ـ
ـرى، إ,ذا أ%ب\د.ت1 الع.ذ%ار.ى ال1دام.ا

قال: ف%ش.ب_ه. خالد اجتماع أ%مرهم كان واستيثاقهم بذلك، ولذا قال:
ف%ض_ ال خ.د.م.ت.ك�م\ أ%ي فرقها بعد اجتماعها.

وابن خ1دام�: شاعر قدي، ويقال: ابن خ1ذام�، بالذال العجمة.
@خذم: ال%ذ%م'، بالتحريك: سرعة السي، وظ%ل1ي\م¬ خ.ذ�وم¬؛ قال الشاعر

:vيصف ظ%ليما
م1ز\ع¬ ي'ط%ي>ره أ%ز.فe ح.ذ�وم'

وقد خ.ذ1م. الفرس' خ.ذ%ماv فهو خ.ذ1م¬، وفرس خ.ذ1م¬: سريع، نعت له لزم،
ل يشتق منه ف1ع\لD. وقد خ.ذ%م. ي.خ\ذ1م' خ.ذ%ماناv، وبه س'م>ي السيف'
م1خ\ذ%ماv. وال%ذ}م': سرعة القطع. خ.ذ%م.ة� ي.خ\ذ1م'ه خ.ذ}ماv أ%ي قطعه.
وف حديث عمر: إ,ذا أ%ذ�ن\ت. فاست.ر\س1ل}، وإ,ذا أ%قمت فاخ\ذ1م\؛ قال

ابن ال4ثي: هكذا أ%خرجه الزمشري وقال: هو اختيار أ%ب عبيد ومعناه
الت_ر\تيل� كأ%نه يقطع الكلم بعضه من بعض، قال: وغيه يرويه بالاء

الهملة؛ ومنه الديث: أ�ت% ع.بد ال%ميد وهو أ%مي على العراق بثلثة ن.ف%ر�
قد قطعوا الطريق وخ.ذ%م'وا بالسeيوف أ%ي قطعوا وضربوا الناس با ف

الطريق. وف حديث عبد اللك ابن ع'م.ي\ر�، ب.واسي. خ.ذ1م.ة{ أ%ي قاطعة. وف
حديث جابر: فضربا حت جعل ي.ت.خ.ذ�مان1 الشجرة% أ%ي يقطعانا.

والت_خ\ذي': التقطيع؛ ومنه قول ابن مقبل:
ت.خ.ذ�م. منأ%طراف1ه ما ت.خ.ذ�ما

:�وقال حيد ال4ر\ق%ط
وخ.ذ�م. الس_ريح. من أ%ن\قاب,ه1



وث%و\ب¬ خ.ذ1م¬ وخ.ذاوي' 
(* قوله «وخذاوي» هكذا ف الصل، وصوبه شارح

القاموس وخطأ ما فيه وهو خذاري بالراء، ولكن الذي ف التهذيب والتكملة
مثل ما ف القاموس) بنزلة ر.عاب,يل، وخ.ذ�مه فت.خ.ذ�م.، وت.خ.ذ�م.ه'

هو أ%يضاv؛ قال ع.د1ي� بن الر>قاع:
عام1ي_ة ج.ر_ت1 الر>يح' الذ©يول% با،

فقد ت.خ.ذ�مها ال1ج\ران� والق1د.م'
وخ.ذ1م. الشيء�: انقطع؛ قال ف صفة د.ل}و�:

أ%خ.ذ1م.ت\ أ%م و.ذ1م.ت\ أ%م\ ما ل%ها؟
أ%م صاد.ف%ت\ ف ق%ع\ر,ها ح1بال%ها؟

وال1خ\ذ%م': السيق القاطع. وسيف خ.ذ1م¬ وخ.ذ�وم¬ وم1خ\ذ%م¬: قاطع.
وم1خ\ذ%م¬ ور.س'وب¬: اسان لس.ي\ف%ي الرث1 بن أ%ب ش.م1ر�، وعليه قول

ع.ل}ق%م.ة%:
مظاه1ر' س1ر\بال%ي\ ح.ديد{، عليهما
ع.ق1يل س'يوف{: م1خ\ذ%م¬ ور.س'وب'

وال�ذ�م: الذان� القط�عة. وف الديث: كأ%نكم بالتeر\ك1 وقد جاءتكم
:Dذن خ.ذية�على ب.راذ1ين م'خ.ذ�مة1 الذان أ%ي م'ق%ط�ع.ت1ها. وأ

مقطوعة؛ قال الك%ل}ح.بة:
كأ%ن م.س3يح.ت.ي\ و.ر,ق� عليها،

ن.م.ت\ ق�ر\ط%ي\ه,ما أ�ذ�نD خ.ذ1ي'
قال ثعلب: ش.ب_ه. ص.فاء4 جلدها بفضة جعلت ف ال�ذن. ويقال: خ.ذ1م.ت

�النعل
خ.ذ%ماv إ,ذا انقطع ش1س\ع'ها. قال أ%بو عمرو: وأ%خ\ذ%م\ت'ها إ,ذا أ%صلحت

ش1س\ع.ها. وال�ذام.ة�: القطعة.
وال%ذ}ماء� من الشاء: الت ش'ق�ت\

أ�ذنا عرضاv ول ت.ب,ن\. التهذيب: ال%ذ}مة� من س1مات الشاء شق©ه من
ع.ر\ض ال�ذن فتترك ال�ذن نائسةv. ونعجة خ.ذ}ماء�: ق�ط1ع. ط%ر.ف' أ�ذنا.

وال%ذ}مة�: س1مات ال3بل م'ذ} كان السلم.
وخ.ذ%مه الص_ق}ر' 

(* قوله «وخذمه الصقر إل» هكذا بضبط الصل والكم):



ضرب.ه ب1خ\ل%به؛ عن ابن ال4عراب؛ وبه فسر قوله:
صائب ال%ذمة من غي ف%ش.ل}

قال: ويروى ال%ذ}مة، يعن بكل ذلك ال%ط}فة والض_ر\ب.ة. ابن السكيت:
ال3خ\ذام' ال3قرار بالذ©لY والسكون؛ وأ%نشد لرجل من بن أ%سد ف

أ%ولياء د.م� رضوا بالد>ي.ة1 فقال:
ش.رى الك1ر\ش' عن طول الن_ج,ي> أ%خاه'م'

بال�، كأ%ن ل ي.س\معوا ش1ع\ر. ح.ذ}ل%م,
ش.ر.و\ه' ب,ح'م\ر� كالر>ضام، وأ%خ\ذموا

على العار، م.ن\ ل ي'ن\ك1ر, العار. ي'خ\ذ1م,
أ%ي باعوا أ%خاهم بإ,بل حر وقبلوا الدية ول يطلبوا بدمه.

وال�ذ�م': الس_كارى. وال%ذية�: الرأ%ة الس_ك}رى، والرجل خ.ذي.
قال ال4زهري: وقرأ}ت شر سكت الرجل وأ%ط1م. وأ%ر\ط%م. وأ%خ\ذ%م

واخ\ر.ن\ب.ق. بعن واحد. ورجل خ.ذ1م¬: س.م\ح¬ ط%ي\ب' النفس كثي العطاء، والمع
خ.ذ1مون، ول ي'ك%س_ر. ورجل خ.ذ1م' العطاء أ%ي سح.

وخ1ذام¬: بطن من م'حارب؛ أ%نشد ابن العراب:
خ1ذام1ي_ة آدت\ لا ع.ج\و.ة� الق�رى،
وتأ}كل بال%أ}قوط ح.ي\ساv م'ج.ع_دا

أ%راد عجوة وادي الق�رى. ال�ج.ع_د': الغليظ�، رماها بالقبيح. وخ1ذام':
اسم فرس حات بن ح.ي_اش؛ قال:

أ%ق}د1م\ خ1ذام' إ,نا ال4ساو,ره\،
ول ت.ه'ول%ن_ك. ساق¬ ناد1ر.ه\

وابن خ1ذام�: رجل جاهلي من الشعراء ف قول امرئ القيس:
ع'وجا على الط�ل%ل, ال�حيل, ل4ن_نا

ن.ب\كي الديار، كما ب.كى ابن' خ1ذام,
قال ابن خالويه: خ1ذام¬ منقول من ال1ذام,، وهو المار الوحشي، قال:

ويقال للح.مام ابن خ1ذام وابن ش.ن_ة 
(* قوله «وابن شنة» هكذا بالصل

مضبوط)، ول4ننا ههنا بعن ل%ع.ل�نا؛ قال: ومثله قول الخر:
أ%رين ج.واداv مات ه.ز\لv، ل4ن_ن
أ%رى ما ت.ر.ي\ن.، أ%و بيلv م'ك%ر_ما



وف التنزيل العزيز قوله عز وجل: وما ي'ش\ع1ركم أ%نا إ,ذا جاءت\ ل
يؤمنون.

@خذل: خ.ذ}ل%م': أ%سرع، والاء الهملة لغة.
@خرم: ال%ر\م': مصدر قولك خ.ر.م. ال%ر.ز.ة% ي.خ\ر,م'ها، بالكسر،

خ.ر\ماv وخ.ر_م.ها ف%ت.خر_م.ت\: ف%ص.م.ها وما خ.ر.م\ت' منه شيئاv أ%ي ما نقصت
وما قطعت. والت_خ.رeم' والن\خ1رام': التشقق. وان\خ.ر.م. ث%ق}ب'ه أ%ي

انشق، فإ,ذا ل ينشق فهو أ%خ\ز.م'، وال�نثى خ.ز\ماء�، وذلك الوضع منه
ال%ر.م.ة�: الليث: خ.ر,م. أ%نف�ه ي.خ\ر.م' خ.ر.ماv، وهو قطع ف

الو.ت.ر.ة1 وف الناش1رت.ي\ن, أ%و ف طرف ال4ر\ن.بة ل يبلغ ال%د\ع.، والنعت
أ%خ\ر.م' وخ.ر\ماء�، وإ,ن أ%صاب نو ذلك ف الشفة أ%و ف أ%على ق�وف ال�ذن
فهو خ.ر\م¬. وف حديث زيد بن ثابت: ف ال%ر.مات1 الثلث1 من ال4نف
الد>ي.ة ف كل واحدة منها ثلثها؛ قال ابن ال4ثي:ال%ر.مات' جع خ.ر.م.ة{،

وهي بنزلة السم من نعت ال4خ\ر.م,، فكأ%نه أ%راد بال%ر.مات
ال%خ\ر'ومات، وهي ال�ج'ب' الثلثة: ف ال4نف اثنان خارجان عن اليمي واليسار،

والثالث الو.ت.ر.ة�، يعن أ%ن الد>ي.ة تتعلق بذه الجب الثلثة.
�وخ.ر,م. الرجل خ.ر.ماv فهو م.خ\روم وهو أ%خ\ر.م': ت.خ.ر_م.ت\ و.ت.ر.ة
.vأ%نفه وقطعت وهي مابي م.ن\خ1ر.ي\ه، وقد خ.ر.مه ي.خ\ر,مه خ.ر\ما

وال%ر.مة�: موضع ال%ر\م, من ال4نف، وقيل: الذي قطع طرف أ%نفه ل يبلغ
ال%د\ع.. وال%و\ر.مة�: أ%رنبة النسان.

ورجل أ%خ\ر.م' ال�ذن كأ%خربا: مثقوبا. وال%رماء� من الذان:
ال�ت.خ.ر>مة�. وعنز خ.ر\ماء�: ش'ق�ت أ�ذنا عرضاv. وال4خ\ر.م': الثقوب

ال�ذن، والذي ق�ط1ع.ت\ وت.ر.ة� أ%نفه أ%و طرفه شيئاv ل يبلغ ال%د\ع.، وقد
ان\خ.ر.م. ث%ق}ب'ه. وف الديث: رأ%يت رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

يطب الناس على ناقة خ.ر\ماء؛ أ%صل ال%ر\م, الثقب والشق. وف الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، نى أ%ن ي'ض.ح_ى بال�خ.ر_مة1 ال�ذن1،

يعن القطوعة ال�ذن، قال ابن ال4ثي: أ%راد القطوعة ال�ذن تسمية للشيء
vخ.ر_مة% من أ%بنية البالغة كأ%ن فيها خ'ر'وما�بأ%صله، أ%و ل4ن ال

وش'قوقاv كثية. قال شر: وال%ر\م' يكون ف ال�ذن والنف جيعاv، وهو ف
ال4نف أ%ن ي'ق}ط%ع م'ق%د_م' م.ن\خ1ر,

الرجل وأ%ر\ن.ب.ت1ه بعد أ%ن ي'ق}ط%ع. أ%علها حت ينفذ إ,ل جوف ال4نف.



يقال رجل أ%خ\ر.م' بي>ن ال%ر.م,. وال4خ\ر.م': الغدير، وجعه خ'ر\م¬
ل4ن بعضها ي.ن\خ.ر,م' إ,ل بعض؛ قال الشاعر:

ي'ر.ج>ع' بي خ'ر\م� م'ف}ر.طات،
ص.واف{ ل ت'ك%د>ر\ها الد>لء�

وال4خ\ر.م' من الش>ع\ر,: ما كان ف صدره و.ت1د¬ مموع' الركتي,
ف%خ'ر,م. أ%حدها وط�ر,ح. كقوله:

،vقد عاش ع1شر,ين. ح1ج_ة vإ,ن� ام\رأ
�إ,ل م1ثلها ي.ر\جو ال�لود.، لاه1ل

(* قوله «عشرين حجة» كذا بالصل، والذي ف التهذيب والتكملة: تسعي؛
وقوله إل مثلها، الذي ف التكملة: إل مائة، وقد صحح عليه).
كان تامه: وإ,ن� امرأv؛ قال الزجاج: من ع1ل%ل, الط�ويل ال%ر\م' وهو

حذف فاء ف%ع'ول�ن\ وهو يسمى الث�ل}م.، قال: وخ.ر\م' ف%عول�ن\ بيته
أ%ث}ل%م'، وخ.ر\م' م.فاع1يلن بيته أ%ع\ض.ب'، ويسمى م'ت.خ.ر>ماv لي'ف}ص.ل% بي

اسم م'ن\خ.رم م.فاع1يلن وبي م'ن\خ.ر,م, أ%خ\ر.م؛ قال ابن سيده:
ال%ر\م' ف الع.روض ذهاب الفاء من ف%عولن فيبقى عول�ن\، فينقل ف التقطيع إ,ل

ف%ع\ل�ن\، قال: ول يكون ال%ر\م' إ,ل ف أ%ول الزء ف البيت، وجعه
أ%بو إ,سحق على خ'ر'وم، قال: فل أ%دري أ%ج.ع.له اساv ث جعه على ذلك أ%م

هو تسمeح منه. وإ,ذا أ%صاب الرامي بسهمه الق1ر\طاس. ول ي.ث}ق�ب\ه فقد
خ.ر.م.ه'. ويقال: أ%صاب خ.و\ر.م.ته أ%ي أ%نفه. وال%ر\م': أ%نف البل.

وال4خ\رمان1: عظمان1 م'ن\خ.ر,مان1 ف طرف ال%ن.ك ال4على. وأ%خ\ر.ما
الكتفي: رؤوسهما من ق1ب.ل, العضدين ما يلي الواب,لة، وقيل: ها طرفا أ%سفل

الكتفي اللذان اكتنفا ك�ع\ب'رة الكتف، فالك�ع\ب'ر.ة� بي ال4خ\ر.م.ي،
وقيل: ال4خ\ر.م' م'ن\ق%ط%ع' الع.ي\ر, حيث ي.ن\ج.د1ع' وهو طرفه؛ قال

:vر\ز'ل�أ%وس بن ح.ج.ر� يذكر فرساv ي'د\عى ق
تال لول ق�ر\ز'لD، إ,ذ} ن.جا،

لكان م.ث}و.ى خ.د>ك. ال4خ\ر.ما
أ%ي لق�ت1ل}ت. فسقط رأ}س'ك. عن أ%خ\ر.م, كتفك. وأ%خ\ر.م' الكتف: طرف

ع.ي\ره. التهذيب: أ%خ\ر.م' الكتف م.ح.زÒ ف طرف ع.ي\ر,ها ما يلي
الص_د.فة، والمع ال4خار,م'. وخ'ر\م' ال4ك%م.ة1 وم.خ\ر,م'ها:

م'ن\ق%ط%ع'ها.وم.خ\ر,م' البل والس_ي\ل: أ%نفه. وال%ر\م': ما خ.ر.م. س.ي\لD أ%و



طريق¬ ف ق�ف� أ%و رأ}س جبل، واسم ذلك الوضع إ,ذا اتسع م.خ\ر,م¬ كم.خ\ر,م
الع.ق%بة1 وم.خ\ر,م ال%س3يل,. وال%خ\ر,م'، بكسر الراء: م'ن\ق%ط%ع' أ%نف

البل، والمع ال%خار,م'، وهي أ%فواه الف1جاج,. وال%خار,م': الط©ر'ق
ف الغلظ؛ عن السeك�ري�، وقيل: الط©ر'ق' ف البال, وأ%فواه الف1جاج,؛

قال أ%بو ذؤيب:
به ر'ج'مات¬ ب.ي\ن.ه'ن_ م.خار,م¬

ن'ه'وج¬، ك%ل%ب_ات ال%جائ1ن,، ف1يح'
وف حديث الجرة: م.ر_ا بأ%و\س� ال4س\ل%م1ي> فحملهما على ج.م.ل� وبعث

معهما د.ليلv وقال: اس\ل�ك\ بما حيث� ت.ع\ل%م' من م.خار,م, الط©ر'ق،
وهو جع م.خ\ر,م، بكسر الراء، وهو الطريق ف البل أ%و الرمل، وقيل: هو

م'ن\ق%ط%ع' أ%نف البل؛ وقول أ%ب كبي:
وإ,ذا ر.م.ي\ت. به الف1جاج. رأ%ي\ت.ه'

ي.ه\و,ي م.خار,م.ها ه'و,ي_ ال4ج\د.ل,
أ%راد ف م.خار,م1ها فهو على هذا ظ%ر\ف¬ كقولم ذهبت' الشأ}م. وع.س.ل%

الطريق. الث�ع\ل%ب'، وقيل: ي.ه\و,ي هنا ف معن ي.ق}ط%ع'، فإ,ذا كان هذا
ف%م.خار,م.ها مفعول صحيح. وما خ.ر.م. الدليل� عن الط�ريق, أ%ي ما عدل.

وم.خار,م' الليل: أ%وائل�ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
م.خار,م' الليل ل%ه'ن_ ب.ه\ر.ج'،

ح1ي ينام' الو.ر.ع' ال�ز.ل�ج'
قال: ويروى م.حار,م' الليل أ%ي ما ي.ح\ر'م' س'لوكه على ال%بان1

ال1دان1، وهو مذكور ف موضعه. وي.م1ي¬ ذات م.خار,م. أ%ي ذات' م.خار,ج.. ويقال:
ل خ.ي. ف ي.م1ي� ل م.خار,م. لا أ%ي ل م.خار,ج.، مأ}خوذ من

ال%خ\ر,م, وهو الث�ن,ي_ة� بي البلي. وقال أ%بو زيد: هذه ي.مي¬ قد
.vلصاحبها م.خ\ر.جا �ط%ل%ع.ت\ ف ال%خار,م,، وهي اليمي الت ت.ج\ع.ل

وال%و\ر.مة�: أ%ر\ن.بة� ال3نسان1. ابن سيده: ال%و\ر.م.ة� م'ق%د_م'
ال4نف، وقيل: هي ما بي ال%ن\خ1ر.ي\ن,. وال%و\ر.م': ص'خور لا خ'ر'وق¬،

واحدتا خ.و\ر.م.ةD. وال%و\ر.م': صخرة فيها خ'روق. وال%ر\م': أ%نف
البل، وجعه خ'ر'وم¬، ومنه اشتقاق ال%خ\ر,م. وض.ر\ع¬ فيه ت.خري¬

وت.ش\ري¬ إ,ذا وقع فيه ح'ز'وز¬.
واخ\ت'ر,م. فلنD ع.ن_ا: مات وذهب. واخ\ت.ر.م.ت\ه' ال%ن,ي_ة� من بي



أ%صحابه: أ%خ.ذ%ت\ه' من بينهم. واخ\ت.ر.م.ه'م الدهر' وت.خ.ر_م.ه'م أ%ي
اقتطعهم واستأ}صلهم. ويقال: خ.ر.م.ت\ه' ال%وار,م' إ,ذا مات، كما يقال

ش.ع.ب.ت\ه' ش.ع'وب¬. وف الديث: يريد أ%ن ي.ن\خ.ر,م. ذلك الق%ر\ن�؛
الق%ر\ن�: أ%هل� كلY زمان{، وان\خ1رام'ه': ذهاب'ه' وانقضاؤه. وف حديث ابن

النفية: ك1د\ت' أ%ن أ%كون السواد. ال�خ\ت.ر.م.، من اخ\ت.ر.م.ه'م الدهر'
وت.خ.ر_مهم استأ}صلهم.

.vف و.ه\د.ة{، وهو ال4خرم' أ%يضا �وال%ر\ماء�: راب,يةD ت.ن\ه.ب,ط
وأ%ك%م.ةD خ.ر\ماء�: لا جانب ل يكن منه الصeعود'.

وريح خار,م¬: باردة؛ كذا حكاه أ%بو عبيد بالراء، ورواه كراع خاز,م¬،
بالزاي، قال: كأ%نا ت.خ\ز,3م' ال4ط}راف أ%ي تنظمها، وسيأ}ت ذكره.

وال�ر_م': نبات' الش_جر,؛ عن كراع. وعيش خ'ر_م¬: ناع1م¬، وقيل: هو
فارسي معرب؛ قال أ%بو ن'خ.ي\لة ف صفة ال3بل:

قاظ%ت\ من ال�ر\م, بق%ي\ظ{ خ'ر_م,
أ%راد بق%ي\ظ{ ناعم كثي ال%ي\ر,؛ ومنه يقال: كان ع.ي\ش'نا با

خ'ر_ماv؛ قاله ابن ال4عراب. وال�ر\م' وكاظ1م.ة 
(* قوله «والرم وكاظمة إل»

كذا بالصل ومثله ف التكملة، والذي ف ياقوت: والرم ف كاظمة إل):
ج'ب.ي\لت¬ وأ�نوف' جبال�؛ وأ%ما قول جرير:

إ,ن� الك%ن,يسة كان% ه.د\م' بنائها
ن.ص\راv، وكان ه.زيةv لل4خ\ر.م,

فإ,ن� ال4خ\ر.م. اسم' م.لك من م'لوك الرeوم. وال%ري': الاج,ن'.
والار,م': التار,ك'. والار,م': ال�ف}س3د'. والار,م': الر>يح'

.�الباردة
وف حديث س.ع\د{: لا شكاه أ%هل الكوفة إ,ل ع'م.ر. ف صلته قال ما

خ.ر.مت' من صلة رسول ال، صلى ال عليه وسلم، شيئاv أ%ي ما ترك}ت'؛ ومنه
الديث: ل أ%خ\ر,م\ منه ح.ر\فاv أ%ي ل أ%د.ع\.

وال�ر�ام': ال4حداث ال�ت.خ.ر>مون% ف العاصي.
وجاء ي.ت.خ.ر_م' ز.ن\د'ه أ%ي ي.ر\كب'نا بالظلم وال�م\ق؛ عن ابن

ال4عراب، قال: وقال ابن قنان لرجل وهو ي.ت.و.ع_د'ه': وال لئن ان\ت.ح.ي\ت'
عليك فإ,ن أ%راك ي.ت.خ.ر_م' ز.ن\د'ك، وذلك أ%ن الز_ن\د. إ,ذا



ت.خ.ر_م. ل ي'ور, القاد1ح' به ناراv، وإ,نا أ%راد أ%نه ل خ.ي\ر. فيه كما أ%نه
ل خي ف الز_ن\د1 ال�ت.خ.ر>م. وت.خ.ر_م. ز.ن\د' فلن أ%ي سكن

غضب'ه. وت.خ.ر_م. أ%ي دان% بدين, ال�ر_م1ي_ة، وهم أ%صحاب الت_ناس'خ,
وال3باحة1.

أ%بو خية: ال%ر\و.مانة� بقلةD خبيثة� الر>يح, تنب'ت' ف الع.ط%ن, 
*)

قوله «تنبت ف العطن» هكذا ف الصل ويؤيده ما ف مادة ش ق ذ من الصل
والكم من التعبي بالعطان وصوبه شارح القاموس وخطأ ما فيه وهو تنبت ف

القطن ولكن الذي ف التهذيب والتكملة هنا مثل ما ف القاموس)، وأ%نشد:
إ,ل بيت ش1ق}ذان{، كأ%ن� س1بال%ه'

ول1ح\ي.ت.ه' ف خ.ر\و.مان{ منو>ر,
وف الديث ذ1ك}ر' خ'ر.ي\م�، هو مصغر ث%ن,ي_ةD بي الدينة

والر_و\حاء، كان عليها طريق رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م'ن\ص.ر.ف%ه' من
ب.د\ر�.وم.خ\ر.م.ة�، بالفتح، وم'خ.ر_م¬ وخ'ر.ي\م¬: أ%ساء. وخ'ر\مان� وأ�م

خ'ر\مان% 
(* قوله «وأم خرمان» بضم فسكون كما ف ياقوت والتكملة): موضعان.

وال%ر\ماء�: ع.ي\ن¬ بالص_ف}راء كانت ل1ح.كيم بن ن.ض\ل%ة% الغ1فار,ي> ث
اش\ت'ر,ي.ت\ من و.ل%د1ه1. وال%ر\ماء�: ف%ر.س¬ ل1ب.ن أ%ب ر.بيعة%.

وال�ر_مان�: نب\ت¬.
وال�ر\مان�، بالضم: الكذ1ب\؛ يقال: جاء فلن بال�ر\مان1 أ%ي بالكذب.

ابن السكيت: يقال ما ن.ب.س\ت' فيه ب.ر\ماء4، يعن به الكذب.
@خرث: خ.ر\ث%مة� النعل وخ1ر\ث1م.ت'ها: رأ}سها.

خرشم: ال�ر\ش'وم': أ%نف البل الشرف على واد{ أ%و قاع�، وقيل: هو
البل العظيم، وقيل: هو ما غ%لظ من ال4رض. وخ.ر\ش.م. الرجل�: ك%ر_ه

وجه.ه.وال�خ\ر.ن\ش1م': التعظم, التكب ف نفسه؛ وقيل: الغضبان التكب. ابن
ال4عراب: اخ\ر.ن\ش.م. الرجل� إ,ذا انقبض وتقارب خ.ل}ق' بعضه من بعض؛

وأ%نشد:
وف%خ1ذ{ طالت ول ت.خ\ر.ن\ش1م,

وال�خ\ر.ن\ش1م' كذلك. وال�خ\ر.ن\ش1م': التغي' اللون1 الذاهب اللحم
الضامر، وهو مذكور ف الاء؛ قال ال4زهري: أ%نا واقف ف هذا الرف فإ,نه



روي باليم أ%يضاv، قال: وقد جاءت حروف ت.عاقب. فيها الاء واليم
كالز_ل%خان والزل%جان1. وان\ت.ج.ب\ت' الشيء4 وان\ت.خ.ب\ت'ه إ,ذا اخترته. وأ%رض

خ1ر\ش.م_ةD: يابسة صلبة، وجبل خ1ر\ش.م¬ كذلك.
@خرشم: ال�ر\ش'وم': أ%نف البل الشرف على واد{ أ%و قاع�، وقيل: هو

البل العظيم، وقيل: هو ما غ%لظ من ال4رض. وخ.ر\ش.م. الرجل�: ك%ر_ه
وجه.ه.وال�خ\ر.ن\ش1م': التعظم, التكب ف نفسه؛ وقيل: الغضبان التكب. ابن

ال4عراب: اخ\ر.ن\ش.م. الرجل� إ,ذا انقبض وتقارب خ.ل}ق' بعضه من بعض؛
وأ%نشد:

وف%خ1ذ{ طالت ول ت.خ\ر.ن\ش1م,
وال�خ\ر.ن\ش1م' كذلك. وال�خ\ر.ن\ش1م': التغي' اللون1 الذاهب اللحم

الضامر، وهو مذكور ف الاء؛ قال ال4زهري: أ%نا واقف ف هذا الرف فإ,نه
روي باليم أ%يضاv، قال: وقد جاءت حروف ت.عاقب. فيها الاء واليم

كالز_ل%خان والزل%جان1. وان\ت.ج.ب\ت' الشيء4 وان\ت.خ.ب\ت'ه إ,ذا اخترته. وأ%رض
خ1ر\ش.م_ةD: يابسة صلبة، وجبل خ1ر\ش.م¬ كذلك.

@خرطم: ال�ر\طوم': ال4نف، وقيل: م'ق%د_م' ال4نف، وقيل: ما ض.م_
الرجل عليه ال%ن.ك%ي\ن,. أ%بو زيد: ال�ر\طوم' وال%ط}م' ال4نف. وقوله

تعال: س.ن.س3م'ه' على ال�ر\طوم,؛ ف%س_ره' ثعلب فقال: يعن على الوجه؛ قال
ابن سيده: وعندي أ%نه ال4نف واستعاره للنسان ل4ن ف ال�م\كن أ%ن

ي'ق%ب>ح.ه' يوم القيامة فيجعله كخ'ر\طوم, الس_بع، وقيل: معناه سنجعل له ف
الخرة الع.ل%م الذي به ي'ع\ر.ف' أ%هل� النار من اسوداد وجوههم؛ وقال

الفراء: ال�ر\طوم' وإ,ن خ'ص_ بالس>م.ة1 فإ,نه ف م.ذ}ه.ب, الوجه1، ل4ن
بعض. الوجه ي'ؤ.د>ي عن بعض�؛ وقال أ%بو العباس: هو من الس>باع ال%ط}م'

وال�ر\طوم'، ومن النزير الف1ن\ط1يس.ة�، ومن ذي ال%ناح الن\قار'، ومن
.�ذوات ال�ف> ال1ش\ف%ر'، ومن الناس الش_ف%ة�، ومن الافر ال%حافل

وال�ر\ط�وم للف1يل وهو أ%نفه، ويقوم له مقام يده وم.قام ع'ن'ق1ه1؛ قال:
وال�روق' الت فيه ل ت.ن\ف�ذ� وإ,نا هو و,عاء# إ,ذا مل4ه الفيل� من

طعام أ%و ماء أ%و\ل%ج.ه' ف ف1يه، ل4نه قصي الع'ن'ق ل ينال ماء ول
م.ر\عىÝ، قال: وإ,نا صار ولد' الب'خ\ت1ي> من الب'خ\ت1ي_ة1 ج.ز'ور. لم�

لقصر ع'نقه، ولعجزه عن تناول الاء وال%ر\عى، قال: وللب.ع'وضة خ'ر\طوم¬ وهي
شبيهةD بالفيل، وحكى ابن بري عن ابن خال%و.ي\ه1: فلن خ'ر\ط�مانê عليه



خ'ف� ق�ر\ط�مانê؛ خ'رط�مانê: كبي ال4نف، والق�ر\ط�مان©: الف له
م1ن\قار¬. وف حديث أ%ب هريرة وذكر أ%صحاب الد_ج_ال, قال: خ1فاف�ه'م\

م'خ.ر\ط%مةD أ%ي ذات خ.راطي,م. وأ�نوف{، يعن أ%ن ص'دورها ورؤوسها
م'ح.د_د.ةD؛ فأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

أ%ص\ب.ح. فيه ش.ب.ه¬ من أ�م>ه:
من ع1ظ%م, الرأ}س, ومن خ'ر\ط�م>ه

قال ابن سيده: قد يكون ال�ر\ط�مe لغةv ف ال�ر\طوم,، قال: ويوز أ%ن
.vم. فش.د_د.ه للضرورة وح.ذ%ف. الواو لذلك أ%يضا�يكون أ%راد ال�ر\ط

وال%راط1يم للسباع بنزلة الناقي, للطي.
وخ.ر\ط%م.ه': ضرب خ'ر\طوم.ه'. وخ.ر\ط%م.ه': ع.و_ج. خ'ر\طوم.ه'.

واخ\ر.ن\ط%م. الرجل�: ع.و_ج. خ'ر\طوم.ه' وسكت على غضبه، وقيل: ر.ف%ع. أ%نف%ه'
واستكب. وال�خ\ر.ن\ط1م': الغضبان التكب مع رفع رأ}سه؛ وقال ج.ن\د.ل

:vحول�يصف ف
وه'ن_ ي.ع\م1ي. من ال%لم1ج,
بق%ر.د{ م'خ\ر.ن\طم, ال%ت.او,ج,،
على ع'يون{ لإ, ال%لح1ج,

(* قوله «لأ» هكذا بالصل بدون ضبط).
م.لم1ج'ها: أ%فواهها، والق%ر.د': الل©غام' ال%ع\د'، وال%تاو,ج'

�ت.ت.ت.و_ج' بالع1مامة أ%ي صار الز_ب.د' لا تاجاv، وال%لح1ج': م.داخ1ل
العي، لأD: قد غابت.

وذو ال�ر\طوم,: سيف بعينه؛ عن أ%ب علي�، وأ%نشد:
،Dوم, فيه,ن_ س.و\ر.ة�ت.ظ%ل© لذي ال�ر\ط

إ,ذا ل ي'داف1ع\ بعض.ها الض_ي\ف' عن ب.ع\ض,
ومن أ%ساء المر ال�ر\طوم'؛ قال العجاج:

فغ.م_ها ح.و\ل%ي\ن, ث است.و\د.فا
ص.ه\باء4 خ'ر\طوماv ع'قاراv ق%ر\ق%فا

وال�ر\طوم': المر السريعة� ال3سكار,، وقيل: هو أ%ول ما يري من
الع1ن.ب, قبل أ%ن ي'داس.؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:

وف1ت\ي.ة غي أ%ن\ذال� د.ل%ف}ت' ل%ه'م\
بذي ر,قاع�، من ال�رط�وم,، ن.ش_اج,



(* قوله «أنشد أبو حنيفة وفتية إل» كذا بالصل، وعبارة الكم: أنشد
أبو حنيفة:

وكأن ريقتها إذا نبهتها * بعد الرقاد تعل بالرطوم
وقال الراعي وفتية إل).

يعن بذي الر>قاع, الز>ق_. ابن ال4عراب: ال�ر\ط�وم' السeلف'
الذي سال من غي ع.ص\ر�. وخ.راط1يم' القوم: ساداتم وم'ق%د_موه'م\ ف

ال�مور. وال�راط1م' من النساء: الت دخلت ف السن. وال�ر\ط�ومان: ج'ش.م' بن
ال%ز\ر.ج,، وعوف بن ال%ز\ر.ج,.

،Dب'ر.ة :�@خزم: خ.ز.م. الشيء4 ي.خ\ز,م'ه' خ.ز\ماv: ش.ك�ه'. وال1زام.ة
ح.لق%ةD تعل ف أ%حد جان,ب.ي\ م.ن\خ1ر.ي البعي، وقيل: هي ح.لقةD من
ش.ع.ر� تعل ف و.ت.ر.ة1 أ%نفه ي'ش.دe با الز>مام'؛ قال الليث: إن كانت

من ص'ف}ر� فهي ب'ر.ة، وإ,ن كانت من شعر فهي خ1زامةD، وقال غيه: كل شيء
ث%ق%ب\ت.ه' فقد خ.ز.م\ت.ه': قال شر: ال1زام.ة� إ,ذا كانت من ع.ق%ب� فهي

ضان.ةD. وف الديث: ل خ1زام. ول ز,مام.؛ ال1زام' جع خ1زامة{ وهي حلقة
من شعر تعل ف أ%حد جان,ب.ي\ م.ن\خ1ر.ي البعي، كانت بنو إ,سرائيل

ت.خز,م' أ�نوفها وت.خ\ر,ق' ت.راق1ي.ها ونو ذلك من أ%نواع التعذيب، فوضعه
ال عن هذه ال�م_ة31، أ%ي ل ي'ف}ع.ل� ال1زام' ف ال3سلم، وف الديث:
vو.د_ أ%بو بكر أ%نه وج.د. من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ع.ه\دا

وأ%نه خ'ز,م. أ%نف�ه ب1زام.ة{. وف حديث أ%ب الدرداء: اق}ر.أ} عليهم
الس_لم وم'ر\ه'م\ أ%ن ي'ع\طوا القرآن ب.زائمهم؛ قال ابن ال4ثي: هي جع

خ1زامة{، يريد به النقياد. لكم القرآن وإ,لقاء4 ال4ز,م_ة1 إ,ليه1،
ودخول� الباء ف خ.زائمهم مع كون أ%عطى يتعد_ى إ,ل مفعولي كقوله أع\طى
(* قوله «كقوله أعطى إل» أي كدخولا ف قوله أعطى إل وقد عب به ف

النهاية) بيده إ,ذا انقاد وو.ك%ل% أ%م\ر.ه' إ,ل من أطاعه وع.ن.ا له، قال:
وفيها بيان� ما تض.م_ن.ت\ من زيادة العن على معن ال3عطاء ال�ج.ر_د1،

وقيل: الباء زائدة، وقيل: ي.ع\طوا، بفتح الياء، من ع.طا ي.ع\ط�و إ,ذا
تناول، وهو يتعدى إ,ل مفعول واحد، ويكون العن أ%ن يأ}خذوا القرآن بتمامه

وح.ق9ه كما ي'ؤخ.ذ� البعي' ب,خزام.ت1ه، قال: وال4ول الو.ج\ه'.
وال�خ.ز_م': من نعت الن_عام، قيل له م'خ.ز_م¬ لث%ق}ب ف م1ن\قار,ه1،

وقد خ.ز.م.ه' ي.خ\ز,م'ه' خ.ز\ماv وخ.ز_م.ه. وإ,بل خ.ز\م.ى:



م'خ.ز_م.ةD؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
كأ%نا خ.ز\م.ى ول ت'خ.ز_م,

وذلك أ%ن الناقة إ,ذا لق1ح.ت\ رفعت ذ%ن.ب.ها ورأ}سها، فكأ%ن� ال3بل
إ,ذا فعلت ذلك خ.ز\م.ى أ%ي مشدودة� ال�نوف بال1زامة1 وإ,ن ل ت'خ.ز_م\.

وال%ز\ماء�: الناقة الشقوقة ال%ن\خ1ر,. ابن ال4عراب: ال%ز\ماء�
الناقة الشقوقة ال1ن_اب.ة1 وهي ال%ن\خ1ر'، قال: والز_خ\ماء�

ال�ن\ت1ن.ة� الرائحة، وكل مثقوب م.خز'وم¬. وخ.ز.م\ت' ال%راد. ف الع'ود:
ن.ظ%م\ت'ه'. وخ.ز.م\ت' الكتاب وغيه إ,ذا ث%ق%ب\ت.ه'، فهو م.خ\ز'وم¬. ابن

ال4عراب: ال�ز'م' ال%ر_ازون%. وف حديث ح'ذ%يفة: إ,ن ال يصنع صان,ع.
ال%ز.م, ويصنع كل� ص.ن\ع.ة{؛ يريد أ%ن ال يلق الص>ناعة وصان,عها سبحانه

وتعال. قال أ%بوعبيد: ف قول ح'ذ%ي\ف%ة% ت.كذيب¬ لقول العتزلة إ,ن
ال4عمال ليست بخلوقة، ويصد�ق قول% حذيفة قول� ال تعال: وال خلقكم وما

تعملون؛ يعن ن.ح\ت.ه'م\ لل4صنام يعملونا بأ%يديهم، ويريد بصانع
Dمن ال%ز.م,، والطي كلها م.خ\ز'وم.ة �ال%ز.م, صان,ع. ما ي'ت_خ.ذ

وم'خ.ز_م.ةD ل4ن و.ت.رات1 أ�نوف1ها مثقوبة، وكذلك الن_عام'؛ قال:
وأ%ر\ف%ع' صوت للنعام ال�خ.ز_م,

وخ1زامة� النعل,: السي الدقيق الذي ي.خ\ز,م' بي الش>راك%ي\ن,، وش1راك
م.خ\ز'وم¬ وم.ش\كوك¬. وت.خ.ز_م. الشوك' ف رجله: ش.ك�ها ودخل فيها؛

قال القطامي�:
س.ر.ى ف ج.ل1يد1 الل�ي\ل,، حت كأ%نا
ت.خ.ز_م. بال4ط}راف ش.و\ك' الع.قار,ب,

وخاز.م.ه الطريق.: أ%خذ ف طريق وأ%خذ غيه ف طريق حت التقيا ف مكان
واحد، قال: وهي ال�خاص.ر.ة�. وال�خاز.م.ة�: العارضة� ف السي؛ قال

ابن ف%س\و.ة%:
إ,ذا هو ن.ح_اها عن الق%ص\د1 خاز.م.ت\
به ال%و\ر.، حت يستقيم ض'ح.ى الغ.د1

ذكر ناقته أ%ن راكبها إ,ذا جار. با عن القصد ذهب.ت\ به خلف ال%و\ر
حت تغلبه فتأ}خذ على الق%صد؛ وأ%ما قوله:

قطعت' ما خاز.م. من م'ز\و.ر>ه1
فمعناه ما ع.ر.ض. ل منه.



وريح خاز,م¬: باردة؛ عن كراع؛ وأ%نشد:
،Dم'س3ف�ة Dت'راو,ح'ها إ,م_ا ش.مال

وإ,م_ا ص.باv، من آخ1ر, اللي\ل,، خاز,م'
والذي حكاه أ%بو عبيد خار,م¬، بالراء.

وال%ز.م'، بالتحريك: شجر له ليف¬ ت'ت_خذ من لائه البال، الواحدة
خ.ز.م.ةD؛ وأ%نشد قول أ�مي_ة:
،Dوان\ب.ع.ث%ت\ ح.ر\ج.ف¬ ي.مان,ي.ة
ي.ي\ب.س' منها ال4راك' وال%ز.م'

:�وقال ساع1د.ة
أ%ف}ناد' ك%ب\ك%ب. ذات1 الش_ثY وال%ز.م,

وأ%نشد ابن بري:
Yب\ت.ل�مثل ر,شاء ال%ز.م, ال

التهذيب: ال%ز.م' شجر؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ف م1ر\ف%ق%ي\ه1 ت.قار'ب¬، ول%ه'

ب,ر\ك%ة� ز.و\ر� كج.ب\أ%ة ال%ز.م,
أ%بو حنيفة: ال%ز.م' شجر مثل شجر الد_و\م, سواء، وله أ%فنان وب'س\ر¬

صغار، ي.س\و.د� إ,ذا أ%ي\ن.ع.، م'رÒ ع.ف1ص¬ ل يأ}كله الناس ولكن
الغر\بان حريصة عليه ت.ن\تاب'ه'، واحدته خ.ز.م.ةD. وال%ز_ام': بائع ال%ز.م,،

وسوق ال%ز_امي. بالدينة معروف.
وال%ز.مة�: خ'وص' ال�ق}ل ت'عم.ل� منه أ%ح\فاش' النساء.

وال�زام.ى: نبت طيب الريح، واحدته خ'زاماة؛ وقال أ%بو حنيفة: ال�زامى
ع'ش\ب.ةD طويلة العيدان صغية الورق حراء الزهرة طيبة الريح، لا ن.و\ر¬

كن.و\ر, الب.ن.ف}س.ج,، قال: ول ند من الز_ه\ر, ز.ه\رةv أ%طيب.
ن.ف}ح.ة من نفحة ال�زام.ى؛ وأ%نشد:

لقد ط%ر.ق%ت\ أ�مe الظYباء3 س.ح.اب.ت1ي،
وقد ج.ن.ح.ت\ للغ.و\ر, أ�خ\رى الكواكب,

بريح, خ'زام.ى ط%ل�ة{ من ث1ياب,ها،
وم1ن\ أ%ر.ج� من ج.ي>د1 ال1س\ك1 ثاق1ب,

وهي خ1ي,يe الب.ر>؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن ال�دام. وص.و\ب. الغ.مام،



ور,يح. ال�زام.ى ون.ش\ر. الق�ط�ر\
وال%ز'وم.ة�: البقرة، بلغة ه'ذ%ي\ل�؛ قال أ%بو د'ر_ة% ال�ذ%ل9 

*)
قوله «أبو درة الذل» كذا هو بالصل بذا الضبط وبالدال الهملة، وعبارة
القاموس ف مادة ذر ر: وأبو ذرة الذل الصاهلي شاعر، أو هو بضم الدال

الهملة):
إ,ن ي.ن\ت.س3ب\ ي'ن\س.ب\ إ,ل ع1ر\ق� و.ر,ب\:

أ%ه\ل, خ.ز'ومات{ وش.ح_اج� ص.خ1ب\
وقيل: هي ال�س3ن_ة� القصية من البقر، والمع خ.زائم' وخ'ز'م¬

وخ.ز'وم¬، وقيل ال%ز'وم' واحد؛ وقوله:
أ%ر\باب' شاء� وخ.ز'وم� ون.ع.م\

يدل على أ%نه جع على حد> الس_ع.ة1 والختيار، وإ,ن كان قد يوز أ%ن
يكون واحداv؛ وأ%نشد ابن بري لبن دار.ة%:

يا لعنة% ال على أ%ه\ل, الر_ق%م\،
أ%هل, الو.ق1ي, وال%مي, وال�ز'م\

وال4خزم: ال%ي_ة� الذكر. وذك%ر¬ أ%خ\ز.م': قصي الو.ت.ر.ة1،
وك%م.ر.ةD خ.ز\ماء� كذلك؛ قال ال4زهري: الذي ذكره الليث ف الك%م.ر.ة1

ال%ز\ماء3 ل أعرفه، قال: ول أ%سع ال4خ\ز.م. ف اسم الي_ات، وقد نظرت ف كتب
الي_ات فلم أ%ر ال4خ\ز.م. فيها؛ وقال رجل لب'ن.ي¼ له أ%عجبه:

ش1ن\ش1ن.ةD أ%ع\رف�ها من أ%خ\ز.م,
أ%ي ق%ط%ران الاء 

(* قوله «أي قطران الاء إل» كذا ف الصل والتكملة،
وعبارة التهذيب: أي قطرة ماء من ذكرى الخزم) من ذ%كر أ%خ\ز.م.، وقيل:

أ%خ\ز.م' قطعة من جبل. وأ%بو أ%خ\ز.م.: ج.دe أ%ب حات1م, ط%ي>ء� أ%و
ج.دe جد�ه، وكان له ابن يقال له أ%خ\ز.م' فمات أ%خ\ز.م' وترك ب.ني فوثبوا

يوماv ف مكان واحد على جدهم أ%ب أ%خ\ز.م. فأ%د\م.و\ه فقال:
إ,ن� ب.ن,ي_ ر.م_ل�ون بالد_م,،

ش1ن\ش1ن.ةD أ%ع\ر,فها من أ%خ\ز.م,،
من ي.ل}ق. آساد. الرجال, ي'ك}ل%م,

كأ%نه كان عاق9اv، والش>ن\ش1نة�: الطبيعة أ%ي أ%نم أ%شبهوا أ%باهم ف



طبيعته وخ'ل�ق1ه.
وال%ز\م'، بالزاي، ف الشعر: زيادة حرف ف أ%ول الزء أ%و حرفي أ%و

حروف من حروف العان نو الواو وهل وبل، وال%ر\م': نقصان؛ قال أ%بو
إ,سحق: وإ,نا جازت هذه الزيادة ف أ%وائل ال4بيات كما جاز ال%ر\م'، وهو

النقصان ف أ%وائل ال4بيات، وإ,نا اح\ت'م1ل%ت1 الزيادة� والنقصان� ف ا
ل4وائل ل4ن الوزن إ,نا يستبي ف السمع ويظهر ع.وار'ه' إ,ذا ذهبت. ف

البيت، وقال مرة: قال أ%صحاب العروض جازت الزيادة ف أ%ول ال4بيات ول
ي'ع\ت.د_ با كما زيدت ف الكلم حروف¬ ل ي'ع\ت.دe با نو ما ف قوله
تعال: ف%بما ر.ح\مة{ من ال3 ل1ن\ت. لم؛ والعن فبحة{ من ال، ونو:
لئ1ل� يعلم أ%هل� الكتاب، معناه ل4ن} يعلم أ%هل� الكتاب، قال: وأ%كثر

ما جاء من ال%ز\م, بروف العطف، فكأ%نك إ,نا تعطف ببيت على بيت فإ,نا
تتسب بوزن البيت بغي حروف العطف؛ فال%ز\م' بالواو كقول امرئ القيس:

وكأ%ن� ث%ب,ياv، ف أ%فاني, و.د\ق1ه1،
كبي' أ�ناس� ف ب,جاد{ م'ز.م_ل,

فالواو زائدة، وقد رويت أ%بيات هذه القصيدة بالواو، والواو أ%جود ف
الكلم ل4نك إ,ذا و.ص.ف}ت. فقلت كأ%نه الشمس' وكأ%نه الدeرe كان أ%حسن من

قولك كأ%نه الشمس' كأ%نه الدeرe، بغي واو، ل4نك أ%يضاv إ,ذا ل تعطف
ل ي.ت.ب.ي_ن\ أ%نك وصفت.ه بالصفتي، فلذلك دخل ال%ز\م'؛ وكقوله:

وإ,ذا خ.ر.ج.ت\ من غ%م\ر.ة{ بعد غ%م\ر.ة{
فالواو زائدة. وقد يأ}ت ال%ز\م' ف أ%ول ال1ص\راع, الثان؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
بل ب'ر.ي\قاv ب,تe أ%ر\ق�ب'ه'،

ب.ل} ل ي'رى إ,ل إ,ذا اع\ت.ل%ما
فزاد ب.ل} ف أ%ول الصراع الثان وإ,نا ح.ق©ه:

بل ب'ر.ي\قاv ب,تe أ%رقبه،
ل ي'رى إ,ل إ,ذا اع\ت.ل%ما

وربا اع\ت.ر.ض. ف ح.ش\و, النصف الثان بي س.بب� وو.ت1د{ كقول م.طر,
بن أ%ش\ي.م.:

الف%خ\ر' أ%و_ل�ه' ج.ه\لD، وآخره
ح1ق}د¬ إ,ذا ت'ذ�كYر.ت1 ال4قوال� والك%ل1م'



فإ,ذا هنا معترضة بي السبب الخر الذي هو ت.ف\ وبي الوتد الموع الذي
هو ع1ل�ن\؛ وقد زادوا الواو ف أ%ول النصف الثان ف قوله:

ك�ل�ما راب.ك. م1ن>ي رائب¬،
وي.ع\ل%م' العال1م' م1ن ما ع.ل1م\
وزادوا الباء؛ قال لبيد:

وال%بان,يق' ق1يام¬ م.ع.ه'م\
بك�لY م.ل}ثوم�، إ,ذا ص'ب_ ه.م.ل

وزادوا ياء أ%يضاv؛ قالوا:
يا ن.ف}س, أ%ك}لv واض\ط1جا

عاv، يا ن.ف}س, ل%س\ت1 بال1د.ه
والصحيح:

يا نفس, أ%ك}لv واضطجا
عاv، ن.ف}س, ل%س\ت1 بالده

وكقوله:
يا م.ط%ر' بن ناج,ية% بن ذ1ر\و.ة% إ,نن

أ�ج\فى، وت'غ\ل%ق' دوننا ال4ب\واب'
وقد يكون ال%ز\م' بالفاء كقوله:

ف%ن.ر'د� الق1ر\ن% بالق1ر\ن1
ص.ريع.ي\ن, ر'داف

فهذا من ال%ز.ج,، وقد زيد ف أ%وله حرف؛ وخ.ز.م'وا ب,ب.ل} كقوله:
بل ل ت.ج\ز.ع'وا يا آل ح'ج\ر� م.ج\ز.عا

وقال:
ه.ل ت.ذ%ك�ر'ون% إ,ذ} ن'قات1لك�م\،

إ,ذ ل ي.ض'رe م'ع\د1ماv ع.د.م'ه\
(* قوله «وقال هل تذكرون إل» هكذا بالصل وفيه سقط يعلم من عبارة شارح

القاموس وعبارة صاحب التكملة فإنما قال وبل كقوله هل تذكرون إل)
وخ.ز.م'وا بن.ح\ن' قال:

ن.ح\ن' ق%ت.ل}نا س.ي>د. ال%ز\ر.
ج, س.ع\د. بن ع'باد.ه\

ونظي ال%ز\م, الذي ف أ%ول البيت ما ي'ل}ح1ق�ون.ه' بعد تام البناء من



الت_عد>ي وال�ت.ع.د>ي، والغ'ل�و� والغال. وال4خ\ز.م': قطعة من
جبل. وخ'زام: موضع؛ قال لبيد:

أ%ق}و.ى ف%ع'ر>ي. واس1طD فب.رام'،
من أ%هله، فص'وائ1ق¬ ف%خ'زام'

وم.خ\ز'وم¬: أ%بو ح.ي¼ من ق�ر.ي\ش�، وهو م.خ\ز'وم بن ي.ق%ظ%ة% بن
م'ر_ة% بن ك%ع\ب, بن ل�ؤ.ي> بن غالب. وب,ش\ر' بن أ%ب خاز,م�: شاعر من بن

أ%س.د.
@خشم: خ.ش1م. اللحم' خ.ش.ماv وأ%خ\ش.م.: تغيت رائحته. وال%ي\ش'وم من
ال4نف: ما فوق ن'خ\ر.ت1ه1 من الق%ص.بة وما تتها من خ.شار,م, رأ}سه، وقيل:

ال%ياش1يم' غ%راضيف ف أ%قصى ال4نف بينه وبي الدماغ، وقيل: هي ع'روق
ف باطن ال4نف، وقيل: ال%ي\ش'وم' أ%قصى ال4نف. وال%ش\م': كس\ر

ال%ي\ش'وم,؛ خ.ش.م.ه' ي.خش1م'ه' خ.ش\ماv: كسر خ.يشوم.ه'. وخ.ياش1يم' البال:
أ�نوفها؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرeم_ة:

من ذ1ر\و.ة1 الص_م_ان خ.ي\ش'وم'
قال أ%بو حنيفة: وقيل لبنة ال�س> أ%يe البلد1 أ%م\ر.أ�؟ قالت:

�خ.ياش1يم ال%ز.ن1 أ%و ج,واء� الص_م_ان1. وال%ش.م' وال�شوم: س.ع.ة
ال4نف، خ.ش1م. خ.ش.ماv وخ'شوماv وهو أ%خ\ش.م'. وال%ش.م': داء يأ}خذ ف جوف

ال4نف فتتغي رائحته؛ وال�شام': داء يأ}خذ فيه وس'د_ةD، وصاحبه
م.خ\شوم¬. ورجل أ%خ\ش.م' ب.ي>ن' ال%ش.م,: وهو داء يعتري ال4نف. وفلن ظاهر

ال%ي\شوم, أ%ي واسع ال4نف؛ وأ%نشد:
أ%خ\ش.م بادي الن_ع\و, وال%ي\شوم,

وال%ش.م': سقوط ال%ياشيم وانسداد' ال�ت.ن.فYس ول يكاد ال4خ\ش.م'
ي.ش'مe شيئاv. وال�شام': كال%ش.م,. وف ال4نف ثلثة أ%عظم فإ,ذا انكسر

منها عظم ت.خ.ش_م. ال%ي\شوم' فصار م.خشوماv. وال4خ\ش.م': الذي ل يد
ريح طيب ول ن.ت\ن�. وف الديث: لقي ال وهو أ%خ\ش.م'. وف حديث عمر:

أ%ن م.ر\جانة% ول1يدت.ه' أ%تت بولد1 ز,ناv، فكان عمر' يمله على عاتقه
وي.س\ل1ت' خ.ش.م.ه'؛ ال%ش.م': ما يسيل من ال%ياش1يم أ%ي يسح م'خاطه وما
سال من خ.ي\شوم1ه. ورجل م.خ\ش'وم وم'ت.خ.ش�م¬ وم'خ.ش_م¬، بفتح الشي

مشددة: سكران، مشتق� من ال%ي\ش'وم,؛ قال ال4عشى:
vإ,ذا كان ه1ن\ز.م\ن¬ ور'ح\ت' م'خ.ش_ما



وخ.ش_م.ه الشراب': ت.ث%و_ر.ت\ ريه ف ال%ي\ش'وم, وخالطت الدماغ
فأ%سكرته، والسم ال�ش\م.ة�، وقيل: ال�خ.ش_م' السكران الشديد السeكر من
غي أ%ن يشتق من ال%ي\ش'وم. التهذيب: والت_خ.شeم من السeكر، وذلك أ%ن

ريح الشراب ت.ث�ور ف خ.ي\ش'وم, الشارب ث تالط الدماغ فيذهب العقل،
فيقال: ت.خ.ش_م. وخ.ش_م.ه الشراب'؛ وأ%نشد:

فأ%ر\غ%م. ال� ال�نوف. الرeغ�م.ا،
م.ج\دوع.ها والع.ن,ت. ال�خ.ش_ما

.vشام': العظيم من ال�نوف وإ,ن ل يكن م'ش\ر,فا�أ%ي الكس_ر. وال
ويقال: إ,ن أ%نف فلن ل%خ'شام¬ إ,ذا كان عظيماv. ورجل خ'شام¬، بالضم: غليظ

ال4نف، وكذلك الب.ل الذي له أ%نف غليظ. وال%ي\ش'وم': س.لئل� س'ود
ون.غ.ف¬ ف العظم، والس_ل1يل%ة� ه.ن.ةD رقيقة كاللحم. وخ.ياش1يم البال:

أ�نوفها. وال�شام': العظيم من البال؛ وأ%نشد:
وي.ض\ح.ى به الر_ع\ن' ال�شام' كأ%ن_ه،
وراء الث�نايا، ش.خ\ص' أ%ك}ل%ف. م'ر\ق1ل,

أ%بو عمرو: ال�شام' الطويل من البال الذي له أ%نف.
وابن ال�شام,: من ف�رسانم؛ قال م'ر.قYش¬:

أ%ب.أ}ت'، بث%ع\ل%ب.ة% بن ال�شا
م,، ع.م\ر.و بن. ع.و\ف{ ف%زاح. الو.ه.ل}

@خشرم: ال%ش\ر.م': جاعة النحل والزنابي، ل واحد لا من لفظها؛ قال
الشاعر ف صفة كلب الصيد:

وكأ%ن_ها، خ.ل}ف. الط�ريـ
ـدة1، خ.ش\ر.م¬ م'ت.ب.د>د'

ال4صمعي: الماعة من النحل يقال لا الث�و\ل� وال%ش\ر.م'، قال أ%بو
حنيفة: من أ%ساء النحل ال%ش\ر.م'، واحدتا خ.ش\ر.م.ةD. وال%ش\ر.م'

أ%يضاv: أ%مي النحل. والشر.م' أ%يضاv: مأ}وى الزنابي والنحل وبيت'ها ذو
الن_خاريب. وف الديث: لت.ر\ك%ب'ن_ س.ن.ن. م.ن\ كان قبلكم ذراعاv بذراع

حت لو سلكوا خ.ش\ر.م د.ب\ر� لسلكتموه؛ هو مأ}وى النحل والزنابي
والد_ب\ر,، قال: وقد يطلق عليها أ%نفسها؛ والد_ب\ر': النحل؛ وقول أ%ب كبي

:vيصف صائدا
يأ}وي إ,ل ع'ظ}م, الغ.ريف1، ون.ب\ل�ه'



كس.وام, د.ب\ر ال%ش\ر.م, ال�ت.ث%و>ر,
أ%ضاف الد_ب\ر. إ,ل أ%ميها أ%و مأ}واها، ول يكون من إ,ضافة الشيء

إ,ل نفسه.
وخ.شار,م' الرأ}س: ما ر.ق_ من الس>حاء الذي ف خ.ياشيمه، وهو ما فوق

ن'خ\ر.ت1ه إ,ل قص.بة أ%نفه.
وال%شار,م'، بالضم: ال4صوات'، وخ.ش\ر.م.ت1 الض_ب'ع: صوتت ف أ%كلها؛

حكاه ابن العراب، وقال: سعت أ%عرابياv يقول: الضبع ت'خ.ش\ر,م' وذلك
صوت أ%كلها إ,ذا أ%كلت.

ابن شيل: ال%ش\ر.م.ة� أ%رض حجارتا ر.ض\راض¬ كأ%نا ن'ث1ر.ت\ على وجه
ال4رض ن.ث}راv، فل تكاد تشي فيها، حجارتا ح'مÒ، وهو جبل ليس بالشديد

الغليظ، فيه ر.خاوة موضوع بال4رض وضعاv، وهو ما استوى مع ال4رض، وما
تت هذه الجارة ال�لقاة على وجه ال4رض أ%رض¬ فيها حجارة وطي متلطة،

وهي ف ذلك غليظة، وقد تنبت البقل والشجر؛ وقيل: ال%ش\ر.م.ة� ر.ض\م¬ من
حجارة م.ر\كوم بعض'ه على بعض�، وال%ش\ر.مة� ل تطول ول ت.ع\ر'ض'، إ,نا
هي ر.ض\م.ةD وهي مستوية؛ وزاد الليث على هذا القول أ%نه قال: حجارة

�ال%ش\ر.مة1 أ%عظمها مثل قامة الرجل تت التراب، قال: وإ,ذا كانت ال%ش\ر.مة
مستوية مع ال4رض فهي الق1فاف'، وإ,نا ق%ف�ف%ها كثرة� حجارتا؛ قال

أ%بو أ%سلم: ال%ش\ر.مة� من أ%عظم القف>، وقال بعضهم: ال%ش\ر.م' ما س.ف�ل%
من البل، وهي ق�فÒ وغلظ، وهو جبل غي أ%نه متواضع، وجعه ال%شار,م'.

ابن سيده: ال%شار,م.ة� ق1فاف¬ حجارتا ر.ض\راض¬، واحدتا خ.شر.م¬
وخ.ش\رمة. وال%ش\ر.م': الجارة الرخوة الت يتخذ منها ال1صe؛ وأ%نشد ابن بري

ل4ب الن_ج\م,:
وم'س'كاv من خ.ش\ر.م� وم.د.را

وخ.ش\ر.م¬: اسم. وابن خ.ش\ر.م�: رجل، وهو أ%يضاv ابن ال%ش\ر.م,.
@خشسبم: ال%ش.س\ب.ر.م\: شبيه بال%ر\و,، وهو من رياحي الب. قال ابن

سيده: هكذا حكاه أ%بو حنيفة بسكون آخره، وعزاه إ,ل ال4عراب؛ قال ابن
سيده: ول أ%دري كيف هذا، قال: وعندي أ%نه غي عرب 

(* قوله «قال وعندي أنه
غي عرب» قال شارح القاموس قلت: وهو كما قال وأصله بالفارسية هكذا خوش

سبم بضم الاء وسكون الواو والشي وفتح السي الهملة وسكون الباء



العجمية وفتح الراء وسكون اليم).
@خصم: ال�صوم.ة�: ال%د.ل�. خاص.م.ه خ1صاماv وم'خاص.م.ةv ف%خ.ص.م.ه'

ي.خ\ص1مه' خ.ص\ماv: غلبه بالجة، وال�صوم.ة� السم من الت_خاص'م,
والخ\ت1صام,. وال%ص\م': معروف، واخ\ت.ص.م. القوم' وت.خاص.موا، وخ.ص\م'ك.: الذي

ي'خاص1م'ك.، وجعه خ'ص'وم¬، وقد يكون ال%ص\م' للثني والمع والؤنث.
وف التنزيل العزيز: وهل أ%تاك ن.ب.أ� ال%ص\م, إ,ذ ت.س.و_روا ال1ح\راب؛
جعله جعاv ل4نه سي بالصدر؛ قال ابن بري: شاهد ال%ص\م,:

وخ.ص\م ي.ع'دeون% الدeخول%، كأ%ن_ه'م\
قروم¬ غ%يارى، كل� أ%زه.ر. م'ص\ع.ب,

وقال ثعلب بن ص'ع.ي\ر� الاز,ن9:
ول%ر'ب_ خ.ص\م� قد ش.ه,دت أ%ل1د_ة{،

ت.غ\لي ص'د'ور'ه'م\ ب,ه,ت\ر� هات1ر,
قال: وشاهد التثنية والمع وال3فراد قول ذي الرeم_ة1:

أ%ب.رe على ال�ص'وم,، فليس خ.ص\م¬
ول خ.ص\مان1 ي.غ\ل1ب'ه ج,دال

فأ%فرد وث%ن�ى وج.مع. وقوله عز وجل: هذان خ.ص\مان1 اخ\ت.ص.م'وا ف ربم؛
قال الزجاج: ع.ن الؤمني والكافرين، وكل واحد من الف%ريقي خ.ص\م¬؛

وجاء ف التفسي: أ%ن اليهود قالوا للمسلمي: د1ين'نا وك1تاب'نا أ%قدم من
دينكم وك1تابكم، فأ%جابم السلمون: بأ%ننا آم.ن_ا با أ�ن\ز,ل% إ,لينا

وما أ�ن\ز,ل% إ,ليكم وآم.ن_ا بال وملئكته وك�ت'ب,ه1 ورس'له وأ%نتم
كفرت ببعض، فظهرت\ ح'ج_ة� السلمي. وال%ص1يم': كال%ص\م,، والمع

خ'ص.ماء� وخ'ص\مانD. وقوله عز وجل: ل ت.خ.ف\ خ.ص\مان؛ أ%ي نن خ.ص\مان1، قال:
وال%ص\م' يصلح للواحد والمع والذكر وال�نثى ل4نه مصدر خ.ص.م\ت'ه'

خ.ص\ماv، كأ%نك قلت: هو ذو خ.ص\م، وقيل للخ.ص\م.ي\ن, خ.صم\ان ل4خذ كل واحد
منهما ف شق�ç من ال1جاج والد_ع\وى. قال: هؤلء خ.ص\مي، وهو خصمي.

ورجل خ.ص1م¬: ج.د1لD، على النسب. وف التنزيل العزيز: بل هم قوم
خ.ص1م'ون%، وقوله تعال: ي.خ.ص>م'ون%، فيمن قرأ% به، ل يلو 

(* قوله «يصمون
فيمن قرأ به ل يلو إل» ف زاده على البيضاوي: وف قوله تعال يصمون سبع

قراءات، الول عن حزة يصمون بسكون الاء وتفيف الصاد، والثانية



يتصمون على الصل، والثالثة يصمون بفتح الياء وكسر الاء وتشديد الصاد
أسكنت تاء يتصمون فأدغمت ف الصاد فالتقى ساكنان فكسر أولما، والرابعة بكسر

الياء إتباعاv للخاء، والامسة يصمون بفتح الياء والاء وتشديد الصاد
الكسورة نقلوا الفتحة الالصة الت ف تاء يتصمون بكمالا إل الاء

فأدغمت ف الصاد فصار يصمون بإخلص فتحة الاء وإكمالا، والسادسة يصمون
بإخفاء فتحة الاء واختلسها وسرعة التلفظ با وعدم إكمال صوتا نقلوا

شيئاv من صوت فتحة تاء يتصمون إل الاء تنبيهاv على أن الاء أصلها
السكون، والسابعة يصمون بفتح الياء وسكون الاء وتشديد الصاد الكسورة والنجاة

يستشكلون هذه القراءة لجتماع ساكني على غي حدها إذ ل يكن أول
الساكني حرف مد ولي وإن كان ثانيهما مدغماv). من أ%حد أ%مرين: إما أ%ن تكون

الاء مسكنة الب.ت_ة، فتكون التاء من ي.خ\ت.ص1م'ون% م'خ\ت.ل%سة الركة،
وإما أ%ن تكون الصاد مشددة، فتكون الاء� مفتوحة بركة التاء النقول

إليها، أ%و مكسورة لسكونا وسكون الصاد ال�ول.
وحكى ثعلب: خاص1م, ال%ر\ء4 ف ت'راث1 أ%بيه أ%ي ت.ع.ل�ق\ بشيء، فإن

أ%صبت.ه وإل� ل يضرك الكلم.
وخاص.م\ت' فلناv ف%خص.م\ت'ه أ%خ\ص1مه'، بالكسر، ول يقال بالضم، وهو
شاذ؛ ومنه قرأ حزة: وهم ي.خ\ص1مون%، ل4ن ما كان من قولك فاع.ل}ت'ه

ففع.ل}ت'ه، فإن ي.ف}ع1ل� منه يرد� إل الضم إذا ل يكن حرف من حروف اللق من أي
باب كان من الصحيح، عال%م\ته' ف%ع.ل%م\ت'ه أ%ع\ل�م'ه'، بالضم، وفاخ.ر\ته

ف%ف%خ.ر\ته أ%ف}خ.ر'ه، بالفتح، ل4جل حرف اللق، وأ%ما ما كان من العتل
مثل وجدت وب,عت' ورميت وخ.ش1يت' وس.ع.ي\ت' فإن جيع ذلك يرد إل الكسر،

إل� ذوات الواو فإنا ترد إل الضم، تقول راض.ي\ت'ه' ف%ر.ض.و\ت'ه
أ%ر\ض'وه'، وخاو.ف%ن فخ'ف}ت'ه أ%خ'وفه'، وليس ف كل شيء يكون ذلك، ل يفل

نازع\ت'ه فن.زع\ت'ه لنم يستغنون عنه ب,غ.ل%ب\ت'ه'، وأ%ما من قرأ%: وهم
ي.خ.ص>مون%؛ يريد ي.خ\ت.ص1مون%، في.ق}ل1ب' التاء صاداv فيدغمه وينقل حركته

إل الاء، ومنهم من ل ينقل ويكسر الاء لجتماع الساكني، ل4ن الساكن
،vإذا ح'ر>ك ح'ر>ك. إل الكسر، وأ%بو عمرو يتلس حركة الاء اختلسا

وأ%ما المع بي الساكني فلحن، وال أ%علم.
وأ%خ\ص.م\ت' فلناv إذا لق�ن\ته ح'جته على خ.ص\م1ه1.

وال�ص\م': الانب، والمع أ%خ\صام¬.



وال%ص1م'، بكسر الصاد: الشديد ال�ص'وم.ة1؛ قال ابن بري: تقول خ.ص1م.
الرجل� غي متعد{ç، فهو خ.ص1م¬، كما قال سبحانه: بل هم قوم خ.ص1مو'ن%، وقد

يقال خ.ص1يم؛ قال: وال4ظهر عندي أ%نه بعن م'خاص1م� مثل ج.ل1يس� بعن
م'جال1س� وع.شي,ر� بعن م'gعاشر� وخ.د1ين� بعن م'خادن{، قال: وعلى

ذلك قوله سبحانه وتعال: فل تكن للخائني خ.ص1يماv؛ أ%ي م'خاص1ماv، قال:
ول يصح أ%ن ي'ق}ر.أ% على هذا خ.ص1ماv ل4نه غي م'ت.ع.د{ç، ل4ن ال%ص1م.

العال بال�صوم.ة1، وإن ل ي'خاص1م\، وال%صيم: الذي ي'خاص1م' غيه.
وال�ص\م': طر.ف الر_او,ي.ة1 الذي ب,ح1يال الع.ز\لء3 ف م'ؤ.خ_ر,ها،

وطرفها ال4على هو الع'ص\م'، والمع أ%خ\صام¬،وقيل: أ%خ\صام' ال%زاد.ة1
وخ'ص'وم'ها زواياها. وخ'ص'وم' السحابة: جوانبها؛ قال ال4خطل يصف

سحاباv:إذا ط%ع.ن.ت\ فيه ال%ن'وب' ت.حام.ل%ت\
بأ%ع\جاز, ج.ر_ار�، ت.داع.ى خ'صوم'ها

أ%ي ت.جاوب. جوانبها بالرعد، وط%ع\ن' ال%ن'وب فيه: س.و\ق�ها إياه،
وال%ر_ار: الثقيل ذو الاء، ت.حاملت\ بأ%عجازه: دفعت أ%واخر.ه' خ'صوم'ها

أ%ي جوان'بها.
وال4خ\صام': الت عند الك�ل}ي.ة1 وهي من كل شيء�؛ قال أ%بو ممد

ال%ذ}ل%م1يe يصف ال3بل:
واه\ت.ج.م. الع1يدان� من أ%خ\صام1ها

وال�خ\ص'وم': ع'ر\و.ة� ال�وال1ق, أ%و الع1د\ل. وال�ص\م'، بالضم: جانب
الع1د\ل, وزاو,ي.ت'ه؛ يقال للمتاع إذا وقع ف جانب الو,عاء من خ'ر\ج أ%و

ج'وال1ق� أ%و ع.ي\ب.ة{: قد وقع ف خ'ص\م, الو,عاء3، وف زاوية الوعاء؛
وخ'ص\م' كلY شيء: طرف�ه من ال%زاد.ة والف1راش وغيها، وأ%ما ع'ص'م'
الر_وايا فهي البال الت ت'ث}ب.ت' ف ع'راها وي'ش.دe با على ظهر البعي،
واحدها ع1صام¬. وأ%ع\ص.م\ت' ال%زادة إذا شددتا بالع1صامي\ن,؛ وأ%نشد
ابن بري شاهداv على خ'ص\م, كل شيء جانبه وناحيته للطYرم�اح:

ت'ز.ج>ي ع1كاك. الص_ي\ف1 أ%خ\صام'ها الع'ل،
وما ن.ز.ل%ت\ ح.و\ل% ال%ق%ر> على ع.م\د1

أ%خ\صامها: ف�ر.ج'ها. وقال ال4خطل: ت.داعى خ'ص'وم'ها. وف الديث: قالت
له أ�مe س.ل%م.ة% أ%راك ساه1م. الوج\ه1 أ%م1ن\ ع1ل�ة{؟ قال: ل ولكن_

السبعة% الد_ناني الت أ�ت1ينا با أ%م\س, نسيت'ها ف خ'ص\م, الف1راش



فب,تe ول أ%قسمها؛ خ'ص\م' الفراش: طرفه وجانبه. وخ'ص\م' كلY شيء: طرفه
وجانبه.

vوال%ص\م.ة: من خ.ر.ز, الرجال يلبسونا إذا أ%رادوا أ%ن ينازعوا قوما
أ%و يدخلوا على سلطان، قربا كانت تت ف%ص> الرجل إذا كانت صغية، وتكون

ف ز,ر>ه، وربا جعلوها ف ذ�ؤابة السيف.
وخ.ص.م\ت' فلناv: غلبته فيما خاص.م\ت'ه'. وال�ص'وم.ة�: مصدر خ'ص.م\ت'ه
إذا غلبته ف ال1صام. يقال خ.ص.م\ته خ1صاماv وخ'ص'وم.ةv. وف حديث

eم. ال%ك%مان: هذا أ%مر ل ي'س.دYي. لا ح'كYس.ه\ل بن ح'ن.ي\ف{ يوم ص1ف
منه خ'ص\م¬ إ,ل انفتح علينا منه خ'ص\م¬؛ أ%راد ال3خبار عن انتشار

ال4مر وشدته وأ%نه ل يتهيأ إصلح'ه وت.لفيه، ل4نه بلف ما كانوا عليه من
التفاق.

وأ%خ\صام' العي,: ما ض'م_ت\ عليه ال4ش\فار'. والسيف ي.خ\ت.ص1م' 
*)

قوله «والسيف يتصم» كذا ذكره الوهري هنا وغلطه صاحب القاموس وصوب أنه
بالضاد العجمة وأقره شارحه وعضده بأن ال4زهري أيضاv ضبطه بالعجمة)

ج.ف}ن.ه إذا أكله من ح1د_ت1ه.
@خضم: ال%ض\م': ال4كل عامةv، وقيل: هو م.لء� الفم بالأكول، وقيل:

ال%ض\م' ال4كل بأق}صى ال4ضراس والق%ض\م' بأ%د\ناها؛ قال أ%ي\م.ن' بن
خ'ر.ي\م يذكر أ%هل العراق حي ظهر عبد اللك على م'ص\ع.ب�:

ر.ج.و\ا بالش>قاق, ال4كل خ.ض\ماv، فقد ر.ض'وا،
أ%خياv من اك}ل, ال%ض\م,، أ%ن يأ}كلوا القض\م.ا

وقيل: ال%ض\م' أ%كل� الشيء والر_ط}ب خاصة كالق1ث�اء ونوه، وكل©
أ%كل ف س.ع.ة ور.غ%د خ.ض\م¬، وقيل: ال%ضم' للنسان بنزلة الق%ض\م من

الد_اب�ة، خ.ض1م ي.خ\ض.م' خ.ض\ماv، وق%ض1م. ي.ق}ض.م' ق%ض\ماv. وال�ضام': ما
خ'ض1م.. وف حديث أ%ب هريرة: أنه م.ر_ ب.ر\وان% وهو يبن ب'نياناv له

فقال: اب\نوا شديداv، وأ%م>ل�وا بعيداv، واخ\ض.م'وا ف%س.ن.ق}ض.م'.
الوهري: خ.ض1مت الشيء4، بالكسر، أ%خ\ض.م'ه خض\ماv؛ قال ال4صمعي: هو ال4كل

بميع الفم. وف حديث علي�، عليه السلم: فقام إليه بنو أ�مي_ة
ي.خ\ص.ون% مال ال خ.ض\م. البل ن.ب\ت.ة% الربيع؛ ال%ض\م': الكل بأ%قصى

ال4ضراس والق%ض\م' بأ%د\ناها، خ.ض1م. ي.خ\ض.م' خ.ض\ماv. وف حديث أ%ب ذر�:



تأكلون خ.ض\ماv ونأكل ق%ض\ماv. وف حديث ال�غ1ي.ة: ب,ئس، لع.م\ر' ال3،
زوج الرأة1 السلمة خ'ض.م.ةD ح'ط%م.ةD أ%ي شديد ال%ض\م، وهو من أبنية

البالغة.
أ%بو حنيفة: ال%ض1يمة النبت إذا كان ر.ط}باv أ%خضر، قال: وأ%حسبه

س'م>ي. خ.ض1يمةv ل4ن الراعية ت.خ\ض1م'ه' كيف شاءت. وال%ض1يمة� من ال4رض:
مثل ال�ض'ل�ة، وهي الناعمة ال1نبات'.

ورجل� م'خ\ض.م¬: م'و.س_ع¬ عليه من الدنيا. وخ.ض.م له من ماله: أ%عطاه؛
عن ابن ال4عراب، ور.د_ ذلك ثعلب وقال: إنا هو ه.ض.م..

وال1ض.مe، على وزن ال1ج.ف>: السيد ال%م'ول� ال%واد' ال1ع\طاء�
الكثي العروف1 والعطية1، ول توصف به الرأة، والمع خ1ض.مeون%، ول

ي'ك%س_ر'. وال1ض.مe: البحر لكثرة مائه وخيه، وبر خ1ض.مÒ؛ قال
الشاعر:ر.واف1د'ه' أ%ك}ر.م' الر_اف1دات،

ب.خ� لك. ب.خ�ç لب.ح\ر� خ1ض.م�
وال1ض.مe أ%يضاv: المع الكثي؛ قال العجاج:

،eوال1ض.م eفاج\ت.م.ع ال1ض.م
ف%خ.ط%م'وا أ%م\ر.ه'م' وز.مeوا

خ.ط%موا أ%مرهم: أ%حكموه، وكذلك ز.مeوا، وأ%صلها من ال1طام
والز>مام,. وال1ض.مe: الفرس الضخم العظيم الو.س.ط1.

وخ.ض.م.ه ي.خ\ض1م'ه خ.ض\ماv: قطعه. والسيف' ي.خت.ض1م' العظم. إذا قطعه؛
ومنه قوله:

إن� الق�ساس1ي_، الذي ي'ع\ص.ى به،
ي.خ\ت.ض1م' الد_ار,ع. ف أ%ثوابه

واخ\ت.ض.م. الطريق. إذاقطعه؛ وأ%نشد ف صفة إبل ض'م�ر�:
ض.واب,ع¬ م1ث}ل� ق1س3ي> الق%ض\ب,،

ت.خ\ت.ض1م' الب,يد بغي ت.ع\ب,
(* قوله «بغي تعب» كذا هو مضبوط ف التهذيب وكذا ف التكملة بسكون

العي وعليه علمة صح).
وسيف خ1ض.مÒ: قاطع. وال1ض.مe: ال1س.نe ل4نه إذا ش.ح.ذ% الديد.

ق%ط%ع.؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:
ح.ر_ى م'و.ق�ع.ةD ماج. الب.نان� با،



على خ1ض.م�ç، ي'س.ق�ى الاء4، ع.ج_اج,
وف الصحاح: ال1ض.مe ف قول أ%ب وجزة ال�س3نe من ال3بل؛ قال ابن

بري: صوابه ال1س.نe الذي ي'س.ن� عليه الديد'، قال: وكذلك حكاه أ%بو
عبيد عن ال�م.وي�، وذكر البيت الذي ذكره ل4ب وجزة، وقد أ%ورده ابن سيده

وغيه وفسره فقال: شبهها بسهم م'و.ق�ع� قد ماجت ال4صابع ف س.ن>ه على
ح.ج.ر� خ1ض.م�ç يأكل الديد، ع.ج_اج أ%ي بصوته ع.ج,يج، وال%ر_ى:

ال1ر\ماة الع.ط}ش.ى.
ال4صمعي: ال�ض'م_ة�، بالضم وتشديد اليم، عظمة الذراع وهي مستغلظها؛

قال العجاج:
خ'ض'م_ة الذYراع, هذا ال�خ\ت.ل

وخ'ض'م_ة الذراع: م'ع\ظ%م'ها. وط%ع.ن. ف خ'ض'م_ته أ%ي ف وسطه. وفلن
ف خ'ض'م_ة1 قومه أ%ي أ%وساطهم. ويقال: إن ال�ض'م_ة% م'ع\ظ%م' كل

أمر.وال%ض1يمة�: ح1ن\طة تؤخذ فت'ن.ق�ى وت'ط%ي_ب' ث تعل ف القدر ويصب�
عليها ماء فتطبخ حت ت.ن\ض.ج.، وقال أ%بو حنيفة: هو الرط}ب' ال4خضر من

النبات.
وال�خ\ض1م': الاء الذي ل ي.ب\ل�غ� أ%ن يكون أ�جاجاv يشربه الال ول

يشربه الناس.
وال%ض_م: المع الكثي من الناس؛ قال:

،Dج.يم' ومازن�ح.و\ل أ�س.ي>د' وال
وإذا ح.ل%ل}ت' ف%ح.و\ل% ب.ي\ت.ي خ.ض_م'

وخ.ض_م: اسم بلد. وال%ض_م'، وف الصحاح خ.ض_م¬
على وزن ب.ق�م�: اسم الع.ن\ب.ر بن عمرو بن تيم، وقد غلب على القبيلة،

يزعمون أ%نم إنا س'موا بذلك لكثرة ال%ض\م,، وهو الضغ بال4ضراس ل4نه
من أ%بنية ال4فعال دون ال4ساء؛ قال ابن بري: ومنه قول ط%ريف بن مالك

الع.ن\بي:
،Dس.ي>د. ش.ج\ع.ة�ح.و\ل ف%وار,س' من أ

وإذا ن.ز.ل}ت' ف%ح.و\ل% ب.يت. خ.ض_م'
وخ.ض_م¬: اسم ماء، زاد ال4زهري: لبن تيم، وقال:

لول الل%ه' ما س.ك%ن_ا خ.ض_م.ا،
ول ظ%ل1ل}نا بال%شائي ق�ي_م.ا



وف الصحاح: بال%شاء 
(* قوله «وف الصحاح بالشاء قيما» كذا هو بالصل)

ق�ي_ما، قال: وهو شاذ على ما ذكرناه ف ب.ق�م. أ%بو تراب: قال زائدة
القيسي� خ.ض.ف. با وخ.ض.م. با إذا ض.رط، وقاله ع.ر_ام¬؛ وأ%نشد

لل4غ}ل%ب:
إن قاب.ل% الع1ر\س. ت.ش.ك9ى وخ.ض.م\

(* قوله «إن قابل إل» تامه كما ف التكملة: وإن تول مدبراv عنها
خضم).ال4زهري: وح.ص.م. مثله، بالاء والصاد. وف حديث أ�م س.ل%م.ة%:

الدناني السبعة نسيتها ف خ'ض\م, الف1راش أ%ي جانبه؛ قال ابن ال4ثي: حكاها
أ%بو موسى عن صاحب التتمة، وقال: الصحيح بالصاد الهملة، وقد تقدم.

وف حديث كعب بن مالك: وذكر المعة ف نقيع يقال له ن.ق1يع' ال%ض1مات1
(* قوله «الضمات» كفرحات كما ضبطه السيد السمهودي وضبطه اللل بالتحريك

وضبطه صاحب القاموس ف تاريخ الدينة بالكسر، أفاده شارح القاموس)، وهو
موضع بنواحي الدينة. وال�ض'م_ان1: موضع.

@خضرم: بئر خ1ض\ر,م¬: كثية الاء. وماء م'خ.ض\ر.م¬ وخ'ضار,م¬: كثي؛
وخرج الع.ج_اج يريد الي.مامة فاستقبله ج.رير' بن ال%ط%فى فقال: أ%ين تريد؟

.vأي كثيا vخ1ض\ر,ما vريد اليمامة، قال: تد با ن.بيذا�قال: أ
وال1ض\ر,م': الكثي من كل شيء، وكل© شيء كثي واسع خ1ض\ر,م¬. وال1ض\ر,م'،

بالكسر: ال%واد الكثي العطية، مشبه بالبحر ال1ض\ر,م,، وهو الكثي الاء،
وأ%نكر ال4صمعي ال1ض\ر,م. ف وصف البحر، وقيل السيد ال%مول�، والمع

خ.ضار,م' وخ.ضار,م.ةD، الاء لتأ}نيث المع، وخ1ض\ر,م'ون%، ول توصف به
الرأة. وال�ضار,م': كال1ض\ر,م,.

وال�ت.خ.ض\ر,م' من الزeب\د: الذي يتفرق ف البد ول يتمع.
وناقة م'خ.ض\ر.م.ةD: ق�طع. طر.ف أ�ذنا. وال%ض\ر.مة�: ق%ط}ع' إحدى

ال�ذني، وهي س1م.ة� الاهلية. وخ.ض\ر.م. ال�ذن: قطع من طرفها شيئاv وتركه
ي.ن'وس'، وقيل قطعها بنصفي، وقيل: ال�خ.ض\ر.م.ة� من النوق والشاء

القطوعة نصف ال�ذن؛ وف الديث: خ.ط%ب.نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
يوم النحر على ناقة م'خ.ض\ر.م.ة{، وقيل: ال�خ.ض\ر.م.ة� الت قطع طرف
أ�ذنا، وكان أ%هل الاهلية ي'خ.ض\ر,مون% ن.ع.م.ه'م\، فلما جاء السلم'

أ%مرهم النب، صلى ال عليه وسلم، أن ي'خ.ضر,موا من غي الوضع الذي



ي'خ.ض\ر,م' منه أ%هل الاهلية، وأ%صل ال%ض\ر.م.ة1 أ%ن يعل الشيء ب.ي\ن. ب.ي\ن.،
فإذا قطع بعض ال�ذن فهي بي الواف1ر.ة1 والناق1صة، وقيل: هي النتوجة

بي النجائب والع'كاظ1ي_ات، ومنه قيل لكل من أ%د\ر.ك. الاهلية والسلم:
:Dم'خ.ض\ر.م¬ ل4نه أ%درك ال%ض\ر.م.ت.ي\ن,. وامرأ%ة م'خ.ض\ر.م.ة

أ%خطأ%ت خاف1ض.ت'ها فأصابت غي موضع ال%ف}ض,. وامرأة م'خ.ض\ر.م.ةD أ%ي مفوضة.
قال إبراهيم الرب: خ.ض\ر.م. أ%هل الاهلية ن.ع.م.ه'م\ أ%ي قطع'وا من

�آذانا ف غي الوضع الذي خ.ض\ر.م. فيه أ%هل� الاهلية، فكانت خ.ض\ر.م.ة
أ%هل ال3سلم بائنة من خ.ض\ر.م.ة1 أ%هل الاهلية. وقد جاء ف حديث: أ%ن

قوماv من بن تيم ب'ي>ت'وا ل%ي\لv وس1يق. ن.ع.م'ه'م\، فادعوا أ%نم
خ.ض\ر.م'وا خ.ض\ر.م.ة% السلم وأ%نم مسلمون، فردوا أ%موالم عليهم، فقيل

لذا العن لكل من أ%درك الاهلية والسلم: م'خ.ض\ر.م¬، ل4نه أ%درك
ال%ض\ر.مت.ي,: خض\رمة الاهلية وخ.ض\رمة السلم. ورجل م'خ.ض\ر.م¬: ل
ي.خ\ت.ت1ن\. ورجل م'خ.ض\ر.م¬ إذا كان نصف' عمره ف الاهلية ونصفه ف

السلم. وشاعر م'خ.ض\ر.م¬: أ%درك الاهلية والسلم مثل ل%بيد{ وغيه من
أ%دركهما؛ قال الشاعر:

إل ابن, ح.صان{، ل ت'خ.ض\ر.م\ جدود'ه،
كثي, الث�نا وال1يم والف%ر\ع, وال4ص\ل,

قال ابن بري: أ%كثر أ%هل اللغة على أ%نه م'خ.ض\ر,م¬، بكسر الراء، ل4ن
الاهلية لا دخلوا ف السلم خ.ض\ر.م'وا آذان إبلهم ليكون علمة

لسلمهم إن أ�غ1ي. عليها أ%و ح'ور,بوا. ويقال لن أ%د\ر.ك. الاهلية والسلم:
م'خ.ض\ر,م¬، وأ%ما من قال م'خ.ض\ر.م¬، بفتح الراء، فتأويله عنده أ%نه

ق�ط1ع. عن الكفر إل السلم. وقال ابن خالويه: خ.ض\ر.م. خ.ل�ط%، ومنه
ال�خ.ض\ر,م' الذي أ%درك الاهلية والسلم.

ورجل م'خ.ض\ر.م¬: أ%بوه أ%بيض وهو أ%سود. ورجل م'خ.ض\ر.م¬: ناقص
،Òال%س.ب,. وقيل: هو الذي ليس بكري النسب. ورجل م'خ.ض\ر.م' النسب أ%ي د.ع1ي

وقد ي'ت\ر.ك' ذكر النسب فيقال: ال�خ.ض\ر.م' الد_ع1يe، وقيل:
ال�خ.ض\ر.م' ف نسبه الختلط من أ%طرافه، وقيل: هو الذي ل يعرف أ%بواه، وقيل: هو

الذي ولدته الس_راري؛ وقوله:
vو.ق}ع.ة �فقلت: أ%ذاك. الس_هم' أ%ه\و.ن

على ال�ض\ر,، أ%م ك%فe ال%جي, ال�خ.ض\ر.م,؟



(* قوله «الضر» هكذا ف الصل)
إنا هو أ%حد هذه ال4شياء الت ذكرناها ف ال%س.ب والنسب,. ولم

م'خ.ض\ر.م، بفتح الراء: ل يدرى أ%من ذكر هو أم من أ�نثى. وطام م'خ.ض\ر.م¬:
حكاه ابن ال4عراب ول يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه الذي ليس ب'ل}و�

ول م'ر�ç، وف التهذيب: بي الثقيل والفيف. وماء م'خ.ض\ر.م¬: غي
.vع.ذ}ب�؛ عنه أ%يضا

وماء خ'ض.ر,م¬؛ عن يعقوب: بي اللو وال1ل}ح,.وال�ض.ر,م'، مثال
الع'ل%ب,ط1: ف%ر\خ' الض_ب> يكون ح1س\لv ث خ'ض.ر,ماv؛ قال ابن دريد: وهو

ح1س\لD ث م'ط%ب>خ¬ ث خ'ضر,م¬
ث ض.بÒ، ول يذكر الغ.ي\داق. وذكره أ%بو زيد.

وال�ضار,مة�: قوم بالشام، وذلك أ%ن قوماv من العجم خرجوا ف أ%ول
السلم فتفرقوا ف بلد العرب، فمن أ%قام منهم بالبصرة فهم ال4ساو,ر.ة�، ومن

أ%قام منهم بالكوفة فهو ال4حام1رة�، ومن أ%قام منهم بالشام فهم
ال%ضار,مة�، ومن أ%قام منهم بال%زيرة فهم ال%راج,مة�، ومن أ%قام منهم باليمن

فهم ال4ب\ناء�، ومن أ%4قام منهم بال%و\ص1ل, فهم بال%و\ص1ل, فهم
ال%رام1ق%ة�، وال أ%علم.

@خطم: ال%ط}م' من كل طائر: م1ن\قار'ه'؛ أ%نشد ثعلب ف صفة ق%طاة{:
ل4ص\ه.ب. ص.ي\في�ç ي'ش.ب_ه' خ.ط}م'ه،
إذا ق%ط%ر.ت\ ت.س\ق1يه، ح.ب_ة% ق1ل}ق1ل,

وال%ط}م' من كل دابة: م'ق%د_م' أ%نفها وفمها نو الكلب والبعي، وقيل:
ال%ط}م' من السبع بنزلة ال%ح\ف%ل%ة1 من الفرس. ابن ال4عراب: هو من
السبع ال%ط}م وال�ر\طوم'، ومن النزير الف1ن\ط1يسة�، ومن ذ1ي الناح
غي الصائد ال1ن\قار'، ومن الصائد ال%ن\س3ر'؛ وف التهذيب: ال%ط}م' من

البازي ومن كل شيء م1ن\قار'ه'. أ%بو عمرو الشيبان: ال�نوف يقال لا
ال%خاط1م'، واحدها م.خ\ط1م¬، بكسر الطاء. وف حديث ك%ع\ب: يبعث ال من

ب.قيع, الغ.ر\ق%د1 سبعي أ%لفاv ه'م\ خيار' م.ن ي.ن\ح.تe عن خ.ط}مه ال%د.ر'
أ%ي تنشق� عن وجهه ال4رض'، وأ%صل ال%ط}م, ف السباع مقادي أ�نوفها

وأ%فواهها فاستعارها للناس؛ ومنه قول كعب بن ز'ه.ي\ر�:
كأ%ن� ما فات. ع.ي\ن.ي\ها وم.ذ}ب.حها،

�من خ.ط}م1ها ومن الل�ح\ي.ي\ن,، ب,ر\طيل



أ%ي أ%نفها. وف الديث: ل يصلY أ%حد'كم وثوب'ه' على أ%نفه، فإن ذلك
خ.ط}م' الشيطان. وف حديث الدجال: خ.ب.أت' لكم خ.ط}م. شاة{. ابن سيده:

وخ.ط}م' النسان وم.خ\ط1م'ه' وم1خ\ط%م'ه' أ%نفه، والمع م.خاط1م.
وخ.ط%م.ه' ي.خ\ط1م'ه' خ.ط}ماv: ضرب م.خ\ط1م.ه'. وخ.ط%م. فلنD بالسيف

إذا ضرب حاق_ وس\ط1 أ%نف1ه1. ورجل أ%خ\ط%م': طويل ال4نف. روى عبد الرحن
بن القاسم عن أ%بيه قال: أ%و\صى أ%بو بكر أ%ن يك%ف�ن. ف ثوبي كانا

vعليه وأ%ن ي'ج\ع.ل% معهما ثوب¬ آخر، فأ%رادت عائشة أ%ن تبتاع له أ%ثوابا
ج'د'داv فقال عمر: ل ي'ك%ف�ن' إل� فيما أ%و\ص.ى به، فقالت عائشة: يا

عمر وال ما و'ض1ع.ت1 ال�ط�م' على آن,ف�نا فبكى عمر وقال: ك%فYن,ي أباك
فيما شئت؛ قال شر: معن قولا ما و'ض1ع.ت ال�ط�م' على آن'ف1نا أ%ي ما

م.ل%ك}ت.نا بعد' فتنهانا أ%ن نصنع ما نريد ف أ%ملكنا. وال�ط�م': جع
خ1طام�، وهو البل الذي يقاد به البعي. ويقال للبعي إذا غ%ل%ب. أ%ن

ي'خ\ط%م.: م.ن.ع. خ1طام.ه'؛ وقال ال4عشى:
أ%رادوا ن.ح\ت. أ%ث}ل%ت1نا،
وكنا ن.م\ن.ع ال�ط�م.ا

وال%ط}م.ة�: ر.ع\ن' البل 
(* قوله «والطمة رعن البل» ضبط ف ال4صل

والكم والنهاية بفتح الاء وسكون الطاء، وف بعض نسخ الصحاح بضم الاء).
وال1طام': الز>مام'. وخ.ط%م\ت' البعي: ز.م\ت'ه'. ابن شيل: ال1طام'
كل حبل ي'ع.ل�ق' ف ح.ل}ق, البعي ث ي'ع\ق%د' على أ%نفه، كان من

ج,ل}د{ أ%و صوف أ%و ليف أ%و ق1ن_ب�، وما جعلت لش1فار بعيك من حبل فهو
خ1طام¬، وجعه ال�ط�م'، ي'ف}ت.ل� من اللYيف والشعر والك%ت_ان وغيه، فإذا

ض'ف1ر. من ال4د.م, فهو ج.رير¬، وقيل: ال1طام' البل يعل ف طرفه حلقة ث
ي'ق%ل�د' البعي ث ي'ث%ن_ى على م.خ\ط1م1ه، قال: وخ.ط%م.ه' بال1طام,

إذا ع'لYق. ف ح.ل}ق1ه ث ث�ن>ي. على أ%نفه ول يثقب له ال4نف. قال
ابن سيده: وال1طام' كل© ما و'ض1ع ف أ%نف البعي لي'قاد به، والمع

خ'ط�م¬.
وخ.ط%م.ه بال1طام, ي.خ\ط1م'ه خ.طماv وخ.ط�م.ه، كلها: جعله على

أ%نفه، وكذلك إذا ح.ز_ أ%نفه ح.ز�اv غي ع.م1يق� ليضع عليه ال1طام.، وناقة
م.خ\طومةD، ونوق م'خ.ط�مةD: ش'د>د. للكثرة. وف حديث الزكاة: ف%خ.ط%م.



ال�خرى دونا أ%ي وض.ع. ال1طام. ف رأسها وأ%لقاه إليه لي.ق�ود.ها به.
قال ابن ال4ثي: خ1طام البعي أ%ن يأخذ حبلv من ليف أ%و شعر أ%و كتان،

فيجعل ف أ%حد طرفيه حلقة ث يشد فيه الطرف الخر حت يصي كاللقة، ث
vيقلد البعي ث ي'ث%ن_ى على م'خ.ط�م1ه، وأ%ما الذي يعل ف ال4نف دقيقا

فهو الز>مام'؛ واستعار بعض الرeج_از, ال1طام. ف ال%ش.رات فقال:
يا ع.ج.با، لقد رأي\ت' ع.ج.با:

ح1مار ق%ب_ان{ ي.س'وق' أ%ر\ن.ب.ا
عاق1ل%ها خاط1م.ها أ%ن ت.ذ}ه.ب.ا

فقلت: أ%ر\د1ف}ن فقال: م.ر\ح.ب.ا
أ%راد لئل تذهب أ%و مافة أ%ن تذهب؛ ورواه ابن جن:

خاط1م.ها زأ%م�ها أ%ن تذهبا
أ%راد زام_ها؛ وقول أ%ب النجم:

ت1ل}ك�م\ ل�ج.ي\م¬ فمت ت.خ\ر,ن\ط1م\،
ت.خ\ط1م\ أ�مور قومها وت.خ\ط1م\

يقال: فلن خاط1م' أ%مر ب.ن فلن{ أي هو قائدهم وم'د.ب>ر' أ%مرهم،
أ%راد أ%نم القادة� لعلمهم بال�مور. وف حديث شداد بن أ%و\س�: ما تكلمت'

بكلمة إل� وأ%نا أ%خ\ط1م'ها أ%ي أ%ربطها وأ%شدeها، يريد الحتزاز فيما
يقوله والحتياط فيما ي.ل}ف1ظ� به. وخ1طام' الد_لو,: حبلها. وخ1طام'
vالق%و\س: وت.ر'ها. أ%بوحنيفة: خ.ط%م. الق%و\س. بالو.ت.ر, ي.خ\ط1م'ها خ.ط}ما

وخ1طاماv علقه عليها، واسم ذلك ال�ع.ل�ق, ال1طام' أيضاv؛ قال
الطYر,م_اح':

،Dي.ل}ح.س' الر_ص\ف.، له ق%ض\ب.ة
س.م\ح.ج' ال%ت\ن, ه.ت'وف' ال1طام

واستعاره بعض الرeج_از, للد_ل}و, فقال:
إذا ج.ع.ل}ت الد_ل}و. ف خ1طام1ها
ح.م\راء4 من م.ك�ة%، أ%و إح\رام1ها

وخ.ط%م.ه' بالكلم إذا ق%هره ومنعه حت ل ي.ن\ب,س' ول ي'ح1ي'.
وال4خ\ط%م': ال4سود، وخ.ط}م' الليل,: أ%ول إقباله كما يقال أ%نف الليل؛ وقول

الراعي:
Dأ%تتنا خ'زام.ى ذات' ن.ش\ر�، وح.ن\و.ة



وراح¬ وخ.ط�ام¬ من ال1س\ك1 ي.ن\ف%ح'
قال ال4صمعي: مسك خ.ط�ام¬

ي.ف}ع.م' ال%ياشيم. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب عن النب، صلى ال
عليه وسلم، مرسلv: أ%نه وعد رجلv أ%ن ي.خ\ر'ج. إليه فأ%بطأ% عليه، فلما

خرج قال له: شغلن عنك خ.ط}م¬ أ%ي خ.ط}ب¬
جليل، وكأ%ن اليم فيه بدل من الباء؛ قال ابن ال4ثي: ويتمل أ%ن يراد

به أ%مر خ.ط%م.ه أ%ي منعه من الروج. وال1طام': س1م.ةD دون العيني؛
وقال أ%بو علي� ف التذكرة: ال1طام' س1م.ةD على أ%نف البعي حت تنبسط على

Dخ.د_ي\ه1. النضر: ال1طام' س1م.ة
ف ع'ر\ض, الوجه إل الد كهيئة ال%طY، وربا و'س1م. ب,خ1طام�، وربا

و'س1م. ب1طام.ي\ن,. يقال: جل م.خ\ط�وم' خ1طام� وم.خ\ط�وم' خ1طام.ي\ن,،
على الضافة، وبه خ1طام¬ وخ1طامان1.

وف حديث ح'ذيفة بن أ%س1يد{ قال: ترج الدابة فيقولون قد رأيناها، ث
ت.ت.وارى حت تعاق%ب. ناس¬ ف ذلك، ث ترج الثانية ف أعظم مسجد من

مساجدكم، فتأت السلم. فت'س.لYم' عليه وتأت الكافر فت.خ\ط1م'ه وت.ع.ر>ف�ه'
ذنوبه؛ قال شر: قوله ف%ت.خ\ط1م'ه'، ال%ط}م' ال4ث%ر' على ال4نف كما

ç}ي'خ\ط%م' البعي بالك%ي�. يقال: خ.ط%م\ت' البعي، وهو أ%ن ي'وس.م. ب.ط
من ال4نف إل أحد خ.د_ي\ه، وبعي م.خ\طوم¬، ومعن قوله ت.خ\ط1م'ه أي

تس3م'ه ب,س3م.ة{ ي'ع\رف' با؛ وف رواية: ترج الدابة ومعها ع.صا موسى
وخات.م' سليمان ف%ت'ح.لYي وجه الؤمن 

(* قوله «فتحلي وجه الؤمن» كذا ف
الصل والتكملة بالاء، وف نسختي من النهاية باليم، وف التهذيب: فتجلو).

بالعصا وت.خ\ط1م' أ%نف الكافر بالات.م, أ%ي تس3م'ه' با، من خ.ط%م\ت'
�البعي إذا ك%و.ي\ت.ه' خ.ط9اv من ال4نف إل أحد خديه، وتسمى تلك الس>م.ة

ال1طام، ومعناه أ%نا ت'ؤثYر' ف أ%نفه س1م.ة ي'عرف با، ونو ذلك قيل
ف قوله: س.ن.س3م'ه' على ال�ر\طوم,. وف حديث ل%قيط{ ف قيام الساعة

والع.ر\ض, على ال: وأ%ما الكافر ف%ت.خ\ط1م'ه' بثل ال�م.م, ال4سود أ%ي
تصيب خ.ط}م.ه، وهو أ%نفه، يعن تصيبه فتجعل له أ%ث%راv مثل أثر ال1طام

فتردeه بص'غ\ر�، وال�م.م': الفحم.
وال�خ.ط�م' من ال4نف: موضع ال1طام؛ قال ابن سيده: ليس على الفعل



ل4نا ل نسمع خ.ط�م. إل� أ%نم توهوا ذلك. وفرس م'خ.ط�م¬: أخذ البياض'
من خ.ط}م1ه إل حنكه السفل، والقول فيه كالقول ف الول. وتزوج على
خ1طام� أ%ي تزوج امرأ%تي فصارتا كالطام له. وخ.ط%م. الدي. خ.ط}ماv: خاط

حواش1ي.ه'؛ عن كراع. وال�خ.ط�م' وال�خ.طYم': الب'س\ر' الذي فيه خطوط
وطرائق؛ الكسر عن كراع؛ وقول ذي الرمة:

وإذ ح.ب.ا من أ%نف1 ر.م\ل� م.ن\خ1ر'،
خ.ط%م\ن.ه' خ.ط}ماv، وه'ن_ ع'س_ر'

قال ال4صمعي: يريد بقوله خ.ط%م\ن.ه م.ر.ر\ن% على أ%نف ذلك الرمل
فق%ط%ع\ن.ه'.

وال1ط}م1يe وال%ط}م1يe: ضرب من النبات ي'غ\س.ل� به. وف الصحاح:
ي'غ\س.ل� به الرأس'؛ قال ال4زهري: هو بفتح الاء، ومن قال خ1ط}م1ي�، بكسر
الاء، فقد لن. وف الديث: أنه كان يغسل رأسه بال1ط}م1ي� وهو ج'ن'ب¬

ي.ج\ت.ز,ئ' بذلك ول يص'بe عليه الاء أ%ي أ%نه كان ي.ك}ت.في بالاء الذي
ي.غسل به ال1ط}م1ي_، وينوي به غ�س\ل% ال%نابة، ول ي.س\ت.ع\م1ل� بعده

ماء آخر يص به الغسل.
:�وق%ي\س' بن ال%ط1يم: شاع1ر¬ من ال4نصار. وخ.ط1يم¬ وخ1طام¬ وخ'طام.ة

Òأ%ساء. وبنو خ'طام.ة: بطن من العرب قوم معروفون، وف التهذيب: ح.ي
�من ال4ز\د1. وخ.ط}م.ة�: بطن من أ%و\س, الل�ت1، وف الصحاح: وخ.ط}م.ة

:�من ال4نصار، وهم بنو عبد ال بن مالك بن أ%و\س�. وال%ط}م' وخ.ط}مة
موضعان؛ قال:

غداة% دعا بن ش31ج\ع�، وو.ل�ى
ي.ؤ'مe ال%ط}م.، ل يدعو م'ج,يب.ا

وأ%نشد ابن ال4عراب:
ن.عاماv ب.ط}م.ة% ص'ع\ر. ال�دو
د1، ل ت.ر,د' الاء4 إل� ص1ياما

يقول: هي صائمة منه ل ت.ط}ع.م'ه'، قال: وذلك ل4ن الن_عام ل ت.ر,د'
الاء ول تطعمه. وذات ال%ط}ماء 

(* قوله «وذات الطماء» كذا بالصل ومثله
ف الكم. وعبارة ياقوت: ذات الطمى موضع فيه مسجد لرسول ال، صلى
ال عليه وسلم، بناه ف مسيه إل تبوك من الدينة): من مساجد سيدنا رسول



ال، صلى ال عليه وسلم، بي الدينة وت.بوك.. وخ1طام' الك%ل}ب,: من
شعرائهم.

@خعم: ال%و\ع.م': ال4ح\مق. وال%ي\عامة: كناية عن الرجل الس_و\ء3،
�وقيل: هو نعت س.و\ء�. وال%ي\عامة�: الأ}بون؛ وال%ي\ع.م' وال%ي\عامة

وال%ج\ب'وس' وال%بيس والأ}بون� وال�ت.د.ثYر' وال1ث}ف%ر' وال1ث}فار'
وال%م\سوح' واحد. وقال أ%بو عمرو: الض_م.ج' ه.ي.جان� ال%ي\عام.ة1، وهو

الأ}بون. وف حديث الصادق: ل ي'ح1بeنا، أ%ه\ل% البيت1، ال%ي\عامة�؛
قيل: هو الأ}بون، والياء زائدة والاء للمبالغة.
@خقم: خ.ي\ق%م: حكاية صوت؛ ومنه قوله:

يدعو خ.ي\ق%ماv وخ.ي\ق%ما
(* قوله «يدعو خيقماv إل» أوله كما ف التكملة:

ول يزل عز تيم مدعما * للناس يدعو خ.يقماv وخيقما).
قال أ%بو منصور: ورأيت ف ديار بن تيم ر.ك1ي_ةv عاد1ي_ةv تسمى

خ.ي\ق%مان.ة%؛ قال: وأ%نشدن بعضهم ونن نستقي منها:
كأ%ن_ما ن'ط}ف%ة� خ.ي\ق%مان1

ص.بيب' ح1ن_اء� وز.ع\ف%ران1
وكان ماء هذه الركية أ%صفر شديد الصفرة.

@خلم: ال1ل}م'، بالكسر: الص_ديق' الالص. وهو خ1ل}م' نساء� أ%ي
ت1ب\ع'ه'ن_، والمع أ%خ\لم¬

وخ'ل%ماء�؛ قال ابن سيده: وعندي أن خ'ل%ماء4 إنا هو على توهم خ.ل1يم.
وال�خال%م.ة�: ال�صادقة� وال�غاز.ل%ة�. قال أ%بو العباس البد

حكايةv عن البصريي: كانوا ل يعد�ون التفننة حت يكون لا خ1ل}مان سوى زوجها.
أ%بو عمرو: ال1ل}م' ش.ح\م' ث%ر\ب, الشاة. وقال ابن ال4عراب ف باب

ف�ع'ل�: ال�ل�م' ش'حوم ث%ر\ب, الشاة، وال�ل�م' ال4ص\د1قاء�، وال4خ\لم
الصحاب؛ قال الكميت:
إذا ابت.س.ر. ال%ر\ب. أ%خ\لم'ها
�ك1شافاv، وه'ي>ج.ت1 ال4ف}ح'ل

وال1ل}م': م.ر\ب,ض' الظبية أ%و ك1ناس'ها لل}ف1ها إياه، وهو ال4صل ف
vوت.أ}و,ي إليه، وي'س.م_ى الصديق خ1ل}ما vذلك، تتخذه م.أ}ل%فا

:vل�ل}ف%ت1ه، وفلن خ1ل}م' فلن{. وال4خ\لم': م.راب,ض' الغنم. وال1ل}م' أ%يضا



العظيم.
@خلجم: ال%ل}ج.م' وال%ل%ي\ج.م': ال%سيم العظيم، وقيل: هو الطويل

ال�ن\ج.ذ1ب' ال%ل}ق,، وقيل: هو الطويل فقط؛ قال رؤبة: خ.د\لء خ.ل}ج.م.ة 
*)

vقوله «خدلء خلجمة» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف التهذيب جلل
خلجمة وضبط جللv بوزن غراب).

@خم: خ.م_ البيت. والبئر. ي.خ'مeهما خ.م�اv واخ\ت.م_هما: كنسهما،
والخ\ت1مام' مثله. وال1خ.م_ة�: ال1كنس.ة�. وخ'مام.ة� البيت1 والبئر: ما

�ك�س3ح. عنه من التراب فأ�لق1ي. بعض'ه على بعض�؛ عن اللحيان. وال�مام.ة
والق�مام.ة�: الك�ناسة�، وما ي'خ.مe من تراب البئر. وخ'مامة� الائدة:

ما ي.ن\ت.ث1ر' من الطعام فيؤكل وي'ر\ج.ى عليه الثواب.
Òوقلب م.خ\موم¬ أ%ي ن.ق1ي

من الغ1لY والسد. ورجل م.خم'وم' القلب: ن.ق1يÒ من الغش والد_غ%ل,،
وقيل: ن.ق1يeه' من الدنس. وف الديث عن سيدنا رسول ال، صلى ال عليه

وسلم: خي الناس ال%خ\موم' القلب. قيل: يا رسول ال، وما ال%خ\م'وم'
القلب؟ قال: الذي ل غش فيه ول حسد، وف رواية: س'ئ1ل% أ%يe الناس,
أ%فضل�؟ قال: الصادق' اللسان1 ال%خ\موم' القلب، وف رواية: ذو القلب

ال%خ\موم, واللسان الصادق، وهو من خ.م.م\ت' البيت إذا كنسته؛ ومثله قول مالك:
،eل ي.خ1م eمeالعي أ%ي كنسها وتنظيفها، وهو الس eوعلى الس_اقي خ.م
وذلك إذا كان خالصاv؛ وم.ث%لD ي'ض\ر.ب' للرجل إذا ذ�ك1ر. بي وأث}ن,ي.

eالثناء الطيب: وفلن ي.خ'م :eوال%م .eعليه: هو الس_م\ن' ل ي.خ1م
.vثياب فلن إذا كان ي'ث}ن,ي عليه خيا

وف النوادر: يقال خ.م_ه ب,ث%ناء� حس.ن� ي.خ'مeه، وط%ر_ه' ي.ط�رeه
ط%ر�اv، وب.ل�ه بثناء حسن ور.ش_ه، كل© هذا إذا أ%تبعه بقول حسن. وخ.م_

vخ.م�ا eبالكسر، وي.خ'م ،eالناقة%: حلبها. وخ.م_ اللحم' ي.خ1م
Òوأ%خ.م_: أ%نت أ%و تغيت رائتحته. ولم خام Òوهو خ.م vوخ'موما

وم'خ1مÒأ%ي منت. الليث: اللحم ال�خ1مe الذي قد تغي ريه ولا يفسد\ كفساد
ال1ي.ف1. وقد خ.م_ اللحم' ي.خ1مe، بالكسر، إذا أ%نت وهو ش1واء# أ%و

طبيخ. وف حديث معاوية: من أ%حب أ%ن ي.س\ت.خ1م_ الناس' له قياماv، قال
الطحاوي: هو بالاء العجمة، يريد أ%ن تتغي روائحهم من طول قيامهم عنده،



ويروى باليم، وقد تقدم؛ قال ابن دريد: خ.م_ اللحم' أكثر ما يستعمل ف
الطبوخ وال%ش\وي�، قال: فأ%ما الن>يء� فيقال فيه ص.ل� وأ%ص.ل�. وقال

أ%بو عبيد ف ال4مثلة: خ.م_ اللحم' وأ%خ.م_ إذا تغي وهو شواء# أ%و
ق%دير¬، وقيل: هو الذي ي'ن\ت1ن' بعد النeض\ج. وإذا خ.ب'ث% ريح' الس>قاء
فأ%فسد اللب. قيل: أ%خ.م_ اللب'، قال: وخ.م_ مثله؛ وأ%نشد ال4زهري:

أ%خ.م_ أ%و قد ه.م_ بال�م'وم
(* قوله «أخم أو قد إل» الذي ف التهذيب: قد حم أو قد إل).

وال%م1يم': اللب ساعة ي'ح\ل%ب'. وخ.م� اللب' وأ%خ.م_: غ%ي_ره
خ'ب\ث� رائحة الس>قاء، وربا استعمل ال�م'وم' ف النسان؛ قال ذ1ر\و.ة بن

خ.ج\ف%ة% الص_م'وت:
يا ابن هشام� ع.ص.ر. الظلوم,،
إليك أ%ش\ك�و ج.ن.ف. ال�صوم,
وش.م_ةv من شار,ف{ م.ز\كوم,،
قد خ.م_ أ%و زاد على ال�موم,

وأ%نشده ابن د'ر.ي\د{ ب.ر� ش.م_ة{ والعروف وش.م_ةv لقوله إليك
أ%شكو؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

كأ%ن� صوت. ش.خ\ب,ها إذا خ.مى
إنا أ%راد خ.م_ فأبدل من اليم ال4خية ياء، وهذا كقولم ل أ%م\له

أ%ي ل أ%م.ل©ه. وال%مe: ت.غ.يeر' رائحة الق�ر\ص, إذا ل ي.ن\ض.ج\.
وال�مe: ق%ف%ص' الدجاج؛ قال ابن سيده: أ%رى ذلك لبث رائحته. وخ'م_

إذا ج'عل ف ال�م> وهو حبس الدجاج، وخ'م_ إذا ن'ظYف..
وال%م1يم': المدوح. وال%م1يم': الثقيل الروح.

وال%مe: الب'كاء الشديد، بفتح الاء. وال1مامة�: ريشة فاسدة رديئة
تت الريش. وال%مe والخ\ت1مام': القطع. واخ\ت.م_ه: قطعه؛ قال:

يا اب\ن. أ%خ1ي، ك%ي\ف. رأ%ي\ت. ع.م_كا؟
أ%ر.د\ت. أ%ن ت.خ\ت.م_ه' فاخ\ت.م_كا

�وخ.م_ان� الناس: خ'شار.ت'ه'م\، وقيل: جاعتهم. ابن ال4عراب: خ.م_ان
الناس ون'ت_اش' الناس وع.و.ذ� الناس واحد. وقال اللحيان: رأ%يت

خ.م_اناv من الناس أ%ي ض'ع.فاء. ويقال: ذاك رجل من خ'م_ان1 الناس وخ.م_ان1
�الناس، على ف�ع\لن وف%ع\لن، بالضم والفتح، أ%ي من ر'ذالم: وخ'م�ان



:eالبيت: رديء متاعه؛ قال ابن دريد: هكذا روي عن أ%ب الطاب. وال1م
البستان الفارغ. وخ'م�ان: موضع، وقيل: موضع بالشام؛ قال ح.س_ان بن

ثابت:ل1م.ن, الد_ار' أ%و\ح.ش.ت\ ب.مغان1،
بي أع\لى الي.ر\م'وك1 فال%م�ان1

(* وف رواية: فالص_م_ان بدل فالم�ان)؟
وخ.م_ان� الشجر: رديئه؛ أ%نشد ثعلب:

ر.أ}ل%ةD م'ن\ت.ت1ف¬ ب'ل}ع'وم'ها،
تأكل الق%ت_ وخ.م_ان% الش_ج.ر\

وال%م_ان� أ%يضاv من الر>ماح: الضعيف.
،çح\فة1، وهو غدير خ.م��وخ.مÒ: غ%دير¬ معروف بي مكة والدينة بال

وقال ابن د'ر.ي\د{: إنا هو خ'مÒ، بضم الاء؛ قال م.ع\ن' بن أ%و\س�:
،eع.فا وخ.ل م_ن\ ع.ه,د\ت. به خ'م

وشاق%ك بال%س\حاء من س.ر,ف{ ر.س\م'
وورد ذكره ف الديث، قال ابن ال4ثي: هو موضع بي مكة والدينة

ت.ص'بe فيه عي هناك، وبينهما مسجد سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال:
وف الديث ذكر خ'م�ى، بضم الاء وتشديد اليم الفتوحة، وهي بئر قدية

كانت بكة.
وإخ\م1يم': موضع بصر. وخ'م_ام، على مثل خ'ط�اف: أ%بو بطن. قال ابن

سيده: وأ%روى ابن د'ر.ي\د إنا قال خ'مام، بالتخفيف.
وال%م\خ.م.ة� والت_خ.م\خ'م': ضرب من ال4كل قبيح، وبه سي ال%م\خام'،

ومنه الت_خ.م\خ'م'. وال1م\خ1م'، بالكسر: نبات ت'ع\ل%ف' ح.ب_ة البل�؛
:�قال ع.ن\ت.ر.ة

ما راع.ن إل ح.م'ول%ة� أ%ه\ل1ها،
و.س\ط% الد>يار,، ت.س.فe ح.ب_ ال1م\خ1م,

ويقال: هو بالاء، قال أ%بو حنيفة: ال1م\خ1م' وال1م\ح1م' واحد، وقد
تقدم، وهو الشeق9ارى. التهذيب ف ترجة ثغر: والث�غ\ر' من خيار الع'ش\ب,،

ولا ز.غ%ب¬
خشن، وكذلك ال1م\خ1م'، ويوضع الث�غ\ر' وال1م\خ1م' ف العي؛ قال ابن

ه.ر\م.ة%:
فكأن_ما اش\ت.م.ل%ت\ م.واقي عينه،



ي.و\م. الف1راق,، على ي.ب,يس, ال1م\خ1م,
Dمثل ال%ن\خ.ن.ة1، وهو أ%ن يتكلم الرجل كأ%نه م.خ\ن'ون :�وال%م\خ.م.ة
من الت>يه والك1ب\ر. وض.ر\ع¬ خ1م\خ1م¬: كثي اللب غ%زير'ه؛ قال أ%بو

و.ج\ز.ة%:
وح.ب_ب.ت\ أ%س\ق1ي.ةv ع.واك1ما،

وف%ر_غ%ت\ أ�خ\رى لا خ.ماخ1ما
وال%م\خام': رجل من بن س.د'وس، س'م>ي. بال%م\خ.م.ة1 ال%ن\خ.ن.ة1،

وكل© ما ف أ%ساء3 الشعراء ابن ح'مام، بالاء، إل ابن خ'مام، وهو
ث%ع\ل%ب.ة� بن خ'مام بن س.ي_ار�، فإنه بالاء.

وال�م\خ'م': د'و.ي\ب_ةD ف البحر؛ عن كراع.
@خنم: ت.خ\ن,م': اسم موضع؛ قال لبيد:

وهل ي.ش\تاق' م1ث}ل�ك من ر'س'وم�
د.وار,س.، بي ت.خ\ن,م. وال1لل,؟

قال ابن سيده: وإنا قضينا على تائه بالزيادة ل4نا لو كانت أ%صيلة
لكان ف%ع\ل1لv، وليس ف الكلم مثل ج.ع\ف1ر�.

@خندم: ال1ن\د1مان�: إسم قبيلة: وخ1ن\د1م: اسم موضع بناحية مكة. وف
حديث العباس حي أ%س.ر.ه' أ%بو الي.س.ر, يوم ب.د\ر� قال: إنه ل4عظم ف عين

من ال%ن\د.م.ة1؛ قال أ%بو موسى: أ%ظنه جبلv، قال ابن ال4ثي: هو جبل
معروف عند مكة؛ قال ابن بري: كانت به وقعة يوم فتح مكة، ومنه يوم

ال%ن\د.م.ة1، وكان لقيهم خالد بن الو.ليد فه.ز.م. الشركي وق%ت.ل%هم؛ وقال
الر_اع1ش' لمرأ%ته وكانت لم.ت\ه' على انزامه:

إن_ك1 لو شاه.د\ت1 يوم. ال%ن\د.م.ه\،
إذ ف%ر_ ص.ف}وان� وف%ر_ ع1ك}ر,م.ه\،
ول%ح1ق%ت\نا بالسeيوف ال�س\ل1م.ه\،
ي.ف}ل1ق}ن. كل� ساع1د{ وج'م\ج'م.ه\

ض.ر\باv، فل ت'س\م.ع' إل غ%م\غ.م.ه\،
لم ن.ه,يت¬، ح.و\ل%ه'، وح.م\ح.م.ه\،

ل ت.ن\ط1ق1ي باللوم أ%دن ك%ل1مه\
وكان قد قال قبل ذلك:

إن ي'ق}ب,ل�وا اليوم. فما ب ع1ل�ه\،



هذا س1لح¬ كام1ل وأ%ل�ه\،
وذو غ1رار.ي\ن, س.ريع' الس>ل�ه\

رأيت هنا حاشية أ%ظنها بط الشيخ الشاطب اللغوي صاحبنا، رحه ال،
قال: هذا الرجز نسبه ابن السيد الب.ط%ل}ي'وس1ي� ف ال�ث%ل�ث للر_اع1ش,

ال�ذ%ل9 وأ%نشده الس_ل9ة، بكسر السي، قال: وأ%نشده الموهري ف ترجة
سلل بفتحها، ول ي'س.م> الراجز، وذكر ابن بري هناك أ%نه ح1ماس' بن ق%ي\س
بن خالد الكنائي، قال: كانت هذه الاشية، وكذلك شاهدت' ف حاشية

ال�ث%ل�ث1 ما م1ثاله: كان ح1ماس' بن ق%ي\س ابن خالد أ%ح\د1 بن بكر بن ك1نانة
ي'ع1دe سلحاv ويصلحه قبل قدوم سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، مكة

يوم الفتح، فقالت له امرأ%ته: لاذا ت'ع1دeه'؟ فقال: لمد وأ%صحابه
وإن ل4رجو أ%ن أ�خ\د1م.ك1 بعض.ه'م\؛ ث قال:

إن ي.ل}ق%ن اليوم ف%ما ب عل�ه
. . . ال4بيات. ولقيهم خالد وقتل من الشركي أ�ناساv، ث انزموا فخرج

ح1ماس' بن ق%ي\س منهزماv، قال: وقيل إن هذا الرجز ل�ر.ي\م بن ال%طيم،
قاله وهو يارب بن جعفر، وكانوا قتلوا أ%خاه فح.م.ل% ه'ر.ي\م¬ على قاتله
فقتله، وجعل ي.ر\ت.ج,ز' با، وذكر ابن هشام ف س1ية سيدنا رسول ال،

صلى ال عليه وسلم، الر_اع1ش. وح1ماساv ول يذكر ه'رياv، وهذا اختلف
ظاهر.

@خوم: أ%رض خام.ةD أ%ي وخ1يمةD؛ حكاه أ%بو ال%ر_اح,، وقد خام.ت\
ت.خ1يم' خ.ي.ماناv؛ قال ابن سيده: قال الفراء ل أعرف ذلك، قال: وهذا الذي قاله

الفراء من أ%نه ل يعرفه صحيح، إذ ح'ك}م' مثل هذا خام.ت\ ت.خ'وم'
�خ.و.ماناv. والامة�: الغ.ض_ة� الر>ط}ب.ة� من النبات. وف الديث: م.ث%ل

الؤمن مثل الام.ة1 من الزرع ت'م.ي>ل�ها الريح' مرة هكذا ومرة هكذا؛ قال
الطرماح:

إنا ن.ح\ن م1ث}ل� خامة1 ز.ر\ع�،
فم.ت ي.أ}ن1 ي.أ}ت1 م'ح\ت.ص1د'ه\

قال ابن ال4ثي: وهي الط�اقة� اللينة، وألفها منقلبة عن واو.
@خيم: ال%ي\م.ة�: بيت من بيوت ال4عراب مستدير يبنيه العراب من عيدان1

الشجر؛ قال الشاعر:
أ%و م.ر\خ.ة خ.ي_م.ت\



(* قوله «أو مرخة خيمت» كذا بالصل، والشطرة موجودة بتمامها ف التهذيب
وهي:

أو مرخة خيمت ف أصلها البقر).
وقيل: وهي ثلثة أ%عواد أ%و أ%ربعة ي'ل}ق%ى عليها الث©مام'

وي'س\ت.ظ%ل© با ف الر، والمع خ.ي\مات¬ وخ1يام¬ وخ1ي.م¬ وخ.ي\م¬، وقيل: ال%ي\م'
أ%عواد تنصب ف الق%ي\ظ1، وتعل لا ع.و.ار,ض'، وت'ظ%ل�ل� بالشجر فتكون

أ%بر.د. من ال4خ\ب,ي.ة1، وقيل: هي عيدان3D يبن عليها ال1يام'؛ قال
النابغة:

فلم ي.ب\ق. إل� آل� خ.ي\م� م'ن.ض_د{،
وس'ف}ع¬ على آس� ون'ؤ\ي¬ م'ع.ث}ل1ب'

çالس': الرماد. وم'ع.ث}ل1ب¬: مهدوم. والذي رواه ابن السياف على أ%س�
:vقال: وهو ال4ساس'؛ ويروى ع.ج'ز'ه' أ%يضا

�وث�مÒ على ع.ر\ش, ال1يام, غ%س3يل
ورواه أ%بو عبيد للنابغة، ورواه ثعلب لز'ه.ي�، وقيل: ال%ي\م' ما يبن

من الشجر والس>ع.ف1، ي.س\ت.ظ1ل به الرجل� إذا أ%ورد إبله الاء.
وخ.ي_م.ه أ%ي جعله كال%ي\م.ة. وال%ي\م.ة� عند العرب: البيت والنزل، وسيت

vخ.ي\م.ة
لن صاحبها يتخذها كالنزل ال4صلي. ابن ال4عراب: اليمة ل تكون إل

من أ%ربعة أ%عواد ث ت'س.ق�ف' بالث©مام, ول تكون من ثياب، قال: وأ%ما
ال%ظ%ل�ة� فمن الثياب وغيها، ويقال: م1ظ%ل�ةD. قال ابن بري: الذي

حكاه الوهري من أ%ن ال%ي\م.ة% بيت تبنيه ال4عراب من ع1يدان الش_ج.ر هو
قول ال4صمعي، وهو أ%نه كان يذهب إل أ%ن ال%ي\م.ة% إنا تكون من شجر،

فإن كانت من غي شجر فهي بيت، وغيه يذهب إل أ%ن ال%ي\م.ة تكون من
ال1ر.ق, ال%ع\مولة بال4ط}ناب,، واستدل بأن أصل الت_خ\ييم القامة،

فس'م>ي.ت\ بذلك ل4نا تكون عند النزول فسميت خ.ي\مةv؛ قال: ومثل� بيت النابغة
قول� م'زاح1م�:

م.ن.از,ل�، أ%م_ا أ%ه\ل�ها ف%ت.ح.م_ل�وا
ف%بان'وا، وأ%م_ا خ.ي\م'ها ف%م'ق1يم'

قال: ومثله قول زهي:
أر.ب_ت\ به الر\واح' كل� ع.ش1ي_ة{،



فمل ي.ب\ق. إل� آل� خ.ي\م� م'ن.ض_د1
قال: وشاهد ال1ي.م, قول م'ر.قYش�:

هل تعرف الد_ار ع.ف%ا ر.س\م'ها
إل ال4ثاف� وم.ب\ن.ى ال1ي.م\؟

وشاهد' ال1يام, قول ح.س�ان:
وم.ظ}ع.ن ال%ي> وم.ب\ن.ى ال1يام

:�وف الديث: الش_ه,يد' ف خ.ي\م.ة1 الل1ه تت. الع.ر\ش,؛ ال%ي\م.ة
معروفة؛ ومنه: خ.ي_م. بالكان أ%ي أ%قام به وسكنه، واستعارها ل1ظلY رحة

ال ور,ض\وانه، وي'ص.د>ق�ه' الديث الخر: الشهيد ف ظ1لY ال
وظ1لY ع.ر\ش1ه. وف الديث: من أ%حب أ%ن ي.س\ت.خ1يم. له الرجال� ق1ياماv كما

ي'قام' بي يدي ال�لوك وال�مراء، وهو من قولم: خام ي.خ1يم' وخ.ي>م'
و.خ.ي_م. ي'خ.ي>م' إذا أقام بالكان، ويروى: اس\ت.خ.م_ واس\ت.ج.م_،

وقد تقدما. وال1يام' أ%يضاv: ال%واد1ج' على التشبيه؛ قال ال4عشى:
أ%م1ن ج.ب.ل ال4م\رار, ضر\ب' خيام1كم

على ن.بإ�، إن9 ال4شاف9 س.ائل
وأ%خام. ال%ي\م.ة% وأخ\ي.م.ها: ب.ناها؛ عن ابن ال4عراب. وت.خ.ي_م

مكان% كذا: ض.ر.ب خ.ي\م.ت.ه'. وخ.ي_م. القوم': دخلوا ف ال%ي\مة.
وخ.ي_م'وا بالكان: أ%قاموا؛ وقال ال4عشى:

،vب\ح' قام. م'بادراeف%ل%م_ا أ%ضاء4 الص
وكان% ان\ط1لق' الشاة م1ن ح.ي\ث� خ.ي_م.ا

والعرب تقول: خ.ي_م. فلن خ.ي\م.ةv إذا بناها، وت.خ.ي_م. إذا أقام.
فيها؛ وقال زهي:

وض.ع\ن. ع1ص1ي_ الاض1ر, ال�ت.خ.ي>م,
وخ.ي_م.ت الرائحة الطي>بة� بالكان والثوب: أ%قامت وع.ب,ق%ت به.

وخ.ي>م. الو.ح\ش1يe ف ك1ناسه: أ%قام. فيه فلم ي.ب\ر.ح\ه'.وخ.ي_م.ه:
غ%ط�اه بشيء كي ي.ع\بق به؛ وأ%نشد:

م.ع. الطYيب, ال�خ.ي_م ف الثياب
أ%بو عبيد: ال1يم' الشيم.ة والطبيعة وال�ل�ق والسجية. ويقال: خ1يم

السيف ف1ر,ن\د'ه، وال1يم': ال4صل؛ وأ%نشد:
وم.ن\ ي.ب\ت.د1ع\ ما ل%ي\س م1ن خ1يم ن.ف}س3ه،



ي.د.ع\ه وي.غ\ل1ب\ه على النفس, خ1يم'ها
ابن سيده: ال1يم'، بالكسر، ال�ل�ق، وقيل: س.عة ال�ل�ق، وقيل: ال4صل
vوخ.ي.مانا vفارسي معر_ب ل واحد له من لفظه. وخام. عنه ي.خ1يم خ.ي\ما

vوخ.ي\مومة: ن.ك%ص. وج.ب'ن.، وكذلك إذا كاد يكيد كيدا vوخ1ياما vوخ'ي'وما
فرجع عليه ول ير فيه ما يب، ون.ك%ل% ون.ك%ص.، وكذلك خام'وا ف الر\ب

فلم ي.ظ}ف%ر'وا بي وضع'فوا؛ وأ%نشد:
ر.م.و\ن عن ق1س3ي> الزeور، حت

أ%خام.ه'م' الل%ه' با ف%خام'وا
وال%ائ1م': ال%بان. وخام. عن الق1تال ي.خ1يم' خ.يماv وخام فيه: ج.ب'ن

عنه؛ وقول الذل ج'نادة بن عامر:
لع.م\ر'ك م.ا و.ن.ى اب\ن' أ%ب أ�ن.ي\س�،

ولخام. الق1تال% ول أ%ضاعا
قال ابن جن: أ%راد حرف الر وحذ%ف%ه أ%ي خام. ف القتال، وقال: خام.
ج.ب'ن. وت.راجع؛ قال ابن سيده: وهو عندي من معن ال%ي\م.ة1، وذلك أن
ال%ي\م.ة ت'عطف وت'ث}ن على ما تتها لت.قيه وتفظه، فهي من معن الق%ص\ر

والث�ن\ي، وهذا هو معن خام. ل4نه انك%س.ر وتراجع وانثن، أ%ل ت.راهم
قالوا لانب ال1باء ك1س\ر¬؟ ابن سيده: والام.ة� من الز_رع أ%ول� ما

ي.ن\بت' على ساق� واحدة، وقيل: هي الط�اق%ة� الغ.ض_ة منه، وقيل: هي الشجرة
الغ.ض_ة الر_ط}بة. ابن ال4عراب: الامة السeن\ب'لة، وجعها خام¬.

والامة: الف�ج\لة، وجعها خام؛ قال أ%بو سعيد الضرير: إن كانت مفوظة فليست
من كلم العرب؛ قال أ%بو منصور: وابن ال4عراب أ%ع\ر.ف' بكلم العرب من

أ%ب سعيد، وقد جعل الامة من كلم العرب بعنيي متلفي، والام' من
اللود: ما ل ي'د\بغ أ%و ل ي'بال%غ} ف دبغه. والام': الد>ب\س' الذي

ل ت.مسه النار؛ عن أ%ب حنيفة، قال: وهو أ%فضله. وال1يم': ال%م\ض'.
ابن بري: وخ1يماء� اسم ماءة{؛ عن الفراء: وخ1ي.م¬: جبل معروف؛ قال جرير:

أ%ق}ب.ل}ت م1ن ن.ج\ران أ%و ج.ن\ب.ي\ خ1ي.م\
وخ1يم¬: موضع معروف. وال%خ1يم': موضعان؛ قال أ%بوذؤيب:

ث ان\ت.هى ب.ص.ري عنه'م\، وق%د\ ب.ل%غ'وا
بطن. ال%خ1يم، فقالوا ال%ر� أ%و راح'وا

قال ابن جن: ال%خ1يم' م.ف}ع1لD لعدم م خ م، وع1ز_ة باب ق%ل1ق..



وحكى أ%بو حنيفة: خامت ال4رض ت.خ1يم' خ.ي.ماناv، وزعم أ%نه مقلوب من
و.خ'م.ت\؛ قال ابن سيده: وليس كذلك، إنا هو ف معناه ل مقلوب عنه.

وخ1م\ت' ر,ج\لي خ.ي\ماv إذا رفعتها؛ وأ%نشد ثعلب:
ر.أ%و\ا و.ق}ر.ةv ف الس�اق, م1ن�ي فحاولوا

ج'ب'ور,ي.، لا أ%ن رأ%و\ن أ�خ1يم'ها
الفراء وابن ال4عراب: الخام.ة� أ%ن يصي,ب النسان% أ%و الدابة%

ع.ن.ت¬ ف ر,ج\له، فل يستطيع أ%ن ي'م.ك9ن. ق%د.م.ه' من الرض في'ب\ق1ي عليها؛
يقال: إنه لي'خ1يم إحدى رج\ليه. أ%بو عبيد: الخام.ة� للفرس أ%ن يرفع

إحدى يديه أ%و إحدى رجليه على ط%ر.ف1 حافره؛ وأ%نشد الفراء ما أ%نشده ثعلب
:vأ%يضا

ر.أ%و\ا و.ق}ر.ةv ف الس_اق, م1ن>ي فحاولوا
ج'ب'وري.، لا أ%ن رأ%و\ن أ�خ1يم'ها

:vوخ'بانا vوخ1بانا vخب: خ.ب.ن. الثوب. وغ%ي.ه ي.خ\ب,ن'ه خ.ب\نا@
قل�ص.ه بالياطة. قال الليث: خ.ب.ن\ت' الثوب. خ.ب\ناv إذا رفعت. ذ�ل}ذ�ل%

الثوب, فخ1ط}ت.ه أ%ر\ف%ع. من موضعه كي يتقلص وي.ق}ص'ر كما يفعل بثوب الصب،
قال: وال�ب\نة� ثياب' الرجل، وهو ذ�ل}ذ�ل� ثوبه الرفوع. يقال: رفع ف

خ'ب\ن.ت1ه شيئاv، وقد خ.ب.ن. خ.ب\ناv. وال�ب\نة�: ال�ج\زة يتخذها الرجل
ف إزاره ل4نه ي'ق%لYص'ها. وال�ب\نة: الوعاء� يعل فيه الشيء ث يمل

كذلك أ%يضاv، فإ,ن جعلته أ%مامك فهو ث1بانD، وإن حلته على ظهرك فهو
حالD. وال�ب\ن.ة�: ما تمله ف ح1ض\ن,ك. وف حديث عمر، رضي ال عنه: إذا

�م.ر_ أ%حد'كم بائط{ فل}يأ}ك�ل} منه ول يتخذ} خ'ب\نةv؛ قال: ال�ب\نة
وال�ب\كة� ف ال�ج\ز.ة ح'ج\ز.ة1 الس_روايل، والث©ب\نة� ف ال3زار,.

ويقال للثوب إذا طال ف%ث%ن.ي\ت.ه: قد خ.ب.ن\ته وغب.ن\ته وك%ب.ن\ته. ابن
ال4عراب: أ%خ\ب.ن. الرجل� إذا خ.ب.أ% ف خ'ب\نة س.راويل1ه ما يلي

الصeل}ب.، وأ%ث}ب.ن. إذا خ.ب.أ% ف ث�ب\ن.ت1ه ما يلي الب.ط}ن.، وع.ن
بث�ب\ن.ت1ه إزار.ه. وف حديث آخر: من أ%صاب. بف1يه من ذي حاجة{ غي. م'ت_خ1ذ{

خ'ب\نة% فل شيء عليه أ%ي ل يأ}خذ منه ف ثوبه. وخ.ب.ن. الش>ع\ر. ي}ب,نه
خ.ب\ناv: حذ%ف ثانيه من غي أ%ن ي.س\ك�ن. له شيء إذا كان ما يوز فيه

الزحاف'، كحذ}ف السي من م'س\ت.فع1ل�ن، والفاء من م.ف}عولت، وال4لف من
فاع1لتن، وكله من ال%ب\ن, الذي هو الت_ق}ليص'. قال أ%بو إسحق: إنا



س'م>ي. م.خ\ب'وناv ل4نك كأ%نك عط%فت. ال�ز\ء4، وإن شئت أ%تمت.، كما
vه، وإنا سي خ.ب\نا�أ%ن� كل� ما خ.ب.ن\ت.ه من ثوب� أ%مك%ن.ك. إ,ر\سال

ل4ن ح.ذ}ف%ه مع أ%و_له؛ هذا قول أ%ب إسحق، وقول ال�خب_ل أ%نشده ابن
ال4عراب:

،Dر\صة�وكان% لا م1ن. حو\ض, س.ي\حان% ف
أ%راغ% لا ن.ج\م¬ من الق%ي\ظ1 خابن'.

أ%ي خ.ب.ن.ها القيظ�، وفسره ابن ال4عراب فقال: خاب,ن¬ خ.ب.ن. من طول
ظ1مئها أ%ي ق%ص_ر، يقول: اشت.د_ القيظ� وي.ب,س. الب.ق}ل� فق%ص'ر

الظYمء�. ورجلD خ'ب'نÒ: م'تق%ب>ض¬ كك�ب'ن¼. وخ.ب.ن. الشيء ي.خ\ب,ن'ه
خ.ب\ناv: أ%خفاه. وخ.ب.ن. الط�عام. إذا غ%ي_ب.ه واست.ع.د_ه للش>د_ة.

وال�ب\ن' ف الزادة: ما بي ال%ر.ب, 
(* قوله «ما بي الرب» بالتحريك آخره

باء موحدة كما ف الكم والتكملة). والف%م,، وهو دون ال1س\م.ع، ولكل
م1س\م.ع خ'ب\نان. ويقال: خ.ب.ن.ت\ه خ.ب'ون� مثل ش.ع.ب.ت\ه ش.ع'وب' إذا مات.

وال�ب\نة: موضع¬. وإنه لذو خ.ب.نات{ وخ.ن.بات{: وهو الذي ي.ص\ل�ح'
مر�ةv وي.ف}س'د أ�خرى.

@خبعثن: ال�ب.ع\ث1نة: الناقة� ال%ريزة. وت.يس¬ خ'ب.ع\ث1ن¬: غليظ شديد؛
قال:

رأ%يت' ت.ي\ساv راق%ن لك%ن،
ذا م.ن\ب,ت{ ي.ر\غ%ب' فيه ال�ق}ت.ن،

أ%ه\د.ب. م.ع\قود. الق%ر.ى خ'ب.ع\ث1ن.
وال�ب.ع\ث1ن' أ%يضاv من الرجال: القويe الشديد. أ%بو عبيدة:

ال�ب.ع\ث1نة من الرجال الشديد' ال%ل}ق العظيمة، وقيل: هو العظيم الشديد من
ال�سد. الوهري: ال�ب.ع\ث1نة الضخم الشديد مثل الق�ذ%ع\م1ل%ة%؛ وأ%نشد أ%بو

عمرو:
خ'ب.ع\ث1ن' ال%ل}ق, ف أ%خلقه ز.ع.ر¬

وقال أ%بو ز'بيد{ الطائي� ف وصف ال4سد:
،Dف ساع1د.يه1 ت.زاي'ل Dخ'ب.ع\ث1نة

تقول% وع.ى من بعد1 ما قد تك%س_را.
:vوقال الفرزدق يصف إب.ل



ح'و.اسات' الع.شاء3 خ'ب.ع\ثنات¬،
إذا الن_ك}باء� عار.ض.ت1 الش>م.ال.

ح'واسات: أ%ك�ولت. يقال: حاس. ي.ح'وس. ح.و\ساv أ%كل، والع.شاء، بفتح
العي: الطعام بعينه، أ%ي هي أ%كولت¬ مستوفيات¬ لعشائهن، ومن روى الع1شاء،

بكسر العي، فمعن ح'واسات متمعات؛ وقال الليث: ال�ب.ع\ث1ن' من كل شيء
التارe الب.د.ن1، وهذه الترجة ذكرها الوهري بعد ترجة خت، وكذلك ذكره

ابن بري أ%يضاv ول ينتقده على الوهري.
@خت: خ.ت.ن. الغلم. والارية ي.خ\ت1ن'هما وي.خ\ت'نهما خ.ت\ناv، والسم

ال1تان� وال1تانة�، وهو م.خ\تون، وقيل: ال%ت\ن للرجال، وال%ف}ض'
للنساء. وال%ت1ي: ال%خ\ت'ون�، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء. وال1تانة:

صناعة الاتن. وال%ت\ن': ف1ع\ل الاتن الغ'لم.، وال1تان ذلك ال4م\ر'
ك�ل©ه وع1لج'ه. وال1تان�: موضع ال%ت\ن, من الذكر، وموضع القطع من ن.واة

الارية. قال أ%بو منصور: هو موضع القطع من الذكر وال�نثى؛ ومنه الديث
الرويe: إذا ال}ت.ق%ى ال1تانان فقد وجب الغسل�، وها موضع القطع من
ذكر الغلم وفرج الارية. ويقال لق%ط}عهما الع\ذار' وال%ف}ض'، ومعن

التقائهما غ�ي'وب' الشفة ف فرج الرأ%ة حت يصي خ1تانه بذاء خ1ت.ان,ها،
وذلك أ%ن مدخل الذكر من الرأ%ة سافل عن خ1تان'ها ل4ن ختانا مستعل�،

وليس معناه أ%ن ي.م.اس_ خ1تان'ه ختانا؛ هكذا قال الشافعي ف كتابه. وأ%صل
ال%ت\ن: القطع'. ويقال: أ�ط}ح1ر.ت\ خ1تان.ت'ه إذا اس\ت'ق}ص1ي.ت\ ف

الق%ط}ع,، وتسمى الد_ع\وة� لذلك خ1تاناv، وخ.ت.ن' الرجل, ال�تزو>ج' بابنته
أ%و بأ�خته؛ قال ال4صمعي: ابن ال4عراب: ال%ت.ن' أ%بو امرأ%ة الرجل

وأ%خو امرأ%ته وكل من كان من ق1ب.ل, امرأ%ته، والمع أ%خ\تانD، وال�نثى
Òالرجل% إذا ت.ز.و_ج. إليه. وف الديث: علي �خ.ت.ن.ة. وخات.ن. الرجل

خ.ت.ن' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي زوج' ابنته، والسم ال�ت'ونة.
التهذيب: ال4ح\ماء� من قبل الزوج، وال4خ\تان� من قبل الرأ%ة،

والص>ه\ر' يمعهما. وال%ت.نة: أ�مe الرأ%ة وعلى هذا الترتيب. غيه: ال%ت.ن'
كل من كان من قبل الرأ%ة مثل ال4ب وال4خ، وهم ال4خ\تان�، هكذا عند
العرب، وأ%ما العام_ة� فخ.ت.ن' الرجل زوج' ابنته؛ وأ%نشد ابن بري للراجز:

وما ع.ل%ي_ أ%ن تكون% جار,يه\،
حت إذا ما ب.ل%غ.ت\ ث%مان,ي.ه\



ز.و_ج\ت'ها ع'ت\ب.ة% أ%و م'عاو,يه\،
أ%خ\تان� صدق� وم'هور¬ عال1ي.ه\.

وأ%بو بكر وعمر، رضي ال عنهما، خ.ت.نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم.
وسئل سعيد بن جبي: أ%ي.ن\ظ�ر الرجل إل شعر خ.ت.ن.ت1ه؟ فقرأ% هذه

الية: ول ي'ب\د1ين. زينتهن إل لبعولتهن، حت قرأ% الية فقال: ل أ%راه
فيهم ول أ%راها فيهن_، أ%راد ب.ت.ن.ت1ه أ�م_ امرأ%ته. وروى ال4زهري

أ%يضاv قال: سئل سعيد بن جبي عن الرجل يرى رأ}س أ�م امرأ%ته فتل: ل ج'ناح
عليهن، إل آخر الية، قال: ل أ%راها فيهن. ابن الظف�ر: ال%ت.ن

الص>ه\ر. يقال: خات.ن\ت' فلناv م'خات.نةv، وهو الرجل التزو�ج ف القوم،
قال: وال4بوان1 أ%يضاv خ.ت.نا ذلك الزوج. وال%ت.ن': زوج' فتاة القوم، ومن

كان من ق1ب.ل1ه من رجل أ%و امرأ%ة فهم كلهم أ%خ\تانD ل4هل الرأ%ة.
وأ�م� الرأ%ة وأ%بوها: خ.ت.نان1 للزوج، الرجل� خ.ت.ن¬ والرأ%ة خ.ت.نة. قال

أ%بو منصور: ال�ت'ونة ال�صاهرة وكذلك ال�تون، بغي هاء؛ ومنه قول
الشاعر:

رأ%يت' خ'تون% العام,، والعام, ق%ب\ل%ه'،
كحائضة{ ي'ز\ن با غي. طاه1ر.

أ%راد رأ%يت مصاهرة العام والعام الذي كان قبله كامرأ%ة حائض زن با،
وذلك أ%نما كانا عام.ي\ ج.د\ب�، فكان الرجل ال%ج,ي' إذا كثر ماله

ي.خ\ط�ب' إل الرجل الشريف السيب الصريح النسب إذا قل9 مال�ه ح.ريت.ه
فيزو�جه إياها ليكفيه مؤونتها ف جدوبة السنة، فيتشرف ال%ج,ي' با لشرف

نسبها على نسبه، وتعيش هي باله، غي أ%نا تورث أ%هلها عاراv كحائضة ف�ج,ر.
با فجاءها العار من جهتي: إحداها أ%نا أ�تيت حائضاv، والثانية أ%ن

الوطء4 كان حراماv وإن ل تك�ن حائضاv. وال�تونة أ%يضاv: ت.ز.وeج' الرجل
الرأ%ة%؛ ومنه قول جرير:

وما اس\ت.ع\ه.د. ال4قوام' من ذي خ'ت'ونة{
من الناس,، إ,ل م1نك. أ%و من م'حارب,.

قال أ%بو منصور: وال�ت'ونة ت.ج\م.ع' ال�صاهرة% بي الرجل والرأ%ة،
فأ%هل� بيتها أ%خ\تان� أ%هل بيت الزوج وأ%هل� بيت1 الزوج أ%خ\تان� الرأ%ة1
وأ%هل1ها. ابن شيل: سيت ال�خات.ن.ة م'خاتنةv، وهي الصاهرة، للتقاء

ال1تان.ي\ن, منهما. وروي عن ع'ي.ي\نة بن ح1ص\ن�: أ%ن النب، صلى ال



عليه وسلم، قال: إن موسى أ%ج.ر. ن.ف}س.ه بع1ف�ة1 ف%ر\ج,ه1 وش1ب.ع,
ب.ط}ن,ه، فقال له خ.ت.ن'ه: إن لك ف غنمي ما جاءت به قال1ب. ل%و\ن{؛ قال1ب.

ل%و\ن{: على غي أ%لوان أ�مهاتا، أ%راد بال%ت.ن, أ%با الرأ%ة، وال
أ%علم.

،�@خدن: ال1د\ن� وال%د1ين: الصديق'، وف الكم: الصاحب' ال�حد>ث
والمع أ%خ\دانD وخ'د.ناء. وال1د\ن� وال%د1ين': الذي ي'خ.اد1ن'ك فيكون معك

ف كل أ%مر ظاهر وباطن. وخ1د\ن� الارية: م'ح.د>ث�ها، وكانوا ف
الاهلية ل يتنعون من خ1د\ن{ ي'ح.د>ث� الارية فجاء السلم' بدمه.

وال�خاد.نة: ال�صاحبة، يقال: خاد.ن\ت' الرجل%. وف حديث علي�، عليه السلم: إن
�اح\تاج. إل م.ع'ونتهم فش.رe خليل� وأ%ل4م' خ.د1ين�؛ ال1د\ن

وال%د1ين': الصديق. وال4خ\د.ن�: ذو ال4خ\دان1؛ قال رؤبة:
وان\ص.ع\ن. أ%خ\داناv لذاك. ال4خ\د.ن1.

ومن ذلك خ1د\ن� الارية. وف التنزيل العزيز: م'ح\ص.نات{ غي. م'سافحات{
:Dول م'ت_خ1ذات1 أ%خ\دان{؛ يعن أ%ن ي.ت>خ1ذ}ن% أ%صدقاء. ورجل خ'د.نة

.vالناس. كثيا �ي'خاد1ن
@خذن: الليث: ال�ذ�ن_تان1 ال�ذ�نان1؛ وأ%نشد:

يا اب\ن. الت خ'ذ�ن_تاها باع'.
قال أ%بو منصور: هذا تصحيف، والصواب ال�ذ�ن_تان، هكذا روي لنا عن أ%ب

عبيد وغيه، والاء وهم.
@خذعن: ال�ذ}ع'ونة: الق1ط}ع.ة� من الق%ر\عة والق1ث�اءة1 أ%و الشحم.

@خرطن: ال%راط1ي': د1يدانD ط1والD تكون ف ط1ي, ال4نار؛ قال
ال4زهري: ول أ%ح\س.ب'ها عربية مضة، وال أ%علم.

@خزن: خ.ز.ن% الش_يء4 ي.خ\ز'نه خ.ز\ناv واخ\ت.ز.نه: أ%ح\ر.زه وجعله ف
خ1زانة واختزنه لنفسه. وال1زانة�: اسم الوضع الذي ي'خ\ز.ن فيه الشيء.

�وف التنزيل العزيز: وإن} من شيء إل عندنا خ.زائن'ه. وال1زانة�: ع.مل
الاز,ن. وال%خ\ز.ن، بفتح الزاي: ما ي'خ\ز.ن فيه الشيء. وال1زانة�: واحدة
ال%زائن. وف التنزيل العزيز: ول أ%قول لكم عندي خ.زائن ال؛ قال ابن

ال4نباري: معناه غ�يوب علم ال الت ل يعلمها إل ال، وقيل للغ'يوب
خ.زائن' لغموضها على الناس واستتارها عنهم. وخ.ز.ن الال% إذا غي_به.

وقال سفيان بن عيينة: إنا آيات' القرآن خزائن، فإ,ذا دخلت. خزانةv فاجتهد



أ%ن ل ترج منها حت تعرف ما فيها، قال: شب_ه الية من القرآن بالوعاء
الذي يمع فيه الال الخزون، وسي الوعاء خزانة ل4نه من سبب الخزون

فيه. وخ1زانة النسان: قلبه. وخاز,نه وخ.ز�انه: لسانه، كلها على الثل.
وقال لقمان لبنه: إذا كان خاز,نك حفيظاv وخ1زانتك أ%مينةv ر.شد\ت. ف

أ%مر.ي\ك. دنياك وآخرتك، يعن اللسان والقلب؛ وقال:
إذا ال%ر\ء� ل ي.خ\ز'ن} عليه لسان'ه،
فليس على شيء� س1واه باز,ن1.

وخ.ز.نت' الس>ر_ واختز.ن\ت'ه: كت.م\ت'ه. وخ.ز,ن% اللحم'، بالكسر،
ي.خ\ز.ن� وخ.ز.ن% ي.خ\ز'ن خ.ز\ناv وخ'زوناv وخ.ز'ن%، فهو خ.زين¬: تغي وأ%نت

مثل خ.ن,ز. مقلوب منه؛ قال% طرفة:
ث�م_ ل ي.ح\ز.ن� فينا ل%ح\م'ها،

إنا ي.خ\ز.ن� لم' ال�د_خ1ر.
وعم_ بعضهم به تغي الطعام كله. وقال أ%بو حنيفة: ال%ز_ان� الرeط%ب

تس\و.دe أ%جوافه من آفة تصيبه، اسم كال%ب�ان والق%ذ9اف، واحدته
خ.ز�انة. واخت.ز.نت' الطريق. واخ\ت.صر\ت'ه، وأ%خذنا ماز,ن% الطريق وم.خاص1ر.ها

أ%ي أ%خذنا أ%قر.با.
@خسن: أ%هله الليث، وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: أ%خس.ن. الرجل�: إذا

ذ%ل� بعد ع1ز¼، نعوذ بال من ذلك.
@خشن: ال%ش1ن' وال4خش.ن': ال4حرش' من كل شيء؛ قال:

والجر. ال4خ\ش.ن والثYنايه.
وجعه خ1شانD وال�نثى خ.ش1نة وخ.ش\ناء؛ أ%نشد ابن ال4عراب يعن

ج'ل�ة التمر:
وقد ل%ف�فا خ.ش\ناء4 لي\س.ت\ بو.خشة{،
ت'وار,ي ساء4 البيت1، م'ش\ر,فة% الق�ت\ر,.

خ.ش'ن. خ'ش\نةv وخ.شانة وخ'شونة وم.خ\ش.نة، فهو خ.ش1ن. أ%خش.ن،
وال�خاشنة ف الكلم ونوه. ورجل أ%خشن: خ.ش1ن. وال�شونة: ضد اللي، وقد خ.ش'ن،

بالضم، فهو خ.ش1ن. واخش.و\شن. الشيء�: اشت.د_ت خ'شونت'ه، وهو للمبالغة
كقولم أ%عش.بت ال4رض' واع\ش.و\ش.بت\، والمع خ'ش\ن¬؛ قال الراجز:

تع.ل�م.ن\ يا ز.ي\د'، يا ابن. ز.ين,،
ل�ك}ل%ةD من أ%ق1ط{ وس.م\ن,،



وش.ر\بتان من عك1ي> الض_أ}ن1،
أ%ل}ي.ن' م.س�اv ف ح.وايا الب.ط}ن,.
من ي.ث}ر.ب,ي�ات{ ق1ذاذ{ خ'ش\ن�،

ي.ر\مي با أ%ر\مى من ابن, ت1ق}ن,.
يعن به ال�د'د. وف الديث: أ�خ.ي\ش1ن' ف ذات ال؛ هو تصغي

ال4خش.ن, للخ.ش1ن. وت%ش_ن. واخش.و\ش.ن الرجل�: ليس ال%ش1ن وتعو�ده أ%4و
أ%كله أو تكلم به أ%و عاش ع.يشاv خ.ش1ناv، وقال قولv فيه خ'شونة. وف حديثه

عمر، رضي ال عنه: اخش.و\شنوا، ف إحدى رواياته، وف حديث الخر أ%نه
قال لبن عباس: ن,ش\ن,شة من أ%خش.ن أ%ي حجر¬ من جب.ل، والبال توصف

بال�شونة. وف حديث ظ%ب\يان: ذ%ن>بوا خ1شان.ه؛ ال1شان�: ما خ.ش'ن من ال4رض،
ومعن خ.ش'ن دون معن اخ\ش.و\ش.ن. لا فيه من تكرير العي وزيادة الواو،

،vوكذلك كل ما كان من هذا كاعش.و\ش.ب. ونوه. واست.خ\ش.نه: وجده خ.ش1نا
وف حديث علي، رضي ال عنه، يذكر العلماء ال4تقياء: واست.لنوا ما

اس\ت.خ\ش.ن. ال�ت\ر.ف�ون. وخاش.ن.ه: خ.ش'ن عليه، يكون ف القول والعمل. وفلن
خ.ش1ن الانب أ%ي ص.ع\ب ل ي'طاق. وإنه لذو خ'ش\نة{ وخ'شونة وم.خ\ش.نة

إذا كان خ.ش1ن الانب. وف الثوب وغيه خ'شونة، وم'لء4ة خش\ناء: فيها
خ'شونة إما من ال1د_ة، وإما من العمل. وال%ش\ناء: ال4رض الغليظة. وأ%رض
خ.ش\ناء: فيها حجارة ورمل كخ.ش\اء. وك%تيبة خ.ش\ناء: كثية السلح. وف

حديث الروج إل أ�ح'د: فإ,ذا بك%تيبة خ.ش\ناء أ%ي كثية السلح خ.ش1نته،
ومعش.ر خ'ش\ن¬، ويوز تريكه ف الشعر؛ وأ%نشد ابن بري:

إذاv ل%قام. بن.ص\ري م.ع\ش.ر¬ خ'ش'ن¬،
عند. الفيظة1، إن} ذو ل�وثة{ لنا.

قال: هو مثل ف%ط1ن� وف�ط�ن؛ قال قيس بن عاصم ف ف�ط�ن�:
ل ي.ف}ط1ن'ون ل%ع.ي\ب, جار,ه1م،
وه'م' ل1ف}ظ1 ج,وار,ه ف�ط�ن'.

وخاش.ن\ت'ه: خلف لي.ن\ته. وخ.ش_ن\ت صدر.ه ت.خ\شيناv: أ%و\غ%ر\ت'؛ قال
عنترة:

لع.مري لقد أ%ع\ذ%ر\ت لو ت.ع\ذ�رينن،
وخ.ش_ن\ت' ص.د\راv ج.ي\ب'ه لك ناص1ح'.

وال�ش\نة: ال�شونة؛ قال حكيم بن م'صع.ب:



تش.ك�ى إل� الكلب' خ'ش\نة% ع.ي\ش1ه،
وب مثل� ما بالكلب أ%و\ ب,ي. أ%كثر.

وقال شر: اخ\ش.و\ش.ن. عليه صد\ر'ه وخ.ش'ن عليه صد\ر'ه إذا و.ج.د عليه.
وال%ش\ناء وال�ش.ي\ناء: بقلة خضراء ورقها قصي مثل الر_م\رام، غي

أ%نا أ%شد اجتماعاv، ولا حبÒ تكون ف الر_و\ض والق1يعان، سيت بذلك
ل�شونتها؛ وقال أ%بو حنيفة: ال�ش.يناء بقلة ت.نف%رش على ال4رض، خ.ش\ناء ف

ال%س> لينة ف الفم، لا ت.لزeج كت.لزeج الر>ج\لة، ون.و\رتا صفراء
كن.و\رة ال�ر�ة، وتؤكل وهي مع ذلك مرعى. وخ'ش.ي\نة: بطن من بطون العرب،

والنسبة إليهم خ'ش.نÒ. وبنو خ.ش\ناء وخ'ش.ي: ح.ي�ان، وقد س.م_و\ا
أ%خ\ش.ن. وم'خاش1ناv وخ'ش.ي\ناv وخ.ش1ناv. وأ%خ\ش.ن': جبل. وروى ابن

ال44عراب هذا الثل: ش1ن\ش1نة أ%عرفها من أ%خ\ش.ن.، وفسره بأ%نه اسم جبل،
قال: ومن قال أ%عرفها من أ%خ\ز.م، فهو اسم رجل.

�@خصن: ابن ال4عراب: من أ%ساء الفأ}س ال%ص1ي' وال%د.ثان
وال1ك}شاح. ابن سيده: ال%ص1ي' فأ}س¬ ذات' خ.ل}ف{ واحد، تذكر وتؤنث، والمع

أ%خ\ص'ن¬، وثلث� أ%خ\ص'ن� لتأ}نيثه، وهو الن_اج.خ' 
(* قوله «وهو الناجخ» كذا

بالتهذيب والتكملة كهاجر ول نرها ف مادتا). أ%يضاv؛ قال امرؤ القيس:
ي.ق}ط%ع' الغاف. بال%ص1ي, وي'ش\لي،

قد ع.ل1م\نا ب.ن\ ي'د1ير الر_بابا.
:�@خضن: خاض.ن. الرأ%ة% خ1ض.اناv وم'خاض.نةv: غاز.لا. وال�خاض.ن.ة

الت_رامي بقول الف�ح\ش,. وال�خاض.ن.ة�: ال�غاز.لة؛ قال الطYر,م_اح':
،Dوأ%لقت\ إل� القول% منهن_ ز.و\ل%ة

ت'خاض1ن' أ%و ت.ر\ن'و لق%و\ل, ال�خاض1ن,
(* قوله «وألقت إل9 القول منهن» كذا ف الصحاح، وقال الصاغان الرواية:

وأد�ت إل9 القول عنهن إل). وأ%نشد ابن بري:
وب.ي\ضاء4 م1ث}ل الر>ي، لو ش1ئ}ت' قد ص.ب.ت\

إل�، وفيها للم'خاض1ن, م.ل}ع.ب'
ال4صمعي وغيه: يقال خ.ض.ن\ت الدية% والعروف. إذا ص.ر.فها، وكذلك إذا

خ.ب.نها، اللحيان: ما خ'ض1ن.ت\ عنه ال�روء4ة� إل غيه أ%ي ما
ص'ر,ف%ت\. ويقال: خ.ضن.ه وخ.ب.ن.ه إذا ك%ف�ه؛ قال رؤبة:



ت.عت.زe أ%ع\ناق. الص>عاب, الل©ج_ن,
من ال4واب بالر>ياض, ال1خ\ض.ن,.

الل©ج_ن': جع الل�ج'ون1 
(* قوله «اللجن جع اللجون إل» عبارة

التكملة: اللجن البطاء). وهو الذي ل ي.ح\ر'ن ول ي.ب\ر.ح' مكانه وإن ض'رب، من
vذ1ل©. يقال: خ.ض.ن.ه خ.ض\نا�ال4واب: صلة للصعاب، وال1خ\ض.ن': ال

إذا أ%ذله. ابن ال4عراب: ال1خ\ض.ن الذي ي'ذ%لYل� الدواب_.
@خفن: الليث: ال%ف�ان� ر,ئال� الن_عام,، الواحدة خ.ف�ان.ة، وهو

ف%ر\خ'ها؛ قال أ%بو منصور: هذا تصحيف، والذي أ%راد الليث: ال%ف�ان، بالاء،
وهي ر,ئال� الن_عام، وقد ذكرناه ف حرف الفاء، قال: والاء فيه خطأ. قال

أ%بو منصور: وخ.ف�ان� مأ}سدة بي الثYن\ي وع'ذ%ي\ب�، فيه غ1ياض¬
ون'ز'وز¬، وهو معروف. ابن ال4عراب: ال%ف}ن' اس\ت1رخاء الب.ط}ن، قال أ%بو

منصور: هو حرف غريب ل أ%سعه لغيه، الليث: ال%ي\فان� ال%راد أ%و_ل% ما
يطي، ج.رادةD خ.ي\فانة، وكذلك الناقة السريعة. قال أ%بو منصور: جعل
خ.ي\فاناv ف%ي\عالv من ال%ف}ن,، وليس كذلك، إنا ال%ي\فان من الراد الذي
صار فيه خ'طوطD متلفة، وأ%صله من ال4خ\ي.ف1، والنeون ف خ.ي\فان نون

ف%ع\لن، والياء أ%صلية. وخ.ف%ي\ن.ن¬: اسم موضع قريب من ي.ن\ب'ع. بينها
وبي الدينة؛ قال كثي>ر:

،vت\ن.ن ل�ا وردن% خ.ف%ي\ن.نا�فقد ف
وه'ن_ على ماء ال�راض.ة1 أ%بعد'.

@خقن: خاقان�: اسم لكل ملك من ملوك الترك. وخ.ق�ن'وه على أ%نفسهم:
رأ}سوه'. الليث: خ.اقان� اسم يسمى به من ي'خ.قYن'ه الترك' على أ%نفسهم؛ قال

أ%بو منصور: وليس من العربية ف شيء.
@خن: خ.م.ن. الشيء4 ي.خ\م1نه خ.م\ناv وخ.م.ن. ي.خ\م'ن' خ.م\ناv: قال فيه

بال%د\س, والتخمي, أ%ي بالوهم والظن؛ قال ابن دريد: أ%ح\س3به
مول�داv. والت_خ\م1ي': القول� بال%د\س,. قال أ%بو حات: هذه كلمة أ%صلها

فارسية عر�بت، وأ%صلها من قولم خ'م.اناv على الظ�ن> 
(* قوله «من قولم

�خانا على الظن إل» هي عبارة التكملة بذا الضبط). وال%د\س,. وخ.م_ان
الناس,: خ'شار.ت'هم. وخ.م_ان� ال%تاع,: رديئة. وال%م_ان� من الرeم\ح:



الضعيف. ورمح خ.م_انD: ضعيف. وق%ناة خ.م_انة كذلك. وهو خام1ن' الذكر:
كقولك خام1ل� الذYك}ر,، على البدل؛ وأ%نشد:

،Dأ%تان، ود'ون من ع.ت.ادي م.عاق1ل
وعيد' م.ل1يك{ ذ1ك}ر'ه غي' خام1ن,.

ف%ع.ل� أ%با قاب'وس. ي.م\ل1ك' غ%ر\ب.ه'،
وي.ر\د.ع'ه ع1ل}م¬ با ف الك%ن.ائ1ن,.

ويروى: ع1ل}ماv، قال: والرفع أ%حسن وأ%جود.
@خنن: ال%ن,ي' من بكاء النساء: دون الن\ت1حاب,، وقيل: هو ت.ر.دeد

البكاء حت يصي ف الصوت غ�ن_ةD، وقيل: هو رفع الصوت بالبكاء، وقيل: هو
صوت يرج من ال4نف، خ.ن_ ي.خ1نe خ.ن,يناv، وهو بكاء الرأ%ة� ت.خ1نe ف

بكائها. وف حديث علي�: أ%نه قال لبنه ال%س.ن، رضي ال عنهما: إنك
ت.خ1نe خ.ن,ي. الارية؛ قال شر: خ.ن_ خ.ن,يناv ف البكاء إذا ر.د_د

البكاء ف ال%ياشيم، وال%ني' يكون من الضحك الاف أ%يضاv. الوهري:
ال%ن,ي' كالبكاء ف ال4نف والضحك ف ال4نف؛ قال ابن بري: ومن ال%ني,

كالبكاء ف ال4نف قول� م'د\ر,ك1 بن ح1ص\ن� ال4س.دي�:
بكى ج.ز.عاv من أ%ن يوت، وأ%ج\ه.ش.ت\

إليه ال1ر,ش>ى، وارم.ع.ل� خ.ن,ين'ها.
وف الديث: أ%نه كان ي'س\م.ع خ.نين'ه ف الصلة؛ ال%ن,ي': ضرب من

البكاء دون النتحاب، وأ%صل� ال%ن,ي خروج' الصوت من ال4نف كال%ني من
الفم. وف حديث أ%نس: ف%غ.ط�ى أ%صحاب' رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

وج'وه.هم لم خ.ن,ي¬. وف حديث خالد: فأ%خ\ب.رهم الب. ف%خ.نeوا يبكون.
وف حديث فاطمة، رضوان ال عليها: قام بالباب له خ.ن,ي¬. وال%ن,ي':
eوالفعل كالفعل، خ.ن_ ي.خ1ن ،vالضحك إذا أ%ظهره النسان فخرج خافيا

خ.ن,يناv، فإذا أ%خرج صوتاv رقيقاv فهو الر_ني'، فإ,ذا أ%خفاه فهو ال%ني'،
وقيل: ال%ن,ي' مثل ال4ن,ي,، ي'قال: أ%ن� وه.ن_ بعن واحد. قال
ابن سيده: وال%ن.ن' وال�ن_ة� وال%خ.ن_ة كالغ'ن_ة1، وقيل: هو فوق

الغ'ن_ة وأ%قبح منها، قال ال�ب.ر_د': الغ'ن_ة أ%ن ي'ش\ر.ب. الرف' صوت
ال%ي\شوم، وال�ن_ة أ%شدe منها. التهذيب: ال�ن_ة ضرب من الغنة، كأ%ن�

الكلم يرجع إل الياشيم، يقال: امرأ%ة خ.ن_اء وغ%ن_اء وفيها
م.خ.ن_ةD. ورجل أ%خ.نe أ%ي أ%غ%نe مسدود' الياشيم، وقيل: هو الساقط



ال%ياشيم، وال�نثى خ.ن_اء، وقد خ.ن_، والمع خ'نÒ؛ قال د.ه\ل%ب' ابن
ق�ر.ي\ع�: جارية ليست\ من الو.خ\ش.ن>، ول من السeود1 الق1صار, ال�ن>.

ابن ال4عراب: الن_ش1يج' من الفم، وال%ن,ي' من ال4نف، وكذلك
الن_خ1ي، وقال الف%ص1يح' من أ%عراب بن كلب: ال%ني س'د.د¬ ف ال%ياشيم،

وال�نان� منه. وقد خ.ن\خ.ن إذا أ%خرج الكلم من أ%نفه. وال�نان�: داء
يأ}خذ ف ال4نف. وال%ن\خ.نة: أ%ن ل يبي الكلم في'خ.ن\خ1ن ف خ.ياشيمه؛

،vوأ%نشد: خ.ن\خ.ن. ل ف قوله ساعة
فقال ل شيئاv ول أ%س\م.ع,.

ابن ال4عراب: الرeب�اح' الق1رد'، وهو وال%و\د.ل�، ويقال لصوته
ال%ن\خ.نة�، ولضحكه الق%ح\ق%حة�. وال�ن.نة�: الثور' ال�س3نe الض_خم.

وال�ن.ان� ف البل: كالزeكام ف الناس. يقال: خ'ن_ البعي، فهو م.خ\ن'ون.
وزمن ال�ن.ان1: زمن ماتت فيه البل؛ عنه؛ وقال ابن دريد: هو زمن معروف
vعند العرب قد ذكروه ف أ%شعارهم، قال: ول نسمع فيه من علمائنا تفسيا

شافياv، قال: وال4و_ل أ%صح؛ قال النابغة العدي ف ال�ن_ان1 لل3بل:
فمن ي.ح\ر,ص\ على ك1ب.ري، فإ,ن

من الشeب�ان1 أ%ي�ام. ال�نان1.
قال ال4صمعي: كان ال�ن_ان� داءé يأ}gخذ البل% ف مناخرها وتوت منه

فصار ذلك تارياv لم، وال�نان� داء# يأ}خذ الناس، وقيل: هو داء# يأ}خذ
ف ال4نف. ابن سيده: وال�نان� داء# يأخذ الطي ف ح'ل�وقها. يقال: طائر

م.خ\ن'ون، وهو أ%يضاv داء# يأ}خذ العي؛ قال جرير:
وأ%ش\ف1ي من ت.خ.ل©ج كلY داء�،

وأ%ك}وي الناظ1ر.ي\ن, من ال�نان1.
وال%خ.ن_ة�: ال4نف. التهذيب: قال بعضهم خ.ن.ن\ت' ال1ذ}ع. بالفأ}س

خ.ن�اv إذا قطعته. قال أ%بو منصور: وهذا حرف م'ريب¬، قال: وصوابه عندي
وجث%ث}ت' العود. ج.ث%اv، فأ%ما خ.ن.ن\ت' بعن قطعت فما سعته. اللحيان: رجل

م.ج\ن'ون م.خ\ن'ونD م.ح\ن'ونD، وقد أ%ج.ن_ه ال� وأ%ح.ن_ه وأ%خن_ه
بعن واحد. أ%بو عمرو: ال1نe السفينة الفارغة. وو.ط1ئ% م1خ.ن_ت.هم

وم.خ.ن_ت.هم أ%ي حريهم. وال1خ.نe: الرجل� الطويل، والصحيح ال%خ\ن'،
وهو مذكور ف موضعه؛ وأ%نشد ال4زهري:

لا ر.آه' ج.س\ر.باv م1خ.ن_ا



أ%ق}ص.ر. عن ح.س\ناء4 وار\ث%ع.نا.
أ%ي است.ر\خ.ى عنها. قال: ويقال للطويل م.خ\ن¬، بفتح اليم وجزم الاء.

وفلن م.خ.ن_ة لفلن أ%ي مأ}ك%لة. وم.خ.ن_ة� القوم: حريهم. وخ.ن.ن\ت'
ال�ل�ة إذا استخرجت. منها شيئاv بعد شيء�. التهذيب: ال%خ.ن_ة وسط

الدار، وال%خ.ن_ة الف1ناء�، وال%خ.ن_ة� الرم، وال%خ.ن_ة م.ض1يق'
�الوادي، وال%خ.ن_ة� م.ص.بe الاء من الت_ل}ع.ة1 إل الوادي، وال%خ.ن_ة

ف�و_ه.ة� الطريق، وال%خ.ن_ة ال%حج_ة البينة، وال%خ.ن_ة ط%ر.ف'
ال4نف، قال: وروى الش_ع\ب أ%ن الناس لا قدموا البصرة قال بنو تيم

لعائشة: هل لك ف ال4ح\ن.ف1؟ قالت: ل، ولكن كونوا على م.خ.ن_ت1ه أ%ي
vطريقته، وذلك أ%ن ال4ح\ن.ف تكلم فيها بكلمات، وقال أ%بياتا

يلومها فيها ف وقعة المل؛ منها:
فلو كانت1 ال4ك}نان� د'ون.ك1، ل ي.ج,د\

ع.ليك1 م.ق%الv ذو أ%داة{ ي.ق�ول�ها.
فبلغها كلم'ه وش1ع\ر'ه فقالت: أ%ل1ي كان ي.س\ت.ج,مe م.ثاب.ة% س.ف%ه,ه؟
وما لل4ح\نف1 والعربية، وإنا هم ع'ل�وج¬ لل, ع'ب.ي\د1 ال س.كنوا

الر>يف.، إل ال أ%شكو عقوق. أ%بنائي؛ ث قالت:
،Dب'ن.ي_ ات_ع1ظ}، إن� ال%واع1ظ% س.ه\لة

وي'وش1ك' أ%ن ت.ك}تان% و.ع\راv س.بيل�ها.
ول ت.ن\س.ي\ ف ال3 ح.ق_ أ�م'وم.ت،
فإ,نك أ%و\ل الناس, أ%ن ل ت.ق�ول�ها

ول ت.ن\ط1ق%ن\ ف أ�م_ة{ ل% بال%نا
ح.ن,يفي_ة، قد كان ب.ع\لي ر.س\ول�ها.

@خون: ال%خان.ة�: خ.و\ن� النeص\ح, وخ.و\ن� الو'د>، وال%و\ن� على من
ش.ت_ى 

(* قوله «على من شت» كذا بالصل بالتهذيب). وف الديث:
ال�ؤ\م1ن' ي'ط}ب.ع على كلY خ'ل�ق� إل ال1يان.ة% والك%ذ1ب. ابن سيده:

vفل ي.ن\ص.ح.، خانه ي.خ'ون'ه خ.و\نا �ال%و\ن� أ%ن ي'ؤ\ت.من النسان
وخ1يانةv وخان.ةv وم.خان.ةv؛ وف حديث عائشة، رضي ال عنها، وقد تثلت ببيت لبيد

بن ربيعة:
،vوم.لذ%ة vيت.ح.د_ثون% م.خان.ة



وي'عاب' قائل�هم، وإن ل ي.ش\غ.ب,.
ال%خانة: مصدر من اليانة، واليم زائدة، وقد ذكره أ%بو موسى ف اليم

من ال�ج'ون1، فتكون اليم أ%صلية، وخان.ه' واخ\تانه. وف التنزيل
العزيز: علم ال أ%نكم كنتم ت.خ\تان'ون% أ%ن\ف�س.ك�م؛ أ%ي بعض'كم بعضاv. ورجل

خائن¬
وخائنة أ%يضاv، والاء للمبالغة، مثل ع.ل�مة ون.س�ابة؛ وأ%نشد أ%بو

عبيد للكلب ياطب ق�ر.ي\ناv أ%خا ع'م.ي\ر� ال%ن.ف1ي>، وكان له عنده دم:
أ%ق�ر.ي\ن'، إنك لو رأ%ي\ت. ف%وار,س1ي
ن.ع.ماv ي.ب,ت\ن. إل ج.وان,ب, ص.ل}ق%ع,

(* قوله «صلقع» هكذا ف الصل.
ح.د_ث}ت. ن.ف}س.ك. بالو.فاء3، ول ت.ك�ن\

للغ.د\ر, خائ1نةv م'غ1ل� الص\ب.ع,.
Dوخ.ؤ'ون

وخ.و_انD، والمع خانةD وخ.و.نةD؛ ال4خية شاذة؛ قال ابن سيده: ول
يأ}ت شيء من هذا ف الياء، أ%عن ل يئ مثل سائر وس.ي.رة، قال: وإنا شذ

من هذا ما عينه واو ل ياء. وقوم¬ خ.و.نةD كما قالوا ح.و.ك%ة، وقد تقدم
ذكر وجه ثبوت الواو، وخ'و_انD، وقد خانه الع.ه\د. وال4مانة%؛ قال: فقال%

م'ج,يباv: والذي ح.ج_ حات1م¬ أ%خ'ون'ك. عهداv، إنن غ%ي' خ.و_ان1
وخ.و_ن% الرجل%: ن.س.به إل ال%و\ن1. وف الديث: نى أ%ن ي.ط}ر'ق
الرجل� أ%هل%ه ليلv لئل ي.ت.خ.و_نم أ%ي ي.ط}ل�ب. خ1يانت.هم وع.ث%رات1هم

وي.ت_ه,م.ه'م\. وخانه سيف�ه: ن.با، كقوله: السيف' أ%خوك وربا خان.ك..
وخانه الد_ه\ر': غ%ي_ر. حال%ه من اللYي إل الشدة؛ قال ال4عشى:

وخان% الزمان� أ%با مال1ك{،
وأ%يe امرئ� ل ي�ن\ه الز�م.ن\؟

وكذلك ت.خ.و_نه. التهذيب: خانه الدهر' والنعيم' خ.و\ناv، وهو تغي حاله
إل شر¼ منها، وإذا ن.با سيف�ك عن الض_ريبة فقد خانك. وسئل بعضهم عن

السيف فقال: أ%خوك وربا خانك. وكل© ما غي_رك عن حالك فقد ت.خ.و_ن.ك؛
وأ%نشد لذي الرمة:

ل ي.ر\ف%ع' الط�ر\ف.، إل ما ت.خ.و_ن.ه'
د.اع�، ي'ناد1يه1 باسم, الاء، م.ب\غ'وم'



قال أ%بو منصور: ليس معن قوله إل ما ت.خ.و_نه حجةv لا احتج له، إنا
معناه إل ما ت.ع.ه_ده، قال: كذا روى أ%بو عبيد عن ال4صمعي أ%نه قال:

الت_خ.وeن� التعهد، وإنا وصف. و.ل%د. ظ%ب\ية{ أ%و\د.ع\ته خ.مراv، وهي
ت.ر\ت.ع بالق�ر\ب منه، وتتعهده بالنظر إليه، وت'ؤنسه بب'غام1ها، وقوله

باسم الاء، الاء� حكاية دعائها إياه، وقال داع يناديه فذك�ره ل4نه ذهب
به إل الصوت والنداء. وت.خ.و_نه وخ.و_نه وخ.و_ن منه: نق%صه. يقال:

ت.خ.و_نن فلنD حقي إذا تن.ق�ص.ك؛ قال ذو الرمة:
ل ب.ل} هو الش_و\ق' من دار� ت%و_ن.ها

م.ر�اv س.حاب¬، وم.ر�اv بار,ح¬ ت.ر,ب'
وقال لبيد يصف ناقة:

ع'ذ%اف1ر.ةD ت'ق%م>ص' بالرeد.اف%ى،
ت.خ.و_ن.ها ن'زول وار\ت1حال.

أ%ي تن.ق�ص لم.ها وش.ح\م.ها. والرeد.اف%ى: جع' ر.د1يف{، قال ومثله
لعب\د.ة% بن الط�بيب:

�عن قان,ئ{ ل ت'خ.و>ن\ه ال4حاليل
وف قصيد كعب بن زهي:

�ل ت'خ.و>ن\ه ال4حاليل
وخ.و_نه وت%و_نه: تع.ه_د.ه. يقال: ال�م_ى ت%و_نه' أ%ي

تع.ه_د'ه؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة:
ل ي.ن\ع.ش' الط�ر\ف. إ,ل ما ت.خ.و_ن.ه.

يقول: الغزال ناع1س¬ ل يرفع طرفه إل أ%ن تيء4 أ�مه وهي التعهدة له.
ويقال: إل ما تن.ق�ص. نوم.ه د'عاء� أ�م>ه له. وال%و_ان�: من أ%ساء

ال4سد. ويقال: ت%و_نته الدeهور' وت%و_ف%ت\ه أ%ي تن.ق�ص.ت\ه.
والت_خوeن له معنيان: أ%حدها الت_نق©ص'، والخر الت_ع'هeد'، ومن جعله

ت.ع.هeداv جعل النون مبدلة من اللم، يقال: ت%و_نه وت%و_له بعن
واحد. وال%و\ن�: ف%ت\رة ف النظر، يقال للسد خائن' العي، من ذلك، وبه سي

ال4سد خ.و_اناv. وخائ1نة� ال4ع\ي'ن,: ما ت'سار,ق' من النظر إل ما ل
ي.ح1ل©. وف التنزيل العزيز: ي.ع\ل%م' خائنة% ال4ع\ي'ن, وما ت'خ\في

الصeد'ور؛ وقال ثعلب: معناه أ%ن ينظر نظرةv بريبة وهو نو ذلك، وقيل:
أ%راد يعلم خيانة% ال4عي، فأ%خرج الصدر على فاعلة كقوله تعال: ل تسمع



فيها لغ1ي.ةv؛ أ%ي ل%غ\واv، ومثله: سعت' راغ1ي.ة% ال3بل وثاغ1ي.ة%
الشاء3 أ%ي ر'غاءها وث�غاءها، وكل ذلك من كلم العرب، ومعن الية أ%ن الناظر

إذا نظر إل ما ل يل له النظر إليه نظر خيانة{ ي'س3رeها مسارقة علمها
ال، ل4نه إذا نظر أ%ول نظرة غي متعمد خيانة غي' آث ول خائن، فإ,ن
أ%عاد النظر ونيت'ه اليانة فهو خائن النظر. وف الديث: ما كان لنب¼

أ%ن تكون% له خائنة� ال4ع\ي'ن أ%ي يضمر ف نفسه غي. ما يظهره، فإ,ذا كف
لسانه وأ%ومأ% بعينه فقد خان، وإذا كان ظهور تلك الالة من ق1ب.ل العي
سيت خائ1ن.ة% العي، وهو من قوله عز وجل: يعلم خائنة ال4عي؛ أ%ي ما

ي.خ'ونون فيه من م'سارقة النظر إل ما ل يل. والائ1نة�: بعن اليانة،
وهي من الصادر الت جاءت على لفظ الفاعلة كالعاقبة. وف الديث: أ%نه

ر.د_ شهاد.ة% الائن والائنة؛ قال أ%بو عبيد: ل نراه خ.ص_ به ال1يانة%
ف أ%مانات الناس دون ما افترض ال على عباده وأ}تنهم عليه، فإ,نه قد

سى ذلك أ%مانة فقال: يا أيها الذين آمنوا ل ت.خ'ونوا ال والرسول%
vما أ%مر ال به أ%و ر.ك1ب. شيئا vوت.خ'ونوا أ%ماناتكم؛ فمن ض.ي_ع شيئا

ما ن.هى عنه فليس ينبغي أ%ن يكون عدلv. وال�وان� وال1و.ان�: الذي
ي'ؤ\كل عليه، م'44ع.ر_ب¬، والمع أ%خ\و,نة ف القليل، وف الكثي خ1ونD. قال

عد1يÒ: ل1خ'ون{ م.أ}د'وبة{ وز.مي؛ قال سيبويه: ل يركوا الواو كراهة
الضمة قبلها والضمة فيها. والخ\و.ان�: كال1وان1. قال ابن بري: ونظي'

Dوع'ون Dول ثالث لما، قال: وأ%ما ع.و.ان ،Dوب'ون Dخ'و.ان{ وخ'ون{ ب,وان
فإ,نه مفتوح ال4ول، وقد قيل ب'وانD، بضم الباء. وقد ذكر ابن بري ف ترجة

بون أ%ن مثلهما إ,و.انD وأ�وانD، ول يذكر هذا القول ههنا. الليث:
ال1و.ان الائدة، م'عر_بة. وف حديث الدابة: حت إن أ%هل% ال1و.ان1

ليجتمعون فيقول هذا يا مؤ\من وهذا يا كافر، وجاء4 ف رواية: الخوان، بمزة، وهي
لغة فيه. وقوله ف حديث أ%ب سعيد: فإ,ذا أ%نا بأ%خاو,ين. عليها ل�حوم¬

منتنة، هي جع خ1و.ان{ وهو ما يوضع عليه الطعام' عند ال4كل؛ وبالخو.ان1
فس>ر قول الشاعر: وم.ن\ح.ر, م1ئ}ناث{ ت.ج'رe ح'وار'ها،

وم.و\ض1ع إ,خوان{ إل ج.ن\ب, إخوان1.
vالس\ت'. والعرب تسمي ربيعا :�عن أ%ب عبيد. وال%و_انة

ال4و_ل%: خ.و_اناv وخ'و_اناv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وف الن>ص\ف1 من خ.و_ان% و.د_ ع.د'وeنا



بأ%ن_ه ف أ%م\عاء3 ح'وت{ ل%د.ى الب.ح\ر, 
(* قوله: بأنه؛ هكذا ف

الصل، دون إشباع حركة الضمي). قال ابن سيده: وجعه أ%خ\و,نة، قال: ول أ%دري
كيف هذا. وخ.ي\و.ان�: بلد باليمن ليس ف%ع\لن% ل4نه ليس ف الكلم اسم
عينه ياء ولمه واو، وترك صرفه ل4نه اسم للبقعة؛ قال ابن سيده: هذا

تعليل الفارسي، فأ%ما رجاء� بن' ح.ي\و.ة فقد يكون مقلوباv عن حي_ة{ فيمن جعل
ح.ي_ةv من ح و ي، وهو رأ}ي أ%ب حات، وي'ع.ض>د'ه رجل ح.و_اء وحاو�

للذي ع.م.ل�ه جع ال%ي�ات1، وكذلك ي'ع.ض>د'ه أ%رض م.ح\واة، فأ%ما
Dم.ح\ياة

ف هذا العن فم'عاق1ب.ةD إ,يثاراv للياء، أ%و مقلوب عن م.ح\و.اة، فلما
نقلت ح.ي_ة� إل العلمية خ'ص_ت العلمية بإخراجها على ال4صل بعد
القلب، وس.ه_ل% ذلك لم القلب'، إذ} لو أ%44ع.ل©وا بعد القلب، والق%ل}ب'

علةD، لتوال ال3ع\للن1. وقد قيل عن الفارسي: إن ح.ي_ة من ح ي ي، وإ,ن
ح.و_اء4 من باب لgآء�، وقد يكون ح.ي\و.ة ف%ي\ع1ل%ة من ح.و.ى ي.ح\و,ي

ح.ي\و,ي.ةv، ث قلبت الواو ياء للكسرة فاجتمعت ثلث ياءات، ومثله ح.ي\ي,ي.ة
فحذفت الياء ال4خية فبقي ح.ي_ة، ث أ�خرجت على ال4صل فقيل ح.ي\و.ة،

�فإذا كان ح.ي\و.ة� م'ت.و.ج>هاv على هذين القولي فقد ت.أ%د_ى ضمان
:�الفارسي أ%نه ليس ف الكلم شيء عينه ياء ولمه واو البتة. وال%ان
الان'وت' أ%و صاحب الانوت1، فارسي معر�ب، وقيل: الان� الذي

للت>جار,.
قال ابن سيده: فأ%ما ما أ%نشده ابن جن من قول بعض الول�دين:

وقام.ت\ إليه خ.د\ل%ة� الس_اق,، أ%ع\ل%ق%ت\
به منه م.س\م'وماv د'و.ي\ن.ة% حاج,ب,ه\.

قال: فإ,ن ل أ%عرف دون تؤنث بالاء بعلمة تأ}نيث ول بغي علمة،
أ%ل ترى أ%ن النحويي كلهم قالوا الظروف كلها مذكرة إ,ل ق�د�ام ووراء؟

قال: فل أ%دري ما الذي صغره هذا الشاعر، اللهم إل أ%ن يكون قد قالوا هو
د'و.ي\ن'ه، فإ,ن كان كذلك فقوله د'و.ي\ن.ة% حاجبه حسن على وجهه؛ وأ%دخل

ال4خفش عليه الباء4 فقال ف كتابه ف القواف، وقد ذكر أ%عرابي�اv أ%نشده
شعراv م'ك}ف%أv: فرددناه عليه وعلى نفر من أ%صحابه فيهم م.ن لي\س.

بد'ون,ه، فأ%دخل عليه الباء كما ترى، وقد قالوا: من د'ون�، يريدون من د'ون,ه،



وقد قالوا: د'ونك ف الشرف والسب ونو ذلك؛ قال سيبويه: هو على الثل كما
vقالوا إنه لص'ل}ب' القناة وإنه لن شجرة صالة، قال: ول يستعمل مرفوعا

ف حال الضافة. وأ%ما قوله تعال: وإنا منا الصالون ومنا د'ون ذلك؛
فإ,نه أ%راد ومنا قوم دون ذلك فحذف الوصوف. وثوب د'ونD: ر.د1يÒ. ورجل

د'ونD: ليس بلحق. وهو من د'ون1 الناس, والتاع, أ%ي من م'قار,ب,ه,ما. غيه:
ويقال هذا رجل من د'ون{، ول يقال رجلD دونD، ل يتكلموا به ول يقولوا

Dه كما يقال رجل ن.ذ}ل�فيه ما أ%د\و.ن.ه، ول ي'ص.ر_ف فعل
بي>ن' الن_ذ%الة. وف القرآن العزيز: ومنهم دون% ذلك، بالنصب والوضع

vموضع رفع، وذلك أ%ن العادة ف دون أ%ن يكون ظرفا
ولذلك نصبوه. وقال ابن ال4عراب: الت_د.وeن� الغن.ى التام. اللحيان:

يقال رضيت من فلن ب.ق}ص1ر أ%ي بأ%مر د'ون% ذلك. ويقال: أ%كثر كلم
العرب أ%نت رجل من د'ون{ وهذا شيء من د'ون{، يقولونا مع م1ن. ويقال: لول

أ%نك من د'ون{ ل ت.ر\ض. بذا، وقد يقال بغي من. ابن سيده: وقال اللحيان
vأ%يضا

رضيت من فلن بأ%مر من د'ون{، وقال ابن جن: ف شيء� د'ون{، ذكره ف
كتابه الوسوم بالعرب، وكذلك أ%ق%ل© ال4مرين وأ%د\و.ن'هما، فاستعمل منه
أ%فعل وهذا بعيد، ل4نه ليس له ف1ع\لD فتكون هذه الصيغة مبنية منه، وإنا
تصاغ هذه الصيغة من الفعال كقولك أ%و\ض.ع' منه وأ%ر\ف%ع' منه، غي أ%نه

قد جاء من هذا شيء ذكره سيبويه وذلك قولم: أ%ح\ن.ك' الشات.ي\ن,
وأ%ح\ن.ك' البعيين، كما قالوا: آك%ل� الشات.ي\ن, كأ%نم قالوا ح.ن.ك ونو ذلك،

�فإ,نا جاؤ'وا بأ%فعل على نو هذا ول يتكلموا بالفعل، وقالوا: آب.ل
الناس، بنزلة آب.ل� منه ل4ن ما جاز فيه أ%فعل جاز فيه هذا، وما ل يز فيه

ذلك ل يز فيه هذا، وهذه ال4شياء الت ليس لا فعل ليس القياس أ%ن يقال
فيها أ%فعل منه ونو ذلك. وقد قالوا: فلن آب.ل� منه كما قالوا أ%ح\ن.ك'

الشاتي. الليث: يقال زيد¬ د'ون.ك أ%ي هو أ%حسن منك ف ال%س.ب، وكذلك
الدeون� يكون صفة ويكون نعتاv على هذا العن ول يشتق منه فعل. ابن

 vد'ون.ك أ%ي قريبا �سيده: واد\ن
(* قوله «أي قريباv» عبارة القاموس: أي اقترب

من). قال جرير:
أ%ع.ي�اش'، قد ذاق. الق�يون� م.راس.ت



وأ%وقدت' ناري، فاد\ن� دونك فاصطلي.
قال: ودون بعن خلف وقد�ام. ود'ونك الشيء4 ودونك به أ%ي خذه. ويقال ف

الغراء بالشيء: د'ون.كه. قالت تيم للحجاج: أ%ق}ب,ر\نا صالاv، وقد كان
ص.ل%به، فقال: د'ون.ك�موه. التهذيب: ابن ال4عراب يقال اد\ن� د'ونك أ%ي

اقتر,ب\؛ قال لبيد:
،vم1ث}ل الذي بالغ.ي\ل, ي.غ\ز'و م'خ\م.دا

ي.ز\داد' ق�ر\باv د'ونه أ%ن ي'وع.دا.
م'خ\مد: ساكن قد و.ط�ن نفسه على ال4مر؛ يقول: ل ي.ر'دeه الوعيد' فهو

يتقد_م أ%مامه ي.غشى الز_ج\ر.؛ وقال زهي بن خ.ب_اب:
وإن ع1ف}ت. هذا، فاد\ن� دونك، إنن

قليل� الغ1رار، والش_ر,يج' ش1عاري.
الغ1رار: النوم، والشريج: القوس؛ وقول الشاعر:

ت'ريك. الق%ذى من د'ونا، وهي د'ونه،
إذا ذاق%ها من ذاق%ها ي.ت.م.ط�ق'.

فسره فقال: ت'ريك هذه المر' من دونا أ%ي من ورائها، والمر دون القذى
إليك، وليس ث قذvى ولكن هذا تشبيه؛ يقول: لو كان أ%سفلها قذى لرأ%يته.

وقال بعض النحويي: لد'ون% تسعة معان{: تكون بعن ق%ب\ل وبعن أ%مام.
وبعن وراء وبعن تت وبعن فوق وبعن الساقط من الناس وغيهم وبعن

الشريف وبعن ال4مر وبعن الوعيد وبعن الغراء، فأ%ما دون بعن قبل
فكقولك: د'ون النهر ق1تال ود'ون قتل ال4سد أ%هوال أ%ي قبل أ%ن تصل إل

ذلك. ود'ون% بعن وراء كقولك: هذا أ%مي على ما د'ون ج.يحون% أ%ي على ما
وراء4ه. والوعيد كقولك: د'ونك صراعي ودونك فت.مر_س\ ب. وف ال4مر:

vأ%ي الزم\ زيدا vدونك الدرهم. أ%ي خذه. وف ال3غراء: دونك زيدا
ف حفظه. وبعن تت كقولك: دون% ق%د.م1ك خ.دe عدو�ك أ%ي تت قدمك.

وبعن فوق كقولك: إن فلناv لشريف، فيجيب آخر فيقول: ود'ون ذلك أ%ي فوق
ذلك. وقال الفراء: د'ون% تكون بعن على، وتكون بعن ع.ل�، وتكون بعن
ب.ع\د، وتكون بعن عند، وتكون إغراء، وتكون بعن أ%قل9 من ذا وأ%نقص من
ذا، ود'ون� تكون خسيساv. وقال ف قوله تعال: ويعملون عم.لv د'ون ذلك؛

دون الغ.و\ص، يريد سوى الغ.و\ص من البناء؛ وقال أ%بو اليثم ف قوله:
ي.زيد' ي.غ'ضe الط�رف. د'ون.



أ%ي ي'ن.كYس'ه فيما بين وبينه من الكان. يقال: اد\ن� دونك أ%ي
اقتر,ب\ من فيما بين وبينك. والط�رف': تريك جفون العيني بالنظر، يقال

لسرعة من الط�رف واللم\ح. أ%بو حات عن ال4صمعي: يقال يكفين د'ون� هذا،
ل4نه اسم. والد>يوان�: م'ج\ت.مع الصحف؛ أ%بو عبيدة: هو فارسي معرب؛ ابن

السكيت: هو بالكسر ل غي، الكسائي: بالفتح لغة مول�دة وقد حكاها سيبويه
وقال: إنا صح_ت الواو ف د1يوان، وإن كانت بعد الياء ول تعتل كما

اعتلت ف سيد، ل4ن الياء ف ديوان غي لزمة، وإنا هو ف1ع�ال من د.و_ن\ت'،
والدليل على ذلك قولم: د'و.ي\و,ين¬، فدل ذلك أ%نه ف1ع_ال وأ%نك إنا

أ%بدلت الواو بعد ذلك، قال: ومن قال د.ي\وان فهو عنده بنزلة ب.ي\طار،
وإنا ل تقلب الواو ف ديوان ياء، وإن كانت قبلها ياء ساكنة، من ق1ب.ل أ%ن

الياء غي ملزمة، وإنا أ�بدلت من الواو تفيفاv، أ%ل تراهم قالوا
دواوين لا زالت الكسرة من ق1ب.ل الواو؟ على أ%ن بعضهم قد قال د.ياو,ين'،

فأ%قر� الياء بالا، وإن كانت الكسرة قد زالت من ق1ب.لها، وأ%جرى غي
اللزم مرى اللزم، وقد كان سبيله إذا أ%جراها مرى الياء اللزمة أ%ن يقول

د1ي�انD، إل أ%نه كره تضعيف الياء كما كره الواو ف د.ياو,ين؛ قال:
ع.دان أ%ن أ%زور.ك1، أ�م_ ع.مرو�،

د.ياو,ين¬ ت'ن.ف�ق' بال1داد1.
الوهري: الد>يوان� أ%صله د1و_انD، فع'و>ض من إحدى الواوين ياء ل4نه

يمع على د.واوين.، ولو كانت الياء أ%صلية لقالوا د.ياوين، وقد د'و>نت
الد_واوين'. قال ابن بري: وحكى ابن دريد وابن جن أ%نه يقال د.ياوين.

وف الديث: ل ي.ج\م.عهم ديوان� حافظ{؛ قال ابن ال4ثي: هو الدفتر الذي
يكتب فيه أ%ساء اليش وأ%هل� العطاء. وأ%ول من د.و_ن% الد>يوان عمر،

رضي ال عنه، وهو فارسي معرب. ابن بري: وديوان اسم كلب؛ قال الراجز:
أ%ع\د.د\ت' ديواناv لد1ر\باس, ال%م1ت\،

مت ي'عاي,ن\ ش.خ\ص.ه ل ي.ن\ف%ل1ت\.
ود1ر\باس أ%يضاv: كلب أ%ي أ%عددت كلب لكلب جيان الذي يؤذين ف

ال%م\ت1.
@خبا: ال1باء� من ال4بنية: واحد ال4خ\بية، وهو ما كان من و.ب.ر أ%و

صوف ول يكون من ش.ع.ر، وهو على عمودين أ%و ثلثة، وما فوق. ذلك فهو ب.ي\ت.
وقال ابن ال4عراب: ال1باء� من شعر� أ%و صوف، وهو دون ال%ظ%ل�ة؛



كذلك حكاها ههنا بفتح اليم، وقال ثعلب عن يعقوب: من الصوف خاصة. وال1باء�:
من ب'يوت ال4عراب، جعه أ%خ\ب,ية بل هز. وف حديث العتكاف: فأ%م.ر.

ب,خبائه فق�و>ض.؛ ال1باء�: أ%حد بيوت العرب من و.ب.ر أ%و صوف. وف حديث
هند{: أ%ه\ل خ1باء� أ%و أ%خ\باء، على الشك، وقد ي'س\ت.ع\مل ف النازل

والساكن؛ ومنه الديث: ل4نه أ%تى خ1باء4 فاطمة وهي ف الدينة؛ يريد
éفيه. وأ%خ\ب.ي\ت خ1باء �منزلا. وأ%صل ال1باء المز إ%نه ي'خ\ت.ب.أ

وخ.ب_ي\ته وت.خ.ب_يته: عملته ون.ص.بته. واس\ت.خ\ب.ي\ته: ن.ص.ب\ته ودخلت فيه.
والت_خ\ب,ية: من قولك خ.ب_يته وت.خ.ب>يته. وت.خ.ب_يت كسائي

ت.خ.ب>ياv وأ%خ\ب.ي\ت كسائي إ,ذا ج.ع.ل}ت.ه خ1باءé. الكسائي: يقال من الباء
.vإ,ذا أ%ردت الصدر إ,ذا ع.م1ل}ته وت.خ.ب_ي\ت أ%يضا éأ%خ\ب.ي\ت إ,خباء

وال1باء�: غ1شاء� الب'ر_ة1 والش_عية ف السeن\ب'لة، وخ1باء� الن_و\ر,:
ك1م.ام'ه، وك1لها على ال%ث%ل.

وخ.ب.ت1 النار'
وال%ر\ب' وال1د�ة� ت.خ\ب'و خ.ب\واv وخ'ب'و�اv: س.ك%نت وط%ف1ئ%ت

وخ.م.د. ل%ه.ب'ها، وهي خاب,ية، وأ%خ\ب.ي\تها أ%نا: أ%خ\م.د\تا؛ قال الكميت:
وم1ن_ا ض1رار¬ واب\ن.ماه' وحاج,ب¬

م'ؤ.ج>ج' ن,يان1 ال%كار,م,، ل ال�خ\ب
وقوله تعال: ك�ل�ما خ.ب.ت ز,د\ناهم س.ع1ياv؛ قيل: معناه س.ك%ن
ل%ه.ب'ها، وقيل: معناه كل�ما ت.م.ن_وا أ%ن ت.خ\ب'و. وأ%رادوا أ%ن ت.خ\ب'و..

وال%اب,ية: البe، وأ%صله المز، ل4نه من خ.ب.أ}ت إ,ل� أ%ن العرب
تركت هزها.

@ختا: خ.تا الرجل ي.خ\تو خ.ت\واv إ,ذا رأ%يته م'ت.خ.ش>عاv، أ%و إ,ذا
ان\ك%سر من ح'ز\ن{ أ%و م.ر.ض�، أ%و ت.غ.ي_ر لون'ه من ف%ز.ع� أ%و م.ر.ض�.
وال�خ\ت.ت: الناق1ص'. وخ.ت.و\ت' الرج'ل%: ك%ف%ف}ته عن ال4مر. وخ.ت.ا
الثوب. خ.ت\واv: ف%ت.ل% ه'د\ب.ه. والات1ية من الع1ق}بان: الت ت.خ\تات'،

وهو صوت' ج.ناح.ي\ها وان\ق1ضاض1ها. ويقال: خات.ت. ت.خ'وت'. يقال: خات.ت
الع'قاب' وخ.ت.ت إ,ذا ان\ق%ض�ت\، قال: وييء خ.ت.ا ي.خ\ت'و بعن ان\ق%ض_،

وهو مقلوب من خات. ال4صمعي ف الهموز: اخ\ت.تأ% ذ%ل�؛ وأ%نشد لعامر بن
الطفيل:

ول ي.خ\ت.ت1ي ابن' الع.م>، ما ع1ش\ت'، ص.و\ل%ت،



ول أ%خ\ت.ت1ي م1ن\ ص.و\ل%ة1 ال�ت.ه.د>د1
وإ,ن>ي، وإ,ن أ%و\ع.دت'ه أ%و\ و.ع.د\ت'ه،

ل%م'خ\ل1ف' إ,يعاد1ي وم'ن\ج,ز' م.و\ع1د1ي
وقال: إ,نا ترك هزة ضرورة؛ قال وقال الشاعر:

ب.ك%ت\ ج.ز.عاv أ%ن} ع.ض_ه' الس_ي\ف'، واخ\ت.ت.ت\
س'ل%ي\م' بن' م.ن\صور� لق%ت\ل, ابن حاز,م,

ويقال: هو خات1لD له وخات{ بعن واحد؛ وأ%نشد ل4و\س بن ح'ج\ر:
ي.د1بe إ,ليه خات1ياv، ي.د_ر,ي له
�لي.ع\ق1ر.ه' ف ر.م\ي,ه1 حي. ي'ر\س1ل

وقال: أ%صل اخ\ت.ت.ى من خ.ت.ا ل%ون'ه ي.خ\ت'و خ.ت\واv إ,ذا ت.غ.ي_ر من
ف%ز.ع أ%و م.رض. الليث: ال�خ\ت.ت1ي الذ�ل1يل�؛ قال ابن بري: وقيل ف

خات1ي من قول جرير:
وخ.ط� ال1ن\ق%ر,يe ب,ها ف%خ.ر_ت\

على أ�م> الق%فا، والليل� خات1ي
إ,3نه الشديد الظ©ل}م.ة. ابن ال4عر اب: ال%ت\ي' الط�ع\ن الو,لء�.
Dامرأ%ة ،vالب.ط}ن, إ,ذا كان مس\ت.ر\خيا �@خثا: ال%ث}و.ة: أ%س\ف%ل
خ.ث}واء�، ول يكادون يقولون ذلك للرجل. وخ.ث%ى البقر'

ي.خ\ث1ي والف1يل� خ.ث}ياv: ر.م.ى ب,ذ1ي ب.ط}ن,ه، وخص أ%بو عبيد به
الثور. وحده دون البقرة، والسم ال1ث}ي'، والمع أ%خ\ثاء# مثل ح1ل}س�

وأ%ح\لس؛ وقال ابن ال4عراب: ال1ث}ي' للثور؛ وأ%نشد:
،vل%د.ى الب.ي\ت1 ر.ط}بة éع.ل%ى أ%ن� أ%خ\ثاء
كأ%خ\ثاء3 ث%و\ر, ال4ه\ل, ع1ن\د. ال�ط%ن_ب,

وف حديث أ%ب سفيان: فأ%خ.ذ% م1ن\ خ1ث}ي, ال3ب,ل ف%ف%ت_ه' أ%ي
ر.و\ث1ها، وأ%صل ال1ث}ي, للبقر فاستعاره لل3بل.

@خجا: الجاة�: الق%ذ%ر والل©ؤ\م'، والمع خ.جÝى. وما فلن إ,ل�
خ.جاةD من ال%ج.ى أ%ي ق%ذ1ر¬ ل%ئ1يم¬. وامرأ%ة خ.ج\واء�: واسعة. وخ.ج.ى

بر,ج\ل1ه: ن.س.ف با التراب ف م.ش\يه.
وال%ج.و\ج.ى: الطويل� الرج\ل%ي، ي'م.دe ويقصر، وهو ف%ع.و\ع.ل،

وال�نثى خ.ج.و\جاةD، وقيل: هو ال�ف}ر,ط الط©ول, ف ض1خ.م� من ع1ظام1ه1،
�وقيل: هو الض_خ\م' ال%س3يم، وقد يكون ج.باناv. ور,يح¬ خ.ج.و\جاةD: دائ1مة



ال�ب'وب, شديدة ال%ر>؛ قال ابن أ%حر:
ه.و\ج.اء� ر.ع\ب.ل%ة� الر_واح,، خ.ج.و\

ج.اة� الغ'د'و>، ر.واح'ها ش.ه\ر'
وف حديث حذيفة: كالك�وز, م'خ.ج>ياv؛ قال ابن ال4ثي: هكذا أ%ورده

صاحب التتمة وقال: خ.ج_ى الك�وز. أ%ماله، والشهور باليم قبل الاء، وقد
تقدم.

@خدي: خ.د.ى البعي' والفرس ي.خ\د1ي خ.د\ياv وخ.د.ياناv، فهو خاد{: أ%سرع
وزج_ ب,ق%وائ1م1ه مثل% و.خ.د. ي.خ1د' وخ.و_د. ي'خ.و>د' كل©ه بعن

واحد؛ قال الراعي:
vب\ح, ط%ي>ب.ةeح.ت_ى غ%د.ت\ ف ب.ىاض, الص

ر,يح. ال%ب.اء4ة1 ت.خ\د1ي، والث�ر.ى ع.م1د'
وإ,نا نصب ريح. ال%باء4ة لا ن.و_ن ط%ي>ب.ةv، وكان ح.ق©ها

ال3ضاف%ة%، فضار.ع. ق%ول%هم هو ضارب¬ زيداv. قال ابن بري ف قول الراعي: حت�ى
غ%د.ت ضمي بقرة وحشية تقدم ذكرها، وم.ب.اء4ت'ها: م.ك}ن,س'ها، وع.م1د¬:

شديد' الب\تلل؛ وف قصيد كعب بن زهي:
Dت.خ\د1ي ع.ل%ى ي.س.رات{ وه\ي. له1ي.ة

ال%د\ي': ضرب من الس_ي\ر، خ.د.ى فهو خ.اد{، وقيل: هو ضرب من سيها ل
ي'ح.د_. قال ال4صمعي: سأ%ل}ت أ%عراب�ياv ما خ.د.ى؛ فقال: هو ع.د\و'

ال1مار ب.ي\ن آر,ي_ه وم'ت.م.ر_غ1ه.
الليث: الو.خ\د' س.ع.ة� ال%ط}و, ف ال%ش\ي، ومثله ال%د\ي' لغتان.

وال%د.ى: د'ود¬ يرج مع ر.و\ث1 الدابة، واحدته خ.د.اةD؛ عن كراع.
وال%د.اء�: موضع؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا بأ%ن هزته ياء ل4ن
الل�م. ياءé أ%كث%ر منها واواv مع وجود خ د ي وعدم خ د و، وال

أ%علم.
@خذا: خ.ذ%ا الشيء� ي.خ\ذ�و خ.ذ}واv: اس\ت.ر\خ.ى، وخ.ذي.، بالكسر، مثل�ه.

وخ.ذ1ي.ت ال�ذ�ن� خ.ذاv وخ.ذ%ت\
خ.ذ}واv وهي خ.ذ}واء�: اس\ت.ر\خ.ت\ من أ%صلها وانكسرت م'ق}ب,لةv على

�الو.ج\ه، وقيل: هي الت استرخت من أ%صلها على ال%د_ين فما فوق ذلك، يكون
ف الناس واليل وال�م'ر خ1ل}قةv أ%و ح.د.ثاv؛ قال ابن ذي ك1ب.ار:

vيا خ.ل1يل%ي_ ق%ه\و.ة



م'ز_ةv، ث�م_ت. اح\ن,ذ%ا
،vتد.ع' ال�ذ}ن% س'خ\ن.ة
ذا اح\مرار� با خ.ذ%ا

ذ%ك�ر.
ال�ذن% على إ,رادة الع'ض\و,. ورجل أ%خ\ذ%ى وامرأ%ة خ.ذ}واء. وخ.ذ1ي.

ال1مار' ي.خ\ذ%ى خ.ذاv، فهو أ%خ\ذ%ى ال�ذن1، وكذلك فرس أ%خ\ذ%ى، وال�نثى
خ.ذ}واء� ب.ي>ن.ة� ال%ذ%ا؛ واستعار ساعدة� بن' ج'ؤ.ي_ة ال%ذ%ا

للن_ب\ل, فقال:
م1م_ا ي'ت.ر_ص' ف الثYقاف1، ي.ز,ي,ن'ه

أ%خ\ذ%ى، كخ.اف1ية1 الع'قاب,، م'ح.ر_ب'
وي.ن.م.ةD خ.ذ}واء�: م'ت.ث%ن>ي.ة ل%ي>نة من الن_ع\مة، وهي ب.ق}لة.

قال ال4زهري: جع ال4خ\ذى خ'ذ}و¬، بالواو، ل4نه من بنات الواو كما قيل
Dن�ف جع ال4ع\ش.ى ع'ش\و¬. وأ�ذ

خ.ذ}واء� وخ'ذ%او,ي_ةD، زاد ال4زهري من اليل: خ.فيفة� السمع؛ قال:
له أ�ذ�نان1 خ'ذ%او,ي_ت.ا

ن1، والع.ي\ن' ت'ب\ص1ر' ما ف الظ©ل%م\
(* قوله «والعي تبصر» كذا ف الصل والتهذيب، والذي ف التكملة:

وبالعي يبصر).
وال%ذ}gواء�: اسم فرس ش.ي\طان% بن ال%كم بن جاه1م.ة؛ حكاه أ%بو علي؛

وأ%نشد:
وق%د\ م.ن_ت ال}خ.ذ}واء� م.ن�اv ع.ل%يه,م'،
وش.يطان� إ,ذ}g ي.د\ع'وه'م'و ويثوب'

وال%ذ%ا: د'ود¬ يرج مع ر.و\ث الدابة؛ عن كراع. واس\ت.خ\ذ%ي\ت':
خ.ض.ع\ت، وقد يهمز، وقيل ل4عراب ف ملس أ%ب زيد: كيف اس\ت.خ\ذ%أ}ت؟

لي.ت.ع.ر_ف منه ال%م\ز، فقال: العرب ل ت.س\ت.خ\ذ1ئ'، فه.م.ز.
ورجل خ1ن\ذ1يانD: كثي الشر>. وقد ح.ن\ذ%ى ي'خ.ن\ذ1ي وخ.ن\ظ%ى به:

أ%س\م.ع.ه الكروه؛ ذكره ال4زهري هنا وقال أ%يضاv ف الرباعي: يقال للمرأ%ة
ت'خ.ن\ذي وت'خ.ن\ظي أ%ي تتسلط بلسانا؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لكثي

الارب:قد\ م.نع.ت\ن الب'ر_ وه\ي. ت.ل}حان}،
وه\و. ك%ث1ي¬ ع1ن\د.ها ه1ل1م_ان}،



وهي ت'خ.ن\ذي بال%قال, الب.ن\بان}
ويقال لل4تان1: ال%ذ}واء� أ%ي مسترخية� ال�ذ�ن؛ وقال أ%بو الغ'ول

:vالط©ه.و,ي� يهجو قوما
رأ%ي\ت'ك�م'و، ب.ن ال%ذ}واء3، ل�ا

د.نا ال4ض\ح.ى وص.ل�ل%ت1 اللYحام'
ت.و.ل�ي\ت'م\ ب,و,د>ك�م' وق�ل}ت'م\:

ل%ع.كÒ م1ن\ك. أ%ق}رب' أ%و ج'ذام'
وف حديث النخعي: إ,ذا كان الشقe أ%و ال%ر\ق' أ%و ال%ذ%ى ف أ�ذ�ن
ال�ض\ح1ية فل بأ}س.، هو ان\ك1سار¬ واسترخاء# ف ال�ذ�ن}. خ.ذ}واء� أ%ي

مسترخية. وال%ذ%وات': اسم موضع. وف حديث سعد ال4س\لمي�: رأ%يت أ%با بكر
بال%ذ%وات1، وقد ح.ل� س'ف}ر.ةv م'عل�قة.

@خرا: ال%راتان1: ن.ج\مان1 كل© واحد منهما خ.راةD. قال ابن سيده: ول
ي'ع\ر.ف' ال%راتان1 إ,ل م'ث%ن�ىÝ، وتاء ال4صل والتاء الزائدة ف

التثنية متساويتا اللفظ، وقد ذكر ف حرف التاء، وذكره ابن سيده ف معتل الواو
اوالياء، وال أ%علم.

@خزا: خ.ز.ا الرجل% ي.خ\ز'وه خ.ز\واv: ساس.ه وق%ه.ره؛ قال ذو ال3صبع
الع.د\وان:

له1 ابن' ع.م>ك. ل أ%فض.ل}ت. ف ح.س.ب�،
ي.و\ماv، ول أ%ن\ت. د.ي_ان فت.خ\ز'ون

معناه: ل3 ابن' ع.م>ك أ%ي ول أ%نت. مالك أ%م\ري فت.س'وس.ن.
وخ.ز.وت' الف%صيل أ%خ\ز'وه خ.ز\واv إ,ذا أ%ج\ر.ر\ت لسانه فش.ق%ق}ته. وال%ز\و':

كفe الن_ف}س, عن ه1م_ت1ها وص.ب\ر'ها على م'ر> الق. يقال: اخ\ز'
ف طاعة1 ال نف}س.ك.. وخ.ز.ا نف}س.ه خ.ز\واv: م.ل%ك%ها وك%ف�ها عن

ه.واها؛ قال لبيد:
إ,ك}ذ1ب, الن_ف}س. إ,ذا ح.د_ث}ت.ها،

إ,ن� ص1د\ق. النف}س, ي'ز\ري بال4م.ل}
غي. أ%ن} ل ت.ك}ذ1ب.ن\ها ف التeق%ى،

واخ\ز'ها بالب,ر> ل3 ال4ج.ل}
وخ.زا الدابة خ.ز\واv: ساس.ها وراض.ها. وال1ز\ي': السeوء�. خ.ز,ي.

الرجل� ي.خ\ز.ى خ1ز\ياv وخ.زىÝ؛ ال4خية عن سيبويه: وقع ف ب.ل1ي_ة وش.ر¼



وش'ه\رة{
فذ%ل� بذلك وهان%. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: ول ت'خ\ز,نا يوم.

القيامة؛ ال�خ\ز.ى ف اللغة ال�ذ%ل© ال%ح\ق�ور' بأ%م\ر� قد لزمه
ب'ج_ة، وكذلك أ%خ\ز.ي\ته أ%ل}ز.مته ح'ج_ةv إ,ذا أ%ذ}ل%ل}ته با. وال1ز\ي':

ال%وان. وقد أ%خ\زاه' ال أ%ي أ%هان.ه ال. وأ%خزاه ال وأ%قام.ه
vخ1ز\يا �على خ.ز\ية{ وم.خ\زاة{. وقال أ%بو العباس ف الفصيح: خ.ز,ي. الرجل

من ال%وان، وخ.ز,ي. ي.خ\ز.ى خ.زايةv من الستحياء، وامرأ%ة خ.ز\يا؛ قال
أ�مية:

قالت\: أ%راد. بنا س'وءاv، فقلت' لا:
خ.ز\يان� حيث� يقول� الزeور. ب'ه\تانا

وأ%نشد بعضهم:
ر,زانD إ,ذا ش.ه,د'وا ال4ن\د1يا

ت1 ل ي'س\ت.خ.ف©وا ول ي}ز.و'وا
eأ%راد بقوله ل ي}ز.و'وا بناء4 اف}ع.ل� مثل احر_ ي.ح\مر

من خ.زي ي.خ\ز.ى، قال: واخ\ز.و.ى ي.خ\ز.وي مثل� ار\ع.و.ى ي.ر\ع.وي، ول
ي.ر\ع.و'وا للجمع. قال شر: قال بعضهم أ%خ\ز.ي\ته أ%ي فضحته؛ ومنه قوله
تعال حكاية عن لوط لقومه: فات_ق�وا ال4 ول ت'خ\ز'ون1 ف ض.ىgفي؛ أ%ي

ل ت.ف}ض.ح'ون1. وقال ف قوله: ذلك لم خ1ز\ي¬ ف الدنيا؛ ال1ز\ي'
الف%ض1يحة�. وقد خ.ز,ي. ي.خ\ز.ى خ1ز\ياv إ,ذا اف}ت.ض.ح وت.حي_ر فضيحةv. ومن

كلمهم للرجل إ,ذا أ%ت.ى با ي'س\ت.ح\س.ن: ما ل%ه، أ%خزاه' ال� وربا
قالوا: أ%خ\زاه' ال، من غي أ%ن يقولوا ما ل%ه. وكلم¬ م'خ\ز�:

ي'س\ت.ح\س.ن' فيقال لصاحبه أ%خزاه' ال. وذكروا أ%ن الفرزدق قال بيتاv من الشعر
جي>داv فقال: هذا بيت¬ م'خ\ز� أ%ي إ,ذا أ�ن\ش1د قال الناس': أ%خ\ز.ى

ال� قائل%ه ما أ%ش\ع.ر.ه وإ,نا يقولون هذا وش1ب\ه.ه' بدل% الدح, ليكون
ذلك واقياv له من العي، والراد من كل ذلك إ,نا هو الدعاء له ل

عليه. وقصيدة م'خ\زية أ%ي ن,هايةD ف ال�س\ن, يقال لقائ1ل1ها أ%خ\زاه'
ال.وال%ز\ية وال1ز\ية: الب.ل1ي_ة ي'وق%ع فيها؛ قال جرير ياطب

الفرزدق:وكن\ت. إ,ذا ح.ل%ل}ت. بدار, قو\م�،
ر.ح.ل}ت. ب,خ.ز\ي.ة{ وتر.ك}ت. عارا

vول فار�ا vعاص1يا �ويروى ل1ز\ية. وف الديث: إ,ن� ال%ر.م ل ي'عيذ



ب.ز\ية أ%ي ب.رية ي'س\ت.ح\ىا منها؛ ومنه حديث الشعب: فأ%صاب.ت\نا
خ.ز\ي.ة ل ن.ك�ن\ فيها ب.ر.ر.ةv أ%ت\ق1ياء4 ول ف%ج.ر.ةv أ%ق}و,ياء4 أ%ي

خ.صلةD است.ح\ي.ي\نا منها. وقوله تعال: فهم ف الدنيا خ1ز\ي¬؛ قال أ%بو
.vأ%و ي'ج.ز_و\ا إ,ن كانوا ذ1م_ة vإ,ن كانوا ح.ر\با Dإ,سحق: معناه ق%ت\ل

وخ.ز,ي. منه وخ.ز,ي.ه' خ.ز.اي.ةv وخ.زىÝ، مقصور: است.ح\يا. وف حديث
يزيد بن ش.ج.رة: أ%نه خ.ط%ب. الناس.

ف بعض م.غازيه ي.ح'ث©هم على الهاد فقال ف آخر خطبته: ان\ه.ك�وا
و'ج'وه. القوم ول ت'خ\ز'وا ال�ور. الع1ي.؛ قال أ%بو عبيد: قوله ل

ت'خ\ز'وا ليس من ال1ز\ي ل4نه ل موضع للخ1ز\ي ههنا، ولكنه من ال%ز.اية، وهي
الستحياء؛ يقال من اللك: خ.ز,ي. الرجل� ي.خ\ز.ى خ1ز\ياv، ومن الياء3:
خ.ز,ي. ي.خ\ز.ى خ.زاية؛ يقال: خ.زيت فلناv إ,ذا اس\ت.حييت منه؛ قال ذو

الرمة:
خ.زاي.ةv أ%د\ر.ك%ت\ه، بعد ج.و\ل%ت1ه،

من جانب, الب\ل, م'خلوطاv با الغ.ض.ب'
:vوحشي�ا vطامي يذكر ثورا�وقال الق
ح.ر,جاv وك%ر_ ك�ر'ور. صاحب, ن.ج\د.ة{،

خ.ز,ي. ال%رائ1ر' أ%ن يكون% ج.بانا
أ%ي اس\ت.ح.ى. قال: والذي أ%راد ابن شجرة بقوله ل ت'خ\ز'وا الور.

الع1ي أ%ي
ل ت.ج\ع.ل�وه'ن_ يستحيي من ف1علكم وت.ق}صي,كم ف ال1هاد، ول

ت.ع.ر_ضو'ا لذلك منهن وان\gه.ك�وا وج'وه القو\م ول ت'و.ل©وا عنهم. وقال
�الليث: رجل خ.ز\يان

وامرأ%ة خ.ز\يا، وهو الذي عم1ل أ%مراv قبيحاv فاشت.د_ لذلك حياؤ'ه
وخ.زاي.ت'ه، والمع ال%زايا؛ قال جرير:

وإ,ن� ح1مىÝ ل ي.ح\م1ه1 غي' ف%ر\ت.نا،
وغي' ابن, ذي الك1ي.ي\ن,، خ.ز\يان� ضائ1ع'

وقد يكون ال1ز\ي' بعن اللك والوقوع ف ب.ل1ي_ة{؛ ومنه حديث شارب
المر: أ%خ\زاه' ال�، ويروى: خ.ز.اه' ال� أ%ي ق%ه.ره. يقال: خ.زاه
ي}ز'وه. وخازان فلنD ف%خ.ز.ي\ت'ه أ%خ\ز,يه1: كنت' أ%ش.د_ خ1ز\ياv منه
وك%ر,ه\ت' أ%ن} أ%خ\ز,ي.ه'. وف الدعاء: اللهم اح\ش'ر\نا غ%ي\ر. خ.ز.ايا



ول ناد1م1ي. أ%ي غ%ي\ر. م'س\ت.ح\ي,ي. من أ%عمالنا. وف حديث و.ف}د1
ع.ب\د1 الق%ي\س: غي. خزايا ول ن.دامى؛ خ.ز.ايا: جع خ.ز\يان%

وهو ال�س\ت.ح\يي. وال%زاء�، بالد�: ن.ب\ت¬.
@خسا: ال%س.ا: الف%ر\د، وهي ال%خاسي جع¬ على غي قياس كم.س.او�
وأ%خوات31ها. وت.خاسى الرجلن: ت.لع.با بالز_و\ج والف%ر\د. يقال: خ.ساv أ%و

ز.كاv أ%ي ف%ر\د أ%و ز.و\ج؛ قال الكميت:
م.كار,م' ل ت'ح\ص.ى، إ,ذا ن}ن' ل%م\ ن.ق�ل}

خ.ساv وز.كاv ف1يما ن.ع'دe خ1لل%ها
الليث: خ.ساv وز.كاv، ف%خ.ساv كلمة م1ح\4ن.ت'ها أ%ف}راد' الشيء3،

ي'ل}ع.ب' بال%و\ز, فيقال خ.ساv ز.كاv، ف%خ.ساv ف%ر\د¬ وز.كاv ز.و\ج، كما يقال
ش.ف}ع¬ وو,ت\ر¬؛ قال رؤ\بة:

ل ي.د\ر, ما الز_اكي م1ن. ال�خاس1ي
:vوقال رؤبة أ%يضا

ح.ي\ران� ل ي.ش\ع'ر\ من ح.ىgث� أ%ت.ى
عن\ ق1ب\ض, م.ن\ لق%ى، أ%خاس� أ%م\ ز.كا؟

.vيقول: ل ي.ش\ع'ر أ%ف%ر\د¬ هو أ%م ز.و\ج. قال: وال4خاسي جع خ.سا
الفراء: العرب تقول للزوج ز.ك%ا وللف%ر\د خ.س.ا، ومنهم من ي'ل}ح1قها بباب

ف%تÝ، ومنهم من يلحقها بباب ز'ف%ر.، ومنهم من يلحقها بباب س.ك}ر.ى؛ قال:
وأ%نشدتن الدeب.ي\ر,ي_ة:

كانوا خ.ساv أ%و ز.كاv من دون1 أ%ر\بعة{،
ل ي.خ\ل%ق�وا وج'د'ود' الناس, ت.ع\ت.ل1ج'

ويقال: هو ي'خ.س>ي وي'ز.كYي أ%ي ي.ل}عب فيقول أ%ز.و\ج¬ أ%م ف%ر\د.
وتقول: خ.اس.ي\ت'

فلناv إ,ذا لعبته بال%و\ز, ف%ر\داv أ%و ز.و\جاv؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب ف صفة فرس:

ي.ع\د'و ع.لى خ.م\س� ق%وائ1م'ه ز.ك%ا
أ%راد: أ%ن هذا الفرس ي.ع\د'و على خ.م\س� من ال�ت'ن في.ط}ر'دها،

وق%وائم'ه ز.ك%ا أ%ي هي أ%ربع. قال ابن بري: لم ال%سا هزة. يقال: هو
ي'خاس1ئ� ي'قام1ر'، وإ,نا ترك هزة خ.ساv إ,تباعاv ل1ز.كاv؛ قال

الكميت:ل4د\ن خ.ساv أ%و ز.كاv من س1ن,يك



إ,ل أ%ر\ب.ع�، ف%تق�ول� ان\ت1ظارا
قال: ويقال خ.س.ا ز.ك%ا مثل خسة عشر؛ قال:

وش.رe أ%ص\ناف1 الشeيوخ, ذ�و الر�يا،
أ%خ\ن.س' ي.ح\ن'و ظ%ه\ر.ه، إ,ذا م.شى

الزeور' أ%و مال� الي.ت1يم,، ع1ن\د.ه،
ل1ع\ب' الص_ب,ي> بال%صى خ.س.از.كا

وف الديث: ما أ%د\ر,ي ك%م\ حد_ثن أ%ب عن رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، أ%خ.ساv أ%م\ ز.كاv؛ يعن ف%ر\داv أ%و ز.و\جاv. وت.خ.اس.ت\ قوائم'

الدابة بال%ص.ى أ%ي ت.رام.ت\ به؛ قال ال�م.ز_ق العبدي:
ت.خاسى ي.داها بال%ص.ى وت.ر'ضeه
بأ%س\م.ر ص.ر_اف1، إ,ذا ح.م_ م'ط}ر,ق'

(* قوله «إذا حم» بالاء الهملة كما ف الصل والتكملة والتهذيب وقال
حم أي قصد اهـ والذي ف الساس: جم، باليم: وقال يريد الف وجومه اجتماع

جريه).
أ%راد بال4س\م.ر الص_ر_اف1 م.ن\س3م.ها.

@خشي: ال%ش\ي.ة: ال%و\ف. خ.ش1ي. الرجل ي}شى خ.ش\ية أ%ي خاف. قال ابن
بري: ويقال ف ال%ش\ية ال%ش.اة�؛ قال الشاعر:

كأ%غ}ل%ب. من أ�س'ود1 ك1ر.اء4 و.ر\د{،
ي.ر'دe خ.شاي.ة% الر_ج'ل الظ�لوم

ك1راء�: ث%ن,ي_ة ب,يش.ة%. ابن سيده: خ.ش1ي.ه ي.خ\شاه خ.ش\ياv وخ.ش\ي.ة
وخ.شاةv وم.خ\شاةv وم.خ\ش1يةv وخ1شياناv وت.خ.ش_اه كلها خاف%ه'، وهو

vوال�نثى خ.ش\يا، وجعهما معا ،�خاش� وخ.ش� وخ.ش\يان
خ.شايا، أ%جروه م'ج\رى ال4د\واء كح.باط%ى وح.باج.ى ونوها ل4ن

ال%ش\ية كالد_اء. ويقال: هذا الكان أ%خ\شى من ذلك أ%ي أ%شدe خوفاv؛ قال
العجاج:

ق%ط%ع\ت أ%خ\شاه' إ,ذا ما أ%ح\ب.جا
وف حديث خالد: أ%نه لا أ%خ.ذ الراية يوم. م'وته د.اف%ع الناس. وخاشى

بم أ%ي أ%ب\قى عليهم وح.ذ1ر فان\حاز.؛ خاشى: فاع.ل% من ال%ش\ية.
vغيانا�خاش.ي\ت فلناv: تار.ك}ته. وقوله عز وجل: ف%خ.ش1ينا أ%ن ي'ر\ه1ق%هما ط

وك�فراv؛ قال الفر�اء: معن ف%خ.ش1ينا أ%ن ي'ر\ه1ق%هما ط�غياناv وك�فراv؛



قال الفر�اء: معن ف%خ.شينا أ%ي فع.ل1م\نا، وقال الزجاج: ف%خ.ش1ينا من
كلم ال%ض1ر، ومعناه ك%ر,ه\نا، ول يوز أ%ن يكون ف%خ.ش1ينا عن ال،

والدليل على أ%نه من كلم ال%ض1ر قوله: فأ%ر.د\نا أ%ن ي'ب\د1ل%ه'ما
ربeهما، وقد يوز أ%ن يكون ف%خ.ش1ينا عن ال عز وجل، ل4ن9 ال%ش\ية من ال

معناها الك%راهة، ومن الد.م1ي>ي الوف'، ويكون قوله حينئذ فأ%ر.د\نا
بعن أ%راد ال. وف حديث ابن عمر: قال له ابن عباس لق%د أ%ك}ث%ر\ت. من

الدعاء بالوت حت خ.ش1يت' أ%ن يكون% ذلك أ%س\ه.ل% لك عند ن'ز'وله؛ خ.ش1يت
هنا بعن: ر.ج.و\ت. وحكى ابن ال4عراب: ف%ع.ل}ت ذلك خ.شاة% أ%ن يكون

كذا؛ وأ%نشد:
فت.ع.د_ي\ت' خ.شاةv أ%ن} ي.ر.ى
ظالD أ%ن كما كان ز.4ع.م\

وما ح.م.ل%ه على ذلك إ,ل� خ1ش\ي'
فلن 

(* قوله «ال خشي فلن» ضبط ف الكم بفتح الاء وكسرها مع سكون
الشي فيهما). وخ.ش_اه' بال4م\ر ت.خ\ش1ي.ة أ%ي خ.و_ف%ه. وف الثل: لقد

ك�ن\ت وما أ�خ.ش_ى بالذYئ}ب,. ويقال: خ.ش� ذ�ؤ.ال%ة% بال1بالة، يعن
الذئب. وخاشان ف%خ.ش.ي\ت'ه أ%خ\ش1يه1: كنت' أ%ش.د_ منه خ.ش\ي.ةv. وهذا

الكان� أ%خ\شى من هذا أ%ي أ%خ\و.ف'، جاء فيه التعجب' من الفعول، وهذا
نادر، وقد حكى سيبويه منه أ%شياء. وال%ش1يe، على ف%ع1يل�، مثل

ال%ش1ي>: اليابس' من الن_ب\ت1؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%ن� ص.و\ت. ش'خ\ب,ها، إ,ذا خ.مى،

ص.و\ت' أ%فاع� ف خ.ش1ي¼ أ%ع\ش.ما
ي.ح\س.ب'ه الاهل�، ما كان ع.ما،

ش.ي\خاv على ك�ر\سي>ه م'ع.م_ما
لو أ%ن_ه أ%بان% أ%و ت.ك%ل�ما،

لكان إ,ي_اه، ولكن أ%ح\ج.ما
قال: ال%ش1يe اليابس الع.ف1ن'، قال: وخ.مى بعن خ.م_، وقوله: ما كان

ع.م.ا، يقول نظر إ,ليه من ب'ع\د{، ش.ب_ه. اللب بالش_ي\خ,؛ قال
النذري: اس\ت.ث}بتe فيه أ%با العباس فقال يقال خ.ش1ي� وح.ش1ي� ؛ قال ابن

سيده: ويروى ف ح.ش1ي¼ وهو ما فسد أ%4صله وع.ف1ن. وهو ف موضعه. ويقال:



ن.ب\ت¬ خ.ش1يÒ وح.ش1يÒ أ%ي يابس. ابن ال4عراب: ال%ش.ا الزرع ال4س\ود من
الب.ر\د، وال%ش\و' ال%ش.ف' من الت_م\ر. وخ.ش.ت النخلة� ت.خ\ش'و

خ.ش\واv: أ%ح\ش.ف%ت\، وهي لغة ب.ل}حرث بن كعب؛ وقول الشاعر:
إ,ن� ب.ن ال4س\ود1 أ%4خ\وال� أ%ب

فإ,ن� عند1ي، لو ر.ك1بت' م1س\ح.لي،
س.م_ ذ%رار,ىح. ر,طاب� وخ.ش1ي

أ%راد: وخ.ش1ي� فحذ%ف إ,حدى الياءين للضرورة، فمن حذف ال�ول اعتل�
بالزياد ة وقال: حذف' الزائد أ%خف من\ حذف ال4صل، ومن ح.ذف ال4خية

فل4ن� الوزن إ,نا ارتدع هنالك؛ وأ%نشد ابن بري:
كأ%ن� صوت. خ1ل}ف31ها وال1ل}ف1،
والقاد1م.ي\ن عند ق%ب\ض, الك%ف>،
صوت' أ%فاع� ف خ.ش1ي> الق�ف�

قال: قوله صوت خل1فها؛ واللف مثل قول الخر:
ب.ي\ن ف%كYها والف%ك>

وقول الشاعر:
ولقد خ.ش1يت' بأ%ن� م.ن\ ت.ب,ع. ال�دى

س.ك%ن. النان% مع النب> م'ح.م_د1
صلى ال عليه وسلم. قالوا: معناه علمت، وال أ%علم.

@خصا: ال�ص\ي' وال1ص\ي' وال�ص\ية� وال1ص\ية من أ%4ضاه التناسل: واحدة
ال�صى، والتثنية خ1ص\يتان1 وخ'ص\يان1 وخ1ص\يان1. قال أ%بو عبيدة: يقال

خ'ص\ية ول أ%سعها بكسر الاء، وسعت ف التثنية خ'ص\يان1، ول يقولوا
للواحد خ'ص\ي¬، والمع خ'صىÝ؛ قال ابن بري قد جاء خص\ي¬ للواحد ف قول

الراجز:
ش.رe الد>لء3 الو.ل}غة ال�لز,مه\،

صغيةD كخ'ص\ي, ت.ي\س� وار,مه\
وقال آخر:

يا ب,ي.با أ%نت.، ويا فوق. الب,ي.ب\،
يا ب,ي.با خ'ص\ياك. من خ'صىÝ وز'ب

فثن_اه وأ%فرده. وخ.صى الفحل% خ1صاءé، مدود: س.ل� خ'ص\ي.ي\ه، يكون ف
الناس والدواب والغنم. يقال: برئت إ,ليك من ال1صاء؛ قال ب,ش\ر يهجو



:vرجل
،vي.ر\ب,ض' ح.ج\ر.ة �ج.ز,يز' الق%فا ش.ب\عان
ح.د1يث� ال1صاء3، وارم' الع.ف}ل, م'ع\ب.ر

وقال أ%بو عمرو: ال�ص\ي.تان1 الب.ي\ض.تان، وال�ص\يان ال1ل}دتان
الل�تان فيهما الب.ىgضتان؛ وينشد:

تقول�: يا ر.ب_اه'، يا رب� ه.ل,،
إ,ن كنت. من هذا م'ن.ج>ي أ%ج.لي،

إ,م_ا بت.ط}ل1يق� وإ,م_ا ب,ار\ح.لي
كأ%ن� خ'ص\ي.ي\ه1، ومن الت_د.ل}د'ل,،
ظ%ر\ف' عجوز� فيه ث1ن\تا ح.ن\ظ%ل,

أ%راد حن\ظ%ل%تان؛ قال ابن بري ومثله للبعيث:
أ%شار.ك}ت.ن ف ث%ع\لب� قد أ%ك%ل}ته،
فلم ي.ب\ق. إ,ل ج,ل}د'ه وأ%كار,ع'ه\؟

ف%د'ون.ك. خ'ص\ي.ي\ه1 وما ض.م_ت1 اس\ت'ه،
فإ,ن_ك. ق%م\قام¬ خ.ب,يثD م.رات1ع'ه\

وقال آخر:
كأ%ن� خ'ص'ي.ي\ه1، إ,ذا ت.د.ل}د.ل،

أ�ث}ف1ي_تان1 ت.ح\م1لن1 م1ر\ج.ل
وقال آخر:

كأ%ن� خ'ص\ي.ي\ه، ، إ,ذا ما ج'ب_ا
د.جاج.تان1 ت.ل}ق�طان1 ح.ب_ا

وقال آخر:
ق%د\ ح.ل%ف%ت\ بال ل أ�ح1بeه،

أ%ن طال% خ'ص\ياه وق%ص\ر ز'بeه
وقال آخر:

م'ت.و.ر>ك' ال�ص\ي.ي\ن, ر,خ\و' ال%ش\ر.ح,
وقال الرث بن ظال يهجو النعمان:

،vأ%خ'ص\ي.ي\ ح1مار� ظ%ل� ي.ك}د1م' ن.جم.ة
أ%ت'ؤ\ك%ل� جارات، وجار'ك سال1م'؟

وال�ص\ي.ة الب.ي\ضة؛ قالت امرأ%ة من العرب:



ل%س\ت' أ�بال أ%ن أ%كون م'ح\م1ق%ه\،
إ,ذا رأ%ي\ت' خ'ص\ي.ةv م'ع.ل�ق%ه\

وإ,ذا ثن_يت قلت خ'ص\يان ل ت'ل}ح1ق}ه التاء، وكذلك ال4ل}ي.ة� إ,ذا
ثن_يت قلت. أ%ل}يان1 ل ت'ل}ح1ق}ه التاء4، وها نادران. قال الفراء: كل

مقروني ل يفترقان فلك أ%ن تذف منهما هاء التأ}نيث؛ ومنه قوله:
ت.ر\ت.ج� أ%لياه' ار\ت1جاج. الو.ط}ب

قال ابن بري: قد جاء خ'ص\يتان وأ%ل}يتان بالتاء فيهما؛ قال يزيد بن
الص_ع1ق:

وإ,ن� الف%ح\ل ت'ن\ز.ع' خ'ص\ي.تاه'،
في'ض\حي جاف1راv ق%ر,ح. الع1جان1

قال النابغة العدي:
كذي داء� بإ,ح\دى خ'ص\ي.ت.ي\ه،
وأ�خ\رى ما ت.و.ج_ع' م1ن\ س.قام,

وأ%نشد ابن ال4عراب:
قد\ نام. ع.ن\ها جابر¬ ود.ف}ط%سا،

ي.ش\ك�و ع'روق. خ'ص\ي.ت.ي\ه1 والن_سا
كأ%ن� ريح. ف%س\و,ه1، إ,ذا ف%سا،
ي.خ\ر'ج' من ف1يه1، إ,ذا ت.ن.ف�س.ا
وقال أ%بو ال�ه.و>س, ال4سدي

قد ك�ن\ت' أ%ح\س3ب'ك�م أ�سود. خ.ف1ي_ة{،
فإ,ذا ل%صاف1 ت.ب,يض' فيها ال�م_ر'
ع.ض_ت\ أ�س.ي>د' ج.د\ل% أ%ي\ر, أ%ب,يه,م'،
يوم. الن>سار,، وخ'ص\ي.ت.ي\ه1 الع.ن\ب.ر'

(* قوله «عضت أسيد إل» أنشده ياقوت ف العجم هكذا:
عضت تيم جلد أير أبيكم * يوم الوقيط وعاونتها حضجر)

وقال عنترة ف تثنية ال4ل}ية:
م.ت ما ت.ل}ق%ن، ف%ر\د.ي\ن,، ت.رج'ف\

روان,ف' أ%ل}ي.ت.ي\ك. وت'س\تطارا
التهذيب: وال�ص\ية تؤنث إ,ذا أ�ف}ر,د.ت فإ,ذا ث%ن_وا ذك�روا، ومن

العرب من يقول ال�ص\يتان. قال ابن شيل: يقال إ,نه لعظيم ال�ص\ي.تي



.Òم}ص1ي Òص\يي، فإ,ذا أ%فردوا قالوا خ'ص\ية. ابن سيده: رجل خ.ص1ي�وال
Dإ,تباع¬؛ عن اللحيان، والمع خ1ص\ي.ة Òب.ص1ي Òوالعرب تقول: خ.ص1ي

v؛ قال سيبويه: شبهوه بالسم نو ظ%ل1يم وظ1ل}مان، يعن أ%ن ف1ع\لناDوخ1ص\يان
إ,نا يكون بالغالب جع. ف%ع1يل� اس\ماv، وموضع القطع م.خ\صىÝ. قال

الليث: ال1صاء� أ%ن ت'خ\ص.ى الشاة� والدابة� خ1صاءé، مدود، ل4نه عيب
والع'يوب ت.ج,يء على ف1عال مثل الع1ثار, والن>فار, والع1ضاض, وما أ%شبهها. وف

بعض ال4خ\بار: الص_و\م' خ1صاء#، وبعضهم يرويه: و,جاء#، والعنيان
متقاربان. وروي عن ع'ت\ب.ة% بن ع.gبد{ السeل%م1ي> قال: كنت جالساv مع رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، فجاءه أ%عراب� فقال: يا رسول ال، ن.س\م.ع'ك
ت.ذ}ك�ر' ف النة ش.ج.رةv أ%ك}ث%ر' ش.و\كاv منها الط�ل}ح'، فقال رسول

ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن ال ي.ج\عل� مكان% كلY شوكة1 م1ث}ل%
خ'ص\و.ة1 الت_ي\س, ال%ل}ب'ود1 فيها س.ب\عون ل%و\ناv من الط�عام ل

ي'ش\ب,ه' الخر. 
(* قوله «ل يشبه الخر» هكذا ف الصل)؛ قال شر: ل نسمع ف

واحدة ال�ص.ى إ,ل خ'ص\ية بالياء ل4ن أ%صله من الياء، والط�ل}ح
ال%و\ز. وال%ص1ي، مفف: الذي يشتكي خ'صاه. وال%ص1ي� من الش>ع\ر,: ما ل

ي'ت.غ.ز_ل} فيه. والعرب تقول: كان جواداv ف%خ'ص1ي. أ%ي غ%ن,ي�اv فاف}ت.ق%ر،
وكلها على ال%ث%ل؛ قال ابن بري ف ترجة ح.ل%ق ف قول الشاعر:

خ.ص.ي\ت'ك يا اب\ن. ح.م\ز.ة بالق%واف1ي،
كما ي'خ\ص.ى، من ال%ل%ق,، ال1مار'

قال الشيخ: الشعراء يعلون ال1جاء والغ.ل%بة خ1صاءé كأ%نه خرج من
الف�حول؛ ومنه قول جرير:

،Dخ'ص1ي. الف%ر.ز\دق، وال1صاء� م.ذ%ل�ة
ي.ر\ج'و م'خاط%ر.ة الق�ر'وم, الب'ز_ل,�

@خضا: ال%ضا: ت.ف%تeت الشيء3 الر_ط}ب؛ قال ابن دريد: وليس ب,ث%بت{،
وذكره ابن سيده أ%يضاv ف العتل بالياء وقال: قضينا على هزتا ياءé ل4ن

اللم ياءé أ%كثر' منها واواv، وال أ%علم.
@خطا: خ.ط%ا خ.ط}وا{ واخ\ت.ط%ى واخ\تاط%، مقلوب¬: م.ش.ى. وال�ط}وة،

بالضم: ما بي القدمي، والمع خ'طىÝ وخ'ط}وات وخ'ط�وات، قال سيبويه:
وخ'ط%وات ل يقلبوا الواو ل4نم ل يمعوا ف�ع\لv ول ف�ع\لةv على ف�ع'ل�،



وإ,نا يدخل التثقيل ف ف�ع'لت، أ%ل ترى أ%ن الواحدة خ'ط}و.ةD؟ فهذا
بنزلة ف�ع\لة وليس لا مذكر، وقيل: ال%ط}وة وال�ط}وة لغتان، وال%ط}وة

الف1ع\ل، وال%ط}وة بالفتح، ال%ر_ة الواحدة، والمع خ.ط%وات، بالتحريك،
وخ1طاء# مثل ر.ك}وة ور,كاء�؛ قال امرؤ القيس:

ل%ها وث%بات¬ ك%و.ث}ب, الظYباء3،
ف%واد{ خ1طاء# وواد{ مط%ر\

eفت.كف vو مرة�قال ابن بري: أ%ي ت.خ\ط
عن الع.د\و, وت.ع\د'و مرةv ع.د\واv ي'ش\به ال%ط%ر، وروى أ%بو عبيدة:

ف%واد{ خ.ط1يطD. قال ال4صمعي: ال4رض ال%ط1يط%ة الت ل ت'م\ط%ر\ ب.ي\ن
أ%ر\ض.ي\ن م.م\طور.ت.ي\ن، وروى غيه: كص.و\ب, ال%ر,يف؛ يعن أ%ن الريف

يقع بوضع وي'خ\ط1ئ� آخر. وف حديث المعة: رأ%ى رجلv ي.ت.خ.ط�ى ر,قاب
الناس أ%ي ي.خ\ط�و خ.ط}وة خ.ط}وة. وف الديث: وك%ث}رة ال�ط%ى إ,ل

ال%س\ج,د. وقوله عز وجل: ول ت.ت_ب,عوا خ'ط�وات الشيطان1؛ قيل: هي ط�ر'قه
أ%ي ل ت.س\ل�كوا الطريق الت يدعوكم إ,ليها؛ ابن السكيت: قال أ%بو

العباس ف قوله تعال ل ت.ت_ب,عوا خ'ط�وات الش_ي\طان أ%ي ف الشر،
ي'ث%ق�ل، قال: واختاروا التثقيل لا فيه من ال3شباع وخفف بعضهم، قال: وإ,نا

ت.ر.ك التثقيل% من ت.ر.كه استثقالv للضمة مع الواو يذهبون إ,ل أ%ن الواو
أ%ج\زت\هم من الضمة، وقال الفراء: العرب تمع ف�ع\لة من ال4ساء على
ف�ع'لت مثل ح'ج\رة وح'ج'رات، فرقاv بي السم والن_ع\ت'، ي'خ.ف�ف مثل

ح'ل}وة وح'ل}وات فلذلك صار التثقيل الختيار.، وربا خفف السم، وربا ف�ت1ح
ثانية فقيل ح'ج.رات؛ وقال الزجاج: خ'ط}وات الشيطان ط�ر'قه وآثار'ه؛ وقال

الفراء: معناه ل تت_بعوا أ%ث%ره فإ,ن9 ات>باعه معصية إ,نه لكم عدو�
مبي، وقال الليث: معناه ل ت.ق}ت.د'وا به، قال: وقرأ% بعضهم خ'ط�ؤات
الشيطان من ال%طيئة1 ال%أ}ث؛ قال ال4زهري: ما علمت أ%حداv من ق�ر_اء3

ال4م\صار قرأ%ه بالمزة ول معن له.
أ%بو زيد: يقال ناقتك هذه من ال�ت.خطYيات ال1ي.ف1 أ%ي هي ناقة

ق%و,ي�ة ج.ل}د.ة ت.م\ضي وت'خ.لYف الت_ي قد س.ق%ط%ت.
وت.خ.ط�ى الناس. واخ\ت.طاهم: ر.ك1ب.هم وجاوز.هم. وخ.ط%و\ت واخ\ت.ط%يت

بعنÝ. وأ%خ\ط%ي\ت غيي إ,ذا ح.م.ل}ته على أ%ن ي.خ\ط�و، وت.خ.ط�ي\ته
إ,ذا تاوز\ته. يقال: ت.خ.ط�يت رقاب. الناس, وت.خ.ط�ي\ت إ,ل كذا، ول



يقال ت.خ.ط�أ}ت بالمز. وفلن ل ي.ت.خ.ط�ى الط©ن'ب. أ%ي ي.ب\ع'د عن
البيت للت_غ.وeط1 ج'ب\ناv ول�ؤ\ماv وق%ذ%راv. وف الدعاء إ,ذا د'ع1ي.

لل3نسان:
خ'طYي. ع.ن\ك السeوء� أ%ي د'ف1ع.. يقال: خ'طYي. عنك أ%ي أ�ميط%.

قال: وال%ط%و\ط%ى الن_ز,ق'.
@خظا: الاظي: الكثي' الل�حم,. خ.ظا لمه ي.خ\ظ�و خ'ظ�و�اv وخ.ظ1ي.

خ.ظاv: اك}ت.ن.ز، وقيل: ل يقال خ.ظ1ي.؛ قال عامر بن الطفيل السعدي:
وأ%ه\ل%ك%ن لكم، ف كلY ي.وم�،

ت.ع.وeج'ك�م علي_ وأ%س\ت.قيم'
رقاب¬ كال%واج,ن خاظيات¬،
وأ%س\تاه¬ على ال4ك}وار ك�وم'

والاظ1ي: ال�ك}ت.ن,ز'. ولم'ه خ.ظا ب.ظا: إ,تباع، وأ%صله ف%ع.لD؛ قال
ال4غلب العجلي:

خاظ1ي الب.ضيع لم'ه خ.ظا ب.ظا
ل4ن أ%صلها الواو. وخ.ظا ب.ظا: م'ك}ت.ن,ز¬. الفراء: خ.ظا ب.ظا وك%ظا،
بغي هز، يعن اك}ت.ن.ز، ومثله ي.خ\ظ�و وي.ب\ظ�و وي.ك}ظ�و. أ%بو اليثم:

يقال فرس خ.ظ{ ب.ظ{، ث يقال خ.ظاv ب.ظاv. ويقال: خ.ظ1ي.ة ب.ظ1ي.ة، ث
يقال خ.ظاةD ب.ـظاة ق�ل1ب.ت الياء أ%لفاv ساكنة على لغة طي>ء. وف حديث
س.جاح امرأ%ة1 م'س.ي\لمة: خاظ1ي الب.ض1يع، هو من ذلك، والب.ض1يع' اللحم'؛

وأ%نشد ابن بري ل1د.خ\ت.ن'وس. اب\ن.ة1 ل%ق1يط:
ي.ع\د'و به خاظ1ي الب.ض1يـ

ـع,، كأ%نه س1م\ع¬ أ%ز.ل}
قال: ول يذكر القزاز إ,ل� خ.ظ1ي.. قال: وقال ابن فارس خ.ظ1ي. وخ.ظ%ى،

بالفتح أ%كثر، وأ%ما قولم ح.ظ1ي.ت الرأ%ة وب.ظ1ي.ت\ من ال�ظ}و.ة فهو
بالاء، قال: ول أ%سع فيه الاء. وال%ظاة�: ال�ك}ت.ن,ز.ة� من كل شيء؛

وأ%ما قول امرئ القيس:
ل%ها م.ت\ن.تان1 خ.ظاتاكما،

أ%ك%ب_ على ساع1د.ي\ه الن_م1ر\
فإ,ن الكسائي قال: أ%راد خ.ظ%تا فلما حر_ك التاء رد_ ال4لف الت هي

بدل من لم الفعل، ل4نا إ,نا كانت حذفت لسكونا وسكون التاء، فلما



حر_ك التاء ر.د_ها فقال خ.ظاتا، قال: ويلزمه على هذا أ%ن يقول ف ق%ض.تا
وغ%ز.تا ق%ضاتا وغ%زاتا، إ,ل أ%ن له أ%ن يقول إ,ن الشاعر لا اضطر_ أ%جرى

الركة العارضة م'جرى الركة اللزمة ف نو قول وبيعا وخافا؛ وذهب
الفراء إ,ل أ%نه أ%راد خ.ظاتان فحذف النون استخفافاv كما قال أ%بو دواد

ال3يادي:
وم.ت\نان خ.ظاتان1،

كز'ح\ل�وف{ من ال%ض\ب,
الزeح\ل�وف': الكان الز_ل1ق' ف الرمل والصفا، وهي آثار ت.ز.ل©ج,
الصبيان، يقال لا الز_حال1يف'، ش.ب_ه. مس_ها ف س1م.ن,ها بالص_فاة

ال%ل}ساء، أ%راد خ.ظ1يتان1؛ وأ%نشد:
أ%م\س.ي\نا أ%م\س.ي\نا
ول ت.نام, الع.ي\نا

(* قوله «أمسينا إل» هكذا ف الصول).
فلما حر_ك اليم. لستقبالا اللم. رد_ ال4لف؛ وأ%نشد:

م.ه\لv فداء ل%ك. يا ف%ضال%ه\،
أ%ج,ر_ه' الرeم\ح. ول ت'هال%ه\

أ%ي ول ت'ه.ل}ه؛ وقال آخر:
حت ت.حاج.ز\ن% عن الذ©و_اد1،

ت.حاج'ز. الر>ي> ول ت.كاد1
أ%راد: ول تك%د، فلما حر_كت القافية� الدال% رد_ ال4لف؛ قال ابن

سيده وكما قال الخر:
يا ح.ب_ذ%ا ع.ي\نا س'ل%يم\ى والف%م.ا

قال: أ%راد الف%مان1 يعن الف%م. وال4نف. فثناها بلفظ الفم للمجاورة.
وقال بعض النحويي: مذهب الكسائي ف خ.ظاتا أ%قيس عندي من قول الفراء

ل4ن حذف نون التثنية شيء غي معروف، والمع خ.ظ%وات؛ وقال ابن ال4نباري:
العرب تصل الفتحة بأ%لف ساكنة، فقوله:

لا م.ت\ن.تان خ.ظ%اتا
أ%راد خ.ظ%تا من خ.ظ%ا ي.خ\ظ�و؛ وأ%نشد:

قلت' وقد خ.ر_ت\ على الك%ل}كال,
أ%راد على الك%ل}كل,، قال: وأ%صل الكسر بالياء والضم بالواو واحتج لذلك



كله. ال4زهري: قال النحويون أ%راد خ.ظ%تا فمد_ الفتحة بأ%لف كقوله 
*)

أي عنترة، والبيت من معلقته).
ي.ن\باع' من ذ1ف}ر.ى غ%ض'وب

أ%راد ي.ن\ب.ع. وقال: فما اس\ت.كانوا لربم؛ أ%ي فما اس\ت.ك%نوا. وقال
بعض النحويي: كف_ نون% خ.ظاتان كما قالوا الل�ذا يريدون اللذان؛ وقال

ال4خطل:
أ%ب.ن ك�ل%ي\ب�، إ,ن� ع.م_ي_ الل�ذ%ا

ق%ت.ل ال�لوك.، وف%ك�كا ال4غ}لل
ورجل خ.ظ%وانD: كثي اللحم. وق%د.ح¬ خاظ{: حاد1ر¬ غليظD؛ حكاه أ%بو

حنيفة: وقال الشاعر:
بأ%يد1يه,م\ ص.وار,م' م'ر\ه.فات¬،

وكل© م'ج.ر_ب� خاظي الك�عوب,
الاظي: الغليظ� الصeلب'؛ وقال الذل يصف الع.ي\ر:

خاظ{، كع1ر\ق, الس>د\ر,، ي.س\ـ
ـب,ق' غار.ة% ال�وص, الن_جائب\

Dورجل .vمه بعض'ه بعضا�وال%ظ%وان�، بالتحريك: الذي ر.ك1ب. ل
أ%ب.ي.انD: من ال3باء، وق%ط%وانD: ي.ق}ط�و ف م1ش\ي.ت1ه. ويوم¬ ص.خ.د.انD: شديد

ال%ر>. ابن السكيت: يقال رجل خ1ن\ظيانD إ,ذا كان فاح1شاv. وخ.ن\ظ%ى به
إ,ذا ن.د_د. به وأ%س\م.عه الكروه. ابن ال4عراب: ال1ن\ظ1يان� الكثي

الشر� وهو ي'خ.ن\ظ1ي وي'ع.ن\ظي، ذكر هذه اللفظة ال4زهري ف الرباعي.
:vل%مع.. وخ.ف%ا الشيء� خ.ف}وا :vو�ا�@خفا: خفا الب.ر\ق' خ.ف}واv وخ'ف

ظ%ه.ر. وخ.ف%ى الشيء4 خ.ف}ياv وخ'ف1ي�اv: أ%ظهره واستخرجه. يقال: خ.ف%ى
الطر' الف1ئ%ار. إ,ذا أ%خر.جه'ن_ من أ%ن\فاق1ه,ن� أ%ي من ج,ح.ر.ت1ه,ن_؛

:vقال امرؤ القيس يصف فرسا
خ.ف%اه'ن_ من أ%ن\فاق1ه,ن_، كأ%ن_ما

خ.فاه'ن_ و.د\ق¬ من س.ح.اب� م'ر.ك�ب,
قال ابن بري: والذي وقع ف شعر امرئ القيس من ع.ش1ي� م'ج.لYب,؛ وقال

امرؤ القيس بن عابس الك1ن\دي أ%نشده اللحيان:
فإ,ن} ت.ك}ت'م'وا الس>ر_ ل ن.خ\ف1ه،



وإ,ن} ت.ب\ع.ث�وا ال%ر\ب. ل ن.ق}ع'د
قوله ل ن.خ\ف1ه أ%ي ل ن'ظ}ه,ر\ه. وقرئ قوله تعال: إ,ن� الساعة%

آت1يةD أ%كاد' أ%خ\ف1يها، أ%ي أ�ظ}ه,ر'ها؛ حكاه اللحيان عن الكسائي عن ممد
بن سهل عن سعيد ابن جبي. وخ.ف%ي\ت' الشيء4 أ%خ\ف1يه: كت.م\ت'ه.
وخ.ف%ي\ت'ه أ%يضاv: أ%ظ}ه.ر\ت'ه، وهو من ال4ضداد. وأ%خ\ف%ي\ت' الشيء4:

س.ت.ر\ت'ه وكت.م\ت'ه. وشيء# خ.ف1يÒ: خاف{، ويمع على خ.فايا. وخ.ف1ي. عليه
ال4مر'

éخ\ف1يه إخفاء�ي.خ\ف%ى خ.فاءé، مدود. الليث: أ%خف%ي\ت' الصوت. وأ%نا أ
وفعله اللزم' اخ\ت.فى. قال ال4زهري: ال4كثر اس\ت.خ\ف%ى ل اخ\ت.فى،

واخ\ت.فى لغةD ليست بالعالية، وقال ف موضع آخر: أ%م�ا اخ\ت.فى بعن
خ.ف1ي. فلغةD وليست بالعالية ول بال�ن\ك%رة. وال%ف1ي_ة�: الر_ك1ي_ة الت

ح'ف1رت ث ت'ر,كت\ حت ان\د.ف%ن.ت\ ث ان\ت'ث1ل}ت واحت'ف1ر.ت\
ون'قYب.ت\، سيت بذلك ل4نا است'خرجت وأ�ظ}ه,ر.ت\. واخ\ت.فى الشيء4: كخ.فاه،

اف}ت.ع.ل منه؛ قال:
فاع\ص.و\ص.ب'وا ث ج.سeوه' بأ%ع\ي'ن,ه,م\،

ث اخ\ت.ف%و\ه'، وق%ر\ن� الش_مس, قد زال
واخ\ت.ف%ي\ت الشيء4: است.خ\ر.جته. وال�خ\ت.في: الن_ب_اش' لس\ت1خراجه

أ%كفان% الوتى، م.د.ن,ي_ةD. قال ثعلب: وف الديث ليس على ال�خ\ت.في
ق%ط}ع¬. وف حديث علي� بن ر.باح: السeن_ة أ%ن}

ت'ق}ط%ع اليد' ال�س\ت.خ\ف1ية ول ت'ق}ط%ع. اليد' ال�س\ت.ع\ل1ىة؛ يريد
بال�س\ت.خ\ف1ية ي.د. السارق والن_ب_اش,، وبال�س\ت.ع\ل1ية ي.د.

الغاصب والناهب وم.ن ف معناها. وف الديث: ل%ع.ن. ال�خ\ت.ف1ي.
وال�خ\ت.ف1ي.ة؛ ال�خ\ت.ف1ي: الن_ب_اش'، وهو من الختفاء والستتار ل4نه
ي.س\ر'ق ف خ'ف}ية. وف الديث: م.ن اخ\ت.فى م.ي>تاv فكأ%ن_ما قت.ل%ه.

وخ.ف1ي. الشيء� خ.فاءé، فهو خاف{ وخ.ف1يÒ: ل ي.ظ}ه.ر\. وخ.فاه هو
وأ%خ\فاه': س.ت.ر.ه وكت.م.ه. وف التنزيل: إ,ن} تب\د'وا ما ف أ%نفسكم أ%و
ت'خ\ف�وه. وف التنزيل: إ,ن الساعة آتيةD أ%كاد' أ�خ\ف1يها؛ أ%ي أ%س\ت'رها

وأ�وار,يها؛ قال اللحيان: وهي قراءة العامة. وف ح.ر\ف أ�ب.ي¼: أ%كاد'
أ�خ\ف1يها من نفسي؛ وقال ابن جن: أ�خ\فيها يكون أ�زيل� خ.فاءها أ%ي

غ1طاء4ها، كما تقول أ%شكيته إ,ذا ز'ل}ت. له ع.م_ا ي.ش\كوه؛ قال ال4خفش:



وقرئت أ%كاد أ%خ\ف1يها أ%ي أ�ظ}هرها ل4نك تقول خ.ف%ي\ت' السر_ أ%ي
أ%ظ}هرته. وف الديث: ما ل ت.ص\ط%ب,ح'وا أ%و ت.غ\ت.ب,ق�وا أ%و ت.خ\ت.ف�وا

ب.ق}لv أ%ي ت'ظهروه، ويروى باليم والاء؛ وقال الفراء: أ%كاد أ�خفيها، ف
التفسي، من نفسي فكيف أ�ط}ل1ع'ك�م عليها. وال%فاء�، مدود: ما خ.ف1ي.

عليك. وال%فا، مقصور: هو الشيء الاف؛ قال الشاعر:
وعال1م, الس�ر وعال1م, ال%فا،

لقد م.د.د\نا أ%ي\د1ياv ب.ع\د. الر�جا
وقال أ�مية:

ت'س.ب>حه' الط�ي\ر' الك%وام1ن' ف ال%فا،
وإ,ذ} هي ف جو� السماء3 ت.ص.ع_د'

قال ابن بري: قال أ%بو علي القال خ.ف%ي\ت أ%ظ}ه.ر\ت' ل غي، وأ%ما
أ%خ\ف%ي\ت فيكون لل4مرين وغ%ل�ط% ال4صمعي وأ%با عبيد القاسم. بن. سلم.

وف الديث: أ%نه كان ي.خ\ف1ي ص.وت.ه بآمي؛ رواه بعضهم بفتح الياء من
خ.ف%ى ي.خ\ف1ي إ,ذا أ%ظ}ه.ر كقوله تعال: إ,ن الساعة آتية أ%كاد

.eأ%خ\ف1يها، على إ,حدى القراءتي. وال%فاء والاف والافية: الشيء� ال%ف1ي
قال الليث: ال�ف}ية من قولك أ%خ\ف%ي\ت الشيء4 أ%ي س.ت.ر\ته، ولقيته
خ.ف1ي�اv أ%ي س1ر�اv. والافية: نقيض العلنية. وف%ع.ل%ه خ.ف1ي�اv وخ1ف}ية،

vعاeعاق%بة. وف التنزيل: اد\ع'وا ربكم ت.ض.ر�بكسر الاء، وخ1ف}وة على ال
وخ'ف}ي.ة؛ أ%ي خاضعي م'ت.ع.ب>د1ين، وقيل أ%ي اع\ت.ق1دوا عباد.ته ف

أ%نفسكم ل4ن الدعاء معناه العبادة؛ هذا قول الزجاج؛ وقال ثعلب: هو أ%ن
vعاeتذكره ف نفسك؛ وقال اللحيان: خ'ف}ية ف خ.ف}ض� وسكون، وتض.ر
ت.م.س\ك�ناv. وحكي أ%يضاv: خ.ف1يت' له خ1ف}ية وخ'ف}ية أ%ي اخ\ت.ف%ي\ت؛ وأ%نشد

ثعلب:ح.ف1ظ}ت' إ,زاري، م'ذ} ن.ش.أ}ت'، ول أ%ض.ع\
إ,زاري إ,ل م'س\ت.خ\د.مات1 الو.لئ1د1

وأ%ب\ناؤ'ه'ن_ ال�س\لمون، إ,ذا ب.دا
لك ال%و\ت' وار\ب.د_ت\ وجوه' ال4ساو,د1

vل}ن. زاد.ك. خ1ف}و.ة�وه'ن_ ال�ل ي.أ}ك
وه.م\ساv، وي'وط1ئ}ن.، السeرى، ك�ل� خاب,ط1

أ%ي حف1ظ}ت ف%ر\جي وهو موضع ال3زار أ%ي ل أ%جعل نفسي إ,ل ال3ماء،
وقوله: يأ}ك�ل}ن زاد.ك خ1ف}و.ة، يقول: ي.س\ر,ق}ن. زادك فإ,ذا رأ%ين.ك ت.موت



ترك}ن.ك، وقوله: وي'وط1ئ}ن السeرى كل� خاب,ط1، يريد كل من يأ}ت1يهن
بالليل ي'م.كYن_ه' من أ%نف�س3هن. واس\ت.خ\ف%ى منه: اس\ت.ت.ر وتوارى. وف
التنزيل: ي.س\ت.خ\ف�ون من الناس ول ي.س\ت.خ\ف�ون من ال؛ وكذلك

اخ\ت.فى، ول ت.ق�ل اخ\ت.ف%ي\ت. وقال ابن بري: الفراء حكى أ%نه قد جاء
اخ\ت.ف%ي\ت بعن اس\ت.خ.ف}يت؛ وأ%نشد:

أ%ص\ب.ح. الثعلب' ي.س\م'و ل1لع'ل،
واخ\ت.ف%ى مع ش1د_ة1 ال%و\ف1 ال4س.د\

فهو على هذا م'طاو,3ع أ%خ\ف%ي\ته فاخ\ت.فى كما تقول أ%ح\ر.ق}ته
فاح\ت.ر.ق، وقال ال4خفش ف قوله تعال: ومن هو م'س\ت.خ\ف{ بالليل وسار,ب¬

بالن�هار، قال: ال�س\ت.خ\في الظاهر، والس_ار,ب' ال�ت.واري؛ وقال الفراء:
م'س\ت.خ\ف{ بالليل أ%ي م'س\ت.تر وسار,ب¬ بالنهار ظاهر كأ%نه قال الظاهر

وال%ف1يe عنده جل وعز واحد. قال أ%بو منصور: قول ال4خفش ال�س\ت.خ\في
الظاهر خطأ وال�س\ت.خ\في بعن ال�س\تتر كما قال الفراء، وأ%ما الخ\ت1فاء
فله معنيان: أ%حدها بعن خ.ف1ي.، والخر بعن الس\ت1خ\راج؛ ومنه قيل

للن_ب_اش ال�خ\ت.في، وجاء4 خ.ف%ي\ت بعنيي وكذلك أ%خ\ف%ي\ت، وكلم
العرب العال أ%ن تقول خ.ف%ي\ت الشيء4 أ%خ\ف1يه أ%ي أ%ظهرته. واس\ت.خ\ف%يت

من فلن أ%ي ت.وار.ي\ت واس\ت.ترت ول يكون بعن الظهور. واخ\ت.فى دم.ه':
ق%ت.ل%ه من غي أ%ن ي'ع\ل%م به، وهو من ذلك؛ ومنه قول الغ.ن.و,ي� ل4ب

العالية: إ,ن ب.ن عام1ر� أ%رادوا أ%ن ي.خ\ت.ف�وا د.مي. والنون
.vال%ف1ي_ة: الساكنة ويقال لا ال%ف1يفة أ%يضا

وال1فاء: ر,داء# ت.ل}ب.س'ه الع.ر'وس على ث%و\با ف%ت'خ\ف1يه به. وكل©
ما س.ت.ر شيئاv فهو له خ1فاء#. وأ%خ\ف1ي.ة الن_و\ر,: أ%ك1م_ت'ه.

وأ%خ\ف1ية الك%ر.ى: ال4عي'؛ قال:
ل%ق%د\ ع.ل1م. ال4ي\قاظ� أ%خ\ف1ية% الك%ر.ى

ت.ز.جeج.ها من حال1ك{، واك}ت1حال%ها
وال4خ\ف1ية: ال4ك}س3ي.ة، والواحد خ1فاء# ل4نا ت'ل}قى على الس>قاء3؛

قال الكميت يذم قوماv وأ%نم ل ي.ب\ر.حون بيوت.هم ول يضرون الرب:
ف%ف1ي تلك. أ%ح\لس' الب'يوت1 ل%واص1ف¬،

وأ%خ\ف1ي.ةD ما ه'م\ ت'ج.رe وت'س\ح.ب'
وف حديث أ%ب ذر: س.ق%ط}ت' كأ%ن خ1فاء#؛ ال1فاء: الك1ساء. وكل© شيء�



غط�ي\ت به شيئاv فهو خ1فاء#. وف الديث: إ,ن� ال يب الع.ب\د.
الت_ق1ي_ الغ.ن,ي_ ال%ف1ي_؛ هو العت.ز,ل عن الناس الذي ي.خ\ف%ى عليهم

مكان'ه. وف حديث الجرة: أ%خ\ف1 عن_ا أ%ي اس\ت'ر ال%ب.ر لن سأ%لك
عن_ا. وف الديث: خي' الذ9ك}ر, ال%ف1يe أ%ي ما أ%خ\فاه الذاكره وس.ت.ره

عن الناس؛ قال الرب: الذي عندي أ%نه الشهرة وانتشار خب الرجل ل4ن سعد
بن أب وقاص أ%جاب ابن.ه ع'م.ر على ما أ%راده عليه من الظهور وطلب

اللفة بذا الديث. والاف: ال1نe، وقيل ال3ن\س؛ قال أ%ع\شى
باه1ل%ة:ي.م\شي ب,ب.ي\داء4 ل ي.م\شي با أ%ح.د¬،

ول ي'ح.سe من الاف با أ%ث%ر'
وحكى اللحيان: أ%صابا ريح من الاف أ%ي من ال1ن>. وقال ابن
م'ناذ1ر�: الاف1ية ما ي'خ\فى ف الب.د.ن من ال1ن>. يقال: به خ.ف1ي_ة أ%ي

ل%م.م وم.سÒ. والاف1ي.ة والاف1ياء�: كالاف، والمع من كل9 ذلك خ.واف{.
حكى اللحيان عن العرب أ%يضاv: أ%صابه ريح من الواف؛ قال: هو جع

الاف يعن الذي هو ال1نe، وعندي أ%نم إ,ذا ع.ن.و\ا بالاف ال1ن_ فهو
من الستتار، وإ,ذا ع.ن.وا به ال3نس. فهو من الظهور والنتشار. وأ%رض¬

خافيةD: با ج,نÒ؛ قال ال%ر_ار الفقعسي:
vوإ,ن\سا vإ,ليك ع.س.ف}ت' خ.اف1ي.ة
�وغ1يطاناv، ب,ها للر_ك}ب, غ�ول

وف الديث: إ,ن ال%ز.اة% ي.ش\ر.ب'ها أ%كاي,س الن�ساء للخ.اف1ية
وال3ق}لت1؛ الاف1ية: ال1نe س'مeوا بذلك لس\ت1تارهم عن ال4بصار. وف

الديث: ل ت'ح\د1ث�وا ف الق%ر.ع, فإ,نه م'ص.ل�ى ال%اف1ي؛ والق%ر.ع'،
بالتحريك: ق1طع¬ من ال4رض ب.ي\ن. الك%ل3 ل ن.بات. با.

وال%و.اف1ي: ر,يش.ات إ,ذا ض.م_ الطائر' ج.ناح.ي\ه خ.ف1يت؛ وقال
اللحيان: هي الر>يش.ات ال4ربع اللوات بعد. ال%ناك1ب، والقولن م'ق}تربان؛

وقال ابن ج.ب.لة: ال%واف سبع' ر,يشات ي.ك�ن_ ف ال%ناح, بعد السب\ع
ال�ق%د_مات، هكذا وقع ف الكاية عنه، وإ,نا حكي الناس أ%ربع¬ ق%واد1م'

وأ%ربع¬ خ.واف{، واحدتا خاف1ية. وقال ال4صمعي: ال%واف ما دون
الريشات العشر من م'ق%د_م, ال%ناح. وف الديث: إ,ن م.دينة% ق%وم, ل�وط{

ح.م.ل%ها ج,ب\ريل، عليه السلم، على خ.واف1ي ج.ناح1ه؛ قال: هي الريش الصغار
الت ف ج.ناح, الطائر ض1دe الق%واد1م، واحد.ت'ها خافية. وف حديث أ%ب



سفيان: ومعي خ.ن\ج.ر¬ مثل� خاف1ية الن_س\ر,؛ يريد أ%نه صغي.
وال%واف1ي: الس_ع.فات الل�وات ي.ل1ي. الق1ل%بة%، ن.ج\ديةD، وهي ف لغة أ%هل

الجاز الع.و.اه1ن'. وقال اللحيان: هي الس_ع.فات الل�وات1ي د'ون
الق1ل%بة، والوحدة كالواحدة، وكل9 ذلك من الستر.
وال%ف1ي�ة: غ%ي\ضة م'ل}ت.ف9ة يت�خ1ذ�ها ال4سد. ع.ر,ىن.ه' وهي

خ.ف1ي�ته؛ وأ%نشد:
أ�سود ش.رىÝ لق%ت\ أ�س'ود. خ.ف1ي_ة1،

ت.س.اق%ي\ن. س'م�اv ك�ل©ه'ن� خ.واد1ر'
وف الكم: هي غيضة م'ل}ت.ف�ة يتخذ فيها ال4سد ع1ر>يساv فيستتر

هنالك، وقيل: خ.ف1ي_ة� وش.رىÝ اسان لوض1عي ع.ل%مان؛ قال:
ونن' ق%ت.ل}ن.ا ال�س\د. أ�س\د. خ.ف1ي_ة{

فما ش.ر,ب'وا، ب.ع\داv ع.ل%ى ل%ذ�ة{، خ.م\ر.ا
وقولم: أ�س'ود' خ.ف1ي_ة{ كما تقول أ�س'ود ح.ل}ي.ة{، وها م.أ}س.د.تان؛

قال ابن بري: السماع أ�س'ود خ.ف1ي_ة{ والصواب خف1ي_ة%، غي. مصروف،
وإ,نا يصرف ف الشعر كقول ال4شهب بن ر'ميلة:

أ�س'ود' ش.رىÝ لق%ت\ أ�س'ود. خ.ف1ي_ة{،
ت.س.اق%و\ا، على ل%وح�، د1ماء4 ال4ساو,د1

وال%ف1ي_ة� بئر¬ كانت عاد1ي_ةv فان\د.ف%ن.ت\ ث ح'ف1ر.ت\، والمع
ال%ف%ايا وال%ف1ي_ات. وال%ف1ي_ة: البئر' الق%ع1ي.ة� ل1خ.فاء3

vوخ.ف%ا الب.ر\ق' وخ.ف1ي. خ.ف}يا vو خ.ف}وا�م.ائ1ها.وخ.ف%ا الب.ر\ق' ي.خ\ف
فيهما؛ ال4خية عن كراع: ب.ر.ق ب.ر\قاv خ.ف1ي�اv ض.ع1يفاv م'ع\ت.ر,ضاv ف

ن.واحي الغيم، فإ,ن ل%م.ع ق%ل1يلv ث س.ك%ن وليس له اعتراض فهو الو.م1يض'،
وإ,ن ش.ق_ الغ.ي\م واس\ت.طال ف ال%و> إ,ل السماء3 من غي أ%ن

يأ}خ'ذ% ي.ميناv ول شالv فهو الع.ق1يق%ة؛ قال ابن ال4عراب: الو.ميض' أ%ن
ي'وم1ض. الب.ر\ق إ,ياض.ة خ.ف1يف%ة ث ي.خ\فى ث ي'وم1ض، وليس ف هذا يأ}س

من الطر. قال أ%بو عبيد: ال%ف}و' اع\ت1راض الب.ر\ق ف ن.واح1ي السماء.
وف الديث: أ%نه سأ%ل% عن الب.ر\ق ف%قال أ%خ.ف}واv أ%م وم1يضاv. وخ.فا

الب.ر\ق' إ,ذا ب.ر.ق ب.ر\قاv ضعيفاv. ورجل خ.ف1يe الب.ط}ن,: ض.امره
خ.فيف�ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ف%قام.، فأ%د\ن.ى م1ن و,سادي و,ساد.ه'،



خ.ف1ي الب.ط}ن, م\مش'وق' الق%وائ1م, ش.و\ذ%ب'
وقولم: ب.ر,ح. ال%فاء� أ%ي وض.ح. ال4مر' وذلك إ,ذا ظهر. وصار ف

ب.راح�
أ%ي ف أ%مر منكشف، وقيل: ب.ر,ح. ال%فاء� أ%ي زال ال%فاء، قال:

،eت.ط%أ}ط1يء� من ال4رض ال%ف1ي�وال4ول أ%جود. قال بعضهم: ال%فاء� ال
والب.راح' الرتفع الظاهر'، يقول صار ذلك ال�ت.ط%أ}ط1ئ� مرتفعاv. وقال

بعضهم: ال%فاء� هنا الس>ر� فيقول ظه.ر الس>ر�، ل4نا قد قدمنا أ%ن
الب.راح. الظاهر' ال�ر\ت.ف1ع؛ قال يعقوب: وقال بعض العرب إ,ذا ح.س'ن من الرأ%ة

خ.ف1ي_اها ح.س'ن\ سائر'ها؛ يعن ص.و\ت.ها وأ%ث%ر. وط}ئ1ها ال4رض.،
ل4نا إ,ذا كانت رخيمة% الصوت دل� ذلك على خ.ف%ر,ها، وإ,ذا كانت م'قار,3بة

ال�طى وت.م.ك�ن. أ%ثر' وط}ئ1ها ف ال4رض دل� ذلك على أ%ن9 لا
أ%ر\دافاv وأ%و\راكاv. الليث: وال1فاء� ر,داء# ت.ل}ب.سه الرأ%ة فوق ثيابا.

وكل© شيء غط�ي\ته بشيء من كساء أ%و نوه فهو خ1فاؤ'ه، والمع
ال4خ\فية؛ ومنه قول ذي الرمة:

عليه زاد¬ وأ%ه\دام¬ وأ%خ\ف1ية،
قد كاد ي.ج\ت.رeها عن ظ%ه\ر,ه ال%ق%ب

�@خل: خ.ل الكان
والشيء� ي.خ\ل�و خ'ل�و�اv وخ.لءé وأ%خ\ل%ى إ,ذا ل يكن فيه أ%حد ول

شيء فيه، وهو خال�. وال%لء� من ال4رض: ق%رار¬ خال�. واس\ت.خ\ل%ى: كخ.ل
من باب عل ق1ر\ن.ه واس\ت.ع\له. ومن قوله تعال: وإ,ذا رأ%و\ا آية

ي.س\ت.سخ1رون؛ من تذكره أ%ب علي. ومكان خ.لء: ل أ%حد به ول شيء فيه.
وأ%خ\ل%ى الكان: جعله خالياv. وأ%خ\له: وجده كذلك. وأ%خ\ل%ي\ت أ%ي خ.ل%و\ت،

وأ%خ\ل%ي\ت' غي,ي، ي.تعد_ى ول يتعد_ى؛ قال ع'ت.ي� بن مالك
الع'ق%ي\لي:أ%تيت' مع ال�د_اث1 ل%ي\ل%ى ف%ل%م\ أ�ب,ن\،

فأ%خ\ل%ي\ت'، فاس\ت.ع\ج.م\ت عند. خ.لئي
(* قوله «عند خلئي» هكذا ف الصل والصحاح، وف الكم: عند خلئيا).

قال ابن بري: قال أ%بو القاسم الزجاجي ف أ%ماليه أ%خ\ل%ي\ت' وجد\ت'ها
خالية مثل أ%ج\ب.ن\ته وجد\ته ج.باناv، فعلى هذا القول يكون مفعول

أ%خ\ل%ي\ت' مذوفاv أ%ي أ%خ\ل%ي\تها. وف حديث أ�م� ح.بيبة%: قالت له لست' لك
ب'خ\ل1ي.ة{ أ%ي ل أ%ج,د\ك. خال1ياv من الز_و\جات غيي، قال: وليس من



قولم امرأ%ة م'خ\ل1ية إ,ذا خ.ل%ت\ من الز_و\ج. وخ.ل الرجل� وأ%خ\ل%ى: وقع
.eأ%شد vف موضع خال� ل ي'زاح.م' فيه. وف الثل: الذئب' م'خ\ل1يا

وال%لء�، مدود: الب.راز' من ال4رض. وأ%ل}ف}يت' فلناv ب.لء� من ال4رض
أ%ي بأ%رض خالية{. وخ.ل%ت الدار خ.لءé إ,ذا ل ي.ب\ق. فيها أ%ح.د¬،

وأ%خ\لها ال إ,خ\لءé. وخ.ل لك الشيء� وأ%خ\ل%ى: بعن فرغ؛ قال م.ع\ن بن
أ%و\س ال�ز.ن:

أ%عاذ1ل%، هل يأ}ت القبائ1ل% ح.ظ©ها
م1ن. ال%و\ت1 أ%م أ%خ\لى لنا الوت' وح\د.نا؟

ووجد\ت الدار م'خ\ل1ي.ةv أ%ي خال1ي.ة، وقد خ.ل%ت الدار' وأ%خ\ل%ت\.
وو.ج.دت فلنة% م'خ\ل1ي.ة أ%ي خال1ي.ة. وف الديث عن ابن مسعود قال: إ,ذا

أ%د\ر.ك}ت. من. ال�م'ع.ة ر.ك}ع.ةv فإ,ذا س.ل�م ال3مام فأ%خ\ل, و.ج\ه.ك
وض'م_ إ,ليها رك}عة، وإ,ن ل ت'د\ر,ك الرeكوع. ف%ض.لY أ%ر\بعاv؛ قال
شر: قوله فأ%خ\ل وج\ه.ك. معناه فيما ب.ل%غ.نا اس\ت.ت1ر\ بإ,نسان{ أ%و

ش.يءg وص.لY ر.ك}عة أ�خ\رى، وي'ح\م.ل الس\ت1تار على أ%ن ل يراه' الناس'
م'ص.لYياv ما فات.ه ف%ي.ع\ر,فوا تقصي.ه ف الصلة1، أ%و ل4ن� الناس

إ,ذا ف%ر.غوا من الصلة1 ان\ت.شروا راج,ع1ي فأ%م.ر.ه أ%ن ي.س\ت.ت1ر. بشيء
لئل ي.م'ر�وا بي يديه. قال: ويقال أ%خ\ل, أ%م\ر.ك. واخ\ل� بأ%م\ر,ك أ%ي

ت.ف%ر_د\ به وت.ف%ر_غ له. وت.خ.ل�يت: ت.ف%ر_غت. وخ.ل على بعض,
الطعام, إ,ذا اق}ت.ص.ر عليه. وأ%خ\ل%ي\ت' عن, الطعام, أ%ي خ.ل%و\ت عنه. وقال

اللحيان: تيم تقول خ.ل ف�لن على الل�ب.ن, وعلى الل�ح\م, إ,ذا ل
يأ}ك�ل} معه شيئاv ول خ.ل%ط%ه به، قال: وك1نان.ة� وقيس¬ يقولون أ%خ\لى فلن

على الل�ب.ن, والل�ح\م,؛ قال الراعي:
ر.ع.ت\ه أ%شهراv وخ.ل ع.ل%ي\ها،
فطار. الن_يe فيها واس\ت.غارا

ابن ال4عراب: اخ\ل%و\ل إ,ذا دام على أ%كل, الل�ب,، واط}ل%و\ل
ح.س'ن كلمه'، واك}ل%و\ل 

(* قوله «واكلول» هكذا ف الصل والتهذيب). إ,ذا
ان\ه.ز.م. وف الديث: ل ي.خ\لو عليهما أ%حد¬ بغي مكة% إ,ل� ل

ي'واف1قاه'، يعن الاء4 واللح\م أ%ي ينفر,د' بما. يقال: خ.ل وأ%خ\لى، وقيل:
ي.خ\ل�و يعتمد، وأ%خ\لى إ,ذا ان\ف%ر.د.؛ ومنه الديث: فاس\ت.خ\له'



الب'كاء� أ%ي ان\ف%ر.د. به؛ ومنه قولم: أ%خ\لى فلنD على ش'ر\ب الل�ب,
إ,ذا ل يأ}كل} غي.ه، قال أ%بو موسى: قال أ%بو عمرو هو بالاء العجمة

وبالاء ل شيء. واس\ت.خله' م.ج\ل1س.ه أ%ي س.أ%له أ%ن ي'خ\ل1ي.ه له. وف
حديث ابن عباس: كان% أ�ناس¬ ي.ست.ح\ي'ون أ%ن ي.تخ.ل�و\ا في'ف}ض'وا إ,ل
السماء3؛ ي.ت.خ.ل�و\ا: من ال%لء وهو قضاء� الاجة، يعن ي.ست.ح\ي'ون

أ%ن ينكشفوا عند قضائها تت السماء. وال%لء، مدود: ال�ت.و.ض_أ
ل1خ'ل�و>ه. واس\ت.خ\لى ال%ل1ك. فأ%خ\له وخ.ل به، وخ.ل الرجل� بصاح1به
وإ,ل%ي\ه وم.ع.ه؛ عن أ%ب إ,سحق، خ'ل�و�اv وخ.لءé وخ.ل}وةv، ال4خية عن
اللحيان: اجتمع معه ف خ.ل}وة. قال ال تعال: وإ,ذا خ.ل%و\ا إ,ل

ش.ياط1ن,ه,نم\؛ ويقال: إ,ل بع\ن م.ع\ كما قال تعال: م.ن\ أ%نصاري إ,ل
ال. وأ%خ\لى م.ج\ل1س.ه، وقيل: ال%لء� وال�خل�وe الص\در، وال%ل}و.ة

السم. وأ%خ\لى به؛ كخ.ل؛ هذه عن اللحيان، قال: ويصلح أ%ن يكون خ.ل%و\ت به
أ%ي س.خ1ر\ت' منه. وخ.ل به1: س.خ1ر. منه. قال ال4زهري: وهذا حرف غريب

ل أ%ع\ر,فه لغيه، وأ%ظنه حف1ظ%ه. وفلن ي.خ\ل�و بفلن{ إ,ذا خاد.ع.ه.
وقال بعضهم: أ%خ\ل%ي\ت بفلن أ�خ\ل1ي به1 إ,خ\لءé العن خ.ل%و\ت به.

ويقول الرجل للرجل: اخ\ل� م.عي حت أ�ك%لYم.ك أ%ي ك�ن\ م.ع1ي خالياv. وقد
اس\ت.خ\ل%ي\ت' فلناv: قلت له أ%خ\ل1ن؛ قال العدي:

وذ%ل1ك. م1ن\ و.ق%عات1 ال%ن'ون،
فأ%خ\ل1ي إ,ل%ي\ك1 ول ت.ع\ج.ب,ي

أ%ي أ%خ\ل1ي بأ%م\ر,ك من خ.ل%و\ت. وخ.ل الرجل� ي.خ\لو خ.ل}وةv. وف
حديث الرؤيا: أ%ل%ي\س. ك�ل©ك�م ي.رى الق%م.ر م'خ\ل1ياv به؟ يقال: خ.ل%وت'
vل©كم يراه منفردا�به ومعه وإ,ليه وأ%خ\ل%ي\ت به إ,ذا انفردت به، أ%ي ك

لنفسه، كقوله: لت'ضار'ون ف ر'ؤ\ي.ته. وف حديث ب.ه\ز, بن حك1يم:
إ,ن_ه'م\ ل%ي.ز\ع'م'ون% أ%نك ت.ن\هى عن الغ.ي> وت.س\ت.خ\لي به أ%ي ت.س\ت.ق1ل9

vبفلن أ%ي خاليا vبه وت.ن\ف%رد. وحكي عن بعض العرب: ت.ر.ك}ت'ه م'خ\ل1يا
به. واس\ت.خ\لى به: ك%خ.ل، عنه أ%يضاv، وخ.ل�ى بينهما وأ%خ\له معه.

وك�ن_ا خ1ل}و.ي\ن أ%ي خال1ي.ي\ن. وف ال%ث%ل: خ.لؤ'ك أ%ق}ن ل1ح.يائ1ك
أ%ي منز,ل�ك إ,ذا خ.ل%و\ت فيه أ%ل}ز.م, ل1ح.يائ1ك، وأ%نت خ.ل1يÒ من هذا

ال4مر أ%ي خال� فار,غD من الم�، وهو خ1لف' الش_ج,ي>. وف الثل:
و.ي\لD للش_ج,ي> من ال%ل1ي>؛ ال%ل1يe الذي ل% هم_ له' الفار,غ،



Dون وأ%خ\ل1ياء. وال1ل}و': كال%ل1ي>، وال�نثى خ1ل}و.ةeوالمع خ.لي
وخ1ل}و¬؛ أ%نشد سيبويه:

وقائ1ل%ة{: خ.و\لن� فان\ك1ح\ فتات.ه'م\
وأ�ك}ر'وم.ة� ال%ي�ي\ن, خ1ل}و¬ كما ه1يا

والمع أ%خ\لء#. قال اللحيان: الوجه ف خ1ل}و� أ%ن ل يثن ول يمع
ول يؤنث وقد ثن بعضهم وجع وأ%نث، قال: وليس بالوجه. وف حديث أ%نس:

أ%نت خ1ل}و¬ من م'ص1يب.ت؛ ال1ل}و'، بالكسر: الفار,غ� البال من الموم،
واللو أ%يضاv ال�ن\ف%ر,د'؛ ومنه الديث: إ,ذا كن\ت.

إ,ماماv أ%و, خ1ل}واv. وحكى اللحيان أ%يضاv: أ%نت خ.لء# من هذا
ال4مر, ك%خ.ل1ي�، فمن قال خ1ليÒ ثن_ى وجع وأ%نث، ومن قال خ.لء# ل يثن
vول جع ول أ%نث. وتقول: أ%نا منك خ.لء# أ%ي ب.راء#، إ,ذا جعلته مصدرا

ل تثن ول تمع، وإ,ذا جعلته اساv على فعيل ثنيت وجعت وأ%نثت وقلت أ%نا
خ.ل1يÒ منك أ%ي ب.ر,يء# منك. ويقال: هو خ1ل}و¬ من هذا ال4مر أ%ي خال�،
وقيل أ%ي خار,ج¬، وها خ1ل}و¬ وهم خ1ل}و¬. وقال بعضهم: ها خ1ل}وان من
هذا ال4مر وهم خ1لء#، وليس بالوجه. والال: الع.ز.ب' الذي ل ز.و\ج.ة

له، وكذلك ال�نثى، بغي هاء، والمع أ%خ\لء#؛ قال امرؤ القيس:
أ%ل%م\ ت.ر.ن أ�ص\ب ع.لى ال%ر\ء3 ع1ر\س.ه'،
وأ%م\ن.ع' ع1ر\سي أ%ن ي'ز.ن� با الال؟

:vوخ.ل�ى ال4م\ر. وت.خ.ل�ى منه وعنه وخاله: ت.ر.كه. وخال فلنا
ت.ر.كه؛ قال النابغة الذ©ب\يان لز'ر\عة ابن ع.و\ف، حي. بعث% بنو عامر

إ,ل ح1ص\ن بن فزارة وإ,ل ع'ي.ي\ن.ة بن, ح1ص\ن� أ%ن اق}ط%ع'وا ما بي\ن.ك�م
وب.ي. بن أ%س.د{، وأ%ل}ح1ق�وهم\ بب.ن كنان.ة ونال1ف�ك�م\، فن.ح\ن'

بنو أ%بيكم، وكان ع'ي.ي\ن.ة ه.م_ بذلك فقال النابغة:
قال%ت\ ب.ن'و عام1ر�: خال�وا بن أ%سد{،

يا ب'ؤ\س. للح.ر\ب, ض.ر_اراv ل4ق}وام,
أ%ي تار,ك�وه'م\، وهو من ذلك. وف حديث ابن عمر ف قوله تعال: لي.ق}ض,

ع.ل}ينا رeبك، قال فخ.ل�ى عنهم أ%ربعي عاماv ث قال اخ\س.ؤ'وا فيها
أ%ي تر.ك%ه'م وأ%عر.ض عنهم. وخالن فلن م'خالةv أ%ي خال%ف%ن. يقال:

خال%ي\ته خ1لءé إ,ذا ت.رك}ت.ه؛ وقال:
،vيأ}ب الب.لء� فما ي.ب\غ1ي بم\ ب.د.ل



وما أ�ر,يد' خ1لءé بعد. إ,ح\كام,
يأ}ب الب.لء� أ%ي الت_ج\ر,بة أ%ي ج.ر_ب\ناهم فأ%ح\م.د\ناه'م\ فل

نال1يهم\.
وال%ل1ي_ة� وال%ل1يe: ما ت'ع.س>ل� فيه الن_ح\ل� من غي ما

ي'عال%ج' لا من الع.س_الت1، وقيل: ال%ل1ي_ة ما ت'ع.س>ل فيه الن_حل من
راق�ود{

أ%و ط1ي� أ%و خ.شبة م.ن\ق�ورة، وقيل: ال%ل1ي_ة ب.ي\ت' الن_ح\ل الذي
ت'ع.س>ل� فيه، وقيل: ال%ل1ي_ة� ما كان مصنوعاv، وقيل: ال%ل1ي_ة

وال%ل1يe خ.ش.بة ت'ن\ق%ر' في'ع.س>ل� فيها الن_حل�؛ قال:
إ,ذا ما تأ%ر_ت\ بال%ل1ي> ابت.ن.ت\ به

ش.ر,ي.ي\ن, ما ت.أ}ت.ر,ي وت'ت1يع
شريي أ%ي ضربي من العسل. وال%ل1ي_ة: أ%سف%ل� ش.ج.رة يقال لا

ال%ز.مة كأ%نه راق�ود، وقيل: هو مثل الراقود ي'ع\م.ل لا من طي. وف الديث:
ف خ.ليا الن_حل, إ,ن� فيها الع'ش\ر.. الليث: إ,ذا س'و>ي.ت

ال%ل1ي_ة من ط1ي فهي ك�و_ارة. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن� عاملv له
على الطائ1ف كت.ب. إ,ليه إ,ن ر,جالv م1ن\ ف%ه\م� ك%ل�مون ف خ.ليا لم

أ%س\ل%موا عليها وسأ%لون أ%ن} أ%ح\م1ي.ها لم\؛ ال%ليا: جع'
خ.ل1ي_ة وهو الوضع الذي ت'ع.س�ل فيه الن_حل. وال%ل1ي_ة من ال3بل: الت

خ'لYي.ت\ للح.ل}ب، وقيل: هي الت ع.ط%فت\ على و.ل%د{، وقيل: هي الت خ.ل%ت\
عن و.ل%د1ها ور.ئ1م.ت\ و.ل%د. غي,ها، وإ,ن} ل ت.ر\أ%م\ه' فهي خ.ل1ي_ة

eوقيل: هي الت خ.ل%ت\ عن ولدها ب.و\ت أ%و ن.ح\ر فت'س\ت.د.ر ،vأ%يضا
بو.ل%د1 غي,ها ول ت'ر\ض1ع'ه، إ,نا ت.ع\ط1ف'

على ح'وار� ت'ست.د.رe به من غي أ%ن ت'ر\ض1ع.ه، فس'م>يت خ.ل1ي_ة
ل4نا ل ت'ر\ض1ع' ولد.ها ول غي.ه؛ وقال اللحيان: ال%ل1ي_ة الت

ت'ن\ت.ج وهي غزيرة في'ج.رe ولد'ها من تتها في'جعل تت أ�خرى وت'خ.ل�ى هي
للحلب وذلك لك%ر.م1ها. قال ال4زهري: ورأ%يت ال%ليا ف ح.لئبهم، وسعتهم

يقولون: بنو فلن قد خ.ل%و\ا وهم\ ي.خ\ل�ون. واللي_ة: الناقة ت'ن\ت.ج
في'ن\ح.ر ولد'ها ساعة% ي'ول%د قبل% أ%ن ت.ش.م_ه وي'د\ن منها ولد' ناقة{

كانت ولد.ت\
ق%بل%ها فت.ع\ط1ف' عليه، ث ي'نظ%ر إ,ل أ%غ}ز.ر الناقتي فت'جعل



خ.ل1ي_ةv، ول يكون للح'وار منها إ,ل� ق%د\ر' ما ي'د1رeها وت'رك%ت ال�خرى
،Dوجعها ب'س\ط ،vللح'وار ي.ر\ضع'ها مت ما شاء وت'سم_ى ب.س'وطا

والغزيرة الت يت.خل�ى بل%ب.ن,ها أ%هل�ها هي ال%ل1ي_ة. أ%بو بكر: ناقة
م1خلء# أخ\ل1ي.ت عن ولد1ها؛ قال أ%عراب:

ع1يط� ال%وادي ن,يط% م1نها بال1ح'ق1ي،
أ%م\ثال� أ%ع\دال, م.ز.اد1 ال�ر\ت.وي،

م1ن\ كلY م1خ\لء� وم'خ\لة{ ص.في
وال�ر\توي: ال�س\ت.قي، وقيل: ال%ل1ي_ة ناقة أ%و ناقتان أ%و ثلث

ي'ع\ط%ف}ن. على ولد{ واحد في.د\ر'ر\ن% عليه في.ر\ضع' الولد من واحدة،
ويت.خل�ى أ%هل� البيت ل4نف�س3هم واحدةv أ%و ثنتي ي.ح\ل�بونا. ابن

ال4عراب: ال%ل1ي_ة الناقة ت'ن\ت.ج' في'ن\ح.ر' ولدها ع.م\داv لي.د'وم لم
ل%ب.ن'ها فت'س\ت.د.رe ب,ج'وار, غي,ها، فإ,ذا د.ر_ت\ ن'ح>ي. ال�وار'

واح\ت'ل1ب.ت\، وربا جعوا من ال%ليا ثلثاv وأ%ربعا% على ح'وار� واحد{ وهو
الت_ل%سeن. وقال ابن شيل: ربا ع.ط%ف�وا ثلثاv وأ%ربعاv على ف%صيل

وبأ%ي_ت1ه,ن_ شاؤ'وا ت.خ.ل�و\ا. وت.خ.ل�ى خ.ل1ي_ة: ات_خ.ذ%ها لنف}سه؛
:vومنه قول خالد بن جعفر بن كلب يصف فرسا

أ%مر\ت' با الر>عاء4 لي'كرموها،
لا ل%ب.ن' ال%ل1ي_ة1 والص_ع'ود1

ويروى:
أ%م\رت' الراع1ي.ي\ن لي'ك}ر,ماها

وال%ل1ي_ة من ال3بل: الطل%قة من ع1قال. ور'ف1ع. إ,ل عمر، رضي ال
عنه، رجلD وقد قالت له امرأ%ت'ه ش.ب>ه\ن فقال: كأ%نك1 ظ%ب\ي.ةD، كأ%نك1
حامةD فقالت: ل أ%رض.ى حت تقول% خ.لي_ة طال1ق¬ فقال ذلك، فقال

عمر، رضي ال عنه: خ'ذ} بيدها فإ,نا امرأ%ت'ك ل�ا ل تكن نيت'ه
الطلق.، وإ,نا غال%ط%ت\ه بلفظ ي'ش\ب,ه لفظ الطلق؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد

باللية ههنا الناقة ت'خ.ل�ى من ع1قالا، وط%ل%ق%ت من الع1قال ت.ط}ل�ق'
ط%ل}قاv فهي طالق، وقيل: أ%راد باللية الغزيرة% يؤ\خذ ولدها في'عط%ف'

عليه غي'ها وت'خ.ل�ى للح.ي> يشربون لبنها، والطال1ق': الناقة الت ل
خ1ط%ام لا، وأ%رادت هي م'خاد.ع.ته بذا القول لي.ل}ف1ظ به فيق%ع. عليها
الطلق'، فقال له ع'مر: خ'ذ} بيدها فإ,نا امرأ%تك، ول يوقع الطلق



ل4نه ل ي.ن\و,
الطلق.، وكان ذلك خ1داعاv منها. وف حديث أ�م� ز.ر\ع: كنت' لك1 كأ%ب

ز.ر\ع ل�م ز.ر\ع ف ال�ل}ف%ة والر>فاء ل ف الف�ر\قة وال%لء، يعن
أ%نه ط%ل�قها وأ%نا ل أ�ط%لYقك. وقال اللحيان: الل1ي_ة� كلمة

ت'ط%ل�ق' با الرأ%ة يقال لا أ%نت1 ب.ر,ي_ة وخ.ل1ي_ة، كنايةv عن الطلق
ت.ط}ل�ق با الرأ%ة إ,ذا نو.ى طلقاv، فيقال: قد خ.ل%ت الرأ%ة� من زوجها.

وقال ابن ب'ز'ر\ج: امرأ%ة خ.ل1ي_ةD ونساء# خ.ل1ي_ات¬ ل أ%زواج ل�ن_
ول أ%ولد.، وقال: امرأ%ةD خ1ل}وةD وامرأ%تان خ1ل}و.تان ونساء خ1ل}وات¬
أ%ي ع.ز.بات. ورجل خ.ل1يÒ وخ.ل1ي�ان1 وأ%خ\ل1ياء�: ل نساء4 لم. وف

حديث ابن عمر: ال%ل1ي_ة ثلث، كان الرجل ف الاهلية يقول لزوجته أ%نت1
خ.ل1ي_ة فكانت ت.ط}ل�ق منه، وهي ف ال3سلم من ك1نايات الطلق فإ,ذا

نوى با الطلق وقع. أ%بو العباس أ%حد بن يي: إ,نه ل%ح'ل}و' ال%ل
إ,ذا كان حس.ن. الكلم؛ وأ%نشد لكثي:

وم'ح\ت.ر,ش� ض.ب_ الع.داوة م1ن\ه'م'و
ب'ل}و, ال%ل ح.ر\ش. الض>باب, ال%وادع,

شر: ال�خالة� البار.ز.ة�. وال�خالة�: أ%ن ي.تخل�و\ا من الدeور,
وي.صيوا إ,ل الدeث�ور,. الليث: خال%ي\ت فلناv إ,ذا صار.ع\ته، وكذلك

ال�خالة� ف كلY أ%مر�؛ وأ%نشد:
ول ي.د\ر,ي الش_ق1يe ب.ن\ ي'خال

قال ال4زهري: كأ%نه إ,ذا صارعه خ.ل به فلم ي.س\ت.ع1ن\ واحد منهما
بأ%ح.د{ وكل واحد منهما ي.خ\ل�و بصاحبه. ويقال: ع.د'وÒ م'خال� أ%ي ليس له

ع.ه\د؛ وقال العدي:
غ%ي\ر' ب,د\ع� من. ال1ياد1، ول ي'ج\ـ

ـن.ب\ن. إ,ل� على ع.د'و¼ م'خال
وقال بعضهم: خ.ال%ي\ت الع.د'و_ تركت ما ب.ي\ن وبينه من ال�واع.دة،

وخل كل© واحد{ منهما من الع.ه\د. وال%ل1ي_ة: الس_ف1ينة الت ت.سي من
غي أ%ن ي'س.ي>ر.ها م.ل�ح، وقيل: هي الت يتبعها ز.و\ر.ق صغي، وقيل:

ال%لي_ة العظيمة من السeف�ن، والمع خ.ليا، قال ال4زهري: وهو
الصحيح؛ قال طرفة:

،vد\و.ة�كأ%ن� ح'د'وج. ال%ال1ك1ي_ة، غ



خ.ليا س.ف1ي بالن_واص1ف1 م1ن\ د.د1
وقال ال4عشى:

ي.ك�بe ال%ل1ي_ة% ذات. الق1لع،
وق%د\ كاد. ج'ؤ\ج'ؤ'ها ي.ن\ح.ط1م\

وخل الشيء� خ'ل�و�اv: م.ض.ى. وقوله تعال: وإ,ن} من أ�م_ة{ إ,ل�
خ.ل فيها ن.ذ1ير¬؛ أ%ي مضى وأ�ر\س1ل. والق�رون الال1ية: ه'م ال%واضي.

vأ%ي م.ضى. وف حديث جابر: ت.ز.و_ج\ت امرأ%ة Dف%ق%ر\ن Dويقال: خ.ل ق%ر\ن
ق%د\ خ.ل منها أ%ي ك%ب,ر.ت\ وم.ضى م'ع\ظ%م ع'م\ر,ها؛ ومنه الديث: فلم_ا

خ.ل س1ن>ي ون.ث%ر\ت' له ذا ب.ط}ن؛ أ%نا ك%ب,ر.ت وأ%ول%دت له.
وت.خ.ل�ى عن ال4مر ومن ال4مر: ت.ب.ر_أ%. وت.خ.ل�ى: ت.ف%ر_غ. وف حديث

م'عاوية الق�ش.ي\ر,ي: قلت يا رسول ال ما آيات' ال3سلم,؟ قال: أ%ن تقول
.�أ%س\ل%م\ت' وج\ه,ي إ,ل ال وت.خ.ل�ي\ت'؛ الت_خ.لYي: التف%رeغ

يقال: ت.خ.ل�ى للعبادة، وهو ت.ف%عeلD من ال�ل�و�، والراد الت_ب.رeؤ' من
الشر\ك1 وعق}د' الق%ل}ب, على ال3يان. وخ.ل�ى عن الشيء: أ%ر\س.ل%ه،

وخ.ل�ى سبيل%ه فهو م'خ.ل9ىÝ عنه، ورأ%يته م'خ.لYياv؛ قال الشاعر:
،vياYما ل أ%راك م'خ.ل

أ%ي\ن. السلس1ل� والق�ي'ود؟
أ%غ%ل الد1يد' بأ%ر\ض1ك�م\

أ%م\ ليس. ي.ض\ب,ط�ك. الد1يد؟
وخ.ل�ى فلنD مكان.ه إ,ذا مات؛ قال:

فإ,ن} يك' عبد' ال خ.ل�ى مكان.ه،
فما كان وق�افاv ول م'ت.ن.طYقا

قال ابن ال4عراب: خ.ل فلنD إ,ذا مات.، وخل إ,ذا أ%كل الط�ي>ب.،
وخل إ,ذا تعي_د، وخل إ,ذا ت.ب.ر_أ% من ذنب ق�ر,ف. به. ويقال: ل

أ%خ\لى ال� مكان.ك، تدعو له بالب.قاء.
وخ.ل: كلمة من حروف الستثناء ت.ج'رe ما بعدها وتنص1ب'ه، فإ,ذا قلت ما

vفالنصب ل غي. الليث: يقال ما ف الدار أ%حد خل زيدا vخ.ل زيدا
وزيد{، نص\ب¬ وج.ر�، فإ,ذا قلت ما خل زيداv فان\ص1ب\ فإ,نه قد ب'ي>ن.

vتنصب با إ,ذا ج.ع.ل}تها فعل ،vقال الوهري: تقول جاؤون خل زيدا .�الف1ع\ل
وتضمر فيها الفاعل كأ%نك قلت خل م.ن\ جاءن م1ن\ زيد؛ قال ابن بري:



صوابه خل بعض'هم زيداv، فإ,ذا قلت خل زيد فجررت\ فهو عند بعض النحويي حرف
جر� بنزلة حاشى، وعند بعضهم مصدر مضاف، وأ%ما ما خل فل يكون بعدها

إ,ل� النصب، تقول جاؤون ما خل زيداv ل4ن خل ل تكون بعد ما إ,ل�
صلة لا، وهي معها مصدر، كأ%نك قلت جاؤون خ'ل�و_ زيد أ%ي خ'ل�و_ه'م من
زيد. قال ابن بري: ما الصدرية ل توصل برف الر، فدل9 أ%ن خل فعل.

وتقول: ما أ%ردت م.ساء4ت.ك خ.ل أ%ن وع.ظ}تك، معناه إ,ل� أ%ن وعظتك؛
وأ%نشد:

خ.ل ال4 ل أ%ر\ج'و س1و.اك.، وإ,ن_ما
أ%ع'دe ع1يال ش'ع\بة م1ن\ ع1يال1كا

وف الثل: أ%نا م1ن\ هذا ال4م\ر, ك%ف%ال1ج, ب\ن خ.لو.ة% أ%ي ب.ر,يء#
خ.لء#، وهو مذكور ف حرف اليم.

وخ.لو.ة�: اسم رجل مشتقÒ من ذلك. وب.ن'و خ.لو.ة%: بطن من أ%ش\ج.ع.،
وهو خ.لو.ة� بن س'ب.ي\ع, بن, ب.ك}ر, ابن, أ%ش\ج.ع.؛ قال أ%بو الرeب.ي\س,

الت_غ\ل%ب�:
خ.لوي_ةD إ,ن} ق�ل}ت. ج'ودي، وج.د\ت.ها

ن.و.ار. الص_ب.ا ق%ط�اع.ةv للع.لئ1ق,
وقال أ%بو حنيفة: ال%ل}و.تان1 ش.ف}ر.تا الن_ص\ل، واحد.ت'هما خ.ل}و.ة.

وقولم: اف}ع.ل} كذا وخ.لك. ذ%مÒ أ%ي أ%ع\ذ%ر\ت. وس.ق%ط% ع.ن\ك.
الذ�مe؛ قال عبد ال بن رواحة:
،Òف%ش.أ}ن.ك1 فان\ع.مي، وخ.لك1 ذ%م

ول أ%ر\ج,ع\ إ,ل أ%ه\ل� و.ر.ائي
وف حديث علي�، رضوان ال عليه: وخ.لك�م\ ذ%مÒ ما ل ت.ش\ر'دوا، هو

من ذلك.
وال%لى: الر_ط}ب' من الن_بات، واحدته خ.لةD. الوهري: ال%لى

الر_ط}ب' من ال%ش1يش,. قال ابن بري: يقال ال%لى الرeط}ب'، بالضم ل غي،
فإ,ذا قلت الر_ط}ب' من ال%ش1يش ف%ت.ح\ت ل4نك ت'ر,يد' ض1د_ اليابس،

وقيل: ال%لة� كل9 ب.ق}لة ق%ل%ع\تها، وقد ي'ج\م.ع ال%لى على أ%خ\لء�؛ حكاه
أ%بو حنيفة. وجاء4 ف الثل: ع.ب\د¬ وخ.لىÝ ف ي.د.ي\ه1 أ%ي مع

عبود1ي_ته غ%نÒ. قال يعقوب: ول تقل وح.ل}ي¬ ف ي.د.ي\ه. وقال ال4صمعي:
ال%لى الر_ط}ب من الشيش، وبه س'م>يت ال�خ\لة، فإذا ي.ب,س فهو ح.ش1يش؛



ابن سيده: وقول ال4عشى:
وح.و\ل% ب.ك}ر¬ وأ%ش\ياع'ه.ا،

ول%س\ت' خ.لةv ل1م.ن\ أ%و\ع.د.ن}
أ%ي ل%س\ت' بنزلة ال%لة1 يأ}خ'ذ�ها الخ1ذ� كيف شاء بل أ%نا ف ع1ز�

çوم.ن.عة. وف حديث م'ع\ت.م1ر�: سئل مالك عن ع.جي ي'ع\ج.ن ب,د'ر\د1ي�
فقال: إن كان ي'س\ك1ر' ف%ل، ف%ح.د_ث ال4صمعي به م'ع\ت.م1راv فقال: أ%و

كان كما قال:
،vرأ%ى ف ك%ف> صاح1ب,ه خ.لة

فت'ع\ج,به' وي'ف}ز,ع'ه ال%ر,ير'
eالطائفة من ال%ل، وذلك أ%ن معناه أ%ن الرجل% ب.ن,د :�ال%لة

ب.عيه، فيأ}خ'ذ� بإح\دى ي.د.ي\ه ع'ش\باv وبال�خ\رى ح.ب\لv، فينظ�ر البعي'
إل%ي\هما فل ي.د\ر,ي ما ي.ص\ن.ع، وذلك أ%نه أ%ع\ج.به ف%ت\و.ى مال1ك{

وخاف. التحري. لختلف الناس, ف السكر فت.وق�ف وت%ث�ل بالبيت. وأ%خ\ل%ت
:éر. خ.لها. وأ%خ\لى ال� الاش1ي.ة% ي'خ\ل1يها إخ\لء�ال4رض': ك%ث

أ%ن\ب.ت. لا ما تأ}ك�ل� من ال%لى؛ هذه عن اللحيان. وخ.لى ال%لى
خ.ل}ياév واخ\ت.له فان\خ.لى: ج.ز_ه وق%ط%ع.ه ون.ز.عه، وقال اللحيان: ن.ز.عه.
وال1خ\لى: ما خ.له وج.ز_ه به. وال1خ\لة�: ما و.ض.عه ف1يه. وخ.لى ف
ال1خ\لة1: ج.م.ع؛ عن اللحيان. الليث: ال%لى هو الشيش الذي

ي'ح\ت.شe من ب'قول الر_ب,يع، وقد اخ\ت.ل%ي\ته، وب,ه س'م>يت ال1خ\لة،
والواحدة خ.لةD، وأ%ع\ط1ن م1خ\لةv أ%خ\ل1ي فيها. وخ.ل%ي\ت ف%ر.سي إذا ح.ش.ش\ت

عليه ال%شيش. وف حديث تري م.ك�ة: ل ي'خ\ت.لى. خ.لها؛ ال%ل%ى:
الن_بات الرقيق ما دام ر.ط}باv. وف حديث ابن عمر: كان ي.خ\ت.ل1ي ل1ف%رس1ه

أ%ي ي.ق}ط%ع لا ال%ل%ى. وف حديث عمرو بن م'ر_ة%: إذا اخ\ت'ل1ي.ت\ ف
ال%ر\ب, هام' ال4كاب,ر, أي ق�ط1ع.ت\ ر'ؤ'وس'ه'م. وخ.لى الب.ع1ي.

والف%ر.س ي.خ\ل1يها خ.ل}ياv: ج.ز_ ل%ه ال%ل%ى. والسيف' ي.خ\ت.ل1ي أ%ي
ي.ق}ط%ع. وال�خ\ت.ل�ون والال�ون: الذين ي.خ\ت.ل�ون ال%ل%ى ويقطعونه. وخ.ل%ى

اللYجام. عن الفرس ي.خ\ل1يه1: ن.ز.ع.ه. وخ.ل%ى الفرس. خل}ياv: ألقى ف
فيه اللYجام.؛ قال ابن مقبل ف خ.ل%ي\ت الفرس:

ت.م.ط�ي\ت أ%خليه1 اللYجام. وب.ذ�ن,ي،
وش.خ\صي ي'سامي ش.خ\ص.ه وهو طائ1ل�ه\



(* قوله «وهو طائله» كذا بالصل والتكملة، والذي بامش نسخة قدية من
النهاية: ويطاوله).

:vوخ.لها أ%يضا .vأ%ل}ق%ى ت.ح\ت.ها ح.ط%با :vوخ.ل%ى الق1د\ر. خ.ل}يا
ط%رح. فيها الل�ح\م.. ابن ال4عراب: أ%خ\ل%ي\ت' الق1د\ر. إذا أ%ل}ق%ي\ت.

ت.ح\ت.ها ح.ط%باv. وخ.ل%ي\ت'ها إذا ط%ر.ح\ت. فيها الل�حم، وال أ%علم.
@خا: خ.ما الص_و\ت': اش\ت.د_، وقيل: ار\ت.ف%ع.؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد هو

وابن ال4عراب:
كأ%ن9 ص.و\ت. ش'خ\ب,ها، إذا خ.ما،
صوت' أ%فاع� ف خش1ي�ç أ%ع\ش.ما

قال ابن سيده: أ%لفها ياء ل4ن اللم ياءé أ%كثر منها واواv. قال ابن
:�بري: ال}خام1ي الامس'؛ قال الاد1ر.ة

م.ض.ى ثلث� س1ني� م'ن\ذ� ح.ل� با،
وعام' ح.ل�ت\ وهذا التابع' الام1ي

قال: وهذا كان ينبغي أ%ن يذكر ف فصل خا، كما ذكر الس_ادي ف فصل
س.د.ى.

@خنا: ال%نا: من قبيح الكلم. خ.نا ف م.ن\طقه ي.خ\ن'و خ.ناv، مقصور.
وال%نا: الف�ح\ش. وف التهذيب: ال%نا من الكلم أ%ف}ح.ش'ه. وخ.نا ف
كلمه وأ%خ\ن.ى: أ%ف}ح.ش، وف م.ن\طقه إخ\ناء#؛ قالت بنت' أ%ب م'ساف1ع�

الق�ر.شي وكان قتله النب، صلى ال عليه وسلم:
وما ل%ي\ث� غ%ر,يف{ ذ�و

أ%ظاف1ي. وأ%ق}دام,
كح1ب>ي، إذا ت.لق%وا، و

�و'ج'وه' الق%و\م, أ%ق}ران
وأ%نت. الطاع1ن' الن_ج\ل

ء3 منها م'ز\ب,د¬ آن1
وف الك%ف> ح'سام¬ صا

ر,م¬ أ%ب\ي.ض' خ.ذ�ام'
وقد ت.ر\ح.ل� بالر_ك}ب,،
فما ت'خ\ن,ي لص'خ\بان1

ابن سيده: هكذا رواها ال4خفش كلها مقيدة، ورواها أ%بو عمرو مطلقة. قال



ابن جن: إذا قيدت ففيها عيب واحد وهو الك}فاء بالنون واليم، وإذا
أ%طلقت ففيها عيبان الك}فاء والق}واء، قال: وعندي أ%ن ابن جن قد وهم ف
قوله رواها أ%بو السن ال4خفش مقيدة، ل4ن الشعر من ال%ز.ج وليس ف الزج

مفاعيل بالسكان ول ف%ع'ولن}، فإن كان ال4خ\فش قد أ%نشده هكذا فهو
عندي على إنشاد من أ%نشد:

أ%ق1لYي الل�و\م. عاذ1ل% والع1تاب\
بسكون الباء، وهذا ل يعتد� به ضرباv ل4ن ف%ع'ول} مسكنة ليست من ضروب

الوافر، فكذلك مفاعيل} أ%و ف%ع'ولن} ليست من ضروب الزج، وإذا كان كذلك
فالرواية كما رواه أ%بو عمرو، وإن كان ف الشعر حينئذ عيبان من القواء
والكفاء إذ احتمال� عيبي وثلثة وأ%كثر من ذلك أ%م\ث%ل� من كسر البيت،

وإن كنت أ%يها الناظر ف هذا الكتاب من أ%هل الع.روض فع1ل}م' هذا عليك من
اللزم الفروض. وكلم¬ خ.ن� وك%ل1م.ة خ.ن,ي.ةD، وليس خ.ن� على الف1ع\ل،

ل4نا ل نعلم خ.ن,ي.ت1 الكلمة، ولكنه على الن_س.ب كما حكاه سيبويه من
قولم رجل ط%ع1م¬ ون.ه,ر¬، ونظيه كاس� إل أ%نه على زنة فاع1ل�، قال

سيبويه: أ%ي ذو ط%عام� وكس\و.ة وس.ي\ر� بالنهار؛ وأ%نشد:
ل%س\ت' بل%ي\ل1ي�ç ولكن>ي ن.ه,ر\

وقول الق�طام1ي�:
،vد.ع'وا الن_م\ر، ل ت'ث}ن'وا عليها خ.ناي.ة
فقد أ%ح\س.ن.ت\ ف ج'ل9 ما ب.يننا الن_م\ر'

ب.ن.ى من الن.ا ف%عال%ة. وقد خ.ن,ي. عليه، بالكسر، وأ%خ\ن.ى عليه ف
م.ن\ط1ق1ه: أ%ف}ح.ش.؛ قال أ%بو ذؤيب:

ول ت'خ\ن'وا علي_، ول ت'ش1ط©وا
بقول الفخ\ر، إن9 الف%خ\ر. ح'وب'

وف الديث: أ%خ\ن.ى ال4ساء عند ال ر.ج'لD ت.س.م_ى م.لك.
ال4م\لك1؛ ال%نا: الف�ح\ش' ف القول، ويوز أ%ن يكون من أ%خ\ن.ى عليه الد_ه\ر'

إذا مال% عليه وأ%هلكه. وف الديث: من ل ي.د.ع, ال%نا والك%ذ1ب. فل
حاجة% ل ف أ%ن ي.د.ع. ط%عام.ه وشرابه. وف حديث أ%ب عبيدة: فقال رجل

من ج'ه.ي\ن.ة وال ما كان س.ع\د¬ لي'خ\ن,ي. باب\نه1 
(* قوله «ليخن

بابنه» بامش نسخة من النهاية ما نصه: الخناه على الشيء الفساد ومنه النا



وهو الفحش والكلم الفاسد، ودخلت الباء ف بابنه للتعدية، والعن: ما
كان ليجعله منياv على ضمانه خائساv به، واللم لتأكيد معن النفي كأنه

قال: سعد أجل9 من أن يضايق ابنه ف هذا حت يعجز عن الوفاء با ضمن) ف
ش1ق�ة{ من ت.م\ر� أ%ي ي'س\ل1مه وي.خ\فر ذ1م_ت.ه، وهو من أ%خ\ن.ى عليه

الد>ه\ر'. وخ.ن.ى الد_ه\ر,: آفات'ه؛ قال لبيد:
قلبت': ه.ج>د\نا ف%ق%د\ طال% السeر.ى،

وق%درنا إن خ.ن.ى الد_هر, غ%ف%ل}
وأ%خ\ن.ى علي الد_ه\ر': طال% . وأ%خ\ن.ى عليهم الدهر': أ%هلكهم وأ%ت.ى

عليهم؛ قال النابغة:
أ%م\س.ت\ خ.لءé وأ%م\س.ى أ%ه\ل�ها اح\ت.م.ل�وا،

أ%خ\ن.ى عليها الذي أ%خ\ن.ى على ل�ب.د1
:�وأ%خ\ن.ى: أ%ف}س.د.. وأ%خ\ن.ي\ت' عليه: أ%ف}س.د\ت'. وال%ن\وة

الغ.د\ر.ة�. وال%ن\و.ة أ%يضاv: الف�ر\ج.ة ف ال�ص�. وأ%خ\ن.ى الراد': ك%ث�ر
بيض'ه؛ عن أ%ب حنيفة. وأ%خ\ن.ى ال%ر\ع.ى: ك%ث�ر. ن.بات'ه وال}ت.ف_؛

وروي بيت زهي:
أ%ص.كe م'ص.ل�م' ال�ذ�ن.ي\ن, أ%خ\ن.ى،

له بالس>ي_ ت.نeوم¬ وآء�
وال4عرف ال4كثر أ%ج\ن.ى. قال ابن سيده: وإنا قضينا أ%ن أ%لفه ياء

ل4ن اللم ياء أ%كثر منها واواv، وال أ%علم.
@خوا: خ.و.ت1 الدار': ت.ه.د_م.ت\ وس.ق%ط%ت\؛ ومنه قوله تعال: فتل}ك.

ب'يوت'هم خاو,ي.ةv، أ%ي خاليةv كما قال تعال: فهي خاو,ي.ةD على عرو'شها؛
أ%ي خاليةD، وقيل: ساق1طةD على س'ق�وفها. وخ.و_ت1 الدار' وخ.و,ي.ت\

خ.ي�اv وخ'و,ي�اv وخ.واءé وخ.و.اي.ةv: أ%ق}و.ت\ وخ.ل%ت\ من أ%هلها. وأ%رض¬
خاويةD: خال1يةD من أ%هلها، وقد تكون خاويةv من الطر. وخ.و.ى البيت' إذا

ان\ه.د.م.؛ ومنه قول خ.ن\ساء:
كان أ%بو ح.س�ان% ع.ر\شاv خ.و.ى

ما ب.ناه' الدهر' دان{ ظ%ل1يل}
خ.و.ى أ%ي ت.ه.د_م. وو.ق%ع. وف حديث سهل: فإذا هم بدار خاوية على

ع'ر'وش1ها؛ خ.و.ى إذا سقط وخ.ل، وع'روش'ها س'ق�وفها؛ ومنه قوله: أ%ع\جاز'
نل� خاوية{. قال ال تعال قي قص_ة1 عاد{: كأ%نم أ%4عجاز' نل� خاويةD؛



أعجاز' النخل: أ�صول�ها، وقيل: خاوية نعت للنخل ل4ن النخل يذكر ويؤنث.
وقال عز وجل ف موضع آخر: كأ%نم أ%عجاز' نل م'ن\ق%ع1ر؛ ال�ن\ق%ع1ر':

ال�ن\ق%ل1ع' عن م.ن\ب,ت1ه، وكذلك الاوية معناها معن ال�ن\ق%ل1ع,، وقيل
لا إذا ان\ق%ل%عت\ خاوية ل4نا خ.و.ت\ من م.ن\ب,ت1ها الذي كانت

ت.ن\ب'ت' فيه وخو.ى م.ن\ب,ت'ها منها، ومعن خ.و.ت\ أ%ي خ.ل%ت\ كما ت.خ\وي
الدار' خ'و,ي�اv إذا خلت من أ%هلها. وخ.و.ت1 الدار' أ%ي باد. أ%ه\ل�ها وهي

قائمة بل عام1ر�. ال4صمعي: خ.و.ى البيت' ي.خ\وي خ.واءé، مدود، إذا ما
خ.ل من أ%هله. ويقال: وق%ع عرش'ك ب.و�ç أ%ي بأ%رض� خ.و_ار 

(* قوله «أي
بأرض خوار إل» كذا بالصل). ي'ت.عر_ق' فيه فل ي'خ\لق'. وخ.و.اء� ال4رض،

مدود: ب.راح'ها؛ قال أ%بو النجم:
ي.ب\د'و خ.واء� ال4رض, من خ.وائ1ه

ويقال: دخل فلن ف خ.واء3 فرس1ه يعن ما بي يديه ورجليه، وأ%بو النجم
وصف فرساv طويل القوائم. ويقال لا ي.س'دeه الفرس' بذ%ن.به من ف�ر\ج.ة1

ما بي رجليه: خ.و.اي.ةD؛ قال الطYرم�اح:
فس.د_، ب.ض\ر.ح1ي> الل�و\ن ج.ث}ل�،

خ.و.اي.ة% ف%ر\ج, م1ق}لت{ د.هي,
eو�أي س.د_ت ما بي فخذيها بذ%ن.ب م.ض\ر.ح1ي> اللون1. وال%واء�: خ'ل

:éوخ.واء Ýال%و\ف1 من الطعام، يد� ويقصر، والقصر أ%على. وخ.و.ى خ.وى
تتابع عليه الوع'، وخ.و,ي.ت الرأ%ة� خ.واv. وخ.و.ت\: ولدت فخ.و.ي بطن'ها

أ%ي خ.ل، وكذلك إذا ل تأ}كل عند الولدة، وخ.و,ي.ت\ أ%ج\ود'.
وال%وي_ة: ما أ%طعمتها على ذلك. وخ.و_اها وخ.و_ى لا ت.خ\و,يةv؛ ال4خية عن

كراع: ع.م1ل% لا خ.و,ي_ةv تأ}كلها وهي طعام. ال4صمعي: يقال للمرأ%ة
خ'و>يت\، فهي ت'خ.و_ى ت.خ\و,ي.ةv، وذلك إذا ح'ف1ر.ت\ لا ح.ف1يةD ث

:vت.خ\و,ية �أ�و,قد. فيها، ث ت.ق}ع'د' فيها من داء ت.ج,ده'. وخ.و_ت1 البل
خ.م'ص.ت\ ب'طون'ها وار\ت.فع.ت\. وخ.و_ى الرجل�: ت.جاف ف سجوده

وف%ر_ج. ما بي ع.ض'د.ي\ه1 وج.ن\بيه، والطائر' إذا أ%رسل جناحيه، وكذلك البعي
إذا ت.جاف ف ب'روك1ه وم.ك�ن. لث%ف1نات1ه؛ قال:

خ.و_ت\ على ث%ف1نات1ها
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان إذا س.ج.د. خ.و_ى؛



ومعناه أ%نه جاف بطن.ه عن ال4رض ور.ف%ع.ها حت ي.خ\و,ي. ما بي ذلك
وي'خ.و>ي ع.ض'د.يه عن جنبيه؛ ومنه يقال للناقة إذا ب.ر.ك%ت\ فت.جاف بطن'ها ف

ب'روكها لض'م\ر,ها: قد خ.و_ت\؛ وأ%نشد أ%بو عبيد ف صفة ناقة ضامر:
ذات ان\ت1باذ{ عن الادي إذا ب.رك%ت\،

خ.و_ت\ على ث%ف1نات{ م'ح\ز.ئ1ل�ت1
ويقال للطائر إذا أ%راد أ%ن يقع في.ب\س'ط% جناح.يه وي.م'د_ رجليه: قد

�خ.و_ى ت.خ\و,يةv. وف حديث علي�، رضوان ال عليه: إذا س.ج.د. الرجل
فل}ي'خ.و>، وإذا سجدت الرأ%ة� فل}ت.ح\ت.ف1ز\؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

،vي.خ\ر'ج\ن. من خ.ل%ل, الغ'بار, ع.و.ابسا
كأ%صاب,ع, ال%ق}ر'ور, ح.و_ى فاص\ط%لى

فسره فقال: يريد أ%ن اليل ق%ر'ب.ت\ بعض'ها من بعض. وال%و.ى:
الرeعاف'. وال%و.اء�: ال%واء� بي الشيئي، وكذلك الواء بي ال4رض والسماء؛

:vقال ب,ش\ر¬ يصف فرسا
ي.س'دe خ.و.اء4 ط�ب\ي.ي\ها الغ'بار'

أ%ي ي.س'دe الف%ج\وة% الت بي ط�ب\ي.يها. وكل© ف�ر\جة فهي خ.و.اء#.
وال%و,يe: الو,طاء� بي البلي وهو الل�ي>ن' من ال4رض. وقال أ%بو

حنيفة: ال%و,يe بط}ن¬ يكون ف الس_ه\ل وال%ز\ن داخلv ف ال4رض
أ%ع\ظ%م' من الس_ه\ب, م1ن\بات¬. قال ال4زهري: كل© واد{ واسع ف ج.و�ç س.ه\ل�

فهو خ.وÒ وخ.و,يÒ. وال%و,يe؛ عن ال4صمعي: الوادي السهل البعيد؛
وقول الطYرم�اح:

وخ.و,ي� س.ه\ل، ي'ث1ي' به الق%و\
م' ر,باضاv لل1عي, ب.ع\د. ر,باض,

يقول: ي.مرe الرeك}بان� بالع1ي, ف م.رابضها فت'ث1يها منها،
والر>باض': البقر الت ر.ب.ض.ت\ ف ك�ن'س3ها. ال4زهري ف هذا الوضع: ابن

ال4عراب الو.خe ال4ل�، والو.خe الق%ص\د'، وال%وe ال�وع.
والو,ي_ة�: م.ف}ر.ج' ما بي الض_ر\ع والق�ب'ل, من الناقة وغيها من ال4نعام.

وخ.و.اي.ة� الس>نان1: ج'ب_ت'ه وهي ما ال}ت.ق%م ث%ع\ل%ب. الرeم\ح,.
وخ.و.اية� الر_ح\ل: م'ت_س.ع' داخ1له. وخ.و.ى الز>ن\د' وأ%خ\و.ى: ل ي'ور,.
وخ.و.ت1 النeج'وم' ت.خ\وي خ.ي�اv وأ%خ\و.ت\ وخ.و_ت\: أ%م.ل%ت\، وقيل:

خ.و.ت\ وأ%خ\و.ت\، وذلك إذا س.ق%طت\ ول ت'م\ط1ر\ ف ن.و\ئ1ها؛ قال كعب بن



زهي:
قوم¬ إذا خ.و.ت1 النeجوم' فإن_هم\،

للطار,قي. الناز,لي.، م.قار,ي
وقال آخر:

،vوأ%خ\و.ت\ ن'جوم' ال4خ\ذ1 إل أ%ن,ض_ة
أ%ن,ض_ة% م.ح\ل� ليس قاط1ر'ها ي'ث}ر,ي

قوله: ي'ث}ري ي.ب'ل© ال4رض.؛ وقال ال4خطل:
فأ%نت. الذي ت.ر\ج'و الص_عاليك' س.ي\ب.ه'،

إذا الس_نة� الش_ه\باء� خ.و_ت\ ن'جوم'ها
vوخ.و.اية vمال%ت\ للم.غ1يب. وخ.و.ى الشيء4 خ.ي�ا :vوخ.و_ت\ ت.خ\و,ية

واخ\ت.واه: اخت.ط%ف%ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
حت اخ\ت.و.ى ط1ف}ل%ها ف ال%و> م'ن\ص.ل1ت¬
�أ%ز.ل© منها، كن.ص\ل, الس_يف1، ز'ه\ل�ول

ابن ال4عراب: يقال اخ\ت.و.اه واختد.ف%ه واخ\تات.ه' وت.خ.و_ت.ه' إذا
اقت.ط%عه'؛ وقال أ%بو و.ج\ز.ة:

ث اع\ت.م.د\ت. إل ابن ي.ح\ي.ى ت.خ\ت.وي،
م1ن\ د'ون,ه، م'ت.باع1د. الب'ل}دان1

وخ.و.اية� ال%يل: حفيف' ع.د\و,ها 
(* قوله «حفيف عدوها وقوله حفيف

انلله» كذا بالصل بإهال الاء فيهما، والذي ف القاموس باعجامها فيهما
كالكم)؛ كذلك حكاه ابن ال4عراب بالاء. وخ.و.اية� الطر: حف1يف'

ان\ه,لله بالاء؛ عنه أ%يضاv. وحكى أ%بو عبيدة: ال%و.اة الص_و\ت'. قال أ%بو
مالك: سعت خ.واي.ت.ه' أي سعت صوته ش1ب\ه. الت_و.هeم,؛ وأ%نشد:

خ.واي.ة% أ%ج\د.ل
يعن صوته. وف حديث ص1ل%ة%: ف%س.م1ع\ت' كخ.واي.ة1 الطائ1ر,؛

ال%و.اي.ة: ح.ف1يف' ال%ناح. وخ.واة� الر>يح,: ص.و\تا؛ عن ابن ال4عراب
أ%يضاv.وال%و,يe: الثاب,ت'، طائ1ي_ة. وال%او,ي.ة�: الداه1ية؛ عن

كراع.وال%وe: الع.س.ل؛ عن الزجاجي�.
ويوم' خ.وىÝ وخ'وىÝ وخ'و.ي�ç: معروف. وخ.و,يÒ: موضع. وي.وم' خ.و�ç: من

أ%يام العرب، معروف. وال%و,يe: الب.ط}ن' الس_ه\ل� من ال4رض، على



 Dفعيل. وف الديث: فأ%خ.ذ% أ%با ج.ه\ل خ.و_ة
(* قوله «فأخذ أبا جهل خوة»

ضبطت ف بعض نسخ النهاية بضم الاء وف بعضها بفتحها كالصل). قل ي.ن\ط1ق'
أ%ي ف%ت\ر.ةD؛ ذكره ابن ال4ثي، قال: والاء زائدة.

وال%و_ان1: واديان معروفان ف ديار تيم. وخ.وÒ: واد{ لبن أ%سد؛ قال
زهي:

ل%ئ1ن\ ح.ل%ل}ت ب,خ.و�ç ف ب.ن أ%س.د{،
ف دين, ع.م\رو�، وحال%ت\ د'ون.نا ف%د.ك'

قال أ%بو ممد ال4سود: ومن رواه باليم فقد صح_فه، قال وفيه يقول
القائل:

وب.ي\ن. خ.و_ي\ن, ز'قاق¬ واس1ع'
وخ.ي\وان�: ب.طن¬ من ه.م\دان%؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لل4سود بن

ي.ع\ف�ر:ج'ن>ب\ت. خ.او,ي.ة% الس>لح, وك%ل}م.ه'
أ%ب.داv، وجان.ب. ن.ف}س.ك. ال4س\قام'

ول يفسر ال%او,ي.ة%، فتأ%مله.
والاء: حرف هجاء، وحكى سيبويه: خ.ب_ي\ت خاءé، وسنذكر ذلك ف موضعه.

@خا: الاء: حرف هجاء، وهو حرف مهموس يكون أ%صلv ل غي، وحكى سيبويه:
خ.ي>ي\ت' خاء؛ قال ابن سيده: فإ,ذا كان هذا فهو من باب ع.ي_ي\ت، قال:

وهذا عندي من صاحب العي ص.ن\عة ل ع.ر.ب,ي_ة، وقد ذكر ذلك ف علة الاء.
قال سيبويه: الاء وأ%خوات'ها من الث©نائ1ية كالاء والباء والتاء

والطاء إذا ت'ه'ج>ي.ت\ م.ق}صور.ةD، ل4نا ليست بأ%ساء، وإنا جاءت ف
�الت_ه.ج>ي على الوقف، ويدلك على ذلك أ%ن القاف والدال% والصاد. موقوفة

ال4واخ1ر، فلول أ%نا على الوقف ح'ر>ك%ت\ أ%واخ1ر'هن، ونظي الو.ق}ف1
ههنا ال%ذ}ف' ف الياء وأ%خوات1ها،وإذا أ%ردت أ%ن ت.ل}ف1ظ بروف ال�عجم

ق%ص.ر\ت. وأ%س\ك%ن\ت.، ل4نك لست تريد أ%ن تعلها أ%ساء ولكنك أ%ردت أ%ن
ت'ق%طYع حروف السم فجاءت كأ%نا أ%صوات¬ ت'صو>ت با، إ,ل أ%نك ت.ق1ف'

عندها ل4نا بنزلة ع1ه\، وإذا أ%عربتها لزمك أ%ن ت.م'د_ها، وذلك أ%نا
على حرفي الثان منهما حرف' ل1ي، والت_ن\و,ين' ي'د\ر,ك الكلمة،

فت.ح\ذ1ف' اللف للتقاء الساكني فيلزمك أ%ن تقول: هذه حاv يا فت ، ورأ%يت
حاv ح.س.ن.ةv، ونظرت إل طاv ح.س.نة{، فيبقى السم على حرف واحد، فإ,ن



اب\ت.د.أ}ت.ه وجب أ%ن يكون متحركاv، وإن وقفت عليه وجب ان يكون ساكناv، فإن
ابتدأ}ته ووقفت عليه جيعاv وجب أ%ن يكون ساكناv متحركاv ف حال، وهذا

ظاهر الستحالة،فأ%ما ما حكاه أ%حد بن يي من قولم: شربت' ما، بقصر ماء�
فحكاية شاذة ل نظي لا ول يس'وغ� قياس غيها عليها.

وخاء ب,ك: معناه اع\ج.ل}. غيه: خاء بك علينا وخاي, لغتان أ%ي اع\ج.ل}،
وليست التاء للتأ}نيث 

(*قوله «وليست التاء للتأ}نيث» كذا بالصل هنا،
ولعلها ترية من مل يناسبها وضعها النساخ هنا.) ل4نه صوت مبن على

الكسر، ويستوي فيه الثنان والمع والؤنث، فخاء3 بكما وخاي, بكما وخاء3 بكم
وخاي, بكم؛ قال الكميت:

إذا ما ش.ح.ط}ن. الاد1ي.ي\ن, س.م1ع\ت.هم
ب.خاي, ب,ك. ال%ق\ ، ي.ه�ت1ف�ون ، وح.ي_ ه.ل}

والياء متحركة غي شديدة وال4لف' ساكنةD ، ويروى: باء ب,ك.؛ وقال ابن
سلمة: معناه خ1ب\ت، وهو دعاء منه عليه، تقول: بائبك أ%ي بأ%م\ر,ك الذي

�خاب. وخ.س3ر؛ قال الوهري: وهذ خلف قول أ%ب زيد كما ترى، وقيل القول
ال4ول�. قال ال4زهري: قرأ}ت ف كتاب النوادر لبن هانئ خاي, ب,ك علينا

أ%ي اع\ج.ل} علينا، غي موصول، قال: أ%س\م.ع.ن,يه ال3يادي لشمر عن أ%ب
عبيد خاي,ب,ك. علينا، ووصل الياء بالباء ف الكتاب، قال: والصواب ما

ك�ت1ب ف كتاب ابن هانئ وخاي, ب,ك1 اع\ج.ل1ي وخاي, ب,ك�ن_ اع\ج.ل}ن.، كل ذلك
بلفظ واحد إل الكاف فإ,نك ت'ث%ن>يها وتمع'ها. وال�و�ة�: ال4رض'

الالية�؛ ومنه قول بن تيم ل4ب العار,م الك1لب� وكان اس�ت.ر\ش.د.هم
فقالوا له: إن9 أ%مام.ك. خ'و_ةv من ال4رض وبا ذئب قد أ%كل إنساناv أ%و

إنساني ف خب له طويل.
وخ.وÒ: كثيب معروف بنجد. ويوم' خ.و¼: يوم¬ ق%تل فيه ذ�ؤاب' بن ربيعة

ع'ت.ي\ب.ة% بن ال%ر,ث بن شهاب.
@تفسي إ,ذ} وإ,ذا وإ,ذ}ن} م'ن.و_نةv: قال الليث: تقول العرب إ,ذ} ل
ا مض.ى وإ,ذا لا ي'س\ت.ق}ب.ل الوقتي من الزمان، قال: وإ,ذا جواب

تأ}كيد للشرط ي'نو_ن ف التصال ويسكن ف الوقف، وقال غيه: العرب تضع إ,ذ
للمستقبل وإ,ذا للماضي، قال ال عز وجل: ولو ت.ر.ى إ,ذ} ف%ز,ع'وا؛ معناه

ولو ت.رى إ,ذ} ي.ف}ز.ع'ون% يوم. القيامة، وقال الفراء: إ,نا جاز ذلك



ل4نه كالواجب إ,ذ} كان ل ي'ش.كe ف ميئه، والوجه فيه إ,ذا كما قال ال
عز وجل: إ,ذا السماء� ان\ش.ق�ت\ وإ,ذا الشمس' ك�و>ر.ت\؛ ويأ}ت إ,ذا

بعن إ,ن الش_ر\ط كقولك أ�ك}ر,م'ك إ,ذا أ%ك}ر.م\ت.ن، معناه إ,ن أ%كرمتن،
وأ%ما إ,ذ الوص'ولة� بال4وقات فإ,ن العرب تصلها ف الكتابة با ف

أ%و\قات م.ع\د'ودة ف ح1ين.ئذ وي.وم.ئ1ذ ول%ي\ل%ت.ئ1ذ وغ%دات.ئ1ذ
وع.ش1ي_ت.ئ1ذ وساع.ت.ئ1ذ وعام.ئ1ذ{، ول يقولوا الن.ئ1ذ{ ل4ن الن أ%قرب ما يكون

ف الال، فلما ل يتحو_ل هذا السم' عن وقت1 الال, ول يتباعد\ عن
ساع.ت1ك الت أ%نت فيها ل يتمكن ولذلك ن'ص1بت ف كل وجه، ولا أ%رادوا أ%ن

ي'باع1دوها وي'حو>لوها من حال إ,ل حال ول ت.ن\ق%د\ كقولك أ%ن تقولوا
(* قوله« كقولك أن تقولوا إل» كذا بالصل، وقوله «أزمان الزمنة» كذا به

أيضاv.) الن.ئ1ذ، عكسوا لي'ع\ر.ف. با وقت' ما ت.باع.د. من الال
فقالوا حينئذ، وقالوا الن لساع.ت1ك ف التقريب، وف البعد حينئذ، ون'ز>ل
بنزلتها الساعة� وساع.ت.ئذ وصار ف حدها اليوم ويومئذ، والروف' الت

وصفنا على ميزان ذلك مصوصةD بتوقيت ل ي'خ.ص� به سائر أزمان ال4زمنة نو
ل%ق1يته س.نة% خ.ر.ج. ز.ي\د¬، ورأ%يت'ه ش.ه\ر. ت.ق%د_م ال%ج_اج'؛

وكقوله:ف ش.ه\ر. ي.ص\طاد' الغ'لم' الدeخ_ل
فمن نصب شهراv فإ,نه يعل ال3ضافة إ,ل هذا الكلم أ%جع كما قالوا

ز.م.ن. ال%ج_اج' أ%مي¬. قال الليث: فإ,ن� . . . . . 
(* كذا بياض

بالصل.) إ,ذ بكلم يكون صلة أ%خرجتها من حد ال3ضافة وصارت ال3ضافة إ,ل قولك
إ,ذ تقول، ول تكون خباv كقوله:

ع.ش1ي_ة% إ,ذ} ت.ق�ول� ي'ن.و>ل�ون
كما كانت ف ال4صل حيث ج.ع.ل}ت. ت.ق�ول� ص1لةv أ%خرجتها من حد ال3ضافة
(* قوله« أخرجتها من حد الضافة إ,ل قوله قال الفراء» كذا بالصل.)

وصارت ال3ضافة إ,ذ تقول جلة. قال الفراء: ومن العرب من يقول كان كذا وكذا
وهو إ,ذ} ص.ب,يÒ أ%ي ه'و إ,ذ} ذاك صب؛ وقال أ%بو ذؤيب:

ن.ه.ي\ت'ك عن ط1لب,ك. أ�م_ ع.م\ر�و
ب,عاف1ي.ة{، وأ%ن\ت. إ,ذ{ ص.ح1يح'

قال: وقد جاء أ%وان.ئ1ذ{ ف كلم هذيل؛ وأ%نشد:
د.ل%ف}ت' لا أ%وان.ئ1ذ{ بس.ه\م�



ن.ح1يض� ل ت'خ.و>ن\ه الشeر'وج'
قال ابن ال4نباري ف إ,ذ} وإ,ذا: إ,نا جاز للماضي أ%ن يكون بعن

الستقبل إ,ذا وقع الاضي ص1ل%ةv ل1م'ب\ه.م غي م'ؤ.قت، فج.رى م.ج\رى قوله:
إ,ن� الذين ك%ف%روا وي.ص'دeون عن سبيل ال؛ معناه إ,ن� الذين يكفرون
وي.ص'دeون عن سبيل ال، وكذلك قوله: إ,ل الذين تابوا م1ن\ ق%ب\ل أ%ن}
ت.ق}د1ر'وا عليهم؛ معناه إ,ل الذين يتوبون، قال: ويقال ل ت.ض\ر,ب إ,ل

الذي ض.ر.ب.ك إ,ذا سلمت عليه، فت.ج,يء بإ,ذا ل4ن� الذي غي م'و.قت، فلو
و.ق�ته فقال اض\ر,ب\ هذا الذي ض.ر.ب.ك إ,ذ سل�م\ت. عليه، ل يز إ,ذا

ف هذا اللفظ ل4ن توقيت الذي أ%بطل أ%ن يكون الاضي ف معن الستقبل،
وتقول العرب: ما ه.ل%ك. ام\ر'ؤ¬ ع.ر.ف. ق%د\ر.ه، فإ,ذا جاؤوا بإ,ذا قالوا
ما ه.ل%ك. إ,ذا ع.ر.ف. ق%د\ر.ه، ل4ن الف1عل ح.د.ثD عن منكور يراد به

النس، كأ%ن� التكلم يريد ما ي.ه\ل1ك' كل ام\ر,ئ� إ,ذا ع.ر.ف ق%د\ر.ه ومت
ع.ر.ف قدره، ولو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الب عنه وأ%ن يقال ما

ه.ل%ك ام\ر'ؤ¬ إ,ذ} عر.ف قدره، ولذلك يقال قد كنت' صابراv إ,ذا ض.ر.ب\ت. وقد
كنت' صابراv إ,ذ ض.ربت.، ت.ذهب بإ,ذا إ,ل تر\د1يد الفعل، ت'ريد قد كنت'

صابراv كل�ما ض.ر.ب\ت.، والذي يقول إ,ذ} ض.ر.ب\ت. ي.ذ}ه.ب' إ,ل وقت
واحد وإ,ل ضرب معلوم معروف؛ وقال غيه: إ,ذا و.ل1ي. ف1ع\لv أ%و اساv ليس

فيه أ%لف ولم إ,ن كان الفعل ماضياv أ%و حرفاv متحركاv فالذال منها
ساكنة، فإ,ذا و.ل1ي.ت1 اساv بال4لف واللم ج'ر_ت الذال كقولك: إ,ذ1 القوم

كانوا ناز,لي. بكاظ1مة%، وإ,ذ1 الناس م.ن ع.ز_ ب.ز_، وأ%ما إ,ذا
فإ,نا إ,ذا اتصلت باسم م'عر_ف بال4لف واللم فإ,ن ذالا ت'فتح إ,ذا كان

مستقبلv كقول ال عز_ وجل: إ,ذا الشمس' ك�و>ر.ت\ وإ,ذا النeجوم
ان\ك%د.ر.ت\، ل4ن� معناها إ,ذا. قال ابن ال4نباري: إ,ذا السماء انشق�ت، بفتح

الذال، وما أ%شبهها أ%ي ت.ن\ش.قe، وكذلك ما أ%شبهها، وإ,ذا انكسرت
الذال فمعناها إذ الت للماضي غي أ%ن� إ,ذ} ت'وق%ع م.و\قع إ,ذا وإ,ذا موقع

إ,ذ}. قال الليث ف قوله تعال: ول%و\ ت.ر.ى إ,ذ الظ�ال1م'ون ف
غ%م.رات1 الوت؛ معناه إ,ذا الظالون ل4ن هذا المر م'ن\ت.ظ%ر ل ي.ق%ع؛ قال

أ%وس ف إ,ذا بعن إ,ذ}:
الاف1ظ�و الناس, ف ت.ح'وط% إ,ذا
ل ي'ر\س1ل�وا، ت.ح\ت. عائ1ذ{، ر'ب.عا



أ%ي إ,ذ} ل ي'ر\س1ل�وا؛ وقال على أ%ثره:
وه.ب_ت1 الشام1ل� الب.ل1يل�، وإ,ذ}

بات. ك%م1يع' الف%تاة1 م'ل}ت.ف1عا
وقال آخر:

ث ج.زاه ال� ع.ن_ا، إ,ذ} ج.زى،
ج.ن_ات1 ع.د\ن{ والعلل1ي_ الع'ل

أ%راد: إ,ذا ج.ز.ى. وروى الفراء عن الكسائي أ%نه قال: إ,ذاv منو�نة إ,ذا
خ.لت بالفعل الذي ف أ%و_له أ%حد حروف الستقبال نصبته، تقول من ذلك:

إ,ذاv أ%ك}ر,م.ك، فإذا ح'ل}ت. بينها وبينه برف ر.ف%ع\ت. ونصبت فقلت:
فإ,ذاv ل أ�ك}ر,م'ك ول أ�ك}ر,م.ك، فمن رفع فبالائل، ومن نصب فعلى تقدير

أ%ن يكون م'قد_ماv، كأ%نك قلت فل إ,ذاv أ�ك}ر,م.ك، وقد خلت بالفعل بل
مانع. قال أ%بو العباس أ%حد بن يي: وهكذا يوز أ%ن ي'قرأ%: فإ,ذاv ل

ي'ؤت'ون الناس. ن.ق1ياv، بالرفع والنصب، قال: وإ,ذا ح'لت بينها وبي الفعل
باسم فار\ف%عه، تقول إ,ذاv أ%خ'وك ي'ك}ر,م'ك، فإ,ن جعلت مكان السم

قس.ماv ن.ص.ب\ت. فقلت إ,ذاv وال ت.نام.، فإ,ن أ%دخلت اللم على الفعل مع
الق%س.م رفعت فقلت إ,ذاv وال3 ل%ت.ن\د.م'، قال سيبويه: حكى بعض أ%صحاب
الليل عنه أ%ن} هي العام1لة� ف باب إ,ذاv، قال سيبويه: والذي نذهب إ,ليه

ونكيه عنه أ%ن إ,ذاv ن.فسها الناص1بة�، وذلك ل4ن إ,ذاv لا ي'س\ت.قبل
ل غي ف حال النصب، فجعلها بنزلة أ%ن} ف العمل كما ج'علت لكن� نظية

إ,ن� ف العمل ف ال4ساء، قال: وكل القولي ح.س.ن¬ ج.م1يل. وقال
الز_جاج: العامل عندي النصب ف سائر ال4فعال أ%ن}، إ,ما أ%ن تقع ظاهرة أ%و

مضمرة. قال أ%بو العباس: يكتب ك%ذ%ى وك%ذ%ى بالياء مثل زكى وخ.س.ى، وقال
البد: كذا وكذا يكتب بال4لف ل4نه إ,ذا أ�ضيف قيل كذاك، فأ�خب ثعلب

بقوله فقال: فت يكتب بالياء ويضاف فيقال فتاك، والقراء أ%جعوا على تفخيم
ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك، ل ييلوا شيئاv من ذلك، وال أ%علم.

@تفسي إ,ذ} وإ,ذا وإ,ذ}ن} م'ن.و_نةv: قال الليث: تقول العرب إ,ذ} ل
ا مض.ى وإ,ذا لا ي'س\ت.ق}ب.ل الوقتي من الزمان، قال: وإ,ذا جواب

تأ}كيد للشرط ي'نو_ن ف التصال ويسكن ف الوقف، وقال غيه: العرب تضع إ,ذ
للمستقبل وإ,ذا للماضي، قال ال عز وجل: ولو ت.ر.ى إ,ذ} ف%ز,ع'وا؛ معناه

ولو ت.رى إ,ذ} ي.ف}ز.ع'ون% يوم. القيامة، وقال الفراء: إ,نا جاز ذلك



ل4نه كالواجب إ,ذ} كان ل ي'ش.كe ف ميئه، والوجه فيه إ,ذا كما قال ال
عز وجل: إ,ذا السماء� ان\ش.ق�ت\ وإ,ذا الشمس' ك�و>ر.ت\؛ ويأ}ت إ,ذا

بعن إ,ن الش_ر\ط كقولك أ�ك}ر,م'ك إ,ذا أ%ك}ر.م\ت.ن، معناه إ,ن أ%كرمتن،
وأ%ما إ,ذ الوص'ولة� بال4وقات فإ,ن العرب تصلها ف الكتابة با ف

أ%و\قات م.ع\د'ودة ف ح1ين.ئذ وي.وم.ئ1ذ ول%ي\ل%ت.ئ1ذ وغ%دات.ئ1ذ
وع.ش1ي_ت.ئ1ذ وساع.ت.ئ1ذ وعام.ئ1ذ{، ول يقولوا الن.ئ1ذ{ ل4ن الن أ%قرب ما يكون

ف الال، فلما ل يتحو_ل هذا السم' عن وقت1 الال, ول يتباعد\ عن
ساع.ت1ك الت أ%نت فيها ل يتمكن ولذلك ن'ص1بت ف كل وجه، ولا أ%رادوا أ%ن

ي'باع1دوها وي'حو>لوها من حال إ,ل حال ول ت.ن\ق%د\ كقولك أ%ن تقولوا
(* قوله« كقولك أن تقولوا إل» كذا بالصل، وقوله «أزمان الزمنة» كذا به

أيضاv.) الن.ئ1ذ، عكسوا لي'ع\ر.ف. با وقت' ما ت.باع.د. من الال
فقالوا حينئذ، وقالوا الن لساع.ت1ك ف التقريب، وف البعد حينئذ، ون'ز>ل
بنزلتها الساعة� وساع.ت.ئذ وصار ف حدها اليوم ويومئذ، والروف' الت

وصفنا على ميزان ذلك مصوصةD بتوقيت ل ي'خ.ص� به سائر أزمان ال4زمنة نو
ل%ق1يته س.نة% خ.ر.ج. ز.ي\د¬، ورأ%يت'ه ش.ه\ر. ت.ق%د_م ال%ج_اج'؛

وكقوله:ف ش.ه\ر. ي.ص\طاد' الغ'لم' الدeخ_ل
فمن نصب شهراv فإ,نه يعل ال3ضافة إ,ل هذا الكلم أ%جع كما قالوا

ز.م.ن. ال%ج_اج' أ%مي¬. قال الليث: فإ,ن� . . . . . 
(* كذا بياض

بالصل.) إ,ذ بكلم يكون صلة أ%خرجتها من حد ال3ضافة وصارت ال3ضافة إ,ل قولك
إ,ذ تقول، ول تكون خباv كقوله:

ع.ش1ي_ة% إ,ذ} ت.ق�ول� ي'ن.و>ل�ون
كما كانت ف ال4صل حيث ج.ع.ل}ت. ت.ق�ول� ص1لةv أ%خرجتها من حد ال3ضافة
(* قوله« أخرجتها من حد الضافة إ,ل قوله قال الفراء» كذا بالصل.)

وصارت ال3ضافة إ,ذ تقول جلة. قال الفراء: ومن العرب من يقول كان كذا وكذا
وهو إ,ذ} ص.ب,يÒ أ%ي ه'و إ,ذ} ذاك صب؛ وقال أ%بو ذؤيب:

ن.ه.ي\ت'ك عن ط1لب,ك. أ�م_ ع.م\ر�و
ب,عاف1ي.ة{، وأ%ن\ت. إ,ذ{ ص.ح1يح'

قال: وقد جاء أ%وان.ئ1ذ{ ف كلم هذيل؛ وأ%نشد:
د.ل%ف}ت' لا أ%وان.ئ1ذ{ بس.ه\م�



ن.ح1يض� ل ت'خ.و>ن\ه الشeر'وج'
قال ابن ال4نباري ف إ,ذ} وإ,ذا: إ,نا جاز للماضي أ%ن يكون بعن

الستقبل إ,ذا وقع الاضي ص1ل%ةv ل1م'ب\ه.م غي م'ؤ.قت، فج.رى م.ج\رى قوله:
إ,ن� الذين ك%ف%روا وي.ص'دeون عن سبيل ال؛ معناه إ,ن� الذين يكفرون
وي.ص'دeون عن سبيل ال، وكذلك قوله: إ,ل الذين تابوا م1ن\ ق%ب\ل أ%ن}
ت.ق}د1ر'وا عليهم؛ معناه إ,ل الذين يتوبون، قال: ويقال ل ت.ض\ر,ب إ,ل

الذي ض.ر.ب.ك إ,ذا سلمت عليه، فت.ج,يء بإ,ذا ل4ن� الذي غي م'و.قت، فلو
و.ق�ته فقال اض\ر,ب\ هذا الذي ض.ر.ب.ك إ,ذ سل�م\ت. عليه، ل يز إ,ذا

ف هذا اللفظ ل4ن توقيت الذي أ%بطل أ%ن يكون الاضي ف معن الستقبل،
وتقول العرب: ما ه.ل%ك. ام\ر'ؤ¬ ع.ر.ف. ق%د\ر.ه، فإ,ذا جاؤوا بإ,ذا قالوا
ما ه.ل%ك. إ,ذا ع.ر.ف. ق%د\ر.ه، ل4ن الف1عل ح.د.ثD عن منكور يراد به

النس، كأ%ن� التكلم يريد ما ي.ه\ل1ك' كل ام\ر,ئ� إ,ذا ع.ر.ف ق%د\ر.ه ومت
ع.ر.ف قدره، ولو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الب عنه وأ%ن يقال ما

ه.ل%ك ام\ر'ؤ¬ إ,ذ} عر.ف قدره، ولذلك يقال قد كنت' صابراv إ,ذا ض.ر.ب\ت. وقد
كنت' صابراv إ,ذ ض.ربت.، ت.ذهب بإ,ذا إ,ل تر\د1يد الفعل، ت'ريد قد كنت'

صابراv كل�ما ض.ر.ب\ت.، والذي يقول إ,ذ} ض.ر.ب\ت. ي.ذ}ه.ب' إ,ل وقت
واحد وإ,ل ضرب معلوم معروف؛ وقال غيه: إ,ذا و.ل1ي. ف1ع\لv أ%و اساv ليس

فيه أ%لف ولم إ,ن كان الفعل ماضياv أ%و حرفاv متحركاv فالذال منها
ساكنة، فإ,ذا و.ل1ي.ت1 اساv بال4لف واللم ج'ر_ت الذال كقولك: إ,ذ1 القوم

كانوا ناز,لي. بكاظ1مة%، وإ,ذ1 الناس م.ن ع.ز_ ب.ز_، وأ%ما إ,ذا
فإ,نا إ,ذا اتصلت باسم م'عر_ف بال4لف واللم فإ,ن ذالا ت'فتح إ,ذا كان

مستقبلv كقول ال عز_ وجل: إ,ذا الشمس' ك�و>ر.ت\ وإ,ذا النeجوم
ان\ك%د.ر.ت\، ل4ن� معناها إ,ذا. قال ابن ال4نباري: إ,ذا السماء انشق�ت، بفتح

الذال، وما أ%شبهها أ%ي ت.ن\ش.قe، وكذلك ما أ%شبهها، وإ,ذا انكسرت
الذال فمعناها إذ الت للماضي غي أ%ن� إ,ذ} ت'وق%ع م.و\قع إ,ذا وإ,ذا موقع

إ,ذ}. قال الليث ف قوله تعال: ول%و\ ت.ر.ى إ,ذ الظ�ال1م'ون ف
غ%م.رات1 الوت؛ معناه إ,ذا الظالون ل4ن هذا المر م'ن\ت.ظ%ر ل ي.ق%ع؛ قال

أ%وس ف إ,ذا بعن إ,ذ}:
الاف1ظ�و الناس, ف ت.ح'وط% إ,ذا
ل ي'ر\س1ل�وا، ت.ح\ت. عائ1ذ{، ر'ب.عا



أ%ي إ,ذ} ل ي'ر\س1ل�وا؛ وقال على أ%ثره:
وه.ب_ت1 الشام1ل� الب.ل1يل�، وإ,ذ}

بات. ك%م1يع' الف%تاة1 م'ل}ت.ف1عا
وقال آخر:

ث ج.زاه ال� ع.ن_ا، إ,ذ} ج.زى،
ج.ن_ات1 ع.د\ن{ والعلل1ي_ الع'ل

أ%راد: إ,ذا ج.ز.ى. وروى الفراء عن الكسائي أ%نه قال: إ,ذاv منو�نة إ,ذا
خ.لت بالفعل الذي ف أ%و_له أ%حد حروف الستقبال نصبته، تقول من ذلك:

إ,ذاv أ%ك}ر,م.ك، فإذا ح'ل}ت. بينها وبينه برف ر.ف%ع\ت. ونصبت فقلت:
فإ,ذاv ل أ�ك}ر,م'ك ول أ�ك}ر,م.ك، فمن رفع فبالائل، ومن نصب فعلى تقدير

أ%ن يكون م'قد_ماv، كأ%نك قلت فل إ,ذاv أ�ك}ر,م.ك، وقد خلت بالفعل بل
مانع. قال أ%بو العباس أ%حد بن يي: وهكذا يوز أ%ن ي'قرأ%: فإ,ذاv ل

ي'ؤت'ون الناس. ن.ق1ياv، بالرفع والنصب، قال: وإ,ذا ح'لت بينها وبي الفعل
باسم فار\ف%عه، تقول إ,ذاv أ%خ'وك ي'ك}ر,م'ك، فإ,ن جعلت مكان السم

قس.ماv ن.ص.ب\ت. فقلت إ,ذاv وال ت.نام.، فإ,ن أ%دخلت اللم على الفعل مع
الق%س.م رفعت فقلت إ,ذاv وال3 ل%ت.ن\د.م'، قال سيبويه: حكى بعض أ%صحاب
الليل عنه أ%ن} هي العام1لة� ف باب إ,ذاv، قال سيبويه: والذي نذهب إ,ليه

ونكيه عنه أ%ن إ,ذاv ن.فسها الناص1بة�، وذلك ل4ن إ,ذاv لا ي'س\ت.قبل
ل غي ف حال النصب، فجعلها بنزلة أ%ن} ف العمل كما ج'علت لكن� نظية

إ,ن� ف العمل ف ال4ساء، قال: وكل القولي ح.س.ن¬ ج.م1يل. وقال
الز_جاج: العامل عندي النصب ف سائر ال4فعال أ%ن}، إ,ما أ%ن تقع ظاهرة أ%و

مضمرة. قال أ%بو العباس: يكتب ك%ذ%ى وك%ذ%ى بالياء مثل زكى وخ.س.ى، وقال
البد: كذا وكذا يكتب بال4لف ل4نه إ,ذا أ�ضيف قيل كذاك، فأ�خب ثعلب

بقوله فقال: فت يكتب بالياء ويضاف فيقال فتاك، والقراء أ%جعوا على تفخيم
ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك، ل ييلوا شيئاv من ذلك، وال أ%علم.

@تفسي إ,ذ} وإ,ذا وإ,ذ}ن} م'ن.و_نةv: قال الليث: تقول العرب إ,ذ} ل
ا مض.ى وإ,ذا لا ي'س\ت.ق}ب.ل الوقتي من الزمان، قال: وإ,ذا جواب

تأ}كيد للشرط ي'نو_ن ف التصال ويسكن ف الوقف، وقال غيه: العرب تضع إ,ذ
للمستقبل وإ,ذا للماضي، قال ال عز وجل: ولو ت.ر.ى إ,ذ} ف%ز,ع'وا؛ معناه

ولو ت.رى إ,ذ} ي.ف}ز.ع'ون% يوم. القيامة، وقال الفراء: إ,نا جاز ذلك



ل4نه كالواجب إ,ذ} كان ل ي'ش.كe ف ميئه، والوجه فيه إ,ذا كما قال ال
عز وجل: إ,ذا السماء� ان\ش.ق�ت\ وإ,ذا الشمس' ك�و>ر.ت\؛ ويأ}ت إ,ذا

بعن إ,ن الش_ر\ط كقولك أ�ك}ر,م'ك إ,ذا أ%ك}ر.م\ت.ن، معناه إ,ن أ%كرمتن،
وأ%ما إ,ذ الوص'ولة� بال4وقات فإ,ن العرب تصلها ف الكتابة با ف

أ%و\قات م.ع\د'ودة ف ح1ين.ئذ وي.وم.ئ1ذ ول%ي\ل%ت.ئ1ذ وغ%دات.ئ1ذ
وع.ش1ي_ت.ئ1ذ وساع.ت.ئ1ذ وعام.ئ1ذ{، ول يقولوا الن.ئ1ذ{ ل4ن الن أ%قرب ما يكون

ف الال، فلما ل يتحو_ل هذا السم' عن وقت1 الال, ول يتباعد\ عن
ساع.ت1ك الت أ%نت فيها ل يتمكن ولذلك ن'ص1بت ف كل وجه، ولا أ%رادوا أ%ن

ي'باع1دوها وي'حو>لوها من حال إ,ل حال ول ت.ن\ق%د\ كقولك أ%ن تقولوا
(* قوله« كقولك أن تقولوا إل» كذا بالصل، وقوله «أزمان الزمنة» كذا به

أيضاv.) الن.ئ1ذ، عكسوا لي'ع\ر.ف. با وقت' ما ت.باع.د. من الال
فقالوا حينئذ، وقالوا الن لساع.ت1ك ف التقريب، وف البعد حينئذ، ون'ز>ل
بنزلتها الساعة� وساع.ت.ئذ وصار ف حدها اليوم ويومئذ، والروف' الت

وصفنا على ميزان ذلك مصوصةD بتوقيت ل ي'خ.ص� به سائر أزمان ال4زمنة نو
ل%ق1يته س.نة% خ.ر.ج. ز.ي\د¬، ورأ%يت'ه ش.ه\ر. ت.ق%د_م ال%ج_اج'؛

وكقوله:ف ش.ه\ر. ي.ص\طاد' الغ'لم' الدeخ_ل
فمن نصب شهراv فإ,نه يعل ال3ضافة إ,ل هذا الكلم أ%جع كما قالوا

ز.م.ن. ال%ج_اج' أ%مي¬. قال الليث: فإ,ن� . . . . . 
(* كذا بياض

بالصل.) إ,ذ بكلم يكون صلة أ%خرجتها من حد ال3ضافة وصارت ال3ضافة إ,ل قولك
إ,ذ تقول، ول تكون خباv كقوله:

ع.ش1ي_ة% إ,ذ} ت.ق�ول� ي'ن.و>ل�ون
كما كانت ف ال4صل حيث ج.ع.ل}ت. ت.ق�ول� ص1لةv أ%خرجتها من حد ال3ضافة
(* قوله« أخرجتها من حد الضافة إ,ل قوله قال الفراء» كذا بالصل.)

وصارت ال3ضافة إ,ذ تقول جلة. قال الفراء: ومن العرب من يقول كان كذا وكذا
وهو إ,ذ} ص.ب,يÒ أ%ي ه'و إ,ذ} ذاك صب؛ وقال أ%بو ذؤيب:

ن.ه.ي\ت'ك عن ط1لب,ك. أ�م_ ع.م\ر�و
ب,عاف1ي.ة{، وأ%ن\ت. إ,ذ{ ص.ح1يح'

قال: وقد جاء أ%وان.ئ1ذ{ ف كلم هذيل؛ وأ%نشد:
د.ل%ف}ت' لا أ%وان.ئ1ذ{ بس.ه\م�



ن.ح1يض� ل ت'خ.و>ن\ه الشeر'وج'
قال ابن ال4نباري ف إ,ذ} وإ,ذا: إ,نا جاز للماضي أ%ن يكون بعن

الستقبل إ,ذا وقع الاضي ص1ل%ةv ل1م'ب\ه.م غي م'ؤ.قت، فج.رى م.ج\رى قوله:
إ,ن� الذين ك%ف%روا وي.ص'دeون عن سبيل ال؛ معناه إ,ن� الذين يكفرون
وي.ص'دeون عن سبيل ال، وكذلك قوله: إ,ل الذين تابوا م1ن\ ق%ب\ل أ%ن}
ت.ق}د1ر'وا عليهم؛ معناه إ,ل الذين يتوبون، قال: ويقال ل ت.ض\ر,ب إ,ل

الذي ض.ر.ب.ك إ,ذا سلمت عليه، فت.ج,يء بإ,ذا ل4ن� الذي غي م'و.قت، فلو
و.ق�ته فقال اض\ر,ب\ هذا الذي ض.ر.ب.ك إ,ذ سل�م\ت. عليه، ل يز إ,ذا

ف هذا اللفظ ل4ن توقيت الذي أ%بطل أ%ن يكون الاضي ف معن الستقبل،
وتقول العرب: ما ه.ل%ك. ام\ر'ؤ¬ ع.ر.ف. ق%د\ر.ه، فإ,ذا جاؤوا بإ,ذا قالوا
ما ه.ل%ك. إ,ذا ع.ر.ف. ق%د\ر.ه، ل4ن الف1عل ح.د.ثD عن منكور يراد به

النس، كأ%ن� التكلم يريد ما ي.ه\ل1ك' كل ام\ر,ئ� إ,ذا ع.ر.ف ق%د\ر.ه ومت
ع.ر.ف قدره، ولو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الب عنه وأ%ن يقال ما

ه.ل%ك ام\ر'ؤ¬ إ,ذ} عر.ف قدره، ولذلك يقال قد كنت' صابراv إ,ذا ض.ر.ب\ت. وقد
كنت' صابراv إ,ذ ض.ربت.، ت.ذهب بإ,ذا إ,ل تر\د1يد الفعل، ت'ريد قد كنت'

صابراv كل�ما ض.ر.ب\ت.، والذي يقول إ,ذ} ض.ر.ب\ت. ي.ذ}ه.ب' إ,ل وقت
واحد وإ,ل ضرب معلوم معروف؛ وقال غيه: إ,ذا و.ل1ي. ف1ع\لv أ%و اساv ليس

فيه أ%لف ولم إ,ن كان الفعل ماضياv أ%و حرفاv متحركاv فالذال منها
ساكنة، فإ,ذا و.ل1ي.ت1 اساv بال4لف واللم ج'ر_ت الذال كقولك: إ,ذ1 القوم

كانوا ناز,لي. بكاظ1مة%، وإ,ذ1 الناس م.ن ع.ز_ ب.ز_، وأ%ما إ,ذا
فإ,نا إ,ذا اتصلت باسم م'عر_ف بال4لف واللم فإ,ن ذالا ت'فتح إ,ذا كان

مستقبلv كقول ال عز_ وجل: إ,ذا الشمس' ك�و>ر.ت\ وإ,ذا النeجوم
ان\ك%د.ر.ت\، ل4ن� معناها إ,ذا. قال ابن ال4نباري: إ,ذا السماء انشق�ت، بفتح

الذال، وما أ%شبهها أ%ي ت.ن\ش.قe، وكذلك ما أ%شبهها، وإ,ذا انكسرت
الذال فمعناها إذ الت للماضي غي أ%ن� إ,ذ} ت'وق%ع م.و\قع إ,ذا وإ,ذا موقع

إ,ذ}. قال الليث ف قوله تعال: ول%و\ ت.ر.ى إ,ذ الظ�ال1م'ون ف
غ%م.رات1 الوت؛ معناه إ,ذا الظالون ل4ن هذا المر م'ن\ت.ظ%ر ل ي.ق%ع؛ قال

أ%وس ف إ,ذا بعن إ,ذ}:
الاف1ظ�و الناس, ف ت.ح'وط% إ,ذا
ل ي'ر\س1ل�وا، ت.ح\ت. عائ1ذ{، ر'ب.عا



أ%ي إ,ذ} ل ي'ر\س1ل�وا؛ وقال على أ%ثره:
وه.ب_ت1 الشام1ل� الب.ل1يل�، وإ,ذ}

بات. ك%م1يع' الف%تاة1 م'ل}ت.ف1عا
وقال آخر:

ث ج.زاه ال� ع.ن_ا، إ,ذ} ج.زى،
ج.ن_ات1 ع.د\ن{ والعلل1ي_ الع'ل

أ%راد: إ,ذا ج.ز.ى. وروى الفراء عن الكسائي أ%نه قال: إ,ذاv منو�نة إ,ذا
خ.لت بالفعل الذي ف أ%و_له أ%حد حروف الستقبال نصبته، تقول من ذلك:

إ,ذاv أ%ك}ر,م.ك، فإذا ح'ل}ت. بينها وبينه برف ر.ف%ع\ت. ونصبت فقلت:
فإ,ذاv ل أ�ك}ر,م'ك ول أ�ك}ر,م.ك، فمن رفع فبالائل، ومن نصب فعلى تقدير

أ%ن يكون م'قد_ماv، كأ%نك قلت فل إ,ذاv أ�ك}ر,م.ك، وقد خلت بالفعل بل
مانع. قال أ%بو العباس أ%حد بن يي: وهكذا يوز أ%ن ي'قرأ%: فإ,ذاv ل

ي'ؤت'ون الناس. ن.ق1ياv، بالرفع والنصب، قال: وإ,ذا ح'لت بينها وبي الفعل
باسم فار\ف%عه، تقول إ,ذاv أ%خ'وك ي'ك}ر,م'ك، فإ,ن جعلت مكان السم

قس.ماv ن.ص.ب\ت. فقلت إ,ذاv وال ت.نام.، فإ,ن أ%دخلت اللم على الفعل مع
الق%س.م رفعت فقلت إ,ذاv وال3 ل%ت.ن\د.م'، قال سيبويه: حكى بعض أ%صحاب
الليل عنه أ%ن} هي العام1لة� ف باب إ,ذاv، قال سيبويه: والذي نذهب إ,ليه

ونكيه عنه أ%ن إ,ذاv ن.فسها الناص1بة�، وذلك ل4ن إ,ذاv لا ي'س\ت.قبل
ل غي ف حال النصب، فجعلها بنزلة أ%ن} ف العمل كما ج'علت لكن� نظية

إ,ن� ف العمل ف ال4ساء، قال: وكل القولي ح.س.ن¬ ج.م1يل. وقال
الز_جاج: العامل عندي النصب ف سائر ال4فعال أ%ن}، إ,ما أ%ن تقع ظاهرة أ%و

مضمرة. قال أ%بو العباس: يكتب ك%ذ%ى وك%ذ%ى بالياء مثل زكى وخ.س.ى، وقال
البد: كذا وكذا يكتب بال4لف ل4نه إ,ذا أ�ضيف قيل كذاك، فأ�خب ثعلب

بقوله فقال: فت يكتب بالياء ويضاف فيقال فتاك، والقراء أ%جعوا على تفخيم
ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك، ل ييلوا شيئاv من ذلك، وال أ%علم.



حرف الدال



@د: الدال حرف من الروف الهورة ومن الروف الن>ط}عي_ة وهي والطاء�
والتاء ف حيز واحد.

@دأدأ: الد>ئ}داء�: أ%شدe ع.د\و, البعي,.
.vمـمدود: ع.دا أ%ش.د_ الع.د\و، ود.أ}د.أ}ت د.أ}د.أ%ة ،éود1ئ}داء vد.أ}د.أ% د.أ}دأ%ة

 قال أ%بو د'واد ي.ز,يد بن معاوية% بن ع.مرو بن ق%يس بن ع'بيد بن ر'ؤ.اس بن ك1لب بن رب,يعة% بن عامر بن ص.ع\ص.ع.ة الرeؤاسي،
وقيل ف ك�نيته أ%بو د'واد:

واع\ر.و\ر.ت1 الع'ل�ط% الع'ر\ض1ي_، ت.ر\ك�ض'ه *  أ�مe الف%وار,س,، بالد>ئ}داء والر_ب.ع.ه\
وكان أ%بو ع'مر الز_اه1د' يقول ف الرeؤ.اسي أ%حد1 الق�ر�اء وال�حد>ثي

 إ,نه الر_واس1ي، بفتح الراء والواو من غي هز، منسوب إ,ل ر.واس� قبيلة من بن سليم، وكان ينكر أ%ن يقال الرؤاس1ي بالمز،
 كما يقوله الـم'حد>ث�ون وغيهم. وب.ي\ت' أ%ب د'واد هذا التقدم ي'ض\رب مثلv ف ش1د_ة ال4مر. يقول: ر.ك1ب.ت\ هذه الرأ%ة� الت

 لا ب.ن'ون% فوار,س' ب.ع1ياv ص.ع\باv ع'ر\ياv من ش1د_ة ال%د\ب,، وكان الب.ع1ي' ل خ1طام له، وإ,ذا كانت أ�م� الف%وار,س قد ب.ل%غ% با هذا ال%هد
 فكيف غ%ي'ها؟ والف%وار,س' ف البيت: الشeج\عان. يقال رجل فار,س¬، أ%ي ش'جاع¬؛ والع'ل�ط�: الذي ل خ1طام. عليه، ويقال: ب.ع1ي
 ع'ل�طD م'ل�ط: إ,ذا ل يكن عليه و.س\م¬؛ والد>ئداء� والر_ب.عة�: ش1د�ة الع.د\و,، قيل: هو أ%ش.دe ع.د\و الب.ع1ي.وف حديث أ%ب هريرة، رضي

الل9ه عنه: و.ب\ر¬ ت.د.أ}د.أ% من ق%د'وم, ض.أ}ن{ أ%ي أ%ق}ب.ل% علينا م'س\ر,عاv، وهو من الد>ئداء أ%شد> ع.د\و,
البعي؛ وقد د.أ}د.أ% وت.د.أ}د.أ% ويوز أ%ن يكون ت.د.ه\د.ه، فق�ل1ب.ت الاء�

هزة، أ%ي ت.د.ح\ر.ج. وسقط علينا؛ وف حديث أ�ح'د{: ف%ت.د.أ}د.أ% عن فرسه.
.éإ,ذا أ%س\ر.ع. الس_ي\ر.؛ قال: وذلك أ%ن يكون ف آخر م.ن\ز,ل من مناز,ل القمر، فيكون ف ه'ب'وط{ ف%ي'د.أ}د1ئ' فيها د1ئ}داء �ود.أ}د.أ% ال1لل

ود.أ}دأ%ت1 الدابة�: ع.د.ت\ ع.د\واv فوق الع.ن.ق,.
أ%بو عمرو: الد_أ}داء�: الن_خe من السي، وهو الس_ر,يع، والد_أ}دأ%ة: السeر\عة وال3ح\ضار'.

> 70<ص:
 وف النوادر: د.و\د.أ% فلن د.و\دأ%ةv وت.و\د.أ% ت.و\د.أ%ةv وك%و\د.أ% ك%و\د.أ%ةv إ,ذا ع.دا.

والد_أ}دأ%ة� والد>ئداء� ف سي البل: ق%ر\م.طةD فوق ال%ف}د.
ود.أ}د.أ% ف أ%ث%ر,ه: ت.ب,ع.ه م'ق}ت.ف1ياv له؛ ود.أ}دأ% منه وت.د.أ}د.أ%: أ%ح\ض.ر ن.جاءé منه، فت.ب,ع.ه وهو بي يديه.

)1والد_أ}داء� والدeؤ\د'ؤ' والدeؤ\داء�(
  قوله «والدؤداء» كذا ضبط ف هامش نسخة من النهاية يوثق بضبطها معزو�اv للقاموس ووقع فيه وف شرحه1(

الطبوعي الدؤدؤ كهدهد والثابت فيه على كل الضبطي ثلث لغات ل أربع.)
والد>ئداء�: آخر أ%يام الشهر. قال:

نن' أ%ج.ز\نا ك�ل� ذ%ي_ال� ق%ت1ر\،  * ف ال%ج>، م1ن\ ق%ب\ل, د.آد1ي الـم'ؤ\ت.م1ر\
أ%راد د.آدئ. الـم'ؤ\ت.م1ر، فأ%بدل المزة ياءé ث حذفها للتقاء الساكني. قال ال4عشى:

ت.د.ار.ك%ه ف م'ن\ص1ل ال4لY، ب.ع\د.ما *  م.ض.ى، غي د.أ}داء�، وقد كاد. ي.ع\ط%ب'



قال ال4زهري: أ%راد أ%نه ت.دار.ك%ه ف آخر ليلة من ليال1ي رجب�، وقيل الد.أ}داء� والد>ئداء�: ليلة خس� وس1ت¼ وسبع� وعشرين.
 وقال ثعلب: العرب تسمي ليلة ثان وعشرين وتسع وعشرين الد_آد1ئ.، والواحدة د.أ}داءة؛ وف الصحاح,: الدآد1ئ': ثلث
 ليال� من آخر الشهر قبل% ليال ال1حاق، وال1حاق' آخ1ر'ها؛ وقيل: ه1ي. ه1ي.؛ أ%بو اليثم: الليال الثلث� الت ب.ع\د. ال1حاق, س'م>ي

 د.آد1ئ. ل4ن القمر فيهاي'د.أ}د1ئ' إ,ل الغ'يوب أ%ي ي'س\ر,ع'، من د.أ}د.أ%ة1 البعي؛ وقال ال4صمعي: ف ليال الشهر ثلثD م1حاق¬ وثلث
د.آد1ئ'؛ قال: والد_آد1ئ': ال4واخر، وأ%نشد:

أ%ب\د.ى لنا غ�ر_ة% و.ج\ه{ بادي، *  ك%ز'ه\ر.ة1 النeج'وم, ف الد_آد1ي
وف الديث: أ%نه ن.ه.ى عن ص.و\م, الد_أ}داء3، قيل: هو آخ1ر' الشهر؛
وقيل: يوم' الش_ك>. وف الديث: ليس ع'ف}ر' الليال1ي كالد_آد1ئ,؛

الع'ف}ر': الب,يض' الـم'ق}م1رة�، والد_آد1ئ': الـم'ظ}ل1مة� ل1ختفاء3 القمر
فيها.

 والد_أ}داء�: اليوم' الذي ي'ش.كe فيه أ%م1ن. الش_ه\ر, هو أ%م\ م1ن. الخ.ر,؛ وف التهذيب عن أ%ب بكر: الد_أ}داء� الت ي'ش.كe فيها أ%م1ن آخ1ر
الشهر, الاضي هي أ%م\ م1ن\ أ%و_ل, الش_هر, الـم'ق}ب,ل، وأ%نشد بيت ال4عشى:

م.ض.ى غي. د.أ}د.اء� وقد كاد. ي.ع\ط%ب'
وليلةD دأ}داء� ود.أ}د.اءة: شديدة� الظ©ل}مة.

وت.د.أ}د.أ% القوم': تزاح.م'وا، وكل© ما ت.د.ح\ر.ج بي ي.د.ي\ك فذ%ه.ب
فقد ت.د.أ}دأ%.

ودأ}دأ%ة� ال%جر: ص.و\ت' و.ق}عه على الـم.س3يل,. الليث: الد_أ}داء�:
ص.و\ت' و.قع, ال1جارة ف الـم.س3يل.

الفر�اء، يقال: سعت له د.ودأ%ةv أ%ي ج.ل%بةv، وإ,ن ل4س\م.ع له
.vم'ن\ذ اليوم, أ%ي ج.ل%بة vد.و\د.أ%ة

ورأ%يت ف حاشية بعض نسخ الصحاح ود.أ}د.أ%: غ%ط�ى. قال:
وقد د.أ}د.أ}ت'م' ذات. الو'سوم,

 وت.د.أ}د.أ%ت1 ال3ب,ل�، مثل أ%د_ت\، إ,ذا ر.ج_ع.ت الن,ي. ف أ%ج\واف1ها. وت.د.أ}د.أ% ح1م\ل�ه: مال%. وت.د.أ}د.أ% الر_جل ف م.ش\ي,ه: ت.م.اي.ل%، وت.دأ}دأ
عن الشيء: مال ف%ت.ر.ج_ح. به. ود.أ}د.أ% الشيء4: ح.ر_كه وس.ك�ن.ه.

)1>  والد_أ}داء�: ع.جلة(71<ص:
  قوله «والدأداء عجلة» كذا ف النسخ وف نسخة التهذيب أيضاv والذي ف شرح القاموس والدأدأة عجلة إل.)1(

ج.واب ال4ح\مق.
والد_أ}دأ%ة�: صوت ت.حريك1 الصب ف الـم.ه\د. والد_أ}داء�: ما ات_س.ع من

الت>لع. والد_أ}داء: الف%ضاء، عن أ%ب مالك.
@دبأ: د.ب_أ% على ال4مر,: غ%ط�ى؛ أ%بو زيد: د.ب_أ}ت' الشيء4 ود.ب_أ}ت' عليه إ,ذا غ%ط�ي\ت. عليه.



ورأ%يت ف حاشية نسخة من الصحاح: د.ب.أ}ت'ه بالع.صا د.ب\أ%: ض.ر.ب\ته.
@دثأ: الد_ث%ئ1يe من الط%ر: الذي يأ}ت بعد اشتداد الر�.

:eقال ثعلب: هو الذي ييء� إ,ذا قاء4 ت ال4رض' الك%مأ%ة، والد_ث%ئ1ي
ن,ت.اج' الغ.نم, ف الص_يف، كل© ذلك ص1يغ% ص1يغة% الن_سب وليس

ب,ن.س.ب.
@درأ: الد_ر\ء�: الد_ف}ع. د.ر.أ%ه' ي.د\ر.ؤ'ه' د.ر\ءاv ود.ر\أ%ةv: د.ف%ع.ه'.
وت.دار.أ% القوم': ت.داف%عوا ف ال�صومة ونوها واخ\ت.ل%فوا.

ودارأ}ت'، بالمز: داف%ع\ت'. وكل© م.ن د.ف%ع\ت.ه عنك فقد د.ر.أ}ت.ه. قال أ%بو زبيد:
كان% ع.ن>ي ي.ر'دe د.ر\ؤ'ك.، ب.ع\د. *  الل9ه1، ش.غ\ب. الـم'س\ت.ص\ع1ب,، ال1ر>يد

يعن كان د.ف}ع'ك..
وف التنزيل العزيز: «فاد�ار.أ}ت'م فيها». وتقول: ت.دارأ}ت، أ%ي

اخ\ت.ل%ف}ت'م وت.د.اف%ع\ت'م.
وكذلك اد�ار.أ}ت'م\، وأ%صله ت.دار.أ}ت'م\، فأ�د\غ1مت التاء� ف الدال

واجت'ل1بت ال4لف ليصح البتداء� با؛ وف الديث: إ,ذا ت.دار.أ}ت'م\ ف
الط�ر,يق أ%ي ت.داف%ع\تم واخ\ت.ل%ف}ت'م\.

والـم'دار.أ%ة�: الـم'خالفة� والـم'داف%ع.ة�. يقال: فلن ل ي'دار,ئ'
 ول ي'مار,ي؛ وف الديث: كان ل ي'دار,ي ول ي'مار,ي أ%ي ل ي'شاغ1ب' ول ي'خال1ف'، وهو مهموز، وروي ف الديث غي

مهموز لي'زاو,ج. ي'مار,ي.
وأ%ما الـم'دارأ%ة ف ح'س\ن, ال�ل�ق والـم'عاش.رة فإ,ن ابن ال4حر يقول

فيه: انه يهمز ول يهمز. يقال: دار.أ}ت'ه مدارأ%ةv ودار.ي\ت'ه إ,ذا
 ات_قيت.ه ولي.ن\ت.ه. قال أ%بو منصور: من هز، فمعناه الت�قاء� لش.ر>ه، ومن ل يهمز جعله من د.ر.ي\ت' بعن خ.ت.ل}ت'؛ وف حديث

قيس بن السائب قال: كان النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ش.ر,يكي، فكان% خ.ي\ر. ش.ر,يك{ ل ي'دار,ئ' ول ي'مار,ي.
 قال أ%بو عبيد: الـم'دارأ%ة� ههنا مهموزة من دار.أ}ت'، وهي الـم'شاغ%بة� والـم'خال%فة� على صاحبك ومنه قوله تعال:
 فاد_ار.أ}ت'م فيها، يعن اختلف%هم ف الق%ت1يل؛ وقال الزجاج: معن فاد_ار.أ}ت'م: فت.دارأ}ت'م، أ%ي ت.داف%ع\ت'م، أ%ي أ%لق%ى بعض'كم إ,ل

بعض�، يقال: دار.أ}ت' فلناv أ%ي داف%ع\ت'ه.
ومن ذلك حديث الشعب ف الختلعة1 إ,ذا كان الد_ر\ء� من ق1ب.ل1ها، فل بأ}س أ%ن يأ}خذ منها؛ يعن بالد_ر\ء3 النeشوز. والع\و,جاج.

 والخت1لف..وقال بعض الكماء: ل ت.تعل�موا الع1ل}م لثلث ول ت.ت\ر'كوه ل1ثلث{: ل ت.تعل�موه للت_دار,ي ول للت_مار,ي ول
للت_باه1ي، ول ت.د.ع'وه ر.غب\ةv عنه ول ر,ضاv بال%ه\ل,، ول اس\ت1ح\ياءé من الف1عل له.

ودار.أ}ت' الر_ج'ل: إ,ذا داف%ع\ته، بالمز.
وال4صل ف الت_دار,ي الت_دار'ؤ'، فت'ر,ك. ال%مز ون'ق1ل% الرف إ,ل



التشبيه بالت_قاض1ي والت_داع1ي.
ـgدائه وم'داف%عة{، يكون ذلك ف ال%ر\ب وال�صومة، وهو اسم72<ص:  >  وإ,نه ل%ذ�و ت'د\ر.إ, أ%ي ح1فاظ{ وم.ن.عة{ وق�و_ة{ على أ%ع

موضوع للد_ف}ع، تاؤه' زائدة، ل4نه من د.ر.أ}ت' ول4نه ليس ف الكلم مثل ج'ع\ف%ر.
ودرأ}ت' عنه ال%د_ وغي.ه، أ%د\ر.ؤ'ه' د.ر\ءاv إ,ذا أ%خ_ر\ته عنه.

ود.ر.أ}ت'ه عن أ%د\ر.ؤ'ه د.ر\ءاv: د.ف%ع\ته. وتقول: اللهم إ,ن أ%د\رأ� بك
ف ن.ح\ر, ع.د'و>ي ل1ت.ك}ف1ي.ن,ي ش.ر_ه. وف الديث: اد\ر.ؤ'وا

 ال�دود بالشeب'هات1 أ%ي اد\ف%ع'وا؛ وف الديث: اللهم إ,ن أ%د\ر.أ� ب,ك ف ن'حورهم أ%ي أ%د\ف%ع بك لت.ك}ف1ي.ن,ي أ%مر.هم، وانا خص
النeحور ل4نه أ%س\ر.ع' وأ%ق}و.ى ف الد_ف}ع والتمك©ن, من الدفوع.

 وف الديث: أ%ن9 رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، كان ي'ص.لYي فجاء4ت ب.ه\مةD ت.م'رe بي يديه فما زال ي'دار,ئ�ها أ%ي ي'داف1ع'ها؛
ور'و,ي

بغي هز من الـم'داراة؛ قال الطاب: وليس منها.
وقولم: السeلطان ذ�و ت'د\ر.إ,، بضم التاء3 أ%ي ذ�و ع'د�ة{ وق�و�ة{

 على د.ف}ع, أ%ع\دائه عن نفسه، وهو اسم موضوع للدفع، والتاء زائدة كما زيدت ف ت.ر\ت'ب� وت.ن\ض'ب� وت.ت\ف�ل�؛ قال ابن ال4ثي:
ذ�و ت'د\ر.إ, أ%ي ذ�و ه'جوم� ل ي.ت.و.ق�ى ول ي.هاب'، ففيه قو_ةD على د.ف}ع أ%عدائه؛ ومنه حديث العباس بن م1ر\داس، رضي الل9ه عنه:

وقد كنت'، ف الق%و\م ذا ت'د\ر.إ,، *  فل%م\ أ�ع\ط% شيئاv، ول%م\ أ�م\ن.ع,
وان\د.ر.أ}ت' عليه ان\د1راءé، والعامة تقول ان\د.ر.ي\ت'. ويقال: د.ر.أ%

.vظ%ه\را :vوجاء4 السيل د.ر\ءا .vإ,ذا خرج م'فاج.أ%ة vعلينا فلن د'ر'وءا
ود.ر.أ% فلن علينا، وط%ر.أ% إ,ذا ط%ل%ع. من حيث ل ن.د\ر,ي.

 غي'ه: وان\د.ر.أ% علينا ب,ش.ر¼ وت.د.ر_أ%: ان\د.ف%ع. ود.ر.أ% الس_ي\ل� وان\د.ر.أ%: ان\د.ف%ع. وجاء4 السيل� د.رءاv و.د'ر\ءاv إ,ذا ان\د.ر.أ% من مكان ل ي'ع\ل%م' به
 فيه؛ وقيل: جاء4 الواد1ي د'ر\ءاv، بالضم، إ,ذا سال% بطر واد{ آخر؛ وقيل: جاء4 د.ر\ءاv أ%ي من بلد بعيد، فان سال% بط%ر ن.ف}س3ه
قيل: سال ظ%ه\راv، حكاه ابن ال4عراب؛ واستعار بعض الرeج_از, الد_ر\ء4 لسيلن الاء3 من أ%ف}واه1 ال3بل ف أ%ج\واف1ها ل4ن الاء4 انا

ي.س3يل هنالك غريباv أ%يضاv إ,ذ} أ%ج\واف' ال3ب,ل ليست من م.ناب,ع, الاء3،
ول من م.ناق1عه، فقال: 

جاب. ل%ها ل�ق}مان�، ف ق1لت1ها، *  ماءé ن.ق�وعاv ل1ص.دى هامات1ها
ت.ل}ه.م'ه ل%ه\ماv ب,ج.ح\ف%لت1ها، *  ي.س3يل� د'ر\ءاv ب.ي\ن. جان,حات1ها

فاستعار لل3بل ج.حاف1ل%، وانا هي لذوات الواف1ر، وسنذكره ف موضعه.
 ود.ر.أ% الواد1ي بالس_ي\ل,: د.ف%ع.؛ وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: صاد.ف. د.ر\ء� الس_ي\ل, د.ر\ءاv ي.د\ف%ع'ه يقال للسيل إ,ذا أ%تاك من

حيث ل ت.ح\ت.س3به: سيلD د.ر\ء# أ%ي ي.د\ف%ع هذا ذاك. وذاك. هذا.
وقول� الع.لء3 بن م1ن\هال� الغ.ن.و,ي> ف ش.ر,يك بن عبدالل9ه الن_خ.ع1ي:

ليت. أ%با ش.ر,يك{ كان ح.ي�اv، *  ف%ي'ق}ص1ر. حي ي'ب\ص1ر'ه ش.ر,يك\



وي.ت\ر'ك. م1ن ت.د.ر>يه1 ع.ل%ي\نا، *  إ,ذا ق�ل}نا له: هذا أ%ب'وك\
>73قال ابن سيده: إ,نا اراد من ت.د.رeئ1ه، فأ%بدل المزة  <ص:

  إ,بدالv صحيحاv حت جعلها كأ%ن موضوعها الياء وكسر الراء4 لاورة هذه الياء3 البدلة كما كان يكسرها لو أ%نا ف
 م.و\ض'وع1ها حرف' ع1لة كقولك ت.ق%ض>يها وت.خ.لYيها، ولو قال من ت.د.رeئ1ه لكان صحيحاv، ل4ن قوله ت.د.رeئه م'فاع.لت؛ قال: ول

أ%دري ل1م. فعل الع.لء� هذا مع تام الوزن وخلوص ت.د.رeئ1ه
من هذا البدل الذي ل يوز مثل�ه ال ف الشعر، اللهم ال أ%ن يكون الع.لء� هذا لغته البدل.

ود.ر.أ% الرجل� ي.د\ر.أ� د.ر\ءاv ود'ر'وءاv: مثل ط%ر.أ%. وهم
الدeر_اء� والدeر.آء�. ود.ر.أ% عليهم د.ر\ءاv ود'ر'وءاv: خرج، وقيل خ.رج

ف%ج\أ%ةv، وأ%نشد ابن ال4عراب:
أ�ح.سe ل1ي.ر\ب'وع�، وأ%ح\م1ي ذ1مار.ها، *  وأ%د\ف%ع' عنها م1ن\ د'ر'وء3 الق%بائ1ل

أ%ي من خ'روج,ها وح.م\ل1ها. وكذلك ان\د.ر.أ% وت.د.ر_أ%.
ابن ال4عراب: الد_ار,ئ': العدوe الـم'باد1ئ'؛ والد_ار,ئ': الغريب'. يقال: نن' ف�ق%راء� د'ر.آء�. 

.�والد_ر\ء�: الـم.ي\ل
وان\د.ر.أ% ال%ر,يق': ان\ت.ش.ر..

وك%و\ك%ب¬ د'ر�يء# على ف�ع>يل�: م'ندفع¬ ف م'ض1ي>ه1 م.ن الـم.ش\ر,ق
 إ,ل الـم.غ\ر,ب من ذلك، والمع د.رار,يء� على وزن د.رار,يع.. وقد د.ر.أ% الك%و\ك%ب' د'ر'وءاv. قال أ%بو عمرو بن العلء3: سأ%لت
 رجلv م1ن سع\د بن ب.كر من أ%هل ذات1 ع1ر\ق� فقلت: هذا الكوكب' الض_خ\م' ما ت'سمeونه؟ قال: الد>ر>يء�، وكان من أ%فصح

 الناس. قال أ%بو عبيد: إ,ن ض.م.م\ت. الد_ال، فقلت د'ر>يÒ، يكون منسوباv إ,ل الدeر>، على ف�ع\ل1ي¼، ول تمزه، ل4نه ليس ف كلم
 العرب ف�ع>يل. قال الشيخ أ%بو ممد ابن بري: ف هذا الكان قد حكى سيبويه أ%نه يدخل ف الكلم ف�ع>يلD، وهو قولم
 للع'ص\ف�ر: م'ر>يق¬، وك%و\كب¬ د'ر>يء#، ومن هزه من الق�ر�اء، فانا أ%راد ف�عeولv مثل س'بeوح�، فاستثقل الضم�، فر.د_ بعض.ه إ,ل

الكسر.
 وحكى ال4خفش عن بعضهم: د.ر>يء#، من د.ر.أ}ت'ه، وهزها وجعلها على ف%ع>يل م.فتوحة% ال4و_ل؛ قال: وذلك من ت.لgل�ئ1ه. قال

الفر�اء: والعرب تسمي الكواك1ب. الع1ظام. الت ل ت'عرف أ%س\ماؤ'ها: الد_رار,ي_.
التهذيب: وقوله تعال: كأ%نا ك%و\ك%ب¬ د'ر>يÒ، روي عن عاصم أ%نه

 قرأ%ها د'ر>يÒ، فضم الدال، وأ%نكره النحويون أ%جعون، وقالوا: د1ر>يء#، بالكسر والمز، جي>د، على بناء ف1ع>يل�، يكون من
النجوم الد_ر.ار,ئ, الت ت.د\ر.أ� أ%ي ت.نح.ط© وت.س3ي؛ قال الفر�اء: الد>ر>يء� من

 الك%واك1ب: الناص1عة؛ وهو من قولك: د.ر.أ% الك%و\ك%ب' كأ%نه ر'ج,م. به الشيطان� ف%د.ف%ع.ه. قال ابن ال4عراب: د.ر.أ% فلن علينا أ%ي
ه.ج.م.

قال والد>ر>يء�: الك%و\ك%ب' الـم'ن\ق%ضe ي'د\ر.أ� على الشيطان، وأ%نشد
:vوح\ش1ي�ا vل4و\س بن ح.ج.ر يصف ث%و\را



فان\ق%ض_، كالد>ر>يء3، ي.ت\ب.ع'ه *  ن.ق}ع¬ ي.ث�وب'، تال�ه ط�ن'ب.ا
.vمضروبا vس\طاطا�قوله: ت.خال�ه ط�ن'با: يريد ت.خاله ف

 وقال شر: يقال د.رأ%ت1 النار' إ,ذا أ%ضاء4ت. وروى النذري عن خالد بن يزيد قال: يقال د.ر.أ% علينا فلن وط%رأ% إ,ذا ط%ل%ع
ف%ج\أ%ة. ود.رأ% الك%و\ك%ب' د'ر'وءاv، من ذلك. قال، وقال نصر الرازي: د'ر'وء� الك%و\كب: ط�ل�وع'ه. يقال: د.ر.أ% علينا.

>74وف حديث عمر رضي الل9ه عنه أ%نه ص.ل�ى الـم.غ\ر,ب.، <ص:
  فلما ان\ص.ر.ف. د.ر.أ% ج'م\عةv من ح.ص.ى السجد، وأ%ل}ق%ى ع.ل%ي\ها ر,4داء4ه'، واس\ت.ل}ق%ى أ%ي س.و_اها بيد1ه وب.س.ط%ها؛ ومنه قولم: يا

جار,ية� اد\ر.ئ1ي إ,ل%ي_ الو,ساد.ة% أ%ي اب\س'ط1ي.
وتقول�: ت.د.ر_أ% علينا فلن أ%ي ت.ط%اول. قال ع.وف' ابن ال4ح\وص,:

ل%ق1ينا، م1ن\ ت.د.رeئ1كم ع.ل%ي\نا *  وق%ت\ل, س.رات1نا، ذات. الع.راق1ي
أ%راد بقوله ذات الع.راق1ي أ%ي ذات. الد_واه1ي، مأ}خوذ من ع.راق1ي

ال3كام، وهي الت ل ت'ر\ت.ق%ى إ,ل� ب,م.ش.ق�ة{.
والد_ر,يئة: ال%ل}قة� الت ي.ت.ع.ل�م الر_امي الط�ع\ن. والر_م\ي. عليها. قال عمرو بن معديكرب:

ظ%ل1ل}ت' كأ%ن>ي للر>ماح د.ر,يئةD،  * أ�قات1ل� ع.ن\ أ%ب\ناء3 ج.ر\م�، وف%ر_ت1
قال ال4صمعي: هو مهموز.

وف حديث د'ر.ي\د بن الص>مة ف غ%ز\وة ح'ن.ي\ن: د.ر,يئ%ةD أ%مام.
ال%ي\ل,. الد_ر,يئة�: ح.ل}قةD ي'ت.ع.ل�م ع.لي\ها الط�ع\ن'؛ وقال أ%بو زيد:

الد_ر,يئة�، مهموز: الب.ع1ي أ%و غي'ه الذي ي.س\ت.ت1ر' به الصائد من
الو.ح\ش,، ي.خ\ت1ل حت_ى إ,ذا أ%م\ك%ن. ر.م\ي'ه ر.م.ى؛ وأ%نشد بيت ع.م\رو

:vوأ%نشد غيه ف هزه أ%يضا ،vأ%يضا
إ,ذا اد_ر.ؤ'وا من\ه'م\ ب,ق1ر\د{ ر.م.ي\ت'ه *  ب.م'وه1ية{، ت'وه1ي ع1ظام. ال%واج,ب

غيه: الد_ر,يئ%ة�: ك©ل ما اس\ت'ت1ر' به من الص>ي\د لي'خ\ت.ل% من
ب.ع1ي أ%و غيه هو مهموز ل4نا ت'د\ر.أ� نو الص_ي\د1 أ%ي ت'د\ف%ع، والمع الد_رايا والد_رائ1ئ�، بمزتي، كلها نادر.

ود.ر.أ% الد_ر,يئ%ة% للصيد ي.در.ؤ'ها د.ر\ءاv: ساق%ها واس\ت.ت.ر. با،
فإ,ذا أ%م\ك%نه الصيد' ر.م.ى.

وت.د.ر_أ% القوم': اس\ت.ت.ر'وا عن الشيء3 لي.خ\ت1ل�وه.
.vواد_ر.أ}ت' للصي\د1، على اف}ت.ع.ل}ت': إ,ذا ات_خ.ذ}ت له د.ر,يئة

قال ابن ال4ثي: الد�ري_ة، بغي هز: حيوان ي.س\ت.ت1ر به الصائد'،
ف%ي.ت\ر'ك�ه ي.ر\ع.ى مع الو.ح\ش، حت إ,ذا أ%ن,س.ت\ به وأ%مك%ن.ت\ من
طال1بها، ر.ماها. وقيل على الع.ك}س, منهما ف المز وت.ر\ك1ه.



 ال4صمعي: إ,ذا كان مع الغ'د�ة، وهي طاعون� ال3بل، ور.م¬ ف ض.ر\عها فهو دار,ئ¬. ابن ال4عراب: إ,ذا د.ر.أ% البعي' من غ�د_ته ر.ج.و\ا
�أ%ن ي.س\ل%م؛ قال: ود.ر.أ% إ,ذا و.ر,م. ن.ح\ر'ه. ود.ر.أ% البعي' ي.د\ر.أ

د'ر'وءاv فهو دار,ئ¬: أ%غ%د_ وو.ر,م. ظ%ه\ر'ه، فهو دار,ئ¬، وكذلك ال�نثى
دارئ¬، بغي هاء�. قال ابن السكيت: ناقةD دار,ي¬ إ,ذا أ%خ.ذ%ت\ها

vمن مراق1ها، واس\ت.بان% ح.ج\م'ها. قال: ويسمى ال%ج\م' د.ر\ءا �الغ'د_ة
 بالفتح؛ وح.ج\م'ها ن'توؤ'ها، والـم.راق' بتخفيف القاف: م.جرى الاء3 من ح.ل}ق1ها، واستعاره رؤ\بة للـم'ن\ت.ف1خ, الـم'ت.غ.ض>ب،

فقال:
ـ©ها الد�ار,ئ' ك%الن\ك�وف1، *  والـم'ت.ش.كYي م.غ\لة% الـم.ح\ج'وف1 يا أ%ي

جعل ح1ق}ده الذي نفخه بنزلة الورم الذي ف ظهر البعي، والـم.ن\ك�وف': الذي ي.ش\ت.كي ن.ك%ف%ت.ه، وهي أ%صل اللYه\ز,مة.
وأ%د\ر.أ%ت1 الناقة� بض.ر\ع1ها، وهي م'د\ر,ئ إ,ذا اس\ت.ر\خ.ى ض.ر\ع'ها؛

وقيل: هو إ,ذا أ%نزلت اللب عند.الن>تاج,.
>75<ص:

 والد_ر\ء�، بالفتح: الع.و.ج' ف القناة والع.صا ونوها مـما ت.ص\ل�ب'
وت.ص\ع'ب' إ,قامت'ه، والمع: د'روء#. قال الشاعر:

إ,ن� ق%نات من ص.ل1يبات1 الق%نا، *  على الع1داة1 أ%ن ي'ق1يموا د.ر\أ%نا
وف الصحاح: الد_ر\ء�، بالفتح: الع.و.ج'، فأ%ط}ل%ق. يقال: أ%قمت'

د.ر\ء4 فلن أ%ي اع\و,جاج.ه وش.ع\ب.ه؛ قال التلمس:
وك�ن_ا، إ,ذا ال%ب�ار' ص.ع_ر. خ.د_ه'، *  أ%ق%م\نا ل%ه م1ن د.ر\ئ1ه1، ف%ت.ق%و_ما

ومن الناس م.ن يظن هذا البيت للفرزدق، وليس له، وبيت الفرزدق هو:
وكن_ا، إ,ذا الب_ار صع_ر خد_ه، *  ض.ر.ب\ناه ت.ح\ت. ال�ن\ث%ي.ي\ن, على الك%ر\د1

وكن بال�نثيي عن ال�ذ�ن.ي,. ومنه قولم: ب,ئر ذات' د.ر\ء�، وهو
ال%ي\د'.

ود'ر'وء� الطريق,: ك�س'ور'ه وأ%خاق1يق�ه، وطر,يق¬ ذ�و د'روء�، على
ف�ع'ول�: أ%ي ذ�و ك�سور� وح.د.ب� وج,رف%ة{.

والد_ر\ء�: ناد1ر¬. ي.ن\د'ر' من البل,، وجعه د'روء#.
)1ودرأ% الشيء4 بالشيء3(

 قوله «ودرأ الشيء بالشيء إل» سهو من وجهي1(
 الول: أ%ن قوله وأ%ردأ%ه اعانه ليس من هذه الادة. الثان: ان قوله ودرأ% الشيء إل صوابه وردأ% كما هو نص الكم وسيأت

.vجعله له ر,د\ءا :(.vف ردأ% ولاورة ردأ% لدرأ. فيه سبقة النظر إليه وكتبه الؤلف هنا سهوا
وأ%ر\د.أ%ه': أ%عانه.



ويقال: د.ر.أ}ت' له و,ساد.ةv إ,ذا ب.س.ط}ت.ها. ود.ر.أ}ت' وض1ي. البعي,
إ,ذا ب.س.ط}ت.ه على ال4رض, ث أ%ب\ر.ك}ته عليه ل1ت.ش'د_ه به، وقد

)2د.ر.أ}ت' فلناv الو.ضي.(
 وقوله «وقد درأت فلناv الوضي» كذا ف النسخ2(

والتهذيب.) على البعي ودار.ي\ت'ه، ومنه قول الـم'ث%قYب, الع.ب\د1ي:
تق�ول، إ,ذا د.رأ}ت' لا و.ض1ين,ي: *  أ%هذا د1ين'ه أ%ب.داv ود1ين؟

قال شر: د.ر.أ}ت' عن البعي ال%ق%ب.: د.ف%ع\ت'ه أ%ي أ%خ_ر\ته عنه؛
)3قال أ%بو منصور: والصواب فيه ما ذكرناه من ب.س.ط}ت'ه على ال4رض وأ%ن.خ\ت'ها عليه. وت.د.ر_أ% القوم': تعاو.ن'وا(

  قوله «وتدرأ القوم إل» الذي ف الكم ف مادة ردأ% ترادأ% القوم تعاونوا وردأ% الائط ببناء أ%لزقه به وردأ%ه بجر رماه3(
كرداه فطغا قلمه لاورة ردأ% لدرأ فسبحان من ل يسهو ول يغتر بن قلد اللسان.).

ود.ر.أ% الائط% ببناء�: أ%لز.ق%ه به. ود.ر.أ%ه بجر: رماه، كر.د.أ%ه؛
وقول الذل:

�وبالت_ر\ك ق%د\ د.م_ها ن.يeها، *  وذات' الـم'دار.أ%ة1 العائط
  الـم.د\م'ومة�: الـم.ط}ل1ي�ة�، كأ%نا ط�ل1ي.ت\ بش.ح\م�. وذات' الـم'دار.أ%ة1: هي الش_د1يدة� النفس، فهي ت.د\ر.أ�. ويروى: وذات

الـم'داراة1 والعائط
قال: وهذا يدل على أ%ن المز وترك المز جائز.

@دفأ: الد>ف\ء� والد_ف%أ�: ن.ق1يض' ح1د�ة1 الب.ر\د1، والمع أ%د\فاء.
قال ثعلبة بن عبيد العدو,ي:

ف%ل%م_ا ان\ق%ض.ى ص1رe الش>تاء3، وآن.س.ت\، *  م1ن. الص_ي\ف1، أ%د\فاء4 السeخ'ونة1 ف ال4ر\ض,
>  76والد_ف%أ�، مهموز مقصور: هو الد>فء� نفسه، إ,ل� أ%ن� <ص:

)1الد>ف\ء4(
  قوله «ال أن9 الدفء إ,ل قوله ويكون الدفء» كذا ف النسخ ونقر عنه فلعلك تظفر بأصله.) كأ%نه اسم ش1ب\ه الظYم\ء،1(

 والد_ف%أ� ش1به الظ�م.إ. والد_فاء، م.مدود: مصدر د.ف1ئ}ت' من البد د.فاءé؛ والو.ط%اء: السم من الف1راش الو.ط1يء3؛ والك%فاء: هو
 الك�ف\ء� مثل ك1فاء البيت؛ ونعجة با ح.ثاء إ,ذا أ%رادت الفحل؛ وجئتك بال%واء والل�واء3 أ%ي بكل شيء؛ والف%لء: ف%لء الشع.ر

 وأ%خذك ما فيه، كلمة مـمدودة. ويكون الد>ف\ء�: السeخون.ة؛ وقد د.ف1ئ% د.فاءةv مثل ك%ر,ه. ك%راهةv ود.ف%أv مثل ظ%م1ئ% ظ%م.أv؛
 ود.ف�ؤ. وت.د.ف�أ% واد_فأ% واس\ت.د\ف%أ. وأ%د\ف%أ%ه: أ%ل}ب.سه ما ي'د\فئه؛ ويقال: اد_ف%ي\ت' واس\ت.د\ف%ي\ت' أ%ي لبست ما ي'د\فئ�ن، وهذا على لغة من
 يترك المز، والسم الد>ف\ء�، بالكسر، وهو الشيء الذي ي'د\فئ�ك، والمع ال4د\فاء. تقول: ما عليه د1ف\ء# ل4نه اسم، ول

تقل ما عليه د.فاءةD لنه مصدر؛ وتقول: اق}ع'د ف د1ف\ء3 هذا الائط1 أ%ي ك1ن>ه.
ورجل د.ف1ئD، على ف%ع1ل� إ,ذا لبس ما ي'د\ف1ئه.

والد>فاء�: ما اس\ت'د\ف1ئ% به. وحكى اللحيان: أ%نه سع أ%با الدينار



يد�ث عن أ%عرابية أ%نا قالت: الص>لء4 والد>فاء4، نصب.ت\ على
ال3غ}راء أ%و ال4م\ر,.

ورجل د.ف}آن�: م'س\ت.د\ف1ئD، وال�نثى د.ف}أ%ى، وجعهما معاv د1فاء#.
والد_ف1يء� كالد_فآن، عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

ي.بيت' أ%ب'و ل%ي\لى د.ف1يئاv، وض.يف�ه، *  م1ن الق�ر>، ي'ض\ح1ي م'س\ت.خ1ف9اv خ.صائ1ل�ه
وما كان الرجل د.فآن%، ولقد د.ف1ئ%. وما كان البيت' دف1يئاv، ولقد

د.ف�ؤ.. ومنزل د.ف1يء# على ف%ع1يل، وغ�ر\فةD د.ف1يئةD، ويوم د.ف1يء# وليلة
د.ف1يئةD، وب.لدة د.ف1يئةD، وث%و\ ب د.ف1يء#، كل ذلك على ف%ع1يل�

وف%ع1يلة{: ي'د\ف1ئ�ك..
وأ%د\فأ%ه' الثوب' وت.د.ف�أ% هو بالثوب واس\ت.د\ف%أ% به واد_ف%أ% به،

وهو اف}تعل أ%ي لبس ما ي'د\ف1ئه.
ال4صمعي: ث%و\ب¬ ذ�و د.ف\ء� ود.فاءة. ود.ف�ؤ.ت\ ل%ي\ل%ت'نا.

والد_ف}أ%ة�: الذ�ر.ى ت.س\ت.د\ف1ئ� به1 من الر>يح.
:vذات' د1ف\ء�. قال ساعدة يصف غزال :Dوأ%رض¬ م.د\ف%أ%ة
ي.ق}ر'وا أ%بار,ق%ه، وي.د\ن'و، تارةv *  ب.داف1ئ{ منه، بن_ ال�ل�ب'

.vغة�قال: وأ�ر.ى الد_ف1ئ% مقصوراv ل
)2وف خب أ%ب العارم: فيها من ال4ر\ط%ى والن>قار, الد_ف1ئة(

  قوله «الدفئة» أي على فعلة بفتح فكسر كما ف مادة نقر من الكم فما وقع ف تلك الادة من اللسان الدفئية على2(
.vفعلية خطأ.) كذا حكاه ابن ال4عراب مقصورا

.vكثيا éإ,ذا أ%ع\طي\ته ع.طاء éقال الؤرج: أ%د\ف%أ}ت' الرجل% إ,دفاء
والد>ف\ء�: الع.ط1ي_ة.

وأ%د\ف%أ}ت' القوم. أ%ي ج.م.ع\ت'هم حت اج\ت.م.ع'وا.
وال3دفاء�: الق%تل، ف لغة بعض العرب.

وف الديث: أ%نه أ�ت1ي. بأ%س1ي� ي'ر\ع.د، فقال لق%و\م�: اذ}ه.ب'وا به
 ف%أ%د\ف�وه'، ف%ذهبوا به فقتلوه، ف%وداه' رسول الل9ه صلى الل9ه عليه وسلم؛ أ%راد ال3د\ف%اء من الد>ف\ء3، وأ%ن ي'د\ف%أ% بثوب، ف%ح.س3ب'وه

بعن
القتل ف لغة أ%هل اليمن؛ وأ%راد أ%د\ف1ئوه، بالمز، ف%خ.ف�فه بذف

المزة ، وهو تفيف شاذ، كقولم: ل ه.ناك. الـم.ر\ت.ع'، وتفيفه القياسي أ%ن ت'جعل المزة� بي بي ل أ%ن ت'ح\ذ%ف.، <ص:
77 <



 فارتكب الشذوذ ل4ن المز ليس من لغة قريش. فأ%م_ا القتل فيقال فيه: أ%د\ف%أ}ت' ال%ر,يح. وداف%أ}ت'ه ود.ف%و\ت'ه ود.اف%ي\ت'ه ود.اف%ف}ت'ه: إ,ذا
أ%ج\ه.ز\ت. عليه.

 وإ,بل م'د.ف�أ%ةD وم'د\فأ%ةD: كثية� ال4و\بار والشeحوم ي'د\ف1ئها أ%و\بار'ها؛ وم'د\ف1ئةD وم'د.فYئةD: كثيةD، ي'دف1ئ� بعض'ها بعضاv بأ%نفاسها.
والـم'د\فآت: جع الـم'د\فأ%ة1، وأ%نشد للشماخ:

وكيف. ي.ض1يع' صاح1ب' م'د\ف%آت{، *  على أ%ث}باج,ه,ن_ م1ن. الص_ق1يع,
،Dمففة الفاء: كثية ال4وبار، وم'د\ف1ئة ،Dم'د\ف%أ%ة Dوقال ثعلب: إ,بل

مففة الفاء أ%يضاv، إ,ذا كانت كثية.
 والد_ف%ئ1ي_ة�: ال1ية� ت'ح\م.ل ف ق�ب'ل, الص_ي\ف1، وهي الية� الثالثة، ل4ن أ%و_ل ال1ية1 الر>ب\ع1ي_ة� ث الص_يف1ي_ة� ث الد_ف%ئ1ي_ة� ث الر_م.ض1ي_ة�، وهي الت

 تأ}ت حي ت.ح\تر,ق' ال4رض. قال أ%بو زيد: كل م1ية ي.م\تار'ونا ق%ب\ل الصيف فهي د.ف%ئ1ي_ةD مثال ع.ج.م1ي_ة{؛ قال وكذلك الن>تاج'.
 قال: وأ%و_ل� الد_ف%ئ1ي> وقوع ال%ب\هة، وآخره الص_ر\فة. والد_ف%ئ1يe مثال الع.ج.م1ي>: الطر بعد أ%ن ي.شت.د� الر. وقال ثعلب: وهو إ,ذا

 قاء4ت1 ال4رض' الك%م\أ%ة. وف الصحاح: الد_ف%ئ1يe مثال الع.ج.م1ي>: ال%ط%ر الذي يكون بعد الر_بيع قبل الصيف ح1ي. تذهب
الك%مأ%ة�، ول ي.بق%ى ف ال4رض منها شيء#، وكذلك الد_ث%ئ1يe والد_ف%ئ1ي: ن,تاج' الغنم آخ1ر الشتاء، وقيل: أ%ي_ وقت كان.

والد>ف\ء�: ما أ%د\فأ% من أ%صواف الغنم وأ%وبار ال3بل، عن ثعلب.
 والد>ف\ء�: ن,تاج' ال3بل وأ%وبار'ها وأ%لبانا والنتفاع با، وف الصحاح: وما ينتفع به منها. وف التنزيل العزيز: «لك�م فيها

 د1ف\ء# ومناف1ع». قال الفر_اء: الد>ف\ء� كتب ف الصاحف بالدال والفاء، وإ,ن كتبت بواو ف الرفع وياء� ف الفض وأ%لف ف
النصب كان صواباv، وذلك على ترك المز ونقل

 إ,عراب المز إ,ل الروف الت قبلها. قال: والد>ف\ء�: ما انت'ف1ع. به من أ%و\بار,ها وأ%ش\عار,ها وأ%صواف1ها؛ أ%راد: ما ي.لب.س'ون منها
ويبتنون.

 وروي عن ابن عباس رضي الل9ه عنهما ف قوله تعال: لكم فيها د1ف\ء# ومناف1ع'، قال: ن.س\ل� كل9 دابة. وقال غيه: الد>ف\ء
 عند الع.ر.ب: نتاج' ال3بل وأ%لبان'ها والنتفاع' با. وف الديث: ل%نا من د1ف}ئه,م وص1رام1هم ما س.ل�م'وا بال1يثاق, أ%ي إ,ب,ل1ه,م

وغ%ن.م1هم. الد>ف\ء�: ن,تاج' ال3بل وما ي'ن\ت.ف%ع به منها، ساها د1ف}أv ل4نا ي'تخذ من أ%و\بارها وأ%ص\واف1ها ما ي'س\ت.د\فأ� به.
وأ%د\فأ%ت1 ال3بل� على مائة: زادت.

والد_ف%أ�: ال%نأ� كالد_ن.إ,.
رجل أ%د\ف%أ� وامرأ%ة د.ف}أ%ى. وف�لن فيه د.ف%أD أ%ي ان1ناء#. وفلن

أ%د\ف%ى، بغي هز: فيه ان1ناء#. وف حديث الد_ج�ال,: فيه د.ف%أ، كذا
حكاه الروي ف الغريبي، مهموزاv، وبذلك فسره، وقد ورد مقصوراv أ%يضاv وسنذكره.

.�@دكأ: الـم'داكأ%ة�: الـم'داف%عة
د.اك%أ}ت' القوم. م'داكأ%ةv: د.اف%ع\ت'هم وزاح.م\ت'هم. وقد ت.داك%ؤ'وا

عليه: ت.زاح.م'وا. قال ابن مقبل:
وق%ر_ب'وا كل� ص1ه\ميم� م.ناك1ب'ه، *  إ,ذا ت.د.اك%أ% منه د.ف}ع'ه ش.ن.فا



أ%بو اليثم: الص>ه\م1يم' من الر�جال وال1مال إ,ذا كان% ح.مي_ ال4ن\ف1
أ%ب,ي�اv شد1يد. الن_ف}س, بط1يء4 الن\ك1سار,.

وت.داك%أ% ت.داك�ؤاv: ت.داف%ع. ود.ف}ع'ه س.ي\ر'ه. ويقال: د.اكأ%ت\ عليه
الدeيون.
> @دنأ: الد_نء�، من الرجال: ال%سيس'، الدeون�، ال%ب,يث� البطن78<ص:

والف%ر\ج,، الاج,ن'. وقيل: الد_قيق'، ال%قي'، والمع: أ%د\ن,ياء�
vخ.ب'ث%. ود.ن'ؤ. د.ن.اءة :Dفهو د.ان,ئ vد.ناءة �ود'ن.آء�.وقد د.ن.أ% ي.د\ن.أ
ود'ن'وءةv: صار. د.نيئاv ل خ.ي\ر. فيه، وس.ف�ل% ف فع\له، وم.ج'ن..

.vد.نيئا vوأ%د\ن.أ%: رك1ب أ%مرا
�والد_ن.أ�: ال%د.ب'. وال4د\نأ�: ال4ح\د.ب'. ورج'ل أ%ج\ن.أ� وأ%د\ن.أ

�وأ%ق}ع.س' بعن واحد. وانه لد.ان,ئD: خ.بيثD. ورجل أ%د\ن.أ�: أ%ج\ن.أ
.vالظ�هر. وقد د.ن,ئ% د.ن.أ

.�والد_نيئة�: الن_قيصة
 ويقال: ما كنت. يا فلن� د.ن,يئاv، ولقد د.ن'ؤ\ت. ت.د\ن'ؤ' د.ناءةv، مصدره مهموز. ويقال: ما ي.ز\داد' منا إ,ل� ق�ر\باv ود.ناوةv، ف�ر,ق بي

 مصدر د.نأ% ومصدر د.نا بعل مصدر د.نا د.ناوةv ومصدر د.نأ% د.ناءةv كما ترى.ابن السكيت، يقال: لقد د.ن.أ}ت. ت.د\ن.أ� أ%ي
 سف%ل}ت. ف ف1ع\لك وم.ج'ن\ت. وقال الل9ه تعال: أ%ت.س\ت.ب\د1ل�ون الذي هو أ%د\ن.ى بالذي هو خ.ي\ر¬. قال الفر�اء: هو من الد_ناءة.

 والعرب ت.قول: انه ل%د.ن,يÒ ف ال�مور، غي مهموز، ي.ت_ب,ع' خ1ساس.ها وأ%صاغ1رها. وكان ز'هي الفروي يهمز أ%ت.ستبدلون الذي
،Dخ.بيث Dبالذي هو خي. قال الفر_اء: ول نر العرب تمز أ%دنأ% إ,ذا كان من ال1س_ة، وهم ف ذلك يقولون: إ,نه لد.ان,ئ � هو أ%د\نأ

فيهمزون. قال: وأ%نشدن بعض بن كلب: 
باس1لة الو.ق}ع,، س.راب,يل�ها *  ب,يض¬ إ,ل دان,ئ1ها الظاه1ر,

وقال ف كتاب الـم.صاد1ر,: د.ن'ؤ. الر_جل� ي.د\ن'ؤ' د'ن'وءاv ود.ناءة
إ,ذا كان ماجناv. وقال الزجاج: معن قوله أ%ت.س\ت.ب\د1ل�ون الذي هو

 أ%د\ن.ى، غي مهموز، أ%ي أ%ق}ر.ب'، ومعن أ%ق}رب' أ%ق%ل© ق1يمةv كما يقال ثوب م'قار,ب¬، فأ%ما ال%س3يس'، فاللغة فيه د.ن'ؤ. دناءة، وهو
د.ن,يء#،

 بالمز، وهو أ%د\ن.أ� منه. قال أ%بو منصور: أ%هل اللغة ل يهمزون دن'و. ف باب ال1س_ة، وإ,نا يهمزونه ف باب الـم'ج'ون
 وال�ب\ث. وقال أ%بو زيد ف النوادر: رجل د.ن,يء# من ق%و\م� أ%د\ن,ئاء4، وقد د.ن'ؤ. د.ناءة، وهو ال%ب,يث� الب.ط}ن, والف%ر\ج,. ور.جل د.ن

من ق%و\م, أ%د\ن,ياء4، وقد د.نا ي.د\نأ� ود.ن'و. ي.د\ن'و د'ن'وìا، وهو الض_ع1يف' ال%س3يس' الذي ل
غ%ن.اء عنده، الـم'قص>ر ف كل ما أ%خ.ذ فيه. وأ%نشد:

ف%ل وأ%ب,يك.، ما خ'ل�ق1ي ب,و.ع\ر� ، *  ول أ%نا بالد_ن,ي>، ول الـم'د.ن>ي
وقال أ%بو زيد ف كتاب المز: د.ن.أ% الر_جل ي.د\ن.أ� د.ناءة ود.ن'ؤ.



ي.د\ن'ؤ' د'ن'وءاv إ,ذا كان د.ن,يئاv ل خ.ي\ر فيه.
وقال اللحيان: رجل د.ن,يء# ودان,ئD، وهو البيث الب.طن والفرج،

 الاج,ن، من قوم أ%د\ن,ئاء4، اللم مهموزة. قال: ويقال للخسيس: إ,نه لد.ن,يÒ من أ%د\ن,ياء4، بغي هز. قال ال4زهري: والذي قاله
أ%بو زيد واللحيان وابن السكيت هو الصحيح، والذي قاله الزجاج غي مفوظ.

eالد_ه\دإ, :هو كقولك ما أ%دري أ%ي eدهدأ: أ%بو زيد: ما أ%دري أ%ي@
الط�م\ش, ،هو مهموز مقصور. وضاف. ر.جل رجلv، فلم ي.ق}ر,ه وبات. ي'ص.لYي وتركه جائعاv ي.ت.ض.و_ر'، فقال:

�تب,يت' ت'د.ه\د1ئ' الق�رآن% ح.و\ل1ي، *  كأ%ن_ك.، ع1ند. ر.أ}س1ي، ع'ق}ر'ب.ان
>79فهمز ت'د.ه\د1ئ'، وهو غي مهموز. <ص:

 @دوأ: الداء�: اسم جامع لكل مر.ض وع.ي\ب ف الرجال ظاهر أ%و باطن، حت يقال: داء� الشeح> أ%شدe ال4د\واء3 ومنه قول
الرأ%ة: كل© داء� له داء#، أ%رادت\: كل© ع.ي\ب� ف الرجال ،فهو فيه. غي'ه: الداء�: الـم.ر.ض'، والمع أ%د\واء#.

وقد داء4 ي.داء� داءé على مثال شاء4 ي.شاء� إ,ذا صار. ف ج.و\ف1ه الداء�.
وأ%داء4 ي'د1يء� وأ%د\و.أ%: م.ر,ض. وصار. ذا داء�، ال4خية عن أ%ب

زيد، فهو داء#.
 ورجل داء#، ف%ع1لD، عن سيبويه. وف التهذيب: ورجلن داءان1، ورجال أ%د\واء#، ورجل دوÝى، مقصور مثل ض.نÝى، وامرأ%ة

 داءة. التهذيب: وف لغة أ�خرى: رجل د.ي>ئD وامرأ%ةD د.ي>ئةD، على ف%ي\ع1ل� وف%ي\ع1لة{، وقد داء4 ي.داء� داءé ود.و\ءاv: كل© ذلك يقال. قال:
ود.و\ء# أ%ص\و.ب' ل4نه ي'ح\م.ل� على الصدر.

وقد د1ئ}ت. يا ر.ج'ل، وأ%د.أ}ت.، فأ%نت م'د1يء#. وأ%د.أ}ت'ه أ%ي أ%ص.ب\ت'ه بداء�، يتعدى ول يتعد�ى.
وداء4 الرجل� إ,ذا أ%صابه الد_اء�. وأ%داء4 الرجل ي'ديء� إ,داءةv: إ,ذا
ات_ه.م\ت.ه. وأ%د\و.أ%: اتeه,م. وأ%د\و.ى بعناه. أ%بو زيد: تقول للرجل

.éإ,ذا ات_همته: قد أ%د.أ}ت. إ,داءة وأ%د\و.أ}ت. إ,د\واء
ويقال: فلن ميت الداء3، إ,ذا كان ل ي.حق1د' على من ي'س3يء� اليه.

وقولم: ر.ماه الل9ه ب,داء3 الذYئب، قال ثعلب: داء� الذئب, ال�وع'.
وقوله:  ل ت.ج\ه.م1ينا، أ�م_ ع.م\رو، فإ,نا *  ب,نا داء� ظ%ب\ي�، ل ت.خ'ن\ه عوام1ل�ه\

قال ال�موي: داء� الظب أ%نه إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ث1ب. م.ك%ث قليلv ث
و.ث%ب.

 قال، وقال أ%بو عمرو: معناه ليس ب,نا داء#، يقال به داء� ظ%ب\ي�، معناه ليس به داء# كما ل داء4 بالظ�ب\ي,. قال أ%بو عبيدة: وهذا
أ%ح.ب

إ,ل�.وف الديث: وأ%يe داء� أ%د\وى من البخل، أ%ي أ%يe ع.ي\ب أ%ق}ب.ح'
منه. قال ابن ال4ثي: الصواب أ%د\و.أ� من الب'خ\ل، بالمز، ولكن هكذا يروى، وسنذكره ف موضعه.

وداءة� موضع ببلد هذيل.  



@دأب: الد_أ}ب': العاد.ة والـم'لز.م.ة. يقال: ما زال ذلك د1ين.ك.
ود.أ}ب.ك.، ود.ي\د.ن.ك. ود.ي\د.ب'ون.ك.، كل©ه من العاد.ة.

د.أ%ب. فلنD ف ع.م.ل1ه أ%ي ج.د_ وت.ع1ب.، ي.د\أ%ب' د.أ}باv ود.أ%باv ود'ؤ'وباv، فهو د.ئ1ب¬؛ قال الراجز:
راح.ت\ كما راح. أ%بو ر,ئ%ال,،  ق%اه1ي الف�ؤ.اد1، د.ئ1ب' ال3ج\فال,
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 وف الصحاح: فهو دائب؛ وأ%نشد هذا الرج.ز.: دائب' الج\فال,. وأ%د\أ%ب. غيه، وكل© ما أ%د.م\ت.ه فقد أ%د\أ%ب\ت.ه. وأ%د\أ%ب.ه: أ%ح\و.ج.ه

إ,ل
الدeؤ'وب,، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

إ,ذا ت.واف%و\ا أ%د.ب'وا أ%خاه'م
قال: أ%راد أ%د\أ%ب'وا أ%خاه'م، فخف�ف ل4ن هذا الراجز ل تكن ل�غ.ت'ه
المز، وليس ذلك لض.رورة1 ش1ع\ر�، ل4نه لو هز لكان ال�ز\ء� أ%ت�.

والدeؤ'وب': البال%غ.ة ف الس_ي\ر.
 وأ%د\أ%ب. الرجل� الد_اب_ة إ,د\آباv إ,ذا أ%ت\ع.ب.ها، والف1عل� اللزم د.أ%ب.ت1 الناق%ة� ت.د\أ%ب' د'ؤ'وباv، ورجلD د.ؤ'وب¬ على الشيء3. وف حديث

ـ�ك. ت'ج,يع'ه وت'د\ئ1ب'ه أ%ي ت.ك�دeه وت'ت\ع1ب'ه؛ وقوله  البعي, الذي س.ج.د. له، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال لصاحبه: إ,نه ي.ش\كو إ,ل� أ%ن
أ%نشده ثعلب:

ي'ل1ح\ن. م1ن ذي د.أ%ب� ش1ر\واط1
فس_ره فقال: الد_أ%ب': الس_و\ق الشديد' والط�ر\د'، وهو من ال4و_ل.

ورواية يعقوب: من ذ1ي ز.ج.ل�.
والد_أ}ب' والد_أ%ب، بالت_ح\ر,يك: العادة� والش_أ}ن. قال الفر�اء�:

أ%صله من د.أ%ب\ت إ,ل9 أ%ن العرب ح.و_ل%ت\ معناه إ,ل الش_أ}ن1. وف
الديث: عليكم بقيام, الليل,، فإ,نه د.أ}ب' الصال1ي. ق%ب\ل%كم. الد_أ}ب':

العادة� والش_أ}ن�، هو م1ن\ د.أ%ب. ف الع.م.ل إ,ذا ج.د_ وت.ع1ب.. وف
 الديث: فكان د.أ}ب ود.أ}بم. وقوله، عز وجل: مثل% د.أ}ب, قوم, نوح�؛ أ%ي م1ثل% عادة1 قوم نوح�، وجاء4 ف التفسي: مثل% حال

ق%وم, نوح. 
ـgر, آل ف1ر\عون؛ كذا قال أ%هل  ال4زهري: قال الزجاج ف قوله تعال: ك%د.أ}ب, آل, ف1ر\ع.ون؛ أ%ي كشأ}ن1 آل ف1ر\عون، وكأ%م
 اللغة. قال ال4زهري: والقول� عند1ي فيه، والل9ه أ%علم، أ%ن د.أ}ب. ههنا اجت1هادهم ف ك�ف}ر,ه1م، وت.ظاه'ر'ه'م على النب، صلى

الل9ه عليه وسلم، كت.ظ%اه'ر, آل, فرعون على موسى، عليه السلم.
يقال د.أ%ب\ت' أ%د\أ%ب' د.أ}باv ود.أ%باv ود'ؤ'وباv إ,ذا اجتهدت ف الشيء3.

والدائ1بان1: الليل� والنهار'.
وب.ن'و د.و\أ%ب�: ح.يÒ من غ%ن,ي¼. قال ذو الرeمة:



ب.ن د.و\أ%ب� !إ,ن>ي وج.د\ت' ف%وارس1ي  * أ%ز,م_ة% غار.ات1 الص_باح, الد_و.ال1ق,
vد.ب�ا eوغيه من ال%ي.وان1 على ال4رض,، ي.د1ب �@دبب: د.ب_ الن_م\ل

 ود.ب,يباv: مشى على ه1ين.ت1ه. وقال ابن دريد: د.ب_ ي.د1بe د.ب,يباv، ول يفسره، ول ع.ب_ر عنه. ود.ب.ب\ت' أ%د1بe د1ب_ةv خ.ف1ي_ةv، وإ,نه ل%ف1ي
.vر'و.ي\دا vالد>ب_ة أ%ي الض_ر\ب, الذي هو عليه من الد_ب,يب. ود.ب_ الشيخ' أ%ي م.ش.ى م.ش\يا

وأ%د\ب.ب\ت' الص_ب_ أ%ي ح.م.ل}ت'ه على الد_بيب.
 ود.ب_ الش_راب' ف ال1س\م وال3ناء3 وال3ن\سان1، ي.د1بe د.بيباv: س.رى؛ ود.ب_ السeق}م' ف ال1س\م,، والب,لى ف الث�و\ب,، والصeب\ح' ف

الغ.ب.ش: ك�ل©ه من ذلك. ود.ب_ت\ ع.قار,ب'ه: س.ر.ت\ ن.مائ1م'ه وأ%ذاه'.
 ود.ب_ القوم' إ,ل الع.د'و> د.بيباv إ,ذا م.ش.و\ا على هي,ن.ت1ه,م، ل ي'س\ر,ع'وا. وف الديث: عند.ه غ�ل%ي>م¬ ي'د.ب>ب' أ%ي ي.د\ر'ج' ف الـم.ش\ي

ر'و.ي\داv، وكل© ماش� على ال4رض: داب_ةD ود.ب,يب¬.
والد_اب_ة: اسم¬ لا د.ب_ من ال%ي.وان، م'م.ي>زةv وغي. 
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  م'م.ي>زة. وف التنزيل العزيز: والل9ه خلق كل� داب_ة{ م1ن\ ماء�، ف%م1ن\ه'م م.ن\ ي.م\ش1ي على ب.ط}ن,ه؛ ولـم_ا كان ل1ما ي.عق1ل�، ولا ل

ي.ع\ق1ل�، قيل:
،� ف%م1ن\ه'م؛ ولو كان ل1ما ل ي.ع\ق1ل�، ل%ق1يل: ف%م1ن\ها، أ%و ف%م1ن\ه'ن_، ث قال: م.ن\ ي.م\ش1ي على ب.ط}ن,ه؛ وإ,ن كان أ%ص\ل�ها ل1ما ل ي.ع\ق1ل
ـ�ه لـم_ا خ.ل%ط ال%ماع.ة%، فقال منهم، ج'ع1ل%ت الع1بارة� ب,من\؛ والعن: كل� نفس د.اب_ة{. وقوله، عز وجل: ما ت.ر.ك. على  ل4ن

 ظ%ه\ر,ها من د.اب_ة{؛ قيل من د.اب_ة{ من ال3ن\س, والن>، وك�لY ما ي.ع\ق1ل�؛ وقيل: إ,ن_ما أ%راد. الع'موم.؛ ي.د'ل© على ذل1ك. قول ابن عباس،
 رضي الل9ه عنهما: كاد. ال�ع.ل� ي.ه\ل1ك'، ف ج'ح\ر,ه1، بذ%ن\ب, ابن, آدم.. ولا قال ال%وار,ج' ل1ق%ط%ر,ي¼: اخ\ر'ج\ إ,ل%ي\نا يا د.اب_ة�، فأ%م.ر.ه'م

 بالس\ت1غ\فار,، ت.ل%وا الية ح'ج_ةv عليه. والداب_ة: الت ت'ر\ك%ب'؛ قال: وق%د\ غ%ل%ب هذا الس\م على ما ي'ر\ك%ب' م1ن الد_واب>، وهو ي.ق%ع
ـ�ه كان ي.ق�ول: ق%ر>ب\ ذلك الد_اب_ة%، ل1ب,ر\ذ%و\ن{ له'. ون.ظ1ي'ه،  ع.لى الـم'ذ%ك�ر, والـم'ؤ.ن_ث1، وح.ق1يق%ت'ه الصف%ة. وذكر عن ر'ؤ\بة أ%ن

 من الـم.ح\م'ول, ع.لى الـم.ع\ن، قول�م: هذا شاةD، قال الليل: ومث}ل�ه قوله تعال: هذا ر.ح\م.ة من ر.ب>ي. وت.ص\غ1ي الداب_ة:
د'و.ي\ب_ة، الياء� ساك1ن.ةD، وفيها إ,ش\مام¬ م1ن الك%س\ر,، وكذلك ياء� الت_ص\غ1ي, إ,ذا جاء4 بعد.ها حرف¬ مث%ق�لD ف كلY شيء�.

وف الديث: وح.م.ل%ها على ح1مار� م1ن\ هذه الد>باب.ة1 أ%ي الض>عاف1
الت ت.د1بe ف الـم.شي ول ت'س\رع.

وداب_ة ال4ر\ض: أ%ح.د' أ%ش\راط1 الس_اع.ة1. وقوله تعال: وإ,ذا و.ق%ع 
الق%و\ل� ع.ل%ي\هم، أ%خ\ر.ج\نا ل%ه'م د.اب_ةv من ال4رض؛ قال: جاء4 ف

ـ�ها ـgك1ن.ة{، وأ%ن ـ�ها ت.خر'ج ب,ت1هام.ة%، بي الص_ف%ا والـم.ر\و.ة1؛ وجاء4 أ%يضاv: أ%نا ترج ثلث% مر_ات، من ث%لثة أ%م  الت_ف}س3ي أ%ن
 ت.ن\ك�ت ف و.ج\ه1 الكاف1ر, ن'ك}ت.ةv س.و\د.اء4، وف وج\ه1 الؤ\م1ن ن'ك}ت.ةv ب.ي\ضاء4، ف%ت.ف}ش'و ن'ك}ت.ة الكافر، حت�ى ي.س\و.د_ منها وجه'ه أ%جع'،
 وت.ف}ش'و ن'ك}ت.ة� الـم'ؤ\م1ن، ح.ت ي.ب\ي.ض_ منها وج\ه'ه أ%ج\م.ع، فت.ج\ت.م1ع' الماعة على الائ1د.ة، في'ع\رف' الؤ\من من الكافر و.و.ر.د

 ذكر' داب_ة1 ال4رض ف حديث أ%ش\راط1 الساع.ة؛ قيل: إ,ن_ها داب_ة، طول�ها ستeون ذ1راعاv، ذات' قوائ1م. و.و.بر�؛ وقيل: هي م'خ\ت.ل1ف%ة
 ال1ل}ق%ة1، ت'ش\ب,ه' ع1د_ةv من اليوانات، ي.ن\ص.د1ع' ج.ب.ل� الص_ف%ا، ف%ت.خ\ر'ج منه' ليل%ة% ج.م\ع�، والناس' سائ1ر'ون إ,ل م1نÝ؛ وقيل: من أ%ر\ض



 الطائ1ف1، وم.ع.ها ع.ص.ا م'وسى، وخات� س'ليمان%، عل%ي\ه,ما السلم'، ل ي'د\ر,ك�ها طال1ب¬، ول ي'ع\جز'ها هار,ب¬، ت.ض\ر,ب' الؤ\من
 بالعصا، وتكتب ف وجهه: مؤ\من؛ والكاف1ر' ت.ط}ب.ع' وج\ه.ه بالات,، وت.ك}ت'ب' فيه1: هذا كاف1ر¬. وي'روى عن ابن عباس، رضي

الل9ه عنهما. قال: أ%و_ل أ%ش\راط1 الس_اع.ة خ'روج' الد_اب_ة، وطل�وع' الش_م\س, من م.غ\ر,با. 
وقالوا ف الـم.ث%ل: أ%ع\ي.ي\ت.ن م1ن\ ش'ب¼ إ,ل د'ب¼، بالتنوين، أ%ي

م'ذ} ش.ب.ب\ت' إ,ل أ%ن د.ب.ب\ت على العصا. ويوز: من ش'ب_ إ,ل د'ب_؛
ـgوات1؛  على الكاية، وتقول: فعلت كذا من ش'ب_ إ,ل د'ب_، وقولم: أ%ك}ذ%ب' م.ن\ د.ب_ ود.ر.ج. أ%ي أ%كذب ال4ح\ياء3 وال4م

فد.ب: م.ش.ى؛
ود.ر.ج.: م.ات. وان\ق%ر.ض. ع.ق1ب'ه. ورجل د.ب'وب¬ ود.ي\ب'وب¬: ن.م_ام¬، كأ%نه

ـ�ه ي.د1بe ب.ي\ن.ه'م وي.س\ت.خ\ف1ي؛  ي.د1بe بالن_مائ1م بي. الق%و\م,؛ وقيل: د.ي\بوب¬، ي.ج\م.ع' بي. الر>جال, والن>ساء3، ف%ي\ع'ولD، من الد_ب,يب,، ل4ن
وبالعنيي ف�س>ر 
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 قوله، صلى الل9ه عليه وسلم: ل ي.د\خ'ل� ال%ن_ة د.ي\ب'وب¬ ول ق%ل�ع¬؛ وهو كقوله، صلى الل9ه عليه وسلم: ل يدخeل الن_ة ق%ت_ات.

ويقال: إ,ن� ع.قار,ب.ه ت.د1بe إ,ذا كان ي.س\عى بالن_مائ1م. قال ال4زهري: أ%نشدن النذريe، عن ثعلب، عن ابن ال4عراب:
ل%نا ع1زÒ، وم.ر\مانا ق%ريب¬، *  وم.و\لv ل ي.د1بe مع الق�راد1

قال: م.ر\مانا قريب¬، هؤ'لء ع.ن.زة�؛ يقول: إ,ن} رأ%ي\نا منكم ما نكره،
ان\ت.م.ي\نا إ,ل بن أ%س.د{؛ وقوله ي.د1بe مع الق�راد1: هو الرج'ل يأ}ت

 بش.ن_ة{ فيها ق1ر\دانD، في.ش'دeها ف ذ%ن.ب, الب.عي,، فإ,ذا عض_ه منها ق�راد¬ ن.ف%ر، ف%ن.ف%ر.ت1 ال3ب,ل�، فإ,ذا ن.ف%ر.ت\، اس\ت.ل� منها ب.عياv. يقال
 ل1لYص> الس_ل�ل: هو ي.د1بe مع. الق�راد1. وناق%ةD د.ب'وب¬: ل ت.كاد' ت.م\ش1ي من كثرة ل%حم1ها، إ,نا ت.د1بe، وجع'ها د'ب'ب¬، والدeباب

م.ش\ي'ها.
)1والدبب(

 قوله «والدبب» ضبطه شارح القاموس كمنب.) : ال%م.ل الذي يشي د.باد1ب..1(
ود'ب_ة الر_ج'ل: طريق�ه الذي ي.د1بe عليه.

 وما بالد_ار, د'ب>يÒ ود1ب>يÒ أ%ي ما با أ%حد¬ ي.د1بe. قال الكسائي: هو من د.ب.ب\ت أ%ي ليس فيها م.ن ي.د1بe، وكذلك: ما با د'ع\و,ي
ود'ور,يÒ وط�ور,يÒ، ل ي'ت.ك%ل�م با إ,ل ف ال%ح\د.

ـgن,ه، واس\ت.ش\ع.ر'وه من ب.ر.ك%ت1ه وي'م\ن,ه؛ قال ك�ث%ي>ر عزة:  وأ%د.ب_ الب,لد.: م.ل4ها ع.د\لv، ف%د.ب_ أ%هل�ها، ل1م.ا ل%ب,س'وه من أ%م
ب.ل%و\ه'، فأ%ع\ط%و\ه' الـم.قادة% ب.ع\د.ما *  أ%د.ب_ الب,لد.، س.ه\ل%ها وج,بال%ها

وم.د.بe الس_ي\ل, وم.د1بeه: موضع ج.ر\يه1؛ وأ%نشد الفارسي:
وق%ر_ب. جان,ب. الغ.ر\ب,ي>، يأ}د'و  * م.د.ب_ الس_ي\ل,، واج\ت.ن.ب. الش_عارا

 يقال: ت.ن.ح_ عن م.د.ب> الس_ي\ل, وم.د1ب>ه، وم.د.ب> الن_م\ل, وم.د1ب>ه؛ فالسم مكسور¬، والصدر مفتوح¬، وكذلك الـم.ف}ع.ل من كل
ما كان



)2على ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل(
  قوله «على فعل يفعل» هذه عبارة الصحاح ومثله القاموس، وقال ابن الطيب ما نصه: الصواب ان كل فعل مضارعه2(

 يفعل بالكسر سواء كان ماضيه مفتوح العي أ%و مكسورها فان الفعل منه فيه تفصيل يفتح للمصدر ويكسر للزمان
 والكان إ,ل ما شذ وظاهر الصنف والوهري أ%ن التفصيل فيما يكون ماضيه على فعل بالفتح ومضارعه على يفعل

بالكسر والصواب ما أصلنا ا هـ من شرح القاموس.). التهذيب: والـم.د1بe موضع' د.ب,يب, الن_م\ل, وغيه.
 والد_ب_ابة: الت ت'ت_خ.ذ للح'روب,، ي.د\خ'ل� فيها الر>جال�، ث ت'دف%ع ف أ%صل, ح1ص\ن�، في.ن\ق�بون%، وهم ف ج.و\ف1ها، س1م>ي.ت بذلك ل4نا

ت'د\فع فت.د1ب. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، قال: كيف. ت.ص\ن.عون
Dآلة :�بال�صون1؟ قال: ن.ت_خ1ذ� د.ب_ابات{ يدخ'ل فيها الرجال�. الد_بابة
ت'ت_خ.ذ� من ج'لود{ وخ.ش.ب�، يدخل� فيها الرجال�، وي'ق%ر>ب'ونا من 

ـ�ه أ%و\س.ع' الن_م\ل  ال1ص\ن, الـم'حاص.ر لي.ن\ق�ب'وه، وت.ق1ي.ه'م ما ي'ر\م.و\ن% به من فوق1هم. والد_ب\دب': م.ش\ي' الع'ج\ر'وف1 من الن_م\ل,، ل4ن
خ.ط}واv، وأ%س\ر.ع'ها نق}ل.

وف التهذيب: الد_ب\د.بة� الع'ج\ر'وف' من الن_م\ل,؛ وكل© سرعة ف
ت.قار'ب, خ.ط}و�: د.ب\د.ب.ةD؛ والد_ب\د.ب.ة�: كل© صوت{ أ%ش\ب.ه. صوت. و.ق}ع, الاف1ر,
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 على ال4رض, الصeل}بة1؛ وقيل: الد_ب\د.ب.ة� ض.ر\ب¬ من الص_و\ت؛ وأ%نشد أ%بو م.ه\د1ي¼:

عاث�ور ش.ر¼، أ%ي'ما عاث�ور,، *  د.ب\د.ب.ة ال%ي\ل, على ال�سور,
أبو ع.م\رو: د.ب\د.ب. الرجل� إ,ذا ج.ل%ب.، ود.ر\د.ب. إ,ذا ض.ر.ب. بالط�ب\ل,.

والد_ب\داب': الط�ب\ل�؛ وبه ف�س>ر. قول رؤ\بة:
أ%و\ ض.ر\ب, ذي ج.لج,ل� د.ب\داب,

وقول رؤبة:
إ,ذا ت.زاب.ى م1ش\ي.ةv أ%زائ1با،  * س.م1ع\ت.، من أ%ص\وات1ها، د.باد1با

قال: 
ت.ز.اب.ى م.ش.ى م.ش\ي.ةv فيها ب'ط}ء#.

قال: والد_باد1ب' ص.و\ت كأ%نه د.ب\ د.ب\، وهي حكاية الص_و\ت1. وقال
)1ابن ال4عراب: الدeباد1ب' وال�باج,ب' (

 قوله «والباجب» هكذا ف ال4صل والتهذيب باليمي.): الكثي' الص>ياح وال%ل%ب.ة؛ وأ%نشد:1(
إ,ي_اك1 أ%ن} ت.س\ت.بدل ق%ر,د. الق%فا، *  ح.زاب,ي.ةv، وه.ي_باناv ج'باج,با

أ%ل%ف_، كأ%ن� الغاز,لت1 م.ن.ح\ن.ه  * من الصeوف ن,ك}ثاv، أ%و ل%ئيماv د'باد1با
والدeب_ة: الال�؛ ور.ك1ب\ت' د'ب_ت.ه' ود'ب_ه أ%ي ل%ز,م\ت حال%ه وط%ريق%ت.ه، وع.م1ل}ت' ع.م.ل%ه؛ قال:

إ,ن9 ي.ح\ي.ى وه'ذ%يل} ر.كب.ا د'ب_ ط�ف%ي\ل}



وكان ط�ف%ي\لD ت.ب�اعاv للع'ر'سات من غي, د.ع\وة. يقال: د.ع\ن ود'ب_ت أ%ي د.عن وط%ريق%ت وس.ج,ي_ت. ود'ب_ة الرجل,: ط%ريق%ت'ه من خ.ي�
أ%و شر¼، بالضم. وقال ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: ات_بعوا د'ب_ة
ق�ر.يش�، ول ت'فار,قوا الماعة. الدeب�ة، بالضم: الط�ريقة والذ}ه.ب.

 والد_ب_ة�: الوضع' الكثي' الر_م\ل؛ ي'ض\ر.ب' م.ث%لv للد_ه\ر الش_ديد1، يقال: و.ق%ع فلنD ف د.ب_ة{ من الر_م\ل,، ل4ن ال%م.ل، إ,ذا و.ق%ع فيه،
 ت.ع1ب. والدeبe الكب,ي': من ب.نات1 ن.ع\ش�؛ وقيل: إ,ن� ذلك ي.ق%ع على الك�ب.ى والصeغ\ر.ى، في'قال� لكل واحد منهما د'بÒ، فإ,ذا

أ%رادوا فص\ل%ها، قالوا: الدeبe ال4صغر، والدeبe ال4كب.
ـgثى د'ب_ة. والدeبe: ضرب¬ من الس>باع، عربية صحيحة، والمع د1باب¬ ود1ب.ب.ة، وال�ن

وأ%رض م.د.ب_ة: كثية الد>ب.ب.ة.
 والد_ب_ة: الت ي'ج\ع.ل فيها الز_ي\ت والب,ز\ر والدeهن، والمع د1باب¬، عن سيبويه. والد_ب_ة: الكث1يب' من الر_م\ل، بفتح الدال،

والمع
د1باب¬، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

كأ%ن} س'ل%ي\م.ى، إ,ذا ما ج,ئت. طار,قها، *  وأ%خ\م.د. الليل� نار. الـم'د\ل1ج, السار,ي
ت1ر\ع1يب.ةD، ف د.م�، أ%و ب.ي\ض.ةD ج'ع1ل%ت *  ف د.ب_ة{، من د1باب, الليل,، م1ه\يار,

قال: والدeب_ة، بالضم: الطريق؛ قال الشاعر:
ط%ه.ا ه1ذ}ر,يانD، ق%ل� ت.غ\ميض' ع.ي\ن,ه *  على د'ب_ة{ م1ث}ل, ال%ن,يف1 الـم'ر.ع\ب.ل,

والد_ب'وب': الس_مي' من كلY شيء�.
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والد_ب.ب': الز_غ%ب على الوجه؛ وأ%نشد:
قشر النساء3 د.ب.ب الع.ر'وس,

وقيل: الد_ب.ب' الش_ع.ر على وج\ه الرأة؛ وقال غيه: ود.ب.ب' الو.ج\ه
ز.غ%ب'ه. والد_ب.ب' والد_ب.بان�: كثرة� الش_ع.ر والو.بر,.

 ر.ج'لD أ%د.بe، وامرأ%ةD دب_اء� ود.ب,ب.ةD: كثية الش_ع.ر, ف ج.ب,ين,ها؛ وبعي¬ أ%د.بe أ%ز.بe. فأ%ما قول النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ف
 الديث لنسائه: ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي أ%ي_ت'ك�ن_ صاحبة� ال%م.ل, ال4د\ب.ب,، ت.خ\ر'ج' ف%ت.ن\ب.ح'ها ك1لب' ال%و\أ%ب,؟ فإ,نا أ%راد ال4د.ب_، فأ%ظ}ه.ر

 الت_ض\عيف.، وأ%راد ال4د.ب_، وهو الكثي الو.بر,؛ وقيل: الكثي' و.ب.ر, الوجه1، ل1ي'واز,ن به ال%و\أ%ب,. قال ابن ال4عراب: ج.م.لD أ%د.ب
 كثي' الد_ب.ب,؛ وقد د.ب_ ي.د.بe د.ب.با. وقيل: الد_ب.ب' الز_غ%ب'، وهو أ%يضاv الد_ب_ة�، على مثال ح.ب_ة{، والمع د.بÒ، مثل ح.ب¼،

حكاه كراع، ول يقل: الد_ب_ة الز_غ%ب.ة�، بالاء3.
ويقال للض_ب'ع,: د.باب,، ي'ريدون دب>ي، كما يقال ن.ز.ال, وح.ذار,.

ود'بÒ: اسم¬ ف ب.ن ش.ي\بان، وهو د'بe بن' م'ر_ة% ابن, ذ�ه\ل, بن,
ش.ي\بان%، وه'م\ قوم د.ر,م� الذي ي'ض\ر.ب' به الثل، فيقال: أ%و\د.ى

.vبن' ح.ي\دان% أ%بو كلب, بن, وبرة% د'ب�ا �د.ر,م¬. وقد س'م>ي. و.ب\رة



ودبوب¬: موضع¬. قال ساعد.ة بن' ج'ؤ.ي_ة الذل:
وما ض.ر.ب¬ بيضاء�، ي.س\ق1ي د.ب'وب.ها *  د'فاق¬، ف%ع'ر\وان� الك%راث1، ف%ض1يم'ها

ود.ب_اب¬: أ%رض. قال ال4زهري: وبال%ل}ص.اء3 ر.م\لD يقال له الد_ب_اب، وب,حذائ1ه1 د'ح\لنD كثية؛ ومنه قول الشاعر:
كأ%ن9 ه1ن\داv ث%ناياها وب.ه\ج.ت.ها،  * لـم_ا ال}ت.ق%ي\ن.ا، ل%د.ى أ%د\حال, د.ب_اب,

م.و\ل1ي_ةD أ�ن'ف¬، جاد. الربيع' با *  على أ%بار,ق.، قد ه.م_ت\ بإ,ع\شاب,
التهذيب، ابن ال4عراب: الد_يد.بون اللهو.

والد.ي\د.بان�:الط�ل1يع.ة وهو الش_ي>ف%ة�. قال أ%بو منصور: أ%صله
)1د1يد.بان فغ.ي_روا الركة(

  قوله «أصله ديدبان فغيوا الركة إل» هكذا ف نسخة الصل والتهذيب بأيدينا. وف التكملة قال الزهري الديدبان1(
الطليعة فارسي معرب وأصله ديذه بان فلما أ%عرب غيت الركة وجعلت الذال دال.)، وقالوا: د.ي\د.بان، لـم_ا أ�ع\ر,ب

وف الديث: ل يدخل� الن_ة د.ي\ب'وب¬، ول ق%ل�ع¬؛ الد_ي\ب'وب':
هو الذي ي.د1بe بي الرجال, والنساء3 للجمع بينهم، وقيل: هو الن_م_ام، لقولم فيه: إ,نه ل%ت.د1بe ع.ق%ار,ب'ه؛ والياء فيه زائدة.

@دجب: الد_ج'وب': الوعاء� أ%و الغ1رار.ة، وقيل: هو ج'و.ي\ل1ق¬ خفيف¬،
يكون مع الرأ%ة ف الس_ف%ر؛ قال:

هل، ف د.ج'وب, ال�ر_ة1 الـم.خ1يط1،
وذ1يــــــــــــل%ةD ت.ش\ف1ي من. ال4ط1يط1،

م1ن\ ب.ك}ر.ة{، أ%و بـــــــــاز,ل� ع.ب,يــط1
الو.ذ1يل%ة: الق1ط}ع.ة من الش_ح\م، شب_هها بس.ب,يكة1 الف1ض.ة1، وع.ن.ى 

ـgعائ1ه من الوع. وقيل: الو.ذ1يل%ة ق1ط}عة من بال4ط1يط1: ت.ص\و,يت. أ%م
س.نام�، ت'ش.قe ط%ويلv، وال4ط1يط� ع.صافي الوع.
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@دحب: الد_ح\ب': الد_ف}ع'، وهو الد.ح\م'. د.ح.ب. الر_جل%: د.ف%عه.
وبات. ي.د\ح.ب الرأة% وي.د\ح.م'ها، ف ال1ماع,: كناية عن الن>كاح؛

والسم' الدeحاب'.
د.ح.ب.ها ي.د\ح.ب'ها: نك%ح.ها.

ود'ح.ي\ب.ة: اسم امرأ%ة{.
@د.ح\ج.ب: الد>ح\جاب' والدeح\ج'بان�: ما ع.ل من ال4رض,، كال%ر_ة

وال%ز,يز,، عن ال%ج.ري.
@دخدب: جار,يةD د1خ\د1ب.ة ود.خ\د.ب.ة، بكسر الد_الي وفتحهما:

م'ك}ت.ن,ز.ة.



 @درب: الد_ر\ب': م.عروف. قالوا: الد_ر\ب' باب' الس>ك�ة الواس1ع'؛ وف التهذيب: الواس1عة، وهو أ%يضاv الباب' ال4كب.ر، والعن
واحد¬، والمع د1راب. أ%نشد سيبويه:

م1ث}ل الك1لب,، ت.ه,رe عند د1راب,ها، *  ور,م.ت\ ل%از,م'ها م1ن. ال1ز\باز,
 وكل© م.د\خل� إ,ل الرeوم,: د.ر\ب¬ من د'ر'وب,ها. وقيل: هو بفتح الراء3، للناف1ذ1 منه، وبالسكون لغي, الن_اف1ذ1. وأ%صل الد_ر\ب,:

 الض1يق' ف ال1بال,؛ ومنه ق%ول�ه'م: أ%د\ر.ب القوم' إ,ذا د.خ.ل�وا أ%رض. الع.د'و> من بلد1 الرeوم. وف حديث ج.ع\فر, بن, عمرو: وأ%د\ر.ب\نا
أ%ي د.خ.ل}نا الد_ر\ب. والد_ر\ب': الـم.و\ض1ع' الذي ي'ج\عل� فيه الت_م\ر' ل1ي.ق1ب_.

ـgر, د.ر.باv ود'ر\ب.ةv، وت.د.ر_ب.: ض.ر,ي.؛ ود.ر_ب.ه به وعليه وفيه: ض.ر_اه'. ود.ر,ب. بال4م
 والـم'د.ر_ب' من الر>جال,: الـم'ن.ج_ذ�. والـم'د.ر_ب': الـم'ج.ر_ب'. وكل© ما ف معناه مـما جاء4 على ب,ناء3 م'ف%ع_ل�، فالكسر
 والفتح فيه جائز¬ ف ع.ي\ن,ه، كالـم'ج.ر_ب, والـم'ج.ر_س, ونوه، إ,ل� الـم'د.ر_ب. وشيخ¬ م'د.ر_ب¬ أ%ي م'ج.ر_ب¬. والـم'د.ر_ب

أ%يضا: الذي قد أ%صاب.ت\ه الب.ليا، ود.ر_ب.ت\ه الش_دائ1د، حت ق%و,ي. وم.ر,ن% عليها؛ عن اللحيان، وهو من ذلك.
والدeر_اب.ة: الدeر\ب.ة والعادة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

وال1ل}م' د'ر_ابةD، أ%و ق�ل}ت. م.ك}ر'مةD،  * ما ل ي'واج,ه\ك. يوماv فيه ت.ش\م1ي'
والت_د\ريب': الص_ب\ر' ف ال%ر\ب, وق}ت. الف1رار,، ويقال: د.ر,ب..

 وف الديث عن أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: ل ت.زالون ت.ه\ز,مون% الرeوم.، فإ,ذا صاروا إ,ل الت_د\ريب,، وق%ف%ت1 ال%ر\ب'؛ أ%راد الص_ب\ر
 ف الرب, وقت. الف1رار,؛ قال: وأ%صل�ه من الدeر\بة: الت_ج\ر,بة1، ويوز أ%ن يكون من الدeروب,، وهي الط©ر'ق'، كالت_ب\ويب, من

ال4ب\واب,؛ يعن أ%ن السال1ك. ت.ض1يق'، ف%ت.ق1ف' ال%ر\ب.
vأ%ي م'خ.ر_جة vوف حديث عمران بن حصي: وكانت\ ناقة م'د.ر_بة

م'ؤ.د_بةv، قد أ%ل1ف%ت1 الرeك�وب. والس_ي. أ%ي ع'و>د.ت1 الـم.ش\ي. ف الدeروب,، فصار.ت\ ت.أ}ل%ف�ها وت.ع\ر,ف�ها ول ت.ن\ف1ر'.
والدeر\بة�: الض_راوة. والدeر\بة�: عادةD وج'ر\أ%ةD على ال%ر\ب, وكلY أ%مر�. 

وقد د.ر,ب. بالشيء3 ي.د\ر.ب'، ود.ر\د.ب. به إ,ذا اعتاد.ه وض.ر,ي. به.
تقول: ما ز,ل}ت' أ%ع\ف�و عن فلن{، حت ات_خذ%ها د'ر\بةv؛ قال كعب بن

زهي:
وف ال1ل}م, إ,د\هانD، وف الع.ف}و� د'ر\بةD،  * وف الص>دق, من\جاةD من الش_ر>، فاص\د'ق,

>375<ص:
قال أ%بو زيد: د.ر,ب. د.ر.باv، ول%ه,ج. ل%هجاv، وض.ر,ي. ض.رÝى إ,ذا

اع\تاد. الشيء4 وأ�ول1ع. به.
والد_ار,ب': الاذ1ق' بصناعت1ه.

والد_ار,بة�: العاق1لة. والد_ار,بة� أ%يضاv: الط�ب_الة. وأ%د\ر.ب إ,ذا ص.و�ت بالط�ب\ل.
ومن أ%جناس, الب.ق%ر: الد>راب'، مـما ر.ق�ت\ أ%ظ}لف�ه، وكانت له
أ%س\ن,م.ةD، ور.ق�ت\ ج'ل�ود'ه، واحد'ها د.ر\بان,يÒ؛ وأ%ما الع1راب': فما



س.ك%ن.ت\ س.ر.وات'ه، وغ%ل�ظ%ت أ%ظلف�ه وج'لود'ه، واحد'ها ع.ر.ب,يÒ؛
Dوأ%ما الف1راش': فما جاء4 بي الع1راب, والد>ر.اب,، وتكون لا أ%س\ن,م.ة

صغار¬، وت.س\ت.ر\خي أ%عياب'ها، الواح1د' ف%ريش¬.
ود.ر_ب\ت' الباز,ي_ على الصيد أ%ي ض.ر_ي\ته. ود.ر_ب. الارحة:

ض.ر_اها على الصيد. وع'قاب¬ دار,ب¬ ود.ر,بة: كذلك.
وج.م.لD د.ر'وب¬ ذ%لولD: وهو من الدeر\بة.

D؛ وكذلك ناقةDقال اللحيان: ب.ك}ر¬ د.ر.بوت¬ وت.ر.ب'وت أ%ي م'ذ%ل�ل
د.ر.ب'وت¬، وهي الت إ,ذا أ%خ.ذ}ت. ب,مش\ف%ر,ها، ون.ه.ز\ت. عينها،

 ت.ب,ع.ت\ك.. وقال سيبويه: ناقةD ت.ر.ب'وت¬: خ1يار¬ فار,هةD، تاؤ'ه ب.د.لD من دال د.ر.ب'وت{. وقال ال4صمعي�: كل ذ%ل�ول ت.ر.ب'وت¬ من
ال4رض وغيها، التاء� ف كل9 ذلك بدلD من الد_ال,، ومن أ%خ.ذ%ه من التeر\ب, أ%ي إ,نه ف الذYل�ة كالتeر\ب، فتاؤ'ه وضع غي م'بدلة.

وت.د.ر_ب. الرجل�: ت.ه.د�أ%.
ود.ر.اب\ ج,رد.: ب.ل%د¬ من بلد1 فار,س.، الن_س.ب' إ,ليه د.ر.او.ر\د1يÒ، وهو من شاذ9 الن_س.ب.

ابن ال4عراب: د.ر\ب.ى فلنD فلناv ي'د.ر\ب,يه إ,ذا أ%لقاه؛ وأ%نشد:
اع\ل%و_ط%ا ع.م\راv، لي'ش\ب,ياه'  *  ف كلY سوء�، وي'د.ر\ب,ياه'

ي'ش\ب,ياه' وي'د.ر\بياه أ%ي ي'ل}ق1يانه. ذكرها ال4زهري ف الثلثي هنا،
وف الرeباعي ف د.ر\ب.

 ال4زهري ف كتاب الليث: الد_ر.ب' داء# ف الـم.ع1دة. قال: وهذا عندي غلط، وصوابه الذ�ر.ب'، داء# ف الـم.ع1دة، وسيأ}ت
ذكره ف كتاب الذال العجمة.

@دردب: الد_ر\د.بة: ع.د\و¬ كع.د\و, الائف1.
والد_ر\داب': ص.و\ت' الط�ب\ل,.

الفر_اء�: الد_ر\د.ب,يe الض_ر_اب' بالك�وبة.
التهذيب: وف نوادرهم: د.ر\ب.ج.ت1 الناقة� إ,ذا ر.ئ1م.ت\ ولدها

ود.ر\د.ب.ت. والد_ر\د.بة�: ال�ضوع'؛ وأ%نشد:
د.ر\د.ب. لـم_ا ع.ض_ه الثYقاف'

 وهو م.ثل%؛ أ%ي ذ%ل� وخ.ض.ع.؛ والثYقاف': خشبةD ي'س.و_ى با الر>ماح، وهو ف%ع\ل%ل%. أ%بو عمرو: الد_ر\د.بة�: ت.ح.رeك' الث�د\ي, الط©ر\ط�ب>،
وهو الط�ويل�؛ وقول الراجز:

قد د.ر\د.بت\، والش_يخ' د.ر\د.ب,يس'
د.ر\د.بت\: خ.ض.عت\ وذ%ل�ت.

@درعب: اد\ر.ع.ب_ت ال3ب,ل، كاد\ر.ع.ف�ت\: م.ض.ت\ على وجوهها.
.�@دعب: داع.ب.ه م'داع.بةv: ماز.ح.ه؛ والسم الدeعابة



والـم'داع.بة�: الـم'ماز.حة�. وف الديث: أ%نه عليه السلم، كان فيه
د'عابةD؛ حكاه ابن ال4ثي ف النهاية.

>376<ص:
 وقال: الدeعابة� ال1زاح'. وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، قال لابر�، رضي الل9ه عنه، وقد ت.زو�ج.: أ%ب,ك}راv ت.زو�ج\ت. أ%م

ث%ي>باv؟
 فقال: بل ث%ي>باv. قال: ف%ه.ل� ب,كراv ت'داع1ب'ها وت'داع1ب'ك؟ وف حديث عمر، وذ�ك1ر له علي للخلفة، فقال: لول د'عابةD فيه.

:Dعابةeوالد
الل�ع1ب'. وقد د.ع.ب.، فهو د.ع_اب¬ ل%ع�اب¬.

والدeع\ب'ب': الدeعابة�، عن السياف. والدeع\ب'ب': الـم.ز_اح'، وهو
.eالب.ض eع\ب'ب': الغلم' الش_ابeالـم'غ.ن>ي الـم'ج,يد'. والد

ورجلD د.ع_ابةD ود.ع1ب¬ وداع1ب¬: لعب¬.
vوهو ي.د\ع.ب' د.ع\با ،vأ%م\ل%ح. أ%ي قال كلمة مليحة :�وأ%د\ع.ب. الرجل
أ%ي قال قولv ي'س\ت.م\ل%ح'، كما يقال م.ز.ح. ي.م\ز.ح'؛ وقال الطYرم_اح:

واس\ت.ط}ر.ب.ت\ ظ�ع\ن'ه'م، لـم_ا اح\ز.أ%ل� بم،  * مع الضeح.ى، ناشطD من داع1بات1 د.د1
يعن الل�وات1ي ي.م\ز.ح\ن. وي.ل}ع.ب\ن وي'د1أ}دد\ن بأ%صابعهن_.

ورجل أ%د\ع.ب': بي_ن الدeعابة1،أ%حق'.
ابن شيل: يقال: ت.د.ع_ب\ت' عليه أ%ي ت.د.ل�ل}ت'؛ وإ,نه ل%د.ع1ب¬: وهو

الذي يتمايل على الناس، وي.ر\ك%ب'هم بث%ن,ي_ت1ه أ%ي بناحيت1ه؛ وإ,نه
لي.ت.داع.ب' على الناس, أ%ي ي.ر\ك%ب'هم ب,مزاح� وخ'ي.لء، وي.غ'مeهم ول

ي.س'بeهم.
.�والد_ع1ب': الل�ع_ابة

قال الليث: فأ%ما الـم'داع.بة�، فعلى الشتراك، كالـم'ماز.حة1، اشترك
فيها اثنان أ%و أ%كثر.

والد_ع\ب': الد�ف}ع'.
ود.ع.ب.ها ي.د\ع.ب'ها د.ع\باv: ن.ك%حها.

والدeعابة�: ن.م\لة س.و\داء.
والدeع\ب'وب': ضرب¬ من الن_مل، أ%سود. والدeعاب'، والط�ث}ر.ج'،

 وال%رام'، وال%ذال�: من أ%ساء3 الن_مل. والدeع\بوب': حب_ةD سوداء تؤكل، الواحدة� د'عبوبةD، وهي مثل� الدeعاعة؛ وقيل: هي أ%صل
ب.ق}لة{، ت'ق}ش.ر فيؤ\كل. وليلةD د'ع\بوب¬: ليلة� سوء� شديدةD؛ وقيل: م'ظ}لمةD، س'ميت بذلك لس.وادها؛ قال ابن ه.ر\مة%:

وي.ع\ل%م' الض_ي\ف'، إ,م�ا ساقه ص.ر.د¬،  * أ%و ليلةD، من م'حاق الش_ه\ر، د'ع\بوب'



أ%راد ظلم ليلة، فحذف الضاف.، وأ%قام. الضاف. إ,ليه مقامه.
:�والدeع\بوب': الط�ريق' الـم'ذ%ل�ل�، الوطوء� الواضح' الذي ي.س\ل�ك�ه الناس'؛ قالت ج.نوب' ال�ذ%لي_ة

وكل© ق%و\م، وإ,ن} ع.زeوا وإ,ن} ك%ث�روا،  * ي.و\ماv ط%ريق�ه'م' ف الش_ر> د'ع\بوب'
قال الفر_اء�: وكذلك الذي ي.ط%ؤ'ه كل© أ%حد. والدeع\بوب': الض_عيف'

 الذي ي.ه\ز.أ� منه الناس'؛ وقيل: هو القصي' الد_م1يم'؛ وقيل: الدeع\ب'وب' والدeع\ب'وث� من الرجال: الأ}ب'ون� الـم'خ.ن_ث�؛ وأ%نشد: يا
ف%ت! ما ق%ت.ل}ت'م' غي د'ع\ب'و *  ب�، ول م1ن ق�وارة1 ال1ن_ب\ر,

وقيل: الدeع\ب'وب الن_ش1يط�؛ قال الراجز:
يا ر'ب_ م'ه\ر�، ح.س.ن� د'ع\ب'وب,، ر.ح\ب, الل�بان1، ح.س.ن, الت_ق}ريب,

ود'ع\ب'ب¬: ث%م.ر ن.ب\ت{. قال الس>ياف: هو ع1ن.ب'
>377<ص:

 الث�ع\ل%ب,. قال ال4زهري وقول أ%ب صخر:
ولكن ي'ق1رe الع.ي\ن. والنف}س. أ%ن ت.رى، *  بع'ق}د.ت1ه، ف%ض\لت1 ز'ر\ق� د.واع1ب,

قال: د.واع1ب ج.وار�. ماء# داع1ب¬ ي.س\ت.نe ف س.بيله؛ وقال: ل أ%دري
د.واع1ب أ%م ذ%واع1ب، فلينظر ف شعر أ%ب صخر.

@دعتب: د.ع\ت.ب¬: موضع.
@دعرب: الد_ع\ر.بة: الع.رامة.

@دعسب: الد_ع\س.بة�: ض.ر\ب¬ من الع.د\و,.
،� @دعلب: ال4زهري، ابن ال4عراب: يقال للناقة إ,ذا كانت ف%ت1ي_ةv شاب_ةv هي الق1ر\طاس'، والد>يباج'، والد>ع\ل1بة�، والد>ع\ب,ل

والع.ي\ط%م'وس.
 @دلب: الدeل}ب': شجر الع.ي\ثام، وقيل: شجر الص>نار، وهو بالص>نار أ%ش\ب.ه'. قال أ%بو حنيفة: الدeل}ب' شجر يعظم وي.ت_س3ع، ول

ن.و\ر. له ول ثر، وهو م'ف%ر_ض' الو.ر.ق, واس1ع'ه، شبيه بورق الك%ر\م، واحدت'ه د'ل}بة؛ وقيل: هو شجر، ول يوصف.
وأ%رض¬ م.د\ل%بةD: ذات' د'ل}ب�.

والدeولب' والد_و\لب'، كلها: واحد الد.وال1يب,. وف الكم: على
شكل الن_اع'ورة1، ي'س\تق%ى به الاء�، فارسي� معر�ب. وقول مس\ك1ي

الدارمي:
بأ%يديهم م.غار,ف' من حد1يد{، *  أ�ش.ب>ه'ها م'ق%ي_رة% الد�وال

ذهب بعضهم إ,ل أ%نه أ%راد م'ق%ي_رة% الد_وال1يب,، فأ%بدل من الباء3
 ياءé، ث أ%دغم الياء، فصار الد_وال9، ث خفف، فصار د.وال، ويوز أ%ن يكون أ%راد الد_وال1يب، فحذف الباء4 لضرورة القافية،

من غي أ%ن يقلب.
والدeل}بة: الس_واد'.



والدeل}ب': جنس من س'ودان1 الس>ند، وهو مقلوب عن الد_ي\ب'ل؛ قال
الشاعر:

كأ%ن� الد_ار,ع. الـم.ش\ك�وك.، منها، *  س.ل1يب¬، م1ن ر,جال, الد_ي\ب'لن1
 قال: ش.ب_ه س.واد. الز>ق> بال4س\و.د1 الـم'ش.ل�ح, من رجال الس>ن\د. والـم'ش.ل�ح': الع'ر\يان� الذي أ�خ1ذ% ثيابه؛ قال: وهي كلمة

ن.ب.ط1ي_ة.
@دنب: الد>ن_ب' والد>ن_ب.ة� والد>ن_اب.ة�، بتشديد النون: القصي؛

قال الشاعر:
والـم.ر\ء� د1ن_ب.ةD، ف أ%نف1ه، ك%ز.م'

@دهلب: د.ه\ل%ب¬: اسم شاعر معروف، حكاه ابن جن، وأ%نشد رجزاv، وهو قوله:
أ%ب الذي أ%ع\م.ل% أ%خ\فاف. الـم.ط1ي،

حت أ%ناخ عند باب, ال1م\ي.ري،
فأ�ع\ط1ي. ال1ل}ق.، أ�ص.يلل% الع.ش1ي
@دوب: د.اب. د.و\باv ك%د.أ%ب..

@دشت: الد_ش\ت': الص_ح\راء؛ وأ%نشد أ%بو ع'بيدة لل4عش.ى:
قد ع.ل1م.ت\ فارس¬، وح1م\ي'، وال4

ع\راب' بالد_ش\ت1، أ%يeكم ن.ز.ل
وقال الراجز:

ت.خ1ذ}ت'ه من ن.ع.جات{ س1ت>،
س'ود1 ن,عاج�، كن,عاج, الد_ش\ت1

قال: وهو فارسي، أ%و ات>فاق¬ و.ق%ع بي اللغتي.
@دعت: د.ع.ت.ه ي.د\ع.ت'ه د.ع\تاv: د.ف%عه د.ف}عاv ع.ن,يفاv؛ ويقال بالذال

العجمة، وسيأ}ت ذكره.
@دغت: د.غ%ت.ه د.غ}تاv: ح.ن.ق%ه حت قتله؛ عن كراع.

@دأث: د.أ%ث% الطعام. د.أ}ثاv: أ%كله. والد_أ}ث�: الد_ن.س'، وقيل:
الثYق}ل�، والمع أ%د\آثD؛ قال رؤبة:
،�وإ,ن} ف%ش.ت\ ف قوم1ك ال%شاع1ث

�من إ,ص\ر, أ%د\آث{، لا د.آئث
(* قوله «الشاعث» من تشعيث الدهر الموال: ذهابه با. والدآئث: الصول

اهـ. تكملة.)
بوزن د.عاع1ث%، من د.ع.ث%ه إ,ذا أ%ث}ق%ل%ه. وال3ص\ر': الثYق}ل.



والد>ئ}ث�: الع.داوة�؛ عن كراع. والد>ئ}ث�: ال1ق}د الذي ل
.�ي.ن\ح.ل©، وكذلك الد>ع\ث

والد_أ}ثاء�: ال4مة ال%م\قاء�؛ وقيل: ال4مة اسم لا، وقد ي'ح.ر_ك
لرف اللق، وهو نادر، ل4ن ف%ع.لء، بفتح العي، ل يئ ف الصفات،
وإ,نا جاء حرفان ف ال4ساء فقط، وها ف%ر.ماء وج.ن.فاء، وها موضعان،

والمع: د.آث{، خفيف؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
أ%ص\د.ر.ها، عن ط%ث}رة1 الد_آث1،
صاحب' ليل�، خ.ر,ش' الت_ب\عاث1

خ.ر,ش¬: ي'ه.ي>جها وي'ح.ر>ك�ها، وهو مذكور ف موضعه.
وقد يقال لل4حق: ابن د.أ}ثاء.

وال4د\أ%ث: ر.م\لD معروف، ي'س\م.ع به ع.زيف' الن؛ قال رؤبة:
ت.أ%ل©ق. ال1ن> بر.م\ل, ال4د\أ%ث1

(* قوله «تألف الن إل» صدره كما ف التكملة: والضحك لع البق ف
التحدث)

@دثث: د'ث� الرجل� د.ث¾ا، ود'ث� د.ث�ةv: وهو ال}ت1واء# ف ج.ن\به،
أ%و بعض, ج.سده، من غي داء.

والد_ث© والد_فe: ال%ن\ب'. والد_ث©: الض_ر\ب' ال�ؤل.
ود.ث�ته ال�م_ى ت.د'ث©ه د.ث¾ا: أ%و\ج.ع.ت\ه. ود.ث�ه بالع.صا:

ض.ر.به.
والد_ث©: الر_م\ي' بالجارة.

vود.ث�ه بالعصا وال%جر: رماه. ود.ث�ه ي.د'ث©ه د.ث¾ا: رماه ر.م\يا
م'تقار,باv م1ن وراء الثياب، وكذلك د.ث%ث}ت'ه، أ%د'ث©ه د.ث¾ا. وف

الديث: د'ث� فلنD: أ%صابه ال}ت1واء ف ج.ن\ب,ه. والد_ث©: الر_م\ي'
.Dأ%ضعف' ال%طر وأ%خ.ف©ه، وج.م\ع'ه د1ثاث :�والد_ف}ع. والد_ث© والد>ثاث
وقد د.ث�ت1 السماء� ت.د1ث© د.ث9اv، وهي الد_ث�ة، للمطر الضعيف. وقال

ابن ال4عراب: الد_ث© الر_كe من ال%طر؛ أ%نشد ابن دريد، عن عبد
الرحن، عن عمه:

ق1ل}ف%ع' ر.و\ض�، ش.ر,ب. الد>ثاثا
م'ن\ب.ث�ةv، ي.ف�زeها ان\ب,ثاثا

ويروى: ش.ر,ب.ت\ د1ثاثا. والق1ل}ف%ع: الطي' الذي إ,ذا ن.ض.ب. عنه



الاء� ي.ب,س. وت.ش.ق�ق..
ود.ث�تهم السماء� ت.د'ث©هم د.ث9اv. قال أ%عراب: أ%صاب.تنا السماء�

بد.ثð ل ي'ر\ضي الاض1ر.، و'ي'ؤ\ذي ال�سافر. وأ%رض¬ م.د\ثوثة، وقد
.vد'ث�ت\ د.ث9ا

أ%بو عمرو: الدeث�ة� الزeكام القليل�. والدeث�اث�: ص.ي_ادو الطي,
بال1ح\ذ%ف%ة. وف حديث أ%ب ر,ئال�: كنت' ف السeوس,، فجاء4ن رجلD به

ش1ب\ه' الد_ثان,ية1؛ قال ابن ال4ثي: هو ال}ت1واء# ف لسانه؛ قال: كذا
قاله الزمشري.

.Òود.ر\س.ع¬: م'س3ن ،Dدرعث: ب.عي د.ر\ع.ث@
@دعث: د.ع.ث% به ال4رض.: ض.ر.با.

والد_ع\ث�: الو.طء� الش_ديد'. ود.ع.ث% ال4رض. د.ع\ثاv: و.ط1ئ%ها.
والد_ع\ث� والد_ع.ث�: أ%و_ل� ال%ر.ض,.

وقد د'ع1ث% الرجل� ود.ع1ث% الرجل�: أ%صابه اق}ش1ع\رار وف�ت'ور.
والد>ع\ث�: بقية الاء ف ال%وض؛ وقيل: هو بقيته حيث كان؛ أ%نشد أ%بو

عمرو:
وم.ن\ه.ل�، ناء� ص'واه'، دار,س,،

و.ر.د\ت'ه بذ�ب_ل� خ.وام1س,
فاس\ت.ف}ن. د1ع\ثاv تال1د. ال%كار,س,،

د.ل�ي\ت' د.ل}وي ف ص.رÝى م'شاو,س,
الكارس: مواض1ع' الد>م\ن والك1ر\س,. قال: وال�شاو,س' الذي ل ي.كاد'

ي'رى من ق1ل�ته. تال1د' ال%كار,س: قدي' الد>م\ن.
والد_ع\ث�: ت.د\قيق�ك التراب. على وجه1 ال4رض بالقدم أ%و باليد، أ%و

غي ذلك، ت.د\ع.ث�ه د.ع\ثاv. وكل شيء و'ط1ئ% عليه: فقد ان\د.ع.ث%.
،�وم.د.ر¬ م.د\ع'وثD. والد>ع\ث� والد>ن\ث�: ال%ط}ل%ب' وال1ق}د' والذ�ح\ل

.Dوالمع أ%د\عاث ود1عاث
ود.ع\ثة�: اسم. وبنو د.ع\ث%ة%: ب.ط}ن¬.

@دعبث: ال4زهري: الدeع\ب'وث� ال�خ.ن_ث�؛ وقيل: هو ال4حق الائق'.
@دلث: الد>لث�: السريع من ال3بل، وكذلك الؤ.نث. ناقة د1لثD أ%ي

سريعة؛ قال رؤبة:
وخ.ل%ط%ت\ كل� د1لث{ ع.ل}ج.ن,



الد>لث�: السريعة، والمع كالواحد، من باب د1لص�، ل ن باب ج'ن'ب�،
لقولم د1لثان1؛ قال كثي:

د1لث� الع.ت1يق,، ما و.ض.ع\ت' ز,مام.ه،
م'ن,يف¬ به الادي، إ,ذا اج\ت'ث�، ذام1ل

.Dث�وحكى سيبويه ف جعها أ%يضاv: د'ل
والن\د1لث�: الت_ق%دeم.

وان\د.ل%ث%: م.ض.ى على وجهه؛ قيل: أ%س\ر.ع. ور.ك1ب. رأ}س.ه، فلم
ي'ن.ه\ن,هه شيء ف ق1تال�.

وال%دال1ث�: مواضع' القتال.
ويقال: هو ي.د\ل1ف' وي.د\ل1ث�، د.ل1يفاv ود.ل1يثاv إ,ذا قارب. خ.ط}و.ه

.vم'ت.ق%د>ما
وان\د.ل%ث% علينا فلنD ي.ش\ت'م أ%ي ان\خ.ر.ق. وان\ص.ب_. ال4صمعي:

ال�ن\د.ل1ث� الذي ي.م\ض1ي وي.ر\ك%ب' رأ}س.ه ل ي.ث}ن,يه شيء#.
وف حديث موسى والضر، على نبينا وعليهما الصلة والسلم: فإ,ن�

:�الن\د1لث% والت_خ.ط}ر'ف. من النفخام والت_ك%ل©ف1. الن\دلث
الت_ق%دeم' بل ف1كرة ول ر.و,ي_ة{. وم.دال1ث� الوادي: م.داف1ع' س.يل1ه، وال

أ%علم.
@دلبث: الد_ل%ب'وث�: نبت، أ%صله وورق�ه مثل� نبات الزعفران

سواء،وب.ص.ل%ت'ه ف ل1يفة{، وهي ت'ط}بخ'. باللب وتؤ\كل؛ حكاه أ%بو
حنيفة.

@دلعث: بعي د1ل%ع\ثD: ض.خ\م¬. ود.ل%ع\ثى: كثي اللحم والو.ب.ر مع ش1د_ة
وصلبة. ال4زهري: الد_ل}ع.ث� المل� الض_خم؛ وأ%نشد:

د1لثD د.ل%ع\ث%ى، كأ%ن� ع1ظام.ه
و.ع.ت\ ف م.حال, الز_و\ر, بعد. ك�س'ور,

@دلث: الد_ل}ه.ث� والدeله1ث� والد>ل}هاث�: كل©ه السريع' الريء�
ال�ق}د1م' من الناس وال3بل. والد>ل}هاث�: ال4س.د'. قال أ%بو منصور:

�كأ%ن� أ%صله من الندلث، وهو الت_ق%دeم، فزيدت الاء؛ وقيل: الد>ل}هاث
السريع ال�ت.ق%د>م.

@دمث: د.م1ث% د.م.ثاv، فهو د.م1ثD: لن% وس.ه'ل%.
والد_ماث%ة�: س'هولة� ال�ل�ق. يقال: ما أ%د\م.ث% فلناv وأ%ل}ي.ن.ه



ومكانD د.م1ثD ود.م\ثD: ل%ي>ن' ال%و\ط1ئ؛ ورمل%ةD د.م.ثD، كذلك،
كأ%نا س'م>ي.ت\ بالصدر؛ قال أ%بو ق1لب.ة:

خ.و\د¬ ث%قالD، ف الق1يام، كر.م\لة{
د.م.ث{، ي'ض1يء� لا الظلم' ال1ن\دس'

ورجلD د.م1ثD ب.ي>ن' الد_ماثة1 والدeم'وثة: و.ط1يء� ال�ل�ق,.
والد_م\ث�: السeهول من ال4رض، والمع أ%د\ماث ود1ماثD؛ وقد د.م1ث%، بالكسر،

ي.د\م.ث� د.م.ثاv. التهذيب: الد>ماث� السeهول� من ال4رض، الواحدة
د.م1ثةD، وكل س.ه\ل� د.م1ثD، والوادي الد_م1ث�: السائل�، ويكون الد>ماث� ف

الرمال وغي الرمال. والد_مائ1ث�: ما س.ه'ل% ولن%، أ%حدها د.ميثةD؛
ومنه قيل للرجل الس_ه\ل الط�ل}ق الكري: د.م1ثD. وف صفته، صلى ال
عليه وسلم: د.م1ثD ليس بالاف؛ أ%راد أ%نه كان ل%ي>ن. ال�ل�ق ف سهولة،

�وأ%صله من الد_م\ث1، ون ال4رض' اللينة السه\لة الر>خ\وة�، والرمل
الذي ليس ب'ت.لب>د{. وف حديث الجاج ف صفة الغ.ي\ث1: فلب_دت1 الد>ماث%

أ%ي ص.ي_ر.ت\ها ل ت.س'وخ' فيها ال4رجل�، وهي جع د.م\ث{. وامرأ%ة
د.ميثةD: ش'ب>ه.ت\ بد1ماث1 ال4رض، ل4نا أ%كرم ال4رض.

ويقال: د.م_ث}ت' له ال%كان% أ%ي س.ه_ل}ت'ه له.
الوهري: الد_م1ث� الكان الل�ي>ن' ذو رمل. وف الديث: أ%نه مال%
إ,ل د.م.ث{ من ال4رض، فبال فيه، وإ,نا فعل ذلك لئل� ي.ر\ت.د_ إ,ليه

ر.شاش' البول. وف حديث ابن مسعود: إ,ذا قرأ}ت' آل% حم، و.قع\ت' ف
ر.وضات{ د.م1ثات{، جع د.م1ثة{.

ود.م_ث% الشيء4 إ,ذا م.ر.س.ه حت ي.لي.. وت.دم1يث� ال%ض\ج.ع:
ت.ل}يينه. وف الديث: من كذ%ب. علي�، فإ,نا ي'د.م>ث� م.جل1س.ه من النار أ%ي

ي'م.ه>د' وي'و.طYئ�؛ وم.ث%لD للع.رب:
د.م>ث} ل%ن\ب,ك، قبل% الل�يل,، م'ض\ط%ج.عا

أ%ي خ'ذ} أ�ه\بته، واس\ت.ع1د_ له، وت.ق%د_م\ فيه قبل% و'قوعه. ويقال:
د.م>ث} ل ذلك الديث% حت أ%ط}ع.ن. ف ح.وص1ه؛ أ%ي اذ}ك�ر\ ل أ%و_له،

حت أ%ع\رف. وج\ه.ه.
وال�د\م'وث�: مكان� ال%ل�ة1 إ,ذا خ'ب,ز.ت\.

@دهث: الد_ه\ث�: الد_ف}ع'.
ود.ه\ثة�: اسم رجل.



@دهلث: الد>ه\لث�، والد>ل}هاث�، والد_ل}ه.ث�، والدeله1ث�: كل©ه
السريع' ال%ر\ي من الناس وال3بل، وال أ%علم.

@دهث: أ%رض د.ه\م.ثةD ود.ه\ث%م¬: س.ه\لة.
@دبج: الد_ب\ج': الن_ق}ش' والتزيي، فارسي معرب.

ود.ب.ج. ال4رض. الطر' ي.د\ب'ج'ها د.ب\جاv: ر.و_ض.ها. والد>يباح':
ض.ر\ب¬ من الثياب، مشتق من ذلك، بالكسر والفتح، م'و.ل�د¬، والمع د.يابيج'

ودبابيج. قال ابن جن: قولم دبابيج يدل على أ%ن أ%صله د1ب_اج¬، وأ%نم
إ,نا أ%بدلوا الباء ياء استثقالv لتضعيف الباء، وكذلك الدينار

والقياط، وكذلك ف الت_ص\غي. وف ال%ديث1 ذك}ر' الد>يباج,، وهي الثياب
التخذة من البريسم، فارسي معرب، وقد ت'فتح داله. وسى ابن مسعود الواميم

ديباج القرآن. الليث: الد>يباج أ%صوب من الد_ي\باج، وكذلك قال أ%بو عبيد
ف الد>يباج والد>يوان، وجعهما د.باب,يج' ود.واوين'. وروي عن ابراهيم

النخعي أ%نه كان له ط%ي\ل%سانD م'د.ب_ج¬، قالوا: هو الذي زينت أطرافه
بالديباج.

وما بالد_ار, د1ب>يج¬، بالكسر والتشديد، أ%ي ما با أ%حد، وهو من ذلك،
ل يستعمل إ,ل ف النفي؛ قال ابن جن: هو ف1ع>يل من لفظ الد>يباج

ومعناه، وذلك أ%ن الناس هم الذين ي.ش'ون% ال4رض. وبم ت.ح\س'ن' وعلى
أ%يديهم وبعمارتم ت.ج\م'ل�. الفراء عن الدهرية: ما ف الدار س.ف}ر¬ ول

د1ب>يج¬ ول د.ب>يج¬، ول د1ب>يÒ ول د.ب>يÒ. قال: قال أ%بو العباس:
والاء أ%فصح اللغتي؛ الوهري: وسأ%لت عنه ف البادية جاعة من ال4عراب

فقالوا: ما ف الدار, د1ب>يÒ، قال: وما زادون على ذلك قال: ووجدت بط
أ%ب موسى الامض: ما ف الدار, د1ب>يج¬ م'و.ق�ع¬، باليم، عن ثعلب. قال

أ%بو منصور: واليم ف دب>يج مبدلة من الياء ف د1ب>ي�، كما قالوا
ص1يص1يÒ وص1يص1جÒ وم'ر>يÒ وم'ر>جÒ، ومثله كثي.

والد>يباج.تان1: الدان، ويقال ها اللYيت.ان1؛ قال ابن مقبل يصف
البعي:

ي.س\ع.ى با باز,لD، د'ر\م¬ م.راف1ق�ه،
ي.ج\ري ب,ديباج.ت.ي\ه الر_ش\ح'، م'ر\ت.د1ع'

الرشح: العرق. والرتدع: اللتطخ أ%خذه من الر_د\ع,: وهذا البيت ف
الصحاح:



ي.خ\دي با ك�ل© م.و_ار� م.ناك1ب'ه،
ي.ج\ري ب,ديباج.ت.ي\ه1 الر_ش\ح'، م'ر\ت.د1ع'

قال ابن بري: وال�ر\ت.د1ع' هنا الذي ع.ر,ق. ع.ر.قاv أ%صفر، وأ%صله من
الردع، والردع أ%ثر ال%لوق، والضمي ف قوله با: يعود على امرأ%ة ذكرها.

والبازل من ال3بل: الذي له تسع سني، وذلك وقت تناهي شبابه وشدة
قو_ته. ور'وي ف�ت\لD م.راف1ق�ه؛ والف�ت\ل�: الت فيها انفتال وت.باع'د¬ عن

ز.و\ر,ها، وذلك ممود فيها. ود1يباج.ة� الوجه ود1يباج'ه': حسن بشرته؛ أ%نشد
ابن ال4عراب للنجاشي:

ه'م' الب,يض' أ%ق}داماv ود1يباج' أ%و\ج'ه{،
ك1رام¬، إ,ذا اغ}ب.ر_ت\ و'ج'وه' ال4شائ1م

ورجل م'د.ب_ج¬: قبيح الوجه والامة واللقة. وال�د.ب_ج': طائر من طي
الاء قبيح اليئة. التهذيب: وال�د.ب_ج' ضرب من الام وضرب من كي
الاء، يقال له: أ%غ}ب.ر' م'د.ب_ج¬، منتفخ الريش قبيح الامة يكون ف الاء

مع النeح.ام,.
ابن ال4عراب: يقال للناقة إ,ذا كانت ف%ت1ي_ةv شابة: هي القرطاس

والد>يباج والد>ع\ل1ب.ة� والد>ع\بل� والع.ي\طموس.
@دجج: د.ج_ الق%و\م' ي.د1جeون% د.ج�اv ود.ج,يجاv ود.ج.جاناv: م.ش.و\ا
م.ش\ياv ر'و.ي\داv ف ت.قار'ب, خ.ط}و�؛ وقيل: هو أ%ن يقبلوا ويدبروا؛

وقيل: هو الدبيب بعينه. ود.ج_ ي.د1جe إ,ذا أ%سرع، ود.ج_ ي.د1جe ود.ب_
ي.د1بe، بعن: قال ابن مقبل:

إ,ذا س.د_ بال%ح\ل, آفاق%ها
ج.هام¬، ي.د1جe د.ج,يج. الظ©ع'ن\

قال ابن السكيت: ل يقال ي.د1جeون حت يكونوا جاعة، ول يقال ذلك
للواحد، وهم الد_اج_ة�. وف الديث: قال لرجل� أ%ين نزلت؟ قال: بالشق

ال4يسر من منة، قال: ذاك منزل الداج> فل تنزله. ود.ج_ البيت' إ,ذا
و.ك%ف..وأ%قبل الاجe والد_اجe: الذين يجون، والداجe: الذين معهم من
ال�جراء وال�كارين. وال4عوان ونوهم، ل4نم ي.د1جeون% على ال4رض أ%ي
ي.د1بeون% وي.س\ع.و\ن% ف السفر، وهذان اللفظان وإ,ن كانا مفردين فالراد
بما المع، كقوله تعال: مستكبين به سام1راv ت.ه\ج'ر'ون%. وقيل: هم

الذين يدبون ف آثارهم من التجار وغيهم. وف حديث ابن عمر: رأ%ى قوماv ف



الج> لم هيئة أ%نكرها، فقال: هؤلء الداجe وليسوا بالاج>.
الوهري: وأ%ما الديث: ما تركت من حاج.ة{ ول داج.ة{ إ,ل أ%ت.ي\ت'،

فهو مفف، إ,تباع للحاجة. قال ابن بري: ذ1ك}ر' الوهري هذا ف فصل دجج
و.ه.م¬ منه، ل4ن الداجة أ%صلها دوجة، كما أ%ن حاجة أ%صلها حوجة، وحكمها
حكمها، وإ,نا ذكر الوهري الداجة ف فصل دجج ل4نه توهها من الداج_ة1

الماعة1 الذين ي.د1جeون% على ال4رض أ%ي ي.د1بeون ف السي، وليست هذه
اللفظة من معن الاجة ف شيء. ابن ال4ثي: وف الديث، قال لرجل: ما تركت

حاج_ة ول داج_ة. قال؛ وهكذا جاء ف رواية، بالتشديد. قال الطاب:
الاج_ة� القاصدون البيت، والد_اج_ة� الراجعون، والشهور هو بالتخفيف،

وأ%راد بالاجة الصغيى، وبالداجة الكبية، وهو مذكور ف موضعه. وف كلم
بعضهم: أ%م.ا و.ح.واج> بيت ال ود.واج>ه ل4ف}ع.ل%ن_ كذا وكذا. وقال

أ%بو عبيد: ف حديث ابن عمر هؤلء الداجe وليسوا بالاج>، قال: هم الذي
يكونون مع الاج مثل ال�جراء والم_الي والدم وما أ%شبههم؛ وقيل:
إ,نا قيل لم داج� ل4نم يدجون على ال4رض. والد_ج.جان�: هو الد_ب,يب'

ف السي؛ وأ%نشد:
بات.ت\ ت'داعي ق%ر.باv أ%فاي,جا،

ت.د\ع'و بذاك الد_ج.جان% الد_ار,ج.ا
قال أ%بو عبيد: فأ%راد ابن عمر أ%ن هؤلء ل حج لم، وليس عندهم شيء

eون%، ول حج لم. أ%بو زيد: الداجeإ,ل� أ%نم يسيون وي.د1ج
التeب_اع' وال%م_ال�ون، والاجe أ%صحاب الني_ات، والز_اجe الراؤ'ون.

والد>جاجة والد>جاجة�: معروفة، سيت بذلك لقبالا وإ,دبارها، تقع على الذكر
وال�نثى، ل4ن الاء إ,نا دخلته على أ%نه واحد من جنس، مثل حامة

وبطة؛ أ%ل ترى إ,ل قول جرير:
ل%م_ا ت.ذ%ك�ر\ت' بالد_ي\ر.ي\ن,، أ%ر_ق%ن

ص.و\ت' الد_جاج,، وض.ر\ب¬ بالن_واقيس
إ,نا يعن ز'ق%اء4 الدeيوك؟ والمع د.ج.اج¬ ود1ج.اج¬ ود.جائج، وفتح

الدال أ%فصح، فأ%ما دجائج فجمع ظاهر ال4مر، وأ%ما د1جاج¬ فقد يكون جع
دجاج.ة{ ك%س3د\ر.ة{ وس1د.ر�، ف أ%نه ليس بينه وبي واحدة إ,ل الاء، وقد

يكون تكسي دجاجة على أ%ن تكون الكسرة ف المع غي الكسرة الت كانت ف
الواحد، وال4لف غي ال4لف لكنها كسرة المع وأ%لفه، فتكون الكسرة ف



الواحد ككسرة عي ع1مامة، وف المع ككسرة قاف ق1صاع وجيم ح1فان. وقد يكون
جع دجاجة على طرح الزائد، كقولك ص.ح\ف%ة وص1حاف فكأ%نه حينئذ جع
د.ج_ة{. وأ%ما د.جاج¬ فمن المع الذي ليس بينه وبي واحده إ,ل الاء كحمامة
وحام ويامة ويام. قال سيبويه: وقالوا د.جاجةD ود.جاج¬ ود.جاجات¬، قال:

وبعضهم يقول د1جاج ود.جاج ود.جاجات ود1جاجات؛ وقول جرير:
صوت' الد_جاج وق%ر\ع¬ بالن_واق1يس,

قال: أ%راد أ%ر_قن انتظار صوت الدجاج أ%ي الديوك، وذلك أ%نه كان
م'زم1عاv س.ف%راv فأ%ر,ق. ينتظره.

ود1ج\ د1ج\: دعاؤك بالد_جاجة. ود.ج\د.ج. بالدeجاجة: صاح با فقال:
�د1ج\ د1ج\. ود.ج\د.ج\ت' با وك%ر\ك%ر\ت' أ%ي ص1ح\ت'. ود.ج\د.ج.ت1 الد_جاجة

ف مشيها: ع.د.ت\. والدeجe: الف%رeوج؛ قال:
والد>يك' والدeجe مع الد_جاج

وقيل: الدeجe مول�د؛ وقيل ف قول لبيد:
باك%ر\ت' حاج.ت.ها الد_جاج. ب,س'ح\ر.ة{

انه أ%راد الديك وص.ق1يع.ه ف س'ح\ر.ة{. التهذيب: وجع الد_جاج د'ج'ج¬.
والد_جاج': الك�ب_ة� من الغ.ز\ل,، وقيل: ال1ف}ش' منه، وج.م\ع'ها

د.جاج¬؛ وأ%نشد قول أ%ب القدام الزاعي ف أ�ح\ج,ي_ت1ه:
،vرأ%يت' باع.ت\ د.جاجا vوع.ج'وزا

ل} ي'ف%ر>خ\ن.، قد رأ%يت' ع'ضال
ث�م_ عاد. الد_جاج' م1ن\ ع.ج.ب, الد_هـ

ـر, ف%راريج.، ص1ب\ي.ةv أ%ب\ذال
والد>جاج' هذا جع د.جاجة{ لك�ب_ة1 الغ.ز\ل,. والف%راريج': جع
ف%رeوج للدeر_اعة والق%باء3. وال4ب\ذال�: الت تبتذل ف اللباس.

والد_جاجة�: ما ن.ت.أ% من ص.د\ر, الف%ر.س,؛ قال:
بانت\ د.جاج.ت'ه عن الص_د\ر,

وها د.جاجتان عن يي الز_و\ر, وشاله؛ قال ابن ب'راقة ال%م\دان:
ي.ف}ت.رe عن ز.و\ر, د.جاج.ت.ي\ن,

والدeج_ة�، بالضم: شد�ة الظلمة.
وقد ت.د.ج\د.ج. الليل�؛ وليلD د.جوج¬ ود.جوجيÒ ود'جاجي ود.ي\ج'وج¬:

مظلم. وليلة د.ي\ج'وج¬: كظلمة. ود.ج\د.ج. الليل�: أ%ظلم. وجع الد_ي\ج'وج,



د.ياج,يج¬ ود.ياج�، وأ%صله د.ياج,يج¬، فخففوه بذف اليم ال4خية؛ قال
ابن سيده: التعليل لبن جن.

وش.ع.ر¬ د.جوج,يÒ ود.ج,يج¬: أ%سود؛ وقيل: الد_ج,يج' والد_ج\داج':
ال4سود من كل شيء. وليلة د.ج\داج.ةD: شديدة الظلمة.

ود.ج_ج.ت1 السماء� ت.د\ج,يجاv: غ%ي_م.ت. وت.د.ج_ج. ف سلحه: دخل.
وال�د.ج>ج' وال�د.ج_ج': ال�ت.د.ج>ج' ف سلحه. أ%بو عبيد:

ال�د.ج\د1ج' اللبس السلح التام؛ وقال شر: ويقال م'د.ج>ج¬ أ%يضاv. الليث:
ال�د.ج>ج' الفارس الذي قد ت.د.ج_ج. ف ش1ك�ت1ه أ%ي شاكe الس>لح,،

قال أ%ي دخل ف سلحه كأ%نه تغطى به. وف حديث وهب: خرج داود' م'د.ججاv ف
السلح، روي بكسر اليم وفتحها، أ%ي عليه سلح تام، س'مي به ل4ن.ه
ي.د1جe أ%ي يشي ر'و.ي\داv لثقله؛ وقيل: ل4نه يتغطى به، من دج_ج.ت1 السماء�

إ,ذا ت.غ.ي_م.ت.
وال�د.ج_ج' الدeل}د'ل� من القنافذ. ابن سيده: وال�د.ج_ج' القنفذ،

قال: أ�راه لدخوله ف شوكه؛ وإ,ياه عن الشاعر بقوله:
وم'د.ج_ج� ي.س\ع.ى ب,ش1ك�ت1ه،
م'ح\م.ر_ة{ ع.ي\ناه كالك%ل}ب,

ال4صمعي: د.ج.ج\ت' الس>ت\ر. د.ج�اv إ,ذا أ%رخيته، فهو م.د\ج'وج¬. ابن
ال4عراب: الدeج'ج' البال السود، والدeج'ج' أ%يضاv: تراكم الظلم.

والدeج_ة�: شدة الظلمة، ومنه اشتقاق الد_ي\ج'وج بعن الظلم. وليل
د.ج'وج,يÒ وشعر د.ج'وج,يÒ وسواد د.ج'وج,يÒ، وت.د.ج\د.ج. الليل�، فهي

د.ج\داج.ةD؛ وأ%نشد:
إ,ذا ر,داء� ليلة{ ت.د.ج\د.جا

وب.ع1ي د.ج'وج,يÒ وناقة د.ج'وج,ي_ة أ%ي شديدة السواد. وناقة
د.ج.و\جاةD: منبسطة على ال4رض.

والد>ج_ة�: جلدة قدر أ�صبعي توضع ف طرف الس_ي\ر الذي تعلق به
القوس، وفيه حلقة فيها طرف السي. ود1جاج.ة�: اسم امرأ%ة 

(* قوله «ودجاجة اسم
امرأة» قال الوزير أ%بو القاسم الغرب ف أنسابه: فأما الساء فكلها

دجاجة بكسر الدال، فمن ذلك دجاجة بنت صفوان شاعرة اهـ. من شرح القاموس
باختصار.).



ود.ج'وج¬: موضع؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
فإ,ن_ك. ع.م\ري، أ%ي_ ن.ظ}ر.ة1 عاش1ق�
ن.ظ%ر\ت.، وق�د\س¬ د'ون.نا ود.ج'وج'

ود.ج'وج¬: اسم بلد ف بلد قيس.
@دحج: ابن سيده: د.ح.ج.ه ي.د\ح.ج'ه د.ح\جاv: ع.ر.ك%ه ع.ر\كاv ك%ع.ر\ك1
ال4دي، يانية، والذال العجمة لغة وهي أ%على. ال4زهري: د.ح.ج. إ,ذا

جامع. ود.ح.ج.ه د.ح\جاv إ,ذا س.ح.ب.ه. قال: وف باب الذال العجمة ذحجه
ذح\جاv بذا العن فكأ%نما لغتان.

@دحرج: د.ح\ر.ج. الشيء4 د.ح\ر.ج.ةv ود1ح\راجاv ف%ت.د.ح\ر.ج. أ%ي تتابع ف
ح'د'ور.

وال�د.ح\ر.ج': ال�د.و_ر.
والدeح\روج.ة: ما ت.د.ح\ر.ج. من الق1د\ر؛ قال النابغة:

أ%ض\ح.ت\ ي'ن.فYر'ها الو,ل}دان� م1ن\ س.ب.إ�،
كأ%ن_ه'م\، ت.ح\ت. د.ف�ي\ها، د.ح.ار,يج'

والدeح\ر'وج.ة�: ما ي'د.ح\ر,ج'ه ال�ع.ل� من الب.نادق؛ قال ذو الرمة
يصف فراخ الظليم:

أ%ش\داق�ها ك%ص.دوح, الن_ب\ع, ف ق�ل%ل�،
م1ث}ل% الد_حاريج، ل ي.ن\ب'ت\ لا ز.غ%ب'

وق�ل%ل�ها: رؤ'وسها؛ وجع الدeح\ر'وج.ة1 د.حار,يج. ابن ال4عراب: يقال
للج'ع.ل ال�د.ح\ر,ج'؛ وقال ع'ج.ي الس_ل�ول:

ق%م1ط}ر¬ كحو_از, الد_حاريج أ%ب\ت.ر'
@درج: د.ر.ج' البناء3 ود'ر_ج'ه، بالتثقيل: م.رات1ب' بعضها فوق بعض،

واحدت'ه د.ر.ج.ة ود'ر.ج.ةD مثال هزة، ال4خية عن ثعلب.
 �والد_ر.ج.ة�: الرفعة ف النزلة. والد_ر.ج.ة�: ال1ر\قاة

(* قوله
«والدرجة الرقاة» ف القاموس: والدرجة، بالضم وبالتحريك، كهمزة، وتشدد جيم

هذه، وال4درجة كأ%سكفة أ%ي بضم المزة فسكون الدال فضم الراء فجيم مشددة
مفتوحة: الرقاة.). والد_ر.ج.ة� واحدة� الد_ر.جات، وهي الطبقات من
�الراتب. والد_ر.ج.ة�: النزلة، والمع د.ر.ج¬. ود.ر.جات' النة: منازل

أ%رفع' من م.ناز,ل%.



والد_ر.جان�: م1ش\ي.ة� الشيخ والصب.
ويقال للصب إ,ذا د.ب_ وأ%خذ ف الركة: د.ر.ج.. ود.ر.ج الشيخ والصب

vضعيفا vفهو دارج: م.ش.يا م.ش\يا ،vود.ر,يا vود.ر.جانا vي.د\ر'ج' د.ر\جا
ود.ب_ا؛ وقوله:

يا ليتن قد ز'ر\ت' غ%ي\ر. خار,ج,،
أ�م_ ص.ب,ي¼، قد ح.ب.ا، ودار,ج,

إ,نا أ%راد أ�م_ ص.ب,ي¼ حاب� ودار,ج، وجاز له ذلك ل4ن قد ت'قر>ب'
الاضي من الال حت تلحقه بكمه أ%و تكاد، أ%ل تراهم يقولون: قد قامت

الصلة، قبل حال قيامها؟ وجع.ل% م'ل%ي\ح¬ الد_ريج. للقطا فقال:
،vف}ن. ب,أ%ح\مال, ال1مال, ع'ذ%ي_ة�ي.ط

د.ريج. الق%طا، ف الق%ز> غ%ي\ر, ال�ش.ق�ق,
قوله: ف الق%ز>، من صلة ي.ط�ف}ن.؛ وقال:

ت.ح\س.ب' بالد_و> الغ.زال% الد_ار,جا،
حار. وحش� ي.ن\ع.ب' ال%ناع1با،

والث�ع\ل%ب. ال%ط}رود. ق%ر\ماv هاب,ج.ا
فأ%كفأ% بالباء واليم على تباعد ما بينهما ف الخرج. قال ابن سيده:

وهذا من ال3كفاء الشاذ النادر، وإ,نا ي.م\ث�ل� ال3كفاء� قليلv إ,ذا كان
بالروف التقاربة كالنون واليم، والنون واللم، ونو ذلك من الروف

التدانية الخارج.
vالشيخ والصب عليها، وهي أ%يضا eالت ي.د1ب �والد_ر_اجة�: الع.ج.ل%ة

الد_ب_ابة الت ت'ت_خذ ف الرب يدخل فيها الرجال. الوهري:
الد_ر_اج.ة�، بالفتح، الال� وهي الت ي.د\ر'ج' عليها الصب إ,ذا مشى. التهذيب:

ويقال للد_ب_ابات الت ت'س.و_ى لرب ال1صار, يدخل تتها الرجال:
الد_ب_ابات والد_ر_اجات. والد_ر_اج.ة�: الت ي'د.ر_ج' عليها الصب

أ%و_ل% ما يشي.
وف الصحاح: د.ر.ج. الرجل� والضب ي.د\ر'ج' د'ر'وجاv أ%ي مشى. ود.ر.ج.

ود.ر,ج. أ%ي مضى لسبيله.
ود.ر.3ج. القوم' إ,ذا انقرضوا؛ والن\د1راج' مثله. وكل© ب'ر\ج من

.vب'ر'وج السماء ثلثون د.ر.جة
وال%دار,ج': الثنايا الغ1لظ� بي البال، واحدته مد\ر.جةD، وهي



الواضع الت يدرج فيها أ%ي يشى؛ ومنه قول الزن، وهو عبد ال ذو
الب,جاد.ين,:

ت.ع.ر_ضي م.دار,جاv وس'وم1ي،
ت.ع.رeض. ال%و\زاء3 للنeج'وم,،

هذا أ%بو القاسم, فاس\ت.ق1يمي
ويقال: د.ر_ج\ت' العليل ت.د\رياv إ,ذا أ%طعمته شيئاv قليلv، وذلك

vإ,ذا ن.ق1ه.، حت ي.ت.د.ر_ج. إ,ل غاية أ%كله، كما كان قبل العلة، د.ر.ج.ة
.vدرجة

والد_ر.اج': الق�ن\ف�ذ� ل4نه ي.د\ر'ج ليلته جعاء، صفة غالبة.
والد_وار,ج': ال4رج'ل�؛ قال الفرزدق:

ب.ك%ى ال1ن\ب.ر' الش_ر\ق1يe، أ%ن} قام ف%و\ق%ه'
خ.ط1يب¬ ف�ق%ي\م1يÒ، قصي' الد_وار,ج,

قال ابن سيده: ول أ%عرف له واحداv. التهذيب: ود.وار,ج' الدابة قوائمه،
.Dالواحدة دارجة

وروى ال4زهري بسنده عن الثوري، قال: كنت عند أ%ب عبيدة فجاءه رجل من
أ%صحاب ال4خفش فقال لنا: أ%ليس هذا فلناv؟ قلنا: بلى، فلما انتهى إ,ليه

الرجل قال: ليس هذا ب,ع'ش>ك1 فاد\ر'ج,ي، قلنا: يا أ%با عبيدة لن ي'ضرب
هذا الثل؛ فقال: لن يرفع له ببال. قال البد: أ%ي يطرد. وف خطبة

الجاج: ليس هذا ب,ع'ش>ك1 فادر'جي أ%ي اذهب؛ وهو مثل يضرب لن يتعر�ض
إ,ل شيء ليس منه، وللمطمئن ف غي وقته فيؤ\مر بال1د> والركة.
ويقال: خل9ي د.ر.ج. الض_ب>؛ ود.ر.ج'ه طريقه، أ%ي ل ت.ع.ر_ضي له أ%ي

ت.ح.و_ل وامضي واذهب. ورجع فلن د.ر.ج.ه أ%ي رجع ف طريقه الذي جاء
فيه؛ وقال سلمة بن جندل:
،vوك%ر>نا خ.ي\ل%نا أ%د\راج.نا ر.ج.عا

ك�س_ الس_ناب,ك1 م1ن\ ب.د\ء� وت.ع\ق1يب,
ورجع فلنD د.ر.ج.ه إ,ذا رجع ف ال4مر الذي كان ت.ر.ك.. وف حديث أ%ب

أ%يوب: قال لبعض النافقي، وقد دخل السجد: أ%د\راج.ك. يا منافق
ال4د\راج': جع د.ر.ج� وهو الطريق، أ%ي اخ\ر'ج\ من السجد وخ'ذ} طريق%ك الذي

جئت منه. ور.ج.ع. أ%د\راج.ه: عاد من حيث جاء. ويقال: استمر_ فلن د.ر.ج.ه
وأ%د\راج.ه. والد_ر.ج': ال%حاجe. والد_ر.ج': الطريق. وال4د\راج':



الط©ر'ق': أ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ل�فe غ�ف}ل% الب,يد1 بال4د\راج,

غ�ف}ل الب,يد: ما ل ع.ل%م فيه. معناه أ%نه جيش عظيم ي.خ\ل1ط� هذا بذا
ويعفي الطريق.. قال ابن سيده: قال سيبويه وقالوا: رجع. أ%د\راج.ه أ%ي رجع

ف طريقه الذي جاء فيه. وقال ابن ال4عراب: رجع على أ%د\راجه كذلك،
الواحد د.ر.ج¬. ابن ال4عراب: يقال للرجل إ,ذا طلب شيئاv فلم يقدر عليه:

رجع على غ�ب.ي\راء3 الظ�ه\ر,، ورجع على إ,دراج,ه، ورجع د.ر\ج.ه ال4ول؛
ومثله ع.و\د.ه' على ب.د\ئ1ه1، ون.ك%ص. على ع.ق1ب.ي\ه1، وذلك إ,ذا رجع ول

يصب شيئاv. ويقال: رجع فلن على حاف1ر.ت1ه وإ,د\راجه، بكسر ال4لف، إ,ذا
رجع ف طريقه ال4ول. وفلن على د.ر.ج, كذا أ%ي على سبيله. ود.ر.ج'

الس_ي\ل, وم.د\ر.ج'ه: م'ن\ح.د.ر'ه وطريق�ه ف م.عاطف ال4و\د1ية1. وقالوا: هو
د.ر.ج. الس_ي\ل,، وإ,ن شئت رفعت؛ وأ%نشد سيبويه:

أ%ن'ص\ب¬، للم.ن,ي_ة1 ت.ع\ت.ريه,م\،
ر,جال، أ%م\ ه'م'وا د.ر.ج' السeيول,؟

وم.دار,ج' ال4ك%م.ة1: ط�ر'ق¬ م'ع\ت.ر,ض.ة فيها.
وال%د\ر.جة�: م.م.رe ال4شياء على الطريق وغيه. وم.د\ر.ج.ة� الطريق:

م'ع\ظ%م'ه وس.ن.ن'ه. وهذا ال4مر م.د\ر.جةD لذا أ%ي م'ت.و.ص_لD به
إ,ليه. ويقال للطريق الذي ي.د\ر'ج' فيه الغلم والريح وغيها: م.د\ر.ج¬

:�وم.د\ر.ج.ةD ود.ر.ج¬، وجعه أ%د\راج¬ أ%ي م.م.رÒ وم.ذ}ه.ب¬. وال%د\ر.جة
ال%ذ}ه.ب والسل%ك'؛ وقال ساعدة بن جؤ.ية:

ت.ر.ى أ%ث}ر.ه' ف ص.ف}ح.ت.ي\ه1، كأ%ن_ه'
م.دار,ج' ش1ب\ثان{، ل%ه'ن_ ه.م1يم'

يريد بأ%ث}ر,ه1 ف1ر,ن\د.ه' الذي تراه العي، كأ%نه أ%رجل النمل.
وش1ب\ثانD: جع ش.ب.ث{ لدابة كثية ال4رجل من أ%حناش ال4رض. وأ%ما هذا الذي
يسمى الش>ب,ث�، وهو ما ت'طي_ب به القدور من النبات العروف، فقال الشيخ
أ%بو منصور موهوب بن أ%حد بن ممد بن الضر العروف بابن ال�واليقي:

والش>ب,ث© على مثال الطYم1ر>، وهو بالتاء الثناة ل غي. وال%م1يم:
الد_ب,يب'.

وقولم: خ.لY د.ر.ج. الض_ب> أ%ي طريقه لئل ي.س\ل�ك بي قدميك
فتنتفخ.ود.ر_ج.ه إ,ل كذا واس\ت.د\ر.جه، بعنÝى، أ%ي أ%دناه منه على التدريج،



فت.د.ر_ج. هو. وف التنزيل العزيز: سنست.د\ر,ج'ه'م من حيث� ل يعلمون؛
قال بعضهم: معناه سنأ}خ'ذ�هم قليلv قليلv ول ن'باغ1ت'هم؛ وقيل: معناه

سنأ}خذهم من حيث ل يتسبون؛ وذلك أ%ن ال تعال يفتح عليهم من النعيم ما
يغتبطون به فيكنون إ,ليه ويأ}نسون به فل يذكرون الوت، فيأ}خذهم على

غ1ر_ت1هم أ%غ}ف%ل% ما كانوا. ولذا قال عمر بن الطاب، رضي ال عنه، لا
ح'م1ل% إ,ليه ك�ن'وز' ك1س\ر.ى: اللهم إ,ن أ%عوذ بك أ%ن أ%كون%

م'س\ت.د\ر.جاv، فإ,ن أ%سعك تقول: سنستدرجهم من حيث ل يعلمون. وروي عن أ%ب
اليثم: امتنع فلن من كذا وكذا حت أ%تاه فلن فاس\ت.د\رجه أ%ي خدعه حت

حله على أ%ن د.ر.ج. ف ذلك. أ%بو سعيد: اس\ت.د\رج.ه كلمي أ%ي أ%قلقه حت
تركه ي.د\ر'ج' على ال4رض؛ قال ال4عشى:

ل%ي.س\ت.د\ر,ج.ن\ك. الق%و\ل� حت ت.ه'ز_ه،
وت.ع\ل%م. أ%ن م1نك�م' غ%ي' م'ل}ج.م,

والد_ر'وج' من الرياح: السريعة ال%ر>، وقيل: هي الت ت.د\ر'ج' أ%ي
ت.م'رe م.ر�اv ليس بالق%وي� ول الشديد. يقال: ريح د.روج¬، وق1د\ح¬

د.ر'وج¬. والريح إ,ذا عصفت اس\ت.د\ر.ج.ت1 ال%صى أ%ي ص.ي_ر.ت\ه' إ,ل أ%ن
ي.د\ر'ج. على وجه ال4رض م1ن غي أ%ن ترفعه إ,ل الواء، فيقال: د.ر.ج.ت\

vشديدا vبالصى واس\ت.د\ر.ج.ت1 ال%صى. أ%م_ا د.ر.ج.ت\ به فجرت عليه جريا
د.ر.ج.ت\ ف سيها، وأ%م_ا اس\ت.د\ر.ج.ت\ه' فصيته بريه عليها 

(* قوله
«بريه عليها» كذا بالصل ولعل الول بريها عليه.) إ,ل أ%ن} د.ر.ج.

ال%صى هو بنفسه.
.vويقال: ذهب دمه أ%د\راج. الر>ياح, أ%ي ه.د.را

ود.ر.ج.ت1 الريح: تركت ن.مان,م. ف الر_م\ل,. وريح د.ر'وج¬: ي.د\ر'ج'
مؤ.خرها حت ي'رى لا مثل ذ%ي\ل, الر_س.ن, ف الر_م\ل,، واسم ذلك الوضع

الد_ر.ج'.
ويقال: اس\ت.د\ر.ج.ت1 الاو,ر' ال%حال%؛ كما قال ذو الرمة:

ص.ر,يف' ال%حال, اس\ت.د\ر.ج.ت\ها ال%حاو,ر'
أ%ي صيتا إ,ل أ%ن ت.د\ر'ج.. ويقال: اس\ت.د\ر.ج.ت1 الناقة� ولدها إ,ذا

استتبعته بعدما تلقيه من بطنها. ويقال: د.ر,ج. إ,ذا ص.ع1د. ف الراتب،
ود.ر,ج. إ,ذا ل%ز,م. ال%ح.ج_ة% من الدين والكلم، كله بكسر العي من



ف%ع1ل%. ود.ر.ج. ود.ر,ج الرجل: مات. ويقال للقوم إ,ذا ماتوا ول ي'خ.لYفوا
ع.ق1باv: قد د.ر,جوا ود.ر.ج'وا. وقبيلة دار,ج.ةD إ,ذا انقرضت ول يبق

لا عقب؛ وأ%نشد ابن السكيت لل4خطل:
،Dب,ش1راك1 الن_ع\ل, دار,ج.ة Dق%ب,يل%ة

إ,ن} ي.ه\ب,ط�وا الع.ف}و. ل ي'وج.د\ ل�م أ%ث%ر'
وكأ%ن أ%صل هذا من د.ر.ج\ت' الثوب إ,ذا طويته، كأ%ن� هؤلء لا ماتوا

ول يلفوا ع.ق1باv ط%و.و\ا طريق النسل والبقاء. ويقال للقوم إ,ذا
انقرضوا: د.ر,ج'وا. وف الثل: أ%ك}ذ%ب' م.ن\ د.ب_ ود.ر.ج. أ%ي أ%كذب ال4حياء

وال4موات. وقيل: د.ر,4ج. مات ول يلف نسلv، وليس كل من مات د.ر,4ج.؛
وقيل: د.ر.ج. مثل د.ب_. أ%بو طالب ف قولم: أ%حس.ن' م.ن\ د.ب_ ود.ر.ج.؛

ف%د.ب_ مشى ود.ر.ج. مات. وف حديث كعب قال له عمر: ل4ي� ابن آدم كان
النسل؟ فقال: ليس لواحد منهما نسل، أ%ما القتول فد.ر.ج.، وأ%ما القاتل

ف%ه.ل%ك. ن.س\ل�ه ف الطوفان. د.ر.ج. أ%ي مات، وأ%د\ر.ج.ه'م ال أ%فناهم.
ويقال: د.ر.ج. ق%ر\نD بعد قرن أ%ي ف%ن.و\ا.

وال3د\راج': لف الشيء ف الشيء؛ وأ%د\ر.ج.ت1 الرأ%ة صبيها ف
م.عاوزها.والد_ر\ج': ل%فe الشيء. يقال: د.ر.ج\ت'ه وأ%د\ر.ج\ت'ه ود.ر_ج\ت'ه،

والرباعي أ%فصحها. ود.ر.ج. الشيء4 ف الشيء ي.د\ر'ج'ه د.ر\جاv، وأ%د\ر.ج.ه:
طواه وأ%دخله. ويقال لا طويته: أ%د\ر.ج\ت'ه ل4نه يطوى على وجهه.

وأ%د\ر.ج\ت' الكتاب.: طويته.
ورجل م1د\راج¬: كثي ال3د\راج, للثياب.

والد_ر\ج': الذي ي'كتب فيه، وكذلك الد_ر.ج'، بالتحريك. يقال: أ%نقذته
ف د.ر\ج, الكتاب أ%ي ف ط%ي>ه. وأ%د\ر.ج. الكتاب. ف الكتاب: أ%دخله
وجعله ف د.ر\ج,ه أ%ي ف طي>ه. ود.ر\ج' الكتاب,: ط%يeه وداخ1ل�ه؛ وف

د.ر\ج, الكتاب كذا وكذا. وأ%د\ر.ج. اليت. ف الكفن والقب: أ%دخله.
eوتلف وتمع ث تدس ،vالتهذيب: ويقال للخ1ر.ق, الت ت'د\ر.ج' إ,دراجا

ف حياء الناقة الت يريدون ظ%أ}ر.ها على ولد ناقة أ�خرى، فإ,ذا نزعت من
حيائها حسبت أ%نا ولدت ولداv، فيدن منها ولد الناقة ال�خرى

ف%ت.ر\أ%م'ه، ويقال لتلك اللفيفة: الدeر\ج.ة� وال%ز\م' والوثيقة. ابن سيده:
والدeر\ج.ة� م'شاق%ةD وخ1ر.ق¬ وغي ذلك، تدرج وتدخل ف رحم الناقة ودبرها،

�وتشد� وتترك أ%ياماv مشدودة العيني وال4نف، فيأ}خذها لذلك غ%مÒ م1ث}ل



غ%م> الخاض، ث يل©ون الرباط عنها فيخرج ذلك عنها، وهي ترى أ%نه ولدها؛
وذلك إ,ذا أ%رادوا أ%ن} ي.ر\أ%م'وها على ولد غيها؛ زاد الوهري: فإ,ذا

أ%لقته ح.ل©وا عينيها وقد ه.ي_أ�وا لا ح'واراv في'د\نون.ه إ,ليها
فتحسبه ولدها فت.ر\أ%م'ه. قال: ويقال لذلك الشيء الذي يشد� به عيناها:

،�الغ1مام.ة�، والذي يشد_ به أ%نفها: الص>قاع'، والذي يشى به: الدeر\ج.ة
والمع الدeر.ج'؛ قال عمران بن حطان:

ج.ماد¬ ل ي'راد' الر>س\ل� م1ن\ها،
ول ي'ج\ع.ل} ل%ا د'ر.ج' الظYئار,

وال%ماد: الناقة الت ل لب فيها، وهو أ%صلب لسمها. والظYئار: أ%ن
تعال الناقة بالغ1مام.ة1 ف أ%نفها لكي ت.ظ}أ%ر.؛ وقيل: الظYئار خرقة

تدخل ف حياء الناقة ث يعصب أ%نفها حت يسكوا نف%سها، ث يل من أ%نفها
ويرجون الدرجة فيلطخون الولد با يرج على الرقة، ث يدنونه منها فتظنه

�ولدها فترأ%مه. وف الصحاح: فتشمه فتظنه ولدها فترأ%مه. والدeر\ج.ة
أ%يضاv: خرقة يوضع فيها دواء ث يدخل ف حياء الناقة، وذلك إ,ذا اشتكت

منه.والدeر\ج'، بالضم: س'ف%ي\طD صغي ت.د_خ1ر' فيه الرأ%ة� طيبها
وأ%دات.ها، وهو ال1ف}ش' أ%يضاv، والمع أ%د\راج¬ ود1ر.ج.ةD. وف حديث عائشة:

ك�ن_ ي.ب\ع.ث}ن بالد>ر.ج.ة1 فيها الك�ر\س'ف'. قال ابن ال4ثي: هكذا يروى
بكسر الدال وفتح الراء، جع د'ر\ج�، وهو كالس_ق%ط1 الصغي تضع فيه

الرأ%ة� خ1ف_ متاعها وطيبها، وقال: إ,نا هو الدeر\ج.ة� تأ}نيث د'ر\ج�؛
وقيل: إ,نا هي الدeرجة، بالضم، وجعها الدeر.ج'، وأ%صله ما ي'لف ويدخل

.vف حياء الناقة وقد ذكرناه آنفا
التهذيب: ال1د\راج' الناقة الت ت.ج'رe ال%م\ل% إ,ذا أ%تت على

م.ض\ر.ب,ها.
ود.ر.ج.ت1 الناقة� وأ%د\ر.ج.ت\ إ,ذا جازت السنة ول ت'ن\ت.ج\.

وأ%د\ر.ج.ت1 الناقة، وهي م'د\ر,ج¬: جاوزت الوقت الذي ضربت فيه، فإ,ن كان ذلك لا
عادة، فهي م1د\راج¬؛ وقيل: ال1د\راج' الت تزيد على السنة أ%ياماv ثلثة

أ%و أ%ربعة أ%و عشرة ليس غي. وال�د\ر,ج' وال1د\راج': الت تؤخر جهازها
وت'د\ر,ج' ع.ر.ض.ها وت'ل}ح1ق�ه ب,ح.ق%ب,ها، وهي ض1دe ال1س\ناف1؛ قال

ذو الرمة:
،vإ,ذا م.ط%و\نا ح1بال ال%ي\س, م'ص\ع1د.ة



ي.س\ل�ك}ن. أ%خ\رات. أ%ر\باض, ال%دار,يج
عن بال%داريج هنا اللوات ي'د\ر,ج\ن. عروضهن ويلحقنها بأ%حقابن؛ قال

ابن سيده: ول يعن الداريج اللوات تاوز ال%و\ل% بأ%يام.
أ%بو طالب: ال3د\ر.اج' أ%ن} ي.ض\م'ر. البعي' ف%ي.ض\ط%ر,ب. بطان'ه حت

يستأ}خر إ,ل ال%ق%ب ف%ي.س\ت.أ}خ1ر. ال1مل�، وإ,نا ي'س.ن_ف'
بالس>ن.اف1 مافة% ال3د\راج,. أ%بو عمرو: أ%د\ر.ج\ت' الد_ل}و. إ,ذا م.ت.ح\ت.

به ف رفق؛ وأ%نشد:
يا صاح1ب.ي_ أ%د\ر,جا إ,د\راج.ا،
بالد_ل}و, ل ت.ن\ض.ر,ج' ان\ض1راج.ا

ول أ�ح1بe الس_اق1ي. ال1د\راج.ا،
كأ%ن_ه' م'ح\ت.ض1ن¬ أ%و\لدا

قال: وتسمى الدال واليم ال3جازة. قال الرياشي: ال3د\ر.اج' الن_ز\ع'
.vقليل vقليل

ويقال: هم د.ر\ج' يدك أ%ي ط%و\ع' يدك. التهذيب: يقال فلنD د.ر\ج' يديك،
وبنو فلن ل يعصونك، ل يثن ول يمع.

والد_ر_اج': الن_م_ام'؛ عن اللحيان. وأ%بو د.ر_اج�: طائر صغي.
والدeر_اج': طائر شبه ال%ي\ق�طان1، وهو من طي العراق، أ%رقط، وف

.vالتهذيب: أ%نقط، قال ابن دريد: أ%حسبه مول�دا
وهي الدeر.ج.ة� مثال ر'ط%ب.ة{، والدeر_ج.ة�، ال4خية عن سيبويه؛

التهذيب: وأ%ما الدeر.ج.ة� فإ,ن ابن السكيت قال: هو طائر أ%سود باطن,
الناحي، وظاهرها أ%غب، وهو على خلقة القطا إ,ل� أ%نا أ%لطف.

الوهري: والدeر_اج' والدeر_اج.ة� ضرب من الطي للذكر وال�نثى حت
تقول ال%ي\ق�طان� فيختص بالذكر. وأ%رض م.د\ر.ج.ةD أ%ي ذات' د'ر_اج�.

والد>ر>يج': شيء# يضرب به، ذو أ%وتار كالط©ن\ب'ور,. ابن سيده:
الد>ر>يج' طنبور ذو أ%وتار تضرب.

والد_ر_اج: موضع؛ قال زهي:
ب,ح.و\مان.ة1 الد_ر_اج, فال�ت.ث%ل�م,

ورواه أ%هل الدينة: بالد_ر_اج فال�ت.ث%ل�م. ود'ر_اج¬: اسم.
وم.د\ر.ج' الريح: من شعرائهم، سي به لبيت ذكر فيه م.د\ر.ج الريح.

@دربج: د.ر\ب.ج. ف مشيه ود.ر\م.ج. إ,ذا دب_ دبيباv؛ وأ%نشد:



ث�م_ت. ي.م\ش1ي الب.خ\ت.ر.ى د'راب,ج.ا،
إ,ذا م.ش.ى ف ج.ن\ب,ه د'ر.ام1ج.ا

وهو ي'د.ر\ب,ج' ف مشيه، وهي م1ش\ي.ةD س.ه\ل%ةD. ورجل د'ر.اب,ج¬: يتال
ف م1ش\ي.ت1ه1.

�@دردج: الد_ر\د.ج.ة�: ترافق الرجلي بال%و.د_ة1. الليث: الد_ر\د.ج.ة
إ,ذا توافق اثنان بود_تما، قيل: قد د.ر\د.جا؛ وأ%نشد:

حت إ,ذا ما طاو.ع.ا ود.ر\د.جا
وقال غيه: الد_ر\د.ج.ة� ر,ئ}مان� الناقة ول%د.ها، وقد د.ر\د.ج.ت\

ت'د.ر\د1ج'؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
وك�ل©ه'ن_ رائ1م¬ ي'د.ر\د1ج'

@درمج: اد\ر.م_ج. الرجل� الشيء4: دخل فيه واستتر به. ابن ال4عراب:
د.م.ج. عليهم واد\ر.م_ج. عليهم، ود.م.ر. عليهم وت.ع.ل�ى وطل%ع، بعن

واحد. ود.ر\ب.ج. ف مشيه ود.ر\م.ج. إ,ذا د.ب_ د.بيباv؛ وأ%نشد:
إ,ذا م.ش.ى ف ج.ن\ب,ه د'ر.ام1جا

وقد تقدم ف دربج.
@دزج: النهاية لبن ال4ثي ف الديث: أ%دبر الشيطان وله ه.ز.ج¬

ود.ز.ج¬؛ قال: قال أ%بو موسى: ال%ز.ج' صوت الرعد والذ©ب_ان1. وت.ه.ز_ج.ت1
القوس': ص.و_ت.ت\ عند خروج السهم منها، فيحتمل أ%ن يكون معناه معن الديث

الخر: أ%دبر وله ض'راطD. قال: والد_ز.ج' ل أ%عرف معناه ههنا إ,ل�
أ%ن الد_ي\ز.ج' م'ع.ر_ب' د.ي\ز.ه\، وهي لون، بي لوني، غي خالص. قال:

ويروى بالراء وسكونا فيهما، فال%ر\ج': سرعة عدو الفرس والختلط ف
الديث، والد_ر\ج': مصدر د.ر.ج. إ,ذا مات ول يلف نسلv، على قول

ال4صمعي. وردح الصب هذا حكاية قول أ%ب موسى ف باب الدال مع الزاي، وعاد فقال
ف باب الاء مع الزاي: أ%دبر الشيطان وله ه.ز.ج¬ ود.ز.ج¬؛ وف رواية:

و.ز.ج¬، قيل: ال%ز.ج' الرن_ة، والو.ز.ج' دونه.
@دسج: ال�د\س1ج' د'ويب_ةD ت.ن\س'ج' كالعنكبوت 

(* واد زاد ف القاموس
وشرحه: واندسج الرجل وانسدج: انكب على وجهه، والد�سج، بضم فتشديد،

كالنتسج أي بعناه. الدستجة، بفتح الدال وسكون السي الهملة وفتح الثناة
الفوقية واليم: الزمة والضغث، فارسي معر�ب: يقال دستجة من كذا، وجعه



الدساتج والدستيج، بكسر الثناة الفوقية: آنية تو�ل باليد، وتنقل، فارسي
معرب: دست والدستينج، بزيادة النون: اليارق، وهو اليارج.).
@دعج: الد_ع.ج' والدeع\ج.ة�: الس_واد'؛ وقيل شد_ة السواد. وقيل:

الد_ع.ج' شد_ة سواد سواد العي، وشدة بياض بياضها؛ وقيل: شدة سوادها مع
سعتها؛ قال ال4زهري: الذي قيل ف الد_ع.ج, إ,نه شد�ة سواد سواد العي مع

شدة بياض بياضها خطأD، ما قاله أ%حد غي الليث. ع.ي\ن' د.ع\جاء� بينة
الد_ع.ج,، وامرأ%ة د.ع\جاء�، ورجل أ%د\ع.ج' ب.ي>ن' الد_ع.ج,؛ قال العجاج

يصف انفلق الصبح:
ت.س'ور' ف أ%ع\ج.از, ل%ي\ل� أ%د\ع.ج.ا

أ%راد بال4دع.ج: الظلم ال4سود، جعل الليل أ%د\ع.ج. لشد�ة سواده مع
شدة بياض الصبح. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: ف عينيه د.ع.ج¬؛ الد_ع.ج'

والدeع\ج.ة السواد ف العي وغيها؛ يريد أ%ن سواد عينيه كان شديد
،vالسواد؛ وقيل: إ,ن الد_ع.ج. عنده سواد العي ف شدة بياضها. د.ع1ج. د.ع.جا

وهو أ%د\ع.ج'، وهو عامÒ ف كل شيء؛ رجلD أ%د\ع.ج' الل�و\ن1، وت.ي\س¬
أ%د\ع.ج' العيني والق%ر\ن.ي؛ قال ذو الرمة يصف ثوراv وحشي�اv وقرنيه:

ج.ر.ى أ%د\عج' الق%ر\ن.ي, والع.ي,، واض1ح' ال}ـ
ـق%ر.ى، أ%س\ف%ع' ال%د_ين,، بال}ب.ي\ن, بار,ح'

vل%ي>ما�فجعل الق%رن أ%دع.ج كما ترى. قال ال4زهري: ولقيت بالبادية غ
أ%سود كأ%نه ح'م.م.ةD، وكان يسمى بصياv، ويلقب دعيجاv لشدة سواده.

وال4د\ع.ج' من الرجال: ال4سود: وأ%ما قول ابن أ%حر:
ما أ�مe غ�ف}ر� على د.ع\جاء3 ذ1ي ع.ل%ق�،

ي.ن\ف1ي، الق%رام1يد. ع.ن\ها، ال4ع\ص.م' الو.ق1ل�؟
فهي هضبة؛ عن أ%ب عبيدة. وليل أ%د\ع.ج'؛ والدeع\ج.ة� ف الليل: شد�ة

سواده. وف حديث اللعنة: أ%ن جاء4ت\ به أ%د\ع.ج.، وف رواية أ�د.ي\ع1ج.؛
حل الطاب هذا الديث على سواد اللون جيعه، وقال: إ,نا تأ%و_لناه
على سواد اللد ل4نه قد روي ف خب الوارج: آيتهم ر.ج'لD أ%د\ع.ج'؛

والعرب تسمي أ%و�ل% ال1ح.اق, الد_ع\ج.اء4، وهي ليلة ثان وعشرين، والثانية%
الس>رار.، والثالثة% الغ.ل}ت.ة%، وهي ليلة الثلثي. وش.ف%ةD د.ع\جاء�،

ول1ث%ةD د.ع\جاء�؛ والد_ع\جاء�: ليلة ثان وعشرين. وف رواية أ�خرى:
آي.ت'هم رجلD أ%س\و.د'. والد_ع\ج.اء�: اسم امرأ%ة، وهي بنت ه.ي\ض.م؛ قال



الشاعر:
ود.ع\ج.اء4 قد واص.ل}ت' ف ب.ع\ض, م.ر>ها،

ب,أ%ب\ي.ض. ماض�، لي\س. م1ن ن.ب\ل, ه.ي\ض.م,
ومعناه أ%نا مر_ت فأ%هوى لا بسهم.

.�@دعسج: الد_ع\س.ج.ة�: السeر\ع.ة
د.ع\س.ج. د.ع\س.ج.ةv إ,ذا أ%سرع.

@دعلج: الد_ع\ل%ج': ال1مار'. والد_ع\ل%ج': أ%لوان الثياب؛ وقيل:
أ%لوان النبات؛ وقيل: ضرب من ال%و.ال1يق, وال1ر.ج.ة. والد_ع\ل%ج':

ال�و.ال1ق' اللن. والد_ع\ل%ج': النبات الذي قد آزر بعضه بعضاv. والد_ع\ل%ج':
الذئب. والد_ع\ل%ج': الظ©ل}م.ة�. والد_ع\ل%ج': الذي يشي ف غي

حاجة.والد_ع\ل%ج.ة�: ضرب من الشي. والد_ع\ل%ج.ة�: الت.ر.دeد' ف الذهاب
واليء. والد_ع\ل%ج.ة�: لعبة للصبيان يتلفون فيها ال%ي\ئ%ة%

والذ�هاب.؛ قال:
بات.ت\ كلب' ال%ي> ت.س\ن.ح' ب.ي\ننا،
ي.أ}ك�ل}ن. د.ع\ل%ج.ةv، وي.ش\ب.ع' م.ن\ ع.ف%ا

ذكر كثرة اللحم. وي.ش\ب.ع' من ع.فا: ويشب.ع' من يأ}تينا.
وقد د.ع\ل%ج. الصبيان�، ود.ع\ل%ج. ال�ر.ذ�، كذلك؛ يقال: إ,ن الصب_

ل%ي'د.ع\ل1ج' د.ع\ل%ج.ة% ال�ر.ذ1، ييء ويذهب. وف حديث فتنة ال4زد: إن
فلناv وفلناv ي'د.ع\لج.ان1 بالليل إ,ل دارك ليجمعا بي هذين الغار_ين

أ%ي يتلفان.
والد_ع\ل%ج.ة�: ال4خذ الكثي؛ وقيل: ال4ك}ل� ب,ن.ه\م.ة{، وبه فسر

بعضهم:
يأ}ك�لن د.ع\ل%ج.ةv، ويشب.ع' من ع.فا

eوالد_ع\ل%ج': الكثي ال4كل من الناس واليوان. والد_ع\ل%ج': الشاب
السن' الوجه1 الناعم' البد.ن، وقد س.م_وا د.ع\ل%جاv؛ ومنه ابن

د.ع\ل%ج�. سيبويه: وال3ضافة إ,ل الثان ل4ن تعر�فه إ,نا هو به كما ذكر ف
ابن كراع. ود.ع\ل%ج¬: ف%ر.س' عبد1 ع.م\رو بن, ش'ر.ي\ح�. ود.ع\ل%ج¬: اسم فرس

عامر بن الطفيل؛ قال:
أ%ك©رe عليهم د.ع\ل%جاv، ول%بان'ه'،

إ,ذا ما اش\ت.ك%ى و.ق}ع. الر>ماح,، ت.ح.م\ح.ما



ود.ع\ل%ج\ت' الشيء إ,ذا د.ح\ر.ج\ت'ه.
@دل: الدeل}ج.ة�: س.ي\ر' الس_ح.ر,. والد_ل}ج.ة�: س.ي\ر' الليل كلYه.

والد_ل%ج' والد_ل%جان� والد_ل%ج.ة، ال4خية عن ثعلب: الساعة من آخر
الليل، والفعل ال3د\لج'.

وأ%د\ل%ج'وا: ساروا من آخر الليل. واد_ل%ج'وا: ساروا الليل كله؛ قال
الطيئة:

آث%ر\ت' إ,د\لجي على ل%ي\ل, ح'ر_ة{،
ه.ض1يم, ال%ش.ى، ح'س_ان.ة1 ال�ت.ج.ر>د1

وقيل: الد_ل%ج' الليل� كله من أ%وله إ,ل آخره، حكاه ثعلب عن أ%ب
سليمان ال4عراب، وقال: أ%ي_ ساعة سرت من أ%و_ل الليل إ,ل آخره فقد

أ%د\ل%ج\ت.، على مثال أ%خ\ر.ج\ت.. ابن الس>كYيت1: أ%د\ل%ج. القوم' إ,ذا
ساروا الليل% كله، فهم م'د\ل1ج'ون%. واد_ل%ج'وا إ,ذا ساروا ف آخر الليل،

بتشديد الدال؛ وأ%نشد:
إ,ن� ل%نا ل%س.ائ1قاv خ.د.ل�جا،

ل} ي'د\ل1ج, الل�ي\ل%ة% فيمن أ%د\ل%جا
ويقال: خرجنا ب,د'ل}ج.ة{ ود.ل}ج.ة{ إ,ذا خرجوا ف آخر الليل. الوهري:

أ%د\ل%ج. الق%وم إ,ذا ساروا من أ%ول الليل، والسم الد_ل%ج'، بالتحريك.
والدeل}ج.ة� والد_ل}ج.ة� أ%يضاv، مثل ب'ر\ه.ة{ من الدهر وب.ر\ه.ة{، فإ,ن

�ساروا من آخر الليل فقد اد_ل%ج'وا، بتشديد الدال، والسم الد_ل}ج.ة
والدeل}ج.ة�. وف الديث: عليكم بالدeل}ج.ة1؛ قال: هو سي الليل، ومنهم
م.ن يعل ال3د\لج. لليل كله، قال: وكأ%نه الراد ف هذا الديث ل4نه
عقب.ه بقوله: فإ,ن ال4رض ت'ط}و.ى بالليل، ول يفرق بي أ%وله وآخره؛

وأ%نشدوا لعلي�، عليه السلم:
إ,ص\ب,ر\ على الس_ي\ر, وال3د\لج, ف الس_ح.ر,،

وف الر_واح, على الاجات1 والب'ك%ر,
فجعل ال3دلج ف السحر؛ وكان بعض أ%هل اللغة ي'خ.طYئ� الش_م_اخ. ف

قوله:
وت.ش\ك�و ب,ع.ي\ن� ما أ%ك%ل� ر,كاب.ها،

وق1يل% ال�ناد1ي: أ%ص\ب.ح. القوم، أ%د\ل1جي
ويقول: كيف يكون ال3د\لج مع الصبح؟ وذلك وهم، إ,نا أ%راد الشماخ



تشنيع ال�ناجي على النeو�ام، كما يقول القائل: أ%صبحتم كم تنامون، هذا معن
قول ابن قتيبة، والتفرقة ال�ول بي أ%د\ل%ج\ت' واد_ل%ج\ت' قول جيع
أ%هل اللغة إ,ل� الفارسي، فإ,نه حكى أ%ن أ%د\ل%ج\ت' واد_ل%ج\ت' لغتان

ف العني.ي جيعاv، وإ,ل هذا ينبغي أ%ن يذهب ف قول الشماخ، وقال
الوهري: إ,نا أ%راد أ%ن النادي كان ينادي مرة: أ%ص\ب.ح. القوم'، كما يقال

أ%صبحتم كم تنامون، ومرة ينادي: أ%د\ل1جي أ%ي سيي ليلv. والد_ل1يج:
السم؛ قال مليح:

ب,ه1 ص'وÝى ت.ه\د1ي د.ل1يج. الواس1ق,
وال�د\ل1ج': الق�ن\ف�ذ� ل4نه ي'د\ل1ج' ليلته جعاء4؛ كما قال:

،vف%بات. ي'قاس1ي ل%ي\ل% أ%ن\ق%د. دائ1با
وي.ح\ذ%ر' بالق�ف> اخ\تلف. الع'جاه1ن,

وسي القنفذ م'د\ل1جاv ل4نه ل ي.ه\د.أ� بالليل س.ع\ياv؛ قال رؤبة:
ق%و\م¬، إ,ذا د.م.س. الظ�لم' عليهم'،
ح.د.ج'وا ق%ناف1ذ% بالن_م1يمة1 ت.م\ز.ع'

ود.ل%ج. الس_اقي ي.د\ل1ج' وي.د\ل�ج'، بالضم، د'ل�وجاv: أ%خذ الغ.ر\ب.
من البئر فجاء با إ,ل الوض؛ قال:

لام1ر\ف%قان1 أ%ف}ت.لن1، كأ%ن_ما
أ�م1ر_ا ب,س.ل}م.ي\ دال1ج� م'ت.ش.د>د1

وال%د\ل%ج' وال%د\ل%ج.ة�: ما بي الوض والبئر؛ قال عنترة:
كأ%ن� ر,ماح.ه'م\ أ%ش\طان� ب,ئ}ر�،
لا ف كلY م.د\ل%جة{ خ'د'ود'

والد_ال1ج': الذي يترد_د بي البئر والوض بالدلو ي'ف}رغ�ها فيه؛ قال
الشاعر:

بان.ت\ ي.داه عن م'ش.اش, وال1ج,،
ب.ي\ن'ون.ة% الس_ل}م, ب,ك%ف> الد�ال1ج,

وقيل: الد_ل}ج' أ%ن يأ}خذ الد_ل}و إ,ذا خرج.ت\، فيذهب با حيث شاء؛
قال:

لو\ أ%ن� س.ل}مى أ%ب\ص.ر.ت\ م.ط%لYي
ت.م\ت.ح'، أ%و ت.د\ل1ج'، أ%و ت'ع.لYي

الت_ع\لية: أ%ن ي.ن\ث%أ% بعض' الط�ي> ف أ%سفل البئر، فينزل رجل ف1ي



أ%سفلها ف%ي'ع.لYي الد_ل}و عن ال%ج.ر, الناتئ. الوهري والد_ال1ج'
الذي يأ}خذ الدلو ويشي با من رأ}س البئر إ,ل الوض حت يفرغها فيه.

ويقال للذي ينقل اللب. إ,ذا ح'لبت ال3بل إ,ل الفان1: دال1ج¬.
والع'ل}ب.ة� الكبية الت ي'نقل فيها الل�ب.ن'، هي ال%د\ل%ج.ة�. ود.ل%ج.

ب,ح1م\ل1ه1 ي.د\ل1ج' د.ل}جاv و.د'ل�وجاv، فهو د.ل�وج¬: نض به م'ث}ق%لv؛ قال
أ%بو ذؤيب:

وذلك م.ش\ب'وح' الذYراع.ي\ن, خ.ل}ج.م¬،
خ.ش'وف¬ بأ%ع\راض, الد>يار,، د.ل�وج'

والد_و\ل%ج' والت_و\ل%ج': الك1ناس الذي يتخذه الوحش ف أ�صول الشجر،
ال4صل: و.و\ل%ج، فقلبت الواو تاءé ث قلبت دالv؛ قال ابن سيده: الدال

فيها بدل من التاء3 عند سيبويه، والتاء� بدل من الواو عنده أ%يضاv. قال ابن
سيده: وإ,نا ذكرته ف هذا الكان لغلبة الدال عليه، وأ%نه غي مستعمل

على ال4صل؛ قال جرير:
م'ت_خ1ذاv ف ض.ع.وات{ د.و\ل%جا

ويروى ت.و\ل%جا؛ وقال العجاج:
واج\تاب. أ�د\مان� الف%لة1 الد_و\ل%جا

وف حديث عمر: أ%ن رجلv أ%تاه فقال: لقيتن امرأ%ة أ�بايعها فأ%دخلتها
الد_و\ل%ج؛ الد_و\ل%ج': ال%خ\د.ع'، وهو البيت الصغي داخل البيت
الكبي. قال: وأ%صل الد_و\ل%ج, و.و\ل%ج¬ ل4نه ف%و\ع.لD من و.ل%ج. ي.ل1ج'

إ,ذا دخل، فأ%بدلوا من التاء3 دالv، فقالوا د.و\ل%ج¬. وكل ما و.ل%ج\ت. من
ك%ه\ف أ%و س.ر.ب�، فهو ت.و\ل%ج¬ ود.و\ل%ج¬؛ قال: والواو زائدة. وقد جاء4

الد_و\ل%ج' ف حديث إ,سلم س.ل}مان، وقالوا: هو الك1ناس' مأ}وى
الظYباء3. والد_و\ل%ج': الس_ر.ب'، ف%و\ع.لD، عن ك�راع، وت.ف}ع.لD، عند سيبويه،

داله بدل من تاء.
ود.ل}ج.ةD ود.ل%ج.ةD ود.ل�ج¬ ود.و\ل%ج¬: أ%ساء�.

وم'د\ل1ج¬: رجل؛ قال:
ل ت.ح\س3ب د.راه1م. اب\ن م'د\ل1ج,

تأ}تيك1، حت ت'د\ل1ج,ي وت.د\ل�ج,ي
وت.ق}ن.ع1ي بالع.ر\ف%ج, ال�ش.ج_ج,،

وبالث©مام وع'رام الع.و\س.ج,



وم'د\ل1ج¬: أ%بو ب.ط}ن�. وم'د\ل1ج¬، بضم اليم: قبيلة من كنانة ومنهم
القاف%ة�. وأ%بو د'ل%ي\ج.ة: كنية؛ قال أ%وس:

أ%با د'ل%ي\ج.ة% م.ن\ ت'وصي بأ%ر\م.ل%ة{؟
أ%م\ م.ن\ ل4ش\ع.ث% ذي ط1م\ر.ي\ن, م1م\حال,؟

والتeل%ج': فرخ العقاب، أ%صله د'ل%ج¬.
@دمج: د.م.ج. ال4م\ر' ي.د\م'ج' د'م'وجاv: استقام. وأ%م\ر¬ د'ماج ود1ماج:

مستقيم.
وت.دام.جوا على الشيء3: اج\ت.م.عوا.

ودامه عليهم 
(* قوله «دامه عليهم إل» كذا بالصل.) د1ماجاv: جامعه.

وص'ل}ح د1ماج¬ ود'ماج¬ م'ح\ك%م¬ ق%ويÒ. وأ%د\م.ج. ال%ب\ل%: أ%جاد
ف%ت\ل%ه؛ وقيل: أ%ح\ك%م. ف%ت\ل%ه ف ر,ق�ة{؛ وقوله:

إ,ذ} ذ%اك. إ,ذ} ح.ب\ل� الو,صال, م'د\م.ش'
إ,نا أ%راد م'د\م.ج'، فأ%بدل الشي من اليم لكان الر_وي>.

ود.م.ج.ت1 الاش1ط%ة� الشعر د.م\جاv، وأ%د\م.ج.ت\ه: ض.ف%ر.ت\ه.
ورجل م'د\م.ج¬ وم'ن\د.م1ج¬: م'داخ.ل كال%ب\ل, ال�ح\ك%م, الف%ت\ل,؛

ونسوة م'د\م.جات' ال%ل}ق, ود'م_ج¬: كالبل ال�د\م.ج؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

وال3 ل%لن_و\م' وب,يض¬ د'م_ج'،
أ%ه\و.ن� من ل%ي\ل, ق1لص� ت.م\ع.ج'

(* قوله«وال للنوم إل» كذا بالصل وشرح القاموس، وكتب بامش الصل
كذا: وال ل النوم.)

قال ابن سيده: ول ند لا واحداv؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ي'حاو,ل}ن. ص.ر\ماv أ%و د1ماجاv على ال%نا،

وما ذاك�مو من ش1يم.ت بس.ب,يل,
vهو من قولك: أ%د\م.ج. البل% إ,ذا أ%حكم قتله أ%ي ي'ظ}ه,ر\ن% وص\ل

م'ح\ك%م. الظاهر فاسد. الباطن. الليث: م.ت\ن¬ م'د\م.ج¬، وكذلك ال4عضاء�
م'د\م.ج.ة، كأ%نا أ�د\م1ج.ت\ وم'ل1س.ت\ كما ت'د\م1ج' الاشطة� م.ش\ط%ة%

vالرأ%ة إ,ذا ضفرت ذوائبها؛ وكل© ضفية منها على ح1يال1ها تسمى د.م.جا
.vواحدا



وت.دام.ج. القوم' على فلن ت.دام'جاv إ,ذا تضافروا عليه وتعاونوا. وصلح
د'ماج، بالضم: م'ح\ك%م¬؛ قال ذو الرمة:

وإ,ذ ن.ح\ن' أ%س\باب' ال%و.د_ة1 ب.ي\ن.نا
د'ماج¬ ق�و.اها، ل ي.خ'ن\ها و.ص'ول�ها

أ%بو عمرو: الدeماج' الصeل}ح' على غي د.خ.ن�. ال4زهري ف ترجة دجم:
ود.ج.م. الرجل%: صاح.ب.ه'. ويقال: فلن م'د.اج,م¬ لفلن وم'دام1ج¬ له.

وال�دام.ج.ة�: مثل ال�داجاة1؛ ومنه الصلح الدeماج'، بالضم، وهو الذي
كأ%نه ف خ.فاء�، ويقال: هو الت_امe الكم. ود1ماج' ال%طY: م'قاربته

منه.
وكل© ما ف�ت1ل% فقد أ�د\م1ج.. وم.ت\ن¬ م'د\م.ج¬: ب.ي>ن' الدeم'وج,:

م'م.ل�س¬، وهو شاذ ل4نه ل ي'عرف له فعل ثلثي غي مزيد. وأ%د\م.ج.
vخول. الوهري: د.م.ج. الشيء� د'موجاeموج: الدeالفرس.: أ%ض\م.ر.ه'. والد

إ,ذا دخل ف الشيء3 واستحكم فيه، وكذلك ان\د.م.ج. واد_م.ج.، بتشديد الال،
واد\ر.م_ج.، كل هذا إ,ذا دخل ف الشيء3 واستتر فيه. وأ%د\م.ج\ت' الشيء4

إ,ذا لففته ف ثوب. والشيء� ال�د\م.ج': ال�د\ر.ج' مع ملسته. وف
الديث: من شق عصا السلمي وهم ف إ,سلم� دامج� فقد خ.ل%ع. ر,ب\ق%ة%

ال3سلم من عنقه؛ الد_ام1ج': الت.م1ع'. والدeموج': دخول الشيء3 ف الشيء3؛
ومنه حديث زينب: أ%نا كانت تكره الن_ق}ط% وال3طراف إ,ل أ%ن ت.د\م'ج.
اليد د.م\جاv ف ال1ضاب أ%ي تعم جيع اليد؛ ومنه حديث علي�، عليه

السلم: بل ان\د.م.ج\ت' على م.كنون1 عل}م�، لو ب'ح\ت' به لض\ط%ر.ب\تم
اض\ط1راب. ال4ر\ش1ي.ة1 ف الط�و,ي> الب.عيد.ة1؛ أ%ي اجتمعت' عليه وانطويت'
واندرجت'. وف الديث: سبحان من أ%د\م.ج. ق%وائم الذ�ر_ة1 وال%م.جة.
ود.م.ج ف البيت ي.د\م'ج' د'م'وجاv: دخل. التهذيب: د.م.ج. عليهم ود.م.ر.

واد\ر.م_ج. وت.غ.ل�ى عليهم، كل بعن واحد. ود.م.ج. الرجل� ف بيته والظب
ف ك1ناس1ه1 وان\د.م.ج.: د.خ.ل%. ورجل د'م_ي\ج.ةD: متداخل، عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
ول%س\ت' ب,د'م_ي\ج.ة{ ف الف1راش،

و.و.ج_اب.ة{ ي.ح\ت.م1ي أ%ن ي'ج,يبا
أ%بو اليثم قال: مفعال ل تدخل فيه الاء، قال: وقد جاء4 حرفان نادران:

ال1د\ماج.ة�، وهي العمامة؛ العن أ%نه م'د.م_ج¬ م'ح\ك%م¬ كأ%نه نعت



للعمامة.
ويقال: رجل م1ج\دام.ةD إ,ذا كان قاطعاv لل�مور؛ قال أ%بو منصور: هذا

مأ}خوذ من ال%د\م,، وهو القطع؛ وأ%نشد:
ول%س\ت' ب,د'م_ي\ج.ة{ ف الف1راش

مأ}خوذ من اد_م.ج. ف الشيء3 إ,ذا دخل فيه. واد_م.ج. ف الشيء3
اد>ماجاv وان\د.م.ج. ان\د1ماجاv إ,ذا دخل فيه. ون.ص\لD م'ن\د.م1ج¬ أ%ي

م'د.و_ر¬. وليلة دام1ج.ةD: مظلمة. وليلD دام1ج¬ أ%ي مظلم. ود.م.ج.ت1 ال4رنب'
ت.د\م'ج' د'م'وجاv ف عدوها: أ%سرعت، وهو سرعة تقارب قوائمها ف ال4رض؛

وف الكم: أ%سرعت وقاربت ال%ط}و.، وكذلك البعي إ,ذا أ%سرع وقارب
خ.ط}و.ه ف ال%ن\حاة1؛ أ%نشد ثعلب:

ي'ح\س3ن' ف م.ن\حات1ه ال%مال1جا،
ي'د\عى ه.ل�م_ داج,ناv م'دام1جا

أ%بو زيد: يقال هو على تلك الد_ج\م.ة1 والد_م\ج.ة1 أ%ي الطريقة.
وال�د\م.ج': الق1د\ح'؛ وقال الرث بن ح1لYز.ة:

أ%ل}ف%يت.نا للض_ي\ف1 خ.ي\ر. ع41مار.ة{،
إ,ل� ي.ك�ن\ ل%ب.ن¬ ف%ع.ط}ف' ال�د\م.ج,

يقول: إ,ن ل يكن لب أ%ج.ل}نا الق1د\ح. على ال%ز'ور فنحرناها للضيف.
@دملج: الد_م\ل%ج.ة�: تسوية الشيء3 كما ي'د.م\ل%ج' الس>وار'. وف حديث

خالد بن م.ع\دان%: د.م\ل%ج. ال ل�ؤ\ل�ؤ.ةv؛ د.م\ل%ج. الش_يء4 إ,ذا
سو_اه وأ%حسن صنعته.

والدeم\ل�ج' 
(* قوله «والدملج» بضم فسكون، واللم تفتح وتضم كما ف

القاموس.) والدeم\ل�وج': ال1ع\ض.د' من ال�لي>، ويقال: أ%ل}قى عليه
د.مال1يج.ه'. اللحيان: د'م\ل1ج. ج,س\م'ه د.م\ل%ج.ةv أ%ي ط�وي. ط%ي�اv حت

أ%كثر لمه: وأ%نشد ابن ال4عراب:
والب,يض' ف أ%ع\ضاد1ها الد_مال1يج\

وم'ع\ط1يات¬ ب'د_لD ف ت.ع\ويج\
والد_مال1يج': ال4ر.ض'ون% الص>لب'. وال�د.م\ل%ج': ال�د\ر.ج'

ال4م\ل%س'؛ قال الراجز:
كأ%ن� منها الق%ص.ب. ال�د.م\ل%جا



س'وق¬ م1ن. الب.ر\دي> ما ت.ع.و_جا
والدeم\ل�ج' والدeم\لوج': ال%ج.ر' ال4م\ل%س. ود'م\ل�ج¬: اسم رجل،

قال:
ل ت.ح\س3ب د.راه1م. اب\ن د'م\ل�ج,

تأ}ت1يك1، حت ت'د\ل1ج,ي وت.د\ل�جي
@دمهج: الد_م\ه.ج' والدeماه1ج': الع.ظيم ال%ل}ق, من كل شيء�

كالدeناه1ج,.
@دنج: الدeن'ج': الع'ق%لء� من الرجال. أ%بو عمرو: الد>ناج' إ,ح\كام'

ال4مر وإ,ت\قان'ه.
@دنج: الد_ن\ه.ج' والدeناه1ج': العظيم ال%ل}ق, من كلY شيء�

كالدeماه1ج,. وبعي د'ناه1ج¬: ذو س.نام.ي\ن,.
@دهرج: الد_ه\ر.ج.ة�: السرعة ف السي.

@دهج: الد_ه\م.ج.ة�: م.ش\ي' الكبي كأ%نه ف قيد{؛ وقيل: هو الشي
البطيء�، وقد د.ه\م.ج. ي'د.ه\م1ج'. وبعي د'هام1ج¬ يقارب ال%ط}و وي'س\رع'؛

.vراه بدل�وقيل: هو ذو س.نامي كد'هان,ج�، قال ابن سيده: وأ
والد_ه\م.ج': السي الواسع. ال4صمعي: يقال للبعي إ,ذا قارب الطو

وأ%سرع: قد د.ه\م.ج. ي'د.ه\م1ج'؛ وأ%نشد:
وع.ي\ر لا من ب.نات1 الك�داد1،

ي'د.ه\م1ج' بال}و.ط}ب, وال1ز\و.د1
الك�داد': فحل معروف من المي، مثل ال%ديل, وش.ذ}ق%م� من ال3بل؛ قال

ابن بري صواب إ,نشاده:
ح1مار ل%ه'م\ م1ن بنات1 الك�داد1

وقبله:
بأ%خ\ي.ل% منهم، إ,ذا ز.ي_نوا

ب,م.غ\ر.ت1ه,م\ حاج,ب.ي\ م'ؤ\ج,د1
والؤ\ج,د: فحل من المي عندهم معروف؛ يرميهم بتربية المي ونتاج,ها.

@دهنج: بعي د'هان,ج¬: سريع؛ قال العجاج يشب>ه به أ%طراف البل ف
السراب:

كأ%ن� ر.ع\ن. الل, منه ف الل،
إ,ذا ب.دا، د'هان,ج¬ ذو أ%ع\دال



وقد د.ه\ن.ج. إ,ذا أ%س\ر.ع مع ت.قار'ب, خ.ط}و�؛ قال الفرزدق:
وع.ي\ر لا من ب.نات1 الك�داد1،

ي'د.ه\ن,ج' بالق%ع\و, وال1ز\و.د1
(* قوله «يدهنج بالقعو» الذي تقدم يدهنج بالوطب، ولعله روي بما.

والوطب: سقاء اللب. والقعو: البكرة أ%و الور من الديد، كما ف
القاموس.)ال4صمعي: الدeهام1ج' والدeهان,ج' البعي الذي يقارب الطو

ويسرع.والد_ه\ن.ج.ة�: ضرب من ال%م\ل%ج.ة1.
وبعي د'هان,ج¬: ذو سنامي.

eصوص؛ وف التهذيب: ت'ح.ك�والد_ه\ن.ج': ح.صÝى أ%خ\ض.ر' ت'حل�ى به الف
منه الف�صوص، قال: وليس من مض العربية؛ قال الشماخ:

ي.م\ش1ي مبادلا الف1ر,ن\د' وهبر
(* ل ند لفظة هبر ف العاجم.)،

ح.س.ن' ال}و.ب,يص,، ي.ل�وح فيه الد_ه\ن.ج'
والد_ه\ن.ج' والدeهان,ج': العظيم ال%ل}ق, من كل شيء�. والدeهان,ج':

البعي الفال1ج' ذو الس_نام.ي\ن,، فارسي معر_ب. والد_ه.ن.ج'، بالتحريك
(* قوله «والدهنج بالتحريك» عبارة القاموس: الدهنج كجعفر، ويرك. قال
شارحه: قال شيخنا توال أربع حركات ل يعرف ف كلمة عربية.): جوهر

كالزeم'رeذ1.
vو_اج': ضرب¬ من الثياب؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبه عربي�اeدوج: الد@

صحيحاv، ول يفسره.
وقالوا الاجة� والد_اج.ة�، حكاه الزجاجي قال: فقيل: الداجة� الاجة

نفسها، وكرر لختلف اللفظي؛ وقيل: الد_اج.ة� أ%خف شأ}ناv من الاجة؛
وقيل: الداجة إ,تباع للحاجة؛ قال ابن سيده: وإ,نا حكمنا أ%ن أ%لفها واو

ل4نه ل أ%صل لا ف اللغة يعرف به أ%لفه فحم\له على الواو أ%ول، ل4ن ذلك
أ%كثر على ما وص_انا به سيبويه. وجاء4 رجل إ,ل النب، صلى ال عليه

وسلم، فقال: ما ت.ر.ك}ت' م1ن\ حاج.ة{ ول داج.ة{ إ,ل أ%ت.ي\ت'؛ أ%راد
أ%نه ل يدع شيئاv دعته إ,ليه نفسه من الشهوات إ,ل أ%تاها. ويقال: داجة

إ,تباع لاجة كما يقال: ح.س.ن¬ ب.س.ن¬. ويقال: الد_اج.ة ما ص.غ'ر. من
الوائج، والاجة: ما ع.ظ�م. منها، ويروى بتشديد اليم وقد تقدم.

ابن ال4عراب: داج. الرجل� ي.د'وج د.و\جاv إ,ذا خ.د.م..



@ديج: الد_ي.جان�: الكبي من ال%راد1؛ حكاه أ%بو حنيفة. ابن ال4عراب:
داج. الرجل� ي.ديج' د.ي\جاv ود.ي.جاناv إ,ذا مشى قليلv. شر:

الد_ي.جان� الواشي الصغار؛ وأ%نشد:
بات.ت\ ت'داعي ق%ر.باv أ%فاي,ج.ا

بال%لY، ت.د\ع'و الد_ي.جان% الد_اج,جا
(* قوله «بالل» أ%ي الطريق من الرمل، وتقدم ف دجج بدل هذا الشطر:

تدعو بذاك الدججان الدارجا
فلعلهما روايتان.)

@دربج: د.ر\ب.ج. ف مشيه ود.ر\م.ج. إ,ذا دب_ دبيباv؛ وأ%نشد:
ث�م_ت. ي.م\ش1ي الب.خ\ت.ر.ى د'راب,ج.ا،

إ,ذا م.ش.ى ف ج.ن\ب,ه د'ر.ام1ج.ا
وهو ي'د.ر\ب,ج' ف مشيه، وهي م1ش\ي.ةD س.ه\ل%ةD. ورجل د'ر.اب,ج¬: يتال

ف م1ش\ي.ت1ه1.
@دبح: د.ب_ح. الرجل�: ح.ن.ى ظهره؛ عن اللحيان.

والت_د\بيح: تنكيس الرأ}س ف الشي. والت_د\بيح ف الصلة: أ%ن
يطأ}طئ رأ}سه ويرفع عجزه؛ وقيل: يبسط ظهره ويطأ}ط1ئ� رأ}سه فيكون رأ}سه أ%شد

انطاطاv من أ%ليتيه؛ وف الديث: أ%نه نى أ%ن ي'د.ب>ح الرجل� ف
الركوع كما ي'د.ب>ح' المار؛ قال أ%بو عبيد: معناه يطأ}طئ رأ}سه ف الركوع

حت يكون أ%خفض من ظهره؛ ابن ال4عراب: الت_د\بيح خ.ف}ض' الرأ}س
وتنكيسه؛ وأ%نشد أ%بو عمرو الش_ي\بان:

لا ر.أ%ى ه1راو.ةv ذات. ع'ج.ر\،
د.ب_ح. واس\ت.خ\فى ونادى: يا ع'م.ر\

وقال بعضهم: د.ب_ح طأ}طأ% رأ}سه فقط، ول يذكر هل ذلك ف م.ش\ي� أ%و مع
رفع ع.ج'ز�؛ ود.ب_ح: ذل�، ال4خية عن ابن ال4عراب. ال4زهري:

د.ب_ح الرجل ظهره إ,ذا ثناه فارتفع وسطه كأ%نه س.نام، قال ال4زهري: رواه
الليث بالذال العجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالهملة. ابن شيل: رملة

م'د.ب>حة أ%ي ح.د\باء، ورمالD م.داب,ح'.
ابن ال4عراب: ما بالدار د1ب>يح¬ ول د1ب>يج¬، بالاء واليم، والاء

أ%فصحهما؛ ورواه أ%بو عبيد: ما بالدار د1ب>يج، باليم، قال ال4زهري:
معناه من ي.د1ب�؛ وقيل: د1ب>يح¬ معناه ما با من ي'د.ب>ح.



وقال أ%بو عدنان: الت_د\بيح ت.د\بيح' الصبيان إ,ذا لعبوا، وهو أ%ن
ي'ط%أ}م1ن. أ%حد'هم ظهره ليجيء الخر ي.ع\د'و من بعيد حت يركبه.

والت_د\بيح': التطأ}طؤ؛ يقال: د.ب�ح ل حت أ%ركبك. والت_د\بيح أ%يضاv: ت.د\بيح'
الك%م\أ%ة1 وهو أ%ن تنفتح عنها ال4رض' ول ت.ص\ل%ع أ%ي ل تظهر.

الغ.ن.و,يe: د.ب_ح المار إ,ذا ركب وهو يشتكي ظهره من د.ب.ر,ه،
ف%ي'ر\خ1ي قوائم.ه وي'ط%أ}م1ن' ظهره وع.ج'ز.ه من ال4ل.

@دحح: الد_حe: س.ب\ه الد_س>. د.ح_ الشيء4 ي.د'حeه د.ح�اv: وضعه على
ال4رض ث دسه حت لزق با؛ قال أ%بو النجم ف وصف ق�ت\رة الصائد:

ب.ي\تاv خ.ف1ي�اv ف الث�رى م.د\ح'وحا
وقال غيه: م.دحوحاv م'و.س_عاv؛ وقد د.ح_ه أ%ي و.س_ع.ه؛ يعن ق�ت\رة
الصائد؛ وقال شر: د.ح_ فلنD فلناv ي.د'حeه د.ح_اv ود.حاه ي.د\ح'وه
إ,ذا دفعه ورمى به، كما قالوا: ع.راه وع.ر_ه إ,ذا أ%تاه. ود.ح_ ف

الث�رى بيتاv إ,ذا وسعه، وينشد بيت أ%ب النجم أ%يضاv «وم.د\ح'وحاv» أ%ي
م'س.و�ىÝ؛ وقال ن.ه\ش.ل:

فذلك ش1ب\ه' الض_ب>، يوم. رأ%يته
على ال�ح\ر,، م'ن\د.ح�اv خ.صيباv ثائل�ه\

�وف حديث عطاء: بلغن أ%ن ال4رض د'ح_ت من تت الكعبة، وهو م1ثل
د'ح1ي.ت\. وف حديث عبيد ال ابن نوفل وذكر ساعة يوم المعة: فنام عبيد ال

ف%د'ح_ د.ح_ةv؛ الد_حe: الدفع وإ,لصاق الشيء بال4رض، وهو من قريب
الد_س>. والد_حe: الضرب بالكف منشورة أ%ي_ طوائ1ف السد أ%صابت،

والفعل كالفعل. ود.ح_ ف قفاه ي.د'حe د.ح_اv ود'ح'وحاv، وهو شبيه
بالد_ع>؛ وقيل: هو مثل الد_ع> سواءé. وف%يش.ل%ةD د.ح'وح¬؛ قال:

ق%ب,يح¬ بالع.جوز,، إ,ذا ت.غ.د_ت\
من الب.ر\نY والل�ب.ن, الص_ريح,،
ت.ب.غ>يها الرجال%، وف ص1لها

م.واق1ع' كلY ف%ي\ش.ل%ة{ د.ح'وح,
والدeح'ح': ال4رضون المتد�ة.

ويقال: ان\د.ح_ت1 ال4رض ك%لé ان\د1حاحاv إ,ذا اتسعت بالك%ل3؛ قال:
وان\د.ح_ت\ خ.واص1ر' الاشية ان\د1حاحاv إ,ذا ت.ف%ت_ق%ت\ من أ%كل البقل.

ود.ح_ الطعام' بطن.ه ي.د'حeه إ,ذا مل4ه حت يسترسل إ,ل أ%سفل.



واند.ح_ بطن'ه ان\د1حاحاv: اتسع.
وف الديث: كان ل�سامة بط}ن¬ م'ن\د.حÒ أ%ي متسع. قال ابن بري: أ%ما
ان\د.ح_ بطنه فصوابه أ%ن ي'ذكر ف فصل ن.د1ح؛، ل4نه من معن الس_عة ل

م1ن معن الق1ص.ر,؛ ومنه ال�ن\ت.د.ح أ%يضاv: ال4رض الواسعة، ومنه
قولم: ل عن هذا ال4مر م.ن\دوحة وم'ن\ت.د.ح¬ أ%ي س.ع.ة؛ قال: وما يدلك على

أ%ن الوهري وه.م. ف جعله ان\د.ح_ ف هذا الفصل، كون'ه قد استدركه
أ%يضاv فذكره ف فصل ندح، قال: وهو الصحيح، ووزنه اف}ع.ل� مثل اح\م.ر_،

وإ,ذا جعلته من فصل دحح فوزنه انفعل، مثل ان\س.ل� ان\س3للv، وكذلك
ان\د.ح_ ان\د1حاحاv، والصواب هو ال4ول، وهذا الفصل ل ينفرد الوهري بذكره ف

هذه الترجة، بل ذكره ال4زهري وغيه ف هذه الترجة؛ وقال أ%عراب:
.éم'ط1ر\نا لليلتي بقيتا فان\د.ح_ت1 ال4رض ك%ل

ود.ح_ها ي.د'حeها د.ح�اv إ,ذا نكحها.
ورجل د.ح\د.ح¬ ود1ح\د1ح ود.ح\داح ود.ح\داح.ة ود'حاد1ح¬ ود'ح.ي\د1ح.ة:

قصي غليظ البطن؛ وامرأ%ة د.ح\د.ح.ة ود.ح\داح.ة؛ وكان أ%بو عمرو قد قال:
الذ�ح\ذاح، بالذال: القصي، ث رجع إ,ل الدال الهملة، قال ال4زهري: وهو

الصحيح؛ قال ابن بري: حكى اللحيان أ%نه بالدال والذال معاv، وكذلك ذكره
أ%بو زيد؛ قال: وأ%ما أ%بو عمرو الشيبان فإ,نه تشكك فيه وقال: هو

بالدال أ%و بالذال. وقال الليث: الد_ح\داح' والد_ح\داح.ة من الرجال والنساء:
الستدير ال�ل%م\ل%م؛ وأ%نشد:

أ%غ%ر_ك1 أ%نن رجلD ج.ل1يد¬
د'ح.ي\د1ح.ةD، وأ%نك1 ع.ل}ط%م1يس'؟

وف صفة أ%ب\ر.ه.ة صاحب الفيل: كان قصياv حاد1راv د.ح\داحاv: هو القصي
السمي؛ ومنه حديث الجاج قال لزيد بن أ%ر\ق%م: إ,ن م'ح.م_د1ي_كم هذا

الد_حداح. وحكى ابن جن: د.و\د.ح ول يفسره، وكذلك حكى: حكى د1ح� د1ح\،
قال: وهو عند بعضهم مثال ل يذكره سيبويه، وها صوتان: ال4ول منهما

منو�نD د1ح�، والثان غي منو�ن د1ح\، وكأ%ن� ال4ول ن'و>ن% لل4صل ويؤكد
ذلك قول�هم ف معناه: دح دح، فهذا كص.ه{ ص.ه{ ف النكرة، وص.ه\ ص.ه\ ف

العرفة فظنته الرواة� كلمةv واحدة؛ قال ابن سيده: ومن هنا قلنا إ,ن صاحب
اللغة إ,ن ل يكن له نظر، أ%حال كثياv منها وهو يرى أ%نه على صواب، ول

ي'ؤ\ت. من أ%مانته وإ,نا أ�ت1ي. من معرفته؛ قال ابن سيده: ومعن هذه



الكلمة فيما ذكر ممد بن السن أ%بو بكر: قد أ%قررت فاسكت؛ وذكر ممد بن حبيب
أ%ن د1ح� د1ح� د'و.ي>ب_ة صغية، قال: ويقال هو أ%ه\و.ن� علي� من د1ح�

د1ح�. وحكى الفراء: تقول العرب: د.ح_ا م.ح_ا؛ يريدون: د.ع\ها م.ع\ها.
وذكر ال4زهري ف الماسي: د1ح1ن\د1ح¬ د'و.ي\ب_ة، وكتبها ملوطة، كذا

قال. وروى ثعلب: يقال هو أ%هون� ع.لي_ من د1ح1ن\د1ح�، قال فإ,ذا قيل: ايش
د1ح1ن\د1ح¬ قال: ل شيء.

@درح: رجل د1ر\حاي.ة: كثي اللحم قصي سي ضخم البطن لئيم اللقة، وهو
ف1ع\لي.ة ملحق ب,ج,ع\ظارة؛ قال الراجز:

إ,م�ا ت.ر.ي\ن رجلv د1ع\كاي.ه\
ع.ك%و_كاv، إ,ذا م.ش.ى د1ر\حاي.ه\
ت.ح\س3ب'ن ل أ�ح\س3ن' ال�داي.ه\،

أ%يا ي.ه{ أ%يا ي.ه{ أ%يا ي.ه\
ال4زهري: الد_ر,ح' ال%ر,م' التامe، ومنه قيل: ناقة د1ر\د1ح¬ للهرمة

ال�س3ن_ة.
@دربح: د.ر\ب.ح الرجل�: حت ظهره، عن اللحيان. ود.ر\ب.ح: تذلل، عن كراع،

والاء أ%عرف، وس.و_ى يعقوب' بينهما.
�قال ال4صمعي: قال ل صب من أ%عراب بن أ%س.د: د.ل}ب,ح\ أ%ي ط%أ}ط1ئ

ظهر.ك، قال: ود.ر\ب.ح. مثله.
@دردح: ال4زهري: الد>ر\د1ح.ة من النساء الت طولا وع.ر\ض'ها سواء،

وجعها الد_راد1ح'؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:
وإ,ذ} هي. كالب.ك}ر ال1جان1، إ,ذا م.ش.ت\،

أ%ب.ى، ل ي'ماشيها الق1صار' الد_راد1ح'
وقيل للعجوز: د1ر\د1ح¬، والد>ر\د1ح': ال�س3ن�، وقيل: السنe الذي

ذهبت أ%سنانه. وشيخ د1ر\د1ح¬، بالكسر، أ%ي كبي. والد>ر\د1ح' من ال3بل:
الت تأ%كلت أ%سنانا ولصقت بنكها من الك1ب.ر. ال4زهري ف ترجة علهز:

ناب¬ ع1ل}ه,ز¬ ود1ر\د1ح¬: هي الت فيها بقية وقد أ%س.ن_ت\ 
(* زاد ف

القاموس: الدردح، بالكسر: الولع بالشيء.).
@دل: الد_ل}ح': م.ش\ي' الرجل ب,ح1م\ل1ه وقد أ%ثقله.

د.ل%ح. الرجل� بمله ي.د\ل%ح' د.ل}حاv: م.ر_ به م'ث}ق%لv، وذلك إ,ذا



مشى به غي منبسط ال%ط}و, لثقله عليه، وكذلك البعي.
ال4زهري: الدال1ح' البعي إ,ذا د.ل%ح.، وهو ت.ثاق�ل�ه ف مشيه من

ث1ق%ل, ال1م\ل,.
وت.دال%ح. الرجلن ال1م\ل% بينهما ت.دال�حاv أ%ي حله بينهما.

وت.دال%حا الع1ك}م. إ,ذا أ%دخل ع'وداv ف ع'ر.ى ال�وال1ق، وأ%خذا بط%ر.ف%ي,
vالع'ود فحمله. وف الديث: أ%ن سلمان وأ%با الدرداء اشتريا لما
فت.دال%حاه بينهما على عود{ أ%ي طرحاه على عود، واحتله آخ1ذ%ي\ن
بطرفيه.وناقة د.ل�وح¬: م'ث}ق%لة ح1م\لv أ%و م'وق%ر.ة شحماv، د.ل%ح.ت\ ت.د\ل%ح'

د.ل}حاv ود.ل%حاناv. ال4زهري: السحابة ت.د\ل%ح ف مسيها من كثرة مائها
كأ%نا تتحرك ان\خ1زالv. وف الديث: ك�ن_ النساء� ي.د\ل%ح\ن.

بالق1ر.ب على ظهورهن� ف الغ.ز\و,؛ الراد أ%نن ك�ن_ ي.س\تقي الاء وي.س\قي
الرجال%، هو من مشي ال�ث}ق%ل بالم\ل,. وسحابة د.ل�وح¬ ودالة: م'ث}ق%لة

بالاء كثية الاء، والمع د'ل�ح¬ مثل ق%د'وم� وق�د'م�، ودال1ح
ود'ل�ح¬ مثل راكع ور'ك�ع؛ وف حديث ع.لي¼ ووصف اللئكة% فقال: منهم كالسحاب

:�الدeل�ح,، جع دال1ح�؛ وسحاب دوال1ح'؛ قال الب.ع1يث
وذي أ�ش'ر� كال�ق}ح'وان1، ت.ش'وف�ه

ذ1هاب' الص_با، وال�ع\ص1رات' الد_وال1ح'
ود.و\ل%ح': اسم امرأ%ة.

وفرس د'ل%ح¬: ي.ختال� بفارسه ول ي'ت\ع1ب'ه؛ قال أ%بو د'واد:
ولقد أ%غ}د'و بط1ر\ف{ ه.ي\ك%ل�،

س.ب,ط1 الع'ذ}ر.ة، م.ي_اح� د'ل%ح\
ال4زهري عن النضر: الد_لح' من اللب الذي يكثر ماؤ'ه حت تتبي

ش'ب\هته.
ود.ل%ح\ت' القوم. ود.ل%ح\ت' لم: وهو ن.ح\و¬ من غ�سالة السقاء ف

الر>ق�ة أ%ر.ق� من الس_مار,.
@دلبح: د.ل}ب.ح الرجل�: حن ظهره؛ عن اللحيان. ال4زهري: قال أ%عراب'

بن أ%س.د{: د.ل}ب,ح\ أ%ي ط%أ}ط1ئ} ظهر.ك، ود.ر\ب.ح. مثل�ه.
@دمح: د.م_ح الرجل� ود.ب_ح.: طأ}طأ% رأ}سه؛ عن أ%ب عبيد. ود.م_ح:

طأ}طأ% ظهره وح.ناه، والاء لغة، كلها عن كراع واللحيان؛ وف ترجة
ضب:خ'تاع.ة� ض.ب¼ د.م_ح.ت\ ف م.غار.ة{



رواه أ%بو عمرو: د.م_ح.ت\، بالاء، أ%ي أ%ك%ب_ت\.
@دنح: د.ن_ح. الرجل�: ط%أ}ط%أ% رأ}سه. ود.ن_ح.: ذل؛ ال4خية عن ابن

ال4عراب. قال ابن د'ر.ي\د{: الد>ن\ح' ل أ%حسبها عربية صحيحة: عيد من
أ%عياد النصارى، وتكلمت به العرب.

@دوح: الد_و\حة�: الشجرة العظيمة التسعة من أ%ي� الشجر كانت، والمع
د.و\ح¬، وأ%د\واح¬ جع المع؛ وقول الراعي:

غ%داةv، وح.و\ل%ي_ الث�ر.ى فوق. م.ت\ن,ه،
م.د.بe ال4ن,ي>، وال4راك' الد_وائ1ح'

ويقال: داح.ت الشجرة ت.د'وح' إ,ذا ع.ظ�م.ت\، فهي دائحة.
وف الديث: كم من ع.ذ}ق� د.و�اح� ف النة ل4ب الد_ح\داح؟

الد_و_اح: العظيم الشديد الع'ل�و>، وكل© شجرة عظيمة د.و\حةD؛ والع.ذ}ق،
بالفتح: النخلة؛ ومنه حديث الرؤيا: فأ%تينا على د.و\حة عظيمة أ%ي شجرة؛ ومنه

حديث ابن عمر: أ%ن رجلv قطع د.و\حةv من ال%ر.م فأ%مره أ%ن يعتق رقبة. قال
أ%بو حنيفة: الد_وائح الع1ظام'، والواحدة د.و\حة، وكأ%نه جع' دائحة

وإ,ن ل ي'تكلم به. والد_و\حة: ال1ظ%ل�ة العظيمة؛ يقال: م1ظ%ل�ة
.Dد.و\حة

والد_و\ح'، بغي هاء: البيت الضخم الكبي من الشع.ر؛ عن ابن ال4عراب.
وداح. بطن'ه: ع.ظ�م واس\ت.ر\س.ل إ,ل أ%س\ف%ل؛ قال الراجز:

فأ%ص\ب.ح'وا ح.و\ل%ك. قد داح'وا السeر.ر\،
وأ%ك%ل�وا ال%أ}د'وم. من بعد1 الق%ف%ر\

أ%ي قد داح.ت\ س'ر.ر'هم. وان\داح. بطن'ه: ك%داح.. وبطن م'ن\داح¬: خارج
م'د.و_ر، وقيل: متسع دان{ من الس>م.ن.

ود.و_ح. ماله: ف%ر_ق%ه كد.ي_ح.ه.
والد_اح': ن.ق}ش¬ ي'ل%و_ح' به للصبيان ي'ع.ل�لون% به؛ يقال: الدنيا

داحةD. التهذيب عن أ%ب عبد ال ال%ل}هوف عن أ%ب ح.م\ز.ة% الصeوف9
أ%نه أ%نشده:

لول ح'ب_ت داح.ه\،
لكان الوت' ل راح.ه\

قال فقلت له: ما داحه؟ فقال: الدنيا؛ قال أ%بو عمرو: هذا حرف صحيح ف
اللغة ل يكن عند أ%حد ابن يي؛ قال: وقول الصبيان الد_اح'، منه.



@ديح: د.ي_ح. ف بيته: أ%قام. ود.ي_ح. ماله: فر_قه كد.و_حه.
والد_ي\حان�: الراد؛ عن ك�راع، ل ي'عرف اشتقاقه، وهو عند كراع ف%ي\عالD، قال

ابن سيده: وهو عندنا ف%ع\لن.
@دبخ: د.ب_خ. الرجل� ت.د\بيخاv إ,ذا ق%ب_ب. ظهره وطأ}طأ% رأ}سه؛ بالاء

والاء جيعاv؛ عن أ%ب عمرو وابن ال4عراب.
@دخخ: الد_خe والدeخe والط�س\ل� والنeحاس': الدeخان�، وحكاه ابن

دريد بالضم فقط؛ وقال الشاعر:
ل خي. ف الش_ي\خ, إ,ذا ما اج\ل%خ_ا،

وسال% غ%ر\ب' عين,ه فاط}ل%خ_ا،
والت\و.ت1 الر>ج\ل� فصارت\ ف%خ_ا،

وصار. و.ص\ل� الغان,يات1 أ%خ�ا،
عند سع'ار, النار, ي.غ\ش.ى الدeخ_ا

أ%راد الدeخ.ان%. وف الديث: قال لبن ص.ي_اد{ ما خ.ب.أ}ت' لك؟ قال:
هو الدeخe؛ الد_خe، بفتح الدال وضمها: الدeخ.ان�؛ قال الشاعر:

عند ر,و.اق البيت1 ي.غ\ش.ى الدeخ_ا
وفسر ف الديث أ%نه أ%راد بذلك: يوم تأ}ت السماء بد'خان{ مبي. وقيل:

إ,ن الدجال يقتله عيسى
بن مري ببل الدeخ.ان1 فيحتمل أ%ن يكون أ%راده تعريضاv بقتله، ل4ن

ابن ص.ي_اد{ كان يظن أ%نه الدجال.
والد_خ.خ': سواد وك�د\رة.

والد_خ\د.خة�: مثل الت_د\و,يخ؛ ود.خ\د.خ.ه'م: د.و_خهم. والد_خ\د.خة:
ت.قارب' ال%طو, ف ع.ج.لة{.

.vإ,ذا مر مسرعا vوم'ز.خ\ز,خا vوف النوادر: م.ر_ فلن م'د.خ\د1خا
وت.د.خ\د.خ. الليل� إ,ذا اختلط ظ%لمه. وت.د.خ\د.خ.ت\. والدeخ\د'خ':

د'و.ي\ب_ةD؛ قال ال�ؤ.ر>ج: الد_خ\داخ دويبة صفراء كثية ال4رجل؛ قال
الف%ق}ع.س3ي�:

ض.ح1ك%ت\ ث أ%غ}ر.ب.ت\ أ%ن رأ%تن،
لق}ت1طاع1ي ق%وائم. الد_خ\داخ,

ورجل د'خ\د'خ¬ ود'خاد1خ¬: قصي. وت.د.خ\د.خ. الرجل�: انقبض، لغة مرغوب¬
عنها. ود'خ\د'خ\ ود'خ\د'وخ\: كلمة ي'س.ك�ت' با ال3نسان� وي'ق}د.ع'،



ومعناه قد أ%قررت فاسكت.
ود.خ\د.خ\نا القوم.: ذللناهم وو.ط1ئناهم؛ قال الشاعر:

ود.خ\د.خ. الع.د'و_ حت اخ.ر.م�س.ا
وكذلك د'خ\نا البلد.. والد_خ\د.خة�: ال3ع\ياء�. ود.خ\د.خ البعي'

إ,ذا ر'ك1ب. حت أ%عيا وذ%ل�؛ قال الراجز:
والع.و\د' يشكو ظ%ه\ر.ه قد د.خ\د.خا

@دربخ: د.ر\ب.خ.ت1 المامة� لذ%كرها: خ.ض.عت له وطاوعته للس>فاد، وكذلك
الرجل� إ,ذا طأ}طأ% رأ}سه وبسط ظهره؛ قال:

ولو نقول�: د.ر\ب,خ'وا، لد.ر\ب.خ'وا
لف%ح\ل1نا، إ,ذ س.ر_ه الت_ن.وeخ'

يقول: إ,ن سيد الشعراء.
والد_ر\ب.خ.ة: ال3صغاء إ,ل الشيء والتذلل؛ قال ابن دريد: أ%حسبها

سريانية. ود.ر\ب.خ.: ذ%ل�؛ عن ابن ال4عراب، ول ي.ع\تذر له؛ وكذلك حكاه
يعقوب، والاء الهملة لغة، وقد تقدم ذكره. ود.ر\ب.خ. الرجل�: ح.ن ظهره؛

عن اللحيان.
@دل: الد_ل%خ': الس>م.ن'.

أ%بو عمرو: د.ل1خ. ي.د\ل%خ' د.ل%خاv، فهو د.ل1خ¬ ود.لوخ أ%ي س.م1ي¬؛
وأ%نشد:

ت'سائ1ل�نا: من ذا أ%ض.ر_ به الت_ن.خ\؟
فقلت': الذي لgياv يقوم' من الد_ل%خ\

ود.ل1خ.ت1 ال3بل� ت.د\ل%خ' د.ل}خاv ود.ل%خاv، فهي د.وال1خ ود'ل�خ
ود'ل�خ¬: سنت؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ل ت.ر.يا ع1شار� أ%ب ح'م.ي\د{،
ي'ع.و>دها الت_ذ%بeل% بالر>حال,؟

،vس1مانا vخا�وكانت عند.ه د'ل
فأ%ض\ح.ت\ ض'م_راv مثل% الس_عال

الفراء: امرأ%ة د'ل%خ.ة أ%ي ع.ج\زاء�؛ وأ%نشد:
أ%س\ق%ى د1يار. خ'ل�د{ ب,لخ,،

من كلY ه.ي\فاء3 ال%شا د1لخ,
ب,لخ¬: ذوات' أ%عجاز. ود1لخ¬ للواحدة والمع. والدال1خ': ال�خ\ص1ب'



من الرجال؛ وقوم دال1خون. ودل1خ. ال3ناء� إ,ذا امتل4 حت ي.ف1يض.؛ هذه
وحدها عن كراع.

@دمخ: د.م_خ. الرجل�: طأ}طأ% ظهر.ه، والاء لغة وقد تقدم. ود.م_خ.
ود.ن_خ. إ,ذا طأ}طأ% رأ}سه.

ود.م\خ¬: اسم جبل؛ قال ط%ه\مان� بن عمرو الكلب:
ك%ف%ى ح.ز.ناv أ%ن ت.طال%ل}ت' كي أ%ر.ى

ذ�ر.ى ق�ل�ت.ي\ د.م\خ�، فما ت'ر.يان1
تطاللت أ%ي مددت ع'ن'قي ل4نظر. ود.م\خ¬: جبل بي أ%جبال ض1خام� ف

ناحية ض.ر,ي_ة%. يقال: أ%ثقل� من د.م\خ, الد>ماخ؛ ابن سيده: والد>ماخ'
موضع؛ وقال أ%بو ر,ياش�: إ,نا هو د.م\خ فجمعه با حوله؛ وقال آخر:

تركت'ه أ%ركان% د.م\خ� ل بق%ع\ر
ابن ال4عراب: الد_م\خ الش_د\خ'.

يقال: د.م.خه د.م\خاv إ,ذا ش.د.خه.
@دنخ: خضوع¬ وذ1ل�ة وتنكيس الرأ}س.

يقال: لا رآن د.ن_خ.؛ ود.ن_خ الرجل�: خ.ض.ع.
ويقال للرجل إ,ذا ل ي.ب\ر.ح\ بيته: قد د.ن_خ.. ود.ن_خ الرجل� ف

بيته: أ%قام فلم يبح؛ قال العجاج:
وإ,ن رآن الشعراء� د.ن_خ'وا،
ولو أ%قول�: ب.ز>خ'وا، ل%ب.ز_خ'وا

ود.ن_خ.ت البطيخة�: خرج بعض'ها وانزم بعض'ها.
ورجل م'د.ن>خ الرأ}س إ,ذا كان ف رأ}سه ارتفاع وانفاض. ود.ن_خ.ت\

ذ1ف}راه: أ%ش\ر.فت\ ق%م.ح\د'وت'ه عليها؛ ودخلت الذYف}رى خ.ل}ف.
ال�ش.ش.او.ي\ن,. ورجل م'د.ن>خ¬: ف%ح_اش¬ 

(* زاد الد الدنفخ، كجعفر: الضخم، واسم
رجل).

@دوخ: داخ. ي.د'وخ' د.و\خاv: ذ%ل� وخ.ض.ع.
ود.و_خ. الرجل� والبعي: ذ%ل�له، يائية وواوية.

وف حديث و.ف}د ث%ق1يف{: أ%داخ. الع.ر.ب. ودان% له الناس' أ%ي
أ%ذ%ل�هم؛ وأ%د.خ\ت'ه أ%نا فداخ..

ود.و_خ. الكان%: جال% فيه. ود.و_خ. الوجع' رأ}س.ه: أ%داره.



وداخ. البلد. ي.د'وخ'ها: قهرها واستول على أ%هلها؛ وكذلك الناس
دخ\ناهم د.و\خاv ود.و_خ\ناهم ت.د\و,ياv: و.ط1ئناهم.

ود.و_خ. فلنD البلد. إ,ذا سار فيها حت عرفها ول تف عليه ط�رق�ه'ا.
@ديخ: الد>يخ': الق1ن\و'، وجعه1 دي.خ.ة مثل, ديك{ ود1ي.كة{، والذال

أ%على، وإ,ياها ق%د_م أ%بو حنيفة. وداخ. ي.د1يخ' د.ي\خاv ود.ي_خ.ة هو:
ذل كد.و_خه، يائية وواوية. قال ال4زهري: د.ي_خ\ته وذ%ي_خ\ته، بالدال

والذال: ذللته، وهو م'د.ي_خ أ%ي مذلل، وحكاه أ%بو عبيد عن ال4حر بالذال
العجمة، فأ%نكره شر؛ قال ال4زهري: وهو صحيح ل شك فيه. وف حديث

عائشة تصف عمر، رضي ال عنهما: فف%ن_خ. الك%ف%ر.ة% ود.ي_خ.ها أ%ي أ%ذلا
وقهرها. يقال: د.ي_خ. ود.و_خ. بعن واحد؛ وف حديث الدعاء: بعد أ%ن

ي'د.ي>خ.هم ال4س\ر'، وبعضهم يرويه بالذال العجمة، وهي لغة شاذة.
@دربخ: د.ر\ب.خ.ت1 المامة� لذ%كرها: خ.ض.عت له وطاوعته للس>فاد، وكذلك

الرجل� إ,ذا طأ}طأ% رأ}سه وبسط ظهره؛ قال:
ولو نقول�: د.ر\ب,خ'وا، لد.ر\ب.خ'وا

لف%ح\ل1نا، إ,ذ س.ر_ه الت_ن.وeخ'
يقول: إ,ن سيد الشعراء.

والد_ر\ب.خ.ة: ال3صغاء إ,ل الشيء والتذلل؛ قال ابن دريد: أ%حسبها
سريانية. ود.ر\ب.خ.: ذ%ل�؛ عن ابن ال4عراب، ول ي.ع\تذر له؛ وكذلك حكاه

يعقوب، والاء الهملة لغة، وقد تقدم ذكره. ود.ر\ب.خ. الرجل�: ح.ن ظهره؛
عن اللحيان.

.vدرد: الد_ر.د: ذهاب ال4سنان، د.ر,د. د.ر.دا@
ورجل أ%د\ر.د': ليس ف فمه سن، بي�ن الد_ر.د، وال�نثى د.ر\داء، وف

الديث: أمرت بالسواك حت خفت لد\ر.د.ن�؛ أ%راد بالوف الظن والعرب تذهب
بالظن مذهب اليقي فتجاب بوابا فتقول: ظننت لعبدال خي منك؛ وف

رواية: لزمت السواك حت خشيت أ%ن ي'د\ر,د.ن أ%ي يذهب بأ%سنان، والد>ر\د1م'
كال3د\ر,د1 ميمه زائدة، والد_ر\داء� من ال3بل: الت لقت أ%سنان'ها

بد'ر\د'رها من الكب.ر، والد>ر\د1م، بالكسر: الناقة السنة وهي
الد_رداء�، واليم زائدة، كما قالوا للد_ل}قاء3 د1ل}ق1م، وللد_ق}عاء3 د1ق}ع1م

على ف1ع\ل1م؛ وقول النابغة العدي:
،vونن ر.ه.ن_ا بالفاقة عامرا



با كان ف الد_رداء3، ر.ه\ناv ف%أ�ب\س3ل
قال أ%بو عبيدة: الد_رداء� كتيبة كانت لم.

والد_ر.د'، ال%ر.د'، ورجل د.ر,د¬: ح.ر,د¬.
.vر.ي\د¬: تصغي أ%درد مرخا�ود'ر.ي\د¬: اسم، وذ

ود'ر\د1يe الزيت وغيه: ما يبقى ف أ%سفله. وف حديث الباقر: أ%تعلون
ف النبيذ الدeر\د1ي_؟ قيل: وما الدردي؟ قال: الر_و\ب.ة�؛ أ%راد

بالدردي المية الت تترك على العصي والنبيذ ليتخمر، وأ%صله ما يركد ف
أ%سفل كل مائع كال4شربة وال4دهان.

@دعد: د.ع\د': اسم امرأ%ة معروف، والمع د.عدات' وأ%د\ع'د¬ ود'عود¬، يصرف
ول يصرف؛ قال جرير:

يا دار' أ%ق}و.ت\ بانب الل�ب.ب,،
بي تلع العقيق فالك�ث�ب,

حيث استقر_ت ن.واهم'، فس'قوا
ص.و\ب. غمام م'ج.ل}ج,ل� ل%ج,ب,

ل ت.ت.ل%ف�ع\ ب,ف%ض\ل, م1ئز.ر,ها
د.ع\د¬، ول ت'غ\ذ% د.ع\د' بالع'ل%ب

التلفع: الشتمال بالثوب كلبسة نساء3 ال4عراب، والعلب: أ%قداح من جلود،
الواحد ع'ل}ب.ةD، يلب فيه اللب ويشرب أ%ي ليست دعد هذه من تشتمل

بثوبا وتشرب اللب بالعلبة كنساء3 ال4عراب الشقيات، ولكنها من نشأ% ف
نعمة وك%سي أ%حسن. كسوة. وحكي عن بعض ال4عراب: يقال ل�م> خ'ب.ي� د.ع\د¬؛

قال أ%بو منصور: ول أ%عرفه.
والد_خ: الدخان، جاء به بفتح الدال.

@دبذ: الد_ياب'وذ�: ث%و\ب¬ 
(* قوله «ثوب» كذا بالصل والصحاح، والناسب

ثياب ينسج واحدها بنيين جع ديبوذ) ينسج بنيين كأ%نه جع د.ي\ب'وذ على
ف%ي\ع'ول؛ قال أ%بو عبيد: أ%صله بالفارسية دوبوذ؛ وأ%نشد ال4عشى يصف

الثور:
عليه ديابوذ تسربل تته

أ%ر.ن\د.ج. إ,س\كاف{ يالط ع1ظ}ل1م.ا
قال: وربا عربوه بدال غي معجمة.



@دوذ: الد_اذ1يe: نبت، وقيل: هو شيء له ع'ن\قود مستطيل وحبه على شكل حب
الشعي يوضع منه مقدار رطل ف الف%ر.ق ف%ت.ع\ب.ق' رائحته ويود إ,سكاره؛

قال:
ش.ر,بنا من الد_اذ1ي> حت كأ%ننا
م'لوك¬، لنا ب.رe الع1راق%ي\ن, والبحر'

جاء على لفظ النسب وليس بنسب؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا بأ%ن أ%لفه
.vواو لكونا عينا

@دبر: الدeب'ر' والدeب\ر': نقيض الق�ب'ل. ود'ب'ر' كل شيء: ع.ق1ب'ه
وم'ؤخ_ر'ه؛ وجعهما أ%د\بار¬. ود'ب'ر' كلY شيء: خلف ق�ب'ل1ه ف كل شيء ما

خل قولم 
(* قوله: «ما خل قولم جعل فلن إل» ظاهره أن دبر ف قولم

ذلك بضم الدال والباء، وضبط ف القاموس ونسخة من الصحاح بفتح الدال وسكون
الوحدة). جعل فلن قولك دبر أ�ذنه أ%ي خلف أ�ذنه. الوهري: الدeب\ر'

والدeب'ر' خلف الق�ب'ل، ود'ب'ر' الشهر: آخره، على الثل؛ يقال: جئتك
د'ب'ر. الشهر وف د'ب'ر,ه وعلى د'ب'ر,ه، والمع من كل ذلك أ%دبار؛ يقال: جئتك

أ%د\بار الشهر وف أ%د\باره. وال4د\بار لذوات الوافر والظYل}ف1
وال1خ\ل%ب,: ما ي.ج\م.ع' الس\ت. وال%ياء4، وخص بعضهم به ذوات ال�ف>،

والياء� من كل ذلك وحده د'ب'ر¬. ود'ب'ر' البيت: مؤخره وزاويته.
وإ,دبار' النجوم: تواليها، وأ%دبار'ها: أ%خذها إ,ل الغ.ر\ب, للغ'ر'وب

آخر الليل؛ هذه حكاية أ%هل اللغة؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا ل4ن
ال4د\بار. ل يكون ال4خ\ذ% إ,ذ ال4خذ مصدر، وال4د\بار' أ%ساء.

وأ%دبار السجود وإ,دباره. أ%واخر الصلوات، وقد قرئ: وأ%دبار وإ,دبار، فمن قرأ%
وأ%دبار فمن باب خلف ووراء، ومن قرأ% وإ,دبار فمن باب خفوق النجم. قال

ثعلب ف قوله تعال: وإ,دبار النجوم وأ%دبار السجود؛ قال الكسائي: إ,دبار
النجوم أ%ن لا د'ب'راv واحداv ف وقت السح.ر، وأ%دبار السجود ل4ن مع كل

سجدة إدباراv؛ التهذيب: من قرأ% وأ%دبار السجود، بفتح ال4لف، جع على
د'ب'ر� وأ%دبار، وها الركعتان بعد الغرب، روي ذلك عن علي بن أ%ب طالب،

كر�م ال وجهه، قال: وأ%ما قوله وإ,دبار النجوم ف سورة الطور فهما
الركعتان قبل الفجر، قال: ويكسران جيعاv وينصبان؛ جائزان.

ود.ب.ر.ه' ي.د\ب'ر'ه د'ب'وراv: تبعه من ورائه.



وداب,ر' الشيء: آخره. الش_ي\بان,يe. الد_اب,ر.ة� آخر الرمل. وقطع
ال داب,ر.هم أ%ي آخر من بقي منهم. وف التنزيل: ف%ق�ط1ع. داب,ر' القوم

الذين ظلموا؛ أ%ي اس\ت'ؤ\ص1ل% آخر'هم؛ ود.اب,ر.ة� الشيء: ك%د.اب,ر,ه. وقال
ال تعال ف موضع آخر: وق%ض.ي\نا إ,ليه ذلك ال4م\ر. أ%ن د.اب,ر. هؤلء

مقطوع م'ص\ب,ح1ي. قول�هم: قطع ال دابره؛ قال ال4صمعي وغيه: الدابر
ال4صل أ%ي أ%ذهب ال أ%صله؛ وأ%نشد ل1و.ع\ل%ة%:

ف1دÝى ل%ك�م.ا ر,ج\ل%ي_ أ�م>ي وخال%ت1ي،
غ%داة% الك�لب,، إ,ذ} ت'ح.زe الد_واب,ر'

أ%ي يقتل القوم فتذهب أ�صولم ول يبقى لم أ%ثر. وقال ابن ب'ز'ر\ج�:
د.اب,ر' ال4مر آخره، وهو على هذا كأ%نه يدعو عليه بانقطاع الع.ق1ب, حت ل

يبقى أ%حد يلفه. الوهري: ود'ب'ر' ال4مر ود'ب\ر'ه آخره؛ قال الكميت:
أ%ع.ه\د.ك. م1ن\ أ�ول%ى الش_ب,يب.ة1 ت.ط}ل�ب'
على د'ب'ر�؟ ه.ي\ه.ات. شأ}و¬ م'غ.ر>ب'

وف حديث الدعاء: واب\ع.ث} عليهم بأ}ساv ت.ق}ط%ع' به داب,ر.ه'م\؛ أ%ي
جيعهم حت ل يبقى منهم أ%حد. وداب,ر' القوم: آخ1ر' من يبقى منهم وييء ف

آخرهم. وف الديث: أ%يeما م'س\ل1م� خ.ل%ف غازياv ي داب,ر.ت1ه؛ أ%ي من
يبقى بعده. وف حديث عمر: كنت أ%رجو أ%ن يعيش رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، حت ي.د\ب'ر.نا أ%ي ي.خ\ل�ف%نا بعد موتنا. يقال: د.ب.ر\ت' الرجل%
إ,ذا بقيت بعده. وع.ق1ب' الرجل: د.اب,ر'ه.

والدeب'ر' والدeب\ر': الظهر. وقوله تعال: س.ي'ه\ز.م' المع
وي'و.ل©ون% الدeب'ر.؛ جعله للجماعة، كما قال تعال: ل ي.ر\ت.دe إ,ليهم

ط%ر\ف�ه'م\؛ قال الفر�اء: كان هذا يوم. بدر وقال الدeب'ر. فو.ح_د. ول يقل
ال4د\بار.، وكلê جائز صواب¬، تقول: ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأ}س،

كما تقول: فلن كثي الدينار والدرهم؛ وقال ابن مقبل:
الكاس1ر,ين. الق%ن.ا ف ع.و\ر.ة1 الدeب'ر,

وداب,ر.ة� الافر: م'ؤ.خ_ر'ه، وقيل: هي الت تلي م'ؤ.خ_ر. الرeس\غ,،
وجعها الدوابر. الوهري: د.اب,ر.ة الافر ما حاذى موضع الرسغ، ودابرة

ال3نسان ع'ر\ق�وبه؛ قال وعلة: إ,ذ تز الدوابر. ابن ال4عراب:
الد_اب,ر.ة� ال%ش\ؤ'وم.ة�، والدابرة الزية.

والد_ب\ر.ة�، بال3سكان والتحريك: الزية ف القتال، وهو اسم من



ال3د\بار. ويقال: جعل ال عليهم الد_ب\ر.ة%، أ%ي الزية، وجعل لم
الد_ب\ر.ة% على فلن أ%ي الظ�ف%ر والنeص\ر.ة%. وقال أ%بو جهل لبن مسعود يوم

بدر وهو م'ث}ب.ت¬ ج.ريح ص.ر,يع¬: ل1م.ن, الد_ب\ر.ة�؟ فقال: ل ولرسوله
يا عدو� ال؛ قوله لن الدبرة أ%ي لن الدولة والظفر، وتفتح الباء

وتسكن؛ ويقال: ع.ل%ى م.ن, الد_ب\ر.ة� أ%يضاv أ%ي الزية.
والد_اب,ر.ة�: ض.ر\ب¬ من الش_غ\ز.ب,ي_ة ف الص>ر.اع,.

والد_اب,ر.ة�: ص1يص1ي.ة� الد>يك. ابن سيده: د.اب,ر.ة� الطائر
ال�ص\ب'ع' الت من وراء رجله وبا ي.ض\ر,ب' الب.از,ي، وهي للديك أ%سفل من

الص>يص1ي.ة1 يطأ� با.
،vوفلن ل يصلي الصلة إ,ل� د.ب.ر,ي�ا .vأ%ي أ%خ1يا vوجاء د.ب.ر,ي�ا

بالفتح، أ%ي ف آخر وقتها؛ وف الكم: أ%ي أ%خياv؛ رواه أ%بو عبيد عن
ال4صمعي، قال: وال�ح.د>ث�ون يقولون د'ب'ر,ي�اv، بالضم، أ%ي ف آخر

وقتها؛ وقال أ%بو اليثم: د.ب\ر,ي�اv، بفتح الدال وإ,سكان الباء. وف الديث
عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ثلثة ل يقبل ال لم صلة:

vأ%م_ قوما Dورجل ،vرجل اع\ت.ب.د. م'حر_را ،vأ%تى الصلة% د1بارا Dرجل
هم له كارهون؛ قال ال3ف}ر,يقيe راوي هذا الديث: معن قوله دباراv أ%ي

بعدما يفوت الوقت. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،
قال: «إ,ن للمنافقي علمات ي'عرفون با: ت.ح1ي_ت'هم ل%ع\ن.ةD، وطعامهم

ن'ه\ب.ةD، ل ي.ق}ر.ب'ون الساجد إ,ل ه.ج\راv، ول يأ}تون الصلة إ,ل
د.ب\راv، مستكبين ل يأ}ل%ف�ون ول ي'ؤ\ل%ف�ون%، خ'ش'ب¬ بالليل، ص'خ'ب¬
بالنهار؛ قال ابن ال4عراب: قوله دباراv ف الديث ال4و_ل جع د.ب\ر�

ود.ب.ر�، وهو آخر أ%وقات الشيء الصلة وغيها؛ قال: ومنه الديث الخر ل
يأ}ت الصلة إ,ل دب\راv، يروى بالضم والفتح، وهو منصوب على الظرف؛ وف

حديث آخر: ل يأ}ت الصلة إ,ل د.ب.ر,ي�اv، بفتح الباء وسكونا، وهو
منسوب إ,ل الد_ب\ر, آخر الشيء، وفتح الباء من تغييات النسب، ونصبه على

الال من فاعل يأ}ت، قال: والعرب تقول الع1لم ق%ب\ل1يÒ وليس
بالد_ب.ر,ي>؛ قال أ%بو العباس: معناه أ%ن العال التقن ييبك سريعاv والتخلف يقول

ل فيها نظر. ابن سيده: تبعت صاحب د.ب.ر,ي�اv إ,ذا كنت معه فتخلفت عنه
ث تبعته وأ%نت تذر أ%ن يفوتك.

ود.ب.ر.ه' ي.د\ب,ر'ه وي.د\ب'ر'ه: ت.ل د'ب'ر.ه. والد_اب,ر': التابع.



vوجاء ي.د\ب'ر'هم أ%ي ي.ت\ب.ع'ه'م\، وهو من ذلك. وأ%د\ب.ر. إ,د\بارا
ود'ب\راv: ول�ى؛ عن كراع. والصحيح أ%ن ال3د\بار. الصدر والدeب\ر السم.

وأ%د\ب.ر. أ%م\ر' القوم: ول�ى ل1ف%ساد{. وقول ال تعال: ث ول�يتم
مدبرين؛ هذا حال مؤكدة ل4نه قد علم أ%ن مع كل تولية إ,دباراv فقال مدبرين

مؤكداv؛ ومثله قول ابن دارة:
أ%نا اب\ن' د.ار.ة% م.عروفاv لا نس.ب،

وه.ل} بدار.ة%، با ل%لن_اس,، من عار,؟
قال ابن سيده: كذا أ%نشده ابن جن لا نسب وقال لا يعن النسبة، قال:

وروايت له نسب.
وال%د\ب.ر.ة�: ال3د\بار'؛ أ%نشد ثعلب:

هذا ي'صاد1يك. إ,ق}بالv ب,م.د\ب.ر.ة{؛
وذا ي'ناد1يك. إ,د\باراv ب,إ,د\بار,

ود.ب.ر. بالشيء: ذهب به. ود.ب.ر. الرجل�: ول�ى وش.ي_خ.؛ ومنه قوله
تعال: والليل إ,ذا د.ب.ر.؛ أ%ي تبع النهار. ق%ب\ل%ه، وقرأ% ابن عباس

وماهد: والليل إ,ذ أ%د\ب.ر.، وقرأ%ها كثي من الناس: والليل إ,ذا د.ب.ر.، وقال
الفراء: ها لغتان: د.ب.ر. النهار وأ%د\ب.ر.، ود.ب.ر. الص_ي\ف'

وأ%د\ب.ر.، وكذلك ق%ب.ل% وأ%ق}ب.ل%، فإ,ذا قالوا أ%قبل الراكب أ%و أ%دبر ل
يقولوا إ,ل بال4لف، قال: وإ,نما عندي ف العن ل%واحد¬ ل أ�ب\ع1د' اين

يأ}ت ف الرجال ما أ%تى ف ال4زمنة، وقيل: معن قوله: والليل إ,ذا
د.ب.ر.، جاء بعد النهار، كما تقول خ.ل%ف.. يقال: د.ب.ر.ن,ي فلن وخ.ل%ف%ن,ي

أ%ي جاء بعدي، ومن قرأ%: والليل إ,ذا أ%د\ب.ر.؛ فمعناه ول�ى ليذهب.
:eذ%ل1ي�ود.اب,ر' الع.ي\ش,: آخره؛ قال م.ع\ق1ل� ابن' خ'و.ي\ل1د{ ال

وما ع.ر_ي\ت' ذا ال%ي_ات1، إ,ل�
ل4ق}ط%ع. د.اب,ر. الع.ي\ش, ال�ب.اب,

وذا اليات: اسم سيفه. ودابر العيش: آخره؛ يقول: ما عريته إ,ل ل4قتلك.
ود.ب.ر. النهار وأ%د\ب.ر.: ذهب. وأ%م\س, الد_اب,ر':

الذاهب؛ وقالوا: مضى أ%م\س, الد_اب,ر' وأ%م\س, ال}م'د\ب,ر'، وهذا من
التطو�ع ال�شام> للتأ}كيد ل4ن اليوم إ,ذا قيل فيه أ%م\س, فمعلوم أ%نه

د.ب.ر.، لكنه أ%كده بقوله الدابر كما بينا؛ قال الشاعر:
وأ%ب,ي الذي ت.ر.ك. اللوك. وج.م\ع.ه'م\



ب,ص'ه.اب. هام1د.ةv، كأ%م\س, الد_اب,ر,
وقال ص.خ\ر' بن عمرو الث�ر,يد السeل%م1ي:

،vناء4 وم.و\ح.دا�ولقد ق%ت.ل}ت'ك�م' ث
وت.ر.ك}ت' م'ر_ة% م1ث}ل% أ%م\س, الد_اب,ر,

ويروى ال�د\ب,ر,. قال ابن بري: والصحيح ف إ,نشاده مثل أ%مس الدبر؛
قال: وكذلك أ%نشده أ%بو عبيدة ف مقاتل الفرسان؛ وأ%نشد قبله:

vولقد د.ف%ع\ت' إ,ل د'ر.ي\د{ ط%ع\ن.ة
ن.ج\لء4 ت'ز\غ1ل� مثل ع.طY ال%ن\ح.ر,

.eوالع.ط©: الش_ق .vق1ط%عا vت'خ\ر,ج' الد_م. ق1ط%عا :�ت'ز\غ1ل
والنجلء: الواسعة. ويقال: هيهات، ذهب فلن كما ذهب أ%م\س, الداب,ر'، وهو

الاضي ل يرجع أ%بداv. ورجل خاس1ر¬ داب,ر¬ إتباع، وسيأ}ت خاس1ر¬ داب,ر¬،
.vويقال خاس1ر¬ دام1ر¬، على البدل، وإ,ن ل يلزم أ%ن يكون بدل

واس\ت.د\ب.ر.ه': أ%تاه من ورائه؛ وقول ال4عشى يصف المر أ%نشده أ%بو
عبيدة:

ت.م.ز_ز\ت'ها غ%ي\ر. م'س\ت.د\ب,ر�،
على الشeر\ب,، أ%و م'ن\ك1ر� ما ع'ل1م\

قال: قوله غي مستدبر ف�س>ر. غي مستأ}ثر، وإ,نا قيل للمستأ}ثر مستدبر
ل4نه إ,ذا استأ}ثر بشربا استدبر عنهم ول يستقبلهم ل4نه يشربا دونم

ويول عنهم. والد_اب,ر' من القداح: خلف الق%اب,ل,، وصاحبه م'د.اب,ر¬؛
قال ص.خ\ر الغ.ي� ال�ذ%ل1يe يصف ماء ورده:

ف%خ.ض\خ.ض\ت' ص'ف}ن,ي. ف ج.م>ه1،
خ1ي.اض. ال�داب,ر, ق1د\حاv ع.ط�وف%ا

ال�داب,ر': القمور ف اليسر، وقيل: هو الذي ق�م1ر. مرة بعد
ف%ي'ع.او,د' ل1ي.ق}م'ر.؛ وقال ال4صمعي: الدابر ال�و.لYي ال�ع\ر,ض عن صاحبه؛

وقال أ%بو عبيد: الدابر الذي يضرب بالقداح. ود.اب.ر\ت' فلناv: عاديته.
vوقولم: ما ي.ع\ر,ف' ق%بيل%ه' من د.ب,ي,ه، وفلن ما ي.د\ر,ي ق%ب,يل
�من د.ب,ي�؛ العن ما يدري شيئاv. وقال الليث: الق%ب,يل� ف%ت\ل

الق�ط}ن,، والد_ب,ي': ف%ت\ل� الك%ت_ان1 والصeوف. ويقال: الق%ب,يل� ما
و.ل1ي.ك. والد_ب,ي' ما خالفك. ابن ال4عراب: أ%د\ب.ر. الرجل� إ,ذا ع.ر.ف.

د.ب,يه من ق%بيله. قال ال4صمعي: الق%بيل ما أ%قبل من الفاتل إ,ل ح1ق}و,ه،



والد_ب,ي' ما أ%دبر به الفاتل إ,ل ركبته. وقال الفضل: القبيل ف%و\ز'
الق1دح ف الق1م.ار,، والد_ب,ي' خ.ي\ب.ة� الق1د\ح,. وقال الشيبان:

الق%بيل طاعة الرب والد_بي معصيته. الصحاح: الد_بي ما أ%دبرت\ به
الرأ%ة من غ%ز\لا حي ت.ف}ت1ل�ه. قال يعقوب: الق%بيل� ما أ%ق}بلت. به إ,ل

صدرك، والد_بي ما أ%دبرت. به عن صدرك. يقال: فلن ما يعرف ق%بيلv من
د.بي، وسنذكر من ذلك أ%شياء ف ترجة1 ق%ب.ل%، إ,ن شاء ال تعال.

والد>ب\ر.ة�: خ1لف' الق1ب\ل%ة؛ يقال: فلن ما له ق1ب\ل%ةD ول
د1ب\ر.ةD إ,ذا ل يهتد لهة أ%مره، وليس لذا ال4مر ق1ب\ل%ةD ول د1ب\ر.ةD إ,ذا
ل يعرف وجهه؛ ويقال: قبح ال ما ق%ب.ل% منه وما د.ب.ر.. وأ%د\ب.ر.

الرجل%: جعله وراءه. ود.ب.ر. الس_ه\م' أ%ي خرج من ال%د.ف1. وف الكم:
د.ب.ر. السهم' ال%د.ف. ي.د\ب'ر'ه د.ب\راv ود'ب'وراv جاوزه وسقط وراءه.

والد_اب,ر' من السهام: الذي يرج من ال%د.ف1. ابن ال4عراب: د.ب.ر. رد_،
ود.ب.ر. تأ%خر، وأ%د\ب.ر. إ,ذا ان\ق%ل%ب.ت\ ف%ت\ل%ة� أ�ذن الناقة إ,ذا

ن'ح1ر.ت\ إ,ل ناحية الق%ف%ا، وأ%ق}ب.ل% إ,ذا صارت هذه الف%ت\ل%ة� إ,ل
ناحية الوجه.

والد_ب.ر.ان�: نم بي الث©ر.ي_ا وال%و\زاء3 ويقال له الت_اب,ع'
والتeو.ي\ب,ع'، وهو من منازل القمر، س'م>ي. د.ب.ر.اناv ل4نه ي.د\ب'ر'

الثريا أ%ي ي.ت\ب.ع'ها. ابن سيده: الد_ب.ران� نم ي.د\ب'ر' الثريا، لزمته
ال4لف واللم ل4نم جعلوه الشيء بعينه. قال سيبويه: فإ,ن قيل: أ%يقال

لكل شيء صار خلف شيء د.ب.رانD؟ فإ,نك قائل له: ل، ولكن هذا بنزلة العد\ل
والع.د1يل,، وهذا الضرب كثي أ%و معتاد. الوهري: الد_ب.ران� خسة

كواكب من الث�و\ر, يقال إ,نه س.ن.ام'ه، وهو من منازل القمر.
وجعلت' الكلم. د.ب\ر. أ�ذن وكلم.ه د.ب\ر. أ�ذن أ%ي خ.ل}ف1ي ل

أ%ع\ب.أ} به، وت.ص.ام.م\ت' عنه وأ%غضيت عنه ول أ%لتفت إ,ليه، قال:
ي.د.اها كأ%و\ب, الات1ح1ي. إ,ذا م.ش.ت\،

ور,ج\لD ت.ل%ت\ د.ب\ر. الي.د.ي\ن, ط%ر'وح'
وقالوا: إ,ذا رأ%يت الثريا ت'د\ب,ر' ف%ش.ه\ر ن.ت.اج وش.ه\ر م.ط%ر، أ%ي

إ,ذا بدأ%ت للغروب مع الغرب فذلك وقت الطر ووقت ن.تاج ال3بل، وإ,ذا
رأ%يت الش>ع\ر.ى ت'ق}ب,ل� فم.ج\د' ف%تÝى وم.ج\د' ح.م\ل�، أ%ي إ,ذا رأ%يت

الشعرى مع الغرب فذلك ص.م1يم' الق�ر>، فل يصب على الق1ر.ى وفعل الي



ف ذلك الوقت غي الفت الكري الاجد الر�، وقوله: ومد حل أ%ي ل يمل
فيه الثYق}ل% إ,ل ال%م.ل� الشديد ل4ن المال ت'ه\ز.ل� ف ذلك الوقت

وتقل الراعي.
والد_ب'ور': ريح تأ}ت من د'ب'ر, الكعبة ما يذهب نو الشرق، وقيل: هي
الت تأ}ت من خلفك إ,ذا وقفت ف القبلة. التهذيب: والد_ب'ور بالفتح،

الريح الت تقابل الص_ب.ا والق%ب'ول%، وهي ريح ت.ه'بe من نو الغرب،
والصبا تقابلها من ناحية الشرق؛ قال ابن ال4ثي: وقول من قال سيت به

ل4نا تأ}ت من د'ب'ر, الكعبة ليس بشيء. ود.ب.ر.ت1 الريح' أ%ي تو�لت
د.ب'وراv؛ وقال ابن ال4عراب: م.ه.بe الد_ب'ور من م.س\ق%ط1 الن_س\ر الطائر

إ,ل م.ط}ل%ع, س'ه.ي\ل� من التذكرة، يكون اساv وصفة، فمن الصفة قول
ال4عشى:

لا ز.ج.لD ك%ح.ف1يف1 ال%صا
د، صاد.ف. بالل�ي\ل, ر,ياv د.ب'ورا

ومن السم قوله أ%نشده سيبويه لرجل من باهلة:
vر,يح' الد_ب'ور, مع الش_م.ال,، وتار.ة

ر,ه.م' الر_ب,يع, وصائب' الت_ه\تان1
قال: وكونا صفة أ%كثر، والمع د'ب'ر¬ ود.بائ1ر'، وقد د.ب.ر.ت\ ت.د\ب'ر'

د'ب'وراv. ود'ب,ر. القوم'، على ما ل يسم_ فاعله، فهم م.د\ب'ور'ون:
أ%صابتهم ريح الد_ب'ور؛ وأ%د\ب.ر'وا: دخلوا ف الد_بور، وكذلك سائر

الرياح. وف الديث: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ن'ص1ر\ت' بالص_ب.ا
وأ�ه\ل1ك%ت\ عاد¬ بالد_ب'ور,.

ورجل أ�داب,ر¬: للذي يقطع رحه مثل أ�بات1ر�. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ذا
ز.و_ق}ت'م\ م.س.اج,د.ك�م\ وح.ل�ي\ت'م\ م.صاح1ف%ك�م\ فالد_بار' عليكم،

بالفتح، أ%ي اللك. ورجل أ�داب,ر¬: ل يقبل قول أ%حد ول ي.ل}و,ي على
شيء. قال السياف: وحكى سيبويه أ�داب,راv ف ال4ساء ول يفسره أ%حد على

أ%نه اسم، لكنه قد قرنه بأ�حام1ر� وأ�جار,د{، وها موضعان، فعسى أ%ن
يكون أ�داب,ر¬ موضعاv. قال ال4زهري: ورجل أ�بات1ر¬ ي.ب\ت'ر' ر.ح1م.ه'

.�فيقطعها، ورجل أ�خاي,لD وهو ال�خ\تال
وأ�ذن م'داب.ر.ةD: قطعت من خلفها وشقت. وناقة م'داب.ر.ة: ش'قت من ق1ب.ل,

ق%فاها، وقيل: هو أ%ن ي.ق}ر,ض. منها ق%ر\ض.ةv من جانبها ما يلي قفاها،



وكذلك الشاة. وناقة ذات إ,ق}بال%ة{ وإ,د\بارة إ,ذا ش'ق_ م'ق%د_م'
أ�ذنا وم'ؤ.خ_ر'ها وف�ت1ل%ت\ كأ%نا ز.ن.م.ةD؛ وذكر ال4زهري ذلك ف الشاة

.vأ%يضا
وال3د\بار': نقيض' ال3ق}بال؛ والس\ت1د\بار': خلف' الستقبال. ورجل

م'قاب.لD وم'داب.ر¬: م.ح\ض¬ من أ%بويه كري الطرفي. وفلن م'س\ت.د\ب.ر'
ال%ج\د1 م'س\ت.ق}ب.لD أ%ي كري أ%و_ل م.ج\د1ه1 وآخ1ر,ه؛ قال ال4صمعي:

وذلك من ال3ق}بالة وال3د\بار.ة، وهو شق ف ال�ذن ث يفتل ذلك، فإ,ذا
أ�ق}ب,ل% به فهو ال3ق}بال%ة�، وإ,ذا أ�د\ب,ر. به فهو ال3د\بارة،

،Dمن ال�ذن هي ال3قبالة وال3دبارة كأ%نا ز.ن.م.ة �وال1ل}د.ة� ال�ع.ل�ق%ة
والشاة م'داب.ر.ةD وم'قاب.ل%ةD، وقد أ%د\ب.ر\ت'ها وقاب.ل}ت'ها. وناقة ذات

إ,قبالة وإ,دبارة وناقة م'قاب.ل%ة م'داب.ر.ةD أ%ي كرية الطرفي من ق1ب.ل
أ%بيها وأ�مها.

وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى أ%ن ي'ض.ح_ى بقاب.ل%ة{
أ%و م'داب.ر.ة{؛ قال ال4صمعي: القابلة أ%ن يقطع من طرف أ�ذنا شيء ث

يترك معلقاv ل ي.ب,ي كأ%نه ز.ن.م.ةD؛ ويقال لثل ذلك من ال3بل:
ال�ز.ن_م'، ويسمى ذلك ال�ع.ل�ق' الر_ع\ل%. وال�داب.ر.ة�: أ%ن يفعل ذلك

بؤخر ال�ذن من الشاة؛ قال ال4صمعي: وكذلك إ,ن بان ذلك من ال�ذن فهي
م'قاب.ل%ةD وم'داب.ر.ةD بعد أ%ن كان قطع. وال�د.اب.ر' من النازل: خلف'
ال�قاب.ل,. وت.داب.ر. القوم: ت.عاد.و\ا وت.قاط%ع'وا، وقيل: ل يكون ذلك

إ,ل ف بن ال4ب. وف الديث: قال النب، صلى ال عليه وسلم: ل
�ت.د.اب.ر'وا ول ت.قاط%ع'وا؛ قال أ%بو عبيد: الت_د.اب'ر' ال�صار.م.ة

وال1ج\ران�، مأ}خوذ من أ%ن ي'و.لYي. الرجل� صاح1ب.ه د'ب'ر.ه وقفاه وي'ع\ر,ض. عنه
بوجهه وي.ه\ج'ر.ه؛ وأ%نشد:

أ%أ%و\ص.ى أ%بو ق%ي\س� بأ%ن ت.ت.واص.ل�وا،
وأ%و\ص.ى أ%بو ك�م\، وي\ح.ك�م\ أ%ن ت.د.اب.ر'وا؟ ود.ب.ر. القوم'

ي.د\ب'ر'ون% د1باراv: هلكوا. وأ%د\ب.ر'وا إ,ذا و.ل�ى أ%مر'هم إ,ل آخره فلم
يبق منهم باقية.

ويقال: عليه الد_بار' أ%ي الع.ف%اء� إ,ذا دعوا عليه بأ%ن ي.د\ب'ر. فل
يرجع؛ ومثله: عليه العفاء أ%ي الدeر'وس واللك. وقال ال4صمعي:

الد_بار' اللك، بالفتح، مثل الد_مار.



والد_ب\ر.ة: نقيض' الد_و\ل%ة، فالد_و\ل%ة� ف الي والد_ب\ر.ة� ف
الشر. يقال: جعل ال عليه الد_ب\ر.ة، قال ابن سيده: وهذا أ%حسن ما

رأ%يته ف شرح الد_ب\ر.ة؛ وقيل: الد_ب\ر.ة� العاقبة.
ود.ب_ر. ال4م\ر. وت.د.ب_ره: نظر ف عاقبته، واس\ت.د\ب.ر.ه: رأ%ى ف

عاقبته ما ل ير ف صدره؛ وع.ر.ف. ال4م\ر. ت.د.بeراv أ%ي بأ%خ.ر.ة{؛ قال
جرير:

ول ت.ت_ق�ون% الش_ر_ حت ي'ص1يب.ك�م\،
ول ت.ع\ر,ف�ون% ال4مر. إ,ل ت.د.بeر.ا

والت_د\ب,ي' ف ال4مر: أ%ن تنظر إ,ل ما ت.ؤ'ول إ,ليه عاقبته،
والت_د.بeر: التفكر فيه. وفلن ما ي.د\ر,ي ق1ب.ال% ال4م\ر, من د1باره أ%ي

أ%و_له من آخره. ويقال: إ,ن فلناv لو استقبل من أ%مره ما استدبره
ل%ه'د1ي. ل1و,ج\ه.ة1 أ%م\ر,ه أ%ي لو علم ف ب.د\ء3 أ%مره ما علمه ف آخره

لس\ت.ر\ش.د. ل4مره. وقال أ%ك}ث%م' ب\ن' ص.ي\ف1ي¼ لبنيه: يا ب.ن,ي_ ل
ت.ت.د.ب_ر'وا أ%عجاز أ�مور قد و.ل�ت\ ص'د'ور'ها. والت_د\ب,ي': أ%ن

ي.ت.د.ب_ر. الرجل� أ%مره وي'د.ب>ر.ه أ%ي ينظر ف عواقبه. والت_د\ب,ي': أ%ن
ي'عتق الرجل عبده عن د'ب'ر�، وهو أ%ن يعتق بعد موته، فيقول: أ%نت حر بعد

موت، وهو م'د.ب_ر¬؛ وف الديث: إ,ن فلناv أ%عتق غلماv له عن د'ب'ر�؛
أ%ي بعد موته. ود.ب_ر\ت' العبد. إ,ذا ع.ل�ق}ت. عتقه بوتك، وهو التدبي

أ%ي أ%نه يعتق بعدما يدبره سيده ويوت. ود.ب_ر. العبد: أ%عتقه بعد
الوت. ود.ب_ر. الديث% عنه: رواه. ويقال: د.ب_ر\ت' الديث عن فلن

ح.د_ث}ت' به عنه بعد موته، وهو ي'د.ب>ر' حديث فلن أ%ي يرويه. ود.ب_ر\ت'
الديث أ%ي حد�ثت به عن غيي. قال شر: دب_ر\ت' الديث ليس بعروف؛ قال

ال4زهري: وقد جاء ف الديث: أ%م.ا س.م1ع\ت.ه' من معاذ ي'د.ب>ر'ه عن رسول
ال، صلى ال عليه وسلم؟ أ%ي يد�ث به عنه؛ وقال: إ,نا هو ي'ذ%ب>ر'ه،

،�بالذال العجمة والباء، أ%ي ي'ت\ق1ن'ه؛ وقال الزجاج: الذYب\ر القراءة
وأ%ما أ%بو عبيد فإ,ن أ%صحابه رووا عنه ي'د.ب>ر'ه كما ترى، وروى

ال4زهري بسنده إ,ل س.ل�م, بن م1س\ك1ي� قال: سعت قتادة يد�ث عن فلن،
يرويه عن أ%ب الدرداء، ي'د.ب>ر'ه عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال:

ما ش.ر.ق%ت\ شس¬ ق%ط© إ,ل ب,ج.ن\ب.ي\ها ملكان ي'ناد1يان1 أ%نما
ي'س\م1ع.ان1 اللئق. غ%ي\ر. الث�ق%ل%ي\ن, الن وال3نس، أ%ل ه.ل�مeوا إ,ل



ربكم فإ,ن� ما ق%ل� وكف%ى خ.ي\ر¬ ما ك%ث�ر. وأ%ل}ه.ى، اللهم ع.ج>ل}
.vوع.ج>ل} ل1م'م\س3ك{ ت.ل%فا vل1م'ن\ف1ق� خ.ل%فا

ابن سيده: ود.ب.ر. الكتاب. ي.د\ب'ر'ه د.ب\راv كتبه؛ عن كراع، قال:
والعروف ذ%ب.ر.ه ول يقل د.ب.ره إ,ل هو.

والر_أ}ي' الد_ب.ر,يe: الذي ي'م\ع.ن' الن_ظ%ر' فيه، وكذلك الواب'
الد_ب.ر,يe؛ يقال: ش.رe الر_أ}ي, الد_ب.ر,يe وهو الذي ي.س\ن.ح'

أ%خياv عند فوت الاجة، أ%ي شره إ,ذا أ%د\ب.ر. ال4م\ر' وفات.
والد_ب.ر.ة�، بالتحريك: ق%ر\ح.ة� الدابة والبعي، والمع د.ب.ر¬

وأ%د\بار¬ مثل ش.ج.ر.ة{ وش.ج.ر� وأ%شجار. ود.ب,ر. البعي'، بالكسر، ي.د\ب.ر'
د.ب.راv، فهو د.ب,ر¬ وأ%د\ب.ر'، وال�نثى د.ب,ر.ةD ود.ب\راء�، وإ,بل

د.ب\ر.ى وقد أ%د\ب.ر.ها ال1م\ل� والق%ت.ب'، وأ%د\ب.ر\ت' البعي ف%د.ب,ر.؛
وأ%د\ب.ر. الرجل� إ,ذا د.ب,ر. بعيه، وأ%ن\ق%ب. إ,ذا ح.ف1ي. خ'فe بعيه. وف

حديث ابن عباس: كانوا يقولون ف الاهلية إ,ذا ب.ر.أ% الد_ب.ر' وعفا
ال4ث%ر'؛ الدبر، بالتحريك: الرح الذي يكون ف ظهر الدابة، وقيل: هو أ%ن

ي.ق}ر.ح. خف البعي، وف حديث عمر: قال لمرأ%ة أ%د\ب.ر\ت1 وأ%ن\ق%ب\ت1
أ%ي د.ب,ر. بعيك وح.ف1ي.. وف حديث قيس بن عاصم: إ,ن ل�ف}ق1ر' الب.ك}ر.

الض_ر\ع. والن_اب. ال�د\ب,ر. أ%ي الت أ%د\ب.ر. خ.ي\ر'ها.
وال4د\ب.ر': لقب ح'ج\ر, بن ع.د1ي¼ ن'ب,ز. به ل4ن السلح أ%د\ب.ر.

ظهره، وقيل: سي به ل4نه ط�ع1ن. م'و.لYياv؛ ود'ب.ي\ر¬ ال4س.د1يe: منه
.vكأ%نه تصغي أ%د\ب.ر. مرخا

والد_ب\ر.ة�: الساقية بي الزارع، وقيل: هي ال%ش.ار.ة� ف
ال%ز\ر.ع.ة1، وهي بالفارسية ك�ر\د.ه، وجعها د.ب\ر¬ ود1بار¬؛ قال بشر بن أ%ب

خازم:ت.ح.د_ر. ماء� الب,ئ}ر, عن ج'ر.ش1ي_ة{،
على ج,ر\ب.ة{، ي.ع\ل�و الد>بار. غ�ر'وب'ها

:�وقيل: الد>بار' الك�ر\د' من الزرعة، واحدتا د1بار.ةD. والد_ب\ر.ة
الك�ر\د.ة� من الزرعة، والمع الد>بار'. والد>بارات': ال4نار الصغار

الت تتفجر ف أ%رض الزرع، واحدتا د.ب\ر.ةD؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف
كيف هذا إ,ل أ%ن يكون جع د.ب\ر.ة على د1بار� أ�لقت الاء للجمع، كما

قالوا الف1ح.ال%ة� ث ج'م1ع. ال%م\ع' ج.م\ع. الس_لمة. وقال أ%بو حنيفة:
الد_ب\ر.ة البقعة من ال4رض تزرع، والمع د1بار¬.



والد_ب\ر' والد>ب\ر': الال الكثي الذي ل يصى كثرة، واحده وجعه
سواء؛ يقال: مالD د.ب\ر¬ ومالن د.ب\ر¬ وأ%موال د.ب\ر¬. قال ابن سيده: هذا

ال4عرف، قال: وقد ك�س>ر. على د'ب'ور�، ومثله مال د.ث}ر¬. الفر�اء:
الد_ب\ر' والد>ب\ر' الكثي من الض_ي\ع.ة والال، يقال: رجل كثي الد_ب\ر,

إ,ذا كان فاش1ي. الضيعة، ورجل ذو د.ب\ر� كثي الضيعة والال؛ حكاه أ%بو
عبيد عن أ%ب زيد.

وال%د\ب'ور: الروح. وال%د\ب'ور: الكثي الال.
والد_ب\ر'، بالفتح: النحل والزنابي، وقيل: هو من النحل ما ل ي.أ}ر,ي،

ول واحد لا، وقيل: واحدته د.ب\ر.ةD؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وه.ب\ت'ه' من و.ث%ب.ى ف%م1ط}ر.ه\

م.ص\ر'ور.ة1 ال%ق}و.ي\ن, م1ث}ل, الد_ب\ر.ه\
وجع' الد_ب\ر, أ%د\ب'ر¬ ود'ب'ور¬؛ قال زيد اليل:

ب,أ%ب\ي.ض. من أ%ب\ك%ار, م'ز\ن1 س.حاب.ة{،
�وأ%ر\ي, د.ب'ور� ش.ار.ه' الن_ح\ل% عاس1ل

أ%راد: شاره من النحل؛ وف الصحاح قال لبيد:
بأ%شهب من أ%بكار مزن سحابة،
وأ%ري دبور شاره النحل% عاسل

قال ابن بري يصف خراv مزجت باء أ%بيض، وهو ال4شهب. وأ%بكار: جع
ب,ك}ر�. والزن: السحاب ال4بيض، الواحدة م'ز\ن.ةD. وال4ر\ي': العسل.

وشار.ه': جناه، والنحل منصوب بإ,سقاط من أ%ي جناه من النحل عاسل؛ وقبله:
،Dع.ت1يق س'لفات{ س1ب.ت\ها س.ف1ين.ة

�ي.ك�رe عليها بال1زاج, الن_ياط1ل
والنياطل: مكاييل المر. قال ابن سيده: ويوز أ%ن يكون الدeب'ور' جع

د.ب\ر.ة{ كصخرة وصخور، وم.أ}نة وم'ؤ'ون{.
والد_ب'ور'، بفتح الدال: النحل، ل واحد لا من لفظها، ويقال للزنابي

أ%يضاv د.ب\ر¬.
وح.م1يe الد_ب\ر,: عاصم بن ثابت بن أ%ب ال4فلح ال4نصاري من أ%صحاب

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ�صيب يوم أ�حد فمنعت النحل الكفار
منه، وذلك أ%ن الشركي لا قتلوه أ%رادوا أ%ن ي'م.ثYل�وا به فسلط ال
عز وجل عليهم الزنابي الكبار ت.أ}ب,ر' الد_ار,ع. فارتدعوا عنه حت



أ%خذه السلمون فدفنوه. وقال أ%بو حنيفة: الد>ب\ر' النحل، بالكسر،
كالد_ب\ر,؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ب.أ%س\ف%ل, ذ%ات1 الد_ب\ر, أ�ف}ر,د. خ1ش\فها،
وقد ط�ر,د.ت\ ي.و\م.ي\ن,، فه\ي خ.ل�وج'

عن ش'ع\ب.ةv فيها د.ب,ر¬، ويروي: وقد و.ل%ه.ت\. والد_ب\ر' والد>ب\ر'
أ%يضاv: أ%ولد الراد؛ عنه. وروى ال4زهري بسنده عن مصعب بن عبد ال

الزبيي قال: ال%اف1ق%ان1 ما بي مطلع الشمس إ,ل مغربا. والد_ب\ر':
الزنابي؛ قال: ومن قال النحل فقد أ%خطأ%؛ وأ%نشد لمرأ%ة قالت لزوجها:

إ,ذا ل%س.ع.ت\ه' الن_ح\ل� ل ي.خ\ش. ل%س\ع.ها،
�وخال%ف%ها ف ب.ي\ت1 ن.و\ب� ع.وام1ل

شبه خروجها ودخولا بالنوائب. قال ال4صمعي: الماعة من النحل يقال لا
الث�و\ل�، قال: وهو الد_ب\ر' وال%ش\ر.م'، ول واحد لشيء من هذا؟ قال

ال4زهري: وهذا هو الصواب ل ما قال مصعب. وف الديث: فأ%رسل ال عليهم
الظ©ل�ة1 من الد_ب\ر,؛ هو بسكون الباء النحل، وقيل: الزنابي. والظلة:

السحاب. وف حديث بعض النساء 
(* قوله: «وف حديث بعض النساء» عبارة

النهاية: وف حديث سكينة ا هـ. قال السيد مرتضى: هي سكينة بنت السي، كما
صرح به الصفدي وغيه ا هـ. وسكينة بالتصغي كما ف القاموس). جاءت إ,ل

Dمها وهي صغية تبكي فقالت لا: ما ل%ك1؟ فقالت: مرت ب د'ب.ي\ر.ة�أ
ف%ل%س.ع.ت\ن,ي بأ�ب.ي\ر.ة{؛ هو تصغي الد_ب\ر.ة1 النحلة. والد_ب\ر': ر'قاد' كل

ساعة، وهو نو الت_س\ب,يخ. والد_ب\ر': الوت. ود.اب.ر. الرجل�: مات؛
عن اللحيان، وأ%نشد ل�مية بن أ%ب الصلت:

ز.ع.م. اب\ن' ج'د\عان% بن, ع.م\ـ
ـرو� أ%ن_ن,ي ي.و\ماv م'داب,ر\،

وم'ساف1ر¬ س.ف%راv ب.ع1يـ
ـداv، ل ي.ؤ'وب' له م'ساف1ر\

وأ%د\ب.ر. الرجل� إ,ذا مات، وأ%د\ب.ر. إ,ذا تغافل عن حاجة صديقه،
وأ%د\ب.ر.: صار له د1ب\ر¬، وهو الال الكثي. ود'بار¬، بالضم: ليلة ال4ربعاء،
وقيل: يوم ال4ربعاء عاد1ي_ةD من أ%سائهم القدية، وقال كراع: جاهلية؛

وأ%نشد:



أ�ر.ج>ي أ%ن} أ%ع1يش.، وأ%ن� ي.و\م1ي.
ب,أ%و_ل% أ%و ب,أ%ه\و.ن% أ%و ج'بار,
أ%و الت_ال1ي د'بار,، فإ,ن أ%ف�ت\ه'

ف%م'ؤ\ن,س أ%و ع.ر'وب.ة% أ%و\ ش1يار,
أ%ول: ال4ح.د'. وش1يار¬: السبت'، وكل منها مذكور ف موضعه. ابن

ال4عراب: أ%د\ب.ر. الرجل� إ,ذا سافر ف د'بار�. وسئل ماهد عن يوم الن_ح\س,
فقال: هو ال4ربعاء ل يدور ف شهره.

والد_ب\ر': قطعة تغلظ ف البحر كالزيرة يعلوها الاء وي.ن\ض'ب' عنها.
vأ%ن تكون د.ب\ر.ى ل ذ%هب.ا eح1ب�وف حديث النجاشي أ%نه قال: ما أ
وأ%ن>ي آذيت رجلv من السلمي؛ وف�س>ر. الد_ب\ر.ى بالبل، قال ابن

ال4ثي: هو بالقصر اسم جبل، قال: وف رواية ما أ�حب أ%ن ل د.ب\راv من
ذ%ه.ب�، والد_ب\ر' بلسانم: البل؛ قال: هكذا ف�س>ر، قال: فهو ف ال�ول

معرفة وف الثانية نكرة، قال: ول أ%دري أ%عرب هو أ%م ل.
.eود.ب.ر¬: موضع باليمن، ومنه فلن الد_ب.ر,ي

وذات' الد_ب\ر,: اسم ث%ن,ي_ة{؛ قال ابن ال4عراب: وقد صحفه ال4صمعي
فقال: ذات الد_ي\ر,. ود'ب.ي\ر¬: قبيلة من بن أ%سد. وال�د.ي\ب,ر':

د'و.ي\ب_ة. وب.ن'و الدeب.ي\ر,: بطن؛ قال:
وف ب.ن,ي أ�م> د'ب.ي\ر� ك%ي\س'

على الطع_ام, ما غ%با غ�ب.ي\س'
@دثر: الدeث�ور': الدeر'وس'. وقد د.ث%ر. الر_س\م' وت.داث%ر. ود.ث%ر.

الشيء� ي.د\ث�ر' د'ث�وراv وان\د.ث%ر: ق%د'م. ود.ر.س.؛ واستعار بعض الشعراء
ذلك للح.س.ب, اتساعاv فقال:

ف ف1ت\ي.ة{ ب'س'ط1 ال4ك�ف> م.س.ام1ح�،
عند الق1تال, ق%د1ي'ه'م\ ل ي.د\ث�ر,

أ%ي ح.س.ب'ه'م\ ل ي.ب\ل% ول د.ر.س.. وسيف¬ داث1ر¬: بعيد العهد،
بالص>قال,. ورجل خاس1ر¬ داث1ر¬: إ,تباع، وقيل: الد_اث1ر' هنا الالك، وروي عن

السن أ%نه قال: حاد1ث�وا هذه القلوب بذكر ال فإ,نا سريعة
الدeث�ور,؛ قال أ%بو عبيد: سريعة الدeث�ور يعن د'ر'وس ذكر ال وام>حاء4ه'
منها، يقول: اج\ل�وها واغسلوا الر_ي\ن. والط�ب.ع. الذي علها بذكر ال.

ود'ث�ور' النفوس: س'ر\ع.ة� ن,س\يان,ها، تقول للمنزل وغيه إ,ذا ع.ف%ا



ود.ر.س.: قد د.ث%ر. د'ث�وراv؛ قال ذو الرمة:
أ%شاق%ت\ك. أ%خ\لق' الرeس'وم, الد_واث1ر,

وقال شر: د'ث�ور' القلوب ام>حاء� الذكر منها ود'ر'وس'ها، ود'ث�ور'
.Dواس\ت1س\نان Dإ,ذا علته ك%ب\ر.ة �النفوس: س'ر\ع.ة� نسيانا. ود.ث%ر. الرجل

وقال ابن شيل: الد_ث%ر' الو.س.خ'. وقد د.ث%ر. د'ث�وراv إ,ذا اتسخ.
ود.ث%ر. السيف' إ,ذا ص.د1ئ.. وسيف داث1ر¬: وهو البعيد العهد بالص>قال,؛

قال ال4زهري: وهذا هو الثواب يدل عليه قوله: حاد1ث�وا هذه القلوب. أ%ي
�اج\ل�وها واغسلوا عنها الد_ث%ر. والط�ب.ع. بذكر ال تعال كما ي'حاد.ث

السيف' إ,ذا ص'ق1ل% وج'ل1ي.؛ ومنه قول لبيد:
ك%م1ث}ل, الس_ي\ف1 ح'ود1ث% بالص>قال,

أ%ي ج'ل1ي. وص'ق1ل%؛ وف حديث أ%ب الدرداء: أ%ن القلب ي.د\ث�ر' كما
ي.د\ث�ر' السيف فجلؤه ذكر ال أ%ي ي.ص\د.أ� كما يصدأ� السيف، وأ%صل

الدeث�ور, الدeر'وس'، وهو أ%ن ت.ه'ب_ الرياح' على النزل ف%ت'غ.ش>ي
ر'س'وم.ه' الرمل% وتغطيها بالتراب. وف حديث عائشة: د.ث%ر. مكان� البيت فلم

ي.ح'ج_ه' هود، عليه السلم.
ود.ث%ر. الطائر' ت.د\ث1ياv: أ%صلح ع'ش_ه'.

وت.د.ث�ر. بالثوب: اشتمل به داخل% فيه. والد>ثار': ما ي'ت.د.ث�ر'
به، وقيل: هو ما فوق الش>عار,. وف الصحاح: الد>ثار كل ما كان فوق الثياب

من الشعار. وقد ت.د.ثYر. أ%ي ت.ل%ف�ف. ف الد>ثار. وف حديث
ال4نصار: أ%نتم الش>عار' والناس الد>ثار'؛ الد>ثار': هو الثوب الذي يكون فوق

الش>عار,، يعن أ%نتم الاص_ة� والناس' العام_ة�. ورجل د.ث�ور¬:
م'ت.د.ثYر¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ل ت.ع\ل%م1ي أ%ن� الص_عال1يك. ن.و\م'ه'م\
قليلD، إ,ذا نام. الد_ث�ور' ال�سال1م'؟

والد>ثار': الثوب الذي ي'س\ت.د\ف%أ� به من فوق الش>عار,. يقال:
ت.د.ث�ر. فلنD بالد>ثار, ت.د.ث©راv واد_ث%ر. اد>ثاراv، فهو م'د_ثYر¬،

وال4صل م'ت.د.ثYر أ�دغمت التاء ف الدال وشد�دت. وقال الفر�اء ف قوله
تعال: يا أ%يها ال�د_ثYر'؛ يعن ال�ت.د.ثYر بثيابه إ,ذا نام. وف

الديث: كان إ,ذا نزل عليه الوحي يقول دثYر'ون د.ثYر'ون؛ أ%ي غ%ط©ون
با أ%د\ف%أ� به.



والد_ث�ور': الك%س\لن؛ عن كراع. والد_ث�ور أ%يضاv: الامل الن_ؤ'وم.
والد_ث}ر'، بالفتح: الال الكثي، ل يثن ول يمع، يقال: مال د.ث}ر¬

ومالن1 د.ث}ر¬ وأ%موالD د.ث}ر¬، وقيل: هو الكثي من كل شيء؛ وروي عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قيل له: ذ%ه.ب. أ%ه\ل� الدeث�ور,

ب,ال�ج'ور,؛ قال أ%بو عبيد: واحد الدeث�ور د.ث}ر¬، وهو الال الكثي؛ يقال: هم
أ%هل� د.ث}ر� ود'ث�ور�، ومالD د.ث}ر¬؛ وقال امرؤ القيس:

ل%ع.م\ر,ي ل%ق%و\م¬ قد ت.ر.ى ف د1يار,ه1م\
م.ر.اب,ط% ل1ل4م\هار, والع.ك%ر, الد_ث1ر\

يعن ال3بل الكثية فقال الد_ث1ر\ وال4صل الد_ث}ر فحر�ك الثاء
ليستقيم له الشعر. الوهري: وع.س\ك%ر¬ د.ث}ر¬ أ%ي كثي إ,ل� أ%نه جاء

بالتحريك. وف حديث ط%ه\ف%ة%: واب\ع.ث} راع1ي.ها ف الد_ث}ر,؛ أ%راد
بالد_ث}ر, ههنا ال1ص\ب. والنبات. الكثي. أ%بو عمرو: ال�ت.د.ثYر من الرجال

ال%أ}ب'ون�، قال: وهو ال�ت.د.أ�م' وال�ت.د.ه_م' وال1ث}ف%ر'
وال1ث}ف%ار'. ورجل د.ث}ر¬: غافل، وداث1ر¬ مثله؛ وقول طفيل:

إ,ذا س.اق%ها الر�اع1ي الد_ث�ور' ح.س3ب\ت.ها
ر,كاب. ع1ر.اق1ي¼، م.واق1ي. ت.د\ف%ع'

الد_ث�ور: البطيء الثقيل الذي ل يكاد يبح مكان.ه'.
ود.ث%ر. الشجر': أ%و\ر.ق. وت.ش.ع_ب.ت\ خ1ط}ر.ت'ه.

ود.اث1ر¬: اسم؛ قال السياف: ل أ%عرفه إ,ل� د1ثاراv. وت.د.ث�ر.
ف%ر.س.ه: و.ث%ب. عليها فركبها، وف الكم: ركبها وجال ف م.ت\ن,ها، وقيل:

:vركبها من خلفها؛ ويستعار ف مثل هذا، قال ابن مقبل يصف غيثا
أ%ص.اخ.ت\ له ف�د\ر' الي.مام.ة1، بعدما

ت.د.ثYر.ها من و.ب\ل1ه1 ما ت.د.ث�را
وت.د.ث�ر. الفحل� الناقة أ%ي ت.س.ن_م.ها.

vوف التهذيب: شبه الية، وهو أ%يضا ،�@دجر: الد_ج.ر': ال%ي\ر.ة
ال%ر.ج'. د.ج,ر.، بالكسر، د.ج.راv، فهو د.ج,ر¬ ود.ج\ران� فيهما أ%ي خ.ي\ران

ف أ%مره؛ قال رؤبة:
د.ج\ر.ان ل ي.ش\ر.ب\ ه'ناك ال%م\ر.ا

وقال العجاج:
د.ج\ر.ان ل ي.ش\ع'ر' من ح.ي\ث� أ%ت.ى



وجعهما د.ج.ار.ى. ورجل د.ج,ر¬ ود.ج\ران�: وهو النشيط الذي فيه مع نشاطه
أ%ثر. أ%بو زيد: د.ج,ر. الرجل� د.ج.راv، وهو ال4حق الذي يذهب لغي

وجهه. والد>ج\ر'، بكسر الدال: الل©وبياء، هذه اللغة الفصحى، وحكى أ%بو
حنيفة الد_ج\ر. والد_ج\ر. بكسر الدال وفتحها؛ قال ابن سيده: ول يكها

غيه إ,ل� بالكسر، وحكي هو وكراع فيه الدeج\ر، بضم الدال، قال: وكذلك
قرئ بط شر؛ قال أ%بو حنيفة: هو ضربان أ%بيض وأ%حر.

والد_جر والدeج\ر' والدeج'ور': الشبة الت تشد عليها حديدة الفد�ان،
ومنهم من يعلها د'ج\ر.ي\ن, كأ%نما أ�ذنان، والديدة اسها السeن\ب.ة،

والفدان اسم لميع أ%دواته، والشبة الت على عنق الثور هي الن>ي'،
والس_م1يق%ان1: خشبتان قد شد�تا ف العنق والشبة الت ف وسطه يشد با

ع1نان� الو.ي\ج,، وهو الق�ن_اح.ة�، والو.ي\ج' وال%ي\س'، باليمانية: اسم
الشبة الطويلة بي الثورين، والشبة الت يسكها الر�اث هي ال1ق}و.م'،

قال: وال1م\ل%ق%ة� والع1ر\صاف' الشبة الت ف رأ}س ال%ي\س, يعلق با
القيد؛ قال ال4زهري: وهذه حروف صحيحة ذكرها ابن شيل وذكر بعضها ابن

ال4عراب. وف حديث عمر قال: اشتر لنا بالن_و.ى د.ج\راv؛ الدجر، بالفتح
والضم: الل©وبياء، وقيل: هو بالفتح والكسر، وأ%ما بالضم فهو خشبة يشد عليها

حديدة الفدان. وف حديث ابن عمر: أ%نه أ%كل الدeج\ر. ث غسل يده
بالثYف%ال,.

وح.ب\لD م'ن\د.ج,ر¬: ر,خ\و¬، عن أ%ب حنيفة. وقال: و.ت.ر¬ م'ن\د.ج,ر¬
رخو.

والد_ي\ج'ور': الظ©ل}م.ة�، ووصفوا به فقالوا: ليل د.ي\ج'ور¬ وليلة
د.ي\ج'ور¬ ود.ي'ج'وج¬ مظلمة. ود1ي.ةD د.ي\ج'ور¬: مظلمة با تمله من الاء؛

أ%نشد أ%بو حنيفة:
كأ%ن� ه.ت\ف. الق1ط}�ق1ط1 ال%ن\ث�ور,،

بعد ر,ذاذ1 الد>ي.ة1 الد_ي\ج'ور,
على ق%راه'، ف1ل%ق' الشeذ�ور,

وف كلم علي�، عليه السلم: ت.غ\ر,يد' ذوات1 ال%ن\ط1ق, ف دي.اج,ي,
ال4و\كار,؛ الدياجي': جع' د.ي\ج'ور، وهو الظلم؛ قال ابن ال4ثي:

والواو والياء زائدتان، قال: والد_ي\ج'ور الكثي التراكم من الي.ب,يس. شر:
الد_ي\ج'ور' التراب نفسه، والمع الد_ياج,ي'. ويقال: تراب د.ي\ج'ور¬



أ%غ}ب.ر' ي.ض\ر,ب' إ,ل السواد كلون الرماد، وإ,ذا كثر يبيس النبات فهو
الد_ي\ج'ور لسواده. ابن شيل: الد_ي\ج'ور الكثي من الكل3.

والد>ج\ر.ان�، بكسر الدال: ال%ش.ب' النصوب للتعريش، الواحدة
.Dد1ج\ر.ان.ة

@دحر: د.ح.ر.ه' ي.د\ح.ر'ه' د.ح\راv ود'ح'وراv: د.ف%ع.ه' وأ%بعده.
ال4زهري: الد_ح\ر' تبعيدك الشيء عن الشيء. وف التنزيل العزيز: وي'ق}ذ%ف�ون%

من كلY جانب� د'ح'وراv؛ قال الفراء: قرأ% الناس بالنصب والضم، فمن ضمها
جعلها مصدراv كقولك د.ح\رت'ه د'ح'وراv، ومن فتحها جعلها اساv كأ%نه قال

يقذفون ب,داح1ر� وبا ي.د\ح.ر'؛ قال الفراء: ولست أ%شتهي الفتح ل4نه لو
وجه على ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول ي'ق}ذ%ف�ون% بالجارة، ول

يقال ي'ق}ذ%ف�ون% الجارة، وهو جائز؛ قال: وقال الزجاج معن قوله
د'ح'وراv أ%ي ي'د\ح.ر'ون% أ%ي ي'باع.د'ون%. وف حديث عرفة: ما من ي.و\م� إ,بليس

فيه أ%د\ح.ر' ول أ%د\ح.ق' منه ف يوم عرفة؛ الد_ح\ر': الد_ف}ع'
ب,ع'ن\ف{ على سبيل ال3هانة وال3ذلل، والد_ح\ق': الطرد وال3بعاد، وأ%فعل

الت للتفضيل من د'ح1ر. ود'ح1ق. كأ%ش\ه.ر. وأ%ج.ن_ من ش'ه,ر. و.ج'ن_، وقد
نزل وصف الشيطان بأ%نه أ%دحر وأ%دحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه

فلذلك قال: من يوم عرفة، كأ%ن9 اليوم نفسه هو ال4د\ح.ر' وال4د\ح.ق'. وف
حديث ابن ذي ي.ز.ن%: وي'دح.ر' الشيطان�؛ وف الدعاء: اللهم اد\ح.ر\ عنا

الشيطان أ%ي اد\ف%ع\ه' واط}ر'د\ه' ون.ح>ه1. والدeح'ور': الطرد
وال3بعاد، قال ال عز وجل: اخرج منها م.ذ}ؤ'وماv م.د\ح'وراv؛ أ%ي م'ق}صÝى وقيل

.vمطرودا
.Dدحر: د.ح\م.ر. الق1ر\ب.ة%: مل4ها. ود.ح\م'ور¬: د'و.يب_ة@

@دخر: د.خ.ر. الرجل�، بالفتح، ي.د\خ.ر' د'خ'وراv، فهو د.اخ1ر¬، ود.خ1ر.
د.خ.راv: ذ%ل� وص.غ'ر. ي.ص\غ'ر' ص.غ.اراv، وهو الذي يفعل ما يؤمر به، شاء

أ%و أ%ب صاغ1راv ق%م1يئاv. والد_خ.ر': التحي. والدeخ'ور':
الص_غ.ار' والذل، وأ%د\خ.ر.ه' غيه. قال ال تعال: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أ%ي

صاغرون، قال: ومعن الية: أ%و ل يروا إ,ل ما خلق ال من شيء
ي.ت.في_أ� ظلله عن اليمي والشمائل س'ج_داv ل وهم داخرون؛ إ,ن كل ما خلقه

ال من جسم وعظم ولم وشجر ونم خاضع ساجد ل، قال: والكافر وإ,ن كفر
بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولمه وجيع الشجر واليوانات خاضعة ل



ساجدة. وروي عن ابن عباس أ%نه قال: الكافر يسجد لغي ال وظله يسجد ل. قال
الزجاج: وتأ�ويل� الظل ال1س\م' الذي عنه الظل. وف قوله تعال: سيدخلون

جهنم داخرين؛ قال ف الديث: الداخر الذليل ال�هان.
@دخدر: الد_خ_د.ار': ثوب أ%بيض م.ص'ونD. وهو بالفارسية ت.خ\ت. د.ار أ%ي

:vه الت_خ\ت' أ%ي ذو تت؛ قال الكميت يصف سحابا�ي'م\س3ك
ت.ج\ل�و الب.وار,ق' عنه ص.ف}ح. د.خ\د.ار,

والد_خ\د.ار': ضرب من الثياب نفيس، وهو معر�ب ال4صل فيه تتار أ%ي صي
ف التخت، وقد جاء ف الشعر القدي.

@ددر: الد_و\د.ر.ى: العظيم الصيتي، ل يستعمل إ,ل� مزيداv إ,ذ ل
يعرف ف الكلم مثل د.د.ر..

@درر: د.ر_ اللب' والدمع ونوها ي.د1رe وي.د'رe د.ر�اv ود'ر'وراv؛
وكذلك الناقة .ذا ح'ل1ب.ت\ فأ%قبل منها على الالب شيء كثي قيل: د.ر_ت\،

وإ,ذا اجتمع ف الضرع من العروق وسائر السد قيل: د.ر_ اللب'.
،�والد>ر_ة�، بالكسر: كثرة اللب وسيلنه. وف حديث خزية: غاضت لا الد>ر.ة

وهي اللب إ,ذا كثر وسال؛ واس\ت.د.ر_ اللب' والدمع ونوها: كثر؛ قال
أ%بو ذؤيب:

إ,ذا ن.ه.ض.ت\ فيه1 ت.ص.ع_د. ن.ف}ر'ها،
ك%ق1ت\ر الغلء3، م'س\ت.د1رÒ ص1ياب'ها

استعار الد_ر_ لشدة دفع السهام، والسم الد>ر_ة� والد_ر_ة؛ ويقال:
ل آتيك ما اخ\ت.ل%ف%ت1 الد>ر_ة� وال1ر_ة�، واختلفهما أ%ن

الد>ر_ة% ت.س\ف�ل� وال1ر_ة% ت.ع\ل�و.
والد_رe: اللب ما كان؛ قال:

ط%و.ى أ�م_هات1 الد_ر>، حت كأ%نا
ف%لف1ل� ه1ند1ي¼، ف%ه'ن_ ل�ز'وق'

أ�مهات' الد_ر: ال4ط}باء�. وف الديث: أ%نه نى عن ذبح ذوات الد_ر>
أ%ي ذوات اللب، ويوز أ%ن يكون مصدر. د.ر_ اللب إ,ذا جرى؛ ومنه
الديث: ل ي'ح\ب.س' د.رeك�م؛ أ%ي ذوات' الد_ر>، أ%راد أ%نا ل تشر إ,ل

ال�ص.د>ق, ول ت'ح\ب.س' عن ال%ر\ع.ى إ,ل أ%ن تتمع الاشية ث تعد�
لا ف ذلك من ال3ضرار با. ابن ال4عراب: الد_رe العمل من خي أ%و

شر؛ ومنه قولم: ل د.رeك.، يكون مدحاv ويكون ذم�اv، كقولم: قاتله ال



ما أ%كفره وما أ%شعره. وقالوا: ل د.رeك. أ%ي ل عملك يقال هذا لن
يدح ويتعجب من عمله، فإ,ذا ذم عمله قيل: ل د.ر_ د.رeه' وقيل: ل

د.رeك من رجل معناه ل خيك وفعالك، وإ,ذا شتموا قالوا: ل د.ر_ د.رeه
أ%ي ل كثر خيه، وقيل: ل د.رeك أ%ي ل ما خرج منك من خي. قال ابن

سيده: وأ%صله أ%ن رجلv رأ%ى آخر يلب إ,بلv فتعجب من كثرة لبنها فقال:
ل د.رeك، وقيل: أ%راد ل صال عملك ل4ن الدر� أ%فضل ما يتلب؛ قال

بعضهم: وأ%حسبهم خصوا اللب ل4نم كانوا ي.ق%ص1د'ون الناقة فيشربون دمها
وي.ق}ت.ط©ون.ها فيشربون ماء كرشها فكان اللب' أ%فضل% ما يتلبون،

وقولم: ل د.ر_ د.رeه ل زكا عمله، على الثل، وقيل: ل د.ر_ د.رeه أ%ي ل
كثر خيه. قال أ%بو بكر: وقال أ%هل اللغة ف قولم ل د.رeه؛ ال4صل
فيه أ%ن الرجل إ,ذا كثر خيه وعطاؤه وإ,نالته الناس قيل: ل درeه أ%ي

عطاؤه وما يؤخذ منه، فشبهوا عطاءه ب,د.ر> الناقة ث كثر استعمالم حت
صاروا يقولونه لكل متعجب منه؛ قال الفر�اء: وربا استعملوه من غي أ%ن

يقولوا ل فيقولون: د.ر_ د.رe فلن ول د.ر_ د.رeه؛ وأ%نشد:
د.ر_ د.رe الش_باب, والش_ع.ر, ال4س\ـ

ود. . . . . . . . .
وقال آخ.ر:

ل د.ر_ د.ر>ي. إ,ن أ%ط}ع.م\ت' ناز,ل%ه'م\
ق1ر\ف. ال%ت1ي>، وعندي الب'رe م.ك}ن'وز'

وقال ابن أ%حر:
بان% الش_باب' وأ%ف}ن.ى ض1عف%ه' الع'م'ر'،

ل3 د.ر>ي ف%أ%ي_ الع.ي\ش, أ%ن\ت.ظ1ر'؟
تعجب من نفسه أ%ي� عيش منتظر، ود.ر_ت الناقة بلبنها وأ%د.ر_ت\ه'.

ويقال: در_ت الناقة ت.د1رe وت.د'رe د'ر'وراv ود.ر�اv وأ%د.ر_ها ف%ص1يل�ها
وأ%د.ر_ها مار,يها دون الفصيل إ,ذا مسح ض.ر\ع.ها. وأ%د.ر_ت الناقة،

Òالد_ر>، ود.ار �فهي م'د1رÒ إ,ذا د.ر_ لبنها. وناقة د.ر'ور¬: كثية
أ%يضاv؛ وض.ر_ةD د.ر'ور¬ كذلك؛ قال طرفة:

من الز_م1ر.ات1 أ%سبل قاد1ماها،
وض.ر_ت'ها م'ر.ك�ن.ةD د.ر'ور'

وكذلك ض.ر\ع¬ د.ر'ور¬، وإ,بل د'ر'ر¬ ود'ر.ر¬ ود'ر_ار¬ م1ثل كافر



وك�ف�ار�؛ قال:
كان% اب\ن' أ%س\م.اء4 ي.ع\ش'وها وي.ص\ب.ح'ها

من ه.ج\م.ة{، ك%ف%س3يل, الن_خ\ل, د'ر_ار,
قال ابن سيده: وعندي أ%ن د'ر_اراv جع د.ار_ة{ على طرح الاء.

واس\ت.د.ر_ ال%ل�وب.ة%: طلب د.ر_ها. والس\ت1د\ر.ار' أ%يضاv: أ%ن
تسح الض_ر\ع. بيدك ث ي.د1ر_ اللب'.

ود.ر_ الضرع ي.د'رe د'روراv، ود.ر_ت ل1ق}ح.ة� السلمي
وح.ل�وب.ت'ه'م\ يعن ف%ي\ئ%هم وخ.ر.اج.هم، و.أ%د.ر_ه' ع'م_ال�ه، والسم من كل ذلك

الد>ر_ة�. ود.ر_ ال%ر.اج' ي.د1رe إ,ذا كثر. وروي عن عمر، رضي ال
عنه، أ%نه أ%وصى إ,ل عماله حي بعثهم فقال ف وصيته لم: أ%د1رeوا

ل1ق}ح.ة% السلمي؛ قال الليث: أ%راد بذلك فيئهم وخراجهم فاستعار له اللYق}ح.ة%
والد>ر_ة%. ويقال للرجل إ,ذا طلب الاجة ف%أ%ل%ح_ فيها: أ%د.ر_ها

وإ,ن أ%ب.ت\ أ%ي عالها حت ت.د1ر_، يكن بالد_ر> هنا عن التيسي.
ود.ر_ت العروق' إ,ذا امتل4ت دماv أ%و لبناv. ود.ر_ الع1ر\ق': سال. قال:

ويكون د'رور' الع1ر\ق, تتابع ض.ر.بانه كتتابع د'ر'ور, الع.د\و,؛ ومنه يقال:
فرس د.ر,ير¬. وف صفة سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف ذكر
حاجبيه: بينهما ع1ر\ق¬ ي'د1رeه الغضب؛ يقول: إ,ذا غضب د.ر_ الع1ر\ق' الذي

بي الاجبي، ودروره غلظه وامتلؤه؛ وف قولم: بي عينيه ع1ر\ق¬
ي'د1رeه الغضب، ويقال ير�كه، قال ابن ال4ثي: معناه أ%ي يتلئ دماv إ,ذا غضب

vإ,ذا د.ر_. ود.ر_ت السماء بالطر د.ر�ا vكما يتلئ الضرع لبنا
ود'ر'وراv إ,ذا كثر مطرها؛ وساء م1د\ر.ار¬ وسحابة م1د\ر.ار¬. والعرب تقول

للسماء إ,ذا أ%خالت: د'ر>ي د'ب.س، بضم الدال؛ قاله ابن ال4عراب، وهو من
د.ر_ ي.د'رe. والد>ر_ة� ف ال4مطار: أ%ن يتبع بعضها بعضاv، وجعها
د1ر.ر¬. وللسحاب د1ر_ةD أ%ي ص.بÒ، والمع د1ر.ر¬؛ قال الن_م1ر' بن

ت.و\ل%ب�:
س.لم' ال3له1 ور.ي\حان'ه،
ور.ح\م.ت'ه' وس.م.اء# د1ر.ر\

غ%مام¬ ي'ن.ز>ل� ر,ز\ق. الع1ب.اد1،
ف%أ%ح\ي.ا الب,ل%د وط%اب. الش_ج.ر\

ساء# د.ر.ر¬ أ%ي ذات' د1ر.ر�. وف حديث الستسقاء: د1ي.ماv د1ر.راv: هو



جع د1ر_ة{. يقال للسحاب د1ر_ة أ%ي ص.بe واندقاق، وقيل: الد>ر.ر'
الدارe، كقوله تعال: د1يناv ق1ي.ماv؛ أ%ي قائماv. وساء م1د\رار¬ أ%ي
ت.د1رe بالطر. والريح' ت'د1رe الس_حاب. وت.س\ت.د1رeه أ%ي ت.س\ت.ج\لبه؛

:eبن أ%وس الغ.ط%ف%ان,ي �وقال الاد1ر.ة� واسه ق�ط}ب.ة
ف%كأ%ن� فاها ب.ع\د. أ%و_ل, ر.ق}د.ة{
ث%غ.ب¬ ب,راب,4ي.ة{، ل%ذيذ� ال%ك}ر.ع,

ب,غ.ر,يض, سار,ي.ة{ أ%د.ر_ت\ه' الص_ب.ا،
من ماء أ%س\ح.ر.، ط%ي>ب. ال�س\ت.ن\ق%ع,

والثغب: الغدير ف ظل جبل ل تصيبه الشمس، فهو أ%برد له. والغريض: الاء
الطري وقت نزوله من السحاب. وأ%سحر': غدير¬ ح'رe الطYي؛ قال ابن بري:

سي هذا الشاعر بالادرة لقول ز.ب_ان% بن. س.ي_ار� فيه:
كأ%ن_ك. حاد1ر.ة� ال%ن\ك1ب.ي\ـ

ـن,، ر.ص\ع.اء� ت'ن\ق1ض' ف حاد1ر,
قال: شبهه ب,ضف}د.ع.ة{ ت'ن\ق1ض' ف حائر، وإ,نقاضها: صوتا. والائر:

م'ج\ت.م.ع' الاء ف م'ن\خ.ف1ض� من ال4رض ل يد م.س\ر.باv. والادرة:
:Dالضخمة النكبي. والرصعاء والرسحاء: المسوحة العجيزة. وللس_اق, د1ر_ة

اس\ت1د\ار.ار¬ للجري. وللسeوق, در_ة أ%ي ن.ف%اق¬. ود.ر_ت السeوق':
ن.ف%ق. متاعها، والسم الد>ر_ة. ود.ر_ الشيء: لن%؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:إ,ذا اس\ت.د\ب.ر.ت\نا الشمس' د.ر_ت\ م'ت'ون'نا،
كأ%ن� ع'ر'وق. ال%وف1 ي.ن\ض.ح\ن. ع.ن\د.ما

وذلك ل4ن العرب تقول: إ,ن استدبار الشمس م.ص.ح_ةD؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ت.خ\ب,ط� بال4خ\ف%اف1 وال%ن.اس1م,

عن د1ر_ة{ ت.خ\ض1ب' ك%ف_ الاش1م,
فسره فقال: هذه حرب شبهها بالناقة، ود1ر_ت'ها: د.م'ها. ود.ر_ النبات':

ال}ت.ف_. ود.ر_ الس>راج' إ,ذا أ%ضاء؛ وسراج دارÒ ود.ر,ير¬. ود.ر_
الشيء� إ,ذا ج'م1ع.، ود.ر_ إ,ذا ع'م1ل%. وال3د\رار' ف اليل: أ%ن

ي'ق1ل� الفرس' ي.د.ه' حي ي.ع\ت1ق' فيفعها وقد يضعها. ود.ر_ الفرس' ي.د1ر¬
د.ر,يراv ود1ر_ةv: عدا ع.د\واv شديداv. وم.ر_ على د1ر_ت1ه1 أ%ي ل

يثنيه شيء. وفرس د.ر,ير¬: مكتنز ال%ل}ق, م'ق}ت.د1ر¬؛ قال امرؤ القيس:
د.ر,ير¬ ك%خ'ذ}ر'وف الو.ليد1، أ%م.ر_ه'



ت.تاب'ع' ك%ف�يه1 ب,خ.ي\ط{ م'و.ص_ل,
ويروي: ت.ق%ل©ب' كفيه، وقيل: الد_ر,ير من اليل السريع منها، وقيل: هو

السريع من جيع الدواب؛ قال أ%بو عبيدة: ال3د\ر.ار' ف اليل أ%ن
ي.ع\ت1ق. فيفع يداv ويضعها ف البب؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:

لا ر.أ%ت\ شيخاv لا د.ر\د.ر_ى
ف م1ثل, خ.يط1 الع.ه,ن, ال�ع.ر_ى

قال: الدردر�ى من قولم فرس د.ر,ير¬، والدليل عليه قوله:
ف مثل خيط العهن العر�ى

يريد به الذروف، والعر�ى جعلت له عروة. وف حديث أ%ب ق1لب.ة%: صليت
الظهر ث ركبت حاراv د.ر,يراv؛ الدرير: السريع العدو من الدواب الكتنز

اللق، وأ%صل الد_ر> ف كلم العرب اللب'. ود.ر_ و.ج\ه' الرجل
ي.د1رe إ,ذا حسن وجهه بعد العلة. الفر�اء: والد>ر\د.ر_ى الذي يذهب وييء ف

غي حاجة.
وأ%د.ر_ت الرأ%ة� ال1غ\ز.ل%، وهي م'د1ر_ةD وم'د1رÒ؛ ال4خية على

الن_س.ب، إ,ذا فتلته فتلv شديداv فرأ%يته كأ%نه واقف من شدة دورانه.
قال: وف بعض نسخ المهرة الوثوق با: إ,ذا رأ%يته واقفاv ل يتحرك من شد�ة

دورانه.
والد_ر_ار.ة�: ال1غ\ز.ل� الذي ي.غ\ز,ل� به الراعي الصوف.؛ قال:

ج.ح.ن\ف%لD ي.غ.ز,ل� بالد_ر_ار.ة
eوف حديث عمرو بن العاص أ%نه قال لعاوية: أ%تيتك وأ%م\ر'ك أ%شد

ان\ف1ضاحاv من ح'ق> الك%ه'ول, فما زلت' أ%ر'مeه حت ت.ر.ك}ت'ه م1ث}ل%
eد1ر>؛ قال: وذكر القتيب هذا الديث فغلط ف لفظه ومعناه، وح'ق�ف%ل}ك%ة1 ال

الك%ه'ول بيت العنكبوت، وأ%ما الدر�، فهو بتشديد الراء، الغ.ز_ال�؛
ويقال للم1غز.ل, نفسه الد_ر_ار.ة� وال1د.ر_ة�، وقد أ%در�ت الغازلة

د.ر_ار.ت.ها إ,ذا أ%دارتا لتستحكم قو�ة ما تغزله من قطن أ%و صوف، وضرب فلكة
الدر� مثلv ل3حكامه أ%مره بعد استرخائه واتساقه بعد اضطرابه، وذلك

ل4ن الغ.ز_ال ل يأ}لو إ,حكاماv وتثبيتاv ل1ف%ل}ك%ة1 م1غ\ز.ل1ه ل4نه
إ,ذا قلق ل ت.د1ر_ الد_ر_ار.ة�؛ وقال القتيب: أ%راد بالدر� الارية

إ,ذا ف%ل%ك. ثدياها ود.ر_ فيهما الاء، يقول: كان أ%مرك مسترخياv فأ%قمته
حت صار كأ%نه ح.ل%م.ة� ث%د\ي� قد أ%د.ر_، قال: وال4ول الوجه. ود.ر_



السهم د'ر'وراv: د.ار. د.و.ر.اناv جيداv، وأ%د.ر_ه صاح1ب'ه، وذلك إ,ذا
وضع السهم على ظفر إ,بام اليد اليسرى ث أ%داره بإ,بام اليد اليمن

وسبابتها؛ حكاه أ%بو حنيفة، قال: ول يكون د'ر'ور' السهم ول حنينه إ,ل من
اكتناز ع'ود1ه وحسن استقامته والتئام صنعته.

والد>ر_ة، بالكسر: الت يضرب با، عربية معروفة، وف التهذيب:
الد>ر_ة د1ر_ة� السلطان الت يضرب با.

والدeر_ة�: اللؤلؤة العظيمة؛ قال ابن دريد: هو ما عظم من اللؤلؤ،
والمع د'رeود'ر_ات¬ ود'ر.ر¬؛ وأ%نشد أ%بو زيد للربيع بن ضبع الفزاري:

أ%ق}ف%ز. من م.ي_ة% ال%ريب' إ,ل الزeج\ـ
ـج.ي\ن,، إ,ل� الظYب.اء4 والب.ق%ر.ا

،Dم'ن.ع_م.ة Dكأ%ن_ها د'ر_ة
ف ن,س\و.ة{ ك�ن_ ق%ب\ل%ها د'ر.ر.ا

وك%و\ك%ب¬ د'ر>يe ود1ر>يe: ثاق1ب¬ م'ض1يء#، فأ%ما د'ر>يÒ فمنسوب
إ,ل الدeر>، قال الفارسي: ويوز أ%ن يكون ف�ع>ي\لv على تفيف المزة

قلباv ل4ن سيبويه حكي عن ابن الطاب كوكب د'ر>يء#، قال: فيجوز أ%ن يكون
هذا مففاv منه، وأ%ما د1ر>يÒ فيكون على التضعيف أ%يضاv، وأ%ما

د.ر>يÒ فعلى النسبة إ,ل الدeر> فيكون من النسوب الذي على غي قياس، ول
يكون على التخفيف الذي تقدم ل4ن ف%ع>ي\لv ليس من كلمهم إ,ل� ما حكاه

أ%بو زيد من قولم س.كYينةD؛ ف الس>كYين.ة1؛ وف التنزيل: كأ%نا
كوكب د'ر>يÒ؛ قال أ%بو إ,سحق: من قرأ%ه بغي هزة نسبه إ,ل الدeر ف

صفائه وحسنه وبياضه، وقرئت د1ر>يÒ، بالكسر، قال الفراء: ومن العرب من
Òول1ج>ي eج>ي�يقول د1ر>يÒ ينسبه إ,ل الدeر>، كما قالوا بر ل

وس'خ\ر,يÒ وس1خ\ر,يÒ، وقرئ د'ر>يء، بالمزة، وقد تقدم ذكره، وجع الكواكب
د.ر.ار,ي�. وف الديث: كما ت.ر.و\ن% الكوكب الدeر>ي_ ف أ�ف�ق,

السماء؛ أ%ي الش_د1يد. ال3نار.ة1. وقال الفراء: الكوكب الدeر>يe عند
العرب هو العظيم القدار، وقيل: هو أ%حد الكواكب المسة الس_ي_ارة. وف

حديث الدجال: إ,حدى عينيه كأ%نا كوكب د'ر>ي_. ود'ر>يÒ السيف:
ت.لgل�ؤ'ه وإ,شراق�ه، إ,ما أ%ن يكون منسوباv إ,ل الدeر� بصفائه ونقائه، وإ,ما

أ%ن يكون مشبهاv بالكوكب الدري�؛ قال عبدال بن سبة:
كل© ي.ن'وء� باض1ي ال%د_ ذي ش'ط%ب�



ع.ض\ب�، ج.ل الق%ي\ن' عن د'ر>ي>ه الط�ب.ع.ا
ويروي عن ذ%ر>ي>ه يعن ف1ر,ن\د.ه' منسوب إ,ل الذ�ر> الذي هو النمل

الصغار، ل4ن فرند السيف يشبه بآثار الذر؛ وبيت د'ر.ي\د يروى على الوجهي
:vجيعا

،vالق%و\م, م.ص\د.قا �وت'خ\ر,ج' منه ض.ر_ة
وط�ول السeر.ى د'ر>ي_ ع.ض\ب م'ه.ن_د1

وذ%ر>ي_ عضب.
ود.ر.ر' الطريق: قصده ومتنه، ويقال: هو على د.ر.ر, الطريق أ%ي على

م.د\ر.ج.ت1ه، وف الصحاح: أ%ي على قصده. ويقال: د.ار,ي ب,د.ر.ر د.ار,ك أ%ي
بذائها. إ,ذا تقابلتا، ويقال: ها على د.ر.ر� واحد، بالفتح، أ%ي على قصد

واحد. ود.ر.ر' الريح: م.ه.بeها؛ وهو د.ر.ر'ك أ%ي ح1ذاؤك وق�بال%ت'ك..
ويقال:

د.ر.ر.ك أ%ي ق�بال%ت.ك.؛ قال ابن أ%حر:
كان.ت\ م.ن.اج,ع.ها الد_ه\ن.ا وجان,ب'ها،

والق�فe ما تراه ف%و\ق%ه د.ر.ر.ا
واس\ت.د.ر_ت1 ال1ع\ز.ى: أ%رادت الفحل. ال�م.و,يe: يقال للمعزى إ,ذا
أ%رادت الفحل: قد اس\ت.د.ر_ت اس\ت1د\راراv، وللضأ}ن: قد اس\تو\ب.ل%ت1

اس1تيبالv، ويقال أ%يضاv: اس\ت.ذ}ر.ت1 ال1ع\ز.ى اس\ت1ذ}ر.اءé من العتل،
بالذال العجمة.

والد_رe: الن_ف}س'، ودفع ال عن د.ر>ه أ%ي عن ن.ف}سه؛ حكاه
اللحيان. ود.رe: اسم موضع؛ قالت النساء:

أ%ل يا ل%ه\ف. ن.ف}س3ي بعد. ع.ي\ش�
لنا، ب,ج'ن'وب, د.ر_ ف%ذي ن.ه,يق,

والد_ر\د.ر.ة�: حكاية صوت الاء إ,ذا اندفع ف بطون ال4ودية.
والدeر\د'ور': موضع ف وسط البحر ييش ماؤ'ه ل تكاد ت.س\ل%م' منه
السفينة؛ يقال: ل%ج_ج'وا فوقعوا ف الدeر\د'ور,. الوهري: الدeر\د'ور

الاء الذي ي.د'ور' وياف منه الغرق.
والدeر\د'ر': م.ن\ب,ت' ال4سنان عامة، وقيل: منبتها قبل نباتا وبعد

سقوطها، وقيل: هي مغارزها من الصب، والمع الد_ر.اد1ر؛ وف الثل:
أ%ع\ي.ي\ت1ن بأ�ش'ر� فكيف أ%رجوك ب,د'ر\د'ر�؟ قال أ%بو زيد: هذا رجل ياطب



امرأ%ته يقول: ل ت.ق}ب.ل1ي ال4د.ب. وأ%نت شابة ذات أ�ش'ر� ف ث%غ\ر,ك1،
فكيف الن وقد أ%س\ن.ن\ت1 حت ب.د.ت\ د.ر.اد1ر'ك1، وهي مغارز ال4سنان؟.

ود.ر,د. الرجل� إ,ذا سقطت أ%سنانه وظهرت د.راد1ر'ها، وجعه الدeر'د'،
ومثله: أ%ع\ي.ي\ت.ن من ش'ب_ إ,ل د'ب_ أ%ي من ل%د'ن} ش.ب.ب\ت. إ,ل أ%ن
د.ب.ب\ت.. وف حديث ذي الث�د.ي_ة1 القتول, بالن_ه\روان: كانت له

ث�د.ي_ةD مثل الب.ض\ع.ة1 ت.د.ر\د.ر' أ%ي ت.م.ز\م.ز' وت.ر.ج\ر.ج تيء وتذهب،
وال4صل ت.ت.د.ر\د.ر' فحذفت إ,حدى التاءين تفيفاv؛ ويقال للمرأ%ة إ,ذا

كانت عظيمة ال4ليتي فإ,ذا مشت رجفتا: هي تدردر؛ وأ%نشد:
أ�ق}س3م'، إ,ن ل تأ}ت1نا ت.د.ر\د.ر'،
ل%ي'ق}ط%ع.ن_ من ل1سان{ د'ر\د'ر'

قال: والدeر\د'ر' ههنا ط%رف اللسان، ويقال: هو أ%صل اللسان، وهو
م.غ\ر,ز الس>ن> ف أ%كثر الكلم. ود.ر\د.ر. الب'س\ر.ة%: دلكها بد'ر\د'ر,ه

ولك%ها؛ ومنه قول بعض العرب وقد جاءه ال4صمعي: أ%تيتن وأ%نا أ�د.ر\د1ر'
ب'س\ر.ة.

ود.ر_اي.ة�: من أ%ساء النساء.
والد_ر\د.ار': ضرب من الشجر 

(* قوله: «ضرب من الشجر» ويطلق أ%يضاv على
صوت الطبل كما ف القاموس) معروف.

وقولم: د'ه\ د'ر_ي\ن, وسعد' الق%ي\ن'، من أ%ساء الكذب والباطل،
ويقال: أ%صله أ%ن س.ع\د. الق%ي\ن. كان رجلv من العجم يدور ف ماليف اليمن

يعمل لم، فإ,ذا ك%س.د. ع.م.ل�ه' قال بالفارسية: د'ه\ ب.د\ر'ود\، كأ%نه
يود>ع القرية، أ%ي أ%نا خارج غداv، وإ,نا يقول ذلك لي'س\ت.ع\م.ل%، فعر�بته
العرب وضربوا به الثل ف الكذب. وقالوا: إ,ذا سعت. ب,س'ر.ى الق%ي\ن

فإ,نه م'ص.ب>ح¬؛ قال ابن بري: والصحيح ف هذا الثل ما رواه ال4صمعي وهو:
د'ه\د'ر_ي\ن, س.ع\د' الق%ي\ن'، من غي واو عطف وكون د'ه\د'ر_ي\ن,

متصلv غي منفصل، قال أ%بو علي�: هو تثنية د'ه\د'ر¼ وهو الباطل، ومثله
الدeه\د'ن© ف اسم الباطل أ%يضاv فجعله عربي�اv، قال: والقيقة فيه أ%نه
اسم ل1ب.ط%ل% ك%س.ر\عان% وه.يهات. اسم ل1س.ر'ع. و.ب.ع'د.، وس.ع\د' فاعل به

والق%ي\ن' ن.ع\ت'ه، وحذف التنوين منه للتقاء الساكني، ويكون على حذف
مضاف تأ}ويله بطل قول س.ع\د1 الق%ي\ن,، ويكون العن على ما فسره أ%بو



علي�: أ%ن س.ع\د. الق%ي\ن. كان من عادته أ%ن ينزل ف الي� في'ش1يع أ%نه غي
مقيم، وأ%نه ف هذه الليلة ي.س\ر,ي غ%ي\ر. م'ص.ب>ح� ليبادر إ,ليه من

عنده ما يعمله ويصلحه له، فقالت العرب: إ,ذا سعت. ب,س'ر.ى الق%ي\ن, فإ,نه
م'ص.ب>ح؛ ورواه أ%بو عبيدة معمر بن الثن: د'ه\د'ر_ين, س.ع\د.

الق%ي\ن.، ينصب سعد، وذكر أ%ن د'ه\د'ر_ي\ن, منصوب على إ,ضمار فعل، وظاهر كلمه
يقضي أ%ن د'ه\د\ر_ين اسم للباطل تثنية د'ه\د'ر¼ ول يعله اساv للفعل

كما جعله أ%بو علي، فكأ%نه قال: اطرحوا الباطل وس.ع\د. الق%ي\ن. فليس قوله
بصحيح، قال: وقد رواه قوم كما رواه الوهري منفصلv فقالوا د'ه\

د'ر_ي\ن, وفسر بأ%ن د'ه\ فعل أ%مر من الد_هاء3 إ,ل� أ%نه قد�مت الواو الت
هي لمه إ,ل موضع عينه فصار د'وه\، ث حذفت الواو للتقاء الساكني فصار

د'ه\ كما فعلت ف ق�ل}، ود'ر_ي\ن, من د.ر_ ي.د1رe إ,ذا تتابع، ويراد
ههنا بالتثنية التكرار، كما قالوا ل%ب_ي\ك وح.ن.ان.ي\ك. ود.و.ال%ي\ك.،

ويكون س.ع\د' الق%ي\ن' منادى مفرداv والقي نعته، فيكون العن: بالغ} ف
الد_هاء والكذب يا س.ع\د' الق%ي\ن'؛ قال ابن بري: وهذا القول حسن إ,ل�

eأ%نه كان يب أ%ن تفتح الدال من د'ر_ين ل4نه جعله من د.ر_ ي.د1ر
إ,ذا تتابع، قال: وقد يكن أ%ن يقول إ,ن الدال ضمت لل3تباع إ,تباعاv لضمة

الدال من د'ه\، وال تعال أ%علم.
@دزر: ابن ال4عراب: الد_ز\ر' الدفع؛ يقال: د.ز.ر.ه' ود.س.ر.ه ودفعه

بعن واحد.
@دسر: الد_س\ر': الطعن والد_ف}ع' الشديد، يقال: د.س.ر.ه بالرمح؛ قال

الشاعر:
عن ذي ق%د.ام1يس. ك%هام� قد د.س.ر\

وف حديث عمر، رضي ال عنه: إ,ن أ%خوف ما أ%خاف عليكم أ%ن يؤخذ الرجل
السلم البيء عند ال ف%ي'د\س.ر. كما ي'د\س.ر' ال%ز'ور'؛ الد_س\ر':

الدفع، أ%ي ي'د\ف%ع. وي'ك%ب_ للقتل ما يفعل بالزور عند النحر، وف حديث
الجاج أ%نه قال لس3نان بن يزيد النخعي: كيف قتلت السي؟ قال: د.س.ر\ت'ه

vأ%ي د.ف%ع\ت'ه' د.ف}عا vوه.ب.ر\ت'ه بالسيف ه.ب\را vبالرمح د.س\را
عنيفاv، فقال له الجاج: أ%ما وال ل تتمعان ف النة أ%بداv. ابن سيده:

د.س.ر.ه ي.د\س'ر'ه د.س\راv طعنه ودفعه. والد_س\ر' أ%يضاv ف الب'ض\ع,،
يقال: د.س.ر.ها بأ%ير,ه. ود.س.ر.ت السفينة� الاء4 بصدرها: عاندته،



والد>سار': خيط من ليف يشد� به أ%لواحها، وقيل: هو مسمارها، والمع د'س'ر¬. وف
التنزيل العزيز: وحلناه على ذات أ%لواح ود'س'ر�، ود'س\ر� أ%يضاv ع'س'ر�

وع'س\ر�؛ وقال بشر:
م'ع.ب_د.ة الس_ق%ائف1 ذات د'س\ر�،

م'ض.ب_ر.ة، ج.وان,ب'ها ر.د.اح'
وف حديث ابن عباس وسئل عن زكاة العنب فقال: إ,نا هو شيء د.س.ر.ه'
البحر أ%ي دفعه موج البحر وأ%لقاه إ,ل الش_طY فل زكاة فيه. وف حديث

علي، كرم ال وجهه: ر.ف%ع.ها بغي ع.م.د{ ي.د\ع.م'ها ول د1سار�
ي.ن\ت.ظ1م'ها؛ الد>سار': ال1س\مار'، وجعه د'س'ر¬، وقد د.س.ر. به د.س\راv، وكل ما

س'م>ر.، فقد د'س1ر.؛ قال الفراء: الدeس'ر' مسامي السفينة وش'ر'ط�ها
الت ت'ش.دe با. وقال الزجاج: كل شيء يكون نو الس_م\ر, وإ,دخال شيء ف

شيء بقو_ة، فهو الد_س\ر'. يقال: د.س.ر\ت' السمار أ%د\س'ر'ه
وأ%د\س1ر'ه' د.س\راv. وقال ماهد: الد_س\ر' إ,صلح السفينة؛ وقيل: الد_س\ر'

خ.ر\ز' السفينة، وقيل: هي السفينة نفسها ت.د\س'ر' الاء بصدرها أ%ي تدفعه؛
قال ابن أ%حر:

ض.رباv هذاذ%ي\ك. وط%ع\ناv م1دس.ر.ا
ويقال: الد>سار' الش_ريط من الليف الذي يشد بعضه ببعض.

ورجل م1د\س.ر¬. والد_و\س.ر': الذكر الضخم الشديد.
وك%ت1يب.ةD د.و\س.ر¬ ود.و\س.ر.ةD: متمعة. ود.و\س.ر¬: كتيبة للنعمان
Òود.و\س.ر.ان,ي Òد.و\س.ر¬ ود.و\سري Dاش\ت'ق�ت\ من ذلك. وج.م.ل

ود'و.اس1ر,يÒ: ضخم شديد متمع ذو هامة ومناكب، وال�نثى د.و\س.ر¬ ود.و\س.ر.ةD؛ قال
عدي:

،vولقد ع.د_ي\ت' د.و\س.ر.ة
ك%ع.ل%ة1 الق%ي\ن,، م1ذ}كارا

eالقوي eوقيل: الد_و\س.ر' النوق العظيمة، وقال الفراء: الد_و\س.ر,ي
من ال3بل. ود.و\س.ر¬: اسم فرس؛ قال:

ل%ي\س.ت\ من الف1ر\ق, الب,طاء3 د.و\س.ر'،
قد س.ب.ق%ت\ ق%ي\ساv، وأ%نت. ت.ن\ظ�ر'

أ%راد: قد سبقت خيل قيس؛ قال ابن سيده: هكذا أ%نشده يعقوب الف1ر\ق,
الب,طاء3 والعروف من الف�ر\ق,. والدeو.اس1ر': الاضي الشديد. والد_و\س.ر':



القدي. والد_و\س.ر' الزeو.ان� ف النطة، واحدته د.و\س.ر.ةD. وقال
أ%بو حنيفة: الد_و\س.ر' نبات كنبات الزرع غي أ%نه ياوز الزرع ف الطول

وله سنبل وحب دقيق أ%سر. ود.و\س.ر¬: اسم كتيبة كانت للنعمان بن النذر؛
وأ%نشد للمثقب العبدي يدح عمرو بن هند وكان نصرهم على كتيبة النعمان:

،vل© ي.و\م� كان% ع.ن_ا ج.ل%ل�ك
غ%ي. ي.وم, ال1ن\و, من ج.ن.ب\ ق%ط%ر\

،vض.ر.ب.ت\ د.و\س.ر' فيه ض.ر\ب.ة
أ%ث}ب.ت.ت\ أ%و\تاد. م'ل}ك{ فاس\ت.ق%ر\
ف%ج.ز.اه' ال� من ذ1ي ن,ع\م.ة{،
وج.زاه' ال�، إ,ن} ع.ب\د¬ ك%ف%ر\

وهذا الشعر أ%ورده الوهري:
vض.ر.ب.ت\ د.و\س.ر' فيهم ض.ر\ب.ة

وصوابه: دوسر فيه ل4نه عائد على يوم ال1ن\و,.
وال%ل%ل�: من ال4ضداد يكون القي والعظيم، وهو ف هذا البيت القي.

وق%ط%ر': ق%ص.ب.ة� ع'م.ان%. وبنو سعد بن زيد مناة كانت تلقب ف الاهلية
د.و\س.ر.

@دسكر: الد_س\ك%ر.ة�: بناء كالق%ص\ر, حوله بيوت لل4عاجم يكون فيها
الشراب واللهي؛ قال ال4خطل:

ف ق1باب� عند د.س\ك%ر.ة{،
حولا الز_يتون� قد ي.ن.عا

والمع الد_ساك1ر'؛ قال الليث: يكون للملوك، وهو معر�ب. وف حديث أ%ب
سفيان وهرقل: أ%نه أ%ذن لعظماء الروم ف د.س\ك%ر.ة{ له؛ الدسكرة: بناء

على هيئة القصر فيه منازل بيوت للخدم والشم، وليست بعربية مضة.
والد_س\ك%ر.ة�: الص_و\م.ع.ة�؛ عن أ%ب عمرو.

@دطر: ال4زهري ف الثلثي الصحيح: أ%ما د.ط%ر. فإ,ن ابن ال�ظ%ف�ر,
أ%هله؛ قال: ووجدت ل4ب عمر الشيبان فيه حرفاv رواه ابنه عمرو عنه ف باب

السفينة، قال: الد_و\ط1ي.ة� ك%و\ث%ل� السفينة.
@دعر: د.ع1ر. الع'ود'، بالكسر، د.ع.راv، فهو د.ع1ر¬: د.خ_ن. فلمن

ي.ت_ق1د\ وهو الرديء الدخان، ومنه اتeخ1ذ%ت1 الد_عار.ة�، وهي الف1س\ق'.
وع'ود¬ د.ع1ر¬ أ%ي كثي الدخان، وف التهذيب: ع'ود¬ د'ع.ر¬، وقيل: الد_ع1ر'



ما احترق من حطب أ%و غيه ف%ط%ف1ئ% قبل أ%ن ي.ش\ت.د_ احتراقه، والواحدة
د.ع1ر.ةD. وقال شر: العود الن_خ1ر' الذي إ,ذا وضع على النار ل يستوقد

ود.خ1ن. فهو د.ع1ر¬؛ وأ%نشد لبن مقبل:
بات.ت\ ح.و.اط1ب' ل%ي\ل%ى ي.ل}ت.م1س\ن. لا

ج.ز\ل% ال1ذ%ى، غي. خ.و_ار� ول د.ع1ر,
وقيل: الد_ع1ر' من الطب البال. قال ال4زهري: وسعت العرب تقول لكل

حطب ي.ع\ث%ن' إ,ذا اس\ت.و\ق%د.: د.ع1ر¬. ود.ع1ر. الع'ود' د.ع.راv، فهو
د.ع1ر¬: ن.خ1ر.. وحكى الغ.ن.و,يe: ع'ود¬ د'ع.ر¬ مثال ص'ر.د{؛ وأ%نشد:

ي.ح\م1ل}ن. ف%ح\ماv ج.ي>داv غ%ي\ر. د'ع.ر\،
أ%س\و.د. ص.ل�لv كأ%عي\ان1 الب.ق%ر\

وز.ن\د¬ د'ع.ر¬: ق�د1ح. به مراراv حت احترق طرفه فلم ي'ور. ويقال: هذا
ز.ن\د¬ د'ع.ر¬ إ,ذا ل يور؛ وأ%نشد:

م'ؤ\ت.ش1ب¬ ي.ك}ب'وبه ز.ن\د¬ د'ع.ر\
وف الصحاح: ز.ن\د¬ أ%د\ع.ر'. ويقال للنخلة إ,ذا ل تقبل اللYق%اح.:

نلة داع1ر.ةD ونيل م.د.اع1ي فتزاد تلقيحاv وتنحق، قال: وتنحيقها أ%ن
ي'وطأ% ع.س.ق�ها حت ي.س\ت.رخ1ي. فذلك دواؤها. ويقال ل1ل%و\ن1 الفيل:

ال�د.ع_ر'؛ قال ثعلب: وال�د.ع_ر' الل�و\ن� القبيح من جيع اليوان.
Dود.ع.ر.ة Dف%ج.ر وم.ج.ر.، وفيه د.عار.ة :vود.ع1ر. الرجل ود.ع.ر. د.ع.ار.ة

ود1عار.ةD. ورجل د'ع.ر¬ ود'ع.ر.ةD: خائن يعيب أ%صحابه؛ قال العدي:
فل أ%ل}ف%ي.ن\ د'ع.راv د.ار,يا،
ق%د1ي. الع.داو.ة1 والن_ي\ر.ب,
ي'خ\ب,ر'ك�م\ أ%نه' ناص1ح¬،

وف ن'ص\ح1ه1 ذ%ن.ب' الع.ق}ر.ب,
vد.ع.را �وقيل: الدeع.ر' الذي ل خي فيه. قال ابن شيل: د.ع1ر. الرجل

إ,ذا كان يسرق ويزن ويؤذي الناس، وهو الد_اع1ر'. والد_ع_ار': الفسد.
والد_ع.ر': الفساد'. وف حديث عمر، رضي ال عنه: اللهم ارزقن

:�الغ1ل}ظ%ة% والش�د_ة% على أ%عدائك وأ%هل الد_عار.ة1 والنفاق؛ الد_عار.ة
الفساد' والشر. ورجل د.اع1ر¬: خبيث مفسد. وف الديث: كان ف بن إ,سرائيل

رجل د.اع1ر¬؛ ويمع على د'ع_ار�. وف حديث ع.ل1ي¼: ف%أ%ين د'ع_ار'
ط%يء، وأ%راد بم ق�ط�اع. الطريق. قال أ%بو ال1ن\هال,: سأ%لت أ%با زيد عن



شيء فقال: ما لك ولذا؟ هو كلم ال%داع1ي,. والد_ع\ر.ة�: القاد1ح'
والعيب. ورجل د'ع.ر.ةD: فيه ذلك، وحكاه كراع ذ�ع\ر.ة، بالذال العجمة وسكون

العي، وذ�ع.ر.ةD؛ قال: والمع ذ�ع.ر.ات¬، قال: فأ%ما الداعر، بالدال
الهملة، فهو البيث. والد_عار.ة�: الفسق والفجور وال�ب\ث�؛ والرأ%ة

د.اع1ر.ةD. ود.اع1ر¬: اسم فحل م'ن\ج,ب� تنسب إ,ليه الد_اع1ر,ي_ة� من
ال3بل.

@دعثر: الد_ع\ث%ر': ال4حق. ود'ع\ث�ور' كل شيء: ح'ف}ر.ت'ه.
والدeع\ث�ور': الوض الذي ل ي'ت.ن.و_ق\ ف ص.ن\ع.ت1ه ول ي'و.س_ع\، وقيل: هو

ال%هد_م'؛ قال:
أ%ك�ل� ي.و\م� ل%ك1 ح.و\ض¬ م.م\د'ور\؟

إ,ن� ح1ياض. الن_ه.ل, الد_عاث1ي\
يقول: أ%كل� يوم تكسرين حوضك حت ي'ص\ل%ح.؟ والدعاثي: ما تد�م من

الياض. وال%و.اب وال%ر.اك1ي إ,ذا تكسر منها شيء، فهو د'ع\ث�ور. وقال
أ%بو عدنان: الدeع\ث�ور' ي'ح\ف%ر' حفراv ول يبن إ,نا يفره صاحب ال4و�ل

يوم. و,ر\د1ه.
والد_ع\ث%ر.ة�: ال%د\م'. وال�د.ع\ث%ر': الهدوم.

والدeع\ث�ور': الوض ال�ث%ل�م'؛ وقال الشاعر:
أ%ج.ل} ج.ي\ر, إ,ن كانت أ�بيح.ت\ د.عاث1ر'ه\

وكذلك النزل؛ قال العجاج:
م1ن\ م.ن\ز,لت{ أ%ص\ب.ح.ت\ د.عاث1ر.ا

أ%راد دعاثيا فحذف للضرورة. وقد د.ع\ث%ر. الوض. وغيه: ه.د.م.ه'. وف
الديث: ل تقتلوا أ%ولدكم سر�اv، إ,نه ل%ي'د\ر,ك' الفارس.

ف%ي'د.ع\ث1ر'ه'؛ أ%ي ي.ص\ر.ع'ه' وي'ه\ل1ك�ه يعن إ,ذا صار رجلv؛ قال: والراد النهي
عن الغ1يل%ة1، وهو أ%ن يامع الرجل الرأ%ة وهي مرضع فربا حلت، واسم
ذلك اللب الغ.ي\ل�، بالفتح، فإ,ذا حلت فسد لبنها؛ يريد أ%ن من سوء أ%ثره

ف بدن الطفل وإ,فساد مزاجه وإ,رخاء قواه أ%ن ذلك ل يزال ماثلv فيه
إ,ل أ%ن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإ,ذا أ%راد منازلة ق1ر\ن{ ف الرب وهن

:Dوأ%رض م'د.ع\ث%ر.ة .�عنه وانكسر، وسبب و.ه\ن,ه1 وانكساره الغ.ي\ل
موطوء4ة. ومكان د1ع\ثار¬: قد س.و_س.ه' الض_بe وح.ف%ر.ه'؛ عن ابن ال4عراب،

وأ%نشد:



إ,ذا م'س\ل%ح1بÒ، ف%و\ق. ظ%ه\ر, ن.ب,يث%ة{،
ي'ج,دe ب,دع\ثار� ح.د1يث{ د.ف1ين'ها

قال: الض_ب ي.ح\ف1ر' من س.ر.به كل يوم فيغطي نبيثة ال4مس، يفعل ذلك
.vأ%بدا

وج.م.لD د1ع.ث}ر¬: شديد ي'د.ع\ث1ر' كل شيء أ%ي يكسره؛ قال العجاج:
قد أ%ق}ر.ض.ت\ ح.ز\م.ة� ق%ر\ضاv ع.س\ر.ا،

ما أ%ن\س.أ%ت\ن.ا م'ذ} أ%عار.ت\ ش.ه\ر.ا
حت أ%ع.د_ت\ باز,لv د1ع.ث}ر.ا،

أ%ف}ض.ل% من س.ب\ع1ي. كانت خ'ض.ر.ا
وكان قد اقترض من ابنته ح.ز\م.ة% سبعي درهاv للم'ص.د>ق, فأ%عطته ث

.vتقاضته فقضاها بكرا
@دعكر: اد\ع.ن\ك%ر. الس_ي\ل�: أ%قبل وأ%سرع واد\ع.ن\ك%ر. عليه، بالفتح:

ان\د.ر.أ%؛ قال:
ق%د اد\ع.ن\ك%ر.ت\، بالف�ح\ش, والسeوء3 وال4ذ%ى،

أ�م.ي_ت'ها اد\ع1ن\كار. س.يل� على ع.م\ر,و.
واد\ع.نك%ر. عليهم بالف�ح\ش, إ,ذا ان\د.ر.أ% عليهم بالسوء. ورجل
د.ع.ن\ك%ران�: م'د\ع.ن\ك1ر¬. ورجل د.ع.ن\ك%ر¬: م'ن\د.ر,ئ¬ على الناس.

.�@دعسر: الد_ع\س.ر.ة�: ال1ف�ة� والسeر\ع.ة
@دغر: د.غ%ر. عليه ي.د\غ%ر' د.غ%راv ود.غ}ر.ى ك%د.ع\و.ى: اقتحم من غي

تثبت، والسم الد_غ%ر.ى. وزعموا أ%ن امرأ%ة قالت لولدها: إ,ذا رأ%ت العي'
العي. ف%د.غ}ر.ى ول ص.ف�ى، ود.غ}ر. ل ص.ف_، ود.غ}راv ل ص.ف9اv مثل

ع.ق}رى وح.ل}ق%ى وع.ق}راv وح.ل}قاv؛ تقول: إ,ذا رأ%يتم عدو�كم
فاد\غ%ر'وا عليهم أ%ي اقتحموا واحلوا ول ت'ص.اف©وه'م\؛ وص.ف�ى من الصادر الت

ف آخرها أ%لف التأ}نيث نو د.ع\و.ى من قول ب'ش.ي\ر, بن الن>ك}ث1:
و.ل�ت\ ود.ع\و.ى ما ش.د1يد¬ ص.خ.ب'ه\

ود.غ%ر. عليه: حل. والد_غ}ر' أ%يضاv: اللط؛ عن كراع. وروي هذا الثل:
د.غ}راv ول ص.فاv أ%ي خالطوهم ول ت.صاف�وهم من الص_ف%اء.

ابن ال4عراب: ال%د\غ%ر.ة� الرب الع.ض'وض' الت ش1عارها د.غ}ر.ى،
.vويقال: د.غ}را

والد_غ}ر': غ%م\ز' ال%لق, من الوجع الذي ي'د\ع.ى الع'ذ}ر.ة%. ود.غ%ر.



الص_ب,ي_ ي.د\غ%ر'ه د.غ}راv: وهو ر.ف}ع' ورم ف اللق. وف الديث أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، قال للنساء: ل تعذبن أ%ولدكن بالد_غ}ر,؛

وهو أ%ن ت.ر\ف%ع. ل%ه.اة% العذور. قال أ%بو عبيد: الد_غ}ر' غ%م\ز'
ال%ل}ق, بال�صبع، وذلك أ%ن الصب تأ}خذه الع'ذ}ر.ة�، وهو وجع يهيج ف اللق

من الدم، فتدخل الرأ%ة أ�صبعها فترفع با ذلك الوضع وت.ك}ب,س'ه، فإ,ذا
رفعت ذلك الوضع بأ�صبعها قيل: د.غ%ر.ت\ ت.د\غ%ر' د.غ}راv؛ ومنه الديث:

قال ل�م ق%ي\س� بنت1 م1ح\ص.ن�: ع.لم. ت.د\غ%ر\ن% أ%ولدكن بذه
الع'ل�ق,؟ والد_غ}ر': ت.و.ث©ب' ال�خ\ت.ل1س ود.ف}ع'ه ن.ف}س.ه على التاع

ليختلسه؛ ومنه حديث علي، كرم ال وجهه: ل قطع ف الد_غ}ر.ة1، وهي
ال%ل}س.ة�؛ قال أ%بو عبيد: وهو عندي من الدفع أ%يضاv ل4ن الختلس يدفع نفسه على

الشيء ليختلسه، وقيل ف قوله ل قطع ف الدغرة: هو أ%ن يل4 يده من
الشيء يستلبه. والد_غ}ر.ة�: أ%خذ الشيء اختلساv، وأ%صل الد_غ}ر, الدف}ع'.

وف خ'ل�ق1ه1 د.غ%ر¬ أ%ي ت.خ.ل�ف¬؛ وف التهذيب: كأ%نه استسلم؛ 
*)

قوله: «كأنه استسلم» ف القاموس وشرحه: الدغر، بالتحريك، التخلف والستلم
بالمز، هكذا ف النسخ ومثله ف التكملة وف التهذيب الستسلم وهو

تريف). قال:
وما ت.خ.ل�ف. من أ%خ\لق1ه1 د.غ%ر'

vه فل ترويه فيبقى مستجيعاeم�والد_غ}ر': سوء غذاء الولد وأ%ن ترضعه أ
يعترض كل من لقي فيأ}كل وي.م.صe، وي'ل}ق%ى على الشاة ف%ي.ر\ض.ع'ها، وهو

عذاب الصب. وقال أ%بو سعيد فيما ر.د_ على أ%ب عبيد: الد_غ}ر' ف
الفصيل أ%ن ل ترويه أ�مeه ف%ي.د\غ%ر. ف ضرع غيها، فقال، عليه الصلة

والسلم: ل ت'ع.ذYب\ن. أ%ولدك�ن_ بالد_غ}ر, ولكن أ%ر\وين.ه'م\ لئل
ي.د\غ%روا ف كل ساعة ويستجيعوا؛ وإ,نا أ%مر بإ,رواء3 الصبيان من اللب.

قال ال4زهري: والقول ما قال أ%بو عبيد وقد جاء4 ف الديث ما دل على صحة
Dقوله. والد_غ}ر': الو'جور. ود.غ%ر.ه' أ%ي ض.غ.ط%ه' حت مات، ولون

م'د.غ�ر¬: قبيح؛ قال:
ك%سا عام1راv ث%و\ب. الد_مام.ة1 ر.بeه'،
كما ك�س3ي. ال1ن\زير' ث%و\باv م'د.غ�را

.Òود.غ}م.ري Òق¬ د'غ}م'ري�دغمر: الد_غ}م.ر.ة�: ال%ل}ط�. يقال: خ'ل



والد_غ}م.ر.ة�: تليط الل�ون1 وال�ل}ق,؛ قال رؤ\بة:
إ,ذا ام\ر'ؤ¬ د.غ}م.ر. ل%و\ن% ال4د\ر.ن1،
س.ل�م\ت' ع1ر\ضاv ل%و\ن'ه ل ي.د\ك%ن,

ال4د\ر.ن�: الو.س1خ'. ود.غ}م.ر.: خ.ل%ط%. ل يدكن: ل ينشخ؛ قاله ابن
ال4عراب. ورجل د'غ}مور¬: سيء الثناء. ورجل م'دغ}م.ر' ال�ل�ق, أ%ي ليس

Dأ%ي ش.راس.ة Dقه د.غ}م.ر.ة�بصاف ال�ل�ق,. وخ'ل�ق¬ د.غ}م.ر,يe وف خ'ل
ول�ؤ\م¬؛ قال العجاج:

،eال%ق}ز,ي �ل ي.ز\دهين الع.م.ل
eول م1ن. ال4خ\لق, د.غ}م.ر,ي

والد_غ}م.ر,يe: الس_ي>ء� ال�ل�ق، وكذلك الذ©غ}م'ور'، بالذال،
ال%ق�ود' الذي ل ينحل© حقده. ود.غ}م.ر. عليه ال%ب.ر.: خلطه.

.eد.غ}م.ر': ال%ف1ي�وال
.Òود.غ}م.ري Òق¬ د'غ}م'ري�@دغمر: الد_غ}م.ر.ة�: ال%ل}ط�. يقال: خ'ل

والد_غ}م.ر.ة�: تليط الل�ون1 وال�ل}ق,؛ قال رؤ\بة:
إ,ذا ام\ر'ؤ¬ د.غ}م.ر. ل%و\ن% ال4د\ر.ن1،
س.ل�م\ت' ع1ر\ضاv ل%و\ن'ه ل ي.د\ك%ن,

ال4د\ر.ن�: الو.س1خ'. ود.غ}م.ر.: خ.ل%ط%. ل يدكن: ل ينشخ؛ قاله ابن
ال4عراب. ورجل د'غ}مور¬: سيء الثناء. ورجل م'دغ}م.ر' ال�ل�ق, أ%ي ليس

Dأ%ي ش.راس.ة Dقه د.غ}م.ر.ة�بصاف ال�ل�ق,. وخ'ل�ق¬ د.غ}م.ر,يe وف خ'ل
ول�ؤ\م¬؛ قال العجاج:

،eال%ق}ز,ي �ل ي.ز\دهين الع.م.ل
eول م1ن. ال4خ\لق, د.غ}م.ر,ي

والد_غ}م.ر,يe: الس_ي>ء� ال�ل�ق، وكذلك الذ©غ}م'ور'، بالذال،
ال%ق�ود' الذي ل ينحل© حقده. ود.غ}م.ر. عليه ال%ب.ر.: خلطه.

.eد.غ}م.ر': ال%ف1ي�وال
@دفر: الد_ف}ر': الدفع. د.ف%ر. ف ع'ن'ق1ه1 د.ف}راv: دفع ف صدره ومنعه؛

يانية. ابن ال4عراب: دف%ر\ت'ه ف قفاه د.ف}راv أ%ي دفعته. وروي عن
ماهد ف قوله تعال: يوم ي'د.عeون% إ,ل نار جهنم د.ع�اv؛ قال ي'د\ف%رون%

.vأ%ي دفعا vف أ%قفيتهم د.ف}را
والد_ف%ر': وقوع الدود ف الطعام واللحم. والد_ف%ر': الن_ت\ن' خاصة



ول يكون الطYيب. البتة%.
ابن ال4عراب: أ%د\ف%ر. الرجل� إ,ذا فاح ريح ص'ن.ان,ه1. غيه:

الذ�ف%ر'، بالذال وتريك الفاء، شد�ة ذكاء الرائحة، طيبة كانت أ%و خبيثة؛ ومنه
قيل: م1س\ك أ%ذ}ف%ر'، ورجل أ%د\ف%ر' ود.ف1ر¬، ال4خية على النسب ل فعل

:eله؛ قال نافع بن ل%ق1يط{ الف%ق}ع.س3ي
وم'ؤ.و\ل1ق� أ%ن\ض.ج\ت' ك%ي_ة% ر.أ}س1ه،
ف%ت.ر.ك}ت.ه' د.ف1راv ك%ريح, ال%و\ر.ب,

وامرأ%ة د.ف}ر.اء� ود.ف1ر.ةD. ويقال لل4مة إ,ذا ش'ت1م.ت\: يا د.ف%ار,،
مثل قطام، أ%ي يا م'ن\ت1ن.ة�. وف حديث ق%ي\ل%ة%: أ%ل}ق1ي إ,ل%ي_

اب\ن.ة% أ%خي يا د.فار, أ%ي يا منتنة، وهي مبنية على الكسر وأ%كثر ما ترد ف
النداء.

والد_ف}ر' وأ�مe د.ف}ر�: من أ%ساء الدواهي. ود.فار, وأ�مe د.فار,
وأ�مe د.ف}ر�، كله: الدنيا.

ود.ف}راv د.اف1راv لا ييء به فلن على البالغة أ%ي ن.ت\ناv. ويقال
للرجل إ,ذا ق%ب_ح\ت. أ%م\ر.ه': د.ف}راv د.اف1راv، ويقال: د.ف}راv له أ%ي

ن.ت\ناv. وقال ابن ال4عراب: الد_ف}ر' الذ©ل©، وبه فسر قول عمر، رضي
ال عنه، لا سأ%ل كعباv عن و'لة1 ال4م\ر, فأ%خبه قال: و.اد.ف}ر.اه'

قيل: أ%راد و.اذ�ل�ه\، وأ%ما غيه ففسره بالن_ت\ن, أ%ي وان\ت\ن.اه؛
ومنه حديثه الخر: إ,نا الاجe ال4ش\ع.ث� ال4د\ف%ر' ال4ش\ع.ر'؛

والد_ف%ر': النت، بفتح الفاء، قال: ول أ%عرف هذا الفرق إ,ل� عن ابن
ال4عراب، ومنه قيل للدنيا أ�م د.ف}ر�.

@دفتر: الد_ف}ت.ر' والد>ف}ت.ر'؛ كل ذلك عن اللحيان حكاه عنه كراع:
يعن جاعة الصحف الضمومة. الوهري: الد_ف}ت.ر' واحد الد_فات1ر، وهي

الك%رار,يس'.
@دقر: الدeق}ر.ان�: خ.ش.ب¬ ينصب ف ال4رض يعر�ش عليه الكرم، واحدته

د'ق}ران.ةD. والد_و\ق%ر.ة�: ب'ق}ع.ةD تكون بي البال اليطة با ل نبات
فيها، وهي من منازل الن� ويكره النزول با؛ وف التهذيب: هي بقعة تكون

بي البال ف الغيطان انسرت عنها الشجر، وهي بيضاء ص'ل}بة ل نبات فيها،
والمع الد_و.اقر.

ود.ق1ر. الرجل� د.ق%راv إ,ذا امتل4 من الطعام. ود.ق1ر. أ%يضاv: قاء من



ال%ل}ء3. ود.ق1ر. هذا الكان: صارت فيه رياض¬. وقال أ%بو حنيفة: د.ق1ر.
الكان� ن.د1ي.. ود.ق1ر. النبات' د.ق%راv، فهو د.ق1ر¬: كثر وتنعم.
ور.و\ض.ةD د.ق%ر.ى: خضراء ناعمة؛ قال النمر ابن تولب:

ز.ب.ن.ت\ك. أ%ر\كان� الع.د'و�، فأ%ص\ب.ح.ت\
أ%ج.أD وج'ب_ة� من ق%رار, د1يار,ها
وكأ%ن_ها د.ق%ر.ى ت.خ.ي_ل�، ن.ب\ت'ها

أ�ن'ف¬، ي.غ'مe الض_ال% ن.ب\ت' ب,حار,ها
ت.خ.ي_ل� أ%ي ت.ل%و_ن� بالن_و\ر ف%ت'ر,يك ر'ؤ\يا ت'خ.ي>ل� إ,ليك

أ%نا لون ث تراها لوناv آخر، ث قطع الكلم ال4و�ل وابتدأ% فقال: نبتها
أ�نف فنبتها مبتدأD وال�نف خبه. وال�ن'ف': الت ل ت'ر\ع.. ويغم: يعلو
ويستر؛ يقول: نبتها يغم ضالا. والضال: الس>د\ر' الب.ر>ي�. والبحار:

جع ب.ح\ر.ة{، وهي ال4رض الستوية الت ليس بقربا جبل. ابن ال4عراب:
الد_ق}ر' الروضة السناء، وهي الد_ق%ر.ى. وأ%رض د.ق}ر.اء�: خضراء كثية

الاء والن_د.ى ملوء4ةD. ود.ق%ر.ى: اسم روضة بعينها. أ%بو عمرو: هي
الد_ق%ر.ى والد_ق}ر.ة� والد_قي.ة�. والو.د\ف%ة� والو.د1يف%ة�: الروضة.

الوهري: ود.ق%ر.ى اسم روضة.
،Dود1ق}رار.ة Dوالد_قار,ير': ال�مور' الخالفة، واحدتا د'ق}ر'ور.ة

vوف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه أ%مر رجل .�والد>ق}رار.ة�: الخالف%ة
بشيء فقال له: قد جئت.ن ب,د1ق}ر.ار.ة1 قومك أ%ي بخالفتهم.

والد>ق}ر.ار.ة�: الديث ال�ف}ت.ع.ل�. ويقال: فلن ي.ف}ت.ر,ي الد_قار,ير. أ%ي
ال4كاذيب والف�ح\ش.. ويقال للكذب الستشنع وال4باطيل: ما جئت. إ,ل�

بالد_قار,ير,. ابن ال4ثي: ف حديث عمر، رضي ال عنه، قال ل4س\ل%م. م.وله:
أ%خ.ذ%ت\ك. د1ق}ر.ار.ة� أ%هلك؛ الد>ق}ر.ار.ة� واحدة الد_قار,ير، وهي

ال4باطيل وعادات' السوء، أ%راد أ%ن عادة السوء الت هي عادة قومك وهي
العدول� عن الق والعمل� بالباطل قد ن.ز.ع.ت\ك. وع.ر.ض.ت لك فعجلت با، وكان

أ%سلم عبداv ب,ج.او,ي�اv. ورجل د1ق}ر.ار.ة: نام كأ%نه ذو د1ق}ر.ار.ة{
أ%ي ذو نيمة وافتعال أ%حاديث، وجعه د.قار,ير'؛ قال الكميت:

�على د.قار,ير. أ%ح\ك1يها وأ%ف}ت.ع1ل
والد_قار,ير': الدواهي والنمائم، الواحدة د1ق}ر.ار.ةD. والد>ق}رار'

والد>ق}ر.ار.ة�: التeب_ان�، وهي سراويل بل ساق، وجعه دقار,ير'؛ قال



أ%وس:
ي.ع\ل�ون% بالق%ل%ع, ال1ن\د1ي> هام.ه'م'،

وي.خ\ر'ج' الف%س\و' من ت.ح\ت1 الد_قار,ير,
وف حديث ع.ب\د1 خ.ي\ر� قال: رأ%يت على ع.م_ار� د1ق}ر.ار.ةv، وقال:

إ,ن م.م\ث�ونD؛ الد>ق}ر.ار.ة�: التeب_ان�، وهو السراويل الصغي الذي
يستر العورة وحدها. وال%م\ث�ون�: الذي يشتكي م.ث%ان.ت.ه'.

والدeق}ر'ور': ف%أ}س¬ تتفر با ال4رض؛ قال:
ح.رÝى حي تأ}ت أ%ه\ل% م.ل}ه.م. أ%ن} ت.ر.ى

ب,ع.ي\ن.ي\ك. د'ق}ر'وراv، وك%ر�اv م'ح.ر_م.ا
والد>ق}ر.ارة�: القصي من الرجال. والد>ق}ر.ار.ة�: الع.و\م.ر.ة�، وهي

.�ال�ص'وم.ة� ال�ت\ع1ب.ة
@دكر: الد>ك}ر': ل�ع\ب.ةD يلعب با الز>ن\ج' وال%ب.ش'. والد>ك}ر'

أ%يضاv لربيعة: ف الذYك}ر,، وهو غلط، حلهم عليه اد_ك%ر.؛ حكاه سيبويه؛
وكذلك ما حكاه ابن ال4عراب من قولم الد>ك}ر' ف جع د1ك}ر.ة إ,نا هو

على الذYك}ر، ونفى ابن ال4عراب الد>ك}ر.، بسكون الكاف؛ حكاه سيبويه
كما بينته. قال أ%بو العباس أ%حد ابن يي: الد>ك}ر، بتشديد الدال، جع

ذ1ك}ر.ة{، أ�دغمت اللم ف الذال فجعلتا دالv مشد�دة، فإ,ذا قلت د1ك}ر¬
بغي أ%لف ولم التعريف قلت ذكر، بالذال، وجعوا الذYك}ر.ة%

الذYك}رات1، بالذال أ%يضاv. وأ%ما قول ال تعال: فهل من م'د_كر؛ فإ,ن الفراء
قال: حدثن الكسائي عن إ,سرائيل عن أ%ب إ,سحق عن ال4سود قال: قلت لعبدال

فهل من م'ذ9ك1ر� وم'د_ك1ر�، فقال: أ%قرأ%ن رسول� ال، صلى ال عليه
وسلم، م'د_ك1ر�، بالدال، قال الفراء: وم'د_كر ف ال4صل م'ذ}ت.ك1ر على

م'ف}ت.ع1ل فصيت الذال وتاء الفتعال دالv مشد�دة، قال: وبعض بن أ%سد
يقول م'ذ�ك1ر فيقلبون الدال فتصي ذالv مشد�دة. وقد قال الليث:

الد>ك}ر' ليس من كلم العرب وربيعة تغلط ف الذYك}ر فتقول د1ك}ر¬.
:vاللك. د.م.ر. القوم ي'4د\م'رون% د.مارا �@دمر: الد_مار': اس\ت1ئ}صال

هلكوا. ود.م.ر.ه'م: م.ق%ت.ه'م، ود.م.ر.ه'م' ال ود.م_ر.ه'م\
ت.د\م1ياv. وف التنزيل العزيز: ف%د.م_ر\ناه'م\ ت.د\م1ياv؛ يعن به فرعون وقومه

الذين م'س3خ'وا ق1ر.دة وخنازير؛ ود.م_ر. عليهم كذلك. وف حديث ابن عمر:
قد جاء الس_ي\ل� بالب.ط}حاء حت د.م_ر. الكان% الذي كان يصلي فيه أ%ي



أ%هلكه. يقال: د.م_ر.ه تدمياv ود.م_ر. عليه بعن؛ ويروى: د.ف%ن.
الكان%، والراد منها د'ر'وس' الوضع وذهاب' أ%ثره. ورجلD د.ام1ر¬: هالك ل
خي فيه. يقال: رجلD خاس1ر¬ دام1ر¬؛ عن يعقوب. ك%د.اب,ر�، وحكى اللحيان

أ%نه على البدل وقال: خ.س3ر¬ ود.م1ر¬ ود.ب,ر¬ فأ%تبعوها خ.س3راv؛ قال
ابن سيده: وعندي أ%ن خ.س3راv على فعله ود.م1راv ود.ب,راv على النسب. وما

رأ%يت من خ.س.ار.ت1ه1 ود.م.ار.ت1ه1 ود.بار.ته.
وقد د.م.ر. عليهم ي.د\م'ر' د.م\راv ود'م'وراv: دخل بغي إ,ذن، وقيل:

هجم، وهو نو ذلك؛ ومنه قوله ف الديث: من نظر من ص1ي\ر, باب فقد د.م.ر.؛
قال أ%بو عبيد وغيه: د.م.ر. أ%ي دخل بغي إ,ذن، وهو الدeم'ور'، وقد

د.م.ر. ي.د\م'ر' د'م'وراv ود.م.ق. د.م\قاv ود'م'وقاv. وف الديث أ%يضاv: من
سبق ط%ر\ف�ه استئذان.ه فقد د.م.ر أ%ي ه.ج.م. ودخل بغي إ,ذن، وهو من

الد_مار, اللك1 ل4نه هجوم با يكره، وف رواية: من اط�ل%ع. ف بيت قوم
بغي إ,ذنم فقد د.م.ر، والعن أ%ن إ,ساء4ة ال�ط�ل1ع مثل� إ,ساءة

الدامر.
وال�د.م>ر': الصائد ي'د.خ>ن' ف ق�ت\ر.ت1ه للصيد بأ%و\بار, ال3بل

كيل تد الو.ح\ش' ر,ي'ه، وف الصحاح: وتدمي الصائد أ%ن ي'د.خ>ن.
ق�ت\ر.ت.ه'؛ وقال أ%و\س' ابن ح.ج.ر�:

vف%لق%ى عليها، من ص.ب.اح.، م'د.م>را
ل1ن.ام'وس1ه1 من الص_فيح, س.ق%ائ1ف'

(* قوله «من الصفيح» كذا بالصل، ومثله ف الساس، والذي ف الصحاح بي
الصفيح).

والدeمار,يe والت_د\م'ر,يe والتeد\م'ريe من اليابيع: الل�ئ1يم'
ال1ل}ق%ة1 الكسور' الب.راث1ن, الصeل}ب' الل�ح\م,، وقيل: هو الاعز

ومنها وفيه ق1ص.ر¬ وص1غ.ر¬ ول أ%ظفار ف ساقيه ول يدرك سريعاv، وهو أ%صغر
من الشeفار,ي>؛ قال:

وإ,ن>ي ل4ص\طاد' الي.راب,يع. ك�ل�ها:
ش'ف%ار,ي_ها والت_د\م'ر,ي_ ال�ق%ص>ع.ا

قال: وأ%ما ض.أ}ن'ها فهو ش'ف%ار,يeها، وعلمة الضأ}ن فيها أ%ن له ف
وسط ساقه ظفراv ف موضع ص1ي\ص1ي.ة1 الديك. ويوصف الرجل اللئيم
بالت_د\م'ر,ي�. ابن سيده: والت_د�م'ر,يe اللئيم من الرجال. والت_د\م'ر,ي_ة� من



الكلب: الت ليست ب,س.ل�وق1ي_ة{ ول كد\ر,ي_ة.
وت.د\م'ر': مدينة بالشام؛ قال النابغة:

وخ.ي>س, ال1ن_ إ,ن>ي قد أ%ذ1ن\ت' لم
ي.ب\ن'ون% ت.د\م'ر. بالصeف�اح, والع.م.د1

الفراء عن الدeب.ي\ر,ي_ة1: يقال ما ف الدار ع.ي\ن¬ ول ع.ي>ن¬ ول
Òول د1ب>ي Òول د'ب>ي Òول تام'ور,ي Òول ت'د\م'ر,ي Òت.د\م'ر,ي

بعن واحد.
@دمثر: الدeماث1ر': الس_ه\ل� من ال4رض. وأ%رض د1م.ث}ر¬: سهلة. وأ%رض

د'ماث1ر¬ إ,ذا كانت د.م\ثاء4؛ وأ%نشد ال4صمعي ف صفة إ,بل:
ض.ار,ب.ة ب,ع.ط%ن, د'ماث1ر,

:�أ%ي ش.ر,ب.ت\ ف%ض.ر.ب.ت\ ب,ع.ط%ن، ود.م\ث%ر¬: د.م1ثD. والد_م\ث%ر.ة
الد_م.اث%ة�؛ وقول العجاج:
ح.و\ج.ل%ة ال%ب.ع\ث%ن, الد>م.ث}ر.ا

.vوبعي د'م.ث1ر¬ د'ماث1ر¬ إ,ذا كان كثي اللحم وث1يا
@دنر: الد>ي\ن.ار': فارسي م'ع.ر_ب¬، وأ%صله د1ن_ار¬، بالتشديد، بدليل

قولم د.نان,ي ود'ن.ي\ن,ي فقلبت إ,حدى النوني ياء لئل� يلتبس
بالصادر الت تيء على ف1ع_ال�، كقوله تعال: وكذبوا بآياتنا ك1ذ�اباv؛

إ,ل� أ%ن يكون بالاء فيخر�ج على أ%صله مثل الص>ن_ار.ة1 والد>ن_ام.ة
ل4نه أ%من الن من ال3لتباس، ولذلك جع على دناني، ومثله ق1ياط ود1يباج

وأ%صله د1ب_اج¬. قال أ%بو منصور: دينار وقياط وديباج أ%صلها أ%عجمية
غي أ%ن العرب تكلمت با قدياv فصارت عربية.

ورجل م'د.ن_ر¬: كثي الد_ناني. ود1ينار¬ م'د.ن_ر¬: مضروب. وفرس
م'د.ن_ر¬: فيه ت.د\ن,ي¬ سواد¬ يالطه ش'ه\ب.ةD. وب.ر\ذ%و\نD م'د.ن_ر'

اللون: أ%شهب' على م.ت\ن.ي\ه1 وع.ج'زه1 سواد¬ مستدير يالطه ش'ه\ب.ةD؛ قال
أ%بو عبيدة: ال�د.ن_ر' من اليل الذي به ن'ك%ت¬ فوق الب.ر.ش,.

ود.ن_ر. و.ج\ه'ه: أ%شرق وتلل4 كالد>ينار. ود1ينار¬: اسم.
@دهر: الد_ه\ر': ال4م.د' ال%م\د'ود'، وقيل: الدهر أ%لف سنة. قال ابن

سيده: وقد حكي فيه الد_ه.ر، بفتح الاء: فإ,ما أ%ن يكون الد_ه\ر'
والد_ه.ر' لغتي كما ذهب إ,ليه البصريون ف هذا النحو فيقتصر على ما سع منه،

وإ,ما أ%ن يكون ذلك لكان حروف اللق فيطرد ف كل شيء كما ذهب إ,ليه



الكوفيون؛ قال أ%بو النجم:
وج.ب.ل% ط%ال% م.ع.د�اv فاش\م.خ.ر\،

أ%ش.م_ ل ي.س\ط1يع'ه الن_اس'، الد_ه.ر\
قال ابن سيده: وجع' الد_ه\ر, أ%د\ه'ر¬ ود'ه'ور¬، وكذلك جع الد_ه.ر,

ل4نا ل نسمع أ%د\هاراv ول سعنا فيه جعاv إ,ل� ما قد�منا من جع
د.ه\ر�؛ فأ%ما قوله، صلى ال عليه وسلم: ل ت.س'بeوا الد_ه\ر. فإ,ن

ال: هو الد_ه\ر'؛ فمعناه أ%ن ما أ%صابك من الدهر فال فاعله ليس الدهر،
فإ,ذا شتمت به الدهر فكأ%نك أ%ردت به ال؛ الوهري: ل4نم كانوا يضيقون

النوازل إ,ل الدهر، فقيل لم: ل تسبوا فاعل ذلك بكم فإ,ن ذلك هو ال
تعال؛ وف رواية: فإ,ن الدهر هو ال تعال؛ قال ال4زهري: قال أ%بو عبيد

قوله فإ,ن ال هو الدهر ما ل ينبغي ل4حد من أ%هل ال3سلم أ%ن يهل
وجهه وذلك أ%ن ال�ع.طYل%ة% يتجون به على السلمي، قال: ورأ%يت بعض من

ي'تهم بالزندقة والد_ه\ر,ي_ة1 يتج بذا الديث ويقول: أ%ل تراه يقول
فإ,ن ال هو الدهر؟ قال: فقلت وهل كان أ%حد يسب ال ف آباد الدهر؟

وقد قال ال4عشى ف الاهلية:
اس\ت.أ}ثر. ال� بالوفاء3 وبال}ـ

ـح.م\د1، و.و.ل�ى ال%لم.ة% الر_ج'ل
قال: وتأ}ويله عندي أ%ن العرب كان شأ}نا أ%ن ت.ذ�م_ الدهر وت.س'ب_ه

عند الوادث والنوازل تنزل بم من موت أ%و ه.ر.م� فيقولون: أ%صابتهم قوارع
الدهر وحوادثه وأ%بادهم الدهر، فيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيذمونه،

وقد ذكروا ذلك ف أ%شعارهم وأ%خب ال تعال عنهم بذلك ف كتابه العزيز ث
كذبم فقال: وقالوا ما هي إ,ل حياتنا الدنيا نوت ونيا وما يهلكنا

إ,ل� الدهر؛ قال ال عز وجل: وما لم بذلك من علم إ,ن هم إ,ل� يظنون.
والدهر: الزمان الطويل ومد�ة الياة الدنيا، فقال النب، صلى ال عليه

وسلم: ل تسبوا الدهر، على تأ}ويل: ل تسبوا الذي يفعل بكم هذه ال4شياء
فإ,نكم إ,ذا سببتم فاعلها فإ,نا يقع السب على ال تعال ل4نه الفاعل لا

ل الدهر، فهذا وجه الديث؛ قال ال4زهري: وقد فسر الشافعي هذا الديث
بنحو ما فسره أ%بو عبيد فظننت أ%ن أ%با عبيد حكى كلمه، وقيل: معن ني

النب، صلى ال عليه وسلم، عن ذم الدهر وسبه أ%ي ل تسبوا فاعل هذه
ال4شياء فإ,نكم إ,ذا سببتموه وقع السب على ال عز وجل ل4نه الفعال لا يريد،



فيكون تقدير الرواية ال�ول: فإ,ن جالب الوادث ومنزلا هو ال ل
غي، فوضع الدهر موضع جالب الوادث لشتهار الدهر عندهم بذلك، وتقدير

الرواية الثانية: فإ,ن ال هو الالب للحوادث ل غي رد�اv لعتقادهم أ%ن
جالبها الدهر.

وعام.ل%ه' م'د.اه.ر.ةv ود1هاراv: من الد_ه\ر,؛ ال4خية عن اللحيان،
وكذلك اس\ت.أ}ج.ر.ه' م'د.اه.ر.ةv ود1هاراv؛ عنه. ال4زهري: قال الشافعي

ال1ي\ن' يقع على م'د_ة1 الدنيا، ويوم؛ قال: ونن ل نعلم للحي غاية،
وكذلك زمان ودهر وأ%حقاب، ذكر هذا ف كتاب ال3يان؛ حكاه الزن ف متصره

عنه. وقال شر: الزمان والدهر واحد؛ وأ%نشد:
إ,ن� د.ه\راv ي.ل�فe ح.ب\ل1ي ب,ج'م\ل�

ل%ز.م.انD ي.ه'مe بال3ح\سان1
فعارض شراv خالد بن يزيد وخط�أ%ه ف قوله الزمان والدهر واحد وقال:

الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الر� وزمان البد، ويكون الزمان شهرين
إ,ل ستة أ%شهر والدهر ل ينقطع. قال ال4زهري: الدهر عند العرب يقع على

بعض الدهر ال4طول ويقع على مدة الدنيا كلها. قال: وقد سعت غي واحد من
العرب يقول: أ%قمنا على ماء كذا وكذا دهراv، ودارنا الت حللنا با تملنا

دهراv، وإ,ذا كان هذا هكذا جاز أ%ن يقال الزمان والدهر واحد ف معن دون
معن. قال: والسنة عند العرب أ%ربعة أ%زمنة: ربيع وقيظ وخريف وشتاء، ول

يوز أ%ن يقال: الدهر أ%ربعة أ%زمنة، فهما يفترقان. وروى ال4زهري بسنده
عن أ%ب بكر. رضي ال عنه، عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال:

أ%ل إ,ن� الزمان% قد اس\ت.دار. كهيئته يوم. خ.ل%ق ال� السموات1
وال4رض.، السنة� اثنا عشر شهراv، أ%ربعةD منها ح'ر'م¬: ثلث%ةD منها متواليات¬:

ذو الق%ع\د.ة1 وذو الجة والر�م، ورجب مفرد؛ قال ال4زهري: أ%راد
بالزمان الدهر. الوهري: الدهر الزمان. وقولم: د.ه\ر¬ د.اه1ر¬ كقولم أ%ب.د¬

أ%ب,يد¬، ويقال: ل آتيك د.ه\ر. الد_اه1ر,ين أ%ي أ%بداv. ورجل
د'ه\ر,يÒ: قدي م'س3نÒ نسب إ,ل الدهر، وهو نادر. قال سيبويه: فإ,ن سيت

ب,د.ه\ر� ل تقل إ,ل� د.ه\ر,يÒ على القياس. ورجل د.ه\ر,يÒ: م'ل}ح1د¬ ل
يؤمن بالخرة، يقول ببقاء الدهر، وهو مول�د. قال ابن ال4نباري: يقال ف

النسبة إ,ل الرجل القدي د.ه\ر,يÒ. قال: وإ,ن كان من بن د.ه\ر� من بن
عامر قلت د'ه\ر,يÒ ل غي، بضم الدال، قال ثعلب: وها جيعاv منسوبان



إ,ل الد_ه\ر, وهم ربا غيوا ف النسب، كما قالوا س'ه\ل1يÒ للمنسوب إ,ل
ال4رض الس_ه\ل%ة1. والد_هار,ير': أ%و�ل الد_ه\ر, ف الزمان الاضي،

ول واحد له؛ وأ%نشد أ%بو عمرو بن العلء لرجل من أ%هل ند، وقال ابن بري:
هو ل1عث}ي.ر 

(* قوله: «هو لعثي إل» وقيل لبن عيينة الهلب، قاله
صاحب القاموس ف البصائر كذا بط السيد مرتضى بامش ال4صل). بن لبيد

الع'ذ}ر,ي>، قال وقيل هو ل1ح'ر.ي\ث1 بن ج.ب.ل%ة% الع'ذ}ري:
فاس\ت.ق}د1ر, ال4 خ.ي\راv وار\ض.ي.ن_ به1،
ف%ب.ي\ن.ما الع'س\ر' إ,ذا د.ار.ت\ م.ي.اس1ي'
،Dوبينما ال%ر\ء� ف ال4حياء3 م'غ\ت.ب.ط
إ,ذا ه'و. الر_م\س' ت.ع\ف�وه' ال4عاص1ي'
ي.ب\ك1ي عليه غ%ر,يب¬ ليس ي.ع\ر,ف�ه'،

وذ�و ق%ر.اب.ته1 ف ال%ي> م.س\ر'ور'
حت كأ%ن} ل يكن إ,ل� ت.ذ%ك©ر'ه'،

والد_ه\ر' أ%ي_ت.م.ا ح1ي� د.هار,ير'
قوله: استقدر ال خياv أ%ي اطلب منه أ%ن يقدر لك خياv. وقوله: فبينما

العسر، العسر مبتدأD وخبه مذوف تقديره فبينما العسر كائن أ%و حاضر.
إ,ذ دارت مياسي أ%ي حدثت وحلت، والياسي: جع ميسور. وقوله: كأ%ن ل يكن

إ,ل� تذكره، يكن تامة وإ,ل� تذكره فاعل با، واسم كأ%ن مضمر تقديره
كأ%نه ل يكن إ,ل� تذكره، والاء ف تذكره عائدة على الاء القد�رة؛

والدهر مبتدأD ودهارير خبه، وأ%يتما حال ظرف من الزمان والعامل فيه ما ف
دهارير من معن الشد�ة. وقولم: د.ه\ر¬ د.هار,ير¬ أ%ي شديد، كقولم:

ل%ي\ل%ةD ل%ي\لء� ونار¬ أ%ن\ه.ر' ويوم¬ أ%ي\و.م' وساع.ةD س.و\عاء�. وواحد'
الد_هار,ير. د.ه\ر¬، على غي قياس، كما قالوا: ذ%ك%ر¬ وم.ذاك1ي'

وش1ب\ه¬ وم.ش.ابه1، فكأ%نا جع م1ذ}كار� وم'ش\ب,ه{، وكأ%ن9 د.هار,ير جع'
د'ه\ر'ور� أ%و د.ه\رار. والر_م\س': القب. وال4عاصي: جع إ,عصار، وهي

الريح تب بشد�ة. ود'ه'ور¬ د.هار,ير: متلفة على البالغة؛ ال4زهري: يقال
ذلك ف د.ه\ر, الد_هار,ير. قال: ول يفرد منه د1ه\ر,ير¬؛ وف حديث

س.ط1يح:فإ,ن� ذا الد_ه\ر. أ%ط}واراv د.هار,ير'
قال ال4زهري: الد_هارير جع الدeه'ور,، أ%راد أ%ن الدهر ذو حالي من



ب'ؤ\س� ون'ع\م�. وقال الزمشري: الدهارير تصاريف الدهر ونوائبه، مشتق من
لفظ الدهر، ليس له واحد من لفظه كعباديد. والدهر: النازلة. وف حديث موت

أ%ب طالب: لول أ%ن قريشاv تقول د.ه.ر.ه' ال%ز.ع' لفعلت'. يقال: د.ه.ر.
فلناv أ%م\ر¬ إ,ذا أ%صابه مكروه، ود.ه.ر.ه'م\ أ%مر نزل بم مكروه،

ود.ه.ر. بم أ%مر¬ نزل بم. وما د.ه\ري بكذا وما د.ه\ري كذا أ%ي ما ه.م>ي
وغايت. وف حديث أ�م سليم: ما ذاك د.ه\ر'ك1. يقال: ما ذاك. د.ه\ر,ي وما

د.ه\ر,ي بكذا أ%ي ه.م>ي وإ,رادت؛ قال م'ت.م>م ابن ن'و.ي\ر.ة%:
ل%ع.م\ر,ي وما د.ه\ر,ي ب,ت.أ}ب,ي, هال1ك{،

ول ج.ز.عاv ما أ%صاب. فأ%و\ج.ع.ا
وما ذاك ب,د.ه\ري أ%ي عادت.

والد_ه\و.ر.ة�: ج.م\ع'ك الشيء4 وق%ذ}ف�ك. به ف م.ه\و.اة{؛ ود.ه\و.ر\ت'
الشيء: كذلك. وف حديث النجاشي: فل د.ه\و.ر.ة اليوم. على ح1ز\ب,

إ,براهيم، كأ%نه أ%راد ل ض.ي\ع.ة% عليهم ول يترك حفظهم وتعهدهم، والواو
زائدة، وهو من الد_ه\و.ر.ة ج.م\ع1ك. الشيء وق%ذ}ف1ك. إ,ياه ف م.ه\و.اة{؛

ود.ه\و.ر. الل©ق%م. منه، وقيل: د.ه\و.ر. الل©ق%م. كب_رها. ال4زهري:
د.ه\و.ر. الرجل� ل�ق%م.ه' إ,ذا أ%دارها ث ال}ت.ه.م.ها. وقال ماهد ف قوله

تعال: إ,ذا الشمس ك�و>ر.ت\، قال: د'ه\و,ر.ت\، وقال الربيع بن خ'ث%ي\م�:
ر'م1ي. با. ويقال: ط%ع.ن.ه ف%ك%و_ر.ه' إ,ذا أ%لقاه. وقال الزجاج ف

قوله: فك�ب\ك1ب'وا فيها هم والغ.اوون%؛ أ%ي ف الحيم. قال: ومعن كبكبوا
ط�ر,ح. بعضهم على بعض، وقال غيه من أ%هل اللغة: معناه د'ه\و,ر'وا.

ود.ه\و.ر.: س.ل%ح.. ود.ه\و.ر. كلم.ه: ق%ح_م. بعض.ه ف إ,ثر بعض. ود.ه\و.ر.
الائط: دفعه فسقط. وت.د.ه\و.ر. الليل�: أ%دبر.
والد_ه\و.ر,يe من الرجال: الصeل}ب' الض_ر\ب.

الليث: رجل د.ه\و.ر,يe الصوت وهو الصeل}ب' الص_و\ت1؛ قال ال4زهري:
أ%ظن هذا خطأ% والصواب ج.ه\و.ر,يe الصوت أ%ي رفيع الصوت.

ود.اه1ر¬: م.ل1ك' الد_ي\ب'ل,، قتله ممد بن القاسم الثقفي ابن عمر
الجاج فذكره جرير وقال:

،vوأ%ر\ض. ه1ر.ق}ل قد ذ%ك%ر\ت' وداه1را
وي.س\ع.ى لكم من آل, ك1س\ر.ى الن_واص1ف'

وقال الفرزدق:



Dفإ,ن أ%نا الوت' الذي هو نازل
بنفسك، فان\ظ�ر\ كيف أ%ن\ت. ت'حاو,ل�ه\

فأ%جابه جرير:
أ%نا الدهر' ي'ف}ن الوت.، والد_ه\ر' خالد¬،

ف%ج,ئ}ن بثل, الدهر, شيئاv ت'ط%او,ل�ه\
قال ال4زهري: جعل الدهر الدنيا والخرة ل4ن الوت يفن بعد انقضاء

الدنيا، قال: هكذا جاء ف الديث.
وف نوادر ال4عراب: ما عندي ف هذا ال4مر د.ه\و.ر,ي_ة ول

ر.خ\و.د1ي_ةD أ%ي ليس عندي فيه رفق ول م'هاو.د.ةD ول ر'و.ي\د1ي.ةD ول
ه'و.ي\د1ي.ةD ول ه.و\د.اء ول ه.ي\د.اء� بعن واحد.

ود.ه\ر¬ ود'ه.ي\ر¬ ود.اه1ر¬: أ%ساء. ود.ه\ر¬: اسم موضع، قال لبيد بن
ربيعة:

وأ%ص\ب.ح. ر.اس1ياv ب,ر'ض.ام, د.ه\ر�،
وس.ال% به المائل� ف الر>هام,

والد_و.اه1ر': ر.كايا معروفة؛ قال الفرزدق:
إ,ذاv ل4ت.ى الد_و.اه1ر.، عن قريب�،
ب,خ1ز\ي� غي, م.ص\ر'وف1 الع1ق%ال,

@دهدر: الدeه\د'رe: الباطل�، ومنه قولم د'ه\د'ر_ي\ن, ود'ه\د1ر_ي\ه1
.vللرجل الكذوب. أ%بو زيد: العرب تقول د'ه\د'ر_ان1 ل يغنيان عنك شيئا

ود'ه\د'ر_ي\ن,: اسم ل1ب.ط%ل%؛ قال ذلك أ%بو علي. ومن كلمهم:
د'ه\د'ر_ي\ن, س.ع\د' الق%ي\ن' أ%ي ب.ط%ل% سعد' الق%ي\ن' بأ%ن ل ي'س\ت.ع\م.ل% وذلك

لتشاغل الناس با هم فيه من الشد�ة أ%و القحط. ويقال: س.اعد' الق%ي\ن'،
.vويقال: د'ه\د'ر_ان1 ل ي'غ\ن ع.ن\ك. شيئا

�@دهشر: أ%بو عمرو: الد_ه\ش.ر.ة� الناقة الكبية والع.ج.م\ج.م.ة
الشديدة.

@دهكر: الد_ه\ك%ر': القصي. والت_د.ه\ك�ر': التدحرج ف الشية
وت.د.ه\ك%ر. عليه: ت.ن.ز_ى.

@دور: د.ار. الشيء� ي.د'ور' د.و\راv ود.و.ر.اناv ود'ؤ'وراv واس\ت.د.ار.
وأ%د.ر\ت'ه أ%نا ود.و_ر\ت'ه وأ%د.ار.ه غيه ود.و_ر. به ود'ر\ت' به

وأ%د.ر\ت اس\ت.د.ر\ت'، ود.او.ر.ه' م'د.او.ر.ةv ود1و.اراv: د.ار. معه؛ قال أ%بو



ذؤيب:
حت أ�ت1يح له يوماv ب,م.ر\ق%ب.ة{

ذ�و م1ر_ة{، ب,د1و.ار, الص_ي\د1، و.ج_اس'
عد�ى وجاس بالباء ل4نه ف معن قولك عال به. والدهر د.و_ار'

بال3نسان ود.و_ار,يe أ%ي دائر به على إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه؛ قال ابن سيده:
هذا قول اللغويي، قال الفارسي: هو على لفظ النسب وليس بنسب، ونظيه

ب'خ\ت1يÒ وك�ر\سيÒ ومن الضاعف أ%ع\ج.م1يÒ ف معن أ%عجم. الليث:
الد_و_ار,يe الد_ه\ر' الدائر' بال3نسان أ%حوالv؛ قال العجاج:

،eوالد_ه\ر' بال3نسان1 د.و_ار,ي
eر'ون%، وهو ق%ع\س.ر,ي�أ%ف}ن.ى الق

ويقال: د.ار. د.و\ر.ةv واحدةv، وهي الرة الواحدة يد'ور'ها. قال:
والد_و\ر' قد يكون مصدراv ف الشعر ويكون د.و\راv واحداv من د.و\ر, العمامة،

ود.و\ر, اليل وغيه عام ف ال4شياء كلها.
والدeو.ار' والد_و.ار': كالد_و.ر.ان1 يأ}خذ ف الرأ}س.

ود1ي.ر به وعليه وأ�د1ير. به: أ%خذهن الدeو.ار' من د'و.ار, الرأ}س.
وت.د\و,ير' الشيء: جعله م'د.و_راv. وف الديث: إ,ن الزمان قد

اس\ت.د.ار كهيئته يوم خلق ال السموات وال4رض. يقال: د.ار. ي.د'ور' واستدار
يستدير بعن إ,ذا طاف حول الشيء وإ,ذا عاد إ,ل الوضع الذي ابتدأ% منه؛
ومعن الديث أ%ن العرب كانوا يؤخرون الرم إ,ل صفر، وهو النسيء،

ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل الرم من شهر إ,ل شهر حت يعلوه
ف جيع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إ,ل زمنه الخصوص

به قبل النقل ودارت السنة كهيئتها ال�ول.
ود'و_ار.ة� الرأ}س ود.و_ار.ت'ه: طائفة منه. ود.و_ار.ة� البطن
ود'و_ار.ت'ه؛ عن ثعلب: ما ت.ح.و_ى من أ%معاء الشاة.

والد_ائرة والد_ار.ة�، كلها: ما أ%حاط بالشيء.
والد_ار.ة�: د.ار.ة� القمر الت حوله، وهي ال%ال%ة�. وكل موضع ي'د.ار'
به شيء ي.ح\ج'ر'ه، فاسه د.ار.ةD نو الد_ارات1 الت تتخذ ف الباطخ

ونوها ويعل فيها المر؛ وأ%نشد:
ت.ر.ى ال3و.ز>ين. ف أ%ك}ناف1 د.ار.تا
ف%و\ض.ى، وبي يديها الت>ب\ن' م.ن\ث�ور'



قال: ومعن البيت أ%نه رأ%ى ح.ص_اداv أ%لقى سنبله بي يدي تلك ال3وز
فقلعت حب�اv من سنابله فأ%كلت الب وافتضحت التب. وف الديث: أ%هل النار
يترقون إ,ل دارات وجوههم؛ هي جع دارة، وهو ما ييط بالوجه من جوانبه،

أ%راد أ%نا ل تأ}كلها النار ل4نا مل السجود. ودارة الرمل: ما
استدار منه، والمع د.ار.ات¬ ود'ور¬؛ قال العجاج:

من الد_ب,يل, ناش1طاv ل1لدeور,
ال4زهري: ابن ال4عراب: الد>ي.ر' الد_ار.ات' ف الرمل. ابن

ال4عراب: يقال د.و_ار.ةD وق%و_ار.ةD لكل ما ل يتحرك ول ي.د'ر\، فإ,ذا ترك
.Dوق%و_ار.ة Dودار، فهو د.و_ار.ة

والد_ار.ة�: كل أ%رض واسعة بي جبال، وجعها د'ور¬ ود.ار.ات؛ قال أ%بو
حنيفة: وهي ت'ع.دe من بطون ال4رض النبتة؛ وقال ال4صمعي: هي

ال%و\ب.ة� الواسعة ت.ح'ف©ها البال، وللعرب دارات؛ قال ممد بن الكرم: وجدت هنا
ف بعض ال�صول حاشية بط سيدنا الشيخ ال3مام الفيد باء الدين ممد

ابن الشيخ ميي الدين إبراهيم بن النحاس النحوي، فسح ال ف أ%جله: قال
ك�ر.اع¬ الدارة� هي الب'ه\ر.ة� إ,ل أ%ن الب'ه\ر.ة ل تكون إ,ل سهلة

والدارة تكون غليظة وسهلة. قال: وهذا قول أ%ب ف%ق}ع.س�. وقال غيه: الدارة
كل© ج.و\ب.ة{ تنفتح ف الرمل، وجعها د'ور¬ كما قيل ساحة وس'وح¬. قال

ال4صمعي: وع1د_ةD من العلماء، رحهم ال تعال دخل كلم بعضهم ف كلم
�بعض: فمنها دارة ج'ل}ج'ل ودارة� الق%ل}ت.ي\ن, ودارة� خ.ن\ز.ر� ودارة

ص'ل}ص'ل� ودارة� م.ك}م.ن� ودارة� م.اس1ل� ودارة ال%أ}ب, ودارة الذYئ}ب,
ودارة ر.ه\ب ودارة� الك%و\ر, ودارة� موضوع ودارة� الس_ل%م, ودارة� ال�م'د1

ودارة� الق1د.اح, ودارة� ر.ف}ر.ف{ ودارة� ق�3ط}ق�3ط{ ودارة� م'ح\ص.ن�
ودارة� ال%ر\ج, ودارة و.ش\ح.ى ودارة� الدeور,، فهذه عشرون د.ار.ةv وعلى

أ%كثرها شواهد، هذا آخر الاشية.
والد_ي>ر.ة� من الرمل: كالد_ارة1، والمع د.ي>ر¬، وكذلك

الت_د\ور,ة�، وأ%نشد سيبويه لبن مقبل:
ب,ت\ن.ا ب,ت.د\و,ر.ة ي'ض1يء� و'ج'وه.ن.ا

د.س.م' الس_ل1يط1، ي'ض1يء� ف%و\ق. ذ�بال,
ويروى:

بتنا ب,د.ي>ر.ة{ يضيء وجوهنا



�والد_ار.ة�: رمل مستدير، وهي الدeور.ة�، وقيل: هي الدeور.ة
.�والد_و_ار.ة� والد_ي>ر.ة�، وربا قعدوا فيها وشربوا. والت_د\و,ر.ة

:�اللس'؛ عن السياف. وم'د.او.ر.ة� الشeؤ'ون: معالتها. وال�د.او.ر.ة
العالة؛ قال سحيم بن وثيل:
أ%خ'و خ.م\س3ي. م'ج\ت.م1ع¬ أ%ش'د>ي،

ون.ج_د.ن,ي م'د.او.ر.ة� الشeؤ'ون1
والد_و_ار.ة�: من أ%دوات الن_ق�اش, والن_ج_ار, لا شعبتان تنضمان

وتنفرجان لتقدير الد_ارات.
والد_ائ1ر.ة� ف الع.ر'وض: هي الت حصر الليل با الشeط�ور. ل4نا

على شكل الدائرة الت هي اللقة، وهي خس دوائر: ال�ول فيها ثلثة
أ%بواب الطويل والديد والبسيط، والدائرة الثانية فيها بابان الوافر والكامل،

والدائرة الثالثة فيها ثلثة أ%بواب الزج والرجز والرمل، والدائرة
الرابعة فيها ستة أ%بواب السريع والنسرح والفيف والضارع والقتضب والتث،

والدائرة الامسة فيها التقارب فقط. والدائرة: الش_ع.ر' الستدير على
ق%ر\ن1 ال3نسان؛ قال ابن ال4عراب: هو موضع الذؤابة. ومن أ%مثالم: ما

اق}ش.ع.ر_ت\ له دائرت؛ يضرب مثلv لن ي.ت.ه.د_د'ك. بال4مر ل يضرك.
ودائرة رأ}س ال3نسان: الشعر الذي يستدير على الق%ر\ن1، يقال: اقشعرت

دائرته. ودائرة الافر: ما أ%حاط به من التب. والدائرة: كاللقة أ%و الشيء
الستدير. والدائرة: واحدة الدوائر؛ وف الفرس دوائر كثية: فدائرة

الق%ال1ع والن_اط1ح, وغيها؛ وقال أ%بو عبيدة: دوائر اليل ثان عشرة دائرة:
يكره منها ال%ق}ع.ة�، وهي الت تكون ف ع'رض, ز.و\ر,ه، ودائرة

الق%ال1ع,، وهي الت تكون تت اللYب\د1، ودائرة الن_اخ1س,، وهي الت تكون تت
ال%اع1ر.ت.ي\ن, إ,ل الف%ائ1ل%ت.ي\ن,، ودائرة� الل�ط%اة1 ف وسط البهة

وليست تكره إ,ذا كانت واحدة فإ,ن كان هناك دائرتان قالوا: فرس ن.ط1يح¬،
وهي مكروهة وما سوى هذه الدوائر غي مكروهة.

ود.ار.ت\ عليه الد_وائ1ر' أ%ي نزلت به الدواهي. والدائرة: الزية
والسوء. يقال: عليهم دائرة السوء. وف الديث: فيجعل الدائرة عليهم أ%ي

الد_و\ل%ة بالغلبة والنصر. وقوله عز وجل: وي.ت.ر.ب_ص' بكم الدوائر؛ قيل:
الوت أ%و القتل.

والدeو_ار': مستدار رمل ت.د'ور' حوله الوحش؛ أ%نشد ثعلب:



فما م'غ\ز,لD أ%د\ماء� نام غ%ز.ال�ها،
ب,د'و_ار, ن,ه\ي� ذي ع.ر.ار� وح'ل�ب,

بأ%ح\س.ن. من ل%ي\ل%ى، ول أ�مe ش.اد1ن{
غ%ض1يض.ة� ط%ر\ف{ ر'ع\ت'ها و.س\ط% ر.ب\ر.ب,

والدائرة: خشية تركز وسط الك�د\س, ت.د'ور' با البقر.
الليث: ال%د.ار' م.ف}ع.لD يكون موضعاv ويكون مصدراv كالد_و.ر.ان1،

ويعل اساv نو م.د.ار الف%ل%ك1 ف م.د.ار,ه.
ود'و_ار¬، بالضم: صنم، وقد يفتح، وف ال4زهري: الد_و_ار' صنم كانت

العرب تنصبه يعلون موضعاv حوله ي.د'ور'ون به، واسم ذلك الصنم والوضع
الدeو.ار'؛ ومنه قول امرئ القيس:

ف%ع.ن_ لنا س1ر\ب¬ كأ%ن� ن,عاج.ه'
ع.ذ%ار.ى د'و.ار�، ف م'لء� م'ذ%ي_ل,

السرب: القطيع من البقر والظباء وغيها، وأ%راد به ههنا البقر، ونعاجه
إ,ناثه، شبهها ف مشيها وطول أ%ذنابا ب,ج.و.ار� ي.د'ر\ن% حول صنم وعليهن

اللء. والذيل: الطويل الهد�ب. وال4شهر ف اسم الصنم د.و.ار¬،
بالفتح، وأ%ما الدeو.ار'، بالضم، فهو من د'و.ار, الرأ}س، ويقال ف اسم الصنم

د'وار¬، قال: وقد تشدد فيقال د'و_ار¬.
،Dوقوله تعال: ن.خ\ش.ى أ%ن تصيبنا دائرة؛ قال أ%بو عبيدة: أ%ي د.و\ل%ة

والدوائر ت.د'ور' والد_وائل ت.دول�. ابن سيده: والد_و_ار
والدeو_ار'؛ كلها عن كراع، من أ%ساء البيت الرام.

والد_ار': الل يمع البناء والعرصة، أ�نثى؛ قال ابن جن: هي من د.ار.
ي.د'ور' لكثرة حركات الناس فيها، والمع أ%د\و'ر¬ وأ%د\ؤ'ر¬ ف أ%دن

العدد وال3شام للفرق بينه وبي أ%فعل من الفعل والمز لكراهة الضمة على
الواو؛ قال الوهري: المزة ف أ%دؤر مبدلة من واو مضمومة، قال: ولك أ%ن

ل تمز، والكثي د1يار¬ مثل جبل وأ%ج\ب'ل� وج,بال�. وف حديث زيارة
القبور: سلم¬ عليكم د.ار. ق%و\م� مؤمني؛ سي موضع القبور داراv تشبيهاv بدار

ال4حياء لجتماع الوتى فيها. وف حديث الشفاعة: فأ%س\ت.أ}ذ1ن� على
ر.ب>ي ف د.ار,ه؛ أ%ي ف حضرة قدسه، وقيل: ف جنته، فإ,ن النة تسمى دار

السلم، وال عز وجل هو السلم، قال ابن سيده ف جع الدار: آد'ر¬، على
Dود1يار.ات¬ ود1ير.ان Dالقلب، قال: حكاها الفارسي عن أ%ب السن؛ ود1يار.ة



ود'ور¬ ود'ور.ات¬؛ حكاها سيبويه ف باب جع المع ف قسمة السلمة.
والد_ار.ة�: لغة ف الد_ار,. التهذيب: ويقال د1ي.ر¬ ود1ي.ر.ةD وأ%د\يار¬

ود1ير.انD ود.ار.ةD ود.ار.ات¬ ود'ور¬ ود'ور.انD وأ%د\و.ار¬ ود1و.ار¬
وأ%د\و,ر.ةD؛ قال: وأ%ما الد_ار' فاسم جامع للعرصة والبناء وال%ح.ل�ة1. وكل©

موضع حل به قوم، فهو د.ار'ه'م\. والدنيا د.ار' الف%ناء، والخرة د.ار'
الق%رار ود.ار' الس_لم. قال: وثلث أ%د\ؤ'ر�، هزت ل4ن ال4لف الت

كانت ف الدار صارت ف أ%ف}ع'ل� ف موضع تر�ك فأ�لقي عليها الصرف ول ترد�
إ,ل أ%صلها.

ويقال: ما بالدار د.ي_ار¬ أ%ي ما با أ%حد، وهو ف%ي\ع.الD من دار
ي.د'ور'. الوهري: ويقال ما با د'ور,يÒ وما با د.ي_ار¬ أ%ي أ%حد، وهو

ف%ي\ع.الD من د'ر\ت' وأ%صله د.ي\و.ار¬؛ قالوا: وإ,ذا وقعت واو بعد ياء ساكنة
قبلها فتحة قلبت ياء وأ�دغمت مثل أ%ي_ام وق%ي_ام. وما بالد�ار,

د'ور,يÒ ول د.ي_ار¬ ول د.يeور¬ على إ,بدال الواو من الياء، أ%ي ما با
أ%حد، ل يستعمل إ,ل ف النفي، وجع الد_ي_ار, والد_يeور, لو ك�س>ر.

د.واو,ير'، صحت الواو لبعدها من الطرف؛ وف الديث: أ%ل أ�نبئكم بي
د'ور, ال4نصار؟ د'ور' بن الن_ج_ار, ث د'ور بن ع.ب\د1 ال4ش\ه.ل, وف

كلY د'ور, ال4نصار, خ.ي\ر¬؛ الدeور': جع دار، وهي النازل السكونة
وال%ح.ال©، وأ%راد به ههنا القبائل؛ والدeور' ههنا: قبائل اجتمعت كل

قبيلة ف م.ح.ل�ة{ فسميت ال%ح.ل�ة� د.اراv وسي ساكنوها با مازاv على
حذف الضاف، أ%ي أ%هل الدeور,. وف حديث آخر: ما بقيت\ د.ار¬ إ,ل�

ب'ن,ي. فيها مسجد؛ أ%ي ما بقيت قبيلة. وأ%ما قوله، عليه السلم: وهل ترك لنا
ع.ق1يلD من دار؟ فإ,نا يريد به النزل ل القبيلة. الوهري: الدار مؤنثة

وإ,نا قال تعال: ولنعم دار التقي؛ فذك�ر على معن ال%ث}و.ى
والوضع، كما قال عز وجل: ن,ع\م. الثواب' وح.س'ن.ت\ م'ر\ت.ف%قاv، فأ%نث على

العن. والد_ار.ة� أ%خص من الد_ار,؛ وف حديث أ%ب هريرة:
يا ل%ي\ل%ةv من ط�ولا وع.ن.ائ1ها،

على أ%نا من د.ار.ة1 الك�ف}ر, ن.ج_ت1
ويقال للد_ار,: د.ار.ة. وقال ابن الز>ب.ع\ر.ى: وف الصحاح قال أ�مية

بن أ%ب الصلت يدح عبدال بن ج'د\عان:
،êل%ه' د.اع� بكة% م'ش\م.ع1ل



وآخ.ر' ف%و\ق. د.ار.ت1ه ي'ناد1ي
وال�د.ار.ات: أ�ز'ر¬ فيها د.ار.ات¬ ش.ت_ى؛ وقال الشاعر:

وذ�و م'د.ار.ات{ على ح.ص1ي
Dود.ائ1ر.ة Dالت تت ال4نف يقال لا د.و_ار.ة :�والد_ائ1ر.ة

ود1ير.ةD. والد_ار': البلد. حكى سيبويه: هذه الد_ار' نعمت البلد' فأ%نث البلد
على معن الدار. والدار: اسم لدينة سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم. وف التنزيل العزيز: والذين ت.ب.و_أ�وا الد_ار. وال3يان.
.vاللز,م' لداره ل يبح ول يطلب معاشا :eوالد_ار,ي

وف الصحاح: الد_ار,يe ر.بe الن>ع.م,، سي بذلك ل4نه مقيم ف داره
فنسب إ,ليها؛ قال:

ل%ب>ث} قليلv ي'د\ر,ك1 الد_ار,يeون،
ذ%و'و الياد1 ال�بد_ن1 ال%ك}ف1يeون،

س.و\ف. ت.ر.ى إ,ن ل%ح1ق�وا ما ي'ب\ل�ون
يقول: هم أ%رباب ال4موال واهتمامهم بإ,بلهم أ%شد من اهتمام الراعي الذي

ليس بالك لا. وب.ع1ي¬ د.ار,يÒ: متخلف عن ال3بل ف م.ب\ر.ك1ه، وكذلك
الشاة والد_ار,يe: ال%ل�ح' الذي يلي الش>ر.اع..
وأ%د.ار.ه' عن ال4مر وعليه ود.او.ر.ه': لو.ص.ه'.

ويقال: أ%د.ر\ت' فلناv على ال4مر إ,ذا حاو.ل}ت. إ,لزام.ه إ,ياه،
وأ%د.ر\ت'ه' عن ال4مر إ,ذا طلبت منه تركه؛ ومنه قوله:

ي'دير'ون.ن,ي عن س.ال1م� وأ�د1ير'ه'م\،
وج,ل}د.ة� بي. الع.ي\ن, وال4ن\ف1 س.ال1م'

وف حديث ال3سراء: قال له موسى، عليه السلم: لقد د.او.ر\ت' بن
إ,سرائيل على أ%د\ن.ى من هذا ف%ض.ع'ف�وا؛ هو فاع.ل}ت' من د.ار. بالشيء ي.د'ور'

به إ,ذا طاف حوله، ويروى: ر.او.د\ت'. الوهري: وال�د.ار.ة� ج,ل}د¬
ي'د.ار' وي'خ\ر.ز' على هيئة الدلو فيستقى با؛ قال الراجز:

ل ي.س\ت.ق1ي ف الن_ز.ح, ال%ض\ف�وف1
إ,ل� م'د.ار.ات' الغ'ر'وب, ال�وف1

يقول: ل يكن أ%ن يستقى من الاء القليل إ,ل بدلء واسعة ال4جواف
قصية الوانب لتنغمس ف الاء وإ,ن كان قليلv فتمتلئ منه؛ ويقال: هي من

ال�د.ار.اة1 ف ال�مور، فمن قال هذا فإ,نه ينصب التاء ف موضع الكسر،



أ%ي بداراة الدلء، ويقول ل يستقى على ما ل يسم_ فاعله. ود.ار¬: موضع؛
قال ابن مقبل:

عاد. ال4ذ1ل�ة� ف د.ار�، وكان% با
ه'ر\ت' الش_قاش1ق, ظ%ل�م'ون% للج'ز'ر,

وابن' د.ار.ة%: رجل من ف�ر\س.ان1 العرب؛ وف الثل:
ما الس_ي\ف' ما قال ابن' د.ار.ة% أ%ج\م.ع.ا

والد_ار,يe: الع.ط�ار'، يقال: أ%نه ن'س3ب. إ,ل د.ار,ين. ف�ر\ض.ة{
بالب.ح\ر.ي\ن, فيها س'وق كان يمل إ,ليها م1س\ك¬ من ناحية الند؛ وقال

العدي:
أ�ل}ق1ي. فيها ف1ل}جان1 من م1س\ك1 د.ا

ر,ين.، وف1ل}ج¬ من ف�ل}ف�ل� ض.ر,م,
وف الديث: م.ث%ل� ال%ل1يس الصال1ح م.ث%ل� الد_ار,ي> إ,ن ل

ي'ح\ذ1ك. من ع1ط}ر,ه ع.ل1ق%ك. من ريه؛ قال الشاعر:
إ,ذا الت_اج,ر' الد_ار,يe جاء4 بف%أ}ر.ة{

من ال1س\ك1، ر.اح.ت\ ف م.ف%ار,ق1ها ت.ج\ري
والد_ار,يe، بتشديد الياء: الع.ط�ار'، قالوا: ل4نه نسب إ,ل

د.ار,ين.، وهو موضع ف البحر يؤتى منه بالطيب؛ ومنه كلم علي�، كر�م ال وجهه:
كأ%نه ق1ل}ع¬ د.ار,يe أ%ي ش1راع¬ منسوب إ,ل هذا الوضع البحري؛

الوهري: وقول ز'م.ي\ل� الف%ز.ار,ي>:
فل ت'ك}ث1ر.ا فيه ال%لم.ة%، إ,ن_ه'

م.حا الس_ي\ف' ما قال% ابن' د.ار.ة% أ%ج\م.عا
قال ابن بري: الشعر للك�م.يت بن م.ع\ر'وف، وقال ابن ال4عراب: هو

للكميت بن ثعلبة ال4كب؛ قال: وصدره:
فل ت'ك}ث1ر'وا فيه الض_ج.اج.، فإ,نه

م.حا الس_ي\ف' ما قال% ابن' د.ار.ة% أ%ج\م.عا
والاء ف قوله فيه تعود على العقل ف البيت الذي قبله، وهو:

خ'ذ�وا الع.ق}ل%، إ,ن} أ%ع\طاكم' الع.ق}ل% ق%وم'ك�م،
وك�ون'وا كمن س.ن_ ال%و.ان% ف%أ%ر\ت.ع.ا

قال: وسبب هذا الشعر أ%ن سال بن دارة هجا ف%ز.ار.ة% وذكر ف هجائه
ز'م.ي\ل% بن أ�م دينار الف%ز.ار,ي_ فقال:



أ%ب\ل1غ} ف%ز.ار.ة% أ%ن>ي لن أ�صال1ح.ها،
حت ي.ن,يك. ز'م.ي\لD أ�م_ د1ينار,

ث إ,ن زميلv لقي سال بن دارة ف طريق الدينة فقتله وقال:
أ%نا ز'م.ي\لD قات1ل� ابن, د.ار.ه\،

ور.اح1ض' ال%خ\ز.اة1 عن ف%ز.ار.ه\
ويروى: وكاش1ف' السeب_ة1 عن ف%ز.ار.ه\.

وبعده:
ث ج.ع.ل}ت' أ%ع\ق1ل� الب.ك%ار.ه\

.vجع ب.ك}ر�. قال: يعقل القتول ب.كار.ة
وم.س.ان9 وعبد' الد_ار: بطن¬ من قريش النسب إ,ليهم ع.ب\د.ر,يÒ؛ قال

سيبويه: وهو من ال3ضافة الت أ�خذ فيها من لفظ ال4ول والثان كما أ�دخلت
ف الس_ب.ط}ر حروف' الس_ب,ط1؛ قال أ%بو السن: كأ%نم صاغوا من ع.ب\د1

الد_ار, اساv على صيغة ج.ع\ف%ر� ث وقعت ال3ضافة إ,ليه.
ودار,ين: موضع ت'ر\ف%أ� إ,ليه السeف�ن' الت فيها السك وغي ذلك

فنسبوا السك إ,ليه، وسأ%ل كسرى عن دارين: مت كانت؟ فلم يد أ%حداv يبه
عنها إ,ل أ%نم قالوا: هي ع.ت1يق%ةD بالفارسية فسميت با.

ود.ار.ان�: موضع؛ قال سيبويه: إ,نا اعتل�ت الواو فيه ل4نم جعلوا
الزيادة ف آخره بنزلة ما ف آخره الاء وجعلوه معتل¾ كاعتلله ول زيادة

فيه وإ,ل فقد كان حكمه أ%ن يصح كما صح ال%و.لن� ود.ار.اء�: موضع؛
قال:ل%ع.م\ر'ك. ما م1يعاد' ع.ي\ن,ك. والب'ك%ا

ب,د.ار.اء4 إ,ل أ%ن} ت.ه'ب_ ج.ن'وب'
ود.ار.ة�: من أ%ساء الداهية، معرفة ل ينصرف؛ عن كراع، قال:

ي.س\أ%ل}ن. عن د.ار.ة% أ%ن ت.د'ور.ا
�ود.ار.ة� الدeور: موضع، وأ�راهم إ,نا بالغوا با، كما تقول: ر.م\ل%ة

الر>مال,.
ود'ر\ن.ى: اسم موضع، سي على هذا بالملة، وهي ف�ع\لى.

ود.ي\ر' النصارى: أ%صله الواو، والمع أ%د\يار¬.
والد_ي\ر.ان,يe: صاحب الد_ي\ر,. وقال ابن ال4عراب: يقال للرجل إ,ذا

رأ%س أ%صحابه: هو رأ}س الد_ي\ر,.
@دير: التهذيب: الدير الدارات ف الرمل، ود.ي\ر' النصارى، أ%صله الواو،



والمع أ%د\يار¬. والد_ي\ر.ان,يe: صاحب الد_ي\ر,. ابن سيده: الد_ي\ر'
خان النصارى؛ وف التهذيب: د.ي\ر' النصارى، والمع أ%د\يار¬، وصاحبه الذي

يسكنه ويعمره د.ي_ار¬ ود.ي\ر.ان,يÒ، نسب على غي قياس. قال ابن سيده:
وإ,نا قلنا إ,نه من الياء وإ,ن كان دور أ%ك}ث%ر. وأ%وسع ل4ن الياء قد

تصرفت ف جعه وف بناء ف%ع_ال�، ول نقل إ,نا معاقبة ل4ن ذلك لو كان
لكان ح.ر,ي�اv أ%ن يسمع ف وجه من وجوه تصاريفه. ابن ال4عراب: يقال

للرجل إ,ذا رأ%س أ%صحابه: هو رأ}س الد_ي\ر,.
@دحز: الد_ح\ز: الع.ز\د وهو الماع.

@درز: الد_ر\ز': واحد د'ر'وز الثوب ونوه، وهو فارسي معر�ب. ويقال للقمل
والص>ئ}بان: بنات الدeر'وز. والد_ر\ز': ز,ئ}ب,ر' الثوب وماؤه، وهو

د.خيل، وجعه د'ر'وز. وبنو د.ر\ز�: الياطون والاك%ة�. وأ%ولد' د.ر\ز.ة%:
الغ.و\غاء�. وروي عن ابن ال4عراب أ%نه قال: الد_ر\ز' نعيم الدنيا

ول%ذ�اتا. ويقال للدنيا: أ�مe د.ر\ز�، قال: ود.ر,ز. الرجل� وذ%ر,ز.،
بالدال والذال، إ,ذا تكن من نعيم الدنيا. قال: والعرب تقول للد_ع1ي>: هو

ابن د.ر\ز.ة% وابن ت'ر\ن، وذلك إ,ذا كان ابن أ%م.ة{ ت'ساعي فجاءت به من
ال�ساعاة ول يعرف له أ%ب. ويقال: هؤلء أ%ولد د.ر\ز.ة وأ%ولد'

ف%ر\ت.ن للس>ف}ل%ة والسeق%اط1؛ قاله البد. قال ابن ال4عراب: يقال
للس_ف1ل%ة أ%ولد' د.ر\ز.ة، كما يقال للفقراء بنو غ%باء؛ قال الشاعر ياطب زيد

بن علي، رضي ال عنهما:
أ%ولد' د.ر\ز.ة أ%س\ل%موك. وطار'وا

ويقال: أ%راد به الياطي، وقد كانوا خرجوا معه فتركوه وانزموا.
@دعز: الد_ع\ز': الد_ف}ع وربا ك�ن به عن النكاح. د.ع.زها ي.د\ع.ز'ها

د.ع\زاv: جامعها، وال أ%علم.
@دلز: الدeل%م1ز' والدeلم1ز: الاضي القوي�، وقيل: هو الشديد الضخم؛

وقد خففه الراجز فقال:
د'لم1ز¬ ي'ر\ب على الدeل%م\ز,

وجع الدeلم1ز د.لم1ز، بفتح الدال؛ قال الراجز:
ي.غ\ب.ى على الد_لم1ز ال%ر.ار,ت1

(* قوله « يغب إل» كذا بالصل بغي معجمة وباء موحدة، ومثله ف
الوهري. قال شارح القاموس والذي بط الزهري: يعيا بعي مهملة بعدها مثناة



تتية، وكل صحيح العن.)
ويقال: دليل د'لم1ز، وقيل: الدeل%م1ز والدeلم1ز الصل}ب' القصي من

الناس، والدeل%م1ز الغليظ.
ودل}م.ز. الرجل�: ع.ظ�م. ل�ق}م.ته. ابن شيل: الد_لز.ة ف الل�قم

ت.ض\خيم الل©ق%م الكبار، ويقال: د.ل}م.ز. د.ل}م.ز.ةv. ابن ال4عراب: من
أ%ساء الشيطان الدeل%م1ز والدeلم1ز. وقال ال4صمعي: يقال للو.ب_اص,

من الرجال الضخم, د'لم1ز¬ ود'ل%م1ز، ود'لم1ص ود1لص.
@دهلز: الد>ه\ل1يز: الد>لYيج، فارسي معرب. والد>ه\ل1يز، بالكسر: ما

بي الباب والدار، فارسي معرب، والمع الد_هال1يز. الليث: د1ه\ليز إ,عراب
داليج. قال: والد>ه\ل1يز معرب بالفارسية داليز ودالز. والد>ه\ل1يز:

ال%ي\ئ%ة�، قال: وهنزمز معر�ب 
(* قوله« قال وهنزمز معرب» كذا بالصل.)

@دهز: التهذيب: الد_ه\د.م'وز' الشديد' ال4كل؛ وأ%نشد:
ل ت.ك}ر,ي.ن_ بعد.ها ع.ج'وزا،

واس1ع.ة% الش>د\ق%ي\ن, د.ه\د.م'وزا،
ت.ل}ق%م' ل%ق}ماv كالق%طا م.ك}ن'وزا

وال أ%علم.
@دبس: الد_ب\س' والد>ب\س': الكثي. ابن ال4عراب: الد_ب\3س' المع

الكثي من الناس. ويقال: مال د.3ب\س¬ ور.ب\س¬ أ%ي كثي، بالراء.
والد>ب\س' والد>ب,س': ع.س.ل� التمر وع'صارته، وقال أ%بو حنيفة: هو
ع'صارة الرeط%ب من غي طبخ، وقيل: هو ما يسيل من الرطب.

والد_ب'وس': خ'لصة التمر تلقى ف السمن مطيبة للسمن.
والدeب\س.ة�: لونD ف ذوات الشعر أ%حر' م'ش\ر.ب¬. وال4د\ب.س' من

.vالطي واليل: الذي لونه بي السواد والمرة، وقد اد\ب.س_ اد\ب,ساسا
والدeب\س.ة�: ح'م\ر.ةD م'ش\ر.ب.ةD سواداv، وقد اد\باس_ وهو أ%د\ب.س'، يكون
ف الشاء واليل. والد_ب\س': ال4س\و.د' من كل شيء ! واد\باس_ت1

ال4رض': اختلط سواد'ها ب'ض\ر.تا. وقال أ%بو حنيفة: أ%د\ب.س.ت ال4رض رؤي أ%ول
.Dسواد نبتها، فهي م'د\ب,س.ة

والدeب\س3يe: ضرب من المام جاء على لفظ النسوب وليس بنسوب، قال:
وهو منسوب إ,ل طي د'ب\س�، ويقال إ,ل د1ب\س, الرeط%ب, ل4نم يغيون ف



النسب ويضمون الدال كالدeه\ري> والس'ه\لي>. وف الديث: أ%ن أ%با طلحة
كان يصلي ف حائط له فطار د'ب\س3يÒ فأ%عجبه؛ قال: هو طائر صغي قيل هو

ذكر اليمام. وجاء4 بأ�مور د'ب\س� أ%ي د.واه{ م'ن\ك%ر.ة، وأ%نكر ذلك على
أ%ب عبيد فقال: إ,نا هو ر'ب\س، ويقال للسماء إ,ذا م.ط%ر.ت\، وف التهذيب
إ,ذا خالت للمطر: د'ر>ي د'ب.س'؛ عن ابن ال4عراب، ول يفسره بأ%كثر من
هذا؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه إ,نا سيت بذلك لسودادها بالغيم.

ود.ب_س. الشيء4 واراه؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
إ,ذا رآه ف%ح\ل� قوم� د.ب_سا

وأ%نشد أ%يضاv ل1ر.ك�اض� الدeب.ي\ري�:
ل ذ%ن\ب. ل إ,ذ ب,ن\ت' ز'ه\ر.ة% د.ب_س.ت\

بغي,ك أ%ل}و.ى، ي'ش\ب,ه' الق_ باط1ل�ه\
ود.ب_س\ت'ه: وار.ي\ت'ه. والد_بeوس: معروف. والد>ب.اسات'، بتخفيف

الباء: الليا ال4هلية�؛ عن أ%ب حنيفة. والد_ب.اساء�، مدود: إ,ناث
الراد، واحدتا د.3باساء4ةD،،؛ وقول ل%ق1يط بن ز'رار.ة%:

لو س.م1ع'وا و.ق}ع. الد_بابيس,
.vراه معر_با�واحدها د.بeوس¬، قال: وأ

@دبس: الدeب_خ\س': الضخم: مثل به سيبويه وفسره السياف.
@دحس: د.ح.س. بي القوم د.ح\ساv: أ%فسد بينهم، وكذلك م.أ%س. وأ%ر_ش..

قال ال4زهري: وأ%نشد أ%بو بكر ال3يادي ل4ب العلء ال%ض\ر.مي� أ%نشده
للنب، صلى الل�ه عليه وسلم:

،vماeوإ,ن د.ح.س'وا بالش_ر> فاع\ف' ت.ك%ر
وإ,ن خ.ن.س'وا عنك الديث% فل ت.س.ل}

قال ابن ال4ثي: يروى بالاء والاء، يريد: إ,ن فعلوا الشر من حيث ل
تعلمه. ود.ح.س. ما ف ال3ناء د.ح\ساv: ح.ساه. والد_ح\س': الت.د\س1يس'

Dلل�مور ت.س\ت.ب\ط1ن'ها وتطلبها أ%خفى ما تقدر عليه، ولذلك سيت د'ود.ة
تت التراب: د.ح_اس.ةv. قال ابن سيده: الد_ح_اس.ة دودة تت التراب صفراء

صافية لا رأ}س م'ش.ع_ب دقيقة تشد�ها الصبيان ف الفخاخ لصيد العصافي
ل تؤ\ذي، وهي ف الصحاح الد_ح_اس'، والمع الد_حاح1يس'؛ وأ%نشد ف

الد.ح\س, بعن الستبطان للعجاج يصف ال�ل%فاء4:
وي.ع\ت1ل�ون% م.ن م.أ%ى ف الد_ح\س,



وقال بعض بن س'ل%يم: و,عاء م.د\ح'وس وم.د\ك�وس¬ وم.ك}ب'وس¬ بعن واحد.
قال ال4زهري: وهذا يدل على أ%ن الد_ي\ح.س. مثل� الد_ي\ك%س,، وهو الشي
الكثي. والد_ح\س': أ%ن تدخل يدك بي جلد الشاة وص1فاقها فت.س\ل%خ.ها.

وف حديث س.ل}خ, الشاة: ف%د.ح.س. بيده حت توارت إ,ل ال3بط ث مضى وصلى
ول يتوضأ}؛ أ%ي د.س_ها بي اللد واللحم كما يفعل الس_ل�خ'.

ود.ح.س. الثوب. ف الوعاء ي.د\ح.س'ه د.ح\ساv: أ%دخله؛ قال:
ي.ؤ'رeها ب,م'س\م.ع1د> ال%ن\ب.ي\ن\،

كما د.ح.س\ت. الثوب. ف الو,عاء4ي\ن\
والد_ح\س': امت1لء أ%ك1م_ة1 السeن\ب'ل من ال%ب>، وقد أ%د\ح.س..

وبيت¬ د1حاس¬: متلئ. وف حديث جرير: أ%نه جاء إ,ل النب، صلى الل�ه
عليه وسلم، وهو ف بيت م.د\ح'وس� من الناس فقام بالباب، أ%ي ملوء. وكل شيء

ملgته، فقد د.ح.س\ت.ه. قال ابن ال4ثي: والد_ح\س' والد_سe متقاربان.
وف حديث طلحة: أ%نه دخل عليه داره وهي د1حاس¬ أ%ي ذات1 د1حاس�، وهو
المتلء والزحام. وف حديث عطاء: ح.قÒ على الناس أ%ن ي.د\ح.س'وا الصفوف

حت ل يكون بينهم ف�ر.ج¬ أ%ي ي.ز\د.ح1م'وا وي.د'سeوا أ%نفسهم بي
ف�ر.ج,ها، ويروى بالاء، وهو بعناه. والد_اح1س': من الو.ر.م ول ي'ح.د>د'وه؛

وأ%نشد أ%بو علي� وبعض أ%هل اللغة:
،vت.شاخ.ص. إ,ب\هاماك.، إ,ن كنت. كاذ1با

ول ب.ر,ئا من داح1س� وك�ناع,
وسئل ال4زهري عن الد_اح1س, فقال: ق%ر\ح.ةD ترج باليد تسمى بالفارسية

ب.ر\و.ر.ه\.
وداح1س¬: موضع. وداح1س¬: اسم فرس معروف مشهور، قال الوهري: هو لق%ي\س,

بن ز'ه.ي بن ج.ذ1ية الع.ب\سي ومنه حرب داح1س�، وذلك أ%ن� ق%ي\ساv هذا
وح'ذ%ي\ف%ة% بن. بدر� الذ©ب\يان ث الف%زاري تراه.نا على خ.ط%ر� عشرين

بعياv، وجعل الغابة مائة غ%ل}و.ة{، وال1ض\مار. أ%ربعي ليلة،
وال%ج\رى من ذات ال3صاد1، فأ%جرى ق%ي\س¬ داح1ساv والغ.ب\راء4 

(* وف رواية
أخرى: أ%ن� داحساv لقيس، والغباء لمل بن بدر.)، وأ%جرى حذيفة ال%ط�ار.

وال%ن\فاء فوضعت بنو فزار.ة ر.ه\ط� حذيفة. ك%م1يناv على الطريق فردوا
الغباء ول%ط%م'وها، وكانت سابقة، فهاجت الرب بي ع.ب\س وذ�ب\يان أ%ربعي



سنة.
:�@دحس: الد_ح\س.م' والد_ح\م.س': العظيم مع سواد. ود.ح\م.س. الليل

أ%ظلم. وليلD د.ح\م.س¬: مظلم؛ قال:
واد_ر,ع1ي ج,لباب. ليل� د.ح\م.س,،
أ%س\و.د. داج� مثل% ل%ون1 السeن\د'س,

ال4زهري: ليال د.حام1س' مظلمة. وف حديث حزة ابن عمرو: ف ليلة ظلماء
د.ح\م.س.ة{ أ%ي مظلمة شديدة الظلمة. أ%بو اليثم: يقال لليال الثلث

الت بعد الط©ل%م ح.ناد1س'، ويقال: د.حام1س'. والد'ح\م'سان: الد.م'
السمي، وقد يقلب فيقال د'ح\س'مانD. وف الديث: كان يبايع الناس. وفيهم رجل

د'ح\س'مانD أ%ي أ%سود سي.
@دخس: الد_خ.س': داء# يأ}خذ ف قوائم الدابة، وهو و.ر.م¬ يكون ف

أ�ط}ر.ة1 حافر الدابة، وقد د.خ1س.، فهو د.خ1س¬. وفرس د.خ1س¬: به عيب¬.
والد_خ1يس¬: اللحم الصeل}ب' ال�ك}ت.ن,ز'. والد_خ1يس': باطن الكف.

والد_خ1يس' من الافر: ما بي اللحم والع.ص.ب، وقيل: هو عظم ال%و\ش.ب,،
وهو م.و\ص1ل الو.ظ1يف1 ف ر'س\غ, الدابة. ابن شيل: الد_خ1يس' عظم ف جوف

الافر كأ%نه ظ1هار.ة له، وال%و\ش.ب' ع'ظ%ي\م الرسغ. والد_خ\س'
:Dالكتنز غي. جد� جسيم�. وامرأ%ة م'د\خ1س.ة eوالد_خ1يس: ال3نسان التار
سينة كأ%نا د.خ\س¬. وكل ذي س1م.ن� د.خ1يس¬. قال: ود.خ1يس' اللحم

م'ك}ت.ن,زه؛ وأ%نشد:
م.ق}ذ�وف%ة{ ب,د_خ1يس, الن_ح\ض, باز,ل�ها،
له ص.ريف¬ ص.ريف. الق%ع\و, بال%س.د1

والد_خ1يس': اللحم الكتنز. ود.خ.س' اللحم: اكتنازه. والد_خ.س':
امتلء العظم من السمن. ود.خ.س' العظم,: امتلؤه. والد_خ\س': الكثي اللحم

المتلئ العظم، والمع أ%د\خاس¬؛ وجل م'داخ1س¬ كذلك. وف التهذيب: جل
م'د\خ1س¬، والمع م'د\خ1سات. والد_خ1يس' من الناس: الع.د.د' الكثي

التمع؛ قال العجاج':
وقد ت.ر.ى بالدار يوماv أ%ن.سا،

ج.م_ الد_خ1يس, بالث©غ'ور أ%ح\و.سا
والد_خ1يس': العدد ال%مe. وعدد¬ د.خ1يس¬ ود1خاس¬: كثي، وكذلك ن.ع.م

د1خاس¬. ود1ر\ع¬ د1خاس¬: متقاربة ال%ل%ق,. وبيت¬ د1خاس¬: ملن�، وقد قيل



بالاء.
والد_خ\س': ان\د1ساس' الشيء تت ال4رض، والد_واخ1س' والدeخ_س':

ال4ثاف، من ذلك. ويقال: د.خ.س. فيه أ%ي دخل فيه؛ وقال الطYر,م_اح':
فك�ن\ د'خ.ساv ف البحر, أ%و ج'ز\ و.راء4ه'
إ,ل ال1ن\د1، إ,ن ل ت.ل}ق. ق%ح\طان% بال1ن\د1

(* قوله «فكن دخساv إل» أ%ي مثل هذه الدابة ف الدخول ف البحر. ولو
أ%خر هذا البيت بعد قوله: والدخس مثال الصرد إل كما فعل شارح القاموس حيث

استشهد به على هذه الدابة لكان أ%ول.)
الليث: الد_خ\س' ان\دساس' شيء تت التراب كما ت'د\خ.س' ال�ث}ف1ي_ة ف

الرماد، وكذلك يقال لل4ثاف9 د.واخ1س'؛ قال العجاج:
د.واخ1ساv ف ال4رض, إ,ل ش.ع.فا

والد_خ\س': الف%ت1يe من الد_ب.ب.ة1. والد_خ\س': ضرب من السمك.
وك%ل# د.ي\خ.س¬: ك%ث�ر. والتف_؛ قال:

ي.ر\عى ح.ل1ي�اv ون.ص1ي�اv د.ي\خ.سا
قال أ%بو حنيفة: وقد يكون الد_ي\خ.س ف اليبيس. والد_خ1يس' من أ%ن\قاء
الرمل: الكثي. والدeخ.س'، مثال الصeر.د1: دابة ف البحر تنجي الغريق

تكنه من ظهرها ليستعي على السباحة وتسمى الدeل}ف1ي.. وف حديث سلخ
الشاة: ف%د.خ.س. بيده حت توارت إ,ل ال3بط، ويروى بالاء، وهو مذكور ف

موضعه.
@دختنس: د.خ\ت.ن'وس': اسم امرأ%ة، وقيل: اسم لبنت حاجب بن ز'ر.ار.ة،

ويقال: د.خ\ت.ن'وس ود.خ\د.نوس.
@دخدنس: د.خ\ت.ن'وس: اسم امرأ%ة، ويقال: د.خ\د.نوس'، ود.خ\د.نوس اسم بنت1

ك1س\رى، وأ%صل هذا السم فارسي عر�ب، معناه بنت ال%ن,يء، قلبت الشي
سيناv لا ع'ر>ب..

@دخس: الد_خ\م.س.ة� والد_خ\م.س': ال%بe الذي ل يبي لك معن ما
.vيريد، وقد د.خ\م.س. عليه. وأ%مر م'د.خ\م.س¬ وم'د.ه\م.س¬ إ,ذا كان مستورا
وثناء م'د.خ\م.س¬ ود1خ\ماس¬: ليست له حقيقة، وهو الذي ل ي'ب.ي_ن' ول

ي'ج.دe فيه؛ أ%نشج ابن ال4عراب:
ي.ق}ب.ل�ون الي.س3ي. منك.، وي'ث}ن'و
ن% ث%ناءé م'د.خ\م.ساv د1خ\ماسا



ول يفسره ابن ال4عراب. والدeخام1س' من الشيء: الرديء� منه؛ قال حات
الطائي:

ش.آم1ي.ةD ل ت'ت_خ.ذ} ل1د'خام1س, الـ
ـط�ب,يخ,، ول ذ%م_ ال%ل1يط1 ال�جاو,ر,

والدeخام1س': ال4س\ود الضخم كالدeخام1س,، وهي قبيلة.
@دخنس: الد_خ\ن.س': الشديد من الناس وال3بل؛ وأ%نشد:

وق%ر_بوا كل� ج'لل� د.خ\ن.س,،
عند الق1ر.ى، ج'ناد1ف{ ع.ج.ن_س,،

ت.رى على هام.ت1ه كالب'ر\ن'س,
@درس: د.ر.س. الشيء� والر_س\م' ي.د\ر'س' د'ر'وساv: عفا. ود.ر.س.ته

الريح، يتعد_ى ول يتعد_ى، ود.ر.سه القوم: ع.ف�و\ا أ%ثره. والد_ر\س': أ%ثر
vالد>راس,. وقال أ%بو اليثم: د.ر.س. ال4ث%ر' ي.د\ر'س' د'روسا

ود.ر.س.ته الريح' ت.د\ر'س'ه د.ر\ساv أ%ي م.ت\ه؛ ومن ذلك د.ر.س\ت' الثوب.
أ%د\ر'س'ه د.ر\ساv، فهو م.د\ر'وس¬ ود.ر,يس¬، أ%ي أ%خ\ل%ق}ته. ومنه قيل للثوب
vشديدا vال%ل%ق,: د.ر,يس، وكذلك قالوا: د.ر.س. البعي' إ,ذا ج.ر,ب. ج.ر.با

ف%ق�ط1ر.؛ قال جرير:
،vدارسا vم' بعيا�ر.ك1ب.ت\ ن.وار'ك

ف الس_وق,، أ%ف}ص.ح راكب� وب.ع1ي,
والد_ر\س': الطريق الفيe. ود.ر.س. الثوب' د.ر\ساv أ%ي أ%خ\ل%ق.؛ وف

قصيد كعب بن زهي:
�م'ط�ر.ح' الب.ز> والد>ر\سان1 م.أ}ك�ول

الد>ر\سان�: ال�ل}قان} من الثياب، واحدها د1ر\س¬. وقد يقع على السيف
والدرع وال1غ\ف%ر,. والد>ر\س' والد_ر\س' والد_ريس'، كله: الثوب

:�ال%ل%ق'، والمع أ%د\راس¬ ود1ر\سانD؛ قال ال�ت.ن.خ>ل
،Dقد حال بي د.ر,يس.ي\ه1 م'ؤ.و>ب.ة
ن,س\ع¬ لا ب,ع1ضاه1 ال4رض, ت.ه\ز,يز'
ود1رع¬ د.ر,يس¬ كذلك؛ قال:

م.ض.ى و.ور,ث}ناه' د.ر,يس. م'فاض.ة{،
وأ%ب\ي.ض. ه1ن\د1ي�اv طويلv ح.مائ1ل�ه\

ود.ر.س. الطعام. ي.د\ر'س'ه: داس.ه؛ ي.مان,ي.ةD. ود'ر,س. الطعام' ي'د\رس'



د1راساv إ,ذا د1يس.. والد>راس': الد>ياس'، بلغة أ%هل الشام، ود.ر.س'وا
ال1ن\ط%ة د1راساv أ%ي داس'وها؛ قال ابن' م.ي_اد.ة:

هل� اش\ت.ر.ي\ت. ح1ن\ط%ةv بالرeس\تاق\،
س.م\راء ما د.ر.س. ابن' م1خ\راق\

ود.ر.س. الناقة ي.د\ر'س'ها د.ر\ساv: راضها؛ قال:
ي.كفيك. من بعض, از\د1يار, الفاق\

ح.م\راء�، ما د.ر.س. ابن' م1خ\راق\
قيل: يعن الب'ر_ة، وقيل: يعن الناقة، وفسر ال4زهري هذا الشعر فقال:

ما د.ر.س. أ%ي داس.، قال: وأ%راد بالمراء ب'ر_ةv حراء ف لونا.
ود.ر.س. الكتاب. ي.د\ر'س'ه د.ر\ساv ود1راس.ةv ودار.س.ه، من ذلك، كأ%نه عانده

حت انقاد لفظه. وقد قرئ بما: ولي.ق�ولوا د.ر.س\ت.، وليقولوا
دار.س\ت.، وقيل: د.ر.س\ت. قرأ%ت. كتب. أ%هل الكتاب، ودار.س\ت.: ذاك%ر\ت.ه'م،

وقرئ: د.ر.س.ت\ ود.ر'س.ت\ أ%ي هذه أ%خبار قد ع.ف%ت\ وام_ح.ت\، ود.ر'س.ت\
أ%شد� مبالغة.

وروي عن ابن العباس ف قوله عز وجل: وكذلك ن'ص.ر>ف' اليات وليقولوا
د.ر.س\ت.؛ قال: معناه وكذلك نبي لم اليات من هنا ومن هنا لكي يقولوا

إ,نك د.ر.س\ت. أ%ي تعلمت أ%ي هذا الذي جئت به ع'لYم\ت.. وقرأ% ابن عباس
وماهد: دار.س\ت.، وفسرها قرأ}ت. على اليهود وقرأ�وا عليك. وقرئ: وليقولوا

د'ر,س.ت\؛ أ%ي ق�ر,ئ%ت\ وت'ل1ي.ت\، وقرئ. د.ر.س.ت\ أ%ي تقادمت أ%ي هذا
الذي تتلوه علينا شيء قد تطاول ومر_ بنا. ود.ر.س\ت' الكتاب أ%د\ر'س'ه

د.ر\ساv أ%ي ذللته بكثرة القراءة جت خ.ف_ حفظه علي_، من ذلك؛ قال كعب بن
زهي:

،Dوف الع.ف}و, د'ر\س.ة Dوف ال1لم إ,د\هان
وف الص>د\ق, م.ن\جاةD من الش_ر> فاص\د'ق,

قال: الدeر\س.ة� الر>ياض.ة�، ومنه د.ر.س\ت' السورة% أ%ي ح.فظتها.
ويقال: سي إ,د\ر,يس، عليه السلم، لكثرة د1راس.ت1ه كتاب. الل�ه تعال،

واسه أ%خ\ن'وخ'. ود.ر.س\ت' الص_ع\ب. حت ر'ض\ت'ه. وال3ذهان�: الذ%ل�ة
واللYي. والد>راس': ال�دار.س.ة�. ابن جن: ود.ر_س\ت'ه إ,ياه

وأ%د\ر.س\ت'ه؛ ومن الشاذ قراءة ابن ح.ي\و.ة%: وبا كنتم ت'د\ر,س'ون%.
وال1د\راس' وال1د\ر.س': الوضع الذي ي'د\ر.س' فيه. وال%د\ر.س':



الكتاب'؛ وقول لبيد:
ق%و\م, إل ي.د\خ'ل� ال�دار,س' ف الر_ح\ـ

gم.ة1، إ,ل� ب.راء4ةv واع\ت1ذارا
وال�دار,س': الذي قرأ% الكتب ود.ر.س.ها، وقيل: ال�دار,س' الذي قار.ف.

الذنوب وتلطخ با، من الد_ر\س,، وهو ال%ر.ب'. وال1د\راس': البيت الذي
ي'د\ر.س' فيه القرآن، وكذلك م.دار,س' اليهود. وف حديث اليهودي الزان:

فوضع م1د\راس'ها ك%ف�ه على آية1 الر_جم,؛ ال1د\راس' صاحب د1راس.ة1
كتبهم، وم1ف}ع.ل وم1ف}عالD من أ%بنية البالغة؛ ومنه الديث الخر: حت أ%تى
ال1د\راس.؛ هو البيت الذي ي.د\رسون فيه؛ قال: وم1ف}عالD غريب ف الكان.

ودار.س\ت الكتب. وت.دار.س\ت'ها واد_ار.س\ت'ها أ%ي د.ر.س\ت'ها. وف
الديث: ت.دار.س'وا القرآن؛ أ%ي اقرأ�وه وتعهدوه لئل ت.ن\س.و\ه'. وأ%صل

الد>راس.ة1: الرياضة والت_ع.هeد' للشيء. وف حديث عكرمة ف صفة أ%هل
النة: يركبون ن'ج'باv أ%لي. م.ش\ياv من الف1راش, ال%د\ر'وس أ%ي ال�و.ط�إ,

،vقليل vج.ر,ب. ج.ر.با :vم.ه_د. ود.ر.س. البعي' ي.د\ر'س' د.ر\سا�ال
واسم ذلك الرب الد_ر\س'. ال4صمعي: إ,ذا كان بالبعي شيء خفيف من الرب

قيل: به شيء من د.ر\س�، والد_ر\س': ال%ر.ب' أ%و_ل� ما يظهر منه، واسم
ذلك الرب الد_ر\س' أ%يضاv؛ قال العجاج:

ي.ص\ف%رe للي'ب\س, اص\ف1رار. الو.ر\س,،
من ع.ر.ق, الن_ض\ح, ع.ص1يم الد_ر\س,
من ال4ذى ومن ق1راف1 الو.ق}س,

وقيل: هو الشيء الفيف من الرب، وقيل: من الرب يبقى ف البعي.
والد_ر\س': الكل الشديد. ود.ر.س.ت1 الرأ%ة� ت.د\ر'س' د.ر\ساv ود'ر'وساv، وهي

دار,س¬ من نسوة د'ر_س� ود.وار,س.: حاضت؛ وخص اللحيان به حيض الارية.
التهذيب: والدeر'وس د'روس' الارية إ,ذا ط%م1ث%ت\؛ وقال ال4سود' بن

ي.ع\ف�ر يصف ج.واري. حي أ%د\ر.ك}ن.:
ال�لت1 كالب.ي\ض, لا ت.ع\د' أ%ن د.ر.س.ت\،

ص'ف}ر' ال4نام1ل, من ن.ق}ف1 الق%وار,ير,
.vود.ر.س.ت1 الارية ت.د\ر'س' د'ر'وسا

وأ%بو د1راس�: فرج الرأ%ة. وبعي ل ي'د.ر_س\ أ%ي ل يركب.
والد>ر\واس': الغليظ الع'ن'ق, من الناس والكلب. والد>ر\واس': ال4سد



الغليظ، وهو العظيم أ%يضاv. والد>ر\واس: العظيم الرأ}س، وقيل: الشديد؛
عن السياف، وأ%نشد له:

ب,ت\نا وبات. س.ق1يط� الط�لY ي.ض\ر,ب'نا،
عند الن_د'ول,، ق1رانا ن.ب\ح' د1ر\واس,

يوز أ%ن يكون واحداv من هذه ال4شياء وأ%ولها بذلك الكلب لقوله قرانا
نبح درواس ل4ن النبح إ,نا هو ف ال4صل للكلب. التهذيب: الد>ر\واس'

الكبي الرأ}س من الكلب. والد>ر\باس'، بالباء، الكلب الع.ق�ور؛ قال:
أ%ع\د.د\ت' د1ر\واساv ل1دg1رباس, ال�م'ت\

vقال: هذا كلب قد ض.ر,ي. ف ز,قاق, الس_م\ن يأ}كلها فأ%ع.د_ له كلبا
�يقال له د1ر\واس¬. وقال غيه: الد>راو,س' من ال3بل الذل�ل� الغ1لظ

ال4عناق، واح1دها د1ر\واس¬. قال الفراء: الد>رواس' الع1ظام' من ال3بل؛
قال ابن أ%حر:

ل ت.د\ر, ما ن.س\ج' الي.ر.ن\د.ج, ق%ب\ل%ها،
ود1راس' أ%ع\و.ص. د.ار,س� م'ت.خ_د>د1

قال ابن السكيت: ظن أ%ن الي.ر.ن\د.ج. ع.م.لD وإ,نا الي.ر.ن\د.ج جلود
سود. وقوله ود1راس' أ%عوص. أ%ي ل ت'دار,س الناس. ع.ويص الكلم. وقوله دارس

متخدد أ%ي ي.غ\م'ض' أ%حياناv فل يرى، ويروى متجدد، باليم، ومعناه أ%ي
ما ظهر منه جديد وما ل يظهر دارس.

@دربس: الد>ر\باس': الكلب العقور؛ قال الشاعر:
أ%ع\د.د\ت' د1ر\واساv لد1ر\باس, ال�م'ت\

وقالوا: الدeراب,س' الضخم الشديد من ال3بل ومن الرجال؛ وأ%نشد:
لو كنت. أ%مسيت. ط%ليحاv ناع1سا،

ل ت'ل}ف1 ذا راو,ي.ة{ د'راب,سا
وت.د.ر\ب.س. أ%ي تقد_م؛ قال الشاعر:

إ,ذا القوم' قالوا: م.ن\ ف%تÝى ل�ه,م_ة{؟
ت.د.ر\ب.س. باقي الر_ي\ق, ف%خ\م' ال%ناك1ب,

@دردبس: الد.ر\د.ب,يس': خ.ر.ز.ةD سوداء# كأ%ن سواد.ها لون� الكبد، إ,ذا
رفعتها واست.ش\ف%ف}ت.ها رأ%يتها ت.ش1فe مثل لون العنبة المراء،

ت.ت.ج.ب_ب' با الرأ%ة إ,ل زوجها، توجد ف ق�بور عاد{؛ قال الشاعر:
ق%ط%ع\ت' الق%ي\د. وال%ر.زات1 ع.ن>ي،



ف%م.ن\ ل من ع1لج� الد_ر\د.بيس,؟
قال اللحيان: هي من الرز الت ي'ؤ.خ>ذ با النساء� الرجال%؛ وأ%نشد:

ج.م.ع\ن. من ق%ب.ل� ل%ه'ن_ وف%ط}س.ة{
والد_ر\د.ب,يس,، م'قابلv ف ال1ن\ظ%م

eقال: وهن يقلن ف تأ}خيذهن إ,ياه، أ%خ_ذ}ت'ه بالد_ر\د.بيس, ت'د1ر
الع1ر\ق. الي.ب,يس، قال: تعن بالعرق اليبيس الذYك%ر.، التفسي له.
،eوالد_ر\د.بيس': الف%ي\ش.لة. الليث: الد_ر\د.بيس' الشيخ الكبي ال1م

والعجوز أ%يضاv يقال لا: د.ر\د.بيس¬؛ وأ%نشد:
أ�مe ع1يال� ف%خ\م.ةD ت.ع'وس'،

قد د.ر\د.ب.ت\، والشيخ' د.ر\دبيس'
الع.و\س': هو الط�و.فان� بالليل. ود.ر\د.ب.ت: خ.ض.ع.ت\ وذلت؛ وشاهد

العجوز قول الخر:
جاء4ت\ك. ف ش.و\ذ%ر,ها ت.م1يس'

ع'ج.ي>ز¬ ل%ط}عاء� د.ر\د.بيس'،
أ%ح\س.ن' منها م.ن\ظ%راv إ,بليس'

لطعاء: ت.حات_ت\ أ%سنانا من الكب. والد_ر\د.بيس': الداهية.
والد_ر\د1بيس: الشيخ، بكسر الدال، قال: وهكذا. كتبه أ%بو عمرو ال3ياديe؛ قال

ابن بري: شاهد الداهية قول ج'ر.ي� الكاهلي:
vولو ج.ر_ب\ت.ن ف ذاك. يوما

ر.ض1يت.، وقلت.: أ%نت. الد_ر\د.بيس'
@دردقس: الدeر\داق1س': عظم الق%فا، قيل فيه إ,نه أ%عجمي، قال ال4صمعي:

أ%حسبه ر'ومي�اv، قال: وهو طرف العظم الناتئ فوق القفا؛ أ%نشد أ%بو
زيد:م.ن\ زال عن ق%ص\د1 السبيل، ت.زاي.ل%ت\

بالسيف1 هام.ت'ه عن الدeر\قاس,
قال أ%بو عبيدة: الدeر\داق1س' عظم يفصل بي الرأ}س والعنق كأ%نه رومي،

قال ممد بن الكرم: أ%ظن قافية البيت الدeر\داق1س'، والل�ه أ%علم.
@درطس: إ,د\ر,يط�وس': دواء، رومي فأ�ع\رب.

@درعس: بعي د1ر\ع.و\س¬: غليظ شديد؛ عن ابن ال4عراب، وسيأ}ت ذكرها ف
الشي.

@درفس: بعي د1ر.ف}س¬: عظيم. والد>ر.ف}س': الضخم والضخمة من ال3بل.



والد>ر.ف}سة�: الكثية لم النبي والب.ض1يع، والد>ر.ف}س': الناقة
السهلة� السي، وجلD د1ر.ف}س¬. ال�م.و,يe: الد>ر.ف}س' البعي الضخم العظيم،

vوناقة د1ر.ف}س.ة. والد>ر.ف}س': الرير. وقال شر: الد>ر.ف}س' أ%يضا
الع.ل%م' الكبي؛ وأ%نشد قول ابن الرeق%ي_ات1:

ت'ك1نeه خ1ر\ق%ة� الد>ر.ف}س من الشـ
ـمس,، ك%ل%ي\ث{ ي'ف%ر>ج' ال4ج.ما

الصحاح: الد>ر.ف}س' من ال3بل العظيم،. وناقةD د1ر.ف}س.ةD؛ قال العجاج:
د1ر.ف}س.ةD أ%و باز�لD د1ر.ف}س'

والد'ر\فاس' مثله؛ قال ابن بر>ي: صواب إ,نشاده: د1ر.ف}س.ة{ أ%و باز,ل�،
بالفض؛ وقبله:

كم قد ح.س.ر\نا من ع.لة{ ع.ن\س,،
ك%ب\داء كالق%و\س, وأ�خ\رى ج.ل}س,،

د1ر.ف}س.ة{ أ%و باز,ل� د1ر.ف}س,
:�حسرنا: أ%تعبنا. والع.ن\س': الناقة الصeل}ب.ة� القوية. والع.لة

س.ندان� ال%د_اد1. وك%ب\داء: ض.خ\م.ة� الوسط خ1لقة، وجعلها كالقوس. ل4نا
.�قد ض.م'ر.ت\ واع\و.ج_ت\ من السي. وال%ل}س: الشديدة، ويقال السيمة
والد>ر.ف}س.ة�: الغليظة. والبازل من ال3بل: الذي له تسع سني ودخل ف

العاشرة.
@درمس: د.ر\م.س. الشيء4: ستره.

@درهس: الدeراه1س': الشديد من الرجال.
@دريس: الد>ر\ي.و\س': الغ.بe من الرجال، قال: ول أ%حسبها عربية مضة.

@دسس: الد_سe: إ,دخال الشيء من تته، د.س_ه ي.د'سeه د.س�اv فان\د.س_
ود.س_س.ه ود.س_اه؛ ال4خية على البدل كراهية التضعيف. وف الديث:

اس\ت.ج,يدوا الال% فإ,ن الع1ر\ق. د.س_اس¬ أ%ي د.خ_ال ل4نه ي.ن\ز,ع' ف
خ.فاء� ول�ط}ف{. ودس_ه ي.د'سeه د.س�اv إ,ذا أ%دخله ف الشيء3 بقهر

وقو_ة. وف التنزيل العزيز: قد أ%ف}ل%ح. من ز.ك�اها وقد خاب. من د.س_اها؛
يقول: أ%فلح من جعل نفسه زكية مؤمنة وخاب. من د.س_س.ها ف أ%هل الي

وليس منهم، وقيل: د.س_اها جعلها خسيسة قليلة بالعمل البيث. قال ثعلب:
سأ%لت ابن ال4عراب عن تفسي قوله تعال: وقد خاب. من د.س_اها، فقال:

معناه من دس_ ن.ف}س.ه مع الصالي وليس هو منهم. قال: وقال الفراء خابت نفس



د.س_اها الل�ه عز وجل، ويقال: قد خاب من د.س_ى ن.ف}س.ه فأ%خ\م.ل%ها
بترك الصدقة والطاعة، قال: ود.س_اها من د.س_س\ت' ب'د>ل%ت\ بعض سيناتا

ياء كما يقال ت.ظ%ن_ي\ت' من الظ%ن>، قال: وي'ر.ى أ%ن د.س_اها د.س_س.ها
ل4ن البخيل ي'خ\في م.ن\ز,له وماله، والس_خ1يe ي'ب\ر,ز' منزله فينزل

على الش.ر.ف1 من ال4رض لئل يستتر عن الضيفان ومن أ%راده ولكلð و.ج\ه¬.
الليث: الد_سe د.سeك شيئاv تت شيء وهو ال3خ\فاء�. ود.س.س\ت' الشيء

ف التراب: أ%خفيته فيه؛ ومنه قوله تعال: أ%م ي.د'سeه ف التراب؛ أ%ي
يدفنه. قال ال4زهري: أ%راد الل�ه عز وجل بذا الوء�ودة الت كانوا

يدفنونا وهي حية. وذ%ك�ر. فقال: ي.د'سeه، وهي أ�نثى، ل4نه ر.د_ه على لفظة
ما ف قوله تعال: ي.ت.وارى من القوم من س'وء3 ما ب'ش>ر. به، فرد_ه

.vعلى اللفظ ل على العن، ولو قال با كان جائزا
والد_س1يس': إ,خفاء الكر,. والد_سيس': من ت.د'سeه ليأ}تيك

بال4خبار، وقيل الد_س1يس': شبيه بال�ت.ج.س>س، ويقال: ان\د.س_ فلن إ,ل فلن
يأ}تيه بالنمائم. ابن ال4عراب: الد_س1يس' الصeنان� الذي ل ي.ق}ل%ع'ه

�الدواء.والد_س1يس': ال%ش\و,يe. والدeس'س': ال4ص1ن_ة� الد_ف1ر.ة
الفائحة. والدeس'س': ال�راؤ'ون بأ%عمالم يدخلون مع الق�ر_اء وليسوا

.éر_اء�ق
ود.س_ البعي. ي.د'سeه د.س�اv: ل يبالغ ف ه.ن\ئه. ود'س_ البعي':

و.ر,م.ت\ م.ساع1ر'ه، وهي أ%ر\فاغ�ه وآباطه. ال4صمعي: إ,ذا كان بالبع1ي
شيء خفيف من الرب قيل به شيء من ج.ر.ب ف م1ساع1ر,ه، فإ,ذا طلي ذلك

الوضع بال1ناء3 قيل: د'س_، فهو م.د\س'وس؛ قال ذو الرمة:
ت.ب.ي_ن. ب.ر_اق. الس_راة1 كأ%نه

ق%ر,يع' ه1جان{، د'س_ منه ال%ساع1ر'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده ف%ن,يق' ه1جان{، قال: وأ%ما قريع هجان فقد

جاء قبل هذا البيت بأ%بيات وهو:
وقد لح. للس_اري س'ه.ي\لD كأ%نه

ق%ر,يع' ه1جان{، عار.ض. الش_و\ل%، جافر'
وقوله ت.ب.ي_ن.: فيه ضمي يعود على ركب تقدم ذكرهم. وب.ر_اق

�الس_راة{: أ%راد به الثور الو.ح\ش1يe. والس_راة�: الظهر. والف%ن,يق': الفحل
ال�ك}ر.م'. وال1جان�: ال3بل الكرام'. ود'س_ الب.ع1ي' إ,ذا ط�لي_



بال1ناء ط%ل}ياv خفيفاv. والساع1ر': أ�صول الباط وال4فخاذ، وإ,نا شبه
الثور بالفنيق ال%ه\ن'وء3 ف أ�صول أ%فخاذه ل4جل السواد الذي ف قوائمه.

والافر: النقطع عن الض>راب,، والش_و\ل: جع شائل%ة{ الت شال%ت\
بأ%ذنابا وأ%تى عليها من نت.اجها سبعة أ%شهر أ%و ثانية ف%ج.ف_ ل%ب.ن'ها
وارتفع ض.ر\ع'ها. وعار.ض. الش_و\ل%: ل ي.ت\ب.ع\ها. ويقال لله,ناء الذي

ي'ط}ل%ى به أ%ر\فاغ� ال3بل الد_سe أ%يضاv؛ ومنه الثل: ليس ال1ناء�
بالد_س>؛ العن أ%ن البعي إ,ذا ج.ر,ب. ف م.ساع1ر,ه ل ي'ق}ت.ص.ر\ من

ه1نائ1ه على موضع ال%ر.ب, ولكن ي'ع.مe بال1ناء3 جيع' جلده لئل يتعد�ى
ال%ر.ب' موض1ع.ه ف%ي.ج\ر.ب. موضع¬ آخر'؛ يضرب مثلv للرجل ي.ق}تص1ر' من

قضاء حاجة صاحبه على ما ي.ت.ب.ل�غ به ول يبالغ فيها.
والد_س_اس.ة�: ح.ي_ة ص.م_اء ت.ن\د.سe تت التراب ان\د1ساساv أ%ي

ت.ن\د.ف1ن'، وقيل: هي شحمة ال4رض، وهي الغ.ث1م.ة� أ%يضاv. قال ال4زهري:
والعرب تسميها ال�ل�ك�ى وبنات1 الن_قا ت.غ'وص' ف الرمل كما يغوص الوت

ف الاء، وبا ي'ش.ب_ه ب.نان� الع.ذار.ى ويقال بنات الن_قا؛ وإ,ياها
أ%راد ذو الرمة بقوله:

ب.نات' الن_ق%ا ت.خ\فى م1راراv وت.ظ}ه.ر'
والد_س_اس': ح.ي_ة أ%حر كأ%نه الدم م'ح.د_د' الطرفي ل ي'د\ر.ى

أ%يهما رأ}سه، غليظ� ال1ل}دة يأ}خذ فيه الض_ر\ب' وليس بالضخم الغليظ،
قال: وهو الن_ك�از'، قرأ%ه ال4زهري بط ش.م1ر؛ وقال ابن دريد: هو ض.ر\ب¬

من اليات فلم ي'ح.لYه. أ%بو عمرو: الد_س_اس' من اليات الذي ل يدرى
أ%يe طرفيه رأ}سه، وهو أ%خبث اليات ي.ن\د.سe ف التراب فل يظهر

للشمس، وهو على لون الق�ل}ب, من الذهب ال�ح.ل�ى.
والدeس_ة: لعبة لصبيان ال4عراب.

@دعس: د.ع.س.ه بالرمح ي.د\ع.س'ه د.ع\ساv: طعنه. وال1د\ع.س': الرمح
ي'د\ع.س' به، وقيل: ال1د\ع.س' من الرماح الغليظ� الشديد' الذي ل ينثن، ورمح

م1د\ع.س¬. وال%داع1س': الصeمe من الرماح؛ حكاه أ%بو عبيد، والد.ع\س':
eوف الديث: فإ,ذا د.نا العدو .�الطعن. وال�داع.س.ة�: ال�طاع.ن.ة

كانت ال�داع.س.ة� بالرماح حت ت'ق}ص.د. أ%ي ت'ك}س.ر. ورجل م1د\ع.س¬:
ط%ع_انD؛ قال:

ل%ت.ج,د.ن>ي بال4مي, ب.ر_ا،



وبالق%ناة1 م1د\ع.ساv م1ك%ر�ا،
إ,ذا غ�ط%ي\ف' السeل%م1يe ف%ر_ا

وسنذكره ف الصاد، وهو ال4عرف. قال سيبويه: وكذلك ال�نثى بغي هاء ول
يمع بالواو والنون ل4ن الاء ل تدخل مؤ.نثة. ورجل د1ع>يس¬:

كم1د\ع.س�. ورجل م'داع1س¬: م'طاع1ن¬؛ قال:
إ,ذا هاب. أ%قوام¬، ت.ج.ش_م\ت' ه.و\ل% ما

ي.هاب' ح'م.ي_اه' ال4ل%دe ال�داع1س'
ويروى: ت.ق%ح_م\ت' غ%م\ر.ةv ي.هاب'. وقد يكن بالد_ع\س, عن الماع.

ود.ع.س. فلن جاريته د.ع\ساv إ,ذا نكحها. والد_ع\س': شدة الوطء. ود.ع.س.ت
ال3بل الطريق. ت.د\ع.س'ه د.ع\ساv: و.ط1ئ%ت\ه و.ط}أv شديداv. والد_ع\س':

ال4ث%ر'، وقيل: هو ال4ثر الديث� الب.ي>ن'؛ قال ابن' م'ق}ب,ل�:
وم.ن\ه.ل� د.ع\س' آثار, ال%ط1ي> به،
ت.ل}قى ال%حار,م. ع1ر\ن,يناv ف%ع1ر\ن,ينا

وطريق د.ع\س¬ وم1د\عاس¬ وم.د\ع'وس¬: د.ع.س.ت\ه القوائم' وو.ط1ئ%ت\ه
وكثرت فيه الثار'. يقال: رأ%يت طريقاv د.ع\ساv أ%ي كثي الثار.

وال%د\ع'وس' من ال4رضي: الذي قد كثر به الناس' ورعاه الال� حت أ%فسده وكثرت فيه
آثاره وأ%بواله، وهم يكرهونه إ,ل أ%ن يمعهم أ%ث%ر' س.حابة ل يدون

منها ب'د�اv. وال1د\عاس': الطريق الذي ل%ي_ن.ت\ه الار_ة�؛ قال رؤ\بة بن
العجاج يصف حياv وردت الاء:

ف ر.س\م آثار� وم1د\عاس� د.ع.ق\،
ي.ر,د\ن% تت. ال4ث}ل, س.ي_اح. الد_س.ق\

أ%ي م.م.رe هذه المي ف ر.س\م قد أ%ثرت فيه حوافرها. والطريق
الدeعاق': الذي كثر عليه الشي. والس_ي_اح: الاء الذي ي.س3يح' على وجه

ال4رض. والد_س.ق'. البياض؛ يريد به أ%ن الاء أ%بيض.
وم'د_ع.س' القوم: م'خ\ت.ب.ز'هم وم'ش\ت.واهم ف البادية وحيث توض.ع'
ال%ل�ة، وهوم'ف}ت.ع.لD من الد_ع\س، وهو ال%ش\و'. ود.ع.س\ت' الو,عاء:

ح.ش.و\ت'ه؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
وم'د_ع.س� فيه ال4ن,يض' اخ\ت.ف%ي\ت'ه،

ب,ج.ر\داء4، ي.ن\تاب' الث�م1يل% ح1مار'ها
يقول: ر'ب_ م'خ\ت.ب.ز� جعلت' فيه اللحم ث استخرجته قبل أ%ن ي.ن\ض.ج.



للع.ج.ل%ة1 والوف ل4نه ف سفر. وف التهذيب: وال�د_ع.س' م'خ\ت.ب.ز'
ال%ل1يل,؛ ومنه قول ال�ذ%ل:

ومد_عس فيه ال4نيض اختفيته،
برداء مثل الو.ك}ف1، ي.ك}ب'و غ�راب'ها

Dأ%ي ل يثبت الغراب عليها للستها؛ أ%راد الصحراء. وأ%رض د.ع\س.ة
وم.د\ع'وس.ةD: سهلة. وأ%د\ع.س.ه ال%رe: قتله.

وال1د\عاس': اسم فرس ال4ق}ر.ع, بن س'ف}يان؛ قال الفرزدق:
ي'ع.د>ي ع'للت1 الع.باي.ة1 إ,ذ} د.نا
له فار,س' ال1د\عاس,، غي, ال�ع.م_ر,

وف النوادر: رجل د.ع'وس¬ وغ%ط�وس¬ وق%د'وس¬ ود.ق�وس¬؛ كل ذلك ف
الستقدام ف الغ.م.رات1 والروب.

@دعكس: الد_ع\ك%س.ة�: لعب ال%ج'وس, ي.د'ور'ون قد أ%خذ بعضهم بيد بعض
كالرقص, يسمونه الد_س\ت.ب.ن\د.، وقد د.ع\ك%س'وا وت.د.ع\ك%س. بعض'هم على

بعض، وهم ي'د.ع\ك1س'ون%؛ قال الراجز:
طافوا به م'ع\ت.ك1س3ي. ن'ك�سا،

ع.ك}ف. ال%ج'وس' ي.لع.ب'ون الد_ع\ك%سا
@دغس: ح.س.ب¬ م'د.غ}م.س¬: فاسد م.دخ'ول: عن ال%ج.ري. قال أ%بو تراب:

سعت ش.بان.ة% يقول: هذا ال4مر م'د.غ}م.س¬ وم'د.ه\م.س¬ إ,ذا كان
.vمستورا

@دفس: ابن ال4عراب: أ%د\ف%س. الرجل� إ,ذا اسود_ وجهه من غي علة؛ قال
ال4زهري: ل أ%حفظ هذا الرف لغيه.

@دفنس: الد_ف}ن,س'، بالكسر: الرأة المقاء؛ وأ%نشد أ%بو عمرو بن'
الع.لء للف1ن\د1 الز>م_انY، ويروى لمرئ القيس بن عابس

الك1ن\دي>:أ%يا ت.م\ل1ك'، يا ت.م\ل,،
ذ%رين وذ%ري ع.ذ}ل

ذ%ر,ين وس1لحي، ث�م_
ش'د>ي الكف_ بالع'ز\ل,
ون.ب\لي وف�قاها كـ

ـع.راق1يب ق%طاv ط�ح\ل,
وقد أ%خ\ت.ل1س' الض_ر\ب.ـ



ـة%، ل ي.د\مى لا ن.ص\لي
كج.ي\ب, الد>ف}ن,س الو.ر\ها
ء3 ريع.ت\، وهي ت.س\ت.ف}لي

وقد أ%خ\ت.ل1س' الط�ع\ن.ـ
ـة% ت.ن\في س.ن.ن. الر>ج\ل,

ت.م\ل1ك': اسم امرأ%ة، وتل مرخم مثل يا حار، يقول: دعين ودعي ع.ذ}ل%ك1
ل على إ,دامت ل�ب\س السلح للحرب ومقاومة ال4عداء. والع'ز\ل�: جع

أ%ع\ز.ل وهو الذي ل سلح معه؛ يقول: اصرف هك إ,ل من هو قاعد عن الرب
والر_م1ي_ة1 ول تفارقيه وش'د>ي ك%ف�ك به. وف�قاv: جع ف�وق, السهم،

وهو مقلوب من ف�و.ق� كما قال رؤبة:
ك%س_ر. من ع.ي\ن.ي\ه ت.ق}وي الف�و.ق\

الاء ف عينيه ضمي الصائد ل4نه إ,ذا نظر إ,ل السهم أ%ب,ه1 ع1و.ج¬
أ%م ل ك%س.ر. ب.ص.ر.ه عند نظره. وقوله: كعراقيب ق%طاv ط�ح\ل,؛ شبه أ%فواق.

الن_ب\ل, أ%ي ال�م\ر.ة الت تكون ف الف�وق,، بعراقيب القطا؛
والط©ح\ل�: جع أ%ط}ح.ل وط%ح\لء. والط�ح.ل�: لون يشبه الطYحال ش.ب_ه با

ر,يش. السهم. وقوله: ت.ن\في س.ن.ن. الرجل أ%ي يرج منها من الدم ما ينع
س.ن.ن الطريق. وقيل: الد>ف}ن,س' الر_ع\ناء� الب.ل}هاء، وقال ابن دريد: هي

البلهاء فلم يزد على ذلك؛ وأ%نشد:
ع.م1يم.ة� ضاحي ال1سم, ليس.ت\ ب,غ.ث�ة{،
ول د1ف}ن,س�، ي.ط}ب الك1لب. ح1مار'ها

.eوالد>ف}ن,س' والد>ف}ناس': ال4حق، وقيل: ال4حق الب.ذ1ي
والد>ف}ناس: البخيل�، وقيل: ال�ن\د.ف1ق' الن_و_ام'؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:إ,ذا الد>ع\ر,م' الد>ف}ناس' ص.و_ى ل1قاح.ه،
فإ,ن� لنا ذ%وداv ض1خام. ال%حال1ب,

ص.و_ى: س.م_ن.. والد>ف}ناس': الراعي الك%س\لن الذي ينام ويترك
ال3بل ترعى وحدها.

@دفطس: د.ف}ط%س.: ض.ي_ع. مال%ه؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
قد نام. عنها جابر¬ ود.ف}ط%سا،

ي.ش\كو ع'ر'وق. خ'ص\ي.ت.ي\ه1 والن>سا
قال أ%بو العباس: أ%راه ذ%ف}ط%سا، قال: وكذا أ%حفظه، بالذال، قال: ولكن



ل نغيه وأ�ع.لYم' عليه.
@دقس: د.ق%س. ف ال4رض د.ق}ساv ود'ق�وساv: ذهب فت.غ.ي_ب.

والدeق}س.ة�: د'و.ي\ب_ة صغية.
ود.ق}ي'وس': اسم م.ل1ك{، أ%عجمية. الليث: الدقس ليس بعرب، ولكن اللك

الذي بن السجد على أ%صحاب الكهف اسه د.ق}ي'وس'. قال ال4زهري: ورأ%يت
ف نوادر ال4عراب: ما أ%دري أ%ين د.ق%س. ول أ%ين د'ق1س. به ول أ%ين

ط%ه.س. وط�ه,س. به أ%ي أ%ين ذهب وذ�هب به.
@دمقس: التهذيب: قالوا لل3ب\ر.ي\س.م, د1م.ق}س¬ ود1ق%م\س¬.

@دكس: الدeكاس': ما ي.غ\ش.ى ال3نسان% من النعاس, ويتراكب عليه؛ وأ%نشد
ابن ال4عراب:

كأ%نه من الك%ر.ى الدeكاس,
بات. ب,كأ}س.ي\ ق%ه\و.ة{ ي'حاس1ي

والد_اك1س': لغة ف الكاد1س,، وهو ما ي'ت.ط%ي_ر' به من الع'طاس,
والق%ع1يد' ونوها. د.ك%س. الشيء4: ح.ش.اه. والد_اك1س' من الظYباء:

الق%ع1يد'. والد.و\ك%س': العدد الكثي. ومالD د.و\ك%س: كثي؛ عن كراع. و.ن.ع.مم¬
د.و\كس¬ ود.ي\ك%س¬ أ%ي كثي. والد_و\ك%س': من أساء ال4سد، وهو

الد_و\س.ك' لغة. وقال أ%بو منصور: ل أ%سع الد_و\كس. ول الد_وس.ك. ف
أ%ساء ال4سد، والعرب تقول: ن.ع.م¬ د.و\ك%س¬ وشاء د.و\ك%س¬ إ,ذا كثرت؛

وأ%نشد بعضهم:
م.ن ات_ق%ى الل�ه.، فلم_ا ي.ي\ئ%س,

من ع.ك%ر� د.ث}ر� وشاء� د.و\ك%س,
والد>ي.ك}سا والد'ي.ك}ساء�: الق1طعة العظيمة من الغنم والن_عام. يقال:

غنم¬ د1ي.ك}ساء وغ%ب.ر.ةD د1ي.ك}ساء� عظيمة. ود.ي\ك%س. الرجل� ف بيته
إ,ذا كان ل ي.ب\ر'ز' لاجة القوم ي.ك}م'ن' فيه.

ود.و\ك%س¬: اسم¬.
@دلس: الد_ل%س'، بالتحريك: الظ©ل}م.ة. وفلن ل ي'دال1س' ول ي'وال1س'

أ%ي ل ي'خاد1ع' ول ي.غ\د�1ر'. وال�دال%س.ة: ال�خاد.ع.ة. وفلن ل
ي'دال1س'ك ول ياد1ع'ك ول ي'خ\ف1ي عليك الشيء فكأ%نه يأ}تيك به ف الظلم.

وقد د.ال%س. م'دال%س.ة{ ود1لساv ود.ل�س. ف البيع وف كل شيء إ,ذا ل
يبي عيبه، وهو من الظ©لمة. والت_د\ل1يس' ف البيع: ك1ت\مان� عيب



الس>ل}ع.ة عن الشتري؛ قال ال4زهري: ومن هذا أ�خذ التدليس ف ال3سناد وهو
أ%ن يد>ث الد>ث� عن الشيخ ال4كب وقد كان رآه إ,ل أ%نه س.م1ع. ما
أ%سنده إ,ليه من غيه من دونه، وقد فعل ذلك جاعة من الثقات.

والدeل}س.ة�: الظ©ل}مة.
وسعت أ%عرابي�اv يقول لمرئ� ق�ر,ف. بسوء فيه: ما ل فيه و.ل}س¬ ول

د.ل}س¬ أ%ي ما ل فيه خيانة ول خديعة.
ويقال: د.ل�س. ل س1ل}ع.ة% س.و\ء�. وان\د.ل%س. الشي' إ,ذا خ.ف1ي..

ود.ل�س\ت'ه ف%ت.د.ل�س. وت.د.ل�س\ت'ه أ%ي ل تشعر به.
والد_و\ل%س3يe: الذ�ر,يع1ة� ال�د.ل�س.ة�؛ ومنه حديث ابن السي_ب:
vرحم الل�ه ع'م.ر. لو ل ي.ن\ه. عن التعة لتذها الناس' د.و\ل%س3ي�ا

أ%ي ذريعةv إ,ل الزنا م'د.ل9سةv؛ والواو فيه زائدة. والت.د\ليس': إ,خفاء
العيب.

وال4د\لس': بقايا الن_ب\ت1 والبقل,، واحدها د.ل%س¬، وقد أ%د\ل%س.ت1
ال4رض'؛ وأ%نشد:

ب.د_ل}ت.نا من ق%ه\و.س� ق1ن\عاسا
ذا ص.ه.وات{ ي.ر\ت.ع' ال4د\لسا

ويقال: إ,ن ال4د\لس. من الر>ب.ب,، وهو ضرب من النبت، وقد ت.دل9س.
إ,ذا وقع بال4دلس,. ابن سيده: وأ%د\لس' ال4رض, بقايا ع'ش\ب,ها.

ود.ل�س.ت1 ال3بل�: ات_ب.ع.ت ال4د\لس.. وأ%د\ل%س. الن_ص1يe: ظهر واخضر�.
وأ%د\ل%س.ت1 ال4رض': أ%صاب الال� منها شيئاv. والد_ل%س': أ%رض أ%نبتت

بعدما أ�ك1ل%ت\؛ وقال:
لو كان بالوادي ي'ص1ب\ن. د.ل%سا،

من ال4فان والن_ص1ي> أ%م\ل%سا،
وباق1لv ي.خ\ر'ط}ن.ه قد أ%و\ر.سا

والد_ل%س': النبات الذي ي'ور,ق' ف آخر الصيف.
وأ%ن\د'ل�س': جزيرة 

(* قوله «وأندلس جزيرة إل» ضبطها شارح القاموس بضم
المزة والدال واللم وياقوت بفتح المزة وضم الدال وفتحها وضم اللم ليس

إل.) معروفة، وزنا أ%ن\ف�ع'ل�، وإ,ن كان هذا ما ل نذير له، وذلك أ%ن
النون ل مالة زائدة ل4نه ليس ف ذوات المسة شيء على ف%ع\ل�ل�ل�



فتكون النون فيه أ%صلv لوقوعها مع العي، وإ,ذا ثبت أ%ن النون زائدة فقد
ب.ر.د. ف أ%ن\دلس ثلثة أ%حرف أ�صول، وهي الدال واللم والسي، وف أ%و�ل

vالكلم هزة، ومت وقع ذلك حكمت بكون المزة زائدة، ول تكون النون أ%صل
والمزة زائدة ل4ن ذوات ال4ربعة ل تلحقها الزائد من أ%وائلها إ,ل ف

ال4ساء الارية على أ%فعالا نو مدحرج وبابه، فقد وجب إ,ذاv أ%ن
vالمزة والنون زائدتان وأ%ن الكلمة با على وزن أ%نفعل، وإ,ن كان هذا مثال

ل نظي له.
@دلعس: الب.ل}ع.س' والد_ل}ع.س' والد_ل}ع.ك'، كل هذا: الضخمة من النeوق

مع استرخاء فيها. ابن سيده: الد>ل}ع.و\س' الرأ%ة� ال%ر,يئة بالليل
الدائبة الدeل}ج.ة1، وكذلك الناقة. وج.ل د1ل}ع.و\س¬ ود'لع1س¬ إ,ذا كان

ذ%ل�ولv. ال4زهري: الد>ل}ع.و\س' الرأ%ة الريئة على أ%مرها
الع.ص1ي_ة� ل4هلها؛ قال: والد>ل}ع.و\س' الناقة الن_ش1ز.ة� الريئة

بالليل.
@دلس: د.ل}م.س¬: اسم. وليل د'لم1س¬: مظلم، وقد اد\ل%م_س. الليل� إ,ذا

اشتد�ت ظلمته، وهو ليل م'د\ل%م>س¬.
@دلمس: الد_ل%ه\م.س': الريء الاضي على الليل، وهو من أ%ساء ال4سد

والشجاع؛ قال أ%بو عبيد: سي ال4سد بذلك لقو�ته وجراءته، ول ي'ف}ص1ح عن
صحيح اشتقاقه؛ قال الشاعر:

وأ%سد¬ ف غ1يل1ه د.ل%ه\م.س'
أ%بو عبيد: الد_ل%ه\م.س' ال4سد الذي ل يهوله شيء ليلv ول نار.

وليل د.ل%ه\م.س¬: شديد الظلمة؛ قال الكميت:
إ,ليك.، ف ال1ن\د1س, الد_ل%ه\م.س.ة1 الـ
ـط�ام1س,، مثل% الكواكب, الث�ق�ب,

@دمس: د.م.س الظلم' وأ%د\م.س. وليلD دامس¬ إ,ذا اشتد� وأ%ظلم. وقد
د.م.س. الليل ي.د\م1س' وي.د\م'س' د.م\ساv ود'م'وساv وأ%د\م.س.: أ%ظلم، وقيل:

اختلط ظلمه. وف كلم مسيلمة: والليل الد_ام1س هو الشديد الظلمة.
ود.م.س.ه ي.د\م'س'ه وي.د\م1س'ه د.م\ساv: دفنه. ود.م_س. ال%م\ر.: أ%غلق عليها

د.ن_ها؛ قال:
إ,ذا ذ�ق}ت. فاها قلت.: ع1ل}ق¬ م'د.م_س¬،

أ�ريد. به ق%ي\لD ف%غ'ود1ر. ف سأ}ب,



والتدميس: إ,خفاء الشيء تت الشيء، ويقال بالتخفيف. أ%بو زيد:
ال�د.م_س' ال%خ\بوء. ود.م.س\ت' الشيء: دفنته وخ.ب.أ}ته، وكذلك الت_د\م1يس'.

ود.م_س. الشيء4: أ%خفاه. ود.م.س. عليه الب. د.م\ساv: ك%ت.م.ه البتة.
والد>ماس': كل ما غ%ط�اك. أ%بو عمرو: د.م.س\ت الشيء غطيته. والد_م.س': ما

غ�طYي؛ وأ%نشد للكميت:
بل د.م.س� أ%مر. الق%ريب, ول غ%م\ل,

أ%بو زيد: يقال أ%تان حيث و.ارى د.م.س¬ د.م\ساv وحيث وارى ر'ؤ\ي¬
ر'ؤ\ياv، والعن واحد، وذلك حي ي'ظ}ل1م' أ%و_ل� الليل شيئاv؛ ومثله: أ%تان
حي تقول أ%خوك أ%م الذئب. وروى أ%بو تراب ل4ب مالك: ال�د_م_س'

وال�د.ن_س' بعن واحد. وقد د.ن_س. ود.م_س..
والد>ماس': كساء يطرح على الز>ق>.

ود.م.س. الرأ%ة د.م\ساv: نكحها ك%د.س.مها؛ عن كراع.
والد>ياس والد_ي\ماس': ال%م_ام'. وف الديث ف صفة الدجال: كأ%نا

خ.ر.ج. من دياس؛ قال بعضهم: الد>ياس' الك1نe؛ أ%راد أ%نه كان
م'خ.د_راv ل ي.ر. شساv ول رياv، وقيل: هو الس_ر.ب' الظلم، وقد جاء4 ف

الديث مفسراv أ%نه ال%م_ام. والد>ي\ماس': الس_ر.ب؛ ومنه يقال
د.م.س\ت'ه أ%ي ق%ب.ر\ت'ه. أ%بو زيد: د.م.س\ته ف ال4رض د.م\ساv إ,ذا دفنته،

حي�اv كان أ%و م.ي>تاv؛ وكان لبعض اللوك حبس ساه د.ي\ماساv لظلمته.
والد>ياس': سجن الجاج بن يوسف، سي به على التشبيه، فإ,ن فتحت. الدال جع

على د.ياميس. مثل شيطان وشياطي، وإ,ن كسرتا جعت على د.ماميس مثل
ق1ي\راط{ وق%راريط%، وسي بذلك لظلمته. وف حديث السيح: أ%نه س.ب\ط� الش_عر,

كثي' خ1يلن الوجه كأ%نه خ.ر.ج. من د1ياس؛ يعن ف ن.ض\ر.ت1ه وكثرة ماء
وجهه كأ%نه خرج من ك1ن¼ ل4نه قال ف وصفه: كأ%ن� رأ}س.ه ي.ق}ط�ر'

.éماء
وال�د.م>س' وال�د.م_س': السجن.

ويقال: جاء فلن بأ�مور د'م\س� أ%ي ع1ظام كأ%نه جع' دام1س� مثل باز,ل�
وب'ز\ل�.

والدeود.م1س': الية�، وقيل: ضرب من اليات م'ح\ر.ن\ف1ش' الغ.لص1م,،
يقال ينفخ ن.فخاv في'ح\ر,ق' ما أ%صابه، والمع د.و\د.م1سات¬ ود.وام1يس'.

وقال أ%بو مالك: ال�د.م_س' الذي عليه و.ض.ر' الع.س.ل.



وقال أ%بو عمرو: د.م.س. الوضع' ود.س.م. وس.م.د. إ,ذا د.ر.س..
@دمس: الدeماح1س': السيء� ال�ل�ق. والدeماح1س': مثل الدeح\م'س، وقد

تقدم ذكره. والدeح\س'م' والدeماح1س: الغليظان.
@دمقس: التهذيب: قالوا لل3ب\ر.ي\س.م, د1م.ق}س¬ ود1ق%م\س¬.

@دنس: الد_ن.س' ف الثياب: ل%ط}خ' الوسخ ونوه حت ف ال4خلق، والمع
أ%د\ناس¬. وقد د.ن,س. ي.د\ن.س' د.ن.ساv، فهو د.ن,س¬: ت.و.س_خ..

وت.د.ن_س.: ات_س.خ، ود.ن_س.ه غيه ت.د\ن,يساv. وف حديث ال3يان: كأ%ن ثيابه
ل ي.م.س_ها د.ن.س¬؛ الد_ن.س': الو.س.خ'؛ ورجل د.ن,س' الروء4ة1،
والسم الد_ن.س'. ود.ن_س. الرجل� ع1ر\ض.ه إ,ذا فعل ما ي.ش1ين'ه.

@دنس: الد_ن\خ.س': السيم الشديد اللحم.
@دنفس: الدeناف1س': السيء ال�ل�ق,.

@دنقس: الد_ن\ق%س.ة�: ت.ط%أ}طؤ' الرأ}س؛ وأ%نشد:
إ,ذا رآن من ب.ع1يد{ د.ن\قسا

والد_ن\ق%س.ة�: خ.ف}ض' الب.ص.ر ذ�ل¾. ود.ن\ق%س.: نظر وك%س.ر. عينيه؛
وأ%نشد:

ي'د.ن\ق1س' العي. إ,ذا ما ن.ظ%را
أ%بو عبيد ف باب العي: د.ن\ق%س. الرجل� د.ن\ق%س.ةv، وط%ر\ف%ش.

ط%ر\ف%ش.ةv إ,ذا نظر فكسر عينيه. قال شر: إ,نا هو د.ن\ف%ش.، بالفاء والشي.
وروى س.ل%مة عن الفراء: الد_ن\ف%ش.ة� الفساد، رواه ف حروف شينية مثل

الد_ه\ف%ش.ة والع.ك}ب.ش.ة والك%ي\ب.ش.ة وال%نب.شة، ورواه بالقاف، ورواه غي
الفراء د.ن\ق%س.ةv، بالسي الهملة. ود.ن\ق%س. بي القوم: أ%فسد، بالسي

والشي جيعاv. ال�م.و,يe: ال�د.ن\ق1س الفسد'. قال أ%بو بكر:
ورأ%يته ف نسخة د.ن\ف%ش\ت' بينهم أ%فسدت، وال�د.ن\ف1ش' الفسد؛ قال ال4زهري:

والصواب عندي بالقاف والشي.
@دهس: الليث: الدeه\س.ة� لون كلون الرمال وأ%لوان الع\زى؛ قال العجاج:

م'واص1لv ق�ف9اv بل%و\ن{ أ%د\ه.سا
(.vقوله «بلون» ف الصحاح: ورمل *)

ابن سيده: الدeه\س.ة� لون يعلوه أ%دن سواد يكون ف الرمال وال%ع.ز,.
ور.م\ل أ%د\ه.س' ب.ي>ن' الد_ه.س,، والد_ه.اس' من الرمل: ما كان كذلك

ل ي'نبت شجراv وتغيب فيه القوائم؛ وأ%نشد:



وف الد_ه.اس, م1ض\ب.ر¬ قوائ1م'
وقيل: هو كل ل%ي>ن� س.ه\ل� ل يبلغ أ%ن يكون رملv وليس بتراب ول طي؛

قال ذو الرمة:
جاءت من الب,يض, ز'ع\راv، ل ل1باس. لا

إ,ل الد_هاس'، وأ�مe ب.ر_ةD وأ%ب'
وهي الد_ه\س'. ال4صمعي: الد_هاس' كل ل%ي>ن� جد�اv، وقيل: الد_ه\س'

ال4رض الس_ه\لة يثقل فيها الشي، وقيل: هي ال4رض الت ل يغلب عليها
لون� ال4رض ول لون� النبات وذلك ف أ%ول نباتا، والمع أ%د\هاس¬؛ وقد

اد\هاس_ت1 ال4رض'.
وأ%د\ه.س. القوم': ساروا ف الد_ه\س, كما يقال أ%و\ ع.ث�وا ساروا ف
الو.ع\ث. أ%بو زيد: من ال1ع\ز.ى الص_د\آء، وهي الس_و\داء ال�ش\ر.ب.ة

ح'م\ر.ةv، والد_ه\ساء أ%قل منها ح'م\ر.ةv، والد_ه\ساء من الضأ}ن الت على
لون الد_ه\س,، والد_ه\ساء� من ال%ع.ز, كالص_د\آء إ,ل أ%نا أ%قل

منها ح'م\رة؛ وقال ال�ع.ل�ى بن ج.مال الع.ب\دي:
وجاءت\ خ'ل}ع.ةD د'ه\س¬ ص.فايا،

ي.ص'ور' ع'ن'وق%ها أ%ح\وى ز.ن,يم'
وال1ل}ع.ة�: خيار الال. وي.ص'ور': ي'م1يل�، ويروى: ي.ص'وع' أ%ي

ي'ف%ر�ق'. وع'ن'وق: جع ع.ناق�. والد_ه\س' والد_هاس' مثل الل�ب\ث1
والل�باث1: الكان� السهل اللي ل يبلغ أ%ن يكون رملv، وليس هو بتراب ول طي،

ورمالD د'ه\س¬. وف الديث: أ%ق}ب.ل% من ال�د.ي\بية فنزل د.هاساv من
Dض.ر,س¬ ول س.ه\ل Dال4رض؛ ومنه حديث د'ر.ي\د بن, الص>م_ة: ل ح.ز\ن
د.ه1س¬. ورجل د.عاس' ال�ل�ق, أ%ي سهل الل�ق د.م1س'ه، وما ف خ'ل�ق1ه

.Dد.هاس.ة
:�@دهرس: الد�هار,يس': الدواهي؛ قال ال�خ.ب_ل

فإ,ن أ%ب\ل لق%ي\ت الد_هار,يس منهما،
فقد أ%ف}ن.يا النeع\مان%، ق%ب\ل�، وت'ب_عا

واحدها د1ه\ر,س¬ ود'ه\ر'س¬؛ قال ابن سيده: فل أ%دري ل ثبتت الياء ف
.�الد_هاريس. ابن ال4عراب: الد_راه1يس' أ%يضاv والد_ه\ر.س' ال1ف�ة

وناقة ذات د.ه\ر.س� أ%ي ذات خفة ونشاط؛ وأ%نشد:
ذات أ%زاب,ي¼ وذات د.ه\ر.س,



وأ%نشد الليث:
ح.ج_ت\ إ,ل الن.خ\ل%ة1 الق�ص\وى فقلت' لا:

ح.ج\ر¬ ح.رام¬ أ%ل ت1ل}ك. الد_هار,يس
(* قوله «وأ%نشد الليث أ%ي لرير، وقوله حجت يروى حنت وقوله: حجر يروى

بسل، وكل صحيح، والجر والبسل كالنع وزناv ومعن.)
والد>ه\ر,س' والدeه\ر'س' جيعاv: الداهية كالد_ه\ر.س، وهي الدهارس؛

أ%نشد يعقوب:
م.ع1ي اب\نا ص.ر,ي� جاز,عان1 كله'ما،

وع.ر\ز.ة� لوله ل%ق1ينا الد_هار,سا
@دهس: التهذيب: قال أ%بو تراب سعت ش.بان.ة% يقول: هذا ال4مر

.vم'د.غ}م.س¬ وم'د.ه\م.س¬ إ,ذا كان مستورا
@دوس: داس. السيف.: ص.ق%ل%ه.

وال1د\و.س.ة�: خ.ش.بة عليها س1نÒ ي'داس' با السيف. وال1د\و.س':
ال1صق%ل%ة�؛ قال الشاعر:

وأ%ب\ي.ض.، كالغ.د1ير,، ث%و.ى عليه
ق�ي'ونD بال%د.ار,س, ن,ص\ف' ش.ه\ر,

�وال1د\و.س': خشبة ي'ش.دe عليها م1س.نÒ ي.د'وس' با الص_ي\ق%ل
السيف. حت ي.ج\ل�وه، وجعه م.داو,س'؛ ومنه قوله:

وكأ%نا هو م1د\و.س¬ م'ت.ق%لYب¬
ف الكف>، إ,ل أ%نه هو أ%ض\ل%ع'

وداس. الرجل� جاريته إ,ذا علها وبالغ ف جاعها.
وداس. الشيء برجله ي.د'وس'ه د.و\ساv ود1ياساv: و.ط1ئ%ه. والد_و\س':

الد>ياس'، والبقر الت ت.د'وس' الك�د\س. هي الد_وائ1س. وداس. الطعام.
ي.د'وس'ه د1ياساv فان\داس. هو، والوضع م.داس.ةD. وداس. الناس' ال%ب_

وأ%داس'وه: د.ر.س'وه؛ عن أ%ب حنيفة. وف حديث أ�م> ز.ر\ع\: ودائس ومن.ق¼:
الدائس الذي ي.د'وس' الطعام. وي.د'ق©ه لي'خ\رج. ال%ب_ منه، وهو

الد>ياس'، وقلبت الواو ياء لكسرة الدال. والد_وائ1س: البقر العوامل ف
الد.و\س؛ يقال: قد أ%ل}ق%وا الد_وائ1س. ف ب.ي\د.رهم. والد_و\س': شدة و.ط}ء3

الشيء بال4قدام. وقولم الد�واب� حت ي.ت.ف%ت_ت كما يتفتت ق%ص.ب'
�الس_نابل فيصي تبناv، ومن هذا يقال: طريق م.د'وس¬. وقولم: أ%تتهم اليل



د.وائ1س. أ%ي ي.ت\ب.ع' بعضهم بعضاv. وال1د\و.س': الذي ي'داس' به الك�د\س'
ي'جرe عليه ج.رìا، واليل ت.د'وس' الق%ت\ل%ى بوافرها إ,ذا وطئتهم؛

وأ%نشد:
فداس'وه'م' د.و\س. ال%ص1يد1 فأ%ه\م.د'وا

أ%بو زيد: يقال: فلنD د1يس¬ من الد>ي.س.ة1 أ%ي شجاع شديد ي.د'وس' كل�
من نازله، وأ%صله د1و\س¬ على ف1ع\ل�، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها

كما قالوا ر,يح¬، وأ%صله ر,و\ح¬. ويقال: نزل العدوe ببن فلن ف اليل
فجاس.ه'م وحاس.ه'م وداس.هم إ,ذا قتلهم وتلل ديارهم وعاث فيهم. ودياس'
الك�د\س, ود1راس'ه واحد. وقال أ%بو بكر ف قولم: قد أ%خذنا ف الد�و\س,؛ قال

ال4صمعي: الد�و\س' تسوية الديقة وترتيبها، مأ}خوذ من د1ي.اس, السيف
وهو ص.ق}ل�ه وج,لؤ'ه؛ قال الشاعر:

صاف ال%د1يد.ة1 قد أ%ضر_ بص.ق}ل1ه
ط�ول� الد>ياس,، وب.ط}ن' ط%ي\ر, جائ1ع,

ويقال للح.ج.ر الذي ي'ج\ل%ى به السيف': م1د\و.س¬. ابن ال4عراب:
الد_و\س' الذ©ل©. والدeو\س': الص_ق}لة. ود.و\س¬: قبيلة من ال4ز\د1، منها

أ%بو هريرة الد_و\س1ي، رحة الل�ه عليه.
@دودمس: الدeود.م1س': ح.ي_ة تنفخ فت'ح\ر,ق.

Dأ%كل كل4ها. وس.ي\ل :vدبش: دب.ش. الراد' ف ال4رض يدب,شها دب\شا@
د'ب.اش¬: عظيم¬ ي.ج\ر'ف كل� شيء. الليث: الدب\ش' الق%ش\ر وال4كل�. يقال:

د'ب,ش.ت ال4رض' دب\شاv إ,ذا أ�ك1ل% ما عليها من النبات؛ قال رؤبة:
جاؤوا بأ�خ\راه'م\ على خ'ن\ش'وش,،

من م'ه\و.ئ1ن¼ بالد_ب م.د\ب'وش,
ال%د\بوش': الذي أ%كل الراد' ن.ب\ت'ه. وأ%رض¬ مدبوشةD إ,ذا أ%كل

الراد نبتها. وال�ن\شوش': البقي_ة� من ال3ب,ل,. وال�ه\و.ئ1نe: ما ات_سع
من ال4رض.

v؛ قال ابن دريد: وأ%حسب أ%ن د.خ\ش.ساvامتل4 لما :vدخش: د.خ1ش. دخ.شا@
اسم' رجل مشتق منه، واليم زائدة.

@دخبش: رجل د.خ\ب.ش¬ ود'خاب,ش¬: عظيم البطن.
@درش: الد_ار,ش': جلد¬ أ%سود.

@درعش: بعي د1ر\ع.و\ش¬: شديد.



@درغش: اد\ر.غ%ش� الرجل�: بر,ئ من مرضه كاط}ر.غ%ش_.
@دشش: الد�ش�: اتاذ� الد_ش1يشة1، وهي لغة ف ال%ش1يشة، قال ال4زهري:
ليست بلغة ولكنها ل�ك}نة، وروي عن أ%ب الوليد بن ط%خ\فة% الغ1فاري قال:
كان أ%ب من أ%صحاب الصeف�ة وكان رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم،
يأ}مر' الرجل% يأ}خذ بيد الرج'لي حت بق1يت' خامس.، خسة{ فقال رسول

الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم: انطلقوا، فانطلقنا معه إ,ل بيت عائشة فقال:
يا عائشة� أ%طع1م1ينا، فجاءت ب,د.ش1يشة{ فأ%كل}نا ث جاءت ب.ي\سة{ مثل

الق%طا فأ%كلنا ث جاءت بع'س¼ عظيم فشر,ب\نا ث انطلقنا إ,ل السجد؛ قال
ال4زهري: فدل هذا الديث� أ%ن الدشيشة لغةD ف الشيشة.

@دغش: ت.داغش. القوم': اختلطوا ف حر\ب أ%و صخ.ب�. ود.غ%ش عليهم: ه.ج.م؛
يانية. ابن السكيت: يقال داغ%ش. الرجل� إ,ذا حام حول% الاء من العطش؛

وأ%نشد:
ب,أ%لذ9 منك م'ق%ب_ل% ل1م'ح.ل�,

ع.طشان%، داغ%ش. ث عاد. ي.ل�وب
وقال غيه: فلن ي'داغ1ش' ظ�لمة% الليل أ%ي ي.خ\ب,ط�ها بل ف�تور؛ قال

الراجز:
كيف تراه'ن� ي'داغ1ش\ن. السeر.ى،
وقد م.ض.ى من ل%يل1هن� ما م.ض.ى؟

.vوالدغ}ش': اسم رجل، يقال ابن دريد: وأ%حسب أ%ن العرب سته د.غ}و.شا
@دغمش: التهذيب ف نوادر ال4عراب: دغ}م.ش\ت ف الشيء ود.ه\م.قت

ود.م\ش.ق}ت أ%ي أ%سرعت.
@دقش: الد_ق}ش': الن_ق}ش.

والد_ق}شة�: دويب�ة ر.ق}شاء�، وقيل رق}طاء أ%صغر من الع.ظاءة.
وأ%بو الدeق%يش: كنية، قال ال4زهري: أ%بو الدeق%يش كن\ية واسه

الدق%ش'. قال يونس: سأ%لت أ%با الدeق%يش: ما الد_ق%ش'؟ فقال: ل أ%دري، قلت:
ما الدeق%يش؟ فقال: ول هذا، قلت: فاكتنيت با ل تعرف ما هو؟ قال:

إ,نا الك�ن وال4ساء علمات. قال أ%بو زيد: دخلت على أ%ب الدeق%يش
ال4عراب وهو مريض فقلت له: كيف تد'ك يا أ%با الدeق%يش؟ قال: أ%جد' ما ل

أ%شتهي وأ%شتهي ما ل أ%جد، وأ%نا ف زمان سوء، زمانD من و.ج.د. ل
ي.ج'د، ومن جاد ل ي,د\.



ودن\ق%ش. الرجل� إ,ذا نظر وكس.ر عينيه. ودن\ق%ش\ت بي القوم: أ%فسدت،
قال: وربا جاء بالسي الهملة: حكاه أ%بو عبيد. قال ابن بري: ذكر أ%بو

vالقاسم الزجاجي أ%ن ابن دريد سئل عن الدق%ش فقال: قد ست العرب دق%شا
وصغروه فقالوا د'ق%يش وصيت م1ن ف%ع.ل% ف%ن\ع.ل فقالوا دن\ق%ش، قال:

والدeق%يش طائر أ%غب أ�ر.يق1ط معروف عندهم؛ قال غلم من العرب أ%نشده
يونس:يا أ�م�تاه أ%خ\ص1ب الع.ش1ي_ه،

قد ص1د\ت' د.ق}شاv ث س.ن\د.ر,ي�ه
@دمش: التهذيب: الليث: الد_م.ش' ال%يجان� والثو.ران� من حرارة أ%و

ش'ر\ب د.واء ثار. إ,ل رأ}سه، يقال: د.م1ش. دم.شاv، قال أ%بو منصور: وهذا
عندي دخيل أ�ع\ر,ب.

@دنفش: أ%بو عبيد ف باب العي: د.ن\ق%ش الرجل� د.ن\ق%شةv وط%ر\ف%ش
ط%ر\ف%شةv إ,ذا نظر فكس.ر عينيه، وقال شر: إ,نا هو دن\ق%ش، بالفاء والشي.

أ%بو عمرو: ط%ر\ف%ش الرجل� طر\ف%شةv ود.ن\ق%ش. د.ن\ق%شةv إ,ذا نظر فكسر
عينيه. قال أ%بو منصور: وكان شر وأ%بو اليثم يقولن ف هذا دن\ق%س،

بالقاف والسي.
@دنقش: الفراء: الد_ن\ق%شة� الفساد'، رواه بالشي ورواه غيه بالسي

د.ن\ق%س.ه'؛ قال ال4زهري: الصواب بالقاف والشي؛ قال أ%بو عمرو الشيبان:
الد_ن\ق%ش.ة� خف}ض' البصر مثل الطرفشة؛ وأ%نشد ل4ب�اق� الدeب.ي,ي�:

ي'د.ن\ق1ش' العي. إ,ذا ما ن.ظ%را،
ي.ح\س.ب'ه، وهو صحيح¬، أ%ع\و.را

يقال: د.ن\ق%ش. وط%ر\ف%ش. إ,ذا نظر وكسر عينيه.
@دهش: الد_ه.ش': ذهاب' العقل من الذ�ه.ل, والو.ل%ه1 وقيل من الفزع

ونوه، د.ه1ش. ده.شاv، فهو د.ه1ش¬، ود'ه1ش.، فهو م.د\هوش، وك%ر,ه.ها بعضهم،
:vبالكسر، د.ه.شا ،�وأ%د\ه.ش.ه الل�ه وأ%د\ه.ش.ه ال4مر'. وده1ش. الرجل

تي�ر. ويقال: د'ه1ش. وش'د1ه.، فهو د.ه1ش¬ وم.ش\د'وه 
(* قوله «فهو دهش

ومشدوه» كذا بالصل والناسب لا قبله ومابعده أ%ن يقول فهو مدهوش ومشدوه.)
ش.د\هاv. قال: واللغة� العالية د.ه1ش. على ف%ع1ل%، وهو الد_ه.ش، بفتح

الاء. والد_ه.ش': مثل� ال%ر.ق, والب.ع.ل ونوه.
@دهرش: د.ه\ر.ش¬: اسم¬، وقيل: قبيلةD من ال1ن�.



@دهفش: ال4زهري عن ممد بن عبد العزيز قال: لا قال عمر بن أ%ب ربيعة:
vل ت.د.ع\ للن>ساء عندي ن.ص1يبا
غي ما ق�ل}ت' ماز,حاv بل1سان

.�قال ابن أ%ب عتيق: رضيت لك الودة وللنساء الد_ه\ف%شة% وهي الد1يعة
والد_ه\ف%شة�: الت.ج\م1يش'. ود.ه\ف%ش. الرأ%ة إ,ذا ج.م.ش.ها.

@دهقش: د.ه\ق%ش. الرجل� الرأ%ة%: ج.م.ش.ها.
@دوش: الد_و.ش': ظ1لمةD ف البصر، وقيل: هو ضع\ف¬ ف البصر وض1يق¬ ف

العي، د.و,ش. دو.شاv، وهو أ%د\و.ش'، وقد د.و,ش.ت عين'ه، وهي د.و\شاء.
.�الفراء: داش. الرجل� إ,ذا أ%خذ%ت\ه الش_ب\ك%رة

@ديش: الد>يش': قبيلة من ابن ال�ون1. الليث: د1يش قبيلة من بن الون
بن خزية وهم من القار.ة1، وهم الد>يش' والع.ض.ل� ابنا الون بن خزية،

�قال الوهري: وربا قالوه بفتح الدال، وهو أ%حد القارة، والخ.ر' ع.ض.ل
بن. الون يقال لما جيعاv القارة.

@دحص: د.ح.ص. ي.د\ح.ص': أ%سرع. ال4زهري: ود.ح.ص.ت الذبيحة� ب,ر,ج\ل%ي\ها
عند الذ�ب\ح, إ,ذا ف%ح.ص.ت\ وار\ت.ك%ض.ت\؛ قال علقمة بن عبدة:

ر.غا ف%وق%هم\ س.ق}ب' السماء3 فداح1ص¬
ب,شك9ت1ه، ل ي'س\ت.ل%ب\، وس.ل1يب'

يقال: أ%صاب.هم ما أ%صاب. قوم. ثود حي ع.ق%ر'وا الناقة فر.غ%ا
س.ق}ب'ها وجع.ل%ه س.ق}ب. السماء ل4نه ر'ف1ع إ,ل السماء3 لا ع'ق1ر.ت أ�مeه؛

والداح1ص': الذي يبحث بيديه ورجليه وهو ي.ج'ود بنفسه كالذبوح. وقال ابن
سيده: دح.ص.ت الشاة� ت.د\ح.ص' بر,ج\ل1ها عند الذبح، وكذلك الو.ع1ل ونوه،

وكذلك إ,ن مات من غ%ر.ق� ول ي'ذ}ب.ح\ ف%ض.ر.ب. برجله؛ ومنه قول
ال4عراب ف ص1ف%ة الطر والسيل: ول ي.ب\ق. ف الق1ن.ان إ,ل فاح1ص¬

م'ج\ر.ن\ث1م¬ أ%و داح1ص¬ م'ت.ج.ر\ج,م¬. والد_ح\ص': إ,ثارة� ال4رض. وف حديث
إ,سعيل، عليه السلم: ف%ج.عل ي.د\ح.ص' ال4رض. ب,ع.ق1ب.ي\ه أ%ي ي.ف}ح.ص

وي.ب\ح.ث وي'ح.ر>ك التراب.
@دخص: الليث: الد_خ'وص' الارية التار�ة، قال ال4زهري: ل أ%سع هذا

الرف لغي الليث. ابن بري: دخ.ص.ت الارية� د'خ'وصاv ام\تل4ت\
.vل%ح\ما

@دخرص: الد>خ\ر,صة�: الماعة�. والد>خ\ر,صة� والد>خ\ر,يص': ع'ن.ي>ق¬



يرج من ال4رض أ%و البحر. الليث: الد>خ\ر,يص' من الثوب وال4رض والدرع
الت>ي,يز'، والت>خ\ر,يص' لغةD فيه. أ%بو عمرو: واحد الد_خاريص,

د1خر,ص¬ ود1خ\ر,صةD. والد>خ\ر,صة� والد>خ\ر,يص' من القميص والد>ر\ع: واحد'
الد_خار,يص,، وهو ما ي'وص.ل به البد.ن� لي'و.س>ع.ه؛ وأ%نشد ابن بري

لل4عشى:
كما ز,د\ت ف ع.ر\ض الق%م1يص الد_خار,ص.ا

قال أ%بو منصور: سعت غي واحد من اللغويي يقول الد>خ\ر,يص معر�ب،
�أ%صله فارسي، وهو عند العرب الب.ن,يقة� واللYب\نة� والسeب\ج.ة

والسeع.ي\د.ة؛ عن ابن ال4عراب وأ%ب عبيد.
@درص: الد_ر\ص' والد>ر\ص': ول%د' الفأ}ر والي.ر\ب'وع والق�ن\ف�ذ

وال4رنب وال1ر�ة والكلبة والذئبة ونوها، والمع, د1ر.صةD وأ%د\راص¬
ود1ر\صانD ود'ر'وص¬؛ وأ%نشد:

ل%ع.م\ر'ك، لو ت.غ\د'و علي_ ب,د1ر\ص1ها،
ع.ش.ر\ت' لا مال، إ,ذا ما تأ%ل�ت1

:�أ%ي ح.ل%ف%ت\. ال4حر: من أ%مثالم ف ال�ج_ة إ,ذا أ%ض.ل9ها العال
ضل9 الدeر.ي\ص' ن.ف%ق%ه أ%ي ج'ح\ر.ه، وهو تصغي الد>ر\ص, وهو ولد

اليبوع، ي'ض\ر.ب مثلv لن ي.ع\يا بأ%م\ر,ه. وأ�مe أ%د\راص�: اليبوع'؛ قال
طفيل:

فما أ�مe أ%د\راص�، بأ%ر\ض� م.ض.ل9ة،
ب,أ%غ}د.ر. م1ن\ ق%ي\س�، إ,ذا الليل� أ%ظ}ل%ما

قال ابن بري: ذكر ابن السكيت أ%ن هذا البيت لقيس ابن زهي، ورواه:
بأ%غ}د.ر. م1ن\ ع.و\ف{، وذكر أ%بو سهل الروي عن ال4خفش أ%نه لشريح بن
ال4ح\وص، وال%ن,ي' ف بطن ال4تان د.ر\ص¬ ود1ر\ص¬؛ وقول امرئ القيس:

،vأ%ذلك أ%م ج.أ}ب¬ ي'طار,د' آت'نا
ح.م.ل}ن. فأ%ر\ب ح.م\ل1ه,ن_ د'روص'

يعن أ%ن أ%ج,ن_ت.ها على ق%د\ر, الدeر'وص، وع.ن.ى بال%م\ل, ههنا
المول% به. ووقع ف أ�م� أ%د\راص� م'ض.لYلة؛ ي'ض\ر.ب ذلك ف موضع الشد�ة

vم.ح\ث1ي�ة أ%ي م.ل4ى ت'رابا Dم أ%د\راص� ج,ح.ر.ة�والبلء، وذلك ل4ن أ
فهي م'ل}ت.ب,سة. ابن ال4عراب: الد>ر\ص' الناقة� السريعة، وقال ف موضع

آخر: ال%ر'وص والد_روص' الناقة السريعة. وقال ال4حول: يقال لل4ح\م.ق,



أ%بو أ%د\راص�.
.�@درمص: الد_ر\م.صة�: التذل©ل

@دصص: الليث: الد_ص\د.صة� ض.ر\ب'ك ال�ن\خ'ل% بكفيك.
@دعص: الد>عص': ق�ور¬ من الرمل متمع. والمع أ%د\عاص¬ ود1ع.صةD، وهو

أ%قل9 من ال1ق}ف، والطائفة منه د1ع\صةD؛ قال:
خ'ل1ق}ت1 غي. خ1ل}قة1 الن>س\وان1،

إ,ن ق�م\ت1 فال4ع\لى ق%ض1يب' بان1
وإ,ن ت.و.ل�ي\ت1 فد1ع\ص.تان1،
وك�ل9 إ,د¼ ت.ف}عل الع.ي\نان1

والد>ع\صاء�: أ%رض سهلة فيها رملة ت.ح\م.ى عليها الشمس' فتكون
ر.م\ضاؤ'ها أ%شد_ من غيها؛ قال:

وال�س\تج,ي' ب,ع.م\رو عند ك�ر\ب.ت1ه،
كال�س\ت.ج,ي من الد_ع\صاء3 بالنار

(* وروي من الرمضاء3 بدل الدعصاء.)
وت.د.ع_ص. اللحم': ت.ه.ر_أ% من فساده. وال�ن\د.ع1ص': الي�ت' إ,ذا

تف%س�خ.، ش'ب>ه بالد>ع\ص, ل1و.ر.م1ه وض.ع\ف1ه؛ قال ال4عشى:
فإ,ن} ي.ل}ق. قو\مي ق%و\م.ه'، ت.ر. ب.ي\ن.ه'م\
قت.الv وأ%قصاد. الق%ن.ا وم.داع1صا

وأ%د\ع.صه ال%رe إ,د\عاصاv: قت.ل%ه. وأ%هرأ%ه الب.ر\د' إ,ذا ق%ت.له.
ور.ماه فأ%د\ع.ص.ه كأ%ق}ع.ص.ه؛ قال جؤية بن عائذ النصري:

وف1ل}ق¬ ه.ت'وف¬، كل9ما شاء4 راع.ها
بز'ر\ق, ال%نايا ال�د\ع1صات ز.ج'وم

ود.ع.ص.ه بالرeم\ح: ط%ع.نه به. وال%داع1ص': الر>ماح'. ورجل م1د\ع.ص¬
بالرمح: ط%ع_ان؛ قال:
لت.ج,د.ن�ي بال4م1ي ب.ر�ا،

وبالق%ناة1 م1د\ع.صاv م1ك%ر�ا
ال�ن\د.ع1ص': الشيء الي�ت' إ,ذا ت.ف%س_خ، ش'ب>ه بالد>ع\ص,

لو.ر.م1ه.ود.ع.ص. ب,ر,ج\ل1ه ود.ح.ص وم.ح.ص وق%ع.ص. إ,ذا ار\ت.ك%ض..
vوم'راف%صة vوم'قاع.صة vوم'داغ%صة vويقال: أ%خ.ذ}ت'ه م'داع.صة

.vأ%ي أ%خذ}ت'ه م'عاز_ة vوم'ت.اي.سة vوم'حاي.صة



@دعفص: الد>ع\ف1صة�: الض_ئ1يلة� القليلة السم.
@دعمص: الدeع\موص': د'و.ي\ب_ة صغية تكون ف م'س\ت.ن\ق%ع الاء، وقيل:

هي د'و.ي\ب_ة تغ'وص ف الاء، والمع الد_عام1يص' والد_عام1ص' أ%يضاv؛
قال ال4عشى:

فما ذ%ن\ب'نا إ,ن جاش. بر' ابن عم>كم،
وب.ح\ر'ك ساج� ل ي'وار,ي الد_عام1ص.ا؟

والدeع\م'وص': أ%ول خ.ل}ق, الفرس وهو علقة ف بطن أ�مه إ,ل أ%ربعي
يوماv، ث ي.س\ت.ب,ي خ.ل}ق�ه فيكون د'ودةv إ,ل أ%ن ي'ت1م_ ثلثة أ%شهر،

ث يكون س.ليلv؛ حكاه كراع. والدeع\م'وص': الد_خ_ال� ف ال�مور
الزو�ار' للم'لوك.

ود'ع.ي\م1يص' الرمل: اسم رجل كان داهياv ي'ض\ر.ب به الثل�؛ يقال: هو
د'ع.ي\م1يص' هذا ال4مر, أ%ي عال به. قال ابن بري: الدeع\موص' دودةD لا

رأ}سان تراها ف الاء إ,ذا قل9؛ قال الراجز:
ي.ش\ر.ب\ن. ماءé طي�باv ق%ل1يص'ه،

ي.ز,ل© عن م1ش\فر,ها د'ع\موص'ه
وف حديث ال4طفال: هم د.عام1يص' الن�ة1؛ ف�س>ر. بالدeو.ي\ب�ة الت

تكون ف مستنقع الاء؛ قال: والدeع\موص' الدخ�ال ف ال�مور أ%ي أ%نم
س.ي�احون ف ال%ن�ة دخالون ف مناز,لا ل ي'من.عون من موضع كما أ%ن

الص>بيان ف الدنيا ل ي'م\ن.عون من الدeخول على ال�ر.م ول ي.ح\ت.ج,ب منهم
أ%حد¬.

�@دغص: د.غ1ص. الرجل� د.غ%صاv: امتل4 من الطعام، وكذلك د.غ1ص.ت ال3بل
بالص>لYيان1 حت م.ن.ع.ها ذلك أ%ن ت.ج\ت.ر_، وإ,ب,لD دغاصى إ,ذا فعلت

ذلك.
والداغ1صة�: النeك}فة�. والداغ1صة�: ع.ظ}م¬ م'د.و_ر¬ ي.د1يص' وي.م'وج

:�فوق ر.ض\ف1 الرeكبة، وقيل: يتحر�ك على رأ}س الركبة. والداغ1صة
الش_ح\مة� الت تت اللدة الكائنة فوق الركبة.

ودغ1ص.ت ال3بل�، بالكسر، ت.د\غ%ص د.غ%صاv إ,ذا امتلت من الكل3 حت
منعها ذلك أ%ن ت.ج\ت.ر� وهي ت.د\غ%ص' بالص>لYيان من بي الكل3. وقد

د.غ1ص.ت ال3بل أ%يضاv إ,ذا استكثرت من الص>لYيان والنوى ف ح.ياز,يها
وغ%لص1مها وغ%ص_ت فل تضي. والداغ1صة�: الع.ص.بة�، وقيل: هو ع.ظ}م¬ ف



طر.ف1ه عص.بتان على رأ}س الواب,ل%ة1. والداغ1صة�: اللحم' الكتن,ز؛ قال:
ع'ج.ي�ز ت.ز\د.ر,د' الد_واغ1صا

كل ذلك اسم كالكاهل والغار,ب. ود.غ1ص.ت الدابة وب.د1ع.ت إ,ذا س.م1ن.ت
غاية% الس>م.ن,. ويقال للرجل إ,ذا س.م1ن. واكتن.ز. لمه: س.م1ن كأ%نه

داغصةD. وف النوادر: أ%د\غ%ص.ه الوت' وأ%د\ع.صه إ,ذا ناج.ز.ه.
@دغمص: الد_غ}م.صة�: الس>م.ن' وكثرة� اللحم.

@دفص: الد_و\ف%ص': الب.ص.ل�، وقيل: البصل ال4ملس ال4بيض؛ قال
ال4زهري: هو حرف غريب. وف حديث الجاج: قال ل1طب�اخ1ه أ%ك}ثر

د.و\ف%ص.ها.
@دلص: الد_ل1يص': الب.ر,يق'. والد_ل1يص' والد_ل1ص' والد>لص'

والد_لص': الل�ي>ن' الب.ر�اق' ال4ملس؛ وأ%نشد:
م.ت\ن الص_فا ال�ت.ز.ح\ل1ف الد_ل9ص

والدeلم1ص': الب�اق. والدeل%م1ص'، مقصور: منه، واليم زائدة، وكذلك
الدeمال1ص' والدeمار,ص'؛ قال النذري: أ%نشدن أ%عراب ب,ف%ي\د:

كأ%ن م.ج\رى الن>س\ع، من غ1ض.اب,ه1،
ص.ل}د' ص.فاv د'لYص. من ه1ضاب,ه1

غضاب البعي: مواضع الزام ما يلي الظهر، واحدتا غ%ض\بة. وأ%رض¬
د.ل9ص¬ ود1لص¬: م.ل}ساء3؛ قال ال4غلب:

فهي على ما كان م1ن\ ن.شاص,،
ب,ظ%ر,ب ال4رض, وبالد>لص,

والد_ل1يص': الب.ر,يق'. والد_ل1يص' أ%يضاv: ذه.ب¬ له ب.ر,يق¬؛ قال
امرؤ القيس:

كأ%ن9 س.رات.ه وج'د�ة% ظ%ه\ر,ه
ك%نائ1ن'، ي.ج\ري بينهن� د.ل1يص'

والد>ل�و\ص'، مثال ال1ن_و\ص,: الذي ي.د1يص'؛ وأ%نشد أ%بو تراب:
،vيان% ض.و\زاYبات. ي.ض'وز' الص>ل

ض.و\ز. الع.ج'وز, الع.ص.ب. الد>ل�و\صا
فجاء بالصاد مع الزاي. والد>لص' من الدeروع: اللي�نة. ود1رع¬ د1لص¬:

بر�اقة ملساء لي�نة ب.ي�نة� الد_ل%ص,، والمع د'ل�ص¬؛ قال عمرو بن
كلثوم:



علينا كل© ساب,غ.ة{ د1لص�
ترى، فوق الن>طاق، لا غ�ضونا

وقد يكون الد>لص' جعاv مكس_راv، وليس من باب ج'ن'ب لقولم د1لصان؛
حكاه سيبويه، قال: والقول فيه كالقول ف ه1ج.ان. وح.جر د1لص¬: شديد

ال�ل�وسة. ويقال: د1ر\ع¬ د1لص¬ وأ%د\ر'ع¬ د1لص¬، الواحد والمع على لفظ
واحد، وقد د.ل%ص.ت الد>ر\ع'، بالفتح، ت.د\ل�ص' د.لصةv ود.ل�ص\ت'ها أ%نا

ت.د\ل1يصاv؛ قال ذو الرمة:
إ,ل ص.ه\وة{ ت.ت\ل�و م.حالv كأ%ن�ه

ص.فاv د.ل9ص.ت\ه ط%ح\مة� السيل, أ%خ\ل%ق'
وط%ح\مة� السيل,: شد�ة د.ف}عت1ه. ود.ل�ص الشيء4: م.ل9س.ه. ود.ل9ص

الشيء4: ف%ر�ق%ه. والدeلم1ص': الب�اق، ف�عام1لD عند سيبويه، وف�ع.ال1لD عند
غيه، فإ,ذا كان هذا فليس من هذا الباب، والدeل%م1ص' مذوف منه.

وحكى اللحيان: د.ل}م.ص. م.تاع.ه ود.م\ل%صه إ,ذا زي�ن.ه وب.ر�ق%ه.
ود.ل9ص. السيل� الج.ر: م.ل9س.ه. ود.ل9ص.ت الرأ%ة� ج.ب,ين.ها: نتفت ما عليه

من الشعر.
وان\د.ل%ص. الشيء� عن الشيء3: خرج وسقط. الليث: الن\د1لص' الن\م1لص'

وهو س'ر\عة� خروج الشيء من الشيء، وان\د.ل%ص. الشيء من ي.دي أ%ي سقط.
وقال أ%بو عمرو: الت_د\ل1يص' الن>كاح' خارج. الف%ر\ج؛ يقال: د.ل�ص. ول

ي'وع1ب\؛ وأ%نشد:
واكت.ش.ف%ت\ لناش1ئ{ د.م.ك}م.ك1،

تقول: د.لYص\ س.اعةv ل ب.ل} ن,ك1
وناب¬ د.ل}صاء� ود.ر\صاء� ود.ل}ق%اء، وقد د.ل1ص.ت\ ود.ر,ص.ت ود.ل1ق%ت.

@دلفص: الد>ل%ف}ص': الداب�ة�؛ عن أ%ب عمرو.
@دلص: الدeل%م1ص' والدeلم1ص': الب.ر�اق' الذي ي.ب\رق' لون'ه. وامرأ%ة

د'ل%م1صةD: ب.ر�اقةD؛ وأ%نشد ثعلب:
قد أ%غ}ت.دي بال4ع\و.ج,ي> الت_ار,ص,،

مثل م'د'ق� الب.ص.ل, الدeلم1ص,
يريد أ%نه أ%ش\ه.ب' ن.ه\د¬. ود.ل}م.ص. الشيء4: ب.ر�ق%ه. والدeلم1ص':

الب�اق'. والدeل%م1ص'، مقصور: منه، واليم زائدة، قال: وكذلك
الدeمال1ص' والدeمار,ص'؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب دواد:



كك1نان.ة1 الع'ذ}ر,ي� ز.ي�ن.ـ
ـها، من الذ�ه.ب,، الدeمال1ص\

@دمص: الد_م\ص': ال3س\راع' ف كل شيء، وأ%صله ف الدجاجة، يقال:
د.م.ص.ت بالك%ي\كة1. ويقال للمرأ%ة إ,ذا ر.م.ت ولدها ب,ز.ج\رة واحدة: قد

د.م.ص.ت به وز.ك%ب.ت به. ود.م.ص.ت الناقة� بولدها ت.د\مص د.م\صاv: أ%ز\ل%ق%ت\ه.
ود.م.ص.ت الكلبة ب,جر\و,ها: أ%ل}ق%ت\ه لغي تام. التهذيب: يقال د.م.ص.ت

الكل}بة� ولدها إ,ذا أ%س\ق%طته، ول يقال ف الكلب أ%س\ق%ط%ت. ود.م.ص.ت
الس>ب.اع' إ,ذا ولدت وو.ض.ع.ت\ ما ف بطونا.

والد_م.ص': ر,ق�ة� الاج,ب, من أ�خ'ر� وك%ثاف%ت'ه م1ن\ ق�د'م�، رجل
أ%د\م.ص'؛ ود.م1ص. رأ}س'ه: ر.ق� شعر'ه. والد_م.ص': مصدر ال4د\م.ص,، وهو
الذي ر.ق� حاجب'ه من أ�خ'ر� وك%ث�ف. من ق�د'م�، أ%و ر.ق� من رأ}س1ه موضع¬

وقل� شعر'ه، وربا قالوا: أ%د\م.ص. الرأ}س' إ,ذا رق� منه موضع وقل9
شعر'ه.

والد>م\ص، بكسر الدال: كل© ع1ر\ق من أ%عراق الائط ما عدا الع1ر\ق
السفل فإ,نه ر,ه\ص¬.

والدeم.ي\ص': شجر؛ عن السياف.
والد_و\م.ص': الب.ي\ض'؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد لغادية الدeب.ي\ري�ة ف ابنها

م'ر\ه1ب:
يا ل%ي\ت.ه' قد كان شي\خاv أ%د\م.صا،

ت'ش.ب_ه المامة� منه الد_و\م.صا
ويروى: الد_و\ف%صا، وقد تقدم ذكر الد_و\ف%ص. أ%بو عمرو: يقال

للب.ي\ضة1 الد_و\مصة�. الوهري: والد_و\م.ص' ب.ي\ضة� الديد.
،eدمقص: الد>م.ق}ص.ى: ض.ر\ب¬ من السيوف. أ%بو عمرو: الد>م.ق}ص' الق%ز@

بالصاد.
@دملص: الدeم.ل1ص' والدeمال1ص' كالدeل%م1ص, والدeلم1ص: الذي ي.ب\رق'

لون'ه، وقال يعقوب: هو مقلوب من الدeل%م1ص, والدeلم1ص,، وهو مذكور ف
الثلثي ف د.ل%ص ل4ن الدeلم1ص. عند سيبويه ف�ع.ام1ل، فكل ما اشتق_

من ذلك وق�ل1ب. عنه ثلثي.
@دنقص: الد>ن\ق1صة�: د'و.ي\ب�ة، وت'سم�ى الرأ%ة� الض_ئيلة� السم

.vد1ن\ق1صة



@دهص: ص.ن\عةD د1ه\ماص¬: م'ح\ك%مةD؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ:
أ%ر\تاح' ف الصeع.داء3 ص.و\ت. ال1ط}ح.ر, الـ

ـم.ح\ش'ور,، ش1يف. ب,ص.ن\عة{ د1ه\ماص
:vود.ي.صانا vبي اللد واللحم ت.د1يص' د.ي\صا �@ديص: داص.ت1 الغ'د�ة

تزل�ق%ت\، وكذلك كل© شيء تر�ك تت يدك. الصحاح: داص.ت1 الس>ل}ع.ة� وهي
الغ'د�ة� إ,ذا حركتها بيدك فجاءت وذهبت. وان\داص. علينا فلنD بالش_ر>:

ان\ه.ج.م.. وإ,نه ل%م'ن\داص¬ بالشر> أ%ي م'فاج,ئD به وق9اع فيه.
وان\داص. الشيء� من ي.د1ي: ان\س.ل�. والن\دياص: الشيء� ي.ن\س.ل9 من ي.د1ك،
:vود.ي.صانا vالشيء من اليد. وداص. ي.د1يص' د.ي\صا �وف الصحاح: انسلل

زاغ% وحاد.؛ قال الراجز:
إن9 ال%واد. قد ر.أ%ى و.ب,يص.ها،

فأ%ي\نما داص.ت\ ي.د1ص\ م.د1يص.ها
وداص. عن الطريق ي.د1يص': عد.ل%. وداص. الرجل� ي.د1يص' د.ي\صاv: فر_.

والد_اص.ة�: حركة الف1رار,، والداصة� منه: الذين ي.ف1ر�ون عن الرب
وغيه. والد_ي\ص': ن.شاط� السائ1س. وداص. الرجل� إ,ذا خس� بعد ر,ف}عة.

والد�اصة�: الس_ف1لة� لكثرة حركتهم، واحد'هم دائص¬؛ عن كراع. ويقال للذي
ي.ت_ب,ع الو'لة%: دائ1ص¬، معناه الذي يدور حول الشيء وي.ت_ب,ع'ه؛ وأ%نشد

لسعيد بن عبد الرحن:
éن\يا م.ع1يش.ت.ها ع.ناءeأ%ر.ى الد

فت'خ\ط1ئ�نا، وإ,ي�اها ن.ل1يص'
فإ,ن ب.ع'د.ت ب.ع'د\نا ف ب'غ.اها،
وإ,ن ق%ر'ب.ت\ فنحن لا ن.د1يص'

والدائ1ص': اللYصe، والمع الداص.ة� مثل قائد{ وقاد.ة{ وذائد{ وذادة{؛
قال ابن بري: والداص�ة� أ%يضاv جع دائص� للذي ييء ويذهب.

والد_ي�اص: الشديد' الع.ض.ل,. ال4صمعي: رجل د.ي�اص¬ إ,ذا كنت ل تقدر
أ%ن تقب,ض. عليه من شدة ع.ض.ل%ه1. الوهري: رجل د.ي�اص¬ إ,ذا كان ل

ي'ق}د.ر' عليه؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب النجم:
ول ب,ذاك الع.ض1ل, الد_ي�اص,

.�@درمص: الد_ر\م.صة�: التذل©ل
@دأض: أ%هله الليث؛ وأ%نشد الباهلي ف العان:



وق%د\ ف%د.ى أ%ع\ناق%ه'ن_ ال%ح\ض'
والد_أ}ض'، حت ل يكون% غ%ر\ض'

قال: يقول ف%داه'ن_ أ%لبان'هن_ من أ%ن ي'ن\حرن، قال: والغ.ر\ض' أ%ن
يكون ف جلودها نقصان. قال: والد_أ%ض' والد_أ%ص'، بالضاد والصاد، أ%ن ل

يكون ف جلودها نقصان، وقد د.ئ1ض. ي.د\أ%ض' د.أ}ضاv ود.ئ1ص. ي.د\أ%ص'
د.أ%صاv؛ قال أ%بو منصور ورواه أ%بو زيد:

والد_أ}ظ� حت ل يكون غ%ر\ض
قال: وكذلك أ%قرأ%نيه النذري عن أ%ب اليثم، وسنذكره ف موضعه.
@دحض: الد_ح\ض': الز_ل%ق'، وال3د\حاض': ال3ز\لق'، د.ح.ض.ت\ ر,ج\ل
vالبعي، وف الكم: د.ح.ض.ت\ ر,جله، فلم ي'خ.ص>ص، ت.د\ح.ض' د.ح\ضا

ود'ح'وضاv ز.ل1ق%ت\، ود.ح.ض.ها وأ%د\ح.ض.ها أ%ز\ل%ق%ها. وف حديث و.ف}د
م.ذ}ح1ج�: ن'ج.باء غي' د'ح_ض, ال4ق}دام,؛ الدeح_ض': جع داح1ض� وهم الذين

ل ثبات لم ول عزية ف ال�مور. وف حديث المعة: كرهت أ%ن أ�خ\ر,ج.كم
فتمشون ف الطي والد_ح\ض أ%ي الزل%ق. وف حديث أ%ب ذر: أ%ن خليلي،

صل9ى الل9ه عليه وسل9م، قال: إ,ن دون ج,س\ر, ج.ه.ن_م طريقاv ذا د.ح\ض�.
وف حديث الجاج ف صفة الطر: ف%د.ح.ض.ت1 الت>لع أ%ي صي.ر_ت.ها

م.ز\ل%قةv، ود.ح.ض.ت\ ح'ج_ت'ه د'ح'وضاv: كذلك على الثل إ,ذا بطلت، وأ%د\ح.ض.ها
الل9ه. قال الل9ه تعال: ح'ج_تهم داح1ضة. وأ%د\ح.ض. ح'ج_ته إ,ذا

أ%بطلها. والد_ح\ض': الاء الذي يكون عنه الزل%ق. وف حديث معاوية قال لبن
عمر: ل تزال ت.أ}ت1ينا ب,ه.نة{ ت.د\ح.ض' با ف بولك أ%ي ت.ز\ل%ق'، ويروى

بالصاد، أ%ي تبحث فيها برجلك. ود.ح.ض. برجله ود.ح.ص. إ,ذا ف%ح.ص. برجله.
ومكان د.ح\ض¬ إ,ذا كان م.ز.ل�ة ل تثبت عليها ال4قدام'. وم.زل�ة

:vد.ح\ض¬ ود.ح.ض¬، بالتحريك أ%يضا Dومكان .vم1د\حاض¬: ي'د\ح.ض' فيها كثيا
ز.ل1ق¬؛ قال الراجز يصف ناقته:

قد ت.ر,د' الن>ه\ي. ت.ن.ز_ى ع'و.م'ه،
ف%ت.س\ت.ب,يح' ماء4ه' ف%ت.ل}ه.م'ه،

ح.ت_ى ي.ع'ود. د.ح.ضاv ت.ش.م_م'ه\
ع'و.م'ه: جع ع'ومة لدو.ي\ب_ة تغوص ف الاء كأ%نا فص� أ%سود، وشاهد

الدحض بالتسكي قول طرفة:
ر.د1يت' ون.ج_ى الي.ش\ك�ر,ي� حذار'ه،



وحاد. كما حاد. الب.ع1ي' عن الد_ح\ض,
والد_ح\ض': الدف}ع. والد_ح1يض': اللحم. ود.ح.ض.ت1 الشمس عن بطن السماء
إ,ذا زالت عن وسط السماء ت.د\ح.ض' د.ح\ضاv ود'ح'وضاv. وف حديث مواقيت
الصلة: حت ت.د\ح.ض. الشمس' أ%ي تزول عن ك%ب,د1 السماء إ,ل جهة الغرب

كأ%نا د.ح.ض.ت\ أ%ي ز.ل1ق%ت\.
ود.ح1يض.ة�: ماء# لبن تيم؛ قال ابن سيده: ود'ح.ي\ض.ة� موضع؛ قال

ال4عشى:
أ%ت.ن\س.ي\ن. أ%ي�اماv لنا ب,د'ح.ي\ضة{،
وأ%ي�ام.نا ب.ي. الب.د1ي> ف%ث%ه\م.د1؟

@دحرض: الدeح\ر'ضان: موضعان أ%حدها د'ح\ر'ض¬ والخر وس1يع¬؛ قال عنترة:
ش.ر,ب.ت\ باء3 الدeح\ر'ض.ي,، فأ%ص\ب.ح.ت\

ز.و\راء4 ت.ن\ف1ر' عن\ ح1ياض, الد_ي\ل%م,
وقال الوهري: الدeح\ر'ضان اسم موضع، وأ%نشد بيت عنترة وقال بعد البيت:

ويقال و.س1يع¬ ود'ح\ر'ض¬ ماء4ان ثن�اها بلفظ الواحد كما يقال الق%مران؛
قال ابن بري: الصحيح ما قاله أ%خياv. وحكي عن أ%ب ممد ال4عراب
العروف بال4سود قال: الدeح\ر'ضان ها د'ح\ر'ض¬ وو.س1يع¬ وها ماء4ان،
فد'ح\ر'ض¬ لل الز>ب\رقان1 بن ب.د\ر، ووسيع لبن أ%ن\ف1 الن�اقة؛ وأ%ما قوله

عن ح1ياض, الد_ي\لم فهي حياض الديلم بن باس1ل, ابن ض.ب_ة%، وذلك أ%نه
لا سار باس1لD إ,ل العراق وأ%رض فارس استخلف ابنه على أ%رض الجاز فقام

بأ%مر أ%بيه وح.م.ى ال4ح\ماء وح.و_ض. ال1ياض.، فلما بلغه أ%ن أ%باه
قد أ%وغل ف أ%êض فارس أ%قبل بن أ%طاعه إ,ل أ%بيه حت قدم عليه
بأ%د\ن.ى جبال ج.ي\لن%، ولا سار الديلم إ,ل أ%بيه أ%و\ح.ش.ت\ د1يار'ه

وت.ع.ف�ت\ آثاره فقال عنترة البيت يذكر ذلك.
@دخض: الد_خ\ض': س1لح' الس>باع, وقد يغل�ب على سلح ال4س.د، وقد

.vد.خ.ض. د.خ\ضا
@دفض: د.ف%ض.ه د.ف}ضاv: كس.ره وشد.خ.ه؛ يانية؛ قال ابن دريد: وأ%حسبهم

يستعملونا ف لاء الشجر إ,ذا د'ق_ بي حجرين.
@دكض: الد_ك1يض.ض': نر، بلغة الند.

@دثط: د.ث%ط%ت الق%ر\حة�: انفجر ما فيها، وليس بثب.ت.
@دحلط: د.ح\ل%ط% الرجل� د.ح\ل%طةv: خل%ط% ف كلمه. قال ال4زهري: هذا



الرف ف كتاب المهرة لبن دريد مع غيه، قال: وما وجدت أ%كثرها ل4حد من
الثقات، قال: وينبغي أ%ن ي.ف}ح.ص. عنها، فما وجد منها ل3مام موثوق به

فهو رباعي، وما ل يد منها لثقة كان منها على ريبة وح.ذ%ر.
@دقط: الد_ق1ط� والد_ق}طان�: الغ.ض\بان�؛ قال أ�م.ي_ة� ابن' أ%ب

الصل}ت:
،vمن س.ي�ء� د.ق%طا vمن كان م'ك}ت.ئ1با
فزاد ف ص.د\ر,ه، ما عاش.، د.ق}طانا

@دوط: الفراء: طاد. إ,ذا ثبت، وداط% إ,ذا ح.م'ق.
@دأظ: أ%بو زيد ف كتاب المز: دأ%ظ}ت' الو,عاء وكل� ما ملgته

أ%د\أ%ظ�ه د.أ}ظاv، وحكى ابن بري د.أ%ظ}ت الرجل أ%كرهته أ%ن يأ}كل على الشبع.
ودأ%ظ% ال%تاع. ف الو,عاء دأ}ظاv إ,ذا كنزه فيه حت يل4ه، قال: ودأ%ظ}ت

الس�قاء مل4ته؛ أ%نشد يعقوب:
لقد ف%دى أ%ع\ناق%ه'ن_ ال%ح\ض'

والد_أ}ظ�، حت ما ل%ه'ن_ غ%ر\ض'
يقول: كثرة� أ%لبانن_ أ%غ}نت عن لومهن. وأ%ورد ال4زهري هذه الكلمة
ف أ%ثناء ترجة دأ%ض. وقال: رواه أ%بو زيد الدأ}ظ، قال: وكذلك أ%قرأ%نيه
النذري عن أ%ب اليثم، وفسره فقال: الدأ}ظ الس>م.ن والم\ت1لء؛ يقول:

ل ي'ن\ح.ر\ن ن.فاسة بن_ لس3م.نهن� وح'س\نهن. وحكي عن ال4صمعي أ%نه
رواه الد_أ}ض'، بالضاد، قال: وهو أ%ن ل يكون ف جلودهن نقصان، وقال
أ%يضاv: يوز فيها الضاد والظاء معاv؛ وقال أ%بو زيد: الغ.ر\ض' هو موضع' ماء

ترك}ت.ه فلم تعل فيه شيئاv. ودأ%ظ% الق�ر\حة%: غم.ز.ها فانفض.خ.ت.
ودأ%ظ%ه ي.د\أ%ظ�ه دأ}ظاv: خن.ق%ه.

@دظظ: الد_ظ©: هو الش_ل© بلغة أ%هل اليمن. د.ظ�هم ف الرب
ي.د'ظ©هم د.ظ9اv: طر.د.هم، يانية، ود.ظ%ظناهم ف الرب ونن ن.د'ظ©هم د.ظ9اv؛

قال ال4زهري: ل أ%حفظ الدظ� لغي الليث.
@دعظ: الد_ع\ظ�: إ,يعاب' الذك%ر كلYه ف ف%رج الرأ%ة. يقال: د.ع.ظ%ها

به ودع.ظه فيها ودع\م.ظه فيها إ,ذا أ%دخله كل�ه فيها. ودع.ظها
ي.د\ع.ظ�ها د.ع\ظاv: نكحها. والد>ع\ظاية�: الكثي اللحم كالد>ع\كاية1. وقال ابن

السكيت ف ال4لفاظ إ,ن صح له: الد>عظاية القصي، وقال ف موضع آخر من
هذا الكتاب: ومن الرجال الد>عظاية، وقال أ%بو عمرو: الد>ع\كاية� وها



الكثيا اللحم، طال أ%و قص'را، وقال ف موضع: ال1ع\ظاية� بذا العن.
@دعمظ: الدeع\موظ�: السي>ء� ال�ل�ق. ود.ع\م.ظ ذ%كره ف الرأ%ة:

أ%و\عب.ه، قال ابن بري: ود.ع\م.ظ}ته أ%وقعته ف شر.
@دقظ: ابن بري: الد_ق1ظ� الغ.ض\بان، وكذلك الد_ق}ظان؛ قال أ�مية:

vمن س'ن_ت د.ق1ظا vم.ن كان م'ك}ت.ئبا
ف%راب. ف ص.د\ر,ه، ما عاش.، د.ق}ظانا

قال: قوله فراب أ%ي ل زال% ف ري\ب وشك�.
@دلظ: د.ل%ظ%ه ي.د\ل1ظ�ه د.ل}ظاv: ضر.به، وف التهذيب: وك%ز.ه ول%ه.زه.

ود.ل%ظه ي.د\ل1ظ�ه: دف%ع ف صدره. وال1د\ل%ظ�: الشديد' الد_ف}ع،
�والد>ل%ظ© على مثال خ1د.ب¼. واند.ل%ظ% الاء�: اند.فع. ودل%ظت1 الت_ل}عة

بالاء: سال منها ن.هراv. ودل%ظ: مر� فأ%س\رع؛ عن السياف، وكذلك
اد\ل%ن\ظى المل الس_ريع منه، وقيل: هو السمي وهو أ%عرف، وقيل: هو الغليظ

الشديد. ابن ال4نباري: رجل د.ل%ظى، غي م'عرب، ت.ح1يد عنه.
@دلعمظ: ال4زهري ف آخر حرف العي: الد>ل1ع\ماظ� الو.ق�اع ف الناس.

@دلنظ: التهذيب ف الرباعي: ال4صمعي الد_ل%ن\ظى السمي من كل شيء. وقال
شر: رجل د.ل%ن\ظى وب.ل%ن\زى إ,ذا كان ض.خ\ماv غليظ ال%ن\ك1ب.ي،

وأ%صله من الد_ل}ظ، وهو الدف}ع. واد\ل%ن\ظى إ,ذا س.م1ن وغل�ظ. الوهري:
الد_لنظى الصل}ب الشديد، وال4لف لل3لاق بسفرجل، وناقة% د.ل%ن\ظاة. قال ابن

بري ف ترجة دلظ ف الثلثي: ويقال د.ل%ظى مثل ج.م.ز.ى وح.ي.د.ى، قال:
وهذه ال4حرف الثلثة يوصف با الؤنث والذكر؛ قال: وقال الطماحي:

كيف. رأ%يت. ال%م1ق. الد.ل%ن\ظى،
ي'ع\طى الذي ي.ن\ق�ص'ه في.ق}ن.ى؟

أ%ي في.ر\ض.ى.
�@دثع: الد_ث}ع': الو.ط}ء الشديد، لغة يانية. قال: والد_ع\ث

والد_ث}ع' واحد.
@درع: الد>ر\ع': ل%ب'وس' الديد، تذكر وتؤنث، حكى اللحيان: د1ر\ع¬

سابغةD ودرع سابغ؛ قال أ%بو ال4خرز:
م'ق%ل�صاv بالد>ر\ع, ذ1ي الت_غ.ضeن,،

ي.م\ش1ي الع1ر.ض\ن.ى ف ال%د1يد ال�ت\ق%ن,
والمع ف القليل أ%د\ر'ع¬ وأ%د\راع¬، وف الكثي د'روع¬؛ قال ال4عشى:



واخ\تار. أ%د\راع.ه أ%ن ل ي'س.ب_ با،
ول ي.ك�ن ع.ه\د'ه فيها ب,خ.ت_ار,

وتصغي د1ر\ع� د'ر.ي\ع¬، بغي هاء على غي قياس ل4ن قياسه بالاء، وهو
أ%حد ما شذ من هذا الضرب. ابن السكيت: هي د1ر\ع' الديد. وف حديث خالد:

أ%د\راع.ه وأ%ع\ت'د.ه ح.ب\ساv ف سبيل ال؛ ال4دراع': جع د1ر\ع وهي
.�الز_ر.د1ي_ة

واد_ر.ع بالد>ر\ع وت.د.ر_ع با واد_ر.ع.ها وت.د.ر_عها: ل%ب,س.ها؛
قال الشاعر:

،vفقد لق%ي\ت. م'د_ر,عا vإ,ن ت.ل}ق. ع.م\را
وليس من ه.م>ه إ,ب\ل ول شاء

قال ابن بري: ويوز أ%ن يكون هذا البيت من الد�راع، وهو التقد�م،
وسنذكره ف أ%واخر الترجة. وف حديث أ%ب رافع: ف%غ.ل� ن.م1رةv ف%د'ر>ع.

مثل%ها من نار أ%ي أ�ل}ب,س. ع1و.ض.ها د1ر\عاv من نار.
ورجل دارع¬: ذو د1ر\ع� على النس.ب، كما قالوا لبن¬ وتام1ر¬، فأ%م_ا

قولم م'د_ر.ع¬ فعلى وضع لفظ الفعول موضع لفظ الفاعل.
والد>ر\ع1ي_ة�: الن>صال الت ت.ن\ف�ذ� ف الدeروع. ود1ر\ع'

الرأ%ة1: قميص'ها، وهو أ%يضاv الثوب الصغي تلبسه الارية الصغية ف بيتها،
وكلها مذكر، وقد يؤنثان. وقال اللحيان: د1ر\ع' الرأ%ة مذكر ل غي،

والمع أ%د\راع. وف التهذيب: الد>ر\ع ثوب ت.ج'وب الرأ%ة� وسط%ه وتعل له
يدين وت.خ1يط فرج.ي\ه. ود'ر>عت الصبية� إ,ذا أ�لب,ست الد>ر\ع،

واد_ر.ع.ت\ه لب,س.ت\ه. ود.ر_ع. الرأ%ة% بالد>ر\ع: أ%لبسها إ,ياه.
والدeر�اعة� وال1د\رع': ضرب من الثياب الت ت'ل}ب.س، وقيل: ج'ب_ة

مشقوقة ال�ق%د_م. وال1د\رعة�: ضرب آخر ول تكون إ,ل� من الصوف خاصة،
فرقوا بي أ%ساء الدeر'وع والدeر�اعة وال1د\رعة لختلفها ف الص_ن\عة

إ,رادة ال3ياز ف ال%نط1ق. وت.د.ر_ع. م1د\رع.ته واد_ر.عها
وت.م.د\ر.عها، تم_ل�وا ما ف ت.ب\قية الزائد مع ال4صل ف حال الشتقاق ت.و\فية

للمعن وح1راسة له ود.للة عليه، أ%ل ترى أ%نم إ,ذا قالوا ت.م.د\ر.ع.،
وإ,ن كانت أ%قوى اللغتي، فقد عر�ضوا أ%نفسهم لئل ي'عرف غ%رضهم أ%من

الد>ر\ع هو أ%م من ال1د\رعة؟ وهذا دليل على ح'رمة الزائد ف الكلمة عندهم
حت أ%قر�وه إ,قرار ال�صول، ومثله ت.م.س\ك%ن وت.م.س\ل%م، وف الثل:



ش.م>ر ذ%ي\لv واد_ر,ع\ ليلv أ%ي اس\ت.عم1ل ال%ز\م واتذ الليل
ج.م.لv. وال1د\ر.عة�: ص'ف9ة� الرح\ل إ,ذا بدت منها ر'ؤوس الواسطة ال4خ1ية.
قال ال4زهري: ويقال لص'ف9ة الرحل إ,ذا بدا منها رأ}سا الو.سط والخ1رة

.Dم1د\رعة
وشاة د.ر\عاء: س.وداء السد ب.ي\ضاء الرأ}س، وقيل: هي السوداء العنق

والرأ}س, وسائر'ها أ%بيض. وقال أ%بو زيد ف ش1يات1 الغنم من الضأ}ن: إ,ذا
اسود_ت العنق من النعجة فهي د.ر\عاء. وقال الليث: الد_ر.ع' ف الشاة

بياض¬ ف صدرها ونرها وسواد ف الفخذ. وقال أ%بو سعيد: شاة د.ر\عاء م'ختلفة
اللون. وقال ابن شيل: الدرعاء السوداء غي أ%ن عنقها أ%بيض، والمراء
وعن'ق�ها أ%بيض فتلك الد_ر\عاء، وإ,ن اب\ي.ض_ رأ}سها مع عنقها فهي د.رعاء
أ%يضاv. قال ال4زهري: والقول ما قال أ%بو زيد سيت درعاء إ,ذا اسود�

مقدمها تشبيهاv بالليال الدeر\ع، وهي ليلة ست_ ع.ش\رة وسبع. عشرة وثان
عشرة، اسود�ت أ%وائلها وابيض_ سائرها فس'م�ي د'ر\عاv ل يتلف فيها

قول ال4صمعي وأ%ب زيد وابن شيل. وف حديث ال1ع\راج: فإ,ذا نن بقوم
د'ر\ع: أ%ن\صاف�هم بيض وأ%نصافهم سود؛ ال4د\ر.ع' من الشاء الذي صدره أ%سو.د

وسائره أ%بيض. وفرس أ%د\ر.ع: أ%بيض الرأ}س والعنق وسائره أ%سود، وقيل
بعكس ذلك، والسم من كل ذلك الدeر\عة. والليال الدeر.ع' والدeر\ع:

الثالثة عشرة والرابعة عشرة والامسة عشرة، وذلك ل4ن9 بعضها أ%سود وبعضها
أ%بيض، وقيل: هي الت يطلع القمر فيها عند وجه الصبح وسائرها أ%سود مظلم،

وقيل: هي ليلة ست عشرة وسبع عشرة وثان عشرة، وذلك لسواد أ%وائلها وبياض
سائرها، واحدتا د.ر\عاء ود.ر,عةD، على غي قياس، ل4ن قياسه د'ر\ع¬

بالتسكي ل4ن واحدتا د.ر\عاء، قال ال4صمعي: ف ليال الشهر بعد الليال
البيض ثلث د'ر.ع¬ مثل ص'ر.د{، وكذلك قال أ%بو عبيد غي أ%نه قال: القياس

د'ر\ع¬ جع د.ر\عاء. وروى النذري عن أ%ب اليثم: ثلث د'ر.ع¬ وثلث
ظ�ل%م¬، جع د'ر\عة وظ�ل}مة ل جع د.ر\عاء وظ%ل}ماء؛ قال ال4زهري: هذا صحيح

وهو القياس. قال ابن بري: إ,نا جعت د.ر\عاء على د'ر.ع إ,تباعاv لظ�ل%م
ف قولم ثلث ظ�ل%م وثلث د'ر.ع، ول نسمع أ%ن ف%ع\لء جع'ه على ف�ع.ل

إ,ل� د.ر\عاء. وقال أ%بو عبيدة: الليال الدeر.ع هي السود الصeدور,
البيض' ال4عجاز, من آخر الشهر، والبيض' الصدور السود' ال4عجاز من

أ%و_ل الشهر، فإ,ذا جاو.ز.ت النصف من الشهر فقد أ%د\ر.ع.، وإ,د\راعه سواد



أ%و�له؛ وكذلك غنم د'ر\ع¬ للبيض الآخ1ي السeود1 ال%قادي,، أ%و السود1
الآخي, البيض, ال%قادي,، والواحد من الغنم والليال د.ر\عاء، والذكر

أ%د\ر.ع'؛ قال أ%بو عبيدة: ولغة أ�خرى ليال� د'ر.ع¬، بفتح الراء، الواحدة
د'ر\عة. قال أ%بو حات: ول أ%سع ذلك من غي أ%ب عبيدة. وليل أ%د\ر.ع:

ت.ف%ج_ر فيه الصبح فاب\ي.ض_ بعض'ه.
ود'ر,ع. الز_ر\ع' إ,ذا أ�كل بعض'ه. ون.ب\ت م'د.ر_ع: أ�كل بعضه

فاب\ي.ض_ موضعه من الشاة الد_ر\عاء. وقال بعض ال4عراب: ع'ش\ب¬ د.ر,ع¬ وت.ر,ع¬
.vوو.ل1ج¬ إ,ذا كان غ%ض�ا Dوث%م1ع¬ ود.م1ظ

وأ%د\ر.ع الاء� ود'ر,ع: أ�كل كل شيء ق%ر'ب منه، والسم الدeر\عة.
وأ%د\ر.ع. القوم' إ,د\راعاv، وهم ف د'ر\عة إ,ذا ح.س.ر ك%ل%ؤ'هم عن ح.و\ل

م1ياه1هم ونو ذلك. وأ%د\ر.ع. القوم': د'ر,ع. ماؤهم، وحكى ابن ال4عراب:
ماء م'د\ر,ع، بالكسر، قال ابن سيده: ول أ%حق©ه، أ�كل ما ح.و\له من

ال%ر\ع.ى فتباعد قليلv، وهو دون ال�ط}ل1ب، وكذلك رو\ضة م'د\ر,عة أ�كل ما
حولا، بالكسر؛ عنه أ%يضاv. ويقال لله.جي: إ,نه ل%م'ع.ل}ه.ج¬ وإ,نه

ل4د\ر.ع'.
ويقال: د.ر.ع ف عن'قه ح.ب\لv ث اخ\ت.ن.ق، وروي: ذ%ر.ع بالذال،

وسنذكره ف موضعه. أ%بو زيد: د.ر_ع\ته ت.د\ريعاv إ,ذا جعلت ع'نقه بي ذراعك
وع.ض'دك وخن.ق}ته. وان\د.رأ% ي.ف}عل كذا وان\د.ر.ع أ%ي اندفع؛ وأ%نشد:

وان\د.ر.ع.ت\ كل� ع.لة{ ع.ن\س,،
ت.د.رeع. الليل, إ,ذا ما ي'م\س3ي

واد_ر.ع. فلن الليل% إ,ذا دخل ف ظ�ل}مته ي.س\ر,ي، وال4صل� فيه
ت.د.ر_ع. كأ%نه لبس ظلمة الليل فاستتر به. والن\د1راع' والد>راع':

التقدeم ف السي؛ قال:
أ%مام. الر_ك}ب, ت.ن\د.ر,ع' ان\د1راعا

وف الثل ان\د.ر.ع. ان\د1راع. ال�خ_ة وان\ق%ص.ف. ان\ق1صاف.
الب.ر\و.قة1.

وبنو الد_ر\عاء: ح.يÒ من ع.د\وان%. ورأ%يت حاشية ف بعض نسخ حواشي ابن
بري الوثوق با ما صورته:الذي ف النسخة الصحيحة من أ%شعار الذليي

الذ©ر.عاء على وزن ف�ع.لء، وكذلك حكاه ابن التولية ف القصور والمدود،
بذال معجمة ف أ%و_له، قال: وأ%ظن ابن سيده تبع ف ذلك ابن دريد فإ,نه



ذكره ف المهرة فقال: وبنو الد_ر\عاء بطن من العرب، ذكره ف درع ابن
عمرو، وهم ح'ل%فاء ف بن سهم 

(* كذا بياض بالصل.) ... بن معاوية بن تيم
�بن سعد بن ه'ذ%يل. وال4د\ر,4ع: اسم رجل. ود1ر\عة�: اسم عنز؛ قال ع'ر\وة

بن الو.ر\د:
،Dأ%ل%م_ا أ%4غ}ز.ر.ت\ ف الع'س> ب'ز\ل

ود1ر\عة� ب,ن\ت'ها، ن.سيا ف%عال
.Òود.ر\ث%ع¬: م'س3ن Dدرثع: بعي د.ر\ع.ث@

@درقع: د.ر\ق%ع. د.ر\ق%عةv واد\ر.ن\ق%ع: فر_ وأ%س\رع، وقيل: فر_ من
الشد_ة ت.ن\ز,ل به، فهو م'د.ر\ق1ع¬ وم'د\ر.ن\ق1ع¬. ورجل د'ر\ق�وع: ج.بان؛

وأ%نشد ابن بري:
د.ر\ق%ع. ل�ا أ%ن} رآن د.ر\ق%عه\،

لو أ%نه ي.ل}ح.ق�ه ل%ك%ر\ب.ع.ه\
ال4زهري: الد_ر\ق%عة� ف1رار الرجل من الشديدة. أ%بو عمرو: الدeر\ق�ع

الراو,ية�. ال4زهري: ال�وع' الد_ي\قوع والدeر\ق�وع الشديد.
@دسع: د.س.ع البعي' ب,ج,ر_ته ي.د\س.ع' د.س\عاv ود'س'وعاv أ%ي د.ف%عها

حت أ%خرجها من جوفه إ,ل فيه وأ%فاضها، وكذلك الناقة.
والد_س\ع': خ'روج الق%ريض بر_ة، والق%ريض' ج,ر_ة البعي إ,ذا

د.س.ع.ه وأ%خرجه إ,ل فيه.
وال%د\س.ع': م.ض1يق' م.و\ل1ج ال%ريء ف عظم ث�غ\رة النحر، وف

التهذيب: وهو م.ج\ر.ى الطعام ف اللق، ويسمى ذلك العظم الد_س1يع..
والدسيع' من ال3نسان: العظم الذي فيه الت_ر\ق�و.تان1، وهو م'ر.ك�ب'

الع'ن'ق ف الكاهل، وقيل: الد_س1يع' الصدر والكاهل؛ قال ابن مقبل:
ش.ديد' الد_سيع, د'قاق' الل�بان،

ي'ناق1ل� بعد. ن,قال� ن,قال
:vوقال س.لمة بن ج.ندل يصف فرسا

ي.ر\قى الدسيع' إ,ل هاد{ له ت.ل%ع¬،
ف ج'ؤ\ج'ؤ� ك%م.داك1 الطYيب, م.خ\ضوب,

وقال ابن شيل: الد_سيع' حيث ي.د\فع البعي ب,ج,ر_ت1ه دف%عها برة
إ,ل فيه وهو موضع ال%ريء من ح.ل}قه، والريء: م.د\خ.ل الطعام والشراب.



ود.سيعا الفرس,: ص.ف}حتا عنقه. من أ%صلهما، ومن الشاة موضع الت_ر,يبة1،
وقيل: الد_سيعة من الفرس أ%صل ع'نقه والدسيعة�: مائدة� الرجل إ,ذا كانت
كرية، وقيل: هي ال%ف}نة سيت بذلك تشبيهاv بد.س1يع البعي ل4نه ل يلو
كلما اج\ت.ذ%ب منه ج,ر�ة عادت فيه أ�خرى، وقيل: هي ك%ر.م' ف1ع\له، وقيل:

هي ال1ل}قة، وقيل: الط�بيعة والل�ق'.
ود.س.ع ال�ح\ر. د.س\عاv: أ%خذ د1ساماv من خ1ر\قة وس.د_ه به. ود.س.ع

وفلن ب.ق%ي\ئه إ,ذا رمى به. وف حديث علي، كرم ال وجهه، وذكر ما يوجب
الوضوء فقال: د.س\عةD ت.م\ل الفم؛ يريد الد_ف}عة الواحدة من القيء3،

وجعله الزمشري حديثاv عن النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: هي من دس.ع
البعي' ب1ر_ته د.س\عاv إ,ذا نزعها من ك%ر,شه وأ%لقاها إ,ل فيه. ود.س.ع

الرجل� ي.د\س.ع د.س\عاv: قاء؛ ود.س.ع ي.د\س.ع' د.س\عاv: ام\ت.ل4؛ قال:
وم'ناخ غي تائي_ة{ ع.ر_س\ت'ه،

ق%م1ن من ال1د\ثان1، ناب ال%ض\ج.ع,
(* قوله «ومناخ إل» تقدم البيتان ف مادة بضع على غي هذه الصورة.)

ع.ر_س\ته، وو,ساد' رأ}سي ساع1د¬،
خاظي الب.ضيع,، ع'روق�ه ل ت.د\س.ع,

vوالد_س\ع: الد_ف}ع كالد_س\ر. يقال: د.س.ع.ه ي.د\س.ع'ه د.س\عا
ود.س1يعةv. والد_س1يعة: الع.ط1ي_ة�. يقال: فلن ض.خ\م' الد_س1يعة، ومنه حديث

قيس: ض.خ\م الد_س1يعة1؛ الد_س1يعة� ههنا: م'ج\ت.م.ع' الك%ت1في، وقيل:
هي الع'ن'ق؛ قال ال4زهري: يقال ذلك للرجل ال%واد، وقيل: أ%ي كثي
الع.ط1ية، سيت د.س1يعة لدفع ال�ع\طي إ,ياها برة واحدة كما يدفع البعي

ج,ر�ته د.ف}عة واحدة. والد_سائع': الرغائب الواسعة. وف الديث أ%ن ال
تعال يقول يوم القيامة: يا ابن آدم أ%ل أ%ح\م1ل}ك على اليل، أ%ل

أ%جع.ل}ك ت.ر\ب.ع' وت.د\س.ع'؟ ت.ر\بع': تأ}خذ ربع الغنيمة وذلك ف1ع\ل الرئيس،
وت.د\س.ع': ت'ع\ط1ي ف%ت'ج\ز,ل، ومنه ض.خ\م الد_سيعة1؛ وقال علي بن عبد

ال بن عباس:
،vل1لم'ل}ك ق1د\ما Dم.ع\د1ن �وك1ن\دة
ي.زين' ف1عال%هم ع1ظ%م' الد_س1يعه\

ود.سع البحر' بالع.ن\ب.ر ود.س.ر إ,ذا جعه كالز_ب.د ث ي.ق}ذ1فه إ,ل
ناحية فيؤخذ، وهو من أ%ج\ود الطYيب. وف حديث كتابه بي ق�ريش وال4نصار:



وإ,ن الؤمني التقي أ%يديهم على م.ن ب.غى عليهم أ%و اب\ت.غى د.س1يعة%
ظ�ل}م أ%ي طل%ب د.ف}عاv على سبيل الظلم فأ%ضافه إ,ليه، وهي إ,ضافة بعن

من؛ ويوز أ%ن يراد بالد_س1يعة الع.ط1ي_ة أ%ي ابتغى منهم أ%ن ي.د\فعوا
إ,ليه عطية على وجه ظ�لمهم أ%ي كونم م.ظ}لومي، وأ%ضافها إ,ل ظ�لمه 

*)
قوله «ال ظلمه» كذا ف الصل تبعاv للنهاية باء الضمي.) ل4نه سبب

دفعهم لا. وف حديث ظ%ب\يان وذكر ح1م\ي.ر. فقال: ب.نوا ال%صان,ع.
وات_خ.ذ�وا الد_سائع؛ يريد العطايا. وقيل: الد_سائع' الد_ساكر'،وقيل:

ال1فان والوائد، وف حديث معاذ قال: مر_ ب النب، صلى ال عليه وسلم،
وأ%نا أ%سلخ' شاة فد.س.ع. ي.ده بي ال1ل}د واللحم, د.س\ع.ت.ي أ%ي

د.ف%عها.
@دعع: د.ع_ه ي.د'عeه د.عìا: د.ف%ع.ه ف ج.ف}وة، وقال ابن دريد: د.ع_ه

د.ف%ع.ه د.ف}عاv عن,يفاv. وف التنزيل: فذلك الذي ي.د'عe الي.تيم؛ أ%ي
ي.ع\ن'ف' به ع'ن\فاv د.ف}عاv وان\ت1هاراv، وفيه: يوم. ي'د.عeون إ,ل نار

vا؛ وبذلك فسره أ%بو عبيدة فقال: ي'د\ف%ع'ون د.ف}عاìجهن_م د.ع
ع.ن,يفاv. وف الديث: اللهم د'ع_ها إ,ل النار د.عìا. وقال ماهد: د.ف}راv ف

أ%ق}ف1ي.ت1هم. وف حديث الشعب: أ%نم كانوا ل ي'د.عeون عنه ول
ي'ك}ر.ه'ون؛ الد_عe: الطرد والد_ف}ع'.

والدeعاعة: ع'ش\بة ت'ط}ح.ن وت'خ\ب.ز وهي ذات ق�ضب وور.ق� م'ت.س.طYحة
الن>ب\تة وم.ن\ب,ت'ها الص_حاري والس_ه\ل�، وج.نات'ها ح.ب_ة سوداء،

والمع د'عاع.
والد_عاد1ع': نبت يكون فيه ماء ف الصيف تأ}كله البقر؛ وأ%نشد ف صفة

جل:
ر.عى الق%س\و.ر. ال%و\ن,ي_ م1ن\ ح.و\ل, أ%ش\م'س�،

وم1ن\ ب.ط}ن, س.ق}مان% الد_عاد1ع. س1د\ي.ما
(* قوله «سقمان» فعلن من السقم بفتح أ%وله وسكون ثانيه كما ف معجم

ياقوت. وقوله «أشس» كذا ضبط ف الصل ومعجم ياقوت، وقال ف شرح القاموس:
أشس موضع وسدي فحل.)

قال: ويوز من بطن س.ق}مان الد_عادع.، وهذه الكلمة وجدتا ف غي نسخة
من التهذيب الدعادع، على هذه الصورة بدالي، ورأ%يتها ف غي نسخة من



أمال ابن بري على الصحاح الدeعاع، بدال واحدة؛ ونسب هذا البيت إ,ل ح'ميد
بن ثور وأ%نشده:

ومن بطن س.ق}مان الدeعاع. ال�د.ي_ما
وقال: واحدته د'عاعةD، وهو ن.ب\ت معروف. قال ال4زهري: قرأ}ت بط شر

للطرماح:
،vبائتا vل ت'عال1ج\ د.م\ح.قا

ش'ج_ بالط�خ\ف1 لل%د\م, الد_عاع\
قال: الط�خ\ف' اللب الام1ض'. والل�د\م': الل�ع\ق'. والد_عاع':

ع1يال� الرجل, الصغار. ويقال: أ%د.ع_ الرجل إ,ذا كثر د.عاع'ه؛ قال: وقرأ}ت
أ%يضاv بطه ف قصيدة أ�خرى:

أ�ج'د¬ كال4تان1 ل ت.ر\ت.ع, الف%ـ
ـث9، ول ي.ن\ت.ق1ل} عليها الدeعاع'

:�قال: الدeعاع' ف هذا البيت حب شجرة بري_ة، وكذلك الف%ث©. وال4تان
صخرة. وقال الليث: الدeعاعة� حبة سوداء يأ}كلها فقراء البادية إ,ذا

أ%جدبوا. وقال أ%بو حنيفة: الدeعاع' بقلة يرج فيها حب ت.س.ط�ح' على
ال4رض ت.س.ط©حاv ل ت.ذ}ه.ب' ص'ع'داv، فإ,ذا ي.بست جع الناس يابسها ث

د.ق©وه ث ذ%رeوه ث استخرجوا منه حب�اv أ%سود يلؤون منه الغ.رائر.
والدeعاعة�: نلة سوداء ذات جناحي شبهت بتلك البة، والمع الدeعاع. ورجل

د.ع_اع¬ ف%ث�اثD: يمع الدeعاع والف%ث� ليأ}كلهما؛ قال أ%بو منصور: ها
حبتان بريتان إ,ذا جاع البدوي� ف الق%حط دق�هما وعجنهما واختبزها

وأ%كلهما.
وف حديث ق�س: ذات د.عاد1ع. وز.عاز,ع.؛ الد_عاد1ع': جع د.ع\د.ع� وهي
ال4رض ال%ر\داء الت ل نبات با؛ وروي عن ال�ؤر�ج بيت طرفة بالدال

الهملة:
DصةYوع.ذار,يكم\ م'ق%ل

ف د'عاع, النخ\ل ت.ص\ط%ر,م'ه\
وفسر الدeعاع ما بي النخلتي، وكذا وجد بط شر بالدال، رواية عن ابن

ال4عراب، قال: والدeعاع' متفر�ق النخل، والدeعاع النخل التفر�ق.
وقال أ%بو عبيدة: ما بي النخلة إ,ل النخلة د'عاع¬. قال ال4زهري: ورواه

بعضهم ذ�عاع النخل، بالذال العجمة، أ%ي ف م'تفرقه من ذ%ع\ذ%ع\ت الشيء



إ,ذا فر�قته. ود.ع\د.ع الشيء4: حركه حت اك}تن.ز كالق%ص\عة أ%و ال1ك}يال
وال�وال1ق لي.س.ع. الشيء وهو الد_ع\دعة�؛ قال لبيد:

ال�ط}ع1مون ال%ف}نة% ال�د.ع\د.ع.ه\
أ%ي ال%م\لوءة. ود.ع\د.ع.ها: ملها من الثريد واللحم. ود.ع\د.ع\ت'

الشيء4: ملته. ود.ع\د.ع السيل� الوادي: م.له؛ قال لبيد يصف ماءي\ن التقيا
من الس_ي\ل:

ف%د.ع\د.عا س'ر_ة% الر_كاء، كما
د.ع\د.ع ساقي ال4عاج,م, الغ.ر.با

الر_كاء: واد{ معروف، وف بعض نسخ المهرة الوثوق با: س'ر_ة
الر>كاء، بالكسر. ود.ع\د.ع.ت1 الشاة� ال3ناء: ملت\ه، وكذلك الناقة.

ود.ع\ د.ع\: كلمة ي'د\عى با للعاث1ر, ف معن ق�م وان\ت.ع1ش\ واس\ل%م\
كما يقال له ل%عاv؛ قال:

ل%ح.ى ال� ق%و\ماv ل ي.ق�ولوا لعاث1ر�،
ول لبن, ع.م¼ نال%ه الع.ث}ر': د.ع\د.عا

قال أ%بو منصور: أ%راه جعل ل%عاv ود.ع\د.عا د'عاء له بالنتعاش، وجعله
ف البيت اساv كالكلمة وأ%عربه. ود.ع\د.ع. بالعاثر: قالا له، وهي
الد_ع\د.عة�؛ وقال أ%بو سعيد: معناه د.ع, الع1ثار.؛ ومنه قول رؤبة:

وإ,ن} ه.و.ى العاث1ر' ق�ل}نا: د.ع\د.عا
له، وعال%ي\نا بت.ن\ع1يش�: ل%عا

قال ابن ال4عراب: معناه إ,ذا وقع من_ا واقع ن.ع.ش\ناه ول ن.د.ع\ه
أ%ن ي.ه\ل1ك، وقال غيه: د.ع\د.عا معناه أ%ن نقول له ر.فعك ال� وهو مثل

ل%عاv. أ%بو زيد: إ,ذا د'ع1ي للعاث1ر قيل: ل%عاv له عال1ياv، ومثله: د.ع\
د.ع\؛ وقال: د.ع\د.ع\ت بالصب د.ع\د.عةv إ,ذا عثر. فقلت له: د.ع\ د.ع\
أ%ي ارتفع. ود.ع\د.ع. بالعز د.ع\د.عة: زجرها، ود.ع\د.ع با د.ع\د.عة:

د.عاها، وقيل: الدع\دعة� بالغنم الصغار خاص�ة، وهو أ%ن تقول لا: داع\ داع\،
وإ,ن شئت كسرت ونو_نت، والد_ع\دعة: ق1ص.ر' ال%ط}و ف الشي مع ع.ج.ل.

والد_ع\د.عة�: ع.د\و ف التواء وب'ط}ء؛ وأ%نشد:
أ%س\ع.ى على كلY ق%و\م� كان س.ع\ي'ه'م'،
و.س\ط% الع.شية1، س.ع\ياv غي. د.ع\داع,

أ%ي غي ب.ط1يء. ود.ع\د.ع. الرجل� دع\دعة ود.ع\داعاv: عدا عد\واv فيه



ب'ط}ء والتواء، وس.ع\ي¬ د.ع\داع مثله.
والد_ع\داع' والد_ح\داح': القصي من الرجال.

ابنه ال4عراب: يقال للراعي د'ع\ د'ع\، بالضم، إ,ذا أ%مرته بالن_ع1يق
بغنمه، يقال: د.ع\د.ع. با. ويقال: د.ع\ د.ع\، بالفتح، وها لغتان؛ ومنه

قول الفرزدق:
د.ع\ د.ع\ بأ%ع\ن'ق1ك الن_وائ1م، إ,ن_ن
ف باذ1خ�، يا ابن. ال%راغة1، عال1ي

ابن ال4عراب: قال فقال أ%عراب كم ت.د'عe ليلت'هم هذه من الشهر؟ أ%ي
كم ت'ب\ق1ي س1واها؛ قال وأ%نشدنا:

ول%س\نا ل4ض\ياف1نا بالدeع'ع\
@دعبع: د.ع\ب.ع: حكاية لفظ الرضيع إ,ذا طلب شيئاv كأ%ن الاكي حكى لفظه،

مرة ب,د.ع\ ومرة ب,ب.ع\، فجمعهما ف حكايته فقال: د.ع\بع؛ قال: وأ%نشدن
زيد بن ك�ث}وة% الع.ن\ب.ري:

ول%ي\ل� كأ%ثناء الرeو.يز,ي� ج'ب\ته،
إ,ذا س.ق%طت\ أ%رواق�ه دون ز.ر\ب.ع,
قال: ز.ر\ب.ع اسم ابنه؛ ث قال:
ل4د\ن'و. من ن.ف}س� ه'ناك. ح.ب,يبة{

إ,ل�، إ,ذا ما قال ل: أ%ي\ن. د.ع\ب.ع,
كسر العي ل4نا حكاية.

vود.فاعا vدفع: الد_ف}ع: ال3زالة بقو�ة. د.ف%ع.ه ي.د\ف%ع'ه د.ف}عا@
وداف%ع.ه ود.ف�ع.ه فان\د.ف%ع وت.د.ف�ع وت.داف%ع، وتداف%ع'وا الشيء4:

د.ف%ع.ه كل9 واحد منهم عن صاحبه، وتداف%ع القوم' أ%ي دف%ع بعض'هم بعضاv. ورجل
د.ف9اع وم1د\ف%ع: شديد الد_ف}ع. ور'ك}ن م1د\ف%ع¬: قوي�. ودف%ع فلن إ,ل

فلن شيئاv ود.فع عنه الشر� على الثل. ومن كلمهم: اد\ف%ع, الشر� ولو
إ,ص\بعاv؛ حكاه سيبويه. وداف%ع عنه بعن دف%ع، تقول منه: دف%ع ال عنك

ال%ك}روه د.ف}عاv، ودافع ال� عنك السeوء د1فاعاv. واست.د\ف%ع\ت ال4
تعال ال4سواء أ%ي طلبت منه أ%ن ي.د\ف%ع.ها عن. وف حديث خالد: أ%نه

داف%ع بالناس يوم م'وتة% أ%ي دفع.هم عن م.و\ق1ف ال%لك، ويروى بالراء من
ر'فع الشيء إ,ذا أ�زيل عن موضعه.

والد_ف}عة�: انتهاء جاعة القوم إ,ل موضع بر_ة؛ قال:



فن'د\ع.ى ج.ميعاv مع الر_اش1دين،
فن.د\خ'ل� ف أ%و�ل, الد_ف}عة1

والدeف}عة�: ما د'فع من س1قاء أ%و إ,ناء فان\ص.ب_ بر_ة؛ قال:
كق%ط1ران1 الشام, سال%ت\ د'ف%ع'ه

وقال ال4عشى:
وساف%ت\ من د.م� د'ف%عا

(* قوله «وسافت» كذا بالصل وبامشه خافت.)
وكذلك د'ف%ع' الطر ونوه. والدeف}عة� من الطر: مثل الدeف}قة،

والد_فعة، بالفتح: الرة الواحدة. وتد.ف�ع السيل وان\دف%ع: دف%ع بعض'ه
بعضاv.والدeف9اع، بالضم والتشديد: ط%ح\مة السيل, العظيم وال%و\ج؛ قال

ج.واد¬ ي.ف1يض' على ال�ع\ت.ف1ي،
كما فاض. ي.مÒ بد'ف9اع1ه

والدeف9اع: كثرة الاء وشد_ته. والدeف9اع أ%يضاv: الشيء العظيم
ي'د\ف%ع به عظيم مثله، على الثل. أ%بو عمرو: الدeف9اع الكثي من الناس ومن

السيل ومن ج.ر\ي الفرس إ,ذا تدافع ج.ر\ي'ه، وفرس د.ف�اع¬؛ وقال ابن
،Dأ%حر:إ,ذا ص.ليت' بد.ف9اع� له ز.ج.ل

ي'واض1خ' الش_د_ والت_ق}ر,يب. وال%ب.با
ويروى بد'ف9اع، يريد الفرس ال�تداف1ع. ف ج.ر\يه. ويقال: جاء د'ف9اع¬

.vمن الرجال والنساء إ,ذا ازدحوا فركب بعض'هم بعضا
ابن شيل: الد_واف1ع' أ%ساف1ل� ال1يث1 حيث ت.د\ف%ع ف ال4و\د1ية،

أ%سفل� كل م.ي\ثاء دافعة.
وقال ال4صمعي: الد_واف1ع' م.داف1ع' الاء إ,ل ال1يث1، وال1يث

ت.د\ف%ع إ,ل الواد1ي ال4عظم.
والداف1عة�: الت_ل}ع.ة� من م.ساي,ل الاء ت.د\ف%ع ف ت.ل}عة أ�خرى إ,ذا

جرى ف ص.ب.ب� وح.د'ور� من ح.د.ب�، ف%ت.ر.ى له ف مواض1ع. قد ان\ب.س.ط%
Dخرى أ%سفل منها، فكل9 واحد من ذلك داف1عة�شيئاv واس\تدار. ث د.فع ف أ

والمع الد_واف1ع'، وم.ج\ر.ى ما بي الد_اف1ع.ت.ي م1ذ}ن.ب¬، وقيل:
ال%داف1ع' ال%جار,ي وال%ساي,ل؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ش1يب' ال%بار,ك1، م.د\ر'وس¬ م.داف1ع'ه،
هاب,ي ال%راغ,، قل1يل� الو.د\ق,، م.و\ظ�وب'



ال%د\ر'وس: الذي ليس ف م.داف1عه آثار السيل من ج'دوبت1ه. والو\ظ�وب':
الذي قد ووظب على أ%ك}له أ%ي د1ي. عليه، وقيل: م.د\ر'وس¬ م.داف1ع'ه
مأ}كول ما ف أ%و\د1يته من النبات. هاب,ي ال%راغ: ثائر¬ غ�بار'ه. ش1يب¬:

ب,يض¬. ابن شيل: م.د\ف%ع' الوادي حيث يد\ف%ع السيل، وهو أ%سفله، حيث
ي.تفر_ق ماؤ'ه.

وقال الليث: الن\د1فاع' ال�ضي� ف ال4رض، كائناv ما كان؛ وأ%م_ا قول
الشاعر:

أ%يeها الصeل}ص'ل� ال�غ1ذ© إ,ل ال%د\
ف%ع, من ن.ه\ر, م.ع\ق1ل� فال%ذار,

فقيل: هو م1ذ}ن.ب' الد�اف1عة ل4نا ت.د\فع فيه إ,ل الدافعة ال�خرى،
وقيل: ال%د\ف%ع اسم موضع.

وال�د.ف�ع وال�تداف%ع': ال%ح\ق�ور الذي ل ي'ض.ي_ف إ,ن اس\تضاف ول
،eي'ج\د.ى إ,ن اس\ت.ج\د.ى، وقيل: هو الضي\ف' الذي ي.ت.داف%ع'ه ال%ي
وقيل: هو الفقي الذليل ل4ن� كل¾ ي.د\ف%ع'ه عن نفسه. وال�د.ف�ع:

ال%د\ف�وع عن نسبه. ويقال: فلن سي�د قومه غي م'داف%ع أ%ي غي م'زاح.م ف
ذلك ول م.د\ف�وع� عنه. ال4صمعي: بعي م'د.ف�ع كال�ق}ر.م الذي ي'ود.ع

للف1ح\لة1 فل ي'ركب ول ي'ح\م.ل عليه، وقال: هو الذي إ,ذا أ�ت به
لي'ح\م.ل% عليه قيل: اد\ف%ع هذا أ%ي د.ع\ه إ,بقاء عليه؛ وأ%نشد غيه لذي

الرمة:وق%ر_ب\ن ل1ل4ظ}عان1 ك�ل� م'د.ف�ع
والداف1ع' وال1دفاع: الناقة الت ت.د\ف%ع اللب على رأ}س ولدها لكثرته،

وإ,نا يكثر اللب ف ض.ر\عها حي تريد أ%ن تضع، وكذلك الشاة ال1د\فاع،
والصدر الد_ف}عة، وقيل: الشاة الت ت.د\ف%ع الل�ب.أ% ف ض.ر\ع1ها

ق�ب.ي\ل% الن_تاج. يقال: د.ف%ع.ت1 الشاة� إ,ذا أ%ض\ر.ع.ت على رأ}س الولد.
وقال أ%بو عبيدة: قوم يعلون ال�ف}ك1ه. والد_اف1ع. سواء، يقولون هي

داف1ع¬ بولد، وإ,ن شئت قلت هي دافع بل%ب.ن، وإ,ن شئت قلت هي دافع بض.ر\عها،
وإ,ن شئت قلت هي دافع وتسكت؛ وأ%نشد:

وداف1ع� قد د.ف%ع.ت\ للن_ت\ج,،
قد م.خ.ض.ت\ م.خاض. خ.ي\ل� ن'ت\ج,

وقال النضر: يقال د.ف%ع.ت\ ل%ب.ن.ها وباللب إ,ذا كان ولدها ف بطنها،
فإ,ذا ن'ت1جت فل يقال د.ف%عت.



والد_ف�وع من النوق: الت ت.د\فع برجلها عند ال%لب.
والن\د1فاع': ال�ض1يe ف ال4مر. وال�داف%عة: ال�زاحة.

ود.ف%ع إ,ل الكان ود'ف1ع، كلها: ان\ت.هى. ويقال: هذا طريق ي.د\ف%ع
إ,ل مكان كذا أ%ي ي.ن\ت.ه,ي إ,ليه. ود.ف%ع فلن إ,ل فلن أ%ي انتهى

إ,ليه. وغ%ش1ي.ت\نا س.حابة ف%د'ف1ع\ناها إ,ل غينا أ%ي ث�ن,ي.ت عنا
وانص.رف%ت عنا إ,ليهم، وأ%راد د'ف1ع.ت\نا أ%ي د'ف1ع.ت عنا. ود.ف%ع الرجل قوس.ه

يد\ف%ع'ها: س.و_اها؛ حكاه أ%بو حنيفة، قال: وي.ل}ق%ى الرجل� الرجل% فإ,ذا
رأ%ى قوسه قد تغيت قال: ما لك ل ت.د\ف%ع قو\س.ك؟ أ%ي ما لك ل

ت.ع\م.ل�ها هذا الع.م.ل.
وداف1ع¬ ودف�اع وم'داف1ع¬: أ%ساء.

وان\د.فع الفرس' أ%ي أ%س\ر.ع ف سي\ره. وان\د.فع'وا ف الديث. وف
الديث: أ%نه د.ف%ع من ع.ر.فات أ%ي ابتدأ% السي.، ود.فع نف}س.ه منها

ون.ح_اها أ%و دفع ناقت.ه وح.م.ل%ها على السي\ر.
ويقال: داف%ع الرجل أ%م\ر. كذا إ,ذا أ�ول1ع. به وانمك فيه.

وال�داف%عة�: ال�ماطلة. وداف%ع فلن فلناv ف حاجته إ,ذا ماط%ل%ه فيها فلم
ي.ق}ض1ها.

وال%د\ف%ع: واحد مداف1ع الياه الت تري فيها. وال1د\ف%ع، بالكسر:
الد_ف�وع؛ ومنه قولا يعن س.جاح,:

ل ب.ل} ق%ص1ي¬ م1د\ف%ع'
@دقع: الد_ق}عاء: عام_ة� التراب,، وقيل: التراب' الد_قيق على وجه

ال4رض؛ قال الشاعر:
وج.ر_ت\ به الد_ق}عاء ه.ي\ف¬، كأ%ن_ها
ت.س'حe ت'راباv من خ.صاصات1 م'ن\خ'ل,

والد>ق}ع1م'، بالكسر: الد_ق}عاء، اليم الزائدة، وحكى اللحيان: بف1يه
الد>ق}ع1م كما تقول وأ%نت تدعو عليه: بف1يه التراب وقال: بف1يه

الد_ق}عاء وال4د\قع يعن التراب. قال: والد_قاع' والدeقاع' التراب؛ وقال
الكميت يصف الكلب:

م.جاز,يع' ق%ف}ر� م.داق1يع'ه،
م.سار,يف' حت ي'ص1ب\ن الي.سارا

قال: م.داق1يع' ترضى بشيء يسي. قال: والد_اق1ع' الذي ي.ر\ض.ى بالشيء



الدeون.
وال�د\ق%ع: الفقي الذي قد ل%ص1ق. بالتراب من الفقر. وف%ق}ر م'د\ق1ع

أ%ي م'ل}ص1ق بالد_ق}عاء. وف الديث: ل ت.ح1ل© السأ%لة� إ,ل لذي ف%ق}ر
م'د\ق1ع أ%ي شديد م'ل}ص1ق بالد_قعاء ي'ف}ض1ي بصاحبه إ,ل الد_قعاء.

وقولم ف الدعاء: رماه ال بالد_وق%عة؛ هي الفقر والذ©ل©، ف%و\علة من
الدقع. وال%داق1يع': ال3بل الت كانت تأ}كل النبت حت ت'ل}ز,ق%ه

بالد_ق}عاء لقلته.
ود.ق1ع. الر_جل� د.ق%عاv وأ%د\ق%ع: ل%ص1ق. بالد_قعاء وغيه من أ%ي شيء

vل¾. ود.ق1ع. د.ق%عا�كان، وقيل: لصق بالدق}عاء ف%قراv، وقيل ذ
وأ%د\ق%ع: افتقر. ورأ%يت القوم. ص.ق}ع.ى د.ق}ع.ى أ%ي لصقي بال4رض. ود.ق1ع.

د.ق%عاv وأ%د\ق%ع.: أ%س.ف_ إ,ل م.داق� الكسب، فهو داق1ع¬. والد_اق1ع':
الكئيب ال�ه\ت.م أ%يضاv. ود.ق%ع د.ق}عاv ود'ق�وعاv ود.ق1ع. د.ق%عاv، فهو

د.ق1ع¬: اه\ت.م_ وخض.ع.؛ قال الكميت:
ول ي.د\ق%ع'وا، عندما ناب.ه'م،

لص.ر\ف1 الز_مان1، ول ي.خ\ج.ل�وا
يقول: ل يستكينوا للحرب. والد_ق%ع': سوء احتمال الفقر، والف1ع\ل

كالفعل والصدر كالصدر، والجل: سوء احتمال الغن. وف الديث: أ%نه، صلى
ال عليه وسلم، قال للنساء: إ,ن_ك�ن_ إ,ذا ج'ع\ت'ن_ د.ق1ع\ت'ن_ وإ,ذا

ش.ب,ع\ت'ن_ خ.ج,ل}ت'ن_؛ د.ق1ع\ت_ أ%ي خ.ض.ع\ت'ن_ ول%ز,ق}ت'ن_
بالتراب. والدق%ع': ال�ضوع ف طل%ب الاجة1 وال1ر\ص' عليها، مأ}خوذ من

الد_ق}عاء، وهو التراب، أ%ي ل%ص1ق}ت'ن_ بال4رض من الفقر وال�ضوع.
وال%ج.ل�: الك%س.ل� والت_وان ف طلب الر>زق.

والداق1ع' وال1د\ق%ع': الذي ل ي'بال ف أ%ي� شيء وقع ف طعام أ%و
شراب أ%و غيه، وقيل: هو ال�س3فe إ,ل ال�مور الد_ن,يئة.

وج'وع د.ي\ق�وع¬: شديد، وهو الي.ر\ق�وع أ%يضاv، وقال النضر: ج'وع
أ%د\ق%ع' ود.ي\ق�وع، وهو من الد_ق}عاء. ال4زهري: الوع الد_ي\ق�وع

والدeر\ق�وع الشديد، وكذلك الوع الب'ر\قوع والي.ر\ق�وع؛ وقد1م. أ%عراب ال%ض.ر
فش.ب,ع. فات�خ.م فقال:

أ%ق�ول� للق%و\م, ل�ا ساءن ش1ب.عي:
أ%ل س.بيل إ,ل أ%ر\ض� با ال�وع'؟



أ%ل سبيل إ,ل أ%ر\ض� يكون با
ج'وع¬، ي'ص.د_ع' منه الرأ}س'، د.ي\ق�وع'؟

ود.ق1ع الفصيل: ب.ش1م كأ%نه ض1د. وأ%دق%ع له وإ,ليه ف الشتم وغيه:
.vق%ذ%عا �بال%غ% ول يتك%ر_م عن قبيح القول ول ي.أ}ل

والد_و\ق%عة�: الد_اه1ية�. والد_ق}عاء: الذ©رة، يانية.
@دكع: من أ%مراض ال3بل الدeكاع'، وهو س'عال يأ}خذها، وقيل: الدeكاع
داء يأ}خذ ال3بل واليل ف صدورها كالسeعال، وهو كال%ب\طة1 ف الناس؛

د.ك%ع.ت\ ت.د\ك%ع' د.ك}عاv ود'ك1ع.ت د.ك}عاv: أ%صاب.ها ذلك؛ قال
،vطامي:ت.ر.ى منه ص'دور. ال%ي\ل, ز'ورا�الق

كأ%ن� با ن'حازاv أ%و د'كاعا
ويقال: ق%ح.ب ي.ق}ح'ب ون.ح.ب ي.ن\ح1ب ون.ح'ز. ون.ح1ز. ي.ن\ح'ز'

وي.ن\ح.ز'، كله: بعن السeعال. ويقال: د'ك1ع الفرس فهو م.د\ك�وع.
@دلع: د.ل%ع. الرجل لسانه ي.د\ل%ع'ه د.ل}عاv فان\د.ل%ع وأ%د\ل%عه:

أ%خرجه، جاءت اللغتان. وف الديث: أ%ن� امرأ%ة رأ%ت كلباv ف يوم حار¼ قد
أ%د\ل%ع لسانه من الع.ط%ش، وقيل: أ%د\ل%ع لغة قليلة؛ قال الشاعر:

وأ%د\ل%ع. الد_ال1ع' من لسانه
،vود'لوعا vنفس'ه ي.د\ل%ع د.ل}عا �وأ%د\ل%ع.ه الع.ط%ش' ودل%ع. اللسان

يتعد�ى ول يتعد�ى، واندلع: خرج من الفم واسترخى وسقط على الع.ن\فقة كلسان
الكلب. وف الديث: ي'ب\ع.ث شاهد الزeور يوم القيامة م'دل1عاv لسان.ه ف

النار، وجاء ف ال4ث%ر عن ب.ل}ع.م: أ%ن ال لع.ن.ه فأ%د\ل%ع لسان.ه
فسقطت أ%س.ل%ت'ه على صدره فبقيت كذلك. وقال ال�ج.ي\مي: أ%ح\مق دال1ع¬، وهو

الذي ل يزال دال1ع. اللسان وهو غاية ال�م\ق. وف الديث: أ%نه كان
ي.د\ل%ع' لسانه للحسن أ%ي ي'خ\ر,جه حت يرى ح'م\رته في.ه.ش� إ,ليه.

وان\د.ل%ع بطن الرجل إ,ذا خرج أ%مامه. ويقال للرجل ال�ن\د.ل1ث البطن
أ%مامه: م'ن\د.ل1ع' البطن. وان\دلع بطن' الرأ%ة وان\د.ل%ق إ,ذا ع.ظ�م

واسترخى، واندل%ع السيف' من غ1م\ده واندل%ق.. وناقة د.ل�وع: تتقدم
ال3بل.وطريق د.ل1يع¬: س.ه\ل ف مكان ح.ز\ن ل ص.ع'ود فيه ول ه.ب'وط، وقيل: هو

الواسع. والد_ل�وع: الطريق. وروى شر عن م'حارب: طريق د.ل%ن_ع¬، وجعه
.vد.لن,ع' إ,ذا كان س.ه\ل

والدeل�ع': ضرب من م.حار البحر. قال أ%بو عمرو: الد_و\ل%عة� صدفة



م'ت.ح.و>يةD إ,ذا أ%صابا ض.ب\ح النار خرج منها كهيئة الظ©ف�ر،
في'س\ت.ل© قدر. إ,ص\ب.ع، وهذا هو ال4ظ}فار الذي ف الق�س\ط؛ وأ%نشد

للش_م.ر\دل:د.و\ل%عةD ي.س\ت.ل©ها بظ�ف}رها
والدeل�ع': ن.ب\ت¬.

@دلثع: الد_ل}ث%ع من الرجال: الكثي اللحم، وهو أ%يضاv ال�ن\ت1ن
الق%ذ1ر'، وهو أ%يضاv الش_ر,ه' ال%ر,يص'، وقال ال4زهري: الد_ل}ث%ع الكثي

لم اللYثة؛ قال النابغة العدي:
ودلث1ع ح'م\ر ل1ثات'ه'م'،
أ%ب,ل1ي ش.ر�اب,ي. للج'ز'ر,

وجعه د.لث1ع'. والدل%ن\ث%ع: الطريق الواضح'. النضر وأ%بو خية:
الد_ل}ث%ع الطريق السه\ل�، وقيل: هو أ%سهل طريق يكون ف س.ه\ل أ%و ح.ز\ن، ل

ح.طوط% فيه ول ه.بوط.
@دمع: الد_م\ع: ماء العي، والمع أ%د\م'ع¬ ود'موع¬، والق%ط}رة� منه

د.م\عة. وذ�و الد_معة: ال�س.ي بن زيد بن علي، رضوان ال عليهم، ل�قYب.
بذلك لكثرة د.م\ع1ه، ف%ع'وت1ب. على ذلك فقال: وهل تر.كت1 النار'

والس_همان ل م.ض\ح.كاv؟ يريد السه\م.ي اللذين أ%صابا زيد بن علي ويي بن زيد،
رضي ال عنهم، وقتل ب'راسان%. ود.م.عت1 العي' ود.م1عت تد\م.ع،
Dوامرأ%ة د.م1عة ،vوقيل د.م1ع.ت د.م.عا ،vود'موعا vود.م.عانا vفيهما، دم\عا

ود.م1يع¬، بغي هاء، كلتاها: سريعة البكاء كثية دمع العي؛ ال4خية عن
اللحيان، من نسوة د.م\ع.ى ود.مائع.، وما أ%كثر د.م\ع.تها، التأ}نيث

للد_م\عة. وقال الكسائي وأ%بو زيد: د.م.ع.ت، بفتح اليم، ل غي. ورجل
د.م1يع¬ من قوم د'م.عاء ود.م\ع.ى. وعي د.موع: كثية الد_م\عة أ%و سريعتها؛

واستعار لبيد الد_م\ع ف الف}نة ي.ك}ثر' دس.م'ها وي.س3يل فقال:
ولكن_ مال غال%ه ك�ل© ج.ف}نة{،

إ,ذا حان% و,ر\د¬، أ%س\ب.ل%ت\ بد'م'وع,
يقال: ج.ف}نةD دام1عةD وقد د.م1ع.ت ور.ذ1م.ت.

وال%دام1ع': الآقي وهي أ%طراف العي. وال%د\م.ع: م.س3يل الدمع. قال
ال4زهري: وال%د\م.ع' م'ج\ت.م.ع' الد_م\ع ف نواحي العي، وجعه

م.دام1ع'. يقال: فاضت م.دام1عه. قال: والاق1يان1 من ال%دام1ع وال�ؤ\خ1ران
كذلك.



والدeم'ع، بضم الدال، والد>ماع'، كلها: س1مةD من س1مات1 ال3بل ف
م.ج\رى الد_م\ع. وقال أ%بو علي ف التذكرة: والدeم'ع سة ف م.د\م.ع

العي خط9 صغي، وبعي م.د\م'وع¬. وقال ابن شيل: الد>ماع م1يسم¬ ف
ال%ناظ1ر سائلD إ,ل ال%ن\خ.ر، وربا كان عليه د1ماعان1. ود.م.ع. الطر':

سال%، على الث%ل؛ قال:
فب.ات يأ}ذ%ى من ر.ذاذ{ د.م.عا

ويوم د.م�اع¬: ذو ر.ذاذ{. وث%رÝى د.موع¬ ودام1ع¬ ود.م�اع¬ ومكانD كذلك
إ,ذا كان ن.د1يìا يتحل�ب' منه الاء أ%و يكاد؛ قال:

من كلY د.م�اع, الث�ر.ى م'ط%ل�ل,
وقد د.م.ع. قال أ%بو عدنان: من الياه ال%دام1ع'، وهي ما قطر من ع'ر\ض,

جبل؛ قال: وسأ%لت الع'ق%ي\لي� عن هذا البيت:
والشمس' ت.د\م.ع' ع.ي\ناها وم'ن\خ'رها،

وهن_ ي.خ\ر'ج\ن من ب,يد{ إ,ل ب,يد1
فقال: هي الظهية إ,ذا سال ل�عاب الشمس. وقال الغ.نوي: إ,ذا ع.ط1ش.ت

�الد_وابe ذ%ر,ف%ت ع'يونا وسالت م.ناخ1رها. وش.ج_ة دام1عةD: ت.س3يل
د.ماv، وهي بعد الد_ام1ية، فإ,ن الدام1ية% هي الت ت.د\م.ى من غي أ%ن يسيل

منها دم، فإ,ذا سال منها دم فهي الد�امعة�، بالعي غي العجمة؛ وقال ابن
ال4ثي: هو أ%ن يسيل الد_م منها ق%ط}راv كالد_م\ع. والدeماع'

ود'م�اع' الك%ر\م: هو ما يسيل منه أ%يام الربيع. وأ%د\م.ع. ال3ناء4 إ,ذا
م.ل4ه' حت ي.ف1يض.. وقد.ح¬ د.م\عان إ,ذا امتل4 فجعل ي.س3يل من

ج.وان,به.وال3د\ماع: م.ل}ء ال3ناء. يقال: أ%د\م1ع\ م'ش.ق�ر.ك. أ%ي ق%د.ح.ك،
قاله ابن ال4عراب.

والدeماع': نبت، ليس بث%بت. والدeماع، بالضم: ماء العي من ع1ل�ة أ%و
ك1ب، ليس الد_م\ع.؛ وقال:

يا م.ن\ ل}ع.ي\ن� ل ت.ن ت.ه\ماعا،
قد ت.ر.ك. الد_م\ع' با د'ماعا

والد_م\ع: السي.لن� من الر_او'وق، وهو م1ص\فاة الص_ب�اغ.
@دنع: رجل د.ن,ع¬: ف%س\لD ل ل�ب_ له ول خ.ي فيه. والد_ن.ع':

الذ©ل©. د.ن,ع. د.ن.عاv ود'نوعاv: اجتم.ع وذ%ل�. ود.ن,ع. د.ن.عاv: ل%ؤ'م..
الليث: رجل د.ن,يعة من قوم د.نائع، وهو الف%س\ل الذي ل ل�ب_ له ول



ع.ق}ل؛ وأ%نشد شر لبعضهم:
فله ه'نال1ك ل ع.ليه، إ,ذا

د.ن,ع.ت\ أ�نوف' الق%و\م, للت_ع\س,
يقول: له الفضل ف هذا الزمان ل عليه إ,ذا دعا على القوم. ود.ن,ع.ت أ%ي

د.ق�ت\ ول%ؤ'م.ت، ورواه ابن ال4عراب: وإ,ن ر.غ1م.ت. ابن شيل: د.ن,ع.
الصب� إ,ذا ج'هد وجاع. واشت.هى. ابن بزرج: د.ن,ع. ور.ث1ع. إ,ذا ط%م1ع..

ود.ن.ع' البعي: ما ط%ر.ح.ه الاز,ر'. والد_ن,يع': ال%س3يس'، ود.ن.ع'
القوم: خ1ساس'هم من ذلك. ورجل د.ن.عة: ل خ.ي فيه.
وأ%ن\د.ع. الرجل: ت.ب,ع. أ%خلق. اللYئام وال4ن\ذال. وأ%د\ن.ع. إ,ذا

ت.ب,ع. ط%ر,يقة الصالي.
@دنقع: د.ن\ق%ع. الرجل: افت.ق%ر.

@دهع: د.هاع, ود.ه\داع¬: من زجر الع'نوق,.
ود.ه.ع. الراعي بالغ.نم ود.ه_ع. ود.ه\د.ع. د.ه\د.عةv: زجرها بذلك،

ود.ه\د.ع. با: صو�ت.
@دهقع: الوع الدeه\قوع: هو الشديد الذي ي.ص\ر.ع' صاح1ب.ه.

@دوع: داع. د.و\عاv: اس\ت.ن_ عاد1ياv وساب,حاv. والدeوع: ضرب من
.Dال1يتان، ي.مانية

vدبغ: د.ب.غ% ال1ل}د ي.د\ب.غ'ه وي.د\ب'غ'ه؛ الكسر عن اللحيان، د.ب\غا@
ود1باغةv ود1باغاv، والد_ب�اغ� ماول ذلك، وح1ر\ف%ت'ه الد>باغة�. وف

�الديث: د1باغ�ها ط%ه'ور'ها. والد>ب\غ� والد>باغ� والد>باغة
والد>ب\غة�، بالكسر: ما ي'د\ب.غ� به ال4د1ي'؛ الد>باغة� عن أ%ب حنيفة،

والصدر الد_ب\غ�. يقال: اللد ف الد>باغ.
�وال%د\ب.غة�: موضع الد>باغ,. التهذيب: وال%د\ب.غة� وال%ن,يئة

ال�لود الت اب\ت'د1ئ. با ف الد>باغ,.
وأ%د1ي¬ د.ب,يغD: م.د\ب'وغD. والد_ب\غة�، بالفتح: الر�ة الواحدة،

تقول: د.ب.غ\ت' اللد فان\د.ب.غ%.
@دغغ: الد_غ}د.غة� ف الب'ض\ع, وغيه. التح\ر,يك'. ويقال للم.غ\م'وز, ف

حس.به أ%و نس.به: م'د.غ}د.غD. ويقال: د.غ}د.غ%ه بكلمة إذا ط%عن عليه؛
قال رؤبة:

عل%ي_ إن>ي ل%س\ت' بال�د.غ}د.غ,



(* قوله «علي� إل» قبله:
واحذر أقاويل العداة النزغ)

أ%ي ل ي'ط}ع.ن ف ح.سب.
@دفغ: الد_ف}غ�: ح'طام' الذ©رة1 ون'ساف%ت'ها؛ قال الرمازي:

د'ون.ك1 ب.و\غاء4 ر,ياغ% الد_ف}غ,
الر>ياغ�: التراب ال�د.ق�ق'، والد_ف}غ�: أ%ل4م' م.و\ضع ف الوادي

وشرeه ت'راباv، وهذا الرف ف كتاب النبات إنا الر_ف}غ�، بالراء3؛
وأ%نشد ابن بري هنا شعر ال1ر\مازي، وأ%نشد م'س\ت.ش\ه,داv على ح'طام الذ©رة

قول الشاعر:
ذلك خ.ي\ر¬ من ح'طام, الد_ف}غ,

@دمغ: الد>ماغ�: ح.ش\و' الرأ}س,، والمع أ%د\م1غةD ود'م'غD. وأ�م�
الد>ماغ,: الامة�، وقيل: اللدة الر_ق1يقة� الشتملة عليه.

،vورة1 عن الد>ماغ. د.م.غ.ه ي.د\م.غ'ه د.م\غا�والد_م\غ�: كسر الص_اق
فهو م.د\موغD ود.م1يغD، والمع د.م\غى، وكذلك م.ر.ةD د.م1يغD من ن,س\وة{
د.م\غى؛ عن أ%ب زيد. وف حديث علي�، عليه السلم: رأ%يت ع.ي\ن.ي\ه
ع.ي\ن.ي\ د.م1يغ�؛ رجل د.م1يغD وم.د\موغ: خرج د1ماغ�ه. ود.م.غ.ه: أ%صاب.

د1ماغ%ه. ود.م.غ.ه د.م\غاv: ش.ج_ه حت ب.ل%غ.ت1 الشج�ة� الد�ماغ، واسها
الد_ام1غة�. وف حديث علي، عليه السلم: دام1غ, ج.ي\شات1 ال4باط1يل أ%ي
م'ه\ل1ك1ها. يقال: د.م.غ.ه د.م\غاv إذا أ%صاب د1ماغ%ه فقتله. وف حديث ذكر
الش>جاج,: الدامغة� الت انتهت إل الدماغ، والد_ام1غة� من الشجاج الت

�ت.ه\ش1م' الد�ماغ حت ل ت'ب\قي شيئاv. والشجاج عشرة: أ%ولا القاشرة
وهي الار,صة� ث الباضعة� ث الد�امية� ث ال�ت.لح1مة� ث الس>م\حاق'

ث ال�وض1حة ث الاش1مة� ث ال�ن.قYلة� ث الم�ة� ث الد_ام1غة،
وزاد أ%بو عبيد: الد�ام1غة� بعي مهملة بعد الدامية. ود.م.غ.ت\ه الشمس'
د.م\غاv: آل%م.ت\ د1ماغ%ه. ود.م1يغ� الشيطان: ن.ب\ز' رجل من العرب كان

الشيطان� د.م.غ.ه. والد�ام1غة�: ح.د1يدةD ت'ش.دe با آخرة� الر_حل.
ال4صمعي: يقال للحديدة الت فوق مؤخ_رة الرحل الغاش1ية�، وقال بعضهم: هي

الد�ام1غة�؛ وقال ذو الرمة:
ف%ر'ح\نا وق�م\نا، والد_وام1غ� ت.ل}ت.ظي

على الع1يس, من ش.م\س� ب.ط1يء� ز.وال�ها



قال ابن شيل: الد_وام1غ� على حاق> ر'ؤوس ال4ح\ناء من فوقها،
واح1دت'ها دام1غة، وربا كانت من خشب وت'ؤ\س.ر' بالق1د> أ%س\راv شديداv، وهي

�ال%ذار,يف'، واحدها خ'ذ}ر'وف. وقد د.م.غ.ت1 الرأ%ة� ح.و,ي_ت.ها ت.د\م.غ
د.م\غاv. قال ال4زهري: الد�امغة إذا كانت من حديد ع'ر>ض.ت فوق طر.ف%ي

ال1ن\و.ي\ن, وس'م>ر.ت\ ب1س\مارين، والذاريف' تشد� على رؤوس
الع.وار,ض, لئل تتف%ك�ك.. أ%بو عمرو: أ%ح\و.ج\ت'ه إل كذا وأ%ح\ر.ج\ت'ه

:�وأ%د\غ%م\ت'ه وأ%د\م.غ\ت'ه وأ%ج\ل%د\ت'ه وأ%ز\أ%م\ت'ه بعنÝى واحد. والد�ام1غة
ط%ل}عةD ط%و,يلةD ص'ل}بة ترج من بي ش.ظ1ي�ات1 ق�ل}ب, الن_خ\لة

�ف%ت'ف}س3د'ها إ,ن ت'ر,ك%ت\، فإ,ذا ع'ل1م با ام\ت'ص1خ.ت\، والق%ه\ر' وال4خ\ذ
من فوق' د.م\غD كما ي.د\م.غ� ال%قe الباطل%. ود.م.غ.ه ي.د\م.غ'ه

د.م\غاv: غ%ل%به وأ%خذه من فوق. وف التنزيل: ب.ل ن.ق}ذ1ف' بالق> على الباطل
في.د\م.غ'ه؛ أ%ي ي.ع\لوه ويغلبه وي'ب\ط1له؛ قال ال4زهري: في.د\م.غ'ه

.Yفيذهب به ذ%هاب. الص_غار, والذ©ل
وأ%د\م.غ% الرجل� ط%عام.ه: ابتل%عه بعد ال%ض\غ، وقيل ق%ب\ل%ه، وهو

أ%شبه. ود.م.غ.ت1 ال4رض': أ%ك%لت\؛ عن ابن ال4عراب. وحكى اللحيان:
د.م.غ.هم ب'ط}ف1ئة1 الر_ض\ف، يعن ب'ط}فئة الرض\ف الشاة% اله\زولة، ول

يفسر دمغهم إل أ%ن ي.ع\ن غ%ل%ب.هم.
@دمرغ: الدeم_ر,غ�: الرجل� الشديد' ال�م\رة. قال ابن سيده ،وأ%رى
اللحيان قال أ%ب\ي.ض' د'م_ر,غD أ%ي شديد البياض,، شك_ فيه الطوس1ي.

@دنغ: الد_ن,غ�: من س.ف1لة1 الناس. رجلD د.ن,غD من قوم د.ن,غ.ة{ ناد1ر¬
.�ل4ن ف%ع.لة جعاv إ,نا هو تكسي فاع1ل�، وهم السeف9ال� ال4ر\ذال

@دوغ: قال ابن الفرج: سعت سليمان الكلب يقول: داغ% القوم' وداك�وا
إ,ذا ع.م_هم الر.ض'، والقوم' ف د.و\غة{ من الرض ود.وكة إ,ذا ع.م_هم

وآذاه'م. وقال غيه: أ%صاب.ت\نا د.و\غةD أ%ي ب.ر\د. وقال أ%بو سعيد: ف فلن
دوغة ود.و\كة أ%ي ح'م\ق¬.

.Òدأف: د.أ%ف. على ال4س1ي,: أ%ج\ه.ز.. وم.و\ت¬ د'ؤاف¬: وح1ي@
وال�داف': ذكر الرجل، قال ابن ال4عراب: أ%صله و'داف¬ من قولم و.د.ف. الش_ح\م

إذا سال%، وإن صح_ ذلك، فهو من غي هذا الباب.
@درعف: اد\ر.ع.ف�ت1 البل� واذ}ر.ع.ف�ت\: م.ض.ت على وج'وهها، وقيل:

ال�د\ر.ع1فe السريع'، فلم ي'خ.ص_ به شيء.



@درنف: يقال: جل د'ر\ن'وف¬ أ%ي ض.خ\م¬؛ التهذيب: قال الشاعر:
وقد ح.د.و\ناها ب,ه.يد{ وه.ل،

(* قوله «وقد حدوناها إل» تقدم ف مادة هيد للمؤلف بعد وهل:
حت ترى أسفلها صار عل

وكذا هو ف الصحاح.)
ع.ث%م\ث%ماv ض.خ\م الذ�فاري ن.ه\ب.ل،

أ%ك}ل%ف. د'ر\ن'وفاv ه1جاناv ه.ي\ك%ل
قال: ل أ%عرف الدeر\ن'وف.، وقال: هو العظيم من البل.

@دسف: ابن ال4عراب: أ%د\س.ف. الرجل� إذا صار م.عاشه من الدeس\ف%ة، وهي
القيادة وهو الدeس\فان�، والدeسفان شبيه الر_سول كأ%نه ي.ب\غ1ي

شيئاv؛ وقال أ�مية:
فأ%ر\س.ل�وه ي.س'وف' الغ.ي\ث% د'سفان.ا

(* قوله «يسوف» كذا ف النسخ والذي ف شرح القاموس يريد.)
ورواه الفارسي: د'س\قانا، وهو مذكور ف موضعه. وأ%ق}ب.ل�وا ف دسفانم

أ%ي خرهم؛ عن ثعلب.
@دعف: م.و\ت¬ د'عاف¬: كذ�عاف{؛ حكاه يعقوب ف البدل. قال ابن بري: حكى

ابن حزة عن أ%ب ر,ياش أ%نه يقال للم'ح.م_ق, أ%بو ليلى وأ%بو د.ع\فاء؛
قال: وأ%نشدن لبن أ%حر:

ي'د.ن>س' ع1ر\ض.ه لي.نال% ع1ر\ض1ي،
أ%با د.ع\فاء و.لYدها ف%قارا

أ%ي ولYد\ها ج.س.داv ليس له رأ%س، وقيل: أ%راد أ%خ\ر,ج\ ولدها من
ف%قارها.

@دغف: الد_غ}ف': ال4خذ الكثي. د.غ%ف. الشيء4 ي.د\غ%ف�ه د.غ}فاv: أ%خذه
أ%خذاv كثياv. ود.غ%ف%هم ال%رe: د.غ1م.ه'م؛ وأ%بو الد_غ}فاء:

كن\ي.ة� ال4حق؛ قال:
أ%با الدغفاء ولYد\ها فقارا

@دفف: الد_فe والد_ف�ة�: ال%ن\ب' من كل شيء، بالفتح ل غي؛ وأ%نشد
الليث ف الدف9ة:

ووان,ية ز.ج.ر\ت'، عل و.جاها،
ق%ريح الد_ف�ت.ي\ن, م1ن. الب,طان1



وقيل: الد_فe ص.ف}حة� النب؛ أ%نشد ثعلب ف صفة إنسان:
ي.ح'كe ك�دوح. الق%م\ل, ت.ح\ت. ل%بان,ه

ود.ف�يه1 منها دام1يات¬ وحال1ب'
وأ%نشد أ%يضاv ف صفة ناقة:

ت.رى ظ1ل�ها عند الر_واح, كأ%نه،
إل د.فYها، ر.أ}لD ي.خ'بe خ.ب,يب'

ورواية ابن العلء: ي.ح'كe ج.ن,يب، يريد أ%ن ظلها من سر\عتها يضطرب
Dاضطراب الرأ}ل وذلك عند الر_واح، يقول إنا وقت كلل البل ن.ش1يط%ة

من\ب.س3طةD؛ وقول ذي الرمة:
أ%خو ت.نائ1ف. أ%غ}ف%ى عند. ساه1مة{،

بأ%خ\ل%ق, الد_ف> من ت.ص\ديرها ج'ل%ب'
وروى بعضهم: أ%خا تنائف، فهو على هذا 

(* قوله «فهو على هذا إل» كذا
بالصل، وعبارة الصحاح ف مادة سهم: والساهة الناقة الضامرة. قال ذو الرمة:

أخا تنائف البيت؛ يقول: زار اليال أخا تنائف نام عند ناقة ضامرة مهزولة
بنبها قروح من آثار البال. والخلق: الملس.) مضمر ل4ن قبله زار

اليال؛ فأ%ما قول عنترة:
وكأ%نا ت.ن\أ%ى ب,جان,ب, د.فYها الـ

ـوح\شي> من ه.ز,ج, الع.ش1ي> م'ؤ.و_م,
فإنا هو من إضافة الشيء إل نفسه، والمع د'فوف. ودف�تا الر_ح\ل

والسرج وال�ص\ح.ف: جانباه وضمامتاه 
(* قوله «وضمامتاه» كذا ف الصل بضاد

معجمة، وف القاموس بهملة. وعبارة الساس: ضماماه بالعجام والتذكي.
والضمام، بالكسر، كما ف الصحاح: ما تضم به شيئاv إل شيء.) من جانبيه. وف

e؛ د.فvوو.ر,قا vالديث: لعله يكون أ%و\ق%ر. د.ف_ ر.ح\ل1ه1 ذهبا
الرح\ل,: جان,ب' ك�ور, البعي وهو س.ر\ج'ه. ودف�تا الطبل,: الذي على رأ}سه.

ود.ف9ا البعي: ج.ن\باه. وس.نام¬ م'د.فYف¬ إذا س.ق%ط% على د.ف�ي
البعي.ود.ف_ الطائر' ي.د'فe د.ف9اv ود.ف1يفاv وأ%د.ف_: ض.ر.ب ج.ن\ب.ي\ه

بناحيه، وقيل: هو الذي إذا حر�ك جناحيه ورجله ف ال4رض. وف بعض
الت_ن\زيه: ويسمع حرك%ة% الطي صافYها ودافYها؛ الصافe: الباس1ط� جناحيه ل



يركهما. ود.ف1يف' الطائ1ر: م.رeه ف�و.ي\ق. ال4رض. والد_ف1يف' أ%ن
ي.د'ف_ الطائر' على وجه ال4رض ير�ك ج.ناحيه ورجله بال4رض وهو يطي ث

يستقل. وف الديث: كل} ما د.ف_ ول تأ}كل} ما ص.ف_ أ%ي كل} ما حر_ك
ج.ناح.ي\ه1 ف الطيان كالمام ونوه، ول تأ}كل ما ص.ف_ جناحيه كالنeسور

والصeق�ور. ود.ف_ الع'قاب' ي.د'فe إذا دنا من ال4رض ف طي.ران,ه.
وع'قاب¬ د.ف�وف¬: للذي ي.د\ن'و من ال4رض ف طيانه إذا ان\ق%ض_؛ قال امرؤ

القيس يصف فرساv ويشبهها بالع'قاب:
كأ%ن بف%ت\خاء ال%ناح.ي\ن ل%ق}و.ة{

د.ف�وف{ من الع1ق}بان1 طأ}طأ}ت' ش1م\لل
وقوله ش1م\لل أ%ي ش1مال، ويروى ش1م\لل دون ياء، وهي الناقة الفيفة؛

وأ%نشد ابن سيده ل4ب ذؤيب:
ف%ب.ي\نا ي.م\ش1يان ج.ر.ت\ ع'قاب¬،

من الع1ق}بان1، خائ1تة د.ف�وف'
وأ%ما قول الراجز:

والن_س\ر' قد ي.ن\ه.ض' وهو داف
فعلى مو�ل التضعيف ف%خ.ف�ف.، وإنا أ%راد وهو داف1ف¬، فق%لب الفاء

ال4خية ياء كراهية% التضعيف، وك%س.ره على ك%س\رة داف1ف{، وحذف إحدى
الفاءين.

.Dها، الواحدة د.ف}د.ف%ة�ود'ف�وف' ال4رض: أ%س\ناد'ها وهي د.فاد1ف
والد_ف1يف': الع.د\و'. الصحاح: الد_ف1يف' الد_بيب' وهو الس_ي
الل�ي>ن؛ واستعاره ذو الرمة ف الد_ب.ران فقال يصف الث�ر.ي_ا:

ي.د1فe على آثار,ها د.ب.ران'ها،
فل هو م.س\ب'وق¬ ول هو ي.ل}ح.ق'

ود.ف_ الاشي: خ.ف_ على وجه1 ال4رض؛ وقوله:
إل%ي\ك أ%ش\ك�و م.ش\ي.ها ت.داف1يا،
م.ش\ي. الع.ج'وز, ت.ن\ق�ل� ال4ثاف1يا

إنا أراد ت.داف�فاv فقل%ب. كما قد_م\نا.
والد_اف�ة� والدف�افة�: القوم ي'ج\د1ب'ون في'م\ط%ر'ون، د.ف©وا

ي.د1ف©ون%. وقال: د.ف�ت\ داف9ةD أ%ي أ%تى ق%و\م¬ من أ%هل, الباد1ية1 قد
أ�ق}ح1م'وا. وقال ابن دريد: هي ال%ماعة� من الناس ت'ق}ب,ل� من بلد إل بلد.



ويقال: د.ف�ت\ علينا من بن فلن داف�ةD. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه،
Dأ%نه قال لالك بن أ%و\س: يا مال,، إنه د.ف�ت\ علينا من قومك داف�ة

وقد أ%م.ر\نا لم بر.ض\خ� فاق}س3م\ه فيهم؛ قال أ%بو عمرو: الداف�ة� القوم
يسيون جاعةv، ليس بالش�ديد 

(* أراد: سياv ليس بالشديد.). وف حديث
ل�ح'وم, ال4ضاحي: إنا ن.ه.ي\ت'كم عنها من أ%جل, الد_اف�ة1؛ هم قوم

.vليس بالش_ديد. يقال: هم قوم ي.د1ف©ون% د.ف1يفا vس.ي\را vي.س3يون جاعة
والداف�ة�: قوم من ال4ع\راب يريدون ال1ص\ر؛ يريد أ%نم ق%د1م'وا

الدينة عند ال4ضحى فنهاهم عن اد>خار, ل�ح'وم الل4ضاحي لي'ف%ر>ق�وها
وي.ت.ص.د_ق�وا با في.ن\ت.فع. أ�ولئك القاد1مون با. وف حديث سال: أ%نه كان

ي.لي ص.د.قة% عمر، رضي الل9ه عنه، فإذا د.ف%ت\ داف�ةD من ال4ع\راب
وج_ه.ها فيهم. وف حديث الحنف قال لعاو,ية%: لول ع.ز\مة� أ%م1ي,

الؤمني ل4خبته أ%ن داف9ةv دف�ت\. وف الديث أ%ن أ%عرابي�اv قال: يا رسول%
eالل9ه، هل ف النة إبل؟ فقال: نعم، إن� فيها النجائ1ب. ت.د1ف

بر'ك}بانا أ%ي تسي بم س.ي\راv ل%ي>ناv، وف الديث الخر: ط%ف1ق. القوم'
ي.د1ف©ون% ح.و\ل%ه. والد_اف�ة�: اليش ي.د1ف©ون نو العدو> أ%ي

.vون. وت.داف_ القوم' إذا رك1ب. بعضه'م بعضاeي.د1ب
vود.ف�ف. على ال%ريح ك%ذ%ف�ف.: أ%ج\ه.ز. عليه، وكذلك داف�ه م'داف�ة

ود1فافاv ودافاه؛ ال4خية ج'ه.ن,ي_ةD. وف حديث ابن مسعود: أ%نه داف_
أ%با جهل يوم ب.د\ر� أ%ي أ%ج\ه.ز. عليه وح.ر_ر. ق%ت\ل%ه. يقال:

داف%ف}ت' عليه وداف%ي\ت'ه ود.ف�ف}ت عليه ت.د\ف1يفاv، وف رواية: أ%ق}ع.ص. ابنا
عفراء أ%با جهل ودف�ف عليه ابن مسعود، ويروى بالذال العجمة بعناه. وف

حديث خالد: أ%نه أ%س.ر. من بن ج.ذية قوماv فلما كان الليل� نادى
مناديه: أ%ل من كان معه أ%سي فليدافYه، معناه ليجهز\ عليه. يقال: داف%ف}ت'

الرجل د1فافاv وم'داف�ة وهو إج\هاز'ك عليه؛ قال رؤ\بة:
لا رآن أ�ر\ع1ش.ت\ أ%ط}راف،

كان مع الش_ي\ب, من. الد>فاف1
قال أ%بو عبيد: وفيه لغة أ�خرى: ف%ل}ي'داف1ه، بتخفيف الفاء، من

داف%ي\ت'ه، وهي لغة ل�ه.ينة؛ ومنه الديث الرفوع: أ%نه أ�ت1ي. بأ%سي� فقال:
أ%د\ف�وه؛ يريد الد>ف\ء4 من الب.ر\د، فقتلوه، ف%و.داه رسول الل9ه، صلى



الل9ه عليه وسلم؛ قال أ%بو عبيد: وفيه لغة ثالثة: ف%ل}ي'ذافYه، بالذال
العجمة. يقال: ذ%ف�ف}ت' عليه تذ}فيفاv إ,ذا أ%ج\ه.ز\ت. عليه. وذاف%ف}ت'
الر_ج'ل% م'ذاف�ةv: أ%ج\ه.ز\ت' عليه. وف الديث: أ%ن� خ'ب.يباv قال وهو

أ%سي¬ بكة: اب\غ'ون ح.ديدةv أ%س\ت.ط1يب' با، فأ�ع\ط1ي. م'وس.ى
فاس\ت.د.ف_ با أ%ي حل%ق عانته واس\ت.أ}ص.ل% ح.ل}قها، وهو من د.ف�ف}ت' على

ال4سي. وداف%ف}ت'ه وداف%ي\ت'ه، على التحويل: داف%ع\ت'ه.
ودف_ ال4م\ر' ي.د1فe واس\ت.د.ف_: ت.ه.ي�أ% وأ%مكن. يقال: خذ ما دف_
لك واس\ت.د.ف_ أ%ي خذ ما تي�أ% وأ%مكن وت.س.ه_ل% مثل اس\ت.طف_،

والدال مبدلة من الطاء. واس\ت.د.ف_ أ%م\ر'هم أ%ي اس\ت.ت.ب� واستقام؛ وحكى
ابن بري عن ابن القط�اع قال: يقال استدف واستذف، بالدال والذال

العجمة.والد_فe والدeفe، بالضم: الذي ي.ضرب به النساء، وف الكم: الذي
ي'ض\ر.ب به، والمع د'ف�وف¬، والدف�اف' صاحب'ها، وال�د.فYف' صان,ع'ها،

وال�دفد1ف' ضار,ب'ها. وف الديث: ف%ص\ل� ما بي الرام واللل الصوت'
والدفe؛ الراد به إعلن الن>كاح، والدف}دفة� استعجال ضربا. وف حديث

السن: وإن د.ف}د.فت\ بم ال%ماليج' أ%ي أ%س\ر.ع.ت\، وهو من الد_فيف
السي الل�ي>ن بتكرار الفاء.

.�@دقف: ابن ال4عراب: الد_ق}ف' ه.ي.جان� الد'ق}فانة1، وهو ال�خ.ن_ث
وقال: الدeق�وف' ه.ي.جان� ال%ي\عامة1.

vو.ي\د'. د.ل%ف. ي.د\ل1ف' د.ل}فاeدلف: الد_ل1يف': ال%ش\ي' الر@
ود.ل%فاناv ود.ل1يفاv ود'لوفاv إذا مشى وقار.ب ال%ط}و، وقال ال4صمعي: د.ل%ف
الشيخ' ف%ح.ص_ص، وقيل: الد_ليف' فوق الد_بيب كما ت.د\ل1ف' الكتيبة� نو

الكتيبة ف ال%ر\ب، وهو الرeو.ي\د'؛ قال طرفة:
ل ك%بي¬ دالف¬ من ه.ر.م�

أ%ر\ه.ب' الناس. ول أ%ك}ب'و ل1ض'ر�
ويقال: هو ي.د\ل1ف' وي.د\ل1ث� د.ليفاv ود.ل1يثاv إذا قار.ب. خ.ط}و.ه

م'تقد>ماv، وقد أ%د\ل%ف%ه الك1ب.ر'؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ه.ز,ئ%ت\ ز'ن.ي\ب.ة� أ%ن} رأ%ت\ ث%ر.م1ي،

وأ%ن1 ان\حن.ى ل1ت.قاد'م� ظ%ه\ر,ي
من بع\د1 ما ع.ه,د.ت\ فأ%د\ل%ف%ن

ي.و\م¬ ي.م'رe، ول%ي\ل%ةD ت.س\ر,ي



ود.ل%ف%ت1 الكت1يبة� إل الك%تيبة1 ف الر\ب, أ%ي تقد_م.ت\ وف
الكم: سعت\ ر'و.ي\داv، يقال: دل%ف}ناهم.

والد_ال1ف': السهم الذي ي'ص1يب ما دون الغ.ر.ض ث ي.ن\ب'و عن موضعه.
�والد_ال1ف': الكبي الذي قد اخ\ت.ض.ع.ت\ه السن�. ود.ل%ف. الام1ل

ب,ح1م\ل1ه ي.د\ل1ف' د.ل1يفاv: أ%ث}ق%ل%ه. والد_الف' مثل الد_ال1ح,: وهو الذي
يشي بال1م\ل الثقيل وي'قار,ب' ال%ط}و مثل 

(* قوله «ويقارب الطو مثل»
كذا بالصل. وعبارة الصحاح: ويقارب الطو، والمع دلف مثل إل.) راك1ع�

ور'ك�ع�؛ وقال:
وعلى القياس1ر, ف ال�د'ور, ك%واع1ب¬،

ر'ج'ح' الر_واد1ف1، فالقياس1ر\ د'ل�ف'
وت.د.ل9ف. إليه أ%ي ت.م.ش_ى ودنا. والدeل�ف': الت ت.د\ل1ف' ب,ح1ملها

أ%ي ت.ن\ه.ض' به. ود.ل%ف. الال� ي.د\ل1ف' د.ل1يفاv: ر.ز.م. من
ال�زال,. والد>ل}ف': الشجاع'. والد_ل}ف': التقدeم'. ود.ل%ف}نا لم:

تقد_م\نا؛ قال أ%بو ز'بيد:
،vحت إذا اع\ص.و\ص.ب'وا د'ون الر>كاب, معا

د.نا ت.د.ل©ف. ذ1ي ه1د\م.ي\ن, م.ق}ر'ور,
ورواه أ%بو عبيد: ت.ز.ل©ف. وهو أ%كثر. وف حديث الارود1: د.ل%ف. إل

النب، صلى الل9ه عليه وسلم، وح.س.ر. ل1ثام.ه أ%ي قر'ب. منه وأ%قبل عليه،
من الد_ل1يف1 ال%ش\ي, الرeو.ي\د1؛ ومنه حديث ر'ق%ي\قة%: ولي.د\ل1ف\

إليه من كل ب.ط}ن رجلD. وع'قاب¬ د.ل�وف¬: سريعة؛ عن ابن العراب؛
وأ%نشد:إذا السeقاة� اض\ط%ج.ع'وا ل1ل4ذ}قان}،

ع.ق�ت\ كما ع.ق�ت\ د.لوف' الع1ق}بان}
ع.ق�ت\: حامت\، وقيل: ار\ت.ف%ع.ت كارتفاع الع'قاب.

ود'ل%ف': من ال4ساء، ف�ع.ل� كأ%نه م.ص\ر'وف¬ من دال1ف{ مثل ز'ف%ر.
وعمر؛ وأ%نشد ابن السكYيت لبن الط1يم:

ل%نا م.ع. آجام1ن.ا وح.و\ز.ت1نا،
ب.ي. ذ%راها م.خار,ف¬ د'ل%ف'

أ%راد بال%خار,ف1 ن.خلت{ ي'خ\ت.ر.ف' منها. وأ%بو د'ل%ف{ بفتح اللم،
قال الوهري: أ%بو د'ل%ف{، بفتح اللم، قال ابن بري: وصوابه أ%بو د'ل%ف.،



غي مصروف ل4نه معدول عن دال1ف{، وقال: ذكر ذلك الروي ف كتابه
الذ�خائر.

والدeل}ف1ي': سكة برية، وف الصحاح: داب�ة ف البحر ت'ن.ج>ي
الغريق.

@دلغف: اد\ل%غ.ف_: جاء للس_ر,قة ف خ.ت\ل� واس\ت1تار�؛ قال:
ق%د1 اد\ل%غ.ف�ت\، وهي ل ت.ر.ان،
إل م.تاع1ي م1ش\ي.ة% الس_ك}ران1،

وب'غ\ض'ها ف الصدر, قد و.ران
الليث: الد\ل1غ\فاف' مشي الرجل, م'ت.س.ت>راv ل1ي.س\رق شيئاv، قال

ال4زهري: ورواه غيه اذ}ل%غ.ف_، بالذال، قال: وكأ%نه أ%صح، وأ%نشد ال4بيات
بالذال.

@دنف: الد_ن.ف': ال%ر.ض' اللز,م' ال�خام1ر'، وقيل: هو الرض ما كان.
ورجل د.ن.ف¬ ود.ن,ف¬ وم'د\ن,ف¬ وم'د\ن.ف¬: براه الرض' حت أ%ش\فى على

الوت، فمن قال د.ن.ف¬ ل ي'ث%ن>ه1 ول يمعه ول يؤنثه كأ%نه وصف
بالصدر، ومن كسر ثن_ى وجع وأ%ن_ث ل م.حالة فقال: رجل دن,ف¬، بالكسر،

ورجلن د.ن,فان وأ%د\ناف¬، وامرأ%ة د.ن,ف%ةD ون,سوة د.ن,فات¬، ث%ن_ي\ت. وجعت
وأ%ن_ثت.. الفراء: رجل د.ن.ف¬ وض.نÝى وقوم د.ن.ف¬، قال: ويوز أ%ن يثن

الد_ن.ف' ويمع فيقال: أ%خوان1 د.ن.فان1 وإخ\و.ت'ك. أ%د\ناف¬. الوهري:
رجل د.ن.ف¬ وامرأ%ة دن.ف وقوم دن.ف يست.و,ي فيه الذكر والؤنث والتثنية

والمع. وقد د.ن,ف. الريض، بالكسر، أ%ي ث%ق�ل%، وأ%د\ن.ف. مثله،
وأ%د\ن.ف%ه يتعدى ول يتعدى. قال سيبويه: ل يقال د.ن,ف¬ وإن كانوا قد قالوا

د.ن,ف¬ ي'ذ}ه.ب به إل النس.ب، وأ%د\ن.ف%ه الل9ه'؛ وقول العجاج:
والشمس' قد كاد.ت\ تكون د.ن.فا،

أ%د\ف%ع'ها بالر_اح, كي ت.ز.ح\ل%فا
أ%ي حي اص\ف%ر_ت\، أ%راد م'داناتا للغ'روب فكأ%نا د.ن.ف¬ حينئذ، وهو

استعارة، يقال: د.ن,ف%ت1 الشمس' وأ%د\ن.ف%ت\ إذا د.ن.ت\ للم.غ1يب
واصفر�ت.

vوأ%د\ه.ف%ه: أ%خذه أ%خ\ذا vه د.ه\فا�@دهف: د.ه.ف. الشيء4 ي.د\ه.ف
كثياv.قال ال4زهري: وف النوادر جاء هاد1فةD من الناس وداه1فةD بعنÝى واحد؛

والد_اه1ف': ال�ع\ي,ي. ويقال: إبلى داه1فةD أ%ي م'ع\ي,يةD من ط�ول



السي؛ قال أ%بو صخر الذل:
فما ق%د1م.ت\ حت ت.وات.ر. س.ي\ر'ها،
وحت أ�ن,يخ.ت\ وهي داه1فةD د'ب\ر'

ابن ال4عراب: الد_اه1ف%ة� الغريب؛ قال ال4زهري: كأ%نه بعن
الد_اه1ف والاد1ف.

@دوف: داف. الشيء4 د.و\فاv وأ%داف%ه: خل%طه، وأ%كثر ذلك ف الدواء
والطYيب,. ومسك م.د\و'وف¬ م.دوف¬ جاء على ال4صل، وهي تيمية؛ قال:

وال1س\ك' ف ع.ن\ب.ر,ه م.د\و'وف'
وداف الطيب. وغيه ف الاء ي.دوف�ه، فهو دائف¬؛ قال ال4صمعي: وفاده

ي.ف�ود'ه مثله، ومن العرب من يقول م1سك م.د'وف؛ قال ابن بري: شاهده قول
لبيد:

،vم.ي\تا�كأ%ن� د1ماءهم ت.ج\ري ك
وو.ر\داv قانئاv ش.ع.ر¬ م.د'وف'

وف حديث أ�م س'ل%ي\م: قال لا وقد ج.م.ع.ت\ عر.ق%ه ما ت.ص\ن.ع1ي؟
قالت: ع.ر.ق�ك. أ%د'وف' به طيب أ%ي أ%خ\ل1ط� وف حديث س.ل}مان%: أ%نه دعا ف

مرضه ب,مس\ك{ فقال لمرأ%ته: أ%د1يف1يه1 ف ت.و\ر�. ويقال: داف. ي.ديف'،
بالياء، والواو فيه أ%كثر. الوهري: د'ف}ت' الد_واء وغيه أ%ي بللت'ه

باء أ%و بغيه، فهو م.د'وف¬ وم.د\و'وف¬، وكذلك مسك م.د'وف¬ أ%ي م.ب\ل�ول،
ويقال مس\ح'وق، قال: وليس يأ}ت مفعول من ذوات1 الثلثة من بنات الواو

بالتمام إل ح.ر\فان: مسك م.د\و'وف وثوب م.ص\و'ونD، فإن هذين حرفي جاءا
نادرين، والكلم م.د'وف¬ ومصون، وذلك لثقل الضمة على الواو، والياء� أ%قوى

على احتمالا منها فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالتمام والنقصان نو
.Dوم.خ\ي'وط Dثوب م.خ1يط

ود1ياف¬: موضع بالزيرة وهم ن.ب.ط� الشام، قال: وهو من الواو؛ قال
الفرزدق يهجو عمرو بن ع.ف}راء.

ولك1ن\ د1يافð أ%بوه وأ�مeه
ب,ح.و\ران%، ي.ع\ص1ر\ن% الس_ل1يط% أ%قار,ب'ه\

قال: قوله يعص1رن إنا هو على لغة من يقول أ%كلون الباغ1يث�؛ وأ%نشد
ابن بري لس'ح.يم عبد1 بن ال%س\حاس,:

�كأ%ن� الو'حوش. به ع.س\ق%لن



صاد.ف. ف ق%ر\ن1 ح.ج¼ د1يافا
أ%ي صاد.ف. ن.ب.ط% الشام,.

@ديف: د1ياف': موضع ف البحر، وهي أ%يضاv ق%ر\ية بالشام، وقد أ%وردوا ذلك
ف ديف، وقالوا وهو من الواو، وقال ال4زهري: د1ياف' قرية بالشام ت'ن\سب

إليها النجائب'؛ قال امرؤ القيس:
إذا ساف%ه' الع.و\د' الد>ياف© ج.ر\ج.را

وداف. الشيء4 ي.ديفه: لغة ف داف%ه ي.د'وف�ه إذا خلطه. وف الديث:
وت.ديف�ون 

(* قوله «وتديفون إل» أورده الؤلف ف مادة قطع تبعاv للنهاية:
وتقذفون فيه من القطيعاء.) فيه من الق�ط%ي\عاء أ%ي ت.خ\ل1طون، والواو فيه

أ%كثر من الياء، ويروى بالذال العجمة، وليس بالكثي. وج.ل د1يافê: وهو
الضخم الليل.

@دبق: الد>ب\ق: حل شجر ف ج.و\فه كالغ1راء لزق ي.ل}ز.ق بناح الطائر
في'صاد به. ود.ب_ف}تها ت.د\ب,يقاv إذا ص1دتا به؛ وقيل: كل© ما أ�لزق به

شيء، فهو د1ب\ق مثل ط1ب\ق، وسيأت ذكره. الوهري: الد>بق شيء ي.ل}ت.ز,ق
كالغ1راء يصاد به الطي، دب.ق%ه ي.د\ب,ق�ه د.ب\قاv ود.ب_ق%ه.

والد_ب'وقاء: الع.ذ1رة؛ قال رؤبة:
وال1ل}غ� ي.ل}كى بالك%لم ال4م\ل%غ,،

لول د.ب'وقاء اس\ت1ه ل ي.ب\ط%غ,
ال1لغ: البيث، ويقال الن_ذ}ل الساق1ط؛ يل%كى بس.ق%ط الكلم أ%ي ييء

بسقط القول وما ل خي فيه، وجعل ما ي.خرج من كلمه وفيه كالعذرة الت
ترج من استه؛ وي.ب\ط%غ: يتلط�خ فكلمه إذا ظهر بنزلة س.ل}ح1ه إذا

ت.لط�خ به، وقيل كل ما ت%ط�ط وتل%ز_ج.
وعيش م'دب_ق¬ ليس بتام�. ود.ب.ق. ف م.ع1يشته، خفيفة؛ عن اللحيان:

ل%ز,ق، ل يفسره بأكثر من هذا.
وداب,ق¬، وداب.ق¬، مصروف: موضع أ%و بلد؛ قال غ%ي\لن� بن ح'ري\ث، وقال

الوهري هو للهدار:
وداب,ق وأ%ي\ن. م1ن�ي داب,ق

اسم بلد، والغلب عليه التذكي والصرف ل4نه ف الصل اسم نر، وقد يؤنث
ول ي'صرف.



والد_بeوق: ل�عبة ي.لعب با الصبيان معروفة. والد_ب,يقيe: من د1ق>
ثياب مصر معروفة تنسب إل د.ب,يق.

@دثق: روي عن ثعلب عن ابن ال4عراب: الد_ث}ق' صب� الاء بالعج.لة. قال
أ%بو منصور: هو مثل الد_ف}ق سواء، وأ%هله الليث.

@دحق: العرب تسمي الع.ي\ر الذي غ�ل1ب على عان.ته د.ح1يقاv. وقال ابن
الظفر: الد_ح\ق' أن ت.قص'ر يد الرجل عن الشيء، تقول: د.ح.ق%ت\ يد' فلن عن

فلن. ابن سيده: دح.ق%ت\ يد1ي عن الشيء ت.د\ح.ق د.ح\قاv: قص'رت عن
تناو'له. والد_ح\ق': الد_ف}ع. وقد أ%د\حقه ال أي باع.ده عن كل خي. ورجل

د.ح1يق¬ م'د\ح.ق¬: م'ن.ح�ىÝ عن الي والناس,، ف%ع1يل بعن مفعول. ودح.ق%ت
الر_ح1م' إذا ر.مت\ بالاء فلم تقبله؛ قال النابغة:

دح.ق%ت\ عليك ب,نات1ق� م1ذ}كار,
ودح.قت الناقة وغيها برحها ت.د\ح.ق د.ح\قاv ود'حوقاv، وهي داحق
ود\ح'وق: أ%خرج.تها بعد الن>تاج فماتت. وان\دح.قت ر.ح1م' الناقة أ%ي

ان\د.ل%قت. ود.حق%ت الرأ%ة بولدها د.ح\قاv: ولدت بعض.هم ف إثر بعض. ابن هانئ:
الد�احق من النساء ال�خرجة رحها ش.ح\ماv ولماv. الصمعي: تقول العرب

قب_حه ال وأ�م�اv ر.م.ع.ت\ به ود.ح.ق%ت به ود.م.ص.ت\ به بعن واحد أ%ي
ولدته. أ%بو عمرو: الد_ح'وق من النساء ضد ال%قاليت، وهن ال�ت\ئمات.

وف حديث علي، رضي ال عنه: سيظهر بعدي عليكم رجل م'ن\د.ح1ق' البطن أي
واسعها كأ%ن% جوان,بها قد ب.ع'د بعض'ها من بعض فات_سعت\. والد_ح1يق':
البعيد ال�ق}صى، وقد د.حق%ه الناس أ%ي ل ي'بال به. والد_اح1ق: الغ.ض\بان.
ويقال: أ%د\ح.قه ال وأ%س\ح.قه وف حديث عرفة: ما من يوم� إبليس' فيه

أ%د\ح.ر' ول أ%د\ح.ق' منه ف يوم عر.فة%؛ الدح\ق': الطر\د' والبعاد'.
وف الديث حي ع.ر.ض. ن.ف}سه على أ%ح\ياء العرب: ع.م.د\ت إل د.ح1يق,

قوم, فأ%ج.ر\ت'موه أي ط%ر,يد1هم.
@دحلق: الد_ح\ل%قة�: انتفاخ' البطن.

@دحق: الدeح\موق والدeم\ح'وق: العظيم البطن.
@ددق: الد_و\د.ق': الصعيد الملس؛ عن الجري؛ وأ%نشد:

ت.ت\ر'ك' منه الو.ع\ث% م1ثل% الد_و\د.ق
@درق: الد_ر.ق': ضرب من الت>ر.سة1، الواحدة د.ر.قة تتخذ من اللود.

غيه: الدرقة ال%ج.فة وهي ت'ر\س من جلود ليس فيه خشب ول ع.ق%ب، والمع



د.ر.ق¬ وأ%دراق ود1راق¬.
ود.و\ر.ق: مدينة أ%و موضع؛ أ%نشد ابن العراب:

vفأ%صب.ح\ت ثاو,يا ،vوقد كنت' ر.م\ل1ي�ا
بد.و\ر.ق.، م'ل}قىÝ بينك�ن_ أ%د'ور'

والد_و'رق: م1قدار لا ي'شرب ي'كتال به، فارسي معرب. والد>ر_اق'
والد>ر\ياق' والد>ر\ياقة�، كله الت>ر\ياق، معرب أيضاv؛ قال رؤبة:

قد كنت' ق%ب\ل الك1ب.ر, الط©ل}خ.م>،
وقب\ل ن.ح\ض, الع.ض.ل, الز>ي.م>،
ر,يق1ي ود1ر\ياقي ش1فاء الس�م>

الن_ح\ض': ذ%هاب اللحم، والز>ي.مe: ال�ك}ت.نز. وحكى الجري د.رياق،
بالفتح. وحكى ابن خالويه أنه يقال ط1ر\ياق، بالطاء، ل4ن الطاء والدال

والتاء من مرج واحد، قال: ومثله مد_ه ومط�ه وم.ت_ه. وقالوا:
ط%ر.ن\ج.ب,ي ف الترنبي، وط%ف}ليس ف ت.ف}ليس، وال1ط}ر.ص ف الترس. ويقال

للخمر د1ر\ياقةD على الن_سب.؛ قال ابن مقبل:
س.ق%ت\ن بص.ه\باء د1ر\ياقة{،

مت ما ت'ل%ي>ن\ عظام1ي ت.ل1ن\
أ%بو تراب عن م'د\ر,ك السeل%مي: يقال م.ل�سن الرجل بلسانه وم.ل�ق%ن

ود.ر_ق%ن أ%ي لي_نن وأ%صلح من ي'د.ر>ق�ن وي'م.لYس'ن
وي'م.لYق�ن. ابن ال4عراب: الد_ر\ق' الصeل}ب' من كل شيء.

@دردق: الد_ر\د.ق': الص>ب\يان الص>غار. يقال: و,ل}دانD د.ر\د.ق¬
ود.راد1ق'. والد_ر\د.ق: الصغي من كل شيء، وأ%صله الصغار من الغنم، والمع

الد_رادق. والد_ر\داق': دكÒ صغي م'ت.لب>د، فإذا ح.ف%ر\ت. كشف}ت. عن
رمل؛ وأنشد العشى:

وت.عاد.ى عنه، الن_هار.، ت'وار,يـ
ـه1 ع1راض' الر>مال, والد_ر\داق,

قال ال4زهري: أ%ما الد_ر\داق' فإنا ح1بال صغار من ح1بال الرمل
العظيمة. والد_ر\د.ق': صغار البل والناس؛ قال ال4عشى:

يهب' ال1ل�ة% ال%راج,ر.، كالب'س\ـ
ـتان1، ت.ح\ن'و ل1د.ر\د.ق� أ%ط}فال,

@درشق: د.ر\ش.ق. الشيء4: خل%طه.



@درفق: ال�د\ر.ن\ف1ق': ال�س\ر,ع ف سيه. يقال: اد\ر.ن\ف1ق\
م'ر\م.ع1ل¾ أ%ي ام\ض, راشداv. ود.ر\ف%ق. ف م.ش\ي,ه: أ%سرع. واد\ر.ن\ف%ق%ت1

الناقة إذا مضت ف السي فأ%سرعت. واد\رنف%ق: تقد_م. واد\ر.ن\ف%ق%ت البل إذا
تقد_مت البل�. الليث: اد\ر.ن\ف%ق. أ%ي اق}ت.حم ق�د'ماv. أ%بو تراب:

مر_ مر�اv د.ر.ن\ف%قاv ود.ل%ن\ف%قاv، وهو م.رÒ سريع شبيه بال%م\ل%جة.
@درمق: الد_ر\م.ق': لغة ف الد_ر\مك وهو الدقيق ال�ح.و_ر'. وذكر عن

خالد بن صفوان أ%نه وصف الدرهم فقال: ي'طع1م الد_ر\مق وي.ك}س'و
الن_ر\مق.، فأ%بدل الكاف قافاv؛ أراد بالن_رمق 

(* قوله «أراد بالنرمق إل» عبارة
النهاية: وهو فارسي معرب أصله النرم.) بالفارسية ن.ر\م.

@دسق: الد_س.ق': ام\ت1لء� ال%و\ض, حت ي.ف1يض. ود.س1ق. الوض'
د.س.قاv: ام\تل4 وساح. ماؤ'ه، وأ%د\سقه هو؛ قال رؤ\بة:

ي.ر,د\ن% تت ال4ث}ل, س.ي_اح. الد_س.ق\
@دشق: أبو عبيدة: بيت¬ د.و\ش.ق¬ إذا كان ض.خ\ماv؛ وجل د.و\ش.ق¬ إذا كان

ضخماv، فإذا كان سريعاv فهو د.م\ش.ق¬، وال أ%علم.
@دعق: الد_ع\ق': ش1د_ة� وطء الدابة. د.ع.قت الدوابe ال4رض.

ت.د\ع.ق�ها د.ع\قاv: أ%ث�رت فيها. وف حديث علي، رضي ال عنه، وذكر فتنة فقال:
حت ت.د\عق. اليل� ف الد>ماء3 أي تطأ فيه. وطريق¬ دع\ق¬ وم.د\ع'وق.

ود'ع1ق. الطريق': كث1ر عليه الوطء؛ قال الراجز:
ي.ر\ك%ب\ن ث1ن\ي. لحب� م.د\ع'وق,،

نائي الق%راديد1 من الب'ث�وق
(* قوله «نائي إل» تقدم ف مادة قرد:

نايي القراديد من البؤوق).
وقد د.عق%ه الناس'. وطريق د.ع\ق وع\ثD أ%ي م.وطوء كثي الثار، وطريق

د.ع1ق 
(* قوله «دعق» كذا ضبط ف الصل وقال شارح القاموس ككتف وشاهده قول

رؤبة زوراv تاف إل كدعق بالسكون ملخصاv فانظره، وضبط ف مادة دعس
بفتحتي تبعاv لا وقع ف بعض نسخ الصحاح). قال رؤبة:

ز.و\راv تاف عن أ%شاآت1 الع'و.ق\
ف ر.س\م, آثار� وم1د\عاس� د.ع1ق\



ويقال دعق%ت البل� الوض. دع\قاv إذا وردت فازدحت على الوض؛ قال
الراجز:

كانت لنا كد.ع\قة1 الو,ر\د1 الص_د1ي
،eوقال بعض ضع.ف%ة أ%هل اللغة: الدع'ق' الد_ق .eوالد_ع\ق': الد_ق

�والعي زائدة كأ%نا بدل من القاف ال�ول، وليس بصحيح. ودع.ق%ت البل
.vمه من جوانبه. ود.ع.ق الاء د.ع\قاYالوض إذا خب.ط%ت\ه حت ت'ث%ل

ف%ج_ره؛ قال رؤبة:
ي.ض\ر,ب' ع1ب\ر.ي\ه وي.غ\ش.ى ال%د\ع.قا

ود.ع.قه ي.د\ع.ق�ه د.ع\قاv: أ%جهز عليه. والد_ع\قة: الدeف}عة. ويقال:
أ%صابت\نا د.عقة من مطر أ%ي د'ف}عة شديدة. ودعق عليهم اليل% ي.د\ع.ق�ها

:vإذا دف%عها عليهم ف الغارة. ودع.قوا عليهم الغارة د.ع\قا vد.ع\قا
دفعوها، والسم الد_ع\قة، وقيل: الد_ع\قة ال%ص\بوب عليهم الغارة؛ عن ابن

ال4عراب. والد_ع\قة: جاعة من البل. وخيل م.داع1يق': متقد>مة ف
الغارة تد'وس القوم ف الغارات. وأ%د\ع.ق. إبله: أ%رسلها. وش.لê د.ع\ق¬:

شديد. وف نوادر ال4عراب: م.داع1ق' الوادي وم.ثاد1ق�ه وم.ذاب,ح'ه
وم.هار,ق�ه م.داف1ع'ه. والد_ع\ق': ال%ي\ج والت_ن\ف1ي، وقد د.ع.ق%ه د.ع\قاv ول

يقال أ%دع.ق%ه؛ وأ%ما قول لبيد:
ف ج.م1يع� حاف1ظي ع.و\رات1هم\،

ل ي.ه'مeون1 ب,إ,د\عاق, الش_ل%ل}
فيقال: هو جع د.ع\ق وهو مصدر فتوه_مه اساv، أي أ%نم إذا فز,عوا ل

ي'ن.فYرون إبلهم، ولكن يمعونا ويقاتلون دونا لع1ز>هم؛ قال الصعمي:
أ%ساء4 لبيد ف قوله:

ل يهمون بإ,دعاق الشلل
وقال غيه: دع.قها وأ%دع.قها لغتان.

@دعسق: ليلة د'ع\س'ق�ةD: شديدة الظ©ل}مة؛ قال:
بات.ت\ لن_ ل%ي\لةD د'ع\س'ق�ه،

من غائر, العي, ب.ع1يد1 الشeق�ه\
@دعشق: الدeع\ش'وقة: دويب_ة كال�ن\ف�ساء، وربا قيل للصبي_ة والرأ%ة

القصية: يا د'ع\ش'وقة تشبيهاv بتلك الدويبة؛ وقال الوهري: دويبة ول
ي'حلYها. ودعشق: اسم.



@دعفق: الد_ع\ف%قة�: ال�م\ق.
@دعلق: قال ال4زهري: د.ع\ل%ق}ت ف هذا الوادي اليوم. وأع\ل%ق}ت
ود.ع\ل%ق}ت ف السأ%لة عن الشيء وأ%ع\ل%قت فيها أ%ي أ%ب\ع.د\ت فيها.
�@دغرق: الد_غ}ر.قة: إلباس' الليل كل� شيء. والد_غ�ر.قة: إس\بال

الس>ت\ر على الشيء، وقد ذكرا ف التهذيب أ%يضاv ف ترجة غردق.
والد_غ}ر.قة�: كد'ورة ف الاء، وقد د.غ}ر.ق. الاء. والد_غ}رقة�: غ%ر\ف' ال%م\أ%ة

والك%د1ر بالدeل1ي> على رؤ'وس البل؛ عن أ%ب زياد؛ قال الشاعر:
يا أ%خ.و.ي_ من س.لمان% اد\ف1قا،
قد طال% ما ص.ف�ي\ت'ما ف%دغ}ر,قا

والد_غ}ر.ق': الاء� الك%د1ر. ود.غ}ر.قه الق%دم' والت_خ\و,يض'،
ود.غ}ر.ق. عليه الاء. والد_غ}رقة�: غ%ر\ق' ال%م\أ%ة والك%د1ر.3 بالدeل1ي>

على رؤ'وس البل؛ عن أ%ب زياد؛ قال الشاعر:
والد_غ}ر.ق': الاء� الك%د1ر. ود.غ}ر.قه الق%دم' والت_خو,يض'.

.vشديدا vود.غ}ر.ق. عليه الاء4: صب_ه عليه ود.غ}ر.ق. الاء: صب_ه صب�ا
ود.غ}رق. مال%ه: كأ%نه صب_ه فأ%نفقه. وع.ي\ش¬ د.غ}ر.ق¬: واسع. ود.غ}ف}ق%ق.

الاء4: صبه كد.غ}رق%ه.
@دغفق: الد_غ}ف%ق': الاء� الصبوب. د.غ}ف%ق. الاء4 د.غ}ف%ق%ةv: صبه

vكد.غ}ر.ق%ه. وف الديث: فتوضأ}نا كل©نا منها ونن أ%ربع ع.ش\رة% مائة
vكثيا v؛ د.غ}فق. الاء4 إذا دف%قه وصب_ه ص.ب�اvها د.غ}ف%قة�ن'د.غ}ف1ق

واسعاv. ودغ}فق. ما ل%ه د.غ}فقةv ود1غ}فاقاv: صبه فأ%نف%قه وفر_قه وبذ�ره
وعيش¬ دغ}فق¬: واسع¬ م}ص1ب مثل د.غ}فل�. وفلن ف ع.يش د.غ}ف%ق� أ%ي

.vإذا كان مصبا Dواسع�. وعام¬ دغ}ف%ق¬ ودغ}ف%ل
vوقا�@دفق: دف%ق الاء� والد_م\ع' ي.د\ف1ق ويد\ف�ق د.ف}قاv ود'ف

وان\دف%ق وتد.ف�ق واست.د\ف%ق.: ان\صب_، وقيل: انصب_ بر_ة فهو دافق أي مدفوق
كما قالوا س1رÒ كات1م¬ أ%ي مكت'وم، لنه من قولك د'ف1ق الاء، على ما

ل يسم فاعله؛ ومنهم م.ن قال: ل يقال دف%ق الاء�. وكل© م'راق� داف1ق¬
وم'ن\د.ف1ق، وقد دق%ق%ه يد\ف1ق�ه وي.د\ف�ق�ه د.ف}قاv ود.ف�ق%ه.

والن\د1فاق': الن\ص1باب. والتدف©ق: التصبب. التهذيب: قال ال تعال: خ'ل1ق من
�ماء� داف1ق؛ قال الفراء: معن دافق مدفوق، قال: وأ%هل الجاز أ%ف}عل

لذا من غيهم أن يفعلوا الفعول فاعلv إذا كان ف مذهب نعت، كقول العرب:



هذا سرÒ كاتD وهمÒ ناصب¬ وليل نائم، قال: وأ%عان على ذلك أ%نا وافقت
رؤ'وس اليات الت هي معهن، وقال الزجاج: من ماء� دافق، معناه من ماء� ذي
د.ف}ق، قال: وهو مذهب سيبويه، وكذلك سرÒ كات ذو ك1ت\مان. واندفق الكوز

إذا د'ف1ق ماؤ'ه. ويقال ف الطYي.ة عند انصباب الناء: دافق خي وقد
أ%د\ف%ق}ت الكوز. إذا ب.د_د\ت ما فيه بر_ة. قال الزهري: الد_ف}ق ف

كلم العرب ص.بe الاء، وهو متعد. يقال: د.ف%ق}ت' الكوز فاندفق وهو
م.دف�وق، قال: ول أ%سع دف%ق}ت الاء4 فد.ف%ق لغي الليث، قال: وأ%حسبه ذهب

إل قوله تعال: خ'لق من ماء� دافق، وهذا جائز ف النعوت، ومعن دافق ذي
د.ف}ق كما قال الليل وسيبويه.

ابن ال4عراب: رجل أ%دف%ق' إذا انن ص'ل}ب'ه من ك1ب.ر أو غم�؛ وأنشد
الفض_ل:

وابن م1لط{ م'ت.جاف{ أ%دف%ق
وف الدعاء على النسان بالوت: د.ف%ق ال� روح.ه أ%ي أ%فاظه. ودفق�ت\

ك%ف�اه الن_د.ى أي صب_تا، شدد للكثرة. ودف%ق النهر' والوادي إذا
امتل4 حت ي.فيض الاء� من جوانبه. وس.ي\لD د'فاق، بالضم: يل� ج.ن.ب.ت.ي,

الواد1ي. وف حديث الس\ت1سق}اء: د'فاق الع.زائل,؛ الدeفاق': الطر
الواسع الكثي، والع.زائل: مقلوب الع.زال، وهي م.خارج الاء من ال%زاد.

vد_ام. ود.ف1ق. البعي' د.ف%قا�وف%م¬ أ%د\فق' إذا ان\صب_ت أ%سنانه إل ق
وهو أ%د\ف%ق': مال% م1ر\ف%قه عن جانبه. وبعي أ%دف%ق بي>ن الدف%ق, إذا

كانت أ%سنانه م'نتص1بةv إل خارج. ورجل أ%د\فق': ف ن,ب\تة أ%سنان,ه 
*)

قوله «ف نبتة أسنانه إل» كذا ف الصل ولعله ف نبتة أسنانه اأنصباب إل
قدام كما يؤخذ من قوله وفم أدفق أو نو ذلك . . . وتدف�قت1 ال�ت'ن:

أ%سرع.ت. وسي أ%دفق': سريع؛ قال الراجز:
ب.ي\ن الد>ف1ق�ى والن_جاء3 ال4د\ف%ق,

وقال أ%بو عبيدة: هو أ%قصى الع.ن.ق. يقال: سار القوم' سي\راv أ%دفق. أي
سريعاv. وجل دف%قÒ، مثل ه1ج.ف{ç: سريع ي.تدف�ق ف م.شيه، وال�نثى

د.ف�وق ود1فاق ود1ف%ق�ةD ود1ف1ق�ى ود1ف%ق�ى. وهو يشي الد>ف1ق�ى إذا
أ%سرع. وباع.د. خ.ط}و.ه، وهي م1ش\ية يتدف�ق فيها وي'س\ر,ع؛ وأ%نشد:

ت.م\ش1ي الع'ج.ي\لى من م.خاف1ة ش.د\ق%م�،



ي.م\ش1ي الد>ف1ق�ى وال%ن,يف وي.ض\ب,ر'
وقوله أنشده ثعلب:

على د1ف1ق�ى ال%ش\ي, ع.ي\س.جور,
فسره بأ%ن الد>ف1ق�ى هنا الشي السريع، وليس كذلك لن الد>فق�ى إنا

هي هنا صفة للناقة بدليل قوله ع.ي\سجور، وهي الشديدة. وف حديث
الز>ب\ر,قان1: أ%ب\غض' ك%نائن إل� الت ت.م\شي الد>ف1ق�ى؛ هي بالكسر

والتشديد والقصر: السراع ف الشي. وناقة د1فاق¬، بالكسر: وهي ال�تدفYقة ف
سيها م'س\ر,عةv. وقد يقال جل د1فاق¬ وناقة دف}قاء� وجل أ%د\فق'، وهو

شد_ة� ب.ي\نونة1 ال1ر\ف%ق عن النبي؛ وأ%نشد:
،vبع.ن\ت.ر,يس� ترى ف ز.و\ر,ها د.س.عا
وف ال%راف1ق, م1ن ح.ي\ز'وم1ها د.ف%قا

ويقال: فلن ي.تدف�ق ف الباطل تدف©قاv إذا كان ي'سارع إليه؛ قال
العشى:

فما أ%نا عم�ا ت.ص\ن.ع'ون بغاف1ل�،
ول بس.ف1يه{ ح1ل}م'ه ي.تدف�ق'

وجاؤوا د'ف}قة واحدة، بالضم، أي د'ف}عةv واحدة ود'فاق¬: موضع؛ قال
:�ساعدة

وما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء ي.س\ق1ي د.ب'وب.ها
د'فاق¬ فع'ر\وان� الك%راث1 ف%ض1يم'ها

vوقال أبو حنيفة: هو واد{. ويقال: هلل أ%دفق' إذا رأيته م.ر\قونا
أ%ع\ق%ف. ول تراه مستلقياv قد ارتفع طر.فاه؛ وقال أبو مالك: هلل أ%دفق خي

من هلل حاق1ن؛ قال: ال4دفق العوج، والاقن الذي يرتفع طر.فاه وي.ستلقي
ظهره'. وف النوادر,: هللD أ%دفق' أي م'ستو� أ%بيض ليس ي'ت.ن.كYب على

أحد طرفيه، قال أبو زيد: العرب تستحب أن ي.ه,ل� اللل� أ%دفق.، ويكرهون
أ%ن يكون مستلقياv قد ارتفع طرفاه. ابن بري: ود.وف%ق' قبيلة؛ قال

الشاعر:لو ك�ن\ت من د.و\ف%ق. أ%و بن,يها،
ق%ب,يلة قد ع.ط1ب.ت\ أ%ي\د1يها،
م'ع.و>د1ين. ال%ف}ز. حاف1ر,يها

@دقق: الد_قe: مصدر قولك د.ق%ق}ت الد_واء4 أ%د'ق©ه دق9اv، وهو
الر_ضe. والد_قe: الك%سر والر_ضe ف كل وجه، وقيل: هو أ%ن تضرب الشيء4



بالشيء حت ت.ه\ش1م.ه، د.ق�ة ي.د'ق©ه د.ق9اv ودق%ق}ت'ه فان\د.ق_.
والت_د\قيق': إنعام' الد_ق�. وال1د.قe وال1د.ق�ة� وال�د'قe: ما دق%ق}ت.

به الشيء4؛ قال سيبويه: وقالوا ال�د'قe ل4نم جعلوه اساv له
كال�ل}م'ود، يعن أ%نه لو كان على الفعل لكان قياسه ال1د.ق_ أو ال1د.ق�ة

لنه ما ي'عتمل با، وهو أ%حد ما جاء من الدوات الت ي'عتمل با على
م'فع'ل بالضم؛ قال العجاج يصف ال1مار وال�ت'ن:

ي.ت\ب.ع\ن. جأ}باv ك%م'د'ق> ال1ع\ط1ي\
يعن م1د\و.ك. الع.ط9ار، ح.س3ب أ%نه ي'د.قe به، وتصغيه م'د.ي\ق،

والمع م.داقe. التهذيب: وال�دق حجر ي'د�ق به الطيب، ضم� اليم لنه جعل
اساv، وكذلك ال�ن\خ'ل، فإذا جعل نعتاv ر'د_ إل م1ف}عل؛ وقول رؤبة أ%نشده

ابن دريد:
gي.ر\مي ال%لم1يد. ب,ج'ل}م'ود م1د.ق�

استشهد به على أن ال1دق� ما دققت به الشيء، فإن كان ذلك فمدق بدل من
eجلمود، والسابق' إل9 من هذا أنه م1فعل من قولك حافز مد.ق أ%ي يد'ق

الشياء، كقولك رجل م1ط}ع.ن، فإن كان كذلك فهو هنا صفة للمود؛ قال الزهري:
م'د'قÒ وأ%خواته وهي م'س\ع'ط وم'نخل وم'د\ه'ن وم'ن\ص'لD وم'ك}ح'لةD جاءت

نواد1ر.، بضم اليم، وموضع العي من مفعل�، وسائر كلم العرب جاء على
م1ف}عل ومف}علة فيما يعتمل به نو م1خ\ر.ز وم1ق}ط%ع وم1س.ل9ة وما

أ%شبهها.وف حديث عطاء ف الك%يل قال: ل دق� ول ز.ل}ز.لة%؛ هو أن ي.د'ق_ ما
ف اليكال من ال%كيال حت ي.ن\ض.م_ بعض'ه إل بعض.

.eبه ال4رز eشيء ي'د.ق :�والد_ق9اقة
والد_قوقة� والد_واقe: البقر والمر الت ت.د'وس الب'ر_.

والدeقاقة� والدeقاق': ما ان\د.ق_ من الشيء، وهو التراب الل�ي>ن
الذي ك%س.ح.ته الريح من الرض. ود'ق%ق' التراب: د'قاقه'، واحدتا د'ق�ة؛

قال رؤبة:
ت.ب\دو لنا أ%ع\لم'ه ب.ع\د. الغ.ر.ق\،
ف ق1ط%ع, الل, وه.ب\وات الدeق%ق\

والدeقاق': ف�تات كل شيء د'ق_. والدeق�ة� والدeق%ق': ما ت.س\ه.ك به
الريح من الرض؛ وأنشد:
بساه1كات{ د'ق%ق� وج.ل}جال}



وف مناجاة موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: س.ل}ن,ي حت
الدeق9ة؛ هي بتشديد القاف: ال1لح الدقوق. وهي أ%يضاv ما تسح.قه الريح من

التراب. والد�ق9ة�: مصدر الد_ق1يق، تقول: د.ق_ الشيء يد1ق� د1ق9ة، وهو على
أ%ربعة أناء ف العن.

والد_ق1يق': الطحي. والرجل القليل الي هو الد_ق1يق. والد_ق1يق:
المر الغامض. والدقيق: الشيء ل غ1ل%ظ% له. وأ%هل مكة يسم�ون تواب,ل
الق1د\ر كلها د'ق9ة؛ ابن سيده: الدeق9ة الت�وابل وما خ'لط به من البزار نو
الق1ز\ح وما أ%شبهه. والدeقة: اللح وما خلط به من البزار، وقيل: الدقة

اللح الدقوق وحده. وما له د'قة أ%ي ما له م1ل}ح. وامرأ%ة ل د'قة لا
إذا ل تكن م.ل1يحة. وإن فلنة لقليلة الدقة إذا ل تكن مليحة، وقال

كراع: رجل د.ق1م¬ م.د\قوق السنان على الث%ل مشتق� من الدق>، واليم زائدة،
وهذا يبطله التصريف.

والد>قe: كل شيء د.ق_ وصغ'ر؛ تقول: ما ر.زأ}ت'ه د1ق9اv ول ج,ل¾.
والد>قe: نقيض ال1لY، وقيل: هو صغاره دون ج.ل9ه وج,ل9ه، وقيل: هو

صغاره ور.د1يئه، شيء د1قÒ ود.ق1يق ود'قاق. ود1قe الشجر: صغاره، وقيل:
خ1ساسه. وقال أ%بو حنيفة: الد>ق ما د.ق� على البل من النبت ولن% فيأ}كله

الضعيف من البل والصغي وال4د\ر.د والريض، وقيل: د1ق©ه صغار ور.قه؛ قال
ج'ب,ي\ها ال4شجعي:

فلو أ%ن_ها قام.ت\ ب,ظ1ن\ب� م'ع.ج_م�،
ن.ف%ى ال%د\ب' عنه د1ق9ه، فهو كال1ح'

(* قوله «بظنب إل» هذا البيت أوردوه شاهداv على الظنب بالكسر أصل
الشجرة، ووقع ف مادة بج بطاء مهملة مضمومة ف البيت وتفسيه وهو خطأ).

ورواه ابن دريد:
فلو أ%نا طافت بن.ب\ت{ م'ش.ر\ش.ر�،

�نفى الد>ق_ عنه ج.د\ب'ه، فهو كال
ال�شرش.ر: الذي قد ش.ر\ش.رت\ه الاشية أ%ي أ%كلته. والد_قيق:

الطYح\ن. والد_ق1يقيe: بائع الدقيق. قال سيبويه: ول يقال د.ق9اق. ورجل}
د.ق1يق¬ بي>ن الد>ق�: قليل الي بيل؛ قال:

وإن جاءكم م1ن�ا غ%ر,يب¬ بأ%رضكم،
ل%و.ي\ت'م له، د1ق9اv، ج'نوب. ال%ناخر,



وشيء د.ق1يق: غامض. والد�قيق: الذي ل غ1لظ% له خلف الغليظ، وكذلك
الدeقاق' بالضم. والد>ق، بالكسر، مثله، ومنه ح'م�ى الد>ق�. قال ابن بري:

الفرق بي الد_قيق والر�ق1يق أ%ن الدق1يق خلف الغليظ، والر�قيق خلفل
الث�خي، ولذا يقال ح.ساء ر.قيق وح.ساء ثخي، ول يقال فيه حساء دقيق.

ويقال: سيف دقيق ال%ض\ر,ب، ور'م\ح د.ق1يق، وغ�صن دقيق كما تقول ر'مح غليظ
وغصن غليظ، وكذلك حبل دقيق وحبل غليظ، وقد ي'وق%ع الد�قيق من صفة المر

القي الصغي فيكون ضد�ه الليل؛ قال الشاعر:
فإن� الد_ق1يق. يه,يج' ال%ل1يل%،
وإن� الغ.ر,يب إذا شاء ذ%ل}

وف حديث معاذ قال: اس\ت.د1ق_ الدنيا واج\ت.ه,د رأ}ي.ك أ%ي اح\تق1رها
واستصغ1ر\ها، وهو است.ف}عل من الشيء الد�قيق. وقولم: أ%خذت' ج,ل9ه

ود1ق�ه كما يقال أ%خذت قليله وكثيه. وف حديث الدعاء: اللهم اغفر ل ذنب
كل�ه: د1ق�ه وج,ل�ه.

وما له د.ق1يقة ول ج.ل1يلة أ%ي ما له شاةD ول ناقة. وأ%تيته فما
vأ%د.ق�ن ول أ%جل�ن أ%ي ما أ%عطان إحداها، وقيل أ%ي ما أ%عطان دقيقا

:v؛ وقال ذو الرمة يهجو قوماvول ج.ل1يل
إذا اص\ط%ك�ت ال%ر\ب' ام\رأ% الق%ي\س,، أ%خ\ب.روا

ع.ضار,يط%، إذ كانوا ر,عاء الد_قائق,
أ%راد أ%نم رعاء الشاء والب.ه\م.

eوقد د.ق_ ي.د1ق .vودق�ق}ت الشيء4 وأ%د\ق%ق}ته: جعلته د.قيقا
د1ق�ةv: صار دقيقاv، وأ%دق�ه غيه ودق�ق%ه. ال�ف%ض_ل: الد_ق}داق' صغار

الن\قاء التراكمة. ابن العراب: الد_ق%قة� ال�ظهرون أق}ذال% الناس أ%ي
ع'يوبم، واحدها ق%ذ%لD. ود.ق_ الشيء4 يد'ق©ه إذا أظهره؛ ومنه قول

زهي:ود.ق©وا بينهم ع1ط}ر. م.ن\ش1م,
أي أ%ظهروا الع'يوب والع.داوات. ويقال ف التهد�د: ل4د'ق�ن_ ش'قور.ك

أي ل�ظه,رن� أ�مور.ك.
وم'س\ت.د.قe الساعد: م'ق%د_مه ما يلي الرeس\غ%. ومستد.قe كل شيء:

ما د.ق_ منه واس\تر.ق_. واست.د.ق_ الشيء� أي صار دقيقاv؛ والعرب تقول
للح.ش\و من البل الدeق�ة. وال1د.قe: القوي�. والد_ق}د.قة�: حكاية

أصوات حوافر الدواب� ف س'رعة تردeدها مثل الط�ق}ط%قة1. وال�داق�ة� ف



المر: الت_داقe. وال�داق�ة: فعل بي اثني، يقال: إنه لي'داق©ه
ال1ساب.

@دلق: الن\د1لق': التقدeم. وكل ما ندر خارجاv، فقد ان\دل%ق. الليث:
الد_ل}ق'، مزوم، خروج الشيء من م.خ\رجه سريعاv. يقال: د.ل%ق السيف' من

غ1م\ده إذا سقط وخرج من غي أ%ن ي'س.ل�؛ وأ%نشد:
كالسي\ف1، من ج.ف}ن, الس>لح، الد_ال1ق

ابن سيده: د.ل%ق السيف' من غ1مده د.ل}قاv ود'لوقاv وان\دل%ق، كلها:
استر\خى وخرج سريعاv من غي اس\ت1لل، وكذلك إذا انشق_ ج.ف}ن'ه وخرج منه.

وأ%د\ل%ق%ه هو ودل%ق}ته أنا د.ل}قاv إذا أ%ز\ل%ق}ته من غمده. وسيف¬
دال1ق¬ ود.لوق إذا كان س.ل1س. الروج من غمده يرج من غي س.ل�ç، وهو أ%ج\ود'

السeيوف وأخلص'ها؛ وكل© سابق متقد>م، فهو دالق.
وان\دل%ق بي أ%صحابه: سب.ق. فمضى. وان\دلق بطن'ه: استرخى وخرج

متقد>ماv. وطع.ن.ه فاند.ل%ق%ت\ أ%قتاب بطنه: خرجت أ%معاؤه. وف الديث: أنه، صلى
ال عليه وسلم، قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة في'لقى ف النار

فت.ن\د.ل1ق' أ%قتاب' بطنه؛ قال أ%بو عبيد: الندلق خروج الشيء من مكانه، يريد
خروج أ%معائه من ج.و\فه؛ ومنه الديث: جئت وقد أ%د\لق%ن الب.ر\د أ%ي

أ%خرجن. واندلق. السي\ل� على القوم أي هجم، واندلقت اليل. وخ.ي\لD د'ل�ق¬
:vف}عة؛ قال طرفة يصف خيلeأ%ي م'ن\د.ل1قة شديدة الد

د'ل}ق¬ ف غارة{ م.س\ف�وحة{،
كر,عال, الطي أ%س\راباv ت.م'ر\

(* ف ديوان طرفة روي صدر' البيت على هذه الصورة:
ذ�ل�ق' الغارة1 ف إفزاعهم).

وان\دل%ق الباب' إذا كان ي.ن\ص.ف1ق إذا ف�تح ل يثبت مفتوحاv. ود.ل%ق
باب.ه د.ل}قاv: فتحه ف%ت\حاv شديداv. وغارةD د'ل�ق¬ ود.لوق¬: شديدة

الدف}ع,؛ والغارة�: اليل ال�غي,رة، وقد د.ل%ق�وا عليهم الغارة% أي شنeوها.
�ويقال للخيل: وقد ان\دل%قت إذا خرجت فأسرعت السي. ويقال: د.ل%قت1 اليل

د'لوقاv إذا خرجت م'ت.تاب,عةv، فهي خيل د'ل�ق¬، واحدها دالق ود.لوق؛ وكان
يقال لع'مارة% بن زيد الع.ب\سي أخي الربيع بن زياد دال1ق لكثرة غاراته.

ود.ل%ق. الغارة% إذا قد_مها وب.ث�ها. ويقال: ب.ي\ناهم آم1نون إذ دل%ق
عليهم السيل�. ويال: أد\ل%ق}ت ال�خ_ة% من ق%ص.بة العظم فان\د.ل%قت.



ويقال: دل%ق البعي' ش1ق}ش1ق%ته ي.د\لق�ها د.ل}قاv إذا أخرجها فاندلقت؛ قال
:vالراجز يصف جل

ي.د\ل�ق م1ث}ل ال%ر.م1ي> الواف1ر,،
من ش.د\ق%م1ي¼ س.ب,ط1 ال%شاف1ر,

أي ي'خرج ش1قشقته مثل ال%ر.م1ي�، وهو د.ل}و مستو� من أد.م الر.م.
eوق والد_ل}قاء: الناقة الت تتكسر أسنانا من الك1ب.ر فت.م'ج�والد_ل

الاء؛ أنشد يعقوب:
شار,ف د.ل}قاء ل س1ن_ لا،

ت.ح\م1ل� ال4ع\باء من ع.ه\د1 إر.م\
وف حديث ح.ليمة: معها شارف دلقاء أي متكسرة السنان لكبها، فإذا شربت

الاء سقط من ف1يها، وهي الد>ل}ق1م' والد>ل}ق%م'؛ ال4خية عن يعقوب،
وقد يكون ذلك للذكر؛ قال:
له'م_ إن} كنت. ق%ب,ل}ت. ح.ج_ت1ج\،

فل ي.زال� شاح1ج¬ يأ}تيك. ب,ج\
أق}م.ر' ن.ه_از¬ ي'ن.ز>ي وف}ر.ت1ج\،

ل د1ل}ق1م' ال4س\نان1 بل ج.ل}د¬ ف%ت1ج\
قال أبو زيد: يقال للناقة بعد الب'زول شار,ف ث ع.و\ز.م¬ ث ل1ط}ل1طD ث

ج.ح\م.ر,ش¬ ث ج.ع\ماء ث د1ل}ق1م¬ إذا سقطت أض\راس'ها ه.ر.ماv؛
والدلقم، بالكسر، واليم زائدة، كما قالوا للد_ق}عاء د1ق}ع1م وللد_ر\داء

د1ر\د1م¬.
وجاء وقد د.ل%ق لام.ه أي وهو مهود من العطش والعياء. والد_ل%ق'،

بالتحريك: دويب_ة، فارسي معرب.
vدر.ن\ف%قا vدلفق: التهذيب ف الرباعي: أبو تراب م.ر_ م.ر�ا@

ود.ل%ن\ف%قاv، وهو م.رÒ سريع شبيه بال%م\لجة؛ قال: وأنشد علي بن شيبة
،vد.ل%ن\ف%قا vالغطفان:ف%راح. ي'عاط1يه,ن_ م.ش\يا

وهن_ بع1ط}ف%يه1 لن_ خ.ب,يب'
@دمق: د.م.قه ي.د\م'ق�ه د.م\قاv: كسر أسنانه كد.ق%مه؛ وأنشد الصمعي:

ويأ}ك�ل� ال%ي_ة% وال%يeوتا،
وي.د\م'ق' ال4ق}فال% والت_ابوتا

وي.خ\ن'ق الع.ج'وز. أو ت.م'وتا،



أو ت'خ\ر,ج. الأ}ق�وط% وال%ل}توتا
ودق%م. فاه ود.مق%ه د.ق}ماv ود.م\قاv إذا كسر أسنانه. ود.مق%ه ف البيت
ي.د\م1ق�ه وي.د\م'ق�ه د.م\قاv فهو م.د\موق ود.ميق، وأد\مق%ه: أدخله فيه.

.vدموقا vوان\دمق. عليهم ب.غ\تة: دخل بغي إذن، وكذلك دم.ق. أيضا
والندماق: الن1راط. واندم.ق الصي�اد' ف ق�ترته واندمق منها أيضاv إذا خرج.

ود.م.ق الصي�اد' ف ق�ترته واندمق فيها: دخل، واندمق منها: خرج، ضد�؛
وأد\مق}ته إدماقاv. وفيهم د.م\ق¬ إذا كانوا يدخلون على القوم بغي إذن

فيأ}كلون طعامهم؛ وروى شر بإسناد له أن خالداv كتب إل ع'مر: إن� الناس. قد
د.م.ق�وا ف ال%م\ر وت.زاه.د'وا ف ال%د>؛ أي أنم تاف%ت'وا ف ش'ربا

وانبسطوا وأكثروا منه. قال شر: قال ابن ال4عراب د.م.ق. الرجل� على
القوم ود.م.ر إذا دخل بغي إذن، ومعن قوله د.م.ق�وا ف المر أي دخلوا

وات_سعوا؛ قال رؤبة يصف الصائد. ودخوله ف ق�ت\رته:
ل%م�ا ت.س.و_ى ف خ.ف1ي> ال�ن\د.م.ق\

قال: م'ن\د.م.ق�ه م.د'خ.ل�ه؛ وقال غيه: ال�ند.مق ال�ت_س3ع.
والدم.ق، بالتحريك: الثلج مع الريح يغشى النسان من كل أو\ب حت يكاد.

يقتل م.ن ي'صيبه، فارسي معر�ب.
ويوم¬ داموق¬: ذو و.ع\كة{، فارسي معرب لن «الد_م.ه\» بالفارسية النفس

فهو د.م.ه\ك1ر أي آخذ بالنفس.
والدeم_ي\ق': اسم. ابن ال4عراب: الد_م\ق' الس_ر,قة. ويقال: أخذ

فلن من الال حت د.ق1م. 
(* قوله «حت دقم» كذا ف الصل، والذي ف شرح

القاموس: حت دمق). وحت ف%ق1م. أي حت اح\ت.ش.ى.
@دمق: الد_م\ح.ق' من ال4طعمة: معروف. والدeح\موق' والدeم\ح'وق':

العظيم البطن.
@دمق: د.م\خ.ق. ف م.ش\يه وح.د1يثه ي'د.م\خ1ق د.م\خقةv: ت.ثاقل؛ وقال

الليث: وهو الثقيل ف مشيه الديد ف تكلفه؛ ومثله اشتقاق الفعل، فما كان
من الفعل الرباعي نو د.م\خق. وش.ي\طن. بوزن ف%ع\ل%ل قلت ش.ي\طن. فلن،

وإذا قلت شيطن. فإنه منه تويل إل حال الشيطان، فإذا ق�د�م الفعل فهو واحد
ف كل وجه، وذلك أنك تقول فعلوا قالوا، وللثني فعل قال، فلما أظه.رت

السم قلت فعل القوم، فإذا قد_م\ت. ال4ساء قلت القوم فعلوا وإنا



فعلوا خب ال4ساء ول تعل للقوم ف1علv لنك تقول عبد ال ضربته، فالاء
هي لعبد ال؛ وكذلك الواو الت ف فعلوا هي للقوم، فافهم ذلك ونوه.

.vقال أبو منصور: ل أجد د.م\خق. لغي الليث وأرجو أن يكون صحيحا
@دمشق: د.م\ش.ق. ع.م.ل%ه: أس\ر.ع فيه. ود.م\ش.ق. الشيء4: ز.ي_ن.ه؛ قال

أبو ن'خ.ي\لة%:
د'م\ش1ق. ذاك. الص_خ.ر' ال�ص.خ_ر'

والد_م\شق': الناقة ال%ف1يفة السريعة؛ وأنشد أبو عبيدة قول الزفيان:
وم.ن\ه.ل� طام� عليه الغ.ل}ف%ق'

ي'ن,ي'، أو ي'س\د1ي به ال%و.ر\ن.ق'
و.ر.د\ته'، والليل� داج� أب\ل%ق'،

وصاح1ب,ي ذات' ه1باب� د.م\ش.ق'،
كأن_ها بعد. الك%لل, ز.و\رق'

قال: وكذلك ناقة د1م.ش\ق¬ مثال� ح1ض.ج\ر.
ود1م.ش\ق': مدينة، من هذا أخذ، قيل: ف%د.م\ش1ق�وها أي ابن'وها بالعجلة؛

قال الوهري: د1م.ش\ق' قصبة الشام؛ قال الوليد بن عقبة:
ق%ط%ع\ت. الد_ه\ر. كالس_د1ر, ال�ع.ن_ى

ت'ه.د>ر ف د1م.ش\ق.، وما ت.ر,ي'
ويروى: ت'هد�د. التهذيب: د1م.ش\ق اسم ج'ند من أج\ناد الشام.

ود.م\ش.ق}ت ف الشيء: أس\ر.ع\ت. ال4زهري ف ترجة دشق: جل د.و\شق إذا
كان صخماv، فإن كان سريعاv فهو د.م\ش.ق.

@دملق: ال�د.م\ل%ق من الجر ومن الافر,: ال4ملس ال�د.و_ر مثل
ال�د.م\ل%ك وال�د.م\ل%ج؛ قال رؤبة:

ب,ك�ل9 مو\ق�وع, النeسور, أخ\ل%قا
لم� ي.د'قe الج.ر ال�د.م\ل%قا

قال: وكذلك الافر؛ قال:
وحاف1ر¬ ص'ل}ب الع'ج.ى م'د.م\ل%ق'،

وساق' ه.ي\ق� أن\ف�ها م'ع.ر_ق'
وأنشد ابن بري ل4ب النجم:
وكل9 ه1ن\د1ي� ح.ديد1 الر_و\ن.ق,،

ي.ف}ل1ق' رأس. البيضة1 ال�د.م\ل%ق,



وحجر د'م.ل1ق¬ ود'م\ل�وق¬ ود'مال1ق¬ م'د.م\ل%ق¬ د'م\ل�وق¬: شديد'
الس\تدارة؛ وأنشد:

وع.ض_ بالناس ز.مانD عارق'،
ي.ر\ف%ضe منه ال%جر' الدeمال1ق'

أبو خية: الدeم\ل�وق والدeمالق الجر ال4ملس مثل الكف. وف حديث
ثود: رماهم ال بالد_مال1ق أي بالجارة ال�ل}س,، وجع د.مال1ق

د.مال1يق'، وقد د'م\ل1ق.؛ وقيل: الدeم.ل1ق' الجر ال4ملس الصeلب؛ يقال:
د.م\ل%ق%ه ود.م\ل%كه إذا م.ل�سه وس.و�اه؛ ومنه حديث ظ%ب\يان% وذكر ثوداv فقال:

رماهم ال بالد_مال1ق وأهلكهم بالص_واع1ق؛ التفسي ال4خي لبن
قتيبة. وف%رج د'مال1ق¬: واسع عظيم؛ قال جندل بن الثن:

جاءت\ به م1ن ف%رجها الدeمال1ق,
وشيخ د'مال1ق¬: أصلع'. ورجل د'مالق الرأس,: ملوق�ه. ورجل د.م.ل�ق'

الوجه: م'ح.د_ده. قال أبو حنيفة: الدeمال1ق' من الك%مأة أصغر من الع'ر\جون
وأقصر ما يكون ف الروض، وهو طي�ب، وقل�ما ي.سود�، وهو الذي كأن رأسه

م1ظ%ل9ة.
@دنق: الد�ان,ق والد�ان.ق': من ال4وزان، وربا قيل داناق¬ كما قالوا

للد>ر\هم, در\هام، وهو سدس الدرهم؛ وأنشد ابن بري:
يا ق%و\م,، م.ن ي.ع\ذ1ر' من ع.ج\ر.د

ألقات1ل, الرء على الدان,ق؟
وف حديث السن: لعن ال الدان,ق. ومن د.ن_ق؛ الد_انق، بفتح النون

وكسرها: هو سدس الدينار والدرهم كأنه أراد النهي عن التقدير والنظر ف
الشيء التافه القي، والمع دوان,ق ود.وان,يق'؛ ال4خية شاذة، ومنهم من

فص�له فقال: جع دان,ق دوان,ق، وجع دان.ق دوانيق، قال: وكذلك كل جع جاء
على ف%واع1ل وم.فاع1ل فإنه يوز أن يد بياء، قال سيبويه: أما الذين قالوا

دوانيق فإنا جعلوه تكسي فاعال وإن ل يكن ف كلمهم كما قالوا ملميح،
وتصغيه د'وي\نيق وهو شاذ9 أيضاv. ابن ال4عراب عن أب الكار,م قال:

الد_نيق' والك1يص' والصeوص' الذي ينزل وحده ويأكل وحده بالنهار، فإذا كان
الليل أكل ف ض.و\ء القمر لئل9 يراه الضي\ف'.

وت.د\ن,يق' الشمس للغ'روب: د'ن'و�ها. ود.ن_قت الشمس' ت.د\ن,يقاv: مالت
للغروب. وت.د\ن,يق' العي: غ�ؤورها. ود.ن_ق%ت عين'ه ت.د\ن,يقاv: غارت\.



ود.ن_ق وجه'ه: ه'ز,ل، وقيل: د.ن_ق وجهه' إذا اصفر� من الرض. ودن_ق
الر_جل�: مات، وقيل: دن_ق للموت تدنيقاv دنا منه. وف حديث ال4وزاعي: ل

بأس لل4س1ي إذا خاف أن ي'م.ث�ل به أن ي'د.ن>ق للموت أي ي.دن'و منه؛
يريد له أن ي'ظهر أنه م'ش\ف{ على الوت لئل ي'م.ث�ل به. ويقال لل4ح\مق

دان,ق¬ ودائق¬ وواد1ق¬ وه1ر\طD. والدان,ق': الساقط ال%هز'ول من الرجال.
أبو عمرو: مريض¬ دان,ق¬ إذا كان م'د\ن.قاv م'ح.ر_ضاv؛ وأنشد:

إن� ذوات1 الد_لY والب.خان,ق,
ي.ق}ت'ل}ن كل� وامق� وعاش1ق,،
حت_ى ت.راه كالس_ليم, الدا�ن,ق,

الليث: دن_ق وجه الرجل تد\ن,يقاv إذا رأيت فيه ض'م\ر ال�ز.ال من مر.ض
أو نص.ب.

والد_ن\قة�: ح.بة سوداء مستديرة تكون ف ال1نطة. والد_ن\قة:
الزeؤان؛ هذه عن أب حنيفة. وال�د.ن>ق: ال�ستق}ص1ي. يقال: دن_ق إليه النظ%ر.

ورن_ق.، وكذلك النظر الضعيف. قال السن: ل ت'د.ن>قوا في'د.ن_ق.
عليكم. والت_د\ن,يق' مثل التر\ن,يق: وهو إدامة النظر إل الشيء، وأهل

الع1راق يقولون فلن م'د.ن>ق إذا كان ي'داق� النظر ف م'عام.لته ون.فقاته
وي.س\ت.ق}ص1ي. ال4زهري: والتدنيق وال�داق9ة والس\تقصاء كنايات عن البخل

والشeح>. ابن ال4عراب: الدeن'ق' ال�ق%ت>ر'ون على ع1يالم وأنفسهم،
وكان يقال: من ل ي'د.ن>ق\ ز.ر\ن.ق، والز_ر\ن.قة� الع1ينة؛ وقال أبو

زيد: من العيون الاح1ظة� والظاه1رة وال�د.ن>قة، وهو سواء، وهو خروج العي
.vوظهورها؛ قال ال4زهري: وقوله أصح من جعل تدنيق العي غؤورا

@دنشق: د.ن\ش.ق¬: اسم.
@دهق: الد_ه\ق': شد�ة الض_غ\ط. والده\ق أيضاv: م'تابعة الشد�. ود.ه.ق
الاء4 وأد\ه.قه: أف}ر.غه إفراغاv شديداv. وف حديث علي، رضي ال عنه:

ن'ط}فةv د1هاقاv وع.ل%قةv م'حاقاv أي نطفة قد أف}رغت إفراغاv شديداv، من
قولم أد\ه.ق}ت الاء أف}ر.غته إفراغاv شديداv، فهو إذاv من ال4ضداد.

وأدهق الكأس.: شد_ مل4ها. وكأس¬ د1هاق: م'ت\رعة متلئة. وف التنزيل:
وكأساv د1هاقاv، قيل: م.ل4ى؛ وقال خ1داش بن ز'هي:

أتانا عامر¬ ي.ر\ج'و ق1رانا،
ويقال: أد\ه.ق}ت' الكأ}س. إل أص\بارها أي ملgتا إل أعال1يها. وف



التهذيب: دهق}ت الكأ}س أي ملgتا، وقيل: معن قوله د1هاقاv م'تتابعة على
vشار,ب,يها من الده\ق الذي هو متابعة الشد�، وال4و�ل أعرف، وقيل: د1هاقا

صافيةv؛ وأنشد:
ي.ل%ذ©ه بك%أ}س1ه الد>هاق

قال ابن سيده: وأم�ا ص1ف%ت'هم الكأ}س. وهي أنثى بالد>هاق ولفظه لفظ
التذكي فمن باب ع.د\ل ور,ضا. أعن أنه مصدر وصف به وهو موضوع موضع إدهاق،

وقد كان يوز أن يكون من باب ه1جان{ ود1لص� إل أ%نا ل نسمع كأ}سان
د1هاقان1؛ قال: وإنا حل سيبويه أن يعل د1لصاv وهجاناv ف حد المع

تكسياv ل1جان{ ود1لص ف حد� الفراد قول�هم ه1جانان1 ود1لصان1، ولول ذلك
:vلنه أكثر، فافهمه. ود.ه.ق. ل من الال د.ه\قة vلمله على باب ر,ضا

.vأعطان منه ص.د\را
والد_ه.ق': خشبتان ي'غ\م.ز' بما الس�اق. واد_ه.ق%ت1 الجارة: اشتد�

ت.لز'با ودخل بعض'ها ف بعض مع كثرة؛ وأنشد ال4زهري:
ي.نصاح' م1ن ج,ب\لة1 ر.ض\م� م'د_ه1ق\

والد>ه\قان� والدeهقان: التاجر، فارسي معر�ب. قال سيبويه: إن جعلت
د1هقان من الد_ه\ق ل تصرفه. هكذا قال من الدهق، قال: فل أدري أقاله على
أنه مقول أم هو تثيل منه ل لفظ معقول، قال: وال4غلب على ظن أنه مقول

وهم الد_هاق1نة� والد_هاق1ي؛ قال:
إذا ش1ئت' غ%ن_ت\ن د.هاق1ي' ق%ر\ية{،

وص.ن_اجةD ت.ح\د'و على كل م.ن\س3م
وقبله:

أل أب\ل1غا ال%س\ناء أن ح.ل1يل%ها،
ب,م.ي\سان{، ي'س\قى من ز'جاج� وح.ن\ت.م,

وبعده:
لع.ل� أمي. ال�ؤم1ني. ي.س'وء�ه
ت.ناد'منا بال%و\س.ق, ال�ت.ه.د>م,

إذا كنت. ند\مان فبال4كب.ر, اس\ق1ن،
ول ت.س\ق1ن بال4ص\غ.ر, ال�ت.ث%لYم,

يعن بأمي الؤمني عمر بن الطاب، رضي ال عنه، لنه هو الذي ول9ه.
والد_ه.ق'، بالتحريك: ضرب من العذاب، وهو بالفارسية «أ%ش\ك%ن\ج.ه».



ود.ه.ق}ت الشيء4: كس.ر\ته وقط%ع\ته، وكذلك د.ه\د.ق}ت.ه؛ وأنشد ال�ج\ر
بن خالد أحد بن قيس بن ث%ع\لبة%:

ن'د.ه\د1ق' ب.ض\ع. الل�ح\م, للباع, والن_دى،
وب.ع\ض'هم ت.غ\لي ب,ذ%م¼ م.ناق1ع'ه\

ونلب ض1ر\س. الض_ي\ف1 فينا، إذا ش.تا،
س.د1يف. الس_نام, ت.ش\ت.ر,يه1 أصاب,ع'ه\

ال%ناق1ع': الق�دور الصغار، واحدها م.ن\ق%ع، وم.ن\ق%عة؛ وأنشد ابن بري
ل4ب النجم:

قد1 اس\ت.حل©و القت\ل% فاق}ت'ل} واد\ه.ق,
والد_ه\د.قة: د.و.ران� الب,ض.ع, الكثي ف الق1در إذا غلت تراها ت.عل�و

مر_ة وت.س\ف�ل أخرى؛ وأنشد:
ت.ق%م_ص. د.ه\داق. الب.ض1يع,، كأن_ه

ر'ؤ'وس' ق%طاv ك�د\ر� د1قاق� ال%ناج,ر
@دهدق: ال4زهري ف النوادر: ز.ه\ز.ق. ف ضحكه ز.ه\ز.ق%ةv ود.ه\د.ق.

.vد.ه\د.قة
@دهق:

الدeهام1ق': التeراب الل�ي>ن. وأرض د.هام1يق: لي>نة دقيقة؛ أنشد
ابن دريد:

كأن_ما ف ت'ر\ب,ه1 الدeهام1ق,
م1ن\ ألYه ت.ح\ت. ال%ج,ي, الواد1ق,

ود.ه\م.ق. الط�ح1ي.: دق�ق%ه ولي_نه. وف حديث عمر ابن الطاب، رضي
vال عنه: لو شئت أن ي'د.ه\م.ق. ل لفعل}ت' ولكن ال تعال عاب قوما

فقال: أذ}هب\تم ط%ي>باتكم ف ح.يات1كم الدنيا واس\ت.م\ت.ع\ت'م با؛ معناه
لو شئت أن ي'ل%ي_ن. ل الطعام' وي'ج.و_د.. ود.ه\م.ق}ت' اللحم.: مثل

د.ه\د.ق}ت'ه. والد_ه\م.ق%ة�: ل1ي' الطعام, وطيبه ور,ق�ت'ه، وكذلك كل شيء�
لي>ن؛ قال الليث: وأنشدن خ.ل%ف¬ ال4حر ف نعت أرض:

ج.و\نD ر.واب ت'ر\ب,ه د.هام1ق'
يعن ت'ر\بة لي>نة. أبو عبيد: الد_ه\م.قة والد_ه\ق%نة سواء، والعن

فيهما سواء لن ل1ي. الطعام من الده\قنة. وال�د.ه\م.ق': ال�د.ق�ق.
وسع ابن الفقعسي يقول: ال�د.ه\م.ق الي>د من الطعام؛ قال وأنشدن



أعراب:إذا أر.د\ت. ع.م.لv س'وق1ي�ا
م'د.ه\م.قاv، فاد\ع' له س1ل}م1ي�ا

قال: وال�د.ه\م.ق الذي ل ي'جو�د، وهذا ضد ال4ول. التهذيب: أبو حات
بعدما ذكر أن� قوماv غ%ل1طوا فقالوا للشيء ال�جو_د م'ده\م.ق، والذي

ي'شف%ق عليه أيضاv م'ده\م.ق؛ واحتج با أنشده ابن ال4عراب:
إذا أردت عملv سوقي�ا

فظنوا أن السوقي� الرديء؛ قال: وأصحاب ال%رائي ي'عط�ون على ج,لء
ال1رآة فإذا اشترطوا عملv س'وق1ياv أض\عف�وا الكراء، قال: وهو أج\ود' العمل.

ابن سعان: ال�د.ه\م.ق ال�ستوي؛ وأنشد:
كأن9 ر,ز_ الو.ت.ر, ال�د.ه\م.ق,،
إذا م.طاها، ه.زم¬ من ف%ر.ق,

ود.ه\م.ق الفات1ل� الو.ت.ر. إذا جاء به مستوياv من أو_له إل آخره،
وأنشد:

د.ه\م.ق%ه الفات1ل� بي. الك%ف�ي\ن،
فهو أم1ي¬ م.ت\ن'ه ي'ر\ضي الع.ي\ن

التهذيب: ود.ه\م.ق}ت ف الشيء أي أسرعت. قال أعراب: كان م'د\ر,ك
الف%ق}ع.س3ي� يسم_ى م'د.ه\م1قاv لبيان لسانه وج,و\دة ش1عره؛ تقول: هو

م'د.ه\م1ق ما ي'طاق لسان'ه لت.ج\ويد1ه الكل وت.ح\بي,ه إي�اه.
.vم\ق'. والد�ائق': الال1ك ح'م\قا�@دوق: الدeوق'، بالضم: ال�وق' وال
vيقال: هو أح\مق' مائق¬ دائق¬؛ وقد ماق. وداق. ي.م'وق' وي.د'وق' م.واقة

ودواقةv ود.و\قاv وم'ؤ'وقاv ود'ؤ'وقاv. ورجل م'د.و_ق: م'ح.م_ق. أبو
سعيد: داق. الر_جل� ف فعله وداك. ي.د'وق' وي.د'وك إذا ح.م'ق. ومالD د.و\قى

ـ4ى  ور.و\
(* قوله «دوقى وروـى» كذا ف الصل.) أي ه.ز\ل%ى.

@دأك: داكأ القوم
(* قوله «داكأ القوم إل» هكذا بالصل، ول مل لذه العبارة هنا بل

ملها مادة دكأ، إل أن يكون هنا سقط والصل داكأ القوم ودأكهم دافعهم إل،
فإنما بعن واحد كما يفهم من القاموس وشرحه.) داف%ع.هم وزاح.م.هم، وقد

تداكؤوا؛ قال ابن مقبل:
وق%ر_ب'وا كل� ص1ه\م1يم� م.ن.اكب'ه'،



إذا ت.د.اكأ% منه د.ف}عه' شنف%ا
أ%ي تدافع ف سيه.

@دبك: الدeب.اك%ة�: الك1ر\ن.افة�، سوادية؛ عن أ%ب حنيفة.
@دبعك: الفراء: رجل د.ب.ع\ب.ك ود.ب.ع\بك1ي�: للذي ل يبال ما قيل له من

الشر.
@درك: الد_ر.ك': اللح.اق، وقد أ%دركه. ورجل د.ر_اك: م'د\ر,ك كثي
الد\راك، وقلما يئ ف%ع_ال من أ%ف}ع.ل% ي'ف}ع1ل إل أ%نم قد قالوا ح.س_اس

د.ر�اك، لغة أ%وازدواج، ول يئ ف%ع_ال من أ%ف}ع.ل% إل� د.ر_اك من
أ%د\ر.ك، وج.ب�ار من أ%جبه على الكم أ%كرهه، وس.أ}آر من قوله أ%سأ%ر ف
الكأ}س إ,ذا أ%بقى فيها سؤ\راv من الشراب وهي البقية، وحكى اللحيان:

رجل م'د\ر,كةD، بالاء، سريع الد\راك1، وم'د\ر,كة�: إسم رجل مشتق من ذلك.
وت.د.ارك. القوم': تلحقوا أ%ي ل%ح1ق آخر'هم أ%ول%هم. وف التنزيل: حت

إذا اد�ار.ك�وا فيها جيعاv؛ وأ%صله ت.د.اركوا فأدغمت التاء ف الدال
واجتلبت اللف ليسلم السكون. وت.د.ارك الث�ر.يان أ%ي أ%درك ثرى الطر ثرى

الرض. الليث: الد_ر.ك إدراك الاجة وم.ط}لب,ه. يقال: ب.كYر\ ففيه د.ر.ك.
والد_ر.ك: الل�ح.ق' من الت_ب,ع.ة1، ومنه ضمان الد_ر.ك1 ف عهدة

البيع. والد_ر.ك: اسم من الد\راك مثل الل�ح.ق. وف الديث: أ%عوذ بك من
vد.ر\ك الش_قاء؛ الد_ر\ك: الل�حاق والوصول إل الشيء، أدركته إد\راكا

ودركاv وف الديث: لو قال إن شاء ال ل ينث وكان د.ر.كاv له ف حاجته.
والد_ر.ك: الت_ب,عة�، يسكن ويرك. يقال: ما ل%ح1قك من د.ر.ك{ فعلي_

خلص'ه. والد\راك': اللحوق. يقال: مشيت حت أ%د\ر.كته وع1ش\ت' حت
أ%د\ر.ك}ت' زمانه. وأ%د\ر.ك}ت'ه ببصري أ%ي رأ%يته وأ%د\ر.ك. الغلم' وأ%د\ر.ك.
الثمر' أ%ي بلغ، وربا قالوا أ%د\ر.ك. الدقيق بعن ف%ن,ي.. واست.د\ر.ك}ت

ما فات وتداركته بعن. وقولم: د.ر.اك1 أ%ي أ%د\ر,ك\، وهو اسم لفعل
ال4مر، وكسرت الكاف لجتماع الساكني ل4ن حقها السكون لل4مر؛ قال ابن بري:

جاء د.ر.اك ود.ر_اك وف%ع.ال وف%ع_ال إ,نا هو من فعل ثلثي ول يستعمل
منه فعل ثلثي، ون كان قد استعمل منه الد_ر\ك'؛ قال ج.ح\د.ر بن مالك

النظلي ياطب ال4سد:
ل%ي\ثD ول%ي\ثD ف م.جال� ضنك1،

كلها ذو أن.ف وم.ح\ك1



وب.ط}شة{ وص1و\لة{ وف%ت\ك،
إن ي.ك}ش1ف ال ق1ناع الشك

بظ%ف%ر� من حاجت ود.ر\ك،
فذا أ%ح.قe م.ن\ز,ل بت.ر\ك1

قال أ%بو سعيد: وزادن هف9ان ف هذا الشعر:
الذئب ي.ع\وي والغ'راب ي.ب\كي

قال الصمعي: هذا كقول ابن م'ف%ر>غ
الريح' ت.ب\كي ش.ج\و.ها،

والبق' ي.ضحك ف الغ.م.امة
قال: ث قال جحدر أ%يضاv ف ذلك:
يا ج'م\ل� إ,نك1 لو شه,د\ت1 ك%ر,يهت،

ف يوم ه.ي\ج� م'س\د1ف{ وع.جاج,،
وت.ق%دeم1ي لليث أ%ر\س'ف نوه،
ك%ي\ما أكاب,ر.ه على ال4ح\ر.اج,

قال: وقال قيس بن رفاعة ف د.ر_اك:
وصاحب الو.ت\ر, ليس الدهر م'د\ر,ك%ه'

عندي، وإن لد.ر_اك¬ بأ%و\تار,
والد_رك: لاق الفرس, الوح\ش. وغيها. وفرس د.ر.ك الط�ريدة ي'د\ر,كها

كما قالوا فرس ق%ي\د' ال4و.اب,د1 أ%ي أ%نه ي'ق%ي>دها. والد_ر,يكة:
.�الط�ريدة

والد_راك: اتباع الشيء بعضه على بعض� ف ال4شياء كلها، وقد ت.د.ارك،
والد>راك: ال�داركة. يقال: د.ار.ك الرجل صوته أ%ي تابعه. وقال اللحيان:

ال�ت.د.ار,كة غي ال�ت.و.ات1رة. ال�ت.وات1ر': الشيء� الذي يكون
ه'ن.ي_ةv ث ييء� الخر، فإذا تتابعت فليست م'ت.و.ات1رة، هي م'ت.داركة

متواترة.
الليث: ال�ت.د.ار,ك من الق%و.اف والروف التحركة ما اتفق متحركان
بعدها ساكن مثل ف%ع'و وأ%شباه ذلك؛ قال ابن سيده: وال�ت.د.ار,ك' من

الش>ع\ر كل قافية توال فيها حرفان متحركان بي ساكني، وهي متفاع1ل�ن\
ومستفعلن ومفاع1ل�ن\، وف%ع.ل} إذا اعتمد على حرف ساكن نو ف%ع'ول�ن\ ف%ع.ل}،
فاللم من فعل ساكنة، وف�ل} إذا اعتمد على حرف متحرك نو ف%ع'ول� ف�ل}،



اللم من ف�ل} ساكنة والواو من ف%ع'ول� ساكنة، سي بذلك لتوال حركتي فيها،
وذلك أ%ن الركات كما قدمنا من آلت الوصل وأ%ماراته، فكأن� بعض
الركات أدرك بعضاv ول ي.ع'ق}ده عنه اعتراض الساكن بي التحركي.

وط%ع.ن.ه' طعناv د1راكاv وشر,ب شرباv د1راكاv، وضرب د1راك¬: متتابع.
والت_د\ر,يك': من الطر: أ%ن ي'د.ار,ك. الق%ط}ر' كأنه ي'د\ر,ك بعض'ه

بعضاv؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد أ%عراب ياطب ابنه:
و.اب,أ%ب أ%ر\واح' ن.ش\ر, ف1يكا،

كأ%نه وه\ن¬ لن ي.د\ر,يكا
إذا الك%رى سن.ات1ه1 ي'غ\ش1يكا،
ر,يح. خ'زام.ى و'لYي. الر_ك1يكا،

أ%ق}ل%ع. ل�ا ب.ل%غ% الت_د\ر,يكا
واس\ت.د\ر.ك الشيء4 بالشيء3: حاول إ,د\راكه به، واستعمل هذا ال4خفش ف

أ%جزاء العروض فقال: ل4نه ل ينقص من الزء شيء فيستدركه.
وأ%د\ر.ك. الشيء�: بلغ وقته وانتهى. وأ%د\ر.ك أ%يضاv: ف%ن,ي.. وقوله

تعال: بل اد_ار.ك1 علمهم ف الخرة؛ روي عن السن أ%نه قال: جهلوا علم
الخرة أ%ي ل علم عندهم ف أ%مر الخرة. التهذيب: وقوله تعال: قل ل يعلم

م.ن\ ف السموات وال4رض الغيب إل ال وما يشعرون أ%ي_ان ي'ب\عثون بل
اد_ار.ك. علمهم ف الخرة؛ قرأ% شيبة ونافع بل اد_ر.اك وقرأ% أ%بو عمرو

بل أ%د\ر.ك.، وهي ف قراءة ماهد وأ%ب جعفر الدن، وروي عن ابن عباس
أ%نه قرأ%: ب.لى آأ%د\ر.ك علمهم، يستفهم ول يشدد، فأ%ما من قرأ% بل

اد_ار.ك. فإن الفراء قال: معناه لغةv ت.د.ار.ك أ%ي تتابع علمهم ف الخرة،
يريد بعلم الخرة تكون أو ل تكون، ولذلك قال: بل هم ف شك منها بل هم منها

ع.م'ون، قال: وهي ف قراءة أ�4ب� ت.دار.ك.، والعرب تع.ل بل مكان أ%م
وأ%م مكان بل إذا كان ف أ%ول الكلمة استفهام مثل قول الشاعر:

فوال ما أ%د\ر,ي، أ%س.ل}م.ى ت.غ.و_ل%ت\،
أ%م الب'وم'، أ%م كلê إ,ل� ح.ب,يب'

معن أ%م بل؛ وقال أ%بو معاذ النحوي: ومن قرأ% بل أ%د\ر.ك ومن قرأ% بل
اد�ارك فمعناها واحد، يقول: هم علماء ف الخرة كقول ال تعال: أ%س\مع\

بم وأ%ب\ص1ر\ يوم يأ}توننا، ونو ذلك. قال السدي ف تفسيه، قال: اجتمع
علمهم ف الخرة ومعناها عنده أ%ي ع.ل1م'وا ف الخرة أ%ن الذي كانوا



يوع.د'ون به حق؛ وأ%نشد لل4خطل:
وأ%د\ر.ك. ع1ل}مي ف سو.اء4ة أ%نا

تقيم على ال4و\تار وال%ش\ر.ب الكدر
أ%ي أ%حاط علمي با أ%نا كذلك. قال ال4زهري: والقول ف تفسي أ%د\ر.ك.

واد_ار.ك. ومعن الية ما قال السدي وذهب إليه أ%بو معاذ وأ%بو سعيد،
والذي قاله الفراء ف معن ت.د.ار.ك. أ%ي تت.ابع علمهم ف الخرة أ%نا

تكون أ%و ل تكون ليس بالب.ي>ن,، إ,نا العن أ%نه تت.ابع علمهم ف
الخرة وتواطأ% حي ح.ق�ت القيامة وخسروا وبان لم صدق ما و'ع1د'وا، حي ل

ينفعهم ذلك العلم، ث قال سبحانه: بل هم اليوم ف شك من علم الخرة بل هم
منها ع.م'ون، أ%ي جاهلون، والش_ك ف أ%مر الخرة كفر. وقال شر ف قوله

تعال: بل أ%د\ر.ك. علمهم ف الخرة؛ هذه الكلمة فيها أ%شياء، وذلك أ%نا
وجدنا الفعل اللزم والتعدي فيها ف أ%ف}ع.ل% وت.ف%اع.ل% واف}ت.ع.ل%

واحداv، وذلك أ%نك تقول أ%د\ر.ك. الشيء4 وأ%د\ر.ك}ت'ه وت.د.ارك القوم'
واد_ار.كوا واد_ر.ك�وا إذا أ%در.ك. بعضهم بعضاv. ويقال: ت.د.اركته'

واد_ار.ك}ت'ه واد_ر.ك}ت'ه؛ وأ%نشد:
ت.د.اركت'ما ع.ب\ساv وذ�ب\يان بعدما

تفان.و\ا، ود.ق©وا بينهم ع1ط}ر م.ن\ش1م,
وقال ذو الرمة:

م.ج_ الن_د.ى ال�ت.دار,ك1
فهذا لزم؛ وقال الطرماح:

فلما اد_ر.ك}ناه'ن_ أ%بد.ي\ن. لله.و.ى
وهذا متعد. وقال ال تعال ف اللزم: بل اد_ار.ك. علمهم. قال شر:

وسعت عبد الصمد يدث عن الثوري ف قوله: بل اد_ار.ك. علم'هم ف الخرة
قال ماهد: أ%م تواطأ% علمهم ف الخرة؛ قال ال4زهري: وهذا يوافق قول

السدي ل4ن معن تواطأ% تقق واتفق حي ل ينفعهم، ل على أنه تواطأ%
بال%د\س كما ظنه الفراء؛ قال شر: وروي لنا حرف عن ابن الظفر قال ول أ%سعه

لغيه ذكر أ%نه قال أ%د\ر.ك. الشيء� إذا ف%ن,ي.، فإن صح فهو ف التأويل
ف%ن,ي. علم'هم ف معرفة الخرة، قال أ%بو منصور: وهذا غي صحيح ف لغة

العرب، قال: وما علمت أ%حداv قال أ%د\رك الشيء� إذا فن فل يعر�ج على هذا
القول، ولكن يقال أ%د\ر.كت1 الثYمار إذا بلغت إناه.ا وانتهى ن'ض\جها؛



وأ%ما ما روي عن ابن عباس أ%نه قرأ% بلى آأ%د\ر.ك. ع1ل}مهم ف الخرة، فإنه
إن صح استفهام فيه رد� وتك9م، ومعناه ل ي'د\ر,ك\ علمهم ف الخرة، ونو

ذلك روى شعبة عن أ%ب حزة عن ابن عباس ف تفسيه؛ ومثله قول ال عز
وجل: أ%م له الب.نات' ولكم البن'ون؛ معن أ%م أ%لف الستفهام كأ%نه قال أ%له
البنات ولكم البنون، اللفظ لفظ الستفهام ومعناه الرد� والتكذيب لم،

وقول ال سبحانه وتعال: ل تاف د.ر.كا ول تشى؛ أ%ي ل تاف أ%ن ي'د\ر,
ك%ك. فرعون� ول تشاه، ومن قرأ% ل ت.خ.ف\ فمعناه ل ت.خ.ف\ أ%ن ي'د\ر,

ك%ك. ول تش. الغرق.
والد_ر\ك' والد_ر.ك': أ%قصى ق%ع\ر الشيء، زاد التهذيب: كالبحر ونوه.
شر: الد_ر.ك' أ%سفل كل شيء ذي ع'م\ق كالر_ك1ي_ة ونوها. وقال أ%بو

عدنان: يقال أ%د\ر.كوا ماء الر_كي�ة إ,دراكاv، ود.ر.ك الر_ك1ي_ة قعرها
الذي أ�در,ك. فيه الاء، والد_ر.ك' ال4سفل ف جهنم، نعوذ بال منها:

أ%قصى قعرها، والمع أ%د\ر.اك. ود.ر.كات' النار,: منازل أ%هلها، والنار
د.ر.كات والنة درجات، والقعر الخر د.ر\ك ود.ر.ك، والد_ر.ك إل أ%سفل

والد_ر.ج' إل فوق، وف الديث ذكر الد_ر.ك السفل من النار، بالتحريك
والتسكي، وهو واحد ال4د\راك وهي منازل ف النار، نعوذ بال منها. التهذيب:

والد_ر.ك' واحد من أ%د\ر.اك جهنم من السبع، والد_ر\ك' لغة ف
الد_ر.ك. الفراء ف قوله تعال: إن النافقي ف الد_ر\ك ال4سفل من النار،

يقال: أ%سفل د.ر.ج, النار. ابن ال4عراب: الد_ر\ك الط�ب.ق' من أ%طباق
جهنم، وروي عن ابن مسعود أ%نه قال: الد_ر\ك' ال4سفل تواب,يت' من حديد

تص.ف�د' علهيم ف أ%سفل النار؛ قال أ%بو عبيدة: جهنم د.ر.كات¬ أ%ي منازل
وأ%طباق، وقال غيه: الد_ر.جات منازل وم.ر.اق� بعضها فوق بعض، فالد_ر.كات

ضد الد_ر.جات. وف حديث العباس: أ%نه قال للنب صلى ال عليه وسلم:
أ%ما كان ينفع ع.م_ك ما كان يصنع بك؟ كان يفظك وي.ح\د.ب عليك، فقال: لقد

أ�خ\ر,ج. بسبب من أ%سفل د.ر.ك من النار فهو ف ض.ح\ض.اح� من نار، ما
ي.ظ�نe أ%ن أ%حداv أ%شدe عذاباv منه، وما ف النار أ%هون عذاباv منه؛

العذاب لعله، صلى ال عليه وسلم، إياه ضد�اv للض_حضاح أو كالضد له،
والض_حضاح أ�ريد به القليل من العذاب مثل الاء الضحضاح الذي هو ضد الغ.م\ر؛

وقيل ل4عراب: إن فلناv يدعي الفضل عليك، فقال: لو كان أ%طول من مسية
شهر ما بلغ فضلي ولو وقع ف ض.ح\ضاح لغ.ر,ق. أ%ي لو وقع ف القليل من مياه



ش.ر.ف وفضلي لغرق فيه. قال ال4زهري: وسعت بعض العرب يقول للحبل الذي
يعلق ف ح.ل}قة1 الت_ص\دير, فيشد به الق%ت.ب' الد_ر.ك. والت_ب\ل1غ.ة%،

ويقال للحبل الذي يشد به الع.ر.اقي ث ي'ش.د� الر>شاء� فيه وهو مثن
الد_ر.ك'. الوهري: والد_ر.ك، بالتحريك، قطعة حبل يشد ف طرف الر>شاء3

إ,ل ع.ر\ق�و.ة1 الدلو ليكون هو الذي يلي الاء فل يعف%ن الر>شاء�. ابن
سيده: والد_ر.ك حبل ي'و.ث�ق' ف طرف البل الكبي ليكون هو الذي يلي

الاء فل يعف%ن بعض الرشاء عند الستقاء.
والد>ر\كة�: ح.ل}قة الو.ت.ر, الت تقع ف الف�ر\ضة وهي أ%يضاv سي

يوص.ل� بو.ت.ر الق%و\س العربية؛ قال اللحيان: الد_ر\كة القطعة الت توصل
البل إذا ق%ص'ر أ%و ال1زام.

ويقال: ل بار.ك ال فيه ول دار.ك ول تار.ك، إتباع كله بعن.
ويوم الد_ر.ك1: يوم معروف من أ%يامهم.

وم'د\ر,ك وم'د\ر,ك%ة�: اسان. وم'د\ر,كة�: لقب عمرو بن إ,لياس بن م'ض.ر،
لقبه با أ%بوه لا أ%درك البل. وم'د\رك بن الازي: فرس لك�ل}ثوم بن

الرث. ود1راك¬: اسم كلب؛ قال الكميت يصف الثور والكلب:
،vفاخ\تل� ح1ض\ن.ي\ د1راك{ وان\ث%ن حر,جا

�لزارع� ط%ع\ن.ةD ف ش1د\قها ن.ج.ل
أي ف جانب الطعنة سعة. وزارع أ%يضاv: اسم كلب.

@درمك: الدeر\م'وك: الطYن\ف%س.ة� كالدeر\ن'وك. وف حديث ابن عباس قال:
صليت معه على د'ر\م'وك قد ط%ب_ق. البيت كله، وف رواية د'ر\ن'وك،

بالنون، وهو على التعاقب. والد_ر\م.ك': دقيق ال�و_ار.ى؛ قال ال4عشى:
له د.ر\م.ك¬ ف رأ}سه وم.شارب،
وق1د\ر¬ وط%ب_اخ وكأ}س ود.ي\س.ق'

ابن ال4عراب: الد_رم.ك' الن_ق1يe ال�و_ار.ى. وف الديث ف صفة
أ%هل النة: وت'ر\ب.ت'ها الد_رم.ك'؛ هو الدقيق ال�و_ار.ى. وف حديث

قتادة بن النعمان: فقدم.ت\ ضاف1ط%ةD من الد_ر\م.ك1، ويقال له الد_ر\م.كة
وكأنا واحدته ف العن ؛ ومنه الديث: أ%نه سأ%ل ابن ص.ي_اد{ عن ت'ر\بة
النة فقال د.ر\م.كة بيضاء م1س\ك؛ قال خالد: الد_ر\م.ك' الذي ي'د.ر\م.ك

حت يكون د'قاقاv من كل شيء الدقيق والكحل وغيها، وكذلك التراب الدقيق
د.ر\مك؛ وخطب بعض الم\قى إل بعض الرؤساء كرية له فرد�ه وقال:



ام\س.ح\ من الد_ر\م.ك1 عن>ي فاكا،
إ,ن أ%راك. خاط1باv كذاكا

قال: والعرب تقول فلن كذ%اك. أ%ي س.ف1لةD من الناس.
@درنك: الدeر\ن'وك والد>ر\نيك: ضرب من الثياب أ%و الب'س\ط، له خ.م.ل

قصي كخ.م.ل الناديل وبه يشبه فروة البعي وال4سد؛ قال:
عن ذي د.ر.انيك. ول31بداv أ%ه\د.با

وأ%نشد الوهري لرؤبة:
ج.ع\د الد_ر.انيك رف%ل9 ال4ج\لد،

كأ%نه م'خ\ت.ض1ب ف أ%ج\ساد
وقد يقال ف جعه د.ر.ان,ك؛ قال الراجز:

أ%ر\س.ل}ت' فيها ق%ط1ماv ل�كال1كا،
كأن9 فوق ظهره د.ر.ان,كا

:vن\ف%سة؛ وأ%ما قول الراجز يصف بعياYر\ن'وك والد>ر\ن,ك': الطeوالد
كأنه م'جل�لD د.ر.انكا

فقد يكون جع د'ر\نوك، وهو ما ذكرنا من أنه ضرب من الثياب له خ.م.ل قصي
كخ.م.ل الناديل، وإنا يريد أ%ن عليه و.ب.ر. عامي أ%و أ%عوام، أ%و

أ%راد د.ر.ان,يكا فحذف الياء للضرورة، وقد يوز أ%ن يكون جع الد>ر\نك الت
هي الطYن\ف%سة. أ%بو عبيدة: الدeر\نوك الب,ساط، وجعه د.ر.انك. شر:
الد_ر.انيك تكون س'توراv وف�ر'شاv، والدeر\ن'وك فيه الصفرة والضرة،

قال: ويقال هي الطYن.افس. وف حديث ابن عباس قال: صليت معه على د'ر\نوك قد
ط%ب_ق البيت كله، وف رواية د'ر\م'وك، باليم، وهو على التعاقب.

@دسك: الد_و\س.ك': من أ%ساء ال4سد. ود.ي\س.ك%ى: قطعة عظيمة من
الن>عام والغنم.

@دعك: د.ع.ك الثوب. باللبس د.ع\كاv: أ%لن% خ'ش\ن.ت.ه. ود.ع.ك الصم.
د.ع\كاv: لي_نه وذل�له وم.ع.كه م.ع\كاv. ورجل م1د\ع.ك وم'د.اع1ك: شديد

الصومة. وت.د.اعك الرجلن ف الرب أ%ي ت.م.ر_س.ا. ورجل د.ع1ك¬ أ%ي
م.ح1ك¬. وت.داعك القوم': اشتدت الصومة بينهم. ود.ع.كه ف التراب: م.ر_غه.

والد_ع\ك مثل الد_ل}ك ود.ع.ك. ال4د1ي. د.عكاv: دلكه ولي_نه. وأ%رض¬
م.د\عوكة: كثر با الناس ور'عاة البل حت أ%فسدوها، وكثرت فيها آثارهم وهم

يكرهونا، إل أ%ن يمعهم أ%ثر سحابة ل بد_ لم منها. ويقال: ت.ن.ح_



عن د'ع\كة1 الطريق وعن ض.ح\ك1ه1 وض.ح�اك1ه1 وعن ح.ن�ان,ه1 وج.د1ي_ته
وس.ل1يق%ت1ه.

والدeع.ك': طائر، والدeع.ك: الضعيف، على التشبيه به؛ قال ابن بري:
الدعك الضعيف ال�ز\أ%ة؛ قال عبد الرحن بن حسان وكان لعمرو بن ال4هتم ولد

مليح الصورة وفيه تأنيث فقال:
قل ل1ل�ذي كاد، لول خ.ط© ليته،
يكون أ�نثى عليه الدeرe وال%س.ك'؛

هل أ%نت. إل ف%ت.اة� الي> إن أ%منوا،
يوماv، وأ%ن\ت.، إذا ماحاربوا، د'ع.ك'؟

والد>ع\كاية: الكثي اللحم، طال أو ق%ص'ر؛ قال ابن بري: والد>ع\كاية
القصي؛ قال الراجز:

أ%ما ت.ر.ي\ن رج'لv دع\كاي.ه\
ع.ك%و_كاv، إذا مشى، د1ر\حاي.ه\

أ%ن'وء� للقيام, آهاv آي.ه'،
أ%مشي ر'و.ي\داv تاه. تاي.ه\

فقد أ%ر'وع'، و.ي\ح.ك ال%د.اي.ه\
زعمت أ%ن ل أ�حسن ال�د.اية،

في.ا ي.ه{ أ%يا ي.ه{ أ%يا ي.ه\
.vع'ونة، وقد د.ع1ك. د.ع.كاeوالد_ع.ك': المق والر

والداع1كة�: المقاء الريئة. ورجل داع1ك¬ من قوم داع1كي إذا هلكوا
ح'م\قاv؛ أ%نشد ثعلب:

وطاو.ع\ت'م.ان داع1كاv ذا م.ع.اكة{،
لعمري لقد أ%و\د.ى وما خل}ت'ه ي'ودي

ويقال: أ%4حق داعكة، بالاء؛ وأ%نشد:
ه.ب.ن_قي� ضعيف الن_ه\ض,، داع1كة،
ي.ق}ن ال�ن.ى وي.راها أ%فضل الن_ش.ب,

والدeع\كة: لغة ف الدeع\قة وهي جاعة من البل.
.vهدم البل والائط ونوها، د.ك�ه ي.د'ك©ه د.ك9ا :eدكك: الد_ك@

الليث: الد_ك� كسر الائط والبل. وجبل د'كÒ: ذليل، وجعه د1ك%ك%ةD مثل
ج'ح\ر وج,حر.ة. وقد ت.د.ك}د.ك%ت1 البال� أ%ي صارت د.ك�او.ات، وهي رواب من



�طي، واحدتا د.ك�اء. وقوله سبحانه وتعال: وح'م1لت ال4رض والبال
فد'ك�ت.ا د.ك�ةv واحدة؛ قال الفراء: د.ك©ها زلزلتها، ول يقل فدك1ك}ن.

لنه جعل البال كالواحدة، ولو قال فد'ك�ت\ د.ك�ةv لكان صواباv. قال ابن
العراب: د.ك_ ه.د.م ود'ك_ ه'د1م..

والد>ك%ك': القيان� ال�ن\هالة. والد>ك%ك': ال1ضاب الفس_خة.
والد_كe: شبيه بالتل. والد_ك�اء�: الر_ابية من الطي ليست بالغليظة،

والمع د.ك�او.ات¬، أ%جروه مرى الساء لغلبته كقولم ليس ف ال%ض\ر.اوات1
صدقة. وأ%ك%مة د.ك�اء إذا اتسع أ%علها، والمع كالمع نادر لن هذا

صفة. والد_ك�اوات': تلل خلقة، ل يفرد لا واحد؛ قال ابن سيده: هذا قول
أ%هل اللغة، قال: وعندي أ%ن واحدتا د.ك�اء3 كما تقدم. قال الصمعي:

الد_ك�او.ات' من ال4رض الواحدة د.ك�اء وهي ر.و.اب� من طي ليست بالغ1لظ،
قال: وف ال4رض الد>ك%ك%ة�، والواحد د'ك�، وهي ر.4واب� مشرفة من طي
فيها شيء من غلظ، وي'ج\م.ع الد_ك�اء� من ال4رض د.ك�اوات ود'ك9اv، مثل

ح.م\راوات وح'م\ر.
والدeك�ك': النوق النفض1خة ال4س\ن,م.ة1. وبعي أ%د.كe: ل سنام له،

وناقة د.ك�اء3 كذلك، والمع د'ك� ود.ك�اوات مثل ح'م\ر ح'م\راوات قال
ابن بري: ح.م\راء ل يمعع باللف والتاء فيقال ح.م\راوات كما ل يمع
مذكره بالواو والنون فيقال أ%ح\م.ر'ون، وأ%ما د.ك�اء3 فليس لا مذكر ولذلك

جاز أ%ن يقال د.ك�او.ات، وقيل: ناقة د.ك�اء� للت افترش سنامها ف جنبيها
ول ي'ش\ر,ف، والسم الد_ك%ك'، وقد اندك. وفرس م.د\ك�وك: ل إش\ر.اف

ل1ح.ج.ب.ت1ه. وفرس أ%د.كe إذا كان م'تدانياv عريض الظهر. وكتب أبو موسى
إل عمر: إن_ا وجدنا بالع1راق خيلv ع1ر.اضاv د'ك�ا فما يرى أ%مي

الؤمني من أ%سهامها أ%ي ع1راض الظهور قصارها. وخيل د'كÒ وفرس أ%د.ك� إذا كان
عريض الظهر قصياv؛ حكاه أ%بو عبيدة عن الكسائي، قال: وهي الب.ر.اذين.

والد_ك�ة�: بناء يسطح أ%عله. وان\د.ك_ الرمل: تلبد، والدeك�ان� من
البناء مشتق من ذلك. الليث: اختلفوا ف الدeك�ان فقال بعضهم هو

ف%ع\لن من الد_ك�، وقال بعضهم هو ف�ع�ال من الد_ك%ن، وقال الوهري:
الد_ك�ة والدeك�ان� الذي يقعد عليه؛ قال ال�ث%ق9ب العبدي:

فأ%بق%ى باط1ل1ي، وال1دe منها،
كد'ك�آن1 الد_ر.اب,ن.ة1 ال%ط1ي



قال: وقوم يعلون النون أ%صلية، والد_ر.اب,ن.ة: الب.و_اب'ون، واحدهم
د.ر\بانD. والد_كe والد_ك�ة�: ما استوى من الرمل وسهل، وجعها د1كاك¬.

ومكان د.كÒ مس\ت.و�. وف التزيل العزيز: حت إ,ذا جاء وعد رب جعله
vبالتنوين قال: كأ%نه قال د.ك�ه' د.ك9ا v؛ قال ال4خفش ف قوله د.ك9اvد.ك9ا

مصدر مؤ.كد، قال: ويوز جعله أ%رضاv ذا د.ك¼ كقوله تعال: واسأ%ل,
القرية%، قال: ومن قرأ%ها د.ك�اء4 مدوداv أ%راد ج.ع.له مثل د.ك�اء4 وحذف
مثل؛ قال أ%بو العباس: ول حاجة به إل مثل وإ,نا العن جعل البل

 vد.ك�اء واحدا vأ%رضا
(* قوله واحداv: هكذا ف الصل)، قال: وناقة د.ك�اء�

إذا ذهب سن.امها. قال ال4زهري: وأ%فادن ابن اليزيدي عن أ%ب زيد جعله
د.ك�اv، قال الفسرون ساخ ف الرض فهو يذهب حت الن، ومن قرأ% د.ك�اء4

على التأ%نيث فلتأ}نيث ال4رض ج.ع.له أ%رضاv د.ك�اء. ال4خفش: أ%رض
د.كÒ والمع د'ك�وك. قال ال تعال: جعله د.ك�ا، قال: ويتمل أ%ن يكون

مصدراv لنه حي قال جع.ل%ه كأ%نه قال د.ك�ه فقال د.ك�ه' فقال د.ك9اv، أ%و
أ%راد ج.عله ذا د.ك¼ فحذف، وقد ق�رئ بالد، أي جعله أرضاv د.ك�اء مذف

ل4ن البل مذكر.
ود.ك_ ال4رض. د.ك9اv: س.و�ى ص.ع'ود.ها وه.ب'وطها، وقد ان\د.ك_

الكان. ود.ك_ التراب. ي.د'ك©ه د.ك9اv: كبسه وس.و�اه. وقال أ%بو حنيفة عن
أ%ب زيد: إ,ذا كبس السطح بالتراب قيل د.ك� التراب عليه د.ك9اv. ود.ك_

التراب على اليت ي.د'ك©ه د.ك9اv: هاله.
ود.ك%ك}ت' التراب على اليت أ%د'ك©ه إ,ذا ه1ل}ته عليه. ود.ك}د.ك}ت'
الر_ك1ي_ أ%ي دفنته بالتراب. ود.ك_ الر_ك1ي�ة د.ك9اv: دفنها وط%م_ها.

والد_ك: الدق�، وقد د.ك%ك}ت' الشيء أ%د'ك©ه د.ك9اv إذا ضربته وكسرته حت
سو�يته بال4رض؛ ومنه قوله عز وجل: ف%د'ك�تا د.ك�ةv واحدة.

والد>ك}د1ك' والد_ك}د.ك' والد_ك}د.اك' من الرمل. ما ت.ك%ب_س واستوى، وقيل:
هوبطن من ال4رض مستو، وقال أ%بو حنيفة: هو رمل ذو تراب يتلبد. ال4صمعي:

.vالد_ك}د.اك' من الرمل ما ال}ت.ب.د بعضه على بعض بال4رض ول يرتفع كثيا
Dوف الديث: أ%نه سأ%ل جرير بن عبد ال عن منزله فقال: س.ه\ل

ود.ك}د.اك¬ وس.ل%م¬ وأ%راك¬ أ%ي أ%ن أ%رضهم ليست ذات خ'ز'ونة؛ قال لبيد:
وغيث بد.ك}د.اك{، ي.ز,ين' و,ه.اد.ه'



نبات¬ كو.ش\ي الع.ب\ق%ري> ال�خ.ل�ب
والمع الد_كاد1ك والد_كاد1يك؛ وف حديث عمرو بن مرة:

إليك أ%ج'وب' الق�ور. بعد الد_كاد1ك1
وقال الراجز:

يا دار س.ل}م.ى بد.كاد1يك1 الب'ر.ق\
س.ق}ياv فقد ه.ي_ج\ت1 ش.و\ق ال�ش\ت.أ%ق\

والد_ك}د.ك والد>ك}د.ك' والد>ك}د.اك': أ%رض فيها غلظ. وأ%رض م.د\كوكة
إذا كثر با الناس ور,�عاة الال حت يفسدها ذلك وتكثر فيها آثار الال
وأ%بواله، وهم يكرهون ذلك إل أ%ن يمعهم أ%ثر سحابة فل يدون منه

بد�اv. وقال أ%بو حنيفة: أ%رض م.د\كوكة ل أ%سناد لا ت'ن\بت' الر>م\ث.
ود'ك_ الرجل، على صيغة ما ل يسم فاعله، فهو م.د\كوك إذا د.ك�ت\ه ال�م_ى

وأ%صابه مرض. ود.ك�ت\ه المى دك9اv: أضعفته. وأ%مة م1د.ك�ةD: قوية على
العمل. ورجل م1د.كÒ، بكسر اليم: شديد الوطء على ال4رض. ال4صمعي:

ص.ك%م\ت'ه ول%ك%م\ت'ه وص.ك%ك}ت'ه ود.ك%ك}ت'ه ول%ك%ك}ت'ه كله إذا دفعته. ويوم
د.ك1يك: تام�، وكذلك الشهر والول. يقال: أ%قمت عنده حولv د.كيكاv أ%ي

تام�اv. ابن السكيت: عام¬ د.ك1يك¬ كقولك حول ك%ر,يت¬ أ%ي تامÒ؛ قال:
أ%قمت ب'ر\ج.ان% حولv د.ك1يكا

وح.ن\ظل م'د.ك9ك¬: يؤكل بتمر أ%و غيه. ود.ك�كه: خلطه. يقال: د.ك�ك�وا
لنا. وت.د.اك_ عليه القوم إذا ازدحوا عليه. وف حديث علي�: ث

ت.د.اك%ك}تم علي_ ت.د.اك�ك. البل ال1يم على حياضها أ%ي ازدحتم، وأ%صل
الد_ك� الكسر. وف حديث أ%ب هريرة: أ%نا أ%علم الناس بشفاعة ممد يوم

القيامة، قال فت.د.اك_ الناس عليه. أ%بو عمرو: د.ك_ الرجل جاريته إذا جهدها
بإلقائه ثقله عليها إذا أ%راد جاعها؛ وأ%نشد البادي:

فق%د\ت'ك. من ب.ع\ل� ع.لم. ت.د'ك©ن
بصدرك، ل ت'غ\ن ف%ت1يلv ول ت'ع\لي؟

@دلك: د.ل%ك}ت' الشيء4 بيدي أ%د\ل�كه د.ل}كاv، قال ابن سيده: د.ل%ك.
الشيء4 ي.د\ل�كه د.ل}كاv م.ر.سه وع.ر.كه؛ قال:

أ%ب,يت' أ%س\ري، وت.ب,يت ت.د\ل�كي
و.ج\هك1 بالع.ن\ب.ر, وال1س\ك1 الذ�ك1ي

حذف النون من ت.ب,يت كما تذف الركة للضرورة ف قول امرئ القيس:



فاليوم. أ%ش\ر.ب\ غي. م'س\ت.ح\ق1ب
إ,ث}ماv من ال، ول و.اغ1ل,

،vمن ت.ب,يت أ%و حال vل4نه جعلها بدل vكي أ%يضا�وحذفها من ت.د\ل
فحذف النون كما حذفها من ال4ول؛ وقد يوز أ%ن يكون ت.ب,يت ف موضع النصب

بإ,ضمار أ%ن ف غي الواب كما جاء ف بيت ال4عشى:
لنا ه.ض\بة ل ينزل الذ©ل© و.س\طها،

ويأ}و,ي إ,ليها ال�س\ت.ج,ي' في'ع\ص.با
و.د.ل%ك}ت السنبل حت انفرك ق1شره عن ح.ب>ه. وال%د\ل�وك: الصقول.
ود.ل%ك}ت' الثوب إذا م'ص\ت.ه لتغسله. ود.ل%كه' الدهر': ح.ن_كه وعل�مه.

ابن العراب: الدeل�ك عقلء الرجال، وهم ال�ن'ك. ورجل د.ل1يك ح.ن,يك: قد
مارس ال�مور وع.ر.فها. وبعي م.د\ل�وك إذا عاو.د. السفار ومرن عليها،

وقد د.ل%ك%ت\ه السفار'؛ قال الراجز:
على ع.لواك1 على م.د\ل�وك1،

على ر.ج,يع, س.ف%ر� م.ن\هوك1
وت.د.ل�ك بالشيء: ت.خ.ل�ق به.

والد_ل�وك: ما ت'د'لYك به من طيب وغيه. وت.د.ل�ك. الرجل أ%ي د.ل%ك.
جسده عند الغتسال. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه كتب إل خالد بن

الوليد: إنه بلغن أ%نه أ�ع1د_ لك د.ل�وك ع'ج,ن. بالمر وإن أ%ظنكم، آل
ال�غية، ذ%ر\و. النار,؛ الد_ل�وك، بالفتح: اسم الدواء أ%و الشيء الذي
ي'ت.د.ل�ك به من الغ.س'ولت كالع.د.س وال�ش\نان وال4ش\ياء الطيبة،

كالس_ح'ور لا ي'ت.س.ح_ر به، والف%ط�ور لا يفطر عليه.
والدeلكة�: ما ح'ل1ب قبل الف1يقة ال�ول وقبل أ%ن تتمع الف1يقة

الثانية.
وفرس م.د\ل�وك ال%ج.بة: ليس ل1ح.ج.بته إشراف فهي م.ل}ساء مستوية؛ ومنه

قول ابن ال4عراب يصف فرساv: ال%د\ل�وك ال%ج.بة1 الضخم ال4ر\ن.بة1.
.vوك ال%ر\ق%فة إذا كان مستويا�ويقال: فرس م.د\ل

والد_ل1يك': طعام يتخذ من الزeب\د1 واللب شبه الثريد؛ قال الوهري:
وأ%ظنه الذي يقال له بالفارسية ج.ن\كال خ'س\ت. والد_ل1يك': التراب الذي
ت.س\ف1يه الرياح. ود.ل%ك%ت الشمس' ت.د\ل�ك د'لوكاv: غربت، وقيل اصفر_ت

ومالت للغروب. وف التزيل العزيز: أ%ق1م الصلة لد'ل�وك الشمس إل غ%س.ق



الليل. وقد د.ل%ك%ت\: زالت عن ك%ب,د1 السماء؛ قال:
ما ت.د\ل�ك' الشمس' إل ح.ذ}و. من\كب,ه1
ف ح.و\مة{، دونا الامات' والق%ص.ر'

واسم ذلك الوقت الد_ل%ك': قال الفراء: جابر عن ابن عباس ف د'ل�وك
الشمس أنه زوالا الظهر.، قال: ورأ%يت العرب يذهبون بالدeل�وك إل غياب

الشمس؛ قال الشاعر:
هذا م'قام' ق%د.م.ي\ ر.باح,،
ذ%ب_ب. حت د.ل%ك%ت\ ب.راح,

يعن الشمس. قال أ%بومنصور: وقد روينا عن ابن مسعود أ%نه قال د'ل�وك
الشمس غروبا. وروى ابن هانئ عن ال4خفش أ%نه قال: د'ل�وك الشمس من زوالا

إل غروبا. وقال الزجاج: د'ل�وك الشمس زوالا ف وقت الظهر، وذلك ميلها
للغروب وهو د'ل�وكها أ%يضاv. يقال: قد دل%ك%ت\ ب.راح, وب,راح, أي قد مالت
للزوال حت كاد الناظر يتاج إذا ت.ب.ص_رها أ%ن يكسر الشeعاع عن بصره

براحته. وب.راح,، مثل قطام,: اسم للشمس. وروي عن نافع عن ابن عمر قال:
د'ل�وكها ميلها بعد نصف النهار. وروي عن ابن ال4عراب ف قوله د.ل%ك%ت\

ب,راح,: استريح منها. قال ال4زهري: والقول عندي أ%ن د'لوك الشمس زوالا نصف
النهار لتكون الية جامعة للصلوات المس، والعن، وال أ%علم، أ%ق1م

الصلة يا ممد أ%ي أ%د1م\ها من وقت زوال الشمس إل غسق الليل فيدخل فيها
الول والعصر، وصلتا غ%س.ق, الليل ها العشاء4ان فهذه أ%ربع صلوات،

والامسة قوله: وقرآن% الف%ج\ر، العن وأ%قم صلة الفجر فهذه خس صلوات
فرضها ال تعال على نبيه، صلى ال عليه وسلم، وعلى أ%مته؛ وإذا جعلت

الدeل�وك الغروب كان ال4مر ف هذه الية مقصوراv على ثلث صلوات، فإن قيل:
ما معن الدeلوك ف كلم العرب؟ قيل: الدeلوك الزوال ولذلك قيل للشمس

إذا زالت نصف النهار د.ال1كة، وقيل لا إذا أ%ف%ل%ت\ دالكة ل4نا ف
الالتي زائلة. وف نوادر العراب: د.م.ك%ت الشمس ود.ل%ك%ت\ وع.ل%ت\

واع\ت.ل%ت\، كل هذا ارتفاعها. وقال الفراء ف قوله ب,راح,: جع راحة وهي الكف،
يقول يضع كفه على عينيه ينظر هل غربت الشمس بعد؛ قال ابن بري: ويقو�ي أ%ن

دلوك الشمس غروبا قول ذي الرمة:
م.صابيح ليست بالل�وات ي.ق�ود'ها

نوم¬، ول بالفلت1 الد_وال1ك1



وتكرر ذكر الدeلوك ف الديث، وأصله ال%ي\ل. والد_ل1يك': ثر الورد
يمرe حت يكون كالب'س\ر وينضج فيحلو فيؤكل، وله ح.ب� ف داخله هو

ب,ز\ره'، قال: وسعت أعرابي�اv من أ%هل اليمن يقول: للو.ر\د1 عندنا د.ليك¬ عجيب
كأ%نه الب'س\ر كباv وح'م\رةv حلو لذيذ كأ%نه ر'ط%ب ي.ت.هادى.

والد_ل1يك': نبات، واحدته د.ل1يكة.
ود'ل1ك%ت الرض: أكلت. ورجل م.د\لوك: أ�ل1ح_ عليه ف السألة؛ كلها
عن ابن ال4عراب. ود.ل%ك الرجل% حقه: م.ط%له. ود.ل%ك الرجل� غري.ه أي

ماطله. وسئل السن البصري: أ%ي'دال1ك' الرجل امرأ%ته؟ فقال: نعم إذا كان
م'ل}ف%جاv؛ قال أ%بو عبيد: قوله يدالك يعن ال%ط}ل بالهر. وكل ماط1ل،

فهو م'دال1ك. وقال الفراء: ال�دال1ك الذي ل يرفع نفسه عن د.ن,ي_ة{ وهو
م'د\ل1ك، وهم يفسرونه ال%ط�ول؛ وأ%نشد:

فل ت.ع\ج.ل} علي_ ول ت.ب'ص\ن،
ودال1ك}ن، فإن>ي ذو د.لل

وقال بعضهم: ال�دالكة الصابرة. وقال بعضهم: ال�دالكة اللاح ف
التقاضي، وكذلك ال�عار.كة.

والدeل%كة�: دو.ي\ب_ة، قال ابن دريد: ول أ%حقها. ود.ل�وك: موضع.
@دلعك: الد_ل}ع.ك'، مثال الد_ل}ع.س: الناقة الضخمة الغليظة السترخية؛

ال4زهري: هي الب.ل}عك والد_ل}عك الناقة الثقيلة.
@دمك: يقال لل4رنب السريعة الع.د\و,: د.م'وك، وقد د.م.ك%ت1 ال4رنب

تعد\م'ك' د'م'وكاv. والد_م\ك: أ%سرع ما يكون من عدوها. وب.ك}رة د.م'وك:
صلبة؛ قال:

ص.ر_اف%ة الق%ب> د.م'وكاv عاق1را
عاقر: ل مثل لا ول شبه، وقيل: ب.ك}رة د.م'وك ود.م.كوك سريعة ال%ر�،

وكذلك كل شيء شريع الر، وقيل: هي البكرة العظيمة يستقى با على
الس_انية. وف التهذيب: الد_م'وك أ%عظم من البكرة يستقى با على السانية، وجع

الد_م'وك د'م'ك.
ود.م.ك الشيء4 ي.د\م'كه د.م\كاv: طحنه. ور.ح>ى د.م'وك: سريعة الطحن،

وربا قالوا ر.حÝى د.م.ك}م.ك أ%ي شديدة الطحن. ويقال: أ%صابتهم دام1كة من
د.وامك الدهر أ%ي داهية. والد_ام1كة: الداهية.

vوشهر د.م1يك: تام كد.كيك؛ كلها عن كراع. ويقال: أ%قمت عنده شهرا



د.م1يكاv أ%ي شهراv تام�اv؛ قال كعب:
داب. شهرين ث ش.ه\راv د.ميكا

وال1د\ماك': الساف' من البناء؛ أ%نشد ثعلب:
ت.د'ك� م1د\ماك. الط�و,ي> ق%د.م'ه\

يعن ما بن على رأس البئر. ال4صمعي: الساف' ف البناء كل صف من
اللب,، وأ%هل الجاز يسمونه ال1د\ماك. وروي عن ممد بن عمي قال: كان بناء
الكعبة ف الاهلية م1د\ماك حجارة وم1د\ماك عيدان من سفينة انكسرت؛ وأ%نشد

ال4صمعي:
أل يا ناق1ض. اليثا

ق م1د\ماكاv فم1د\ماكا
وف حديث إبراهيم وإ,سعيل، عليهما الصلة والسلم: كانا يبنيان البيت
فيفعان كل يوم م1د\ماكاv؛ قال: الصف من اللب, أ%و الجارة ف البناء عند
أ%هل الجاز م1دماك، وعند أ%هل الع1راق ساف¬، وهو من الد_م\ك التوثيق،

وال1د\ماك خيط الب.ن_ناء والنج_ار أ%يضاv. وقال شجاع: د.م.ك%ت الشمس'
ف ال%و> ود.ل%كت\ إذا ارتفعت.
والد_م'وك: اسم فرس؛ وقال:
أنا ابن ع.م\رو�، وهي الد_م'وك'،
ح.م\راء ف حار,كها س'م'وك'،

كأن فاها ق%ت.ب¬ م.ف}ك�وك'
،�ود.م.ك الشيء� ي.د\م'ك د'موكاv أي صار أ%ملس. وال1د\م.ك': ال1ط}م.لة

وهو ما يوسع به البز.
وابن د'ماكة: رجل من سودان العرب. والد_م.ك}م.ك من الرجال وال3بل:

القوي الشديد. قال ابن بري: وجع الد_م.ك}م.ك1 د.مام1ك؛ أ%نشد أ%بو علي� عن
أ%ب العباس:

،vرأ%يت'ك1 ل ت'غ\ني. عن>ي ف%ت\ل%ة
إذا اخ\ت.ل%ف%ت\ ف9 ال%راوى الد_مام1ك'

وذكره ال4زهري ف الرباعي؛ قال ابن جن: الكاف ال�ول من د.م.ك}م.ك
زائدة، وذلك أنا فاصلة بي العيني، والعينان مت اجتمعتا ف كلمة واحدة

مفصولv بينهما فل يكون الرف الفاصل بينهما إل زائداv، نو ع.ث%و\ث%ل
وع.ق%ن\ق%ل وس'لل1م وخ.ف%ي\د.د، وقد ثبت أ%ن العي ال�ول هي الزائدة،



فثبت إذاv أ%ن اليم والكاف ال�وليي ها الزائدتان، وأ%ن اليم والكاف
ال�خريي ها ال4صلن، فاعرف ذلك. أ%بو عمرو: الد_ميك الثلج. ويقال

لز.و\ر, الناقة دام1ك؛ قال ال4عشى:
vت.رى ف م1ر\ف%ق%ي\ه تان'فا vوز.و\را

نبيلv، كبيت الص_ي\د.نان,ي> دام1كا
أ%بو زيد: د.م.ك الرجل� ف مشيه إذا أ%سرع، ود.م.كت البل ليلتها.

@دملك: الدeم\لوك: الجر ال4ملس الستدير. وحجر م'د.م\ل%ك م'د.م\ل%ق،
وقد ت.د.م\ل%ك. ثدي'ها، ول يقال ت.د.م\ل%ق.. وسهم م'د.م\ل%ك: وحجر

م'د.م\ل%ك، كلها: م%ل�ق. وال�د.م\ل%ك: الفتول العصوب. وت.د.م\ل%ك ثدي
الرأ%ة: ف%ل�ك ون.ه.د؛ وأ%نشد:
ل ي.ع\د' ث%د\ياها عن ان} ت.ف%ل�كا
م'س\ت.ن\ك1ران1 ال%س�، قد ت.د.م\ل%كا

ونصل م'د.م\ل%ك: أ%ملس مدور، وتقول منه: د.م\ل%ك}ت' الشيء فت.د.م\ل%ك.
وحافر م'د.م\ل%ك: مثل م'د.م\لق وم'دم\ل9ج. والدeم\لوك: الجر الدور.

@دنك: الد_و\ن.كان1 على لفظ التثنية: موضع؛ قال تيم ابن أب� بن مقبل:
ي.كادان1، بي الدو_gن.ك%ي\ن, وأ%ل}و.ة{،
وذات1 الق%ت.اد السeم\ر,، ي.ن\س.لخان1

قال الزهري: ل أ%جد فيه غي الد_و\نك1 وهو موضع ذكره ابن مقبل،
وأ%نشد البيت وروى القافية يع\تل1جان؛ قال وقال الطيئة:

أ%دار. س'ل%ي\مى بالد_وان,يك فالع'ر.ف
@دهك: الد_هك': الطحن والدق؛ عن كراع، وقد رويت بالراء؛ وقول رؤبة:

وإن} أ�ن,يخ.ت\ ر.ه\ب' أ%ن\ضاء ع'ر'ك\،
ر.د_ت\ ر.جيعاv بي أ%ر\حاء� د'ه'ك\

قال ابن سيده: هو عندي جع د.ه'وك، إما م.قولة وإما متوهة، وأ%رحاؤ'ها
أ%نيابا وأ%سنانا، ود.ه.ك الشيء4 ي.د\ه.ك�ه د.ه\كاv إذا طحنه وكسره.

@دهلك: د.ه\ل%ك: موضع، أ%عجمي معرب. والد_هال1ك': آكام سود معروفة؛ قال
كثYي ع.زة:

كان ع.د.و\لي�اv ز'هاء4 ح'م'ولا،
غ%د.ت\ ت.ر\ت.مي الد_ه\نا با والد_هال1ك'

@دوك: الد_و\ك': دق الشيء وسحقه وطحنه كما ي.د'وك البعي' الشيء



بك%ل}ك%له1. وداك. الطYيب. والشيء4 ي.د'وكه دو\كاv وم.داكاv أ%ي سحقه.
وال1د\و.ك' على م1ف}ع.ل: حجر يسحق به الطيب، وقيل: هو ما سحقت به.

وال%داك: حجر يسحق عليه الطيب؛ قال سلمة بن جندل:
ي.ر\قى الد_سيع' إل هاد{ له ت.ل%ع¬

ف جؤج'ؤ�، كم.داك الطي>ب م.خ\ضوب
وقال حيد بن ثور:

إذا أ%ن\ت. باك%ر\ت. ال%نيئة، باك%ر.ت\
م.داكاv لا من زعفران وإث}مدا

والدeوك أيضاv: صلءة الطيب؛ قال العشى:
vت.رى ف م1ر\ف%ق%ي\ه1 ت.جان'فا vوز'و\را

نبيلv، كد'وك1 الص_ي\د.نان,ي>، دام1كا
vورواه ابن حبيب: كبيت الصيدنان9، والصيدنان9 الل1ك، ودام1كا

مرتفعاv؛ ومن جعل الصيدنان9 العط�ار قال: كد'وك الصيدنان9 العط�ار قال:
كد'وك الصيدنان، ومعن دام1ك أ%ملس. وال%داك: الص_لية� الت ي'داك عليها
الطيب د.و\كاv وهي ص.لية العطر. وف حديث خيب: أ%ن النب، صلى ال

عليه وسلم، قال: ل�عطي_ الراية غداv رجلv يفتح ال على يديه، فبات
الناس ي.د'وكون تلك الليلة فيمن يدفعها إليه؛ قوله ي.د'وكون أي يوضون
ويوجون ويتلفون فيه. والد_و\ك: الختلط. و.ق%ع. القوم ف د.و\ك%ة{ ود'وكة

وب'وح أ%ي وقعوا ف اختلط من أ%مرهم وخصومة وشر، وجع الد_و\كة1 د1و.ك
ود1ي.ك، ومن قال د'وكة قال د'وك ف المع. وباتوا ي.دوكون د.و\كاv إذا

باتوا ف اختلط ود.وران. وت.داو.ك القوم أ%ي تضايقوا ف حرب أ%و شر. وداك.
الفرس' ال1ج\ر: علها. وداك. الرجل� الرأة ي.دوكها د.و\كاv وباك%ها

ب.و\كاv إذا جامعها؛ وأ%نشد:
ف%داك%ها د.و\كاv على الص>راط1،

ليس كد.و\ك1 زوجها الو.ط}واط1
والد_و\ك: ضرب من مار البحر. وروى أ%بو تراب عن أ%ب الربيع البكراوي:

د.اك القوم إذا مرضوا. وهو ف د'وكة{ أ%ي مرض.
@ديك: الد>يك': ذكر الدجاج معروف؛ وقوله:

وز.ق�ت الد>يك' بصوت ز.ق9ا
إنا أ%نثه على إرادة الدجاجة ل4ن الد>يك. دجاجة أ%يضاv، والمع القليل



أ%د\ياك، والكثي د'يوك ود1ي.كة. وأ%رض م.داك%ة وم.د1يكة: كثية
الد>ي.كة1. والد>يك' من الفرس: العظم الشاخص خلف أ�ذنه وهو ال�ش.شاء. وحكى

ابن بري عن ابن خالويه: الد>يك' عظم خلف ال�ذن، ول يصصه بفرس ول غيه.
الؤرج: الد>يك' ف كلم أ%هل اليمن الرجل ال�ش\فق الرؤوم، ومنه سي

الد>يك' د1يكاv، قال: والد>يك' الربيع ف كلمهم. والديك: الثاف،
الواحد والمع سواء.

@درمك: الدeر\م'وك: الطYن\ف%س.ة� كالدeر\ن'وك. وف حديث ابن عباس قال:
صليت معه على د'ر\م'وك قد ط%ب_ق. البيت كله، وف رواية د'ر\ن'وك،

بالنون، وهو على التعاقب. والد_ر\م.ك': دقيق ال�و_ار.ى؛ قال ال4عشى:
له د.ر\م.ك¬ ف رأ}سه وم.شارب،
وق1د\ر¬ وط%ب_اخ وكأ}س ود.ي\س.ق'

ابن ال4عراب: الد_رم.ك' الن_ق1يe ال�و_ار.ى. وف الديث ف صفة
أ%هل النة: وت'ر\ب.ت'ها الد_رم.ك'؛ هو الدقيق ال�و_ار.ى. وف حديث

قتادة بن النعمان: فقدم.ت\ ضاف1ط%ةD من الد_ر\م.ك1، ويقال له الد_ر\م.كة
وكأنا واحدته ف العن ؛ ومنه الديث: أ%نه سأ%ل ابن ص.ي_اد{ عن ت'ر\بة
النة فقال د.ر\م.كة بيضاء م1س\ك؛ قال خالد: الد_ر\م.ك' الذي ي'د.ر\م.ك

حت يكون د'قاقاv من كل شيء الدقيق والكحل وغيها، وكذلك التراب الدقيق
د.ر\مك؛ وخطب بعض الم\قى إل بعض الرؤساء كرية له فرد�ه وقال:

ام\س.ح\ من الد_ر\م.ك1 عن>ي فاكا،
إ,ن أ%راك. خاط1باv كذاكا

قال: والعرب تقول فلن كذ%اك. أ%ي س.ف1لةD من الناس.
@درنك: الدeر\ن'وك والد>ر\نيك: ضرب من الثياب أ%و الب'س\ط، له خ.م.ل

قصي كخ.م.ل الناديل وبه يشبه فروة البعي وال4سد؛ قال:
عن ذي د.ر.انيك. ول31بداv أ%ه\د.با

وأ%نشد الوهري لرؤبة:
ج.ع\د الد_ر.انيك رف%ل9 ال4ج\لد،

كأ%نه م'خ\ت.ض1ب ف أ%ج\ساد
وقد يقال ف جعه د.ر.ان,ك؛ قال الراجز:

أ%ر\س.ل}ت' فيها ق%ط1ماv ل�كال1كا،
كأن9 فوق ظهره د.ر.ان,كا



:vن\ف%سة؛ وأ%ما قول الراجز يصف بعياYر\ن'وك والد>ر\ن,ك': الطeوالد
كأنه م'جل�لD د.ر.انكا

فقد يكون جع د'ر\نوك، وهو ما ذكرنا من أنه ضرب من الثياب له خ.م.ل قصي
كخ.م.ل الناديل، وإنا يريد أ%ن عليه و.ب.ر. عامي أ%و أ%عوام، أ%و

أ%راد د.ر.ان,يكا فحذف الياء للضرورة، وقد يوز أ%ن يكون جع الد>ر\نك الت
هي الطYن\ف%سة. أ%بو عبيدة: الدeر\نوك الب,ساط، وجعه د.ر.انك. شر:
الد_ر.انيك تكون س'توراv وف�ر'شاv، والدeر\ن'وك فيه الصفرة والضرة،

قال: ويقال هي الطYن.افس. وف حديث ابن عباس قال: صليت معه على د'ر\نوك قد
ط%ب_ق البيت كله، وف رواية د'ر\م'وك، باليم، وهو على التعاقب.

@د حال1ك¬. وال%ل%ك�وك، بالتحريك: الشديد السواد. وأ%سود مثل� ح.ل%ك1
الغراب, وح.ن.ك1 الغراب، وشيء حال1ك¬ وم\ح\ل%ول1ك وم\ح\ل%ن\ك1ك¬ وح'ل}ك�وك،

ول يأ}ت ف ال4لوان ف�ع\ل�ول إل9 هذا؛ قال ابن سيده: قالوا وهو أشد
سواداv من ح.ل%ك1 الغراب، وأنكرها بعضهم وقال: إنا هو من ح.ن.ك الغراب

أ%ي م1نقاره، وقيل: سواده، وقيل: نون ح.ن.ك بدل من لم ح.ل%ك. قال يعقوب:
قال الفراء قلت ل4عراب: أ%تقول كأ%نه ح.ن.ك' الغراب, أ%و ح.ل%كه فقال:

ل أقول حلكه أبداv، وقال أبو زيد: ال%ل%ك اللون وال%ن.ك النقار؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

م1داد مثل حال1ك%ة1 الغ'راب،
وأ%قلم كم'ر\ه.ف%ة1 ال1راب,

يوز أ%ن يكون لغة ف ح.ل%ك الغراب، ويوز أ%ن يعن به ريشته خاف1يت.ه
�أ%و قاد1مته أ%و غي ذلك من ريشه. وف لسانه ح'ل}كة كح'ك}ل%ة{. وال�ل}كة

وال�ل}كاء� وال�ل%كاء� وال%ل%كاء� وال�ل�ك�ى على ف�ع'ل�ى: دويبة
شبيهة بالع.ظ%اءة. ال4زهري: وال�ل%كة� مثال ال�مز.ة ضرب من العظ%اء،
ويقال د'وي\بة تغوص ف الرمل؛ قال ابن بري: شاهده قول الراجز:

يا ذا الن>جاد1 ال�ل%ك%ه\،
والزوجة1 ال�ش\ت.ركه،

لي\س.ت\ ل1م.ن ل%ي\س.ت\ ل%ك%ه\
وكذلك ال%ل}قاء� مثل العنقاء.

@دأل: الد_أ}ل�: ال%ت\ل، وقد د.أ%ل% ي.د\أ%ل� دأ}لv ود.أ%لناv. أ%بو
زيد ف المز: دأ%ل}ت للش_يء3 أ%د\أ%ل دأ}لv ود.أ%لناv، وهي م1ش\ي.ة



شبيهة بال%ت\ل وم.ش\ي, ال�ث}ق%ل، وذكر ال4صمعي ف صفة مشي اليل:
الد_أ%لن مشي يقارب فيه الطو ويبغي فيه كأ%نه م'ث}قل من حل. يقال: الذئب

ي.د\أ%ل للغزال ليأ}كله، يقول ي.خ\ت1له. وقال أ%بو عمرو: ال�داء4لة بوزن
الداعلة ال%ت\ل. وقد د.أ%ل}ت' له ود.أ%ل}ته وقد تكون ف سرعة الشي.

�ابن ال4عراب: الد_أ%لن� ع.د\و¬ م'قار,ب. ابن سيده: د.أ%ل ي.د\أ%ل
د.أ}لv ود.أ%لv، وهي م1ش\ية فيها ضعف وع.ج.لة، وقيل: هو ع.د\و¬ م'قار,ب؛
أ%نشد سيبويه فيما تضعه العرب على أ%لسنة البهائم لض.ب¼ ياطب ابنه:

أ%ه.د.موا ب.ي\ت.ك، ل أ%با ل%كا
وأ%نا أ%مشي الد_أ%ل ح.وال%كا؟

،�وحكى ابن بري: الد_أ%ل م1ش\ية ت'شبه م1ش\ية الذYئب. والد_أ%لن
بالدال: م.ش\ي' الذي كأ%نه ي.ب\غ1ي ف مشيه من الن_شاط. ود.أ%ل له

ي.د\أ%ل� د.أ}لv ود.أ%لناv: خ.ت.له.
والد_أ%لن، بتحريك المزة أ%يضاv: الذئب؛ عن كراع.

والدeؤ'ول�: د'و.ي\ب_ة صغية؛ عنه أ%يضاv. قال: وليس ذلك بعروف.
والدeئ1ل: د'ويب_ة كالثعلب، وف الصحاح: دويبة شبيهة بابن ع1ر\س؛ قال كعب

ابن مالك:
جاؤ'وا ب.ي\ش�، لو ق1يس. م'ع\ر.س'ه

ما كان إ,ل� كم'ع\ر.س الدeئ1ل
قال ابن سيده: وهذا هو العروف. قال أ%حد بن يي: ل نعلم اساv جاء4

على ف�ع1ل غي هذا، يعن الدeئ1ل، قال ابن بري: قد جاء4 ر'ئ1م ف اسم
الست؛ قال الوهري: قال ال4خفش وإ,ل السمى بذا السم نسب أ%بو ال4سود

vؤ.ل، إ,ل� أ%نم فتحوا المزة على مذهبهم ف النسبة استثقالeالد
لتوال الكسرتي مع ياء4ي النسب كما ينسب إ,ل ن.م1ر ن.م.ر,ي�، قال: وربا

قالوا أ%بو ال4سود الدeو.ل، قلبوا المزة واواv ل4ن المزة إ,ذا
انفتحت وكانت قبلها ضمة فتخفيفها أ%ن تقلبها واواv مضة، كما قالوا ف ج'ؤ.ن

ج'و,ن وف م'ؤ.ن م'و.ن، وقال ابن الكلب: هو أ%بو ال4سود الد>يلي،
فقلب المزة ياء حي انكسرت، فإ,ذا انقلبت ياء كسرت الدال لتسلم الياء كما
تقول ق1يل وب,يع، قال: واسه ظال بن عمرو بن سليمان بن عمرو بن ح1ل}س بن

ن'فاثة بن ع.دي� بن الدeئ1ل بن بكر بن كنانة. قال ال4صمعي: وأ%خبن
عيسى بن عمر قال الد>يل بن بكر الكنان إ,نا هو الدeئ1ل، فترك أ%هل



الجاز ه.م\زه. قال ابن بري: قال أ%بو سعيد السياف ف شرح الكتاب ف باب
كان عند قول أ%ب ال4سود الدeؤ.ل: د.ع, ال%م\ر ي.ش\ر.ب\ها الغ'واة،

قال: أ%هل البصرة يقولون الدeؤ.ل، وهو من الدeئ1ل بن بكر بن كنانة، قال:
وكان ابن حبيب يقول الدeئل بن كنانة، ويقول الدeئ1ل على مثال ف�ع1ل،

الدeئل بن م'ح.لYم بن غالب بن م'ل%يح بن ال�ون بن خ'ز.ي\مة بن م'د\ر,كة،
وروى أ%بو سعيد بسنده إ,ل ممد بن سلم ابن عبيد ال قال يونس: هم

ثلثة: الدeول من حنيفة بسكون الواو، والد>يل من ق%يس ساكنة الياء،
والدeئل ف كنانة رهط أ%ب ال4سود مهموز، قال: هذا قول عيسى بن عمر والبصريي

وجاعة من النحويي منهم الكسائي، يقولون أ%بو ال4سود الد>يلي، قال
ابن بري: وقال ممد بن حبيب الدeئل ف كنانة، بضم الدال وكسر المزة، قال:

وكذلك ف ال�ون بن خزية أ%يضاv، والد>يل ف ال4ز\د، بكسر الدال
وإ,سكان الياء، الد>يل بن هداد بن زيد م.ن.اة، وف إ,ي.اد بن ن,ز.ار مثله

الد>يل بن أ�مي_ة بن ح'ذ%افة، وف عبد القيس كذلك الد>يل بن عمرو بن
و.د1يعة، وف ث%غ\لثب كذلك الد>يل بن زيد ابن غ%ن\م بن ت.غ\ل1ب، وف

ر,ب,يعة بن ن,ز.ار الدeول بن ح.ن,يفة، بضم الدال وإ,سكان الواو، وف ع.ن.ز.ة
الدeول ابن سعد بن م.ن.اة بن غامد مثله، وف ثعلبة الدeول بن ثعلبة بن

سعد بن ض.ب_ة، وف الر>ب.اب الدeول بن ج.لY ابن ع.د1ي> بن عبد م.ن.اة
بن أ�د¼ مثله. ابن سيده: والدeئ1ل ح.يÒ من كنانة، وقيل ف بن عبد

القيس، والنسب إ,ليه د'ؤ.لê ود'ئ1ليÒ؛ ال4خية نادرة إ,ذ ليس ف الكلم
ف�ع1ليÒ؛ قال ابن السكيت: هو أ%بو ال4سود الدeؤ.ل مفتوح الواو مهموز

منسوب إ,ل الدeئ1ل من كنانة، قال: والدeول ف حنيفة ينسب إ,ليهم
الدeول، والد>يل ف عبد القيس ينسب إ,ليهم الد>يلي.

والدeئل على وزن الو'ع1ل: دويب_ة شبيهة بابن ع1ر\س؛ وأ%نشد ال4صمعي
بيت كعب بن مالك:

ما كان إ,ل كم'ع\ر.س الدeئ1ل
وابن دأ}لن%: ر.ج'ل، النسبة إ,ليه د.أ}لن,يÒ؛ حكاه سيبويه.

والدeؤ\لول: الداهية، والمع الد�آل1يل. ووقع القوم' ف د'ؤ\ل�ول أ%ي
ف اختلط من أ%مرهم. أ%بو زيد: وقعوا من أ%مرهم ف د'ولول أ%ي ف ش1د_ة
وأ%مر عظيم، قال ال4زهري: جاء به غي مهموز. وف حديث خزية: إ,ن

ال%ن_ة مظور عليها بالد_آل1يل أ%ي بالدواهي والشدائد، وهذا كقوله: ح'ف�ت\



بال%كاره.
@دبل: دعب.ل الشيء4 ي.د\ب,له وي.د\ب'له د.ب\لv: ج.مع.ه كما تمع

الل©قمة بأ%صابعك. والت_دبيل: تعظيم' الل©قمة واز\د1راد'ها. ود.ب.ل الل©قمة
ي.د\ب'لها وي.د\ب,لها د.ب\لv ود.ب_ل%ها: ج.م.عها بأ%صابعه وك%ب_رها؛

قال:
د.ب>ل} أ%با الوزاء أ%و ت.ط1يحا

والدeب.ل: الل©ق%م من الث�ريد، الواحدة د'ب\لة. ابن العراب:
الد_ب.ال والد_م.ال الن_ق�ابات، والدeب\لة مثل الك�ت\لة من الص_م\غ

وغيه، تقول منه: د.ب_ل}ت الشيء4؛ قال م'ز.ر>د:
ود.ب_ل}ت أ%مثال ال4ثاف كأ%نا

ر'ؤوس ن,ق%اد ق�طYع.ت، يوم. ت'ج\م.ع
وف حديث عمر: أ%نه م.ر_ ف الاهلية على ز,ن\باغ بن ر.و\ح� وكان

ي.ع\ش'ر' من م.ر_ به ومعه ذ%ه.بةD فجعلها ف د.ب,يل� وأ%ل}ق%م.ه شارفاv له؛
الد_بيل: من د.ب.ل الل©ق}م.ة% ود.ب_لها إ,ذا جعها وع.ظ�مها، يريد

أ%نه جعل الذهبة ف عجي وأ%ل}ق%مه الناقة. والد>ب\ل: الث©ك}ل�؛ عن ابن
ال4عراب؛ قال دكي:

يا د1ب\ل�، ما ب,تe بليل هاج,دا،
ول خ.ر.ر\ت الر_كعتي ساجدا

(* قوله «يا دبل» عبارة التهذيب: والدبل الثكل، ومنه سيت الرأة دبلة.)
ساها بالث©ك}ل؛ وقال غيه: إ,نا خاطب بذلك ابنته، وبال%غ'وا به

فقالوا: د1ب\ل دابلD ود.ب,يل، وربا نصب على معن الدعاء، يقال: د.ب.ل%ت\ه
د.ب'ول. ويقال: د1ب\لD د.ب,يل أ%ي ث�ك}ل ثاكل، ومنه سيت الرأ%ة

د1ب\لة.والدeب\لة والدeب.يلة: داء يتمع ف الوف. وف حديث عامر بن الط©ف%يل:
فأ%خ.ذ%ت\ه الدeب.يلة؛ هي خ'ر.اج ود'م_ل كبي تظهر ف الوف فتقتل

صاحبها غالباv، وهي تصغي د'ب\لة. وك�ل© شيء ج'مع فقد د'ب,ل. والدeب.يلة:
الداهية، وهي م'ص.غ_رة للتكبي، يقال: د.ب.ل%ت\هم الدeبيلة أ%ي أ%صابتهم

vالداهية؛ حكاها الوهري عن أ%ب عبيد. والد>ب\ل: الداهية، يقال د1ب\ل
د.ب,يلv كما يقال ث�ك}لv ثاكلv؛ قال الشاعر:

ط1ع.ان% الك�م.اة وض.ر\ب. ال1ي.اد،
وقول ال%واض1ن د1ب\لv د.ب,يل



قال ابن بري: ذكر ال�موي أ%ن اسم هذا الشاعر ب.ش.امة بن الغ.د1ير
الن_ه\ش.لي؛ وأ%ول القصيد:
ن.أ%ت\ك أ�مامة� ن.أ}ياv طويل،

وح.م_لك ال�بe و,ق}راv ث%ق1يل
ويقال: د.ب.ل%تهم د'ب.ي\لة أ%ي ه.ل%كوا وص.ل�ت\هم صال�ة. ود1ب\ل
داب,لD: وهو ال%و.ان وال1ز\ي'، ويقال: ذ1ب\ل ذ%ابل، بالذال.

والد_ب\ل: الطاعون؛ عن ثعلب. ود.ب\ل� ال4رض: إ,صلحها بالس>رجي
vونوه. والد_ب.ال: الس>ر\جي' ونوه. ود.ب.ل ال4رض. ي.د\ب'لها د.ب\ل

ود'بولv: أ%صلحها بالس>رجي ونوه لت.ج'ود. وأ%رض م.د\بولة: أ�ص\ل1حت
بالسرجي. وكل شيء أ%صلحته فقد د.ب.ل}ته ود.م.ل}ته؛ ومنه سيت ال%داول

الدeبول ل4نا ت'د\ب.ل أ%ي ت'ن.ق�ى وت'ص\ل%ح. ود.ب,ل البعي' د.ب.لv، فهو
د.ب,لD، إ,ذا امتل4 لماv وشحماv؛ قال الراعي:

ت.د.ار.ك. الغ.ضe منها والع.ت1يق، فقد
�لقى ال%رافق. منها وارد¬ د.ب,ل

أ%راد بالوارد لماv اس\ت.ر\خ.ى على م.رافقها أ%ي امتل4ت به ال%ر.افق،
والد_ب\ل: ال%د\و.ل، وهو من ذلك ل4نه ي'ص\ل%ح وي'ج.ه_ز، والمع

د'ب'ول ل4نا ت'د\ب.ل أ%ي ت'ص\ل%ح وت'ن.ق�ى وت'ج.ه_ز. وف حديث خيب:
د.ل�ة ال� على د'بول أ%ي ج.داول ماء، قال 

(* قوله «قال» أي ابن الثي) :
إ,ن النب، صلى ال عليه وسلم، لا غدا إ,ل الن_طاة دل�ه ال� على
د'بول كانوا ي.ت.ر.و_و\ن منها فق%ط%عها عنهم حت أ%ع\ط%و\ا بأ%يديهم.

والد_و\ب.ل: ولد المار، وف الصحاح: الد_و\ب.ل ال1م.ار الصغي ل
ي.ك}ب.ر'. وكتب معاوية إ,ل ملك الروم: ل4ر'د_ن_ك إ,ر>يساv من

ال4ر.ار,سة ت.ر\ع.ى الد_و.ابل هي جع د.و\ب.ل، وهو ولد النزير والمار،
وإ,نا خ.ص_ الص>غ.ار ل4ن راعيها أ%وضع من راعي الكبار، والواو زائدة.

ود.و\ب.ل: لقب ال4خ\ط%ل، ومن ذلك؛ قال جرير:
ب.ك%ى د.و\ب.لD، ل ي'ر\ق1ئ� ال� د.م\ع.ه،
أ%ل إ,ن_ما ي.ب\كي من الذ©لY د.و\ب.ل

والد_و\ب.ل: الذYئب الع.ر,م. والد_و\ب.ل: ذ%ك%ر ال%ن.از,ير، وهو
الر�تe. الليث: الدeب\لة ك�ت\لة من ناط1ف أ%و ح.ي\س أ%و شيء معجون أ%و نو



.vأ%ي جعلته د'ب.ل vذلك. وقد د.ب_ل}ت ال%ي\س تدبيل
والد_ب,يل: الغ.ض.ا يكثر بالكان. والد_ب,يل أ%يضاv: ما ان\ت.ث%ر من

و.ر.ق ال4ر\ط%ى، وج.م\عها د'ب'ل. ود.ب,يل: موضع، وهي الدeب'ل؛ قال
العجاج:

eب'ل الو.س\م1يeج.اد. لا بالد
ود.ب,يل ود'ب.ي\ل: مدينة من مدائن الشام، قال الفارسي: د.ب,يل بالشام

ود.ي\ب'ل مدينة من مدائن السند؛ وأ%نشد سيبويه:
،vس.ي'ص\ب,ح فوقي أ%ق}ت.م' الر>يش واقعا

بق%ال1يق%ل أ%و من وراء د.ب,يل
قال: فلم ي.ل}ب.ث هذا الشاعر أ%ن ص'ل1ب با. ود.ب,يل: موضع يلي اليمامة؛
عن كراع. التهذيب: والد_ب,يل موضع ي'ت.اخ1م أ%عراض اليمامة؛ وأ%نشد:

لول رجاؤك ما ت.خ.ط�ت\ ناقت
ع.ر\ض. الد_ب,يل، ول ق�رى ن}ران

ويمع د'ب'لv؛ وأ%نشد بيت العجاج:
eب'ل الو.س\م1يeجاد له بالد

@دبكل: التهذيب ف النوادر: ك%م\ه.ل}ت الال% ك%م\ه.لة وح.ب\ك%ر\ته
ح.ب\ك%رة ود.ب\ك%لته د.ب\ك%لة إ,ذا جعه ورددت أ%طراف ما انتشر منه، قال:

وكذلك ح.ب\ح.ب\ته ح.ب\ح.بةv وز.م\ز.م\ته وص.ر\ص.ر\ته وك%ر\ك%ر\ته
.vك%ر\ك%رة

@دجل: الدeج.ي\ل والدeجالة؛ الق%ط1ران. والد_ج\ل: شد�ة ط%ل}ي ال%ر\ب
بالق%ط1ران. ود.ج.ل البعي.: ط%له به، وقيل: ع.م_ جسم.ه بال1ناء،

وإ,ذا ه'ن,ئ% جسد البعي أ%جع فذلك الت_دجيل، فإ,ذا جعلته ف الشاعر فذلك
الد_سe. والبعي ال�د.ج_ل: ال%ه\نوء� بالق%ط1ران؛ وأ%نشد، ابن بري

لذي الرمة:
وش.وهاء ت.ع\دو ب إ,ل صارخ الوغى،

ب'س\ت.ل}ئم� مثل البعي ال�د.ج_ل
قال: والد_ج\لة الت ي'ع.س>ل

(* قوله «والدجلة الت يعسل إل» ذكرها صاحب القاموس ف ترجة دخل
بالاء العجمة).

فيها الن_ح\ل الوحشي. ود.ج.ل الشيء4 غ%ط�اه.



ود1ج\لة: اسم نر، من ذلك ل4نا غ%ط�ت ال4رض بائها حي فاضت، وحكى
اللحيان ف د1ج\لة د.ج\لة، بالفتح؛ غيه: د1ج\لة اسم¬ معرفة لنهر العراق،

وف الصحاح: د1ج\لة نر بغداد، قال ثعلب: تقول عبت د1ج\لة، بغي أ%لف
ولم. ود'ج.يل: نر صغي متشعب من د1ج\لة.

ود.ج.ل الرجل� وس.ر.ج، وهو د.ج_ال: ك%ذ%ب، وهو من ذلك ل4ن الكذب
تغطية، وبينهم د.و\ج.لة وه.و\ج.لة ود.و\ج.رة وس.ر\و.جة: وهو كلم ي'ت.ناقل

وناس متلفون. والد_اج,ل: ال�م.و>ه الك%ذ�اب، وبه سي الد_ج_ال.
والد_ج_ال: هو السيح الكذاب، وإ,نا د.ج\ل�ه س1ح\ره وك%ذ1ب'ه. ابن سيده:

السيح الد_ج_ال رجل من ي.ه'ود يرج ف آخر هذه ال�مة، سي بذلك ل4نه
ي.د\ج'ل ال%ق_ بالباطل، وقيل: بل ل4نه ي'غ.طYي ال4رض بكثرة جوعه،

وقيل: ل4نه ي'غ.طYي على الناس بكفره، وقيل: ل4نه يد_عي الربوبية، سي
بذلك لكذبه، وكل هذه العان متقار,ب؛ قال ابن خالويه: ليس أ%حد ف%س_ر

الد_ج_ال أ%حسن من تفسي أ%ب عمرو قال: الد_ج_ال ال�م.و>ه، يقال:
د.ج.ل}ت السيف. م.و_هته وط%ل%يته باء الذهب، قال: وليس أ%حد ج.م.عه إ,ل

مالك بن أ%ن.س ف قوله هؤلء الد_جاج,لة؛ ورأ%يت هنا حاشية قال: صوابه
أ%ن يقول ل يمعه على دجاجلة إ,ل مالك بن أ%نس، إ,ذ قد جعه النب، صلى

ال عليه وسلم، ف حديثه الصحيح فقال: يكون ف آخر الزمان د.ج_الون أ%ي
ك%ذ�ابون م'م.و_هون، وقال: إن بي ي.د.ي الساعة د.ج_الي ك%ذ�ابي

فاحذروهم. وقد تكرر ذكر الدجال ف الديث، وهو الذي يظهر ف آخر الزمان
ي.4د_عي ال3لي_ة؛ وف%ع_ال من أ%بنية البالغة أ%ي يكثر منه الكذب

والتلبيس. ال4زهري: كل ك%ذ�اب فهو د.ج_ال، وجعه د.ج_الون، وقيل: س'م>ي
بذلك ل4نه يستر الق بكذبه. والد_ج_ال والد_ج_الة: الرeفقة

العظيمة. ور'ف}قة د.ج_الة: عظيمة ت'غ.طYي ال4رض بكثرة أ%هلها، وقيل: هي
الرeف}قة تمل التاع للتجارة؛ وأ%نشد:

د.ج_الة من أ%عظم الر>فاق
وك�ل© شيء م.و_ه\ته باء� ذهب� وغيه فقد د.ج_لته. والد_ج_ال:

الذهب، وقيل: ماء الذهب؛ حكاه كراع وأ%نشد:
وو.ق}ع صفائح م.خ\شوبة{
عليها يد الدهر د.ج_الا

وهو اسم كالق%ذ�اف وال%ب_ان؛ وقال النابغة العدي:



ث ن.ز.ل}نا وك%س_ر\نا الر>ماح.، وج.ر\
ر.د\نا ص.ف1يحاv ك%س.ت\ه الرeوم' د.ج_ال

ود.ج_ل الشيء4 بالذ�ه.ب. التهذيب: يقال لاء الذهب د.ج_ال وبه ش'ب>ه
الد_ج_ال ل4نه ي'ظ}ه,ر خلف ما ي'ض\م1ر؛ قال أ%بو العباس: سي

الد_ج_ال د.ج_الv لضربه ف ال4رض وقطعه أ%كثر نواحيها، ويقال: قد د.ج.ل
الرجل� إ,ذا فعل ذلك. قال: وقال مرة أ�خرى س'م>ي د.ج_الv لتمويهه على

الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل، يقال: قد د.ج.ل إ,ذا م.و_ه ول%ب_س، وف
الديث: أ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، خ.ط%ب فاطمة%، رضي ال عنها، إ,ل

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: إ,ن و.ع.د\ت'ها ل1ع.ل1ي¼
ولست' بد.ج_ال، أ%ي ب.د_اع، ول م'ل%ب>س عليك أ%مر.ك. وأ%صل الد_ج\ل,:

ال%ل}ط�؛ يقال: د.ج.ل إ,ذا ل%ب_س وم.و_ه. ود.ج.ل الرجل� الرأ%ة%
ود.جاها إ,ذا جامعها، وهو الد_ج\ل� والد_ج\و'، وال أ%علم.

@دحل: الد_ح\ل: ن.ق}ب ضي>ق ف%م'ه ث يتسع أ%سفله حت ي'م\شي فيه، وربا
أ%نبت الس>د\ر، وقيل: هو م.د\خ.ل تت ال�ر'ف أ%و ف ع'ر\ض خ.ش.ب البئر

Dف أ%سفلها ونو ذلك من ال%وارد وال%ناهل، والمع أ%د\ح'ل وأ%دحال
ود1حال ود'ح'ول ود'ح\لنD. وقد د.ح.ل}ت فيه أ%د\ح.ل أ%ي د.خ.لت ف

الد_ح\ل؛ ور'ب_ بيت{ من بيوت ال4عراب يعل له د.ح\ل تدخل فيه الرأ%ة إ,ذا
د.خ.ل عليهم داخل. قال أ%بو عبيد: وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه:

اد\ح.ل} ف ك1س\ر البيت، أ%ي اد\خ'ل، من ذلك. وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال
عنه: أ%ن رجلv سأ%له فقال له إ,ن>ي رجل م1ص\راد أ%فأ�د\خ1ل ال1ب\و.لة

معي ف البيت؟ قال: نعم، واد\ح.ل ف الك1س\ر؛ قال أ%بو عبيد: الد_ح\ل
ه'و_ة تكون ف ال4رض وف أ%سافل ال4ودية يكون ف رأ}سها ضيق ث يتسع

أ%سفلها، وك1س\ر ال1باء جانب'ه؛ قال أ%بو عبيد: فش.ب_ه أ%بو هريرة جوانب
ال1باء ومداخله بالد_ح\ل؛ قال: هو مأ}خوذ من الد_ح\ل، أ%ي ص1ر\ ف جانب

ال1باء كالذي يصي ف الد_ح\ل، ويروى: واد\ح' لا ف الكسر أ%ي و.س>ع
لا موضعاv ف زاوية منه؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يت بال%ل}صاء ونواحي

الد_ه\ناء د'ح\لناv كثية، وقد د.خ.ل}ت غي د.ح\ل� منها، وهي خلئق
خ.ل%قها ال تعال تت ال4رض، يذهب الد_ح\ل منها س.ك¾ا ف ال4رض قامةv أ%و

قامتي أ%و أ%كثر من ذلك، ث ي.ت.ل%ج_ف ييناv أ%و شالv فم.ر_ة يضيق
ومرة يتسع ف صفاة م.ل}ساء ل ت.ح1يك فيها ال%عاو,ل� الد_دة



لصلبتها، وقد د.خلت منها د.ح\لv فلما انتهيت إ,ل الاء إ,ذا ج.وÒ من الاء
الراكد فيه ل أ%قف على س.عته وع'م\قه وكثرته ل3ظلم الد_ح\ل تت

ال4رض، فاستقيت أ%نا مع أ%صحاب من مائه فإ,ذا هو ع.ذ}ب ز'لل ل4نه من ماء
السماء يسيل إ,ليه من فوق ويتمع فيه؛ قال: وأ%خبن جاعة من ال4عراب أ%ن

د'ح\لن% ال%ل}صاء ل تلو من الاء، ول يستقى منها إ,ل9 للش>فاء
وال%ب\ل لتعذر الستقاء منها وب'ع\د1 الاء فيها من ف%و\ه.ة الد_ح\ل،

قال: وسعتهم يقولون د.ح.ل فلنD الد_ح\ل%، بالاء، إ,ذا د.خ.له؛ ابن سيده:
فأ%ما ما يعتاده الشعراء من ذكرهم الد_ح\ل% مع أ%ساء الواضع كقول ذي

الرمة:
إ,ذا شئت' أ%بكان ل%ر\عاء مالك{،

إ,ل الد_ح\ل، مس\ت.ب\دىÝ ل1م.ي¼ وم.ح\ض.ر'
فقد يكون سي الوضع باسم النس، وقد يوز أ%ن يكون غلب عليه اسم النس

كما قالوا الزeر\ق ف ب,ر.ك معروفة، وإ,نا سيت بذلك لبياض مائها
وصفائها. والد_ح\لة: البئر؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ن.ه.ي\ت' ع.م\راv وي.ز,يد. والط�م.ع،
وال1ر\ص ي.ض\ط%رe الكري في.ق%ع،

ف د.ح\لة{ فل ي.كاد ي'ن\ت.ز.ع
وقوله: والط�م.ع، أ%ي نيتهما فقلت لما إ,ي�اكما والط�م.ع، فحذف ل4ن

قوله نيت ع.م\راv وي.ز,يد. ف قوة قولك ق�ل}ت لما إ,ي�اكما.
والد_ح'ول: الر_ك1ي_ة الت ت'ح\ف%ر فيوجد ماؤ'ها تت أ%ج\و.الا

فتحفر حت ي'س\ت.ن\ب.ط ماؤها من تت جالا. وبئر¬ د.ح'ولD: ذات ت.ل%جeف ف
نواحيها، وقيل: بئر د.ح'ول واسعة الوانب. وبئر د.ح'ول أ%ي ذات ت.ل%جeف

إ,ذا أ%كل الاء ج.وانبها. ود.ح.ل}ت البئر أ%د\ح.لها إ,ذا ح.ف%رت ف
جوانبها. وناقة د.ح'ولD: ت'عار,ض ال3بل م'ت.ن.ح>يةv عنها.

والد_ح1ل من الرجال: السترخي، وقيل العظيم البطن. أ%بو عمرو: الد_ح1ل
والد_ح1ن الب.ط1ي العريض الب.طن. ورجل د.ح1لD ب.ي>ن الد_ح.ل أ%ي

سي ق%ص1ي م'ن\د.ل1ق البطن. والد_ح1ل: الداهية ال%د_اع للناس البيث.
ال4زهري: الد_ح1ل والد_ح1ن ال%بe البيث، وقد د.ح1ل% د.ح.لv، وقيل:

الد_ح.ل الد_هاء ف ك%ي\س� وح1ذ}ق. قال أ%بو حات: وسأ%لت ال4صمعي عن
قول الناس فلنD د.ح\لن,يÒ، نسبوه إ,ل قرية بالوصل أ%هل�ها أ%كراد



ل�ص'وص.
والد_واح1يل: خ.ش.بات على رؤ'وسها خ1ر.ق¬ كأ%نا ط%ر_ادات ق1ص.ار¬
ت'ر\ك%ز ف ال4رض لص.ي\د ال�م'ر والظYباء، واحدها داح'ول، وقيل:

الد_اح'ول ما ينصبه صائد الظباء من ال%ش.ب، ويقال للذي يصيد الظYباء
بالد_واح1يل د.ح_ال، وربا ن.ص.ب الد_ح_ال ح1بال%ه بالليل للظب>اء ور.ك%ز

د.واح1يل%ه وأ%وقد لا السeر'ج؛ قال ذو الرمة يذكر ذلك:
وي.ش\ر.ب\ن أ%ج\ناv، والنeجوم' كأ%نا
مصابيح د.ح_ال� ي'ذ%كYي ذ�ب.ال%ها

ويقال للصائد د.ح_ال، ول يص_ صائد الظYباء دون غيه.
ال4زهري: يقال د.ح.ل فلن ع.ن>ي وز.ح.ل أ%ي تباعد؛ وروى بعضهم قول ذي

الرمة:
من الع.ض> بال4فخاذ أ%و ح.ج.باتا،

إ,ذا رابه استعصاؤها ود1ح.ال�ها
ورواه بعضهم: وح1د.الا، وها قريبا العن من السواء، وقد تقدم ف

ترجة حدل. قال شر: سعت ع.لي_
بن م'ص\ع.ب يقول ل ت.د\ح.ل، بالن_ب.ط1ي_ة، أ%ي ل ت.خ.ف\. ال4زهري:

فلن ي.د\ح.ل عن أ%ي ي.ف1رe، وأ%نشد:
ور.ج'ل ي.د\ح.ل� عن د.ح\ل،

كد.ح.لن الب.ك}ر لق%ى الف%ح\ل
قال شر: فكأ%ن معن ل ت.د\ح.ل} ل ت.ه\ر'ب. وف حديث أ%ب وائل قال:

ورد علينا كتاب عمر ونن بان,ق1ي إ,ذا قال الرجل� للرجل ل ت.د\ح.ل فقد
أ%م_نه؛ يقال: د.ح.ل% ي.د\ح.ل إ,ذا ف%ر_ وه.ر.ب، معناه إ,ذا قال له ل

ت.ف1ر_ ول ت.ه\ر'ب\ فقد أ%عطاه بذلك أ%ماناv. ثعلب عن ابن ال4عراب:
الد_اح1ل ال%ق�ود، بالدال. النضر: الد_ح1ل من الناس عند البيع من

ي'د.اح1ل الناس وياكسهم حت ي.س\تمكن من حاجته، وإ,ن_ه لي'د.اح1له أ%ي
يادعه.

@دحقل: ال4زهري: الد_ح\قلة انتفاخ البطن. قال ال4زهري: هذا الرف ف
كتاب المهرة ف حروف ل أ%جد أ%كثرها ل4حد من الثقات، وسبيل الناظر فيه

أ%ن ي.ف}ح.ص عنه فما وجد منها لمام موثوق به أ%لقه بالرباعي، وما ل
يد لث1ق%ة كان منه على ر,يبة وح.ذ%ر.



@دحل: شيخ د.ح\م.لD: م'س\ت.ر\خي اللد، وال�نثى بالاء. والدeحام1ل:
الغ.ل1يظ الكت.ن,ز. الليث: الد_ح\م.لة الرأ%ة الضخمة التار_ة.

ود.ح\م.ل}ت الشيء4 إ,ذا دحرجته على وجه ال4رض.
@دخل: الدeخ'ول: نقيض الروج، د.خ.ل ي.د\خ'ل د'خ'ولv وت.د.خ_ل ود.خ.ل

به؛ وقوله:
،Yد\خ.ل�ت.ر.ى م.ر.اد. ن,س\عه ال

،Yبي ر.ح.ى ال%ي\ز'وم وال%ر\ح.ل
Yمثل الز_حاليف بن.ع\ف1 الت_ل

إ,نا أ%راد ال�د\خ.ل% وال%ر\ح.ل فشد_د للوقف، ث احتاج فأ%جرى الوصل
م'ج\ر.ى الوقف. واد_خ.ل، على اف}ت.ع.ل: مثل د.خ.ل؛ وقد جاء ف الشعر

ان\د.خ.ل وليس بالفصيح؛ قال الكميت:
ل خ.ط}وت ت.ت.عاطى غ%ي\ر. موضعها،

ول ي.دي ف ح.م1يت الس_ك}ن ت.ن\د.خ1ل
وت.د.خ_ل الشيء� أ%ي د.خ.ل قليلv قليلv، وقد ت.د.اخ.ل%ن منه شيء.

ويقال: د.خ.ل}ت' البيت، والصحيح فيه أ%ن تريد د.خ.ل}ت إ,ل البيت وحذفت حرف
الر فانتصب انتصاب الفعول به، ل4ن ال4مكنة على ضربي: مبهم ومدود،

فالبهم نو جهات السم الس>ت> خ.لف وق�د_ام وي.م1ي وش1مال وفوق
وتت، وما جرى مرى ذلك من أ%ساء الهات نو أ%مام ووراء وأ%على وأ%سفل وعند

ول%د'ن} وو.س.ط بعن بي وق�ب.الة، فهذا وما أ%شبهه من ال4مكنة يكون
ظرفاv ل4نه غي مدود، أ%ل ترى أ%ن خ.ل}فك قد يكون ق�د_اماv لغيك؟

فأ%ما الدود الذي له خ1ل}قة وشخص وأ%قطار ت.ح'وزه نو ال%ب.ل والوادي
والسوق والسجد والدار فل يكون ظرفاv ل4نك ل تقول قعدت الدار، ول صليت

السجد، ول ن,م\ت البل، ول قمت الوادي، وما جاء من ذلك فإ,نا هو بذف
حرف الر نو دخلت البيت وص.ع_دت ال%ب.ل ونزلت الوادي.

وال%د\خ.ل، بالفتح: الدeخول وموضع الدeخول أ%يضاv، تقول د.خ.ل}ت'
م.د\خ.لv حسناv ود.خ.ل}ت' م.د\خ.ل% ص1د\ق�. وال�د\خ.ل، بضم اليم:

ال3د\خال والفعول من أ%د\خ.له، تقول أ%د\خ.ل}ته م'د\خ.ل% ص1د\ق�. وال�د_خ.ل:
شبه الغار ي'د\خ.ل فيه، وهو م'ف}ت.ع.ل من الدeخول. قال شر: ويقال

فلن% حس.ن ال%د\خ.ل وال%خ\ر.ج أ%ي ح.س.ن الطريقة ممود'ها، وكذلك هو ح.س.ن
ال%ذ}ه.ب. وف حديث السن قال: كان يقال إ,ن من النفاق اختلف.



ال%د\خ.ل وال%خ\ر.ج واختلف. الس>ر> والعلنية؛ قال: أ%راد باختلف
ال%د\خ.ل وال%خ\ر.ج س'وء4 الطريقة وس'وء4 الس>ية.

ود.اخ1ل%ة� ال3زار: ط%ر.ف�ه الداخل الذي يلي جسده ويلي الانب ال4ين
من الر_ج'ل إ,ذا ائتزر، ل4ن ال�ؤ\ت.ز,ر إ,نا يبدأ� بانبه ال4ين

فذلك الط�ر.ف يباشر جسده وهو الذي ي'غ\س.ل. وف حديث الزهري ف العائن:
ويغسل د.اخ1ل%ة إ,زاره؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد يغسل ال3زار، وقيل: أ%راد

ي.غ\س3ل العائن' موضع. داخ1لة إ,زاره من ج.س.ده ل إ,زار.ه، وقيل:
داخ1ل%ة� ال3زار الو.ر,ك، وقيل: أ%راد به مذاكيه فك%ن.ى بالداخلة عنها كما

ك�ن,ي عن الف%ر\ج بالسراويل. وف الديث: إ,ذا أ%راد أ%حدكم أ%ن يضطجع على
فراشه فلي.ن\ز,ع داخلة إ,زاره ولي.ن\ف�ض با فراشه فإ,نه ل يدري ما

خ.ل%فه عليه؛ أ%راد با ط%ر.ف إ,زاره الذي يلي ج.سد.ه؛ قال ابن ال4ثي:
داخ1ل%ة� ال3زار ط%ر.ف�ه وحاشيته من داخل، وإ,نا أ%مره بداخ1ل%ت1ه دون

خار,ج.ت1ه، ل4ن ال�ؤ\ت.ز,ر يأ}خذ إ,زار.ه بيمينه وش1ماله في'ل}ز,ق ما
بش1ماله على ج.س.ده وهي داخ1لة إ,زاره، ث يضع ما بيمينه فوق داخ1لته، فمت

عاج.ل%ه أ%مر¬ وخ.ش1ي سقوط إ,زاره أ%مسكه بشماله ود.ف%ع عن نفسه بيمينه،
فإ,ذا صار إ,ل فراشه فح.ل� إ,زاره فإ,نا ي.ح'ل© بيمينه خارجة ال3زار،
وتبقى الداخلة م'ع.ل�قة، وبا يقع الن_ق}ض ل4نا غي مشغولة باليد.

وداخ1ل� كلY شيء: باطن'ه الداخل؛ قال سيبويه: وهو من الظروف الت ل
ت'س\ت.ع\م.ل إ,ل9 بالرف يعن أ%نه ل يكون إ,ل9 اساv ل4نه متص كاليد

والرجل. وأ%ما د.اخ1لة ال4رض فخ.م.ر'ها وغام1ض'ها. يقال: ما ف أ%رضهم
داخلةD من خ.م.ر�، وجعها الد_واخ1ل؛ وقال ابن الر>ق%اع:

فر.م.ى به أ%دبار.ه'ن_ غلم'نا،
لا اس\ت.ت.ب_ با ول ي.ت.د.خ_ل

يقول: ل ي.د\خ'ل ال%م.ر. في.خ\ت1ل% الصيد ولكنه جاهرها كما قال:
م.ت.ى ن.ر.ه' فإ,ن_نا ل ن'خات1ل�ه

وداخ1ل%ة� الرجل,: باط1ن' أ%مره، وكذلك الدeخ\لة، بالضم. ويقال: هو
عال بد'خ\ل%ته. ابن سيده: ود.خ\لة الرجل ود1خ\لته ود.خ1يلته ود.خ1يله

ود'خ\ل�له ود'خ\ل%ل�ه ود'خ.ي\لؤه ني_ت'ه وم.ذ}ه.ب'ه وخ.ل%د'ه وب,طان.ت'ه،
ل4ن ذلك كل�ه يداخ1له. وقال اللحيان: عرفت داخ1لته ود.خ\لته ود1خ\لته

ود'خ\لته ود.خيله ود.خ1يلته أ%ي باطنته الد_اخ1لة، وقد يضاف كل ذلك إ,ل



ال4مر كقولك د'خ\لة أ%مره ود1خ\لة أ%مره، ومعن كل ذلك ع.ر.ف}ت جيع
أ%مره. التهذيب: والدeخ\لة بطانة ال4مر، تقول: إ,نه لع.ف1يف الدeخ\لة

وإ,نه ل%بيث الدeخ\لة أ%ي باطن أ%مره.
ود.خيل� الرجل: الذي يداخله ف أ�موره كلها، فهو له د.خ1يل ود'خ\ل�ل.

ابن السكيت: فلن د'خ\ل�ل فلن ود'خ\ل%ل�ه إ,ذا كان ب,طانت.ه وصاحب.
س1ر>ه، وف الصحاح: د.خ1يل� الر�ج'ل ود'خ\ل�ل�ه الذي ي'د.اخ1له ف أ�موره
ويتص به. والدوخلة: البطنة. والدخ1يل والدeخ\ل�ل والدeخ\ل%ل، كله:
ال�داخ1ل الباطن. وقال اللحيان: بينهما د'خ\ل�لD ود1خ\ل%لD أ%ي خاص

ي'د.اخ1ل�هم؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف هذا. وداخ1ل� ال�ب> ود'خ\ل%ل�ه، بفتح
اللم: صفاء داخله. ود'خ\ل%ة أ%مره ود.خ1يلته وداخ1ل%ته: ب,طانت'ه الداخلة.
ويقال: إ,نه عال بد'خ\لة أ%مره وبد.خ1يل أ%مرهم. وقال أ%بو عبيدة: بينهم

د'خ\ل�ل ود'خ\ل%ل أ%ي د.خ.لD، وهو من ال4ضداد؛ وقال امرؤ القيس:
ض.ي_ع.ه الدeخ\ل�لون إ,ذ غ%د.روا

قال: والدeخ\ل�لون الاص_ة ههنا. وإ,ذا ائ}ت'ك1ل% الطعام س'م>ي
.vومسروفا vمدخول

والد_خ.ل: ما داخ.ل ال3نسان% من فساد ف عقل أ%و جسم، وقد د.خ1ل%
د.خ.لv ود'خ1ل% د.خ\لv، فهو م.د\خول أ%ي ف عقله د.خ.لD. وف حديث قتادة بن

النعمان: وكنت أ%رى إ,س\لمه م.د\خولv؛ الد_خ.ل، بالتحريك: العيب
والغ1شe والف%ساد، يعن أ%ن إ,يانه كان فيه ن,ف%اق. وف حديث أ%ب هريرة:

إ,ذا ب.ل%غ بنو العاص ثلثي كان د1ين' ال د.خ.لv؛ قال ابن ال4ثي:
وحقيقته أ%ن ي'د\خ1لوا ف دين ال أ�موراv ل ت.ج\ر, با السeن_ة.
وداء# د.خ1يل: داخل، وكذلك ح'بÒ د.خ1يل؛ أ%نشد ثعلب:

فت'ش\ف%ى حزازات¬ وت.ق}ن.ع أ%ن\ف�س¬،
�وي'ش\ف%ى ه.وÝى، بي الضلوع,، د.خ1يل

ود.خ1ل% أ%مر'ه د.خ.لv: فس.د. داخل�ه؛ وقوله:
vغ%ي\ب,ي له وشهادت أ%بدا

كالشمس، ل د.خ1ن¬ ول د.خ\ل
يوز أ%ن يريد ول د.خ1ل أ%ي ول فاسد فخفف ل4ن الضرب من هذه القصيدة

ف%ع\لن بسكون العي، ويوز أ%ن يريد ول ذ�و د.خ\ل، فأ%قام الضاف إ,ليه
م'قام الضاف. ون.خ\لة م.د\خ'ولة أ%ي ع.ف1نة ال%و\ف. والد_خ\ل: العيب



والر>يبة؛ ومن كلمهم:
ت.ر.ى الف1ت\يان% كالن_خ\ل،
وما ي'د\ريك بالد_خ\ل

وكذلك الد_خ.ل، بالتحريك؛ قال ابن بري: أ%ي ترى أ%جساماv تامة ح.س.نة
ول تدري ما باطن'هم. ويقال: هذا ال4مر فيه د.خ.ل ود.غ%لD بعنÝى. وقوله

تعال: ول تتخذوا أ%يانكم د.خ.لv بينكم أ%ن تكون أ�م_ة هي أ%ر\ب.ى من
أ�م_ة؛ قال الفراء: يعن د.غ%لv وخ.د1يعةv وم.ك}راv، قال: ومعناه ل

ت.غ\د1روا بقوم لق1ل�تهم وكثرتكم أ%و كثرتم وق1ل�ت1كم وقد غ%ر.ر\ت'موهم
vبال4ي\مان فس.ك%نوا إ,ليها؛ وقال الزجاج: ت.ت_خ1ذون أ%يانكم د.خ.ل

بينكم أ%ي غ1ش�اv بينكم وغ1ل¾، قال: ود.خ.لv منصوب ل4نه مفعول له؛
وكل ما د.خ.له عيب، فهو مدخول وفيه د.خ.لD؛ وقال القتيب: أ%ن تكون أ�م_ة

هي أ%ر\ب من أ�م_ة أ%ي ل4ن تكون أ�م_ة هي أ%غ}ن من قوم وأ%شرف من
قوم ت.ق}ت.طعون بأ%يانكم حقوقاv لؤلء فتجعلونا لؤلء. والد_خ.ل

والد_خ\ل: العيب الداخل ف ال%س.ب. وال%د\خول: الهزول والداخل ف جوفه
ال�زال، بعي مدخول وفيه د.خ.لD ب.ي>ن من ال�زال، ورجل مدخول إ,ذا كان ف

عقله د.خ.لD أ%و ف ح.س.به، ورجل مدخول ال%س.ب، وفلن د.خ1يل ف بن
فلن إ,ذا كان من غيهم فت.دخ_ل فيهم، وال�نثى د.خ1يل. وكلمة د.خ1يل:

أ�د\خ1لت ف كلم العرب وليست منه، استعملها ابن دريد كثياv ف المهرة؛
والد_خ1يل: الرف الذي بي حرف الر_و,ي� وأ%لف التأ}سيس كالصاد من

قوله:ك1ل1ين ل1ه.م¼، يا أ�م.ي\مة، ناصب
س'م>ي بذلك ل4نه كأ%نه د.خ1يل ف القافية، أ%ل تراه ييء متلفاv بعد

الرف الذي ل يوز اختلفه أ%عن أ%لف التأ}سيس؟
وال�د\خ.ل: الد_ع1يe ل4نه أ�د\خ1ل ف القوم؛ قال:

فلئ1ن ك%فر\ت. بلءهم وج.ح.د\ت.هم،
وج.ه,ل}ت. منهم ن,ع\مةv ل ت'ج\ه.ل
،vل%كذاك ي.ل}قى م.ن\ تك%ث�ر، ظالا

بال�د\خ.لي من اللئيم ال�د\خ.ل
والد_خ\ل: خلف ال%ر\ج. وهم ف بن فلن د.خ.لD إ,ذا انتسبوا معهم ف

نسبهم وليس أ%صله منهم؛ قال ابن سيده: وأ�رى الد_خ.ل ههنا اساv للجمع
كالر_و.ح وال%و.ل. والد_خ1يل: الضيف لدخوله على ال%ضيف. وف حديث معاذ



وذكر, ال�ور الع1ي: ل ت'ؤذ1يه فإ,نا هو د.خ1يلD عندك1؛ الد_خ1يل:
.vأ%و د.خ1يل vالضيف والن_زيل؛ ومنه حديث عدي¼: وكان لنا جارا

والد_خ\ل: ما د.خ.ل على ال3نسان من ض.ي\عته خلف ال%ر\ج. ورجل م'ت.داخل
ود'خ_ل، كلها: غليظ، د.خ.ل بعض'ه ف بعض. وناقة متداخلة اللق إ,ذا ت.لحكت

واك}ت.ن.ز.ت واشتد_ أ%س\ر'ها.
ود'خ_ل� اللحم: ما عاذ بالعظم وهو أ%طيب اللحم. والدeخ_ل من اللحم:
ما د.خ.ل الع.ص.ب من الصائل. والدeخ_ل: ما دخل من الك%ل3 ف أ�صول

أ%غصان الشجر وم.ن.عه التفاف�ه عن أ%ن ي'ر\عى وهو الع'و_ذ؛ قال الشاعر:
ت.باشي أ%حوى د'خ_ل وج.م1يم

والدeخ_ل من الريش. ما دخل بي الظ©ه\ران والب'ط}نان؛ حكاه أ%بو
حنيفة قال: وهو أ%جوده ل4نه ل تصيبه الشمس ول ال4رض؛ قال الشاعر:

ر'كYب ح.و\ل% ف�وق1ه ال�ؤ.ل�ل
جوانح¬ س'و>ين غي م'ي_ل،

من مستطيلت الناح الدeخ_ل
والدeخ_ل: طائر صغي أ%غب يسقط على رؤوس الشجر والنخل فيدخل بينها،

واحدتا د'خ_لة، والمع الد_خاخ1يل، ثبتت فيه الياء على غي القياس.
والدeخ_ل والدeخل�ل والدeخل%ل: طائر م'تدخ>ل أ%صغر من العصفور يكون

بالجاز؛ ال4خية عن كراع. وف التهذيب: الدeخ_ل صغار الطي أ%مثال
العصافي يأ}و,ي الغ1يان% والشج.ر اللتف_، وقيل للعصفور الصغي د'خ_ل

ل4نه يعوذ بكل ث%ق}ب ض.ي>ق من الوارح، والمع الد_خاخيل.
وقوله ف الديث: د.خ.ل%ت الع'م\رة� ف الج؛ قال ابن ال4ثي: معناه

سقط فرضها بوجوب الج ودخلت فيه، قال: هذا تأ}ويل من ل يرها واجبة، فأ%ما
من أ%وجبها فقال: إ,ن معناه أ%ن عمل العمرة قد د.خ.ل ف عمل الج، فل

يرى على القارن أ%كثر من إ,حرام واحد وطواف وسعي، وقيل: معناه أ%نا
د.خ.ل%ت ف وقت الج وشهوره ل4نم كانوا ل يعتمرون ف أ%شهر الج فأ%بطل

ال3سلم ذلك وأ%جازه.
وقول عمر ف حديثه: من د'خ\لة الر_ح1م؛ يريد الاصة والقرابة، وتضم

الدال وتكسر.
ابن ال4عراب: الداخل والد_خ_ال والدeخ\ل�ل كله د.خ_ال ال�ذن، وهو

ال1ر\ن,صان.



والد>خال ف الو,ر\د: أ%ن يشرب البعي ث يرد� من العطن إ,ل الوض
وي'د\خ.ل بي بعيين عطشاني ليشرب منه ما عساه ل يكن شرب؛ ومنه قول أ�مية

بن أ%ب عائذ:
وتلقى الب.لع1يم ف برده،

وتوف الدفوف بشرب د1خال
قال ال4صمعي. إ,ذا ور.د.ت ال3بل أ%رسالv فشرب منها ر.س.ل ث ور.د.

ر.س.ل آخر' الوض. فأ�د\خ1ل بعي¬ قد شرب بي بعيين ل يشربا فذلك
الد>خال، وإ,نا ي'ف}ع.ل ذلك ف قلة الاء؛ وأ%نشد غيه بيت لبيد:

فأ%وردها الع1راك ول ي.ذ�د\ها،
ول ي'ش\ف1ق على ن.غ.ص الد>خال

vق%ط1يعا vوقال الليث: الد>خال ف و,ر\د ال3بل إ,ذا س'ق1يت ق%ط1يعا
حت إ,ذا ما شربت جيعاv ح'م1لت على الوض ثانية لتستوف شربا، فذلك

الد>خال. قال أ%بو منصور: والد>خال ما وصفه ال4صمعي ل ما قاله الليث. ابن
سيده: الد>خال أ%ن تدخل بعياv قد شرب بي بعيين ل يشربا؛ قال كعب بن

زهي:
وي.ش\ر.ب\ن من بارد قد ع.ل1م\ن

بأ%ن ل د1خال، وأ%ن ل ع'ط�ونا
وقيل: هو أ%ن تملها على الوض ب.ر_ة ع1راكاv. وت.داخ'ل� الفاصل

ود1خال�ها: دخول� بعضها ف بعض. الليث: الد>خال م'داخ.لة ال%فاصل بعضها ف
بعض؛ وأ%نشد:

وط1ر\فة ش'د_ت د1خالv م'د\م.جا
وت.داخ'ل� ال�مور: ت.شاب'هها والتباس'ها ودخول� بعضها ف بعض.

والد>خ\لة ف اللون: تليط أ%لوان ف لون؛ وقول الراعي:
كأ%ن� م.ناط الع1ق}د، حيث ع.ق%د\نه،

ل%بان� د.خ1يل1ي¼ أ%س1يل ال�ق%ل�د
قال: الد_خ1يليe الظب\ي الر_بيب ي'ع.ل�ق ف عنقه الو.د.ع فش.ب_ه

الو.د.ع ف الر_ح\ل بالودع ف ع'ن'ق الظ�ب\ي، يقول: جعلن الو.د.ع ف مقدم
الرحل، قال: والظب الد_خ1يليe وال4ه1يليe والر_بيب واحد؛ ذكر ذلك

كله عن ابن ال4عراب. وقال أ%بو نصر: الد_خ1يل1يe ف بيت الراعي
الف%ر.س' ي'خ.صe بالع.ل%ف؛ قال: وأ%ما قوله:



ه.م_ان1 باتا ج.ن\ب.ةv ود.خ1يل
فإ,ن ابن ال4عراب قال: أ%راد ه.م�اv داخل القلب وآخر قريباv من ذلك

كالضيف إ,ذا ح.ل� بالقوم فأ%دخلوه فهو د.خ1يل، وإ,ن ح.ل� ب,ف1نائهم فهو
ج.ن\بة؛ وأ%نشد:

و.ل�و\ا ظ�هورهم ال4س1ن_ة، بعدما
كان الزبي م'جاو,راv ود.خ1يل

والد>خال والدeخال: ذوائب الفرس لتداخلها.
والد_و\خ.ل�ة، مشد�دة اللم: س.ف1يفة من خوص يوضع فيها التمر

والرeط%ب وهي الد_و\خ.ل%ة، بالتخفيف؛ عن كراع. وف حديث ص1ل%ة بن أ%ش\ي.م:
فإ,ذا س1بÒ فيه د.و\خ.ل�ة ر'ط%ب فأ%كلت منها؛ هي س.ف1يفة من خ'وص
كالز>ن\ب,يل والق%و\ص.ر_ة يترك فيها الرeط%ب، والواو زائدة. والد_خ'ول:

موضع.
@درل: د.ر.و\ل1ي_ة ود1ر.و\ل1ي_ة: اسم بلد ف أ%رض الروم.

@دربل: الد_ر\ب.لة: ضرب من مشي ال3نسان فيه ث1ق%ل. ابن ال4عراب:
د.ر\ب.ل الر_جل� إ,ذا ض.ر.ب الط�ب\ل.

@درخبل: أ%بو مالك: هو الدeر.خ\ب,يل والدeر.خ\ب,ي الداهية.
@درخل: الدeر.خ\م1يل والدeر.خ\م1ي: من أ%ساء الداهية.

والدeر.خ\م1يل: الثقيل من الرجال؛ قال ابن بري: الدeر.خ\ميل البطيء
الثقيل.

@درقل: ابن سيده: الد>ر.ق}ل ثياب ش1ب\ه ال4ر\م1ين,ي_ة، وقيل:
الد>ر.ق}ل ثياب، ول ت'ح.ل�، التهذيب ف الرباعي: الد>ر.ق}ل م1ثال س1ب.ح\ل

ثياب، وف الصحاح: ضرب من الثياب. قال شر: ل أ%سع الد>ر.ق}ل إ,ل� هنا.
أ%بو تراب: سعت الغ.ن.وي يقول د.ر\ق%ل% القوم' د.ر\ق%لة ود.ر\ق%عوا

د.ر\ق%عة إ,ذا م.رeوا م.ر�اv سريعاv. ود.ر\ق%ل: ر.ق%ص. قال شر: قال ممد
بن إ,سحق قدم ف1ت\يةD من ال%ب.شة على رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ي'د.ر\ق1لون أ%ي يرقصون؛ قال: والد_ر\ق%لة الر_ق}ص. والد>ر.ق}لة: ل�ع\بة
للعجم م'ع.ر_بة.

@دركل: الد>ر.ك}لة: ل�ع\بة يلعب با الصبيان، وقيل: هي ل�ع\بة للعجم
م'ع.ر_ب؛ قال ابن دريد: أ%حسبها ح.ب.شية م'ع.ر_بة، وقال أ%بو عمرو: هو ضرب

من الر_ق}ص. ال4زهري: قرأ}ت بط شر قال: قرئ على أ%ب عبيد وأ%نا



شاهد ف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه مر على أ%صحاب الد>ر.ك}لة
فقال: ج,دeوا يا بن أر\ف%دة حت ي.ع\لم اليهود' والنصارى أ%ن ف ديننا

ف�س\حة؛ قال ابن ال4ثي: هذا الرف يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون
الكاف بوزن الر>ب.ح\لة، ويروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف وفتحها،

ويروى بالقاف عوض الكاف، وقد تقدم؛ قال شر: قال أ%بو عدنان أ%نشدت
أ%عرابي�اv من بكر ابن وائل.

أ%س\قى ال3له' ص.د.ى ل%ي\لى ود1ر\ك1ل%ها،
إ,ن الد_راكل كال%ل}فاء ف ال4ج.م

فقال: إ,ن الد>ر\ك1لة و.ح\ياv، فانظر ما ه1ي.ه؛ قال ث أ%نشدت جابر بن
ال4زرق الكلب كما أ%نشدت هذا ال4عراب فقال: الد>ر\ق1ل لغة قوم لست

أ%عرفهم وأ%زعم أ%ن د.ر.اق1لها أ%ولد'ها، قال: فقلت ك%ل� إ,نه قد
قال:لو د.ر\ق%ل الفيل� ما ان\ف%ك�ت\ ف%ر,يصت'ه

ت.ن\زو، وي.ح\ب,ق' من ذ�ع\ر� ومن أ%ل%م
قال: فماذا ي'ش.ر>د'ه؟ ل ف%ر_ج ال عنه؛ قلت وقال آخر:

لو د.ر\ك%ل الليث� ل ي.ش\ع'ر به أ%حد¬،
حت ي.خ1ر_ على ل%ح\ي.يه ف ط%ر.ق

فقال: أ%بعده ال اللهم ل تسمع ل4صحاب هذا القول، هؤلء ل%ع_ابون
أ%جعون غ�واة يركب أ%حدهم م1ذ}ر.وي\ه، قد ل%ه,ج ب,ر.وي¼ ي'ض\ح1ك به،

قلت: فما معناه؟ قال: ل أ%دري.
@دعل: ابن ال4عراب: الد_ع.ل ال�خات.لة بالعي، وهو ي'داعله أ%ي

ي'خاتله. وقال ف موضع آخر: الد_اع1ل الارب.
@دعبل: الد>ع\ب,ل: الناقة الشديدة، وقيل الشارف. ود1ع\ب,ل: اسم رجل، وف

الصحاح: اسم شاعر من خ'زاعة. ابن ال4عراب: يقال للناقة إ,ذا كانت
ف%ت1ي_ة شابة: هي الق1ر\طاس والد>يباج والد>ع\ب,لة والد>ع\ب,ل

والع.ي\ط%م'وس.
@دغل: الد_غ%ل، بالتحريك: الفساد مثل الد_خ.ل. والد_غ%ل: د.خ.لD ف
ال4مر م'ف}س3د¬؛ ومنه قول السن: ات_خ.ذوا كتاب ال د.غ%لv أ%ي أ%دغلوا
ف التفسي. وأ%د\غ%ل% ف ال4مر: أ%دخل فيه ما ي'ف}س3ده ويالفه. ورجل
م'د\غ1ل: م'خابÒ م'ف}سد. والد_غ%ل: الشجر الكثي اللتفe، وقيل: هو

اشتباك النبت وكثرته؛ قال ابن سيده: وأ%عرف ذلك ف ال%م\ض إ,ذا خالطه



الغ1ر\ي.ل، وقيل: الد_غ%ل كل موضع ياف فيه الغتيال، والمع أ%دغال ود1غال؛
قال الشاعر:

ساي.ر\ت'ه ساعةv ما ب م.خاف%ت'ه
إ,ل الت_ل%ف©ت ح.و\ل، هل أ%رى د.غ%ل؟

وقد أ%د\غ%ل%ت1 ال4رض' إ,د\غالv. ابن شيل: أ%د\غال� ال4رض ر,ق�ت'ها
وب'ط�ونا والو.طاء منها. وس1ت\ر' الشجر د.غ%لD، والق�فe الرتفع

وال4كمة د.غ%لD، والوادي د.غ%لD، والغائط الو.طيء د.غ%لD، والبال أ%دغال؛
قال الراجز:

عن ع.ت.ب, ال4رض وعن أ%دغالا
وف الديث: ات_خذوا دين ال د.غ%لv أ%ي ي.خ\د.عون الناس.. وأ%صل

الد_غ%ل الشجر اللتف الذي ي.ك}م'ن أ%هل� الفساد فيه، وقيل: هو من قولم
أ%د\غ%ل}ت' ف هذا ال4مر إ,ذا أ%دخلت فيه ما يالفه ويفسده؛ ومنه حديث

علي، رضي ال عنه: ليس الؤمن بال�د\غ1ل؛ هو اسم فاعل من أ%د\غ%ل. ومكان
:�د.غ1لD وم'د\غ1ل: ذو د.غ%ل�. وأ%د\غ%ل: غاب ف الد_غ%ل. وال%داغ1ل

بطون ال4ودية إ,ذا ك%ث�ر شجر'ها. وأ%دغل بالرجل: خانه واغتاله. وأ%د\غ%ل
به: و.شى، وهو من ال4ول. والد_اغلة: القوم' يلتمسون ع.ي\ب. الرجل

وخيانته، ابن شيل: الداغل الذي ي.ب\غي أ%ص\حاب.ه الشر_ ي'د\غ1ل لم الش_ر_
أ%ي ي.ب\غيهم الش_ر_ ويسبونه يريد لم الي. والداغلة: ال1ق}د'

ال�ك}ت.ت.م. ود.غ%ل ف الشيء: د.خ.ل فيه د'خول ال�ر,يب كما يدخل الصائد ف
الق�ت\رة ونوها لي.خ\ت1ل الص_ي\د؛ يقال ذلك للرجل إ,ذا د.خ.ل م.د\خ.ل

م'ر,يب. أ%بو عمرو: الد_غ%ل ما استرت به؛ قال الكميت:
،Dل ع.ي\ن' نارك عن سار� م'غ.م_ض.ة

ول م.ح.ل�ت'ك الط�أ}طاء والد_غ%ل
ومكان داغ1لD ود.غ1لD وم'د\غ1لD: خ.ف1يÒ؛ قال رؤبة:

أ%و\ط%ن. ف الشج\راء ب.ي\تاv داغ1ل
والد_واغل: الد_واهي 

(* قوله «والدواغل الدواهي إل» الذي ف الكم:
الدغاول، ومثله ف القاموس، قال: وغلط الوهري فيه فقال الدواغل، وغلط ف

نسبته إ,ل أ%ب عبيد فان أبا عبيد ل يقل إل الدغاول) ل واحد لا؛
وأ%نشد ابن بري لع.ت1يك بن قيس:



وي.ن\قاد ذو البأ}س ال4بe ل�ك}م1ه،
في.ر\ت.دe ق%س\راv، وهو ج.مe الدواغل

وقال يزيد بن الكم: ول ذا د.غاو,ل م.ل%ذاناv، والد_غاول: الغ.وائل؛
قال أ%بو ص.خ\ر:

إ,ن اللئيم، ولو ت.خ.ل�ق، عائد
ل1م.لذ%ة من غ1ش>ه ود.غاول

@دغفل: الد_غ}ف%ل: خ1ص\ب الزمان. والد_غ}ف�ل: الز_م.ن ال%ص1يب.
والد_غ}ف%ل: ذ%ك%ر' العنكبوت. والد_غ}ف%ل: ولد الفيل. والد_غ}ف%ل: اسم رجل،

وهو د.غ}ف%ل بن حنظلة الن_س_ابة أ%حد بن شيبان. وعيش د.غ}ف%ل
ود.غ}ف%ل1يÒ أ%ي واسع؛ عن ال4صمعي. وعام¬ د.غ}ف%ل أ%ي م'خ\ص1ب؛ قال

،eالعجاج:وقد ترى إ,ذ ال%ن.ى ج.ن,ي
،eوإ,ذ زمان الناس د.غ}ف%ل1ي

eبالدار إ,ذ ثوب' الص>با ي.د1ي
قوله إ,ذ ال%ن ج.ن,يÒ: كما تقول إ,ذ الزمان زمان، وج.نÝ جع ج.ناة

مثل خ.ش.بة وخ.ش.ب، وي.د1يÒ أ%ي صانع طويل اليد.
@دفل: الد>ف}لى: شجر م'رÒ أ%خضر ح.س.ن ال%ن\ظ%ر يكون ف ال4ودية؛ قال

أ%بو حنيفة: ز.ن\د الد>ف}لى و.ر,ي_ة ج.ي>دة، ولذلك قالت العرب ف
أ%مثالا: اق}د.ح\ ب,د1ف}لى أ%و م.ر\خ، ث ش'د_ ب.ع\د' أ%و أ%ر\خ؛ وذلك

إ,ذا ح.م.لت رجلv فاحشاv على رجل فاحش؛ قال: ي'ض\رب مثلv للرجل الكري
الذي ل تتاج أ%ن ت.ك�د_ه وت'ل1ح_ عليه، والد>ف}لى كثية النار، قال:

ون.و\ر' الد>ف}لى م'ش\ر.ب¬، ول يأ}كل الد>ف}لى شيء. ابن ال4عراب: من
الشجر الد>ف}لى وهو الء� وال4لء� وال%ب\ن، وك�ل©ه الد>ف}لى؛ قال

ال4زهري: هي شجرة م'ر_ة وهي من السeموم، وف الصحاح: نبت م'رÒ يكون
واحداv وجعاv ي'ن.و_ن ول ينو_ن، فمن جعل ال4لف لل3لاق ن.و_نه ف

النكرة، ومن جعلها للتأ}نيث ل ينو>نه. وقال ابن بري: الد>ف}ل
الق%ط1ران.

@دقل: الد_ق%ل من الت_مر: معروف،، قيل: هو أ%ردأ� أ%نواعه؛ ومنه قول
الراجز:

لو ك�ن\ت'م' ت.م\راv لكنتم د.ق%ل،
أ%و كنت'م' ماء لكنتم و.ش.ل



واحدته د.ق%لة، وقد أ%د\ق%ل% النخل�. والد_ق%ل: ما ل يكن من التمر
أ%جناساv معروفة. والد_ق%ل أ%يضاv: ض.ر\ب¬ من النخل؛ عن كراع، والمع

أ%دقال، وقيل: الد_ق%ل من النخل يقال لا ال4لوان واحدها ل%و\ن؛ قال
ال4زهري: وت.م\ر الد_ق%ل رديء إ,ل أ%ن الد_ق%ل يكون ميقاراv، ومن الد_ق%ل
ما يكون تره أ%حر، ومنه ما تره أ%سود وج,ر\م' تر,ه صغي ونواه كبي.

وف حديث ابن مسعود: ه.ذ¾ا كه.ذY الش>ع\ر ون.ث}راv كن.ث}ر الد_ق%ل؛ هو
رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه لي'ب\س3ه ور.داءته ل يتمع

ويكون منثوراv. وشاة د.ق}لة ود.ق1لة ود.ق1يلة: ضاو,ي.ةD ق%م1يئة،
والمع, دقالD. قال ابن سيده: هذا قول أ%هل اللغة وعندي أ%ن جع د.ق1يلة إ,نا

هو د.قائل، إ,ل أ%ن يكون على طرح الزائد، وقد أ%د\ق%ل%ت وهي م'د\ق1ل.
والد_ق%ل والد_و\ق%ل: خشبة طويلة ت'ش.دe ف وسط الس_فينة ي'م.دe عليها

الش>راع. وف الديث: ف%ص.ع1د. الق1ر\د' الد_ق%ل، هو من ذلك، وتسميه
البحرية الص_اري، وقيل: الد_ق%ل سهم السفينة وأ%صله من ذلك ال4ول الذي

هو ضرب من النخل. ابن ال4عراب: الد_ق}ل ض.ع.ف جسم الرجل.
والد_و\ق%ل: من أ%ساء رأ}س الذكر. والد_و\ق%لة: الك%م.رة الض_خ\مة.
ويقال: ك%م.رة د.و\ق%لة ض.خ\مة. والد_و\ق%لة: ال4كل وأ%خذ الشيء

اختصاصاv ي'د.و\ق1له لنفسه.
ود.و\ق%ل الشيء4: أ%خ.ذ%ه وأ%كله. ويقال: د.و\ق%ل فلن إ,ذا اختص بشيء�

من مأ}كول. ويقال: دوقل فلن جاريته د.و\ق%لة إ,ذا أ%و\ل%ج. فيها
ك%م.رته. وف النوادر: يقال د.و\ق%ل%ت\ خ'ص\ي.تا الرجل إ,ذا خ.ر.جتا من خ.ل}فه

ف%ض.ر.بتا أ%دبار فخذيه واس\ت.ر\خ.تا. ود.و\ق%ل}ت ال%ر_ة: ن.و_طتها
بيدي. أ%بو تراب: سعت م'ب\ت.كراv يقول: د.ق%ل فلن ل%ح\ي. الرجل ود.ق%م.ه

إ,ذا ضرب أ%نفه وفمه. والد_ق}ل ل يكون إ,ل ف الل�ح\ي والقفا،
والد_ق}م ف ال4نف والفم. ود.و\ق%ل: اسم.

@دكل: الد_ك%لة، بالتحريك: الطYي' الرقيق. د.ك%ل% الطYي. ي.د\ك1ل�ه
وي.د\ك�ل�ه د.ك}لv: ج.م.عه بيده لي'ط%ي>ن به. والد_ك%لة: القوم الذين

ل ي'ج,يبون السلطان من ع1ز>هم. يقال: هم ي.ت.د.ك�لون على السلطان أ%ي
ي.ت.دل�لون. وت.د.ك�لوا عليه: اع\ت.زeوا وت.ر.ف�عوا ف أ%نفسهم،

وقيل: كل من ت.ر.ف�ع ف نفسه فقد ت.د.ك�ل. وت.د.ك�ل عليه: ت.د.ل�ل
وانبسط. أ%بو زيد: ت.د.ك�لت عليه ت.د.ك©لv أ%ي ت.د.ل�لت؛ وأ%نشد:



يا ناقت ما ل%ك1 ت.د.أ}ل1ينا،
ع.ل%ي_ بالد_ه\نا ت.د.ك�ل1ينا؟

وقال آخر:
ق%و\م لم ع.ز.ازة� الت_د.ك©ل

وأ%نشد أ%بو عمرو ل4ب ح'ي.ي_ة الشيبان:
ت.د.ك�لت\ بعدي وأ%ل}ه.تها الط©ب.ن،
ونن نع\د'و ف ال%بار وال%ر.ن

يعن ال%ر.ل فأ%بدل من اللم نوناv؛ وقال ابن أ%حر:
أ%قول لك%ن_از: ت.د.ك�ل فإ,نه

أ%بÝ، ل أ%ظ�نe الضأ}ن% منه نواج,يا
ويروى: ت.ر.ك�ل، ومعناها واحد؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

ع.ليÒ له ف%ض\لن1: ف%ض\ل� قرابة،
وف%ض\لD بن.ص\ل السيف والسeم'ر الدeك}ل

قال: الدeك}ل والدeك}ن واحد، يريد لون الرماح الت فيها د'ك}نة.
@دلل: أ%د.ل� عليه وت.د.ل�ل: انبسط. وقال ابن دريد: أ%دل عليه و.ث1ق

بحبته فأ%ف}ر.ط عليه. وف الثل: أ%د.ل� فأ%م.ل�، والسم الد_ال�ة.
وف الديث: يشي على الصراط م'د1ل¾ أ%ي منبسطاv ل خوف عليه، وهو من

ال3د\لل, والد_ال�ة1 على من لك عنده منزلة؛ وقوله أ%نشده ابن
ال4عراب:م'د1ل9 ل تضب البنانا

قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون م'د1ل�ة هنا صفة، أ%راد يا م'د1ل�ة
فر.خ_م كقول العجاج:

جار,ي. ل ت.س\ت.ن\ك1ري ع.ذ1يري
أ%راد يا جارية، ويوز أن يكون م'دل�ة اساv فيكون هذا كقول هدبة:

ع'وج,ي ع.ل%ي\نا وار\ب.ع1ي يا فاط1ما،
ما د'ون% أ%ن ي'رى البعي قائما

والد_ال�ة: ما ت'د1ل© به على ح.م1يمك.
ود.ل© الرأ%ة1 ود.لل�ها: ت.د.ل©لها على زوجها، وذلك أ%ن ت'ر,يه

ج.راءةv عليه ف ت.غ.نeج وت.ش.ك©ل، كأ%نا تالفه وليس با خ1لف، وقد
ت.د.ل�لت عليه. وامرأ%ة ذات د.لð أ%ي ش.ك}ل ت.د1ل© به. وروي عن سعد أ%نه

قال: ب.ي\نا أ%نا أ%طوف بالبيت إ,ذ رأ%يت امرأ%ة أ%عجبن د.ل©ها، فأ%ردت



أ%ن أ%سأ%ل عنها فخ1ف}ت أ%ن تكون م.ش\غ'ولةv، ول ي.ض'رeك ج.مال� امرأ%ة
ل ت.ع\ر,فها؛ قال ابن ال4ثي: د.ل©ها ح'س\ن' هيئتها، وقيل ح'س\ن'

حديثها. قال شر: الد_لل للمرأ%ة والد_ل© حسن الديث وحسن ال%ز\ح
واليئة؛ وأ%نشد:

فإ,ن كان الد_لل فل ت.د1لYي،
وإ,ن كان الوداع فبالسلم

قال: ويقال هي ت.د1ل© عليه أ%ي تترئ عليه، يقال: ما د.ل�ك ع.ل%ي_
أ%ي ما ج.ر_أ%ك علي_، وأ%نشد:
فإ,ن تك' م.د\لولv علي_، فإ,نن

ل1ع.ه\دك ل غ�م\ر¬، ولست' بفان
أ%راد: فإ,ن ج.ر_أ%ك علي_ ح1لمي فإ,ن ل أ�ق1رe بالظلم؛ قال قيس بن

زهي:
أ%ظ�نe ال1ل}م د.ل� علي_ قومي،
وقد ي'س\ت.ج\ه.ل الرجل� ال%ليم

قال ممد بن حبيب: د.ل� علي� قومي أ%ي ج.ر_أ%هم؛ وفيها يقول:
ول ي'ع\ي,يك ع'ر\ق�وب¬ للgي�،

إ,ذا ل ي'ع\ط1ك الن_ص.ف. ال%ص1يم'
وقوله ع'ر\ق�وب ل1لgي� يقول: إ,ذا ل ي'ن\ص1فك خ.ص\م'ك فأ%د\خ1ل عله
ع'ر\قوباv يفسخ ح'ج_ته. وال�د1ل© بالشجاعة: الريء. ابن ال4عراب:
ال�د.لYل الذي ي.ت.ج.ن_ى ف غي موضع ت.ج.ن¼. ود.ل� فلن إ,ذا ه.دى.

ود.ل� إ,ذا افتخر. والد_ل9ة: ال1ن�ة. قال ابن ال4عراب: د.ل� ي.د1ل©
إ,ذا ه.دى، ود.ل� ي.د1ل© إ,ذا م.ن_ بعطائه. وال4د.ل©: ال%ن_ان

بع.م.له. والد_ال�ة من ي'د1ل© على من له عنده منزلة شبه ج.راءة منه.
أ%بو اليثم: لفلن عليك دال�ة وت.د.ل©لD وإ,د\لل. وفلن ي'د1ل© عليك

�بصحبته إ,د\للv ود.للv ودال�ة أ%ي يتريء عليك، كما ت'د1ل© الشاب_ة
على الشيخ الكبي ب.مالا؛ وحكي ثعلب أ%ن ابن ال4عراب أ%نشد لهم بن

شبل يصف ناقته:
ت.د.ل�ل� تت السوط، حت كأ%نا

ت.د.ل�ل تت السوط خ.ود¬ م'غاض1ب
قال: هذا أ%حسن ما و'ص1ف به الناقة. الوهري: والد_ل© الغ'ن\ج



والش>ك}ل. وقد د.ل�ت1 الرأ%ة ت.د1ل©، بالكسر، وت.د.ل�لت وهي ح.س.نة
الد_لY والد_لل. والد_ل© قريب العن من ال%د\ي، وها من السكينة والوقار

ف اليئة وال%ن\ظر والشمائل وغي ذلك. والديث الذي جاء: فقلنا لذيفة
أ%خ\ب,ر\نا برجل قريب الس_م\ت وال%د\ي والد_لY من رسول ال، صلى
vول ه.د\يا vال عليه وسلم، حت ن.ل}ز.مه، فقال: ما أ%حد أ%قرب س.م\تا

ول د.ل¾ من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حت يواريه ج,دار' ال4رض من
ابن أ�م> ع.ب\د{؛ فس_ره ال%ر.وي ف الغريبي فقال: الد_ل©

وال%د\ي' قريب¬ بعض'ه من بعض، وها من السكينة وح'س\ن ال%ن\ظ%ر. وف الديث:
أ%ن أ%صحاب ابن مسعود كانوا ي.ر\ح.لون إ,ل عمر بن الطاب فينظرون إ,ل

س.م\ت1ه وه.د\يه ود.لYه فيتشبهون به؛ قال أ%بو عبيد: أ%ما الس_م\ت فإ,نه
يكون بعنيي: أ%حدها ح'س\ن اليئة وال%ن\ظ%ر ف الدين وهيئة أ%هل

الي، والعن الثان أ%ن الس_م\ت الطريق؛ يقال: ال}ز.م\ هذا الس_م\ت،
وكلها له معن، إ,م_ا أ%رادوا هيئة ال3سلم أ%و طريقة أ%هل ال3سلم؛

وقوله إ,ل ه.د\ي,ه ود.لYه فإ,ن أ%حدها قريب من الخر، وها من السكينة
والوقار ف اليئة وال%ن\ظر والشمائل وغي ذلك، وقد تكرر ذكر الد_لY ف

الديث، وهو وال%د\ي والسم\ت عبارة عن الالة الت يكون عليها ال3نسان
من الس_كينة والوقار وحسن السية والطريقة؛ قال عدي بن زيد يدح امرأة

بسن الد_ل9:
ل ت.ط%ل�ع من خ1د\رها ت.ب\ت.غي خ1ب\ـ

ـباv، ول ساء د.ل©ها ف الع1ناق,
وفلن ي'د1ل© على أ%قرانه كالبازي ي'د1ل© على صيده. وهو ي'د1ل© بفلن

أ%ي ي.ث1ق به. وأ%د.ل� الرجل� على أ%قرانه: أ%خذهم من فوق، وأ%د.ل�
vالبازي على صيده كذلك. ود.ل�ه على الشيء ي.د'ل©ه د.ل¾ ود.للة

فان\د.ل�: سد_ده إ,ليه، ود.ل%ل}ته فان\د.ل�؛ قال الشاعر:
ما ل%ك.، يا أ%حق'، ل ت.ن\د.ل©؟
وكيف ي.ن\د.ل© ام\ر'ؤ¬ ع1ث}و.ل©؟

قال أ%بو منصور: سعت أ%عرابي�اv يقول لخر أ%ما ت.ن\د.ل© على الطريق؟
والد_ل1يل: ما ي'س\ت.د.ل© به. والد_ل1يل: الد_ال©. وقد د.ل�ه على

الطريق ي.د'ل©ه د.للة ود1للة ود'لولة، والفتح أ%على؛ وأ%نشد أ%بو
عبيد:إ,ن>ي ام\ر'ء# بالط©ر\ق ذو د.للت



والد_ل1يل والد>لYيلي: الذي ي.د'ل©ك؛ قال:
ش.دeوا ال%ط1ي_ على د.ل1يل� دائب�،

من أ%هل كاظ1مة{، بسيف1 ال4ب\ح'ر
قال بعضهم: معناه بدليل؛ قال ابن جن: ويكون على حذف الضاف أ%ي ش.دeوا

ال%ط1ي_ على د.للة د.ليل فحذف الضاف وقو,ي ح.ذ}ف�ه هنا ل4ن لفظ
Dالدليل ي.د'ل© على الد_للة، وهو كقولك س1ر\ على اسم ال، وعلى هذه حال

من الضمي ف س1ر\ وش.دeوا وليست موصولة لذين الفعلي لكنها متعلقة
بفعل مذوف كأ%نه قال: ش.دeوا الطي_ م'ع\ت.م1د1ين على د.ليل دائب، ففي

الظرف د.ليلD لتعلقه بالذوف الذي هو م'ع\ت.م1د1ين، والمع أ%د1ل�ة
وأ%د1ل�ء، والسم الد>للة والد_للة، بالكسر والفتح، والدeل�ولة

والد>لYيلى. قال سيبويه: والد>لYيلي ع1ل}م'ه بالدللة ور'سوخ'ه فيها. وف
حديث علي، رضي ال عنه، ف صفة الصحابة، رضي ال عنهم: ويرجون من عنده

أ%دل�ة؛ هو جع د.ل1يل أ%ي با قد علموا في.د'ل©ون% عليه الناس، يعن
يرجون من عنده ف�ق%ه.اء فجعلهم أ%نفسهم أ%دل�ة مبالغة. ود.ل%ل}ت بذا

.vالطريق: عرفته، ود.ل%ل}ت' به أ%د'ل© د.للة، وأ%د\ل%لت بالطريق إ,د\لل
والد_ل1يلة: ال%ح.ج_ة البيضاء، وهي الد_ل�ى. وقوله تعال: ث

.vقليل vصه قليل�ج.ع.ل}نا الشمس عليه د.ل1يلv؛ قيل: معناه ت.ن\ق
والد_ل�ل: الذي يمع بي الب.ي>ع.ي\ن، والسم الد_للة والد>للة،

والد>للة: ما جعلته للد_ليل أ%و الد_ل�ل. وقال ابن دريد:
الد_للة، بالفتح، ح1ر\فة الد_ل�ل.ود.ليلD ب.ي>ن الد>للة، بالكسر ل

غي.والت_د.ل}د'ل: كالت_ه.دeل؛ قال:
كأ%ن� خ'ص\ي.يه من الت_د.ل}د'ل

.vياYوت.د.ل}د.ل الشيء� وت.د.ر\د.ر إ,ذا ت.ح.ر_ك م'ت.د.ل
والد_ل}د.لة: تريك الرجل رأ}سه وأ%عضاءه ف الشي. والد_ل}دلة: تريك الشيء

ال%ن'وط. ود.ل}د.له د1ل}د.الv: ح.ر_كه؛ عن اللحيان، والسم الد_ل}دال.
الكسائي: د.ل}د.ل ف ال4رض وب.ل}ب.ل وق%ل}ق%ل ذ%ه.ب فيها. وقال اللحيان:

د.ل}د.ل%هم وب.ل}ب.ل%هم ح.ر_كهم. وقال ال4صمعي: تدلدل ع.ل%ي\ه فوق
طاقته، والد_لل منه، والد_ل}دال الضطراب.

ابن ال4عراب: من أ%ساء الق�ن\فذ الدeل}د'ل والش_ي\ه.م وال4ز\ي.ب.
الصحاح: الدeل}د'ل عظيم الق%ناف1ذ. ابن سيده: الدeل}د'ل ضرب من القنافذ



له شوك طويل، وقيل: الدeل}د'ل شبه الق�ن\فذ وهي دابة ت.ن\ت.فض
ف%ت.ر\م1ي بشوك كالس>هام، وف%ر\ق' ما بينهما كفرق ما بي الف1ئ%رة وال1ر\ذان

والب.ق%ر والواميس والع1ر.اب والب.خ.ات1ي>. الليث: الدeل}د'ل شيء عظيم
أ%عظم من الق�ن\ف�ذ ذو شوك طوال. وف حديث ابن أ%ب م.ر\ث%د: فقالت ع.ن.اق

الب.غ1يe: يا أ%هل ال1ي.ام هذا الدeل}د'ل الذي ي.ح\م1ل أ%سراركم؛
الدeل}د'ل: الق�نف�ذ، وقيل: ذ%ك%ر الق%نافذ. قال: يتمل أ%نا شبهته

بالق�ن\ف�ذ ل4نه اكثر ما يظهر بالليل ول4نه ي'خ\ف1ي رأ}سه ف جسده ما
استطاع.ود.ل}د.ل ف ال4رض: ذ%ه.ب. وم.ر_ ي'د.ل}د1ل وي.ت.د.ل}د.ل ف مشيه إ,ذا
اضطرب. اللحيان: وقع القوم ف د.ل}د.ال وب.ل}ب.ال إ,ذا اض\ط%ر.ب أ%مرهم

وت.ذ%ب\ذ%ب. وقوم د.ل}دالD إ,ذا ت.د.ل}د.لوا بي أ%مرين فلم يستقيموا؛
وقال أ%و\س:

أ%م.ن\ ل1ح.ي¼ أ%ضاع'وا بعض. أ%م\رهم،
بي. الق�س'وط1 وبي. الد>ين, د.ل}دال

ابن السكيت: جاء القوم د'ل}د'لv إ,ذا كانوا م'ذ%ب\ذ%بي ل إ,ل هؤلء
ول إ,ل هؤلء؛ قال أ%بو م.ع\د.ان الباهلي:

،vجاء ال%ز.ائ1م' والز_باي,ن' د'ل}د'ل
ل ساب,ق1ي. ول م.ع الق�ط�ان1

فع.ج,ب\ت' من ع.و\ف{ وماذا ك�لYف%ت\،
وتيء ع.و\ف¬ اخ1ر. الرeك}بان1

قال: وال%ز,يتان1 والز_ب,ينتان من باه1ل%ة وها ح.ز,ية وز.ب,ينة
ج.م.عهما الشاعر' أ%ي ي.ت.د.ل}دلون مع الناس ل إ,ل هؤلء ول إ,ل هؤلء.

�ود'ل}د'ل: اسم ب.غ\لة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم. ود.ل�ة
وم'د1ل9ة�: بنتا م.ن\ج,ش.ان% ال1م\ي.ر,ي�. ود1ل}، بالفارسي�ة: الف�ؤاد، وقد

تكلمت به العرب و.س.م_ت به الرأ%ة فقالوا د.لê، ففتحوه ل4نم لا ل
يدوا ف كلمهم د1ل¾ أ%خرجوه إ,ل ما ف كلمهم، وهو الد_ل© الذي

هو الد_لل والش_ك}ل والش>ك}ل.
@دمل: الد_م.ال�: التمر الع.ف1ن ال4سود الذي قد ق%د'م، يقال: جاء بتمر

د.م.ال، والد_م.ال� فساد الطلع قبل إ,د\راكه حت ي.س\و.د�. والد_م.ال:
ما ر.م.ى به البحر' من الص_د.ف والناق1يف والن_ب_اح. الليث: الد_مال
الس>ر\ق1ي' ونو'ه، وما ر.م.ى به البحر' من خ'شارة ما فيه من ال%ل}ق



م.ي>تاv نو ال4صداف وال%ناق1يف والن_ب_اح، فهو د.م.ال؛ وأ%نشد:
د.مال� الب'حور, وحي,تان'ها

وقول أ�مية بن أ%ب عائذ ال�ذ%ل:
خ.يال لع.ب\د.ة قد هاج. ل

خ.بالv من الد_اء، بعد. ان\د1مال,
قال: الندمال� الذ�هاب'. ان\دمل% الق%و\م' إ,ذا ذهبوا. والد_مال: ما

ت.و.ط�أ%ت\ه' الدابة من البعر والو.أ}لة1 وهي البعر مع التراب؛ قال:
ف%ص.ب_ح.ت\ أ%ر\ع.ل% كالن>قال،
وم'ظ}ل1ماv ليس على د.مال

وقد فسر هذا البيت ف موضعه. والد_مال، بالفتح: الس>رجي ونوه.
ود.م.ل ال4رض. ي.د\م'ل�ها د.م\لv د.م\لv ود.م.لناv وأ%د\م.ل%ها:

أ%ص\ل%حها بالد_مال، وقيل: د.م.لها أ%ص\ل%حها، وأ%د\م.ل%ها: س.ر\ق%ن.ها.
والد_م_ال: الذي ي'د\م1ل ال4رض ي'س.ر\ق1ن'ها. وت.د.م_ل%ت1 ال4رض':

ص.ل%حت بالد_مال؛ أ%نشد يعقوب:
وقد ج.ع.ل%ت\ مناز,ل� آل ل%ي\لى،

وأ�خ\ر.ى ل ت'د.م_ل} ي.س\ت.و,ينا
وف حديث سعد بن أ%ب و.ق�اص: أ%نه كان ي.د\م'ل أ%ر\ضه بالع'ر_ة؛ قال

ال4حر: ي.د\م'ل أ%ر\ض.ه أ%ي ي'ص\ل1ح'ها وي'ح\س3ن معالتها با وهي
الس>ر\ج,ي؛ ومنه قيل للجرح: قد ان\د.مل إ,ذا ت.ماث%ل وص.ل%ح. ود.م.ل بي

القوم ي.د\م'ل د.م\لv: أ%ص\لح. وت.دام.لوا: تصالوا؛ قال الكميت:
ر.أ%ى إ,ر.ةv منها ت'ح.شe ل1فت\نة،

وإ,يقاد راج� أ%ن يكون د.مال%ها
vيقول: يرجو أ%ن يكون سبب هذه الرب كما أ%ن الد_م.ال% يكون سببا

ل3شعال النار.
والدeم_ل�: واحد د.ماميل الق�روح. والدeم.ل�: ال�ر.اج' على

الت_فاؤل بالص_لح، والمع د.مام1يل� نادر. ود.م1ل ج'رح'ه وان\د.م.ل% ب.ر,يء4
والت.حم وت.ماث%ل؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:

فكيف. ب,ن.ف}س� ك�ل�ما قلت': أ%ش\ر.ف%ت\
على الب'ر\ء3 من د.ه\ماء، ه1يض. اند1مال�ها؟

ود.م.له الد_واء� ي.د\م'له؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:



وج'ر\ح' السيف1 ت.د\م'ل�ه ف%ي.ب\را،
�وي.ب\ق%ى الد_ه\ر.، ما ج.ر.ح اللYسان

(* قوله «ويبقى الدهر» كذا ف النسخ، والذي ف الكم وشرح القاموس:
وجرح الدهر).

والن\د1مال: الت_ماث�ل من الرض وال�ر\ح,، وقد د.م.ل%ه الد_واء�
فان\د.م.ل. وف حديث أ%ب س.لمة%: د.م1ل ج'ر\ح'ه على ب.غ\ي� ول ي.د\ري به

أ%ي ان%ت.م على فساد ول يعلم به. والدeم_ل: مستعمل بالعربية يمع
د.مام1يل؛ وأ%نشد:

وام\ت.ه.د. الغار,ب' ف1ع\ل% الدeم_ل,
(* قوله «وامتهد الغارب فعل الدمل» هكذا ضبط ف التهذيب هنا وعدة نسخ من

الصحاح، وتقدم لنا ضبطه ف مهد برفع اللم من فعل، ووقع ف الكم
والتهذيب ف مادة مهد بالنصب فيهما).

وقيل لذه الق�ر\ح.ة د'م_ل ل4نا إ,ل الب'ر\ء والن\د1مال ما هي.
وان\د.م.ل الريض: تاث%ل، واندم.ل من وج.عه كذلك، ومن مر.ضه إ,ذا ارتفع من

مرض1ه ول ي.ت1م> ب'ر\ؤه. والد_م\ل: الر>ف}ق. ودام.ل% الرجل%: داراه
لي'ص\لح ما بينه وبينه؛ قال أ%بو ال4سود:

vش.ن,ئ}ت' من ال3خ\وان من لست' زائ1ل
أ�دام1ل�ه د.م\ل% الس>قاء ال�خ.ر_ق,

وال�دام.لة�: كال�داجاة؛ وأ%نشد ابن بري لبن الط�ي\فان الدار,مي
والط�ي\فان� أ�مeه:

وم.و\لv كم.و\ل الز>ب\ر,قان د.م.ل}ت'ه،
كما اند.م.ل%ت\ ساق¬ ي'هاض' با الك%س\ر

ويقال: اد\م'ل القوم. أ%ي اط}و,هم على ما فيهم، ويقال للس>ر\جي
الد_مال ل4ن ال4رض ت'ص\ل%ح به.

@دمل: الدeم.ح1لة� من النساء: الض_خ\مة الغليظة. والدeماح1ل:
:vتداخ1ل الغليظ؛ قال أ%بو خ1راش يصف ت'ر\سا�ال

وذا ش.ر.ج� من ج,ل1د ث%و\ر� د'ماح1ل
ور.م\ل د'ماح1ل: متداخل؛ قال:

ع.ق}د الر>ياح, الع.ق41د. الدeماح1ل
.eالرج'ل الب.ت_ر,ي �الفراء: الد>م\حال



@دنل: دانال: اسم أ%عجمي.
@دهل: اللحيان: م.ضى د.ه\لD من الليل أ%ي ساعة، وقيل أ%ي ص.د\ر؛ قال:

،Dوهي واح1دة ،Dم.ضى من الليل, د.ه\ل
كأ%ن_ها طائ1ر¬ بالد_و> م.ذ}ع'ور

هذه رواية يعقوب، ورواه اللحيان: د.ه\ل، بالذال العجمة، وهي نادرة.
وقال أ%بو عمرو: الد_ه\ل� الشيء اليسي. ابن ال4عراب: الد�اه1ل

ال�ت.حي>ر، قال ال4زهري: أ%صله دال1ه¬. ول د.ه\ل أ%ي ل ت.خ.ف\، ن.ب.ط1ي_ة
معر_بة؛ قال ب.ش�ار:

فقلت له: ل د.ه\ل م1ن ق%م\ل ب.ع\د.ما
م.ل ن.ي\ف%ق. التeب_ان منه بعاذ1ر

قال ال4زهري: وليس ل د.ه\ل ول ق%م\ل من كلم العرب، إ,نا ها من
.vكلم الن_ب.ط، يسمون ال%مل ق%م\ل

@دهبل: التهذيب: ابن ال4عراب د.ه\ب.ل إ,ذا ك%ب_ر الل©ق%م ليساب,ق ف
ال4كل.

@دهكل: د.ه\ك%لD: من شدائد الدهر.
@دول: الد_و\لة� والدeولة�: الع'ق}بة ف الال وال%ر\ب س.واء، وقيل:

الدeولة�، بالضم، ف الال، والد_و\لة�، بالفتح، ف الرب، وقيل: ها
سواء فيهما، يضمان ويفتحان، وقيل: بالضم ف الخرة، وبالفتح ف الدنيا،

وقيل: ها لغتان فيهما، والمع د'و.لD ود1و.لD. قال ابن جن: ميء ف�ع\ل%ة
على ف�ع.ل� يريك أ%نا كأ%نا جاءت عندهم من ف�ع\لة، فكأ%ن د.و\لة د'ولة،

وإنا ذلك ل4ن الواو ما سبيله أ%ن يأ}ت تابعاv للضمة، وهذا ما يؤكد
عندك ضعف حروف اللي الثلثة، وقد أ%دال%ه. الوهري: الد_و\لة، بالفتح،
ف الرب أ%ن ت'دال إ,حدى الفئتي على ال�خرى، يقال: كانت لنا عليهم

الد_و\لة، والمع الدeو.ل�، والدeولة، بالضم، ف الال؛ يقال: صار الفيء
.Dد'ولة بينهم ي.ت.داو.لونه م.ر_ة لذا ومرة لذا، والمع د'ولت ود'و.ل

وقال أ%بو عبيدة: الدeولة، بالضم، اسم للشيء الذي ي'ت.داو.ل به بعينه،
والد_ولة، بالفتح، الفعل. وف حديث أ%شراط الساعة: إ,ذا كان ال%غ\ن.م

د'و.لv جع د'ولة، بالضم، وهو ما ي'تداو.ل من الال فيكون لقوم دون قوم.
ال4زهري: قال الفراء ف قوله تعال: كي ل يكون د'ولة بي ال4غ}ن,ياء

منكم؛ قرأ%ها الناس برفع الدال إ,ل السeل%م1ي_ فيما أ%علم فإ,نه قرأ%ها



بنصب الدال، قال: وليس هذا للد_و\لة بوضع، إ,نا الد_ولة للجيشي
يهز,م هذا هذا ث ي'ه\ز.م الازم، فتقول: قد ر.ج.ع.ت الد_و\لة على هؤلء

كأ%نا الر_ة؛ قال: والدeولة، برفع الدال، ف ال1ل}ك والسeنن الت
تغي_ر وت'بد_ل عن الدهر فتلك الدeول�ة والدeو.ل�. وقال الزجاج: الدeولة

اسم الشيء الذي ي'تداول، والد_و\لة� الفعل والنتقال من حال إ,ل حال،
فمن قرأ% كي ل يكون د'ولة فعلى أ%ن يكون على مذهب الال، كأ%نه كي ل
يكون الفيء د'ولة أ%ي م'تداو.لv؛ وقال ابن السكيت: قال يونس ف هذه الية

قال أ%بو عمرو بن العلء: الدeولة بالضم ف الال، والد_ولة بالفتح ف
الرب، قال: وقال عيسى ابن عمر: كلتاها ف الرب والال سواء؛ وقال يونس:

أ%م_ا أ%نا فوال ما أ%دري ما بينهما. وف حديث الدعاء: ح.د>ث}ن
بديث سعت.ه من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل يتداوله بينك وبينه

الر>جال أ%ي ل يتناق%ل}ه الرجال وت.ر\ويه واحداv عن واحد، إ,نا ترويه
أ%نت. عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم. الليث: الد_و\لة والدeولة لغتان،

ومنه ال3دالة� الغ.ل%بة. وأ%د.ال%نا ال من عدو�نا: من الد_و\لة؛
�يقال: اللهم أ%د1ل}ن,ي على فلن وانصرن عليه. وف حديث وفد ثقيف: ن'دال

عليهم وي'دالون علينا؛ ال3دالة�: الغ.ل%بة، يقال: أ�د1يل لنا على أ%عدائنا
أ%ي ن'ص1ر\نا عليهم، وكانت الد_و\لة لنا، والد_و\لة: النتقال من حال

الشد_ة إ,ل الر_خاء؛ ومنه حديث أ%ب س'ف}يان وه1ر.ق}ل%: ن'دال� عليه
وي'دال� علينا أ%ي ن.غ\ل1به مرة وي.غلبنا أ�خرى. وقال الجاج: يوش1ك أ%ن

ت'دال ال4رض' منا كما أ�د1ل}نا منها أ%ي ي'جعل لا الك%ر_ة� والد_و\لة
علينا فتأ}كل لوم.نا كما أ%كلنا ث1مارها وت.شرب دماءنا كما شربنا

مياهها.وت.داو.ل}نا ال4مر.: أ%خذناه بالدeو.ل. وقالوا: د.وال%ي\ك أ%ي
م'داو.لةv على ال4مر؛ قال سيبويه: وإ,ن شئت حلته على أ%نه وقع ف هذه الال.

ودال%ت ال4يام' أ%ي دارت، وال ي'داو,لا بي الناس. وت.داولته ال4يدي:
أ%خذته هذه مر_ة وهذه مر_ة. ودال% الثوب' ي.د'ول أ%ي ب.ل1ي. وقد ج.ع.ل

ودeه ي.د'ول أ%ي ي.ب\لى.
ابن ال4عراب: يقال ح.جاز.ي\ك ود.وال%ي\ك. وه.ذاذ%يك، قال: وهذه حروف

خ1ل}ق%ت'ها على هذا ل ت'غي_ر، قال: وح.جازيك أ%م.ر.ه أ%ن ي.ح\ج'ز.
بينهم، ويتمل أ%ن يكون معناه ك�ف_ ن.ف}س.ك، وأ%م�ا هذاذيك فإ,نه يأ}مره أ%ن

يقطع أ%مر القوم، ود.وال%ي\ك م1ن\ ت.داو.لوا ال4مر بينهم يأ}خذ هذا



د.ولة وهذا د.ولة، وقولم د.وال%ي\ك أ%ي ت.داو'لv بعد تداول؛ قال عبد
بن ال%س\حاس:

إ,ذا ش'ق_ ب'ر\د¬ ش'ق_ بالب'ر\د1 م1ث}ل�ه،
د.وال%ي\ك. حت ليس ل1ل}ب'ر\د لب,س'

(* قوله «حت ليس للبد لبس» قال ف التكملة: الرواية:
إذا شق برد شق بالبد برقع

دواليك حت كلنا غي لبس).
الفراء: جاء بالدeو.لة والتو.لة1 وها من الد_واهي. ويقال: ت.داو.ل}نا

العمل% وال4مر بيننا بعن تعاو.ر\ناه فع.م1ل هذا م.ر_ة وهذا مرة؛
وأ%نشد ابن ال4عراب بيت عبد

بن ال%س\حاس:
إ,ذا ش'ق_ ب'ر\د¬ ش'ق_ ب'ر\داك1 م1ثله،

د.وال%ي\ك حت ما ل1ذا الثوب لب,س'
vقال: هذا الرجل ش.ق_ ثياب امرأ%ة لينظر إ,ل جسدها فش.ق�ت هي أ%يضا

عليه ثوبه. وقال ابن ب'ز'ر\ج: ربا أ%دخلوا ال4لف واللم على د.وال%ي\ك
فجعل كالسم مع الكاف؛ وأ%نشد ف ذلك:

وصاحب� صاح.ب\ت'ه ذي م.أ}ف%ك%ه\،
ي.م\شي الد_وال%ي\ك. وي.ع\د'و الب'ن_ك%ه\

�قال: الد_وال%ي\ك أ%ن ي.ت.ح.ف�ز. ف م1شيته إ,ذا حاك، والب'ن_كة
يعن ث1ق}له إ,ذا عدا؛ قال ابن بري: ويقال دوال؛ قال الضباب بن س.ب\ع بن عوف

النظلي:
ج.ز.و\ن با ر.ب_ي\ت'هم وح.م.ل}تهم،
كذلك ما إ,ن� ال�طوب دوال

والد_و.ل�: الن_ب\ل ال�تداو.ل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ي.ل�وذ� بال�ود1 من الن_ب\ل, الد_و.ل}

وقول أ%ب د'واد:
ولقد أ%ش\ه.د' الر>ماح. ت'دال،

ف ص'دور, الك�ماة1، ط%ع\ن. الد_ر,ي_ه
قال أ%بو علي: أ%راد ت'داو,ل فقلب العي إ,ل موضع اللم.

وان\دال ما ف بطنه من م1عÝى أ%و ص1فاق: ط�ع1ن فخرج ذلك. واندال% بطن'ه



أ%يضاv: اتسع ودنا من ال4رض. وان\دال بطن'ه: است.ر\خى. واندال الشيء:
ناس. وت.ع.ل�ق؛ أ%نشد ابن دريد:

ف%ياش1لD كال%د.ج, ال�ن\دال
ب.د.و\ن% م1ن م'د_ر,عي أ%س\مال,

(* قوله «مد�رعي» ضبط ف مادة حدج بفتح العي على أنه مثن، والصواب
كسرها كما ضبط ف الكم هنا).

قال ابن سيده: وأ%ما السياف فقال: م'ن\دال م'ن\ف%ع1ل من الت_د.لYي
مقلوب عنه، فعلى هذا ل يكون له مصدر ل4ن القلوب ل مصدر له. واندال%

القوم': تو�لوا من مكان إ,ل مكان. والدeو.لة�: لغة التeو.لة. يقال:
جاءنا بد'و.لت1ه أ%ي بد.واه1يه، وجاءنا بالدeو.لة أ%ي بالد_اهية. أ%بو

زيد: يقال وق%عوا من أ%مرهم ف د'ول�ول أ%ي ف شد�ة وأ%مر عظيم؛ قال
ال4زهري: جاء به غي مهموز.

والد_و,يل�: الن_ب\ت' العام1يe اليابس، وخص بعضهم به ي.ب,يس.
الن_ص1ي> والس_ب.ط؛ قال الر_اعي:
ش.ه\ر.ي\ ر.ب,يع� ل ت.ذ�وق' ل%ب'ون'هم

إ,ل ح'موضاv وخ\م.ةv ود.و,يل
وهو ف%ع1يل. أ%بو زيد: الك%ل� الد_ويل الذي أ%تت عليه س.نتان1 فهو ل

خي فيه. ابن ال4عراب: الدالة� الشeه\رة ويمع الد_ال%. يقال:
تركناهم دالةv أ%ي ش'ه\رة. وقد د.ال% ي.د'ول دالة ود.و\لv إ,ذا صار

ش'ه\رة.والد_وال: ض.ر\ب من العنب بالطائف أ%سود يضرب إ,ل ال�م\رة، وروى
ال4زهري بسنده إ,ل أ�م النذر الع.د.و,ي_ة قالت\: دخل علينا رسول� ال،

،Dصلى ال عليه وسلم، ومعه علي بن أ%ب طالب، رضي ال عنه، وهو ناق1ة
قالت: ولنا د.وال� م'عل�قة، قالت: فقام رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

فأ%كل وقام علي، رضي ال عنه، يأ}كل فقال له النب، صلى ال عليه وسلم:
م.ه\لv فإ,نك ناق1ه¬، فجلس علي، رضي ال عنه، وأ%كل منها النب، صلى
ال عليه وسلم، ث جعلت لم س1ل}قاv وشعياv، فقال له النب، صلى ال

عليه وسلم: من هذا أ%ص1ب\ فإ,نه أ%و\فق' لك؛ قال: الد_وال جع دالية وهي
ع1ذ}ق' ب'س\ر� ي'عل�ق فإ,ذا أ%ر\ط%ب أ�كل، والواو فيه منقلبة عن

ال4لف.والدeول�: ح.يÒ من ح.ن,يفة ينسب إ,ليهم الدeول©. والد>يل�: ف
عبدالقيس. ودالن�: من ه.م\دان%، غي مهموز.



والدال: حرف هجاء وهو حرف مهور يكون ف الكلم أ%صلv وبدلv؛ قال ابن
سيده: وإ,نا قضينا على أ%لفها أ%نا منقلبة عن واو لا قد�مت ف

أ%خواتا ما عينه أ%لف، وال أ%علم.
@ديل: الد>يل�: حيÒ ف عبد الق%ي\س ينسب إ,ليهم الد>يليe، وها

د1يلن1: أ%حدها الد>يل بن ش.ن� بن أ%ف}صى بن عبد القيس بن أ%ف}صى، والخر
الديل بن عمرو بن و.د1يعة% بن أ%فصى بن عبد القيس، منهم أ%هل� ع'مان. ابن

سيده: وبنو الد>يل من بن بكر بن عبد مناة% بن ك1نان.ة. غيه: وأ%ما
الدeئل�، بمزة مكسورة، فهم ح.يÒ من كنانة، وقد تقدم ذكره، وينسب إ,ليهم

أ%بو ال4سود الدeؤ.ل، فتفتح المزة استثقالv لتوال الكسرات.
@دأم: د.أ%م. الائط% عليه د.أ%ماv: دفعه. قال الليث: الد_أ}م' إذا دفعت

حائ1طاv الد_أ}م' ف%د.أ%م\ت.ه' بر�ة واحدة على شيء ف و.ه\د.ة{، تقول:
د.أ%م\ت'ه' عليه. ود.أ%م\ت' الائط أ%ي رفعته مثل دع.م\ت'ه'.

وت.داء4م.ت\ عليه ال�مور وال4ه\وال� والموم' وال4مواج، بوزن ت.فاع.ل%ت\،
وت.د.أم.ت\ه'؛ ال4خية م'ع.د_اةD بغي حرف: تراكمت عليه وتزاحت وت.ك%س_ر.

بعض'ها على بعض. وت.د.أ9م.ه' الاء�: غمره، وهو ت.ف%ع_ل؛ وأ%نشد
لرؤبة:كما ه.وى ف1ر\ع.و\ن�، إذ} ت.غ.م\غ.ما،

تت ظ1لل ال%و\ج,، إذ ت.د.أ9ما
ال4صمعي: ت.داء4م.ه' ال4مر' مثل ت.داع.م.ه' إذا تراكم عليه وتكس_ر

بعض'ه فوق بعض. وت.د.أ9م. الفحل� الناقة% أ%ي ت.ج.ل�لها. والد_أ}م': ما
غ%ط�اك من شيء. وجيش م1د\أ%م¬: ي.ر\كب' كل� شيء. أ%بو زيد: ت.د.أ9م\ت'

الرجل ت.د.ؤeماv إذا و.ث%ب\ت عليه فركبته. أ%بو عبيد: والد_أ}ماء البحر،
على ف%ع\لء؛ قال ال4فو.ه' ال4و\دي�:

والل�ي\ل كالد_أماء3 م'س\ت.ش\ع1ر¬،
من دونه، ل%و\ناv كل%و\ن1 الس_د'وس

@دجم: د'ج.م' الع1ش\ق, والباطل: غ%م.رات'ه؛ يقال: ان\ق%ش.ع.ت\ د'جم'
ال4باطيل. وإنه لفي د'ج.م, ال%وى أ%ي ف غ%م.رات1ه1 وظ�ل%م1ه1، الواحدة

د'ج\م.ةD. قال ال4زهري: وقد قيل د1ج\م.ةD ود1ج.م¬ للعادات. ابن بري: د.ج.م.
الليل� د'ج\م.ةv ود.ج\ماv أ%ظلم. والد>ج\م': ال�ل�ق. ويقال: إنك على

د1ج\م� كري أ%ي خ'ل�ق�، ودجلD كري مثله؛ قال رؤبة:
واع\ت.ل� أ%د\يان� الص>با ود1ج.م'ه\



ود1ج\م' الرجل: صاحبه. ود.ج,م. الرجل� ود'ج,م.: حزن، والد_ج\م' من
الشيء: الضرب منه؛ وقول رؤبة:

وك%ل� من ط�ول, الن>ضال, أ%س\ه'م'ه\،
واع\ت.ل� أ%د\يان� الص>با ود1ج.م'ه\

قيل ف تفسيه: د1ج.م'ه' أ%خ\دان'ه وأ%صحابه، الواحد د1ج\م¬؛ قال ابن
Dسيده: وهذا خطأ

ل4ن ف1ع\لv ل يمع على ف1ع.ل� إل أ%ن يكون إساv للجمع، والعن أ%ن
الذي كان يتابعن ف الص>با اع\ت.ل9 علي�. وتقول العرب: أ%م1ن\ هذا

الد_ج\م, أ%نت أ%ي من هذا الضرب. ابن ال4عراب: الدeج'وم' واحدهم د1ج\م¬،
وهم خاصة الاصة، ومثله ق1د\ر¬

وق�دور، والص_اغ1ي.ة� وال�زانة وال�زابة مثله، وال�زانة: م.ن\
ح.ز.ن.ه' أ%م\ر'ه'، وال�زابة: من ح.ز.ب.ه'، وفلن م'داج,م¬ لفلن وم'دام1ج¬

له، وما سعت له د.ج\م.ةv ول د'ج\م.ةv أ%ي كلمة. أ%بو زيد: هو على ت1لك
الدeج\م.ة1 والدeم\ج.ة1 أي الطريق.

@دحم: الد_ح\م': الدفع الشديد. ابن ال4عراب: د.ح.م.ه' د.ح\ماv إذا
دفعه؛ قال رؤبة:

ما ل ي'ب,ج\ ي.أ}ج'وج. ر.د\م¬ ي.د\ح.م'ه\
أ%ي يدفعه؛ ومنه سي الرجل د.ح\مان% ود'ح.ي\ماv. والد_ح\م': النكاح.

ود.ح.م. الرأة ي.د\ح.م'ها د.ح\ماv: نكحها؛ ومنه حديث أب هريرة عن النب،
صلى ال عليه وسلم: أ%نه قيل له أن.ط%أ� ف النة؟ قال: نعم والذي نفسي

بيده د.ح\ماv د.ح\ماv، فإذا قام عنها ر.جع.ت\ م'ط%ه_ر.ةv ب,ك}راv قال
ابن ال4ثي: هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج، وانتصابه بفعل مضمر أي

vيامعون، والتكرير للتأكيد، هو بنزلة قولم لقيتهم رجل vي.د\ح.م'ون% د.ح\ما
رجلv، أي د.ح\ماv بعد د.ح\م�. وف حديث: أب الدرداء: وذكر أهل النة

فقال إنا ي.د\ح.م'ون.ه'ن_ د.ح\ماv. وهو من د1ح\م, فلن أ%ي من أ%صله
:�وش.ج.رته؛ عن كراع. وقد س.م�ت\ د.ح\ماv ود'ح.ي\ماv ود.ح\مان%. ود.ح\م.ة

اسم امرأة؛ قال أ%بو النجم:
ل ي.ق}ض, أ%ن ي.م\ل1ك%نا اب\ن' الد_ح.م.ه\

ح.ر_ك. احتياجاv، يعن ي.زيد. بن ال�ه.ل�ب,.
@دحسم: الليث: الدeح\س'م' والدeماح1س' الغليظان. ابن سيده: الدeح\س'م'



والدeح\م'س' والدeماح1س والدeح\س'مان© والدeح\م'سان© كل ذلك
العظيم مع سواد. الدeماح1س': السي>ء اللق. والدeح\س'مان©

والدeح\م'سان©: السمي الادر ف أ�د\مة{. الدeح\س'مان، بالضم: ق%ل}ب'
الدeح\م'سان1، وهو الد.م' السمي. وف الديث: كان ي'باي,ع' الناس. وفيهم رجل

د'ح\س'مانD؛ قال ابن ال4ثي: الدeح\س'مان� والدeح\م'سان� ال4سود الغليظ،
.çوقيل: السمي الصحيح السم، وقد يلحق بما ياء النسب كأح\م.ر,ي�

@دحلم: الد_ح\ل%م.ة�: د.ه\و.ر.ت'ك الشيء من جبل أ%و بئر؛ وأ%نشد:
ك%م\ م1ن\ ع.د'و�ç زال أ%و ت.د.ح\ل%م.ا،

كأ%نه ف ه'و_ة{ ت.ق%ح\ذ%م.ا
ت.د.ح\ل%م. إذا ت.ه.و_ر. ف بئر أ%و من جبل.

@دخم: الد_خ\م': ضرب من النكاح، قيل: هو د.ف}ع¬
ف إزعاج، د.خ.م.ها ي.د\خ.م'ها د.خ\ماv، والاء الهملة لغة.

@دخشم: د.خ\ش.م¬: اسم رجل. قال ابن بري: والد_خ\ش.م القصي؛ قال الراجز:
إذا ث%ن.ت\ أ%س\ح.ج. غي د.خ\ش.م,،

وأ%ر\ج.ف%ت\ه' ر.ج.فان% الك%ر\ز.م,
والك%ر\ز.م' والك%ر\ز.ن� جيعاv: الفأس؛ عن أ%ب عمرو.

@ددم: الدeواد1م' والدeو.د1م'، على وزن ال�د.ب,د1: شيء ش1ب\ه' الد_م,
يرج من الس_م'ر.ة1، وخاص�ته مذكورة ف باب الصeموغ,؛ قال ال4زهري:

هو ال�ذال�. يقال: قد حاضت الس_م'ر.ة� إذا خرج ذلك منها، وقال ف موضع
آخر: الد>م\د1م' ما يبس من الكل والشجر، وقيل: هو الد>ن\د1ن�؛ قال ابن

بري: قال أ%بو زياد ال�ذال� شيء آخر غي الدeو.د1م, يشبهه، يأكله م.ن\
.vيعرفه ومن\ ل يعرفه يظنه د'و.د1ما

@درم: الليث: الد_ر.م' استواء الكعب وع.ظ}م الاج,ب ونوه إذا ل
ي.ن\ت.ب,ر\ فهو أ%د\ر.م'، والفعل د.ر,م. ي.د\ر.م' فهو د.ر,م¬. الوهري:

الد_ر.م' ف الكعب أ%ن يواز,ي.ه' اللحم' حت ل يكون له ح.ج\م¬. ابن سيده:
د.ر,م. الكعب' والع'ر\قوب والساق د.ر.ماv، وهو أ%د\ر.م'، استوى. ومكان

أ%د\ر.م': مستو�، وكعب أ%د\ر.م'؛ وأ%نشد الوهري:
قام.ت\ ت'ر,يك.، خ.ش\ي.ةv أ%ن ت.صر,م.ا،

ساقاv ب.خ.ن\داةv، وك%ع\باv أ%د\ر.م.ا
وم.رافقها د'ر\م¬؛ وف حديث أ%ب هرير أ%ن الع.ج_اج. أ%نشده:



ساقاv ب.خ.ن\داةv وك%ع\باv أ%د\ر.م.ا
قال: ال4د\ر.م' الذي ل ح.ج\م. لع1ظامه؛ ومنه ال4د\ر.م' الذي ل

أ%سنان له، ويريد أ%ن كعبها مستو مع الساق ليس ب,نات{، فإن استواءه دليل
السمن، ون'ت'وeه' دليل� الضعف. ود.ر,م. العظم': ل يكن له ح.ج\م¬. وامرأة

د.ر\ماء: ل تستبي ك�ع'وب'ها ول م.راف1ق�ها؛ وأ%نشد ابن بري:
vو، إذا ما ش1ئت'، ي.و\ما�وقد أ%ل

إل د.ر\ماء4 ب.ي\ضاء الك�ع'وب,
وكل ما غطاه الشحم' واللحم' وخفي ح.ج\م'ه' فقد د.ر,م.. ود.ر,م.

ال1ر\ف%ق' ي.د\ر.م' د.ر.ماv. ود1ر\ع د.ر,م.ةD: ملساء، وقيل: لينة م'ت_س3قة؛
قال:يا قائد. ال%ي\ل,، وم'جـ

ـتاب. الد>لص, الد_ر,م.ه
شر: وال�د.ر_م.ة� من الدeر'وع اللينة� الستوية�؛ وأ%نشد:

هات1يك. ت.ح\م1ل�ن وت.ح\م1ل� ش1ك�ت،
وم'فاض.ةv ت.غ\ش.ى الب.نان% م'د.ر_م.ه\

.�ويقال لا الد_ر,م.ة
ود.ر,م.ت\ أ%سنانه: تات_ت\، وهو أ%د\ر.م'. وال4د\ر.م': الذي ل

أ%سنان له. و.د.ر,م. البعي' د.ر.ماv، وهو أ%د\ر.م' إذا ذهبت جلدة أ%سنانه
ودنا وقوعها. وأ%د\ر.م. الصبe: تركت أ%سنانه لي.س\ت.خ\ل1ف. أ�خ.ر..

وأ%د\ر.م. الفصيل� للج\ذاع, والث}ناء3، وهو م'د\ر,م¬، وكذلك ال�نثى، إذا
سقطت\ ر.واض1ع'ه'. أ%بو ال%ر_اح الع'ق%يلي�: وأ%د\ر.م.ت البل� للج\ذاع,

إذا ذهبت رواضعها وطلع غيها، وأ%ف%ر_ت\ للث}ناء، وأ%ه\ض.م.ت\
للر\باع, والس\داس جيعاv؛ وقال أ%بو زيد مثله، قال: وكذلك الغنم؛ قال شر: ما

أ%جود. ما قال العقيلي� ف ال3د\رام, ابن السكيت: ويقال للق%ع'ود
إ,ذا د.نا وقوع' س1ن>ه فذهب ح1د_ة� الس>ن> الت تريد أ%ن تقع: قد

د.ر,م.، وهو ق%ع'ود¬ دار,م¬. ابن ال4عراب: إذا أ%ث}ن الفرس' أ%لقى رواض1عه'،
فيقال أ%ثن وأ%د\ر.م. للثناء، ث هو ر.باع¬، ويقال: أ%4ه\ض.م.

للر\باع,. وقال ابن شيل: الد\رام' أن تسقط س1نe البعي ل1س3ن¼ ن.ب.ت.ت\،
يقال: أ%د\ر.م. للث}ناء وأ%د\ر.م. للر\باع, وأ%د\ر.م. لل3س\داس,، فل

Òيقال أ%د\ر.م. للب'زول ل4ن الباز,ل% ل ينبت إل ف مكان ل يكن فيه س1ن
قبله. ود.ر.م.ت1 الدابة� إذا د.ب_ت\ د.بيباv. وال4د\ر.م' من



الع.راقيب: الذي عظمت إب\ر.ت'ه. ود.ر.م.ت1 الفأرة والرنب' والق�ن\ف�ذ� ت.د\ر,م'،
بالكسر، د.ر\ماv ود.ر,م.ت\ د.ر.ماv ود.ر,ماv ود.ر.ماناv ود.رامةv: قاربت

ال%ط}و. ف ع.ج.ل%ة{؛ ومنه سي دار,م' بن مالك بن ح.نظ%ل%ة بن مالك بن
زيد م.ناة% بن تيم، وكان يسمى ب.ح\راv، وذلك أ%ن أ%باه لا أ%تاه ف
ح.مال%ة{ فقال له: يا ب.ح\ر' ائ}ت1ن ب.ريطة، فجاءه ي.ح\م1ل�ها وهو ي.د\ر,م'

تتها من ثقلها ويقارب ال%ط}و.، فقال أ%بوه: قد جاءكم ي'دار,م'، فسم>ي
دار,ماv لذلك.

والد_ر\ماء�: ال4رنب؛ وأ%نشد ابن بري:
ت.م.ش_ى با الد_ر\ماء� ت.س\ح.ب' ق�ص\ب.ها،
كأ%ن} ب.ط}ن ح'ب\لى ذات أ%و\ن.ي\ن, م'ت\ئ1م

vكثية النبات تشي با ال4رنب ساحبة vقال ابن بري: يصف ر.و\ض.ة
�ق�ص\بها حت كأ%ن بطنها ب.ط}ن' حبلى، وال4و\ن�: الثYق}ل�، والد_ر,م.ة

والد_ر_ام.ة�: من أ%ساء ال4رنب والق%نف�ذ. والد_ر_ام': القنفذ
لد.ر.مانه. والدر.مان�: م1ش\ي.ة� ال4رنب والفأر, والق%ن\ف�ذ1 وما أ%شبهه، والفعل

د.ر.م. ي.د\ر,م'. والد_ر_ام': القبيح ال1ش\ي.ة1 والد_ر.امة1.
والد_ر_امة� من النساء: السيئة الشي القصية� مع صغر؛ قال:

،Dق%م.ل1ي_ة Dمن الب,يض,، ل د.ر_ام.ة
ت.ب'ذ© ن,ساء الناس دل¾ وم1يس.م.ا

والد_ر'وم': كالد_ر_ام.ة1، وقيل: الد_روم الت تيء وتذهب بالليل.
أ%بوعمرو: الد_ر'وم' من النeوق السنة ال1ش\ية. ابن ال4عراب:

والد_ر,ي' الغلم الف�ر\ه'د' الناعم. ود.ر.م.ت1 الناقة� ت.د\ر,م' د.ر\ماv إذا
.vد.ب_ت د.بيبا

والد_ر\ماء�: نبات س'ه\ليÒ دس\ت�، ليس بشجر ول ع'ش\ب، ينبت على هيئة
الك%بد1 وهو من ال%م\ض؛ قال أ%بوحنيفة: لا ورق أ%حر، تقول العرب: كنا

،Dف د.ر\ماء كأنا النهار. وقال م'رة: الد_ر\ماء ترتفع كأ%نا ح'م.ة
ولا ن.و\ر¬ أ%حر، ورقها أ%خضر، وهي تشبه ال%ل%م.ة. وقد أ%د\ر.م.ت1

ال4رض.
والد_ار,م': شجر شبيه بالغ.ض.ا، ولونه أ%سود ي.س\تاك به النساء

ف%ي'ح.م>ر' ل1ثاتن وش1فاه.ه'ن_ تمياv شديداv، وهر ح1ر>يف، رواه أ%بو
حنيفة؛ وأ%نشد:



إنا س.ل9 ف�ؤادي
د.ر.م¬ بالش_ف%تي

والد_ر,م': شجر تتخذ منه حبال ليست بالق%وي_ة1.
Òودار,م¬: حي

من بن تيم فيهم بيتها وشرفها، وقد قيل: إنه مشتق من الد_ر.مان الذي
هو مقاربة الطو, ف الشي، وقد تقدم. ود.ر,م¬، بكسر الراء: اسم رجل من

ب.ن ش.ي\بان%. وف الثل: أ%و\د.ى د.ر,م، وذلك أ%نه ق�ت1ل% فلم ي'د\ر.ك\
بث%أ}ره فصارمثلv ل1ما ي'د\ر.ك\ به؛ وقد ذكره ال4عشى فقال:

ول ي'ود1 م.ن\ ك�ن\ت. ت.س\ع.ى له،
كما قيل ف الرب: أ%و\دى د.ر,م\

أ%ي ل ي.ه\ل1ك\ م.ن سعيت له؛ قال أ%بو عمرو: هو د.ر,م' بن دب� 
(* قوله

«ابن دب» هو هكذا ف ال4صل بتشديد الباء، والذي ف التهذيب: درب، براء
بعد الدال وبتخفيف الباء) بن ذ�ه\ل, بن ش.ي\بان%؛ وقال الؤ.ر>ج:ف�ق1د.

كما ف�قد. القار,ظ الع.ن.ز,ي فصار مثلv لكل من ف�ق1د.؛ قال ابن بري: وقال
ابن حبيب كان د.ر,م¬ هذا ه.ر.ب. من النeع\مان1 فطلبه فأخ1ذ% فمات ف
.vأ%يديهم قبل أن يصلوا به، فقال قائلهم: أو\د.ى د.ر,م¬، فصارت مثل

وع1زÒ أ%د\ر.م' إذا كان سيناv غي مهزول؛ قال رؤبة:
ي.ه\و'ون% عن أ%ركان1 ع1ز�ç أ%د\ر.ما

وبنو ال4د\ر.م,: ح.يÒ من قريش، وف الصحاح: وبنو ال4د\ر.م, قبيلة.
@درخم: الوهري: الدeر.خ\م1ي' الد�اهية، بوزن ش'ر.ح\ب,يل�؛ قال د.ل%م¬

وكنيته أ%بو ز'غ}ب.ة% الع.ب\ش.م1ي�:
أ%ن\ع.ت' من ح.ي_ات1 ب'ه\ل� كشحي،

ص1ل� ص.فاv داهيةv د'ر.خ\م1ي\
@دردم: م.ر.ةD د1ر\د1م¬: تذهب وتيء بالليل. الوهري: الد>ر\د1م' الناقة

السنة.
@درعم: الد>ر\ع1م' كالد>ع\ر,م,، وسيأت ذكره.

@درقم: الد>ر\ق1م': الساقط، وقيل: هو من أ%ساء الرجال، مث�ل به سيبويه
وفسره السياف.

@درهم: ال�د\ر.ه1مe: الساقط من الك1ب.ر,، وقيل: هو الكبي' الس>ن>



أ%ي�اv كان. وقد اد\ر.ه.م_ ي.د\ر.ه1مe اد\ر,ه\ماماv أ%ي سقط من الكب؛
وقال الق�لخ':

أ%نا الق�لخ' ف ب'غائي م1ق}س.ما،
أ%ق}سم\ت' ل أ%س\أ%م' حت ي.س\أ%ما،

وي.د\ر.ه1م_ ه.ر.ماv وأ%ه\ر.ما
واد\ر.ه.م_ بصر'ه: أ%ظلم. والد>ر\ه.م' والد>ر\ه1م': لغتان، فار,س1ي�

م'ع.ر_ب¬ م'ل}ح.ق¬ ببناء كلمهم، فد1ر\ه.م¬
كه,ج\ر.ع�، ود1ر\ه1م¬، بكسر الاء، كح1ف}ر,د{، وقالوا ف تصغيه

د'ر.ي\ه,يم، شاذة، كأ%ن_هم ح.ق�ر'وا د1ر\هاماv، وإن ل يتكلموا به؛ هذا قول
سيبويه، وحكى بعضهم د1ر\هام، قال الوهري: وربا قالوا د1ر\هام؛ قال

الشاعر:لو أ%ن� ع1ن\دي مائت د1ر\هام,،
لاز ف آفاق1ها خاتامي

(* قوله «لو أن عندي إل» ف التكملة ما نصه: هذا النشاد فاسد،
والرواية:لو أن عندي مائت درهام * لبتعت داراv ف بن
حراموعشت عيش اللك المام * وسرت ف الرض بل

خاتام).وجع الد>ر\ه.م, د.راه1م'؛ ابن سيده: وجاء ف تكسيه الد_راه1يم'؛
وزعم سيبويه أ%ن الد_راه1يم. إنا جاء ف قول الفرزدق:

ت.ن\ف1ي ي.داها ال%صى ف كلY هاج,ر.ة{،
ن.ف}ي. الد_راه1يم, ت.ن\قاد' الص_ياريف1

قال ابن بري: ش.ب_ه. خروج الصى من تت م.ناس1م1ها بارتفاع الدراهم عن
ال4صابع إذا ن'ق1د.ت\. ورجل م'د.ر\ه.م¬، ول فعل له، أ%ي كثي

الد_راه1م,؛ حكاه أ%بو زيد، قال: ول يقولوا د'ر\ه1م.؛ قال ابن جنت: لكنه إذا
.Dوجد اسم الفعول فالفعل حاص1ل

ود.ر\ه.م.ت1 ال�ب_ازى: استدارت فصارت على أشكال الد_راه1م,، اشتقوا
من الدراه1م, ف1ع\لv وإن كان أ%عجمي�اv. قال ابن جن: وأ%ما قولم

د.ر\ه.م.ت1 ال�ب_ازى فليس من قولم رجل م'د.ر\ه.م¬.
@دسم: الد_س.م': الو.دك'، وف التهذيب: كل شيء له ود.ك¬ من اللحم

والشحم، وشيء د.س1م¬ وقد د.س1م.، بالكسر، ي.د\س.م' فهو د.س1م¬
وت.د.س�م.؛ أ%نشد سيبويه لبن م'ق}ب,ل�:

وق1د\ر كك%ف> الق1ر\د1 ل م'س\ت.ع1ي'ها



ي'عار'، ول م.ن\ ي.أت1ها ي.ت.د.س_م'
والد>س.م': الو.ض.ر' والد_ن.س'؛ قال:

له'م_، إن� عام1ر. بن ج.ه\م,
أ%و\ذ%م. ح.ج�اv ف ث1ياب� د'س\م,

يعن أ%نه ح.ج_ وهو م'ت.د.ن>س¬ بالذنوب، وأ%و\ذ%م. ال%ج_: أ%وجبه.
وت.د\س1يم الشيء: ج.ع\ل� الد_س.م, عليه. وثياب د'س\م¬: و.س1خ.ةD. ويقال
للرجل إذا ت.د.ن_س. ب.ذام> ال4خلق: إنه ل%د.س1م' الثوب,، وهو كقولم:
فلن أ%ط}ل%س' الثوب,. وفلن أد\س.م الثوب ود.ن,س' الثوب إذا ل يكن

زاكياv؛ وقول رؤبة يصف س.ي\ح. ماء�:
م'ن\ف%ج,ر. الك%و\ك%ب, أ%و م.د\س'وما،

ف%خ1م\ن.، إذ} ه.م_ بأن} ي.خ1يما
ال�ن\ف%ج,ر': ال�ن\ف%ت1ح' الكثي الاء، وك%و\ك%ب' كلY شيء: معظمه،

وال%د\س'وم': ال%س\د'ود'، والد_س\م'�: ح.ش\و' الوف. ود.س.م. الشيء4
:vس.د_ه'؛ قال رؤبة يصف ج'ر\حا :vي.د\س'م'ه'، بالضم، د.س\ما

إذا أ%ر.د\نا د.س\م.ه' ت.ن.ف�قا،
بناج,شات ال%و\ت1، أ%و ت.مط�قا

ويروى: إذا أ%رادوا د.س\م.ه'، وت.ن.ف�ق.: تشقق من جوانبه وع.م1ل ف
اللحم كهيئة الن\فاق,، الواحد ن.ف%ق¬، وهو كالس_ر.ب,، ومنه اش\ت'ق_

ناف1قاء� الي.ر\ب'وع، والناج,شات': الت ت'ظ}ه,ر' الوت. ونستخرجه، وناج,ش'
.�الص_يد: م'س\ت.خ\ر,ج'ه' منموضعه، والت_م.ط©ق': الت_ل%مeظ

والد>سام': ما د'س1م. به. ما د'س1م. به. الوهري: الد>سام'، بالكسر،
ما ت'س.دe به ال�ذن والرح ونو ذلك، تقول منه: د.س.م\ت'ه' أ%د\س'م'ه'،
بالضم، د.س\ماv. والد>سام': الس>داد'، وهو ما ي'س.د به رأس القارورة

ونوها. وف بعض الحاديث: إن للشيطان ل%ع'وقاv ود1ساماv؛ الد>سام': ما
تسد به ال�ذن فل ت.ع1ي ذ1ك}راv ول موعظة، يعن أ%ن له س1داداv ينع به

من رؤية الق؛ وكل شيء س.د.د\ت.ه' فقد د.س.م\ت.ه' د.س\ماv، يعن أ%ن
و.ساو,س. الشيطان مه\ما و.ج.دت\ م.ن\ف%ذاv دخلت\ فيه. ود.س.م. القارورة

د.س\ماv: شد_ رأسها.
والدeس\م.ة�: ما ي'ش.دe به خ.ر\ق' الس>قاء. وف حديث السن ف

ال�س\ت.حاضة: تغتسل من ال�ول إل ال�ول وت.د\س'م' ما تتها، قال أ%ي



ت.س'د� ف%ر\ج.ها وتتشي من الد>سام, الس>داد1.
والدeس\م.ة�: غ�ب\ر.ةD إل السواد، د.س1م. وهو أ%د\س.م'. ابن

ال4عراب: الدeس\م.ة� السواد، ومنه قيل للح.بشي�: أ%بو د'س\م.ة%. وف حديث
عثمان: رأ%ى ص.ب,ي�اv تأ}خذه العي' ج.مالv، فقال: د.س>م'وا ن'ون.ت.ه' أ%ي

س.و>د'وها لئل تصيبه العي، قال: ون'ون.ت'ه' الدائرة ال%ليحة� الت ف
ح.ن.كه، لترد� العي عنه.وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه خطب

وعلى رأ}سه عمامة د.س\ماء أ%ي سوداء؛ وف حديث آخر: خرج وقد ع.ص.ب. رأسه
بعمامة د.س1م.ة{. وف حديث هند: قالت يوم الفتح ل4ب س'ف}يان اقتلوا هذا

الد_س1م. ال4ح\م.ش. أ%ي ال4سود الدنء. والدeس\م.ة�: الر_ديء من
الرجال، وقيل: الد_نء من الرجال، وقيل: الدeس\م.ة� الر_ديء الر_ذ}ل�؛

أ%نشد أ%بو عمرو لبشي الف1ر.ب\ري�:
ش.ن,ئ}ت' كل� د'س\م.ة{ ق1ر\ط%ع\ن,

ابن ال4عراب: الد_س1يم' القليل� الذYك}ر,، وف حديث أ%ب
vيريد ذ1ك}را ،vل ت.ذ}كرون ال إل د.س\ما vالد_ر\داء: أ%ر.ض1يتم\ إن شبعتم عاما

قليلv، من الت_د\س1يم وهو السواد الذي ي'ج\ع.ل� خلف أ�ذن الصب>
لكيل تصيبه العي، ول يكون إل قليلv؛ وقال الزمشري: هو من د.س.م.

الطر' الر\ض. إذا ل يبلغ أن ي.ب'ل� الث�ر.ى. والد_س1يم': القليل الذكر،
ومنه قوله ل تذكرون ال إل د.س\ماv؛ قال ابن ال4عراب: يكون هذا

م.د\حاv ويكون ذم�اv، فإذا كان مدحاv فالذكر ح.ش\و' قلوب,ه,م\ وأ%فواه1ه,م\،
وإن كان ذم�اv فإنا هم يذكرون ال ذكراv قليلv من الت_د\س1يم، قال:

ومثله أ%ن رجلv بي ي.د.ي\ سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال:
ذاك رجل ل ي.ت.و.س_د' القرآن؛ يكون هذا أيضاv مدحاv وذم�اv، فالدح أ%نه

ل ينام الليل فل ي.ت.و.س_د' فيكون القرآن م'ت.و.س_داv معه، والذم
أنه ل ي.ح\ف%ط� من القرآن شيئاv، فإذا نام ل ي.ت.و.س_د' معه القرآن، قال

ال4زهري: والقول هو الول، وقيل: معناه ل يذكرون ال إل د.س\ماv أي
ما لم ه.مÒ إل ال4كل ود.س\م ال4جواف، قال: ونصب د.س\ماv على

اللف.ود.س.م. الطر' الرض.: ب.ل�ها ول ي'بال1غ}.
ويقال: ما أ%نت إل� د'س\م.ةD أي ل خي فيه.

:vويقال للرجل إذا غ%ش1ي. جاري.ت.ه': قد د.س.مها. ود.س.م الرأ%ة د.س\ما
نكحها؛ عن كراع. ود'س\مان�: موضع.



والد_ي\س.م': الثعلب، وقيل: و.ل%د' الثعلب من الك%ل}ب.ة. والد_ي\س.م':
ولد الذئ}ب من الكلبة، وقيل: ولد الدeب>، وقيل: ق%ر\خ' النحل 

(* قوله
«فرخ النحل» بالاء الهملة كما ف القاموس والتكملة والكم)، وقال ابن

ال4عراب: الد_ي\س.م' الدeبe؛ وأ%نشد:
إذا س.مع.ت\ ص.و\ت. الو.ب,يل، ت.ش.ن_ع.ت\

ت.ش.نeع. ف�د\س, الغار,، أو د.ي\س.م� ذ%ك%ر
وقال البد: الد_ي\س.م' ولد الكلبة من الذئب، والس>م\ع' ولد الضبع من

الذئب. الوهري: الد_ي\س.م' ولد الدeب>، قال: وقلت ل4ب الغ.و\ث
يقال إنه ولد الذYئ}ب, من الكلبة فقال: ما هو إل ولد الدeب>. ود.س.م.

ال4ث%ر': مثل ط%س.م.. والد_ي\س.م': الظ©ل}مة�. ود.ي\س.م: اسم؛ أ%نشد ابن
د'ر.ي\د{:

أ%خشى على د.ي\س.م. من ب.رد1 الث�ر.ى،
أ%ب ق%ضاء� ال إل ما ت.ر.ى

ت.ر.ك. ص.ر\فه للضرورة. وس'ئ1ل% أ%بو الفتح صاح1ب' ق�ط}ر'ب�، واسم أب
الفتح د.ي\س.م، فقال: الد_ي\س.م' 

(* قوله «ديسم فقال ديسم إل» هكذا ف
الصل ومثله ف التهذيب، وعبارة التكلمة: واسم أب الفتح ديسم ما الديسم؟

فقال إل) الذ©ر.ة. وف الصحاح: الد_ي\سم.ة� الذرة. والد_ي\س.م':
نبات.

@دشم: الدeش\م.ة�: الرجل الذي ل خي فيه.
@دعم: د.ع.م. الشيء4 ي.د.ع.م'ه د.ع\ماv: مال فأ%قامه. والد>ع\م.ة�: ما

د.ع.م.ه' به. والد>عام' والد>عام.ة�: كالد>ع\م.ة1؛ قال:
لا رأ%ي\ت' أ%ن_ه' ل قام.ه\،

وأ%ن_ن ساق� على الس_آم.ه\،
ن.ز.ع\ت' ن.ز\عاv ز.ع\ز.ع. الد>عام.ه\

الليث: الد_ع\م' أن ييل% الشيء ف%ت.د\ع.م.ه' بد1عام� كما ت.د\ع.م'
ع'روش. الك%ر\م, ونوه، والد>عام.ة�: اسم الشبة الت ي'د\ع.م' با،

وال%د\ع'وم': الذي ييل فت.د\ع.م'ه' ليستقيم. وف حديث أب قتادة: فمال حت
كاد ين\ج.ف1ل� فأ%تيته ف%د.ع.م\ت'ه' أي أسندته؛ قال أبو حنيفة: الد>ع.م'



والد_عائ1م' ال�ش'ب' النصوبة للتعريش، والواحد كالواحد. ابن شيل
د.ع.م. الرجل� الرأ%ة بأ%ي\ره ي.د\ع.م'ها ود.ح.م.ها، والد_ع\م' والد_ح\م':

�الطعن وإيلج'ه' أ%ج\م.ع.، وي'س.م_ى السيد' الد>عام.ة%. ود1عام.ة
الع.شية: سيدها، على ال%ث%ل,؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ف%تÝ ما أ%ض.ل�ت\ به أ�مeه'،
من الق%و\م,، ل%ي\لة% ل م'د_ع.م\

ل م'د_ع.م: ل م.ل}ج.أ% ول د1عام.ة. والد>ع\م.تان1 والد>عام.تان:
خشبتا الب.ك%ر.ة1، فإن كانتا من طي فيهما ز'ر\ن'وقان1؛ وأ%نشد:

لا رأ%يت' أ%ن_ه' ل قام.ه\،
وأ%ن_ن م'وف{ على الس_آم.ه\،

ن.ز.ع\ت' ن.ز\عاv ز.ع\ز.ع. الد>عام.ه\
القامة: الب.ك%ر.ة�، وقيل جع قائ1م� كحائك{ وحاك%ة{، أي ل قائمي على

الوض ف%ي.س\ت.ق�ون% منه. أبو زيد: إذا كانت ز.ران,يق' البئر من خشب فهي
د1ع.م¬.

والد_ع\م': القوة والال. يقال: لفلن د.ع\م¬ أي مال كثي.
والدeع\م1يe: الفرس الذي ف ل%ب_ت1ه بياض. أبو عمرو: إذا كان ف صدر

.Dالفرس بياض فهو أ%د\ع.م'، فإذا كان ف خ.واصره فهو م'ش.ك�ل
والدeع\م1يe: الن_ج�ار'. والدeع\م1يe: الشديد. يقال للشي الشديد الد>عام,:

إنه لد'ع\م1يÒ؛ وأ%نشد:
أك}ت.د. د'ع\م1ي_ ال%وامي ج.س\ر.با

والد>عام.ة�: عماد البيت الذي يقوم عليه. وقد أ%دع.م\ت' إذا اتكأ}ت
عليها، وهو اف}ت.ع.ل}ت' منه. وف الديث: لك شيء3 د1عام.ةD. وف حديث

ع.ن\ب.س.ة%: ي.د_ع1م' على ع.صاv له؛ أ%صله ي.د\ت.ع1م'، فأ%دغم التاء ف الدال،
ومنه حديث الزهري: أنه كان ي.د�ع1م' على ع.س\رائه أي يتكئ علي يده؛

الع.س\راء تأ}نيث ال4ع\س.ر,؛ ومنه حديث عمر بن عبد العزيز: وصف عمر بن
الطاب فقال: د1عام.ة� الضعيف. وجارية ذات د.ع\م� إذا كانت ذات شحم ولم. ول

د.ع\م. بفلن إذا ل تكن به قوة ول س1م.ن¬؛ وقال:
ل د.ع\م. ب، لك1ن\ بل%ي\لى د.ع\م'،

جارية ف و.ر,ك%ي\ها ش.ح\م'
eقال: ل د.ع\م. ب أي ل سن ب ي.د\ع.م'ن أي ي'ق%و�ين. ود'ع\م1ي



:vالطريق: معظمه؛ قال الراجز يصف إبل
وص.د.ر.ت\ ت.ب\ت.د1ر' الث�ن,ي�ا،

vت.ر\ك%ب' من د'ع\م1ي>ها د'ع\م1ي�ا
د'ع\م1ي�ها: وسطها، د'ع\م1ي�اv أي طريقاv موطوءاv. ود'ع\م1يÒ: اسم أب
ح.ي�ç من ربيعة. ود'عميÒ: من إياد{. ود'ع\م1يÒ: من ث%قيف{. ود1عام.ة

ود1عام: اسان. قال الوهري: د'ع\م1يÒ قبيلة، وهو د'ع\م1يe ابن ج.ديلة%
بن أ%سد بن ربيعة بن ن,زار, بن م.عد¼.

دعرم: الد_ع\ر.م.ة�: قصر ال%ط�و,، وهو ف ذلك ع.ج,لD. والد>ع\ر,م':
الرديء الب.ذي�؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إذا الد>ع\ر,م الد>ف}ناس' ص.و_ى ل1قاح.ه'،

فإن� لنا ذ%و\داv ض1خام. ال%حال1ب,
ل�ن_ ف1صالD لو ت.ك%ل�م\ن. لش\ت.ك%ت\
ك�ل%ي\باv، وقالت: لي\ت.نا لبن غال1ب,

والد>ع\ر,م': القصي الد_ميم؛ أ%نشد أ%بو ع.د\نان:
ق%ر_ب. راعيها الق%ع'ود. الد>ع\ر,م.ا

وقال: الد>ع\ر,م' القصي. والد>ع\ر.م.ة�: ل�ؤ\م¬ وخ1بÒ. وق%ع'ود
د1ع\ر,م¬ أي ت.ر.ب'وت¬؛ قال الراجز:

م'ت_ك1ئاv على الق%عود الد>ع\ر,م,
قال ابن سيده: الد>ر\ع1م' كالد>ع\ر,م,

@دعرم: الد_ع\ر.م.ة�: قصر ال%ط�و,، وهو ف ذلك ع.ج,لD. والد>ع\ر,م':
الرديء الب.ذي�؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إذا الد>ع\ر,م الد>ف}ناس' ص.و_ى ل1قاح.ه'،

فإن� لنا ذ%و\داv ض1خام. ال%حال1ب,
ل�ن_ ف1صالD لو ت.ك%ل�م\ن. لش\ت.ك%ت\
ك�ل%ي\باv، وقالت: لي\ت.نا لبن غال1ب,

والد>ع\ر,م': القصي الد_ميم؛ أ%نشد أ%بو ع.د\نان:
ق%ر_ب. راعيها الق%ع'ود. الد>ع\ر,م.ا

وقال: الد>ع\ر,م' القصي. والد>ع\ر.م.ة�: ل�ؤ\م¬ وخ1بÒ. وق%ع'ود
د1ع\ر,م¬ أي ت.ر.ب'وت¬؛ قال الراجز:

م'ت_ك1ئاv على الق%عود الد>ع\ر,م,



قال ابن سيده: الد>ر\ع1م' كالد>ع\ر,م,
@دعسم: د.ع\س.م¬: اسم.

@دغم: د.غ%م. الغيث� ال4رض ي.د\غ%م'ها وأ%د\غ%م.ها إذا غشيها وقهرها.
والد_غ}م': ك%س\ر' ال4نف إل باطنه ه.ش\ماv. د.غ%م. أ%نفه د.غ}ماv: كسره
إل باطنه هشماv. والدeغ}م.ة� والد_غ%م' من أ%لوان اليل: أن يضرب

وج\ه'ه وج.حاف1ل�ه' إل السواد مالفاv للون سائر جسده، ويكون وجهه ما يلي
ج.حافله أشد� سواداv من سائر جسده، وقد اد\غ%ام_، وفرس أ%د\غ%م'،

وال�نثى د.غ}ماء� ب.ي>نة الد_غ%م,، وهو الذي يسميه ال4عاجم د1يز.ج\.
والد_غ}ماء� من الن>عاج: الت اسودت ن'خ\رت'ها، وهي ال4ر\ن.ب.ة�، وح.ك%م.ت'ها

وهي الذ�ق%ن'. وف الديث: أنه ض.ح_ى بكبش أ%د\غ%م.؛ هو الذي يكون فيه
أدن سواد وخصوصاv ف أ%ر\ن.ب.ته وتت ح.ن.ك1ه؛ وقالوا ف ال%ث%ل:

الذYئ}ب' أ%د\غ%م'، لن الذئب و.ل%غ% أو ل ي.ل%غ} فالدeغ}م.ة� لزمة له،
vه,م. بالو'لوغ, وهو جائع، يضرب هذا مثلeئاب د'غ}م¬، فربا اتYل4ن الذ

لن ي'غ\ب.ط� با ل ي.ن.ل}ه. وال4د\غ%م': ال4سود النف، وجعه
الدeغ}مان�؛ قال أعراب:

وض.ب_ة الدeغ}مان1، ف ر'وس, ال4ك%م\،
م'خ\ض.ر_ةD أ%ع\ي'ن'ها مثل� الر_خ.م\

والدeغ}مان�، بالضم: السود، وقيل: السود مع ع1ظ%م�. ورجل راغ1م¬
داغ1م¬: إتباع، وقد أ%ر\غ%م.ه' ال وأ%د\غ%م.ه'؛ وقيل: أ%ر\غ%م.ه' ال

،vش1ن_غ\ما vد.غ}ما vأسخطه، وأ%د\غ%م.ه س.و_د. وجه.ه. وف الدعاء: ر.غ}ما
كل© ذلك إتباع. يقال: فعلت ذلك على ر.غ}م1ه ود.غ}م1ه وش.غ\م1ه، ويقال:

ش1ن_غ\م1ه. قال أ%بو منصور: ويقال وس1ن_غ\مه، بالسي الهملة.
 �وف النوادر: الدeغام' والشeوال

(* قوله «والشوال» كذا هو بالصل
وشرح القاموس، وف نسخة من التهذيب: الشواك) وجع يأ}خذ ف الل%ق.

:vود.غ%م.ه'م\ د.غ%مانا vوالب.ر\د' ي.د\غ%م'ه'م\ د.غ}ما eود.غ1م.ه'م ال%ر
غ%ش1ي.ه'م\، زاد الوهري: وأ%د\غ%م.ه'م\ أي غشيهم. وأ%د\غ%م.ه' الشيء�: ساءه

وأ%ر\غ%م.ه'.
والد\غام': إدخال حرف ف حرف. يقال: أ%د\غ%م\ت الرف واد_غ%م\ته، على

اف}ت.ع.ل}ت'ه. والد\غام': إدخال اللجام ف أ%فواه الد_واب>. وأ%د\غ%م.



الفرس. اللجام.: أ%دخله ف فيه، وأ%د\غ%م. اللYجام. ف فمه كذلك؛ قال
ساع1د.ة� بن ج'ؤ.ي\ة%:

ب'ق}ر.بات{ بأ%ي\د1يه,م\ أ%ع1ن_ت'ها
خ'وص�، إذا ف%ز,ع'وا أ�د\غ1م\ن. بالل©ج'م,

قال الزهري: وإدغام' الرف ف الرف مأ}خوذ من هذا؛ قال بعضهم: ومنه
اشتقاق الد\غام, ف الروف، وقيل: بل اشتقاق' هذا من إد\غام, ال�روف1،

:�وكلها ليس بع.تيق، إ,نا هو كلم ن.ح\و,ي�. ن.خ\وي�. وأ%د\غ%م. الرجل
بادر القوم. م.خاف%ة أ%ن يسبقوه فأ%كل الطعام. بغي م.ض\غ�. ود.غ%م.

الناء د.غ}ماv: غطاه.
ود'غ}مان ود'غ%ي\م¬: اسان.

@دقم: الد_ق%م': الض_ز.ز'. د.ق1م. د.ق%ماv وهو أ%د\ق%م': ذهب م'ق%د_م'
فيه1. ود.ق%م.ه' ي.د\ق�م'ه' وي.د\ق1م'ه' د.ق}ماv وأ%د\ق%م.ه'، مثل

د.م.ق%ه' على القلب، أي كس.ر. أسنانه. أبو زيد: د.ق%م\ت' فاه ود.م.ق}ت'ه'
د.ق}ماv ود.م\قاv إذا كسرت أسنانه. والد>ق1مe: الكسور السنان، وزعم كراع

أنه من الدق، واليم زائدة؛ قال ابن سيده: وهذا قول ل ي'ل}ت.ف%ت' إليه
إذ قد ثبت د.ق%م\ت'ه'. والد_ق}م': دفعك. شيئاv م'فاجأ%ة، تقول: د.ق%م\ت'ه

عليهم د.ق}ماv. ود.ق%م.ه' د.ق}ماv: دفع ف صدره؛ أ%نشد يعقوب:
م'مار,س' ال4ق}ران1 د.ق}ماv د.ق}ما

ود.ق%م.ت\ عليهم الريح' واليل� وان\د.ق%م.ت\: دخلت\؛ قال رؤبة:
م.ر�اv ج.ن'وباv وش.مالv ت.ن\د.ق1م\

والد_ق}م': الغم الشديد من الد_ي\ن, وغيه.
وال�د\ق1م.ة� من النساء: الت ي.ل}ت.ه,م' ف%ر\ج'ها كل9 شيء، وقيل: هي

الت ت.س\م.ع' لفرجها صوتاv عند الماع.
ود'ق%ي\م¬ ود'ق}مان: اسان.

@دكم: د.ك%م. الشيء4 ي.د\ك�م'ه د.ك}ماv: ك%سر بعض.ه ف إثر بعض، وقيل:
الد_ك}م' د.و\س' بعض1ه على بعض�. الوهري: د.ك%م. الشيء د.ك}ماv جع بعضه

على بعض. ود.ك%م. فاه د.ك}ماv: د.ق�ه'. ود.ك%م.ه د.ك}ماv: زحه.
ود.ك%م.ه' د.ك}ماv ود.ق%م.ه د.ق}ماv إذا دفع ف صدره، وزعم يعقوب أن كافه بدل من

قاف د.ق%م.. وان\د.ك%م. علينا فلنD وان\د.ق%م. إذا انقحم. ورأ%يتهم
ي.ت.داك%م'ون أي يتدافعون.



@دل: ال4دل%م': الشديد السواد من الرجال وال�س\د1 والمي والبال
والص_خر, ف ملوسة، وقيل: هو الد.م'، وقد د.ل1م. د.ل%ماv. التهذيب:

ال4د\ل%م' من الرجال الطويل� ال4س\ود'، ومن البل كذلك ف م'ل�وس.ة1 الص_خ\ر
:vغي ج,د� شديد السواد؛ قال رؤبة يصف فيل

كان د.م\خاv ذا ال1ضاب, ال4د\ل%م.ا
وقال ابن ال4عراب: ال4د\ل%م' من اللوان ال4د\غ%م'. وقال شر: رجل

أ%د\ل%م' وجبل أ%د\ل%م'، وقد د.ل1م. د.ل%ماv، وقد اد\لم_ الرجل� والمار
اد\ل1يماماv؛ وقول عنترة:

ولقد ه.م.م\ت' ب,غارة{ ف ليلة{
س.و\داء4 حال1كة{، كل%و\ن1 ال4د\ل%م,

قالوا: ال4د\ل%م'3 ههنا ال4ر.ن\د.ج'. ويقال للحية السود: أ%د\ل%م'.
ويقال: ال4د\لم' أ%ولد الي�ات، واحدها د'ل}م¬. ومن أ%مثالم: أشدe من

د.ل%م�؛ يقال: إنه يشبه الي_ة يكون بناحية الجاز؛ الد_ل%م' يشبه
الط�بeوع. وليس بالية.

والد_ل}ماء�: ليلة ثلثي من الشهر لسوادها.
والد_لم': السواد؛ عن السياف. والد_لم': السود؛ قال: وإياه عن

.vسيبويه بقوله: ان\ع.ت\ د.لما
@دلثم: الد_ل}ث%م' والد_لث1م': السريع.

@دلم: نوم د1ل�خ\م¬: خفيف، وقيل: طويل، والد>ل�خم: الداء الشديد، وكل
ثقيل د1ل�خ\م¬. يقال: رماه ال بالد>ل�خ\م. ابن شيل: الق1ل�خ\م'

والد>ل�خ\م'، اللم منهما شديدة، وها الليل من ال1مال الض_خم'
العظيم'؛ وأ%نشد:

د1ل�خ\م. ت1س\ع, ح.ج,يج� د.ل%ه\م.س.ا
(* هذا الشطر متل9 الوزن).

@دلظم: الد_ل}ظ%م' والد_ل%ظ}م': ال%ر,م.ة� الفانية�، وقيل:
الد>ل%ظ}م' المل القوي. ورجل د1ل%ظ}م¬: شديد قوي.

@دلعثم: الد_ل%ع\ث%م': البطيء من البل، وربا قالوا د1ل1ع\ثام.
@دلقم: امرأ%ة د1ل}ق1م¬: ه.ر,م.ةD، وهي من النeوق الت تكسرت أ%سنانا

فهي تجe الاء مثل الد_ل�وق,؛ واستعمله بعضهم ف الذكر فقال:
أ%ق}م.ر' ن.ه_ام¬ ي'ن.ز>ي وف}ر.ت1ج\،



ل د1ل}ق1م' ال4سنان، بل ج.لد¬ ف%ت1ج\
قال الصمعي: الد>ل}ق1م' الناقة الت انكسر ف�وها وسال م.ر\غ�ها:

ويقال: الد>ل}ق1م' الت أكلت أسنانا من الك1ب.ر,، واليم زائدة، وقد ذكرت ف
القاف.

دلم: ال�د\ل%ه,مe: السود. واد\ل%ه.م_ الليل� والظلم: ك%ث�ف.
واس\ود�. وليلة م'د\ل%ه,م_ة أي مظلمة. وأسود م'د\ل%ه,م�: م'بال%غD به؛ عن

اللحيان. وفلة م'د\ل%ه,م_ةD: ل أ%ع\لم فيها. ود.ل}ه.م¬: اسم رجل.
@دلم: ال�د\ل%ه,مe: السود. واد\ل%ه.م_ الليل� والظلم: ك%ث�ف.

واس\ود�. وليلة م'د\ل%ه,م_ة أي مظلمة. وأسود م'د\ل%ه,م�: م'بال%غD به؛ عن
اللحيان. وفلة م'د\ل%ه,م_ةD: ل أ%ع\لم فيها. ود.ل}ه.م¬: اسم رجل.

@دمم: د.م_ الشيء4 ي.د'مeه د.م�اv: طله. والد_مe والد>مام' ما
د'م_ به. ود'م_ الشيء� إذا ط�لي.. والد>مام'، بالكسر: دواء ت'ط}لى به

جبهة� الصب وظاهر' عينيه، وكل شيء ط�لي. به فهو د1مام¬؛ وقال يصف
س.ه\ماv:وخ.ل�ق}ت'ه'، حت إذا ت.م_ واس\ت.و.ى،

كم'خ_ة1 ساق� أو كمت\ن, إمام,،
ق%ر.ن\ت' ب1ق}و.ي\ه1 ثلثاv، فلم ي.ز,غ}

عن الق%ص\د1، حت ب'ص>ر.ت\ بد1مام,
يعن بالد>مام, الغ1راء4 الذي ي'ل%ز.ق' به ريش' السهم، وع.ن بالثلث

الريشات الثلث الت ت'ر.ك�ب' على السهم، ويعن بال1ق}و م'س\ت.د.ق_
السهم ما يلي الريش، وب'ص>ر.ت\: يعن ريش السهم ط�ل1ي.ت\ بالب.ص1ية1، وهي

الدم. والد>مام': الطYلء� بمرة أو غيها؛ قال ابن بري: وقوله ف
البيت الول وخ.ل�قته: م.ل�س\ته، والمام' اليط الذ ي'م.دe عليه

:vلء3 أيضاYر,م_اح ف الد>مام, الطYالبناء�؛ وقال الط
كل9 م.ش\ك�وك{ ع.صاف1يه،

قانئ الل�و\ن1 ح.ديث الد>مام
وقال آخر:

من كل ح.ن\ك%لة{، كأ%ن� ج.ب,ينها
ك%ب,د¬ ت.ه.ي_أ% للب,رام, د1ماما

وف كلم الشافعي، رضي ال عنه: وت.ط}لي ال�ع\ت.د_ة� وجهها
بالد>مام, وتسحه ناراv. والد>مام': الطلء؛ ومنه د.م.م\ت' الثوب. إذا طليته



بالص>ب\غ,.
ود.م_ النبت.: ط%ي_ن.ه'. ود.م_ الشيء4 ي.د'مeه' د.م�اv: طله

وج.ص_ص.ه'. الوهري: د.م.م\ت' الشيء4 أ%د'مeه'، بالضم، كذا طليته بأ%ي�
ص1ب\غ� كان. وال%د\م'وم': الحر. وق1د\ر¬ د.م1يم¬ وم.د\مومةD ودم1يمةD؛

الخية عن اللحيان: م.ط}ل1ي_ةD بالطYحال, أو الك%بد1 أو الد_م,. وقال
اللحيان: د.م.م\ت' الق1د\ر. أ%د'مeها د.م�اv إذا طليتها بالدم أو

بالطYحال بعد ال%ب\ر,، وقد د'م_ت القدر د.م�اv أي ط�ي>نت وج'ص>ص.ت\. ابن
eمeوالد ،�العراب: الد_م نبات، والدeمe الق�دور ال%ط}ل1ي_ة

القرابة، والد>م.م' الت ت'س.د با خ.صاصات' الب,رام, من د.م� أو ل1ب.إ�.
ود.م_ العي. الو.ج,عة% ي.د'مeها د.م�اv ود.م_مها، الخية عن كراع: طلى

ظاهرها بدمام�. ود.م_ت1 الرأ%ة ما حول عينها ت.د'مeه' د.م�اv إذا
ط%ل%ت\ه بصب أو ز.ع\فران. التهذيب: الد_مe الفعل من الد>مام,، وهو كل دواء

ي'ل}ط%خ' على ظاهر العي، وقول الشاعر:
ت.ج\ل�و، بقاد1م.ت.ي\ ح.مام.ة1 أ%ي\ك%ة{،

ب.ر.داv ت'ع.ل© ل1ثات'ه' بد1مام,
يعن الن_ؤ'ور وقد ط�ل1ي.ت\ به حت رشح. وال%د\م'وم': المتلئ

ش.ح\ماv من البعي ونوه. وقد د'م_ بالش_حم أي أ�وق1ر.؛ وأ%نشد ابن بري
لل4خضر بن ه'ب.ي\ر.ة%:

حت إذا د'م_ت\ ب,ن,ي¼ م'ر\ت.ك1م\
والد\موم: التناهي السمن المتلئ شحماv كأ%نه طلي بالشحم؛ قال ذو

الرمة يصف المار:
حت ان\ج.لى الب.ر\د' عنه، وهو م\ح\ت.ف1ر¬

ع.ر\ض. اللYو.ى ز.ل1ق' ال%ت\ن.ي\ن, م.د\م'وم'
ود'م_ وجه'ه' ح'س\ناv: كأ%نه ط�لي. بذلك، يكون ذلك ف الرأ%ة والرجل

والمار والث�و\ر, والشاة وسائر الدواب>، ويقال للشيء السمي: كأ%ن_ما
:�د'م_ بالشحم د.م�اv، وقال ع.ل}ق%م.ة
كأ%نه من د.م, ال4ج\واف م.د\م'وم'

ود'م_ البعي د.م�اv إذا كثر شحمه ولمه حت ل يد اللم1س' م.س_
ح.ج\م عظم فيه، ود.م_ السفينة ي.د'مeها د.م�اv: طلها بالقار. ود.م_
الص_د\ع. بالدم والشعر ال�ح\ر.ق, ي.د'مeه د.م�اv ود.م_م.ه' بما، كلها:



ج'م1عا ث طلي بما على الص_د\ع,.
والد>م_ة�: م.ر\ب,ض' الغنم كأ%نه د'م_ بالبول والبعر أي ط�لي. به؛

ومنه حديث إبراهيم النخعي: ل بأ}س بالصلة ف د1م_ة1 الغنم؛ قال بعضهم؛
أراد ف د1م\ن.ة1 الغنم، فحذف النون وشدد اليم، وف النهاية: فقلب النون

ميماv لوقوعها بعد اليم ث أ%دغم، قال أبو عبيد: هكذا سعت الف%زاري�
ي'ح.د>ثه، وإنا هو ف الكلم الد>م\ن.ة� بالنون، وقيل: د1م_ة� الغنم

م.ربض'ها كأ%نه د'م_ بالبول والبعر أي أ�ل}ب,س. وط�لي..
ود.م_ الرض. ي.د'مeها د.م�اv: سو�اها. وال1د.م_ة�: خشبة ذات أسنان

ت'د.مe با الرض' بعد الك1راب,. ويقال للي.ر\ب'وع, إذا س.د_ فا
ج'ح\ر,ه1 بن.ب,ثته: قد د.م_ه ي.د'مeه د.م�اv، واسم ال�ح\ر, الد_م_اء،

مدود، والدeم_اء� والدeم_ة� والدeم.م.ة�؛ قال ابن ال4عراب: ويقال
الدeم.ماء� والق�ص.عاء ف ج'ح\ر الي.ر\بوع. الوهري: والد_ام_اء إحدى

ج,ح.ر.ة1 الي.ر\بوع مثل الر_اه1طاء؛ قال ابن بري: أ%ساء ج,ح.ر.ة اليبوع
سبعة: القاص1عاء� والناف1قاء� والراه1طاء� والد_ام_اء� والعان,قاء�

�والاث1ياء� والل©غ.ز'، والمع د.وامe على ف%واع1ل، وكذلك الدeم_ة
والدeم.م.ة� أيضاv على وزن ال�م.م.ة1. ود.م_ اليبوع' ج'ح\ر.ه' أي كنسه؛

قال الكسائي: ل أسع أحداv ي'ث%قYل� الد_م.؛ ويقال منه: قد د.م1ي.
vه' د.م�اeح\ر ي.د'م�الرجل� أو أ�د\م1ي.. ابن سيده: ود.م_ الي.ر\بوع' ال

غط�اه وسو_اه. والدeم.م.ة� والد�ام_اء�: تراب يمعه اليبوع
وي'خ\ر,ج'ه' من ال�ح\ر ف%ي.د'مe به بابه أي يسويه، وقيل هو تراب ي.د'مe به بعض

eالعي' بالد>مام, أي ت'ط}لى. ود.م_ ي.د'م eج,ح.ر.ته1 كما ت'د.م
د.م�اv: أسرع.

والد>م�ة�: الق%م\ل%ة� الصغية أو الن_م\لة�. والد>م_ة�: الرجل
القي القصي، كأنه مشتق من ذلك.

،Dورجل د.م1يم¬: قبيح، وقيل: حقي، وقوم د1مام¬، وال�نثى د.م1يمة
eولقد د.م_ وهو ي.د1م vوما كان د.م1يما .vوجعها د.مائ1م' ود1مام¬ أ%يضا

د.مامةv، وقال الكسائي: د.م.م\ت. بعدي ت.د'مe د.مام.ةv، قال ابن ال4عراب:
الد_م1يم'، بالدال، ف ق%د>ه، والذ�م1يم' ف أخلقه؛ وقوله:

كض.رائر, ال%س\ناء3 ق�ل}ن. ل1وجه,ها،
ح.س.داv وب.غ\ياv: إن_ه لد.م1يم'



إنا يعن به القبيح، ورواه ثعلب لذ%ميم، بالذال، من الذ�م> الذي هو
خلف الدح، فر'د_ ذلك عليه. وقد د.م.م\ت. ت.د1مe وت.د'مe ود.م1م\ت.

ود'م1م\ت. د.مامة، ف كل ذلك: أ%س\أ}ت.. وأ%د\م.م\ت. أي أ%ق}ب.ح\ت الفع\ل%.
.eالليث: يقال أ%ساء فلن وأ%د.م_ أي أقبح، والفعل اللزم د.م_ ي.د1م

والدميم: القبيح. وقد قيل: د.م.م\ت. يا فلن ت.د'مe، قال: وليس ف
الضاعف مثله. الوهري: د.م.م\ت. يا فلن ت.د1مe وت.د'مe د.مامة أ%ي ص1ر\ت

د.ميماv؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
وإن، على ما ت.ز\د.ري من د.م.امت.ي،

�إذا قيس. ذ%رعي بالر>جال أ%ط�ول
قال: وقال عثمان بن جن د.م1يم¬ من د.م'م\ت. على ف%ع'ل}ت. مثل ل%ب'ب\ت.

فأ%نت ل%ب,يب¬. وف الديث: كان بأ�سامة د.مام.ةD، فقال النب، صلى ال
عليه وسلم: قد أ%ح\س.ن. بنا إذ ل يكن جار,يةv؛ الد_مامة�، بالفتح:

الق1ص.ر' والق�ب\ح'؛ ومنه حديث ال�ت\ع.ة1: هو قريب من الد_مامة1. وف حديث
عمر: ل ي'ز.و>ج.ن_ أ%حد'كم اب\ن.ت.ه' بد.ميم.

ود.م_ رأ}س.ه ي.د'مeه' د.م�اv: ضربه ف%ش.د.خه وش.ج_ه'. وقال
اللحيان: هو أن تضربه فت.ش\د.خ.ه' أو ل ت.ش\د.خه'. ود.م.م\ت' ظهره بآج'ر_ة{

،vتام�ا vإذا ع.ذ�به عذابا vض.ر.بته. ودم_ الرجل فلنا :vه' د.م�اeأ%د'م
ود.م\د.م. إ,ذا عذب عذاباv نامìا.

والد_ي\مومة�: الفازة ل ماء با؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرeم_ة1:
إذا الت.خ_ الد_ياميم'

والد_ي\م'وم' والد_ي\مومة�: الفلة الواسعة.
ود.م\د.م\ت' الشيء إذا أ%ل}ز.ق}ت.ه' بالرض وطح\طح\ته. ود.م_ه'م\

ي.د'مeه'م\ د.م�اv: طحنهم فأهلكهم، وكذلك د.م\د.م.ه'م\ ود.م\د.م. عليهم. وف
التنزيل العزيز: فد.م\د.م. عليهم ر.بeه'م\ بذ%ن\بهم؛ أي أ%هلكهم، قال:
د.م\د.م. أ%ر\ج.ف.؛ وقال ابن النباري: د.م\د.م. أي غ%ض1ب. وت.د.م\د.م.

الرح': برأ%؛ قال نصيب:
Dر\ح.ة�وإن ه.واها ف فؤادي لق

د.وىÝ، م'نذ� كانت، قد أ%ب.ت\ ما ت.د.مد.م'
الد_م\د.م.ة�: الغ.ض.ب. ود.م\د.م. عليه: ك%ل�م.ه م'غ\ض.باv؛ قال:

وتكون الد_م\د.م.ة� الكلم الذي ي'ز\عج الرجل%، إل� أن أكثر الفسرين



قالوا ف د.م\د.م. عليهم أي أ%ر\ج.ف. الرض. بم؛ وقال أ%بو إسحق: معن
د.م\د.م. عليهم أي أ%طبق عليهم العذاب. يقال: د.م.م\ت' على الشيء 

(* قوله
«دمت على الشيء إل» كذا بالصل، والذي ف التهذيب: دمدمت على الشيء ودمدمت

عليه القب. وف التكملة: ان دمم ودمدم بعن واحد). أي أطبقت عليه،
وكذلك د.م.م\ت عليه القب وما أ%شبهه. ويقال للشيء ي'د\ف%ن': قد د.م\د.م\ت'

عليه أي سو_يت عليه، وكذلك يقال: ناقة م.د\م'ومة أي قد أ�لب,س.ها الشحم'،
فإذا كر�رت. الط}باق. قلت د.م\د.م\ت' عليه.

والد_م\دام.ة�: ع'ش\بة لا ورقة خضراء م'د.و�رة صغية، ولا ع1ر\ق
وأ%صل مثل ال%ز.رة أ%بيض شديد اللوة يأ}كله الناس، ويرتفع من وسطها ق%ص.بة

قدر الشب، ف رأ}سها ب'ر\ع'ومةD مثل ب'ر\عومة البصل فيها حب، وجعها
د.م\دام¬؛ حكى ذلك أبو حنيفة.

والدeماد1م': شيء يشبه الق%ط1ران% يسيل من الس_ل%م, والس_م'ر,
أ%حر'، الواحد د'م.د1م¬، وهو ح.ي\ض.ة� أ�م> أ%س\ل%م. يعن شجر.ةv. وقال أبو
عمرو: الد>م\د1م' أ�صول الص>لYيان1 ال�ح1يل ف لغة بن أ%س.د، وهو ف

لغة بن تيم الد>ن\د1ن�. شر: أ�مe الد_ي\د.م, هي الظبية؛ وأنشد:
غ%ر_اء ب.ي\ضاء كأ�م> الد_ي\د.م,

والدeم_ة�: ل�ع\ب.ةD. والدeم_ة�: الطريقة. والد>م_ة�، بالكسر:
البعرة. والدeماد1م من الرض: رواب� سهلةD. وال�د.م_م': الطوي من

الك1رار,؛ قال الشاعر:
ت.ر.ب_ع' بالف%أ}و.ي\ن, ث م.ص1ي'ها

إل كلY ك%ر�ç، من ل%صاف، م'د.م_م,
@دن: الد>ن_ام.ة� والد>ن_م.ة�: القصي مثل الد>ن_اب.ة
والد>ن_بة؛ أ%نشد يعقوب لعراب يهجو امرأ%ة:

كأ%ن_ها غ�ص\ن¬ ذ%و.ى من ي.ن.م.ه\،
ت'ن\م.ى إل كلY د.نء� د1ن_م.ه\

@دندم: الد>ن\د1م': النبت القدي السود� كالد>ن\د1ن1، بلغة بن أ%س.د؛
قال ابن سيده: ولول أنه قال بلغة بن أ%سد ل%ع.ل}ت' ميم الد>ن\د1م,

بدلv من نون الد>ن\د1ن1.
@دهم: الدeه\م.ة�: السواد. وال4د\ه.م': ال4س\ود، يكون ف اليل والبل



وغيها، ف%رس أ%د\ه.م' وبعي أ%د\ه.م'، قال أ%بو ذؤيب:
أم1ن\ك1 الب.ر\ق' أر\ق�ب'ه' فه.اج.ا،
فبتe إخال�ه' د'ه\ماv خ1لج.ا؟

والعرب تقول: ملوك اليل د'ه\م'ها، وقد اد\هام_، وبه د'ه\م.ةD شديدة.
الوهري: اد\ه.م_ الفرس' إد\ه1ماماv أي صار أ%د\ه.م.، واد\هام_ الشيء
Dوحديقة .vأي اسواد�، واد\هام_ الز_ر\ع': ع.له السواد ر,ي�ا vاد\هيماما
د.ه\ماء� م'د\هام_ةD: خضراء ت.ض\ر,ب إل السواد من ن.ع\م.ت1ها ور,ي>ها.

وف التنزيل العزيز: م'د\هام_تان أي سوداوان من شدة الضرة من الري>؛
يقول: خ.ض\راوان1 إل السواد من الر>ي�، وقال الزجاج: يعن أنما

خ.ض\راوان ت.ض\ر,ب خ'ض\رت'هما إل السواد، وكل نبت أ%خضر فت.مام' خ1ص\ب,ه1
ور,ي>ه1 أن ي.ض\ر,ب. إل السواد. والدeه\مة� عند العرب: السواد، وإنا قيل

للج.ن_ة م'د\هام_ة لشدة خضرتا. يقال: اسود_ت الضرة أي اشتد_ت. وف
حديث ق�س�ç: ور.و\ضة م'د\هام_ة أي شديدة الضرة التناهية فيها كأ%نا

سوداء لشدة خضرتا، والعرب تقول لكل أ%خضر أس\ود'، وسيت ق�ر.ى العراق
سواداv لكثرة خضرتا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف صفة نل:

د'ه\ماv كأ%ن� الليل ف ز'ه.ائ1ها،
ل ت.ر\ه.ب' الذYئ}ب. على أ%ط}لئها

يعن أنا خ'ض\ر¬ إل السواد من الر>ي�، وأن اجتماعها ي'ر,ي ش'خوص.ها
سوداv وز'هاؤها شخوصها، وأ%طلؤها أولدها، يعن ف�س\لن.ها، لنا نل ل

إب,لD. والد\ه.م': القيد لسواده، وهي ال4داه1م'، كس_روه تكسي
ال4ساء وإن كان ف ال4صل صفة ل4نه غلب غ%ل%بة% السم؛ قال جرير:

هو الق%ي\ن' وابن الق%ي\ن,، ل ق%ي\ن. مثل�ه'
لب.ط}ح, ال%ساحي، أو ل1ج.د\ل, ال4داه1م,

أبو عمرو: إذا كان الق%يد' من خ.شب فهو ال4د\ه.م' والف%ل%ق'. الوهري:
يقال للقيد ال4د\ه.م'؛ وقال:

أوع.د.ن، بالس>جن, وال4داه1م,،
ر,ج\لي، ور,ج\لي ش.4ث}ن.ة� ال%ناس1م,

والدeه\م.ة� من ألوان البل: أن تشتد الو'ر\ق%ة� حت يذهب البياض'.
ب.ع1ي¬ أ%د\ه.م' وناقة د.ه\ماء� إذا اشتدت و'ر\ق%ت'ه' حت ذهب البياض الذي

فيه، فإن زاد على ذلك حت اشتد السواد' فهو ج.و\نD، وقيل: ال4د\هم' من



البل نو الصفر إل أنه أقل© سواداv، وقالوا: ل آتيك ما ح.ن_ت
الد_ه\ماء؛ عن اللحيان، وقال: هي الن_اقة، ل يزد على ذلك؛ وقال ابن سيده:

وعندي أنه من الدeه\م.ة1 الت هي هذا اللون، قال الصمعي: إذا اشتدت
و'ر\ق%ة� البعي ل يالطها شيء من البياض فهو أد\ه.م'. وناقة د.ه\ماء� وفرس

أ%د\ه.م' ب.ه,يم¬ إذا كان أ%سود ل ش1ي.ة% فيه. والوطأ%ة� الد_ه\ماء�:
الديدة، والغ.ب\راء�: الدار,س.ة�؛ قال ذو الرeم_ة:

س1و.ى و.ط}أ%ة{ د.ه\ماء4، من غي ج.ع\د.ة{،
ث%ن.ى أ�خ\ت.ها عن غ%ر\ز, ك%ب\داء ضام1ر,

أ%راد غي ج.ع\د.ة. وقال الصمعي: أث%ر¬ أد\ه.م' ج.ديد، وأثر أ%غ}ب'
ق%دي دار,س¬. وقال غيه: أثر¬ أ%د\ه.م' قدي دار,س. قال: الو.ط}أ%ة

الد_ه\ماء� القدية، والمراء الديدة، فهو على هذا من الضداد؛ قال:
وف كلY أ%ر\ض� ج,ئ}ت.ها أنت واجد¬

با أ%ث%راv منها ج.ديداv وأ%د\ه.م.ا
والد_ه\ماء�: ليلة تسع وعشرين. والدeه\م' ثلث ليال من الشهر لنا
د'ه\م¬. وف حديث علي�، عليه السلم: ل ينع ض.و\ء4 ن'ور,ها اد\ه1مام'

س.ج\ف1 الليل الظلم,؛ الد\ه1مام': مصدر اد\ه.م_ أي اسود�. والد\ه1يمام':
مصدر اد\هام_ كالح\مرار والح\م1يار ف اح\م.ر_ واح\مار_.

والد_ه\ماء من الضأ}ن1: المراء� الالصة ال�م\رة1. الليث: الد_ه\م' الماعة
الكثية. وقد د.ه.م'ونا أي جاؤونا برة جاعة. ود.ه.م.ه'م\ أمر¬ إذا غشيهم

فاش1ياv؛ وأنشد:
ج,ئ}نا بد.ه\م� ي.د\ه.م' الدeه'وم.ا

وف حديث بعض العرب وس.ب.ق. إل عرفات: اللهم اغفر ل من قبل أن
ي.د\ه.م.ك الناس' أي يكثروا عليك؛ قال ابن الثي: ومثل هذا ل يوز أن

ي'س\ت.ع\م.ل% ف الدعاء إل� لن يقول بغي ت.ك%ل©ف{. الزهري: ولا نزل قوله
تعال: عليها ت1س\ع.ة% ع.ش.ر.؛ قال أبو جهل: ما تستطيعون يا م.عشر

ق�ر.ي\ش�، وأنتم الد_ه\م'، أن ي.غ\ل1ب. كل© عشرة منكم واحداv منهم أي وأنتم
العدد الكثي؛ وجيش د.ه\م¬ أي كثي. وجاءهم د.ه\م¬ من الناس أي كثي.

والد_ه\م': العدد الكثي. ومنه الديث: ممد ف الد_ه\م, بذا الق%و\ر،
وحديث ب.شي بن س.ع\د: فأ%دركه الد_ه\م' عند الليل، والمع الدeهوم؛

وقال:جئ}نا بد.ه\م� ي.د\ه.م' الدeه'وما



م.ج\ر�، كأ%ن� فوق%ه' النeجوما
ود.ه1م'وه'م\ ود.ه.م'وه'م\ ي.د\ه.م'ون.ه'م\ د.ه\ماv: غ%ش'وه'م\؛ قال

ب,ش\ر' بن أب خاز,م�:
ف%د.ه.م\ت'ه'م\ د.ه\ماv بكل ط1م1ر_ة{
وم'ق%طYع� ح.ل%ق. الر>حال%ة م1ر\ج.م,

وكل ما غشيك فقد د.ه.م.ك. ود.ه1م.ك. د.ه\ماv؛ أنشد ثعلب لب ممد
ال%ذ}ل%م1ي>:

يا سعد' ع.م_ الاء4 و,ر\د¬ ي.د\ه.م'ه\،
يوم ت.لق%ى شاؤ'ه ون.ع.م'ه\

ابن السكيت: د.ه1م.هم المر ي.د\ه.م'ه'م\ ود.ه1م.ت\هم اليل، قال: وقال
أبو عبيدة ود.ه.م.ه'م\، بالفتح، ي.د\ه.م'ه'م\ لغة.

وأتتكم الدeه.ي\ماء�؛ يقال: أ%راد بالدeه.يماء السوداء الظلمة،
ويقال: أراد بذلك الداهية يذهب إل الدeه.ي\م, اسم ناقة، وف حديث

ح'ذ%ي\ف%ة%: وذكر الفتنة فقال أتتكم الدeه.ي\ماء� ت.ر\مي بالن_ش.ف1 ث الت تليها
ترمي بالر_ض\ف1؛ وف حديث آخر: حت ذكر. فتنة ال4ح\لس ث فتنة

الدeه.ي\ماء3؛ قال أبو عبيدة: قوله الدeه.ي\ماء� نراه أ%راد الد_ه\ماء
فص.غ_رها، قال شر: أراد بالد_ه\ماء الفتنة السوداء الظلمة والتصغي فيها

للتعظيم، ومنه حديثه الخر: لتكون.ن_ فيكم أربع ف1ت.ن�: الر_ق}طاء�
والظ}ل1مة� وكذا وكذا؛ فال�ظ}ل1مة� مثل الد_ه\ماء3، قال: وبعض الناس يذهب

بالدeه.ي\ماء إل الدeه.ي\م, وهي الداهية، وقيل للداهية د'ه.ي\م¬ أ%ن
ناقة كان يقال لا الدeه.ي\م'، وغزا قوم من العرب قوماv ف%ق�ت1ل% منهم

سبعة إخ\وة فح'م1لوا على الدeه.ي\م,، فصارت مثلv ف كل داهية{. قال شر:
وسعت ابن العراب يروي عن ال�ف%ض_ل أن هؤلء بنو الز_ب_ان ابن

م'جال1د{، خرجوا ف طلب إبل لم فلقيهم كثيف ابن ز'ه.ي\ر�، فضرب أ%عناقهم ث
حل رؤوسهم ف ج'وال1ق� وع.ل�قه ف ع'نق ناقة يقال لا الدeه.ي\م'،

وهي ناقة عمرو بن الز_ب_ان، ث خ.ل9ها ف البل فراحت على الز_ب_ان
فقال لا رأى ال�وال1ق.: أ%ظن ب.ن,ي_ صادوا بيض ن.عام، ث أهوى بيده

فأ%دخلها ف ال�وال1ق, فإذا ر.أ}س¬، فلما رآه قال: آخ1ر' الب.ز> على
الق%ل�وص,، فذهبت مثلv، وقيل: أ%ثقل من ح1م\ل الدeه.ي\م, وأ%شأ%م من

الدeه.ي\م,؛ وقيل ف الدeه.يم,: اسم ناقة غزا عليها ستة إخوة فق�ت1ل�وا عن



آخرهم وح'م1لوا عليها حت رجعت بم، فصارت مثلv ف كل داهية، وضربت العرب
الدeه.ي\م. مثلv ف الشر والداهية؛ وقال الراعي يذكر ج.و\ر. السعاة:

كتب. الدeه.ي\م' من الع.داء3 ل1م'س\ر,ف{
عاد{، ي'ريد' م.خانةv وغ�لول

وقال الكميت:
أ%ه.م\دان� م.ه\لv ل ي'ص.ب>ح ب'يوت.كم\

ب,ج'ر\م1ك�م' ح1م\ل� الدeه.ي\م,، وما ت.4ز\ب
وهذا البيت حجة لا قاله الفض�ل.

والد_ه\ماء: الماعة من الناس. الكسائي: يقال د.خ.ل}ت' ف خ.م.ر, الناس
أي ف جاعتهم وكثرتم، وف د.ه\ماء الناس أ%يضاv مثله؛ وقال:

ف%ق%د\ناك ف1ق}دان% الرب,يع، ولي\ت.نا
ف%د.ي\ناك.، من د.ه\مائ1نا، بأ�لوف1

وما أدري أيe الد_ه\م, هو وأ%يe د.ه\م, ال هو أ%ي أي� خ.ل}ق, ال.
والد_ه\ماء�: العدد الكثي. ود.ه\ماء� الناس: جاعتهم وكثرتم.

والدeه.ي\ماء�، تصغي الد_ه\ماء: الداهية، سيت بذلك لظ}لم1ها، والدeه.ي\م
أ�م� الدeه.ي\م, الد_واهي، وف الكم: الداهية. وف الديث: من أ%راد

أهل الدينة بد.ه\م� أي بغائلة من أمر عظيم ي.د\ه.م'ه'م\ أي
ي.ف}ج.ؤ'ه'م\. ويقال: ه.د.م.ه' ود.ه\د.م.ه بعن واحد؛ قال العجاج:

وما س'ؤال� ط%ل%ل� وأ%ر\س'م,
والنeؤ\ي,، ب.ع\د. ع.ه\د1ه1 ال�د.ه\د.م

يعن الاجز حول البيت إذا تدم؛ وقال:
غي ث%لث{ ف ال%ح.لY ص'ي_م,
ر.وائم، وه'ن_ مثل الرeؤ_م,،

بعد الب,لى، ش1ب\ه الر_ماد1 ال4د\ه.م,
ور.ب\ع¬ أ%د\ه.م': حديث العهد بال%ي>، وأ%ر\ب'ع¬ د'ه\م¬؛ وقال ذو

:vالرمة أيضا
أل1ل4ر\ب'ع, الدeه\م, الل�وات كأ%ن_ها

ب.ق1ي_ة� و.ح\ي� ف ب'طون1 الص_حائف؟
الزهري: ال�ت.د.ه_م' وال�ت.د.أ9م' وال�ت.د.ثYر' هو ال%ج\بوس'

الأ}بون�. والد_ه\ماء�: الق1د\ر'. ابن شيل: الد_ه\ماء السوداء من



الق�دور، وقد د.ه_م.ت\ها النار'. والد_ه\ماء: س.ح\ن.ة� الرجل. وف%ع.ل% به ما
أ%د\ه.م.ه' أي ساء4ه وأ%ر\غ%م.ه'؛ عن ثعلب. والد_ه\ماء�: ع'ش\ب.ة ذات

ورق وق�ض'ب� كأنا الق%ر\ن'و.ة�، ولا ن.و\ر.ةD حراء ي'د\ب.غ� با،
وم.ن\ب,ت'ها ق1فاف' الرمل.

وقد س.م_و\ا داه1ماv ود'ه.ي\ماv ود'ه\ماناv. والدeه.ي\م: اسم ناقة،
وقد تقدم ذكرها. ود'ه\مان: بطن من ه'ذ%ي\ل�؛ قال ص.خ\ر' الغ.ي>:

ور.ه\ط د'ه\مان% ور.ه\ط� عاد1ي.ه\
وال4د\ه.م': فرس ع.ن\ت.ر.ة% بن م'عاوية 
(* الشهور أنه عنترة بن شد�اد)

، صفة غالبة.
Dوأ%رض د.ه\ث%م.ة .�@دهثم: الد_ه\ث%م': الكان الو.طيء� السهل الد_م1ث

:Dه'. وامرأة د.ه\ث%م.ة�ود.ه\ث%م¬: سهلة. ورجل د.ه\ث%م ال�ل�ق,: س.ه\ل
سهلة د.م1ث%ة� الخ\لق؛ قال عمر بن ل%ج.إ�:

ث ت.ن.ح_ت\ عن م.قام, ال�و_م,
ل1ع.ط%ن� راب ال%قام,، د.ه\ث%م,

وس'م�ي الرجل د.ه\ث%ماv بذلك. ال4صمعي: العرب تقول للص_ق}ر,
الز_ه\د.م'، وللبحر الد_ه\ث%م'. والد_ه\ث%م': الرجل الس_خ1يe. ود.ه\ث%م¬:

اسم.
�@دهدم: د.ه\د.م الشيء4: قل%ب بعضه على بعض. وت.د.ه\د.م. الائط

وت.ج.ر\ج.م.: سقط. ويقال: د.ه\د.م\ت' البناء إذا كسرته؛ قال العجاج:
والنeؤي,، بعد ع.ه\ده، ال�د.ه\د.م,
@دهقم: الد_ه\ق%م.ة�: الك%ي\س'.

@دهكم: الد_ه\ك%م': الشيخ الفان. والت_د.ه\ك�م': القتحام ف المر
الشديد. وت.د.ه\ك%م. علينا: ت.د.ر_أ.

@دوم: دام. الشيء� ي.د'وم' وي.دام'؛ قال:
يا م.ي� ل غ%ر\و. ول م.لم.ا

ف ال�ب>، إن ال�ب_ لن ي.دام.ا
vد.و\ما ،çوليس بق%و,ي� ،�قال كراع: دام. ي.د'وم' ف%ع1ل% ي.ف}ع'ل

ود.واماv ود.ي\موم.ةv؛ قال أ%بو السن: ف هذه الكلمة نظر، ذهب أهل اللغة ف
،�قولم د1م\ت. ت.د'وم' إل أنا نادرة كم1ت_ ت.موت'، وف%ض1ل% ي.ف}ض'ل



وح.ض1ر. ي.ح\ض'ر'، وذهب أبو بكر إل أنا متركبة فقال: د'م\ت. ت.د'وم'
كق�ل}ت. ت.ق�ول�، ود1م\ت. ت.دام' كخ1ف}ت. ت.خاف'، ث تركبت اللغتان فظن� قوم

vإل الشذوذ وإيثارا vأن ت.د'وم' على د1م\ت.، وت.دام' على د'م\ت.، ذهابا
له، والو.ج\ه ما تقدم من أ%ن ت.دام' على د1م\ت.، وت.د'وم' على د'م\ت.، وما

ذهبوا إليه من ت.ش\ذيذ د1م\ت. ت.دوم' أخف ما ذهبوا إليه من ت.س.وeغ,
د'م\ت. ت.دام'، إذ ال�ول ذات نظائر، ول ي'ع\ر.ف\ من هذه الخية إل�

ك�د\ت. ت.كاد'، وتركيب اللغتي باب واسع ك%ق%ن.ط% ي.ق}ن.ط� ور.ك%ن.
ي.ر\ك%ن'، فيحمله ج'ه_ال� أهل اللغة على الشذوذ. وأ%دام.ه' واس\ت.دام.ه':

تأ%ن_ى فيه، وقيل: طلب دو.ام.ه'، وأ%د\وم.ه' كذلك. واس\ت.د.م\ت' المر إذا
تأ%ن_ي\ت فيه؛ وأنشد الوهري للم.ج\نون واسه ق%يس' بن م'عاذ{:

وإن>ي على ل%ي\لى ل%زار�، وإن_ن،
على ذاك. فيما ب.ي\ن.نا، م'س\ت.د1ي'ها

أي منتظر أن ت'ع\ت1ب.ن بي؛ قال ابن بري: وأ%نشد ابن خالويه ف
م'س\ت.دي بعن م'ن\ت.ظ1ر:

ت.ر.ى الشeعراء4 من ص.ع1ق� م'صاب�
بص.ك�ت1ه، وآخر م'س\ت.د1ي,

:vوأ%نشد أ%يضا
إذا أ%وق%ع\ت' صاع1قةv ع.ل%ي\ه,م\،

رأ%و\ا أ�خ\ر.ى ت'ح.ر>ق' فاس\ت.دام'وا
الليث: اس\ت1دام.ة� ال4مر, ال4ناة�؛ وأ%نشد لق%ي\س, ابن ز'ه.ي�:

فل ت.ع\ج.ل} بأ%مر,ك. واس\ت.د1م\ه'،
فما ص.ل�ى ع.صاك. ك%م'س\ت.د1ي,

وت.ص\ل1ية� العصا: إدارتا على النار لتستقيم، واس\تدامتها: الت_أ%ن>ي
فيها، أي ما أ%ح\ك%م. أ%م\ر.ها كالت_أ%ن>ي. وقال شر: ال�س\ت.د1ي'

ال�بال1غ� ف المر. واس\ت.د1م\ ما عند فلن أي انتظره وار\ق�ب\ه'؛ قال:
ومعن البيت ما قام باجتك مثل� من ي'ع\ن با ويب قضاءها. وأ%دامه

غيه'، وال�داوم.ة� على المر: الواظبة عليه. والد_يeوم': الدائ1م' منه
كما قالوا ق%يeوم.

والد>ية�: مطر يكون مع سكون، وقيل: يكون خسة أ%ي_ام� أو ستة وقيل:
يوماv وليلة أو أكثر، وقال خالد بن ج.ن\ب.ة%: الد>ية� من الطر الذ ل



ر.ع\د. فيه ول ب.ر\ق. ت.د'وم' ي.و\م.ها، والمع د1ي.م¬، غ�ي>ر.ت الواو
vد.وما vر,ها ف الواحد. وما زالت السماء� د.و\ماeف المع لت.غ.ي

ود.ي\ماv د.ي\ماv، الياء على العاقبة، أي دائمة الطر؛ وحكى بعضهم: دام.ت1
السماء� ت.د1ي'� د.ي\ماv ود.و_م.ت\ ودي_م.ت\؛ وقال ابن جن: هو من الواو

:vعلى الد_وام,، وهو أ%د\و.م' من كذا، وقال أيضا vر�ا�لجتماع العرب ط
من التدريج ف اللغة قولم د1يةD ود1ي.م¬، واستمرار القلب ف العي إل

الكسرة قبلها 
(* قوله «إل الكسرة قبلها» هكذا ف الصل)، ث تاوزوا ذلك

لا كثر وشاع إل أن قالوا د.و_م.ت1 السماء� ود.ي_م.ت\، فأ%ما
د.و_م.ت\ فعلى القياس، وأما د.ي_م.ت\ فلستمرار القلب ف د1ي.ة{ ود1ي.م�؛

أ%نشد أبو زيد:
هو ال%واد' ابن' ال%واد1 ابن, س.ب.ل،
إن} د.ي_م'وا جاد.، وإن} جاد'وا و.ب.ل}

ويروى: د.و_م'وا. شر: يقال د1يةD ود1ي\م¬؛ قال ال4غ}ل%ب':
ف%وار,س¬ وح.ر\ش.ف¬ كالد>ي\م,،

ل ت.ت.أ%ن_ى ح.ذ%ر. الك�ل�وم,
روي عن أب الع.م.ي\ث%ل, أنه قال: د1ي.ة وجعها د'يوم¬ بعن

الد>ية1. وأ%رض م.د1ي.ةD وم'د.ي_م.ةD: أصابتها الد>ي.م'، وأ%صلها الواو؛ قال
ابن سيده: وأ%رى الياء معاقبة؛ قال ابن مقبل:

ع.ق1يل%ة� ر.م\ل� دافع.ت\ ف ح'قوف1ه1
ر.خاخ. الث�ر.ى، وال�ق}ح'وان% ال�د.ي_م.ا

وسنذكر ذلك ف دي. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أنا سئلت: هل كان
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ي'ف%ض>ل� بعض ال4يام على بعض؟ وف

رواية: أنا ذكر.ت\ ع.م.ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقالت: كان ع.م.ل�ه'
د1ي.ةv؛ شبهت\ه بالد>ي.ة1 من الطر ف الد_وام, والقتصاد. وروي عن

ح'ذ%ي\ق%ة أنه ذكر الفت فقال: إنا لت1ي.ت'ك�م\ د1ي.ماv، يعن أنا
تل الرض مع د.وام�؛ وأ%نشد:

د1ي.ةD ه.ط}لء� فيها و.ط%ف¬،
ط%ب_ق. ال4ر\ض.، ت.ح.ر_ى وت.د'ر�

وال�دام': ال%طر الدائم؛ عن ابن جن.



وال�دام' وال�دام.ة�: المر، سيت م'دام.ةv لنه ليس شيء ت'ستطاع
إدام.ة� شربه إل هي، وقيل: لدامتها ف الد_نY زماناv حت سكنت\ بعدما

فار.ت\، وقيل: س'م>ي.ت\ م'دام.ةv إذا كانت ل ت.ن\ز,ف' من كثرتا، فهي
م'دام.ةD وم'دام¬، وقيل: سيت م'دام.ةv ل1عت\قها.

وكل شيء سكن فقد دام.؛ ومنه قيل للماء الذي ي.س\كن فل يري: دائ1م¬.
ونى النب، صلى ال عليه وسلم، أن ي'بال% ف الاء الدائم ث ي'ت.وض_أ%
منه، وهو الاء الراكد الساكن'، من دام. ي.د'وم' إذا طال زمانه. ودام.

الشيء�: سكن. وكل شيء سك�نته فقد أ%د.م\ت.ه. وظلê د.و\م¬ وماء د.و\م¬:
دائم، وص.ف�وه'ما بالصدر.

والد_أ}ماء�: البحر لد.وام, مائه، وقد قيل: أصله د.و\ماء، فإع\لله على
هذا شاذ. ودام. البحر' ي.د'وم': سكن؛ قال أ%بو ذؤيب:

فجاء با ما ش1ئ}ت. من ل%ط%م1ي_ة{،
ت.د'وم' البحار' فوقها وت.م'وج'

ورواه بعضهم: ي.د'وم' الف�رات'، قال: وهذا غلط لن الدeر_ ل يكون ف
الاء العذب.

والد_ي\موم' والد_ي\موم.ة�: الفلة ي.د'وم' السي فيها لبعدها؛ قال
ابن سيده: وقد ذكرت قول أب علي� أنا من الد_وام, الذي هو السخ 

(* قوله:
السخ_، هكذا ف الصل). والد_ي\م'ومة�: الرض الستوية الت ل أ%علم
با ول طريق ول ماء ول أنيس وإن كانت م'ك}ل1ئ%ةv، وهن_ الد_يام1يم'.

يقال: ع.ل%و\نا د.ي\مومةv بعيدة الغ.و\ر,، وع.ل%و\نا أرضاv د.ي\مومة
م'نك%رةv. وقال أبو عمرو: الد_يام1يم' الص_حاري ال�ل}س' التباعدة

ال4طراف1.
ود.و_م.ت1 الكلب': أمعنت ف السي؛ قال ذو الرمة:

حت إذا د.و_م.ت\ ف الرض راج.ع.ه'
ك1ب\ر¬، ولو شاء ن.ج�ى نفس.ه ال%ر.ب'

أي أمعنت فيه؛ وقال ابن العراب: أدام.ت\ه'، والعنيان مقتربان؛ قال
ابن بري: قال الصمعي د.و_م.ت\ خطأD منه، ل يكون الت_د\وي إل ف

السماء دون الرض؛ وقا الخفش وابن العراب: د.و_م.ت\ أبعدت، وأصله من دام.
ي.د'وم'، والضمي ف د.و_م. يعود على الكلب؛ وقال عليe بن حزة: لو



كان الت_د\وي' ل يكون إل ف السماء ل يز أ%ن يقال: به د'وام¬ كما
يقال به د'وار¬، وما قالوا د'وم.ة� ال%ن\د.ل, وهي متمعة مستديرة. وف حديث

الارية الفقودة: ف%ح.م.لن على خافية{ ث د.و_م. ب ف السeكاك أي
أدارن ف الو�. وف حديث ق�س�ç والار'ود: قد د.و_م'وا العمائم أي

أ%داروها حول رؤوسهم. وف التهذيب ف بيت ذي الرمة: حت إذا د.و_م.ت\، قال
يصف ثوراv وحشي�اv ويريد به الشمس، قال: وكان ينبغي له أن يقول د.و_ت\

فد.و_م.ت\ استكراه منه. وقال أبو اليثم: ذكر الصمعي أن الت_د\وي. ل
يكون إ,ل من الطائر ف السماء، وعاب على ذي الرمة موضعه؛ وقد قال رؤبة:

ت.ي\ماء ل ي.ن\جو با من د.و_ما،
إذا ع.لها ذو ان\ق1باض� أ%ج\ذ%ما

أي أ%سرع. ود.و_م.ت1 الشمس ف ك%ب,د السماء. ود.و_م.ت الشمس: دارت ف
السماء. التهذيب: والشمس لا ت.د\وي¬ كأنا تدور، ومنه اش\ت'ق�ت\

:vالصب الت تدور كد.و.رانا؛ قال ذو الرمة يصف ج'ن\د.با �د'و�ام.ة
م'ع\ر.و\ر,ياv ر.م.ض. الر_ض\راض ي.ر\ك�ض'ه'،
والش_م\س' ح.ي\رى لا ف ال%و� ت.د\و,ي'

كأ%نا ل تضي أي قد ر.ك1ب. ح.ر_ الر_ض\راض، والر_م.ض': شدة الر،
مصدر ر.م1ض. ي.رم.ض' ر.م.ضاv، ويرك�ض'ه': يضربه برجله، وكذا يفعل

ال�ند.ب'. قال أبو اليثم: معن قوله والشمس ح.ي\رى تقف الشمس بالاج,ر.ة1 على
 vال%سي مقدار ستي فرسخا

(* قوله مقدار ستي فرسخاv» عبارة التهذيب
مقدار ما تسي ستي فرسخاv). تدور على مكانا. ويقال: ت.ح.ي_ر. الاء ف

الروضة إذا ل يكن له جهة يضي فيها فيقول كأنا م'ت.ح.ي>ر.ة لد.و.رانا،
قال: والت_د\وي' الد_و.ران�، قال أبو بكر: الدائم من حروف الضداد،

يقال للساكن دائم، وللمتحر>ك دائم. والظل الد_و\م': الدائم؛ وأ%نشد ابن
بري لل%ق1يط بن ز'رار.ة% ف يوم ج.ب.ل%ة:

يا ق%و\م,، قد\ أح\ر.ق}ت'مون بالل�و\م\،
ول أ�قات1ل} عام1راv قبل% الي.و\م\

ش.ت_ان% هذا والع1ناق' والن_و\م،
وال%ش\ر.ب' البار,د' والظYل© الد_و\م

ويروى: ف الظل الد_و\م. ود.و_م. الطائر إذا ترك ف ط%ي.رانه، وقيل:



د.و_م. الطائر إذا س.ك�ن. جناحيه ك%ط%ي.ر.ان1 ال1د.إ, والر_خ.م.
ود.و_م. الطائر' واستدام.: ح.ل�ق. ف السماء، وقيل: هو أن ي'د.و>م. ف

السماء فل يرك جناحيه، وقيل: أن ي'د.و>م. ويوم؛ قال الفارسي: وقد
اختلفوا ف الفرق بي الت_دو,ي, والت_د\و,ي.ة1 فقال بعضهم: الت_د\وي' ف

السماء، والت_د\و,ي.ة� ف ال4رض، وقيل بعكس ذلك، قال: وهو الصحيح، قال
ج.و_اس¬، وقيل هو لعمرو بن م1خ\لة1 المار,:

بي.و\م� ترى الرايات فيه، كأ%نا
ع.واف طيور� م'س\ت.دي وواق1ع

ويقال: د.و_م الطائر' ف السماء إذا جعل ي.د'ور، ود.و_ى ف الرض، وهو
مثل الت_د\وي, ف السماء. الوهري: ت.د\وي' الطائر ت.ح\ل1يق�ه' ف

ط%ي.ران,ه1 ليتفع ف السماء، قال: وجعل ذو الرمة الت_د\و,ي. ف ال4رض
بقوله ف صفة الثور: حت إذا د.و_م.ت\ ف الرض (البيت) وأ%نكر الصمعي

ذلك وقال: إنا يقال د.و_ى ف ال4رض ود.و_م. ف السماء، كما قدمنا
ذكره، قال: وكان بعضهم ي'ص.و>ب' الت_د\وي ف الرض ويقول: منه اشتقت

الدeو_ام.ة�، بالضم والتشديد، وهي ف%ل}ك%ةD يرميها الصب بيط فت'د.و>م'
على الرض أي تدور، وغيه يقول: إنا س'م>ي.ت الدeو_ام.ة% من قولم

د.و_م\ت' الق1د\ر. إذا سك�ن\ت. غليانا بالاء لنا من سرعة د.ور.انا قد
سكنت\ وه.د.أ%ت\.

والت_د\وام': مثل الت_د\وي,؛ وأنشد الحر ف نعت اليل:
ف%ه'ن_ ي.ع\ل�ك}ن. ح.دائ1دات1ها،

ج'ن\ح. الن_واص1ي ن}و. أ%ل}و,ياتا،
كالطي ت.ب\قي م'ت.داو,مات1ها

قوله ت.ب\قي أي تنظر إ,ليها أنت وت.ر\ق�ب'ها، وقوله م'ت.داو,مات أي
م'د.و>مات دائرات عائفات على شيء. وقال بعضهم: ت.د\وي' الكلب إمعان'ه' ف

ال%ر.ب,، وقد تقدم. ويقال للطائ إذا ص.ف� جناحيه ف الواء وس.ك�نهما
،vوالر_خ.م': قد د.و_م. الطائر ت.د\و,يا �فلم يركهما كما تفعل ال1د.أ
وس'م>ي تدوياv لسكونه وتركه ال%ف%قان بناحيه. الليث: الت_د\وي'

ت.ح\ل1يق' الطائر ف الواء ود.و.رانه.
ود'و_امة الغلم، برفع الدال وتشديد الواو: وهي الت تلعب با الصبيان

ف%ت'دار، والمع د'و_ام¬، وقد د.و_م\ت'ها. وقال شر: د'و_امةD الصب،



بالفارسية، دوابه وهي الت تلعب با الصبيان ت'ل%فe بسي أو خيط ث
ت'ر\مى على الرض فت.دور؛ قال ال�ت.ل%م>س' ف عمرو بن هند:

أل%ك الس_د1ير' وبار,ق¬،
وم.راب,ض¬، ول%ك. ال%و.ر\ن.ق\،
والق%ص\ر' ذو الشeر'فات1 من

س1ن\داد.، والن_خ\ل� ال�ن.ب_ق\،
والقاد1س1ي_ة� كل©ها،

والب.د\و' من عان{ وم'ط}ل%ق\؟
وت.ظ%ل©، ف د'و_امة1 الـ

ـمولود1 ي'ظ}ل%م'ها، ت.ح.ر_ق\
ف%ل%ئ1ن\ ب.قيت، ل%ت.ب\ل�غ.ن\

أر\ماح'نا منك ال�خ.ن_ق\
ابن العراب: دام. الشيء� إذا دار، ودام إذا وق%ف، ودام إذا ت.ع1ب..
ود.و_م.ت\ عين'ه: دارت حدقتها كأنا ف ف%ل}كة{، وأ%نشد بيت رؤبة:

ت.ي\ماء ل ي.ن\ج'و با من د.و_م.ا
والدeوام': شبه الدeوار, ف الرأ}س، وقد د1ي. به وأ�د1ي. إذا أخذه

د'وار¬. ال4صمعي: أخذه د'و.ام¬ ف رأ}سه مثل الدeوار,، وهو د'وار'
الرأ}س. ال4صمعي: د.و�م.ت1 المر شاربا إذا سكر فدار.. وف حديث عائشة: أنا

كانت ت.ص1ف' من الدeوام, سبع ترات من ع.ج\و.ة{ ف سبع غ%د.وات{ على
الريق؛ الدeوام'، بالضم والتخفيف: الدeوار' الذي ي.ع\ر,ض' ف الرأ}س.
ود.و_م. الرقة% إذا أ%كثر فيها الهالة حت ت.د'ور فوقها، ومرقة داو,مة

نادر، لن حق الواو ف هذا أن تقلب هزة. ود.و_م. الشيء: ب.ل�ة�، قال ابن
أحر:

هذا الث�ناء�، وأ%ج\د1ر\ أ%ن أ�صاح1ب.ه'
�وقد ي'د.و>م' ريق. الطام1ع, ال4م.ل

أي يبل©ه؛ قال ابن بري: يقول هذا ثنائي على النeع\مان ابن بشي،
وأج\در أن أ�صاحبه ول أ�فارقه، وأ%ملي له ي'ب\قي ثنائي عليه وي'د.و>م' ريقي

ف فمي بالثناء عليه. قال الفراء: والت_د\وي' أن ي.ل�وك. لسان.ه لئل
ييبس ريق�ه؛ قال ذو الرeم_ة1 يصف بعياv ي.ه\د1ر' ف ش1ق}ش1قت1ه:

ف ذات شام� ت.ض\ر,ب' ال�ق%ل�د.ا،



ر.ق}ش.اء4 ت.ن\تاخ' الل©غام. ال�ز\ب,د.ا،
د.و_م. فيها ر,زeه وأ%ر\ع.د.ا

قال ابن بري: وقوله ف ذات شام� يعن ف ش1ق}ش1ق%ة{، وشام¬: جع شامة{،
ت.ض\رب ال�ق%ل�د.ا أي يرجها حت تبلغ صفحة عنقه؛ قال: وت.ن\تاخ' عندي

مثل قول الراجز:
ي.ن\باع' من ذ1ف}ر.ى غ%ض'وب� ح'ر_ة{

على إشباع الفتحة، وأ%صله ت.ن\ت.خ وت.ن\ب.ع'، يقال: ن.ت.خ. الشوكة من
رجله إذا أ%خرجها، وال1ن\تاخ': ال1ن\قاش، وف شعره ت.م\تاخ أي ترج،

والات1خ': الذي يرج الاء من البئر. ود.و_م. الزعفران%: داف%ه'؛ قال
الليث: ت.د\و,ي' الزعفران د.و\ف�ه وإدار.ت'ه ف د.و\ف1ه؛ وأ%نشد:

وه'ن_ ي.د'ف}ن. الز_عفران ال�د.و_م.ا
وأدام. الق1د\ر. ود.و_م.ها إذا غ%ل%ت فنضحها بالاء البارد ليسكن

غ%ل%يانا؛ وقيل: ك%س.ر. غليانا بشيء وسك�ن.ه'؛ قال:
ت.ف�ور' علينا ق1د\ر'ه'م\ فن'د1ي'ها،

ون.ف}ث%ؤ'ها ع.ن_ا إذا ح.م\يها غلى
قوله ن'د1ي'ها: ن'س.كYنها، ون.ف}ث%ؤ'ها: نكسرها بالاء؛ وقال جرير:

س.ع.ر\ت' عليك. ال%رب. ت.غلي ق�دور'ها،
فه.ل� غ%داة% الص>م_ت.ي\ن, ت'د1ي'ها

يقال: أ%دام الق1د\ر. إذا سك�ن غ%ل%يانا بأن ل ي'وقد. تتها ول
ي'نز,ل%ها، وكذلك د.و_م.ها. ويقال للذي ت'س.ك�ن' به القدر: م1د\وام¬. وقال

اللحيان: الدامة� أن تترك القدر على الثافY بعد الفراغ، ل ينزلا
ول يوقدها. وال1د\و.م' وال1د\وام': عود أو غيه ي'س.ك�ن' به غليانا؛

عن اللحيان.
واس\ت.دام. الرجل� غريه: رف%ق به، واس\ت.د\ماه' كذلك مقلوب منه؛ قال

ابن سيده: وإنا قضينا بأ%نه مقلوب ل4ن_ا ل ند له مصدراv؛ واس\ت.د\م.ى
م.و.د_ته: ترقبها من ذلك، وإن ل يقولوا فيه اس\ت.دام؛ قال ك�ث%ي>ر¬:

وما ز,ل}ت' أ%س\ت.د\م1ي، وما ط%ر_ شار,ب،
و,صال%ك1، حت ض.ر_ نفسي ض.م1ي'ها

قوله وما ط%ر_ شار,ب جلة ف موضع الال. وقال ابن ك%ي\سان% ف باب
كان وأخواتا: أما ما دام. فما و.قت¬، تقول: ق�م\ ما دام زيد¬ قائماv، تريد



ق�م\ م'د_ة% قيامه؛ وأ%نشد:
ل%ت.ق}ر.ب.ن_ ق%ر.باv ج'ل}ذ1ي_ا،

ما دام فيه,ن_ ف%ص1يل ح.ي_ا
أي مد_ة حياة ف�ص\لنا، قال: وأما صار ف هذا الباب فإنا على

ض.ر\بي: بلوغ ف الال، وبلوغ ف الكان، كقولك صار زيد إل عمرو، وصار زيد
رجلv، فإذا كانت ف الال فهي مثل كان ف بابه، فأ%ما قولم ما دام فمعناه

الد_وام' لن ما اسم موصول بدام. ول ي'س\ت.ع\م.ل� إل ظ%ر\فاv كما
تستعمل الصادر ظروفاv، تقول: ل أ%جلس ما د'م\ت. قائماv أي د.وام. قيام1ك.،

كما تقول: ور.د\ت' م.ق}د.م. الاج�.
والد_و\م': شجر ال�ق}ل,، واحدته د.و\م.ةD، وقيل: الد_و\م' شجر معروف

ث%م.ر'ه' ال�ق}ل�. وف الديث: رأ%يت النب، صلى ال عليه وسلم، وهو ف
ظل د.و\مة؛ قال ابن الثي: هي وادة الد_و\م, وهو ضخام الشجر، وقيل:

شجر ال�ق}ل,. قال أ%بو حنيفة: الد_و\م.ة� ت.ع\ب'ل� وت.س\م'و ولا خ'وص¬
كخ'وص, النحل وت'خر,ج' أ%ق}ناءé كأ%ق}ناء النخلة. قال: وذكر أبو زياد
�العراب أن من العرب من يسمي الن_ب\ق. د.و\ماv. قال: وقال ع'م.ار.ة

الد_و\م' العظام' من الس>د\ر,. وقال ابن ال4عراب: الد_و\م' ض1خام الشجر
ما كان؛ وقال الشاعر:

ز.ج.ر\ن% ال1ر_ تت ظلل د.و\م�،
ون.ق�ب\ن. الع.وار,ض. بالع'يون1

:Dف%ي\ل�وقال ط
�أ%ظ�ع\ن¬ ب,ص.ح\راء الغ.بيط%ي, أم ن.خ\ل

ب.د.ت\ لك، أم\ د.وم¬ بأ%كمام1ها ح.م\ل�؟
قال ابو منصور: والد_و\م' شجر يشبه النخل إل� أنه ي'ث}م1ر ال�ق}ل%،

وله ل1يف¬ وخ'وص مثل ليف النخل. ود'وم.ة� ال%ن\د.ل,: موضع، وف الصحاح:
ح1ص\ن¬، بضم الدال، ويسميه أهل الديث د.و\م.ة، بالفتح، وهو خطأD، وكذلك

د'وماء ال%ن\د.ل,. قال أ%بو سعيد الضرير: د.و\م.ة� ال%ن\د.ل, ف غائط
من الرض خسة فراس1خ.، ومن ق1ب.ل, مغربه عي ت.ث�جe فتسقي ما به من

النخل والزرع، قال: ود.و\م.ة� ضاح1ي.ةD بي غائطها هذا، واسم حصنها مار,د¬،
وسيت د.و\م.ة% ال%ن\د.ل, لن حصنها مبن بالندل، قال: والضاح1ية� من
الض_ح\ل ما كان بارزاv من هذا الغ.و\ط1 والعي, الت فيه، وهذه العي ل



تسقي الضاحية، وقيل: هو د'ومة، بضم الدال، قال ابن الثي: وقد وردت ف
الديث، وتضم دالا وتفتح، وهي موضع؛ وقول لبيد يصف بنات الدهر:

وأ%ع\ص.ف}ن. بالدeوم1ي> من رأ}س ح1ص\ن,ه1،
وأ%ن\ز.ل}ن. بال4سباب رب_ ال�ش.ق�ر,

يعن أ�ك%ي\د1ر، صاحب د'وم.ة1 ال%ن\د.ل,. وف حديث قصر الصلة: وذكر
د.و\م1ي؛ قال ابن ال4ثي: هي بفتح الدال وكسر اليم، قرية قريبة من

ح1م\ص.والدام.ة�: ت.ن\قي' السهم على الب\هام. ود'و>م. السهم: ف�ت1ل
بال4صابع؛ وأنشد أبو اليثم للكميت:

فاس\ت.ل� أ%ه\ز.ع. ح.ن_اناv ي'ع.لYل�ه'،
عند الدام.ة1، حت ي.ر\ن'و. الط�ر,ب'

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: قالت للي.ه'ود عليكم السام' الدام' أ%ي
الوت الدائم، فحذفت الياء لجل السام.

ود.و\مان�: اسم رجل. ود.و\مان�: اسم قبيلة. وي.د'وم': جبل؛ قال الراعي:
وف ي.د'وم.، إذا اغ}ب.ر_ت\ م.ناك1ب'ه'،

وذ1ر\وة الك%و\ر عن م.ر\وان% م'ع\تزل
وذو ي.د'وم.: نر من بلد م'ز.ي\ن.ة يدفع بالعقيق؛ قال ك�ث%ي>ر'

ع.ز_ة%:
ع.ر.ف}ت' الدار قد أ%ق}و.ت\ ب,ر,ئ}م�
إل لgي�، فم.د\ف%ع, ذي ي.د'وم,

وأ%دام: موضع؛ قال أ%بو ال�ث%ل�م,:
لقد أ�ج\ر,ي لص\ر.ع1ه1 ت.ل1يد¬،

وساق%ت\ه' ال%ن,ي_ة� من أ%داما
قال ابن جن: يكون أ%ف}ع.ل% من دام. ي.د'وم' فل يصرف كما ل يصرف

أ%خ\ز.م' وأ%حر، وأصله على هذا أد\و.م، قال: وقد يكون من د م ي، وهو مذكور ف
موضعه، وال أعلم.

@دي: الدية�: الطر الذي ليس فيه ر.ع\د ول برق، أقله ثلث النهار أو
ثلث الليل، وأ%كثره ما بلغ من الع1د_ة، والمع د1ي.م¬؛ قال لبيد:

بات.ت\ وأ%س\ب.ل% وال1ف¬ من د.ي.ة{
ت.ر\وي ال%مائ1ل%، دائماv ت.س\جام'ها

ث ي'ش.ب_ه به غيه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، وسئلت عن عمل



سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وعبادته فقالت: كان عمل�ه د1يةv؛
الد>ية� الطر الدائم ف سكون، ش.ب_ه.ت\ عمله ف دوامه مع القتصاد بدية
الطر الدائم، قال: وأ%صله الواو فانقلبت ياء للكسرة قبلها. وف حديث

ح'ذ%ي\ف%ة%: وذكر الفت فقال إنا لت1ي.ت'ك�م د1ي.ماv د1ي.ماv أي أنا
تل� الرض ف د.وام�، ود1ي.م¬ جع د1ي.مة1 الطر، وقد د.ي_م.ت السماء�

ت.د\ي,يماv؛ قال ج.ه\م بن س.ب.ل� يدح رجلv بالس_خاء:
أنا ال%واد ابن ال%واد ابن س.ب.ل}،

إن د.ي_م'وا جاد.، وإن جادوا و.ب.ل
(* قوله «أنا الواد ابن الواد إل» قد تقدم ف الادة قبل هذه هو

الواد. وكذلك الوهري أورده ف مادة سبل وقال: ان سبلv فيه اسم فرس، وقد
تقدم للمؤلف هناك عن ابن بري ان الشعر لهم بن سبل وأن ابا زياد الكلب
ادركه يرعد رأسه وهو يقول: أنا الواد إل اهـ. فظهر من هذا ان سبلv ليس
اسم فرس بل اسم لوالد جهم القائل هذا الشعر يدح به نفسه ل رجلv آخر).

والد_يام1يم': الفاو,ز'. ومفازة د.ي\موم.ةD أي دائمة البعد. وف حديث
ج'ه.ي\ش, بن أ%و\س: ود.ي\موم.ة{ س.ر\د.ح�؛ هي الصحراء البعيدة، وهي
ف%ع\ل�ولة من الد_وام,، أ%ي بعيدة الر\جاء ي.د'وم' السي فيها، وياؤها

منقلبة عن واو، وقيل: هي ف%ي\ع'ولة من د.م.م\ت' القدر إذا طليتها بالرماد أي
أنا مشتبهة ل ع.ل%م. با لسالكها. وحكى أبو حنيفة عن الفراء: ما زالت

السماء د.ي\ماv د.ي\ماv أي دائمة الطر، قال: وأ%راها معاقبة لكان الفة،
فإذا كان هذا ل ي'ع\ت.د� به ف الياء، وقد روي: دام.ت1 السماء ت.دي'
Dفإن صح هذا الفعل اعتد به ف الياء. وأ%رض م.دية ،vمطرت د1ية

وم'د.ي_مةD: أصابتها الد>ية�، وقد ذكر ف دوم؛ قال ابن مقبل:
ر.بيبة� ر.م\ل� دافع.ت\ ف ح'قوف1ه1

ر.خاخ. الث�رى، وال�قح'وان% ال�د.ي_ما
وقال كراع: اس\ت.دام. الرجل إذا طأ}طأ% رأ}سه ي.ق}ط�ر' منه الدم، مقلوب

عن اس\ت.د\مى.
@دثن: دث�ن الطائر' ي'د.ثYن ت.د\ث1يناv إذا طار وأ%س\ر.ع السeقوط% ف

مواض1ع. م'تقار,بة وواتر. ذلك. ود.ث�ن ف الش_جرة: ات_خ.ذ% فيها
ع'ش�اv. والد_ث1ينة: الدفينة؛ عن ثعلب؛ قال ابن سيده: وأ�راه على البدل.

والد_ث1ين.ة والد_فين.ة: منزل لبن س'ل%يم، وحكاه يعقوب ف البدل؛ قال



الشاعر:
،vونن ت.ر.ك}نا بالد_ثينة حاض1را

لل, س'ل%ي\م�، هامةv غي. نائم.
الوهري: الد_ثينة موضع، وهو ماء لبن سي�ار بن عمرو؛ قال النابغة

الذبيان:
وعلى الرeم.ي\ثة1 من س'ك%ي� حاضر¬،

وعلى الد_ث1ينة1 من ب.ن س.ي�ار.
ويقال: إنا كانت تسمى ف الاهلية الد_فينة ث تطي_روا منها

فسم_و\ها الد_ثينة؛ قال ابن بري: الذي أ%نشده الوهري:
وعلى الدeم.ي\نة من س'ك%ي
قال: وهو بط ثعلب:

وعلى الرeم.ي\ثة من س'ك%ي.
وف الديث ذكر الد_ثينة، وهي بكسر الثاء وسكون الياء، ناحية قرب

ع.د.ن، لا ذكر ف حديث أ%ب س.بة النخعي. وف الديث ذكر غزوة داث1ن، وهي
ناحية من غ%ز�ة الشام، أ%وقع با السلمون بالروم، وهي أ%ول حرب جرت

بينهم.
@دجن: الد_ج\ن': ظل© الغيم ف اليوم ال%طي. ابن سيده: الد_ج\ن

إلباس' الغ.يم ال4رض.، وقيل: هو إ,ل}باس'ه أ%قطار. السماء، والمع أ%د\جان
ود'جون ود1جان؛ قال أ%بو صخر الذل:

ولذائذ م.ع\سولة ف ر,يقة{،
وص1باv لنا كد1جان1 يوم� ماطر,.

وقد أ%د\ج.ن يوم'نا واد\ج.و\جن، فهو م'د\جن إذا أ%ض.ب_ فأ%ظلم.
وأ%د\ج.نوا: دخلوا ف الد_ج\ن؛ حكاها الفارسي. ابن ال4عراب: د.ج.ن يوم'نا

vود'جونا vي.د\ج'ن، بالضم، د.ج\نا
ود.غ%ن، ويوم ذو د'ج'ن_ة ود'غ�ن_ة. ويوم د.ج\ن¬ إذا كان ذا مطر، ويوم
د.غ}ن¬ إذا كان ذا غ%يم بل مطر. والد_ج\ن: الطر الكثي. وأ%د\ج.نت

السماء: دام مطرها؛ قال لبيد:
من كلY سارية{ وغاد{ م'د\ج,ن�،

وع.ش1ي�ة{ م'ت.جاو,ب� إر\زام'ها.
وأ%د\ج.ن الطر: دام فلم ي'ق}لع أ%ياماv، وأ%دج.نت عليه الم�ى كذلك؛ عن



ابن ال4عراب. والدeج'ن_ة من الغيم: ال�ط%ب�ق' تطبيقاv، الر_يان
ال�ظ}لم الذي ليس فيه مطر. يقال: يوم' د.ج\ن� ويوم' د'ج'ن_ة، بالتشديد،

وكذلك الليلة على وجهي بالوصف والضافة. والدeج\نة: الظ©لمة، وجعها
د'ج'ن 

(* قوله «وجعها دجن» بضمتي ف الكم، وضبط ف الصحاح بضم ففتح،
ونبه عليهما شارح القاموس). م.ث9ل به سيبويه وفسره السياف، وزاد الوهري

ف جعه د'ج'ن�ات. وف حديث ق�س¼: ي.ج\لو د'ج'ن_ات الد_ياجي والب'ه.م؛
الدeج'ن_ات: جع د'ج'ن_ة، وهي الظلمة. والدياجي: الليال ال�ظلمة،

والفعل منه اد\ج.و\ج.ن؛ وأ%نشد:
ل1ي.س\ق, ابنة% الع.م\ري� سلمى، وإن نأ%ت

ك1ثاف' الع'لى داجي الدeج'ن_ة1 رائ1ح' 
(* قوله «داجي الدجنة» الذي ف

التهذيب: واهي الداجنة). والداجنة: الط%رة� ال�طبقة نو الد�ية؛ وقد
جاء ف الشعر الدeج'ون، قال:
حت إذا ان%لى د'جى الدeجون1.

وليلة م1د\جانD: م'ظل1مة. ود.ج.ن بالكان ي.د\ج'ن د'جوناv: أ%قام به
وأ%ل1ف%ه. ابن ال4عراب: أ%د\ج.ن.، مثله، أ%قام ف بيته، ود.ج.ن ف بيته

إذا ل%زم1ه، وبه سيت د.واجن الب'يوت، وهي ما أ%ل1ف البيت. من الشاء3
:vم� قعنب يهجو قوما�وغيها، الواحدة داج,نة؛ قال ابن أ

رأ}س' ال%نا منه'م' والكف}ر خام1سه'م\،
وح1ش\وةD منه'م' ف الل©ؤم, قد د.ج.نوا.

وال�داج.ن.ة: ح'س\ن الخالطة. وسحابة داج,نة ومدجنة وقد د.ج.نت\
ت.د\ج'ن وأ%دجن.ت؛ ابن سيده: د.ج.ن.ت الناقة� والشاة� ت.د\ج'ن د'جوناv، وهي

داج,ن، لز,متا الب'يوت، وجعها د.واج,ن؛ قال الزل:
ر,جالD ب.ر.ت\نا الر\ب'، حت كأ%ننا
ج,ذال� ح1كاك{ لو_ح.ت\ها الد_واج,ن

وذلك ل4ن البل الر,بة ت'ح\ب.س ف النزل لئل تسر.ح ف ال3بل
فت'ع\د1يها، فهي ت}ت.ك� بأ%صل ينصب لا لت'ش\فى به ف ال%ب\رك، وإنا أ%راد.

أ%ن نار الرب قد لو_ح.ت\نا، فب,نا منها ما بذا ال1ذ}ل من آثار ال3بل
الر\ب. وف الديث: لعن ال� م.ن م.ث�ل بدواجنه؛ هي جع داج,ن وهي



الشاة الت ت.عل1فها الناس' ف منازلم، وال�ث}لة با أ%ن ي.ج\د.عها
ويص1ي.ها. والداجنة: ح'سن الخالطة، قال: وقد تقع على غي الشاء من كل ما

يأ}لف البيوت. من الطي وغيها. وف حديث ال3فك: ت.دخ'ل الداجن' فتأ}كل
عجين.ها. والد_جون من الشاء: الت ل تنع ضر\ع.ها س1خال% غيها، وقد

د.ج.نت\ على الب.ه\م تدج'ن' د'جوناv ود1جاناv. وف حديث عمران بن ح'صي:
كانت الع.ض\باء� داج,ناv ل ت'م\ن.ع من ح.و\ض ول نبت؛ هي ناقة سيدنا رسول

ال، صلى ال عليه وسلم. وكلب د.ج'ون: آل1ف¬ للب'يوت. الليث: كلب داج,ن
قد أ%ل1ف البيت.. الوهري: شاةD داجن وراج,ن إذا أ%ل1فت البيوت

واستأ}نست، قال: ومن العرب من يقولا بالاء، وكذلك غي الشاة؛ قال لبيد:
حت إذا ي.ئ1س الرeماة�، وأ%رس.لوا
غ�ض'فاv د.واج,ن. قاف1لv أ%عصام'ها.

أ%راد به كلب الصيد. قال ابن بري: وشاة م1د\جان تأ}لف الب.ه\م
وت1بeها. وناقة م.د\ج'ونة: ع'و>دت الس>ناوة أ%ي د'ج,نت للس>ناوة، وج.ل

د.جون وداجن كذلك؛ أ%نشد ثعلب لميان بن قحافة:
ي'ح\س3ن' ف م.ن\حات1ه ال%مال1جا،
ي'د\عى ه.ل�م_ داج,ناv م'دام1جا.

والدeج\نة ف أ%لوان ال3بل: أ%قب.ح' السواد. يقال: بعي أ%د\ج.ن'
وناقة د.ج\ناء. والد_واجن من ال%مام: كالدواجن من الشاء وال3بل.

والدeجون: ال4ل%فان�. والد_ج_انة: ال3بل الت ت}مل التاع، وهو اسم
كال%ب_انة. الليث: الد_ي\د.جان� ال3بل تمل التجارة. والداجنة: كال�داهنة.

ود'ج.ي\نة: اسم امرأ%ة. وأ%بو د'جانة: كنية س1ماك ابن خ.ر.شة ال4نصاري�،
وف حديث ابن عباس: إن� ال م.س.ح ظهر. آدم. بد.ج\ناء 

(* قوله
«بدجناء» ضبط ف النهاية بفتح فسكون، وف القاموس: ودجنا، بالضم أو بالكسر وقد

يد�، وقوله «ويروى بالاء» عليه اقتصر ياقوت وضبطه بفتح فسكون كالكم
وسيأ}ت قريباv). هو بالد والقصر اسم موضع، ويروى بالاء الهملة.

@دحن: الد_ح1ن': ال%3بe البيث كالد_ح1ل، وقيل: الداهي، وقيل:
الد_ح1ن السترخي البطن، وقيل: العظيمة، وقيل: الد_ح1ن والد>ح.نe السمي

.vالندلق البطن القصي، والفعل من ذلك كله د.ح1ن ي.د\ح.ن د.ح.نا
والد>ح.ن_ة والد>ح\و.ن_ة: كالد_ح1ن؛ وأ%نشد ال4زهري:



د1ح\و.ن_ة م'ك%ر\د.س¬ ب.ل%ن\د.ح'،
إذا ي'راد' ش.دeه ي'ك%ر\م1ح'.

ويروى: ي'ك%ر\د1ح. والك%ر\م.حة والك%ر\د.حة والك%ر\ب.حة بعن: وهو عد\و
القصي ي'ق%ر\م1ط، وال�ك%ر\د.س': الل%ز_ز ال%ل}ق، والبلندح: القصي

السمي، وأ%نشد ابن بري لميد بن ثور ف الدحن:
ت.ب\ر,ي ل%ك1يك. الد_ح1ن ال1خ\راج,.

وبعي د1ح1ن_ة ود1ح\و.ن_ة: عريض، وكذلك الناقة والرأ%ة؛ عن أ%ب زيد.
ال4زهري: قيل لبنه ال�س� أ%يe ال3بل خ.ي\ر؟ فقالت: خي ال3بل

الد_ح1ن_ة الطو,يل� الذواع القصي' الك�راع، وقل9ما ت.ج,د.ن_ه. قال: وقال
الليث الد>ح.ن_ة الكثي اللح\م الغليظ�. قال ال4زهري: يقال ناقة

د1ح.ن_ة ود1ح1ن_ة، بفتح الاء وكسرها، فمن كسرها فهو على مثال امرأ%ة
ع1ف1ر�ة وض1ب,ر_ة، ومن فتح فهو على مثال رجل ع1ك%ب� وامرأ%ة ع1ك%ب_ة إذا كانا

جافيي ال%ل}ق. وناقة د1ف%ق9ة: سريعة؛ وأ%نشد ابن السكيت:
أ%ل ار\ح.لوا د1ع\ك1نةv د1ح1ن_ة،

با ارتع.ى م'ز\ه1ية م'غ1ن�ة.
ويروى 

vقوله «ويروى إل» فسره ف التهذيب فقال: أي جل *)
ذا عكن من الشحم، قال: وهو أشبه لنه وصفه بنعت الذكر فقال ارتعى). أ%ل

ار\ح.لوا ذا ع'ك}نة أ%ي ت.ع.ك�ن الشح\م' عليها، قال: وهذا أ%جود.
والد>ج.ن_ة: ال4رض الرتف1عة؛ عن أ%ب مالك يانية. والد_ي\حان�: الراد،

ف%ي\عال؛ عن كراع. ود.ح\نا: اسم أ%رض. وروي عن سعيد أ%نه قال: خلق ال
تعال آدم. من د.ح\ناء4 ومس.ح ظهر.ه ب,ن.ع\مان1 الس_حاب,، وهو بي الطائف

ومكة، ويروى باليم، وقد تقد�م.
@دخن: الدeخ\ن: ال%او.ر\س، وف الكم: ح.بe الاو.ر\س، واحدته

د'خ\ن.ة. والدeخ.ان: الع'ثان�، دخان النار معروف، وجعه أ%د\خ1نة ود.واخ1ن
ود.واخ1ي'، ومثل د'خ.ان ودواخ1ن ع'ثان وعواث1ن، ود.واخ1ن على غيقياس؛ قال

الشاعر:
كأ%ن� الغ'بار.، الذي غاد.ر.ت\
ض'ح.ي_ا، د.واخ1ن' من ت.ن\ض'ب,

ودخن الدeخان� د'خوناv إذا سط%ع. ود.خ.نت1 النار' ت.د\خ'ن وت.د\خ1ن 



*)
قوله «تدخن وتدخن» ضبط ف ال4صل والصحاح من حد ضرب ونصر، وف القاموس

دخنت النار كمنع ونصر). د'خاناv ود'خ'وناv: ارتفع د'خانا، واد_خ.نت مثله
على اف}ت.علت. ود.خ1ن.ت ت.د\خ.ن د.خ.ناv: أ�لق1ي عليها حطب فأ�ف}س3دت

حت هاج لذلك د'خان شديد، وكذلك د.خ1ن الطعام' واللحم وغيه د.خ.ناv، فهو
د.خ1ن إذا أ%صابه الدخان ف حال ش.ي�ه أ%و طبخه حت ت.غ\لب. رائحت'ه على

طعمه، ود.خ1ن الطبيخ إذا ت.دخ�نت القدر. وشراب د.خ1ن: متغي الرائحة؛ قال
لبيد:

وف1ت\يان ص1د\ق� قد غ%د.و\ت' عليه,م'
بل د.خ1ن، ول ر.ج,يع م'ج.ن_ب,.

فال�ج.ن_ب: الذي ج.ن_ب.ه الناس. وال�ج.ن_ب: الذي بات ف الباطية.
والد_خ.ن أ%يضاv: الدeخان؛ قال ال4عشى:

ت'بار,ي الز>جاج.، مغاويرها
ش.ماط1يط ف ره.ج كالد_خ.ن.

وليلة د.خ\نانة: كأ%نا ت.غ.ش�اها د'خان من شد�ة ح.ر�ها. ويوم د.خ\نان:
س.خ\نان. وقوله عز وجل: يوم تأ}ت السماء بد'خان مبي؛ أ%ي ب,ج.د\ب

ب.ي�ن. يقال: إن الائع. كان ي.ر.ى بينه وبي السماء دخاناv من شد�ة الوع،
ويقال: بل قيل للجوع د'خان لي'ب\س ال4رض ف ال%د\ب وارتفاع الغ'بار، فشبه

غ�ب\رتا بالدخان؛ ومنه قيل لسنة ال%جاعة: غ%ب\راء، وجوع أ%غ}ب.ر.
وربا وضعت العرب الدeخان موضع الشر� إذا عل فيقولون: كان بيننا أ%مر

ار\تف%ع. له دخان، وقد قيل: إن الدخان قد مضى. والدeخ\نة: كالذ�ريرة ي'دخ_ن
با البيوت'. وف الكم: الدeخنة ب.خ'ور ي'د.خ_ن به الثياب' أ%و

البيت، وقد ت.د.خ_ن با ود.خ_ن غي.ه؛ قال:
آل%ي\ت ل أ%د\ف1ن ق%ت\لك�م'،
ف%د.خ>نوا ال%ر\ء4 وس1ر\باله.

والد_واخ1ن: الك�و.ى الت تتخذ على ال4تeونات وال%قال1ي. التهذيب:
Ýوى�الداخ1نة ك

فيها إ,ر\د.ب_ات تتخذ على القال وال4تeونات؛ وأ%نشد 
(* قوله

«وأ%نشد إل» الذي ف التكملة: وأ%نشد لكعب بن زهي:



يثرن الغبار على وجهه كلون الدواخن).
كم1ث}ل الد_واخ1ن ف%و\ق. ال3رينا

ود.خ.ن الغ'بار' د'خوناv: سطع وارتفع؛ ومنه قول الشاعر:
اس\ت.ل}ح.م. الو.ح\ش. على أ%ك}سائ1ها
أ%ه\وج' م1حضي¬، إذا الن_ق}ع' د.خ.ن\.

أ%ي سطع. والد_خ.ن: الك�د'ورة إل السواد. والدeخ\نة من لون
ال4د\خ.ن: ك�د\رة ف سواد كالدeخان د.خ1ن د.خ.ناv، وهو أ%د\خ.ن. وكبش أ%د\خ.ن

وشاة د.خ\ناء بينة الد_خ.ن؛ قال رؤبة:
م.ر\ت¬ كظ%ه\ر الص_ر\ص.ران ال4د\خ.ن,.

قال: ص.ر\ص.ران سك بري�. وليلة د.خ\نانة: شديدة الر� والغم�. ويوم
vوالد_خ.ن: ال1ق}د. وف الديث: أ%نه ذكر فت\ن.ة .Dس.خ\نان :Dد.خ\نان

فقال: د.خ.ن'ها من ت.ح\ت ق%د.م.ي\ رجل من أ%هل بيت؛ يعن ظهورها وإثارتا،
شبهها بالدخان الرتفع. والد_خ.ن، بالتحريك: مصدر د.خ1ن.ت النار ت.د\خ.ن

Dر دخانا. وف حديث الفتنة: ه'د\نة�إذا أ�ل}ق1ي عليها حطب ر.ط}ب وكث
على د.خ.ن� وجاعةD على أ%ق}ذاء؛ قال أ%بو عبيد: قوله ه'د\نة على د.خ.ن

تفسيه ف الديث ل ترجع قلوب' قوم على ما كانت عليه أ%ي ل ي.ص\فو
بعض'ها لبعض ول ين\ص.ع' ح'ب�ها كالكدورة الت ف لون الداب_ة، وقيل: ه'د\نة

على د.خ.ن أ%ي سكون ل1عل�ة ل للصلح؛ قال ابن ال4ثي: شبهها بدخان
ال%طب الر_ط}ب لا بينهم من الفساد الباطن تت الص_لح الظاهر، وأ%صل

الد_خ.ن أ%ن يكون ف ل%و\ن الدابة أ%و الثوب ك�د\رة إل سواد؛ قال العط�ل
:vالذل يصف سيفا

،vل%ي\ن¬ ح'سام¬ ل ي'ل1يق' ض.ر,يبة
ف م.ت\نه د.خ.ن¬ وأ%ث}ر¬ أ%حل%س'.

قوله: د.خ.ن يعن ك�دورة إل السواد؛ قال: ول أ%حسبه إل من الدeخان،
وهذا شبيه بلون الديد، قال: فوج\هه أ%نه يقول تكون القلوب هكذا ل

ي.ص\فو بعض'ها لبعض ول ي.ن\ص.ع ح'بها كما كانت، وإن ل تكن فيهم فتنة، وقيل:
الد_خ.ن ف1ر,ن\د' السيف ف قول الذل. وقال شر: يقال للرج'ل إذا كان

خبيث ال�ل�ق إنه لد.خ1ن ال�ل�ق؛ وقال ق%ع\ن.ب:
وقد ع.ل1م\ت' على أ%ن,ي أ�عاش1ر'هم،

ل ن.ف}تأ� الد_ه\ر. إل� بيننا د.خ.ن'.



ود.خ1ن خ'ل�ق�ه د.خ.ناv، فهو د.خ1ن وداخ1ن: ساء4 وفس.د وخ.ب'ث. ورجل
د.خ1ن الس.ب. والد>ين والعقل: متغيه'ن_. والدeخ\ن.ان: ضر\ب من

العصافي. وأ%بو د'خ\نة: طائر ي'ش\ب,ه لونه لون% الق�ب�رة. وابنا د'خان{: غ%ن,ي�
وباه1لة�؛ وأ%نشد ابن بري لل4خطل:

ت.ع'وذ� نساؤ'ه'م\ باب\ن.ي\ د'خان{،
ولول ذاك أ�ب\ن. مع الر>فاق,.

قال: يريد غني�اv وباهلة%؛ قال: وقال الفرزدق يهجو ال4صم_ الباهلي:
أ%أ%ج\ع.ل دار,ماv كاب\ن.ي\ د'خان{،

وكانا ف الغ.نيمة1 كالر>كاب. التهذيب: والعرب تقول لغ.ن� وباهلة بنو
د'خان؛ قال الطرم_اح:

يا ع.ج.باv لي.ش\ك�ر. إذا أ%عد_ت،
لتنص'ر.هم، ر'واة% ب.ن د'خان1.

وقيل: سوا به ل4نم د.خ_نوا على قوم ف غار فقتل�وهم، وحكى ابن بري
أ%نم إنا س'مeوا بذلك ل4نه غ%زاهم مل1ك من اليمن، فدخل هو وأ%صحاب'ه

ف كهف، فن.ذ1رت بم غن� وباهلة� فأ%خذوا باب. الكهف ودخ_نوا عليهم حت
ماتوا، قال: ويقال ابنا دخان جب.ل غن� وباهلة. ابن بري: أ%بو دخنة طائر

ي'ش\به لونه لون% الق�ب�رة.
@دخشن: ابن سيده: رجل د.خ\ش.ن غليظ؛ قال أ%بو منصور: ويقال الد_خ\ش.م.

 �الت_هذيب: الفراء الد_خ\ش.ن ال%د.ب.ة
(* قوله «الدبة» باء ودال

مهملتي مفتوحتي كما ف الصل والتهذيب والصاغان ونسخة القاموس الت شرح
عليها السيد مرتضى وهو الطابق للبيت، لن الدبة واحدة الدب مركاv: نبات

أو هو النصي�. فما ف نسخ القاموس الطبع: الدبة، بكسر الاء العجمة
وفتح الدال وتشديد الباء الوحدة خطأ). وأ%نشد:

ح'د\ب¬ ح.دابي' من الد_خ\شن>،
ت.ر.ك}ن. راع1يه,ن_ مثل% الش_ن>.

قال: والد_خ\ش.ن ف الكلم ل ينو_ن، والشاعر ثق�ل نون.ه لاجته
إليه.

@ددن: الد_دان� من السيوف: نو الك%هام,. وقال ثعلب: هو الذي ي'ق}ط%ع به
الشجر، وهذا عند غيه إنا هو ال1ع\ض.د. وسيف ك%ه.ام¬ ود.د.انD بعن



واحد: ل ي.م\ض1ي؛ وأ%نشد ابن بري لط�ف%ي\ل:
،vكان أ%ث}ر'ك ج'ع\رة vلو كنت. س.ي\فا
.�وكنت. د.د.اناv ل ي'غ.ي>رك الص_قل

والد_د.ان�: الرج'ل الذي ل غ%ن.اء4 عنده، ونسب ابن بر�ي� هذا القول
للفراء قال: ل ي.ج,ئ ما عينه وفاؤ'ه من موضع واحد من غي فصل إل� د.د.ن

وددان، قال: وذكر غيه الب.ب\ر، وقيل: الب.ب\ر أ%عجمي�، وقيل: عرب وافق
ال4عجمي، وقد جاء مع الفصل نو ك%و\ك%ب وس.و\س.ن ود.ي\د.ن وس.ي\س.بان،

والد_د.ن والد_د' مذوف من الد_د.ن، والد_دا مو_ل عن الد_د.ن،
والد_ي\د.ن كله 

(* قوله «والديدان كله إل» كذا بالصل مضبوطاv، وف
القاموس: الديدان، مركة). الل�ه\و واللعب، اع\ت.ق%بت النون� وحرف' العلة على

هذه اللفظة لماv كما اعتقبت الاء والواو ف سنة لماv وكما اعتقبت ف
vع1ضاه؛ قال ابن ال4عراب: هو اللهو. والد_ي\د.ب'ون، وهو دد¬ ود.دا

ود.ي\د¬ ود.ي.دانD ود.د.نD كلها لغات¬
صحيحة. وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم: ما أ%نا من دد{ ول

الد_د' من>ي، وف رواية: ما أ%نا من د.داv ول د.داv من>ي؛ قال ابن
ال4ثي ف تفسي الديث: الد_د' اللهو واللعب، وهي مذوفة اللم، وقد

استعملت م'ت.م_م.ة على ضربي: د.داv كن.دىÝ، ود.د.ن كب.د.ن، قال: ول يلو
الذوف من أ%ن يكون ياء4 كقولم يد ف ي.د\ي�، أ%و نوناv كقولم ل%د' ف

ل%د'ن}، ومعن تنكي الد_د. ف ال�ول الش>ياع' والستغراق'، وأ%ن ل
يبقى شيء# منه إ,ل9 وهو منز_ه عنه أ%ي ما أ%نا ف شيء� من اللهو واللعب،

وتعريف�ه ف الملة الثانية ل4نه صار معهوداv بالذكر كأ%نه قال: ول
ذلك النوع' من>ي، وإنا ل يق�ل ول هو من>ي ل4ن� الصريح آك%د' وأ%بلغ،

وقيل: اللم ف الد_د1 لستغراق جنس اللعب أ%ي ول جنس اللعب من،
سواءé كان الذي قلته أ%و غي.ه من أ%نواع اللهو, واللعب، قال: واختار

الزمشري ال4ول وقال: ليس ي.ح\س'ن أ%ن يكون لتعريف النس ويرج عن التئامه،
والكلم جلتان، وف الوضعي مضاف مذوف تقديره: ما أ%نا من أ%هل, د.د{ ول

الد_د' من أ%شغال، وقال ال4حر: فيه ثلث لغات، يقال للهو دد¬ مثل
يد، ود.داv مثل قفاv وعصاv، ود.د.نD مثل ح.ز.ن؛ وأ%نشد لعدي�:

أ%يeها الق%ل}ب' ت.ع.ل�ل} بد.د.ن}،



إن� ه.م>ي ف س.ماع� وأ%ذ%ن}.
وقال ال4عشى:

أ%ت.ر\ح.ل� من ل%ي\ل%ى، ول%م_ا ت.زو�د1،
وكنت. ك%م.ن\ ق%ضى الل©بانة% من د.د1.

ورأ%يت بط الش_يخ رضي الدين الش_اطب اللغوي، رحه ال، ف بعض
ال�صول: د.د�، بتشديد الدال، قال: وهو نادر ذكره أ%بو عمر الطر�زي؛ قال

أ%بو ممد بن السيد: ول أ%علم أ%حداv حكاه غيه، قال أ%بو علي: ونظي.
د.د.ن{ ود.داv ود.د{ ف استعمال اللم تارة نوناv، وتارة حرف علة، وتارة

مذوفة لد'ن} ول%داv ول%د'، كل© ذلك يقال؛ وقال ال4زهري ف ترجة دعب: قال
الطرم_اح:

واست.ط}ر.ق%ت\ ظ�ع\ن'هم\. ل�ا احزأ%ل� ب,ه,م\،
مع الضeح.ى، ناش1طD من داع1بات د.د1

(* قوله« مع الضحى ناشط» كذا بالصل، وف القاموس ف ماد_ة ددد: آل
الضحى ناشط قال: يعن الل�وات ي.م\ز.ح\ن وي.ل}ع.ب\ن وي'دأ}د1د\ن

بأ%صابعهن_ والد_د': هو الضر\ب بالصابع ف اللعب، ومنهم من يروي هذا البيت.:
من داع1ب� د.د1د1

يعله نعتاv للداعب وي.ك}س.ع'ه بدال أ�خرى ل1ي.ت1م� النعت،
لن� الن_عت ل يتمكن حت يصي ثلثة أ%حرف، فإ,ذا اش\تقوا منه

فعلv أ%دخلوا بي ال�وليي هزة لئل تتوال الدالت فتثقل فيقولون:
دأ}د.د. ي'د.أ}د1د' دأ}ددة؛ قال: وعلى قياسه قول رؤبة:

ي.ع'د� زأ}راv وه.د1يراv ز.غ}د.با،
ب.ع\ب.ع.ة م.ر�اv، وم.ر�ا{ ب.أ}ب.ب.ا

(* قوله« يعد» كذا بال4صل مضبوطاv، والذي ف شرح القاموس ف مادة زغدب
ونسبه للعجاج: يد زأراv) وإنا حكى خرساv شبه ببب فلم يستقم ف التصريف

إل4 كذلك 
(* قوله: وإنا حكى إل هكذا ف الصل، والكلم غامض ولعل فيه

:vوقال آخر يصف فحل (vسقطا
ي.سوق�ها أ%ع\ي.س' هد_ار¬ ببب\،
إذا د.عاها أ%ق}ب.ل%ت\ ل ت.ت_ئ1ب\.

والد_ي\دن�: الدأ}ب والعادة، وهي الد_ي\دان�؛ عن ابن جن؛ قال الراجز:



ول ي.زال عند.ه'م\ خ.ف�ان'ه'،
د.ي\دان'ه'م\ ذاك، وذا د.ي\دان'ه'.

والد_ي\د.ب'ون: اللهو؛ قال ابن أ%حر:
خ.ل©وا ط%ريق. الد_ي\د.ب'ون1، ف%ق%د\

فات الص>با، وت.فاو.ت. الب'ج\ر.
وف النهاية: وف الديث خ.ر.ج\ت ليلة أ%ط�وف فإ,ذا أ%نا بامرأ%ة تقول
�كذا وكذا، ث ع'د\ت' فوجدت'ها ود.ي\دان'ها أ%ن تقول% ذلك؛ الد_ي\دان

والد_ي\د.ن� والد>ين: العادة، تقول: ما زال ذلك د.يد.ن.ه ود.يد.انه
ود1ين.ه ودأ}ب.ه وعاد.ت.ه وس.د.مه وه1ج>ي.ه وه1ج>ياه واه\ج,ياه

ود'راب.ت.ه، قال: وهذا غريب؛ قال ابن بري: ودد اسم رجل؛ قال:
ما ل1د.د{ ما ل1د.د{ ما ل%ه\.

@دذن: الد_اذ1ين': م.ناور' من خ.ش.ب ال4ر\ز ي'س\ت.صبح با، وهو يتخذ
ببلد العرب من شجر ال%ظ9، وال أ%علم.

@درن: الد_ر.ن�: الوس.خ، وقيل: ت.ل%ط©خ' الوسخ. وف الثل: ما كان إل
ك%د.رن{ بك%فYي، يعن د.ر.ناv كان بإحدى يديه فمسحها بال�خرى، يضرب ذلك

للشيء الع.ج,ل. وقد د.ر,ن% الثوب'، بالكسر، د.ر.ناv فهو د.ر,ن
وأ%د\ر.ن�؛ قال رؤبة:

إن ام\ر'ؤ¬ د.غ}م.ر. ل%و\ن% ال4د\ر.ن1،
س.لمت ع1ر\ضاv ث%وب'ه ل ي.د\ك%ن, 

(* قوله «ثوبه ل يدكن» كذا ف الصل
هنا وف مادة دكن، وتقدم ف مادة دغمر: لونه ل يدكن). وأ%د\ر.ن.ه

صاحب'ه. وف حديث الصلوات المس: ت'ذ}ه1ب' ال%طايا كما ي'ذهب الاء� الد_ر.ن%
أ%ي الوسخ.. وف حديث الزكاة: ول ي'عط1 ال%ر,مة ول الد_ر,نة أ%ي

الرباء، وأ%صله من الوسخ. وجل م1د\رانD: كثي الد_ر.ن؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

م.دار,ين' إن جاع'وا، وأ%ذ}ع.ر' م.ن م.شى،
إذا الر_و\ضة� الض\راء� ذ%ب� غ%د1ير'ها.

ذ%ب_: ج.ف� ف آخر ال%ز\ء3، وال�نثى م1د\رانD، بغي هاء؛ قال
الفرزدق:

ت.ر.ك�وا لت.غ\ل1ب.، إذ ر.أ%و\ا أ%رماح.ه'م\،



ب,أ%راب. ك�ل� لئيمة م1د\ران1.
والد_رين' والدeرانة: ي.بيس' الش1يش وكل9 ح'طام من ح.م\ض أ%و شجر أ%و

أ%حرار البقول وذكورها إذا ق%د'م.، فهو د.ر,ين؛ قال أ%وس بن م.غ\راء3
الس_عدي:

ول ي.ج,د1 الس_وام' ل%د.ى ال%راع1ي
م.ساماv ي'ر\ت.ج.ى، إل الد_ر,ينا.

وقال ثعلب: الد_ر,ين النبت الذي أ%تى عليه سنة ث جف�، والي.بيس'
الول9 هو الد.ر,3ين. ويقال: ما ف ال4رض من اليبيس إل الدeرانة. الوهري:

الد_رين ح'طام ال%ر\عى إذا ق%د'م، وهو ما ب.ل1ي. من الشيش، وقل�ما
تنتفع به البل�؛ وقال عمرو بن كلثوم:

ونن الاب,س'ون بذ1ي أ�راط%ى،
تس.فe ال1ل�ة� ال�ور' الد_ر,ينا.

:Dرعت الد_ر,ين، وذلك ف الدب. وحطب م'د\ر,ن :�وأ%د\ر.ن.ت ال3بل
يابس. وف حديث جرير: وإذا سقط كان د.ر,يناv؛ الد_ر,ين' ح'طام الرعى إذا

تناثر وسقط على ال4رض. ويقال لل4رض الدبة: أ�مe د.ر,ين؛ قال الشاعر:
تعال%ي\ ن'س.م>ط� ح'ب_ د.ع\د{ ون.غ\تدي

س.واء4ي\ن، وال%ر\عى بأ�م� د.ر,ين,.
يقول: تعال%ي\ نلزم. ح'ب>نا، وإن ضاق العيش. وإ,د\ر.و\ن الدابة:

آريeه. ورجع الفرس إل إد\ر.و\نة أ%ي آري�ه. والد\ر.و\ن�: ال%ع\ل%ف.
والد\ر.و\ن: ال4صل؛ قال الق�لخ:

ومثل ع.ت_اب� رددناه إل
إد\ر.و\نه ول�ؤم أ%ص_ه على

أ%لر�غ}م. م.و\طوء4 الصى م'ذ%ل�ل 
(* قوله «موطوء الصى» الذي ف

التهذيب: موطوء المى. وقد قطع هزة الرغم مراعاة للوزن). قال أ%بو منصور:
ومن جعل المز ف إ,درون فاء الثال فهي رباعية مثل ف1ر\عون وب,ر\ذون، وخص

بعضهم بالد\ر.و\ن البيث من ال�صول، فذهب أ%ن اشتقاقه من الد_ر.ن؛ قال
ابن سيده: وليس بشيء، وقيل: الد\ر.و\ن الد_ر.ن، قال: وليس هذا

معروفاv. ورج.ع إل إ,د\ر.و\نه أ%ي وط%نه؛ قال ابن جن: ملحق ب,ج,ر\د.ح\ل إل
إ,د\ر.و\نه أ%ي وط%نه؛ قال ابن جن: ملحق ب,ج,ر\د.ح\ل وح1ن\ز.ق}ر، وذلك أ%ن



الواو الت فيها ليست مد�اv ل4ن� ما قبلها مفتوح، فشابت ال�صول بذلك
فأ�لقت با. ابن ال4عراب: فلن إد\ر.و\ن ش.ر� وط1م1رe شر إذا كان
ناية ف الشر. والد_ر.ان: الثعلب. وأ%هل الكوفة ي'سمون ال4حق

د'ر.ي\ن.ة. ود'ر_انة: من أ%ساء النساء، وهو ف�ع\لنة. قال ال4زهري: النون ف
الدeر�انة إن كانت أ%صلية فهي ف�ع\للة من الد_ر.ن، وإن كانت غي أ%صلية

فهي ف�ع\لنة من الدeر� أ%و الد_ر�، كما قالوا ق�ر�ان من القرى ومن
الق%رين. ود.ر\نا ود'ر\نا، بالفتح والضم: موضع زعموا أ%نه بناحية اليمامة؛

قال ال4عشى:
ح.ل� أ%هلي ما ب.ي\ن د'ر\نا فباد'و
ل، وح.ل�ت\ ع'ل}و,ي�ةv بالس>خال,.

:vوقال أ%يضا
فقل}ت' للش_ر\ب ف د'ر\نا، وقد ث%م1ل�وا:

ش1يم'وا، وكيف. ي.ش1يم' الشار,ب' الث�م1ل�؟
وروي د.ر\نا، بالفتح، والرجل د'ر\ن,ي� والرأ%ة د'ر\ني_ة؛ وقال:

وإن ط%ح.ن.ت\ د'ر\ن,ي�ةD ل1عيال1ها،
ت.ط%ب\ط%ب ث%د\ياها فطار. ط%ح1ين'ها.

ودار,ين': موضع أ%يضاv، قال النابغة العدي:
أ�ل}ق1ي. فيه ف1ل}جان1 من م1س\ك دا
ر,ين.، وف1ل}ج¬ من ف�ل}ف�ل� ض.ر,م,.

الوهري: ودار,ين' اسم' ف�ر\ضة بالبحر.ي\ن ينسب إليها ال1سك، يقال:
مسك' دارين.؛ قال الشاعر:

،Dم.سائح' ف%و\د.ي\ رأ}س1ه م'س\ب,غ1ل9ة
ج.رى م1س\ك' دار,ين. ال4ح.مe خ1لل%ها.
والن>س\بة� إليها دار,يÒ؛ قال الفرزدق:

كأ%ن� ت.ر,يكةv من ماء3 م'ز\ن{،
ودار,ي_ الذ�كي> من ال�دام,

وقال ك�ث%ي>ر:
أ�ف1يد. عليها ال1س\ك'، حت كأ%ن_ها

ل%ط1يمة� دار,ي¼ ت.ف%ت_ق فار'ها
(* قوله «أفيد» كذا بالصل مضبوطاv، وأنشده شارح القاموس: فيد، وهو



.(vالوافق لا قالوا ف مادة فيد، وإن كان عليه مروما
@دربن: الد_ر\بان والد>ر\بان� والدeر\بان�: البو�اب'، فارسية؛ عن

كراع. والد_رابنة: البو�ابون، فارسي معرب؛ قال الثقب العبدي يصف ناقة:
فأ%ب\ق%ى باط1لي وال1دe منها،
كد'ك9ان1 الد_راب,نة1 ال%طي,.

وقيل الدرابنة التeجار، وقيل: جع الد>ر\بان، قال: ود1ر\بان قياسه على
vطريقة كلم العرب أ%ن يكون وزنه ف41ع\لن، ونونه زائدة، ول يكون أ%صل

.vل4نه ليس ف كلمهم فع\لل إل مضاعفا
@درحن: ابن بري: الدeر.ح\م1ي'، بالاء غي العجمة، الرجل الثقيل؛ عن

الطوسي، وقال أ%بو الطيب: هو بالاء العجمة ل غي، قال: وقال قوم الرجل
الداهية يقال فيه د'ر.خ\مي، بالاء العجمة، وأ%ما الرجل الثقيل

فبالاء ل غي.
@درخب: التهذيب: أ%بو مالك الدeر.خ\بيل والدeر.خ\بي الداهية.

@درخن: الدeر.خ\مي، بوزن ش'ر.ح\بيل: من أ%ساء الداهية كالدeر.خ\ميل؛
قال الراجز:

أ%نع.ت' من ح.ي�ات1 ب'ه\ل� ك�ش'حي\،
ص1ل� صفاv داهيةv د'ر.خ\م1ي\ 

(* قوله «أنعت إل» كذا بالصل والصحاح
مضبوطاv، والذي ف معجم ياقوت: بلكجي، بالضم ث الفتح وسكون اللم وفتح

الكاف وكسر اليم وياء ساكنة ونون: موضع). وأ%نشد ابن ال4عراب: فقال:
تاح. له أ%عر.ف' ضاف الع'ث}ن'ون،

فز.ل� عن داهية{ د'ر.خ\م1ي،
ح.ت\ف ال�بار.يات والك%راو,ين.

والدeر.خ\مي: الضخم من ال3بل؛ عن السياف؛ قال الراجز:
أ%نع.ت' ع.ي\ر. عانة{ د'ر.خ\مي.

@درقن: الدeر_اق1ن': ال%و\خ الشامي. وقال أ%بو حنيفة: الدeر�اق1ن'
الوخ بلغة أ%هل الشام.

@دشن: داش1ن¬: معرب، من الد_ش\ن، وهو كلم عراقي، وليس من كلم أ%هل
البادية كأ%نم يعنون به الثوب الديد الذي ل ي'لبس، أ%و الدار الديدة

الت ل تسكن ول استعملت. ابن شيل: الداش1ن والب'ر\كة كلها



الد_س\تاران�، ويقال: ب'ر\كة الطحان.
@دعن: الد_ع\ن: س.ع.ف يضم بعضه إل بعض وي'ر.م_ل� بالش_ريط ويبسط عليه

التمر، أ%ز\دي�ة. وقال أ%بو عمرو ف تفسي شعر ابن م'قبل: أ�د\ع1ن.ت
الناقة� وأ�دعن المل إذا أ�طيل ركوبه حت ي.ه\ل1ك، رواه بالدال والنون.
@دعكن: الد>ع\ك1نة�: الناقة الصلبة الشديدة، وقيل: السمينة؛ وأ%نشد:

أ%ل ار\ح.ل�وا د1ع\ك1نةv د1ح.ن_ه\،
با ار\ت.عى م'ز\ه1يةv م'غ1ن_ه\.

ال4زهري قال: وف النوادر رجل د.ع\ك%ن¬
د.م1ثD حسن ال�لق. وب,ر\ذون د.ع\ك%ن¬ ق%رود¬

.vأ%ل}ي.س' ب.ي>ن الل�ي.س إذا كان ذلول
@دغن: د.غ%ن. يوم'نا: كد.ج.ن؛ عن ابن ال4عراب، قال: وإنه ليوم ذو

د'غ�ن_ة كد'ج'ن_ة. ود'غ%ي\نة: ال4حق، معرفة، ود'غ%ي\نة: اسم امرأ%ة.
الليث: يقال لل4حق د'غ%ة ود'غ%ي\نة، ويقال: إ,نا كانت امرأ%ة حقاء.

vواراة، د.ف%ن,ه ي.د\ف1ن'ه د.ف}نا�@دفن: الد_ف}ن: الس_ت\ر وال
واد_ف%نه فاند.ف%ن وت.د.ف�ن فهو م.د\فون ود.ف1ي. والد>ف}ن والد_في':

الدفون، والمع أ%دفان ود'ف%ناء. وقال اللحيان: امرأ%ة د.في ود.فينة من
ن,سوة د.ف}ن ود.فائ1ن. وركي_ةD د.في: م'ن\دف1نة، وكذلك م1د\فان، كأ%ن�

الد_ف}ن من فع\لها. وركية د.في ود1فان إ,ذا اندفن بعض'ها، وركايا د'ف�ن؛
قال لبيد:

س'د'ماv، قليلv ع.ه\د'ه بأ%ن,يسه،
من ب.ي\ن أ%صف%ر. ناص1ع� ود1فان.

وال1د\فان والد>ف}ن: الر_ك1ي�ة أ%و الوض أ%و ال%ن\هل يندفن، والمع
د1فان ود'ف�ن. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال عنهما: واج\ت.ه.ر.

د'ف�ن الر_واء3؛ الدeف�ن: جع د.في وهو الشيء الدفون. وأ%رض د.ف}ن¬:
م.د\فونة، والمع أ%يضاv د'ف�ن، وماء د1فان كذلك. والد_ف}ن والد>ف}ن':

بئر أ%و حوض أ%و م.نهل س.ف%ت الريح فيه التراب حت اد_ف%ن؛ وأ%نشد:
د.ف}ن و.طام� ماؤه كال1ر\يال.

واد_فن الشيء�، على افتعل، واندفن بعنÝ. وداء د.في: ل ي'ع\لم به.
وف حديث علي، عليه السلم: قم عن الشمس فإ,نا ت'ظه,ر الداء4 الدفي؛ قال

ابن ال4ثي: هو الداء الست.تر الذي قه.رته الطبيعة�، يقول: الشمس



ت'عين'ه على الطبيعة وت'ظه,ره بر>ها، ود.ف%ن الي>ت. واراه، هذا ال4صل،
ث قالوا: د.ف%ن س1ر_ه أ%ي كتمه. والد_فينة: الشيء ت.د\ف1نه؛ حكاها
ثعلب. وال1د\فن: الس>قاء ال%ل%ق. وال1د\فان: السقاء البال والنهل

الدفي أ%يضاv، وهو م1د\فان: بنزلة ال%د\فون. وال1د\فان والد_فون من
ال3بل والناس: الذاهب' على وجهه ف غي حاجة كالبق، وقيل: الد_فون من

ال3بل الت تكون وس.طهن إ,ذا ورد.ت، وقد د.ف%ن.ت\ ت.د\ف1ن د.ف}ناv. ابن شيل:
ناقة د.فون إذا كانت تغيب عن ال3بل وتركب رأ}سها وحدها، وقد اد_ف%نت
ناقتكم. وقال أ%بو زيد: ح.س.ب د.فونD إذا ل يكن مشهوراv، ورجل د.فون.

الوهري: ناقة د.فون إذا كان من عادتا أ%ن تكون ف وسط ال3بل، والت_دافن:
الت_كات'م. يقال ف الديث: لو تكاش.ف}تم ما ت.داف%ن\تم أ%ي لو تك%ش_ف

عيب' بعضكم لبعض. وبقرة داف1نة ال1ذ}م: وهي الت انسح.قت أ%ضراس'ها من
الرم. ال4صمعي: رجل د.في الروءة، ود.ف}ن' الروءة إذا ل يكن له

مروءة؛ قال لبيد:
ي'باري الر>يح. ليس ب,جان,ب,ي¼،

ول د.ف}ن¬ م'روء4ت'ه ل%ئيم.
والد>فان�: إباق' الع.بد. واد_فن الع.ب\د': أ%ب.ق قبل أ%ن ينتهي به

إل الصر الذي ي'باع فيه، فإ,ن أ%ب.ق من الصر فهو ال3باق'، وقيل:
الد>فان� أ%ن ي.ر'وغ% من م.وال1يه اليوم واليومي، وقيل: هو أ%ن ل يغيب من

الصر ف غيبته، وعبد د.فون: ف%ع'ول لذلك. وف حديث ش'ريح: أ%نه كان ل
ي.ر'د� العبد. من الد>فان ويرد�ه من ال3باق البات>، وفسره أ%بو زيد

وأ%بو عبيدة با قد�مناه قبل الديث، وقال أ%بو عبيد: روى يزيد بن هرون
بسنده عن ممد بن شريح قال يزيد: الد>فان� أ%ن يأ}ب.ق العبد قبل أ%ن

ي'نتهى به إل الصر الذي يباع فيه، فإ,ن أ%بق من الصر فهو الباق الذي يرد�
منه ف ال�كم، وإن ل ي.غ1ب عن الصر؛ قال أ%بو منصور: والقول� ما قاله

أ%بو زيد وأ%بو عبيدة والكم على ذلك، ل4نه إذا غاب عن مواليه ف الصر
اليوم. واليومي فليس بإ,باق� بات¼، قال: ولست أ%دري ما أ%و\ح.ش. أ%با

�عبيد من هذا، وهو الصواب؛ وقال ابن ال4ثي ف تفسي الديث: الد>فان
هو أ%ن ي.خ\تفي العبد' عن مواليه اليوم. واليوم.ي\ن ول ي.غيب. عن الصر،

وهو افتعال من الد_ف}ن ل4نه ي.د\ف1ن نف}سه ف البلد أ%ي يكت'م'ها،
وال3باق' هو أ%ن ي.ه\ر'ب من ال1ص\ر، والبات� القاطع الذي ل ش'ب\هة فيه.



والداء الد_ف1ي: الذي يظ}ه.ر بعد الفاء ويفشو منه ش.ر� وع.رÒ. وحكى ابن
ال4عراب: داء د.ف1ن، وهو نادر؛ قال ابن سيده: وأ�راه على النسب كرجل

ن.ه,ر؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للم'هاصر بن الل ووقف على عيسى بن موسى
بالكوفة وهو يكتب الز_م\ن:

إن ي.ك}تبوا الز_م\ن، فإ,ن>ي ل%ط%م1ن\
من ظاه1ر الد_اء، وداء� م'س\ت.ك1ن\

ول ي.كاد' ي.ب\ر.أ� الد_اء� الد_ف1ن\.
والد_اء3 الد_في: الذي ل ي'علم به حت يظهر منه ش.ر� وع.ر�.

والدفائن: الكنوز، واحدتا د.ف1ينة. والد_ف%ن,يe: ضرب من الثياب، وقيل من
الثياب ال�خ.ط�طة؛ وأ%نشد ابن بري لل4عشى:

الواط1ئي. على ص'دور, نعالم،
يشون ف الد_ف%ن,ي> وال4ب\راد1.

والد_ف1ي': موضع؛ قال ال%ذ}ل%مي�:
إل ن'قاوى أ%م\ع.ز, الد_ف1ي.

والد_ف1ينة والد_ث1ينة�: منزل لبن سليم. والد_فافي: خشب السفينة،
واحدها د'ف�ان؛ عن أ%ب عمرو. ود.و\ف%ن: اسم؛ قال ابن سيده: ول أ%د\ري

أ%رجل أ%م موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وع.ل1مت' أ%ن قد م'ن,يت' ب,نئ}ط1ل�،

إذ قيل كان من. ال, د.و\ف%ن. ق�م_س'.
قال: فإ,ن كان رجلv فعسى أ%ن يكون أ%عج.مياv فلم ي.ص\رف}ه، أ%و لعل

الشاعر احتاج إل ترك ص.رفه فلم ي.ص\ر,فه، فإ,نه رأ}ي¬ لبعض الن_حويي، وإن
كان عن قبيلة أ%و امرأ%ة أ%و ب'ق}عة فحكمه أ%ن ل ينصرف وهذا بي�ن

واضح.
@دقن: الد>ق}دان� والد>يقان: أ%ثاف القدر.

@دكن: الد_ك}ن والد_ك%ن والدeك}نة: لون ال4د\كن كلون ال%ز> الذي
يضرب' إل الغ'بة بي المرة والسواد، وف الصحاح: يضرب إل السواد، د.ك1ن

ي.د\ك%ن د.ك%ناv وأ%د\ك%ن وهو أ%د\ك%ن'؛ قال رؤبة ياطب بلل بن أ%ب
ب'ر\دة:

فال ي.ج\ز,يك. ج.زاء4 ال�ح\س3ن,،
عن الشر,يف والضع1يف1 ال4و\ه.ن,



س.لمت. عرضاv ثوب'ه ل ي.د\ك%ن،
وصافياv غ%م\ر. ال1با ل ي.د\م.ن,

والشيء� أ%د\ك%ن'؛ قال لبيد: أ�غ}لي الس>باء4 بكل9 أ%د\ك%ن. عات1ق�،
أ%و ج.و\نة{ ف�د1ح.ت وف�ض� خ1تام'ها 

(* قوله «فدحت» بالاء الهملة ف
الصل والصحاح، ولعلها بالاء العجمة أو الدال مبدلة من التاء الثناة من

فوق). يعن ز,ق9اv قد ص.ل%ح وجاد ف لونه ورائحته لع1ت\قه. وف حديث
فاطمة، رضوان ال عليها: أ%ن�ها أ%و\ق%دت الق1د\ر. حت د.ك1ن.ت ث1ياب'ها؛

د.ك1ن الثوب' إذا اتسخ واغب_ لون'ه ي.د\ك%ن' د.ك%ناv؛ ومنه حديث أ�م
خالد ف القميص: حت د.ك1ن؛ وف قصيدة م'دح با سيدنا رسول ال 

(* قوله
«مدح با سيدنا إل» الذي ف النهاية: مدح با أصحاب النب، صلى ال عليه

وسلم). صلى ال عليه وسلم:
عليÒ له فضلن1: فضل� قرابة{،

وفض\لD بن.ص\ل, السيف والسeم'ر, الدeك}ل,.
قال: الدeك}ل والدeك}ن واحد، يريد' لون% الرماح. ود.ك%ن التاع.

ي.د\ك�نه د.ك}ناv ود.ك�نه: ن.ض�د بعض.ه على بعض؛ ومنه الدeكان مشتق من ذلك؛
قال: وهو عند أ%ب السن مشتق من الد_ك�اء، وهي ال4رض ال�نبسطة، وهو

مذكور ف موضعه، والدeك9ان ف�ع�ال، والفعل الت_د\ك1ي. الوهري:
الدeك�ان واحد الدكاكي، وهي الوانيت، فارسي معر_ب. وف حديث أ%ب هريرة:

فب.ن.ي\نا له د'ك�اناv من طي يلس عليه؛ الدeك�ان: الد�ك�ة
،vها أ%صل�البن,ي_ة للجلوس عليها، قال: والنون متلف فيها، فمنهم من ي.ج\عل

ومنهم م.ن يعلها زائدة. ود.ك�ن الدeك�ان%: ع.م1له. وثريدة د.ك}ناء: وهي
الت عليها من ال4بزار، ما د.ك�نها من الف�ل}ف�ل وغيه. والدeك%ي\ناء،

مدود: د'و.ي\ب_ة من أ%حناش ال4رض. ود'ك%ي\ن ود.و\ك%ن: اسان.
@دلن: د.لن: من أ%ساء العرب، وقد أ�ميت أ%صل بنائه.

@دمن: د1م\نة� الدار: أ%ث%ر'ها. والد>م\نة: آثار' الناس وما س.و_دوا،
وقيل: ما س.و_دوا من آثار الب.ع.ر وغيه، والمع د1م.ن، على بابه،
�ود1م\ن¬، ال4خية كس3د\رة وس1د\ر. والد>م\ن: الب.ع.ر. ود.م_نت1 الاشية

الكان%: ب.ع.رت فيه وبالت. ود.م_ن الشاء� الاء، هذا من الب.ع.ر؛ قال ذو



الرمة يصف بقرة وحشية:
إذا ما ع.لها راك1ب' الص�ي\ف1 ل ي.ز.ل}

ي.ر.ى ن.ع\جةv ف م.ر\ت.ع، في'ثي'ها
م'و.ل�عةv خ.ن\ساء4 لي\ست\ بنع\جة،
ي'د.م>ن أ%ج\واف. ال1ياه و.ق1ي'ها.

ود.م�ن القوم' الوضع.: سو�دوه وأ%ث�روا فيه بالد>م\ن؛ قال ع.بيد بن
ال4برص:

م.ن\ز,لD د.م�نه آباؤ'نا الـ
ـم'ورث�ون ال%ج\د. ف أ�ول الل�يال.

والاء م'ت.د.م>ن إذا سق%ط%ت فيه أ%بعار الغ.ن.م وال3بل. والد>م\ن:
ما ت.ل%ب_د من الس>رق1ي, وصار ك1ر\ساv على وجه ال4رض. والد>م\نة:

الوضع الذي ي.ل}تبد' فيه الس>رق1ي، وكذلك ما اختلط من البعر والطي عند
الوض فت.ل%ب_د. الصحاح: الد>م\ن الب.عر؛ قال لبيد:

راس1خ' الد>م\ن على أ%عضاد1ه،
ث%ل%م.ت\ه ك�ل© ر,يح� وس.ب.ل}.

ودم.ن\ت' ال4رض': مثل د.م.ل}تها، وقيل: الد>م\ن اسم للجنس مثل
الس>د\ر اسم للجنس. والد>م.ن: جع د1م\نة، ود1م\ن¬ 

(* قوله «ودمن» بالرفع عطف
على والدمن). ويقال: فلن1 د1م\ن' مال� كما يقال إزاء� مال�. والد>م\نة:

الوضع القريب من الدار. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال:
إي�اكم وخ.ض\راء4 الد>م.ن، قيل: وما ذاك؟ قال: الرأ%ة السناء ف

ال%ن\بت السeوء؛ شبه الرأ%ة با ينبت ف الد>م.ن من الكل3 ي'رى له غ%ضارة
وهو و.بء الر\عى م'ن\ت1ن ال4صل؛ قال ز'ف%ر بن الرث:

وقد ي.ن\ب'ت ال%ر\عى على د1م.ن الث�ر.ى،
وت.ب\قى ح.زازات' النeفوس, كما هي.ا والد>م\نة: القد ال�د.م>ن

للصدر، والمع د1من، وقيل: ل يكون القد د1م\نة حت يأ}ت عليه الدهر وقد
د.م1ن عليه. وقد د.م1ن.ت قلوب'هم، بالكسر، ود.م1ن\ت على فلن أ%ي ض.غ1ن\ت؛
وقال أ%بو عبيد ف تفسي الديث: أ%راد فساد. الن_س.ب إذا خيف أ%ن تكون

لغي ر,ش\دة، وإنا جعلها خضراء الد>م.ن تشبيهاv بالبقلة الناضرة ف
دمنة البعر، وأ%صل الد>م\ن ما ت'د.م>نه ال3بل والغنم من أ%بعارها



وأ%بوالا أ%ي ت'ل%ب>ده ف مرابضها، فربا نبت فيها النبات' السن الن_ض1ي،
وأ%صله من د1م\نة، يقول: ف%م.نظ%ر'ها أ%نيق حسن؛ ومنه الديث: في.ن\ب'تون

نبات. الد>م\ن ف السيل؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، بكسر
الدال وسكون اليم، يريد البعر لسرعة ما ينبت فيه؛ ومنه الديث: فأ%تينا على

ج'د\ج'د م'ت.د.م>ن أ%ي بئر حولا الد>م\نة. وف حديث النخعي�: كان ل
يرى بأ}ساv بالصلة ف د1م\نة الغنم. والد>منة: بقية الاء ف الوض،

وجعها د1م\ن؛ قال علقمة بن ع.ب\د.ة:
ت'رادى على د1م\ن ال1ياض,، فإ,ن ت.ع.ف\

فإ,ن9 ال�ن.د_ى ر,ح\ل%ةD ف%ر'كوب'.
والد_م\ن والد_مان: ع.ف%ن النخلة وسواد'ها، وقيل: هو أ%ن ي'نس3غ%

النخل عن ع.ف%ن وسواد. ال4صمعي: إذا أ%ن\س.غ.ت النخلة عن عفن وسواد قيل قد
أ%صابه الد_م.ان، بالفتح. وقال ابن أ%ب الز>ناد: هو ال4د.مان�. وقال

شر: الصحيح إذا ان\ش.ق�ت النخلة� عن عفن ل أ%ن\س.غ.ت، قال: وال3ن\ساغ
أ%ن ت'ق}ط%ع الشجرة� ث ت.ن\بت بعد ذلك. وف الديث: كانوا ي.ت.باي.ع'ون

الثYم.ار قبل أ%ن ي.ب\د'و ص.لح'ها، فإ,ذا جاء التقاضي قالوا أ%صاب
الثمر. الد_مان�؛ هو بالفتح وتفيف اليم فساد الثمر وعف%ن'ه قبل إدراكه حت

يسود�، من الد>م\ن وهو السرقي. ويقال: إذا أ%طلعت النخلة عن ع.ف%ن
وسواد قيل أ%صابا الد_مان�، ويقال: الد_مال أ%يضاv، باللم وفتح الدال

بعناه؛ ابن ال4ثي: كذا قيده الوهري وغيه بالفتح، قال: والذي جاء ف
غريب الط9اب بالضم، قال: وكأ%نه أ%شبه ل4ن ما كان من ال4دواء والعاهات

فهو بالضم كالسeعال والنeحاز والزeكام. وقد جاء ف هذا الديث:
الق�شام وال�راض، وها من آفات الثمرة، ول خلف ف ضم>هما، وقيل: ها لغتان،

قال الطاب: ويروى الد_مار، بالراء، قال: ول معن له. والد_مان:
الر_ماد. والد_مان: الس�ر\جي. والد_مان: الذي ي'س.رق1ن' ال4رض. أ%ي

ي.د\ب,لها وي.ز\ب,ل�ها. وأ%د\م.ن الشراب. وغي.ه: ل ي'ق}ل1ع\ عنه؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

ف%ق�لنا: أ%م1ن قب.ر\ خ.ر.ج\ت. س.ك%ن\ت.ه؟
لك. الو.ي\ل� أ%م أ%د\م.ن\ت. ج'ح\ر. الث�عالب؟

معناه: لزمت.ه وأ%د\م.ن\ت س'كناه، وكأ%نه أ%راد أ%د\من\ت س'كن ج'ح\ر
الثعالب ل4ن ال3د\مان ل يقع إل على ال4عراض. ويقال: فلن ي'د\م1ن'



الشeرب والمر إذا لز,م شربا. يقال: فلن ي'د\م1ن' كذا أ%ي ي'ديه.
وم'د\م1ن المر الذي ل ي'ق}لع عن شربا. يقال: فلن م'د\من خر أ%ي م'داوم'

شرب,ها. قال ال4زهري: واشتقاقه من د.م\ن, البعر. وف الديث: م'د\م1ن
المر كعابد الوث%ن؛ هو الذي ي'عاق1ر شربا ويلزمه ول ينفك عنه، وهذا تغليظ

ف أ%مرها وتري1ه1. ويقال: د.م_ن فلن ف1ناء4 فلن ت.د\م1يناv إذا
غشيه ولزمه؛ قال كعب بن زهي:
أ%ر\عى ال4مانة% ل أ%خ'ون� ول أ�رى،

أ%بداv، أ�د.م>ن ع.ر\ص.ة ال3خ\وان1 
(* قوله «عرصة الخوان» كذا بالصل

والتهذيب، والذي ف التكملة: عرصة الو_ان. ود.م_ن الرجل%: رخ_ص له؛
عن كراع. وال�د.م_ن: أ%رض. ود.مeون؛ بالتشديد: موضع، وقيل: أ%رض؛ حكاه

ابن دريد؛ وأ%نشد لمرئ القيس:
ت.طاول% الليل� علينا د.مeون،
د.مeون إن_ا م.عش.ر¬ يان'ون}،

وإ,ن_نا ل4ه\ل1نا م'ح1بeون}.
وعبد ال بن الدeم.ي\نة: من شعرائهم.

@
دنن: الد_ن9: ما ع.ظ�م من الر_واق1يد، وهو كهيئة ال�ب� إل أ%نه

أ%طول م'س\ت.وي الص_ن\عة ف أ%سفله كهيئة ق%و\ن.س البيضة، والمع الد>نان
وهي ال1باب، وقيل: الد_ن© أ%صغر من ال�ب�، له ع'س\ع'س فل يقعد إل

أ%ن ي'ح\ف%ر له. قال ابن دريد: الد_ن© عرب� صحيح؛ وأ%نشد:
وقابل%ها الر>يح' ف د.ن>ها،

وصل�ى على د.ن>ها وار\ت.س.م\.
وجعه د1نان. قال ابن بري: ويقال للد_نY ال3قنيز، عربية. والد_ن.ن:
انناء# ف الظهر، وهو ف الع'ن'ق والص_در د'ن'وÒ وتطأ}ط�ؤ وتطام'ن من

أ%صلها خلقةv؛ رجل أ%د.ن© وامرأ%ة د.ن_اء، وكذلك الداب_ة وكل9 ذي
أ%ربع. وكان ال4صمعي� يقول: ل ي.س\ب,ق أ%د.ن9 قط9 إ,ل أ%د.ن� بن

ي.ر\بوع. أ%بو اليثم: ال4د.ن© من الدواب� الذي يداه قصيتان وعنق�ه قريب من
ال4رض؛ وأ%نشد:

ب.ر_ح. بالص>ين� ط�ول� ال%ن>،



،Yراكب� أ%د.ن Yوس.ي\ر' كل
م'ع\ت.رض� مثل اعتراض, الط©ن�.

الط©ن�: الع1لوة الت تكون فوق الع1د\لي؛ وقال الراجز:
ل د.ن.ن¬ فيه ول إخ\طاف'

وال3خ\طاف: ص1غ.ر الوف، وهو ش.رe ع'ي'وب اليل. ابن ال4عراب:
ال4د.ن9 الذي كأ%ن ص'ل}ب.ه د.ن9؛ وأ%نشد:

قد خ.ط1ئ%ت\ أ�مe خ'ث%ي\م� بأ%د.ن}،
بنات1ئ ال%ب\هة م.ف}س'وء3 الق%ط%ن\.

قال: والف%سأ� د'خول الصلب، والف%ق%أ} خروج الصد\ر. ويقال: د.ن©
وأ%د\ن.ن' وأ%د.ن© ود1ن_انD ود1ن.ن.ةD. أ%بو زيد: ال4د.ن© البعي الائ1ل

ق�د'ماv وف يديه ق1ص.ر¬، وهو الد_ن.ن. وفرس أ%د.ن9 بي>ن الد_ن.ن: قصي
اليدين؛ قال ال4صمعي: ومن أ%سوإ العيوب الد_ن.ن' ف كل ذي أ%ربع، وهو

د'ن'و� الصدر من ال4رض. ورجل أ%د.ن© أ%ي م'ن\حن الظهر. وبيت أ%د.ن9
أ%ي متطامن. والد_ن,ي والد_ن\د1ن والد_ن\دنة: صو الذباب والنحل

والزنابي ونوها من ه.ي\ن.مة الكلم الذي ل ي'فهم؛ وأ%نشد:
كد.ن\دنة1 الن_حل, ف ال%ش\ر.م,.

الوهري: الد_ن\د.نة أ%ن تسمع من الرجل ن.غ\مة ول تفهم ما يقول، وقيل:
الد_ن\دنة الكلم الفي�. وسأ%ل النب�، صلى ال عليه وسلم، رجلv: ما

تقول ف التشهد؟ قال: أ%سأ%ل ال الن�ة وأ%ع'وذ� به من النار، فأ%م_ا
د.ن\دنتك ود.ن\د.نة� معاذ فل نسنها، فقال، عليه السلم: حولما

ن'د.ن\د1ن، وروي: عنهما ن'د.ن\د1ن. وقال أ%بو عبيد: الد_ن\دنة أ%ن ي.تكل�م
الرجل بالكلم تسمع ن.غ\مته ول تفهمه عنه ل4نه ي'خ\فيه، وال%ي\نمة
،vن.ح\و¬ منها؛ وقال ابن ال4ثي: وهو الد_ن\دنة أ%رفع من الي\نمة قليل

والضمي ف حول%هما للجنة والنار أ%ي ف طلبهما ن'د.ن\دن، ومنه: د.ن\د.ن إذا
اختلف ف مكان واحد ميئاv وذ%هاباv، وأ%م�ا عنهما ن'د.ن\د1ن فمعناه أ%ن
د.ن\د.نتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما. شر: ط%ن\ط%ن ط%ن\ط%نة ود.ن\دن

د.ن\د.نة بعن واحد؛ وأ%نشد:
ن'د.ن\د1ن م1ث}ل% د.ن\د.نة1 الذ©باب.

وقال ابن خالويه ف قوله حولما ندندن: أ%ي ندور. يقال: ن'د.ن\د1ن� حول
الاء ون.ح'وم ون'ر.ه\س3م. والد>ندنة: الصوت والكلم الذي ل ي'ف}ه.م'،



وكذلك الد_ن\دان مثل الد_ن\دنة؛ وقال رؤبة:
�وللب.عوض, فوقنا د1ن\دان

قال ال4صمعي: يتمل أ%ن يكون% من الصوت ومن الد_و.ران. والد>ن\د1ن،
بالكسر: ما ب.ل1ي واسود� من النبات والشجر، وخص� به بعض'هم ح'طام

الب'ه\م.ى إذا اسود� وق%د'م، وقيل: هي أ�صول الشجر البال؛ قال حسان بن ثابت:
الال� ي.غ\ش.ى أ�ناساv ل طباخ. ل�م،

كالس_ي\ل ي.غ\ش.ى أ�صول% الد>ن\د1ن البال.
ال4صمعي: إذا اس\ود_ اليبيس من الق1د.م فهو الد>ن\د1ن؛ وأ%نشد:

مثل الد>ن\د1ن البال.
vبالكان إد\نانا �والد>ن\د1ن: أ�صول الشجر. ابن الفرج: أ%د.ن� الرجل

وأ%ب.ن_ إ,ب\ناناv إذا أ%قام، ومثله ما تعاقب فيه الباء والدال
ان\د.ر.ى وان\ب.ر.ى بعن واحد. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو عمرو الد>ن\د1ن

الص>لYبان ال�ح1يل، تيمية ثابتة. والد_ن.ن' اسم بلد بعينه.
@دهن: الدeه\ن: معروف. د.ه.ن رأ}سه وغيه ي.د\ه'نه د.ه\ناv: بل�ه،

والسم الدeه\ن، والمع أ%د\هان ود1هان. وف حديث س.م'رة: فيخرج'ون منه
كأ%نا د'هنوا بالد>هان؛ ومنه حديث قتادة بن, م.ل}حان: كنت إذا رأ%يته
كأ%ن� على وجهه الد>هان%. والدeه\نة: الطائفة من الدeه\ن؛ أ%نشد ثعلب:

فما ر,يح' ر.ي\حان{ بسك بعنب�،
بر.ن\د{ بكافور� بد'ه\نة1 بان1،

بأ%طيب. من ر.ي_ا حبيب لو انن
وجدت' حبيب خالياv بكان1.

وقد اد_ه.ن بالدeه\ن. ويقال: د.ه.ن\ت'ه بالد>هان أ%د\ه'نه وت.د.ه�ن
هو واد_هن أ%يضاv، على اف}تعل، إذا ت.ط%ل�ى بالدeهن. التهذيب: الدeهن

السم، والد_ه\ن الفعل ال�جاو,ز، والد>هان الفعل اللزم،
والد_ه_ان: الذي يبيع الدeهن. وف حديث ه1ر.ق}ل%: وإل جانبه صورةD ت'شب,ه إل�

أ%نه م'د\هان9 الرأ}س أ%ي د.ه1ي الشعر كال�ص\فار� وال�ح\مار�.
وال�د\ه'ن، بالضم ل غي: آلة الدeه\ن، وهو أ%حد ما شذ9 من هذا الضرب على

م'ف}ع'ل ما ي'ستعم.ل من ال4دوات، والمع م.داهن. الليث: ال�د\ه'ن كان ف
ال4صل م1د\هناv، فلما كثر ف الكلم ضم�وه. قال الفراء: ما كان على

م1ف}عل وم1ف}علة ما ي'ع\ت.مل به فهو مكسور اليم نو م1خ\ر.ز وم1ق}ط%ع



وم1س.ل9 وم1خ.دة، إل أ%حرفاv جاءت نوادر بضم اليم والعي وهي: م'د\ه'ن
وم'س\ع'ط وم'ن\خ'ل وم'ك}ح'ل وم'ن\ض'ل، والقياس م1د\ه.ن وم1ن\خ.ل وم1س\ع.ط
وم1ك}ح.ل. وت.م.د\هن الرجل إذا أ%خذ م'د\ه'ناv. ول1ح\ية د.ه1ي: م.د\هونة.

والد_ه\ن والدeهن من الطر: قدر' ما ي.ب'ل9 وجه. ال4رض، والمع د1هان.
vود.ه.ن الطر' ال4رض.: بل�ها بل

يسياv. الليث: ال4د\هان ال4مطار الل�ي>نة، واحدها د'ه\ن. أ%بو زيد:
الد>ه.ان ال4م\طار الضعيفة، واحدها د'ه\ن، بالضم. يقال: ده.ن.ها
و.ل}ي'ها، فهي م.د\ه'ونة. وقوم م'د.ه_نون، بتشديد الاء: عليهم آثار

الن>ع.م. الليث: رجل د.ه1ي ضعيف. ويقال: أ%تيت بأ%مر د.ه1ي؛ قال ابن ع.ر.ادة:
ل1ي.ن\ت.زع'وا ت'راث% بن ت.م1يم،

لقد ظ%نeوا بنا ظن�اv د.ه1ينا
والد_هي من ال3بل: الناقة الب.كيئة القليلة اللب الت ي'م\ر.ى

ضرع'ها فل ي.د1ر� ق%طرةv، والمع د'ه'ن؛ قال الطيئة يهجو أ�مه:
ج.زاك1 ال� شر�اv من عجوز�،

ول%ق�اك1 الع'قوق. من ال%بني,
ل1سان'ك1 م1ب\ر.د¬ ل ع.ي\ب. فيه،

ود.رeك1 د.رe جاذبة{ د.هي,
.(vقوله «مبد ل عيب فيه» قال الصاغان: الرواية مبد ل يبق شيئا *)

وأ%نشد ال4زهري للمثق9ب:
ت.س'دe، ب.ض\ر.حي> الل�و\ن1 ج.ث}ل�،
خ.واي.ة% فر\ج م1ق}لت{ د.هي,.

وقد د.ه'نت وده.ن.ت ت.د\ه'ن د.هانة. وفحل د.ه1ي: ل ي.كاد ي'ل}ق1ح
أ%صلv كأ%ن� ذلك لقل�ة مائة، وإذا أ%لق%ح ف أ%ول ق%ر\ع1ه فهو ق%ب,يس.
وال�د\ه'ن: نقرة ف البل ي.س\ت.ن\ق1ع فيها الاء، وف الكم: وال�د\ه'ن

م'س\ت.ن\ق%ع الاء، وقيل: هو كل موضع حفره سيل أ%و ماء واكف¬ ف ح.ج.ر.
ومنه حديث الزهري 

(* قوله «ومنه حديث الزهري» تبع فيه الوهري، وقال
الصاغان: الصواب النهدي، بالنون والدال، وهو طهفة بن زهي). ن.ش1ف. ال�د\ه'ن

ويبس ال1ع\ث1ن؛ هو نقرة ف البل ي.ستنق1ع فيها الاء وي.جتمع فيها
الطر. أ%بو عمرو: ال%داهن ن'ق%ر ف رؤوس البال يستنقع فيها الاء، واحدها



م'د\ه'ن؛ قال أ%وس:
ي'ق%لYب' ق%ي\دوداv كأ%ن� س.رات.ها

ص.ف%ا م'د\ه'ن�، قد ز.ل�قته الز_حال1ف'
وف الديث: كأ%ن� وجه.ه م'د\ه'نة؛ هي تأ}نيث ال�د\ه'ن، شب�ه وجه.ه

ل3ش\راق السرور عليه بصفاء الاء التمع ف الجر؛ قال ابن ال4ثي:
وال�د\ه'ن أ%يضاv وال�د\ه'نة ما يعل فيه الدeهن فيكون قد شب_هه بصفاء

الدeه\ن، قال: وقد جاء ف بعض نسخ مسلم: كأ%ن� وجه.ه م'ذ}هب.ة، بالذال
:�العجمة والباء الوحدة، وقد تقدم ذكره ف موضعه. وال�داه.نة وال3د\هان

ال�صان.عة واللYي، وقيل: ال�داه.نة إ,ظهار' خلف ما ي'ضم1ر.
والد\هان�: الغ1ش. ود.ه.ن الرجل� إذا نافق. ود.ه.ن غلم.ه إذا ضربه، وده.نه
بالعصا ي.د\ه'نه د.ه\ناv: ضربه با، وهذا كما يقال مس.ح.ه بالعصا وبالسيف

إذا ضربه بر,ف}ق. الوهري: وال�داه.نة وال3د\هان كال�صانعة. وف التنزيل
العزيز: ودeوا لو ت'د\ه1ن' في'د\ه1نون. وقال قوم: داه.نت بعن واريت،

وأ%د\ه.نت بعن غ%ش.ش\ت. وقال الفراء: معن قوله عز وجل: ود�وا لو تدهن
فيدهنون، ودeوا لو ت.ك}ف�ر فيكفرون، وقال ف قوله: أ%فبهذا الديث أ%نتم

م'د\ه1نون؛ أ%ي م'ك%ذYبون، ويقال: كافرون. وقوله: ودeوا لو ت'د\هن
في'ده1نون، ود�وا لو ت.ل1ي' ف د1ينك في.ل1ينون. وقال أ%بو اليثم:

ال3د\هان ال�قارب.ة ف الكلم والت_ليي ف القول، من ذلك قوله: ودeوا لو
تدهن فيدهنون؛ أ%ي ودeوا لو ت'صان,عهم ف الد>ين في'صان,عوك. الليث:

ال3د\هان اللYي. وال�داه1ن: ال�صانع؛ قال زهي:
،Dوف ال1ل}م, إ,د\هان، وف الع.ف}و, د'ر\بة

وف الص>د\ق م.ن\ج.اةD من الش_ر>، فاص\د'ق,.
وقال أ%بو بكر ال4نباري: أ%صل ال3د\هان ال3ب\قاء؛ يقال: ل ت'د\ه1ن\

عليه أ%ي ل ت'ب\ق, عليه. وقال اللحيان: يقال ما أ%دهنت إل على نفسك
،vأ%ي ما أ%بقيت، بالدال. ويقال: ما أ%ر\ه.يت ذلك أ%ي ما تركته ساكنا

والرهاء: السكان. وقال بعض أ%هل اللغة: معن داه.ن وأ%د\هن أ%ي أ%ظهر خلف
ما أ%ضمر، فكأ%نه بي_ن الكذب على نفسه. والد>هان: اللد ال4حر، وقيل:

ال4ملس، وقيل: الطريق ال4ملس، وقال الفراء ف قوله تعال: فكانت
و.ر\د.ة كالد>هان، قال: شب_هها ف اختلف أ%لوانا بالدeهن واختلف1

أ%لوانه، قال: ويقال الد>هان ال4دي ال4حر أ%ي صارت حراء كال4دي، من



قولم فرس و.ر\د¬، وال�نثى و.ر\د.ةD؛ قال رؤبة يصف شبابه وحرة لونه فيما
مضى من عمره:

كغ'ص\ن, بان{ ع'ود'ه س.ر.ع\ر.ع'،
كأ%ن� و.ر\داv من د1هان{ ي'م\ر.ع'

لو\ن، ولو ه.ب_ت\ ع.ق1يم¬ ت.س\ف%ع'.
أ%ي يكثر دهنه، يقول: كأ%ن� لونه ي'ع\لى بالدeهن لصفائه؛ قال ال4عشى:

وأ%ج\ر.د. من ف�حول اليل, طر\ف{،
كأ%ن� على شواك1ل1ه د1هانا.

وقال لبيد:
وكل© م'د.م�اة{ ك�م.ي\ت{، كأ%نا

س.ل1يم' د1هان{ ف ط1ر.اف م'ط%ن_ب.
غيه: الد>هان� ف القرآن ال4دي' ال4حر الص>رف'.

وقال أ%بو إسحق ف قوله تعال: فكانت ور\د.ةv كالد>هان؛ تتلو_ن� من
الف%ز.ع ال4كب كما تتلو_ن الد>هان� الختلفة�، ودليل ذلك قوله عز وجل:
يوم تكون السماء� كال�ه\ل؛ أ%ي كالزيت الذي قد أ�غلي؛ وقال م1س\كي¬

:eالد_ارمي
وم'خاص1م� قاو.م\ت' ف ك%ب.د{

م1ث}ل الد>هان، فكان% ل الع'ذ}ر'.
يعن أ%نه قاو.م. هذا ال�خاص1م. ف مكان{ م'ز,ل9 ي.ز\ل%ق' عنه من قام

به، فثبت هو وزل1ق. خ.ص\م'ه ول يثبت. والد>هان�: الطريق ال4ملس ههنا،
والع'ذ}ر' ف بيت مسكي الدارمي: النeج\ح، وقيل: الدهان الطويل ال4ملس.

والد_ه\ناء: الف%لة. والد_ه\ناء: موضع¬ كل©ه رمل، وقيل: الدهناء موضع
من بلد بن تيم م.س3ية ثلثة أ%يام ل ماء فيه، ي'م.دe ويقص.ر؛ قال:

لس\ت. على أ�مك بالد_ه\نا ت.د1ل9
أ%نشده ابن ال4عراب، يضرب للمتسخط على من ل ي'بال بتسخطه؛ وأ%نشد

غيه:
ث مال%ت\ لان,ب, الد_ه\ناء3.

وقال جرير:
نار¬ ت'ص.ع\ص1ع' بالد_ه\نا ق%طاv ج'ونا

وقال ذو الرمة:



ل4ك}ث1ب.ة الد_ه\نا ج.ميعاv ومال1ي.ا.
والنسبة إليها د.ه\ناو,يÒ، وهي سبعة أ%جبل ف ع.ر\ض1ها، بي كل جبلي

شقيقة، وطولا من ح.ز\ن1 ي.ن\س'وعة% إل رمل ي.ب\ر,ين.، وهي قليلة الاء
كثية الكل3 ليس ف بلد1 العرب م.ر\ب.ع¬ مثل�ها، وإذا أ%خصبت ر.ب.عت

العرب' 
(* قوله «ربعت العرب إل» زاد الزهري: لسعتها وكثرة شجرها، وهي عذاة

مكرمة نزهة من سكنها ل يعرف المى لطيب تربتها وهوائها). جعاء. وف
حديث ص.ف1ي_ة ود'ح.ي\ب.ة%: إنا هذه الد_ه\نا م'ق%ي_د' الم.ل؛ هو

الوضع العروف ببلد تيم. والد_ه\ناء، مدود: ع'ش\بة حراء لا ورق ع1راض
يدبغ به. والد>ه\ن': شجرة� س.و\ء� كالد>ف}لى؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:

وح.د_ث% الد>ه\ن' والد>ف}لى خ.بي.ك�م'،
وسال% تتكم س.ي\لD فما ن.ش1فا.

وبنو د'ه\ن وبنو داهن�: ح.ي�ان1. ود'ه\ن¬: حيÒ من اليمن ينسب إليهم
عمار الدeه\نe. والد_ه\ناء: بنت' م1س\ح.ل أ%حد بن مالك بن سعد بن زيد1

م.ناة% بن تيم، وهي امرأ%ة العجاج؛ وكان قد ع'ن>ن عنها فقال فيها:
�أ%ظ%ن_ت1 الد_ه\نا وظ%ن_ م1س\ح.ل

�أ%ن ال4مي. بالقضاء3 ي.ع\ج.ل
(* قوله «أظنت إل» قال الصاغان: النشاد متل، والرواية بعد قوله

يعجل:
كل ول يقض القضاء الفيصل * وإن كسلت فالصان يكسل

عن السفاد وهو طرف يؤكل * عند الرواق مقرب مل).
�عن ك%س.لت، وال1صان� ي.ك}س.ل

عن الس>فاد1، وهو ط1ر\ف¬ ه.ي\ك%ل�؟
@دهدن: الدeه\د'ن©، بالضم: معناه الباطل؛ قال:

،vل4ج\ع.ل%ن\ لبنة1 ع.م\رو� ف%ن�ا
.vحت يكون م.ه\ر'ها د'ه\د'نا

ويروى لبنة ع.ث}م�. قال ابن بري: الدeه\د'ن© كلم ليس له فعل. قال
الوهري: وربا قالوا د'ه\د'رÒ، بالراء. وف الثل: د'ه\د'ر_gين وس.ع\د'

الق%ي\ن 
(* قوله «وسعد القي» كذا بالصل والصحاح بواو العطف، وف



القاموس وموضع آخر من اللسان بذفها). يضرب للكذاب.
@دهقن: الت_د.ه\ق�ن': الت_ك%يeس': قال سيبويه: سأ%لته، يعن الليل،

عن د�1ه\قان فقال: إن سيته من الت_د.ه\ق�ن فهو مصروف، وقد قال سيبويه:
إنك إن جعلت د1ه\قاناv من الد_ه\ق ل تصرفه ل4نه فعلن؛ قال الوهري: إن

جعلت النون أ%صلية، من قولم ت.د.ه\ق%ن. الرجل� وله د.ه\ق%نة� موض1ع
كذا، صر.ف}ت.ه ل4نه ف1ع\لل. والد>ه\قان والدeهقان: التاجر، فارسي

معر_ب، وهم الد_هاقنة والد_هاقي؛ قال:
إذا ش1ئ}ت' غ%ن_ت\ن د.هاق1ي' ق%ر\ية،

وص.ن�اج.ةD ت.ج\ذ�و على كلY م.ن\س3م,.
قال ابن بري: د1ه\قان ود'ه\قان مثل ق1ر\طاس وق�ر\طاس، قال: ود1ه\قان� ف

بيت ال4عشى عرب، وهو اسم واد؛ قال:
،vفظ%ل� ي.غ\شى ل1و.ى الد>ه\قان1 م'ن\ص.ل1تا

كالفار,س1ي> ت.م.ش_ى، وهو م'ن\ت.ط1ق'
والدeه\قان والد>ه\قان: القوي� على التصرف مع ح1د_ة، وال�نثى

د1ه\قانة، والسم الد_ه\ق%نة�. الليث: الد_ه\قنة السم من الد_ه\قان1، وهو
ن.بز¬. ود'ه\ق1ن. الرجل�: ج'ع1ل% د1ه\قاناv؛ قال العجاج:

د'ه\ق1ن. بالتاج وبالت_س\وير,.
ول1و.ى الد>ه\قان1: موضع بنجد. ال4زهري: وبالبادية رملة تعرف بل1و.ى

:vد1ه\قان؛ قال الراعي يصف ثورا
vفظ%ل� ي.ع\لو ل1و.ى د1ه\قان% م'ع\تر,ضا

ي.ر\دي، وأ%ظ}لف�ه خ'ض\ر¬ من الز_ه.ر,
�ود.ه\ق%ن. الطعام.: أ%لن.ه؛ عن أ%ب عبيد. ال4صمعي: الد_ه\م.قة
والد_ه\ق%نة سواء، والعن فيهما سواء ل4ن ل1ي. الطعام من

الد_ه\قنة.
:�@دون: د'ون�: نقيض' فوق.، وهو تقصي عن الغاية، ويكون ظرفاv. والدeون

القي السيس؛ وقال:
إذا ما ع.ل الرء� رام. الع.لء،

وي.ق}ن.ع بالدeون1 م.ن كان د'ونا
ول يشتق منه فعل. وبعضهم يقول منه: دان% ي.د'ون� د.و\ناv وأ�د1ين

إدانةv؛ ويروى قول� عدي� ف قوله:



أ%ن\س.ل% الذYر\عان% غ%ر\ب¬ ج.ذ1م¬،
وع.ل الر_ب\ر.ب. أ%ز\م¬ ل ي'د.ن}.

وغيه يرويه: ل ي'د.ن9، بتشديد النون على ما ل يسم فاعله، من د.ن_ى
ي'د.ن>ي أ%ي ض.ع'ف.، وقوله: أ%نسل الذYر\عان% جع ذ%ر.ع�، وهو ولد

البقرة الوحشية؛ يقول: جري هذا الفرس وح1د_ت'ه خ.ل�ف أ%ولد. البقرة خل}ف%ه
وقد عل الر_ب\ر.ب. ش.دÒ ليس فيه تقصي. ويقال: هذا دون ذلك أ%ي أ%قرب

منه. ابن سيده: دون� كلمة ف معن التحقي والتقريب، يكون ظرفاv فينصب،
vويكون اسا

فيدخل حرف الر عليه فيقال: هذا دونك وهذا من دونك، وف التنزيل العزيز:
ووج.د. من د'ونم امرأ%تي؛ أ%نشد سيبويه:

ل ي.ح\م1ل� الفارس. إل9 ال%ل}ب'ون}،
أ%ل}ض' من أ%مام1ه ومن د'ون}.

قال: وإنا قلنا فيه إنه إ,نا أ%4راد من دونه لقوله من أ%مامه فأ%ضاف،
فكذلك نوى إضافة دون؛ وأ%نشد ف مثل هذا للجعدي:

لا ف%ر.طD يكون�، ول ت.راه'،
أ%ماماv من م'ع.ر_س1نا ود'ونا.

التهذيب: ويقال هذا دون ذلك ف التقريب والتحقي، فالتحقي منه مرفوع،
والتقريب منصوب ل4نه صفة. ويقال: د'ون'ك زيد¬ ف النزلة والقرب

والب'ع\د؛ قال ابن سيده: فأ%ما ما أ%نشده ابن جن من قول بعض الول�دين:
وقام.ت\ إليه خ.د\ل%ة� الس_اق,، أ%ع\ل%ق%ت\

به منه م.س\م'وماv د'و.ي\ن.ة% حاج,ب,ه\.
قال: فإ,ن ل أ%عرف دون تؤنث بالاء بعلمة تأ}نيث ول بغي علمة،

أ%ل ترى أ%ن النحويي كلهم قالوا الظروف كلها مذكرة إ,ل ق�د�ام ووراء؟
قال: فل أ%دري ما الذي صغره هذا الشاعر، اللهم إل أ%ن يكون قد قالوا هو

د'و.ي\ن'ه، فإ,ن كان كذلك فقوله د'و.ي\ن.ة% حاجبه حسن على وجهه؛ وأ%دخل
ال4خفش عليه الباء4 فقال ف كتابه ف القواف، وقد ذكر أ%عرابي�اv أ%نشده

شعراv م'ك}ف%أv: فرددناه عليه وعلى نفر من أ%صحابه فيهم م.ن لي\س.
بد'ون,ه، فأ%دخل عليه الباء كما ترى، وقد قالوا: من د'ون�، يريدون من د'ون,ه،

وقد قالوا: د'ونك ف الشرف والسب ونو ذلك؛ قال سيبويه: هو على الثل كما
vقالوا إنه لص'ل}ب' القناة وإنه لن شجرة صالة، قال: ول يستعمل مرفوعا



ف حال الضافة. وأ%ما قوله تعال: وإنا منا الصالون ومنا د'ون ذلك؛
فإ,نه أ%راد ومنا قوم دون ذلك فحذف الوصوف. وثوب د'ونD: ر.د1يÒ. ورجل

د'ونD: ليس بلحق. وهو من د'ون1 الناس, والتاع, أ%ي من م'قار,ب,ه,ما. غيه:
ويقال هذا رجل من د'ون{، ول يقال رجلD دونD، ل يتكلموا به ول يقولوا

Dه كما يقال رجل ن.ذ}ل�فيه ما أ%د\و.ن.ه، ول ي'ص.ر_ف فعل
بي>ن' الن_ذ%الة. وف القرآن العزيز: ومنهم دون% ذلك، بالنصب والوضع

vموضع رفع، وذلك أ%ن العادة ف دون أ%ن يكون ظرفا
ولذلك نصبوه. وقال ابن ال4عراب: الت_د.وeن� الغن.ى التام. اللحيان:

يقال رضيت من فلن ب.ق}ص1ر أ%ي بأ%مر د'ون% ذلك. ويقال: أ%كثر كلم
العرب أ%نت رجل من د'ون{ وهذا شيء من د'ون{، يقولونا مع م1ن. ويقال: لول

أ%نك من د'ون{ ل ت.ر\ض. بذا، وقد يقال بغي من. ابن سيده: وقال اللحيان
vأ%يضا

رضيت من فلن بأ%مر من د'ون{، وقال ابن جن: ف شيء� د'ون{، ذكره ف
كتابه الوسوم بالعرب، وكذلك أ%ق%ل© ال4مرين وأ%د\و.ن'هما، فاستعمل منه
أ%فعل وهذا بعيد، ل4نه ليس له ف1ع\لD فتكون هذه الصيغة مبنية منه، وإنا
تصاغ هذه الصيغة من الفعال كقولك أ%و\ض.ع' منه وأ%ر\ف%ع' منه، غي أ%نه

قد جاء من هذا شيء ذكره سيبويه وذلك قولم: أ%ح\ن.ك' الشات.ي\ن,
وأ%ح\ن.ك' البعيين، كما قالوا: آك%ل� الشات.ي\ن, كأ%نم قالوا ح.ن.ك ونو ذلك،

�فإ,نا جاؤ'وا بأ%فعل على نو هذا ول يتكلموا بالفعل، وقالوا: آب.ل
الناس، بنزلة آب.ل� منه ل4ن ما جاز فيه أ%فعل جاز فيه هذا، وما ل يز فيه

ذلك ل يز فيه هذا، وهذه ال4شياء الت ليس لا فعل ليس القياس أ%ن يقال
فيها أ%فعل منه ونو ذلك. وقد قالوا: فلن آب.ل� منه كما قالوا أ%ح\ن.ك'

الشاتي. الليث: يقال زيد¬ د'ون.ك أ%ي هو أ%حسن منك ف ال%س.ب، وكذلك
الدeون� يكون صفة ويكون نعتاv على هذا العن ول يشتق منه فعل. ابن

 vد'ون.ك أ%ي قريبا �سيده: واد\ن
(* قوله «أي قريباv» عبارة القاموس: أي اقترب

من). قال جرير:
أ%ع.ي�اش'، قد ذاق. الق�يون� م.راس.ت

وأ%وقدت' ناري، فاد\ن� دونك فاصطلي.
قال: ودون بعن خلف وقد�ام. ود'ونك الشيء4 ودونك به أ%ي خذه. ويقال ف



الغراء بالشيء: د'ون.كه. قالت تيم للحجاج: أ%ق}ب,ر\نا صالاv، وقد كان
ص.ل%به، فقال: د'ون.ك�موه. التهذيب: ابن ال4عراب يقال اد\ن� د'ونك أ%ي

اقتر,ب\؛ قال لبيد:
،vم1ث}ل الذي بالغ.ي\ل, ي.غ\ز'و م'خ\م.دا

ي.ز\داد' ق�ر\باv د'ونه أ%ن ي'وع.دا.
م'خ\مد: ساكن قد و.ط�ن نفسه على ال4مر؛ يقول: ل ي.ر'دeه الوعيد' فهو

يتقد_م أ%مامه ي.غشى الز_ج\ر.؛ وقال زهي بن خ.ب_اب:
وإن ع1ف}ت. هذا، فاد\ن� دونك، إنن

قليل� الغ1رار، والش_ر,يج' ش1عاري.
الغ1رار: النوم، والشريج: القوس؛ وقول الشاعر:

ت'ريك. الق%ذى من د'ونا، وهي د'ونه،
إذا ذاق%ها من ذاق%ها ي.ت.م.ط�ق'.

فسره فقال: ت'ريك هذه المر' من دونا أ%ي من ورائها، والمر دون القذى
إليك، وليس ث قذvى ولكن هذا تشبيه؛ يقول: لو كان أ%سفلها قذى لرأ%يته.

وقال بعض النحويي: لد'ون% تسعة معان{: تكون بعن ق%ب\ل وبعن أ%مام.
وبعن وراء وبعن تت وبعن فوق وبعن الساقط من الناس وغيهم وبعن

الشريف وبعن ال4مر وبعن الوعيد وبعن الغراء، فأ%ما دون بعن قبل
فكقولك: د'ون النهر ق1تال ود'ون قتل ال4سد أ%هوال أ%ي قبل أ%ن تصل إل

ذلك. ود'ون% بعن وراء كقولك: هذا أ%مي على ما د'ون ج.يحون% أ%ي على ما
وراء4ه. والوعيد كقولك: د'ونك صراعي ودونك فت.مر_س\ ب. وف ال4مر:

vأ%ي الزم\ زيدا vدونك الدرهم. أ%ي خذه. وف ال3غراء: دونك زيدا
ف حفظه. وبعن تت كقولك: دون% ق%د.م1ك خ.دe عدو�ك أ%ي تت قدمك.

وبعن فوق كقولك: إن فلناv لشريف، فيجيب آخر فيقول: ود'ون ذلك أ%ي فوق
ذلك. وقال الفراء: د'ون% تكون بعن على، وتكون بعن ع.ل�، وتكون بعن
ب.ع\د، وتكون بعن عند، وتكون إغراء، وتكون بعن أ%قل9 من ذا وأ%نقص من
ذا، ود'ون� تكون خسيساv. وقال ف قوله تعال: ويعملون عم.لv د'ون ذلك؛

دون الغ.و\ص، يريد سوى الغ.و\ص من البناء؛ وقال أ%بو اليثم ف قوله:
ي.زيد' ي.غ'ضe الط�رف. د'ون.

أ%ي ي'ن.كYس'ه فيما بين وبينه من الكان. يقال: اد\ن� دونك أ%ي
اقتر,ب\ من فيما بين وبينك. والط�رف': تريك جفون العيني بالنظر، يقال



لسرعة من الط�رف واللم\ح. أ%بو حات عن ال4صمعي: يقال يكفين د'ون� هذا،
ل4نه اسم. والد>يوان�: م'ج\ت.مع الصحف؛ أ%بو عبيدة: هو فارسي معرب؛ ابن

السكيت: هو بالكسر ل غي، الكسائي: بالفتح لغة مول�دة وقد حكاها سيبويه
وقال: إنا صح_ت الواو ف د1يوان، وإن كانت بعد الياء ول تعتل كما

اعتلت ف سيد، ل4ن الياء ف ديوان غي لزمة، وإنا هو ف1ع�ال من د.و_ن\ت'،
والدليل على ذلك قولم: د'و.ي\و,ين¬، فدل ذلك أ%نه ف1ع_ال وأ%نك إنا

أ%بدلت الواو بعد ذلك، قال: ومن قال د.ي\وان فهو عنده بنزلة ب.ي\طار،
وإنا ل تقلب الواو ف ديوان ياء، وإن كانت قبلها ياء ساكنة، من ق1ب.ل أ%ن

الياء غي ملزمة، وإنا أ�بدلت من الواو تفيفاv، أ%ل تراهم قالوا
دواوين لا زالت الكسرة من ق1ب.ل الواو؟ على أ%ن بعضهم قد قال د.ياو,ين'،

فأ%قر� الياء بالا، وإن كانت الكسرة قد زالت من ق1ب.لها، وأ%جرى غي
اللزم مرى اللزم، وقد كان سبيله إذا أ%جراها مرى الياء اللزمة أ%ن يقول

د1ي�انD، إل أ%نه كره تضعيف الياء كما كره الواو ف د.ياو,ين؛ قال:
ع.دان أ%ن أ%زور.ك1، أ�م_ ع.مرو�،

د.ياو,ين¬ ت'ن.ف�ق' بال1داد1.
الوهري: الد>يوان� أ%صله د1و_انD، فع'و>ض من إحدى الواوين ياء ل4نه

يمع على د.واوين.، ولو كانت الياء أ%صلية لقالوا د.ياوين، وقد د'و>نت
الد_واوين'. قال ابن بري: وحكى ابن دريد وابن جن أ%نه يقال د.ياوين.

وف الديث: ل ي.ج\م.عهم ديوان� حافظ{؛ قال ابن ال4ثي: هو الدفتر الذي
يكتب فيه أ%ساء اليش وأ%هل� العطاء. وأ%ول من د.و_ن% الد>يوان عمر،

رضي ال عنه، وهو فارسي معرب. ابن بري: وديوان اسم كلب؛ قال الراجز:
أ%ع\د.د\ت' ديواناv لد1ر\باس, ال%م1ت\،

مت ي'عاي,ن\ ش.خ\ص.ه ل ي.ن\ف%ل1ت\.
ود1ر\باس أ%يضاv: كلب أ%ي أ%عددت كلب لكلب جيان الذي يؤذين ف

ال%م\ت1.
@قال ابن سيده: فأ%ما ما أ%نشده ابن جن من قول بعض الول�دين:

وقام.ت\ إليه خ.د\ل%ة� الس_اق,، أ%ع\ل%ق%ت\
به منه م.س\م'وماv د'و.ي\ن.ة% حاج,ب,ه\.

قال: فإ,ن ل أ%عرف دون تؤنث بالاء بعلمة تأ}نيث ول بغي علمة،
أ%ل ترى أ%ن النحويي كلهم قالوا الظروف كلها مذكرة إ,ل ق�د�ام ووراء؟



قال: فل أ%دري ما الذي صغره هذا الشاعر، اللهم إل أ%ن يكون قد قالوا هو
د'و.ي\ن'ه، فإ,ن كان كذلك فقوله د'و.ي\ن.ة% حاجبه حسن على وجهه؛ وأ%دخل

ال4خفش عليه الباء4 فقال ف كتابه ف القواف، وقد ذكر أ%عرابي�اv أ%نشده
شعراv م'ك}ف%أv: فرددناه عليه وعلى نفر من أ%صحابه فيهم م.ن لي\س.

بد'ون,ه، فأ%دخل عليه الباء كما ترى، وقد قالوا: من د'ون�، يريدون من د'ون,ه،
وقد قالوا: د'ونك ف الشرف والسب ونو ذلك؛ قال سيبويه: هو على الثل كما

vقالوا إنه لص'ل}ب' القناة وإنه لن شجرة صالة، قال: ول يستعمل مرفوعا
ف حال الضافة. وأ%ما قوله تعال: وإنا منا الصالون ومنا د'ون ذلك؛

فإ,نه أ%راد ومنا قوم دون ذلك فحذف الوصوف. وثوب د'ونD: ر.د1يÒ. ورجل
د'ونD: ليس بلحق. وهو من د'ون1 الناس, والتاع, أ%ي من م'قار,ب,ه,ما. غيه:

ويقال هذا رجل من د'ون{، ول يقال رجلD دونD، ل يتكلموا به ول يقولوا
Dه كما يقال رجل ن.ذ}ل�فيه ما أ%د\و.ن.ه، ول ي'ص.ر_ف فعل

بي>ن' الن_ذ%الة. وف القرآن العزيز: ومنهم دون% ذلك، بالنصب والوضع
vموضع رفع، وذلك أ%ن العادة ف دون أ%ن يكون ظرفا

ولذلك نصبوه. وقال ابن ال4عراب: الت_د.وeن� الغن.ى التام. اللحيان:
يقال رضيت من فلن ب.ق}ص1ر أ%ي بأ%مر د'ون% ذلك. ويقال: أ%كثر كلم

العرب أ%نت رجل من د'ون{ وهذا شيء من د'ون{، يقولونا مع م1ن. ويقال: لول
أ%نك من د'ون{ ل ت.ر\ض. بذا، وقد يقال بغي من. ابن سيده: وقال اللحيان

vأ%يضا
رضيت من فلن بأ%مر من د'ون{، وقال ابن جن: ف شيء� د'ون{، ذكره ف

كتابه الوسوم بالعرب، وكذلك أ%ق%ل© ال4مرين وأ%د\و.ن'هما، فاستعمل منه
أ%فعل وهذا بعيد، ل4نه ليس له ف1ع\لD فتكون هذه الصيغة مبنية منه، وإنا
تصاغ هذه الصيغة من الفعال كقولك أ%و\ض.ع' منه وأ%ر\ف%ع' منه، غي أ%نه

قد جاء من هذا شيء ذكره سيبويه وذلك قولم: أ%ح\ن.ك' الشات.ي\ن,
وأ%ح\ن.ك' البعيين، كما قالوا: آك%ل� الشات.ي\ن, كأ%نم قالوا ح.ن.ك ونو ذلك،

�فإ,نا جاؤ'وا بأ%فعل على نو هذا ول يتكلموا بالفعل، وقالوا: آب.ل
الناس، بنزلة آب.ل� منه ل4ن ما جاز فيه أ%فعل جاز فيه هذا، وما ل يز فيه

ذلك ل يز فيه هذا، وهذه ال4شياء الت ليس لا فعل ليس القياس أ%ن يقال
فيها أ%فعل منه ونو ذلك. وقد قالوا: فلن آب.ل� منه كما قالوا أ%ح\ن.ك'

الشاتي. الليث: يقال زيد¬ د'ون.ك أ%ي هو أ%حسن منك ف ال%س.ب، وكذلك



الدeون� يكون صفة ويكون نعتاv على هذا العن ول يشتق منه فعل. ابن
 vد'ون.ك أ%ي قريبا �سيده: واد\ن

(* قوله «أي قريباv» عبارة القاموس: أي اقترب
من). قال جرير:

أ%ع.ي�اش'، قد ذاق. الق�يون� م.راس.ت
وأ%وقدت' ناري، فاد\ن� دونك فاصطلي.

قال: ودون بعن خلف وقد�ام. ود'ونك الشيء4 ودونك به أ%ي خذه. ويقال ف
الغراء بالشيء: د'ون.كه. قالت تيم للحجاج: أ%ق}ب,ر\نا صالاv، وقد كان
ص.ل%به، فقال: د'ون.ك�موه. التهذيب: ابن ال4عراب يقال اد\ن� د'ونك أ%ي

اقتر,ب\؛ قال لبيد:
،vم1ث}ل الذي بالغ.ي\ل, ي.غ\ز'و م'خ\م.دا

ي.ز\داد' ق�ر\باv د'ونه أ%ن ي'وع.دا.
م'خ\مد: ساكن قد و.ط�ن نفسه على ال4مر؛ يقول: ل ي.ر'دeه الوعيد' فهو

يتقد_م أ%مامه ي.غشى الز_ج\ر.؛ وقال زهي بن خ.ب_اب:
وإن ع1ف}ت. هذا، فاد\ن� دونك، إنن

قليل� الغ1رار، والش_ر,يج' ش1عاري.
الغ1رار: النوم، والشريج: القوس؛ وقول الشاعر:

ت'ريك. الق%ذى من د'ونا، وهي د'ونه،
إذا ذاق%ها من ذاق%ها ي.ت.م.ط�ق'.

فسره فقال: ت'ريك هذه المر' من دونا أ%ي من ورائها، والمر دون القذى
إليك، وليس ث قذvى ولكن هذا تشبيه؛ يقول: لو كان أ%سفلها قذى لرأ%يته.

وقال بعض النحويي: لد'ون% تسعة معان{: تكون بعن ق%ب\ل وبعن أ%مام.
وبعن وراء وبعن تت وبعن فوق وبعن الساقط من الناس وغيهم وبعن

الشريف وبعن ال4مر وبعن الوعيد وبعن الغراء، فأ%ما دون بعن قبل
فكقولك: د'ون النهر ق1تال ود'ون قتل ال4سد أ%هوال أ%ي قبل أ%ن تصل إل

ذلك. ود'ون% بعن وراء كقولك: هذا أ%مي على ما د'ون ج.يحون% أ%ي على ما
وراء4ه. والوعيد كقولك: د'ونك صراعي ودونك فت.مر_س\ ب. وف ال4مر:

vأ%ي الزم\ زيدا vدونك الدرهم. أ%ي خذه. وف ال3غراء: دونك زيدا
ف حفظه. وبعن تت كقولك: دون% ق%د.م1ك خ.دe عدو�ك أ%ي تت قدمك.

وبعن فوق كقولك: إن فلناv لشريف، فيجيب آخر فيقول: ود'ون ذلك أ%ي فوق



ذلك. وقال الفراء: د'ون% تكون بعن على، وتكون بعن ع.ل�، وتكون بعن
ب.ع\د، وتكون بعن عند، وتكون إغراء، وتكون بعن أ%قل9 من ذا وأ%نقص من
ذا، ود'ون� تكون خسيساv. وقال ف قوله تعال: ويعملون عم.لv د'ون ذلك؛

دون الغ.و\ص، يريد سوى الغ.و\ص من البناء؛ وقال أ%بو اليثم ف قوله:
ي.زيد' ي.غ'ضe الط�رف. د'ون.

أ%ي ي'ن.كYس'ه فيما بين وبينه من الكان. يقال: اد\ن� دونك أ%ي
اقتر,ب\ من فيما بين وبينك. والط�رف': تريك جفون العيني بالنظر، يقال

لسرعة من الط�رف واللم\ح. أ%بو حات عن ال4صمعي: يقال يكفين د'ون� هذا،
ل4نه اسم. والد>يوان�: م'ج\ت.مع الصحف؛ أ%بو عبيدة: هو فارسي معرب؛ ابن

السكيت: هو بالكسر ل غي، الكسائي: بالفتح لغة مول�دة وقد حكاها سيبويه
وقال: إنا صح_ت الواو ف د1يوان، وإن كانت بعد الياء ول تعتل كما

اعتلت ف سيد، ل4ن الياء ف ديوان غي لزمة، وإنا هو ف1ع�ال من د.و_ن\ت'،
والدليل على ذلك قولم: د'و.ي\و,ين¬، فدل ذلك أ%نه ف1ع_ال وأ%نك إنا

أ%بدلت الواو بعد ذلك، قال: ومن قال د.ي\وان فهو عنده بنزلة ب.ي\طار،
وإنا ل تقلب الواو ف ديوان ياء، وإن كانت قبلها ياء ساكنة، من ق1ب.ل أ%ن

الياء غي ملزمة، وإنا أ�بدلت من الواو تفيفاv، أ%ل تراهم قالوا
دواوين لا زالت الكسرة من ق1ب.ل الواو؟ على أ%ن بعضهم قد قال د.ياو,ين'،

فأ%قر� الياء بالا، وإن كانت الكسرة قد زالت من ق1ب.لها، وأ%جرى غي
اللزم مرى اللزم، وقد كان سبيله إذا أ%جراها مرى الياء اللزمة أ%ن يقول

د1ي�انD، إل أ%نه كره تضعيف الياء كما كره الواو ف د.ياو,ين؛ قال:
ع.دان أ%ن أ%زور.ك1، أ�م_ ع.مرو�،

د.ياو,ين¬ ت'ن.ف�ق' بال1داد1.
الوهري: الد>يوان� أ%صله د1و_انD، فع'و>ض من إحدى الواوين ياء ل4نه

يمع على د.واوين.، ولو كانت الياء أ%صلية لقالوا د.ياوين، وقد د'و>نت
الد_واوين'. قال ابن بري: وحكى ابن دريد وابن جن أ%نه يقال د.ياوين.

وف الديث: ل ي.ج\م.عهم ديوان� حافظ{؛ قال ابن ال4ثي: هو الدفتر الذي
يكتب فيه أ%ساء اليش وأ%هل� العطاء. وأ%ول من د.و_ن% الد>يوان عمر،

رضي ال عنه، وهو فارسي معرب. ابن بري: وديوان اسم كلب؛ قال الراجز:
أ%ع\د.د\ت' ديواناv لد1ر\باس, ال%م1ت\،

مت ي'عاي,ن\ ش.خ\ص.ه ل ي.ن\ف%ل1ت\.



ود1ر\باس أ%يضاv: كلب أ%ي أ%عددت كلب لكلب جيان الذي يؤذين ف
ال%م\ت1.

@دبه: ال4زهري عن ابن ال4عراب: د.ب_ه. الرجل� إ,ذا وقع ف الد_ب.ه1،
وهو الوضع الكثي الرمل، ود.ب�ه إ,ذا لزم الدeب_ه.، وهي طريقة الب.
ابن بري: يقال للرجل إ,ذا ح'م1د. د.باه1 د.باه1. وف الديث ذكر د.ب.ه{،

بفتح الدال والباء الخففة، بي ب.د\ر� وال4صاف1ر,، مر_ با رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ف مسيه إ,ل ب.د\ر�.

@دجه: ال4زهري عن ابن ال4عراب: د.ج_ه. الرجل� إ,ذا نام ف
الدeج\ي.ة، وهي ق�ت\ر.ة� الصائد.

@دره: د.ر.ه على الق%وم: ه.ج.م ابن ال4عراب: د.ر.ه. فلنD علينا
ود.ر.أ% إ,ذا ه.ج.م. من حيث ل ن.ح\ت.س3ب\ه. ودار,هات' الد_ه\ر,: ه.واج,م'ه؛

عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ع.ز,ير¬ ع.لي_ ف%ق}د'ه ف%ف%ق%د\ت'ه،

فبان% وخ.ل�ى دار,هات1 النوائب,
دار,اهات'ها: هاجات'ها. ويقال: إ,نه ل%ذ�و ت'د\ر.إ, وذو ت'د\ر.ه{ إ,ذا

كان ه.ج_اماv على أ%عدائه من حيث ليتسبون؛ وقول أ%ب النجم:
س'ب>ي ال%ماة% واد\ر.ه1ي عليها

إ,نا معناه: اه\ج'م1ي عليها وأ%ق}د1م1ي. ود.ر.ه\ت' عن القوم: دفعت عنهم
مثل د.ر.أ}ت'، وهو مبدل منه نو ه.راق. الاء4

وأ%راق%ه'.ال4زهري: قال الليث أ�م1يت. ف1ع\ل�ه إ,ل قولم رجل م1د\ر.ه'
ح.ر\ب�، وم1د\ر.ه' القوم هو الدافع' عنهم. ابن سيده: ال1د\ر.ه السيد

الشريف، سي بذلك ل4نه يقوى على ال�مور وي.ه\ج'م عليها، مشتق من ذلك.
وال1د\ر.ه': ال�ق%د_م ف اللسان واليد عند الصومة والقتال، وقيل: هو

رأ}س القوم والدافع عنهم. وف حديث ش.د_اد بن أ%و\س�: إ,ذ} أ%ق}ب.ل% شيخ
من بن عامر هو م1د\ر.ه' قوم1ه؛ ال1د\ر.ه': زعيم القوم وخطيبهم والتكلم
عنهم والذي يرجعون إ,ل رأ}يه، واليم زائدة، والمع ال%دار,ه'؛ ومنه

قول ال4صبغ:
يا ابن. ال%حاجحة1 ال%دار,ه\،
والصابرين. على ا ل%كار,ه\

وقال أ%بو زيد: ال1د\ر.ه' لسان القوم والتكلم عنهم؛ وأ%نشد غيه:



وأ%نت. ف القوم أ%خ'و ع1ف�ة{،
وم1د\ر.ه' القوم, غ%داة% ال1طاب

وقال لبيد:
وم1د\ر.ه الكتيبة1 الر_د.اح,

ود.ر.ه لقومه ي.د\ر.ه د.ر\هاv: د.ف%ع. وهو ذو ت'د\ر.ه1هم أ%ي الدافع'
عنهم؛ قال:

أ%ع\ط%ى، وأ%طراف' الع.وال ت.ن'وش'ه
من القوم,، ما ذو ت'د\ر.ه1 القوم, مان,ع'ه\

ول يقال: هو ت'د\ر.ه'ه'م حت يضاف إ,ليه ذو، وقيل: الاء ف كل ذلك
مبدلة من المزة ل4ن الد_ر\ء4 الدفع'، وهذا ليس بقوي بل ها أ%صلن؛

قالوا: د.ر.أ% و.د.ر.ه؛ قال ابن سيده: فلما وجدنا الاء ف كل ذلك مساوية
للهمزة علمنا أ%ن إ,حداها ليست بدلv من ال�خرى، وأ%نما لغتان. ود.ر.ه.

القوم.: جاءهم من غي أ%ن ي.ش\ع'روا به.
وس1كYي¬ د.ر.ه\ر.ه.ةD: م'ع\و.ج_ة� الرأ}س. وف الديث ف البعث:

فأ%خ\ر.ج. ع.ل%ق%ةv سوداء ث أ%دخل فيه الد_ر.ه\ر.ه.ة، وف طريق: فجاءه
اللك بسكي د.ر.ه\ر.هة؛ قال ابن ال4عراب: هي العوجة الرأ}س الت تسميها

العامة ال1ن\ج.ل%، قال: وأ%صلها من كلم الفرس د.ر.ه\، فعر_بتها العرب
بالزيادة فيه؛ وف رواية: الب.ر.ه\ر.ه.ة، بالباء. ال4زهري: أ%بو عمرو

الد_ر.ه\ر.هة� الرأ%ة القاهرة� لبعلها. قال: والس_م.ر\م.ر.ة الغ'ول،
vق دارئة�قال: ويقال للك%و\ك%بة الو.ق�ادة ب,ن'ورها ت.ط}ل�ع من ال�ف

.Dر.هةg\د.ر.ه
@دفه: ال4زهري: أ%هله الليث، وروى ثعلب عن ابن ال4عراب قال: الداف1ه'

الغريب؛ قال ال4زهري: كأ%نه بعن الد_اه1ف1 وال}هاد1ف1.
@دله: الد_ل}ه' والد_ل%ه': ذهاب' الف�ؤاد من ه.م¼ أ%و نوه كما

ي.د\ل%ه' عقل ال3نسان من عشق أ%و غيه، وقد د.ل�ه.ه' ال%مe أ%و الع1ش\ق'
فت.د.ل�ه. والرأ%ة� ت.د.ل�ه' على ولدها إ,ذا ف%ق%د.ت\ه. ود'لYه.

الرجل�: ح'ي>ر.، ود'لYه. عقل�ه ت.د\ل1يهاv. وال�د.ل�ه': الذي ل يفظ ما
ف%عل ول ما ف�ع1ل% به. والت_د.ل©ه: ذهاب'

العقل من ال%وى؛ أ%نشد ابن بري:
ما الس>نe إ,ل غ%ف}ل%ة� ال�د.ل�ه1



ويقال: د.ل�ه.ه' ال�بe أ%ي ح.ي_ره وأ%د\ه.ش.ه، ود.له1 هو ي.د\ل%ه'.
ابن سيده: ود.ل%ه. ي.د\ل%ه' د'ل�وهاv س.ل. والد_ل�وه من البل: الت ل
تكاد ت.ح1نe إل إل}ف{ ول ولد، وقد د.ل%ه.ت\ عن إل}ف1ها وولدها

ت.د\ل%ه' د'ل�وهاv، وذهب د.م'ه د.ل}هاv، بالتسكي، أ%ي ه.د.راv. أ%بو عبيد: رجل
م'د.ل�ه إذا كان ساهي القلب ذاهب العقل، وقال غيه: رجل م'ت.ل�ه

وم'د.ل�ه بعن واحد. ورجل د.ال1ه¬ ودال1ه.ةD: ضعيف الن_ف}س. وف حديث
ر'ق%ي\ق%ة: د.ل�ه. عقلي أ%ي ح.ي_ره وأ%ذ}هبه.

@دمه: 
(* قوله «دمه إل» قال الزهري بعد هذه العبارة: ول أسع دمه

لغي الليث ول أعرف البيت الدي احتج به ا هـ. زاد ف القاموس كالتكملة:
وادمومه الرجل إذا غثي عليه. والدمه اي مركاv لعبة للصبيان). د.م1ه.

يوم'نا د.م.هاv، فهو د.م1ه¬ ودامه: اش\ت.د_ حره. والد_م.ه': شدة حر
الشمس. ود.م.ه.ت\ه الشمس': ص.خ.د.ت\ه. والد_م.ه': ش1د_ة ح.ر> الرمل

والر_م\ضاء،وقد د.م1ه.ت\ د.م.هاv واد\م.و\م.ه.ت\. ويقال: اد\م.و\م.ه الرمل�؛
قال الشاعر:

ظ%ل�ت\ على ش'ز'ن{ ف د.ام1ه{ د.م1ه{،
�كأ%نه من أ�وار, الشمس, م.ر\ع'ون

@دهده: د.ه\د.ه\ت' الجارة ود.ه\د.ي\ت'ها إذا د.ح\ر.ج\ت.ها فت.د.ه\د.ه
الجر وت.د.ه\د.ى؛ قال رؤبة:

د.ه\د.ه\ن. ج.و\لن% ال%ص.ى ال�د.ه\د.ه1
وف حديث الرؤيا: في.ت.د.ه\د.ى الجر' في.ت\ب.ع'ه فيأ}خ'ذ�ه أ%ي

ي.ت.د.ح\ر.ج'. والد_ه\د.ه.ة�: ق%ذ}ف�ك الجارة% من أ%على إل أ%سفل د.ح\رجةv؛
وأ%نشد:

ي'د.ه\د1ه\ن. الرeؤوس.، كما ت'د.ه\د1ي
ح.زاو,ر.ةD، بأ%ب\ط%ح1ها، الك�رين.ا

ح.و_ل% الاء ال4خية ياء لقرب شبهها بالاء، أ%ل ترى أ%ن الياء
م.د_ةD والاء ن.ف%س¬؟ ومن هناك صار مرى الياء والواو والاء ف

ر.و,ي> الشعر شيئاv واحداv نو قوله:
لن ط%ل%لD كالو.ح\ي, عاف{ م.نازل�ه\

فاللم هو الروي، والاء وصل الروي، كما أ%نا لو ل تكن لد�ت اللم



حت ترج من م.د_تا واو أ%و ياء أ%و أ%لف للوصل نو منازل ومنازل
ومنازلو، وال أ%علم. ابن سيده: د.ه\د.ه الشيء4 فت.د.ه\د.ه ح.د.ر.ه من ع'ل}و�

إل س'ف}ل� ت.د.ح\ر'جاv. ود.ه\د.ه.ه': ق%ل%ب بعضه على بعض، وكذلك
د.ه\داه' د1ه\داءé ود.ه\داةv، الياء بدل من الاء ل4نا مثلها ف الفاء، كما

أ�بدلت هي منها ف قولم: ذ1ه1 أ%م.ة� ال. الوهري: د.ه\د.ه\ت' الجر
ف%ت.د.ه\د.ه دحرجته فتدحرج؛ وقد تبدل من الاء ياء فيقال ت.د.ه\د.ى

الجر وغيه ت.د.ه\د1ياv إذا ت.د.ح\رج.، ود.ه\د.ي\ت'ه أ%نا أ�د.ه\ديه
د.ه\د.اةv ود.ه\د.أ%ةv إذا دحرجته؛ قال ذو الرمة:

أ%د\ن.ى ت.ق%اذ�ف1ه1 التقريب' أ%وخ.ب.ب¬،
كما ت.د.ه\د.ى من الع.ر\ض, ال%لميد'

�والدeه\دي.ة�: ال�ر\ء� الستدير الذي ي'د.ه\د1يه ال�ع.ل. ود'ه\د'و.ة
الع.ل 

(* قوله «ودهدوة العل» هذه مففة الواو آخرها تاء مربوطة كما
ف التكملة والكم ل بالاءكما وقع ف نسخ القاموس الطبع).
ود'ه\د'و_ت'ه ود'ه\د1ي_ت'ه، على البدل،ود'ه\د1ي.ت'ه، بالتخفيف؛ عن ابن

ال4عراب: ما ي'د.ه\د1يه. ابن بري: الدeه\د'وه.ة� كالدeح\ر'وج.ة1، وهوما يمعه
العل من ال�ر\ء. وف الديث: ل%م.ا ي'د.ه\د1ه' ال�ع.ل� خيمن الذين

ماتوا ف الاهلية؛ هو ما ي'د.ح\ر,ج'ه من الس>ر\جي. وف الديث الخر:
كما ي'د.ه\د1ه' ال�ع.ل� الن>ت\ن. بأ%نفه.

الوهري: الد_ه\د.هان� الكبي من البل؛ قال: وأ%نشد أ%بو زيد ف كتاب
حيلة وم.حالة لل4غ%ر>:

ل%ن,ع\م. ساقي الد_ه\د.هان1 ذي الع.د.د\،
ال1ل�ة الك�وم, الش>ر.اب, ف الع.ض'د\

ال1ل�ة�: ال%س.ان© من البل، والك�وم'، جع أ%ك}و.م. وك%و\ماء4:
العظام ال4س\ن,مة1؛ والش>ر.اب: جع شارب، وع.ض'د' الوض: من إزائه إل

مؤ.خره. ابن سيده: والد_ه\داه' صغار البل؛ قال:
قد ر.و,ي.ت\، غي. الدeه.ي\د1هينا،

ق�ل%ي>صات{ وأ�ب.ي\ك1رينا
(* قوله «قد رويت غي إل» الذي ف الصحاح والتهذيب: قد رويت ال إل

قال ف التكملة الرواية:



قد رويت ال دهيدهينا * إل ثلثي واربعينا
ابيكرات وابيكرينا

قال: والرجز من الصمعيات).
ج.ع الد_ه\داه. بالواو والنون وحذف الياء من الدeه.ي\د1يهينا للضرورة

كما قال:
والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1س.ا

فحذف الياء من العطاميس، وهو جع ع.ي\ط%م'وس�، للضرورة؛ وقال الوهري:
كأ%نه جع الد>ه\داه. على د.هاد1ه.، ث صغر د.هاده فقال د'ه.ي\د1ه، ث
جع دهيدهاv بالياء والنون،وكذلك أ%ب\ك�ر جع ب.ك}ر� ث صغرفقال

�أ�ب.ي\ك1ر، ث جعه بالياء والنون. ابن سيده: الد>ه\داه والد_ه\د.هان
والدeه.يد1هان الكثي من البل. أ%بو الط©ف%ي\ل: الد_ه\داه الكثي من البل

ح.واشي. ك�ن_ أ%و ج,ل�ةv؛ وأ%نشد:
إذا ال�م'ور' اص\ط%ك�ت1 الد_واهي،

مار.س\ن. ذا ع.ق}ب� وذا ب'د.اه1،
ي.ذ�ود' يوم. الن_ه.ل, الد_ه\داه1

eالد_ه\دا ه'و. أ%ي أ%ي eأ%ي الن_هل الكثي. ويقال: ما أ%د\ري أ%ي
الناس، ويقال: أ%يe الد_ه\داء3 هو، بالد.

وقولم: إل�د.ه{، معناه إن ل يكن هذا ال4مر الن فل يكون بعد
الن، ول ي'د\ر.ى ما أ%ص\ل�ه؛ قال الوهري: وإن ل4ظنها فارسية، يقول: إن

ل ت.ض\ر,ب\ه الن فل تضربه أ%بداv، وأ%نشد قول رؤبة:
فاليوم. قد ن.ه\ن.ه.ن ت.ن.ه\ن'هي

وق�و_لD: إل� د.ه{ فل د.ه1
يقال: إنا فارسية حكى قول% ظ1ئ}ر,ه. والق�و_ل�: جع قائل مثل راكع

ور'ك�ع�. وف حديث الكاهن: إل� د.ه\ فل د.ه\؛ هذا مثل من أ%مثال
العرب قدي، معناه: إن ل ت.ن.ل}ه الن ل تنله أ%بداv، وقيل: أ%صله فارسي

معر_ب أ%ي إن ل ت'ع\ط% الن ل تعط أ%بداv. ال4زهري: قال الليث د.ه\
كلمة كانت العرب تتكلم با، يرى الرجل� ثأ}ره فتقول له يا فلن إل�

.vد.ه{ فل د.ه{ أ%ي أ%نك إن ل ت.ث}أ%ر\ بفلن الن ل ت.ث}أ%ر\ به أ%بدا
وقال أ%بو عبيد ف باب طلب الاجة ي.س\أ%ل�ها في'م\ن.ع'ها فيطلب غيها: من

أ%مثالم ف هذا: إلð د.ه{ فل د.ه{؛ يضرب للرجل يقول أ�ريد كذا



وكذا، فإن قيل له: ليس يكن ذاك، قال: فكذا وكذا. وكان ابن الكلب يب عن
بعض الك�ه�ان: أ%نه تنافر إليه رجلن من العرب فقال أ%خ\ب,ر\نا ف أ%ي>
شيء� ج,ئ}ناك؟ فقال: ف كذا وكذا، فقال: إل� د.ه{ أ%ي انظر غي هذا

النظر، فقال: إل� د.ه{ فل د.ه{، ث أ%خبها با. وقال ال4صمعي ف
معن قوله إل د.ه{ فل د.ه{: أي إن ل يكن هذا فل يكون ذاك. ويقال: ل

د.ه{ فل د.ه{، يقول: ل أ%قبل واحدةv من ال%ص\ل%تي اللتي ت.ع\ر,ض'.
�أ%بو زيد: تقول إل� د.ه{ فل د.ه{ يا هذا، وذلك أ%ن ي'وت.ر الرجل

فيلق%ى وات1ر.ه فيقول له بعض القوم: إن ل تضربه الن فإنك ل تضربه؛ قال
ال4زهري: هذا القول يدل على أ%ن د1ه فارسية معناها الض_ر\ب'، تقول للرجل

إذا أ%مرته بالضرب: د1ه\، قال: رأ%يته ف كتاب أ%ب زيد بكسر الدال، وقال
ابن ال4عراب: العرب تقول إل9 د.ه{ فلد.ه{، يقال للرجل إذا أ%ش\رف

على قضاء حاجته من غري له أ%و من ثأ}ره أ%و من إكرام صديق له إل� د.ه{
فلد.ه{ أ%ي ل تغتنم الف�ر\صة% الساعة% فلست تصادفها أ%بداv، ومثله:

eه\د'رeر\صة قبل أ%ن تكون الغ'ص_ة. ابن السكيت: الد�باد1ر, الف
والدeه\د'ن© الباطل�، وكأ%نما كلمتان جعلتا واحدة. أ%بو عبيد عن ال4صمعي ف

باب الباطل: د'ه\ د'ر_ي\ن س.ع\د. الق%ي\ن، قال: ومعناه عندهم الباطل،
ول أ%دري ما أ%صله. قال: وأ%ما أ%بو زياد فإنه قال ل يقال د'ه\

د'ر_ي\ه، بالاء، وقال، وقال أ%بو الفضل: وجدت بط أ%ب اليثم د'ه\ د'ر_ي\ن
س.ع\د. الق%ي\ن؛ د'ه\ مضمومة الدال، س.ع\د. منصوب' الدال، والق%ي\ن

غي معرب كأ%نه موقوف. ابن السكيت: قولم د'ه\ د'ر� معر_ب وأ%صله د'ه\
أ%ي ع.ش.رة د'ر_ي\ن أو د'ر� أ%ي عشرة أ%لوان ف واحد أ%و اثني. قال

ال4زهري:قد حكيت ف هذين الثلي ما سعته وحفظته ل4هل اللغة، ول أ%جد
لما ف عربية ول عجمية إل هذه الغاية أ%صلv صحيحاv، أ%عن إل د.ه{ فل

د.ه{4، ود'ه\ د'ر_ي\ن. ابن ال4عراب: د'ه\ زجر للبل، يقال ف زجرها
د'ه\ د'ه\.

@دوه: د.اه. د.و\هاv: تي.
@دأي: الد_أ}ي' والدeئيe والد>ئيe: ف1ق%ر الكاه1ل, والظ�ه\ر,،

وقيل: غ%راض1يف' الص_د\ر,، وقيل: ض'ل�وعه ف م'ل}ت.قاه' وم'ل}ت.ق%ى ال%ن\ب؛
وأ%نشد ال4صمعي ل4ب ذؤيب:

لا من خ1لل, الد_أ}ي.ت\ي أ%ر,يج'



وقال ابن ال4عراب: إن� الد_أ%يات أ%ض\لع الك%ت1ف وهي ثلث أ%ضلع
م1ن\ ه'نا وثلث من ه'نا، واح1دت'ه د.أ}ية. الليث: الد_أ}ي' جع

الد_أ}ي.ة1 وهي ف%قار الكاه1ل ف م'ج\ت.م.ع ما بي الك%ت1ف%ي\ن من كاه1ل البعي
خاص�ة، والمع الد_أ%يات'، وهي ع1ظام' ما ه'نال1ك.، كل© ع.ظ}م� منها

دأ}ية. وقال أ%بو عبيدة: الد_أ%يات' خ.ر.ز' الع'ن'ق، ويقال: خ.ر.ز'
الف%قار. وقال ابن شيل: يقال للض>ل%ع.ي\ن اللت.ي\ن ت.ل1يان1 الواه1ن.ت.ي\ن

الد_أ}ي.تان، قال: والد_ئيe ف الش_راسيف1 هي الب.و.ان ال%ران 
*)

قوله «الران» هي ف الصل بالراء وانظر هل هي مرفة عن الواو والصل
الوان يعن الضلع الطوال). ال�س\ت.أ}خ1رات' ال4و\ساط� من الضلوع، وهي

�أ%ر\ب.ع وأ%ر\ب.ع، وه'ن_ الع'وج' وهن ال�س.ق�فات، وهي أ%ط}ول
الض�ل�وع, ك�لYها وأ%ت.مeها وإليها ينتفخ الوف. وقال أ%بو زيد: ل ي.ع\ر,ف�وا،

يعن العر.ب، الد_أ%يات1 ف الع'ن'ق, وع.ر.ف�وه'ن_ ف ال4ض\لع، وهي
ستe ي.ل1ي. ال%ن\حر، من كلY جان,ب� ثلثD، ويقال ل1م.قاد1ي1ه,ن�

ج.وان,ح'، ويقال ل1ل�ت.ي\ن ت.ل1يان ال%ن\ح.ر. ناح1ر.تان؛ قال أ%بو منصور:
وهذا صواب؛ ومنه قول طرفة:

كأ%ن� م.ج.ر_ الن>س\ع,، ف د.أ%يات1ها،
م.وار,د' من خ.ل}قاء ف ظ%ه\ر ق%ر\د.د1

وحكى ابن بري عن ال4صمعي: الدeئيe، على ف�ع'ول�، جع د.أ}ي.ة{
ل1ف%قار, الع'ن'ق.

وابن' د.أ}ي.ة%: الغ'راب، سي بذلك ل4نه يقع على دأ}ية الب.عي
الد_ب,ر, في.ن\ق�رها؛ وقال الشاعر يصف الش_ي\ب:

ول�ا رأ%يت' الن>س\ر. ع.ز_ ابن. د.أ}ي.ة{،
وع.ش_ش. ف و.ك}ر.ي\ه1، جاش.ت\ له ن.ف}سي

والد_أ}ي.ة: م'ر.ك�ب' الق1د\ح, من الق%و\س، وها د.أ}ي.تان1
مك}ت.ن,ف%تا الع.ج\س, من فوق' وأ%س\ف%ل%.

ود.أ%ى له ي.د\أ%ى د.أ}ياv ود.أ}واv إذا خ.ت.ل%ه. والذYئ}ب' ي.د\أ%ى
ل1ل}غ.زال: وهي م1ش\ي.ةD شب,يهةv بال%ت\ل,. ود.أ%و\ت' له: لغة ف د.أ%ي\ت.

ود.أ%و\ت' له: مثل أ%د.ي\ت' له؛ قال:
كالذYئ}ب ي.د\أ%ى للغ.زال, ي.خ\ت1ل�ه\



ودأ%ى الذYئ}ب' لل}غ.زال ي.د\ؤ'و د.أ}واv ل1يأ}خ'ذ%ه مثل ي.أ}د'و: وهو
شبيه ال�خات.ل%ة وال�راو.غ%ة. والد_أ}ي' والد_أ}ي.ة� من البعي:

ال%و\ض1ع' الذي يقع' عليه ظ%ل1ف%ة الر_ح\ل, في.ع\ق1ره'، وي'ج\م.ع على
د.أ%يات{، بالتحريك وج.م\ع' الد_أ}ي, د.ئيÒ مثل� ض.أ}ن{ وض.ئي� وم.ع\ز�

وم.عيز�؛ وقال ح'م.ي\د ال4ر\قط:
ي.ع.ضe منها الظ�ل1ف' الد_ئ1ي�ا

ع.ض_ الث�قاف1 ال�ر'ص. ال%طYي_ا
@دب: الد_ب.ى: ال%راد' ق%بل أ%ن ي.ط1ي، وقيل: الد_ب أ%صغر' ما يكون

من الراد والنمل، وقيل: هو بعد. الس>4ر\و,، واح1د.ته دباةD؛ قال س1نان
ال4بان 

(* قوله «سنان البان» كذا ف الصل هنا، والذي ف مادة سلفع:
سيار بدل سنان) :

أ%عار.، عند الس>ن> وال%شيب,،
ما ش1ئ}ت. من ش.م.ر\د.ل� ن.جيب,

أ�ع1ر\ته من س.ل}ف%ع� ص.خ'وب,،
عاري.ة1 ال1ر\ف%ق, والظ©ن\ب'وب,
ياب,س.ة1 ال1ر\ف%ق, والك�ع'وب,،

كأ%ن� خ.و\ق. ق�ر\ط1ها ال%ع\قوب,
على د.باة{ أ%و على ي.ع\س'وب,،

ت.ش\ت1م'ن ف أ%ن} أ%ق�ول% ت'وب
العن: أ%ن ال رزقه عند ك1ب.ر, س1ن_ه1 أ%ولداv ن'ج.باء4 من امرأ%ة
س.ل}ف%ع�، وهي الب.ذ1ي_ة، وج.عل ع'ن'ق%ها ل1ق1ص.ر,ه كع'ن'ق الد_باة1.

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كيف. الناس' بعد. ذل1ك؟ قال: د.باv يأ}كل
ش1داد'ه' ض1عاف%ه حت ت.قوم. عليهم الساع.ة الد_با، مقصور: ال%ر.اد'

قبل% أ%ن ي.ط1ي، وقيل: هو ن.و\ع¬ ي'ش\ب,ه ال%راد.. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: قال% له رجلD أ%ص.ب\ت' د.باةv وأ%نا م'ح\ر,م، قال: اذ}ب.ح\

ش'و.ي\ه.ةv. أ%بو عبيدة: الراد أ%و_ل% ما يكون س1ر\و¬، وه'و أ%ب\يض، فإذا
:Dقبل% أ%ن ت.ن\بت أ%جنحته. وأ%رض¬ م'د\ب,ية Ýت.ح.ر_ك واس\و.د� فهو د.ب

كثية الد_با. وأ%رض¬ م'د\ب.ي.ةD وم'د.ب>ي.ة، كلتاها: من الد_با.
:Dكثية الد_با. وأ%رض م.د\ب,ي_ة وم.د\ب'و_ة :Dوم.د\باة Dوأ%رض م'د\ب,ي.ة



أ%كل الد_با ن.ب\ت.ها. وأ%د\ب.ى الر>م\ث� والع.ر\ف%ج' إذا ما أ%ش\ب.ه.
ما يرج من ور.3ق1ه الد_ب، وهو حينئذ ي.ص\ل�ح أ%ن ي'ؤ\كل%. وجاء4
ب,د.ب د'ب.ي�ç ود.ب.ى د'ب.ي_ي\ن, ود.ب.ى د.ب.ي.ي\ن,؛ عن ثعلب، يقال ذلك ف

موضع الك%ث}رة وال%ي, والال, الكث1ي، فالد_ب معروف؛ ود'ب.يÒ: موضع
واسع، فكأ%نه قال: جاء بال كد.ب.ى ذلك الوضع الواسع. ابن ال4عراب:

جاء4 فلنD ب.د.ب.ى د.ب.ى إذا جاء بال كالد_ب.ى ف الكثرة.
ود'ب.يÒ: موضع ل%ي>ن¬ بالد_ه\ناء يأ}لفه الراد فيبيض فيه. والد_ب:

موضع. ود.ب: سوق¬ من أ%سواق العرب. ود'ب.ي_ة: اسم رجل. قال ابن سيده:
وهذا كله بالياء ل4ن الياء فيه لم، فأ%ما م.د\ب'و_ةD فن.و\ع¬ من

ال�عاق%بة.
والدeب_اء�: الق%ر\ع' على وزن ال�ك�اء3، واح1دته د'ب_اء4ةD. قال

gبه نساء العرب الرجال% أ%خ_ذ}ت'ه ب,د'ب_اء �اللحيان: وما ت'ؤ.خ>ذ
،gف ت1م\شاء {فل ي.ز.ل ،gم'ع.ل�ق� بت1ر\شاء ،gمن. الاء }م'م_ل

وع.ي\ن'ه ف ت1ب\كاءg، ث فسره فقال: الت>ر\شاء� ال%ب\ل، والت>مشاء�
ال%ش\ي'، والت>ب\كاء� الب'كاء�. والد_ب_ة�: كالدeب_اء؛ ومنه قول ال4عراب:
قات.ل% ال ف�لنة كأ%ن� ب.ط}ن.ها د.ب_ةD. وف الديث عن النب، صلى

ال عليه وسلم: أ%نه نى عن الدeب_اء وال%ن\ت.م, والن_ق1ي,؛ وهو
vفيها يغلي سريعا �أ%وعية كانوا ي.ن\ت.ب,ذ�ون فيها وض.ر,ي.ت فكان الن_بيذ

وي'س\ك1ر، فنهاهم عن ال}ن\ت1باذ فيها، ث ر.خ_ص، صلى ال عليه وسلم،
ف الن\ت1باذ فيها بشرط أ%ن يشربوا ما فيها وهو غي مسكر، وتري

النتباذ ف هذه الظروف كان ف صدر السلم، ث نسخ، وهو الذهب، وذهب مالك
وأ%حد إل بقاء التحري؛ ووزن الدeب_اء ف�ع_ال ولم'ه هزة ل4نه ل

ي'ع\رف ان\قلب لمه1 عن واو أو ياء؛ قاله الزمشري؛ قال ابن ال4ثي:
وأ%خرجه الروي ف دبب على أ%ن المزة زائدة، وأ%خرجه الوهري ف العتل على

أ%ن هزته منقلبة، قال: وكأ%نه أ%شبه، وال أ%علم؛ وقال:
،Dل}ت.: د'ب_اء4ة�إذا أ%ق}ب.ل%ت\ ق

من ال�ض\ر,، م.غ\م'وس.ةD ف الغ'د.ر\
وهذا البيت ف الصحاح منسوب لمرئ القيس وهو:

،Dوإن} أ%د\ب.ر.ت\ قلت.: د'ب_اء4ة
من. ال�ض\ر,، م.غ\م'وس.ةD ف الغ'د.ر\



@دجا: الدeجى: س.واد' الليل, م.ع. غ%ي\م�، وأ%ن} ل ترى ن.ج\ماv ول
قم.راv، وقيل: هو إذا أ%ل}ب.س. كل� شيء� ول%ي\س هو من الظ©ل}مة، وقالوا:
ل%ي\لة د'جىÝ وليالv د'جىÝ، ل ي'ج\مع ل4نه مصدر و'ص1ف. به، وقد د.جا

الليل� يد\ج'و د.ج\واv ود'ج'و�اv، فهو داج� ود.ج,يÒ، وكذلك أ%د\جى وت.دج_ى
الليل؛ قال لبيد:

واض\ب,ط1 الليل%، إذا ر'م\ت. السeرى،
وت.د.ج_ى بعد ف%و\ر� واع\ت.د.ل}

ف%و\ر.ت'ه: ظ�ل}م.ت'ه. وت.د.ج>يه: سكون'ه؛ وشاهد أ%د\جى الليل� قول
ال4ج\د.ع, ال%م\دان:

إذا الليل� أ%د\جى واس\ت.ق%ل�ت\ ن'ج'وم'ه'،
وصاح. من ال4ف}راط1 هام¬ ح.وائ1م'

ال4ف}راط�: جع ف�ر'ط{ وهي ال4ك%مة. وكل© ما أ%ل}ب.س فقد دجا؛ قال
الشاعر:

فما ش1ب\ه' ك%ع\ب� غ%ي. أ%غ}ت.م. فاج,ر�
أ%ب، م'ذ} د.جا الس\لم'، ل ي.ت.ح.ن_ف'

يعن أ%ل}ب.س ك�ل� شيء�، وهذا البيت' شاه1د' د.جا بعن أ%ل}ب.س
وان\ت.ش.ر؛ ومنه قولم: د.جا السلم' أ%ي ق%و,ي. وأ%ل}ب.س. كل� شيء�. وحكي عن

ال4ص\معي أ%ن� د.جا الليل� بعن ه.د.أ% وس.ك%ن؛ وشاهده قول بشر:
أ%ش1حe با، إذا الظ�ل}ماء� أ%ل}ق%ت\
م.راس1ي.ها، وأ%ر\د.ف%ها د'جاها

وف الديث: أ%نه بعث ع'ي.ي\نة بن ب.د\ر� حي أ%سل%م الناس' ود.جا
�الس\لم' فأ%غار. على بن ع.د1ي�ç، أ%ي شاع السلم وك%ث�ر، من د.جا الليل

إذا ت.م_ت\ ظ�ل}م.ته وأ%ل}بس كل� شيء. ود.جا أ%م\ر'هم على ذلك أ%ي
ص.ل%ح. وف الديث: ما ر'ؤ,ي. مثل� هذا م'ن\ذ� د.جا الس\لم'، وف رواية: منذ

د.ج.ت1 الس\لم' فأ%ن_ث على معن ال1ل�ة؛ ومنه الديث: م.ن ش.ق_
ع.صا ال�س\ل1م1ي وه'م\ ف إس\لم� داج�، ويروى: دام1ج�. وف حديث علي،

كرم ال وجهه: ي'وش1ك' أ%ن} ي.غشاك�م\ دواجي ظ�ل%ل1ه أ%ي ظ�ل%م'ها،
واح1دتا داج,ي.ةD. والدeجى: جع' د'ج\ي.ة وهذه الكلمة واوية ويائية بتقارب,
العن. ود.ياجي الليل: ح.ناد1س'ه كأ%نه جع د.ي\جاة{. ودجا الشيء� الشيء4

إذا س.ت.ر.ه'؛ قال: ومعن قوله:



أ%ب م'ذ} د.جا الس\لم' ل ي.تح.ن_ف'
قال: ل%ج_ هذا الكافر أ%ن ي'س\ل1م بعدما غ%ط�ى السلم' بث%و\ب,ه ك�ل9

شيء�. ابن سيده: وذهب ابن جن إل أ%ن الدeجى الظ©ل}مة واح1د.تا
د'ج\ية، قال:

وليس من د.جا ي.د\ج'و ولكنه ف معناه. وليل د.ج,يÒ: داج�؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

والصeب\ح' خ.ل}ف. الف%ل%ق الد_ج,ي>
والدeج'وe: الظلمة. وليلةD داج,يةD: م'د\ج,ية، وقد د.ج.ت\ ت.د\ج'و.
وداجى الرجل%: سات.ر.ه بالع.داوة وأ%خ\فاها عنه فكأ%نه أ%تاه ف

الظ©لمة، وداجاه أ%يضاv: عاش.ر.ه وجام.له. التهذيب: ويقال داج.ي\ت' فلناv إذا
.�ماس.ح\ت.ه على ما ف قلبه وجام.ل}ته. وال�داجاة�: ال�داراة

وال�داجاة�: ال�طاولة. وداج.ي\ت'ه أ%ي داريته، وكأ%نك ساترته الع.داو.ة%؛ وقال
ق%ع\ن.ب' بن أ�م> صاح1ب�:

كلê ي'داجي على الب.غ\ضاء3 صاح1ب.ه'،
ولن أ�عال1ن.ه'م\ إل با ع.ل%ن'وا

وذكر أ%بو عمرو أ%ن ال�داجاة% أ%يضاv ال%ن\ع' بي الش>د_ة1
والر\خاء. والدeج\ي.ة�، بالضم: ق�ت\رة� الصائد، وجعها الدeجى؛ قال

الش_ماخ:عليها الدeجى ال�س\ت.ن\ش.آت'، كأ%ن_ها
هواد1ج' م.ش\د'ود¬ عليها الزاج,ز'

والدeج\ي.ة�: الصeوف ال4حر، وأ%راد الشماخ هذا، ويقال د'جىÝ؛ قال
ابن بري: وقول أ�مية بن أ%ب عائذ:

به ابن' الدeجى لط1ئاv كالطYحال}
قيل: الدeجى جع د'ج\ية لق�ت\رة1 الصائد، وقيل: جع د'ج\ية{ للظلمة

ل4نه ينام فيها ليلv؛ وقال الطYر,م_اح ف الدeج\ية لق�ت\رة1
الصائد:م'ن\ط%و� ف م'س\توى د'ج\ية{،

كان\طواء3 ال�ر> ب.ي\ن. الس>لم\
ود'ج\ي.ة الق%و\س: جل}د.ةD قدر' إص\ب.ع.ي توضع ف ط%ر.ف السي الذي

ت'ع.ل�ق به القوس وفيه ح.ل}قة فيها طرف السي، وقال: الدeج.ة على أ%ربع
أ%صابع من ع'ن\ت'وت الق%و\س، وهو ال%زe الذي تدخل فيه الغان.ة، والغان.ة

ح.ل}قة رأ}س, الوت.ر. قال أ%بو حنيفة: إذا الت.أ%م. السحاب' وت.ب.س_ط%



حت ي.ع'م_ السماء فقد ت.د.ج_ى. ودجا ش.ع.ر' الاعزة: أ%ل}ب.س ور.ك1ب
ب.عض'ه ب.ع\ضاv ول ي.ن\ت.ف1ش\. وع.ن\ز¬ د.ج\واء�: ساب,غة الش_ع.ر، وكذلك

الناقة. ون,ع\مة داج,ية%: ساب,غ.ة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
Dوإن} أ%صاب.ت\ه'م' ن.ع\ماء� داج,ي.ة

ل ي.ب\ط%ر'وها، وإن فات.ت\ه'م' ص.ب.رو'ا
ويقال: إنه لفي ع.ي\ش� داج� د.ج,ي�ç، كأ%نه ي'راد' به ال%ف}ض'؛ وأ%نشد:

والع.ي\ش' داج� ك%نفاv ج,ل}باب'ه
ابن ال4عراب: الدeج.ى ص1غار' الن_ح\ل، والدeج\ية ولد الن_ح\لة،

وج.م\ع'ها د'جىÝ؛ قال الشاعر,:
ت.د1بe ح'م.ي_ا الكأ}س, فيهم\، إذا ان\ت.ش.و\ا،
د.ب,يب. الدeج.ى و.س\ط% الض_ر,يب, ال�ع.س_ل,

والدeج.ة: الز>رe، وف التهذيب: ز,رe القميص. يقال: أ%صلح د'ج.ة
قم1يصك، والمع د'جات¬ ود'جىÝ. والدeج.ة: ال4صابع وعليها الل©ق}مة. ابن

ال4عراب قال: ماجاةD لل4ع\راب: يقولون ثلث� د'ج.ه\ ي.ح\م1ل}ن. د'ج.ه\
،�إل الغ.ي\هبان1 فال1ن\ث%ج.ه\؛ قال: الدeج.ة� ال4صابع' الثلث
والدeج.ة� الل©ق}مة، والغ.ي\ه.بان� الب.ط}ن'، وال1ن\ث%ج.ة� الس\ت'،

والد_ج\و' ال1ماع؛ وأ%نشد:
ل%م_ا د.جاها ب,م1ت.ل�ç كالق%ص.ب

(* قوله «كالقصب» كذا ف الصل والتهذيب والكم، والذي ف التكملة:
كالصقب بتقدي الصاد على القاف الساكنة أي كالعمود).

@دحا: الد_ح\و': الب.س\ط�. د.ح.ا ال4رض. ي.د\ح'وها د.ح\واv: ب.س.ط%ها.
وقال الفراء ف قوله عز وجل: وال4رض بعد ذلك د.حاها، قال: ب.س.ط%ها؛ قال

شر: وأ%نشدتن أ%عرابية:
المد' ل الذي أ%طاق%ا،

ب.ن.ى السماء4 ف%و\ق%نا ط1باق%ا،
ث د.حا ال4رض. فما أ%ضاقا

قال شر: وفسرته فقالت د.ح.ا ال4رض. أ%و\س.ع.ها؛ وأ%نشد ابن بري لزيد
بن عمرو بن ن'ف%ي\ل:

د.ح.اها، فلما رآها اس\ت.و.ت\
على الاء، أ%ر\س.ى عليها ال1بال



ود.ح.ي\ت' الشيء4 أ%د\حاه' د.ح\ياv: ب.س.ط}ته، لغة ف د.ح.و\ت'ه؛ حكاها
اللحيان. وف حديث علي� وصلته1، رضي ال عنه: اللهم د.اح1ي.

ال%د\ح'و_ات1، يعن باس1ط% ال4ر.ض1ي. وم'و.س>ع.ها، ويروى؛ د.اح1ي.
ال%د\ح1ي_ات1. والد_ح\و': الب.س\ط�. يقال: د.ح.ا ي.د\ح'و وي.د\ح.ى أ%ي ب.س.ط%

ووسع. وال�د\ح1يe والد\ح1يe وال�د\ح1ي_ة والد\ح1ي_ة وال�د\ح'و�ة:
م.ب,يض النعام ف الرمل، وزنه أ�ف}ع'ول من ذلك، ل4ن النعامة ت.د\ح'وه

بر,ج\لها ث ت.ب,يض فيه وليس للنعام ع'شÒ. وم.د\ح.ى النعام: موضع بيضها،
وأ�د\ح1يeها: موضعها الذي ت'ف%ر>خ فيه. قال ابن بري: ويقال للنعامة

ب,ن\ت' أ�د\ح1ي_ة{؛ قال: وأ%نشد أ%حد بن عبيد عن ال4صمعي:
ب.ات.ا ك%ر,ج\ل%ي\ ب,ن\ت1 أ�د\ح1ي_ة{،

ي.ر\ت.ج,لن1 الر>ج\ل% بالن_ع\ل,
فأ%ص\ب.حا، والر>ج\ل� ت.ع\ل�وه'ما،

ت.ز\ل%ع' عن ر,ج\ل1ه,ما الق%ح\ل,
يعن ر,ج\ل%ي\ ن.عامة، ل4نه إذا انكسرت إحداها بطلت ال�خرى، ويرتلن

ي.ط}ب'خان، ي.ف}ت.ع1لن من ال1ر\ج.ل، والن_ع\ل ال4رض الصeلبة،
وقوله: والرج\ل� تعلوها أ%ي ماتا من البد والراد' يعلوها، وت.ز\ل%ع' تزلق،

والق%ح\ل� اليابس ل4نما قد ماتا.
وف الديث: ل تكونوا كق%ي\ض, ب.ي\ض� ف أ%داح1ي_؛ هي جع

ال�د\ح1ي>، وهو الوضع الذي تبيض فيه النعامة وت'ف}ر,خ. وف حديث ابن عمر: فد.ح.ا
الس_ي\ل� فيه بالب.ط}حاء3 أ%ي ر.م.ى وأ%ل}ق%ى. وال�د\ح1يe: من منازل

القمر شبيه بأ�د\ح1ي> الن_عام، وقال ف موضع آخر: ال�د\ح1يe منزلD بي
الن_عائ1م, وس.ع\د{ الذ�اب,ح, يقال له الب.ل}د.ة. وسئل ابن السيب عن

الد_ح\و, بالجارة فقال: ل بأ}س به، أ%ي ال�راماة با والسابقة. ابن
ال4عراب: يقال هو ي.د\ح'و بال%ج.ر, بي.د1ه أي ي.ر\م1ي به ويدفعه، قال:

vوالد_اح1ي الذي ي.د\ح'و ال%ج.ر بيده1، وقد د.ح.ا به ي.د\ح'و د.ح\وا
:vود.حا ال%ط%ر' ال%ص.ى عن وجه ال4رض د.ح\وا .vود.ح.ى ي.د\ح.ى د.ح\يا

ن.ز.عه. والطر الداحي ي.د\ح.ى ال%ص.ى عن وجه ال4رض: ي.ن\ز,ع'ه؛ قال
أ%وس بن ح.ج.ر:

ي.ن\ز,ع' جل}د. ال%ص.ى أ%ج.شe م'ب\ت.ر,ك¬،
كأ%ن_ه فاح1ص¬ أو\ لع1ب¬ داح1ي



وهذا البيت نسبه ال4زهري لعبيد وقال: إنه يصف غيثاv. ويقال لل�ع1ب
بال%و\ز: أ%ب\ع1د1 ال%ر\م.ى واد\ح'ه أي ار\م1ه1؛ وأ%نشد ابن بري:

ف%ي.د\ح'و ب,ك. الد_اح1ي إل ك�لY س.و\ء4ة{،
ف%ي.ا ش.ر_ م.ن\ ي.دحو بأ%ط}ي.ش م'د\ح.و,ي

وف حديث أ%ب رافع: كنت أ�لع1ب' ال%س.ن والسي، رضوان ال عليهما،
بال%د.اح1ي؛ هي أ%حجار أ%مثال الق1ر.ص.ة، كانوا يف1رون ح'ف}رة

وي.د\ح'ون فيها بتلك ال4ح\جار، فإن وقع الجر فيها غ%ل%ب صاح1ب'ها، وإن ل ي.ق%ع
غ�ل1ب.. والد_ح\و': هو ر.م\ي' الل�ع1ب بال%ج.ر وال%و\ز, وغيه1.

وال1د\حاة: خ.ش.بة ي.د\ح.ى با الصب,يe فتمر على وجه ال4رض ل تأ}ت
على شيء إل اج\ت.ح.ف%ت\ه. شر: ال1د\حاة لعبة يلعب با أ%هل مكة، قال:

وسعت ال4س.د1ي_ يصفها ويقول: هي ال%داح1ي وال%س.اد1ي، وهي أ%حجار
،vأ%مثال الق1ر.صة وقد ح.ف%روا ح'ف}رة بقدر ذلك ال%ج.ر في.ت.ن.ح_ون قليل

ث ي.د\ح'ون بتلك ال4ح\جار إل تلك ال�ف}رة، فإن وقع فيها الجر فقد
ق%م.ر، وإل� فقد ق�م1ر.، قال: وهو ي.د\ح'و وي.س\د'و إذا د.حاها على

ال4رض إل ال�ف}رة، وال�ف}رة هي أ�د\ح1ي_ة، وهي اف}ع'ولة من د.ح.و\ت.
ود.حا الفرس' ي.د\ح'و د.ح\واv: ر.م.ى بيديه ر.م\ياv ل ي.ر\ف%ع س'ن\ب'ك%ه عن

.vويقال للف%ر.س: م.ر_ ي.د\ح'و د.ح\وا .vال4رض كثيا
الع1ت\ر,يفي: ت.د.ح_ت1 الب,ل� إذا ت.ف%ح_ص.ت ف م.بار,ك1ها

الس_ه\لة1 حت تدع فيها ق%رام1يص. أ%م\ثال% ال1فار,، وإنا تفعل ذلك إذا سنت.
ونام فلن ف%ت.د.ح_ى أ%ي اض\ط%ج.ع ف س.عة% من ال4رض.

ود.ح.ا الرأ%ة% ي.د\ح'وها: ن.ك%ح.ها. والد_ح\و': اس\ت1ر\سال الب.ط}ن,
إل أ%س\ف%ل% وع1ظ%م'ه؛ عن ك�راع. ود1ح.ي\ة% الك%ل}ب,يe؛ حكاه ابن

السكيت بالكسر، وحكاه غيه بالفتح، قال أ%بو عمرو: وأ%صل هذه الكلمة السي�د
بالفارسية. قال الوهري: د1ح\ي.ة، بالكسر، هو د.ح\ي.ة� بن' خ.ليفة

الك%ل}ب,يe الذي كان جبيل�، عليه السلم، يأ}ت ف صورته وكان من أ%جل الناس
وأ%حسنهم صورة. قال ابن بري: أ%جاز ابن السكيت ف د1ح.ي\ة الك%ل}ب,ي� فتح

الدال وكسرها، وأ%ما ال4صمعي ففتح الدال ل غي. وف الديث: كان جبيل،
عليه السلم، يأ}تيه ف صورة د1حي\ة. والد>ح\ية: رئيس' ال�ن\د1

وم'ق%د_م'هم، وكأ%نه من د.حاه ي.د\ح'وه إذا ب.س.طه وم.ه_ده ل4ن الرئيس له
الب.س\ط والت_م\هيد، وقلب' الواو فيه ياءé نظي ق%ل}ب,ها ف ف1تية



وص1ب\ية، وأ%نكر ال4صمعي فيه الك%سر. وف الديث: يدخل البيت. العمور. كل�
يوم سبعون أ%لف. د1ح\ي.ة{ مع كل د1ح\ية{ سبعون أ%لف. م.ل%ك{؛ قال:
والد>ح\ية رئيس ال�ن\د1، وبه س'م>ي. د1ح\ية� الك%ل}ب,ي�. ابن ال4عراب:

الد>ح\ية رئيس القوم وسي>دهم، بكسر الدال، وأ%م�ا د.حية بالف%ت\ح ود1ح\ية
:eبطن. والد_ح1ي çفهما اب\نا معاوية بن, بكر, بن, ه.واز,ن. وبنو د'ح.ي�

موضع.
@دخي: الد_خ.ى: الظلمة. وليلة د.خ\ياء�: م'ظ}ل1م.ة. وليل د.اخ�:

م'ظ}ل1م. قال ابن سيده: فإم�ا أ%ن يكون على الن_سب,، وإما أ%ن يكون على ف1ع\ل�
ل ن.س\معه.

@ددا: الوهري: الد_د' الله\و' واللع1ب'. وف الديث: ما أ%نا م1ن\ د.د{
،vمثل ق%فا vول الد_د' م1ن>ي، قال: وفيه ثلث لغات: هذا د.د¬، ود.دا

ود.د.نD؛ قال طرفة:
،vد\و.ة�كأ%ن� ح'دوج. الال1ك1ي�ة، غ

خ.لي.ا س.ف1ي� بالن_واص1ف1 م1ن\ د.د1
ويقال: هو موضع؛ قال ابن بري: صواب هذا الرف أن ي'ذ}كر ف فصل د.د.ن%

أ%و ف فصل د.د.ا من العتل، ل4نه يائي مذوف اللم، وترجم عليه الوهري
ف حرف الدال ف ترجة دد. وال�د'وج: جع ح1د\ج� وهي مراكب النساء،

والال1ك1ي�ة: منسوبة إل مالك بن سعد بن ض'ب.ي\ع.ة، والس_ف1ي': جع
س.ف1ينة، والن_واص1ف': جع ناص1فة الر_ح.بة الواس1عة تكون ف الوادي؛ قال ابن

ال4ثي: الد_د' الله\و والل�ع1ب'، وهي مذوفة اللم، وقد
اس\ت'ع\م1ل%ت\ م'ت.م_مة د.دىÝ كن.دىÝ وع.صاv، ود.د¬ مثل% دم، ود.د.نD كب.د.ن{؛ قال:

vكقولم ي.د¬ ف ي.د\ي�، أ%و نونا éو الذوف أ%ن يكون ي.اء�فل ي.خ\ل
كقولم ل%د' ف ل%د'ن}، ومعن تنكي, الد>د1 ف ال4و_ل, الش>ياع

والستغراق وأ%ن ل يبقى شيء# منه إل هو م'ن.ز_ه عنه أ%ي ما أنا ف شيء من
الله\و, والل�ع1ب، وتعريفه ف الملة الثانية ل4نه صار معهوداv بالذكر

كأ%نه قال ول ذلك النوع، وإنا ل يقل ول هو م1ن>ي ل4ن الصريح آكد
وأ%بلغ، وقيل: اللم ف الدد لستغراق جنس اللعب أ%ي ول جنس اللعب من،

سواء كان الذي قلته أو غيه. من أ%نواع اللعب واللهو، واختار الزمشري
ال4ول، قال: وليس يسن أ%ن يكون لتعريف النس ويرج عن التئامه، والكلم
جلتان، وف الوضعي مضاف مذوف تقديره ما أنا من أ%هل د.د{ ول الد_د' من



Dود.ي\د¬ ود.ي.د.ان vأ%شغال. ابن ال4عراب: يقال هذا د.د¬ ود.دا
ود.د.نD ود.ي\د.ب'ونD ل1ل�ه\و,. ابن السكيت: ما أ%4ن.ا م1ن\ د.داv ول

الد_د.ا م1ن>ي.ه\، ما أ%ن.ا من الباط1ل, ول الباط1ل� من>ي. وقال الليث: د.د¬
حكاية الس\ت1نان1 للط�ر.ب, وض.ر\ب' ال4صاب,ع, ف ذلك، وإن ل ت'ض\ر.ب

بعد. الري ف ب,طال%ة{ فهو د.د¬ ؛ قال الطرماح:
واس\ت.ط}ر.ق%ت\ ظ�ع\ن'ه'م\ ل%م_ا اح\ز.أ%ل� ب,ه,م\
آل� الضeح.ى ن.اش1طاv من\ د.اع1بات1 د.د1

أ%راد بالن_اش1ط1 ش.و\قاv ناز,عاv. قال الليث: وأ%نشده بعضهم: من
د.اع1ب� د.د1د1؛ قال: ل�ا جعله نعتاv للد�اع1ب, كس.ع.ه بدال ثالثة ل4ن

vالنعت ل يتمكن حت يتم_ ثلثة أ%ح\ر'ف{ فما فوق ذلك، فصار د.د1د1 ن.ع\تا
ل1لد_اع1ب اللع1ب,3، قال: فإذا أ%رادوا اشتقاق الفعل منه ل ي.ن\ف%ك

لكثرة الدالت، فيفصلون بي حرف الصدر بمزة فيقولون د.أ}د.د. ي'د.أ}د1د'
د.أ}د.د.ةv، وإنا اختاروا المزة لنا أ%قوى الروف، ونو ذلك كذلك.

أ%بو عمرو: الد_اد1ي ال�ول%ع بالله\و الذي ل ي.كاد ي.ب\ر.ح'ه.
vود1ر\يانا v؛ عن اللحيان، ود1ر\ي.ةvود1ر\با vدري: د.ر.ى الشيء4 د.ر\با@

ود1راي.ةv: ع.ل1م.ه'. قال سيبويه: الد_ر\ي.ة� كالد>ر\ي.ة1 ل ي'ذ}ه.ب'
به إل ال%ر_ة1 الواحدة ولكنه على معن الال. ويقال: أ%تى هذا

ال4م\ر. من غي د1ر\ية أ%ي من غي ع1ل}م�. ويقال: د.ر.ي\ت الشيء4 أ%د\ر,يه1
ع.ر.ف}ته، وأ%د\ر.ي\ت'ه غيي إذا أ%ع\ل%م\ته. الوهري: د.ر.ي\ته ود.ر.ي\ت

به د.ر\ياv ود.ر\ية ود1ر\يةv ود1راية أ%ي علمت له؛ وأ%نشد:
له'م_ ل أ%د\ر,ي، وأ%ن\ت الد_ار,ي،

ك�ل© ام\ر,ئ� م1ن\ك على م1ق}دار,
وأ%د\راه به: أ%ع\ل%مه. وف التنزيل العزيز: ول أ%د\ر.اك�م\ به، فأ%ما

من قرأ%: أ%د\ر.أ%ك�م به، مهموز، فل%ح\ن¬. قال الوهري: وقرئ ول
أ%د\ر.أ%ك�م به؛ قال: والوجه فيه ت.ر\ك المز؛ قال ابن بري: يريد أ%ن�

أ%د\ر.ي\ته وأ%د\ر.اه'، بغي هز، هو الصحيح؛ قال: وإنا ذكر ذلك لقوله فيما بعد
م'د.اراة الناس، يهمز ول يهمز. ابن سيده: قال سيبويه وقالوا ل أ%د\ر،

فحذفوا الياء4 لكثرة استعمالم له كقولم ل%م أ�ب.ل} ول%م يك'، قال:
ونظيه ما حكاه اللحيان عن الكسائي: أ%ق}ب.ل% ي.ض\ر,ب'ه ل ي.أ}ل�، مضموم.

اللم, بل واو؛ قال ال4زهري: والعرب ربا حذفوا الياء من قولم ل



أ%د\ر, ف موضع ل أ%د\ر,ي، يكت.ف�ون بالكسرة منها كقوله تعال: والليل إذا
ي.س\ر,؛ وال4صل ي.س\ري؛ قال الوهري: وإنا قالوا ل أ%د\ر, بذف الياء

لكثرة الستعمال كما قالوا ل%م\ أ�ب.ل} ول ي.ك'. وقوله تعال: وما أ%دراك.
ما ال�ط%مة؛ تأ}ويله أ%يe شيء أ%ع\ل%م.ك ما ال�ط%مة. قال: وقولم

ي'صيب' وما ي.د\ر,ي وي'خ\ط1ئ� وما يدر,ي أ%ي إصاب.ت.ه أ%ي هو جاهلD، إن
أ%خطأ% ل ي.ع\ر,ف\ وإن أ%صاب ل ي.ع\ر,ف\ أ%ي ما اخ\تل 

(* قوله «أي ما
اختل إل» هكذا ف الصل)، من قولك د.ر.ي\ت الظباء إذا خ.ت.ل}ت.ها. وحكى ابن

ال4عراب: ما ت.د\ر,ي ما د1ر\ي.ت'ها أ%ي ما ت.ع\ل%م' ما عل}م'ها.
ود.ر.ى الصيد. د.ر\ياv واد_ر.اه وت.د.ر_اه: خ.ت.ل%ه؛ قال:

فإن كنت' ل أ%د\ر,ي الظYباء4، فإن_ن
أ%د'سe لا، تت. التeراب,، الد_واه1يا

وقال: كيف. ت.ران,ي أ%ذ�ر,ي وأ%د_ر,ي
غ1ر_ات1 ج'م\ل�، وت.د_ر.ى غ1ر.ر,ي؟

فال4ول إنا هو بالذال معجمة، وهو أ%ف}ت.ع1ل من ذ%ر.ي\ت تراب العدن،
والثان بدال غي معجمة، وهو أ%ف}ت.ع1ل من اد_راه أ%ي خ.ت.ل%ه، والثالث

ت.ت.ف%ع_ل من ت.د.ر_اه أ%ي خ.ت.ل%ه فأ%سقط إحدى التاءين، يقول: كيف
تران أ%ذ�ر,ي التراب وأ%خ\ت1ل مع ذلك هذه الرأ%ة بالنظر إليها إذا

اغت.ر_ت أ%ي غ%ف%ل%ت. قال ابن بري: يقول أ%ذ�ر,ي التراب وأ%نا قاعد أتشاغل
بذلك لئل ترتاب ب، وأ%نا ف ذلك أ%نظر إليها وأ%خ\ت1ل�ها، وهي أ%يضاv تفعل

كما أ%فعل أ%ي أ%غ}ت.رeها بالنظر إذا غ%ف%ل%ت فتران وت.غ\ت.رeن إذا
غ%ف%ل}ت فت.خ\ت1ل�ن وأ%خ\ت1ل�ها. ابن السكيت: د.ر.ي\ت فلناv أ%د\ر,يه

د.ر\ياv إذا خ.ت.ل}ت.ه؛ وأ%نشد لل4خطل:
فإن ك�نت ق%د\ أ%ق}ص.د\تن، إذ ر.م.ي\تن

بس.ه\م1ك، فالر_امي ي.ص1يد' ول ي.د\ر,ي
أ%ي ول ي.خ\ت1ل� ول ي.س\ت.ت1ر'. وقد دار.ي\ته إذا خات.ل}ته.

والد_ر,ي_ة: الناقة والبقرة ي.س\ت.ت1ر' با من الصيد فيخت1ل�، وقال أ%بو زيد: هي
مهموزة ل4نا ت'د\رأ� للصيد أ%ي تدفع، فإن كان هذا فليس من هذا الباب.

وقد أ}د_ر.ي\ت د.ر,ي_ة وت.د.ر_يت. والد_ر,ي�ة: الوحش من الصيد خاصة.
التهذيب: ال4صمعي الد_ر,ي�ة، غي مهموز، داب_ة يستتر با الصائد الذي



يرمي الصيد ليصيده، فإذا أ%مكن.ه رمى، قال: ويقال من الد_ر,ي�ة
اد_ر.ي\ت ود.ر.ي\ت. ابن السكيت: ان\د.ر.أ}ت' عليه ان\د1راءé، قال: والعامة تقول

ان\د.ر.ي\ت. الوهري: وت.د.ر_اه واد_راه بعن خ.ت.له، ت.ف%ع_ل
واف}ت.ع.ل بعن؛ قال س'ح.يم:
وماذا ي.د_ر,ي الشeع.راء� م1ن>ي،

وق%د\ جاو.ز\ت' ر.أ}س. ال4ر\ب.ع1ي,؟
قال يعقوب: كسر نون المع ل4ن القواف مفوضة، أ%ل ترى إل قوله:

أ%خو خ.م\س3ي م'ج\ت.مع¬ أ%ش'د>ي،
ون.ج_ذ%ن م'داو.ر.ة� الشeؤ'ون1

واد_ر.و\ا مكاناv: اع\ت.م.دوه بالغارة والغ.ز\و. التهذيب: بنو فلن
اد_ر.و\ا فلناv كأ%ن_هم اع\ت.م.دوه بالغارة والغزو؛ وقال س'ح.يم بن و.ثيل

الرياحي:
أ%ت.ت\نا عام1ر¬ من أ%ر\ض, رام�،

م'ع.لYق%ة% الك%نائ1ن, ت.د_ر,ينا
vمهموزا �وال�د.ار.اة� ف ح'س\ن ال�ل�ق وال�عاش.رة1 مع الناس يكون

وغي مهموز، فمن هزه كان معناه الت>قاء4 لش.ر>ه، ومن ل يهمزه جعله من
د.ر.ي\ت الظ�ب\ي أ%ي اح\ت.ل}ت له وخ.ت.ل}ته حت أ%ص1يد.ه. ود.ار.ي\ته من

د.ر.ي\ت أ%ي خ.ت.ل}ت. الوهري: وم'د.ار.اة الناس ال�داجاة
وال�لي.ن.ة؛ ومنه الديث: رأ}س الع.ق}ل, بعد. اليان1 بال م'د.ار.اة� الناس, أ%ي

م'لي.ن.ت'ه'م وح'سن' ص'ح\ب.ت1ه,م واح\ت1مال�ه'م لئ%ل� ي.ن\ف1روا
ع.ن\ك.. ود.ار.يت الرجل%: لي.ن\ته ور.ف%ق}ت به، وأ%صله من د.ر.ي\ت الظ�ب\ي

أ%ي اح\ت.ل}ت له وخ.ت.ل}ته حت أ%صيد.ه. ود.ار.ي\ت'ه ود.ارأ}ته:
أ%ب\ق%ي\ته، وقد ذكرناه ف المز أ%يضاv. ودارأ}ت الرجل% إذا د.اف%ع\ت.ه، بالمز،

وال4صل ف التداري الت_دار'ؤ'، ف%ت'ر,ك. ال%م\ز ون'ق1ل% الرف إل
التشبيه بالتقاضي والتداعي.

والد_ر\وان�: ول%د' الض>ب\عان1 من الذYئ}بة؛ عن كراع.
وال1د\ر.ى وال1د\راة وال%د\ر,ي.ة�: الق%ر\ن�، والمع م.دار�

وم.دار.ى، ال4لف بدل من الياء. ود.ر.ى ر.أ}س.ه بال1د\رى: م.ش.ط%ه. ابن
ال44ثي: ال1د\ر.ى وال1د\ر.اة� شيء ي'ع\م.ل من حديد أ%و خشب على شكل سن�ç من

أ%س\نان ال�ش\ط1 وأ%ط}ول� منه، ي'س.ر_ح' به الش_ع.ر ال�ت.ل%ب>د'



وي.ست.عمله من ل يكن له م'ش\ط؛ ومنه حديث أ�ب�ç: أ%ن جاريةv له كان.ت
ت.د_ري رأ}س.ه' ب,م1د\راها أ%ي ت'س.ر>ح'ه. يقال: اد_ر.ت الرأ%ة ت.د_ر,ي

اد>راءé إذا س.ر_ح.ت\ شعرها به، وأ%صلها ت.د\ت.ري، ت.ف}ت.ع1ل من استعمال
ال1د\رى، فأ�دغمت التاء ف الدال. وقال الليث: ال1د\راة� حديدة

ي'ح.كe با الرأ}س يقال لا س.ر\خار.ه\، ويقال م1د\رىÝ، بغي هاء، وي'ش.ب_ه
ق%ر\ن� الث�و\ر, به؛ ومنه قول النابغة:
ش.ك_ الف%ر,يص.ة% بال1د\رى فأ%ن\ف%ذ%ها،
ش.ك_ ال�ب.ي\ط1ر, إذ} ي.ش\ف1ي, م1ن. الع.ض.د1

Ýوف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان ف ي.د1ه1 م1د\رى
ي.ح'كe با رأ}س.ه ف%ن.ظ%ر إل%ي\ه ر.جلD من ش.ق> بابه1 قال: لو ع.ل1م\ت'

أ%ن_ك ت.ن\ظ�ر ل%ط%ع.ن\ت' به ف ع.ي\ن,ك.. فقال: وربا قالوا للم1د\راة1
م.د\ر,ي.ة، وهي الت حد>د.ت حت صارت م1د\راةv؛ وحدث النذري أ%ن الرب

أ%نشده:
ول ص'وار م'د.ر_اة{ م.ناس1ج'ها،

مثل� الفريد1 الذي ي.ج\ري م1ن. الن>ظ}م,
قال: وقوله م'د.ر_اة كأ%نا ه'ي>ئ%ت بال1د\رى من طول شعرها، قال:

والف%ر,يد' جع الفريدة، وهي ش.ذ}رة من فضة كاللؤلؤ، ش.ب_ه بياض أ%جسادها
كأ%نا الفضة. الوهري ف ال1د\راة1 قال: وربا ت'ص\ل1ح' با الاشطة

ق�ر'ون% الYساء، وهي شيء كال1س.ل�ة يكون م.ع.ها؛ قال:
ت.ه\ل1ك' ال1د\راة� ف أ%كg9ناف1ه،

وإ,ذا ما أ%ر\س.ل%ت\ه' ي.ع\ت.ف1ر\
ويقال: ت.د.ر_ت الرأ%ة أ%ي س.ر_حت شع.رها. وقولم ج.أ}ب' ال1د\رى
أ%ي غ%ل1يظ الق%ر\ن1، ي'د.ل9 بذلك على ص1غ.ر س1ن> الغزال ل4ن ق%ر\ن.ه ف

أ%ول ما يطلع يغلظ ث يدق بعد ذلك؛ وقول الذل:
وبالترك قد دمها

وذات ال�دارأ%ة الغائط
(* قوله «وبالترك قد دمها إل» هذا البيت هو هكذا ف الصل.)

الدمومة: الطلية كأ%نا طليت بشحم. وذات الدارأ%ة: هي الشديدة النفس
فهي ت'د\رأ�؛ قال ويروى:
وذات الداراة والغائط



قال: وهذا يدل على أ%ن المز فيه وترك المز جائز.
@درحي: الوهري: الد_ر\حاي.ة� الرج'ل� الض_خ\م القصي، وهي ف1ع\لي.ةD؛

قال الراجز:
ع.ك%و_كاv، إذا م.ش.ى، د1ر\حاي.ه\
ت.ح\س3ب'ن ل أ%عرف' ال�داي.ه\

قال الشيخ: د1ر\حاية ينبغي أ%ن يكون ف باب الاء وفصل الدال والياء
آخره زائدة ل4ن الياء ل تكون أ%صلv ف بنات ال4ربعة.

،vدسا: د.س.ى ي.د\س.ى: نقيض' ز.كا. الليث: د.سا فلن ي.د\س'و د.س\و.ة@
وهو نقيض ز.كا ي.ز\ك�و ز.ك%اةv، وهو داس� ل زاك{، ود.س_ى ن.ف}س.ه. قال:
ود.س.ى ي.د\س.ى لغة، وي.د\س'و أ%صوب. ابن ال4عراب: د.سا إذا اس\ت.خ.ف%ى.

قال أ%بو منصور: وهذا يقرب ما قال الليث، قال: وأ%حسبهما ذهبا إل قلب
حرف التضعيف، واعتب الليث ما قاله ف د.سى من قوله عز وجل: قد أ%فلح من

ز.ك�اها وقد خاب م.ن\ د.س�اها؛ أ%ي أ%خفاها، وقد تقدم قولنا إ,ن�
د.س�اها ف ال4صل د.س_سها، وإ,ن السينات توالت فقلبت إحداهن ياءé، وأ%ما

د.س_ى غي. م'ح.و_ل عن الضعف من باب الد_س> فل أ%عرفه ول أ%سعه،
والعن خاب من د.س_ى نفس.ه أ%ي أ%خ\م.لها وأ%خ.س_ ح.ظYها، وقيل خابت

نفس¬ د.س�اها ال عز وجل. وكل شيء أ%خ\ف%ي\ته وقل�ل}ته فقد د.س.س\ته، روى
ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده:

ن.ز'ور' ام\ر.أ% أ%ما الل%ه ف%ي.ت_ق1ي،
وأ%م�ا ب,فع\ل, الصال1ح1ي. فيأ}ت.م1ي

قال: أ%راد في.أ}ت.مe. قال أ%بو اليثم: د.س_ى فلن نف}س.ه إذا
�أ%خفاها وأ%خلها ل�ؤ\ماv مافة أ%ن يت.ن.ب_ه له في'ستضاف.. ودس.ا الليل

د.س\واv ود.س\ياv: وهو خلف ز.ك%ا. ود.س_ى نف}س.ه. وت.د.س_ى ود.س�اه:
أ%غراه وأ%ف}س.د.ه. وف التنزيل: وقد خاب. من د.س�اها؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب لرجل من طي>ء:
وأ%نت. الذي د.س_ي\ت. ع.م\راv، فأ%ص\ب.ح.ت

ن,ساؤ'ه'م' منهم أ%رام1ل� ض'ي_ع'
قال: د.س_ي\ت أ%غ}و.ي\ت وأ%فسد\ت، وعمرو قبيلة.

@دشا: ثعلب عن ابن ال4عراب: د.ش.ا إذا غاص. ف الرب.
@دعا: قال ال تعال: واد\عوا ش'هداءكم من دون ال إن كنتم صادقي؛



قال أ%بو إسحق: يقول اد\عوا من اس\ت.دع.يت'م طاعت.ه ورج.و\ت م.عونت.ه ف
التيان بسورة مثله، وقال الفراء: وادعوا شهداءكم من دون ال، يقول:

آل1ه.ت.كم، يقول اس\ت.غ1يثوا بم، وهو كقولك للرجل إذا ل%ق1يت. العدو�
خالياv فاد\ع' السلمي، ومعناه استغث بالسلمي، فالدعاء ههنا بعن

الستغاثة، وقد يكون الدeعاء� ع1بادةv: إم الذين ت.د\عون من دون ال ع1باد¬
أ%مثال�كم، وقوله بعد ذلك: فاد\ع'وهم فل}ي.س\تجيبوا لكم، يقول: ادعوهم ف
النوازل الت تنزل بكم إن كانوا آلة كما تقولون ي'جيبوا دعاءكم، فإن
د.ع.و\ت'موهم فلم ي'جيبوكم فأ%نتم كاذبون أ%نم آلةD. وقال أ%بو إسحق ف
قوله: أ�ج,يب' دعوة الد_اع, إذا د.عان1؛ معن الدعاء ل على ثلثة أ%وجه:

فضرب¬ منها توحيده' والثناء� عليه كقولك: يا ال� ل إله إل أ%نت،
وكقولك: رب_نا لك. المد'، إذا ق�ل}ت.ه فقد. دع.و\ته بقولك رب_نا، ث

أ%تيت. بالثناء والتوحيد، ومثله قوله: وقال ربeكم ادعون أ%س\ت.ج,ب\ لكم
إن� الذين ي.س\ت.كبون عن ع1بادت؛ فهذا ض.ر\ب¬ من الدعاء، والضرب الثان

مسأ%لة ال العفو. والرحة وما ي'ق%ر>ب منه كقولك: اللهم اغفر لنا،
،vوولدا vمن الدنيا كقولك: اللهم ارزقن مال Yوالضرب الثالث مسأ%لة ال%ظ

وإنا سي هذا جيعه دعاء ل4ن النسان ي'ص.د�ر ف هذه ال4شياء بقوله
يا ال يا رب� يا رحن'، فلذلك س'م>ي دعاءé. وف حديث عر.فة: أ%كثر

د'عائي ودعاء ال4نبياء ق%ب\لي بع.رفات ل إله إل ال� وحده. ل شريك
�له، له ال�لك' وله المد' وهو على كل شيء قدير، وإنا سي التهليل
والتحميد' والتمجيد' دعاءé ل4نه بنزلته ف است1يجاب ثواب, ال وجزائه

كالديث الخر: إذا ش.غ.ل% ع.ب\دي ثناؤه علي_ عن مسأ%لت أ%ع\ط%ي\ت'ه
أ%ف}ض.ل% ما أ�ع\ط1ي السائ1لي، وأ%ما قوله عز وجل: فما كان د.ع\واه'م\ إذ

جاء4هم بأ}س'نا إل أ%ن قالوا إنا كنا ظالي؛ العن أ%نم ل ي.ح\ص'لوا
ما كانوا ين\ت.ح1لونه من الذ}هب والد>ين, وما ي.د_عونه إل على

الع\ت1راف1 بأ%نم كانوا ظالي؛ هذا قول أ%ب إسحق.
قال: والد_ع\و.ى اسم¬ لا ي.د_عيه، والد_ع\وى ت.ص\ل�ح أ%ن تكون ف

معن الدeعاء، لو قلت اللهم أ%ش\ر,ك}نا ف صال, د'عاء3 ال�س\لمي أ%و
د.ع\و.ى السلمي جاز؛ حكى ذلك سيبويه؛ وأ%نشد:

قالت ود.ع\واها كث1ي¬ ص.خ.ب'ه\
وأ%ما قوله تعال: وآخ1ر' د.ع\واهم أ%ن1 المد' ل رب� العالي؛ يعن



أ%ن� د'عاء4 أ%هل, ال%ن_ة ت.ن\زيه' ال3 وت.ع\ظ1يم'ه، وهو قوله:
د.ع\واهم فيها س'ب\حانك. اللهم_، ث قال: وآخر' د.ع\واهم أ%ن المد' ل رب�

العالي؛ أ%خب. أ%نم يب\ت.د1ئ�ون د'عاء4هم بت.ع\ظيم ال وت.نزيهه
،éوتميد.ه' دعاء éوي.خ\ت1م'ونه بش'ك}ره والثناء عليه، فج.عل تنزيهه دعاء

والد_عوى هنا معناها الدeعاء. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه
قال: الدeعاء� هو الع1باد.ة، ث قرأ%: وقال ربeكم اد\عون أ%س\ت.ج,ب\

لكم إن� الذين يس\ت.ك}بون عن ع1بادت؛ وقال ماهد ف قوله: واص\ب,ر\
نف}س.ك. مع الذين ي.د\ع'ون ر.ب_هم بالغ.داة1 والع.ش1ي�، قال: ي'ص.ل©ون%

الص_ل%وات1 المس.، ور'و,ي مثل ذلك عن سعيد بن السيب ف قوله: لن
ن.د\ع'و. من دونه إلاv؛ أ%ي لن ن.ع\ب'د إلاv د'ون.ه. وقال ال عز وجل:
أ%ت.د\ع'ون ب.ع\لv؛ أ%ي أ%ت.ع\ب'دون ر.ب�اv س1و.ى ال، وقال: ول ت.د\ع' مع.

ال3 إلاv آخر.؛ أ%ي ل ت.ع\ب'د\. والدeعاء�: الر_غ}ب.ة� إل ال
عز وجل، د.عاه' د'عاءé ود.ع\و.ى؛ حكاه سيبويه ف الصادر الت آخرها أ%لف

التأ}نيث؛ وأ%نشد لب'ش.ي\ر بن الن>ك}ث1:
و.ل�ت ود.ع\واها ش.ديد¬ ص.خ.ب'ه\

ذك�ر. على معن الدعاء. وف الديث: لول د.ع\و.ة� أ%خ1ينا س'ل}يمان%
ل4ص\ب.ح. م'وث%قاv ي.ل}ع.ب' به و,ل}دان� أ%هل, الدينة؛ يعن الش_ي\طان

الذي ع.ر.ض. له ف صلته، وأ%راد بد.ع\و.ة1 س'ل}ىمان%، عليه السلم،
قوله: وه.ب\ ل م'ل}كاv ل ينبغي ل4ح.د{ من ب.ع\دي، ومن جلة م'لكه تسخي

الشياطي وانق1ياد'هم له؛ ومنه الديث: سأ�خ\ب,ر'كم بأ%و_ل أ%مري
د.ع\وة� أ%ب إبراهيم وب,شارة� ع1يسى؛ د.ع\وة� إبراهيم، عليه السلم، قوله'

تعال: ر.ب_نا واب\ع.ث} ف1يه,م\ ر.س'ولv منهم ي.ت\ل�و عليهم آيات1ك.؛
وب,شار.ة� عيسى، عليه السلم، قوله تعال: وم'ب.ش>راv بر.س'ول� يأ}ت من

ب.ع\دي اس\مه' أ%ح\م.د'.وف حديث معاذ، رضي ال عنه، لا أ%صاب.ه' الطاعون
�قال: لي\س. ب,ر,ج\ز� ول طاعون{ ولكنه ر.ح\مة� ر.ب>كم ود.gو.ة

نب,ي>ك�م، صلى ال عليه وسلم؛ أ%راد قوله: اللهم اجع.ل} ف%ناء4 أ�م_ت
بالط�ع\ن والطاعون1، وف هذا الديث ن.ظ%ر، وذلك أ%نه قال لا أ%صاب.ه'

الطاعون فأ%ثب.ت. أ%نه طاعونD، ث قال: ليس. بر,ج\ز� ول طاعون{ فن.ف%ى أ%نه
طاعونD، ث فس_ر قوله ولكن_ه رحةD من رب>كم ود.عوة� نب,ي>كم فقال

أ%راد قوله: اللهم اجع.ل} ف%ناء4 أ�م_ت بالط�ع\ن والطاعون، وهذا فيه



ق%ل%ق. ويقال: د.ع.و\ت ال له ب.ي\ر� وع.لي\ه ب,ش.ر�ç. والد_عوة: ال%ر_ة
الواحدة% من الدeعاء؛ ومنه الديث: فإن د.ع\وت.هم ت'ح1يط� من ورائهم

أ%ي ت�وط�هم وتك}ن'ف�هم وت.ح\ف%ظ�هم؛ يريد أهل% السeن�ة دون الب,د\عة.
والدعاء�: واحد ال4د\عية، وأ%صله د'عاو لنه من د.ع.و\ت، إل أن الواو
ل�ا جاءت بعد ال4لف ه'م1زت\. وتقول للمرأ%ة: أ%نت1 ت.د\ع1ي.، وفيه لغة

ثانية: أ%نت ت.د\ع'و,ين.، وفيه لغة ثالثة: أ%نت1 ت.د\ع'ي.، بإشام
العي الضمة، والماعة أ%ن\ت'ن> ت.د\ع'ون% مثل الرجال سواءé؛ قال ابن بري:

قوله ف اللغة الثانية أ%نت1 ت.د\ع'و,ين. لغة غي معروفة.
والد_ع_اءة�: ال4ن\م'ل%ة� ي'د\عى با كقولم الس>ب_ابة كأنا هي

الت ت.د\ع'و، كما أ%ن السبابة هي الت كأ%نا ت.س'بe. وقوله تعال: له
د.ع\وة� الق�؛ قال الزجاج: جاء ف التفسي أ%نا شهادة أ%ن لإله إل

ال، وجائز¬ أ%ن تكون، وال أ%4علم، دعوة� الق> أ%نه م.ن د.عا ال
م'و.ح>داv اس\ت'جيب له دعاؤه. وف كتابه، صلى ال عليه وسلم، إل

ه1ر.ق}ل%: أ%د\ع'وك. ب,د1عاية1 الس\لم أ%ي ب,د.ع\و.ت1ه، وهي كلمة
الشهادة الت ي'د\عى إليها أ%هل� ال1ل%ل, الكافرة، وف رواية: بداعية1

الس\لم,، وهو مصدر بعن الد_ع\وة1 كالعافية والعاقبة. ومنه حديث ع'م.ي\ر
بن أ%ف}صى: ليس ف ال}يل, داع1يةD ل1عامل� أ%ي ل د.ع\وى لعامل, الزكاة

فيها ول ح.ق_ ي.د\ع'و إل قضائه ل4نا ل ت.جب فيها الزكاة. ود.عا
الرجل% د.ع\واv ود'عاءé: ناداه، والسم الدع\وة. ود.ع.و\ت فلناv أ%ي ص1ح\ت

به واس\ت.د\ع.ي\ته. فأ%ما قوله تعال: ي.د\ع'و ل%م.ن\ ض.رeه أ%ق}ر.ب'
من ن.ف}ع1ه؛ فإن أ%با إسحق ذهب إل أ%ن ي.د\ع'و بنزلة يقول، ول%م.ن\

مرفوع¬ بالبتداء ومعناه يقول� ل%م.ن\ ض.رeه أ%قرب' من ن.ف}عه إله¬ وربÒ؛
وكذلك قول عنترة:

ي.د\ع'ون% ع.ن\ت.ر.، والر>ماح' كأ%نا
أ%ش\طان� بئر� ف ل%بان1 ال4د\ه.م,

معناه يقولون: يا ع.ن\ت.ر، فدل�ت ي.د\ع'ون عليها. وهو م1ن>ي
د.ع\و.ة% الرجل, ود.ع\وة� الرج'ل,، أ%ي قدر' ما بين وبينه، ذلك ي'ن\ص.ب' على

أ%نه ظرف وي'رفع على أ%نه اسم¬. ولبن فلن{ الد_ع\وة� على قوم1هم أ%ي
ي'ب\دأ� بم ف الدعاء إل أ%ع\ط1يات1هم، وقد انتهت الد_ع\وة إل بن

فلن{. وكان عمر بن الطاب، رضي ال عنه، ي'قد>م' الناس. ف



أ%عط1يات1ه,م على ساب,قت1هم، فإذا انتهت الد_ع\وة إليه ك%ب_ر أ%ي النداء�
والتسمية� وأ%ن يقال دونك. يا أ%مي. الؤمني.

وت.داعى القوم': دعا بعض'هم بعضاv حت ي.جتمعوا؛ عن اللحيان، وهو
الت_داعي. والت_داعي والد>عاء�: الع\ت1زاء ف الرب، وهو أ%ن يقول أنا

فلن� بن' فلن، لنم ي.تداع.و\ن بأ%سائهم.
وف الديث: ما بال� د.ع\وى الاهلية؟ هو قول�هم: يا ل%ف�لن{، كانوا

ي.د\ع'ون بعض'هم بعضاv عند ال4مر الادث الشديد. ومنه حديث زيد1 بن,
أ%ر\ق%م.: فقال قوم¬ يا لل4ن\صار, وقال قوم¬: يا لل}م'هاج,رين فقال،

.Dعليه السلم: د.ع'وها فإنا م'ن\ت1نة
وقولم: ما بالد_ار, د'ع\و,يÒ، بالضم، أ%ي أ%حد. قال الكسائي: هو م1ن\

د.ع.و\ت أ%ي ليس فيها من ي.دع'و ل ي'تك%ل�م' به إل� مع ال%ح\د؛
وقول العجاج:

إن>ي ل أ%س\عى إل داع1ي_ه\
مشددة الياء، والاء� للع1ماد1 مثل الذي ف س'ل}طان,ي.ه\ ومال1ي.ه\؛

وبعد هذا البيت:
إل ار\ت1عاصاv كار\ت1عاص ال%ي_ه\

ود.عاه إل ال4م1ي: ساق%ه. وقوله تعال: وداع1ياv إل ال بإذ}نه1
وس1راجاv م'نياv؛ معناه داعياv إل توحيد ال وما ي'ق%ر>ب' منه، ودعاه'
الاء� والك%ل� كذلك على ال%ث%ل. والعرب' تقول: دعانا غ%ي\ثD وقع
بب.لد{ فأ%م\ر.ع. أ%ي كان ذلك سبباv لن\ت1جاعنا إي_اه؛ ومنه قول ذي

الرمة:ت.د\ع'و أ%ن\ف%ه' الر>ي.ب'
والدeعاة�: قوم¬ ي.د\ع'ون% إل بيعة ه'دىÝ أ%و ضللة، واحد'هم داع�.
ورجل داع1يةD إذا كان ي.د\ع'و الناس إل ب,د\عة أ%و دين�، أ�د\خ1ل%ت

الاء� فيه للمبالغة. والنب، صلى ال عليه وسلم، داعي ال تعال، وكذلك
ال�ؤ.ذYن�. وف التهذيب: ال�ؤ.ذYن� داعي ال والنب�، صلى ال عليه

وسلم، داعي ال�م_ة1 إل توحيد1 ال وطاعته1. قال ال عز وجل مباv عن
الن� الذين اس\ت.معوا القرآن: وول�و\ا إل قومهم م'ن\ذ1ر,ين قالوا يا
ق%و\م.نا أ%ج,يب'وا داع1ي. ال3. ويقال لكل9 من مات د'ع1ي. فأ%جاب.

ويقال: دعان إل الحسان إليك إحسان'ك إل9. وف الديث: اللفة ف
ق�ر.ي\ش� وال�ك}م' ف ال4ن\صار, والد_ع\وة ف ال%ب.شة؛ أ%راد. بالدعوة



ال4ذان% ج.عله فيهم تفضيلv لؤذYن,ه1 بلل�. والداعية: صر,يخ' اليل ف
الروب لدعائه م.ن\ ي.س\ت.ص\ر,خ'ه. يقال: أ%ج,يب'وا داعية% اليل. وداعية

اللYب.ن,: ما ي'ترك ف الض_ر\ع لي.د\ع'و ما بعده. ود.ع_ى ف
الض_ر\ع,: أ%ب\قى فيه داعية% الل�ب,. وف الديث: أ%نه أ%مر ض1رار. بن.

ال4ز\و.ر أ%ن ي.ح\ل�ب. ناقةv وقال له د.ع\ داع1ي. اللب, ل ت'جه,ده أي أ%ب\ق
ف الضرع قليلv من اللب ول تستوعبه كله، فإن الذي تبقيه فيه ي.د\ع'و ما

وراءه من اللب في'ن\زله، وإذا است'ق}ص1ي. كل© ما ف الضرع أ%بطأ%
د.رeه على حالبه؛ قال ال4زهري: ومعناه عندي د.ع\ ما يكون س.بباv لنزول

vب.ي\نة�الد>ر_ة، وذلك أ%ن الالب. إذا ترك ف الضرع ل4و\لد1 اللئب, ل
ت.رض.ع'ها طابت أ%نف�س'ها فكان أ%سر.ع لفاقت1ها. ودعا اليت.: ن.د.به

كأ%نه ناداه. والت_د.ع>ي: ت.ط}ريب' النائحة ف ن,ياحت1ها على م.ي>ت1ها
إذا ن.د.ب.ت\؛ عن اللحيان. والنادبة� ت.د\ع'و الي�ت إذا ن.د.ب.ت\ه،

والمامة ت.د\عو إذا ناح.ت\؛ وقول ب,ش\ر�:
أ%ج.ب\نا ب.ن س.ع\د بن ض.ب_ة إذ} د.ع.و\ا،

ول3 م.و\ل د.ع\و.ة{ ل ي'ج,يب'ها
يريد: ل ول© د.ع\وة{ ي'جيب إليها ث ي'د\عى فل ي'جيب؛ وقال

:éالنابغة فجع.ل صوت. القطا دعاء
ت.د\ع'و ق%طاv، وبه ت'د\عى إذا ن'س3ب.ت\،
يا ص1د\ق%ها حي ت.د\ع'وها فت.ن\ت.س3ب

أ%ي صو\ت'ها ق%طاv وهي ق%طا، ومعن تدعو ت'صو\ت ق%ط%ا ق%ط%ا. ويقال: ما
الذي دعاك إل هذا ال4م\ر, أ%ي ما الذي ج.ر_ك. إليه واض\ط%ر_ك. وف

الديث: لو د'ع1يت' إل ما د'ع�1ي. إليه يوسف'، عليه السلم، ل4ج.ب\ت'؛
يريد حي د'ع1ي. للخروج من ال%ب\س, فلم ي.خ\ر'ج\ وقال: ار\ج,ع\ إل رب�ك

فاس\أ%ل}ه؛ يصفه، صلى ال عليه وسلم، بالصب والثبات أ%ي لو كنت مكانه
لرجت ول أ%ل}ب.ث. قال ابن ال4ثي: وهذا من جنس تواضعه ف قوله ل
ت'ف%ض>لون على يون'س. بن, م.ت_ى. وف الديث: أ%نه س.م1ع رج'لv يقول ف
ال%سج,د1 من د.عا إل ال%م.ل, ال4حر فقال ل وج.د\ت.؛ يريد م.ن\ وج.د.ه

فد.عا إليه صاح1ب.ه، وإنا دعا عليه ل4نه نى أ%ن ت'ن\ش.د. الضال�ة� ف
السجد. وقال الكلب ف قوله عز وجل: اد\ع' لنا رب_ك ي'ب.ي>ن لنا ما

ل%و\ن'ها، قال: س.ل} لنا ر.ب�ك. والد_ع\وة والد>ع\وة وال%د\عاة



والد\عاة�: ما د.ع.وت. إليه من طعام وشراب، الكسر ف الد>ع\وة 
(* قوله «الكسر

ف الدعوة إل» قال ف التكملة: وقال قطرب الدعوة بالضم ف الطعام
خاصة). لع.د1ي بن الر>باب وسائر العرب يفتحون، وخص اللحيان بالد_ع\وة
الوليمة. قال الوهري: ك�نا ف م.د\عاة1 فلن وهو مصدر يريدون الدeعاء4 إل

الطعام. وقول ال عز وجل: وال ي.د\ع'و إل دار السلم وي.ه\دي م.ن\
يشاء إل صراط مستقيم؛ دار' السلم, هي ال%ن_ة، والسلم هو ال، ويوز

أ%ن تكون النة دار السلم أ%ي دار السلمة والبقاء، ودعاء� ال3
خ.ل}ق%ه إليها كما ي.د\ع'و الرجل� الناس. إل م.د\عاة{ أ%ي إل م.أ}د'ب.ة{

يت_خ1ذ�ها وطعام� يدعو الناس. إليه.
وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال إذا د'عي. أ%ح.د'كم إل

.Yفل}ي'ص.ل vل} وإن كان صائما�طعام فل}ي'ج,ب\ فإن كان م'ف}ط1راv فل}ي.أ}ك
وف الع'ر\س, د.ع\وة أ%يضاv. وهو ف م.د\عات1ه,م: كما تقول ف ع'ر\س1ه,م.
وفلن ي.د_عي بك%ر.م ف1عاله1 أ%ي ي'خ\ب,ر عن نفسه بذلك. وال%داعي: نو
ال%ساعي والكارم,، يقال: إنه لذ�و م.داع� وم.ساع�. وفلن ف خي ما

اد_ع.ى أ%ي ما ت.م.ن_ى. وف التنزيل: ولم ما ي.د_ع'ون؛ معناه ما
يت.م.ن_و\ن% وهو راجع إل معن الدeعاء أ%ي ما ي.د_ع1يه أ%هل� النة يأ}تيهم.

وتقول العرب: اد_ع, علي_ ما شئت.. وقال اليزيدي: يقا ل ف هذا ال4مر
د.ع\وى ود.عاو.ى ود.عاوةD ود1عاوةD؛ وأ%نشد:

تأ}ب.ى ق�ضاع.ة� أ%ن} ت.ر\ضى د1عاو.ت.كم
واب\نا ن,زار�، فأ%ن\ت'م\ ب.ي\ض.ة� الب.ل%د1

قال: والنصب ف د.عاوة أ%ج\و.د'. وقال الكسائي: يقال ل فيهم د1ع\وة أ%ي
ق%رابة وإخاء#. واد_ع.ي\ت' على فلن كذا، والسم الد_ع\وى. ودعاه'

ال� با ي.ك}ر.ه: أ%ن\ز.ل%ه به؛ قال:
د.عاك. ال� من ق%ي\س� بأ%ف}ع.ى،
إذا نام. الع'يون� س.ر.ت\ ع.ل%ي\كا

(* وف الساس: دعاك ال من رجل� إل).
الق%ي\س' هنا من أ%ساء الذ�ك%ر. ود.واعي الد_ه\ر,: ص'ر'وف�ه. وقوله

تعال ف ذ1ك}ر, ل%ظ%ى، نعوذ بال منها: ت.د\ع'و م.ن\ أ%د\ب.ر.
وت.و.ل�ى؛ من ذلك أ%ي ت.ف}عل بم ال4فاعيل ال%ك}ر'وه.ة، وقيل: هو من الدعاء



الذي هو النداء، وليس بق%و,ي�. وروى ال4زهري عن الفسرين: تدعو الكافر
باسه والنافق باسه، وقيل: ليست كالدعاء3 ت.عال%، ولكن د.ع\و.تا إياهم ما

ت.ف}ع.ل بم من ال4فاعيل الكروهة، وقال ممد بن يزيد: ت.د\ع'و من
أ%دبر وتو.ل�ى أ%ي ت'ع.ذYب'، وقال ثعلب: ت'نادي من أ%د\بر وتو.ل�ى.

ود.ع.و\ته بزيد{ ود.ع.و\ت'ه إياه': س.م_يته به، ت.ع.د_ى الفعل� بعد إسقاط
الرف؛ قال ابن أ%حر. الباهلي:

أ%ه\و.ى لا م1ش\ق%صاv ج.ش\راv فش.ب\ر.ق%ها،
وكنت' أ%د\ع'و ق%ذ%اها الث}م1د. الق%ر,دا

أ%ي أ�س.م>يه، وأ%راد أ%ه\و.ى لا ب,م1ش\ق%ص� فحذف الرف وأ%وصل. وقوله
عز وجل: أ%ن} د.ع.و\ا للرحن و.ل%داv؛ أ%ي جع.لوا، وأ%نشد بيت ابن أ%حر

أ%يضاv وقال أ%ي كنت أ%جعل وأ�س.م>ي؛ ومثله قول الشاعر:
أ%ل ر'ب_ م.ن ت.د\ع'و ن.ص1يحاv، وإن} ت.غ1ب\

ت.ج,د\ه' بغ.ي\ب� غي. م'ن\ت.ص1ح, الص_د\ر,
واد_عيت الشيء4: ز.ع.م\ت'ه1 ل ح.ق9اv كان أ%و باطلv. وقول ال عز

وجل ف سورة ال�ل}ك: وقيل هذا الذي ك�ن\ت'م به ت.د_ع'ون؛ قرأ% أ%بو عمرو
ت.د_ع'ون، مثقلة، وفسره السن ت.ك}ذبون من قولك ت.د_عي الباطل

وت.د_عي ما ل يكون، تأ}ويله ف اللغة هذا الذي كنتم من أ%جله ت.د_ع'ون%
ال4باطيل% وال4كاذيب.، وقال الفراء: يوز أ%ن يكون ت.د_ع'ون بعن

ت.د\ع'ون، ومن قرأ% ت.د\ع'ون، مففة، فهو من د.ع.و\ت أ%د\ع'و، والعن هذا الذي
كنتم به تستعجلون وت.د\ع'ون ال بت.ع\جيله، يعن قولم: اللهم إن كان

هذا هوال%ق_ من عندك فأ%م\ط1ر علينا حجارةv من السماء، قال: ويوز أ%ن
يكون ت.د_ع'ون ف الية ت.ف}ت.ع1ل�ون% من الدعاء وت.ف}ت.ع1لون من

vالد_ع\و.ى، والسم الد_ع\وى والد>ع\وة، قال الليث: د.عا ي.د\ع'و د.ع\و.ة
ود'عاءé واد_ع.ى ي.د_عي اد>عاءé ود.ع\و.ى. وف نسبه د.ع\وة أ%ي د.ع\و.ى.

والد>ع\وة، بكسر الدال: اد>عاء� الو.لد1 الد_ع1ي> غي أ%بيه. يقال:
د.ع1يÒ بي>ن' الد>ع\وة والد>عاو.ة. وقال ابن شيل: الد_ع\وة ف

الطعام والد>ع\وة ف النسب. ابن ال4عراب: الد_ع.ى ال�ت_ه.م' ف نسب.ه،
Dت.ب.ن_ى الذي ت.ب.ن_اه رجل�وهو الد_ع1يe. والد_ع1يe أ%يضاv: ال

فدعاه ابن.ه ونسب'ه إل غيه، وكان النب، صلى ال عليه وسلم، ت.ب.ن_ى
زيد. بن. حارثة% فأ%م.ر. ال� عز وجل أ%ن ي'ن\س.ب الناس' إل آبائهم



وأ%ن ل ي'ن\س.ب'وا إل م.ن ت.ب.ن_اهم فقال: اد\ع'وهم لبائهم هو
أ%ق}س.ط� عند ال فإن ل ت.ع\ل%موا آباء4هم فإخوان'كم ف الد>ين,

وم.وال1يكم\، وقال: وما جعل% أ%د\ع1ياء4كم أ%ب\ناء4كم ذل1كم ق%و\ل�كم\ بأ%ف}واه1كم.
أ%بو عمرو عن أ%بيه: والداعي ال�ع.ذYب، د.عاه' ال أ%ي ع.ذ�ب.ه

ال. والد_ع1يe: النسوب إل غي أ%بيه. وإنه ل%ب.ي>ن' الد_ع\و.ة
والد>ع\وة1، الفتح لع.د1ي> بن الر>باب، وسائر' العرب ت.ك}س3ر'ها بلف ما

تقدم ف الطعام. وحكى اللحيان: إنه لبي>ن' الد_عاوة والد>عاوة. وف
الديث: ل د1ع\وة ف السلم؛ الد>ع\وة ف النسب، بالكسر: وهو أ%ن

ين\ت.سب النسان إل غي أ%4بيه وعشيته، وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجع.ل
الو.ل%د. للفراش. وف الديث: ليس من رجل اد_ع.ى إل غي أ%بيه وهو

ي.ع\لمه إل ك%ف%ر، وف حديث آخر: فال%ن_ة عليه حرام، وف حديث آخر: فعليه
لعنة ال، وقد تكر_ر.ت ال4حاديث ف ذلك، والد>عاء� إل غي, ال4ب, مع

الع1ل}م به حرام، فمن اعتقد إباحة ذلك فقد كفر لخالفته الجاع، ومن ل
يعتقد إباحته ففي معن كفره وجهان: أ%حدها أ%نه قدأ%شبه فعل�ه فعل%

الكفار، والثان أ%نه كافر بنعمة ال والسلم عليه؛ وكذلك الديث الخر:
فليس منا أ%ي إن اع\ت.ق%د جواز.ه خرج من السلم، وإن ل يعتقده فالعن

ل ي.ت.خ.ل�ق بأ%خلقنا؛ ومنه حديث علي بن السي: ال�س\ت.لط� ل
ي.ر,ث� وي'د\ع.ى له وي'د\ع.ى به؛ ال�س\ت.لط� ال�س\ت.ل}ح.ق ف النسب،

وي'د.عى له أ%ي ي'ن\س.ب' إليه فيقال: فلن بن فلن، وي'د\ع.ى به أ%ي ي'ك%ن_ى
فيقال: هو أ%بو فلن، وهو مع ذلك ل يرث ل4نه ليس بولد حقيقي.

والد_ع\وة: ال1ل}ف'، وف التهذيب: الد_عوة� ال1ل}ف. يقال: د.ع\وة بن فلن
ف بن فلن.

وت.داع.ى البناء� والائط للخ.راب إذا تكس_ر وآذ%ن% بان\ه,دام�.
وداع.ي\ناها عليهم من ج.وان,ب,ها: ه.د.م\ناها عليهم. وت.داع.ى الكثيب من الرمل

إذا ه1يل% فان\هال%. وف الديث: ك%م.ث%ل, ال%سد. إذا اش\ت.ك%ى بعضه'
ت.داع.ى سائره' بالس_ه.ر وال�م_ى كأ%ن بعضه دعا بعضاv من قولم

ت.داع.ت اليطان أ%ي تساقطت أ%و كادت، وت.داع.ى عليه العدو� من كل جانب:
أ%ق}ب.ل%، من ذلك. وت.داع.ت القبائل� على بن فلن إذا تأ%ل�بوا ودعا بعضهم

بعضاv إل الت_ناص'ر عليهم. وف الديث: ت.داع.ت\ عليكم ال�م.م أ%ي
اجتمعوا ودعا بعضهم بعضاv. وف حديث ث%و\بان%: ي'وشك' أ%ن ت.داع.ى عليكم



ال�م.م' كما ت.داع.ى ال4ك%ل%ة� على ق%ص\ع.ت1ها. وت.داع.ت\ إبل� فلن فهي
م'تد.اع1يةD إذا ت.ح.ط�مت ه'زالv؛ وقال ذو الرمة:

ت.باع.د\ت. م1ن>ي أ%ن رأ%يت. ح.م'ول%ت
ت.داع.ت\، وأ%ن أ%ح\ن.ى عليك. ق%ط1يع'

والت_داع1ي ف الثوب إذا أ%خ\ل%ق.، وف الدار إذا تصد_ع من نواحيها،
والبق' ي.ت.داع.ى ف جوانب الغ.ي\م؛ قال ابن أ%حر:

ول ب.ي\ضاء4 ف ن.ض.د{ ت.داع.ى
بب.ر\ق� ف ع.وار,ض. قد ش.ر,ينا

ويقال: ت.داع.ت السحابة� بالبق والر_ع\د من كل جانب إذا أ%ر\ع.د.ت
وب.ر.ق%ت من كل جهة. قال أ%بو ع.د\نان: كل© شيء ف ال4رض إذا احتاج. إل

شيء فقد د.عا به. ويقال للرجل إذا أ%خ\ل%ق%ت ثياب'ه: قد دع.ت\ ث1ياب'ك.
أ%ي اح\ت.ج\ت. إل أ%ن ت.ل}ب.س. غيها من الثياب. وقال ال4خفش: يقال لو

د'عينا إل أ%مر لن\د.ع.ينا مثل قولك ب.ع.ث}ت'ه فان\ب.ع.ث%، وروى
الوهري� هذا الرف عن ال4خفش، قال: سعت من العرب من يقول لو د.ع.و\نا

لن\د.ع.ي\نا أ%ي ل4ج.ب\نا كما تقول لو ب.ع.ث�ونا لن\ب.ع.ث}نا؛ حكاها عنه
أ%بو بكر ابن الس_ر_اج. والت_داعي: الت_حاج,ي. وداعاه': حاجاه'

وفاط%ن.ه.
وال�د\ع1ي_ة� وال�د\ع'و�ة�: ما ي.ت.داع.و\ن% به. سيبويه: ص.ح_ت

الواو ف أ�د\ع'و�ة ل4نه ليس هناك ما ي.ق}ل1ب'ها، ومن قال أ�د\ع1ي_ة
فلخ1ف�ة1 الياء على ح.د> م.س\ن,ي_ة، وال�د\ع1ي_ة م1ث}ل ال�ح\ج,ي_ة.
وال�داعاة: ال�حاجاة. يقال: بينهم أ�د\ع1ي_ة ي.ت.داع.و\ن% با

وأ�ح\ج,ي_ة ي.ت.حاج.و\ن% با، وهي ال�ل}ق1ي_ة أ%يضاv، وهي م1ث}ل� ال�غ}ل�وطات
حت ال4ل}غاز' من الشعر أ�د\ع1ي_ة مثل قول الشاعر:

أ�داع1يك. ما م'س\ت.ح\ق%بات¬ مع السeر.ى
ح1سانD، وما آثار'ها ب1سان1

أ%ي أ�حاج,يك.، وأ%راد بال�س\ت.ح\ق%بات1 السeيوف.، وقد د.اع.ي\ت'ه
أ�د.اع1يه1؛ وقال آخر يصف الق%ل%م:

حاج.ي\ت'ك يا خ.ن\سا
ء�، ف ج,ن\س� من الش>ع\ر,

وفيما ط�ول�ه ش1ب\ر¬،



وقد ي'وف1ي على الش>ب\ر,
Òله ف ر.أ}س1ه1 ش.ق

ن.ط�وف¬، ماؤ'ه ي.ج\ر,ي
vل} ه'ج\را�أ%ب,ي,ن، ل%م\ أ%ق

ور.ب> الب.ي\ت1 وال1ج\ر,
@دغا: الد_غ}و.ة� والد_غ}ي.ة: الس_ق}ط%ة� الق%بيحة، وقيل: الكلمة

الق%بيحة تسمعها، وقيل: ت.س\م.ع'ها عن النسان. ورجل ذ�و د.غ%وات{
ود.غ%ي.ات{: ل ي.ث}ب'ت' على خ'ل�ق�، وقيل: ذو أ%خ\لق� ر.د1يئة{، والكلمة واوية

ويائية؛ قال رؤبة:
ذ%ا د.غ%وات{ ق�ل�ب. ال4خ\لق,

:vأ%ي ذا أ%خ\لق� ر.د1يئ%ة{ م'ت.ل%و>ن.ة؛ وقال أ%يضا
ود.غ}ي.ة م1ن\ خ.ط1ل� م'غ\د.و\د1ن1

قال: ول نسمع د.غ%يات ول د.غ}ي.ةv إل ف بيت رؤبة فإنه قال: نن
نقول� د.غ}ية وغينا ي.ق�ول د.غ}وة. وق�ل�ب ال4خ\لق,: هالك ال4خ\لق

رديئ�ها من ق�ل1ب إذا ه.ل%ك، مثل رجلD ح'و.çلD ق�ل�ب¬ مدح¬ للرجل ال�ح\تال.
وح'ك1ي عن الفراء: إنه ل%ذ�و د.غ%وات{، بالواو، والواحد د.غ}ية؛ قال:

وإنا أ%رادوا د.غ1ي_ةv ث خ'ف9ف كما قالوا ه.ي�ن وه.ي\ن.
 Dج,يل :�ود'غ%او.ة

(* قوله «ودغاوة جيل إل» ضبط بضم الدال ف الكم
وتبعه الد وصرح به ف زغ وفقال بضم الزاي، وضبط ف التكملة بفتحها

كالزغاوة وصرح به ف زغ وفقال بالفتح). من السودان خ.ل}ف الز>ن\ج, ف جزيرة
البحر، قال: والعروف ز'غاوة، بالزاي، جنس من السودان. ود'غ%ة�: اسم رجل

كان أ%ح\م.ق.. ود'غ%ة�: اسم امرأ%ة من ع1ج\ل� ت'ح.م_ق'؛ قال ابن بري: هي
مار,ي.ة بنت م.غ\ن.ج. وحكى حزة ال4صبهان عن بعض أ%هل اللغة أ%ن�

الدeغ%ة الف%راش.ة، وحكي عن إسحق بن إبراهيم الوصلي أ%نا د'وي\ب_ة. يقال:
فلن أ%ح\م.ق' من د'غ%ة، ولا ق1ص_ة 

(* قوله «ولا قصة» قد ذكرها ف
مادة ج ع ر ومغنج بيم مفتوحة فغي معجمة ساكنة فنون مفتوحة وترفت ف نسخ

�القاموس الطبع)، قال: وأ%صلها د'غ%و¬ أ%و د'غ%ي¬ والاء عوض، وقيل: د'غ%ة
إسم امرأ%ة قد و.ل%دت 



(* قوله «قد ولدت» كذا بضبط الصل والكم، يعن
مبنياv للفاعل). ف ع1ج\ل�. والد_غ}ي.ة�: الد_عارة؛ عن ابن ال4عراب.

@دفا: ال4د\ف%ى من ال%ع.ز, والو'عول,: الذي طال قرناه حت ان\ص.ب_ا
على أ�ذ�ن.ي\ه من خ.ل}ف1ه، ومن الناس الذي يش1ي ف ش1ق�ç، وقيل: هو
ال4ج\ن.أ�، وقيل: ال�نض.مe ال%ن\ك1ب.ي\ن، ومن الطي ما طال ج.ناحاه من

أ�ص'ول, قواد1م1ه وط%ر.ف ذ%ن.ب,ه وطالت قاد1مة� ذ%ن.ب,ه؛ قال الطرم�اح يصف
الغراب:

ش.ن,ج' الن_س.ا أ%د\ف%ى ال%ناح, كأ%نه
ف الدار,، إث}ر. الظاع1ن,ي، م'ق%ي_د'

وطائر¬ أ%د\ف%ى: طويل� ال%ن.اح,، وإنا قيل للع'قاب د.ف}واء� لع.و.ج
م1ن\قارها. وال4د\ف%ى من الب,ل,: ما طال ع'ن'قه واح\د.و\د.ب وكادت
هام.ت'ه ت.م.سe س.نام.ه، وال�نثى من ذلك كله د.ف}واء�. والد_ف}واء� من

النجائ1ب,: الط�ويلة الع'نق إذا سارت كادت تض.ع هام.ت.ها على ظ%ه\ر س.نام1ها،
وتكون مع ذلك طويلة الظهر. والد_ف}واء�: الناقة الت ت.م\شي ف

جان,ب,ها وهو أ%سرع لا وأ%حسن؛ وأ%نشد:
د.ف}واء� ف ال1ش\ي.ة1 م1ن\ غ%ي\ر, ج.ن.ف\

وال%ن.ف: أ%ن تكون ك1ر\ك1رة� الب.عي ض.خ\مة من أ%ح.د1 الان,ب.ي.
vإذا سار سيا vوالت_داف: الت_داو'ل. يقال: ت.داف البعي' ت.داف1يا

م'ت.جاف1ياv، قال: وربا قيل للن_ج,يب.ة الط�و,يلة الع'ن'ق د.ف}واء�.
Dن�وأ�ذ

eهما ت.ماس�د.ف}واء� إذا أ%ق}ب.ل%ت\ على ال�خ\رى حت كاد.ت\ أ%ط}راف
ف ان\ح1دار� ق1ب.ل% ال%ب\هة ول ت.نت.ص1ب وهي شديدةD ف ذلك، وقيل: إنا

ذلك ف آذان ال%ي\ل. وقال ثعلب: الد_فواء� الائ1ل%ة فقط}.
والد_ف}واء�: الع.ر,يض.ة الع1ظام,؛ عن أ%ب عبيدة، والف1عل� من كل9 ذلك د.ف1ي.

د.فاv. وك%ب\ش¬
أ%د\ف: وهو الذي يذهب ق%رنه ق1ب.ل% ذ%ن.ب,ه. والد_فا، مقصور:

الن\ح1ناء. وف صفة الدجال: إنه ع.ر,يض' الن_ح\ر, فيه1 د.فاv أ%ي ان\ح1ناء،
يقال: رجل أ%دف، قال ابن ال4ثي: هكذا ذكره الوهري ف العتل، قال: وجاء

به الروي ف الهموز رجل أ%د\ف%أ� وامرأ%ة د.ف}آء�. ورجل أ%د\ف إذا كان
ف ص'ل}ب,ه1 اح\د1يداب¬. ورجل أ%د\ف، بغي هز، أ%ي فيه ان\ح1ناء.



وأ%د\ف%ى الظ�ب\ي' إذا طال ق%ر\ناه' حت_ى كادا ي.ب\ل�غان1 م'ؤخ_ره. أ%بو
زيد: الد_ف}واء من الع\ز.ى الت ان\ص.ب_ ق%ر\ناها إل ط%ر.ف%ي

vأ%دف%ى ب.ي�ن' الد_ف%ا: وهو الذي طال ق%ر\نه ج,د�ا Dع1ل}باو.ي\ها. وو.ع1ل
وذ%ه.ب. ق1ب.ل% أ�ذ�ن.ي\ه1.

ود.ف%ا ال%ر,يح. د.ف}واv: أ%ج\ه.ز. عليه. وف الديث: أ%ن قوماv من
ج'ه.ي\ن.ة% جاؤ'وا بأ%سي إل النب، صلى ال عليه وسلم، وهو ي.ر\ع'د' من

الب.ر\د فقال لم اذ}ه.ب'وا به فأ%د\ف�وه؛ يريد الد>ف\ء4 من الب.ر\د1،
وهي لغته، عليه الصلة والسلم، فذهبوا به فقتلوه، وإنا أ%راد أ%د\ف1ئ�وه

من البد ف%و.داه رسول� ال، صلى ال عليه وسلم. ود.ف%و\ت' ال%ر,يح.
أ%د\ف�وه د.ف}واv إذا أ%ج\ه.ز\ت. عليه، وكذلك داف%ي\ت'ه وأ%د\ف%ي\ت'ه.

والد_ف}واء�: الشجرة العظيمة. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، ف بعض أ%سفاره أ%ب\ص.ر. شجرةv د.ف}واء ت'س.م_ى ذات. أ%ن\واط{ ل4نه

كان ي'ناط� با السلح' وت'ع\ب.د' دون% ال عز وجل. والد_ف}و.اء�:
العظيمة الظ�ل1يلة� الكثية� الف�روع وال4غ}صان وت.ك�ون� الائلة%.

الليث: يقال أ%د\ف%ي\ت' واس\ت.د\ف%ي\ت' أ%ي ل%ب,س\ت' ما ي'د\ف1ين. قال:
وهذا على لغة من يترك المز. الفراء ف قوله تعال: لكم فيها د1ف\ء#،

قال: الد>ف\ء� كتب ف الصاحف بالدال والفاء، وإن كتبت بواو ف الرفع وياء
ف الفض وأ%لف ف النصب كان صواباv، وذلك على ترك المز.
@دقا: د.ق1ي. الف%صيل، بالكسر، ي.د\قى د.قىÝ وأ%خ1ذ% أ%خ.ذاv إذا شرب

اللب وأ%كثر حت ي.ت.خ.ث�ر. ب.ط}ن'ه وي.ف}س'د. وي.ب\ش.م. وي.ك}ث�ر.
Òس.ل}ح'ه. يقال: فصيل د.ق�، على ف%ع1ل�، ود.ق1ي

ود.ق}وان�، وال�نثى د.ق1ي.ة، وهو ف التقدير مثل ف%ر,ح� وف%ر,ح.ة، فمن
أ%د\خ.ل فر\حان% على ف%ر,ح� قال ف%ر\حان� وف%ر\ح.ى، وقال على مثاله

د.ق}وان� ود.ق}و.ى؛ قال ابن سيده: وال�نثى د.ق}و.ى؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف
الد_ق%ى:

إن، وإن} ت'ن\ك1ر\ س'يوح. ع.باء4ت،
ش1فاء� الد_قى، يا ب.ك}ر. أ�م> ت.م1يم,

يقول: إنك إن تنكر س'يوح. عباءت يا جل% أ�م> تيم� فإن شفاء�
الد_قى أ%ي أ%نا بصي¬ بعلج الب,ل, أ%منع من الب.ش.م,، ل4ن أ%سقي اللب.

ال4ضياف. فل ي.ب\ش.م الف%ص1يل�، ل4نه إذا س'ق1ي. الل%ب. الض_ي\ف ل



يد الفصيل� ما ي.ر\ض.ع'.
@دكا: ابن ال4عراب قال: د.كا إذا س.م1ن.، وك%ذ%ا إذا ق%ط%ع.
@دل: الد_ل}و': معروفة واحدة الد_لء3 الت ي'س\ت.ق%ى با، تذك�ر

وتؤن_ث؛ قال رؤبة:
ت.م\شي ب,د.ل}و� م'ك}ر.ب, الع.راقي

،Dوالتأ}نيث أ%على وأ%كثر، والمع أ%د\ل� ف أ%قل العدد، وهو أ%ف}ع'ل
قلبت الواو ياء لوقوعها طرفاv بعد ضمة، والكثي د1لء#

ود'لê، على ف�عول�، وهي الد_لة� والد_ل بالفتح والقصر، الواحدة
د.لةD؛ قال ال�م.يح:

طامي ال1مام, ل%م\ ت'م.خ>ج\ه الد_ل
وأ%نشد ابن بري هذا البيت ونسبه للشماخ؛ وأ%نشد لخر:

إن� ل%نا ق%ل%ي\ذ%ماv ه.م'وما،
ي.ز,يد'ها م.خ\ج' الد>ل ج'موما

(* قوله «مج الدل» ضبط الدل هنا بالفتح، وضبط ف غي موضع من اللسان
وغيه بكسر الدال).

وأ%نشد لخر ف الفرد:
د.ل}و.ك. إن رافع¬ د.لت

وأ%نشد لخر:
أ%يe د.لة1 ن.ه.ل� د.لت

وقوله ف حديث عثمان، رضي ال عنه: ت.ط%أ}ط%أ}ت لكم ت.ط%أ}ط�ؤ.
الدeلة؛ قال ابن ال4ثي: هو ج.م\ع دال� كقاض� وق�ضاة{، وهو الناز,ع' ف

الد_ل}و, ال�س\ت.ق1ي با الاء4 من البئر. يقال: أ%د\ل%ي\ت' الد_ل}و.
ود.لي\ت'ها إذا أ%رسلتها ف البئر، ود.ل%و\تا أ%د\ل�وها فأ%نا دال� إذا

أ%خرج\تها، ومعن الديث تواضعت لكم وت.طام.ن\ت' كما ي.ف}ع.ل ال�ستقي
بالد_ل}و,. ومنه حديث ابن الزبي: أ%ن حب.ش1ي�اv وقع ف بئر, زمزم فأ%مر.ه'م

أ%ن ي.د\ل�وا ماء4ها أ%ي ي.س\ت.ق�وه، وقيل: الد_ل جع' د.لة{ كف%لv جع
ف%لة{. والد_لة أ%يضاv: الد_ل}و' الصغية؛ وقول الشاعر:

آل%ي\ت' ل أ�ع\ط1ي غ�لماv أ%ب.د.ا
د.لت.ه'، إن أ�ح1بe ال4س\و.دا

يريد ب,د.لت1ه س.ج\ل%ه ون.ص1يب.ه من الو'د>، وال4س\و.د' اسم' ابن,ه.



ود.ل%و\ت'ها وأ%د\ل%ي\ت'ها إذا أ%ر\س.ل}تها ف البئر ل1ت.س\ت.ق1ي. با
أ�د\ليها إدلءé، وقيل: أ%د\لها أ%ل}قاها ل1ي.س\ت.ق1ي. با، ود.لها

ج.ب.ذها لي'خ\ر,ج.ها، تقول د.ل%و\تا أ%د\ل�وها د.ل}واv إذا أ%خرج.تها
وج.ذ%ب\ت.ها من البئر م.لى؛ قال الراجز العجاج:

ي.ن\ز,ع' من ج.م_ات1ها د.ل}و' الد_ال
أ%4ي ن.ز\ع' النازع,. ود.ل%و\ت' الد_ل}و.: ن.ز.ع\ت'ها. قال الوهري:

وقد جاء ف الشعر الد_ال بعن ال�د\ل؛ وهو قول العجاج:
ي.ك}ش1ف'، عن ج.م_ات1ه، د.ل}و' الد_ال}

ع.باءةv غ%ب\راء4 من أ%ج\ن� طال}
يعن ال�د\ل%؛ قال ابن بري: ومثله لرؤبة:

ي.خ\ر'ج\ن. من أ%ج\واز, ل%ي\ل� غاضي
أي م'غ\ض�، قال: وقال علي� بن حزة قد غلط جاعة من الرeواة ف تفسي

بيت العجاج آخرهم ثعلب، قال: يعن كونم ق%د_ر'وا الد_ال% بعن
ال�د\ل؛ قال ابن حزة: وإنا العن فيه أ%نه لا كان ال�د\ل إذا أ%د\ل

د.ل}و.ه عاد. ف%د.لها أ%ي أ%خرجها م.ل4ى قال د.ل}و' الد_ال} كما قال
النابغة:

م1ث}ل الماء الغ.واد1ي ت.ح\م1ل� ال�ز'ما
وإنا تملها عند الر_واح، فلما ك�ن_ إذا غ%د.و\ن% ر'ح\ن. قال: مثل

الماء الغ.واد1ي. ويقال: د.ل%و\ت'ها وأ%نا أ%د\ل�وها وأ%د\ل%و\ت'ها. وف
قصة يوسف: فأ%د\ل%ى د.ل}و.ه' قال يا ب'ش\ر.ى. ود.ل%و\ت' بفلن إليك أ%ي

اس\ت.ش\ف%ع\ت' به إليك. قال عمر لا اس\ت.س\ق%ى بالعباس، رضي ال عنهما:
اللهم إنا ن.ت.ق%ر_ب' إليك بع.م> النب، صلى ال عليه وسلم، وق%ف1ي_ة1

آبائ1ه وك�ب\ر, ر,جاله1 د.ل%و\نا به إليك. م'س\ت.ش\ف1عي؛ قال الروي:
معناه م.ت.ت\نا وت.و.س_ل}نا؛ قال ابن سيده: وأ�ر.ى معناه أ%نم

ت.و.س_ل�وا بالعباس إل ر.ح\مة1 ال وغ1ياث1ه كما ي'ت.و.س_ل بالد_ل}و, إل
الاء؛ قال ابن ال4ثي: هو من الد_ل}و, ل4نه ي'ت.و.ص_ل� به إل الاء،

وقيل: أ%راد به أ%ق}ب.ل}نا وس'ق}ن.ا، من الد_ل}و, وهو الس_ي\ر'
Dبا. والد_ل}و': س1م.ة eالر_ف1يق'. وهو ي'د\ل بر.ح1م1ه أ%ي ي.م'ت

للبل. وقولم: جاء فلنD بالد_ل}و, أ%ي بالد_اه1ية1؛ قال الراجز:
ي.ح\م1ل}ن. ع.ن\ق%اء4 وع.ن\ق%ف1ي.ا،



والد_ل}و. والد_ي\ل%م والز_ف1ي.
(* قوله «يملن عنقاء إل» كذا أنشده الوهري وقال ف التكملة: النشاد

فاسد والرواية:
أنعت أعياراv رعي كيا * يملن عنقاء وعنقفيا
وأم خشاف وخشفيا * والدلو والديلم والزفيا

ث قال: والكياسم موضع بعينه).
والد_ل}و': ب'ر\ج¬ من ب'ر'وج السماء معروف، سي به تشبيهاv بالد_ل}و.

والد_الية�: شيء#
ي'ت_خذ� من خ'وص� وخ.ش.ب� ي'س\ت.ق%ى به ب1بال� تشد ف رأ}س ج,ذ}ع�

طويل؛ قال م1س\ك1ي الدارمي:
بأ%ي\د1يه,م\ م.غار,ف' من ح.ديد{

ي'ش.ب>ه'ها م'ق%ي_ر.ة% الد_و.ال1ي
،�والد_ال1ي.ة�: ال%ن\ج.ن'ون، وقيل: ال%ن\ج.ن'ون ت'د1ير'ها الب.ق%ر.ة

والناع'ور.ة
ي'دير'ها الاء. ابن سيده: والد_ال1ي.ة� ال4رض ت'س\ق%ى بالد_ل}و

وال%ن\ج.ن'ون. والد_و.ال1ي: ع1ن.ب¬ أ%س\و.د' غي' حال1ك{ وع.ناق1يد'ه
أ%ع\ظ%م العناق1يد1 ك�لYها ت.ر.اها كأ%ن_ها ت'ي'وس معل�قة، وع1ن.به

جافêيت.ك%س_ر ف الفم م'د.ح\ر.ج وي'ز.ب_ب'؛ حكاه ابن سيده عن أ%ب
حنيفة:وأ%د\ل%ى الف%ر.س' وغي'ه: أ%خرج ج'ر\دان.ه لي.ب'ول% أ%و ي.ض\ر,ب.،

وكذلك أ%د\ل%ى الع.ي\ر' ود.ل�ى؛ قيل لب\ن.ة1 ال�س>: م.ا مائ%ةD من.
ال�م'ر؟ قالت: عاز,ب.ة� الل�ي\ل وخ1ز\ي' ال%ج\ل1س، ل ل%ب.ن. ف%ت'ح\ل%ب.

ول ص'وف. ف%ت'ج.ز>، إن} ر'ب,ط% ع.ي\ر'ها د.ل�ى وإن أ%ر\س.ل}ت.ه و.ل�ى.
والنسان� ي'د\ل1ي شيئاv ف م.ه\و.اة{ وي.ت.د.ل�ى هو ن.ف}س'ه. ود.ل�ى

الشيء4 ف ال%ه\واة1: أ%ر\س.ل%ه' فيها؛ قال:
م.ن\ ش.اء4 د.ل�ى الن_ف}س. ف ه'و_ة{

ض.ن\ك{، ول%ك1ن\ م.ن\ ل%ه' ب,ال%ض1يق\
أ%ي بالروج من ال%ض1يق، وت.د.ل�ي\ت' فيها وعليها؛ قال لبيد يصف

،vف%ت.د.ل�ي\ت' ع.ل%ي\ها ق%اف1ل:vفرسا
وعلى ال4رض, غ%يايات' الط�ف%ل}

أ%راد أ%نه ن.ز.ل من م1ر\بائه وهو ع.ل%ى ف%ر.س1ه راكب¬. ول يكون



الت_د.لYي إل من ع'ل}و� إل اس\ت1ف%ال، ت.د.ل�ى من الشجرة. ويقال: ت.د.ل�ى
فلنD علينا من أ%رض كذا وكذا أي أ%تانا. يقال: من أ%ي\ن. ت.د.ل�ي\ت.

علينا؛ قال أ�سامة الذل:
ت.د.ل�ي ع.ل%يه وه'و. ز.ر\ق' ح.مام.ة{،

ل%ه' ط1ح\ل1ب¬، ف م'ن\ت.ه.ى القيض,، هام1د'
وقوله تعال: ف%د.ل�ه'ما ب,غ'ر'ور�. قال أ%بو إسحق: دل�ه'ما ف

ال%ع\ص1ي.ة بأ%ن غ%ر_ه'ما، وقال غيه: ف%دل�ه'ما فأط}م.ع.ه'ما؛ ومنه قول
أ%ب ج'ن\د'ب الذل:

أ%ح'ص3e فل أ�ج,ي'، وم.ن\ أ�ج,ر\ه'،
ف%ل%ي\س. ك%م.ن\ ي'د.ل�ى بالغ'ر'ور,

أ%ح'صe: أ%م\ن.ع، وقيل: أ%ح'صe أ%ق}ط%ع ذلك، وقوله: ك%م.ن\ ي'د.ل�ى
أ%ي ي'ط}م.ع؛ قال أ%بو منصور: وأ%صله الرجل الع.ط}شان� ي'د.ل�ى ف البئر

لي.ر\و.ى من م.ائ1ها فل يد' فيها ماءé فيكون م'د.لي>اv فيها
بالغ'رور,، فو'ض1ع.ت الت_د\ل1ي.ة موضع الط}م.اع فيما ل ي'ج\د1ي ن.ف}عاv؛ وفيه

قول ثالث: ف%د.ل�ه'ما بغرور، أ%ي ج.ر_أها إبليس على أ%ك}ل, الشجرة
بغ'رره، وال4صل� فيه د.ل�لهما، والد_ال� والد_ال�ة�: ال�ر\أ%ة.

الوهري: ودل�ه بغ'ر'ور� أ%ي أ%و\ق%ع.ه فيما أ%راد من ت.غ\ر,يره وهو من
إد\لء3 الد_ل}و. وأ%ما قوله عز وجل: ث د.ن.ا ف%ت.د.ل�ى؛ قال الفراء: ث

د.ن.ا جبيل من ممد فت.د.ل�ى كأ%ن� العن ث ت.د.ل�ى ف%د.نا، قال:
وهذا جائز إذا كان ال%ع\ن ف الفعلي واحداv. وقال الزجاج: معن د.ن.ا

ف%ت.د.ل�ى واحد ل4ن العن أ%نه قرب ف%ت.د.ل�ى أ%ي زاد ف الق�ر\ب، كما
تقول قد\ د.ن.ا فلن من وقر'ب.. قال الوهري: ث د.ن.ا ف%ت.د.ل�ى، أ%ي

ت.د.ل�ل كقوله: ث ذه.ب. إل أ%ه\ل1ه1 ي.ت.م.ط�ى؛ أ%ي ي.ت.م.ط�ط�. وف
�حديث الس\راء: ف%ت.د.ل�ى فكان ق%اب. ق%و\س.ي\ن,؛ الت_د.لYي: النزول

من الع'ل}و؛ قال ابن ال4ثي: والضمي' لبيل، عيه الصلة والسلم.
وأ%د\ل%ى ب'ج_ت1ه: أ%ح\ض.ر.ها واح\تج_ با. وأ%د\ل%ى إليه ب,مال1ه:

د.ف%عه. التهذيب: وأ%د\ل%ى بال, فلن إل الاك1م, إذا د.ف%ع.ه إليه؛ ومنه
قوله تعال: وت'د\ل�وا با إل الكام؛ يعن الر>ش\و.ة%. قال أ%بو إسحق:

معن ت'د\ل�وا ف ال4صل من أ%د\ل%ي\ت الد_ل}و. إذا أ%ر\س.ل}تها لتمل4ها،
قال: ومعن أ%د\ل%ى فلن ب'ج_ته أ%ي أ%ر\س.ل%ها وأ%ت.ى با على صحة،



قال: فمعن قوله وت'د\ل�وا با إل ال�ك�ام أ%ي ت.ع\م.لون على ما
يوج,ب'ه الد\لء� بال�جة وت.خ'ون'ون ف ال4مانة ل1ت.أ}ك1ل1وا ف%ريقاv من
أ%م\وال, الناس, بالث}م,، كأ%نه قال ت.ع\م.لون على ما يوج,ب'ه ظاه1ر'

ال�ك}م, وت.ت\ر'ك�ون%
ما ق%د\ ع.ل1م\ت'م أ%نه ال%ق�؛ وقال الفراء: معناه ل تأ}ك�لوا

أ%م\والكم بينكم بالباطل ول ت'د\ل�وا با إل ال�ك�ام، وإن شئت. ج.عل}ت. نصب.
وت'د\ل�وا با إذا أ%ل}ق%ي\ت. منها ل على الظ�ر\ف1، والعن ل

ت'صان,ع'وا بأ%م\وال1ك�م ال�ك�ام لي.ق}ت.ط1ع'وا لكم حق9اv لغيكم وأ%نتم
تعلمون أ%نه ل يل لكم؛ قال أ%بو منصور: وهذا عندي أ%صح القولي ل4ن الاء

ف قوله وت'د\لوا با لل4موال وهي، على قول الزجاج، للح'ج�ة ول ذكر
لا ف أ%ول الكلم ول ف آخره. وأ%د\ل%ي\ت فيه: قلت قولv قبيحاv؛

قال:ولو شئت' أ%د\ل%ى ف1يك�م.ا غ%ي\ر' واح1د{
ع.لن,ي.ةv، أ%و قال% ع1ن\د1ي. ف الس>ر>

vر.فيقا vس'ق}ت'ها س.و\قا :vود.ل%و\ت' الناق%ة% والب,ل% د.ل}وا
ر'و.ي\داv؛ قال:

ل ت.ق}ل�واه.ا واد\ل�و.اه.ا د.ل}و.ا،
إن� م.ع. الي.و\م, أ%خ.اه' غ%د\و.ا

وقال الشاعر:
ل ت.ع\ج.ل بالس_ي\ر, واد\ل�واها،

ل%ب,ئ}سما ب'ط}ء# ول ن.ر\عاها
واد\ل%و\ل أ%ي أ%س\ر.ع، وهي اف}ع.و\ع.ل%. ود.ل%و\ت الرجل% ودال%ي\ته
�إذا ر.ف%ق}ت. به ودار.ي\ته. قال ابن بري: ال�دالة� ال�صان.عة مثل

ال�داجاة1؛ قال كثي:
أ%ل يا ل%ق%و\مي، للن>وى وان\ف1ت.ال1ها

وللص_ر\م, م1ن\ أ%س\ماء4 ما ل%م\ ن'دال1ها
وقول الشاعر:

كأ%ن� راك1ب.ها غ�ص\ن¬ ب.م.ر\و.ح.ة،
�إذا ت.د.ل�ت ب,ه1، أ%و شار,ب¬ ث%م1ل

يوز أ%ن يكون ت.ف%ع_ل%ت\ من الد_ل}و, الذي هو الس_و\ق الر_ف1يق'
كأ%ن_ه د.ل�ها ف%ت.د.ل�ت، قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد ت.د.ل�ل%ت من



الد\لل,، فكره التضعيف فحو�ل إحدى اللمي ياء كما قالو تظنيت ف تظننت.
ابن ال4عراب: د.ل1ي. إذا ساق. ود.ل1ي. إذا ت.ح.ي_ر، وقال: ت.د.ل�ى إذا

ق%ر'ب ب.ع\د. ع'ل}و�، وت.د.ل�ى تواض.ع.. ودال%ي\ت'ه أ%ي دار.ي\ت'ه.
@دمي: الد_م' من ال4خ\لط1: معروف. قال أ%بو اليثم: الد_م' اسم على

ح.ر\ف%ي، قال الكسائي: ل أ%عرف أ%حداv ي'ث%قYل الدم.؛ فأ%ما قول
ال�ذ%ل:

وت.ش\ر.ق' من ت.ه\مال1ها الع.ي\ن' بالد_م>
مع قوله: فالع.ي' دائ1م.ة� الس_ج\م,، فهو على أ%نه ث%ق�ل ف الو.ق}ف1

فقال الدم� فشد_د، ث اضطر فأ%ج\رى الو.ص\ل م'ج\رى الو.ق}ف1؛ كما قال:
Yب,باز,ل� وج\ن.اء4 أ%و ع.ي\ه.ل

قال ابن سيده: ول يوز ل4حد أ%ن يقول إن الذل إنا قال بالد_م,،
بالتخفيف، ل4ن القصيدة من الضرب ال4ول من الطويل؛ وأ%و�لا:

أ%ر,ق}ت' ل1ه.م�ç ضاف%ن ب.ع\د. ه.ج\ع.ة{
على خال1د{، فال}ع.ي\ن' دائ1م.ة� الس_ج\م,

فقوله: م.ة� الس_ج\م, م.ف%اع1يل�ن\، وقوله: ن� بالد_م> مفاعيل�ن\،
ولو قال: ن� بالد_م, لاء مفاع1ل�ن\ وهو ل ييء مع مفاعيلن، وتثنيته

د.مان1 ود.م.يان1؛ قال الشاعر:
لع.م\ر'ك إن_ن وأ%با ر.باح�،

على طول, الت_جاو'ر, م'نذ� ح1ي,
vب\غ1ض'ه، وأ%ي\ضا�لي'ب\غ1ض'ن وأ
ي.ران د'ون.ه'، وأ%راه د'ون

فل%و\ أ%ن_ا على ح.ج.ر� ذ�ب,ح\نا،
ج.رى الد_ميان1 بال%ب.ر, الي.ق1ي,

فثناه بالياء، وأ%ما الد_م.وان1 فشاذ ساعاv. قال: وتزعم العرب أ%ن
الرج'ل%ي التعاديي إذا ذ�ب,حا ل تتلط د1م.اؤ'ه'ما. قال: وقد يقال

د.م.وان1 على ال�عاقبة، وهي قليلة ل4ن أ%كثر. حكم, ال�عاق%بة إنا هو قلب
الواو ل4نم إنا يطلبون ال4خف، والمع د1ماء#

ود'م1يÒ. والد_م.ة أ%خ.صe من الد_م, كما قالوا بي.اض¬ وب.ياض.ة؛ قال
ابن سيده: القطعة من الد_م, د.م.ةD واحدة. قال: وحكى ابن جن د.م¬

Dود.م.ة



مع ك%و\ك%ب� وك%و\ك%ب.ة{ فأ%شعر أ%ن_هما لغتان. وقال أ%بو إسحق: أ%صله
د.م.ي¬، قال: ودليل ذلك قوله د.م1ي.ت\ ي.د'ه؛ وقوله:

ج.ر.ى الد_م.يان1 بال%ب.ر, الي.ق1ي
ويقال ف تصريفه: د.م1ي.ت\ ي.دي ت.د\مى د.مىÝ، في'ظ}ه,رون ف د.م1ي.ت\

وت.د\مى الياء4 وال4لف. اللتي ل ي.ج,د'وه'ما ف د.م�، قال: ومثله
ي.د¬أ%ص\ل�ها ي.د.ي¬؛ قال ابن سيده: وقال قوم أ%صله د.م\ي¬ إل أ%نه لا

ح'ذ1ف ورد� إليه ما حذف منه حركت اليم لتدل الركة على أ%نه اس\ت'ع\م1ل%
مذوفاv. الوهري: قال سيبويه: الد_م' أ%صله د.م\ي¬

على ف%ع\ل�، بالتسكي، ل4نه ي'ج\مع على د1ماء� ود'م1ي�ç مثل ظ%ب\ي�
vوع.صا vقال: ولو كان مثل ق%فا ،çود.ل}و� ود1لء� ود'ل1ي� ،çب,ي��وظ1باء وظ

ل ي'ج\مع على ذلك. قال ابن بري: قوله ف ف�ع'ول إنه متص بمع ف%ع\ل�
نو د.م� ود'م1ي�ç ود.ل}و� ود'ل1ي�ç ليس بصحيح، بل قد يكون جعاv لف%ع.ل�

نو ع.صاv وع'ص1ي�ç وق%فاv وق�ف1ي�ç وصف%اv وص'ف1ي�ç. قال الوهري:
الد_م'أ%صله د.م.و¬، بالتحريك، وإنا قالوا د.م1ي. ي.د\م.ى ل1حال, الكسرة الت
قبل الواو كما قالوا ر.ض1ي. ي.ر\ض.ى وهو من الر>ضوان. قال ابن بري:

الد_م' لم'ه ياء بدليل قول الشاعر:
ج.ر.ى الد_م.يان بال%ب.ر, الي.ق1ي,

قال الوهري: وقال البد أ%صله ف%ع.لD وإن جاء جعه مالفاv لنظائره،
والذاهب منه الياء، والدليل عليها قولم ف تثنيته د.م.يان، أ%ل ترى أ%ن

الشاعر لا اض\ط�ر_ أ%خرجه على أ%صله فقال:
ف%ل%س\نا ع.لى ال4ع\قاب, ت.د\م.ى ك�ل�وم'نا،

ول%ك1ن\ على أ%ع\قاب,نا ي.ق}ط�ر' الد_ما
فأ%خرجه على ال4صل. قال: ول يلزم على هذا قولم ي.د\يان1، وإن اتفقوا

على أ%ن ت.قدير. ي.د{ ف%ع\لD ساكن.ة العي، ل4نه إنا ث�ن>ي. على لغة
من يقول ل1ل}ي.د ي.د.ا، قال: وهذا القول أ%صح. قال ابن بري: قائل ف%ل%س\نا

على ال4عقاب هو ال�ص.ي بن' ال%مام, ال�ر>ي؛ قال: ومثله قول جرير:
ع.وى ما ع.وى من غ%ي\ر, شيء� ر.م.ي\ته

بقار,ع.ة أ%ن\فاذ�ها ت.ق}ط�ر الد_ما
قال: أ%ن\فاذ�ها جع ن.ف%ذ{ من قول قيس بن ال%ط1يم:

لا ن.ف%ذD ل%و\ل الشeعاع' أ%ضاء4ها



وقال الل�ع1ي' ال1ن\ق%ري:
وأ�خ\ذ%ل� خ1ذ}لناv ب,ت.ق}ط1يع1ي. الصeوى
إليك.، وخ'ف{ç راع1ف{ ي.ق}ط�ر' الد_ما

قال: ومثله قول علي، كرم ال وجهه:
ل1م.ن\ راي.ةD سوداء ي.خ\ف1ق' ظ1ل©ها،
إذا ق1يل%: ق%د_م\ها ح'ض.ي\ن'، ت.ق%د_ما

وي'ور,د'ها للط�ع\ن,، حت ي'ع1ل�ها
ح1ياض. ال%نايا ت.ق}ط�ر ال%و\ت. والد>ما

.Òوإن شئت د.م.وي ،Òوالنسبة إليه د.م1ي ،Òوتصغي الد_م, د'م.ي
Ýويقال: د.م1ي. الشيء� ي.د\مى د.مى

ود'م1ي�اv فهو د.م�، مثل ف%ر,ق. ي.ف}ر.ق' ف%ر.قاv فهو ف%ر,ق¬، والصدر
متفق عليه أ%نه بالتحريك وإنا اختلفوا ف السم. وأ%د\م.ي\ته ود.م_ي\ته

ت.د\م1ي.ةv إذا ض.ر.ب\ت.ه حت خرج منه د.م¬. قال ابن سيده: وقد د.م1ي.
د.مىÝ وأ%د\م.ي\ته ود.م_ي\ته؛ أ%نشد ثعلب قول رؤبة:

فل ت.ك�ون، يا اب\ن.ة% ال4ش.م>،
و.ر\قاء4 د.م_ى ذ1ئ}ب'ها ال�د.م>ي

ث فسره فقال: الذئب إذا رأ%ى لصاحبه دماv أ%قبل عليه ليأ}كله فيقول: ل
تكون أ%نت1 مثل ذلك الذئب؛ ومثله قول الخر:

vوء ل�ا رأ%ى د.ماeن\ت كذ1ئ}ب, الس�وك
ب,صاح1ب,ه يوماv، أ%حال% على الد_م,

وف الثل: ولد'ك. م.ن\ دم_ى ع.ق1ب.ي\ك. وف حديث عمر، رضي ال عنه،
أ%نه قال ل4ب م.ري. ال%ن.ف1ي>: ل4نا أ%شدe ب'غ\ضاv لك. من

ال4ر\ضللد_م,؛ يعن أ%ن� الدم ل تشربه ال4رض ول ي.غ'وص ف1يها فجع.ل%
vويقال: إن أ%با مري كان ق%ت.ل أ%خاه زيدا .vمازا vام\ت1ناعها منه ب'غ\ضا

يوم اليمامة. والد_ام1ي.ة من الش>جاج,: الت د.م1ي.ت\ ول ي.س3ل} بعد'
منها دم¬، والدام1ع.ة هي الت ي.س3يل� منها الد_م'. وف حديث زيد بن

ثابت: ف الد_ام1ي.ة ب.عي¬؛ الد_ام1ية�: ش.ج_ة ت.ش'قe ال1ل}د حت
:�ي.ظ}ه.ر منها الد_م'، فإن ق%ط%ر منها فهي دام1عةD. واس\ت.د\مى الر_جل

ط%أ}ط%أ} رأ}س.ه يق}ط�ر منه الد_م. ال4صمعي: ال�س\ت.د\مي الذي ي.ق}ط�ر من
أ%ن\ف1ه الد_م' ال�ط%أ}ط1ئ� رأس.ه، وال�س\ت.د\مي الذي يستخرج من\



غ%ريه1 د.ي\ن.ه بالر>ف}ق. وف حديث الع.قيقة: ي'ح\ل%ق' من رأ}س1ه
وي'د.م_ى، وف رواية: وي'س.م_ى. وكان قتادة إذا سئل عن الد_م, كيف ي'ص\ن.ع'

به؟ قال: إذا ذ�ب,ح.ت العقيقة أ�خ1ذ%ت\ منها ص'وفة واس\ت'ق}ب,ل%ت\ با
�أ%و\داج'ها، ث ت'وض.ع على ياف�وخ, الص_ب,ي� لي.س3يل% على رأ}سه مثل

ال%ي\ط، ث ي'غ\سل رأ}س'ه بعد' وي'ح\ل%ق'؛ قال ابن ال4ثي: أ%خرجه أ%بو داود
ف السنن وقال هذا و.ه.م¬

من ه.م_ام�، وجاء4 بتفسيه عن قتادة وهو م.نسوخ، وكان من ف1ع\ل,
الاهلية، وقال: وي'س.م_ى أ%ص.حe. قال الطاب: إذا كان أ%م.رهم بإماط%ة

ال4ذى الياب,س عن رأ}س الصب فكيف يأ}م'ر'هم بت.د\م1ية رأ}س1ه والدم
ن,ج,س¬نجاس.ة غليظة؟ وف الديث: أ%ن رجلv جاء4 وم.ع.ه أ%ر\ن.ب¬

فو.ضع.ها بي. ي.دي, النب�، صلى ال عليه وسلم، فقال إن>ي وج.د\ت'ها
ت.د\مى أ%ي أ%ن_ها ترى الد_م.، وذلك ل4ن ال4ر\ن.ب ت.ح1يض' كما تيض

الرأ%ة.
وال�د.م_ى: الثوب' ال4ح\م.ر. وال�دم_ى: الشديد الشeق}رة. وف

التهذيب: من ال%ي\ل, الشديد' ال�م\ر.ة شبه ل%و\ن1 الد_م,. وكل© شيء� ف
لو\gن,ه1 س.واد¬ وح'م\رة فهو م'د.م�ىÝ. وكل أ%ح\م.ر. شديد المرة فهو

م'د.م�ىÝ. ويقال: ك�م.ي\ت¬ م'د.م�ىÝ؛ قال طفيل:
وك�م\تاv م'د.م_اةv كأ%ن� م'ت'ون.ها

ج.رى ف%و\ق%ها، واس\ت.ش\ع.ر.ت\ لون م'ذ}ه.ب
يقول: تضرب ح'م\ر.ت'ها إل الك�ل}فة ليست بشديدة المرة. قال أ%بو

ع'بيد.ة%: ك�م.ي\ت¬ م'د.م�ىÝ إذا كان سواد'ه شديد. ال�مرة إل م.راقYه.
Dوها ص'ف}ر.ة�وال4ش\ق%ر' ال�د.م_ى: الذي ل%و\ن� أ%على شع\ر.ت1ه ي.ع\ل

ك%لو\ن1 الك�م.ي\ت ال4ص\ف%ر,. وال�د.م_ى من ال4ل}وان1: ما كان فيه
سواد¬. وال�د.م_ى من الس>هام: الذي ت.ر\مي به ع.د'و_ك ث ي.ر\م1يك.

eبه؛ وكان الرجل إذا رمى الع.د'و_ بس.ه\م� فأ%صاب ث رماه به الع.د'و
وع.ل%ي\ه د.م¬

ج.ع.له ف ك1نان.ت1ه ت.ب.رeكاv به. ويقال: ال�د.م_ى السهم الذي
ي.ت.عاو.ر'ه الرeماة بين.ه'م وهو راج,ع إل ما ت.قد_م. وف حديث سعد قال:

ر.م.ي\ت' يو\م. أ�ح\د{ ر.جلv ب,سه\م� فق%ت.ل}ت'ه ث ر'م1يت بذلك الس_ه\م
أ%ع\ر,ف�ه حت ف%ع.ل}ت' ذلك وفعل�وه ثلث مرات، فقلت: هذا س.ه\م¬ مبارك



م'د.م�ىÝ فجعلته ف ك1نان.ت، فكان عنده حت مات؛ ال�د.م_ى من
الس>هام,: الذي أ%صابه الد_م' فحص.ل ف لو\ن,ه س.واد¬ وحرة ما ر'م1ي. به

الع.د'و�؛ قال: ويطلق على ما ت.ك%ر�ر به الرمي، والرماة يت.ب_كون به؛ وقال
Dبعضهم: هو مأخ'وذ

�من الد_امياء وهي الب.ر.ك%ة؛ قال شر: ال�د.م_ى الذي يرمي به الرجل
العد'و_ ث ير\ميه الع.د'و� بذلك السهم بعينه: قال: كأ%نه د'م>ي.

بالد_م, حي وق%ع بال%ر\م1ي>. وال�دم_ى: السهم الذي عليه ح'م\رة الد_م,
وقد ج.س3د. به حت يضر,ب. إل الس_واد. ويقال: س'م>ي. م'د.م�ىÝ ل4نه
اح\م.ر_ من الد_م,. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، ف ب.ي\عة

ال4ن\صار، رضي ال عنهم: أ%ن� الن\صار ل�ا أ%راد'وا أ%ن ي'بايع'وه
ب.ي\ع.ة% الع.ق%ب.ة ب.ك�ة قال أ%بو ال%ي\ث%م, بن' الت>ي_هان إن� بين.نا

وبي. الق%و\م ح1بالv ون.ح\ن' قاط1ع'وها، ون.خ\شى إن1 ال� أ%ع.ز_ك
وأ%ظ}ه.ر.ك. أ%ن} ت.ر\ج,ع. إل ق%و\م1ك.، فت.ب.س_م. النبe، صلى ال

عليه وسلم، وقال: ب.ل, الد_م' الد_م' وال%د\م' ال%د\م'، أ�حار,ب' م.ن\
حار.ب\ت'م\ وأ�سال1م' من\ سال%م\ت'م\، ورواه بعضهم: ب.ل الل�د.م'

الل�د.م' وال%د.م' ال%د.م'، فمن رواه بل الد_م' فإن ابن ال4عراب قال:
العرب تقول د.مي د.م'ك. وه.د\مي ه.د\م'ك ف النeص\ر.ة أ%ي إ,ن ظ1ل%م\ت فقد

ظ�ل1م\ت؛ وأ%نشد للع'ق%ي\لي:
د.ماv ط%ي>باv يا ح.ب_ذا أ%نت. م1ن\ د.م,

قال أ%بو منصور: وقال الفراء العرب تدخل ال4لف واللم اللتي للتعريف
على السم فتقومان مقام الضافة كقول ال عز وجل: فأ%م_ا م.ن\ ط%غى

وآث%ر. الياة الدeن\يا فإن� الحيم. هي ال%أ}وى؛ أ%ي أ%ن� الحيم
م.أ}واه'؛ وكذلك قوله: فإن� الن_ة هي ال%أ}وى؛ العن فإن النة% مأ}واه،

وقال الزجاج: معناه فإن النة هي الأ}وى له، قال: وكذلك هذا ف كل
اس\م.ي\ن يدلن على مثل هذا الضمار، فعلى قول الفراء قوله الد_م' الد_م' أ%ي

د.م'ك�م\ دم1ي وه.د\م'ك�م ه.د\مي وأ%ن\ت'م\ ت'ط}ل%ب'ون بد.مي وأط}ل%ب'
بد.م1كم ود.م1ي ودم'ك�م\ شيء واحد، وأ%ما من رواه ب.ل الل�د.م' الل�د.م'
وال%د.م' ال%د.م' فكل منهما مذكور ف بابه. وف حديث ث�مامة بن,

أ�ثال�: إن} ت.ق}ت'ل} ت.ق}ت'ل} ذا د.م� أ%ي م.ن\ هو م'طال%ب¬
بدم� أ%و صاحب دم� م.ط}ل�وب�، ويروى: ذا ذ1م�ç، بالذال العجمة، أ%ي



ذ1مام� وح'ر\مة ف قومه، وإذا ع.ق%د ذ1م_ة و'فYي له. وف حديث قتل ك%ع\ب
بن ال4ش\رف1: إن>ي ل4س\م.ع صوتاv كأ%نه ص.و\ت' دم� أ%ي ص.و\ت' طال1ب�

د.م� ي.س\ت.ش\في بقتله. وف حديث الوليد بن ال�غ1ي.ة: والد_م, ما هو
بشاعر، يعن النب، صلى ال عليه وسلم؛ هذه ي.مي¬

كانوا يلفون با ف الاهلية يعن د.م. ما ي'ذ}ب.ح على النeص'ب,. ومنه
الديث: ل والد>ماء3 أ%ي دماء3 الذYبائ1ح,، وي'ر\وى: ل والدeمى،
جع د'م\ي.ة{ وهي الصورة ويريد با ال4ص\نام. والد_م': الس>ن_و\ر'؛

حكاه الن_ض\ر ف كتاب الو'حوش؛ وأ%نشد كراع:
ك%ذاك الد_مe يأ}د'و لل}ع.كاب,ر\

الع.كاب,ر\: ذكور اليابيع. ورجلD دامي الش>ف%ة: فق1ي¬؛ عن أ%ب
الع.م.ي\ثل ال4عراب.
Dود.م' الغ1ز\لن: ب.ق}ل%ة

لا زهرة ح.س.نة. وبنات' د.م: ن.ب\ت¬. والدeم\ي.ة�: الص_ن.م، وقيل:
الصورة ال�ن.ق�شة العاج' ونوه، وقال ك�راع: هي الصورة فع.م_ با. ويقال

للمرأ%4ة: الدeم\ي.ة�، يكن عن الرأة با، عربية، وجع الدeم\ية1
د'مىÝ؛ وقول الشاعر:

والب,يض. ي.ر\ف�ل}ن. ف الدeمى
والر_ي\ط1 وال�ذ}ه.ب, ال%ص'ون1

يعن ثياباv فيها تصاوير؛ قال ابن بري: الذي ف الشعر كالدeمى، والبيض.
منصوب على العطف على اسم إن ف البيت قبله، وهو:

vون.ش\و.ة éإن� ش1و.اء
وخ.ب.ب. الباز,ل, ال4م'ون1

ود.م_ى الراعي الاش1ي.ة%: جع.ل%ها كالدeم.ى؛ وأ%نشد أ%بو العلء:
ص'ل}ب' الع.صا ب,ر.ع\ي,ه د.م_اها،

ي.و.دe أ%ن� ال4 ق%د\ أ%ف}ناها
أ%ي أ%رعاها فسمنت حت صارت كالدeمى، وف صفته، صلى ال عليه وسلم:

كأ%ن ع'ن'ق%ه ع'ن'ق' د'م\ية{؛ الدeم\ية: الصورة الصورة ل4نا
ي'ت.ن.و_ق' ف ص.ن\عت1ها وي,�بال%غ� ف ت.ح\س3ين,ها. وخ'ذ} ما د.م_ى لك أ%ي

ظ%ه.ر. لك. ود.م_ى له ف كذا وكذا إذا ق%ر_ب؛ كلها عن ثعلب.
Dالليث: وب.ق}ل%ة



لا ز.ه\رة يقال لا د'م\ية� الغ1ز\لن1. وسات د.م.ا: اسم جبل: يقال:
س'م>ي بذلك ل4نه ليس من يوم إل وي'س\ف%ك' عليه د.م¬

كأ%نما إسان جعل إساv واحداv؛ وأ%نشد سيبويه لعمرو بن قميئة:
ل�ا رأ%ت\ سات د.م.ا اس\ت.ع\ب.ت\،

ل3 د.رe، الي.و\م.، م.ن\ لم.ها
وقال ال4عشى:

وه1ر.ق}لv، ي.و\م. ذي سات د.م.ا،
م1ن\ ب.ن ب'ر\جان% ذي الب.أ}س, ر'ج'ح\

(* قوله «ذي البأس» هكذا ف الصل والصحاح، قال ف التكملة: والرواية ف
الناس بالنون، ويروى رجح بالتحريك أي رجح عليهم).

وقد حذف يزيد' بن مفر�غ ال1م\ي.ري منه اليم بقوله:
ف%د.ي\ر' س'وىÝ فسات دا فب'ص\ر.ى

وهم ال4خ.وي\ن,: الع.ن\د.م'.
@دنا: د.نا من الشيء دن'و�اv ود.ناو.ةv: ق%ر'ب.. وف حديث اليان:

اد\ن'ه\؛ هو أ%م\ر¬ بالدeن'و> والق�ر\ب,، والاء فيه للسكت، وجيء4 با لبيان
الركة. وبينهما دناوة أ%ي ق%رابة. والد_ناوة�: الق%رابة والق�رب.

ويقال: ما ت.ز\داد' من>ا إل ق�ر\باv ود.ناوةv؛ فرق بي مصدر, دنا ومصدر
د.ن'ؤ.، فجعل مصدر د.نا د.ناوةv ومصدر د.ن'ؤ. د.ناء4ةv؛ وقول ساعدة بن

:vج'ؤي_ة يصف جبل
إذا س.ب.ل� الع.ماء د.نا عليه،

�ي.ز,ل© ب,ر.ي\د1ه1 ماء# ز.لول
أ%راد: د.نا منه. وأ%د\ن.ي\ته ود.ن_ي\ته. وف الديث: إذا أك%ل}ت'م

فس.مeوا ال ود.نeوا وس.م>ت'وا؛ معن قوله د.نeوا ك�ل�وا مم ي.ل1يك�م
وما د.نا منكم وقرب منكم، وس>ت'وا أ%ي اد\ع'وا لل�مط}ع1م بالبكة،
ود.نeوا: ف1ع\لD من د.نا ي.د\ن'و أ%ي ك�ل�وا ما بي أ%يد1يكم. واس\ت.د\ناه:

طلب منه الدeن'و_، ودن.و\ت' منه د'ن'و�اv وأ%د\ن.ي\ت' غيي. وقال
الليث: الدeن'وe غي' مهموز مصدر' د.نا ي.د\ن'و فهو دان{، وس'م>يت

الدeن\يا لد'ن'و>ها، ول4نا د.نت\ وتأ%خ_ر.ت الخرة، وكذلك السماء� الدeن\يا
هي الق�ر\ب.ى إلينا، والنسبة إل الدeنيا د'نياو,يÒ، ويقال

د'ن\ي.و,يÒ ود'ن\ي,يÒ؛ غيه: والنسبة إل الدeنيا د'ن\ياو,يÒ؛ قال: وكذلك



النسبة إل كل ما م'ؤ.ن_ت'ه نو ح'ب\ل%ى ود.ه\نا وأ%شباه ذلك؛ وأ%نشد:
بو.ع\ساء د.ه\ناو,ي_ة التeر\ب, ط%ي>ب

ابن سيده: وقوله تعال ود.ان,يةv عليهم ظ1لل�ها؛ إنا هو على حذف
الوصوف كأنه قال وجزاهم ج.ن_ة دانيةv عليهم فحذف جنة وأ%قام دانية م'قامها؛

ومثله ما أ%نشده سيبويه من قول الشاعر:
كأن_ك. من ج,مال, ب.ن أ�ق%ي\ش�،

ي'ق%ع\ق%ع' خ.ل}ف. ر,ج\ل%ي\ه1 ب,ش.ن>
أ%راد ج.م.لD من جال, بن أ�ق%ي\ش�. وقال ابن جن: دان,يةv عليهم

ظ1لل�ها، منصوبة على الال معطوفة على قوله: متكئي فيها على ال4رائ1ك؛ قال:
هذا هو القول الذي ل ضرورة فيه؛ قال وأ%ما قوله:

كأ%ن_ك من ج,مال, ب.ن أ�ق%ي\ش�
البيت، فإنا جاز ذلك ف ضرورة الش>ع\ر، ولو جاز لنا أ%ن ن.ج,د. م1ن\

بعض الواضع اساv لعلناها اساv ول نمل الكلم على حذف الوصوف وإقامة
الصفة مقامه، ل4نه نوع من الضرورة، وكتاب ال تعال ي.ج,ل9 عن ذلك؛

فأ%ما قول ال4عشى:
أ%ت.ن\ت.ه'ون ول%ن\ ي.ن\ه.ى ذ%وي ش.ط%ط{،

�كالط�ع\ن, ي.ذ}ه.ب\ فيه الز_ي\ت' والف�ت'ل
فلو حلته على إقامة الصفة موضع الوصوف لكان أ%قبح من تأ%وeل قوله

تعال: ودانية عليهم ظللا؛ على حذف الوصوف ل4ن الكاف ف بيت ال4عشى هي
الفاعلة ف العن، ودانيةv ف هذا القول إنا هي م.ف}عول با، والفعول

قد يكون اساv غي صريح نو ظ%ن.ن\ت' زيداv يقوم، والفاعل ل يكون إل
إساv صرياv مضاv، ف%ه'م\ على إم\حاضه إساv أ%شدe م'حافظة من جيع

ال4ساء، أ%ل ترى أ%ن البتدأ قد يقع غي. اسم� مض� وهو قوله: ت.س\م.ع'
بال�ع.ي\دي> خي¬ م1ن

أ%ن ت.راه'؟ فتسمع كما ترى فعل وتقديره أ%ن تسمع، فحذ}ف�هم أ%ن}
ورف}ع'ه'م ت.سمع' يدل على أ%ن البتدأ قد يكن أ%ن يكون عندهم غي. اسم� صريح،

وإذا جاز هذا ف البتدأ على ق�و_ة شب,هه بالفاعل ف الفعول الذي يبع'د
عنهما أ%ج\و.ز'؛ فمن أ%جل ذلك ارتفع الفعل ف قول ط%ر.فة:

أ%ل أ%يeه.ذا الز_اج,ر,ي أ%ح\ض'ر' الو.غ%ى،
وأ%ن} أ%ش\ه.د. الل�ذ�ات1، هل} أ%نت. م'خل1دي؟



عند كثي من الناس، ل4نه أ%راد أ%ن} أ%ح\ض'ر. الو.غ%ى. وأ%جاز سيبويه
ف قولم: م'ر\ه' ي.ح\ف1ر'ها أ%ن يكون الرفع' على قوله أ%ن} ي.ح\ف1ر.ها،

فلما ح'ذ1فت أ%ن ارتفع الفعل بعدها، وقد ح.م.ل%هم كثرة� حذف1 أ%ن مع غي
الفاعل على أ%ن اس\ت.جاز'وا ذلك فيما ل ي'س.م_ فاع1ل�ه،وإ,ن كان ذلك

جارياv م.ج\رى الفاعل وقائماv مقامه؛ وذلك نو قول جيل:
ج.ز,ع\ت' ح1ذار. الب.ي\ن,، ي.و\م. ت.ح.م_ل�وا،

وح'ق_ ل1م1ث}لي، يا ب'ث%ي\ن.ة�، ي.ج\ز.ع'
أ%راد أ%ن ي.ج\ز.ع، على أ%ن هذا قليل شاذ، على أ%ن9 حذف أ%ن} قد كث�ر ف
الكلم حت صار كل ح.ذ}ف{، أ%ل ترى أ%ن جاعة است.خ.ف9وا نصف أ%ع\ب'د.

من قوله عز� اس'ه: ق�ل} أ%ف%غ.ي\ر. ال3 تأ}م'ر'ون>ي أ%ع\ب'د.؟ فلول
أ%نم أ%ن,س'وا ب.ذ}ف1 أ%ن} من الكلم وإ,راد.ت1ها ل%م.ا اس\ت.خ.ف©وا

ان\ت1صاب, أ%ع\ب'د.. ود.ن.ت الشمس' للغ'روب, وأ%د\ن.ت، وأ%د\ن.ت
الن_اق%ة� إ,ذا د.نا ن,تاج'ها.

والدeن\يا: ن.ق1يض' الخرة، ان\ق%ل%بت الواو فيها ياءé ل4ن ف�ع\لى
إ,ذا كانت اساv من ذوات الواو أ�بدلت واو'ها ياءé، كما أ�بدلت الواو مكان

الياء ف ف%ع\لى، فأ%دخ.لوها عليها ف ف�ع\لى لي.تكافآ ف التغيي؛ قال
ابن سيده: هذا قول سيبويه، قال: وزدته أ%نا بياناv. وحكى ابن ال4عراب: ما

له د'ن\ياv ول آخ1رةD، فن.و�ن د'ن\ياv تشبيهاv لا بف�ع\ل%ل�، قال:
وال4صل أ%ن ل ت'ص\ر.ف. ل4نا ف�ع\لى، والمع د'ناv مثل الك�ب\رى والك�ب.ر

والصeغ\رى والصeغ.ر، قال الوهري: وال4صل د'ن.و¬، فحذفت الواو
لجتماع الساكني؛ قال ابن بري: صوابه فقلبت الواو أ%لفاv لتحركها وانفتاح ما

قبلها، ث حذفت ال4لف للتقاء الساكني، وها ال4لف والتنوين. وف حديث
الج: ال%م\رة الدeن\يا أ%ي الق%ر,يبة إ,ل م1نÝ، وهي ف�ع\لى من
الدeن'و>. والدeن\يا أ%يضاv: اسم¬ لذه ال%ياة1 لب'ع\د1 الخرة ع.ن\ها،

والسماء الدeن\يا لق�ر\با من ساك1ن ال4ر\ض,. ويقال: ساء� الدeن\يا،
على ال3ضافة. وف حديث ح.ب\س, الشمس,: فاد_ن بالق%ر\ي.ة1؛ هكذا جاء ف

مسلم، وهو اف}ت.ع.ل% من الدeن'و>، وأ%صل�ه اد\ت.ن فأ�د\غ1م.ت1 التاء�
ف الدال,. وقالوا: هو ابن ع.م�ي د1ن\ي.ةv، ود1ن\ياv، منو_نD، ود1ن\ي.ا،

غي م'ن.و_ن{، ود'ن\ي.ا، مقصور إ,ذا كان ابن. ع.م>ه ل%ح�اv؛ قال
اللحيان: وتقال هذه الروف أ%يضاv ف ابن, الال, والال%ة1، وتقال ف ابن



الع.م_ة أ%يضاv. قال: وقال أ%بو ص.ف}وان% هو ابن' أ%خ1يه وأ�خ\ت1ه
د1ن\ي.ا، مثل ما قيل ف ابن,

الع.م> وابن, الال,، وإ,نا ان\ق%ل%بت الواو ف د1ن\يةv ود1ن\ياv ياء
لاورة1 الكسرة1 وضعف1 الاج,ز,، ون.ظ1ي'ه' ف1ت\يةD وع1ل}ي.ةD، وكأ%ن�

أ%صل% ذلك كلYه د'ن\يا أ%ي ر.ح1ماv أ%د\ن إ,ل� من غيها، وإ,نا
ق%ل%بوا لي.د'ل9 ذلك على أ%نه ياء� تأ}نيث1 ال4د\ن، ود1ن\ي.ا داخلة عليها.
قال الوهري: هو ابن ع.م¼ د1ن\ي� ود'ن\ي.ا ود1ن\يا ود1ن\ية. التهذيب:

قال أ%بو بكر هو ابن عم¼ د1ن\ي� ود1ن\ية{ ود1ن\يا ود'ن\يا، وإ,ذا قلت
دنيا، إ,ذا ض.م.م\ت الدال ل%م ي.ج'ز ال3ج\راء�، وإ,ذا كسرت. الدال% جاز.
ال3ج\راء� وت.رك ال3ج\راء، فإ,ذا أ%ضفت العم_ إ,ل معرفة ل يز الفض

ف د1ن\ي�، كقولك: ابن عمك د1ن\ي¬ ود1ن\ي.ةD وابن ع.م>ك. د1ن\ياv ل4ن
د1ن\ياv نكرة ول يكون نعتاv لعرفة. ابن ال4عراب: والدeنا ما قر'ب. من

خ.ي\ر� أ%و ش.ر¼.
ويقال: د.نا وأ%د\ن ود.ن_ى إ,ذا ق%ر'ب.، قال: وأ%د\ن إ,ذا عاش.

ع.ي\شاv ض.ي>قاv بعد س.ع.ة{. وال4د\ن: الس_ف1ل�. أ%بو زيد: من أ%مثالم
كل© د.ن,ي¼ د'ون.ه د.ن,يÒ، يقول: كل© قريب� وكل© خ'ل}صان{ د'ون.ه

خ'ل}صانD. الوهري: والد_ن,يe الق%ريب، غي' مهموز�. وقولم: لقيته أ%د\ن
د.نð أ%ي أ%و_ل% شيء، وأ%ما الدنء� بعن الدeون1 فمهموز. وقال ابن
بري: قال الروي الد_ن© ال%س3يس'، بغي هز، ومنه قوله سبحانه:

�أ%ت.س\ت.ب\د1لون الذي هو أ%د\ن؛ أ%ي الذي هو أ%خ.سe، قال: ويقو>ي قوله كون
.êفهو د.ن ،vود.ناي.ة vفعله بغي هز، وهو د.ن,ي. ي.د\ن د.نا

ال4زهري ف قوله: أ%ت.س\ت.ب\دلون الذي هو أ%د\ن؛ قال الفراء� هو من
الد_ناء4ة1؛ والعرب تقول إ,نه ل%د.نê ي'د.ن>ي ف ال�مور, ت.د\ن,ي.ةv، غي

م.هموز�، ي.ت\ب.ع خسيس.ها وأ%صاغر.ها، وكان ز'ه.ي الف�ر\ق�بe يهمز
أ%ت.س\ت.ب\دلون الذي هو أ%د\ن، قال الفراء: ول ن.ر. العرب تمز أ%د\ن إ,ذا

كان من ال1س_ة1، وهم ف ذلك يقولون: إ,نه ل%دانئD خبيث، فيهمزون. وقال
الزجاج ف معن قوله أ%تستبدلون الذي هو أ%د\ن ، غي م.ه\موز,: أ%ي

أ%ق}ر.ب'، ومعن أ%ق}ر.ب' أ%قل© قيمةv كما تقول ثوب م'قار,ب¬، فأ%ما السيس
فاللغة فيه د.ن'ؤ. د.ناءةv، وهو د.نء# بالمز، وهو أ%د\ن.أ� منه. قال

أ%بو منصور: أ%هل اللغة ل يهمزون د.ن'و. ف باب ال1س_ة، وإ,نا يهمزونه



ف باب ال�جون وال�ب\ث1. قال أ%بو زيد ف النوادر: رجل د.نء# من قوم
أ%د\ن,ياء4، وقد د.ن'ؤ. د.ناء4ةv، وهو ال%بيث الب.ط}ن, والف%ر\ج,. ورجل

د.نê من قوم أ%د\ن,ياء4، وقد د.ن.ي ي.د\ن ود.ن'و. ي.د\ن'و د'نو�اv: وهو
الضعيف ال%سيس' الذي ل غ%ناء عنده ال�ق%ص>ر' ف كلY ما أ%خ.ذ% فيه؛

وأ%نشد:
فل وأ%ب,يك ما خ'ل�قي بو.ع\ر�،

ول أ%نا بالد_ن>ي ول ال�د.ن>ي
وقال أ%بو اليثم: ال�د.ن>ي ال�ق%ص>ر عما ينبغي له أ%ن ي.ف}ع.له؛

وأ%نشد:
يا م.ن\ ل1ق%و\م� رأ}ي'ه'م خ.ل}ف¬ م'د.ن}

أ%راد م'د.ن>ي ف%ق%ي_د القافية.
إ,ن ي.س\م.ع'وا ع.و\راء4 أص.gغ.و\ا ف أ%ذ%ن}

vمن أ%د\ن,ياء4، بغي هز، وما كان د.ن,ي�ا êويقال للخسيس: إ,نه ل%دن
vويقال للرجل إ,ذا ط%ل%ب أ%مرا .vود.ناي.ة vول%ق%د\ د.ن,ي. ي.د\ن د.ن

خسيساv: قد د.ن_ى ي'د.ن>ي ت.د\ن,ية. وف حديث ال�د.ي\ب,ي.ة: علم.
ن'ع\ط1ي الد_ن,ي_ة ف د1ين,نا أ%ي ال%ص\ل%ة ال%ذ}م'وم.ة؛ قال ابن

ال4ثي: ال4صل فيه المز، وقد يفف، وهو غي مهموز أ%يضاv بعن الضعيف
السيس.وت.د.ن_ى فلن أ%ي د.نا ق%ل1يلv. وت.دان.و\ا أ%ي د.نا بعضهم من بعض.

وقوله عز وجل: ول%ن'ذ1يق%ن_هم من الع.ذاب ال4د\ن دون الع.ذاب
ال4ك}ب.ر؛ قال الزجاج: كل© ما ي'ع.ذ�ب' به ف الدنيا فهو العذاب' ال4د\ن،

والعذاب' ال4ك}ب.ر عذاب' الخ1رة1. ودان.ي\ت ال4م\ر.: قار.ب\ته. ودان.ي\ت
ب.ي\ن.هما: ج.م.ع\ت. ودان.ي\ت ب.ي\ن. الش_ي\ئ%ي\ن: ق%ر_ب\ت ب.ي\ن.هما

ودان.ي\ت' الق%ي\د. ف الب.عي, أ%و ل1ل}ب.عي: ض.ي_ق}ته عليه، وكذلك
د.ان الق%ي\د' ق%ي\ن.ي, الب.ع1ي؛ قال ذو الرمة:

د.ان له' الق%ي\د'، ف د.ي\م'وم.ة{ ق�ذ�ف{،
ق%ي\ن.ي\ه1، وان\ح.س.ر.ت\ ع.ن\ه ال4ناع1يم'

وقوله:
ما ل أ%راه' دان,فاv قد\ د'ن\ي. له\

إ,نا أ%راد قد د'ن,ي. له'. قال ابن سيده: وهو من الواو من د.ن.و\ت'،
ولكن الواو قلبت ياء من د'ن,ي. لنكسار ما قبلها، ث أ�س\ك1ن.ت النون فكان



يب، إ,ذ} زالت الكسرة، أ%ن تعود الواو، إ,ل أ%نه لا كان إ,سكان النون
إ,نا هو للتخفيف كانت الك%س\ر.ة النوي_ة ف حكم اللفوظ با، وعلى

هذا قاس النحويون فقالوا ف ش.ق1ي. قد ش.ق}ي.، فتركوا الواو. الت هي لم¬
ف الش>ق}وة والش_قاوة مقلوبة، وإ,ن زالت كسرة القاف من ش.ق1ي.،

،�بالتخفيف، لا كانت الكسرة� م.ن\وي_ةv مقدرة، وعلى هذا قالوا لق%ض\و. الرجل
وأ%صله من الياء ف ق%ض.ي\ت، ولكنها ق�ل1بت ف لق%ض'و لنضمام الضاد

قبلها واواv، ث أ%سكنوا الضاد تفيفاv فتركوا الواو باله ول يرد�وها إ,ل
الياء، كما تركوا الياء ف دنيا بالا ول يرد�وها إ,ل الواو، ومثله من

كلمهم ر.ض\ي'وا، قال ابن سيده: حكاه سيبويه بإ,سكان الضاد وترك الواو
من الرضوان ومر صرياv لؤلء، قال: ول أ%علم د'ن\ي. بالتخفيف إ,ل ف

هذا البيت الذي أ%نشدناه، وكان ال4صمعي يقول ف هذا الشعر الذي فيه هذا
البيت: هذا الرجز ليس بعتيق كأ%نه من ر.ج.ز خ.ل%ف{ ال4حر ال4حر أ%و

غيه من الولدين. وناق%ةD م'د\ن,يةD وم'د\ن{: د.نا ن,تاج'ها، وكذلك
الرأ%ة. التهذيب: وال�د.ن>ي من الناس الضعيف الذي إ,ذا آواه الليل� ل

ي.ب\ر.ح\ ضعفاv وقد د.ن_ى ف م.ب,ي,ت1ه؛ وقال لبيد:
في'د.ن>ي ف م.ب,يت{ وم.ل9

والد_ن,يe من الرجال: الساقط الضعيف الذي إ,ذا آواه الليل ل ي.ب\ر.ح\
vولقد د.ن,ي. د.نا vوالمع أ%د\ن,ياء�. وما كان د.ن,ي�ا ،vض.ع\فا

ود.ناي.ة ود1ناي.ة، الياء فيه منقلبة عن الواو لقرب الكسرة؛ كل ذلك عن
اللحيان. وت.دان.ت\ إ,بل� الرجل: ق%ل�ت وض.ع'ف%ت؛ قال ذو الرمة:

ت.باع.د\ت. م1ن أ%ن} رأ%ي\ت. ح.م'ول1ت
ت.دان.ت\، وأ%ن} أ%ح\ن.ى عليك. ق%ط1يع'

ود.ن_ى فلنD: ط%ل%ب. أ%م\راv خس3يساv، عنه أ%يضاv. والد_نا: أ%رض
لك%ل}ب؛ قال س.لمة بن ج.ن\دل:
من أ%خ\د.ر,ي_ات1 الد_نا الت.ف%ع.ت\ له
ب'ه\م.ى الر>فاغ,، ول%ج_ ف إ,ح\ناق,

الوهري: والد_نا موضع بالبادية؛ قال:
فأ%م\واه' الد_نا فع'و.ي\ر,ضات¬

د.وار,س' بعد. أ%ح\ياء� ح1لل,
Òوال4د\نيان1: واديان1. ودان,يا: نب



.�من بن إ,سرائيل ي'قال له دان,يال
@دها: الد_ه\و' والد_هاء�: العقل، وقد د.ه1ي. فلنD ي.د\ه.ى وي.د\ه'و
د.هاءé ود.هاء4ةv ود.ه\ياv، فهو داه{ من قوم د'هاة{، ود.ه'و. د.هاءةv، فهو

د.ه1يÒ من قوم أ%د\ه1ياء4 ود'ه.واء4، ود.ه1ي د.هىÝ، فهو د.ه{ من قوم
د.ه1ي.. التهذيب: وإ,ن_ه ل%داه{ وده1يÒ ود.ه{، فمن قال د.اه{ قال من

قوم� د'هاة{، ومن قال د.ه1يÒ قال من قوم أ%د\ه1ياء4، ومن قال د.ه{ قال من
قوم د.ه1ي. مثل ع.م1ي.. ود.هاه' د.ه\واv: ن.سب.ه إ,ل الد_هاء3.

وأ%د\هاه': وج.د.ه داه1ياv. التهذيب: الد_ه\و' والد_ه\ي' لغتان ف الد_هاء3.
يقال: د.ه.و\ت'ه ود.ه.ي\ته، فهو م.د\ه'وÒ وم.د\ه1يÒ. ود.ه.ي\ته

ود.ه.و\ته: نس.ب\ته إ,ل الد_هاء3. ود.هاه' د.ه\ياv ود.ه_اه': نسب.ه إ,ل
الد_هاء. وأ%د\هاه': وج.د.ه' داهية. ابن سيده: الد_ه\ي' والد_هاء�

ال3ر\ب'. ورجلD داه{ وداهيةD، الاء للمبالغة: عاقل. وف التهذيب: رجل داه1ية
أ%ي م'ن\ك%ر¬ ب.ص1ي¬ بال�مور. والداه1ية: ال4مر' ال�ن\ك%ر العظيم.

وقولم: هي الدا�ه1ية الد_ه\واء بال%غ'وا با، والصدر الد_هاء� تقول:
ما دهاك أ%ي ما أ%صابك. وكل© ما أ%صابك. من م'ن\ك%ر� من و.ج\ه1

،Dتقول منه: د'ه1يت. وقالوا: هي داه1ية د'ه\و,ي_ة ،vال%أ}م.ن, فقد د.هاك. د.ه\يا
وهذه الكلمة واوية ويائية. ود.هاه' د.ه\واv: خ.ت.ل%ه. والد_ه\ياء�:

الد_اه1ية من شدائ1د1 الد_ه\ر؛ وأ%نشد:
أ%خ'و م'حاف%ظ%ة{، إ,ذا نز.ل%ت\ به

د.ه\ياء� داه1ي.ةD من ال4ز\م,
Dودواه1ي الد_ه\ر: ما ي'ص1يب' الناس. من عظيم ن'و.ب,ه. ود.ه.ت\ه داه1ية
د.ه\ياء� ود.ه\واء� أ%يضاv، وهو توكيد أ%يضاv. وأ%مر¬ د.ه{: داه{؛ أ%نشد

ابن ال4عراب:
أ%ل} أ%ك�ن\ ح'ذYر\ت' م1نك. بالد_ه1ي

وققد يوز أ%ن يكون أ%راد بالد_ه\ي، فلما وقف. أ%لق%ى حركة الياء3 على
�الاء3، كما قالوا من الب.ك1ر\، أ%رادوا من الب.ك}ر,. ود.ه1ي. الرج'ل
د.ه\ياv ود.هاءé وت.د.ه_ى: فع.ل% ف1ع\ل% الدeهاة1، وهو ي.د\ه.ى وي.د\ه'و

وي.د\هي، كل ذلك للرجل الد_اهي؛ قال العجاج:
eال%د\ه1ي �وبالد_هاء3 ي'خ\ت.ل

وقال:



ل ي.ع\ر,فون% الد_ه\ي. من د.ه\يائ1ها،
أ%و ي.أ}خ'ذ% ال4ر\ض على م1يدائ1ها

ويروى: الد_ه\و. من د.هائ1ها. والد_ه\ي'، ساكنة الاء: ال�ن\ك%ر'
وج.و\د.ة� الرأ}ي,. يقال: رجل داه1ي.ة بي>ن' الد_ه\ي, والد_هاء3، مدود¬

والمزة فيه منقلبة من الياء ل من الواو، وها د.ه\ياوان. ود.هاه'
ي.د\هاه' د.ه\ياv: عاب.ه' وت.ن.ق�ص.ه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

و.ق�و_لD إ,ل� د.ه{ فل د.ه1
.vقال: معناه إ,ن ل ت.ت'ب الن% فل ت.ت'وب' أ%بدا

وكذلك قول الكاهن لبعضهم وقد سأ%له عن شيء يكن أ%ن يكون كذا وكذا فقال
له: ل، فقال: فكذا؟ فقال له: ل، فقال له الكاهن: إ,ل د.ه{ فل د.ه{

أ%ي إ,ن ل يكن هذا الذي أ%قول لك فإ,ن ل أ%عر,ف غيه. ويقال: غ%ر\ب¬
د.ه\ي¬ أ%ي ض.خ\م؛ وقال الراجز:

والغ.ر\ب' د.ه\ي¬ غ%ل}ف%ق¬ ك%ب,ي'،
وال%و\ض' من ه.و\ذ%ل1ه ي.ف�ور'

�ويو\م' د.ه\و�: يوم¬ ت.ناه.ض. فيه بنو ال�ن\ت.ف1ق,، وهم ر.ه\ط
الش_ن.آن1 بن مالك وله حديثD. وبنو د.ه\ي�: ب.ط}ن¬.

@دهدي: يقال: د.ه\د.ي\ت' ال%ج.ر ود.ه\د.ه\ت'ه فت.د.ه\د.ى وت.د.ه\د.ه.
ويقال: ما أ%دري أ%يe الد_ه\داء ه'و أ%ي أ%يe ال%ل}ق, هو؛ وقال:

وع1ن\دي الد_ه\د.هاء�
(* قوله «الدهدهاء» هكذا ف الصل).

@دوا: الد_وe: الف%لة� الواس1ع.ة، وقيل: الد_وe ال�س\توية من
ال4رض. والد_و>ي_ة: النسوبة إ,ل الد_و>؛ وقال ذو الرمة:

ودو� كك%ف> ال�ش\تري غي. أ%ن_ه
بساطD، ل4خ\ماس, ال%راس1يل,، واسع'

(* قوله «لخاس الراسيل إل» هو بالاء العجمة ف التهذيب).
أ%ي هي م'ستويةD كك%ف> الذي ي'صاف1ق' عند ص.ف}ق%ة البيع، وقيل:
د.و>ي_ة وداو,ي_ة إ,ذا كانت بعيدة% ال4طراف1 م'ستوية واسعة؛ وقال

،eل%و\لا د.و,ي Dالعجاج:د.و>ي_ة
eللر>يح, ف أ%ق}راب,ها ه'و,ي

(* قوله «ف أقرابا هوي» كذا بالصل والتهذيب ولعله ف اطرافها).



قال ابن سيده: وقيل الد_وe والد_و>ي_ة والد_او,ي_ة والداوي.ة
الفازة، ال4لف فيه منقلبة عن الواو الساكنة، ونظيه انقلبه عن الياء ف

غاية وطاية، وهذا القلب قليل غي مقيس عليه غيه. وقال غيه: هذه دعوى من
قائلها ل دللة عليها، وذلك أ%نه يوز أ%ن يكون ب.ن.ى من الدو>

فاع1لةv فصار داو,ي.ة بوزن راو,ية، ث إ,نه أ%ل}حق الكلمة ياء4 الن_س.ب
وحذ%ف. اللم كما تقول ف ال3ضافة إ,ل ناحية ناح1يÒ، وإ,ل قاضية قاض1يÒ؛

وكما قال علقمة:
كأ}س. ع.ز,يز� من ال4ع\ناب, ع.ت_ق%ها،

لب.ع\ض, أ%ر\باب,ها، حان,ي_ةD ح'وم'
فنسبها إ,ل الان بوزن القاض1ي؛ وأ%نشد الفارسي لعمرو ابن م1ل}ق%ط:

واليل� قد ت'ج\ش1م' أ%ر\باب.ها الش>ـ
ـق_، وق%د\ ت.ع\ت.س3ف' الداو,ي.ه\

قال: فإ,ن شئت قلت إ,نه بن من الد>و> فاع1ل%ة، فصار التقدير داو,و.ة،
ث قلب الواو الت هي لم ياءé لنكسار ما قبلها ووقوع1ها ط%ر.فاv، وإ,ن

شئت قلت أ%راد الد_او,ي_ة% الذوفة% اللم كالان,ي�ة إ,ل أ%نه خفف
:vبال3ضافة كما خفف الخر ف قوله؛ أ%نشده أ%بو علي أ%يضا

ب.كYي بع.ي\ن,ك واك1ف. الق%ط}ر,
اب\ن. ال%و.ار,ي العال1ي. الذ9ك}ر,

(* قوله «بك9ي بعينك واكف إل» تقدم ف مادة حور ضبطه بكى بفتح الكاف
وواكف بالرفع، والصواب ما هنا).

وقال ف قولم د.و>ي_ة قال: إ,نا سيت د.و>ي_ة ل%دو,ي> الص_و\ت1
الذي ي'س\م.ع فيها، وقيل: س'م>ي.ت د.و>ي_ة ل4ن_ها ت'د.و>ي ب,م.ن\

صار فيها أ%ي ت.ذ}ه.ب بم.
ويقال: ق%د\ د.و_ى ف ال4رض وهو ذ%هاب'ه'؛ قال رؤبة:

د.و_ى با ل ي.ع\ذ1ر' الع.لئ1ل،
وهو ي'صاد1ي ش'ز'ناv م.ثائ1ل

(* قوله «وهو يصادي شزناv مثائل» كذا بالصل، والذي ف التهذيب:
وهو يصادي شزباv نسائل).

د.و_ى با: م.ر_ با يعن الع.ي\ر. وأ�ت'ن.ه، وقيل: الد_وe أ%رض
م.سية� أ%ربع ليال� ش1ب\ه' ت'ر\س� خاويةD يسار فيها بالنجوم وياف' فيها



الضلل�، وهي على طريق البصرة متياسرة إ,ذا أ%ص\ع.د\ت. إ,ل مكة شرفها ال
تعال، وإ,نا سيت الد_و_ ل4ن الف�ر\س. كانت ل%طائ1م'ه'م ت.ج'وز'

فيها، فكانوا إ,ذا سلكوها ت.حاضeوا فيها بال1د> فقالوا بالفارسي: د.و\
د.و\ 

(* قوله «دو دو» أي أسرع أسرع، قالة ياقوت ف العجم). قال أ%بو
منصور: وقد ق%ط%ع\ت' الد_و_ مع الق%رام1ط%ة، أ%باد.ه'م ال، وكانت

م.ط}ر.ق%ه'م قافلي من ال%ب,ي فس.ق%و\ا ظ%ه\ر.هم واس\ت.ق%و\ا ب.ف}ر, أ%ب
éموسى الذي على طريق البصرة وف%و_زوا ف الدو>، ووردوا صبيحة% خامسة{ ماء

يقال له ث%ب\ر.ة�، وع.ط1ب. فيها ب'خ\ت¬ كثية من إ,بل الاج لب'ل�وغ
الع.ط%ش منها والك%لل,؛ وأ%نشد شر:

بالد_و� أ%و ص.ح\رائ1ه1 الق%م'وص,
ومنه خطبة ال%ج�اج:

ق%د،g ل%ف�ها الل�ي\ل� بع'ص\ل�ب,ي>
أ%ر\و.ع. خ.ر_اج� من الد_او,ي>

يعن الف%ل%وات جع داو,ي_ة، أ%راد أ%نه صاحب أ%سفار ور,3ح.ل فهو ل
يزال ي.خ\ر'ج من الف%ل%وات، ويتمل أ%ن يكون أ%راد به أ%نه بصي بالف%ل%وات

فل ي.ش\ت.به عليه شيء منها. والد_وe: موضع بالبادية، وهي ص.ح\راء
م.ل}ساء، وقيل: الد_وe بلد لبن تيم؛ قال ذو الرمة:

Dح.ت_ى ن,ساء� ت1يم�، وه\ي ناز,حة
بباح.ة1 الد_و> فالص_م_ان1 فالع.ق%د1

(* قوله «فالعقد» بفتح العي كما ف الكم، وقال ف ياقوت: قال نصر بضم
العي وفتح القاف وبالدال موضع بي البصرة وضرية وأظنه بفتح العي وكسر

القاف).
التهذيب: يقال داو,ي_ة وداو,ي.ةD، بالتخفيف؛ وأ%نشد لكثي:

أ%ج\واز داو,ي.ة{ خ1لل% د1ماث1ه.ا
ج'د.د¬ ص.ح.اص1ح'، ب.ي\ن.ه'ن_ ه'زوم'

والد_و_ة�: موضع معروف. ال4صمعي: د.و_ى الف%ح\ل� إ,ذا س.م1ع\ت
ل%د1يره د.و,ي�اv. الوهري: الد_وe والد_و>يe ال%فازة، وكذلك

الد_و>ي_ة ل4نا م.فاز.ة مثل�ها فن'س3ب.ت\ إ,ليها، وهو كقولم ق%ع\س.ر¬
وق%ع\س.ر,ي� ود.ه\ر د.و_ار ود.و_ار,ي�؛ قال الشم�اخ:



ود.و>ي_ة{ ق%ف}ر� ت.م.ش_ى ن.عام'ها،
ك%م.ش\ي, الن_صار.ى ف خ1فاف1 ال4ر.ن\د.ج,

قال ابن بري: هذا الكلم نقله من كلم الاحظ ل4نه قال س'م�يت د.و>ي�ة
بالد_و>ي� الذي هو ع.ز,يف' الن>، وهو غ%ل%طD منه، ل4ن ع.ز,يف.

الن> وهو ص.و\تا يقال له د.و,يÒ، بتخفيف الوا؛ وأ%نشد بيت العجاج:
eد.و>ي_ة ل1ه.و\ل1ه.ا د.و,ي

قال: وإ,ذا كانت الواو فيه مففة ل يكن منه الد_و>ي�ة، وإ,نا
الد_و>ي_ة منسوبة إ,ل الد_و> على حد قولم أ%ح\م.ر' وأ%ح\م.ر,يÒ، وحقيقة

Òود.و>ي Òهذه الياء عند النحويي أ%نا زائدة ل4نه يقال د.و
vللق%ف}ر، ود.و>ي_ة للم.فازة، فالياء فيها جاءت على ح.د> ياء3 النس.ب, زائدة

على الد_و> فل اعت1بار با، قال: ويدل9ك على ف%س.اد1 قول الاحظ إ,ن
الدو>ي�ة س'م�يت بالد_و,ي� الذي هو عزيف الن قولم د.وÒ بل ياء�،

قال: فليت شعري بأ%ي> شيء� س'م>ي. الد_وe ل4ن9 الد_و_ ليس هو صوت.
ال1ن>، فنقول إ,ن_ه س'م�ي الد_و� ب.دو> الن� أ%ي عز,يفه1، وصواب

إ,نشاد بيت الشماخ: ت.م.ش_ى ن,عاج'ها؛ شب�ه بق%ر الوحش ف سواد قوائ1مها
وبياض أ%ب\دان,ها برجال بيض� قد ل%ب,س'وا خ1فافاv س'وداv. والد_وe: موضع،

وهو أ%رض من أ%رض العرب؛ قال ابن بري: هو ما بي البصرة واليمامة، قال
غيه: وربا قالوا د.او,ي�ة قلبوا الواو. ال�ول الساكنة أ%ل1فاv لنفتاح

ما قبلها ول يقاس عليه. وقولم: ما با د.و>يÒ أ%ي أ%حد م1م_ن ي.س\كن
.Òور,ي�الد_و_، كما يقال ما با د'ور,يÒ وط

والد_و\د.اة: ال�ر\ج'وح.ة. والد.و\د.اة: أ%ث%ر' ال�ر\جوحة وهي
éل1ب.ت الواو' ياء�ف%ع\ل%ل%ة بنزلة الق%ر\ق%ر.ة، وأ%صلها د.و\د.و.ة ث ق

vفان\ق%ل%بت الياء� أ%لفا ،vل4ن�ها راب,ع.ة هنا فصارت ف التقدير د.و\د.ي.ة
لت.ح.رeك1ها وانفتاح ما قبلها ف%صارت د.و\د.اة، قال: ول يوز أ%ن يكون

ف%ع\لةv كأ%ر\طاة{ لئ1ل� ت'ج\عل الكلمة من باب ق%ل1ق� وس.ل1س�، وهو
vأ%ن تعلها ف%و\ع.ل%ة vأ%قل من باب ص.ر\ص.ر وف%د\ف%د{، ول يوز أ%يضا

كج.و\ه.رة{ ل4نك تعدل إ,ل باب أ%ضيق من باب س.لس، وهو باب ك%و\ك%ب
ود.و\د.ن، وأ%يضاv فإ,ن9 الف%ع\ل%ل%ة أ%كثر ف الكلم من ف%4ع\لة{ وف%و\ع.ل%ة{؛

وقول الكميت:
خ.ر,يع د.واد1ي' ف م.ل}ع.ب�



ت.أ%ز_ر' ط%و\راv، وت'ر\خ1ي ال3زار.ا
فإ,نه أ%خرج د.واد1ي. على ال4صل ضرورة، ل4نه لو أ%ع.ل9 لم.ه
فحذ%ف%ها فقال د.واد{ لن\ك%سر البيت؛ وقال القتال الك1لب:

ت.ذ%ك�ر. ذ1ك}ر.ى م1ن\ ق%طاة{ ف%أ%ن\ص.با،
وأ%ب�ن. د.و\داةv خ.لءé وم.ل}ع.با

:eوف حديث ج'ه.ي\س�: وك%ائ1ن\ ق%ط%ع\ن.ا من د.و>ي_ة{ س.ر\ب.خ�؛ الدو
الص_ح\راء الت ل ن.بات.

با، والد_و>ي_ة� منسوبة إ,ليها. ابن سيده: الد_وى، مقصور¬، الر.ض
والس>ل©. د.و,ي، بالكسر، د.وىÝ فهو د.و� ود.وىÝ أ%ي م.ر,ض.، فمن قال

د.و� ث%ن_ى وج.مع وأ%نث، ومن قال د.وىÝ أ%فرد ف ذلك كل9ه ول يؤن>ث}.
الليث: الد_وى داء# باطن¬ ف الصدر، وإ,نه ل%د.و,ي الصدر؛ وأ%نشد:

وع.ي\ن'ك. ت'ب\د1ي أ%ن� ص.د\ر.ك. ل د.و,ي وقول الشاعر:
وق%د\ أ%ق�ود بالد_وى ال�ز.م_ل,

أ%خ\رس. ف الس_ف}ر ب.ق%اق. ال%ن\ز,ل
إ,نا ع.ن به الريض. من شدة النعاس. التهذيب: والد_وى الض_ن، مقصور

يكتب بالياء؛ قال:
ي'غ\ضي كإ,غ}ضاء3 الد_وى الز_م1ي,

ورجلD د.وىÝ، مقصور: مثل� ض.نÝ. ويقال: ت.ر.ك}ت' فلناv د.وىÝ ما أ%رى
به ح.ياةv. وف حديث أ�م> ز.ر\ع�: كل© داء� له داء# أ%ي كل9

عيب يكون� ف الرجال فهو فيه، فج.ع.ل%ت1 العيب داءé، وقولا: له داء#
خب لكل، ويتمل أ%ن يكون صفة لداء، وداء الثانية خب لكل أ%ي كل داء فيه

eم'تناه{، كما يقال: إ,ن� هذا الف%ر.س. ف%ر.س¬. وف الديث: وأ%ي Dبليغ
داء� أ%د\وى من الب'خ\ل, أ%ي أ%يe عيب أ%ق}بح' منه؛ قال ابن بري:

والصواب أ%د\و.أ� من الب'خ\ل، بالمز وموضعه المز، ولكن هذا ي'ر\وى إ,ل أ%ن
يعل من باب د.و,ي. ي.د\و.ى د.وىÝ، فهو د.و� إ,ذا ه.ل%ك. برض باطن،

ومنه حديث الع.لء ابن الض\ر.م1ي�: ل داء4 ول خ1ب\ث%ة؛ قال: هو الع.ي\ب'
الباط1ن ف الس>ل}عة الذي ل} ي.ط�ل1ع\ ع.ليه ال�ش\تري. وف الديث:

إ,ن� ال%مر داء# ول%ي\س.ت\ ب,دواء�؛ استعمل لفظ الداء3 ف ال3ث}م, كما
اس\ت.ع\م.له ف العيب؛ ومنه قوله: د.ب_ إ,ل}يك�م داء� ال�م.م,

ق%ب\ل%ك�م الب.غ\ضاء� وال%س.د'، فن.ق%ل الداء4 من ال4ج\سام,



إ,ل العان ومن\ أ%م\ر الدeنيا إ,ل أ%م\ر الخ1ر.ة1، قال: وليست
بد.واء� وإ,ن كان فيها د.واء# من بعض ال4م\راض، على الت_غ\ل1يب, والبالغة

ف الذم�، وهذا كما نقل الر_ق�وب' وال�ف}ل1س' والصeر.عة� لضرب من
الت_م\ث1يل والت_خ\ي,يل. وف حديث علي: إ,ل م.ر\عىÝ وب,ي¼ وم.ش\ر.ب�

د.و,ي¼ أ%ي فيه داء#، وهو منسوب إ,ل د.و� من د.و,ي.، بالكسر، ي.د\وى. وما
 vد'و>ي. إ,ل ثلثا

(* قوله «وما دو�ي إل ثلثاv إل» هكذا ضبط ف
الصل بضم الدال وتشديد الواو الكسورة). حت مات أ%و ب.ر.أ% أ%ي م.ر,ض..

ال4صمعي: ص.د\ر' فلن{ د.وىÝ على فلن، مقصور، ومثله أ%رض د.و,ى�ة أ%ى ذات
أ%د\واء�. قال: ورجل د.وىÝ ود.و� أ%ي مريض، قال: ورجل د.و�، بكسر الواو،

،Ýفإ,ذا قلت رجل د.وى ،Dأ%ي فاسد' الوف من داء�، وامرأ%ة د.و,ى4ة
،Ýبالفتح، استوى فيه الذكر والؤنث والمع ل4نه مصدر ف ال4صل. ورجل د.وى

بالفتح، أ%ي أ%حق؛ وأ%نشد الفراء:
وقد أ%ق�ود بالد_وى ال�ز.م_ل

وأ%رض د.و,ي.ةD، مفف، أ%ي ذات أ%د\واء�. وأ%ر\ض¬ د.و,ي.ةD: غي موافقة.
قال ابن سيده: والد_وى ال4حق، يكتب بالياء مقصور. والد_وى: اللزم

مكانه ل ي.ب\رح.
ود.و,ي. ص.د\ر'ه أ%يضاv أ%ي ض.غ1ن.، وأ%د\واه'

غي'ه أ%ي أ%م\ر.ض.ه، وداواه' أ%ي عال%ج.ه'. يقال: هو ي'د\و,ي وي'داوي
أ%ي ي'عال1ج'، وي'داوى بالشيء أ%ي ي'عال%ج' به، ابن السكيت: الد_واء� ما

ع'ول1ج. به الف%ر.س'
من ت.ض\م1ي وح.ن\ذ{، وما ع'ول1ج.ت\ به الار,ي.ة حت ت.س\م.ن؛ وأ%نشد

لسلمة بن جندل:
لي\س. بأ%س\فى ول أ%ق}ن ول س.غ1ل�

ي'س\قى د.واء4 ق%ف1ي> الس_ك}ن, م.ر\بوب,
يعن الل�ب.ن.، وإ,نا جعله دواءé ل4نم كانوا ي'ض.م>رون% اليل%

بش'ر\ب, اللب وال%ن\ذ1 وي'ق}ف�ون به الار,ية، وهي الق%ف1ي_ة ل4نا
ت'ؤ\ث%ر به كما يؤثر الض_يف والص_بe؛ قال ابن بري: ومثله قول امرأ%ة من

بن ش'قي\ر:
،vون'ق}في و,ليد. ال%ي> إ,ن} كان جائ1عا



ون'ح\س3ب'ه إ,ن} كان لي\س. بائع,
.Òود1و,ي Òود'و,ي Ýما ي'ك}ت.ب' منه معروفة، والمع د.وى :�والد_واة

Dالتهذيب: إ,ذا عد.د\ت قلت ثلث د.و.يات{ إ,ل الع.ش\ر، كما يقال ن.واة
Dوثلث ن.و.يات{، وإ,ذا ج.م.ع\ت من غي ع.د.د{ فهي الد_وى كما يقال ن.واة

vع'ول مثل ص.فاة{ وص.فا�ون.وىÝ، قال: ويوز أ%ن ي'ج\م.ع د'و,ي�اv على ف
وص'ف1ي¼؛ قال أ%بو ذؤيب:

ع.ر.ف}ت' الديار. ك%خ.طY الدeو,ي\ـ
ي> ح.ب_ره الكات1ب' ال1م\ي.ر,ي

والدeواي.ة� والد>واي.ة�: ج'ل%ي\دةD رقيقة تعلو الل�ب.ن. وال%ر.ق..
وقال اللحيان: د'و,اية اللب, وال%ر,يس.ة وهو الذي ي.4غ\ل�ظ� عليه إ,ذا

ضر.ب.ت\ه الريح' فيصي' مثل غ1ر\ق1ئ الب.ي\ض. وقد د.و_ى اللب'
وال%ر.ق' ت.د\و,يةv: صارت عليه د'وايةD أ%ي ق1ش\ر.ةD. واد_و.ي\ت: أ%ك%ل}ت

الدeواية%، وهو اف}ت.ع.ل}ت، ود.و_ي\ته؛ أ%4ع\ط%ي\ته الدeواية،
واد_و.ي\ت'ها: أ%خ.ذ}تا فأ%ك%ل}تها؛ قال يزيد' بن ال%ك%م الث�ق%في:

ب.دا من\ك غ1شÒ، طالا ق%د\ ك%ت.م\ته،
كما ك%ت.م.ت\ داء4 اب\ن,ها أ�مe م'د_و,ي

وذلك أ%ن خاطبة من ال4عراب خطبت على ابنها جارية فجاءت أ�م�ها أ�م�
الغلم لتنظر إ,ليه فدخل الغلم فقال: أ%أ%د_و,ي يا أ�م>ي؟ فقالت:

اللYجام'
م'ع.ل�ق¬ بع.م'ود1 الب.ي\ت1؛ أ%رادت بذلك ك1ت\مان ز.ل�ة1 البن وس'وء3

عاد.ت1ه1. ولب داو�: ذ�و د'واي.ة{. والد1وeاية ف ال4س\نان
كالط©رام.ة؛ قال:

أ%عددت لفيك ذو الدواية
(* قوله «أعددت لفيك إل» هكذا بالصل).

ود.و_ى الاء�: عله' مثل� الد1وeاية ما ت.س\ف1ي الريح فيه،
ال4صمعي. ماء# م'د.و¼ وداو� إ,ذا ع.ل%ت\ه ق�ش.ي\رة مثل د.و_ى اللب' إ,ذا

ع.ل%ت\ه ق�ش.ي\رة، ويقال للذي يأ}خذ تلك الق�ش.ي\رة: م'د_و�، بتشديد الدال،
وهو م'ف}ت.ع1ل، وال4ول م'ف%ع>ل. وم.ر.ق%ةD د1وايةD وم'د.و>ي.ة: كثية

ال3هالة. وطعام داو� وم'د.و¼: كثي¬. وأ%م\ر¬ م'د.و¼ إ,ذا كان
م'غ.ط9ىÝ؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



vد.و>ي. ساد1را�ول أ%ر\ك%ب' ال4م\ر. ال
بع.م\ياء4 حت_ى أ%س\ت.ب,ي. وأ�ب\ص1را

قال: يوز أ%ن يعن ال4م\ر الذي ل يعرف ما وراء4ه' كأ%نه قال ود'ونه
د'وايةD قد غ%ط�ته وسترته، ويوز أ%ن يكون من الد_اء3 فهو على هذا

مهموز. وداو.ي\ت السeق}م: عان.ي\ته. الكسائي: داء4 الرجل� فهو ي.داء� على
م1ثال شاء4 ي.شاء إ,ذا صار ف جوفه الد_اء�. ويقال: داو.ي\ت الع.ل1يل%

د.وىÝ، بفتح الدال، إ,ذا عال%ج\ته بال4ش\ف1ية الت ت'واف1ق�ه؛ وأ%نشد
ال4صمعي لث%ع\ل%بة بن عمرو الع.ب\دي:

وأ%ه\ل%ك. م'ه\ر. أ%ب,يك. الد_وى،
وليس. له م1ن\ ط%عام� ن.ص1يب\

خ.ل أ%ن�م ك�ل�ما أ%و\ر.د'وا
ي'ص.ب_ح' ق%ع\باv عليه ذ%ن'وب\

قال: معناه أ%نه ي'س\ق%ى من لب� عليه د.ل}و من ماء، وصفه بأ%نه ل
ي'ح\سن د.واءé ف%رسه ول ي'ؤ\ث1ره' بلبنه كما تفعل الف�ر\سان؛ ورواه ابن

ال4نباري:
gوأ%ه\ل%ك. م'ه\ر. أ%بيك. الد_واء

بفتح الدال، قال: معناه أ%هلكه ت.ر\ك'
الدواء فأ%ض\م.ر الت_ر\ك.. والد_واء�: الل�ب.ن. قال ابن سيده:

الد>واء� والد_واء� والدeواء�؛ ال4خية عن الجري، ما داو.ي\ت.ه به،
مدود. ود'وو,ي.

الشيء أ%ي ع'ول1ج.، ول ي'د\غ%م' ف%ر\قاv بي ف�وع1ل% وف�ع>ل.
والد>واء�: مصدر داو.ي\ت'ه د1واءé مثل ضاربته ض1راباv؛ وقول العجاج:

بفاح1م� د'وو,ي. حت اع\ل%ن\ك%سا،
وب.ش.ر� مع الب.ياض, أ%مل%سا

إ,نا أ%راد ع'ون,ي. بال4د\هان ونوها من ال4د\و,ية حت أ%ث�
وك%ث�ر.. وف التهذيب: د'و>ي. أ%ي ع'ول1ج. وق1يم. عليه حت اع\ل%ن\ك%س أ%ي

رك1ب. بعض'ه بعضاv من كثرته. ويروى: د'وو,ي. ف�وع1ل% من الد_واء، ومن رواه
د'و>ي. فهو على ف�ع>ل% منه. والد>واء�، مدود: هو الش>فاء�. يقال:

داو.ي\ته م'داواةv، ولو قلت د1و.اءé كان جائ1زاv. ويقال: د'وو,ي. فلن
ي'داوى، في'ظ}ه,ر' الواو.ي\ن, ول ي'د\غ1م إ,حداها ف ال�خرى ل4ن ال�ول



هي م.د�ة ال4لف الت ف داواه، فك%ر,هوا أ%ن ي'د\غ1موا الد_ة ف الواو
فيلتبس ف�وع1ل بف�ع>ل. الوهري: الد_واء، مدود¬، واحد ال4د\و,ي.ة،
والد>واء�، بالكسر,، ل�غة فيه؛ وهذا البيت ي'ن\ش.د على هذه اللغة:

يقولون: م.خ\مور¬ وهذا د1واؤ'ه،
علي_ إ,ذاv م.ش\ي¬، إ,ل البيت1، واج,ب'

Dأ%ي قالوا إ,ن� ال%ل}د والت_ع\ز,يز. دواؤ'ه، قال: وعل%ي_ حجة
ماشياv إ,ن كنت' ش.ر,ب\ت'ها. ويقال: الد>واء� إ,نا هو مصدر داو.ي\ته

م'داواةv ود1واءé. والد_واء�: الطعام' وجع الداء أ%د\واء#، وجع الدواء3
أ%د\و,ية، وجع الد_واة1 د'و,يe. والد_و.ى: جع'

دواة{، مقصور¬ يكتب بالياء، والد_و.ى للد_واء3 بالياء مقصور؛ وأ%نشد:
إ,ل ال�ق1يم. على الد_و.ى ال�ت.أ%فYن

وداو.يت' الف%ر.س: ص.ن_ع\ت'ها. والد_و.ى: ت.ص\نيع الداب_ة وتس\م1ين'ه
وص.ق}له بس.ق}ي اللب والواظ%بة على ال3حسان إ,ليه، وإ,جرائ1ه مع ذلك

الب.ر\د.ين, قدر. ما يسيل ع.ر.ق�ه وي.ش\ت.دe ل}مه ويذهب ر.ه.له.
ويقال: داو.ى فلن فرس.ه د1واءé، بكسر الدال، وم'داواةv إ,ذا س.م_نه

وع.ل%ف%ه ع.ل}فاv ناج,عاv فيه؛ قال الشاعر:
،vوداو.ي\ت'ها حت ش.ت.ت\ ح.ب.ش1ي_ة
كأ%ن� ع.ليها س'ن\د'ساv وس'د'وسا

والد_و,يe: الص_و\ت'، وخص بعضهم به صوت. الر_ع\د، وقد د.و_ى.
التهذيب: وقد د.و_ى الصوت' ي'د.و>ي ت.د\و,ي.ةv. ود.و,يe الريح,: ح.ف1يف�ها،

وكذلك د.و,يe الن_ح\ل,. ويقال: د.و_ى الف%ح\ل ت.د\و,ي.ةv، وذلك إ,ذا
سعت ل%د1يره د.و,ي�اv. قال ابن بري: وقالوا ف ج.مع د.و,ي> الصوت1

أ%داو,ي_؛ قال رؤبة:
ولل4داو,ي> با ت.ح\ذ1يا

وف حديث ال3يان1: ت.س\م.ع' د.و,ي_ ص.و\ت1ه ول ت.ف}ق%ه ما يقول؛
الد_و,يe: صوت ليس بالعال كصوت الن_ح\ل, ونوه. ال4صمعي: خ.ل ب.ط}ن

من الطعام حت س.م1ع\ت' د.و,ي�اv ل1م.سام1عي. وس.م1ع\ت' د.و,ي_ ال%طر
والر_ع\د1 إ,ذا سعت. ص.و\ت.هما من بعيد{. وال�د.و>ي أ%يضاv: السحاب ذو

الر_ع\د1 ال�ر\ت.ج,س. ال4صمعي: د.و_ى الك%ل}ب' ف ال4رض كما يقال
د.و_م. الطائ1ر' ف السماء إ,ذا دار ف ط%ي.ران,ه ف ارتفاعه؛ قال: ول



يكون الت_د\وي' ف ال4رض ول الت_د\وي.ة ف السماء، وكان يعيب قول ذي
الرمة:

حت إ,ذا د.و_م.ت\ ف ال4رض راج.ع.ه'
ك1ب\ر¬، ولو شاء4 ن�ى نف}س.ه ال%ر.ب'

قال الوهري: وبعضهم يقول ها لغتان بعن، ومنه اش\ت'ق�ت د'و_امة
الصب�، وذلك ل يكون إ,ل ف ال4رض. أ%بو خ.ي\رة: ال�د.و>ي.ة� ال4رض

الت قد اخت.ل%ف ن.ب\ت'ها فد.و_ت كأ%نا د'واي.ة� الل�ب.ن,، وقيل:
ال�د.و>ي.ة� ال4رض' الواف1رة الك%ل الت ل ي'ؤ\ك%ل} منها شيء#.

والد_اي.ة: الظYئ}ر'؛ حكاه ابن جن قال: كلها عرب فصيح؛ وأ%نشد
للفرزدق:ر.ب,يب.ة دايات{ ثلث{ ر.ب.ي\ن.ها،

ي'ل%قYم\ن.ها من كلY س'خ\ن وم'ب\ر.د1
قال ابن سيده: وإ,نا أ%ثبته هنا ل4ن باب ل%و.ي\ت' أ%كثر' من باب

ق�و_ة وعييت.



حرف الذال



@ذ: حرف من الروف الهورة والروف اللثوية؛والثاء� الثلثة
والذال العجمة والظاء العجمة ف حيز واحد.

تفسي ذاك وذلك: التهذيب: قال أ%بو اليثم إ,ذا ب.ع'د. ال�شار' إ,ليه
vمن ي'ش1ي' إ,ليه زادوا كافا vخاط1ب' ب.ع1يدا�من ال�خاط%ب وكان ال

فقالوا ذاك أ%خ'وك، وهذه الكاف ليست ف موضع خفض ول نصب، إ,نا أ%شبهت كاف.
قولك أ%خاك وعصاك فتوهم السامعون أ%ن قول القائل ذاك أ%خوك كأ%نا ف

موضع خفض ل3ش\باه1ها كاف. أ%خاك، وليس ذلك كذلك، إ,نا تلك كاف ض'مت إ,ل
vذا لب'ع\د ذا من الخاطب، فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا فيها لما

فقالوا ذلك أ%خ'وك، وف الماعة أ�ولئك إ,خ\و.ت'ك، فإ,ن اللم إ,ذا دخلت ذهبت
بعن ال3ضافة، ويقال: هذا أ%خ'وك وهذا أ%خ¬ لك وهذا لك أ%خ¬، فإ,ذا

أ%دخلت اللم فل إ,ضافة. قال أ%بو اليثم: وقد أ%علمتك أ%ن� الرفع والنصب
والفض ف قوله ذا سواء، تقول: مررت بذا ورأ%يت ذا وقام ذا، فل يكون
فيها علمة رفع ال3عراب ول خفضه ول نصبه ل4نه غي متمكن، فلما ثن_وا

زادوا ف التثنية نوناv وأ%ب\ق%و'ا ال4لف فقالوا ذان1 أ%خ.واك وذان,ك
أ%خ.واك؛ قال ال تعال: فذان,ك. ب'ر\هانان1 من ر.ب>ك.؛ ومن العرب من

يشد>د هذه النون فيقول ذان>ك. أ%خ.واك.، قال: وهم الذين يزيدون اللم ف
ذلك فيقولون ذلك، فجعلوا هذه التشديدة بدل اللم؛ وأ%نشد البد ف باب ذا

:vالذي قد مر آن,فا
أ%م1ن\ ز.ي\ن.ب. ذي النار'،
ق�ب.ي\ل% الصeب\ح, ما ت.خ\ب'و
إ,ذا ما خ.م.د.ت\ ي'لقى،
ع.ل%يها، ال%ن\د.ل� الر_ط}ب'

قال أ%بو العباس: ذي معناه ذ1ه\. يقال: ذا ع.ب\د' ال وذي أ%م.ة� ال3
وذ1ه\ أ%م.ة� ال3 وت1ه\ أ%م.ة� ال وتا أ%م.ة ال3، قال: ويقال ه.ذي

ه1ن\د' وهات1ه ه1ند' وهاتا ه1ند'، على زيادة ها الت_ن\بيه، قال: وإ,ذا
ص.غ_ر\ت ذ1ه قلت ت.ي�ا ت.ص\غ1ي. ت1ه أ%و تا، ول ت'ص.غ_ر ذه على لفظها

ل4نك إ,ذا صغرت ذا قلت ذ%ي�ا، ولو صغرت ذ1ه لقلت ذ%ي_ا فالتبس
بالذكر، فصغروا ما يالف فيه الؤنث الذكر، قال: وال�ب\ه.مات' ي'خال1ف

ت.ص\غ1ي'ها ت.ص\غي. سائر ال4ساء. وقال ال4خفش ف قوله تعال: ف%ذان,ك
ب'ر\هانان1 من ربك؛ قال: وقرأ% بعضهم فذان>ك. برهانان، قال: وهم الذين قالوا



ذلك أ%دخلوا التثقيل للتأ}كيد كما أ%دخلوا اللم ف ذلك، وقال الفراء:
شد_دوا هذه النون لي'ف}ر.ق. بينها وبي النون الت تسقط لل3ضافة ل4ن

ه.ذان1 وهاتان1 ل تضافان؛ وقال الكسائي: هي من لغة من قال هذا آ قال ذلك،
فزادوا على ال4لف أ%لفاv كما زادوا على النون نوناv لي'ف}ص.ل بينهما

وبي ال4ساء التمكنة؛ وقال الفراء: اجتمع الق�راء على تفيف النون من
ذان,ك. وكثي¬ من العرب فيقول فذان,ك قائمان1 وهذان1 قائمان1 واللذان قال
ذلك، وقال أ%بو إ,سحق: فذانك تثنية ذاك وذان>ك تثنية ذلك، يكون بدل%

اللم, ف ذلك تشديد' النون ف ذان>ك. وقال أ%بو إ,سحق: السم من ذلك ذا
والكاف ز,يد.ت للمخاطبة فل ح.ظ� لا ف ال3عراب. قال سيبويه: لو كان لا

حظ ف ال3عراب لقلت ذلك ن.ف}س3ك. زيد، وهذا خ.ط%أD. ول يوز إ,ل�
ذلك. ن.ف}س'ه زيد، وكذلك ذانك يشهد أ%ن الكاف ل موضع لا ولو كان لا موضع

لكان جر�اv بال3ضافة، والنون ل تدخل مع ال3ضافة واللم' ز,يد.ت\ مع
eويقبح هذال1ك. ال%ق ،eوه.ذاك. ال%ق eذلك للتوكيد، تقول: ذل1ك ال%ق
ل4ن اللم قد أ%ك�د.ت مع ال3شارة وك�س3رت للتقاء الساكني، أ%عن

ال4لف من ذا، واللم الت بعدها كان ينبغي أ%ن تكون اللم ساكنة ولكنها
ك�س3ر.ت ل1ما ق�لنا، وال أ%علم.

@تفسي ذاك وذلك: التهذيب: قال أ%بو اليثم إ,ذا ب.ع'د. ال�شار' إ,ليه
vمن ي'ش1ي' إ,ليه زادوا كافا vخاط1ب' ب.ع1يدا�من ال�خاط%ب وكان ال

فقالوا ذاك أ%خ'وك، وهذه الكاف ليست ف موضع خفض ول نصب، إ,نا أ%شبهت كاف.
قولك أ%خاك وعصاك فتوهم السامعون أ%ن قول القائل ذاك أ%خوك كأ%نا ف

موضع خفض ل3ش\باه1ها كاف. أ%خاك، وليس ذلك كذلك، إ,نا تلك كاف ض'مت إ,ل
vذا لب'ع\د ذا من الخاطب، فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا فيها لما

فقالوا ذلك أ%خ'وك، وف الماعة أ�ولئك إ,خ\و.ت'ك، فإ,ن اللم إ,ذا دخلت ذهبت
بعن ال3ضافة، ويقال: هذا أ%خ'وك وهذا أ%خ¬ لك وهذا لك أ%خ¬، فإ,ذا

أ%دخلت اللم فل إ,ضافة. قال أ%بو اليثم: وقد أ%علمتك أ%ن� الرفع والنصب
والفض ف قوله ذا سواء، تقول: مررت بذا ورأ%يت ذا وقام ذا، فل يكون
فيها علمة رفع ال3عراب ول خفضه ول نصبه ل4نه غي متمكن، فلما ثن_وا

زادوا ف التثنية نوناv وأ%ب\ق%و'ا ال4لف فقالوا ذان1 أ%خ.واك وذان,ك
أ%خ.واك؛ قال ال تعال: فذان,ك. ب'ر\هانان1 من ر.ب>ك.؛ ومن العرب من

يشد>د هذه النون فيقول ذان>ك. أ%خ.واك.، قال: وهم الذين يزيدون اللم ف



ذلك فيقولون ذلك، فجعلوا هذه التشديدة بدل اللم؛ وأ%نشد البد ف باب ذا
:vالذي قد مر آن,فا

أ%م1ن\ ز.ي\ن.ب. ذي النار'،
ق�ب.ي\ل% الصeب\ح, ما ت.خ\ب'و
إ,ذا ما خ.م.د.ت\ ي'لقى،
ع.ل%يها، ال%ن\د.ل� الر_ط}ب'

قال أ%بو العباس: ذي معناه ذ1ه\. يقال: ذا ع.ب\د' ال وذي أ%م.ة� ال3
وذ1ه\ أ%م.ة� ال3 وت1ه\ أ%م.ة� ال وتا أ%م.ة ال3، قال: ويقال ه.ذي

ه1ن\د' وهات1ه ه1ند' وهاتا ه1ند'، على زيادة ها الت_ن\بيه، قال: وإ,ذا
ص.غ_ر\ت ذ1ه قلت ت.ي�ا ت.ص\غ1ي. ت1ه أ%و تا، ول ت'ص.غ_ر ذه على لفظها

ل4نك إ,ذا صغرت ذا قلت ذ%ي�ا، ولو صغرت ذ1ه لقلت ذ%ي_ا فالتبس
بالذكر، فصغروا ما يالف فيه الؤنث الذكر، قال: وال�ب\ه.مات' ي'خال1ف

ت.ص\غ1ي'ها ت.ص\غي. سائر ال4ساء. وقال ال4خفش ف قوله تعال: ف%ذان,ك
ب'ر\هانان1 من ربك؛ قال: وقرأ% بعضهم فذان>ك. برهانان، قال: وهم الذين قالوا

ذلك أ%دخلوا التثقيل للتأ}كيد كما أ%دخلوا اللم ف ذلك، وقال الفراء:
شد_دوا هذه النون لي'ف}ر.ق. بينها وبي النون الت تسقط لل3ضافة ل4ن

ه.ذان1 وهاتان1 ل تضافان؛ وقال الكسائي: هي من لغة من قال هذا آ قال ذلك،
فزادوا على ال4لف أ%لفاv كما زادوا على النون نوناv لي'ف}ص.ل بينهما

وبي ال4ساء التمكنة؛ وقال الفراء: اجتمع الق�راء على تفيف النون من
ذان,ك. وكثي¬ من العرب فيقول فذان,ك قائمان1 وهذان1 قائمان1 واللذان قال
ذلك، وقال أ%بو إ,سحق: فذانك تثنية ذاك وذان>ك تثنية ذلك، يكون بدل%

اللم, ف ذلك تشديد' النون ف ذان>ك. وقال أ%بو إ,سحق: السم من ذلك ذا
والكاف ز,يد.ت للمخاطبة فل ح.ظ� لا ف ال3عراب. قال سيبويه: لو كان لا

حظ ف ال3عراب لقلت ذلك ن.ف}س3ك. زيد، وهذا خ.ط%أD. ول يوز إ,ل�
ذلك. ن.ف}س'ه زيد، وكذلك ذانك يشهد أ%ن الكاف ل موضع لا ولو كان لا موضع

لكان جر�اv بال3ضافة، والنون ل تدخل مع ال3ضافة واللم' ز,يد.ت\ مع
eويقبح هذال1ك. ال%ق ،eوه.ذاك. ال%ق eذلك للتوكيد، تقول: ذل1ك ال%ق
ل4ن اللم قد أ%ك�د.ت مع ال3شارة وك�س3رت للتقاء الساكني، أ%عن

ال4لف من ذا، واللم الت بعدها كان ينبغي أ%ن تكون اللم ساكنة ولكنها
ك�س3ر.ت ل1ما ق�لنا، وال أ%علم.



@تفسي هذا: قال النذري: سعت أ%با اليثم يقول ها وأ%ل حرفان
ي'ف}ت.ت.ح' بما الكلم ل معن لما إ,ل افتتاح الكلم بما، تقول: ه.ذا أ%خوك،

فها ت.نبيه¬ وذا اسم الشار إ,ليه وأ%خ'وك هو الب، قال: وقال بعضهم ها
ت.ن\ب,يه¬ ت.فتتح الع.ر.ب' الكلم. به بل معنÝى س1وى الفتتاح: ها

إ%ن� ذا أ%خ'وك، وأ%ل إ,ن� ذا أ%خ'وك، قال: وإ,ذا ث%ن_و'ا السم البهم
قالوا تان1 أ�خ\تاك وهاتان1 أ�خ\تاك فرج.عوا إ,ل تا، فلما جعوا قالوا
أ�ولء3 إ,خ\و.ت'ك وأ�ولء3 أ%خ.وات'ك، ول ي.ف}ر'قوا بي ال�نثى والذكر

بعلمة، قال: وأ�ولء، مدودة مقصورة، اسم لماعة ذا وذه، ث زادوا ها مع
أ�ولء فقالوا هؤلء إ,خ\و.ت'ك. وقال الفراء ف قوله تعال: ها أ%ن\ت'م\

أ�ولء ت'ح1بeون.هم؛ العرب إ,ذا جاءت إ,ل اسم مكن قد و'ص1ف. بذا
وهذان1 وهؤلء ف%ر.ق�وا بي ها وبي ذا وجع.لوا ال%ك}ن,ي_ بينهما، وذلك ف

جهة التقريب ل ف غيها، ويقولون: أ%ين أ%نت؟ فيقول القائل: ها أ%ناذا،
فل ي.كاد'ون يق�ولون ها أ%نا، وكذلك التنبيه ف المع؛ ومنه قوله عز

وجل: ها أ%نتم\ أ�ولء ت'ح1بeونم، وربا أ%عادوها فوصلوها بذا وهذا وهؤلء
فيقولون ها أ%نت. ذا قائماv وها أ%ن\ت'م هؤلء. قال ال تعال ف سورة

النساء: ها أ%نت'م\ هؤلء جاد.ل}ت'م\ عنهم ف الياة الدنيا؛ قال: فإ,ذا
كان الكلم على غي تقريب أ%و كان مع اسم� ظاهر� جعلوها موصولةv بذا

فيقولون ها هو وهذان ها، إ,ذا كان على خب يكتفي كل واحد منهما بصاحبه بل
فعل، والتقريب ل بد فيه من فعل لنقصانه، وأ%حبوا أ%ن يف%رقوا بذلك بي

التقريب وبي معن السم الصحيح. وقال أ%بو زيد: بنو ع'ق%ي\ل� يقولون
هؤلء، مدود م'ن.و_نD مهموز، ق%و\م'ك.، وذهب أ%مس¬ با فيه بتنوين، وتيم

تقول: هؤل ق%و\م'ك، ساكن، وأ%هل الجاز يقولون: هؤلء قوم'ك، مهموز مدود
مفوض، قال: وقالوا ك1ل}تا ت.ي\ن, وهاتي بعن واحد، وأ%ما تأ}نيث هذا

فإ,ن أ%با اليثم قال: يقال ف تأ}نيث هذا هذ1ه م'ن\ط%ل1قة فيصلون ياء
بالاء؛ وقال بعضهم: هذي م'ن\ط%ل1قة وت1ي منطلقة وتا م'ن\ط%ل1قة؛ وقال كعب

الغنوي:
وأ%ن\ب.أ}ت'مان أ%ن_ما الوت' بالق�ر.ى،
فكيف وهاتا ر.و\ضةD وك%ث1يب'

يريد: فكيف وهذه؛ وقال ذو الرمة ف هذا وهذه:
فهذ1ي ط%واها ب'ع\د' هذي، وهذه



ط%واها ل1هذ1ي وخ\د'ها وان\س3لل�ها
قال: وقال بعضهم ه.ذات' 

(* قوله« هذات» كذا ف الصل بتاء مرورة كما
ترى، وف القاموس شرح بدل منطلقة منطلقات.) م'ن\ط%ل1قةD، وهي شاذة مرغوب

عنها، قال: وقال ت1يك. وت1ل}ك. وتال1ك. م'ن\ط%ل1قةD؛ وقال القطامي:
،vت.ع.ل�م\ أ%ن� ب.ع\د. الغ.ي> ر'ش\دا
وأ%ن� ل1تال1ك. الغ'م.ر, ان\ق1شاعا

فصي�رها تال1ك. وهي م.ق�ولة، وإ,ذا ثنيت تا قلت تان,ك. ف%ع.ل%تا ذلك،
وتان>ك. ف%علتا ذاك، بالتشديد، وقالوا ف تثنية الذي الل�ذان1

والل�ذانY والل�تان1 والل�تانY، وأ%ما المع فيقال أ�ولئك فعلوا ذلك، بالد�،
وأ�ولك، بالقصر، والواو ساكنة فيهما. وأ%ما هذا وهذان فالاء ف هذا

تنبيه وذا اسم إ,شارة إ,ل شيء حاضر، وال4صل ذا ض'م_ إ,ليها ها. أ%بو
الدقيش: قال لرجل أ%ين فلن؟ قال: هوذا؛ قال ال4زهري: ونو ذلك حفظته عن

العرب. ابن النباري: قال بعض أ%هل الجاز ه'و.ذا، بفتح الواو، قال أ%بو
بكر: وهو خطأD منه ل4ن العلماء الوثوق بعلمهم اتفقوا على أ%ن هذا من تريف

،vالعامة، والعرب إ,ذا أ%رادت معن هوذا قالت ها أ%نا ذا أ%لقى فلنا
ويقول الثنان: ها نن ذان1 ن.ل}قاه، وتقول الرجال: ها نن أ�ولء3 نلقاه،

ويقول ال�خاط1ب': ها أ%نت. ذا ت.ل}ق%ى فلناv، وللثني: ها أ%نتما ذان،
وللجماعة: ها أ%نتم أ�ولء3، وتقول للغائب: ها هو ذا يلقاه وها ه'ما

ذان1 وها هم أ�ولء3، ويبن التأ}نيث على التذكي، وتأ�ويل قوله ها أ%نا ذا
أ%لقاه قد ق%ر'ب. ل1قائي إ,ياه. وقال الليث: العرب تقول كذا وكذا كافهما

كاف التنبيه، وذا اسم ي'شار به، وال أ%علم.
@ذا: قال أ%بو العباس أ%حد بن يي وممد بن زيد: ذا يكون بعن هذا، وم

نه قول ال عز وجل: م.ن\ ذا الذي ي.ش\ف%ع ع1نده إل بإذنه؛ أ%ي م.ن\ هذا
الذي ي.ش\ف%ع ع1نده؛ قال: ويكون ذا بعن الذي ، قال: ويقال هذا دو

ص.لح� ورأ%يت' هذا ذا ص.لح� ومررت بذا ذي ص.لح�، ومعناه كله صاح1ب
ص.لح. وقال أ%بو اليثم: ذا اسم' كلY م'شار� إليه م'عاي.ن� يراه التكلم

والخاطب، قال: والسم فيها الذال وحدها مفتوحة، وقالوا الذال وحدها هي
السم الشار إليه، وهو اسم مبهم ل ي'عر.ف ما هو حت ي'ف%س>ر ما بعده كقولك

ذا الر_جل�، ذا الفر.س'، فهذا تفسي ذا ون.ص\ب'ه ورفعه وخفصه سواء،



قال: وجعلوا فتحة الذال فرقاv بي التذكي والتأ}نيث كما قالوا ذا أ%خوك،
وقالوا ذي أ�خ\ت'ك فكسروا الذال ف ال�نثى وزادوا مع فتحة الذال ف الذكر

أ%لفاv ومع كسرتا لل�نثى ياء كما قالوا أ%ن\ت. وأ%ن\ت1. قال ال4صمعي:
والعرب تقول ل أ�ك%لYم'ك ف ذي السنة وف ه.ذ1ي السنة، ول يقال ف

ذا الس_نة1، وهو خطأD، إ,نا يقال ف هذه الس_نة1؛ وف هذي السنة وف ذي
الس_ن.ة، وكذلك ل يقال اد\خ'ل} ذا الدار. ول ال}ب.س\ ذا ال�ب_ة،

وإنا الصواب اد\خ'ل ذي الدار. وال}ب.س ذي ال�ب_ة%، ول يكون ذا إل
للمذكر. يقال: هذه الدار' وذي الرأ%ة�. ويقال: د.خلت ت1ل}ك. الد_ار وت1يك.

الد_ار، ول يقال ذ1يك الد_ار.، وليس ف كلم العرب ذ1يك الب.ت_ة%،
والعام_ة ت'خ\ط1ئ فيه فتقول كيف ذ1يك الرأ%ة�؟ والصواب كيف ت1يك.

الرأ%ة�؟ قال الوهري: ذا اسم يشار به إ,ل الذكر، وذي بكسر الذال للمؤنث،
تقول: ذي أ%م.ة� ال3، فإ,ن وقفت عليه قلت ذ1ه\، باء موقوفة، وهي بدل من

الياء، وليست للتأ}نيث، وإنا هي ص1لةD كما أ%بدلوا ف ه'ن.ي_ة{ فقالوا
ه'ن.ي\هة؛ قال ابن بري: صوابه وليست للتأ}نيث وإنا هي بدل من الياء،

قال: فإ,ن أ%دخلت عليها الاء للتنبيه قلت هذا زيد¬ وهذي أ%م.ةD ال3 وهذه
أ%يضاv، بتحريك الاء، وقد اكتفوا به عنه، فإ,ن ص.غ_ر\ت ذا قلت د.يìا،

بالفتح والتشديد ، ل4نك ت.ق}ل1ب أ%لف ذا ياء لكان الياء قبلها
فت'د\غ1مها ف الثانية وتزيد ف آخره أ%لفاv لت.ف}ر'ق. بي ال�ب\ه.م والعرب،
وذ%ي�ان1 ف التثنية، وتصغي هذا ه.ذ%يìا، ول ت'ص.غ_ر ذي للمؤنث وإنا

تص.غ_ر تا، وقد اكتفوا به عنه، وإن ث%ن_ي\ت. ذا قلت ذان1 ل4نه ل يصح
اجتماعهما لسكونما فت.س\ق�ط إحدى ال4لفي، فمن أ%سقط أ%لف ذا قرأ% إن�

هذ%ين\3 ل%ساح1ران1 فأ%ع\ر.ب.، ومن أ%سقط أ%لف التثنية قرأ% إ%ن� هذان1
لساح1ران1 ل4ن أ%لف ذا ل يقع فيها إعراب، وقد قيل: إنا على لغة

ب.ل}ح.ر,ث1 ابن كعب، قال ابن بري عند قول الوهري: من أ%سقط أ%لف التثنية قرأ%
إن� هذان لساحران، قال: هذا وهم من الوهري ل4ن أ%لف التثنية حرف زيد

لعن، فل يسقط وتبقى ال4لف ال4صلية كما ل ي.سق�ط التنوين ف هذا
قاض� وتبقى الياء ال4صلية، ل4ن التنوين زيد. لعن فل يصح حذفه، قال:

والمع أ�ولء من غي لفظه، فإن خاطب\ت. جئ}ت. بالكاف فقلت ذاك. وذلك،
فاللم زائدة والكاف للخطاب، وفيها دليل على أ%ن� ما ي'ومأ� إ,ليه بعيد ول

م.و\ض1ع. لا من ال3عراب، وت'د\خ1ل� الاء على ذاك فتقول هذاك ز.يد¬، ول



ت'د\خ1ل�ها على ذلك ول على أ�ولئك كما ل ت.د\خ'ل على تل}ك.، ول
ت.د\خ'ل الكاف' على ذي للمؤنث، وإنا ت.د\خ'ل� على تا، تقول ت1يك. وت1ل}ك، ول

ت.ق�ل} ذ1يك فأ1نه خطأD، وتقول ف التثنية: رأ%يت ذ%ي\ن,ك. الر>ج'لي،
وجاءن ذان,ك. الر_ج'لن1، قال: وربا قالوا ذان>ك، بالتشديد. قال ابن

بري: من النحويي من يقول ذان>ك، بتشديد النون، ت.ث}ن,ية% ذلك ق�ل1ب.ت1
اللم نوناv وأ�د\غ1م.ت النون ف النون، ومنهم من يقول تشديد' النون

ع1وض¬ من ال4لف الذوفة من ذا، وكذلك يقول ف اللذانY إ,ن� تشديد النون
عوض من الياء الذوفة من الذي، قال الوهري: وإنا شددوا النون ف ذلك

تأ}كيداv وتكثياv للسم ل4نه بقي على حرف واحد كما أ%دخلوا اللم على
ذلك، وإنا يفعلون مثل هذا ف ال4ساء ال�ب\ه.مة لنقصانا، وتقول للمؤنث

تان,ك. وتان>ك أ%يضاv، بالتشديد، والمع أ�ولئك، وقد تقدم ذكر حكم الكاف
ف تا، وتصغي ذاك ذ%ي�اك وتصغي ذلك ذ%ي�ال1ك؛ وقال بعض العرب وق%د1م.

من س.ف%ره فوجد امرأ%ته قد ولدت غلماv فأ%نكره فقال لا:
ل%ت.ق}ع'د1ن� م.ق}ع.د. الق%ص1ي>

م1ن>ي ذي القاذ�ورة1 ال%ق}ل1ي>
أ%و ت.ح\ل1ف1ي بر.ب>ك1 الع.ل1ي>
أ%ن>ي أ%بو ذ%ي�ال1ك1 الص_ب>

قد راب.ن بالن_ظ%ر التeر\ك1ي>،
وم'ق}لة{ كم'ق}ل%ة1 الك�ر\ك1ي>

فقالت:
ل والذي ر.د_ك. يا ص.ف1ي>ي،
ما م.س_ن ب.ع\د.ك م1ن إن\س3ي>

غي,غ�لم� واحد{ ق%ي\س3ي>،
ب.ع\د. امرأ%ي\ن, م1ن\ ب.ن ع.د1ي>

وآخ.ر.ي\ن, م1ن\ ب.ن ب.ل1ي>،
وخسة كانوا على الط�و,ي>
وس1ت_ة{ جاؤوا مع الع.ش1ي>،

وغي, ت'ر\ك1ي¼ وب.ص\ر.و,ي>
وتصغي ت1ل}ك ت.ي_اك.؛ قال ابن بري: صوابه ت.ي�ال1ك.، فأ%ما ت.ي�اك

فتصغي ت1يك. وقال ابن سيده ف موضع آخر: ذا إ,شارة إ,ل الذكر، يقال



ذا وذاك، وقد تزاد اللم فيقال ذ%ل1ك.. وقوله تعال: ذ%ل1ك. الك1تاب'؛
قال الزجاج: معناه ه.ذا الكتاب'، وقد تدخل على ذا ها الت للت_ن\ب,يه
فيقال ه.ذا، قال أ%بو علي: وأ%صله ذ%ي\ فأ%بدلوا ياءه أ%لفاv، وإن كانت

vساكنة ، ول يقولوا ذ%ي\ لئل يشبه ك%ي\ وأ%ي\، فأ%بدلوا ياءه أ%لفا
ل1يل}ح.ق. بباب مت وإذ أ%و يرج من ش.ب.ه ال%ر\ف1 بعض. ال�روج. وقوله تعال:

إن� ه.ذان1 ل%ساح1ران1؛ قال الفراء: أ%راد ياء النصب ث حذفها لسكونا
وسكون ال4لف ق%ب\ل%ها، وليس ذلك بالقوي، وذل1ك أ%ن الياء هي الطارئة على

ال4لف فيجب أ%ن تذف ال4لف لكانا، فأ%ما ما أ%نشده اللحيان عن
الكسائي لميل من قوله:

وأ%ت.ى ص.واح1ب'ها ف%ق�ل}ن.: ه.ذ%ا ال�ذي
م.ن.ح. ال%و.د_ة% غ%ي\ر.نا وج.فانا

فإ,نه أ%راد أ%ذا ال�ذ1ي، فأ%بدل الاء من المزة. وقد است'ع\م1لت ذا
مكان الذي كقوله تعال: وي.س\أ%ل�ونك ماذا ي'ن\ف1ق�ون قل الع.ف}و'؛ أ%ي ما
الذي ينفقون فيمن رفع الواب ف%ر.ف}ع' الع.ف}و, يدل9 على أ%ن ما مرفوعة

vذا، وأ%نه ليس ما وذا جيعا �بالبتداء وذا خبها وي'ن\ف1ق�ون ص1لة
كالشيء الواحد، هذا هو الوجه عند سيبويه، وإ,ن كان قد أ%جاز الوجه. الخر مع

الرفع. وذي، بكسر الذال، للمؤنث وفيه ل�غات¬: ذ1ي وذ1ه\، الاء بدل من
الياء، الدليل على ذلك قولم ف تقي ذ%ا ذ%يìا، وذ1ي إنا هي تأ}نيث ذا
ومن لفظه، فكما ل ت.ج,ب الاء ف الذكر أ%صلv فكذلك هي أ%يضاv ف
الؤنث ب.د.لD غي' أ%ص\ل�، وليست الاء ف ه.ذ1ه وإن استفيد منها التأ}نيث

بنزلة هاء ط%ل}ح.ة وح.م\ز.ة ل4ن الاء ف طلحة وحزة زائدة، والاء ف
ه.ذا ليست بزائدة إ,نا هي بدل من الياء الت هي عي الفعل ف ه.ذ1ي،

وأ%يضاv فإ,ن� الاء ف حزة ندها ف الوصل تاء والاء ف هذه ثاب,تةD ف
الوصل ث%بات.ها ف الوقف. ويقال: ذ1ه1ي، الياء لبيان الاء شبهها باء

Dال3ضمار ف ب,ه,ي وه.ذ1ي وه.ذ1ه1ي وه.ذ1ه\، الاء ف الوصل والوقف ساكنة
إ,ذا ل يلقها ساكن، وهذه كلها ف معن ذ1ي؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ق�ل}ت' ل%ها: يا ه.ذ1هي هذا إ,ث1م\،
ه.ل} ل%ك1 ف قاض� إ,ل%ي\ه1 ن.ح\ت.ك1م\؟

ويوصل ذلك كله بكاف الخاطبة. قال ابن جن: أ%ساء ال3شارة ه.ذا وهذ1ه
ل يصح تثنية شيء منها من ق1ب.ل, أ%ن� التثنية ل تلحق إ,ل النكرة، فما



ل يوز تنكيه فهو بأ%ن ل تصح تثنيته أ%ج\د.ر'، فأ%س\ماء ال3شارة ل
يوز أ%ن ت'ن.ك�ر فل يوز أ%ن ي'ث%ن_ى شيء منها، أ%ل تراها بعد

التثنية على حد� ما كانت عليه قبل التثنية، وذلك نو قولك ه.ذان1 الز_ي\دان1
�قائ1م.ي\ن، ف%ن.ص\ب' قائ1م.ي\ن بعن الفعل الذي دلت عليه ال3شارة

vف%ت.ج,د' الال واحدة ،vوالتنبيه'، كما كنت تقول ف الواحد هذا ز.ي\د¬ قائما
قبل التثنية1 وبعدها، وكذلك قولك ض.ر.ب\ت' الل�ذ%ي\ن, قاما، ت.عر_فا

بالصلة كما ي.ت.ع.ر_ف' با الواحد كقولك ضربت الذي قام.، وال4مر ف هذه
ال4شياء بعد التثنية هو ال4مر فيها قبل التثنية، وليس كذلك سائر'

ال4ساء الثناة نو زيد وعمرو، أ%ل ترى أ%ن تعريف زيد وعمرو إ,نا هو
بالوضع والعلمية؟ فإ,ذا ثنيتهما تنكرا فقلت عندي ع.م\ران1 عاق1لن1، فإ,ن آثرت

التعريف بال3ضافة أ%و باللم فقلت الز_ي\دان1 والع.م\ران1 وز.ي\داك.
وع.م\راك.، فقد ت.ع.ر_فا ب.ع\د. التثنية من غي وجه ت.ع.رeف1هما قبلها

ول%ح1قا بال4ج\ناس, وفار.قا ما كانا عليه من تعريف الع.ل%م1ي_ة1
والو.ض\ع,، فإ,ذا صح ذلك فينبغي أ%ن تعلم. أ%ن� هذان1 وهاتان1 إ,نا هي أ%ساء

موضوعة للتثنية م'خ\ت.رعة لا، وليست تثنية للواحد على حد زيد وز.ي\دان1،
إ,ل أ%نا ص1يغت على صورة ما هو م'ث%نìى على القيقة فقيل هذان1

وهاتان1 لئل تتلف التثنية، وذلك أ%نم ي'حاف1ظون عليها ما ل ي'حاف1ظون على
المع، أ%ل ترى أ%نك تد ف ال4ساء التمكنة أ%لفاظ% ال�موع من غي

أ%لفاظ1 الحاد، وذلك نو رجل ون.ف%ر� وامرأ%ة{ ون,س\وة وب.عي وإ,بل�
وواحد وجاعة{، ول تد ف التثنية شيئاv من هذا، إنا هي من لفظ الواحد نو
زيد وزيدين ورجل ورجلي ل يتلف ذلك، وكذلك أ%يضاv كثي من البنيات

على أ%نا أ%حق بذلك من التمكنة، وذلك نو ذا وأ�ول%ى وأ�لت وذ�و وأ�ل�و،
ول تد ذلك ف تثنيتها نو ذا وذان1 وذ�و وذ%وان1، فهذا يدلك على

مافظتهم على التثنية وعنايتهم با، أ%عن أ%ن ترج على صورة واحدة لئل
تتلف، وأ%نم با أ%شدe ع1ناية منهم بالمع، وذلك ل%م_ا صيغت للتثنية

أ%س\ماء م'خ\ت.ر.عة غي م'ثناة على القيقة كانت على أ%لفاظ ال�ثناة
ت.ث}ن,يةv حقيقةv، وذلك ذان1 وتان1، والقول ف الل�ذان1 والل�تان1 كالقول ف

ذان1 وتان1. قال ابن جن: فأ%ما قولم هذان1 وهاتان1 وفذانك فإ,نا تقلب ف
هذه الواضع ل4نم ع.و_ضوا من حرف مذوف، وأ%ما ف هذان1 فهي ع1و.ض¬

من أ%لف ذا، وهي ف ذان,ك عوض من لم ذلك، وقد يتمل أ%يضاv أ%ن تكون



عوضاv من أ%لف ذلك، ولذلك كتبت ف التخفيف بالتاء 
(* قوله« ولذلك كتبت ف

التخفيف بالتاء إل» كذا بالصل.) ل4نا حينئذ ملحقة بد.ع\د، وإ,بدال التاء
من الياء قليل، إ,نا جاء ف قولم ك%ي\ت. وك%ي\ت.، وف قولم ثنتان،

والقول فيهما كالقول ف كيت وكيت، وهو مذكور ف موضعه. وذكر ال4زهري ف
ترجة ح.ب_ذا قال: ال4صل ح.ب'ب. ذا فأ�دغمت إ,حدى الباء4ين ف ال�خرى

وش'د>دت، وذا إ,شارة إ,ل ما يقرب منك؛ وأ%نشد بعضهم:
ح.ب_ذا ر.ج\ع'ها إ,ل%ي\ك. ي.د.ي\ها

ف ي.د.ي\ د1ر\ع1ها ت.ح'ل© ال3زارا
كأ%نه قال: ح.ب'ب. ذا، ث ترجم عن ذا فقال: هو ر.ج\ع'ها ي.د.ي\ها إ,ل

ح.ل9 ت1ك�تها أ%ي ما أ%ح.ب_ه، وي.دا د1ر\ع1ها: ك�م_اها. وف صفة
الهدي: ق�ر.ش1يÒ ي.مان{ ليس م1ن ذ1ي ول ذ�و أ%ي ليس ن.س.ب'ه ن.س.ب. أ%ذ}واء

اليمن، وهم م'لوك' ح1م\ي.ر.، منهم ذ�و ي.ز.ن% وذ�و ر'ع.ي\ن�؛ وقوله:
قرشيÒ ي.مان{ أ%ي ق�ر.ش1يe الن_س.ب ي.مان,ي ال%ن\شإ؛ قال ابن ال4ثي:

وهذه الكلمة عينها واو، وقياس لمها أ%ن تكون ياء ل4ن باب ط%و.ى أ%كثر من
باب ق%و,ي.؛ ومنه حديث جرير: ي.ط}ل�ع عليكم ر.جل من ذ1ي ي.م.ن� على

وج\ه,ه م.س\حة من ذي م.ل%ك{؛ قال ابن ال4ثي: كذا أ%ورده أ%بو ع'م.ر الزاهد
وقال ذي ههنا ص1لة أ%ي زائدة.

@ذأذأ%: الذ�أ}ذاء� والذ�أ}ذاءة: الض\طراب. وقد تذ%أ}ذ%أ%: مشى كذلك.
أ%بو عمرو: الذ�أ}ذاء�: ز.ج\ر' ال%ل1يم, الس_ف1يه.. ويقال:

ذ%أ}ذ%أ}ت'ه ذ%أ}ذ%أ%ةv: ز.ج.ر\ت'ه.
 @ذرأ%: ف صفات1 الل9ه1، عز وجل، الذ9ار,ئ'، وهو الذي ذ%ر.أ% ال%ل}ق. أ%ي خ.ل%ق%هم، وكذلك البار,ئ': قال الل9ه عز وجل: ولقد
 ذ%ر.أ}ن.ا لهنم كثياv أ%ي خلقنا. وقال عز وجل: خ.ل%ق ل%ك�م\ م1ن\ أ%ن\ف�س3كم أ%ز\واجاv وم1ن ال4ن\عام أ%ز\واجاv ي.ذ}ر.ؤ'كم فيه. قال أ%بو
 إ,سحق: العن ي.ذر.ؤ'كم به أ%ي ي'كثYركم بعله منكم ومن ال4نعام أ%زواجاv، ولذلك ذ%كر الاء ف فيه. وأ%نشد الفر_اء فيمن

جعل ف بعن الباء، كأ%نه قال ي.ذ}ر.ؤ'كم به:  وأ%ر\غ%ب' فيها ع.ن ل%ق1يط{ ور.ه\ط1ه، *  ولك1ن_ن ع.ن\ س1ن\ب,س� ل%س\ت' أ%ر\غ%ب'
 وذر.أ% الل9ه' ال%ل}ق. ي.ذ}ر.ؤ'ه'م\ ذ%ر\ءاv: خ.ل%ق%هم. وف حديث الدeعاء3: أ%عوذ بك%ل1مات الل9ه1 التام�ات1 من ش.ر> ما خ.ل%ق. وذر.أ% وب.ر.أ%.

وكأ%ن� الذ�ر\ء م'خ\ت.صÒ ب.ل}ق, الذ9ر>ي_ة.
 > ل4ظ�نeكم آل الـم'غ1ي.ة1 ذ%ر\ء4 النار,، يعن خ.ل}ق%ها الذين80وف حديث عمر رضي الل9ه عنه ك%تب إ,ل خال1د{: وإ,ن>ي <ص:

خ'ل1ق�وا لا. ويروى ذ%ر\و. النار، بالواو، يعن الذين ي'ف%ر_ق�ون فيها، من ذ%ر.ت1 الريح' التراب. إ,ذا ف%ر_ق%ت\ه.
وقال ثعلب ف قوله تعال: ي.ذ}ر.ؤ'كم فيه، معناه ي'ك%ثYر'ك�م\ فيه أ%ي



 ف اللق. قال: والذ©ر>ي_ة والذYر>ي_ة� منه، وهي ن.س\ل� الث�ق%ل%ي\ن. قال: وكان ينبغي أ%ن تكون مهموزة فكثرت، فأ�سقط المز،
.eوتركت العرب هزها. وجعها ذ%راري

والذ�ر\ء�: ع.د.د الذ©ر>ي_ة، تقول: أ%ن\م.ى الل9ه ذ%ر\أ%ك. وذ%ر\و.ك. أ%ي ذ�ر>ي_ت.ك..
 قال ابن بري: جعل الوهري الذ©ر>ية أ%صلها ذ�ر>يئة بالمز، فخ'فYفت هزتا، وأ�لز,م.ت التخفيف. قال: ووزن الذ©ر>ي_ة1 على ما

 ذكره ف�ع>يلةD من ذ%ر.أ% الل9ه' اللق.، وتكون بنزلة م'ر>يقة{، وهي الواحدة من الع'ص\ف�ر. وغي' الوهري يعل الذ©ر>ية% ف�ع\ل1ي_ةv من
 الذ�ر>ئ,، وف�ع\ل�ولةv، فيكون ال4صل ذ�رeورةv ث قلبت الراء الخية ياء لتقارب المثال ث قلبت الواو ياء وأ�دغمت ف الياء

وكسر ما قبل الياء فصار ذ�ر>ية.
والز_ر\ع' أ%و�ل� ما ت.ز\ر.ع'ه يسمى الذ�ر,يء4. وذ%ر.أ}نا الرض:

ب.ذ%ر\ناها. وز.ر\ع¬ ذ%ر,يء#، على ف%ع1يل. وأ�نشد لع'ب.ي\دالل9ه1 بن عبدالل9ه1 بن ع'ت\ب.ة بن م.س\ع'ود:
ش.ق%ق}ت. الق%لب. ث ذ%ر.أ}ت. فيه *  ه.واك.، ف%ل1يم.، فالت\أ%م. الف�ط�ور'

والصحيح ث ذ%ر.ي\ت.، غي مهموز.
ويروى ذ%ر.ر\ت.. وأ%صل ل1يم. ل�ئ1م. فترك المز ليصح الوزن.

والذ�ر.أ�، بالتحريك: الش_يب ف م'قد_م الرأ}س. وذر,ئ. رأ}س' فلن
ي.ذ}ر.أ� إ,ذا اب\ي.ض_. وقد علته ذ�ر\أ%ةD أ%ي ش.ي\ب¬. والذ©ر\أ%ة، بالضم: الش_م.ط�. قال أ%بو ن'خ.ي\لة% الس_ع\د1ي:

وقد ع.ل%ت\ن ذ�رأ%ةD باد1ي ب.د1ي، *  ور.ث}يةD ت.ن\ه.ض' بالت_ش.دeد1
 باد1ي ب.د1ي: أ%ي أ%و�ل% كلY شيء من ب.د.أ% فت'رك. ال%م\ز لكثرة1 الستعمال وط%ل%ب, التخفيف. وقد يوز أ%ن يكون م1ن ب.دا ي.ب\د'و

إ,ذا ظهر.
والر_ث}ية�: ان\ح1لل� الرeك%ب, والـم.فاص1ل. وقيل: هو أ%و�ل� ب.ياض, الش_يب,.

ذ%ر,ئ. ذ%ر.أv، وهو أ%ذ}ر.أ�، وال�نثى ذ%ر\آء�. وذ%ر,ئ. ش.ع.ر'ه وذ%ر.أ%، ل�غ.تان1. قال أ%بو ممد الفقعسي:
قال%ت\ س'ل%ي\مى: إ,ن_ن ل أ%ب\غ1يه\،

أ%راه' ش.ي\خاv عار,ياv ت.راق1يه\
م'ح\مر_ةv م1ن\ ك1ب.ر� مآق1يه\،

م'ق%و_ساv، قد ذ%ر,ئت\ م.جال1يه\
ي.ق}ل1ي الغ.وان,ي، والغ.وان,ي ت.ق}ل1يه\

هذا الر_ج.ز ف الصحاح:
ر.أ%ي\ن. ش.ي\خاv ذ%ر,ئ%ت\ م.جال1يه\

 قال ابن بري: وصوابه كما أ%نشدناه. والـم.جال1ي: ما ي'ر.ى من الر_أ}س إ,ذا اس\ت'ق}ب,ل% الو.ج\ه'، الواحد م.ج\لىÝ، وهو م.وض1ع
ال%ل.

ومنه يقال: ج.د\ي¬ أ%ذ}ر.أ� وع.ناق¬ ذ%ر\آء� إ,ذا كان ف رأ}سها بياض،
وك%ب\ش¬ أ%ذ}ر.أ� ون.ع\جةD ذ%ر\آء�: ف رؤوسهما بياض.



والذ�ر\آء� من الـم.عز: الر_ق}شاء ال�ذ�ن.ي\ن, وسائر'ها أ%س\و.د'، وهو من ش1يات1 العز دون الضأ}ن.
وفرس أ%ذ}ر.أ� وج.د\ي¬ أ%ذ}ر.أ� أ%ي أ%ر\ق%ش ال�ذني.

> 81<ص:
وملح ذ%ر\آن,يÒ وذ%ر.آن,يÒ: ش.ديد البياض، بتحريك الراء3 وتسكينها،

.Òوالتثقيل أ%جود، وهو مأ}خوذ من الذ©ر\أ%ة1، ول تقل أ%ن\ذران,ي
éوأ%ذ}ر.أ%ن,ي فلن وأ%ش\ك%ع.ن,ي أ%ي أ%غ}ض.ب.ن,ي. وأ%ذ}ر.أ%ه، أ%ي أ%غ}ض.ب.ه وأ%و\ل%ع.ه بالشيء3. أ%بو زيد: أ%ذ}ر.أ}ت' الرجل% ب,صاح1به إ,ذ}راء

إ,ذا ح.ر_ش\ت.ه عليه وأ%و\ل%ع\ت.ه به ف%د.ب_ر. به. غيه: أ%ذ}ر.أ}ت'ه
أ%ي أ%لأ}ته. وحكى أ%بو عبيد أ%ذراه، بغي هز، فرد_ ذلك عليه علي� بن حزة فقال: انا هو أ%ذرأ%ه. وأ%ذ}ر.أ%ه أ%يضاv: ذ%عر.ه.

وب.ل%غ.ن,ي ذ%ر\ء# م1ن\ خ.ب.ر� أ%ي ط%ر.ف¬ منه ول ي.تكامل. وقيل: هو
الشيء� الي.س3ي' م1ن. الق%و\ل,. قال صخ\ر بن ح.ب\ناء:

أ%تان,ي، عن م'غ1ية%، ذ%ر\ء� ق%و\ل�، *  وعن عيس.ى، فق�ل}ت' له: ك%ذاكا
وأ%ذ}رأ%ت1 الناقة�، وهي م'ذ}ر,ئ¬: أ%ن\زل%ت الل�ب.. قال ال4زهري:

قال الليث ف هذا الباب يقال: ذ%ر.أ}ت' الو.ض1ي. إ,ذا بس.ط}ت.ه على
 ال4رض. قال أ%بو منصور: وهذا تصحيف منكر، والصواب د.ر.أ}ت' الوض1ي. إ,ذا ب.س.ط}ت.ه على ال4رض ث أ%ن}ت.ه عليه لت.ش'د_ عليه

الر_ح\ل. وقد تقد_م ف حرف الدال الهملة، ومن قال ذ%ر.أ}ت' بالذال العجمة بذا العن فقد صح_ف، والل9ه أ%علم.
@ذمأ: رأ%يت ف بعض نسخ الصحاح ذ%م.أ% عليه ذ%م\أv: شق_ عليه.

@ذيأ: ت.ذ%ي_أ% ال�ر\ح' والق�ر\حة�: ت.ق%ط�عت وف%س.د.ت\. وقيل: هو
ان\فصال� الل�ح\م عن الع.ظ}م, بذ%ب\ح أ%و فساد. ال4صمعي: إ,ذا ف%سدت

.vوت.ه.ذ�أ%ت\ ت.ه.ذ©ؤا vؤاeوت.ق%ط�عت قيل قد ت.ذ%ي_أ%ت ت.ذ%ي �الق�ر\حة
وأ%نشد. شر:

ت.ذ%ي_أ% منها الرأ}س'، حت_ى كأ%ن_ه،  * من ال%ر>، ف نار� ي.ب,ضe م.ل1يل�ها
وت.ذ%ي_أ%ت1 الق1ر\بة�: تق%ط�عت، وهو من ذلك.

 وف الصحاح: ذ%ي_أ}ت' اللحم. ف%ت.ذ%ي_أ% إ,ذا أ%ن\ض.ج\ت.ه حت ي.سق�ط% عن ع.ظ}م1ه. وقد ت.ذ%ي_أ% اللحم ت.ذ%يeؤاv إ,ذا انفصل لم'ه عن الع.ظ}م
بف%ساد أ%و ط%ب\خ.

@ذأب: الذYئ}ب': ك%ل}ب' الب.ر>، والمع' أ%ذ}ؤ'ب¬، ف القليل، وذ1ئاب¬
وذ�ؤ\بانD؛ وال�نث%ى ذ1ئ}ب.ةD، ي'ه\م.ز' ول ي'ه\م.ز'، وأ%صله الـه.م\ز.

 وف حديث الغار: في'ص\ب,ح' ف ذ�وبان1 الناس,. يقال ل1صعال1يك العرب ول�ص'وص1ها: ذ�وبانD، ل4نم كالذYئاب,. وذكره ابن ال4ثي
ف ذ%و.ب.، قال: 

>378<ص:
.vف.، فان\ق%ل%بت واواYوبان المز'، ولكنه خ'ف�وال4صل ف ذ



 وأ%ر\ض¬ م.ذ}أ%بةD: كث1ـية الذYئاب,، كقولك أ%رض¬ م.ـأ}س.د.ةD، من ال4س.د. قال أ%بو علي ف التذكرة: وناس¬ من ق%ي\س يقولون
مذي.بة، فل

 ي.ه\م1زون، وتعليل ذلك أ%نه خ'فYف. الذYئ}ب' ت.خ\فيفاv ب.د.ل1ـي�اv صحيحاv، فجاء4ت المزة ياءé، فل%ز,م. ذلك عند.ه، ف ت.ص\ر,يف
الكلمة.

وذ�ئ1ب. الر_ج'ل�: إ,ذا أ%صاب.ه الذYئ}ب'.
ورجلD م.ذ}ؤ'وب¬: وق%ع الذYئ}ب' ف غ%ن.م1ه، تقول منه: ذ�ئ1ب. الر_ج'ل�، على ف�ع1ل%؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

هاع� ي'م.ظYع'ن، وي'ص\ب,ح' ساد1راv،  * س.د1كاv بل%ح\م1ـي، ذ1ئ}ب'ه ل ي.ش\ب.ع'
ع.ن.ى ب,ذ1ئ}ب,ه لسان.ه أ%ي إ,نه يأ}كل� ع1ر\ض.ه، كما يأ}كل� الذYئ}ب' الغنم..

وذ�ؤ\بان� العرب: ل�ص'وص'هم وص.عال1ـيك�ه'م' الذين ي.ت.ل%ص_صون
وي.ت.ص.ع\ل%ك�ون%.

وذ1ئاب' الغ.ض.ى: بنو كعب بن مالك بن حنظلة، س'مeوا بذلك ل�ب\ث1هم، ل4ن ذ1ئ}ب. الغ.ض.ى أ%خ\ب.ث� الذYئ%اب,.
.éود.هاء vئ}ب, خ'ب\ثاYوذ%ئ1ب. وت.ذ%أ�ب.: خ.ب'ث%، وصار كالذ ،vي.ذ}ؤ'ب' ذ%آب.ة �وذ%ؤ'ب. الرجل

واس\ت.ذ}أ%ب. الن_ق%د': صار. كالذYئ}ب؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للذ©ل9ن إ,ذا ع.ل%وا ال4ع1ز_ة.
 وت.ذ%أ�ب. الناقة% وت.ذ%أ�ب. ل%ـها: وهو أ%ن ي.س\ت.خ\ف1ـي. لا إ,ذا ع.ط%ف%ها على غي ول%د1ها، م'ت.ش.ب>هاv لا بالس_ب'ع,، لتكون أ%ر\أ%م. عليه؛

هذا تعبي أ%ب عبيد.
 قال: وأ%حسن منه أ%ن يقول: م'ت.ش.ب>هاv لا بالذYئ}ب,، لـي.ت.ب.ـي_ن ال1ش\تقاق'. وت.ذ%أ�ب.ت1 الر>يح' وت.ذ%اء4ب.ت\: اخ\ت.ل%ف%ت\، وجاء4ت\ من

 ه'نا وه'نا. وت.ذ%أ�ب\ـت'ه وت.ذاء4ب\ـت'ه: ت.د.اول}ـت'ه، وأ%ص\ل�ه من الذYئ}ب, إ,ذا ح.ذ1ر. من وجه{ جاء4 من آخ.ر. أ%بو عبيد: الـم'ت.ذ%ئYب.ة
والـم'ت.ذائ1ب.ة�، بو.زن1 م'ت.ف%ع>لة وم'ت.فاع1ل%ة: من الر>ياح الت ت.ج,ـيء� من ه.ه'نا مر_ةv ومن ههنا مر_ةv؛ أ�خ1ذ% من ف1ع\ل

:vو.ح\ش1ـي�ا vمة، يذكر ثوراeئ}ب,، ل4نه يأ}ت كذلك. قال ذوالرYالذ
فبات. ي'ش\ئ1زه' ث%ـأ}د¬، وي'س\ه,ر'ه  *  ت.ذ%ؤeب' الر>يح، والو.س\واس' والـه,ض.ب'

وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه: خ.ر.ج. منكم ج'ن.ي\د¬ م'ت.ذائ1ب¬
ض.ع1ـيف¬؛ الـم'ت.ذائ1ب': الـم'ض\ط%ر,ب'، من قولم: ت.ذ%اء4ب.ت1 الر>يح'،

اض\طرب هبوب'ها. وغ%ر\ب¬ ذ%أ}ب¬: م'خ\ت.ل%ف¬ به؛ قال أ%بو عبيدة، قال
ال4صمعي: ول أ�راه' أ�خ1ذ% إ,ل من ت.ذ%ؤeب, الر>يح,، وهو اخ\ت1لف�ها،

فش'ب>ه اخ\تلف' الب.عي, ف الـم.ن\حاة1 با؛ وقيل: غ%ر\ب¬ ذ%أ}ب¬، على
مثال, ف%ع\ل�: كثية� الركة1 بالصeع'ود1 والنeزول. والـم.ذ}ؤ'وب':

الف%ز,ع'.
وذ�ئ1ب. الرج'ل: ف%ز,ع. من الذYئ}ب,.

وذ%أ�ب\ت'ه: ف%ز_ع\ت'ه.
:eب.ي\ر,يeوذ%ئ1ب وأ%ذ}أ%ب.: ف%ز,ع من أ%ي> شيء� كان. قال الد



إ,ن، إ,ذا ما ل%ي\ث� ق%و\م� ه.ر.با، *  فس.ق%ط%ت\ ن.خ\و.ت'ه وأ%ذ}أ%با
قال: وحقيقت'ه من الذYئب,.

ويقال للذي أ%ف}ز.ع.ت\ه ال1نe: ت.ذ%أ�ب.ت\ه وت.ذ%ع_ب.ت\ه.
>379<ص:

وقالوا: ر.ماه الل9ه' بداء3 الذYئب,، ي.ع\ن'ون% ال�وع.، ل4نم ي.ز\ع'مون% أ%نه ل داء4 له غي' ذلك.
وبن'و الذYئب,: ب.ط}ن¬ من ال4ز\د1، منهم س.ط1ـيح¬ الكاهن'؛ قال ال4عشى:

ما ن.ظ%ر.ت\ ذات' أ%ش\فار� كن.ظ}ر.ت1ها  *  ح.ق9اv، كما ص.د.ق. الذYئ}ب,ـيe، إ,ذ س.ج.عا
وابن' الذYئ}بة1: الث�ق%ف1ـيe، من ش'عرائ1ه,م.

ودارة� الذYئب,: موضع¬. ويقال للمرأ%ة1 الت ت'س.و>ي م.ر\ك%ب.ها: ما
أ%ح\س.ن. ما ذ%أ%ب.ت\ه! قال الطYرم_اح:

كل© م.ش\ك�وك{ ع.صاف1ي'ه،  * ذ%أ%ب.ت\ه ن,س\و.ةD من ج'ذام\
وذ%أ%ب\ت' الشيء4: ج.م.ع\ته.

 والذ©ؤ.ابة�: الن_اص1ية� لن.و.سان,ها؛ وقيل: الذ©ؤ.ابة� م.ن\ب,ت' الناصية1 من الرأ}س، وال%م\ع' الذ�وائ1ب'. وكان ال4صل� ذ%آئب.، وهو القياس'،
 مثل د'عابة{ ود.عائ1ب.، لكنه لـم_ا الت.ق%ت\ هزتان بينهما أ%ل1ف¬ ل%ي>نةD، ل%ي_ـن'وا المزة الول، فق%ل%ب'وها واواv، اس\ت1ثقالv للتقاء

) �)1هزتي ف كلمة واحدة{؛ وقيل: كان ال4صل
  قوله «وقيل كان الصل إل» هذه عبارة الصحاح والت قبلها عبارة الكم.) ذ%آئب.، ل4ن أ%ل1ف ذ�ؤ.ابة{ كأ%ل1ف1 ر,سال%ة{،1(

 فحق©ها أ%ن} ت'ب\د.ل منها هزةD ف المع، لكنهم اس\ت.ث}ق%لوا أ%ن تق%ع أ%ل1ف المع بي المزتي، فأ%بدلوا من ال�ول واوا. أ%بو زيد:
 ذ�ؤ.ابة الرأ}س,: هي الت أ%حاط%ت\ بالد.و_ارة من الش_ع.ر. وف حديث د.غ}ف%ل� وأ%ب بكر�: إ,ن_ك. لست. من ذ%وائ1ب, ق�ر.ي\ش�؛ هي جع
 ذ�ؤ.ابة{، وهي الش_ع.ر الـم.ض\فور' من ش.ع.ر, الرأ}س,؛ وذ�ؤ.اب.ة� ال%ب.ل: أ%ع\له، ث اس\ت'عي. للع1ز> والش_ر.ف والـم.ر\ت.بة أ%ي لست. من

أ%شراف1ه,م وذ%و,ي أ%ق}دار,هم.
وغ�لم¬ م'ذ%أ�ب¬: له ذ�ؤ.ابة. وذ�ؤ.ابة� الف%ر.س,: ش.ع.ر¬ ف الرأ}س,،

ف أ%ع\لى الن_اص1ـية.
أ%بو عمرو: الذYئ}بان� الش_ع.ر على ع'ن'ق, البعي, وم1ش\ف%ر,ه. وقال
الف%ر_اء�: الذYئ}بان� ب.ق1ـي_ة الو.ب.ر؛ قال: وهو واحد¬. قال الشيخ

أ%بو ممد بن بري: ل يذكر الوهري� شاهداv على هذا. قال: ورأ%يت' ف الاشية بيتاv شاهداv عليه لك�ثي، يصف ناقة:
ع.س'وف بأ%ج\واز, الف%ل ح1م\ي.ر,ي_ة،  * م.ريش، بذئ}بان1 الس_ب,ـيب,، ت.ل1ـيل�ها

والع.س'وف': الت ت.م'رe على غي, هداية{، فت.ر\ك%ب' رأ}سها ف
الس_ـي\ر، ول ي.ث}ن,ـيها شيء#. وال4ج\واز': ال4و\ساط�. وح1م\ي.ر,ي_ة: أ%راد

م.ه\ر,ية، ل4ن م.ه\رة من ح1م\ي.ر. والت_ل1ـيل�: الع'نق. والس_ب,ـيب':
الش_ع.ر' الذي يكون� م'ت.د.لYياv على وجه الف%ر.س, من ناص1ـي.ت1ه؛ ج.عل



الش_ع.ر الذي على عي\ن.ي الناقة بنزلة الس_ب,ـيب,.
 وذ�ؤ.ابة� الن_ع\ل,: الـم'ت.ع.لYق' من الق1بال,؛ وذ�ؤ.ابة الن_ع\ل,: ما أ%صاب. ال4رض. من الـم'ر\س.ل, على الق%د.م لت.ح.رeك1ه. وذ�ؤ.ابة� كل

شيء� أ%عله، وج.م\ع'ها ذ�ؤ.اب¬؛ قال أ%بو ذؤيب: 
بأ%ر\ي الت ت.ـأ}ري الي.عاسيب'، أ%ص\ب.ح.ت\  *  إ,ل شاه1ق�، د'ون% الس_ماء3، ذ�ؤ.اب'ها

قال: وقد يكون ذ�ؤ.اب'ها من باب, س.لð وس.ل�ة{. والذ©ؤ.اب.ة�: ال1ل}د.ة الـم'ع.ل�ق%ة على آخ1ر الر_ح\ل,، وهي الع.ذب.ة؛ وأ%نشد ال4زهري،
ف ترجة عذب ف 
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ق%ال�وا: ص.د.ق}ت. ور.ف�ع'وا، لـم.ط1ـي>ه,م\، *  س.ي\راv، ي'ط1ـي' ذ%وائ1ب. ال4ك}وار,
 وذ�ؤ.اب.ة الس_ي\ف1: ع1لق%ة� قائ1م1ه. والذ©ؤ.اب.ة�: ش.ع.ر¬ م.ض\ف�ور، وم.و\ض1ع'ها من الر_أ}س, ذ�ؤ.اب.ةD، وكذلك ذ�ؤ.ابة� الع1ز> والش_ر.ف. وذ�ؤ.ابة
 الع1ز> والش_ر.ف: أ%ر\ف%ع'ه على الـم.ث%ل,، وال%م\ع من ذلك كلYه ذ%وائ1ب'. ويقال: هم ذ�ؤ.اب.ة ق%و\م1ه,م\ أ%ي أ%ش\راف�ه'م، وهو ف ذ�ؤ.اب.ة

ق%و\م1ه أ%ي أ%ع\له'م؛ أ�خ1ذوا من ذ�ؤ.اب.ة1 الر_أ}س.
واس\ت.عار. بعض' الشeعراء3 الذ�وائ1ب. للن_خ\ل؛ فقال:

ج'م� الذ�وائ1ب ت.ن\م1ـي، وه\ي. آو,ي.ةD،  *  ول ي'خاف'، على حافات1ها، الس_ر.ق
 والذYئ}ب.ة� من الر_ح\ل,، والق%ت.ب,، وال3كاف1 ونو,ها، ما ت.ح\ت. م'ق%د_م, م'ل}ت.ق%ى الـح1ن\و.ي\ن، وهو الذي ي.ع.ضe على م1ن\س.ج, الد_اب_ة1؛

قال:
وق%ت.ب� ذ1ئ}ب.ت'ه كالـم1ن\ج.ل,

وقيل: الذYئ}ب.ة�: ف�ر\ج.ة� ما ب.ي\ن. د.ف�ت.ي الر_ح\ل, والس_ر\ج, والغ.ب,ـيط1 أ%ي� ذلك كان.
وقال ابن ال4عراب: ذ1ئ}ب' الر_ح\ل, أ%ح\ناؤ'ه من م'ق%د_م1ه.

.vوذ%أ%ب. الر_ح\ل%: ع.م1ل% ل%ه ذ1ئ}بة
وق%ت.ب¬ م'ذ%أ�ب¬ وغ%ب,ـيطD م'ذ%أ%ب¬: إ,ذا ج'ع1ل% له ف�ر\ج.ة؛ وف الصحاح: إ,ذا ج'ع1ل% له ذ�ؤ.اب.ةD؛ قال لبيد:

فك%ل�ف}ت'ها ه.م>ي، فآب.ت\ ر.ذ1ي_ـةv  *  ط%ل1ـيحاv، كأ%ل}واح, الغ.ب,ـيط1 الـم'ذ%أ%ب,
وقال امرؤ' القيس:

له ك%ف%لD، كالد>ع\ص,، ل%ب_د.ه الن_دى  *  إ,ل حار,ك{، م1ثل, الغ.ب,ـيط1 الـم'ذأ%ب,
 والذYئ}بة�: د.اء# يأ}خ'ذ� الد_واب_ ف ح'ل�وق1ها؛ يقال: ب,ر\ذو\نD م.ذ}ؤ'وب¬: أ%خ.ذ%ت\ه' الذYئ}ب.ة�. التهذيب: من أ%د\واء3 ال%ي\ل, الذYئ}ب.ة�، وقد ذ�ئ1ب
 الف%رس'، فهو م.ذ}ؤ'وب¬ إ,ذا أ%صاب.ه هذا الد_اء�؛ وي'ن\ق%ب' عنه بديدة{ ف أ%صل, أ�ذ�ن,ه1، في'س\ت.خ\ر.ج' منه غ�د.د¬ ص1غار¬ بيض¬، أ%ص\غ.ر' من

ل�ب> ال%او.ر\س.
وذ%أ%ب. الر_ج'ل%: ط%ر.د.ه وض.ر.ب.ه كذ%أ%م.ه، حكاه اللحيان. وذ%أ%ب.

.vم.د\حورا v؛ ومنه قوله تعال: م.ذ}ؤ'وماvح.ق�ر.ه وط%ر.د.ه، وذ%أ%م.ه ذ%أ}ما :vساق%ها. وذ%أ%ب.ه ذ%أ}با :vال3ب,ل% ي.ذ}أ%ب'ها ذ%أ}با
.vراع. والذ�أ}ب': ص.و\ت¬ شديد¬، عنه أ%يضا�والذ�أ}ب': الذ�مe، هذه عن ك



وذ�ؤ.اب¬ وذ�ؤ.ي\ب¬: اس\مان1.
وذ�ؤ.ي\ب.ة: قبيل%ةD من هذيل؛ قال الشاعر:

ع.د.و\نا ع.د\و.ةv، ل ش.ك_ ف1ـيها،  *  ف%خ1ل}ناه'م ذ�ؤ.ي\ب.ة%، أ%و ح.ب,ـيب.ا
.vأ%يضا Dوح.ب,ـيب¬: قبيل%ة

@ذبب: الذ�بe: الد_ف}ع' والـم.ن\ع'. والذ�بe: الط�ر\د'.
 وذ%ب_ عنه ي.ذ�بe ذ%ب�اv: د.ف%ع. ومنع، وذ%ب.ب\ت عنه. وف�لنD ي.ذ�بe عن ح.ر,ي1ه ذ%ب�اv أ%ي ي.د\ف%ع' عنهم؛ وف حديث عمر، رضي الل9ه

عنه:
إ,نا الن>ساء� ل%ح\م¬ على و.ض.م�، إ,ل ما ذ�ب_ عنه؛ قال:

م.ن\ ذ%ب_ منكم، ذ%ب_ ع.ن\ ح.م1ـيم1ه1،  *  أ%و ف%ر_ منكم، ف%ر_ ع.ن\ ح.ري1ه1
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وذ%ب_ب.: أ%ك}ث%ر. الذ�ب_.
ويقال: ط1عانD غي' ت.ذ}ب,ـيب� إ,ذا ب'ول1غ% فيه.
ورجلD م1ذ%بÒ وذ%ب_اب¬: د.ف�اع¬ عن الر,ي,.

وذ%ب\ذ%ب. الر_جل� إ,ذا م.ن.ع. ال1وار. وال4ه\ل% أ%ي ح.ماهم.
والذ�ب>ـيe: ال1ل}واز'.

وذ%ب_ ي.ذ1بe ذ%ب�اv: اخت.ل%ف. ول ي.س\ت.ق1م\ ف مكان{ واحد{. وبعي¬ ذ%بÒ: ل ي.ت.قارe ف م.و\ض1ع؛ قال:
فكأ%ننا فيهم ج,مالD ذ%ب_ةD، *  أ�د\م¬، ط%له'ن_ الك�ح.ي\ل و.قار

فقوله ذ%ب_ةD، بالاء3، ي.دل على أ%نه ل ي'س.م_ بالـم.ص\در إ,ذ لو
 كان م.ص\د.راv لقال ج,مالD ذ%بÒ، كقولك ر,جالD ع.د\لD. والذ�بe: الث�و\ر' الو.ح\ش1ـيe، ويقال له أ%يضاv: ذ%بe الر>ياد1، غي

مهموز�، وس'م>ي. بذلك ل4نه ي.خ\ت.ل1ف ول ي.س\ت.ق1رe ف مكان{ واحد{؛ وقيل: ل4نه ي.ر'ود' فيذه.ب' وي.ج,ـيء�؛ قال ابن مقبل: 
ي'ـمش�ي با ذ%بe الر>ياد، كأ%نه *  ف%ـتÝ فار,س1ـيÒ، ف س.راويل%، رام1ح'

وقال النابغة:
كأ%نا الر_ح\ل� منها ف%و\ق ذ1ي ج'د.د{،  *  ذ%ب> الر>ياد1، إ,ل ال4ش\باح ن.ظ�ار,

وقال أ%بو سعيد: إ,نا قيل له ذ%بe الر>ياد ل4ن ر,ي.اد.ه أ%تان'ه الت ت.ر'ود' معه، وإ,ن شئت. ج.ع.ل}ت. الر>ياد. ر.ع\يه ن.ف}س.ه للك%ل3.
وقال غيه: قيل له ذ%بe الر>ياد1 ل4نه ل ي.ث}ب'ت' ف ر.ع\ي,ـه ف مكان{

واحد{، ول ي'وط1ن م.ر\عÝى واحداv. وس.م_ى م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي� الث�و\ر. الو.ح\ش1ـي_ ال4ذب_؛ قال:
ب,لداv، با ت.ل}ق%ى ال4ذ%ب_، كأ%نه،  *  با، ساب,ريÒ لح.، منه، الب.نائ1ق'

 أ%راد: ت.ل}ق%ى الذ�ب_، فقال ال4ذ%ب_ لاجته. وف�لنD ذ%بe الر>ياد1: يذه.ب' وي.جيء�، هذه عن ك�راع. أ%بو عمرو: ر.ج'لD ذ%بe الر>ياد
إ,ذا كان ز.و_اراv للنساء3؛ وأ%نشد لبعض الشعراء3 فيه:

ما لل}ك%واعب,، يا ع.ي\س.اء�، قد ج.ع.ل%ت\ *  ت.ز\و.رe عن�ي، وت'ث}ن.ى، د'ون%، الـح'ج.ر'؟



قد كنت' ف%ت_اح. أ%بواب� م'غ.ل�ق%ة{، *  ذ%ب_ الر>ياد1، إ,ذا ما خ'ول1س. الن_ظ%ر'
 وذ%ب_ت\ ش.ف%ت'ه ت.ذ1بe ذ%ب�اv وذ%ب.باv وذ�بوباv، وذ%ب,ب.ت\: ي.ب,س.ت\ وج.ف�ت\ وذ%ب.ل%ت\ من شد_ة1 العطش، أ%و لغي,ه. وش.ف%ةD ذ%ب_انةD: ذاب,لة،

وذ%ب_ لسان'ه كذلك؛ قال:
ه'م' س.ق%و\ن ع.ل%لv بعد. ن.ه.ل}، *  م1ن بعد1 ما ذ%ب_ الل1سان� وذ%ب.ل}

:vوقال أ%بو خ.ي\ر.ة يصف ع.ي\را
وش.ف�ه' ط%ر.د' العانات1، ف%ه\و. به  * لو\حان�، م1ن ظ%م.إ� ذ%ب¼، وم1ن ع.ض.ب,

أ%راد بالظ�م.إ, الذ�ب>: الياب,س..
وذ%ب_ ج,سم'ه: ذ%ب.ل% وه.ز'ل%. وذ%ب_ الن_ب\ت': ذ%و.ى. وذ%ب_ الغ.د1ير'، ي.ذ1بe: ج.ف_، ف آخر, ال%ز\ء3، عن ابن العراب؛ وأ%نشد:

م.دار,ين'، إ,ن جاع'وا، وأ%ذ}ع.ر' م.ن م.ش.ى، *  إ,ذا الر_و\ض.ة� الضراء� ذ%ب_ غ%د1ير'ها
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يروى: وأ%د\ع.ر' م.ن\ م.شى. وذ%ب_ الرج'ل� ي.ذ1بe ذ%ب�اv إ,ذا ش.ح.ب.
ل%و\ن'ه. وذ%ب_: ج.ف_.

وص.د.ر.ت ال3ب,ل� وبا ذ�بابةD أ%ي ب.ق1ـية ع.ط%ش�.
وذ�بابة� الد_ي\ن,: بق1ـيت'ه. وقيل: ذ�ب اب.ة� كل شيء� بق1ـيت'ه.

والذ©بابة�: البق1ـية من الد_ي\ن ونو,ه؛ قال الراجز:
أ%و ي.ق}ض1ـي. الل9ه' ذ�بابات1 الد_ي\ن\

أ%بو زيد: الذ©بابة بق1ـي_ة� الشيء؛ وأ%نشد ال4صمعي لذي الرeمة:
ل%ـح1ق}نا، فراج.ع\نا الـح'مول%، وإ,نا  *  ي'ت.لYي، ذ�بابات1 الوداع,، الـم'راج,ع'

يقول: إ,نا ي'د\ر,ك' بقايا الـح.وائج من راج.ع فيها. والذ©بابة
أ%يضاv: البق1ـية من م1ـياه ال4نار,.

وذ%ب_ب. الن_هار' إ,ذا ل ي.ب\ق. منه إ,ل بق1ـية، وقال:
وان\جاب. النهار'، ف%ذ%ب_ـبا

والذ©باب': الط�اعون. والذ©باب': ال�نون�. وقد ذ�ب_ الرج'ل� إ,ذا ج'ن_؛ وأ%نشد شر:
وف الن_ص\ر,ي>، أ%ح\ياناv، س.ماح¬، *  وف الن_ص\ري>، أ%ح\ياناv، ذ�باب'

أ%ي ج'نونD. والذ©باب' ال4س\و.د' الذي يكون ف الب'يوت1، ي.س\ق�ط ف
 ال3ناء3 والط�عام,، الواحدة� ذ�بابةD، ول ت.ق�ل} ذ1ب_انة. والذ©باب' أ%يضاv: الن_ح\ل ول يقال ذبابة ف شيء� من ذلك، إ,ل أ%ن أ%با ع'بيدة

ر.و.ى عن ال4ح\م.ر, ذبابة؛ هكذا وقع ف كتاب الـم'ص.ن_ف، رواية أ%ب
 علي�؛ وأ%ما ف رواية علي> بن, حزة، ف%ح.كى عن الكسائي: الش_ذاة� ذ�بابة� بعض, ال3بل,؛ وح'ك1ـي. عن ال4حر أ%يضاv: النeع.رة

ذ�بابةD ت.س\ق�ط



 على الد_واب>، وأ%ث}ـبت الاء4 فيهما، والص_واب ذ�باب¬، هو واحد¬. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ك%ت.ب إ,ل عام1ل1ه
 بالط�ائف ف خ.ليا الع.س.ل وح1مايـت1ها، إ,ن} أ%د_ى ما كان ي'ـؤ.د>يه إ,ل رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، من ع'شور, ن.ح\ل1ه،

فاح\م, له، فإ,نا هو ذ�باب' غ%ي\ث{، يأ}ك�ل�ه م.ن\ شاء. قال ابن ال4ثي: يريد' بالذ©باب, الن_ح\ل%،
 وأ%ضاف%ه على الغ.ي\ث1 إ,ل معن أ%نه يكون� م.ع. الـم.ط%ر حيث� كان، ول4نه ي.ع1ـيش' بأ%ك}ل, ما ي'ن\ب,ت'ه الغ.ي\ث�؛ ومعن ح1ماية

الوادي له: أ%ن�
 الن_ح\ل% إ,نا ي.ر\ع.ى أ%ن\وار. الن_بات1 وما ر.خ'ص. منها ون.ع'م.، فإ,ذا ح'م1ـي.ت\ م.راع1ـيها، أ%قامت فيها ور.ع.ت\ وع.س_ل%ت\، فك%ـث�ر.ت

 منافع' أ%صحاب,ها؛ وإ,ذا ل ت'ح\م. م.راع1ـيها، احتاج.ت أ%ن} ت'ب\ع1د. ف ط%ل%ب, الـم.ر\ع.ى، فيكون% ر.ع\ي'ها أ%ق%ل�؛ وقيل: معناه أ%ن
 ي'ح\م.ى لم الوادي الذي ي'ع.س>ل� فيه، فل ي'ت\ر.ك. أ%حد¬ ي.ع\ر,ض' للع.س.ل، ل4ن سبيل% العس.ل الـم'باح, سبيل� الـم1ـياه

 والـم.عاد1ن1 والصeيود1، وإ,نا ي.م\ل1ك�ه من س.ب.ق. إ,ليه، فإ,ذا ح.ماه وم.ن.ع الناس. منه، وان\ف%ر.د. به و.ج.ب. عليه إ,خ\راج' الع'ش\ر, منه،
عند م.ن أ%وجب فيه الز_كاة.التهذيب: واحد' الذYب_ان1 ذ�باب¬، بغي هاء�. قال: ول ي'قال ذ�ب.ابة.

وف التنزيل العزيز: وإ,ن ي.س\ل�ب\ه'م الذ©باب' شيئاv؛ فس_روه للواحد،
والمع أ%ذ1ب_ةD ف الق1ل�ة، مثل� غ�راب� وأ%غ}ر,ب.ة{؛ قال النابغة:

ض.ر_ابة بالـم1ش\ف%ر, ال4ذ1ب_ه\
 وذ1ب_انD مثل� غ1ر\بان{، سيبويه، ول ي.ق}ت.ص1ر'وا به على أ%د\ن العدد، ل4نم أ%م1ن'وا الت_ض\عيف، يعن أ%ن� ف�عالv ل يك%س_ر ف أ%دن العدد

على ف1ع\لن{، 
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ولو كان مـم_ا ي.د\ف%ع' به البناء� إ,ل الت_ضعيف، ل ي'كس_ر على ذلك
 البناء3، كما أ%ن� ف1ع.الv ونوه، لـم_ا كان تكسيه على ف�ع'ل ي'ف}ض1ـي به إ,ل الت_ض\ع1ـيف، كسروه على أ%فعلة؛ وقد حكى

سيبويه،
 مع ذلك، عن العرب: ذ�بÒ، ف جع ذ�باب�، فهو مع هذا ال3دغام, على الل©غ.ة الت_م1ـيم1ـي_ة، كما ي.ر\ج,عون إ,ليها، فيما كان

،vثان,ـيه واوا
،vنو خ'ون{ ون'ور�. وف الديث: ع'م\ر' الذ©باب, أ%ربعون ي.و\ما

 والذ©باب' ف النار؛ قيل: ك%و\ن'ه ف النار ليس لعذاب له، وإ,نا ل1ـي'ع.ذ�ب. به أ%هل النار بوقوعه عليهم، والعرب ت.ك}ن'و ال4ب\خ.ر:
أ%با ذ�باب�، وبعضهم ي.ك}نيه: أ%با ذ1ب_ان{، وقد غ%ل%ب. ذلك على عبداللك بن م.ر\وان% ل1ف%ساد{ كان ف ف%م1ه؛ قال الشاعر:

ل%ع.لYـي.، إ,ن} مال%ت\ ب,ـي. الر>يح' م.يلةv  *  على ابن, أ%ب الذYب�ان1، أ%ن 
ي.ت.ن.د�ما

يعن هشام. بن. عبداللك.
وذ%ب_ الذ©باب. وذ%ب_ـبه: ن.ح_اه.

ورجل م.خ\شيe الذ©باب, أ%ي ال%ه\ل,. وأ%صاب. ف�لناv من فلن{ ذ�باب¬
.Òأ%ي ش.ر Dلد1غ



وأ%رض م.ذ%ب_ةD: كثية� الذ©باب,.
وقال الفر_اء�: أ%رض¬ م.ذ}بوبة، كما يقال م.و\ح'وشةD من الو.ح\ش,.

وب.عي¬ م.ذ}ب'وب¬: أ%صابه الذ©باب'، وأ%ذ%بe كذلك، قاله أ%بو عبيد ف
كتاب أ%مراض, ال3بل؛ وقيل: ال4ذ%بe والـم.ذ}بوب' جيعاv: الذي إ,ذا

و.ق%ع ف الر>يف1، والريف' ل يكون� إ,ل� ف الصادر,، اس\ت.و\ب.ـأ%ه'،
فمات مكان.ه؛ قال زياد ال4ع\جم' ف ابن, ح.ب\ن.اء:

ـ�ك.، م1ن ج,مال, بن ت.ـم1ـيم�،  *  أ%ذ%بe، أ%صاب. م1ن ر,يف{ ذ�بابا كأ%ن
ـ�ك ج.م.لD نزل% ريفاv، فأ%صاب.ه' الذ©باب'، فال}ـت.و.ت\ ع'ن'ق�ه، فمات. يقول: كأ%ن

 والـم1ذ%ب_ة�: ه.ن.ةD ت'س.و_ى من ه'ل}ب, الف%ر.س,، ي'ذ%بe با الذ©باب'؛ وف الديث: أ%ن9 النبـي�، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، رأ%ى ر.ج'ل
طويل% الش_ع.ر، فقال: ذ�باب¬؛ الذ©باب' الشeـؤ\م أ%ي هذا ش'ؤ\م¬.

ورجل ذ�بابÒ: مأ}خوذD من الذ©باب,، وهو الشeؤ\م'. وقيل: الذ©باب'
الش_رe الد_ائ1م، يقال: أ%صابك. ذ�باب¬ من هذا ال4م\ر,. وف حديث
الغية: ش.رeها ذ�باب¬. وذ�باب' الع.ي,: إ,ن\سان'ها، على الت_شب,ـيه1

 بالذ©باب. والذ©باب': ن'ك}ـت.ةD سوداء� ف ج.و\ف1 ح.د.ق%ة1 الف%ر.س,، والمع كالمع. وذباب' أ%س\نان1 ال3ب,ل,: ح.دeها؛ قال الث%ق9ب
العبدي:

وت.س\ـم.ع'، للذ©باب,، إ,ذا ت.غ.ن_ى،  *  ك%ت.غ\ريد1 الـح.م.ام, على الغ'ص'ون1
وذباب' الس_ي\ف1: ح.دe ط%ر.ف1ه الذي بي ش.ف}ر.ت.ي\ه1؛ وما ح.و\ل%ه من

 ح.د_ي\ه1: ظ�ب.ت.اه؛ والع.ي\ر': الن_اتـئ� ف و.س.ط1ه، من باطن� وظاهر�؛ وله غ1ر.اران1، لكلY واحد{ منهما، ما بي. الع.ي\ر, وبي إ,حدى
 الظ©ب.ت.ي من ظاه1ر الس_يف1 وما ق�بال%ة% ذلك من باطن�، وكل© واحد{ من الغ1رار.ين, من باطن, الس_يف وظاهره؛ وقيل: ذ�باب
 الس_يف1 ط%ر.ف�ه الـم'ت.ط%ر>ف' الذي ي'ض\ر.ب' به، وقيل ح.دeه. وف الديث: رأ%يت' ذ�باب. س.ي\في ك�س3ر.، فأ%و_ل}ـت'ه أ%نه يصاب

رجلD من أ%هل بيت، فق�ت1ل ح.م\ز.ة. والذ©باب' من أ�ذ�ن1 النسان1 والف%ر.س: ما ح.د_ من ط%ر.ف1ها. أ%بو
عبيد: 
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ف أ�ذ�ن.ي الفرس, ذ�باباه'ما، وها ما ح'د_ من أ%طراف1 ال�ذ�ن.ي\ن. وذ�باب' الـح1ن_اء: باد1رة� ن.و\ر,ه.
وجاء4نا راكب¬ م'ذ%ب>ب¬: ع.ج,لD م'ن\ف%ر,د¬؛ قال عنترة:

ي'ذ%ب>ب' و.ر\د¬ على إ,ثر,ه1، *  وأ%د\ر.ك�ه و.ق}ع' م1ر\دىÝ خ.ش1ب\
إ,م�ا أ%ن} يكون% على الن_س.ب، وإ,م�ا أ%ن} يكون أ%راد خ.ش1ـيباv، فحذف

للضرورة.
وذ%ب_ـب\نا ل%ي\ـل%ت.ن.ا أ%ي أ%ت\ع.ب\نا ف الس_ي.

ول ي.نالون% الاء4 إ,ل� بق%ر.ب� م'ذ%ب>ب� أ%ي م'س\ر,ع؛ قال ذو الرeمة:



م'ذ%ب>ـب.ة، أ%ض.ر_ ب,ه.ا ب'ك�ور,ي *  وت.ه\ج,ـيي، إ,ذا الي.ع\ف�ور' قال
الي.ع\ف�ور': الظ�ب'. وقال: من الق%ي\ل�ولة أ%ي س.ك%ن. ف ك1ن.اس1ه م1ن ش1د_ة1 الـح.ر>.

وظ1م\ء# م'ذ%ب>ب¬: ط%ويلD ي'سار' فيه إ,ل الاء3 من ب'ع\د{، في'ع.ج_ل بالس_ي,. وخ1م\س¬ م'ذ%ب>ب¬: ل ف�ت'ور. فيه.
وذ%ب_ب.: أ%س\ر.ع ف الس_ي,؛ وقوله:

م.س3ـي.ة ش.ه\ر� للب.ع1ـي, الـم'ذ%ب\ذ1ب,
أ%راد. الـم'ذ%ب>ب..

وأ%ذ%بe البعي,: ناب'ه'؛ قال الراجز:
كأ%ن� ص.و\ت. ناب,ه1 ال4ذ%ب>

ص.ر,يف' خ'ط�اف{، ب,ق%ع\و� ق%ب>
والذ�ب\ذ%ب.ة�: ت.ر.دeد' الشيء3 ال�ع.ل�ق, ف الواء3 .

والذ�ب\ذ%ب.ة والذ�باذ1ب': أ%شياء� ت'ع.ل�ق' بالود.ج, أ%و رأ}س, البعي, للزينة1، والواحد ذ�ب\ذ�ب¬.
 والذ�ب\ذ%ب': اللYسان�، وقيل% الذ�ك%ر. وف الديث: م.ن\ و'ق1ـي. ش.ر_ ذ%ب\ذ%ب,ه1 وق%ب\ق%ب,ه، فقد و'قـي.. ف%ذ%ب\ذ%ب'ه: ف%ر\ج'ه، وق%ب\ق%ب'ه: ب.ط}ن'ه.

وف رواية: م.ن و'ق1ـي. ش.ر_ ذ%ب\ذ%ب,ه د.خ.ل% الن_ة%؛ يعن الذ�ك%ر س'م>ي. ب,ه لت.ذ%ب\ذ�ب,ه1 أ%ي ح.ر.ك%ت1ه.
.Dص.ى، واح1دت'ها ذ%ب\ذ%ب.ة�ـ�ه ي.ت.ذ%ب\ذ%ب' أ%ي ي.تر.د_د؛ وقيل الذ�باذ1ب: ال والذ�باذ1ب': الذاك1ي'. والذ�باذ1ب': ذكر الرجل,، ل4ن

 ورجلD م'ذ%ب\ذ1ب¬ وم'ت.ذ%ب\ذ1ب¬: م'تر.د>د¬ بي أ%م\ر.ين أ%و بي رج'ل%ي، ول ت.ـث}ب'ت' ص'ح\ب.ت'ه لواح1د{ منهما. وف التنزيل العزيز ف
صفة

النافقي: م'ذ%ب\ذ%ب,ـي بي ذلك ل إ,ل هؤ'لء ول إ,ل هؤ'لء.
 العن: م'ط%ر_دين مد.ف�عي عن هؤ'لء وعن هؤ'لء. وف الديث: ت.ز.و_ج\، وإ,ل� فأ%نت. من الـم'ذ%بذ1ب,ـي. أ%ي الـم.ط}ر'ودين عن

الؤ\مني
ـ4ك ت.ركت. ط%ر,يق%ت.ه'م\؛ وأ%صل�ه من الذ�ب>، وهو الط�ر\د'. قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن ـ�ك. ل ت.ق}ت.د1 ب,ه,م، وعن الرeه\بان1 ل4ن  ل4ن

يكون% من الركة والض\ط1راب.
والت_ذ%ب\ذ�ب': الت_حرeك'.

والذ�ب\ذ%بة�: ن.و\س' الشيء3 الـم'ع.ل�ق, ف الواء3.
وت.ذ%ب\ذ%ب. الشيء�: ناس. واض\ط%ر.ب. ، وذ%ب\ذ%ب.ه' هو؛ أ%نشد ثعلب:
وح.و\ق%ل� ذ%ب\ذ%ب.ه' الو.ج,ـيف'،  * ظ%ل� ،ل4ع\ل%ى رأ}س1ه1، ر.ج,ـيف'

وف الديث: فكأ%ن أ%ن\ظ�ر' إ,ل ي.د.ي\ه ت.ذ%ب\ذ%بان1 أ%ي ت.ت.ح.ر_كان1 وت.ض\ط%ر,بان، يريد ك�ـم_ي\ه1. وف حديث جابر: كان علي_ ب'ر\د.ة
لا ذباذ1ب' أ%ي أ%ه\داب¬
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ـ�ها ت.ت.ح.ر_ك على لبس3ها إ,ذا م.شى؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:  وأ%ط}راف¬، واحد'ها ذ1ب\ذ1ب¬، بالكسر,، س'م>ـي.ت\ بذلك ل4ن

وم1ث}ل الس_د'وس1ـي_ـي\ن، ساد.ا وذ%ب\ذ%با  *  ر,جال الـح1جاز,، م1ن\ م.س'ود{ و.سائد1



قيل: ذ%ب\ذ%با ع.ل�ق%ا . يقول تقطع دونما رجال� الجاز, . وف الط�عام 
 ذ�ب.ي\باء� ، مدود¬ ،حكاه أ%بو حنيفة ف باب الط�عام الذي فيه ما ل خ.ي\ر. فيه ، ول يفس>ره ؛ وقد قيل : إ,نا الذ©ن.ي\ناء�، وست'ذ}كر

ف موض1ع1ها . وف الديث : أ%نه ص.ل%ب. رج'لv على ذ�باب� ، هو جبلD بالدينة. 
@ ذرب: الذ�ر,ب': الادe من كلY شيء� . ذ%ر,ب. ي.ذ}ر.ب' ذ%ر.باv وذ%رابةv فهو ذ%ر,ب¬ ؛ قال ش.بيب بن الب.ر\صاء3: 

كأ%نا من ب'د'ن{ وإ,يقار\، *  د.ب_ت\ عليها ذ%ر,بات' ال4ن\بار\
قال ابن بري : أ%ي كأ%ن9 هذه ال3ب,ل% من ب'د\ن,ها وس1م.ن,ها وإ,يقار,ها 

(يتبع...)
): ذبب: الذ�بe: الد_ف}ع' والـم.ن\ع'. والذ�بe: الط�ر\د'.... ...1@(تابع... 

 باللحم ، قد د.ب_ت\ عليها ذ%ر,بات' ال4ن\بار, ؛وال4ن\بار' : جع' ن.ب\ر� ، وهو ذ�باب¬ ي.ل}س.ع' في.ن\ت.ف1خ' مكان� لس\ع1ه،فقوله ذ%ر,بات ال4ن\بار
 أ%ي ح.ديدات' الل�س\ع ، وي'روى وإ,يفار، بالفاء3 أ%يضاv .وق%و\م¬ ذ�ر'ب¬. ابن ال4عراب : ذ%ر,ب. الر_جل� إ,ذا ف%ص'ح. لسان'ه بعد. ح.صر,ه .

 ولسانD ذ%ر,ب¬: حديد' الط�ر.ف؛ وفيه ذ%رابةD أ%ي ح1د_ةD . وذ%ر.ب'ه :ح1د_ت'ه . وذ%ر.ب' ال%ع1د.ة: ح1د_ت'ها عن ال�وع, .ذ%ر,ب.ت\ م.ع1د.ته
ت.ذ}ر.ب' ذ%رباv فهي ذ%ر,بة إ,ذا ف%س.د.ت\ .

 وف الديث : ف أ%لبان1 ال3ب,ل وأ%ب\وال1ها ش1فاء� الذ�ر.ب, ؛هو بالتحريك1 ، الد_اء� الذي ي.ع\ر,ض' للم.عدة فل ت.ه\ض1م' الط�عام. ،
 وي.ف}س'د' فيها ول ت'م\س3ك�ه . قال أ%بو زيد : يقال للغ'د_ة ذ1ر\بةD ، وج.م\ع'ها ذ1ر.ب¬. والت_ذ}ريب' :الت_ح\ديد' . يقال لسانD ذ%ر,ب¬ ،

وس1نانD ذ%ر,ب¬ وم'ذ%ر_ب¬؛ قال كعب بن' مالك:
 ب'ذ%ر_بات{ ،بال4ك�ف> ، نواه1ل�، *  وبكلY أ%ب\يض. ، كالغ.دير ، م'ه.ن_د1

وكذلك ال%ذ}روب' ؛قال الشاعر : 
لقد كان ابن' ج.ع\د.ة% أ%ر\ي.ح1ي_ا *  على ال4ع\داء3 ، م.ذ}روب. الس>نان1

وذ%ر.ب. ال%ديد.ة ي.ذ}ر'ب'ها ذ%ر\باv وذر_ب.ها :أ%حد_ها فهي م.ذر'وب.ة.
وق%وم ذ%ر\ب¬: أ%ح1د_اء�. وامرأ%ةD ذ1ر\ب.ةD، مثل� ق1ر\ب.ة ،وذ%ر,ب.ةD أ%ي 

ص.خ_ابةD ، حديدةD س.ل1يط%ة الل9سان1 ،فاح1ش.ة ،ط%ويل%ة الل9سان1.
وذ%ر.ب' الل9سان1:ح1د_ت'ه. وف الديث عن حذيفة قال : كنت'

ذ%ر,ب. الل9سان1 على أ%هل1ي، ف%ق�ل}ت:يا رسول الل9ه ،إ,ن>ي ل4خ\ش.ىأ%ن} ي'د\خ1ل%ن,ي النار. ؛فقال رسول� الل9ه ، صلى الل9ه عليه وسلم : 
فأ%ي\ن. أ%نت. من الس\ت1غفار,؟إ,ن>ي ل4س\ـت.غ\ف1ر' الل9ه. ف اليوم, مائ%ةv؛فذكر\ت'ه ل4ب ب'ر\د.ة فقال : وأ%ت'وب' إ,ليه .

 . Òسان1 ، قال : وهو ع.ي\ب¬ وذ%مYذ%ر,ب' اللسان1، قال : سعت' أ%با العباس, يقول : معناه' فاس1د' الل Dقال أ%بو بكر ف قول1هم فلن
يقال : قد ذ%ر,ب. لسان� الر_جل, ي.ذ}ر.ب' إ,ذا ف%س.د. 
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وم1ن\ هذا ذ%ر,ب.ت\ م.ع1د.ت'ه:ف%س.د.ت\ ؛ وأ%نشد : 

أ%ل أ%ك' باذ1لv و,د>ي ون.ص\ري ، *  وأ%ص\ر,ف عنكم ذ%ر.ب,ي ول%غ\ب,ـي



  قال: والل�غ\ب' الر_د1يء� من الكلم,. وقيل: الذ�ر,ب' اللسان1 هو الادe اللسان، وهو ي.ر\ج,ع' إ,ل الف%ساد1؛ وقيل: الذ�ر,ب' اللYسان
 الش_ـت_ام' الفاح1ش. وقال ابن شيل: الذ�ر,ب' اللسان الفاح1ش' الب.ذ1يe الذي ل يبال ما قال. وف الديث: ذ%ر,ب. الن>ساء� على

 أ%ز\واج,ه,ن_ أ%ي ف%س.د.ت\ أ%لس3ن.ت'هن_ وان\ب.س.ط}ن عليهم ف القول؛ والرواية ذ%ئ1ر. بالمز، وسنذكره. وف الديث: أ%ن9 أ%عشى بن
مازن قدم على النب،

صلى الل9ه عليه وسلم، فأ%نشد أ%بياتاv فيها:
يا س.ـي>د. الناس,، ود.ي_ان% الع.ر.ب\، *  إ,ل%ي\ك. أ%ش\ك�و ذ1ر\بةv، من الذYر.ب\
خ.ر.ج\ت' أ%ب\غ1ـيها الط�عام. ف ر.ج.ب\، *  فخ.ل%ف%ت\ن,ـي بن,زاع� وح.ر.ب\

أ%خ\ل%ف%ت1 الع.ه\د.، ول%ط�ت\ بالذ�ن.ب\، *  وت.ر.ك%ت\ن,ـي، و.س\ط% ع1ـيص�، ذي أ%ش.ب\
ت.ك�دe ر,ج\ل%ي_ م.سام1ي' ال%ش.ب\، *  وه'ن_ ش.رe غال1ب� ل1ـم.ن\ غ%ل%ب\

قال أ%بو منصور: أ%راد بالذYر\ب.ة1 امرأ%ت.ه، ك%ن.ى با عن فساد1ها
وخ1ـيان.ت1ها إ,ي_اه ف ف%ر\ج,ها، وج.م\ع'ها ذ1ر.ب¬، وأ%صل�ه من ذ%ر.ب,
الـم.ع1دة، وهو فساد'ها؛ وذ1ر\بةD منقول من ذ%ر,ب.ة{، كم1ع\دة{ من

 م.ع1د.ة؛ وقيل: أ%راد س.لطة لسان,ها، وفساد. م.ن\ط1ق1ها، من قولم ذ%ر,ب. لسان'ه إ,ذا كان حاد_ اللYسان1 ل ي'بال1ـي ما قال. وذكر
 ثعلب عن ابن ال4عراب: أ%ن هذا الر_ج.ز. لل4ع\و.ر, بن, قراد بن, سفيان، من بن الـح1ر\ماز,، وهو أ%بو ش.ي\بان% الـح1ر\ماز,ي�،

 أ%ع\شى بن ح1ر\ماز�؛ وقوله: فخ.ل%ف%ت\نـي أ%ي خال%ف%ت ظ%ن>ي فيها؛ وقوله: ل%ط�ت\ بالذ�ن.ب، يقال: ل%ط�ت الن_اق%ة� بذ%ن.ب,ها أ%ي أ%د\خ.ل%ت\ه
بي ف%خ1ذ%ي\ها، لت.م\ـن.ع

الال1ب.. 
ويقال: أ%ل}ق%ى بين.هم الذ�ر.ب. أ%ي الخ\ت1لف. والش_ر_. وس'مÒ ذ%ر,ب¬: حديد¬. والذ©ر.اب': السeمe، عن كراع، اسم¬ ل ص1ف%ةD. وسيف

ذ%ر,ب¬ وم'ذ%ر_ب¬: أ�ن\ق1ع. ف السeم>، ث ش'ح1ذ%. التهذيب: ت.ذ}ريب'
الس_يف أ%ن ي'ن\ق%ع. ف السeم>، فإ,ذا أ�ن\ع1م. س.ق}ي'ه'، أ�خ\ر,ج. فش'ح1ذ%. قال: ويوز ذ%ر.ب\ت'ه، فهو م.ذ}ر'وب¬؛ قال عبيد:

وخ1ر\ق�، من الف1ت\يان1، أ%كر.م. م.ص\د.قاv  * من الس_ي\ف1، قد آخ.ي\ت'، ليس. ب,ـم.ذ}ر'وب,
قال شر: ليس. بفاح1ش�.

والذ�ر.ب': فساد' اللYسان1 وب.ذ%اؤ'ه. وف لسان,ه1 ذ%ر.ب¬: وهو الف�ح\ش'. قال: وليس. من ذ%ر.ب, اللYسان1 وح1د_ت1ه؛ وأ%نشد:
أ%ر,ح\ن واس\ت.ر,ح\ من>ي، فإ,ن *  ث%ق1ـيلD م.ح\م1لي، ذ%ر,ب¬ ل1سان

وجعه أ%ذ}راب¬، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل1ـح.ض\ر.م1ـي_ ابن عامر�
ال4س.دي: 

ول%ق%د\ ط%و.ي\ـت'ك�م' على ب.ل�لت1ك�م\، *  وع.ر.ف}ت' ما ف1ـيك�م\ من ال4ذ}راب,
ك%ي\ـم.ا أ�ع1د_ك�م' ل4ب\ع.د. م1ن\ك�م'، *  ولقد ي'جاء� إ,ل ذ%و,ي ال4لباب,

معن ما ف1ـيك�م م1ن ال4ذراب,: م1ن الفساد1، ورواه ثعلب: ال4عياب,،
ج.مع' ع.ي\ب�. قال ابن بري: وروى ابن ال4عراب هذين البيتي، على غي هذا 
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الـح.و\ك1، ول ي'س.م> قائ1ل%هما؛ وها:

ولقد ب.ل%و\ت' الناس. ف حالت1ه,م، *  وع.ل1م\ت' ما ف1ـيهم من ال4سباب,
فإ,ذا الق%ر.اب.ة� ل ت'ق%ر>ب' قاط1عاv، *  وإ,ذا الـم.و.د_ة� أ%ق}ر.ب' ال4ن\ساب,

 وقوله: ولقد ط%و.ي\ـت'ك�م' على ب.ل�لت1ك�م أ%ي ط%و.ي\ـت'ك�م على م.ا ف1ـيك�م م1ن أ%ذvى وع.داو.ة{؛ وب.ل�لت¬، بضم اللم، جع' ب.ل�ل%ة{،
 بضم اللم أ%يضاv، قال: ومنهم م.ن\ ي.ر\ويه على ب.ل%لت1ك�م، بفتح اللم، الواح1د.ة� ب.ل%لة، أ%يضاv بفتح اللم؛ وقيل ف قوله على
 ب.ل%لت1ك�م: إ,نه ي'ض\ر.ب' مثلv ل3ب\قاء3 الـم.و.د_ة، وإ,خ\فاء3 ما أ%ظ}ه.ر'وه من ج.فائ1ه,م\، فيكون مثل% قولم: اط}و, الث�و\ب. على غ%ر>ه،

 لين\ض.م_ بعض'ه إ,ل بعض� ول ي.تباي.ن.؛ ومنه قولم أ%يضا: اط}و, الس>قاء4 على ب.ل%ل1ه، ل4نه إ,ذا ط�و,ي. وهو جافÒ ت.ك%س_ر، وإ,ذا ط�و,ي
على ب.ل%ل1ه، ل ي.ت.ك%س_ر، ول ي.ت.باي.ن.

والت_ذ}ريب': ح.م\ل� الـم.ر\أ%ة و.ل%د.ها الص_غي.، حت ي.ق}ض1ـي. ح.اج.ت.ه.
ابن ال4عراب: أ%ذ}ر.ب. الر_ج'ل� إ,ذا فسد ع.ي\ش'ه.

 وذ%ر,ب. ال�ر\ح' ذ%ر.باv، فهو ذ%ر,ب¬: ف%س.د واتسع، ول ي.ق}ب.ل الب'ر\ء4 والد_و.اء4؛ وقيل: سال% ص.ديداv، والـم.ع\ن.يان م'ت.قار,بان1. وف
حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: ما الط�اع'ون؟ قال: ذ%ر.ب¬ كالدeم_ل.

يقال: ذ%ر,ب. ال�ر\ح' إ,ذا ل ي.ق}ب.ل, الد_واء4؛ ومنه الذ�ر.ب.ي_ا، على
ف%ع.ل%ي_ا، وهي الد_اه1ـي.ة�؛ قال: الك�م.ي\ت:

ر.م.ان,ـي. بالف%ات1، م1ن\ ك�لY ج.ان,ب�، *  وبالذ�ر.ب.ي_ا، م'ر\د' ف1ه\ر� و.ش1ـيب'ه.ا
)1وقيل: الذ�ر.ب.ي_ا هو الش_رe والخ\ت1لف'؛ ور.م.اه'م بالذ�ر.ب,ـي. مثل�ه. ول%ق1ـيت' منه الذ�ر.ب.ى والذ�ر.ب.ي_ا والذ�ر.ب,ـي.(

  قوله «والذربي» ضبط ف الكم والتكملة وشرح القاموس بفتح الذال والراء وكسر الباء الوحدة وفتح النون،1(
وضبط ف بعض نسخ القاموس الطبوعة وعاصم أ%فندي بسكون الراء وفتح الباء وكسر النون.) أ%ي الداه1ـي.ة%.

وذ%ر,ب.ت\ م.ع1د.ت'ه ذ%ر.باv وذ%ر.اب.ةv وذ�ر'وب.ةv، فهي ذ%ر,ب.ة، ف%س.د.ت\، فهو من ال4ض\داد1.
.�والذ�ر.ب': الـم.ر.ض' الذي ل ي.ب\ر.أ

وذ%ر.ب أ%ن\ف�ه ذ%رابةv: ق%ط%ر..
:vر.، ووص.ف نباتا�والذYر\ي.ب': ال4ص\ف%ر' من الز_ه\ر, وغيه. قال ال4سود ابن ي.ع\ف

ق%ف}ر¬ ح.م.ت\ه' ال%ي\ل�، حت_ى كأ%ن}  *  زاه1ر.ه أ�غ}ش1ـي. بالذYر\ي.ب,
وأ%ما ما ورد ف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: ل%ت.ـأ}ل%ـم'ن_

 الن_وم. على الصeوف1 ال4ذ}ر.ب,ـي>، كما ي.ـأ}ل%م' أ%ح.د'ك�م\ الن_وم. على ح.س.ك1 الس_ع\دان1؛ فإ,نه ور.د ف تفسيه: ال4ذ}ر.ب� م.ن\سوب
إ,ل أ%ذ}ر.ب,ـيجان، على غي, قياس. قال ابن ال4ثي: هكذا تقول العرب، والقياس

أن تقول أ%ذ%ر,يÒ، بغي باء�، كما يقال ف الن_س.ب, إ,ل ر.ام. ه'ر\م'ز.، ر.ام1ـيÒ وهو مطرد ف الن_سب إ,ل ال4ساء3 الركبة.
@ذعب: قال ال4صمعي: رأ%يت' القوم. م'ذ}عاب>ي.، كأ%نم ع'ر\ف'



 ض1ب\عان{، وم'ث}عاب>ي، بعناه، وهو أ%ن ي.ت\ل�و. بعض'هم بعضاv. قال ال4زهري: وهذا عن\دي مأ}خوذD من ان\ث%ع.ب. الاء� وان\ذ%ع.ب إ,ذا
سال وات_ص.ل% ج.ر.يان'ه ف الن_ه.ر، ق�ل1ب.ت1 الثاء� ذال.
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 @ذعلب: الذYع\ل1ب' والذYع\ل1ب.ة: الن_اقة� السريعة�، ش'ب>ه.ت\ بالذYع\ل1ب.ة، وهي الن_عامة� لس'ر\ع.ت1ها. وف حديث س.و.اد1 بن, م'ط%ر�ف{:
 الذYع\ل1ب' الو.ج\ناء� هي الناقة� السريعة�. وقال خالد' بن' ج.ن.بة: الذYع\ل1ب.ة النeو.ي\ق%ة� الت هي ص.د.ع¬ ف جسم1ها، وأ%نت ت.ح\ق1ر'ها،
 وهي ن.ج,ـيب.ة؛ وقال غيه: هي الب.ك}ر.ة الـح.د.ث%ة. وقال ابن شيل: هي الفيفة� ال%و.اد'. قال: ول يقال ج.م.لD ذ1ع\ل1ب¬،

وج.م\ع' الذYع\ل1ب.ة الذ�عال1ـيب.
 والت_ذ%ع\ل�ب: الن\ط1لق' ف اس\ت1خ\فاء�. وقد ت.ذ%ع\ل%ب. ت.ذ%ع\ل�باv.وج.م.لD ذ1ع\ل1ب¬: سريع¬، باق� على الس_ي\ر,، وال�ن\ث%ى بالاء3.والذYع\ل1بة:

 الن_ع.امة لس'ر\عت1ها. والذYع\ل1بة والذ©ع\لوب': ط%ر.ف الث�و\ب,؛ وقيل: ه'ما ما تق%ط�ع من الث�و\ب ف%ت.ع.ل�ق. والذYع\ل1ب' من ال1ر.ق: الق1ط%ع
الـم'ش.ق�ق%ة. والذ©ع\لوب' أ%يضاv: الق1طعة من ال1ر\قة1، والذ�عال1ـيب: ق1ط%ع' ال1ر.ق؛ قال رؤ\بة:

)1كأ%نه، إ,ذ} راح.، م.س\ل�وس' الش_م.ق\، *  م'ن\س.ر,حاv عنه ذ%عال1ـيب' ال1ر.ق\(
  قوله: «منسرحاv عنه ذعاليب الرق» قال ف التكملة الرواية منسرحاv إ,ل ذعاليب بالنصب اهـ. وسيأت ف مادة1(

سرح كذلك.)
 والـم.س\لوس': الـم.ج\ن'ون�. والش_م.ق': الن_شاط�. والـم'ن\س.ر,ح': الذي ان\س.ر.ح. عنه و.ب.ر'ه. والذ�عال1ـيب': ما ت.ق%ط�ع من

الثYياب.
قال أ%بو ع.م\رو: وأ%ط}راف' الثYياب, وأ%ط}راف' الق%ميص, يقال� لا:

الذ�عال1ـيب'، واحد'ها ذ�ع\ل�وب¬، وأ%كثر' ما ي'س\ت.عـمل ذلك ج.م\عاv؛ أ%نشد
ابن ال4عراب لرير:

لقد أ%كون� على الاجات1 ذا ل%ب.ث{، *  وأ%ح\و.ذ1ي�اv، إ,ذا ان\ض.م_ الذ�عال1ـيب'
واس\ت.عار.ه ذو الرeم_ة، ل1ـما ت.ق%ط�ع من م.ن\س3ج العنكبوت1؛ قال:

فجاءت بن.س\ج�، من ص.ناع� ضعيفة{،  * ت.ن'وس'، كأ%خ\لق, الشeف�وف1، ذ%عال1ـب'ه\
وث%و\ب¬ ذ%عاليب': خ.ل%ق¬، عن اللحيان. وأ%ما قول أ%ع\راب�، من بن,ـي ع.و\ف1 بن, س.ع\د{: 

ص.ف}ق%ة ذ1ي ذ%عال1ت{ س'م'ول,،  * ب.ي\ع ام\ر,ئ� ليس ب,م'س\ت.ق1يل,
قيل: هو يريد' الذ�عال1ب.، فينبغي أ%ن تكونا لغتي، وغي' بعيد{ أ%ن}

 ت'ب\د.ل التاء� من الباء، إ,ذ قد أ�ب\د1ل%ت\ من الواو، وهي شريكة الباء ف الش_ف%ة. قال ابن جن: والوجه أ%ن ت.كون% التاء� بدلv من
الباء3، ل4ن الباء4 أ%كثر استعمالv، كما ذكرنا أ%يضاv من إ,بدال1هم الباء4 من

الواو,.
@ذلعب: اذ}ل%ع.ب_ الر_جل�: ان\ط%ل%ق ف ج,د¼ اذ}ل1ع\باباv، وكذلك

ال%م.ل من الن_جاء3 والسeر\عة1؛ قال ال4غ}ل%ب الع1ج\ل1ـي�:
)2ماض�، أ%مام. الر_ك}ب,، م'ذ}ل%ع1ب�(



  قوله: «ماض أمام الركب مذلعب» هكذا أورده الوهري، وقال الصاغان ف التكملة الرواية: ناج أمام الركب2(
ملعب)

 والـم'ذ}ل%ع1بe: الـم'ن\ط%ل1ق'، والـم'ص\م.ع1دe مثل�ه. قال: واشتقاق�ه من الذYع\ل1ب. قال: وكل9 فعل� ر'باعي� ث�قYل% آخر'ه، فإ,ن� ت.ث}قيل%ه
معتمد على حرف من حروف ال%ل}ق. والـم'ذ}ل%ع1بe: الضطج,ع'. وهاتان

الت_ر\ج.م.تان، أ%ع\ن ذ%ع\ل%ب واذ}ل%ع.ب_، ور.د.تا ف أ�صول الص>حاح, ف
ترجة واحدة ذعلب، ول يترجم على ذلعب، والل9ه تعال أ%علم.
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@ذنب: الذ�ن\ب': ال3ث}م' وال�ر\م' والعصية، والمع' ذ�نوب¬، 

 وذ�ن'وبات¬ جع' المع، وقد أ%ذ}ن.ب الر_ج'ل؛ وقوله، عز� وجل9، ف مناجاة1 موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: ولم
عل%ي_ ذ%ن\ب¬؛ ع.ن.ى بالذ�ن\ب, ق%ت\ل% الر_ج'ل, الذي و.ك%ز.ه موسى، عليه السلم، فقض.ى عليه، وكان ذلك الرجل� من آل, فرعون.

والذ�ن.ب': معروف، والمع أ%ذ}ناب¬. وذ%ن.ب' الف%ر.س,: ن.ج\م¬ على
ش.ك}ل, ذ%ن.ب, الف%ر.س,. وذ%ن.ب' الث�ع\ل%ب,: ن,ب\ت.ةD على شكل, ذ%ن.ب, الث�ع\ل%ب,.

والذ©ناب.ـى: الذ�ن.ب'؛ قال الشاعر:
ج.م'وم الش_د>، شائلة الذ©ناب.ـى

 الصحاح: الذ©ناب.ـى ذنب' الط�ائر؛ وقيل: الذ©ناب.ـى م.ن\ب,ت' الذ�ن.ب,. وذ�ناب.ـى الط�ائر,: ذ%ن.ب'ه، وهي أ%كثر من الذ�ن.ب. والذ©ن'ب_ى
والذYن,ـب_ى: الذ�ن.ب، عن الـه.ج.ري؛ وأ%نشد:

ي'ب.ش>ر'ن، بالب.ي\ن, م1ن\ أ�م> سال1م�، *  أ%ح.مe الذ©ن'ب_ى، خ'ط�، بالن>ق}س,، حاج,ب'ه\
وي'روى: الذYن,ـب_ى. وذ%ن.ب' الف%ر.س والع.ي\ر,، وذ�ناباها، وذ%ن.ب¬
فيهما، أ%كثر' من ذ�ناب.ى؛ وف ج.ناح, الط�ائ1ر, أ%ربع' ذ�ناب.ى بعد.

 ال%واف1ـي. الفر_اء�: يقال ذ%ن.ب' الف%ر.س,، وذ�ناب.ى الط�ائ1ر,، وذ�ناب.ة الو.ادي، وم1ذ}ن.ب' النه\ر,، وم1ذ}ن.ب' الق1د\ر,؛ وجع' ذ�ناب.ة الوادي
 ذ%نائ1ب'، كأ%ن� الذ©ناب.ة جع ذ%ن.ب, الوادي وذ1ناب.ه' وذ1ناب.ت.ه، مثل� جل� وجال� وج,م.ال%ة{، ث ج,مالت جع' المع؛ ومنه قوله

تعال:
ج,مالت¬ صفر.

 أ%بو عبيدة: ف%رس¬ م'ذان,ب¬؛ وقد ذان.ب.ت\ إ,ذا و.ق%ع. ولد'ها ف الق�ح\ق�ح، ود.ن.ا خ'ر'وج الس>ق}ي,، وارت.ف%ع ع.ج\ب' الذ�ن.ب,، وع.ل1ق. به،
فلم ي\د'روه.

والعرب تقول: ر.ك1ب. فلنD ذ%ن.ب. الر>يح, إ,ذا س.ب.ق فلم ي'د\ر.ك\؛
وإ,ذا ر.ض1ـي. ب.ظð ناق1ص� قيل%: ر.ك1ب. ذ%ن.ب الب.عي، وات_ب.ع. ذ%ن.ب

أ%م\ر� م'د\ب,ر�، يتحس_ر' على ما فاته. وذ%ن.ب' الرجل: أ%ت\باع'ه.
وأ%ذناب' الناس, وذ%ن.ب.ات'هم: أ%تباع'ه'م وس1ف}ل%ت'ه'م دون الرeؤ.ساء3، على

الـم.ث%ل,؛ قال:



وت.ساق%ط% الت_ن\واط والذ� *  ن.بات، إ,ذ ج'ه,د. الف1ضاح
ويقال: جاء4 فلنD بذ%ن.ب,ه أ%ي بأ%ت\باع1ه1؛ وقال الطيئة يد.ح'

:vقوما
قوم¬ هم' الر_أ}س'، وال4ذ}ناب' غ%ي\ر'ه'م'، *  وم.ن\ ي'س.و>ي، بأ%ن\ف1 الن_اق%ة1، الذ�ن.با؟

وهؤ'لء قوم¬ من بن سعد1 بن زيد1 م.ناة%، ي'ع\ر.ف�ون بب.ن أ%ن\ف1
الن_اق%ة1، لقول ال�ط%ي\ئ%ة1 هذا، وهم\ ي.ف}ت.خ1ر'ون به. ور'و,ي. عن علي¼،

 كر�م الل9ه وجهه، أ%نه ذ%ك%ر. ف1ت\ن.ةv ف آخ1ر, الز_مان، قال: فإ,ذا كان ذلك، ض.ر.ب. ي.ع\س'وب' الد>ين, ب,ذ%ن.ـب,ه1، فت.ج\ت.م1ـع' الناس'؛
أ%راد أ%نه ي.ض\ر,ب' أ%ي يس3ـي' ف ال4رض ذاهباv بأ%تباع1ه1، الذين ي.ر.و\ن% ر.أ}ي.ه، ول ي'ع.ر>ج\ على الف1ت\ن.ة.

وال4ذ}ناب': ال4ت\باع'، جع' ذ%ن.ب�، كأ%نم ف م'قاب,ل, الرeؤ'وس,،
وهم الق%د_مون.

والذ©ناب.ـى: ال4ت\باع'.
 وأ%ذ}ناب' ال�مور,: مآخي'ها، على الـم.ث%ل, أ%يضاv. والذ�ان,ب': الت_اب,ـع' للشيء3 على أ%ث%ر,ه1؛ يقال: هو ي.ذ}ن,ـب'ه أ%ي ي.ت\ب.ع'ه'؛ قال

الكلب:
وجاء4ت1 اليل�، ج.م1ـيعاv، ت.ذ}ن,ـب'ه\ 
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وأ%ذناب' اليل,: ع'ش\ب.ةD ت'ح\م.د' ع'صار.ت'ها على الت_ش\ب,ـيه1.

وذ%ن.ب.ه ي.ذ}ن'ب'ه وي.ذن,ـب'ه، واس\ت.ذ}ن.ب.ه: تل ذ%ن.ب.ه فلم يفارق\ أ%ث%ر.ه.
والـم'س\ت.ذ}ن,ب': الذي يكون عند أ%ذناب, ال3ب,ل,، ل يفارق أ%ث%ر.ها؛

قال:
)1م1ث}ل ال4جي, اس\ت.ذ}ن.ب. الر_واح1ل(

  قوله «مثل الجي إل» قال الصاغان ف التكملة هو تصحيف والرواية «شل الجي» ويروى شد� بالدال والشل1(
الطرد، والرجز لرؤبة اهـ. وكذلك أنشده صاحب الكم.)

 والذ�ن'وب': الف%رس' الواف1ر' الذ�ن.ب,، والط�ويل� الذ�ن.ب,. وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: كان فر\ع.ون� على فر.س
 ذن'وب� أ%ي واف1ر ش.ع\ر, الذ�ن.ب. ويوم¬ ذ%ن'وب¬: طويل� الذ�ن.ب, ل ي.ن\ق%ضي، يعن طول ش.ر>ه. وقال غي'ه: يوم¬ ذ%ن'وب¬: طويل الش_ر

ل ينقضي، كأ%نه طويل الذ�ن.ب.
 ورجل و.ق�اح' الذ�ن.ب: ص.ب'ور¬ على الرeك�وب. وقولم: ع'ق%ي\لD ط%ويل%ة� الذ�ن.ب,، ل يفسره ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: وع1ن\دي

.vالذ�ن.ب,: ل ي.كاد' ي.ن\ق%ض1ـي، على الـم.ث%ل, أ%يضا �أ%ن� معناه: أ%نا كثية ر'ك�وب, اليل. وحديثD طويل
 ابن ال4عراب: الـم1ذ}ن.ب' الذ�ن.ب' الط�ويل�، والـم'ذ%ن>ب' الض_بe، والذYناب' خ.ي\طD ي'ش.دe به ذ%ن.ب' البعي, إ,ل ح.ق%ب,ه لئ%ل� ي.خ\ط1ر

ب,ذ%ن.ـب,ه، ف%ي.م\ـل4 راكب.ه.
وذ%ن.ب' كلY شيء�: آخر'ه، وجعه ذ1ناب¬. والذYناب'، بكسر الذال:



ع.ق1ب' كلY شيء�. وذ1ناب' كلY شيء�: ع.ق1ـب'ه ومؤ.خ_ره، بكسر الذال؛
قال:

ونأ}خ'ذ� بعد.ه بذ1ناب, ع.ي\ش�  * أ%ج.ب> الظ�ه\ر,، ليس. له س.نام'
)2وقال الكلب ف ط%ل%ب, ج.م.ل1ه1: اللهم ل ي.ه\دين,ـي لذنابت1ه(

 قوله «لذنابته» هكذا ف الصل.) غي'ك. قال، وقالوا: م.ن\ لك بذ1ناب, ل%و\؟ قال الشاعر:2(
فم.ن\ ي.ه\د1ي أ%خاv لذ1ناب, ل%و¼؟ *  فأ%ر\ش'و.ه'، فإ,ن� الل9ه جار'

وت.ذ%ن_ب. الـم'ع\ت.مe أ%ي ذ%ن_ب. ع1مام.ت.ه، وذلك إ,ذا أ%ف}ض.ل% منها شيئاv، فأ%ر\خاه كالذ�ن.ب,.
 والت_ذ}ن'وب': الب'س\ر' الذي قد بدا فيه ال3رطاب' من ق1ـب.ل, ذ%ن.ـب,ه. وذن.ب' الب'س\رة وغي,ها من الت_م\ر,: مؤ.خ_ر'ها. وذن_ـب.ت

 الب'س\ر.ة�، فهي م'ذ%ن>بة: وك�ـت.ت\ من ق1ـب.ل, ذ%ن.ـب,ها؛ ال4صمعي: إ,ذا ب.د.ت\ ن'ك%ت¬ من ال3ر\طاب, ف الب'س\ر, من ق1ـب.ل, ذ%ن.ـب,ها،
قيل: قد ذ%ن_ـب.ت\. والرeط%ب': الت_ذ}ن'وب'، واحدت'ه ت.ذ}ن'وبةD؛ قال:

فع.لYق, الن_و\ط%، أ%با م.ح\ب'وب,،  *  إ,ن� الغ.ضا ليس. بذ1ي ت.ذ}ن'وب,
الفر_اء�: جاء4نا بت'ذ}ن'وب�، وهي لغة بن أ%س.د{. والت_ميمي يقول:

ت.ذ}ن'وب، والواحدة ت.ذ}ن'وبةD. وف الديث: كان يكر.ه الـم'ذ%ن>ب. من
 الب'س\ر,، مافة أن يكونا ش.ي\ئ%ي\ن,، فيكون خ.ل1ـيطاv. وف حديث أ%نس: كان ل ي.ق}ط%ع' الت_ذ}ن'وب, من الب'س\ر, إ,ذا أ%راد أ%ن

ي.ف}ت.ض1خ.ه. وف
.vحديث ابن الس.ي_ب: كان ل ي.ر.ى بالت_ذ}ن'وب, أ%ن ي'ف}ت.ض.خ. بأ}سا

وذ�نابة� الوادي: الوضع' الذي ي.نتهي إ,ليه س.ي\ل�ه'، 
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وكذلك ذ%ن.ب'ه؛ وذ�ناب.ت'ه أ%كثر من ذ%ن.ـب,ه.
وذ%ن.ب.ة الوادي والن_ه.ر، وذ�ناب.ت'ه وذ1ناب.ت'ه: آخر'ه، الك%س\ر' عن ثعلب. وقال أ%بو عبيد: الذ©نابة�، بالضم: ذ%ن.ب' الوادي وغ%ي,ه.

وأ%ذ}ناب' الت>لع,: مآخي'ها.
)1وم.ذ}ن.ب' الوادي، وذ%ن.ب'ه واحد¬، ومنه قوله السايل(

 قوله «ومنه قوله السايل» هكذا ف الصل وقوله بعده والذناب مسيل إل هي أول عبارة الكم.).1(
والذYناب': م.س3ـيل� ما بي كلY ت.ل}ـع.ت.ي، على الت_شبيه بذلك، وهي الذ�نائب'.

والـم1ذ}ن.ب': م.س3ـيل� ما بي ت.ل}ـع.ت.ي، ويقال ل1ـم.سيل ما بي الت_ل}ـع.ت.ي: ذ%ن.ب الت_ل}عة.
 وف حديث حذيفة، رضي الل9ه عنه: حت ي.رك%ب.ها الل9ه' باللئ1كة1، فل ي.م\ن.ع ذ%ن.ب. ت.ل}عة؛ وصفه بالذ©لY والض_ع\ف، وق1ل�ة

الـم.ن.عة،
وال1س_ة1؛ الوهري: والـم1ذ}ن.ب' م.س3ـيل� الاء3 ف الـح.ضيض,،

والت_ل}عة ف الس_ن.د1؛ وكذلك الذYنابة والذ©نابة أ%يضاv، بالضم؛ 
والـم1ذ}ن.ب': م.س3ـيل� الاء3 إ,ل ال4رض,. والـم1ذ}ن.ب': الـم.س3ـيل ف



الـح.ض1ـيض,، ليس ب.د¼ واس1ع.
وأ%ذناب' ال4و\د1ية: أ%ساف1ل�ها. وف الديث: ي.ق}ع'د أ%عراب'ها على
vإ,ل الـح.ج> أ%ح.د¬؛ ويقال لا أ%يضا �أ%ذناب, أ%و\د1ي.ت1ها، فل يصل

الـم.ذان,ب'. وقال أ%بو حنيفة: الـم1ذ}ن.ب' كهيئة1 ال%د\و.ل، ي.س3ـيل� عن
�الر_و\ض.ة1 ماؤ'ها إ,ل غي,ها، في'ف%ر_ق' ماؤ'ها فيها، والت ي.س3ـيل

عليها الاء� م1ذ}ن.ب أ%يضاv؛ قال امرؤ' القيس:
وقد أ%غ}ت.د1ي والط�ي\ر' ف و'ك�نات1ها،  *  وماء� الن_د.ى ي.ج\ري على كلY م1ذ}ن.ب,

وكل©ه قريب¬ بعض'ه من بعض�.
وف حديث ظ%ب\يان%: وذ%ن.ب'وا خ1شان.ه أ%ي ج.علوا له م.ذان,ب. وم.اري..

 وال1شان�: ما خ.ش'ن. من ال4رض,؛ والـم1ذ}ن.ب.ة والـم1ذ}ن.ب': الـم1غ\ر.فة ل4ن� لا ذ%ن.باv أ%و ش1ب\ه. الذ�ن.ب,، والمع م.ذان,ب'؛ قال أ%بو
ذ�ؤ.يب الذل:

وس'ود من الص_ي\دان1، فيها م.ذان,ب' النeـ  * ـض.ار,، إ,ذا ل ن.س\ت.ف1د\ها ن'عار'ها
ويروى: م.ذان,ب¬ ن'ضار¬. والص_ي\دان�: الق�دور' الت ت'ع\م.ل� من 

الجارة، واح1د.ت'ها ص.ي\دانة؛ والجارة الت ي'ع\م.ل منها يقال لا:
الص_ي\داء�. ومن روى الص>يدان%، بكسر الصاد، فهو جع صاد{، كتاج� وت1ـيجان{، والص_اد: النeحاس' والصeف}ر.

والت_ذ}ن,ـيب' للض>باب, والف%راش, ونو ذلك إ,ذا أ%رادت الت_عاظ�ل%
والس>ف%اد.؛ قال الشاعر:

م1ث}ل الض>باب,، إ,ذا ه.م_ت\ بت.ذ}ن,ـيب,
 وذ%ن_ب. ال%راد' والف%راش' والض>باب إ,ذا أ%رادت الت_عاظ�ل% والب.ي\ض.، فغ.ر_ز.ت\ أ%ذناب.ها. وذ%ن_ب. الض_بe: أ%خرج. ذ%ن.ب.ه من أ%د\ن.ى

ال�ح\ر، ورأ}س'ه ف داخ1ل1ه، وذلك ف الـح.ر. قال أ%بو منصور: إ,نا
يقال للض_ب> م'ذ%ن>ب¬ إ,ذا ضر.ب. بذ%ن.ب,ه م.ن\ يريد'ه من م'ح\ت.ر,ش�

أ%و ح.ـي_ة{. وقد ذ%ن_ب. ت.ذ}ن,ـيباv إ,ذا ف%ع.ل ذلك.
وض.بÒ أ%ذن.ب': طويل� الذ�ن.ب,؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:

ل ي.ب\ق. من س'ن_ة1 الفاروق, ن.ع\ر,ف�ه *  إ,ل� الذ©ن.ي\بـي، وإ,ل� الد>ر_ة� ال%ل%ق'
قال: الذ©ن.ي\بـيe ضرب من الب'ر'ود1؛ قال: تر.ك. ياء4 الن>س\بة1، كقوله:

م.ت ك�ن_ا، ل�م>ك.، م.ق}ت.و,ينا 
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وكان ذلك على ذ%ن.ب, الد_هر, أ%ي ف آخ1ره.
 وذ1نابة العي، وذ1نابا، وذ%ن.ب'ها: مؤخ_ر'ها. وذ�نابة الن_ع\ل: أ%ن\ف�ها. وو.ل�ى ال%م\س3ـي ذ%ن.باv: جاوز.ها؛ قال ابن ال4عراب: قلت

للك1لب,ـي: كم أ%ت.ى ع.لي\ك؟ فقال: قد و.ل�ت\ ل% ال%م\سون ذ%ن.ب.ها؛ هذه حكاية ابن ال4عراب، وال4و_ل حكاية يعقوب. 



والذ�ن'وب': ل%ـح\م' الـم.ت\ن,، وقيل: هو م'ن\ق%ط%ع' الـم.ت\ن,، وأ%و_ل�ه، وأ%سفل�ه؛ وقيل: ال4ل}ـي.ة� والآكم'؛ قال ال4عشى:
�وار\ت.ج_، منها، ذ%ن'وب' الـم.ت\ن,، والك%ف%ل

والذ�ن'وبان1: الـم.ت\نان1 من ههنا وههنا. والذ�ن'وب: الـح.ظ© والن_صيب'؛ قال أ%بو ذؤيب:
ل%ع.م\ر'ك، والـم.نايا غال1بات¬، *  لكلY ب.ن أ%ب� منها ذ%ن'وب'

والمع أ%ذن,ـب.ةD، وذ%ن.ائ1ب'، وذ1ناب¬.
 والذ�ن'وب': الد_ل}و فيها ماء#؛ وقيل: الذ�ن'وب: الد_ل}و الت يكون الاء� دون م1ل}ئ1ها، أ%و قريب¬ منه؛ وقيل: هي الد_ل}و الل4ى. قال:

ول يقال لا وهي فارغة، ذ%ن'وب¬؛ وقيل: هي الد_ل}و' ما كانت؛ كل© ذلك
 مذ%ك�ر عند اللحيان. وف حديث ب.و\ل ال4ع\رابـي� ف السجد: فأ%م.ر بذ%نوب� من ماء�، فأ�ه.ر,يق. عليه؛ قيل: هي الد_ل}و

 العظيمة؛ وقيل: ل ت'س.م_ى ذ%ن'وباv حت يكون فيها ماء#؛ وقيل: إ,ن� الذ�ن'وب. ت'ذك�ر وتؤ.ن_ث، والمع ف أ%د\ن الع.دد أ%ذ}ن,ـبة،
والكثي' ذ%نائب' ك%قل�وص� وق%لئص.؛ وقول أ%ب ذؤيب:

فك�ن\ت' ذ%ن'وب. البئر,، لـم_ا ت.ب.س_ل%ت\،  *  وس'ر\ب,ل}ت' أ%ك}فان، وو'س>د\ت' ساع1د1ي
:vم.ي_ة بن' أ%ب عائذ{ الذل© ف الس_ي\ر، فقال يصف' حارا�استعار. الذ�ن'وب. للق%ب\ر حي ج.ع.له بئراv، وقد اس\ت.ع\م.ل%ها أ

إ,ذا ما ان\ت.ح.ي\ن. ذ%ن'وب. الـح1ضا  *  ر، جاش. خ.س3ـيف¬، ف%ريغ� الس>جال
يقول: إ,ذا جاء4 هذا الـح1مار' بذ%ن'وب� من ع.د\و�، جاءت ال�ت'ن'

 ب.س3ـيف{. التهذيب: والذ�ن'وب' ف كلم, العرب على و'جوه{، م1ن ذلك قوله تعال: فإ,ن� للذين ظ%ل%موا ذ%ن'وباv مثل% ذ%ن'وب
،Yولك1ن_ العرب. ت.ذ}ه.ب' به إ,ل الن_صيب والـح.ظ ،� أ%صحاب,هم. وقال الف%ر_اء�: الذ�ن'وب' ف كلم, العرب: الد_ل}و' العظ1ـيم.ة
 وبذلك فس�ر قوله تعال: فإ,ن� للذين ظ%ل%موا، أ%ي أ%شر.ك�وا، ذ%ن'وباv مثل% ذ%ن'وب, أ%صحاب,ه,م أ%ي ح.ظ9اv من العذاب, كما نزل

بالذين من قبل1ه,م؛ وأ%نشد الفر_اء:
ل%ـها ذ%ن'وب¬، ول%ـك�م ذ%ن'وب'، *  فإ,ن} أ%ب.ي\ـت'م، ف%ل%نا الق%ل1ـيب'

وذ1نابة� الط�ريق,: وجه'ه، حكاه ابن ال4عراب. قال وقال أ%بو ال%ر_اح لر.ج'ل�: إ,نك ل ت'ر\ش.د\ ذ1نابة% الط�ريق، يعن وجه.ه.
وف الديث: م.ن\ مات. على ذ�ناب.ـى طريق�، فهو من أ%هل1ه1، يعن على قص\د1 ط%ريق�؛ وأ%صل� الذ©ناب.ـى م.ن\ب,ت' الذ�ن.ب,.

والذ�ن.بان�: ن.ب\ت¬ معروف¬، وبعض' العرب ي'سم>يه ذ%ن.ب الث�ع\ل%ب؛
 وقيل: الذ�ن.بان�، بالت_حريك1، ن,ب\ت.ة ذات' أ%فنان{ ط1وال�، غ�ب.ي\راء الو.ر.ق,، تنبت ف الس_ه\ل على ال4رض، ل ترت.ف1ـع'، ت'ح\ـم.د' ف

الـم.ر\عى، ول ت.ن\ب'ت إ,ل ف عام� خ.صيب�؛ وقيل: هي ع'ش\ب.ةD لا س'ن\ب'لD ف أ%ط}راف1ها، كأ%نه س'ن\ب'ل 
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  الذ©ر.ة، ولا ق�ض'ب¬ وو.ر.ق، وم.ن\ب,ت'ها بكلY مكان{ ما خ.ل ح'ر_ الر_م\ل,، وهي ت.ن\ب'ت على ساق� وساق%ي، واح1دت'ها ذ%ن.بانةD؛ قال
أ%بو ممد الـح.ذ}ل%م1ـي:
ف ذ%ن.بان{ ي.س\ت.ظ1ل© راع1ـيه\

Dض\بان�وقال أ%بو حنيفة: الذ�ن.بان� ع'ش\ب¬ له ج,ز.ر.ة ل ت'ؤ\كل�، وق
م'ث}م1ر.ةD من أ%س\ف%ل1ها إ,ل أ%علها، وله ورق¬ مثل� ورق الط�ر\خ'ون،



،�وهو ناج,ـع¬ ف الس_ائمة، وله ن'و.يرة غ%ب\راء� ت.ج\ر'س'ها الن_ح\ل
وت.س\مو نو ن,ص\ف1 القامة1، ت'ش\ب,ـع' الثYن\تان1 منه بعياv، واح1د.ت'ه

ذ%ن.بانةD؛ قال الراجز:
ح.و_ز.ها من ع.ق1ب� إ,ل ض.ب'ع\،
ف ذ%ن.بان{ ويبيس� م'ن\ق%ف1ـع\،

وف ر'فوض, ك%ل� غي ق%ش1ـع
والذ©ن.ي\باء�، مضموم.ة الذال مفتوح.ة النون، مدودةv: ح.ب_ةD تكون ف

الب'ر�، ي'ن.ق�ى منها حت ت.س\ق�ط.
والذ�نائ1ب': موض1ع¬ بن.ج\د{؛ قال ابن بري: هو على ي.سار, ط%ر,يق,

م.ك�ة.
والـم.ذ%ان,ب': موضع. قال م'ه.ل}ه,ل بن ربيعة، شاهد الذ9نائب:

(يتبع...)
): ذنب: الذ�ن\ب': ال3ث}م' وال�ر\م' والعصية، والمع' ذ�نوب¬، ... ...1@(تابع... 

ف%ل%و\ ن'ب,ش. الـم.قاب,ر' عن ك�ل%ي\ب�، *  فت'خ\ب,ر. بالذ�نائ1ب, أ%ي_ ز,ير,
:vوبيت ف الصحاح، لـم'ه.ل}ه,ل� أ%يضا

فإ,ن} ي.ك' بالذ�نائ1ب, ط%ال% ل%ي\لي، *  فقد أ%ب\ك1ـي على الليل, الق%صي,
يريد: فقد أ%ب\ك1ـي على ل%يال السeرور,، ل4نا ق%ص1ـي.ةD؛ وقبله:

أ%ل%ي\ـل%ـت.نا ب,ذ1ي ح'س.م� أ%ني,ي!  *  إ,ذا أ%ن\ت1 ان\ق%ض.ي\ت1، فل ت.ح'ور,ي
وقال لبيد ، شاهد الذانب :

أ%ل%م\ ت'ل}م1م\ على الد>م.ن, ال%وال، *  ل1س.ل}م.ى بالـم.ذان,ب, فالق�ف%ال,؟
والذ�ن'وب': موضع بع.ي\ن,ه؛ قال عبيد بن ال4برص:

أ%ق}ف%ر. م1ن أ%ه\ل1ه م.ل}حوب'، *  فالق�ط%ب,ـي_ات'، فالذ�ن'وب'
ابن ال4ثي: وف الديث ذك}ر' س.ي\ل, م.ه\ز'ور� وم'ذ%ي\ن,ب، هو بضم

.Dاسم موضع بالدينة، واليم' زائدة :Dاليم وسكون الياء وكسر النون، وبعدها باء# موح_دة
 الصحاح، الفر_اء�: الذ©ناب.ـى ش1ب\ه' الـم'خاط1، ي.ق%ع من أ�نوف1 ال3بل؛ ورأ%يت'، ف ن'س.خ مت.عد>دة من الصحاح، حواش1ـي.،
 منها ما هو ب,خ.طY الشيخ الص_لح الـم'ح.د>ث، رحه الل9ه، ما صورته: حاشية من خ.طY الشيخ أ%ب س.ه\ل� الـه.ر.وي، قال:
 هكذا ف ال4صل ب.طY الوهري، قال: وهو تصحيف، والصواب: الذ©نان.ى ش1به' الـم'خاط1، ي.ق%ع من أ�نوف1 ال3بل، بن'ون.ي\ن

 بينهما أ%لف؛ قال: وهكذا ق%ر.أ}ناه' على ش.يخ1نا أ%ب أ�سامة، ج'نادة% بن, ممد ال4زدي، وهو مأ}خوذ من الذ�ني، وهو الذي
 ي.س3ـيل� من ف%م, ال3نسان1 والـم1ع\ز.ى؛ ث قال صاحب الاشية: وهذا قد ص.ح_ف%ه الف%ر_اء� أ%يضاv، وقد ذكر ذلك فيما رد_ عليه

من تصحيفه، وهذا ما فات. الش_يخ ابن بر�ي،



ول يذكره ف أ%مال1ـيه.
vذهب: الذ�هاب': الس_ي' والـم'ر'ور'؛ ذ%ه.ب. ي.ذ}ه.ب' ذ%هابا@

وذ�هوباv فهو ذاه1ب¬ وذ%ه'وب¬.
والـم.ذ}ه.ب': مصدر، كالذ�هاب,.

وذ%ه.ب. به وأ%ذه.ب.ه غيه: أ%زال%ه. ويقال: أ%ذ}ه.ب. 
>394<ص:

ـ�ا قراءة بعضهم: ي.كاد' س.نا ب.ر\ق1ه1 ي'ذ}ه1ب' بال4ب\صار، فناد1ر¬. وقالوا: ذ%ه.ب\ت' الش_ام.،  به، قال أ%بو إ,سحق: وهو قليل. فأ%م
 فع.د_و\ه' بغي, حرف{، وإ,ن كان الشام' ظ%ر\فاv م.خ\ص'وصاv ش.ب_هوه بالكان الـم'ب\ه.م، إ,ذ كان ي.ق%ع' عليه الكان� والـم.ذ}ه.ب.

وحكى اللحيان: إ,ن� الليل% طو,يلD، ول ي.ذ}ه.ب' بن.ف}س, أ%حد{ من_ا، أ%ي ل ذ%ه.ب.
ـ�ه' ي'ذ}ه.ب' إ,ليه. وف الديث: أ%ن� النب، صلى الل9ه عليه وسل9م، كان إ,ذا أ%راد الغائط% أ%ب\ع.د  والـم.ذ}ه.ب: الـم'ت.و.ض_ـأ�، ل4ن

ف الـم.ذ}ه.ب,، وهو م.ف}ع.لD من الذ�هاب.
الكسائي: يقال� لـم.وضع الغائط1: ال%لء�، والـم.ذ}ه.ب، والـم1ر\ف%ق'،

والـم1ر\حاض'.
 والـم.ذ}ه.ب': الـم'ع\ت.ق%د الذي ي'ذ}ه.ب' إ,ليه؛ وذ%ه.ب فلنD ل1ذ%ه.ب,ه أ%ي لـم.ذ}ه.ب,ه الذي ي.ذ}ه.ب' فيه. وح.كى اللحيان عن

الكسائي: ما
ي'د\ر.ى له أ%ين. م.ذ}ه.ب¬، ول ي'د\ر.ى ل%ه' ما م.ذ}ه.ب¬ أ%ي ل ي'د\ر.ى

أ%ين أ%صل�ه. ويقال: ذ%ه.ب. ف�لنD م.ذ}ه.باv ح.س.ناv. وقولم به: م'ذ}ه.ب،
ي.ع\نون الو.س\و.س.ة ف الاء3، وكثرة استعمال1ه ف الو'ضوء3. قال

ال4ز\ه.ر,يe: وأ%هل� ب.غداد. يقولون للـم'و.س\و,س, من الناس: به 
الـم'ذ}ه1ب'، وع.و.امeهم يقولون: به الـم'ذ}ه.ب، بف%تح الاء، والصواب

الـم'ذ}ه1ب'.والذ�ه.ب': معروف¬، وربا أ�ن>ث%. غيه: الذ�ه.ب' الت>ب\ر'،
 الق1ط}ع.ة� منه ذ%ه.ب.ة، وعلى هذا ي'ذ%ك�ر وي'ؤ.ن_ث، على ما ذ�كر ف المع, الذي ل ي'فار,ق�ه واحد'ه إ,ل� بالاء3. وف حديث علي¼،

 كر�م الل9ه وجهه: فب.ع.ث% من الي.م.ن, بذ�ه.ي\ب.ة. قال ابن ال4ثي: وهي تصغي ذ%ه.ب�، وأ%د\خ.ل% الاء4 فيها ل4ن� الذ�ه.ب ي'ؤ.ن_ث،
 والـم'ؤ.ن_ث الث©لثي� إ,ذا ص'غ>ر. أ�ل}ـح1ق. ف تصغي,ه الاء�، نو ق�و.ي\س.ة{ وش'م.ي\س.ة{؛ وقيل: هو تصغي' ذ%ه.ب.ة{، على ن,ـي_ة1 الق1ط}ع.ة
 منها، فص.غ_ر.ها على لفظ1ها؛ والمع ال4ذ}هاب' والذ©ه'وب. وف حديث علي�، كر�م الل9ه تعال وجهه: لو أ%راد. الل9ه أ%ن ي.ف}ت.ح

لم كنوز. الذYه\بان1، لف%ع.ل؛ هو جع' ذ%ه.ب�، كب.ر.ق� وب,ر\قان{، وقد يمع بالضم>، نو ح.م.ل� وح'م\لن.
وأ%ذ}ه.ب. الشيء4: طله بالذ�ه.ب,.

والـم'ذ}ه.ب': الشيء� الـم.ط}ليe بالذ�ه.ب؛ قال لبيد:
أ%و\ م'ذ}ه.ب¬ ج.د.د¬، على أ%ل}واح1ه1  *  أ%لن_اط1ق' الـم.ب\ر'وز' والـم.خ\ت'وم'



 ويروى: على أ%لواح1ه,ن_ الن_اط1ق'، وإ,نا ع.د.ل عن ذلك بعض الرeواة1 اس\ت1ـيحاشاv من ق%ط}ع, أ%ل1ف1 الو.ص\ل، وهذا جائ1ز¬ عند
سيبويه ف الش>ع\ر,، ولس1ـي_ـما ف ال4ن\صاف1، ل4نا مواض1ع' ف�ص'ول.

وأ%هل� الـح1جاز, يقولون: هي الذ�ه.ب'، ويقال ن.ز.ل%ت بل�غ.ت1ه,م:
 والذين ي.كن,ز'ون% الذ�ه.ب. والفضة، ول ي'ن\ف1قونا ف سبيل الل9ه؛ ولول ذلك، ل%غ.ل%ب. الـم'ذ%ك�ر' الـم'ؤ.ن_ث%. قال: وسائ1ر' الع.رب

يقولون: هو الذ�ه.ب؛ قال ال4زهري: الذ�هب م'ذ%ك�ر عند. الع.ر.ب، ول يوز'
 تأ}ن,ـيث�ه إ,ل أ%ن} ت.ج\ع.ل%ه' ج.م\عاv لذ%ه.ب.ة{؛ وأ%ما قوله عز_ وجل�: ول ي'ن\ف1ق�ون.ها، ول ي.ق�ل} ول ي'ن\ف1ق�ون.ه، ففيه أ%قاويل: أ%ح.د'ها أ%ن� العن

 ي.ك}نز'ون الذ�ه.ب. والف1ض_ة، ول ي'ن\ف1ق�ون% الك�ن'وز. ف س.ب,ـيل, الل9ه؛ وقيل: جائ1ز¬ أ%ن يكون% م.ح\مولv على ال4م\وال, فيكون: ول
 ي'ن\ف1ق�ون% ال4موال ؛ ويوز أن ي.كون: ول ي'ن\ف1ق�ون% الف1ض_ة، وحذف الذ�هب كأ%نه قال: والذين ي.ك}ن,ز'ون% الذ�ه.ب ول ي'ن\ف1ق�ون.ه،

والف1ض_ة ول ي'ن\ف1ق�ون.ها، فاخ\ت'ص1ر. الك%لم، كما قال: 
>395<ص:

والل9ه ورسول�ه أ%ح.قe أ%ن} ي'ر\ض'وه، ول ي.ق�ل} ي'ر\ض'وه'ما.
وك�ل© ما م'و>ه. بالذ�ه.ب, فق%د\ أ�ذ}ه1ب.، وهو م'ذ}ه.ب¬، والفاعل م'ذ}ه1ب¬.

وال3ذ}هاب' والت_ذ}ه1ـيب' واحد¬، وهو الت_مويه' بالذ�ه.ب.
 ويقال: ذ%ه_ب\ت' الشيء4 فهو م'ذ%ه_ب إ,ذا ط%ل%ي\ت.ه بالذ�ه.ب,. وف حديث جرير وذ1ك}ر, الص_د.ق%ة1: حت ر.أ%ي\ت' و.ج\ه. ر.س'ول, الل9ه،

ـ�ه م'ذ}ه.ب.ةD؛ كذا جاء4 ف سنن النسائي وبعض, ط�ر'ق, م'س\لم، قال: والرواية بالدال الهملة  صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ي.ت.ه.ل�ل كأ%ن
والنون،

وسيأ}ت ذكره؛ ف%ع.لى قوله م'ذ}ه.ب.ةD، هو من الشيء3 الـم'ذ}ه.ب، وهو
الـم'م.و_ه بالذ�ه.ب,، أ%و هو من قولم: ف%ر.س م'ذ}ه.ب¬ إ,ذا ع.ل%ت\

ح'م\ر.ت.ه ص'ف}ر.ةD، وال�ن\ث%ى م'ذ}ه.ب.ة، وإ,نا خ.ص_ ال�ن\ث%ى بالذYك}ر,
.vب.ش.ر.ة eوأ%ر.ق vـ�ها أ%ص\ف%ى ل%و\نا ل4ن

 ويقال: ك�م.ي\ت¬ م'ذ}ه.ب لل�ذي ت.ع\ل�و ح'م\ر.ت.ه ص'ف}ر.ة، فإ,ذا اشت.د_ت\ ح'م\ر.ت'ه، ول ت.ع\ل�ه ص'ف}ر.ةD، فهو الـم'د.م_ى، وال�ن\ثى م'ذ}ه.ب.ة.
وشيء# ذ%ه1ـيب¬ م'ذ}ه.ب¬؛ قال: أ�راه على ت.و.هeم ح.ذ}ف1 الز>ياد.ة1؛ قال ح'م.ي\د' بن' ث%و\ر�: 

ـ�ا ج,ل}د'ها ف%ذ%ه1ـيب' ـ�ا س.ر.ات'ها *  ف%م'ل}س¬، وأ%م م'و.ش_ح.ة ال4ق}راب,، أ%م
والـم.ذ%اه1ب': س'ي'ور¬ ت'ـم.و_ه بالذ�ه.ب,؛ قال ابن الس�كيت، ف قول

قيس بن ال%ط1ـيم:
أ%ت.ع\رف' ر.س\ماv كاطYر.اد1 الـم.ذ%اه1ب,

الـم.ذاه1ب': ج'ل�ود¬ كانت ت'ذ}ه.ب، واح1د'ها م'ذ}ه.ب¬، ت'ج\ع.ل� فيه
خ'طوطD م'ذ%ه_بة، فيى ب.ع\ض'ها ف أ%ثر, ب.ع\ض�، فكأ%نا م'ت.تاب,ع.ةD؛

ومنه قول الذل:
ي.ن\ز,ع\ن. ج,ل}د. الـم.ر\ء3 ن.ز\ *  ع. الق%ي, أ%خ\لق. الـم.ذ%اه1ب\



يقول: الض>باع ي.نز,ع\ن. ج,ل}د. الق%ت1ـيل، كما ي.نز,ع' الق%ي خ1ل%ل
السeي'وف. قال، ويقال�: الـم.ذاه1ب' الب'رود الـم'و.ش_اة�، يقال: ب'ر\د¬

م'ذ}ه.ب¬، وهو أ%ر\ف%ع' ال4ت%م1ـي>.
 وذ%ه1ب. الرجل�، بالكسر، ي.ذ}ه.ب' ذ%ه.باv فهو ذ%ه1ب¬: ه.ج.م. ف الـم.ع\د1ن على ذ%هب� كثي، فرآه ف%ز.ال% عقل�ه، وب.ر,ق. ب.ص.ره من

كثرة
ع1ظ%م1ه ف ع.ي\ن,ه، فلم ي.ط}ر,ف\؛ م'ش\ت.قÒ من الذهب؛ قال الر_اجز:

ذ%ه1ب. لـم_ا أ%ن رآها ت.ز\م'ر.ه\
) :1وف رواية(

 قوله «وف رواية إل» قال الصاغان ف التكملة الرواية:1(
«ذهب لا أن رآها تزمرة» وهذا صريح ف أنه ليس فيه رواية أخرى.) 

ذ%ه1ب. لـم_ا أ%ن رآها ث�ر\م'ل%ه\،
وقال: يا ق%و\م,، رأ%يت' م'ن\كر.ه\:

ش.ذ}ر.ة% واد{، ورأ%يت' الزeه.ر.ه\
 وث�ر\م'ل%ة: اسم' رجل. وحكى ابن ال4عراب: ذ1ه1ب.، قال: وهذا عندنا م'ط�ر,د¬ إ,ذا كان ثانيه1 ح.ر\فاv من ح'روف1 الـح.ل}ق,،

 وكان الفع\ل مكسور الثان، وذلك ف لغة بن تيم�؛ وسعه ابن ال4عراب فظ%ن_ه غي. م'ط�ر,د{ ف لغت1ه,م، فلذلك حكاه.
والذYه\بة�، بالكسر، الـم.ط}ر.ة، وقيل: الـم.ط}رة� الض_عيفة، وقيل: ال%و\د'، والمع ذ1هاب¬؛ قال 

>396<ص:
ذو الرeمة يصف روضة:

ح.و_اء�، ق%ر\حاء�، أ%ش\راط1ـي_ة، وك%ف%ت\ *  فيها الذYهاب'، وحف�ت\ها الباعيم'
وأ%نشد الوهري للبعيث:

وذي أ�ش'ر�، كال�ق}ح'وان1، ت.ش'وف�ه  *  ذ1هاب' الص_ب.ا، والـم'ع\ص1رات' الد_وال1ـح'
وقيل: ذ1ه\بةD للـم.ط}رة، واحد.ة� الذYهاب. أ%بو عبيد عن أ%صحابه:

الذYهاب' ال4م\طار' الض_عيفة؛ ومنه قول الشاعر:
ت.و.ض_ح\ن. ف ق%ر\ن1 الغ.ز.ال%ة1، ب.ع\د.م.ا *  ت.ر.ش_ف}ن. د1ر_ات1 الذYهاب, الر_كائ1ك1

 وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه، ف الستسقاء: ل ق%ز.ع¬ ر.باب'ها، ول ش1ف9انD ذ1هاب'ها؛ الذYهاب': ال4م\طار' الل�ـي>ـنة؛ وف
الكلم م'ضاف¬ مذوف تقدير'ه: ول ذ%ات' ش1ف9ان{ ذ1هاب'ها.

والذ�ه.ب، بفتح الاء3: م1كيالD معروف¬ ل4ه\ل, الي.م.ن، والمع ذ1هاب¬
 وأ%ذهاب¬ وأ%ذاه1ـيب'، وأ%ذاه1ب' جع المع. وف حديث ع1كرمة أ%نه قال: ف أ%ذاه1ب. من ب'ر¼ وأ%ذاه1ب. من ش.ع1ـي�، قال:

ي'ض.مe بعض'ها إ,ل بعض� فت'ز.ك�ى. الذ�ه.ب': م1كيالD معروف¬ ل4هل, اليمن,، وجع'ه
أ%ذهاب¬، وأ%ذاه1ب' جع' المع.



والذYهاب' والذ©هاب': موضع¬، وقيل: هو جبلD بع.ي\نه؛ قال أ%بو دواد:
ل1ـم.ن\ ط%ل%لD، كع'ن\وان1 الكتاب,، *  بب.ط}ن, ل�واق.، أ%و ب.ط}ن, الذ©هاب,

ويروى: الذYهاب,.
وذ%ه\بان�: ابو ب.ط}ن�.

وذ%ه'وب': اسم امرأ%ة{.
والـم'ذ}ه1ب': اسم' شيطان{؛ يقال� هو من و.لد ابليس.، ي.ت.ص.و_ر
للق�ر_اء3، في.ف}ت1نه'م عند الوضوء3 وغي,ه؛ قال ابن د'ر.ي\د: ل أ%حسب'ه

.vع.ر.ب,ـي�ا
@ذوب: الذ�و\ب': ض1دe ال�م'ود1.

ذاب. ي.ذ�وب' ذ%و\باv وذ%و.باناv: ن.قيض ج.د..
وأ%ذاب.ه غي'ه، وأ%ذ%ب\ته، وذ%و_ب\ته، واس\ت.ذ%ب\ته: ط%ل%ب\ت منه ذاك.، على عام_ة ما يد'ل© عليه هذا الب,ـناء�.

والـم1ذ}و.ب': ما ذ%و_ب\ت' فيه. والذ�و\ب': ما ذ%و_ب\ت منه.
وذاب إ,ذا سال. وذابت الشمس': اشتد_ ح.رeها؛ قال ذو الرeمة:

إ,ذا ذابت1 الشمس'، ات_قى ص.ق%رات1ها *  بأ%ف}نان1 م.ر\ب'وع, الص_رية1، م'ع\ب,ل,
وقال الر_اجز:

وذاب. للشمس, ل�عاب¬ فن.ز.ل}
ويقال: هاج,ر.ةD ذ%و�ابة شديدة� الـح.ر>؛ قال الشاعر:

وظ%ل}ـماء4، من ج.ر_ى ن.وار�، س.ر.ي\ت'ها، *  وه.اج,ر.ة{ ذ%و�ابة{، ل أ%ق1ـيل�ها
والذ�و\ب': الع.س.ل عام_ة؛ وقيل: هو ما ف أ%بيات1 الن_ح\ل من

الع.س.ل, خاص_ة؛ وقيل: هو الع.س.ل الذي خ'لYص من ش.م\ع1ه وم'وم1ه؛ قال الـم'س.ي_ب' بن' ع.ل%س�:
ش1ر\كاv باء3 الذ�و\ب، ت.ج\م.ع'ه *  ف ط%و\د1 أ%ي\م.ن.، من ق�ر.ى ق%س\ر,

>397<ص:
أ%ي\من: موضع. أ%بو زيد قال: الزeب\د': حي ي.ح\ص'ل� ف الب'ر\مة

في'ط}ب.خ'، فهو ال3ذ}وابة�، فإ,ن خ'ل1ط% الل�ـب.ن' بالزeب\د1، قيل: ار\ت%ن..
وال3ذ}واب' وال3ذ}وابة�: الزeب\د' ي'ذاب' ف الب'ر\مة1 لي'ط}ب.خ س.م\ناv، فل يزال ذلك اس.ه حت ي'ح\ق%ن ف الس>قاء3.

وذ%اب. إ,ذا قام على أ%ك}م.ل, الذ�و\ب,، وهو الع.س.ل.
ويقال ف الـم.ثل: ما ي.د\ر,ي أ%ي'خ\ث1ر' أ%م ي'ذ1يب؟ وذلك عند شد_ة1

ال4مر؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
وك�ن\ـت'م\ ك%ذات1 الق1د\ر,، ل ت.د\ر, إ,ذ غ%ل%ت\، *  أ%ت'ن\ز,ل�ها م.ذ}م'ومةv أ%م\ ت'ذ1يب'ها؟



 أ%ي: ل ت.د\ر,ي أ%ت.تر'ك�ها خاث1رةv أ%م ت'ذ1يب'ها؟ وذلك إ,ذا خافت أ%ن ي.ف}س'د. ال3ذ}واب'. وقال أ%بو اليثم: قوله ت'ذ1يب'ها ت'ب\قيها، من
قولك: ما ذ%اب. ف ي.د1ي شيء# أ%ي ما ب.ق1ـي.. وقال غيه: ت'ذ1يب'ها ت'ن\ه,ب'ها.

والـم1ذ}و.بة�: الـم1غ\ر.ف%ة�، عن اللحيان.
وذ%اب. عليه الال� أ%ي حص.ل، وما ذاب. ف يد1ي منه خي¬ أ%ي ما حص.ل.

وال3ذابة�: ال3غارة�. وأ%ذاب. علينا بنو فلن{ أ%ي أ%غار'وا؛ وف حديث
قس:

أ%ذ�وب' الل�يال أ%و ي'ج,ـيب. ص.داك�ما
أ%ي: أ%ن\ت.ظ1ر' ف م'رور, الل�يال وذ%هاب,ها، من ال3ذابة ال3غارة.

وال3ذابة�: النeه\بة�، اسم¬ ل مصد.ر، واستشهد الوهري هنا ببيت بشر بن أب خازم، وشرح قوله:
أ%ت'ن\ز,ل�ها م.ذ}م'ومةv أ%م ت'ذ1يب'ها؟

فقال: أ%ي ت'ن\ه,ب'ها؛ وقال غيه: ت'ث}ب,ت'ها، م1ن قولم ذاب. ل عليه
من الـح.ق> كذا أ%ي و.ج.ب. وث%ـب.ت..

 وذاب. عليه من ال4م\ركذا ذ%و\باv: وج.ب.، كما قالوا: ج.م.د. وب.ر.د.. وقال ال4صمعي: هو م1ن ذاب.، ن.ق1ـيض ج.م.د.، وأ%صل
الـم.ث%ل ف

eوب. له الـح.ق�الزeب\د1. وف حديث عبدالل9ه: في.ف}ر.ح' الـم.ر\ء� أ%ن ي.ذ
أ%ي ي.ج,ب..

وذاب. الرج'ل إ,ذا ح.م'ق. ب.ع\د. ع.ق}ل�، وظ%ه.ر. فيه ذ%و\بةD أ%ي ح.م\قة. ويقال: ذاب.ت\ حد.ق%ة فلن إ,ذا سال%ت\.
وناقةD ذ%ؤ'وب¬ أ%ي س.م1ـين.ةD، وليست ف غاية1 الس>م.ن,.

والذ©وبان�: بقي_ة� الو.ب.ر؛ وقيل: هو الش_ع.ر على ع'ن'ق, الب.ع1ـي,
وم1ش\ف%ر,ه، وسنذكر ذلك ف الذYيبان1، ل4نما لغتان، وعسى أ%ن يكون م'عاق%بةv، فت.د\خ'ل� كل واحدة{ منهما على صاح1ـب.تها.

وف الديث: م.ن\ أ%س\ل%م. ع.لى ذ%و\بة{، أ%و مأ}ث%ر.ة{، فهي له.
الذ�و\بة: بقي_ة الال ي.س\ت.ذ1يب'ها الرجل� أ%ي ي.س\ت.ب\ق1ـيها؛ والـم.أ}ث%رة: الـم.ك}ر'مة.

والذ�اب': الع.ي\ب'، مثل� الذ�ام,، والذ�ي\م,، والذ�ان1.
ـ�ه أ%ي ي.ض\ف1ر' ذ%وائب.ها؛ قال: والقياس ي'ذ%ئYب'، بالمز، ل4ن عي الذ©ؤ.ابة  وف حديث ابن الـح.ن.ف1ـي_ة: أ%نه كان ي'ذ%و>ب' أ�م

هزة، ولكنه جاء4 غي. مهموز كما جاء4 الذ�وائب، على خلف1 القياس.
 وف حديث الغار: في'ص\ب,ـح' ف ذ�وبان1 الناس,؛ يقال لص.عال1ـيك العرب ول�ص'وص1ها: ذ�وبانD، ل4نم كالذYئ}بان1، وأ%صل

الذ©وبان1 بالمز، ولكنه خ'فYف فان\ق%ل%ب.ت واوا.
>398<ص:

@ذيب: ال4ذ}ي.ب': الاء� الك%ث1ـي'. وال4ذ}ي.ب': الف%ز.ع'.
وال4ذ}ي.ب': الن_شاط�. ال4صمعي: م.ر_ فلنD وله أ%ذ}ي.ب'، قال: وأ%ح\س3ـب'ه



.�يقال أ%ز\ي.ب، بالزاي، وهو الن_شاط
 والذYيبان�: الش_ع.ر الذي يكون على ع'ن'ق, البعي وم1ش\ف%ر,ه؛ والذيبان أ%يضاv: ب.ق1ـي_ة الو.ب.ر,؛ قال شر: ل أ%ع\ر,ف' الذYيبان% إ,ل� ف

ب.ي\ت1 كثي:
ع.س'وف ل4ج\واف1 الف%ل، ح1م\ي.ر,ي_ة *  م.ر,يش، ب,ذ1يبان1 الش_ل1ـيل,، ت.ل1ـيل�ها

وي'ر\و.ى السبيب؛ قال أ%بو عبيد: هو واح1د¬؛ وقال أ%بو وجزة:
ت.ر.ب_ع. أ%ن\ه,ـي. الر_ن\قاء3، حت== ن.ف%ى، ون.ف%ي\ن. ذ1يبان% الش>تاء3

@ذأت: ذ%أ%ته ي.ذ}أ%ته ذ%أ}تاv: خ.ن.ق%ه، مثل د.غ%ته د.غ}تاv. وقال أ%بو
زيد: ذ%أ%ته إ,ذا خ.ن.ق%ه أ%ش.د_ ال%ن\ق, حت أ%د\ل%ع لسان.ه.

@ذعت: ذ%ع.ت.ه ف التراب ي.ذ}ع.ت'ه ذ%ع\تاv: م.ع.ك%ه م.ع\كاv، كأ%نه
ي.غ'ط©ه ف الاء؛ وقيل: هو أ%ش.دe ال%ن\ق. وذ%ع.ت.ه ذ%ع\تاv إ,ذا

خ.ن.ق%ه.والذ�ع\ت': الد_ف}ع الع.نيف، والغ.م\ز' الشديد، والفعل كالفعل؛ وكذلك
ز.م.ته ز.م\تاv إ,ذا خ.ن.قه، وذ%ع.ت.ه، وذ%أ%ط%ه،وذ%ع.طه إ,ذا خ.ن.ق%ه

أ%ش.د_ ال%ن\ق,. وف الديث: أ%ن الشيطان ع.ر.ض. ل ي.ق}ط%ع' ص.لت،
فأ%م\ك%ن.ن ال� منه، ف%ذ%ع.تeه أ%ي خ.ن.ق}ت'ه.

والذ�ع\ت' والد_ع\ت'، بالذال والدال: الدفع العنيف.
@ذعلت: قال ف ترجة ذعلب: وأ%ما قول أ%عراب من بن عوف بن سعد:

ص.ف}ق%ة� ذي ذ%عال1ت{ س.م'ول,،
ب.ي\ع. ام\ر,ئ� ليس ب'س\ت.ق1يل

وقيل: هو يريد الذ�عال1ب.، فينبغي أ%ن يكونا لغتي، وغي' ب.عيد{ أ%ن
ت'ب\د.ل التاء� من الباء، إ,ذ قد أ�بدلت من الواو، وهي شريكة الباء ف

الشفة؛ قال ابن جن: والوجه أ%ن تكون التاء بدلv من الباء، ل4ن الباء4
أ%كثر استعمالv، كما ذكرنا أ%يضاv من إ,بدالم الياء من الواو.
@ذمت: ذ%م.ت. ي.ذ}م1ت' ذ%م\تاv: ه'ز,ل% وت.غ.ي_ر؛ عن أ%ب مالك.

@ذيت: أ%بو عبيدة: يقولون كان من ال4م\ر ذ%ي\ت41 وذ%ي\ت.3: معناه
ك%ي\ت.3 وك%ي\ت.3. وف حديث عمران والرأ%ة والزادتي: كان من أ%مره ذ%ي\ت.

وذ%ي\ت.، وهي من أ%لفاظ الكنايات.

@ذأج: ذ%ئ1ج. من الشراب وذ%أ%ج. ي.ذ}أ%ج' ذ%أ}جاv وذ%أ%جاv: أ%كث%ر..
والذ�أ}ج': ال%ر\ع' الشديد. والذ�أ}ج': الشeرب'؛ عن أ%ب حنيفة. وذ%أ%ج.

إ,ذا أ%كثر من شرب الاء3. وذ%أ%ج. الاء4 ي.ذ}أ%ج'ه ذ%أ}جاv إ,ذا



ج.ر.ع.ه ج.ر\عاv شديداv؛ قال:
خ.وام1صاv ي.ش\ر.ب\ن. ش'ر\باv ذ%أ}ج.ا،

ل ي.ت.ع.ي_ف}ن. ال�جاج. ال%أ}ج.ا
وذ%ئ1ج. من الشراب ومن اللب أ%و ما كان إ,ذا أ%كثر منه. الفراء�:

ذ%ئ1ج. وض.ئ1م. وص.ئ1ب. وق%ئ1ب. إ,ذا أ%كثر من شرب الاء. التهذيب: وذ%أ%ج.
:vخرقه. وذ%أ%ج.ه' ذ%أ}جا :vوذ%أ%ج. الس>قاء4 ذ%أ}جا .vإ,ذا شرب قليل

نفخه؛ وقال ال4صمعي: إ,ذا ن.ف%خ\ت. فيه ت.خ.ر_ق. أ%و ل يتخرق. وذ%أ%ج.
النار. ذ%أ}جاv وذ%أ%جاv: ن.ف%خ.ها، وقد روي ذلك بالاء3. وذ%أ%ج.ه'
ذ%أ}جاv وذ%أ%جاv: ق%ت.ل%ه؛ عن كراع. التهذيب: وذ%أ%ج.ه إ,ذا ذبه.

@ذبج: الذ©وباج': مقلوب عن ال�وذاب,، وهو الطعام الذي ي'ش.ر_ح'. ف
ترجة جذب: حكى يعقوب أ%ن رجلv دخل على يزيد بن, م1ز\ي.د{ فأ%كل عنده

طعاماv، فخرج وهو يقول: ما أ%ط}ي.ب. ذ�وباج. ال4ر'ز> ب,جآجئ1 ال3و.ز>
.Yيريد ما أ%طيب ج'وذ%اب. ال�ر\ز, بص'د'ور الب.ط

@ذجج: التهذيب: ابن ال4عراب: ذ%ج_ الرجل� إ,ذا ق%د1م. من سفر، فهو
ذاجÒ. أ%بو عمرو: ذ%ج_ إ,ذا ش.ر,ب..

@ذحج: الذ�ح\ج': كالس_ح\ج' س.واءé. وقد ذ%ح.ج.ه وذ%ح.ج.ت\ه' الريح:
ج.ر_ته من موضع إ,ل موضع وحركته. وذ%ح.ج.ه' ذ%ح\جاv: ع.ر.ك%ه'، والدال لغة

وقد تقدم. وذ%ح.ج.ت1 الرأ%ة بولدها: رمت به عند الولدة. وأ%ذ}ح.ج.ت1
الرأ%ة على ولدها: أ%قامت. وم.ذ}ح1ج¬: مال1ك¬ وطيئD، س>يا بذلك ل4ن
أ�مهما لا هلك بعلها أ%ذ}ح.ج.ت\ على اب\ن.ي\ها ط%ي>ئ{ ومالك{ هذين، فلم

تتزو_ج\ ب.ع\د. أ�د.د{. روى ال4زهري عن ابن ال4عراب، قال: و.ل%د.
أ�د.د' بن' زيد1 بن, م'ر_ة% بن, ي.ش\ج'ب. م'ر_ة% وال4ش\ع.ر.، وأ�مeهما

د.ل�ة� ب,ن\ت' ذي م.ن\ج,ش.ان% الميي فهلكت، ف%خ.ل%ف. على أ�ختها
م'د1ل�ة% فولدت مالكاv وط%ي>ئاv واسه ج.ل}ه.م.ة�، ث هل%ك. أ�د.د' فلم
.vوأ%قامت على ولديها مالك وط%ي>ئ{ م.ذ}ح1جا ،�تتزوج م'د1ل�ة

vمالك{ وط%ي>ئ{ م.ذ}ح1جا eم�وم.ذ}ح1ج¬: اسم أ%ك%م.ة{، قيل با سيت أ
ث صار اساv للقبيلة؛ قال ابن سيده: وال4و_ل أ%عرف. وقال الوهري ف

فصل اليم من حرف اليم مذحج ترجةv، قال ف نصها: مذحج مثال مسجد أ%بو
قبيلة من اليمن وهو م.ذ}ح1ج' ابن' ي'حاب,ر. بن, مالك1 بن ز.ي\د1 بن

كه\لن% بن س.ب.إ. قال سيبويه: اليم من نفس الكلمة، هذا نص الوهري. ووجدت' ف



حاشية النسخة ما صورته: هذا غلطD منه على سيبويه، إ,نا هو م.أ}ج.ج¬ جعل
ميمها أ%صلv كم.ه\د.د{، لول ذلك لكان م.أ%جìا وم.ه.دìا ك%م.ف%ر¼،

وف الكلم ف%ع\ل%لD ج.ع\ف%ر¬ وليس فيه ف%ع\ل1لD، ف%م.ذ}ح1ج¬ م.ف}ع1لD ليس
إ,ل�، وك%م.ذ}ح1ج� م.ن\ب,ج¬ يكم على زيادة اليم بالكثرة وعدم

النظي.
@ذرج: أ%ذ}ر'ج': مدينة الس_ر.اة1؛ وقيل: إ,نا هي أ%د\ر'ح 

(* قوله «وقيل
إ,نا هي أ%درح» أ%ي بالدال والاء الهملتي، وانظر ياقوت، فإ,نه صوب

هذا القيل وخطأ ما قبله وأ%طال ف ذلك.).
@ذعج: الذ�ع\ج': الد_ف}ع' الشديد وربا كن به عن النكاح. يقال:

ذ%ع.ج.ها ي.ذ}ع.ج'ها ذ%ع\جاv. قال ال4زهري: ل أ%سع الذ�ع\ج. لغي ابن دريد
وهو من مناكيه.

@ذل: ذ%ل%ج. الاء4 ف حلقه: ج.ر.ع.ه' وكذلك ز.ل%ج.ه'.
@ذوج: ذ%اج. الاء4 ذ%و\جاv: ج.ر.ع.ه' ج.ر\عاv شديداv. وذ%اج. ي.ذ�وج'

ذ%و\جاv: أ%سرع، ال4خية عن كراع.
@ذيج: ذاج. ي.ذ1يج' ذ%ي\جاv: مر_ مر�اv سريعاv، عن كراع.

�@ذيذج: التهذيب ف الرباعي: شر: الذ�ي\ذ%ج.ان� ال3بل ت.ح\م1ل
ح'م'ول%ة% التeج_ار,؛ وأ%نشد:

إ,ذا وج.د\ت. الذ�ي\ذ%جان% الد_ار,ج.ا،
رأ%ي\ت.ه' ف كلY ب.ه\و� دام1ج.ا

@ذأح: ذ%أ%ح. الس>قاء4 ذ%أ}حاv: نفخه؛ عن كراع.
@ذبح: الذ�ب\ح': ق%ط}ع' ال�ل}ق�وم من باطن� عند الن_ص1يل، وهو موضع

الذ�ب\ح, من ال%ل}ق. والذ�ب\ح': مصدر ذ%ب.ح\ت' الشاة؛ يقال: ذ%ب.حه
ي.ذ}ب.ح'ه ذ%ب\حاv، فهو م.ذ}بوح وذ%ب,يح من قوم ذ%ب\ح.ى وذ%باح.ى، وكذلك

التيس والكبش من ك1باش� ذ%ب\ح.ى وذ%باح.ى.
والذ�ب,يحة: الشاة الذبوحة. وشاة ذ%ب,يحة، وذ%ب,يح¬ من ن,عاج ذ%ب\ح.ى

وذ%باح.ى وذ%بائح، وكذلك الناقة، وإ,نا جاء4ت ذبيحة بالاء لغلبة السم
عليها؛ قال ال4زهري: الذبيحة اسم لا يذبح من اليوان، وأ�نث ل4نه ذهب

به مذهب ال4ساء ل مذهب النعت، فإ,ن قلت: شاة ذ%بيح¬ أ%و كبش ذبيح أ%و
نعجة ذبيح ل تدخل فيه الاء ل4ن ف%ع1يلv إ,ذا كان نعتاv ف معن مفعول



يذك�ر، يقال: امرأ%ة قتيل وكفÒ خضيب؛ وقال ال4زهري: الذبيح الذبوح،
وال�نثى ذبيحة وإ,نا جاءت بالاء لغلبة السم عليها.

 vوف حديث القضاء: من و.ل% قاضيا
(* قوله «من ول قاضياv إل» كذا

بالصل والنهاية.) فكأ%نا ذ�ب,ح. بغي سكي؛ معناه التحذير من طلب القضاء
وال1رص, عليه أ%ي من ت.ص.د_ى للقضاء وتوله فقد ت.ع.ر_ض. للذبح فليحذره؛

والذبح ههنا ماز عن اللك فإ,نه من أ%س\ر.ع, أ%سباب,ه، وقوله: بغي
سكي، يتمل وجهي: أ%حدها أ%ن الذبح ف الع'ر\ف إ,نا يكون بالسكي، فعدل

عنه ليعلم أ%ن الذي أ%راد به ما ي'خاف' عليه من هلك دينه دون هلك
بدنه، والثان أ%ن الذ�ب\ح. الذي يقع به راحة الذبيحة وخلصها من ال4ل

إ,نا يكون بالسكي، فإ,ذا ذ�ب,ح. بغي السكي كان ذبه تعذيباv له، فضرب به
الثل ليكون أ%بلغ% ف ال%ذ%ر, وأ%ش.د_ ف الت_و.قYي منه.

وذ%ب_ح.ه: كذ%ب.ح.ه، وقيل: إ,نا ذلك للدللة على الكثرة؛ وف التنزيل:
ي'ذ%ب>ح'ون أ%بناء4كم؛ وقد قرئ: ي.ذ}ب.ح'ون أ%بناء4كم؛ قال أ%بو

إ,سحق: القراءة التمع عليها بالتشديد، والتخفيف شاذ، والقراءة التمع عليها
بالتشديد أ%بلغ ل4ن ي'ذ%ب>ح'ون للتكثي، وي.ذ}ب.ح'ون ي.ص\ل�ح أ%ن يكون

للقليل والكثي، ومعن التكثي أ%بلغ.
والذYب\ح': اسم ما ذ�ب,ح.؛ وف التنزيل: وفديناه ب,ذ1ب\ح عظيم؛ يعن

كبش إ,براهيم، عليه السلم. ال4زهري: معناه أ%ي بكبش ي'ذ}ب.ح'، وهو الكبش
الذي ف�د1ي. به إ,سعيل� بن خليل ال، صلى ال عليهما وسلم. ال4زهري:

الذYب\ح' ما أ�ع1د_ للذ�ب\ح، وهو بنزلة الذ�ب,يح والذبوح.
والذYب\ح': الذبوح، هو بنزلة الطYح\ن بعن الطحون، والق1ط}ف1 بعن

ال%ق}ط�وف؛ وف حديث الضحية: فدعا ب,ذ1ب\ح� فذ%ب.ح.ه؛ الذبح، بالكسر: ما
ي'ذ}ب.ح' من ال4ضاح1ي� وغيها من اليوان، وبالفتح الفعل منه.

.vواذ�ب.ح. القوم': اتذوا ذبيحة، كقولك اط�ب.خ'وا إ,ذا اتذوا طبيخا
وف حديث أ�م> ز.ر\ع: فأ%عطان من كل ذابة ز.و\جاv؛ هكذا ف رواية أ%ي

أ%عطان من كل ما يوز ذ%ب\ح'ه من ال3بل والبقر والغنم وغيها، وهي
فاعلة بعن مفعولة، والرواية الشهورة بالراء والياء من الرواح.

وذ%بائح' الن�: أ%ن يشتري الرجل الدار أ%و يستخرج ماء العي وما أ%شبهه
فيذبح لا ذبيحة للطYي.ر.ة؛ وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، نى



عن ذبائح الن؛ كانوا إ,ذا اش\ت.ر.و\ا داراv أ%و استخرجوا عيناv أ%و
ب.ن.و\ا ب'نياناv ذبوا ذبيحة، مافة أ%ن تصيبهم الن فأ�ضيفت الذبائح

إ,ليهم لذلك؛ معن الديث أ%نم يتطيون إ,ل هذا الفعل، مافة أ%نم إ,ن ل
يذبوا أ%و يطعموا أ%ن يصيبهم فيها شيء من الن يؤذيهم، فأ%بطل النب، صلى

ال عليه وسلم، هذا ونى عنه.
وف الديث: كل© شيء ف البحر م.ذ}بوح' أ%ي ذ%ك1ي� ل يتاج إ,ل

الذبح.وف حديث أ%ب الدرداء: ذ%ب\ح' ال%م\ر, ال1ل}ح' والشمس' والن>ينان�؛
الن>ينان: جع نون، وهي السمكة؛ قال ابن ال4ثي: هذه صفة م'ر>ي¼ يعمل
ف الشام، يؤ\خذ ال%م\ر' فيجعل فيه اللح والسمك ويوضع ف الشمس،

فتتغي المر إ,ل طعم ال�ر>ي>، فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل إ,ل
ال%لYي_ة؛ يقول: كما أ%ن اليتة حرام والذبوحة حلل فكذلك هذه ال4شياء

ذ%ب.ح.ت1 ال%م\ر. فحل9ت، واستعار الذ�ب\ح. لل3ح\لل. والذ�ب\ح' ف ال4صل:
.eالش_ق

وال1ذ}ب.ح': السكي؛ ال4زهري: ال1ذ}ب.ح': ما ي'ذ}ب.ح' به الذبيحة من
ش.ف}ر.ة وغيها.

وال%ذ}ب.ح': موضع الذ�ب\ح, من ال�ل}قوم.
والذ�ابح': شعر ينبت بي الن_ص1يل وال%ذ}ب.ح.

والذ©باح' والذYب.ح.ة� والذ©ب.ح.ة�: و.ج.ع ال%ل}ق كأ%نه ي.ذ}ب.ح'،
ول يعرف الذ�ب\ح.ة بالتسكي 

(* قوله «ول يعرف الذبة بالتسكي» أي مع
فتح الذال. واما بضمها وكسرها مع سكون الباء وكسرها وفتحها فمسموعة
كالذباح بوزن غراب وكتاب كما ف القاموس.) الذي عليه العامة. ال4زهري:

الذ�ب.ح.ة، بفتح الباء، داء يأ}خذ ف ال%لق, وربا قتل؛ يقال أ%خذته الذ©ب.حة
والذYب.حة. ال4صمعي: الذ©ب\حة�، بتسكي الباء: وجع ف اللق؛ وأ%ما

الذ©ب.ح'، فهو نبت أ%حر. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، ك%وى أ%س\ع.د. بن. ز'ر.ار.ة ف ح.ل}ق1ه من الذ©,ب\حة؛ وقال: ل أ%د.ع'

�ف نفسي ح.ر.جاv من أ%س\ع.د.؛ وكان أ%بو زيد يقول: الذYب.ح.ة
والذ©ب.حة لذا الداء، ول يعرفه باسكان الباء؛ ويقال: كان ذلك مثل الذYب\حة

على الن_ح\ر؛ مثل يضرب للذي ت1خال�ه صديقاv فإ,ذا هو عدو� ظاهر العداوة؛
وقال ابن شيل: الذYب\ح.ة ق%ر\حة ترج ف حلق ال3نسان مثل الذYئ}ب.ة1



الت تأ}خذ المار؛ وف الديث: أ%نه عاد الب.ر.اء4 بن م.ع\ر'ور وأ%خذته
الذ©ب.حة فأ%مر م.ن ل%ع.ط%ه بالنار؛ الذ©ب.حة: وجع يأ}خذ ف اللق من

الد_م,، وقيل: هي ق%ر\ح.ة تظهر فيه فينسد� معها وينقطع النف%س
ف%ت.ق}ت'ل.والذ�ب.اح: القتل أ%ي�اv كان. والذYب\ح': القتيل. والذ�ب\ح': الش_ق.

:eب,ح؛ قال منظور بن م.ر\ث%د{ ال4س.د1ي�وكل ما ش'ق_، فقد ذ
يا ح.ب_ذا جاريةD من ع.ك>
ت'ع.قYد' ال1ر\ط% على م1د.ك>،

ش1ب\ه كث1يب, الر_م\ل, غ%ي\ر. ر.ك>،
كأ%ن� بي ف%كYها والف%ك>،

ف%أ}ر.ة% م1س\ك{، ذ�ب,ح.ت\ ف س'ك>
أ%ي ف�ت1ق%ت\، وقوله: غي ر.ك_، ل4نه خال� من الكثيب.

وربا قالوا: ذ%ب.ح\ت' الد_ن� أ%ي ب.ز.ل}ت'ه؛ وأ%ما قول أ%ب ذؤيب ف
صفة خر:

إ,ذا ف�ض_ت\ خ.وات1م'ها وب'ج_ت\،
يقال لا: د.م' الو.د.ج, الذ�بيح

فإ,نه أ%راد الذبوح عنه أ%ي الشقوق من أ%جله، هذا قول الفارسي؛ وقول
:vأ%ب ذؤيب أ%يضا

وس1ر\ب� ت.ط%ل�ى بالعبي, كأ%نه
دماء� ظ1باء�، بالنeحور,، ذ%ب,يح'

ذبيح: وصف للدماء،وفيه شيئان: أ%حدها وصف الدم بأ%نه ذبيح، وإ,نا
الذبيح صاحب الدم ل الدم، والخر أ%نه وصف الماعة بالواحد؛ فأ%ما وصفه الدم

بالذبيح فإ,نه على حذف الضاف أ%ي كأ%نه دماء ظ1باء بالنeحور ذبيح
ظباؤ'ه، ث حذف الضاف وهو الظباء فارتفع الضمي الذي كان مروراv لوقوعه

موقع الرفوع الذوف لا استتر ف ذبيح، وأ%ما وصفه الدماء وهي جاعة
بالواحد ف1ل4ن فعيلv يوصف به الذكر والؤ.نث والواحد وما فوقه على صورة

واحدة؛ قال رؤبة:
د.ع\ها فما الن_ح\و,يe من ص.ديق1ها

وقال تعال: إ,ن� رحة ال قريب من السني.
والذ�ب,يح': الذي ي.ص\ل�ح أ%ن يذبح للنeس'ك؛ قال ابن أ%حر:

،vت'ه\د.ى إ,ليه ذ1راع' الب.ك}ر, ت.ك}ر,م.ة



إ,م_ا ذ%ب,يحاv، وإ,م_ا كان% ح'ل�ما
vمه حي�ا�ويروى حل�نا. وال�ل�ن�: ال%د\ي' الذي يؤخذ من بطن أ

فيذبح، ويقال: هو الصغي من أ%ولد العز؛ ابن بري: ع.ر_ض. ابن' أ%حر ف
هذا البيت برجل كان ي.ش\ت1مه ويعيبه يقال له سفيان، وقد ذكره ف أ%و�ل

القطوع فقال:
ن'ب>ئ}ت' س'ف}يان% ي.ل}حانا وي.ش\ت1منا،

وال� ي.د\ف%ع' عن_ا ش.ر_ س'ف}يانا
وتذابح. القوم' أ%ي ذب.ح. بعض'هم بعضاv. يقال: الت_ماد'ح الت_ذاب'ح'.

وال%ذ}ب.ح': ش.قÒ ف ال4رض م1ق}دار' الش>ب\ر ونوه. يقال: غاد.ر.
الس_ي\ل� ف ال4رض أ%خاديد. وم.ذابح.. والذ�بائ1ح': شقوق ف أ�صول

أ%صابع الر>ج\ل ما يلي الصدر، واسم ذلك الداء الذ©باح'، وقيل: الذ©ب_اح،
بالضم والتشديد. والذ©باح': ت.ح.4زeز وت.ش.ق©ق بي أ%صابع الصبيان من

التراب؛ ومنه قولم: ما دونه شوكة ول ذ�باح، ال4زهري عن ابن ب'ز'ر\ج:
الذ©ب_اح' ح.زÒ ف باطن أ%صابع الر>ج\ل ع.ر\ضاv، وذلك أ%نه ذ%ب.ح.

ال4صابع وقطعها ع.ر\ضاv، وجعه ذ%بابيح'؛ وأ%نشد:
ح1رÒ ه1ج.فÒ م'ت.جاف{ م.ص\ر.ع'ه\،

به ذ%باب,يح' ون.ك}ب¬ ي.ظ}ل%ع'ه\
وكان أ%بو اليثم يقول: ذ�باح¬، بالتخفيف، وينكر التشديد؛ قال ال4زهري:

والتشديد ف كلم العرب أ%كثر، وذهب أ%بو اليثم إ,ل أ%نه من ال4دواء
الت جاءت على ف�ع.ال.

وال%ذ%اب,ح': من السايل، واحدها م.ذ}ب.ح، وهو م.س3يل يسيل ف س.ن.د{
أ%و على ق%رار, ال4رض، إ,نا هو جري' السيل بعضه على أ%ثر بعض، وع.ر\ض'

ال%ذ}ب.ح, ف1ت\ر¬ أ%و ش1ب\ر¬، وقد تكون ال%ذابح خ1ل}ق%ةv ف ال4رض
الستوية لا كهيئة النهر يسيل فيه ماؤ'ها فذلك ال%ذ}ب.ح'، وال%ذ%اب,ح'

تكون ف جيع ال4رض ف ال4ودية وغي ال4ودية وفيما تواطأ% من ال4رض؛
وال%ذ}ب.ح' من ال4نار: ض.ر\ب¬ كأ%نه ش.قÒ أ%و انشق. وال%ذ%اب,ح':

الاريب' سيت بذلك للق%رابي.
وال%ذ}ب.ح': ال1ح\ر.اب' وال%ق}ص'ورة ونوها؛ ومنه الديث: لا كان

ز.م.ن' ال�ه.ل�ب أ�ت1ي. م.ر\وان� برجل ار\ت.د_ عن ال3سلم وك%ع\ب¬
شاهد، فقال ك%ع\ب¬: أ%د\خ1لوه ال%ذ}ب.ح. وضعوا التوراة وح.لYفوه بال؛



حكاه ال%ر.و,يe ف الغ.ريب.ي\ن,؛ وقيل: ال%ذابح' القاصي، ويقال: هي
الاريب ونوها. وم.ذ%ابح' النصارى: بي'وت' ك�ت'بهم، وهو ال%ذ}ب.ح لبيت
كتبهم. ويقال: ذ%ب.ح\ت' ف%أ}ر.ة ال1س\ك1 إ,ذا فتقتها وأ%خرجت ما فيها من

السك؛ وأ%نشد شعر منظور بن م.ر\ث%د{ ال4س.د1ي>:
ف%أ}ر.ة% م1س\ك{ ذ�ب,ح.ت\ ف س'ك>

أ%ي ف�ت1ق%ت\ ف الطيب الذي يقال له س'كe ال1س\ك. وت'سم_ى القاصي'
ف الكنائس: م.ذاب,ح. وم.ذ}ب.حاv ل4نم كانوا يذبون فيها الق�ر\بان%؛

ويقال: ذ%ب.ح.ت\ فلناv ل1ح\ي.ت'ه إ,ذا سالت تت ذ%ق%نه وبدا م'ق%د_م'
ح.نكه، فهو مذبوح با؛ قال الراعي:

من كلY أ%ش\م.ط% م.ذ}ب'وح� ب,ل1ح\ي.ت1ه،
باد1ي ال4داة1 على م.ر\ك�و>ه1 الط�ح1ل,

يصف ق%ي>م. الاء م.ن.ع.ه الو,ر\د..
ويقال: ذ%ب.ح.ت\ه الع.ب\ر.ة� أ%ي خ.ن.ق%ت\ه.

وال%ذ}ب.ح': ما بي أ%صل الف�وق وبي الر>يش.
والذ©ب.ح': نبات¬ 

(* قوله «والذبح نبات إل» كصرد وعنب، وقوله: والذبح
الزر إل كصرف فقط كما ف القاموس.) له أ%صل ي'ق}ش.ر' عنه ق1شر¬ أ%سود'

Dب.ح.ة�فيخرج أ%بيض، كأ%نه خ.ر.ز.ة بيضاء� ح'ل}و طيب يؤكل، واحدته ذ
وذ1ب.ح.ةD؛ حكاه أ%بو حنيفة عن الفراء؛ وقال أ%بو حنيفة أ%يضاv: قال أ%بو

عمرو الذYب.حة شجرة تنبت على ساق ن.بتاv كالك�ر_اث، ث يكون لا ز.ه\رة
صفراء، وأ%صلها مثل� ال%ز.رة، وهي ح'ل}وة ولونا أ%حر. والذ©ب.ح':

ال%ز.ر الب.ر>يe وله لون أ%حر؛ قال ال4عشى ف صفة خر:
وش.مول� ت.ح\س3ب' الع.ي\ن'، إ,ذا
ص.ف%ق%ت\ ف د.ن>ها، ن.و\ر. الذ©ب.ح\

ويروى: ب'ر\د.تا لون الذ©ب.ح\. وبردتا: لونا وأ%علمها، وقيل: هو
نبات يأ}كله النعام. ثعلب: الذ©ب.ح.ة والذ©ب.ح' هو الذي ي'شبه الك%مأ%ة%؛

قال: ويقال له الذYب\ح.ة والذYب.ح'، والضم أ%كثر، وهو ض.رب¬ من
الكمأ%ة بيض؛ ابن ال4ثي: وف شعر كعب بن م'ر_ة:

إ,ن ل4ح\س3ب' قول%ه وف1عال%ه
يوماv، وإ,ن طال الزمان�، ذ�باحا



قال: هكذا جاء ف رواية. والذ©باح': القتل، وهو أ%يضاv نبت ي.ق}ت'ل
آكله، والشهور ف الرواية رياحا. والذ©ب.ح' والذ©باح': نبات من الس_م>؛

وأ%نشد:
ول%ر'ب_ م.ط}ع.م.ة{ تكون� ذ�باحا

(* قوله «ولرب مطعمة إل» صدره كما ف ال4ساس «واليأس ما فات يعقب
راحة» والشعر للنابغة.)

وقال رؤبة:
ي.س\ق1يهم'، من خ1ل%ل, الص>فاح,،
كأ}ساv من الذYيفان والذ©باح,

وقال ال4عشى:
ولكن\ ماء� ع.ل}ق%م.ة{ بس.ل}ع�،

ي'خاض' عليه من ع.ل%ق, الذ©باح,
وقال آخر:

إ,نا قول�ك. س.مÒ وذ�ب.ح\
ويقال: أ%صابه موت ز'ؤام وذ�واف وذ�باح¬؛ وأ%نشد لبيد:

كأ}ساv من الذYيفان1 والذ©باح,
وقال: الذ©باح' الذ©ب.ح'؛ يقال: أ%خذهم بنو فلن بالذ©باح, أ%ي

ذ%ب.ح'وهم.
والذ©ب.ح' أ%يضاv: ن.و\ر¬ أ%حر. وح.ي_ا ال هذه الذ©ب.حة أ%ي هذه

الطلعة.
وس.ع\د¬ الذ�اب,ح': منزل من منازل القمر، أ%حد السعود، وها كوكبان
ن.ي>ر.ان بينهما مقدار' ذ1راع� ف ن.ح\ر واحد، منهما ن.ج\م¬ ص.غي قريب¬

منه كأ%نه يذبه، فسمي لذلك ذاباv؛ والعرب تقول: إ,ذا طلع الذابح ان\ح.ج.ر
النابح.

وأ%صل� الذ�ب\ح: الش_ق؛ ومنه قوله:
كأ%ن� ع.ين.ي_ فيها الص_اب' م.ذ}ب'وح'

أ%ي مشقوق معصور.
وذ%ب_ح الرجل�: طأ}طأ% رأ}سه للركوع ك%دب_ح.، حكاه الروي ف

الغريبي، والعروف الدال. وف الديث: أ%نه نى عن التذبيح ف الصلة، هكذا جاء
ف رواية{، والشهور بالدال الهملة؛ وحكى ال4زهري عن الليث، قال: جاء



عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى عن أ%ن ي'ذ%ب>ح. الرجل� ف صلته
كما ي'ذ%ب>ح' المار'، قال: وقوله أ%ن ي'ذ%ب>ح.، هو أ%ن يطأ}طئ رأ}سه

ف الركوع حت يكون أ%خفض من ظهره؛ قال ال4زهري: صح_ف الليث الرف،
والصحيح ف الديث: أ%ن يدب>ح الرجل ف الصلة، بالدال غي معجمة كما رواه

أ%صحاب أ%ب عبيد عنه ف غريب الديث، والذال خطأD ل شك فيه.
والذ�ابح: م1يس.م¬ على ال%ل}ق ف ع'ر\ض الع'ن'ق. ويقال للس>م.ة1:

ذابح¬.
@ذحح: الذ�حe: الش_قe، وقيل: الد_قe، كلها عن كراع.

ورجل ذ�ح\ذ�ح¬ وذ%ح\ذ%اح¬: قصي، وقيل: قصي عظيم البطن، وال�نثى
بالاء؛ قال يعقوب: ول�ا دخل برأ}س السي بن علي، عليهما السلم، على يزيد

بن معاوية، حضره فقيه من فقهاء الشام فتكلم ف السي، عليه السلم،
وأ%ع\ظ%م. ق%ت\ل%ه، فلما خرج قال يزيد: إ,ن� فقيهكم هذا لذ%ح\ذاح¬؛ عابه
بالق1ص.ر, وع1ظ%م, الب.ط}ن, حي ل يد ما ي.ع1يب'ه به؛ قال ال4زهري: قال

أ%بو عمرو: الذ�حاذ1ح' الق1صار' من الرجال، واحدهم ذ%ح\ذاح¬؛ قال: ث رجع
إ,ل الدال، وهو الصحيح، وقد تقدم، والذ�ح\ذ%حة�: تقار'ب' ال%ط}و مع

س'ر\ع.ته.
وذ%ح\ذ%ح.ت1 الر>يح' التراب: س.ف%ت\ه.

@ذذح: الذ�و\ذ%ح': الذي يقضي شهوته قبل أ%ن يصل إ,ل الرأ%ة.
@ذرح: ذ%ر_ح. الشيء4 ف الريح: كذ%ر_اه؛ عن كراع. وذ%ر_ح. الزعفران%

وغيه ف الاء3 ت.ذ}رياv: جعل فيه منه شيئاv يسياv. وأ%ح\م.ر'
ذ%ر,ييÒ: شديد المرة؛ قال:
من الذ�ر,ي1ي_ات1 ج.ع\داv آر,كا

(.vأ%نشده الوهري ضخما «vقوله «جعدا *)
وقد استشهد بذا البيت على معن آخر.

والذ�ر,ي1ي_ات' من ال3بل: منسوبات إ,ل فحل يقال له ذ%ر,يح¬؛ وأ%نشد
البيت الذكور.

وال�ذ%ر_ح' من اللب: ال%ذ1يق' الذي أ�ك}ث1ر. عليه من الاء.
وذ%ر_ح. إ,ذا ص.ب_ ف لبنه ماء ليكثر. أ%بو زيد: ال%ذ1يق' والض_ي\ح'

وال�ذ%ر_ح' والذ�ر.اح' والذ©لح' وال�ذ%ر_ق'، كل©ه: من اللب الذي م'ز,ج.
بالاء.



أ%بو عمرو: ذ%ر_ح. إ,ذا ط%ل%ى إ,داوته الديدة بالطي لت.ط1يب.
رائحت'ها؛ وقال ابن ال4عراب: م.ر_خ. إ,داوته، بذا العن.

والذ�ر,ية: ال%ض\ب.ة. والذ�ر,يح'. ال1ضاب'.
والذ�ر.ح': شجر تتخذ منها الر>حالة.

وبنو ذ%ر,يح: قوم¬، وف التهذيب: بنو ذ%ر,يح من أ%حياء العرب.
وأ%ذ}ر'ح': موضع؛ وف حديث ال%و\ض: بي ج.ن\ب.ي\ه كما بي ج.ر\باء4

وأ%ذ}ر'ح.، بفتح المزة وضم الراء وحاء مهملة، قرية بالشام وكذلك ج.ر\ياء�؛
قال ابن ال4ثي: ها قريتان بالشام بينهما مسية ثلث ليال.

والذ©راح' والذ�ر,ية والذ©ر.ح\ر.ح.ة والذ©ر.ح\ر.ح' والذ©ر'وح\ر'ح'
والذ©ر_ح\ر.ح' والذ©رeوح.ة والذ©رeوح'، رواها كراع عن اللحيان،

كل ذلك: د'و.ي\ب_ة أ%عظم من الذباب شيئاv، م'ج.ز_ع¬ م'ب.ر\ق%ش¬ ب'م\رة
وسواد وصفرة، لا جناحان تطي بما، وهو س.مÒ قاتل، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن

ي.ك}س3روا ح.د_ س.م>ه خلطوه بالع.د.س, فيصي دواء لن عض_ه الك%لب'
الك%ل1ب': والمع ذ�ر_اح¬ 

(* قوله «والمع ذر�اح» كذا بالصل بذا الضبط،
والذي يظهر أ%نه تريف عن ذرارح، بدليل الشاهد وان ثبت ف شرح القاموس حيث

قال: والمع ذر�اح كما ف اللسان، قال أبو حات: الذراريح الوجه، وإنا
يقال ذرارح ف الشعر اهـ.) وذ%ر.ار,يح'؛ قال:

فلما رأ%ت\ أ%ن ل ي'ج,يب. د'عاء4ها،
س.ق%ت\ه، على ل%و\ح�، د1ماء4 الذ�رار,ح

ال4زهري عن اللحيان: الذ©ر\ن'وح لغة ف الذYر>يح. والذ©ر.ح\ر.ح'
أ%يضاv: السم القاتل؛ قال:

قالت له: و.ر\ياv، إ,ذا ت.ن.ح\ن.ح\،
يا ليت.ه ي'س\ق%ى على الذ©ر.ح\ر.ح\

وطعام م'ذ%ر_ح: م.س\م'وم، وف التهذيب: طعام م.ذ}ر'وح.
وذ%ر.ح. طعام.ه إ,ذا جعل فيه الذ�راريح؛ قال سيبويه: واحد الذ�رار,يح
ذ�ر.ح\ر.ح¬ وليس عنده ف الكلم ف�عeول بواحدة، وكان يقول س.بeوح
ق%دeوس، بفتح أ%ولما. وذ�ر.ح\ر.ح¬ ف�ع.ل}ع.لD، بضم الفاء وفتح العيني،

فإ,ذا صغ_رت. حذفت اللم ال�ول، وقلت ذ�ر.ي\ر,ح¬، ل4نه ليس ف الكلم
ف%ع\ل%ع¬ إ,ل� ح.د\ر.د¬. ال4زهري عن أ%ب عمرو: الذ%راريح تنبسط على



.Dال4رض، ح'م\ر¬ ، واحدتا ذ%ر,ية
@ذقح: ال4زهري خاصة قال ف نوادر ال4عراب: فلن م'ت.ذ%قYح¬ للشر

وم'ت.ف%قYح¬ وم'ت.ن.قYح وم'ت.ق%ذYذ وم'ت.ز.لYم وم'ت.ش.ذYب¬ وم'ت.ح.ذYف¬
وم'ت.ل%قYح¬، بعن واحد.

@ذوح: الذ�و\ح': الس_و\ق الشديد والسي العنيف؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة%
:vنبشت قبا vالذل يصف ضبعا

فذاح.ت\ بالو.تائر,، ث ب.د_ت\
�يد.يها، عند. جان,ب,ه1، ت.ه,يل

قوله: فذاحت أ%ي مرت مر�اv سريعاv. والوتائر: جع و.ت1ية، الطريقة من
ال4رض. وب.د_ت\: ف%ر_قت.

وذاح. إ,بله ي.ذ�وحها ذ%و\حاv: جعها وساقها سوقاv عنيفاv، ول يقال ذلك
vف النس، إ,نا يقال ف الال إ,ذا حازه. وذاح.ت\ هي: سارت سيا

عنيفاv. وذاحه ذ%و\حاv وذو_ح.ه: فر_قه. وذ%و_ح إ,بله وغنمه: بد_دها؛ عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ل اب\ش1ري بالبيع, والت_ذ}و,يح,
فأ%نت1 مال� الش_وه1 والق�ب'وح,

وكل ما فر_قه، فقد ذ%و_ح.ه؛ وأ%نشد ال4زهري:
على ح.قYنا ف كلY يوم� ت'ذ%و>ح'

@ذيح: ابن ال4ثي ف حديث ع.لي¼: كان ال4شعث� ذا ذ%ي\ح�؛ الذ�يح':
الك1ب\ر'.

@ذخخ: رجل ذ%خ\ذاخ¬: ي'ن\ز,ل� قبل ال1لط1. ابن ال4عراب: رجل
ذ%و\ذ%خ¬، وهو الزeم.ل1ق' الذي ي'ن\ز,ل� قبل أ%ن ي'ف}ض1ي. إ,ل

الرأ%ة.
.�@ذوخ: ابن ال4عراب: الذ�و\ذ%خ' والو.خ\واخ' الع1ذ}ي.و\ط

@ذيخ: الذYيخ': الذكر' من الض�باع الكثي الشعر، والمع أ%ذ}ياخ وذ�يوخ¬
وذ1ي.خ.ةD، وال�نثى, ذ1ية؛ والمع ذ1يات ول ي'ك%س_ر؛ قال جرير:

مثل الضب>اع, ي.س'ف}ن. ذ1ياv ذائخا
وف حديث القيامة: وينظر الليل، عليه السلم، إ,ل أ%بيه فإ,ذا هو

بذي,خ� م'ت.ل%طYخ�؛ الذYيخ' ذ%ك%ر' الض1باع,، وأ%راد بالت_ل%ط©خ
الت_ل%ط©خ. برجيعه أ%و بالطي، كما قال ف الديث الخر: ب,ذي,خ� أ%م\د.ر. أ%ي



متلطخ� بال%د.ر,. وف حديث خ'ز.ية: والذYيخ م'ح\ر. ن\ج,ماv أ%ي أ%ن
الس_ن.ة تركت ذكر الضباع متمعاv م'ت.ق%ب>ضاv من شد�ة ال%د\ب.

والذYيخ': ق1ن\و' النخلة، حكاه كراع ف الذال العجمة وجعه ذ1ي.خ.ةD، وقد تقد�م
ف الدال.

.vإ,ذا ل تقبل ال3بار. ول ت.ع\ق1د\ شيئا �ويقال: ذ%ي_خ.ت1 النخلة
وذ%ي_خ.ه ت.ذ}ييخاv: ذل، حكاها أ%بو عبيد وحده، والصواب الدال. وكان شر

يقول: د.ي_خ\ته ذللته، بالدال، من داخ. إ,ذا ذل. والذYيخ': الك1ب\ر,.
وف حديث علي، رضوان ال عليه: كان ال4ش\ع.ث ذا ذ1يخ�، حكاه الروي ف

الغريبي. ويقال: ف فلن ذ1يخ¬ أ%ي ك1ب\ر¬.
وال%ذ}ي.خ.ة�: الذYئاب'. بلسان خ.و\لن%.

@ذرود: ذ1ر\و.د¬: اسم جبل.
@ذود: الذ�و\د: الس_وق والطرد والدفع.

تقول: ذ�د\ت'ه عن كذا، وذاده عن الشيء3 ذ%و\داv وذ1ياداv، ورجل ذائد أ%ي
حامي القيقة دفاع، من قوم ذ�و_ذ{ وذ�و_اد{؛ وز.اد.ه وأ%ذاده: أ%عانه

على الذ�ياد1. وف حديث الوض: إ,ن ل%ب,ع'ق}ر, حوضي أ%ذ�ود' الناس عنه
ل4هل اليمن أ%ي أ%طردهم وأ%دفعهم؛ وف الديث: ل%ي'ذاد.ن� رجال عن حوضي

أ%ي لي'ط}ر.د.ن�، ويروى فل ت'ذاد'ن� أ%ي ل تفعلوا فعلv يوجب طردكم
عنه؛ قال ابن أ%ثي: وال4ول أ%شبه، وف الديث: وأ%ما إ,خواننا بنو

أ�مية فقادة ذاد.ةD؛ الذادة جع ذائد وهو الامي الدافع؛ قيل: أ%راد أ%نم
يذودون عن الرم.

وال1ذ}و.د': اللسان� ل4نه يذاد به عن الع1رض؛ قال عنترة:
،vسيأ}تيكم' من، وإ,ن كنت نائيا

دخان� الع.ل%ن\دى دون بيت، وم1ذودي
قال ال4صمعي: أ%راد بذوده لسانه، وببيته ش.ر.ف%ه؛ وقال حسان بن ثابت:

لسان وسيفي صارمان كلها،
ويبلغ ما ل يبلغ السيف' م1ذ}و.د1ي

وم1ذ}و.د' الثور: قرنه؛ وقال زهي يذكر بقرة:
وي.ذ�بeها عنها بأ%س\ح.م. م1ذ}و.د1

ويقال: ذ1دت فلناv عن كذا أ%ذ�ود'ه أ%ي طردته فأ%نا ذائد وهو م.ذ�ود.
وم.ع\ل%ف' الدابة: م1ذ}و.د'ه؛ قال ابن ال4عراب: ال%ذاد' وال%رادخ



ال%ر\ت.ع؛ وأ%نشد:
ل ت.ح\ب,سا ال%و\ساء4 ف ال%ذاد1

وذ�دت ال3بل أ%ذودها ذ%و\ذاv إ,ذا طردتا وسقتها، والتذويد مثله،
وال�ذ1يد': ال�ع1ي لك على ما ت.ذ�ود'، وهذا كقولك: أ%طلبت الرجل إ,ذا

أ%عنته على ما طلبته، وأ%حلبته أ%عنته على حلب ناقته؛ قال الشاعر:
ناديت' ف القوم: أ%ل م'ذ1يدا؟

والذ�و\د': للقطيع من ال3بل الثلث إ,ل التسع، وقيل: ما بي الثلث
إ,ل العشر؛ قال أ%بو منصور: ونو ذلك حفظته عن العرب، وقيل: من ثلث إ,ل

خس عشرة، وقيل: إ,ل عشرين وف�و.يق. ذلك، وقيل: ما بي الثلث إ,ل
الثلثي، وقيل: ما بي الثنتي والتسع، ول يكون إ,ل9 من ال3ناث دون

الذكور؛ وقال النب، صلى ال عليه وسلم: ليس فيما دون خس ذ%و\د{ من ال3بل
صدقة، فأ%نثها ف قوله خس ذود. قال ابن سيده: الذ�ود مؤ.نث وتصغيه

بغي هاء على غي قياس توهوا به الصدر؛ قال الشاعر:
ذ%و\د' ص.فايا بينها وبين،
ما بي تسع وإ,ل اثنتي،

ي'غ\ن,ين.نا من ع.ي\لة ود.ين
وقولم: الذ�و\د' إ,ل الذ�ود إ,بل يدل على أ%نا ف موضع اثنتي ل4ن
الثنتي إ,ل الثنتي جع؛ قال: وال4ذواد' جع ذ%و\د{، وهي أ%كثر من

الذود ثلث مرات؛ وقال أ%بو عبيدة: قد جعل النب، صلى ال عليه وسلم، ف
قوله ليس ف أ%قل من خس ذود صدقة، جعل الناقة الواحدة ذوداv؛ ث قال:

والذود ل يكون أ%قل من ناقتي؛ قال: وكان حد� خس ذود عشراv من النوق ولكن
vهذا مثل ثلثة فئة يعنون به ثلثة، وكان حد� ثلثة فئة أ%ن يكون جعا

ل4ن الفئة جع؛ قال أ%بو منصور: وهو مثل قولم: رأ%يت ثلثة نفر وتسعة رهط
وما أ%شبهه؛ قال أ%بو عبيد: والديث عام ل4ن من ملك خسة من ال3بل

وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراv كانت أ%و إ,ناثاv، وقد تكرر ذكر الذود ف
الديث، والمع أ%ذواد؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وما أ%ب\ق%ت ال4يام' م, الال, ع1ن\د.نا،
سوى ح1ذ}م أ%ذواد م'ح.ذ�ف%ة الن_سل

معن مذفة النسل: ل نسل لا يبقى ل4نم يعقرونا وينحرونا، وقالوا:
ثلث أ%ذواد وثلث ذ%و\د، فأ%ضافوا إ,ليه جيع أ%لفاظ أ%دن العدد جعلوه



بدلv من أ%ذواد؛ قال الطيئة:
ثلثة� أ%ن'فس� وثلث� ذ%و\د{،

لقد جار الزمان� على عيال
ونظيه: ثلثة ر.ح\ل%ة جعلوه بدلv من أ%رحال؛ قال ابن سيده: هذا كله
قول سيبويه وله نظائر. وقد قالوا: ثلث ذود يعنون ثلث أ%ينق؛ قال

اللغويون: الذود جع ل واحد له من لفظه كالنعم؛ وقال بعضهم: الذود واحد وجع.
وف الثل: الذود إ,ل الذود إل، وقولم ابلى بعن مع أ%ي القليل يضم

.vإ,ل القليل فيصي كثيا
وذ%ي_اد وذو�اد: اسان.

وال%ذ%اد: موضع بالدينة.
والذائد: اسم فرس نيب جد�اv من ن.س\ل, ال%ر'ون؛ قال ال4صمعي: هو

الذائد بن ب'ط%ي, بن بطان بن ال%ر'ون.
@ذأر: ذ%ئ1ر. الرجل�: ف%ز,ع.. وذ%ئ1ر. ذ%أ%راv، فهو ذ%ئ1ر¬: غضب؛ قال

عبيد بن ال4برص:
لا أ%تان عن ت.م1يم� أ%ن_ه'م\

ذ%ئ1ر'وا ل%ق%ت\ل%ى عام1ر�، وت.غ.ض_ب'وا
يعن ن.ف%ر'وا من ذلك وأ%نكروه، ويقال: أ%ن,فوا من ذلك، ويقال: إ,ن
ش'ؤونك ل%ذ%ئ1ر.ةD. وقد ذ%ئ1ر.ه أ%ي كرهه وانصرف عنه. ابن ال4عراب:

الذ�ائ1ر' الغضبان. والذ�ائ1ر': الن_ف�ور. والذ�ائ1ر': ال4ن,ف'. الليث:
ذ%ئ1ر. إ,ذا اغتاظ على عدو�ه واستعد_ ل�و.اث%ب.ت1ه. وأ%ذ}أ%ر.ه' عليه:

أ%غ}ض.ب.ه' وق%ل%ب.ه؛ أ%بو عبيد: ول يكفه ذلك حت أ%بدله فقال: أ%ذ}ر.أ%ن،
وهو خطأD. أ%بو زيد: أ%ذ}أ%ر\ت' الرجل% بصاحبه إ,ذ} آراv أ%ي

ح.ر_ش\ت'ه' وأ%ولعته به. وقد ذ%ئ1ر. عليه حي أ%ذ}أ%ر\ت'ه أ%ي اج\ت.ر.أ% عليه.
وأ%ذ}أ%ر.ه' الشيء: أ%ل}ج.أ%ه'. وأ%ذ}أ%ر.ه' بصاحبه: أ%غراه. وذ%ئ1ر. بذلك

ال4مر ذ%أ}راv: ض.ر,ي. به واعتاده. وذ%ئ1ر.ت1 الرأ%ة� على بعلها، وهي
ذ%ائ1ر¬: ن.ش.ز.ت\ وت.غ.ي_ر. خ'ل�قها. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال

عليه وسلم، لا نى عن ضرب النساء ذ%ئ1ر\ن% على أ%زواجهن�؛ قال ال4صمعي:
أ%ي ن.ف%ر\ن% ون.ش.ز\ن% واج\ت.رأ}ن%؛ يقال منه: امرأ%ة ذ%ئ1ر¬ على مثال

ف%ع1ل�. وف الصحاح: امرأ%ة ذ%ائ1ر¬ على فاع1ل� م1ث}ل� الرجل,. يقال:
ذ%ئ1ر.ت1 الرأ%ة� ت.ذ}أ%ر'، فهي ذ%ئ1ر¬ وذائر أ%ي ناشز؛ وكذلك الرجل.



وأ%ذ}أ%ر.ه': ج.ر_أ%ه'؛ ومنه قول أ%ك}ث%م. بن ص.ي\ف1ي¼: س'وء� ح.م\ل,
الف%اق%ة1 ي'ح\ر,ض' ال%س.ب. وي'ذ}ئ1ر' الع.د'و_؛ ي'ح\ر,ض'ه: ي'س\ق1ط�ه.

وذ%اء4ر.ت1 الناقة�، وهي م'ذائ1ر¬: ساء خ'ل�قها، وقيل: هي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها
ول ي.ص\د'ق' ح'بeها. أ%بو عبيد: ذاء4ر.ت1 الناقة� على فاع.ل%ت\، فهي

م'ذائ1ر¬ إ,ذا ساء خلقها، وكذلك الرأ%ة إ,ذا ن.ش.ز.ت\؛ قال الطيئة:
ذار.ت\ بأ%نفها، من هذا، فخففه، وقيل: الت ت.ن\ف1ر' عن الولد ساعة%
ت.ض.ع'ه'.والذYئار': س1ر\ق1ي¬ متلط بتراب يطلى على أ%ط}باء3 الناقة1 لئل

ي.ر\ض.ع.ها الفصيل�، وقد ذ%أ%ر.ها.
@ذبر: الذ�ب\ر': الكتابة مثل الز_ب\ر,. ذ%ب.ر. الكتاب. ي.ذ}ب'ر'ه

وي.ذ}ب,ر'ه ذ%ب\راv وذ%ب_ر.ه، كلها: كتبه؛ وأ%نشد ال4صمعي ل4ب
ذؤيب:ع.ر.ف}ت' الد>ي.ار. ك%ر.ق}م, الد_و.ا

ة1، ي.ذ}ب'ر'ها الكات1ب' ال1م\ي.ري
وقيل: ن.ق%ط%ه'، وقيل: قرأ%ه ق1راءةv خ.ف1ي_ةv، وقيل: الذ�ب\ر' كل

قراءة خفية؛ كل ذلك بلغة هذيل؛ قال صخر الغي�:
فيها كتاب¬ ذ%ب\ر¬ ل1م'ق}ت.ر,ئ�،
ي.ع\ر,ف�ه أ%ل}ب'ه'م\ وم.ن\ ح.ش.د'وا

ذ%ب\ر¬: ب.ي>ن¬، أ%راد. كتاباv مذبوراv فوضع الصدر موضع الفعول.
وأ%ل}ب'ه'م\: من كان هواه معهم؛ تقول: بنو فلن أ%ل}ب¬ واحد. وح.ش.د'وا أ%ي
جعوا. بن ال4عراب ف قول النب، صلى ال عليه وسلم، أ%هل النة خسة
أ%صناف: منهم الذي ل ذ%ب\ر. له أ%ي ل نطق له ول لسان له يتكلم به من

ضعفه، من قولك: ذ%ب.ر\ت' الكتاب. أ%ي قرأ}ته. قال: وز.ب.ر\ت'ه أ%ي كتبته،
ففرق بي ذ%ب.ر. وز.ب.ر.. والذ�ب\ر' ف ال4صل: القراءة. وكتاب ذ%ب,ر¬:

سهل� القراءة؛ وقيل: العن ل فهم له من ذ%ب.ر\ت' الكتاب. إ,ذا ف%ه,م\ت.ه
وأ%تقنته، ويروى بالزاي وسيجيء. ال4صمعي: الذYبار' الك�ت'ب'، واحدها

ذ%ب\ر¬؛ قال ذو الرمة:
أ%قول� ل1ن.ف}س3ي، واق1فاv عند م'ش\ر,ف{،

على ع.ر.صات{ كالذYبار, الن_و.اط1ق,
وبعض يقول: ذ%ب.ر. ك%ت.ب.. ويقال: ذ%ب.ر. ي.ذ}ب'ر' إ,ذا نظر فأ%حسن

النظر. وف حديث ابن ج'د\عان%: أ%نا م'ذاب,ر¬ أ%ي ذاهب، والتفسي ف الديث.
وثوب¬ م'ذ%ب_ر¬: م'ن.م\ن.م¬؛ يانية.



والذ©ب'ور: الع1لم' والف1ق}ه' بالشيء. وذ%ب.ر. ال%ب.ر.: فه,مه. ثعلب:
الذ�اب,ر' ال�ت\ق1ن' للعلم. يقال: ذ%ب.ر.ه ي.ذ}ب'ر'ه؛ ومنه الب: كان

vمعاذ ي.ذ}ب'ر'ه عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي يتقنه ذ%ب\را
وذ%بار.ةv. ويقال: ما أ%ر\ص.ن. ذ%بار.ت.ه'. ابن ال4عراب: ذ%ب.ر. أ%تقن

وذ%ب.ر. غ%ض1ب. والذ�اب,ر' التقن، ويروى بالدال وقد تقدم. وف حديث
النجاشي: ما أ�ح1بe أ%ن ل ذ%ب\راv من ذهب أ%ي جبلv بلغتهم، ويروى بالدال وقد

تقدم.
@ذحر: قال ال4زهري: ل أ%جده مستعملv ف شيء من كلمهم.

@ذخر: ذ%خ.ر. الشيء4 ي.ذ}خ'ر'ه ذ�خ\راv واذ�خ.ر.ه' اذYخاراv: اختاره،
وقيل: اتذه، وكذلك اذ�خ.ر\ت'ه، وهو افتعلت. وف حديث الضحية: ك�ل�وا

واد_خ1ر'وا؛ وأ%صله اذ}ت.خ.ر.ه' فثقلت التاء الت للفتعال مع الذال فقلبت
ذالv وأ�دغمت فيها الذال ال4صلية فصارت ذالv مشد�دة، ومثله الذYكار'

من الذYك}ر,. وقال الزجاج ف قوله تعال: ت.د_خ1ر'ون% ف بيوتكم؛
أ%صله ت.ذ}ت.خ1ر'ون ل4ن الذال حرف مهور ل يكن النف%س أ%ن يري معه لشدة
اعتماده ف مكانه والتاء مهموسة، فأ�بدل من مرج التاء حرف مهور يشبه
الذال ف جهرها وهو الدال فصار ت.د_خ1ر'ون، وأ%صل ال3دغام أ%ن تدغم ال4ول

ف الثان. قال: ومن العرب من يقول ت.ذ�خ1ر'ون، بذال مشد�دة، وهو جائز
وال4ول أ%كثر.

والذ�خ1ي.ة�: واحدة الذ�خائ1ر، وهي ما ادeخ1ر.؛ قال:
ل%ع.م\ر'ك. ما مال� الف%ت.ى ب,ذ%خ1ي.ة{،
ولكن_ إ,خ\وان% الص_ف%اء الذ�خائ1ر'

:vح.س.نا vوكذلك الذ©خ.ر'، والمع أ%ذ}خار¬. وذ%خ.ر. لنفسه حديثا
أ%بقاه، وهو م.ث%لD بذلك. وف حديث أ%صحاب الائدة: أ�م1ر'وا أ%ن ل

ي.د_خ1ر'وا فاد_خ.ر'وا؛ قال ابن ال4ثي: هكذا ينطق با، بالدال الهملة. وأ%صل
الد>خار, اذ}ت1خار¬، وهو افتعال من الذ�خ\ر,. ويقال: اذ}ت.خ.ر.

ي.ذ}ت.خ1ر' فهو م'ذ}ت.خ1ر¬، فلما أ%رادوا أ%ن ي'د\غ1م'وا ل1ي.خ1ف_ النطق قلبوا
التاء إ,ل ما يقاربا من الروف، وهو الدال الهملة، ل4نما من مرج
واحد فصارت اللفظة م'ذ}د.خ1ر¬ بذال ودال، ولم فيه حينئذ{ مذهبان:

أ%حدها، وهو ال4كثر، أ%ن تقلب الذال العجمة دالv مشددة، والثان، وهو
ال4قل، أ%ن تقلب الدال الهملة ذالv وتدغم فيها فتصي ذالv مشد�دة معجمة،



وهذا العمل مطرد ف أ%مثاله نو اد_ك%ر. واذ�ك%ر.، وات_غ.ر.
واث�غ.ر..وال%ذ}خ.ر': الع.ف1ج'.

وال3ذ}خ1ر': حشيش طيب الريح أ%طول من الثYي\ل, ينبت على ن,بتة
الك%و\لن1، واحدتا إ,ذ}خ1ر.ةD، وهي شجرة صغية؛ قال أ%بو حنيفة: ال3ذ}خ1ر' له

أ%صل م'ن\د.ف1ن¬ د1قاق¬ د.ف1ر' الريح، وهو مثل أ%س.ل, الك�ولن1 إ,ل
أ%نه أ%عرض وأ%صغر ك�ع'وباv، وله ثرة كأ%نا م.ك%اس1ح' الق%ص.ب, إ,ل

أ%نا أ%رق وأ%صغر، وهو يشبه ف نباته الغ.ر.ز.، يطحن فيدخل ف الط9يب، وهي
تنبت ف ال�ز'ون1 والسeه'ول وقلما تنبت ال3ذ}خ1ر.ة� منفردة؛ ولذلك قال

أ%بو ك%بي:
وأ%خ'و ال3باء4ة1، إ,ذ ر.أ%ى خ'ل�ن.ه'،

ت.ل�ى ش1ف%اعاv ح.و\ل%ه' كال3ذ}خ1ر,
:vقال: وإ,ذا ج.ف_ ال3ذ}خ1ر' ابي.ض_؛ قال الشاعر وذ%ك%ر. ج.د\با

إ,ذا ت.ل%ع.ات' ب.ط}ن, ال%ش\ر.ج, آم\س.ت\
ج.د1يبات1 ال%س.ار,ح وال%راح,،

،vت.هاد.ى الر>يح' إ,ذ}خ1ر.ه'ن_ ش'ه\با
ون'ود1ي. ف الال1س بالق1د.اح,

احتاج إ,ل وصل هزة أ%مست فوصلها. وف حديث الفتح وتري مكة: فقال
العباس' إ,ل� ال3ذ}خ1ر. فإ,نه لبيوتنا وقبورنا؛ ال3ذخر، بكسر المزة:

حشيشة طيبة الرائحة يسقف با البيوت فوق الشب، وهزتا زائدة. وف الديث
ف صفة مكة: وأ%ع\ذ%ق. إ,ذ}خ1ر'ها أ%ي صار له أ%ع\ذ%اق¬ . وف الديث

ذك}ر' تر ذ%خ1ي.ة%؛ هو نوع من التمر معروف؛ وقول الراعي:
فلما س.ق%ي\ناها الع.ك1يس. ت.م.ذ�ح.ت\

م.ذاخ1ر'ها، واز\د.اد. ر.ش\حاv و.ر,يد'ها
يعن أ%جوافها وأ%معاءها، ويروى خواصرها. ال4صمعي: الذاخر أ%سفل
البطن. يقال: فلن م.ل4 م.ذاخ1ر.ه' إ,ذا مل4 أ%سافل بطنه. ويقال للدابة إ,ذا

شبعت: قد م.ل4ت\ م.ذ%اخ1ر.ها؛ قال الراعي:
حت إ,ذا ق%ت.ل%ت\ أ%د\ن.ى الغ.ل1يل,، ول

ت.م\ل� م.ذ%اخ1ر.ها ل1لر_ي> والص_د.ر,
أ%بو عمرو: الذاخر السمي. أ%بو عبيدة: فرس¬ م'ذ�خ.ر¬ وهو ال�ب.ق�ى

ل�ض\ر,ه1. قال: ومن ال�ذ�خ.ر ال1س\و.اط�، وهو الذي ل ي'ع\ط1ي ما عنده



إ,ل بالس_و\ط1، وال�نثى م'ذ�خ.ر.ةD. وف الديث: حت إ,ذا كنا
ب,ث%ن,ي_ة1 أ%ذ%اخ1ر.؛ هي موضع بي مكة والدينة، وكأ%نا مسماة بمع

ال3ذ}خ1ر,.
@ذرر: ذ%ر_ الشيء4 ي.ذ�رeه: أ%خذه بأ%طراف أ%صابعه ث نثره على الشيء.

وذ%ر_ الشيء4 ي.ذ�رeه' إ,ذا ب.د_د.ه'. وذ�ر_ إ,ذا ب'د>د.. وف حديث
عمر، رضي ال عنه: ذ�ر�ي أ%ح1ر_ ل%ك1 أ%ي ذ�ر>ي الدقيق ف الق1د\ر,

ل4عمل لك ح.ر,ير.ةv. والذ�رe: مصدر ذ%ر.ر\ت'، وهو أ%خذك الشيء بأ%طراف
أ%صابعك ت.ذ�رeه' ذ%ر_ اللح السحوق على الطعام. وذ%ر.ر\ت' ال%ب_

واللح والدواء أ%ذ�رeه ذ%ر�اv: فر_قته؛ ومنه الذ�ر,ير.ة� والذ�ر'ور'،
بالفتح، لغة ف الذ�ر,ير.ة، وتمع على أ%ذ1ر_ة{؛ وقد استعاره بعض

الشعراء للع.ر.ض, تشبيهاv له بالوهر فقال:
ش.ق%ق}ت1 الق%ل}ب. ث ذ%ر.ر\ت1 فيه

ه.و.اك1، ف%ل1يم. فال}ت.أ%م. الف�ط�ور'
ليم هنا إ,ما أ%ن يكون مغياv من ل�ئ1م.، وإ,ما أ%ن يكون ف�ع1ل% من

الل�و\م, ل4ن القلب إ,ذا ن'ه,ي. كان حقيقاv أ%ن ينتهي. والذ�ر'ور': ما
ذ%ر.ر\ت.. والذ©ر.ار.ة�: ما تناثر من الشيء الذ}ر'ور,. والذ�ر,ير.ة�: ما

ان\ت'ح1ت. من قص.ب, الطYيب,. والذ�ر,ير.ة�: ف�ت.ات¬ من ق%ص.ب, الطيب
الذي ي'جاء� به من بلد الند يشبه قص.ب. النeش_اب,. وف حديث عائشة:

ط%ي_ب\ت' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل3حرامه بذ%ر,ير.ة{؛ قال: هو نوع
من الطيب مموع من أ%خلط. وف حديث النخعي: ي'ن\ث%ر' على قميص اليت

الذ�ر,ير.ة�؛ قيل: هي ف�تات' ق%ص.ب م_ا كان لن'ش_اب� وغيه؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا جاء ف كتاب أ%ب موسى. والذ�ر'ور'، بالفتح: ما ي'ذ%رe ف

eح1د�العي وعلى الق%ر\ح, من دواء يابس. وف الديث: ت.ك}ت.ح1ل� ال
بالذ�ر'ور,؛ يقال: ذ%ر.ر\ت' عين.ه إ,ذا دوايتها به. وذ%ر_ عينه بالذ�ر'ور,

ي.ذ�رeها ذ%ر�اv: ك%ح.ل%ها.
والذ�رe: ص1غار' الن_مل، واحدته ذ%ر_ةD؛ قال ثعلب: إ,ن مائة منها

وزن حبة من شعي فكأ%نا جزء من مائة، وقيل: الذ�ر_ة� ليس لا وزن، ويراد
vبا ما ي'ر.ى ف شعاع الشمس الداخل, ف النافذة؛ ومنه سي الرجل ذ%ر�ا

vوكن بأ%ب ذ%ر¼. وف حديث ج'بي بن م'ط}ع1م: رأ%يت يوم حني شيئا
أ%سود ينزل من السماء فوقع إ,ل ال4رض ف%د.ب_ مثل الذ�ر> وهزم ال



الشركي؛ الذ�رe: النمل ال4حر الصغي، واحدتا ذ%ر_ةD. وف حديث ابن
عباس: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، نى عن قتل النحلة والنملة والصeر.د1

وال�د\ه'د1؛ قال إ,براهيم ال%ر\ب,يe: إ,نا نى عن قتلهن ل4نن ل
يؤذين الناس، وهي أ%قل الطيور والدواب ضرراv على الناس ما يتأ%ذى الناس

به من الطيور كالغراب وغيه؛ قيل له: فالنملة إ,ذا عضت تقتل؛ قال: النملة
�ل ت.ع.ضe إ,نا ي.ع.ضe الذ�رe؛ قيل له: إ,ذا ع.ض_ت الذ�ر_ة

تقتل؛ قال: إ,ذا آذتك فاقتلها. قال: والنملة هي الت لا قوائم تكون ف
.eالباري وال%ر,بات، وهذه الت يتأ%ذ�ى الناس با هي الذ�ر

Dع\ل1ي_ة�وذ%ر_ ال اللق. ف ال4رض: ن.ش.ر.ه'م والذ©ر>ي_ة� ف
منه، وهي منسوبة إ,ل الذ�ر> الذي هو النمل الصغار، وكان قياسه

ذ%ر>ي_ةD، بفتح الذال، لكنه ن.س.ب¬ شاذ ل يئ إ,ل� مضموم ال4ول. وقوله
�تعال: وإ,ذ} أ%خ.ذ% ر.بeك. ن بن آدم من ظهورهم ذ�ر>ي_ات1هم؛ وذ�ر>ي_ة

الرجل: و.ل%د'ه'، والمع الذ�ر.ار,ي والذ©ر>ي_ات'. وف التنزيل
العزيز: ذ�ر>ي_ةv بعض'ها من بعض؛ قال: أ%جع القر�اء على ترك المز ف

الذر�ية، وقال يونس: أ%هل مكة يالفون غيهم من العرب فيهمزون النب_
والب.ر,ي_ة% والذ©ر>ية من ذ%ر.أ% ال اللق. أ%ي خلقهم. وقال أ%بو إ,سحق

النحوي: الذ©ر>ي_ة� غي مهموز، قال: ومعن قوله: وإ,ذ أ%خذ ربك من بن
آدم من ظهورهم ذ�ر>ي_اتم؛ أ%ن ال أ%خرج اللق من صلب آدم كالذ�ر>

حي أ%شهدهم على أ%نفسهم: أ%ل%س\ت' بربكم؟ قالوا: ب.لى، شهدوا بذلك؛ وقال
بعض النحويي: أ%صلها ذ�رeور.ةD، هي ف�ع\ل�ول%ةD، ولكن التضعيف لا كثر
أ�بدل من الراء ال4خية ياء فصارت ذ�رeوي.ة، ث أ�دغمت الواو ف الياء

فصارت ذ�ر>ي_ة، قال: وقول من قال إ,نه ف�ع\ل1ي_ة أ%قيس وأ%جود عند
النحويي. وقال الليث: ذ�ر>ي_ة ف�ع\ل1ي_ة، كما قالوا س'ر>ي_ةD، وال4صل

من الس>ر وهو النكاح. وف الديث: أ%نه رأ%ى امرأ%ة مقتولة فقال: ما
كانت هذه ت'قات1ل�، ال%ق\ خالداv فقل له: ل ت.ق}ت'ل} ذ�ر>ي_ةv ول

ع.س3يفاv؛ الذرية: اسم يمع نسل ال3نسان من ذكر وأ�نثى، وأ%صلها المز لكنهم
حذفوه فلم يستعملوها إ,ل غي مهموزة، وقيل: أ%صلها من الذ�ر> بعن

التفريق ل4ن ال تعال ذ%ر_ه'م\ ف ال4رض، والراد با ف هذا الديث
النساء ل4جل الرأ%ة القتولة؛ ومنه حديث عمر: ح'جeوا بالذ©ر>ية ل

تأ}كلوا أ%رزاقها وت.ذ%ر'وا أ%ر\باق%ها ف أ%ع\ناق1ها أ%ي ح'جeوا



بالنساء؛ وضرب ال4ر\باق.، وهي القلئد، مثلv لا ق�لYد.ت\ أ%عناق�ها من وجوب
الج، وقيل:

كن با عن ال4و\زار,.
وذ%ر>يe السيف: ف1ر,ن\د'ه وماؤه ي'ش.ب_هان1 ف الصفاء ب,م.د.ب>

النمل والذ�ر>؛ قال عبدال بن س.ب\ر.ة%:
كل ي.ن'وء� باض1ي ال%د> ذي ش'ط%ب�،

ج.ل�ى الص_ياق1ل� عن ذ%ر>ي>ه الط�ب.ع.ا
ويروى:

ج.ل الص_ياق1ل� عن ذر�يه الطبعا
يعن عن ف1ر,ن\ده؛ ويروى: عن د'ر>ي>ه1 الطبعا يعن تللؤه؛ وكذلك يروي

بيت دريد على وجهي:
،vاليوم, م.ص\د.قا �وت'خ\ر,ج' منه ض.ر_ة

وطول� السeر.ى ذ%ر�ي_ ع.ض\ب� م'ه.ن_د1
إ,نا عن ما ذكرناه من الفرند. ويروى: د'ر>ي_ ع.ض\ب� أ%ي تللؤه

وإ,شراقه كأ%نه منسوب إ,ل الدeر> أ%و إ,ل الكوكب الدeر>ي>. قال
vال4زهري: معن البيت يقول إ,ن أ%ض.ر_ به ش1د_ة اليوم أ%خرج منه م.ص\د.قا
وصباv وتلل وجهه كأ%نه ذ%ر>يe سيف. ويقال: ما أ%ب\ي.ن. ذ%ر>ي_ سيفه؛

نسب إ,ل الذ�ر>.
وذ%ر_ت1 الشمس' ت.ذ�رe ذ�ر'وراv، بالضم: طلعت وظهرت، وقيل: هو أ%و�ل

طلوعها وشروقها أ%و_ل% ما يسقط ض.و\ؤ'ها على ال4رض والشجر، وكذلك البقل
والنبت. وذ%ر_ ي.ذ�رe إ,ذا ت.خ.د_د.؛ وذ%ر_ت1 ال4رض' النبت. ذ%ر�اv؛

ومنه قول الساجع ف مطر: وث%ر\د ي.ذ�رe ب.ق}ل�ه، ول ي'ق%ر>ح' أ%صل�ه؛
يعن بالث�ر\د1 الطر. الضعيف.. ابن ال4عراب: يقال أ%صابنا مطر ذ%ر_

ب.ق}ل�ه ي.ذ�رe إ,ذا طلع وظهر؛ وذلك أ%نه ي.ذ�رe من أ%دن مطر وإ,نا
�ي.ذ�رe البقل� من مطر ق%د\ر, و.ض.ح, الك%ف> ول ي'ق%ر>ح' البقل

إ,ل� من ق%د\ر, الذراع. أ%بو زيد: ذ%ر_ البقل� إ,ذا طلع من ال4رض. ويقال:
ذ%ر_ الرجل� ي.ذ�رe إ,ذا شاب. م'ق%د_م' ر.أ}سه.

والذYر.ار': الغ.ض.ب' وال3نكار'؛ عن ثعلب، وأ%نشد لكثي:
وفيها، على أ%ن� الف�ؤ.اد. ي'ج,بeها،

ص'د'ود¬، إ,ذا لق%ي\ت'ها، وذ1ر.ار'



الفراء: ذ%ار_ت الناقة� ت.ذ%ارe م'ذ%ار_ةv وذ1ر.اراv أ%ي ساء4
خ'ل�ق�ها، وهي م'ذ%ارe، وهي ف معن الع.ل�وق وال�ذ%ائ1ر,؛ قال ومنه قول

الطيئة:
وكنت' ك%ذات1 الب.ع\ل, ذ%ار.ت بأ%ن\ف1ها،

فمن ذاك. ت.ب\غي غ%ي\ر.ه وت'هاج,ر'ه\
إ,ل� أ%نه خففه للضرورة. قال أ%بو زيد: ف فلن ذ1رار¬ أ%ي إ,عراض¬

�غضباv ك%ذ1ر.ار, الناقة. قال ابن بري: بيت الطيئة شاهد على ذ%ار.ت الناقة
بأ%نفها إ,ذا عطفت على ولد غيها، وأ%صله ذ%ار_ت\ فخففه، وهو ذ%ار.ت\

بأ%نفها، والبيت:
وكنت' كذات1 الب.و> ذ%ار.ت\ بأ%نف1ها،

فمن ذاك. ت.ب\غي ب'ع\د.ه وت'هاج,ر'ه\
قال ذلك يهجو به الز>ب\ر,قان% ويدح آل% ش.م_اس,

بن لي؛ أ%ل تراه يقول بعد هذا:
ف%د.ع\ ع.ن\ك. ش.م_اس. ب\ن. لي فإ,نم
م.وال1يك.، أ%و\ كاث1ر\ بم م.ن\ ت'كاث1ر'ه\

وقد قيل ف ذ%ار.ت\ غي' ما ذكره الوهري، وهو أ%ن يكون أ%صله
ذ%اء4ر.ت\، ومنه قيل لذه الرأ%ة م'ذ%ائ1ر¬، وهي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها ول

ي.ص\د'ق' ح'بeها فهي ت.ن,فر' عنه. والب.وe: ج,ل}د' ال�و.ار, ي'ح\ش.ى
ث�ماماv وي'قام' ح.و\ل% الناقة1 ل1ت.د1ر_ عليه.

وذ%رe: اسم.
والذ�ر\ذ%ر.ة�: تفريقك الشيء وت.ب\د1يد'ك. إ,ياه. وذ%ر\ذ%ار¬: لقب رجل

من العرب.
@ذعر: الذ©ع\ر'، بالضم: ال%و\ف' والف%ز.ع'، وهو السم. ذ%ع.ر.ه'

ي.ذ}ع.ر'ه' ذ%ع\راv فان\ذع.ر.، وهو م'ن\ذ%ع1ر¬، وأ%ذ}ع.ر.ه، كلها: أ%فزعنه
وصيه إ,ل الذ©ع\ر,؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،vوم1ث}ل الذي لقيت.، إ,ن كنت صادقا

من الش_ر> يوماv من خ.ل1يل1ك. أ%ذ}ع.ر.ا
وقال الشاعر:

غ%ي\ر.ان ش.م_ص.ه' الو'شاة� فأ%ذ}ع.ر'وا
و.ح\شاv عليك.، و.ج.د\ت.ه'ن_ س'ك�ون.ا



وف حديث حذيفة قال له ليلة ال4حزاب: ق�م\ فأ}ت1 القوم ول ت.ذ}ع.ر\ه'م
علي� يعن قريشاv، أ%ي ل ت'ق}ز,ع\ه'م\؛ يريد ل ت'ع\ل1م\ه'م\ بنفسك
وام\ش, ف خ'ف}ي.ة{ لئل� ي.ن\ف1روا منك وي'ق}ب,ل�وا ع.ل%ي_. وف حديث

نابل مول عثمان: ونن ن.ت.رام.ى بال%ن\ظ%ل فما ي.ز,يد'نا ع'م.ر' على أ%ن
يقول%: كذاك ل ت.ذ}ع.ر'وا إ,ب.ل%نا علينا أ%ي ل ت'ن.فYر'وا إ,بلنا

علينا؛ وقوله: كذاك أ%ي ح.س\ب'ك�م\. 
(* قوله: «كذاك أ%ي حسبكم» كذا ف ال4صل

والنهاية). وف الديث: ل يزال الشيطان� ذ%اع1راv من الؤمن؛ أ%ي ذ%ا
ذ�ع\ر� وخ.و\ف{ أ%و هو فاعل بعن مفعول أ%ي م.ذ}ع'ور. ورجل ذ%ع'ور:

م'ن\ذ%ع1ر¬. وامرأ%ة ذ%ع'ور¬: ت'ذ}ع.ر' من الر�ي.بة1 والكلم القبيح؛
قال:ت.ن'ول� ب.ع\ر'وف1 ال%ديث1، وإ,ن ت'ر,د\
س1و.ى ذ%اك.، ت'ذ}ع.ر\ منك. وه\ي. ذ%ع'ور'

وذ�ع1ر. فلنD ذ%ع\راv، فهو م.ذ}ع'ور¬، أ%ي أ�خ1يف..
.�والذ�ع.ر': الد_ه.ش' من الياء. والذ�ع\ر.ة�: الف%ز\ع.ة
eم�والذ�ع\ر.اء� والذ©ع\ر.ة�: الف1ن\د.و\ر.ة�، وقيل: الذ©ع\ر.ة� أ

Dو.ي>ر.ة�س'و.ي\د{. وأ%م\ر¬ ذ�ع.ر¬: م.خ'وف¬، على النسب. والذ©ع.ر.ة�: ط
.vإ,ل� م.ذ}ع'ور.ة vذ%ن.ب.ها ل تراها أ%بدا eتكون ف الشجر ت.ه'ز

وناقة ذ%ع'ور¬ إ,ذا م'س_ ض.ر\ع'ها غارت. والعرب تقول للناقة النونة:
م.ذ}ع'ور.ةD. ون'وق¬ م'ذ%ع_ر.ةD: با جنون. والذ©ع\ر.ة�: الس\ت'.

وذ�و ال3ذ}عار,: ل%ق%ب' م.ل1ك{ من ملوك اليمن ل4نه ز.ع.م'وا ح.م.ل%
الن_س\ناس. إ,ل بلد اليمن ف%ذ�ع1ر. الناس' منه، وقيل: ذ�و ال3ذ}عار,

ج.دe ت'ب_ع� كان س.ب.ى س.ب\ياv من التeر\ك1 ف%ذ�ع1ر. الناس' منهم.
ورجل ذ%اع1ر¬ وذ�ع.ر.ةD وذ�ع\ر.ةD: ذو ع'ي'وب؛ قال:

ن.واج,حاv ل ت.خ\ش. ذ�ع\ر.ات1 الذ©ع.ر\
هكذا رواه كراع بالعي والذال العجمة وذكره ف باب الذعر. قال: وأ%ما
الداعر فالبيث، وقد تقدم ذلك ف الدال الهملة، وحكيناه هنالك ما رواه

كراع من الذال العجمة.
@ذغمر: التهذيب: ابن ال4عراب: الذ�غ}م.ر,يe الس_يء� ال�ل�ق,، وكذلك

الذ©غ}م'ور'، بالذال، ال%ق�ود' الذي ل ينحل9 حقده.
@ذفر: الذ�ف%ر'، بالتحريك، والذ�ف%ر.ة� جيعاv: ش1د_ة� ذ%كاء الريح من



ط1يب أ%و ن.ت\ن، وخص اللحيان بما رائحة ال3بطي النتني؛ وقد
Dذ%ف1ر.، بالكسر، ي.ذ}ف%ر'، فهو ذ%ف1ر¬ وأ%ذ}ف%ر'، وال�نثى ذ%ف1ر.ة

وذ%ف}ر.اء�، وروضة ذ%ف1ر.ةD وم1س\ك¬ أ%ذ}ف%ر': ب.ي>ن' الذ�ف%ر,، وذ%ف1ر¬ أ%ي
ذ%ك1يe الريح، وهو أ%جوده وأ%ق}ر.ت'ه'. وف صفة الوض: وط1ين'ه\ م1س\ك¬

أ%ذ}ف%ر' أ%ي طيب الريح. والذفر، بالتحريك: يقع على الط�ي>ب, والك%ر,يه
ويفرق بينهما با يضاف إ,ليه ويوصف به؛ ومنه صفة النة وترابا: مسك أ%ذفر.

وقال ابن ال4عراب: الذ�ف%ر' الن_ت\ن'، ول يقال ف شيء من الطYيب,
ذ%ف1ر¬ إ,ل� ف السك وحده. قال ابن سيده: وقد ذكرنا أ%ن ال�ف%ر،

بالدال الهملة، الن_ت\ن, خاصة. والذ�ف%ر': الصeن.ان� وخ'ب\ث� الريح، رجل
ذ%ف1ر¬ وأ%ذ}ف%ر' وامرأ%ة ذ%ف1ر.ة وذ%ف}راء� أ%ي لما ص'نان وخ'ب\ث� ريح.
وك%ت1يب.ة ذ%ف}ر.اء� أ%ي أ%نا س.ه,ك%ةD من الديد وص.د.ئ1ه1؛ وقال لبيد

يصف كتيبة ذات د'ر'وع س.ه,ك%ت\ من ص.د.إ, الديد:
ف%خ\م.ةD ذ%ف}ر.اء�، ت'ر\ت.ى بالع'ر.ى

ق�ر\د'مان,ي�اv وت.ر\كاv كالب.ص.ل}
عدى ترتى إ,ل مفعولي ل4ن فيه معن ت'ك}س.ى، ويروى د.ف}ر.اء�؛ وقال

آخر:
وم'ؤ.و\ل%ق� أ%ن\ض.ج\ت' ك%ي_ة% ر.أ}س1ه1،
ف%ت.ر.ك}ت'ه ذ%ف1راv كريح ال%و\ر.ب,

وقال الراعي وذكر إ,بلv رعت الع'ش\ب. وز.ه\ر.ه'، وو.ر.د.ت\ ف%ص.د.ر.ت\
عن الاء، فكلما صدرت عن الاء ن.د1ي.ت\ ج'ل�ودها وفاحت منها رائحة طيبة،

فيقال لذلك فأ}ر.ة� ال3ب,ل,، فقال الراعي:
لا فأ}ر.ةD ذ%ف}ر.اء� كل� ع.ش1ي_ة{،

كما ف%ت.ق. الكاف�ور. بال1س\ك1 فات1ق�ه\
وقال ابن أ%حر:

ب,ه.ج\ل� م1ن\ ق%س.ا ذ%ف1ر, ال�ز.امى،
ت.د.اع.ى ال1ر\ب,ي.اء� به ح.ن,ين.ا

أ%ي ذكي� ريح الزامى: طيبها.
والذYف}ر.ى من الناس ومن جيع الدواب: من ل%د'ن1 ال%ق%ذY إ,ل نصف

الق%ذ%ال,، وقيل: هو العظم الشاخص خلف ال�ذن، بعضهم يؤنثها وبعضهم ينو�نا
إ,شعاراv بال3لاق، قال سيبويه: وهي أ%قلهما. الليث: الذYف}ر.ى من



القفا هو الوضع الذي ي.ع\ر.ق' من البعي خلف ال�ذن، وها ذ1ف}ر.يان1 من كل
شيء. الوهري: يقال هذه ذ1ف}ر.ى أ%سيلة؛ ل تنو�ن ل4ن أ%لفها للتأ}نيث،

وهي مأ}خوذة من ذ%ف%ر, الع.ر.ق, ل4نا أ%و�ل ما ت.ع\ر.ق' من البعي.
وف الديث: فمسح رأ}س البعي وذ1ف}ر.اه'؛ ذ1ف}ر.ى البعي: أ%صل� أ�ذنه،

والذYف}ر.ى مؤنثة وأ%لفها للتأ}نيث أ%و لل3لاق، ومن العرب من يقول هذه
ذ1ف}رÝى فيصرفها كأ%نم يعلون ال4لف فيها أ%صلية، وكذلك يمعونا على

الذ�ف%ار.ى، وقال القتيب: ها ذ1ف}ر.يان1؛ وال%ق%ذ�ان وها أ�صول
ال�ذني وأ%ول ما ي.ع\ر.ق' من البعي. وقال شر: الذYف}ر.ى عظم ف أ%على
العنق من ال3نسان عن يي النقرة وشالا، وقيل: الذYف}ر.يان1 ال%ي\د.ان1

اللذان عن يي النقرة وشالا.
والذYف1رe من ال3بل: العظيم الذYف}ر.ى، وال�نثى ذ1ف1ر_ةD، وقيل:

الذYف1ر_ة� النجيبة الغليظة الرقبة. أ%بو عمرو: الذYف1رe العظيم من
ال3بل. أ%بو زيد: بعي ذ1ف1رe، بالكسر مشدد الراء، أ%ي عظيم الذYف}ر.ى،

وناقة ذ1ف1ر_ةD وحار ذ1ف1رÒ وذ1ف%رÒ: صلب شديد، والكسر أ%على.
والذYف1رe أ%يضاv: العظيم ال%ل}ق,. قال الوهري: الذYف1رe الشاب الطويل

التامe ال%ل}د'.
واس\ت.ذ}ف%ر. بال4مر: اشتد� عزمه عليه وص.ل�ب. له؛ قال ع.د1يe بن

الر>ق%اع:
واس\ت.ذ}ف%ر'وا ب,ن.وÝى ح.ذ�اء� ت.ق}ذ1ف�ه'م\

إ,ل أ%قاصي ن.واه'م\، ساع.ة% ان\ط%ل%ق�وا
وذ%ف1ر. النبت: كثر؛ عن أ%ب حنيفة، وأ%نشد:

ف وار,س� من الن_ج,يل, قد ذ%ف1ر\
وقيل ل4ب عمرو بن العلء: الذYف}ر.ى من الذ�ف%ر,؟ قال: نعم؛

وال1ع\ز.ى من ال%ع.ز؟ فقال: نعم؛ بعضهم ينو�نه ف النكرة ويعل أ%لفه لل3لاق
بدرهم وه1ج\ر.ع�؛ والمع ذ1ف}ر.يات¬ وذ%ف%ار.ى، بفتح الراء، وهذه ال4لف
ف تقدير ال3نقلب عن الياء، ومن ث قال بعضهم ذ%ف%ار� مثل صحار�.

والذ�ف}ر.اء�: بقلة ر,ب\ع1ي_ةD د.شت1ي_ةD تبقى خضراء حت يصيبها
البد، واحدتا ذ%ف}راء4ةD، وقيل: هي ع'ش\ب.ةD خبيثة الريح ل يكاد الال

يأ}كلها، وف الكم: ل يرعاها الال؛ وقيل: هي شجرة يقال لا ع1ط}ر'
ال4مة، وقال أ%بو حنيفة: هي ضرب من ال%م\ض,، وقال مرة: الذ�ف}ر.اء� عشبة



خضراء ترتفع مقدار الشب مدو�رة الورق ذات أ%غصان ول زهرة لا وريها ريح
�الف�ساء3؛ ت'ب.خ>ر ال3بل وهي عليها حراص¬، ول تتبي تلك الذ�ف%ر.ة
ف اللب، وهي م'ر_ةD، وم.نابتها الغ.ل}ظ�؛ وقد ذكرها أ%بو النجم ف

الرياض فقال:
ت.ظ%ل© ح1ف}ر.اه'، من الت_ه.دeل,،

ف ر.و\ض, ذ%ف}ر.اء4 ورع'ل� م'خ\ج,ل,
والذ�ف1ر.ة�: نب\ت.ةD تنبت و.س\ط% الع'ش\ب، وهي قليلة ليست بشيء تنبت

ف ال%ل%د1 على ع1ر\ق� واحد، لا ثرة صفراء تشاكل ال%ع\د.ة% ف ريها.
والذ�ف}ر.اء�: نب\ت.ةD طيبة الرائحة. والذ�ف}ر.اء�: نبتة منتنة.

وف حديث مسيه إ,ل ب.د\ر�: أ%نه ج.ز.ع. الص_ف}ر.اء4 ث ص.ب_ ف
ذ%ف1ر.ان؛ هو بكسر الفاء، واد{ هناك.

@ذكر: الذYك}ر': ال1ف}ظ� للشيء ت.ذ}ك�ر'ه. والذYك}ر' أ%يضاv: الشيء
يري على اللسان. والذYك}ر': ج.ر\ي' الشيء على لسانك، وقد تقدم أ%ن

الذYك}ر. لغة ف الذكر، ذ%ك%ر.ه' ي.ذ}ك�ر'ه ذ1ك}راv وذ�ك}راv؛ ال4خية عن
سيبويه. وقوله تعال: واذكروا ما فيه؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه اد\ر'س'وا ما

فيه. وت.ذ%ك�ر.ه' واذ�ك%ر.ه' واد_ك%ر.ه' واذ}د.ك%ر.ه'، قلبوا تاء
اف}ت.ع.ل% ف هذا مع الذال بغي إ,دغام؛ قال:

ت'ن\حي على الش_وك1 ج'ر.ازاv م1ق}ض.با،
وال%مe ت'ذ}ر,يه1 اذ}د1كاراv ع.ج.ب.ا

(* قوله: «والم تذريه إل» كذا بال4صل والذي ف شرح ال4شون:
«والرم وتذريه اذدراء عجبا» أ%تى به شاهداv على جواز ال3ظهار بعد قلب تاء

الفتعال دالv بعد الذال. والرم، بفتح الاء فسكون الراء الهملة: نبت
وشجر أ%و البقلة المقاء كما ف القاموس، والضمي ف تذريه للناقة، واذدراء

مفعول مطلق لتذريه موافق له ف الشتقاق، انظر الصبان).
قال ابن سيده: أ%ما اذ�ك%ر. واد_ك%ر فإ,بدال إ,دغام، وأ%ما الذYك}ر'

والد>ك}ر' لا رأ%وها قد انقلبت ف اذ�ك%ر. الذي هو الفعل الاضي
قلبوها ف الذYك}ر, الذي هو جع ذ1ك}ر.ة{.

واس\ت.ذ}ك%ر.ه': كاذ�ك%ر.ه؛ حكى هذه ال4خية أ%بو عبيد عن أ%ب زيد
فقال: أ%ر\ت.م\ت' إ,ذا ربطت. ف إ,صبعه خيطاv ي.س\ت.ذ}ك1ر' به حاج.ت.ه.
وأ%ذ}ك%ر.ه إ,ياه: ذ%ك�ر.ه'، والسم الذYك}ر.ى. الفراء: يكون الذYك}ر.ى



بعن الذYك}ر,، ويكون بعن الت_ذ%ك©ر, ف قوله تعال: وذ%كYر\ فإ,ن
الذYك}ر.ى تنفع الؤمني. والذYك}ر' والذYك}رى، بالكسر: نقيض النسيان،

وكذلك الذ©ك}ر.ة�؛ قال كعب بن زهي:
أ%ن_ى أ%ل%م_ ب,ك. ال%يال� ي.ط1يف'،
وم.طاف�ه ل%ك. ذ�ك}ر.ةD وش'ع'وف'

.vوأ%طاف. أ%يضا vوم.ط%افا vي.ط1يف' ط%ي\فا �يقال: طاف اليال
والشeع'وف': الول�وع' بالشيء حت ل يعدل عنه. وتقول: ذ%ك�ر\ت'ه ذ1ك}ر.ى؛ غي

م'ج\ر.اة{. ويقال: اج\ع.ل}ه منك على ذ�ك}ر� وذ1ك}ر� بعن. وما زال ذلك من
على ذ1ك}ر� وذ�ك}ر�، والضم أ%على، أ%ي ت.ذ%ك©ر�. وقال الفراء:

الذYك}ر' ما ذكرته بلسانك وأ%ظهرته. والذ©ك}ر' بالقلب. يقال: ما زال من على
vصبعه خيطا�ذ�ك}ر� أ%ي ل أ%ن\س.ه. واس\ت.ذ}ك%ر. الرجل%: ربط ف أ

لي.ذ}ك}ر. به حاجته. والت_ذك1ر.ة�: ما ت'س\ت.ذ}ك�ر' به الاجة. وقال أ%بو حنيفة
ف ذ1ك}ر, ال4ن\واء: وأ%ما ال%ب\ه.ة� ف%ن.و\ؤ'ها من أ%ذ}ك%ر, ال4ن\واء

وأ%شهرها؛ فكأ%ن قوله من أ%ذ}ك%ر,ها إ,نا هو على ذ1ك�ر. وإ,ن ل يلفظ
به وليس على ذ%ك1ر.، ل4ن أ%لفاظ فعل التعجب إ,نا هي من ف1ع\ل, الفاعل ل

من ف1ع\ل, الفعول إ,ل� ف أ%شياء قليلة. واس\ت.ذ}ك%ر. الشيء4:
د.ر.س.ة% للذYك}ر,. والس\ت1ذ}كار': الد>ر.اس.ة� للحفظ. والت_ذ%ك©ر: تذكر
ما أ�نسيته. وذ%ك%ر\ت' الشيء بعد النسيان وذ%ك}رت'ه بلسان وبقلب
وت.ذ%ك�ر\ت'ه وأ%ذ}ك%ر\ت'ه غيي وذ%ك�ر\ت'ه بعنÝى. قال ال تعال: واد_ك%ر.

بعد أ�م_ة{؛ أ%ي ذ%م.ر. بعد ن,س\يان، وأ%صله اذ}ت.ك%ر. ف%أ�دغم.
والتذكي: خلف التأ}نيث، والذ�ك%ر' خلف ال�نثى، والمع ذ�ك�ور¬
وذ�ك�ور.ةD وذ1ك%ار¬ وذ1ك%ار.ةD وذ�ك}رانD وذ1ك%ر.ةD. وقال كراع: ليس ف
Dع\لن إ,ل� الذ�ك%ر'. وامرأ%ة ذ%ك1ر.ة�الكلم ف%ع.لD يكسر على ف�ع'ول وف

وم'ذ%ك�ر.ةD وم'ت.ذ%كYر.ةD: م'ت.ش_ب.هةD بالذ©ك�ور,. قال بعضهم:
إ,ياكم وك�ل� ذ%ك1ر.ة م'ذ%ك�ر.ة{ ش.و\هاء4 ف%و\هاء4 ت'ب\ط1ل� ال%ق>

بالب'كاء، ل تأ}كل من ق1ل�ة{ ول ت.ع\ت.ذ1ر' من ع1ل�ة، إ,ن أ%قبلت
Dم'ت.ش.ب>ه.ة :Dأ%ع\ص.ف%ت\ وإ,ن أ%د\ب.ر.ت\ أ%غ}ب.ر.ت\. وناقة م'ذ%ك�ر.ة

بال%م.ل, ف ال%ل}ق, وال�ل�ق,؛ قال ذو الرمة:
م'ذ%ك�ر.ةD ح.ر\ف¬ س1ن.اد¬، ي.ش'ل©ها

و.ظ1يف¬ أ%ر.حe ال%ط}و,، ظ%م\آن� س.ه\و.ق'



ويوم م'ذ%ك�ر¬: إ,ذا و'ص1ف. بالش>د�ة1 والصعوبة وكثرة القتل؛ قال
لبيد:فإ,ن كنت1 ت.ب\غ1ي. الك1رام.، فأ%ع\و,ل1ي

أ%با حاز,م�، ف ك�لY م'ذ%ك�ر,
وطريق م'ذ%ك�ر¬: م.خ'وف¬ ص.ع\ب¬.

وأ%ذ}ك%ر.ت1 الرأ%ة� وغ%ي\ر'ها فهي م'ذ}ك1ر¬: ولدت ذ%ك%راv. وف الدعاء
للح'ب\ل%ى: أ%ذ}ك%ر.ت\ وأ%ي\س.ر.ت\ أ%ي ولدت ذ%ك%راv وي'س>ر. عليها.

وامرأ%ة م'ذ}ك1ر¬: ولدت ذ%ك%راv، فإ,ذا كان ذلك لا عادة فهي م1ذ}كار¬،
وكذلك الرجل أ%يضاv م1ذ}كار¬؛ قال رؤ\بة:

إ,ن� ت.م1يماv كان ق%ه\باv من عاد\،
أ%ر\أ%س. م1ذ}كاراv، كثي. ال4و\لد\

ويقال: كم الذYك%ر.ة� من و.ل%د1ك؟ أ%ي الذ©ك�ور' وف الديث: إ,ذا غلب
ماء� الرجل ماء4 الرأ%ة أ%ذ}ك%ر.ا؛ أ%ي ولدا ذكراv، وف رواية: إ,ذا

سبق ماء� الرجل ماء4 الرأ%ة أ%ذ}ك%ر.ت\ بإ,ذن ال أ%ي ولدته ذكراv. وف
حديث عمر: ه.ب,ل%ت1 الو.اد1ع1ي_ أ�مeه' لقد أ%ذ}ك%ر.ت\ به أ%ي جاءت به

ذكراv ج.ل}داv. وف حديث طارق مول عثمان: قال لبن الزبي حي ص'ر,ع.:
وال ما ولدت النساء أ%ذ}ك%ر. منك؛ يعن ش.ه\ماv ماضياv ف ال�مور. وف

حديث الزكاة: ابن لبون ذكر؛ ذكر الذكر تأ}كيداv، وقيل: تنبيهاv على نقص
الذكورية ف الزكاة مع ارتفاع السن، وقيل: ل4ن البن يطلق ف بعض

اليوانات على الذكر وال�نثى كابن آوى وابن ع'ر\س� وغيها، ل يقال فيه بنت آوى
ول بنت عرس فرفع ال3شكال بذكر الذ�ك%ر,. وف حديث الياث: ل4و\ل%ى

رجل ذ%ك%ر�؛ قيل: قاله احترازاv من النثى، وقيل: تنبيهاv على اختصاص
vأ%ن,فا vشجاعا vالرجال بالتعصيب للذكورية. ورجل ذ%ك%ر¬: إ,ذا كان قوي�ا

أ%ب,ي�اv. ومطر ذ%ك%ر¬: شديد¬ واب,لD؛ قال الفرزدق:
ف%ر'ب_ ربيع� بالب.لل1يق قد، ر.ع.ت\
ب,م'س\ت.ن> أ%غ}ياث{ ب'عاق ذ�ك�ور'ها

وق%و\لD ذ%ك%ر¬: ص'ل}ب¬ م.ت1ي. وشعر ذ%ك%ر¬: ف%ح\لD. وداهية م'ذ}ك1ر¬:
ل يقوم لا إ,ل� ذ�ك}ران� الرجال، وقيل: داهية م'ذ}ك1ر¬ شديدة؛ قال

العدي:
وداه1ي.ة{ ع.م\ياء4 ص.م_اء4 م'ذ}ك1ر�،

ت.د1رe ب,س.م¼ من د.م� ي.ت.ح.ل�ب'



وذ�ك�ور' الطYيب,: ما يصلح للرجال دون النساء نو ال1س\ك1 والغالية
والذ�ر,ير.ة. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: أ%نه كان يتطيب ب,ذ1كار.ة1

الطYيب,؛ الذكارة، بالكسر: ما يصلح للرجال كالسك والعنب والعود، وهي
جع ذ�ك%ر�، والذ©ك�ور.ة� مثله؛ ومنه الديث: كانوا يكرهون ال�ؤ.ن>ث% من

الطيب ول ي.ر.و\ن% ب,ذ�ك}ور.ت1ه بأ}ساv؛ قال: هو ما ل ل%و\ن% له
ي.ن\ف�ض' كالع'ود والكافور والعنب، والؤن_ث طيب النساء كال%ل�وق

والزعفران. وذ�كور' الع'ش\ب,: ما غ%ل�ظ وخ.ش'ن.. وأ%رض م1ذ}كار¬: ت'ن\ب,ت' ذكور.
الع'ش\ب,، وقيل: هي الت ل تنبت، وال4و�ل أ%كثر؛ قال كعب:

وع.ر.ف}ت' أ%ن>ي م'ص\ب,ح¬ ب,م.ض1يعة{
غ%ب\راء4، ي.ع\ز,ف' ج,نeها، م1ذكار,

ال4صمعي: فلة م1ذ}كار¬ ذات أ%هوال؛ وقال مرة: ل يسلكها إ,ل9
الذ�ك%ر' من الرجال. وف%لة م'ذ}ك1ر¬: تنبت ذكور البقل، وذ�ك�ور'ه: ما خ.ش'ن.

منه وغ%ل�ظ%، وأ%ح\ر.ار' البقول: ما ر.ق_ منه وطاب. وذ�ك�ور' البقل: ما
غلظ منه وإ,ل الرارة هو.

والذYك}ر': الصيت' والثناء. ابن سيده: الذYك}ر' الص>يت' يكون ف
الي والشر. وحكي أ%بو زيد: إ,ن فلناv ل%ر.ج'لD لو كان له ذ�ك}ر.ةD أ%ي

ذ1ك}ر¬. ورجل ذ%ك1ي¬ وذ1كYي¬: ذو ذ1ك}ر�؛ عن أ%ب زيد. والذYك}ر':
ذ1ك}ر' الشرف والص>يت. ورجل ذ%ك1ي¬: ج.ي>د¬ الذYك}ره وال1ف}ظ1.

والذYك}ر': الشرف. وف التنزيل: وإ,نه ل%ذ1ك}ر¬ لك ولقومك؛ أ%ي القرآن شرف لك
ولم. وقوله تعال: ور.ف%ع\ن.ا لك ذ1ك}ر.ك.؛ أ%ي ش.ر.ف%ك.؛ وقيل: معناه

إ,ذا ذ�ك1ر\ت' ذ�ك1ر\ت. معي. والذYك}ر': الكتاب الذي فيه تفصيل الد>ين,
وو.ض\ع' ال1ل%ل,، وك�ل© كتاب من ال4نبياء، عليهم السلم، ذ1ك}ر¬.

والذYك}ر': الصلة� ل والدعاء� إ,ليه والثناء عليه. وف الديث: كانت
ال4نبياء، عليهم السلم، إ,ذا ح.ز.ب.ه'م\ أ%م\ر¬ ف%ز,ع'وا إ,ل الذكر، أ%ي

إ,ل الصلة يقومون فيصلون. وذ1ك}ر' ال%ق>: هو الص_كe، والمع ذ�ك�ور'
ح'ق�وق�، ويقال: ذ�ك�ور' ح.ق¼. والذYك}ر.ى: اسم للت_ذ}ك1ر.ة1. قال أ%بو

العباس: الذكر الصلة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء
والذكر الشكر والذكر الطاعة.

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ث جلسوا عند ال%ذ}ك%ر حت بدا حاج,ب'
الشمس؛ ال%ذ}ك%ر موضع الذYك}ر,، كأ%نا أ%رادت عند الركن ال4سود أ%و



ال1ج\ر,، وقد تكرر ذ1ك}ر' الذ9ك}ر, ف الديث ويراد به تجيد ال
�وتقديسه وتسبيحه وتليله والثناء عليه بميع مامده. وف الديث: القرآن

ذ%ك%ر¬ ف%ذ%كYر'وه؛ أ%ي أ%نه جليل خ.ط1ي¬ فأ%ج,ل©وه. ومعن قوله تعال:
ول%ذ1ك}ر' ال أ%ك}ب.ر'؛ فيه وجهان: أ%حدها أ%ن ذكر ال تعال إ,ذا ذكره

العبد خي للعبد من ذكر العبد للعبد، والوجه الخر أ%ن ذكر ال ينهى عن
الفحشاء والنكر أ%كثر ما تنهى الصلة. وقول ال عز وجل: س.م1ع\نا

ف%تÝى ي.ذ}ك�ر'ه'م\ يقال له إ,براهيم؛ قال الفراء فيه وف قول ال تعال:
أ%هذا الذي ي.ذ}ك�ر' آل1ه.ت.ك�م\، قال: يريد ي.ع1يب' آلتكم، قال: وأ%نت

قائل للرجل لئن ذ%ك%ر\ت.ن,ي ل%ت.ن\د.م.ن_، وأ%نت تريد بسوء، فيجوز ذلك؛
قال عنترة:

ل ت.ذ}ك�ر,ي ف%ر.سي وما أ%ط}ع.م\ت'ه،
فيكون% ج,ل}د'ك1 مثل% ج,ل}د1 ال4ج\ر.ب,

أ%راد ل ت.ع1يب م'ه\ري فجعل الذYك}ر. عيباv؛ قال أ%بو منصور: وقد
أ%نكر أ%بو اليثم أ%ن يكون الذYك}ر' عيباv؛ وقال ف قول عنترة ل تذكري
فرسي: معناه ل تولعي ب,ذ1ك}ر,ه1 وذ1ك}ر, إ,يثاري إ,ياه دون العيال. وقال

الزجاج نواv من قول الفراء، قال: ويقال فلن ي.ذ}ك�ر الناس. أ%ي يغتابم
ويذكر عيوبم، وفلن يذكر ال أ%ي يصفه بالعظمة ويثن عليه ويوحده،

vك}ر, ما ع'ق1ل% معناه. وف حديث علي�: أ%ن علي�اYوإ,نا يذف مع الذ
ي.ذ}ك�ر' فاطمة يطبها، وقيل: ي.ت.ع.ر_ض' ل1ط}ب.ت1ها، ومنه حديث عمر: ما

حلفت' با ذ%اك1راv ول آثراv أ%ي ما تكلمت با حالفاv، من قولك: ذكرت لفلن
حديث كذا وكذا أ%ي قلته له، وليس من الذYك}ر بعد النسيان.

والذ©ك%ار.ة�: حل النخل؛ قال ابن دريد: وأ%حسب أ%ن بعض العرب ي'س.م>ي
الس>م.اك. الر_ام1ح. الذ�ك%ر.. والذ�ك%ر': معروف، والمع ذ�ك�ور¬

وم.ذاك1ي'، على غي قياس، كأ%نم فرقوا بي الذ�ك%ر, الذي هو الفحل وبي
الذ�ك%ر, الذي هو العضو. وقال ال4خفش: هو من المع الذي ليس له واحد

مثل الع.ب.اديد وال4بابيل؛ وف التهذيب: وجعه الذYكار.ة� ومن أ%جله يسمى
ما يليه ال%ذ%اك1ي.، ول يفرد، وإ,ن أ�فرد ف%م'ذ%ك�ر¬ مثل م'ق%د_م�

وم.ق%اد1ي. وف الديث: أ%ن عبداv أ%بصر جارية لسيدة فغار السيد'
ف%ج.ب_ م.ذ%اك1ي.ه؛ هي جع الذ�ك%ر, على غي قياس. ابن سيده: والذاكي

منسوبة إ,ل الذ�ك%ر,، واحدها ذ%ك%ر¬، وهو من باب م.حاس1ن. وم.لم1ح..



والذ�ك%ر' والذ�ك1ي' من الديد: أ%ي\ب.س'ه وأ%ش.دeه وأ%ج\و.د'ه، وهو خلف'
ال4ن,يث1، وبذلك يسمى السيف م'ذ%ك�راv ويذكر به القدوم والفأ}س ونوه،

أ%عن بالذ�ك%ر, من الديد.
ويقال: ذهبت\ ذ�ك}ر.ه' السيف وذ�ك}ر.ه' الر_ج'ل, أ%ي ح1د_ت'هما. وف

vس\ل�الديث: أ%نه كان يطوف ف ليلة على نسائه ويغتسل من كل واحدة منهن غ
فسئل عن ذلك فقال: إ,نه أ%ذ}ك%ر'؛ أ%ي أ%ح.دe. وسيف¬ ذو ذ�ك}ر.ة{ أ%ي

صار,م¬، والذ©ك}ر.ة�: القطعة من الفولذ تزاد ف رأ}س الفأ}س وغيه، وقد
ذ%ك�ر\ت' الفأ}س. والسيف.؛ أ%نشد ثعلب:

،Dم'ذ%ك�ر.ة Dك}ر.ة�ص.م\ص.ام.ةD ذ
ي'ط%ب�ق' الع.ظ}م. ول ي.ك}س3ر'ه\

وقالوا ل1لفه1: ال4ن,يث�. وذ�ك}ر.ه' السيف والرجل: ح1د_ت'هما. ورجل
ذ%ك1ي¬: أ%ن,ف¬ أ%ب,يe. وس.ي\ف م'ذ%ك�ر¬: ش.ف}ر.ت'ه حديد ذ%ك%ر¬

وم.ت\ن'ه أ%ن,يثD، يقول الناس إ,نه من عمل الن. ال4صمعي: ال�ذ%ك�ر.ة� هي
السيوف ش.ف%ر.ات'ها حديد ووصفها كذلك. وسيف م'ذ%ك�ر¬ أ%ي ذو ماء.
وقوله تعال: ص والقرآن ذي الذYك}ر,؛ أ%ي ذي الش_ر.ف1. وف الديث:
إ,ن الرجل ي'ق%ات1ل� لي'ذ}ك%ر ويقاتل لي'ح\م.د.؛ أ%ي ليذكر بي الناس ويوصف
بالشجاعة. والذYك}ر': الشرف والفخر. وف صفة القرآن: الذYك}ر الكيم

أ%ي الشرف الكم العاري من الختلف.
وتذكر: بطن من ربيعة، وال عز وجل أ%علم.

@ذمر: الذ�م\ر': الل�و\م' وال%ضe معاv. وف حديث علي�، عليه السلم:
أ%ل وإ,ن الشيطان قد ذ%م_ر. ح1ز\ب.ه أ%ي حضهم وشجعهم؛ ذ%م.ر.ه
ي.ذ}م'ر'ه ذ%م\راv: لم.ه' وح.ض_ه' وح.ث�ه'. وت.ذ%م_ر. هو: لم نفسه، جاء

مطاوعه على غي الفعل. وف حديث صلة الوف: ف%ت.ذ%ام.ر. الشركون وقالوا
ه.ل� كنا حلنا عليهم وهم ف الصلة؛ أ%ي ت.لو.م'وا على ترك الف�ر\ص.ة1،

وقد تكون بعن ت.حاضeوا على القتال. والذ�م\ر': ال%ث© مع ل%و\م�
واس\ت1ب\طاء�. وسعت' له ت.ذ%مeراv أ%ي تغضباv. وف حديث موسى، عليه
السلم: أ%نه كان ي.ت.ذ%م_ر' على ربه أ%ي ي.ج\ت.ر,ئ' عليه ويرفع صوته ف

عتابه؛ ومنه حديث طلحة لا أ%سلم: إ,ذا أ�م�ه ت'ذ}م>ر'ه وت.س'بeه' أ%ي
ت'ش.ج>ع'ه على ترك ال3سلم وتسبه على إ,سلمه. وذ%م.ر. ي.ذ}م'ر' إ,ذا

غ%ض1ب.؛ ومنه الديث: وأ�م أ%ين ت.ذ}م'ر' وت.ص\خ.ب'؛ ويروى: ت'ذ%م>ر'،



.vأ%ي م'ت.ه.د>دا vبالتشديد؛ ومنه الديث: فجاء عمر ذ%ام1را
والذYمار': ذ1مار' الرجل� وهو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحايته والدفع

عنه وإ,ن ض.ي_عه لزمه الل�و\م'. أ%بو عمرو: الذYمار' ال%ر.م'
وال4هل، والذYمار': ال%و\زة، والذYمار: ال%ش.م'، والذYمار: ال4نساب.
وموضع' الت_ذ%مeر,: موضع' الفيظة إ,ذا اس\ت'ب,يح.. وفلن حامي الذYمار

إ,ذا ذ�م>ر. غ%ض1ب. وح.مى؛ وفلنD أ%م\ن.ع' ذ1ماراv من فلن. ويقال:
الذYمار' ما وراء الرجل ما ي.ح1قe عليه أ%ن ي.ح\م1ي.ه' ل4نم قالوا حامي

الذYمار كما قالوا حامي القيقة؛ وسي ذماراv ل4نه يب على أ%هله
الت_ذ%مeر' له، وسيت حقيقة ل4نه ي.ح1قe على أ%هلها الدفع عنها. وف حديث

علي: أ%ل إ,ن عثمان ف%ض.ح. الذYمار. فقال النب، صلى ال عليه وسلم:
م.ه\ الذYمار' ما لزمك ح1ف}ظ�ه ما وراءك ويتعلق بك. وف حديث أ%ب

سفيان: قال يوم الفتح: ح.ب_ذ%ا ي.و\م' الذYمار؛ يريد ال%ر\ب. ل4ن
ال3نسان يقاتل على ما يلزمه حفظه.

وت.ذ%ام.ر. القوم' ف الرب: ت.حاضeوا. والقوم' ي.ت.ذام.ر'ون% أ%ي
ي.ح'ضe بعضهم بعضاv على ال1د_ ف القتال؛ ومنه قوله:

ي.ت.ذام.ر'ون% ك%ر.ر\ت' غي. م'ذ%م_م,
والقائد ي.ذ}م'ر' أ%صحاب.ه إ,ذا لمهم وأ%سعهم ما كرهوا ليكون أ%ج.د_

vر' من ذلك اشتقاقه، وهو أ%ن يفعل الرجل فعلeلم ف القتال؛ والت_ذ%م
ل يبالغ ف نكاية العدو� فهو ي.ت.ذ%م_ر' أ%ي يلوم نفسه ويعاتبها كي

ي.ج,د_ ف ال4مر. الوهري: وأ%قبل فلن ي.ت.ذ%م_ر' كأ%نه يلوم نفسه على
فائت. ويقال: ظ%ل� ي.ت.ذ%م_ر' على فلن إ,ذا تنكر له وأ%وعده. وف

الديث: فخرج يتذمر؛ أ%ي يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذYمار. والذ�م1ر':
الشجاع. ورجل ذ%م1ر¬ وذ1م\ر¬ وذ1م1رÒ وذ%م1ي¬: شجاع من قوم أ%ذ}مار�،

وقيل: شجاع م'ن\ك%ر¬، وقيل: م'ن\ك%ر¬ شديد، وقيل: هو الظريف اللبيب
ال1ع\وان�، وجع' الذ�م1ر, والذYم\ر, والذ�م1ي أ%ذ}مار¬ مثل ك%ب,د{ وك1ب\د

وك%ب,يد{ وأ%كب\اد{، وجع الذYم1ر> مثل ف1ل1ز¼ ذ1م1رeون%، والسم
.�الذ�مار.ة

وال�ذ%م_ر': الق%ف%ا، وقيل: ها عظمان ف أ%صل القفا، وهو الذYف}رى،
وقيل: الكاهل؛ قال ابن مسعود: انتهيت' يوم بدر إ,ل أ%ب جهل وهو صريع

فوضعت رجلي ف م'ذ%م_ر,ه فقال: يا ر'و.ي\ع1ي. الغ.ن.م, لقد ار\ت.ق%ي\ت.



م'ر\ت.قvى ص.ع\باv قال: فاح\ت.ز.ز\ت' رأ}سه؛ قال ال4صمعي: ال�ذ%م_ر'
هو الكاهل والع'ن'ق' وما حوله إ,ل الذYف}ر.ى، وهو الذي ي'ذ%م>ر'ه

ال�ذ%م>ر'. وذ%م.ر.ه' ي.ذ}م'ر'ه' وذ%م_ره: ل%م.س م'ذ%م_ر.ه'.
وال�ذ%م>ر': الذي يدخل يده ف حياء الناقة لينظر أ%ذكر جنينها أ%م أ�نثى، سي بذلك

ل4نه يضع يده ف ذلك الوضع فيعرفه؛ وف الكم: ل4نه ي.ل}م1س'
م'ذ%م_ر.ه' فيعرف ما هو، وهو الت_ذ}م1ي'؛ قال الكميت:

وقال ال�ذ%م>ر' للن_ات1ج,ي.:
م.ت.ى ذ�م>ر.ت\ ق%ب\ل1ي. ال4ر\ج'ل�؟

يقول: إ,ن التذمي إ,نا هو ف ال4عناق ل ف ال4رجل. وذ%م.ر. ال4سد'
أ%ي ز.أ%ر.، وهذا مثل ل4ن التذمي ل يكون إ,ل� ف الرأ}س، وذلك أ%نه

يلمس ل%ح\ي.ي, ال%ن,ي,، فإ,ن كانا غليظي كان فحلv، وإ,ن كانا رقيقي
كان ناقة، فإ,ذا ذ�م>ر.ت الر>ج\ل� فال4مر منقلب؛ وقال ذو الرمة:

ح.ر.اجيج' ق�ود¬ ذ�م>ر.ت\ ف نتاج,ها،
ب,ناحي.ة1 الش�ح\ر, الغ'ر.ي\ر, وش.د\ق%م,

يعن أ%نا من إ,بل هؤلء فهم ي'ذ%م>ر'ونا.
وذ1مار¬، بكسر الذال 

(* قوله: «بكسر الذال إل» هذا قول أ%كثر أ%هل
الديث، وذكره ابن دريد بالفتح. وقوله: وجد ف أ%ساسها إ,ل عبارة ياقوت: وجد

ف أ%ساس الكعبة لا هدمتها قريش إ,ل ونسبه لبن دريد أ%يضاv). موضع
باليمن، وو'ج,د. ف أ%ساسها لا هدمتها قريش ف الاهلية ح.ج.ر¬ مكتوب¬ فيه

بال�س\ن.د1: لن م'ل}ك' ذ1مار؟ ل1ح1م\ي.ر ال4خ\يار. لن ملك ذمار؟
للحبشة ال4شرار. لن ملك ذمار؟ لفارس ال4حرار. لن ملك ذمار؟ لقريش

التجار. وقد ورد ف الديث ذكر ذ1مار، بكسر الذال وبعضهم يفتحها، اسم قرية
باليمن على مرحلتي من صنعاء، وقيل: هو اسم صنعاء. وذ%و\م.ر': اسم.

@ذمقر: اذ}م.ق%ر_ اللب' وام\ذ%ق%ر_: ت.ق%ط�ع.، وال4ول أ%عرف، وكذلك
الد_م'.

@ذهر: ذ%ه1ر. ف�وه'، فهو ذ%ه1ر¬: اس\و.د_ت\ أ%سنان'ه، وكذلك ن.و\ر'
ال%و\ذان1؛ قال:

كأ%ن ف%اه ذ%ه1ر' ال%و\ذان1
@ذير: الذYيار'، غي' مهموز: الب.ع.ر'، وقيل: الب.ع.ر' الر_ط}ب'



ي'ض.م_د' به ال3ح\ل1يل� وأ%خ\لف' الناقة ذات اللب إ,ذا أ%رادوا ص.ر_ها
لئل� ي'ؤ.ثYر فيه الص>رار' ولكيل ي.ر\ض.ع. الفصيل�؛ حكاه اللحيان، وهو

الت_ذ}ي,ي'؛ وأ%نشد الكسائي:
قد غاث% ر.بeك. هذا ال%ل}ق. ك�ل�ه'م'

ب,ع.ام, خ1ص\ب�، ف%ع.اش. الناس' والن_ع.م'
وأ%ب\ه.ل�وا س.ر\ح.هم\ من غي, ت.و\د1ي.ة{
ول ذ1يار�، ومات. الف%ق}ر' والع.د.م'

وقد ذ%ي_ر. الراعي أ%خ\لف%ها إ,ذا لطخها بالذYيار؛ قال أ%بو ص.ف}وان%
ال4س.ديe ي.ه\ج'و ابن. م.ي_اد.ة% وميادة كانت أ�مه:

ل%ه\ف1ي عليك.، يا ابن. م.ي_اد.ة% الت
يكون� ذ1ياراv ل ي'ح.تe خ1ضاب'ها

إ,ذا ز.ب.ن.ت\ عنها الف%صيل% ب,ر,ج\ل1ها،
ب.د.ا من ف�ر'وج, الش_م\ل%ت.ي, ع'ناب'ها

أ%راد ب,ع'ناب,ها ب.ظ}ر.ها. الليث: الس>ر\قي الذي يلط بالتراب يسمى
قبل ال%ل}ط1 خ'ث�ةv، وإ,ذا خلط، فهو ذ1ي\ر.ةD، فإ,ذا طلي على أ%ط}باء3

الناقة لكيل ي.ر\ض.ع.ها الفصيل�، فهو ذ1يار¬؛ وأ%نشد:
،Dحاف1ل Dغ%د.ت\، و.ه\ي. م.ح\ش'وك%ة

ف%ر.اخ. الذYيار' عليها ص.خ1يما
.vوه' ت.ذ}ي,يا�ويقال للرجل إ,ذا اسودت أ%سنانه: قد ذ�ي>ر. ف

@ذرز: التهذيب: يقال للدنيا أ�م ذ%ر\ز�، قال: ود.ر,ز. الرجل� وذ%ر,ز.،
بالدال والذال، إ,ذا تكن من نعيم الدنيا.

@ذحق: ابن سيده: ذ%ح.ق. اللYسان� ي.ذ}ح.ق' ذ%ح\قاv ان\سل%ق وان\قش.ر من
داء ي'صيبه، وال أعلم.

@ذرق: ذ%ر\ق' الطائر,: خ'ر\ؤ'ه. وذ%رق. الطائر' ي.ذ}ر'ق وي.ذ}ر,ق'
ذ%ر\قاv، وأذ}ر.ق.: خ.ذ%ق ب,س.ل}حه وذ%ر.ق.، وقد يستعار ف السب'ع والثعلب؛

أنشد اللحيان:
إل ت1لك. الث�عال1ب' قد ت.و.ال%ت\

ع.ل%ي_، وحال%ف%ت\ ع'ر\جاv ض1باعا
ل1ت.أ}ك�ل%ن، ف%م.ر_ ل�ن_ ل%ح\مي،

فأذ}ر.ق. من ح1ذاري أو أتاعا



واسم ذلك الشيء الذ©راق؛ عن أب زيد. وقال حسان بن ثابت لا سأله عمر،
رضي ال عنه، عن هجاء الطيئة للز>ب\ر,قان بقوله:

د.ع, ال%كار,م. ل ت.ر\ح.ل} ل1ب'غ\ي.ت1ها،
واق}ع'د\ فإن_ك أنت. الط�اع1م' الكاسي

ما ه.جاه بل ذ%رق عليه. والذ�ر\ق': ذ%ر\ق' ال�بار.ى بسلحه، وال%ذ}ق'
أشدe من الذ�ر\ق. وف نوادر ال4عراب: ت.ذ%ر_ق%ت\ فلنة بالك�حل

وأذ}ر.ق%ت\ إذا اك}تحلت.
والذ©ر.ق': نبات كالف1س\ق1سة تسميه الاضرة� ال%ن\د.ق�وقى. وقال أبو

عمرو: الذ©ر.ق الندقوقى؛ غيه: واحدتا ذ�ر.قة، ويقال لا:
ح.ن\د.ق%و\ق%ى وح1ن\د.ق%و\ق%ى وح1ن\د.ق�وق%ى؛ قال أبو حنيفة: لا ن'ف%ي\حة طيبة فيها

ش.به من الف%ثY تطول ف السماء كما ينب'ت الف%ث©، وهو ينبت ف الق1يعان
وم.ناق1ع الاء. وقال م'ر�ة: الذ©ر.ق' نبات مثل الك�ر�اث البلي�

الد>قاق له ف رأسه ق%ماع1ل صغار فيها حبÒ أغب ح'لو، يؤ\كل� ر.طباv ت'حبه
الر>عاء ويأتون به أهليهم فإذا جف_ ل ت.عر,ض له، وله ن,صال ص1غار لا

قشرة سوداء فإذا ق�شرت ق�شرت عن بياض، قال: وهي صاد1قة� ال%لوة كثية
الاء يأكلها الناس؛ قال رؤبة:
حت إذا ما هاج. ح1يان� الذ©ر.ق\
وأه\ي.ج. ال%ل}صاء من ذات1 الب'ر.ق\

(* قوله «الذرق» تقدم لنا هذا البيت ف مادت حجر وحي بلفظ الدرق بدال
مهملة مفتوحة وهو خطأ والصواب ما هنا).

وأذ}ر.ق%ت ال4رض: أن\ب.تت الذ©ر.ق. وف الديث: قاع كثي الذ©ر.ق،
بضم الذال وفتح الراء، الندقوق وهو نبت معروف. وحكى أبو زيد: لب م'ذ%ر_ق

أي م.ذيق.
@ذرفق: اذ}ر.ن\ف%ق.: ت.قد_م كاد\ر.ن\ف%ق.؛ حكاه نصي.

@ذعق: الذ©عاق بنزلة الزeعاق: ال�ر�. ماء ذ�عاق¬: كز'عاق�. قال صاحب
:vث}غة. وذ%ع.ق به ذ%ع\قا�العي: سعنا ذلك من عرب فل أدري ألغة أم ل

صاح ك%ز.ع.ق. ابن دريد: وذ%عق%ه وز.ع.ق%ه إذا صاح به فأ%ف}زع.ه؛ قال
ال4زهري: وهذا من أباطيل ابن دريد.

@ذعلق: الذ©ع\ل�وق والذ©عل�وقة: نبت يشبه الك�ر�ات ي.لتوي طي>ب'
ال4كل وهو ينبت ف أجواف الشجر؛ وذ�عل�وق¬ آخر يقال له ل1ح\ية� الت_ي\س.



وكل© نبت د.ق_ ذ�ع\ل�وق، وقيل: هو نبات يكون بالبادية؛ وقال ابن
ال4عراب: هو نبت يستطيل على وجه ال4رض؛ وقوله:

يا ر'ب_ م'هر� م.ز\ع'وق\،
م'ق%ي_ل أو م.غ\ب'وق\

م1ن ل%ب, الدeه\م الرeوق\،
حت_ى ش.تا كالذ©ع\ل�وق\

فس_ره فقال أي ف خ1ص\به وس1من.ه ول1ينه. قال ال4زهري: ي'شب_ه به
الهر الناعم، وقيل: هو الق%ض1يب الر_طب، وقد يتجه تفسي البيت على هذا.

وقال ابن بري: هو نبت أدقe من الكراث وله لب.ن. وحكي عن ابن خالويه قال:
الذعلوق من أساء الكمأ%ة. والذ©علوق: طائر صغي.

@ذفرق: الذ©ف}روق: لغة ف الث©ف}روق.
@ذلق: أبو عمرو: الذ�ل%ق' ح1د_ة الشيء. وح.دe كل شيء ذ%ل}ق�ه، وذ%ل}ق'

:�كل شيء ح.دeه. ويقال: ش.باv م'ذ%ل�ق¬ أي حادÒ؛ قال الز_ف%يان
والبيض ف أي\مان,هم تأ%ل�ق'،

وذ�ي_ل فيها ش.باv م'ذ%ل�ق'
وذ%ل}ق' الس>نان: ح.دe طر.فه، والذل}ق': ت.ح\ديدك إياه. تقول:

ذ%ل%ق}ته وأذ}لق}ته. ابن سيده: ذ%ل}ق' كل شيء وذ%ل%ق�ه وذ%ل}ق%ت'ه ح1د_ته،
وكذلك ذ%و\ل%ق�ه، وقد ذ%ل%قه ذ%ل}قاv وأذ}لقه وذ%ل�قه؛ وقول رؤ\بة:

حت_ى إذا ت.وق�د.ت\ م1ن الز_ر.ق\
ح.ج\ر,ي_ةD كال%م\ر, من س.ن> الذ�ل%ق\

(* قوله «من سن الذاق» تقدم هذا البيت ف مادة حجر بلفظ الدلق بدال
مهملة تبعاv للصل وهو خطأ والصواب ما هنا).

يوز أن يكون جع ذالق كرائح ورو.ح وعاز,ب وع.ز.ب، وهو ال�حد_د النصل،
ويوز أن يكون أراد من س.ن> الذل}ق فحرك للضرورة ومثله ف الشعر كثي.

وذل%ق' اللسان وذ%ل%ق%ته: ح1د_ته، وذ%و\لق�ه طرفه. وكل© مد_د الطر.ف
م'ذ%ل�ق، ذ%ل�ق. ذلقةv، فهو ذ%ل1يق وذ%ل}ق وذ�ل%ق وذ�ل�ق.

وذ%ل1ق. اللسان�، بالكسر، ي.ذ}ل%ق' ذل%قاv أي ذ%ر,ب. وكذلك السنان، فهو
ذ%ل1ق¬ وأذ}ل%ق'. ويقال أيضاv: ذ%ل�ق. السنان، بالضم، ذ%ل}قاv، فهو

ذ%ل1يق بي>ن الذ�لقة. وف حديث أ�م ز.ر\ع: على حد> س1نان م'ذل�ق� أي
.vم'ح.د_د{؛ أرادت أنا معه على ح.د> السنان الد_د فل ت.جد معه ق%رارا



وف حديث جابر: فكسرت' حجراv وحس.ر\ت'ه فان\ذ%ل%ق أي صار له حد� ي.قط%ع.
ابن ال4عراب: ل1سان ذ%ل}ق¬ ط%ل}ق¬، وذ%ل1يق¬ ط%ل1يق، وذ�ل�ق¬ ط�ل�ق¬،

وذ�ل%ق¬ ط�ل%ق¬، أربع لغات فيها. والذ�ل1يق: الفصيح' اللسان1. وف
الديث: إذا كان يوم' القيامة جاء4ت الر_ح1م فتكلمت بلسان ذ�ل%ق� ط�ل%ق�،

تقول: اللهم ص1ل} م.ن وص.لن واق}ط%ع م.ن قطعن. الكسائي: لسان ط�ل%ق¬ ذ�ل%ق¬
كما جاء4 ف الديث أي فصيح بليغ، ذ�ل%ق على ف�ع.ل بوزن ص'ر.د؛ ويقال:

ط�ل�ق¬ ذ�ل�ق¬ وط%ل}ق ذ%ل}ق وط1ل1يق ذ%ل1يق، ويراد بالميع ال%ضاء
والن_فاذ.

أبو زيد: ال�ذ%ل�ق من اللب الليب' ي'خلط بالاء. وع.د\و¬ ذ%ل1يق:
شديد. قال الذل:

أوائل بالش_د> الذ�ليق, وح.ث�ن،
ل%دى الت\ن,، م.ش\ب'وح' الذYراع.ي\ن خ.ل}ج.م

(* قوله «لدى الت» ف الساس: بذا الت).
وذ%ل�ق}ت' الفرس ت.ذليقاv إذا ض.م_ر\ته؛ قال عدي ابن زيد:

ف%ذ%ل�ق}ت'ه حت ت.ر.ف�ع لم'ه،
أ�داو,يه1 م.ك}نوناv وأرك%ب' واد1عا

أي ضم_رته حت ارتفع لم'ه إل رؤ'ؤس العظام وذهب ر.ه.ل�ه. وف حديث
ح.ف}ر ز.مزم.: أل نسق, ال%ج,يج وننحر ال1ذ}لقة%؛ هي الناقة السريعة

السي.
والروف الذ©ل}ق': حروف ط%رف اللسان1. التهذيب: الروف الذ©ل}ق الراء

واللم والنون سيت ذ�ل}قاv لن� مارجها من طرف اللسان. وذ%ل%ق' كل شيء
وذ%و\ل%ق�ه: طر.ف�ه. ابن سيده: وحروف الذ�لقة ستة: الراء� واللم

والنون والفاء والباء واليم لنه ي'عت.مد عليها بذ%ل%ق, اللسان، وهو صدره
وطر.فه، وقيل: هي حروف طرف اللسان والشفة وهي الروف الذ©ل}ق، الواحد

أذ}لق، ثلثة منها ذو\ل%ق1ي_ة: وهي الراء واللم والنون، وثلثة شفو,ية: وهي
الفاء والباء واليم، وإنا س>يت هذه الروف ذلقاv لن الذلقة ف

ال%نط1ق إنا هي بطرف أس.لة1 اللسان والشفتي، وها م.د\رجتا هذه الروف
الستة؛ قال ابن جن: وف هذه الروف الستة س1رÒ ظ%ريف ي'نتفع به ف اللغة،

وذلك أنه مت رأيت اساv رباعي�اv أو خاسي�اv غي ذي زوائد فل بد فيه
من حرف من هذه الستة أو حرفي وربا كان ثلثة، وذلك نو جعفر فيه الراء



والفاء، وق%ع\ض.ب فيه الباء، وس.ل}ه.ب فيه اللم والباء، وس.ف%ر\جل فيه
الفاء والراء واللم، وف%ر.ز\دق فيه الفاء والراء، وه.م.ر\ج.ل فيه اليم

والراء واللم، وق1ر\ط%ع\ب فيه الراء والباء، وهكذا عام_ة هذا الباب،
فمت وجدت كلمة رباعية أو خاسية م'ع.ر_اة من بعض هذه ال4حرف الستة فاقض

بأنه دخيل ف كلم العرب وليس منه، ولذلك سيت الروف غي هذه الستة
ال�ص\م.تة% أي ص'م1ت عنها أن يبن منها كلمة رباعية أو خاسية معراة من حروف

الذ�لقة.
والذ�ل}ق، بالتسكي: م.ج\رى ال1ح\ور ف الب.كرة. وذ%ل}ق' السهم:

م'س\ت.د.ق©ه. والذ}لق': س'رعة الرمي، والذ�ل%ق'، بالتحريك: الق%ل%ق'، وقد
ذ%ل1ق، بالكسر.

وأ%ذلق}ته أ%نا وأ%ذ}ل%ق الض_ب_ واس\تذ}ل%قه إ,ذا صب_ على جحره
الاء4 حت يرج. التهذيب: والضب إ,ذا ص'ب الاء� ف جحره أ%ذ}لقه فيخرج منه.

وف الديث: أ%نه ذ%ل1ق. يوم. أ�ح'د من العطش؛ أ%ي ج.ه.ده حت خرج
لسان'ه. وذ%لقه الصوم وغيه وأ%ذ}لقه: أ%ض\عفه وأ%ق}ل%قه. وف حديث ماع1ز�:

أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%مر. بر.ج\مه فلما أ%ذ}لق%ت\ه ال1جارة ج.م.ز.
وف%رÝ أ%ي ب.ل%غ.ت\ منه ال%ه\د. حت ق%ل1ق. وف حديث عائشة: أ%نا كانت
تصوم ف السفر حت أ%ذ}ل%قها الصو\م'؛ قال ابن العراب: أ%ذلقها أ%ي
أ%ذاب.ها، وقيل: أ%ذلقها الصوم أ%ي جه.دها وأ%ذابا وأ%قلقها. وأ%ذ}ل%قه

الصوم' وذ%ل%ق%ه وذ%ل¾قه أ%ي أ%ضعفه. وقال ابن شيل: أ%ذلقها الصوم أ%حرجها،
قال: وت.ذ}ل1يق الضìباب توجيه الاء إ,ل ج,ح.ر.تا؛ قال الكميت:

ب'س\ت.ذ}ل1ق� ح.ش.رات1 ال3كا
م,، ي.م\ن.ع' م1ن ذي الو,جار, الو,جارا

يعن الغيث أ%نه يستخرج هوام� ال3كام. وقد أ%ذ}ل%ق%ن الس_م'وم أ%ي
أ%ذابن وهز.ل%ن. وف حديث أ%يوب، عليه السلم، أ%نه قال ف م'ناجاته:

أ%ذ}ل%قن البلء فتكلم\ت' أ%ي ج.ه.دن، ومعن ال3ذ}لق أ%ن يبلغ منه
ال%ه\د' حت ي.ق}ل%ق. وي.ت.ض.و_ر. ويقال: قد أ%قلقن قول�ك وأ%ذ}لق%ن. وف

حديث ال�د.ي\ب,ية: ي.ك}س.ع'ها بقائم السيف حت أ%ذ}لق%ه أ%ي أ%ق}لق%ه.
وخط1يب ذ%ل1ق¬ وذ%ل1يق¬، وال�نثى ذ%ل1قةD وذ%ل1يقة. وأ%ذ}لق}ت' السراج.

إ,ذلقاv أ%ي أ%ضأ}ته.
وف أ%شراط الساعة ذكر ذ�ل%ق}ي.ة؛ هي بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء



الثناة من تتها: مدينة.
،vوم.ذاقا vوذ%واقا vوقه ذ%وقا�@ذوق: الذ9و\ق': مصدر ذاق. الشيء4 يذ

فالذ�واق وال%ذاق يكونان مصدرين ويكونان ط%ع\ماv، كما تقول ذ%واق�ه ومذاق�ه
طي�ب؛ وال%ذاق: ط%ع\م' الشيء. والذ�واق': هو الأ}كول والشروب. وف

الديث: ل يكن ي.ذ�مe ذ%واقاv، ف%عال بعن مفعول من الذ�و\ق,، ويقع
vق}ت' فلنا�على الصدر والسم؛ وما ذ�ق}ت' ذ%واقاv أ%ي شيئاv، وتقول: ذ

وذ�ق}ت' ما عنده أ%ي خ.ب.ر\ته، وكذلك ما نزل بال3نسان من م.كروه فقد
ذاق%ه. وجاء ف الديث: إ,ن� ال ل يب� الذ9و�اق1ي والذ9و_اقات؛ يعن

السريع1ي النكاح, السريع1ي الطلق,؛ قال: وتفسيه أ%ن ل ي.ط}مئن� ول
تطمئن� كلما تزو�ج أ%و تزو�جت ك%ر,ها ومد_ا أ%عينهما إ,ل غيها.

والذ�و_اق: ال%ل�ول. ويقال: ذ�قت فلناv أ%ي خب.ر\ته وب'ر\ت'ه. واس\ت.ذ%ق}ت
فلناv إ,ذا خبته فلم ت.ح\م.د م.خ\ب.ر.ته؛ ومنه قول ن.ه\شل بن حر>ي¼:

وع.ه\د' الغان,يات1 كع.ه\د1 ق%ي\ن�،
و.ن.ت\ عنه ال%عائل�، مس\ت.ذاق,
كب.ر\ق� لح. ي'ع\ج,ب' م.ن\ رآه،
ول ي.ش\ف1ي ال%وائم من ل%ماق,

يريد أ%ن9 الق%ي\ن. إ,ذا تأ%خ_ر عنه أ%جر'ه فسد. حاله مع إ,خوانه، فل
ي.ص1ل إل الجتماع بم على الش_راب ونوه. وت.ذ%و_ق}ته أ%ي ذ�ق}ته

شيئاv بعد شيء. وأ%مر م'ست.ذاق¬ أ%ي م'ج.ر_ب¬ معلوم. والذ�و\ق': يكون فيما
ي'كره وي'حمد. قال ال تعال: فأ%ذاق%ها ال� ل1باس. ال�وع,

وال%و\ف1؛ أ%ي اب\ت.لها بس'وء ما خ'ب,رت من ع1قاب الوع وال%و\ف. وف الديث:
كانوا إ,ذا خرجوا من عنده ل ي.تفر_قون إ,ل عن ذ%واق؛ ض.رب الذواق

مثلv لا ي.نالون عنده من الي أ%ي ل ي.تفرقون إ,ل عن علم وأ%دب
ي.تعل�مونه، ي.قوم ل4نفسهم وأ%رواحهم م.قام الطعام والشراب ل4جسامهم. ويقال:

ذ�ق\ هذه القوس أ%ي ان\ز.ع\ فيها لت.خ\ب'ر ل1ينها من شد�تا؛ قال
،vي, جان,باYالشماخ:فذاق فأ%ع\ط%ت\ه من الل

ك%ف%ى ول%ها أ%ن ي'غ\ر,ق. الن_ب\ل حاج,ز'
(* قوله «كفى ولا إل» كذا بالصل والذي ف الساس:

لا ولا أن يغرق السهم حاجز).
أ%ي لا حاجز ي.منع من إ,غراق� أ%ي فيها لي وشد�ة؛ ومثله:



ف ك%فYه م'ع\ط1يةD م.ن'وع
ومثله:

ش.3ر\يانة ت.م\ن.ع' بعد. اللYي,
وذ�ق}ت' القوس. إ,ذا جذ%ب\ت وتر.ها لتنظر ما شد�تا. ابن ال4عراب ف

قوله: فذوق�وا العذاب، قال: الذ�و\ق يكون بالفم وبغي الفم. وقال أ%بو
حزة: يقال أ%ذاق فلن بعدك س.ر\واv أ%ي صار س.ر,ي�اv، وأ%ذاق. بعد.ك

ك%ر.ماv، وأ%ذاق الفر.س' بعدك ع.د\واv أ%ي صار ع.د�اء بعدك؛ وقوله تعال:
فذاق%ت وبال% أ%مر,ها، أ%ي خب.رت؛ وأ%ذاق%ه ال� وبال أ%مره؛ قال طفيل:

فذوق�وا كما ذ�ق}نا غ%داة% م'ح.ج>ر�
من الغ.ي\ظ1، ف أك}باد1نا، والت_ح.وeب,

(* قوله «مجر» قال الصمعي بكسر اليم وغيه يفتح).
وذاق. الرجل ع'س.ي\ل%ة% الرأ%ة إ,ذا أ%و\ل%ج فيها إ,ذاقةv حت خ.ب

ط1يب ج,ماعها، وذاق%ت هي ع'س.ي\ل%ته كذلك ل9ا خال%طها. ورجل ذ%و�اق م1ط}لق
إ,ذا كان كثي النكاح كثي الطلق. ويوم¬ ما ذ�ق}ته طعاماv أ%ي ما ذقت

فيه، وذاق. العذاب والكروه ونو ذلك، وهو مث%ل: وف التنزيل: ذ�ق\ إ,ن_ك
أ%نت العزيز الكري. وف حديث أ�ح'د: أ%ن أ%با سفيان لا رأ%ى حزة، رضي

ال عنه، مق}تولv قال له: ذ�ق\ ع'ق%ق' أ%ي ذق طع\م. م'خال%ف%ت1ك لنا
،vوت.ر\ك1ك. د1ين.ك الذي كنت عليه يا عاق_ قومه؛ جعل إ,سلم.ه ع'قوقا
وهذا من الاز أ%ن يستعمل الذ�و\ق وهو ما يتعل9ق بال4جسام ف العان

كقوله تعال: ذق إ,نك أ%نت العزيز الكري، وقوله: فذاق�وا وبال% أ%مر,هم.
وأ%ذ%ق}ته إ,ياه، وت.ذواق. القوم' الشيء كذاق�وه؛ قال ابن م'ق}ب,ل:

،vم'نع_مة vي.ه\ز'ز\ن% للم.ش\ي, أ%و\صال
ه.ز_ الش_مال, ض'حىÝ ع.ي\دان% ي.ب\ر,ينا

أ%و كاه\ت1زاز, ر'د.ي\ن,ي¼ ت.ذاو.ق%ه
أ%يدي الت>جار, ف%زاد'وا م.ت\ن.ه ل1ينا

(* قوله «التجار» ف الساس: الكماة).
والعروف' تداوله. ويقال: ما ذ�قت ذ%واقاv أ%ي شيئاv، وهو ما ي'ذاق من

الطعام.
@ذأل: الذ�أ%لن�: ع.د\و متقار,ب. ابن سيده: الد_أ%لن السeرعة

والذؤول من النشاط، والذأ%لن� مشي سريع خفيف ف م.ي.س� وس'رعة، وبه سي الذئب



ذ�ؤالة، ذأ%ل% ي.ذ}أ%ل� ذ%أ}لv وذ%أ%لناv، وكذلك الناقة؛ قال الشاعر:
�م.ر_ت\ ب,أ%ع\لى الس_ح.ر.ي\ن, ت.ذ}أ%ل

والذ�أ%لن� أ%يضاv: م.ش\ي الذئب؛ قال يعقوب: والعرب تمعه على
ذ%آل1يل% فيبدلون النون لماv؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف كيف هذا المع؛ قال ابن

بري: كان حقه ذآل1ي ليكون مثل ك%ر.وان وك%راو,ين. إ,ل أ%نه أ%بدل من
النون لماv؛ وشاهد الذ�آل1يل قول ابن مقبل:

بذي م.ي\عة{، كأ%ن� بعض س1قاط1ه
وت.ع\دائه ر,س\لv ذ%آل1يل� ث%ع\ل%ب

وقال آخر:
ذو ذ%أ%لن{ ك%ذآل1يل, الذYئ1ب\

ورجل م1ذ}أ%لD منه؛ قال أ%بو النجم:
يأ}ت لا م1ن أ%ي\م'ن� وأ%ش\م'ل

ذو خ1ر.ق ط�ل}س�، وش.خ\ص م1ذ}أ%ل
ورأ%يت حاشية بط بعض الفضلء: قال القال وقال الفراء: العرب تمع
ذ%أ%لن الذئب ذآل1ي. وذآل1يل%. وذؤ.الة�: الذئب، اسم له معرفة ل ينصرف،

سي به ل1ف�ته ف ع.د\وه، والمع ذ1ئلنD وذ�ؤ\لن؛ قال ابن بري: قال
أ%ساء

بن خارجة يصف ذئباv ط%م1ع ف ناقته:
ل كل� ي.و\م� من ذ�ؤاله،
ض1غ\ثD ي.ز,يد' على إ,باله

وقال: هو مثل يضرب لل4مر ينبع ال4مر أ%ي ل كل يوم من ذؤالة% ب.ل1ي�ة
على بلية. ويقال: خ.ش> ذؤالة بال1بالة؛ قال ابن بري: خ.ش> فعل أ%مر من

خ.ش_ي\ت'ه أ%ي خ.و_فت'ه، ومعناه ق%ع\ق1ع ت'ر\ه1ب\؛ وف الديث: م.ر_
بار,ية سوداء وهي ت'رقYص ص.بيìا لا وتقول:

ذ�ؤال، يا ابن. القوم,، يا ذ�ؤ.ال%ه
فقال، عليه السلم: ل تقول ذ�ؤال فإ,نه ش.رe الس>باع؛ ذ�ؤال%: ترخيم
ذ�ؤالة وهو اسم علم للذئب مثل أ�سامة لل4سد. والذ�أ}لن: الذئب

أ%يضاv؛ قال رؤبة:
فار.ط%ن ذ%أ}لن'ه وس.م\س.م'ه

والذ©ؤلن�: ابن آوى. التهذيب: والذ�أ}لن بمزة واحدة، يقال: هو ابن



آوى، وقد س.م_ت العرب عام�ة السباع بأ%ساء معار,ف. ي'جرونا م'ج\رى
أ%ساء الرجال والنساء.

@ذبل: ذ%ب.ل% النبات' والغ'صن وال3نسان ي.ذ}ب'ل ذ%ب\لv وذب'ولv: د.ق_
بعد الر>ي�، فهو ذاب,ل، أ%ي ذ%وى، وكذلك ذ%ب'ل%، بالضم. وق%ناv ذابل:

دقيق لص1ق اللYيط1، والمع ذ�ب_لD وذ�ب'لD. ويقال: ذ%ب.ل فوه ي.ذ}ب'ل
ذ�بولv وذ%ب_ ذ�بوباv إ,ذا ج.ف_ وي.بس. ر,يق�ه وأ%ذ}ب.له الر�.

والت_ذ%بeل: من م.ش\ي النساء إ,ذا مشت الرأ%ة م1ش\ية الرجال وكانت دقيقة.
ويقال: ذ1ب\ل� ذ%ب,يل أ%ي ث�ك}ل� ثاكل؛ ومنه سيت الرأ%ة ذ1ب\لة. وما له

ذ%ب.ل% ذ%ب\ل�ه أ%ي أ%صل�ه، وهو من ذ�بول الشيء أ%ي ذ%ب.ل جسمه ولمه،
وقيل: معناه ب.ط%ل نكاحه؛ قال كثي بن الغ.ريرة1:

ط1عان الك�ماة ور.ك}ض ال1ياد1،
وق%و\ل الواض1ن,: ذ%ب\لv ذ%ب,يل

قال ابن بري: الذ�ب,يل الع.ج.ب'؛ قال ب.شامة� بن الغ.د1ير الن_ه\ش.لي:
طعان الكماة وضرب الياد،

وقول الواضن: ذ%ب\لv ذبيل
وف حديث عمرو بن مسعود: قال لعاوية وقد ك%ب,ر: ما تسأ%ل عمن ذ%ب.لت

ب.شرته أ%ي قل9 ماء جلده وذهبت ن.ضارته. ويقال: ذ%ب.ل%ت\هم ذ�ب.يلةD أ%ي
ه.لكوا. ابن ال4عراب: الذ©بال الن_ق�ابات، وكذلك الدeبال بالذال

والدال، قال: وذ%ب.ل%ته ذ�بول ود.ب.ل%ته د'بول، قال: والذYبل الثك}ل؛ قال
أ%بو منصور: فهما لغتان. وذ%ب'ل% الفرس: ض.م'ر؛ ومنه قول امرئ القيس:

على الذ�ب\ل, ج.ي�اش¬ كأ%ن� اه\ت1زام.ه،
إ,ذا جاش. فيه ح.م\ي'ه، غ%ل}ي' م1ر\ج.ل,

والذ�ب\لة�: الر�يح ال�ذ}ب,لة�؛ قال ذو الرمة:
د1يار م.ح.ت\ها ب.ع\د.نا ك�ل© ذ%ب\لة{

د.روج�، وأ�خرى ت'ه\ذ1ب' الاء ساجر
والذ©بالة�: الف%ت1يلة الت ت'س\ر.ج، والمع ذ�بال؛ وأ%نشد سيبويه:

ب,ت\نا ب,ت.د\و,رة{ ت'ض1يء وج'وه'نا
دس.م الس_ل1يط1، ي'ض1يء ف%و\ق. ذ�بال,

التهذيب: يقال للف%ت1يلة الت ي'ص\ب.ح با السراج ذ�بالة وذب_الة،
وجعها ذ�بال وذ�ب_ال؛ قال امرؤ القيس:



كم1ص\باح, ز.ي\ت{ ف ق%ناد1يل ذ�ب_ال,
قال: وهو الذ©بال الذي يوضع ف م1شكاة الزeجاجة الت ي'س\ت.ص\ب.ح با.

والذ�ب\ل: ظهر السeل%ح\فاة، وف الكم: جلد السeلح\فاة الب.ر>ي_ة،
وقيل البحرية، يعل منه ال4مشاط وي'ج\ع.ل منه ال%س.ك أ%يضاv، وقيل:

الذ�ب\ل عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ النساء منه أ%س\و,رة؛ قال جرير
يصف امرأ%ة راعية:

ترى الع.ب.س ال%و\ل1ي_ ج.و\ناv بكوعها
لا م.س.كاv، من غي عاج ول ذ%ب\ل

ويروى: ج.و\ناv بسوقها؛ وأ%نشد ثعلب:
�تقول ذات' الذ�ب.لت ج.ي\ه.ل

فجمع الذ�ب\ل بال4لف والتاء، ورواه ابن ال4عراب ذات الر_ب.لت.
وقال ابن شيل: الذ�ب\ل القرون ي'س.و_ى منه ال%س.ك. الوهري: والذ�ب\ل
شيء كالعاج وهو ظهر السeل%ح\فاة البية يتخذ منه الس>وار. والذ�ب\ل:

ج.ب.ل؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد لشاعر:
ع.ق1يلة إ,ج\ل، تنتمي ط%ر,فات'ها

إ,ل م'ؤ\ن,ق من ج.ن\بة الد_ب\ل راهن
وي.ذ}ب'ل: اسم جبل بعينه ف بلد ند.
@ذبكل: أ%بو ذ�باك1ل: من شعرائهم.

@ذجل: التهذيب: ابن ال4عراب الذاجل الظال، وقد ذ%ج.ل إ,ذا ظ%ل%م.
@ذحل: الذYح\ل: الثأ}ر، وقيل: ط%ل%ب' مكافأ%ة بناية ج'ن,ي.ت عليك أ%و

عداوة أ�ت1ي.ت\ إ,ليك، وقيل: هو العداوة وال1ق}د، وجعه أ%ذحال وذ�ح'ول،
وهو الت>رة. يقال: طلب بذ%ح\له أ%ي بثأ}ره. وف حديث عامر

بن ال�ل%و>ح: ما كان رجل لي.ق}ت'ل هذا الغلم بذ%ح\له إ,ل قد
اس\ت.و\ف؛ الذ�ح\ل: الو,ت\ر وطلب الكافأ%ة بناية ج'ن,ي.ت\ عليه من قتل أ%و

جرح ونو ذلك.
@ذرمل: التهذيب: ذ%ر\م.ل الرج'ل إ,ذا أ%خرج خ'ب\زته م'ر.م_د.ةv ليعجلها

على الضيف. ابن السكيت: ذ%ر\م.ل ذ%ر\م.لةv إ,ذا س.ل%ح؛ وأ%نشد:
ل%ع\واv مت رأ%يته ت.ق%ه_ل،

وإ,ن ح.ط%أ}ت ك%ت1فيه ذ%ر\م.ل
@ذعل: ابن ال4عراب: الذ�ع.ل ال3قرار بعد الحود؛ قال ال4زهري: وهذا



حرف غريب ما رأ%يت له ذكراv ف الكتب.
@ذفل: الذ�ف}ل والذYف}ل: الق%ط1ران الرقيق الذي قبل ال%ض\خاض.

@ذلل: الذ©ل©: نقيض الع1ز>، ذل� يذ1ل© ذ�ل¾ وذ1ل�ة وذ%للة
وم.ذ%ل�ة، فهو ذل1يل ب.ي>ن الذ©لY وال%ذ%ل�ة من قوم أ%ذ1ل9ء وأ%ذ1ل�ة

وذ1لل؛ قال عمرو بن ق%م1يئة:
وشاعر قوم� أ�ول ب,غ\ضة

ق%م.ع\ت'، فصاروا لثاماv ذ1لل
وأ%ذ%ل�ه هو وأ%ذ%ل� الرجل�: صار أ%صحابه أ%ذ1ل�ء4. وأ%ذ%ل�ه: وجده

ذ%ل1يلv. واس\ت.ذ%ل©وه: رأ%وه ذ%ل1يلv، وي'ج\م.ع الذ�ل1يل من الناس
أ%ذ1ل�ة وذ�ل�ناv. والذ©ل©: ال1س_ة. وأ%ذ%ل�ه واس\ت.ذ%ل�ه كله

بعن واحد. وت.ذ%ل�ل له أ%ي خ.ض.ع.. وف أ%ساء ال تعال: ال�ذ1ل©؛
هو الذي ي'ل}ح1ق الذ©ل� بن يشاء من عباده وينفي عنه أ%نواع العز

جيعها. واس\ت.ذ%ل� البعي. الص_ع\ب.: ن.زع الق�راد عنه ليستلذ� فيأ}نس به
وي.ذ1ل9؛ وإ,ياه ع.ن ال�ط%يئة بقوله:

ل%ع.م\ر'ك ما ق�راد بن ق�ر.ي\ع،
إ,ذا ن'ز,ع الق�راد'، بستطاع

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
لي.ه\ن,ئ} ت'ر.اثي لمرئ� غي ذ1ل�ة{،

ص.ن.اب,ر' أ�ح\دانD ل�ن_ ح.ف1يف
أ%راد غي ذ%ل1يل أ%و غي ذي ذ1ل�ة، ورفع ص.ن.ابر على البدل من ت'ر.اث.

وف التنزيل العزيز: س.ي.نالم غ%ض.ب¬ من ربم وذ1ل�ة ف الياة
الدنيا؛ قيل: الذYل�ة ما أ�م1روا به من قتل أ%نفسهم، وقيل: الذYل�ة أ%خذ

الزية؛ قال الزجاج: الزية ل تقع ف الذين عبدوا الع1ج\ل ل4ن ال تعال
تاب عليهم بقتل أ%نفسهم. وذ�لê ذ%ل1يل: إ,ما أ%ن يكون على البالغة،

وإ,ما أ%ن يكون ف معن م'ذ1ل9؛ أ%نشد سيبويه لكعب بن مالك:
لقد ل%ق1ي.ت\ ق�ر.ي\ظ%ة� ما سآها،

وح.ل� بدارهم ذ�لê ذ%ل1يل
والذYل©، بالكسر: اللYي وهو ضد الصعوبة. والذ©ل© والذYل©: ضد

الصعوبة. ذ%ل� ي.ذ1ل© ذ�ل¾ وذ1ل¾، فهو ذ%ل�ولD، يكون ف ال3نسان
والدابة؛ وأ%نشد ثعلب:



وما ي.ك' من ع'س\رى وي'س\رى، فإ,ن_ن
ذ%لولD باج, ال�ع\ت.ف1ي.، أ%ر,يب'

Dل�ع.ل�ق ذ%ل�ولv بالباء ل4نه ف معن ر.ف1يق ورؤ'وف، والمع ذ�ل
وأ%ذ1ل�ة. ودابة ذ%ل�ولD، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء، وقد ذ%ل�له.

الكسائي. فرس ذ%ل�ول بي>ن الذYلY، ورجل ذ%ل1يلD بي>ن' الذYل�ة1
والذ©لY، ودابة ذ%لولD بي>نة الذ©لY من دواب ذ�ل�ل. وف حديث ابن الزبي: بعض

الذ©لY أ%ب\ق%ى لل4هل والال؛ معناه أ%ن الرجل إ,ذا أ%صابته خ'ط�ة
ض.ي\م يناله فيها ذ�لê فصب.ر عليها كان أ%ب\ق%ى له ول4هله وماله، فإ,ذا
ل يصب وم.ر_ فيها طالباv للعز غ%ر_ر بنفسه وأ%هله وماله، وربا كان

ذلك سبباv للكه. وع.ي\ر' ال%ذ%ل�ة: الوت1د' ل4نه ي'ش.جe رأ}سه؛
وقوله:

ساق%ي\ت'ه' كأ}س. الر_د.ى بأ%س1ن_ة
ذ�ل�ل�، م'ؤ.ل�لة الش>فار، ح1د.اد

إ,نا أ%راد م'ذ%ل9لة بال3حداد أ%ي قد أ�د1ق�ت وأ�ر,ق�ت؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

وذ%ل� أ%ع\لى ال%و\ض من ل1ط%امها
أ%راد أ%ن أ%عله ت.ث%ل�م وتد_م فكأ%نه ذ%ل� وق%ل�. وف الديث:

اللهم اس\ق1نا ذ�ل�ل السحاب؛ هو الذي ل رعد فيه ول ب.ر\ق، وهو جع ذ%ل�ول
من الذYل9، بالكسر، ضد الصعب؛ ومنه حديث ذي القرني: أ%نه خ'ي>ر ف

ركوبه بي ذ�ل�ل السحاب وص1عابه فاختار ذ�ل�له. والذ©ل© والذYل©:
الر>ف}ق' والرحة. وف التنزيل العزيز: واخ\ف1ض\ لما ج.ناح. الذ©لY من

الرحة. وف التنزيل العزيز ف صفة الؤمني: أ%ذ1ل�ة على الؤ\مني
أ%ع1ز_ة على الكافرين؛ قال ابن ال4عراب فيما روى عنه أ%بو العباس: معن قوله

أ%ذ1ل�ة على الؤمني ر'ح.ماء ر'ف%قاء على الؤمني، أ%ع1ز_ة على
الكافرين غ1لظ ش1داد على الكافرين؛ وقال الزجاج: معن أ%ذ1ل�ة على الؤمني

أ%ي جانبهم ل%ي>ن¬ على الؤمني ليس أ%نم أ%ذ1ل�ء م'هانون، وقوله
أ%ع1ز_ة على الكافرين أ%ي جانبهم غليظ على الكافرين. وقوله عز وجل:

وذ�لYل%ت ق�طوف�ها ت.ذ}ليلv، أ%ي س'و_يت عناقيدها وذ�لYي.ت، وقيل: هذا
كقوله: قطوفها دانية، كلما أ%رادوا أ%ن ي.ق}ط1ف�وا شيئاv منها ذ�لYل ذلك لم

فد.نا منهم، ق�عوداv كانوا أ%و مضطجعي أ%و قياماv، قال أ%بو منصور:



وتذليل الع'ذ�وق ف الدنيا أ%نا إ,ذا انشق�ت عنها ك%و.افيها الت
ت'غ.طYيها ي.ع\م1د الب,ر إ,ليها في'س.م>ح'ها وي'ي.س>رها حت ي'ذلYلها خارجة

من بي ظ�ه\ران الريد والسeل�ء، فيسهل ق1طافها عند ي.ن\عها؛ وقال
ال4صمعي ف قول امرئ القيس:

وك%ش\ح� ل%ط1يف كال%د1يل م'خ.ص_ر�،
وساق� كأ�ن\بوب, الس_ق1ي> ال�ذ%ل�ل

قال: أ%راد ساقاv كأ�نبوب ب.ر\دي¼ بي هذا النخل ال�ذ%ل�ل، قال:
وإ,ذا كان أ%يام الثمرة أ%ل%ح_ الناس على النخل بالس_ق}ي فهو حينئذ

eقال: وذلك أ%نعم للنخيل وأ%ج\و.د للثمرة. وقال أ%بو عبيدة: الس_ق1ي ،Òس.ق1ي
الذي يسقيه الاء من غي أ%ن ي'ت.كل�ف له السقي. قال شر: وسأ%لت ابن

ال4عراب عن ال�ذل�ل فقال: ذ�لYل% طريق' الاء إ,ليه، قال أ%بو منصور:
وقيل أ%راد بالس_ق1ي> الع'ن\ق�ر، وهو أ%صل الب.ر\د1ي> الر_خ\ص

ال4بيض، وهو كأ%صل الق%ص.ب؛ وقال الع.ج�اج:
على خ.ب.ن\د.ى ق%ص.ب مكور،

كع'ن\ق�رات الائر السكور
وطريق م'ذ%ل�ل إ,ذا كان م.و\ط�وءاv س.ه\لv. وذ1ل© الطريق: ما و'ط}ئ%

منه وس'ه>ل. وطريق ذ%ل1يلD من ط�ر'ق ذ�ل�ل، وقوله تعال: فاس\ل�كي
س'ب'ل% ر.ب>ك1 ذ�ل�لv؛ فسره ثعلب فقال: يكون الطريق ذ%ليلv وتكون هي

ذ%ل1يلة؛ وقال الفراء: ذ�ل�لv نعت السeب'ل، يقال: سبيل ذ%ل�ولD وس'ب'ل
ذ�ل�لD، ويقال: إ,ن الذ©ل�ل من صفات النحل أ%ي ذ�لYلت ليخرج الشراب من

بطونا. وذ�لYل الك%ر\م': د'لYيت عناقيده. قال أ%بو حنيفة: التد\ليل تسوية
عناقيد الكر\م وت.د\ل1يتها، والتذ}ليل أ%يضاv أ%ن يوضع الع1ذ}ق على

الريدة لتحمله؛ قال امرؤ القيس:
وساق كأ�نبوب الس_ق1ي> ال�ذ%ل�ل

وف الديث: كم من ع1ذ}ق م'ذ%ل�ل ل4ب الد_ح\داح؛ تذليل الع'ذوق تقدم
شرحه، وإ,ن كانت العي 

(* قوله «وإن كانت العي» أي من واحد العذوق وهو
عذق) مفتوحة فهي النخلة، وتذليلها تسهيل اجتناء ثرتا وإ,د\ناؤها من
قاطفها. وف الديث: تتركون الدينة على خي ما كانت عليه م'ذ%ل�لة ل

يغشاها إ,ل� العواف، أ%ي ثارها دانية سهلة التناول م'خ.ل�ة غي



م.ح\م1ي_ة ول منوعة على أ%حسن أ%حوالا، وقيل أ%راد أ%ن الدينة تكون
م'خ.ل�ة أ%ي خالية من السكان ل يغشاها إ,ل� الوحوش.

وأ�مور ال جارية على أ%ذللا، وجارية أ%ذلل%ها أ%ي م.جاريها وطرقها،
واحدها ذ1لê؛ قالت النساء:

لت.ج\ر, ال%ن,ي_ة� بعد الفت الـ
ـم'غاد.ر بال%ح\و أ%ذ}لل%ها

أ%ي لت.ج\ر على أ%ذللا فلست آسى على شيء� بعده. قال ابن بري: ال4ذلل
ال%سالك. ود.ع\ه على أ%ذ}لله أ%ي على حاله، ل واحد له. ويقال: أ%ج\ر,

ال�مور على أ%ذللا أ%ي على أ%حوالا الت ت.ص\ل�ح عليها وت.س\ه'ل
وت.ت.يسر. الوهري: وقولم جاء4 على أ%ذلله أ%ي على وجهه. وف حديث

عبدال: ما من شيء� من كتاب ال إ,ل� وقد جاء4 على أ%ذلله أ%ي على وجوهه
وطر'قه؛ قال ابن ال4ثي: هو جع ذ1لð، بالكسر. يقال: ركبوا ذ1ل� الطريق

وهو ما م'ه>د منه وذ�لYل. وف خ'طبة زياد: إ,ذا رأ%يتمون أ�ن\ف1ذ فيكم
ال4مر. فأ%ن\ف1ذ�وه على أ%ذلل1ه.

ويقال: حائط ذ%ل1يل أ%ي قصي. وبيت ذ%ل1يلD إ,ذا كان قريب الس_م\ك من
ال4رض. ورمح ذ%ل1يل أ%ي قصي. وذ%ل�ت القواف للشاعر إ,ذا س.ه'لت.

وذ%لذ1ل� القميص: ما ي.لي ال4رض من أ%سافله، الواحد ذ�لذ�لD مثل
ق�م\ق�م وق%ماق1م؛ قال الز_ف%يان� ي.ن\ع.ت ض1ر\غامة:

إ,ن� لنا ض1ر\غامةv ج'ناد1ل،
م'ش.م>راv قد ر.ف%ع الذ�لذ1ل،

وكان ي.و\ماv ق%م\ط%ر,يراv باس1ل
وف حديث أ%ب ذر�: ي.خرج من ث%د\ي,ه1 ي.ت.ذ%ل}ذ%ل أ%ي ي.ض\طر,ب م1ن

�ذ%لذ1ل الثوب وهي أ%سافله، وأ%كثر الروايات يتزلزل، بالزاي. والذ©ل}ذ�ل
والذYل}ذ1ل والذYل}ذ1لة� والذ©ل%ذ1ل� والذ©ل%ذ1لة�، كله: أ%سافل

القميص الطويل إ,ذا ناس. فأ%خ\ل%ق. والذ�ل%ذ1ل�: مقصور عن الذ�لذ1ل الذي هو
.Dن�جع ذلك كله، وهي الذ9ناذ1ن�، واحدها ذ�ن\ذ

@ذمل: الذ�م1يل�: ضرب من سي ال3بل، وقيل: هو السي اللي>ن ما كان،
vوقيل: هو فوق الع.ن.ق,؛ قال أ%بو عبيد: إ,ذا ارتفع السي عن الع.ن.ق قليل

فهو الت_ز.يeد، فإ,ذا ارتفع عن ذلك فهو الذ�م1يل�، ث الر_س1يم،
ذ%م.ل ي.ذ}م'ل وي.ذ}م1ل ذ%م\لv وذ�م'ولv وذ%م1يلv وذ%م.لناv، وهي ناقة



ذ%م'ول من ن'وق ذ�م'ل. قال ال4صمعي: ول ي.ذ}م'ل بعي يوماv وليلة إ,ل�
vسريعا vأ%ي س.ي\را vس¼: ي.س3ي ذ%م1يل�م.ه\ر,يÒ. وف حديث ق

.�ل%ي>ناv، وأ%صله ف سي ال3بل. ابن ال4عراب: الذ�م1يلة� ال�ع\ي,ي.ة
ويقال لل4ب\ر.ص: ال4ذ}م.ل وال4ع\رم وال4ب\ق%ع، قال: وجع الذ�ام1لة من

النوق الذ�وام1ل؛ قال الشاعر:
�ت.خ'بe إ,ليه الي.ع\م.لت' الذ�وام1ل

وذام1لD وذ�م.ي\لD: اسان.
@ذهل: الذ�ه\ل: ت.ر\ك�ك. الشيء4 ت.ناساه على ع.م\د أ%و ي.ش\غ.لك عنه

ش'غ\لD، تقول: ذ%ه.ل}ت عنه وذ%ه1ل}ت' وأ%ذ}ه.ل%ن كذا وكذا عنه؛ وأ%نشد:
أ%ذ}ه.ل% خ1لYي عن ف1راش1ي م.س\ج.د'ه\

وف التنزيل العزيز: يوم ت.ذ}ه.ل� كل© م'ر\ض1عة عما أ%رضعت؛ أ%ي
ت.س\ل�و عن ولدها. ابن سيده: ذ%ه.ل الشيء4 وذ%ه.ل عنه وذ%ه1ل%ه وذ%ه1ل، بالكسر،

عنه ي.ذ}ه.ل فيهما ذ%ه\لv وذ�ه'ولv تركه على ع.م\د أ%و غ%ف%ل عنه أ%و
ن.س3ي.ه لش'غ'ل، وقيل: الذ�ه\ل السeلوe وطيب الن_ف}س عن ال3ل}ف، وقد

أ%ذ}ه.له ال4مر، وأ%ذ}هل%ه عنه.
وم.ر_ ذ%ه\ل من الليل وذ�ه\ل أ%ي ق1ط}عة، وقيل: ساعة منه مثل د.ه\ل،

والدال أ%على، وجاء4 بعد ذ%ه\ل من الليل ود.ه\ل أ%ي بعد ه.د\ء�؛ وأ%نشد ابن
بري ل4ب جهمة الذهلي:

،Dوهي واحدة ،Dم.ض.ى من الليل ذ%ه\ل
كأ%ن_ها طائر¬ بالد_و> م.ذ}ع'ور

قال: وقال أ%بو زكريا التبيزي د.ه\ل، بدال غي معجمة؛ قال: وكذا أ%نشده
ف ال%ماسة.

والذ©ه\ل�ول من اليل: ال%واد' الد_قيق.
وذ�ه\ل: قبيلة. وذ�ه\لD: ح.يÒ من بكر وها ذ�ه\لن كلها من ربيعة:
أ%حدها ذ�ه\ل� بن شيبان بن, ث%ع\لبة% بن, ع'ك%ابة، والخر ذ�ه\ل بن' ثعلبة

.vه.يل�بن ع'ك%ابة، وقد س.م_وا ذ�ه\لv وذ�ه\لن% وذ
،vول زائدا vل بدل vذول: الذال: حرف هجاء، وهو حرف مهور، يكون أ%صل@

قال ابن سيده: وإ,نا حكمت على أ%لفها أ%نا منقلبة عن واو ل4ن عينها
.vو.ي\لة، وقد ذ%و_ل}ت ذال�أ%لف مهولة النقلب وتصغيها ذ

والذ�و,يل�: اليابس من النبات وغيه؛ هذه رواية ابن دريد، والصحيح



الد_ويل، بالدال الهملة.
 : الذ�ي\ل: آخر كل شيء. وذ%ي\ل الثوب وال3زار,: ما ج'ر_ منه إ,ذا أ�س\ب,ل. والذ�ي\ل: ذ%ي\ل� ال3زار من الر>داء، وهو ما أ�س\ب,لذيل@

 منه فأ%صاب ال4رض. وذ%ي\ل الرأ%ة لكل ثوب ت.ل}ب.سه إ,ذا جر_ته على ال4رض من خلفها. الوهري: الذيل� واحد أ%ذ}يال
 القميص وذ�يول1ه. وذ%ي\ل� الر>يح: ما انسحب منها على ال4رض. وذيل الر>يح: ما تتركه ف الرمال على هيئة الر_س.ن ونوه

كأ%ن� ذلك إ,نا هو أ%ث%ر' ذ%ي\ل جر_ته؛ قال:
         لكل ريح فيه ذ%ي\لD م.س\فور

 وذ%ي\ل�ها أ%يضاv: ما جر_ته على وجه ال4رض من التراب والق%تام، والمع من كل ذلك أ%ذ}يال وأ%ذ}ي'ل؛ ال4خية عن ال%ج.ر,ي>؛
وأ%نشد ل4ب البقرات النخعي:

         وثلثاv م1ثل% الق%طا، مائ1لت{،
                                ل%ح.ف%ت\ه'ن أ%ذ}ي'ل� الر>يح ت'ر\با

والكثي ذ�يول؛ قال النابغة:
         كأ%ن� م.ج.ر_ الر_ام1سات1 ذ�ي'ول%ها

                                عليه ق%ض1يم¬، ن�قت\ه الص_وان,ع'
(* ف ديوان النابغة: حصي بدل قضيم).

وقيل: أ%ذ}يال� الر>يح مآخ1يها الت ت'ك}س.ح' با ما خ.ف_ لا.
 وذ%ي\ل� الفرس والبعي ونوها: ما أ%س\ب.ل% من ذ%ن.به فت.ع.ل�ق، وقيل: ذ%ي\ل�ه ذنبه. وذ%ال% ي.ذ1يل وأ%ذ}ي.ل: صار له ذي\لD. وذال% به: شال%،
 وكذلك الوع1ل� بذن.به. وفرس ذائلD: ذو ذ%ي\ل�، وذ%ي_ال: طويل الذ�يل؛ وف الصحاح: طويل الذنب، وال�نثى ذائلة؛ وقال ابن

قتيبة: ذائل طويل الذ�يل، وذ%ي_الD: طويل الذيل؛ وف التهذيب أ%يضاv: طويل الذنب؛ وأ%نشد ابن بري لعباس بن م1ر\داس:
         وإ,ن حاذ1ر¬، أ%ن\م1ي سلح1ي

                                إ,ل أ%و\صال, ذ%ي_ال� م.نيع
 فإ,ن كان الفرس قصياv وذنبه طويلv قالوا ذائل، وال�نثى ذائلة، أ%و قالوا ذ%ي_ال� الذنب فيذكرون الذنب، ويقال لذنب الفرس
 إ,ذا طال ذ%يل أ%يضاv، وكذلك الثور الوحشي. والذ�ي_ال من اليل,: ال�ت.ب.خت1ر ف م.ش\يه واس\ت1نانه كأ%نه ي.س\ح.ب ذ%ي\ل% ذن.به. وذال

الرجل ي.ذ1يل ذ%ي\ل: ت.ب.خ.تر. فجر_ ذ%ي\له؛ قال طرفة يصف ناقة:
         ف%ذ%ال%ت\ كما ذال%ت\ و.ليدة� م.ج\ل1س�،

                                ت'ر,ي ر.ب_ها أ%ذ}يال% س.ح\ل� م'م.د_د
 يعن أ%نا ج.ر_ت ذنبها كما ذالت ملوكة تسقي المر ف ملس. وف حديث مصعب بن عمي: كان مترفاv ف الاهلية

 يد_هن بالع.ب,ي وي'ذ1يل� ي'م\ن.ة الي.م.ن أ%ي ي'طيل ذ%ي\لها، والي'منة ضرب من برود اليمن. ويقال: ذات الارية ف م.ش\يها ت.ذ1يل ذ%ي\ل
 إ,ذا ماس.ت وج.ر_ت أ%ذيالا على ال4رض وتبخترت. وذالت الناقة� بذنبها إ,ذا نش.رت\ه على فخذيها. خالد بن ج.ن\ب.ة قال: ذ%ي\ل
 الرأ%ة ما وقع على ال4رض من ثوبا من نواحيها كلها، قال: فل ن.د\عو للر_ج'ل ذ%ي\لv، فإ,ن كان طويل الثوب فذلك ال3ر\فال
ف القميص وال�ب_ة. والذ�ي\ل� ف د1ر\ع الرأ%ة أ%و ق1ناعها إ,ذا أ%ر\خ.ت\ه.وتذيلت الدابة�: حر_كت ذن.بها من ذلك. والت_ذ%يeل: الت_ب.خ\ت'ر



منه.ود1ر\ع ذائلةD وذائل وم'ذالةD: طويلة. والذ9ائل: الد>ر\ع الطويلة الذ�ي\ل؛ قال النابغة:
         وكل9 ص.م'وت{ ن.ث}لة ت'ب_ع1ي_ة،

                                ون.س\ج' س'ل%ي\م كل� ق%ض�اء4 ذائ1ل,
 يعن سليمان بن داود، على نبينا وعليهما السلم؛ والص_م'وت': الد>ر\ع الت إ,ذا ص'ب_ت ل يسمع لا صوت. وذ%ي_ل فلن ثوبه

ت.ذييلv إ,ذا طو�له. وم'لء# م'ذ%ي_لD: طويل� الذيل، وثوب م'ذ%ي_ل؛ قال الشاعر:
         ع.ذ%ار.ى د.وار� ف م'لء م'ذ%ي_ل,

(* هذا البيت من معلقة امرئ القيس، وصدره:
                                فع.ن� لنا س1رب¬ كأن9 ن,عاج.ه)

ويقال: أ%ذال% فلن ثوبه أ%يضاv إ,ذا أ%طال% ذ%ي\له؛ قال كثي>ر:
،Dعلى ابن أ%ب العاصي دلص¬ ح.ص1ينة         

                                أ%جاد. ال�س.د>ي س.ر\د.ها فأ%ذال%ها
وأ%ذال%ت الرأ%ة� ق1ناع.ها أ%ي أ%ر\س.ل%ت\ه. وح.ل}قة ذائلة وم'ذالة: ر.قيقة لطيفة مع ط�ول.

 وال�ذال� من البسيط والكامل: ما ز,يد. على وت1ده من آخر البيت حرفان، وهو ال�س.ب�غ ف الر_م.ل، ول يكون ال�ذال ف
البسيط إ,ل� من ال�س.د�س ول ف الكامل إ,ل� من الربع؛ مثال ال4ول قوله:

         إ,ن_ا ذ%م.م\نا على ما خ.ي_ل%ت\
                                س.ع\د' بن' زيد{، وع.م\راv من ت.م1يم\

ومثال الثان قوله:
         ج.د.ثD يكون� م'قام'ه،

                          أ%ب.داv، ب'خ\ت.ل%3ف1 الر>ياح\
 فقوله ر.ن} من تيم\ مستفعلن، وقوله ت.ل%3ف1ر\ ر,ياح\ م'ت.فاعلن؛ وقال الزجاج: إ,ذا زيد على الزء حرف واحد، وذلك الزء

ما ل ي'زاح.ف، فاسه ال�ذال نو متفاعلن أ%صله متفاعلن فزدت حرفاv فصار ذلك الرف بنزلة الذ�ي\ل للقميص.
وذ%ال الشيء� ي.ذيل�: هان%، وأ%ذ%ل}ته أ%نا: أ%ه.ن\ته ول أ�ح\س3ن الق1يام عليه. وأ%ذ%ال% فلن فرسه وغلمه إ,ذا أهان.ه. وال3ذالة�: ال3هانة.

 وف الديث: نى النب، صلى ال عليه وسلم، عن إ,ذالة اليل وهو ام\ت1هان'ها بالعمل والمل, عليها، وف رواية: بات
 جبيل، عليه السلم، يعاتبن ف إ,ذالة اليل أ%ي إ,هان.ت1ها والس\ت1خ\فاف با؛ ومنه الديث الخر: أ%ذال% الناس' اليل%، وقيل

إ,نم وض.ع'وا أ%د.اة الرب عنها وأ%رسلوها.
وال�ذال�: ال�هان�، وقيل لل4م.ة ال�هانة1: ال�ذالة�. وف الثل: أ%خ\ي.ل� من م'ذالة{، وهي ال4م.ة ل4نا ت'هان وهي ت.ت.ب.خ\ت.ر. ويقال:

 ذ%ي\ل ذائل وهو ال%وان وال1ز\ي'. وقولم: جاء أ%ذ}يالD من الناس أ%ي أ%واخ1ر' منهم قليل. وذال%ت الرأ%ة� والناقة� ت.ذ1يل: ه'ز,لت
وفسدت.

وأ%ذ%ل}تها: أ%ه\ز.ل}تها، وهو من ذلك. وال�ذ%ي_ل� وال�ت.ذ%ي�ل�: ال�ت.ب.ذYل�. وبنو الذ�ي�ال: بطن من العرب.
@ذأم: ذ%أ%م. الرجل% ي.ذ}أ%م'ه' ذ%أ}ماv: حق�ره وذ%م_ه' وعابه، وقيل:



حقره وطرده، فهو م.ذ}ؤ'وم¬، ك%ذ%أ%به'؛ قال أو\س' بن ح.ج.ر�:
فإن ك�ن\ت. ل ت.د\ع'و إل غي ناف1ع�
فذ%ر\ن، وأ%ك}ر,م\ من ب.د.ا لك واذ}أ%م,

vطرده. وف التنزيل العزيز: اخ\ر'ج\ منها م.ذ}ؤوما :vوذ%أ%م.ه' ذ%أ}ما
vوقال ماهد: م.ذ}ؤوما .vويكون مطرودا v؛ يكون معناه مذموماvم.د\حورا

منفي�اv، وم.د\حوراv مطروداv. وذأ%م.ه ذ%أ}ماv: أ%خزاه. والذ�أ}م': العيب،
ي'ه\م.ز' ول يهمز. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: قالت للي.ه'ود عليكم

السام' والذ�أ}م'؛ الذ�أ}م': العيب، ول يهمز، ويروى بالدال الهملة،
وقد تقدم. أبو العباس: ذ%أ%م\ت'ه عبته، وهو أكثر من ذ%م.م\ت'ه'.
@ذحلم: ذ%ح\ل%م.ه' وس.ح\ت.ن.ه إذا ذبه. وذ%ح\ل%م.ه' ف%ت.ذ%ح\ل%م. إذا
د.ه\و.ر.ه' ف%ت.د.ه\و.ر.. ومر� ي.ت.ذ%ح\ل%م' كأنه يتدحرج؛ قال رؤبة:

كأ%ن_ه' ف ه'و_ة{ ت.ذ%ح\ل%ما
وذ%ح\ل%م\ت'ه': صرعته وذلك إذا ضربته بجر ونوه.

@ذل: التهذيب: ابن العراب قال الذ�ل%م' م.غ1يض' م.ص.ب> الوادي.
@ذمم: الذ�مe: نقيض الدح. ذ%م_ه' ي.ذ�مeه' ذ%م�اv وم.ذ%م_ةv، فهو

م.ذ}م'وم¬ وذ%مÒ. وأ%ذ%م_ه': وجده ذ%م1يماv م.ذ}م'وماv. وأ%ذ%م_ بم:
تركهم م.ذ}م'ومي. ف الناس؛ عن ابن العراب. وأ%ذ%م_ به: تاون. والعرب

تقول ذ%م_ ي.ذ�مe ذ%م�اv، وهو اللوم ف الساءة، والذ�مe وال%ذموم
واحد. وال%ذ%م_ة: اللمة، قال: ومنه الت_ذ%مeم'. ويقال: أتيت موضع

eأتى با ي'ذ%م :�كذا فأ%ذ}م.م\ت'ه' أي وجدته مذموماv. وأ%ذ%م_ الرجل
عليه. وتذام_ القوم': ذ%م_ بعض'هم بعضاv، ويقال من الت_ذ%مeم,. وقضى

م.ذ%م_ة% صاحبه أي أ%حسن إليه لئل ي'ذ%م_. واس\ت.ذ%م_ إليه: فعل ما
ي.ذ�مeه' عليه. ويقال: افعل كذا وكذا وخ.لك. ذ%مÒ أي خلك. لوم؛ قال

.eأي ل ت'ذ%م Òابن السكيت: ول يقال وخ.لك. ذنب، والعن خل منك ذ%م
قال أبو عمرو بن العلء: سعت أعرابي�اv يقول: ل أ%ر كاليوم ق%ط© يدخل

عليهم مثل� هذا الرeط%ب, ل ي'ذ1مeون% أي ل ي.ت.ذ%م_م'ون% ول تأ}خذهم
ذمامةD حت ي'ه\د'وا ل1ج,يانم.

والذ�امe، مشدد، والذام' مفف جيعاv: العيب. واس\ت.ذ%م_ الرجل� إل
الناس أي أتى با ي'ذ%مe عليه. وت.ذ%م_م. أي استنكف؛ يقال: لو ل أترك

.vورجل م'ذ%م_م¬ أي مذ}م'وم¬ جد�ا .vماeلتركته ت.ذ%م vالكذب تأ%ث©ما



ورجل م'ذ1مÒ: ل ح.راك به. وشيء م'ذ1مÒ أي م.عيب. والذ©موم: الع'يوب؛
أ%نشد سيبويه ل�م.ي_ة% بن أب الص_ل}ت1:

سلمك، ر.ب_نا، ف كل ف%ج\ر�
ب.ريئاv ما ت.ع.ن_ت\ك. الذ©م'وم'

وبئر ذ%م_ةD وذ%ميم¬ وذ%ميمةD: قليلة الاء لنا ت'ذ%مe، وقيل: هي
vم_ة يصف إبلeالغ.زيرة، فهي من الضداد، والمع ذ1مام¬؛ قال ذو الر

غارت\ عيونا من الك%لل,:
على ح1م\ي.ر,ي�ات{، كأ%ن� ع'يون.ها
ذ1مام' الر_كايا أ%ن\ك%ز.ت\ها ال%وات1ح'

أن\ك%ز.تا: أق%ل�ت\ ماء4ها؛ يقول: غارت أعينها من التعب فكأ%ن_ها
.Òالبئر القليلة الاء، والمع ذ%م �آبار قليلة الاء. التهذيب: الذ�م_ة

وف الديث: أ%نه، عليه الصلة والسلم، م.ر_ ببئر ذم_ة فنزلنا فيها،
سيت بذلك لنا م.ذ}مومة؛ فأما قول الشاعر:

،çمن س.ي\ب, ر.ب� vن'ر.ج>ي نائل
�له ن'ع\م.ى، وذ%م_ت'ه' س1جال

قال ابن سيده: قد يوز أن يعن به الغزيرة والقليلة الاء أي قليله
كثي.وبه ذ%م1يمةD أي علة من ز.مان.ة{ أو آفة تنعه الروج.

وأ%ذ%م_ت\ ركاب القوم إذ}ماماv: أ%عيت وتلفت وتأ%خرت عن جاعة البل
ول تلحق با، فهي م'ذ1م_ةD، وأ%ذ%م_ به ب.عيه'؛ قال ابن سيده: أنشد

أبو العلء:
قوم أ%ذ%م_ت\ بم ر.كائ1ب'ه'م\،

فاس\ت.ب\د.لوا م'خ\ل1ق. الن>عال, با
وف حديث ح.ليمة الس_ع\د1ي_ة1: فخرج\ت' على أ%تان تلك فلقد أ%ذ%م_ت\

بالر_ك}ب, أ%ي حبستهم لضعفها وانقطاع سيها؛ ومنه حديث ال1ق}داد1 حي
eأ%ح\ر.ز. ل1قاح. رسول ال، صلى ال عليه وسلم: وإ,ذا فيها فرس أ%ذ%م

أ%ي كالê قد أ%عي\ا فوقف. وف حديث أ%ب بكر، رضي. ال عنه: قد ط%ل%ع.
ف طريق م'ع\و.ر_ة{ ح.ز\ن.ة{ وإ,ن� راحلته أ%ذ%م_ت\ أ%ي انقطع سيها

كأ%نا ح.م.ل%ت الناس على ذ%م>ها.
ورجل ذو م'ذ%م_ة{ وم.ذ1م_ة{ أ%ي كلê على الناس، وإنه لطويل

ال%ذ%م_ة1، التهذيب: فأ%ما الذ�مe فالسم منه ال%ذ%م_ة�، وقال ف موضع آخر:



ال%ذ1م_ة�، بالكسر، من الذYمام, وال%ذ%م_ة�، بالفتح، من الذ�م>.
ويقال: أ%ذه1ب\

عنك م.ذ1م_ت.ه'م\ بشيء أ%ي أ%عطهم شيئاv فإ,ن لم ذ1ماماv. قال:
وم.ذ%م_تهم لغةD. والب'خل م.ذ%م_ةD، بالفتح ل غي، أ%ي ما ي'ذ%مe عليه،
وهو خلف ال%ح\م.د.ة1. والذYمام' وال%ذ%م_ة�: الق وال�ر\مة، والمع

أ%ذ1م_ةD. والذYم_ة: العهد والك%فالة�، وجعها ذ1مام¬. وفلن له ذ1م_ة
أ%ي حق. وف حديث علي�، كرم ال وجهه: ذ1م_ت ر.ه1ين'ه وأ%نا به زعيم

:�أ%ي ضمان وعهدي ر.ه\ن¬ ف الوفاء به. والذYمام' والذYمامة
ال�ر\م.ة�؛ قال ال4خطل:

،vفل ت.ن\ش'د'ونا من أ%خيكم ذ1مامة
وي'س\ل1م أ%ص\داء4 الع.و,ير ك%ف1يل�ها

والذYمام': كل حرمة ت.ل}زمك إ,ذا ض.ي_ع\ت.ها ال%ذ%م_ة�، ومن ذلك
�يسمى أ%هل

العهد أ%هل% الذYم_ة1، وهم الذين يؤدون الزية من الشركي كلهم. ورجل
ذ1م>يÒ: معناه رجل له عهد. والذYم_ة�: العهد منسوب إ,ل

�الذYم_ة1: قال الوهري: الذYم_ة� أ%هل العقد. قال: وقال أ%بو عبيدة الذYم�ة
ال4مان ف قوله، عليه السلم: ويسعمى بذ1م_ت1ه,م\ أ%دناهم. وقوم
ذ1م_ةD: م'عاهدون أ%ي ذوو ذ1م_ة{، وهو الذYمe؛ قال أ�سامة الذل9:

ي'غ.ر>د' بال4س\حار ف كلY س'د\ف%ة{،
ت.غ.رeد. م.ي_اح, الن_د.ى ال�ت.ط%ر>ب

(* هكذا ورد هذا البيت ف الصل، وليس فيه أي� شاهد على شيء ما تقدم من
الكلم).

وأ%ذ%م_ له عليه: أ%خ.ذ% له الذYم_ة. والذ�مام.ة� والذ�مامة: الق
كالذYم�ة؛ قال ذو الرمة:

تك�ن\ ع.و\جةv ي.جز,يكما ال عندها
با الج\ر.، أ%و ت'قضى ذ1مامة� صاحب

ذ1مامة: ح'ر\م.ةD وحق. وف الديث ذكر الذYم_ة والذYمام,، وها بعن
الع.ه\د وال4مان1 والض_مان1 وال�ر\م.ة1

والق، وس'م>ي. أ%هل الذYم_ة1 ذ1م_ةv لدخولم ف عهد السلمي
وأ%مانم. وف الديث ف دعاء السافر: اق}ل1ب\نا بذ1م_ة{ أ%ي ار\د'د\نا إ,ل



أ%هلنا آمني؛ ومنه الديث: فقد ب.ر,ئ%ت\ منه الذYم_ة أ%ي أ%ن لكل
أ%حد من ال عهداv بالفظ والك1لي.ة1، فإ,ذا أ%ل}قى بيده إ,ل

الت_ه\ل�ك%ة1 أ%و فعل ما ح'ر>م. عليه أ%و خالف ما أ�م1ر. به
خ.ذ%ل%ت\ه'ذ1م_ة� ال تعال. أ%بو عبيدة: الذYم_ة� الت_ذ%مeم' من ل عهد

له. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، السلمون ت.ت.كافأ� دماؤهم ويسعى
بذ1م_تهم أ%دناهم؛ قال أ%بو عبيدة: الذYم_ة� ال4مان ههنا، يقول إ,ذا

أ%ع\طى الرجل� من اليش العدو� أ%ماناv جاز ذلك على جيع السلمي، ول
لم أ%ن ي'خ\ف1روه ول أ%ن ي.ن\ق�ضوا عليه عهده كما أ%جاز عمر، رضي ال

�عنه، أ%مان عبد{ على أ%هل العسكر جيعهم؛ قال: ومنه قول س.ل}مان ذ1م_ة
السلمي واحدة؛ فالذYم_ة� هي ال4مان، ولذا سي ال�عاه.د'
ذ1م>ي�اv، ل4نه أ�ع\طي. ال4مان على ذ1م_ة1 ال1ز\ي.ة الت تؤخذ منه.

وف التنزيل العزيز: ل ي.ر\قب'ون ف مؤ\من إ,ل¾ ول ذ1م_ةv؛ قال:
الذYم_ة� العهد، وال3ل9 ال1ل}ف؛ عن قتادة. وأ%خذتن منه ذ1مام¬

وم.ذ%م_ةD، وللرفيق على الرفيق ذ1مام¬ أ%ي حق. وأ%ذ%م_ه' أ%ي أ%جاره. وف
حديث سلمان: قيل له ما ي.ح1ل© من ذ1م_ت1نا؟ أ%راد من أ%هل ذ1م_ت1نا فحذف
الضاف. وف الديث: ل تشتروا ر.قيق أ%هل الذم_ة وأ%ر.ض1يه,م\؛ قال ابن

ال4ثي: العن أ%نم إ,ذا كان لم م.ماليك' وأ%ر.ض'ون% وحالD حسنة
ظاهرة كان أ%كثر ل1ز\يتهم، وهذا على مذهب من ي.ر.ى أ%ن ال1ز\ية على قدر
الال، وقيل ف شراء أ%ر.ض1يه\م إ,نه كرهه ل4جل ال%راج الذي يلزم ال4رض،

.vلئل يكون على السلم إ,ذا اشتراها فيكون ذل¾ وص.غارا
eذ1م�التهذيب: وال

vال%ذ}موم الذ�م1يم'. وف حديث يونس: أ%ن الوت قاء4ه' ر.ذ1ي�ا
ر.ذ1ي�اv أ%ي م.ذ}موماv ش1ب\ه. الالك. ابن ال4عراب: ذ%م\ذ%م. الرجل إ,ذا

ق%ل�ل%
عطيته. وذ�م_ الرجل�: ه'ج,ي.، وذ�م_: ن'ق1ص. وف الديث: أ�ر,ي. عبد'

ال�ط�لب ف منامه اح\ف1ر\ زمزم ل ي'ن\ز.ف' ول ي'ذمe؛ قال أ%بو بكر:
فيه ثلثة أ%قوال: أ%حدها ل يعاب من قولك ذ%م.م\ت'ه' إ,ذا ع1ب\ت.ه،
،vوالثان ل ت'ل}ف%ى م.ذ}مومة؛ يقال أ%ذ}م.م\ت'ه إ,ذا وجدته م.ذ}موما

والثالث ل يوجد ماؤها قليلv ناقصاv من قولك بئر ذ%م_ة إ,ذا كانت قليلة
الاء.



وف الديث: سأ%ل النب_ 
(* قوله «سأل النب إل» السائل للنب هو

الجاج كما ف التهذيب)، صلى ال عليه وسلم، عما ي'ذهب' عنه م.ذ%م_ة%
الرضاع فقال: غ�ر_ة عبد أ%و أ%م.ة؛ أ%راد ب.ذ%م_ة1 الرضاع ذ1مام.

الرضعة برضاعها. وقال ابن السكيت: قال يونس يقولون أ%خذ%تن منه
م.ذ1م_ةD وم.ذ%م_ةD. ويقال: أ%ذه1ب\

عنك م.ذ%م_ة% الرضاع بشيء تعطيه للظYئ}ر، وهي الذYمام'
الذي لزمك بإ,رضاعها ولدك، وقال ابن ال4ثي ف تفسي الديث:

ال%ذ%م_ة�، بالفتح، م.ف}ع.لة من الذ�م>، وبالكسر من الذYم_ة1 والذYمام,،
وقيل: هي بالكسر والفتح القe والرمة الت ي'ذ%مe م'ض.ي>ع'ها، والراد

ب.ذ%م_ة الرضاع الق اللزم بسبب الرضاع، فكأ%نه سأ%ل: ما ي'س\ق1ط� عن
حق ال�رضعة حت أ%كون قد أ%ديته كاملv؟ وكانوا يستحبون أ%ن ي.ه.ب'وا

للمرض1عة عند فصال الصب شيئاv سوى أ�جرتا. وف الديث: خ1لل ال%كارم
كذا وكذا والت_ذ%مeم' للصاحب؛ هو أ%ن يفظ ذ1مام.ه' وي.طرح عن نفسه

ذ%م_ الناس له إ,ن ل يفظه. وف حديث موسى وال%ض1ر، عليهما السلم:
أ%خ.ذ%ت\ه' من صاحبه ذ%مام.ةD أ%ي حياء وإ,شفاق من الذ�م> واللوم. وف حديث

ابن ص.ي�اد{: فأ%صابتن منه ذ%مام.ةD. وأ%خذتن منه م.ذ%م_ة وم.ذ1م_ة
أ%ي ر,ق�ةD وعار من تلك ال�ر\مة.

والذ�م1يم': شيء كالب.ث}ر,
ال4سود أ%و ال4حر ش'ب>ه. ببيض النمل، يعلو الوجوه وال�نوف من ح.ر¼

أ%و ج.ر.ب؛ قال:
وترى الذ�م1يم على م.راس1ن,هم،

غ1ب_ ال1ياج,، كماز,ن1 النمل,
والواحدة ذ%م1يمةD. والذ�م1يم: ما يسيل على أ%فخاذ ال3بل والغنم

وض'ر'وعها من أ%لبانا. والذ�م1يم': الن_دى، وقيل: هو ن.دىÝ يسقط بالليل على
الشجر فيصيبه التراب فيصي كق1ط%ع, الطي. وف حديث الشeؤ\م
والطYي.ر.ة1: ذ%ر'وها ذ%م1يمةv أ%ي م.ذ}مومةv، ف%ع1يلةD بعن مفعولة{، وإ,نا

vأ%مرهم بالتحول عنها إ,بطال
لا وقع ف نفوسهم من أ%ن الكروه إ,نا أ%صابم بسبب س'ك}ن الدار،

فإ,ذا تولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشبهة.



والذ�م1يم': البياض الذي يكون على أ%نف الد\ي؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: فأ%ما
قوله أ%نشد.ناه أ%بو العلء ل4ب ز'ب.ي\د{:

،vت.رى ل4خ\فاف1ها من خ.ل}ف1ها ن.س.ل
مثل الذ�م1يم, على ق�ز\م, الي.عام1ي,

فقد يكون البياض. الذي على أ%نف ال%د\ي، فأ%ما أ%حد بن يي فذهب إ,ل
أ%ن الذ�م1يم. ما ي.ن\ت.ضح' على الضروع من ال4لبان، والي.عامي' عنده

ال1داء، واحدها ي.ع\مور، وق�ز\م'ها ص1غار'ها، والذ�م1يم': ما يسيل على
أ�نوفها من اللب؛ وأ%ما ابن د'ر.ي\د{ فذهب إ,ل أ%ن الذ�م1يم ههنا

الن_دى، واليعامي ضرب من الشجر. ابن ال4عراب: الذ�م1يم' والذ�ني' ما
يسيل من ال4نف. والذ�م1يم': ال�خاط والبول الذي ي.ذ1مe وي.ذ1ن© من

ق%ضيب الت_ي\س,، وكذلك اللب من أ%خلف الشاة، وأ%نشد بيت أ%ب زبيد.
والذ�م1يم' أ%يضاv: شيء يرج من م.سام> الار,ن1 كبيض النمل؛ وقال

:�الاد1ر.ة
وترى الذ�م1يم. على م.راس1ن,هم،

يوم الياج، كماز,ن1 الن_مل
ورواه ابن دريد: كمازن ال%ث}ل,، قال: وال%ث}ل� ضرب من النمل كبار؛

وروي:
وترى الذ�ميم على م.ناخرهم

قال: والذ�ميم الذي يرج على ال4نف من الق%ش.ف1، وقد ذ%م_ أ%نف�ه
وذ%ن�. وماء ذ%ميم أ%ي مكروه؛ وأ%نشد ابن العراب للم.ر_ار,:

م'واش1كة ت.س\ت.ع\ج,ل� الرeك}ض. ت.ب\ت.غي
ن.ضائ1ض. ط%ر\ق�، ماؤ'ه'ن_ ذ%م1يم'

قوله مواش1كة مسرعة، يعن الق%طا، ور.ك}ض'ها: ضربا بناحها،
والن_ضائض: بقية الاء، الواحدة ن.ض1يضة. والط�ر\ق': ال%ط}روق.

@ذي: الذ�ي\م' والذام': العيب؛ قال ع'و.ي\ف' الق%واف:
أ%ل%م_ت\ خ'ناس'، وإ,لام'ها

أ%حاديث ن.ف}س� وأ%س\قام'ها
ومنها:

،vالك%ت1يبة م.ف}لولة eي.ر'د
با أ%ف}ن'ها وبا ذام'ه



وقد ذام.ه' ي.ذيه ذ%ي\ماv وذاماv: عابه. وذ1م\ت'ه أ%ذي'ه وذأ%م\ت'ه'
وذ%م.م\ت'ه' كله بعن؛ عن ال4خفش، فهو م.ذي على النقص، وم.ذ}ي'وم¬ على

التمام، وم.ذ}ؤ'وم¬ إ,ذا ه.م.ز\ت.، وم.ذ}موم¬ من الضاعف؛ وقيل:
الذ�ي\م' والذام' الذ�مe. وف الثل: ل ت.ع\د.م' ال%س\ناء� ذاماv؛ قال ابن

بري: ومنه قول أ%ن.س, بن ن'واس, ال�حار,ب�:
،vفينا ح.ميدا vن\ت. م'س.و_دا�وك
وقد ل ت.ع\د.م' ال%س\ناء ذاما

وف الديث: عادت م.حاسنه' ذاماv؛ الذام' والذ�ي\م' العيب، وقد يهمز.
وف حديث عائشة، رضي ال عنها: قالت لليهود عليكم الس_ام'

والذام'، وقد تقدم ذكره، وال أعلم.
@ذأن: الذ©ؤ\ن'ون� والع'ر\ج'ون والط©ر\ث�وث من جنس: وهو ما ينبت ف

الشتاء، فإ,ذا س.خ'ن. النهار فسد وذهب. غيه: الذ©ؤ\نون نبت ينبت ف أ�صول
ال4ر\طى والر>م\ث1 وال4لء، تنشقe عنه ال4رض فيخرج مثل سواعد

الرجال ل ورق له، وهو أ%س\ح.م' وأ%غ}ب.ر، وطرفه م'ح.د_د كهيئة الك%م.رة، وله
أ%كمام كأ%كمام الباق1لى وثرة صفراء ف أ%عله، وقيل: هو نبات ينبت

أ%مثال العراجي من نبات الف�ط}ر,، والمع الذ�آن,ي'. وقال أ%بو حنيفة:
الذ�آني ه.ن.وات¬ من الف�ق�وع ترج من تت ال4رض كأ%ن_ها الع.م.د'

الض>خ.ام ول يأ}كلها شيء، إ,ل أ%نا ت'ع\ل%ف�ها ال3بل� ف السنة وتأ}كلها
ال1ع\زى وتسمن عليها، ولا أ%ر'ومة، وهي تتخذ لل4دوية ول يأ}كلها إل
الائع لرارتا. وقال مرة: الذآني تنبت ف أ�صول الشجر أ%شبه شيء
بال1ل}ي.و\ن، إل أ%نه أ%عظم منه وأ%ضخم، ليس له ورق وله ب'ر\ع'ومة تتور_د

ث تنقلب إل الصفرة. والذ©ؤ\نون: ماء كله وهو أ%بيض إل ما ظهر منه من
تلك الب'ر\ع'ومة، ول يأ}كله شيء، إل أ%نه إذا أ%س\ن.ت. الناس، فلم يكن

با 
(* الضمي ف با يعود إل السنة النوي_ة). شيء، أ%غن، واحدته

ذ�ؤ\ن'ونة. وذ%أ}ن.ن.ت1 الرض': أ%نبتت الذآني؛ عن ابن ال4عراب. وخرجوا
ي.ت.ذأ}ن.ن'ون أ%ي يطلبون الذ�آن,ي ويأ}خذونا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

كل9 الطعام, يأ}كل� الط�ائ1يونا:
ال%م.ض1يض. الر_ط}ب والذآن,ينا.

قال ال4زهري: ومنهم من ل يهمز فيقول ذ�ونون، وذ%واني المع. ابن



شيل: الذ©ؤ\ن'ون أ%سر اللون م'د.م\ل%ك¬ له ورق لزق به، وهو طويل مثل
الط©ر\ث�وث، ت.م1ه¬ ل طعم له، ليس بلو ول مر�، ل يأ}كله إل الغنم، ينبت

ف سهول ال4رض، والعرب تقول: ذ�ونون ل ر,م\ث% له، وط�ر\ثوث ل أ%رطاة؛
يقال هذا للقوم إذا كانت لم ن.ج\د.ة وفضل فهلكوا وتغيت حالم، فيقال:

ذآني' ل ر,م\ث% لا وط%راثيث� ل أ%ر\طى أ%ي قد است'ؤ\ص1لوا فلم تبق
لم بقية؛ قال ابن بري: هو ه1ل}ي.و\ن� الب؛ وأ%نشد للراجز يصف نفسه

بالر_خاوة واللYي,:
،�كأ%نن، وق%د.مي ت.ه,يث

.�ذ�ؤ\نون% س.و\ء� رأ}س'ه ن.ك1يث
:Dالتراب. مثل هاث له بالعطاء، ون.ك1يث �قوله: ت.ه,يث� أ%ي ت.ه,يث

متشعث؛ وقال آخر:
غ%داة% توليتم كأ%ن� سيوف%كم
ذ%آني' ف أ%عناق1كم ل ت'س.ل�ل,

وف حديث حذيفة: قال ل�ن\د'ب بن عبد ال: كيف تصنع إذا أ%تاك من الناس
مثل� الو.ت1د أ%و مثل الذ©ؤ\نون يقول ات_ب,ع\ن ول أ%تبعك؟

الذ©ؤ\نون: نبت طويل ضعيف له رأ}س م'دو_ر، وربا أ%كله ال4عراب، قال: وهو من
ذأ%ن.ه إذا ح.ق�ر.ه وض.ع_ف شأ}ن.ه، شبهه به لصغره وحداثة سنه، وهو يدعو

الشايخ إل اتباعه، أ%ي ما تصنع إذا أ%تاك رجل ضال9، وهو ف نافة جسمه
كالو.ت1د أ%و الذ©ؤ\نون لكد>ه نفس.ه بالعبادة يدعك بذلك ويستتبعك.

@ذبن: ابن ال4عراب: الذ©ب\نة� ذبول الشفتي من العطش؛ قال أ%بو منصور:
.vوال4صل الذ©ب\لة فقلبت اللم نونا

@ذعن: قال ال تعال: وإن يكن لم القe يأ}توا إليه م'ذ}ع1ني؛ قال
ابن ال4عراب: م'ذ}ع1ني مقر�ين خاضعي، وقال أ%بو إسحق: جاء ف التفسي

مسرعي، قال: والذعان ف اللغة السراع مع الطاعة، تقول: أ%ذع.ن ل بقي،
معناه طاو.ع.ن لا كنت أ%لتمسه منه وصار ي'س\رع إليه؛ وقال الفراء:

م'ذ}ع1ني مطيعي غي مستكرهي، وقيل: مذعني منقادين. وأ%ذ}ع.ن. ل بقي:
vأ%قر�، وكذلك أ%م\ع.ن. به أ%ي أ%قر� طائعا

غي مستكره. والذعان: النقياد. وأ%ذع.ن. الرجل�: انقاد وس.ل1س، وبناؤه
ذ%ع1ن ي.ذ}ع.ن ذ%ع.ناv. وأ%ذ}ع.ن له أ%ي خضع وذل. وناقة م1ذ}عان:

س.ل1سة� الرأ}س منقادة لقائدها.



@ذقن: الوهري: ذ%ق%ن' النسان م'ج\ت.مع ل%ح\ي.ي\ه. ابن سيده: الذ�ق%ن
والذYق}ن' متمع الل�ح\ي.ي من أ%سفلهما؛ قال اللحيان: هو مذكر ل غي،

قال: وف الثل: م'ث}ق%لD استعان بذ%ق%ن,ه وذ1ق}ن,ه؛ يقال هذا لن
يستعي بن ل دفع عنده وبن هو أ%ذل منه، وقيل: يقال للرجل الذليل يستعي

برجل آخر مثله، وأ%صله أ%ن البعي يمل عليه المل الثقيل فل يقدر على
النهوض، فيعتمد بذ%ق%نه على ال4رض، وصح_فه ال4ثر.م' علي� بن الغية بضرة

يعقوب فقال: م'ث}ق%لD استعان بد.ف�ي\ه، فقال له يعقوب: هذا تصحيف إنا
هو استعان بذ%ق%نه، فقال له ال4ثرم: إنه يريد الرياسة بسرعة ث دخل

بيته، والمع أ%ذقان. وف التنزيل العزيز: وي1رeون لل4ذقان سجداv؛
واستعاره امرؤ القيس للشجر ووصف سحاباv فقال:

وأ%ض\ح.ى ي.س'حe الاء4 عن كل ف1يقة{،
ي.ك�بe على ال4ذقان1 د.و\ح. الك%ن.ه\بل.

والذ�اق1نة�: ما تت الذ�ق%ن، وقيل: الذ�اق1نة رأ}س اللقوم. وف
الديث عن عائشة، رضي ال عنها: ت'وف رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بي

س.ح\ري ون.ح\ري وحاق1ن.ت وذاق1ن.ت؛ قال أ%بو عبيد: الذاقنة طرف
اللقوم، وقيل: الذاق1نة الذ�ق%ن'، وقيل: ما يناله الذ�ق%ن' من الصدر. ابن

سيده: الاق1نة التر\ق�وة، وقيل: أ%سفل البطن ما يلي السر_ة، قال أ%بو
عبيد: قال أ%بو زيد وف الثل ل�ل}ح1ق%ن_ ح.واق1نك بذ%واق1نك، فذكرت ذلك

لل4صمعي فقال: هي الاق1نة والذاقنة، قال: ول أ%ره وقف منهما على حد�
معلوم، فأ%ما أ%بو عمرو فإ,نه قال: الذاقنة طرف' اللقوم الناتئ، وقال ابن

ج.ب.لة: قال غيه الذاق1نة الذ�ق%ن'. وذ%ق%ن. الرجل�: وضع يده تت
ذقنه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن عمران بن س.وادة قال له: أ%ربع خصال

عات.ب.ت\ك. عليها ر.عي_ت'ك، فوضع ع'ود. الد>ر_ة ث ذق%ن عليها وقال:
هات1 وف رواية: فذ%ق%ن بسوطه يستمع. يقال: ذق%ن. على يده وعلى عصاه،

بالتشديد والتخفيف، إذا وضعه تت ذ%ق%ن,ه واتكأ% عليه. وذ%ق%نه ي.ذ}قن'ه
ذ%ق}ناv: أ%صاب ذقن.ه، فهو م.ذ}قون. وذق%ن\ت'ه بالعصا ذ%ق}ناv: ضربته با.

وذ%ق%ن.ه ذ%ق}ناv: قف%د.ه. والذ�قون من ال3بل الت ت'ميل ذق%ن.ها إل
ال4رض تستعي بذلك على السي، وقيل: هي السريعة، والمع ذ�ق�ن¬؛ قال ابن

مقبل:
قد ص.ر_ح. السي' عن ك�تمان%، وابت'ذ1لت



و.ق}ع' ال%حاج,ن, بال%ه\ري_ة الذ©ق�ن,.
أ%ي اب\ت'ذلت1 اله\رية الذ©ق�ن بوقع الاجن فيها نضربا با، فقلب

وأ%نث الو.قع حيث كان من سبب الاجن. والذاق1نة: كالذ�قون؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

،Dوهي ذاق1نة ،vأ%ح\د.ث}ت' ل ش'ك}را
كأ%نا تت. ر.ح\لي م1س\ح.لD ن.ع1ر'.

وذ%ق1ن.ت الد_لو'، بالكسر، ذ%ق%ناv، فهي ذ%ق1نة: مالت ش.ف%ت'ها. ودلو
ذ%ق%ن.ى: مائلة الشفة؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%ن\ع.ت' د.لواv ذ%ق%ن.ى ما ت.ع\ت.د1ل}.
ودلو ذ%قون من ذلك. ال4صمعي: إذا خ.ر.ز\ت. الدلو فجاءت شفتها مائلة قيل

ذ%ق%ن.ت\ ت.ذ}ق%ن ذ%ق%ناv. وناقة ذ%قون: ت'ر\خي ذق%نها ف السي، وف
التهذيب: ترك رأ}سها إذا سارت. وامرأ%ة ذ%قناء: ملتوية الهاز. وف نوادر

العرب: ذاق%ن.ن فلنD ولق%ن.ن ولغ%ذ%ن أ%ي لز_ن وضايقن.
والذYق}ن': الش_ي\خ. وذ1قان�: جبل.

:�@ذنن: ذ%ن� الشيء� ي.ذ1ن© ذ%نيناv: سال. والذ�ن,ي' والذ©نان
الخاط الرقيق الذي يسيل من ال4نف، وقيل: هو الخاط ما كان؛ عن اللحيان،
وقيل: هو الاء الرقيق الذي يسيل من ال4نف، عنه أ%يضاv؛ وقال مرة: هو كل ما

سال من ال4نف. وذ%ن� أ%نف�ه ي.ذ1ن© إذا سال، وقد ذ%ن,نت. يا رجل
ت.ذ%ن© ذ%نناv وذ%ن.ن\ت' أ%ذ1ن© ذن.ناv، ورجل أ%ذ%ن© وامرأ%ة ذ%ن_اء.

وال4ذ%ن© أ%يضاv: الذي يسيل منخراه جيعاv، والفعل كالفعل والصدر
كالصدر، والذي يسيل منه الذ�ني'. ابن ال4عراب: الت_ذ}ني' سيلن الذ�ني،

والذ©نان شبه الخاط يقع من أ�نوف ال3بل؛ وقال كراع: إنا هو
الذ©نان، وقال قوم ل يوثق بم: إنا هو الزeنان. والذ�ن.ن': س.ي.لن

العي. والذ�ن_اء: الرأ%ة ل ينقطع حيضها، وامرأ%ة ذ%ن_اء من ذلك. وأ%صل
الذ�ني ف ال4نف إذا سال. ومنه قول الرأ%ة للحجاج ت.ش\ف%ع له ف أ%ن

ي'ع\ف%ى ابنها من الغزو: إنن أ%نا الذ�ن_اء� أ%و الض_ه\ياء�.
والذ�ني': ماء الفحل والمار والرجل؛ قال الشماخ يصف ع.ياv وأ�ت'ن.ه:

ت'واث1ل من م1ص.ك¼ أ%ن\ص.ب.ت\ه'
ح.وال1ب' أ%س\ه.ر.ت\ه' بالذ�ن,ي,.

هكذا رواه أبو عبيد، ويروى: حوالب' أ%س\ه.ر.يه1، وهذا البيت أ%ورده



الوهري مستشهداv به على الذ�ن,ي الخاط يسيل� من ال4نف، وقال: ال4سه.ران
�ع1ر\قان1؛ قال ابن بري: وت'وائ1ل� أ%ي ت.ن\ج'و أ%ي ت.ع\د'و هذه ال4تان
الامل� ه.ر.باv من حار شديد م'غ\ت.ل1م، ل4ن الامل تنع الفحل،

وح.وال1ب': ما ي.ت.ح.ل�ب' إل ذكره من الن، وال4س\ه.ران1: عرقان يري
vفيهما ماء الفحل، ويقال ها ال4ب\ل%د' وال4ب\لج'، وذ%ن� ي.ذ1ن© ذ%ن,ينا

إذا سال. ال4صمعي: هو ي.ذ1ن© ف مشيته ذ%نيناv إذا كان يشي م1ش\ي.ة
ضعيفة؛ وأ%نشد لبن أ%حر:
وإن� الوت. أ%د\ن.ى من خ.يال�،
ود'ون% الع.ي\ش, ت.ه\واداv ذ%ن,ينا.

أ%ي ل ي.رف�ق\ بنفسه. والذ©نانة�: بقية الشيء الالك الضعيف وإن
فلناv لي.ذ1ن9 إذا كان ضعيفاv هالكاv ه.ر.ماv أ%و م.ر.ضاv. وفلن ي'ذان9

فلناv على حاجة يطلبها منه أ%ي يطلب إليه ويسأ%له إياها. والذ©نانة، بالنون
والضم: بقية الد_ي\ن أ%و الع1د.ة1 ل4ن الذ©بانة%، بالباء، بقية شيء�

صحيح، والذ©نانة�، بالنون، ل تكون إل بقية شيء ضعيف هالك ي.ذ1نeها
شيئاv بعد شيء. وقال أ%بو حنيفة ف الطعام ذ�ن.ي\ناء، مدود، ول يفسره إل

أ%نه ع.د.له بال�ر.ي\راء، وهو ما يرج من الطعام فيمى به.
والذ©ن\ذ�ن�: لغة ف الذ©ل}ذ�ل,، وهو أ%سفل القميص الطويل: وقيل: نونا بدل من

لمها. وذ%ناذ1ن� القميص: أ%ساف1ل�ه مثل ذ%لذ1له، واحدها ذ�ن\ذ�ن وذ�ل}ذ�ل؛
رواه عن أ%ب عمرو، وذكر ف هذا الكان ف الثنائي الضاعف: الذ�آن,ي

نبت، واحدها ذ�ؤ\ن'ونD؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كل9 الطعام, يأ}كل� الطائ1يeونا:

ال%م.ص1يص. الر�عط}ب. والذ�آن,ينا.
قال: ومنهم من ل يهمز فيقول ذ�ون'ون وذ%واني للجمع.

@ذهن: الذYه\ن': الفهم والعقل. والذYه\ن أ%يضاv: ح1ف}ظ� القلب، وجعهما
أ%ذ}هان. تقول: اجعل ذ1ه\ن.ك إل كذا وكذا. ورجل ذ%ه1ن¬ وذ1ه\ن¬ كلها

على النسب، وكأ%ن� ذ1ه\ناv م'غي_ر من ذ%ه1ن�. وف النوادر: ذ%ه1ن\ت'
كذا وكذا أ%ي فهمته. وذ%ه.نت' عن كذا: ف%ه,م\ت' عنه. ويقال: ذ%ه.ن.ن عن

كذا وأ%ذ}ه.ن.ن واس\ت.ذ}ه.ن.ن أ%ي أ%نسان وأ%لان عن الذYك}ر,.
الوهري: الذ�ه.� مثل الذYه\ن,، وهو الف1ط}نة والفظ. وفلن� ي'ذاه1ن' الناس

.vأ%ي ي'فاطنهم. وذاه.ن.ن فذ%ه.ن\ت'ه أ%ي كنت أ%ج\و.د. منه ذ1ه\نا



والذYه\ن' أ%يضاv: القو_ة؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر:
أ%ن'وء� ب,رج\ل� با ذ1ه\ن'ها

وأ%ع\ي.ت\ با أ�خ\ت'ها الغاب,ر.ه
والغابرة هنا: الباقية.

@ذون: الكسائي ف الذ�آني: منهم من ل يهمز فيقول ذ�ون'ون وذ%و.اني
للجمع، قال: والذ©ونون ف هيئة ال1ل}ي.و\ن مسموع من العرب. ابن

ال4عراب: الت_ذ%وeن الن_ع\مة، والذ�ان� والذ�ي\ن' العيب.
@ذين: الذ�ي\ن' والذ�ان�: العيب. وذ%ام.ه وذ%انه وذاب.ه إذا عابه. وقال

أ%بو عمرو: هو الذ�ي\م' والذ�ام' والذان� والذاب' بعن واحد؛ وقال
قيس بن ال%طيم ال4نصاري:

أ%ج.د_ بع.م\ر.ة% غ�ن\يات'ها،
فت.ه\ج'ر أ%م شأ}ن'نا شأ}ن'ها؟

،vرد.د\نا الك%ت1يبة% م.فلولة
با أ%ف}ن'ها وبا ذ%ان'ها.
وقال ك1ناز¬ ال%ر\مي�:

،vر.د.د\نا الكتيبة% م.ف}لولة
با أ%ف}ن'ها وبا ذاب'ها

ولست'، إذا كنت' ف جانب�،
أ%ذ�مe الع.شية%، أ%غ}تاب'ها

ولكن\ أ�طاو,ع' سادات1ها،
ول أ%ت.ع.ل�م' أ%ل}قاب.ها.

وف شعره إقواء# ف الرفوع والنصوب. وال�ذان�: لغة ف ال�ذال.
@ذمه: ذ%م1ه. الرجل� ذ%م.هاv: أ%ل1م. د1ماغ�ه من ح.ر�ç، وربا قالوا

ذ%م.ه.ت\ه الشمس إذا آل%م.ت\ دماغه. وذ%م1ه. يوم'نا ذ%م.هاv وذ%م.ه.: اشتد�
ح.رeه.

@ذأي: الذ�أ}و': سي¬ عنيف¬. ذأ%ى ي.ذ}أ%ى وي.ذ}ؤ'و ذ%أ}واv: م.ر_
م.ر�اv خف1يفاv سريعاv، وقال: سار س.ياv شديداv. وذ%أ%ى ال3بل%

ي.ذ}آها وي.ذ}ؤ'وها ذ%أ}واv وذ%أ}ياv: ساقها س.و\قاv شديداv وطر.د.ها؛ قال ابن
بري: وأ%نشد أ%بو عمرو لبيب بن ال1ر\قال العنبي:

وم.ر_ ي.ذ}آها وم.ر_ت\ ع'ص.با



ش1ه\ذار.ة تأ}ف1ر' أ%ف}راv ع.ج.با
�والذ�أ}و.ة�: الشاة� ال%ه\ز'ولة�؛ عن ثعلب. وذ%أ}ى الع'ود' والب.ق}ل
ي.ذ}أ%ى ذ%أ}واv وذ%أ}ياv وذ%أىÝ وذ�ئ1ي�اv؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،

قال يعقوب وهي ح1جازية: ذ%و.ى وذ%ب.ل. وذ%أ%ى الف%ر.س' وال1مار'
والبعي' ي.ذ}أ%ى ذ%أ}ياv: أ%سرع، وهو ضرب من ع.د\و, ال3بل,، وف%ر.س¬ م1ذ}أىÝ؛

قال:
م1ذ}أىÝ م1خ.د�اv ف الر>قاق, م1ه\ر.جا

ويروى:
ب.ع.يد ن.ض\ح, الاء م1ذ}أىÝ م1ه\ر.جا

وقيل: الذ�أ}ي' الس_ي' الشديد. وذ%أ%ي\ت'ه ذ%أ}ياv: ط%ر.د\ت'ه.
وحار¬ م1ذ}أىÝ، مقصور مهموز، وح1مار م1ذ}أىÝ ط%ر_اد¬ ل�ت'نه؛ وقال

أ%وس'ب حجر:
فذ%أ%و\ن.ه ش.ر.فاv وك�ن_ له،
حت ت.فاض.ل% بي\ن.ها ج.ل%با

وقد ذ%آها ي.ذ}آها ذ%أ}ياv وذ%أ}واv إ,ذا ط%ردها.
@ذب: ذ%ب.ت\ ش.ف%ت'ه: كذ%ب_ت\؛ قال ابن سيده: وق%ض.ي\نا عليها بالياء

.vلكونا لما
وذ�ب\يان وذ1ب\يان: قبيلةD، والضمe فيه أ%كثر' من الكسر,؛ عن ابن

ال4عراب؛ قال ابن د'ر.يد: وأ%حسب أ%ن� اشتقاق. ذ�بيان من قولم ذ%ب.ت
ش.ف%ته، قال: وهذا أ%يضاv ما ي'ق%و>ي ك%و\ن% ذ%ب.ت\ من الياء لو أ%ن� ابن

دريد ل ي'م.ر>ضه. والذ©ب\يان: بقي�ة الو.ب.ر؛ عن كراع، قال: ولست منه
على ثقة، قال: والذي حكاه أ%بو عبيد الذ©وبان� والذYيبان�. قال

ال4زهري\: أ%ما ذ%ب فما ع.ل1م\ت'ن سعت فيه شيئاv من ثقة غي هذه القبيلة
الت يقال لا ذ�ب\يان. قال ابن الكلب: كان أ%ب يقول ذ1ب\يان، بالكسر،

قال: وغيه يقول ذ�ب\يان، وهو أ%بو قبيلة من قيس، وهو ذ�ب\يان بن' ب.غ1يض,
بن, ر.ي\ث1 بن, غ%ط%فان% بن, س.ع\د1 بن, ق%ي\س, ع.ي\لن%.

ويقال: ذ%ب_ الغ.دير' وذ%ب.ى وذ%ب.ت\ شف%ت'ه وذ%ب_ت، قال: ول أ%د\ري
ما ص1ح_ت'ه.

@ذحا: ذ%حا ي.ذ}حى ذ%ح\واv: ساق. وط%ر.د.. وذ%حا الب,ل% ي.ذ}حاها
ذ%ح\واv: ط%ر.د.ها وساق%ها؛ قال أ%بو خ1راش� ال�ذ%ل:



ون,ع\م م'ع.ر_س' ال4ق}وام, ت.ذ}حى
�ر,حال%ه'م شآم1ي.ةD ب.ل1يل

أ%راد ت.ذ}حى رواح1ل%هم، وقيل: أ%راد أ%نم ي'ن\ز,ل�ون رحال%هم فتأ}ت
الريح فت.س\ت.خ1ف©ها فت.ق}ل%ع'ها فكأ%نا ت.س'وقها وت.ط}ردها. قال ابن

سيده: فعلى هذا ل حذف هنالك. وذ%حاه' ي.ذ}ح'وه وي.ذ}حاه' ذ%ح\واv: ط%ر.ده.
وذ%ح.ت\ه'م الريح' ت.ذ}حاه'م ذ%ح\ياv إ,ذا أ%صابتهم وليس لم منها

س1ت\ر¬. وف التهذيب: وليس 
(* قوله «وف التهذيب وليس إل» أول عبارته: قال

أبو زيد ذحتنا الريح تذحانا ذحياv إذا اصابتنا ريح وليس لنا إل). لنا
ذ%رىÝ ن.ت.ذ%ر_ى به، وذ%حا الرأ%ة% ي.ذ}ح'وها ذ%ح\واv: نكحها؛ هذه عن

كراع.
vوذ%ر\يا vذرا: ذ%ر.ت الريح التراب. وغي.ه ت.ذ}ر'وه وت.ذ}ريه ذ%ر\وا@

وأ%ذ}ر.ت\ه' وذ%ر_ت\ه: أ%طار.ت\ه وسف%ت\ه وأ%ذ}ه.ب.ت\ه، وقيل: ح.م.ل%ت\ه
فأ%ثار.ت\ه وأ%ذ}ر.ت\ه إ,ذا ذ%ر.ت التeراب. وقد ذ%را هو نفس'ه. وف حرف

ابن مسعود وابن عباس: ت.ذ}ر,يه1 الريح'، ومعن أ%ذ}ر.ت\ه ق%ل%ع.ته ور.م.ت\
به، وها لغتان. ذ%ر.ت الريح' التeراب. ت.ذ}ر'وه وت.ذ}ريه أ%ي

ط%ي_ر.ته؛ قال ابن بري: شاهد ذ%ر.و\ت'ه بعن ط%ي_ر\ت'ه قول ابن
ه.ر\م.ة:ي.ذ}ر'و ح.ب,يك. الب.ي\ض, ذ%ر\واv ي}ت.لي

غ�ل�ف. الس_واع1د1 ف ط1راق, الع.ن\ب.ر,
والع.ن\ب.ر هنا: التeر\س. وف الديث: إ,ن� ال خ.لق ف ال%ن_ة

رياv من د'ون,ها باب¬ م'غ\ل%ق لو ف�تح. ذلك الباب ل4ذ}ر.ت\ ما بي السماء3
وال4ر\ض,، وف رواية: ل%ذ%ر_ت الدeن\يا وما فيها. يقال: ذ%ر.ت\ه
الر>يح' وأ%ذ}ر.ت\ه ت.ذ}ر'وه وت'ذ}ريه إ,ذا أ%طار.ت\ه. وف الديث: أ%ن
ر.ج'لv قال ل4و\لد1ه1 إ,ذا م'تe فأ%ح\ر,ق�ون ث ذ%رeون ف الر>يح,؛

ومنه حديث علي، كرم ال وجهه: ي.ذ}ر'و الر>واي.ة% ذ%ر\و. الريح,
ال%ش1يم. أ%ي ي.س\ر'د' الر>واية كما ت.ن\س3ف' الريح' ه.ش1يم.

الن_ب\ت1. وأ%نكر أ%بو اليثم أ%ذ}ر.ت\ه بعن ط%ي_ر.ت\ه، قال: وإ,نا
قيل أ%ذ}ر.ي\ت الشيء4 عن الشيء إ,ذا أ%لق%ي\ت.ه؛ وقال امرؤ القيس:

فت'ذ}ريك. من\ أ�خ\رى الق%طاة1 فت.ز\ل%ق'
وقال ابن أ%حر يصف الريح:



لا م'ن\خ'لD ت'ذ}ري، إ,ذا ع.ص.ف%ت\ ب,ه1
أ%هاب. س.ف}ساف{ من التeر\ب, ت.و\أ%م,

قال: معناه ت'س\ق1ط� وت.ط}ر.ح، قال: وال�ن\خ'ل ل يرف%ع' شيئاv إ,نا
ي'س\ق1ط ما دق_ وي'م\س3ك ما ج.ل�، قال: والقرآن وكلم العرب على هذا.

وف التنزيل العزيز: والذ�ار,يات1 ذ%4ر\واv؛ يعن الر>ياح.، وقال ف
موضع آخر: ت.ذ}ر'وه الر>ياح'. وريح¬ ذار,ي.ةD: ت.ذ}ر'و التeراب، ومن هذا

ت.ذ}ر,ية الناس النطة%. وأ%ذ}ر.ي\ت' الشيء4 إ,ذا أ%ل}ق%4ي\ت.ه مثل%
إ,ل}قائ1ك. ال%ب_

للز_ر\ع. ويقال للذي ت'ح\م.ل� به النطة لت'ذ%ر_ى: ال1ذ}رى. وذ%رى
الشيء� أ%ي س.ق%ط، وت.ذ}ر,ي.ة ال4ك}داس, م.ع\ر'وفة. ذ%ر.و\ت ال1ن\طة

والب_ ون.ح\و.ه أ%ذ}ر'وها وذ%ر_ي\ت'ها ت.ذ}ر,ي.ة وذ%ر\واv منه: ن.ق�ي\تها
ف الريح. وقال ابن سيده ف موضع آخر: ذ%ر.ي\ت' ال%ب_ ونوه

وذ%ر_ي\ته أ%ط%ر\ته وأ%ذ}ه.ب\ته، قال: والواو لغة وهي أ%ع\لى. وت.ذ%ر_ت هي:
ت.ن.ق�ت.

والذ©راو.ة�: ما ذ�ر,ي. من الشيء. والذ©راو.ة�: ما س.ق%ط% من الط�عام
عند الت_ذ%ر>ي، وخص اللحيان به ال1ن\طة؛ قال ح'م.ي\د بن ثو\ر:

وعاد. خ'ب_از¬ ي'س.قYي,ه الن_دى
ذ�راو.ةv ت.ن\س3ج'ه' ال}ه'وج الدeر'ج\

وال1ذ}راة وال1ذ}رى: خ.ش.ب.ةD ذات أ%ط}راف، وهي الشبة الت ي'ذ%ر_ى
با الط�عام' وت'ن.ق�ى با ال4ك}داس،�، ومنه ذر_ي\ت' تراب العدن

إ,ذا ط%ل%ب\ت منه الذ�ه.ب. والذ�رى: اسم' ما ذ%ر_ي\ته مثل الن_ف%ض, اسم
لا ت.ن\ف�ض'ه؛ قال رؤبة:

كالط�ح\ن أ%و أ%ذ}ر.ت\ ذ%رىÝ ل ي'ط}ح.ن,
يعن ذ%ر\و. الريح د'قاق. التeراب. وذ%ر_ى ن.ف%س.ه: س.ر_حه كما

.eأ%ع\لى، وقد تقدم. والذ�رى: الك1ن �ي'ذ%ر_ى الشيء� ف الريح، والد_ال
والذ�رى: ما ك%ن_ك. من الريح البار,د.ة1 من حائ1ط{ أ%و شجر. يقال:

ت.ذ%ر_ى م1ن. الش�مال بذ%رىÝ. ويقال: س.وeوا للش_و\ل ذ%رىÝ من الب.ر\د1،
وهو أ%ن ي'ق}ل%ع الشج.ر من الع.ر\ف%ج, وغيه فيوض.ع بعض'ه فوق. بعض� ما
يلي م.ه.ب_ الشمال, ي'ح\ظ%ر به على ال3بل ف مأ}واها. ويقال: فلن ف

ذ%رى فلن{ أ%ي ف ظ1لYه. ويقال: اس\ت.ذ}ر, بذه الشج.رة أ%ي كن\ ف



د1ف}ئها. وت.ذ%ر_ى بالائ1ط وغي,ه من الب.ر\د1 والر>يح, واس\ت.ذ}رى،
كلها: اك}ت.ن_. وت.ذ%ر_ت1 ال3بل� واس\ت.ذ}ر.ت: أ%ح.س_ت الب.ر\د.

واس\ت.ت.ر بعض'ها ببعض� واس\ت.ت.رت بالع1ضاه1. وذ%را فلنD ي.ذ}ر'و أ%ي
م.ر_م.ر�اv سريعاv، وخص بعضهم به الظب؛ قال العجاج:

ذ%ار� إ,ذا لقى الع.زاز. أ%ح\ص.فا
وذ%را ناب'ه ذ%ر\واv: ان\ك%سر ح.دeه، وقيل: سقط. وذ%ر.و\ت'ه أ%نا أ%ي

ط%ي_رته وأ%ذ}ه.ب\ته؛ قال أ%و\س:
إ,ذا م'ق}ر.م¬ م1ن_ا ذ%را ح.دe نابه1

ت.خ.م_ط% فينا ناب' آخ.ر. م'ق}ر.م,
قال ابن بري: ذ%را ف البيت بعن ك%ل�، عند ابن ال4عراب، قال: وقال

ال4صمعي بعن وق%ع، ف%ذ%را ف الوجهي غي م'ت.ع.د¼.
والذ�ر,ي_ة�: الناقة الت ي'س\ت.ت.ر با عن الصيد؛ عن ثعلب، والدال

أ%على، وقد تقدم. واس\ت.ذ}ر.ي\ت بالش_ج.رة أ%ي است.ظ}ل%ل}ت با وص1ر\ت' ف
د1فئ1ها. ال4صمعي: الذ�رى، بالفتح، كل ما استترت به. يقال: أ%نا ف

ظ1لY فلن وف ذ%راه' أ%ي ف ك%ن.فه وس1ت\ره ود1ف}ئ1ه. واس\ت.ذ}ر.ي\ت'
بفلن أ%ي الت.ج.أ}ت' إ,ليه وص1ر\ت' ف ك%ن.فه.

واس\ت.ذ}ر.ت1 ال1ع\ز.ى أ%ي اش\ت.هت الف%ح\ل% مثل اس\ت.د.ر_ت\.
والذ�رى: ما ان\ص.ب_ من الد_م\ع، وقد أ%ذ}ر.ت1 العي' الد�م\ع.

ت'ذ}ريه إ,ذ}راءé وذ%رىÝ أ%ي ص.ب_ت\ه. وال3ذ}راء�: ض.ر\ب'ك الشيء4 ت.ر\مي
به، تقول: ض.ر.ب\ت'ه بالسيف فأ%ذ}ر.ي\ت' رأ}س.ه، وط%ع.نته فأ%ذ}ر.ي\ت'ه عن

ف%ر.سه أ%ي ص.ر.ع\ته وأ%ل}ق%ي\ته. وأ%ذ}ر.ى الشيء4 بالسيف إ,ذا ض.ر.به
حت ي.ص\ر.عه. والسيف'

ي'ذ}ر,ي ض.ر,يب.ت.ه أ%ي ي.ر\م1ي با، وقد يوص.ف' به الر_م\ي من غي
ق%ط}ع. وذ%ر_اه' بالرeم\ح,: ق%ل%ع.ه؛ هذه عن كراع. وأ%ذ}ر.ت1

الداب_ة راك1ب.ها: ص.ر.ع.ت\ه.
وذ1ر\و.ة� كلY ش.يء� وذ�ر\و.ت'ه: أ%ع\له'، وال%م\ع الذ©ر.ى بالضم.

وذ1ر\وة الس_نام, والرأ}س,: أ%ش\ر.ف�ه'ما. وت.ذ%ر_ي\ت الذYر\وة:
ر.ك1ب\ت'ها وع.ل%و\تا. وت.ذ%ر_ي\ت فيهم: ت.ز.و_ج\ت ف الذYر\وة م1ن\ه'م.
أ%بو زيد: ت.ذ%ر_ي\ت ب.ن فلن{ وت.ن.ص_ي\تهم إ,ذا ت.ز.و_ج\ت منهم ف

الذYر\وة والناصية أ%ي ف أ%هل الشرف والع.لء. وت.ذ%ر_يت الس_نام:



�ع.ل%و\ته وف%ر.ع\ته. وف حديث أ%ب موسى: أ�ت1ي رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، بإ,ب,ل� غ�ر> الذ©ر.ى 

(* قوله «بابل غر�
الذرى» هكذا ف الصل، وعبارة النهاية: أت رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

بنهب ابل فأمر لنا بمس ذود غر� الذرى أي بيض إل). أ%ي ب,يض
ال4س\ن,م.ة س1مانا. والذ©ر.ى: جع ذ1ر\و.ة{، وهي أ%ع\ل%ى س.نام, الب.ع1ىر؛ ومنه

الديث: على ذ1ر\وة1 كلY بعي شيطانD، وحديث الزeبي: سأ%ل%
عائشة% ال�روج. إ,ل الب.ص\رة فأ%ب\ت\ عليه فما زال%

ي.ف}ت1ل� ف الذYر\وة1 والغار,ب, حت أ%جاب.ت\ه'؛ ج.ع.ل% وب.ر. ذ1ر\و.ة
البعي وغار,ب,ه مثلv ل3زالتها عن ر.أ}يها، كما ي'ف}ع.ل� بالمل
الن_ف�ور إ,ذا أ�ريد ت.أ}نيس'ه وإ,زال%ة� ن,فار,ه. وذ%ر_ى الشاة% والناق%ة%

وهو أ%ن} ي.ج'ز_ صوف%ها وو.ب.ر.ها ويد.ع. فوق. ظ%ه\ر,ها شيئاv ت'ع\ر.ف
به، وذلك ف ال3بل والضأ}ن خاصة، ول يكون ف ال1ع\ز.ى، وقد ذ%ر_يتها

ت.ذ}ر,ي.ةv. ويقال: نعجةD م'ذ%ر_اةD وك%ب\ش¬ م'ذ%ر�ىÝ إ,ذا أ�خ>ر.
ب.ي\ن. الك%ت1في فيهما ص'وف%ةD ل ت'ج.ز_؛ وقال ساعدة الذل:

ول ص'وار. م'ذ%ر_اة{ م.ناس1ج'ها،
م1ث}ل الف%ر,يد1 الذي ي.ج\ر,ي م1ن. الن_ظ}م,

والذ©ر.ة�: ضرب¬ من ال%ب> معروف، أ%صل�ه ذ�ر.و¬ أ%و ذ�ر.ي¬، والاء�
ع1و.ض، يقال للواح1د.ة ذ�ر.ةD، وال%ماعة ذ�ر.ةD، ويقال له أ%ر\ز.ن 

*)
قوله «ويقال له أرزن» هكذا ف الصل). وذ%ر_ي\ت'ه: م.د.ح\ت'ه؛ عن ابن
ال4عراب. وفلن ي'ذ%ر>ي فلناv: وهو أ%ن يرفع ف أ%مره ويدحه. وفلن

ي'ذ%ر>ي ح.س.ب.ه أ%ي يدحه وي.ر\ف%ع' من شأ}نه؛ قال رؤبة:
ع.م\داv أ�ذ%ر�ي ح.س.ب,ي أ%ن ي'ش\ت.م.ا،

ل ظ%ال1م. الناس ول م'ظ%ل�ما
ول أ%ز.ل}، عن ع1ر\ض, ق%و\م1ي، م1ر\ج.م.ا

ب,ه.د\ر, ه.د_ار� ي.م'جe الب.ل}غ.ما
eأ%ي أ%ر\ف%ع' ح.س.ب عن الش_ت1يمة1. قال ابن سيده: وإ,نا أ%4ث}ب.ت

هذا هنا ل4ن الشتقاق ي'ؤذ1ن� بذلك كأ%ن>ي جعلته ف الذYر\و.ة1. وف
حديث أ%ب الزناد: كان يقول لبنه عبد الرحن كيف. حديث� كذا؟ يريد' أ%ن



ي'ذ%ر>ي. منه أ%ي ي.ر\ف%ع. من ق%د\ره وي'ن.و>ه. بذ1ك}ر,3333ه.
وال1ذ}ر.ى: ط%ر.ف' ال4ل}ية1، والر_ان,فة� ناحي.ت'ها.

وقولم: جاء فلن ي.ن\ف�ض' م1ذ}ر.و.ي\ه إ,ذا جاء باغ1ياv ي.ت.ه.د_د'؛
قال ع.ن\ت.رة يهجو ع'مارة% بن. ز,ياد{ الع.ب,س3ي:

أ%ح.و\ل1ي. ت.ن\ف�ض' اس\ت'ك. م1ذ}ر.و.ي\ها
ل1ت.ق}ت'ل}ن,ي؟ فهأ%نذا ع'مار.ا

يريد: يا ع'مار.ة�، وقيل: ال1ذ}ر.و.ان1 أ%ط}راف' ال4ل}ي.ت.ي\ن ليس
لما واحد، وهو أ%ج\و.د' القولي ل4نه لو قال م1ذ}ر.ى لقيل ف التثنية

م1ذ}ر.يان1، بالياء، للمجاورة، ول%م.ا كانت بالواو ف التثنية ولكنه من باب
ع.ق%ل}ت'ه ب,ثن\ي.اي.ي\ن, ف أ%نه ل ي'ث%ن_ على الواحد؛ قال أ%بو علي:

الدليل� على أ%ن ال4لف ف التثنية حرف إ,عراب صحة الواو ف م1ذ}ر.وان1،
قال: أ%ل ترى أ%نه لو كانت ال4لف إ,عراباv أ%و دليل% إ,عراب وليست

م.ص'وغ%ةv ف بناء جلة الكلمة متصلةv با اتصال% حرف ال3عراب با بعده، لوجب
أ%ن تقلب الواو ياء فقال م1ذ}ريان1 ل4نا كانت تكون على هذا القول
Dفصحة الواو ف م1ذ}ر.وان1 دللة ،Ýوم.ل}هى Ýوم.د\عى Ýكلم, م.غ\زى vط%ر.فا

على أ%ن ال4لف من جلة الكلمة، وأ%نا ليست ف تقدير النفصال الذي
يكون ف ال4عراب، قال: فج.ر.ت1 ال4لف ف م1ذ}ر.وان1 م.ج\ر.ى الواو ف

ع'ن\ف�وان{ وإ,ن اختلفت النون وهذا حسن ف معناه، قال الوهري: القصور إ,ذا
كان على أ%ربعة أ%حرف يثن بالياء على كل حال نو م1ق}لىÝ وم1ق}ل%يان1.

وال1ذ}ر.وان1: ناحيتا الرأ}س, مثل الف%و\د.ي\ن. ويقال: ق%ن_ع الشيب'
م1ذ}ر.و.ي\ه أ%ي جان,ب.ي\ رأ}سه، وها ف%و\داه'، س>يا م1ذ}ر.و.ين, ل4نما

ي.ذ}ر.يان1 أ%ي ي.شيب.ان1. والذ©ر\وة�: هو الشيب، وقد ذ%ر,ي.ت\
ل1ح\ي.ت'ه، ث است'ع1ي للم.ن\ك1ب.ي\ن, وال4ل}ي.ت.ي\ن والط�ر.ف%ي\ن. وقال

أ%بو حنيفة: م1ذ}ر.وا الق%و\س ال%و\ض1عان الل�ذ%ان1 يقع عليهما الو.ت.ر من
أ%س\فل% وأ%ع\ل%ى؛ قال الذل:

على ع.ج\س, ه.ت_اف%ة1 ال1ذ}ر.و.ي\ـ
ـن,،ص.ف}ر.اء4 م'ض\ج.ع.ة{ ف الش>مال}

قال: وقال أ%بو عمرو واحدها م1ذ}رىÝ، وقيل: ل واحدها لا، وقال السن
البصري: ما ت.ش.اء� أ%ن ترى أ%حدهم ينفض م1ذ}ر.و.ي\ه، يقول ه.أ%ن.ذ%ا

ف%اع\ر,ف�ون,ي. وال1ذ}ر.و.ان1 ك%أ%ن_هما ف%ر\ع.ا ال4ل}ي.تي، وقيل:



ال1ذ}ر.و.ان1 طرفا كلY شيء، وأ%راد السن بما ف%ر\ع.ي ال%ن\ك1ب.ي\ن، يقال
ذلك للرجل إ,ذا جاء باغياv ي.ت.ه.د_د'. وال1ذ}ر.و.ان1: الان,ب.ان1 من

كل شيء، تقول العرب: جاء ف�لنD ي.ض\ر,ب' أ%ص\د.ر.ي\ه وي.ه'ز� ع1ط}ف%يه
وي.ن\ف�ض' م1ذ}ر.و.ي\ه، وها م.ن\ك1ب.اه.

وإ,ن9 فلناv لك%ري' الذ�ر.ى أ%ي كري الط�ب,يع.ة. وذ%ر.ا ال
ال%ل}ق ذ%ر\واv: خ.ل%قهم، لغة ف ذ%ر.أ%. والذ�ر\و' والذ�ر.ا

والذ©ر>ي_ة: ال%ل}ق، وقيل: الذ�ر\و' والذ�ر.ا عدد' الذ©ر>ي_ة. الليث:
الذ©ر>ي_ة تقع على الباء3 وال4ب\ناء3 وال4و\لد1 والن>س.اء. قل ال

تعال: وآية لم أ%ن_ا حلنا ذ�ر>ي_تهم ف الف�ل}ك الشحون؛ أ%راد آباءهم
الذين ح'م1ل�وا مع نوح ف السفينة. وقوله، صلى ال عليه وسلم، ورأ%ى ف

بعض غ%ز.واته امرأ%ةv م.ق}تولةv فقال: ما كانت ه.ذ1ه لت'قات1ل%، ث قال
،vول ع.س3يفا vر>ي_ة�للرجل: ال}ح.ق\ خالداv فقل} له ل ت.ق}ت'ل} ذ

فسم_ى النساء4 ذ�ر>ي_ةv. ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: ج'حeوا
بالذ©ر>ي_ة ل تأ}كلوا أ%رزاق%ها وت.ذ%ر'وا أ%ر\باق%ها ف أ%ع\ناق1ها؛ قال أ%بو
عبيد: أ%راد بالذ©ر>ي_ة ههنا النساء4، قال: وذهب جاعة من أ%هل
العربي_ة إ,ل أ%ن الذ©ر>ي_ة% أ%صلها المز، روى ذلك أ%بو عبيد عن

أ%صحابه، منهم أ%بو عبيدة وغيه من البصريي، قال: وذه.ب غي'هم إ,ل أ%ن أ%صل
الذ©ر>ي_ة ف�ع\ل1ي_ةD من الذ�ر>، وكلê مذكور¬ ف موضعه. وقوله عز

وجل: إ,ن� ال اصط%فى آدم. ون'وحاv وآل إ,براهيم وآل% ع1م\ران% على
العالي، ث قال: ذ�ر>ي_ةv بعض'ها من بعض؛ قال أ%بو إ,سحق: نص.ب.

ذ�ر>ي_ةv على البدل,؛ العن أ%ن� ال اصطفى ذر>ي_ة بعضها من بعض�، قال
ال4زهري: فقد دخل% فيها الباء� وال4ب\ناء�، قال أ%بو إ,سحق: وجائز أ%ن

ت'ن\ص.ب ذريةv على الال؛ العن اصطفاهم ف حال كون بعضهم من بعض. وقوله
عز وجل: أ%ل}ح.ق}نا بم ذ�ر>ي_ات1ه,م؛ يريد أ%ولد.ه'م الصغار.

وأ%تانا ذ%ر\و¬ من خ.ب.ر�: وهو اليسي' منه، لغة ف ذ%ر\ء�. وف حديث
سليمان بن ص'ر.د: قال لعلي�، كرم ال وجهه: بلغن عن أ%مي الؤمني

ذ%ر\و¬ من قول ت.ش.ذ�ر. ل فيه بالو.ع1يد فس3ر\ت' إ,ليه جواداv؛ ذ%ر\و¬ من
ق%و\ل� أ%ي ط%ر.ف¬ منه ول يتكامل. قال ابن ال4ثي: الذ�ر\و' من الديث

ما ارتفع. إ,ليك وت.رامى من حواشيه وأ%طراف1ه، من قولم ذ%را ل فلن أ%ي
ارتف%ع وقص.د؛ قال ابن بري: ومنه قول أ%ب أ�ن.ي\س� حليف ب.ن ز'ه\رة



واسه م.و\ه.ب' بن' رياح:
أ%تان ع.ن\ س'ه.ي\ل� ذ%ر\و' ق%و\ل�
فأ%ي\ق%ظ%ن، وما ب م1ن\ ر'قاد1

وذ%ر\وة: موضع. وذ%ر,ي_ات: موضع؛ قال القتال الك1لب:
سقى ال� ما بي. الر>جام, وغ�م\ر.ة{،

وبئ}ر, ذ%ر,ي_ات{ ب1ن_ ج.ن,ي'
ن.جاء4 الث©ر.ي_ا، ك�ل�ما ناء4 ك}وك%ب¬،

�أ%هل� ي.س3حe الاء4 فيه د'ج'ون
وف الديث: أ%و_ل� الثلثة1 يدخ'لون% النار. منهم ذو ذ%ر\وة{ ل

ي'ع\ط1ي ح.ق_ ال3 من ماله أ%ي ذ�و ث%ر\وة{ وهي ال1د.ة� والال�، وهو من
باب العتقاب لشتراكهما ف الخرج.

وذ1ر\و.ة�: اسم أ%رض� بالبادية. وذ1ر\وة الص_م_ان: عال1ي.ت'ها.
وذ%ر\و.ة�: اسم رجل. وبئر ذ%ر\وان%، بفتح الذال وسكون الراء: بئ}ر لب.ن

ز'ر.ي\ق بالدينة. وف حديث س1ح\ر, النب، صلى ال عليه وسلم: بئر ذ%ر\وان%؛
قال ابن ال4ثي: وهو بتقدي الراء على الواو موضع بي. ق�د.ي\د{

وال�ح\ف%ة. وذ%ر\و.ة� بن ح'ج\فة: من شعرائهم. وع.و\ف' بن' ذ1ر\وة، بكسر الذال:
من ش'عرائ1ه,م. وذ%ر_ى ح.ب�اv: اسم رجل؛ قال ابن سيده: يكون من الواو
ويكون من الياء. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: ولتأ}ل%م'ن_ الن_و\م.

على الصوف ال4ذ}ر,ي> كما ي.أ}ل%م أ%حد'كم النوم. على ح.س.ك1
الس_ع\دان1؛ قال البد: ال4ذ}ر,ي� منسوب إ,ل أ%ذ}ر.بيجان%، وكذلك تقول العرب،

قال الشماخ:
ت.ذ%ك�ر\ت'ها و.ه\ناv، وق%د\ حال% د'ون.ها
�ق�رى أ%ذ%ر\بيجان% السال1ح' والال

قال: هذه مواضع كلها.
@ذقا: رجلD أ%ذ}قى: رخ\و'

ال4ن\ف1، وال�ن\ثى ذ%ق}واء�. وفرس أ%ذ}قى، وال�ن\ثى ذ%ق}واء�، والمع
الذ©ق}و': وهو الر�خ\و' أ%ن\ف1 ال�ذ�ن1 

*)
قوله «الرخو أنف الذن» هي عبارة التهذيب)، وكذلك ال1مار'؛ قال

ال4زهري: هذا ت.ص\ح1يف ب.ي>ن والصواب' فرس أ%ذ}قى وال�ن\ثى ذ%ق}واء إذا كانا



م'س\ت.ر\خ1ي.ي, ال�ذ�ن.ي\ن,، وقد تقدم.
@ذكا: ذ%ك%ت1

النار' ت.ذ}كو ذ�ك�و�اv وذكاv، مقصور، واس\ت.ذ}ك%ت\، ك�ل©ه: اش\ت.د_
ل%ب'ها واش\ت.علت، ونار¬ ذك1ي_ةD على الن_سب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي.ن\ف%ح\ن. منه ل%باv م.ن\ف�وح.ا
ل%م\عاv ي'رى، ل ذ%ك1ياv م.ق}د'وحا

وأ%راد ي.ن\ف�خ\ن. منه لباv م.ن\ف�وخاv، فأ%بدل الاء مكان الاء
ليوافق ر.و,ي� هذا الرجز كله ل4ن هذا الرجز حائي؛ ومثله قول رؤبة:

غ%م\ر' ال4جار,ي> ك%ر,ي' الس>ن\ح,،
أ%بل%ج' ل ي'ول%د\ بن.ج\م الشeح_

يريد: كري الس>ن\خ,. وأ%ذ}كاها وذ%ك�اها: ر.ف%عها وأ%لقى عليها ما
ت.ذ}ك�و به. والذ©ك}و.ة والذ©ك}ي.ة 

(* قوله «والذكوة والذكية» وكلها
ضبط ف الصل والكم والتهذيب والتكملة بضم الذال، وكذلك الذكوة المرة،

وضبطت ف القاموس بالفتح): ما ذ%ك�اها به من ح.ط%ب أ%و ب.ع.ر، ال4خية
من باب ج.ب.وت' ال%راج ج,بايةv. والذ©ك}وة والذ�كا: المرة ال�ل}تهبة.

وأ%ذ}ك%ي\ت' ال%ر\ب. إذا أ%و\ق%د\تا؛ وأ%نشد:
إن_ا إذا م'ذ}كي ال�روب أ%ر_جا

وت.ذ}ك1ي.ة� النار: ر.ف}ع'ها. وف حديث ذكر النار: ق%ش.ب.ن ري'ها
وأ%ح\ر.ق%ن ذ%كاؤها؛ الذ�كاء�: شدة� وه.ج, النار,؛ يقال: ذ%ك�ي\ت' النار.

إذا أ%ت\م.م\ت. إش\عال%ها ورف%ع\تها، وكذلك قوله تعال: إل� ما
ذك�ي\ت'م؛ ذب\ح'ه' على الت_مام. والذ�كا: تام' إيقاد1 النار,، مقصور¬ يكتب

بال4لف؛ وأ%نشد:
وي'ض\ر,م ف الق%ل}ب, اض\ط1راماv، كأ%نه

ذ%كا النار, ت'ر\ف1يه1 الر>ياح' الن_وافح'
وذ�كاء�، بالضم: اسم' الشمس، معرفة ل ي.ن\ص.ر,ف ول تد\خ'لها ال4ل1ف'

واللم، تقول: هذه ذ�كاء� طال1عةv، وهي م'ش\ت.ق�ة من ذ%ك%ت1 النار'
ت.ذ}ك�و، ويقال للصeب\ح ابن' ذكاء ل4نه من ض.و\ئها؛ وأ%نشد:

ف%و.ر.د.ت\ قبل انب,لج الفجر,،
وابن' ذ�كاء4 كام1ن¬ ف ك%ف}ر,



وقال ثعلبة بن ص'ع.ي الازن9 يصف ظ%ل1يماv ون.عامة:
فتذ%ك�را ث%ق%ل% ر.ث1يداv، ب.ع\د.ما
أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء� يين.ها ف كاف1ر,

والذ�كاء�، مدود¬: ح1د_ة� الفؤاد. والذ�كاء�: س'ر\عة الف1ط}ن.ة.
Òوص.ب,ي Òالليث: الذ�كاء� من قولك قلب¬ ذ%ك1ي

.vإذا كان سريع. الف1ط}ن.ة1، وقد ذك1ي.، بالكسر، ي.ذ}كى ذ%كا Òذك1ي
ويقال: ذ%كا ي.ذ}ك�و ذ%كاءé، وذك�و. فهو ذك1يÒ. ويقال: ذك�و. ق%ل}ب'ه

Òو إذا ح.ي_ ب.ع\د. ب.لد.ة{، فهو ذك1ي�ي.ذ}ك
على ف%ع1يل�، وقد ي'س\ت.ع\مل ذلك ف الب.ع1ي. وذ%كا الريح,: ش1د_تا

من ط1يب� أ%و ن.ت\ن�. وم1س\ك¬ ذك1يÒ وذاك{: ساط1ع' الرائ1ح.ة1، وهو منه.
Òوم1س\ك¬ ذكي

وذك1ي_ة، فمن أ%ن_ث ذهب به إل الرائ}حة؛ وقال أ%بو ه.ف�ان%:
Òال1س\ك' والع.ن\ب.ر ي'ؤن_ثان وي'ذ%ك�ران. قال ابن بري: وتقول هو ذك1ي

الرائ1حة وذاك1ي الرائ1ح.ة؛ قال قيس بن الطيم:
كأ%ن� الق%ر.ن\ف�ل والز_ن\ج.ب,يل
وذاك1ي الع.ب,ي, ب,ج,ل}باب,ها

والذ�كاء�: الس>نe. وقال ال%ج_اج: ف�ر,رت' عن ذكاء. وب.ل%غ.ت
الد_اب_ة� الذ�كاء4 أ%ي الس_ن_. وذك�ى الرجل�: أ%س.ن_ وب.د'ن%.

وال�ذ%كYي أ%يضاv: ال�س3نe من كلY شيء، وخص بعض'هم به ذوات1 الاف1ر,، وهو
أن} ي'جاو,ز. الق�ر'وح. بس.ن.ة{. وال%ذاكي: اليل� الت أ%تى عليها بعد.

Dروحها سن.ة�ق
أ%و س.ن.تان، الواحد م'ذ%ك{ç مثل ال�خ\ل1ف1 من البل. وال�ذ%كYي

أ%يضاv من ال%ي\ل,: الذي ي.ذ}ه.ب ح'ض\ر'ه وي.ن\ق%ط1ع'. وف الثل: ج.ر\ي'
ال�ذ%كYيات1 غ1لب¬ أ%ي ج.ر\ي' ال%سانY الق�ر_ح, من اليل أ%ن

ت'غال1ب. ال%ر\ي. غ1لباv، وتأويل� ت%ام الس>ن> النهاية� ف الش�باب، فإذا
نق%ص عن ذلك أ%و زاد فل يقال له الذكاء�.

والذ�كاء� ف الف%ه\م,: أ%ن يكون ف%ه\ماv تام�اv سريع الق%ب'ول,. ابن
ال4نباري ف ذ%كاء3 الف%ه\م, والذ�ب\ح,: إنه الت_مام'، وإن�هما

مدودان1. والت_ذ}ك1ية والذ�ب\ح'. والذ�كاء� والذ�كاة�: الذ�ب\ح'؛ عن ثعلب.
eب\حت1 ال�م�والعرب تقول: ذ%كاة� ال1ني ذ%كاة� أ�م>ه1 أ%ي إذا ذ



ذ�بح الني'. وف الديث: ذ%كاة� الني ذكاة� أ�م>ه. ابن ال4ثي:
الت_ذ}ك1ي.ة� الذ�ب\ح' والن_ح\ر'؛ يقال: ذ%ك�ي\ت الش_اة% ت.ذ}ك1ي.ة،

والسم الذ�كاة�، وال%ذ}بوح' ذ%كيÒ، ويروى هذا الديث بالرف}ع والن_صب،
�فمن ر.ف%ع ج.ع.ل%ه خب. البتدأ الذي هو ذكاة� الني، فتكون ذكاة

ال�م> هي ذكاة% الني فل ي.حتاج' إل ذ%ب\ح� م'س\ت.أن.ف{، ومن ن.ص.ب كان
التقدير ذ%كاة� ال1ني, كذ%كاة أ�م>ه، فلما ح'ذ1ف. الارe ن'ص1ب، أ%و

على ت.ق}دير, ي'ذ%ك�ى مثل ذكاة1 أ�م>ه، فح.ذ%ف. ال%ص\در. وص1ف%ت.ه
،vوأ%قام الضاف إليه م'قامه، فل بد_ عنده من ذبح الن,ي إذا خرج ح.ي�ا

ومنهم من ي.ر\ويه بنصب الذ9كات.ي\ن أ%ي ذ%ك©وا الني. ذكاة% أ�م>ه. ابن
سيده: وذ%كاء� اليوان ذب\ح'ه؛ ومنه قوله:

ي'ذ%كYيها ال4س.ل}
وقوله تعال: وما أ%ك%ل% الس_ب'ع' إل� ما ذك�ي\ت'م\؛ قال أ%بو إسحق:
معناه' إل�ما أ%د\ر.ك}ت'م\ ذ%كات.ه من هذه الت وصفنا. وكل© ذ%ب\ح�

ذ%كاةv. ومعن الت_ذ}ك1ية: أ%ن} ت'د\ر,ك%ها وفيها ب.ق1ي_ة ت.ش\خ'ب
م.ع.ها ال4و\داج وت.ض\ط%ر,ب' اض\طراب. ال%ذ}بوح الذي أ�د\ر,ك%ت\ ذ%كات'ه،

وأ%هل العلم يقولون: إن أ%خ\ر.ج. السب'ع' ال1ش\و.ة% أ%و ق%ط%ع ال%و\ف.
ق%ط}عاv ترج معه ال1ش\وة فل ذ%كاة% لذلك، وتأ}ويل�ه أ%ن يصي ف حالة ما

ل ي'ؤث4Yر' ف حياته الذ�ب\ح'. وف حديث الصيد: ك�ل} ما أ%م\س.ك%ت\
ع.ل%ي\ك كلب'ك. ذ%كيÒ وغي' ذ%كي�ç؛ أ%راد بالذ�كي> ما أ�م\س3ك.

عليه فأ%د\ر.ك%ه قبل% ز'ه'وق, ر'وحه فذ%ك�اه ف ال%ل}ق, والل�ب_ة1،
وأ%راد بغي الذ�كي> ما ز.ه.ق%ت\ روح'ه قبل أ%ن ي'د\رك%ه في'ذ%كYي.ه'

�م_ا ج.ر.ح.ه الكلب' بس3ن>ه أ%و ظف}ر,ه. وف حديث ممد بن علي: ذ%كاة
ال4رض ي'ب\س'ها؛ يريد ط%هار.ت.ها من الن_جاس.ة1، ج.ع.ل% ي'ب\س.ها من

النجاسة الر_ط}بة ف الت_ط}ه,ي ب.ن\ز,لة ت.ذ}ك1ي.ة1 الشاة1 ف الح\لل,
ل4ن الذبح يطهرها ويلYل أ%ك}ل%ها. وأ%صل الذكاة ف اللغة ك�لYها

إت\مام' الشيء، فمن ذلك الذ�كاء� ف الس>ن> والف%ه\م, وهو تام السن>. قال:
Dر'وحه س.ن.ة�وقال الليل الذ�كاء� ف السن> أ%ن يأ}ت على ق

وذلك تام' اس\ت1ت\مام, الق�و_ة؛ قال زهي:
ي'ف%ض�ل�ه، إذا اج\ت.ه,د'وا علي\ه1،

تام' الس>ن> منه والذ�كاء�



وج.د\ي¬ ذ%كيÒ: ذ%بي\ح¬؛ قال ابن سيده: وهذه الكلمة واوي_ة، وأ%ما ذ ك
ي فعدم، وقد ذ%ك%ر\ت' أ%ن الذ�ك1ي_ة نادر¬.

وأ%ذ}ك%ي\ت' عليه الع'يون% إذا أ%ر\س.ل}ت. عليه الط�لئع؛ قال أ%بو
خ1راش� ال�ذل:

وظ%ل� لنا ي.وم¬، كأ%ن� أ�وار.ه'
�ذ%كا الن_ار, من ن.ج\م, الف�ر'وع, ط%ويل

الف�روع'، بعي مهملة: ف�روع' الوزاء، وهي أ%شدe ما يكون من الر�.
Dقبيلة :�وذ%ك}وان

.Dمن س'ل%ي\م. والذ�كاو,ين': ص1غار' الس_ر\ح، واح1د.ت'ها ذ%ك}وان.ة
ابن ال4عراب: الذ�ك}وان شجر، الواحدة� ذ%ك}وان.ةD. وم.ذاكي الس_حاب,:

الت م.ط%ر.ت\ م.ر_ة بعد أ�خرى، الواحدة م'ذ}ك1ي.ة؛ قال الراعي:
وت.ر\عى الق%رار. ال%و\، حيث� ت.جاو.ب.ت\

م.ذاك{ وأ%ب\كار¬، من ال�ز\ن1، د'ل�ح'
وذ%ك}وان�: اس\م¬. وذ%ك}وة�: ق%ر\يةD؛ قال الراعي:

ي.ب,ت\ن. سج'وداv من ن.ه,يت1 م'ص.د_ر�
بذ%ك}و.ة%، إط}راق. الظYباء3 من الو.بل,

وقيل: هي مأس.دة ف ديار ق%ي\س�.
@ذل: ابن ال4عراب: ت.ذ%ل�ى فلن إذا ت.واضع. قال أ%بو منصور: وأ%صله

ت.ذ%ل�ل، فك%ث�ر.ت الل�مات' فق�ل1بت أ�خ\راه'ن_ ياءé كما قالوا
ت.ظ%ن_ وأ%صله ت.ظ%ن_ن.. واذلو\ل: ذ%ل� وان\قاد.؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد ل1ش'ق}ران% السeلم1ي> من ق�ضاع.ة:
ار\ك%ب\ من ال4م\ر, ق%راد1يد.ه'
بال%ز\م, والق�و_ة1، أ%و صان,ع,

،vحت ت.رى ال4خ\د.ع. م'ذ}ل%و\ل1يا
ي.ل}ت.م1س' الف%ض\ل% إل الاد.ع,

ق%راد1يد' ال4رض,: غ%لظ�ها، وال�ذ}ل%و\ل: الذي قد ذل� وان\قاد.؛
يقول اخ\د.ع\ه بالق� حت ي.ذ1ل� ار\ك%ب\ به ال4م\ر الص_ع\ب.. وف حديث

فاطمة% بنت قيس: ما هو إل أ%ن} سعت' قائلv يقول مات. رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، فاذ}ل%و\ل%ي\ت' حت رأ%يت' وجه.ه أ%ي أ%س\ر.ع\ت؛ يقال:

Òلثي�اذ}ل%و\ل الرجل� إذا أس\رع مافة أ%ن ي.ف�وت.ه شيء#، قال: وهو ث



Dللمبالغة كاق}ل%و\ل واغ}د.و\د.ن%. ورجل vر>ر.ت\ عين'ه وزيد واوا�ك
ذ%ل%و\ل: م'ذ}ل%و\ل�. واذل%ول اذ}ل1يلءé: ان\ط%لق ف اس\ت1خ\فاء�؛
éواذ}ل%و\ل%ي\ت اذ}ل1يلء .vقال سيبويه: ل ي'س\ت.ع\م.ل إل� م.زيدا

وت.ذ%ع\ل%ب\ت' ت.ذ%ع\ل�باv: وهو ان\ط1لق¬ ف اس\ت1خ\فاء�، والكلمة يائ1ي_ة
ل4ن� ياء4ها لم¬. واذ}ل%و\ل%ي\ت إذا انكسر قل}ب. وقال أ%بو مالك عمرو

بن' ك1ر\كر.ة: اذ}ل%و\ل ذ%ك%ر'ه إذا قام. م'س\ت.ر\خ1ياv. واذ}ل%و\ل
فذهب إذا و.ل�ى م'ت.قاذ1فاv. ورشاء# م'ذ}ل%و\ل� إذا كان مضطرباv، وال

أ%علم.
�@ذمي: الذYماء�: الركة، وقد ذ%م1ي.. والذYماء�، مدود¬: بقي_ة

الن_ف}س,؛ وقال أ%بو ذؤ.يب:
فأ%ب.د_ه'ن_ ح'ت'وف%ه'ن_، فهار,ب¬
ب,ذ%مائ1ه، أ%و بار,ك¬ م'ت.ج.ع\ج,ع'

والذ�ماء�، مدود¬: بق1ي_ة� الروح, ف ال%ذ}بوح، وقيل: الذ�م.اء�
قو�ة� القل}ب,؛ وأ%نشد ثعلب:
وقات1ل%ت ب.ع\د. الذ�م.اء3 وعائ1د¬

ع.ل%ي_ خ.يالD م1نك1 م'ذ} أ%ن.ا يافع'
وقد ذ%م1ي. 

(* قوله «وقد ذمي إل» ضبط ف القاموس كرضي، وف الصحاح كرمى
ومثله ف التهذيب). ال%ذ}بوح' ي.ذ}م.ى ذ%ماv إذا ت.ح.ر_ك.

.éشيء� ذ%ماء �والذ�ماء�: ال%ر.ك%ة. قال شر: ويقال الض_بe أ%طول
ال4صمعي: ذ%م.ى العل1يل� ي.ذ}م1ي ذ%م\يا إ,ذا أ%خذه الن_ز\ع فطال عليه
ع.ل%ز' الوت، فيقال ما أ%طول% ذ%م.اء4ه'. والذام1ي وال%ذ}م.اة�، كلها:

الر_م1ي_ة� ت'صاب' في.س'وق�ها صاح1ب'ها فت.ن\ساق' معه. وقد أ%ذ}م.ى
الر_ام1ي ر.م1ي_ت.ه إذا ل ي'ص1ب ال%ق}ت.ل في'ع.ج>ل% ق%ت\ل%ه؛ قال

أ�سامة الذل:
أ%ن.اب.، وقد أ%م\س.ى على الاء3 ق%ب\ل%ه

أ�ق%ي\د1ر' ل ي'ذ}م1ي الر_م1ي_ة% راص1د'
أ%ناب، يعن المار.: أ%تى الاء4؛ وقال آخر:

وأ%ف}ل%ت. زيد' ال%ي\ل, من_ا ب,ط%ع\ن.ة{،
وقد كان% أ%ذ}ماه' ف%تÝى غ%ي\ر' ق�ع\د'د1



،éذ%ماء �وذ%م.ت\ه الريح' ت.ذ}م1يه1 ذ%م\ياv: ق%ت.ل%ت\ه. وذ%م.ى الرجل
مدود¬: طال% مرض'ه. واس\ت.ذ}م.ي\ت ما عند. ف�لن{ إ,ذا ت.ت.ب_ع\ته

وأ%خ.ذ}ته؛ يقال: خ'ذ} من فلن{ ما ذ%م.ا لك أ%ي او\ت.ف%ع. لك. واس\ت.ذ}م.ى
الشيء4: ط%ل%به. وذ%م.ى ل منه شيء#: ت.ه.ي_أ%. والذ�م.ى: الرائ1ح.ة

ال�ن\ت1ن.ة، مقصورةD ت'ك}ت.ب بالياء. وذ%م.ت\ه ر,يح' ال1يف%ة1 ت.ذ}م1يه1
ذ%م\ياv إ,ذا أ%خ.ذ%ت\ بن.ف%س3ه؛ قال خ1د.اش' بن' ز'هي�:

س.ي'خ\ب,ر' أ%هل و.ج¼ م.ن\ ك%ت.م\ت'م\،
وت.ذ}م1ي، م.ن\ أ%ل%م_ با ، الق�ب'ور'

هذا من ذ%م.اه ريح' اليفة1 إذا أ%خ.ذ%ت\ بن.ف%س3ه. الوهري: وذ%م.ت\ن
ريح' كذا أ%ي آذ%ت\ن؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:ل%ي\س.ت\ بع.ص\لء4 ت.ذ}م1ي

الك%ل}ب. ن.ك}ه.ت.ها،
ول بع.ن\د.ل%ة{ ي.ص\ط%كe ث%د\ياها

قال ابن بري: ومثله قول الخر:
يا ب,ئ}ر. ب.ي\ن'ون.ة% ل ت.ذ}م1ين.ا،
ج,ئ}ت1 بأ%ر\واح, ال�ص.ف�ر,ين.ا

(* قوله «يا بئر بينونة» هكذا ف الصل، وف ياقوت: يا ريح بينونة؛
وبينونة: موضع بي عمان والبحرين).

يعن ال%و\ت.ى. وذ%م.ت\ن الريح': آذ%ت\ن؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
إذا ما ذ%م.ت\ن,ي ر,ي'ها حي. أ%ق}ب.ل%ت\،

ف%ك1دت ل1م.ا لق%ي\ت' من ذاك أ%ص\ع.ق'
vف أ%ن\ف1 الرجل, بص'ن.ان,ه ي.ذ}م1ي ذ%م\يا eقال: وذ%م.ى ال%ب.ش1ي

إذا آذاه' بذلك. وذم.ت\ ف أ%ن\ف1ه1 الريح' إذا طارت\ إل رأ}س1ه؛ وقال
الب.ع1يث:

إذا البيض' ساف%ت\ه، ذ%م.ى ف أ�ن'وف1ها
ص'نانD، ور,يح¬ من ر'غاو.ة م'خ\ش1م,

قوله: ذم.ى أ%ي ب.ق1ي. ف أ�نوف1ها، وم'خ\ش1م¬: م'ن\ت1ن¬. ويقال:
:�ض.ر.ب.ه ض.ر\بة فأ%ذ}ماه' إذا أ%و\ق%ذ%ه وت.ر.كه بر.م.ق1ه. والذ�م.يان

السeرعة. وقد ذ%م.ى ي.ذ}م1ي إذا أ%سرع. وحكى بعضهم ذ%م1ي. ي.ذ}م.ى؛ قال ابن
سيده: ول%س\ت' منها على ث1ق%ة{. غيه: والذ�ماء� ض.ر\ب¬ من ال%ش\ي, أ%و

الس_ي\ر,، يقال: ذ%م.ى ي.ذ}م1ي ذ%ماءé، مدود. والذ�م.يان�: الس\راع.



@ذها: التهذيب: ف ترجة ه.ذ%ى: ابن ال4عراب ه.ذ%ى إذا ه.د.ر بكلم ل
ي'ف}ه.م، وذ%ها إذا ت.ك%ب_ر. قال ال4زهري: ل أ%سع ذ%ه.ا إذا ت.ك%ب_ر

لغيه.
،vو,ي�ا�@ذوي: ذ%و.ى الع'ود' والب.ق}ل�، بالفتح، ي.ذ}و,ي ذ%ي�اv وذ

eه أ%و ي.ض\ر,ب.ه ال%رeكلها: ذ%ب.ل%، فهو ذ%او�، وهو أ%ن ل ي'ص1يب.ه ر,ي
في.ذ}ب'ل% وي.ض\ع'ف.، وأ%ذ}واه' الع.ط%ش'؛ قال ابن بري: وشاهد الذ©و,ي�

ال%ص\د.ر قول الراجز:
ما ز,ل}ت' ح.و\لv ف ث%رىÝ ث%ر,ي>،

ب.ع\د.ك. م1ن\ ذ%اك. الن_د.ى الو.س\م1ي>،
ح.ت_ى إذا ما ه.م_ بالذ©و,ي>،

ج,ئ}ت'ك. واح\ت.ج\ت' إل الو.ل1ي>؛
ل%ي\س. غ%ن,يÒ ع.ن\ك. بالغ.ن,ي>،

وف حديث عمر: أ%ن�ه كان% ي.س\ت.اك' وهو صائ1م' ب,ع'ود{ ق%د\ ذ%و.ى أ%ي
ي.ب,س.. وقال الليث: ل�غ.ة� أ%هل, ب'ث%ي\ن.ة ذ%أ%ى الع'ود'؛ قال: وذ%و,ي.

Dالع'ود' ي.ذ}و.ى، قال أ%بو عبيدة: وهي لغة
رديئ%ة. قال الوهري: ول يقال ذ%و,ي. البقل�، بالكسر؛ وقال يونس: هي

لغة. وأ%ذ}و.اه' ال%رe أ%ي أ%ذ}ب.ل%ه'. والذYو.ى: الن>عاج'
.Ýيخة وال%ن\ط%لة، وج.م\ع'ها ذ%وىYقشرة الع1ن.بة والب,ط :�الض>عاف'.والذ�و.اة

ابن بري: الذ�اوي الذي فيه ب.عض' ر'ط�وب.ة{؛ قال الشاعر:
،vكالغ'ص\ن, ناع1ما eر.أ%ي\ت' الف%ت.ى ي.ه\ت.ز

ت.ر.اه' ع.م1ي�اv ث ي'ص\ب,ح' ق%د\ ذ%و.ى
قال: وقال ذو الرمة:

وأ%ب\ص.ر\ت' أ%ن� الق1ن\ع. صار.ت\ ن,طاف�ه'
ف%راشاv، وأ%ن� الب.ق}ل ذ%او� وي.اب,س'

قال: فهذا يدل على صحة ما ذكرناه.
@ذيا: قال الكلب: يقول� الرجل� لصاحبه هذا يوم' ق�ر�ç، فيقول الخر:

وال ما أ%ص\ب.ح.ت\ ب,ه.ا ذ1ي_ةD أ%ي ل ق�ر_ ب,ه.ا.
@ذو وذوات: قال الليث: ذ�و اسم ناقص وت.ف}سيه صاح1ب' ذلك، كقولك: فلن

ذ�و مال� أ%ي صاح1ب' مال�، والتثنية ذ%وان، والمع ذ%و'ون%، قال: وليس ف
كلم العرب شيء يكون إ,عرابه على حرفي غي سبع كلمات وهن�: ذ�و وف�و



وأ%خ'و وأ%بو وح.م'و وام\ر'ؤ¬ واب\ن'م¬، فأ%ما ف�و فإنك تقول: رأ%يت فاز.يد،
ووض.ع\ت' ف ف1ي زيد، وهذا ف�و زيد، ومنهم من ينصب الفا ف كل وجه؛ قال

العجاج يصف المر:
خال%ط% م1ن\ س.ل}م.ى خ.ياش1يم. وف%ا

وقال ال4صمعي: قال ب,ش\ر' بن' ع'مر قلت لذي الرمة أ%رأ%يت قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا

قال: إ,نا لنقولا ف كلمنا ق%ب.ح. ال ذا فا؛ قال أ%بو منصور: وكلم
العرب هو ال4و_ل، وذا نادر. قال ابن كيسان: ال4ساء الت رفعها بالواو

ونصبها بال4لف وخفضها بالياء هي هذه ال4حرف: يقال جاء أ%ب'وك وأ%خ'وك
وف�وك وه.ن'وك وح.م'وك1 وذ�و مال�، وال4لف نو قولك رأ%يت' أ%باك.

وأ%خاك. وفاك. وحاك1 وهناك. وذا مال، والياء نو قولك مررت بأ%ب,يك وأ%خ1يك
وف1يك وح.ميك1 وه.ن,يك. وذ1ي مال�. وقال الليث ف تأ}نيث ذ�و ذات': تقول

هي ذات' مال�، فإ,ذا وق%ف}ت. فمنهم من ي.د.ع التاء على حالا ظاهرةv ف
الو'ق�وف لكثرة ما ج.ر.ت\ على اللYسان، ومنهم من يرد التاء إ,ل هاء

التأ}نيث، وهو القياس، وتقول: هي ذات' مال� وها ذواتا مال، ويوز ف الشعر
ذاتا مال�، والت_مام' أ%حسن'. وف التنزيل العزيز: ذ%واتا أ%ف}نان{؛

وتقول ف المع: الذ�و'ون%. قال الليث: هم ال4د\ن.و\ن% وال4و\ل%و\ن%؛
وأ%نشد للكميت:

وقد ع.ر.ف%ت\ م.وال1ي.ها الذ�و,ينا
أ%ي ال4خ.ص>ي.، وإ,نا جاءت النون لذهاب ال3ضافة. وتقول ف جع ذ�و:

هم ذ%و'و مال�، وه'ن_ ذ%وات' مال�، ومثله: هم أ�ل�و مال�، وه'ن_
أ�لت' مال�، وتقول العرب: ل%ق1يت'ه ذا صب.اح�، ولو قيل: ذات. ص.باح� مثل ذات1

ي.و\م� ل%ح.س'ن. ل4ن ذا وذات. يراد بما وقت مضاف إ,ل اليوم والصباح.
وف التنزيل العزيز: فات_ق�وا ال4 وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,كم؛ قال

أ%بو العباس أ%حد بن يي: أ%راد الالة% الت للب.ي\ن، وكذلك أ%ت.ي\ت'ك.
ذات. الع1شاء، أ%راد الساعة الت فيها الع1شاء وقال أ%بو إسحق: معن ذات.

ب.ي\ن,كم ح.ق1يق%ة% و.ص\ل1كم أ%ي ات_قوا ال وكونوا م'ج\ت.م1عي على
أ%مر ال ورسوله، وكذلك معن اللهم أ%ص\ل1ح ذات. الب.ي\ن أ%ي أ%ص\ل1ح

الال% الت با يتمع السلمون. أ%بو عبيد عن الفراء: يقال ل%ق1يت'ه ذات.
ي.و\م� وذات. ليلة وذات. الع'و.ي وذات. الزeم.ي\ن,، ولقيته ذا غ%ب'وق�،



بغي تاء، وذا ص.ب'وح�. ثعلب عن ابن ال4عراب: تقول أ%تيته ذات.
الص_ب'وح, وذات. الغ.ب'وق, إ,ذا أ%ت.ي\ته غ�د\وة وع.ش1ي_ةv، وأ%تيته ذا صباح

وذا مساء، قال: وأ%تيتهم ذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, أ%ي م'ذ} ثلثة
أ%ز\مان وأ%ع\وام. ابن سيده: ذ�و كلمة ص1يغت لي'ت.وص_ل با إ,ل الوصف
بال4جناس، ومعناها صاحب أ%ص\ل�ها ذ%واv، ولذلك إ,ذا سى به الليل

وسيبويه قال هذا ذ%واv قد جاء، والتثنية ذ%وان1، والمع ذوون%.
والذ�و'ون: ال4ملك ال�ل%ق�بون بذ�و كذا، كقولك ذ�و ي.ز.ن% وذ�و

ر'ع.ي\ن� وذو فائش� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ن'واس� وذو أ%ص\ب.ح وذ�و الك%لع,، وهم
م'لوك الي.من من ق�ضاع.ة%، وهم الت_باب,عة؛ وأ%نشد سيبويه قول الكميت:

فل أ%ع\ن ب,ذلك أ%س\فليك�م\،
ولك1ن>ي أ�ر,يد' به الذ�و,ينا

يعن ال4ذ}واء، وال�نثى ذات، والتثنية ذ%واتا، والمع ذ%و'ون،
وال3ضافة إ,ليها ذ%و>ي¬ 

(* قوله« والضافة اليها ذو�ي�» كذا ف الصل، وعبارة
الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذووي� مثل عصوي وسينقلها الؤلف.) ، ول يوز

ف ذات ذات1يÒ ل4ن� ياء النسب معاقبة لاء التأ}نيث. قال ابن جن:
وروى أ%حد بن إ,براهيم أ�ستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو ز.ي\د{، ومعناه هذا

زيد¬ أ%ي هذا صاحب' هذا السم الذي هو زيد؛ قال الكميت:
إ,ليك�م، ذ%و,ي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن ق%ل}ب,ي ظ1ماء وأ%ل}ب'ب'

أ%ي إ,ليكم أ%صحاب هذا السم الذي هو قوله ذ%و'و آل النب. ولقيته
أ%و_ل% ذ1ي ي.د.ي\ن, وذات1 ي.د.ي\ن, أ%ي أ%و_ل كل شيء، وكذلك افعله أ%و_ل%

ذ1ي يد.ين وذات1 يدين. وقالوا: أ%م�ا أ%و�ل� ذات1 ي.د.ي\ن, فإ,ن أ%حد'
ال، وقولم: رأ%يت ذا مال، ضار.ع.ت\ فيه ال3ضافة� التأ}نيث، فجاء

السم التمكن على حرفي ثانيهما حرف' لي لا أ�م1ن. عليه التنوين
بال3ضافة، كما قالوا: ل%يت ش1ع\ري، وإ,نا ال4صل ش1ع\ر.ت. قالوا: ش.ع.ر\ت' به

ش1ع\ر.ة، فحذف التاء ل4جل ال3ضافة لا أ�م1ن. التنوين'، وتكون ذو بعن
الذي، ت'صاغ لي'توص_ل با إ,ل وصف العار,ف بالمل، فتكون ناقصة ل

يظهر فيها إ,عراب كما ل يظهر ف الذي، ول يثن ول يمع فتقول: أ%تان ذ�و
قال% ذاك. وذ�و قال ذاك وذ�و قالوا ذاك، وقالوا: ل أ%فعل ذاك. بذ1ي



ت.س\ل%م' وبذي ت.س\ل%مان1 وبذ1ي ت.س\ل%م'ون وبذ1ي ت.س\ل%م1ي، وهو كالث%ل
أ�ض1يفت فيه ذ�و إ,ل الملة كما أ�ضيفت إ,ليها أ%ساء الزمان، والعن

ل وس.لم.ت1ك ول وال ي'س.لYم'ك. 
(* قوله« ول وال يسلمك» كذا ف

الصل، وكتب بامشه: صوابه ول والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذ1ي نفسه ومن
ذات نفسه أ%ي ط%ي>عاv. قال الوهري: وأ%م_ا ذو الذي بعن صاحب فل يكون

إ,ل مضافاv، وإ,ن} و.ص.ف}ت. به ن.ك1رةv أ%ض.ف}ته إ,ل نكرة، وإ,ن وصفت
به معرفة أ%ضفته إ,ل ال4لف واللم، ول يوز أ%ن ت'ضيف%ه إ,ل مضمر ول

إ,ل زيد وما أ%شبهه. قال ابن بري: إ,ذا خ.ر.ج.ت\ ذ�و عن أ%ن تكون
و'ص\لةv إ,ل الو.ص\ف بأ%ساء ال4جناس ل يتنع أ%ن تدخل على ال4علم
وال�ض\مرات كقولم ذ�و الل%ص.ة1، وال%ل%ص.ة�: اسم ع.ل%م� لص.ن.م�، وذ�و
كنايةD عن بيته، ومثله قولم ذ�و ر'ع.ي\ن� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ي.ز.ن%، وهذه

كلها أ%علم، وكذلك دخلت على الضمر أ%يضاv؛ قال كعب بن زهي:
ص.ب.ح\نا ال%ز\ر.ج,ي_ة% م'ر\ه.فات{
أ%بار. ذ%و,ي أ%ر'وم.ت1ها ذ%و'وها

وقال ال4حوص:
ول%ك1ن\ ر.ج.و\نا م1ن\ك. م1ث}ل% الذي به
ص'ر,ف}نا ق%د1ياv م1ن ذ%و,يك. ال4وائ1ل,

وقال آخر:
إ,نا ي.ص\ط%ن,ع' ال%ع\ـ

ـروف. ف الناس, ذ%و'وه'
وتقول: مررت برجل ذ1ي مال�، وبامرأ%ة ذات1 مال�، وبرجلي ذ%و.ي\ مال�،

بفتح الواو. وف التنزيل العزيز: وأ%ش\ه,دوا ذ%و.ي\ ع.د\ل� منكم؛ وبرجال
ذ%و,ي مال، بالكسر، وبنسوة ذوات1 مال، وياذوات1 ال1مام، فت'ك}س.ر' التاء

ف المع ف موضع النصب كما ت'ك}س.ر' تاء السلمات، وتقول: رأ%يت ذوات1
مال ل4ن أ%صلها هاء، ل4نك إ,ذا وقفت عليها ف الواحد قلت ذاه\، بالاء،

ولكنها لا وصلت با بعدها صارت تاء، وأ%صل ذ�و ذ%وÝى مثل ع.صاv، يدل على
ذلك قولم هاتان1 ذواتا مال�، قال عز وجل: ذواتا أ%ف}نان{، ف التثنية.

قال: ونرى أ%ن ال4لف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،
قال الوهري: ث ح'ذ1فت من ذ%وÝى عي الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين



ل4نه كان يلزم ف التثنية ذ%و.وان1 مثل ع.ص.وان1؛ قال ابن بري: صوابه كان
يلزم ف التثنية ذ%ويان1، قال: ل4ن عينه واو، وما كان عين'ه واواv فلمه

ياء حلv على ال4كثر، قال: والذوف من ذ%وÝى هو لم الكلمة ل ع.ين'ها
كما ذكر، ل4ن الذف ف اللم أ%كثر من الذف ف العي. قال الوهري: مثل

ع.ص.وان1 فب.ق1ي ذاv م'ن.و_ن، ث ذهب التنوين لل3ضافة ف قولك ذ�و
مال، وال3ضافة لزمة له كما تقول ف�و ز.ي\د{ وفا ز.ي\د{، فإ,ذا أvفردت قلت
هذا ف%م¬، فلو سيت رج'لv ذ�و لقلت: هذا ذ%وÝى قد أ%قبل، فترد� ما كان

ذهب، ل4نه ل يكون اسم على حرفي أ%حدها حرف لي ل4ن التنوين يذهبه
فيبقى على حرف واحد، ولو نس.بت إ,ليه قلت ذ%و.و,يÒ مثال ع.ص.و,ي�، وكذلك

إ,ذا نسبت إ,ل ذات ل4ن التاء تذف ف النسبة، فكأ%نك أ%ضفت إ,ل ذي فرددت
الواو، ولو جعت ذو مال قلت هؤلء ذ%و'ون% ل4ن ال3ضافة قد زالت؛

وأ%نشد بيت الكميت:
ولكن>ي أ�ريد به الذ�وينا

وأ%ما ذ�و، الت ف لغة ط%ي>ء بعن الذي، فحقها أ%ن ت'وص.ف با
العار,ف، تقول: أ%نا ذ�و ع.ر.ف}ت وذ�و س.م1ع\ت، وهذه امرأ%ة� ذو قال%ت\، كذا

يستوي فيه التثنية والمع والتأ}نيث؛ قال ب'ج.ي\ر بن ع.ث}مة% الطائي أ%حد
بن ب.و\لن%:

وإ,ن� م.و\لي. ذ�و ي'عات1ب'ن،
ل إ,ح\نةD ع1ن\د.ه ول ج.ر,م.ه\
ذاك. خ.ل1يلي وذ�و ي'عات1ب'ن،

ي.ر\مي ورائي بام\س.ه\م, وام\س.ل1م.ه\
(* قوله« ذو يعاتبن» تقدم ف حرم: ذو يعايرن، وقوله «وذو يعاتبن» ف

الغن: وذو يواصلن.)
يريد: الذي ي'عات1ب'ن، والواو الت قبله زائدة، قال سيبويه: إ,ن ذا

وحدها بنزلة الذي كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: م.تاع¬؛ قال لبيد:
أ%ل ت.سأ%لن1 ال%ر\ء ماذا ي'حاو,ل�؟

أ%ن.ح\ب¬ في'ق}ضى أ%م ض.للD وباط1ل�؟
،vقال: ويري مع ما بنزلة اسم واحد كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: خيا

بالنصب، كأ%نه قال ما رأ%ي\ت، فلو كان ذا ههنا بنزلة الذي لكان الواب
خ.ي\ر' بالرفع، وأ%ما قولم ذات. م.ر_ة{ وذا ص.باح� فهو من ظروف الزمان الت



ل تتمكن، تقول: ل%ق1يته ذات. يوم وذات. ليلة{ وذات. الع1شاء وذات.
م.ر_ة{ وذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, وذا ص.باح� وذا م.ساء� وذا

ص.ب'وح� وذا غ%ب'وق�، فهذه ال4ربعة بغي هاء، وإ,نا س'م1ع ف هذه ال4وقات
ول يقولوا ذات. شهر� ول ذات. س.ن.ة{. قال ال4خفش ف قوله تعال:

وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,ك�م؛ إ,نا أ%نثوا ل4ن بعض ال4شياء قد يوضع له اسم
مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دار¬ وحائطD، أ%نثوا الدار وذك�روا

الائط. وقولم: كان ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. مثل ك%ي\ت. وك%ي\ت.، أ%صله ذ%ي\و¬ على
ف%ع\ل� ساكنة العي، فح'ذ1فت الواو فبقي على حرفي فش'د>د. كما ش'د>د

ك%يÒ إ,ذا جعلته اساv، ث ع'و>ض من التشديد التاء، فإ,ن ح.ذ%ف}ت. التاء
وج,ئ}ت. بالاء فل بد� من أ%ن ترد_ التشديد، تقول: كان ذ%ي_ه\ وذ%ي_ه\،

وإ,ن نسبت إ,ليه قلت ذ%ي.ويÒ كما تقول ب.ن.و,يÒ ف النسب إ,ل البنت،
Òقال ابن بري عند قول الوهري ف أ%صل ذ%ي\ت ذ%ي\و¬، قال: صوابه ذ%ي

ل4ن� ما عينه ياء فلمه ياء، وال أ%علم، قال: وذات' الشيء ح.ق1يقت'ه
وخاص_ته. وقال الليث: يقال ق%ل�ت\ ذات' ي.د1ه؛ قال: وذات' ههنا اسم لا

م.ل%ك%ت\ يداه كأ%نا تقع على ال4موال، وكذلك ع.ر.فه من ذات1 ن.ف}س3ه
كأ%نه يعن س.ر,ير.ته ال�ض\مرة، قال: وذات¬ ناقصة تامها ذوات¬ مثل ن.واة{،

فحذفوا منها الواو، فإ,ذا ثنوا أ%ت.مeوا فقالوا ذواتان1 كقولك ن.واتان1،
وإ,ذا ثلثوا رجعوا إ,ل ذات فقالوا ذوات، ولو جعوا على التمام لقالوا
ذ%و.يات¬ كقولك ن.و.ي.ات¬، وتصغيها ذ�و.ي�ةD. وقال ابن ال4نباري ف قوله

عز وجل: إ,نه عليم بذات الصeد'ور؛ معناه بقيقة القلوب من الضمرات،
فتأ}نيث ذات لذا العن كما قال: وت.و.دeون% أ%ن� غ%ي\ر. ذات الش_و\كة1
تكون لكم، فأ%ن_ث على معن الطائفة كما يقال ل%ق1يت'ه ذات. يوم،

فيؤنثون ل4ن م.ق}ص1دهم لقيته مرة ف يوم. وقوله عز وجل: وت.رى الشمس إ,ذا
ط%ل%ع.ت ت.زاو.ر' عن ك%ه\ف1ه,م ذات. الي.مي وإ,ذا غ%ر.ب.ت\ ت.ق}ر,ض'هم ذات.

الشمال؛ أ�ريد بذات. ال1هة� فلذلك أ%ن_ثها، أ%راد جهة ذات يي الك%هف
وذات. ش1ماله، وال أ%علم.

@ذو وذوات: قال الليث: ذ�و اسم ناقص وت.ف}سيه صاح1ب' ذلك، كقولك: فلن
ذ�و مال� أ%ي صاح1ب' مال�، والتثنية ذ%وان، والمع ذ%و'ون%، قال: وليس ف

كلم العرب شيء يكون إ,عرابه على حرفي غي سبع كلمات وهن�: ذ�و وف�و
وأ%خ'و وأ%بو وح.م'و وام\ر'ؤ¬ واب\ن'م¬، فأ%ما ف�و فإنك تقول: رأ%يت فاز.يد،



ووض.ع\ت' ف ف1ي زيد، وهذا ف�و زيد، ومنهم من ينصب الفا ف كل وجه؛ قال
العجاج يصف المر:

خال%ط% م1ن\ س.ل}م.ى خ.ياش1يم. وف%ا
وقال ال4صمعي: قال ب,ش\ر' بن' ع'مر قلت لذي الرمة أ%رأ%يت قوله:

خالط من سلمى خياشيم وفا
قال: إ,نا لنقولا ف كلمنا ق%ب.ح. ال ذا فا؛ قال أ%بو منصور: وكلم

العرب هو ال4و_ل، وذا نادر. قال ابن كيسان: ال4ساء الت رفعها بالواو
ونصبها بال4لف وخفضها بالياء هي هذه ال4حرف: يقال جاء أ%ب'وك وأ%خ'وك

وف�وك وه.ن'وك وح.م'وك1 وذ�و مال�، وال4لف نو قولك رأ%يت' أ%باك.
وأ%خاك. وفاك. وحاك1 وهناك. وذا مال، والياء نو قولك مررت بأ%ب,يك وأ%خ1يك

وف1يك وح.ميك1 وه.ن,يك. وذ1ي مال�. وقال الليث ف تأ}نيث ذ�و ذات': تقول
هي ذات' مال�، فإ,ذا وق%ف}ت. فمنهم من ي.د.ع التاء على حالا ظاهرةv ف

الو'ق�وف لكثرة ما ج.ر.ت\ على اللYسان، ومنهم من يرد التاء إ,ل هاء
التأ}نيث، وهو القياس، وتقول: هي ذات' مال� وها ذواتا مال، ويوز ف الشعر

ذاتا مال�، والت_مام' أ%حسن'. وف التنزيل العزيز: ذ%واتا أ%ف}نان{؛
وتقول ف المع: الذ�و'ون%. قال الليث: هم ال4د\ن.و\ن% وال4و\ل%و\ن%؛

وأ%نشد للكميت:
وقد ع.ر.ف%ت\ م.وال1ي.ها الذ�و,ينا

أ%ي ال4خ.ص>ي.، وإ,نا جاءت النون لذهاب ال3ضافة. وتقول ف جع ذ�و:
هم ذ%و'و مال�، وه'ن_ ذ%وات' مال�، ومثله: هم أ�ل�و مال�، وه'ن_

أ�لت' مال�، وتقول العرب: ل%ق1يت'ه ذا صب.اح�، ولو قيل: ذات. ص.باح� مثل ذات1
ي.و\م� ل%ح.س'ن. ل4ن ذا وذات. يراد بما وقت مضاف إ,ل اليوم والصباح.

وف التنزيل العزيز: فات_ق�وا ال4 وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,كم؛ قال
أ%بو العباس أ%حد بن يي: أ%راد الالة% الت للب.ي\ن، وكذلك أ%ت.ي\ت'ك.

ذات. الع1شاء، أ%راد الساعة الت فيها الع1شاء وقال أ%بو إسحق: معن ذات.
ب.ي\ن,كم ح.ق1يق%ة% و.ص\ل1كم أ%ي ات_قوا ال وكونوا م'ج\ت.م1عي على

أ%مر ال ورسوله، وكذلك معن اللهم أ%ص\ل1ح ذات. الب.ي\ن أ%ي أ%ص\ل1ح
الال% الت با يتمع السلمون. أ%بو عبيد عن الفراء: يقال ل%ق1يت'ه ذات.

ي.و\م� وذات. ليلة وذات. الع'و.ي وذات. الزeم.ي\ن,، ولقيته ذا غ%ب'وق�،
بغي تاء، وذا ص.ب'وح�. ثعلب عن ابن ال4عراب: تقول أ%تيته ذات.



الص_ب'وح, وذات. الغ.ب'وق, إ,ذا أ%ت.ي\ته غ�د\وة وع.ش1ي_ةv، وأ%تيته ذا صباح
وذا مساء، قال: وأ%تيتهم ذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, أ%ي م'ذ} ثلثة

أ%ز\مان وأ%ع\وام. ابن سيده: ذ�و كلمة ص1يغت لي'ت.وص_ل با إ,ل الوصف
بال4جناس، ومعناها صاحب أ%ص\ل�ها ذ%واv، ولذلك إ,ذا سى به الليل

وسيبويه قال هذا ذ%واv قد جاء، والتثنية ذ%وان1، والمع ذوون%.
والذ�و'ون: ال4ملك ال�ل%ق�بون بذ�و كذا، كقولك ذ�و ي.ز.ن% وذ�و

ر'ع.ي\ن� وذو فائش� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ن'واس� وذو أ%ص\ب.ح وذ�و الك%لع,، وهم
م'لوك الي.من من ق�ضاع.ة%، وهم الت_باب,عة؛ وأ%نشد سيبويه قول الكميت:

فل أ%ع\ن ب,ذلك أ%س\فليك�م\،
ولك1ن>ي أ�ر,يد' به الذ�و,ينا

يعن ال4ذ}واء، وال�نثى ذات، والتثنية ذ%واتا، والمع ذ%و'ون،
وال3ضافة إ,ليها ذ%و>ي¬ 

(* قوله« والضافة اليها ذو�ي�» كذا ف الصل، وعبارة
الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذووي� مثل عصوي وسينقلها الؤلف.) ، ول يوز

ف ذات ذات1يÒ ل4ن� ياء النسب معاقبة لاء التأ}نيث. قال ابن جن:
وروى أ%حد بن إ,براهيم أ�ستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو ز.ي\د{، ومعناه هذا

زيد¬ أ%ي هذا صاحب' هذا السم الذي هو زيد؛ قال الكميت:
إ,ليك�م، ذ%و,ي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن ق%ل}ب,ي ظ1ماء وأ%ل}ب'ب'

أ%ي إ,ليكم أ%صحاب هذا السم الذي هو قوله ذ%و'و آل النب. ولقيته
أ%و_ل% ذ1ي ي.د.ي\ن, وذات1 ي.د.ي\ن, أ%ي أ%و_ل كل شيء، وكذلك افعله أ%و_ل%

ذ1ي يد.ين وذات1 يدين. وقالوا: أ%م�ا أ%و�ل� ذات1 ي.د.ي\ن, فإ,ن أ%حد'
ال، وقولم: رأ%يت ذا مال، ضار.ع.ت\ فيه ال3ضافة� التأ}نيث، فجاء

السم التمكن على حرفي ثانيهما حرف' لي لا أ�م1ن. عليه التنوين
بال3ضافة، كما قالوا: ل%يت ش1ع\ري، وإ,نا ال4صل ش1ع\ر.ت. قالوا: ش.ع.ر\ت' به

ش1ع\ر.ة، فحذف التاء ل4جل ال3ضافة لا أ�م1ن. التنوين'، وتكون ذو بعن
الذي، ت'صاغ لي'توص_ل با إ,ل وصف العار,ف بالمل، فتكون ناقصة ل

يظهر فيها إ,عراب كما ل يظهر ف الذي، ول يثن ول يمع فتقول: أ%تان ذ�و
قال% ذاك. وذ�و قال ذاك وذ�و قالوا ذاك، وقالوا: ل أ%فعل ذاك. بذ1ي
ت.س\ل%م' وبذي ت.س\ل%مان1 وبذ1ي ت.س\ل%م'ون وبذ1ي ت.س\ل%م1ي، وهو كالث%ل



أ�ض1يفت فيه ذ�و إ,ل الملة كما أ�ضيفت إ,ليها أ%ساء الزمان، والعن
ل وس.لم.ت1ك ول وال ي'س.لYم'ك. 

(* قوله« ول وال يسلمك» كذا ف
الصل، وكتب بامشه: صوابه ول والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذ1ي نفسه ومن

ذات نفسه أ%ي ط%ي>عاv. قال الوهري: وأ%م_ا ذو الذي بعن صاحب فل يكون
إ,ل مضافاv، وإ,ن} و.ص.ف}ت. به ن.ك1رةv أ%ض.ف}ته إ,ل نكرة، وإ,ن وصفت

به معرفة أ%ضفته إ,ل ال4لف واللم، ول يوز أ%ن ت'ضيف%ه إ,ل مضمر ول
إ,ل زيد وما أ%شبهه. قال ابن بري: إ,ذا خ.ر.ج.ت\ ذ�و عن أ%ن تكون

و'ص\لةv إ,ل الو.ص\ف بأ%ساء ال4جناس ل يتنع أ%ن تدخل على ال4علم
وال�ض\مرات كقولم ذ�و الل%ص.ة1، وال%ل%ص.ة�: اسم ع.ل%م� لص.ن.م�، وذ�و
كنايةD عن بيته، ومثله قولم ذ�و ر'ع.ي\ن� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ي.ز.ن%، وهذه

كلها أ%علم، وكذلك دخلت على الضمر أ%يضاv؛ قال كعب بن زهي:
ص.ب.ح\نا ال%ز\ر.ج,ي_ة% م'ر\ه.فات{
أ%بار. ذ%و,ي أ%ر'وم.ت1ها ذ%و'وها

وقال ال4حوص:
ول%ك1ن\ ر.ج.و\نا م1ن\ك. م1ث}ل% الذي به
ص'ر,ف}نا ق%د1ياv م1ن ذ%و,يك. ال4وائ1ل,

وقال آخر:
إ,نا ي.ص\ط%ن,ع' ال%ع\ـ

ـروف. ف الناس, ذ%و'وه'
وتقول: مررت برجل ذ1ي مال�، وبامرأ%ة ذات1 مال�، وبرجلي ذ%و.ي\ مال�،

بفتح الواو. وف التنزيل العزيز: وأ%ش\ه,دوا ذ%و.ي\ ع.د\ل� منكم؛ وبرجال
ذ%و,ي مال، بالكسر، وبنسوة ذوات1 مال، وياذوات1 ال1مام، فت'ك}س.ر' التاء

ف المع ف موضع النصب كما ت'ك}س.ر' تاء السلمات، وتقول: رأ%يت ذوات1
مال ل4ن أ%صلها هاء، ل4نك إ,ذا وقفت عليها ف الواحد قلت ذاه\، بالاء،

ولكنها لا وصلت با بعدها صارت تاء، وأ%صل ذ�و ذ%وÝى مثل ع.صاv، يدل على
ذلك قولم هاتان1 ذواتا مال�، قال عز وجل: ذواتا أ%ف}نان{، ف التثنية.

قال: ونرى أ%ن ال4لف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،
قال الوهري: ث ح'ذ1فت من ذ%وÝى عي الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين
ل4نه كان يلزم ف التثنية ذ%و.وان1 مثل ع.ص.وان1؛ قال ابن بري: صوابه كان



يلزم ف التثنية ذ%ويان1، قال: ل4ن عينه واو، وما كان عين'ه واواv فلمه
ياء حلv على ال4كثر، قال: والذوف من ذ%وÝى هو لم الكلمة ل ع.ين'ها

كما ذكر، ل4ن الذف ف اللم أ%كثر من الذف ف العي. قال الوهري: مثل
ع.ص.وان1 فب.ق1ي ذاv م'ن.و_ن، ث ذهب التنوين لل3ضافة ف قولك ذ�و

مال، وال3ضافة لزمة له كما تقول ف�و ز.ي\د{ وفا ز.ي\د{، فإ,ذا أvفردت قلت
هذا ف%م¬، فلو سيت رج'لv ذ�و لقلت: هذا ذ%وÝى قد أ%قبل، فترد� ما كان

ذهب، ل4نه ل يكون اسم على حرفي أ%حدها حرف لي ل4ن التنوين يذهبه
فيبقى على حرف واحد، ولو نس.بت إ,ليه قلت ذ%و.و,يÒ مثال ع.ص.و,ي�، وكذلك

إ,ذا نسبت إ,ل ذات ل4ن التاء تذف ف النسبة، فكأ%نك أ%ضفت إ,ل ذي فرددت
الواو، ولو جعت ذو مال قلت هؤلء ذ%و'ون% ل4ن ال3ضافة قد زالت؛

وأ%نشد بيت الكميت:
ولكن>ي أ�ريد به الذ�وينا

وأ%ما ذ�و، الت ف لغة ط%ي>ء بعن الذي، فحقها أ%ن ت'وص.ف با
العار,ف، تقول: أ%نا ذ�و ع.ر.ف}ت وذ�و س.م1ع\ت، وهذه امرأ%ة� ذو قال%ت\، كذا

يستوي فيه التثنية والمع والتأ}نيث؛ قال ب'ج.ي\ر بن ع.ث}مة% الطائي أ%حد
بن ب.و\لن%:

وإ,ن� م.و\لي. ذ�و ي'عات1ب'ن،
ل إ,ح\نةD ع1ن\د.ه ول ج.ر,م.ه\
ذاك. خ.ل1يلي وذ�و ي'عات1ب'ن،

ي.ر\مي ورائي بام\س.ه\م, وام\س.ل1م.ه\
(* قوله« ذو يعاتبن» تقدم ف حرم: ذو يعايرن، وقوله «وذو يعاتبن» ف

الغن: وذو يواصلن.)
يريد: الذي ي'عات1ب'ن، والواو الت قبله زائدة، قال سيبويه: إ,ن ذا

وحدها بنزلة الذي كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: م.تاع¬؛ قال لبيد:
أ%ل ت.سأ%لن1 ال%ر\ء ماذا ي'حاو,ل�؟

أ%ن.ح\ب¬ في'ق}ضى أ%م ض.للD وباط1ل�؟
،vقال: ويري مع ما بنزلة اسم واحد كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: خيا

بالنصب، كأ%نه قال ما رأ%ي\ت، فلو كان ذا ههنا بنزلة الذي لكان الواب
خ.ي\ر' بالرفع، وأ%ما قولم ذات. م.ر_ة{ وذا ص.باح� فهو من ظروف الزمان الت

ل تتمكن، تقول: ل%ق1يته ذات. يوم وذات. ليلة{ وذات. الع1شاء وذات.



م.ر_ة{ وذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, وذا ص.باح� وذا م.ساء� وذا
ص.ب'وح� وذا غ%ب'وق�، فهذه ال4ربعة بغي هاء، وإ,نا س'م1ع ف هذه ال4وقات

ول يقولوا ذات. شهر� ول ذات. س.ن.ة{. قال ال4خفش ف قوله تعال:
وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,ك�م؛ إ,نا أ%نثوا ل4ن بعض ال4شياء قد يوضع له اسم

مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دار¬ وحائطD، أ%نثوا الدار وذك�روا
الائط. وقولم: كان ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. مثل ك%ي\ت. وك%ي\ت.، أ%صله ذ%ي\و¬ على
ف%ع\ل� ساكنة العي، فح'ذ1فت الواو فبقي على حرفي فش'د>د. كما ش'د>د

ك%يÒ إ,ذا جعلته اساv، ث ع'و>ض من التشديد التاء، فإ,ن ح.ذ%ف}ت. التاء
وج,ئ}ت. بالاء فل بد� من أ%ن ترد_ التشديد، تقول: كان ذ%ي_ه\ وذ%ي_ه\،

وإ,ن نسبت إ,ليه قلت ذ%ي.ويÒ كما تقول ب.ن.و,يÒ ف النسب إ,ل البنت،
Òقال ابن بري عند قول الوهري ف أ%صل ذ%ي\ت ذ%ي\و¬، قال: صوابه ذ%ي

ل4ن� ما عينه ياء فلمه ياء، وال أ%علم، قال: وذات' الشيء ح.ق1يقت'ه
وخاص_ته. وقال الليث: يقال ق%ل�ت\ ذات' ي.د1ه؛ قال: وذات' ههنا اسم لا

م.ل%ك%ت\ يداه كأ%نا تقع على ال4موال، وكذلك ع.ر.فه من ذات1 ن.ف}س3ه
كأ%نه يعن س.ر,ير.ته ال�ض\مرة، قال: وذات¬ ناقصة تامها ذوات¬ مثل ن.واة{،

فحذفوا منها الواو، فإ,ذا ثنوا أ%ت.مeوا فقالوا ذواتان1 كقولك ن.واتان1،
وإ,ذا ثلثوا رجعوا إ,ل ذات فقالوا ذوات، ولو جعوا على التمام لقالوا
ذ%و.يات¬ كقولك ن.و.ي.ات¬، وتصغيها ذ�و.ي�ةD. وقال ابن ال4نباري ف قوله

عز وجل: إ,نه عليم بذات الصeد'ور؛ معناه بقيقة القلوب من الضمرات،
فتأ}نيث ذات لذا العن كما قال: وت.و.دeون% أ%ن� غ%ي\ر. ذات الش_و\كة1
تكون لكم، فأ%ن_ث على معن الطائفة كما يقال ل%ق1يت'ه ذات. يوم،

فيؤنثون ل4ن م.ق}ص1دهم لقيته مرة ف يوم. وقوله عز وجل: وت.رى الشمس إ,ذا
ط%ل%ع.ت ت.زاو.ر' عن ك%ه\ف1ه,م ذات. الي.مي وإ,ذا غ%ر.ب.ت\ ت.ق}ر,ض'هم ذات.

الشمال؛ أ�ريد بذات. ال1هة� فلذلك أ%ن_ثها، أ%راد جهة ذات يي الك%هف
وذات. ش1ماله، وال أ%علم.

@باب ذوا وذوي مضافي إ,ل ال4فعال: قال شر: قال الفراء سعت أ%عرا
بي�اv يقول بالفضل ذ�و ف%ض_ل%كم ال� به والكرامة ذات' أ%ك}ر.م.كم'

ال� با، فيجعلون مكان الذي ذ�و، ومكان الت ذات' ويرفعون التاء على كل
حال، قال: ويلطون ف الثني والمع، وربا قالوا هذا ذ�و ي.ع\ر,ف'، وف

التثنية هاتان ذ%وا ي.ع\ر,ف'، وهذان ذ%وا تعرف؛ وأ%نشد الفراء:



وإ,ن الاء ماء أ%ب وج.د>ي،
وب,ئ}ري ذ�و ح.ف%ر\ت' وذو ط%و.ي\ت'

قال الفراء: ومنهم من يثن ويمع ويؤنث فيقول هذان1 ذ%وا قال، وهؤلء
ذ%وو قالوا ذلك، وهذه ذات' قالت؛ وأ%نشد الفراء:

ج.م.ع\ت'ها من أ%ي\ن'ق� س.واب,ق,
ذ%وات' ي.ن\ه.ض\ن. بغ.ي\ر, سائق,

وقال ابن السكيت: العرب تقول ل بذ1ي ت.س\ل%م' ما كان كذا وكذا،
وللثني ل بذي ت.س\ل%مان، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م'ون، وللمؤنث ل بذي

ت.س\ل%مي، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م\ن.، والتأ}ويل ل ول ي'س.لYم'ك. ما كان
كذا وكذا، ل وس.لم.ت1ك ما كان كذا وكذا. وقال أ%بو العباس البد: وما

يضاف إ,ل الفعل ذ�و ف قولك اف}ع.ل} كذا بذي ت.س\ل%م، واف}عله بذي
ت.س\ل%مان1؛ معناه بالذي ي'س.لYمك. وقال الصمعي: تقول العرب وال3 ما

أ%حس.ن\ت. بذي ت.س\لم؛ قال: معناه وال3 الذي ي'س.لYمك من الر\ه'وب، قال:
ول يقول أ%حد بالذ1ي تسلم؛ قال: وأ%ما قول الشاعر:

فإ,ن� ب.ي\ت. ت.م1يم� ذ�و س.م1ع\ت به
فإ,ن� ذ�و ههنا بعن الذي ول تكون ف الرفع والنصب والر� إ,ل� على

لفظ واحد، وليست بالصفة الت تعرب نو قولك مررت برجل ذي مال، وهو ذو
مال، ورأ%يت رجلv ذا مال، قال: وتقول رأ%يت ذو جاء4ك وذ�و جاء4اك وذو
جاؤ'وك وذو جاء4ت\ك. وذو ج,ئ}ن.ك.، لفظ واحد للمذكر والؤنث، قال: ومثل

للعرب: أ%تى عليه ذ�و أ%تى على الناس أ%ي الذي أ%تى؛ قال أ%بو منصور: وهي لغة
طي>ء، وذ�و بعن الذي. وقال الليث: تقول ماذا ص.ن.ع\ت.؟ فيقول: خ.ي\ر¬
وخ.ي\راv، الرفع على معن الذي صن.ع\ت. خ.ي\ر¬، وكذلك رفع قول ال عز

وجل: يسأ%لونك. ماذا ي'ن\ف1ق�ون قل, الع.ف}و'؛ أ%ي الذي ت'ن\ف1قون% هو
الع.ف}و' من أ%موالكم فا 

(* كذا بياض بالصل) . . . فأ%نفقوا، والنصب للفعل.
وقال أ%بو إ,سحق: معن قوله ماذا ينفقون ف اللغتي على ضربي: أ%حدها

أ%ن يكون ذا ف معن الذي، ويكون ي'ن\ف1قون من صلته، العن يسأ%لونك
أ%يe شيء ي'ن\ف1ق�ون، كأ%نه ب.ي_ن. وج\ه. الذي ي'ن\ف1قون ل4نم يعلمون ما

ال�ن\ف%ق، ولكنهم أ%رادوا ع1لم. و.ج\ه,ه؛ وم1ث}ل� ج.ع\ل1هم ذا ف معن
الذي قول الشاعر:



Dع.د.س\، ما لع.ب_اد{ عليك إ,مارة
ن.ج.و\ت1، وهذا ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق'

العن والذي ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق¬، فيكون ما ر.ف}عاv بالبتداء ويكون ذا
خبها، قال: وجائز أ%ن يكون ما مع ذا بنزلة اسم واحد ويكون الوضع

نصباv بيفقون، العن يسأ%لونك أ%ي_ شيء ي'ن\ف1ق�ون، قال: وهذا إجاع
النحويي، وكذلك الو_ل� إ,جاع¬ أ%يضاv؛ ومثل قولم ما وذا بنزلة اسم واحد

قول الشاعر:
د.ع1ي ماذا ع.ل1م\ت' س.أ%ت_ق1يه1،

ولك1ن\ بال�غ.ي_ب, ن.ب>ئ1ين
كأ%نه بعن: د.ع1ي الذي ع.ل1مت. أ%بو زيد: جاء القوم' من ذي أ%نفس3هم

ومن ذات أ%ن\ف�س3هم، وجاء4ت الرأ%ة من ذي نف}س3ها وم1ن ذات1 نف}س3ها إ,ذا
جاء4ا طائ1ع.ي\ن، وقال غيه: جاء فلن من أ%ي_ة1 نف}س3ه بذا العن،

والعرب تقول: لها ال3 ذا بغي أ%لف ف الق%س.م، والعامة تقول: لها
ال3 إ,ذا، وإ,نا العن ل وال3 هذا ما أ�ق}س3م' به، فأ%دخل اسم ال

بي ها وذا، والعرب تقول: و.ض.ع.ت1 الرأ%ة� ذات. ب.ط}ن,ها إ,ذا و.ل%د.ت\،
 Dئب' م.غ\ب'وطYوالذ

(*قوله «والذئب مغبوط» ف شرح القاموس: مضبوط.) بذي
ب.ط}ن,ه أ%ي ب.ع\و,ه، وأ%لقى الرجل ذا ب.ط}ن,ه إ,ذا أ%ح\د.ث%. وف

الديث: فلما خ.ل س1ن>ي ون.ث%ر\ت' له ذا ب.ط}ن؛ أ%رادت أ%نا كانت شاب_ة
ت.ل1د' ال4ولد عنده. ويقال: أ%ت.ينا ذا ي.م.ن أ%ي أ%تينا الي.م.ن. قال

ال4زهري: وسعت غي واحد من العرب يقول كنا بوضع كذا وكذا مع ذي
ع.م\رو، وكان ذ�و ع.م\رو بالص_م_ان1، أ%ي كنا مع عمرو وم.ع.نا ع.م\رو، وذو

كالص>لة عندهم، وكذلك ذ%و,ي، قال: وهو كثي ف كلم قيس ومن جاو.ر.هم،
وال أ%علم.

ذا: وقال ف موضع آخر: ذا ي'وص.ل به الكلم؛ وقال:
ت.م.ن_ى ش.ب,يب¬ م1يتةv س.ف%ل%ت\ به،

�وذا ق%ط%ر,ي¼ ل%ف�ه\ منه وائ1ل
يريد ق%ط%ر,ي�اv وذا ص1لةD؛ وقال الكميت:

إ,ليك�م، ذ%وي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن\ ق%ل}ب,ي ظ1ماء# وأ%ل}ب'ب'



وقال آخر:
إ,ذا ما ك�ن\ت' م1ث}ل% ذ%و.ي ع'و.ي\ف{

ود1ينار� فقام. ع.ل%ي_ ناع1ي
وقال أ%بو زيد: يقال ما كلمت' فلناv ذات. ش.ف%ة{ ول ذات. ف%م� أ%ي ل

أ�ك%لYمه ك%ل1مة. ويقال: ل ذا ج.ر.م. ول ع.ن\ ذا ج.ر.م. أ%ي ل أ%علم
ذاك. ه.ه'نا كقولم لها ال3 ذا أ%ي ل أ%فعل ذلك، وتقول: ل والذي ل

إ,له إ,ل هو فإ,نا تل� الف%م. وت.ق}ط%ع' الدم ل4ف}ع.ل%ن_ ذلك،
وتقول: ل و.ع.ه\د1 ال وع.ق}د1ه ل أ%فعل ذلك.

@باب ذوا وذوي مضافي إ,ل ال4فعال: قال شر: قال الفراء سعت أ%عرا
بي�اv يقول بالفضل ذ�و ف%ض_ل%كم ال� به والكرامة ذات' أ%ك}ر.م.كم'

ال� با، فيجعلون مكان الذي ذ�و، ومكان الت ذات' ويرفعون التاء على كل
حال، قال: ويلطون ف الثني والمع، وربا قالوا هذا ذ�و ي.ع\ر,ف'، وف

التثنية هاتان ذ%وا ي.ع\ر,ف'، وهذان ذ%وا تعرف؛ وأ%نشد الفراء:
وإ,ن الاء ماء أ%ب وج.د>ي،

وب,ئ}ري ذ�و ح.ف%ر\ت' وذو ط%و.ي\ت'
قال الفراء: ومنهم من يثن ويمع ويؤنث فيقول هذان1 ذ%وا قال، وهؤلء

ذ%وو قالوا ذلك، وهذه ذات' قالت؛ وأ%نشد الفراء:
ج.م.ع\ت'ها من أ%ي\ن'ق� س.واب,ق,

ذ%وات' ي.ن\ه.ض\ن. بغ.ي\ر, سائق,
وقال ابن السكيت: العرب تقول ل بذ1ي ت.س\ل%م' ما كان كذا وكذا،

وللثني ل بذي ت.س\ل%مان، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م'ون، وللمؤنث ل بذي
ت.س\ل%مي، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م\ن.، والتأ}ويل ل ول ي'س.لYم'ك. ما كان

كذا وكذا، ل وس.لم.ت1ك ما كان كذا وكذا. وقال أ%بو العباس البد: وما
يضاف إ,ل الفعل ذ�و ف قولك اف}ع.ل} كذا بذي ت.س\ل%م، واف}عله بذي

ت.س\ل%مان1؛ معناه بالذي ي'س.لYمك. وقال الصمعي: تقول العرب وال3 ما
أ%حس.ن\ت. بذي ت.س\لم؛ قال: معناه وال3 الذي ي'س.لYمك من الر\ه'وب، قال:

ول يقول أ%حد بالذ1ي تسلم؛ قال: وأ%ما قول الشاعر:
فإ,ن� ب.ي\ت. ت.م1يم� ذ�و س.م1ع\ت به

فإ,ن� ذ�و ههنا بعن الذي ول تكون ف الرفع والنصب والر� إ,ل� على
لفظ واحد، وليست بالصفة الت تعرب نو قولك مررت برجل ذي مال، وهو ذو



مال، ورأ%يت رجلv ذا مال، قال: وتقول رأ%يت ذو جاء4ك وذ�و جاء4اك وذو
جاؤ'وك وذو جاء4ت\ك. وذو ج,ئ}ن.ك.، لفظ واحد للمذكر والؤنث، قال: ومثل

للعرب: أ%تى عليه ذ�و أ%تى على الناس أ%ي الذي أ%تى؛ قال أ%بو منصور: وهي لغة
طي>ء، وذ�و بعن الذي. وقال الليث: تقول ماذا ص.ن.ع\ت.؟ فيقول: خ.ي\ر¬
وخ.ي\راv، الرفع على معن الذي صن.ع\ت. خ.ي\ر¬، وكذلك رفع قول ال عز

وجل: يسأ%لونك. ماذا ي'ن\ف1ق�ون قل, الع.ف}و'؛ أ%ي الذي ت'ن\ف1قون% هو
الع.ف}و' من أ%موالكم فا 

(* كذا بياض بالصل) . . . فأ%نفقوا، والنصب للفعل.
وقال أ%بو إ,سحق: معن قوله ماذا ينفقون ف اللغتي على ضربي: أ%حدها

أ%ن يكون ذا ف معن الذي، ويكون ي'ن\ف1قون من صلته، العن يسأ%لونك
أ%يe شيء ي'ن\ف1ق�ون، كأ%نه ب.ي_ن. وج\ه. الذي ي'ن\ف1قون ل4نم يعلمون ما

ال�ن\ف%ق، ولكنهم أ%رادوا ع1لم. و.ج\ه,ه؛ وم1ث}ل� ج.ع\ل1هم ذا ف معن
الذي قول الشاعر:

Dع.د.س\، ما لع.ب_اد{ عليك إ,مارة
ن.ج.و\ت1، وهذا ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق'

العن والذي ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق¬، فيكون ما ر.ف}عاv بالبتداء ويكون ذا
خبها، قال: وجائز أ%ن يكون ما مع ذا بنزلة اسم واحد ويكون الوضع

نصباv بيفقون، العن يسأ%لونك أ%ي_ شيء ي'ن\ف1ق�ون، قال: وهذا إجاع
النحويي، وكذلك الو_ل� إ,جاع¬ أ%يضاv؛ ومثل قولم ما وذا بنزلة اسم واحد

قول الشاعر:
د.ع1ي ماذا ع.ل1م\ت' س.أ%ت_ق1يه1،

ولك1ن\ بال�غ.ي_ب, ن.ب>ئ1ين
كأ%نه بعن: د.ع1ي الذي ع.ل1مت. أ%بو زيد: جاء القوم' من ذي أ%نفس3هم

ومن ذات أ%ن\ف�س3هم، وجاء4ت الرأ%ة من ذي نف}س3ها وم1ن ذات1 نف}س3ها إ,ذا
جاء4ا طائ1ع.ي\ن، وقال غيه: جاء فلن من أ%ي_ة1 نف}س3ه بذا العن،

والعرب تقول: لها ال3 ذا بغي أ%لف ف الق%س.م، والعامة تقول: لها
ال3 إ,ذا، وإ,نا العن ل وال3 هذا ما أ�ق}س3م' به، فأ%دخل اسم ال

بي ها وذا، والعرب تقول: و.ض.ع.ت1 الرأ%ة� ذات. ب.ط}ن,ها إ,ذا و.ل%د.ت\،
 Dئب' م.غ\ب'وطYوالذ

(*قوله «والذئب مغبوط» ف شرح القاموس: مضبوط.) بذي



ب.ط}ن,ه أ%ي ب.ع\و,ه، وأ%لقى الرجل ذا ب.ط}ن,ه إ,ذا أ%ح\د.ث%. وف
الديث: فلما خ.ل س1ن>ي ون.ث%ر\ت' له ذا ب.ط}ن؛ أ%رادت أ%نا كانت شاب_ة

ت.ل1د' ال4ولد عنده. ويقال: أ%ت.ينا ذا ي.م.ن أ%ي أ%تينا الي.م.ن. قال
ال4زهري: وسعت غي واحد من العرب يقول كنا بوضع كذا وكذا مع ذي

ع.م\رو، وكان ذ�و ع.م\رو بالص_م_ان1، أ%ي كنا مع عمرو وم.ع.نا ع.م\رو، وذو
كالص>لة عندهم، وكذلك ذ%و,ي، قال: وهو كثي ف كلم قيس ومن جاو.ر.هم،

وال أ%علم.
ذا: وقال ف موضع آخر: ذا ي'وص.ل به الكلم؛ وقال:

ت.م.ن_ى ش.ب,يب¬ م1يتةv س.ف%ل%ت\ به،
�وذا ق%ط%ر,ي¼ ل%ف�ه\ منه وائ1ل

يريد ق%ط%ر,ي�اv وذا ص1لةD؛ وقال الكميت:
إ,ليك�م، ذ%وي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن\ ق%ل}ب,ي ظ1ماء# وأ%ل}ب'ب'

وقال آخر:
إ,ذا ما ك�ن\ت' م1ث}ل% ذ%و.ي ع'و.ي\ف{

ود1ينار� فقام. ع.ل%ي_ ناع1ي
وقال أ%بو زيد: يقال ما كلمت' فلناv ذات. ش.ف%ة{ ول ذات. ف%م� أ%ي ل

أ�ك%لYمه ك%ل1مة. ويقال: ل ذا ج.ر.م. ول ع.ن\ ذا ج.ر.م. أ%ي ل أ%علم
ذاك. ه.ه'نا كقولم لها ال3 ذا أ%ي ل أ%فعل ذلك، وتقول: ل والذي ل

إ,له إ,ل هو فإ,نا تل� الف%م. وت.ق}ط%ع' الدم ل4ف}ع.ل%ن_ ذلك،
وتقول: ل و.ع.ه\د1 ال وع.ق}د1ه ل أ%فعل ذلك.

@ذيت وذيت: التهذيب: أ%بو حات عن اللغة الكثية كان من ال4مر ك%ي\ت.
وك%ي\ت.، بغي تنوين، وذ%ي\ت. وذ%ي\ت.، كذلك بالتخفيف، قال: وقد نقل قوم

ذ%ي_ت. وذ%ي_ت.، فإ,ذا وقفوا قالوا ذ%ي_ه\ بالاء. وروى ابن ن.ج\دة% عن
أ%ب زيد قال: العرب تقول قال فلن ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. وع.م1ل% ك%ي\ت.

وك%ي\ت.، ل يقال غيه. وقال أ%بو عبيد: يقال كان من ال4مر ذ%ي\ت. وذ%ي\ت.
وذ%ي\ت1 وذ%ي\ت1 وذ%ي_ة% وذ%ي_ة%. وروى ابن شيل عن يونس: كان من ال4مر

ذ%ي_ة� وذ%ي_ة�، مشددة مرفوعة، وال أ%علم.
@ذأط: ذأ%ط ال3ناء4 ي.ذ}أ%ط�ه ذ%أ}طاv: م.ل4ه. والذ�أ}ط�: الم\ت1لء.

وذأ%ط%ه ي.ذ}أ%ط�ه ذ%أ}طاv مثل ذأ%ت.ه أ%ي خن.ق%ه أ%شد_ الن\ق, حت



دل%ع. ل1سان'ه؛ كل ذلك عن كراع.
@ذعط: الذ�اع1ط�: الذ�ابح. والذ�ع\ط�: الذب\ح' الو.ح1يe، والعي غي

معجمة، ذ%ع.ط%ه ي.ذ}ع.ط�ه ذ%ع\طاv: ذبه ذب\حاv وح1ي�اv، وقيل: ذبه
أ%ي_ ذب\ح� كان، وقد ذ%ع.ط}ته بالسكي وذع.ط%ت\ه ال%ن,ي�ة� على الث%ل

وسح.ط%ت\ه؛ قال أ�سامة� بن ح.بيب الذل:
إ,ذا بل%غ'وا م1ص\ر.ه'م ع'وج,ل�وا،
من ال%و\ت1، بال1م\يع, الذ�اع1ط1

.Dذاع1ط :Dبزيادة اليم. وم.و\ت ذ%ع\و.ط ،�وكذلك الذ�ع\م.طة
@ذعمط: الذ�ع\م.طة�: الذب\ح' الو.ح1يe. ذ%ع\م.ط% الشاة%: ذ%ب.حها

.vوح1ي�ا vذ%ب\حا
@ذفط: ذ%ف%ط الطائر' ذ%ف}طاv: سف%د، وكذلك التي\س'. وذف%ط% الذ©باب'

إ,ذا أ%ل}قى ما ف بطنه؛ كل ذلك عن كراع.
@ذقط: ذ%ق%ط الطائر' أ�نثاه ي.ذ}ق1ط�ها ذ%ق}طاv: سف%د.ها، وخص� ثعلب به
الذ©باب. وقال: هو إ,ذا نكح. قال ابن سيده: ول أ%ر أ%حداv استعمل%

vههنا، وقال سيبويه: ذق%ط%ها ذ%ق}طا vالنكاح. ف غي نو\ع ال3نسان إ,ل ثعلبا
،vص� منها شيئا�وهو النكاح فل أ%دري ما ع.ن من ال4نواع ل4نه ل ي

قال أ%بو عبيد: ون.م. الذباب' وذق%ط بعن واحد. ابن ال4عراب:
الذ�اق1ط� الذباب الكثي الس�فاد1.

غيه: الذ©ق%ط ذباب صغي يدخل ف عيون الناس، وجعه ذ1ق}طانD. أ%بو
تراب عن بعض بن س'ل%ي\م: يقال تذ%ق�ط}ت'ه تذ%ق©طاv وتب.ق�ط}ت'ه

تب.ق©طاv إ,ذا أ%خذته قليلv قليلv. الط�ائفيe: الذ©ق%ط� وهو الذي يكون ف
البيوت.

@ذمط: ف نوادر ال4عراب: ط%عام ذ%م1طD وز.ر,د¬ أ%ي ل%ي>ن س.ريع'
الن\ح1دار,.

@ذهط: ذ%ه\و.طD: موضع. والذYه\ي.و\ط� على مثال ع1ذ}ي.و\ط: موضع، وحكاه
صاحب العي الذ©ه\ي'وط، قال ابن سيده: والصحيح ما تقدم.

@ذوط: ذاط%ه يذوط�ه د.و\طاv إ,ذا خ.ن.قه حت ي.د\ل%ع. ل1سان'ه؛ عن كراع.
:�والذ�و.ط�: أ%ن يطول% ال%نك' الز.ع\لى ويق}ص'ر. ال4س\فل�. والذ�و.ط

ص1غر الذ�ق%ن,، وقيل ق1ص.ر'ها. والذ�و.ط�: س'قاط� الناس,.
والذ�و\طة�، وجعها أ%ذ}واطD. عنكبوت تكون بتهامة لا قوائم، وذنبها مثل البة من



العنب ال4سود، صفراء الظهر صغية الرأ}س ت.ك%ع' بذ%ن.ب,ها فت'ج\ه,د' من
ت.ك%ع'ه حت ي.ذ�وط%، وذ%و\ط�ه أ%ن ي.خ\د.ر. مر�ات، ومن كلمهم: يا

ذ%و\طة� ذ�وط1يه. وال4ذ}و.ط�: الناق1ص' الذ�ق%ن, من الناس وغيهم، وامرأ%ة
ذ%و\طاء، وقد ذو,ط% ذ%و.طاv. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: لو منعون

ج.د\ياv أ%ذ}و.ط% لقاتلتهم عليه، هو من ذلك.
@ذيط: أ%بو زيد: ذاط ف مشيه ي.ذ1يط� ذي.طاناv إ,ذا حر_ك م.ن\ك1ب.ي\ه ف

مشيه مع كثرة لم.
@ذرع: الذYراع': ما بي طر.ف ال1ر\فق إ,ل طر.ف1 ال3ص\ب.ع الو'س\طى،

أ�نثى وقد تذك�ر. وقال سيبويه: سأ%لت الليل عن ذراع فقال: ذ1راع كثي ف
تسميتهم به الذكر وي'م.ك�ن ف الذك�ر فصار من أ%سائه خاص�ة عندهم،
ومع هذا فإ,نم ي.ص1فون به الذكر فتقول: هذا ثوب ذراع، فقد ي'م.ك�ن'

هذا السم ف الذكر، ولذا إ,ذا سي الرجل بذراع ص'رف ف العرفة والنكرة
ل4نه مذكر سي به مذكر، ول يعرف ال4صمعي التذكي ف الذراع، والمع

أ%ذ}ر'ع¬؛ وقال يصف قوساv ع.ربية:
أ%ر\م1ي عليها، وه\ي. ف%ر\ع¬ أ%ج\م.ع'،

وه\ي. ث%لث� أ%ذ}ر'ع� وإ,ص\ب.ع'
vيعن أ%ن ف%عال vقال سيبويه: كس�روه على هذا البناء حي كان مؤنثا

وف1عالv وف%ع1يلv من الؤنث ح'ك}م'ه أ%ن ي'كس_ر على أ%ف}ع'ل ول
ي'كس>روا ذ1راعاv على غي أ%ف}ع'ل كما ف%ع.لوا ذلك ف ال4ك�ف>؛ قال ابن بري:

الذراع عند سيبويه مؤنثة ل غي؛ وأ%نشد ل1ر\داس ابن ح'ص.ي:
ق%ص.ر\ت' له القبيلة% إ,ذ ت.ج.3ه\نا،

وما دان.ت\ ب,ش1د_ت1ها ذ1راعي
وف حديث عائشة% وز.ينب.: قالت زينب' لرسول ال، صلى ال عليه وسلم:

�ح.س\ب'ك إ,ذ ق%لب.ت\ لك ابنة أ%ب ق�حافة% ذ�ر.ي>ع.ت.ي\ها؛ الذ©ر.ي>عة
تصغي الذراع ول�حوق الاء فيها لكونا مؤنثة، ث ث%ن_ت\ها مصغرة

وأ%رادت به ساعد.ي\ها. وقولم: الثوب سبع ف ثانية، إ,نا قالوا سبع ل4ن
الذراع مؤنثة، وجعها أ%ذرع ل غي، وتقول: هذه ذراع، وإ,نا قالوا ثانية

ل4ن ال4شبار مذكرة. والذYراع من ي.د.ي, البعي: فوق الوظيف1، وكذلك من
اليل والبغال والمي. والذYراع' من أ%يدي البقر والغنم فوق الك�راع.

قال الليث: الذراع اسم جامع ف كل ما يسمى يداv من الرeوحان,يي ذوي



ال4بدان، والذYراع' والساعد واحد. وذ%ر_ع الرجل�: ر.ف%ع. ذ1راع.ي\ه
م'نذراv أ%و مبشراv؛ قال:

ت'ؤ.م>ل أ%نفال% الم1يس وقد ر.أت\
س.واب,ق. خ.ي\ل�، ل ي'ذ%ر>ع\ ب.شي'ها

يقال للبشي إ,ذا أ%و\م.أ% بيده: قد ذ%ر_ع الب.شي'.
�وأ%ذ}ر.ع ف الكلم وتذ%ر_ع: أ%كثر وأ%ف}ر.ط. وال3ذ}راع': كثرة

الكلم, وال3ف}راط� فيه، وكذلك الت_ذ%رeع. قال ابن سيده: وأ%رى أ%صله من
مد� الذYراع ل4ن ال�ك}ث1ر قد يفعل ذلك. وثور م'ذ%ر_ع: ف أ%كار,عه

ل�م.ع س'ود. وحار م'ذ%ر_ع: لكان الر_ق}مة1 ف ذ1راعه. وال�ذ%ر_ع': الذي
أ�مه عربية وأ%بوه غي عرب؛ قال:

،Dعنده ح.ن\ظ%ل1ي_ة Òإ,ذا باهلي
لا و.ل%د¬ منه، فذاك ال�ذ%ر_ع'

وقيل: ال�ذ%ر_ع من الناس، بفتح الراء، الذي أ�مه أ%شرف من أ%بيه،
والجي الذي أ%بوه عرب� وأ�مه أ%مة؛ قال ابن قيس العدوي:

إ,ن� ال�ذ%ر_ع. ل ت'ع\ن.ى خ'ؤ'ول%ت'ه،
كالب.غ\ل, ي.ع\ج,ز' عن ش.و\ط1 ال%حاض1ي

:vوقال آخر يهجو قوما
ق%و\م¬ ت.وار.ث% بيت. الل©ؤ\م, أ%و_ل�هم،

كما ت.وار.ث% ر.ق}م. ال4ذ}ر'ع, ال�م'ر'
وإ,نا سي م'ذ%ر_عاv تشبيهاv بالبغل ل4ن� ف ذراعيه ر.ق}متي

كر.ق}مت ذراع ال1مار ن.ز.ع بما إ,ل ال1مار ف الشبه، وأ�م� البغل أ%كرم من
أ%بيه.

وال�ذ%ر_عة: الضبع لتخطيط ذ1راع.ي\ها، صفة غالبة؛ قال ساعدة بن جؤية:
وغ�ود1ر. ثاو,ياv، وت.أ%و_ب.ت\ه
�م'ذ%ر_عةD أ�م.ي\م، لا ف%ل1يل

والضبع م�ذ%ر_عة بسواد ف أ%ذ}رعها، وأ%سد م'ذ%ر_ع: على ذ1راع.ي\ه
د.م' ف%رائ1سه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

قد ي.ه\ل1ك' ال4ر\ق%م' والفاع'وس'،
وال4س.د' ال�ذ%ر_ع' ال%ن\ه'وس'

والتذ}ر,يع: فضل حبل الق%يد ي'وث%ق بالذراع، اسم كالت_ن\بيت ل مصدر



.vي>د. ف ذراع.ي\ه جيعا�كالت_ص\ويت. وذ�ر>ع. البعي' وذ�ر>ع. له: ق
يقال: ذ%ر_ع. فلن لبعيه إ,ذا ق%ي_د.ه بفضل خ1طامه ف ذراعه، والعرب

.vتسميه ت.ذ}ريعا
وثوب م'و.ش_ى الذYراع أ%ي الك�م>، وموش_ى ال%ذار,ع كذلك، جع على

غي واحده كم.لمح. وم.حاس1ن..
:vراع': ما ي'ذ}ر.ع' به. ذ%ر.ع الثوب وغيه ي.ذ}ر.ع'ه ذ%ر\عاYوالذ

قد_ره بالذYراع، فهو ذار,ع¬، وهو م.ذ}ر'وع، وذ%ر\ع' كل9 شيء: ق%د\ر'ه من
ذلك.

والتذ%رeع أ%يضاv: ت.ق}د1ير الشيء بذ1راع اليد؛ قال ق%ي\س بن ال%ط1يم:
ترى ق41ص.د. ال�ر�ان1 ت'ل}ق%ى، كأ%ن_ها

ت.ذ%رeع' خ1ر\صان{ بأ%ي\دي الش_واط1ب,
وقال ال4صمعي: ت.ذ%ر_ع. فلن ال%ر,يد. إ,ذا وض.عه ف ذ1راع1ه

فش.ط%به؛ ومنه قول ق%ي\س بن ال%ط1يم هذا البيت، قال: وال1ر\صان� أ%صلها
الق�ض\بان من ال%ر,يد، والش_واط1ب' جع الشاط1بة، وهي الرأ%ة الت ت.ق}ش'ر

الع.س3يب ث ت'ل}ق1يه إ,ل ال�ن.قYية فتأ}خذ كل ما عليه بس3كYينها حت
تتركه رقيقاv، ث ت'ل}ق1يه النقYية� إ,ل الشاط1بة ثانية فت.ش\ط�به على

ذ1راعها وت.ت.ذ%ر_ع'ه، وكل ق%ض1يب من شجرة خ1ر\ص¬. وقال أ%بو عبيدة:
الت_ذ%رeع قدر ذ1راع ي.نكسر فيسقط، والتذ%رeع والق1ص.د' واحد غيه، قال:

وال1ر\صان أ%طراف الرماح الت تلي ال4سن_ة، الواحد خ'ر\ص وخ1ر\ص
وخ.ر\ص. قال ال4زهري: وقول ال4صمعي أ%شبههما بالصواب. وت.ذ%ر_عت1 الرأ%ة:

شق�ت ال�وص لتعم.ل منه ح.ص1ياv. ابن ال4عراب: ان\ذ%ر.ع وان\ذ%ر.أ%
ور.ع.ف. واس\ت.ر\ع.ف. إ,ذا تقد_م.

والذ�ر,ع': الطويل� اللسان بالش_ر>، وهو السي�ار الليل% والنهار..
وذ%ر.ع البعي. ي.ذر.ع'ه ذ%ر\عاv: و.ط1ئه على ذ1راعه لي\كب صاحب'ه.

وذ%ر_ع. الرجل� ف سباحت1ه ت.ذ}ر,يعاv: ات_س.ع ومد_ ذ1راع.ي\ه.
:vراعي. وذ%ر_ع بيديه ت.ذ}ر,يعاYوالت_ذ}ر,يع' ف الشي: تريك الذ

حر_كهما ف السع\ي واستعان بما عليه. وقيل ف صفته، صلى ال عليه وسلم: إ,نه
كان ذ%ر,يع. الش\ي أ%ي سريع. الش\ي واسع. ال%ط}وة؛ ومنه الديث:

فأ%ك%ل أ%ك}لv ذ%ريعاv أ%ي سريعاv كثياv. وذ%ر.ع البعي' ي.ده إ,ذا م.د_ها
ف السي. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ذ}ر.ع.



ذ1راع.ي\ه من أ%سفل, ال�ب�ة1 إ,ذ}راعاv؛ أ%ذ}ر.ع ذ1راع.ي\ه أ%ي أ%خر.جهما من تت
ال�ب_ة ومد_ها؛ ومنه الديث الخر: وعليه ج.م_ازةê فأ%ذ}ر.ع منها

يده أ%ي أ%خرجها. وت.ذ%ر_ع.ت ال3بل الاء4: خاض.ت\ه بأ%ذ}ر'ع1ها.
وم.ذار,يع' الدابة وم.ذار,ع'ها: قوائمها؛ قال ال4خطل:

وبالدايا إ,ذا اح\م.ر_ت م.ذار,ع'ها،
ف يوم ذ%ب\ح وت.ش\ر,يق� وت.ن\حار,

وقوائم ذ%ر,عات¬ أ%ي س.ريعات¬. وذ%ر,عات' الدابة: قوائمها؛ ومنه قول ابن
حذاق العبدي:

فأ%م\ست\ ك%ن.ي\س, الر_م\ل,، ي.غ\د'و إ,ذا غ%د.ت\،
على ذ%ر,عات{ ي.ع\ت.ل1ي خ'ن'وس.ا

أ%ي على قوائم ي.ع\ت.لي من جاراه'ن_ وهن_ ي.خ\ن,س\ن. ب.ع\ض. ج.ر\ي,هن
أ%ي ي'ب\قي منه؛ يقول ل ي.ب\ذ�ل}ن جيع ما عندهن من السي. وم1ذ}راع'

الدابة: قائمتها ت.ذ}ر.ع' با ال4رض، وم1ذ}ر.ع'ها: ما بي ركبتها إ,ل
إ,ب\طها، وث%ور م'و.ش_ى ال%ذار,ع.

وفرس ذ%روع¬ وذ%ر,يع¬: س.ريع¬ ب.ع1يد' ال�طى بي>ن الذ�راعة. وفرس
م'ذ%ر_ع إ,ذا كان سابقاv وأ%صله الفرس يلحق الو.ح\شي� وفار,س'ه عليه

ي.ط}ع.ن'ه ط%ع\نة ت.ف�ور بالدم في'ل%طYخ ذ1راع.ي الفرس بذلك الدم فيكون علمة
لس.ب\ق1ه؛ ومنه قول تيم:

خ1لل% ب'يوت1 ال%ي> م1نها م'ذ%ر_ع
ويقال: هذه ناقة ت'ذار,ع' ب'ع\د الطريق أ%ي ت.م'د� باع.ها وذ1راعها
لت.ق}طع.ه، وهي ت'ذار,ع الفلة وت.ذ}ر.ع'ها إ,ذا أ%س\رعت فيها كأ%نا

ت.ق1يس'ها؛ قال الشاعر يصف ال3بل:
وه'ن_ ي.ذ}ر.ع\ن الر>قاق. الس_م\ل%قا،
ذ%ر\ع. الن�واط1ي السeح'ل ال�ر.ق�قا

والنواط1ي: الن_واس1ج'، الواحدة ناطيةD، وبعي ذ%ر'وع¬. وذ%ار.ع
صاح1ب.ه فذ%ر.عه: غ%ل%به ف ال%ط}و. وذ%رعه الق%ي\ء� إ,ذا غ%لبه وس.بق إ,ل

فيه. وقد أ%ذ}ر.عه الرجل� إ,ذا أ%خرجه. وف الديث: م.ن ذ%ر.عه الق%ي\ء فل
،�قضاء عليه أ%ي سب.قه وغ%لبه ف ال�روج. والذ�ر\ع': الب.د.ن

وأ%ب\ط%ر.ن ذ%ر\ع1ي: أ%ب\لى ب.دن,ي وقط%ع م.عاشي. وأ%بط%ر\ت فلناv ذ%ر\ع.ه أ%ي
ك%ل�ف}ته أ%كثر من ط%و\قه. ورجل واسع' الذ�ر\ع والذYراع أ%ي ال�ل�ق،



على الثل، والذ�ر\ع': الطاقة�. وضاق. بال4مر ذ%ر\ع'ه وذ1راع'ه أ%ي
ضع'قت طاقت'ه ول يد من الكروه فيه م.خ\ل%صاv ول ي'ط1قه ول ي.ق}و عليه،

وأ%صل الذر\ع إ,نا هو ب.س\ط اليد فكأ%نك تريد م.د.د\ت يدي إ,ليه فلم
:vت.ن.ل}ه؛ قال حيد بن ثور يصف ذئبا

وإ,ن بات. و.ح\شاv ل%ي\لةv ل ي.ض1ق\ با
ذ1راعاv، ول ي'ص\بح\ لا وهو خاش1ع'

وضاق به ذ%ر\عاv: مثل ضاق به ذ1راعاv، ون.ص\ب. ذر\عاv ل4نه خرج
مفس>راv م'ح.و>لv ل4نه كان ف ال4صل ضاق ذ%ر\عي به، فلما ح'و�ل الفعل خرج

قوله ذرعاv مفسراv، ومثله ط1ب\ت به نفساv وق%ر.ر\ت به ع.يناv، والذ�ر\ع'
vيوضع موضع الطاقة، وال4صل فيه أ%ن ي.ذ}ر.ع البعي بيديه ف سيه ذ%ر\عا

على قدر س.عة خ.ط}وه، فإ,ذا حلته على أ%كثر من ط%و\قه قلت: قد
أ%ب\ط%ر\ت بعيك ذ%ر\عه أ%ي ح.م.ل}ته من السي على أ%كثر من طاقته حت ي.ب\ط%ر
وي.م'د� عنقه ض.ع\فاv عما ح'م1ل عليه. ويقال: ما ل به ذ%ر\ع ول ذ1راع أ%ي
ما ل به طاقة. وف حديث ابن عوف: ق%ل9دوا أ%م\ركم ر.ح\ب الذYراع أ%ي
واس1ع. القوة والقدرة والبطش. والذر\ع': الو'س\ع والطاقة؛ ومنه الديث:

فك%ب'ر ف ذ%ر\عي أ%ي عظ�م وق}ع'ه وجل� عندي، والديث الخر: فكس.ر ذلك من
ذ%ر\عي أ%ي ث%ب_ط%ن عما أ%ردته؛ ومنه حديث إ,براهيم، عليه الصلة

والسلم: أ%وحى ال إ,ليه أ%ن1 ابن, ل ب.ي\تاv فضاق بذلك ذ%ر\عاv، وجه'
التمثيل أ%ن القصي الذYراع ل ينال� ما يناله' الطويل الذراع ول ي'طيق

طاقت.ه، فضرب مثلv للذي سقطت قو_ته دون بلوغ ال4مر والقتدار عليه.
وذراع' الق%ناة: صدر'ها لتقدeمه كتقدeم الذراع. ويقال لصدر الفتاة: ذراع

العامل. ومن أ%مثال العرب السائرة: هو لك على ح.ب\ل, الذYراع أ%ي
أ�ع.ج>له لك نقداv، وقيل: هو م'ع.دÒ حاضر، والب\ل� ع1ر\ق ف الذراع.

ورجل ذ%ر,ع¬: ح.س.ن الع1ش\رة1 والخال%طة1؛ ومنه قول ال%ن\ساء:
ج.ل}د ج.م1يل م.خ1يل بار,ع ذ%ر,ع،

وف ال�روب,، إ,ذا لق%ي\ت.، م1س\عار'
ويقال: ذارع\ت'ه مذارعةv إ,ذا خالطته.

�والذYراع: ن.جم من ن'جوم ال%و\زاء على شكل الذراع؛ قال غ%ي\لن
الربعي:

:gال4ن\واء eغ%ي_رها ب.ع\د1ي. م.ر



gراع, أ%و ذ1راع, ال%و\زاءYن.وء3 الذ
وقيل: الذراع' ذ1راع ال44سد، وها كوكبان1 ن.ي>ران ينزل�هما القمر.

والذYراع: س1مةD ف موضع الذYراع، وهي لبن ثعلبة من أ%هل اليمن وناس� من
بن مالك بن سعد من أ%هل الر>مال.

وذ%ر_ع الرجل% تذ}ريعاv وذ%ر_ع. له: جعل ع'نقه بي ذراعه وع'ن'قه
وعض'ده فخن.ق%ه ث استعمل ف غي ذلك ما ي'خ\ن.ق به. وذ%ر_ع.ه: قتله. وأ%م\ر

ذ%ريع: واسع. وذ%ر_ع بالشيء: أ%ق%ر_ به؛ وبه سي ال�ذ%ر>ع' أ%حد'
بن خ.فاجة% بن ع'ق%ي\ل، وكان قتل رجلv من بن ع.ج\لن ث أ%قر_ به

فأ�قيد. به فسمي ال�ذ%ر>ع..
والذ�ر.ع': ولد البقرة الوح\ش1ي_ة، وقيل: إ,نا يكون ذ%ر.عاv إ,ذا

ق%و,ي. على الشي؛ عن ابن ال4عراب، وجعه ذ1ر\عانD، تقول: أ%ذ}ر.عت1
البقرة�، فهي م'ذ}ر,ع¬ ذات ذ%ر.ع�. وقال الليث: هن_ ال�ذ}ر,عات أ%ي ذوات

ذ1ر\عان{.
وال%ذار,ع': النخل القريبة من البيوت. وال%ذار,ع': ما دان ال1ص\ر من

القرى الص>غار. وال%ذار,ع': ال%زال1ف'، وهي البلد الت بي الريف
والب� كالقاد1سية وال4ن\بار، الواحد م1ذ}راع¬. وف حديث السن: كانوا

بذراع اليمن، قال: هي القريبة من ال4مصار. وم.ذار,ع' ال4رض: ن.واحيها.
وم.ذار,ع' الوادي: أ%ض\واج'ه ونواحيه.

والذ�ر,يعة: الوسيلة. وقد ت.ذ%ر_ع فلن بذ%ريعة{ أ%ي توس_ل، والمع
الذرائع'. والذريعة�، مثل الد_ريئة: جل ي'خ\ت.ل به الصي\د ي.م\شي

الصي_اد إ,ل جنبه فيستتر به ويرمي الصيد. إ,ذا أ%مكنه، وذلك المل ي'س.ي_ب
أ%و_لv مع الوحش حت تأ}ل%ف%ه. والذريعة�: السب.ب' إ,ل الشيء وأ%صله من

ذلك المل. يقال: فلن ذ%ر,يعت إ,ليك أ%ي س.ب.ب وو'ص\ل%ت الذي أ%تسبب
به إ,ليك؛ وقال أ%بو وج\زة% يصف امرأ%ة:

طاف%ت با ذات' أ%ل}وان{ م'ش.ب_هة،
ذ%ر,يعة� ال1ن> ل ت'ع\ط1ي ول ت.د.ع'

أ%راد كأ%نا جنية ل ي.ط}م.ع فيها ول ي.ع\لمها ف نفسها. قال ابن
ال4عراب: سي هذا البعي الد_ر,يئة والذ�ريعة ث جعلت الذريعة� مثلv لكل

شيء أ%د\ن من شيء وق%ر_ب منه؛ وأ%نشد:
وللم.ن,ي_ة1 أ%س\باب¬ ت'ق%ر>با،



كما ت'ق%ر>ب للو.ح\ش1ي_ة الذ©ر'ع
وف نوادر ال4عراب: أ%نت ذ%ر_ع\ت بيننا هذا وأ%نت س.ج.ل}ته؛ يريد

س.ب_ب\ت.ه. والذ�ريعة�: ح.ل}قة ي'ت.عل�م عليها الر_م\ي.
والذريع':السريع'. وموت ذريع¬: سريع فاش� ل يكاد الناس ي.تداف%ن'ون،

وقيل: ذ%ريع أ%ي سريع. ويقال: قتلوهم أ%ذ}ر.ع قتل. ورجل ذ%ر,يع¬ بالكتابة
أ%ي سريع.

والذYراع' والذ�راع'، بالفتح: الرأ%ة الفيفة� اليدين بالغ.زل، وقيل:
الكثية الغزل القوي_ة� عليه. وما أ%ذ}ر.ع.ها وهو من باب أ%ح\ن.ك1

الشات.ي\ن، ف أ%ن التعجب من غي ف1عل. وف الديث: خ.ي\ر'كن_ أ%ذ}ر.ع'كن
للم1غ\ز.ل أ%ي أ%خ.ف©ك�ن_ به، وقيل: أ%ق}د.ركن_ عليه.

وز,قÒ ذار,ع¬: كثي ال4خذ من الاء ونوه؛ قال ثعلبة بن ص'ع.ي\ر
الازن9:

باك%رت'ه'م بس3باء ج.و\ن{ ذار,ع�،
ق%ب\ل الص_باح,، وق%ب\ل% ل%غ\و الطائر,

وقال عبد بن السحاس:
س'لفة دار�، لس'لفة ذار,ع�،

إ,ذا ص'ب_ منه ف الزeجاجة1 أ%ز\بدا
والذار,ع' وال1ذ}ر.ع': الز>قe الصغي ي'س\ل%خ من ق1ب.ل, الذYراع،

والمع ذ%وار,ع' وهي للشراب؛ قال ال4عشى:
والشار,ب'ون%، إ,ذا الذ�وارع' أ�غ}ل1ي.ت\،

ص.ف}و. الف1صال, بطار,ف{ وت1لد1
وابن' ذار,ع�: الكل}ب. وأ%ذ}ر'ع¬ وأ%ذ}ر,عات، بكسر الراء: بلد ينسب

إ,ليه المر؛ قال الشاعر:
ت.نو_ر\ت'ها من أ%ذ}ر,عات1، وأ%هل�ها
بي.ث}ر,ب. أ%د\ن دار,ها ن.ظ%ر¬ عال

ينشد بالكسر بغي تنوين من أ%ذرعات1، وأ%ما الفتح فخطأ ل4ن نصب تاء
�المع وفتحه كسر، قال: والذي أ%جاز الكسر بل صرف فل4نه اسم لفظ�ه لفظ

جاعة لواحد، والقول الي>د عند جيع النحويي الصرف، وهو مثل ع.رفات،
والقر�اء كلهم ف قوله تعال من ع.ر.فات{ على الكسر والتنوين، وهو اسم لكان

واحد ولفظه لفظ جع، وقيل أ%ذرعات م.وض1عان1 ينسب إ,ليهما المر؛ قال



أ%بو ذؤيب:
فما إ,ن} ر.ح1يق¬ س.ب.ت\ها الت>جا

ر' من أ%ذ}ر,عات{، ف%واد1ي ج.د.ر\
وف الصحاح: أ%ذ}ر,عات، بكسر الراء، موضع بالشام تنسب إ,ليه المر، وهي

معروفة مصروفة مثل عرفات؛ قال سيبويه: ومن العرب من ل ينون أ%ذرعات،
يقول: هذه أ%ذرعات' ورأ%يت أ%ذرعات1، برفع التاء وكسرها بغي تنوين. قال ابن

سيده: والنسبة إ,ل أ%ذ}ر,عات أ%ذ}ر.ع1يÒ، وقال سيبويه: أ%ذرعات بالصرف
وغي الصرف، شبهوا التاء باء التأ}نيث، ول ي.ح\ف%لوا بالاجز ل4نه

ساكن، والساكن ليس باجز ح.صي، إ,ن سأ%ل سائل فقال: ما تقول فيمن قال هذه
أ%ذرعات' ومسلمات' وشبه تاء الماعة باء الواحدة فلم ي'ن.و>ن للتعريف
والتأ}نيث، فكيف يقول إ,ذا نك�ر أ%ي'نو�ن أ%م ل؟ فالواب أ%ن التنوين مع
التنكي واجب هنا ل مالة لزوال التعريف، فأ%ق}صى أ%حوال أ%ذ}ر,عات

�إ,ذا نكرتا فيمن ل يصرف أ%ن تكون كحمزة% إ,ذا نكرتا، فكما تقول هذا حزة
وحزةD آخر فتصرف النكرة ل غي، فكذلك تقول عندي مسلمات' ونظرت إ,ل

مسلمات{ أ�خرى فتنو�ن مسلمات{ ل مالة. وقال يعقوب: أ%ذ}ر,عات وي.ذ}ر,عات
موضع بالشام حكاه ف البدل؛ وأ%ما قول الشاعر:

إ,ل م.ش\ر.ب� بي الذYراع.ي\ن بار,د
فهما ه.ض\بتان. وقولم: اق}ص1د\ بذ%ر\ع1ك أ%ي ار\ب.ع\ على ن.ف}سك ول

ي.ع\د' بك ق%د\ر'ك.
والذ�ر.ع'، بالتحريك: الطم.ع'؛ ومنه قول الراجز:

وقد ي.ق�ود' الذر.ع' الو.ح\ش1ي_ا
وال�ذ%ر>ع'، بكسر الراء مشددة: الطر الذي ي.ر\س.خ ف ال4رض قدر.

ذ1راع.
@ذعع: الذ�عاع' والذ©عاع': ما تفر�ق من النخل؛ قال طرفة:

،DصةYوع.ذار,يكم\ م'ق%ل
ف ذ�عاع, النخل ت.ج\ت.ر,م'ه\

قال ال4زهري: قرأ}ت هذا البيت بط أ%ب اليثم ف ذعاع النخل، بالذال
العجمة، قال: ودعاع، بالدال الهملة، قال: ويقال الذ©عاع ما بي

النخلتي، بضم الذال. والذ�ع\ذ%ع.ة�: التفريق' وأ%صله من إ,ذاعة الب وذ�يوعه،
فلما كر�ر استعمل كما قالوا من ال3ناخة: ن.خ\ن.خ بعيه فت.ن.خ\نخ.



وذ%عذع الشيء4 والال ذ%ع\ذ%ع.ةv ف%ت.ذ%ع\ذع: حركه وفر_قه، وقيل: فر_قه
وبد_ده؛ قال علقمة� بن عب\دة:

ل%حى ال� د.ه\راv ذ%عذع. الال% كل�ه،
وس.و_د أ%ش\باه ال3ماء الع.وار,ك

.vشديدا vود.د1. وذ%عذعت1 الريح' الشجر: حرك%ت\ه تريكاeس.و_د من الس
وذ%عذعت الريح التراب: ف%ر_قته وذ%ر_ت\ه وس.ف%ت\ه؛ كل ذلك معناه واحد؛

قال النابغة:
غ%ش1يت' لا م.نازل% م'ق}و,يات{،

�ت'ذ%ع\ذ1عها م'ذ%عذ1عةD ح.نون
قال ابن بري: ت.ذ%عذ%ع البناء أ%ي تفر�قت\ أ%جزاؤه. وذ%ع\ذعهم الدهر أ%ي
ف%ر_قهم. وف حديث علي، رضوان ال عليه، أ%نه قال لرجل: ما فعلت

ب,إبلك؟ وكانت له إ,بل كثية، فقال: ذ%ع\ذ%ع.ت\ها النوائب وفر_ق�ت\ها
ال�قوق، فقال: ذاك خ.ي س'ب'ل1ها أ%ي خ.ي ما خرج.ت فيه، ومنه حديث ابن

الزبي: أ%ن� نابغة بن ج.ع\دة مد.حه م1د\حةv فقال فيها:
لن.ج\ب'ر. منه جان,باv ذ%ع\ذ%ع.ت\ به

ص'روف' الليال، والز_مان� ال�ص.م>م'
vالس>ر>: إ,ذاع.ت'ه. ورجل ذ%ع\ذاع¬ إ,ذا كان م1ذ}ياعا �وذ%ع\ذ%عة
للس>ر> ن.م_اماv ل ي.ك}ت'م' س1رìا. وت.ذ%ع\ذ%ع. شع.ر'ه إ,ذا تشع_ت

وتر_ط. والذ�عاع': الف1ر.ق'، الواحدة ذ%عاعةD، وربا قالوا تفر_قوا
ذ%عاذ1ع.. ورجل م'ذ%ع\ذ%ع¬ إ,ذا كان د.ع1يìا. قال أ%بو منصور: ول يصح عندي

من جهة م.ن يوثق به، والصواب م'د.غ}د.غD، بالغي العجمة، ول يبعد أ%ن
يكون ال�ذ%ع\ذ%ع' الد_عي�، فإ,ن ابن ال4ثي ذكر ف النهاية: وف حديث

جعفر الصادق: ل ي'ح1بeنا أ%هل% البيت1 ال�ذ%ع\ذ%ع'، قالوا: وما
ال�ذعذع'؟ قال: ولد الزنا.

@ذلع: حكى ال4زهري قال: قال بعض الصحفي ال4ذ}ل%ع1ي�، بالعي، الضخ\م'
من ال�ي'ور الطويل، قال: والصواب ال4ذ}لغي�، بالغي العجمة ل غي.

@ذيع: الذ�ي\ع': أ%ن ي.ش1يع ال4مر'. يقال أ%ذ%ع\ناه فذاع وأ%ذ%ع\ت
ال4مر وأ%ذ%ع\ت' به وأ%ذ%ع\ت' الس>ر_ إ,ذاعة إ,ذا أ%ف}شي\ته وأ%ظهرته.

وذاع. الشيء� والب ي.ذ1يع ذ%ي\عاv وذي.عاناv وذ�يوعاv وذ%ي\عوعةv: ف%شا
وانتش.ر. وأ%ذاعه وأ%ذاع به أ%ي أ%فشاه. وأ%ذاع. بالشيء: ذه.ب به؛ ومنه بيت



الكتاب 
(* قوله: بيت الكتاب؛ هكذا ف الصل، ولعله أراد كتاب سيبويه.):

ر.ب\ع ق1واء أ%ذاع. ال�ع\ص1رات' به
أ%ي أ%ذ}ه.بته وط%م.س.ت\ م.عال1م.ه؛ ومنه قول الخر:

ن.واز,ل أ%ع\وام� أ%ذاع.ت\ ب.م\سة{،
وت.ج\ع.ل�ن، إ,ن ل ي.ق, ال�، ساد1يا

وف التنزيل: وإ,ذا جاءهم أ%م\ر من ال4م\ن أ%و ال%و\ف أ%ذاعوا به، قال
أ%بو إ,سحق: يعن بذا جاعة من النافقي وض.ع.فةv من السلمي، قال:

ومعن أ%ذاع'وا به أ%ي أ%ظهروه وناد.و\ا به ف الناس؛ وأ%نشد:
أ%ذاع. به ف الناس, حت كأ%نه،

بع.ل}ياء، نار¬ أ�وق1دت\ بث%ق�وب,
وكان النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا أ�علم أ%نه ظاهر¬ على قوم أ%م1ن.
منهم، أ%و أ�علم بت.ج.مeع قوم ي'خاف' من ج.م\ع م1ثلهم، أ%ذاع. النافقون

ذلك لي.ح\ذ%ر من يبتغي أ%ن ي.ح\ذر من الكفار ولي.ق}وى قلب' من يبتغي أ%ن
يق}وى قلب'ه على ما أ%ذاع، وكان ض.ع.فة� السلمي يش1يعون ذلك معهم من

غي علم بالضرر ف ذلك فقال ال عز وجل: ولو ر.دeوا ذلك إ,ل أ%ن
يأ}خذوه من ق1ب.ل, الرسول ومن ق1ب.ل, أ�ول ال4مر منهم لعلم الذين أ%ذاعوا به
من السلمي ما ينبغي أ%ن ي'ذاع. أ%و ل يذاع. ورجل م1ذياع¬: ل يستطيع

ك%ت\م. خب.ر. وأ%ذاع الناس' وال3بل� ما وبا ف ال%و\ض, إ,ذاعةv إ,ذا
شربوا ما فيه. وأ%ذاع.ت\ به ال3بل إ,ذاعة إ,ذا شربت. وترك}ت' م.تاعي ف

مكان كذا وكذا فأ%ذاع الناس' به إ,ذا ذهبوا به. وكل© ما ذ�هب به، فقد
أ�ذ1يع. به. وال1ذ}ياع: الذي ل يكتم' السر�، وقوم م.ذاي,يع'. وف حديث

علي�، كر_م ال وجهه، ووص\ف ال4ولياء: ليسوا بال%ذاي,يع الب'ذ�ر، هو جع
م1ذ}ياع من أ%ذاع. الشيء4 إ,ذا أ%ف}شاه، وقيل: أ%راد الذين ي'ش1يعون

الفواح1ش وهو ب,ناء� مبالغة.
�@ذلغ: ذ%ل1غ% الرجل ذ%لغ.اv: ت.ش.ق�ق%ت شفتاه. ورجل أ%ذ}ل%غ

وأ%ذ}ل%غ1ي¼: غليظ الشفة1، وف التهذيب: غليظ الشفتي. وقال رجل من العرب: كان
:�ك�ث%ي>ر¬ أ�ذ%ي\ل1غ% ل ينال خ1ل}ف. الناقة ل1قص.ره. ورجل أ%ذ}ل%غ

م'ت.قش>ر الشفة1. وف نوادر ال4عراب: د.ل%ع\ت' الطعام. 
(* قوله «دلعت الطعام



إل» كذا بالصل هنا وتبعه شارح القاموس فجعل دلع بالعي الهملة، وف
مادة لغف: دلغت الطعام وذلغته بغي معجمة فيهما.) وذ%ل%غ\ت'ه أ%ي أ%كلته،

ومثله الل�غ.ف. وال4ذ}ل%غ� وال4ذ}ل%غ1يe: ال4ق}ل%ف'؛ قال
النايغة،العدي يهجو ليلى ال4خيلية:

د.عي ع.ن\ك1 الر>جال ، وأ%ق}ب,لي
على أ%ذل%غ1ي¼ ي.م\ل� اس\ت.ك1 ف%ي\ش.ل

قال ابن بري: وقيل ال4ذل%غي منسوب إل ال4ذ}ل%غ, ابن شد_اد من بن
.vع'بادة% بن عقيل وكان ن.ك9احا

وذ%ل1غ.ت\ شف%ت'ه ت.ذ}ل%غ� ذ%ل%غاv إ,ذا انقلبت، وهو الذ}ل%غ�. وذ%ل1غ%
الذYك%ر' ي.ذ}ل%غ�: أ%م\ذى. وذك%ر¬ أ%ذل%غ1ي� م.ذ�اء؛ وأ%نشد ابن بري:

ف%د.ح_ها بأ%ذ}ل%غ1ي¼ ب.ك}ب.ك1،
فص.ر.خ.ت\: ج'ز\ت. أ%قصى الس\لك1

ويقال للذكر: أ%ذ}ل%غ� وأ%ذل1غ1ي�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
واك}ت.ش.ف%ت\ ل1ناش1ئ{ د.م.ك}م.ك1

عن وار,م� ، أ%ك}ظار'ه ع.ض.ن_ك1،
ف%داس.ها بأ%ذ}ل%غ1ي¼ ب.ك}ب.ك1

قال: ويقال له م1ذ}ل%غD أ%يضاv. قال ابن بري: وقال الوزير ال4ذ}ل%غ
ال4ي\ر' ال4قشر'، ويقال له أ%يضاv م1ذ}ل%غD؛ وقال كثي الارب:

ل أ%ر. فيهم\ ك%س'و.ي\د{ رام1حا،
ي.ح\م1ل� ع.ر\داv كال%صاد1 زام1حا
م'ل%م\ل%م. الامة1 ي.ض\حى قاس1حا،
ل%م�ا ر.أ%ى الس_و\داء4 ه.ب_ جان,حا

ف%شام. فيها م1ذ}ل%غاv ص'ماد1حا
فص.ر.خ.ت\: لق%د ل%ق1يت' ناك1حا
ر.ه\زاv د1راكاv ي\ط1م' ال%وان,حا

قال ال4زهري: الذكرى يسمى أ%ذ}ل%غ% إ,ذا ات\م.ه.ل� فصارت ثوم.ت'ه مثل
الشفة النقلبة.

ابن بري: ويقال قد ت.ذ%ل�غ.ت1 الرeطبة� انقشر جلدها، وت.ذ%ل�غ% ظهر
المل من ال1م\ل إ,ذا انقشر جلده.

.Òوبنو ال4ذل%غ: ح.ي



@ذأف: الذ�أ}ف': سرعة� ال%و\ت، ال4لف هزة ساكنة. وم.وت ذ�ؤاف¬
و.ح1يÒ كذ�عاف{: ب,س'ر\عة{، وعد_ه يعقوب ف البدل. والذ�أ}ف' والذ�أ%ف':

الج\هاز على الريح، وقد ذ%أ%ف%ه وذ%أ%ف. عليه. وف حديث خالد بن الوليد
ف غ%ز\وة بن ج.ذية%: من كان معه أ%سي ف%ل}ي'ذ}ئ1ف\ عليه أ%ي ي'ج\ه,ز\

وي'س\رع قتله، ويروى بالدال الهملة، وقد تقدم.
الذYئ}فان� والذYيفان�: السم الذي ي.ذ}أ%ف ذ%أ}فاv، يهمز ول يهمز.

وم.ر_ ي.ذ}أ%ف�هم أ%ي ي.ط}ر'د'هم.
vالد_م\ع. وذ%ر.ف. الد_م\ع' ي.ذ}ر,ف' ذ%ر\فا eذرف: الذ�ر\ف': ص.ب@

vوذ%رفانا vه ذ%ر\فا�وذ%ر.فاناv: سال%. وذ%ر.ف%ت1 العي' الدمع. ت.ذ}ر,ف
:vوت.ذ}ر,فة vوذ%ر_ف%ت\ه ت.ذ}ريفا vوت.ذ}رافا vوذ%ر,يفا vر'وفا�وذ

أ%سال%ت\ه، وقيل: ر.م.ت\ به. قال ابن سيده: وأ%رى اللحيان حكى ذ%ر.ف%ت1 العي'
ذ�رافاv، قال: ولست منه على ثقة.

وف حديث الع1ر\باض: فو.ع.ظ%نا رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم،
م.و\ع1ظةv بليغة ذ%ر.ف%ت\ منها العيون أ%ي جرى د.م\ع'ها. ودم\ع ذريف أ%ي

م.ذ}ر'وف؛ قال:
ما بال� ع.ي\ن د.م\ع'ها ذ%ريف'

vر'وفا�وقد يوصف به الدمع' ن.ف}س'ه فيقال: ذر.ف. الدم\ع' ي.ذ}ر,ف' ذ
وذ%ر\فاv؛ قال الشاعر:

ع.ي\ن.ي_ ج'ودا بالدeموع, الذ�وارف1
قال: وذ%ر_ف%ت\ د'م'وعي ت.ذ}ريفاv وت.ذ}رافاv وت.ذ}ر,فةv. وم.ذار,ف'
العي,: م.دام1ع'ها. وال%ذار,ف': ال%دام1ع'. واس\ت.ذ}ر.ف. الشيء4:

اس\ت.ق}ط%ر.ه، واس\ت.ذ}ر.ف. الض_ر\ع': دعا إل أ%ن ي'ح\ل%ب. وي'س\ت.ق}ط%ر.؛
:vقال يصف ضرعا

س.م\ح¬ إذا ه.ي_ج\ت.ه م'س\ت.ذ}ر,ف
أ%ي م'س\ت.ق}ط1ر كأ%نه يدعو إل أ%ن ي'ستقط%ر؛ وسح أ%ي أ%ن هذا

الض_ر\ع. س.م\ح¬ باللب غ%زير' الد_ر>.
والذ�ر\ف' من ح'ض\ر, اليل: اجتماع القوائم وانبساط اليدين غي أ%ن

س.ناب,ك%ه قريبة من ال4رض.
وذ%ر_ف. على المسي وغيها من العدد: زاد عليها. وف حديث علي، عليه

السلم: قد ذ%ر_ف}ت' على الس>تي، وف رواية: على ال%م\سي، أ%ي ز,د\ت'



عليها. يقال: ذ%ر�ف. وز.ر_ف.. وذ%ر_ف}ت'ه الوت. أ%ي أ%ش\ر.ف}ت' به
عليه. وذ%ر_فه الشيء4: أ%طلعه عليه؛ حكاه ابن العراب؛ وأ%نشد لنافع بن

ل%قيط:
أ�ع\ط1يك. ذ1م�ة% وال1د.ي_ ك1ليهما،

ل�ذ%ر>ف%ن\ك. ال%و\ت.، إن ل ت.ه\ر'ب,
أ%ي ل�ط}ل1ع.ن_ك. عليه. والذ�ر_اف': السريع' كالز_ر_اف.

والذ©ر\ف%ة�: ن,ب\ت.ةD. والذ�ر.فان�: ال%ش\ي' الضعيف. وذ%ر_ف. على الائة1
ت.ذ}ريفاv أ%ي زاد.

@ذرعف: اذ}ر.ع.ف�ت1 البل� واد\ر.ع.ف�ت\، بالدال والذال، كلها:
م.ض.ت\ على وجوهها، وقيل: ال�ذ}ر.ع1فe السريع فع.م_ به. واد\ر.ع.ف_ الرجل

ف القتال أ%ي اس\ت.ن\ت.ل% من الصف>.
@ذعف: الذ©عاف': س'مe ساعة{. س.مÒ ذ�عاف¬: قات1لD و.ح1يÒ؛ قالت

د'ر_ة� بنت أ%ب لب:
فيها ذ�عاف' ال%و\ت1، أ%ب\ر.د'ه
ي.غ\لي بم\، وأ%ح.رeه ي.ج\ري

وقال الشاعر:
س.ق%ت\ه'ن_ كأ}ساv من ذ�عاف{ وج.و\ز.ل

وقال ال4زهري ف ترجة عذف: الع'ذوف' السeكوت'، والذ©ع'وف'
ال%رارات'. وطعام مذ}عوف¬: ج'ع1ل% فيه الذ©عاف'، وجع الذ©عاف1 الس_م>

ذ�ع'ف¬.وأ%ذ}ع.ف%ه: ق%ت.له ق%تلv س.ر,يعاv. وذ%ع.ف}ت' الرجل%: س.ق%ي\ت1ه
الذ©عاف.. وموت¬ ذ�عاف¬ وذ�ؤاف¬ أ%ي سريع ي'ع.ج>ل� القتل. وح.ي_ةD ذ%ع\ف'

الل©عاب,: سريعة� القتل.
@ذفف: ذف_ ال4مر' ي.ذ1فe، بالكسر، ذف1يفاv واس\تذف_: أ%م\ك%ن.

وت.ه.ي�أ%. يقال: خذ ما ذ%ف_ لك واس\تذ%ف_ لك أ%ي خ'ذ} ما تيس_ر. لك.
واس\ت.ذ%ف_ أ%م\ر'هم واستدف_، بالدال والذال؛ حكاها ابن بري� عن ابن القطاع,،

وذ%ف_ على وجه ال4رض ود.ف_. والذ�فيف' والذ©فاف': السريع'
ال%ف1يف، وخص_ بعضهم به ال%فيف على وجه ال4رض، ذ%ف_ ي.ذ1فe ذ%فافةv. يقال:

رجل خف1يف¬ ذ%ف1يف¬ أ%ي سريع، وخ'فاف¬ ذ�فاف¬، وبه سي الرجل ذ�فافة.
وف الديث أ%نه قال ل1بلل�: إن سعت ذ%ف_ ن.ع\ل%ي\ك ف النة أ%ي

صوتما عند الو.ط}ء3 عليهما، ويروى بالدال الهملة، وقد تقد_م؛ وكذلك حديث



السن: وإن} ذ%ف�ف%ت\ بم ال%مال1يج' أ%ي أ%س\رع.ت\. والذ�ف':
الج\هاز' على ال%ر,يح,، وكذلك الذYفاف'؛ ومنه قول العجاج أ%و رؤبة ي'عات1ب

رجلv، وقال ابن بري هو لرؤبة:
لا رآن أ�ر\ع1ش.ت\ أ%ط}راف،

كان% مع الش_ي\ب, من الذYفاف1
يروى بالدال والذال جيعاv؛ ومنه قيل للسم� القاتل ذ1فاف¬. وف حديث

علي�، كرم الل9ه وجهه: أ%نه أ%م.ر. يوم الم.ل ف%ن'ود1ي. أ%ن لي'ت\ب.ع.
م'د\ب,ر¬ ول ي'قتل% أ%سي¬ ول ي'ذ%ف�ف. على ج.ر,يح؛ تذ ف1يف' ال%ر,يح:

الج\هاز' عليه وت.ح\ر,ير' قت1له. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه:
ف%ذ%ف�ف}ت' على أ%ب جهل، وحديث ابن سيين: أ%ق}ع.ص. ابنا ع.ف}راء أ%با جهل

وذ%ف�ف عليه ابن مسعود؛ ويروى بالهملة، وقد تقد_م. والذ�ف}ذف':
س'رعة القتل.

 vوذ%ف}ذ%ف}ت' على الريح تذفيفا
(* قوله «والذفذف سرعة القتل. وذفذفت

على الريح تذفيفاv» كذا بالصل.) إذا أ%سرعت قتله. وأ%ذ}ف%ف}ت' وذ%ف�ف}ت'
وذ%ف�ف}ت'ه: أ%ج\ه.ز\ت' عليه، والسم الذ�فاف'؛ عن ال%ج.ري�؛ وأ%نشد:

،vوه.ل} أ%ش\ر.ب.ن\ من ماء3 ح.ل}ب.ة% ش.ر\ب.ة
ت.كون� ش1فاءé أ%و ذ%فافاv لا بي.ا؟

وحكاها كراع بالدال، وقد تقدم. وحكى ابن ال4عراب: ذف�فه بالسيف
وذاف�ه.

وذاف� له وذاف_ عليه، بالتشديد، كله: ت.م_م.. وف التهذيب: أ%ج\ه.ز
عليه. وموت¬ ذ%ف1يف¬: م'ج\ه,ز¬. وف الديث: س1لYط% عليهم آخ1ر. الز_مان1

م.و\ت' طاعون{ ذ%ف1يف{؛ هو الفيف السريع؛ ومنه حديث سهل�: دخلت على
أ%نس، رضي الل9ه عنه، وهو يصلي صلةv خفيفةv ذ%فيفةv كأ%نا صلة� م'ساف1ر�.

والذYفاف': السم� 
(* قوله «والذفاف السم» الذفاف ككتاب وغراب وكذلك

الذفاف بعن البلل ا هـ. قاموس.) القات1ل� ل4نه ي'ج\ه,ز' على من شربه.
وذ%ف}ذ%ف. إذا ت.ب.خ\ت.ر.. والذ�ف1يف': ذكر القناف1ذ1. وماء# ذ�فÒ وذ%ف%ف¬

وذ�فاف¬ وذ1فاف¬: قليل، والمع أ%ذ1ف�ةD وذ�ف�ف¬. والذYفاف':
الب.ل%ل�، وف الصحاح: الاء� القليل؛ قال أ%بو ذؤيب يصف قباv أ%و



ح'ف}رة:يقولون لا ج'ش_ت1 الب,ئر': أ%و\ر,د'وا،
وليس با أ%د\ن ذ�فاف{ ل1وار,د1

 vق}ت' ذ1فافا�وما ذ
(* قوله « وما ذقت ذفافاv» هو بالكسر، قال ف

القاموس ويفتح.): وهو الشيء القليل.
وف حديث عائشة: أ%نه نى عن الذهب والرير، فقالت: شيء ذ%ف1يف¬

ي'ر\ب.ط� به ال1س\ك أ%ي قليل يشد به.
والذ�فe: الشاء؛ هذه عن كراع.

وذ�فافة�، بالضم: اسم رجل.
@ذلف: الذ�ل%ف'، بالتحريك: ق1ص.ر' ال4نف1 وص1غ.ر'ه، وقيل: قصر القص.بة
وصغر ال4ر\نبة، وقيل: هو كال%ن.س، وقيل: هو غ1ل%ظ واس\ت1واء ف طر.ف

ال4رنبة، وقيل: هو كالامة1 فيه ليس ب,ح.د¼ غليظ وهو يعتري اللحة،
وقيل: هو قصر ف ال4رنبة واست1واء ف القصبة من غي نتوء، والف%ط%س' ل�صوق

القصبة بال4نف مع ض1خ.م ال4رنبة، ذ%ل1ف. ذ%ل%فاv؛ وقال أ%بو النجم:
،Dوم.ز,ي�ة Dل1ل�ث}م, ع1ن\دي ب.ه\جة

وأ�ح1بe ب.عض. م.لح.ة1 الذ�ل}فاء
وف الصحاح: هو صغر ال4نف واستواء ال4رنبة، تقول: رجل أ%ذ}ل%ف'

ب.ي>ن' الذ�ل%ف1، وقد ذ%ل%ف، وامرأ%ة ذ%ل}فاء من ن,س\وة ذ�ل}ف{ ومنه سيت
الرأة؛ قال الشاعر:
،Dوتة�إنا الذ�ل}فاء� ياق

أ�خ\ر,ج.ت\ من ك1يس, د1ه\قان
وف الديث: ل ت.قوم' الساعة� حت ت'قاتل�وا قوماv ص1غار. ال4ع\ي'ن,

ذ�ل}ف. الن'ف1؛ الذ�ل%ف'، بالتحريك: قصر ال4نف وان\ب,طاح'ه، وقيل:
ار\ت1فاع' طر.ف1ه مع صغر أ%ر\ن.ب.ت1ه. والذ©ل}ف'، بسكون اللم: جع أ%ذ}ل%ف

كأ%حر وح'م\ر�، والن'ف': جع قلة لل4ن\ف و'ض1ع. م.و\ضع جع الكثرة؛
قال ابن ال4ثي: ويتمل أ%نه قللها لصغرها.

والذ�ل%ف' كالد_ك> من الر>مال,: وهو ما س.ه'ل% منه، والد_كe عن
أ%ب حنيفة.

،vلي.س\ر,ق. شيئا vذلغف: الليث: الذ}ل1غ\فاف' م.ج,يء� الرجل م'س\ت.ت1را@
ورواه غيه اد\ل%غ.ف_، بالدال، وهو بالذال العجمة أ%صح؛ وأ%نشد أ%بو



:eعمرو ال1لقط1ي
قد1 اذ}ل%غ.ف�ت\، وهي ل تران،
إل م.تاع1ي م1ش\ي.ة% الس_ك}ران1،

وب'غ\ض'ها ف الص_د\ر, قد وران
@ذوف: ذاف. ي.ذ�وف' ذ%و\فاv: وهي م1ش\ي.ةD ف ت.قارب� وت.ف%حeج�؛ قال:

رأ%ي\ت' ر,جالv ح1ي. ي.م\ش'ون% ف%ح_ج'وا،
وذاف�وا كما كان'وا ي.ذ�وفون من\ ق%ب\ل

وذ�ف}ت': خلطت، لغة ف د'ف}ت'.
والذ©وفان�: الس_مe ال�ن\ق%ع'، وقيل: هو القاتل، وسنذكره ف الياء

ل4ن الذ�يفان% لغة فيه.
@ذيف: الذYئ}فان�، بالمز، والذYيفان�، بالياء، والذ�يفان، بكسر الذال

وفتحها، والذ©واف' كله: السم الن_اق1ع'، وقيل: القاتل، يهمز ول يهمز.
والذ©ؤفان�، بضم الذال والمز، لغة ف الذيفان؛ قال ابن سيده: وإنا
بينته ههنا م'عاق%بةv؛ قال ابن بري: وأ%نشد ابن السكيت ل4ب وجزة:

،vوإذا ق%ط%م\ت.ه'م' ق%ط%م\ت. ع.لق1ما
وق%واض1ي. الذYيفان1 م1م_ن ت.ق}ط1م'

(* قوله «من تقطم» ف الصحاح ف مادة قطم فيما تقطم.)
قال ابن بري: وحكى ابن خالويه أ%نه ل يهمز أ%حد من أ%هل اللغة غي

ال4صمعي. ابن ال4ثي ف حديث عبد الرحن بن عوف:
ي'ف%د>يهم\، وو.دeوا لو س.ق%و\ه،
من الذYيفان، م'ت\ر.عةv م1ليا

الذYيفان�: السم� القات1ل�، يهمز ول يهمز، وال1ليا: يريد با
الملوءة فقلبت المزة ياء وهو قلب شاذ9. وحكى اللحيان سقاه الل9ه كأ}س.

الذ�يفان1، بفتح أ%وله، وهو الوت. وف الديث: وت.ديف�ون% فيه من
الق�ط%ي\عاء أ%ي ت.خ\ل1ط�ون؛ قال ابن ال4ثي: والواو فيه أ%كثر من الياء، ويروى

بالذال، وهو بالدال أ%كثر.



حرف الراء



@ذ: حرف من الروف الهورة والروف اللثوية؛والثاء� الثلثة
والذال العجمة والظاء العجمة ف حيز واحد.

تفسي ذاك وذلك: التهذيب: قال أ%بو اليثم إ,ذا ب.ع'د. ال�شار' إ,ليه
vمن ي'ش1ي' إ,ليه زادوا كافا vخاط1ب' ب.ع1يدا�من ال�خاط%ب وكان ال

فقالوا ذاك أ%خ'وك، وهذه الكاف ليست ف موضع خفض ول نصب، إ,نا أ%شبهت كاف.
قولك أ%خاك وعصاك فتوهم السامعون أ%ن قول القائل ذاك أ%خوك كأ%نا ف

موضع خفض ل3ش\باه1ها كاف. أ%خاك، وليس ذلك كذلك، إ,نا تلك كاف ض'مت إ,ل
vذا لب'ع\د ذا من الخاطب، فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا فيها لما

فقالوا ذلك أ%خ'وك، وف الماعة أ�ولئك إ,خ\و.ت'ك، فإ,ن اللم إ,ذا دخلت ذهبت
بعن ال3ضافة، ويقال: هذا أ%خ'وك وهذا أ%خ¬ لك وهذا لك أ%خ¬، فإ,ذا

أ%دخلت اللم فل إ,ضافة. قال أ%بو اليثم: وقد أ%علمتك أ%ن� الرفع والنصب
والفض ف قوله ذا سواء، تقول: مررت بذا ورأ%يت ذا وقام ذا، فل يكون
فيها علمة رفع ال3عراب ول خفضه ول نصبه ل4نه غي متمكن، فلما ثن_وا

زادوا ف التثنية نوناv وأ%ب\ق%و'ا ال4لف فقالوا ذان1 أ%خ.واك وذان,ك
أ%خ.واك؛ قال ال تعال: فذان,ك. ب'ر\هانان1 من ر.ب>ك.؛ ومن العرب من

يشد>د هذه النون فيقول ذان>ك. أ%خ.واك.، قال: وهم الذين يزيدون اللم ف
ذلك فيقولون ذلك، فجعلوا هذه التشديدة بدل اللم؛ وأ%نشد البد ف باب ذا

:vالذي قد مر آن,فا
أ%م1ن\ ز.ي\ن.ب. ذي النار'،
ق�ب.ي\ل% الصeب\ح, ما ت.خ\ب'و
إ,ذا ما خ.م.د.ت\ ي'لقى،
ع.ل%يها، ال%ن\د.ل� الر_ط}ب'

قال أ%بو العباس: ذي معناه ذ1ه\. يقال: ذا ع.ب\د' ال وذي أ%م.ة� ال3
وذ1ه\ أ%م.ة� ال3 وت1ه\ أ%م.ة� ال وتا أ%م.ة ال3، قال: ويقال ه.ذي

ه1ن\د' وهات1ه ه1ند' وهاتا ه1ند'، على زيادة ها الت_ن\بيه، قال: وإ,ذا
ص.غ_ر\ت ذ1ه قلت ت.ي�ا ت.ص\غ1ي. ت1ه أ%و تا، ول ت'ص.غ_ر ذه على لفظها

ل4نك إ,ذا صغرت ذا قلت ذ%ي�ا، ولو صغرت ذ1ه لقلت ذ%ي_ا فالتبس
بالذكر، فصغروا ما يالف فيه الؤنث الذكر، قال: وال�ب\ه.مات' ي'خال1ف

ت.ص\غ1ي'ها ت.ص\غي. سائر ال4ساء. وقال ال4خفش ف قوله تعال: ف%ذان,ك
ب'ر\هانان1 من ربك؛ قال: وقرأ% بعضهم فذان>ك. برهانان، قال: وهم الذين قالوا



ذلك أ%دخلوا التثقيل للتأ}كيد كما أ%دخلوا اللم ف ذلك، وقال الفراء:
شد_دوا هذه النون لي'ف}ر.ق. بينها وبي النون الت تسقط لل3ضافة ل4ن

ه.ذان1 وهاتان1 ل تضافان؛ وقال الكسائي: هي من لغة من قال هذا آ قال ذلك،
فزادوا على ال4لف أ%لفاv كما زادوا على النون نوناv لي'ف}ص.ل بينهما

وبي ال4ساء التمكنة؛ وقال الفراء: اجتمع الق�راء على تفيف النون من
ذان,ك. وكثي¬ من العرب فيقول فذان,ك قائمان1 وهذان1 قائمان1 واللذان قال
ذلك، وقال أ%بو إ,سحق: فذانك تثنية ذاك وذان>ك تثنية ذلك، يكون بدل%

اللم, ف ذلك تشديد' النون ف ذان>ك. وقال أ%بو إ,سحق: السم من ذلك ذا
والكاف ز,يد.ت للمخاطبة فل ح.ظ� لا ف ال3عراب. قال سيبويه: لو كان لا

حظ ف ال3عراب لقلت ذلك ن.ف}س3ك. زيد، وهذا خ.ط%أD. ول يوز إ,ل�
ذلك. ن.ف}س'ه زيد، وكذلك ذانك يشهد أ%ن الكاف ل موضع لا ولو كان لا موضع

لكان جر�اv بال3ضافة، والنون ل تدخل مع ال3ضافة واللم' ز,يد.ت\ مع
eويقبح هذال1ك. ال%ق ،eوه.ذاك. ال%ق eذلك للتوكيد، تقول: ذل1ك ال%ق
ل4ن اللم قد أ%ك�د.ت مع ال3شارة وك�س3رت للتقاء الساكني، أ%عن

ال4لف من ذا، واللم الت بعدها كان ينبغي أ%ن تكون اللم ساكنة ولكنها
ك�س3ر.ت ل1ما ق�لنا، وال أ%علم.

@تفسي ذاك وذلك: التهذيب: قال أ%بو اليثم إ,ذا ب.ع'د. ال�شار' إ,ليه
vمن ي'ش1ي' إ,ليه زادوا كافا vخاط1ب' ب.ع1يدا�من ال�خاط%ب وكان ال

فقالوا ذاك أ%خ'وك، وهذه الكاف ليست ف موضع خفض ول نصب، إ,نا أ%شبهت كاف.
قولك أ%خاك وعصاك فتوهم السامعون أ%ن قول القائل ذاك أ%خوك كأ%نا ف

موضع خفض ل3ش\باه1ها كاف. أ%خاك، وليس ذلك كذلك، إ,نا تلك كاف ض'مت إ,ل
vذا لب'ع\د ذا من الخاطب، فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا فيها لما

فقالوا ذلك أ%خ'وك، وف الماعة أ�ولئك إ,خ\و.ت'ك، فإ,ن اللم إ,ذا دخلت ذهبت
بعن ال3ضافة، ويقال: هذا أ%خ'وك وهذا أ%خ¬ لك وهذا لك أ%خ¬، فإ,ذا

أ%دخلت اللم فل إ,ضافة. قال أ%بو اليثم: وقد أ%علمتك أ%ن� الرفع والنصب
والفض ف قوله ذا سواء، تقول: مررت بذا ورأ%يت ذا وقام ذا، فل يكون
فيها علمة رفع ال3عراب ول خفضه ول نصبه ل4نه غي متمكن، فلما ثن_وا

زادوا ف التثنية نوناv وأ%ب\ق%و'ا ال4لف فقالوا ذان1 أ%خ.واك وذان,ك
أ%خ.واك؛ قال ال تعال: فذان,ك. ب'ر\هانان1 من ر.ب>ك.؛ ومن العرب من

يشد>د هذه النون فيقول ذان>ك. أ%خ.واك.، قال: وهم الذين يزيدون اللم ف



ذلك فيقولون ذلك، فجعلوا هذه التشديدة بدل اللم؛ وأ%نشد البد ف باب ذا
:vالذي قد مر آن,فا

أ%م1ن\ ز.ي\ن.ب. ذي النار'،
ق�ب.ي\ل% الصeب\ح, ما ت.خ\ب'و
إ,ذا ما خ.م.د.ت\ ي'لقى،
ع.ل%يها، ال%ن\د.ل� الر_ط}ب'

قال أ%بو العباس: ذي معناه ذ1ه\. يقال: ذا ع.ب\د' ال وذي أ%م.ة� ال3
وذ1ه\ أ%م.ة� ال3 وت1ه\ أ%م.ة� ال وتا أ%م.ة ال3، قال: ويقال ه.ذي

ه1ن\د' وهات1ه ه1ند' وهاتا ه1ند'، على زيادة ها الت_ن\بيه، قال: وإ,ذا
ص.غ_ر\ت ذ1ه قلت ت.ي�ا ت.ص\غ1ي. ت1ه أ%و تا، ول ت'ص.غ_ر ذه على لفظها

ل4نك إ,ذا صغرت ذا قلت ذ%ي�ا، ولو صغرت ذ1ه لقلت ذ%ي_ا فالتبس
بالذكر، فصغروا ما يالف فيه الؤنث الذكر، قال: وال�ب\ه.مات' ي'خال1ف

ت.ص\غ1ي'ها ت.ص\غي. سائر ال4ساء. وقال ال4خفش ف قوله تعال: ف%ذان,ك
ب'ر\هانان1 من ربك؛ قال: وقرأ% بعضهم فذان>ك. برهانان، قال: وهم الذين قالوا

ذلك أ%دخلوا التثقيل للتأ}كيد كما أ%دخلوا اللم ف ذلك، وقال الفراء:
شد_دوا هذه النون لي'ف}ر.ق. بينها وبي النون الت تسقط لل3ضافة ل4ن

ه.ذان1 وهاتان1 ل تضافان؛ وقال الكسائي: هي من لغة من قال هذا آ قال ذلك،
فزادوا على ال4لف أ%لفاv كما زادوا على النون نوناv لي'ف}ص.ل بينهما

وبي ال4ساء التمكنة؛ وقال الفراء: اجتمع الق�راء على تفيف النون من
ذان,ك. وكثي¬ من العرب فيقول فذان,ك قائمان1 وهذان1 قائمان1 واللذان قال
ذلك، وقال أ%بو إ,سحق: فذانك تثنية ذاك وذان>ك تثنية ذلك، يكون بدل%

اللم, ف ذلك تشديد' النون ف ذان>ك. وقال أ%بو إ,سحق: السم من ذلك ذا
والكاف ز,يد.ت للمخاطبة فل ح.ظ� لا ف ال3عراب. قال سيبويه: لو كان لا

حظ ف ال3عراب لقلت ذلك ن.ف}س3ك. زيد، وهذا خ.ط%أD. ول يوز إ,ل�
ذلك. ن.ف}س'ه زيد، وكذلك ذانك يشهد أ%ن الكاف ل موضع لا ولو كان لا موضع

لكان جر�اv بال3ضافة، والنون ل تدخل مع ال3ضافة واللم' ز,يد.ت\ مع
eويقبح هذال1ك. ال%ق ،eوه.ذاك. ال%ق eذلك للتوكيد، تقول: ذل1ك ال%ق
ل4ن اللم قد أ%ك�د.ت مع ال3شارة وك�س3رت للتقاء الساكني، أ%عن

ال4لف من ذا، واللم الت بعدها كان ينبغي أ%ن تكون اللم ساكنة ولكنها
ك�س3ر.ت ل1ما ق�لنا، وال أ%علم.



@تفسي هذا: قال النذري: سعت أ%با اليثم يقول ها وأ%ل حرفان
ي'ف}ت.ت.ح' بما الكلم ل معن لما إ,ل افتتاح الكلم بما، تقول: ه.ذا أ%خوك،

فها ت.نبيه¬ وذا اسم الشار إ,ليه وأ%خ'وك هو الب، قال: وقال بعضهم ها
ت.ن\ب,يه¬ ت.فتتح الع.ر.ب' الكلم. به بل معنÝى س1وى الفتتاح: ها

إ%ن� ذا أ%خ'وك، وأ%ل إ,ن� ذا أ%خ'وك، قال: وإ,ذا ث%ن_و'ا السم البهم
قالوا تان1 أ�خ\تاك وهاتان1 أ�خ\تاك فرج.عوا إ,ل تا، فلما جعوا قالوا
أ�ولء3 إ,خ\و.ت'ك وأ�ولء3 أ%خ.وات'ك، ول ي.ف}ر'قوا بي ال�نثى والذكر

بعلمة، قال: وأ�ولء، مدودة مقصورة، اسم لماعة ذا وذه، ث زادوا ها مع
أ�ولء فقالوا هؤلء إ,خ\و.ت'ك. وقال الفراء ف قوله تعال: ها أ%ن\ت'م\

أ�ولء ت'ح1بeون.هم؛ العرب إ,ذا جاءت إ,ل اسم مكن قد و'ص1ف. بذا
وهذان1 وهؤلء ف%ر.ق�وا بي ها وبي ذا وجع.لوا ال%ك}ن,ي_ بينهما، وذلك ف

جهة التقريب ل ف غيها، ويقولون: أ%ين أ%نت؟ فيقول القائل: ها أ%ناذا،
فل ي.كاد'ون يق�ولون ها أ%نا، وكذلك التنبيه ف المع؛ ومنه قوله عز

وجل: ها أ%نتم\ أ�ولء ت'ح1بeونم، وربا أ%عادوها فوصلوها بذا وهذا وهؤلء
فيقولون ها أ%نت. ذا قائماv وها أ%ن\ت'م هؤلء. قال ال تعال ف سورة

النساء: ها أ%نت'م\ هؤلء جاد.ل}ت'م\ عنهم ف الياة الدنيا؛ قال: فإ,ذا
كان الكلم على غي تقريب أ%و كان مع اسم� ظاهر� جعلوها موصولةv بذا

فيقولون ها هو وهذان ها، إ,ذا كان على خب يكتفي كل واحد منهما بصاحبه بل
فعل، والتقريب ل بد فيه من فعل لنقصانه، وأ%حبوا أ%ن يف%رقوا بذلك بي

التقريب وبي معن السم الصحيح. وقال أ%بو زيد: بنو ع'ق%ي\ل� يقولون
هؤلء، مدود م'ن.و_نD مهموز، ق%و\م'ك.، وذهب أ%مس¬ با فيه بتنوين، وتيم

تقول: هؤل ق%و\م'ك، ساكن، وأ%هل الجاز يقولون: هؤلء قوم'ك، مهموز مدود
مفوض، قال: وقالوا ك1ل}تا ت.ي\ن, وهاتي بعن واحد، وأ%ما تأ}نيث هذا

فإ,ن أ%با اليثم قال: يقال ف تأ}نيث هذا هذ1ه م'ن\ط%ل1قة فيصلون ياء
بالاء؛ وقال بعضهم: هذي م'ن\ط%ل1قة وت1ي منطلقة وتا م'ن\ط%ل1قة؛ وقال كعب

الغنوي:
وأ%ن\ب.أ}ت'مان أ%ن_ما الوت' بالق�ر.ى،
فكيف وهاتا ر.و\ضةD وك%ث1يب'

يريد: فكيف وهذه؛ وقال ذو الرمة ف هذا وهذه:
فهذ1ي ط%واها ب'ع\د' هذي، وهذه



ط%واها ل1هذ1ي وخ\د'ها وان\س3لل�ها
قال: وقال بعضهم ه.ذات' 

(* قوله« هذات» كذا ف الصل بتاء مرورة كما
ترى، وف القاموس شرح بدل منطلقة منطلقات.) م'ن\ط%ل1قةD، وهي شاذة مرغوب

عنها، قال: وقال ت1يك. وت1ل}ك. وتال1ك. م'ن\ط%ل1قةD؛ وقال القطامي:
،vت.ع.ل�م\ أ%ن� ب.ع\د. الغ.ي> ر'ش\دا
وأ%ن� ل1تال1ك. الغ'م.ر, ان\ق1شاعا

فصي�رها تال1ك. وهي م.ق�ولة، وإ,ذا ثنيت تا قلت تان,ك. ف%ع.ل%تا ذلك،
وتان>ك. ف%علتا ذاك، بالتشديد، وقالوا ف تثنية الذي الل�ذان1

والل�ذانY والل�تان1 والل�تانY، وأ%ما المع فيقال أ�ولئك فعلوا ذلك، بالد�،
وأ�ولك، بالقصر، والواو ساكنة فيهما. وأ%ما هذا وهذان فالاء ف هذا

تنبيه وذا اسم إ,شارة إ,ل شيء حاضر، وال4صل ذا ض'م_ إ,ليها ها. أ%بو
الدقيش: قال لرجل أ%ين فلن؟ قال: هوذا؛ قال ال4زهري: ونو ذلك حفظته عن

العرب. ابن النباري: قال بعض أ%هل الجاز ه'و.ذا، بفتح الواو، قال أ%بو
بكر: وهو خطأD منه ل4ن العلماء الوثوق بعلمهم اتفقوا على أ%ن هذا من تريف

،vالعامة، والعرب إ,ذا أ%رادت معن هوذا قالت ها أ%نا ذا أ%لقى فلنا
ويقول الثنان: ها نن ذان1 ن.ل}قاه، وتقول الرجال: ها نن أ�ولء3 نلقاه،

ويقول ال�خاط1ب': ها أ%نت. ذا ت.ل}ق%ى فلناv، وللثني: ها أ%نتما ذان،
وللجماعة: ها أ%نتم أ�ولء3، وتقول للغائب: ها هو ذا يلقاه وها ه'ما

ذان1 وها هم أ�ولء3، ويبن التأ}نيث على التذكي، وتأ�ويل قوله ها أ%نا ذا
أ%لقاه قد ق%ر'ب. ل1قائي إ,ياه. وقال الليث: العرب تقول كذا وكذا كافهما

كاف التنبيه، وذا اسم ي'شار به، وال أ%علم.
@ذا: قال أ%بو العباس أ%حد بن يي وممد بن زيد: ذا يكون بعن هذا، وم

نه قول ال عز وجل: م.ن\ ذا الذي ي.ش\ف%ع ع1نده إل بإذنه؛ أ%ي م.ن\ هذا
الذي ي.ش\ف%ع ع1نده؛ قال: ويكون ذا بعن الذي ، قال: ويقال هذا دو

ص.لح� ورأ%يت' هذا ذا ص.لح� ومررت بذا ذي ص.لح�، ومعناه كله صاح1ب
ص.لح. وقال أ%بو اليثم: ذا اسم' كلY م'شار� إليه م'عاي.ن� يراه التكلم

والخاطب، قال: والسم فيها الذال وحدها مفتوحة، وقالوا الذال وحدها هي
السم الشار إليه، وهو اسم مبهم ل ي'عر.ف ما هو حت ي'ف%س>ر ما بعده كقولك

ذا الر_جل�، ذا الفر.س'، فهذا تفسي ذا ون.ص\ب'ه ورفعه وخفصه سواء،



قال: وجعلوا فتحة الذال فرقاv بي التذكي والتأ}نيث كما قالوا ذا أ%خوك،
وقالوا ذي أ�خ\ت'ك فكسروا الذال ف ال�نثى وزادوا مع فتحة الذال ف الذكر

أ%لفاv ومع كسرتا لل�نثى ياء كما قالوا أ%ن\ت. وأ%ن\ت1. قال ال4صمعي:
والعرب تقول ل أ�ك%لYم'ك ف ذي السنة وف ه.ذ1ي السنة، ول يقال ف

ذا الس_نة1، وهو خطأD، إ,نا يقال ف هذه الس_نة1؛ وف هذي السنة وف ذي
الس_ن.ة، وكذلك ل يقال اد\خ'ل} ذا الدار. ول ال}ب.س\ ذا ال�ب_ة،

وإنا الصواب اد\خ'ل ذي الدار. وال}ب.س ذي ال�ب_ة%، ول يكون ذا إل
للمذكر. يقال: هذه الدار' وذي الرأ%ة�. ويقال: د.خلت ت1ل}ك. الد_ار وت1يك.

الد_ار، ول يقال ذ1يك الد_ار.، وليس ف كلم العرب ذ1يك الب.ت_ة%،
والعام_ة ت'خ\ط1ئ فيه فتقول كيف ذ1يك الرأ%ة�؟ والصواب كيف ت1يك.

الرأ%ة�؟ قال الوهري: ذا اسم يشار به إ,ل الذكر، وذي بكسر الذال للمؤنث،
تقول: ذي أ%م.ة� ال3، فإ,ن وقفت عليه قلت ذ1ه\، باء موقوفة، وهي بدل من

الياء، وليست للتأ}نيث، وإنا هي ص1لةD كما أ%بدلوا ف ه'ن.ي_ة{ فقالوا
ه'ن.ي\هة؛ قال ابن بري: صوابه وليست للتأ}نيث وإنا هي بدل من الياء،

قال: فإ,ن أ%دخلت عليها الاء للتنبيه قلت هذا زيد¬ وهذي أ%م.ةD ال3 وهذه
أ%يضاv، بتحريك الاء، وقد اكتفوا به عنه، فإ,ن ص.غ_ر\ت ذا قلت د.يìا،

بالفتح والتشديد ، ل4نك ت.ق}ل1ب أ%لف ذا ياء لكان الياء قبلها
فت'د\غ1مها ف الثانية وتزيد ف آخره أ%لفاv لت.ف}ر'ق. بي ال�ب\ه.م والعرب،
وذ%ي�ان1 ف التثنية، وتصغي هذا ه.ذ%يìا، ول ت'ص.غ_ر ذي للمؤنث وإنا

تص.غ_ر تا، وقد اكتفوا به عنه، وإن ث%ن_ي\ت. ذا قلت ذان1 ل4نه ل يصح
اجتماعهما لسكونما فت.س\ق�ط إحدى ال4لفي، فمن أ%سقط أ%لف ذا قرأ% إن�

هذ%ين\3 ل%ساح1ران1 فأ%ع\ر.ب.، ومن أ%سقط أ%لف التثنية قرأ% إ%ن� هذان1
لساح1ران1 ل4ن أ%لف ذا ل يقع فيها إعراب، وقد قيل: إنا على لغة

ب.ل}ح.ر,ث1 ابن كعب، قال ابن بري عند قول الوهري: من أ%سقط أ%لف التثنية قرأ%
إن� هذان لساحران، قال: هذا وهم من الوهري ل4ن أ%لف التثنية حرف زيد

لعن، فل يسقط وتبقى ال4لف ال4صلية كما ل ي.سق�ط التنوين ف هذا
قاض� وتبقى الياء ال4صلية، ل4ن التنوين زيد. لعن فل يصح حذفه، قال:

والمع أ�ولء من غي لفظه، فإن خاطب\ت. جئ}ت. بالكاف فقلت ذاك. وذلك،
فاللم زائدة والكاف للخطاب، وفيها دليل على أ%ن� ما ي'ومأ� إ,ليه بعيد ول

م.و\ض1ع. لا من ال3عراب، وت'د\خ1ل� الاء على ذاك فتقول هذاك ز.يد¬، ول



ت'د\خ1ل�ها على ذلك ول على أ�ولئك كما ل ت.د\خ'ل على تل}ك.، ول
ت.د\خ'ل الكاف' على ذي للمؤنث، وإنا ت.د\خ'ل� على تا، تقول ت1يك. وت1ل}ك، ول

ت.ق�ل} ذ1يك فأ1نه خطأD، وتقول ف التثنية: رأ%يت ذ%ي\ن,ك. الر>ج'لي،
وجاءن ذان,ك. الر_ج'لن1، قال: وربا قالوا ذان>ك، بالتشديد. قال ابن

بري: من النحويي من يقول ذان>ك، بتشديد النون، ت.ث}ن,ية% ذلك ق�ل1ب.ت1
اللم نوناv وأ�د\غ1م.ت النون ف النون، ومنهم من يقول تشديد' النون

ع1وض¬ من ال4لف الذوفة من ذا، وكذلك يقول ف اللذانY إ,ن� تشديد النون
عوض من الياء الذوفة من الذي، قال الوهري: وإنا شددوا النون ف ذلك

تأ}كيداv وتكثياv للسم ل4نه بقي على حرف واحد كما أ%دخلوا اللم على
ذلك، وإنا يفعلون مثل هذا ف ال4ساء ال�ب\ه.مة لنقصانا، وتقول للمؤنث

تان,ك. وتان>ك أ%يضاv، بالتشديد، والمع أ�ولئك، وقد تقدم ذكر حكم الكاف
ف تا، وتصغي ذاك ذ%ي�اك وتصغي ذلك ذ%ي�ال1ك؛ وقال بعض العرب وق%د1م.

من س.ف%ره فوجد امرأ%ته قد ولدت غلماv فأ%نكره فقال لا:
ل%ت.ق}ع'د1ن� م.ق}ع.د. الق%ص1ي>

م1ن>ي ذي القاذ�ورة1 ال%ق}ل1ي>
أ%و ت.ح\ل1ف1ي بر.ب>ك1 الع.ل1ي>
أ%ن>ي أ%بو ذ%ي�ال1ك1 الص_ب>

قد راب.ن بالن_ظ%ر التeر\ك1ي>،
وم'ق}لة{ كم'ق}ل%ة1 الك�ر\ك1ي>

فقالت:
ل والذي ر.د_ك. يا ص.ف1ي>ي،
ما م.س_ن ب.ع\د.ك م1ن إن\س3ي>

غي,غ�لم� واحد{ ق%ي\س3ي>،
ب.ع\د. امرأ%ي\ن, م1ن\ ب.ن ع.د1ي>

وآخ.ر.ي\ن, م1ن\ ب.ن ب.ل1ي>،
وخسة كانوا على الط�و,ي>
وس1ت_ة{ جاؤوا مع الع.ش1ي>،

وغي, ت'ر\ك1ي¼ وب.ص\ر.و,ي>
وتصغي ت1ل}ك ت.ي_اك.؛ قال ابن بري: صوابه ت.ي�ال1ك.، فأ%ما ت.ي�اك

فتصغي ت1يك. وقال ابن سيده ف موضع آخر: ذا إ,شارة إ,ل الذكر، يقال



ذا وذاك، وقد تزاد اللم فيقال ذ%ل1ك.. وقوله تعال: ذ%ل1ك. الك1تاب'؛
قال الزجاج: معناه ه.ذا الكتاب'، وقد تدخل على ذا ها الت للت_ن\ب,يه
فيقال ه.ذا، قال أ%بو علي: وأ%صله ذ%ي\ فأ%بدلوا ياءه أ%لفاv، وإن كانت

vساكنة ، ول يقولوا ذ%ي\ لئل يشبه ك%ي\ وأ%ي\، فأ%بدلوا ياءه أ%لفا
ل1يل}ح.ق. بباب مت وإذ أ%و يرج من ش.ب.ه ال%ر\ف1 بعض. ال�روج. وقوله تعال:

إن� ه.ذان1 ل%ساح1ران1؛ قال الفراء: أ%راد ياء النصب ث حذفها لسكونا
وسكون ال4لف ق%ب\ل%ها، وليس ذلك بالقوي، وذل1ك أ%ن الياء هي الطارئة على

ال4لف فيجب أ%ن تذف ال4لف لكانا، فأ%ما ما أ%نشده اللحيان عن
الكسائي لميل من قوله:

وأ%ت.ى ص.واح1ب'ها ف%ق�ل}ن.: ه.ذ%ا ال�ذي
م.ن.ح. ال%و.د_ة% غ%ي\ر.نا وج.فانا

فإ,نه أ%راد أ%ذا ال�ذ1ي، فأ%بدل الاء من المزة. وقد است'ع\م1لت ذا
مكان الذي كقوله تعال: وي.س\أ%ل�ونك ماذا ي'ن\ف1ق�ون قل الع.ف}و'؛ أ%ي ما
الذي ينفقون فيمن رفع الواب ف%ر.ف}ع' الع.ف}و, يدل9 على أ%ن ما مرفوعة

vذا، وأ%نه ليس ما وذا جيعا �بالبتداء وذا خبها وي'ن\ف1ق�ون ص1لة
كالشيء الواحد، هذا هو الوجه عند سيبويه، وإ,ن كان قد أ%جاز الوجه. الخر مع

الرفع. وذي، بكسر الذال، للمؤنث وفيه ل�غات¬: ذ1ي وذ1ه\، الاء بدل من
الياء، الدليل على ذلك قولم ف تقي ذ%ا ذ%يìا، وذ1ي إنا هي تأ}نيث ذا
ومن لفظه، فكما ل ت.ج,ب الاء ف الذكر أ%صلv فكذلك هي أ%يضاv ف
الؤنث ب.د.لD غي' أ%ص\ل�، وليست الاء ف ه.ذ1ه وإن استفيد منها التأ}نيث

بنزلة هاء ط%ل}ح.ة وح.م\ز.ة ل4ن الاء ف طلحة وحزة زائدة، والاء ف
ه.ذا ليست بزائدة إ,نا هي بدل من الياء الت هي عي الفعل ف ه.ذ1ي،

وأ%يضاv فإ,ن� الاء ف حزة ندها ف الوصل تاء والاء ف هذه ثاب,تةD ف
الوصل ث%بات.ها ف الوقف. ويقال: ذ1ه1ي، الياء لبيان الاء شبهها باء

Dال3ضمار ف ب,ه,ي وه.ذ1ي وه.ذ1ه1ي وه.ذ1ه\، الاء ف الوصل والوقف ساكنة
إ,ذا ل يلقها ساكن، وهذه كلها ف معن ذ1ي؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ق�ل}ت' ل%ها: يا ه.ذ1هي هذا إ,ث1م\،
ه.ل} ل%ك1 ف قاض� إ,ل%ي\ه1 ن.ح\ت.ك1م\؟

ويوصل ذلك كله بكاف الخاطبة. قال ابن جن: أ%ساء ال3شارة ه.ذا وهذ1ه
ل يصح تثنية شيء منها من ق1ب.ل, أ%ن� التثنية ل تلحق إ,ل النكرة، فما



ل يوز تنكيه فهو بأ%ن ل تصح تثنيته أ%ج\د.ر'، فأ%س\ماء ال3شارة ل
يوز أ%ن ت'ن.ك�ر فل يوز أ%ن ي'ث%ن_ى شيء منها، أ%ل تراها بعد

التثنية على حد� ما كانت عليه قبل التثنية، وذلك نو قولك ه.ذان1 الز_ي\دان1
�قائ1م.ي\ن، ف%ن.ص\ب' قائ1م.ي\ن بعن الفعل الذي دلت عليه ال3شارة

vف%ت.ج,د' الال واحدة ،vوالتنبيه'، كما كنت تقول ف الواحد هذا ز.ي\د¬ قائما
قبل التثنية1 وبعدها، وكذلك قولك ض.ر.ب\ت' الل�ذ%ي\ن, قاما، ت.عر_فا

بالصلة كما ي.ت.ع.ر_ف' با الواحد كقولك ضربت الذي قام.، وال4مر ف هذه
ال4شياء بعد التثنية هو ال4مر فيها قبل التثنية، وليس كذلك سائر'

ال4ساء الثناة نو زيد وعمرو، أ%ل ترى أ%ن تعريف زيد وعمرو إ,نا هو
بالوضع والعلمية؟ فإ,ذا ثنيتهما تنكرا فقلت عندي ع.م\ران1 عاق1لن1، فإ,ن آثرت

التعريف بال3ضافة أ%و باللم فقلت الز_ي\دان1 والع.م\ران1 وز.ي\داك.
وع.م\راك.، فقد ت.ع.ر_فا ب.ع\د. التثنية من غي وجه ت.ع.رeف1هما قبلها

ول%ح1قا بال4ج\ناس, وفار.قا ما كانا عليه من تعريف الع.ل%م1ي_ة1
والو.ض\ع,، فإ,ذا صح ذلك فينبغي أ%ن تعلم. أ%ن� هذان1 وهاتان1 إ,نا هي أ%ساء

موضوعة للتثنية م'خ\ت.رعة لا، وليست تثنية للواحد على حد زيد وز.ي\دان1،
إ,ل أ%نا ص1يغت على صورة ما هو م'ث%نìى على القيقة فقيل هذان1

وهاتان1 لئل تتلف التثنية، وذلك أ%نم ي'حاف1ظون عليها ما ل ي'حاف1ظون على
المع، أ%ل ترى أ%نك تد ف ال4ساء التمكنة أ%لفاظ% ال�موع من غي

أ%لفاظ1 الحاد، وذلك نو رجل ون.ف%ر� وامرأ%ة{ ون,س\وة وب.عي وإ,بل�
وواحد وجاعة{، ول تد ف التثنية شيئاv من هذا، إنا هي من لفظ الواحد نو
زيد وزيدين ورجل ورجلي ل يتلف ذلك، وكذلك أ%يضاv كثي من البنيات

على أ%نا أ%حق بذلك من التمكنة، وذلك نو ذا وأ�ول%ى وأ�لت وذ�و وأ�ل�و،
ول تد ذلك ف تثنيتها نو ذا وذان1 وذ�و وذ%وان1، فهذا يدلك على

مافظتهم على التثنية وعنايتهم با، أ%عن أ%ن ترج على صورة واحدة لئل
تتلف، وأ%نم با أ%شدe ع1ناية منهم بالمع، وذلك ل%م_ا صيغت للتثنية

أ%س\ماء م'خ\ت.ر.عة غي م'ثناة على القيقة كانت على أ%لفاظ ال�ثناة
ت.ث}ن,يةv حقيقةv، وذلك ذان1 وتان1، والقول ف الل�ذان1 والل�تان1 كالقول ف

ذان1 وتان1. قال ابن جن: فأ%ما قولم هذان1 وهاتان1 وفذانك فإ,نا تقلب ف
هذه الواضع ل4نم ع.و_ضوا من حرف مذوف، وأ%ما ف هذان1 فهي ع1و.ض¬

من أ%لف ذا، وهي ف ذان,ك عوض من لم ذلك، وقد يتمل أ%يضاv أ%ن تكون



عوضاv من أ%لف ذلك، ولذلك كتبت ف التخفيف بالتاء 
(* قوله« ولذلك كتبت ف

التخفيف بالتاء إل» كذا بالصل.) ل4نا حينئذ ملحقة بد.ع\د، وإ,بدال التاء
من الياء قليل، إ,نا جاء ف قولم ك%ي\ت. وك%ي\ت.، وف قولم ثنتان،

والقول فيهما كالقول ف كيت وكيت، وهو مذكور ف موضعه. وذكر ال4زهري ف
ترجة ح.ب_ذا قال: ال4صل ح.ب'ب. ذا فأ�دغمت إ,حدى الباء4ين ف ال�خرى

وش'د>دت، وذا إ,شارة إ,ل ما يقرب منك؛ وأ%نشد بعضهم:
ح.ب_ذا ر.ج\ع'ها إ,ل%ي\ك. ي.د.ي\ها

ف ي.د.ي\ د1ر\ع1ها ت.ح'ل© ال3زارا
كأ%نه قال: ح.ب'ب. ذا، ث ترجم عن ذا فقال: هو ر.ج\ع'ها ي.د.ي\ها إ,ل

ح.ل9 ت1ك�تها أ%ي ما أ%ح.ب_ه، وي.دا د1ر\ع1ها: ك�م_اها. وف صفة
الهدي: ق�ر.ش1يÒ ي.مان{ ليس م1ن ذ1ي ول ذ�و أ%ي ليس ن.س.ب'ه ن.س.ب. أ%ذ}واء

اليمن، وهم م'لوك' ح1م\ي.ر.، منهم ذ�و ي.ز.ن% وذ�و ر'ع.ي\ن�؛ وقوله:
قرشيÒ ي.مان{ أ%ي ق�ر.ش1يe الن_س.ب ي.مان,ي ال%ن\شإ؛ قال ابن ال4ثي:

وهذه الكلمة عينها واو، وقياس لمها أ%ن تكون ياء ل4ن باب ط%و.ى أ%كثر من
باب ق%و,ي.؛ ومنه حديث جرير: ي.ط}ل�ع عليكم ر.جل من ذ1ي ي.م.ن� على

وج\ه,ه م.س\حة من ذي م.ل%ك{؛ قال ابن ال4ثي: كذا أ%ورده أ%بو ع'م.ر الزاهد
وقال ذي ههنا ص1لة أ%ي زائدة.

@ذأذأ%: الذ�أ}ذاء� والذ�أ}ذاءة: الض\طراب. وقد تذ%أ}ذ%أ%: مشى كذلك.
أ%بو عمرو: الذ�أ}ذاء�: ز.ج\ر' ال%ل1يم, الس_ف1يه.. ويقال:

ذ%أ}ذ%أ}ت'ه ذ%أ}ذ%أ%ةv: ز.ج.ر\ت'ه.
 @ذرأ%: ف صفات1 الل9ه1، عز وجل، الذ9ار,ئ'، وهو الذي ذ%ر.أ% ال%ل}ق. أ%ي خ.ل%ق%هم، وكذلك البار,ئ': قال الل9ه عز وجل: ولقد
 ذ%ر.أ}ن.ا لهنم كثياv أ%ي خلقنا. وقال عز وجل: خ.ل%ق ل%ك�م\ م1ن\ أ%ن\ف�س3كم أ%ز\واجاv وم1ن ال4ن\عام أ%ز\واجاv ي.ذ}ر.ؤ'كم فيه. قال أ%بو
 إ,سحق: العن ي.ذر.ؤ'كم به أ%ي ي'كثYركم بعله منكم ومن ال4نعام أ%زواجاv، ولذلك ذ%كر الاء ف فيه. وأ%نشد الفر_اء فيمن

جعل ف بعن الباء، كأ%نه قال ي.ذ}ر.ؤ'كم به:  وأ%ر\غ%ب' فيها ع.ن ل%ق1يط{ ور.ه\ط1ه، *  ولك1ن_ن ع.ن\ س1ن\ب,س� ل%س\ت' أ%ر\غ%ب'
 وذر.أ% الل9ه' ال%ل}ق. ي.ذ}ر.ؤ'ه'م\ ذ%ر\ءاv: خ.ل%ق%هم. وف حديث الدeعاء3: أ%عوذ بك%ل1مات الل9ه1 التام�ات1 من ش.ر> ما خ.ل%ق. وذر.أ% وب.ر.أ%.

وكأ%ن� الذ�ر\ء م'خ\ت.صÒ ب.ل}ق, الذ9ر>ي_ة.
 > ل4ظ�نeكم آل الـم'غ1ي.ة1 ذ%ر\ء4 النار,، يعن خ.ل}ق%ها الذين80وف حديث عمر رضي الل9ه عنه ك%تب إ,ل خال1د{: وإ,ن>ي <ص:

خ'ل1ق�وا لا. ويروى ذ%ر\و. النار، بالواو، يعن الذين ي'ف%ر_ق�ون فيها، من ذ%ر.ت1 الريح' التراب. إ,ذا ف%ر_ق%ت\ه.
وقال ثعلب ف قوله تعال: ي.ذ}ر.ؤ'كم فيه، معناه ي'ك%ثYر'ك�م\ فيه أ%ي



 ف اللق. قال: والذ©ر>ي_ة والذYر>ي_ة� منه، وهي ن.س\ل� الث�ق%ل%ي\ن. قال: وكان ينبغي أ%ن تكون مهموزة فكثرت، فأ�سقط المز،
.eوتركت العرب هزها. وجعها ذ%راري

والذ�ر\ء�: ع.د.د الذ©ر>ي_ة، تقول: أ%ن\م.ى الل9ه ذ%ر\أ%ك. وذ%ر\و.ك. أ%ي ذ�ر>ي_ت.ك..
 قال ابن بري: جعل الوهري الذ©ر>ية أ%صلها ذ�ر>يئة بالمز، فخ'فYفت هزتا، وأ�لز,م.ت التخفيف. قال: ووزن الذ©ر>ي_ة1 على ما

 ذكره ف�ع>يلةD من ذ%ر.أ% الل9ه' اللق.، وتكون بنزلة م'ر>يقة{، وهي الواحدة من الع'ص\ف�ر. وغي' الوهري يعل الذ©ر>ية% ف�ع\ل1ي_ةv من
 الذ�ر>ئ,، وف�ع\ل�ولةv، فيكون ال4صل ذ�رeورةv ث قلبت الراء الخية ياء لتقارب المثال ث قلبت الواو ياء وأ�دغمت ف الياء

وكسر ما قبل الياء فصار ذ�ر>ية.
والز_ر\ع' أ%و�ل� ما ت.ز\ر.ع'ه يسمى الذ�ر,يء4. وذ%ر.أ}نا الرض:

ب.ذ%ر\ناها. وز.ر\ع¬ ذ%ر,يء#، على ف%ع1يل. وأ�نشد لع'ب.ي\دالل9ه1 بن عبدالل9ه1 بن ع'ت\ب.ة بن م.س\ع'ود:
ش.ق%ق}ت. الق%لب. ث ذ%ر.أ}ت. فيه *  ه.واك.، ف%ل1يم.، فالت\أ%م. الف�ط�ور'

والصحيح ث ذ%ر.ي\ت.، غي مهموز.
ويروى ذ%ر.ر\ت.. وأ%صل ل1يم. ل�ئ1م. فترك المز ليصح الوزن.

والذ�ر.أ�، بالتحريك: الش_يب ف م'قد_م الرأ}س. وذر,ئ. رأ}س' فلن
ي.ذ}ر.أ� إ,ذا اب\ي.ض_. وقد علته ذ�ر\أ%ةD أ%ي ش.ي\ب¬. والذ©ر\أ%ة، بالضم: الش_م.ط�. قال أ%بو ن'خ.ي\لة% الس_ع\د1ي:

وقد ع.ل%ت\ن ذ�رأ%ةD باد1ي ب.د1ي، *  ور.ث}يةD ت.ن\ه.ض' بالت_ش.دeد1
 باد1ي ب.د1ي: أ%ي أ%و�ل% كلY شيء من ب.د.أ% فت'رك. ال%م\ز لكثرة1 الستعمال وط%ل%ب, التخفيف. وقد يوز أ%ن يكون م1ن ب.دا ي.ب\د'و

إ,ذا ظهر.
والر_ث}ية�: ان\ح1لل� الرeك%ب, والـم.فاص1ل. وقيل: هو أ%و�ل� ب.ياض, الش_يب,.

ذ%ر,ئ. ذ%ر.أv، وهو أ%ذ}ر.أ�، وال�نثى ذ%ر\آء�. وذ%ر,ئ. ش.ع.ر'ه وذ%ر.أ%، ل�غ.تان1. قال أ%بو ممد الفقعسي:
قال%ت\ س'ل%ي\مى: إ,ن_ن ل أ%ب\غ1يه\،

أ%راه' ش.ي\خاv عار,ياv ت.راق1يه\
م'ح\مر_ةv م1ن\ ك1ب.ر� مآق1يه\،

م'ق%و_ساv، قد ذ%ر,ئت\ م.جال1يه\
ي.ق}ل1ي الغ.وان,ي، والغ.وان,ي ت.ق}ل1يه\

هذا الر_ج.ز ف الصحاح:
ر.أ%ي\ن. ش.ي\خاv ذ%ر,ئ%ت\ م.جال1يه\

 قال ابن بري: وصوابه كما أ%نشدناه. والـم.جال1ي: ما ي'ر.ى من الر_أ}س إ,ذا اس\ت'ق}ب,ل% الو.ج\ه'، الواحد م.ج\لىÝ، وهو م.وض1ع
ال%ل.

ومنه يقال: ج.د\ي¬ أ%ذ}ر.أ� وع.ناق¬ ذ%ر\آء� إ,ذا كان ف رأ}سها بياض،
وك%ب\ش¬ أ%ذ}ر.أ� ون.ع\جةD ذ%ر\آء�: ف رؤوسهما بياض.



والذ�ر\آء� من الـم.عز: الر_ق}شاء ال�ذ�ن.ي\ن, وسائر'ها أ%س\و.د'، وهو من ش1يات1 العز دون الضأ}ن.
وفرس أ%ذ}ر.أ� وج.د\ي¬ أ%ذ}ر.أ� أ%ي أ%ر\ق%ش ال�ذني.

> 81<ص:
وملح ذ%ر\آن,يÒ وذ%ر.آن,يÒ: ش.ديد البياض، بتحريك الراء3 وتسكينها،

.Òوالتثقيل أ%جود، وهو مأ}خوذ من الذ©ر\أ%ة1، ول تقل أ%ن\ذران,ي
éوأ%ذ}ر.أ%ن,ي فلن وأ%ش\ك%ع.ن,ي أ%ي أ%غ}ض.ب.ن,ي. وأ%ذ}ر.أ%ه، أ%ي أ%غ}ض.ب.ه وأ%و\ل%ع.ه بالشيء3. أ%بو زيد: أ%ذ}ر.أ}ت' الرجل% ب,صاح1به إ,ذ}راء

إ,ذا ح.ر_ش\ت.ه عليه وأ%و\ل%ع\ت.ه به ف%د.ب_ر. به. غيه: أ%ذ}ر.أ}ت'ه
أ%ي أ%لأ}ته. وحكى أ%بو عبيد أ%ذراه، بغي هز، فرد_ ذلك عليه علي� بن حزة فقال: انا هو أ%ذرأ%ه. وأ%ذ}ر.أ%ه أ%يضاv: ذ%عر.ه.

وب.ل%غ.ن,ي ذ%ر\ء# م1ن\ خ.ب.ر� أ%ي ط%ر.ف¬ منه ول ي.تكامل. وقيل: هو
الشيء� الي.س3ي' م1ن. الق%و\ل,. قال صخ\ر بن ح.ب\ناء:

أ%تان,ي، عن م'غ1ية%، ذ%ر\ء� ق%و\ل�، *  وعن عيس.ى، فق�ل}ت' له: ك%ذاكا
وأ%ذ}رأ%ت1 الناقة�، وهي م'ذ}ر,ئ¬: أ%ن\زل%ت الل�ب.. قال ال4زهري:

قال الليث ف هذا الباب يقال: ذ%ر.أ}ت' الو.ض1ي. إ,ذا بس.ط}ت.ه على
 ال4رض. قال أ%بو منصور: وهذا تصحيف منكر، والصواب د.ر.أ}ت' الوض1ي. إ,ذا ب.س.ط}ت.ه على ال4رض ث أ%ن}ت.ه عليه لت.ش'د_ عليه

الر_ح\ل. وقد تقد_م ف حرف الدال الهملة، ومن قال ذ%ر.أ}ت' بالذال العجمة بذا العن فقد صح_ف، والل9ه أ%علم.
@ذمأ: رأ%يت ف بعض نسخ الصحاح ذ%م.أ% عليه ذ%م\أv: شق_ عليه.

@ذيأ: ت.ذ%ي_أ% ال�ر\ح' والق�ر\حة�: ت.ق%ط�عت وف%س.د.ت\. وقيل: هو
ان\فصال� الل�ح\م عن الع.ظ}م, بذ%ب\ح أ%و فساد. ال4صمعي: إ,ذا ف%سدت

.vوت.ه.ذ�أ%ت\ ت.ه.ذ©ؤا vؤاeوت.ق%ط�عت قيل قد ت.ذ%ي_أ%ت ت.ذ%ي �الق�ر\حة
وأ%نشد. شر:

ت.ذ%ي_أ% منها الرأ}س'، حت_ى كأ%ن_ه،  * من ال%ر>، ف نار� ي.ب,ضe م.ل1يل�ها
وت.ذ%ي_أ%ت1 الق1ر\بة�: تق%ط�عت، وهو من ذلك.

 وف الصحاح: ذ%ي_أ}ت' اللحم. ف%ت.ذ%ي_أ% إ,ذا أ%ن\ض.ج\ت.ه حت ي.سق�ط% عن ع.ظ}م1ه. وقد ت.ذ%ي_أ% اللحم ت.ذ%يeؤاv إ,ذا انفصل لم'ه عن الع.ظ}م
بف%ساد أ%و ط%ب\خ.

@ذأب: الذYئ}ب': ك%ل}ب' الب.ر>، والمع' أ%ذ}ؤ'ب¬، ف القليل، وذ1ئاب¬
وذ�ؤ\بانD؛ وال�نث%ى ذ1ئ}ب.ةD، ي'ه\م.ز' ول ي'ه\م.ز'، وأ%صله الـه.م\ز.

 وف حديث الغار: في'ص\ب,ح' ف ذ�وبان1 الناس,. يقال ل1صعال1يك العرب ول�ص'وص1ها: ذ�وبانD، ل4نم كالذYئاب,. وذكره ابن ال4ثي
ف ذ%و.ب.، قال: 
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.vف.، فان\ق%ل%بت واواYوبان المز'، ولكنه خ'ف�وال4صل ف ذ



 وأ%ر\ض¬ م.ذ}أ%بةD: كث1ـية الذYئاب,، كقولك أ%رض¬ م.ـأ}س.د.ةD، من ال4س.د. قال أ%بو علي ف التذكرة: وناس¬ من ق%ي\س يقولون
مذي.بة، فل

 ي.ه\م1زون، وتعليل ذلك أ%نه خ'فYف. الذYئ}ب' ت.خ\فيفاv ب.د.ل1ـي�اv صحيحاv، فجاء4ت المزة ياءé، فل%ز,م. ذلك عند.ه، ف ت.ص\ر,يف
الكلمة.

وذ�ئ1ب. الر_ج'ل�: إ,ذا أ%صاب.ه الذYئ}ب'.
ورجلD م.ذ}ؤ'وب¬: وق%ع الذYئ}ب' ف غ%ن.م1ه، تقول منه: ذ�ئ1ب. الر_ج'ل�، على ف�ع1ل%؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

هاع� ي'م.ظYع'ن، وي'ص\ب,ح' ساد1راv،  * س.د1كاv بل%ح\م1ـي، ذ1ئ}ب'ه ل ي.ش\ب.ع'
ع.ن.ى ب,ذ1ئ}ب,ه لسان.ه أ%ي إ,نه يأ}كل� ع1ر\ض.ه، كما يأ}كل� الذYئ}ب' الغنم..

وذ�ؤ\بان� العرب: ل�ص'وص'هم وص.عال1ـيك�ه'م' الذين ي.ت.ل%ص_صون
وي.ت.ص.ع\ل%ك�ون%.

وذ1ئاب' الغ.ض.ى: بنو كعب بن مالك بن حنظلة، س'مeوا بذلك ل�ب\ث1هم، ل4ن ذ1ئ}ب. الغ.ض.ى أ%خ\ب.ث� الذYئ%اب,.
.éود.هاء vئ}ب, خ'ب\ثاYوذ%ئ1ب. وت.ذ%أ�ب.: خ.ب'ث%، وصار كالذ ،vي.ذ}ؤ'ب' ذ%آب.ة �وذ%ؤ'ب. الرجل

واس\ت.ذ}أ%ب. الن_ق%د': صار. كالذYئ}ب؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للذ©ل9ن إ,ذا ع.ل%وا ال4ع1ز_ة.
 وت.ذ%أ�ب. الناقة% وت.ذ%أ�ب. ل%ـها: وهو أ%ن ي.س\ت.خ\ف1ـي. لا إ,ذا ع.ط%ف%ها على غي ول%د1ها، م'ت.ش.ب>هاv لا بالس_ب'ع,، لتكون أ%ر\أ%م. عليه؛

هذا تعبي أ%ب عبيد.
 قال: وأ%حسن منه أ%ن يقول: م'ت.ش.ب>هاv لا بالذYئ}ب,، لـي.ت.ب.ـي_ن ال1ش\تقاق'. وت.ذ%أ�ب.ت1 الر>يح' وت.ذ%اء4ب.ت\: اخ\ت.ل%ف%ت\، وجاء4ت\ من

 ه'نا وه'نا. وت.ذ%أ�ب\ـت'ه وت.ذاء4ب\ـت'ه: ت.د.اول}ـت'ه، وأ%ص\ل�ه من الذYئ}ب, إ,ذا ح.ذ1ر. من وجه{ جاء4 من آخ.ر. أ%بو عبيد: الـم'ت.ذ%ئYب.ة
والـم'ت.ذائ1ب.ة�، بو.زن1 م'ت.ف%ع>لة وم'ت.فاع1ل%ة: من الر>ياح الت ت.ج,ـيء� من ه.ه'نا مر_ةv ومن ههنا مر_ةv؛ أ�خ1ذ% من ف1ع\ل

:vو.ح\ش1ـي�ا vمة، يذكر ثوراeئ}ب,، ل4نه يأ}ت كذلك. قال ذوالرYالذ
فبات. ي'ش\ئ1زه' ث%ـأ}د¬، وي'س\ه,ر'ه  *  ت.ذ%ؤeب' الر>يح، والو.س\واس' والـه,ض.ب'

وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه: خ.ر.ج. منكم ج'ن.ي\د¬ م'ت.ذائ1ب¬
ض.ع1ـيف¬؛ الـم'ت.ذائ1ب': الـم'ض\ط%ر,ب'، من قولم: ت.ذ%اء4ب.ت1 الر>يح'،

اض\طرب هبوب'ها. وغ%ر\ب¬ ذ%أ}ب¬: م'خ\ت.ل%ف¬ به؛ قال أ%بو عبيدة، قال
ال4صمعي: ول أ�راه' أ�خ1ذ% إ,ل من ت.ذ%ؤeب, الر>يح,، وهو اخ\ت1لف�ها،

فش'ب>ه اخ\تلف' الب.عي, ف الـم.ن\حاة1 با؛ وقيل: غ%ر\ب¬ ذ%أ}ب¬، على
مثال, ف%ع\ل�: كثية� الركة1 بالصeع'ود1 والنeزول. والـم.ذ}ؤ'وب':

الف%ز,ع'.
وذ�ئ1ب. الرج'ل: ف%ز,ع. من الذYئ}ب,.

وذ%أ�ب\ت'ه: ف%ز_ع\ت'ه.
:eب.ي\ر,يeوذ%ئ1ب وأ%ذ}أ%ب.: ف%ز,ع من أ%ي> شيء� كان. قال الد



إ,ن، إ,ذا ما ل%ي\ث� ق%و\م� ه.ر.با، *  فس.ق%ط%ت\ ن.خ\و.ت'ه وأ%ذ}أ%با
قال: وحقيقت'ه من الذYئب,.

ويقال للذي أ%ف}ز.ع.ت\ه ال1نe: ت.ذ%أ�ب.ت\ه وت.ذ%ع_ب.ت\ه.
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وقالوا: ر.ماه الل9ه' بداء3 الذYئب,، ي.ع\ن'ون% ال�وع.، ل4نم ي.ز\ع'مون% أ%نه ل داء4 له غي' ذلك.
وبن'و الذYئب,: ب.ط}ن¬ من ال4ز\د1، منهم س.ط1ـيح¬ الكاهن'؛ قال ال4عشى:

ما ن.ظ%ر.ت\ ذات' أ%ش\فار� كن.ظ}ر.ت1ها  *  ح.ق9اv، كما ص.د.ق. الذYئ}ب,ـيe، إ,ذ س.ج.عا
وابن' الذYئ}بة1: الث�ق%ف1ـيe، من ش'عرائ1ه,م.

ودارة� الذYئب,: موضع¬. ويقال للمرأ%ة1 الت ت'س.و>ي م.ر\ك%ب.ها: ما
أ%ح\س.ن. ما ذ%أ%ب.ت\ه! قال الطYرم_اح:

كل© م.ش\ك�وك{ ع.صاف1ي'ه،  * ذ%أ%ب.ت\ه ن,س\و.ةD من ج'ذام\
وذ%أ%ب\ت' الشيء4: ج.م.ع\ته.

 والذ©ؤ.ابة�: الن_اص1ية� لن.و.سان,ها؛ وقيل: الذ©ؤ.ابة� م.ن\ب,ت' الناصية1 من الرأ}س، وال%م\ع' الذ�وائ1ب'. وكان ال4صل� ذ%آئب.، وهو القياس'،
 مثل د'عابة{ ود.عائ1ب.، لكنه لـم_ا الت.ق%ت\ هزتان بينهما أ%ل1ف¬ ل%ي>نةD، ل%ي_ـن'وا المزة الول، فق%ل%ب'وها واواv، اس\ت1ثقالv للتقاء

) �)1هزتي ف كلمة واحدة{؛ وقيل: كان ال4صل
  قوله «وقيل كان الصل إل» هذه عبارة الصحاح والت قبلها عبارة الكم.) ذ%آئب.، ل4ن أ%ل1ف ذ�ؤ.ابة{ كأ%ل1ف1 ر,سال%ة{،1(

 فحق©ها أ%ن} ت'ب\د.ل منها هزةD ف المع، لكنهم اس\ت.ث}ق%لوا أ%ن تق%ع أ%ل1ف المع بي المزتي، فأ%بدلوا من ال�ول واوا. أ%بو زيد:
 ذ�ؤ.ابة الرأ}س,: هي الت أ%حاط%ت\ بالد.و_ارة من الش_ع.ر. وف حديث د.غ}ف%ل� وأ%ب بكر�: إ,ن_ك. لست. من ذ%وائ1ب, ق�ر.ي\ش�؛ هي جع
 ذ�ؤ.ابة{، وهي الش_ع.ر الـم.ض\فور' من ش.ع.ر, الرأ}س,؛ وذ�ؤ.اب.ة� ال%ب.ل: أ%ع\له، ث اس\ت'عي. للع1ز> والش_ر.ف والـم.ر\ت.بة أ%ي لست. من

أ%شراف1ه,م وذ%و,ي أ%ق}دار,هم.
وغ�لم¬ م'ذ%أ�ب¬: له ذ�ؤ.ابة. وذ�ؤ.ابة� الف%ر.س,: ش.ع.ر¬ ف الرأ}س,،

ف أ%ع\لى الن_اص1ـية.
أ%بو عمرو: الذYئ}بان� الش_ع.ر على ع'ن'ق, البعي, وم1ش\ف%ر,ه. وقال
الف%ر_اء�: الذYئ}بان� ب.ق1ـي_ة الو.ب.ر؛ قال: وهو واحد¬. قال الشيخ

أ%بو ممد بن بري: ل يذكر الوهري� شاهداv على هذا. قال: ورأ%يت' ف الاشية بيتاv شاهداv عليه لك�ثي، يصف ناقة:
ع.س'وف بأ%ج\واز, الف%ل ح1م\ي.ر,ي_ة،  * م.ريش، بذئ}بان1 الس_ب,ـيب,، ت.ل1ـيل�ها

والع.س'وف': الت ت.م'رe على غي, هداية{، فت.ر\ك%ب' رأ}سها ف
الس_ـي\ر، ول ي.ث}ن,ـيها شيء#. وال4ج\واز': ال4و\ساط�. وح1م\ي.ر,ي_ة: أ%راد

م.ه\ر,ية، ل4ن م.ه\رة من ح1م\ي.ر. والت_ل1ـيل�: الع'نق. والس_ب,ـيب':
الش_ع.ر' الذي يكون� م'ت.د.لYياv على وجه الف%ر.س, من ناص1ـي.ت1ه؛ ج.عل



الش_ع.ر الذي على عي\ن.ي الناقة بنزلة الس_ب,ـيب,.
 وذ�ؤ.ابة� الن_ع\ل,: الـم'ت.ع.لYق' من الق1بال,؛ وذ�ؤ.ابة الن_ع\ل,: ما أ%صاب. ال4رض. من الـم'ر\س.ل, على الق%د.م لت.ح.رeك1ه. وذ�ؤ.ابة� كل

شيء� أ%عله، وج.م\ع'ها ذ�ؤ.اب¬؛ قال أ%بو ذؤيب: 
بأ%ر\ي الت ت.ـأ}ري الي.عاسيب'، أ%ص\ب.ح.ت\  *  إ,ل شاه1ق�، د'ون% الس_ماء3، ذ�ؤ.اب'ها

قال: وقد يكون ذ�ؤ.اب'ها من باب, س.لð وس.ل�ة{. والذ©ؤ.اب.ة�: ال1ل}د.ة الـم'ع.ل�ق%ة على آخ1ر الر_ح\ل,، وهي الع.ذب.ة؛ وأ%نشد ال4زهري،
ف ترجة عذب ف 
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هذا الكان:

ق%ال�وا: ص.د.ق}ت. ور.ف�ع'وا، لـم.ط1ـي>ه,م\، *  س.ي\راv، ي'ط1ـي' ذ%وائ1ب. ال4ك}وار,
 وذ�ؤ.اب.ة الس_ي\ف1: ع1لق%ة� قائ1م1ه. والذ©ؤ.اب.ة�: ش.ع.ر¬ م.ض\ف�ور، وم.و\ض1ع'ها من الر_أ}س, ذ�ؤ.اب.ةD، وكذلك ذ�ؤ.ابة� الع1ز> والش_ر.ف. وذ�ؤ.ابة
 الع1ز> والش_ر.ف: أ%ر\ف%ع'ه على الـم.ث%ل,، وال%م\ع من ذلك كلYه ذ%وائ1ب'. ويقال: هم ذ�ؤ.اب.ة ق%و\م1ه,م\ أ%ي أ%ش\راف�ه'م، وهو ف ذ�ؤ.اب.ة

ق%و\م1ه أ%ي أ%ع\له'م؛ أ�خ1ذوا من ذ�ؤ.اب.ة1 الر_أ}س.
واس\ت.عار. بعض' الشeعراء3 الذ�وائ1ب. للن_خ\ل؛ فقال:

ج'م� الذ�وائ1ب ت.ن\م1ـي، وه\ي. آو,ي.ةD،  *  ول ي'خاف'، على حافات1ها، الس_ر.ق
 والذYئ}ب.ة� من الر_ح\ل,، والق%ت.ب,، وال3كاف1 ونو,ها، ما ت.ح\ت. م'ق%د_م, م'ل}ت.ق%ى الـح1ن\و.ي\ن، وهو الذي ي.ع.ضe على م1ن\س.ج, الد_اب_ة1؛

قال:
وق%ت.ب� ذ1ئ}ب.ت'ه كالـم1ن\ج.ل,

وقيل: الذYئ}ب.ة�: ف�ر\ج.ة� ما ب.ي\ن. د.ف�ت.ي الر_ح\ل, والس_ر\ج, والغ.ب,ـيط1 أ%ي� ذلك كان.
وقال ابن ال4عراب: ذ1ئ}ب' الر_ح\ل, أ%ح\ناؤ'ه من م'ق%د_م1ه.

.vوذ%أ%ب. الر_ح\ل%: ع.م1ل% ل%ه ذ1ئ}بة
وق%ت.ب¬ م'ذ%أ�ب¬ وغ%ب,ـيطD م'ذ%أ%ب¬: إ,ذا ج'ع1ل% له ف�ر\ج.ة؛ وف الصحاح: إ,ذا ج'ع1ل% له ذ�ؤ.اب.ةD؛ قال لبيد:

فك%ل�ف}ت'ها ه.م>ي، فآب.ت\ ر.ذ1ي_ـةv  *  ط%ل1ـيحاv، كأ%ل}واح, الغ.ب,ـيط1 الـم'ذ%أ%ب,
وقال امرؤ' القيس:

له ك%ف%لD، كالد>ع\ص,، ل%ب_د.ه الن_دى  *  إ,ل حار,ك{، م1ثل, الغ.ب,ـيط1 الـم'ذأ%ب,
 والذYئ}بة�: د.اء# يأ}خ'ذ� الد_واب_ ف ح'ل�وق1ها؛ يقال: ب,ر\ذو\نD م.ذ}ؤ'وب¬: أ%خ.ذ%ت\ه' الذYئ}ب.ة�. التهذيب: من أ%د\واء3 ال%ي\ل, الذYئ}ب.ة�، وقد ذ�ئ1ب
 الف%رس'، فهو م.ذ}ؤ'وب¬ إ,ذا أ%صاب.ه هذا الد_اء�؛ وي'ن\ق%ب' عنه بديدة{ ف أ%صل, أ�ذ�ن,ه1، في'س\ت.خ\ر.ج' منه غ�د.د¬ ص1غار¬ بيض¬، أ%ص\غ.ر' من

ل�ب> ال%او.ر\س.
وذ%أ%ب. الر_ج'ل%: ط%ر.د.ه وض.ر.ب.ه كذ%أ%م.ه، حكاه اللحيان. وذ%أ%ب.

.vم.د\حورا v؛ ومنه قوله تعال: م.ذ}ؤ'وماvح.ق�ر.ه وط%ر.د.ه، وذ%أ%م.ه ذ%أ}ما :vساق%ها. وذ%أ%ب.ه ذ%أ}با :vال3ب,ل% ي.ذ}أ%ب'ها ذ%أ}با
.vراع. والذ�أ}ب': ص.و\ت¬ شديد¬، عنه أ%يضا�والذ�أ}ب': الذ�مe، هذه عن ك



وذ�ؤ.اب¬ وذ�ؤ.ي\ب¬: اس\مان1.
وذ�ؤ.ي\ب.ة: قبيل%ةD من هذيل؛ قال الشاعر:

ع.د.و\نا ع.د\و.ةv، ل ش.ك_ ف1ـيها،  *  ف%خ1ل}ناه'م ذ�ؤ.ي\ب.ة%، أ%و ح.ب,ـيب.ا
.vأ%يضا Dوح.ب,ـيب¬: قبيل%ة

@ذبب: الذ�بe: الد_ف}ع' والـم.ن\ع'. والذ�بe: الط�ر\د'.
 وذ%ب_ عنه ي.ذ�بe ذ%ب�اv: د.ف%ع. ومنع، وذ%ب.ب\ت عنه. وف�لنD ي.ذ�بe عن ح.ر,ي1ه ذ%ب�اv أ%ي ي.د\ف%ع' عنهم؛ وف حديث عمر، رضي الل9ه

عنه:
إ,نا الن>ساء� ل%ح\م¬ على و.ض.م�، إ,ل ما ذ�ب_ عنه؛ قال:

م.ن\ ذ%ب_ منكم، ذ%ب_ ع.ن\ ح.م1ـيم1ه1،  *  أ%و ف%ر_ منكم، ف%ر_ ع.ن\ ح.ري1ه1
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وذ%ب_ب.: أ%ك}ث%ر. الذ�ب_.
ويقال: ط1عانD غي' ت.ذ}ب,ـيب� إ,ذا ب'ول1غ% فيه.
ورجلD م1ذ%بÒ وذ%ب_اب¬: د.ف�اع¬ عن الر,ي,.

وذ%ب\ذ%ب. الر_جل� إ,ذا م.ن.ع. ال1وار. وال4ه\ل% أ%ي ح.ماهم.
والذ�ب>ـيe: ال1ل}واز'.

وذ%ب_ ي.ذ1بe ذ%ب�اv: اخت.ل%ف. ول ي.س\ت.ق1م\ ف مكان{ واحد{. وبعي¬ ذ%بÒ: ل ي.ت.قارe ف م.و\ض1ع؛ قال:
فكأ%ننا فيهم ج,مالD ذ%ب_ةD، *  أ�د\م¬، ط%له'ن_ الك�ح.ي\ل و.قار

فقوله ذ%ب_ةD، بالاء3، ي.دل على أ%نه ل ي'س.م_ بالـم.ص\در إ,ذ لو
 كان م.ص\د.راv لقال ج,مالD ذ%بÒ، كقولك ر,جالD ع.د\لD. والذ�بe: الث�و\ر' الو.ح\ش1ـيe، ويقال له أ%يضاv: ذ%بe الر>ياد1، غي

مهموز�، وس'م>ي. بذلك ل4نه ي.خ\ت.ل1ف ول ي.س\ت.ق1رe ف مكان{ واحد{؛ وقيل: ل4نه ي.ر'ود' فيذه.ب' وي.ج,ـيء�؛ قال ابن مقبل: 
ي'ـمش�ي با ذ%بe الر>ياد، كأ%نه *  ف%ـتÝ فار,س1ـيÒ، ف س.راويل%، رام1ح'

وقال النابغة:
كأ%نا الر_ح\ل� منها ف%و\ق ذ1ي ج'د.د{،  *  ذ%ب> الر>ياد1، إ,ل ال4ش\باح ن.ظ�ار,

وقال أ%بو سعيد: إ,نا قيل له ذ%بe الر>ياد ل4ن ر,ي.اد.ه أ%تان'ه الت ت.ر'ود' معه، وإ,ن شئت. ج.ع.ل}ت. الر>ياد. ر.ع\يه ن.ف}س.ه للك%ل3.
وقال غيه: قيل له ذ%بe الر>ياد1 ل4نه ل ي.ث}ب'ت' ف ر.ع\ي,ـه ف مكان{

واحد{، ول ي'وط1ن م.ر\عÝى واحداv. وس.م_ى م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي� الث�و\ر. الو.ح\ش1ـي_ ال4ذب_؛ قال:
ب,لداv، با ت.ل}ق%ى ال4ذ%ب_، كأ%نه،  *  با، ساب,ريÒ لح.، منه، الب.نائ1ق'

 أ%راد: ت.ل}ق%ى الذ�ب_، فقال ال4ذ%ب_ لاجته. وف�لنD ذ%بe الر>ياد1: يذه.ب' وي.جيء�، هذه عن ك�راع. أ%بو عمرو: ر.ج'لD ذ%بe الر>ياد
إ,ذا كان ز.و_اراv للنساء3؛ وأ%نشد لبعض الشعراء3 فيه:

ما لل}ك%واعب,، يا ع.ي\س.اء�، قد ج.ع.ل%ت\ *  ت.ز\و.رe عن�ي، وت'ث}ن.ى، د'ون%، الـح'ج.ر'؟



قد كنت' ف%ت_اح. أ%بواب� م'غ.ل�ق%ة{، *  ذ%ب_ الر>ياد1، إ,ذا ما خ'ول1س. الن_ظ%ر'
 وذ%ب_ت\ ش.ف%ت'ه ت.ذ1بe ذ%ب�اv وذ%ب.باv وذ�بوباv، وذ%ب,ب.ت\: ي.ب,س.ت\ وج.ف�ت\ وذ%ب.ل%ت\ من شد_ة1 العطش، أ%و لغي,ه. وش.ف%ةD ذ%ب_انةD: ذاب,لة،

وذ%ب_ لسان'ه كذلك؛ قال:
ه'م' س.ق%و\ن ع.ل%لv بعد. ن.ه.ل}، *  م1ن بعد1 ما ذ%ب_ الل1سان� وذ%ب.ل}

:vوقال أ%بو خ.ي\ر.ة يصف ع.ي\را
وش.ف�ه' ط%ر.د' العانات1، ف%ه\و. به  * لو\حان�، م1ن ظ%م.إ� ذ%ب¼، وم1ن ع.ض.ب,

أ%راد بالظ�م.إ, الذ�ب>: الياب,س..
وذ%ب_ ج,سم'ه: ذ%ب.ل% وه.ز'ل%. وذ%ب_ الن_ب\ت': ذ%و.ى. وذ%ب_ الغ.د1ير'، ي.ذ1بe: ج.ف_، ف آخر, ال%ز\ء3، عن ابن العراب؛ وأ%نشد:

م.دار,ين'، إ,ن جاع'وا، وأ%ذ}ع.ر' م.ن م.ش.ى، *  إ,ذا الر_و\ض.ة� الضراء� ذ%ب_ غ%د1ير'ها
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يروى: وأ%د\ع.ر' م.ن\ م.شى. وذ%ب_ الرج'ل� ي.ذ1بe ذ%ب�اv إ,ذا ش.ح.ب.
ل%و\ن'ه. وذ%ب_: ج.ف_.

وص.د.ر.ت ال3ب,ل� وبا ذ�بابةD أ%ي ب.ق1ـية ع.ط%ش�.
وذ�بابة� الد_ي\ن,: بق1ـيت'ه. وقيل: ذ�ب اب.ة� كل شيء� بق1ـيت'ه.

والذ©بابة�: البق1ـية من الد_ي\ن ونو,ه؛ قال الراجز:
أ%و ي.ق}ض1ـي. الل9ه' ذ�بابات1 الد_ي\ن\

أ%بو زيد: الذ©بابة بق1ـي_ة� الشيء؛ وأ%نشد ال4صمعي لذي الرeمة:
ل%ـح1ق}نا، فراج.ع\نا الـح'مول%، وإ,نا  *  ي'ت.لYي، ذ�بابات1 الوداع,، الـم'راج,ع'

يقول: إ,نا ي'د\ر,ك' بقايا الـح.وائج من راج.ع فيها. والذ©بابة
أ%يضاv: البق1ـية من م1ـياه ال4نار,.

وذ%ب_ب. الن_هار' إ,ذا ل ي.ب\ق. منه إ,ل بق1ـية، وقال:
وان\جاب. النهار'، ف%ذ%ب_ـبا

والذ©باب': الط�اعون. والذ©باب': ال�نون�. وقد ذ�ب_ الرج'ل� إ,ذا ج'ن_؛ وأ%نشد شر:
وف الن_ص\ر,ي>، أ%ح\ياناv، س.ماح¬، *  وف الن_ص\ري>، أ%ح\ياناv، ذ�باب'

أ%ي ج'نونD. والذ©باب' ال4س\و.د' الذي يكون ف الب'يوت1، ي.س\ق�ط ف
 ال3ناء3 والط�عام,، الواحدة� ذ�بابةD، ول ت.ق�ل} ذ1ب_انة. والذ©باب' أ%يضاv: الن_ح\ل ول يقال ذبابة ف شيء� من ذلك، إ,ل أ%ن أ%با ع'بيدة

ر.و.ى عن ال4ح\م.ر, ذبابة؛ هكذا وقع ف كتاب الـم'ص.ن_ف، رواية أ%ب
 علي�؛ وأ%ما ف رواية علي> بن, حزة، ف%ح.كى عن الكسائي: الش_ذاة� ذ�بابة� بعض, ال3بل,؛ وح'ك1ـي. عن ال4حر أ%يضاv: النeع.رة

ذ�بابةD ت.س\ق�ط



 على الد_واب>، وأ%ث}ـبت الاء4 فيهما، والص_واب ذ�باب¬، هو واحد¬. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ك%ت.ب إ,ل عام1ل1ه
 بالط�ائف ف خ.ليا الع.س.ل وح1مايـت1ها، إ,ن} أ%د_ى ما كان ي'ـؤ.د>يه إ,ل رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، من ع'شور, ن.ح\ل1ه،

فاح\م, له، فإ,نا هو ذ�باب' غ%ي\ث{، يأ}ك�ل�ه م.ن\ شاء. قال ابن ال4ثي: يريد' بالذ©باب, الن_ح\ل%،
 وأ%ضاف%ه على الغ.ي\ث1 إ,ل معن أ%نه يكون� م.ع. الـم.ط%ر حيث� كان، ول4نه ي.ع1ـيش' بأ%ك}ل, ما ي'ن\ب,ت'ه الغ.ي\ث�؛ ومعن ح1ماية

الوادي له: أ%ن�
 الن_ح\ل% إ,نا ي.ر\ع.ى أ%ن\وار. الن_بات1 وما ر.خ'ص. منها ون.ع'م.، فإ,ذا ح'م1ـي.ت\ م.راع1ـيها، أ%قامت فيها ور.ع.ت\ وع.س_ل%ت\، فك%ـث�ر.ت

 منافع' أ%صحاب,ها؛ وإ,ذا ل ت'ح\م. م.راع1ـيها، احتاج.ت أ%ن} ت'ب\ع1د. ف ط%ل%ب, الـم.ر\ع.ى، فيكون% ر.ع\ي'ها أ%ق%ل�؛ وقيل: معناه أ%ن
 ي'ح\م.ى لم الوادي الذي ي'ع.س>ل� فيه، فل ي'ت\ر.ك. أ%حد¬ ي.ع\ر,ض' للع.س.ل، ل4ن سبيل% العس.ل الـم'باح, سبيل� الـم1ـياه

 والـم.عاد1ن1 والصeيود1، وإ,نا ي.م\ل1ك�ه من س.ب.ق. إ,ليه، فإ,ذا ح.ماه وم.ن.ع الناس. منه، وان\ف%ر.د. به و.ج.ب. عليه إ,خ\راج' الع'ش\ر, منه،
عند م.ن أ%وجب فيه الز_كاة.التهذيب: واحد' الذYب_ان1 ذ�باب¬، بغي هاء�. قال: ول ي'قال ذ�ب.ابة.

وف التنزيل العزيز: وإ,ن ي.س\ل�ب\ه'م الذ©باب' شيئاv؛ فس_روه للواحد،
والمع أ%ذ1ب_ةD ف الق1ل�ة، مثل� غ�راب� وأ%غ}ر,ب.ة{؛ قال النابغة:

ض.ر_ابة بالـم1ش\ف%ر, ال4ذ1ب_ه\
 وذ1ب_انD مثل� غ1ر\بان{، سيبويه، ول ي.ق}ت.ص1ر'وا به على أ%د\ن العدد، ل4نم أ%م1ن'وا الت_ض\عيف، يعن أ%ن� ف�عالv ل يك%س_ر ف أ%دن العدد

على ف1ع\لن{، 
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ولو كان مـم_ا ي.د\ف%ع' به البناء� إ,ل الت_ضعيف، ل ي'كس_ر على ذلك
 البناء3، كما أ%ن� ف1ع.الv ونوه، لـم_ا كان تكسيه على ف�ع'ل ي'ف}ض1ـي به إ,ل الت_ض\ع1ـيف، كسروه على أ%فعلة؛ وقد حكى

سيبويه،
 مع ذلك، عن العرب: ذ�بÒ، ف جع ذ�باب�، فهو مع هذا ال3دغام, على الل©غ.ة الت_م1ـيم1ـي_ة، كما ي.ر\ج,عون إ,ليها، فيما كان

،vثان,ـيه واوا
،vنو خ'ون{ ون'ور�. وف الديث: ع'م\ر' الذ©باب, أ%ربعون ي.و\ما

 والذ©باب' ف النار؛ قيل: ك%و\ن'ه ف النار ليس لعذاب له، وإ,نا ل1ـي'ع.ذ�ب. به أ%هل النار بوقوعه عليهم، والعرب ت.ك}ن'و ال4ب\خ.ر:
أ%با ذ�باب�، وبعضهم ي.ك}نيه: أ%با ذ1ب_ان{، وقد غ%ل%ب. ذلك على عبداللك بن م.ر\وان% ل1ف%ساد{ كان ف ف%م1ه؛ قال الشاعر:

ل%ع.لYـي.، إ,ن} مال%ت\ ب,ـي. الر>يح' م.يلةv  *  على ابن, أ%ب الذYب�ان1، أ%ن 
ي.ت.ن.د�ما

يعن هشام. بن. عبداللك.
وذ%ب_ الذ©باب. وذ%ب_ـبه: ن.ح_اه.

ورجل م.خ\شيe الذ©باب, أ%ي ال%ه\ل,. وأ%صاب. ف�لناv من فلن{ ذ�باب¬
.Òأ%ي ش.ر Dلد1غ



وأ%رض م.ذ%ب_ةD: كثية� الذ©باب,.
وقال الفر_اء�: أ%رض¬ م.ذ}بوبة، كما يقال م.و\ح'وشةD من الو.ح\ش,.

وب.عي¬ م.ذ}ب'وب¬: أ%صابه الذ©باب'، وأ%ذ%بe كذلك، قاله أ%بو عبيد ف
كتاب أ%مراض, ال3بل؛ وقيل: ال4ذ%بe والـم.ذ}بوب' جيعاv: الذي إ,ذا

و.ق%ع ف الر>يف1، والريف' ل يكون� إ,ل� ف الصادر,، اس\ت.و\ب.ـأ%ه'،
فمات مكان.ه؛ قال زياد ال4ع\جم' ف ابن, ح.ب\ن.اء:

ـ�ك.، م1ن ج,مال, بن ت.ـم1ـيم�،  *  أ%ذ%بe، أ%صاب. م1ن ر,يف{ ذ�بابا كأ%ن
ـ�ك ج.م.لD نزل% ريفاv، فأ%صاب.ه' الذ©باب'، فال}ـت.و.ت\ ع'ن'ق�ه، فمات. يقول: كأ%ن

 والـم1ذ%ب_ة�: ه.ن.ةD ت'س.و_ى من ه'ل}ب, الف%ر.س,، ي'ذ%بe با الذ©باب'؛ وف الديث: أ%ن9 النبـي�، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، رأ%ى ر.ج'ل
طويل% الش_ع.ر، فقال: ذ�باب¬؛ الذ©باب' الشeـؤ\م أ%ي هذا ش'ؤ\م¬.

ورجل ذ�بابÒ: مأ}خوذD من الذ©باب,، وهو الشeؤ\م'. وقيل: الذ©باب'
الش_رe الد_ائ1م، يقال: أ%صابك. ذ�باب¬ من هذا ال4م\ر,. وف حديث
الغية: ش.رeها ذ�باب¬. وذ�باب' الع.ي,: إ,ن\سان'ها، على الت_شب,ـيه1

 بالذ©باب. والذ©باب': ن'ك}ـت.ةD سوداء� ف ج.و\ف1 ح.د.ق%ة1 الف%ر.س,، والمع كالمع. وذباب' أ%س\نان1 ال3ب,ل,: ح.دeها؛ قال الث%ق9ب
العبدي:

وت.س\ـم.ع'، للذ©باب,، إ,ذا ت.غ.ن_ى،  *  ك%ت.غ\ريد1 الـح.م.ام, على الغ'ص'ون1
وذباب' الس_ي\ف1: ح.دe ط%ر.ف1ه الذي بي ش.ف}ر.ت.ي\ه1؛ وما ح.و\ل%ه من

 ح.د_ي\ه1: ظ�ب.ت.اه؛ والع.ي\ر': الن_اتـئ� ف و.س.ط1ه، من باطن� وظاهر�؛ وله غ1ر.اران1، لكلY واحد{ منهما، ما بي. الع.ي\ر, وبي إ,حدى
 الظ©ب.ت.ي من ظاه1ر الس_يف1 وما ق�بال%ة% ذلك من باطن�، وكل© واحد{ من الغ1رار.ين, من باطن, الس_يف وظاهره؛ وقيل: ذ�باب
 الس_يف1 ط%ر.ف�ه الـم'ت.ط%ر>ف' الذي ي'ض\ر.ب' به، وقيل ح.دeه. وف الديث: رأ%يت' ذ�باب. س.ي\في ك�س3ر.، فأ%و_ل}ـت'ه أ%نه يصاب

رجلD من أ%هل بيت، فق�ت1ل ح.م\ز.ة. والذ©باب' من أ�ذ�ن1 النسان1 والف%ر.س: ما ح.د_ من ط%ر.ف1ها. أ%بو
عبيد: 
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ف أ�ذ�ن.ي الفرس, ذ�باباه'ما، وها ما ح'د_ من أ%طراف1 ال�ذ�ن.ي\ن. وذ�باب' الـح1ن_اء: باد1رة� ن.و\ر,ه.
وجاء4نا راكب¬ م'ذ%ب>ب¬: ع.ج,لD م'ن\ف%ر,د¬؛ قال عنترة:

ي'ذ%ب>ب' و.ر\د¬ على إ,ثر,ه1، *  وأ%د\ر.ك�ه و.ق}ع' م1ر\دىÝ خ.ش1ب\
إ,م�ا أ%ن} يكون% على الن_س.ب، وإ,م�ا أ%ن} يكون أ%راد خ.ش1ـيباv، فحذف

للضرورة.
وذ%ب_ـب\نا ل%ي\ـل%ت.ن.ا أ%ي أ%ت\ع.ب\نا ف الس_ي.

ول ي.نالون% الاء4 إ,ل� بق%ر.ب� م'ذ%ب>ب� أ%ي م'س\ر,ع؛ قال ذو الرeمة:



م'ذ%ب>ـب.ة، أ%ض.ر_ ب,ه.ا ب'ك�ور,ي *  وت.ه\ج,ـيي، إ,ذا الي.ع\ف�ور' قال
الي.ع\ف�ور': الظ�ب'. وقال: من الق%ي\ل�ولة أ%ي س.ك%ن. ف ك1ن.اس1ه م1ن ش1د_ة1 الـح.ر>.

وظ1م\ء# م'ذ%ب>ب¬: ط%ويلD ي'سار' فيه إ,ل الاء3 من ب'ع\د{، في'ع.ج_ل بالس_ي,. وخ1م\س¬ م'ذ%ب>ب¬: ل ف�ت'ور. فيه.
وذ%ب_ب.: أ%س\ر.ع ف الس_ي,؛ وقوله:

م.س3ـي.ة ش.ه\ر� للب.ع1ـي, الـم'ذ%ب\ذ1ب,
أ%راد. الـم'ذ%ب>ب..

وأ%ذ%بe البعي,: ناب'ه'؛ قال الراجز:
كأ%ن� ص.و\ت. ناب,ه1 ال4ذ%ب>

ص.ر,يف' خ'ط�اف{، ب,ق%ع\و� ق%ب>
والذ�ب\ذ%ب.ة�: ت.ر.دeد' الشيء3 ال�ع.ل�ق, ف الواء3 .

والذ�ب\ذ%ب.ة والذ�باذ1ب': أ%شياء� ت'ع.ل�ق' بالود.ج, أ%و رأ}س, البعي, للزينة1، والواحد ذ�ب\ذ�ب¬.
 والذ�ب\ذ%ب': اللYسان�، وقيل% الذ�ك%ر. وف الديث: م.ن\ و'ق1ـي. ش.ر_ ذ%ب\ذ%ب,ه1 وق%ب\ق%ب,ه، فقد و'قـي.. ف%ذ%ب\ذ%ب'ه: ف%ر\ج'ه، وق%ب\ق%ب'ه: ب.ط}ن'ه.

وف رواية: م.ن و'ق1ـي. ش.ر_ ذ%ب\ذ%ب,ه د.خ.ل% الن_ة%؛ يعن الذ�ك%ر س'م>ي. ب,ه لت.ذ%ب\ذ�ب,ه1 أ%ي ح.ر.ك%ت1ه.
.Dص.ى، واح1دت'ها ذ%ب\ذ%ب.ة�ـ�ه ي.ت.ذ%ب\ذ%ب' أ%ي ي.تر.د_د؛ وقيل الذ�باذ1ب: ال والذ�باذ1ب': الذاك1ي'. والذ�باذ1ب': ذكر الرجل,، ل4ن

 ورجلD م'ذ%ب\ذ1ب¬ وم'ت.ذ%ب\ذ1ب¬: م'تر.د>د¬ بي أ%م\ر.ين أ%و بي رج'ل%ي، ول ت.ـث}ب'ت' ص'ح\ب.ت'ه لواح1د{ منهما. وف التنزيل العزيز ف
صفة

النافقي: م'ذ%ب\ذ%ب,ـي بي ذلك ل إ,ل هؤ'لء ول إ,ل هؤ'لء.
 العن: م'ط%ر_دين مد.ف�عي عن هؤ'لء وعن هؤ'لء. وف الديث: ت.ز.و_ج\، وإ,ل� فأ%نت. من الـم'ذ%بذ1ب,ـي. أ%ي الـم.ط}ر'ودين عن

الؤ\مني
ـ4ك ت.ركت. ط%ر,يق%ت.ه'م\؛ وأ%صل�ه من الذ�ب>، وهو الط�ر\د'. قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن ـ�ك. ل ت.ق}ت.د1 ب,ه,م، وعن الرeه\بان1 ل4ن  ل4ن

يكون% من الركة والض\ط1راب.
والت_ذ%ب\ذ�ب': الت_حرeك'.

والذ�ب\ذ%بة�: ن.و\س' الشيء3 الـم'ع.ل�ق, ف الواء3.
وت.ذ%ب\ذ%ب. الشيء�: ناس. واض\ط%ر.ب. ، وذ%ب\ذ%ب.ه' هو؛ أ%نشد ثعلب:
وح.و\ق%ل� ذ%ب\ذ%ب.ه' الو.ج,ـيف'،  * ظ%ل� ،ل4ع\ل%ى رأ}س1ه1، ر.ج,ـيف'

وف الديث: فكأ%ن أ%ن\ظ�ر' إ,ل ي.د.ي\ه ت.ذ%ب\ذ%بان1 أ%ي ت.ت.ح.ر_كان1 وت.ض\ط%ر,بان، يريد ك�ـم_ي\ه1. وف حديث جابر: كان علي_ ب'ر\د.ة
لا ذباذ1ب' أ%ي أ%ه\داب¬
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ـ�ها ت.ت.ح.ر_ك على لبس3ها إ,ذا م.شى؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:  وأ%ط}راف¬، واحد'ها ذ1ب\ذ1ب¬، بالكسر,، س'م>ـي.ت\ بذلك ل4ن

وم1ث}ل الس_د'وس1ـي_ـي\ن، ساد.ا وذ%ب\ذ%با  *  ر,جال الـح1جاز,، م1ن\ م.س'ود{ و.سائد1



قيل: ذ%ب\ذ%با ع.ل�ق%ا . يقول تقطع دونما رجال� الجاز, . وف الط�عام 
 ذ�ب.ي\باء� ، مدود¬ ،حكاه أ%بو حنيفة ف باب الط�عام الذي فيه ما ل خ.ي\ر. فيه ، ول يفس>ره ؛ وقد قيل : إ,نا الذ©ن.ي\ناء�، وست'ذ}كر

ف موض1ع1ها . وف الديث : أ%نه ص.ل%ب. رج'لv على ذ�باب� ، هو جبلD بالدينة. 
@ ذرب: الذ�ر,ب': الادe من كلY شيء� . ذ%ر,ب. ي.ذ}ر.ب' ذ%ر.باv وذ%رابةv فهو ذ%ر,ب¬ ؛ قال ش.بيب بن الب.ر\صاء3: 

كأ%نا من ب'د'ن{ وإ,يقار\، *  د.ب_ت\ عليها ذ%ر,بات' ال4ن\بار\
قال ابن بري : أ%ي كأ%ن9 هذه ال3ب,ل% من ب'د\ن,ها وس1م.ن,ها وإ,يقار,ها 

(يتبع...)
): ذبب: الذ�بe: الد_ف}ع' والـم.ن\ع'. والذ�بe: الط�ر\د'.... ...1@(تابع... 

 باللحم ، قد د.ب_ت\ عليها ذ%ر,بات' ال4ن\بار, ؛وال4ن\بار' : جع' ن.ب\ر� ، وهو ذ�باب¬ ي.ل}س.ع' في.ن\ت.ف1خ' مكان� لس\ع1ه،فقوله ذ%ر,بات ال4ن\بار
 أ%ي ح.ديدات' الل�س\ع ، وي'روى وإ,يفار، بالفاء3 أ%يضاv .وق%و\م¬ ذ�ر'ب¬. ابن ال4عراب : ذ%ر,ب. الر_جل� إ,ذا ف%ص'ح. لسان'ه بعد. ح.صر,ه .

 ولسانD ذ%ر,ب¬: حديد' الط�ر.ف؛ وفيه ذ%رابةD أ%ي ح1د_ةD . وذ%ر.ب'ه :ح1د_ت'ه . وذ%ر.ب' ال%ع1د.ة: ح1د_ت'ها عن ال�وع, .ذ%ر,ب.ت\ م.ع1د.ته
ت.ذ}ر.ب' ذ%رباv فهي ذ%ر,بة إ,ذا ف%س.د.ت\ .

 وف الديث : ف أ%لبان1 ال3ب,ل وأ%ب\وال1ها ش1فاء� الذ�ر.ب, ؛هو بالتحريك1 ، الد_اء� الذي ي.ع\ر,ض' للم.عدة فل ت.ه\ض1م' الط�عام. ،
 وي.ف}س'د' فيها ول ت'م\س3ك�ه . قال أ%بو زيد : يقال للغ'د_ة ذ1ر\بةD ، وج.م\ع'ها ذ1ر.ب¬. والت_ذ}ريب' :الت_ح\ديد' . يقال لسانD ذ%ر,ب¬ ،

وس1نانD ذ%ر,ب¬ وم'ذ%ر_ب¬؛ قال كعب بن' مالك:
 ب'ذ%ر_بات{ ،بال4ك�ف> ، نواه1ل�، *  وبكلY أ%ب\يض. ، كالغ.دير ، م'ه.ن_د1

وكذلك ال%ذ}روب' ؛قال الشاعر : 
لقد كان ابن' ج.ع\د.ة% أ%ر\ي.ح1ي_ا *  على ال4ع\داء3 ، م.ذ}روب. الس>نان1

وذ%ر.ب. ال%ديد.ة ي.ذ}ر'ب'ها ذ%ر\باv وذر_ب.ها :أ%حد_ها فهي م.ذر'وب.ة.
وق%وم ذ%ر\ب¬: أ%ح1د_اء�. وامرأ%ةD ذ1ر\ب.ةD، مثل� ق1ر\ب.ة ،وذ%ر,ب.ةD أ%ي 

ص.خ_ابةD ، حديدةD س.ل1يط%ة الل9سان1 ،فاح1ش.ة ،ط%ويل%ة الل9سان1.
وذ%ر.ب' الل9سان1:ح1د_ت'ه. وف الديث عن حذيفة قال : كنت'

ذ%ر,ب. الل9سان1 على أ%هل1ي، ف%ق�ل}ت:يا رسول الل9ه ،إ,ن>ي ل4خ\ش.ىأ%ن} ي'د\خ1ل%ن,ي النار. ؛فقال رسول� الل9ه ، صلى الل9ه عليه وسلم : 
فأ%ي\ن. أ%نت. من الس\ت1غفار,؟إ,ن>ي ل4س\ـت.غ\ف1ر' الل9ه. ف اليوم, مائ%ةv؛فذكر\ت'ه ل4ب ب'ر\د.ة فقال : وأ%ت'وب' إ,ليه .

 . Òسان1 ، قال : وهو ع.ي\ب¬ وذ%مYذ%ر,ب' اللسان1، قال : سعت' أ%با العباس, يقول : معناه' فاس1د' الل Dقال أ%بو بكر ف قول1هم فلن
يقال : قد ذ%ر,ب. لسان� الر_جل, ي.ذ}ر.ب' إ,ذا ف%س.د. 
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وم1ن\ هذا ذ%ر,ب.ت\ م.ع1د.ت'ه:ف%س.د.ت\ ؛ وأ%نشد : 

أ%ل أ%ك' باذ1لv و,د>ي ون.ص\ري ، *  وأ%ص\ر,ف عنكم ذ%ر.ب,ي ول%غ\ب,ـي



  قال: والل�غ\ب' الر_د1يء� من الكلم,. وقيل: الذ�ر,ب' اللسان1 هو الادe اللسان، وهو ي.ر\ج,ع' إ,ل الف%ساد1؛ وقيل: الذ�ر,ب' اللYسان
 الش_ـت_ام' الفاح1ش. وقال ابن شيل: الذ�ر,ب' اللسان الفاح1ش' الب.ذ1يe الذي ل يبال ما قال. وف الديث: ذ%ر,ب. الن>ساء� على

 أ%ز\واج,ه,ن_ أ%ي ف%س.د.ت\ أ%لس3ن.ت'هن_ وان\ب.س.ط}ن عليهم ف القول؛ والرواية ذ%ئ1ر. بالمز، وسنذكره. وف الديث: أ%ن9 أ%عشى بن
مازن قدم على النب،

صلى الل9ه عليه وسلم، فأ%نشد أ%بياتاv فيها:
يا س.ـي>د. الناس,، ود.ي_ان% الع.ر.ب\، *  إ,ل%ي\ك. أ%ش\ك�و ذ1ر\بةv، من الذYر.ب\
خ.ر.ج\ت' أ%ب\غ1ـيها الط�عام. ف ر.ج.ب\، *  فخ.ل%ف%ت\ن,ـي بن,زاع� وح.ر.ب\

أ%خ\ل%ف%ت1 الع.ه\د.، ول%ط�ت\ بالذ�ن.ب\، *  وت.ر.ك%ت\ن,ـي، و.س\ط% ع1ـيص�، ذي أ%ش.ب\
ت.ك�دe ر,ج\ل%ي_ م.سام1ي' ال%ش.ب\، *  وه'ن_ ش.رe غال1ب� ل1ـم.ن\ غ%ل%ب\

قال أ%بو منصور: أ%راد بالذYر\ب.ة1 امرأ%ت.ه، ك%ن.ى با عن فساد1ها
وخ1ـيان.ت1ها إ,ي_اه ف ف%ر\ج,ها، وج.م\ع'ها ذ1ر.ب¬، وأ%صل�ه من ذ%ر.ب,
الـم.ع1دة، وهو فساد'ها؛ وذ1ر\بةD منقول من ذ%ر,ب.ة{، كم1ع\دة{ من

 م.ع1د.ة؛ وقيل: أ%راد س.لطة لسان,ها، وفساد. م.ن\ط1ق1ها، من قولم ذ%ر,ب. لسان'ه إ,ذا كان حاد_ اللYسان1 ل ي'بال1ـي ما قال. وذكر
 ثعلب عن ابن ال4عراب: أ%ن هذا الر_ج.ز. لل4ع\و.ر, بن, قراد بن, سفيان، من بن الـح1ر\ماز,، وهو أ%بو ش.ي\بان% الـح1ر\ماز,ي�،

 أ%ع\شى بن ح1ر\ماز�؛ وقوله: فخ.ل%ف%ت\نـي أ%ي خال%ف%ت ظ%ن>ي فيها؛ وقوله: ل%ط�ت\ بالذ�ن.ب، يقال: ل%ط�ت الن_اق%ة� بذ%ن.ب,ها أ%ي أ%د\خ.ل%ت\ه
بي ف%خ1ذ%ي\ها، لت.م\ـن.ع

الال1ب.. 
ويقال: أ%ل}ق%ى بين.هم الذ�ر.ب. أ%ي الخ\ت1لف. والش_ر_. وس'مÒ ذ%ر,ب¬: حديد¬. والذ©ر.اب': السeمe، عن كراع، اسم¬ ل ص1ف%ةD. وسيف

ذ%ر,ب¬ وم'ذ%ر_ب¬: أ�ن\ق1ع. ف السeم>، ث ش'ح1ذ%. التهذيب: ت.ذ}ريب'
الس_يف أ%ن ي'ن\ق%ع. ف السeم>، فإ,ذا أ�ن\ع1م. س.ق}ي'ه'، أ�خ\ر,ج. فش'ح1ذ%. قال: ويوز ذ%ر.ب\ت'ه، فهو م.ذ}ر'وب¬؛ قال عبيد:

وخ1ر\ق�، من الف1ت\يان1، أ%كر.م. م.ص\د.قاv  * من الس_ي\ف1، قد آخ.ي\ت'، ليس. ب,ـم.ذ}ر'وب,
قال شر: ليس. بفاح1ش�.

والذ�ر.ب': فساد' اللYسان1 وب.ذ%اؤ'ه. وف لسان,ه1 ذ%ر.ب¬: وهو الف�ح\ش'. قال: وليس. من ذ%ر.ب, اللYسان1 وح1د_ت1ه؛ وأ%نشد:
أ%ر,ح\ن واس\ت.ر,ح\ من>ي، فإ,ن *  ث%ق1ـيلD م.ح\م1لي، ذ%ر,ب¬ ل1سان

وجعه أ%ذ}راب¬، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل1ـح.ض\ر.م1ـي_ ابن عامر�
ال4س.دي: 

ول%ق%د\ ط%و.ي\ـت'ك�م' على ب.ل�لت1ك�م\، *  وع.ر.ف}ت' ما ف1ـيك�م\ من ال4ذ}راب,
ك%ي\ـم.ا أ�ع1د_ك�م' ل4ب\ع.د. م1ن\ك�م'، *  ولقد ي'جاء� إ,ل ذ%و,ي ال4لباب,

معن ما ف1ـيك�م م1ن ال4ذراب,: م1ن الفساد1، ورواه ثعلب: ال4عياب,،
ج.مع' ع.ي\ب�. قال ابن بري: وروى ابن ال4عراب هذين البيتي، على غي هذا 
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الـح.و\ك1، ول ي'س.م> قائ1ل%هما؛ وها:

ولقد ب.ل%و\ت' الناس. ف حالت1ه,م، *  وع.ل1م\ت' ما ف1ـيهم من ال4سباب,
فإ,ذا الق%ر.اب.ة� ل ت'ق%ر>ب' قاط1عاv، *  وإ,ذا الـم.و.د_ة� أ%ق}ر.ب' ال4ن\ساب,

 وقوله: ولقد ط%و.ي\ـت'ك�م' على ب.ل�لت1ك�م أ%ي ط%و.ي\ـت'ك�م على م.ا ف1ـيك�م م1ن أ%ذvى وع.داو.ة{؛ وب.ل�لت¬، بضم اللم، جع' ب.ل�ل%ة{،
 بضم اللم أ%يضاv، قال: ومنهم م.ن\ ي.ر\ويه على ب.ل%لت1ك�م، بفتح اللم، الواح1د.ة� ب.ل%لة، أ%يضاv بفتح اللم؛ وقيل ف قوله على
 ب.ل%لت1ك�م: إ,نه ي'ض\ر.ب' مثلv ل3ب\قاء3 الـم.و.د_ة، وإ,خ\فاء3 ما أ%ظ}ه.ر'وه من ج.فائ1ه,م\، فيكون مثل% قولم: اط}و, الث�و\ب. على غ%ر>ه،

 لين\ض.م_ بعض'ه إ,ل بعض� ول ي.تباي.ن.؛ ومنه قولم أ%يضا: اط}و, الس>قاء4 على ب.ل%ل1ه، ل4نه إ,ذا ط�و,ي. وهو جافÒ ت.ك%س_ر، وإ,ذا ط�و,ي
على ب.ل%ل1ه، ل ي.ت.ك%س_ر، ول ي.ت.باي.ن.

والت_ذ}ريب': ح.م\ل� الـم.ر\أ%ة و.ل%د.ها الص_غي.، حت ي.ق}ض1ـي. ح.اج.ت.ه.
ابن ال4عراب: أ%ذ}ر.ب. الر_ج'ل� إ,ذا فسد ع.ي\ش'ه.

 وذ%ر,ب. ال�ر\ح' ذ%ر.باv، فهو ذ%ر,ب¬: ف%س.د واتسع، ول ي.ق}ب.ل الب'ر\ء4 والد_و.اء4؛ وقيل: سال% ص.ديداv، والـم.ع\ن.يان م'ت.قار,بان1. وف
حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: ما الط�اع'ون؟ قال: ذ%ر.ب¬ كالدeم_ل.

يقال: ذ%ر,ب. ال�ر\ح' إ,ذا ل ي.ق}ب.ل, الد_واء4؛ ومنه الذ�ر.ب.ي_ا، على
ف%ع.ل%ي_ا، وهي الد_اه1ـي.ة�؛ قال: الك�م.ي\ت:

ر.م.ان,ـي. بالف%ات1، م1ن\ ك�لY ج.ان,ب�، *  وبالذ�ر.ب.ي_ا، م'ر\د' ف1ه\ر� و.ش1ـيب'ه.ا
)1وقيل: الذ�ر.ب.ي_ا هو الش_رe والخ\ت1لف'؛ ور.م.اه'م بالذ�ر.ب,ـي. مثل�ه. ول%ق1ـيت' منه الذ�ر.ب.ى والذ�ر.ب.ي_ا والذ�ر.ب,ـي.(

  قوله «والذربي» ضبط ف الكم والتكملة وشرح القاموس بفتح الذال والراء وكسر الباء الوحدة وفتح النون،1(
وضبط ف بعض نسخ القاموس الطبوعة وعاصم أ%فندي بسكون الراء وفتح الباء وكسر النون.) أ%ي الداه1ـي.ة%.

وذ%ر,ب.ت\ م.ع1د.ت'ه ذ%ر.باv وذ%ر.اب.ةv وذ�ر'وب.ةv، فهي ذ%ر,ب.ة، ف%س.د.ت\، فهو من ال4ض\داد1.
.�والذ�ر.ب': الـم.ر.ض' الذي ل ي.ب\ر.أ

وذ%ر.ب أ%ن\ف�ه ذ%رابةv: ق%ط%ر..
:vر.، ووص.ف نباتا�والذYر\ي.ب': ال4ص\ف%ر' من الز_ه\ر, وغيه. قال ال4سود ابن ي.ع\ف

ق%ف}ر¬ ح.م.ت\ه' ال%ي\ل�، حت_ى كأ%ن}  *  زاه1ر.ه أ�غ}ش1ـي. بالذYر\ي.ب,
وأ%ما ما ورد ف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: ل%ت.ـأ}ل%ـم'ن_

 الن_وم. على الصeوف1 ال4ذ}ر.ب,ـي>، كما ي.ـأ}ل%م' أ%ح.د'ك�م\ الن_وم. على ح.س.ك1 الس_ع\دان1؛ فإ,نه ور.د ف تفسيه: ال4ذ}ر.ب� م.ن\سوب
إ,ل أ%ذ}ر.ب,ـيجان، على غي, قياس. قال ابن ال4ثي: هكذا تقول العرب، والقياس

أن تقول أ%ذ%ر,يÒ، بغي باء�، كما يقال ف الن_س.ب, إ,ل ر.ام. ه'ر\م'ز.، ر.ام1ـيÒ وهو مطرد ف الن_سب إ,ل ال4ساء3 الركبة.
@ذعب: قال ال4صمعي: رأ%يت' القوم. م'ذ}عاب>ي.، كأ%نم ع'ر\ف'



 ض1ب\عان{، وم'ث}عاب>ي، بعناه، وهو أ%ن ي.ت\ل�و. بعض'هم بعضاv. قال ال4زهري: وهذا عن\دي مأ}خوذD من ان\ث%ع.ب. الاء� وان\ذ%ع.ب إ,ذا
سال وات_ص.ل% ج.ر.يان'ه ف الن_ه.ر، ق�ل1ب.ت1 الثاء� ذال.

>388<ص:
 @ذعلب: الذYع\ل1ب' والذYع\ل1ب.ة: الن_اقة� السريعة�، ش'ب>ه.ت\ بالذYع\ل1ب.ة، وهي الن_عامة� لس'ر\ع.ت1ها. وف حديث س.و.اد1 بن, م'ط%ر�ف{:
 الذYع\ل1ب' الو.ج\ناء� هي الناقة� السريعة�. وقال خالد' بن' ج.ن.بة: الذYع\ل1ب.ة النeو.ي\ق%ة� الت هي ص.د.ع¬ ف جسم1ها، وأ%نت ت.ح\ق1ر'ها،
 وهي ن.ج,ـيب.ة؛ وقال غيه: هي الب.ك}ر.ة الـح.د.ث%ة. وقال ابن شيل: هي الفيفة� ال%و.اد'. قال: ول يقال ج.م.لD ذ1ع\ل1ب¬،

وج.م\ع' الذYع\ل1ب.ة الذ�عال1ـيب.
 والت_ذ%ع\ل�ب: الن\ط1لق' ف اس\ت1خ\فاء�. وقد ت.ذ%ع\ل%ب. ت.ذ%ع\ل�باv.وج.م.لD ذ1ع\ل1ب¬: سريع¬، باق� على الس_ي\ر,، وال�ن\ث%ى بالاء3.والذYع\ل1بة:

 الن_ع.امة لس'ر\عت1ها. والذYع\ل1بة والذ©ع\لوب': ط%ر.ف الث�و\ب,؛ وقيل: ه'ما ما تق%ط�ع من الث�و\ب ف%ت.ع.ل�ق. والذYع\ل1ب' من ال1ر.ق: الق1ط%ع
الـم'ش.ق�ق%ة. والذ©ع\لوب' أ%يضاv: الق1طعة من ال1ر\قة1، والذ�عال1ـيب: ق1ط%ع' ال1ر.ق؛ قال رؤ\بة:

)1كأ%نه، إ,ذ} راح.، م.س\ل�وس' الش_م.ق\، *  م'ن\س.ر,حاv عنه ذ%عال1ـيب' ال1ر.ق\(
  قوله: «منسرحاv عنه ذعاليب الرق» قال ف التكملة الرواية منسرحاv إ,ل ذعاليب بالنصب اهـ. وسيأت ف مادة1(

سرح كذلك.)
 والـم.س\لوس': الـم.ج\ن'ون�. والش_م.ق': الن_شاط�. والـم'ن\س.ر,ح': الذي ان\س.ر.ح. عنه و.ب.ر'ه. والذ�عال1ـيب': ما ت.ق%ط�ع من

الثYياب.
قال أ%بو ع.م\رو: وأ%ط}راف' الثYياب, وأ%ط}راف' الق%ميص, يقال� لا:

الذ�عال1ـيب'، واحد'ها ذ�ع\ل�وب¬، وأ%كثر' ما ي'س\ت.عـمل ذلك ج.م\عاv؛ أ%نشد
ابن ال4عراب لرير:

لقد أ%كون� على الاجات1 ذا ل%ب.ث{، *  وأ%ح\و.ذ1ي�اv، إ,ذا ان\ض.م_ الذ�عال1ـيب'
واس\ت.عار.ه ذو الرeم_ة، ل1ـما ت.ق%ط�ع من م.ن\س3ج العنكبوت1؛ قال:

فجاءت بن.س\ج�، من ص.ناع� ضعيفة{،  * ت.ن'وس'، كأ%خ\لق, الشeف�وف1، ذ%عال1ـب'ه\
وث%و\ب¬ ذ%عاليب': خ.ل%ق¬، عن اللحيان. وأ%ما قول أ%ع\راب�، من بن,ـي ع.و\ف1 بن, س.ع\د{: 

ص.ف}ق%ة ذ1ي ذ%عال1ت{ س'م'ول,،  * ب.ي\ع ام\ر,ئ� ليس ب,م'س\ت.ق1يل,
قيل: هو يريد' الذ�عال1ب.، فينبغي أ%ن تكونا لغتي، وغي' بعيد{ أ%ن}

 ت'ب\د.ل التاء� من الباء، إ,ذ قد أ�ب\د1ل%ت\ من الواو، وهي شريكة الباء ف الش_ف%ة. قال ابن جن: والوجه أ%ن ت.كون% التاء� بدلv من
الباء3، ل4ن الباء4 أ%كثر استعمالv، كما ذكرنا أ%يضاv من إ,بدال1هم الباء4 من

الواو,.
@ذلعب: اذ}ل%ع.ب_ الر_جل�: ان\ط%ل%ق ف ج,د¼ اذ}ل1ع\باباv، وكذلك

ال%م.ل من الن_جاء3 والسeر\عة1؛ قال ال4غ}ل%ب الع1ج\ل1ـي�:
)2ماض�، أ%مام. الر_ك}ب,، م'ذ}ل%ع1ب�(



  قوله: «ماض أمام الركب مذلعب» هكذا أورده الوهري، وقال الصاغان ف التكملة الرواية: ناج أمام الركب2(
ملعب)

 والـم'ذ}ل%ع1بe: الـم'ن\ط%ل1ق'، والـم'ص\م.ع1دe مثل�ه. قال: واشتقاق�ه من الذYع\ل1ب. قال: وكل9 فعل� ر'باعي� ث�قYل% آخر'ه، فإ,ن� ت.ث}قيل%ه
معتمد على حرف من حروف ال%ل}ق. والـم'ذ}ل%ع1بe: الضطج,ع'. وهاتان

الت_ر\ج.م.تان، أ%ع\ن ذ%ع\ل%ب واذ}ل%ع.ب_، ور.د.تا ف أ�صول الص>حاح, ف
ترجة واحدة ذعلب، ول يترجم على ذلعب، والل9ه تعال أ%علم.

>389<ص:
@ذنب: الذ�ن\ب': ال3ث}م' وال�ر\م' والعصية، والمع' ذ�نوب¬، 

 وذ�ن'وبات¬ جع' المع، وقد أ%ذ}ن.ب الر_ج'ل؛ وقوله، عز� وجل9، ف مناجاة1 موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: ولم
عل%ي_ ذ%ن\ب¬؛ ع.ن.ى بالذ�ن\ب, ق%ت\ل% الر_ج'ل, الذي و.ك%ز.ه موسى، عليه السلم، فقض.ى عليه، وكان ذلك الرجل� من آل, فرعون.

والذ�ن.ب': معروف، والمع أ%ذ}ناب¬. وذ%ن.ب' الف%ر.س,: ن.ج\م¬ على
ش.ك}ل, ذ%ن.ب, الف%ر.س,. وذ%ن.ب' الث�ع\ل%ب,: ن,ب\ت.ةD على شكل, ذ%ن.ب, الث�ع\ل%ب,.

والذ©ناب.ـى: الذ�ن.ب'؛ قال الشاعر:
ج.م'وم الش_د>، شائلة الذ©ناب.ـى

 الصحاح: الذ©ناب.ـى ذنب' الط�ائر؛ وقيل: الذ©ناب.ـى م.ن\ب,ت' الذ�ن.ب,. وذ�ناب.ـى الط�ائر,: ذ%ن.ب'ه، وهي أ%كثر من الذ�ن.ب. والذ©ن'ب_ى
والذYن,ـب_ى: الذ�ن.ب، عن الـه.ج.ري؛ وأ%نشد:

ي'ب.ش>ر'ن، بالب.ي\ن, م1ن\ أ�م> سال1م�، *  أ%ح.مe الذ©ن'ب_ى، خ'ط�، بالن>ق}س,، حاج,ب'ه\
وي'روى: الذYن,ـب_ى. وذ%ن.ب' الف%ر.س والع.ي\ر,، وذ�ناباها، وذ%ن.ب¬
فيهما، أ%كثر' من ذ�ناب.ى؛ وف ج.ناح, الط�ائ1ر, أ%ربع' ذ�ناب.ى بعد.

 ال%واف1ـي. الفر_اء�: يقال ذ%ن.ب' الف%ر.س,، وذ�ناب.ى الط�ائ1ر,، وذ�ناب.ة الو.ادي، وم1ذ}ن.ب' النه\ر,، وم1ذ}ن.ب' الق1د\ر,؛ وجع' ذ�ناب.ة الوادي
 ذ%نائ1ب'، كأ%ن� الذ©ناب.ة جع ذ%ن.ب, الوادي وذ1ناب.ه' وذ1ناب.ت.ه، مثل� جل� وجال� وج,م.ال%ة{، ث ج,مالت جع' المع؛ ومنه قوله

تعال:
ج,مالت¬ صفر.

 أ%بو عبيدة: ف%رس¬ م'ذان,ب¬؛ وقد ذان.ب.ت\ إ,ذا و.ق%ع. ولد'ها ف الق�ح\ق�ح، ود.ن.ا خ'ر'وج الس>ق}ي,، وارت.ف%ع ع.ج\ب' الذ�ن.ب,، وع.ل1ق. به،
فلم ي\د'روه.

والعرب تقول: ر.ك1ب. فلنD ذ%ن.ب. الر>يح, إ,ذا س.ب.ق فلم ي'د\ر.ك\؛
وإ,ذا ر.ض1ـي. ب.ظð ناق1ص� قيل%: ر.ك1ب. ذ%ن.ب الب.عي، وات_ب.ع. ذ%ن.ب

أ%م\ر� م'د\ب,ر�، يتحس_ر' على ما فاته. وذ%ن.ب' الرجل: أ%ت\باع'ه.
وأ%ذناب' الناس, وذ%ن.ب.ات'هم: أ%تباع'ه'م وس1ف}ل%ت'ه'م دون الرeؤ.ساء3، على

الـم.ث%ل,؛ قال:



وت.ساق%ط% الت_ن\واط والذ� *  ن.بات، إ,ذ ج'ه,د. الف1ضاح
ويقال: جاء4 فلنD بذ%ن.ب,ه أ%ي بأ%ت\باع1ه1؛ وقال الطيئة يد.ح'

:vقوما
قوم¬ هم' الر_أ}س'، وال4ذ}ناب' غ%ي\ر'ه'م'، *  وم.ن\ ي'س.و>ي، بأ%ن\ف1 الن_اق%ة1، الذ�ن.با؟

وهؤ'لء قوم¬ من بن سعد1 بن زيد1 م.ناة%، ي'ع\ر.ف�ون بب.ن أ%ن\ف1
الن_اق%ة1، لقول ال�ط%ي\ئ%ة1 هذا، وهم\ ي.ف}ت.خ1ر'ون به. ور'و,ي. عن علي¼،

 كر�م الل9ه وجهه، أ%نه ذ%ك%ر. ف1ت\ن.ةv ف آخ1ر, الز_مان، قال: فإ,ذا كان ذلك، ض.ر.ب. ي.ع\س'وب' الد>ين, ب,ذ%ن.ـب,ه1، فت.ج\ت.م1ـع' الناس'؛
أ%راد أ%نه ي.ض\ر,ب' أ%ي يس3ـي' ف ال4رض ذاهباv بأ%تباع1ه1، الذين ي.ر.و\ن% ر.أ}ي.ه، ول ي'ع.ر>ج\ على الف1ت\ن.ة.

وال4ذ}ناب': ال4ت\باع'، جع' ذ%ن.ب�، كأ%نم ف م'قاب,ل, الرeؤ'وس,،
وهم الق%د_مون.

والذ©ناب.ـى: ال4ت\باع'.
 وأ%ذ}ناب' ال�مور,: مآخي'ها، على الـم.ث%ل, أ%يضاv. والذ�ان,ب': الت_اب,ـع' للشيء3 على أ%ث%ر,ه1؛ يقال: هو ي.ذ}ن,ـب'ه أ%ي ي.ت\ب.ع'ه'؛ قال

الكلب:
وجاء4ت1 اليل�، ج.م1ـيعاv، ت.ذ}ن,ـب'ه\ 

>390<ص:
وأ%ذناب' اليل,: ع'ش\ب.ةD ت'ح\م.د' ع'صار.ت'ها على الت_ش\ب,ـيه1.

وذ%ن.ب.ه ي.ذ}ن'ب'ه وي.ذن,ـب'ه، واس\ت.ذ}ن.ب.ه: تل ذ%ن.ب.ه فلم يفارق\ أ%ث%ر.ه.
والـم'س\ت.ذ}ن,ب': الذي يكون عند أ%ذناب, ال3ب,ل,، ل يفارق أ%ث%ر.ها؛

قال:
)1م1ث}ل ال4جي, اس\ت.ذ}ن.ب. الر_واح1ل(

  قوله «مثل الجي إل» قال الصاغان ف التكملة هو تصحيف والرواية «شل الجي» ويروى شد� بالدال والشل1(
الطرد، والرجز لرؤبة اهـ. وكذلك أنشده صاحب الكم.)

 والذ�ن'وب': الف%رس' الواف1ر' الذ�ن.ب,، والط�ويل� الذ�ن.ب,. وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: كان فر\ع.ون� على فر.س
 ذن'وب� أ%ي واف1ر ش.ع\ر, الذ�ن.ب. ويوم¬ ذ%ن'وب¬: طويل� الذ�ن.ب, ل ي.ن\ق%ضي، يعن طول ش.ر>ه. وقال غي'ه: يوم¬ ذ%ن'وب¬: طويل الش_ر

ل ينقضي، كأ%نه طويل الذ�ن.ب.
 ورجل و.ق�اح' الذ�ن.ب: ص.ب'ور¬ على الرeك�وب. وقولم: ع'ق%ي\لD ط%ويل%ة� الذ�ن.ب,، ل يفسره ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: وع1ن\دي

.vالذ�ن.ب,: ل ي.كاد' ي.ن\ق%ض1ـي، على الـم.ث%ل, أ%يضا �أ%ن� معناه: أ%نا كثية ر'ك�وب, اليل. وحديثD طويل
 ابن ال4عراب: الـم1ذ}ن.ب' الذ�ن.ب' الط�ويل�، والـم'ذ%ن>ب' الض_بe، والذYناب' خ.ي\طD ي'ش.دe به ذ%ن.ب' البعي, إ,ل ح.ق%ب,ه لئ%ل� ي.خ\ط1ر

ب,ذ%ن.ـب,ه، ف%ي.م\ـل4 راكب.ه.
وذ%ن.ب' كلY شيء�: آخر'ه، وجعه ذ1ناب¬. والذYناب'، بكسر الذال:



ع.ق1ب' كلY شيء�. وذ1ناب' كلY شيء�: ع.ق1ـب'ه ومؤ.خ_ره، بكسر الذال؛
قال:

ونأ}خ'ذ� بعد.ه بذ1ناب, ع.ي\ش�  * أ%ج.ب> الظ�ه\ر,، ليس. له س.نام'
)2وقال الكلب ف ط%ل%ب, ج.م.ل1ه1: اللهم ل ي.ه\دين,ـي لذنابت1ه(

 قوله «لذنابته» هكذا ف الصل.) غي'ك. قال، وقالوا: م.ن\ لك بذ1ناب, ل%و\؟ قال الشاعر:2(
فم.ن\ ي.ه\د1ي أ%خاv لذ1ناب, ل%و¼؟ *  فأ%ر\ش'و.ه'، فإ,ن� الل9ه جار'

وت.ذ%ن_ب. الـم'ع\ت.مe أ%ي ذ%ن_ب. ع1مام.ت.ه، وذلك إ,ذا أ%ف}ض.ل% منها شيئاv، فأ%ر\خاه كالذ�ن.ب,.
 والت_ذ}ن'وب': الب'س\ر' الذي قد بدا فيه ال3رطاب' من ق1ـب.ل, ذ%ن.ـب,ه. وذن.ب' الب'س\رة وغي,ها من الت_م\ر,: مؤ.خ_ر'ها. وذن_ـب.ت

 الب'س\ر.ة�، فهي م'ذ%ن>بة: وك�ـت.ت\ من ق1ـب.ل, ذ%ن.ـب,ها؛ ال4صمعي: إ,ذا ب.د.ت\ ن'ك%ت¬ من ال3ر\طاب, ف الب'س\ر, من ق1ـب.ل, ذ%ن.ـب,ها،
قيل: قد ذ%ن_ـب.ت\. والرeط%ب': الت_ذ}ن'وب'، واحدت'ه ت.ذ}ن'وبةD؛ قال:

فع.لYق, الن_و\ط%، أ%با م.ح\ب'وب,،  *  إ,ن� الغ.ضا ليس. بذ1ي ت.ذ}ن'وب,
الفر_اء�: جاء4نا بت'ذ}ن'وب�، وهي لغة بن أ%س.د{. والت_ميمي يقول:

ت.ذ}ن'وب، والواحدة ت.ذ}ن'وبةD. وف الديث: كان يكر.ه الـم'ذ%ن>ب. من
 الب'س\ر,، مافة أن يكونا ش.ي\ئ%ي\ن,، فيكون خ.ل1ـيطاv. وف حديث أ%نس: كان ل ي.ق}ط%ع' الت_ذ}ن'وب, من الب'س\ر, إ,ذا أ%راد أ%ن

ي.ف}ت.ض1خ.ه. وف
.vحديث ابن الس.ي_ب: كان ل ي.ر.ى بالت_ذ}ن'وب, أ%ن ي'ف}ت.ض.خ. بأ}سا

وذ�نابة� الوادي: الوضع' الذي ي.نتهي إ,ليه س.ي\ل�ه'، 
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وكذلك ذ%ن.ب'ه؛ وذ�ناب.ت'ه أ%كثر من ذ%ن.ـب,ه.
وذ%ن.ب.ة الوادي والن_ه.ر، وذ�ناب.ت'ه وذ1ناب.ت'ه: آخر'ه، الك%س\ر' عن ثعلب. وقال أ%بو عبيد: الذ©نابة�، بالضم: ذ%ن.ب' الوادي وغ%ي,ه.

وأ%ذ}ناب' الت>لع,: مآخي'ها.
)1وم.ذ}ن.ب' الوادي، وذ%ن.ب'ه واحد¬، ومنه قوله السايل(

 قوله «ومنه قوله السايل» هكذا ف الصل وقوله بعده والذناب مسيل إل هي أول عبارة الكم.).1(
والذYناب': م.س3ـيل� ما بي كلY ت.ل}ـع.ت.ي، على الت_شبيه بذلك، وهي الذ�نائب'.

والـم1ذ}ن.ب': م.س3ـيل� ما بي ت.ل}ـع.ت.ي، ويقال ل1ـم.سيل ما بي الت_ل}ـع.ت.ي: ذ%ن.ب الت_ل}عة.
 وف حديث حذيفة، رضي الل9ه عنه: حت ي.رك%ب.ها الل9ه' باللئ1كة1، فل ي.م\ن.ع ذ%ن.ب. ت.ل}عة؛ وصفه بالذ©لY والض_ع\ف، وق1ل�ة

الـم.ن.عة،
وال1س_ة1؛ الوهري: والـم1ذ}ن.ب' م.س3ـيل� الاء3 ف الـح.ضيض,،

والت_ل}عة ف الس_ن.د1؛ وكذلك الذYنابة والذ©نابة أ%يضاv، بالضم؛ 
والـم1ذ}ن.ب': م.س3ـيل� الاء3 إ,ل ال4رض,. والـم1ذ}ن.ب': الـم.س3ـيل ف



الـح.ض1ـيض,، ليس ب.د¼ واس1ع.
وأ%ذناب' ال4و\د1ية: أ%ساف1ل�ها. وف الديث: ي.ق}ع'د أ%عراب'ها على
vإ,ل الـح.ج> أ%ح.د¬؛ ويقال لا أ%يضا �أ%ذناب, أ%و\د1ي.ت1ها، فل يصل

الـم.ذان,ب'. وقال أ%بو حنيفة: الـم1ذ}ن.ب' كهيئة1 ال%د\و.ل، ي.س3ـيل� عن
�الر_و\ض.ة1 ماؤ'ها إ,ل غي,ها، في'ف%ر_ق' ماؤ'ها فيها، والت ي.س3ـيل

عليها الاء� م1ذ}ن.ب أ%يضاv؛ قال امرؤ' القيس:
وقد أ%غ}ت.د1ي والط�ي\ر' ف و'ك�نات1ها،  *  وماء� الن_د.ى ي.ج\ري على كلY م1ذ}ن.ب,

وكل©ه قريب¬ بعض'ه من بعض�.
وف حديث ظ%ب\يان%: وذ%ن.ب'وا خ1شان.ه أ%ي ج.علوا له م.ذان,ب. وم.اري..

 وال1شان�: ما خ.ش'ن. من ال4رض,؛ والـم1ذ}ن.ب.ة والـم1ذ}ن.ب': الـم1غ\ر.فة ل4ن� لا ذ%ن.باv أ%و ش1ب\ه. الذ�ن.ب,، والمع م.ذان,ب'؛ قال أ%بو
ذ�ؤ.يب الذل:

وس'ود من الص_ي\دان1، فيها م.ذان,ب' النeـ  * ـض.ار,، إ,ذا ل ن.س\ت.ف1د\ها ن'عار'ها
ويروى: م.ذان,ب¬ ن'ضار¬. والص_ي\دان�: الق�دور' الت ت'ع\م.ل� من 

الجارة، واح1د.ت'ها ص.ي\دانة؛ والجارة الت ي'ع\م.ل منها يقال لا:
الص_ي\داء�. ومن روى الص>يدان%، بكسر الصاد، فهو جع صاد{، كتاج� وت1ـيجان{، والص_اد: النeحاس' والصeف}ر.

والت_ذ}ن,ـيب' للض>باب, والف%راش, ونو ذلك إ,ذا أ%رادت الت_عاظ�ل%
والس>ف%اد.؛ قال الشاعر:

م1ث}ل الض>باب,، إ,ذا ه.م_ت\ بت.ذ}ن,ـيب,
 وذ%ن_ب. ال%راد' والف%راش' والض>باب إ,ذا أ%رادت الت_عاظ�ل% والب.ي\ض.، فغ.ر_ز.ت\ أ%ذناب.ها. وذ%ن_ب. الض_بe: أ%خرج. ذ%ن.ب.ه من أ%د\ن.ى

ال�ح\ر، ورأ}س'ه ف داخ1ل1ه، وذلك ف الـح.ر. قال أ%بو منصور: إ,نا
يقال للض_ب> م'ذ%ن>ب¬ إ,ذا ضر.ب. بذ%ن.ب,ه م.ن\ يريد'ه من م'ح\ت.ر,ش�

أ%و ح.ـي_ة{. وقد ذ%ن_ب. ت.ذ}ن,ـيباv إ,ذا ف%ع.ل ذلك.
وض.بÒ أ%ذن.ب': طويل� الذ�ن.ب,؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:

ل ي.ب\ق. من س'ن_ة1 الفاروق, ن.ع\ر,ف�ه *  إ,ل� الذ©ن.ي\بـي، وإ,ل� الد>ر_ة� ال%ل%ق'
قال: الذ©ن.ي\بـيe ضرب من الب'ر'ود1؛ قال: تر.ك. ياء4 الن>س\بة1، كقوله:

م.ت ك�ن_ا، ل�م>ك.، م.ق}ت.و,ينا 
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وكان ذلك على ذ%ن.ب, الد_هر, أ%ي ف آخ1ره.
 وذ1نابة العي، وذ1نابا، وذ%ن.ب'ها: مؤخ_ر'ها. وذ�نابة الن_ع\ل: أ%ن\ف�ها. وو.ل�ى ال%م\س3ـي ذ%ن.باv: جاوز.ها؛ قال ابن ال4عراب: قلت

للك1لب,ـي: كم أ%ت.ى ع.لي\ك؟ فقال: قد و.ل�ت\ ل% ال%م\سون ذ%ن.ب.ها؛ هذه حكاية ابن ال4عراب، وال4و_ل حكاية يعقوب. 



والذ�ن'وب': ل%ـح\م' الـم.ت\ن,، وقيل: هو م'ن\ق%ط%ع' الـم.ت\ن,، وأ%و_ل�ه، وأ%سفل�ه؛ وقيل: ال4ل}ـي.ة� والآكم'؛ قال ال4عشى:
�وار\ت.ج_، منها، ذ%ن'وب' الـم.ت\ن,، والك%ف%ل

والذ�ن'وبان1: الـم.ت\نان1 من ههنا وههنا. والذ�ن'وب: الـح.ظ© والن_صيب'؛ قال أ%بو ذؤيب:
ل%ع.م\ر'ك، والـم.نايا غال1بات¬، *  لكلY ب.ن أ%ب� منها ذ%ن'وب'

والمع أ%ذن,ـب.ةD، وذ%ن.ائ1ب'، وذ1ناب¬.
 والذ�ن'وب': الد_ل}و فيها ماء#؛ وقيل: الذ�ن'وب: الد_ل}و الت يكون الاء� دون م1ل}ئ1ها، أ%و قريب¬ منه؛ وقيل: هي الد_ل}و الل4ى. قال:

ول يقال لا وهي فارغة، ذ%ن'وب¬؛ وقيل: هي الد_ل}و' ما كانت؛ كل© ذلك
 مذ%ك�ر عند اللحيان. وف حديث ب.و\ل ال4ع\رابـي� ف السجد: فأ%م.ر بذ%نوب� من ماء�، فأ�ه.ر,يق. عليه؛ قيل: هي الد_ل}و

 العظيمة؛ وقيل: ل ت'س.م_ى ذ%ن'وباv حت يكون فيها ماء#؛ وقيل: إ,ن� الذ�ن'وب. ت'ذك�ر وتؤ.ن_ث، والمع ف أ%د\ن الع.دد أ%ذ}ن,ـبة،
والكثي' ذ%نائب' ك%قل�وص� وق%لئص.؛ وقول أ%ب ذؤيب:

فك�ن\ت' ذ%ن'وب. البئر,، لـم_ا ت.ب.س_ل%ت\،  *  وس'ر\ب,ل}ت' أ%ك}فان، وو'س>د\ت' ساع1د1ي
:vم.ي_ة بن' أ%ب عائذ{ الذل© ف الس_ي\ر، فقال يصف' حارا�استعار. الذ�ن'وب. للق%ب\ر حي ج.ع.له بئراv، وقد اس\ت.ع\م.ل%ها أ

إ,ذا ما ان\ت.ح.ي\ن. ذ%ن'وب. الـح1ضا  *  ر، جاش. خ.س3ـيف¬، ف%ريغ� الس>جال
يقول: إ,ذا جاء4 هذا الـح1مار' بذ%ن'وب� من ع.د\و�، جاءت ال�ت'ن'

 ب.س3ـيف{. التهذيب: والذ�ن'وب' ف كلم, العرب على و'جوه{، م1ن ذلك قوله تعال: فإ,ن� للذين ظ%ل%موا ذ%ن'وباv مثل% ذ%ن'وب
،Yولك1ن_ العرب. ت.ذ}ه.ب' به إ,ل الن_صيب والـح.ظ ،� أ%صحاب,هم. وقال الف%ر_اء�: الذ�ن'وب' ف كلم, العرب: الد_ل}و' العظ1ـيم.ة
 وبذلك فس�ر قوله تعال: فإ,ن� للذين ظ%ل%موا، أ%ي أ%شر.ك�وا، ذ%ن'وباv مثل% ذ%ن'وب, أ%صحاب,ه,م أ%ي ح.ظ9اv من العذاب, كما نزل

بالذين من قبل1ه,م؛ وأ%نشد الفر_اء:
ل%ـها ذ%ن'وب¬، ول%ـك�م ذ%ن'وب'، *  فإ,ن} أ%ب.ي\ـت'م، ف%ل%نا الق%ل1ـيب'

وذ1نابة� الط�ريق,: وجه'ه، حكاه ابن ال4عراب. قال وقال أ%بو ال%ر_اح لر.ج'ل�: إ,نك ل ت'ر\ش.د\ ذ1نابة% الط�ريق، يعن وجه.ه.
وف الديث: م.ن\ مات. على ذ�ناب.ـى طريق�، فهو من أ%هل1ه1، يعن على قص\د1 ط%ريق�؛ وأ%صل� الذ©ناب.ـى م.ن\ب,ت' الذ�ن.ب,.

والذ�ن.بان�: ن.ب\ت¬ معروف¬، وبعض' العرب ي'سم>يه ذ%ن.ب الث�ع\ل%ب؛
 وقيل: الذ�ن.بان�، بالت_حريك1، ن,ب\ت.ة ذات' أ%فنان{ ط1وال�، غ�ب.ي\راء الو.ر.ق,، تنبت ف الس_ه\ل على ال4رض، ل ترت.ف1ـع'، ت'ح\ـم.د' ف

الـم.ر\عى، ول ت.ن\ب'ت إ,ل ف عام� خ.صيب�؛ وقيل: هي ع'ش\ب.ةD لا س'ن\ب'لD ف أ%ط}راف1ها، كأ%نه س'ن\ب'ل 
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  الذ©ر.ة، ولا ق�ض'ب¬ وو.ر.ق، وم.ن\ب,ت'ها بكلY مكان{ ما خ.ل ح'ر_ الر_م\ل,، وهي ت.ن\ب'ت على ساق� وساق%ي، واح1دت'ها ذ%ن.بانةD؛ قال
أ%بو ممد الـح.ذ}ل%م1ـي:
ف ذ%ن.بان{ ي.س\ت.ظ1ل© راع1ـيه\

Dض\بان�وقال أ%بو حنيفة: الذ�ن.بان� ع'ش\ب¬ له ج,ز.ر.ة ل ت'ؤ\كل�، وق
م'ث}م1ر.ةD من أ%س\ف%ل1ها إ,ل أ%علها، وله ورق¬ مثل� ورق الط�ر\خ'ون،



،�وهو ناج,ـع¬ ف الس_ائمة، وله ن'و.يرة غ%ب\راء� ت.ج\ر'س'ها الن_ح\ل
وت.س\مو نو ن,ص\ف1 القامة1، ت'ش\ب,ـع' الثYن\تان1 منه بعياv، واح1د.ت'ه

ذ%ن.بانةD؛ قال الراجز:
ح.و_ز.ها من ع.ق1ب� إ,ل ض.ب'ع\،
ف ذ%ن.بان{ ويبيس� م'ن\ق%ف1ـع\،

وف ر'فوض, ك%ل� غي ق%ش1ـع
والذ©ن.ي\باء�، مضموم.ة الذال مفتوح.ة النون، مدودةv: ح.ب_ةD تكون ف

الب'ر�، ي'ن.ق�ى منها حت ت.س\ق�ط.
والذ�نائ1ب': موض1ع¬ بن.ج\د{؛ قال ابن بري: هو على ي.سار, ط%ر,يق,

م.ك�ة.
والـم.ذ%ان,ب': موضع. قال م'ه.ل}ه,ل بن ربيعة، شاهد الذ9نائب:

(يتبع...)
): ذنب: الذ�ن\ب': ال3ث}م' وال�ر\م' والعصية، والمع' ذ�نوب¬، ... ...1@(تابع... 

ف%ل%و\ ن'ب,ش. الـم.قاب,ر' عن ك�ل%ي\ب�، *  فت'خ\ب,ر. بالذ�نائ1ب, أ%ي_ ز,ير,
:vوبيت ف الصحاح، لـم'ه.ل}ه,ل� أ%يضا

فإ,ن} ي.ك' بالذ�نائ1ب, ط%ال% ل%ي\لي، *  فقد أ%ب\ك1ـي على الليل, الق%صي,
يريد: فقد أ%ب\ك1ـي على ل%يال السeرور,، ل4نا ق%ص1ـي.ةD؛ وقبله:

أ%ل%ي\ـل%ـت.نا ب,ذ1ي ح'س.م� أ%ني,ي!  *  إ,ذا أ%ن\ت1 ان\ق%ض.ي\ت1، فل ت.ح'ور,ي
وقال لبيد ، شاهد الذانب :

أ%ل%م\ ت'ل}م1م\ على الد>م.ن, ال%وال، *  ل1س.ل}م.ى بالـم.ذان,ب, فالق�ف%ال,؟
والذ�ن'وب': موضع بع.ي\ن,ه؛ قال عبيد بن ال4برص:

أ%ق}ف%ر. م1ن أ%ه\ل1ه م.ل}حوب'، *  فالق�ط%ب,ـي_ات'، فالذ�ن'وب'
ابن ال4ثي: وف الديث ذك}ر' س.ي\ل, م.ه\ز'ور� وم'ذ%ي\ن,ب، هو بضم

.Dاسم موضع بالدينة، واليم' زائدة :Dاليم وسكون الياء وكسر النون، وبعدها باء# موح_دة
 الصحاح، الفر_اء�: الذ©ناب.ـى ش1ب\ه' الـم'خاط1، ي.ق%ع من أ�نوف1 ال3بل؛ ورأ%يت'، ف ن'س.خ مت.عد>دة من الصحاح، حواش1ـي.،
 منها ما هو ب,خ.طY الشيخ الص_لح الـم'ح.د>ث، رحه الل9ه، ما صورته: حاشية من خ.طY الشيخ أ%ب س.ه\ل� الـه.ر.وي، قال:
 هكذا ف ال4صل ب.طY الوهري، قال: وهو تصحيف، والصواب: الذ©نان.ى ش1به' الـم'خاط1، ي.ق%ع من أ�نوف1 ال3بل، بن'ون.ي\ن

 بينهما أ%لف؛ قال: وهكذا ق%ر.أ}ناه' على ش.يخ1نا أ%ب أ�سامة، ج'نادة% بن, ممد ال4زدي، وهو مأ}خوذ من الذ�ني، وهو الذي
 ي.س3ـيل� من ف%م, ال3نسان1 والـم1ع\ز.ى؛ ث قال صاحب الاشية: وهذا قد ص.ح_ف%ه الف%ر_اء� أ%يضاv، وقد ذكر ذلك فيما رد_ عليه

من تصحيفه، وهذا ما فات. الش_يخ ابن بر�ي،



ول يذكره ف أ%مال1ـيه.
vذهب: الذ�هاب': الس_ي' والـم'ر'ور'؛ ذ%ه.ب. ي.ذ}ه.ب' ذ%هابا@

وذ�هوباv فهو ذاه1ب¬ وذ%ه'وب¬.
والـم.ذ}ه.ب': مصدر، كالذ�هاب,.

وذ%ه.ب. به وأ%ذه.ب.ه غيه: أ%زال%ه. ويقال: أ%ذ}ه.ب. 
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ـ�ا قراءة بعضهم: ي.كاد' س.نا ب.ر\ق1ه1 ي'ذ}ه1ب' بال4ب\صار، فناد1ر¬. وقالوا: ذ%ه.ب\ت' الش_ام.،  به، قال أ%بو إ,سحق: وهو قليل. فأ%م
 فع.د_و\ه' بغي, حرف{، وإ,ن كان الشام' ظ%ر\فاv م.خ\ص'وصاv ش.ب_هوه بالكان الـم'ب\ه.م، إ,ذ كان ي.ق%ع' عليه الكان� والـم.ذ}ه.ب.

وحكى اللحيان: إ,ن� الليل% طو,يلD، ول ي.ذ}ه.ب' بن.ف}س, أ%حد{ من_ا، أ%ي ل ذ%ه.ب.
ـ�ه' ي'ذ}ه.ب' إ,ليه. وف الديث: أ%ن� النب، صلى الل9ه عليه وسل9م، كان إ,ذا أ%راد الغائط% أ%ب\ع.د  والـم.ذ}ه.ب: الـم'ت.و.ض_ـأ�، ل4ن

ف الـم.ذ}ه.ب,، وهو م.ف}ع.لD من الذ�هاب.
الكسائي: يقال� لـم.وضع الغائط1: ال%لء�، والـم.ذ}ه.ب، والـم1ر\ف%ق'،

والـم1ر\حاض'.
 والـم.ذ}ه.ب': الـم'ع\ت.ق%د الذي ي'ذ}ه.ب' إ,ليه؛ وذ%ه.ب فلنD ل1ذ%ه.ب,ه أ%ي لـم.ذ}ه.ب,ه الذي ي.ذ}ه.ب' فيه. وح.كى اللحيان عن

الكسائي: ما
ي'د\ر.ى له أ%ين. م.ذ}ه.ب¬، ول ي'د\ر.ى ل%ه' ما م.ذ}ه.ب¬ أ%ي ل ي'د\ر.ى

أ%ين أ%صل�ه. ويقال: ذ%ه.ب. ف�لنD م.ذ}ه.باv ح.س.ناv. وقولم به: م'ذ}ه.ب،
ي.ع\نون الو.س\و.س.ة ف الاء3، وكثرة استعمال1ه ف الو'ضوء3. قال

ال4ز\ه.ر,يe: وأ%هل� ب.غداد. يقولون للـم'و.س\و,س, من الناس: به 
الـم'ذ}ه1ب'، وع.و.امeهم يقولون: به الـم'ذ}ه.ب، بف%تح الاء، والصواب

الـم'ذ}ه1ب'.والذ�ه.ب': معروف¬، وربا أ�ن>ث%. غيه: الذ�ه.ب' الت>ب\ر'،
 الق1ط}ع.ة� منه ذ%ه.ب.ة، وعلى هذا ي'ذ%ك�ر وي'ؤ.ن_ث، على ما ذ�كر ف المع, الذي ل ي'فار,ق�ه واحد'ه إ,ل� بالاء3. وف حديث علي¼،

 كر�م الل9ه وجهه: فب.ع.ث% من الي.م.ن, بذ�ه.ي\ب.ة. قال ابن ال4ثي: وهي تصغي ذ%ه.ب�، وأ%د\خ.ل% الاء4 فيها ل4ن� الذ�ه.ب ي'ؤ.ن_ث،
 والـم'ؤ.ن_ث الث©لثي� إ,ذا ص'غ>ر. أ�ل}ـح1ق. ف تصغي,ه الاء�، نو ق�و.ي\س.ة{ وش'م.ي\س.ة{؛ وقيل: هو تصغي' ذ%ه.ب.ة{، على ن,ـي_ة1 الق1ط}ع.ة
 منها، فص.غ_ر.ها على لفظ1ها؛ والمع ال4ذ}هاب' والذ©ه'وب. وف حديث علي�، كر�م الل9ه تعال وجهه: لو أ%راد. الل9ه أ%ن ي.ف}ت.ح

لم كنوز. الذYه\بان1، لف%ع.ل؛ هو جع' ذ%ه.ب�، كب.ر.ق� وب,ر\قان{، وقد يمع بالضم>، نو ح.م.ل� وح'م\لن.
وأ%ذ}ه.ب. الشيء4: طله بالذ�ه.ب,.

والـم'ذ}ه.ب': الشيء� الـم.ط}ليe بالذ�ه.ب؛ قال لبيد:
أ%و\ م'ذ}ه.ب¬ ج.د.د¬، على أ%ل}واح1ه1  *  أ%لن_اط1ق' الـم.ب\ر'وز' والـم.خ\ت'وم'



 ويروى: على أ%لواح1ه,ن_ الن_اط1ق'، وإ,نا ع.د.ل عن ذلك بعض الرeواة1 اس\ت1ـيحاشاv من ق%ط}ع, أ%ل1ف1 الو.ص\ل، وهذا جائ1ز¬ عند
سيبويه ف الش>ع\ر,، ولس1ـي_ـما ف ال4ن\صاف1، ل4نا مواض1ع' ف�ص'ول.

وأ%هل� الـح1جاز, يقولون: هي الذ�ه.ب'، ويقال ن.ز.ل%ت بل�غ.ت1ه,م:
 والذين ي.كن,ز'ون% الذ�ه.ب. والفضة، ول ي'ن\ف1قونا ف سبيل الل9ه؛ ولول ذلك، ل%غ.ل%ب. الـم'ذ%ك�ر' الـم'ؤ.ن_ث%. قال: وسائ1ر' الع.رب

يقولون: هو الذ�ه.ب؛ قال ال4زهري: الذ�هب م'ذ%ك�ر عند. الع.ر.ب، ول يوز'
 تأ}ن,ـيث�ه إ,ل أ%ن} ت.ج\ع.ل%ه' ج.م\عاv لذ%ه.ب.ة{؛ وأ%ما قوله عز_ وجل�: ول ي'ن\ف1ق�ون.ها، ول ي.ق�ل} ول ي'ن\ف1ق�ون.ه، ففيه أ%قاويل: أ%ح.د'ها أ%ن� العن

 ي.ك}نز'ون الذ�ه.ب. والف1ض_ة، ول ي'ن\ف1ق�ون% الك�ن'وز. ف س.ب,ـيل, الل9ه؛ وقيل: جائ1ز¬ أ%ن يكون% م.ح\مولv على ال4م\وال, فيكون: ول
 ي'ن\ف1ق�ون% ال4موال ؛ ويوز أن ي.كون: ول ي'ن\ف1ق�ون% الف1ض_ة، وحذف الذ�هب كأ%نه قال: والذين ي.ك}ن,ز'ون% الذ�ه.ب ول ي'ن\ف1ق�ون.ه،

والف1ض_ة ول ي'ن\ف1ق�ون.ها، فاخ\ت'ص1ر. الك%لم، كما قال: 
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والل9ه ورسول�ه أ%ح.قe أ%ن} ي'ر\ض'وه، ول ي.ق�ل} ي'ر\ض'وه'ما.
وك�ل© ما م'و>ه. بالذ�ه.ب, فق%د\ أ�ذ}ه1ب.، وهو م'ذ}ه.ب¬، والفاعل م'ذ}ه1ب¬.

وال3ذ}هاب' والت_ذ}ه1ـيب' واحد¬، وهو الت_مويه' بالذ�ه.ب.
 ويقال: ذ%ه_ب\ت' الشيء4 فهو م'ذ%ه_ب إ,ذا ط%ل%ي\ت.ه بالذ�ه.ب,. وف حديث جرير وذ1ك}ر, الص_د.ق%ة1: حت ر.أ%ي\ت' و.ج\ه. ر.س'ول, الل9ه،

ـ�ه م'ذ}ه.ب.ةD؛ كذا جاء4 ف سنن النسائي وبعض, ط�ر'ق, م'س\لم، قال: والرواية بالدال الهملة  صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ي.ت.ه.ل�ل كأ%ن
والنون،

وسيأ}ت ذكره؛ ف%ع.لى قوله م'ذ}ه.ب.ةD، هو من الشيء3 الـم'ذ}ه.ب، وهو
الـم'م.و_ه بالذ�ه.ب,، أ%و هو من قولم: ف%ر.س م'ذ}ه.ب¬ إ,ذا ع.ل%ت\

ح'م\ر.ت.ه ص'ف}ر.ةD، وال�ن\ث%ى م'ذ}ه.ب.ة، وإ,نا خ.ص_ ال�ن\ث%ى بالذYك}ر,
.vب.ش.ر.ة eوأ%ر.ق vـ�ها أ%ص\ف%ى ل%و\نا ل4ن

 ويقال: ك�م.ي\ت¬ م'ذ}ه.ب لل�ذي ت.ع\ل�و ح'م\ر.ت.ه ص'ف}ر.ة، فإ,ذا اشت.د_ت\ ح'م\ر.ت'ه، ول ت.ع\ل�ه ص'ف}ر.ةD، فهو الـم'د.م_ى، وال�ن\ثى م'ذ}ه.ب.ة.
وشيء# ذ%ه1ـيب¬ م'ذ}ه.ب¬؛ قال: أ�راه على ت.و.هeم ح.ذ}ف1 الز>ياد.ة1؛ قال ح'م.ي\د' بن' ث%و\ر�: 

ـ�ا ج,ل}د'ها ف%ذ%ه1ـيب' ـ�ا س.ر.ات'ها *  ف%م'ل}س¬، وأ%م م'و.ش_ح.ة ال4ق}راب,، أ%م
والـم.ذ%اه1ب': س'ي'ور¬ ت'ـم.و_ه بالذ�ه.ب,؛ قال ابن الس�كيت، ف قول

قيس بن ال%ط1ـيم:
أ%ت.ع\رف' ر.س\ماv كاطYر.اد1 الـم.ذ%اه1ب,

الـم.ذاه1ب': ج'ل�ود¬ كانت ت'ذ}ه.ب، واح1د'ها م'ذ}ه.ب¬، ت'ج\ع.ل� فيه
خ'طوطD م'ذ%ه_بة، فيى ب.ع\ض'ها ف أ%ثر, ب.ع\ض�، فكأ%نا م'ت.تاب,ع.ةD؛

ومنه قول الذل:
ي.ن\ز,ع\ن. ج,ل}د. الـم.ر\ء3 ن.ز\ *  ع. الق%ي, أ%خ\لق. الـم.ذ%اه1ب\



يقول: الض>باع ي.نز,ع\ن. ج,ل}د. الق%ت1ـيل، كما ي.نز,ع' الق%ي خ1ل%ل
السeي'وف. قال، ويقال�: الـم.ذاه1ب' الب'رود الـم'و.ش_اة�، يقال: ب'ر\د¬

م'ذ}ه.ب¬، وهو أ%ر\ف%ع' ال4ت%م1ـي>.
 وذ%ه1ب. الرجل�، بالكسر، ي.ذ}ه.ب' ذ%ه.باv فهو ذ%ه1ب¬: ه.ج.م. ف الـم.ع\د1ن على ذ%هب� كثي، فرآه ف%ز.ال% عقل�ه، وب.ر,ق. ب.ص.ره من

كثرة
ع1ظ%م1ه ف ع.ي\ن,ه، فلم ي.ط}ر,ف\؛ م'ش\ت.قÒ من الذهب؛ قال الر_اجز:

ذ%ه1ب. لـم_ا أ%ن رآها ت.ز\م'ر.ه\
) :1وف رواية(

 قوله «وف رواية إل» قال الصاغان ف التكملة الرواية:1(
«ذهب لا أن رآها تزمرة» وهذا صريح ف أنه ليس فيه رواية أخرى.) 

ذ%ه1ب. لـم_ا أ%ن رآها ث�ر\م'ل%ه\،
وقال: يا ق%و\م,، رأ%يت' م'ن\كر.ه\:

ش.ذ}ر.ة% واد{، ورأ%يت' الزeه.ر.ه\
 وث�ر\م'ل%ة: اسم' رجل. وحكى ابن ال4عراب: ذ1ه1ب.، قال: وهذا عندنا م'ط�ر,د¬ إ,ذا كان ثانيه1 ح.ر\فاv من ح'روف1 الـح.ل}ق,،

 وكان الفع\ل مكسور الثان، وذلك ف لغة بن تيم�؛ وسعه ابن ال4عراب فظ%ن_ه غي. م'ط�ر,د{ ف لغت1ه,م، فلذلك حكاه.
والذYه\بة�، بالكسر، الـم.ط}ر.ة، وقيل: الـم.ط}رة� الض_عيفة، وقيل: ال%و\د'، والمع ذ1هاب¬؛ قال 
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ذو الرeمة يصف روضة:

ح.و_اء�، ق%ر\حاء�، أ%ش\راط1ـي_ة، وك%ف%ت\ *  فيها الذYهاب'، وحف�ت\ها الباعيم'
وأ%نشد الوهري للبعيث:

وذي أ�ش'ر�، كال�ق}ح'وان1، ت.ش'وف�ه  *  ذ1هاب' الص_ب.ا، والـم'ع\ص1رات' الد_وال1ـح'
وقيل: ذ1ه\بةD للـم.ط}رة، واحد.ة� الذYهاب. أ%بو عبيد عن أ%صحابه:

الذYهاب' ال4م\طار' الض_عيفة؛ ومنه قول الشاعر:
ت.و.ض_ح\ن. ف ق%ر\ن1 الغ.ز.ال%ة1، ب.ع\د.م.ا *  ت.ر.ش_ف}ن. د1ر_ات1 الذYهاب, الر_كائ1ك1

 وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه، ف الستسقاء: ل ق%ز.ع¬ ر.باب'ها، ول ش1ف9انD ذ1هاب'ها؛ الذYهاب': ال4م\طار' الل�ـي>ـنة؛ وف
الكلم م'ضاف¬ مذوف تقدير'ه: ول ذ%ات' ش1ف9ان{ ذ1هاب'ها.

والذ�ه.ب، بفتح الاء3: م1كيالD معروف¬ ل4ه\ل, الي.م.ن، والمع ذ1هاب¬
 وأ%ذهاب¬ وأ%ذاه1ـيب'، وأ%ذاه1ب' جع المع. وف حديث ع1كرمة أ%نه قال: ف أ%ذاه1ب. من ب'ر¼ وأ%ذاه1ب. من ش.ع1ـي�، قال:

ي'ض.مe بعض'ها إ,ل بعض� فت'ز.ك�ى. الذ�ه.ب': م1كيالD معروف¬ ل4هل, اليمن,، وجع'ه
أ%ذهاب¬، وأ%ذاه1ب' جع' المع.



والذYهاب' والذ©هاب': موضع¬، وقيل: هو جبلD بع.ي\نه؛ قال أ%بو دواد:
ل1ـم.ن\ ط%ل%لD، كع'ن\وان1 الكتاب,، *  بب.ط}ن, ل�واق.، أ%و ب.ط}ن, الذ©هاب,

ويروى: الذYهاب,.
وذ%ه\بان�: ابو ب.ط}ن�.

وذ%ه'وب': اسم امرأ%ة{.
والـم'ذ}ه1ب': اسم' شيطان{؛ يقال� هو من و.لد ابليس.، ي.ت.ص.و_ر
للق�ر_اء3، في.ف}ت1نه'م عند الوضوء3 وغي,ه؛ قال ابن د'ر.ي\د: ل أ%حسب'ه

.vع.ر.ب,ـي�ا
@ذوب: الذ�و\ب': ض1دe ال�م'ود1.

ذاب. ي.ذ�وب' ذ%و\باv وذ%و.باناv: ن.قيض ج.د..
وأ%ذاب.ه غي'ه، وأ%ذ%ب\ته، وذ%و_ب\ته، واس\ت.ذ%ب\ته: ط%ل%ب\ت منه ذاك.، على عام_ة ما يد'ل© عليه هذا الب,ـناء�.

والـم1ذ}و.ب': ما ذ%و_ب\ت' فيه. والذ�و\ب': ما ذ%و_ب\ت منه.
وذاب إ,ذا سال. وذابت الشمس': اشتد_ ح.رeها؛ قال ذو الرeمة:

إ,ذا ذابت1 الشمس'، ات_قى ص.ق%رات1ها *  بأ%ف}نان1 م.ر\ب'وع, الص_رية1، م'ع\ب,ل,
وقال الر_اجز:

وذاب. للشمس, ل�عاب¬ فن.ز.ل}
ويقال: هاج,ر.ةD ذ%و�ابة شديدة� الـح.ر>؛ قال الشاعر:

وظ%ل}ـماء4، من ج.ر_ى ن.وار�، س.ر.ي\ت'ها، *  وه.اج,ر.ة{ ذ%و�ابة{، ل أ%ق1ـيل�ها
والذ�و\ب': الع.س.ل عام_ة؛ وقيل: هو ما ف أ%بيات1 الن_ح\ل من

الع.س.ل, خاص_ة؛ وقيل: هو الع.س.ل الذي خ'لYص من ش.م\ع1ه وم'وم1ه؛ قال الـم'س.ي_ب' بن' ع.ل%س�:
ش1ر\كاv باء3 الذ�و\ب، ت.ج\م.ع'ه *  ف ط%و\د1 أ%ي\م.ن.، من ق�ر.ى ق%س\ر,
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أ%ي\من: موضع. أ%بو زيد قال: الزeب\د': حي ي.ح\ص'ل� ف الب'ر\مة

في'ط}ب.خ'، فهو ال3ذ}وابة�، فإ,ن خ'ل1ط% الل�ـب.ن' بالزeب\د1، قيل: ار\ت%ن..
وال3ذ}واب' وال3ذ}وابة�: الزeب\د' ي'ذاب' ف الب'ر\مة1 لي'ط}ب.خ س.م\ناv، فل يزال ذلك اس.ه حت ي'ح\ق%ن ف الس>قاء3.

وذ%اب. إ,ذا قام على أ%ك}م.ل, الذ�و\ب,، وهو الع.س.ل.
ويقال ف الـم.ثل: ما ي.د\ر,ي أ%ي'خ\ث1ر' أ%م ي'ذ1يب؟ وذلك عند شد_ة1

ال4مر؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
وك�ن\ـت'م\ ك%ذات1 الق1د\ر,، ل ت.د\ر, إ,ذ غ%ل%ت\، *  أ%ت'ن\ز,ل�ها م.ذ}م'ومةv أ%م\ ت'ذ1يب'ها؟



 أ%ي: ل ت.د\ر,ي أ%ت.تر'ك�ها خاث1رةv أ%م ت'ذ1يب'ها؟ وذلك إ,ذا خافت أ%ن ي.ف}س'د. ال3ذ}واب'. وقال أ%بو اليثم: قوله ت'ذ1يب'ها ت'ب\قيها، من
قولك: ما ذ%اب. ف ي.د1ي شيء# أ%ي ما ب.ق1ـي.. وقال غيه: ت'ذ1يب'ها ت'ن\ه,ب'ها.

والـم1ذ}و.بة�: الـم1غ\ر.ف%ة�، عن اللحيان.
وذ%اب. عليه الال� أ%ي حص.ل، وما ذاب. ف يد1ي منه خي¬ أ%ي ما حص.ل.

وال3ذابة�: ال3غارة�. وأ%ذاب. علينا بنو فلن{ أ%ي أ%غار'وا؛ وف حديث
قس:

أ%ذ�وب' الل�يال أ%و ي'ج,ـيب. ص.داك�ما
أ%ي: أ%ن\ت.ظ1ر' ف م'رور, الل�يال وذ%هاب,ها، من ال3ذابة ال3غارة.

وال3ذابة�: النeه\بة�، اسم¬ ل مصد.ر، واستشهد الوهري هنا ببيت بشر بن أب خازم، وشرح قوله:
أ%ت'ن\ز,ل�ها م.ذ}م'ومةv أ%م ت'ذ1يب'ها؟

فقال: أ%ي ت'ن\ه,ب'ها؛ وقال غيه: ت'ث}ب,ت'ها، م1ن قولم ذاب. ل عليه
من الـح.ق> كذا أ%ي و.ج.ب. وث%ـب.ت..

 وذاب. عليه من ال4م\ركذا ذ%و\باv: وج.ب.، كما قالوا: ج.م.د. وب.ر.د.. وقال ال4صمعي: هو م1ن ذاب.، ن.ق1ـيض ج.م.د.، وأ%صل
الـم.ث%ل ف

eوب. له الـح.ق�الزeب\د1. وف حديث عبدالل9ه: في.ف}ر.ح' الـم.ر\ء� أ%ن ي.ذ
أ%ي ي.ج,ب..

وذاب. الرج'ل إ,ذا ح.م'ق. ب.ع\د. ع.ق}ل�، وظ%ه.ر. فيه ذ%و\بةD أ%ي ح.م\قة. ويقال: ذاب.ت\ حد.ق%ة فلن إ,ذا سال%ت\.
وناقةD ذ%ؤ'وب¬ أ%ي س.م1ـين.ةD، وليست ف غاية1 الس>م.ن,.

والذ©وبان�: بقي_ة� الو.ب.ر؛ وقيل: هو الش_ع.ر على ع'ن'ق, الب.ع1ـي,
وم1ش\ف%ر,ه، وسنذكر ذلك ف الذYيبان1، ل4نما لغتان، وعسى أ%ن يكون م'عاق%بةv، فت.د\خ'ل� كل واحدة{ منهما على صاح1ـب.تها.

وف الديث: م.ن\ أ%س\ل%م. ع.لى ذ%و\بة{، أ%و مأ}ث%ر.ة{، فهي له.
الذ�و\بة: بقي_ة الال ي.س\ت.ذ1يب'ها الرجل� أ%ي ي.س\ت.ب\ق1ـيها؛ والـم.أ}ث%رة: الـم.ك}ر'مة.

والذ�اب': الع.ي\ب'، مثل� الذ�ام,، والذ�ي\م,، والذ�ان1.
ـ�ه أ%ي ي.ض\ف1ر' ذ%وائب.ها؛ قال: والقياس ي'ذ%ئYب'، بالمز، ل4ن عي الذ©ؤ.ابة  وف حديث ابن الـح.ن.ف1ـي_ة: أ%نه كان ي'ذ%و>ب' أ�م

هزة، ولكنه جاء4 غي. مهموز كما جاء4 الذ�وائب، على خلف1 القياس.
 وف حديث الغار: في'ص\ب,ـح' ف ذ�وبان1 الناس,؛ يقال لص.عال1ـيك العرب ول�ص'وص1ها: ذ�وبانD، ل4نم كالذYئ}بان1، وأ%صل

الذ©وبان1 بالمز، ولكنه خ'فYف فان\ق%ل%ب.ت واوا.
>398<ص:

@ذيب: ال4ذ}ي.ب': الاء� الك%ث1ـي'. وال4ذ}ي.ب': الف%ز.ع'.
وال4ذ}ي.ب': الن_شاط�. ال4صمعي: م.ر_ فلنD وله أ%ذ}ي.ب'، قال: وأ%ح\س3ـب'ه



.�يقال أ%ز\ي.ب، بالزاي، وهو الن_شاط
 والذYيبان�: الش_ع.ر الذي يكون على ع'ن'ق, البعي وم1ش\ف%ر,ه؛ والذيبان أ%يضاv: ب.ق1ـي_ة الو.ب.ر,؛ قال شر: ل أ%ع\ر,ف' الذYيبان% إ,ل� ف

ب.ي\ت1 كثي:
ع.س'وف ل4ج\واف1 الف%ل، ح1م\ي.ر,ي_ة *  م.ر,يش، ب,ذ1يبان1 الش_ل1ـيل,، ت.ل1ـيل�ها

وي'ر\و.ى السبيب؛ قال أ%بو عبيد: هو واح1د¬؛ وقال أ%بو وجزة:
ت.ر.ب_ع. أ%ن\ه,ـي. الر_ن\قاء3، حت== ن.ف%ى، ون.ف%ي\ن. ذ1يبان% الش>تاء3

@ذأت: ذ%أ%ته ي.ذ}أ%ته ذ%أ}تاv: خ.ن.ق%ه، مثل د.غ%ته د.غ}تاv. وقال أ%بو
زيد: ذ%أ%ته إ,ذا خ.ن.ق%ه أ%ش.د_ ال%ن\ق, حت أ%د\ل%ع لسان.ه.

@ذعت: ذ%ع.ت.ه ف التراب ي.ذ}ع.ت'ه ذ%ع\تاv: م.ع.ك%ه م.ع\كاv، كأ%نه
ي.غ'ط©ه ف الاء؛ وقيل: هو أ%ش.دe ال%ن\ق. وذ%ع.ت.ه ذ%ع\تاv إ,ذا

خ.ن.ق%ه.والذ�ع\ت': الد_ف}ع الع.نيف، والغ.م\ز' الشديد، والفعل كالفعل؛ وكذلك
ز.م.ته ز.م\تاv إ,ذا خ.ن.قه، وذ%ع.ت.ه، وذ%أ%ط%ه،وذ%ع.طه إ,ذا خ.ن.ق%ه

أ%ش.د_ ال%ن\ق,. وف الديث: أ%ن الشيطان ع.ر.ض. ل ي.ق}ط%ع' ص.لت،
فأ%م\ك%ن.ن ال� منه، ف%ذ%ع.تeه أ%ي خ.ن.ق}ت'ه.

والذ�ع\ت' والد_ع\ت'، بالذال والدال: الدفع العنيف.
@ذعلت: قال ف ترجة ذعلب: وأ%ما قول أ%عراب من بن عوف بن سعد:

ص.ف}ق%ة� ذي ذ%عال1ت{ س.م'ول,،
ب.ي\ع. ام\ر,ئ� ليس ب'س\ت.ق1يل

وقيل: هو يريد الذ�عال1ب.، فينبغي أ%ن يكونا لغتي، وغي' ب.عيد{ أ%ن
ت'ب\د.ل التاء� من الباء، إ,ذ قد أ�بدلت من الواو، وهي شريكة الباء ف

الشفة؛ قال ابن جن: والوجه أ%ن تكون التاء بدلv من الباء، ل4ن الباء4
أ%كثر استعمالv، كما ذكرنا أ%يضاv من إ,بدالم الياء من الواو.
@ذمت: ذ%م.ت. ي.ذ}م1ت' ذ%م\تاv: ه'ز,ل% وت.غ.ي_ر؛ عن أ%ب مالك.

@ذيت: أ%بو عبيدة: يقولون كان من ال4م\ر ذ%ي\ت41 وذ%ي\ت.3: معناه
ك%ي\ت.3 وك%ي\ت.3. وف حديث عمران والرأ%ة والزادتي: كان من أ%مره ذ%ي\ت.

وذ%ي\ت.، وهي من أ%لفاظ الكنايات.

@ذأج: ذ%ئ1ج. من الشراب وذ%أ%ج. ي.ذ}أ%ج' ذ%أ}جاv وذ%أ%جاv: أ%كث%ر..
والذ�أ}ج': ال%ر\ع' الشديد. والذ�أ}ج': الشeرب'؛ عن أ%ب حنيفة. وذ%أ%ج.

إ,ذا أ%كثر من شرب الاء3. وذ%أ%ج. الاء4 ي.ذ}أ%ج'ه ذ%أ}جاv إ,ذا



ج.ر.ع.ه ج.ر\عاv شديداv؛ قال:
خ.وام1صاv ي.ش\ر.ب\ن. ش'ر\باv ذ%أ}ج.ا،

ل ي.ت.ع.ي_ف}ن. ال�جاج. ال%أ}ج.ا
وذ%ئ1ج. من الشراب ومن اللب أ%و ما كان إ,ذا أ%كثر منه. الفراء�:

ذ%ئ1ج. وض.ئ1م. وص.ئ1ب. وق%ئ1ب. إ,ذا أ%كثر من شرب الاء. التهذيب: وذ%أ%ج.
:vخرقه. وذ%أ%ج.ه' ذ%أ}جا :vوذ%أ%ج. الس>قاء4 ذ%أ}جا .vإ,ذا شرب قليل

نفخه؛ وقال ال4صمعي: إ,ذا ن.ف%خ\ت. فيه ت.خ.ر_ق. أ%و ل يتخرق. وذ%أ%ج.
النار. ذ%أ}جاv وذ%أ%جاv: ن.ف%خ.ها، وقد روي ذلك بالاء3. وذ%أ%ج.ه'
ذ%أ}جاv وذ%أ%جاv: ق%ت.ل%ه؛ عن كراع. التهذيب: وذ%أ%ج.ه إ,ذا ذبه.

@ذبج: الذ©وباج': مقلوب عن ال�وذاب,، وهو الطعام الذي ي'ش.ر_ح'. ف
ترجة جذب: حكى يعقوب أ%ن رجلv دخل على يزيد بن, م1ز\ي.د{ فأ%كل عنده

طعاماv، فخرج وهو يقول: ما أ%ط}ي.ب. ذ�وباج. ال4ر'ز> ب,جآجئ1 ال3و.ز>
.Yيريد ما أ%طيب ج'وذ%اب. ال�ر\ز, بص'د'ور الب.ط

@ذجج: التهذيب: ابن ال4عراب: ذ%ج_ الرجل� إ,ذا ق%د1م. من سفر، فهو
ذاجÒ. أ%بو عمرو: ذ%ج_ إ,ذا ش.ر,ب..

@ذحج: الذ�ح\ج': كالس_ح\ج' س.واءé. وقد ذ%ح.ج.ه وذ%ح.ج.ت\ه' الريح:
ج.ر_ته من موضع إ,ل موضع وحركته. وذ%ح.ج.ه' ذ%ح\جاv: ع.ر.ك%ه'، والدال لغة

وقد تقدم. وذ%ح.ج.ت1 الرأ%ة بولدها: رمت به عند الولدة. وأ%ذ}ح.ج.ت1
الرأ%ة على ولدها: أ%قامت. وم.ذ}ح1ج¬: مال1ك¬ وطيئD، س>يا بذلك ل4ن
أ�مهما لا هلك بعلها أ%ذ}ح.ج.ت\ على اب\ن.ي\ها ط%ي>ئ{ ومالك{ هذين، فلم

تتزو_ج\ ب.ع\د. أ�د.د{. روى ال4زهري عن ابن ال4عراب، قال: و.ل%د.
أ�د.د' بن' زيد1 بن, م'ر_ة% بن, ي.ش\ج'ب. م'ر_ة% وال4ش\ع.ر.، وأ�مeهما

د.ل�ة� ب,ن\ت' ذي م.ن\ج,ش.ان% الميي فهلكت، ف%خ.ل%ف. على أ�ختها
م'د1ل�ة% فولدت مالكاv وط%ي>ئاv واسه ج.ل}ه.م.ة�، ث هل%ك. أ�د.د' فلم
.vوأ%قامت على ولديها مالك وط%ي>ئ{ م.ذ}ح1جا ،�تتزوج م'د1ل�ة

vمالك{ وط%ي>ئ{ م.ذ}ح1جا eم�وم.ذ}ح1ج¬: اسم أ%ك%م.ة{، قيل با سيت أ
ث صار اساv للقبيلة؛ قال ابن سيده: وال4و_ل أ%عرف. وقال الوهري ف

فصل اليم من حرف اليم مذحج ترجةv، قال ف نصها: مذحج مثال مسجد أ%بو
قبيلة من اليمن وهو م.ذ}ح1ج' ابن' ي'حاب,ر. بن, مالك1 بن ز.ي\د1 بن

كه\لن% بن س.ب.إ. قال سيبويه: اليم من نفس الكلمة، هذا نص الوهري. ووجدت' ف



حاشية النسخة ما صورته: هذا غلطD منه على سيبويه، إ,نا هو م.أ}ج.ج¬ جعل
ميمها أ%صلv كم.ه\د.د{، لول ذلك لكان م.أ%جìا وم.ه.دìا ك%م.ف%ر¼،

وف الكلم ف%ع\ل%لD ج.ع\ف%ر¬ وليس فيه ف%ع\ل1لD، ف%م.ذ}ح1ج¬ م.ف}ع1لD ليس
إ,ل�، وك%م.ذ}ح1ج� م.ن\ب,ج¬ يكم على زيادة اليم بالكثرة وعدم

النظي.
@ذرج: أ%ذ}ر'ج': مدينة الس_ر.اة1؛ وقيل: إ,نا هي أ%د\ر'ح 

(* قوله «وقيل
إ,نا هي أ%درح» أ%ي بالدال والاء الهملتي، وانظر ياقوت، فإ,نه صوب

هذا القيل وخطأ ما قبله وأ%طال ف ذلك.).
@ذعج: الذ�ع\ج': الد_ف}ع' الشديد وربا كن به عن النكاح. يقال:

ذ%ع.ج.ها ي.ذ}ع.ج'ها ذ%ع\جاv. قال ال4زهري: ل أ%سع الذ�ع\ج. لغي ابن دريد
وهو من مناكيه.

@ذل: ذ%ل%ج. الاء4 ف حلقه: ج.ر.ع.ه' وكذلك ز.ل%ج.ه'.
@ذوج: ذ%اج. الاء4 ذ%و\جاv: ج.ر.ع.ه' ج.ر\عاv شديداv. وذ%اج. ي.ذ�وج'

ذ%و\جاv: أ%سرع، ال4خية عن كراع.
@ذيج: ذاج. ي.ذ1يج' ذ%ي\جاv: مر_ مر�اv سريعاv، عن كراع.

�@ذيذج: التهذيب ف الرباعي: شر: الذ�ي\ذ%ج.ان� ال3بل ت.ح\م1ل
ح'م'ول%ة% التeج_ار,؛ وأ%نشد:

إ,ذا وج.د\ت. الذ�ي\ذ%جان% الد_ار,ج.ا،
رأ%ي\ت.ه' ف كلY ب.ه\و� دام1ج.ا

@ذأح: ذ%أ%ح. الس>قاء4 ذ%أ}حاv: نفخه؛ عن كراع.
@ذبح: الذ�ب\ح': ق%ط}ع' ال�ل}ق�وم من باطن� عند الن_ص1يل، وهو موضع

الذ�ب\ح, من ال%ل}ق. والذ�ب\ح': مصدر ذ%ب.ح\ت' الشاة؛ يقال: ذ%ب.حه
ي.ذ}ب.ح'ه ذ%ب\حاv، فهو م.ذ}بوح وذ%ب,يح من قوم ذ%ب\ح.ى وذ%باح.ى، وكذلك

التيس والكبش من ك1باش� ذ%ب\ح.ى وذ%باح.ى.
والذ�ب,يحة: الشاة الذبوحة. وشاة ذ%ب,يحة، وذ%ب,يح¬ من ن,عاج ذ%ب\ح.ى

وذ%باح.ى وذ%بائح، وكذلك الناقة، وإ,نا جاء4ت ذبيحة بالاء لغلبة السم
عليها؛ قال ال4زهري: الذبيحة اسم لا يذبح من اليوان، وأ�نث ل4نه ذهب

به مذهب ال4ساء ل مذهب النعت، فإ,ن قلت: شاة ذ%بيح¬ أ%و كبش ذبيح أ%و
نعجة ذبيح ل تدخل فيه الاء ل4ن ف%ع1يلv إ,ذا كان نعتاv ف معن مفعول



يذك�ر، يقال: امرأ%ة قتيل وكفÒ خضيب؛ وقال ال4زهري: الذبيح الذبوح،
وال�نثى ذبيحة وإ,نا جاءت بالاء لغلبة السم عليها.

 vوف حديث القضاء: من و.ل% قاضيا
(* قوله «من ول قاضياv إل» كذا

بالصل والنهاية.) فكأ%نا ذ�ب,ح. بغي سكي؛ معناه التحذير من طلب القضاء
وال1رص, عليه أ%ي من ت.ص.د_ى للقضاء وتوله فقد ت.ع.ر_ض. للذبح فليحذره؛

والذبح ههنا ماز عن اللك فإ,نه من أ%س\ر.ع, أ%سباب,ه، وقوله: بغي
سكي، يتمل وجهي: أ%حدها أ%ن الذبح ف الع'ر\ف إ,نا يكون بالسكي، فعدل

عنه ليعلم أ%ن الذي أ%راد به ما ي'خاف' عليه من هلك دينه دون هلك
بدنه، والثان أ%ن الذ�ب\ح. الذي يقع به راحة الذبيحة وخلصها من ال4ل

إ,نا يكون بالسكي، فإ,ذا ذ�ب,ح. بغي السكي كان ذبه تعذيباv له، فضرب به
الثل ليكون أ%بلغ% ف ال%ذ%ر, وأ%ش.د_ ف الت_و.قYي منه.

وذ%ب_ح.ه: كذ%ب.ح.ه، وقيل: إ,نا ذلك للدللة على الكثرة؛ وف التنزيل:
ي'ذ%ب>ح'ون أ%بناء4كم؛ وقد قرئ: ي.ذ}ب.ح'ون أ%بناء4كم؛ قال أ%بو

إ,سحق: القراءة التمع عليها بالتشديد، والتخفيف شاذ، والقراءة التمع عليها
بالتشديد أ%بلغ ل4ن ي'ذ%ب>ح'ون للتكثي، وي.ذ}ب.ح'ون ي.ص\ل�ح أ%ن يكون

للقليل والكثي، ومعن التكثي أ%بلغ.
والذYب\ح': اسم ما ذ�ب,ح.؛ وف التنزيل: وفديناه ب,ذ1ب\ح عظيم؛ يعن

كبش إ,براهيم، عليه السلم. ال4زهري: معناه أ%ي بكبش ي'ذ}ب.ح'، وهو الكبش
الذي ف�د1ي. به إ,سعيل� بن خليل ال، صلى ال عليهما وسلم. ال4زهري:

الذYب\ح' ما أ�ع1د_ للذ�ب\ح، وهو بنزلة الذ�ب,يح والذبوح.
والذYب\ح': الذبوح، هو بنزلة الطYح\ن بعن الطحون، والق1ط}ف1 بعن

ال%ق}ط�وف؛ وف حديث الضحية: فدعا ب,ذ1ب\ح� فذ%ب.ح.ه؛ الذبح، بالكسر: ما
ي'ذ}ب.ح' من ال4ضاح1ي� وغيها من اليوان، وبالفتح الفعل منه.

.vواذ�ب.ح. القوم': اتذوا ذبيحة، كقولك اط�ب.خ'وا إ,ذا اتذوا طبيخا
وف حديث أ�م> ز.ر\ع: فأ%عطان من كل ذابة ز.و\جاv؛ هكذا ف رواية أ%ي

أ%عطان من كل ما يوز ذ%ب\ح'ه من ال3بل والبقر والغنم وغيها، وهي
فاعلة بعن مفعولة، والرواية الشهورة بالراء والياء من الرواح.

وذ%بائح' الن�: أ%ن يشتري الرجل الدار أ%و يستخرج ماء العي وما أ%شبهه
فيذبح لا ذبيحة للطYي.ر.ة؛ وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، نى



عن ذبائح الن؛ كانوا إ,ذا اش\ت.ر.و\ا داراv أ%و استخرجوا عيناv أ%و
ب.ن.و\ا ب'نياناv ذبوا ذبيحة، مافة أ%ن تصيبهم الن فأ�ضيفت الذبائح

إ,ليهم لذلك؛ معن الديث أ%نم يتطيون إ,ل هذا الفعل، مافة أ%نم إ,ن ل
يذبوا أ%و يطعموا أ%ن يصيبهم فيها شيء من الن يؤذيهم، فأ%بطل النب، صلى

ال عليه وسلم، هذا ونى عنه.
وف الديث: كل© شيء ف البحر م.ذ}بوح' أ%ي ذ%ك1ي� ل يتاج إ,ل

الذبح.وف حديث أ%ب الدرداء: ذ%ب\ح' ال%م\ر, ال1ل}ح' والشمس' والن>ينان�؛
الن>ينان: جع نون، وهي السمكة؛ قال ابن ال4ثي: هذه صفة م'ر>ي¼ يعمل
ف الشام، يؤ\خذ ال%م\ر' فيجعل فيه اللح والسمك ويوضع ف الشمس،

فتتغي المر إ,ل طعم ال�ر>ي>، فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل إ,ل
ال%لYي_ة؛ يقول: كما أ%ن اليتة حرام والذبوحة حلل فكذلك هذه ال4شياء

ذ%ب.ح.ت1 ال%م\ر. فحل9ت، واستعار الذ�ب\ح. لل3ح\لل. والذ�ب\ح' ف ال4صل:
.eالش_ق

وال1ذ}ب.ح': السكي؛ ال4زهري: ال1ذ}ب.ح': ما ي'ذ}ب.ح' به الذبيحة من
ش.ف}ر.ة وغيها.

وال%ذ}ب.ح': موضع الذ�ب\ح, من ال�ل}قوم.
والذ�ابح': شعر ينبت بي الن_ص1يل وال%ذ}ب.ح.

والذ©باح' والذYب.ح.ة� والذ©ب.ح.ة�: و.ج.ع ال%ل}ق كأ%نه ي.ذ}ب.ح'،
ول يعرف الذ�ب\ح.ة بالتسكي 

(* قوله «ول يعرف الذبة بالتسكي» أي مع
فتح الذال. واما بضمها وكسرها مع سكون الباء وكسرها وفتحها فمسموعة
كالذباح بوزن غراب وكتاب كما ف القاموس.) الذي عليه العامة. ال4زهري:

الذ�ب.ح.ة، بفتح الباء، داء يأ}خذ ف ال%لق, وربا قتل؛ يقال أ%خذته الذ©ب.حة
والذYب.حة. ال4صمعي: الذ©ب\حة�، بتسكي الباء: وجع ف اللق؛ وأ%ما

الذ©ب.ح'، فهو نبت أ%حر. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، ك%وى أ%س\ع.د. بن. ز'ر.ار.ة ف ح.ل}ق1ه من الذ©,ب\حة؛ وقال: ل أ%د.ع'

�ف نفسي ح.ر.جاv من أ%س\ع.د.؛ وكان أ%بو زيد يقول: الذYب.ح.ة
والذ©ب.حة لذا الداء، ول يعرفه باسكان الباء؛ ويقال: كان ذلك مثل الذYب\حة

على الن_ح\ر؛ مثل يضرب للذي ت1خال�ه صديقاv فإ,ذا هو عدو� ظاهر العداوة؛
وقال ابن شيل: الذYب\ح.ة ق%ر\حة ترج ف حلق ال3نسان مثل الذYئ}ب.ة1



الت تأ}خذ المار؛ وف الديث: أ%نه عاد الب.ر.اء4 بن م.ع\ر'ور وأ%خذته
الذ©ب.حة فأ%مر م.ن ل%ع.ط%ه بالنار؛ الذ©ب.حة: وجع يأ}خذ ف اللق من

الد_م,، وقيل: هي ق%ر\ح.ة تظهر فيه فينسد� معها وينقطع النف%س
ف%ت.ق}ت'ل.والذ�ب.اح: القتل أ%ي�اv كان. والذYب\ح': القتيل. والذ�ب\ح': الش_ق.

:eب,ح؛ قال منظور بن م.ر\ث%د{ ال4س.د1ي�وكل ما ش'ق_، فقد ذ
يا ح.ب_ذا جاريةD من ع.ك>
ت'ع.قYد' ال1ر\ط% على م1د.ك>،

ش1ب\ه كث1يب, الر_م\ل, غ%ي\ر. ر.ك>،
كأ%ن� بي ف%كYها والف%ك>،

ف%أ}ر.ة% م1س\ك{، ذ�ب,ح.ت\ ف س'ك>
أ%ي ف�ت1ق%ت\، وقوله: غي ر.ك_، ل4نه خال� من الكثيب.

وربا قالوا: ذ%ب.ح\ت' الد_ن� أ%ي ب.ز.ل}ت'ه؛ وأ%ما قول أ%ب ذؤيب ف
صفة خر:

إ,ذا ف�ض_ت\ خ.وات1م'ها وب'ج_ت\،
يقال لا: د.م' الو.د.ج, الذ�بيح

فإ,نه أ%راد الذبوح عنه أ%ي الشقوق من أ%جله، هذا قول الفارسي؛ وقول
:vأ%ب ذؤيب أ%يضا

وس1ر\ب� ت.ط%ل�ى بالعبي, كأ%نه
دماء� ظ1باء�، بالنeحور,، ذ%ب,يح'

ذبيح: وصف للدماء،وفيه شيئان: أ%حدها وصف الدم بأ%نه ذبيح، وإ,نا
الذبيح صاحب الدم ل الدم، والخر أ%نه وصف الماعة بالواحد؛ فأ%ما وصفه الدم

بالذبيح فإ,نه على حذف الضاف أ%ي كأ%نه دماء ظ1باء بالنeحور ذبيح
ظباؤ'ه، ث حذف الضاف وهو الظباء فارتفع الضمي الذي كان مروراv لوقوعه

موقع الرفوع الذوف لا استتر ف ذبيح، وأ%ما وصفه الدماء وهي جاعة
بالواحد ف1ل4ن فعيلv يوصف به الذكر والؤ.نث والواحد وما فوقه على صورة

واحدة؛ قال رؤبة:
د.ع\ها فما الن_ح\و,يe من ص.ديق1ها

وقال تعال: إ,ن� رحة ال قريب من السني.
والذ�ب,يح': الذي ي.ص\ل�ح أ%ن يذبح للنeس'ك؛ قال ابن أ%حر:

،vت'ه\د.ى إ,ليه ذ1راع' الب.ك}ر, ت.ك}ر,م.ة



إ,م_ا ذ%ب,يحاv، وإ,م_ا كان% ح'ل�ما
vمه حي�ا�ويروى حل�نا. وال�ل�ن�: ال%د\ي' الذي يؤخذ من بطن أ

فيذبح، ويقال: هو الصغي من أ%ولد العز؛ ابن بري: ع.ر_ض. ابن' أ%حر ف
هذا البيت برجل كان ي.ش\ت1مه ويعيبه يقال له سفيان، وقد ذكره ف أ%و�ل

القطوع فقال:
ن'ب>ئ}ت' س'ف}يان% ي.ل}حانا وي.ش\ت1منا،

وال� ي.د\ف%ع' عن_ا ش.ر_ س'ف}يانا
وتذابح. القوم' أ%ي ذب.ح. بعض'هم بعضاv. يقال: الت_ماد'ح الت_ذاب'ح'.

وال%ذ}ب.ح': ش.قÒ ف ال4رض م1ق}دار' الش>ب\ر ونوه. يقال: غاد.ر.
الس_ي\ل� ف ال4رض أ%خاديد. وم.ذابح.. والذ�بائ1ح': شقوق ف أ�صول

أ%صابع الر>ج\ل ما يلي الصدر، واسم ذلك الداء الذ©باح'، وقيل: الذ©ب_اح،
بالضم والتشديد. والذ©باح': ت.ح.4زeز وت.ش.ق©ق بي أ%صابع الصبيان من

التراب؛ ومنه قولم: ما دونه شوكة ول ذ�باح، ال4زهري عن ابن ب'ز'ر\ج:
الذ©ب_اح' ح.زÒ ف باطن أ%صابع الر>ج\ل ع.ر\ضاv، وذلك أ%نه ذ%ب.ح.

ال4صابع وقطعها ع.ر\ضاv، وجعه ذ%بابيح'؛ وأ%نشد:
ح1رÒ ه1ج.فÒ م'ت.جاف{ م.ص\ر.ع'ه\،

به ذ%باب,يح' ون.ك}ب¬ ي.ظ}ل%ع'ه\
وكان أ%بو اليثم يقول: ذ�باح¬، بالتخفيف، وينكر التشديد؛ قال ال4زهري:

والتشديد ف كلم العرب أ%كثر، وذهب أ%بو اليثم إ,ل أ%نه من ال4دواء
الت جاءت على ف�ع.ال.

وال%ذ%اب,ح': من السايل، واحدها م.ذ}ب.ح، وهو م.س3يل يسيل ف س.ن.د{
أ%و على ق%رار, ال4رض، إ,نا هو جري' السيل بعضه على أ%ثر بعض، وع.ر\ض'

ال%ذ}ب.ح, ف1ت\ر¬ أ%و ش1ب\ر¬، وقد تكون ال%ذابح خ1ل}ق%ةv ف ال4رض
الستوية لا كهيئة النهر يسيل فيه ماؤ'ها فذلك ال%ذ}ب.ح'، وال%ذ%اب,ح'

تكون ف جيع ال4رض ف ال4ودية وغي ال4ودية وفيما تواطأ% من ال4رض؛
وال%ذ}ب.ح' من ال4نار: ض.ر\ب¬ كأ%نه ش.قÒ أ%و انشق. وال%ذ%اب,ح':

الاريب' سيت بذلك للق%رابي.
وال%ذ}ب.ح': ال1ح\ر.اب' وال%ق}ص'ورة ونوها؛ ومنه الديث: لا كان

ز.م.ن' ال�ه.ل�ب أ�ت1ي. م.ر\وان� برجل ار\ت.د_ عن ال3سلم وك%ع\ب¬
شاهد، فقال ك%ع\ب¬: أ%د\خ1لوه ال%ذ}ب.ح. وضعوا التوراة وح.لYفوه بال؛



حكاه ال%ر.و,يe ف الغ.ريب.ي\ن,؛ وقيل: ال%ذابح' القاصي، ويقال: هي
الاريب ونوها. وم.ذ%ابح' النصارى: بي'وت' ك�ت'بهم، وهو ال%ذ}ب.ح لبيت
كتبهم. ويقال: ذ%ب.ح\ت' ف%أ}ر.ة ال1س\ك1 إ,ذا فتقتها وأ%خرجت ما فيها من

السك؛ وأ%نشد شعر منظور بن م.ر\ث%د{ ال4س.د1ي>:
ف%أ}ر.ة% م1س\ك{ ذ�ب,ح.ت\ ف س'ك>

أ%ي ف�ت1ق%ت\ ف الطيب الذي يقال له س'كe ال1س\ك. وت'سم_ى القاصي'
ف الكنائس: م.ذاب,ح. وم.ذ}ب.حاv ل4نم كانوا يذبون فيها الق�ر\بان%؛

ويقال: ذ%ب.ح.ت\ فلناv ل1ح\ي.ت'ه إ,ذا سالت تت ذ%ق%نه وبدا م'ق%د_م'
ح.نكه، فهو مذبوح با؛ قال الراعي:

من كلY أ%ش\م.ط% م.ذ}ب'وح� ب,ل1ح\ي.ت1ه،
باد1ي ال4داة1 على م.ر\ك�و>ه1 الط�ح1ل,

يصف ق%ي>م. الاء م.ن.ع.ه الو,ر\د..
ويقال: ذ%ب.ح.ت\ه الع.ب\ر.ة� أ%ي خ.ن.ق%ت\ه.

وال%ذ}ب.ح': ما بي أ%صل الف�وق وبي الر>يش.
والذ©ب.ح': نبات¬ 

(* قوله «والذبح نبات إل» كصرد وعنب، وقوله: والذبح
الزر إل كصرف فقط كما ف القاموس.) له أ%صل ي'ق}ش.ر' عنه ق1شر¬ أ%سود'

Dب.ح.ة�فيخرج أ%بيض، كأ%نه خ.ر.ز.ة بيضاء� ح'ل}و طيب يؤكل، واحدته ذ
وذ1ب.ح.ةD؛ حكاه أ%بو حنيفة عن الفراء؛ وقال أ%بو حنيفة أ%يضاv: قال أ%بو

عمرو الذYب.حة شجرة تنبت على ساق ن.بتاv كالك�ر_اث، ث يكون لا ز.ه\رة
صفراء، وأ%صلها مثل� ال%ز.رة، وهي ح'ل}وة ولونا أ%حر. والذ©ب.ح':

ال%ز.ر الب.ر>يe وله لون أ%حر؛ قال ال4عشى ف صفة خر:
وش.مول� ت.ح\س3ب' الع.ي\ن'، إ,ذا
ص.ف%ق%ت\ ف د.ن>ها، ن.و\ر. الذ©ب.ح\

ويروى: ب'ر\د.تا لون الذ©ب.ح\. وبردتا: لونا وأ%علمها، وقيل: هو
نبات يأ}كله النعام. ثعلب: الذ©ب.ح.ة والذ©ب.ح' هو الذي ي'شبه الك%مأ%ة%؛

قال: ويقال له الذYب\ح.ة والذYب.ح'، والضم أ%كثر، وهو ض.رب¬ من
الكمأ%ة بيض؛ ابن ال4ثي: وف شعر كعب بن م'ر_ة:

إ,ن ل4ح\س3ب' قول%ه وف1عال%ه
يوماv، وإ,ن طال الزمان�، ذ�باحا



قال: هكذا جاء ف رواية. والذ©باح': القتل، وهو أ%يضاv نبت ي.ق}ت'ل
آكله، والشهور ف الرواية رياحا. والذ©ب.ح' والذ©باح': نبات من الس_م>؛

وأ%نشد:
ول%ر'ب_ م.ط}ع.م.ة{ تكون� ذ�باحا

(* قوله «ولرب مطعمة إل» صدره كما ف ال4ساس «واليأس ما فات يعقب
راحة» والشعر للنابغة.)

وقال رؤبة:
ي.س\ق1يهم'، من خ1ل%ل, الص>فاح,،
كأ}ساv من الذYيفان والذ©باح,

وقال ال4عشى:
ولكن\ ماء� ع.ل}ق%م.ة{ بس.ل}ع�،

ي'خاض' عليه من ع.ل%ق, الذ©باح,
وقال آخر:

إ,نا قول�ك. س.مÒ وذ�ب.ح\
ويقال: أ%صابه موت ز'ؤام وذ�واف وذ�باح¬؛ وأ%نشد لبيد:

كأ}ساv من الذYيفان1 والذ©باح,
وقال: الذ©باح' الذ©ب.ح'؛ يقال: أ%خذهم بنو فلن بالذ©باح, أ%ي

ذ%ب.ح'وهم.
والذ©ب.ح' أ%يضاv: ن.و\ر¬ أ%حر. وح.ي_ا ال هذه الذ©ب.حة أ%ي هذه

الطلعة.
وس.ع\د¬ الذ�اب,ح': منزل من منازل القمر، أ%حد السعود، وها كوكبان
ن.ي>ر.ان بينهما مقدار' ذ1راع� ف ن.ح\ر واحد، منهما ن.ج\م¬ ص.غي قريب¬

منه كأ%نه يذبه، فسمي لذلك ذاباv؛ والعرب تقول: إ,ذا طلع الذابح ان\ح.ج.ر
النابح.

وأ%صل� الذ�ب\ح: الش_ق؛ ومنه قوله:
كأ%ن� ع.ين.ي_ فيها الص_اب' م.ذ}ب'وح'

أ%ي مشقوق معصور.
وذ%ب_ح الرجل�: طأ}طأ% رأ}سه للركوع ك%دب_ح.، حكاه الروي ف

الغريبي، والعروف الدال. وف الديث: أ%نه نى عن التذبيح ف الصلة، هكذا جاء
ف رواية{، والشهور بالدال الهملة؛ وحكى ال4زهري عن الليث، قال: جاء



عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى عن أ%ن ي'ذ%ب>ح. الرجل� ف صلته
كما ي'ذ%ب>ح' المار'، قال: وقوله أ%ن ي'ذ%ب>ح.، هو أ%ن يطأ}طئ رأ}سه

ف الركوع حت يكون أ%خفض من ظهره؛ قال ال4زهري: صح_ف الليث الرف،
والصحيح ف الديث: أ%ن يدب>ح الرجل ف الصلة، بالدال غي معجمة كما رواه

أ%صحاب أ%ب عبيد عنه ف غريب الديث، والذال خطأD ل شك فيه.
والذ�ابح: م1يس.م¬ على ال%ل}ق ف ع'ر\ض الع'ن'ق. ويقال للس>م.ة1:

ذابح¬.
@ذحح: الذ�حe: الش_قe، وقيل: الد_قe، كلها عن كراع.

ورجل ذ�ح\ذ�ح¬ وذ%ح\ذ%اح¬: قصي، وقيل: قصي عظيم البطن، وال�نثى
بالاء؛ قال يعقوب: ول�ا دخل برأ}س السي بن علي، عليهما السلم، على يزيد

بن معاوية، حضره فقيه من فقهاء الشام فتكلم ف السي، عليه السلم،
وأ%ع\ظ%م. ق%ت\ل%ه، فلما خرج قال يزيد: إ,ن� فقيهكم هذا لذ%ح\ذاح¬؛ عابه
بالق1ص.ر, وع1ظ%م, الب.ط}ن, حي ل يد ما ي.ع1يب'ه به؛ قال ال4زهري: قال

أ%بو عمرو: الذ�حاذ1ح' الق1صار' من الرجال، واحدهم ذ%ح\ذاح¬؛ قال: ث رجع
إ,ل الدال، وهو الصحيح، وقد تقدم، والذ�ح\ذ%حة�: تقار'ب' ال%ط}و مع

س'ر\ع.ته.
وذ%ح\ذ%ح.ت1 الر>يح' التراب: س.ف%ت\ه.

@ذذح: الذ�و\ذ%ح': الذي يقضي شهوته قبل أ%ن يصل إ,ل الرأ%ة.
@ذرح: ذ%ر_ح. الشيء4 ف الريح: كذ%ر_اه؛ عن كراع. وذ%ر_ح. الزعفران%

وغيه ف الاء3 ت.ذ}رياv: جعل فيه منه شيئاv يسياv. وأ%ح\م.ر'
ذ%ر,ييÒ: شديد المرة؛ قال:
من الذ�ر,ي1ي_ات1 ج.ع\داv آر,كا

(.vأ%نشده الوهري ضخما «vقوله «جعدا *)
وقد استشهد بذا البيت على معن آخر.

والذ�ر,ي1ي_ات' من ال3بل: منسوبات إ,ل فحل يقال له ذ%ر,يح¬؛ وأ%نشد
البيت الذكور.

وال�ذ%ر_ح' من اللب: ال%ذ1يق' الذي أ�ك}ث1ر. عليه من الاء.
وذ%ر_ح. إ,ذا ص.ب_ ف لبنه ماء ليكثر. أ%بو زيد: ال%ذ1يق' والض_ي\ح'

وال�ذ%ر_ح' والذ�ر.اح' والذ©لح' وال�ذ%ر_ق'، كل©ه: من اللب الذي م'ز,ج.
بالاء.



أ%بو عمرو: ذ%ر_ح. إ,ذا ط%ل%ى إ,داوته الديدة بالطي لت.ط1يب.
رائحت'ها؛ وقال ابن ال4عراب: م.ر_خ. إ,داوته، بذا العن.

والذ�ر,ية: ال%ض\ب.ة. والذ�ر,يح'. ال1ضاب'.
والذ�ر.ح': شجر تتخذ منها الر>حالة.

وبنو ذ%ر,يح: قوم¬، وف التهذيب: بنو ذ%ر,يح من أ%حياء العرب.
وأ%ذ}ر'ح': موضع؛ وف حديث ال%و\ض: بي ج.ن\ب.ي\ه كما بي ج.ر\باء4

وأ%ذ}ر'ح.، بفتح المزة وضم الراء وحاء مهملة، قرية بالشام وكذلك ج.ر\ياء�؛
قال ابن ال4ثي: ها قريتان بالشام بينهما مسية ثلث ليال.

والذ©راح' والذ�ر,ية والذ©ر.ح\ر.ح.ة والذ©ر.ح\ر.ح' والذ©ر'وح\ر'ح'
والذ©ر_ح\ر.ح' والذ©رeوح.ة والذ©رeوح'، رواها كراع عن اللحيان،

كل ذلك: د'و.ي\ب_ة أ%عظم من الذباب شيئاv، م'ج.ز_ع¬ م'ب.ر\ق%ش¬ ب'م\رة
وسواد وصفرة، لا جناحان تطي بما، وهو س.مÒ قاتل، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن

ي.ك}س3روا ح.د_ س.م>ه خلطوه بالع.د.س, فيصي دواء لن عض_ه الك%لب'
الك%ل1ب': والمع ذ�ر_اح¬ 

(* قوله «والمع ذر�اح» كذا بالصل بذا الضبط،
والذي يظهر أ%نه تريف عن ذرارح، بدليل الشاهد وان ثبت ف شرح القاموس حيث

قال: والمع ذر�اح كما ف اللسان، قال أبو حات: الذراريح الوجه، وإنا
يقال ذرارح ف الشعر اهـ.) وذ%ر.ار,يح'؛ قال:

فلما رأ%ت\ أ%ن ل ي'ج,يب. د'عاء4ها،
س.ق%ت\ه، على ل%و\ح�، د1ماء4 الذ�رار,ح

ال4زهري عن اللحيان: الذ©ر\ن'وح لغة ف الذYر>يح. والذ©ر.ح\ر.ح'
أ%يضاv: السم القاتل؛ قال:

قالت له: و.ر\ياv، إ,ذا ت.ن.ح\ن.ح\،
يا ليت.ه ي'س\ق%ى على الذ©ر.ح\ر.ح\

وطعام م'ذ%ر_ح: م.س\م'وم، وف التهذيب: طعام م.ذ}ر'وح.
وذ%ر.ح. طعام.ه إ,ذا جعل فيه الذ�راريح؛ قال سيبويه: واحد الذ�رار,يح
ذ�ر.ح\ر.ح¬ وليس عنده ف الكلم ف�عeول بواحدة، وكان يقول س.بeوح
ق%دeوس، بفتح أ%ولما. وذ�ر.ح\ر.ح¬ ف�ع.ل}ع.لD، بضم الفاء وفتح العيني،

فإ,ذا صغ_رت. حذفت اللم ال�ول، وقلت ذ�ر.ي\ر,ح¬، ل4نه ليس ف الكلم
ف%ع\ل%ع¬ إ,ل� ح.د\ر.د¬. ال4زهري عن أ%ب عمرو: الذ%راريح تنبسط على



.Dال4رض، ح'م\ر¬ ، واحدتا ذ%ر,ية
@ذقح: ال4زهري خاصة قال ف نوادر ال4عراب: فلن م'ت.ذ%قYح¬ للشر

وم'ت.ف%قYح¬ وم'ت.ن.قYح وم'ت.ق%ذYذ وم'ت.ز.لYم وم'ت.ش.ذYب¬ وم'ت.ح.ذYف¬
وم'ت.ل%قYح¬، بعن واحد.

@ذوح: الذ�و\ح': الس_و\ق الشديد والسي العنيف؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة%
:vنبشت قبا vالذل يصف ضبعا

فذاح.ت\ بالو.تائر,، ث ب.د_ت\
�يد.يها، عند. جان,ب,ه1، ت.ه,يل

قوله: فذاحت أ%ي مرت مر�اv سريعاv. والوتائر: جع و.ت1ية، الطريقة من
ال4رض. وب.د_ت\: ف%ر_قت.

وذاح. إ,بله ي.ذ�وحها ذ%و\حاv: جعها وساقها سوقاv عنيفاv، ول يقال ذلك
vف النس، إ,نا يقال ف الال إ,ذا حازه. وذاح.ت\ هي: سارت سيا

عنيفاv. وذاحه ذ%و\حاv وذو_ح.ه: فر_قه. وذ%و_ح إ,بله وغنمه: بد_دها؛ عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ل اب\ش1ري بالبيع, والت_ذ}و,يح,
فأ%نت1 مال� الش_وه1 والق�ب'وح,

وكل ما فر_قه، فقد ذ%و_ح.ه؛ وأ%نشد ال4زهري:
على ح.قYنا ف كلY يوم� ت'ذ%و>ح'

@ذيح: ابن ال4ثي ف حديث ع.لي¼: كان ال4شعث� ذا ذ%ي\ح�؛ الذ�يح':
الك1ب\ر'.

@ذخخ: رجل ذ%خ\ذاخ¬: ي'ن\ز,ل� قبل ال1لط1. ابن ال4عراب: رجل
ذ%و\ذ%خ¬، وهو الزeم.ل1ق' الذي ي'ن\ز,ل� قبل أ%ن ي'ف}ض1ي. إ,ل

الرأ%ة.
.�@ذوخ: ابن ال4عراب: الذ�و\ذ%خ' والو.خ\واخ' الع1ذ}ي.و\ط

@ذيخ: الذYيخ': الذكر' من الض�باع الكثي الشعر، والمع أ%ذ}ياخ وذ�يوخ¬
وذ1ي.خ.ةD، وال�نثى, ذ1ية؛ والمع ذ1يات ول ي'ك%س_ر؛ قال جرير:

مثل الضب>اع, ي.س'ف}ن. ذ1ياv ذائخا
وف حديث القيامة: وينظر الليل، عليه السلم، إ,ل أ%بيه فإ,ذا هو

بذي,خ� م'ت.ل%طYخ�؛ الذYيخ' ذ%ك%ر' الض1باع,، وأ%راد بالت_ل%ط©خ
الت_ل%ط©خ. برجيعه أ%و بالطي، كما قال ف الديث الخر: ب,ذي,خ� أ%م\د.ر. أ%ي



متلطخ� بال%د.ر,. وف حديث خ'ز.ية: والذYيخ م'ح\ر. ن\ج,ماv أ%ي أ%ن
الس_ن.ة تركت ذكر الضباع متمعاv م'ت.ق%ب>ضاv من شد�ة ال%د\ب.

والذYيخ': ق1ن\و' النخلة، حكاه كراع ف الذال العجمة وجعه ذ1ي.خ.ةD، وقد تقد�م
ف الدال.

.vإ,ذا ل تقبل ال3بار. ول ت.ع\ق1د\ شيئا �ويقال: ذ%ي_خ.ت1 النخلة
وذ%ي_خ.ه ت.ذ}ييخاv: ذل، حكاها أ%بو عبيد وحده، والصواب الدال. وكان شر

يقول: د.ي_خ\ته ذللته، بالدال، من داخ. إ,ذا ذل. والذYيخ': الك1ب\ر,.
وف حديث علي، رضوان ال عليه: كان ال4ش\ع.ث ذا ذ1يخ�، حكاه الروي ف

الغريبي. ويقال: ف فلن ذ1يخ¬ أ%ي ك1ب\ر¬.
وال%ذ}ي.خ.ة�: الذYئاب'. بلسان خ.و\لن%.

@ذرود: ذ1ر\و.د¬: اسم جبل.
@ذود: الذ�و\د: الس_وق والطرد والدفع.

تقول: ذ�د\ت'ه عن كذا، وذاده عن الشيء3 ذ%و\داv وذ1ياداv، ورجل ذائد أ%ي
حامي القيقة دفاع، من قوم ذ�و_ذ{ وذ�و_اد{؛ وز.اد.ه وأ%ذاده: أ%عانه

على الذ�ياد1. وف حديث الوض: إ,ن ل%ب,ع'ق}ر, حوضي أ%ذ�ود' الناس عنه
ل4هل اليمن أ%ي أ%طردهم وأ%دفعهم؛ وف الديث: ل%ي'ذاد.ن� رجال عن حوضي

أ%ي لي'ط}ر.د.ن�، ويروى فل ت'ذاد'ن� أ%ي ل تفعلوا فعلv يوجب طردكم
عنه؛ قال ابن أ%ثي: وال4ول أ%شبه، وف الديث: وأ%ما إ,خواننا بنو

أ�مية فقادة ذاد.ةD؛ الذادة جع ذائد وهو الامي الدافع؛ قيل: أ%راد أ%نم
يذودون عن الرم.

وال1ذ}و.د': اللسان� ل4نه يذاد به عن الع1رض؛ قال عنترة:
،vسيأ}تيكم' من، وإ,ن كنت نائيا

دخان� الع.ل%ن\دى دون بيت، وم1ذودي
قال ال4صمعي: أ%راد بذوده لسانه، وببيته ش.ر.ف%ه؛ وقال حسان بن ثابت:

لسان وسيفي صارمان كلها،
ويبلغ ما ل يبلغ السيف' م1ذ}و.د1ي

وم1ذ}و.د' الثور: قرنه؛ وقال زهي يذكر بقرة:
وي.ذ�بeها عنها بأ%س\ح.م. م1ذ}و.د1

ويقال: ذ1دت فلناv عن كذا أ%ذ�ود'ه أ%ي طردته فأ%نا ذائد وهو م.ذ�ود.
وم.ع\ل%ف' الدابة: م1ذ}و.د'ه؛ قال ابن ال4عراب: ال%ذاد' وال%رادخ



ال%ر\ت.ع؛ وأ%نشد:
ل ت.ح\ب,سا ال%و\ساء4 ف ال%ذاد1

وذ�دت ال3بل أ%ذودها ذ%و\ذاv إ,ذا طردتا وسقتها، والتذويد مثله،
وال�ذ1يد': ال�ع1ي لك على ما ت.ذ�ود'، وهذا كقولك: أ%طلبت الرجل إ,ذا

أ%عنته على ما طلبته، وأ%حلبته أ%عنته على حلب ناقته؛ قال الشاعر:
ناديت' ف القوم: أ%ل م'ذ1يدا؟

والذ�و\د': للقطيع من ال3بل الثلث إ,ل التسع، وقيل: ما بي الثلث
إ,ل العشر؛ قال أ%بو منصور: ونو ذلك حفظته عن العرب، وقيل: من ثلث إ,ل

خس عشرة، وقيل: إ,ل عشرين وف�و.يق. ذلك، وقيل: ما بي الثلث إ,ل
الثلثي، وقيل: ما بي الثنتي والتسع، ول يكون إ,ل9 من ال3ناث دون

الذكور؛ وقال النب، صلى ال عليه وسلم: ليس فيما دون خس ذ%و\د{ من ال3بل
صدقة، فأ%نثها ف قوله خس ذود. قال ابن سيده: الذ�ود مؤ.نث وتصغيه

بغي هاء على غي قياس توهوا به الصدر؛ قال الشاعر:
ذ%و\د' ص.فايا بينها وبين،
ما بي تسع وإ,ل اثنتي،

ي'غ\ن,ين.نا من ع.ي\لة ود.ين
وقولم: الذ�و\د' إ,ل الذ�ود إ,بل يدل على أ%نا ف موضع اثنتي ل4ن
الثنتي إ,ل الثنتي جع؛ قال: وال4ذواد' جع ذ%و\د{، وهي أ%كثر من

الذود ثلث مرات؛ وقال أ%بو عبيدة: قد جعل النب، صلى ال عليه وسلم، ف
قوله ليس ف أ%قل من خس ذود صدقة، جعل الناقة الواحدة ذوداv؛ ث قال:

والذود ل يكون أ%قل من ناقتي؛ قال: وكان حد� خس ذود عشراv من النوق ولكن
vهذا مثل ثلثة فئة يعنون به ثلثة، وكان حد� ثلثة فئة أ%ن يكون جعا

ل4ن الفئة جع؛ قال أ%بو منصور: وهو مثل قولم: رأ%يت ثلثة نفر وتسعة رهط
وما أ%شبهه؛ قال أ%بو عبيد: والديث عام ل4ن من ملك خسة من ال3بل

وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراv كانت أ%و إ,ناثاv، وقد تكرر ذكر الذود ف
الديث، والمع أ%ذواد؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وما أ%ب\ق%ت ال4يام' م, الال, ع1ن\د.نا،
سوى ح1ذ}م أ%ذواد م'ح.ذ�ف%ة الن_سل

معن مذفة النسل: ل نسل لا يبقى ل4نم يعقرونا وينحرونا، وقالوا:
ثلث أ%ذواد وثلث ذ%و\د، فأ%ضافوا إ,ليه جيع أ%لفاظ أ%دن العدد جعلوه



بدلv من أ%ذواد؛ قال الطيئة:
ثلثة� أ%ن'فس� وثلث� ذ%و\د{،

لقد جار الزمان� على عيال
ونظيه: ثلثة ر.ح\ل%ة جعلوه بدلv من أ%رحال؛ قال ابن سيده: هذا كله
قول سيبويه وله نظائر. وقد قالوا: ثلث ذود يعنون ثلث أ%ينق؛ قال

اللغويون: الذود جع ل واحد له من لفظه كالنعم؛ وقال بعضهم: الذود واحد وجع.
وف الثل: الذود إ,ل الذود إل، وقولم ابلى بعن مع أ%ي القليل يضم

.vإ,ل القليل فيصي كثيا
وذ%ي_اد وذو�اد: اسان.

وال%ذ%اد: موضع بالدينة.
والذائد: اسم فرس نيب جد�اv من ن.س\ل, ال%ر'ون؛ قال ال4صمعي: هو

الذائد بن ب'ط%ي, بن بطان بن ال%ر'ون.
@ذأر: ذ%ئ1ر. الرجل�: ف%ز,ع.. وذ%ئ1ر. ذ%أ%راv، فهو ذ%ئ1ر¬: غضب؛ قال

عبيد بن ال4برص:
لا أ%تان عن ت.م1يم� أ%ن_ه'م\

ذ%ئ1ر'وا ل%ق%ت\ل%ى عام1ر�، وت.غ.ض_ب'وا
يعن ن.ف%ر'وا من ذلك وأ%نكروه، ويقال: أ%ن,فوا من ذلك، ويقال: إ,ن
ش'ؤونك ل%ذ%ئ1ر.ةD. وقد ذ%ئ1ر.ه أ%ي كرهه وانصرف عنه. ابن ال4عراب:

الذ�ائ1ر' الغضبان. والذ�ائ1ر': الن_ف�ور. والذ�ائ1ر': ال4ن,ف'. الليث:
ذ%ئ1ر. إ,ذا اغتاظ على عدو�ه واستعد_ ل�و.اث%ب.ت1ه. وأ%ذ}أ%ر.ه' عليه:

أ%غ}ض.ب.ه' وق%ل%ب.ه؛ أ%بو عبيد: ول يكفه ذلك حت أ%بدله فقال: أ%ذ}ر.أ%ن،
وهو خطأD. أ%بو زيد: أ%ذ}أ%ر\ت' الرجل% بصاحبه إ,ذ} آراv أ%ي

ح.ر_ش\ت'ه' وأ%ولعته به. وقد ذ%ئ1ر. عليه حي أ%ذ}أ%ر\ت'ه أ%ي اج\ت.ر.أ% عليه.
وأ%ذ}أ%ر.ه' الشيء: أ%ل}ج.أ%ه'. وأ%ذ}أ%ر.ه' بصاحبه: أ%غراه. وذ%ئ1ر. بذلك

ال4مر ذ%أ}راv: ض.ر,ي. به واعتاده. وذ%ئ1ر.ت1 الرأ%ة� على بعلها، وهي
ذ%ائ1ر¬: ن.ش.ز.ت\ وت.غ.ي_ر. خ'ل�قها. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال

عليه وسلم، لا نى عن ضرب النساء ذ%ئ1ر\ن% على أ%زواجهن�؛ قال ال4صمعي:
أ%ي ن.ف%ر\ن% ون.ش.ز\ن% واج\ت.رأ}ن%؛ يقال منه: امرأ%ة ذ%ئ1ر¬ على مثال

ف%ع1ل�. وف الصحاح: امرأ%ة ذ%ائ1ر¬ على فاع1ل� م1ث}ل� الرجل,. يقال:
ذ%ئ1ر.ت1 الرأ%ة� ت.ذ}أ%ر'، فهي ذ%ئ1ر¬ وذائر أ%ي ناشز؛ وكذلك الرجل.



وأ%ذ}أ%ر.ه': ج.ر_أ%ه'؛ ومنه قول أ%ك}ث%م. بن ص.ي\ف1ي¼: س'وء� ح.م\ل,
الف%اق%ة1 ي'ح\ر,ض' ال%س.ب. وي'ذ}ئ1ر' الع.د'و_؛ ي'ح\ر,ض'ه: ي'س\ق1ط�ه.

وذ%اء4ر.ت1 الناقة�، وهي م'ذائ1ر¬: ساء خ'ل�قها، وقيل: هي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها
ول ي.ص\د'ق' ح'بeها. أ%بو عبيد: ذاء4ر.ت1 الناقة� على فاع.ل%ت\، فهي

م'ذائ1ر¬ إ,ذا ساء خلقها، وكذلك الرأ%ة إ,ذا ن.ش.ز.ت\؛ قال الطيئة:
ذار.ت\ بأ%نفها، من هذا، فخففه، وقيل: الت ت.ن\ف1ر' عن الولد ساعة%
ت.ض.ع'ه'.والذYئار': س1ر\ق1ي¬ متلط بتراب يطلى على أ%ط}باء3 الناقة1 لئل

ي.ر\ض.ع.ها الفصيل�، وقد ذ%أ%ر.ها.
@ذبر: الذ�ب\ر': الكتابة مثل الز_ب\ر,. ذ%ب.ر. الكتاب. ي.ذ}ب'ر'ه

وي.ذ}ب,ر'ه ذ%ب\راv وذ%ب_ر.ه، كلها: كتبه؛ وأ%نشد ال4صمعي ل4ب
ذؤيب:ع.ر.ف}ت' الد>ي.ار. ك%ر.ق}م, الد_و.ا

ة1، ي.ذ}ب'ر'ها الكات1ب' ال1م\ي.ري
وقيل: ن.ق%ط%ه'، وقيل: قرأ%ه ق1راءةv خ.ف1ي_ةv، وقيل: الذ�ب\ر' كل

قراءة خفية؛ كل ذلك بلغة هذيل؛ قال صخر الغي�:
فيها كتاب¬ ذ%ب\ر¬ ل1م'ق}ت.ر,ئ�،
ي.ع\ر,ف�ه أ%ل}ب'ه'م\ وم.ن\ ح.ش.د'وا

ذ%ب\ر¬: ب.ي>ن¬، أ%راد. كتاباv مذبوراv فوضع الصدر موضع الفعول.
وأ%ل}ب'ه'م\: من كان هواه معهم؛ تقول: بنو فلن أ%ل}ب¬ واحد. وح.ش.د'وا أ%ي
جعوا. بن ال4عراب ف قول النب، صلى ال عليه وسلم، أ%هل النة خسة
أ%صناف: منهم الذي ل ذ%ب\ر. له أ%ي ل نطق له ول لسان له يتكلم به من

ضعفه، من قولك: ذ%ب.ر\ت' الكتاب. أ%ي قرأ}ته. قال: وز.ب.ر\ت'ه أ%ي كتبته،
ففرق بي ذ%ب.ر. وز.ب.ر.. والذ�ب\ر' ف ال4صل: القراءة. وكتاب ذ%ب,ر¬:

سهل� القراءة؛ وقيل: العن ل فهم له من ذ%ب.ر\ت' الكتاب. إ,ذا ف%ه,م\ت.ه
وأ%تقنته، ويروى بالزاي وسيجيء. ال4صمعي: الذYبار' الك�ت'ب'، واحدها

ذ%ب\ر¬؛ قال ذو الرمة:
أ%قول� ل1ن.ف}س3ي، واق1فاv عند م'ش\ر,ف{،

على ع.ر.صات{ كالذYبار, الن_و.اط1ق,
وبعض يقول: ذ%ب.ر. ك%ت.ب.. ويقال: ذ%ب.ر. ي.ذ}ب'ر' إ,ذا نظر فأ%حسن

النظر. وف حديث ابن ج'د\عان%: أ%نا م'ذاب,ر¬ أ%ي ذاهب، والتفسي ف الديث.
وثوب¬ م'ذ%ب_ر¬: م'ن.م\ن.م¬؛ يانية.



والذ©ب'ور: الع1لم' والف1ق}ه' بالشيء. وذ%ب.ر. ال%ب.ر.: فه,مه. ثعلب:
الذ�اب,ر' ال�ت\ق1ن' للعلم. يقال: ذ%ب.ر.ه ي.ذ}ب'ر'ه؛ ومنه الب: كان

vمعاذ ي.ذ}ب'ر'ه عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي يتقنه ذ%ب\را
وذ%بار.ةv. ويقال: ما أ%ر\ص.ن. ذ%بار.ت.ه'. ابن ال4عراب: ذ%ب.ر. أ%تقن

وذ%ب.ر. غ%ض1ب. والذ�اب,ر' التقن، ويروى بالدال وقد تقدم. وف حديث
النجاشي: ما أ�ح1بe أ%ن ل ذ%ب\راv من ذهب أ%ي جبلv بلغتهم، ويروى بالدال وقد

تقدم.
@ذحر: قال ال4زهري: ل أ%جده مستعملv ف شيء من كلمهم.

@ذخر: ذ%خ.ر. الشيء4 ي.ذ}خ'ر'ه ذ�خ\راv واذ�خ.ر.ه' اذYخاراv: اختاره،
وقيل: اتذه، وكذلك اذ�خ.ر\ت'ه، وهو افتعلت. وف حديث الضحية: ك�ل�وا

واد_خ1ر'وا؛ وأ%صله اذ}ت.خ.ر.ه' فثقلت التاء الت للفتعال مع الذال فقلبت
ذالv وأ�دغمت فيها الذال ال4صلية فصارت ذالv مشد�دة، ومثله الذYكار'

من الذYك}ر,. وقال الزجاج ف قوله تعال: ت.د_خ1ر'ون% ف بيوتكم؛
أ%صله ت.ذ}ت.خ1ر'ون ل4ن الذال حرف مهور ل يكن النف%س أ%ن يري معه لشدة
اعتماده ف مكانه والتاء مهموسة، فأ�بدل من مرج التاء حرف مهور يشبه
الذال ف جهرها وهو الدال فصار ت.د_خ1ر'ون، وأ%صل ال3دغام أ%ن تدغم ال4ول

ف الثان. قال: ومن العرب من يقول ت.ذ�خ1ر'ون، بذال مشد�دة، وهو جائز
وال4ول أ%كثر.

والذ�خ1ي.ة�: واحدة الذ�خائ1ر، وهي ما ادeخ1ر.؛ قال:
ل%ع.م\ر'ك. ما مال� الف%ت.ى ب,ذ%خ1ي.ة{،
ولكن_ إ,خ\وان% الص_ف%اء الذ�خائ1ر'

:vح.س.نا vوكذلك الذ©خ.ر'، والمع أ%ذ}خار¬. وذ%خ.ر. لنفسه حديثا
أ%بقاه، وهو م.ث%لD بذلك. وف حديث أ%صحاب الائدة: أ�م1ر'وا أ%ن ل

ي.د_خ1ر'وا فاد_خ.ر'وا؛ قال ابن ال4ثي: هكذا ينطق با، بالدال الهملة. وأ%صل
الد>خار, اذ}ت1خار¬، وهو افتعال من الذ�خ\ر,. ويقال: اذ}ت.خ.ر.

ي.ذ}ت.خ1ر' فهو م'ذ}ت.خ1ر¬، فلما أ%رادوا أ%ن ي'د\غ1م'وا ل1ي.خ1ف_ النطق قلبوا
التاء إ,ل ما يقاربا من الروف، وهو الدال الهملة، ل4نما من مرج
واحد فصارت اللفظة م'ذ}د.خ1ر¬ بذال ودال، ولم فيه حينئذ{ مذهبان:

أ%حدها، وهو ال4كثر، أ%ن تقلب الذال العجمة دالv مشددة، والثان، وهو
ال4قل، أ%ن تقلب الدال الهملة ذالv وتدغم فيها فتصي ذالv مشد�دة معجمة،



وهذا العمل مطرد ف أ%مثاله نو اد_ك%ر. واذ�ك%ر.، وات_غ.ر.
واث�غ.ر..وال%ذ}خ.ر': الع.ف1ج'.

وال3ذ}خ1ر': حشيش طيب الريح أ%طول من الثYي\ل, ينبت على ن,بتة
الك%و\لن1، واحدتا إ,ذ}خ1ر.ةD، وهي شجرة صغية؛ قال أ%بو حنيفة: ال3ذ}خ1ر' له

أ%صل م'ن\د.ف1ن¬ د1قاق¬ د.ف1ر' الريح، وهو مثل أ%س.ل, الك�ولن1 إ,ل
أ%نه أ%عرض وأ%صغر ك�ع'وباv، وله ثرة كأ%نا م.ك%اس1ح' الق%ص.ب, إ,ل

أ%نا أ%رق وأ%صغر، وهو يشبه ف نباته الغ.ر.ز.، يطحن فيدخل ف الط9يب، وهي
تنبت ف ال�ز'ون1 والسeه'ول وقلما تنبت ال3ذ}خ1ر.ة� منفردة؛ ولذلك قال

أ%بو ك%بي:
وأ%خ'و ال3باء4ة1، إ,ذ ر.أ%ى خ'ل�ن.ه'،

ت.ل�ى ش1ف%اعاv ح.و\ل%ه' كال3ذ}خ1ر,
:vقال: وإ,ذا ج.ف_ ال3ذ}خ1ر' ابي.ض_؛ قال الشاعر وذ%ك%ر. ج.د\با

إ,ذا ت.ل%ع.ات' ب.ط}ن, ال%ش\ر.ج, آم\س.ت\
ج.د1يبات1 ال%س.ار,ح وال%راح,،

،vت.هاد.ى الر>يح' إ,ذ}خ1ر.ه'ن_ ش'ه\با
ون'ود1ي. ف الال1س بالق1د.اح,

احتاج إ,ل وصل هزة أ%مست فوصلها. وف حديث الفتح وتري مكة: فقال
العباس' إ,ل� ال3ذ}خ1ر. فإ,نه لبيوتنا وقبورنا؛ ال3ذخر، بكسر المزة:

حشيشة طيبة الرائحة يسقف با البيوت فوق الشب، وهزتا زائدة. وف الديث
ف صفة مكة: وأ%ع\ذ%ق. إ,ذ}خ1ر'ها أ%ي صار له أ%ع\ذ%اق¬ . وف الديث

ذك}ر' تر ذ%خ1ي.ة%؛ هو نوع من التمر معروف؛ وقول الراعي:
فلما س.ق%ي\ناها الع.ك1يس. ت.م.ذ�ح.ت\

م.ذاخ1ر'ها، واز\د.اد. ر.ش\حاv و.ر,يد'ها
يعن أ%جوافها وأ%معاءها، ويروى خواصرها. ال4صمعي: الذاخر أ%سفل
البطن. يقال: فلن م.ل4 م.ذاخ1ر.ه' إ,ذا مل4 أ%سافل بطنه. ويقال للدابة إ,ذا

شبعت: قد م.ل4ت\ م.ذ%اخ1ر.ها؛ قال الراعي:
حت إ,ذا ق%ت.ل%ت\ أ%د\ن.ى الغ.ل1يل,، ول

ت.م\ل� م.ذ%اخ1ر.ها ل1لر_ي> والص_د.ر,
أ%بو عمرو: الذاخر السمي. أ%بو عبيدة: فرس¬ م'ذ�خ.ر¬ وهو ال�ب.ق�ى

ل�ض\ر,ه1. قال: ومن ال�ذ�خ.ر ال1س\و.اط�، وهو الذي ل ي'ع\ط1ي ما عنده



إ,ل بالس_و\ط1، وال�نثى م'ذ�خ.ر.ةD. وف الديث: حت إ,ذا كنا
ب,ث%ن,ي_ة1 أ%ذ%اخ1ر.؛ هي موضع بي مكة والدينة، وكأ%نا مسماة بمع

ال3ذ}خ1ر,.
@ذرر: ذ%ر_ الشيء4 ي.ذ�رeه: أ%خذه بأ%طراف أ%صابعه ث نثره على الشيء.

وذ%ر_ الشيء4 ي.ذ�رeه' إ,ذا ب.د_د.ه'. وذ�ر_ إ,ذا ب'د>د.. وف حديث
عمر، رضي ال عنه: ذ�ر�ي أ%ح1ر_ ل%ك1 أ%ي ذ�ر>ي الدقيق ف الق1د\ر,

ل4عمل لك ح.ر,ير.ةv. والذ�رe: مصدر ذ%ر.ر\ت'، وهو أ%خذك الشيء بأ%طراف
أ%صابعك ت.ذ�رeه' ذ%ر_ اللح السحوق على الطعام. وذ%ر.ر\ت' ال%ب_

واللح والدواء أ%ذ�رeه ذ%ر�اv: فر_قته؛ ومنه الذ�ر,ير.ة� والذ�ر'ور'،
بالفتح، لغة ف الذ�ر,ير.ة، وتمع على أ%ذ1ر_ة{؛ وقد استعاره بعض

الشعراء للع.ر.ض, تشبيهاv له بالوهر فقال:
ش.ق%ق}ت1 الق%ل}ب. ث ذ%ر.ر\ت1 فيه

ه.و.اك1، ف%ل1يم. فال}ت.أ%م. الف�ط�ور'
ليم هنا إ,ما أ%ن يكون مغياv من ل�ئ1م.، وإ,ما أ%ن يكون ف�ع1ل% من

الل�و\م, ل4ن القلب إ,ذا ن'ه,ي. كان حقيقاv أ%ن ينتهي. والذ�ر'ور': ما
ذ%ر.ر\ت.. والذ©ر.ار.ة�: ما تناثر من الشيء الذ}ر'ور,. والذ�ر,ير.ة�: ما

ان\ت'ح1ت. من قص.ب, الطYيب,. والذ�ر,ير.ة�: ف�ت.ات¬ من ق%ص.ب, الطيب
الذي ي'جاء� به من بلد الند يشبه قص.ب. النeش_اب,. وف حديث عائشة:

ط%ي_ب\ت' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل3حرامه بذ%ر,ير.ة{؛ قال: هو نوع
من الطيب مموع من أ%خلط. وف حديث النخعي: ي'ن\ث%ر' على قميص اليت

الذ�ر,ير.ة�؛ قيل: هي ف�تات' ق%ص.ب م_ا كان لن'ش_اب� وغيه؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا جاء ف كتاب أ%ب موسى. والذ�ر'ور'، بالفتح: ما ي'ذ%رe ف

eح1د�العي وعلى الق%ر\ح, من دواء يابس. وف الديث: ت.ك}ت.ح1ل� ال
بالذ�ر'ور,؛ يقال: ذ%ر.ر\ت' عين.ه إ,ذا دوايتها به. وذ%ر_ عينه بالذ�ر'ور,

ي.ذ�رeها ذ%ر�اv: ك%ح.ل%ها.
والذ�رe: ص1غار' الن_مل، واحدته ذ%ر_ةD؛ قال ثعلب: إ,ن مائة منها

وزن حبة من شعي فكأ%نا جزء من مائة، وقيل: الذ�ر_ة� ليس لا وزن، ويراد
vبا ما ي'ر.ى ف شعاع الشمس الداخل, ف النافذة؛ ومنه سي الرجل ذ%ر�ا

vوكن بأ%ب ذ%ر¼. وف حديث ج'بي بن م'ط}ع1م: رأ%يت يوم حني شيئا
أ%سود ينزل من السماء فوقع إ,ل ال4رض ف%د.ب_ مثل الذ�ر> وهزم ال



الشركي؛ الذ�رe: النمل ال4حر الصغي، واحدتا ذ%ر_ةD. وف حديث ابن
عباس: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، نى عن قتل النحلة والنملة والصeر.د1

وال�د\ه'د1؛ قال إ,براهيم ال%ر\ب,يe: إ,نا نى عن قتلهن ل4نن ل
يؤذين الناس، وهي أ%قل الطيور والدواب ضرراv على الناس ما يتأ%ذى الناس

به من الطيور كالغراب وغيه؛ قيل له: فالنملة إ,ذا عضت تقتل؛ قال: النملة
�ل ت.ع.ضe إ,نا ي.ع.ضe الذ�رe؛ قيل له: إ,ذا ع.ض_ت الذ�ر_ة

تقتل؛ قال: إ,ذا آذتك فاقتلها. قال: والنملة هي الت لا قوائم تكون ف
.eالباري وال%ر,بات، وهذه الت يتأ%ذ�ى الناس با هي الذ�ر

Dع\ل1ي_ة�وذ%ر_ ال اللق. ف ال4رض: ن.ش.ر.ه'م والذ©ر>ي_ة� ف
منه، وهي منسوبة إ,ل الذ�ر> الذي هو النمل الصغار، وكان قياسه

ذ%ر>ي_ةD، بفتح الذال، لكنه ن.س.ب¬ شاذ ل يئ إ,ل� مضموم ال4ول. وقوله
�تعال: وإ,ذ} أ%خ.ذ% ر.بeك. ن بن آدم من ظهورهم ذ�ر>ي_ات1هم؛ وذ�ر>ي_ة

الرجل: و.ل%د'ه'، والمع الذ�ر.ار,ي والذ©ر>ي_ات'. وف التنزيل
العزيز: ذ�ر>ي_ةv بعض'ها من بعض؛ قال: أ%جع القر�اء على ترك المز ف

الذر�ية، وقال يونس: أ%هل مكة يالفون غيهم من العرب فيهمزون النب_
والب.ر,ي_ة% والذ©ر>ية من ذ%ر.أ% ال اللق. أ%ي خلقهم. وقال أ%بو إ,سحق

النحوي: الذ©ر>ي_ة� غي مهموز، قال: ومعن قوله: وإ,ذ أ%خذ ربك من بن
آدم من ظهورهم ذ�ر>ي_اتم؛ أ%ن ال أ%خرج اللق من صلب آدم كالذ�ر>

حي أ%شهدهم على أ%نفسهم: أ%ل%س\ت' بربكم؟ قالوا: ب.لى، شهدوا بذلك؛ وقال
بعض النحويي: أ%صلها ذ�رeور.ةD، هي ف�ع\ل�ول%ةD، ولكن التضعيف لا كثر
أ�بدل من الراء ال4خية ياء فصارت ذ�رeوي.ة، ث أ�دغمت الواو ف الياء

فصارت ذ�ر>ي_ة، قال: وقول من قال إ,نه ف�ع\ل1ي_ة أ%قيس وأ%جود عند
النحويي. وقال الليث: ذ�ر>ي_ة ف�ع\ل1ي_ة، كما قالوا س'ر>ي_ةD، وال4صل

من الس>ر وهو النكاح. وف الديث: أ%نه رأ%ى امرأ%ة مقتولة فقال: ما
كانت هذه ت'قات1ل�، ال%ق\ خالداv فقل له: ل ت.ق}ت'ل} ذ�ر>ي_ةv ول

ع.س3يفاv؛ الذرية: اسم يمع نسل ال3نسان من ذكر وأ�نثى، وأ%صلها المز لكنهم
حذفوه فلم يستعملوها إ,ل غي مهموزة، وقيل: أ%صلها من الذ�ر> بعن

التفريق ل4ن ال تعال ذ%ر_ه'م\ ف ال4رض، والراد با ف هذا الديث
النساء ل4جل الرأ%ة القتولة؛ ومنه حديث عمر: ح'جeوا بالذ©ر>ية ل

تأ}كلوا أ%رزاقها وت.ذ%ر'وا أ%ر\باق%ها ف أ%ع\ناق1ها أ%ي ح'جeوا



بالنساء؛ وضرب ال4ر\باق.، وهي القلئد، مثلv لا ق�لYد.ت\ أ%عناق�ها من وجوب
الج، وقيل:

كن با عن ال4و\زار,.
وذ%ر>يe السيف: ف1ر,ن\د'ه وماؤه ي'ش.ب_هان1 ف الصفاء ب,م.د.ب>

النمل والذ�ر>؛ قال عبدال بن س.ب\ر.ة%:
كل ي.ن'وء� باض1ي ال%د> ذي ش'ط%ب�،

ج.ل�ى الص_ياق1ل� عن ذ%ر>ي>ه الط�ب.ع.ا
ويروى:

ج.ل الص_ياق1ل� عن ذر�يه الطبعا
يعن عن ف1ر,ن\ده؛ ويروى: عن د'ر>ي>ه1 الطبعا يعن تللؤه؛ وكذلك يروي

بيت دريد على وجهي:
،vاليوم, م.ص\د.قا �وت'خ\ر,ج' منه ض.ر_ة

وطول� السeر.ى ذ%ر�ي_ ع.ض\ب� م'ه.ن_د1
إ,نا عن ما ذكرناه من الفرند. ويروى: د'ر>ي_ ع.ض\ب� أ%ي تللؤه

وإ,شراقه كأ%نه منسوب إ,ل الدeر> أ%و إ,ل الكوكب الدeر>ي>. قال
vال4زهري: معن البيت يقول إ,ن أ%ض.ر_ به ش1د_ة اليوم أ%خرج منه م.ص\د.قا
وصباv وتلل وجهه كأ%نه ذ%ر>يe سيف. ويقال: ما أ%ب\ي.ن. ذ%ر>ي_ سيفه؛

نسب إ,ل الذ�ر>.
وذ%ر_ت1 الشمس' ت.ذ�رe ذ�ر'وراv، بالضم: طلعت وظهرت، وقيل: هو أ%و�ل

طلوعها وشروقها أ%و_ل% ما يسقط ض.و\ؤ'ها على ال4رض والشجر، وكذلك البقل
والنبت. وذ%ر_ ي.ذ�رe إ,ذا ت.خ.د_د.؛ وذ%ر_ت1 ال4رض' النبت. ذ%ر�اv؛

ومنه قول الساجع ف مطر: وث%ر\د ي.ذ�رe ب.ق}ل�ه، ول ي'ق%ر>ح' أ%صل�ه؛
يعن بالث�ر\د1 الطر. الضعيف.. ابن ال4عراب: يقال أ%صابنا مطر ذ%ر_

ب.ق}ل�ه ي.ذ�رe إ,ذا طلع وظهر؛ وذلك أ%نه ي.ذ�رe من أ%دن مطر وإ,نا
�ي.ذ�رe البقل� من مطر ق%د\ر, و.ض.ح, الك%ف> ول ي'ق%ر>ح' البقل

إ,ل� من ق%د\ر, الذراع. أ%بو زيد: ذ%ر_ البقل� إ,ذا طلع من ال4رض. ويقال:
ذ%ر_ الرجل� ي.ذ�رe إ,ذا شاب. م'ق%د_م' ر.أ}سه.

والذYر.ار': الغ.ض.ب' وال3نكار'؛ عن ثعلب، وأ%نشد لكثي:
وفيها، على أ%ن� الف�ؤ.اد. ي'ج,بeها،

ص'د'ود¬، إ,ذا لق%ي\ت'ها، وذ1ر.ار'



الفراء: ذ%ار_ت الناقة� ت.ذ%ارe م'ذ%ار_ةv وذ1ر.اراv أ%ي ساء4
خ'ل�ق�ها، وهي م'ذ%ارe، وهي ف معن الع.ل�وق وال�ذ%ائ1ر,؛ قال ومنه قول

الطيئة:
وكنت' ك%ذات1 الب.ع\ل, ذ%ار.ت بأ%ن\ف1ها،

فمن ذاك. ت.ب\غي غ%ي\ر.ه وت'هاج,ر'ه\
إ,ل� أ%نه خففه للضرورة. قال أ%بو زيد: ف فلن ذ1رار¬ أ%ي إ,عراض¬

�غضباv ك%ذ1ر.ار, الناقة. قال ابن بري: بيت الطيئة شاهد على ذ%ار.ت الناقة
بأ%نفها إ,ذا عطفت على ولد غيها، وأ%صله ذ%ار_ت\ فخففه، وهو ذ%ار.ت\

بأ%نفها، والبيت:
وكنت' كذات1 الب.و> ذ%ار.ت\ بأ%نف1ها،

فمن ذاك. ت.ب\غي ب'ع\د.ه وت'هاج,ر'ه\
قال ذلك يهجو به الز>ب\ر,قان% ويدح آل% ش.م_اس,

بن لي؛ أ%ل تراه يقول بعد هذا:
ف%د.ع\ ع.ن\ك. ش.م_اس. ب\ن. لي فإ,نم
م.وال1يك.، أ%و\ كاث1ر\ بم م.ن\ ت'كاث1ر'ه\

وقد قيل ف ذ%ار.ت\ غي' ما ذكره الوهري، وهو أ%ن يكون أ%صله
ذ%اء4ر.ت\، ومنه قيل لذه الرأ%ة م'ذ%ائ1ر¬، وهي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها ول

ي.ص\د'ق' ح'بeها فهي ت.ن,فر' عنه. والب.وe: ج,ل}د' ال�و.ار, ي'ح\ش.ى
ث�ماماv وي'قام' ح.و\ل% الناقة1 ل1ت.د1ر_ عليه.

وذ%رe: اسم.
والذ�ر\ذ%ر.ة�: تفريقك الشيء وت.ب\د1يد'ك. إ,ياه. وذ%ر\ذ%ار¬: لقب رجل

من العرب.
@ذعر: الذ©ع\ر'، بالضم: ال%و\ف' والف%ز.ع'، وهو السم. ذ%ع.ر.ه'

ي.ذ}ع.ر'ه' ذ%ع\راv فان\ذع.ر.، وهو م'ن\ذ%ع1ر¬، وأ%ذ}ع.ر.ه، كلها: أ%فزعنه
وصيه إ,ل الذ©ع\ر,؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،vوم1ث}ل الذي لقيت.، إ,ن كنت صادقا

من الش_ر> يوماv من خ.ل1يل1ك. أ%ذ}ع.ر.ا
وقال الشاعر:

غ%ي\ر.ان ش.م_ص.ه' الو'شاة� فأ%ذ}ع.ر'وا
و.ح\شاv عليك.، و.ج.د\ت.ه'ن_ س'ك�ون.ا



وف حديث حذيفة قال له ليلة ال4حزاب: ق�م\ فأ}ت1 القوم ول ت.ذ}ع.ر\ه'م
علي� يعن قريشاv، أ%ي ل ت'ق}ز,ع\ه'م\؛ يريد ل ت'ع\ل1م\ه'م\ بنفسك
وام\ش, ف خ'ف}ي.ة{ لئل� ي.ن\ف1روا منك وي'ق}ب,ل�وا ع.ل%ي_. وف حديث

نابل مول عثمان: ونن ن.ت.رام.ى بال%ن\ظ%ل فما ي.ز,يد'نا ع'م.ر' على أ%ن
يقول%: كذاك ل ت.ذ}ع.ر'وا إ,ب.ل%نا علينا أ%ي ل ت'ن.فYر'وا إ,بلنا

علينا؛ وقوله: كذاك أ%ي ح.س\ب'ك�م\. 
(* قوله: «كذاك أ%ي حسبكم» كذا ف ال4صل

والنهاية). وف الديث: ل يزال الشيطان� ذ%اع1راv من الؤمن؛ أ%ي ذ%ا
ذ�ع\ر� وخ.و\ف{ أ%و هو فاعل بعن مفعول أ%ي م.ذ}ع'ور. ورجل ذ%ع'ور:

م'ن\ذ%ع1ر¬. وامرأ%ة ذ%ع'ور¬: ت'ذ}ع.ر' من الر�ي.بة1 والكلم القبيح؛
قال:ت.ن'ول� ب.ع\ر'وف1 ال%ديث1، وإ,ن ت'ر,د\
س1و.ى ذ%اك.، ت'ذ}ع.ر\ منك. وه\ي. ذ%ع'ور'

وذ�ع1ر. فلنD ذ%ع\راv، فهو م.ذ}ع'ور¬، أ%ي أ�خ1يف..
.�والذ�ع.ر': الد_ه.ش' من الياء. والذ�ع\ر.ة�: الف%ز\ع.ة
eم�والذ�ع\ر.اء� والذ©ع\ر.ة�: الف1ن\د.و\ر.ة�، وقيل: الذ©ع\ر.ة� أ

Dو.ي>ر.ة�س'و.ي\د{. وأ%م\ر¬ ذ�ع.ر¬: م.خ'وف¬، على النسب. والذ©ع.ر.ة�: ط
.vإ,ل� م.ذ}ع'ور.ة vذ%ن.ب.ها ل تراها أ%بدا eتكون ف الشجر ت.ه'ز

وناقة ذ%ع'ور¬ إ,ذا م'س_ ض.ر\ع'ها غارت. والعرب تقول للناقة النونة:
م.ذ}ع'ور.ةD. ون'وق¬ م'ذ%ع_ر.ةD: با جنون. والذ©ع\ر.ة�: الس\ت'.

وذ�و ال3ذ}عار,: ل%ق%ب' م.ل1ك{ من ملوك اليمن ل4نه ز.ع.م'وا ح.م.ل%
الن_س\ناس. إ,ل بلد اليمن ف%ذ�ع1ر. الناس' منه، وقيل: ذ�و ال3ذ}عار,

ج.دe ت'ب_ع� كان س.ب.ى س.ب\ياv من التeر\ك1 ف%ذ�ع1ر. الناس' منهم.
ورجل ذ%اع1ر¬ وذ�ع.ر.ةD وذ�ع\ر.ةD: ذو ع'ي'وب؛ قال:

ن.واج,حاv ل ت.خ\ش. ذ�ع\ر.ات1 الذ©ع.ر\
هكذا رواه كراع بالعي والذال العجمة وذكره ف باب الذعر. قال: وأ%ما
الداعر فالبيث، وقد تقدم ذلك ف الدال الهملة، وحكيناه هنالك ما رواه

كراع من الذال العجمة.
@ذغمر: التهذيب: ابن ال4عراب: الذ�غ}م.ر,يe الس_يء� ال�ل�ق,، وكذلك

الذ©غ}م'ور'، بالذال، ال%ق�ود' الذي ل ينحل9 حقده.
@ذفر: الذ�ف%ر'، بالتحريك، والذ�ف%ر.ة� جيعاv: ش1د_ة� ذ%كاء الريح من



ط1يب أ%و ن.ت\ن، وخص اللحيان بما رائحة ال3بطي النتني؛ وقد
Dذ%ف1ر.، بالكسر، ي.ذ}ف%ر'، فهو ذ%ف1ر¬ وأ%ذ}ف%ر'، وال�نثى ذ%ف1ر.ة

وذ%ف}ر.اء�، وروضة ذ%ف1ر.ةD وم1س\ك¬ أ%ذ}ف%ر': ب.ي>ن' الذ�ف%ر,، وذ%ف1ر¬ أ%ي
ذ%ك1يe الريح، وهو أ%جوده وأ%ق}ر.ت'ه'. وف صفة الوض: وط1ين'ه\ م1س\ك¬

أ%ذ}ف%ر' أ%ي طيب الريح. والذفر، بالتحريك: يقع على الط�ي>ب, والك%ر,يه
ويفرق بينهما با يضاف إ,ليه ويوصف به؛ ومنه صفة النة وترابا: مسك أ%ذفر.

وقال ابن ال4عراب: الذ�ف%ر' الن_ت\ن'، ول يقال ف شيء من الطYيب,
ذ%ف1ر¬ إ,ل� ف السك وحده. قال ابن سيده: وقد ذكرنا أ%ن ال�ف%ر،

بالدال الهملة، الن_ت\ن, خاصة. والذ�ف%ر': الصeن.ان� وخ'ب\ث� الريح، رجل
ذ%ف1ر¬ وأ%ذ}ف%ر' وامرأ%ة ذ%ف1ر.ة وذ%ف}راء� أ%ي لما ص'نان وخ'ب\ث� ريح.
وك%ت1يب.ة ذ%ف}ر.اء� أ%ي أ%نا س.ه,ك%ةD من الديد وص.د.ئ1ه1؛ وقال لبيد

يصف كتيبة ذات د'ر'وع س.ه,ك%ت\ من ص.د.إ, الديد:
ف%خ\م.ةD ذ%ف}ر.اء�، ت'ر\ت.ى بالع'ر.ى

ق�ر\د'مان,ي�اv وت.ر\كاv كالب.ص.ل}
عدى ترتى إ,ل مفعولي ل4ن فيه معن ت'ك}س.ى، ويروى د.ف}ر.اء�؛ وقال

آخر:
وم'ؤ.و\ل%ق� أ%ن\ض.ج\ت' ك%ي_ة% ر.أ}س1ه1،
ف%ت.ر.ك}ت'ه ذ%ف1راv كريح ال%و\ر.ب,

وقال الراعي وذكر إ,بلv رعت الع'ش\ب. وز.ه\ر.ه'، وو.ر.د.ت\ ف%ص.د.ر.ت\
عن الاء، فكلما صدرت عن الاء ن.د1ي.ت\ ج'ل�ودها وفاحت منها رائحة طيبة،

فيقال لذلك فأ}ر.ة� ال3ب,ل,، فقال الراعي:
لا فأ}ر.ةD ذ%ف}ر.اء� كل� ع.ش1ي_ة{،

كما ف%ت.ق. الكاف�ور. بال1س\ك1 فات1ق�ه\
وقال ابن أ%حر:

ب,ه.ج\ل� م1ن\ ق%س.ا ذ%ف1ر, ال�ز.امى،
ت.د.اع.ى ال1ر\ب,ي.اء� به ح.ن,ين.ا

أ%ي ذكي� ريح الزامى: طيبها.
والذYف}ر.ى من الناس ومن جيع الدواب: من ل%د'ن1 ال%ق%ذY إ,ل نصف

الق%ذ%ال,، وقيل: هو العظم الشاخص خلف ال�ذن، بعضهم يؤنثها وبعضهم ينو�نا
إ,شعاراv بال3لاق، قال سيبويه: وهي أ%قلهما. الليث: الذYف}ر.ى من



القفا هو الوضع الذي ي.ع\ر.ق' من البعي خلف ال�ذن، وها ذ1ف}ر.يان1 من كل
شيء. الوهري: يقال هذه ذ1ف}ر.ى أ%سيلة؛ ل تنو�ن ل4ن أ%لفها للتأ}نيث،

وهي مأ}خوذة من ذ%ف%ر, الع.ر.ق, ل4نا أ%و�ل ما ت.ع\ر.ق' من البعي.
وف الديث: فمسح رأ}س البعي وذ1ف}ر.اه'؛ ذ1ف}ر.ى البعي: أ%صل� أ�ذنه،

والذYف}ر.ى مؤنثة وأ%لفها للتأ}نيث أ%و لل3لاق، ومن العرب من يقول هذه
ذ1ف}رÝى فيصرفها كأ%نم يعلون ال4لف فيها أ%صلية، وكذلك يمعونا على

الذ�ف%ار.ى، وقال القتيب: ها ذ1ف}ر.يان1؛ وال%ق%ذ�ان وها أ�صول
ال�ذني وأ%ول ما ي.ع\ر.ق' من البعي. وقال شر: الذYف}ر.ى عظم ف أ%على
العنق من ال3نسان عن يي النقرة وشالا، وقيل: الذYف}ر.يان1 ال%ي\د.ان1

اللذان عن يي النقرة وشالا.
والذYف1رe من ال3بل: العظيم الذYف}ر.ى، وال�نثى ذ1ف1ر_ةD، وقيل:

الذYف1ر_ة� النجيبة الغليظة الرقبة. أ%بو عمرو: الذYف1رe العظيم من
ال3بل. أ%بو زيد: بعي ذ1ف1رe، بالكسر مشدد الراء، أ%ي عظيم الذYف}ر.ى،

وناقة ذ1ف1ر_ةD وحار ذ1ف1رÒ وذ1ف%رÒ: صلب شديد، والكسر أ%على.
والذYف1رe أ%يضاv: العظيم ال%ل}ق,. قال الوهري: الذYف1رe الشاب الطويل

التامe ال%ل}د'.
واس\ت.ذ}ف%ر. بال4مر: اشتد� عزمه عليه وص.ل�ب. له؛ قال ع.د1يe بن

الر>ق%اع:
واس\ت.ذ}ف%ر'وا ب,ن.وÝى ح.ذ�اء� ت.ق}ذ1ف�ه'م\

إ,ل أ%قاصي ن.واه'م\، ساع.ة% ان\ط%ل%ق�وا
وذ%ف1ر. النبت: كثر؛ عن أ%ب حنيفة، وأ%نشد:

ف وار,س� من الن_ج,يل, قد ذ%ف1ر\
وقيل ل4ب عمرو بن العلء: الذYف}ر.ى من الذ�ف%ر,؟ قال: نعم؛

وال1ع\ز.ى من ال%ع.ز؟ فقال: نعم؛ بعضهم ينو�نه ف النكرة ويعل أ%لفه لل3لاق
بدرهم وه1ج\ر.ع�؛ والمع ذ1ف}ر.يات¬ وذ%ف%ار.ى، بفتح الراء، وهذه ال4لف
ف تقدير ال3نقلب عن الياء، ومن ث قال بعضهم ذ%ف%ار� مثل صحار�.

والذ�ف}ر.اء�: بقلة ر,ب\ع1ي_ةD د.شت1ي_ةD تبقى خضراء حت يصيبها
البد، واحدتا ذ%ف}راء4ةD، وقيل: هي ع'ش\ب.ةD خبيثة الريح ل يكاد الال

يأ}كلها، وف الكم: ل يرعاها الال؛ وقيل: هي شجرة يقال لا ع1ط}ر'
ال4مة، وقال أ%بو حنيفة: هي ضرب من ال%م\ض,، وقال مرة: الذ�ف}ر.اء� عشبة



خضراء ترتفع مقدار الشب مدو�رة الورق ذات أ%غصان ول زهرة لا وريها ريح
�الف�ساء3؛ ت'ب.خ>ر ال3بل وهي عليها حراص¬، ول تتبي تلك الذ�ف%ر.ة
ف اللب، وهي م'ر_ةD، وم.نابتها الغ.ل}ظ�؛ وقد ذكرها أ%بو النجم ف

الرياض فقال:
ت.ظ%ل© ح1ف}ر.اه'، من الت_ه.دeل,،

ف ر.و\ض, ذ%ف}ر.اء4 ورع'ل� م'خ\ج,ل,
والذ�ف1ر.ة�: نب\ت.ةD تنبت و.س\ط% الع'ش\ب، وهي قليلة ليست بشيء تنبت

ف ال%ل%د1 على ع1ر\ق� واحد، لا ثرة صفراء تشاكل ال%ع\د.ة% ف ريها.
والذ�ف}ر.اء�: نب\ت.ةD طيبة الرائحة. والذ�ف}ر.اء�: نبتة منتنة.

وف حديث مسيه إ,ل ب.د\ر�: أ%نه ج.ز.ع. الص_ف}ر.اء4 ث ص.ب_ ف
ذ%ف1ر.ان؛ هو بكسر الفاء، واد{ هناك.

@ذكر: الذYك}ر': ال1ف}ظ� للشيء ت.ذ}ك�ر'ه. والذYك}ر' أ%يضاv: الشيء
يري على اللسان. والذYك}ر': ج.ر\ي' الشيء على لسانك، وقد تقدم أ%ن

الذYك}ر. لغة ف الذكر، ذ%ك%ر.ه' ي.ذ}ك�ر'ه ذ1ك}راv وذ�ك}راv؛ ال4خية عن
سيبويه. وقوله تعال: واذكروا ما فيه؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه اد\ر'س'وا ما

فيه. وت.ذ%ك�ر.ه' واذ�ك%ر.ه' واد_ك%ر.ه' واذ}د.ك%ر.ه'، قلبوا تاء
اف}ت.ع.ل% ف هذا مع الذال بغي إ,دغام؛ قال:

ت'ن\حي على الش_وك1 ج'ر.ازاv م1ق}ض.با،
وال%مe ت'ذ}ر,يه1 اذ}د1كاراv ع.ج.ب.ا

(* قوله: «والم تذريه إل» كذا بال4صل والذي ف شرح ال4شون:
«والرم وتذريه اذدراء عجبا» أ%تى به شاهداv على جواز ال3ظهار بعد قلب تاء

الفتعال دالv بعد الذال. والرم، بفتح الاء فسكون الراء الهملة: نبت
وشجر أ%و البقلة المقاء كما ف القاموس، والضمي ف تذريه للناقة، واذدراء

مفعول مطلق لتذريه موافق له ف الشتقاق، انظر الصبان).
قال ابن سيده: أ%ما اذ�ك%ر. واد_ك%ر فإ,بدال إ,دغام، وأ%ما الذYك}ر'

والد>ك}ر' لا رأ%وها قد انقلبت ف اذ�ك%ر. الذي هو الفعل الاضي
قلبوها ف الذYك}ر, الذي هو جع ذ1ك}ر.ة{.

واس\ت.ذ}ك%ر.ه': كاذ�ك%ر.ه؛ حكى هذه ال4خية أ%بو عبيد عن أ%ب زيد
فقال: أ%ر\ت.م\ت' إ,ذا ربطت. ف إ,صبعه خيطاv ي.س\ت.ذ}ك1ر' به حاج.ت.ه.
وأ%ذ}ك%ر.ه إ,ياه: ذ%ك�ر.ه'، والسم الذYك}ر.ى. الفراء: يكون الذYك}ر.ى



بعن الذYك}ر,، ويكون بعن الت_ذ%ك©ر, ف قوله تعال: وذ%كYر\ فإ,ن
الذYك}ر.ى تنفع الؤمني. والذYك}ر' والذYك}رى، بالكسر: نقيض النسيان،

وكذلك الذ©ك}ر.ة�؛ قال كعب بن زهي:
أ%ن_ى أ%ل%م_ ب,ك. ال%يال� ي.ط1يف'،
وم.طاف�ه ل%ك. ذ�ك}ر.ةD وش'ع'وف'

.vوأ%طاف. أ%يضا vوم.ط%افا vي.ط1يف' ط%ي\فا �يقال: طاف اليال
والشeع'وف': الول�وع' بالشيء حت ل يعدل عنه. وتقول: ذ%ك�ر\ت'ه ذ1ك}ر.ى؛ غي

م'ج\ر.اة{. ويقال: اج\ع.ل}ه منك على ذ�ك}ر� وذ1ك}ر� بعن. وما زال ذلك من
على ذ1ك}ر� وذ�ك}ر�، والضم أ%على، أ%ي ت.ذ%ك©ر�. وقال الفراء:

الذYك}ر' ما ذكرته بلسانك وأ%ظهرته. والذ©ك}ر' بالقلب. يقال: ما زال من على
vصبعه خيطا�ذ�ك}ر� أ%ي ل أ%ن\س.ه. واس\ت.ذ}ك%ر. الرجل%: ربط ف أ

لي.ذ}ك}ر. به حاجته. والت_ذك1ر.ة�: ما ت'س\ت.ذ}ك�ر' به الاجة. وقال أ%بو حنيفة
ف ذ1ك}ر, ال4ن\واء: وأ%ما ال%ب\ه.ة� ف%ن.و\ؤ'ها من أ%ذ}ك%ر, ال4ن\واء

وأ%شهرها؛ فكأ%ن قوله من أ%ذ}ك%ر,ها إ,نا هو على ذ1ك�ر. وإ,ن ل يلفظ
به وليس على ذ%ك1ر.، ل4ن أ%لفاظ فعل التعجب إ,نا هي من ف1ع\ل, الفاعل ل

من ف1ع\ل, الفعول إ,ل� ف أ%شياء قليلة. واس\ت.ذ}ك%ر. الشيء4:
د.ر.س.ة% للذYك}ر,. والس\ت1ذ}كار': الد>ر.اس.ة� للحفظ. والت_ذ%ك©ر: تذكر
ما أ�نسيته. وذ%ك%ر\ت' الشيء بعد النسيان وذ%ك}رت'ه بلسان وبقلب
وت.ذ%ك�ر\ت'ه وأ%ذ}ك%ر\ت'ه غيي وذ%ك�ر\ت'ه بعنÝى. قال ال تعال: واد_ك%ر.

بعد أ�م_ة{؛ أ%ي ذ%م.ر. بعد ن,س\يان، وأ%صله اذ}ت.ك%ر. ف%أ�دغم.
والتذكي: خلف التأ}نيث، والذ�ك%ر' خلف ال�نثى، والمع ذ�ك�ور¬
وذ�ك�ور.ةD وذ1ك%ار¬ وذ1ك%ار.ةD وذ�ك}رانD وذ1ك%ر.ةD. وقال كراع: ليس ف
Dع\لن إ,ل� الذ�ك%ر'. وامرأ%ة ذ%ك1ر.ة�الكلم ف%ع.لD يكسر على ف�ع'ول وف

وم'ذ%ك�ر.ةD وم'ت.ذ%كYر.ةD: م'ت.ش_ب.هةD بالذ©ك�ور,. قال بعضهم:
إ,ياكم وك�ل� ذ%ك1ر.ة م'ذ%ك�ر.ة{ ش.و\هاء4 ف%و\هاء4 ت'ب\ط1ل� ال%ق>

بالب'كاء، ل تأ}كل من ق1ل�ة{ ول ت.ع\ت.ذ1ر' من ع1ل�ة، إ,ن أ%قبلت
Dم'ت.ش.ب>ه.ة :Dأ%ع\ص.ف%ت\ وإ,ن أ%د\ب.ر.ت\ أ%غ}ب.ر.ت\. وناقة م'ذ%ك�ر.ة

بال%م.ل, ف ال%ل}ق, وال�ل�ق,؛ قال ذو الرمة:
م'ذ%ك�ر.ةD ح.ر\ف¬ س1ن.اد¬، ي.ش'ل©ها

و.ظ1يف¬ أ%ر.حe ال%ط}و,، ظ%م\آن� س.ه\و.ق'



ويوم م'ذ%ك�ر¬: إ,ذا و'ص1ف. بالش>د�ة1 والصعوبة وكثرة القتل؛ قال
لبيد:فإ,ن كنت1 ت.ب\غ1ي. الك1رام.، فأ%ع\و,ل1ي

أ%با حاز,م�، ف ك�لY م'ذ%ك�ر,
وطريق م'ذ%ك�ر¬: م.خ'وف¬ ص.ع\ب¬.

وأ%ذ}ك%ر.ت1 الرأ%ة� وغ%ي\ر'ها فهي م'ذ}ك1ر¬: ولدت ذ%ك%راv. وف الدعاء
للح'ب\ل%ى: أ%ذ}ك%ر.ت\ وأ%ي\س.ر.ت\ أ%ي ولدت ذ%ك%راv وي'س>ر. عليها.

وامرأ%ة م'ذ}ك1ر¬: ولدت ذ%ك%راv، فإ,ذا كان ذلك لا عادة فهي م1ذ}كار¬،
وكذلك الرجل أ%يضاv م1ذ}كار¬؛ قال رؤ\بة:

إ,ن� ت.م1يماv كان ق%ه\باv من عاد\،
أ%ر\أ%س. م1ذ}كاراv، كثي. ال4و\لد\

ويقال: كم الذYك%ر.ة� من و.ل%د1ك؟ أ%ي الذ©ك�ور' وف الديث: إ,ذا غلب
ماء� الرجل ماء4 الرأ%ة أ%ذ}ك%ر.ا؛ أ%ي ولدا ذكراv، وف رواية: إ,ذا

سبق ماء� الرجل ماء4 الرأ%ة أ%ذ}ك%ر.ت\ بإ,ذن ال أ%ي ولدته ذكراv. وف
حديث عمر: ه.ب,ل%ت1 الو.اد1ع1ي_ أ�مeه' لقد أ%ذ}ك%ر.ت\ به أ%ي جاءت به

ذكراv ج.ل}داv. وف حديث طارق مول عثمان: قال لبن الزبي حي ص'ر,ع.:
وال ما ولدت النساء أ%ذ}ك%ر. منك؛ يعن ش.ه\ماv ماضياv ف ال�مور. وف

حديث الزكاة: ابن لبون ذكر؛ ذكر الذكر تأ}كيداv، وقيل: تنبيهاv على نقص
الذكورية ف الزكاة مع ارتفاع السن، وقيل: ل4ن البن يطلق ف بعض

اليوانات على الذكر وال�نثى كابن آوى وابن ع'ر\س� وغيها، ل يقال فيه بنت آوى
ول بنت عرس فرفع ال3شكال بذكر الذ�ك%ر,. وف حديث الياث: ل4و\ل%ى

رجل ذ%ك%ر�؛ قيل: قاله احترازاv من النثى، وقيل: تنبيهاv على اختصاص
vأ%ن,فا vشجاعا vالرجال بالتعصيب للذكورية. ورجل ذ%ك%ر¬: إ,ذا كان قوي�ا

أ%ب,ي�اv. ومطر ذ%ك%ر¬: شديد¬ واب,لD؛ قال الفرزدق:
ف%ر'ب_ ربيع� بالب.لل1يق قد، ر.ع.ت\
ب,م'س\ت.ن> أ%غ}ياث{ ب'عاق ذ�ك�ور'ها

وق%و\لD ذ%ك%ر¬: ص'ل}ب¬ م.ت1ي. وشعر ذ%ك%ر¬: ف%ح\لD. وداهية م'ذ}ك1ر¬:
ل يقوم لا إ,ل� ذ�ك}ران� الرجال، وقيل: داهية م'ذ}ك1ر¬ شديدة؛ قال

العدي:
وداه1ي.ة{ ع.م\ياء4 ص.م_اء4 م'ذ}ك1ر�،

ت.د1رe ب,س.م¼ من د.م� ي.ت.ح.ل�ب'



وذ�ك�ور' الطYيب,: ما يصلح للرجال دون النساء نو ال1س\ك1 والغالية
والذ�ر,ير.ة. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: أ%نه كان يتطيب ب,ذ1كار.ة1

الطYيب,؛ الذكارة، بالكسر: ما يصلح للرجال كالسك والعنب والعود، وهي
جع ذ�ك%ر�، والذ©ك�ور.ة� مثله؛ ومنه الديث: كانوا يكرهون ال�ؤ.ن>ث% من

الطيب ول ي.ر.و\ن% ب,ذ�ك}ور.ت1ه بأ}ساv؛ قال: هو ما ل ل%و\ن% له
ي.ن\ف�ض' كالع'ود والكافور والعنب، والؤن_ث طيب النساء كال%ل�وق

والزعفران. وذ�كور' الع'ش\ب,: ما غ%ل�ظ وخ.ش'ن.. وأ%رض م1ذ}كار¬: ت'ن\ب,ت' ذكور.
الع'ش\ب,، وقيل: هي الت ل تنبت، وال4و�ل أ%كثر؛ قال كعب:

وع.ر.ف}ت' أ%ن>ي م'ص\ب,ح¬ ب,م.ض1يعة{
غ%ب\راء4، ي.ع\ز,ف' ج,نeها، م1ذكار,

ال4صمعي: فلة م1ذ}كار¬ ذات أ%هوال؛ وقال مرة: ل يسلكها إ,ل9
الذ�ك%ر' من الرجال. وف%لة م'ذ}ك1ر¬: تنبت ذكور البقل، وذ�ك�ور'ه: ما خ.ش'ن.

منه وغ%ل�ظ%، وأ%ح\ر.ار' البقول: ما ر.ق_ منه وطاب. وذ�ك�ور' البقل: ما
غلظ منه وإ,ل الرارة هو.

والذYك}ر': الصيت' والثناء. ابن سيده: الذYك}ر' الص>يت' يكون ف
الي والشر. وحكي أ%بو زيد: إ,ن فلناv ل%ر.ج'لD لو كان له ذ�ك}ر.ةD أ%ي

ذ1ك}ر¬. ورجل ذ%ك1ي¬ وذ1كYي¬: ذو ذ1ك}ر�؛ عن أ%ب زيد. والذYك}ر':
ذ1ك}ر' الشرف والص>يت. ورجل ذ%ك1ي¬: ج.ي>د¬ الذYك}ره وال1ف}ظ1.

والذYك}ر': الشرف. وف التنزيل: وإ,نه ل%ذ1ك}ر¬ لك ولقومك؛ أ%ي القرآن شرف لك
ولم. وقوله تعال: ور.ف%ع\ن.ا لك ذ1ك}ر.ك.؛ أ%ي ش.ر.ف%ك.؛ وقيل: معناه

إ,ذا ذ�ك1ر\ت' ذ�ك1ر\ت. معي. والذYك}ر': الكتاب الذي فيه تفصيل الد>ين,
وو.ض\ع' ال1ل%ل,، وك�ل© كتاب من ال4نبياء، عليهم السلم، ذ1ك}ر¬.

والذYك}ر': الصلة� ل والدعاء� إ,ليه والثناء عليه. وف الديث: كانت
ال4نبياء، عليهم السلم، إ,ذا ح.ز.ب.ه'م\ أ%م\ر¬ ف%ز,ع'وا إ,ل الذكر، أ%ي

إ,ل الصلة يقومون فيصلون. وذ1ك}ر' ال%ق>: هو الص_كe، والمع ذ�ك�ور'
ح'ق�وق�، ويقال: ذ�ك�ور' ح.ق¼. والذYك}ر.ى: اسم للت_ذ}ك1ر.ة1. قال أ%بو

العباس: الذكر الصلة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء
والذكر الشكر والذكر الطاعة.

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ث جلسوا عند ال%ذ}ك%ر حت بدا حاج,ب'
الشمس؛ ال%ذ}ك%ر موضع الذYك}ر,، كأ%نا أ%رادت عند الركن ال4سود أ%و



ال1ج\ر,، وقد تكرر ذ1ك}ر' الذ9ك}ر, ف الديث ويراد به تجيد ال
�وتقديسه وتسبيحه وتليله والثناء عليه بميع مامده. وف الديث: القرآن

ذ%ك%ر¬ ف%ذ%كYر'وه؛ أ%ي أ%نه جليل خ.ط1ي¬ فأ%ج,ل©وه. ومعن قوله تعال:
ول%ذ1ك}ر' ال أ%ك}ب.ر'؛ فيه وجهان: أ%حدها أ%ن ذكر ال تعال إ,ذا ذكره

العبد خي للعبد من ذكر العبد للعبد، والوجه الخر أ%ن ذكر ال ينهى عن
الفحشاء والنكر أ%كثر ما تنهى الصلة. وقول ال عز وجل: س.م1ع\نا

ف%تÝى ي.ذ}ك�ر'ه'م\ يقال له إ,براهيم؛ قال الفراء فيه وف قول ال تعال:
أ%هذا الذي ي.ذ}ك�ر' آل1ه.ت.ك�م\، قال: يريد ي.ع1يب' آلتكم، قال: وأ%نت

قائل للرجل لئن ذ%ك%ر\ت.ن,ي ل%ت.ن\د.م.ن_، وأ%نت تريد بسوء، فيجوز ذلك؛
قال عنترة:

ل ت.ذ}ك�ر,ي ف%ر.سي وما أ%ط}ع.م\ت'ه،
فيكون% ج,ل}د'ك1 مثل% ج,ل}د1 ال4ج\ر.ب,

أ%راد ل ت.ع1يب م'ه\ري فجعل الذYك}ر. عيباv؛ قال أ%بو منصور: وقد
أ%نكر أ%بو اليثم أ%ن يكون الذYك}ر' عيباv؛ وقال ف قول عنترة ل تذكري
فرسي: معناه ل تولعي ب,ذ1ك}ر,ه1 وذ1ك}ر, إ,يثاري إ,ياه دون العيال. وقال

الزجاج نواv من قول الفراء، قال: ويقال فلن ي.ذ}ك�ر الناس. أ%ي يغتابم
ويذكر عيوبم، وفلن يذكر ال أ%ي يصفه بالعظمة ويثن عليه ويوحده،

vك}ر, ما ع'ق1ل% معناه. وف حديث علي�: أ%ن علي�اYوإ,نا يذف مع الذ
ي.ذ}ك�ر' فاطمة يطبها، وقيل: ي.ت.ع.ر_ض' ل1ط}ب.ت1ها، ومنه حديث عمر: ما

حلفت' با ذ%اك1راv ول آثراv أ%ي ما تكلمت با حالفاv، من قولك: ذكرت لفلن
حديث كذا وكذا أ%ي قلته له، وليس من الذYك}ر بعد النسيان.

والذ©ك%ار.ة�: حل النخل؛ قال ابن دريد: وأ%حسب أ%ن بعض العرب ي'س.م>ي
الس>م.اك. الر_ام1ح. الذ�ك%ر.. والذ�ك%ر': معروف، والمع ذ�ك�ور¬

وم.ذاك1ي'، على غي قياس، كأ%نم فرقوا بي الذ�ك%ر, الذي هو الفحل وبي
الذ�ك%ر, الذي هو العضو. وقال ال4خفش: هو من المع الذي ليس له واحد

مثل الع.ب.اديد وال4بابيل؛ وف التهذيب: وجعه الذYكار.ة� ومن أ%جله يسمى
ما يليه ال%ذ%اك1ي.، ول يفرد، وإ,ن أ�فرد ف%م'ذ%ك�ر¬ مثل م'ق%د_م�

وم.ق%اد1ي. وف الديث: أ%ن عبداv أ%بصر جارية لسيدة فغار السيد'
ف%ج.ب_ م.ذ%اك1ي.ه؛ هي جع الذ�ك%ر, على غي قياس. ابن سيده: والذاكي

منسوبة إ,ل الذ�ك%ر,، واحدها ذ%ك%ر¬، وهو من باب م.حاس1ن. وم.لم1ح..



والذ�ك%ر' والذ�ك1ي' من الديد: أ%ي\ب.س'ه وأ%ش.دeه وأ%ج\و.د'ه، وهو خلف'
ال4ن,يث1، وبذلك يسمى السيف م'ذ%ك�راv ويذكر به القدوم والفأ}س ونوه،

أ%عن بالذ�ك%ر, من الديد.
ويقال: ذهبت\ ذ�ك}ر.ه' السيف وذ�ك}ر.ه' الر_ج'ل, أ%ي ح1د_ت'هما. وف

vس\ل�الديث: أ%نه كان يطوف ف ليلة على نسائه ويغتسل من كل واحدة منهن غ
فسئل عن ذلك فقال: إ,نه أ%ذ}ك%ر'؛ أ%ي أ%ح.دe. وسيف¬ ذو ذ�ك}ر.ة{ أ%ي

صار,م¬، والذ©ك}ر.ة�: القطعة من الفولذ تزاد ف رأ}س الفأ}س وغيه، وقد
ذ%ك�ر\ت' الفأ}س. والسيف.؛ أ%نشد ثعلب:

،Dم'ذ%ك�ر.ة Dك}ر.ة�ص.م\ص.ام.ةD ذ
ي'ط%ب�ق' الع.ظ}م. ول ي.ك}س3ر'ه\

وقالوا ل1لفه1: ال4ن,يث�. وذ�ك}ر.ه' السيف والرجل: ح1د_ت'هما. ورجل
ذ%ك1ي¬: أ%ن,ف¬ أ%ب,يe. وس.ي\ف م'ذ%ك�ر¬: ش.ف}ر.ت'ه حديد ذ%ك%ر¬

وم.ت\ن'ه أ%ن,يثD، يقول الناس إ,نه من عمل الن. ال4صمعي: ال�ذ%ك�ر.ة� هي
السيوف ش.ف%ر.ات'ها حديد ووصفها كذلك. وسيف م'ذ%ك�ر¬ أ%ي ذو ماء.
وقوله تعال: ص والقرآن ذي الذYك}ر,؛ أ%ي ذي الش_ر.ف1. وف الديث:
إ,ن الرجل ي'ق%ات1ل� لي'ذ}ك%ر ويقاتل لي'ح\م.د.؛ أ%ي ليذكر بي الناس ويوصف
بالشجاعة. والذYك}ر': الشرف والفخر. وف صفة القرآن: الذYك}ر الكيم

أ%ي الشرف الكم العاري من الختلف.
وتذكر: بطن من ربيعة، وال عز وجل أ%علم.

@ذمر: الذ�م\ر': الل�و\م' وال%ضe معاv. وف حديث علي�، عليه السلم:
أ%ل وإ,ن الشيطان قد ذ%م_ر. ح1ز\ب.ه أ%ي حضهم وشجعهم؛ ذ%م.ر.ه
ي.ذ}م'ر'ه ذ%م\راv: لم.ه' وح.ض_ه' وح.ث�ه'. وت.ذ%م_ر. هو: لم نفسه، جاء

مطاوعه على غي الفعل. وف حديث صلة الوف: ف%ت.ذ%ام.ر. الشركون وقالوا
ه.ل� كنا حلنا عليهم وهم ف الصلة؛ أ%ي ت.لو.م'وا على ترك الف�ر\ص.ة1،

وقد تكون بعن ت.حاضeوا على القتال. والذ�م\ر': ال%ث© مع ل%و\م�
واس\ت1ب\طاء�. وسعت' له ت.ذ%مeراv أ%ي تغضباv. وف حديث موسى، عليه
السلم: أ%نه كان ي.ت.ذ%م_ر' على ربه أ%ي ي.ج\ت.ر,ئ' عليه ويرفع صوته ف

عتابه؛ ومنه حديث طلحة لا أ%سلم: إ,ذا أ�م�ه ت'ذ}م>ر'ه وت.س'بeه' أ%ي
ت'ش.ج>ع'ه على ترك ال3سلم وتسبه على إ,سلمه. وذ%م.ر. ي.ذ}م'ر' إ,ذا

غ%ض1ب.؛ ومنه الديث: وأ�م أ%ين ت.ذ}م'ر' وت.ص\خ.ب'؛ ويروى: ت'ذ%م>ر'،



.vأ%ي م'ت.ه.د>دا vبالتشديد؛ ومنه الديث: فجاء عمر ذ%ام1را
والذYمار': ذ1مار' الرجل� وهو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحايته والدفع

عنه وإ,ن ض.ي_عه لزمه الل�و\م'. أ%بو عمرو: الذYمار' ال%ر.م'
وال4هل، والذYمار': ال%و\زة، والذYمار: ال%ش.م'، والذYمار: ال4نساب.
وموضع' الت_ذ%مeر,: موضع' الفيظة إ,ذا اس\ت'ب,يح.. وفلن حامي الذYمار

إ,ذا ذ�م>ر. غ%ض1ب. وح.مى؛ وفلنD أ%م\ن.ع' ذ1ماراv من فلن. ويقال:
الذYمار' ما وراء الرجل ما ي.ح1قe عليه أ%ن ي.ح\م1ي.ه' ل4نم قالوا حامي

الذYمار كما قالوا حامي القيقة؛ وسي ذماراv ل4نه يب على أ%هله
الت_ذ%مeر' له، وسيت حقيقة ل4نه ي.ح1قe على أ%هلها الدفع عنها. وف حديث

علي: أ%ل إ,ن عثمان ف%ض.ح. الذYمار. فقال النب، صلى ال عليه وسلم:
م.ه\ الذYمار' ما لزمك ح1ف}ظ�ه ما وراءك ويتعلق بك. وف حديث أ%ب

سفيان: قال يوم الفتح: ح.ب_ذ%ا ي.و\م' الذYمار؛ يريد ال%ر\ب. ل4ن
ال3نسان يقاتل على ما يلزمه حفظه.

وت.ذ%ام.ر. القوم' ف الرب: ت.حاضeوا. والقوم' ي.ت.ذام.ر'ون% أ%ي
ي.ح'ضe بعضهم بعضاv على ال1د_ ف القتال؛ ومنه قوله:

ي.ت.ذام.ر'ون% ك%ر.ر\ت' غي. م'ذ%م_م,
والقائد ي.ذ}م'ر' أ%صحاب.ه إ,ذا لمهم وأ%سعهم ما كرهوا ليكون أ%ج.د_

vر' من ذلك اشتقاقه، وهو أ%ن يفعل الرجل فعلeلم ف القتال؛ والت_ذ%م
ل يبالغ ف نكاية العدو� فهو ي.ت.ذ%م_ر' أ%ي يلوم نفسه ويعاتبها كي

ي.ج,د_ ف ال4مر. الوهري: وأ%قبل فلن ي.ت.ذ%م_ر' كأ%نه يلوم نفسه على
فائت. ويقال: ظ%ل� ي.ت.ذ%م_ر' على فلن إ,ذا تنكر له وأ%وعده. وف

الديث: فخرج يتذمر؛ أ%ي يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذYمار. والذ�م1ر':
الشجاع. ورجل ذ%م1ر¬ وذ1م\ر¬ وذ1م1رÒ وذ%م1ي¬: شجاع من قوم أ%ذ}مار�،

وقيل: شجاع م'ن\ك%ر¬، وقيل: م'ن\ك%ر¬ شديد، وقيل: هو الظريف اللبيب
ال1ع\وان�، وجع' الذ�م1ر, والذYم\ر, والذ�م1ي أ%ذ}مار¬ مثل ك%ب,د{ وك1ب\د

وك%ب,يد{ وأ%كب\اد{، وجع الذYم1ر> مثل ف1ل1ز¼ ذ1م1رeون%، والسم
.�الذ�مار.ة

وال�ذ%م_ر': الق%ف%ا، وقيل: ها عظمان ف أ%صل القفا، وهو الذYف}رى،
وقيل: الكاهل؛ قال ابن مسعود: انتهيت' يوم بدر إ,ل أ%ب جهل وهو صريع

فوضعت رجلي ف م'ذ%م_ر,ه فقال: يا ر'و.ي\ع1ي. الغ.ن.م, لقد ار\ت.ق%ي\ت.



م'ر\ت.قvى ص.ع\باv قال: فاح\ت.ز.ز\ت' رأ}سه؛ قال ال4صمعي: ال�ذ%م_ر'
هو الكاهل والع'ن'ق' وما حوله إ,ل الذYف}ر.ى، وهو الذي ي'ذ%م>ر'ه

ال�ذ%م>ر'. وذ%م.ر.ه' ي.ذ}م'ر'ه' وذ%م_ره: ل%م.س م'ذ%م_ر.ه'.
وال�ذ%م>ر': الذي يدخل يده ف حياء الناقة لينظر أ%ذكر جنينها أ%م أ�نثى، سي بذلك

ل4نه يضع يده ف ذلك الوضع فيعرفه؛ وف الكم: ل4نه ي.ل}م1س'
م'ذ%م_ر.ه' فيعرف ما هو، وهو الت_ذ}م1ي'؛ قال الكميت:

وقال ال�ذ%م>ر' للن_ات1ج,ي.:
م.ت.ى ذ�م>ر.ت\ ق%ب\ل1ي. ال4ر\ج'ل�؟

يقول: إ,ن التذمي إ,نا هو ف ال4عناق ل ف ال4رجل. وذ%م.ر. ال4سد'
أ%ي ز.أ%ر.، وهذا مثل ل4ن التذمي ل يكون إ,ل� ف الرأ}س، وذلك أ%نه

يلمس ل%ح\ي.ي, ال%ن,ي,، فإ,ن كانا غليظي كان فحلv، وإ,ن كانا رقيقي
كان ناقة، فإ,ذا ذ�م>ر.ت الر>ج\ل� فال4مر منقلب؛ وقال ذو الرمة:

ح.ر.اجيج' ق�ود¬ ذ�م>ر.ت\ ف نتاج,ها،
ب,ناحي.ة1 الش�ح\ر, الغ'ر.ي\ر, وش.د\ق%م,

يعن أ%نا من إ,بل هؤلء فهم ي'ذ%م>ر'ونا.
وذ1مار¬، بكسر الذال 

(* قوله: «بكسر الذال إل» هذا قول أ%كثر أ%هل
الديث، وذكره ابن دريد بالفتح. وقوله: وجد ف أ%ساسها إ,ل عبارة ياقوت: وجد

ف أ%ساس الكعبة لا هدمتها قريش إ,ل ونسبه لبن دريد أ%يضاv). موضع
باليمن، وو'ج,د. ف أ%ساسها لا هدمتها قريش ف الاهلية ح.ج.ر¬ مكتوب¬ فيه

بال�س\ن.د1: لن م'ل}ك' ذ1مار؟ ل1ح1م\ي.ر ال4خ\يار. لن ملك ذمار؟
للحبشة ال4شرار. لن ملك ذمار؟ لفارس ال4حرار. لن ملك ذمار؟ لقريش

التجار. وقد ورد ف الديث ذكر ذ1مار، بكسر الذال وبعضهم يفتحها، اسم قرية
باليمن على مرحلتي من صنعاء، وقيل: هو اسم صنعاء. وذ%و\م.ر': اسم.

@ذمقر: اذ}م.ق%ر_ اللب' وام\ذ%ق%ر_: ت.ق%ط�ع.، وال4ول أ%عرف، وكذلك
الد_م'.

@ذهر: ذ%ه1ر. ف�وه'، فهو ذ%ه1ر¬: اس\و.د_ت\ أ%سنان'ه، وكذلك ن.و\ر'
ال%و\ذان1؛ قال:

كأ%ن ف%اه ذ%ه1ر' ال%و\ذان1
@ذير: الذYيار'، غي' مهموز: الب.ع.ر'، وقيل: الب.ع.ر' الر_ط}ب'



ي'ض.م_د' به ال3ح\ل1يل� وأ%خ\لف' الناقة ذات اللب إ,ذا أ%رادوا ص.ر_ها
لئل� ي'ؤ.ثYر فيه الص>رار' ولكيل ي.ر\ض.ع. الفصيل�؛ حكاه اللحيان، وهو

الت_ذ}ي,ي'؛ وأ%نشد الكسائي:
قد غاث% ر.بeك. هذا ال%ل}ق. ك�ل�ه'م'

ب,ع.ام, خ1ص\ب�، ف%ع.اش. الناس' والن_ع.م'
وأ%ب\ه.ل�وا س.ر\ح.هم\ من غي, ت.و\د1ي.ة{
ول ذ1يار�، ومات. الف%ق}ر' والع.د.م'

وقد ذ%ي_ر. الراعي أ%خ\لف%ها إ,ذا لطخها بالذYيار؛ قال أ%بو ص.ف}وان%
ال4س.ديe ي.ه\ج'و ابن. م.ي_اد.ة% وميادة كانت أ�مه:

ل%ه\ف1ي عليك.، يا ابن. م.ي_اد.ة% الت
يكون� ذ1ياراv ل ي'ح.تe خ1ضاب'ها

إ,ذا ز.ب.ن.ت\ عنها الف%صيل% ب,ر,ج\ل1ها،
ب.د.ا من ف�ر'وج, الش_م\ل%ت.ي, ع'ناب'ها

أ%راد ب,ع'ناب,ها ب.ظ}ر.ها. الليث: الس>ر\قي الذي يلط بالتراب يسمى
قبل ال%ل}ط1 خ'ث�ةv، وإ,ذا خلط، فهو ذ1ي\ر.ةD، فإ,ذا طلي على أ%ط}باء3

الناقة لكيل ي.ر\ض.ع.ها الفصيل�، فهو ذ1يار¬؛ وأ%نشد:
،Dحاف1ل Dغ%د.ت\، و.ه\ي. م.ح\ش'وك%ة

ف%ر.اخ. الذYيار' عليها ص.خ1يما
.vوه' ت.ذ}ي,يا�ويقال للرجل إ,ذا اسودت أ%سنانه: قد ذ�ي>ر. ف

@ذرز: التهذيب: يقال للدنيا أ�م ذ%ر\ز�، قال: ود.ر,ز. الرجل� وذ%ر,ز.،
بالدال والذال، إ,ذا تكن من نعيم الدنيا.

@ذحق: ابن سيده: ذ%ح.ق. اللYسان� ي.ذ}ح.ق' ذ%ح\قاv ان\سل%ق وان\قش.ر من
داء ي'صيبه، وال أعلم.

@ذرق: ذ%ر\ق' الطائر,: خ'ر\ؤ'ه. وذ%رق. الطائر' ي.ذ}ر'ق وي.ذ}ر,ق'
ذ%ر\قاv، وأذ}ر.ق.: خ.ذ%ق ب,س.ل}حه وذ%ر.ق.، وقد يستعار ف السب'ع والثعلب؛

أنشد اللحيان:
إل ت1لك. الث�عال1ب' قد ت.و.ال%ت\

ع.ل%ي_، وحال%ف%ت\ ع'ر\جاv ض1باعا
ل1ت.أ}ك�ل%ن، ف%م.ر_ ل�ن_ ل%ح\مي،

فأذ}ر.ق. من ح1ذاري أو أتاعا



واسم ذلك الشيء الذ©راق؛ عن أب زيد. وقال حسان بن ثابت لا سأله عمر،
رضي ال عنه، عن هجاء الطيئة للز>ب\ر,قان بقوله:

د.ع, ال%كار,م. ل ت.ر\ح.ل} ل1ب'غ\ي.ت1ها،
واق}ع'د\ فإن_ك أنت. الط�اع1م' الكاسي

ما ه.جاه بل ذ%رق عليه. والذ�ر\ق': ذ%ر\ق' ال�بار.ى بسلحه، وال%ذ}ق'
أشدe من الذ�ر\ق. وف نوادر ال4عراب: ت.ذ%ر_ق%ت\ فلنة بالك�حل

وأذ}ر.ق%ت\ إذا اك}تحلت.
والذ©ر.ق': نبات كالف1س\ق1سة تسميه الاضرة� ال%ن\د.ق�وقى. وقال أبو

عمرو: الذ©ر.ق الندقوقى؛ غيه: واحدتا ذ�ر.قة، ويقال لا:
ح.ن\د.ق%و\ق%ى وح1ن\د.ق%و\ق%ى وح1ن\د.ق�وق%ى؛ قال أبو حنيفة: لا ن'ف%ي\حة طيبة فيها

ش.به من الف%ثY تطول ف السماء كما ينب'ت الف%ث©، وهو ينبت ف الق1يعان
وم.ناق1ع الاء. وقال م'ر�ة: الذ©ر.ق' نبات مثل الك�ر�اث البلي�

الد>قاق له ف رأسه ق%ماع1ل صغار فيها حبÒ أغب ح'لو، يؤ\كل� ر.طباv ت'حبه
الر>عاء ويأتون به أهليهم فإذا جف_ ل ت.عر,ض له، وله ن,صال ص1غار لا

قشرة سوداء فإذا ق�شرت ق�شرت عن بياض، قال: وهي صاد1قة� ال%لوة كثية
الاء يأكلها الناس؛ قال رؤبة:
حت إذا ما هاج. ح1يان� الذ©ر.ق\
وأه\ي.ج. ال%ل}صاء من ذات1 الب'ر.ق\

(* قوله «الذرق» تقدم لنا هذا البيت ف مادت حجر وحي بلفظ الدرق بدال
مهملة مفتوحة وهو خطأ والصواب ما هنا).

وأذ}ر.ق%ت ال4رض: أن\ب.تت الذ©ر.ق. وف الديث: قاع كثي الذ©ر.ق،
بضم الذال وفتح الراء، الندقوق وهو نبت معروف. وحكى أبو زيد: لب م'ذ%ر_ق

أي م.ذيق.
@ذرفق: اذ}ر.ن\ف%ق.: ت.قد_م كاد\ر.ن\ف%ق.؛ حكاه نصي.

@ذعق: الذ©عاق بنزلة الزeعاق: ال�ر�. ماء ذ�عاق¬: كز'عاق�. قال صاحب
:vث}غة. وذ%ع.ق به ذ%ع\قا�العي: سعنا ذلك من عرب فل أدري ألغة أم ل

صاح ك%ز.ع.ق. ابن دريد: وذ%عق%ه وز.ع.ق%ه إذا صاح به فأ%ف}زع.ه؛ قال
ال4زهري: وهذا من أباطيل ابن دريد.

@ذعلق: الذ©ع\ل�وق والذ©عل�وقة: نبت يشبه الك�ر�ات ي.لتوي طي>ب'
ال4كل وهو ينبت ف أجواف الشجر؛ وذ�عل�وق¬ آخر يقال له ل1ح\ية� الت_ي\س.



وكل© نبت د.ق_ ذ�ع\ل�وق، وقيل: هو نبات يكون بالبادية؛ وقال ابن
ال4عراب: هو نبت يستطيل على وجه ال4رض؛ وقوله:

يا ر'ب_ م'هر� م.ز\ع'وق\،
م'ق%ي_ل أو م.غ\ب'وق\

م1ن ل%ب, الدeه\م الرeوق\،
حت_ى ش.تا كالذ©ع\ل�وق\

فس_ره فقال أي ف خ1ص\به وس1من.ه ول1ينه. قال ال4زهري: ي'شب_ه به
الهر الناعم، وقيل: هو الق%ض1يب الر_طب، وقد يتجه تفسي البيت على هذا.

وقال ابن بري: هو نبت أدقe من الكراث وله لب.ن. وحكي عن ابن خالويه قال:
الذعلوق من أساء الكمأ%ة. والذ©علوق: طائر صغي.

@ذفرق: الذ©ف}روق: لغة ف الث©ف}روق.
@ذلق: أبو عمرو: الذ�ل%ق' ح1د_ة الشيء. وح.دe كل شيء ذ%ل}ق�ه، وذ%ل}ق'

:�كل شيء ح.دeه. ويقال: ش.باv م'ذ%ل�ق¬ أي حادÒ؛ قال الز_ف%يان
والبيض ف أي\مان,هم تأ%ل�ق'،

وذ�ي_ل فيها ش.باv م'ذ%ل�ق'
وذ%ل}ق' الس>نان: ح.دe طر.فه، والذل}ق': ت.ح\ديدك إياه. تقول:

ذ%ل%ق}ته وأذ}لق}ته. ابن سيده: ذ%ل}ق' كل شيء وذ%ل%ق�ه وذ%ل}ق%ت'ه ح1د_ته،
وكذلك ذ%و\ل%ق�ه، وقد ذ%ل%قه ذ%ل}قاv وأذ}لقه وذ%ل�قه؛ وقول رؤ\بة:

حت_ى إذا ت.وق�د.ت\ م1ن الز_ر.ق\
ح.ج\ر,ي_ةD كال%م\ر, من س.ن> الذ�ل%ق\

(* قوله «من سن الذاق» تقدم هذا البيت ف مادة حجر بلفظ الدلق بدال
مهملة تبعاv للصل وهو خطأ والصواب ما هنا).

يوز أن يكون جع ذالق كرائح ورو.ح وعاز,ب وع.ز.ب، وهو ال�حد_د النصل،
ويوز أن يكون أراد من س.ن> الذل}ق فحرك للضرورة ومثله ف الشعر كثي.

وذل%ق' اللسان وذ%ل%ق%ته: ح1د_ته، وذ%و\لق�ه طرفه. وكل© مد_د الطر.ف
م'ذ%ل�ق، ذ%ل�ق. ذلقةv، فهو ذ%ل1يق وذ%ل}ق وذ�ل%ق وذ�ل�ق.

وذ%ل1ق. اللسان�، بالكسر، ي.ذ}ل%ق' ذل%قاv أي ذ%ر,ب. وكذلك السنان، فهو
ذ%ل1ق¬ وأذ}ل%ق'. ويقال أيضاv: ذ%ل�ق. السنان، بالضم، ذ%ل}قاv، فهو

ذ%ل1يق بي>ن الذ�لقة. وف حديث أ�م ز.ر\ع: على حد> س1نان م'ذل�ق� أي
.vم'ح.د_د{؛ أرادت أنا معه على ح.د> السنان الد_د فل ت.جد معه ق%رارا



وف حديث جابر: فكسرت' حجراv وحس.ر\ت'ه فان\ذ%ل%ق أي صار له حد� ي.قط%ع.
ابن ال4عراب: ل1سان ذ%ل}ق¬ ط%ل}ق¬، وذ%ل1يق¬ ط%ل1يق، وذ�ل�ق¬ ط�ل�ق¬،

وذ�ل%ق¬ ط�ل%ق¬، أربع لغات فيها. والذ�ل1يق: الفصيح' اللسان1. وف
الديث: إذا كان يوم' القيامة جاء4ت الر_ح1م فتكلمت بلسان ذ�ل%ق� ط�ل%ق�،

تقول: اللهم ص1ل} م.ن وص.لن واق}ط%ع م.ن قطعن. الكسائي: لسان ط�ل%ق¬ ذ�ل%ق¬
كما جاء4 ف الديث أي فصيح بليغ، ذ�ل%ق على ف�ع.ل بوزن ص'ر.د؛ ويقال:

ط�ل�ق¬ ذ�ل�ق¬ وط%ل}ق ذ%ل}ق وط1ل1يق ذ%ل1يق، ويراد بالميع ال%ضاء
والن_فاذ.

أبو زيد: ال�ذ%ل�ق من اللب الليب' ي'خلط بالاء. وع.د\و¬ ذ%ل1يق:
شديد. قال الذل:

أوائل بالش_د> الذ�ليق, وح.ث�ن،
ل%دى الت\ن,، م.ش\ب'وح' الذYراع.ي\ن خ.ل}ج.م

(* قوله «لدى الت» ف الساس: بذا الت).
وذ%ل�ق}ت' الفرس ت.ذليقاv إذا ض.م_ر\ته؛ قال عدي ابن زيد:

ف%ذ%ل�ق}ت'ه حت ت.ر.ف�ع لم'ه،
أ�داو,يه1 م.ك}نوناv وأرك%ب' واد1عا

أي ضم_رته حت ارتفع لم'ه إل رؤ'ؤس العظام وذهب ر.ه.ل�ه. وف حديث
ح.ف}ر ز.مزم.: أل نسق, ال%ج,يج وننحر ال1ذ}لقة%؛ هي الناقة السريعة

السي.
والروف الذ©ل}ق': حروف ط%رف اللسان1. التهذيب: الروف الذ©ل}ق الراء

واللم والنون سيت ذ�ل}قاv لن� مارجها من طرف اللسان. وذ%ل%ق' كل شيء
وذ%و\ل%ق�ه: طر.ف�ه. ابن سيده: وحروف الذ�لقة ستة: الراء� واللم

والنون والفاء والباء واليم لنه ي'عت.مد عليها بذ%ل%ق, اللسان، وهو صدره
وطر.فه، وقيل: هي حروف طرف اللسان والشفة وهي الروف الذ©ل}ق، الواحد

أذ}لق، ثلثة منها ذو\ل%ق1ي_ة: وهي الراء واللم والنون، وثلثة شفو,ية: وهي
الفاء والباء واليم، وإنا س>يت هذه الروف ذلقاv لن الذلقة ف

ال%نط1ق إنا هي بطرف أس.لة1 اللسان والشفتي، وها م.د\رجتا هذه الروف
الستة؛ قال ابن جن: وف هذه الروف الستة س1رÒ ظ%ريف ي'نتفع به ف اللغة،

وذلك أنه مت رأيت اساv رباعي�اv أو خاسي�اv غي ذي زوائد فل بد فيه
من حرف من هذه الستة أو حرفي وربا كان ثلثة، وذلك نو جعفر فيه الراء



والفاء، وق%ع\ض.ب فيه الباء، وس.ل}ه.ب فيه اللم والباء، وس.ف%ر\جل فيه
الفاء والراء واللم، وف%ر.ز\دق فيه الفاء والراء، وه.م.ر\ج.ل فيه اليم

والراء واللم، وق1ر\ط%ع\ب فيه الراء والباء، وهكذا عام_ة هذا الباب،
فمت وجدت كلمة رباعية أو خاسية م'ع.ر_اة من بعض هذه ال4حرف الستة فاقض

بأنه دخيل ف كلم العرب وليس منه، ولذلك سيت الروف غي هذه الستة
ال�ص\م.تة% أي ص'م1ت عنها أن يبن منها كلمة رباعية أو خاسية معراة من حروف

الذ�لقة.
والذ�ل}ق، بالتسكي: م.ج\رى ال1ح\ور ف الب.كرة. وذ%ل}ق' السهم:

م'س\ت.د.ق©ه. والذ}لق': س'رعة الرمي، والذ�ل%ق'، بالتحريك: الق%ل%ق'، وقد
ذ%ل1ق، بالكسر.

وأ%ذلق}ته أ%نا وأ%ذ}ل%ق الض_ب_ واس\تذ}ل%قه إ,ذا صب_ على جحره
الاء4 حت يرج. التهذيب: والضب إ,ذا ص'ب الاء� ف جحره أ%ذ}لقه فيخرج منه.

وف الديث: أ%نه ذ%ل1ق. يوم. أ�ح'د من العطش؛ أ%ي ج.ه.ده حت خرج
لسان'ه. وذ%لقه الصوم وغيه وأ%ذ}لقه: أ%ض\عفه وأ%ق}ل%قه. وف حديث ماع1ز�:

أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%مر. بر.ج\مه فلما أ%ذ}لق%ت\ه ال1جارة ج.م.ز.
وف%رÝ أ%ي ب.ل%غ.ت\ منه ال%ه\د. حت ق%ل1ق. وف حديث عائشة: أ%نا كانت
تصوم ف السفر حت أ%ذ}ل%قها الصو\م'؛ قال ابن العراب: أ%ذلقها أ%ي
أ%ذاب.ها، وقيل: أ%ذلقها الصوم أ%ي جه.دها وأ%ذابا وأ%قلقها. وأ%ذ}ل%قه

الصوم' وذ%ل%ق%ه وذ%ل¾قه أ%ي أ%ضعفه. وقال ابن شيل: أ%ذلقها الصوم أ%حرجها،
قال: وت.ذ}ل1يق الضìباب توجيه الاء إ,ل ج,ح.ر.تا؛ قال الكميت:

ب'س\ت.ذ}ل1ق� ح.ش.رات1 ال3كا
م,، ي.م\ن.ع' م1ن ذي الو,جار, الو,جارا

يعن الغيث أ%نه يستخرج هوام� ال3كام. وقد أ%ذ}ل%ق%ن الس_م'وم أ%ي
أ%ذابن وهز.ل%ن. وف حديث أ%يوب، عليه السلم، أ%نه قال ف م'ناجاته:

أ%ذ}ل%قن البلء فتكلم\ت' أ%ي ج.ه.دن، ومعن ال3ذ}لق أ%ن يبلغ منه
ال%ه\د' حت ي.ق}ل%ق. وي.ت.ض.و_ر. ويقال: قد أ%قلقن قول�ك وأ%ذ}لق%ن. وف

حديث ال�د.ي\ب,ية: ي.ك}س.ع'ها بقائم السيف حت أ%ذ}لق%ه أ%ي أ%ق}لق%ه.
وخط1يب ذ%ل1ق¬ وذ%ل1يق¬، وال�نثى ذ%ل1قةD وذ%ل1يقة. وأ%ذ}لق}ت' السراج.

إ,ذلقاv أ%ي أ%ضأ}ته.
وف أ%شراط الساعة ذكر ذ�ل%ق}ي.ة؛ هي بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء



الثناة من تتها: مدينة.
،vوم.ذاقا vوذ%واقا vوقه ذ%وقا�@ذوق: الذ9و\ق': مصدر ذاق. الشيء4 يذ

فالذ�واق وال%ذاق يكونان مصدرين ويكونان ط%ع\ماv، كما تقول ذ%واق�ه ومذاق�ه
طي�ب؛ وال%ذاق: ط%ع\م' الشيء. والذ�واق': هو الأ}كول والشروب. وف

الديث: ل يكن ي.ذ�مe ذ%واقاv، ف%عال بعن مفعول من الذ�و\ق,، ويقع
vق}ت' فلنا�على الصدر والسم؛ وما ذ�ق}ت' ذ%واقاv أ%ي شيئاv، وتقول: ذ

وذ�ق}ت' ما عنده أ%ي خ.ب.ر\ته، وكذلك ما نزل بال3نسان من م.كروه فقد
ذاق%ه. وجاء ف الديث: إ,ن� ال ل يب� الذ9و�اق1ي والذ9و_اقات؛ يعن

السريع1ي النكاح, السريع1ي الطلق,؛ قال: وتفسيه أ%ن ل ي.ط}مئن� ول
تطمئن� كلما تزو�ج أ%و تزو�جت ك%ر,ها ومد_ا أ%عينهما إ,ل غيها.

والذ�و_اق: ال%ل�ول. ويقال: ذ�قت فلناv أ%ي خب.ر\ته وب'ر\ت'ه. واس\ت.ذ%ق}ت
فلناv إ,ذا خبته فلم ت.ح\م.د م.خ\ب.ر.ته؛ ومنه قول ن.ه\شل بن حر>ي¼:

وع.ه\د' الغان,يات1 كع.ه\د1 ق%ي\ن�،
و.ن.ت\ عنه ال%عائل�، مس\ت.ذاق,
كب.ر\ق� لح. ي'ع\ج,ب' م.ن\ رآه،
ول ي.ش\ف1ي ال%وائم من ل%ماق,

يريد أ%ن9 الق%ي\ن. إ,ذا تأ%خ_ر عنه أ%جر'ه فسد. حاله مع إ,خوانه، فل
ي.ص1ل إل الجتماع بم على الش_راب ونوه. وت.ذ%و_ق}ته أ%ي ذ�ق}ته

شيئاv بعد شيء. وأ%مر م'ست.ذاق¬ أ%ي م'ج.ر_ب¬ معلوم. والذ�و\ق': يكون فيما
ي'كره وي'حمد. قال ال تعال: فأ%ذاق%ها ال� ل1باس. ال�وع,

وال%و\ف1؛ أ%ي اب\ت.لها بس'وء ما خ'ب,رت من ع1قاب الوع وال%و\ف. وف الديث:
كانوا إ,ذا خرجوا من عنده ل ي.تفر_قون إ,ل عن ذ%واق؛ ض.رب الذواق

مثلv لا ي.نالون عنده من الي أ%ي ل ي.تفرقون إ,ل عن علم وأ%دب
ي.تعل�مونه، ي.قوم ل4نفسهم وأ%رواحهم م.قام الطعام والشراب ل4جسامهم. ويقال:

ذ�ق\ هذه القوس أ%ي ان\ز.ع\ فيها لت.خ\ب'ر ل1ينها من شد�تا؛ قال
،vي, جان,باYالشماخ:فذاق فأ%ع\ط%ت\ه من الل

ك%ف%ى ول%ها أ%ن ي'غ\ر,ق. الن_ب\ل حاج,ز'
(* قوله «كفى ولا إل» كذا بالصل والذي ف الساس:

لا ولا أن يغرق السهم حاجز).
أ%ي لا حاجز ي.منع من إ,غراق� أ%ي فيها لي وشد�ة؛ ومثله:



ف ك%فYه م'ع\ط1يةD م.ن'وع
ومثله:

ش.3ر\يانة ت.م\ن.ع' بعد. اللYي,
وذ�ق}ت' القوس. إ,ذا جذ%ب\ت وتر.ها لتنظر ما شد�تا. ابن ال4عراب ف

قوله: فذوق�وا العذاب، قال: الذ�و\ق يكون بالفم وبغي الفم. وقال أ%بو
حزة: يقال أ%ذاق فلن بعدك س.ر\واv أ%ي صار س.ر,ي�اv، وأ%ذاق. بعد.ك

ك%ر.ماv، وأ%ذاق الفر.س' بعدك ع.د\واv أ%ي صار ع.د�اء بعدك؛ وقوله تعال:
فذاق%ت وبال% أ%مر,ها، أ%ي خب.رت؛ وأ%ذاق%ه ال� وبال أ%مره؛ قال طفيل:

فذوق�وا كما ذ�ق}نا غ%داة% م'ح.ج>ر�
من الغ.ي\ظ1، ف أك}باد1نا، والت_ح.وeب,

(* قوله «مجر» قال الصمعي بكسر اليم وغيه يفتح).
وذاق. الرجل ع'س.ي\ل%ة% الرأ%ة إ,ذا أ%و\ل%ج فيها إ,ذاقةv حت خ.ب

ط1يب ج,ماعها، وذاق%ت هي ع'س.ي\ل%ته كذلك ل9ا خال%طها. ورجل ذ%و�اق م1ط}لق
إ,ذا كان كثي النكاح كثي الطلق. ويوم¬ ما ذ�ق}ته طعاماv أ%ي ما ذقت

فيه، وذاق. العذاب والكروه ونو ذلك، وهو مث%ل: وف التنزيل: ذ�ق\ إ,ن_ك
أ%نت العزيز الكري. وف حديث أ�ح'د: أ%ن أ%با سفيان لا رأ%ى حزة، رضي

ال عنه، مق}تولv قال له: ذ�ق\ ع'ق%ق' أ%ي ذق طع\م. م'خال%ف%ت1ك لنا
،vوت.ر\ك1ك. د1ين.ك الذي كنت عليه يا عاق_ قومه؛ جعل إ,سلم.ه ع'قوقا
وهذا من الاز أ%ن يستعمل الذ�و\ق وهو ما يتعل9ق بال4جسام ف العان

كقوله تعال: ذق إ,نك أ%نت العزيز الكري، وقوله: فذاق�وا وبال% أ%مر,هم.
وأ%ذ%ق}ته إ,ياه، وت.ذواق. القوم' الشيء كذاق�وه؛ قال ابن م'ق}ب,ل:

،vم'نع_مة vي.ه\ز'ز\ن% للم.ش\ي, أ%و\صال
ه.ز_ الش_مال, ض'حىÝ ع.ي\دان% ي.ب\ر,ينا

أ%و كاه\ت1زاز, ر'د.ي\ن,ي¼ ت.ذاو.ق%ه
أ%يدي الت>جار, ف%زاد'وا م.ت\ن.ه ل1ينا

(* قوله «التجار» ف الساس: الكماة).
والعروف' تداوله. ويقال: ما ذ�قت ذ%واقاv أ%ي شيئاv، وهو ما ي'ذاق من

الطعام.
@ذأل: الذ�أ%لن�: ع.د\و متقار,ب. ابن سيده: الد_أ%لن السeرعة

والذؤول من النشاط، والذأ%لن� مشي سريع خفيف ف م.ي.س� وس'رعة، وبه سي الذئب



ذ�ؤالة، ذأ%ل% ي.ذ}أ%ل� ذ%أ}لv وذ%أ%لناv، وكذلك الناقة؛ قال الشاعر:
�م.ر_ت\ ب,أ%ع\لى الس_ح.ر.ي\ن, ت.ذ}أ%ل

والذ�أ%لن� أ%يضاv: م.ش\ي الذئب؛ قال يعقوب: والعرب تمعه على
ذ%آل1يل% فيبدلون النون لماv؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف كيف هذا المع؛ قال ابن

بري: كان حقه ذآل1ي ليكون مثل ك%ر.وان وك%راو,ين. إ,ل أ%نه أ%بدل من
النون لماv؛ وشاهد الذ�آل1يل قول ابن مقبل:

بذي م.ي\عة{، كأ%ن� بعض س1قاط1ه
وت.ع\دائه ر,س\لv ذ%آل1يل� ث%ع\ل%ب

وقال آخر:
ذو ذ%أ%لن{ ك%ذآل1يل, الذYئ1ب\

ورجل م1ذ}أ%لD منه؛ قال أ%بو النجم:
يأ}ت لا م1ن أ%ي\م'ن� وأ%ش\م'ل

ذو خ1ر.ق ط�ل}س�، وش.خ\ص م1ذ}أ%ل
ورأ%يت حاشية بط بعض الفضلء: قال القال وقال الفراء: العرب تمع
ذ%أ%لن الذئب ذآل1ي. وذآل1يل%. وذؤ.الة�: الذئب، اسم له معرفة ل ينصرف،

سي به ل1ف�ته ف ع.د\وه، والمع ذ1ئلنD وذ�ؤ\لن؛ قال ابن بري: قال
أ%ساء

بن خارجة يصف ذئباv ط%م1ع ف ناقته:
ل كل� ي.و\م� من ذ�ؤاله،
ض1غ\ثD ي.ز,يد' على إ,باله

وقال: هو مثل يضرب لل4مر ينبع ال4مر أ%ي ل كل يوم من ذؤالة% ب.ل1ي�ة
على بلية. ويقال: خ.ش> ذؤالة بال1بالة؛ قال ابن بري: خ.ش> فعل أ%مر من

خ.ش_ي\ت'ه أ%ي خ.و_فت'ه، ومعناه ق%ع\ق1ع ت'ر\ه1ب\؛ وف الديث: م.ر_
بار,ية سوداء وهي ت'رقYص ص.بيìا لا وتقول:

ذ�ؤال، يا ابن. القوم,، يا ذ�ؤ.ال%ه
فقال، عليه السلم: ل تقول ذ�ؤال فإ,نه ش.رe الس>باع؛ ذ�ؤال%: ترخيم
ذ�ؤالة وهو اسم علم للذئب مثل أ�سامة لل4سد. والذ�أ}لن: الذئب

أ%يضاv؛ قال رؤبة:
فار.ط%ن ذ%أ}لن'ه وس.م\س.م'ه

والذ©ؤلن�: ابن آوى. التهذيب: والذ�أ}لن بمزة واحدة، يقال: هو ابن



آوى، وقد س.م_ت العرب عام�ة السباع بأ%ساء معار,ف. ي'جرونا م'ج\رى
أ%ساء الرجال والنساء.

@ذبل: ذ%ب.ل% النبات' والغ'صن وال3نسان ي.ذ}ب'ل ذ%ب\لv وذب'ولv: د.ق_
بعد الر>ي�، فهو ذاب,ل، أ%ي ذ%وى، وكذلك ذ%ب'ل%، بالضم. وق%ناv ذابل:

دقيق لص1ق اللYيط1، والمع ذ�ب_لD وذ�ب'لD. ويقال: ذ%ب.ل فوه ي.ذ}ب'ل
ذ�بولv وذ%ب_ ذ�بوباv إ,ذا ج.ف_ وي.بس. ر,يق�ه وأ%ذ}ب.له الر�.

والت_ذ%بeل: من م.ش\ي النساء إ,ذا مشت الرأ%ة م1ش\ية الرجال وكانت دقيقة.
ويقال: ذ1ب\ل� ذ%ب,يل أ%ي ث�ك}ل� ثاكل؛ ومنه سيت الرأ%ة ذ1ب\لة. وما له

ذ%ب.ل% ذ%ب\ل�ه أ%ي أ%صل�ه، وهو من ذ�بول الشيء أ%ي ذ%ب.ل جسمه ولمه،
وقيل: معناه ب.ط%ل نكاحه؛ قال كثي بن الغ.ريرة1:

ط1عان الك�ماة ور.ك}ض ال1ياد1،
وق%و\ل الواض1ن,: ذ%ب\لv ذ%ب,يل

قال ابن بري: الذ�ب,يل الع.ج.ب'؛ قال ب.شامة� بن الغ.د1ير الن_ه\ش.لي:
طعان الكماة وضرب الياد،

وقول الواضن: ذ%ب\لv ذبيل
وف حديث عمرو بن مسعود: قال لعاوية وقد ك%ب,ر: ما تسأ%ل عمن ذ%ب.لت

ب.شرته أ%ي قل9 ماء جلده وذهبت ن.ضارته. ويقال: ذ%ب.ل%ت\هم ذ�ب.يلةD أ%ي
ه.لكوا. ابن ال4عراب: الذ©بال الن_ق�ابات، وكذلك الدeبال بالذال

والدال، قال: وذ%ب.ل%ته ذ�بول ود.ب.ل%ته د'بول، قال: والذYبل الثك}ل؛ قال
أ%بو منصور: فهما لغتان. وذ%ب'ل% الفرس: ض.م'ر؛ ومنه قول امرئ القيس:

على الذ�ب\ل, ج.ي�اش¬ كأ%ن� اه\ت1زام.ه،
إ,ذا جاش. فيه ح.م\ي'ه، غ%ل}ي' م1ر\ج.ل,

والذ�ب\لة�: الر�يح ال�ذ}ب,لة�؛ قال ذو الرمة:
د1يار م.ح.ت\ها ب.ع\د.نا ك�ل© ذ%ب\لة{

د.روج�، وأ�خرى ت'ه\ذ1ب' الاء ساجر
والذ©بالة�: الف%ت1يلة الت ت'س\ر.ج، والمع ذ�بال؛ وأ%نشد سيبويه:

ب,ت\نا ب,ت.د\و,رة{ ت'ض1يء وج'وه'نا
دس.م الس_ل1يط1، ي'ض1يء ف%و\ق. ذ�بال,

التهذيب: يقال للف%ت1يلة الت ي'ص\ب.ح با السراج ذ�بالة وذب_الة،
وجعها ذ�بال وذ�ب_ال؛ قال امرؤ القيس:



كم1ص\باح, ز.ي\ت{ ف ق%ناد1يل ذ�ب_ال,
قال: وهو الذ©بال الذي يوضع ف م1شكاة الزeجاجة الت ي'س\ت.ص\ب.ح با.

والذ�ب\ل: ظهر السeل%ح\فاة، وف الكم: جلد السeلح\فاة الب.ر>ي_ة،
وقيل البحرية، يعل منه ال4مشاط وي'ج\ع.ل منه ال%س.ك أ%يضاv، وقيل:

الذ�ب\ل عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ النساء منه أ%س\و,رة؛ قال جرير
يصف امرأ%ة راعية:

ترى الع.ب.س ال%و\ل1ي_ ج.و\ناv بكوعها
لا م.س.كاv، من غي عاج ول ذ%ب\ل

ويروى: ج.و\ناv بسوقها؛ وأ%نشد ثعلب:
�تقول ذات' الذ�ب.لت ج.ي\ه.ل

فجمع الذ�ب\ل بال4لف والتاء، ورواه ابن ال4عراب ذات الر_ب.لت.
وقال ابن شيل: الذ�ب\ل القرون ي'س.و_ى منه ال%س.ك. الوهري: والذ�ب\ل
شيء كالعاج وهو ظهر السeل%ح\فاة البية يتخذ منه الس>وار. والذ�ب\ل:

ج.ب.ل؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد لشاعر:
ع.ق1يلة إ,ج\ل، تنتمي ط%ر,فات'ها

إ,ل م'ؤ\ن,ق من ج.ن\بة الد_ب\ل راهن
وي.ذ}ب'ل: اسم جبل بعينه ف بلد ند.
@ذبكل: أ%بو ذ�باك1ل: من شعرائهم.

@ذجل: التهذيب: ابن ال4عراب الذاجل الظال، وقد ذ%ج.ل إ,ذا ظ%ل%م.
@ذحل: الذYح\ل: الثأ}ر، وقيل: ط%ل%ب' مكافأ%ة بناية ج'ن,ي.ت عليك أ%و

عداوة أ�ت1ي.ت\ إ,ليك، وقيل: هو العداوة وال1ق}د، وجعه أ%ذحال وذ�ح'ول،
وهو الت>رة. يقال: طلب بذ%ح\له أ%ي بثأ}ره. وف حديث عامر

بن ال�ل%و>ح: ما كان رجل لي.ق}ت'ل هذا الغلم بذ%ح\له إ,ل قد
اس\ت.و\ف؛ الذ�ح\ل: الو,ت\ر وطلب الكافأ%ة بناية ج'ن,ي.ت\ عليه من قتل أ%و

جرح ونو ذلك.
@ذرمل: التهذيب: ذ%ر\م.ل الرج'ل إ,ذا أ%خرج خ'ب\زته م'ر.م_د.ةv ليعجلها

على الضيف. ابن السكيت: ذ%ر\م.ل ذ%ر\م.لةv إ,ذا س.ل%ح؛ وأ%نشد:
ل%ع\واv مت رأ%يته ت.ق%ه_ل،

وإ,ن ح.ط%أ}ت ك%ت1فيه ذ%ر\م.ل
@ذعل: ابن ال4عراب: الذ�ع.ل ال3قرار بعد الحود؛ قال ال4زهري: وهذا



حرف غريب ما رأ%يت له ذكراv ف الكتب.
@ذفل: الذ�ف}ل والذYف}ل: الق%ط1ران الرقيق الذي قبل ال%ض\خاض.

@ذلل: الذ©ل©: نقيض الع1ز>، ذل� يذ1ل© ذ�ل¾ وذ1ل�ة وذ%للة
وم.ذ%ل�ة، فهو ذل1يل ب.ي>ن الذ©لY وال%ذ%ل�ة من قوم أ%ذ1ل9ء وأ%ذ1ل�ة

وذ1لل؛ قال عمرو بن ق%م1يئة:
وشاعر قوم� أ�ول ب,غ\ضة

ق%م.ع\ت'، فصاروا لثاماv ذ1لل
وأ%ذ%ل�ه هو وأ%ذ%ل� الرجل�: صار أ%صحابه أ%ذ1ل�ء4. وأ%ذ%ل�ه: وجده

ذ%ل1يلv. واس\ت.ذ%ل©وه: رأ%وه ذ%ل1يلv، وي'ج\م.ع الذ�ل1يل من الناس
أ%ذ1ل�ة وذ�ل�ناv. والذ©ل©: ال1س_ة. وأ%ذ%ل�ه واس\ت.ذ%ل�ه كله

بعن واحد. وت.ذ%ل�ل له أ%ي خ.ض.ع.. وف أ%ساء ال تعال: ال�ذ1ل©؛
هو الذي ي'ل}ح1ق الذ©ل� بن يشاء من عباده وينفي عنه أ%نواع العز

جيعها. واس\ت.ذ%ل� البعي. الص_ع\ب.: ن.زع الق�راد عنه ليستلذ� فيأ}نس به
وي.ذ1ل9؛ وإ,ياه ع.ن ال�ط%يئة بقوله:

ل%ع.م\ر'ك ما ق�راد بن ق�ر.ي\ع،
إ,ذا ن'ز,ع الق�راد'، بستطاع

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
لي.ه\ن,ئ} ت'ر.اثي لمرئ� غي ذ1ل�ة{،

ص.ن.اب,ر' أ�ح\دانD ل�ن_ ح.ف1يف
أ%راد غي ذ%ل1يل أ%و غي ذي ذ1ل�ة، ورفع ص.ن.ابر على البدل من ت'ر.اث.

وف التنزيل العزيز: س.ي.نالم غ%ض.ب¬ من ربم وذ1ل�ة ف الياة
الدنيا؛ قيل: الذYل�ة ما أ�م1روا به من قتل أ%نفسهم، وقيل: الذYل�ة أ%خذ

الزية؛ قال الزجاج: الزية ل تقع ف الذين عبدوا الع1ج\ل ل4ن ال تعال
تاب عليهم بقتل أ%نفسهم. وذ�لê ذ%ل1يل: إ,ما أ%ن يكون على البالغة،

وإ,ما أ%ن يكون ف معن م'ذ1ل9؛ أ%نشد سيبويه لكعب بن مالك:
لقد ل%ق1ي.ت\ ق�ر.ي\ظ%ة� ما سآها،

وح.ل� بدارهم ذ�لê ذ%ل1يل
والذYل©، بالكسر: اللYي وهو ضد الصعوبة. والذ©ل© والذYل©: ضد

الصعوبة. ذ%ل� ي.ذ1ل© ذ�ل¾ وذ1ل¾، فهو ذ%ل�ولD، يكون ف ال3نسان
والدابة؛ وأ%نشد ثعلب:



وما ي.ك' من ع'س\رى وي'س\رى، فإ,ن_ن
ذ%لولD باج, ال�ع\ت.ف1ي.، أ%ر,يب'

Dل�ع.ل�ق ذ%ل�ولv بالباء ل4نه ف معن ر.ف1يق ورؤ'وف، والمع ذ�ل
وأ%ذ1ل�ة. ودابة ذ%ل�ولD، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء، وقد ذ%ل�له.

الكسائي. فرس ذ%ل�ول بي>ن الذYلY، ورجل ذ%ل1يلD بي>ن' الذYل�ة1
والذ©لY، ودابة ذ%لولD بي>نة الذ©لY من دواب ذ�ل�ل. وف حديث ابن الزبي: بعض

الذ©لY أ%ب\ق%ى لل4هل والال؛ معناه أ%ن الرجل إ,ذا أ%صابته خ'ط�ة
ض.ي\م يناله فيها ذ�لê فصب.ر عليها كان أ%ب\ق%ى له ول4هله وماله، فإ,ذا
ل يصب وم.ر_ فيها طالباv للعز غ%ر_ر بنفسه وأ%هله وماله، وربا كان

ذلك سبباv للكه. وع.ي\ر' ال%ذ%ل�ة: الوت1د' ل4نه ي'ش.جe رأ}سه؛
وقوله:

ساق%ي\ت'ه' كأ}س. الر_د.ى بأ%س1ن_ة
ذ�ل�ل�، م'ؤ.ل�لة الش>فار، ح1د.اد

إ,نا أ%راد م'ذ%ل9لة بال3حداد أ%ي قد أ�د1ق�ت وأ�ر,ق�ت؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

وذ%ل� أ%ع\لى ال%و\ض من ل1ط%امها
أ%راد أ%ن أ%عله ت.ث%ل�م وتد_م فكأ%نه ذ%ل� وق%ل�. وف الديث:

اللهم اس\ق1نا ذ�ل�ل السحاب؛ هو الذي ل رعد فيه ول ب.ر\ق، وهو جع ذ%ل�ول
من الذYل9، بالكسر، ضد الصعب؛ ومنه حديث ذي القرني: أ%نه خ'ي>ر ف

ركوبه بي ذ�ل�ل السحاب وص1عابه فاختار ذ�ل�له. والذ©ل© والذYل©:
الر>ف}ق' والرحة. وف التنزيل العزيز: واخ\ف1ض\ لما ج.ناح. الذ©لY من

الرحة. وف التنزيل العزيز ف صفة الؤمني: أ%ذ1ل�ة على الؤ\مني
أ%ع1ز_ة على الكافرين؛ قال ابن ال4عراب فيما روى عنه أ%بو العباس: معن قوله

أ%ذ1ل�ة على الؤمني ر'ح.ماء ر'ف%قاء على الؤمني، أ%ع1ز_ة على
الكافرين غ1لظ ش1داد على الكافرين؛ وقال الزجاج: معن أ%ذ1ل�ة على الؤمني

أ%ي جانبهم ل%ي>ن¬ على الؤمني ليس أ%نم أ%ذ1ل�ء م'هانون، وقوله
أ%ع1ز_ة على الكافرين أ%ي جانبهم غليظ على الكافرين. وقوله عز وجل:

وذ�لYل%ت ق�طوف�ها ت.ذ}ليلv، أ%ي س'و_يت عناقيدها وذ�لYي.ت، وقيل: هذا
كقوله: قطوفها دانية، كلما أ%رادوا أ%ن ي.ق}ط1ف�وا شيئاv منها ذ�لYل ذلك لم

فد.نا منهم، ق�عوداv كانوا أ%و مضطجعي أ%و قياماv، قال أ%بو منصور:



وتذليل الع'ذ�وق ف الدنيا أ%نا إ,ذا انشق�ت عنها ك%و.افيها الت
ت'غ.طYيها ي.ع\م1د الب,ر إ,ليها في'س.م>ح'ها وي'ي.س>رها حت ي'ذلYلها خارجة

من بي ظ�ه\ران الريد والسeل�ء، فيسهل ق1طافها عند ي.ن\عها؛ وقال
ال4صمعي ف قول امرئ القيس:

وك%ش\ح� ل%ط1يف كال%د1يل م'خ.ص_ر�،
وساق� كأ�ن\بوب, الس_ق1ي> ال�ذ%ل�ل

قال: أ%راد ساقاv كأ�نبوب ب.ر\دي¼ بي هذا النخل ال�ذ%ل�ل، قال:
وإ,ذا كان أ%يام الثمرة أ%ل%ح_ الناس على النخل بالس_ق}ي فهو حينئذ

eقال: وذلك أ%نعم للنخيل وأ%ج\و.د للثمرة. وقال أ%بو عبيدة: الس_ق1ي ،Òس.ق1ي
الذي يسقيه الاء من غي أ%ن ي'ت.كل�ف له السقي. قال شر: وسأ%لت ابن

ال4عراب عن ال�ذل�ل فقال: ذ�لYل% طريق' الاء إ,ليه، قال أ%بو منصور:
وقيل أ%راد بالس_ق1ي> الع'ن\ق�ر، وهو أ%صل الب.ر\د1ي> الر_خ\ص

ال4بيض، وهو كأ%صل الق%ص.ب؛ وقال الع.ج�اج:
على خ.ب.ن\د.ى ق%ص.ب مكور،

كع'ن\ق�رات الائر السكور
وطريق م'ذ%ل�ل إ,ذا كان م.و\ط�وءاv س.ه\لv. وذ1ل© الطريق: ما و'ط}ئ%

منه وس'ه>ل. وطريق ذ%ل1يلD من ط�ر'ق ذ�ل�ل، وقوله تعال: فاس\ل�كي
س'ب'ل% ر.ب>ك1 ذ�ل�لv؛ فسره ثعلب فقال: يكون الطريق ذ%ليلv وتكون هي

ذ%ل1يلة؛ وقال الفراء: ذ�ل�لv نعت السeب'ل، يقال: سبيل ذ%ل�ولD وس'ب'ل
ذ�ل�لD، ويقال: إ,ن الذ©ل�ل من صفات النحل أ%ي ذ�لYلت ليخرج الشراب من

بطونا. وذ�لYل الك%ر\م': د'لYيت عناقيده. قال أ%بو حنيفة: التد\ليل تسوية
عناقيد الكر\م وت.د\ل1يتها، والتذ}ليل أ%يضاv أ%ن يوضع الع1ذ}ق على

الريدة لتحمله؛ قال امرؤ القيس:
وساق كأ�نبوب الس_ق1ي> ال�ذ%ل�ل

وف الديث: كم من ع1ذ}ق م'ذ%ل�ل ل4ب الد_ح\داح؛ تذليل الع'ذوق تقدم
شرحه، وإ,ن كانت العي 

(* قوله «وإن كانت العي» أي من واحد العذوق وهو
عذق) مفتوحة فهي النخلة، وتذليلها تسهيل اجتناء ثرتا وإ,د\ناؤها من
قاطفها. وف الديث: تتركون الدينة على خي ما كانت عليه م'ذ%ل�لة ل

يغشاها إ,ل� العواف، أ%ي ثارها دانية سهلة التناول م'خ.ل�ة غي



م.ح\م1ي_ة ول منوعة على أ%حسن أ%حوالا، وقيل أ%راد أ%ن الدينة تكون
م'خ.ل�ة أ%ي خالية من السكان ل يغشاها إ,ل� الوحوش.

وأ�مور ال جارية على أ%ذللا، وجارية أ%ذلل%ها أ%ي م.جاريها وطرقها،
واحدها ذ1لê؛ قالت النساء:

لت.ج\ر, ال%ن,ي_ة� بعد الفت الـ
ـم'غاد.ر بال%ح\و أ%ذ}لل%ها

أ%ي لت.ج\ر على أ%ذللا فلست آسى على شيء� بعده. قال ابن بري: ال4ذلل
ال%سالك. ود.ع\ه على أ%ذ}لله أ%ي على حاله، ل واحد له. ويقال: أ%ج\ر,

ال�مور على أ%ذللا أ%ي على أ%حوالا الت ت.ص\ل�ح عليها وت.س\ه'ل
وت.ت.يسر. الوهري: وقولم جاء4 على أ%ذلله أ%ي على وجهه. وف حديث

عبدال: ما من شيء� من كتاب ال إ,ل� وقد جاء4 على أ%ذلله أ%ي على وجوهه
وطر'قه؛ قال ابن ال4ثي: هو جع ذ1لð، بالكسر. يقال: ركبوا ذ1ل� الطريق

وهو ما م'ه>د منه وذ�لYل. وف خ'طبة زياد: إ,ذا رأ%يتمون أ�ن\ف1ذ فيكم
ال4مر. فأ%ن\ف1ذ�وه على أ%ذلل1ه.

ويقال: حائط ذ%ل1يل أ%ي قصي. وبيت ذ%ل1يلD إ,ذا كان قريب الس_م\ك من
ال4رض. ورمح ذ%ل1يل أ%ي قصي. وذ%ل�ت القواف للشاعر إ,ذا س.ه'لت.

وذ%لذ1ل� القميص: ما ي.لي ال4رض من أ%سافله، الواحد ذ�لذ�لD مثل
ق�م\ق�م وق%ماق1م؛ قال الز_ف%يان� ي.ن\ع.ت ض1ر\غامة:

إ,ن� لنا ض1ر\غامةv ج'ناد1ل،
م'ش.م>راv قد ر.ف%ع الذ�لذ1ل،

وكان ي.و\ماv ق%م\ط%ر,يراv باس1ل
وف حديث أ%ب ذر�: ي.خرج من ث%د\ي,ه1 ي.ت.ذ%ل}ذ%ل أ%ي ي.ض\طر,ب م1ن

�ذ%لذ1ل الثوب وهي أ%سافله، وأ%كثر الروايات يتزلزل، بالزاي. والذ©ل}ذ�ل
والذYل}ذ1ل والذYل}ذ1لة� والذ©ل%ذ1ل� والذ©ل%ذ1لة�، كله: أ%سافل

القميص الطويل إ,ذا ناس. فأ%خ\ل%ق. والذ�ل%ذ1ل�: مقصور عن الذ�لذ1ل الذي هو
.Dن�جع ذلك كله، وهي الذ9ناذ1ن�، واحدها ذ�ن\ذ

@ذمل: الذ�م1يل�: ضرب من سي ال3بل، وقيل: هو السي اللي>ن ما كان،
vوقيل: هو فوق الع.ن.ق,؛ قال أ%بو عبيد: إ,ذا ارتفع السي عن الع.ن.ق قليل

فهو الت_ز.يeد، فإ,ذا ارتفع عن ذلك فهو الذ�م1يل�، ث الر_س1يم،
ذ%م.ل ي.ذ}م'ل وي.ذ}م1ل ذ%م\لv وذ�م'ولv وذ%م1يلv وذ%م.لناv، وهي ناقة



ذ%م'ول من ن'وق ذ�م'ل. قال ال4صمعي: ول ي.ذ}م'ل بعي يوماv وليلة إ,ل�
vسريعا vأ%ي س.ي\را vس¼: ي.س3ي ذ%م1يل�م.ه\ر,يÒ. وف حديث ق

.�ل%ي>ناv، وأ%صله ف سي ال3بل. ابن ال4عراب: الذ�م1يلة� ال�ع\ي,ي.ة
ويقال لل4ب\ر.ص: ال4ذ}م.ل وال4ع\رم وال4ب\ق%ع، قال: وجع الذ�ام1لة من

النوق الذ�وام1ل؛ قال الشاعر:
�ت.خ'بe إ,ليه الي.ع\م.لت' الذ�وام1ل

وذام1لD وذ�م.ي\لD: اسان.
@ذهل: الذ�ه\ل: ت.ر\ك�ك. الشيء4 ت.ناساه على ع.م\د أ%و ي.ش\غ.لك عنه

ش'غ\لD، تقول: ذ%ه.ل}ت عنه وذ%ه1ل}ت' وأ%ذ}ه.ل%ن كذا وكذا عنه؛ وأ%نشد:
أ%ذ}ه.ل% خ1لYي عن ف1راش1ي م.س\ج.د'ه\

وف التنزيل العزيز: يوم ت.ذ}ه.ل� كل© م'ر\ض1عة عما أ%رضعت؛ أ%ي
ت.س\ل�و عن ولدها. ابن سيده: ذ%ه.ل الشيء4 وذ%ه.ل عنه وذ%ه1ل%ه وذ%ه1ل، بالكسر،

عنه ي.ذ}ه.ل فيهما ذ%ه\لv وذ�ه'ولv تركه على ع.م\د أ%و غ%ف%ل عنه أ%و
ن.س3ي.ه لش'غ'ل، وقيل: الذ�ه\ل السeلوe وطيب الن_ف}س عن ال3ل}ف، وقد

أ%ذ}ه.له ال4مر، وأ%ذ}هل%ه عنه.
وم.ر_ ذ%ه\ل من الليل وذ�ه\ل أ%ي ق1ط}عة، وقيل: ساعة منه مثل د.ه\ل،

والدال أ%على، وجاء4 بعد ذ%ه\ل من الليل ود.ه\ل أ%ي بعد ه.د\ء�؛ وأ%نشد ابن
بري ل4ب جهمة الذهلي:

،Dوهي واحدة ،Dم.ض.ى من الليل ذ%ه\ل
كأ%ن_ها طائر¬ بالد_و> م.ذ}ع'ور

قال: وقال أ%بو زكريا التبيزي د.ه\ل، بدال غي معجمة؛ قال: وكذا أ%نشده
ف ال%ماسة.

والذ©ه\ل�ول من اليل: ال%واد' الد_قيق.
وذ�ه\ل: قبيلة. وذ�ه\لD: ح.يÒ من بكر وها ذ�ه\لن كلها من ربيعة:
أ%حدها ذ�ه\ل� بن شيبان بن, ث%ع\لبة% بن, ع'ك%ابة، والخر ذ�ه\ل بن' ثعلبة

.vه.يل�بن ع'ك%ابة، وقد س.م_وا ذ�ه\لv وذ�ه\لن% وذ
،vول زائدا vل بدل vذول: الذال: حرف هجاء، وهو حرف مهور، يكون أ%صل@

قال ابن سيده: وإ,نا حكمت على أ%لفها أ%نا منقلبة عن واو ل4ن عينها
.vو.ي\لة، وقد ذ%و_ل}ت ذال�أ%لف مهولة النقلب وتصغيها ذ

والذ�و,يل�: اليابس من النبات وغيه؛ هذه رواية ابن دريد، والصحيح



الد_ويل، بالدال الهملة.
 : الذ�ي\ل: آخر كل شيء. وذ%ي\ل الثوب وال3زار,: ما ج'ر_ منه إ,ذا أ�س\ب,ل. والذ�ي\ل: ذ%ي\ل� ال3زار من الر>داء، وهو ما أ�س\ب,لذيل@

 منه فأ%صاب ال4رض. وذ%ي\ل الرأ%ة لكل ثوب ت.ل}ب.سه إ,ذا جر_ته على ال4رض من خلفها. الوهري: الذيل� واحد أ%ذ}يال
 القميص وذ�يول1ه. وذ%ي\ل� الر>يح: ما انسحب منها على ال4رض. وذيل الر>يح: ما تتركه ف الرمال على هيئة الر_س.ن ونوه

كأ%ن� ذلك إ,نا هو أ%ث%ر' ذ%ي\ل جر_ته؛ قال:
         لكل ريح فيه ذ%ي\لD م.س\فور

 وذ%ي\ل�ها أ%يضاv: ما جر_ته على وجه ال4رض من التراب والق%تام، والمع من كل ذلك أ%ذ}يال وأ%ذ}ي'ل؛ ال4خية عن ال%ج.ر,ي>؛
وأ%نشد ل4ب البقرات النخعي:

         وثلثاv م1ثل% الق%طا، مائ1لت{،
                                ل%ح.ف%ت\ه'ن أ%ذ}ي'ل� الر>يح ت'ر\با

والكثي ذ�يول؛ قال النابغة:
         كأ%ن� م.ج.ر_ الر_ام1سات1 ذ�ي'ول%ها

                                عليه ق%ض1يم¬، ن�قت\ه الص_وان,ع'
(* ف ديوان النابغة: حصي بدل قضيم).

وقيل: أ%ذ}يال� الر>يح مآخ1يها الت ت'ك}س.ح' با ما خ.ف_ لا.
 وذ%ي\ل� الفرس والبعي ونوها: ما أ%س\ب.ل% من ذ%ن.به فت.ع.ل�ق، وقيل: ذ%ي\ل�ه ذنبه. وذ%ال% ي.ذ1يل وأ%ذ}ي.ل: صار له ذي\لD. وذال% به: شال%،
 وكذلك الوع1ل� بذن.به. وفرس ذائلD: ذو ذ%ي\ل�، وذ%ي_ال: طويل الذ�يل؛ وف الصحاح: طويل الذنب، وال�نثى ذائلة؛ وقال ابن

قتيبة: ذائل طويل الذ�يل، وذ%ي_الD: طويل الذيل؛ وف التهذيب أ%يضاv: طويل الذنب؛ وأ%نشد ابن بري لعباس بن م1ر\داس:
         وإ,ن حاذ1ر¬، أ%ن\م1ي سلح1ي

                                إ,ل أ%و\صال, ذ%ي_ال� م.نيع
 فإ,ن كان الفرس قصياv وذنبه طويلv قالوا ذائل، وال�نثى ذائلة، أ%و قالوا ذ%ي_ال� الذنب فيذكرون الذنب، ويقال لذنب الفرس
 إ,ذا طال ذ%يل أ%يضاv، وكذلك الثور الوحشي. والذ�ي_ال من اليل,: ال�ت.ب.خت1ر ف م.ش\يه واس\ت1نانه كأ%نه ي.س\ح.ب ذ%ي\ل% ذن.به. وذال

الرجل ي.ذ1يل ذ%ي\ل: ت.ب.خ.تر. فجر_ ذ%ي\له؛ قال طرفة يصف ناقة:
         ف%ذ%ال%ت\ كما ذال%ت\ و.ليدة� م.ج\ل1س�،

                                ت'ر,ي ر.ب_ها أ%ذ}يال% س.ح\ل� م'م.د_د
 يعن أ%نا ج.ر_ت ذنبها كما ذالت ملوكة تسقي المر ف ملس. وف حديث مصعب بن عمي: كان مترفاv ف الاهلية

 يد_هن بالع.ب,ي وي'ذ1يل� ي'م\ن.ة الي.م.ن أ%ي ي'طيل ذ%ي\لها، والي'منة ضرب من برود اليمن. ويقال: ذات الارية ف م.ش\يها ت.ذ1يل ذ%ي\ل
 إ,ذا ماس.ت وج.ر_ت أ%ذيالا على ال4رض وتبخترت. وذالت الناقة� بذنبها إ,ذا نش.رت\ه على فخذيها. خالد بن ج.ن\ب.ة قال: ذ%ي\ل
 الرأ%ة ما وقع على ال4رض من ثوبا من نواحيها كلها، قال: فل ن.د\عو للر_ج'ل ذ%ي\لv، فإ,ن كان طويل الثوب فذلك ال3ر\فال
ف القميص وال�ب_ة. والذ�ي\ل� ف د1ر\ع الرأ%ة أ%و ق1ناعها إ,ذا أ%ر\خ.ت\ه.وتذيلت الدابة�: حر_كت ذن.بها من ذلك. والت_ذ%يeل: الت_ب.خ\ت'ر



منه.ود1ر\ع ذائلةD وذائل وم'ذالةD: طويلة. والذ9ائل: الد>ر\ع الطويلة الذ�ي\ل؛ قال النابغة:
         وكل9 ص.م'وت{ ن.ث}لة ت'ب_ع1ي_ة،

                                ون.س\ج' س'ل%ي\م كل� ق%ض�اء4 ذائ1ل,
 يعن سليمان بن داود، على نبينا وعليهما السلم؛ والص_م'وت': الد>ر\ع الت إ,ذا ص'ب_ت ل يسمع لا صوت. وذ%ي_ل فلن ثوبه

ت.ذييلv إ,ذا طو�له. وم'لء# م'ذ%ي_لD: طويل� الذيل، وثوب م'ذ%ي_ل؛ قال الشاعر:
         ع.ذ%ار.ى د.وار� ف م'لء م'ذ%ي_ل,

(* هذا البيت من معلقة امرئ القيس، وصدره:
                                فع.ن� لنا س1رب¬ كأن9 ن,عاج.ه)

ويقال: أ%ذال% فلن ثوبه أ%يضاv إ,ذا أ%طال% ذ%ي\له؛ قال كثي>ر:
،Dعلى ابن أ%ب العاصي دلص¬ ح.ص1ينة         

                                أ%جاد. ال�س.د>ي س.ر\د.ها فأ%ذال%ها
وأ%ذال%ت الرأ%ة� ق1ناع.ها أ%ي أ%ر\س.ل%ت\ه. وح.ل}قة ذائلة وم'ذالة: ر.قيقة لطيفة مع ط�ول.

 وال�ذال� من البسيط والكامل: ما ز,يد. على وت1ده من آخر البيت حرفان، وهو ال�س.ب�غ ف الر_م.ل، ول يكون ال�ذال ف
البسيط إ,ل� من ال�س.د�س ول ف الكامل إ,ل� من الربع؛ مثال ال4ول قوله:

         إ,ن_ا ذ%م.م\نا على ما خ.ي_ل%ت\
                                س.ع\د' بن' زيد{، وع.م\راv من ت.م1يم\

ومثال الثان قوله:
         ج.د.ثD يكون� م'قام'ه،

                          أ%ب.داv، ب'خ\ت.ل%3ف1 الر>ياح\
 فقوله ر.ن} من تيم\ مستفعلن، وقوله ت.ل%3ف1ر\ ر,ياح\ م'ت.فاعلن؛ وقال الزجاج: إ,ذا زيد على الزء حرف واحد، وذلك الزء

ما ل ي'زاح.ف، فاسه ال�ذال نو متفاعلن أ%صله متفاعلن فزدت حرفاv فصار ذلك الرف بنزلة الذ�ي\ل للقميص.
وذ%ال الشيء� ي.ذيل�: هان%، وأ%ذ%ل}ته أ%نا: أ%ه.ن\ته ول أ�ح\س3ن الق1يام عليه. وأ%ذ%ال% فلن فرسه وغلمه إ,ذا أهان.ه. وال3ذالة�: ال3هانة.

 وف الديث: نى النب، صلى ال عليه وسلم، عن إ,ذالة اليل وهو ام\ت1هان'ها بالعمل والمل, عليها، وف رواية: بات
 جبيل، عليه السلم، يعاتبن ف إ,ذالة اليل أ%ي إ,هان.ت1ها والس\ت1خ\فاف با؛ ومنه الديث الخر: أ%ذال% الناس' اليل%، وقيل

إ,نم وض.ع'وا أ%د.اة الرب عنها وأ%رسلوها.
وال�ذال�: ال�هان�، وقيل لل4م.ة ال�هانة1: ال�ذالة�. وف الثل: أ%خ\ي.ل� من م'ذالة{، وهي ال4م.ة ل4نا ت'هان وهي ت.ت.ب.خ\ت.ر. ويقال:

 ذ%ي\ل ذائل وهو ال%وان وال1ز\ي'. وقولم: جاء أ%ذ}يالD من الناس أ%ي أ%واخ1ر' منهم قليل. وذال%ت الرأ%ة� والناقة� ت.ذ1يل: ه'ز,لت
وفسدت.

وأ%ذ%ل}تها: أ%ه\ز.ل}تها، وهو من ذلك. وال�ذ%ي_ل� وال�ت.ذ%ي�ل�: ال�ت.ب.ذYل�. وبنو الذ�ي�ال: بطن من العرب.
@ذأم: ذ%أ%م. الرجل% ي.ذ}أ%م'ه' ذ%أ}ماv: حق�ره وذ%م_ه' وعابه، وقيل:



حقره وطرده، فهو م.ذ}ؤ'وم¬، ك%ذ%أ%به'؛ قال أو\س' بن ح.ج.ر�:
فإن ك�ن\ت. ل ت.د\ع'و إل غي ناف1ع�
فذ%ر\ن، وأ%ك}ر,م\ من ب.د.ا لك واذ}أ%م,

vطرده. وف التنزيل العزيز: اخ\ر'ج\ منها م.ذ}ؤوما :vوذ%أ%م.ه' ذ%أ}ما
vوقال ماهد: م.ذ}ؤوما .vويكون مطرودا v؛ يكون معناه مذموماvم.د\حورا

منفي�اv، وم.د\حوراv مطروداv. وذأ%م.ه ذ%أ}ماv: أ%خزاه. والذ�أ}م': العيب،
ي'ه\م.ز' ول يهمز. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: قالت للي.ه'ود عليكم

السام' والذ�أ}م'؛ الذ�أ}م': العيب، ول يهمز، ويروى بالدال الهملة،
وقد تقدم. أبو العباس: ذ%أ%م\ت'ه عبته، وهو أكثر من ذ%م.م\ت'ه'.
@ذحلم: ذ%ح\ل%م.ه' وس.ح\ت.ن.ه إذا ذبه. وذ%ح\ل%م.ه' ف%ت.ذ%ح\ل%م. إذا
د.ه\و.ر.ه' ف%ت.د.ه\و.ر.. ومر� ي.ت.ذ%ح\ل%م' كأنه يتدحرج؛ قال رؤبة:

كأ%ن_ه' ف ه'و_ة{ ت.ذ%ح\ل%ما
وذ%ح\ل%م\ت'ه': صرعته وذلك إذا ضربته بجر ونوه.

@ذل: التهذيب: ابن العراب قال الذ�ل%م' م.غ1يض' م.ص.ب> الوادي.
@ذمم: الذ�مe: نقيض الدح. ذ%م_ه' ي.ذ�مeه' ذ%م�اv وم.ذ%م_ةv، فهو

م.ذ}م'وم¬ وذ%مÒ. وأ%ذ%م_ه': وجده ذ%م1يماv م.ذ}م'وماv. وأ%ذ%م_ بم:
تركهم م.ذ}م'ومي. ف الناس؛ عن ابن العراب. وأ%ذ%م_ به: تاون. والعرب

تقول ذ%م_ ي.ذ�مe ذ%م�اv، وهو اللوم ف الساءة، والذ�مe وال%ذموم
واحد. وال%ذ%م_ة: اللمة، قال: ومنه الت_ذ%مeم'. ويقال: أتيت موضع

eأتى با ي'ذ%م :�كذا فأ%ذ}م.م\ت'ه' أي وجدته مذموماv. وأ%ذ%م_ الرجل
عليه. وتذام_ القوم': ذ%م_ بعض'هم بعضاv، ويقال من الت_ذ%مeم,. وقضى

م.ذ%م_ة% صاحبه أي أ%حسن إليه لئل ي'ذ%م_. واس\ت.ذ%م_ إليه: فعل ما
ي.ذ�مeه' عليه. ويقال: افعل كذا وكذا وخ.لك. ذ%مÒ أي خلك. لوم؛ قال

.eأي ل ت'ذ%م Òابن السكيت: ول يقال وخ.لك. ذنب، والعن خل منك ذ%م
قال أبو عمرو بن العلء: سعت أعرابي�اv يقول: ل أ%ر كاليوم ق%ط© يدخل

عليهم مثل� هذا الرeط%ب, ل ي'ذ1مeون% أي ل ي.ت.ذ%م_م'ون% ول تأ}خذهم
ذمامةD حت ي'ه\د'وا ل1ج,يانم.

والذ�امe، مشدد، والذام' مفف جيعاv: العيب. واس\ت.ذ%م_ الرجل� إل
الناس أي أتى با ي'ذ%مe عليه. وت.ذ%م_م. أي استنكف؛ يقال: لو ل أترك

.vورجل م'ذ%م_م¬ أي مذ}م'وم¬ جد�ا .vماeلتركته ت.ذ%م vالكذب تأ%ث©ما



ورجل م'ذ1مÒ: ل ح.راك به. وشيء م'ذ1مÒ أي م.عيب. والذ©موم: الع'يوب؛
أ%نشد سيبويه ل�م.ي_ة% بن أب الص_ل}ت1:

سلمك، ر.ب_نا، ف كل ف%ج\ر�
ب.ريئاv ما ت.ع.ن_ت\ك. الذ©م'وم'

وبئر ذ%م_ةD وذ%ميم¬ وذ%ميمةD: قليلة الاء لنا ت'ذ%مe، وقيل: هي
vم_ة يصف إبلeالغ.زيرة، فهي من الضداد، والمع ذ1مام¬؛ قال ذو الر

غارت\ عيونا من الك%لل,:
على ح1م\ي.ر,ي�ات{، كأ%ن� ع'يون.ها
ذ1مام' الر_كايا أ%ن\ك%ز.ت\ها ال%وات1ح'

أن\ك%ز.تا: أق%ل�ت\ ماء4ها؛ يقول: غارت أعينها من التعب فكأ%ن_ها
.Òالبئر القليلة الاء، والمع ذ%م �آبار قليلة الاء. التهذيب: الذ�م_ة

وف الديث: أ%نه، عليه الصلة والسلم، م.ر_ ببئر ذم_ة فنزلنا فيها،
سيت بذلك لنا م.ذ}مومة؛ فأما قول الشاعر:

،çمن س.ي\ب, ر.ب� vن'ر.ج>ي نائل
�له ن'ع\م.ى، وذ%م_ت'ه' س1جال

قال ابن سيده: قد يوز أن يعن به الغزيرة والقليلة الاء أي قليله
كثي.وبه ذ%م1يمةD أي علة من ز.مان.ة{ أو آفة تنعه الروج.

وأ%ذ%م_ت\ ركاب القوم إذ}ماماv: أ%عيت وتلفت وتأ%خرت عن جاعة البل
ول تلحق با، فهي م'ذ1م_ةD، وأ%ذ%م_ به ب.عيه'؛ قال ابن سيده: أنشد

أبو العلء:
قوم أ%ذ%م_ت\ بم ر.كائ1ب'ه'م\،

فاس\ت.ب\د.لوا م'خ\ل1ق. الن>عال, با
وف حديث ح.ليمة الس_ع\د1ي_ة1: فخرج\ت' على أ%تان تلك فلقد أ%ذ%م_ت\

بالر_ك}ب, أ%ي حبستهم لضعفها وانقطاع سيها؛ ومنه حديث ال1ق}داد1 حي
eأ%ح\ر.ز. ل1قاح. رسول ال، صلى ال عليه وسلم: وإ,ذا فيها فرس أ%ذ%م

أ%ي كالê قد أ%عي\ا فوقف. وف حديث أ%ب بكر، رضي. ال عنه: قد ط%ل%ع.
ف طريق م'ع\و.ر_ة{ ح.ز\ن.ة{ وإ,ن� راحلته أ%ذ%م_ت\ أ%ي انقطع سيها

كأ%نا ح.م.ل%ت الناس على ذ%م>ها.
ورجل ذو م'ذ%م_ة{ وم.ذ1م_ة{ أ%ي كلê على الناس، وإنه لطويل

ال%ذ%م_ة1، التهذيب: فأ%ما الذ�مe فالسم منه ال%ذ%م_ة�، وقال ف موضع آخر:



ال%ذ1م_ة�، بالكسر، من الذYمام, وال%ذ%م_ة�، بالفتح، من الذ�م>.
ويقال: أ%ذه1ب\

عنك م.ذ1م_ت.ه'م\ بشيء أ%ي أ%عطهم شيئاv فإ,ن لم ذ1ماماv. قال:
وم.ذ%م_تهم لغةD. والب'خل م.ذ%م_ةD، بالفتح ل غي، أ%ي ما ي'ذ%مe عليه،
وهو خلف ال%ح\م.د.ة1. والذYمام' وال%ذ%م_ة�: الق وال�ر\مة، والمع

أ%ذ1م_ةD. والذYم_ة: العهد والك%فالة�، وجعها ذ1مام¬. وفلن له ذ1م_ة
أ%ي حق. وف حديث علي�، كرم ال وجهه: ذ1م_ت ر.ه1ين'ه وأ%نا به زعيم

:�أ%ي ضمان وعهدي ر.ه\ن¬ ف الوفاء به. والذYمام' والذYمامة
ال�ر\م.ة�؛ قال ال4خطل:

،vفل ت.ن\ش'د'ونا من أ%خيكم ذ1مامة
وي'س\ل1م أ%ص\داء4 الع.و,ير ك%ف1يل�ها

والذYمام': كل حرمة ت.ل}زمك إ,ذا ض.ي_ع\ت.ها ال%ذ%م_ة�، ومن ذلك
�يسمى أ%هل

العهد أ%هل% الذYم_ة1، وهم الذين يؤدون الزية من الشركي كلهم. ورجل
ذ1م>يÒ: معناه رجل له عهد. والذYم_ة�: العهد منسوب إ,ل

�الذYم_ة1: قال الوهري: الذYم_ة� أ%هل العقد. قال: وقال أ%بو عبيدة الذYم�ة
ال4مان ف قوله، عليه السلم: ويسعمى بذ1م_ت1ه,م\ أ%دناهم. وقوم
ذ1م_ةD: م'عاهدون أ%ي ذوو ذ1م_ة{، وهو الذYمe؛ قال أ�سامة الذل9:

ي'غ.ر>د' بال4س\حار ف كلY س'د\ف%ة{،
ت.غ.رeد. م.ي_اح, الن_د.ى ال�ت.ط%ر>ب

(* هكذا ورد هذا البيت ف الصل، وليس فيه أي� شاهد على شيء ما تقدم من
الكلم).

وأ%ذ%م_ له عليه: أ%خ.ذ% له الذYم_ة. والذ�مام.ة� والذ�مامة: الق
كالذYم�ة؛ قال ذو الرمة:

تك�ن\ ع.و\جةv ي.جز,يكما ال عندها
با الج\ر.، أ%و ت'قضى ذ1مامة� صاحب

ذ1مامة: ح'ر\م.ةD وحق. وف الديث ذكر الذYم_ة والذYمام,، وها بعن
الع.ه\د وال4مان1 والض_مان1 وال�ر\م.ة1

والق، وس'م>ي. أ%هل الذYم_ة1 ذ1م_ةv لدخولم ف عهد السلمي
وأ%مانم. وف الديث ف دعاء السافر: اق}ل1ب\نا بذ1م_ة{ أ%ي ار\د'د\نا إ,ل



أ%هلنا آمني؛ ومنه الديث: فقد ب.ر,ئ%ت\ منه الذYم_ة أ%ي أ%ن لكل
أ%حد من ال عهداv بالفظ والك1لي.ة1، فإ,ذا أ%ل}قى بيده إ,ل

الت_ه\ل�ك%ة1 أ%و فعل ما ح'ر>م. عليه أ%و خالف ما أ�م1ر. به
خ.ذ%ل%ت\ه'ذ1م_ة� ال تعال. أ%بو عبيدة: الذYم_ة� الت_ذ%مeم' من ل عهد

له. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، السلمون ت.ت.كافأ� دماؤهم ويسعى
بذ1م_تهم أ%دناهم؛ قال أ%بو عبيدة: الذYم_ة� ال4مان ههنا، يقول إ,ذا

أ%ع\طى الرجل� من اليش العدو� أ%ماناv جاز ذلك على جيع السلمي، ول
لم أ%ن ي'خ\ف1روه ول أ%ن ي.ن\ق�ضوا عليه عهده كما أ%جاز عمر، رضي ال

�عنه، أ%مان عبد{ على أ%هل العسكر جيعهم؛ قال: ومنه قول س.ل}مان ذ1م_ة
السلمي واحدة؛ فالذYم_ة� هي ال4مان، ولذا سي ال�عاه.د'
ذ1م>ي�اv، ل4نه أ�ع\طي. ال4مان على ذ1م_ة1 ال1ز\ي.ة الت تؤخذ منه.

وف التنزيل العزيز: ل ي.ر\قب'ون ف مؤ\من إ,ل¾ ول ذ1م_ةv؛ قال:
الذYم_ة� العهد، وال3ل9 ال1ل}ف؛ عن قتادة. وأ%خذتن منه ذ1مام¬

وم.ذ%م_ةD، وللرفيق على الرفيق ذ1مام¬ أ%ي حق. وأ%ذ%م_ه' أ%ي أ%جاره. وف
حديث سلمان: قيل له ما ي.ح1ل© من ذ1م_ت1نا؟ أ%راد من أ%هل ذ1م_ت1نا فحذف
الضاف. وف الديث: ل تشتروا ر.قيق أ%هل الذم_ة وأ%ر.ض1يه,م\؛ قال ابن

ال4ثي: العن أ%نم إ,ذا كان لم م.ماليك' وأ%ر.ض'ون% وحالD حسنة
ظاهرة كان أ%كثر ل1ز\يتهم، وهذا على مذهب من ي.ر.ى أ%ن ال1ز\ية على قدر
الال، وقيل ف شراء أ%ر.ض1يه\م إ,نه كرهه ل4جل ال%راج الذي يلزم ال4رض،

.vلئل يكون على السلم إ,ذا اشتراها فيكون ذل¾ وص.غارا
eذ1م�التهذيب: وال

vال%ذ}موم الذ�م1يم'. وف حديث يونس: أ%ن الوت قاء4ه' ر.ذ1ي�ا
ر.ذ1ي�اv أ%ي م.ذ}موماv ش1ب\ه. الالك. ابن ال4عراب: ذ%م\ذ%م. الرجل إ,ذا

ق%ل�ل%
عطيته. وذ�م_ الرجل�: ه'ج,ي.، وذ�م_: ن'ق1ص. وف الديث: أ�ر,ي. عبد'

ال�ط�لب ف منامه اح\ف1ر\ زمزم ل ي'ن\ز.ف' ول ي'ذمe؛ قال أ%بو بكر:
فيه ثلثة أ%قوال: أ%حدها ل يعاب من قولك ذ%م.م\ت'ه' إ,ذا ع1ب\ت.ه،
،vوالثان ل ت'ل}ف%ى م.ذ}مومة؛ يقال أ%ذ}م.م\ت'ه إ,ذا وجدته م.ذ}موما

والثالث ل يوجد ماؤها قليلv ناقصاv من قولك بئر ذ%م_ة إ,ذا كانت قليلة
الاء.



وف الديث: سأ%ل النب_ 
(* قوله «سأل النب إل» السائل للنب هو

الجاج كما ف التهذيب)، صلى ال عليه وسلم، عما ي'ذهب' عنه م.ذ%م_ة%
الرضاع فقال: غ�ر_ة عبد أ%و أ%م.ة؛ أ%راد ب.ذ%م_ة1 الرضاع ذ1مام.

الرضعة برضاعها. وقال ابن السكيت: قال يونس يقولون أ%خذ%تن منه
م.ذ1م_ةD وم.ذ%م_ةD. ويقال: أ%ذه1ب\

عنك م.ذ%م_ة% الرضاع بشيء تعطيه للظYئ}ر، وهي الذYمام'
الذي لزمك بإ,رضاعها ولدك، وقال ابن ال4ثي ف تفسي الديث:

ال%ذ%م_ة�، بالفتح، م.ف}ع.لة من الذ�م>، وبالكسر من الذYم_ة1 والذYمام,،
وقيل: هي بالكسر والفتح القe والرمة الت ي'ذ%مe م'ض.ي>ع'ها، والراد

ب.ذ%م_ة الرضاع الق اللزم بسبب الرضاع، فكأ%نه سأ%ل: ما ي'س\ق1ط� عن
حق ال�رضعة حت أ%كون قد أ%ديته كاملv؟ وكانوا يستحبون أ%ن ي.ه.ب'وا

للمرض1عة عند فصال الصب شيئاv سوى أ�جرتا. وف الديث: خ1لل ال%كارم
كذا وكذا والت_ذ%مeم' للصاحب؛ هو أ%ن يفظ ذ1مام.ه' وي.طرح عن نفسه

ذ%م_ الناس له إ,ن ل يفظه. وف حديث موسى وال%ض1ر، عليهما السلم:
أ%خ.ذ%ت\ه' من صاحبه ذ%مام.ةD أ%ي حياء وإ,شفاق من الذ�م> واللوم. وف حديث

ابن ص.ي�اد{: فأ%صابتن منه ذ%مام.ةD. وأ%خذتن منه م.ذ%م_ة وم.ذ1م_ة
أ%ي ر,ق�ةD وعار من تلك ال�ر\مة.

والذ�م1يم': شيء كالب.ث}ر,
ال4سود أ%و ال4حر ش'ب>ه. ببيض النمل، يعلو الوجوه وال�نوف من ح.ر¼

أ%و ج.ر.ب؛ قال:
وترى الذ�م1يم على م.راس1ن,هم،

غ1ب_ ال1ياج,، كماز,ن1 النمل,
والواحدة ذ%م1يمةD. والذ�م1يم: ما يسيل على أ%فخاذ ال3بل والغنم

وض'ر'وعها من أ%لبانا. والذ�م1يم': الن_دى، وقيل: هو ن.دىÝ يسقط بالليل على
الشجر فيصيبه التراب فيصي كق1ط%ع, الطي. وف حديث الشeؤ\م
والطYي.ر.ة1: ذ%ر'وها ذ%م1يمةv أ%ي م.ذ}مومةv، ف%ع1يلةD بعن مفعولة{، وإ,نا

vأ%مرهم بالتحول عنها إ,بطال
لا وقع ف نفوسهم من أ%ن الكروه إ,نا أ%صابم بسبب س'ك}ن الدار،

فإ,ذا تولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشبهة.



والذ�م1يم': البياض الذي يكون على أ%نف الد\ي؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: فأ%ما
قوله أ%نشد.ناه أ%بو العلء ل4ب ز'ب.ي\د{:

،vت.رى ل4خ\فاف1ها من خ.ل}ف1ها ن.س.ل
مثل الذ�م1يم, على ق�ز\م, الي.عام1ي,

فقد يكون البياض. الذي على أ%نف ال%د\ي، فأ%ما أ%حد بن يي فذهب إ,ل
أ%ن الذ�م1يم. ما ي.ن\ت.ضح' على الضروع من ال4لبان، والي.عامي' عنده

ال1داء، واحدها ي.ع\مور، وق�ز\م'ها ص1غار'ها، والذ�م1يم': ما يسيل على
أ�نوفها من اللب؛ وأ%ما ابن د'ر.ي\د{ فذهب إ,ل أ%ن الذ�م1يم ههنا

الن_دى، واليعامي ضرب من الشجر. ابن ال4عراب: الذ�م1يم' والذ�ني' ما
يسيل من ال4نف. والذ�م1يم': ال�خاط والبول الذي ي.ذ1مe وي.ذ1ن© من

ق%ضيب الت_ي\س,، وكذلك اللب من أ%خلف الشاة، وأ%نشد بيت أ%ب زبيد.
والذ�م1يم' أ%يضاv: شيء يرج من م.سام> الار,ن1 كبيض النمل؛ وقال

:�الاد1ر.ة
وترى الذ�م1يم. على م.راس1ن,هم،

يوم الياج، كماز,ن1 الن_مل
ورواه ابن دريد: كمازن ال%ث}ل,، قال: وال%ث}ل� ضرب من النمل كبار؛

وروي:
وترى الذ�ميم على م.ناخرهم

قال: والذ�ميم الذي يرج على ال4نف من الق%ش.ف1، وقد ذ%م_ أ%نف�ه
وذ%ن�. وماء ذ%ميم أ%ي مكروه؛ وأ%نشد ابن العراب للم.ر_ار,:

م'واش1كة ت.س\ت.ع\ج,ل� الرeك}ض. ت.ب\ت.غي
ن.ضائ1ض. ط%ر\ق�، ماؤ'ه'ن_ ذ%م1يم'

قوله مواش1كة مسرعة، يعن الق%طا، ور.ك}ض'ها: ضربا بناحها،
والن_ضائض: بقية الاء، الواحدة ن.ض1يضة. والط�ر\ق': ال%ط}روق.

@ذي: الذ�ي\م' والذام': العيب؛ قال ع'و.ي\ف' الق%واف:
أ%ل%م_ت\ خ'ناس'، وإ,لام'ها

أ%حاديث ن.ف}س� وأ%س\قام'ها
ومنها:

،vالك%ت1يبة م.ف}لولة eي.ر'د
با أ%ف}ن'ها وبا ذام'ه



وقد ذام.ه' ي.ذيه ذ%ي\ماv وذاماv: عابه. وذ1م\ت'ه أ%ذي'ه وذأ%م\ت'ه'
وذ%م.م\ت'ه' كله بعن؛ عن ال4خفش، فهو م.ذي على النقص، وم.ذ}ي'وم¬ على

التمام، وم.ذ}ؤ'وم¬ إ,ذا ه.م.ز\ت.، وم.ذ}موم¬ من الضاعف؛ وقيل:
الذ�ي\م' والذام' الذ�مe. وف الثل: ل ت.ع\د.م' ال%س\ناء� ذاماv؛ قال ابن

بري: ومنه قول أ%ن.س, بن ن'واس, ال�حار,ب�:
،vفينا ح.ميدا vن\ت. م'س.و_دا�وك
وقد ل ت.ع\د.م' ال%س\ناء ذاما

وف الديث: عادت م.حاسنه' ذاماv؛ الذام' والذ�ي\م' العيب، وقد يهمز.
وف حديث عائشة، رضي ال عنها: قالت لليهود عليكم الس_ام'

والذام'، وقد تقدم ذكره، وال أعلم.
@ذأن: الذ©ؤ\ن'ون� والع'ر\ج'ون والط©ر\ث�وث من جنس: وهو ما ينبت ف

الشتاء، فإ,ذا س.خ'ن. النهار فسد وذهب. غيه: الذ©ؤ\نون نبت ينبت ف أ�صول
ال4ر\طى والر>م\ث1 وال4لء، تنشقe عنه ال4رض فيخرج مثل سواعد

الرجال ل ورق له، وهو أ%س\ح.م' وأ%غ}ب.ر، وطرفه م'ح.د_د كهيئة الك%م.رة، وله
أ%كمام كأ%كمام الباق1لى وثرة صفراء ف أ%عله، وقيل: هو نبات ينبت

أ%مثال العراجي من نبات الف�ط}ر,، والمع الذ�آن,ي'. وقال أ%بو حنيفة:
الذ�آني ه.ن.وات¬ من الف�ق�وع ترج من تت ال4رض كأ%ن_ها الع.م.د'

الض>خ.ام ول يأ}كلها شيء، إ,ل أ%نا ت'ع\ل%ف�ها ال3بل� ف السنة وتأ}كلها
ال1ع\زى وتسمن عليها، ولا أ%ر'ومة، وهي تتخذ لل4دوية ول يأ}كلها إل
الائع لرارتا. وقال مرة: الذآني تنبت ف أ�صول الشجر أ%شبه شيء
بال1ل}ي.و\ن، إل أ%نه أ%عظم منه وأ%ضخم، ليس له ورق وله ب'ر\ع'ومة تتور_د

ث تنقلب إل الصفرة. والذ©ؤ\نون: ماء كله وهو أ%بيض إل ما ظهر منه من
تلك الب'ر\ع'ومة، ول يأ}كله شيء، إل أ%نه إذا أ%س\ن.ت. الناس، فلم يكن

با 
(* الضمي ف با يعود إل السنة النوي_ة). شيء، أ%غن، واحدته

ذ�ؤ\ن'ونة. وذ%أ}ن.ن.ت1 الرض': أ%نبتت الذآني؛ عن ابن ال4عراب. وخرجوا
ي.ت.ذأ}ن.ن'ون أ%ي يطلبون الذ�آن,ي ويأ}خذونا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

كل9 الطعام, يأ}كل� الط�ائ1يونا:
ال%م.ض1يض. الر_ط}ب والذآن,ينا.

قال ال4زهري: ومنهم من ل يهمز فيقول ذ�ونون، وذ%واني المع. ابن



شيل: الذ©ؤ\ن'ون أ%سر اللون م'د.م\ل%ك¬ له ورق لزق به، وهو طويل مثل
الط©ر\ث�وث، ت.م1ه¬ ل طعم له، ليس بلو ول مر�، ل يأ}كله إل الغنم، ينبت

ف سهول ال4رض، والعرب تقول: ذ�ونون ل ر,م\ث% له، وط�ر\ثوث ل أ%رطاة؛
يقال هذا للقوم إذا كانت لم ن.ج\د.ة وفضل فهلكوا وتغيت حالم، فيقال:

ذآني' ل ر,م\ث% لا وط%راثيث� ل أ%ر\طى أ%ي قد است'ؤ\ص1لوا فلم تبق
لم بقية؛ قال ابن بري: هو ه1ل}ي.و\ن� الب؛ وأ%نشد للراجز يصف نفسه

بالر_خاوة واللYي,:
،�كأ%نن، وق%د.مي ت.ه,يث

.�ذ�ؤ\نون% س.و\ء� رأ}س'ه ن.ك1يث
:Dالتراب. مثل هاث له بالعطاء، ون.ك1يث �قوله: ت.ه,يث� أ%ي ت.ه,يث

متشعث؛ وقال آخر:
غ%داة% توليتم كأ%ن� سيوف%كم
ذ%آني' ف أ%عناق1كم ل ت'س.ل�ل,

وف حديث حذيفة: قال ل�ن\د'ب بن عبد ال: كيف تصنع إذا أ%تاك من الناس
مثل� الو.ت1د أ%و مثل الذ©ؤ\نون يقول ات_ب,ع\ن ول أ%تبعك؟

الذ©ؤ\نون: نبت طويل ضعيف له رأ}س م'دو_ر، وربا أ%كله ال4عراب، قال: وهو من
ذأ%ن.ه إذا ح.ق�ر.ه وض.ع_ف شأ}ن.ه، شبهه به لصغره وحداثة سنه، وهو يدعو

الشايخ إل اتباعه، أ%ي ما تصنع إذا أ%تاك رجل ضال9، وهو ف نافة جسمه
كالو.ت1د أ%و الذ©ؤ\نون لكد>ه نفس.ه بالعبادة يدعك بذلك ويستتبعك.

@ذبن: ابن ال4عراب: الذ©ب\نة� ذبول الشفتي من العطش؛ قال أ%بو منصور:
.vوال4صل الذ©ب\لة فقلبت اللم نونا

@ذعن: قال ال تعال: وإن يكن لم القe يأ}توا إليه م'ذ}ع1ني؛ قال
ابن ال4عراب: م'ذ}ع1ني مقر�ين خاضعي، وقال أ%بو إسحق: جاء ف التفسي

مسرعي، قال: والذعان ف اللغة السراع مع الطاعة، تقول: أ%ذع.ن ل بقي،
معناه طاو.ع.ن لا كنت أ%لتمسه منه وصار ي'س\رع إليه؛ وقال الفراء:

م'ذ}ع1ني مطيعي غي مستكرهي، وقيل: مذعني منقادين. وأ%ذ}ع.ن. ل بقي:
vأ%قر�، وكذلك أ%م\ع.ن. به أ%ي أ%قر� طائعا

غي مستكره. والذعان: النقياد. وأ%ذع.ن. الرجل�: انقاد وس.ل1س، وبناؤه
ذ%ع1ن ي.ذ}ع.ن ذ%ع.ناv. وأ%ذ}ع.ن له أ%ي خضع وذل. وناقة م1ذ}عان:

س.ل1سة� الرأ}س منقادة لقائدها.



@ذقن: الوهري: ذ%ق%ن' النسان م'ج\ت.مع ل%ح\ي.ي\ه. ابن سيده: الذ�ق%ن
والذYق}ن' متمع الل�ح\ي.ي من أ%سفلهما؛ قال اللحيان: هو مذكر ل غي،

قال: وف الثل: م'ث}ق%لD استعان بذ%ق%ن,ه وذ1ق}ن,ه؛ يقال هذا لن
يستعي بن ل دفع عنده وبن هو أ%ذل منه، وقيل: يقال للرجل الذليل يستعي

برجل آخر مثله، وأ%صله أ%ن البعي يمل عليه المل الثقيل فل يقدر على
النهوض، فيعتمد بذ%ق%نه على ال4رض، وصح_فه ال4ثر.م' علي� بن الغية بضرة

يعقوب فقال: م'ث}ق%لD استعان بد.ف�ي\ه، فقال له يعقوب: هذا تصحيف إنا
هو استعان بذ%ق%نه، فقال له ال4ثرم: إنه يريد الرياسة بسرعة ث دخل

بيته، والمع أ%ذقان. وف التنزيل العزيز: وي1رeون لل4ذقان سجداv؛
واستعاره امرؤ القيس للشجر ووصف سحاباv فقال:

وأ%ض\ح.ى ي.س'حe الاء4 عن كل ف1يقة{،
ي.ك�بe على ال4ذقان1 د.و\ح. الك%ن.ه\بل.

والذ�اق1نة�: ما تت الذ�ق%ن، وقيل: الذ�اق1نة رأ}س اللقوم. وف
الديث عن عائشة، رضي ال عنها: ت'وف رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بي

س.ح\ري ون.ح\ري وحاق1ن.ت وذاق1ن.ت؛ قال أ%بو عبيد: الذاقنة طرف
اللقوم، وقيل: الذاق1نة الذ�ق%ن'، وقيل: ما يناله الذ�ق%ن' من الصدر. ابن

سيده: الاق1نة التر\ق�وة، وقيل: أ%سفل البطن ما يلي السر_ة، قال أ%بو
عبيد: قال أ%بو زيد وف الثل ل�ل}ح1ق%ن_ ح.واق1نك بذ%واق1نك، فذكرت ذلك

لل4صمعي فقال: هي الاق1نة والذاقنة، قال: ول أ%ره وقف منهما على حد�
معلوم، فأ%ما أ%بو عمرو فإ,نه قال: الذاقنة طرف' اللقوم الناتئ، وقال ابن

ج.ب.لة: قال غيه الذاق1نة الذ�ق%ن'. وذ%ق%ن. الرجل�: وضع يده تت
ذقنه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن عمران بن س.وادة قال له: أ%ربع خصال

عات.ب.ت\ك. عليها ر.عي_ت'ك، فوضع ع'ود. الد>ر_ة ث ذق%ن عليها وقال:
هات1 وف رواية: فذ%ق%ن بسوطه يستمع. يقال: ذق%ن. على يده وعلى عصاه،

بالتشديد والتخفيف، إذا وضعه تت ذ%ق%ن,ه واتكأ% عليه. وذ%ق%نه ي.ذ}قن'ه
ذ%ق}ناv: أ%صاب ذقن.ه، فهو م.ذ}قون. وذق%ن\ت'ه بالعصا ذ%ق}ناv: ضربته با.

وذ%ق%ن.ه ذ%ق}ناv: قف%د.ه. والذ�قون من ال3بل الت ت'ميل ذق%ن.ها إل
ال4رض تستعي بذلك على السي، وقيل: هي السريعة، والمع ذ�ق�ن¬؛ قال ابن

مقبل:
قد ص.ر_ح. السي' عن ك�تمان%، وابت'ذ1لت



و.ق}ع' ال%حاج,ن, بال%ه\ري_ة الذ©ق�ن,.
أ%ي اب\ت'ذلت1 اله\رية الذ©ق�ن بوقع الاجن فيها نضربا با، فقلب

وأ%نث الو.قع حيث كان من سبب الاجن. والذاق1نة: كالذ�قون؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

،Dوهي ذاق1نة ،vأ%ح\د.ث}ت' ل ش'ك}را
كأ%نا تت. ر.ح\لي م1س\ح.لD ن.ع1ر'.

وذ%ق1ن.ت الد_لو'، بالكسر، ذ%ق%ناv، فهي ذ%ق1نة: مالت ش.ف%ت'ها. ودلو
ذ%ق%ن.ى: مائلة الشفة؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%ن\ع.ت' د.لواv ذ%ق%ن.ى ما ت.ع\ت.د1ل}.
ودلو ذ%قون من ذلك. ال4صمعي: إذا خ.ر.ز\ت. الدلو فجاءت شفتها مائلة قيل

ذ%ق%ن.ت\ ت.ذ}ق%ن ذ%ق%ناv. وناقة ذ%قون: ت'ر\خي ذق%نها ف السي، وف
التهذيب: ترك رأ}سها إذا سارت. وامرأ%ة ذ%قناء: ملتوية الهاز. وف نوادر

العرب: ذاق%ن.ن فلنD ولق%ن.ن ولغ%ذ%ن أ%ي لز_ن وضايقن.
والذYق}ن': الش_ي\خ. وذ1قان�: جبل.

:�@ذنن: ذ%ن� الشيء� ي.ذ1ن© ذ%نيناv: سال. والذ�ن,ي' والذ©نان
الخاط الرقيق الذي يسيل من ال4نف، وقيل: هو الخاط ما كان؛ عن اللحيان،
وقيل: هو الاء الرقيق الذي يسيل من ال4نف، عنه أ%يضاv؛ وقال مرة: هو كل ما

سال من ال4نف. وذ%ن� أ%نف�ه ي.ذ1ن© إذا سال، وقد ذ%ن,نت. يا رجل
ت.ذ%ن© ذ%نناv وذ%ن.ن\ت' أ%ذ1ن© ذن.ناv، ورجل أ%ذ%ن© وامرأ%ة ذ%ن_اء.

وال4ذ%ن© أ%يضاv: الذي يسيل منخراه جيعاv، والفعل كالفعل والصدر
كالصدر، والذي يسيل منه الذ�ني'. ابن ال4عراب: الت_ذ}ني' سيلن الذ�ني،

والذ©نان شبه الخاط يقع من أ�نوف ال3بل؛ وقال كراع: إنا هو
الذ©نان، وقال قوم ل يوثق بم: إنا هو الزeنان. والذ�ن.ن': س.ي.لن

العي. والذ�ن_اء: الرأ%ة ل ينقطع حيضها، وامرأ%ة ذ%ن_اء من ذلك. وأ%صل
الذ�ني ف ال4نف إذا سال. ومنه قول الرأ%ة للحجاج ت.ش\ف%ع له ف أ%ن

ي'ع\ف%ى ابنها من الغزو: إنن أ%نا الذ�ن_اء� أ%و الض_ه\ياء�.
والذ�ني': ماء الفحل والمار والرجل؛ قال الشماخ يصف ع.ياv وأ�ت'ن.ه:

ت'واث1ل من م1ص.ك¼ أ%ن\ص.ب.ت\ه'
ح.وال1ب' أ%س\ه.ر.ت\ه' بالذ�ن,ي,.

هكذا رواه أبو عبيد، ويروى: حوالب' أ%س\ه.ر.يه1، وهذا البيت أ%ورده



الوهري مستشهداv به على الذ�ن,ي الخاط يسيل� من ال4نف، وقال: ال4سه.ران
�ع1ر\قان1؛ قال ابن بري: وت'وائ1ل� أ%ي ت.ن\ج'و أ%ي ت.ع\د'و هذه ال4تان
الامل� ه.ر.باv من حار شديد م'غ\ت.ل1م، ل4ن الامل تنع الفحل،

وح.وال1ب': ما ي.ت.ح.ل�ب' إل ذكره من الن، وال4س\ه.ران1: عرقان يري
vفيهما ماء الفحل، ويقال ها ال4ب\ل%د' وال4ب\لج'، وذ%ن� ي.ذ1ن© ذ%ن,ينا

إذا سال. ال4صمعي: هو ي.ذ1ن© ف مشيته ذ%نيناv إذا كان يشي م1ش\ي.ة
ضعيفة؛ وأ%نشد لبن أ%حر:
وإن� الوت. أ%د\ن.ى من خ.يال�،
ود'ون% الع.ي\ش, ت.ه\واداv ذ%ن,ينا.

أ%ي ل ي.رف�ق\ بنفسه. والذ©نانة�: بقية الشيء الالك الضعيف وإن
فلناv لي.ذ1ن9 إذا كان ضعيفاv هالكاv ه.ر.ماv أ%و م.ر.ضاv. وفلن ي'ذان9

فلناv على حاجة يطلبها منه أ%ي يطلب إليه ويسأ%له إياها. والذ©نانة، بالنون
والضم: بقية الد_ي\ن أ%و الع1د.ة1 ل4ن الذ©بانة%، بالباء، بقية شيء�

صحيح، والذ©نانة�، بالنون، ل تكون إل بقية شيء ضعيف هالك ي.ذ1نeها
شيئاv بعد شيء. وقال أ%بو حنيفة ف الطعام ذ�ن.ي\ناء، مدود، ول يفسره إل

أ%نه ع.د.له بال�ر.ي\راء، وهو ما يرج من الطعام فيمى به.
والذ©ن\ذ�ن�: لغة ف الذ©ل}ذ�ل,، وهو أ%سفل القميص الطويل: وقيل: نونا بدل من

لمها. وذ%ناذ1ن� القميص: أ%ساف1ل�ه مثل ذ%لذ1له، واحدها ذ�ن\ذ�ن وذ�ل}ذ�ل؛
رواه عن أ%ب عمرو، وذكر ف هذا الكان ف الثنائي الضاعف: الذ�آن,ي

نبت، واحدها ذ�ؤ\ن'ونD؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كل9 الطعام, يأ}كل� الطائ1يeونا:

ال%م.ص1يص. الر�عط}ب. والذ�آن,ينا.
قال: ومنهم من ل يهمز فيقول ذ�ون'ون وذ%واني للجمع.

@ذهن: الذYه\ن': الفهم والعقل. والذYه\ن أ%يضاv: ح1ف}ظ� القلب، وجعهما
أ%ذ}هان. تقول: اجعل ذ1ه\ن.ك إل كذا وكذا. ورجل ذ%ه1ن¬ وذ1ه\ن¬ كلها

على النسب، وكأ%ن� ذ1ه\ناv م'غي_ر من ذ%ه1ن�. وف النوادر: ذ%ه1ن\ت'
كذا وكذا أ%ي فهمته. وذ%ه.نت' عن كذا: ف%ه,م\ت' عنه. ويقال: ذ%ه.ن.ن عن

كذا وأ%ذ}ه.ن.ن واس\ت.ذ}ه.ن.ن أ%ي أ%نسان وأ%لان عن الذYك}ر,.
الوهري: الذ�ه.� مثل الذYه\ن,، وهو الف1ط}نة والفظ. وفلن� ي'ذاه1ن' الناس

.vأ%ي ي'فاطنهم. وذاه.ن.ن فذ%ه.ن\ت'ه أ%ي كنت أ%ج\و.د. منه ذ1ه\نا



والذYه\ن' أ%يضاv: القو_ة؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر:
أ%ن'وء� ب,رج\ل� با ذ1ه\ن'ها

وأ%ع\ي.ت\ با أ�خ\ت'ها الغاب,ر.ه
والغابرة هنا: الباقية.

@ذون: الكسائي ف الذ�آني: منهم من ل يهمز فيقول ذ�ون'ون وذ%و.اني
للجمع، قال: والذ©ونون ف هيئة ال1ل}ي.و\ن مسموع من العرب. ابن

ال4عراب: الت_ذ%وeن الن_ع\مة، والذ�ان� والذ�ي\ن' العيب.
@ذين: الذ�ي\ن' والذ�ان�: العيب. وذ%ام.ه وذ%انه وذاب.ه إذا عابه. وقال

أ%بو عمرو: هو الذ�ي\م' والذ�ام' والذان� والذاب' بعن واحد؛ وقال
قيس بن ال%طيم ال4نصاري:

أ%ج.د_ بع.م\ر.ة% غ�ن\يات'ها،
فت.ه\ج'ر أ%م شأ}ن'نا شأ}ن'ها؟

،vرد.د\نا الك%ت1يبة% م.فلولة
با أ%ف}ن'ها وبا ذ%ان'ها.
وقال ك1ناز¬ ال%ر\مي�:

،vر.د.د\نا الكتيبة% م.ف}لولة
با أ%ف}ن'ها وبا ذاب'ها

ولست'، إذا كنت' ف جانب�،
أ%ذ�مe الع.شية%، أ%غ}تاب'ها

ولكن\ أ�طاو,ع' سادات1ها،
ول أ%ت.ع.ل�م' أ%ل}قاب.ها.

وف شعره إقواء# ف الرفوع والنصوب. وال�ذان�: لغة ف ال�ذال.
@ذمه: ذ%م1ه. الرجل� ذ%م.هاv: أ%ل1م. د1ماغ�ه من ح.ر�ç، وربا قالوا

ذ%م.ه.ت\ه الشمس إذا آل%م.ت\ دماغه. وذ%م1ه. يوم'نا ذ%م.هاv وذ%م.ه.: اشتد�
ح.رeه.

@ذأي: الذ�أ}و': سي¬ عنيف¬. ذأ%ى ي.ذ}أ%ى وي.ذ}ؤ'و ذ%أ}واv: م.ر_
م.ر�اv خف1يفاv سريعاv، وقال: سار س.ياv شديداv. وذ%أ%ى ال3بل%

ي.ذ}آها وي.ذ}ؤ'وها ذ%أ}واv وذ%أ}ياv: ساقها س.و\قاv شديداv وطر.د.ها؛ قال ابن
بري: وأ%نشد أ%بو عمرو لبيب بن ال1ر\قال العنبي:

وم.ر_ ي.ذ}آها وم.ر_ت\ ع'ص.با



ش1ه\ذار.ة تأ}ف1ر' أ%ف}راv ع.ج.با
�والذ�أ}و.ة�: الشاة� ال%ه\ز'ولة�؛ عن ثعلب. وذ%أ}ى الع'ود' والب.ق}ل
ي.ذ}أ%ى ذ%أ}واv وذ%أ}ياv وذ%أىÝ وذ�ئ1ي�اv؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،

قال يعقوب وهي ح1جازية: ذ%و.ى وذ%ب.ل. وذ%أ%ى الف%ر.س' وال1مار'
والبعي' ي.ذ}أ%ى ذ%أ}ياv: أ%سرع، وهو ضرب من ع.د\و, ال3بل,، وف%ر.س¬ م1ذ}أىÝ؛

قال:
م1ذ}أىÝ م1خ.د�اv ف الر>قاق, م1ه\ر.جا

ويروى:
ب.ع.يد ن.ض\ح, الاء م1ذ}أىÝ م1ه\ر.جا

وقيل: الذ�أ}ي' الس_ي' الشديد. وذ%أ%ي\ت'ه ذ%أ}ياv: ط%ر.د\ت'ه.
وحار¬ م1ذ}أىÝ، مقصور مهموز، وح1مار م1ذ}أىÝ ط%ر_اد¬ ل�ت'نه؛ وقال

أ%وس'ب حجر:
فذ%أ%و\ن.ه ش.ر.فاv وك�ن_ له،
حت ت.فاض.ل% بي\ن.ها ج.ل%با

وقد ذ%آها ي.ذ}آها ذ%أ}ياv وذ%أ}واv إ,ذا ط%ردها.
@ذب: ذ%ب.ت\ ش.ف%ت'ه: كذ%ب_ت\؛ قال ابن سيده: وق%ض.ي\نا عليها بالياء

.vلكونا لما
وذ�ب\يان وذ1ب\يان: قبيلةD، والضمe فيه أ%كثر' من الكسر,؛ عن ابن

ال4عراب؛ قال ابن د'ر.يد: وأ%حسب أ%ن� اشتقاق. ذ�بيان من قولم ذ%ب.ت
ش.ف%ته، قال: وهذا أ%يضاv ما ي'ق%و>ي ك%و\ن% ذ%ب.ت\ من الياء لو أ%ن� ابن

دريد ل ي'م.ر>ضه. والذ©ب\يان: بقي�ة الو.ب.ر؛ عن كراع، قال: ولست منه
على ثقة، قال: والذي حكاه أ%بو عبيد الذ©وبان� والذYيبان�. قال

ال4زهري\: أ%ما ذ%ب فما ع.ل1م\ت'ن سعت فيه شيئاv من ثقة غي هذه القبيلة
الت يقال لا ذ�ب\يان. قال ابن الكلب: كان أ%ب يقول ذ1ب\يان، بالكسر،

قال: وغيه يقول ذ�ب\يان، وهو أ%بو قبيلة من قيس، وهو ذ�ب\يان بن' ب.غ1يض,
بن, ر.ي\ث1 بن, غ%ط%فان% بن, س.ع\د1 بن, ق%ي\س, ع.ي\لن%.

ويقال: ذ%ب_ الغ.دير' وذ%ب.ى وذ%ب.ت\ شف%ت'ه وذ%ب_ت، قال: ول أ%د\ري
ما ص1ح_ت'ه.

@ذحا: ذ%حا ي.ذ}حى ذ%ح\واv: ساق. وط%ر.د.. وذ%حا الب,ل% ي.ذ}حاها
ذ%ح\واv: ط%ر.د.ها وساق%ها؛ قال أ%بو خ1راش� ال�ذ%ل:



ون,ع\م م'ع.ر_س' ال4ق}وام, ت.ذ}حى
�ر,حال%ه'م شآم1ي.ةD ب.ل1يل

أ%راد ت.ذ}حى رواح1ل%هم، وقيل: أ%راد أ%نم ي'ن\ز,ل�ون رحال%هم فتأ}ت
الريح فت.س\ت.خ1ف©ها فت.ق}ل%ع'ها فكأ%نا ت.س'وقها وت.ط}ردها. قال ابن

سيده: فعلى هذا ل حذف هنالك. وذ%حاه' ي.ذ}ح'وه وي.ذ}حاه' ذ%ح\واv: ط%ر.ده.
وذ%ح.ت\ه'م الريح' ت.ذ}حاه'م ذ%ح\ياv إ,ذا أ%صابتهم وليس لم منها

س1ت\ر¬. وف التهذيب: وليس 
(* قوله «وف التهذيب وليس إل» أول عبارته: قال

أبو زيد ذحتنا الريح تذحانا ذحياv إذا اصابتنا ريح وليس لنا إل). لنا
ذ%رىÝ ن.ت.ذ%ر_ى به، وذ%حا الرأ%ة% ي.ذ}ح'وها ذ%ح\واv: نكحها؛ هذه عن

كراع.
vوذ%ر\يا vذرا: ذ%ر.ت الريح التراب. وغي.ه ت.ذ}ر'وه وت.ذ}ريه ذ%ر\وا@

وأ%ذ}ر.ت\ه' وذ%ر_ت\ه: أ%طار.ت\ه وسف%ت\ه وأ%ذ}ه.ب.ت\ه، وقيل: ح.م.ل%ت\ه
فأ%ثار.ت\ه وأ%ذ}ر.ت\ه إ,ذا ذ%ر.ت التeراب. وقد ذ%را هو نفس'ه. وف حرف

ابن مسعود وابن عباس: ت.ذ}ر,يه1 الريح'، ومعن أ%ذ}ر.ت\ه ق%ل%ع.ته ور.م.ت\
به، وها لغتان. ذ%ر.ت الريح' التeراب. ت.ذ}ر'وه وت.ذ}ريه أ%ي

ط%ي_ر.ته؛ قال ابن بري: شاهد ذ%ر.و\ت'ه بعن ط%ي_ر\ت'ه قول ابن
ه.ر\م.ة:ي.ذ}ر'و ح.ب,يك. الب.ي\ض, ذ%ر\واv ي}ت.لي

غ�ل�ف. الس_واع1د1 ف ط1راق, الع.ن\ب.ر,
والع.ن\ب.ر هنا: التeر\س. وف الديث: إ,ن� ال خ.لق ف ال%ن_ة

رياv من د'ون,ها باب¬ م'غ\ل%ق لو ف�تح. ذلك الباب ل4ذ}ر.ت\ ما بي السماء3
وال4ر\ض,، وف رواية: ل%ذ%ر_ت الدeن\يا وما فيها. يقال: ذ%ر.ت\ه
الر>يح' وأ%ذ}ر.ت\ه ت.ذ}ر'وه وت'ذ}ريه إ,ذا أ%طار.ت\ه. وف الديث: أ%ن
ر.ج'لv قال ل4و\لد1ه1 إ,ذا م'تe فأ%ح\ر,ق�ون ث ذ%رeون ف الر>يح,؛

ومنه حديث علي، كرم ال وجهه: ي.ذ}ر'و الر>واي.ة% ذ%ر\و. الريح,
ال%ش1يم. أ%ي ي.س\ر'د' الر>واية كما ت.ن\س3ف' الريح' ه.ش1يم.

الن_ب\ت1. وأ%نكر أ%بو اليثم أ%ذ}ر.ت\ه بعن ط%ي_ر.ت\ه، قال: وإ,نا
قيل أ%ذ}ر.ي\ت الشيء4 عن الشيء إ,ذا أ%لق%ي\ت.ه؛ وقال امرؤ القيس:

فت'ذ}ريك. من\ أ�خ\رى الق%طاة1 فت.ز\ل%ق'
وقال ابن أ%حر يصف الريح:



لا م'ن\خ'لD ت'ذ}ري، إ,ذا ع.ص.ف%ت\ ب,ه1
أ%هاب. س.ف}ساف{ من التeر\ب, ت.و\أ%م,

قال: معناه ت'س\ق1ط� وت.ط}ر.ح، قال: وال�ن\خ'ل ل يرف%ع' شيئاv إ,نا
ي'س\ق1ط ما دق_ وي'م\س3ك ما ج.ل�، قال: والقرآن وكلم العرب على هذا.

وف التنزيل العزيز: والذ�ار,يات1 ذ%4ر\واv؛ يعن الر>ياح.، وقال ف
موضع آخر: ت.ذ}ر'وه الر>ياح'. وريح¬ ذار,ي.ةD: ت.ذ}ر'و التeراب، ومن هذا

ت.ذ}ر,ية الناس النطة%. وأ%ذ}ر.ي\ت' الشيء4 إ,ذا أ%ل}ق%4ي\ت.ه مثل%
إ,ل}قائ1ك. ال%ب_

للز_ر\ع. ويقال للذي ت'ح\م.ل� به النطة لت'ذ%ر_ى: ال1ذ}رى. وذ%رى
الشيء� أ%ي س.ق%ط، وت.ذ}ر,ي.ة ال4ك}داس, م.ع\ر'وفة. ذ%ر.و\ت ال1ن\طة

والب_ ون.ح\و.ه أ%ذ}ر'وها وذ%ر_ي\ت'ها ت.ذ}ر,ي.ة وذ%ر\واv منه: ن.ق�ي\تها
ف الريح. وقال ابن سيده ف موضع آخر: ذ%ر.ي\ت' ال%ب_ ونوه

وذ%ر_ي\ته أ%ط%ر\ته وأ%ذ}ه.ب\ته، قال: والواو لغة وهي أ%ع\لى. وت.ذ%ر_ت هي:
ت.ن.ق�ت.

والذ©راو.ة�: ما ذ�ر,ي. من الشيء. والذ©راو.ة�: ما س.ق%ط% من الط�عام
عند الت_ذ%ر>ي، وخص اللحيان به ال1ن\طة؛ قال ح'م.ي\د بن ثو\ر:

وعاد. خ'ب_از¬ ي'س.قYي,ه الن_دى
ذ�راو.ةv ت.ن\س3ج'ه' ال}ه'وج الدeر'ج\

وال1ذ}راة وال1ذ}رى: خ.ش.ب.ةD ذات أ%ط}راف، وهي الشبة الت ي'ذ%ر_ى
با الط�عام' وت'ن.ق�ى با ال4ك}داس،�، ومنه ذر_ي\ت' تراب العدن

إ,ذا ط%ل%ب\ت منه الذ�ه.ب. والذ�رى: اسم' ما ذ%ر_ي\ته مثل الن_ف%ض, اسم
لا ت.ن\ف�ض'ه؛ قال رؤبة:

كالط�ح\ن أ%و أ%ذ}ر.ت\ ذ%رىÝ ل ي'ط}ح.ن,
يعن ذ%ر\و. الريح د'قاق. التeراب. وذ%ر_ى ن.ف%س.ه: س.ر_حه كما

.eأ%ع\لى، وقد تقدم. والذ�رى: الك1ن �ي'ذ%ر_ى الشيء� ف الريح، والد_ال
والذ�رى: ما ك%ن_ك. من الريح البار,د.ة1 من حائ1ط{ أ%و شجر. يقال:

ت.ذ%ر_ى م1ن. الش�مال بذ%رىÝ. ويقال: س.وeوا للش_و\ل ذ%رىÝ من الب.ر\د1،
وهو أ%ن ي'ق}ل%ع الشج.ر من الع.ر\ف%ج, وغيه فيوض.ع بعض'ه فوق. بعض� ما
يلي م.ه.ب_ الشمال, ي'ح\ظ%ر به على ال3بل ف مأ}واها. ويقال: فلن ف

ذ%رى فلن{ أ%ي ف ظ1لYه. ويقال: اس\ت.ذ}ر, بذه الشج.رة أ%ي كن\ ف



د1ف}ئها. وت.ذ%ر_ى بالائ1ط وغي,ه من الب.ر\د1 والر>يح, واس\ت.ذ}رى،
كلها: اك}ت.ن_. وت.ذ%ر_ت1 ال3بل� واس\ت.ذ}ر.ت: أ%ح.س_ت الب.ر\د.

واس\ت.ت.ر بعض'ها ببعض� واس\ت.ت.رت بالع1ضاه1. وذ%را فلنD ي.ذ}ر'و أ%ي
م.ر_م.ر�اv سريعاv، وخص بعضهم به الظب؛ قال العجاج:

ذ%ار� إ,ذا لقى الع.زاز. أ%ح\ص.فا
وذ%را ناب'ه ذ%ر\واv: ان\ك%سر ح.دeه، وقيل: سقط. وذ%ر.و\ت'ه أ%نا أ%ي

ط%ي_رته وأ%ذ}ه.ب\ته؛ قال أ%و\س:
إ,ذا م'ق}ر.م¬ م1ن_ا ذ%را ح.دe نابه1

ت.خ.م_ط% فينا ناب' آخ.ر. م'ق}ر.م,
قال ابن بري: ذ%را ف البيت بعن ك%ل�، عند ابن ال4عراب، قال: وقال

ال4صمعي بعن وق%ع، ف%ذ%را ف الوجهي غي م'ت.ع.د¼.
والذ�ر,ي_ة�: الناقة الت ي'س\ت.ت.ر با عن الصيد؛ عن ثعلب، والدال

أ%على، وقد تقدم. واس\ت.ذ}ر.ي\ت بالش_ج.رة أ%ي است.ظ}ل%ل}ت با وص1ر\ت' ف
د1فئ1ها. ال4صمعي: الذ�رى، بالفتح، كل ما استترت به. يقال: أ%نا ف

ظ1لY فلن وف ذ%راه' أ%ي ف ك%ن.فه وس1ت\ره ود1ف}ئ1ه. واس\ت.ذ}ر.ي\ت'
بفلن أ%ي الت.ج.أ}ت' إ,ليه وص1ر\ت' ف ك%ن.فه.

واس\ت.ذ}ر.ت1 ال1ع\ز.ى أ%ي اش\ت.هت الف%ح\ل% مثل اس\ت.د.ر_ت\.
والذ�رى: ما ان\ص.ب_ من الد_م\ع، وقد أ%ذ}ر.ت1 العي' الد�م\ع.

ت'ذ}ريه إ,ذ}راءé وذ%رىÝ أ%ي ص.ب_ت\ه. وال3ذ}راء�: ض.ر\ب'ك الشيء4 ت.ر\مي
به، تقول: ض.ر.ب\ت'ه بالسيف فأ%ذ}ر.ي\ت' رأ}س.ه، وط%ع.نته فأ%ذ}ر.ي\ت'ه عن

ف%ر.سه أ%ي ص.ر.ع\ته وأ%ل}ق%ي\ته. وأ%ذ}ر.ى الشيء4 بالسيف إ,ذا ض.ر.به
حت ي.ص\ر.عه. والسيف'

ي'ذ}ر,ي ض.ر,يب.ت.ه أ%ي ي.ر\م1ي با، وقد يوص.ف' به الر_م\ي من غي
ق%ط}ع. وذ%ر_اه' بالرeم\ح,: ق%ل%ع.ه؛ هذه عن كراع. وأ%ذ}ر.ت1

الداب_ة راك1ب.ها: ص.ر.ع.ت\ه.
وذ1ر\و.ة� كلY ش.يء� وذ�ر\و.ت'ه: أ%ع\له'، وال%م\ع الذ©ر.ى بالضم.

وذ1ر\وة الس_نام, والرأ}س,: أ%ش\ر.ف�ه'ما. وت.ذ%ر_ي\ت الذYر\وة:
ر.ك1ب\ت'ها وع.ل%و\تا. وت.ذ%ر_ي\ت فيهم: ت.ز.و_ج\ت ف الذYر\وة م1ن\ه'م.
أ%بو زيد: ت.ذ%ر_ي\ت ب.ن فلن{ وت.ن.ص_ي\تهم إ,ذا ت.ز.و_ج\ت منهم ف

الذYر\وة والناصية أ%ي ف أ%هل الشرف والع.لء. وت.ذ%ر_يت الس_نام:



�ع.ل%و\ته وف%ر.ع\ته. وف حديث أ%ب موسى: أ�ت1ي رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، بإ,ب,ل� غ�ر> الذ©ر.ى 

(* قوله «بابل غر�
الذرى» هكذا ف الصل، وعبارة النهاية: أت رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

بنهب ابل فأمر لنا بمس ذود غر� الذرى أي بيض إل). أ%ي ب,يض
ال4س\ن,م.ة س1مانا. والذ©ر.ى: جع ذ1ر\و.ة{، وهي أ%ع\ل%ى س.نام, الب.ع1ىر؛ ومنه

الديث: على ذ1ر\وة1 كلY بعي شيطانD، وحديث الزeبي: سأ%ل%
عائشة% ال�روج. إ,ل الب.ص\رة فأ%ب\ت\ عليه فما زال%

ي.ف}ت1ل� ف الذYر\وة1 والغار,ب, حت أ%جاب.ت\ه'؛ ج.ع.ل% وب.ر. ذ1ر\و.ة
البعي وغار,ب,ه مثلv ل3زالتها عن ر.أ}يها، كما ي'ف}ع.ل� بالمل
الن_ف�ور إ,ذا أ�ريد ت.أ}نيس'ه وإ,زال%ة� ن,فار,ه. وذ%ر_ى الشاة% والناق%ة%

وهو أ%ن} ي.ج'ز_ صوف%ها وو.ب.ر.ها ويد.ع. فوق. ظ%ه\ر,ها شيئاv ت'ع\ر.ف
به، وذلك ف ال3بل والضأ}ن خاصة، ول يكون ف ال1ع\ز.ى، وقد ذ%ر_يتها

ت.ذ}ر,ي.ةv. ويقال: نعجةD م'ذ%ر_اةD وك%ب\ش¬ م'ذ%ر�ىÝ إ,ذا أ�خ>ر.
ب.ي\ن. الك%ت1في فيهما ص'وف%ةD ل ت'ج.ز_؛ وقال ساعدة الذل:

ول ص'وار. م'ذ%ر_اة{ م.ناس1ج'ها،
م1ث}ل الف%ر,يد1 الذي ي.ج\ر,ي م1ن. الن_ظ}م,

والذ©ر.ة�: ضرب¬ من ال%ب> معروف، أ%صل�ه ذ�ر.و¬ أ%و ذ�ر.ي¬، والاء�
ع1و.ض، يقال للواح1د.ة ذ�ر.ةD، وال%ماعة ذ�ر.ةD، ويقال له أ%ر\ز.ن 

*)
قوله «ويقال له أرزن» هكذا ف الصل). وذ%ر_ي\ت'ه: م.د.ح\ت'ه؛ عن ابن
ال4عراب. وفلن ي'ذ%ر>ي فلناv: وهو أ%ن يرفع ف أ%مره ويدحه. وفلن

ي'ذ%ر>ي ح.س.ب.ه أ%ي يدحه وي.ر\ف%ع' من شأ}نه؛ قال رؤبة:
ع.م\داv أ�ذ%ر�ي ح.س.ب,ي أ%ن ي'ش\ت.م.ا،

ل ظ%ال1م. الناس ول م'ظ%ل�ما
ول أ%ز.ل}، عن ع1ر\ض, ق%و\م1ي، م1ر\ج.م.ا

ب,ه.د\ر, ه.د_ار� ي.م'جe الب.ل}غ.ما
eأ%ي أ%ر\ف%ع' ح.س.ب عن الش_ت1يمة1. قال ابن سيده: وإ,نا أ%4ث}ب.ت

هذا هنا ل4ن الشتقاق ي'ؤذ1ن� بذلك كأ%ن>ي جعلته ف الذYر\و.ة1. وف
حديث أ%ب الزناد: كان يقول لبنه عبد الرحن كيف. حديث� كذا؟ يريد' أ%ن



ي'ذ%ر>ي. منه أ%ي ي.ر\ف%ع. من ق%د\ره وي'ن.و>ه. بذ1ك}ر,3333ه.
وال1ذ}ر.ى: ط%ر.ف' ال4ل}ية1، والر_ان,فة� ناحي.ت'ها.

وقولم: جاء فلن ي.ن\ف�ض' م1ذ}ر.و.ي\ه إ,ذا جاء باغ1ياv ي.ت.ه.د_د'؛
قال ع.ن\ت.رة يهجو ع'مارة% بن. ز,ياد{ الع.ب,س3ي:

أ%ح.و\ل1ي. ت.ن\ف�ض' اس\ت'ك. م1ذ}ر.و.ي\ها
ل1ت.ق}ت'ل}ن,ي؟ فهأ%نذا ع'مار.ا

يريد: يا ع'مار.ة�، وقيل: ال1ذ}ر.و.ان1 أ%ط}راف' ال4ل}ي.ت.ي\ن ليس
لما واحد، وهو أ%ج\و.د' القولي ل4نه لو قال م1ذ}ر.ى لقيل ف التثنية

م1ذ}ر.يان1، بالياء، للمجاورة، ول%م.ا كانت بالواو ف التثنية ولكنه من باب
ع.ق%ل}ت'ه ب,ثن\ي.اي.ي\ن, ف أ%نه ل ي'ث%ن_ على الواحد؛ قال أ%بو علي:

الدليل� على أ%ن ال4لف ف التثنية حرف إ,عراب صحة الواو ف م1ذ}ر.وان1،
قال: أ%ل ترى أ%نه لو كانت ال4لف إ,عراباv أ%و دليل% إ,عراب وليست

م.ص'وغ%ةv ف بناء جلة الكلمة متصلةv با اتصال% حرف ال3عراب با بعده، لوجب
أ%ن تقلب الواو ياء فقال م1ذ}ريان1 ل4نا كانت تكون على هذا القول
Dفصحة الواو ف م1ذ}ر.وان1 دللة ،Ýوم.ل}هى Ýوم.د\عى Ýكلم, م.غ\زى vط%ر.فا

على أ%ن ال4لف من جلة الكلمة، وأ%نا ليست ف تقدير النفصال الذي
يكون ف ال4عراب، قال: فج.ر.ت1 ال4لف ف م1ذ}ر.وان1 م.ج\ر.ى الواو ف

ع'ن\ف�وان{ وإ,ن اختلفت النون وهذا حسن ف معناه، قال الوهري: القصور إ,ذا
كان على أ%ربعة أ%حرف يثن بالياء على كل حال نو م1ق}لىÝ وم1ق}ل%يان1.

وال1ذ}ر.وان1: ناحيتا الرأ}س, مثل الف%و\د.ي\ن. ويقال: ق%ن_ع الشيب'
م1ذ}ر.و.ي\ه أ%ي جان,ب.ي\ رأ}سه، وها ف%و\داه'، س>يا م1ذ}ر.و.ين, ل4نما

ي.ذ}ر.يان1 أ%ي ي.شيب.ان1. والذ©ر\وة�: هو الشيب، وقد ذ%ر,ي.ت\
ل1ح\ي.ت'ه، ث است'ع1ي للم.ن\ك1ب.ي\ن, وال4ل}ي.ت.ي\ن والط�ر.ف%ي\ن. وقال

أ%بو حنيفة: م1ذ}ر.وا الق%و\س ال%و\ض1عان الل�ذ%ان1 يقع عليهما الو.ت.ر من
أ%س\فل% وأ%ع\ل%ى؛ قال الذل:

على ع.ج\س, ه.ت_اف%ة1 ال1ذ}ر.و.ي\ـ
ـن,،ص.ف}ر.اء4 م'ض\ج.ع.ة{ ف الش>مال}

قال: وقال أ%بو عمرو واحدها م1ذ}رىÝ، وقيل: ل واحدها لا، وقال السن
البصري: ما ت.ش.اء� أ%ن ترى أ%حدهم ينفض م1ذ}ر.و.ي\ه، يقول ه.أ%ن.ذ%ا

ف%اع\ر,ف�ون,ي. وال1ذ}ر.و.ان1 ك%أ%ن_هما ف%ر\ع.ا ال4ل}ي.تي، وقيل:



ال1ذ}ر.و.ان1 طرفا كلY شيء، وأ%راد السن بما ف%ر\ع.ي ال%ن\ك1ب.ي\ن، يقال
ذلك للرجل إ,ذا جاء باغياv ي.ت.ه.د_د'. وال1ذ}ر.و.ان1: الان,ب.ان1 من

كل شيء، تقول العرب: جاء ف�لنD ي.ض\ر,ب' أ%ص\د.ر.ي\ه وي.ه'ز� ع1ط}ف%يه
وي.ن\ف�ض' م1ذ}ر.و.ي\ه، وها م.ن\ك1ب.اه.

وإ,ن9 فلناv لك%ري' الذ�ر.ى أ%ي كري الط�ب,يع.ة. وذ%ر.ا ال
ال%ل}ق ذ%ر\واv: خ.ل%قهم، لغة ف ذ%ر.أ%. والذ�ر\و' والذ�ر.ا

والذ©ر>ي_ة: ال%ل}ق، وقيل: الذ�ر\و' والذ�ر.ا عدد' الذ©ر>ي_ة. الليث:
الذ©ر>ي_ة تقع على الباء3 وال4ب\ناء3 وال4و\لد1 والن>س.اء. قل ال

تعال: وآية لم أ%ن_ا حلنا ذ�ر>ي_تهم ف الف�ل}ك الشحون؛ أ%راد آباءهم
الذين ح'م1ل�وا مع نوح ف السفينة. وقوله، صلى ال عليه وسلم، ورأ%ى ف

بعض غ%ز.واته امرأ%ةv م.ق}تولةv فقال: ما كانت ه.ذ1ه لت'قات1ل%، ث قال
،vول ع.س3يفا vر>ي_ة�للرجل: ال}ح.ق\ خالداv فقل} له ل ت.ق}ت'ل} ذ

فسم_ى النساء4 ذ�ر>ي_ةv. ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: ج'حeوا
بالذ©ر>ي_ة ل تأ}كلوا أ%رزاق%ها وت.ذ%ر'وا أ%ر\باق%ها ف أ%ع\ناق1ها؛ قال أ%بو
عبيد: أ%راد بالذ©ر>ي_ة ههنا النساء4، قال: وذهب جاعة من أ%هل
العربي_ة إ,ل أ%ن الذ©ر>ي_ة% أ%صلها المز، روى ذلك أ%بو عبيد عن

أ%صحابه، منهم أ%بو عبيدة وغيه من البصريي، قال: وذه.ب غي'هم إ,ل أ%ن أ%صل
الذ©ر>ي_ة ف�ع\ل1ي_ةD من الذ�ر>، وكلê مذكور¬ ف موضعه. وقوله عز

وجل: إ,ن� ال اصط%فى آدم. ون'وحاv وآل إ,براهيم وآل% ع1م\ران% على
العالي، ث قال: ذ�ر>ي_ةv بعض'ها من بعض؛ قال أ%بو إ,سحق: نص.ب.

ذ�ر>ي_ةv على البدل,؛ العن أ%ن� ال اصطفى ذر>ي_ة بعضها من بعض�، قال
ال4زهري: فقد دخل% فيها الباء� وال4ب\ناء�، قال أ%بو إ,سحق: وجائز أ%ن

ت'ن\ص.ب ذريةv على الال؛ العن اصطفاهم ف حال كون بعضهم من بعض. وقوله
عز وجل: أ%ل}ح.ق}نا بم ذ�ر>ي_ات1ه,م؛ يريد أ%ولد.ه'م الصغار.

وأ%تانا ذ%ر\و¬ من خ.ب.ر�: وهو اليسي' منه، لغة ف ذ%ر\ء�. وف حديث
سليمان بن ص'ر.د: قال لعلي�، كرم ال وجهه: بلغن عن أ%مي الؤمني

ذ%ر\و¬ من قول ت.ش.ذ�ر. ل فيه بالو.ع1يد فس3ر\ت' إ,ليه جواداv؛ ذ%ر\و¬ من
ق%و\ل� أ%ي ط%ر.ف¬ منه ول يتكامل. قال ابن ال4ثي: الذ�ر\و' من الديث

ما ارتفع. إ,ليك وت.رامى من حواشيه وأ%طراف1ه، من قولم ذ%را ل فلن أ%ي
ارتف%ع وقص.د؛ قال ابن بري: ومنه قول أ%ب أ�ن.ي\س� حليف ب.ن ز'ه\رة



واسه م.و\ه.ب' بن' رياح:
أ%تان ع.ن\ س'ه.ي\ل� ذ%ر\و' ق%و\ل�
فأ%ي\ق%ظ%ن، وما ب م1ن\ ر'قاد1

وذ%ر\وة: موضع. وذ%ر,ي_ات: موضع؛ قال القتال الك1لب:
سقى ال� ما بي. الر>جام, وغ�م\ر.ة{،

وبئ}ر, ذ%ر,ي_ات{ ب1ن_ ج.ن,ي'
ن.جاء4 الث©ر.ي_ا، ك�ل�ما ناء4 ك}وك%ب¬،

�أ%هل� ي.س3حe الاء4 فيه د'ج'ون
وف الديث: أ%و_ل� الثلثة1 يدخ'لون% النار. منهم ذو ذ%ر\وة{ ل

ي'ع\ط1ي ح.ق_ ال3 من ماله أ%ي ذ�و ث%ر\وة{ وهي ال1د.ة� والال�، وهو من
باب العتقاب لشتراكهما ف الخرج.

وذ1ر\و.ة�: اسم أ%رض� بالبادية. وذ1ر\وة الص_م_ان: عال1ي.ت'ها.
وذ%ر\و.ة�: اسم رجل. وبئر ذ%ر\وان%، بفتح الذال وسكون الراء: بئ}ر لب.ن

ز'ر.ي\ق بالدينة. وف حديث س1ح\ر, النب، صلى ال عليه وسلم: بئر ذ%ر\وان%؛
قال ابن ال4ثي: وهو بتقدي الراء على الواو موضع بي. ق�د.ي\د{

وال�ح\ف%ة. وذ%ر\و.ة� بن ح'ج\فة: من شعرائهم. وع.و\ف' بن' ذ1ر\وة، بكسر الذال:
من ش'عرائ1ه,م. وذ%ر_ى ح.ب�اv: اسم رجل؛ قال ابن سيده: يكون من الواو
ويكون من الياء. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: ولتأ}ل%م'ن_ الن_و\م.

على الصوف ال4ذ}ر,ي> كما ي.أ}ل%م أ%حد'كم النوم. على ح.س.ك1
الس_ع\دان1؛ قال البد: ال4ذ}ر,ي� منسوب إ,ل أ%ذ}ر.بيجان%، وكذلك تقول العرب،

قال الشماخ:
ت.ذ%ك�ر\ت'ها و.ه\ناv، وق%د\ حال% د'ون.ها
�ق�رى أ%ذ%ر\بيجان% السال1ح' والال

قال: هذه مواضع كلها.
@ذقا: رجلD أ%ذ}قى: رخ\و'

ال4ن\ف1، وال�ن\ثى ذ%ق}واء�. وفرس أ%ذ}قى، وال�ن\ثى ذ%ق}واء�، والمع
الذ©ق}و': وهو الر�خ\و' أ%ن\ف1 ال�ذ�ن1 

*)
قوله «الرخو أنف الذن» هي عبارة التهذيب)، وكذلك ال1مار'؛ قال

ال4زهري: هذا ت.ص\ح1يف ب.ي>ن والصواب' فرس أ%ذ}قى وال�ن\ثى ذ%ق}واء إذا كانا



م'س\ت.ر\خ1ي.ي, ال�ذ�ن.ي\ن,، وقد تقدم.
@ذكا: ذ%ك%ت1

النار' ت.ذ}كو ذ�ك�و�اv وذكاv، مقصور، واس\ت.ذ}ك%ت\، ك�ل©ه: اش\ت.د_
ل%ب'ها واش\ت.علت، ونار¬ ذك1ي_ةD على الن_سب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي.ن\ف%ح\ن. منه ل%باv م.ن\ف�وح.ا
ل%م\عاv ي'رى، ل ذ%ك1ياv م.ق}د'وحا

وأ%راد ي.ن\ف�خ\ن. منه لباv م.ن\ف�وخاv، فأ%بدل الاء مكان الاء
ليوافق ر.و,ي� هذا الرجز كله ل4ن هذا الرجز حائي؛ ومثله قول رؤبة:

غ%م\ر' ال4جار,ي> ك%ر,ي' الس>ن\ح,،
أ%بل%ج' ل ي'ول%د\ بن.ج\م الشeح_

يريد: كري الس>ن\خ,. وأ%ذ}كاها وذ%ك�اها: ر.ف%عها وأ%لقى عليها ما
ت.ذ}ك�و به. والذ©ك}و.ة والذ©ك}ي.ة 

(* قوله «والذكوة والذكية» وكلها
ضبط ف الصل والكم والتهذيب والتكملة بضم الذال، وكذلك الذكوة المرة،

وضبطت ف القاموس بالفتح): ما ذ%ك�اها به من ح.ط%ب أ%و ب.ع.ر، ال4خية
من باب ج.ب.وت' ال%راج ج,بايةv. والذ©ك}وة والذ�كا: المرة ال�ل}تهبة.

وأ%ذ}ك%ي\ت' ال%ر\ب. إذا أ%و\ق%د\تا؛ وأ%نشد:
إن_ا إذا م'ذ}كي ال�روب أ%ر_جا

وت.ذ}ك1ي.ة� النار: ر.ف}ع'ها. وف حديث ذكر النار: ق%ش.ب.ن ري'ها
وأ%ح\ر.ق%ن ذ%كاؤها؛ الذ�كاء�: شدة� وه.ج, النار,؛ يقال: ذ%ك�ي\ت' النار.

إذا أ%ت\م.م\ت. إش\عال%ها ورف%ع\تها، وكذلك قوله تعال: إل� ما
ذك�ي\ت'م؛ ذب\ح'ه' على الت_مام. والذ�كا: تام' إيقاد1 النار,، مقصور¬ يكتب

بال4لف؛ وأ%نشد:
وي'ض\ر,م ف الق%ل}ب, اض\ط1راماv، كأ%نه

ذ%كا النار, ت'ر\ف1يه1 الر>ياح' الن_وافح'
وذ�كاء�، بالضم: اسم' الشمس، معرفة ل ي.ن\ص.ر,ف ول تد\خ'لها ال4ل1ف'

واللم، تقول: هذه ذ�كاء� طال1عةv، وهي م'ش\ت.ق�ة من ذ%ك%ت1 النار'
ت.ذ}ك�و، ويقال للصeب\ح ابن' ذكاء ل4نه من ض.و\ئها؛ وأ%نشد:

ف%و.ر.د.ت\ قبل انب,لج الفجر,،
وابن' ذ�كاء4 كام1ن¬ ف ك%ف}ر,



وقال ثعلبة بن ص'ع.ي الازن9 يصف ظ%ل1يماv ون.عامة:
فتذ%ك�را ث%ق%ل% ر.ث1يداv، ب.ع\د.ما
أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء� يين.ها ف كاف1ر,

والذ�كاء�، مدود¬: ح1د_ة� الفؤاد. والذ�كاء�: س'ر\عة الف1ط}ن.ة.
Òوص.ب,ي Òالليث: الذ�كاء� من قولك قلب¬ ذ%ك1ي

.vإذا كان سريع. الف1ط}ن.ة1، وقد ذك1ي.، بالكسر، ي.ذ}كى ذ%كا Òذك1ي
ويقال: ذ%كا ي.ذ}ك�و ذ%كاءé، وذك�و. فهو ذك1يÒ. ويقال: ذك�و. ق%ل}ب'ه

Òو إذا ح.ي_ ب.ع\د. ب.لد.ة{، فهو ذك1ي�ي.ذ}ك
على ف%ع1يل�، وقد ي'س\ت.ع\مل ذلك ف الب.ع1ي. وذ%كا الريح,: ش1د_تا

من ط1يب� أ%و ن.ت\ن�. وم1س\ك¬ ذك1يÒ وذاك{: ساط1ع' الرائ1ح.ة1، وهو منه.
Òوم1س\ك¬ ذكي

وذك1ي_ة، فمن أ%ن_ث ذهب به إل الرائ}حة؛ وقال أ%بو ه.ف�ان%:
Òال1س\ك' والع.ن\ب.ر ي'ؤن_ثان وي'ذ%ك�ران. قال ابن بري: وتقول هو ذك1ي

الرائ1حة وذاك1ي الرائ1ح.ة؛ قال قيس بن الطيم:
كأ%ن� الق%ر.ن\ف�ل والز_ن\ج.ب,يل
وذاك1ي الع.ب,ي, ب,ج,ل}باب,ها

والذ�كاء�: الس>نe. وقال ال%ج_اج: ف�ر,رت' عن ذكاء. وب.ل%غ.ت
الد_اب_ة� الذ�كاء4 أ%ي الس_ن_. وذك�ى الرجل�: أ%س.ن_ وب.د'ن%.

وال�ذ%كYي أ%يضاv: ال�س3نe من كلY شيء، وخص بعض'هم به ذوات1 الاف1ر,، وهو
أن} ي'جاو,ز. الق�ر'وح. بس.ن.ة{. وال%ذاكي: اليل� الت أ%تى عليها بعد.

Dروحها سن.ة�ق
أ%و س.ن.تان، الواحد م'ذ%ك{ç مثل ال�خ\ل1ف1 من البل. وال�ذ%كYي

أ%يضاv من ال%ي\ل,: الذي ي.ذ}ه.ب ح'ض\ر'ه وي.ن\ق%ط1ع'. وف الثل: ج.ر\ي'
ال�ذ%كYيات1 غ1لب¬ أ%ي ج.ر\ي' ال%سانY الق�ر_ح, من اليل أ%ن

ت'غال1ب. ال%ر\ي. غ1لباv، وتأويل� ت%ام الس>ن> النهاية� ف الش�باب، فإذا
نق%ص عن ذلك أ%و زاد فل يقال له الذكاء�.

والذ�كاء� ف الف%ه\م,: أ%ن يكون ف%ه\ماv تام�اv سريع الق%ب'ول,. ابن
ال4نباري ف ذ%كاء3 الف%ه\م, والذ�ب\ح,: إنه الت_مام'، وإن�هما

مدودان1. والت_ذ}ك1ية والذ�ب\ح'. والذ�كاء� والذ�كاة�: الذ�ب\ح'؛ عن ثعلب.
eب\حت1 ال�م�والعرب تقول: ذ%كاة� ال1ني ذ%كاة� أ�م>ه1 أ%ي إذا ذ



ذ�بح الني'. وف الديث: ذ%كاة� الني ذكاة� أ�م>ه. ابن ال4ثي:
الت_ذ}ك1ي.ة� الذ�ب\ح' والن_ح\ر'؛ يقال: ذ%ك�ي\ت الش_اة% ت.ذ}ك1ي.ة،

والسم الذ�كاة�، وال%ذ}بوح' ذ%كيÒ، ويروى هذا الديث بالرف}ع والن_صب،
�فمن ر.ف%ع ج.ع.ل%ه خب. البتدأ الذي هو ذكاة� الني، فتكون ذكاة

ال�م> هي ذكاة% الني فل ي.حتاج' إل ذ%ب\ح� م'س\ت.أن.ف{، ومن ن.ص.ب كان
التقدير ذ%كاة� ال1ني, كذ%كاة أ�م>ه، فلما ح'ذ1ف. الارe ن'ص1ب، أ%و

على ت.ق}دير, ي'ذ%ك�ى مثل ذكاة1 أ�م>ه، فح.ذ%ف. ال%ص\در. وص1ف%ت.ه
،vوأ%قام الضاف إليه م'قامه، فل بد_ عنده من ذبح الن,ي إذا خرج ح.ي�ا

ومنهم من ي.ر\ويه بنصب الذ9كات.ي\ن أ%ي ذ%ك©وا الني. ذكاة% أ�م>ه. ابن
سيده: وذ%كاء� اليوان ذب\ح'ه؛ ومنه قوله:

ي'ذ%كYيها ال4س.ل}
وقوله تعال: وما أ%ك%ل% الس_ب'ع' إل� ما ذك�ي\ت'م\؛ قال أ%بو إسحق:
معناه' إل�ما أ%د\ر.ك}ت'م\ ذ%كات.ه من هذه الت وصفنا. وكل© ذ%ب\ح�

ذ%كاةv. ومعن الت_ذ}ك1ية: أ%ن} ت'د\ر,ك%ها وفيها ب.ق1ي_ة ت.ش\خ'ب
م.ع.ها ال4و\داج وت.ض\ط%ر,ب' اض\طراب. ال%ذ}بوح الذي أ�د\ر,ك%ت\ ذ%كات'ه،

وأ%هل العلم يقولون: إن أ%خ\ر.ج. السب'ع' ال1ش\و.ة% أ%و ق%ط%ع ال%و\ف.
ق%ط}عاv ترج معه ال1ش\وة فل ذ%كاة% لذلك، وتأ}ويل�ه أ%ن يصي ف حالة ما

ل ي'ؤث4Yر' ف حياته الذ�ب\ح'. وف حديث الصيد: ك�ل} ما أ%م\س.ك%ت\
ع.ل%ي\ك كلب'ك. ذ%كيÒ وغي' ذ%كي�ç؛ أ%راد بالذ�كي> ما أ�م\س3ك.

عليه فأ%د\ر.ك%ه قبل% ز'ه'وق, ر'وحه فذ%ك�اه ف ال%ل}ق, والل�ب_ة1،
وأ%راد بغي الذ�كي> ما ز.ه.ق%ت\ روح'ه قبل أ%ن ي'د\رك%ه في'ذ%كYي.ه'

�م_ا ج.ر.ح.ه الكلب' بس3ن>ه أ%و ظف}ر,ه. وف حديث ممد بن علي: ذ%كاة
ال4رض ي'ب\س'ها؛ يريد ط%هار.ت.ها من الن_جاس.ة1، ج.ع.ل% ي'ب\س.ها من

النجاسة الر_ط}بة ف الت_ط}ه,ي ب.ن\ز,لة ت.ذ}ك1ي.ة1 الشاة1 ف الح\لل,
ل4ن الذبح يطهرها ويلYل أ%ك}ل%ها. وأ%صل الذكاة ف اللغة ك�لYها

إت\مام' الشيء، فمن ذلك الذ�كاء� ف الس>ن> والف%ه\م, وهو تام السن>. قال:
Dر'وحه س.ن.ة�وقال الليل الذ�كاء� ف السن> أ%ن يأ}ت على ق

وذلك تام' اس\ت1ت\مام, الق�و_ة؛ قال زهي:
ي'ف%ض�ل�ه، إذا اج\ت.ه,د'وا علي\ه1،

تام' الس>ن> منه والذ�كاء�



وج.د\ي¬ ذ%كيÒ: ذ%بي\ح¬؛ قال ابن سيده: وهذه الكلمة واوي_ة، وأ%ما ذ ك
ي فعدم، وقد ذ%ك%ر\ت' أ%ن الذ�ك1ي_ة نادر¬.

وأ%ذ}ك%ي\ت' عليه الع'يون% إذا أ%ر\س.ل}ت. عليه الط�لئع؛ قال أ%بو
خ1راش� ال�ذل:

وظ%ل� لنا ي.وم¬، كأ%ن� أ�وار.ه'
�ذ%كا الن_ار, من ن.ج\م, الف�ر'وع, ط%ويل

الف�روع'، بعي مهملة: ف�روع' الوزاء، وهي أ%شدe ما يكون من الر�.
Dقبيلة :�وذ%ك}وان

.Dمن س'ل%ي\م. والذ�كاو,ين': ص1غار' الس_ر\ح، واح1د.ت'ها ذ%ك}وان.ة
ابن ال4عراب: الذ�ك}وان شجر، الواحدة� ذ%ك}وان.ةD. وم.ذاكي الس_حاب,:

الت م.ط%ر.ت\ م.ر_ة بعد أ�خرى، الواحدة م'ذ}ك1ي.ة؛ قال الراعي:
وت.ر\عى الق%رار. ال%و\، حيث� ت.جاو.ب.ت\

م.ذاك{ وأ%ب\كار¬، من ال�ز\ن1، د'ل�ح'
وذ%ك}وان�: اس\م¬. وذ%ك}وة�: ق%ر\يةD؛ قال الراعي:

ي.ب,ت\ن. سج'وداv من ن.ه,يت1 م'ص.د_ر�
بذ%ك}و.ة%، إط}راق. الظYباء3 من الو.بل,

وقيل: هي مأس.دة ف ديار ق%ي\س�.
@ذل: ابن ال4عراب: ت.ذ%ل�ى فلن إذا ت.واضع. قال أ%بو منصور: وأ%صله

ت.ذ%ل�ل، فك%ث�ر.ت الل�مات' فق�ل1بت أ�خ\راه'ن_ ياءé كما قالوا
ت.ظ%ن_ وأ%صله ت.ظ%ن_ن.. واذلو\ل: ذ%ل� وان\قاد.؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد ل1ش'ق}ران% السeلم1ي> من ق�ضاع.ة:
ار\ك%ب\ من ال4م\ر, ق%راد1يد.ه'
بال%ز\م, والق�و_ة1، أ%و صان,ع,

،vحت ت.رى ال4خ\د.ع. م'ذ}ل%و\ل1يا
ي.ل}ت.م1س' الف%ض\ل% إل الاد.ع,

ق%راد1يد' ال4رض,: غ%لظ�ها، وال�ذ}ل%و\ل: الذي قد ذل� وان\قاد.؛
يقول اخ\د.ع\ه بالق� حت ي.ذ1ل� ار\ك%ب\ به ال4م\ر الص_ع\ب.. وف حديث

فاطمة% بنت قيس: ما هو إل أ%ن} سعت' قائلv يقول مات. رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، فاذ}ل%و\ل%ي\ت' حت رأ%يت' وجه.ه أ%ي أ%س\ر.ع\ت؛ يقال:

Òلثي�اذ}ل%و\ل الرجل� إذا أس\رع مافة أ%ن ي.ف�وت.ه شيء#، قال: وهو ث



Dللمبالغة كاق}ل%و\ل واغ}د.و\د.ن%. ورجل vر>ر.ت\ عين'ه وزيد واوا�ك
ذ%ل%و\ل: م'ذ}ل%و\ل�. واذل%ول اذ}ل1يلءé: ان\ط%لق ف اس\ت1خ\فاء�؛
éواذ}ل%و\ل%ي\ت اذ}ل1يلء .vقال سيبويه: ل ي'س\ت.ع\م.ل إل� م.زيدا

وت.ذ%ع\ل%ب\ت' ت.ذ%ع\ل�باv: وهو ان\ط1لق¬ ف اس\ت1خ\فاء�، والكلمة يائ1ي_ة
ل4ن� ياء4ها لم¬. واذ}ل%و\ل%ي\ت إذا انكسر قل}ب. وقال أ%بو مالك عمرو

بن' ك1ر\كر.ة: اذ}ل%و\ل ذ%ك%ر'ه إذا قام. م'س\ت.ر\خ1ياv. واذ}ل%و\ل
فذهب إذا و.ل�ى م'ت.قاذ1فاv. ورشاء# م'ذ}ل%و\ل� إذا كان مضطرباv، وال

أ%علم.
�@ذمي: الذYماء�: الركة، وقد ذ%م1ي.. والذYماء�، مدود¬: بقي_ة

الن_ف}س,؛ وقال أ%بو ذؤ.يب:
فأ%ب.د_ه'ن_ ح'ت'وف%ه'ن_، فهار,ب¬
ب,ذ%مائ1ه، أ%و بار,ك¬ م'ت.ج.ع\ج,ع'

والذ�ماء�، مدود¬: بق1ي_ة� الروح, ف ال%ذ}بوح، وقيل: الذ�م.اء�
قو�ة� القل}ب,؛ وأ%نشد ثعلب:
وقات1ل%ت ب.ع\د. الذ�م.اء3 وعائ1د¬

ع.ل%ي_ خ.يالD م1نك1 م'ذ} أ%ن.ا يافع'
وقد ذ%م1ي. 

(* قوله «وقد ذمي إل» ضبط ف القاموس كرضي، وف الصحاح كرمى
ومثله ف التهذيب). ال%ذ}بوح' ي.ذ}م.ى ذ%ماv إذا ت.ح.ر_ك.

.éشيء� ذ%ماء �والذ�ماء�: ال%ر.ك%ة. قال شر: ويقال الض_بe أ%طول
ال4صمعي: ذ%م.ى العل1يل� ي.ذ}م1ي ذ%م\يا إ,ذا أ%خذه الن_ز\ع فطال عليه
ع.ل%ز' الوت، فيقال ما أ%طول% ذ%م.اء4ه'. والذام1ي وال%ذ}م.اة�، كلها:

الر_م1ي_ة� ت'صاب' في.س'وق�ها صاح1ب'ها فت.ن\ساق' معه. وقد أ%ذ}م.ى
الر_ام1ي ر.م1ي_ت.ه إذا ل ي'ص1ب ال%ق}ت.ل في'ع.ج>ل% ق%ت\ل%ه؛ قال

أ�سامة الذل:
أ%ن.اب.، وقد أ%م\س.ى على الاء3 ق%ب\ل%ه

أ�ق%ي\د1ر' ل ي'ذ}م1ي الر_م1ي_ة% راص1د'
أ%ناب، يعن المار.: أ%تى الاء4؛ وقال آخر:

وأ%ف}ل%ت. زيد' ال%ي\ل, من_ا ب,ط%ع\ن.ة{،
وقد كان% أ%ذ}ماه' ف%تÝى غ%ي\ر' ق�ع\د'د1



،éذ%ماء �وذ%م.ت\ه الريح' ت.ذ}م1يه1 ذ%م\ياv: ق%ت.ل%ت\ه. وذ%م.ى الرجل
مدود¬: طال% مرض'ه. واس\ت.ذ}م.ي\ت ما عند. ف�لن{ إ,ذا ت.ت.ب_ع\ته

وأ%خ.ذ}ته؛ يقال: خ'ذ} من فلن{ ما ذ%م.ا لك أ%ي او\ت.ف%ع. لك. واس\ت.ذ}م.ى
الشيء4: ط%ل%به. وذ%م.ى ل منه شيء#: ت.ه.ي_أ%. والذ�م.ى: الرائ1ح.ة

ال�ن\ت1ن.ة، مقصورةD ت'ك}ت.ب بالياء. وذ%م.ت\ه ر,يح' ال1يف%ة1 ت.ذ}م1يه1
ذ%م\ياv إ,ذا أ%خ.ذ%ت\ بن.ف%س3ه؛ قال خ1د.اش' بن' ز'هي�:

س.ي'خ\ب,ر' أ%هل و.ج¼ م.ن\ ك%ت.م\ت'م\،
وت.ذ}م1ي، م.ن\ أ%ل%م_ با ، الق�ب'ور'

هذا من ذ%م.اه ريح' اليفة1 إذا أ%خ.ذ%ت\ بن.ف%س3ه. الوهري: وذ%م.ت\ن
ريح' كذا أ%ي آذ%ت\ن؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:ل%ي\س.ت\ بع.ص\لء4 ت.ذ}م1ي

الك%ل}ب. ن.ك}ه.ت.ها،
ول بع.ن\د.ل%ة{ ي.ص\ط%كe ث%د\ياها

قال ابن بري: ومثله قول الخر:
يا ب,ئ}ر. ب.ي\ن'ون.ة% ل ت.ذ}م1ين.ا،
ج,ئ}ت1 بأ%ر\واح, ال�ص.ف�ر,ين.ا

(* قوله «يا بئر بينونة» هكذا ف الصل، وف ياقوت: يا ريح بينونة؛
وبينونة: موضع بي عمان والبحرين).

يعن ال%و\ت.ى. وذ%م.ت\ن الريح': آذ%ت\ن؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
إذا ما ذ%م.ت\ن,ي ر,ي'ها حي. أ%ق}ب.ل%ت\،

ف%ك1دت ل1م.ا لق%ي\ت' من ذاك أ%ص\ع.ق'
vف أ%ن\ف1 الرجل, بص'ن.ان,ه ي.ذ}م1ي ذ%م\يا eقال: وذ%م.ى ال%ب.ش1ي

إذا آذاه' بذلك. وذم.ت\ ف أ%ن\ف1ه1 الريح' إذا طارت\ إل رأ}س1ه؛ وقال
الب.ع1يث:

إذا البيض' ساف%ت\ه، ذ%م.ى ف أ�ن'وف1ها
ص'نانD، ور,يح¬ من ر'غاو.ة م'خ\ش1م,

قوله: ذم.ى أ%ي ب.ق1ي. ف أ�نوف1ها، وم'خ\ش1م¬: م'ن\ت1ن¬. ويقال:
:�ض.ر.ب.ه ض.ر\بة فأ%ذ}ماه' إذا أ%و\ق%ذ%ه وت.ر.كه بر.م.ق1ه. والذ�م.يان

السeرعة. وقد ذ%م.ى ي.ذ}م1ي إذا أ%سرع. وحكى بعضهم ذ%م1ي. ي.ذ}م.ى؛ قال ابن
سيده: ول%س\ت' منها على ث1ق%ة{. غيه: والذ�ماء� ض.ر\ب¬ من ال%ش\ي, أ%و

الس_ي\ر,، يقال: ذ%م.ى ي.ذ}م1ي ذ%ماءé، مدود. والذ�م.يان�: الس\راع.



@ذها: التهذيب: ف ترجة ه.ذ%ى: ابن ال4عراب ه.ذ%ى إذا ه.د.ر بكلم ل
ي'ف}ه.م، وذ%ها إذا ت.ك%ب_ر. قال ال4زهري: ل أ%سع ذ%ه.ا إذا ت.ك%ب_ر

لغيه.
،vو,ي�ا�@ذوي: ذ%و.ى الع'ود' والب.ق}ل�، بالفتح، ي.ذ}و,ي ذ%ي�اv وذ

eه أ%و ي.ض\ر,ب.ه ال%رeكلها: ذ%ب.ل%، فهو ذ%او�، وهو أ%ن ل ي'ص1يب.ه ر,ي
في.ذ}ب'ل% وي.ض\ع'ف.، وأ%ذ}واه' الع.ط%ش'؛ قال ابن بري: وشاهد الذ©و,ي�

ال%ص\د.ر قول الراجز:
ما ز,ل}ت' ح.و\لv ف ث%رىÝ ث%ر,ي>،

ب.ع\د.ك. م1ن\ ذ%اك. الن_د.ى الو.س\م1ي>،
ح.ت_ى إذا ما ه.م_ بالذ©و,ي>،

ج,ئ}ت'ك. واح\ت.ج\ت' إل الو.ل1ي>؛
ل%ي\س. غ%ن,يÒ ع.ن\ك. بالغ.ن,ي>،

وف حديث عمر: أ%ن�ه كان% ي.س\ت.اك' وهو صائ1م' ب,ع'ود{ ق%د\ ذ%و.ى أ%ي
ي.ب,س.. وقال الليث: ل�غ.ة� أ%هل, ب'ث%ي\ن.ة ذ%أ%ى الع'ود'؛ قال: وذ%و,ي.

Dالع'ود' ي.ذ}و.ى، قال أ%بو عبيدة: وهي لغة
رديئ%ة. قال الوهري: ول يقال ذ%و,ي. البقل�، بالكسر؛ وقال يونس: هي

لغة. وأ%ذ}و.اه' ال%رe أ%ي أ%ذ}ب.ل%ه'. والذYو.ى: الن>عاج'
.Ýيخة وال%ن\ط%لة، وج.م\ع'ها ذ%وىYقشرة الع1ن.بة والب,ط :�الض>عاف'.والذ�و.اة

ابن بري: الذ�اوي الذي فيه ب.عض' ر'ط�وب.ة{؛ قال الشاعر:
،vكالغ'ص\ن, ناع1ما eر.أ%ي\ت' الف%ت.ى ي.ه\ت.ز

ت.ر.اه' ع.م1ي�اv ث ي'ص\ب,ح' ق%د\ ذ%و.ى
قال: وقال ذو الرمة:

وأ%ب\ص.ر\ت' أ%ن� الق1ن\ع. صار.ت\ ن,طاف�ه'
ف%راشاv، وأ%ن� الب.ق}ل ذ%او� وي.اب,س'

قال: فهذا يدل على صحة ما ذكرناه.
@ذيا: قال الكلب: يقول� الرجل� لصاحبه هذا يوم' ق�ر�ç، فيقول الخر:

وال ما أ%ص\ب.ح.ت\ ب,ه.ا ذ1ي_ةD أ%ي ل ق�ر_ ب,ه.ا.
@ذو وذوات: قال الليث: ذ�و اسم ناقص وت.ف}سيه صاح1ب' ذلك، كقولك: فلن

ذ�و مال� أ%ي صاح1ب' مال�، والتثنية ذ%وان، والمع ذ%و'ون%، قال: وليس ف
كلم العرب شيء يكون إ,عرابه على حرفي غي سبع كلمات وهن�: ذ�و وف�و



وأ%خ'و وأ%بو وح.م'و وام\ر'ؤ¬ واب\ن'م¬، فأ%ما ف�و فإنك تقول: رأ%يت فاز.يد،
ووض.ع\ت' ف ف1ي زيد، وهذا ف�و زيد، ومنهم من ينصب الفا ف كل وجه؛ قال

العجاج يصف المر:
خال%ط% م1ن\ س.ل}م.ى خ.ياش1يم. وف%ا

وقال ال4صمعي: قال ب,ش\ر' بن' ع'مر قلت لذي الرمة أ%رأ%يت قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا

قال: إ,نا لنقولا ف كلمنا ق%ب.ح. ال ذا فا؛ قال أ%بو منصور: وكلم
العرب هو ال4و_ل، وذا نادر. قال ابن كيسان: ال4ساء الت رفعها بالواو

ونصبها بال4لف وخفضها بالياء هي هذه ال4حرف: يقال جاء أ%ب'وك وأ%خ'وك
وف�وك وه.ن'وك وح.م'وك1 وذ�و مال�، وال4لف نو قولك رأ%يت' أ%باك.

وأ%خاك. وفاك. وحاك1 وهناك. وذا مال، والياء نو قولك مررت بأ%ب,يك وأ%خ1يك
وف1يك وح.ميك1 وه.ن,يك. وذ1ي مال�. وقال الليث ف تأ}نيث ذ�و ذات': تقول

هي ذات' مال�، فإ,ذا وق%ف}ت. فمنهم من ي.د.ع التاء على حالا ظاهرةv ف
الو'ق�وف لكثرة ما ج.ر.ت\ على اللYسان، ومنهم من يرد التاء إ,ل هاء

التأ}نيث، وهو القياس، وتقول: هي ذات' مال� وها ذواتا مال، ويوز ف الشعر
ذاتا مال�، والت_مام' أ%حسن'. وف التنزيل العزيز: ذ%واتا أ%ف}نان{؛

وتقول ف المع: الذ�و'ون%. قال الليث: هم ال4د\ن.و\ن% وال4و\ل%و\ن%؛
وأ%نشد للكميت:

وقد ع.ر.ف%ت\ م.وال1ي.ها الذ�و,ينا
أ%ي ال4خ.ص>ي.، وإ,نا جاءت النون لذهاب ال3ضافة. وتقول ف جع ذ�و:

هم ذ%و'و مال�، وه'ن_ ذ%وات' مال�، ومثله: هم أ�ل�و مال�، وه'ن_
أ�لت' مال�، وتقول العرب: ل%ق1يت'ه ذا صب.اح�، ولو قيل: ذات. ص.باح� مثل ذات1

ي.و\م� ل%ح.س'ن. ل4ن ذا وذات. يراد بما وقت مضاف إ,ل اليوم والصباح.
وف التنزيل العزيز: فات_ق�وا ال4 وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,كم؛ قال

أ%بو العباس أ%حد بن يي: أ%راد الالة% الت للب.ي\ن، وكذلك أ%ت.ي\ت'ك.
ذات. الع1شاء، أ%راد الساعة الت فيها الع1شاء وقال أ%بو إسحق: معن ذات.

ب.ي\ن,كم ح.ق1يق%ة% و.ص\ل1كم أ%ي ات_قوا ال وكونوا م'ج\ت.م1عي على
أ%مر ال ورسوله، وكذلك معن اللهم أ%ص\ل1ح ذات. الب.ي\ن أ%ي أ%ص\ل1ح

الال% الت با يتمع السلمون. أ%بو عبيد عن الفراء: يقال ل%ق1يت'ه ذات.
ي.و\م� وذات. ليلة وذات. الع'و.ي وذات. الزeم.ي\ن,، ولقيته ذا غ%ب'وق�،



بغي تاء، وذا ص.ب'وح�. ثعلب عن ابن ال4عراب: تقول أ%تيته ذات.
الص_ب'وح, وذات. الغ.ب'وق, إ,ذا أ%ت.ي\ته غ�د\وة وع.ش1ي_ةv، وأ%تيته ذا صباح

وذا مساء، قال: وأ%تيتهم ذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, أ%ي م'ذ} ثلثة
أ%ز\مان وأ%ع\وام. ابن سيده: ذ�و كلمة ص1يغت لي'ت.وص_ل با إ,ل الوصف
بال4جناس، ومعناها صاحب أ%ص\ل�ها ذ%واv، ولذلك إ,ذا سى به الليل

وسيبويه قال هذا ذ%واv قد جاء، والتثنية ذ%وان1، والمع ذوون%.
والذ�و'ون: ال4ملك ال�ل%ق�بون بذ�و كذا، كقولك ذ�و ي.ز.ن% وذ�و

ر'ع.ي\ن� وذو فائش� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ن'واس� وذو أ%ص\ب.ح وذ�و الك%لع,، وهم
م'لوك الي.من من ق�ضاع.ة%، وهم الت_باب,عة؛ وأ%نشد سيبويه قول الكميت:

فل أ%ع\ن ب,ذلك أ%س\فليك�م\،
ولك1ن>ي أ�ر,يد' به الذ�و,ينا

يعن ال4ذ}واء، وال�نثى ذات، والتثنية ذ%واتا، والمع ذ%و'ون،
وال3ضافة إ,ليها ذ%و>ي¬ 

(* قوله« والضافة اليها ذو�ي�» كذا ف الصل، وعبارة
الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذووي� مثل عصوي وسينقلها الؤلف.) ، ول يوز

ف ذات ذات1يÒ ل4ن� ياء النسب معاقبة لاء التأ}نيث. قال ابن جن:
وروى أ%حد بن إ,براهيم أ�ستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو ز.ي\د{، ومعناه هذا

زيد¬ أ%ي هذا صاحب' هذا السم الذي هو زيد؛ قال الكميت:
إ,ليك�م، ذ%و,ي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن ق%ل}ب,ي ظ1ماء وأ%ل}ب'ب'

أ%ي إ,ليكم أ%صحاب هذا السم الذي هو قوله ذ%و'و آل النب. ولقيته
أ%و_ل% ذ1ي ي.د.ي\ن, وذات1 ي.د.ي\ن, أ%ي أ%و_ل كل شيء، وكذلك افعله أ%و_ل%

ذ1ي يد.ين وذات1 يدين. وقالوا: أ%م�ا أ%و�ل� ذات1 ي.د.ي\ن, فإ,ن أ%حد'
ال، وقولم: رأ%يت ذا مال، ضار.ع.ت\ فيه ال3ضافة� التأ}نيث، فجاء

السم التمكن على حرفي ثانيهما حرف' لي لا أ�م1ن. عليه التنوين
بال3ضافة، كما قالوا: ل%يت ش1ع\ري، وإ,نا ال4صل ش1ع\ر.ت. قالوا: ش.ع.ر\ت' به

ش1ع\ر.ة، فحذف التاء ل4جل ال3ضافة لا أ�م1ن. التنوين'، وتكون ذو بعن
الذي، ت'صاغ لي'توص_ل با إ,ل وصف العار,ف بالمل، فتكون ناقصة ل

يظهر فيها إ,عراب كما ل يظهر ف الذي، ول يثن ول يمع فتقول: أ%تان ذ�و
قال% ذاك. وذ�و قال ذاك وذ�و قالوا ذاك، وقالوا: ل أ%فعل ذاك. بذ1ي



ت.س\ل%م' وبذي ت.س\ل%مان1 وبذ1ي ت.س\ل%م'ون وبذ1ي ت.س\ل%م1ي، وهو كالث%ل
أ�ض1يفت فيه ذ�و إ,ل الملة كما أ�ضيفت إ,ليها أ%ساء الزمان، والعن

ل وس.لم.ت1ك ول وال ي'س.لYم'ك. 
(* قوله« ول وال يسلمك» كذا ف

الصل، وكتب بامشه: صوابه ول والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذ1ي نفسه ومن
ذات نفسه أ%ي ط%ي>عاv. قال الوهري: وأ%م_ا ذو الذي بعن صاحب فل يكون

إ,ل مضافاv، وإ,ن} و.ص.ف}ت. به ن.ك1رةv أ%ض.ف}ته إ,ل نكرة، وإ,ن وصفت
به معرفة أ%ضفته إ,ل ال4لف واللم، ول يوز أ%ن ت'ضيف%ه إ,ل مضمر ول

إ,ل زيد وما أ%شبهه. قال ابن بري: إ,ذا خ.ر.ج.ت\ ذ�و عن أ%ن تكون
و'ص\لةv إ,ل الو.ص\ف بأ%ساء ال4جناس ل يتنع أ%ن تدخل على ال4علم
وال�ض\مرات كقولم ذ�و الل%ص.ة1، وال%ل%ص.ة�: اسم ع.ل%م� لص.ن.م�، وذ�و
كنايةD عن بيته، ومثله قولم ذ�و ر'ع.ي\ن� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ي.ز.ن%، وهذه

كلها أ%علم، وكذلك دخلت على الضمر أ%يضاv؛ قال كعب بن زهي:
ص.ب.ح\نا ال%ز\ر.ج,ي_ة% م'ر\ه.فات{
أ%بار. ذ%و,ي أ%ر'وم.ت1ها ذ%و'وها

وقال ال4حوص:
ول%ك1ن\ ر.ج.و\نا م1ن\ك. م1ث}ل% الذي به
ص'ر,ف}نا ق%د1ياv م1ن ذ%و,يك. ال4وائ1ل,

وقال آخر:
إ,نا ي.ص\ط%ن,ع' ال%ع\ـ

ـروف. ف الناس, ذ%و'وه'
وتقول: مررت برجل ذ1ي مال�، وبامرأ%ة ذات1 مال�، وبرجلي ذ%و.ي\ مال�،

بفتح الواو. وف التنزيل العزيز: وأ%ش\ه,دوا ذ%و.ي\ ع.د\ل� منكم؛ وبرجال
ذ%و,ي مال، بالكسر، وبنسوة ذوات1 مال، وياذوات1 ال1مام، فت'ك}س.ر' التاء

ف المع ف موضع النصب كما ت'ك}س.ر' تاء السلمات، وتقول: رأ%يت ذوات1
مال ل4ن أ%صلها هاء، ل4نك إ,ذا وقفت عليها ف الواحد قلت ذاه\، بالاء،

ولكنها لا وصلت با بعدها صارت تاء، وأ%صل ذ�و ذ%وÝى مثل ع.صاv، يدل على
ذلك قولم هاتان1 ذواتا مال�، قال عز وجل: ذواتا أ%ف}نان{، ف التثنية.

قال: ونرى أ%ن ال4لف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،
قال الوهري: ث ح'ذ1فت من ذ%وÝى عي الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين



ل4نه كان يلزم ف التثنية ذ%و.وان1 مثل ع.ص.وان1؛ قال ابن بري: صوابه كان
يلزم ف التثنية ذ%ويان1، قال: ل4ن عينه واو، وما كان عين'ه واواv فلمه

ياء حلv على ال4كثر، قال: والذوف من ذ%وÝى هو لم الكلمة ل ع.ين'ها
كما ذكر، ل4ن الذف ف اللم أ%كثر من الذف ف العي. قال الوهري: مثل

ع.ص.وان1 فب.ق1ي ذاv م'ن.و_ن، ث ذهب التنوين لل3ضافة ف قولك ذ�و
مال، وال3ضافة لزمة له كما تقول ف�و ز.ي\د{ وفا ز.ي\د{، فإ,ذا أvفردت قلت
هذا ف%م¬، فلو سيت رج'لv ذ�و لقلت: هذا ذ%وÝى قد أ%قبل، فترد� ما كان

ذهب، ل4نه ل يكون اسم على حرفي أ%حدها حرف لي ل4ن التنوين يذهبه
فيبقى على حرف واحد، ولو نس.بت إ,ليه قلت ذ%و.و,يÒ مثال ع.ص.و,ي�، وكذلك

إ,ذا نسبت إ,ل ذات ل4ن التاء تذف ف النسبة، فكأ%نك أ%ضفت إ,ل ذي فرددت
الواو، ولو جعت ذو مال قلت هؤلء ذ%و'ون% ل4ن ال3ضافة قد زالت؛

وأ%نشد بيت الكميت:
ولكن>ي أ�ريد به الذ�وينا

وأ%ما ذ�و، الت ف لغة ط%ي>ء بعن الذي، فحقها أ%ن ت'وص.ف با
العار,ف، تقول: أ%نا ذ�و ع.ر.ف}ت وذ�و س.م1ع\ت، وهذه امرأ%ة� ذو قال%ت\، كذا

يستوي فيه التثنية والمع والتأ}نيث؛ قال ب'ج.ي\ر بن ع.ث}مة% الطائي أ%حد
بن ب.و\لن%:

وإ,ن� م.و\لي. ذ�و ي'عات1ب'ن،
ل إ,ح\نةD ع1ن\د.ه ول ج.ر,م.ه\
ذاك. خ.ل1يلي وذ�و ي'عات1ب'ن،

ي.ر\مي ورائي بام\س.ه\م, وام\س.ل1م.ه\
(* قوله« ذو يعاتبن» تقدم ف حرم: ذو يعايرن، وقوله «وذو يعاتبن» ف

الغن: وذو يواصلن.)
يريد: الذي ي'عات1ب'ن، والواو الت قبله زائدة، قال سيبويه: إ,ن ذا

وحدها بنزلة الذي كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: م.تاع¬؛ قال لبيد:
أ%ل ت.سأ%لن1 ال%ر\ء ماذا ي'حاو,ل�؟

أ%ن.ح\ب¬ في'ق}ضى أ%م ض.للD وباط1ل�؟
،vقال: ويري مع ما بنزلة اسم واحد كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: خيا

بالنصب، كأ%نه قال ما رأ%ي\ت، فلو كان ذا ههنا بنزلة الذي لكان الواب
خ.ي\ر' بالرفع، وأ%ما قولم ذات. م.ر_ة{ وذا ص.باح� فهو من ظروف الزمان الت



ل تتمكن، تقول: ل%ق1يته ذات. يوم وذات. ليلة{ وذات. الع1شاء وذات.
م.ر_ة{ وذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, وذا ص.باح� وذا م.ساء� وذا

ص.ب'وح� وذا غ%ب'وق�، فهذه ال4ربعة بغي هاء، وإ,نا س'م1ع ف هذه ال4وقات
ول يقولوا ذات. شهر� ول ذات. س.ن.ة{. قال ال4خفش ف قوله تعال:

وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,ك�م؛ إ,نا أ%نثوا ل4ن بعض ال4شياء قد يوضع له اسم
مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دار¬ وحائطD، أ%نثوا الدار وذك�روا

الائط. وقولم: كان ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. مثل ك%ي\ت. وك%ي\ت.، أ%صله ذ%ي\و¬ على
ف%ع\ل� ساكنة العي، فح'ذ1فت الواو فبقي على حرفي فش'د>د. كما ش'د>د

ك%يÒ إ,ذا جعلته اساv، ث ع'و>ض من التشديد التاء، فإ,ن ح.ذ%ف}ت. التاء
وج,ئ}ت. بالاء فل بد� من أ%ن ترد_ التشديد، تقول: كان ذ%ي_ه\ وذ%ي_ه\،

وإ,ن نسبت إ,ليه قلت ذ%ي.ويÒ كما تقول ب.ن.و,يÒ ف النسب إ,ل البنت،
Òقال ابن بري عند قول الوهري ف أ%صل ذ%ي\ت ذ%ي\و¬، قال: صوابه ذ%ي

ل4ن� ما عينه ياء فلمه ياء، وال أ%علم، قال: وذات' الشيء ح.ق1يقت'ه
وخاص_ته. وقال الليث: يقال ق%ل�ت\ ذات' ي.د1ه؛ قال: وذات' ههنا اسم لا

م.ل%ك%ت\ يداه كأ%نا تقع على ال4موال، وكذلك ع.ر.فه من ذات1 ن.ف}س3ه
كأ%نه يعن س.ر,ير.ته ال�ض\مرة، قال: وذات¬ ناقصة تامها ذوات¬ مثل ن.واة{،

فحذفوا منها الواو، فإ,ذا ثنوا أ%ت.مeوا فقالوا ذواتان1 كقولك ن.واتان1،
وإ,ذا ثلثوا رجعوا إ,ل ذات فقالوا ذوات، ولو جعوا على التمام لقالوا
ذ%و.يات¬ كقولك ن.و.ي.ات¬، وتصغيها ذ�و.ي�ةD. وقال ابن ال4نباري ف قوله

عز وجل: إ,نه عليم بذات الصeد'ور؛ معناه بقيقة القلوب من الضمرات،
فتأ}نيث ذات لذا العن كما قال: وت.و.دeون% أ%ن� غ%ي\ر. ذات الش_و\كة1
تكون لكم، فأ%ن_ث على معن الطائفة كما يقال ل%ق1يت'ه ذات. يوم،

فيؤنثون ل4ن م.ق}ص1دهم لقيته مرة ف يوم. وقوله عز وجل: وت.رى الشمس إ,ذا
ط%ل%ع.ت ت.زاو.ر' عن ك%ه\ف1ه,م ذات. الي.مي وإ,ذا غ%ر.ب.ت\ ت.ق}ر,ض'هم ذات.

الشمال؛ أ�ريد بذات. ال1هة� فلذلك أ%ن_ثها، أ%راد جهة ذات يي الك%هف
وذات. ش1ماله، وال أ%علم.

@ذو وذوات: قال الليث: ذ�و اسم ناقص وت.ف}سيه صاح1ب' ذلك، كقولك: فلن
ذ�و مال� أ%ي صاح1ب' مال�، والتثنية ذ%وان، والمع ذ%و'ون%، قال: وليس ف

كلم العرب شيء يكون إ,عرابه على حرفي غي سبع كلمات وهن�: ذ�و وف�و
وأ%خ'و وأ%بو وح.م'و وام\ر'ؤ¬ واب\ن'م¬، فأ%ما ف�و فإنك تقول: رأ%يت فاز.يد،



ووض.ع\ت' ف ف1ي زيد، وهذا ف�و زيد، ومنهم من ينصب الفا ف كل وجه؛ قال
العجاج يصف المر:

خال%ط% م1ن\ س.ل}م.ى خ.ياش1يم. وف%ا
وقال ال4صمعي: قال ب,ش\ر' بن' ع'مر قلت لذي الرمة أ%رأ%يت قوله:

خالط من سلمى خياشيم وفا
قال: إ,نا لنقولا ف كلمنا ق%ب.ح. ال ذا فا؛ قال أ%بو منصور: وكلم

العرب هو ال4و_ل، وذا نادر. قال ابن كيسان: ال4ساء الت رفعها بالواو
ونصبها بال4لف وخفضها بالياء هي هذه ال4حرف: يقال جاء أ%ب'وك وأ%خ'وك

وف�وك وه.ن'وك وح.م'وك1 وذ�و مال�، وال4لف نو قولك رأ%يت' أ%باك.
وأ%خاك. وفاك. وحاك1 وهناك. وذا مال، والياء نو قولك مررت بأ%ب,يك وأ%خ1يك

وف1يك وح.ميك1 وه.ن,يك. وذ1ي مال�. وقال الليث ف تأ}نيث ذ�و ذات': تقول
هي ذات' مال�، فإ,ذا وق%ف}ت. فمنهم من ي.د.ع التاء على حالا ظاهرةv ف

الو'ق�وف لكثرة ما ج.ر.ت\ على اللYسان، ومنهم من يرد التاء إ,ل هاء
التأ}نيث، وهو القياس، وتقول: هي ذات' مال� وها ذواتا مال، ويوز ف الشعر

ذاتا مال�، والت_مام' أ%حسن'. وف التنزيل العزيز: ذ%واتا أ%ف}نان{؛
وتقول ف المع: الذ�و'ون%. قال الليث: هم ال4د\ن.و\ن% وال4و\ل%و\ن%؛

وأ%نشد للكميت:
وقد ع.ر.ف%ت\ م.وال1ي.ها الذ�و,ينا

أ%ي ال4خ.ص>ي.، وإ,نا جاءت النون لذهاب ال3ضافة. وتقول ف جع ذ�و:
هم ذ%و'و مال�، وه'ن_ ذ%وات' مال�، ومثله: هم أ�ل�و مال�، وه'ن_

أ�لت' مال�، وتقول العرب: ل%ق1يت'ه ذا صب.اح�، ولو قيل: ذات. ص.باح� مثل ذات1
ي.و\م� ل%ح.س'ن. ل4ن ذا وذات. يراد بما وقت مضاف إ,ل اليوم والصباح.

وف التنزيل العزيز: فات_ق�وا ال4 وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,كم؛ قال
أ%بو العباس أ%حد بن يي: أ%راد الالة% الت للب.ي\ن، وكذلك أ%ت.ي\ت'ك.

ذات. الع1شاء، أ%راد الساعة الت فيها الع1شاء وقال أ%بو إسحق: معن ذات.
ب.ي\ن,كم ح.ق1يق%ة% و.ص\ل1كم أ%ي ات_قوا ال وكونوا م'ج\ت.م1عي على

أ%مر ال ورسوله، وكذلك معن اللهم أ%ص\ل1ح ذات. الب.ي\ن أ%ي أ%ص\ل1ح
الال% الت با يتمع السلمون. أ%بو عبيد عن الفراء: يقال ل%ق1يت'ه ذات.

ي.و\م� وذات. ليلة وذات. الع'و.ي وذات. الزeم.ي\ن,، ولقيته ذا غ%ب'وق�،
بغي تاء، وذا ص.ب'وح�. ثعلب عن ابن ال4عراب: تقول أ%تيته ذات.



الص_ب'وح, وذات. الغ.ب'وق, إ,ذا أ%ت.ي\ته غ�د\وة وع.ش1ي_ةv، وأ%تيته ذا صباح
وذا مساء، قال: وأ%تيتهم ذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, أ%ي م'ذ} ثلثة

أ%ز\مان وأ%ع\وام. ابن سيده: ذ�و كلمة ص1يغت لي'ت.وص_ل با إ,ل الوصف
بال4جناس، ومعناها صاحب أ%ص\ل�ها ذ%واv، ولذلك إ,ذا سى به الليل

وسيبويه قال هذا ذ%واv قد جاء، والتثنية ذ%وان1، والمع ذوون%.
والذ�و'ون: ال4ملك ال�ل%ق�بون بذ�و كذا، كقولك ذ�و ي.ز.ن% وذ�و

ر'ع.ي\ن� وذو فائش� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ن'واس� وذو أ%ص\ب.ح وذ�و الك%لع,، وهم
م'لوك الي.من من ق�ضاع.ة%، وهم الت_باب,عة؛ وأ%نشد سيبويه قول الكميت:

فل أ%ع\ن ب,ذلك أ%س\فليك�م\،
ولك1ن>ي أ�ر,يد' به الذ�و,ينا

يعن ال4ذ}واء، وال�نثى ذات، والتثنية ذ%واتا، والمع ذ%و'ون،
وال3ضافة إ,ليها ذ%و>ي¬ 

(* قوله« والضافة اليها ذو�ي�» كذا ف الصل، وعبارة
الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذووي� مثل عصوي وسينقلها الؤلف.) ، ول يوز

ف ذات ذات1يÒ ل4ن� ياء النسب معاقبة لاء التأ}نيث. قال ابن جن:
وروى أ%حد بن إ,براهيم أ�ستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو ز.ي\د{، ومعناه هذا

زيد¬ أ%ي هذا صاحب' هذا السم الذي هو زيد؛ قال الكميت:
إ,ليك�م، ذ%و,ي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن ق%ل}ب,ي ظ1ماء وأ%ل}ب'ب'

أ%ي إ,ليكم أ%صحاب هذا السم الذي هو قوله ذ%و'و آل النب. ولقيته
أ%و_ل% ذ1ي ي.د.ي\ن, وذات1 ي.د.ي\ن, أ%ي أ%و_ل كل شيء، وكذلك افعله أ%و_ل%

ذ1ي يد.ين وذات1 يدين. وقالوا: أ%م�ا أ%و�ل� ذات1 ي.د.ي\ن, فإ,ن أ%حد'
ال، وقولم: رأ%يت ذا مال، ضار.ع.ت\ فيه ال3ضافة� التأ}نيث، فجاء

السم التمكن على حرفي ثانيهما حرف' لي لا أ�م1ن. عليه التنوين
بال3ضافة، كما قالوا: ل%يت ش1ع\ري، وإ,نا ال4صل ش1ع\ر.ت. قالوا: ش.ع.ر\ت' به

ش1ع\ر.ة، فحذف التاء ل4جل ال3ضافة لا أ�م1ن. التنوين'، وتكون ذو بعن
الذي، ت'صاغ لي'توص_ل با إ,ل وصف العار,ف بالمل، فتكون ناقصة ل

يظهر فيها إ,عراب كما ل يظهر ف الذي، ول يثن ول يمع فتقول: أ%تان ذ�و
قال% ذاك. وذ�و قال ذاك وذ�و قالوا ذاك، وقالوا: ل أ%فعل ذاك. بذ1ي
ت.س\ل%م' وبذي ت.س\ل%مان1 وبذ1ي ت.س\ل%م'ون وبذ1ي ت.س\ل%م1ي، وهو كالث%ل



أ�ض1يفت فيه ذ�و إ,ل الملة كما أ�ضيفت إ,ليها أ%ساء الزمان، والعن
ل وس.لم.ت1ك ول وال ي'س.لYم'ك. 

(* قوله« ول وال يسلمك» كذا ف
الصل، وكتب بامشه: صوابه ول والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذ1ي نفسه ومن

ذات نفسه أ%ي ط%ي>عاv. قال الوهري: وأ%م_ا ذو الذي بعن صاحب فل يكون
إ,ل مضافاv، وإ,ن} و.ص.ف}ت. به ن.ك1رةv أ%ض.ف}ته إ,ل نكرة، وإ,ن وصفت

به معرفة أ%ضفته إ,ل ال4لف واللم، ول يوز أ%ن ت'ضيف%ه إ,ل مضمر ول
إ,ل زيد وما أ%شبهه. قال ابن بري: إ,ذا خ.ر.ج.ت\ ذ�و عن أ%ن تكون

و'ص\لةv إ,ل الو.ص\ف بأ%ساء ال4جناس ل يتنع أ%ن تدخل على ال4علم
وال�ض\مرات كقولم ذ�و الل%ص.ة1، وال%ل%ص.ة�: اسم ع.ل%م� لص.ن.م�، وذ�و
كنايةD عن بيته، ومثله قولم ذ�و ر'ع.ي\ن� وذ�و ج.د.ن{ وذ�و ي.ز.ن%، وهذه

كلها أ%علم، وكذلك دخلت على الضمر أ%يضاv؛ قال كعب بن زهي:
ص.ب.ح\نا ال%ز\ر.ج,ي_ة% م'ر\ه.فات{
أ%بار. ذ%و,ي أ%ر'وم.ت1ها ذ%و'وها

وقال ال4حوص:
ول%ك1ن\ ر.ج.و\نا م1ن\ك. م1ث}ل% الذي به
ص'ر,ف}نا ق%د1ياv م1ن ذ%و,يك. ال4وائ1ل,

وقال آخر:
إ,نا ي.ص\ط%ن,ع' ال%ع\ـ

ـروف. ف الناس, ذ%و'وه'
وتقول: مررت برجل ذ1ي مال�، وبامرأ%ة ذات1 مال�، وبرجلي ذ%و.ي\ مال�،

بفتح الواو. وف التنزيل العزيز: وأ%ش\ه,دوا ذ%و.ي\ ع.د\ل� منكم؛ وبرجال
ذ%و,ي مال، بالكسر، وبنسوة ذوات1 مال، وياذوات1 ال1مام، فت'ك}س.ر' التاء

ف المع ف موضع النصب كما ت'ك}س.ر' تاء السلمات، وتقول: رأ%يت ذوات1
مال ل4ن أ%صلها هاء، ل4نك إ,ذا وقفت عليها ف الواحد قلت ذاه\، بالاء،

ولكنها لا وصلت با بعدها صارت تاء، وأ%صل ذ�و ذ%وÝى مثل ع.صاv، يدل على
ذلك قولم هاتان1 ذواتا مال�، قال عز وجل: ذواتا أ%ف}نان{، ف التثنية.

قال: ونرى أ%ن ال4لف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،
قال الوهري: ث ح'ذ1فت من ذ%وÝى عي الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين
ل4نه كان يلزم ف التثنية ذ%و.وان1 مثل ع.ص.وان1؛ قال ابن بري: صوابه كان



يلزم ف التثنية ذ%ويان1، قال: ل4ن عينه واو، وما كان عين'ه واواv فلمه
ياء حلv على ال4كثر، قال: والذوف من ذ%وÝى هو لم الكلمة ل ع.ين'ها

كما ذكر، ل4ن الذف ف اللم أ%كثر من الذف ف العي. قال الوهري: مثل
ع.ص.وان1 فب.ق1ي ذاv م'ن.و_ن، ث ذهب التنوين لل3ضافة ف قولك ذ�و

مال، وال3ضافة لزمة له كما تقول ف�و ز.ي\د{ وفا ز.ي\د{، فإ,ذا أvفردت قلت
هذا ف%م¬، فلو سيت رج'لv ذ�و لقلت: هذا ذ%وÝى قد أ%قبل، فترد� ما كان

ذهب، ل4نه ل يكون اسم على حرفي أ%حدها حرف لي ل4ن التنوين يذهبه
فيبقى على حرف واحد، ولو نس.بت إ,ليه قلت ذ%و.و,يÒ مثال ع.ص.و,ي�، وكذلك

إ,ذا نسبت إ,ل ذات ل4ن التاء تذف ف النسبة، فكأ%نك أ%ضفت إ,ل ذي فرددت
الواو، ولو جعت ذو مال قلت هؤلء ذ%و'ون% ل4ن ال3ضافة قد زالت؛

وأ%نشد بيت الكميت:
ولكن>ي أ�ريد به الذ�وينا

وأ%ما ذ�و، الت ف لغة ط%ي>ء بعن الذي، فحقها أ%ن ت'وص.ف با
العار,ف، تقول: أ%نا ذ�و ع.ر.ف}ت وذ�و س.م1ع\ت، وهذه امرأ%ة� ذو قال%ت\، كذا

يستوي فيه التثنية والمع والتأ}نيث؛ قال ب'ج.ي\ر بن ع.ث}مة% الطائي أ%حد
بن ب.و\لن%:

وإ,ن� م.و\لي. ذ�و ي'عات1ب'ن،
ل إ,ح\نةD ع1ن\د.ه ول ج.ر,م.ه\
ذاك. خ.ل1يلي وذ�و ي'عات1ب'ن،

ي.ر\مي ورائي بام\س.ه\م, وام\س.ل1م.ه\
(* قوله« ذو يعاتبن» تقدم ف حرم: ذو يعايرن، وقوله «وذو يعاتبن» ف

الغن: وذو يواصلن.)
يريد: الذي ي'عات1ب'ن، والواو الت قبله زائدة، قال سيبويه: إ,ن ذا

وحدها بنزلة الذي كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: م.تاع¬؛ قال لبيد:
أ%ل ت.سأ%لن1 ال%ر\ء ماذا ي'حاو,ل�؟

أ%ن.ح\ب¬ في'ق}ضى أ%م ض.للD وباط1ل�؟
،vقال: ويري مع ما بنزلة اسم واحد كقولم ماذا رأ%يت؟ فتقول: خيا

بالنصب، كأ%نه قال ما رأ%ي\ت، فلو كان ذا ههنا بنزلة الذي لكان الواب
خ.ي\ر' بالرفع، وأ%ما قولم ذات. م.ر_ة{ وذا ص.باح� فهو من ظروف الزمان الت

ل تتمكن، تقول: ل%ق1يته ذات. يوم وذات. ليلة{ وذات. الع1شاء وذات.



م.ر_ة{ وذات. الزeم.ي\ن, وذات الع'و.ي\م, وذا ص.باح� وذا م.ساء� وذا
ص.ب'وح� وذا غ%ب'وق�، فهذه ال4ربعة بغي هاء، وإ,نا س'م1ع ف هذه ال4وقات

ول يقولوا ذات. شهر� ول ذات. س.ن.ة{. قال ال4خفش ف قوله تعال:
وأ%ص\ل1ح'وا ذات. ب.ي\ن,ك�م؛ إ,نا أ%نثوا ل4ن بعض ال4شياء قد يوضع له اسم

مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دار¬ وحائطD، أ%نثوا الدار وذك�روا
الائط. وقولم: كان ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. مثل ك%ي\ت. وك%ي\ت.، أ%صله ذ%ي\و¬ على
ف%ع\ل� ساكنة العي، فح'ذ1فت الواو فبقي على حرفي فش'د>د. كما ش'د>د

ك%يÒ إ,ذا جعلته اساv، ث ع'و>ض من التشديد التاء، فإ,ن ح.ذ%ف}ت. التاء
وج,ئ}ت. بالاء فل بد� من أ%ن ترد_ التشديد، تقول: كان ذ%ي_ه\ وذ%ي_ه\،

وإ,ن نسبت إ,ليه قلت ذ%ي.ويÒ كما تقول ب.ن.و,يÒ ف النسب إ,ل البنت،
Òقال ابن بري عند قول الوهري ف أ%صل ذ%ي\ت ذ%ي\و¬، قال: صوابه ذ%ي

ل4ن� ما عينه ياء فلمه ياء، وال أ%علم، قال: وذات' الشيء ح.ق1يقت'ه
وخاص_ته. وقال الليث: يقال ق%ل�ت\ ذات' ي.د1ه؛ قال: وذات' ههنا اسم لا

م.ل%ك%ت\ يداه كأ%نا تقع على ال4موال، وكذلك ع.ر.فه من ذات1 ن.ف}س3ه
كأ%نه يعن س.ر,ير.ته ال�ض\مرة، قال: وذات¬ ناقصة تامها ذوات¬ مثل ن.واة{،

فحذفوا منها الواو، فإ,ذا ثنوا أ%ت.مeوا فقالوا ذواتان1 كقولك ن.واتان1،
وإ,ذا ثلثوا رجعوا إ,ل ذات فقالوا ذوات، ولو جعوا على التمام لقالوا
ذ%و.يات¬ كقولك ن.و.ي.ات¬، وتصغيها ذ�و.ي�ةD. وقال ابن ال4نباري ف قوله

عز وجل: إ,نه عليم بذات الصeد'ور؛ معناه بقيقة القلوب من الضمرات،
فتأ}نيث ذات لذا العن كما قال: وت.و.دeون% أ%ن� غ%ي\ر. ذات الش_و\كة1
تكون لكم، فأ%ن_ث على معن الطائفة كما يقال ل%ق1يت'ه ذات. يوم،

فيؤنثون ل4ن م.ق}ص1دهم لقيته مرة ف يوم. وقوله عز وجل: وت.رى الشمس إ,ذا
ط%ل%ع.ت ت.زاو.ر' عن ك%ه\ف1ه,م ذات. الي.مي وإ,ذا غ%ر.ب.ت\ ت.ق}ر,ض'هم ذات.

الشمال؛ أ�ريد بذات. ال1هة� فلذلك أ%ن_ثها، أ%راد جهة ذات يي الك%هف
وذات. ش1ماله، وال أ%علم.

@باب ذوا وذوي مضافي إ,ل ال4فعال: قال شر: قال الفراء سعت أ%عرا
بي�اv يقول بالفضل ذ�و ف%ض_ل%كم ال� به والكرامة ذات' أ%ك}ر.م.كم'

ال� با، فيجعلون مكان الذي ذ�و، ومكان الت ذات' ويرفعون التاء على كل
حال، قال: ويلطون ف الثني والمع، وربا قالوا هذا ذ�و ي.ع\ر,ف'، وف

التثنية هاتان ذ%وا ي.ع\ر,ف'، وهذان ذ%وا تعرف؛ وأ%نشد الفراء:



وإ,ن الاء ماء أ%ب وج.د>ي،
وب,ئ}ري ذ�و ح.ف%ر\ت' وذو ط%و.ي\ت'

قال الفراء: ومنهم من يثن ويمع ويؤنث فيقول هذان1 ذ%وا قال، وهؤلء
ذ%وو قالوا ذلك، وهذه ذات' قالت؛ وأ%نشد الفراء:

ج.م.ع\ت'ها من أ%ي\ن'ق� س.واب,ق,
ذ%وات' ي.ن\ه.ض\ن. بغ.ي\ر, سائق,

وقال ابن السكيت: العرب تقول ل بذ1ي ت.س\ل%م' ما كان كذا وكذا،
وللثني ل بذي ت.س\ل%مان، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م'ون، وللمؤنث ل بذي

ت.س\ل%مي، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م\ن.، والتأ}ويل ل ول ي'س.لYم'ك. ما كان
كذا وكذا، ل وس.لم.ت1ك ما كان كذا وكذا. وقال أ%بو العباس البد: وما

يضاف إ,ل الفعل ذ�و ف قولك اف}ع.ل} كذا بذي ت.س\ل%م، واف}عله بذي
ت.س\ل%مان1؛ معناه بالذي ي'س.لYمك. وقال الصمعي: تقول العرب وال3 ما

أ%حس.ن\ت. بذي ت.س\لم؛ قال: معناه وال3 الذي ي'س.لYمك من الر\ه'وب، قال:
ول يقول أ%حد بالذ1ي تسلم؛ قال: وأ%ما قول الشاعر:

فإ,ن� ب.ي\ت. ت.م1يم� ذ�و س.م1ع\ت به
فإ,ن� ذ�و ههنا بعن الذي ول تكون ف الرفع والنصب والر� إ,ل� على

لفظ واحد، وليست بالصفة الت تعرب نو قولك مررت برجل ذي مال، وهو ذو
مال، ورأ%يت رجلv ذا مال، قال: وتقول رأ%يت ذو جاء4ك وذ�و جاء4اك وذو
جاؤ'وك وذو جاء4ت\ك. وذو ج,ئ}ن.ك.، لفظ واحد للمذكر والؤنث، قال: ومثل

للعرب: أ%تى عليه ذ�و أ%تى على الناس أ%ي الذي أ%تى؛ قال أ%بو منصور: وهي لغة
طي>ء، وذ�و بعن الذي. وقال الليث: تقول ماذا ص.ن.ع\ت.؟ فيقول: خ.ي\ر¬
وخ.ي\راv، الرفع على معن الذي صن.ع\ت. خ.ي\ر¬، وكذلك رفع قول ال عز

وجل: يسأ%لونك. ماذا ي'ن\ف1ق�ون قل, الع.ف}و'؛ أ%ي الذي ت'ن\ف1قون% هو
الع.ف}و' من أ%موالكم فا 

(* كذا بياض بالصل) . . . فأ%نفقوا، والنصب للفعل.
وقال أ%بو إ,سحق: معن قوله ماذا ينفقون ف اللغتي على ضربي: أ%حدها

أ%ن يكون ذا ف معن الذي، ويكون ي'ن\ف1قون من صلته، العن يسأ%لونك
أ%يe شيء ي'ن\ف1ق�ون، كأ%نه ب.ي_ن. وج\ه. الذي ي'ن\ف1قون ل4نم يعلمون ما

ال�ن\ف%ق، ولكنهم أ%رادوا ع1لم. و.ج\ه,ه؛ وم1ث}ل� ج.ع\ل1هم ذا ف معن
الذي قول الشاعر:



Dع.د.س\، ما لع.ب_اد{ عليك إ,مارة
ن.ج.و\ت1، وهذا ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق'

العن والذي ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق¬، فيكون ما ر.ف}عاv بالبتداء ويكون ذا
خبها، قال: وجائز أ%ن يكون ما مع ذا بنزلة اسم واحد ويكون الوضع

نصباv بيفقون، العن يسأ%لونك أ%ي_ شيء ي'ن\ف1ق�ون، قال: وهذا إجاع
النحويي، وكذلك الو_ل� إ,جاع¬ أ%يضاv؛ ومثل قولم ما وذا بنزلة اسم واحد

قول الشاعر:
د.ع1ي ماذا ع.ل1م\ت' س.أ%ت_ق1يه1،

ولك1ن\ بال�غ.ي_ب, ن.ب>ئ1ين
كأ%نه بعن: د.ع1ي الذي ع.ل1مت. أ%بو زيد: جاء القوم' من ذي أ%نفس3هم

ومن ذات أ%ن\ف�س3هم، وجاء4ت الرأ%ة من ذي نف}س3ها وم1ن ذات1 نف}س3ها إ,ذا
جاء4ا طائ1ع.ي\ن، وقال غيه: جاء فلن من أ%ي_ة1 نف}س3ه بذا العن،

والعرب تقول: لها ال3 ذا بغي أ%لف ف الق%س.م، والعامة تقول: لها
ال3 إ,ذا، وإ,نا العن ل وال3 هذا ما أ�ق}س3م' به، فأ%دخل اسم ال

بي ها وذا، والعرب تقول: و.ض.ع.ت1 الرأ%ة� ذات. ب.ط}ن,ها إ,ذا و.ل%د.ت\،
 Dئب' م.غ\ب'وطYوالذ

(*قوله «والذئب مغبوط» ف شرح القاموس: مضبوط.) بذي
ب.ط}ن,ه أ%ي ب.ع\و,ه، وأ%لقى الرجل ذا ب.ط}ن,ه إ,ذا أ%ح\د.ث%. وف

الديث: فلما خ.ل س1ن>ي ون.ث%ر\ت' له ذا ب.ط}ن؛ أ%رادت أ%نا كانت شاب_ة
ت.ل1د' ال4ولد عنده. ويقال: أ%ت.ينا ذا ي.م.ن أ%ي أ%تينا الي.م.ن. قال

ال4زهري: وسعت غي واحد من العرب يقول كنا بوضع كذا وكذا مع ذي
ع.م\رو، وكان ذ�و ع.م\رو بالص_م_ان1، أ%ي كنا مع عمرو وم.ع.نا ع.م\رو، وذو

كالص>لة عندهم، وكذلك ذ%و,ي، قال: وهو كثي ف كلم قيس ومن جاو.ر.هم،
وال أ%علم.

ذا: وقال ف موضع آخر: ذا ي'وص.ل به الكلم؛ وقال:
ت.م.ن_ى ش.ب,يب¬ م1يتةv س.ف%ل%ت\ به،

�وذا ق%ط%ر,ي¼ ل%ف�ه\ منه وائ1ل
يريد ق%ط%ر,ي�اv وذا ص1لةD؛ وقال الكميت:

إ,ليك�م، ذ%وي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن\ ق%ل}ب,ي ظ1ماء# وأ%ل}ب'ب'



وقال آخر:
إ,ذا ما ك�ن\ت' م1ث}ل% ذ%و.ي ع'و.ي\ف{

ود1ينار� فقام. ع.ل%ي_ ناع1ي
وقال أ%بو زيد: يقال ما كلمت' فلناv ذات. ش.ف%ة{ ول ذات. ف%م� أ%ي ل

أ�ك%لYمه ك%ل1مة. ويقال: ل ذا ج.ر.م. ول ع.ن\ ذا ج.ر.م. أ%ي ل أ%علم
ذاك. ه.ه'نا كقولم لها ال3 ذا أ%ي ل أ%فعل ذلك، وتقول: ل والذي ل

إ,له إ,ل هو فإ,نا تل� الف%م. وت.ق}ط%ع' الدم ل4ف}ع.ل%ن_ ذلك،
وتقول: ل و.ع.ه\د1 ال وع.ق}د1ه ل أ%فعل ذلك.

@باب ذوا وذوي مضافي إ,ل ال4فعال: قال شر: قال الفراء سعت أ%عرا
بي�اv يقول بالفضل ذ�و ف%ض_ل%كم ال� به والكرامة ذات' أ%ك}ر.م.كم'

ال� با، فيجعلون مكان الذي ذ�و، ومكان الت ذات' ويرفعون التاء على كل
حال، قال: ويلطون ف الثني والمع، وربا قالوا هذا ذ�و ي.ع\ر,ف'، وف

التثنية هاتان ذ%وا ي.ع\ر,ف'، وهذان ذ%وا تعرف؛ وأ%نشد الفراء:
وإ,ن الاء ماء أ%ب وج.د>ي،

وب,ئ}ري ذ�و ح.ف%ر\ت' وذو ط%و.ي\ت'
قال الفراء: ومنهم من يثن ويمع ويؤنث فيقول هذان1 ذ%وا قال، وهؤلء

ذ%وو قالوا ذلك، وهذه ذات' قالت؛ وأ%نشد الفراء:
ج.م.ع\ت'ها من أ%ي\ن'ق� س.واب,ق,

ذ%وات' ي.ن\ه.ض\ن. بغ.ي\ر, سائق,
وقال ابن السكيت: العرب تقول ل بذ1ي ت.س\ل%م' ما كان كذا وكذا،

وللثني ل بذي ت.س\ل%مان، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م'ون، وللمؤنث ل بذي
ت.س\ل%مي، وللجماعة ل بذي ت.س\ل%م\ن.، والتأ}ويل ل ول ي'س.لYم'ك. ما كان

كذا وكذا، ل وس.لم.ت1ك ما كان كذا وكذا. وقال أ%بو العباس البد: وما
يضاف إ,ل الفعل ذ�و ف قولك اف}ع.ل} كذا بذي ت.س\ل%م، واف}عله بذي

ت.س\ل%مان1؛ معناه بالذي ي'س.لYمك. وقال الصمعي: تقول العرب وال3 ما
أ%حس.ن\ت. بذي ت.س\لم؛ قال: معناه وال3 الذي ي'س.لYمك من الر\ه'وب، قال:

ول يقول أ%حد بالذ1ي تسلم؛ قال: وأ%ما قول الشاعر:
فإ,ن� ب.ي\ت. ت.م1يم� ذ�و س.م1ع\ت به

فإ,ن� ذ�و ههنا بعن الذي ول تكون ف الرفع والنصب والر� إ,ل� على
لفظ واحد، وليست بالصفة الت تعرب نو قولك مررت برجل ذي مال، وهو ذو



مال، ورأ%يت رجلv ذا مال، قال: وتقول رأ%يت ذو جاء4ك وذ�و جاء4اك وذو
جاؤ'وك وذو جاء4ت\ك. وذو ج,ئ}ن.ك.، لفظ واحد للمذكر والؤنث، قال: ومثل

للعرب: أ%تى عليه ذ�و أ%تى على الناس أ%ي الذي أ%تى؛ قال أ%بو منصور: وهي لغة
طي>ء، وذ�و بعن الذي. وقال الليث: تقول ماذا ص.ن.ع\ت.؟ فيقول: خ.ي\ر¬
وخ.ي\راv، الرفع على معن الذي صن.ع\ت. خ.ي\ر¬، وكذلك رفع قول ال عز

وجل: يسأ%لونك. ماذا ي'ن\ف1ق�ون قل, الع.ف}و'؛ أ%ي الذي ت'ن\ف1قون% هو
الع.ف}و' من أ%موالكم فا 

(* كذا بياض بالصل) . . . فأ%نفقوا، والنصب للفعل.
وقال أ%بو إ,سحق: معن قوله ماذا ينفقون ف اللغتي على ضربي: أ%حدها

أ%ن يكون ذا ف معن الذي، ويكون ي'ن\ف1قون من صلته، العن يسأ%لونك
أ%يe شيء ي'ن\ف1ق�ون، كأ%نه ب.ي_ن. وج\ه. الذي ي'ن\ف1قون ل4نم يعلمون ما

ال�ن\ف%ق، ولكنهم أ%رادوا ع1لم. و.ج\ه,ه؛ وم1ث}ل� ج.ع\ل1هم ذا ف معن
الذي قول الشاعر:

Dع.د.س\، ما لع.ب_اد{ عليك إ,مارة
ن.ج.و\ت1، وهذا ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق'

العن والذي ت.ح\م1ل1ي. ط%ل1يق¬، فيكون ما ر.ف}عاv بالبتداء ويكون ذا
خبها، قال: وجائز أ%ن يكون ما مع ذا بنزلة اسم واحد ويكون الوضع

نصباv بيفقون، العن يسأ%لونك أ%ي_ شيء ي'ن\ف1ق�ون، قال: وهذا إجاع
النحويي، وكذلك الو_ل� إ,جاع¬ أ%يضاv؛ ومثل قولم ما وذا بنزلة اسم واحد

قول الشاعر:
د.ع1ي ماذا ع.ل1م\ت' س.أ%ت_ق1يه1،

ولك1ن\ بال�غ.ي_ب, ن.ب>ئ1ين
كأ%نه بعن: د.ع1ي الذي ع.ل1مت. أ%بو زيد: جاء القوم' من ذي أ%نفس3هم

ومن ذات أ%ن\ف�س3هم، وجاء4ت الرأ%ة من ذي نف}س3ها وم1ن ذات1 نف}س3ها إ,ذا
جاء4ا طائ1ع.ي\ن، وقال غيه: جاء فلن من أ%ي_ة1 نف}س3ه بذا العن،

والعرب تقول: لها ال3 ذا بغي أ%لف ف الق%س.م، والعامة تقول: لها
ال3 إ,ذا، وإ,نا العن ل وال3 هذا ما أ�ق}س3م' به، فأ%دخل اسم ال

بي ها وذا، والعرب تقول: و.ض.ع.ت1 الرأ%ة� ذات. ب.ط}ن,ها إ,ذا و.ل%د.ت\،
 Dئب' م.غ\ب'وطYوالذ

(*قوله «والذئب مغبوط» ف شرح القاموس: مضبوط.) بذي



ب.ط}ن,ه أ%ي ب.ع\و,ه، وأ%لقى الرجل ذا ب.ط}ن,ه إ,ذا أ%ح\د.ث%. وف
الديث: فلما خ.ل س1ن>ي ون.ث%ر\ت' له ذا ب.ط}ن؛ أ%رادت أ%نا كانت شاب_ة

ت.ل1د' ال4ولد عنده. ويقال: أ%ت.ينا ذا ي.م.ن أ%ي أ%تينا الي.م.ن. قال
ال4زهري: وسعت غي واحد من العرب يقول كنا بوضع كذا وكذا مع ذي

ع.م\رو، وكان ذ�و ع.م\رو بالص_م_ان1، أ%ي كنا مع عمرو وم.ع.نا ع.م\رو، وذو
كالص>لة عندهم، وكذلك ذ%و,ي، قال: وهو كثي ف كلم قيس ومن جاو.ر.هم،

وال أ%علم.
ذا: وقال ف موضع آخر: ذا ي'وص.ل به الكلم؛ وقال:

ت.م.ن_ى ش.ب,يب¬ م1يتةv س.ف%ل%ت\ به،
�وذا ق%ط%ر,ي¼ ل%ف�ه\ منه وائ1ل

يريد ق%ط%ر,ي�اv وذا ص1لةD؛ وقال الكميت:
إ,ليك�م، ذ%وي آل, النب>، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.واز,ع' م1ن\ ق%ل}ب,ي ظ1ماء# وأ%ل}ب'ب'

وقال آخر:
إ,ذا ما ك�ن\ت' م1ث}ل% ذ%و.ي ع'و.ي\ف{

ود1ينار� فقام. ع.ل%ي_ ناع1ي
وقال أ%بو زيد: يقال ما كلمت' فلناv ذات. ش.ف%ة{ ول ذات. ف%م� أ%ي ل

أ�ك%لYمه ك%ل1مة. ويقال: ل ذا ج.ر.م. ول ع.ن\ ذا ج.ر.م. أ%ي ل أ%علم
ذاك. ه.ه'نا كقولم لها ال3 ذا أ%ي ل أ%فعل ذلك، وتقول: ل والذي ل

إ,له إ,ل هو فإ,نا تل� الف%م. وت.ق}ط%ع' الدم ل4ف}ع.ل%ن_ ذلك،
وتقول: ل و.ع.ه\د1 ال وع.ق}د1ه ل أ%فعل ذلك.

@ذيت وذيت: التهذيب: أ%بو حات عن اللغة الكثية كان من ال4مر ك%ي\ت.
وك%ي\ت.، بغي تنوين، وذ%ي\ت. وذ%ي\ت.، كذلك بالتخفيف، قال: وقد نقل قوم

ذ%ي_ت. وذ%ي_ت.، فإ,ذا وقفوا قالوا ذ%ي_ه\ بالاء. وروى ابن ن.ج\دة% عن
أ%ب زيد قال: العرب تقول قال فلن ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. وع.م1ل% ك%ي\ت.

وك%ي\ت.، ل يقال غيه. وقال أ%بو عبيد: يقال كان من ال4مر ذ%ي\ت. وذ%ي\ت.
وذ%ي\ت1 وذ%ي\ت1 وذ%ي_ة% وذ%ي_ة%. وروى ابن شيل عن يونس: كان من ال4مر

ذ%ي_ة� وذ%ي_ة�، مشددة مرفوعة، وال أ%علم.
@ذأط: ذأ%ط ال3ناء4 ي.ذ}أ%ط�ه ذ%أ}طاv: م.ل4ه. والذ�أ}ط�: الم\ت1لء.

وذأ%ط%ه ي.ذ}أ%ط�ه ذ%أ}طاv مثل ذأ%ت.ه أ%ي خن.ق%ه أ%شد_ الن\ق, حت



دل%ع. ل1سان'ه؛ كل ذلك عن كراع.
@ذعط: الذ�اع1ط�: الذ�ابح. والذ�ع\ط�: الذب\ح' الو.ح1يe، والعي غي

معجمة، ذ%ع.ط%ه ي.ذ}ع.ط�ه ذ%ع\طاv: ذبه ذب\حاv وح1ي�اv، وقيل: ذبه
أ%ي_ ذب\ح� كان، وقد ذ%ع.ط}ته بالسكي وذع.ط%ت\ه ال%ن,ي�ة� على الث%ل

وسح.ط%ت\ه؛ قال أ�سامة� بن ح.بيب الذل:
إ,ذا بل%غ'وا م1ص\ر.ه'م ع'وج,ل�وا،
من ال%و\ت1، بال1م\يع, الذ�اع1ط1

.Dذاع1ط :Dبزيادة اليم. وم.و\ت ذ%ع\و.ط ،�وكذلك الذ�ع\م.طة
@ذعمط: الذ�ع\م.طة�: الذب\ح' الو.ح1يe. ذ%ع\م.ط% الشاة%: ذ%ب.حها

.vوح1ي�ا vذ%ب\حا
@ذفط: ذ%ف%ط الطائر' ذ%ف}طاv: سف%د، وكذلك التي\س'. وذف%ط% الذ©باب'

إ,ذا أ%ل}قى ما ف بطنه؛ كل ذلك عن كراع.
@ذقط: ذ%ق%ط الطائر' أ�نثاه ي.ذ}ق1ط�ها ذ%ق}طاv: سف%د.ها، وخص� ثعلب به
الذ©باب. وقال: هو إ,ذا نكح. قال ابن سيده: ول أ%ر أ%حداv استعمل%

vههنا، وقال سيبويه: ذق%ط%ها ذ%ق}طا vالنكاح. ف غي نو\ع ال3نسان إ,ل ثعلبا
،vص� منها شيئا�وهو النكاح فل أ%دري ما ع.ن من ال4نواع ل4نه ل ي

قال أ%بو عبيد: ون.م. الذباب' وذق%ط بعن واحد. ابن ال4عراب:
الذ�اق1ط� الذباب الكثي الس�فاد1.

غيه: الذ©ق%ط ذباب صغي يدخل ف عيون الناس، وجعه ذ1ق}طانD. أ%بو
تراب عن بعض بن س'ل%ي\م: يقال تذ%ق�ط}ت'ه تذ%ق©طاv وتب.ق�ط}ت'ه

تب.ق©طاv إ,ذا أ%خذته قليلv قليلv. الط�ائفيe: الذ©ق%ط� وهو الذي يكون ف
البيوت.

@ذمط: ف نوادر ال4عراب: ط%عام ذ%م1طD وز.ر,د¬ أ%ي ل%ي>ن س.ريع'
الن\ح1دار,.

@ذهط: ذ%ه\و.طD: موضع. والذYه\ي.و\ط� على مثال ع1ذ}ي.و\ط: موضع، وحكاه
صاحب العي الذ©ه\ي'وط، قال ابن سيده: والصحيح ما تقدم.

@ذوط: ذاط%ه يذوط�ه د.و\طاv إ,ذا خ.ن.قه حت ي.د\ل%ع. ل1سان'ه؛ عن كراع.
:�والذ�و.ط�: أ%ن يطول% ال%نك' الز.ع\لى ويق}ص'ر. ال4س\فل�. والذ�و.ط

ص1غر الذ�ق%ن,، وقيل ق1ص.ر'ها. والذ�و.ط�: س'قاط� الناس,.
والذ�و\طة�، وجعها أ%ذ}واطD. عنكبوت تكون بتهامة لا قوائم، وذنبها مثل البة من



العنب ال4سود، صفراء الظهر صغية الرأ}س ت.ك%ع' بذ%ن.ب,ها فت'ج\ه,د' من
ت.ك%ع'ه حت ي.ذ�وط%، وذ%و\ط�ه أ%ن ي.خ\د.ر. مر�ات، ومن كلمهم: يا

ذ%و\طة� ذ�وط1يه. وال4ذ}و.ط�: الناق1ص' الذ�ق%ن, من الناس وغيهم، وامرأ%ة
ذ%و\طاء، وقد ذو,ط% ذ%و.طاv. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: لو منعون

ج.د\ياv أ%ذ}و.ط% لقاتلتهم عليه، هو من ذلك.
@ذيط: أ%بو زيد: ذاط ف مشيه ي.ذ1يط� ذي.طاناv إ,ذا حر_ك م.ن\ك1ب.ي\ه ف

مشيه مع كثرة لم.
@ذرع: الذYراع': ما بي طر.ف ال1ر\فق إ,ل طر.ف1 ال3ص\ب.ع الو'س\طى،

أ�نثى وقد تذك�ر. وقال سيبويه: سأ%لت الليل عن ذراع فقال: ذ1راع كثي ف
تسميتهم به الذكر وي'م.ك�ن ف الذك�ر فصار من أ%سائه خاص�ة عندهم،
ومع هذا فإ,نم ي.ص1فون به الذكر فتقول: هذا ثوب ذراع، فقد ي'م.ك�ن'

هذا السم ف الذكر، ولذا إ,ذا سي الرجل بذراع ص'رف ف العرفة والنكرة
ل4نه مذكر سي به مذكر، ول يعرف ال4صمعي التذكي ف الذراع، والمع

أ%ذ}ر'ع¬؛ وقال يصف قوساv ع.ربية:
أ%ر\م1ي عليها، وه\ي. ف%ر\ع¬ أ%ج\م.ع'،

وه\ي. ث%لث� أ%ذ}ر'ع� وإ,ص\ب.ع'
vيعن أ%ن ف%عال vقال سيبويه: كس�روه على هذا البناء حي كان مؤنثا

وف1عالv وف%ع1يلv من الؤنث ح'ك}م'ه أ%ن ي'كس_ر على أ%ف}ع'ل ول
ي'كس>روا ذ1راعاv على غي أ%ف}ع'ل كما ف%ع.لوا ذلك ف ال4ك�ف>؛ قال ابن بري:

الذراع عند سيبويه مؤنثة ل غي؛ وأ%نشد ل1ر\داس ابن ح'ص.ي:
ق%ص.ر\ت' له القبيلة% إ,ذ ت.ج.3ه\نا،

وما دان.ت\ ب,ش1د_ت1ها ذ1راعي
وف حديث عائشة% وز.ينب.: قالت زينب' لرسول ال، صلى ال عليه وسلم:

�ح.س\ب'ك إ,ذ ق%لب.ت\ لك ابنة أ%ب ق�حافة% ذ�ر.ي>ع.ت.ي\ها؛ الذ©ر.ي>عة
تصغي الذراع ول�حوق الاء فيها لكونا مؤنثة، ث ث%ن_ت\ها مصغرة

وأ%رادت به ساعد.ي\ها. وقولم: الثوب سبع ف ثانية، إ,نا قالوا سبع ل4ن
الذراع مؤنثة، وجعها أ%ذرع ل غي، وتقول: هذه ذراع، وإ,نا قالوا ثانية

ل4ن ال4شبار مذكرة. والذYراع من ي.د.ي, البعي: فوق الوظيف1، وكذلك من
اليل والبغال والمي. والذYراع' من أ%يدي البقر والغنم فوق الك�راع.

قال الليث: الذراع اسم جامع ف كل ما يسمى يداv من الرeوحان,يي ذوي



ال4بدان، والذYراع' والساعد واحد. وذ%ر_ع الرجل�: ر.ف%ع. ذ1راع.ي\ه
م'نذراv أ%و مبشراv؛ قال:

ت'ؤ.م>ل أ%نفال% الم1يس وقد ر.أت\
س.واب,ق. خ.ي\ل�، ل ي'ذ%ر>ع\ ب.شي'ها

يقال للبشي إ,ذا أ%و\م.أ% بيده: قد ذ%ر_ع الب.شي'.
�وأ%ذ}ر.ع ف الكلم وتذ%ر_ع: أ%كثر وأ%ف}ر.ط. وال3ذ}راع': كثرة

الكلم, وال3ف}راط� فيه، وكذلك الت_ذ%رeع. قال ابن سيده: وأ%رى أ%صله من
مد� الذYراع ل4ن ال�ك}ث1ر قد يفعل ذلك. وثور م'ذ%ر_ع: ف أ%كار,عه

ل�م.ع س'ود. وحار م'ذ%ر_ع: لكان الر_ق}مة1 ف ذ1راعه. وال�ذ%ر_ع': الذي
أ�مه عربية وأ%بوه غي عرب؛ قال:

،Dعنده ح.ن\ظ%ل1ي_ة Òإ,ذا باهلي
لا و.ل%د¬ منه، فذاك ال�ذ%ر_ع'

وقيل: ال�ذ%ر_ع من الناس، بفتح الراء، الذي أ�مه أ%شرف من أ%بيه،
والجي الذي أ%بوه عرب� وأ�مه أ%مة؛ قال ابن قيس العدوي:

إ,ن� ال�ذ%ر_ع. ل ت'ع\ن.ى خ'ؤ'ول%ت'ه،
كالب.غ\ل, ي.ع\ج,ز' عن ش.و\ط1 ال%حاض1ي

:vوقال آخر يهجو قوما
ق%و\م¬ ت.وار.ث% بيت. الل©ؤ\م, أ%و_ل�هم،

كما ت.وار.ث% ر.ق}م. ال4ذ}ر'ع, ال�م'ر'
وإ,نا سي م'ذ%ر_عاv تشبيهاv بالبغل ل4ن� ف ذراعيه ر.ق}متي

كر.ق}مت ذراع ال1مار ن.ز.ع بما إ,ل ال1مار ف الشبه، وأ�م� البغل أ%كرم من
أ%بيه.

وال�ذ%ر_عة: الضبع لتخطيط ذ1راع.ي\ها، صفة غالبة؛ قال ساعدة بن جؤية:
وغ�ود1ر. ثاو,ياv، وت.أ%و_ب.ت\ه
�م'ذ%ر_عةD أ�م.ي\م، لا ف%ل1يل

والضبع م�ذ%ر_عة بسواد ف أ%ذ}رعها، وأ%سد م'ذ%ر_ع: على ذ1راع.ي\ه
د.م' ف%رائ1سه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

قد ي.ه\ل1ك' ال4ر\ق%م' والفاع'وس'،
وال4س.د' ال�ذ%ر_ع' ال%ن\ه'وس'

والتذ}ر,يع: فضل حبل الق%يد ي'وث%ق بالذراع، اسم كالت_ن\بيت ل مصدر



.vي>د. ف ذراع.ي\ه جيعا�كالت_ص\ويت. وذ�ر>ع. البعي' وذ�ر>ع. له: ق
يقال: ذ%ر_ع. فلن لبعيه إ,ذا ق%ي_د.ه بفضل خ1طامه ف ذراعه، والعرب

.vتسميه ت.ذ}ريعا
وثوب م'و.ش_ى الذYراع أ%ي الك�م>، وموش_ى ال%ذار,ع كذلك، جع على

غي واحده كم.لمح. وم.حاس1ن..
:vراع': ما ي'ذ}ر.ع' به. ذ%ر.ع الثوب وغيه ي.ذ}ر.ع'ه ذ%ر\عاYوالذ

قد_ره بالذYراع، فهو ذار,ع¬، وهو م.ذ}ر'وع، وذ%ر\ع' كل9 شيء: ق%د\ر'ه من
ذلك.

والتذ%رeع أ%يضاv: ت.ق}د1ير الشيء بذ1راع اليد؛ قال ق%ي\س بن ال%ط1يم:
ترى ق41ص.د. ال�ر�ان1 ت'ل}ق%ى، كأ%ن_ها

ت.ذ%رeع' خ1ر\صان{ بأ%ي\دي الش_واط1ب,
وقال ال4صمعي: ت.ذ%ر_ع. فلن ال%ر,يد. إ,ذا وض.عه ف ذ1راع1ه

فش.ط%به؛ ومنه قول ق%ي\س بن ال%ط1يم هذا البيت، قال: وال1ر\صان� أ%صلها
الق�ض\بان من ال%ر,يد، والش_واط1ب' جع الشاط1بة، وهي الرأ%ة الت ت.ق}ش'ر

الع.س3يب ث ت'ل}ق1يه إ,ل ال�ن.قYية فتأ}خذ كل ما عليه بس3كYينها حت
تتركه رقيقاv، ث ت'ل}ق1يه النقYية� إ,ل الشاط1بة ثانية فت.ش\ط�به على

ذ1راعها وت.ت.ذ%ر_ع'ه، وكل ق%ض1يب من شجرة خ1ر\ص¬. وقال أ%بو عبيدة:
الت_ذ%رeع قدر ذ1راع ي.نكسر فيسقط، والتذ%رeع والق1ص.د' واحد غيه، قال:

وال1ر\صان أ%طراف الرماح الت تلي ال4سن_ة، الواحد خ'ر\ص وخ1ر\ص
وخ.ر\ص. قال ال4زهري: وقول ال4صمعي أ%شبههما بالصواب. وت.ذ%ر_عت1 الرأ%ة:

شق�ت ال�وص لتعم.ل منه ح.ص1ياv. ابن ال4عراب: ان\ذ%ر.ع وان\ذ%ر.أ%
ور.ع.ف. واس\ت.ر\ع.ف. إ,ذا تقد_م.

والذ�ر,ع': الطويل� اللسان بالش_ر>، وهو السي�ار الليل% والنهار..
وذ%ر.ع البعي. ي.ذر.ع'ه ذ%ر\عاv: و.ط1ئه على ذ1راعه لي\كب صاحب'ه.

وذ%ر_ع. الرجل� ف سباحت1ه ت.ذ}ر,يعاv: ات_س.ع ومد_ ذ1راع.ي\ه.
:vراعي. وذ%ر_ع بيديه ت.ذ}ر,يعاYوالت_ذ}ر,يع' ف الشي: تريك الذ

حر_كهما ف السع\ي واستعان بما عليه. وقيل ف صفته، صلى ال عليه وسلم: إ,نه
كان ذ%ر,يع. الش\ي أ%ي سريع. الش\ي واسع. ال%ط}وة؛ ومنه الديث:

فأ%ك%ل أ%ك}لv ذ%ريعاv أ%ي سريعاv كثياv. وذ%ر.ع البعي' ي.ده إ,ذا م.د_ها
ف السي. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ذ}ر.ع.



ذ1راع.ي\ه من أ%سفل, ال�ب�ة1 إ,ذ}راعاv؛ أ%ذ}ر.ع ذ1راع.ي\ه أ%ي أ%خر.جهما من تت
ال�ب_ة ومد_ها؛ ومنه الديث الخر: وعليه ج.م_ازةê فأ%ذ}ر.ع منها

يده أ%ي أ%خرجها. وت.ذ%ر_ع.ت ال3بل الاء4: خاض.ت\ه بأ%ذ}ر'ع1ها.
وم.ذار,يع' الدابة وم.ذار,ع'ها: قوائمها؛ قال ال4خطل:

وبالدايا إ,ذا اح\م.ر_ت م.ذار,ع'ها،
ف يوم ذ%ب\ح وت.ش\ر,يق� وت.ن\حار,

وقوائم ذ%ر,عات¬ أ%ي س.ريعات¬. وذ%ر,عات' الدابة: قوائمها؛ ومنه قول ابن
حذاق العبدي:

فأ%م\ست\ ك%ن.ي\س, الر_م\ل,، ي.غ\د'و إ,ذا غ%د.ت\،
على ذ%ر,عات{ ي.ع\ت.ل1ي خ'ن'وس.ا

أ%ي على قوائم ي.ع\ت.لي من جاراه'ن_ وهن_ ي.خ\ن,س\ن. ب.ع\ض. ج.ر\ي,هن
أ%ي ي'ب\قي منه؛ يقول ل ي.ب\ذ�ل}ن جيع ما عندهن من السي. وم1ذ}راع'

الدابة: قائمتها ت.ذ}ر.ع' با ال4رض، وم1ذ}ر.ع'ها: ما بي ركبتها إ,ل
إ,ب\طها، وث%ور م'و.ش_ى ال%ذار,ع.

وفرس ذ%روع¬ وذ%ر,يع¬: س.ريع¬ ب.ع1يد' ال�طى بي>ن الذ�راعة. وفرس
م'ذ%ر_ع إ,ذا كان سابقاv وأ%صله الفرس يلحق الو.ح\شي� وفار,س'ه عليه

ي.ط}ع.ن'ه ط%ع\نة ت.ف�ور بالدم في'ل%طYخ ذ1راع.ي الفرس بذلك الدم فيكون علمة
لس.ب\ق1ه؛ ومنه قول تيم:

خ1لل% ب'يوت1 ال%ي> م1نها م'ذ%ر_ع
ويقال: هذه ناقة ت'ذار,ع' ب'ع\د الطريق أ%ي ت.م'د� باع.ها وذ1راعها
لت.ق}طع.ه، وهي ت'ذار,ع الفلة وت.ذ}ر.ع'ها إ,ذا أ%س\رعت فيها كأ%نا

ت.ق1يس'ها؛ قال الشاعر يصف ال3بل:
وه'ن_ ي.ذ}ر.ع\ن الر>قاق. الس_م\ل%قا،
ذ%ر\ع. الن�واط1ي السeح'ل ال�ر.ق�قا

والنواط1ي: الن_واس1ج'، الواحدة ناطيةD، وبعي ذ%ر'وع¬. وذ%ار.ع
صاح1ب.ه فذ%ر.عه: غ%ل%به ف ال%ط}و. وذ%رعه الق%ي\ء� إ,ذا غ%لبه وس.بق إ,ل

فيه. وقد أ%ذ}ر.عه الرجل� إ,ذا أ%خرجه. وف الديث: م.ن ذ%ر.عه الق%ي\ء فل
،�قضاء عليه أ%ي سب.قه وغ%لبه ف ال�روج. والذ�ر\ع': الب.د.ن

وأ%ب\ط%ر.ن ذ%ر\ع1ي: أ%ب\لى ب.دن,ي وقط%ع م.عاشي. وأ%بط%ر\ت فلناv ذ%ر\ع.ه أ%ي
ك%ل�ف}ته أ%كثر من ط%و\قه. ورجل واسع' الذ�ر\ع والذYراع أ%ي ال�ل�ق،



على الثل، والذ�ر\ع': الطاقة�. وضاق. بال4مر ذ%ر\ع'ه وذ1راع'ه أ%ي
ضع'قت طاقت'ه ول يد من الكروه فيه م.خ\ل%صاv ول ي'ط1قه ول ي.ق}و عليه،

وأ%صل الذر\ع إ,نا هو ب.س\ط اليد فكأ%نك تريد م.د.د\ت يدي إ,ليه فلم
:vت.ن.ل}ه؛ قال حيد بن ثور يصف ذئبا

وإ,ن بات. و.ح\شاv ل%ي\لةv ل ي.ض1ق\ با
ذ1راعاv، ول ي'ص\بح\ لا وهو خاش1ع'

وضاق به ذ%ر\عاv: مثل ضاق به ذ1راعاv، ون.ص\ب. ذر\عاv ل4نه خرج
مفس>راv م'ح.و>لv ل4نه كان ف ال4صل ضاق ذ%ر\عي به، فلما ح'و�ل الفعل خرج

قوله ذرعاv مفسراv، ومثله ط1ب\ت به نفساv وق%ر.ر\ت به ع.يناv، والذ�ر\ع'
vيوضع موضع الطاقة، وال4صل فيه أ%ن ي.ذ}ر.ع البعي بيديه ف سيه ذ%ر\عا

على قدر س.عة خ.ط}وه، فإ,ذا حلته على أ%كثر من ط%و\قه قلت: قد
أ%ب\ط%ر\ت بعيك ذ%ر\عه أ%ي ح.م.ل}ته من السي على أ%كثر من طاقته حت ي.ب\ط%ر
وي.م'د� عنقه ض.ع\فاv عما ح'م1ل عليه. ويقال: ما ل به ذ%ر\ع ول ذ1راع أ%ي
ما ل به طاقة. وف حديث ابن عوف: ق%ل9دوا أ%م\ركم ر.ح\ب الذYراع أ%ي
واس1ع. القوة والقدرة والبطش. والذر\ع': الو'س\ع والطاقة؛ ومنه الديث:

فك%ب'ر ف ذ%ر\عي أ%ي عظ�م وق}ع'ه وجل� عندي، والديث الخر: فكس.ر ذلك من
ذ%ر\عي أ%ي ث%ب_ط%ن عما أ%ردته؛ ومنه حديث إ,براهيم، عليه الصلة

والسلم: أ%وحى ال إ,ليه أ%ن1 ابن, ل ب.ي\تاv فضاق بذلك ذ%ر\عاv، وجه'
التمثيل أ%ن القصي الذYراع ل ينال� ما يناله' الطويل الذراع ول ي'طيق

طاقت.ه، فضرب مثلv للذي سقطت قو_ته دون بلوغ ال4مر والقتدار عليه.
وذراع' الق%ناة: صدر'ها لتقدeمه كتقدeم الذراع. ويقال لصدر الفتاة: ذراع

العامل. ومن أ%مثال العرب السائرة: هو لك على ح.ب\ل, الذYراع أ%ي
أ�ع.ج>له لك نقداv، وقيل: هو م'ع.دÒ حاضر، والب\ل� ع1ر\ق ف الذراع.

ورجل ذ%ر,ع¬: ح.س.ن الع1ش\رة1 والخال%طة1؛ ومنه قول ال%ن\ساء:
ج.ل}د ج.م1يل م.خ1يل بار,ع ذ%ر,ع،

وف ال�روب,، إ,ذا لق%ي\ت.، م1س\عار'
ويقال: ذارع\ت'ه مذارعةv إ,ذا خالطته.

�والذYراع: ن.جم من ن'جوم ال%و\زاء على شكل الذراع؛ قال غ%ي\لن
الربعي:

:gال4ن\واء eغ%ي_رها ب.ع\د1ي. م.ر



gراع, أ%و ذ1راع, ال%و\زاءYن.وء3 الذ
وقيل: الذراع' ذ1راع ال44سد، وها كوكبان1 ن.ي>ران ينزل�هما القمر.

والذYراع: س1مةD ف موضع الذYراع، وهي لبن ثعلبة من أ%هل اليمن وناس� من
بن مالك بن سعد من أ%هل الر>مال.

وذ%ر_ع الرجل% تذ}ريعاv وذ%ر_ع. له: جعل ع'نقه بي ذراعه وع'ن'قه
وعض'ده فخن.ق%ه ث استعمل ف غي ذلك ما ي'خ\ن.ق به. وذ%ر_ع.ه: قتله. وأ%م\ر

ذ%ريع: واسع. وذ%ر_ع بالشيء: أ%ق%ر_ به؛ وبه سي ال�ذ%ر>ع' أ%حد'
بن خ.فاجة% بن ع'ق%ي\ل، وكان قتل رجلv من بن ع.ج\لن ث أ%قر_ به

فأ�قيد. به فسمي ال�ذ%ر>ع..
والذ�ر.ع': ولد البقرة الوح\ش1ي_ة، وقيل: إ,نا يكون ذ%ر.عاv إ,ذا

ق%و,ي. على الشي؛ عن ابن ال4عراب، وجعه ذ1ر\عانD، تقول: أ%ذ}ر.عت1
البقرة�، فهي م'ذ}ر,ع¬ ذات ذ%ر.ع�. وقال الليث: هن_ ال�ذ}ر,عات أ%ي ذوات

ذ1ر\عان{.
وال%ذار,ع': النخل القريبة من البيوت. وال%ذار,ع': ما دان ال1ص\ر من

القرى الص>غار. وال%ذار,ع': ال%زال1ف'، وهي البلد الت بي الريف
والب� كالقاد1سية وال4ن\بار، الواحد م1ذ}راع¬. وف حديث السن: كانوا

بذراع اليمن، قال: هي القريبة من ال4مصار. وم.ذار,ع' ال4رض: ن.واحيها.
وم.ذار,ع' الوادي: أ%ض\واج'ه ونواحيه.

والذ�ر,يعة: الوسيلة. وقد ت.ذ%ر_ع فلن بذ%ريعة{ أ%ي توس_ل، والمع
الذرائع'. والذريعة�، مثل الد_ريئة: جل ي'خ\ت.ل به الصي\د ي.م\شي

الصي_اد إ,ل جنبه فيستتر به ويرمي الصيد. إ,ذا أ%مكنه، وذلك المل ي'س.ي_ب
أ%و_لv مع الوحش حت تأ}ل%ف%ه. والذريعة�: السب.ب' إ,ل الشيء وأ%صله من

ذلك المل. يقال: فلن ذ%ر,يعت إ,ليك أ%ي س.ب.ب وو'ص\ل%ت الذي أ%تسبب
به إ,ليك؛ وقال أ%بو وج\زة% يصف امرأ%ة:

طاف%ت با ذات' أ%ل}وان{ م'ش.ب_هة،
ذ%ر,يعة� ال1ن> ل ت'ع\ط1ي ول ت.د.ع'

أ%راد كأ%نا جنية ل ي.ط}م.ع فيها ول ي.ع\لمها ف نفسها. قال ابن
ال4عراب: سي هذا البعي الد_ر,يئة والذ�ريعة ث جعلت الذريعة� مثلv لكل

شيء أ%د\ن من شيء وق%ر_ب منه؛ وأ%نشد:
وللم.ن,ي_ة1 أ%س\باب¬ ت'ق%ر>با،



كما ت'ق%ر>ب للو.ح\ش1ي_ة الذ©ر'ع
وف نوادر ال4عراب: أ%نت ذ%ر_ع\ت بيننا هذا وأ%نت س.ج.ل}ته؛ يريد

س.ب_ب\ت.ه. والذ�ريعة�: ح.ل}قة ي'ت.عل�م عليها الر_م\ي.
والذريع':السريع'. وموت ذريع¬: سريع فاش� ل يكاد الناس ي.تداف%ن'ون،

وقيل: ذ%ريع أ%ي سريع. ويقال: قتلوهم أ%ذ}ر.ع قتل. ورجل ذ%ر,يع¬ بالكتابة
أ%ي سريع.

والذYراع' والذ�راع'، بالفتح: الرأ%ة الفيفة� اليدين بالغ.زل، وقيل:
الكثية الغزل القوي_ة� عليه. وما أ%ذ}ر.ع.ها وهو من باب أ%ح\ن.ك1

الشات.ي\ن، ف أ%ن التعجب من غي ف1عل. وف الديث: خ.ي\ر'كن_ أ%ذ}ر.ع'كن
للم1غ\ز.ل أ%ي أ%خ.ف©ك�ن_ به، وقيل: أ%ق}د.ركن_ عليه.

وز,قÒ ذار,ع¬: كثي ال4خذ من الاء ونوه؛ قال ثعلبة بن ص'ع.ي\ر
الازن9:

باك%رت'ه'م بس3باء ج.و\ن{ ذار,ع�،
ق%ب\ل الص_باح,، وق%ب\ل% ل%غ\و الطائر,

وقال عبد بن السحاس:
س'لفة دار�، لس'لفة ذار,ع�،

إ,ذا ص'ب_ منه ف الزeجاجة1 أ%ز\بدا
والذار,ع' وال1ذ}ر.ع': الز>قe الصغي ي'س\ل%خ من ق1ب.ل, الذYراع،

والمع ذ%وار,ع' وهي للشراب؛ قال ال4عشى:
والشار,ب'ون%، إ,ذا الذ�وارع' أ�غ}ل1ي.ت\،

ص.ف}و. الف1صال, بطار,ف{ وت1لد1
وابن' ذار,ع�: الكل}ب. وأ%ذ}ر'ع¬ وأ%ذ}ر,عات، بكسر الراء: بلد ينسب

إ,ليه المر؛ قال الشاعر:
ت.نو_ر\ت'ها من أ%ذ}ر,عات1، وأ%هل�ها
بي.ث}ر,ب. أ%د\ن دار,ها ن.ظ%ر¬ عال

ينشد بالكسر بغي تنوين من أ%ذرعات1، وأ%ما الفتح فخطأ ل4ن نصب تاء
�المع وفتحه كسر، قال: والذي أ%جاز الكسر بل صرف فل4نه اسم لفظ�ه لفظ

جاعة لواحد، والقول الي>د عند جيع النحويي الصرف، وهو مثل ع.رفات،
والقر�اء كلهم ف قوله تعال من ع.ر.فات{ على الكسر والتنوين، وهو اسم لكان

واحد ولفظه لفظ جع، وقيل أ%ذرعات م.وض1عان1 ينسب إ,ليهما المر؛ قال



أ%بو ذؤيب:
فما إ,ن} ر.ح1يق¬ س.ب.ت\ها الت>جا

ر' من أ%ذ}ر,عات{، ف%واد1ي ج.د.ر\
وف الصحاح: أ%ذ}ر,عات، بكسر الراء، موضع بالشام تنسب إ,ليه المر، وهي

معروفة مصروفة مثل عرفات؛ قال سيبويه: ومن العرب من ل ينون أ%ذرعات،
يقول: هذه أ%ذرعات' ورأ%يت أ%ذرعات1، برفع التاء وكسرها بغي تنوين. قال ابن

سيده: والنسبة إ,ل أ%ذ}ر,عات أ%ذ}ر.ع1يÒ، وقال سيبويه: أ%ذرعات بالصرف
وغي الصرف، شبهوا التاء باء التأ}نيث، ول ي.ح\ف%لوا بالاجز ل4نه

ساكن، والساكن ليس باجز ح.صي، إ,ن سأ%ل سائل فقال: ما تقول فيمن قال هذه
أ%ذرعات' ومسلمات' وشبه تاء الماعة باء الواحدة فلم ي'ن.و>ن للتعريف
والتأ}نيث، فكيف يقول إ,ذا نك�ر أ%ي'نو�ن أ%م ل؟ فالواب أ%ن التنوين مع
التنكي واجب هنا ل مالة لزوال التعريف، فأ%ق}صى أ%حوال أ%ذ}ر,عات

�إ,ذا نكرتا فيمن ل يصرف أ%ن تكون كحمزة% إ,ذا نكرتا، فكما تقول هذا حزة
وحزةD آخر فتصرف النكرة ل غي، فكذلك تقول عندي مسلمات' ونظرت إ,ل

مسلمات{ أ�خرى فتنو�ن مسلمات{ ل مالة. وقال يعقوب: أ%ذ}ر,عات وي.ذ}ر,عات
موضع بالشام حكاه ف البدل؛ وأ%ما قول الشاعر:

إ,ل م.ش\ر.ب� بي الذYراع.ي\ن بار,د
فهما ه.ض\بتان. وقولم: اق}ص1د\ بذ%ر\ع1ك أ%ي ار\ب.ع\ على ن.ف}سك ول

ي.ع\د' بك ق%د\ر'ك.
والذ�ر.ع'، بالتحريك: الطم.ع'؛ ومنه قول الراجز:

وقد ي.ق�ود' الذر.ع' الو.ح\ش1ي_ا
وال�ذ%ر>ع'، بكسر الراء مشددة: الطر الذي ي.ر\س.خ ف ال4رض قدر.

ذ1راع.
@ذعع: الذ�عاع' والذ©عاع': ما تفر�ق من النخل؛ قال طرفة:

،DصةYوع.ذار,يكم\ م'ق%ل
ف ذ�عاع, النخل ت.ج\ت.ر,م'ه\

قال ال4زهري: قرأ}ت هذا البيت بط أ%ب اليثم ف ذعاع النخل، بالذال
العجمة، قال: ودعاع، بالدال الهملة، قال: ويقال الذ©عاع ما بي

النخلتي، بضم الذال. والذ�ع\ذ%ع.ة�: التفريق' وأ%صله من إ,ذاعة الب وذ�يوعه،
فلما كر�ر استعمل كما قالوا من ال3ناخة: ن.خ\ن.خ بعيه فت.ن.خ\نخ.



وذ%عذع الشيء4 والال ذ%ع\ذ%ع.ةv ف%ت.ذ%ع\ذع: حركه وفر_قه، وقيل: فر_قه
وبد_ده؛ قال علقمة� بن عب\دة:

ل%حى ال� د.ه\راv ذ%عذع. الال% كل�ه،
وس.و_د أ%ش\باه ال3ماء الع.وار,ك

.vشديدا vود.د1. وذ%عذعت1 الريح' الشجر: حرك%ت\ه تريكاeس.و_د من الس
وذ%عذعت الريح التراب: ف%ر_قته وذ%ر_ت\ه وس.ف%ت\ه؛ كل ذلك معناه واحد؛

قال النابغة:
غ%ش1يت' لا م.نازل% م'ق}و,يات{،

�ت'ذ%ع\ذ1عها م'ذ%عذ1عةD ح.نون
قال ابن بري: ت.ذ%عذ%ع البناء أ%ي تفر�قت\ أ%جزاؤه. وذ%ع\ذعهم الدهر أ%ي
ف%ر_قهم. وف حديث علي، رضوان ال عليه، أ%نه قال لرجل: ما فعلت

ب,إبلك؟ وكانت له إ,بل كثية، فقال: ذ%ع\ذ%ع.ت\ها النوائب وفر_ق�ت\ها
ال�قوق، فقال: ذاك خ.ي س'ب'ل1ها أ%ي خ.ي ما خرج.ت فيه، ومنه حديث ابن

الزبي: أ%ن� نابغة بن ج.ع\دة مد.حه م1د\حةv فقال فيها:
لن.ج\ب'ر. منه جان,باv ذ%ع\ذ%ع.ت\ به

ص'روف' الليال، والز_مان� ال�ص.م>م'
vالس>ر>: إ,ذاع.ت'ه. ورجل ذ%ع\ذاع¬ إ,ذا كان م1ذ}ياعا �وذ%ع\ذ%عة
للس>ر> ن.م_اماv ل ي.ك}ت'م' س1رìا. وت.ذ%ع\ذ%ع. شع.ر'ه إ,ذا تشع_ت

وتر_ط. والذ�عاع': الف1ر.ق'، الواحدة ذ%عاعةD، وربا قالوا تفر_قوا
ذ%عاذ1ع.. ورجل م'ذ%ع\ذ%ع¬ إ,ذا كان د.ع1يìا. قال أ%بو منصور: ول يصح عندي

من جهة م.ن يوثق به، والصواب م'د.غ}د.غD، بالغي العجمة، ول يبعد أ%ن
يكون ال�ذ%ع\ذ%ع' الد_عي�، فإ,ن ابن ال4ثي ذكر ف النهاية: وف حديث

جعفر الصادق: ل ي'ح1بeنا أ%هل% البيت1 ال�ذ%ع\ذ%ع'، قالوا: وما
ال�ذعذع'؟ قال: ولد الزنا.

@ذلع: حكى ال4زهري قال: قال بعض الصحفي ال4ذ}ل%ع1ي�، بالعي، الضخ\م'
من ال�ي'ور الطويل، قال: والصواب ال4ذ}لغي�، بالغي العجمة ل غي.

@ذيع: الذ�ي\ع': أ%ن ي.ش1يع ال4مر'. يقال أ%ذ%ع\ناه فذاع وأ%ذ%ع\ت
ال4مر وأ%ذ%ع\ت' به وأ%ذ%ع\ت' الس>ر_ إ,ذاعة إ,ذا أ%ف}شي\ته وأ%ظهرته.

وذاع. الشيء� والب ي.ذ1يع ذ%ي\عاv وذي.عاناv وذ�يوعاv وذ%ي\عوعةv: ف%شا
وانتش.ر. وأ%ذاعه وأ%ذاع به أ%ي أ%فشاه. وأ%ذاع. بالشيء: ذه.ب به؛ ومنه بيت



الكتاب 
(* قوله: بيت الكتاب؛ هكذا ف الصل، ولعله أراد كتاب سيبويه.):

ر.ب\ع ق1واء أ%ذاع. ال�ع\ص1رات' به
أ%ي أ%ذ}ه.بته وط%م.س.ت\ م.عال1م.ه؛ ومنه قول الخر:

ن.واز,ل أ%ع\وام� أ%ذاع.ت\ ب.م\سة{،
وت.ج\ع.ل�ن، إ,ن ل ي.ق, ال�، ساد1يا

وف التنزيل: وإ,ذا جاءهم أ%م\ر من ال4م\ن أ%و ال%و\ف أ%ذاعوا به، قال
أ%بو إ,سحق: يعن بذا جاعة من النافقي وض.ع.فةv من السلمي، قال:

ومعن أ%ذاع'وا به أ%ي أ%ظهروه وناد.و\ا به ف الناس؛ وأ%نشد:
أ%ذاع. به ف الناس, حت كأ%نه،

بع.ل}ياء، نار¬ أ�وق1دت\ بث%ق�وب,
وكان النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا أ�علم أ%نه ظاهر¬ على قوم أ%م1ن.
منهم، أ%و أ�علم بت.ج.مeع قوم ي'خاف' من ج.م\ع م1ثلهم، أ%ذاع. النافقون

ذلك لي.ح\ذ%ر من يبتغي أ%ن ي.ح\ذر من الكفار ولي.ق}وى قلب' من يبتغي أ%ن
يق}وى قلب'ه على ما أ%ذاع، وكان ض.ع.فة� السلمي يش1يعون ذلك معهم من

غي علم بالضرر ف ذلك فقال ال عز وجل: ولو ر.دeوا ذلك إ,ل أ%ن
يأ}خذوه من ق1ب.ل, الرسول ومن ق1ب.ل, أ�ول ال4مر منهم لعلم الذين أ%ذاعوا به
من السلمي ما ينبغي أ%ن ي'ذاع. أ%و ل يذاع. ورجل م1ذياع¬: ل يستطيع

ك%ت\م. خب.ر. وأ%ذاع الناس' وال3بل� ما وبا ف ال%و\ض, إ,ذاعةv إ,ذا
شربوا ما فيه. وأ%ذاع.ت\ به ال3بل إ,ذاعة إ,ذا شربت. وترك}ت' م.تاعي ف

مكان كذا وكذا فأ%ذاع الناس' به إ,ذا ذهبوا به. وكل© ما ذ�هب به، فقد
أ�ذ1يع. به. وال1ذ}ياع: الذي ل يكتم' السر�، وقوم م.ذاي,يع'. وف حديث

علي�، كر_م ال وجهه، ووص\ف ال4ولياء: ليسوا بال%ذاي,يع الب'ذ�ر، هو جع
م1ذ}ياع من أ%ذاع. الشيء4 إ,ذا أ%ف}شاه، وقيل: أ%راد الذين ي'ش1يعون

الفواح1ش وهو ب,ناء� مبالغة.
�@ذلغ: ذ%ل1غ% الرجل ذ%لغ.اv: ت.ش.ق�ق%ت شفتاه. ورجل أ%ذ}ل%غ

وأ%ذ}ل%غ1ي¼: غليظ الشفة1، وف التهذيب: غليظ الشفتي. وقال رجل من العرب: كان
:�ك�ث%ي>ر¬ أ�ذ%ي\ل1غ% ل ينال خ1ل}ف. الناقة ل1قص.ره. ورجل أ%ذ}ل%غ

م'ت.قش>ر الشفة1. وف نوادر ال4عراب: د.ل%ع\ت' الطعام. 
(* قوله «دلعت الطعام



إل» كذا بالصل هنا وتبعه شارح القاموس فجعل دلع بالعي الهملة، وف
مادة لغف: دلغت الطعام وذلغته بغي معجمة فيهما.) وذ%ل%غ\ت'ه أ%ي أ%كلته،

ومثله الل�غ.ف. وال4ذ}ل%غ� وال4ذ}ل%غ1يe: ال4ق}ل%ف'؛ قال
النايغة،العدي يهجو ليلى ال4خيلية:

د.عي ع.ن\ك1 الر>جال ، وأ%ق}ب,لي
على أ%ذل%غ1ي¼ ي.م\ل� اس\ت.ك1 ف%ي\ش.ل

قال ابن بري: وقيل ال4ذل%غي منسوب إل ال4ذ}ل%غ, ابن شد_اد من بن
.vع'بادة% بن عقيل وكان ن.ك9احا

وذ%ل1غ.ت\ شف%ت'ه ت.ذ}ل%غ� ذ%ل%غاv إ,ذا انقلبت، وهو الذ}ل%غ�. وذ%ل1غ%
الذYك%ر' ي.ذ}ل%غ�: أ%م\ذى. وذك%ر¬ أ%ذل%غ1ي� م.ذ�اء؛ وأ%نشد ابن بري:

ف%د.ح_ها بأ%ذ}ل%غ1ي¼ ب.ك}ب.ك1،
فص.ر.خ.ت\: ج'ز\ت. أ%قصى الس\لك1

ويقال للذكر: أ%ذ}ل%غ� وأ%ذل1غ1ي�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
واك}ت.ش.ف%ت\ ل1ناش1ئ{ د.م.ك}م.ك1

عن وار,م� ، أ%ك}ظار'ه ع.ض.ن_ك1،
ف%داس.ها بأ%ذ}ل%غ1ي¼ ب.ك}ب.ك1

قال: ويقال له م1ذ}ل%غD أ%يضاv. قال ابن بري: وقال الوزير ال4ذ}ل%غ
ال4ي\ر' ال4قشر'، ويقال له أ%يضاv م1ذ}ل%غD؛ وقال كثي الارب:

ل أ%ر. فيهم\ ك%س'و.ي\د{ رام1حا،
ي.ح\م1ل� ع.ر\داv كال%صاد1 زام1حا
م'ل%م\ل%م. الامة1 ي.ض\حى قاس1حا،
ل%م�ا ر.أ%ى الس_و\داء4 ه.ب_ جان,حا

ف%شام. فيها م1ذ}ل%غاv ص'ماد1حا
فص.ر.خ.ت\: لق%د ل%ق1يت' ناك1حا
ر.ه\زاv د1راكاv ي\ط1م' ال%وان,حا

قال ال4زهري: الذكرى يسمى أ%ذ}ل%غ% إ,ذا ات\م.ه.ل� فصارت ثوم.ت'ه مثل
الشفة النقلبة.

ابن بري: ويقال قد ت.ذ%ل�غ.ت1 الرeطبة� انقشر جلدها، وت.ذ%ل�غ% ظهر
المل من ال1م\ل إ,ذا انقشر جلده.

.Òوبنو ال4ذل%غ: ح.ي



@ذأف: الذ�أ}ف': سرعة� ال%و\ت، ال4لف هزة ساكنة. وم.وت ذ�ؤاف¬
و.ح1يÒ كذ�عاف{: ب,س'ر\عة{، وعد_ه يعقوب ف البدل. والذ�أ}ف' والذ�أ%ف':

الج\هاز على الريح، وقد ذ%أ%ف%ه وذ%أ%ف. عليه. وف حديث خالد بن الوليد
ف غ%ز\وة بن ج.ذية%: من كان معه أ%سي ف%ل}ي'ذ}ئ1ف\ عليه أ%ي ي'ج\ه,ز\

وي'س\رع قتله، ويروى بالدال الهملة، وقد تقدم.
الذYئ}فان� والذYيفان�: السم الذي ي.ذ}أ%ف ذ%أ}فاv، يهمز ول يهمز.

وم.ر_ ي.ذ}أ%ف�هم أ%ي ي.ط}ر'د'هم.
vالد_م\ع. وذ%ر.ف. الد_م\ع' ي.ذ}ر,ف' ذ%ر\فا eذرف: الذ�ر\ف': ص.ب@

vوذ%رفانا vه ذ%ر\فا�وذ%ر.فاناv: سال%. وذ%ر.ف%ت1 العي' الدمع. ت.ذ}ر,ف
:vوت.ذ}ر,فة vوذ%ر_ف%ت\ه ت.ذ}ريفا vوت.ذ}رافا vوذ%ر,يفا vر'وفا�وذ

أ%سال%ت\ه، وقيل: ر.م.ت\ به. قال ابن سيده: وأ%رى اللحيان حكى ذ%ر.ف%ت1 العي'
ذ�رافاv، قال: ولست منه على ثقة.

وف حديث الع1ر\باض: فو.ع.ظ%نا رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم،
م.و\ع1ظةv بليغة ذ%ر.ف%ت\ منها العيون أ%ي جرى د.م\ع'ها. ودم\ع ذريف أ%ي

م.ذ}ر'وف؛ قال:
ما بال� ع.ي\ن د.م\ع'ها ذ%ريف'

vر'وفا�وقد يوصف به الدمع' ن.ف}س'ه فيقال: ذر.ف. الدم\ع' ي.ذ}ر,ف' ذ
وذ%ر\فاv؛ قال الشاعر:

ع.ي\ن.ي_ ج'ودا بالدeموع, الذ�وارف1
قال: وذ%ر_ف%ت\ د'م'وعي ت.ذ}ريفاv وت.ذ}رافاv وت.ذ}ر,فةv. وم.ذار,ف'
العي,: م.دام1ع'ها. وال%ذار,ف': ال%دام1ع'. واس\ت.ذ}ر.ف. الشيء4:

اس\ت.ق}ط%ر.ه، واس\ت.ذ}ر.ف. الض_ر\ع': دعا إل أ%ن ي'ح\ل%ب. وي'س\ت.ق}ط%ر.؛
:vقال يصف ضرعا

س.م\ح¬ إذا ه.ي_ج\ت.ه م'س\ت.ذ}ر,ف
أ%ي م'س\ت.ق}ط1ر كأ%نه يدعو إل أ%ن ي'ستقط%ر؛ وسح أ%ي أ%ن هذا

الض_ر\ع. س.م\ح¬ باللب غ%زير' الد_ر>.
والذ�ر\ف' من ح'ض\ر, اليل: اجتماع القوائم وانبساط اليدين غي أ%ن

س.ناب,ك%ه قريبة من ال4رض.
وذ%ر_ف. على المسي وغيها من العدد: زاد عليها. وف حديث علي، عليه

السلم: قد ذ%ر_ف}ت' على الس>تي، وف رواية: على ال%م\سي، أ%ي ز,د\ت'



عليها. يقال: ذ%ر�ف. وز.ر_ف.. وذ%ر_ف}ت'ه الوت. أ%ي أ%ش\ر.ف}ت' به
عليه. وذ%ر_فه الشيء4: أ%طلعه عليه؛ حكاه ابن العراب؛ وأ%نشد لنافع بن

ل%قيط:
أ�ع\ط1يك. ذ1م�ة% وال1د.ي_ ك1ليهما،

ل�ذ%ر>ف%ن\ك. ال%و\ت.، إن ل ت.ه\ر'ب,
أ%ي ل�ط}ل1ع.ن_ك. عليه. والذ�ر_اف': السريع' كالز_ر_اف.

والذ©ر\ف%ة�: ن,ب\ت.ةD. والذ�ر.فان�: ال%ش\ي' الضعيف. وذ%ر_ف. على الائة1
ت.ذ}ريفاv أ%ي زاد.

@ذرعف: اذ}ر.ع.ف�ت1 البل� واد\ر.ع.ف�ت\، بالدال والذال، كلها:
م.ض.ت\ على وجوهها، وقيل: ال�ذ}ر.ع1فe السريع فع.م_ به. واد\ر.ع.ف_ الرجل

ف القتال أ%ي اس\ت.ن\ت.ل% من الصف>.
@ذعف: الذ©عاف': س'مe ساعة{. س.مÒ ذ�عاف¬: قات1لD و.ح1يÒ؛ قالت

د'ر_ة� بنت أ%ب لب:
فيها ذ�عاف' ال%و\ت1، أ%ب\ر.د'ه
ي.غ\لي بم\، وأ%ح.رeه ي.ج\ري

وقال الشاعر:
س.ق%ت\ه'ن_ كأ}ساv من ذ�عاف{ وج.و\ز.ل

وقال ال4زهري ف ترجة عذف: الع'ذوف' السeكوت'، والذ©ع'وف'
ال%رارات'. وطعام مذ}عوف¬: ج'ع1ل% فيه الذ©عاف'، وجع الذ©عاف1 الس_م>

ذ�ع'ف¬.وأ%ذ}ع.ف%ه: ق%ت.له ق%تلv س.ر,يعاv. وذ%ع.ف}ت' الرجل%: س.ق%ي\ت1ه
الذ©عاف.. وموت¬ ذ�عاف¬ وذ�ؤاف¬ أ%ي سريع ي'ع.ج>ل� القتل. وح.ي_ةD ذ%ع\ف'

الل©عاب,: سريعة� القتل.
@ذفف: ذف_ ال4مر' ي.ذ1فe، بالكسر، ذف1يفاv واس\تذف_: أ%م\ك%ن.

وت.ه.ي�أ%. يقال: خذ ما ذ%ف_ لك واس\تذ%ف_ لك أ%ي خ'ذ} ما تيس_ر. لك.
واس\ت.ذ%ف_ أ%م\ر'هم واستدف_، بالدال والذال؛ حكاها ابن بري� عن ابن القطاع,،

وذ%ف_ على وجه ال4رض ود.ف_. والذ�فيف' والذ©فاف': السريع'
ال%ف1يف، وخص_ بعضهم به ال%فيف على وجه ال4رض، ذ%ف_ ي.ذ1فe ذ%فافةv. يقال:

رجل خف1يف¬ ذ%ف1يف¬ أ%ي سريع، وخ'فاف¬ ذ�فاف¬، وبه سي الرجل ذ�فافة.
وف الديث أ%نه قال ل1بلل�: إن سعت ذ%ف_ ن.ع\ل%ي\ك ف النة أ%ي

صوتما عند الو.ط}ء3 عليهما، ويروى بالدال الهملة، وقد تقد_م؛ وكذلك حديث



السن: وإن} ذ%ف�ف%ت\ بم ال%مال1يج' أ%ي أ%س\رع.ت\. والذ�ف':
الج\هاز' على ال%ر,يح,، وكذلك الذYفاف'؛ ومنه قول العجاج أ%و رؤبة ي'عات1ب

رجلv، وقال ابن بري هو لرؤبة:
لا رآن أ�ر\ع1ش.ت\ أ%ط}راف،

كان% مع الش_ي\ب, من الذYفاف1
يروى بالدال والذال جيعاv؛ ومنه قيل للسم� القاتل ذ1فاف¬. وف حديث

علي�، كرم الل9ه وجهه: أ%نه أ%م.ر. يوم الم.ل ف%ن'ود1ي. أ%ن لي'ت\ب.ع.
م'د\ب,ر¬ ول ي'قتل% أ%سي¬ ول ي'ذ%ف�ف. على ج.ر,يح؛ تذ ف1يف' ال%ر,يح:

الج\هاز' عليه وت.ح\ر,ير' قت1له. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه:
ف%ذ%ف�ف}ت' على أ%ب جهل، وحديث ابن سيين: أ%ق}ع.ص. ابنا ع.ف}راء أ%با جهل

وذ%ف�ف عليه ابن مسعود؛ ويروى بالهملة، وقد تقد_م. والذ�ف}ذف':
س'رعة القتل.

 vوذ%ف}ذ%ف}ت' على الريح تذفيفا
(* قوله «والذفذف سرعة القتل. وذفذفت

على الريح تذفيفاv» كذا بالصل.) إذا أ%سرعت قتله. وأ%ذ}ف%ف}ت' وذ%ف�ف}ت'
وذ%ف�ف}ت'ه: أ%ج\ه.ز\ت' عليه، والسم الذ�فاف'؛ عن ال%ج.ري�؛ وأ%نشد:

،vوه.ل} أ%ش\ر.ب.ن\ من ماء3 ح.ل}ب.ة% ش.ر\ب.ة
ت.كون� ش1فاءé أ%و ذ%فافاv لا بي.ا؟

وحكاها كراع بالدال، وقد تقدم. وحكى ابن ال4عراب: ذف�فه بالسيف
وذاف�ه.

وذاف� له وذاف_ عليه، بالتشديد، كله: ت.م_م.. وف التهذيب: أ%ج\ه.ز
عليه. وموت¬ ذ%ف1يف¬: م'ج\ه,ز¬. وف الديث: س1لYط% عليهم آخ1ر. الز_مان1

م.و\ت' طاعون{ ذ%ف1يف{؛ هو الفيف السريع؛ ومنه حديث سهل�: دخلت على
أ%نس، رضي الل9ه عنه، وهو يصلي صلةv خفيفةv ذ%فيفةv كأ%نا صلة� م'ساف1ر�.

والذYفاف': السم� 
(* قوله «والذفاف السم» الذفاف ككتاب وغراب وكذلك

الذفاف بعن البلل ا هـ. قاموس.) القات1ل� ل4نه ي'ج\ه,ز' على من شربه.
وذ%ف}ذ%ف. إذا ت.ب.خ\ت.ر.. والذ�ف1يف': ذكر القناف1ذ1. وماء# ذ�فÒ وذ%ف%ف¬

وذ�فاف¬ وذ1فاف¬: قليل، والمع أ%ذ1ف�ةD وذ�ف�ف¬. والذYفاف':
الب.ل%ل�، وف الصحاح: الاء� القليل؛ قال أ%بو ذؤيب يصف قباv أ%و



ح'ف}رة:يقولون لا ج'ش_ت1 الب,ئر': أ%و\ر,د'وا،
وليس با أ%د\ن ذ�فاف{ ل1وار,د1

 vق}ت' ذ1فافا�وما ذ
(* قوله « وما ذقت ذفافاv» هو بالكسر، قال ف

القاموس ويفتح.): وهو الشيء القليل.
وف حديث عائشة: أ%نه نى عن الذهب والرير، فقالت: شيء ذ%ف1يف¬

ي'ر\ب.ط� به ال1س\ك أ%ي قليل يشد به.
والذ�فe: الشاء؛ هذه عن كراع.

وذ�فافة�، بالضم: اسم رجل.
@ذلف: الذ�ل%ف'، بالتحريك: ق1ص.ر' ال4نف1 وص1غ.ر'ه، وقيل: قصر القص.بة
وصغر ال4ر\نبة، وقيل: هو كال%ن.س، وقيل: هو غ1ل%ظ واس\ت1واء ف طر.ف

ال4رنبة، وقيل: هو كالامة1 فيه ليس ب,ح.د¼ غليظ وهو يعتري اللحة،
وقيل: هو قصر ف ال4رنبة واست1واء ف القصبة من غي نتوء، والف%ط%س' ل�صوق

القصبة بال4نف مع ض1خ.م ال4رنبة، ذ%ل1ف. ذ%ل%فاv؛ وقال أ%بو النجم:
،Dوم.ز,ي�ة Dل1ل�ث}م, ع1ن\دي ب.ه\جة

وأ�ح1بe ب.عض. م.لح.ة1 الذ�ل}فاء
وف الصحاح: هو صغر ال4نف واستواء ال4رنبة، تقول: رجل أ%ذ}ل%ف'

ب.ي>ن' الذ�ل%ف1، وقد ذ%ل%ف، وامرأ%ة ذ%ل}فاء من ن,س\وة ذ�ل}ف{ ومنه سيت
الرأة؛ قال الشاعر:
،Dوتة�إنا الذ�ل}فاء� ياق

أ�خ\ر,ج.ت\ من ك1يس, د1ه\قان
وف الديث: ل ت.قوم' الساعة� حت ت'قاتل�وا قوماv ص1غار. ال4ع\ي'ن,

ذ�ل}ف. الن'ف1؛ الذ�ل%ف'، بالتحريك: قصر ال4نف وان\ب,طاح'ه، وقيل:
ار\ت1فاع' طر.ف1ه مع صغر أ%ر\ن.ب.ت1ه. والذ©ل}ف'، بسكون اللم: جع أ%ذ}ل%ف

كأ%حر وح'م\ر�، والن'ف': جع قلة لل4ن\ف و'ض1ع. م.و\ضع جع الكثرة؛
قال ابن ال4ثي: ويتمل أ%نه قللها لصغرها.

والذ�ل%ف' كالد_ك> من الر>مال,: وهو ما س.ه'ل% منه، والد_كe عن
أ%ب حنيفة.

،vلي.س\ر,ق. شيئا vذلغف: الليث: الذ}ل1غ\فاف' م.ج,يء� الرجل م'س\ت.ت1را@
ورواه غيه اد\ل%غ.ف_، بالدال، وهو بالذال العجمة أ%صح؛ وأ%نشد أ%بو



:eعمرو ال1لقط1ي
قد1 اذ}ل%غ.ف�ت\، وهي ل تران،
إل م.تاع1ي م1ش\ي.ة% الس_ك}ران1،

وب'غ\ض'ها ف الص_د\ر, قد وران
@ذوف: ذاف. ي.ذ�وف' ذ%و\فاv: وهي م1ش\ي.ةD ف ت.قارب� وت.ف%حeج�؛ قال:

رأ%ي\ت' ر,جالv ح1ي. ي.م\ش'ون% ف%ح_ج'وا،
وذاف�وا كما كان'وا ي.ذ�وفون من\ ق%ب\ل

وذ�ف}ت': خلطت، لغة ف د'ف}ت'.
والذ©وفان�: الس_مe ال�ن\ق%ع'، وقيل: هو القاتل، وسنذكره ف الياء

ل4ن الذ�يفان% لغة فيه.
@ذيف: الذYئ}فان�، بالمز، والذYيفان�، بالياء، والذ�يفان، بكسر الذال

وفتحها، والذ©واف' كله: السم الن_اق1ع'، وقيل: القاتل، يهمز ول يهمز.
والذ©ؤفان�، بضم الذال والمز، لغة ف الذيفان؛ قال ابن سيده: وإنا
بينته ههنا م'عاق%بةv؛ قال ابن بري: وأ%نشد ابن السكيت ل4ب وجزة:

،vوإذا ق%ط%م\ت.ه'م' ق%ط%م\ت. ع.لق1ما
وق%واض1ي. الذYيفان1 م1م_ن ت.ق}ط1م'

(* قوله «من تقطم» ف الصحاح ف مادة قطم فيما تقطم.)
قال ابن بري: وحكى ابن خالويه أ%نه ل يهمز أ%حد من أ%هل اللغة غي

ال4صمعي. ابن ال4ثي ف حديث عبد الرحن بن عوف:
ي'ف%د>يهم\، وو.دeوا لو س.ق%و\ه،
من الذYيفان، م'ت\ر.عةv م1ليا

الذYيفان�: السم� القات1ل�، يهمز ول يهمز، وال1ليا: يريد با
الملوءة فقلبت المزة ياء وهو قلب شاذ9. وحكى اللحيان سقاه الل9ه كأ}س.

الذ�يفان1، بفتح أ%وله، وهو الوت. وف الديث: وت.ديف�ون% فيه من
الق�ط%ي\عاء أ%ي ت.خ\ل1ط�ون؛ قال ابن ال4ثي: والواو فيه أ%كثر من الياء، ويروى

بالذال، وهو بالدال أ%كثر.



حرف الزاي



@ز: الزاي من الروف الهورة، والزاي والسي والصاد ف حيز واحد،
وهي الروف ال4س.ل1ي_ة ل4ن مبدأ%ها من أ%س.ل%ة1 اللسان. قال

ال4زهري:ل تأ}تلف الصاد مع السي ول مع الزاي ف شيء من كلم العرب.

@زأزأ: ت.ز.أ}ز.أ% منه: هاب.ه وتصاغ%ر. له. وز.أ}ز.أ%ه ال%و\ف'.
وت.ز.أ}ز.أ% منه: اخ\ت.ب.أ%. التهذيب: وت.ز.أ}ز.أ%ت1 الرأ%ة: اخ\ت.ب.أ%ت\. قال

جرير:
ت.ب\د'و فت'ب\د1ي ج.مالv زان.ه' خ.ف%ر¬، *  إ,ذا ت.ز.أ}ز.أ%ت1 السeود' العناك1يب'
وز.أ}ز.أ% زأ}ز.أ%ةv: عدا. وز.أ}ز.أ% الظ�ل1يم': م.ش.ى م'س\ر,عاv ور.ف%ع. ق�ط}ر.ي\ه1.
وت.ز.أ}ز.أ%ت الرأ%ة�: م.ش.ت\ وح.ر_ك%ت\ أع\طاف%ها ك%م1ش\ية الق1صار,.

وق1د\ر¬ ز'ؤ.از,ئةD وز'ؤ.ز,ئةD: عظيمة ت.ض'مe ال%ز'ور.. أ%بو زيد: ت.ز.أ}ز.أ%ت' من الر_جل ت.ز.أ}زؤاv شديداv إ,ذا ت.صاغ%ر\ت. له وف%ر,ق}ت. منه.
):1@زرأ(

  قوله «زرأ» هذه الادة حقها أن تورد ف فصل الراء كما هي ف عبارة التهذيب وأ%وردها الد ف العتل على الصحيح1(
 من فصل الراء.): أ%ز\ر.أ% إ,ل كذا: صار. الليث: أ%ز\رأ% ف�لن إ,ل كذا أ%ي صار. إ,ليه. فهمزه، قال: والصحيح فيه ترك المز،

والل9ه أ%علم.
@زكأ: ز.ك%أ%ه مائة% س.و\ط{ ز.ك}أv: ضرب.ه. وز.ك%أ%ه م.ائة% د1رهم ز.ك}أv: ن.ق%ده. وقيل: ز.ك%أ%ه ز.ك}أv: ع.ج_ل% ن.ق}د.ه.

وم.ل1يء# ز'ك%اء# وز'ك%أ%ةD، مثل ه'م.زة{ وه'ب.عة{: م'وس1ر¬ كثي الدراه1م حاض1ر' الن_ق}د عاج,ل�ه. وإ,نه ل%ز'كاء� الن_ق}د1.
وز.ك%أ%ت1 الناقة� بو.لدها ت.ز\ك%أ� ز.ك}أv: ر.م.ت\ به عند ر,ج\ل%ي\ها.

وف التهذيب: ر.م.ت\ به عند الط�ل}ق,. قال: والصدر الز_ك\ء�، على
 >  ق%ب_ح. الل9ه' أ�مìا ز.ك%أ%ت\ به ول%ك%أ%ت\ به أ%ي ول%د.ته. ابن شيل: ن.ك%أ}ت'ه حق�ه ن.ك}أv وز.ك%أ}ته91ف%ع\ل، مهموز. ويقال:   <ص:

ز.ك}أv أ%ي ق%ض.يته. واز\د.ك%أ}ت' منه ح.قYي وان\ت.ك%أ}ته أ%ي أ%خ.ذ}ت'ه. ول%ت.ج,د.ن_ه ز'ك%أ%ةv ن'ك%أ%ةv ي.ق}ض1ي ما عليه. وز.ك%أ% اليه: اس\ت.ن.د. قال:
وك%ي\ف. أ%ر\ه.ب' أ%مراv، أ%و أ�راع' ل%ه، *  وقد ز.ك%أ}ت' إ,ل ب,ش\ر, ب\ن, م.ر\وان1

ون,ع\م. م.ز\ك%أ� م.ن ضاق%ت\ م.ذاه1ب'ه؛ *  ون,ع\م. م.ن\ ه'و ف س1ر¼ وإ,ع\لن1
@زنأ: ز.ن.أ% إ,ل الشيء3 ي.ز\ن.أ� ز.ن\أv وز'ن'وءاv: ل%جأ% اليه. وأ%ز\نأ%ه

إ,ل ال4م\ر: أ%ل%أ%ه.
وز.ن_أ% عليه إ,ذا ض.ي_ق. عليه، م'ث%ق9لةD مهموزة.

والز_ن}ء�: الزeن'وء� ف البل.
 وز.ن.أ% ف ال%بل ي.ز\ن.أ� ز.ن\أv وز'ن'وءاv: ص.ع1د. فيه. قال قيس بن عاص1م الـم1ن\ق%ر,ي وأ%خ.ذ ص.ب,ي_اv من أ�م>ه ي'ر.قYص'ه، وأ%مeه م.ن\ف�وسة� بنت

ز.ي\د1 الف%وارس,، والصبe هو ح'كيم ابنه:
) *  ول ت.ك�ون.ن_ كه,ل�و\ف{ و.ك%ل}1أ%ش\ب,ه\ أ%با أ�م>ك.، أ%و\ أ%ش\ب,ه\ ح.م.ل} (

 قوله «حل» كذا هو ف النسخ والتهذيب والكم بالاء الهملة وأ%ورده الؤلف ف مادة عمل بالعي الهملة.)،1(



ي'ص\ب,ح' ف م.ض\ج.ع1ه ق%د1 ان\ج.د.ل} *  وار\ق. إ,ل ال%ي\رات1، ز.ن\أv ف ال%ب.ل}
 ال1ل�و\ف': الث�ق1يل� الاف الع.ظ1يم' اللYح\ية1. والو.ك%ل�: الذي ي.ك1ل� أ%م\ر.ه إ,ل غ%يه. وزعم الوهري أ%ن� هذا الرجز للمرأ%ة قالته

ت'ر.قYص' اب\ن.ها، ف%رد_ه عليه أ%بو ممد ابن بري، ورواه هو وغيه على هذه الصورة. قال وقالت أ�مه ت.ر'دe على أ%بيه:
أ%ش\ب,ه أ%خ1ي، أ%و أ%ش\ب,ه.ن\ أ%باك%ا،

أ%م_ا أ%ب,ي، ف%ل%ن\ ت.نال% ذ%اكا،
ت.ق}ص'ر' أ%ن} ت.نال%ه ي.د.اك%ا
وأ%ز\ن.أ% غ%ي\ر.ه: ص.ع_د\ه.

وف الديث: ل ي'ص.لYي زان,ئD، يعن الذي ي'ص.ع>د' ف ال%ب.ل حت
ي.س\ت.ت1م_ الصeع'ود. إ,م_ا ل4نه ل ي.ت.م.ك�ن'، أ%و م1م_ا يقع عليه من الب'ه\ر, والن_هيج,، في.ض1يق' لذلك ن.ف%س'ه، من ز.ن.أ% ف البل إ,ذا ص.ع_د..

والز_ناء�: الض_ي\ق' والض>يق' جيعاv، وكل© شيء� ض.ي>ق� ز.ناء#. وف
الديث: أ%نه كان ل ي'ح1بe من الدنيا إ,ل� أ%ز\نأ%ها أ%ي أ%ض\ي.ق%ها.

 وف حديث سعد بن ض.م'ر.ة%: ف%ز.ن.ؤ'وا عليه بالجارة1 أ%ي ض.ي_ق�وا. قال ال4خطل ي.ذ}ك�ر القب: وإ,ذا ق�ذ1ف}ت' إ,ل ز.ناء� ق%ع\ر'ها، *
غ%ب\راء4، م'ظ}ل1مة{ م1ن. ال4ح\فار,

:eأ%ي ض.ي_ق. عليه. قال الع.ف1يف' الع.ب\د1ي vوز.ن_أ% عليه ت.ز\ن,ئة
ل ه'م_، إ,ن� ال%ر,ث% بن. ج.ب.ل%ه\،

ز.ن_ا على أ%ب,يه ث9 ق%ت.ل%ه\
ور.ك1ب. الش_اد1خة% الـم'ح.ج_ل%ه\،

وكان ف جارات1ه ل ع.ه\د. ل%ه\
وأ%يe أ%م\ر� س.ي>ء� ل ف%ع.ل%ه\

 قال: وأ%صله ز.ن_أ% على أ%بيه، بالمز. قال ابن السكيت: إ,نا ترك هزه ضرورةv. وال%ر,ث� هذا هو ال%ر,ث بن أ%ب شر
>92الغ.س_ان,ي. يقال: إ,نه كان إ,ذا أ%عجبته امرأ%ة من بن ق%ي\س� ب.ع.ث% اليها اغ}ت.ص.بها، وفيه يقول  <ص:

 خوي\ل1د' بن ن.و\ف%ل� الك1لب، وأ%ق}و.ى:
ـ©ها الـم.ل1ك' الـم.خ'وف'! أ%ما ت.ر.ى *  ل%ي\ل% وص'ب\حاv ك%ي\ف. ي.خ\ت.ل1فان؟ يا أ%ي

ه.ل} ت.س\ت.ط1يع' الش_م\س. أ%ن} ت.أ}ت1ي با *  لي\لv، وه.ل} ل%ك. بالـم.ل1يك ي.دان1؟
�يا حار,، إ,ن_ك. م.ي>ت¬ وم'حاس.ب¬، *  واع\ل%م\ ب,أ%ن� كما ت.د1ين' ت'دان
وز.ن.أ% الظYل© ي.ز\نأ�: ق%ل%ص وق%ص'ر ود.نا بعض'ه من بعض. قال ابن

مقبل يصف ال3بل:
وت'ول1ج' ف الظYلY الز_ناء3 ر'ؤ'وس.ها، *  وت.ح\س.ب'ها ه1يماv، وه'ن_ ص.حائح

وز.ن.أ% إ,ل الشيء3 ي.ز\ن.أ�: د.نا منه.
وز.ن.أ% للخ.م\س3ي ز.ن\أv: د.نا لا.



) بالفتح والد1والز_ناء�(
  قوله «والزناء بالفتح إل» لو صنع كما ف التهذيب بأن قد�مه واستشهد عليه بالبيت الذي قبله لكان أسبك.):1(

الق%ص1ي' الـم'ج\تم1ع'. يقال رجل ز.ناء# وظلê ز.ناء#.
والز_ناء�: الاق1ن' لب.و\ل1ه.

وف الديث: أ%ن النب صلى الل9ه عليه وسلم قال: ل ي'ص.لYي.ن_
�أ%حد'كم وهو ز.ناء# أ%ي بوزن ج.بان. ويقال منه: قد ز.ن.أ% ب.و\ل�ه ي.ز\ن.أ

ز.ن\أv وز'ن'وءاv: اح\ت.ق%ن.، وأ%ز\ن.أ%ه هو إ,ز\ناءé إ,ذا ح.ق%ن.ه، وأ%صله
الض>يق'. قال: فكأ%ن� الاق1ن. س'م>ي ز.ناءé ل4ن� البول% ي.ح\تق1ن'

في'ض.ي>ق' عليه، والل9ه أ%علم.
 @زوأ: روي ف الديث أ%ن النب صلى الل9ه عليه وسلم قال: إ,ن� ال3يان% ب.د.أ% غر,يباv وس.ي.ع'ود' كما ب.د.أ%. ف%ط�وب.ى للغ'ر.باء3، إ,ذا

فس.د
)،2الناس'(

 قوله «فسد الناس» ف التهذيب فسد الزمان.)،2(
  والذي ن.ف}س' أ%ب القاسم, بيده1 ل%ي'ز\و.أ%ن� ال3يان� بي هذ%ي\ن, ال%س\ج,د.ي\ن, كما تأ}ر,ز' ال%ي_ة� ف ج'ح\رها. هكذا روي بالمز. قال

 شر: ل أ%سع ز.و.أ}ت بالمز، والصواب: ل%ي'ز\و.ي.ن_ أ%ي ل%ي'ج\م.ع.ن_ ول%ي'ض.م_ن_، من ز.و.ي\ت الشيء4 إ,ذا ج.م.ع\ته. وسنذكره ف العتل،
إ,ن شاء4 الل9ه تعال. وقال ال4صمعي: الز_و\ء�، بالمز، ز.و\ء� الـم.ن,ي_ة: ما ي.ح\د'ث م1ن. النية.

أ%بو عمرو: زاء4 الد_ه\ر' بفلن أ%ي انقل%ب به. قال أ%بو منصور: زاء4
ف%ع.ل% من الز_و\ء3، كما يقال من الز_و\غ, زاغ%. 

.vواز\د.أ%با: ح.م.ل%ها، ث أ%ق}ب.ل% با س.ر,يعا ،vي.ز\أ%ب'ها ز.أ}با ،vزأب: زأ%ب. الق1ر\بة@
.�والز\د1ئاب': الح\ت1مال

وكل© ما ح.م.ل}ت.ه ب,م.ر_ة{، ش1ب\ه. الح\ت1ضان1، فقد ز.أ%ب\ت.ه.
وز.أ%ب. الر_ج'ل� واز\د.أ%ب. إ,ذا ح.م.ل ما 

>444<ص:
ي'ط1ـيق' وأ%س\ر.ع. ف الشي؛ قال:

واز\د.أ%ب. الق1ر\ب.ة%، ث ش.م_را
.vكها م'ح\ت.ض1نا�وز.أ%ب\ت' الق1ر\بة% وز.ع.ب\ت'ها، وهو ح.م\ل

والز_أ}ب': أ%ن ت.ز\أ%ب. شيئاv فت.ح\م1ل%ه بر�ة{ واحدة.
 وز.أ%ب. الر_جل� إ,ذا ش.ر,ب. ش'ر\باv ش.ديداv. ال4صمعي: ز.أ%ب\ت' وق%ـأ%ب\ت' أ%ي ش.ر,ب\ت'، وز.أ%ب\ت' به ز.أ}باv واز\دأ%ب\ت'ه. وز.أ%ب. ب,ح1م\ل1ه:

ج.ر_ه.
@زأنب: الز_آن,ب': الق%وار,ير'، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:



ون}ن' ب.ن'و ع.م¼ على ذ%اك.، ب.ي\ن.نا *  زآن,ب'، فيها ب,غ\ضةD وت.ناف�س'
ول واحد لا.

@زبب: الز_ب.ب': مصدر ال4ز.ب>، وهو ك%ثرة ش.ع.ر الذ9راع.ي\ن,
 والاجبي والعيني، والمع' الزeبe. والز_ب.ب': طول� الشع.ر, وك%ثرت'ه؛ قال ابن سيده: الز_ب.ب' الز_غ%ب، والز_ب.ب' ف الرجل:
 كثرة� الشعر وط�ول�ه، وف ال3بل: كثرة ش.ع.ر, الوجه والع'ث}ن'ون1؛ وقيل: الز_ب.ب' ف الناس ك%ثر.ة� الش_ع.ر, ف ال�ذني والاجبي،

.eوهو أ%ز.ب ،vز.ب,ـيبا eش.ع.ر, ال�ذني والعيني؛ ز.ب_ ي.ز'ب �وف ال3بل: ك%ثرة
وف الثل: كل© أ%ز.ب_ ن.ف�ور¬؛ وقال ال4خطل:

أ%ز.بe الاج,ـبي ب,ع.و\ف1 س.وء�، *  من الن_ف%ر, الذين بأ%ز\ق�بان1
وقال الخر:

أ%ز.بe الق%فا والـم.ن\ك1ـب.ي\ن,، كأ%نه،  * من الص_ر\ص.ران,ـي_ات1، ع.و\د¬ م'و.ق�ع'
ول يكاد' يكون ال4ز.بe إ,ل� ن.ف�وراv، ل4نه ي.ن\ب'ت' على حاج,ـب.ي\ه1 ش'ع.ي\رات¬، فإ,ذا ض.ر.ب.ت\ه الر>يح' ن.ف%ر.؛ قال الكميت:

أ%و ي.ت.ن.اس.ى ال4ز.بe النeفورا
)،1قال ابن بري: هذا العجز م'غ.ي_ر¬(

  قوله «مغي» ل يطئ الصاغان فيه إل النفورا، فقال الصواب النفارا، وأورد صدره وسابقه ما أورده ابن الصلح.)1(
والبيت' بكمال1ه:

ب.ل%و\ناك. من ه.ب.وات1 الع.ج.اج، *  فلم ت.ك' فيها ال4ز.ب_ الن_ف�ورا
ورأ%يت، ف نسخة الشيخ ابن الصلح الـم'ح.د>ث، حاش1ـيةv بط أ%بيه، أ%ن� هذا الشعر:

ر.جائي.، بالع.ط}ف1، ع.ط}ف. الـح'ل�وم، *  ور.ج\عة% ح.يان%، إ,ن كان حارا
وخ.و\ف% بالظ�ن>، أ%ن} ل ائ}ت1ل *  ف.، أ%و ي.تناس.ى ال4ز.بe النeف�ورا

وبي قول ابن بري وهذه الاشية فرق ظاهر.
 والز_ب_اء�: الست لشعرها. وأ�ذ�نD ز.ب_اء�: كثية� الش_ع.ر. وف حديث الشعب: كان إ,ذا س'ئ1ل% عن مسأ%لة{ م'ع\ض1ل%ة{، قال: ز.ب_اء� ذات

و.ب.ر، لو س'ئ1ل عنها أ%صحاب' رسول, الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم،
ل4ع\ض.ل%ت\ بم. يقال للد_اهية1 الص_ع\بة1: ز.ب_اء� ذات' و.ب.ر، يعن أ%نا

 ج.م.ع.ت\ بي الش_ع.ر والو.ب.ر,، أ%راد أ%نا مسأ%لةD م'ش\ك1ل%ةD، شب_هها بالناقة الن_ف�ور، لص'ع'وب.ت1ها. وداهيةD زب_اء�: شديدة، كما قالوا
 ش.ع\راء. ويقال للد_اهية الـم'ن\ك%رة1: ز.ب_اء� ذات' و.ب.ر. ويقال للناقة الكثية الوب.ر: ز.ب_اء�، والمل� أ%زبe. وعام¬ أ%ز.بe: م'خ\ص1ب¬،

كثي النبات.
>445<ص:

وز.ب_ت1 الشمس' ز.ب�اv، وأ%ز.ب_ت\، وز.ب_ـب.ت\: د.ن.ت\ للغ'روب,، وهو
من ذلك، ل4نا ت.ت.وار.ى كما ي.ت.وار.ى ل%و\ن� الع'ض\و, بالش_عر.

وف حديث ع'روة%: ي.ب\ع.ث� أ%هل� النار و.ف}د.ه'م ف%ي.ر\ج,ع'ون إ,ليهم



 ز'ب�اv ح'ب\ناv؛ الزeبe: جع ال4ز.ب>، وهو الذي ت.د1قe أ%عاليه وم.فاص1ل�ه، وت.ع\ظ�م س'ف}ل%ت'ه؛ والـح'ب\ن': ج.مع ال4ح\ب.ن,، وهو الذي
 اجتمع. ف بطن,ه الاء� ال4صفر. والزeبe: الذ�ك%ر'، بلغة أ%هل الي.م.ن,، وخص_ ابن دريد به ذ%ك%ر. ال3نسان، وقال: هو عرب

صحيح؛ وأ%نشد:
قد ح.ل%ف%ت\ بالل9ه1: ل أ�ح1ـبeه\، *  أ%ن طال% خ'ص\ياه'، وق%صر. ز'بeه\

والمع: أ%ز'بÒ وأ%ز\باب¬ وز.ب.ـب.ةD. والزeبe: اللYح\ي.ة�، ي.مان,ـي_ةD؛ وقيل: هو م'ق%د_م اللYح\ية، عند بعض أ%هل اليمن؛ قال الشاعر:
ففاض.ت\ د'م'وع ال%ح\م.ت.ي\ن, ب,ع.ب\رة{  *  على الزeب>، حت الزeبe، ف الاء3، غام1س'

قال شر: وقيل الزeبe ال4ن\ف، بلغة أ%هل اليمن. والز_بe م.ل}ؤ'ك.
الق1ر\ب.ة% إ,ل ر.أ}س1ها؛ يقال: ز.ب.ب\ت'ها فاز\د.ب_ت\.

والز_ب,ـيب': الس_مe ف ف%م, الي_ة1. والز_ب,ـيب': ز.ب.د' الاء؛ ومنه قوله:
حت إ,ذا ت.ك%ش_ف. الز_ب,ـيب' 

والز_ب,ـيب': ذاو,ي الع1ن.ب، معروف، واحدته ز.ب,ـيب.ةD؛ وقد أ%ز.ب_
الع1ن.ب'؛ وز.ب_ب. فلن عنبه ت.ز\ب,ـيباv. قال أ%بو حنيفة: واستعمل

eأ%عراب، من أ%عراب, الس_راة، الز_ب,ـيب. ف التي، فقال: الف%ي\لحان,ـي
 ت1ـي¬ ش.ديد' الس_واد1، ج.ي>د' الز_ب,ـيب,، يعن ياب,س.ه، وقد ز.ب_ب. الت>ي'، عن أ%ب حنيفة أ%يضاv. والز_ب,ـيبة�: ق�ر\ح.ةD ت.خر'ج ف الي.د،

كالع.ر\ف%ة1؛ وقيل: تسمى الع.ر\فة%.
والز_ب,ـيب': اجتماع' الر>يق, ف الص>ماغ%ي\ن,.

والز_ب,ـيب.تان1: ز.ب.د.تان1 ف ش1د\ق%ي ال3نسان، إ,ذا أ%كثر. الكلم.
 وقد ز.ب_ب. ش1د\قاه: اج\ـت.م.ع. الر>يق' ف صام1غ.ي\ه,ما؛ واسم' ذلك الر>يق,: الز_ب,ـيب.تان1. وز.ب_ب. ف%م' الر_ج'ل, عند الغ.ي\ظ1 إ,ذا رأ%يت. له

 ز.ب,ـيب.ت.ي\ن, ف ج.ن\ب.ـي\ فيه1، عند م'ل}ت.ق%ى ش.ف%ت.ي\ه ما يلي اللسان، يعن ريقاv يابسا. وف حديث بعض الق�ر.ش1ـي>ـي.: حت
ع.ر,ق}ت. وز.ب_ب. ص1ماغاك. أ%ي خر.ج ز.ب.د' ف1ـيك. ف جان,ب.ي\ ش.ف%ت.ي\ك.

وتقول: تك%ل�م. فلن حت ز.ب_ب. ش1د\قاه أ%ي خ.رج الز_ب.د' عليهما.
 وتز.ب_ب. الرجل� إ,ذا ام\ـت.ل4 غ%ي\ظاv؛ ومنه: الي_ة� ذو الز_ب,يب.ت.ي\ن,؛ وقيل: الي_ة� ذات' الز_ب,ـيب.ت.ي\ن, الت لا ن'ق}ط%تان1 س.و\داوان1 فوق

 ع.ي\ن.ي\ها. وف الديث: ي.جيء� ك%ن\ز' أ%ح.د1هم يوم. القيامة1 ش'جاعاv أ%ق}ر.ع. له ز.ب,ـيب.تان1. الشeجاع': الي_ة�؛ وال4ق}ر.ع': الذي ت%ر_ط
 ج,ل}د' رأ}س1ه. وقوله ز.ب,ـيب.تان1، قال أ%بو عبيد: النeك}ت.تان1 الس_و\داوان1 فوق ع.ي\ن.ي\ه1، وهو أ%و\ح.ش' ما يكون من الي_ات1 وأ%خ\ب.ث�ه.

قال: ويقال إ,ن� الز_ب,ـيب.ت.ي\ن, ها الز_ب.د.تان1 تكونان ف ش1د\ق%ي ال3نسان، إ,ذا غ%ض1ب. وأ%كثر. الكلم. حت ي'ز\ب,د.. 
قال ابن ال4ثي: الز_ب,ـيب.ة� ن'ك}ت.ةD س.و\داء� فوق ع.ي\ن, الي_ة1، وها ن'ق}ط%تان1 ت.ك}ت.ن,فان1 فاها، وقيل: ها ز.ب.د.تان1 ف ش1د\ق%ي\ها.

وروي عن أ�م> غ%ي\لن بنت1 ج.رير�، أ%نا قالت: ر'ب_ما أ%نش.د\ت' أ%ب
حت ي.ت.ز.ب_ب. ش1دقاي؛ قال الراجز:
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إ,ن>ي، إ,ذا ما ز.ب_ب. ال4ش\داق'،



وك%ث�ر. الض>جاج' والل�ق}لق'،
ث%ب\ت' ال%نان1، م1ر\ج.م¬ و.د_اق'

أ%ي دان{ من الع.د'و>. ود.ق. أ%ي د.نا. والت_ز.بeب': الت_ز.يeد' ف الكلم.
وز.ب\ز.ب. إ,ذا غ%ض1ب.. وز.ب\ز.ب. إ,ذا ان\ه.ز.م. ف الـح.ر\ب.

والز_ب\ز.ب': ض.ر\ب¬ من السeف�ن.
والز_باب': ج,ن\س من الف%ـأ}ر، ل شعر. عليه؛ وقيل: هو فأ}ر عظيم
أ%حر، ح.س.ن الشعر,؛ وقيل: هو فأ}ر¬ أ%ص.مe؛ قال الر,ث بن, ح1لYزة%:

وه'م' ز.باب¬ حائر¬، *  ل ت.س\م.ع الذان� ر.ع\دا
 أ%ي ل تسمع' آذان'هم صوت. الرع\د، ل4نم ص'مÒ ط�ر\ش¬، والعرب تض\ر,ب با الـم.ث%ل فتقول: أ%س\ر.ق' من ز.بابة؛ وي'ش.ب_ه با

الاهل�، واحدته ز.بابة، وفيها ط%ر.ش، ويمع ز.باباv وز.بابات{؛ وقيل: الز_باب' ض.ر\ب من ال1ر\ذان1 عظام؛ وأ%نشد:
وث}بة% س'ر\ع'وب� ر.أ%ى ز.بابا

 السeر\ع'وب: ابن' ع'ر\س، أ%ي رأ%ى ج'ر.ذاv ض.خ\ماv. وف حديث علي، كر�م الل9ه وجهه، أ%نا إ,ذاv، والل9ه1، مثل� الذي أ�حيط% با،
 فقيل% ز.باب, ز.باب,، حت د.خ.ل%ت ج'ح\رها، ث اح\ت'ف1ر. عنها فاج\ت'ر_ بر,جل1ها، فذ�ب,ح.ت، أ%راد. الض_ب'ع.، إ,ذا أ%رادوا ص.ي\د.ها، أ%حاط�وا

 با ف ج'ح\ر,ها، ث قالوا لا: ز.باب, ز.باب,، كأ%نم ي'ـؤ\ن,س'ون.ها بذلك. قال: والز_باب' ج,نس¬ من الف%ـأ}ر, ل ي.س\م.ع'، ل%ع.ل�ها
تأ}ك�له كما تأ}ك�ل

الراد.؛ العن: ل أ%كون م1ث}ل% الض_ب'ع, ت'خاد.ع' عن ح.ت\ف1ها.
 والز_ب_اء�: اسم الـم.ل1ك%ة1 الرeوم1ـي_ة1، ي'م.دe وي'ق}ص.ر، وهي م.لكة الزيرة1، ت'ع.دe م1ن م'لوك1 الط�وائف. والز_ب_اء: ش'ع\ب.ة� ماء ل1ـب.ن

ك�ل%ي\ب�؛ قال غ%س�ان� الس_ل1ـيط1ـيe ي.هج'و جريرا:
ـ�ا ك�ل%ي\ب¬، فإ,ن� الل©ؤ\م. حال%فها، *  ما سال ف ح.ق}لة1 الز_ب_اء3 واد1يها أ%م

)1واحدته زبابة.(
 قوله «واحدته زبابة» كذا ف النسخ ول مل له هنا فإ,ن1(

 كان الؤلف عن أ%نه واحد الزباب كسحاب الذي هو الفأر فقد تقدم وسابق الكلم ف الزباء وهي كما ترى لفظ مفرد
علم على شيء بعينه اللهم إل أن يكون ف الكلم سقط.)

وبنو ز.ب,ـيبة%: ب.ط}ن¬.
وزب_انD: اسم، ف%م.ن جعل ذلك ف%ع_الv من ز.ب.ن.، صر.ف%ه، ومن جعله

ف%ع\لن% من ز.ب_، ل ي.ص\ر,ف}ه.
ويقال: ز.ب_ ال1مل% و.زأ%به واز\د.ب_ه إ,ذا ح.م.ل%ه.
.vأ%ي كلمة vزجب: ما س.م1ع\ت له ز'ج\بة@

@زحب: ز.ح.ب إ,ليه ز.ح\باv: د.نا. ابن دريد: الز_ح\ب' الدeن'وe من
ال4رض؛ ز.ح.ب\ت' إ,ل فلن وز.ح.ب. إ,ل� إ,ذا ت.دان.ي\نا. قال ال4زهري:



جعل ز.ح.ب. بعن ز.ح.ف.؛ قال: ول%ع.ل�ها لغة، ول أ%حفظها لغيه.
،Òظ% وق%و,ي. واش\ت.د_. ال4زهري: روى أ%بو عبيد هذا الرف، ف كتابه، بالاء3، ز'خ\ز'ب� @زحزب:الزeح\ز'بe: الذي قد غ%ل
 وجاء4 به ف حديث مرفوع، وهو الزeخ\ز'ب للـح'وار الذي قد ع.ب'ل%، واش\ت.د_ ل%ـح\مه. قال: وهذا هو الصحيح، والاء

عندنا تصحيف.
@زخب: روى ثعلب عن ابن ال4عراب: الز_خ\باء� الناقة� الصeل}بة� على الس_ي\ر.
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@زخزب: الزeخ\ز'بe، بالضم وتشديد الباء: الق%ويe الشديد'؛ وقيل:

الغليظ�؛ وقيل: هو من أ%ولد ال3بل، الذي قد غ%ل�ظ% ج,س\م'ه واشتد_ لمه.
يقال: صار ولد الناقة ز'خ\ز'ب�اv إ,ذا غ%ل�ظ% جسم'ه واشتد_ لمه. وف

 الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، سئل عن الف%ر.ع, وذ%ب\ح1ه، فقال: هو حقÒ، ول4ن ت.ت\ر'ك%ه حت يكون ابن. م.خاض�، أ%و ابن
�ل%بون} ز'خ\ز'ب�اv، خي¬ من أ%ن ت.ك{ـف%ـأ% إ,ناء4ك.، وت'و.لYه. ناق%ت.ك.؛ الف%ر.ع: أ%و_ل

ما ت.ل1ده الناقة�، كانوا يذبونه للتهم فك%ر,ه. ذلك، وقال: ل4ن}
ت.ت\ر'ك%ه حت ي.ك}ب.ر، وي'ن\ت.ف%ع. بلحمه خي¬ من أ%ن ت.ذ}ب.ه في.ن\ق%ط1ـع.

ـYه، فت.ك�ب_ إ,ناء4ك. الذي كنت ت.ح\ل�ب' فيه، وت.ج\ع.ل% ناق%ت.ك. وال1ه.ةv ب,ف%ق}د1 ولدها. لب' أ�م
@زخلب: ف�لنD م'ز.خ\ل1ب¬: ي.ه\ز.أ� بالناس.

@زرب: الز_ر\ب': الـم.د\خ.ل�. والز_ر\ب' والز>ر\ب': موضع' الغنم،
:�والمع فيهما ز'ر'وب¬؛ وهو الز_ر,يب.ة� أ%يضاv. والز_ر\ب' والز_ر,يبة

ح.ظية� الغنم من خشب.
تقول: ز.ر.ب\ت' الغنم.، أ%ز\ر'ب'ها ز.ر\باv، وهو من الز_ر\ب, الذي هو

.�الـم.د\خ.ل
وان\ز.ر.ب ف الز_ر\ب, ان\ز,راباv إ,ذا دخل فيه.

 والز_ر\ب' والز_ر,يبة�: بئر ي.ح\ت.ف1ر'ها الصائد'، ي.ك}م'ن فيها للص_ي\د؛ وف الصحاح: ق�ترة� الصائ1د1. وان\ز.ر.ب. الصائد' ف ق�ت\ر.ت1ه: دخل؛
قال ذو الرمة:

وبالش_مائ1ل,، من ج.ل�ن%، م'ق}ت.ن,ص¬، *  ر.ذ}ل� الثYياب,، خ.فيe الشخص,، م'ن\ز.ر,ب'
.Dق%بيلة :�وج.ل�ن

والز_ر\ب': ق�ت\رة� الرامي؛ قال رؤبة:
ف الز_ر\ب, لو ي.م\ض.غ� ش.ر\باv ما ب.ص.ق\

والز_ريبة�: م.ك}ت.نe الس_ب'ع؛ وف الصحاح: ز.ريبة� الس_ب'ع,، بال3ضافة إ,ل السبع: موضعه الذي ي.ك}ت.نe فيه. 
 والز_رابe: الب'س'ط�؛ وقيل: كل© ما ب'س3ط% واتeك1ـئ% عليه؛ وقيل: هي الط�ناف1س'؛ وف الصحاح: الن_مار,ق'، والواحد من كل

 ذلك ز.ر\ب,ـي_ةD، بفتح الزاي وسكون الراء، عن ابن ال4عراب. الزجاج ف قوله تعال: وز.رابe م.ب\ث�وثةD؛ الز_رابe الب'س'ط�؛ وقال



 الفراء: هي الط�ناف1س'، لا خ.م\لD رقيق¬. وروي عن الؤرج أ%نه قال ف قوله تعال وز.رابe م.ب\ثوثةD؛ قال: ز.رابe الن_ب\ت إ,ذا اص\ف%ر
 واح\م.ر_ وفيه خ'ض\رةD، وقد از\ر.ب_، فلما رأ%وا ال4لوان% ف الب'س'ط1 والف�ر'ش شب_ه'وها بز.راب> الن_ب\ت1؛ وكذلك الع.ب\ق%ر,يe من الثYياب

ـYي، فأ%مر. با فر'د_ت\. والف�ر'ش,؛ وف حديث بن العنب: فأ%خ.ذوا ز,ر\ب,ـي_ة% أ�م
الز>ر\بي_ة�: الطYن\ف1سة�، وقيل: الب,ساط� ذو ال%م\ل,، وت'ك}س.ر' زاي'ها وتفتح
وتضم، وجعها ز.رابe. والز>ر\ب,ـي_ة�: الق1ط}ع' الـح1ييe، وما كان

على ص.ن\ع.ت1ه.
 وأ%ز\ر.ب. الب.ق}ل� إ,ذا بدا فيه الي'ب\س' ب'ضرة وص'ف}رة. وذات' الز_راب,: م1ن م.ساج,د سي>دنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، بي

م.كة
والدينة.

والز>ر\ب': م.س3ـيل� الاء. وز.ر,ب. الاء� وس.ر,ب. إ,ذا سال%. ابن
ال4عراب: الز>ر\ياب' الذ�ه.ب'، والز>ر\ياب': ال4ص\ف%ر من كل شيء.

 ويقال للـم1ـيزاب: الـم1ز\راب' والـم1ر\زاب'؛ قال: والـم1زراب' لغة ف الـم1ـيزاب,؛ قال ابن السكيت: الـم1ئ}زاب'،
وجعه مآز,يب'،
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  ول يقال الـم1ز\راب'، وكذلك الفراء وأ%بو حات. وف حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه: و.ي\لD للع.رب م1ن\ ش.ر¼ قد اق}ت.ر.ب.،

و.ي\لD للز>ر\ب,ـي_ة! قيل: وما الز>ر\ب,ـي_ة�؟ قال: الذين ي.دخ'لون على ال�مراء3، فإ,ذا قالوا شر�اv، أ%و قالوا شيئاv، قالوا: ص.دق. !
 شب_ه.ه'م ف تل%وeنم بواح1دة الز_راب>، وما كان على ص.ن\ع.ت1ها وأ%لوان,ها، أ%و شب_ههم بالغ.ن.م, الـم.ن\س'وبة1 إ,ل الز_رب والز>ر\ب,،
 وهو الظ1ـية� الت تأ}وي إ,ليها، ف أ%نم ي.ن\قادون لل�مراء3، وي.م\ض'ون على م1ش\ي.ت1هم ان\ق1ـي.اد. الغ.نم, لراع1ـيها؛ وف رجز

كعب:
ت.ب,ـيت' بي. الز>ر\ب, والك%ن,ـيف1

وتكسر زاؤه وت'فتح. والك%ن,ـيف': الـم.و\ض1ـع' الس_ات1ر'، يريد أ%نا
ت'ع\ل%ف' ف الـح.ظ%ائر والب'يوت1، ل بالك%ل3 ول بالـم.رع.ى.

@زردب: ز.ر\د.ب.ه: خ.ن.ق%ه، وز.ر\د.م.ه كذلك.
@زرغب: الز_ر\غ%ب': الك%ي\م.خ\ت'.

@زرنب: الز_ر\ن.ب': ض.ر\ب¬ من الن_بات1 ط%ي>ب' الر_ائحة، وهو
ف%ع\ل%لD؛ وقيل: الز_ر\ن.ب' ض.ر\ب¬ من الطYيب,؛ وقيل: هو شجر ط%ي>ب' الر>يح.

 وف حديث أ�م� ز.ر\ع�: الـم.سe م.سe أ%ر\ن.ب� والر>يح' ريح' ز.ر\ن.ب�. وقال ابن ال4ثي ف تفسيه: هو الز_ع\فران�، ويوز أ%ن ي'ع\ن
ط1ـيب' رائحت1ه، ويوز أ%ن ي'ع\ن ط1ـيب' ثنائه ف الناس؛ قال الراجز:

واب,أ%ب ث%غ\ر'ك1 ذاك ال4ش\ن.ب'،  كأ%نا ذ�ر_ عل%يه الز_ر\ن.ب'
والز_ر\ن.ب': ف%ر\ج' الرأ%ة1، وقيل: هو ف%ر\ج'ها إ,ذا ع.ظ�م.، وهو أ%يضاv ظاه1ر'ه.



ابن ال4عراب: الك%ي\ن.ة� ل%ـح\م.ةD داخل% الز_ر.دان، والز_ر\نبة�، خ.ل}ف%ها، ل%ـح\مةD أ�خرى.
@زعب: ز.ع.ب. ال3ناء4، ي.ز\ع.ب'ه' ز.ع\باv: مل4ه.

:vوم.ط%ر¬ زاع1ب¬: ي.ز\ع.ب' كل� شيء أ%ي ي.م\لؤ'ه؛ وأ%نشد يصف س.ي\ل
ما جاز.ت1 الع'ف}ر' من ث�عالة%، فالر_ *  و\حاء منه م.ز\ع'وبة� الـم'س'ل,

أ%ي م.ملوءة.
ـ�ل4 ود.ف%ع. بعض'ه بعضاv. وس.ي\لD ز.ع'وب¬:  وز.ع.ب. الس_ي\ل� الوادي. ي.زع.ب'ه ز.ع\باv: مل4ه. وز.ع.ب. الوادي نفس'ه ي.ز\ع.ب': ت.م.ـ

 زاع1ب¬.وجاء4نا س.ي\لD ي.ز\ع.ب' ز.ع\باv أ%ي ي.تداف%ع' ف الوادي وي\ري؛ وإ,ذا قلت ي.ر\ع.ب'، بالراء3، تعن ي.مل� الواد1ي.. وز.ع.ب. الرأ%ة
)1ي.ز\ع.ب'ها(

  قوله «يزعبها» وقع ف مادت فرن وجل يرعبها بالراء.) ز.ع\باv: جام.عها فمل4 ف%ر\جها ب,ف%ر\ج,ه. وقيل: م.ل4 ف%ر\ج.ها ماء؛1(
وقيل: ل يكون الز_ع\ب' إ,ل� من\ ض1خ.م�.

واز\د.ع.ب\ت' الشيء إ,ذا ح.م.ل}ت.ه؛ يقال: م.ر_ به فاز\د.ع.ب.ه.
وق1ر\بةD م.ز\ع'وبةD وم\ز'ور.ةD: ملوءة. وز.ع.ب. الق1ربة%: م.ل4ها؛

وأ%نشد: 
�م1ن. الف�ر\نY ي.ز\ع.ب'ها ال%ميل

أ%ي ي.م\ل%ؤ'ها.
 وز.ع.ب. الق1ر\ب.ة%: اح\ت.م.ل%ها وهي م'متل1ئةD. يقال: جاء4 فلن ي.ز\ع.ب'ها وي.ز\أ%ب'ها أ%ي ي.ح\م1ل�ها ملوءة. وز.ع.ب.ت1 الق1ر\بة�: د.ف%ع.ت\ ماءها.

وف حديث أ%ب اليثم، رضي الل9ه عنه: فلم ي.ل}ب.ث} أ%ن} جاء4 ئ
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 بق1ر\ب.ة{ ي.ز\ع.ب'ها أ%ي ي.ت.داف%ع' با، وي.ح\م1ل�ها لث1ق%لها؛ وقيل: ز.ع.ب. ب1م\ل1ه إ,ذا استقام. وز.ع.ب. بمل1ه ي.ز\ع.ب'، واز\د.ع.ب.: ت.داف%ع.. وم.ر
ي.ز\عب' به: م.ر_ سريعاv. وز.ع.ب. البعي' بمل1ه ي.ز\ع.ب' به: م.ر_ به م'ث}ق%لv. وزع.ب\ت'ه عن ز.ع\باv: دف%ع\ت'ه.

والز_اع1ـبـيe من الر>ماح: الذي إ,ذا ه'ز_ ت.داف%ع. كل©ه كأ%ن� آخ1ر.ه ي.ج\ري ف م'ق%د_م1ه.
والزاع1ـب,ـي_ة�: ر,ماح¬ منسوبة إ,ل زاع1ب�، رجل� أ%و بل%د{؛ قال 

)1الطرماح(
 قوله «قال الطرماح» تبع الؤلف الوهري وف التكملة رد�اv على الوهري وليس البيت للطرماح.) :1(

وأ%ج\و,بةD، كالز_اع1ـب,ـي_ة وخ\ز'ها، *  ي'باده'ها ش.ي\خ' الع1راق%ي,، أ%م\ر.دا
 وقال البد': ت'ن\س.ب' إ,ل رجل من الز\ر.ج، يقال له: زاع1ب¬، كان ي.ع\م.ل� ال4س1ن_ة%؛ ويقال: س1نانD زاع1ـبـيÒ. وقال

ال4صمعي:
 الزاع1ـبـيe: الذي إ,ذا ه'ز_ كأ%ن� ك�ع'وب.ه ي.جر,ي بعض'ها ف بعض، لل1ـين,ه، وهو من قولك: م.ر_ ي.ز\ع.ب' ب1م\ل1ه إ,ذا م.ر_ م.ر�ا

س.ه\لv؛
وأ%نشد:



ون.ص\ل، كن.ص\ل, الز_اع1ـبـي>، ف%ت1ـيق
أ%راد كن.ص\ل, الرeم\ح, الزاع1ـبـي>. ويقال: الز_اع1ـب,ـي_ة� الر>ماح' كل©ها.

والز_اع1ب': الادي، الس_ـي_اح' ف ال4رض؛ قال ابن ه.ر\مة:
ي.كاد' ي.ه\ل1ك' فيها الز_اع1ب' الادي

.vف ق%ي\ئه إ,ذا أ%كثر حت ي.د\ف%ع. بعض'ه بعضا �وز.ع.ب. الر_جل
وز.ع.ب. له من الال, قليلv: ق%ط%ع.

وف الديث: أ%ن� النبـي_، صلى الل9ه عليه وسلم، قال لع.م\رو بن
العاص، رضي الل9ه عنه: إ,ن أ%ر\س.ل}ت' إ,لي\ك. ل4ب\ع.ث%ك. ف و.ج\ه{،

ي'س.لYم'ك. الل9ه' وي'غ.ن>م'ك.، وأ%ز\ع.ب' لك ز.ع\بةv م1ن. الال,؛ أ%ي أ�ع\ط1ـيك. د'ف}عةv من الال,؛ والز_ع\بة�: الدeف}عة� من الال.
 قال: وأ%صل الز_ع\ب, الد_ف}ع' والق%س\م'؛ يقال: ز.ع.ب\ت' له ز.ع\بةv من الال وز'ع\بةv، و.ز.هب\ت' ز'ه\ب.ةv: د.ف%ع\ت' له ق1ط}عةv واف1رةv م1ن الال,.
 وأ%صل� الز_ع\ب,: الد_ف}ع' والق%س\م'. يقال: أ%ع\طاه ز,ع\باv م1ن مال1ه، فاز\د.ع.ب.ه وز,ه\باv من مال1ه فاز\د.ه.ب.ه أ%ي ق1ط}عةv. وف حديث علي،

.�كر�م الل9ه وجهه، وع.ط1ـي_ت1ه: أ%نه كان ي.ز\ع.ب' ل1ق%و\م�، وي'خ.و>ص' لخ.رين.. الز_ع\ب': الك%ث}ر.ة
وز.ع.ب. الن_ح\ل� ي.ز\ع.ب' ز.ع\باv: ص.و_ت..

والز_ع1ـيب' والن_ع1ـيب': صوت الغ'راب,؛ وقد ز.ع.ب. ون.ع.ب. بعن
واحد؛ وقال شر ف قوله:

ز.ع.ب. الغ'راب'، ول%ي\ت.ه ل ي.ز\ع.ب,
يكون ز.ع.ب. بعن زع.م، أ%بدل اليم باءé مثل ع.ج\ب, الذ�ن.ب,

وع.ج\م1ه.
وز.ع.ب. الش_راب. ي.ز\ع.ب'ه ز.ع\باv. ش.ر,ب.ه كل�ه.

وو.ت.ر¬ أ%ز\ع.ب': غ%ل1ـيظD. وذ%ك%ر¬ أ%ز\ع.ب': كذلك. وال4ز\ع.ب' والزeع\ب'وب': الق%ص1ـي' من الرجال.
وقال ابن السكيت: الزeع\ب' اللYئام' الق1صار'، واحدهم ز'ع\ب'وب¬؛ على

غي قياس؛ وأ%نشد الفراء� ف الزeع\ب,:
من الزeع\ب, ل ي.ض\ر,ب\ ع.د'و�اv بس.ي\ف1ه، *  وبالف%ـأ}س, ض.ر_اب¬ ر'ؤ'وس. الك%ران,ف1
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وروى أ%بو تراب عن أ%عراب أ%نه قال: هذا البيت متزئ بز.ع\ب,ه وز.ه\ب,ه أ%ي بن.ف}س3ه.

.�والت_ز.عeب: الن_شاط� والسeر\عة�. والت_ز.عeب': الت_غ.يeظ
وز'ع.ي\ب¬: اسم.

وز'ع\بة�: اسم ح1مار معروف؛ قال جرير:
ز'ع\بة% والش_حاج. والق�ناب,ل



 وف حديث س1ح\ر, النب، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه كان تت. ز.ع'وبة{ أ%و ز.ع'وفة{. قال ابن ال4ثي: هي بعن راع'وفة، وهي
ص.خ\رة تكون ف أ%سفل البئر، إ,ذا حفرت، وهو مذكور ف موضعه وف حواشي بعض نسخ الصحاح الوثوق با.

وز.ع\بان: اسم رجل.
 @زغب: الز_غ%ب': الشeع.ي\رات الصفر على ريش الفرخ؛ وقيل: هو ص1غار' الش_ع.ر والر>يش, ول%ـي>نه؛ وقيل: هو د'قاق الريش

الذي ل يطول ول يود.
والز_غ%ب': ما يعلو ريش الفرخ؛ وقيل: الز_غ%ب' أ%و_ل ما ي.ب\د'و من

ش.ع.ر الصبـي�، والـم'ه\ر,، وريش, الف%ر\خ,، واحدته ز.غ%بةD؛ وأ%نشد:
)1كان لنا، وه\و. ف�ل�وÒ ن,ر\ب.ب'ه، *  م'ج.ع\ث%ن' ال%ل}ق,، ي.ط1ـي' ز.غ%ب'ه(

  قوله «نرببه» كسر حرف الضارعة وفتح الباء الول لغة هذيل فيه بل ف كل فعل مضارع ثان ماضيه مكسور1 (
كعلم كما تقدم ف ربب عن ابن دريد معباv بزعم وضبط ف التكملة بفتحه وضم الباء الول.)

وقال أ%بو ذؤ.يب:
ت.ظ%ل©، على الث�م\راء3 منها، ج.وار,س¬  *  م.راض1ـيع'، ص'ه\ب' الر>يش، ز'غ�ب¬ ر,قاب'ها

 والف1راخ' ز'غ}ب¬، وقد ز.غ�ب. الف%ر\خ' ت.ز\غ1ـيباv، ور.ج'ل ز.غ1ب' الش_ع.ر، ور.ق%بةD ز.غ}باء�. والز_غ%ب': ما ي.ب\ق%ى ف رأ}س الشيخ عند
ر,ق9ة1 ش.ع.ر,ه، والف1ع\ل� من ذلك كلYه: ز.غ1ب. ز.غ%باv، فهو ز.غ1ب¬، وز.غ�ب. واز\غاب_.

وأ%ز\غ%ب. الك%ر\م' واز\غاب_: صار. ف أ�ب.ن, ال4غ}صان1 الت ت.خر'ج
منها الع.ناق1ـيد' مثل الز_غ%ب,. قال: وذلك بعد ج.ر\ي, الاء3 فيه. وقال

أ%بو عبيد ف الـم'ص.ن_ف1، ف باب الك%م\ـأ%ة1: بنات' أ%و\ب.ر.، وهي 
الـم'ز.غYب.ة؛ فجعل الز_غ%ب لذا النوع من الك%م\ـأ%ة، واست.عمل منها

.vف1ع\ل
والزeغابة�: أ%ق%ل© من الز_غ%ب,، وقيل: أ%صغ.ر من الز_غ%ب,. وما

أ%ص.ب\ت' منه ز'غابةv أ%ي ق%د\ر. ذلك. وقال أ%بو حنيفة: من الت>ي,
 ال4ز\غ%ب'، وهو أ%كب من الو.ح\ش1ـي>، عليه ز.غ%ب¬، فإ,ذا ج'ر>د. من ز.غ%ب,ه، خرج أ%س\و.د.، وهو ت1ـي غ%ل1ـيظ ح'لو¬، وهو

د.ن,ـيe التي. وف
 الديث: أ�ه\د1ي. إ,ل النبـي�، صلى الل9ه عليه وسلم، ق1ناع¬ من ر'ط%ب� وأ%ج\ر� ز'غ}ب. فالق1ناع': الط�ب.ق'؛ وال4ج\ري ههنا: ص1غار
 الق1ث�اء3، ش'ب>هت ب,صغار, أ%ولد الك1لب لن.ع\م.ت1ها، واحدها جرو¬، كذلك ج,راء� الـح.ن\ظ%ل: ص1غار'ها؛ والزeغ}ب' من الق1ث�اء3: الت
 يعلوها مثل ز.غ%ب الوبر، فإ,ذا ك%ب,رت الق1ث�اء�، ت.ساق%ط ز.غ%ب'ها وام\لس_ت\، وواحد الزeغ}ب: أ%ز\غ%ب' وز.غ}باء؛ شب_ه ما على الق1ثاء

من الز_غ%ب,، ب,ص1غار, الر>يش, أ%و_ل% ما ت.ط}ل�ع. واز\د.غ%ب. ما على ال1وان1: اج\ت.ر.ف%ه،
كاز\د.ع.ف%ه. والزeغ}بة�: د'وي\ب_ةD ت'ش\ب,ه الفأ}رة.

وز'غ}بة�: موضع، عن ثعلب؛ وأ%نشد:
ع.ل%ي\ه,ن_ أ%ط}راف¬ من الق%و\م، ل يكن  *  ط%عام'هم' ح.ب�اv، ب,ز'غ}ب.ة، أ%س\مرا
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وز'غ}بة�: من ح'م'ر, ج.رير بن ال%ط%ف%ى؛ قال:

ز'غ}بة� ل ي'س\ـأ%ل� إ,ل� عاج,ل،
ي.ح\س.ب' ش.ك}وى الوج.عات1 باط1ل،

قد ق%ط%ع. ال4م\راس. والس_لس1ل
وز'غ}بة� وز'غ%ي\ب¬: اسان.

وز'غابة�: موضع بق�ر\ب الدينة.
@زغدب: الز_غ}د.ب' والزeغاد1ب': الـه.دير' الشديد؛ قال العجاج:

ي.ر'جe ز.أ}راv وه.ديراv ز.غ}د.با
:vوقال رؤبة يصف فحل
وز.ب.داv، من ه.د\ر,ه، ز'غاد1با

والز_غ}د.ب': من أ%ساء3 الز_ب.د. والز_غ}د.ب': ال3هالة�؛ أ%نشد ثعلب:
وأ%ت.ت\ه بز.غ}د.ب� وح.ت1ـي¼،  *  بعد. ط1ر\م�، وتام1ك{، وث�مال,

 أ%راد: وس.نام� تام1ك{. وذهب ثعلب إ,ل أ%ن الباء4، من ز.غ}د.ب، زائدة، وأ%خ.ذ%ه من ز.غ}د1 البعي ف ه.ديره. قال ابن سيده:
 وهذا كلم¬ ت.ض1ـيق' عن احتمال1ه الـم.عاذير'، وأ%ق}و.ى ما ي'ذ}ه.ب' إ,ليه فيه أ%ن يكون أ%راد. أ%نما أ%صلن1 م'ت.قار,بان1 كس.ب,ط

وس1ـب.ط}ر�؛ قال ابن جن: وإ,ن أ%راد ذلك أ%يضاv فإ,نه قد ت.ع.ج\ر.ف..
والزeغاد1ب': الض_خ\م' الوجه1، الس_م1ج'ه، العظيم' الش_ف%ت.ي\ن,؛ وقيل: هو العظيم' الس\م,.

وز.غ}د.ب. على الناس: أ%لف. ف الـم.سأ%لة1.
@زغرب: الب'ح'ور الز_غار,ب': الك%ث1ـية� الـم1ـياه1. و.ب.ح\ر¬ ز.غ}ر.ب¬: ك%ث1ـي' الاء3؛ قال الكميت:

وف الـح.ك%م, ب\ن, الص_ل}ت1 م1ن\ك. م.خ1ـيلةD *  ن.راها، وب.ح\ر¬، م1ن\ ف%عال1ك.، ز.غ}ر.ب'
الف%عال� للواحد، والف%عال� للثني.

ويقال: ب.ح\ر¬ ز.غ}ر.ب¬ وز.غ}ر.ف¬، بالباء3 والفاء3، وسنذكره ف الفاء3.
والز_غ}ر.ب': الاء� الكثي. وع.ي\ن¬ ز.غ}ر.بةD: كثية الاء3، وكذلك

البئر. وماء# ز.غ}ر.ب¬: ك%ث1ـي؛ قال الشاعر:
ب.ش>ر\ ب.ن,ـي ك%ع\ب� ب,ن.و\ء3 الع.ق}ر.ب,، *  م1ن\ ذ1ي ال4هاض1ـيب, ب,ماء� ز.غ}ر.ب,

وب.و\لD ز.غ}ر.ب¬: ك%ثي¬؛ قال الشاعر:
على اض\ط1مار, الل�وح, ب.و\لv ز.غ}ر.با

ور.ج'ل ز.غ}ر.ب¬ بالـم.ع\ر'وف1، على الثل؛ وف التهذيب: ر.ج'ل ز.غ}ر.ب' الـم.ع\روف1: ك%ثي'ه.
)1@زغلب(



  قوله «زغلب» هذه الادة أوردها الؤلف ف باب الباء ول يوافقه على ذلك أحد وقد أوردها ف باب اليم على1(
 الصواب كما ف تذيب الزهري وغيه.) ال4زهري: ل ي.د\خ'ل%ن_ك من ذلك ز'غ}ل�بةD أ%ي ل ي.ح1ـيك%ن_ ف صدرك منه ش.ك

ول و.ه\م.
 @زقب: ز.ق%ب\ت'ه ف ج'ح\ر,ه1، وز.ق%ب\ت' ال�ر.ذ% ف الك�و_ة1 فان\ز.ق%ب. أ%ي أ%د\خ.ل}ت'ه فد.خ.ل. وان\ز.ق%ب ف ج'ح\ره: د.خ.ل، وز.ق%ب.ه

هو.التهذيب: ويقال ان\ز.ب.ق وان\ز.ق%ب إ,ذا دخل ف الشيء3.
والز_ق%ب': الط�ريق'. والز_ق%ب': الط©ر'ق' الض_ـي>قة�، واحدتا ز.ق%بةD؛ وقيل: الواحد والمع 
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سواء#. وطريق¬ ز.ق%ب¬ أ%ي ضي>ق¬؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

)1وم.ت\ل%ف{ م1ث}ل, ف%ر\ق, الر_أ}س,، ت.خ\ل�ج'ه  * م.طار,ب¬ ز.ق%ب¬، أ%م\يال�ها ف1ـيح'(
  قوله «تلجه» ضبط ف بعض نسخ الصحاح بضم اللم وقال ف الصباح: خلجت الشيء خلجاv، من باب قتل:1 (

انتزعته وقال الد خلج يلج: جذب وغمز وانتزع، وقاعدته إ,ذا ذكر الضارع فالفعل من باب ضرب.)
 أ%بدل ز.ق%باv م1ن م.طار,ب.. قال أ%بو عبيد: الـم.طار,ب' ط�ر'ق¬ ض.ي>قةD، واحدتا م.ط}ر.بةD. والز_ق%ب': الض_ي>قة�، ويروى: ز'ق�ب¬،

بالضم.
 وقال اللحيان: ط%ريق¬ ز.ق%ب¬ ض.ي>ق¬، فجعله صفةv؛ فز.ق%ب¬ على هذا من قول أ%ب ذ�ؤ.ي\ب�: م.طار,ب¬ ز.ق%ب¬، ن.ع\ت ل1ـم.طار,ب.،

وإ,ن كان لفظه لفظ% الواحد، ويروى: ز'ق�ب¬ بالضم.
وأ%ز\ق�بان�: موضع؛ قال ال4خطل:

أ%ز.بe الاج,ـب.ي\ن, ب,ع.و\ف1 س.و\ء�،  *  م1ن. الن_ف%ر, الذين بأ%ز\ق�بان1
أ%بو زيد: ز.ق�ب. الـم'ك�اء� ت.ز\ق1ـيباv إ,ذا صاح؛ وأ%نشد:

وما ز.ق�ب. الـم'ك�اء� ف س.و\ر.ة1 الضeح.ى *  بن.و\ر�، م1ن. الو.س\م1ـي> ي.هت.زe، مائد1
@زكب: ابن ال4عراب: الز_ك}ب' إ,لقاء� الرأ%ة1 و.لد.ها ب,ز.ح\رة{

واحدة.
يقال: ز.ك%ب.ت\ به وأ%ز\ل%خ.ت\ وأ%م\ص.ع.ت\ به وح.ط%ـأ%ت\ به؛ الوهري:

ز.ك%ب.ت1 الرأ%ة� ولدها: ر.م.ت\ به عند الو,لدة1، وال3ناء4: م.ل4ت\ه، 
ـ©ه ز.ك}باv: ر.م.ت\ه. وزكب الرأ%ة%: ن.ك%ح.ها. وز.ك%ب.ت\ به أ�م
وز.ك%ب. بن'ط}ف%ت1ه ز.ك}باv، وز.ك%م. با: ر.م.ى با وأ%ن\ف%ص. با.

 والزeك}بة�: النeط}فة�. والزeك}بة�: الو.لد، ل4نه عن النeط}فة1 يكون، وهو أ%ل4م' ز'ك}بة{ ف ال4رض وز'ك}م.ة{ أ%ي أ%ل4م' شيء� ل%ف%ظ%ه شيء#؛
وزعم يعقوب أ%ن الباء4 هنا بدل من ميم ز'ك}مة.

والز_ك}ب': الن>كاح'.
وان\ز.ك%ب البحر': اق}ت.ح.م ف و.ه\دة{ أ%و س.ر.ب. والز_ك}ب': الـم.ل}ء�. وز.ك%ب. إ,ناء4ه ي.ز\ك�ب'ه ز.ك}باv وز'ك�وباv: م.ل4ه.

)2والـم.ز\ك�وبة�: الـم.ل}ق�وطة� من النساء3. والـم.ز\ك�وبة� من ال%واري(



  قوله «والزكوبة من الواري» هذه العبارة أوردها ف التهذيب ف مقلوب الزكوبة بلفظ الكزوبة بتقدي الكاف على2(
 الزاي فليست من هذا الفصل فزل القلم فأوردها هنا كما ترى. نعم ف نسخة من التهذيب كما ذكر الؤلف لكن ل

يوردها أحد إل ف فصل الكاف.): ال1لس1ـي_ة� ف لون,ها.
 @زلب: رأ%يت ف أ%صل من أ�صول الصحاح، مقروء� على الشيخ أ%ب ممد بن بري، رحه الل9ه: ز.ل1ب. الص_بـيe بأ�مه،

.Dي.ز\ل%ب' زل%ـبا: ل%ز,م.ها ول ي'فار,ق}ها، عن الرشي: الليث: از\د.ل%ب. ف معن اس\ت.ل%ب.، قال: وهي لغة ر.د1ي_ة
@زلدب: ز.ل}د.ب. الل9ق}مة: اب\ت.ل%ع.ها، حكاه ابن دريد؛ قال: وليس بث%بت.

@زلعب: از\ل1ع\باب' الس_ي\ل,: كثرت'ه وتداف�ع'ه.
س.ي\لD م'ز\ل%ع1بÒ: كثي¬ ق%م\ش'ه. والـم'ز\ل%ع1بe أ%يضاv: الف%ر\خ إ,ذا ط%ل%ع ر,يش'ه، والغي أ%على.

واز\ل%ع.ب_ الس_حاب': ك%ث�ف.؛ وأ%نشد:
ت.ب\د'و، إ,ذا ر.ف%ع. الض_باب' ك�س'ور.ه، *  وإ,ذا از\ل%ع.ب_ س.حاب'ه، ل ت.ب\د' ل
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@زلغب: از\ل%غ.ب_ الطائر': ش.و_ك. ر,يش'ه قبل أ%ن ي.س\و.د_.

والـم'ز\ل%غ1بe: الف%ر\خ إ,ذا طلع ر,يش'ه.
واز\ل%غ.ب_ الف%ر\خ': ط%ل%ع. ر,يش'ه، بزيادة اللم. وقال الليث: از\ل%غ.ب_ الطي' والر>يش'، ف كلð يقال، إ,ذا ش.و_ك.؛ وقال:

)1ت'ر.ب>ب' ج.و\ناv م'ز\ل%غ1ب�اv، ت.ر.ى له  *  أ%ناب,ـيب.، م1ن م'س\ت.ع\ج,ل, الر>يش، ج.م_ما(
 قوله «جما» هو هكذا ف التهذيب باليم.)1 (

.vواز\ل%غ.ب_ الشع.ر': وذلك ف أ%و_ل ما ي.ن\ب'ت' ل%ـي>نا
واز\ل%غ.ب_ شع.ر' الش_يخ: كاز\غاب_. واز\ل%غ.ب_ الشع.ر' إ,ذا ن.ب.ت. بعد

الـح.ل}ق,.
@زنب: ز'نابة� الع.ق}رب وز'ناباها: كلتاها إ,ب\رت'ها الت ت.ل}د.غ� با.

والزeناب: ش1ب\ه' الـم'خاط1 يقع من أ�نوف ال3بل، ف�عال، هكذا رواه
بعضهم، والصواب الذ©ناب، وقد تقد�م.

وز.ن\بة� وز.ي\ن.ب': كلتاها امرأ%ة.
وأ%بو ز'ن.يبة%: ك�نيةD من ك�ناهم؛ قال:

ن.ك1د\ت. أ%با ز'ن.ي\بة%، أ%ن س.ـأ%ل}نا  *  باج.تنا، ول ي.ن\ك%د\ ض.باب'
وهو تصغي ز.ي\ن.ب.، بعد الترخيم. فأ%ما قوله بعد هذا:

ف%ج'ن>ب\ت. ال�ي'وش.، أ%با ز'ن.ي\ب�، *  وجاد. على م.ناز,ل1ك. الس_حاب'
فإ,نا أ%راد أ%با ز'ن.ي\بة%، فر.خ_مه ف غي النداء3 اضطراراv، على

لغة من قال يا حار'. أ%بو عمرو: ال4ز\ن.ب' القصي السمي، وبه سيت الرأ%ة ز.ي\ن.ب..
وقد ز.ن,ب. ي.ز\ن.ب' ز.ن.باv إ,ذا س.م1ن..



والز_ن.ب': الس>م.ن'.
ابن ال4عراب: الز_ي\ن.ب' شجر ح.س.ن' الـم.ن\ظ%ر، ط%ي>ب' الرائحة،

وبه سيت الرأ%ة، وواحد الز_ي\ن.ب, للشجر ز.ي\ن.بة.
@زنب: أ%بو عمرو: الزeن\ج'ب' والز_ن\ج'بان� الـم1ن\ط%قة. والزeن\ج'ب'

ث%و\ب¬ ت.ل}ب.س'ه الرأ%ة تت ثيابا إ,ذا حاضت.
@زنقب: ز'ن\ق�ب¬: ماء# بعينه؛ قال:

ش.ر\ج¬ ر.واء# ل%ـك�ما، وز'ن\ق�ب'، *  والن_ب.وان� ق%ص.ب¬ م'ث%ق�ب'
الن_ب.وان�: ماء# أ%يضاv. والق%ص.ب هنا: م.خارج' ماء3 الع'يون1.

 وم'ث%ق�ب¬: مفتوح¬، ي.خ\ر'ج' منه الاء�؛ وقيل ي.ت.ث%ق�ب' بالاء3، وهو تعبي ضعيف، ل4ن الراجز إ,نا قال م'ث%ق�ب ل م'ت.ث%قYب¬،
فالـح'ك}م' أ%ن

ي'ع.ب_ر عن اسم الفعول بالفعل الصوغ للمفع'ول.
@زهب: الزهري عن العفري: أ%عطاه ز,ه\باv من ماله فاز\د.ه.ب.ه إ,ذا احتمله؛ واز\د.ع.ب.ه مثله.

@زهدب: ز.ه\د.ب¬: اسم.
@زهلب: رجلD ز.ه\ل%ب¬: خفيف' اللYحية، زعموا.

 @زوب: التهذيب، الفراء�: زاب. ي.ز'وب' إ,ذا ان\س.ل� ه.ر.باv. قال: وقال ابن ال4عراب: زاب. إ,ذا ج.ر.ى؛ وساب. إ,ذا ان\س.ل� ف
خ.فاء.

،vزيب: ال4ز\ي.ب': ال%ن'وب'، ه'ذ%ل1ـي�ة، أ%و هي الن_ك}باء� الت ت.ج\ري بي الص_با وال%ن'وب. وف الديث: إ,ن لل9ه تعال ريا@ 
يقال لا

ال4ز\ي.ب'، 
>454<ص:

 دونا باب¬ م'غ\ل%ق¬، ما بي م1ص\راع.ي\ه مسية� خسمائة عام،
فرياح'كم هذه ما ي.ت.ف%ص_ى من ذلك الباب، فإ,ذا كان يوم القيامة ف�ت1ح

 ذلك الباب'، فصارت ال4رض' وما عليها ذ%ر\واv. قال ابن ال4ثي: وأ%هل� مكة ي.ستعملون هذا السم كثياv. وف رواية: اس'ها
 عند الل9ه ال4ز\ي.ب، وهي فيكم ال%ن'وب. قال شر: أ%هل� اليمن ومن ي.ر\ك%ب' الب.حر، فيما بي ج'د_ة وع.د.ن، ي'س.مeون ال%ن'وب

 ال4ز\ي.ب.، ل يعرفون لا اساv غيه، وذلك أ%نا ت.ع\ص1ف' الر>ياح.، وت'ثي' البحر حت ت'س.و>ده، وت.ق}لب أ%سفل%ه، فتجعله أ%عله؛
 وقال ابن شيل: كل© ريح� شديدة ذات' أ%ز\ي.ب، فإ,نا ز.ي.ـب'ها شد_ت'ها. وال4ز\ي.ب': الاء� الكثي، حكاه أ%بو علي عن أ%ب عمرو

الشيبان؛ وأ%نشد:
أ%س\قان% الل9ه' ر.واءé م.ش\ر.ب'ه\،

 ببط}ن, ك%ر¼، حي فاضت ح1ـب.ب'ه\، 
عن ث%ب.ج البحر, ي.ج,ـيش' أ%ز\ي.ب'ه 



الك%رe: الـح1س\ي'. والـح1ب.ب.ة�: جع ح'ب¼، لابية1 الاء3.
 وال4ز\ي.ب'، على أ%ف}ع.ل: السeرعة والنشاط، مؤ.نث. يقال: م.ر_ فلنD وله أ%ز\ي.ب¬ م'ن\ك%رةD إ,ذا م.ر_ م.ر�اv سريعاv من الن_شاط.

وال4ز\ي.ب':
الن_شيط�. وأ%خذ%ه ال4ز\ي.ب' أ%ي الف%ز.ع'. وال4ز\ي.ب': الرجل� الـم'تقار,ب'

الـم.ش\ي,. ويقال للرجل القصي، الـم'تقار,ب, ال%ط}و,: أ%ز\ي.ب.
vر رجل�وال4ز\ي.ب': الع.داوة. وال4ز\ي.ب': الد_ع1ـيe. قال ال4عشى ي.ذ}ك
،vلعمرو بن النذر، وكان ات_هم. ه.د_اجا vمن ق%ي\س ع.ي\لن% كان جارا

 قائد ال4عشى، بأ%نه س.ر.ق. راحلةv له، ل4نه و.ج.د بعض لمها ف ب.ي\ت1ه، فأ�خ1ذ% ه.د_اج¬ وض'ر,ب.، وال4ع\شى جالس¬، فقام ناس
منهم، فأ%خ.ذوا من ال4ع\شى قيمة% الراحلة؛ فقال ال4عشى:

د.عا ر.ه\ط%ه ح.و\ل، فجاؤ'وا لن.ص\ر,ه، *  وناد.ي\ت' ح.ـي�اv، بالـم'س.ن_اة1، غ�ي_با
فأ%ع\ط%و\ه' م1ن الن>ص\ف.، أ%و أ%ض\ع.ف�وا له، *  وما كنت' ق�ل¾، قبل% ذلك، أ%ز\ي.با

أ%ي كنت' غ%ريباv ف ذلك الوضع، ل ناصر ل؛ وقال قبل ذلك:
ومن ي.غ\ت.ر,ب\ عن ق%و\م1ه، ل ي.ز.ل} ي.ر.ى *  م.صار,ع. م.ظ}لوم�، م.ج.ر�اv وم.س\ح.با
وت'د\ف%ن' منه الصالات'، وإ,ن ي'سئ} *  ي.ك�ن\ ما أ%ساء4 النار. ف رأ}س, ك%ب\ك%با

والن>ص\ف': الن_ص.فة؛ يقول: أ%ر\ض.و\ه وأ%ع\ط%وه الن>ص\ف.، أ%و ف%و\ق%ه. وامرأ%ةD إ,ز\ي.ب_ة: بيلة. ابن ال4عراب: ال4ز\ي.ب': الق�ن\ف�ذ.
وال4ز\ي.ب': من أ%ساء3 الشيطان. وال4ز\ي.ب': الداهية؛ وقال أ%بو

الكارم: ال4ز\ي.ب' الب'ه\ثة�، وهو و.ل%د' الـم'ساعاة؛ وأ%نشد غيه:
وما كنت' ق�ل¾، قبل ذلك، أ%ز\ي.با

.vورجل ز.ي\ب¬ أ%يضا ،vوف نوادر ال4عراب: رجل أ%ز\بة، وقوم أ%ز\ب¬ إ,ذا كان ج.ل}دا
ويقال: ت.ز.ي_ب. لم'ه وت.ز.ي_م إ,ذا ت.ك%ت_ل% واج\ت.مع، والل9ه أ%علم.

@زتت: ز.ت_ الرأ%ة والع.ر'وس. ز.ت�اv: ز.ي_ن.ها.
وت.ز.ت_ت.ت\ هي: ت.ز.ي_ن.ت\؛ قال:
بن ت.ميم�، ز.ه\ن,ع'وا ف%تات.ك�م\،

إ,ن� ف%تات. ال%ي> بالت_ز.تeت1
أ%بو عمرو: الز_ت_ة� ت.ز\يي' الع.روس ليلة% الز>فاف1. وت.ز.ت_ت.

للس_ف%ر: ت.ه.ي_أ% له. وأ%خ.ذ% ز.ت_ته للس_ف%ر أ%ي ج,هاز.ه؛ ل يستعمل
الفعل من كل ذلك إ,ل� م.زيداv، أ%عن أ%نم ل يقولوا: ز.ت_. قال شر:
ل أ%عرف الزاي مع التاء موصولة، إ,ل9 زتت. فأ%ما أ%ن يكون الزاي'

م.ف}ص'ولv من التاء، فكثي.
@زرت: أ%هله الليث، وقال غيه: ز.ر.د.ه وز.ر.ت.ه إ,ذا خ.ن.ق%ه.



@زفت: الز>ف}ت'؛ بالكسر: كالق1ي,؛ وقيل: الز>ف}ت' الق%ار.
و,عاء# م'ز.ف�ت¬، وج.ر_ة� مز.ف�تة، م.ط}ل1ي_ة بالز>ف}ت1. ويقال

لبعض أ%وعية المر: ال�ز.ف�ت'،وهو ال�ق%ي_ر. ونى النب، صلى ال عليه
وسلم، عن هذا الو,عاء3 ال�ز.ف�ت1، أ%ن ي'ن\ت.بذ فيه، كما ورد ف الديث

أ%نه نى عن ال�ز.ف�ت1 من ال4وعية؛ قال: هو ال3ناء� الذي ط�لي.
بالز>ف}ت1، وهو نوع من القار، ث ان\ت'ب,ذ فيه. والز>ف}ت: غي الق1ي, الذي

ت'ق%ي_ر به السeف�ن، إ,نا هو شيء أ%س\ود' أ%يضاv، ت'م.ت_ن به
الز>قاق' للخمر والل، وق1ي' السeف�ن ي'ي.ب_س' عليه، وز,ف}ت' ال%م1يت ل

ي'ي.ب_س'؛ والز>ف}ت': شيء يرج من ال4رض، يقع ف ال4ودية، وليس هو ذلك
الزفت. العروف.

،vذن1 ال4ص.م� الديث% ز.ف}تا�التهذيب ف النوادر: ز.ف%ت. فلنD ف أ
وك%ت_ه ك%ت�اv، بعنÝى.

@زكت: ز.ك%ت. ال3ناء4 ز.ك}تاv وز.ك�ت.ه: كلها م.ل4ه. وز.ك%ت.ه
الر_ب\و' ي.ز\ك�ت'ه: م.ل4 ج.وف%ه. ال4حر: ز.ك�تe الس>قاء4 والق1ربة%

ت.ز\ك1يتاv: م.لgت'ه، والسقاء� م.ز\ك�وت¬ وم'ز.ك�ت¬. ابن ال4عراب:
ز.ك�ت. فلنD فلناv ع.ل%ي_ ي'ز.كYت'ه أ%ي أ%س\خ.طه.

،Dوتة�وأ%ز\ك%ت.ت1 الرأ%ة� بغلم: ولدته، وق1ربة م.ز\ك�وتة، وم.وك
وم.زك�ورةD، وم.وك�ورة، بعن واحد: ملوءة. وف النوادر: ز.ف%ت. فلنD ف

أ�ذن1 ال4ص.م> الديث% ز.ف}تاv، وك%ت_ه ك%ت_اv، وز.ك%ت.ه، بعن. وف
صفة علي�، عليه السلم: أ%نه كان م.ز\ك�وتاv أ%ي ملوءاv علماv؛ هو من

ز.ك%تe ال3ناء4 إ,ذا ملgته. وز.ك%ت.ه الديث% ز.ك}تاv إ,ذا أ%وعاه إ,ياه.
وقيل: أ%راد كان م.ذ9اءé من ال%ذ}ي,.

@زمت: الز_م1يت' والز>م>يت': الليم الساكن، القليل الكلم،
كالص>م>يت1؛ وقيل: الساكت'، والسم الز_مات.ة�، وقد ت.ز.م_ت.، وما أ%شد_

ت.ز.مeت.ه.
ورجل م'ت.ز.م>ت¬، وز,م>يت¬، وفيه ز.ماتة. ابن ال4عراب: رجل ز.م1يت¬

وز,م>يت¬ إ,ذا ت.و.ف�ر ف ملسه. الوهري: الز>م>يت' مثال الف1س>يق،
أ%وق%ر' من الز>م1يت1. وف صفة النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان من

أ%ز\م.ت1هم ف اللس أ%ي من أ%ر\ز.ن,هم وأ%و\ق%ر,هم. قال ابن ال4ثي:
كذا ذكره الروي ف كتابه عن النب، صلى ال عليه وسلم؛ والذي جاء ف



كتاب أ%ب عبيد وغيه، قال ف حديث زيد بن ثابت: كان من أ%ف}كه الناس, إ,ذا
خ.ل مع أ%هله، وأ%ز\م.ت1هم ف اللس؛ قال: ولعلهما حديثان؛ وقال

الشاعر ف الز>م>يت بعن الساكن:
والق%ب\ر' ص1ه\ر¬ ضام1ن¬ ز,م>يت'،

ليس ل%ن\ ض'م>ن.ه ت.ز\ب,يت¬
والزeم_ت': طائر أ%سود، أ%حر الرجلي وال1ن\قار، ي.ت.لو_ن ف الشمس

أ%لواناv، دون الغ'داف1 شيئاv، وي.د\ع'وه العامة: أ%با ق%ل%م'ون%.
ويقال: از\م.أ%ت_ ي.ز\م.ئ1تe از\م1ئ}تاتاv، فهو م'ز\م.ئ1تÒ إ,ذا

ت.لو_ن أ%لواناv م'ت.غايرة.
@زيت: ابن سيده: الز_يت' معروف، ع'صارة الز_ي\تون. والز_ي\ت'ون: شجر

معروف، والز_ي\ت': د'ه\نه، واحدته ز.ي\ت'ونة، هذا ف قول من جعله
ف%ع\لوتاv؛ قال ابن جن: هو مثالD فائت¬، ومن الع.جب أ%ن يفوت الكتاب.، وهو ف

القرآن العزيز، وعلى أ%فواه الناس، قال ال، عز وجل: والتي, والزيتون1؛
قال ابن عباس: هو ت1ين'كم هذا، وز.ي\ت'ونكم هذا. قال الفراء: يقال إ,نما

مسجدان بالشأ}م؛ وقيل: الذي كلم ال تعال عنده موسى، عليه السلم؛
وقيل: الزيتون جبال الشأ}م. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة، ولث%مرتا: زيتونة،

والمع: الز_ي\تون، وللدهن الذي يستخرج منه: زيت.
ويقال للذي يبيع الزيت: ز.ي_ات¬، وللذي ي.ع\ت.ص1ره: ز.ي_ات.

وقال أ%بو حنيفة: الزيتون من الع1ضاء3. قال ال4صمعي: حدثن عبد اللك
بن صال بن علي، قال: ت.ب\ق%ى الزيتونة� ثلثة% آلف1 سنة. قال: وكل©

ز.ي\ت'ونة{ بفل%س\ط1ي. من غ%ر\س أ�م.م قبل الرeوم، يقال لم
الي'ونان,يeون.

وز,تe الث�ريد. والطعام. أ%ز,يت'ه ز.ي\تاv، فهو م.ز,يت¬، على
الن_ق}ص,، وم.ز\ي'وت¬، على الت_مام: ع.م1ل}ت'ه بالز_يت؛ قال الفرزدق ف

النeقصان يهجو ذا ال4ه\دام:
ول أ%ر. س.و_اق1ي. غ�ب\راv، ك%ساقة{
ي.س'وقون% أ%ع\دالv، ي'د1ل© ب.ع1ي'ها
،vن\ ي.م.ن,ي_ة�جاؤ'وا ب,ع1ي�، ل ت.ك

ول ح1ن\طة الشأ}م, ال%ز,يت1 خ.مي'ها
هكذا أ%نشده أ%بو علي�؛ والرواية:



vأ%ت.ت\هم ب,ع1ي� ل تكن\ ه.ج.ر,ي_ة
vل4نه لا أ%راد أ%ن ي.ن\ف1ي عن ع1ي, جعفر� أ%ن ت.ج\ل1ب. إ,ليهم ترا

أ%و ح1ن\طة، إ,نا ساقت\ إ,ليهم السلح. والرجال% فقتلوهم؛ أ%ل تراه
يقول قبل هذا:

ول يأ}ت1 ع1ي¬ قبل%ها بالذي أ%تت\
به ج.ع\ف%راv، يوم. ال�ض.ي\بات1، ع1ي'ها
أ%ت.ت\هم بع.م\رو، والدeه.ي\م,، وت1س\عة{
وع1ش\رين. أ%ع\دالv، ت.م1يل� أ�ي'ور'ها؟

أ%ي ل تكن هذه ال4ع\دال� الت ح.م.ل%ت\ها الع1ي' من ثياب, الي.من،
ول من حنطة الشام. ومعن ي'د1ل9: ي.ذ}ه.ب' س.نام'ه لث1ق%ل, ح1م\ل1ه.

اللحيان: ز,تe ال�ب\ز. والف%ت'وت. لت.تeه بز.ي\ت{. وز,تe رأ}سي
ورأ}س. فلن{: د.ه.ن\ت'ه بالزيت. واز_تe به: اد_ه.ن\ت'. وز,تe الق%وم.:

حعلت' أ%ديهم الز_يت.. وز.ي_تeهم إ,ذا ز.و_د\ت.هم الزيت.. وزات.
القوم. ي.زيت'هم ز.ي\تاv: أ%طعمهم الزيت.؛ هذه رواية عن اللحيان.

وأ%زات'وا: كث�ر عندهم الزيت'، عنه أ%يضاv، قال: وكذلك كل شيء من هذا إ,ذا أ%ردت
أ%طعمتهم، أ%و وهبت لم، ق�ل}ت.ه: ف%ع.ل}تهم، وإ,ذا أ%ردت. أ%ن� ذلك قد

كث�ر عندهم، قلت.: قد أ%ف}ع.ل�وا.
واز\دات. فلنD إ,ذا اد_ه.ن. بالز_ي\ت1، وهو م'ز\دات¬؛ وتصغيه

بتمامه: م'ز.ي\ت1يت¬.
وجاؤوا ي.س\ت.ز,يتون أ%ي ي.س\ت.و\ه1ب'ون الزيت..

@زأج: التهذيب: شر: ز.أ%ج. بي القوم وز.م.ج. إ,ذا ح.ر_ش..
@زبج: أ%خذ الشيء بز.أ}ب.ج,ه1 وز.أ}م.ج,ه1 أ%ي بميعه إ,ذا أ%خذه كله؛

قال الفارسي: وقد هز، وليس بصحيح، قال: أ%ل ترى إ,ل سيبويه كيف أ%لزم من
قال: إ,ن ال4لف فيه أ%صل لعدم ما يذهب فيه أ%ن يعله كجعفر؟ قال ابن

ال4عراب: المزة فيهما غي أ%صلية.
@زبرج: الز>ب\ر,ج': الو.ش\ي'. والز>ب\ر,ج': الذهب؛ وأ%نشد:

ي.غ\لي الد>ماغ� به ك%غ.ل}ي, الز>ب\ر,ج,
والز>ب\ر,ج: زينة السلح. والز>بر,ج: السحاب الرقيق فيه حرة.

والز>بر,ج: السحاب الن_م1ر' بسواد وحرة ف وجهه؛ قال العجاج:
س.ف}ر. الش_مال, الز>ب\ر,ج, ال�ز.ب\ر.جا



وقيل: هو الفيف الذي ت.س\ف1ر'ه الريح؛ وقيل: هو ال4حر منه؛ وسحاب
م'ز.ب\ر.ج¬. الفراء: الز>ب\ر,ج' السحاب الرقيق؛ قال ال4زهري: وهذا هو

الصواب. والسحاب الن_م1ر': م'خ.ي>لD للمطر، والرقيق ل ماء فيه. وز,ب\ر,ج'
الدنيا: غ�رورها وزينتها. والز>بر,ج': الن_ق}ش'.

وز.ب\ر.ج. الشيء4: ح.س_ن.ه. وكل© شيء ح.س.ن�: ز,ب\ر,ج¬؛ عن ثعلب؛
وأ%نشد:

،Dون.جا ابن' ح.م\راء الع1جان1 ح'و.ي\ر,ث
غ%ل%ي.ان� أ�م> د1ماغ1ه1 كالز>ب\ر,ج,

الوهري: الز>ب\ر,ج'، بالكسر: الزينة من و.ش\ي� أ%و جوهر ونو ذلك:
يقال: ز,ب\ر,ج¬ م'ز.ب\ر.ج¬ أ%ي مزي_ن؛ وف حديث علي، عليه السلم: ح.ل1ي.ت1

الدنيا ف أ%عينهم و.راق%ه'م\ ز,ب\ر,ج'ها.
@زبردج: الز_ب.ر\ج.د' والز_ب.ر\د.ج': الزeم'رeذ�؛ قال ابن جن: إ,نا

جاء الز_ب.ر\د.ج مقلوباv ف ضرورة شعر، وذلك ف القافية خاصة، وذلك
ل4ن العرب ل تقلب الماسي.

@زجج: الزeجe: ز'جe الرeم\ح, والس_هم. ابن سيده: الزeجe الديدة
eجeي'ر.ك�ب' عالي.ت.ه؛ والز �الت ت'ر.ك�ب' ف أ%سفل الرمح، والس>نان

ت'ر\ك%ز' به الرeم\ح ف ال4رض، والس>نان� ي'ط}ع.ن' به، والمع
أ%ز\جاج¬ وأ%ز,ج_ةD وز,جاج¬ وز,ج.ج.ةD. الوهري: جع ز'ج� الرمح ز,جاج¬،

بالكسر، ل غي؛ وف الصحاح: ول تقل أ%ز,ج_ة.
وأ%ز.ج_ الرeم\ح. وز.ج_ج.ه وز.ج_اه، على البدل: رك�ب. فيه الزeج_

وأ%ز\ج.ج\ت'ه، فهو م'ز.جÒ؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر�:
أ%ص.م_ ر'د.ي\ن,ي�اv، كأ%ن� ك�ع'وب.ه'

ن.وى الق%ض\ب,، ع.ر_اضاv م'ز.ج�اv م'ن.ص_ل
قال ابن ال4عراب: ويقال أ%ز.ج_ه' إ,ذا أ%زال منه الزeج_؛ وروي عنه

أ%يضاv أ%نه قال: أ%ز\ج.ج\ت' الرeمح جعلت له ز'ج�اv، ون.ص.ل}ت'ه: جعلت
له ن.ص\لv، وأ%ن\ص.ل}ت'ه: نزعت ن.ص\ل%ه؛ قال: ول يقال أ%ز\ج.ج\ت'ه إ,ذا

نزعت ز'ج_ه؛ قال: ويقال لن.ص\ل الس_ه\م ز'جÒ؛ قال زهي:
وم.ن\ ي.ع\ص, أ%طراف. الز>جاج, ، فإ,نه

ي'ط1يع' الع.وال، ر'كYب.ت\ كل� ل%ه\ذ%م,
قال ابن السكيت: يقول: من عصى ال4مر الصغي صار إ,ل ال4مر الكبي؛



وقال أ%بو عبيدة: هذا م.ث%لD. يقول: إ,ن الزج ليس يطعن به، إ,نا الطعن
بالسنان، فمن أ%ب الصلح، وهو الزجe الذي ل طعن به، أ�عطي العوال، وهي

الت با الطعن. قال: وم.ثل العرب: الط�ع\ن' ي.ظ}أ%ر' أ%ي ي.ع\ط1ف' على
الصلح. قال خالد بن كلثوم: كانوا يستقبلون أ%عداءهم إ,ذا أ%رادوا الصلح

بأ%زجة الرماح؛ فإ,ذا أ%جابوا إ,ل الصلح، وإ,ل قلبوا ال4سنة
:vه ز.ج�اeوقاتلوهم.ابن ال4عراب: ز.ج_ إ,ذا طعن بالع.ج.ل%ة1. وز.ج_ه ي.ز'ج

طعنه بالزeج> ورماه به، فهو م.ز\ج'وج.
والز>جاج': ال4نياب. وز,جاج' الفحل: أ%نيابه؛ وأ%نشد:

لاز,جاج¬ ول%هاة فار,ض'
وز'جe ال1ر\ف%ق,: ط%ر.ف�ه الد_د'، كله على التشبيه. ال4صمعي:

الزeجe طرف الرفق الد�د وإ,برة الذراع الت ي.ذ}ر.ع' الذارع من
.Òبكسر اليم: رمح مصي كال1ز\راق, ف أ%سفله ز'ج ،eعندها.وال1ز.ج
وز.ج_ بالشيء من يده ي.ز'جe ز.ج�اv: رمى به. والز_جe: رميك بالشيء

ت.ز'جe به عن نفسك.
والزeج'ج': ال1راب' ال�ن.ص_ل%ة. والزeج'ج' أ%يضاv: المي

.�ال�ق}ت.ت1ل%ة
والز_ج_اج.ة�: الست، ل4نا ت.ز'جe بالض_ر\ط1 والزبل. وز.ج_

الظل1يم' برجله ز.ج�اv: عدا فرمى با. وظليم أ%ز.جe: ي.زeجe برجليه؛ ويقال
للظليم إ,ذا ع.دا: ز.ج_ برجليه. والز_ج.ج' ف النعامة: طول� ساقيها
وتباعد خ.ط}وها؛ يقال: ظ%ل1يم أ%ز.جe ورجل أ%ز.جe طويل الساقي.

:eجeوالز .eجeمن النعام: الذي فوق عينه ريش أ%بيض، والمع الز eوال4ز.ج
النعام، الواحدة ز.ج_اء�، وأ%ز.جe للذكر، وهو البعيد ال%ط}و,؛ قال

لبيد:ي.ط}ر'د' الزeج_، ي'بار,ي ظ1ل�ه'
ب,أ%س1يل� كالس>نان1 ال�ن\ت.خ.ل}

يقول: رأ}س هذا الفرس مع رأ}س الزeج> يباريه بد>ه. والزeج ههنا:
السنان. بأ%س1يل: بد طويل. وظ%ل1يم¬ أ%ز.جe: بعيد' ال%ط}و,. ونعامة

ز.ج_اء�؛ قال ذو الرمة يصف ناقة:
ج'مال1ي_ةD ح.ر\ف¬ س.ناد¬، ي.ش'ل©ها

و.ظ1يف¬ أ%ز.جe ال%ط}و,، ظ%م\آن� س.ه\و.ق'
ج'مالي_ةD أ%ي عظيمة اللق كأ%نا جل. وح.ر\ف¬: قوية. وس.ناد:



م'ش\ر,ف%ة. وأ%ز.جe الطو,: واسعه. والوظيف: عظم الساق. والس_ه\و.ق': الطويل.
وي.ش'ل©ها: يطردها. والز_ج.ج' ف ال3بل: ر.و.ح¬ ف الرجلي وتنيب.

والز_ج.ج': ر,ق�ة م.ح.طY الاجبي ود1ق�ت'ه'ما وطولما وس'ب'وغ�هما
واس\ت1ق}واس'ه'ما؛ وقيل: الز_ج.ج' د1ق�ة ف الاجبي وط�ولD؛ والرجل

أ%ز.جe، وحاجب أ%ز.جe وم'ز.ج_ج¬.
وز.ج_ج.ت1 الرأ%ة� حاجبها بال1ز.ج>: دققته وطو�لته؛ وقيل: أ%طالته

بال3ثد؛ وقوله:
،vإ,ذا ما الغانيات ب.ر.ز\ن% ي.و\ما
وز.ج_ج\ن. الواجب. والع'يونا

إ,نا أ%راد: وكحلن العيون%؛ كما قال:
ش.ر�اب' أ%ل}بان{ وت.م\ر� وأ%ق1ط}

أ%راد: وآكل تر� وأ%ق1ط، ومثله كثي؛ وقال الشاعر:
،vباردا éوماء vع.ل%ف}ت'ها ت1ب\نا

حت ش.ت.ت\، ه.م_ال%ةv، ع.ي\ناها
أ%ي وسقيتها ماءé بارداv. يريد أ%ن ما جاء من هذا فإ,نا ييء على

إ,ضمار فعل آخر يصح العن عليه؛ ومثله قول الخر:
يا ل%ي\ت. ز.و\ج.ك1، قد غ%دا

م'ت.ق%لYداv س.ي\فاv ور'م\حا%
تقديره: وحاملv رماv؛ قال ابن بري: ذكر الوهري عجز بيت على: زججت

الرأ%ة حاجبيها، وهو:
وز.ج_ج\ن. الواجب. والعيونا

قال: هو للراعي وصوابه ي'ز.ج>ج\ن.؛ وصدره:
وه1ز_ة1 ن,س\و.ة{ م1ن\ ح.ي> ص1د\ق�،
ي'ز.ج>ج\ن. الواجب. والع'يونا

وبعده:
أ%ن.خ\ن. ج,مال%ه'ن_ بذات1 غ1س\ل�،
س.راة% الي.و\م,، ي.م\ه.د\ن% الك�د'ونا

ذات غ1س\ل: موضع. وي.م\ه.د\ن%: يوطئن. والكدون: جع ك1د\ن{، وهو ما
توطئ به الرأ%ة مركبها من كساء ونوه.

وف صفة النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ز.جe الواجب؛ الز_ج.ج':



ت.ق%وeس¬ ف الناصية مع طول ف طرفه وامتداد{. وال1ز.ج_ة�: ما ي'ز.ج_ج' به
الاجب'. وال4ز.جe: الاجب'، اسم له ف لغة أ%هل اليمن.

وف حديث الذي استسلف أ%لف دينار ف بن إ,سرائيل: فأ%خذ خشبة فنقرها
وأ%دخل فيها أ%لف دينار وصحيفة، ث ز.ج_ج. م.و\ض1ع.ها أ%ي س.و_ى موضع

الن_ق}ر, وأ%صلحه؛ م1ن تزجيج الواجب، وهو حذف زوائد الشعر؛ قال ابن
ال4ثي: ويتمل أ%ن يكون مأ}خوذاv من الزeج> النصل، وهو أ%ن يكون الن_ق}ر'
ف طرف الشبة، فترك فيه ز'ج�اv ليمسكه ويفظ ما ف جوفه. واز\د.ج_

النبت': اش\ت.د_ت\ خ'صاص'ه. وف حديث عائشة قالت: صلى النب، صلى ال عليه
وسلم، ليلةv ف رمضان فتحد�ثوا بذلك فأ%مسى السجد من الليلة القبلة
زاج�اv؛ قال ابن ال4ثي: قال الرمي أ%ظنه جأ}زاv أ%ي غاص�اv بالناس، فقلب،

من قولم: ج.ئ1ز. بالشراب ج.أ%زاv إ,ذا غ�ص_ به؛ قال أ%بو موسى: ويتمل
أ%ن يكون راج�اv، بالراء؛ أ%راد أ%ن� له ر.ج_ةv من كثرة الناس.

،Dجاج' والز_جاج' والز>جاج': القوارير، والواحدة من ذلك ز'جاج.ةeوالز
.�بالاء، وأ%قلها الكسر. الليث: والزeجاج.ة� ف قوله تعال: الق1ن\ديل

وأ%جاد الز>جاج: بالص_م_ان؛ ذكره ذو الرمة:
vف%ظ%ل�ت\، بأ%ج\ماد1 الز>جاج,، س.واخ1طا

ص1ياماv، ت'غ.ن>ي، ت.ح\ت.ه'ن_، الصفائح'
يعن المي س.خ1طت على مرتعها ليبسه. أ%بو عبيدة: يقال للق%د.ح,:

ز'جاج.ة، مضمومة ال4ول، وإ,ن شئت مكسورة، وإ,ن شئت مفتوحة، وجعها ز,جاج¬
وز'جاج وز.جاج¬.

والز_ج_اج': صانع الزeجاج، وحرفته الز>جاج.ة�؛ قال ابن سيده:
وأ�راها ع1راق1ي_ة.

وف الديث ذكر ز'ج> لو.ة%، وهو بضم الزاي وتشديد اليم: موضع
ن.ج\د1يÒ بعث إ,ليه رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الضحاك. بن سفيان يدعو

أ%هله إ,ل ال3سلم.
وز'جÒ أ%يضاv: ماء� أ%قطعه رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الع.د_اء4

بن خالد.
@زرج: الز_ر\ج': ج.ل%ب.ة� اليل وأ%صواتا؛ قال ال4زهري: ول أ%عرفه.

وز.ر.ج.ه بالرمح ي.ز\ر'ج'ه ز.ر\جاv: ز.ج_ه؛ قال ابن دريد: وليس باللغة
العالية. وذكر ال4زهري ف هذه الترجة: الز_ر\ج'ون المر، وسيأ}ت ذكره



مستوفvى ف ترجة زرجن.
@زرنج: ز.ر.ن\ج': ك�ور.ةD أ%و مدينة معروفة؛ قال ابن' الرeق%ي_ات1:

ج.ل%ب'وا ال%ي\ل% من\ ت1هام.ة%، حت
و.ر.د.ت\ خ.ي\ل�ه'م\ ق�ص'ور. ز.ر.ن\ج,

@زعج: ال3ز\عاج': نقيض' القرار؛ تقول أ%ز\ع.ج\ت'ه من بلده فشخص،
وان\ز.ع.ج قليلv؛ قال: ولو قيل ان\ز.ع.ج. واز\د.ع.ج. لكان قياساv، ول يقولون

أ%ز\ع.ج\ت'ه فز.ع.ج؛ والسم: الز_ع.ج'؛ قال ابن دريد: يقال زعجه
وأ%زعجه إ,ذا أ%قلقه.

والز_ع.ج': الق%ل%ق'. وقد أ%ز\ع.ج.ه ال4مر إ,ذا أ%قلقه. وف حديث
أ%نس: رأ%يت عمر ي'ز\ع1ج' أ%با بكر، رضي ال عنهم، إ,ز\عاجاv يوم

الس_ق1يف%ة1 أ%ي ي'قيمه ول يدعه يستقر� حت بايعه. وف حديث عبد ال بن مسعود:
ال%ل1ف' ي'ز\ع1ج' الس>ل}ع.ة% وي.م\ح.ق' الب.ر.ك%ة%؛ قال ال4زهري: فسره،

فقال: ي'زع1ج الس>ل}ع.ة يطها؛ وقال ابن ال4ثي: أ%ي ي'ن.فYق�ها
ويرجها من يد صاحبها وي'ق}ل1ق�ها.

وال1ز\عاج': الرأ%ة الت ل تستقر� ف مكان.
@

زعبج: الز_ع\ب.ج' 
(* قوله «الزعبج» كجعفر وزبرج كما ف القاموس.):

الغ.ي\م' ال4بيض'، قاله ال4زهري؛ وقال ابن سيده: الز_ع\ب.ج' سحاب رقيق
وليس ب,ث%ب.ت{؛ قال ال4زهري: والز_ع\ب.ج' الزيتون.

@زعلج: الز_ع\ل%ج.ة�: سوء ال�ل�ق.
@زغنج: الز_غ}ن.ج 

(* قوله «الزغنج» كذا بالصل بالنون بعد الغي
العجمة، وف القاموس بالباء الوحدة بدل النون، كما نبه على ذلك شارحه.): ثر

eالع'ت\م, وهو زيتون البال، وهو مثل النبق الصغار، يكون أ%خضر ث يبيض
ث يسودe فيحلو ف مرارة، وع.ج.م.ت'ه مثل ع.ج.م.ة1 النبق، يؤكل ويطبخ

ويصفى ماؤه حت يكون ر'بìا ك%ر'ب> الع1ن.ب.
�@زل: الز_ل}ج' والز_ل%جان�: س.ي\ر¬ ل%ي>ن¬. والز_ل}ج': السeر\ع.ة

ف الشي وغيه؛ ز.ل%ج. ي.ز\ل1ج' 
vقوله «زل يزل» بابه ضرب خلفا *)



لقتضى اطلق القاموس.) ز.ل}جاv وز.ل%جاناv وز.ل1يجاv، وان\ز.ل%ج.؛ وأ%نشد
ال4زهري:

وكم ه.ج.ع.ت\، وما أ%ط}ل%ق}ت' عنها
وكم ز.ل%ج.ت\، وظ1ل© الل�يل, د.ان

وناقة ز.ل%ج.ى وز.لوج¬: سريعة ف السي؛ وقيل: سريعة الف%راغ, عند
ال%ل}ب,.

والز_ل1يج.ة�: الناقة السريعة. الليث: الز_ل%ج' سرعة ذهاب الشي
ومضيه.يقال: ز.ل%ج.ت1 الناقة� ت.ز\ل1ج' ز.ل}جاv إ,ذا مضت مسرعة كأ%نا ل

تر�ك قوائمها من سرعتها؛ وأ%ما قول ذي الرم�ة:
حت إ,ذا ز.ل%ج.ت\ عن كلY ح.ن\ج.ر.ة{

إ,ل الغ.ل1يل,، ول ي.ق}ص.ع\ن.ه'، ن'غ.ب'
فإ,نه أ%راد: اندرت ف حناجرها مسرعة لشدة عطشها. اللحيان: س1ر\نا

ع.ق%ب.ةv ز.لوجاv وز.لوقاv أ%ي بعيدة طويلة. والز_ل%جان�: التقدم ف السرعة
وكذلك الز_ب.جان�. ومكان ز.ل}ج¬ وز.ل1يج¬ أ%ي د.ح\ض¬. أ%بو زيد:

ز.ل%ج.ت\ ر,ج\ل�ه وز.ب.ج.ت\؛ وأ%نشد:
قام عن م.ر\ت.ب.ة{ ز.ل}ج� ف%ز.ل9

وم.ر_ ي.ز\ل1ج'، بالكسر، ز.ل}جاv وز.ل1يجاv إ,ذا خف على ال4رض.
وق1د\ح¬ ز.لوج¬: سريع النزلج من القوس؛ قال:

ف%ق1د\ح'ه ز.ج\لD ز.لوج
والز>لج' وال1ز\لج': مغلق الباب، س>ي بذلك لسرعة انزلجه. وقد

أ%ز\ل%ج\ت' الباب. أ%ي أ%غلقته. وال1ز\لج': ال1غ\لق إ,ل� أ%نه ينفتح
باليد، والغلق ل يفتح إ,ل بالفتاح. غيه: ال1ز\لج': كهيئة الغلق
ول ينغلق، وانه يغلق به الباب. ابن شيل: م.زال1يج' أ%هل البصرة، إ,ذا

خرجت الرأ%ة من بيتها ول يكن فيه راقب تثق به خرجت فرد�ت بابا، ولا
مفتاح أ%ع\ق%ف' مثل مفاتيح الزاليج من حديد، وف الباب ث%ق}ب¬ فتزل فيه

الفتاح فتغلق به بابا. وقد ز.ل%ج.ت\ بابا ز.ل}جاv إ,ذا أ%غلقته
بالزلج.

ومكان ز.ل}ج¬ وز.ل%ج¬ أ%يضاv، بالتحريك، أ%ي ز.ل%ق¬. والت_ز.ل©ج':
التزل©ق'. ابن ال4ثي ف ترجة زل، بالاء العجمة: ف حديث الارب�

الذي أ%راد أ%ن ي.ف}ت1ك. بالنب، صلى ال عليه وسلم، قال الطاب: رواه



بعضهم فز.ل%ج. بي كتفيه، يعن باليم، قال: وهو غلط.
والسهم ي.ز\ل1ج' على وجه ال4رض ويضي م.ضاءé ز.ل}جاv، فإ,ذا وقع السهم

بال4رض ول يقصد إ,ل الر_م1ي_ة1، قلت: أ%ز\ل%ج\ت. السهم يا هذا.
وز.ل%ج. السهم' ي.ز\ل1ج' ز'لوجاv وز.ل1يجاv: وقع على وجه ال4رض، ول يقصد

الر_م1ي_ة%؛ قال ج.ن\د.ل� بن ال�ث%ن_ى:
م'ر'وق ن.ب\ل, الغ.ر.ض, الز_وال1ج,

وسهم ز.ل}ج¬: كأ%نه وصف بالصدر، وقد أ%ز\ل%ج\ت'ه. قال أ%بو اليثم:
vالز_ال1ج' من السهام إ,ذا رماه الرامي فقصر عن ال%دف، وأ%صاب صخرة إ,صابة

ص'ل}ب.ةv، فاستقل� من إ,صابة الصخرة إ,ياه، فقوي وارتفع إ,ل
الق1ر\طاس,، فهو ل ي'ع.دe م'ق%ر\ط1ساv، فيقال لصاحبه ال1ت\ن,ي>: ل خي ف سهم

ز.ل}ج� وسهم زال1ج¬: ي.ت.ز.ل�ج' عن القوس؛ وف نسخة: ي.ن\ز.ل1ج' عن
القوس.

وال1ز\لج' من النساء: الر_س\حاء�.
وال�ز.ل�ج': البخيل. وال�ز.ل�ج' من الع.ي\ش: ال�داف%ع'

بالب'ل}غ.ة1؛ قال ذو الرمة:
عت\ق' الن_جاء3، وع.ي\ش¬ فيه ت.ز\ل1يج'

وال�ز.ل�ج': الدeون من كل شيء. وح'بÒ م'ز.ل�ج¬: فيه تغرير؛ وقال
مليح:

وقالت: أ%ل قد طال% ما قد غ%ر.ر\ت.نا
ب,خ.د\ع�، وهذا م1ن\ك. ح'بÒ م'ز.ل�ج'

وال�ز.ل�ج': الذي ليس بتام> ال%ز\م,؛ قال:
م.خار,م' الليل, ل%ه'ن_ ب.ه\ر.ج'،

حي. ي.نام' الو.ر.ع' ال�ز.ل�ج'
وقيل: هو الناقص' الدeون� الضعيف'؛ وقيل: هو الناقص ال%ل}ق,؛ وقيل:

ال�ز.ل�ج' ال�ل}ز.ق' بالقوم وليس منهم؛ وقيل: الد_ع1يe. وع.طاء#
م'ز.ل�ج¬: م'د.ب_ق¬ ل ي.ت1م_. وكل ما ل تبالغ فيه ول تكمه، فهو

م'ز.ل�ج¬. وعطاء م'ز.ل�ج¬ أ%ي و.ت1ح¬ قليل.
وز.ل%ج. فلن كلمه ت.ز\ل1يجاv إ,ذا أ%خرجه وس.ي_ر.ه'؛ وقال ابن مقبل:

وصال1ح.ة1 الع.ه\د1 ز.ل�ج\ت'ها
ل1واع1ي الف�ؤ.اد1، ح.ف1يظ1 ال�ذ�ن}



يعن قصيدة أ%و خطبة.
وت.ز.ل�ج. النبيذ% والشراب.: أ%ل%ح_ ف شربه؛ عن اللحيان،

ك%ت.س.ل�ج.ه.
vمن كل شيء. وتركت فلنا vشديدا vوالز_ال1ج': الذي يشرب شربا

ي.ت.ز.ل�ج' النبيذ أ%ي ي'ل1حe ف شربه. والز_ال1ج': الناجي من الغ.م.رات1؛ يقال
.vز.ل%ج. ي.ز\ل1ج' فيهما جيعا

ابن ال4عراب: الزeل�ج' الس>راح' من جيع اليوان. والزeل�ج':
الصeخ'ور' ال�ل}س'.

@زمج: ز.م.ج. ق1ر\ب.ت.ه وس1قاء4ه ز.م\جاv إ,ذا مل4ها، لغة ف ج.ز.م.ها؛
قال ابن سيجه: وزعم يعقوب أ%نه مقلوب، والصدر يأ}ب ذلك. وز.م.ج.

الرجل� ز.م\جاv: دخل على القوم بغي دعوة فأ%كل؛ ابن ال4عراب: ز.م.ج. على
القوم ود.م.ق. ود.م.ر.، بعن واحد. والز_م.ج'، بالتحريك: الغ.ض.ب'، وقد

ز.م1ج.، بالكسر.
ال4صمعي: قال سعت رجلv من أ%ش\ج.ع. يقول: ما ل أ%راك م'ز\م.ئ1ج�اv؟

أ%ي غ%ض\ب.ان%.
والز>م1ج_ى: م.ن\ب,ت' ذنب الطائر مثل الز>م1ك�ى. والزeم_ج': طائر

دون الع'قاب يصاد به؛ وقيل: هو ذكر الع1ق}بان1، وقد يقال: ز'م_ج.ةD؛ قال
ابن سيده: زعم الفارسي عن أ%ب حات أ%نه معر_ب، قال: وذكر سيبويه

الز_م_ج. ف الصفات، ول يفسره السياف؛ قال: وال4عرف أ%نه الزeم_ح'،
بالاء. والزeم_ج'، مثل ال�ر_د1: اسم طي يقال له بالفارسية 

(* قوله
«يقال له بالفارسية إل» هذه عبارة الوهري، ولكونه وهم ف فارسيته أ%تى

بعبارة التهذيب الت هي الصواب، وذلك لن ده معناها عشرة وهو ل يوافق
قولم: وترجته أ%نه إل. ودو معناها اثنان وهو الوافق كما أفاده شارح

القاموس.): د.ه\ ب,راد.ران}. التهذيب: الزeم_ج' طائر دون العقاب ف
ق1م_ت1ه1 ح'م\رةD غالبة، تسميه العجم دوب,راد.ران}، وترجته أ%نه إ,ذا عجز عن

صيده أ%عانه أ%خوه على أ%خذه. ابن سيده: يقال: رجل ز'م_ج¬ وز'ماج¬، وهو
الفيف الر>ج\ل%ي\ن,. وجاءن القوم ب,ز.أ}م.ج,هم\، مهموز، أ%ي بأ%جعهم.

وأ%خذ الشيء4 ب,ز.أ}م.ج,ه وز.أ}ب.ج,ه1 وز.أ}ب.ر,ه1 إ,ذا أ%خذه كله، ول
يدع منه شيئاv؛ وحكاه سيبويه غي مهموز عند ذكر العال والناصر وقد هزا؛



وقيل: المزة فيهما أ%صلية.
واز\م.أ%ج_ت1 الرeط%ب.ة�: انتفخت من ح.ر¼ أ%و ندÝى أ%و انتهاء؛ عن

الجري.
شر: ز.أ%ج. بي القوم وز.م.ج. إ,ذا ح.ر_ش..

@زنج: الز>ن\ج' والز_ن\ج'، لغتان: ج,يلD من السeودان1 وهم الزeن'وج'،
واحدهم ز,ن\ج,يÒ وز.ن\ج,يÒ؛ حكاه ابن السكيت وأ%بو عبيد مثل ر'وم1ي¼

ور'وم� وفار,س1ي¼ وف�ر\س�، ل4ن ياء الن_سب عديلة هاء التأ}نيث ف
السقوط؛ قال ابن سيده: فأ%ما قوله:

ت.ر.اط�ن الز>نج, ب,ز.ج\ل, ال4ز\ن'ج,
فزعم الفارسي أ%نه ك�سر على إ,رادة الطوائف وال4ب\ط�ن,. ويقال ف
النداء: يا ز.ن.اج, للز>ن\ج,ي>، صرح الفارسي بفتح أ%وله وكسر آخره.

والز_ن.ج': ش1د_ة� العطش. وزن,ج.ت ال3بل ز.ن.جاv: ع.ط1ش.ت\ مرة بعد
مرة فضاقت بطونا؛ وكذلك زن,ج الرجل� من ترك الشرب؛ عن كراع. التهذيب:

ز.ن,ج. ز.ن.جاv وص.ر_ ص.ريراv وص.ر,ي. وص.د1ي.، بعن واحد.
أ%بو عمرو: الز>ن.اج' ال�كاف%أ%ة� بي أ%و شر. ابن بزرج: الز_ن.ج'

وال%ج.ز' واحد.
يقال: ح.ج,ز. الرجل� وز.ن,ج.، وهو أ%ن ت.ق%ب_ض. أ%معاء الرجل ومصارينه

من الظمإ,، فل يستطيع أ%ن يكثر الشرب أ%و الطعم. ابن ال4ثي: وف حديث
زياد: قال عبد الرحن بن السائب: ف%ز.ن.ج. شيء# أ%ق}ب.ل� طويل� الع'ن'ق,،

فقلت: ما أ%نت؟ فقال: أ%نا الن_ق�اد ذ�و الر_ق%ب.ة1؛ قال: ل أ%دري
ما ز.ن.ج.، لعله بالاء؛ والز_ن\ح': الدفع كأ%نه يريد هجوم هذا الشخص

وإ,قباله؛ قال: ويتمل أ%ن يكون ز.ل%ج.، باللم، وهو سرعة ذهاب الشيء ومضيه،
وقيل: هو بالاء بعن س.ن.ح. وع.ر.ض..

وت.ز.ن_ج. علي_ فلنD: ت.طاو.ل%.
@زنفلج: الز_ن\ف%ل1يج.ة� والز>ن\ف1ل1يج.ة�: الك1ن\ف'. الوهري:

والز>ن\ف1يل%ج.ة�، بكسر الزاي والفاء وفتح اللم: شبيه بالك1ن\ف1؛ قال: وهو
معر_ب، وأ%صله بالفارسية: ز,ين ب,يل%ه\، فإ,ن قدمت اللم على الياء كسرتا

وفتحت ما قبلها، فقلت: الز_ن\ف%ل1يج.ة.
@زهرج: التهذيب: ف ترجة سهج من أ%بيات:

ت.س\م.ع' للجن> با ز.ه.ارجا



يعن حكاية ع.ز,يف1 الن.
@زهلج: التهذيب ف النوادر: ز.ه\ل%ج. له الديث% وز.ه\ل%ق%ه' وز.ه\م.ج.ه.
@زهج: التهذيب ف النوادر: ز.ه\ل%ج. له الديث وز.ه\ل%ق%ه وز.ه\م.ج.ه.

@زوج: الز_و\ج': خلف الف%ر\د1. يقال: ز.و\ج¬ أ%و ف%ر\د¬، كما يقال:
خ.ساv أ%و ز.كاv، أ%و ش.ف}ع¬ أ%و و,ت\ر¬؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة

الس_ع\د1يe:ما ز,ل}ن. ي.ن\س'ب\ن.، و.ه\ناv، كل� صاد1ق%ة{،
بات.ت\ ت'باش1ر' ع'ر\ماv غي أ%ز\و.اج,

ل4ن ب.ي\ض. الق%ط%ا ل يكون إ,ل� و,ت\راv. وقال تعال: وأ%نبتنا فيها
من كل زوج� ب.هيج؛ وكل واحد منهما أ%يضاv يسمى ز.و\جاv، ويقال: ها
ز.و\جان للثني وها ز.و\ج¬، كما يقال: ها س1ي_ان1 وها س.واء#؛ ابن سيده:

الز_و\ج' الف%ر\د' الذي له ق%ر,ين¬. والزوج: الثنان. وعنده ز.و\ج.ا
ن,عال� وزوجا حام؛ يعن ذكرين أ%و أ�نثيي، وقيل: يعن ذكراv وأ�نثى. ول

يقال: زوج حام ل4ن الزوج هنا هو الفرد، وقد أ�ولعت به العامة. قال أ%بو
بكر: العامة تطئ فتظن أ%ن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب العرب، إ,ذ

كانوا ل يتكلمون بالز_و\ج, م'و.ح_داv ف مثل قولم ز.و\ج' ح.مام�،
ولكنهم يثنونه فيقولون: عندي زوجان من المام، يعنون ذكراv وأ�نثى، وعندي

زوجان من الفاف يعنون اليمي والشمال، ويوقعون الزوجي على النسي
الختلفي نو ال4سود وال4بيض واللو والامض. قال ابن سيده: ويدل على أ%ن

الزوجي ف كلم العرب اثنان قول ال عز وجل: وأ%نه خ.ل%ق. الز_و\ج.ي\ن,
الذ�ك%ر. وال�نثى؛ فكل واحد منهما كما ترى زوج، ذكراv كان أ%و أ�نثى.
وقال ال تعال: فاس\ل�ك\ فيها من كلð ز.و\ج.ي\ن اثني. وكان السن يقول

ف قوله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجي؛ قال: السماء ز.و\ج، وال4رض
زوج، والشتاء زوج، والصيف زوج، والليل زوج، والنهار زوج، ويمع الزوج

أ%ز\و.اجاv وأ%ز.او,يج.؛ وقد از\د.و.ج.ت1 الطي: اف}ت1عالD منه؛ وقوله تعال:
ثانية% أ%ز\و.اج�؛ أ%راد ثانية أ%فراد، دل على ذلك؛ قال: ول تقول

للواحد من الطي ز.و\ج¬، كما تقول للثني زوجان، بل يقولون للذكر فرد
ولل�نثى ف%ر\د.ةD؛ قال الطرماح:
،vخ.ر.ج\ن. اث}ن.ت.ي\ن, واث}ن.ت.ي\ن, وف%ر\د.ة
يناد'ون% ت.غ\ل1يساv س1مال% ال%د.اه1ن,

وتسمي العرب، ف غي هذا، الثني ز.كاv، والواحد. خ.ساv؛ والفتعال من



هذا الباب: از\د.و.ج. الطي' از\دواجاv، فهي م'ز\دو,ج.ةD. وف حديث أ%ب
ذر: أ%نه سع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يقول: من أ%نفق ز.و\ج.ي\ن,

من ماله ف سبيل ال اب\ت.د.ر.ت\ه ح.ج.ب.ة النة؛ قلت: وما زوجان من
ماله؟ قال: عبدان أ%و فر.سان أ%و بعيان من إ,بله، وكان السن يقول: دينارين

ودرهي وعبدين واثني من كل شيء�. وقال ابن شيل: الزوج اثنان، كل©
اثني ز.و\ج¬؛ قال: واشتريت ز.و\ج.ي من خفاف أ%ي أ%ربعة؛ قال ال4زهري:

وأ%نكر النحويون ما قال، والز_وج' الف%ر\د' عندهم. ويقال للرجل والرأ%ة:
الزوجان. قال ال تعال: ثانية أ%زواج؛ يريد ثانية أ%فراد؛ وقال:

اح\م1ل} فيها من كلð ز.و\ج.ي\ن, اث}ن.ي\ن,؛ قال: وهذا هو الصواب. يقال
للمرأ%ة: إ,نا لكثية ال4ز\واج والز_و.ج.ة1؛ وال4صل ف الز_و\ج,

الص>ن\ف' والن_و\ع' من كل شيء. وكل شيئي مقترني، شكلي كانا أ%و نقيضي، فهما
زوجان؛ وكل© واحد منهما زوج. يريد ف الديث: من أ%نفق صنفي من ماله
ف سبيل ال، وجعله الزمشري من حديث أ%ب ذر قال: وهو من كلم النب،

صلى ال عليه وسلم، وروى مثله أ%بو هريرة عنه.
وزوج الرأ%ة: بعلها. وزوج الرجل: امرأ%ته؛ ابن سيده: والرجل زوج

الرأ%ة، وهي زوجه وزوجته، وأ%باها ال4صمعي بالاء. وزعم الكسائي عن القاسم بن
م.ع\ن� أ%نه سع من أ%ز\د1ش.ن'وء4ة% بغي هاء، والكلم بالاء، أ%ل ترى

أ%ن القرآن جاء بالتذكي: اسكن أ%نت وزوجك النة؟ هذا كل©ه قول
اللحيان. قال بعض النحويي: أ%ما الزوج فأ%هل الجاز يضعونه للمذكر والؤ.نث
وضعاv واحداv، تقول الرأ%ة: هذا زوجي، ويقول الرجل: هذه زوجي. قال ال عز

وجل: اس\ك�ن\ أ%نت. وز.و\ج'ك النة% وأ%م\س3ك\ عليك ز.و\ج.ك.؛ وقال:
:vوإ,ن أ%ردت استبدال زوج� مكان زوج؛ أ%ي امرأ%ة مكان امرأ%ة. ويقال أ%يضا

هي زوجته؛ قال الشاعر:
يا صاح,، ب.لYغ ذ%و,ي الز_و\جات1 ك�ل�ه'م':

أ%ن} ليس وص\لD، إ,ذا ان\ح.ل�ت\ ع'ر.ى الذ�ن.ب,
وبنو تيم يقولون: هي زوجته، وأ%ب ال4صمعي فقال: زوج ل غي، واحتج

بقول ال عز وجل: اسكن أنت وزوجك النة؛ فقيل له: نعم، كذلك قال ال
تعال، فهل قال عز وجل: ل يقال زوجة؟ وكانت من ال4صمعي ف هذا شد_ة وعسر.

وزعم بعضهم أ%نه إ,نا ترك تفسي القرآن ل4ن أ%با عبيدة سبقه بالاز
إ,ليه، وتظاهر أ%يضاv بترك تفسي الديث وذكر ال4نواء؛ وقال الفرزدق:



وإ,ن� الذي ي.سع.ى ي'ح.ر>ش' ز.و\ج.ت1ي،
ك%س.اع� إ,ل أ�س\د1 الش_ر.ى ي.س\ت.ب,يل�ها

وقال الوهري أ%يضاv: هي زوجته، واحتاج ببيت الفرزدق. وسئل ابن مسعود،
رضي ال عنه، عن المل من قوله تعال: حت ي.ل1ج. ال%م.ل� ف س.م>

ال1ياط1؛ فقال: هو زوج الناقة؛ وجع الزوج أ%زواج وز,و.ج.ةD، قال ال
تعال: يا أ%يها النب قل ل4زواجك. وقد ت.ز.و_ج امرأ%ة وز.و_ج.ه' إ,ياها

وبا، وأ%ب بعضهم تعديتها بالباء. وف التهذيب: وتقول العرب: زو_جته
امرأ%ة. وتزو�جت امرأ%ة. وليس من كلمهم: تزو_جت بامرأ%ة، ول زو_ج\ت' منه

امرأ%ةv. قال: وقال ال تعال: وزو_جناهم بور عي، أ%ي قرن_اهم بن،
من قوله تعال: اح\ش'ر'وا الذين ظلموا وأ%زواج.هم، أ%ي وق�ر.ناءهم. وقال

الفراء: ت.زوجت بامرأ%ة، لغة ف أ%زد شنوءة. وت.ز.و_ج. ف بن فلن:
ن.ك%ح. فيهم.

وت.ز.اوج. القوم' واز\د.و.ج'وا: ت.ز.و_ج. بعضهم بعضاv؛ صحت ف
از\د.و.ج'وا لكونا ف معن ت.زاوج'وا.

�وامرأ%ة م1ز\و.اج¬: كثية التزو�ج والتزاو'ج؛ قال: وال�زاو.ج.ة
والز\د1واج'، بعن. واز\د.و.ج. الكلم' وت.ز.او.ج.: أ%شبه بعضه بعضاv ف

السجع أ%و الوزن، أ%و كان ل3حدى القضيتي تعلق بال�خرى. وز.و_ج الشيء4
بالشيء، وز.و_جه إ,ليه: ق%ر.ن.ه'. وف التنزيل: وزو�جناهم بور عي؛ أ%ي

قرناهم؛ وأ%نشد ثعلب:
ول ي.ل}ب.ث� الف1ت\يان� أ%ن} ي.ت.ف%ر_ق�وا،

إ,ذا ل ي'ز.و_ج\ ر'وح' ش.ك}ل� إ,ل ش.ك}ل,
وقال الزجاج ف قوله تعال: احشروا الذين ظلموا وأ%زواجهم؛ معناه:

ونظراءهم وضرباءهم. تقول: عندي من هذا أ%زواج أ%ي أ%م\ثال؛ وكذلك زوجان من
الفاف أ%ي كل واحد نظي صاحبه؛ وكذلك الزوج الرأ%ة، والزوج الرء، قد

تناسبا بعقد النكاح.وقوله تعال: أ%و ي'ز.و>ج'هم ذ�ك}ر.اناv وإ,ناثاv؛ أ%ي
ي.ق}ر'ن'هم. وكل شيئي اقترن أ%حدها بالخر: فهما زوجان. قال الفراء:

يعل بعضهم بني وبعضهم بنات، فذلك التزويج. قال أ%بو منصور: أ%راد بالتزويج
التصنيف؛ والز_و\ج': الص>ن\ف'. والذكر صنف، وال�نثى صنف. وكان

ال4صمعي ل ييز أ%ن يقال لفرخي من المام وغيه: زوج، ول للنعلي زوج،
ويقال ف ذلك كله: زوجان لكل اثني. التهذيب: وقول الشاعر:



ع.ج,ب\ت' م1ن. ام\ر.اة{ ح.ص.ان{ ر.أ%ي\ت'ها،
ل%ها ول%د¬ من ز.و\ج,ها، و.ه\ي. ع.اق1ر'

ف%ق�ل}ت' ل%ها: ب'ج\راv، فق%الت\ م'ج,يب.ت1ي:
أ%ت.ع\ج.ب' م1ن\ هذا، ول ز.و\ج¬ آخ.ر'؟

أ%رادت من زوج حام لا، وهي عاقر؛ يعن للمرأ%ة زوج حام آخر. وقال
أ%بو حنيفة: هاج ال�ك�اء� للز_واج؛ ي.عن به الس>فاد.. والز_و\ج':

الصنف من كل شيء. وف التنزيل: وأ%نبتت\ من كل زوج بيج؛ قيل: من كل لون أ%و
ضرب ح.س.ن� من النبات. التهذيب: والز_و\ج' الل�و\ن�؛ قال ال4عشى:

وكل© ز.و\ج� من الد>يباج,، ي.ل}ب.س'ه'
أ%بو ق�د.ام.ة%، م.ح\ب'وìا بذاك. م.ع.ا

وقوله تعال: وآخ.ر' من ش.ك}ل1ه1 أ%ز\و.اج¬؛ قال: معناه أ%لوان وأ%نواع
من العذاب، ووضفه بال4زواج، ل4نه عن به ال4نواع من العذاب والصناف

منه. والز_و\ج': الن.م.ط�، وقيل: الديباج. وقال لبيد:
من كلY م.ح\ف�وف{، ي'ظ1ل© ع1ص1ي_ه'

ز.و\ج¬، عليه ك1ل�ةD وق1رام'ها
قال: وقال بعضهم: الزوج هنا النمط يطرح على الودج؛ ويشبه أ%ن يكون

س>ي بذلك لشتماله على ما تته اشتمال الرجل على الرأ%ة، وهذا ليس
بقوي.والز_اج': معروف؛ الليث: الزاج، يقال له: الش_بe اليمان، وهو من

ال4دوية، وهو من أ%خلط ال1ب\ر,، فارسي معر_ب.
@زيج: الز>يج': خ.ي\ط� الب.ن_اء3 وهو ال1ط}م.ر'، فارسي معر�ب؛ قال

ال4صمعي: لست أ%دري أ%عرب هو أ%م معر�ب؟
@زحح: قال ال تعال: فمن ز'ح\ز,ح. عن النار وأ�د\خ1ل% النة% فقد فاز.؛

ز'ح\ز,ح. أ%ي ن'ح>ي. وب'ع>د..
وز.ح_ الشيء4 ي.ز'حeه ز.ح�اv: جذبه ف ع.ج.ل%ة. وز.ح_ه ي.ز'حeه

ز.ح�اv، وز.ح\ز.حه فت.ز.ح\ز.ح.: د.ف%عه ون.ح_اه عن موضعه ف%ت.ن.ح_ى
وباع.د.ه منه؛ قال ذو الرمة:

،vوح, عن ج,س\م� ع.ص.ى ز.م.ناeيا قاب,ض. الر
وغاف1ر. الذ�ن\ب,، ز.ح\ز,ح\ن,ي عن النار,

ويقال: هو ب,ز.ح\ز.ح� عن ذلك أ%ي بب'ع\د{ منه. ال4زهري: قال بعضهم هذا
مكر_ر من باب العتل، وأ%صله من زاح. ي.زيح' إ,ذا تأ%خ_ر؛ قال: ومنه



قول لبيد:
زاح. عن م1ث}ل, م.قام1ي وز.ح.ل}

ومنه يقال: زاحت\ علته وأ%ز.ح\ت'ها، وقيل: هو مأ}خوذ من الز_و\ح,، وهو
الس_و\ق' الشديد، وكذلك الذ�و\ح'. وف الديث: من صام يوماv ف سبيل

ال ز.ح\ز.ح.ه ال� عن النار سبعي خ.ريفاv؛ زحزحه أ%ي ن.ح_اه عن مكانه
وباعده منه. يعن باعده عن النار مسافة ت'قطع ف سبعي سنة، ل4نه كلما

م.ر_ خريف فقد انقضت سنة؛ ومنه حديث علي�: أ%نه قال لسليمان بن ص'ر.د{
لا حضره بعد فراغه من ال%م.ل,: ت.ز.ح\ز.ح\ت. وت.ر.ب_ص\ت. فكيف رأ%يت.

ال4 ص.ن.ع؛ ومنه حديث السن بن علي: كان إ,ذا فرغ من الفجر ل يتكلم حت
تطلع الشمس وإ,ن ز'ح\ز,ح. أ%ي وإ,ن أ�ريد تنحيته عن ذلك وأ�ز\ع1ج.

وح'م1ل% على الكلم.
والز_ح\زاح': موضع؛ قال:

ي'وع1د' خ.ي\راv، وهو بالز_ح\زاح,
وقد يوز أ%ن يكون الز_ح\زاح' هنا اساv من الت_ز.ح\ز'ح, أ%ي التباعد

والت_ن.ح>ي.
وت.ز.ح\ز.ح\ت' عن الكان وت.ح.ز\ح.ز\ت'، بعن واحد.

@زرح: ز.ر.ح.ه بالرeمح,: ش.ج_ه؛ قال ابن د'ر.ي\د: ليس ب,ث%ب.ت{.
والز_ر\و.ح': الرابية الصغية؛ وقيل: ال4ك%م.ة� النبس3طة�، والمع
الز_راو,ح'؛ ابن شيل: الز_راو,ح' من الت>لل منبس3طD ل ي'م\س3ك'

الاء4، رأ}س'ه' ص.فاةD؛ قال ذو الرمة:
وت.ر\جاف أ%ل}ح1يها، إ,ذا ما ت.ن.ص_ب.ت\،

(* هكذا ف الصل.)
على راف1ع, الل,، الت>لل� الز_راو,ح'

قال: وال%زاو,ر' مثلها، وسيأ}ت ذكره.
ال4زهري: ابن ال4عراب: الزeر_اح' الن_ش1يط�و الركات.
والز_ر\و.ح.ة�: مثل الس_ر\و.عة1 يكون من الر_م.ل وغيه.

@زقح: ابن سيده: ز.ق%ح. الق1ر\د' ز.ق}حاv: ص.و_ت.؛ عن كراع.
.�@زل: الز_ل}ح': الباطل

Dوت.ز.ل�حه: ت.ط%ع_م.ه.وخ'ب\ز.ة ،vوز.ل%ح. الشيء4 ي.ز\ل%ح'ه ز.ل}حا
ز.ل}ل%ح.ة، كذلك 



(* قوله «وخبزة زللحة كذلك» كذا بال4صل. وف القاموس:
والزللح الفيف السم، والوادي الغي العميق، وبالاء الرقيقة من البز.

وقوله والزل أي بضمتي: القصاع الكبار، جع زللحة، حذفت الزيادة من
جعها.).

والزeل�ح': من قولك قصعة ز.ل%ح\ل%ح.ة أ%ي منبسطة ل قعر لا، وقيل:
قريبة القعر؛ قال:

ث�م_ت. جاؤ'وا بق1صاع� م'ل}س,،
ز.ل%ح\ل%حات{ ظاهرات1 الي'ب\س,،

أ�خ1ذ}ن% ف السeوق بف%ل}س, ف%ل}س,
قال: وهي كلمة على ف%ع\ل%ل�، أ%صله ثلثي أ�لق ببناء الماسي. وذكر ابن

شيل عن أ%ب خ.ي\ر.ة% أ%نه قال: الز_ل%ح\ل%حات' ف باب الق1صاع،
واحدتا ز.ل%ح\ل%ح.ةD، وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال: الزeل�ح'
الص>حاف' الكبار، حذف الزيادة ف جعها. وواد{ ز.ل%ح\ل%ح¬: غي'

ع.م1يق.
@زلنقح: ال4زهري: الز_ل%ن\ق%ح' الس_ي>ء� ال�ل�ق,.

@زمح: الزeم_ح' من الرجال: الضعيف'، وقيل: القصي الدميم، وقيل:
اللئيم. والزeم_ح' والز_و\م.ح' من الرجال:ال4سود' القبيح' الش_ر,ير'؛

وأ%نشد شر:
ول ت.ك' ش1ه\دارة% ال4ب\ع.دين،
ول ز'م_ح. ال4ق}ر.بي الش_ر,يرا

eم_ح' القصي الس_م\ج' ال1ل}ق%ة الس_ي>ء� ال4د.مeوقيل: الز
ال%ش\ؤ'وم.

والز>م.ح\ن' والز>م.ح\نة�: السي>ء� ال�ل}ق.
والز_ام1ح': الدeم_ل�، اسم¬ كالكاه1ل, والغار,ب,، ل4ن_ا ل ند له

.vف1ع\ل
والزeم_اح': طي يعل على رأ}س خشبة يرمى با الطي، وأ%نكرها بعضهم

وقال: إ,نا هو ال�م_اح'. والزeم_اح': طائر كان ي.ق1ف' بالدينة ف
الاهلية على أ�ط�م� فيقول شيئاv، وقيل: كان يسقط ف بعض م.راب,د1 الدينة

فيأ}كل ت.م\ره، ف%ر.م.و\ه فقتلوه فلم يأ}كل أ%حد من لمه إ,ل مات؛ قال:
أ%ع.لى الع.هد1 أ%ص\ب.ح.ت\ أ�مe ع.م\ر,و،



ليت. ش1ع\ر,ي أ%م غالا الزeم_اح'؟
ال4زهري: الزeم_اح' طائر كانت ال4عراب تقول إ,نه يأ}خذ الصب من

م.ه\د1ه.
وز.م_ح. الرجل� إ,ذا قتل الزeم_اح.، وهو هذا الطائر الذي يأ}خذ

الصب.
@زنح: أ%بو خ.ي\ر.ة%: إ,ذا شرب الرجل� الاء ف س'ر\عة1 إ,ساغة{، فهو

الت_ز\ن,يح'؛ قال ال4زهري: وساعي من العرب الت_ز.نeح'.
يقال: ت.ز.ن_ح\ت' الاء4 ت.ز.نeحاv إ,ذا شربته مرة بعد أ�خرى.

وت.ز.ن_ح الرجل إ,ذا ضايق إ,نساناv ف معاملة أ%و د.ي\ن.
وز.ن.حه ي.ز\ن.ح'ه ز.ن\حاv: د.ف%عه. وف حديث زياد: قال عبد الرحن بن
السائب: ف%ز.ن.ج. شيء#، أ%قبل، طويل� الع'ن'ق,، فقلت: ما أ%نت.؟ فقال:

أ%نا الن_ق�اد' ذو الر_ق%بة، قال: ل أ%دري ما ز.ن.ج.، لعله بالاء؛
والز_ن\ح': الدفع'، كأ%نه يريد هجوم. هذا الشخص وإ,قبال%ه، ويتمل أ%ن يكون
ز.ل%ج، باللم واليم، وهو سرعة� ذهاب الشيء وم'ض1يeه؛ وقيل: هو بالاء

بعن س.ن.ح. وع.ر.ض.. والت_ز.نeح': الت_ف%تeح' ف الكلم ور.ف}ع'
ال3نسان نف}س.ه فوق ق%د\ر,ه؛ قال أ%بو الغ.ريب,:

vت.ز.ن�ح' بالكلم علي_ ج.ه\ل
كأ%نك ماجد¬ من أ%هل, ب.د\ر,

والت_ز.نeح' ف الكلم: فوق ال%ذ}ر,.
والزeن'ح: الكافئون% على الي والشر

(* زاد الد: الزنوح، كرسول: الناقة السريعة، والزانة المادحة.).
@زوح: التهذيب: الز_و\ح' تفريق ال3بل، ويقال: الز_و\ح' ج.م\ع'ها إ,ذا

تفر�قت؛ والز_و\ح': الز_و.لن�. شر. زاح. وزاخ.، بالاء والاء، بعن
واحد إ,ذا ت.ن.ح_ى؛ ومنه قول لبيد:

لو يقوم' الف1يل� أ%و ف%ي_ال�ه،
زاح. عن مثل, م.قامي وز.ح.ل}

،vقال: ومنه زاحت\ عل�ته، وأ%ز.ح\ت'ها أ%نا. وزاح. الشيء4 ز.و\حا
:vز.و\حا �وأ%زاح.ه: أ%زاغه عن موضعه ون.ح_اه. وزاح. هو ي.ز'وح'، وزاح. الرجل

تباعد. والز_واح': الذهاب'؛ عن ثعلب: وأ%نشد:
إ,ن زعيم¬ يا ن'و.ي\ـ



ـق%ة�، إ,ن} ن.ج.و\ت1 من الز_واح\
،vوز.ي.حانا vوز,ي'وحا vوز'ي'وحا vزيح: زاح. الشيء� ي.زيح' ز.ي\حا@

وان\زاح.: ذهب وتباعد؛ وأ%ز.ح\ت'ه وأ%زاح.ه غي'ه.
وف التهذيب: الز_ي\ح' ذهاب' الشيء، تقول: قد أ%ز.ح\ت' علته فزاحت\،

وهي ت.زيح'؛ وقال ال4ع\شى:
وأ%ر\م.ل%ة{ ت.س\ع.ى بش'ع\ث{، كأ%نا

وإ,ياه'م، ر'ب\د¬ أ%ح.ث�ت\ ر,ئال%ها
ه.ن.أ}نا، فلم ت.م\ن'ن\ علينا، فأ%ص\ب.حت\

ر.خي_ة% بال�، قد أ%ز.ح\نا ه'زال%ها
ابن بري: قوله: هنأ}نا أ%ي أ%طعمنا. والشع\ث�: أ%ولد'ها. والرeب\د':

النعام'. والرeب\د.ة�: لونا. والر>ئال�: جع ر.أ}ل�، وهو ف%ر\خ'
النعام. وف حديث كعب بن مالك: زاح. عن الباطل� أ%ي زال وذهب. وأ%زاح.

ال4مر.: قضاه.
eدفعه ف و.ه\دة. وز.خ_ ف قفاه ي,ز'خ :vه ز.خ�اeزخخ: ز.خ_ه ي.ز'خ@

ز.خ�اv: دفع، وقال ابن دريد: كل د.ف}ع ز.خÒ؛ وف حديث أ%ب موسى ال4شعري
أ%نه قال: ات_ب,ع'وا القرآن% ول ي.ت_ب,ع.ن_كم القرآن�، فإ,نه من

ي.ت_ب,ع, القرآن� ي.ه\ب,ط} به على رياض, الن_ة1، وم.ن\ ي.ز'خe ف قفاه
أ%ي يدفعه حت ي.ق}ذ1ف. به ف نار جهنم. وف الديث: م.ث%ل� أ%هل, بيت

م.ث%ل} سفينة نوح من ت.خ.ل�ف عنها ز'خ_ به ف النار أ%ي د'ف1ع. ور'م1ي..
يقال: ز.خ_ه ي.ز'خeه ز.خ�اv؛ ومنه حديث أ%ب ب.ك}ر.ة% ود'خ'ول1هم على

معاوية قال: ف%ز.خ_ ف أ%قفائنا أ%ي د.ف%ع.نا وأخ\ر.ج.نا. وزخ_ الرأ%ة%
ي.ز'خeها ز.خ�اv وز.خ\ز.خ.ها: نكحها، وهو من ذلك ل4نه دفع¬.

وال%ز.خ_ة، بالفتح: الرأ%ة. وز.خ_ة� ال3نسان وم.ز.خ_ته وم1ز.خ_ته: امرأ%ته؛
قال اللحيان: هو من الز_خ> الذي هو الدفع. وروي عن علي بن أ%ب طالب،

عليه السلم، ف الديث أ%نه قال:
أ%فلح من كانت له م1ز.خ_ه

ي.ز'خeها ث ينام' الف%خ_ه
الفخة: أ%ن ينام ف%ي.ن\ف�خ. ف نومه؛ أ%راد ينام جت يصي له ف%خيخ¬ أ%ي

غطيط. والز.خ_ة، بالكسر: الزوجة، وروي م.ز.خ_ة، بنصب اليم، كأ%نا
موضع الز_خ> أ%ي الدفع فيها ل4نه ي.ز'خeها أ%ي يامعها، وسيت الرأ%ة



م1ز.خ_ة ل4ن الرجل يامعها.
وز.خ_ت1 الرأ%ة� بالاء ت.ز'خe وز.خ_ت\ه: دفعته.

وامرأ%ة ز.خ_اخة وز.خ_اء: ت.ز'خe عند الماع.
وزخ_ ببوله ز.خ�اv: دفع مثل% ض.خ_. والز_خe: السeرعة.وزخ_ ال3بل%

ي.ز'خeها ز.خ�اv: ساقها سوقاv سريعاv واح\ت.ث�ها. وال1ز.خe: السريع
الس_و\ق؛ قال:

إ,ن� عليك حادياv م1ز.خ_ا،
أ%ع\ج.م. ل ي'ح\س3ن' إ,ل� ن.خ_ا،

والن_خe ل ي'ب\قي لن_ م'خ_ا
والز_خe والن_خe: السي العنيف؛ وف حديث علي، عليه السلم: كتب

إ,ل عثمان بن ح'نيف: ل تأ}خ'ذن� من الزeخ_ة1 والنeخ_ة1 شيئاv؛
الز�خ_ة: أ%ولد الغنم ل4نا ت'ز.خe أ%ي ت'ساق' وتدفع من ورائها، هي ف�ع\ل%ة

بعن مفعول، كالق�ب\ض.ة1 والغ'ر\ف%ة، وإ,نا ل تؤخذ منها الصدقة إ,ذا
كانت منفردة، فإ,ذا كانت مع أ�مهاتا اعتد� با ف الصدقة ول تؤخذ. ولعل

مذهبه قد كان ل يأ}خذ منها شيئاv؛ وربا وض.ع الرجل� م1س\حات.ه ف وسط
نر ث ي.ز'خe بنفسه أ%ي ي.ث1ب'.

والز_خe والز_خ_ة�: ال1ق}د' والغيظ والغضب؛ قال ص.خ\ر الغ.ي�:
فل ت.ق}ع'د.ن� على ز.خ_ة{،

وت'ض\م1ر. ف القلب, و.ج\داv وخ1يف%ا
ويقال: ز.خ_ الرجل� ز.خ�اv إ,ذا اغتاظ؛ قال ابن سيده: وذكروا أ%نه ل

ي'س\م.ع, الز_خ_ة� الت هي القد والغضب إ,ل ف هذا البيت.
والز_خ1يخ': النار، يانية؛ وقيل: هي شد_ة بريق المر والر�

وال%ر,ير. ي.ب\ر'ق من الثياب؛ وقد ز.خ_ ي.ز'خe ز.خ1يخاv؛ قال:
فعند ذاك. ي.ط}ل�ع' ال1ر>يخ'،

ف الصبح ي.ح\كي لون.ه' ز.خ1يخ'،
من ش'ع\ل%ة{ ساع.د.ها الن_ف1يخ'

.Òزرنخ: الز>ر\ن,يخ': أ%ع\ج.م1ي@
@زل: الز_ل}خ': ر.ف}ع'ك يدك ف رمي السهم إ,ل أ%قصى ما ت.قدر عليه

تريد ب'ع\د. الغ.ل}و.ة1؛ وأ%نشد:
من مائة{ ز.ل}خ� ب,مر>يخ� غال



ال4زهري: وسئل أ%بو الدeق%ي\ش عن تفسي هذا البيت بعينه فقال:
الز_ل}خ' أ%ق}صى غاية1 ال�غال. والز_ل}خ: غ%ل}و.ة� س.ه\م�؛ قال ال4زهري:

الذي قاله الليث إ,ن9 الز_ل}خ. ر.فعك يدك ف رمي السهم، حرف ل أ%سعه
.vلغيه؛ قال: وأ%رجو أ%ن يكون صحيحا

 �وز.ل1خ.ت1 ال3بل
(* قوله «وزلت البل إل» بابه فرح كما ف القاموس).

ت.ز\ل%خ' ز.ل%خاv: سنت. وع.ن.ق¬ ز.ل�خ¬: شديد؛ قال:
ي.ر,د\ن% ق%بل% ف�ر_ط1 الفراخ,

ب,د.ل%ج�، وع.ن.ق� ز.ل�خ,
وناقة ز.ل�وخ¬: سريعة.

وقال خليفة الضب>اب�: الز_ل%ج.ان� والز_ل%ان ف الشي الت_ق%دeم
ف السeر\ع.ة.

والز_ل}خ': ال%ز.ل�ة 
(* قوله «والزل الزلة» بسكون اللم وكسرها كما
Dف القاموس). ت.ز,ل© منها ال4ق}دام لن.داوت1ها ل4نا ص.ف%اة

م.ل}ساء�. وع.ق%ب.ةD ز.ل�وخ¬: طويلة بعيدة. ور.ك1ي_ة ز.ل�وخ وز.ل}خ¬: ملساء
أ%علها م.ز.ل�ة ي.ز\ل%ق' فيها من قام عليها؛ وقال الشاعر:

كأ%ن� ر,ماح. الق%و\م, أ%ش\طان� ه'و_ة{
ز.ل�وخ, الن_واح1ي، ع.ر\ش'ها م'ت.ه.د>م'

وبئر زلوخ وز.ل�وج¬: وهي ال�ت.ز.لYق%ة الرأ}س؛ ومكان ز.ل1خ¬، بكسر
اللم، ويقال: ز.ل}خ¬، ومق%ام¬ ز.ل}خ¬ مثل ز.ل}ج� أ%ي د.خ\ض¬ م.ز,ل�ة، وصف

بالصدر، وم.ز,ل�ة ز.ل}خ¬. كذلك؛ قال:
قام. على م.ن\ز.عة{ ز.ل}خ� ف%ز.ل9

أ%بو زيد: ز.ل%خ.ت\ ر,ج\ل�ه وز.ل%ج.ت\؛ قال الشاعر:
ف%وار,س' ناز.ل�وا ال4ب\طال د1ون،
غ%داة% الش>ع\ب, ف ز.ل}خ, الق%ام,

وز.ل%خ رأ}س.ه 
:v(* قوله «وزل رأسه» بابه ضرب كما ف القاموس). ز.ل}خا

ش.ج_ه؛ هذه عن كراع. والزeل�خ.ة، بتشديد اللم: وجع ي.ع\ر,ض' ف
الظهر؛ وقال ابن سيده: هو داء يأ}خذ ف الظهر والنب؛ قال:



كأ%ن� ظ%ه\ر,ي أ%خ.ذ%ت\ه ز'ل�خ.ه،
ل�ا ت.م.ط�ى بالف%ر,ي> ال1ف}ض.خه

الزeل�خة: مثل الق�ب_رة الزeح\ل�وقة ي.ت.ز.ل�ج' منها الصبيان؛
وأ%نشد أ%بو عمرو:

وص1ر\ت' من بعد1 القوام, أ%ب\ز.خا،
وز.ل�خ. الدهر' بظ%ه\ري ز'ل�خا

قال أ%بو اليثم: اع\ت.ل�ت\ أ�مe اليثم ال4عرابية� فزارها أ%بو
،vعبيدة وقال لا: ع.م_ كانت ع1ل�ت'ك1؟ فقالت: كنت و.ح\م.ى س.د1ك%ة

ف%ش.ه,د\ت' مأ}د'بة، فأ%كلت' ج'ب\ج'ب.ة، من ص.ف1يف{ ه1ل�ع.ة، فاع\ت.ر.ت\ن
ز'ل�خة؛ قلنا لا: ما تقولي يا أ�م اليثم؟ فقالت: أ%و.للناس كلمان؟ وف

الديث: إ,ن فلناv ال�حار,ب_ أ%راد أ%ن ي.ف}ت1ك. بالنب، صلى ال
عليه وسلم، فلم ي.ش\ع'ر\ به إ,ل وهو قائم على رأ}سه ومعه السيف، فقال:

اللهم اك}ف1ن,يه با شئت فان\ك%ب_ لوجهه من ز'ل�خة ز'لYخ.ها بي كتفيه
ون.د.ر سيف�ه؛ يقال: رمى ال� فلناv بالزeل�خة، بضم الزاي وتشديد اللم

وفتحها، وهو وجع يأ}خذ ف الظهر ل يتحر�ك ال3نسان من شدته، واشتقاقها
من الز_ل}خ,، وهو الز_ل}ق' ويروى بتخفيف اللم؛ قال الطاب: ورواه

بعضهم ف%ز'ل1ج. بي كتفيه، باليم، قال: وهو غلط.
وكانت صاحبة� يوسف الص>د>يق، عليه السلم، تسمى ز.ل1يخا فيما زعم

الفسرون.
@زمخ: ز.م.خ. الرجل� بأ%نفه ز.م\خاv وش.م.خ.: تكب وتاه. وأ�ن'وف¬

ز'م_خ¬: ش'م_خ¬.
وع.ق%بة ز.م'وخ¬: بعيدة، قال أ%بو زيد: ع.ق%ب.ةD ز.م'زخ¬ وح.ج'ون شديدة؛

وقال ابن ال4عراب: ز.م'وخ وب.ز'وخ أ%ي ع.س3ر.ة ن.ك1د.ة؛ وأ%نشد:
أ%ب.ت\ ل ع1ز_ةD ب.ز.ر.ى ز.م'وخ

ويروى ب.ز'وخ ومعناها واحد. والزام1خ': الشامخ' بأ%نفه؛ وأ%نشد:
أ%ج\واز'ه'ن_ وال�نوف' والزeم_خ'

يعن بال4ج\واز أ%وساط% البال وأ�نوف%ها الطYوال%، وال أ%علم.
@توخاv؛ وأ%نشد ف ترجة زنخ:

ف%ق�م\نا، وزيد¬ رات1خ¬ ف خ1بائ1ها،
ر'توخ. الق�راد1، ل ي.ر,ي' إ,ذا ز.ن.خ\



ويقال: ر.ت.خ. بالكان ر'ت'وخاv إ,ذا ثبت. وأ%ر\ت.خ. ال%ج_ام': ل
يبالغ ف الش_ر\ط، والسم الر_ت\خ'؛ قال:

ر.ش\حاv من الش_ر\ط1 ور.ت\خاv واش1ل
ابن ال4عراب: الت_ر\خ' الشرط� الل�ي>ن'؛ يقال: ار\ت.خ\ ش.ر\ط1ي

وات\ر.خ\ ش.ر\ط1ي؛ قال ال4زهري: ها لغتان: الت_ر\خ' والر_ت\خ' مثل
ال%ب\ذ1 وال%ذ}ب,. ور.ت.خ. العجي' ر.ت\خاv إ,ذا ر.ق_ فلم ي.ن\خ.ب,ز\،

وكذلك الطي، فهو راتخ¬ ز.ل1ق¬.
والرeت'وخ': الل©ص'وق.

@زوخ: ز'و.اخ: موضع، يصرف ول يصرف.
@زيخ: ز.اخ. ي.زي,خ' ز.ي\خاv وز.ي.خاناv: جار؛ قال شر: زاح وزاخ، بالاء

والاء، بعن. وحكي عن أ%عراب من قيس أ%نه قال: ح.م.ل�وا عليهم
فأ%زاخ'وهم عن موضعهم أ%ي ن.ح_و\هم؛ قال ويروى بيت لبيد:

لو ي.قوم' الف1يل� أ%و ف%ي_ال�ه،
زاخ. عن م1ث}ل, م.قامي وز.ح.ل

قال أ%بو اليثم: زاح، بالاء، أ%ي ذهب، وزاحت علته، وأ%ما زاخ، بالاء،
فهو بعن جار ل غي.

@زأد: يز\أ%د'ه زأ%ده ز.أ}داv وز.أ%داv وز'ؤ\داv؛ مفف؛ عن اللحيان،
وز'ؤ'وداv أ%ي أ%فزعه، وقيل: استخفه. الكسائي: ز'ئ1د. الرجل� ز'ؤ'داv فهو

�مز\ؤ'ود أ%ي مذعور إ,ذا فزع. وف الديث: ف%ز'ئ1د. أ%ي فزع، وس'ئ1ف الرجل
سب.أ}فاv مثله، وهو الزeؤ\د'؛ وأ%نشد:

يضحي إ,ذا الع1بس' أ%درك}نا نكاي.تها،
خرقاء4 ي.ع\تاد'ها الطوفان� والزeؤ'د1

@زبد: الزeب\د': ز'ب\د' السمن, قبل أ%ن ي'س\ل4، والقطعة منه ز'ب\د.ة
وهو ما خل�ص من اللب إ,ذا م'خ1ض.، وز.ب.د' اللب: رغ}وت.ه. ابن سيده:

الزeب\د'، بالضم، خلصة اللي، واحدته ز'ب\د.ة يذهب بذلك إ,ل الطائفة،
والزeب\دة أ%خص من الزeب\د1؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

فيها عجوز¬ ل ت'ساوي ف%ل}سا،
ل تأ}كل� الزeب\دة إ,ل ن.ه\سا

يعن أ%نه ليس ف فمها سن فهي ت.ن\ه.س الزبدة، والزبدة ل ت'نهس ل4نا
أ%لي من ذلك، ولكن هذا تويل وإ,فراط، كقول الخر:



لو ت.م\ض.غ� الب.ي\ض. إ,ذاv ل ي.ن\ف%ل1ق\
وقد ز.ب_د. اللب. وز.ب.د.ه ي.ز\ب,د'ه ز.ب\داv: أ%طعمه الزeب\د..

وأ%زب.د. القوم': كث�ر. ز'ب\د'هم؛ قال اللحيان: وكذلك كل شيء� إ,ذا
أ%ردت أ%طع.م\تهم أ%و وه.ب\ت لم قلت فعلتهم بغي أ%لف، وإ,ذا أ%ردت أ%ن ذلك

قد كثر عندهم قلت أ%فع.لوا.
وقوم زابدون: ذ%و'و ز'ب\د، وقال بعضهم: قوم زابدون كثر ز'بدهم؛ قال ابن

سيده: وليس بشيء. وت.ز.ب_د. الز�ب\د.ة: أ%خذها. وكل ما أ�خ1ذ خالصه، فقد
ت'ز'ب_د. وإ,ذا أ%خذ الرجل ص.ف}و. الشيء3 قيل: ت.ز.ب_ده. ومن

أ%مثالم: قد صر�ح ال}ض' عن الز_ب.د؛ يعنون بالز_ب.د رغوة اللب. والصريح:
اللب الذي تته ال}ض'؛ يضرب مثلv للصدق يصل بعد الب الظنون. ويقال:

ارت.ج.ن.ت1 الزeب\د.ة إ,ذا اختلطت باللب فلم ت.خ\ل�ص\ منه؛ وإ,ذا خلصت
الزبدة فقد ذهب الرتان، يضرب هذا مثلv لل4مر الشكل ل ي'هتدي

ل3صلحه. وز.ب.د.ت الرأ%ة سقاء4ها أ%ي م.خ.ض.ته حت يرج ز'ب\د'ه.
وز'ب_اد اللب، بالضم والتشديد: ما ل خي فيه. والزeب_اد':

الزeب\د'. وقالوا ف موضع الشد_ة: اخت.ل%ط الاثر' بالزeب_اد أ%ي اختلط الي
vبالشر واليد بالرديء والصال بالطال، وذلك إ,ذا ارتن؛ يضرب مثل

لختلط الق بالباطل.
الليث: أ%ز\ب.د. البحر إ,زباداv فهو م'ز\ب,د¬ وت.ز.ب_د. ال3نسان إ,ذا

غض1ب وظهر على ص1ماغ%ي\ه ز.بد.تان. وز.ب_د. ش1د\ق فلن وت.ز.ب_د
بعن.والز_ب.د: ز.ب.د المل الائج وهو ل�غام'ه ال4بيض الذي تتلطخ به

مشافره إ,ذا هاج. وللبحر ز.ب.د إ,ذا هاج موج'ه. الوهري: الز_ب.د' ز.ب.د
الاء3 والبعي والفضة1 وغيها، والز�ب\دة أ%خص منه، تقول: أ%زب.د الشراب'.

وب.ح\ر¬ م'ز\ب,د¬ أ%ي مائج يقذف بالز_ب.د، وز.ب.د' الاء3 وال1ر_ة1
والل©عاب: ط�فاوت'ه وق%ذاه، والمع أ%ز\باد. والز_ب\دة: الطائفة منه.

:vوز.ب.د وأ%ز\ب.د. وت.ز.ب_د.: دفع بز.ب.د1ه. وز.ب.د.ه ي.ز\ب,د'ه ز.ب\دا
أ%عطاه ورضخ له من مال. والز_ب\د'، بسكون الباء3: الر>ف}د والعطاء. وف

الديث: أ%ن رجلv من الشركي أ%هدى إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، هدية
فرد_ها وقال: إ,نا ل نقبل ز.ب\د الشركي أ%ي ر,4ف}د.هم. ال4صمعي:
يقال ز.ب.د\ت' فلناv أ%ز\ب,د'ه، بالكسر، ز.ب\داv إ,ذا أ%عطيته ز'بداv قلت:

أ%زب'د'ه ز.ب\داv، بضم الباء3، من أ%ز\ب'ده أ%ي أ%طعمته الزeب\د؛ قال



ابن ال4ثي: يشبه أ%ن يكون هذا الديث منسوخاv ل4نه قد قبل هدية غي
واحد من الشركي: أ%هدى له القوقس مار,ي.ة والبغلة، وأ%هدى له أ�ك%ي\د1ر'

دومة% فقبل منهما، وقيل: إ,نا رد_ هديته ل1ي.غ1يظ%ه بردها فيحمله ذلك
على ال3سلم، وقيل: ردها ل4ن للهدية موضعاv من القلب ول يوز عليه أ%ن

ييل إ,ليه بقلبه فردها قطعاv لسبب اليل؛ قال: وليس ذلك مناقضاv لقبول
هدية النجاشي وأ�كيدر دومة والقوقس ل4نم أ%هل كتاب. والز_ب\د':

الع.ون� والر>ف}د. أ%بو عمرو: ت.ز.ب_د. فلن ييناv فهو م'ت.ز.ب>د إ,ذا حلف
با وأ%سرع إ,ليها؛ وأ%نشد:

ت.ز.ب_د.ها ح.ذ�اء4، ي.علم أ%نه
هو الكاذب' الت ال�مور الب'جاريا

الذ�اء�: اليمي النكرة. وت.ز.ب_د.ها: ابتلعها ابتلع الزeب\د.ة،
وهذا كقولم ج.ذ�ها ج.ذ� الع.ي الص>ل�يانة. والزeب_اد: نبت معروف.

قال ابن سيده: والزeب_اد' والزeب_ادى والزeباد كله نبات س'ه\لي له
ورق عراض وس1ن\ف%ة، وقد ينبت ف ال%ل%د. يأ}كله الناس وهو طيب؛ وقال أ%بو

حنيفة: له ورق صغي منقبض غ�ب مثل ورق ال%ر\ز.ن\ج'وش تنفرش أ%فنانه.
قال وقال أ%بو زيد: الز�ب_اد' من ال4حرار.

وقد ز.ب_د الق%تاد' وأ%زب.د: ن.د.رت خ'وصت'ه واشتد� ع'وده واتصلت
ب.ش.رته وأ%ثر.

قال أ%عراب: تركت ال4رض مضرة كأ%نا ح'و.لء� با ف%ص1يص.ة ر.ق}طاء
وع.ر\ف%ج.ة خاص1بة وق%تادة م'ز\ب,د.ة وعوسج كأ%نه النعام من سواده، وكل

ذلك مفسر ف مواضعه. وأ%ز\ب.د. الس>در' أ%ي نو_ر. وت.ز\بيد' القطن:
تنفيشه.

وز.ب_دت الرأ%ة القطن.: نفشته وجو_دته حت يصلح ل4ن تغزله.
والز_باد: مثل الس>ن_و\ر 

(* قوله «والزباد مثل السنور» صريه أنه
دابة مثل السنور. وقال ف القاموس: وغلط الفقهاء واللغويون ف قولم الزباد

دابة يلب منها الطيب، وانا الدابة السنور، والزباد الطيب إل آخر ما
قال. قال شارحه: قال القراف: ولك أن تقول انا سوا الدابة باسم ما يصل
منها ومثل ذلك ل يعد غلطاv وإنا هو ماز) . الصغي يلب من نواحي الند

وقد يأ}نس فيقتن ويتلب شيئاv شبيهاv بالزeب\د، يظهر على حلمته بالعصر



مثل ما يظهر على أ�نوف الغلمان الراهقي فيجتمع، وله رائحة طيبة وهو يقع
ف الطيب؛ كل ذلك عن أ%ب حنيفة.

وز'ب.ي\دة: لقب امرأ%ة قيل لا ز'ب.ي\دة لنعمة كانت ف بدنا وهي أ�م
vوم'ز.ب>دا vوزاب,دا vال4مي ممد بن هرون، وقد ست ز'ب.ي\دا

وز.ب\داv.التهذيب: وز'ب.ي\د' قبيلة من قبائل اليمن. وزب'ي.د، بالضم: بطن من
م.ذ}ح1ج رهط عمرو بن معد يكرب الزeب.يدي.

وز.ب,يد'، بفتح الزاي: موضع باليمن. وز.ب\ي.دان: موضع.
@زبرجد: الز_ب.ر\ج.د' والز_ب.ر\د.ج': الزeم'رeذ؛ وأ%نشد:

تأ}وي إ,ل م1ث}ل, الغزال ال4غ}ي.د،
خ'م\صان.ة كالر_ش.إ, ال�ق%ل�د1

د'ر�اv مع الياقوت1 والز_ب.ر\ج.د1،
أ%ح\ص.ن.ها ف ياف1ع م'م.ر_د1

.vطويل vأ%راد باليافع حصنا
:�@زرد: الز_ر\د والز_ر.د: ح1ل%ق' ال1غ\ف%ر والدرع. والز_ر.دة

ح.ل}ق%ة الدرع والس_ر\د' ثعق}بها، والمع زرود. والز_ر_اد': صانعها، وقيل:
الزاي ف ذلك كله بدل من السي ف الس_ر\د والس_ر_اد. والز_ر\د مثل

الس_ر\د، وهو تداخل حلق الدرع بعضها ف بعض. والزر.د، بالتحريك: الدرع
الزرودة.

وزرده: أ%خذ عنقه. و.ز.رده، بالفتح، ي.ز\ر,د'ه وي.ز\ر'ده ز.ر\داv: خنقه
فهو م.ز\ر'ود، وال%ل}ق م.ز\ر'ود.

والز>راد': خيط ي'خ\ن.ق به البعي لئل ي.د\س.ع ب,ج,ر_ته فيمل4
:vوز.ر.ده وازد.ر.ده ز.ر\دا vراكبه. وز.ر,د. الشيء4 واللقمة، بالكسر، ز.ر.دا

.vابتلعه. أ%بو عبيد: س.ر.ط}ت' الطعام وز.ر.د\ت'ه وازد.ر.د\ت'ه از\د1رادا
نوادر ال4عراب: طعام ز.م1طD وز.ر,د¬ أ%ي لي سريع الندار. والزدراد':

البتلع. وال%ز\ر.د'، بالفتح: اللق. وال%ز\ر.د': الب'ل}gع'وم. ويقال
ل1ف%ل}ه.م الرأ%ة: إ,نه ل%ز.ر.د.ان، لز\د1راد1ه ال4ي\ر. إ,ذا ول

فيه؛ وقالت جلفه من نساء3 العرب: إ,ن9 هن.ي ل%ز.ر.د.انD م'عتدل؛ وقال بعضهم؛
سي الف%لهم ز.ر.داناv ل4نه ي.ز\د.ر,د' ال�يور أ%ي ينقها لضيقه.

وم'ز.ر>د' بن ضرار: أ%خو الشماخ الشاعر.
وز.ر'ود': موضع، وقيل: زرود اسم رمل مؤنث؛ قال الك%ل}ح.ب.ة اليبوعي:



فق�ل}ت' ل1ك%أ}س�: أ%ل}ه,ميها فإ,نا
ح.ل%لت' الك%ث1يب. من ز.ر'ود. ل�ف}زعا

.eزعد: الز_ع\د': الف%د\م الع.ي,ي@
�@زغد: ز.غ%د س1قاء4ه ي.ز\غ%د'ه ز.غ}داv إ,ذا عصره حت تر'ج. الزeب\د.ة

من فمه وقد تضايق با، وكذلك الع'ك�ة، والزeب\د' ز.غ1يد. وز.غ%د.ه أ%ي
عصر حلقه. ويقال للزeب\د.ة: الز_غيدة والن_هيدة.

ويقال: ز.غ%د. الزeب\د. إ,ذا عل ف%م. الس�قاء3 فعصره حت يرج،
والز_غ}د': الدير' وهو الزeغاد1ب' والز_غ}د.ب؛ وأ%نشد الليث:

ب,ر.ج\س, ب.غ\باغ, الدير الز_غ}د1
وزغ%د. البعي' ي.ز\غ%د' ز.غ}داv: ه.د.ر ه.ديراv كأ%نه ي.ع\ص1ر'ه' أ%و

ي.ق}ل%عه'، مشتق من ذلك؛ قال:
ي.ز\غ%د\ن% ب.خ\باخ. ال%د1ير ز.غ}دا

وقيل: الز_غ}د' من الدير الذي ل يكاد ينقطع، وقيل: هو الشديد، وقيل:
ما ر'د>د ف الغ.لصمة؛ قال ابن سيده وقوله:

ب.خ� وب.خ\باخ ال%دير الز_غ}د
يتوجه على هذا كله؛ قال أ%بو نيلة:

ق%ل}خاv وي.خ\باخ ال%دير, الز_غ}د1
قال ابن بري: كذا أ%ورده الوهري، والذي ف شعره:

جاؤ'وا ب,و,ر\د{ ف%و\ق كلY و,ر\د،
بع.د.د{ عات{ على ال�ع\ت.د>،

ب.خ� وب.خ\باخ, ال%دير, الز_غ}د1
أ%ي جاؤ'وا بإ,بل واردة فوق كل و,ر\د. والعات: الذي يعتو على من يعد�ه

لكثرته. وبخ: كلمة تقال عند الدح للشيء وتكرر للمبالغة فيه، وأ%صلها
التخفيف، وقد تشدد، كما قال الشاعر:

ر.واف1د'ه' أ%كر.م' الرافدات؛
ب.خ� لك ب.ج¼ ل1ب.ح\ر� خ1ض.م\

وبخ ف البيت ف صفة العدد أ%ي جاؤ'وا بعدد ذي بخ أ%ي يقول فيه العاد�
إ,ذا ع.د�ه: بخ بخ. ال4زهري: الز_غ}د' ت.ع\صي الفح\ل هد1ير.ه، وه.دير¬

زغ�اد؛ قال رؤ'بة:
داري وق%ب\قاب ال%دير الز_غ�اذ



:vوقال أ%يضا
وز.ب.داv من ه.د\ر,ه ز'غاد1با،
ي'ح\س.ب' ف أ%رآد1ه غ%ناد1با

والغ'ن\د'ب.ة: لمة ص'ل}بة حول اللقوم. ال4صمعي: إ,ذا أ%فصح الفحل
بالدير قيل ه.د1ر ي.ه\د1ر' ه.د\راv، قال: فإ,ذا جعل يهدر هديراv كأ%نه

ي.عص1ر'ه قيل: ز.غ%د ي.ز\غ%د ز.غ}داv؛ وقول العجاج:
ي.م'دe زأ}راv وه.د1يراv ز.غ}د.با

قال ابن سيده: ذهب أ%حد بن يي إ,ل أ%ن الباء4 فيه زائدة، وذلك أ%نه
لا رآهم يقولون هدير ز.غ}د وز.غ}د.ب اعتقد زيادة الباء ف زغدب؛ قال ابن

جن: وهذا تعجرف منه وسوء اعتقاد ويلزم من هذا أ%ن تكون الراء ف
س1ب.ط}د{ ود1م.ث}ر زائدة لقولم س.ب,ط ود.م1ث، قال: وسبيل من كانت هذه حاله أ%ن

ل ي'ح\فل به.
وت.ز.غ�د.ت1 الش>ق}ش1قة ف الفم: مل4ته، وقيل: ذهبت وجاء4ت، والسم

الز_غد. التهذيب: والز_غد ت.ز.غ©د الشقشسقة وهو الز_غ}د.ب ورجل
ز.غ}د¬: ف%د\م ع.ي,ي�. ونر ز.غ�اد: كثي الاء3، وقد ز.غ%د. وز.خ.ر وزغر

بعن واحد؛ قال أ%بو الصخر:
كأ%ن9 من ح.ل� ف أ%ع\ياص, د.و\ح.ت1ه،

إ,ذا توال%ج. ف أ%ع\ياص آساد1
إ,ن خاف ث%م\ ر.واياه' على ف%ل%ج،

من فض\ل1ه، ص.خ1ب, الذي> ز.غ�اد1
@زغبد: الز_غ}ب.د': الزeب\د؛ التهذيب: وأ%نشد أ%بو حات:

ص.ب_ح'ونا ب,ز.غ}ب.د{ وح.ت1ي¼،
بعد ط1ر\م�، وتام1ك{ وث�مال,

الز_غ}ب.د': الز�ب\د'. وال%تe: ق1ر\ف' ال�ق}ل,. والتام1ك: ما ت.م.ك
من الس_نام وارتفع. والثمال من الليب: الرغوة، ومن الامض: الف�لق'

الذي يبقى ف أ%سفل ال3ناء3؛ وأ%نشد:
وق1م.عاv يك}سى ث�مالv ز.غ}ب.دا

@زغرد: الز_غ}ر.د.ة�: هدير يردده الفحل ف حلقه.
@زفد: التهذيب ف نوادر ال4عراب: يقال ص.م_م\ت' الفرس 

(* قوله «صممت



الفرس إل» عبارة القاموس صمم الفرس العلف أمكنه منه فاحتقن فيه الشحم اهـ.
وبه يظهر مرجع الضمي هنا وهو قوله اياه.) فان\ص.م_ سناv، وح.ش.و\ت'ه

إ,ياه، و.ز.ف%دت'ه إ,ياه، وزك%تeه إ,ياه، وكله معناه اللء.
Dخشبتان يستقدح بما، فالسفلى ز.ن\د.ة :�@زند: الز_ن\د' والز_ن\د.ة

وال4على ز.ن\د¬؛ ابن سيده: الز_ن\د' العود ال4على الذي يقتدح به النار،
والمع أ%ز\ن'د¬ وأ%ز\ناد¬ وز'نود¬ وز,ناد¬، وأ%زان,د' جع المع؛ قال

أ%بو ذؤيب:
أ%ق%ب_ا الك�ش'وح أ%بيضان1، كلها
ك%ع.ال1ي.ة1 ال%طYي>، وارى ال4زان,د1

والز_ن\د.ة�: العود ال4سفل الذي فيه الف�ر\ض.ة، وهي ال�نثى، وإ,ذا
اجتمعا قيل ز.ندان ول يقل زندتان. والز>ناد: كالز_ن\د1؛ عن كراع. وإ,نه

لواري الز_ن\د1 وو.ر,يeه: يكون ذلك ف الكر.م وغيه من الصال
المودة؛ قال ابن سيده: وقول الشاعر:

يا قات.ل% ال� صبياناv نبات'ه'م'
أ�مe ال�ن.ي\د1ي> من ز.ن\د{ لا واري

عن رحها وإ,نا هو على الثل. وتقول لن أ%ندك وأ%عانك: ور.ت\ ب,ك.
ز,نادي. ومل4 سقاءه حت صار مثل الز_ن\د1 أ%ي امتل4.

وز.ن.د. الس>ق%اء4 وال3ناء4 ز.ن\داv وز.ن_د.ه'ما: مل4ها، وكذلك
الوض.

وز.ن.د.ت1 الناقة� ز.ن\داv، وذلك أ%ن ترج رحها عند الولدة. والز_ند'
أ%يضاv: حجر تلف عليه خرق ويشى به حياء� الناقة وفيه خيط، فإ,ذا أ%خذها

لذلك كرب جروه فأ%خرجوه فتظن أ%نا ولدت، وذلك إ,ذا أ%رادوا أ%ن
ي.ظ}أ%ر'وها على ولد غيها، فإ,ذا فعل ذلك با عطفت. أ%بو عبيدة: يقال
للدeر\ج.ة1 الت تدس ف حياء الناقة الز_ن\د' والب.داه'. ابن شيل: زندت الناقة

إ,ذا كان ف حيائها ق%ر.نD فثقبوا حياءها من كل ناحية، ث جعلوا ف تلك
الثقب سيوراv وعقدوها عقداv شديداv فذلك التزنيد؛ وقال أ%وس:

أ%ب.ن ل�ب.ي\ن.ى، إ,ن� أ�م_ك�م'
د.ح.ق%ت\، ف%خ.ر_ق. ث%ف}ر.ها الز_ن\د'

وثوب م'ز.ن_د¬: قليل الع.ر\ض,. وأ%صل التزنيد: أ%ن تل9 أ%شاعر الناقة
بأ%خلة صغار ث تشد بشعر، وذلك إ,ذا اندحقت رحها بعد الولدة؛ عن ابن



vدريد بالنون والباء. وثوب م'ز.ن_د¬: مضيق. ورجل م'ز.ن_د¬ إ,ذا كان بيل
مسكاv. ورجل م'زن_د: لئيم، وقيل: هو الد_ع1يe. وعطاء# م'ز.ن_د¬:

قليل.
وز.ن_د. على أ%هله: ش.د_ عليهم.

ابن ال4عراب: ز.ن.د. الرجل� إ,ذا كذب، وز.ن.د. إ,ذا بل، وز.ن.د. إ,ذا
عاقب فوق ما ل%ه'. أ%بو عمرو: ما ي'ز\ن,د'ك أ%حد على فضل ز,ند، ول

ي'ز\ن,د'ك ول ي'ز.ن>د'ك أ%يضاv، بالتشديد، أ%ي ل ي.ز,يد'ك.
ويقال: ت.ز.ن_د فلن إ,ذا ضاق صدره.

ورجل م'ز.ن_د¬: سريع الغضب. وال�ز.ن_د': الضيق البخيل. والت_ز.نeد:
الت_ح.زeق والت_غ.ضeب؛ قال عدي:

إ,ذا أ%نت. فاك%ه\ت. الرجال فل ت.ل%ع\،
وق�ل} م1ثل% ما قالوا، ول ت.ت.ز.ن_د1

وقد روي بالياء وسيأ}ت ذكره. والز_ن\دان: طرفا عظمي الساعدين مذكران.
غيه: والزندان عظما الساعد أ%حدها أ%دق من الخر، فطرف الزند الذي يلي
ال3بام هو الكوع، وطرف الزند الذي يلي النصر كرسوع، والرسغ متمع

الزندين ومن عندها تقطع يد السارق. والزند: موصل طرف الذراع ف الكف وها
زندان: الكوع والكرسوع.

وز,ناد¬: اسم.
وف حديث صال بن عبد ال بن الزبي: أ%نه كان يعمل ز.ن.داv بكة؛

الزن.د، بفتح النون، ال�س.ن_اة� من خشب وحجارة يضم بعضها إ,ل بعض؛ قال ابن
ال4ثي: وقد أ%ثبته الزمشري بالسكون وشبهها ب,ز.ن\د1 الساعد، ويروى

بالراء والباء، وقد تقدم. وف الديث ذكر ز.ن\د.و.ر\د.، هو بسكون النون
وفتح النون والراء: ناحية ف أ%واخر العراق، ولا ذكر كبي ف الفتوح.

@زهد: الزeهد والز_هادة ف الدنيا ول يقال الزeهد إ,ل� ف الدين
خاصة، والزeهد: ضد الرغبة والرص على الدنيا، والزهادة ف ال4شياء كلها:

ضد الرغبة. ز.ه1د. وز.ه.د.، وهي أ%على، ي.ز\ه.د' فيهما ز'ه\داv وز.ه.داv؛
بالفتح عن سيبويه، وزهادة فهو زاهد من قوم ز'ه_اد، وما كان زهيداv ولقد

،vوزاد ثعلب: وز.ه'د أ%يضا ،vز.ه.د. وز.ه1د. ي.ز\ه.د' منهما جيعا
بالضم.والتزهيد ف الشيء وعن الشيء: خلف الترغيب فيه. وز.ه_د.ه ف ال4مر:

ر.غ�ب.ه عنه. وف حديث الزهري وسئل عن الزهد ف الدنيا فقال: هو أ%ن ل



يغلب اللل شكره ول الرام صبه؛ أ%راد أ%ن ل يعجز ويقصر شكره على ما
رزقه ال من اللل، ول صبه عن ترك الرام؛ الصحاح: يقال زهد ف الشيء

وعن الشيء. وفلن يتزهد أ%ي يتعبد، وقوله عز وجل: وكانوا فيه من
الزاهدين؛ قال ثعلب: اشتروه على ز'ه\د{ فيه. والز_ه1يد: القي. وعطاء4 ز.ه1يد¬:

قليل. واز\د.ه.د. العطاء4: استقل�ه. ابن السكيت: يقولون فلن يزدهد
.vقليل vه زهيداeعطاء من أ%عطاه أ%ي يعد

وال�ز\ه1د': القليل الال. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%فضل
الناس مؤمن م'ز\ه1د¬؛ ال�ز\ه1د: القليل الشيء وإ,نا سي م'ز\ه1داv ل4ن

ما عنده من قلته ي'ز\ه.د' فيه. وشيء ز.هيد: قليل؛ قال ال4عشى يدح
قوماv بسن ماورتم جارة لم:

فلن يطلبوا س1ر_ه.ا للغ1ن.ى،
ولن يتركوها ل3ز\ه.اد1ها

يقول: لن يتركوها لقلة مالا وهو ال3زهاد؛ قال أ%بو منصور: العن
أ%نم ل يسلمونا إ,ل من يريد هتك حرمتها لقلة مالا. وف الديث: ليس عليه

حساب ول على مؤمن م'ز\ه1د. ومنه حديث ساعة المعة: فجعل ي'ز.ه>د'ها
أ%ي يقللها. وف حديث علي�، رضي ال عنه: إ,نك ل%ز.ه1يد¬. وف حديث خالد:

كتب إ,ل عمر، رضي ال عنه: أ%ن الناس قد اندفعوا ف المر وتزاهدوا
الد� أ%ي احتقروه وأ%هانوه ورأ%وه زهيداv. ورجل م'ز\ه1د¬: ي'ز\ه.د' ف ماله

لقلته. وأ%ز\ه.د. الرجل� إ,ز\هاداv إ,ذا كان م'ز\ه1داv ل ي'ر\غ%ب' ف
ماله لقلته. ورجل زهيد وزاهد: لئيم مزهود فيما عنده؛ وأ%نشده اللحيان:

يا د.ب\ل� ما ب,تe بليل هاجدا،
ول ع.د.و\ت' الركعتي ساجدا،

مافةv أ%ن ت'ن\ف1دي ال%زاو,دا،
وت.غ\ب,قي بعدي غ%ب'وقاv باردا،
وتسأ%ل الق%ر\ض. لئيماv زاه1دا

ويقال: خذ ز.ه\د. ما يكفيك أ%ي قدر ما يكفيك؛ ومنه يقال: ز.ه.د\ت'
النخل% وز.ه_د\ت'ه إ,ذا خ.ر.ص\ت.ه.

وأ%رض ز.هاد: ل تسيل إ,ل عن مطر كثي. أ%بو سعيد: الز_ه.د' الزكاة،
بفتح الاء، حكاه عن مبتكر البدوي؛ قال أ%بو سعيد: وأ%صله من القلة ل4ن

زكاة الال أ%قل شيء فيه.



ال4زهري: رجل زهيد العي إ,ذا كان يقنعه القليل، ورغيب العي إ,ذا كان
ل يقنعه إ,ل الكثي؛ قال عدي� بن زيد:

،vال�ول، لن كان باخل �ول%ل}ب.خ\ل%ة
أ%عفe، ومن ي.ب\خ.ل} ي'ل%م\ وي'ز.ه_د

ي'ز.ه_د أ%ي ي'ب.خ_ل وينسب إ,ل أ%نه زهيد لئيم. ورجل زهيد وامرأ%ة
زهيد: قليل الط©ع\م,. وف التهذيب: رجل زهيد وامرأ%ة زهيدة وها القليل
الط©ع\م؛ وفيه ف موضع آخر: وامرأ%ة زهيدة قليلة ال4كل، ورغيبة: كثية

ال4كل، ورجل زهيد ال4كل.
وز.ه.اد الت>لع والش>عاب: صغارها؛ يقال: أ%صابنا مطر أ%سال ز.ه.اد

الغ'ر\ضان1، الغرضان: الشعاب الصغار من الوادي؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف
.vلا واحدا

وواد زهيد: قليل ال4خذ من الاء. وزهيد ال4رض: ضيقها ل يرج منها
كثي ماء، وجعه ز'ه\دان. ابن شيل: الز_هيد من ال4ودية القليل� ال4خذ

للماء، الن_ز,ل� الذي ي'سيله الاء� الي، لو بالت فيه ع.ناق سال ل4نه
قاع¬ ص'ل}ب¬ وهو ال%ش.اد' والن_ز,ل�. ورجل ز.هيد: ضيق ال�ل�ق، وال�نثى

زهيدة. وف التهذيب: اللحيان: امرأ%ة ز.هيد¬ ضيقة اللق، ورجل زهيد من
هذا.

والز_ه\د': ال%ز\ر'. وز.ه.د. النخل% ي.ز\ه.د'ه ز.ه\داv: خرصه وحزره.
@زود: الز_و\د: تأ}سيس الزاد وهو طعام السفر والضر جيعاv، والمع

أ%زواد. وف الديث: قال لوفد عبد القيس: أ%معكم من أ%ز\و,د.ت1كم شيء؟ قالوا:
نعم؛ ال4زودة جع زاد على غي القياس؛ ومنه حديث أ%ب هريرة: ملgنا

أ%ز\و,د.ت.نا، يريد م.زاو,د.نا، جع م1ز\و.د{ حلv له على نظيه كال4وعية
ف وعاء، مثل ما قالوا الغدايا والعشايا وخزايا ون.دامى.

وت.ز.و_د: اتذ زاداv، وزو_ده بالزاد وأ%زاده؛ قال أ%بو خراش:
وقد يأ}تيك بال4خبار من ل

ت'ج.ه>ز' بال1ذاء3، ول ت'ز,يد'
وال1ز\و.د': وعاء يعل فيه الزاد. وكل© عمل انقلب به من خي أ%و شر،

عمل أ%و كسب: زاد¬ على الثل. وف التنزيل العزيز: وتزو_دوا فإ,ن خي
الزاد التقوى؛ قال جرير:
ت.ز.و_د\ مثل% زاد1 أ%بيك فينا،



فنعم الزاد' زاد' أ%بيك. زادا
قال ابن جن: زاد. الزاد. ف آخر البيت توكيداv ل غي؛ قال ابن سيده:

vالزاد تزويدا vف آخر البيت بدل من مثل. وزو_دت فلنا vوعندي أ%ن زادا
فتزو_ده ت.ز.وeداv. وف حديث ابن ال4كوع: فأ%مرنا نب ال فجمعنا

ت.زاو'د.نا أ%ي ما ت.ز.و_د\ناه ف سفرنا من طعام. وأ%ز\واد' الركب من قريش:
أ%بو أ�مية بن الغية وال4سود بن الطلب بن أ%سد بن عبد العزى ومسافر

بن أ%ب عمرو بن أ�مية عم عقبة، كانوا إ,ذا سافروا فخرج معهم الناس فلم
يتخذوا زاداv معهم ول يوقدوا يك}ف�ونم وي'غ\ن'ونم.

وزاد' الركب: فرس معروف من خيل سليمان بن داود، عليهما الصلة والسلم،
الت وصفها ال، عز وجل، بالصافنات الياد، وإ,ياه عن الشاعر بقوله:

فلما رأ%وا ما قد رأ%ته' ش'هود'ه،
تنادوا: أ%ل هذا الواد' الؤ.م_ل

أ%بوه ابن' زاد الركب، وهو ابن' أ�خته،
م'ع.مÒ ل%ع.م\ري ف الياد وم'خ\و.ل

وز'و.ي\د.ة�: اسم امرأ%ة من ال%هالبة. والعرب تلقب العجم برقاب
ال%زاو,د.

وال%زاد.ة�: م.ف}ع.ل%ةD من الزاد تتزو_د فيها الاء وسنذكرها ف زيد.
@ا يقنعه إ,ل الكثي؛ قال عدي� بن زيد:

،vال�ول، لن كان باخل �ول%ل}ب.خ\ل%ة
أ%عفe، ومن ي.ب\خ.ل} ي'ل%م\ وي'ز.ه_د

ي'ز.ه_د أ%ي ي'ب.خ_ل وينسب إ,ل أ%نه زهيد لئيم. ورجل زهيد وامرأ%ة
زهيد: قليل الط©ع\م,. وف التهذيب: رجل زهيد وامرأ%ة زهيدة وها القليل
الط©ع\م؛ وفيه ف موضع آخر: وامرأ%ة زهيدة قليلة ال4كل، ورغيبة: كثية

ال4كل، ورجل زهيد ال4كل.
وز.ه.اد الت>لع والش>عاب: صغارها؛ يقال: أ%صابنا مطر أ%سال ز.ه.اد

الغ'ر\ضان1، الغرضان: الشعاب الصغار من الوادي؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف
.vلا واحدا

وواد زهيد: قليل ال4خذ من الاء. وزهيد ال4رض: ضيقها ل يرج منها
كثي ماء، وجعه ز'ه\دان. ابن شيل: الز_هيد من ال4ودية القليل� ال4خذ

للماء، الن_ز,ل� الذي ي'سيله الاء� الي، لو بالت فيه ع.ناق سال ل4نه



قاع¬ ص'ل}ب¬ وهو ال%ش.اد' والن_ز,ل�. ورجل ز.هيد: ضيق ال�ل�ق، وال�نثى
زهيدة. وف التهذيب: اللحيان: امرأ%ة ز.هيد¬ ضيقة اللق، ورجل زهيد من

هذا.
والز_ه\د': ال%ز\ر'. وز.ه.د. النخل% ي.ز\ه.د'ه ز.ه\داv: خرصه وحزره.

.Dذ%ةeبالذال: من الواهر، معروف، واحدته ز'م'ر ،�@زمرذ: الزeم'رeذ
الوهري: الزمرذ، بالضم، الزبرجد، والراء مضمومة 

(* قوله «والراء مضمومة
إل» وعن الزهري فتح الراء أيضاv نقله شارح القاموس.) مشددة.

:vوز.ئ1ي.را vزأر: ز.أ%ر. ال4سد'، بالفتح، ي.ز\ئ1ر' وي.ز\أ%ر' ز.أ}را@
صاح وغضب. وز.أ%ر. الفحل� ز.أ}راv وز.ئ1ياv: رد�د صوته ف جوفه ث
Dالف1حال, أ%ح\م.د'؟ قالت: حر ض1ر\غام.ة eس>: أ%ي�م.د_ه؛ قيل لب\ن.ة1 ال
شديد' الز_ئ1ي قليل ال%د1ير. والز_ئي': صوت ال4سد ف صدره. وف

�الديث: فسمع ز.ئي ال4سد. ابن ال4عراب: الز_ئ1ر' من الرجال الغضبان
القاطع لصاحبه. قال أ%بو منصور: الز_اي,ر' الغضبان، أ%صله مهموز، يقال:

ز.أ%ر. ال4سد، فهو ز.ائ1ر¬، ويقال للعدو�: ز.ائ1ر¬ وهم الز_ائرون؛ وقال
عنترة:

ح.ل�ت\ بأ%رض الزائ1رين.، فأ%ص\ب.ح.ت\
ع.س3راv علي_ ط1لب'ك1 اب\ن.ة% م.خ\ر.م,

قال بعضهم: أ%راد أ%نا حلت بأ%رض ال4عداء. والفحل أ%يضاv ي.ز\ئر ف
ه.د1يره ز.أ}راv إ,ذا أ%وعد؛ قال رؤ\ية:

vم.ح\ضا vوه.د1يرا vي.ج\م.ع\ن. ز.أ}را
وقال ابن ال4عراب: الزائر الغضبان، بالمز، والز_اي,ر': البيب، قال؛

وبيت عنترة يروى بالوجهي، فمن هز أ%راد ال4عداء، ومن ل يهمز أ%راد
ال4حباب. الوهري: ويقال أ%يضاv ز.ئر ال4سد، بالكسر، ي.ز\أ%ر'، فهو

ز.ئ1ر¬؛ قال الشاعر:
ما م'خ\د1ر¬ ح.ر,ب¬ م'س\ت.أ}س1د¬ أ%س1د¬،

ض'بار,م¬ خاد1ر¬ ذو ص.و\ل%ة{ ز.ئ1ر'؟
:�وكذلك ت.ز.أ�ر. ال4سد'، على ت.ف%ع_ل،بالتشديد.والز_أ}ر.ة

ال4ج.م.ة�، يقال: أ%بو الرث1 م.ر\ز'بان� الز_أ}ر.ة1. وف الديث ق1ص_ة� فتح
العراق وذكر م.ر\ز'بان الز_أ}ر.ة1؛ هي ال4جة سيت با ل1ز.ئي, ال4سد1



فيها. وال%ر\ز'بان�: الرئيس ال�ق%د_م'، وأ%هل اللغة يضمون ميمه؛ ومنه
الديث: إ,ن ال%ار'ود. لا أ%سلم وثب عليه ال�ط%م' فأ%خذه فشد�ه

وث%اقاv وجعله ف الز_أ}ر.ة1.
@زأبر: الز>ئ}ب,ر'، بالكسر مهموز: ما يعلو الثوب الديد مثل ما يعلو

ال%ز_. ابن سيده: الز>ئ}ب,ر' والز>ئ}ب'ر'، بضم الباء، ما يظهر من د.ر\ز,
الثوب؛ ال4خية عن ابن جن. وقد ز.أ}ب.ر. الثوب' وز.أ}ب.ر.ه': أ%خرج

ز,ئ}ب,ر.ه'، وهو م'ز.أ}ب,ر¬ وم'ز.أ}ب.ر¬. وأ%خ.ذ% الشيء ب,ز.أ}ب.ر,ه أ%ي
بميعه؛ أ%بو زيد: ز,ئ}ب,ر' الثوب وز,غ}ب,ر'ه. التهذيب ف الثلثي ابن

السكيت: هو ز,ئ}ب,ر' الثوب، وقد قيل: ز,ئ}ب'ر¬، بضم الباء، ول يقال
ز,ئ}ب.ر¬. الليث: الز>ئ}ب'ر، بضم الباء، ز,ئ}ب'ر ال%ز> والقطيفة والثوب

ونوه؛ ومنه اشتق از\ب,ئ}ر.ار' ال1ر> إ,ذا و.ف%ى ش.ع.ر'ه وكثر؛ قال
الر�ار:ف%ه\�و. و.ر\د' الل�و\ن1 ف از\ب,ئ}رار,ه1،

وك�م.ي\ت' الل�و\ن1 ما ل ي.ز\ب.ئ1ر\
@زبر: الز_ب\ر': الجارة. وز.ب.ر.ه' بالجارة: رماه با. والز_ب\ر':

:vور.ب.ر. البئر ز.ب\را .Dالبئر بالجارة، يقال: بئر م.ز\ب'ور.ة eط%ي
طواها بالجارة؛ وقد ث%ن_اه' بعض' ال4غفال وإ,ن كان جنساv فقال:

حت إ,ذا ح.ب\ل� الد�لء3 ان\ح.ل�،
وان\قاض. ز.ب\ر.ا حال1ه1 فاب\ت.ل�

وما له ز.ب\ر¬ أ%ي ما له رأ}ي، وقيل: أ%ي ما له عقل وت.ماس'ك¬، وهو ف
.Dال4صل مصدر، وما له ز.ب\ر¬ وضعوه على ال%ث%ل,، كما قالوا: ما له ج'ول

أ%بو اليثم: يقال للرجل الذي له عقل ورأ}ي: له ز.ب\ر¬ وج'ولD، ول
ز.ب\ر. له ول ج'ول%. وف حديث أ%هل النار: وع.د_ منهم الضعيف. الذي ل

ز.ب\ر. له أ%ي ل عقل له ي.ز\ب'ر'ه وينهاه عن ال3قدام على ما ل ينبغي.
وأ%صل� الز_ب\ر,: ط%يe البئر إ,ذا طويت تاسكت واستحكمت؛ واستعار ابن أ%حر

الز_ب\ر. للريح فقال:
ول%ه.ت\ عليه كل© م'ع\ص1ف%ة{
ه.وجاء4، ليس ل1ل�ب>ها ز.ب\ر'

وإ,نا يريد انرافها وهبوبا وأ%نا ل تستقيم على م.ه.ب¼ واحد فهي
كالناقة ال%و\جاء، وهي الت كأ%ن9 با ه.و.جاv من س'ر\ع.تها. وف الديث:

الفقي الذي ليس له ز.ب\ر¬؛ أ%ي عقل يعتمد عليه. والز_ب\ر': الصب،



يقال: ما له ز.ب\ر¬ ول ص.ب\ر¬. قال ابن سيده: هذه حكاية ابن ال4عراب، قال:
وعندي أ%ن الز_ب\ر. ههنا العقل. ورجل ز.ب,ي¬: ر.ز,ين' الرأ}ي.

والز_ب\ر': و.ض\ع' البنيان بعضه على بعض.
وز.ب.ر\ت' الكتاب. وذ%ب.ر\ت'ه: قرأ}ته. والز_ب\ر': الكتابة. وز.ب.ر.

الكتاب. ي.ز\ب'ر'ه وي.زب,ر'ه ز.ب\راv: كتبه، قال: وأ%عرفه الن_ق}ش. ف
الجارة، وقال يعقوب: قال الفر�اء: ما أ%عرف ت.ز\بر.ت1ي، فإ,ما أ%ن يكون هذا

م.ص\د.ر. ز.ب.ر. أ%ي كتب، قال: ول أ%عرفها مشد�دة، وإ,ما أ%ن يكون
اساv كالت_ن\ب,ي.ة1 لنتهى الاء والت_و\د1ي.ة1 للخشبة الت ي'ش.دe با

خ1ل}ف' الناقة؛ حكاها سيبويه. وقال أ%عراب: إ,ن ل أ%عرف ت.ز\ب,ر.ت1ي
أ%ي كتابت وخطي. وز.ب.ر\ت' الكتاب إ,ذا أ%ت\ق%ن\ت. كتابته. والز_ب\ر':

الكتاب'، والمع ز'ب'ور¬ مثل ق1د\ر� وق�د'ور�؛ ومنه قرأ% بعضهم: وآتينا
داود ز'ب'وراv. والز_ب'ور': الكتاب ال%زب'ور'، والمع ز'ب'ر¬، كما قالوا

رسول ور'س'ل. وإ,نا مثلته به ل4ن ز.ب'وراv ورسولv ف معن مفعول؛ قال
لبيد:

وج.ل السيول� عن الط©ل�ول, كأ%نا
ز'ب'ر¬، ت.خ'دe م'ت'ون.ها أ%ق}لم'ها

وقد غلب الز_ب'ور' على ص'ح'ف1 داود، على نبينا وعليه الصلة والسلم.
وكل كتاب: ز.ب'ور¬، قال ال تعال: ولقد ك%ت.ب\ن.ا ف الز_ب'ور, من

ب.ع\د1 الذYك}ر,؛ قال أ%بو هريرة: الز_ب'ور' ما أ�نزل على داود من بعد
الذكر من بعد التوراة. وقرأ% سعيد بن جبي: ف الزeب'ور، بضم الزاي، وقال:

الزeب'ور' التوراة وال3نيل والقرآن، قال: والذكر الذي ف السماء؛ وقيل:
الز_ب'ور' ف%ع'ول بعن مفعول كأ%نه ز'ب,ر. أ%ي ك�ت1ب..

وال1ز\ب.ر'، بالكسر: القلم. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه دعا
ف م.ر.ض1ه بدواة وم1ز\ب.ر� فكتب اسم الليفة بعده، وال1ز\ب.ر': القلم.

وز.ب.ر.ه ي.ز\ب'ر'ه، بالضم، عن ال4مر ز.ب\راv: ناه وانتهره. وف
الديث: إ,ذا ر.د.د\ت. على السائل ثلثاv فل عليك اين ت.ز\ب'ر.ه أ%ي

ت.ن\ه.ر.ه' وت'غ\ل1ظ له ف القول والر_د> والز>ب\ر'، بالفتح: الز_ج\ر' والنع
ل4ن من ز.ب.ر\ت.ه عن الغي� فقد أ%ح\ك%م\ت.ه' ك%ز.ب\ر, البئر بالطي.

والزeب\ر.ة�: ه.ن.ةD ناتئة من الكاهل، وقيل: هو الكاهل نفسه فقط، وقيل:
هي الصeد\ر.ة� من كل دابة، ويقال: ش.د_ لل4مر ز'ب\ر.ت.ه أ%ي كاهله



وظهره؛ وقول العجاج:
با وقد ش.دeوا لا ال4ز\بار.ا

قيل ف تفسيه: جع ز'ب\ر.ة{، وغي معروف جع ف�ع\ل%ة{ على أ%فعال، وهو
عندي جع المع كأ%نه ج.م.ع. ز'ب\ر.ةv على ز'ب.ر� وج.م.ع. ز'ب.راv على

أ%ز\ب.ار�، ويكون جع ز'ب\ر.ة{ على إ,رادة حذف الاء.
وال4ز\ب.ر' وال%ز\ب.ر.ان,يe: الضخم الزeب\ر.ة1؛ قال أ%وس بن حجر:

،Dعليه1 من الب.ر\د1ي> ه1ب\ر,ي.ة Dل%ي\ث
كال%ز\ب.ر.ان,ي> ع.ي_الD بأ%و\ص.ال,

هذه رواية خالد بن كلثوم؛ قال ابن سيده: وهي عندي خطأD وعند بعضهم ل4نه
ف صفة أ%سد، وال%ز\ب.ر.ان,يe: ال4سد، والشيء ل يشبه بنفسه، قال:

وإ,نا الرواية كال%ر\ز'بان,ي>.
�والزeب\ر.ة�: الشعر التمع للفحل وال4سد وغيها؛ وقيل: ز'ب\ر.ة

ال4سد الشعر' على كاهله، وقيل: الزeب\ر.ة�: موضع الكاهل على الك%ت1ف%ي\ن,.
ورجل أ%ز\ب.ر': عظيم الزeب\ر.ة ز'ب\ر.ة1 الكاهل، وال�نثى ز.ب\ر.اء�؛
ومنه ز'ب\ر.ة� ال4سد. وأ%سد أ%ز\ب.ر' وم.ز\ب.ر.ان,ي�: ضخم الزeب\ر.ة1.

والزeب\ر.ة�: كوكب من النازل على التشبيه ب,ز'ب\ر.ة1 ال4سد. قال ابن
ك1ن.اس.ة%: من كواكب ال4سد ال%ر.ات.ان1، وها كوكبان ن.ي>ران1 بينهما

ق%د\ر' س.و\ط{، وها ك%تف%ا ال4س.د1، وها ز'ب\ر.ة� ال4سد، وها كاهل
ال4سد ينزلما القمر، وهي كلها ثانية. وأ%صل الزeب\ر.ة1: الشعر الذي بي
كتفي ال4سد. الليث: الزeب\ر.ة� شعر متمع على موضع الكاهل من ال4سد
وف م1ر\ف%ق%ي\ه1؛ وكل شعر يكون كذلك متمعاv، فهو ز'ب\ر.ةD وكبش ز.ب,ي¬:

عظيم الزeب\ر.ة1، وقيل: هو م'ك}ت.ن,ز¬. وز'ب\ر.ة� الديد: القطعة
الضخمة منه، والمع ز'ب.ر¬. قال ال تعال: آتون ز'ب.ر. الديد، وز'ب'ر¬،

.v؛ أ%ي ق1ط%عاvقال ال تعال: فتقطعوا أ%مرهم بينهم ز'ب'را vبالرفع أ%يضا
الفراء ف قوله تعال: فتقطعوا أ%مرهم بينهم ز'ب'راv؛ من قرأ% بفتح

الباء أ%راد قطعاv مثل قوله تعال: آتون زبر الديد، قال: والعن ف ز'ب.ر�
وز'ب'ر� واحد؛ وقال الزجاج: من قرأ% ز'ب'راv أ%راد قطعاv جع ز'ب\ر.ة{

وإ,نا أ%راد تفرقوا ف دينهم. الوهري: الزeب\ر.ة� القطعة من الديد،
والمع ز'ب.ر¬. قال ابن بري: من قرأ% ز'ب'راv فهو جع ز.ب'ور� ل ز'ب\ر.ة{
ل4ن ف�ع\ل%ةv ل تمع على ف�ع\ل�، والعن جعلوا دينهم كتباv متلفة،



ومن قرأ% ز'ب.راv، وهي قراءة ال4عمش، فهي جع ز'ب\ر.ة{ بعن القطعة أ%ي
فتقطعوا قطعاv؛ قال: وقد يوز أ%ن يكون جع ز.ب'ور� كما تقدم، وأ%صله

ز'ب'ر¬ ث أ�بدل من الضمة الثانية فتحة كما حكى أ%هل اللغة أ%ن بعض العرب
يقول ف جع ج.ديد ج'د.د¬، وأ%صله وقياسه ج'د'د¬، كما قالوا ر'ك%بات¬ وأ%صله

ر'ك�بات¬ مثل غ�ر'فات{ وقد أ%جازوا غ�ر.فات أ%يضاv، ويقوي هذا أ%ن ابن
،vوز'ب\را vخالويه حكى عن أ%ب عمرو أ%نه أ%جاز أ%ن يقرأ% ز'ب'را

ف%ز'ب\راv بال3سكان هو مفف من ز'ب'ر كع'ن\ق� مفف من ع'ن'ق�، وز'ب.ر¬، بفتح
الباء، مفف أ%يضاv من ز'ب'ر� برد� الضمة فتحة كتخفيف ج'د.د من ج'د'د{.

وز'ب\ر.ة� الد�اد: س.ن\د.ان'ه.
وز.ب.ر. الرجل% ي.ز\ب'ر'ه ز.ب\راv: انتهره. والز>ب,ي': الشديد من

الرجال. أ%بو عمرو: الز>ب,رe، بالكسر والتشديد، من الرجال الشديد القوي؛
قال أ%بو ممد الفقعسي:

أ%كون ث%م_ أ%سداv ز,ب,را
الفر�اء: الز_ب,ي الداهية. والزeبار.ة�: ال�وص.ة� حي ترج من

النواة. والز_ب,ي': ال%م\أ%ة�؛ قال الشاعر:
وقد ج.ر_ب. الناس' آل الزeب.ي\ر،
ف%ذ%اق�وا من آل, الزeب.ي\ر, الز_ب,ي.ا

وأ%خذ الشيء ب,ز.ب.ر,ه وز.و\ب.ر,ه وز.غ}ب.ر,ه وز.اب.ر,ه أ%ي بميعه فلم
يدع منه شيئاv؛ قال ابن أ%حر:
vوإن قال عاو� من م.ع.د¼ ق%ص1يد.ة
با ج.ر.ب¬، ع'د_ت\ ع.ل%ي_ ب,ز.و\ب.ر.ا

(* قوله: «وإ,ن قال عاو من معد إ,ل» الذي ف الصحاح: إ,ذا قال غاو من
تنوخ إل).

أ%ي نسبت إ,ل� بكمالا؛ قال ابن جن: سأ%لت أ%با علي عن ترك صرف
ز.و\ب.ر ههنا فقال: ع.ل�ق%ه' علماv على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأ}نيث

كما اجتمع ف س'ب\حان التعريف وزيادة ال4لف والنون؛ وقال ممد بن حبيب:
الز_و\ب.ر' الداهية. قال ابن بري: الذي منع ز.و\ب.ر من الصرف أ%نه اسم

علم للكلبة مؤنث، قال: ول يسمع ب,ز.و\ب.ر هذا السم إ,ل ف شعره؛ قال:
وكذلك ل يسمع بام'وس.ة% اساv علماv للنار إ,ل ف شعره ف قوله يصف

بقرة:



،vت.ط%اي.ح. الط�ل© عن أ%ع\طاف1ها ص'ع'دا
كما ت.طاي.ح. عن مام'وس.ة% الش_ر.ر'

وكذلك س.م_ى ح'و.ار. الناقة باب'وساv ول يسمع ف شعر غيه، وهو قوله:
،vوص1ي إ,ل باب'وس1ها ج.ز.عا�ح.ن_ت\ ق%ل

فما ح.ن,ينك أ%م ما أ%نت والذYك%ر'؟
وس.م_ى ما يلف على الرأ}س أ�رنة ول توجد لغيه، وهو قوله:

وت.لف�ع. ال1ر\باء� أ�ر\ن.ت.ه،
م'ت.ش.او,ساv ل1و.ر,يد1ه ن.ع\ر'

قال وف قول الشاعر:
با ج.ر.ب¬، ع'د_ت ع.ل%ي_ ب,ز.و\ب.ر.ا

أ%ي قامت علي� بداهية، وقيل: معناه نسبت إ,ل� بكمالا ول أ%قلها.
وروى شر حديثاv لعبدال بن بشر أ%نه قال: جاء رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، إ,ل داري فوضعنا له قطيفة ز.ب,ي.ةv. قال ابن الظفر: كبش ز.ب,ي¬
أ%ي ضخم، وقد ز.ب'ر. ك%ب\ش'ك. ز.بار.ةv أ%ي ض.خ'م.، وقد أ%ز\ب.ر\ت'ه أ%نا

إ,ز\باراv.وجاء فلن بز.و\ب.ر,ه إ,ذا جاء خائباv ل تقض حاجته.
وز.ب\ر.اء�: اسم امرأ%ة؛ وف الثل: هاجت ز.ب\راء�؛ وهي ههنا اسم خادم

كانت لل4حنف بن قيس، وكانت س.ليطة فكانت إ,ذا غضبت قال ال4حنف: هاجت
ز.ب\راء�، فصارت مثلv لكل أ%حد حت يقال لكل إ,نسان إ,اذ هاج غضبه: هاجت

ز.ب\راؤ'ه، وز.ب\ر.اء� تأ}نيث ال4ز\ب.ر, من الزeب\ر.ة1، وهي ما بي كتفي
ال4سد من الو.ب.ر,.

وز.بي وز'ب.ي\ر وم'ز.ب_ر¬. أ%ساء.
واز\ب.أ%ر_ الرجل�: اق}ش.ع.ر_. واز\ب.أ%ر_ الشعر والو.ب.ر' والنبات':
طلع ون.ب.ت.. واز\ب.أ%ر_ الش_ع\ر': انتفش؛ قال امرؤ القيس:

لا ث�ن.ن¬ ك%خ.واف الع'قا
ب, س'ود¬، ي.في. إ,ذا ت.ز\ب.ئ1ر\

واز\ب.أ%ر_ للشر: تيأ%. ويوم م'ز\ب.ئ1ر�: شديد مكروه. واز\ب.أ%ر_
الكلب': تنفش؛ قال الشاعر يصف فرساv وهو ال%ر_ار' بن م'ن\ق1ذ النظلي:

ف%ه\و. و.ر\د' الل�و\ن1 ف از\ب,ئ}ر.ار,ه،
وك�م.ي\ت' الل�و\ن1 ما ل ي.ز\ب.ئ1ر\

قد ب.ل%و\ناه' على ع1ل�ت1ه1،



وعلى الت_ي\س3ي منه والضeم'ر
الورد: بي الكميت، وهو ال4حر، وبي ال4شقر؛ يقول: إ,ذا سكن شعره

vصوله أ%قل صب\غا�استبان أ%نه كميت وإ,ذا از\ب.أ%ر_ استبان أ�صول الشعر، وأ
من أ%طرافه، فيصي ف از\ب,ئ}رار,ه و.ر\داv، والتيسي هو أ%ن يتيسر

الري ويتهيأ% له. وف حديث شريح: إن هي ه.ر_ت\ واز\ب.أ%ر_ت\ فليس لا...
أ%ي اقشعر�ت وانتفشت، ويوز اين يكون من الزeب\ر.ة1، وهي م'ج\ت.م.ع'

الو.ب.ر, ف الرفقي والص_در. وف حديث صفية بنت عبد الطلب: كيف وجدت.
ز.ب\را، أ%أ%ق1طاv وت.م\راv، أ%و م'ش\م.ع1ل¾ ص.ق}راv؟ الزبر، بفتح الزاي

وكسرها: هو القوي الشديد، وهو مكب الزeب.ي\ر، تعن ابنها، أ%ي كيف وجدته
كطعام يؤكل أ%و كالصقر.

والز_ب,ي': اسم البل الذي كلم ال عليه موسى، على نبينا وعليه
الصلة والسلم، بفتح الزاي وكسر الباء، وورد ف الديث.

ابن ال4عراب: أ%ز\ب.ر. الرجل� إ,ذا ع.ظ�م.، وأ%ز\ب.ر. إ,ذا ش.ج'ع..
والز_ب,ي: الرجل الظريف الك%ي�س'.

@زبطر: الز>ب.ط}ر.ة�، مثال الق1م.ط}ر.ة1: ث%غ\ر¬ من ثغور الروم.
@زبعر: رجل ز,ب.ع\ر.ى: ش.ك1س' ال�ل�ق س.ي>ئ�ه، وال�نثى ز,ب.ع\راة،

بالاء؛ قال ال4زهري: وبه سي ابن الز>ب.ع\ر.ى الشاعر. والز>ب.ع\ر.ى:
الضخم، وحكى بعضهم الز_ب.ع\ر.ى، بفتح الزاي، فإ,ذا كان ذلك فأ%لفه ملحقة له

ب,س.ف%ر\ج.ل� وأ�ذن ز.بع\ر.اةD وز,ب.ع\راةD: غليظة كثية الشعر. قال
ال4زهري: ومن آذان اليل ز,ب.ع\راةD، وهي الت غلظت وكثر شعرها. الوهري:

Dحي.ي\ن,. وج.م.لYالز>ب.ع\ر.ى الكثي شعر الوجه والاجبي والل
ز,ب.ع\ر.ى كذلك.

والز_ب\ع.ر': ضرب من ال%ر\و, وليس بعريض الورق، وما ع.ر'ض. ور.ق�ه منه
فهو ماح'وز¬.

والز>ب.ع\ر,يe: ضرب من السهام منسوب.
@زبغر: الز_ب\غ.ر': بفتح الزاي وتقدي الباء على الغي: ال%ر\و'

الد>قاق' الو.ر.ق, أ%و هو الذي يقال له م.ر\و' ماح'وز أ%و غيه، ومن قال ذلك
فقد خالف أ%با حنيفة ل4نه يقول: إ,نه الز_غ}ب.ر، بتقدي الغي على

الباء.
@زبنتر: التهذيب ف الماسي: ابن السكيت: الز_ب.ن\ت.ر' من الرجال



ال�نك%ر' الداهية إ,لئى الق1ص.ر, ما هو؛ وأ%نشد:
ت.م.ه\ج.ر'وا، وأ%يeما ت.م.ه\ج'ر,،

ب.ن اس\ت1ها، وال�ن\د'ع, الز_ب.ن\ت.ر,
@زجر: الز_ج\ر': ال%ن\ع' والنهي' والن\ت1هار'. ز.ج.ر.ه' ي.ز\ج'ر'ه

ز.ج\راv واز\د.ج.ر.ه' فان\ز.ج.ر. واز\د.ج.ر.. قال ال تعال: واز\د'ج,ر.
ف%د.عا ر.ب_ه' أ%ن>ي م.غ\ل�وب فان\ت.ص1ر\. قال: يوضع الز\د1جار'

م.و\ض1ع. الن\ز,جار, فيكون لزماv، وازدجر كان ف ال4صل ازتر، فقلبت التاء
دالv لقرب مرجيهما واختيت الدال ل4نا أ%ليق بالزاي من التاء. وف حديث

الع.ز\ل,: كأ%نه ز.ج.ر.؛ أ%ي ن.ه.ى عنه، وحيث وقع الز_ج\ر' ف الديث
فإ,نا يراد به النهي. وز.ج.ر. الس_ب'ع. والكلب. وز.ج.ر. به: ن.ه\ن.ه.ه'.

قال سيبويه: وقالوا هو م1ن>ي م.ز\ج.ر. الكلب أ%ي بتلك النزلة فحذف
وأ%وصل، وهو من الظروف الختصة الت أ�جريت مرى غي الختصة. قال: ومن

العرب من يرفع بعل الخر هو ال4و�ل، وقوله:
م.ن\ كان% ل ي.ز\ع'م' أ%ن>ي شاع1ر'،

ف%ل}ي.د\ن� من>ي ت.نه.ه' ال%زاج,ر'
عن ال4سباب الت من شأ}نا أ%ن ت.ز\ج'ر.، كقولك ن.ه.ت\ه' الن_واه1ي،

ويروى:
من كان ل يزعم أ%ن شاعر،

فيدن من تنهه الزاجر
أ%راد ف%ل}ي.د\ن� فحذف اللم، وذلك أ%ن الب ف مثل هذا أ%خف على

أ%لسنتهم وال3تام عرب�. وز.ج.ر\ت' البعي حت ث%ار. وم.ض.ى أ%ز\ج'ر'ه'
ز.ج\راv، وز.ج.ر\ت' فلناv عن السeوء3 فان\ز.ج.ر.، وهو كالر_د\ع لل3نسان،

وأ%ما للبعي فهو كالث بلفظ يكون ز.ج\راv له. قال الزجاج: الز_ج\ر'
الن_ه\ر'، والز_ج\ر' للطي وغيها الت_ي.مeن' ب,س'ن'وح1ها والت_ش.اؤ'م'

ب,ب'روح1ها، وإ,نا سي الكاهن' ز.اج,راv ل4نه إ,ذا ر.أ%ى ما يظن أ%نه
يتشاءم به ز.ج.ر. بالنهي عن ال�ض1ي> ف تلك الاجة برفع صوت وشد�ة،

وكذلك الز_ج\ر' للدواب وال3بل والسباع. الليث: الز_ج\ر' أ%ن ت.ز\ج'ر.
طائراv أ%و ظ%ب\ياv سان,حاv أ%و بار,حاv ف%ت.ط%ي_ر. منه، وقد ن'ه,ي. عن

الطYي.ر.ة1. والز_ج\ر': الع1ياف%ة�، وهو ضرب من الت_ك%هeن؛ تقول:
ز.ج.ر\ت' أ%نه يكون كذا وكذا. وف الديث: كان ش'ر.ي\ح¬ ز.اج,راv شاع1راv؛



الز_ج\ر' للطي هو الت_ي_مeن' والت_ش.اؤ'م. با والت_ف%ؤeل� بطيانا
كالس_ان,ح, والبار,ح,، وهو نوع من الك%ه.ان.ة والع1ي.اف%ة1. وز.ج.ر.

البعي أ%ي ساقه. وف حديث ابن مسعود: من قرأ% القرآن ف أ%ق%ل� من ثلث{،
فهو ز.اج,ر¬؛ من ز.ج.ر. ال3بل% ي.ز\ج'ر'ها إ,ذا ح.ث�ها وح.م.لها على

السeر\ع.ة1، والفوظ ر.اج,ز¬، وسنذكره ف موضعه؛ ومنه الديث: فسمع وراءه
ز.ج\راv؛ أ%ي ص1ياحاv على ال3بل وح.ث9اv. قال ال4زهري: وز.ج\ر' البعي

أ%ن يقال له: ح.و\ب¬، وللناقة: ح.ل}. وأ%ما البغل� ف%ز.ج\ر'ه: ع.د.س\،
م.ج\ز'وم¬؛ وي'ز\ج.ر' السبع فيقال له: ه.ج\ ه.ج\ وج.ه\ ج.ه\ وج.اه ج.اه.

ابن سيده: وز.ج.ر. الطائ1ر. ي.ز\ج'ر'ه ز.ج\راv واز\د.ج.ر.ه' تفاءل به
وت.ط%ي_ر فنهاه ون.ه.ر.ه'؛ قال الفرزدق:
وليس ابن' ح.م\راء3 الع1ج.ان1 ب,م'ف}ل1ت1ي،
ول ي.ز\د.ج,ر\ ط%ي\ر. النeحوس, الgش.ائم

والز_ج'ور' من ال3بل: الت ت.د1رe على الفصيل إ,ذا ض'ر,ب.ت\، فإ,ذا
ت'ر,ك%ت\ م.ن.ع.ت\ه'، وقيل: هي الت ل ت.د1رe حت ت'ز\ج.ر. وت'ن\ه.ر..
ابن ال4عراب: يقال للناقة الع.ل�وق, ز.ج'ور¬؛ قال ال4خطل:

وال%ر\ب' لق1ح.ةD ل�ن_ ز.ج'ور'
وهي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها وت.م\ن.ع' د.ر_ها. الوهري: الز_ج'ور' من

ال3بل الت ت.ع\ر,ف' بع.ي\ن,ها وت'ن\ك1ر' بأ%نفها. وبعي أ%ز\ج.ر': ف
ف%ق%ار,ه ان\خ1ز.الD من داء� أ%و د.ب.ر�. وز.ج.ر.ت1 الناقة� با ف بطنها

ز.ج\راv رمت به ودفعته.
والز_ج\ر': ض.ر\ب¬ من الس_م.ك1 ع1ظام¬ ص1غار' ال%ر\ش.ف1، والمع

ز'ج'ور¬، يتكلم به أ%هل العراق؛ قال ابن د'ر.ي\د{: ول أ%حسبه عربي�اv، وال
أ%علم.

@زحر: الز_ح1ي' والزeحار' والزeحار.ة�: إ,خراج' الص_و\ت1 أ%و
vالن_ف%س, بأ%ن,ي� عند ع.م.ل� أ%و شد_ة{؛ ز.ح.ر. ي.ز\ح.ر' وي.ز\ح1ر' ز.ح1يا

وز'حاراv وز.ح_ر. وت.ز.ح_ر.. ويقال للمرأ%ة إ,ذا ولدت ولداv: ز.ح.ر.ت\
به وت.ز.ح_ر.ت\ عنه؛ قال:

إ,ن>ي ز.ع1يم¬ ل%ك1 أ%ن} ت.ز.ح_ر,ي
عن و.ار,م, ال%ب\ه.ة1، ض.خ\م, ال%ن\خ.ر,

وحكى اللحيان: ز'ح1ر. الرجل� على صيغة فعل ما ل يسم_ فاعله من



eكأ%نه ي.ئ1ن vالز_ح1ي، فهو م.ز\ح'ور¬، وهو ي.ت.ز.ح_ر' باله ش'ح�ا
وي.ت.ش.د_د'. ورجل ز'ح.ر¬ وز.ح\ران� وز.ح_ار¬: بيل ي.ئ1نe عند السؤال؛ عن

اللحيان، فأ%ما قوله:
،vوح1ر\صا vأ%راك. ج.م.ع\ت. م.س\أ%ل%ة

وعند الف%ق}ر, ز.ح_اراv أ�ن.ان.ا
فإ,نه أ%راد ز.ح1ياv فوضع السم موضع الصدر، كما قال: عائذاv بال من

ش.ر>ها؛ حكاه سيبويه وأ%ورد ال4زهري هذا البيت مستشهداv به على
ز.ح_ار، ول يعلله ول يذكر ما أ%راد به ونسبه إ,ل بعض كلب وقال: أ%نشده
الفر�اء؛ قال ابن بري: البيت للمغية بن ح.ب\ن.اء4 ياطب أ%خاه ص.خ\راv وكنية

صخر أ%بو ليلى، وقبله:
ب.ل%و\نا ف%ض\ل% مال1ك. يا اب\ن. ل%ي\ل%ى،

فلم ت.ك' عند ع'س\ر.ت1نا أ%خانا
وقال: أ�ن.اناv مصدر أ%ن� ي.ئ1نe أ%ن,يناv وأ�ناناv ك%ز.ح.ر. ي.ز\ح1ر'

ز.ح1ياv وز'حاراv؛ يقول: بلونا فضل مالك عند حاجتنا إ,ليه فلم ننتفع به
ومع هذا إ,نك جعت مسأ%لة الناس وال1ر\ص. على ما ف أ%يديهم وعندما

.eينوبك من حق ت.ز\ح.ر' وت.ئ1ن
والزeح.ار': داء يأ}خذ البعي ف%ي.ز\ح.ر' منه حت ي.ن\ق%ل1ب. س'ر\م'ه

فل يرج منه شيء.
والز_ح1ي': تقطيع¬ ف البطن ي'م.ش>ي د.ماv. الوهري: الز_ح1ي

:vحار'، بالضم. وز.ح.ر.ه' بالرمح ز.ح\راeاستطلق' الب.ط}ن,، وكذلك الز
ش.ج_ه'. قال ابن دريد: ليس بث%ب.ت{. وز.ح\ر¬: اسم رجل.

@زخر: ز.خ.ر. الب.ح\ر' ي.ز\خ.ر' ز.خ\راv وز'خ'وراv وت.ز.خ_ر.: ط%م.ا
ـ�ل4. وز.خ.ر. الواد1ي ز.خ\راv: م.د_ ج,د�اv وارتفع، فهو زاخ1ر¬. و.ت.م.
وف حديث جابر: ف%ز.خ.ر. الب.ح\ر' أ%ي م.د_ وك%ث�ر. ماؤ'ه وارتفعت

أ%مواجه. وز.خ.ر القوم': جاشوا ل1ن.ف1ي� أ%و ح.ر\ب�؛ وكذلك ز.خ.ر.ت1 الرب'
نفس'ها؛ قال:

إ,ذا ز.خ.ر.ت\ ح.ر\ب¬ ل1ي.و\م, ع.ظ1يم.ة{،
رأ%يت. ب'ح'وراv من ن'ح'ور,ه1م' ت.ط}م'و

وز.خ.ر.ت1 الق1د\ر' ت.ز\خ.ر' ز.خ\راv: جاش.ت\؛ قال أ�مية
بن أ%ب الصلت:



ف%ق�د'وره' ب,فنائ1ه1،
للض_ي\ف1، م'ت\ر.ع.ةD ز.واخ1ر\

وع1ر\ق¬ زاخ1ر¬: واف1ر¬؛ قال الذل:
ص.ن.اع¬ ب,إ,ش\ف%اها، ح.ص.انD ب,ش.ك}ر,ها،
ج.و.اد¬ بق�وت1 الب.ط}ن,، والع1ر\ق' ز.اخ1ر'

قال الوهري: معناه يقال إ,نا تود بقوتا ف حال الوع وهيجان الدم
والطبائع، ويقال: نسبها مرتفع ل4ن ع1ر\ق. الكري ي.ز\خ.ر' بالك%ر.م,. وقال

أ%بو عبيدة: ع1رق فلن زاخر إ,ذا كان كرياv ي.ن\م1ي. وز.خ.ر. النبات':
طال، وإ,ذا التف النبات وخرج زهره قيل: قد أ%خذ ز'خاري_ه'. وز.خ.ر.ت\

ر,ج\ل�ه ز.خ\راv: م.د_ت\؛ عن كراع.
وكلم ز.خ\و.ر,يe: فيه ت.كب وت.و.عeد¬، وقد ت.ز.خ\و.ر.. ون.ب\ت¬

ز.خ\و.ر¬ وز.خ\و.ر,يÒ وز'خار,يÒ: تامÒ ر.ي_ان�. ال4صمعي: إ,ذا التف
العشب' وأ%خرج ز.ه\ر.ه' قيل: ج.ن_ ج'ن'وناv وقد أ%خذ ز'خار,ي_ه'؛ قال ابن

مقبل:
،vوي.ر\ت.ع1يان1 ل%ي\ل%ه'ما ق%ر.ارا

س.ق%ت\ه' كل© م'د\ج,ن.ة{ ه.م'وع,
ز'خار,ي_ الن_بات1، كأ%ن� فيه
ج,ياد. الع.ب\ق%ر,ي_ة1 والق�ط�وع,

ويقال: مكان ز'خار,يe النبات، وز'خار,يe النبات: ز.ه\ر'ه'. وأ%خذ
النبات' ز'خار,ي_ه' أ%ي ح.ق�ه من الن_ضارة والسن. وأ%رض ز.اخ1ر.ةD. أ%خذت

ز'خار,ي_ها.
أ%بو عمرو: الز_اخ1ر' الش_ر.ف' العال. ويقال للوادي إ,ذا جاش م.دeه
وطم.ا س.ي\ل�ه: ز.خ.ر. ي.ز\خ.ر' ز.خ\راv، وقيل: إ,ذا كثر ماؤه وارتفعت

أ%مواجه، قال: وإ,ذا جاش القوم للن_ف1ي، قيل: ز.خ.روا. وقال أ%بو تراب:
سعت م'ب\ت.ك1راv يقول: زاخ.ر\ت'ه ف%ز.خ.ر\ت'ه وفاخ.ر\ت'ه ف%ف%خ.ر\ت'ه،

وقال ال4صمعي: ف%خ.ر. با عنده وز.خ.ر. واحد¬.
@زدر: جاء فلنD يضرب أ%ز\د.ر.ي\ه1 وأ%س\د.ر.ي\ه1 إ,ذا جاء فارغاv؛ كذلك

حكاه يعقوب بالزاي؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن الزاي مضارعة وإ,نا أ%صلها
الصاد وسنذكره ف الصاد ل4ن ال4ص\د.ر.ي\ن, ع1ر\قان1 ي.ض\ر,بان1 تت
الصeد\غ%ي\ن,، ل يفرد لما واحد. وقرأ% بعضهم: يومئذ ي.ز\د'ر' الناس



أ%شتاتاv، وسائر القراء قرأ�وا: ي.ص\د'ر'، وهو الق.
�@زرر: الز>رe: الذي يوضع ف القميص. ابن شيل: الز>رe الع'ر\و.ة

الت تعل ال%ب_ة� فيها. ابن ال4عراب: يقال ل1ز,ر> القميص الز>ير'،
ومن العرب من يقلب أ%حد الرفي الدغمي فيقول ف م.ر¼ م.ي\ر� وف ز,ر¼

زير، وهو الدeج.ة�؛ قال: ويقال لع'ر\و.ت1ه1 الو.ع\ل%ة�. وقال الليث:
الز>رe ال�و.ي\ز.ة� الت تعل ف عروة اليب. قال ال4زهري: والقول ف

:eوال%ب_ة تعل فيها. والز>ر �الز>ر> ما قال ابن شيل إ,نه الع'ر\و.ة
واحد أ%زرار القميص. وف الثل: أ%ل}ز.م' من ز,ر¼ لع'ر\و.ة، والمع

:eال%ر\م1ي �أ%ز\ر.ار¬ وز'ر'ور¬؛ قال م'ل}ح.ة
كأ%ن� ز'رور. الق�ب\ط�ر,ي_ة ع'لYق%ت\
ع.لئ1ق�ها منه ب,ج,ذ}ع� م'ق%و_م,

(* قوله: «علئقها» كذا بال4صل. وف موضعي من الصحاح: بنادكها أ%ي
بنادقها، ومثله ف اللسان وشرح القاموس ف مادة قبطر).

وعزاه أ%بو عبيد إ,ل عدي بن الر>ق%اع,.
وأ%ز.ر_ القميص.: جعل له ز,ر�اv. وأ%ز.ر_ه': ل يكن له زر فجعله له.

وز.ر_ الرجل�: ش.د_ ز,ر_ه؛ عن اللحيان. أ%بو عبيد: أ%ز\ر.ر\ت' القميص
إ,ذا جعلت له أ%ز\ر.اراv. وز.ر.ر\ته' إ,ذا شددت أ%ز\رار.ه' عليه؛ حكاه عن

اليزيدي. ابن السكيت ف باب ف1ع\ل� وف�ع\ل� باتفاق العن: خ1ل}ب' الرجل
وخ'ل}ب'ه، والر>ج\ز والرeج\ز، والز>رe والزeرe. قال: حسبته أ%راد

ز,ر_ القميص، وع1ض\و وع'ضو، والشeحe والش>حe البخل، وف حديث السائب
بن يزيد ف وصف خات النبو�ة: أ%نه رأ%ى خات رسول ال،صلى ال عليه

vوسلم، ف كتفه مثل ز,ر> ال%ج.ل%ة1، أ%راد بزر� ال%ج.ل%ة ج.و\ز.ة
ت.ض'مe الع'ر\و.ة%. قال ابن ال4ثي: الز>ر واحد ال4ز\ر.ار, الت تشد� با

الك1ل%ل� والستور على ما يكون ف ح.ج.ل%ة1 العروس، وقيل: إ,نا هو بتقدي
الراء على الزاي، ويريد بال%ج.ل%ة1 الق%ب.ج.ة، مأ}خوذ من أ%ز.ر_ت1

ال%ر.اد.ة� إ,ذا ك%ب.س.ت\ ذنبها ف ال4رض فباضت، ويشهد له ما رواه الترمذي
ف كتابه بإ,سناده عن جابر بن سرة: كان خات رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، بي كتفيه غ�د_ةv حراء مثل بيضة المامة. والز>رe، بالفتح:
مصدر ز.ر.ر\ت' القميص أ%ز'رeه، بالضم، ز.ر�اv إ,ذا شددت أ%ز\ر.ار.ه' عليك.

يقال: از\ر'ر\ عليك قميصك وز'ر_ه وز'رeه وز'ر>ه؛ قال ابن بري: هذا عند



eالبصريي غلط وإ,نا يوز إ,ذا كان بغي الاء، نو قولم: ز'ر_ وز'ر
وز'ر>، فمن كسر فعلى أ%صل التقاء الساكني، ومن فتح فلطلب الفة، ومن
ضم فعلى ال3تباع لضمة الزاي، فأ%ما إ,ذا اتصل بالاء الت هي ضمي الذكر

كقولك ز'رeه فإ,نه ل يوز فيه إ,ل الضم ل4ن الاء حاجز غي حصي،
فكأ%نه قال: ز'رeوه، والواو الساكنة ل يكون ما قبلها إ,ل مضموماv، فإ,ن

اتصل به هاء الؤنث نو ز'ر_ها ل يز فيه إ,ل الفتح لكون الاء خفية
كأ%نا م'ط�ر.ح.ةD فيصي ز'ر_ها كأ%نه ز'ر_ا، وال4لف ل يكون ما قبلها

إ,ل مفتوحاv. وأ%ز\ر.ر\ت' القميص إ,ذا جعلت له أ%ز\ر.اراv ف%ت.ز.ر_ر.؛
وأ%ما قول ال%ر_ار:

ت.د1ين' ل%ز\ر'ور� إ,ل ج.ن\ب, ح.ل}ق%ة{
من الش_ب\ه1، س.و_اها ب,ر,ف}ق� ط%ب,يب'ها

فإ,نا يعن زمام الناقة جعله مزروراv ل4نه يضفر ويشد؛ قال ابن بري:
هذا البيت لرار بن سعيد الفقعسي، وليس هو لرار بن منقذ النظلي، ول

لرار بن سلمة العجلي، ول لرار بن بشي الذهلي؛ وقوله: تدين تطيع، والدين
الطاعة، أ%ي تطيع زمامها ف السي فل ينال راكبها مشقة. واللقة من

الش_ب.ه1 والصفر تكون ف أ%نف الناقة وتسمى ب'ر.ةv، وإ,ن كانت من شعر فهي
خ1ز.امةD، وإ,ن كانت من خشب فهي خ1ش.اش. وقول أ%ب ذر، رضي ال عنه، ف

علي، عليه السلم: إ,نه ل%ز,رe ال4رض الذي تسكن إ,ليه ويسكن إ,ليها ولو
ف�ق1د. ل4نكرت ال4رض وأ%نكرت الناس؛ فسره ثعلب فقال: تثبت به ال4رض
كما يثبت القميص بزره إ,ذا شد� به. ورأ%ى علي أ%با ذر فقال أ%بو ذر له:

هذا ز,رe الد>ين,؛ قال أ%بو العباس: معناه أ%نه ق1و.ام' الدين كالزر�،
وهو الع'ظ%ي\م' الذي تت القلب، وهو قوامه. ويقال للحديدة الت تعل فيها

اللقة الت تضرب على وجه الباب ل3صفاقه: الز>ر_ة�؛ قاله عمرو بن
ب.ح\ر�. وال4ز\ر.ار': الشبات الت يدخل فيها رأ}س عمود الباء، وقيل:
ال4ز\ر.ار' خشبات ي'خ\ر.ز\ن% ف أ%على ش'ق%ق, الباء وأ�صولا ف ال4رض،

واحدها ز,رÒ، وز.ر_ها: عمل با ذلك؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ك%أ%ن� ص.ق}باv ح.س.ن. الز_ر\ز,ير,

ف رأ}س1ها الراجف1 والت_د\م1ي,
(* قوله: «حسن الزرزير» كذا بال4صل ولعله التزرير أ%ي الشد�).

فسره فقال: عن به أ%نا شديدة ال%ل}ق,؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه عن



طول عنقها شبهه بالصقب، وهو عمود الباء. والز>ر_ان: الو.اب,ل%ت.ان1،
وقيل: الز>رe النقرة الت تدور فيها و.اب,ل%ة� ك%ت1ف ال3نسان.

والز>ر_ان1: طرفا الوركي ف النقرة. وز,رe السيف: ح.دeه. وقال م'ج.ر>س' 
*)

«الشهور ف التاريخ ابن اسه ال1ج\ر,س ل م'ج.ر�س). بن كليب ف كلم
�له: أ%م.ا وس.ي\في وز,ر_يه، و.ر'م\ح1ي ون.ص\ل%ي\ه، ل ي.د.ع' الرجل

قات1ل% أ%بيه وهو ي.ن\ظ�ر' إ,ليه؛ ث قتل ج.س_اساv، وهو الذي كان قتل أ%باه،
ويقال للرجل السن الر_ع\ي.ة1 لل3بل: إ,نه ل%ز,رÒ من أ%زرارها، وإ,ذا

كانت ال3بل س1م.اناv قيل: با ز,ر_ة 
(* قوله: «قيل با زرة» كذا بالصل

على كون با خباv مقدماv وزرة مبتدأ مؤخراv، وتبع ف هذا الوهري. قال
الد: وقول الوهري با زر�ة تصحيف قبيح وتريف شنيع، وإ,نا هي با زرة

على وزن فعاللة وموضعه فصل الباء اهـ)؛ وإ,نه ل%ز,رe من أ%ز\ر.ار,
الال ي'ح\س3ن' القيام. عليه، وقيل: إ,نه ل%ز,رe مال إ,ذا كان يسوق ال3بل

سوقاv شديداv، وال4و_ل الوجه.
وإ,نه ل%ز'ور\ز'ور' مال أ%ي عال بصلحته.

وز.ر_ه' ي.ز'رeه' ز.ر�اv: عضه. والز_ر_ة: أ%ثر العضة. وز.ار_ه:
عاض_ه' قال أ%بو ال4سود 

(* قوله: «قال أ%بو ال4سود إ,ل» بامش النهاية
ما نصه: لقي أبو السود الدؤل ابن صديق له، فقال: ما فعل أ%بوك؟ قال:

أخذته المى ففضخته فضخاv وطبخته طبخاv ورضخته رضخاv وتركته فرخاv. قال: فما
فعلت امرأته الت كانت تزار�ه وتار�ه وتشار�ه وتار�ه؟ قال: طلقها

فتزو�ج غيها فحظيت عنده ورضيت وبظيت. قال أ%بو ال4سود: فما معن بظيت؟ قال:
حرف من اللغة ل تدر من أي بيض خرج ول ف أي عش درج. قال: يا ابن أخي

ل خب لك فيما ل أ%در اهـ). الدeؤ.ل© وسأ%ل رجلv فقال: ما فعلت
امرأ%ة فلن الت كانت ت'شارeه وت'ه.ارeه وت'ز.ارeه؟ ال�ز.ار_ة� من
eالسيف، والز_ر eح.د eابن ال4عراب: الز>ر .eالز_ر>، وهو الع.ض

الع.ضe، والز>رe ق1و.ام' القلب، وال�ز.ار_ة� ال�عاض_ة�، وح1مار¬
م1ز.ر�، بالكسر: كثي العض. والز_ر_ة�: العضة، وهي الراحة ب,ز,ر> السيف

أيضاv. والز>ر_ة�: العقل أ%يضاv؛ يقال ز.ر_ ي.ز'رe إ,ذا زاد عقله



وت.جار,ب'ه'، وز.ر,ر. إ,ذا تعدى على خصمه، وز.ر_ إ,ذا عقل بعد ح'م\ق�.
والز_رe: الش_ل© والطرد؛ يقال: هو ي.ز'رe الكتائب. بالسيف؛ وأ%نشد:

ي.ز'رe الكتائب. بالسيف ز.ر_ا
:vوز.ر_ه' ز.ر�ا .�والز_ر,ير': الفيف الظريف. والز_ر,ير': العاقل

طرده. وز.ر_ه' ز.ر�اv: طعنه. والز_رe: النتف. وز.ر_ عينه وز.ر_ها:
ض.ي_ق%هما. وز.ر_ت\ عينه ت.ز,رe، بالكسر، ز.ر,يراv وعيناه ت.ز,ر_ان1

ز.ر,يراv أ%ي ت.و.ق�دان1. والز_ر,ير': نبات له ن.و\ر¬ أ%صفر يصبغ به؛ من
كلم العجم.

والزeر\ز'ر': طائر، وف التهذيب: والزeر\ز'ور' طائر، وقد ز.ر\ز.ر.
بصوته. والزeر\ز'ور'، والمع الز_ر.از,ر': ه.ن.ات¬ كالقنابر م'ل}س' الرؤوس

ت'ز.ر\ز,ر' بأ%صواتا ز.ر\ز.ر.ةv شديدة. قال ابن ال4عراب: ز.ر\ز.ر.
الرجل إ,ذا دام على أ%كل الز_راز,ر,، وز.ر\ز.ر. إ,ذا ثبت بالكان.

والز_ر\ز.ار': الفيف السريع. ال4صمعي: فلن كي>س ز'ر.از,ر¬ أ%ي
و.ق�اد¬ تبق عيناه؛ الفراء: عيناه ت.ز,ر_ان ف رأ}سه إ,ذا توقدنا. ورجل

ز.ر,ير¬ أ%ي خفيف ذ%ك1يÒ؛ وأ%نشد شر:
ي.ب,يت' الع.ب\د' يرك%ب' أ%ج\ن.ب.ي\ه1،

ي.خ1ر� كأ%نه ك%ع\ب¬ ز.ر,ير
ورجل ز'راز,ر¬ إ,ذا كان خفيفاv، ورجال ز.راز,ر'؛ وأ%نشد:

و.و.ك%ر.ى ت.ج\ري على ال%حاو,ر,،
خ.ر\ساء4 من تت1 ام\ر,ئ� ز'راز,ر,

وز,رe بن' ح'ب.ي\ش�: رجل من قراء التابعي. وز'ر.ار.ة�: أ%بو حاجب.
وز,ر_ة�: فرس العباس بن مرداس.

Dور,ق�ة Dزعر: الز_ع.ر' ف شعر الرأ}س وف ريش الطائر: ق1ل�ة@
وتفرeق، وذلك إ,ذا ذهبت أ�صول الشعر وبقي ش.ك1ي'ه؛ قال ذو الرمة:

كأ%نا خاض1ب¬ ز'ع\ر¬ ق%واد1م'ه'،
أ%ج\ن.ا له باللYو.ى آء# وت.نeوم'

ومنه قيل لل4ح\داث1: ز'ع\رانD. وز.ع1ر. الشعر والريش والو.ب.ر'
ز.ع.راv، وهو ز.ع1ر¬ وأ%ز\ع.ر'، والمع ز'ع\ر¬، واز\ع.ر_: ق%ل� وت.ف%ر_ق.؛

و.ز.ع1ر. رأ}س'ه ي.ز\ع.ر' ز.ع.راv. وف حديث ابن مسعود: أ%ن امرأ%ة قالت
له: إ,ن امرأ%ة ز.ع\راء� أ%ي قليلة الشعر. وف حديث علي، رضي ال عنه،



يصف الغيث: أ%خ\ر.ج. به من ز'ع\ر, البال ال4ع\شاب.؛ يريد القليلة النبات
تشبيهاv بقلة الشعر. وال4ز\ع.ر': الوضع القليلة النبات. ورجل ز.ي\ع.ر¬:

قليل الال.
والز_ع\راء�: ض.ر\ب¬ من ال%و\خ,.

وز.ع.ر.ها ي.ز\ع.ر'ها ز.ع\راv: نكحها. وف خ'ل�ق1ه ز.عار_ة، بتشديد
الراء، مثل ح.مار_ة1 الص_ي\ف1، وز.ع.ار.ةD بالتخفيف؛ عن اللحيان، أ%ي

ش.ر.اس.ةD وس'وء� خ'ل�ق,، ل يتصرف منه ف1ع\لD، وربا قالوا: ز.ع1ر.
ال�ل�ق.والزeع\ر'ور': الس_ي>ء� ال�ل�ق,، والعامة تقول: رجل ز.ع1ر¬.

والزeع\ر'ور': ثر شجرة، الواحدة ز'ع\ر'ور.ةD، تكون حراء وربا كانت صفراء، له
ن.وÝى ص'ل}ب¬ مستدير. وقال أ%بو عمرو: النeل}ك' الزeع\ر'ور'؛ قال ابن

دريد: ل تعرفه العرب وف التهذيب: الزeع\ر'ور' شجرة الدeب>.
وز.ع\و.ر¬: اسم. والز_ع\ر.اء�: موضع. وز.ع\ر¬، بسكون العي الهملة:

موضع بالجاز.
@زعب: الز_ع\ب.ر,يe: ض.ر\ب¬ من السهام.

@زعفر: الز_ع\ف%ر.ان�: هذا الص>ب\غ� العروف، وهو من الطYيب. وروي عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى أ%ن ي.ت.ز.ع\ف%ر. الرجل�، وجعه

بعضهم وإ,ن كان جنساv فقال جعه ز.عاف1ي'. الوهري: جعه ز.عاف1ر' مثل
ت.ر\ج'مان{ وت.راج,م. وص.ح\ص.حان{ وص.ح.اص1ح.. وز.ع\ف%ر\ت' الثوب.: صبغته.

ويقال للف%الوذ1:
ال�ل%و_ص' وال�ز.ع\ز.ع' وال�ز.ع\ف%ر'.

والزعفران�: فرس ع'مي بن ال�ب.اب,. وال�ز.ع\ف%ر': ال4س.د' الو.ر\د'
ل4نه و.ر\د' الل�و\ن1، وقيل: لا عليه من أ%ثر الدم. والز_عاف1ر':

ح.يÒ من سعد العشية.
@زغر: ز.غ%ر. الشيء4 ي.ز\غ%ر'ه' ز.غ}راv: اق}ت.ض.ب.ه' 

(* قوله: «اقتضبه»
ف القاموس: اغتصبه. قال شارحه: ف بعض النسخ اقتضبه. وهو غلط).

والز_غ}ر': الك%ث}ر.ة�1؛ قال الذل:
بل قد أ%تان,ي ناص1ح¬ عن كاش1ح،

ب,ع.د.او.ة{ ظ%ه.ر.ت\، وز.غ}ر, أ%قاول,
�أ%راد أ%قاويل، حذف الياء للضرورة. وز.غ}ر' كل شيء: كثرته وال3ف}راط



فيه. وز.غ%ر.ت د1ج\ل%ة�: م.د_ت\ ك%ز.خ.ر.ت\؛ عن اللحيان. وز'غ%ر': اسم
رجل. وز'غ%ر': قرية بشارف الشام. وع.ي\ن' ز'غ%ر.: موضع بالشام؛ وأ%ما قول

أ%ب د'اود{:
ك%ك1تاب.ة الزeغ%ر,ي�، غ%ش_ا

ها من الذ�ه.ب, الدeلم1ص\
فإ,ن ابن دريد قال: ل أ%دري إ,ل أ%ي شيء نسبه. وف التهذيب: وإ,ياها

عن أ%بو دواد يعن القرية بشارف الشام؛ قال: وقيل ز'غ%ر' اسم بنت لوط
نزلت بذه القرية فسميت باسها. وف حديث الدجال: أ%خ\ب,ر'ون عن ع.ي\ن,

ز'غ%ر. هل فيها ماء؟ قالوا: نعم؛ ز'غ%ر' بوزن ص'ر.د عي بالشام من أ%رض
البلقاء، وقيل: هو اسم لا، وقيل: اسم امرأ%ة نسبت إ,ليها. وف حديث علي�،

كرم ال تعال وجهه: ث يكون بعد هذا غ%ر.ق¬ من ز'غ%ر.؛ وسياق الديث
يشي إ,ل أ%نا عي ف أ%رض البصرة؛ قال ابن ال4ثي: ولعلها غي ال�ول،

فأ%ما ز'ع\ر¬، بسكون العي الهملة، فموضع بالجاز.
@زغب: الز_غ}ب.ر': جيع كل شيء. أ%خ.ذ% الشيء4 ب,ز.غ}ب.ر,ه أ%ي أ%خذه

كله ول يدع منه شيئاv، وكذلك ب,ز.و\ب.ر,ه وب,ز.اب.ر,ه. وز.غ}ب.ر¬: ضرب من
السباع؛ حكاه ابن دريد قال: ول أ%حقه. قال أ%بو حنيفة: الز_غ}ب.ر'

والز>غ}ب.ر' جيعاv ال%ر\و' الد>قاق' الو.ر.ق,... (كذا بياض بال4صل).
أ%هو الذي يقال له م.ر\و' ماح'وز أ%و غيه، ومنهم من يقال: هو الز_ب\غ.ر'،

بفتح الزاي وتقدي الباء على الغي. أ%بو زيد: ز,ب\ئ1ر' الثوب
وز,غ}ب,ر'ه.
 : الز_ف}ر' والز_ف1ي': أ%ن يل4 الرجل صدره غم�اv ث هو ي.ز\ف1ر' به، والشهيق (* قوله: «والشهيق إ,ل» كذا بال4صل ولعل@زفر

 هنا سقطا). النفس ث يرمي به. ابن سيده: ز.ف%ر. ي.ز\ف1ر' ز.ف}راv وز.ف1ياv أ%خرج ن.ف%س.ه بعد م.د_ه، وإ,ز\ف1ي¬ إ,ف}ع.يلD منه. والز_ف}ر.ة
 والزeف}ر.ة: الت_ن.ف©س'. الليث: وف التنزيل العزيز: لم فيها ز.ف1ي¬ وش.ه,يق¬؛ الزفي: أ%ول ن.هيق المار وش1ب\ه,ه1، والش_ه,يق': آخ1ر'ه،
 ل4ن الزفي إ,دخال النفس والشهيق إ,خراجه، والسم الز_ف}ر.ة�، والمع ز.ف%ر.ات¬، بالتحريك، ل4نه اسم وليس بنعت؛ وربا

سكنها الشاعر للضرورة، كما قال:
ف%ت.س\ت.ر,يح الن_ف}س' من ز.ف}رات1ها

وقال الزجاج: الز_ف}ر' من ش1د�ة1 ال4ن,ي, وقبيحه، والشهيق ال4ني الشديد الرتفع جد�اv، والز_ف1ي اغ}ت1راق' الن_ف%س, للش>د_ة1.
والزeف}ر.ة�، بالضم: و.س.ط� الفرس؛ يقال: إ,نه لعظيم الزeف}ر.ة1.

وز'ف}ر.ة� كل شيء وز.ف}ر.ت'ه: و.س.ط�ه. والز_واف1ر': أ%ضلع' النبي. وبعي م.ز\ف�ور¬: شديد تلحم الفاصل. وما أ%ش.د_ ز'ف}ر.ت.ه' أ%ي هو
م.ز\ف�ور' ال%ل}ق,. ويقال للفرس: إ,نه لعظيم الزeف}ر.ة1 أ%ي عظيم الوف؛ قال العدي:



خ1يط% على ز.ف}ر.ة{ ف%ت.م_، ول
ي.ر\ج,ع\ إ,ل د1ق�ة{، ول ه.ض.م,

يقول: كأ%نه زافر أ%بداv من عظم جوفه فكأ%نه ز.ف%ر. ف%خ1يط% على ذلك؛ وقال ابن السكيت ف قول الراعي:
ح'وز,ي_ةD ط�و,ي.ت\ على ز.ف%رات1ها،
ط%ي_ الق%ن.اط1ر, قد ن.ز.ل}ن. ن'ز'ول

قال فيه قولن: أ%حدها كأ%نا ز.ف%ر.ت\ ث خ.ل1ف%ت\ على ذلك، والقول الخر: الز_ف}ر.ة� الو.س.ط�. والقناطر: ال4ز.ج'.
والز>ف}ر'، بالكسر: ال1م\ل، والمع أ%ز\فار¬؛ قال:

ط1وال� أ%ن\ض1ي.ة1 ال4ع\ناق, ل ي.ج,دوا
ر,يح. ال3ماء، إ,ذا ر.اح.ت بأ%ز\فار,

.vأ%ي ح.م.ل%ه' واز\د.ف%ر.ه' أ%يضا vواز\د.ف%ر.ه': حله. الوهري: الز_ف}ر' مصدر قولك ز.ف%ر. ال1م\ل% ي.ز\ف1ر'ه' ز.ف}را .�والز_ف}ر': ال%م\ل
 ويقال للجمل الضخم: ز'ف%ر'، وال4سد ز'ف%ر'، والرجل الشجاع ز'ف%ر، والرجل الواد1 ز'ف%ر. والز>ف}ر': الق1ر\ب.ة�. والز>ف}ر': الس>قاء

 الذي يمل فيه الراعي ماءه، والمع أ%ز\فار¬، ومنه الز>واف1ر' ال3ماء� اللوات يملن ال4زفار، والز_اف1ر: ال�ع1ي' على ح.م\ل1ها؛
وأ%نشد:

يا اب\ن. الت كانت\ ز.ماناv ف الن_ع.م\
ت.ح\م1ل� ز.ف}راv وت.ؤ'ول� بالغ.ن.م\

وقال آخر:
إ,ذا ع.ز.ب'وا ف الشت_اء ع.ن_ا ر.أ%ي\ت.ه'م\
م.دال1يج. بال4ز\فار,، مثل% الع.و.ات1ق

وز.ف%ر. ي.ز\ف1ر' إ,ذا اس\ت.ق%ى فحمل. والزeف%ر': الس_ي>د'، وبه سي الرجل ز'ف%ر.. شر: الزeف%ر' من الرجال القوي على المالت1. يقال:
ز.ف%ر. واز\د.ف%ر. إ,ذا ح.م.ل%؛ قال الكميت:

ر,ئاب الصeد\وع,، غ1ي.اث ال%ض'و
�ع، لgم.ت'ك الزeف%ر' الن_و\ف%ل

 وف الديث: أ%ن امرأ%ة كانت ت.ز\ف1ر' الق1ر.ب. يوم خ.ي\ب.ر. تسقي الناس.؛ أ%ي تمل القرب الملوءة ماء. وف الديث: كان
 النساء ي.ز\ف1ر\ن% الق1ر.ب. ي.س\ق1ي. الناس. ف الغ.ز\و,؛ أ%ي يملنها ملوءةv ماءé؛ ومنه الديث: كانت أ�مe س'ل%ي\ط{ ت.ز\ف1ر' لنا الق1ر.ب. يوم

أ%ح'د. والزeف%ر':
الس_ي>د'؛ قال أ%عشى باهلة:

أ%خ'و ر.غائ1ب. ي'ع\ط1يها وي.س\أ%ل�ها،
ي.أ}ب.ى الظ©لم.ة% منه الن_و\ف%ل� الزeف%ر'

 ل4نه ي.ز\د.ف1ر' بال4موال ف ال%م.الت مطيقاv له، وقوله منه مؤكدة للكلم، كما قال تعال: يغفر لكم من ذنوبكم؛ والعن:
يأ}ب الظلمة ل4نه النوفل الزفر. والز_ف1ي': الداهية، وأ%نشد أ%بو زيد:



والد_ل}و. والد_ي\ل%م. والز_ف1ي.ا
وف التهذيب: الز_ف1ي الداهية، وقد تقدم. والز_ف}ر' والز_اف1ر.ة�: الماعة من الناس. والز_اف1ر.ة�: ال4نصار والعشية. وز.اف1ر.ة� القوم:

 أ%نصارهم. الفراء: جاءنا ومعه ز.اف1ر.ت'ه يعن رهطه وقومه. ويقال: هم زاف1ر.ت'هم عند السلطان أ%ي الذين يقومون بأ%مرهم.
 وف حديث علي�، كرم ال تعال وجهه: كان إ,ذا خل مع صاغ1ي.ت1ه1 وز.اف1ر.ت1ه1 ان\ب.س.ط%؛ زافرة الرجل: أ%نصاره وخاصت_ه.
 وز.اف1ر.ة� الرeم\ح, والسهم: نو الث©ل�ث1، وهو أ%يضاv ما دون الريش من السهم. ال4صمعي: ما دون الريش من السهم فهو

 الزافرة، وما دون ذلك إ,ل وسطه هو ال%ت\ن. ابن شيل: ز.اف1ر.ة� السهم أ%سفل من الن_ص\ل, بقليل إ,ل النصل. الوهري: زافرة
 السهم ما دون الريش منه. وقال عيسى بن عمر: زافرة السهم ما دون تلثيه ما يلي النصل. أ%بو اليثم: الزافرة الكاهل وما

يليه: وقال أ%بو عبيدة: ف ج'ؤ\ج'ؤ, الف%ر.س, ال�ز\د.ف%ر'، وهو الوضع الذي ي.ز\ف1ر\ منه؛ وأ%نشد:
ول%و\حا ذ1ر.اع.ت\ي, ف ب,ر\ك%ة{،
إ,ل ج'ؤ\ج'ؤ� ح.س.ن, ال�ز\د.ف%ر\

وز.ف%ر.ت1 ال4رض': ظهر نباتا. والز_ف%ر': الت يدعم با الشجر.
والز_واف1ر': خشب¬ تقام وت'ع.ر_ض' عليها الد>ع.م' لتجري عليها ن.وام1ي

الك%ر\م,.
وز'ف%ر' وز.اف1ر¬ وز.و\ف%ر¬: أ%ساء.

@زقر: الز_ق}ر': لغة ف الص_ق}ر, مضارعة.
vزكر: ز.ك%ر. ال3ناء4: م.ل4ه'. وز.ك�ر\ت' الس_قاء ت.ز\ك1يا@

وز.ك�تeه' ت.ز\ك1يتاv إ,ذا ملgته.
والزeك}ر.ة�: وعاء من أ%د.م�، وف الكم: ز,قÒ يعل فيه شراب أ%و خل.

وقال أ%بو حنيفة: الزeك}ر.ة� الز>قe الصغي. الوهري: الزeكرة،
بالضم، ز'ق%ي\ق¬ للشراب.

وت.ز.ك�ر. الشراب': اجتمع. وت.ز.ك�ر. بطن' الصب: ع.ظ�م. وح.س'ن.ت\
حاله. وت.ز.ك�ر. بطن' الصب: امتل4. ومن الع'ن'وز, ال�م\ر, عنز ح.م\راء�

ز.ك%ر,ي_ة. وع.ن\ز¬ ز.ك}ر,ي_ةD وز.ك%ر,ي_ةD: شديدة المرة.
وز.ك%ر,يÒ: اسم. وف التنزيل: وك%ف�ل%ها ز.ك%ر,ي_ا؛ وقرئ: وك%ف%ل%ها

ز.ك%ر,ي_اء�، وقرئ: زكري_ا، بالقصر؛ قرأ% ابن كثي ونافع وأ%بو عمرو
وابن عامر ويعقوب: وكفلها، خفيف، زكرياء، مدود مهموز مرفوع، وقرأ% أ%بو

بكر عن عاصم: وكف�لها، مشدداv، زكرياء، مدوداv مهموزاv أ%يضاv، وقرأ%
حزة والكسائي وحفص: وكفلها زكريا، مقصوراv ف كل القرآن؛ ابن سيده: وف

ز.ك%ر,يا أ%ربع لغات: ز.ك%ر,يe مثل ع.ر.ب,ي¼، وز.ك%ر,ي، بتخفيف الياء،
قال: وهذا مرفوض عند سيبويه، وزكريا ثلث لغات هي الشهورة: زكرياء



المدودة، وزكريا بالقصر غي منو�ن ف الهتي، وز.ك%ر,ي بذف ال4لف غي
منو�ن، فأ%ما ترك صرفه فإ,ن ف آخره أ%ل1ف التأ}نيث ف الد وأ%لف التأ}نيث ف

القصر، وقال بعض النحويي: ل ينصرف ل4نه أ%عجمي، وما كانت فيه أ%لف
التأ}نيث فهو سواء ف العربية والعجمة، ويلزم صاحب هذا القول أ%ن يقول مررت

بزكرياء4 وزكرياء� آخ.ر. ل4ن ما كان أ%عجمي�اv فهو ينصرف ف النكرة،
ول يوز أ%ن تصرف ال4ساء الت فيها أ%لف التأ}نيث ف معرفة ول نكرة

ل4نا فيها علمة التأ}نيث، وأ%نا مصوغة مع السم صيغة واحدة فقد فارقت
هاء التأ}نيث، فلذلك ل تصرف ف النكرة، وقال الليث: ف زكريا أ%ربع لغات:

تقول هذا زكرياء قد جاء وف التثنية ز.ك%ر,ي_اءان1 وف المع
ز.ك%ر,ي_اؤ'ون%، واللغة الثانية هذا ز.ك%ر,ي_ا قد جاء وف التثنية

ز.مك%ر,ي_ي.ان1 وف المع ز.ك%ر,يeون، واللغة الثالثة هذا ز.ك%ر,يe وف التثنية
ز.ك%ر,ي_ات1، كما يقال م.د.ن,يe وم.د.ن,ي_ان1، واللغة الرابعة هذا ز.ك%ر,ي

بتخفيف الياء وف التثنية ز.ك%ر,ي.ان1، الياء خفيفة، وف المع
ز.ك%ر'ون% بطرح الياء. الوهري: ف زكريا ثلث لغات: الد والقصر وحذف ال4لف،

فإ,ن مددت أ%و قصرت ل تصرف، وإ,ن حذفت ال4لف صرفت، وتثنية المدود
ز.ك%ر,ي_او.ان1 والمع ز.ك%ر,ي_اوون% وز.ك%ر,ي_اوين ف الفض والنصب،
eوإ,ذا أ%ضفته إ,ل نفسك قلت ز.ك%ر,ي_ائ31ي ،eوالنسبة إ,ليه ز.ك%ر,ي_او,ي

بل واو، كما تقول حرائي_، وف التثنية ز.ك%ر,ي�او.اي. بالواو ل4نك
تقول ز.ك%ر,ي_او.ان1 والمع ز.ك%ر,ي_او,ي_ بكسر الواو ويستوي فيه الرفع
والفض والنصب كما يستويفي مسلمي_ وز.ي\د1ي_، وتثنية القصور

ز.ك%ر,ي_يان ترك أ%لف زكريا لجتماع الساكني فتصي ياء، وف النصب رأ%يت
ز.ك%ر,ي_ي.ي\ن, وف المع هؤلء ز.ك%ر,يeون% حذفت ال4لف لجتماع الساكني،

ول تركها ل4نك لو حركتها ضممتها، ول تكون الياء مضمومة ول مكسورة وما
قبلها متحرك ولذلك خالف التثنية.

@زلنب: التهذيب ف الماسي: روي عن ماهد ف تفسي قوله تعال:
أ%ف%ت.ت_خ1ذ�ون.ه' وذ�ر>ي_ت.ه' أ%ولياء من دون وهم لكم عدوÒ؛ قال: ولد

إ,بليس خسة: د.اس1م¬ وأ%عور وم1س\و.طD وث%ي\ر¬ وز.ل%ن\ب'ور¬. قال سفيان:
ز.ل%ن\ب'ور¬ يفر�ق بي الرجل وأ%هله وي'ب.ص>ر' الرجل عيوب أ%هله.

vزمر: الز_م\ر' بال1ز\مار,، ز.م.ر. ي.ز\م1ر' وي.ز\م'ر' ز.م\را@
وز.م1ياv وز.م.راناv: غ%ن_ى ف الق%ص.ب,. وامرأ%ة زام1ر.ةD ول يقال



ز.م_ار.ةD، ول يقال رجل زام1ر¬ إ,نا هو ز.م_ار¬. ال4صمعي: يقال للذي ي'غ.ن_ي
،Dالز�ام1ر' والز>م_ار'، ويقال للقصبة الت ي'ز\م.ر' با ز.م_ار.ة

كما يقال لل4رض الت ي'ز\ر.ع' فيها ز.ر�اع.ةD. قال: وقال فلن لرجل: يا
ابن الز>م_ار.ة، يعن ال�غ.ن>ي.ة. وال1ز\مار' والز_م_ار.ة�: ما

ي'ز\م.ر' فيه. الوهري: ال1ز\مار' واحد ال%زام1ي,. وف حديث أ%ب بكر، رضي
ال عنه: أ%ب,م.ز\م'ور, الشيطان ف بيت رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، وف رواية: م1ز\مار.ة1 الشيطان عند النب، صلى ال عليه وسلم،
الزمور'، بفتح اليم وضمها، وال1ز\مار' سواء، وهو اللة الت ي'ز\م.ر' با.

وم.زام1ي' داود، عليه السلم: ما كان ي.ت.غ.ن_ى به من الز_ب'ور, وض'روب
الدعاء، واحدها م1ز\مار¬ وم'ز\م'ور¬؛ ال4خية عن كراع، ونظيه م'ع\ل�وق¬

�وم'غ\ر'ود¬. وف حديث أ%ب موسى: سعه النب، صلى ال عليه وسلم، يقرأ
فقال: لقد أ�ع\ط1يت. م1ز\ماراv من م.زام1ي, آل, داود.، عليه السلم؛
ش.ب_ه. ح'س\ن. صوت1ه وحلوة% ن.ع\م.ت1ه بصوت ال1ز\مار,، وداود هو

النب،صلى ال عليه وسلم، وإ,ليه ال�ن\ت.هى ف ح'س\ن, الصوت بالقراءة، والل
ف قوله آل داود مقحمة، قيل: معناه ههنا الشخص. وكتب الجاج إ,ل بعض

عماله أ%ن أ%بعث إ,ل� فلناv م'س.م_عاv م'ز.م_راv؛ فال�س.م_ع':
ال�ق%ي_د'، وال�ز.م_ر': ال�س.و\ج.ر'؛ أ%نشد ثعلب:

،Dول م'س\م1عان1 وز.م_ار.ة
وظ1ل© م.د1يد¬ وح1ص\ن¬ أ%م.ق�

فسره فقال: الزمارة الساجور، وال�س\م1عان1 القيدان، يعن ق%ي\د.ي\ن,
وغ�ل�ي\ن,، وال1ص\ن' السجن، وكل ذلك على التشبيه، وهذا البيت لبعض

ال�ح.ب_س3ي. كان م.ح\ب'وساv فم'س\م1عاه' قيداه لصوتما إ,ذا مشى،
وز.م_ار.ت'ه الساجور والظل، والصن السجن وظلمته. وف حديث ابن جبي: أ%نه أ%تى به

الجاج وف عنقه ز.م_ار.ةD؛ الزمارة الغ'ل© والساجور الذي يعل ف عنق
الكلب. ابن سيده: والز_م_ار.ة� عمود بي حلقت الغل.

والز>مار' بالكسر: صوت النعامة؛ وف الصحاح: صوت النعام. وز.م.ر.ت1
النعامة� ت.ز\م1ر' ز,ماراv: ص.و_ت.ت\. وقد ز.م.ر. النعام' ي.ز\م1ر'،

بالكسر، ز,ماراv. وأ%ما الظليم فل يقال فيه إ,ل� عارÒ ي'عارe. وز.م.ر.
بالديث: أ%ذاعه وأ%فشاه.

والز_م_ار.ة�: الزانية؛ عن ثعلب، وقال: ل4نا ت'ش1يع' أ%مرها. وف



حديث أ%ب هريرة: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، نى عن كسب
الز>م_ار.ة1. قال أ%ب'و عبيد: قال الجاج: الز_م_ار.ة� الزانية، قال وقال غيه:

إ,نا هي الر_م_از.ة�، يتقدي الراء على الزاي، من الر_م\ز,، وهي الت
تومئ بشفتيها وبعينيها وحاجبيها، والزوان يفعلن ذلك، وال4ول الوجه.

وقال أ%بو عبيد: هي الز_م_ار.ة� كما جاء الديث؛ قال أ%بو منصور: واعترض
القتيب على أ%ب عبيد ف قوله هي الز_م_ارة كما جاء ف الديث، فقال:

الصواب الر_م_از.ة ل4ن من شأ}ن الب.غ1ي> أ%ن ت'وم1ض. بعينها وحاجبها؛
وأ%نشد:

ي'وم1ض\ن. بال4ع\ي'ن, والواج,ب,،
إ,ياض. ب.ر\ق, ف ع.ماء� ناص1ب,

قال أ%بو منصور: وقول أ%ب عبيد عندي الصواب، وسئل أ%بو العباس أ%حد بن
يي عن معن الديث أ%نه نى عن كسب الز_م>ار.ة فقال: الرف الصحيح

ر.م_از.ةD، وز.م_ار.ةD ههنا خطأD. والز_م_ار.ة�: الب.غ1يe السناء،
والز_م1ي': الغلم الميل، وإ,نا كان الزنا مع اللح ل مع القباح؛

قال أ%بو منصور: ل1لز_م_ار.ة1 ف تفسي ما جاء ف الديث وجهان: أ%حدها
أ%ن يكون النهي عن كسب الغنية، كما روى أ%بو حات عن ال4صمعي، أ%و يكون

النهي عن كسب الب.غ1ي> كما قال أ%بو عبيد وأ%حد بن يي؛ وإ,ذا روى
الثقات للحديث تفسياv له مرج ل يز أ%ن ي'ر.د_ عليهم ولكن نطلب له
الخارج. من كلم العرب، أ%ل ترى أ%ن أ%با عبيد وأ%با العباس لا وجدا لا
قال الجاج' وجهاv ف اللغة ل ي.ع\د'واه'؟ وعجل القتيب ول يثبت ففسر

الرف على اللف ولو ف%ع.ل ف1عل أ%ب عبيد وأ%ب العباس كان أ%ول به،
قال: فإ,ياك وال3سراع إ,ل تطئة الرؤساء ونسبتهم إ,ل التصحيف وتأ%ن� ف

مثل هذا غاية الت_أ%ن>ي، فإ,ن قد عثرت على حروف كثية رواها الثقات
فغي_رها من ل علم له با وهي صحيحة. وحكي الوهري عن أ%ب عبيد قال:

تفسيه ف الديث أ%نا الزانية، قال: ول أ%سع هذا الرف إ,ل� فيه، قال:
ول أ%دري من أ%ي شيء أ�خذ، قال ال4زهري: ويتمل أ%ن يكون أ%راد

الغنية.يقال: غ1ن.اء# ز.م1ي¬ أ%ي ح.س.ن¬. وز.م.ر. إ,ذا غن والقصبة الت
.Dي'ز\م.ر' با: ز.م_ار.ة

والز_م1ر': ال%س.ن'؛ عن ثعلب، وأ%نشد:
د.ن_ان1 ح.ن_انان1، بينهما



ر.ج'لD أ%ج.شe، غ1ناؤ'ه ز.م1ر'
أ%ي غناؤه حسن. والز_م1ي': السن من الرجال. والز_و\م.ر': الغلم
الميل الوجه. وز.م.ر. القرب.ة% ي.ز\م'ر'ه.ا ز.م\راv وز.ن.ر.ها: مل4ها؛ هذه

عن كراع واللحيان. وشاة ز.م1ر.ةD: قليلة الصوف. والز_م1ر': القليل
الشعر والصوف والريش، وقد ز.م1ر. ز.م.راv. ورجل ز.م1ر¬: قليل ال�روء4ة1

ب.ي>ن' الز_م.ار.ة والزeم'ور.ة1 أ%ي قليلها، وال�س\ت.ز\م1ر':
ال�ن\ق%ب,ض' التصاغر؛ قال:

إ,ن� الك%ب,ي. إ,ذا ي'ش.اف' ر.أ%ي\ت.ه'
م'ق}ر.ن\ش1عاv، وإ,ذا ي'هان� اس'ت.ز\م.ر.ا

والزeم\ر.ة�: الف%و\ج' من الناس والماعة� من الناس، وقيلب: الماعة ف
تفرقة. والزeم.ر¬: الماعات، ورجل ز,م1رÒ: شديد ك%ز,ب,ر¼. وز.م1ي¬:

قصي، وجعه ز,م.ار¬؛ عن كراع.
وبنو ز'م.ي\ر�: بطن. وز'م.ي\ر¬: اسم ناقة؛ عن ابن دريد. وز.و\م.ر¬:
اسم¬. وز.ي\م.ران� وز.م_اراء�: موضعان؛ قال حسان بن ثابت:

ف%ق%ر_ب فال%رeوت فال%ب\ت فال�ن.ى،
إ,ل بيت1 ز.م_اراء4 ت.ل}داv على ت.ل}د1

@زمر: الز_م\ج.ر.ة�: الصوت' وخص بعضهم به الصوت من ال%و\ف1، ويقال
vللرجل إ,ذا أ%كثر الص_خ.ب. والصياح. والز_ج\ر.: سعت لفلن ز.م\ج.ر.ة

وغ%ذ}م.ر.ةv، وفلن ز.ماج,ر. وز.ماج,ي.؛ حكاه يعقوب. وز.م\ج.ر. الرجل:
س'م1ع. ف صوته غ1ل%ظD وج.ف%اء#. وز.م\ج.ر.ة� ال4سد: ز.ئ1ي¬ ي'ر.د>د'ه ف

eكل شيء صوته. وسع أ%عراب �ن.ح\ر,ه ول ي'ف}ص1ح'، وقيل: ز.م\ج.ر.ة
ه.د1ير. طائ1ر� فقال: ما ي.ع\ل%م' ز.م\ج.ر.ت.ه' إ,ل� ال�؛ قال أ%بو

حنيفة: الز_ماج,ر' من الصوت نو الز_ماز,م,، الواحد ز.م\ج.ر.ةD؛ فأ%ما ما
أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:

لا ز,م.ج\ر¬ فوقها ذو ص.د\ح,
فإ,نه فسر الز_م.ج\ر. بأ%نه الصوت؛ وقال ثعلب: إ,نا أ%راد ز.م\ج.ر¬

فاحتاج ف%ح.و_ل البناء إ,ل بناء آخر، وإ,نا عن ثعلب بالز_م\ج.ر, جع
ز.م\ج.ر.ة{ من الصوت إ,ذ ل يعرف ف الكلم ز.م\ج.ر¬ إ,ل� ذلك؛ قال ابن

سيده: وعندي أ%ن الشاعر إ,نا عن بالز>م.ج\ر, ال�ز.م\ج,ر. كأ%نه رجل
ز,م.ج\ر¬ كس3ب.ط}ر�، ابن ال4عراب: الز_ماج,ي' ز.م_ارات'



الرeع\يان1.
:�@زمر: الز_م\خ.ر': الزمار الكبي ال4سود'. والز_م\خ.ر.ة

الز_م_ار.ة�، وهي الزانية. ز.م\خ.ر. الصوت' واز\م.خ.ر_: اشتد_. وت.ز.م\خ.ر.
الن_مر': غ%ض1ب. وصاح. والز_م\خ.ر.ة�: كل ع.ظ}م� أ%ج\و.ف. ل م'خ_ فيه،
وكذلك الز_م\خ.ر,يe. وظليم ز.م\خ.ريe السواعد أ%ي طويلها؛ قال

:vال4ع\ل%م' يصف ظ%ل1يما
على ح.ت> الب'راي.ة1 ز.م\خ.ر,ي> الـ

س_واع1د1، ظ%ل� ف ش.ر\ي� ط1وال,
وأ%راد بالسواعد هنا ماري الخ ف العظام؛ أ%راد عظام سواعده أ%نا

ج'وف¬ كالق%ص.ب. وزعموا أ%ن النعام والك%ر.ى ل مخ لا. ال4صمعي: الظليم
أ%جوف العظام ل مخ له، قال: ليس شيء من الطي إ,ل� وله مخ غي الظليم،

فإ,نه ل مخ له، وذلك ل4نه ل يد البد. والز_م\خ.ر': الشجر الكثي
اللتف، وز.م\خ.ر.ت'ه: التفافه وكثرته. وز.م\خ.رة� الش_ب.اب: امتلؤه
واكتهاله. والز_م\خ.ر.ة�: النeش_اب'. والز_م\خ.ر': الس>هام'، وقيل: هو

الدقيق الط©وال� منها؛ قال أ%بو الصلت الثقفي وف التهذيب قال أ�مية ابن
أ%ب الصلت ف الز_م.خر, الس_ه\م:

Dب'ط�ي.ر\م'ون% عن عتل�، كأ%نا غ
ب,ز.م\خر�، ي'ع\ج,ل� ال%ر\م1ي_ إ,ع\جال

:�العتل: القسي الفارسية، واحدتا عتلة. والغبط: جع غب,يط، والغ'ب'ط
خشب' الرحال، وشبه القسي الفارسية با، وهذا البيت ذكره ابن ال4ثي ف

كتابه قال: وف حديث ابن ذي ي.ز.ن{، أ%بو عمرو: الز_م\خ.ر' السهم' الرقيق
الصوت الن_اق1ز'؛ وقال أ%بو منصور: أ%راد السهام الت عيدانا من ق%ص.ب�،

وق%ص.ب' الزامي ز.م\خ.ر¬؛ ومنه قول العدي:
ح.ناج,ر' كال4ق}ماع, جاء ح.نين'ها،

كما ص.ي_ح. الز_م_ار' ف الصeب\ح,، ز.م\خ.ر.ا
والز_م\خ.ر,يe: النبات' حي يطول؛ قال العدي:

ف%ت.ع.ال ز.م\خ.ر,يe وار,م¬،
مال%ت ال4ع\ر.اق' منه واك}ت.ه.ل}

الوارم: الغليظ النتفخ. وع'ود¬ ز.م\خ.ر,يe وز'ماخ1ر¬: أ%جوف؛ ويقال
.eللقصب: ز.م\خ.ر¬ وز.م\خ.ر,ي



@زمهر: الز_م\ه.ر,ير': شدة البد؛ قال ال4عشى:
من الق%اص1رات1 س'ج'وف. ال1جا
ل,، ل تر ش.م\ساv ول ز.م\ه.ر,ير.ا

والزمهرير: هو الذي أ%عد�ه ال تعال عذاباv للكفار ف الدار الخرة،
وقد از\م.ه.ر_ اليوم' از\م1ه\ر.اراv. وز.م\ه.ر.ت\ عينتاه واز\م.ه.ر_تا:

اح\م.ر_تا من الغضب. وال�ز\م.ه,رe: الذي احر�ت عيناه، واز\م.ه.ر_ت1
الكواكب: ل%م.حت\. وال�ز\م.ه,رe: الشديد الغضب. وف حديث ابن عبد

العزيز قال: كان عمر م'ز\م.ه,ر�اv على الكافر أ%ي شديد الغضب عليه. وو.ج\ه¬
م'ز\م.ه,ر�: كال. واز\م.ه.ر_ت1 الكواكب': ز.ه.ر.ت\ ولعت، وقيل: اشتد

ضوءها. وال�ز\م.ه,رe: الضاحك الس>ن_. والز\م1ه\ر.ار' ف العي عند
الغضب والشدة.

@زنر: ز.ن.ر. الق1ر\ب.ة% وال3ناء: مل4ه. وت.ز.ن_ر. الشيء�: د.ق_.
والزeن_ار' والزeن_ار.ة�: ما على وسط الوسي والنصران9، وف

التهذيب: ما ي.ل}ب.س'ه الذ�م>يe يشد�ه على وسطه، والزeن_ي\ر' لغة فيه؛
قال بعض ال4غفال:

ت.ح\ز,م' فوق. الثوب, بالزeن_ي\ر,،
ت.ق}س3م' اس\ت1ي�اv ل%ه.ا ب,ن.ي\ر,

وامرأ%ة م'ز.ن_ر.ةD: طويلة عظيمة السم. وف النوادر: ز.ن_ر. فلن
عين.ه إ,ل� إ,ذا شد نظره إ,ليه.

والز_نان,ي': ذ�باب¬ ص1غ.ار تكون ف ال�ش'وش,، واحدها ز'ن_ار¬
وز'ن_ي\ر¬. والز_نان,ي': ال%ص.ى الص>غار'؛ قال ابن ال4عراب: الز_ناني

الصى فعم با الصى كله من غي أ%ن ي'ع.ي>ن. صغياv أ%و كبياv؛
وأ%نشد:

ت.ح1ن_ ل1لظYم\ء3 ما قد أ%ل%م_ با
بال%ج\ل, منها، كأ%صوات1 الز_نان,ي,

قال ابن سيده: وعندي أ%نا الصغار منها ل4نه ل يصو�ت منها إ,ل�
الصغار، واحدتا ز'ن_ي\ر.ةD وز'ن_ار.ةD، وف التهذيب: واحدها ز'ن_ي\ر¬.
والز_نان,ي': أ%رض باليمن؛ عنه، ويقال لا أ%يضاv ز.نان,ي بغي لم،

قال: وهو أ%قيس ل4نه اسم لا عام؛ وأ%نشد: 
(* قوله: «وأ%نشد» عبارة ياقوت



وقال ابن مقبل:
يا دار سلمى خلء ل أ�كلفها
إ,ل� الرانة كيما تعرف الدينا

تدي زناني أ%رواح الصيف لا
ومن ثنايا فروج الكور تأ%تينا

قالوا: الزناني ههنا رملة والكور جبل ا هـ. وكذلك استشهد به ياقوت ف
كور).

ت'ه\د1ي ز.نان,ي' أ%ر\واح. ال%ص1يف1 لا،
ومن ثنايا ف�ر'وج, الغ.و\ر, تدينا

والزناني: أ%رض بقرب ج'ر.ش. ال4زهري: ف النوادر فلن م'ز.ن\ه,ر¬
إ,ل� بعينه وم'ز.ن>ر¬ وم'ح.لYق¬ وجاح1ظD وم'ج.ح>ظD وم'ن\ذ1ر¬ إ,ل�

بعينه وناذ1ر¬، وهو شدة النظر وإ,خراج العي.
@زنب: أ%خذ الشيء بز.ن.و\ب.ر,ه1 أ%ي بميعه، كما يقال ب,ز.و\ب.ر,ه1.

وسفينة ز.ن\ب.ر,ي_ةD: ضخمة: وقيل: الز_ن\ب.ر,ي_ة� ضرب من السفن ضخمة.
:eوالز_ن\ب.ر,ي

الثقيل من الرجال والسفن؛ وقال:
كالز_ن\ب.ر'ي> ي'قاد' بال4ج\لل,
وز.ن.ب\ر¬: من أ%ساء الرجال.

والزeن\ب'ور' وال�1نبار' والزeن\ب'ور.ة�: ضرب من الذباب لس_اع.
التهذيب: الزeن\ب'ور' طائر يلسع. الوهري: الزeن\ب'ور' الد_ب\ر'، وهي

تؤنث، والز>ن\بار' لغة فيه؛ حكاها ابن السكيت، ويمع الز_ناب,ي.. وأ%رض
م.ز\ب.ر.ةD: كثية الز_ناب,ي، كأ%نم ر.دeوه إ,ل ثلثة أ%حرف وحذفوا

وحذفوا الزيادات ث بنوا عليه، كما قالوا: أ%رض م.ع\ق%ر.ةD وم.ث}ع.ل%ةD أ%ي
ذات عقارب وثعالب. والزeن\ب'ور': الفيف. وغلم ز'ن\ب'ور¬ أ%ي خفيف.

قال أ%بو ال%ر_اح,: غلم ز'ن\ب'ور¬ وز'ن\ب'ر¬ إ,ذا كان خفيفاv سريع
الواب. قال: وسأ%لت رجلv من بن كلب من الزeن\ب'ور,، فقال: هو الفيف

الظريف. وت.ز.ن\ب.ر. علينا: تكب وق%ط�ب.. وز.ناب,ي': أ%رض بقرب ج'ر.ش؛
وإ,ياها عن ابن مقبل بقوله:

تدي زنابي أ%رواح الصيف لا،
ومن ثنايا فروج الغور تدينا



والزeن\ب'ور': شجرة عظيمة ف طول الدeل}ب.ة1 ول ع.ر\ض. لا، ورقها
مثل ورق ال%و\ز, ف م.ن\ظ%ره1 وريه، ولا ن.و\ر¬ مثل نور الع'ش.ر, أ%بيض

م'ش\ر.ب، ولا ح.م\لD مثل الزيتون سواء، فإ,ذا ن.ض1ج. اشتد� سواده وحل
جد�اv، يأ}كله الناس كالرeط%ب,، ولا ع.ج.م.ةD كعجمة الغ'ب.ي\راء3، وهي

ت.ص\ب'غ� الف%م. كما يصبغه الف1ر\صاد'، ت'غ\ر.س' غ%ر\ساv. قال ابن
Dوز,ن\ب.ار.ة Dال4عراب: من غريب شجر الب الز_ناب,ي'، واحدتا ز,ن\ب,ي.ة
وز'ن\ب'ور.ةD، وهو ضرب من الت>ي، وأ%هل ال%ض.ر, يسمونه ال�ل}وان�.

والزeن\ب'ور' من الفأ}ر: العظيم'، وجعه ز.ناب,ر'؛ وقال ج'ب.ي\ه.ا:
فأ%ق}ن.ع. ك%ف}ي�ه1 وأ%ج\ن.ح. ص.د\ر.ه'

ب,ج.ز\ع�، كإ,نتاج الز_باب, الز_ناب,ر,
@زنتر: الز_ن\ت.ر.ة�: الض>يق'. وقعوا ف ز.ن\ت.ر.ة{ من أ%مرهم أ%ي ضيق

وع'س\ر�. وت.ز.ن\ت.ر.: ت.ب.خ\ت.ر. والز_ب.ن\ت.ر': القصي فقط؛ قال:
ت.م.ه\ج.ر'وا وأ%يeما ت.م.ه\ج'ر,،

وهم بنو الع.ب\د1 اللئيم الع'ن\ص'ر,،
بنو اس\تها وال�ن\د'ع, الز_ب.ن\ت.ر,

وقيل: الز_ب.ن\ت.ر' القصي ال�ل%ز_ز' ال%ل}ق,.
@زنر: الليث: ز.ن\ج.ر. فلن لك إ,ذا قال بظفر إ,بامه ووضعها على ظ�ف}ر

س.ب_ابته ث قرع بينهما ف قوله: ول مثل هذا، واسم ذلك الز>ن\ج,ي'؛
وأ%نشد:

فأ%رسلت' إ,ل س.ل}مى
بأ%ن� الن_ف}س. م.ش\غ'وف%ه\

فما جاد.ت\ لنا س.ل}مى
ب,ز,ن\ج,ي�، ول ف�وف%ه\

والز>ن\ج,ي: ق%ر\ع' ال3بام على الوسطى بالسبابة. ابن ال4عراب:
الز>ن\ج,ي.ة� ما يأ}خذ ط%ر.ف' ال3بام من رأ}س الس�ن� إ,ذا قال: ما لك

عندي شيء ول ذه. أ%بو زيد: يقال للبياض الذي على أ%ظفار ال4حداث
الز>ن\ج,ي' والز>نية والف�وف' والو.ب\ش'.

@زنقر: التهذيب ف الرباعي: قالوا الز>ن\ق1ي' هو ق�لم.ة� الظفر، ويقال
له الز>ن\ج,ي أ%يضاv، وكلها دخيلن.

@زنر: التهذيب: ف النوادر فلن م'ز.ن\ه,ر¬ إ,ل%ي_ بعينه وم'ز.ن>ر¬



وم'ب.ن\د1ق¬ وحالق¬ إ,ل%ي_ بعينه وم'ح.لYق¬ وجاحظD وم'ج.ح>ظD وم'ن\ذ1ر¬
إ,ل� بعينه وناذ1ر¬، وهو شدة النظر وإ,خراج العي.

@زهر: الز_ه\ر.ة�: ن.و\ر' كل نبات، والمع ز.ه\ر¬، وخص بعضهم به
�ال4بيض. وز.ه\ر' النبت: ن.و\ر'ه، وكذلك الزه.ر.ة�، بالتحريك. قال: والزeه\ر.ة

البياض؛ عن يعقوب. يقال أ%ز\ه.ر' ب.ي>ن' الزeه\ر.ة1، وهو بياض ع1ت\ق.
قال شر: ال4ز\ه.ر' من الرجال ال4بيض العتيق' البياض, الن_ي>ر'

ال%س.ن'، وهو أ%حسن البياض كأ%ن� له ب.ر,يقاv ون'وراv، ي'ز\ه1ر' كما
ي'ز\ه1ر' النجم والسراج. ابن ال4عراب: الن_و\ر' ال4بيض والز_ه\ر' ال4صفر،

وذلك ل4نه يبيضe ث يصف9ر، والمع أ%ز\هار¬، وأ%زاه1ي' جع المع؛ وقد
أ%ز\ه.ر. الشجر والنبات. وقال أ%بو حنيفة: أ%ز\ه.ر. النبت'، بال4لف،

إ,ذا ن.و_ر. وظهر ز.ه\ر'ه، وز.ه'ر.، بغي أ%لف، إ,ذا ح.س'ن.. واز\هار_
D؛ وشجرة م'ز\ه1ر.ةvالنبت: كاز\ه.ر_. قال ابن سيده: وجعله ابن جن رباعي�ا

ونبات م'ز\ه1ر¬، والز_اه1ر': ال%س.ن' من النبات: والز_اه1ر': الشرق
من أ%لوان الرجال. أ%بو عمرو: ال4زهر الشرق من اليوان والنبات.

وال4ز\ه.ر': الل�ب.ن' ساعة% ي'ح\ل%ب'، وهو الو.ض.ح' وهو الن_اه1ص' 
(* قوله:

«وهو الناهص» كذا بال4صل). والص_ر,يح'. وال3ز\هار': إ,ز\هار' النبات،
وهو طلوع ز.ه.ر,ه.والز_ه.ر.ة�: النبات؛ عن ثعلب؛ قال ابن سيده: وأ�راه

إ,نا يريد الن_و\ر.. وز.ه\ر.ة� الدنيا وز.ه.ر.ت'ه.ا: ح'س\ن'ها
وب.ه\ج.ت'ها وغ%ض.ار.ت'ها. وف التنزيل العزيز: ز.ه\ر.ة% الياة الدنيا. قال أ%بو
حات: ز.ه.ر.ة الياة الدنيا، بالفتح، وهي قراءة العامة بالبصرة. قال:

وز.ه\ر.ة هي قراءة أ%هل الرمي، وأ%كثر الثار على ذلك. وتصغي الز_ه\ر,
ز'ه.ي\ر¬، وبه سي الشاعر ز'ه.ي\راv. وف الديث: إ,ن� أ%خ\و.ف. ما

أ%خاف عليكم من ز.ه\ر.ة1 الدنيا وزينتها؛ أ%ي حسنها وبجتها وكثرة خيها.
والزeه\ر.ة�: السن والبياض، وقد ز.ه1ر. ز.ه.راv. والز_اه1ر' وال4ز\ه.ر':

السن ال4بيض من الرجال، وقيل: هو ال4بيض فيه حرة. ورجل أ%ز\ه.ر' أ%ي
:�أ%بيض م'ش\ر,ق' الوجه. وال4زهر: ال4بيض الستني. والزeه\ر.ة

البياض الن>ي>ر'، وهو أ%حسن ال4لوان؛ ومنه حديث الدجال: أ%ع\و.ر' ج.ع\د¬
Dأ%ز\ه.ر'. وف الديث: سأ%لوه عن ج.د> بن عامر بن صعصعة فقال: جل
أ%ز\ه.ر' م'ت.ف%اجe. وف الديث: سورة البقرة وآل عمران الز_ه\ر.اوان1؛ أ%ي



ال�ن,يتان ال�ض1يئ%تان1، واحدتما ز.ه\ر.اء�.
وف الديث: أ%ك}ث1ر'وا الصلة% علي� ف الليلة الغر�اء واليوم

ال4ز\ه.ر,؛ أ%ي ليلة المعة ويومها؛ كذا جاء مفسراv ف الديث. وف حديث علي،
عليه السلم، ف صفة سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم: كان أ%ز\ه.ر.

الل�و\ن1 ليس بال4بيض, ال4م\ه.ق,. والرأ%ة ز.ه\ر.اء�؛ وكل لون أ%بيض
كالدeر_ة1 الز_ه\راء3، وال�و.ار ال4ز\ه.ر. وال4ز\ه.ر': ال4بيض'.

والزeه\ر': ثلث� ليال من أ%و�ل الشهر.
والزeه.ر.ة�، بفتح الاء: هذا الكوكب ال4بيض؛ قال الشاعر:

قد و.ك�ل%ت\ن,ي ط%ل�ت1ي بالس_م\س.ر.ه،
وأ%ي\ق%ظ%ت\ن,ي لط�ل�وع, الزeه.ر.ه

vلؤ السراج الزاهر. وز.ه.ر. السراج' ي.ز\ه.ر' ز'ه'وراgه'ور': ت.لeوالز
واز\د.ه.ر.: تلل، وكذلك الوجه والقمر والنجم؛ قال:

آل الزeب.ي\ر ن'جوم¬ ي'س\ت.ض.اء� ب,ه,م\،
إ,ذا د.جا الل�ي\ل� من ظ%ل}مائ1ه ز.ه.ر.ا

وقال:
ع.م_ الن_ج'وم. ض.و\ء�ه حي ب.ه.ر\،

ف%غ.م.ر الن_ج\م. الذي كان از\د.ه.ر\
وقال العجاج:

ول�ى كم1ص\باح, الدeج.ى ال%ز\ه'ور,
قيل ف تفسيه: هو من أ%ز\ه.ر.ه' ال�، كما يقال منون من أ%ج.ن_ه'.

وال4ز\ه.ر': القمر. وال4ز\ه.ر.ان، الشمس' والقمر' لنورها؛ وقد ز.ه.ر.
ي.ز\ه.ر' ز.ه\راv وز.ه'ر. فيهما، وكل ذلك من البياض. قال ال4زهري: وإ,ذا

نعته بالفعل اللزم قلت ز.ه1ر. ي.ز\ه.ر' ز.ه.راv. وز.ه.ر.ت النار'
ز'ه'وراv: أ%ضاءت، وأ%ز\ه.ر\ت'ها أ%نا. يقال: ز.ه.ر.ت\ بك ناري أ%ي قويت بك

وكثرت مثل و.ر,ي.ت\ بك زنادي. ال4زهري: العرب تقول: ز.ه.ر.ت\ بك زنادي؛
العن ق�ض1ي.ت\ بك حاجت. وز.ه.ر. الز_ن\د' إ,ذا أ%ضاءت ناره، وهو ز.ن\د¬

ز.اه1ر¬. وال4ز\ه.ر\: الن_ي>ر'، ويسمى الثور الوحشي أ%ز\ه.ر. والبقرة
ز.ه\ر.اء؛ قال قيس بن ال%ط1يم:

ت.م\ش1ي، ك%م.ش\ي, الز_ه\راء3 ف د.م.ث1 الـ
ـر_و\ض, إ,ل ال%ز\ن1، دونا ال�ر'ف'



ود'ر_ةD ز.ه\ر.اء#: بيضاء صافية. وأ%حر زاهر: شديد المرة؛ عن
اللحيان.

والز\د1هار' بالشيء: الحتفاظ به. وف الديث: أ%نه أ%وصى أ%با قتادة
بال3ناء الذي توضأ% منه فقال: از\د.ه1ر\ بذا فإ,ن له شأ}ناv، أ%ي احتفظ

به ول ت.ضيعه واجعله ف بالك، من قولم: قضيت منه ز,ه\ر.ت1ي أ%ي و.ط%ري،
قال ابن ال4ثي: وقيل هو من از\د.ه.ر. إ,ذا ف%ر,ح. أ%ي لي'س\ف1ر\ وجه'ك
و.لي\ز'ه1ر\، وإ,ذا أ%مرت صاحبك أ%ن ي.ج,د_ فيما أ%مرت به قلت له:

از\د.ه1ر\، والدال فيه منقلبة عن تاء الفتعال، وأ%صل ذلك كله من الزeه\ر.ة1
وال�س\ن, والبهجة؛ قال جرير:
فإ,نك ق%ي\ن¬ واب\ن' ق%ي\ن.ي\ن,، فاز\د.ه1ر\

ب,ك1ي,ك.، إ,ن� الك1ي. ل1ل}ق%ي, ناف1ع'
قال أ%بو عبيد: وأ%ظن از\د.ه.ر. ك%لمة ليست بعربية كأ%نا نبطية أ%و

سريانية فعر�بت؛ وقال أ%بو سعيد: هي كلمة عربية، وأ%نشد بيت جرير وقال: معن
از\د.ه1ر أ%ي اف}ر.ح\، من قولك هو أ%ز.ه.ر' ب.ي_ن' الزeهر.ة1،

واز\د.ه1ر\ معناه لي'س\ف1ر\ وجه'ك ول}ي'ز\ه1ر\. وقال بعضهم: الز\د1هار' بالشيء
أ%ن تعله من بالك؛ ومنه قولم: قضيت منه ز,ه\ر,ي، بكسر الزاي، أ%ي

:eو.ط%ري وحاجت؛ وأ%نشد ال�موي
كما از\د.ه.ر.ت\ ق%ي\ن.ةD بالش>ر.اع

ل�س\وار,ها، ع.ل� منها اص\ط1باحا
�أ%ي ج.د_ت\ ف عملها لتحظى عند صاحبها. يقول: احتفظت الق%ي\ن.ة

بالش>ر.اع,، وهي ال4وتار. والز\د1هار': إ,ذا أ%مرت صاحبك أ%ن ي.ج,د_ فيما
أ%مرته قلت له: از\د.ه1ر\ فيما أ%مرتك به. وقال ثعلب: از\د.ه1ر\ با أ%ي

اح\ت.م1ل}ها، قال: وهي أ%يضاv كلمة سريانية. وال1ز\ه.ر': العود الذي يضرب
به.

والز_اه1ر,ي_ة�: الت_ب.خ\ت'ر؛ قال أ%بو صخر الذل:
ي.ف�وح' ال1س\ك' منه حي ي.غ\د'و،

وي.م\ش1ي الز_اه1ر,ي_ة% غ%ي\ر. حال
وبنو ز'ه\رة: حيÒ من قريش أ%خوال النب، صلى ال عليه وسلم، وهو اسم

امرأ%ة كلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، نسب ولده إ,ليها. وقد
ست زاهراv وأ%ز\ه.ر. وز'ه.ي\راv. وز.ه\ران� أ%بو قبيلة. وال%ز.اه1ر':



موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب للدeب.ي\ر,ي>:
أ%ل يا ح.مامات1 ال%زاه1ر,، طالا
ب.ك%ي\ت'ن_، لو ي.ر\ث1ي ل%ك�ن_ ر.ح1يم'

@زور: الز_و\ر': الص_د\ر'، وقيل: وسط الصدر، وقيل: أ%على الصدر، وقيل:
م'ل}ت.ق%ى أ%طراف عظام الصدر حيث اجتمعت، وقيل: هو جاعة الص_د\ر, من

ال�ف>، والمع أ%زوار. والز_و.ر': ع1و.ج' الز_و\ر, وقيل: هو إ,شراف
أ%حد جانبيه على الخر، ز.و,ر. ز.ور.اv، فهو أ%ز\و.ر'. وكلب أ%ز\و.ر': قد
اس\ت.د.ق_ ج.و\ش.ن' ص.د\ر,ه وخرج ك%ل}ك%ل�ه كأ%نه قد ع'ص1ر. جانباه، وهو

ف غي الكلب م.ي.لD م_ا لv يكون م'ع\ت.د1ل% التربيع نو الك1ر\ك1ر.ة1
واللYب\د.ة1، ويستحب ف الفرس أ%ن يكون ف ز.و\ر,ه ض1يق¬ وأ%ن يكون

ر.ح\ب. الل�ب.ان1، كما قال عبدال بن سليمة 
(* قوله: «عبدال بن سليمة»

وقيل ابن سليم، وقبله:
ولقد غدوت على القبيص بشيظم * كالذع وسط النة الفروس

كذا بط السيد مرتضى بامش ال4صل).
م'ت.ق%ار,ب الث�ف1نات1، ض.ي\ق ز.و\ر'ه،

ر.ح\ب الل�ب.ان1، ش.د1يد ط%ي> ض.ريس,
قال الوهري: وقد فرق بي الز_و\ر, والل�بان1 كما ترى. والز_و.ر' ف

صدر الفرس: دخول� إ,حدى الف%ه\د.ت.ي\ن, وخروج' ال�خرى؛ وف قصيد كعب ابن
زهي:

�ف خ.ل}ق1ها عن بنات1 الز_و\ر, تفضيل
الز_و\ر': الصدر. وبناته: ما حواليه من ال4ضلع وغيها.

والز_و.ر'، بالتحريك: ال%ي.ل� وهو مثل الص_ع.ر.
وع.ن'ق¬ أ%ز\و.ر': مائل. وال�ز.و_ر' من ال3بل: الذي ي.س'ل©ه

ال�ز.م_ر' من بطن أ�مه ف%ي.ع\و.جe صدره فيغمزه ليقيمه فيبقى فيه من غ%م\ز,ه
أ%ثر يعلم أ%نه م'ز.و_ر¬. وركية ز.و\راء�: غي مستقيمة ال%ف}ر,.

والز_و\راء�: البئر البعيدة القعر؛ قال الشاعر:
إ,ذ} ت.ج\ع.ل� الار. ف ز.و\راء4 م'ظ}ل1م.ة{
ز.ل}خ. ال�قام,، وت.ط}وي دونه ال%ر.س.ا

وأ%رض ز.و\راء�: بعيدة؛ قال ال4عشى:



vلا قد أ%ص\ب.ح.ت\ غ%ر.ضا vي.س\ق1ي د1يارا
�ز.و\راء4، أ%ج\ن.ف. عنها الق%و\د' والر_س.ل

ومفازة ز.و\راء�: مائلة عن الس_م\ت1 والقصد1. وفلة ز.و\راء�: بعيدة
فيها از\و,ر.ار¬. وق%و\س¬ ز.و\راء�: معطوفة. وقال الفراء ف قوله تعال:

وترى الشمس. إ,ذا طلعت\ ت.زاو.ر' عن ك%ه\ف1ه,م\ ذات. اليمي؛ قرأ% بعضهم:
ت.ز\و.ار' يريد ت.ت.زاو.ر'، وقرأ% بعضهم: ت.ز\و.رe وت.ز\و.ارe، قال:

واز\و,رار'ها ف هذا الوضع أ%نا كانت ت.ط}ل�ع على كهفهم ذات اليمي فل
تصيبهم وت.غ\ر'ب' على كهفهم ذات الشمال فل تصيبهم، وقال ال4خفش: تزاور عن

كهفهم أ%ي تيل؛ وأ%نشد:
ودون% ل%ي\ل%ى ب.ل%د¬ س.م.ه\د.ر'،

ج.د\ب' ال�ن.د_ى عن ه.وانا أ%ز\و.ر'،
ي'ن\ض1ي ال%ط%ايا خ1م\س'ه الع.ش.ن\ز.ر'

قال: والز_و.ر' م.ي.لD ف وسط الصدر، ويقال للقوس ز.و\راء� ليله.ا،
وللجيش أ%ز\و.ر'. وال4ز\و.ر': الذي ينظر ب,م'ؤ\خ1ر, عينه. قال ال4زهري:

سعت العرب تقول للبعي الائل الس_ن.ام,: هذا البعي ز.و\ر¬. وناقة
ز.و\ر.ةD: قوية غليظة. وناقة ز.و\ر.ة: تنظر ب,م'ؤ\خ1ر, عينها لشد�تا

وحد�تا؛ قال صخر الغي�:
وماء� و.ر.د\ت' على ز.و\ر.ة{،

ك%م.ش\ي, الس_ب.ن\ت.ى ي.ر.اح' الش_ف1يف%ا
ويروى: ز'ور.ة{، وال4و�ل أ%عرف. قال أ%بو عمرو: على ز.و\ر.ة{ أ%ي على
ناقة شديدة؛ ويقال: فيه از\و,رار¬ وح.د\ر¬، ويقال: أ%راد على فلة غي

قاصدة. وناقة ز,و.ر_ة� أ%سفار أ%ي م'ه.ي_أ%ة لل4سفار م'ع.د_ة. ويقال
فيها از\و,رار¬ من نشاطها.

أ%بو زيد: ز.و_ر. الطائر ت.ز\و,يراv إ,ذا ارتفعت ح.و\ص.ل%ت'ه؛ ويقال
.�للحوصلة: الز_ار.ة� والز_او'ور.ة� والز_او,ر.ة

وز.او.ر.ة� الق%طاة1، مفتوح الواو: ما حلت فيه الاء لفراخها.
vوالز\و,زار' عن الشيء: العدول عنه، وقد از\و.ر_ عنه از\و,رارا

واز\وار_ عنه از\و,ير.اراv وت.زاو.ر. عنه ت.زاو'راv، كله بعن: ع.د.ل% عنه
وانرف.. وقرئ: ت.ز_او.ر' عن كهفهم، وهو مدغم ت.ت.ز.او.ر'.

والز_و\راء�: م1ش\ر.ب.ةD من فضة مستطيلة شبه الت_ل}ت.ل%ة1.



والز_و\ر.اء�: الق%د.ح'؛ قال النابغة:
وت'س\قى، إ,ذا ما شئت.، غ%ي\ر. م'ص.ر_د{

ب,ز.و\راء4، ف حافاتا ال1س\ك' كان,ع'
وز.و_ر. الطائر': امتل4ت حوصلته.

والز>وار: حبل ي'ش.دe من التصدير إ,ل خلف الك1ر\ك1ر.ة1 حت يثبت
.Dيل% فيحتبس. بوله، والمع أ%ز\و,ر.ةYلئل� يصيب ال%ق%ب' الث

وز.و\ر' القوم: رئيسهم وسيدهم.
ورجل ز'وار¬ وز'وار.ةD: غليظ إ,ل القصر. قال ال4زهري: قرأ}ت ف كتاب
الليث ف هذا الباب: يقال للرجل إ,ذا كان غليظاv إ,ل القصر ما هو: إ,نه

ل%ز'وار¬ وز'و.ار,ي.ةD؛ قال أ%بو منصور: وهذا تصحيف منكر والصواب إ,نه
ل%ز'واز¬ وز'و.از,ي.ةD، بزايي، قال: قال ذلك أ%بو عمرو وابن ال4عراب

وغيها.
والز_و\ر': العزية. وما له ز.و\ر¬ وز'ور¬ ول ص.يeور¬ بعنÝى أ%ي ما

له رأ}ي وعقل يرجع إ,ليه؛ الضم عن يعقوب والفتح عن أ%ب عبيد، وذلك أ%نه
قال ل ز.و\ر. له ول ص.يeور.، قال: وأ�راه إ,نا أ%راد ل ز.ب\ر. له

فغيه إ,ذ كتبه. أ%بو عبيدة ف قولم ليس لم ز.و\ر¬: أ%ي ليس لم قو�ة ول
رأ}ي. وحبل له ز.و\ر¬ أ%ي قو�ة؛ قال: وهذا وفاق وقع بي العربية
vوز'و.ار.ة vوز,يار.ة vوالفارسية والز_و\ر': الزائرون. وزاره ي.ز'ور'ه ز.و\را

واز\د.ار.ه': عاده اف}ت.ع.ل% من الزيارة؛ قال أ%بو كبي:
فدخلت' بيتاv غي. بيت1 س1ن.اخ.ة{،
واز\د.ر\ت' م'ز\د.ار. الك%ري ال1ف}ض.ل,

والز_و\ر.ة�: الر_ة الواحدة. ورجل زائر من قوم ز'و_ر� وز'و_ار�
وز.و\ر�؛ ال4خية اسم للجمع، وقيل: هو جع زائر. والز_و\ر': الذي

ي.ز'ور'ك. ورجل ز.و\ر¬ وقوم ز.و\ر¬ وامرأ%ة ز.و\ر¬ ونساء ز.و\ر¬، يكون للواحد
والمع والذكر والؤنث بلفظ واحد ل4نه مصدر؛ قال:

ح'ب_ بالز_و\ر, الذي ل ي'ر.ى
منه، إ,ل� ص.ف}ح.ةD عن ل1مام

وقال ف نسوة ز.و\ر�:
وم.ش\ي'ه'ن_ بالك%ث1يب, م.و\ر'،

كما ت.هاد.ى الف%ت.يات' الز_و\ر'



وامرأ%ة زائرة من نسوة ز'ور�؛ عن سيبويه، وكذلك ف الذكر كعائذ وع'وذ.
الوهري: نسوة ز'و_ر¬ وز.و\ر¬ مثل ن'و_ح� ون.و\ح� وزائرات، ورجل

ز.و_ار¬ وز.ؤ'ور¬؛ قال:
إ,ذا غاب عنها بعل�ها ل أ%ك�ن\

لا ز.ؤ'وراv، ول تأ}ن.س\ إ,ل� ك1لب'ها
وقد ت.زاو.ر'وا: زار. بعض'هم بعضاv. والت_ز\و,ير': كرامة الزائر

وإ,كرام' ال%ز'ور, ل1لز_ائر,. أ%بو زيد: ز.و>ر'وا فلناv أ%ي اذ}ب.ح'وا له
وأ%كرموه. والت_ز\و,ير': أ%ن يكرم ال%ز'ور' زائ1ر.ه وي.ع\ر,ف. له حق

زيارته، وقال بعضهم: زار. فلنD فلناv أ%ي مال إ,ليه؛ ومنه ت.ز.او.ر. عنه
أ%ي مال عنه. وقد ز.و_ر. القوم' صاحبهم ت.ز\و,يراv إ,ذا أ%حسنوا إ,ليه.

وأ%ز.ار.ه': حله على الزيارة. وف حديث طلحة: حت أ%ز.ر\ت'ه ش.ع'وب. أ%ي
أ%وردته النية% فزارها؛ شعوب: من أ%ساء النية. واس\ت.زاره: سأ%له أ%ن

ي.ز'ور.ه. وال%ز.ار': الزيارة وال%ز.ار': موضع الزيارة. وف الديث:
إ,ن ل1ز.و\رك. عليك حق9اv؛ الز_و\ر': الزائر'، وهو ف ال4صل مصدر وضع
موضع السم كص.و\م ون.و\م� بعن صائم ونائم. وز.و,ر. ي.ز\و.ر' إ,ذا مال.

والز_و\ر.ة�: الب'ع\د'، وهو من الز\و,رار,؛ قال الشاعر:
وماء� وردت' على ز.و\ر.ة{

وف حديث أ�م سلمة: أ%رسلت' إ,ل عثمان، رضي ال عنه: يا ب'ن.ي_ ما ل
أ%رى ر.ع1ي_ت.ك. عنك م'ز\و.ر>ين. أ%ي معرضي منحرفي؛ يقال: از\و.ر_

عنه واز\و.ار_ بعنÝى؛ ومنه شعر عمر:
باليل عابسةv ز'وراv مناك1ب'ها

الزeور': جع أ%ز\و.ر. من الز_و.ر, اليل. ابن ال4عراب: الز_ي>ر'
من الرجال الغضبان� ال�قاط1ع' لصاحبه. قال: والز>ير' الز>رe. قال:

ومن العرب من يقلب أ%حد الرفي الدغمي ياء فيقول ف م.ر¼ م.ي\ر�، وف
ز,ر¼ ز,ير�، وهو الدeج.ة�، وف ر,ز¼ ر,يز. قال أ%بو منصور: قوله

الز_ي>ر' الغضبان أ%صله مهموز من زأ%ر ال4سد. ويقال للعدو�: زائ1ر¬، وهم
الزائر'ون؛ قال عنترة:

ح.ل�ت\ بأ%رض, الزائ1ر,ين.، فأ%ص\ب.ح.ت\
ع.س3راv ع.ل%ي_ ط1ل%ب'ك1 اب\ن.ة% م.خ\ر.م,

قال بعضهم: أ%راد أ%نا حلت بأ%رض ال4عداء. وقال ابن ال4عراب: الزائر



الغضبان، بالمز، والزاير البيب. قال: وبيت عنترة يروى بالوجهي، فمن
هز أ%راد ال4عداء ومن ل يهمز أ%راد ال4حباب.

وزأ}رة ال4سد: أ%ج.م.ت'ه؛ قال ابن جن: وذلك لعتياده إ,ياها وز.و\ر,ه
لا. والز_أ}ر.ة�: ال4ج.م.ة� ذات الاء واللفاء والق%ص.ب,.

والز_أ}ر.ة: ال4ج.م.ة.
والز>ير': الذي يالط النساء ويريد حديثهن� لغي ش.ر¼، والمع

أ%ز\وار¬ وأ%ز\يار¬؛ ال4خية من باب ع1يد{ وأ%عياد، وز,ي.ر.ةD، وال�نثى ز,ير¬،
وقال بعضهم: ل يوصف به الؤنث، وقيل: الز>ير' ال�خال1ط� لن� ف

الباطل، ويقال: فلن ز,ير' نساء� إ,ذا كان يب زيارتن ومادثتهن ومالستهن،
سي بذلك لكثرة زيارته لن، والمع الز>ي.ر.ة�؛ قال رؤبة:

ق�ل}ت' لز,ير� ل ت.ص1ل}ه' م.ر\ي.م'ه\
�وف الديث: ل يزال أ%حدكم كاس1راv وساد.ه' ي.ت_ك1ئD عليه ويأ}خ'ذ

ف الديث ف1ع\ل% الز>ير,؛ الز>ير' من الرجال: الذي يب مادثة النساء
ومالستهن، سي بذلك لكثرة زيارته لن، وأ%صله من الواو؛ وقول ال4عشى:

ت.ر.ى الز>ير. ي.ب\ك1ي با ش.ج\و.ه'،
م.خ.اف%ة% أ%ن} س.و\ف. ي'د\ع.ى لا

لا: للخمر؛ يقول: ز,ير' الع'ود1 يبكي مافة أ%ن ي.ط}ر.ب. القو\م' إ,ذا
شربوا فيعملوا الز_ير. لا للخمر، وبا بالمر؛ وأ%نشد يونس:

ت.ق�ول� الار,ث1ي_ة� أ�مe ع.م\ر�و:
أ%هذا ز,ير'ه' أ%ب.داv وز,ير,ي؟

قال معناه: أ%هذا دأ}به أ%بداv ودأ}ب.
والزeور: الكذب والباطل، وقيل: شهادة الباطل. رجل ز'ور¬ وقوم ز'ور¬

وكلم م'ز.و_ر¬ وم'ت.ز.و_ر¬: م'م.و_ه¬ بكذب، وقيل: م'ح.س_ن¬، وقيل: هو
ال�ث%ق�ف' قبل أ%ن يتلكم به؛ ومنه حديث قول عمر، رضي ال عنه: ما

ز.و_ر\ت' كلماv ل4قوله إ,ل سبقن به أ%بو بكر، وف رواية: كنت ز.و_ر\ت'
ف نفسي كلماv يوم. س.ق1يف%ة1 بن ساعدة أ%ي ه.ي_أ}ت' وأ%صلحت.

والت_ز\و,ير': إ,صلح الشيء. وكلم¬ م'ز.و_ر¬ أ%ي م'ح.س_ن¬؛ قال نصر' بن
س.ي_ار�:

،vأ%ب\ل1غ} أ%مي. الؤمني ر,سالة
ت.ز.و_ر\ت'ها من م'ح\ك%م.ات1 الر_سائ1ل



والت_ز\و,ير': ت.ز\يي الكذب والت_ز\و,ير': إ,صلح الشيء، وسع ابن
ال4عراب يقول: كل إ,صلح من خي أ%و شر فهو ت.ز\و,ير¬، ومنه شاهد

الزeور, ي'ز.و_ر' كلماv والت_ز\و,ير': إ,صلح الكلم وت.ه\ي,ئ%ت'ه. وف صدره
ت.ز\و,ير¬ أ%ي إ,صلح يتاج أ%ن ي'ز.و_ر.. قال: وقال الجاج رحم ال

امرأv ز.و_ر. نفس.ه على نفسه أ%ي قو�مها وحس_نها، وقيل: ات_ه.م. نفسه
على نفسه، وحقيقته نسبتها إ,ل الزور ك%ف%س_ق%ه' وج.ه_ل%ه'، وتقول: أ%نا

أ�ز.و>ر'ك. على نفسك أ%ي أ%ت_ه,م'ك عليها؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
به ز.و.ر¬ ل ي.س\ت.ط1ع\ه' ال�ز.و>ر'

وقولم: ز.و_ر\ت' شهادة فلن راجع إ,ل تفسي قول الق%ت_ال,:
ونن أ�ناس¬ ع'ود'نا ع'ود' ن.ب\ع.ة{
ص.ل1يب¬، وفينا ق%س\و.ةD ل ت'ز.و_ر'

قال أ%بو عدنان: أ%ي ل نغ\م.ز' لقسوتنا ول ن'س\ت.ض\ع.ف' فقولم:
ز.و_ر\ت' شهادة فلن، معناه أ%نه استضعف فغمز وغمزت شهادته فأ�سقطت. وقولم:

قد ز.و_ر. عليه كذا وكذا؛ قال أ%بو بكر: فيه أ%ربعة أ%قوال: يكون
الت_ز\و,ير' فعل الكذب والباطل. والزeور: الكذب. وقال خالد بن ك�ل}ث�وم�:

الت_ز\و,ير' التشبيه. وقال أ%بو زيد: التزوير التزويق والتحسي. وز.و_ر\ت'
الشيء4: ح.س_ن\ت'ه وقو_مت'ه. وقال ال4صمعي: التزوير' تيئة الكلم

وتقديره، وال3نسان ي'ز.و>ر' كلماv، وهو أ%ن ي'ق%و>م.ه وي'ت\ق1ن.ه' قبل
أ%ن يتكلم به. والزeور': شهادة الباطل وقول الكذبل، ول يشتق من تزوير

الكلم ولكنه اشتق من ت.ز\و,ير, الص_د\ر,. وف الديث: ال�ت.ش.ب>ع' با
ل ي'ع\ط% ك%ل%ب,س, ث%و\ب.ي\ ز'ور�؛ الزeور: الكذب والباطل والتeهمة،

وقد تكرر ذكر شهادة الزور ف الديث، وهي من الكبائر، فمنها قوله:
ع.د.ل%ت\ شهاد.ة� الزور الش>ر\ك. بال، وإ,نا عادلته لقوله تعال: والذين

ل يدعون مع ال إ,لاv آخر، ث قال بعدها: والذين ل يشه.دون الزeور..
Dور,. وف الب عن الجاج: ز.و_ر. رجلeوز.و_ر. ن.ف}س.ه: وس.ه.ا بالز

ن.ف}س.ه. وز.و_ر. الشهادة. أ%بطلها؛ ومن ذلك قوله تعال: والذين ل
يشهدون الزeور.؛ قال ثعلب: الزeور' ههنا مالس اللهو. قال ابن سيده: ول
أ%دري كيف هذا إ,ل أ%ن يريد بجالس اللهو هنا الشرك بال، وقيل: أ%عياد

النصارى؛ كلها عن الزجاج، قال: والذي جاء ف الرواية الشرك، وهو جامع
ل4عياد النصارى وغيها؛ قال: وقيل الز�ور' هنا مالس الغ1ن.اء.



وز.و\ر' القوم وز.و,ير'هم وز'و.ي\ر'هم: س.ي>د'هم ورأ}سهم. والزeور'
والزeون� جيعاv: كل شيء يتخذ ر.ب�اv ويعبد من دون ال تعال؛ قال

ال4غلب العجلي:
جاؤ'وا ب,ز'ور.ي\ه,م وج,ئ}نا بال4ص.م\

قال ابن بري: قال أ%بو عبيدة م.ع\م.ر' بن ال�ث%ن_ى إ,ن البيت ليحي بن
منصور؛ وأ%نشد قبله:

كان.ت ت.م1يم¬ م.ع\ش.راv ذ%و,ي ك%ر.م\،
غ%ل}ص.م.ةv من الغ.لص1يم الع'ظ%م\
ما ج.ب'ن'وا، ول ت.و.ل�و\ا من أ%م.م\،
قد قاب.لوا لو ي.ن\ف�خ\ون ف ف%ح.م\

جاؤوا ب,ز'ور.ي\ه,م، وجئنا بال4ص.م�
ش.ي\خ� لنا، كالليث1 من باقي إ,ر.م\

ش.ي\خ� لنا م'عاو,د{ ض.ر\ب. الب'ه.م\
قال: ال4ص.مe هو عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر وهو رئيس ب.ك}ر, بن

وائل ف ذلك اليوم، وهو يوم الزeور.ي\ن,؛ قال أ%بو عبيدة: وها ب.ك}ران1
eم'جل�لن1 قد ق%ي_دوها وقالوا: هذان ز'ور.انا أ%ي إ,لانا، فل ن.ف1ر

حت ي.ف1ر_ا، فعابم بذلك وبعل البعيين رب_ي\ن, لم، وه'ز,م.ت\ تيم
ذلك اليوم وأ�خذ البكران فنحر أ%حدها وترك الخر يضرب ف ش.و\ل1ه,م\.
قال ابن بري: وقد وجدت هذا الشعر لل4غ}ل%ب, الع1ج\ل1ي> ف ديوانه كما

ذكره الوهري. وقال شر: الزeوران1 رئيسان1؛ وأ%نشد:
إ,ذ أ�ق}ر,ن% الزeوران1: ز'ور¬ راز,ح'

ر.ار¬، وز'ور¬ ن,ق}ي'ه ط�لف1ح'
.Dور' ص.خ\ر.ةeقال: الط©لف1ح' الهزول. وقال بعضهم: الز

ويقال: هذا ز'و.ي\ر' القوم أ%ي رئيسهم. والزeو.ي\ر': زعيم القوم؛ قال
ابن ال4عراب: الز�و.ي\ر' صاحب أ%مر القوم؛ قال:

بأ%ي\د1ي ر,جال�، ل ه.واد.ة بينه'م\،
ي.سوقون% ل1لم.و\ت1 الزeو.ي\ر. الي.ل%ن\د.دا

وأ%نشد الوهري:
ق%د\ ن.ض\ر,ب' ال%ي\ش. ال%ميس. ال4ز\و.را،

حت ت.رى ز'و.ي\ر.ه' م'ج.و_را



وقال أ%بو سعيد: الزeون� الصنم، وهو بالفارسية زون بشم الزاي السي؛
وقال حيد:

ذات الوس, ع.ك%ف%ت\ للزeون1
أ%بو عبيدة: كل ما عبد من دون ال فهو ز'ور¬.

والز>ير': الك%ت_ان�؛ قال الطيئة:
وإ,ن} غ%ض1ب.ت\، خ1ل}ت. بال1ش\ف%ر.ي\ن

س.باي,خ. ق�ط}ن�، وزيراv ن'سال
والمع أ%ز\وار¬. والز>ير' من ال4و\تار: الد_قيق'. والز>ير': ما

استحكم فتله من ال4وتار؛ وزير' ال1ز\ه.ر,: مشتق منه. ويوم الزeور.ي\ن,:
معروف. والز_و\ر': ع.سيب' الن_خ\ل,. والز_ار.ة�: الماعة الضخمة من
الناس وال3بل والغنم. والز>و.رe، مثال ال1ج.ف>: السي الشديد؛ قال

القطامي:
يا ناق' خ'ب>ي ح.ب.باv ز,و.ر�ا،
وق%لYمي م.ن\س3م.ك1 ال�غ\ب.ر�ا

وقيل: الز>و.رe الشديد، فلم يص به شيء دون شيء. وزار.ة�: ح.يÒ من
:�أ%ز\د1 الس_راة. وزار.ة

موضع؛ قال:
vع\ن. ال%ي> م'د\ب,ر.ة�وكأ%ن� ظ

ن.خ\لD ب,زار.ة%، ح.م\ل�ه السeع\د'
قال أ%بو منصور: وع.ي\ن' الز_ار.ة1 بالبحرين معروفة. والز_ار.ة�: قرية

كبية؛ وكان م.ر\ز'بان� الز_ار.ة1 منها، وله حديث معروف.
ومدينة الز_و\راء: ب,بغداد ف الانب الشرقي، سيت ز.و\راء4 لز\و,رار

قبلتها. الوهري: ود1ج\ل%ة� ب.غ\داد. تسمى الز_و\راء4. والز_و\ر.اء�:
دار بال1ي.ة1 بناها النعمان بن النذر، ذكرها النابغة فقال:

ب,ز.و\راء4 ف أ%ك}ناف1ها ال1س\ك' كار,ع'
وقال أ%بو عمرو: ز.و\راء� ههنا م.ك©وك¬ من فضة مثل الت_ل}ت.ل%ة.

ويقال: إ,ن أ%با جعفر هدم الز_و\راء بال1ي.ة1 ف أ%يامه. الوهري:
والز_و\راء� اسم مال كان ل�ح.ي\ح.ة% بن ال�لح ال4نصاري؛ وقال:

إ,ن أ�قيم' على الز_و\راء3 أ%ع\م'ر'ها،
إ,ن� الك%ري. على ال3خوان1 ذو الال,



@زير: الز>ير': الد_ن©، والمع أ%ز\يار¬. وف حديث الشافعي: كنت أ%كتب
العلم وأ�لقيه ف زير� لنا؛ الز>ير': ال�بe الذي يعمل فيه الاء

والز>يار': ما ي'ز.ي>ر' به الب.ي\طار' الدابة، وهو ش1ناق¬ ي.ش'دe به
البيطار' ج.ح\ف%ل%ة% الدابة أ%ي يلوي ج.ح\ف%ل%ت.ه'، وهو أ%يضاv ش1ناق¬

ي'ش.دe به الر_ح\ل� إ,ل ص'د\ر.ة1 البعي كالل�ب.ب للدابة. وز.ي_ر.
الدابة%: جعل الز>يار. ف ح.نك1ها. وف الديث: أ%ن ال تعال قال ل4يوب،

عليه
السلم: ل ينبغي أ%ن ياصمن إ,ل من يعل الز>يار. ف فم ال4سد.

الز>يار': شيء يعل ف فم الدابة إ,ذا استصعبت ل%ت.ن\قاد. وت.ذ1ل�. وكل©
شيء كان صلحاv لشيء وع1ص\م.ةv، فهو ز,وار¬ وز,يار¬؛ قال ابن الر>قاع:

كانوا ز,واراv ل4هل الش_ام,، قد عل1موا،
لا رأ%و\ا فيه,م' ج.و\راv وط�غيانا

قال ابن ال4عراب: ز,وار¬ وز,يار¬ أ%ي عصمة ك%ز,يار الدابة؛ وقال أ%بو
عمرو: هو البل الذي ي.ح\ص'ل� به ال%ق%ب' والت_ص\د1ير' كيل ي.د\نو

ال%ق%ب من الثYيل، والمع أ%ز\و,ر.ةD؛ وقال الفرزدق:
بأ%ر\ح'ل1نا ي.ح1د\ن%، وقد ج.ع.لنا،

لكلY ن.ج,يب.ة{ منها، ز,يارا
وف حديث الدجال: رآه م'ك%ب_لv بالديد1 بأ%ز\و,ر.ة{؛ قال ابن

ال4ثي: هي جع ز,وار� وز,يار�؛ العن أ%نه جعت يداه إ,ل ص.د\ر,ه1 وش'د_ت\،
وموضع' بأ%ز\و,ر.ة{: النصب'، كأ%نه قال م'ك%ب_لv م'ز.و_راv. وف صفة

أ%هل النار: الضعيف الذي ل ز,ير. له؛ قال ابن ال4ثي: هكذا رواه بعضهم
وفسره أ%نه الذي ل رأ}ي له، قال: والفوظ بالباء الوحدة وفتح الزاي.

@زأز: ت.ز.أ}çز. منه: هابه وتصاغر له وز.أ}ز.أ%ه' الوف. وت.ز.أ}ز.أ%
منه: اخ\ت.ب.أ%. الليث: ت.ز.أ}ز.أ% عن فلن إ,ذا هابك وف%ر,ق%ك.،

وت.ز.أ}زأ%ت1 الرأ%ة� إ,ذا اختبأ%ت؛ قال جرير:
ت.د\ن'و ف%ت'ب\د1ي ج.مالv زانه خ.ف%ر¬،
إ,ذا ت.ز.أ}ز.أ%ت1 السeود' الع.ناك1يب'

أ%بو زيد: ت.ز.أ}ز.أ}ت' من الرجل ت.ز.أ}زؤاv شديداv إ,ذا تصاغرت له
وف%ر,ق}ت. منه. وز.أ}ز.أ%: عدا. وز.أ}ز.أ% الظل1يم: مشى مسرعاv ورفع

ق�ط}ر.ي\ه1. وت.ز.أ}ز.أ%ت1 الرأ%ة�: مشت وحركت أ%عطافها كم1ش\ي.ة1 الق1ص.ار,.



وق1د\ر¬ ز'ؤ.از,ئ%ةD وز'ؤ.ز,ئ%ةD: عظيمة ت.ض'مe ال%زور..
@زلز: الز_ل%ز': ال4ثاث� والتاع. ويقال: احتمل القوم' ب,ز.ل%ز,ه1م\.

ال4زهري: شر: ج.م>ع\ ز.ل1ز.ك. أ%ي أ%ثاثك ومتاعك، نصب الزايي وكسر
اللم، قال: وهذا هو الصحيح، قال: وف كتاب ال3يادي: ال%حاش التاع

وال4ثاث؛ قال: والز_ل%ز' مثل ال%ح.اش, ول يذكر الز_ل%ز,ل%، والصواب
:�الز_ل1ز' ال%حاش'، ورجع على ز.ل%ز,ه أ%ي الطريق الذي جاء منه. والز_ل1ز.ة
الط�ي_اش.ة� الفيفة، وقيل: هي الت ت.ر'ود ف بيوت جاراتا أ%ي تصوف

فيها. تقول العرب: ت.و.ق�ري يا ز.ل1ز.ة�. والز_ل1ز': الغ.ر,ض'
�الض_ج,ر'. وإ,ن ل%ز.ل1ز¬ بجلسي هذا أ%ي ق%ل1ق¬ ن.غ1ل؛ عن ثعلب. وز.ل1ز. الرجل

أ%ي ق%ل1ق. وع.ل1ز.. وج.م.ع. القوم' ز.ل�زاء4ه'م\ أ%ي أ%مرهم؛ قال أ%بو
علي: رواه ممد بن يزيد عن الرياشي.

@زوش: الكسائي: الز_و\ش' العبد' اللئيم والعام�ة تقول: ز'وش¬. أ%بو
عمرو: ال4ز\و.ش' مثل ال4ش\و.س,: ال�ت.ك%ب>ر'.

@زبط: حكى ابن بر>ي¼ عن ابن خالويه: الز_باطة� الب.ط9ة�. وقال الفراء:
الز_ب,يط� ص1ياح' البط9ة1. غيه: الز_ب\ط� صياح البطة. وز.ب.ط%ت1

الب.ط�ة� ز.ب\طاv: صو_ت.ت\.
@زحلط: الزeح\لوط�: ال%س3يس'.

@زخرط: الز>خ\ر,ط�، بالكسر: م'خاط� ال3بل والشاء والنعجة ول�عاب'ها،
�وج.ل ز'خ\روطD: م'س3نÒ ه.ر,م¬. وقال ابن بري: الزeخ\ر'وط� الم.ل

ال%ر,م'.
@زرط: التهذيب: يقال س.ر.ط% الل©ق}مة% وز.ر.ط%ها وز.ر.د.ها، وهو

الز_ر�اط� والسر�اط�، وروي عن أ%ب عمرو أ%نه قرأ% الز>راط%، بالزاي، خالصة.
وروى الكسائي عن حزة: الز>راط، بالزاي، وسائر' الرeواة رو.و\ا عن أ%ب

عمرو الص>راط%. وقال ابن ماهد: قرأ% ابن كثي بالصاد واختلف عنه، وقرأ%
بالصاد نافع وأ%بو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي، وقيل: قرأ% يعقوب

ال%ض\رمي السراط بالسي.
@زطط: الزeط©: جيل أ%س\و.د' من الس>ن\د1 إ,ليهم ت'نسب الثياب

الزeطYي_ة�، وقيل: الزeط© إ,ع\راب' ج.ت بالندية، وهم ج,يل من أ%هل الند.
ابن ال4عراب: الزeط�ط� والث©ط�ط� الك%واس1ج'، وقيل: ال4ز.ط©

ال�س\ت.و,ي الوجه1، وال4ذ%ط© ال�ع\و.جe الف%طY. وف بعض ال4خبار: ف%ح.ل%ق



رأ}س.ه ز'طYي�ة، قيل: هو مثل الص_ل1يب كأ%نه ف1ع\ل الزeط9، وهم جنس
من السeودان وال�نود، والواحد ز'طYي� مثل الز>ن\ج, والز>ن\ج,ي�

والروم, والرeوم1ي�؛ شاهده:
ف%جئ}نا ب,ح.ي_ي\ وائل� وب,ل%فYها،

وجاءت\ ت.م1يم¬: ز'ط©ها وال4ساو,ر'
وقال عوهم بن عبد الل9ه:

ويغن الزeط9 ع.ب\د الق%ي\س, ع.ن�ا،
وت.ك}ف1ينا ال4ساو,رة� ال�ز'ونا

وقال أ%بو النجم، وكان خالد بن عبد الل9ه أ%عطاه جار,يةv من س.ب\ي
ال1ن\د فقال فيها أ�ر\جوزةv أ%و�ل�ها:

Yطeم1ن\ ب.نات1 الز vق}ت' خ.و\داYع'ل
وقيل الزeط© الس_باب,جة� قوم من الس>ن\د1 بالبصرة.

@زعط: ز.ع.ط%ه ز.ع\طاv: خ.ن.ق%ه. وموت¬ زاع1طD: ذاب,ح¬ كذاع1ط{. وز.ع.ط%
ال1مار': ض.رط%، قال: وليس بثبت.

@زلط: الز_ل}ط�: ال%شي' الس_ر,يع' ف بعض اللغات، قال ابن دريد: وليس
بثبت.

@زلقط: الزeل�ن\ق�طة�: القصية.
@زنط: الز>ناط�: الز>حام'. وقد ت.زان.ط�وا إ,ذا ت.زاح.م'وا.

@زهط: الز_ه\و.طة�: ع1ظ%م' الل�ق}م,؛ عن كراع. وف التهذيب «ز ه ط»
مهملة إ,ل الز>ه\ي.و\ط%، وهو موضع.

@زوط: زاو'ط�: موضع. أ%بو عمرو: يقال أ%ز\و.ط�وا وغ%و_ط�وا ود.ب_ل�وا
إ,ذا ع.ظ�م'وا الل©ق%م. واز\د.ر.د'وا، وقيل: ز.و_ط�وا.

�@زيط: زاط% ي.ز,يط� ز.ي\طاv وز,ياطاv: ناز.ع.، وهي ال�ن.از.عة
واخ\ت1لف' ال4صوات؛ قال الذل:

كأ%ن� و.غ%ى ال%م'وش, ب,جان,ب.ي\ها
و.غ%ى ر.ك}ب�، أ�م.ي\م.، ذ%وي ز,ياط1

(* قوله «بانبيها إل» ف شرح القاموس: بانبيه أ%ي الاء، وأ�ول زياط
بدل ذوي زياط.)

هكذا أ%نشده ثعلب وقال: الز>ياط� الص>ياح'. ورجل ز.ي�اطD: ص.ي�اح¬،
.vوأ%نشد بيت الذل أ%يضا ،�وروي: ذ%و,ي ه1ياط1. والز>ياط�: ال�ل}ج'ل



@زبع: الز_ب\ع': أ%صل ب,ناء الت_ز.بeع,، والت_ز.بeع: س'وء ال�ل�ق.
وال�تز.ب>ع': الذي ي'ؤ\ذ1ي الناس وي'شارeهم؛ قال العجاج:

وإ,ن} م'س3يء# بال%ن.ى ت.ز.ب_عا،
فالت_ر\ك' ي.ك}ف1يك. اللYئام. الل©ك�عا

والت.زب>ع': ال�ع.ر\ب,د'؛ قال م'ت.م>م' بن' ن'و.يرة% يرثي أ%خاه:
،vر\ب,، ل ت.ل}ق. فاح1شاeوإ,ن ت.ل}ق%ه ف الش

عل%ى الكأ}س,، ذ%ا قاز'وزة{ م'ت.ز.ب>عا
والت_ز.بeع': الت_غ.يeظ� كالت_ز.عeب,. وت.ز.ب_ع. الرجل� أ%ي

ت.غ.ي_ظ%. وف الديث: أ%ن معاوية عزل عمرو بن العاص عن مصر فض.رب فس\طاط%ه
قريباv من فسطاط1 معاوية وجعل ي.ت.ز.ب_ع' لعاوية؛ قال أ%بو عبيد:

التزبع هو التغيظ، وكل فاحش سيء اللق متزبع. وقال أ%بو عمرو: الز_ب,يع'
ال�دم\د1م' ف غض.ب، وهو ال�ت.ز.ب>ع. وف النهاية: التز.بeع' التغي

وس'وء ال�ل�ق وق1ل�ة الستقامة كأ%نه من الز_و\ب.عة1 الر�يح, العروفة،
والز_واب,ع': الدواهي.

vريح تدور ف ال4رض ل ت.ق}ص1د وج\ها :�والز_و\ب.ع' والز_و\ب.عة
واحداv تمل الغ'بار وترتفع إ,ل السماء كأ%نه عمود، أ�خ1ذ%ت من الت_ز.بeع،

وصبيان ال4عراب يكنون ال3عصار أ%با ز.و\ب.عة% يقال فيه شيطان مارد.
وز.و\ب.عة�: اسم شيطان مارد أ%و رئيس من رؤساء الن؛ ومنه سي ال3عصار

زوبعة. ويقال أ�م� ز.و\ب.عة، وهو أ%حد النفر التسعة أ%و السبعة الذين قال
ال عز وجل فيهم: وإ,ذ صرفنا إ,ليك نفراv من الن يستمعون القرآن. وروى

ال4زهري عن الفضل: الز_و\ب.عة� م1ش\ية� ال4جرد، قال: ول أ%عتمد هذا
الرف ول أ%حق©ه.

وز,ن\باع¬، بكسر الزاي: اسم رجل وهو أ%بو ر.و\ح, ابن ز,ن\باع�
ال�ذام1ي�. ويقال للقصي القي: زوبع؛ قال رؤبة:

وم.ن\ ه.م.ز\نا ع1ز_ه ت.ب.ر\ك%عا،
على اس\ت1ه، ز.و\ب.عةv أ%و ز.و\ب.عا

 vقال ابن بري: صوابه ر.و\بعة
(* قوله «صوابه روبعة» بالراء ف القاموس

ما يؤيده ونصه: والروبع للقصي القي بالراء الهملة ل غي وتصحف على
الوهري ف اللغة وف الشطور الذي أنشده متلv مصحفاv وهو لرؤبة



والرواية:
ومن هزنا عظمه تلعلعا

ومن أبنا عزه تبكعا
على استه روبعة أو روبعا)

أ%و ر.وبعا، بالراء، وقد ذكر.
@زرع: ز.ر.ع. ال%ب_ ي.ز\ر.ع'ه ز.ر\عاv وز,راعةv: ب.ذ%ره، والسم

الز_ر\ع' وقد غلب على الب'ر� والش_ع1ي، وجعه ز'ر'وع، وقيل: الزرع نبات كل
شيء يرث، وقيل: الزر\ع طرح الب.ذ}ر؛ وقوله:

إ,ن} يأ}ب'روا ز.ر\عاv ل1غ.ي\ر,هم،
وال4م\ر' ت.ح\ق1ر'ه وقد ي.ن\م1ي

قال ثعلب: العن أ%نم قد حالفوا أ%عداءهم ليستعينوا بم على قوم
آخرين؛ واستعار علي�، رضوان ال عليه، ذلك للح1كمة أ%و للح'جة وذكر العلماء

ال4تقياء: بم يفظ ال ح'ج.ج.ه حت ي'ود1ع'وها ن'ظ%راء4هم وي.ز\ر.ع'وها
ف قلوب أ%شباههم.

والز_ر>يعة�: ما ب'ذ1ر.، وقيل: الز>ر>يع' ما ي.ن\ب'ت' ف ال4رض
ال�س\ت.حيلة1 ما ي.تناثر فيها أ%يام. ال%صاد من ال%ب�. قال ابن بري:
والز_ر,يعة�، بتخفيف الراء، الب� الذي ي'ز\ر.ع ول ت.ق�ل} ز.ر>يعة،

.Dبالتشديد، فإ,نه خطأ
وال ي.ز\ر.ع' الزرع.: ي'ن.م>يه حت يبلغ غايته، على الثل. والزرع':

ال3نبات'، يقال: ز.ر.عه ال أ%ي أ%نبته. وف التنزيل: أ%فرأ%يتم ما
ترثون أ%أ%نتم تزرعونه أ%م نن الزارعون؛ أ%ي أ%نتم ت'ن.مeونه أ%م نن
ال�ن.مeون له. وتقول للصب: ز.ر.عه ال أ%ي ج.ب.ره ال وأ%نبته. وقوله

تعال: ي'ع\ج,ب الزeر�اع ليغيظ بم الكفار؛ قال الزجاج: الزeر�اع' ممد،
صلى ال عليه وسلم، وأ%صحابه الدeعاة� إ,ل ال3سلم، رضوان ال

عليهم. وأ%ز\ر.ع. الزر\ع': نبت ورقه؛ قال رؤبة:
أ%و ح.ص\د ح.ص\د{ بعد. ز.ر\ع� أ%ز\ر.عا

وقال أ%بو حنيفة: ما على ال4رض ز'ر\عةD واحدة ول ز.ر\عة ول ز,ر\عة
أ%ي موضع ي'ز\ر.ع' فيه. والز_ر�اع': م'عال1ج' الزرع,، وح1ر\فته

الز>راعة�. وجاء ف الديث: الز_ر_اعة�، بفتح الزاي وتشديد الراء، قيل هي ال4رض
الت ت'ز\ر.ع'. وال�ز\د.ر,ع': الذي ي.ز\د.ر,ع' ز.ر\عاv يتخصص به لنفسه.



واز\د.ر.ع. القوم': اتذوا ز.ر\عاv ل4نفسهم خصوصاv أ%و احترثوا، وهو
افتعل إ,ل أ%ن9 التاء لا لن% م}رجها ول توافق الزاي لشد�تا أ%بدلوا

:�منها دالv ل4ن الدال زالزاي مهورتان والتاء مهموسة. وال�زار.عة
معروفة. وال%ز\ر.عة� وال%ز\ر'عة� والز�ر�اعة� وال�ز\د.ر.ع': موضع الزرع؛

قال الشاعر:
،vوم'ز\د.ر.عا vب\ لن.ا من\ه'م' ن.خ\ل�واط}ل

كما ل1ج,ياننا ن.خ\لD وم'ز\د.ر.ع'
م'ف}ت.ع.لD من الزرع؛ وقال جرير:

ل%ق%ل� غناء# عنك. ف ح.ر\ب, ج.ع\ف%ر�،
ت'غ.ن>يك. ز.ر�اعات'ها وق�ص'ور'ها

أ%ي ق%ص1يدتك الت تقول فيها ز.ر�اعاتا وقصورها. والز_ر,يعة�: ال4رض'
الزروعة�، وم.ن,يe الرجل ز.ر\ع'ه؛ وز.ر\ع' الرجل ول%د'ه. والز_ر�اع':

النم_ام الذي يزرع ال4ح\قاد. ف قلوب ال4ح1ب_اء.
وال%ز\ر'وعان1 من بن كعب بن سعد بن زيد م.ناة% ابن تيم: كعب' بن' سعد

ومالك' بن كعب بن سعد. وز.ر\ع¬: اسم. وف الديث: كنت' لك1 كأ%ب ز.ر\ع
ل�م� زرع. وز'ر\عة� وز'ر.ي\ع¬ وز.ر\عان�: أ%ساء. وزارع¬ وابن زارع�،

جيعاv: الكلب'؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وزارع¬ من ب.ع\د1ه حت ع.د.ل}

@زعع: الز_ع\ز.عة: تريك الشيء. ز.ع\ز.ع.ه ز.ع\ز\ةv ف%ت.ز.ع\ز.ع.:
حر_ك%ه ل1ي.ق}ل%ع.ه؛ قال:

ت.طاو.ل% هذا الليل� واز\و.ر_ جان,ب'ه\،
وأ%ر_ق%ن أ%ن ل خ.ل1يل% أ�داع1ب'ه\

ف%وال3 لول ال�، ل ر.ب_ غي'ه،
ل%ز'ع\ز,ع. م1ن هذا الس_رير ج.وان,ب'ه\

ويروى: لول ال� أ%ن أ�راق1ب'ه\؛ وز.ع\ز.ع.ت1 الريح' الشجرة%
وز.ع\ز.ع.ت\ با كذلك؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

أ%ل ح.ب_ذا ر,يح' الص_باح1ي. ز.ع\ز.ع.ت\
ب,ق�ض\بان,ه، بعد. الظYلل,، ج.ن'وب'

يوز أ%ن يكون ز.ع\ز.ع.ت\ به لغة ف ز.ع\ز.ع.ت\ه، ويوز أ%ن يكون عد�اها
بالباء حيث كانت ف معن د.ف%ع.ت\ با، والسم من ذلك الز_ع\زاع'؛ قالت



الد_ه\ناء� بنت م1س\ح.ل�:
إ,ل� ب,ز.ع\زاع� ي'س.لYي ه.م>ي،

ي.س\ق�ط� منه ف%ت.خ1ي ف ك�م>ي
:vالكثية اليل؛ ومنه قول زهي يدح رجل �والز_ع\زاعة�: الك%ت1يبة

ي'ع\ط1ي ج.ز,يلv وي.س\م'و غي. م'ت_ئ1د{
بال%ي\ل, للق%و\م, ف الز_ع\زاعة1 ال�ول,

أ%راد ف الكتيبة الت يتحرك ج'ول�ها أ%ي ناحيتها وت.ت.ر.م_ز' فأ%ضاف
الزعزاعة إ,ل الول. وقال ابن بري: الز_ع\زاعة� الشد�ة واستشهد بذا

البيت، بيت زهي، وأ%ورده ف زعزاعة الول، وقال أ%ي ف شدة ال�ول.
وريح¬ ز.ع\ز.ع' وز.ع\زاع¬ وز'ع\ز'وع¬: شديدة؛ ال4خية عن ابن جن؛ قال

أ%بو ذؤيب:
وراح.ت\ه ب.ل1يلD ز.ع\ز.ع'

(* قوله «وراحته» إل وتامه:
ويعود بالرطى إذا ما شفه * قطر وراحته بليل زعزع

.vقاله أ%بو ذؤيب يصف ثورا
وريح ز.ع\ز.عان� وز'عاز,ع¬ أ%ي ت'ز.ع\ز,ع' ال4شياء، وقيل:

الز_ع\ز.عان� جع. والز_عازع' والز_لز,ل�: الشدائد. يقال: كيف أ%نت ف هذه
الزعازع إ,ذا أ%صابته شدائد الدهر. وسي ز.ع\ز.ع¬: شديد؛ قال ابن أ%ب

،vز.ع\ز.عا vه.م\ل%ج.ة eعائذ:وت.ر\م.د
كما ان\خر.ط% الب\ل� فو\ق. ال%حال

.vع.ن,يفا vوز.ع\ز.ع\ت' ال3بل% إ,ذا سقتها س.و\قا
ابن ال4عراب: يقال للفال�وذ1: ال�ل%و_ص' وال�ز.ع\ز.ع'

وال�ز.ع\ف%ر' والل�م\ص' والل�واص' وال1ر,ط}راط� والس>ر,ط}راط.
@زقع: يقال للد�يك1: قد ص.ق%ع. وز.ق%ع.. والز_ق}ع: شد_ة الضeراط1.

ز.ق%ع. ال1مار ي.ز\ق%ع' ز.ق}عاv وز'قاعاv: اشتد� ض.ر,ط�ه.
وقال النضر: الز_قاق1يع' ف1راخ' الق%ب.ج، وقال الليل: هي

.Dوقة�الز_عاق1يق'، واحدتا ز'ع\ق
@زلع: الز_ل}ع': است1لب' الشيء ف خ.ت\ل�. زل%ع الشيء4 ي.ز\ل%ع'ه

:vواز\د.ل%ع.ه: اس\ت.ل%ب.ه ف خ.ت\ل. وزل%ع الاء4 من البئر ز.ل}عا vز.ل}عا
.vأ%ي ق%ط%ع\ـت' له منه ق1ط}عة vأ%خرجه. وز.ل%ع\ت' له من مال ز.ل}عة



وز.ل1ع.ت1 الكفe والق%دم' ت.ز\ل%ع' ز.ل%عاv وت.ز.ل�عتا: ت.ش.ق�قتا من ظاهر
وباطن، وهو الز_ل%ع، وقيل: الز_ل%ع ت.ش.ق©ق ظاهرها، فأ%ما إ,ذا كان

ف باطنهما فهو الك%ل%ع'، وهي الزeل�وع'. وف الديث: إ,ن� الرم إ,ذا
ت.ز.ل�ع.ت\ رجل�ه فله أ%ن ي.ذ}ه'ن.ها، أ%ي ت.ش.ق�ق%ت\. وف حديث أ%ب

ذر: مر_ به قوم وهم م'ح\ر,مون وقد ت.ز.ل�ع.ت أ%يديهم وأ%رجلهم فسأ%لوه:
بأ%ي شيء ن'داو,يها؟ فقال: بالدeه\ن؛ ومنه: كان رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، يصلYي حت ت.ز\ل%ع. قدماه. وش.ف%ة ز.ل}عاء م'ت.ز.لYعة: ل تزال
ت.ن\س.ل1ق'، وكذلك اللد؛ قال الراعي:

وغ%م\لى ن.ص1ي¼ بال1تان1 كأ%ن_ها
ث%عال1ب' م.و\تى، ج,ل}د'ها قد ت.ز.ل�عا

ويروى ت.س.ل�عا، والعن واحد. وت.ز.ل�ع.ت\ يده: تشققت. واز\د.ل%ع
فلن حقYي: اقتطعه. واز\د.ل%ع\ت' الشجرة إ,ذا قطعتها،وهو افتعال من

الز_ل}ع، والدال ف ازدلعت كانت ف ال4صل تاء. و.ز.ل%ع جلده بالنار ي.ز\ل%ع'ه
ز.ل}عاv ف%ت.ز.ل�ع: أ%ح\ر.قه. وز.ل%ع رأ}س.ه كس.ل%عه؛ عن ابن ال4عراب.

وقال أ%بو عمرو: ال�ز.ل�ع الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم.
والز_ل%عة�: ج,راحةD فاسدةD، وقد ز.ل1ع.ت\ ج,راح.ت'ه ز.ل%عاv أ%ي

ف%س.د.ت\. وت.ز.ل�ع ر,يشه: ذه.ب؛ أ%نشد ثعلب:
ك1ل قاد1م.ي\ها ت'ف}ض1ل� الك%فe ن,ص\ف%ه،

ك%ج,يد1 ال�بارى ر,يش'ه قد ت.ز.ل�عا
وأ%زلعت' فلناv ف كذا أ%ي أ%ط}ع.م\ت'ه.

والزeل�وع' والسeل�وع: ص'د'وع¬ ف البل ف ع'ر\ض1ه. والز_ي\ل%ع':
ضرب من الو.د.ع صغار، وقيل: هو خ.ر.ز معروف تلبسه النساء. وز.ي\ل%ع: موضع،

وقد غلب على ال1يل, وأ%دخلوا اللم فيه على حد� اليهود فقالوا
الز_ي\ل%ع' إ,رادة% الز_ي\ل%ع1ي>ي.

ابن ال4عراب�: يقال ز.ل%ع\ت'ه وس.ل%ق}ت'ه ود.ث%ث}ت'ه وع.ص.و\ت'ه
وه.ر.و\ت'ه وف%أ%و\ته بعن واحد.

@زلنبع: رجل ز,ل1ن\باع¬: م'ن\د.ر,ئ¬ بالكلم.
:�@زمع: الزم.عة�: الشع.رة الت خلف الث©ن_ة1 أ%و الرeس\غ. والز_معة

�ال%ن.ة� الزائدة� الناتئة� فوق ظ1ل}ف الشاة1، وقيل: ال%نة� الزائدة
وراء ظلف الشاة، وهي أ%يضاv الشعرة ال�د.ل�ة� ف مؤخر رجل الشاة



والظ�ب\ي وال4رنب، والمع ز.م.ع وز,ماع¬ مثل ث%م.رة وث%م.ر وث1مار؛ قال أ%بو
ذؤيب يصف ظبياv ن.ش1ب.ت\ فيه ك�ف�ة� الصائد1:

ف%راغ%، وقد\ ن.ش1ب.ت\ ف الز�ما
ع، واس\ت.ح\ك%م.ت\ م1ث}ل% ع.ق}د1 الو.ت.ر\

ف راغ ضمي الظب، وف ن.ش1ب.ت\ ضمي الك�ف�ة.
وأ%ر\ن.ب¬ ز.م'وع¬: تشي على ز.م.ع.ت1ها إ,ذا دنت من موضعها لئل يقتص

أ%ثرها فتقارب خطوها وتعدو على ز.م.عات1ها، وقيل: الز_م'وع' من ال4رانب
الن_ش1يطة السريعة، وقد ز.م.ع.ت ت.ز\م.ع' ز.معاناv: أ%س\ر.ع.ت\.

وأ%ز\م.ع.ت\: عدت وخ.ف�ت\؛ قال الشماخ:
فما ت.ن\ف%كe، ب.ي\ن. ع'و.ي\ر,ضات{،

ت.م'دe ب,رأ}س, ع1ك}ر,شة{ ز.م'وع,
الع1ك}ر,شة�: أ�نثى الثعالب. قال الليث: الز_م.ع' ه.نات¬ شبه أ%ظفار

الغنم ف الرeس\غ ف كل قائمة ز.م.ع.تان كأ%نا خلقتا من قطع القرون، قال:
وذكروا أ%ن� لل4رنب ز.م.عات{ خلف ق%وائ1مها، ولذلك تنعت فيقال لا

ز.م'وع¬. ورجل ز.ميع¬ وز.م'وع¬ ب.ي>ن الز_ماع أ%ي س.ر,يع¬ ع.ج'ولD؛ ومنه
قول الشاعر:

و.د.عا ب,ب.ي\ن,ه,م، غ%داة% ت.ح.م_ل�وا،
داع� بعاج,لة1 الف1راق, ز.م1يع'

والز_م.ع': ر'ذال� الناس وأ%ت\باع'هم بنزلة الز_م.ع من الظYل}ف،
والمع أ%ز\ماع. يقال: هو من ز.م.ع1هم أ%ي من مآخ1ي,هم. والز_م.ع'
والز_ماع': ال%ضاء� ف ال4م\ر والع.ز\م' عليه. وأ%ز\م.ع. ال4مر. وبه وعليه:
م.ضى فيه، فهو م'ز\م1ع¬، وث%ب_ت عليه ع.ز\م.ه. وقال الكسائي: يقال

أ%ز\م.ع\ت' ال4م\ر. ول يقال أ%ز\م.ع\ت' عليه؛ قال ال4عشى:
أ%أ%ز\م.ع\ت. م1ن\ آل, ل%ي\لى اب\ت1كارا،

وش.ط�ت\ على ذ1ي ه.وÝى أ%ن} ت'زارا؟
وقال الفراء: أ%ز\م.ع\ت'ه وأ%ز\م.ع\ت' عليه بعنÝى مثل أ%ج\م.ع\ت'ه

وأ%ج\م.ع\ت' عليه.
والز_م1يع': الشجاع' ال1ق}دام' الذي ي'ز\م1ع' ال4م\ر. ث ل ي.ن\ث%ن

عنه، وهو أ%يضاv الذي إ,ذا هم� بأ%م\ر مضى فيه ب.ي>ن. الز_ماع، وقوم
ز'م.عاء� ف المع. ورجل ز.م1يع' الرأ}ي أ%ي ج.ي>د'ه؛ قال ابن بري شاهده



قول الشاعر:
ل ي.ه\ت.د1ي فيه إ,ل� ك�ل© م'ن\ص.ل1ت{،
م1ن. الر>جال,، ز.م1يع, الر_أ}ي خ.و_ات1

وأ%زمع النبت' إ,ذا ل ي.س\ت.و, الع'ش\ب' كله وكان قطعاv متفرقة أ%و_ل
ما يظهر وبعضه أ%فضل من بعض. والز_م.ع' من النبات: شيء ه.ه'نا وشيء ههنا

Dمثل الق%ز.ع ف السماء، والر_ش.م' مثله. وف نوادر ال4عراب: ز'م\عة
من ن.ب\ت وز'وعةD من نبت ول�م\عةD من نبت ور'ق}عةD بعن واحد.
وقال الليث: الز_م�اعة�، بالزاي، الت تتحرك من رأ}س الصب� ف

ياف�وخ1ه، قال: وهي الر_م�اعة والل�م_اعة�؛ وقال ال4زهري: العروف فيها
الر_م_اعة، بالراء، قال: وما علمت أ%حداv روى الزماعة، بالزاي، غي

الليث.والز_م.عة�: أ%ص\غر' من الر>حاب بي كل ر.حب.ت.ي\ن ز.م.عةD تقص'ر عن
الوادي، وجعها ز.م.ع¬. وف الديث، حديث أ%ب بكر والن�سابة: إ,ن_ك. من

ز.م.عات1 ق�ر.ي\ش؛ الز_م.عة، بالتحريك: الت_ل}عة� الصغية، أ%ي لست من
:�أ%شرافهم، وهي ما د'ون% م.سايل, الاء من جانب الوادي. والز_م.عة

الطلعة ف ن.وام1ي كرم العنب بعدما ي.ص'وف'، وقيل: الز_م.عة� الع'ق}دة ف
مرج الع'ن\قود، وقيل: هي البة إ,ذا كانت مثل رأ}س الد_ر�ة، والمع

ز.م.ع. قال ابن شيل: والز_م.ع' ال�ب.ن' ت.خ\ر'ج' ف م.خار,ج, الع.ناق1يد.
وأ%زم.ع.ت ال%ب.لة�: خرج ز.م.ع'ها وعظمت ودنا خروج' ال�ج\نة1 منها،

،�وال�ج\نة� والنامية� ش'ع.ب¬، فإ,ذا عظمت الزمعة فهي الب.ن,يقة
وأ%ك}م.ح.ت1 الب.ن,يقة� إ,ذا اب\ياض_ت\ وخرج عليها مثل القطن، وذلك ال3ك}ماح'،

والز_م.عة�: أ%ول شيء يرج منه، فإ,ذا عظ�م فهو بنيقة، وقيل: الزمع
الع1ن.ب' أ%ول ما ي.ط}ل�ع. والز_م.ع' الد_ه.ش'، والز_م.ع': ر,ع\دةD تعتري

ال3نسان إ,ذا ه.م� بأ%مر.
وز.م1ع. الرج'ل، بالكسر، ز.م.عاv: خ.ر,ق. من خ.و\ف{ وج.ز,ع..

:vوز.م.عانا vوالز_م.ع': الق%ل%ق'؛ عن اللحيان. وز.م.ع، بالفتح، ي.ز\م.ع' ز.م\عا
أ%ب\ط%أ% ف م1ش\ي.ت1ه. ويقال: ق%ز.ع. ق%ز\عاv وز.م.ع. ز.م.عاناv، وهو

م.ش\ي متقار,ب¬، والزم.عان�: الشي' البط1يء�. والز_م\ع1يe: ال%س3يس'.
والز_م\ع1يe: السريع' الغض.ب، وهو الداهية� من الرجال. يقال: جاء فلن

بال4زام1ع أ%ي بال�مور ال�ن\ك%رات، وال4زام1ع': الدواه1ي، واحدها
أ%ز\م.ع'؛ قال عبدال بن سعان الت_غ\ل%ب�:



وع.د\ت. فلم ت'ن\ج,ز\،وق1د\ماv وع.د\ت.ن
فأ%خ\ل%ف}ت.ن، وت1ل}ك. إ,ح\د.ى ال4زام1ع

وز'م.ي\ع¬ وز.م_اع¬ وز.م\عة�: أ%ساء.
@زهنع: ال4حر: يقال ز.ه\ن.ع\ت' الرأ%ة وز.ت_تeها إ,ذا ز.ي_ن\ت'ها

ونو ذلك؛ وأ%نشد ال4حر:
ب.ن ت.م1يم�، ز.ه\ن,ع'وا ف%تات.ك�م،

إ,ن فتاة% ال%ي> بالت_ز.تeت1
وقال ابن بزرج: الت_ز.ه\ن'ع التلبس والتهيؤ.

@زوع: زاع.ه ي.ز'وع'ه ز.و\عاv: ك%ف�ه مثل وز.ع.ه، وقيل ق%د_م.ه؛ أ%نشد
ثعلب:

وزاع بالس_و\ط1 ع.ل%ن\د.ى م1ر\ق%صا
وز'ع راح1ل%ت.ك. أ%ي است.ح1ث�ها. وزاع. الناقة% بالزمام ي.ز'وع'ها

ز.و\عاv أ%ي ه.ي_جها وح.ر_ك%ها بزمامها إ,ل قد_ام لتزداد ف سيها؛ قال
ذو الرمة:

وخاف1ق' الرأ}س, م1ث}ل� الس_ي\ف1 قلت' له:
ز'ع\ بالز>مام,، وج.و\ز' الل9ي\ل, م.ر\كوم'

(* قوله «مثل السيف» ف الصحاح: فوق الرحل.)
أ%ي اد\ف%ع\ه إ,ل ق�د_ام وق%د>م\ه، ومن رواه ز.ع\، بالفتح، فقد

غ%ل1ط% ل4نه ليس يأ}مره بأ%ن يكف_ بعيه. وقال الليث: الز_و\ع' جذبك الناقة
بالزمام ل1ت.ن\قاد.. أ%بو اليثم: ز'ع\ت'ه ح.ر_ك}ت'ه وقد_م\ت'ه. وقال
ابن السكيت: زاع.ه ي.ز'وع'ه إ,ذا عط%ف%ه؛ قال ذو الرمة:

أ%ل ل ت'بال الع1يس' م.ن ك�ور.ها
عليها، ول م.ن زاع.ها بال%زائ1م

والزاعة�: الش'ر.ط�. وف النوادر: ز.و_ع.ت1 الريح' النبت ت'ز.و>ع'ه
وص.و_ع.ت\ه، وذلك إ,ذا جعته لتفريقها بي ذ�راه'. ويقال: ز'وعةD من نبت

ول�م\عةD من نبت. والز_و\ع': أ%خ\ذ�ك الشيء بكفك نو الثريد. أ%قب.ل%
:vي.ز'وع' الثريد. إ,ذا اج\ت.ذ%ب.ه بكف9ه. وزاع. الثريد. ي.ز'وع'ه ز.و\عا

اج\ت.ذ%ب.ه.
والز_و\عة�: الق1ط}عة� من الب,طYيخ ونوه. وزاع1ها: ق%طع.ها. ويقال:

�ز'ع\ت' له ز.و\عةv من الب,طYيخ إ,ذا قطعت له قطعة. والزeوعة�: الف1ر\قة



من الناس، وجعها ز'وع¬.
والزاع': طائر؛ عن كراع. قال ابن سيده: وقد سعتها من بعض من ر.و.ي\ت'

عنه بالغي العجمة، وزعم أ%نا الصeر.د'، قال: وإ,نا قضينا على أ%ن
أ%لف الزاع واو، لوجودنا تركيب زوع وعدمنا تركيب زيع؛ قال: ولو ل ند هذا

أ%يضاv لكمنا على أ%ن ال4لف واو، ل4ن انقلب ال4لف عن الواو وهي عي
أ%كثر من انقلبا عنها وهي ياء.

وال%ز'وعان1 من بن كعب�: كعب' بن سعد ومال1ك' ابن كعب، وقد يوز أ%ن
يكون وزن م.ز'وع� ف%ع'ولv، فإ,ن كان هذا فهو مذكور ف بابه، وهذا ما وهم

فيه ابن سيده، وصوابه ال%ز\ر'وعان1، كذلك أ%فادنيه شيخنا رضي الدين
ممد بن علي بن يوسف الشاطب ال4نصاري اللغوي.

@زغغ: الكسائي: ز.غ}ز.غ% الرجل� فما أ%ح\ج.م. أ%ي ح.م.ل% فلم ي.ن\ك�ص\،
ول%ق1يت'ه فما ز.غ}ز.غ% أ%ي فما أ%ح\ج.م.. قال ال4زهري�: ول أ%دري

أ%صحيح هو أ%م ل. وز.غ}ز.غ% بالرجل: ه.ز,ئ. به وس.خ1ر. منه؛ ومنه قول
رؤبة:

علي� إن>ي ل%س\ت' بال�ز.غ}ز.غ,
أ%ي بالذي ي'س\خ.ر' منه. والز_غ}زغة�: أ%ن ي.خ\ب.أ% الشيء4 وي'خف1ي.ه.

�ابن بري: الز_غ}ز.غ% ال%غ\م'وز' ف ح.س.ب,ه ونس.ب,ه، والز_غ}ز.غ%ة
ال1ف9ة� والن_ز.ق'، ورجلD ز.غ}ز.غD منه. والزeغ}ز'غ�: ض.ر\ب¬ من الطي.
وز.غ}ز.غD: موضع بالشام، وذكره ابن بري معر�فاv بال4لف واللم

الز_غ}زغ.ويقال: كلمته بالزeغ}ز'غ1ي_ة1، وهي لغة لبعض العجم، وال
أ%علم.

@زلغ: ز.ل%غ.ه بالعصا: ضربه؛ عن ابن ال4عراب. ال4زهري: أ%ما ز.ل%غ%
فهو عندي مهمل، قال: وذكر الليث أ%نه مستعمل وقال: ت.ز.ل�غ.ت\ رج\لي إذا

ت.ش.ق�ق%ت\. والت_ز.ل©غ�: الشقاق 
(* قوله «والتزلغ» كذا بال4صل، ولعله

النشقاق أو التشقق.). قال ال4زهري: والعروف ت.ز.ل�ع.ت\ يده ور,جله
إذا ت.ش.ق�ق%ت\، بالعي غي معجمة، ومن قال ت.ز.ل�غ.ت\، بالغي العجمة،

فقد صح_ف.
@زوغ: زاغ% الطريق ز.و\غاv وز.ي\غاv: ع.د.ل%، والياء أ%فصح؛ أ%نشد ابن

جن ف الواو:



ص.حا ق%ل}ب وأ%ق}ص.ر. واع1ظاي.ه\،
وع'لYق. وص\ل% أ%ز\و.غ% م1ن. ع.ظاي.ه\

جعل الز_ي.غان% للع.ظاية1. ويقال: زاغ% ف كل9 ما جرى ف ال%ن\ط1ق,
ي.ز'وغ� ز.و.غاناv، وتقول: أ%نت أ%ز.غ}ت.ه ف كل9 ما جرى ف ال%ن\ط1ق,،

وأ%نا أ�ز,يغ'ه إزاغةv، وزاو.غ}ت'ه م'زاو.غ%ةv وز,واغاv وز'غ}ت' به
.vز.و.غانا

vوز'ي'وغا vوز.ي.غانا vز.ي\غا �@زيغ: الز_ي\غ�: ال%ي\ل�، زاغ% ي.ز,يغ
وز.ي\غ'وغةv وأ%ز.غ}ت'ه أ%نا إزاغةv، وهو زائ1غD من قوم زاغة{: مال%.

وقوم¬ زاغةD عن الشيء أ%ي زائغون. وقوله تعال: ر.ب_نا ل ت'ز,غ} قلوب.نا
بعد إ,ذ} ه.د.ي\ت.نا؛ أ%ي ل ت'م1ل}نا عن ال�د.ى والق%ص\د1 ول ت'ض1ل�نا،
وقيل: ل ت'ز,غ} قلوب.نا ل ت.ت.ع.ب_د\نا با يكون سبباv لزيغ قلوب,نا،
والواو' لغة. وف حديث الدعاء: اللهم ل ت'ز,غ} ق%ل}ب أ%ي ل

ت'م.ي>ل}ه عن ال3يان1. يقال: زاغ% عن الطريق ي.ز,يغ� إذا عد.ل% عنه. وف حديث
أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%خاف' إ,ن ت.ر.ك}ت' شيئاv من أ%مر,ه أ%ن أ%ز,يغ%

أ%ي أ%ج'ور. وأ%ع\د1ل% عن الق�، وحديث عائشة: وإذ} زاغت ال4بصار أ%ي
مال%ت\ عن مكانا كما ي.ع\ر,ض' لل3نسان عند الوف. وأ%زاغه عن الطريق أ%ي

أ%مال%ه. وزاغت1 الشمس' ت.ز,يغ� ز.ي'وغاv، فهي زائ1غةD: مال%ت\ وزاغ%ت\،
وكذلك إ,ذا فاء4 الفيء�؛ قال ال تعال: فلم_ا زاغ�وا أزاغ% ال

قلوب.هم. وزاغ% البصر' أ%ي ك%ل�.
والت_زاي'غ�: الت_ماي'ل�، وخص_ بعضeهم به الت_ماي'ل% ف

ال4س\نان1. أ%بو سعيد: ز.ي_غ\ت' فلناv ت.ز.ي,يغاv إذا أ%ق%م\ت. ز.ي\غ.ه، قال:
.vوهو مثل قولم ت.ظ%ل�م. فلن من فلن ف%ظ%ل�م.ه ت.ظ}ليما

والز_اغ�: هذا الطائر، وجعه الز>يغان�؛ قال ال4زهري: ول أ%دري
أ%عرب� أ%م معر�ب. وف حديث ال%ك%م,: أ%نه رخ_ص. ف الز_اغ,، قال: هو نوع

من الغ1ر\بان1 صغي.
وت.ز.ي_غ.ت1 الرأ%ة� ت.ز.يeغاv مثل ت.ز.ي\ق%ت\ ت.ز.يeقاv إ,ذا

ت.ز.ي_ن.ت\ وت.ب.ر_ج.ت\ وت.ل%ب_س.ت\ ك%ت.ز.ي_ن.ت\؛ عن ابن
ال4عراب.

@زأف: زأ%ف%ه ي.ز\أ%ف�ه زأ}فاv: أ%ع\ج.له. وقد أ%ز\أ%ف}ت' عليه أ%ي
.Òأ%ج\ه.ز\ت' عليه. وموت ز'ؤاف وز'ؤام¬: ك%ريه، وقيل: وح1ي



وأ%ز\أ%ف. فلناv بطن'ه: أ%ث}ق%ل%ه فلم ي.ق}د1ر أ%ن يتحر�ك.
@زحف: زح.ف إليه ي.ز\ح.ف ز.ح\فاv وز'ح'وفاv وز.ح.فاناv: م.شى. ويقال:

ز.ح.ف. الد_ب.ى إذا مضى ق�د'ماv. والز_ح\ف': الماعة� ي.ز\ح.ف�ون إل
العد'و> ب,م.ر_ة. وف الديث: اللهم_ اغفر له وإن كان ف%ر_ من الز_ح\ف1

أ%ي فر_ من الهاد ول1قاء العدو ف الرب. وف التنزيل: يا أ%يها الذين
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زح\فاv؛ والمع ز'ح'وف¬، كس�روا اسم المع

كما قد يكس�رون المع، ويستعمل ف الراد؛ قال:
قد خ1ف}ت' أ%ن ي.ح\د'ر.نا ل1لم1ص\ر.ي\ن\

ز.ح\ف¬ من ال%ي\فان1، بعد الز_ح\ف%ي\ن\
أ%راد بعد ز.ح\ف%ي\ن، لكنه كره الز>حاف فأ%دخل ال4لف واللم لكمال
الزء. قال الزجاج: يقال أ%ز\ح.ف}ت' القوم. إذا ث%ب.ت_ لم، قال: فمعن

قوله إذا لق1يتم الذين كفروا ز.ح\فاv أ%ي إذا لق1يت'موهم زاح1في.، وهو أ%ن
ي.ز\ح.فوا إليهم قليلv قليلv، فل تولوهم ال4د\بار؛ قال ال4زهري:

وأ%صل الزح\ف1 للصب وهو أ%ن ي.ز\ح.ف. على اس\ته قبل أ%ن يقوم، وإذا فعل
ذلك على بطنه قيل قد ح.با، وش'ب>ه بز.ح\ف1 الصبيان م.ش\ي' الفئ%ت.ي\ن

ت.ل}ت.ق1يان للقتال، فيمشي كل9 فيه مشياv ر'و.ي\داv إل الف1ئة1 ال�خ\رى قبل
التدان للض>راب، وهي م.زاح1ف' أ%هل, الرب، ور'با اس\ت.ج.ن_ت1

الر_ج_الة� ب,ج'ن.ن,ها وتزاحفت من ق�عود إل أ%ن ي.ع\ر,ض لا الض>راب' أ%و
الطYعان�. ويقال: أ%ز\ح.ف. لنا ع.د'وeنا إز\حافاv أ%ي صاروا يزحفون

إلينا ز.ح\فاv ل1ي'قاتلونا؛ وقال العجاج يصف الثور والكلب:
وان\ش.م\ن. ف غ�بار,ه وخ.ذ}رفا

(* قوله «وانشمن إل» هذا ما بالصل، والذي ف شرح القاموس:
وأدغفت شوارعاv وأدغفا * ميلي ث أزحفت وأزحفا)

م.عاv، وش.ت_ى ف الغ'بار, كالش_فا
م1ث}ل%ي\ن,، ث أ%ز\ح.ف%ت\ وأ%ز\ح.فا

vواز\د.ح.ف القوم' أز\د1حافا .eأي أ%س\ر.ع.، وأ%صله من خ.ذ}ر.ف. الصب
إذا مشى بعض'هم إل بعض. وز.ح.ف. القوم' إل القوم,: د.ل%ق�وا إليهم.

والز_ح\ف': الش\ي' قليلv قليلv، والصب ي.ت.ز.ح_ف' على ال4رض، وف
التهذيب على بطنه: ي.ن\س.ح1ب' قبل أ%ن يشي. وم.زاح1ف' ال%ي�ات1: آثار

ان\س3يابا وم.واضع' م.د.ب>ها؛ قال ال�ت.ن.خ>ل� ال�ذ%ل9:



ش.ر,ب\ت' ب,ج.م>ه وص.د.ر\ت' عنه،
وأ%ب\ي.ض' صار,م¬ ذك%ر¬ إباط1ي
كأ%ن� م.زاح1ف. ال%ي�ات1 فيه،
ق�ب.ي\ل% الصeب\ح,، آثار' الس>ياط1

وهذا البيت ذكره الوهري:
كأ%ن� م.زاح1ف. ال%ي�ات1 فيها

والصواب فيه كما ذكرناه. ومن ال%ي�ات1 الز_ح�اف'، وهو الذي ي.م\شي على
أ%ث}نائ1ه كما ت.م\ش1ي ال4ف}عى. وم.زاح1ف' الس_حاب,: حيث� و.ق%ع.

ق%ط}ر'ه وز.ح.ف. إليه؛ قال أ%بو وج\زة%:
أ%خ\لى بل1ينة% والر_ن\قاء م.ر\ت.ع.ه،

ي.ق}ر'و م.زاح1ف. ج.و\ن{ ساق1ط1 الر_ب.ب,
أ%راد ساق1ط% الر_باب, فقصره وقال الر_ب.ب.

والقوم ي.تزاح.ف�ون وي.ز\د.ح1فون إذا تدانوا ف الرب. ابن سيده: ونار'
الز_ح\ف%ت.ي\ن, نار' الع.ر\ف%ج,، وذلك أ%نا سريعة ال4خ\ذ1 فيه ل4نه

ض1رام¬، فإذا التهبت ز.ح.ف. عنها م'ص\ط%ل�وها أ�خ'راv ث ل ت.ل}ب.ث� أ%ن
ت.خ\ب'و. فيزحفون إليها راجعي.. قال الوهري: ونار' الز_ح\ف%ت.ي\ن نار'

الش>يح, وال4لء ل4نه ي'س\ر,ع' الش\ت1عال� فيهما ف%ي'ز\ح.ف' عنها.
قال ابن بري: العروف أ%نه نار' الع.ر\ف%ج, ولذلك ي'د\عى أ%با س.ريع

لس'رع\ة1 النار, فيه، وتسمى نار'ه نار. الزحفتي ل4نه ي'س\ر,ع' اللتهاب
ف%ي'ز\ح.ف' عنه ث ل ي.ل}ب.ث� أ%ن ي.خ\بو في'ز\حف إليه؛ وأ%نشد أ%بو

العميثل:وس.و\داء العاص1م,، ل ي'غاد1ر\
لا ك%ف%لv ص1لء� الز_ح\ف%ت.ي\ن,

وقيل لمرأ%ة من العرب: ما ل%نا ن.راك�ن_ ر'س\حاv؟ فقالت: أ%ر\س.ح.ت\نا
نار' الزح\ف%ت.ي\ن,.

وز.ح.ف. ف الشي ي.ز\ح.ف' ز.ح\فاv وز.ح.فاناv: أ%ع\يا. قال أ%بو زيد:
ز.ح.ف. ال�ع\يي ي.ز\ح.ف' ز.ح\فاv وز'ح'وفاv، وز.ح.ف. البعي ي.ز\ح.ف'

ز.ح\فاv وز'ح'وفاv وز.ح.فاناv وأ%ز\ح.ف: أ%ع\يا فج.ر_ ف1ر\س1ن.ه، وف
التهذيب: أ%عيا فقام على صاحبه، فهو م'ز\ح1ف¬؛ قال ابن بري: شاهده قول بشر بن

أ%ب خازم:
قال ابن' أ�م> إياس�: ار\ح.ل} ناق%ت،



ع.م\رو¬، ف%ت.ب\ل�غ� حاج.ت أ%و ت'ز\ح1ف'
وبعي زاح1ف¬ من إبل ز.واح1ف.، الواحدة زاح1فةD؛ قال الفرزدق:

م'س\ت.ق}ب,ل1ي. ش.مال% الشام, ت.ض\ر,ب'نا
ب,حاص1ب� ك%ن.ديف1 الق�ط}ن, م.ن\ث�ور,

على ع.مائمنا ت'ل}قى، وأ%رح'ل�نا
على ز.واح1ف.، ن'ز\ج,يها، م.حاسي,

وناقة ز.ح'وف¬ من إبل ز'ح'ف{، وم1ز\حاف¬ من إبل م.زاح1يف. وم.زاح1ف.،
وإذا كان ذلك من عادته فهو مز\حاف¬؛ قال أ%بو زبيد وذكر ح.ف}ر. ق%ب\ر,
عثمان، رضي الل9ه عنه، وكانوا قد ح.ف%روا له ف ال%ر_ة فشبه ال%ساح1ي.

الت ت'ضرب با ال4رض بطي عائفة{ على إبل س'ود م.عايا قد اسود�ت\ من
الع.ر.ق با د.ب.ر¬ وش.ب_ه س.واد. الر_ة بالبل السود:

حت كأ%ن� م.ساح1ي القوم,، ف%و\ق%ه'م'،
طي¬ ت.ح'وم' على ج'ون{ م.زاح1يف1

قال ابن سيده: شب_ه الساح1ي. الت حفروا با القب بطي تقع على إبل
مزاح1يف. وتطي عنها بارتفاع الساحي وانفاضها؛ قال ابن بري: الذي ف

شعره:
كأ%نن�، بأ%ي\دي القوم, ف ك%ب.د{،

ط%ي\ر¬ ت.ع1يف' على ج'ون م.زاح1يف1
وقد أ%ز\ح.ف%ها ط�ول� السفر: أ%ك%ل�ها فأ%ع\ياها، وي.ز\د.ح1ف�ون ف

معن ي.ت.زاح.ف�ون، وكذلك يتزح_ف�ون. وز.ح.ف}ت' ف الشي وأ%ز\ح.ف}ت' إذا
أ%ع\ي.ي\ت.. وأ%ز\ح.ف. الرجل�: أ%ع\ي.ت\ داب_ت'ه وإبله، وكل© م'ع\ي� ل

ح1راك. به زاح1ف¬ وم'ز\ح1ف¬، م.ه\زولv كان أ%و سيناv. وف الديث: أ%ن
راحلته أ%ز\حفت أ%ي أ%ع\ي.ت\ ووقفت\؛ وقال الطاب: صوابه أ�ز\ح1ف%ت\
عليه، غي م'س.م_ى الفاعل، يقال: ز.ح.ف. البعي' إذا قام. من العياء،

وأ%ز\ح.ف%ه السف%ر'. وز.ح.ف. الرجل� إذا ان\س.ح.ب. على اس\ت1ه؛ ومنه الديث:
:vون على أ%س\تاه1هم؛ وأ%ما قول الشاعر ي.ص1ف' سحابا�ي.ز\ح.ف

إذا ح.ر_ك%ت\ه الر>يح' كي ت.س\ت.خ1ف�ه،
ت.زاج.ر. م1ل}حاح¬ إل ال4رض, م'زح1ف'

فإنه جعله بنزلة ال�ع\يي من البل لب'ط}ء حركته، وذلك لا احتمله من
كثرة الاء. أ%بو سعيد الض_رير': الزاحف والزاح1ك' ال©ع\يي، يقال للذكر



:vإز\حافا �وال�نثى، والمع الز_واح1ف' والزواح1كe. وأ%ز\ح.ف. الرجل
بلف غاية% ما يريد ويطلب. والز_ح'وف' من النوق: الت ت.ج'رe رجليها إذا

مشت، ومزحاف¬. والز_اح1ف': السهم ي.ق%ع' دون الغ.ر.ض, ث ي.ز\ح.ف'
إليه؛ وت.ز.ح_ف. إليه أ%ي ت%ش_ى.

والز>حاف' ف الش>ع\ر: معروف¬، سي بذلك لث1ق%له ت'خ.صe به ال4س\باب
دون ال4وتاد إل الق%ط}ع. فإنه يكون ف أ%وتاد1 ال4عاريض والضeر'وب,،

وهو س.ق%ط% ما بي الرفي حرف ف%ز.ح.ف. أ%حدها إل الخر 
(* قوله «ال

القطع فانه يكون إل قوله فزحف أحدها إل الخر» هكذا ف الصل.).
وقد س.م_ت\ ز.ح_افاv وم'زاحفاv وزاحفاv؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

سأ%ج\ز,يك. خ'ذلناv ب,ت.ق}ط1يعي. الصو.ى
إليك، وخ'ف9ا زاح1ف{ ت.ق}طر الد�ما

(* قوله «وخفا زاحف تقطر إل» كذا بالصل.)
فسره فقال: زاحف¬ اسم بعي. وقال ثعلب: هو نعت لم.ل زاحف أ%ي م'ع\ي�،

وليس باسم علم لم.ل� م�ا.
@زحلف: الزeح\ل�وفة�: كالزeح\لوقة، وقد ت.ز.ح\ل%ف.. الوهري:

الزeح\ل�وفة� آثار' ت.ز.ل©ج, الص>بيان من فوق, الت_لY إل أ%س\ف%له، وهي لغة
أ%هل العالية، وتيم¬ تقوله بالقاف، والمع زحال1ف' وز.حال1يف'.

،�ال4زهري: الز_حاليف' والز_حال1يق' آثار تزل الصبيان من فوق' إل أ%سفل
واحدها ز'ح\لوقة، بالقاف؛ وقال ف موضع آخر: واحدها ز'حلوفة وز'حلوقة. وقال

أ%بو مالك: الزeحلوفة الكان� الز_ل1ق' من ح.ب\ل الر>مال, يلع.ب عليه
الصبيان، وكذلك ف الص_فا وهي الز_حاليف، بالياء، وكأ%ن أ%صله زحل

ف%زيدت فاء. وقال ابن ال4عراب: الزeح\ل�وفة� مكانD م'ن\ح.د1ر¬ م'مل�س¬
ل4نم ي.ت.ز.ح\ل%ف�ون عليه؛ وأ%نشد ل4و\س بن حجر:

ي'ق%لYب' ق%ي\دوداv كأ%ن� س.رات.ها
ص.فا م'د\ه'ن�، قد ز.ل�ق%ت\ه الز_حال1ف'

أ%ي ي'ق%لYب هذا المار أ%تاناv ق%ي\د'وداv أ%ي طويلة أ%ي ي'ص.ر>ف�ها
ييناv وشالv، وال�د\ه'ن': ن'ق}رة ف البل ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء�؛

:eوقال مزاح1ف¬ الع'ق%ي\ل1ي
ب.شاماv ون.ب\عاv، ث م.ل}ق%ى س1باله1



ث1ماد¬ وأ%و\شالD ح.م.ت\ها الز_حال1ف'
وم.ل}قى س1بال1ه أ%ي م'ن\غ.م.س' رأ%gسه ف الاء. والس>بال: شعر

ل1ح\ي.ت1ه، والذي ف شعره: س.ق%ت\ها الز_حال1ف' أ%ي يقع' الطر والن_دى على
الصخر فيصل إليها على و'فوره وكماله.

والز_ح\ل%فة� كالد.ح\رجة1 والدف}ع، يقال: ز.ح\لف}ت'ه ف%ت.ز.ح\ل%ف.،
والز_حال1يف' والز_حال1يك' واحدة.

وروي عن بعض التابعي: ما از\ل%ح.ف_ ناك1ح' ال4مة عن الز>نا إل
قل1يلv؛ أ%بو عبيد: معناه ما ت.ن.ح_ى وما تباع.د.. يقال: از\ل%ح.ف_

واز\ح.ل%ف_ وت.ز.ح\ل%ف. وتز.ل%ف. إذا ت.ن.ح_ى. ويقال للشمس إذا مالت
للم.غ1يب, إذا زال%ت\ عن ك%ب,د1 السماء نصف النهار: قد ت.ز.ح\ل%ف%ت\؛ قال

العجاج:والشمس' قد كادت\ تكون� د.ن.فا،
أ%د\ف%ع'ها بالر_اح, ك%ي\ ت.ز.ح\ل%فا

قال ابن بري: ومثله قول أ%ب ن'خ.ي\ل%ة%:
وليس. و.ل}ي' ع.ه\د1نا بال4س\ع.د1

عيسى، ف%ز.ح\ل1ف}ها إل م'حم_د1،
حت ت'ؤد_ى م1ن\ ي.د{ إل ي.د1

ويقال: ز.ح\ل%ف. الل9ه عنا ش.ر_ك. أ%ي ن.ح_ى الل9ه عنا شر_ك.
@زحنقف: ال4زهري: الز_ح.ن\ق%ف' الذي ي.ز\ح.ف' على اس\ت1ه؛ وأ%نشد أ%بو

سعيد لل4غلب:
ط%ل�ة� ش.يخ� أ%ر\س.ح� ز.ح.ن\ق%ف1،

له ث%نايا م1ث}ل� ح.ب> الع'ل�ف1
�@زخف: أ%هله الليث. وف النوادر ال�ث}بتة عن ال4عراب: الش_و\ذ%ق%ة

والت_ز\خ1يف' أ%خ\ذ� النسان1 عن صاحبه بأ%صابعه الش_ي\ذ%ق.. قال أ%بو
vمنصور أ%ما الش_و\ذ%ق%ة فمعر�ب، وأ%ما التزخيف' فأ%رجو أ%ن يكون عربي�ا
صحيحاv. ويقال: ز.خ.ف. ي.ز\خ.ف' إذا ف%خ.ر.. ورجل م1ز\خ.ف¬: ف%خ'ور¬؛

وقال الب'ر.ي\ق' ال�ذل:
وأ%نت. ف%تاه'م غي ش.ك¼ ز.ع.م\ت.ه،

ك%ف%ى ب,ك. ذا ب.أ}و� ب,ن.ف}س3ك. م1ز\خ.فا
قال: ذكر ذلك ال4صمعي وأ%ظ�ن� ز.خ.ف. م.قلوباv عن ف%خز.

@زخرف: الزeخ\ر'ف': الز>ينة�. ابن سيده: الزeخ\رف' الذهب هذا ال4صل،



ث س'م>ي كل ز,ينة{ ز'خ\ر'فاv ث شبه كل© م'م.و_ه م'ز.و_ر� به. وبيت
م'ز.خ\رف¬، وز.خ\ر.ف. البيت ز.خ\ر.ف%ةv: ز.ي_ن.ه وأ%ك}م.ل%ه. وكل© ما

ز'و>ق. وز'ي>ن.، فقد ز'خ\ر,ف.. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه
وسلم، ل يدخل الكعبة حت أ%م.ر. بالزeخ\ر'ف1 فن'ح>ي.؛ قال: الزخرف ههنا

ن'ق�وش¬ وت.صاوير' ت'ز.ي_ن' با الكعبة� وكانت بالذهب فأ%مر با حت
ح'ت�ت؛ ومنه قوله تعال: ولبيوتم أ%ب\واباv وس'رراv عليها يتكئ�ون

وز'خ\ر'فاv؛ قال الفراء: الزخرف الذهب، وجاء ف التفسي: إن_ا نعلها لم من
ف1ض_ة ومن ز'خ\رف، فإذا أ%لقيت من الزخرف 

(* قوله «القيت من الزخرف» كذا
بالصل يريد إذا ل تقدر دخول من على زخرف أوقعت إل.) أ%وقعت الفعل عليه

أ%ي وزخرفاv نعل لم ذلك، قيل: ومعناه ونعل لم مع ذلك ذهباv وغ1نÝى،
قال: وهو أ%شبه الوجهي بالصواب. وف الديث: ن.ه.ى أ%ن ت'زخ\ر.ف.

الساجد' أ%ي ت'ن\ق%ش. وت'م.و_ه بالذهب، ووجه النهي يتمل أ%ن يكون لئل
ت.ش\غ.ل الصلي.

وف الديث الخر: ل%ت'ز.خ\ر,ف�ن�ها كما ز.خ\ر.ف%ت1 اليهود والنصارى،
يعن الساجد. وف حديث صفة النة: ل%ت.ز.خ\ر.ف%ت\ له ما بي خ.واف1ق,

السموات1 وال4رض. وقال ابن ال4عراب ف قوله تعال: ز'خ\ر'ف. القول,
غ�ر'وراv، أ%ي ح'س\ن القول بت.ر\ق1يش, الكذ1ب، والز'خ\ر'ف' الذهب' ف غيه.

وقوله عز وجل: حت إذا أ%خ.ذ%ت1 ال4رض' ز'خ\ر'ف%ها أ%ي زينتها من
ال4ن\وار, والز�ه\ر من بي أ%ح\مر وأ%صفر وأ%بيض. وقال ابن أ%سلم: الزeخ\ر'ف'

م.تاع' البيت. والزخرف ف اللغة: الزينة وكمال� ح'س\ن, الشيء.
وال�ز.خ\ر.ف': ال�ز.ي_ن'، وف وص1يته ل1عي�اش بن أ%ب ربيعة ل9ا بعثه إل اليمن:

فلن تأ}ت1يك ح'ج�ةD إل د.ح.ض.ت\ ول ك1تاب ز'خ\ر'ف{ إل ذه.ب. ن'ور'ه
أ%ي كتاب' تويه وترقيش� يزعمون أ%نه من كتب الل9ه وقد ح'ر>ف. أ%و غ�ي>ر.

ما فيه وز'ي>ن. ذلك التغيي وم'و>ه.. والت_ز.خ\ر'ف': الت_ز.يeن'.
والز_خار,ف': ما ز'ي>ن. من السeف�ن. وف التهذيب: والز_خار,ف' السفن.

والزeخ\ر'ف': زينة� النبات1؛ ومنه قوله عز وجل: حت إذا أ%خذت1 ال4رض'
ز'خ\ر'ف%ها؛ قيل: ز,ينتها بالنبات، وقيل: تام.ها وكمال%ها. وز.خ\ر.ف.

الكلم.: ن.ظ�م.ه. وت.ز.خ\ر.ف. الرجل� إذا ت.ز.ي_ن.
والز_خار,ف': ذ�باب¬ ص1غار ذات' قوائم. أ%ربع تطي على الاء؛ قال أ%وس



بن حجر:
ت.ذ%ك�ر. ع.ي\ناv من غ�ماز.، وماؤ'ها
له ح.د.ب¬ ت.س\ت.نe فيه الزخار,ف'

وف التهذيب: د'و.ي\ب�ات¬ تطي على الاء مثل الذ©باب.
والزeخ\ر'ف': طائر، وبه فس�ر ك�راع بيت أ%و\س�. وز.خار,ف' الاء:

طرائق�ه.
@زدف: يقال: أ%س\د.ف. عليه الس>ت\ر وأ%ز\د.ف. عليه الس>ت\ر.

@زرف: ز.ر.ف. إليه ي.ز\ر,ف' ز'ر'وفاv وز.ريفاv: دنا؛ وقول لبيد:
بالغ'رابات1 ف%ز.ر_افات1ها،

فب,خ1ن\زير� فأ%ط}راف1 ح'ب.ل}
عن بذلك ما ق%ر'ب. منها ود.نا. وناقة ز.ر'وف¬: طويلة� الر>ج\ل%ي\ن,

واسعة� ال%ط}و,. وناقة ز.ر'وف¬ وم1ز\راف¬ أ%ي س.ريعةD، وقد ز.ر.ف%ت\.
وأ%ز\ر.ف}ت'ها أ%ي ح.ث%ث}تها؛ قال الراجز:

ي'ز\ر,ف�ها الغ}راء� أ%ي_ ز.ر\ف1
ومشت الناقة� ز.ر,يفاv أ%ي على ه1ين.ت1ها؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

.vوس1ر\ت' ال%ط1ي_ة% م.و\د'وعة
ت'ض.ح>ي ر'و.ي\داv وت.مشي ز.ريفا

ت'ض.ح>ي: ت.م\ش1ي على ه1ين.ت1ها؛ يقول: قد ك%ب,ر\ت وصار. م.ش\يي
ر'و.يداv وإنا ش1د_ة� الس_ي\ر وع.ج\ر.ف1ي_ت'ه للش_باب,، والرجل� ف ذلك

كالناقة.
والز_ر\ف': الس\راع'. والز.ر_اف': السريع'. وأ%ز\ر.ف. القوم'

إز\رافاv: ع.ج,لوا ف ه.زية{ أ%و غيها. وأ%ز\ر.ف. إذا تقد_م؛ وأ%نشد:
ت'ض.ح>ي ر'ويداv وتشي زريفا

وأ%ز\ر.ف. ف الش\ي,: أ%س\رع. وز.ر.ف}ت' وأ%ز\ر.ف}ت' إذا ت.ق%د_م\ت.
إليه. وز.ر.ف%ت1 الناقة�: أ%س\ر.ع.ت\. وأ%ز\ر.ف}ت'ها إذا أ%خ\ب.ب\ت.ها ف

السي؛ رواه الصر�ام عن شر، ز.ر.ف%ت\ وأ%ز\ر.ف}ت'ها، الزاي قبل الراء.
والز_رافة�: دابةD ح.س.نة� ال%ل}ق, من ناح1ية1 ال%ب.ش. وأ%ز\ر.ف. إذا

اشترى الزرافة%، وهي الز_رافة� والزراف9ة�، والفتح والتخفيف أ%ف}صحهما،
ويقال لا بالفارسية أ�ش\ت'ر\ كاو\ب.ل%ن\ك وقيل: هي بفتح الزاي وضمها

مففة الفاء. والز_ر_افة� والز_رافة�: م1ن\ز.ف%ة� الاء؛ قال



الفرزدق:وي'ب\ي,ت' ذا ال4ه\داب, ي.ع\وي، ود'ونه
من الاء ز.ر_افات'ها وق�ص'ور'ها

وز.ر,ف. ال�ر\ح' ي.ز\ر.ف' ز.ر.فاv وز.ر.ف. ز.ر\فاv وأ%ز\ر.ف.، كل©
ذلك: ان\ت.ق%ض. ون'ك1س. بعد الب'ر\ء. وخ1مس¬ م'ز.ر>ف¬: م'ت\ع1ب¬؛ وقال

م'ل%ي\ح¬:
ي.س3ي' با للق%و\م, خ1م\س¬ م'ز.ر>ف

وز.ر.ف. ف حديثه. وز.ر_ف. على المسي: جاو.ز.ها. أ%بو عبيد: أ%ت.و\ن
ب,ز.راف�ت1ه,م\ أ%ي ب,جماعتهم. قال: وغي الق%نان>ي يفف الز_رافة%،

،�والتخفيف' أ%ج\و.د'، قال: ول أ%حفظ التشديد عن غيه. والز_رافة
بالفتح: الماعة من الناس، وكان القنان© يقوله بتشديد الفاء. والز_رافات':

الماعات؛ قال ابن بري: وذكره ابن فارس بتشديد الفاء وكذا حكاه أ%بو عبيد
ف باب ف%عال�ة{ عن الق%نان9، قال: وكذا ذكره الق%ز_از ف كتابه

الامع بتشديد الفاء؛ يقال: أ%تان القوم ب,ز.راف�ت1هم مثل الز_عار_ة1،
قال: وهذا نص جلي أ%نه بتشديد الفاء دون الراء؛ قال: وقد جاء ف شعر لبيد

بتشديد الراء ف قوله:
بالغ'رابات فزر_افات1ها،

فب,خ1ن\زير� فأ%طراف1 ح'ب.ل}
قال: وأ%ما قول الجاج ف خطبته: إي�اي وهذه الز�رافات يعن الماعات،

فالشهور ف هذه الرواية التخفيف، واحدهم ز.رافة، بالفتح، ن.هاه'م أ%ن
يتم1عوا فيكون ذلك سبباv لث%و.ران الف1ت\نة. وف حديث ق�ر_ة% بن خالد: كان

الكلب ي'ز.ر>ف' ف الديث أ%ي ي.زيد' فيه مثل ي'ز.لYف'، والل9ه أعلم.
@زعف: موت ز'عاف¬ وذ�عاف¬ وذ�ؤاف¬ وز'ؤاف: شديد¬، وقيل: الوت الزeعاف'

.eالو.ح1ي
وز.ع.ف%ه ي.ز\ع.ف�ه ز.ع\فاv وأ%ز\ع.ف%ه: ر.ماه أ%و ض.ر.به فمات مكانه
سريعاv. وقد أ%ز\ع.ف}ت'ه: أ%ق}ع.ص\ت'ه'، وكذلك از\د.ع.ف}ت'ه. وز.ع.ف%ه

ي.ز\ع.ف�ه ز.ع\فاv: أ%ج\ه.ز عليه.
وسمÒ ز'عاف¬، وال�ز\ع1ف': القات1ل� من الس�م�؛ وقوله:

فل ت.ت.ع.ر_ض\ أ%ن} ت'شاك.، ول ت.ط%أ}
ب,ر,ج\ل1ك. من م1ز\عافة1 الر>يق, م'ع\ض1ل,

أ%راد ح.ي_ةv ذات. ريق� م'ز\ع1ف{، وزاد من 



(* قوله «وزاد من إل» كذا
بالصل وشرح القاموس.) ف الواجب كما ذهب إليه أ%بو السن. ومن أ%ساء

.�الية ال1ز\عافة� وال1ز\عامة
وسيف¬ م'ز\ع1ف¬: ل ي'ط}ن. وكان عبد الل9ه بن س.ب\رة% أ%حد. الف�ت�اك1

ف السلم وكان له سيف ساه ال�ز\ع1ف.؛ وفيه يقول:
ع.ل%و\ت' بال�ز\ع1ف1 ال%أ}ث�ور, هام.ت.ه،

فما اس\ت.جاب. لداع1يه1 وقد س.م1عا
والزeع'وف': ال%هالك'. وز.ع.ف. ف الديث: زاد. عليه أ%و ك%ذ%ب. فيه.

@زعنف: الز>ع\ن,فة�: طائفةD من كل شيء، وج.م\ع'ها ز.عان,ف'. ابن سيده:
الز>ع\ن,فة� الق1ط}عة� من الثوب، وقيل: هو أ%سفل الثوب ال�ت.خ.ر>ق.
والز_4عان,ف': أ%ط}راف' ال4دي,؛ عن ثعلب، وقيل: ز.عان,ف' ال4دي,

أ%ط}راف�ه الت ت'ش.دe فيها ال4و\تاد إذا م'د_ ف الد>باغ، الواحدة
ز.ع\نفةD وز,ع\نفة. والز_عان,ف': أ%ج\ن,حة� الس_مك، والواحد كالواحد، وكل©

شيء ق%صي� ز.ع\نفةD وز,ع\ن.فة، وز.عان,ف' كلY شيء ر.ديئ�ه ور'ذال�ه؛
وأ%نشد ابن ال4عراب:

ط1يي ب1خ\راق� أ%ش.م_، كأ%نه
س.ل1يم' ر,ماح� ل ت.ن.ل}ه الز_عان,ف'

أ%ي ل ت.ن.ل}ه الن>ساء الز_عانف' السائ1س'، يقول: ل تنله زعان,ف'
النساء أ%ي ل يتزو�ج ل%ئيمةv قط9 فت.نال%ه، وقيل: إنا سي ر'ذال� الناس,

ز.عان,ف. على التشبيه ب,ز.عان,ف1 الثوب وال4دي,، وليس بق%وي�.
ال4زهري: إذا رأ%يت جاعة ليس أ%صل�هم واحداv قلت: إنا هم ز.عان,ف' بنزلة

زعانف ال4دي، وهي ف ن.واحيه حي ت'ش.دe فيه ال4وتاد' إذا م'د_ ف
الد>باغ؛ قوله ط1يي أ%ي اع\ل%قي به، وال1خ\راق' الكري، وس.ل1يم' رماح قد

أ%صابته الر>ماح' مثل سليم� من العق}رب والي�ة، والز_عان,ف': ما
ت.خ.ر_ق. من أ%ساف1ل, الق%م1يص,، يشب_ه به ر'ذال� الناس,. وف حديث عمرو ابن

ميمون: إياكم وهذه الز�عان,يف. الذين ر.غ1بوا عن الناس, وفارقوا
الماعة؛ هي الفر.ق' ال�خ\ت.ل1ف%ة� وأ%صلها أ%ط}راف' ال4د1ي, وال4كار,ع'،

وقيل: أ%ج\ن,ح.ة� الس_مك1، والياء ف ز.عانيف للشباع, وأ%كثر ما تيء ف
،�الش>عر، ش.ب_ه م.ن\ خرج عن الماعة با. الوهري: الز>ع\ن,ف%ة

بالكسر، القصي، وأ%صل الز_عان,ف أ%ط}راف' ال4د1ي, وأ%كار,ع'ه؛ قال أ%و\س



ابن حجر:
فما زال ي'ف}ري الب,يد. حت كأ%ن_ما

ق%وائم'ه، ف جان,ب.ي\ه، الز_عان,ف'
أ%ي كأ%ن_ها م'ع.ل�ق%ة ل ت.م.سe ال4رض. من س'ر\ع.ت1ه.

والز_عان,ف': ال4ح\ياء الق%ليلة� ف ال4ح\ياء الكثية، وقيل: هي الق1ط%ع' من
.Dالقبائل ت.ش1ذ© وتن\ف%ر,د'، والواحد من كل ذلك ز,ع\ن,ف%ة

@زغف: ز.غ%ف. ف حديثه ي.ز\غ%ف' ز.غ}فاv: كذ%ب وزاد. ورج'لD م1ز\غ%ف¬:
ن.ه,م¬ ر.غ1يب¬.

�والز_غ}ف' والز_غ}ف%ة�: الد>ر\ع' ال�ح\ك%م.ة�، وقيل: الواس1عة
الطو,يلة�، ت'س.ك�ن وتر_ك، وقيل: الد>ر\ع' الل�ينة، والمع ز.غ}ف¬ على

لفظ الواحد؛ قال الشاعر:
Dوف%و\ق. ج,ل}د1ي ن.ث}رة ،eت.ح\ت1ي ال4غ%ر

ز.غ}ف¬ ت.ر'دe السيف.، وهو م'ث%ل�م'
قال ابن سيده: وقد ترك الغي من كل ذلك. وأ%نكر ابن ال4عراب تفسي
الزغفة بالواسعة من الدeروع وقال: هي الصغية ال%ل%ق,، وقال ابن ش'ميل:

هي الدقيقة� الس.نة� السلسل؛ ومنه قول الربيع بن أ%ب القيق ف
الز_غ%ف1:

ر'ب_ ع.م¼ ل% لو أ%ب\ص.ر\ته،
ح.س.ن, ال1ش\ي.ة ف الد>ر\ع, الز_غ%ف\

وقال ابن السكيت ف الز_غ%ف1: الد>رع الواسعة الطويلة، أ%ظنه من قولم
ز.غ%ف. لنا فلن، وذلك إذا حد_ث% فزاد ف الديث وكذ%ب فيه.

أ%بو مالك: رجل ز.غ�اف¬ وقد ز.غ%ف. كلماv كثياv إذا كان كثي الكلم.
.vكثيا vأ%ي غرف لنا مال vكثيا vأ%بو زيد: ز.غ%ف. لنا مال

والز_غ%ف': د1قاق' ال%طب,، وقال أ%بو حنيفة: الز_غ%ف' حطب الع.ر\ف%ج,
من أ%عال1يه وهو أ%خ\ب.ث�ه، وكذلك هو من غي العرفج، وقال مرة:

الز_غ%ف' الرديء من أ%ط}راف الشجر والنبات1، وقيل أ%طرافه؛ قال رؤبة:
غ%ب_ى على ق�ت\ر.ت1ه الت_ع\ش1يما،

من ز.غ%ف1 الغ'ذ�ام,، وال%ط1يما
وقال مرة: الز_غ%ف' أ%طراف الشجر الض_عيفة�، قال: وقال ل بعض بن

أ%س.د الز_غ%ف' أ%ع\لى الر_م\ث. واز\د.غ%ف. الشيء4: أ%خ.ذ%ه واج\ت.رف%ه.



ورجل م1ز\غ%ف¬: ج.و_اب¬ م.ن\هوم¬ ر.غيب¬ ي.ز\د.غ1ف' كل شيء.
@زغرف: الب'حور الز_غار,ف': الكثية الياه، عن ثعلب وحده. قال ابن

سيده: والعروف إنا هو الز_غارب'، بالباء؛ وأ%نشد ال4زهري
ل1م'زاح1م�:ك%ص.ع\د.ة1 م'ر�ان{ ج.ر.ى، تت. ظ1لYها،

خ.ل1يج¬ أ%م.د_ت\ه البحار' الز_غ%ار,ف'
ولو أ%ب\د.ل%ت\ أ�ن\ساv ل4ع\ص.م. عاق1ل�

ب,ر.أ}س, الش_ر.ى، قد ط%ر_د.ت\ه ال%خاو,ف'
(* قوله «ابدلت» كذا بالصل وشرح القاموس.)

وقال ال4صمعي: ل أ%عرف' الز_غ%ار,ف.، وقال غيه: ب.ح\ر ز.غ}ر.ب¬
وز.غ}ر.ف¬، بالباء والفاء، ومثله ف الكلم ض.ب.ر. وض.ف%ر. إذا و.ث%ب..

والب'ر\ع'ل� والف�ر\ع'ل�: ول%د' الض_ب'ع.
@زفف: الز_فيف': س'ر\عة� الشي مع تقارب خ.ط}و وسكون، وقيل: هو أ%و�ل

ع.د\و النعام، وقيل: هو كالذ�م1يل. وقال اللحيان: الز_ف1يف' الس\راع'
ومقاربة� ال%ط}و,، ز.ف_ ي.ز,فe ز.ف9اv وز.ف1يفاv وز'ف�وفاv وأ%ز.ف_؛

ال4خية عن ابن ال4عراب، وقال اللحيان: يكون ذلك ف الناس وغيهم،
قال: وأ%ز.ف_ أ%ب\ع.د اللغتي. وز.ف_ القوم' ف مشيهم: أ%س\ر.عوا. وف

التنزيل العزيز: فأ%قبلوا إليه ي.ز,ف©ون؛ قال الفراء: والناس ي.ز,ف©ون%،
بفتح الياء، أ%ي ي'سرع'ون%، وقرأ%ها ال4عمش ي'ز.ف©ون% أ%ي ييئون على
هيئة الز_فيف بنزلة ال%ز\ف�وفة1 على هذه الال، وقال الزجاج: ي.ز,ف©ون

ي'س\ر,ع'ون، وأ%صله من ز.ف1يف الن_عامة1 وهو ابتداء ع.د\و,ها،
والن_عامة� يقال لا ز.ف�وف¬؛ قال ابن ح1لYز.ة%:

ب,ز.ف�وف{ ك%أ%نا ه1ق}ل%ةD أ�م\ـ
ـم' ر,ئال�، د.و>ي_ةD س.ق}فاء

،eوالز_فيف': السريع' مثل الذ�ف1يف. وز.ف_ الظليم' والبعي' ي.ز,ف
بالكسر، ز.ف1يفاv أ%ي أ%س\ر.ع.، وأ%ز.ف�ه صاحب'ه. وأ%ز.ف_ البعي.:
ح.م.له أ%ن ي.ز,ف_. وز.ف}ز.ف. النعام' ف م.ش\يه: ح.ر_ك جناحيه.

والز_ف�ان�: السريع' الفيف.
وما جاء ف حديث تزويج فاطمة%، عليها السلم: أ%نه، صلى الل9ه عليه

وسلم، ص.ن.ع طعاماv وقال لبلل: أ%د\خل} علي_ الناس ز'ف�ةv ز'ف�ةv؛ حكاه
الروي ف الغريبي فقال: ف%و\جاv بعد فوج وطائفةv بعد طائفة وز'م\رة بعد



ز'م\رة، قال: سيت بذلك لز.ف1يفها ف مشيها أ%ي إس\راعها.
وز.ف�ت الريح' ز.ف1يفاv وز.ف}ز.ف%ت\: ه.ب_ت\ ه'ب'وباv لي>ناv ودامت،

وقيل: ز.ف}ز.ف%ت'ها شد�ة ه'بوبا. التهذيب: الريح ت.ز,فe ز'ف�وفاv، وهو
هبوب ليس بالشديد ولكنه ف ذلك ماض�.

والز_ف}زفة�: تريك الريح ي.بيس. الشيش؛ وأ%نشد:
ز.ف}ز.فة% الر>يح, ال%صاد. الي.ب.سا

وز.فز.فت1 الر>يح' ال%ش1يش.: ح.ر_ك%ته. ويقال للطائ1ش ال1ل}م,: قد
ز.ف_ ر.أ}ل�ه. والز_فزفة�: حني الريح, وصوتا ف الشجر، وهي ريح

ز.ف}زاف%ةD وريح ز.فز.ف¬؛ وأ%نشد ابن ب.ري� ل1م'زاح1م:
ث%و\بات1 ال%ن'وب, الز_فاز,ف1

وريح ز.ف}ز.ف%ةD وز.ف}زافةD وز.ف}زاف¬: شديدة لا ز.ف}زفة، وهي الصوت'؛
وجعله ال4خطل ز.فز.فاv قال:
أ%عاصي' ر,يح� ز.فز.ف{ ز.ف%يان1

وف حديث أ�م السائب: أ%نه مر_ با وهي ت'ز.ف}ز,ف' من ال�م_ى أ%ي
تر\ت.ع1د' من البد، ويروى بالراء، وقد تقد_م.

والز.ف1يف': البيق'؛ قال حيد بن ثور:
د.ج.ا الليل�، واس\ت.ن_ اس\ت1ناناv ز.ف1يف�ه،

كما اس\ت.ن_ ف الغاب, ال%ر,يق' ال�ش.ع\ش.ع'
.vح.س.نة vال%وك1ب,: ه.ز,يز'ه. وز.ف}ز.ف. إذا م.شى م1ش\ي.ة �وز.ف}ز.ف%ة

والز_ف}ز.ف%ة� من سي البل، وقيل: الزفزفة من سي البل فوق ال%ب.ب,؛
قال امرؤ الق%يس:

،vل�ا ر.ك1بنا ر.ف%ع\ناه'ن_ ز.ف}ز.ف%ة
حت اح\ت.و.ي\نا س.واماv ث%م_ أ%ر\باب'ه\

وزف_ الطائر ف طيانه ي.ز,فe ز.ف9اv وز.ف1يفاv وز.فزف: ترام.ى بنفسه،
وقيل: هو ب.س\ط�ه جناح.يه؛ وأ%نشد:
ز.ف1يف. الذ©ناب بالعجاج القواص1ف1

والز_فزاف': الن_عام الذي ي'ز.ف}ز,ف' ف طي.رانه يرك جناحيه إذا عدا.
وق%و\س¬ ز.ف�وف¬: م'ر,ن�ةD. والز_ف}ز.فة�: صوت' الق1د\ح, حي ي'دار'

على الظ©ف�ر؛ قال الذل:
ك%ساها ر.ط1يب. الر>يش,، فاع\ت.د.ل%ت\ لا



ق1داح¬، كأ%ع\ناق, الظYباء، ز.فاز,ف'
أ%راد ذوات' ز.فاز,ف.، شب_ه الس>هام. بأ%ع\ناق, الظYباء ف اللي

والن\ث1ناء.
والز>فe: صغي الر>يش,، وخص� بعضهم به ر,يش. النعام,. وه.ي\ق¬

أ%ز.فe بي>ن الز_ف%ف1 أ%ي ذ�و ز,ف¼ م'ل}ت.ف¼. وظل1يم أ%ز.فe: كثي
الز>ف>. الوهري: الز>ف�، بالكسر، صغار ر,يش, النعام, والطائر.

vوز,فافا vوز.ف%ف}ت' الع.ر'وس. وز.ف_ العروس. ي.ز'ف©ها، بالضم، ز.ف9ا
وهو الوجه وأ%ز\ف%ف}ت'ها واز\د.ف%ف}ت'ها بعن وأ%ز.ف�ها واز\د.ف�ها،

كل ذلك: هداها، وحكى اللحيان: ز.ح.ف%ت\ ز.واف©ها أ%ي الل�وات
ز.ف%ف}ن.ها. وال1ز.ف�ة�: ال�ح.ف�ة�، وقيل: الفة الت ت'ز.فe فيها العروس.

الليث: ز'ف�ت1 العروس' إل زوجها ز.ف9اv. وف الديث: ي'ز,4فe علي�
بين وبي إبراهيم.، صلى الل9ه عليهما وسلم، إل النة؛ قال ابن ال4ثي: إن

كسرت الزاي فمعناه ي'س\ر,ع' من ز.ف_ ف م1ش\ي.ت1ه1 وأ%ز.ف_ إذا أ%سرع،
وإن فتحت فهو من ز.ف%ف}ت' الع.روس. أ%ز'ف©ها إذا أ%ه\د.ي\ت.ها إل

eي.ز'ف vب.ع.ث الل9ه إليها م.ل%كا �زوجها. وف الديث: إذا ول%دت الارية
البكة ز.ف9اv. وف حديث الغية: فما ت.فر_ق�وا حت نظروا إليه وقد

ت.ك%ت_ب. ي'ز.فe ف قومه. وجئتك ز.ف�ةv أ%و ز.ف�ت.ي, أ%ي مر_ة أ%و
مرتي.

@زقف: ت.ز.ق�ف. الك�ر.ة%: ك%ت.ل%ق�ف%ها. قال ال4زهري: قرأ}ت بط شر
ف تفسي غريب حديث عمر بن الطاب، رضي الل9ه عنه، أ%ن معاوية قال: لو

ب.ل%غ% هذا ال4مر' إلينا بن عبد مناف، يعن اللفة، ت.ز.ق�ف}ناه
ت.ز.ق©ف. ال�ك}رة1؛ قال: الت_ز.ق©ف' كالت.ل�ق©ف وهو أ%خذ الكرة باليد أ%و

بالفم. يقال: ت.ز.ق�ف}تها وت.ل%ق�ف}تها بعن واحد، وهو أ%خذها باليد
أ%و بالفم بي السماء وال4رض على سبيل الختطاف والستلب من الواء،

وقوله بن عبد مناف منصوب على الدح أ%و مرور على البدل من الضمي ف
إلينا. والزeق}فة�: ما ت.ز.ق�ف}ت.ه. وف الديث: أ%ن أ%با س'فيان% قال لبن
أ%مية% ت.ز.ق�ف�وها ت.ز.ق©ف. الكرة، يعن اللفة. وف الديث: يأخذ

الل9ه السموات1 وال4رض. يوم القيامة بيده ث ي.ت.ز.ق�ف�ها تزق©ف.
الرeم�انة. وف حديث ابن الزبي: أ%نه قال لا اص\ط%ف_ الصف9ان1 يوم المل:

كان ال4شتر ز.ق%ف%ن منهم فأ}ت.خ.ذ}نا ف%و.ق%ع\نا إل ال4رض فقلت



:�اق}ت'ل�ون ومال1كاv، أ%ي اخ\ت.ط%ف%ن واس\ت.ل%ب.ن من بينهم؛ والئ}ت1خاذ
اف}ت1عال من ال4خذ بعن التفاع'ل أ%ي أ%خ.ذ% كل� واحد م1ن�ا صاح1ب.ه،

والذي ورد ف الديث ال�ك}رة. قال شر: والك�رة أ%ع\ر.ب'، وقد جاء ف الشعر
ال4كرة؛ وأ%نشد:

ت.ب,يت' الف1راخ بأ%ك}ناف1ها،
كأ%ن� ح.واصل%ه'ن� ال�ك%ر\

قال مزاحم:
وي'ض\ر,ب' إض\راب. الشeجاع, وعند.ه،

غذا ما الت.ق%ى ال4بطال�، خ.ط}ف¬ م'زاق%ف'
زلف: الز_ل%ف' والزeل}فة� والزeل}ف%ى: الق�ربة� والد_ر.جة

وال%نزلة�. وف التنزيل العزيز: وما أ%موال�كم ول أ%ولد'كم بالت ت'ق%ر>بكم
عندنا ز'ل}ف%ى؛ قال: هي اسم كأ%نه قال بالت تقر>بكم عندنا از\د1لفاv؛

وقول العجاج:
ناج� ط%واه ال4ي\ن' م1ما و.ج.ف%ا،

ط%يe الليال ز'ل%فاv ف%ز'ل%فا،
س.ماوة% ال1لل, حت اح\ق%وق%فا

يقول: منزلةv ب.عد منزلة{ ودرجةv بعد درجة{.
وز.ل%ف. إليه واز\د.ل%ف. وت.ز.ل�ف.: دنا منه؛ قال أ%بو زبيد:

،vحت إذا اع\ص.و\ص.ب'وا، دون الر>كاب, م.عا
دنا ت.ز.ل©ف. ذ1ي ه1د\م.ي\ن, م.ق}ر'ور,

�وأ%ز\ل%ف. الشيء4: ق%ر_ب.ه. وف التنزيل العزيز: وأ�ز\ل1ف%ت1 النة
للمتقي؛ أ%ي ق�ر>ب.ت\، قال الزجاج: وتأ}ويله أ%ي ق%ر'ب. دخولم فيها

ون.ظ%ر'ه'م إليها. واز\د.ل%ف%ه: أ%د\ناه إل ه.ل%كة{.
وم'ز\د.ل1ف%ة� وال�ز\د.ل1ف%ة: موضع بكة، قيل: سيت بذلك لقتراب الناس

إل م1نÝى بعد الفاضة من عر.فات. قال ابن سيده: ل أ%د\ري كيف هذا.
وأ%ز\ل%ف%ه الشيء صار جيعه 

(* قوله « وأزلفه الشيء صار جيعه» كذا بالصل.)
؛ حكاه الزجاج عن أ%ب عبيدة، قال أ%بو عبيدة: وم'ز\د.ل1ف%ة� من ذلك.

وقوله عز وجل9: وأ%ز\ل%ف}نا ث� الخرين.؛ معن أ%ز\ل%ف}نا جعنا، وقيل:
ق%ر_ب\نا الخرين من الغ.ر.ق, وهم أ%صحاب فرعون، وكلها ح.س.ن جيل ل4ن



.vج.م\ع.هم ت.قريب' بعض1هم من بعض، ومن ذلك سيت مزدلفة ج.م\عا
وأ%صل الزeل}ف%ى ف كلم العرب الق�ر\ب.ى. وقال أ%بو إسحق ف قوله عز
وجل: فلما رأ%و\ه ز'ل}فةv س1يئت\ وج'وه' الذين كفروا أ%ي رأ%وا العذاب

قريباv. وف الديث إذا أ%س\ل%م. العبد' ف%ح.س'ن. إسلمه ي'ك%فYر' الل9ه
عنه كل� سيئة أ%ز\ل%ف%ها أ%ي أ%س\ل%ف%ها وقد_مها، وال4صل فيه الق�ر\ب'

والت_قدeم.
والزeل}فة�: الطائفة� من أ%و�ل الليل، والمع ز'ل%ف¬ وز'ل%فات¬. ابن

سيده: وز'ل%ف' الليل,: ساعات من أ%و�له، وقيل: هي ساعات' الليل الخذة� من
النهار وساعات النهار الخذة من الليل، واحدتا ز'ل}فةD، فأ%ما قراءة ابن

م'ح.ي\ص1ن�: وز'ل�فاv من الليل، بضم الزاي واللم، وز'ل}فاv من الليل،
vفة{ كب'س'رة{ وب'س'ر�، وأ%ما ز'ل}فا�بسكون اللم، فإن� ال�ول جع ز'ل

فجمع ز'ل}فة{ جعها جع ال4جناس الخلوقة وإن ل تكن جوهراv كما جعوا
الواهر الخلوقة نو د'ر_ة{ ود'ر¼. وف حديث ابن مسعود ذ1ك}ر' ز'ل%ف1

الليل,، وهي ساعاته، وقيل: هي الطائفة من الليل، قليلةv كانت أ%و كثية.
وف التنزيل العزيز: وأ%قم الصلة ط%ر.ف%ي النهار, وز'ل%فاv من الليل؛

فط%ر.فا النهار, غ�د\وةD وع.ش1ي_ةD، وصلة� ط%ر.ف النهار: الصبح' ف أ%حد
الطرفي وال�ول، والعصر' ف الطر.ف الخي؛ وزلفاv من الليل، قال

الزجاج: هو منصوب على الظرف كما تقول جئت طرف النهار وأ%و�ل الليل، ومعن
زلفاv من الليل الصلة القريبة من أ%ول الليل، أ%راد بالزeل%ف1 الغرب.

والعشاء ال4خية؛ ومن قرأ% وز'ل}فاv فهو جع ز.ل1يف{ مثل الق�ر\ب
والق%ريب.وف حديث الض_ح1ي�ة: أ�ت ب,ب.د.نات{ خ.م\س� أ%و س1ت¼ ف%ط%ف1ق}ن.

ي.ز\د.ل1ف}ن. إليه بأ%ي_ت1ه,ن_ ي.ب\د.أ� أ%ي ي.ق}ر'ب\ن. منه، وهو
ي.ف}ت.ع1ل}ن. من الق�ر\ب, فأ%بدل التاء دالv ل4جل الزاي. ومنه الديث: أ%نه كتب

إل م'ص\عب, بن عمي وهو بال%دينة: انظر من اليوم الذي ت.ت.ج.ه_ز' فيه
اليهود لسبتها، فإذا زالت الشمس فاز\د.ل1ف\ إل الل9ه بركعتي واخطب

فيهما أ%ي ت.ق%ر_ب\. وف حديث أ%ب بكر والن_س_ابة: فمنكم الز\د.ل1ف'
ال�رe صاح1ب' الع1مامة الف%ر\دة1؛ إنا سي ال�ز\د.ل1ف لقترابه إل

الق}ران وإ,ق}دام1ه عليهم، وقيل: ل4نه قال ف حرب كليب: از\د.ل1ف�وا ق%و\سي
أ%و ق%د\ر.ها أ%ي ت.ق%د_موا ف الرب بقدر ق%و\سي. وف حديث الباق1ر:

ما ل%ك من ع.ي\ش1ك إل ل%ذ�ةD ت.ز\د.ل1ف' بك. إل ح1مامك أ%ي ت'ق%ر>ب'ك



إل موتك؛ ومنه سي ال%ش\ع.ر' الرام' م'ز\د.ل1فة% ل4نه يتقر�ب فيها.
والز_ل%ف' 

(* قوله «والزلف» كذا ضبط بالصل، وضبط ف بعض نسخ الصحاح
بسكون اللم.) والز_ل1يف' والت_ز.ل©ف': الت�قدم من م.و\ضع إل موضع.
وال�ز\د.ل1ف': رجل من ف�ر\سان العرب، سي بذلك ل4نه أ%ل}قى ر'م\ح.ه

بي يديه ف حر\ب كانت بينه وبي قوم ث قال: از\د.ل1ف�وا إل ر'م\حي.
وز.ل%ف}نا له أ%ي ت.ق%د_م\نا. وز.ل%ف. الشيء4 وز.ل�ف%ه: ق%د_مه؛ عن

ابن ال4عراب. وت.ز.ل�ف�وا واز\د.لف�وا أ%ي ت.ق%د_موا.
�والز_ل%فة�: الص_ح\فة� المتلئة، بالتحريك، والز_ل%فة�: الج�انة

ال%ض\راء، والز_ل%فة�: ال1رآة؛ وقال ابن ال4عراب: الز_ل%فة� وج\ه
ال1رآة. يقال: الب,ر\ك%ة� ت.ط}ف%ح مثل الز_لفة، والمع من كل ذلك ز.ل%ف¬،

والز_ل%فة� ال%ص\ن.عة�، والمع ز.ل%ف¬؛ قال لبيد:
حت ت.ح.ي_رت1 الد>بار' كأ%نا

ز.ل%ف¬، وأ�ل}ق1ي. ق1ت\ب'ها ال%ح\زوم'
وأ%ورد ابن بري هذا البيت شاهداv على الز_ل%ف1 جع ز.ل%ف%ة{ وهي

ال%حارة�. قال: وقال أ%و ع.مرو الز_ل%ف' ف هذا البيت م.صان,ع' الاء؛ وأ%نشد
الوهري للع'مان9:

حت إذا ماء� الص_هاريج, ن.ش.ف\،
من بعد1 ما كانت\ م1لءé كالز_ل%ف\

قال: وهي ال%صان,ع'؛ وقال أ%بو عبيدة: هي ال4جاج,ي' ال�ض\ر، قال:
وهي ال%زال1ف' أ%يضاv. وف حديث يأ}ج'وج. ومأ}ج'وج.: ث ي'ر\س1ل� الل9ه

مطراv في.غ\س3ل ال4رض حت ي.ت\ر'ك%ها كالز_ل%فة1، وهي م.ص\ن.عة� الاء؛
أ%راد أ%ن الطر ي'غ.د>ر' ف ال4رض فتصي كأ%نا م.صنعة من م.صان,ع,
الاء، وقيل: الز_ل%فة� ال1رآة� شبهها با لستوائها ون.ظافتها، وقيل:

الز_ل%فة� الر_و\ضة�، ويقال بالقاف أ%يضاv، وكل م'م\ت.لئ{ من الاء
vواحدة على التشبيه كما قالوا أ%صبحت ق%ر\وا vوأ%صبحت ال4رض' ز.ل%فة ،Dزلفة

واحداv. وقال أ%بو حنيفة: الز_ل%ف' الغدير' اللن�؛ قال الشاعر:
ج.ث}جاث�ها وخ'زاماها وثام1ر'ها

ه.بائ1ب¬ ت.ض\ر,ب' النeغ\بان% والز_ل%فا
(* قوله «هبائب إل» كذا بالصل ومثله شرح القاموس.)



وقال شر ف قوله: ط%ي_ الليال ز'ل%فاv ف%ز'ل%فا، أ%ي قليلv قليلv؛
يقول: طو.ى هذا البعي. العياء� كما ي.ط}وي الليل� س.ماوة% ال1لل, أ%ي
ش_خ\ص.ه قليلv قليلv حت د.ق_ واس\ت.ق}و.س. وحكى ابن بري عن أ%ب

عمر الزاهد قال: الز_ل%فة� ثلثة أ%شياء: الب,ركة� والر_و\ض.ة� وال1رآة،
قال: وزاد ابن خالويه رابعاv أ%ص\ب.ح.ت1 ال4رض' ز.ل%فة ود.ث�ة من كثرة

ال4مطار.
وال%زال1ف' وال%ز\ل%فة�: البلد، وقيل: الق�رى الت بي الب والبحر

كال4ن\بار والقاد1س1ي_ة1 ونوها.
وز.ل�ف_ ف حديثه: زاد ك%ز.ر_ف.، يقال: فلن ي'ز.لYف' ف حديث

وي'ز.ر>ف' أ%ي ي.زيد'.
وف الصحاح: ال%زال1ف' الب.راغيل� وهي البلد الت بي الريف والب.ر،

الواحدة م.زلفة. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%ن رجلv قال له: إن
ح.ج.ج\ت' من رأ}س ه1ر� أ%و خار.ك. أ%و ب.ع\ض, هذه ال%زال1ف1؛ رأ}س' هر�

وخار.ك': موضعان من ساح1ل, فارس. ي'راب.ط� فيهما، وال%زال1ف': قرى بي الب
والر>يف. وبنو ز'ل%ي\فة%: ب.ط}ن¬؛ قال أ%بو ج'ن\د.ب. ال�ذل©:

م.ن\ م'ب\لغD مآلكي ح'ب\شي�ا؟
أ%جاب.ن ز'ل%ي\فة� الصeب\حي�ا

@زلف: الز_ل%ف' والزeل}فة� والزeل}ف%ى: الق�ربة� والد_ر.جة
وال%نزلة�. وف التنزيل العزيز: وما أ%موال�كم ول أ%ولد'كم بالت ت'ق%ر>بكم

عندنا ز'ل}ف%ى؛ قال: هي اسم كأ%نه قال بالت تقر>بكم عندنا از\د1لفاv؛
وقول العجاج:

ناج� ط%واه ال4ي\ن' م1ما و.ج.ف%ا،
ط%يe الليال ز'ل%فاv ف%ز'ل%فا،

س.ماوة% ال1لل, حت اح\ق%وق%فا
يقول: منزلةv ب.عد منزلة{ ودرجةv بعد درجة{.

وز.ل%ف. إليه واز\د.ل%ف. وت.ز.ل�ف.: دنا منه؛ قال أ%بو زبيد:
،vحت إذا اع\ص.و\ص.ب'وا، دون الر>كاب, م.عا

دنا ت.ز.ل©ف. ذ1ي ه1د\م.ي\ن, م.ق}ر'ور,
�وأ%ز\ل%ف. الشيء4: ق%ر_ب.ه. وف التنزيل العزيز: وأ�ز\ل1ف%ت1 النة

للمتقي؛ أ%ي ق�ر>ب.ت\، قال الزجاج: وتأ}ويله أ%ي ق%ر'ب. دخولم فيها



ون.ظ%ر'ه'م إليها. واز\د.ل%ف%ه: أ%د\ناه إل ه.ل%كة{.
وم'ز\د.ل1ف%ة� وال�ز\د.ل1ف%ة: موضع بكة، قيل: سيت بذلك لقتراب الناس

إل م1نÝى بعد الفاضة من عر.فات. قال ابن سيده: ل أ%د\ري كيف هذا.
وأ%ز\ل%ف%ه الشيء صار جيعه 

(* قوله « وأزلفه الشيء صار جيعه» كذا بالصل.)
؛ حكاه الزجاج عن أ%ب عبيدة، قال أ%بو عبيدة: وم'ز\د.ل1ف%ة� من ذلك.

وقوله عز وجل9: وأ%ز\ل%ف}نا ث� الخرين.؛ معن أ%ز\ل%ف}نا جعنا، وقيل:
ق%ر_ب\نا الخرين من الغ.ر.ق, وهم أ%صحاب فرعون، وكلها ح.س.ن جيل ل4ن

.vج.م\ع.هم ت.قريب' بعض1هم من بعض، ومن ذلك سيت مزدلفة ج.م\عا
وأ%صل الزeل}ف%ى ف كلم العرب الق�ر\ب.ى. وقال أ%بو إسحق ف قوله عز
وجل: فلما رأ%و\ه ز'ل}فةv س1يئت\ وج'وه' الذين كفروا أ%ي رأ%وا العذاب

قريباv. وف الديث إذا أ%س\ل%م. العبد' ف%ح.س'ن. إسلمه ي'ك%فYر' الل9ه
عنه كل� سيئة أ%ز\ل%ف%ها أ%ي أ%س\ل%ف%ها وقد_مها، وال4صل فيه الق�ر\ب'

والت_قدeم.
والزeل}فة�: الطائفة� من أ%و�ل الليل، والمع ز'ل%ف¬ وز'ل%فات¬. ابن

سيده: وز'ل%ف' الليل,: ساعات من أ%و�له، وقيل: هي ساعات' الليل الخذة� من
النهار وساعات النهار الخذة من الليل، واحدتا ز'ل}فةD، فأ%ما قراءة ابن

م'ح.ي\ص1ن�: وز'ل�فاv من الليل، بضم الزاي واللم، وز'ل}فاv من الليل،
vفة{ كب'س'رة{ وب'س'ر�، وأ%ما ز'ل}فا�بسكون اللم، فإن� ال�ول جع ز'ل

فجمع ز'ل}فة{ جعها جع ال4جناس الخلوقة وإن ل تكن جوهراv كما جعوا
الواهر الخلوقة نو د'ر_ة{ ود'ر¼. وف حديث ابن مسعود ذ1ك}ر' ز'ل%ف1

الليل,، وهي ساعاته، وقيل: هي الطائفة من الليل، قليلةv كانت أ%و كثية.
وف التنزيل العزيز: وأ%قم الصلة ط%ر.ف%ي النهار, وز'ل%فاv من الليل؛

فط%ر.فا النهار, غ�د\وةD وع.ش1ي_ةD، وصلة� ط%ر.ف النهار: الصبح' ف أ%حد
الطرفي وال�ول، والعصر' ف الطر.ف الخي؛ وزلفاv من الليل، قال

الزجاج: هو منصوب على الظرف كما تقول جئت طرف النهار وأ%و�ل الليل، ومعن
زلفاv من الليل الصلة القريبة من أ%ول الليل، أ%راد بالزeل%ف1 الغرب.

والعشاء ال4خية؛ ومن قرأ% وز'ل}فاv فهو جع ز.ل1يف{ مثل الق�ر\ب
والق%ريب.وف حديث الض_ح1ي�ة: أ�ت ب,ب.د.نات{ خ.م\س� أ%و س1ت¼ ف%ط%ف1ق}ن.

ي.ز\د.ل1ف}ن. إليه بأ%ي_ت1ه,ن_ ي.ب\د.أ� أ%ي ي.ق}ر'ب\ن. منه، وهو



ي.ف}ت.ع1ل}ن. من الق�ر\ب, فأ%بدل التاء دالv ل4جل الزاي. ومنه الديث: أ%نه كتب
إل م'ص\عب, بن عمي وهو بال%دينة: انظر من اليوم الذي ت.ت.ج.ه_ز' فيه

اليهود لسبتها، فإذا زالت الشمس فاز\د.ل1ف\ إل الل9ه بركعتي واخطب
فيهما أ%ي ت.ق%ر_ب\. وف حديث أ%ب بكر والن_س_ابة: فمنكم الز\د.ل1ف'

ال�رe صاح1ب' الع1مامة الف%ر\دة1؛ إنا سي ال�ز\د.ل1ف لقترابه إل
الق}ران وإ,ق}دام1ه عليهم، وقيل: ل4نه قال ف حرب كليب: از\د.ل1ف�وا ق%و\سي

أ%و ق%د\ر.ها أ%ي ت.ق%د_موا ف الرب بقدر ق%و\سي. وف حديث الباق1ر:
ما ل%ك من ع.ي\ش1ك إل ل%ذ�ةD ت.ز\د.ل1ف' بك. إل ح1مامك أ%ي ت'ق%ر>ب'ك
إل موتك؛ ومنه سي ال%ش\ع.ر' الرام' م'ز\د.ل1فة% ل4نه يتقر�ب فيها.

والز_ل%ف' 
(* قوله «والزلف» كذا ضبط بالصل، وضبط ف بعض نسخ الصحاح

بسكون اللم.) والز_ل1يف' والت_ز.ل©ف': الت�قدم من م.و\ضع إل موضع.
وال�ز\د.ل1ف': رجل من ف�ر\سان العرب، سي بذلك ل4نه أ%ل}قى ر'م\ح.ه

بي يديه ف حر\ب كانت بينه وبي قوم ث قال: از\د.ل1ف�وا إل ر'م\حي.
وز.ل%ف}نا له أ%ي ت.ق%د_م\نا. وز.ل%ف. الشيء4 وز.ل�ف%ه: ق%د_مه؛ عن

ابن ال4عراب. وت.ز.ل�ف�وا واز\د.لف�وا أ%ي ت.ق%د_موا.
�والز_ل%فة�: الص_ح\فة� المتلئة، بالتحريك، والز_ل%فة�: الج�انة

ال%ض\راء، والز_ل%فة�: ال1رآة؛ وقال ابن ال4عراب: الز_ل%فة� وج\ه
ال1رآة. يقال: الب,ر\ك%ة� ت.ط}ف%ح مثل الز_لفة، والمع من كل ذلك ز.ل%ف¬،

والز_ل%فة� ال%ص\ن.عة�، والمع ز.ل%ف¬؛ قال لبيد:
حت ت.ح.ي_رت1 الد>بار' كأ%نا

ز.ل%ف¬، وأ�ل}ق1ي. ق1ت\ب'ها ال%ح\زوم'
وأ%ورد ابن بري هذا البيت شاهداv على الز_ل%ف1 جع ز.ل%ف%ة{ وهي

ال%حارة�. قال: وقال أ%و ع.مرو الز_ل%ف' ف هذا البيت م.صان,ع' الاء؛ وأ%نشد
الوهري للع'مان9:

حت إذا ماء� الص_هاريج, ن.ش.ف\،
من بعد1 ما كانت\ م1لءé كالز_ل%ف\

قال: وهي ال%صان,ع'؛ وقال أ%بو عبيدة: هي ال4جاج,ي' ال�ض\ر، قال:
وهي ال%زال1ف' أ%يضاv. وف حديث يأ}ج'وج. ومأ}ج'وج.: ث ي'ر\س1ل� الل9ه

مطراv في.غ\س3ل ال4رض حت ي.ت\ر'ك%ها كالز_ل%فة1، وهي م.ص\ن.عة� الاء؛



أ%راد أ%ن الطر ي'غ.د>ر' ف ال4رض فتصي كأ%نا م.صنعة من م.صان,ع,
الاء، وقيل: الز_ل%فة� ال1رآة� شبهها با لستوائها ون.ظافتها، وقيل:

الز_ل%فة� الر_و\ضة�، ويقال بالقاف أ%يضاv، وكل م'م\ت.لئ{ من الاء
vواحدة على التشبيه كما قالوا أ%صبحت ق%ر\وا vوأ%صبحت ال4رض' ز.ل%فة ،Dزلفة

واحداv. وقال أ%بو حنيفة: الز_ل%ف' الغدير' اللن�؛ قال الشاعر:
ج.ث}جاث�ها وخ'زاماها وثام1ر'ها

ه.بائ1ب¬ ت.ض\ر,ب' النeغ\بان% والز_ل%فا
(* قوله «هبائب إل» كذا بالصل ومثله شرح القاموس.)
وقال شر ف قوله: ط%ي_ الليال ز'ل%فاv ف%ز'ل%فا، أ%ي قليلv قليلv؛

يقول: طو.ى هذا البعي. العياء� كما ي.ط}وي الليل� س.ماوة% ال1لل, أ%ي
ش_خ\ص.ه قليلv قليلv حت د.ق_ واس\ت.ق}و.س. وحكى ابن بري عن أ%ب

عمر الزاهد قال: الز_ل%فة� ثلثة أ%شياء: الب,ركة� والر_و\ض.ة� وال1رآة،
قال: وزاد ابن خالويه رابعاv أ%ص\ب.ح.ت1 ال4رض' ز.ل%فة ود.ث�ة من كثرة

ال4مطار.
وال%زال1ف' وال%ز\ل%فة�: البلد، وقيل: الق�رى الت بي الب والبحر

كال4ن\بار والقاد1س1ي_ة1 ونوها.
وز.ل�ف_ ف حديثه: زاد ك%ز.ر_ف.، يقال: فلن ي'ز.لYف' ف حديث

وي'ز.ر>ف' أ%ي ي.زيد'.
وف الصحاح: ال%زال1ف' الب.راغيل� وهي البلد الت بي الريف والب.ر،

الواحدة م.زلفة. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%ن رجلv قال له: إن
ح.ج.ج\ت' من رأ}س ه1ر� أ%و خار.ك. أ%و ب.ع\ض, هذه ال%زال1ف1؛ رأ}س' هر�

وخار.ك': موضعان من ساح1ل, فارس. ي'راب.ط� فيهما، وال%زال1ف': قرى بي الب
والر>يف. وبنو ز'ل%ي\فة%: ب.ط}ن¬؛ قال أ%بو ج'ن\د.ب. ال�ذل©:

م.ن\ م'ب\لغD مآلكي ح'ب\شي�ا؟
أ%جاب.ن ز'ل%ي\فة� الصeب\حي�ا

@زلف: از\ل%ح.ف_ الرجل واز\ح.ل%ف_، لغتان، مقلوب: ت.ن.ح_ى وتأ%خ_ر،
وقد ذكرناه ف ز.ح\ل%ف.. وف حديث سعيد بن جبي: ما از\ل%ح.ف_ ناك1ح'

ال4مة عن الز�نا إل قليلv ل4ن الل9ه عز وجل يقول: وأ%ن} ت.ص\ب,ر'وا خي
لكم؛ أ%ي ما ت.ن.ح�ى وتباعد. ويقال: از\ل%ح.ف_ واز\ح.ل%ف_، على القلب،

وت.ز.ح\ل%ف.؛ قال الزمشري: الصواب از\ل%ح.ف_ كاق}ش.ع.ر�، واز_ل}ح.ف



بوزن اظ�ه_ر.، على أ%ن أ%صله از\ت.ل}ح.ف. فأ�دغمت التاء ف الزاي،
والل9ه أ%علم.

@زهف: ال3ز\هاف': الك%ذ1ب'. وفيه از\د1هاف¬ أ%ي كذب وت.ز.يeد¬.
وأ%ز\ه.ف. بالرجل إز\هافاv: أ%خب القوم من أ%مره بأ%مر، ل ي.د\ر'ون أ%ح.قÒ هو

أ%م باطل. وأ%ز\ه.ف. إليه حديثاv واز\د.ه.ف.: أ%س\ن.د إليه قولv ليس
ب.س.ن�. وأ%ز\ه.ف. لنا ف الب واز\د.ه.ف.: زاد فيه. وف حديث ص.ع\ص.ع.ة%

قال ل�عاوية، رضي الل9ه عنهما: إن ل4ت\ر'ك الكلم فما أ�ز\ه1ف' به؛
الز\هاف': الستقدام. وقيل: هو من أ%ز\ه.ف. ف الديث إذا زاد فيه، ويروى

بالراء وقد تقد�م. وأ%ز\ه.ف. ب فلن: و.ث1ق}ت' به فخانن. غيه: وإذا
و.ث1ق}ت. بالرجل ف ال4مر فخانك فقد أ%ز\ه.ف. إز\هافاv، وأ%صل الز\د1هاف
الكذب. وحكى ابن ال4عراب: أ%ز\ه.ف}ت' له حديثاv أ%ي أ%تيته بالكذب.

والز\هاف': التزيي؛ قال الطيئة:
أ%شاق%ت\ك. ل%ي\ل%ى ف اللYمام,، وما ج.ر.ت\

با أ%ز\ه.ف%ت\، ي.وم. ال}ت.ق%ي\نا، وب.ز_ت1
والزeه'وف': ال%ل%كة�. وأ%ز\ه.ف%ه: أ%ه\ل%ك%ه وأ%وق%ع.ه؛ قال

ال%ر�ار:وج.د\ت' الع.واذ1ل% ي.ن\ه.ي\ن.ه،
وقد ك�ن\ت' أ�ز\ه1ف�ه'ن_ الزeي'وفا

(* قوله «الزيوفا» كذا ف الصل وشرح القاموس بالياء.)
أ%راد الز\هاف.، فأ%قام السم م'قام الصدر كما قال لبيد:

باك%ر\ت' حاج.ت.ها الد�جاج.
وكما قال القطامي:

وبعد. ع.طائ1ك. الائة% الر>تاعا
والزاه1ف': الال1ك'؛ ومنه قوله:
،vكان أ%ك}ث%ر. زاه1فا vفلم أ%ر. ي.و\ما

به ط%ع\نةD قاض� عليه أ%ل1يل�ها
وال4ليل�: ال4ن,ي': ابن ال4عراب: أ%ز\ه.ف%ت\ه الطعنة� وأ%ز\ه.ق%ت\ه

أ%ي ه.ج.م.ت\ به على الوت، وأ%ز\ه.ف}ت' إليه الطعنة أ%ي أ%د\ن.ي\ت'ها.
وقال ال4صمعي: أ%ز\هفت عليه وأ%ز\ع.ف}ت' أ%ي أ%ج\ه.ز\ت' عليه؛ وأ%نشد

شر:
فلم�ا رأ%ى بأ%نه قد د.نا لا،



وأ%ز\ه.ف%ها بعض. الذي كان ي'ز\ه1ف'
وقال ابن شيل: أ%ز\ه.ف. له بالسيف1 إز\هافاv وهو ب'داه.ت'ه وع.ج.ل%ت'ه

وس.و\ق�ه، واز\د.ه.ف}ت' له بالسيف أ%يضاv. وأ%ز\ه.ف%ت\ه الدابة� أ%ي
ص.ر.ع.ت\ه، وأ%ز\ه.ف%ه: قتله؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل1م.ي_ة% ب,نت1

ض1رار� الض_ب>ي�ة1 ت.ر\ثي أ%خاها:
ل1ت.ج\ر, ال%واد1ث�، بعد. ام\رئ�

ب,وادي أ%شائ1ي، أ%ذ}لل%ها
ك%ري� ث%ناه وآلؤه،

وكاف الع.شية1 ما غال%ها
ت.راه على ال%ي\ل, ذا ق�د\م.ة{،

إذا س.ر\ب.ل% الد_م' أ%ك}فال%ها
وخ1ل}ت. و'ع'ولv أ%شارى با،
وقد أ%ز\ه.ف. الط�ع\ن' أ%ب\طال%ها

ول ي.م\ن.ع, ال%يe ر.ث� الق�وى،
ول ت'خ\ف1 ح.س\ناء خ.ل}خال%ها

قوله أ%شارى: جع أ%ش\ران% من ال4ش.ر, وهو الب.ط%ر'. ويقال: ز.ه.ف.
للموت أ%ي د.نا له؛ وقال أ%بو وجزة:

وم.ر\ضى من دجاج, الر>يف1 ح'م\ر�
ز.واه1ف.، ل ت.موت' ول ت.ط1ي'

وأ%ز\ه.ف. الع.داوة%: اك}ت.س.بها. وما از\د.ه.ف. منه شيئاv أ%ي ما أ%خذ.
وإنك ت.ز\د.ه1ف' بالع.داوة أ%ي ت.ك}ت.س3ب'ها؛ قال بشر بن أ%ب خازم:

سائ1ل} ن'م.ي\راv غ%داة% الن_ع\ف1 من ش.ط%ب�،
إذ} ف�ض_ت1 اليل� من ث%ه\لن%، ما از\د.ه.ف�وا

أ%ي ما أ%خذوا من الغنائم واكتسبوا. وف�ض_ت\: ف�ر>ق%ت\. وحكى ابن بري
�عن أ%ب سعيد: الزدهاف' الشد_ة� وال4ذى، قال: وحقيقته اس\تطارة

القلب, من ج.ز.ع� أ%و حزن؛ قال الشاعر:
ت.ر\تاع' من ن.ق}ر.ت حت ت.خ.ي_ل%ها

ج.و\ن% الس_راة1 ت.و.ل�ى، وهو م'ز\د.ه1ف'
الن_ق}رة�: ص'و.يت ي'ص.و>ت'ونه للفرس، أ%ي إذا زج.ر\تا ج.ر.ت\ ج.ر\ي.

ح1مار الو.ح\ش,؛ وقالت امرأ%ة:



بل م.ن\ أ%ح.س_ ب,ر.ي\م.ي_ الل�ذ%ي\ن, ه'ما
ق%ل}ب وع.ق}لي، فع.ق}لي اليوم. م'ز\د.ه1ف'؟

والز_ه.ف': ال1ف�ة� والن_ز.ق'. وفيه از\د1هاف¬ أ%ي است1عجال
وت.ق%حeم¬؛ وقال:

ي.ه\وين. بالبيد1 إذا الليل� از\د.ه.ف\
أ%ي دخل% وت.ق%ح_م. ال4زهري: فيه از\د1هاف¬ أ%ي ت.ق%حeم¬ ف الشر.

وز.ه1ف. ز.ه.فاv واز\د.ه.ف: خ.ف_ وع.ج,ل%. وأ%ز\ه.ف%ه واز\د.ه.ف%ه:
استعجله؛ قال:

فيه از\د1هاف¬ أ%ي_ما از\د1هاف1
نصب أ%ي_ما على الال؛ قال ابن بري: ليس منصوباv على الال وإنا هو
منصوب على الصدر، والناصب له فعل دل عليه ما تقدم من قوله قبله:

ق%و\ل�ك أ%قوالv مع ال1لف
كأ%نه قال ي.ز\د.ه1ف' أ%يا از\دهاف، ولكن ازدهافاv صار بدلv من الفعل

أ%ن تلفظ به، ومثله: له صوت¬ صوت. حار، قال: والرفع ف ذلك أ%ق}ي.س'.
الليث: الز_ه.ف' استعمل منه الز\د1هاف' وهو الصeد'ود'؛ وأ%نشد:

فيه از\دهاف¬ أ%ي_ما ازدهاف
قال ال4صمعي: از\د1هاف¬ ههنا استعجالD بالشر�. ويقال: از\د.ه.ف. فلن

فلناv واس\ت.ه.ف�ه واس\ت.ه\ف%اه' واس\ت.ز.ف�ه كل© ذلك بعن
اس\ت.خ.ف9ه. أ%بو عمرو: أ%ز\ه.ف}ت' الشيء أ%ر\خ.ي\ت'ه. وأ�ز\ه1ف. الشيء�

واز\د'ه1ف. أ%ي ذ�ه1ب. به، فهو م'ز\ه.ف¬ وم'ز\د.ه.ف¬. وأ%ز\ه.ف%ه فلن واز\د.ه.ف%ه
أ%ي ذهب به وأ%هلكه، والل9ه أ%علم.

@زوف: زاف. النسان� ي.ز'وف' وي.زاف' ز.و\فاv وز'و'وفاv: اس\ت.ر\خى ف
م1ش\ي.ت1ه. وزاف. الطائر ف الواء: ح.ل�ق.. ابن دريد: الز_و\ف' ز.و\ف'

المامة إذا نشرت جناحيها وذ%ن.ب.ها على ال4رض، وكذلك ز.و\ف' النسان إذا
م.ش.ى م'س\ت.ر\خ1ي. الع\ضاء. وزاف. الغلم' وزاف. الطائر' على ح.ر\ف

الدeك�ان 
(* قوله «وزاف الطائر على حرف الدكان إل» كذا بالصل.)

فاس\ت.دار. ح.وال%ي\ه وو.ث%ب. يتعل9م بذلك ال1ف9ة% ف الف�ر'وسة1. وقد ت.زاو.ف.
الغ1ل}مان�: وهو أ%ن ييء أ%حدهم إل ر'ك}ن, الدكان فيضع ي.د.ه على

ح.ر\فه ث ي.ز'وف. ز.وفة ف%ي.س\ت.ق1ل� من موضعه ويد'ور. ح.وال ذلك



الدeكان1 ف ال%واء حت ي.ع'ود. إل مكان,ه. وزاف. الاء�: ع.ل
ح.باب'ه.

@زيف: الز_يف': من وص\ف1 الد_راهم، يقال: زاف%ت\ عليه د.راه1م'ه أ%ي
صارت م.ر\د'ودةv لغ1ش¼ فيها، وقد ز'ي>ف%ت\ إذا ر'د_ت\. ابن سيده: زاف.

الد>رهم' ي.زيف' ز'ي'وفاv وز'ي'وفةv: ر.د'ؤ.، فهو زائ1ف¬، والمع
ز'ي_ف¬؛ وكذلك ز.ي\ف¬، والمع ز'ي'وف¬؛ قال امرؤ القيس:

كأ%ن� ص.ل1يل% ال%ر\و,، ح1ي. ت'ش1دeه،
ص.ل1يل� ز'ي'وف{ ي'ن\ت.ق%د\ن% ب,ع.ب\ق%را

(* قوله «تشده» ف معجم ياقوت تطيه، وف ديوان امرئ القيس: تشذه اي
تفر�ق�ه.)
وقال:

،vوا م.عا�ترى القوم أ%ش\باهاv إذا ن.ز.ل
وف الق%و\م, ز.ي\ف¬ م1ثل� ز.ي\ف1 الد_راهم

وأ%نشد ابن بري لشاعر:
ل ت'ع\ط1ه ز.ي\فاv ول ن.ب.ه\رجا

واس\ت.ش\ه.د. على الزائ1ف بقول ه'د\بة%:
ت.رى ور.ق. الف1ت\يان1 فيها كأ%نم
د.راه1م'، منها زاك1يات¬ وز'ي_ف'

وأ%نشد أ%يضاv ل1م'ز.ر>د{:
وما ز.و_د'ون غ%ي\ر. س.ح\ق, ع1مامة{
وخ.م\س3م1ئ{، منها ق%س3يÒ وزائف'

vوف حديث ابن مسعود: أ%نه باع ن'فاي.ة بيت1 الال, وكانت ز'يوفا
وق%س3ي�ةv أ%ي ر.ديئةv. وزاف. الدراهم وز.ي�ف%ها: جعلها ز'ي'وفاv، ود1ر\ه.م¬

ز.ي\ف¬ وزائف¬، وقد زاف%ت\ عليه الد_راه1م' وز.ي_ف}ت'ها أ%نا. وز.ي_ف.
الرجل%: ب.ه\ر.ج.ه، وقيل: صغ�ر به وحق�ر، مأ}خوذ من الدرهم الزائف وهو

الر_ديء. وروي عن عمر، رضي الل9ه عنه، أ%نه قال: من زاف%ت\ عليه دراه1م'ه
فليأ}ت1 با الس�وق، وليشتر, با س.ح\ق ثوب ول ي'حال1ف1 الناس. عليها

vأ%نا ج,ياد¬. وزاف. البعي' والرجل وغيها ي.ز,يف' ف م1ش\ي.ت1ه ز.ي\فا
وز'ي'وفاv وز.ي.فاناv، فهو زائف¬ وز.ي\ف¬؛ ال4خية على الصفة بالصدر:

أ%س\ر.ع.، وقيل: هو س'ر\عةD ف تاي'ل؛ وأنشد:



أ%ن\ك%ب' ز.ي�اف¬ وما فيه ن.ك%ب\
وقيل زاف. البعي' ي.ز,يف' ت.ب.خ\ت.ر ف م1ش\ي.ت1ه. والز_ي�افة� من

النوق: ال�خ\تالة؛ ومنه قول عنترة:
ي.ن\باع' من ذ1ف}ر.ى غ%ض'وب�، ج.س\ر.ة{،

ز.ي�اف%ة{ م1ث}ل, الف%ن,يق, ال�ك}ر.م,
وكذلك ال%مام' 

vقوله «وكذلك المام إل» كذا هو ف الصحاح أ%يضا *)
بدون تاء.) عند ال%مام.ة إذا ج.ر_ الذ©ناب.ى ود.ف%ع. م'ق%د_مه

بؤ.خ_ر,ه واس\ت.دار عليها؛ وقول أ%ب ذؤيب يصف ال%ر\ب:
وزاف%ت\ كم.و\ج, الب.حر, ت.س\مو أ%مام.ها،

وقام.ت\ على ساق� وآن% الت_لح'ق'
قيل: الز_ي\ف' هنا أ%ن تدفع مق%د�مها بؤخ�رها. وزاف%ت1 الرأ%ة� ف

م.ش\ي,ها ت.ز,يف' إذا رأ%يتها كأ%نا تستدير. وال%مامة ت.ز,يف' بي يدي
ال%مام الذكر أ%ي تشي م'د1ل�ةv. وف حديث علي�: بعد ز.ي'ف%ان وث%باته؛

الز_ي.فان�، بالتحريك: التبختر ف الشي من ذلك. وزاف. ال1دار. والائط%
ز.ي\فاv: ق%ف%ز.ه؛ عن كراع. وزاف. البناء� وغيه زيفاv: طال% وار\ت.ف%ع.

والز_ي\ف': الق}ر,يز' الذي ف أ%ع\لى الدار,، وهو الط�ن.ف' ال�ح1يط
بالدار. والز_ي\ف': م1ث}ل� الشeر.ف1؛ قال ع.د1ي� بن زيد:

تر.ك�ون ل%د.ى ق�ص'ور� وأع\را
ض, ق�ص'ور�، ل1ز.ي\ف1هن_ مراق1ي

(* قوله «لدى قصور» كذا بالصل. وف شرح القاموس: لدى حديد.)
الز_ي\ف: ش'ر.ف' الق�ص'ور، واحدته ز.ي\فةD، وقيل: إنا سي بذلك ل4ن�

ال%مام ي.ز,يف' عليها من ش'ر\فة{ إل ش'ر\فة.
@زبق: ز.ب.ق%ه' ف الس>ج\ن ز.ب\قاv: حب.سه. وز.بق%ه ز.ب\قاv: ضي�ق عليه؛

أ%نشد ثعلب:
وم.و\ض1ع ز.ب\ق� ل أ�ر,يد' م.ب,يت.ه،

كأ%ن�ي به، م1ن شد_ة1 الر_و\ع,، آن,س'
وز.ب.ق. الشع.ر. ي.ز\ب,ق�ه' ويزب'ق�ه ز.ب\قاv: ن.ت.ف%ه، وف الصنف:

ي.ز\ب,ق�ه بالكسر ل غي. ولية ز.ب,يقةD: م.ز\بوقة. قال ابن بري: قال شر
بن حدوية الصواب عندي ز.ن.ق%ه ي.ز\ن,ق�ه، بالنون. وقال الوزير ابن



الغرب: ال4ز\ب.ق' الذي ي.ن\ت1ف شعر ليته لماقته؛ يقال: أ%ح\م.ق' أ%ز\ب.ق'،
فهذا القول ي'ص.ح>ح' قول% الوهري وغيه.

وان\ز.ب.ق.: دخل، لغة ف ان\ز.ق%ب.. وان\ز.ب.ق. ف ال1بالة: نش1ب.؛ عن
اللحيان. ابن بزرج: ز.ب.ق%ت الرأ%ة� بولدها أ%ي ر.م.ت\ به.

�والزاب'وق%ة�: ش1ب\ه د.غ%ل� ف بناء أ%و بيت يكون له زوايا م'ع\و.ج_ة. وزاب'وقة
البيت: ناحيت'ه. وان\ز.ب.ق. ف البيت: ان\ك%ر.س فيه؛ قال رؤبة:

وقد ب.ن ب.ي\تاv خ.ف1ي_ ال�ن\ز.ب.ق\
الن\ز,باق': الستخفاء�. والزابوقة�: موضع قريب من البصرة كانت فيه

الوقعة يوم المل أ%ول النهار، وقد ذكرت ف الديث. قال ابن بري: قال ابن
خالويه ليس من كلم العرب زبق إ,ل ف ثلثة أ%شياء: ز.ب.ق}ت فلناv ف

الشيء أ%د\خ.ل}ته فيه، وز.ب.ق}ت'ه ف البيت وان\ز.ب.ق هو، وز.ب.ق}ت' الشاة%
والب.ه\م. مثل ر.ب.ق}ت'ه ب,ح.ب\ل، وحكى أ%بو عبيد عن ال4صمعي: ز.ب.ق}ت'ه

ف السجن ح.ب.س\ته؛ قال علي بن عبد العزيز صاح1ب'ه: ث قرأ}ناه عليه
بعد' فقال: ر.ب.ق}ت'ه، بالراء؛ قال ابن حزة: هذا غلط من أ%ب عبيد، إ,نا

ر.ب.ق}ته شددته بالر>ي\ق, أ%ي بالبل، فأ%ما إ,ذا حبسته فز.بق}ته،
بالزاي، كما روي عن ال4صمعي. وز.ب.ق. الشيء4: ك%س.ر.ه؛ ومنه قوله:

وي.ز\ب,ق' ال4ق}فال% والتاب'ونا
والز_ن\ب.ق': د'ه\ن' الياسي. والزئب.ق': الزاو'وق؛ فارسي معرب، وقد

أ�عرب بالمز، ومنهم من يقوله ز,ئب,ق، بكسر الباء، في'ل}ح1قه بالز>ئ}ب,ر
والضئ}ب,ل. ود1ر\هم م'ز.أ}ب.ق¬: م.ط}ل1ي� بالز>ئ}بق، والعامة تقول

م'ز.ب_ق، ورأ%يت ف نسخة: الزئ}ب'ق' الزاو'وق، ونظيه ز,ئ}ب'ر' الثوب لغة ف
ز,ئ}ب,ره.

@زبرق: الز>ب\ر,قان�: ليلة% خ.م\س. ع.ش\رة. والز>ب\ر,قان�: القمر؛ قال
الشاعر:

ت'ض1يء� له ال%ناب,ر' ح1ي. ي.ر\ق%ى
عليها، مثل ض.و\ء3 الز>ب\ر,قان

وقال الليث: الز>ب\ر,قان ل%ي\لة% خ.م\س. ع.ش\رة من الشهر. يقال: ليلة
الز>ب\ر,قان وليلة� الب.د\ر ليلة� أ%ر\ب.ع. ع.ش\رة. والز>ب\ر,قان�: من

سادات العرب وهو الز>ب\ر,قان بن' بدر الفزاري، سي بذلك لتسميتهم أ%باه
ب.د\راv، ولا ل%ق1ي. الز>ب\ر,قان� ال�ط%يئة فسأ%له عن نسبه فانتسب له



أ%م.ر.ه بالع'دول, إ,ل ح1ل�ته وقال له: اس\أ%ل} عن الق%م.ر, ابن القمر
أ%ي الز>ب\ر,قان بن ب.د\ر�، وقيل: سي بالز>ب\ر,قان لص'ف}رة1 عمام.ت1ه

واسه ح'ص.ي، وقيل: سي به ل4نه كان ي'ص.فYر' اس\ته؛ حكاه قطرب وهو قول
شاذ؛ قال ال�خ.ب_ل السعدي:

،vك%ث1ية vوأ%شه.د' م1ن\ ع.و\ف{ ح'لول
ي.ح'جeون% س1ب_ الز>ب\ر,قان1 ال�ز.ع\ف%را

قيل: يعن بس3ب>ه اس\ت.ه، وقيل: يعن به عمامته؛ قال ابن بري: صواب
إ,نشاده: وأ%شهد.، بالنصب، ل4ن قبله:

أ%ل ت.ع\ل%مي، يا أ�م_ ع.م\رة، أ%ن_ن
ت.خ.ط�أ%ن ر.ي\ب' ال%نون1 ل4ك}ب.را

وقد ز.ب\ر.ق.
ث%و\ب.ه إ,ذا صف�ره. والز>ب\ر,قان�: ال%ف1يف اللحية. وأ%راه'

ز.بار,يق. ال%ن,ي�ة أ%ي ل%عان.ها، جعوها على التشنيع لشأ}نا والتعظيم
لا.

@زبعق: رجل ز.ب.ع\ب.ق¬ وز.ب.ع\ب.ق1يÒ وز,ب,ع\باق إ,ذا كان سي>ء4
ال�لق؛ وأ%نشد:

ش1ن\ف1ية{ ذي خ'ل�ق� ز.ب.ع\ب.ق,
وأ%نشده ابن بري:

فل ت'ص.لY ب,ه,دان{ أ%ح\م.ق,
ش1ن\ظ1ية{ ذي خ'ل�ق� ز.ب.ع\ب.ق,

@زحلق: الزeح\لوقة: آثار' ت.ز.ل©ج, الصبيان من فوق إل أ%سفل، وقال
يعقوب: هي آثار ت.ز.ل©ج الصبيان من فوق طي أ%و رمل إ,ل أ%سفل؛ قال

الكميت:وو.ص\له'ن الص>با، إ,ن كنت فاعل%ه،
�وف مقام الص>ب.ا ز'ح\لوقةD ز.ل%ل

يقول: مقام الصبا بنزلة الزحلوقة. وت.ز.ح\ل%ق�وا على الكان: تزل�ق�وا
عليه بأ%س\تاه1هم. وال�ز.ح\ل%ق': ال4م\لس'. الوهري: الز_حاليق' لغة

ف الزحاليف، الواحدة ز'ح\لوقة؛ قال عامر بن مالك م'لع1ب' ال4س1ن_ة:
لا رأ%يت ض1ر.اراv ف م'ل%م\ل%مة{،

كأ%نا حاف%تاها حاف%تا ن,يق,،
ي.م_م\ت'ه الرeم\ح. ش.ز\راv ث قلت له:



هذ1ي ال�روء4ة� ل لع\ب' الز_حاليق,
يعن ضرار بن عمرو الضب. والز_ح\لق%ة�: كالد_ح\ر.ج.ة1، وقد

ت.ز.ح\ل%ق؛ قال رؤبة:
لا رأ%يت' الشر_ قد تأ%ل9قا،
وف1ت\نةv ت.ر\مي بن ت.ص.ع_قا،

م.ن خ.ر_ ف ط%ح\طاح1ها ت.ز.ح\لقا
@زدق: التهذيب: أ%بو زيد الز>د\ق' الص>د\ق'. وهو أ%ز\د.ق' منه أ%ي

أ%صدق منه. قال: وقد قالوا الق%ز\د' للقصد، وحكى النضر عن بعض العرب: خي'
القول أ%ز\د.ق�ه؛ وأ%نشد ال4صمعي:

ف%لة فلىÝ ل%م�اعة، من ي.ج'ر\ با
عن الق%ز\د1 ت'ج\ح1ف}ه ال%نايا ال%واح1ف'

قال: هكذا أ%نشده أ%بو حات عن ال4صمعي، بالزاي، لزاحم العقيلي.
@زرق: التهذيب: الزeر\قة� ف العي، تقول: ز.ر,ق%ت\ عينه، بالكسر،

ت.ز\ر.ق' ز.ر.قاv. ابن سيده: الزeر\قة البياض حيثما كان، والزeر\قة: خضرة ف
سواد العي، وقيل: هو أ%ن يتغش_ى سواد.ها بياض¬، ز.ر,ق. ز.ر.قاv فهو

أ%ز\ر.ق' وأ%ز\ر.ق1يÒ؛ قال ال4عشى:
تتب_ع.ه أ%ز\ر.ق1يÒ ل%ح1م\

وقد ز.ر,ق%ت عين'ه، بالكسر؛ قال الشاعر:
لقد ز.ر,ق%ت\ ع.ي\ناك. يا ابن م'ك%ع\ب.ر�،
كما كل© ض.ب>ي¼ من الل©ؤ\م, أ%ز\ر.ق'

واز\ر.ق�ت عين'ه از\ر,قاقاv واز\راق�ت عينه از\ر,يقاقاv، وهو أ%ز\ر.ق'
العي. ون.ص\لD أ%ز\ر.ق' بي>ن' الز_ر.ق: شديد الص_فاء؛ قال رؤبة:

حت إ,ذا ت.و.ق�دت من الز_ر.ق\
ح.ج\ر,ي�ةD كال%م\ر من س.ن> الذ�ل%ق\

وتسمى ال4س1ن_ة� ز'ر\قاv للونا. أ%بو عبيدة: الز_ر.ق'
ت.ح\جيل يكون د'ون ال4شاع1ر، وقيل: الز_ر.ق' بياض ل ي'ط1يف' بالع.ظ}م

كل9ه ولكنه وض.ح¬ ف بعضه. أ%بو عمرو: الز_ر\قاء� ال%م\ر'. وماء#
أ%ز\ر.ق': صاف{؛ رواه ابن ال4عراب. ون'ط}فة ز.ر\قاء. والزeر\ق�م:

ال4ز\ر.ق' الشديد الز_ر.ق، والرأ%ة ز'رق�م أ%يضاv، والذكر وال�نثى ف ذلك
سواء؛ قال الراجز:



ليس.ت\ ب,ك%ح\لء4، ولكن ز'ر\ق�م'،
ول ب,ر.س\حاء4، ولكن س'ت\ه'م'

وقال اللحيان: رجل أز\ر.ق' ور'ز\ق�م وامرأ%ة ز.ر\قاء بي>نة الز_ر.ق,
.Dم.ة�وز'ر\ق

وال4زار,قه' من ال%ر'وري�ة: ص1ن\ف من الوارج، واحدهم أ%ز\ر.ق1ي�،
ينسبون إ,ل نافع بن ال4ز\ر.ق وهو من الدeول بن حنيفة. وقوله تعال:

ون.ح\ش'ر ال�ج\ر,مي يومئذ{ ز'ر\قاv؛ فسره ثعلب فقال: معناه ع1طاش؛ قال ابن
سيده: وعندي أ%ن هذا ليس على القصد ال4ول، إ,نا معناه از\ر.ق�ت

أ%عين'هم من شدة العطش، وقيل: ع'م\ياv يرجون من قبورهم ب'ص.راء كما خ'ل1قوا
أ%و_ل% مرة وي.ع\م.و\ن ف الشر، وإ,نا قيل ز'ر\قاv ل4ن السواد

ي.ز\ر.قe إ,ذا ذهبت نواظ1ر'هم، ويقال: ز'ر\قاv طام1عي. فيما ل ينالونه، وقال
غيه: الزeر\ق' ال1ياه' الصافية؛ ومنه قول زهي:

فلم�ا و.ر.د\ن% الاء4 ز'ر\قاv ج,مام'ه،
وض.ع\ن. ع1ص1ي_ الاضر, ال�ت.خ.ي>م

والاء يكون أ%ز\ر.ق. ويكون أ%س\ج.ر. ويكون أ%خضر. ويكون أ%بيض..
والزeر\ق': أ%ك}ث1ب.ةD بالد_ه\ناء؛ قال ذو الرمة:

وق%ر_ب\ن بالزeر\ق, ال%مائ1ل%، بعدما
ت.ق%و_ب. عن غ1ر\بان1 أ%و\راك1ها ال%ط}ر'

والزeر.ي\قاء�: ث%ر,يدةD ت'د.س_م' بلب وز.ي\ت.
وال1ز\راق' من الر>ماح: ر'م\ح¬ قصي وهو أ%خف من الع.ن.ز.ة. وقد

ز.ر.ق%ه بال1ز\راق, ز.ر\قاv إ,ذا طعن.ه أ%و رماه به.
والباز,ي يكون أ%زرق وهي الزeر\ق'؛ وقال ذو الرمة:

من الزeر\ق أ%و ص'ق}ع كأ%ن ر'ؤ'وسها
وز.ر.ق%ه بعينه وببصره ز.ر\قاv: أ%ح.د_ه'

نو.ه ورماه به. وز.ر.ق%ت\ عين'ه ن.ح\و,ي إ,ذا ان\ق%ل%ب.ت وظهر.
بياض'ها. وز.ر.ق%ت الناقة� الر_ح\ل% أ%ي أ%خ_رته إ,ل وراء فان\ز.ر.ق؛ قال

الراجز:
يزعم زيد¬ أ%ن� ر.ح\لي م'ن\ز.رق\،
ي.ك}ف1يك%ه ال، وح.ب\لD ف الع'ن'ق\

يعن اللب.ب.. وال�ن\ز.ر,ق': ال�س\ت.ل}ق1ي وراءه. وان\ز.ر.ق. الرج'ل



ان\ز,راقاv إ,ذا استلقى على ظهره. قال أ%بو منصور: وسعت بعض العرب يقول
للبعي الذي يؤخر حله إل مؤخ_ره م1ز\راق¬، ورأ%يت ج.م.لv عندهم يسمى

م1ز\راقاv لتأ}خيه أ%داته وما حل عليه. ورجل ز.ر�اق¬: خ.د_ع¬.
والز_ر\فة: خ.رزة يؤ.خ_ذ� با الرجال. وز.ر.ق. الطائر' وغ%ي\ر'ه وذ%ر.ق. إ,ذا

.vح.ذ%ف. به ح.ذ}فا
والزeر_ق': طائر بي البازي والباش.ق ي'صاد' به؛ وقال الفراء: هو

البازي ال4بيض، والمع الز_رار,يق'. والزeر_ق': شعرات بيض تكون ف يد
الفرس أ%4و رجله. والزeر_ق': بياض ف ناصية الفرس أ%و ق%ذال1ه.

والزeر_ق': ال%ديد النظر، مث�ل به سيبويه وفسره السياف.
والز_و\ر.ق' من السeف�ن دون ال�ل�ج، وقيل: هو القارب الصغي؛ قال ذو

الرمة:
أ%و ح'ر_ة ع.ي\ط%ل ث%ب\جاء م'ج\ف%رة،

د.عائم. الز_ور, ن,ع\م.ت ز.ور.ق الب.لد1
يعن ن,ع\م.ت س.ف1ينة� الفازة؛ وقول جرير أ%نشده ممد بن حبيب:

ت.ز.و\ر.قت.، يا ابن الق%ي\ن,، من أ%كل ف1ية{
وأ%ك}ل, ع'و.يث{، حي أ%س\ه.ل%ك الب.ط}ن'

ويقال: ت.ز.و\ر.ق. الرجل� إ,ذا رمى ما ف بطنه. والز_و\ر.ق' مأ}خوذ
.vمنه، وقد ست ز.ر.قانا

وز'ر.ي\ق¬ وز'ر\قان: اسان. والز_ر\قاء: فرس نافع ابن عبد الع'ز_ى.
والز_ر\ن'وقان1، بفتح الزاي: م.نارتان ت'ب\ن.يان1 على رأ}س البئ}ر؛ قال
ابن جن: هو ف%ع\ن'ول وهو غريب، فأ%ما الزeر\ن'وق، بضم الزاي،

فر'باعي�، وسيذكر.
@زربق: ز.ر\ب.ق. الثوب.: ف%ص_له.

@زردق: الز_ر\دق: خ.ي\ط ي'م.دe. والز_ر\د.ق': الص_فe القيام' من
الناس. والز_ر\د.ق: الصفe من النخل، وهو بالفارسية زرده.
@زرفق: الز_ر\ف%قة�: السeر\عة. وسي م'ز\ر.ن\ف1ق¬ وبعي م'ز\ر.ن\ف1ق¬:
سريع. وال4ع\ر.ف' فيهما م'د\ر.ن\ف1ق¬. وز.ر\ف%ق. وه.ز\ر.ق.: أ%سرع.

@زرمق: الزeر\مان,قة�: ج'ب_ة من صوف، وهي عجمية معربة. وجاء ف الديث:
أ%ن موسى، عليه السلم، كانت عليه ز'ر\مان,قة� صوف ل9ا قال له ربeه:

وأ%د\خ1ل} ي.د.ك ف ج.ي\ب,ك. ت.خ\ر'ج\ ب.ي\ضاء4 من غي س'وء. وف الصحاح



ف حديث ابن مسعود: أ%ن موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم، لا أ%تى
ف1ر\عون% أ%تاه وعليه ز'ر\مان,قةD يعن جب_ة صوف. قال أ%بو عبيد: أ%راها

عباني�ة، قال: والتفسي هو ف الديث، ويقال: هو فارسي معرب وأ%صله
أ�ش\ت'ر\بان.ه\ أ%ي م.تاع ال%م�ال، وف النهاية: أ%ي متاع المل.

@زرنق: الزeر\ن'وقان1: حائطان، وف الكم: م.نارتان1 ت'ب\ن.يان1 على
رأ}س البئر من جانبيها فت'وضع عليهما الن_عامة�، وهي خشبة ت'ع.ر_ض عليهما

ث تعلق فيها الب.ك}رة في'س\ت.قى با وهي الز_ران,يق، وقيل: ها خشبتان
أ%و بناءان كال1يل%ي على ش.ف1ي البئر من طي أ%و حجارة، وف الصحاح:
فإ,ن كان الزeر\ن'وقان من خشب فهما د1عام.تان1، وقال الكلب: إ,ذا كانا

من خشب فهما الن_عام.تان1 وال�ع\ت.ر,ضة عليهما هي الع.جلة، والغ.ر\ب
م'ع.ل�ق بالع.ج.لة، وقيل: الز_ران,يق' د'ع'م الب,ئر، واحدها ز'ر\نوق،

وحكى اللحيان ز.ر\ن'وق؛ رواه كراع، قال: ول نظي له إ,ل بنو ص.ع\فوق
خو.لD باليمامة. وقال ابن جن: الز_ر\نوق، بفتح الزاء، ف%ع\ن'ول وهو غريب.

ويقال: الز�ر\نوق بفتح الزاي وضمها.
وف حديث علي�: ل أ%د.ع' ال%ج� ولو ت.ز.ر\ن.ق}ت' أ%ي ولو خ.د.م\ت

ز.ران,يق. البار, ف%س.ق%ي\ت ل4ج\م.ع. نفقة الج>. والزeر\ن'وق': النهر
الصغي. وروي عن عكرمة أ%نه قيل له: ال�ن'ب ي.ن\غ.م1س' ف الزeر\نوق

أ%ي'ج\زى�ه من غ�س\ل ال%نابة؟ قال: نعم؛ قال شر: الزeر\نوق' النهر الصغي
ههنا كأ%نه أ%راد الساقية الت يري فيها الاء الذي ي'س\ت.قى

بالزeر\نوق, ل4نه م1ن\ س.بب,ه. والز_ر\نق%ة: الع1ينة؛ وبه فسر بعضهم قول علي،
رضوان ال عليه: ل أ%د.ع' الج_ ولو ت.ز.ر\ن.ق}ت أ%ي لو أ%خ.ذ}ت الزاد.

بالع1ين.ة؛ حكى ذلك الروي ف الغريبي، وقيل ف معناه: لو اس\ت.ق%ي\ت
على الزeر\نوق بال�جرة، وهي اللة الت تقدم وصفها آنفاv، وقيل: معناه
ولو تعينت ع1ينة% الزاد والراحلة؛ والع1ينة�: أ%ن يشتري الشيء4 بأ%كثر من

ثنه إ,ل أ%جل ث يبيعه منه أ%و من غيه بأ%قل ما اشتراه، كأ%نه معرب
ز.ر\ن.ه أ%ي ليس الذهب معي؛ ومن هذا العن حديث عائشة: أ%نا كانت تأ}خذ

الز_ر\ن.ق%ة% أ%ي الع1ينة%، فقيل لا: تأ}خ'ذ1ين الز_ر\ن.قة وع.طاؤ'ك من
ق1ب.ل معاوية كل سنة ع.ش.رة آلف د1ر\هم؟ فقالت: سعت رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، يقول من كان عليه د.ي\ن¬ ف ن,ي_ته أ%داؤ'ه كان% ف عون
ال، فأ%ح\ب.ب\ت' أ%ن آخذ الشيء4 يكون من ن,ي_ت أ%داؤ'ه فأ%كون ف عون



ال. وف حديث ابن البارك: ل ب.أ}س. بالز_ر\ن.قة1. قال اللحيان: ما
كان من ال4ساء على ف�ع\لول فهو مضموم ال4ول مثل ب'ه\لول وق�ر\ق�ور

إ,ل أ%حرفاv جاءت نوادر منها بالضم والفتح، يقال ل1ح.ي¼ من اليمن ص.ع\فوق
وص'ع\فوق، ويقال ز.ر\ن'وق وز'رنوق ل1ب,ناء4ي\ن على ش.في البئر، ويقال

تركتهم ف ب'ع\ك�وكة القوم وب'ع\كوكة الشر>، وهو وسطه، ويقال للز>ر\نيخ
ز,ر\نيق وها د.خ1يلن؛ قال الشاعر:

م'ع.ن_ز الوجه ف ع1ر\ن,ين,ه ش.مم،
كأ%نا ل1يط% ناباه' ب,ز,ر\ن,يق

قال أ%بو العباس: سأ%لت ابن ال4عراب عن الز_ر\ن.قة1 فقال:
الز_ر\ن.قة ال�سن التام، والز_ر\ن.قة الع1ينة، والز_ر\ن.قة الس_ق}ي'

بالزeر\نوق,، والز_ر\نقة الزيادة�، يقال: ل ي'ز.ر\ن,ق�ك أ%حد¬ على فضل. زيد بن
ال4نباري: ت.ز.ر\ن.ق ف الثYياب إ,ذا ل%ب,سها؛ وأ%نشد:

وي'ص\ب,ح' منها اليوم. ف ثوب, حائض�،
ك%ث1ي به ن.ض\ح' الد>ماء3 م'ز.ر\ن.قا

الليث: الزeر\نوق ظ%ر\ف¬ ي'س\ت.قى به الاء؛ قال أ%بو منصور: ل يعرف
.vوح.د\سا vر\نوق, فغي_ره ت.خ\م1يناeالليث تفسي الز

@زعق: ماء ز'عاق¬: مرÒ غليظ ل ي'طاق شرب'ه من أ�ج'وج.ت1ه، الواحد
والمع فيه سواء. وأ%ز\ع.ق.: أ%ن\ب.ط ماءé ز'عاقاv. وأ%ز\ع.ق. القوم' إ,ذا

ح.ف%روا فه.ج.موا على ماء� ز'عاق�؛ قال علي� بن أ%ب طالب، كرم ال
وجهه:د'ون.كها م'ت\ر.عةv د1هاقا
كأ}ساv ز'عافاv م'ز,ج.ت\ ز'عاقا

وبئر ز.ع1قة: م'ر�ة. والزeعاق': الاء الر�. وطعام ز'عاق¬: كثي
الل}ح. وطعام م.ز\عوق¬: أ�ك}ث1ر م1ل}ح'ه. وز.ع.ق. الق1د\ر. ي.ز\ع.ق�ها
ز.ع\قاv وأ%ز\ع.ق%ها: أ%كثر م1ل}ح.ها. وز.ع1ق. ز.ع.قاv، فهو ز.ع1ق¬،

وان\ز.ع.ق.: فز,ع. بالليل، ول يقيده ف التهذيب بالليل. وز.ع.ق%ه وز.ع.ق به
وأ%ز\ع.ق%ه، وهو م.ز\عوق¬ وز.ع1يق¬: أ%ف}ز.عه؛ ال4خية على غي قياس، ومعناه

فهو مذعور؛ قال:
يا رب_ م'ه\ر� م.ز\عوق\،

م'ق%ي_ل� أ%و م.غ\ب'وق\،
من لب.ن الدeه\م, الرeوق\،



حت ش.تا كالذ©ع\ل�وق\،
أ%س\ر.ع من ط%ر\ف ال�وق\،

وطائر� وذي ف�وق\،
وكلY شيء م.خ\لوق\

م.ز\عوق أ%ي مذعور ذكي� الف�ؤاد، وقيل: م.ز\ع'وق هنا م'بال%غ ف غ1ذائه؛
قال ابن جن: إ,ن قيل ما بال هذا ونوه من أ%ف}ع.ل%ه فهو م.ف}عول خال%ف

�فيه الفعل� مسنداv إ,ل الفاعل صورت.ه مسنداv إ,ل الفعول، وعادة
الستعمال غي' هذا، وهو أ%ن ييء الض_ر\بان1 معاv ف عد�ة واحدة نو ض.ر.بته

وض'ر,ب. وأ%ك}ر.م\ت'ه وأ�ك}ر,م.، وكذلك م.قاد هذا الباب، قيل: إ,ن العرب
لا ق%و,ي. ف أ%نفسها أ%مر' الفعول حت كاد أ%ن ي'ل}ح.ق عندهم برتبة

الفاعل، وحت قال سيبويه فيهما، وإ,ن كانا جيعاv ي.ه'م_ان,هم
وي.ع\ن,يان,هم خصeوا الفعول إ,ذا أ�س\ن,د. الفعل� إ,ليه بض.ر\ب.ي من الصيغة:
أ%حدها ت.غ\يي صيغة الثال مسنداv إ,ل الفعول عن صورته مسنداv إ,ل

الفاعل والعد�ة واحدة وذلك ض.ر.ب زيد وض'ر,ب وق%ت.ل وق�ت1ل، والخر أ%نم ل
ي.ق}ن.ع'وا بذا الق%د\ر من التغيي حت تاوزوه إ,ل أ%ن غ%ي�روا عد�ة

الروف مع ضم أ%وله، كما غيوا ف ال4ول الصورة والصيغة% وح\د.ها، وذلك
قوله أ%ح\ب.ب\ت'ه وح'ب_ وأ%ز\ك%م.ه ال وز'ك1م. وأ%ض\أ%د.ه وض'ئ1د.

وأ%م\ل4ه وم'ل1ئ%.
Dوالز_ع1ق' وال%ز\عوق: الن_ش1يط الذي يف}ز.ع من كل شيء. وه.و\ل

ز.ع1ق¬: شديد؛ قال:
م1ن\ غائ1لت1 الليل, وال%و\ل, الز_ع1ق\

والز_ع.ق'، بالتحريك: مصدر قولك ز.ع1ق. ي.ز\ع.ق'، فهو ز.ع1ق¬، وهو
النش1يط الذي ي.ف}ز.ع مع نشاط1ه، وقد أ%ز\ع.ق%ه الوف' حت ز'ع1ق.

وان\ز.ع.ق.. وز.ع.ق. دواب_ه: طر.د.ها مسرعاv؛ قال:
إ,ن� عليها، فاع\ل%م.ن�، سائقا
ل%ب�اv بأ%ع\جاز, ال%ط1ي> لح1قا،
ل م'ت\ع1باv ول ع.ن,يفاv زاع1قا

وقيل: الزاع1ق' الذي ي.س'وق وي.ص1يح' با صياحاv شديداv. ابن السكيت:
م.ر_ ي.ز\ع.ق بدواب�ه ز.ع\قاv أ%ي يطردها مسرعاv ويصيح ف آثارها، وهو رجل

ناع1ق¬ وز.ع�اق¬ ون.ع_ار¬. وز.ع\قه' الؤذ9ن: صوت'ه. والز_ع\ق':



:vه ز.ع\قا�الصياح، وقد ز.ع.ق}ت به ز.ع\قاv. وز.ع.ق%ت\ه العقرب' تز\ع.ق
ل%د.غ%ت\ه.

والزeع\قوق': فرخ الق%ب\ج وهو ال%ج.ل والك%ر.وان، وال�نثى بالاء،
والمع الز_عاق1يق. وقال ال4زهري: الزeع\قوقة� فرخ الق%ب\ج؛ وأ%نشد:

كأ%ن� الز_عاق1يق. وال%ي\ق�طان
ي'باد1ر\ن ف ال%ن\ز,ل الض_ي\و.نا

وف نوارد العرب: أ%رض م.ز\عوقة وم.د\ع'وقة وم\عوقةD وم.ب\عوقة ومشحوذة
وم.س\حورة وم.س\ن,ي�ة إ,ذا أ%صابا مطر¬ وابلD شديد. قال ابن بري:

وز.ع.ق%ت الريح' التراب. أ%مار.ت\ه.
@زعبق: ال4زهري ف النوادر: ت.ز.ع\ب.ق. الشيء� من ي.د1ي أ%ي تبذ�ر

وتفر_ق.
@زعفق: الزeع\فوق' والزeعاف1ق': الب.خ1يل السي�ء ال�ل�ق، والسم

الز_ع\ف%قة. وقوم ز.عاف1ق: ب'خ.لء؛ وأ%نشد أ%بو مهدي:
إ,ن إ,ذا ما ح.م\ل%ق. الز_عافق'

واضطر.ب.ت\ من تت1ها الع.ناف1ق'
@زفلق: الز_ر\ف%قة�: السeر\عة، وكذلك الز_ف}ل%قة؛ عن ابن دريد.

@زقق: الز_ق�: مصدر ز.ق_ الطائر' الف%رخ. يز'ق©ه ز.ق9اv وز.ق}ز.ق%ه
غ%ر�ه، وز.ق�ه: أ%طعمه بف1يه، وز.ق_ بس.ل}حه ي.ز'قe ز.ق9اv وز.ق}ز.ق.:

حذ%ف، وأ%كثر ذلك ف الطائر؛ قال:
يز'ق� ز.ق� الك%ر.وان1 ال4و\رق

والز_قe: ر.م\ي' الطائر بذ%ر\ق1ه.
.vأ%و ح.م1يتا vأ%و و.ط}با éال4صمعي: الز>ق� الذي ي'س.و_ى س1قاء

والز>ق�: الس>قاء�، وجع القل9ة أ%ز\قاق، والكثي ز,قاق¬ وز'ق9ان مثل ذ1ئ}ب
وذ�ؤ\بان. والز>ق� من ال�ه'ب,: كل© وعاء اتذ لشراب ونوه. وقيل: ل

يسمى ز,ق9اv حت ي'س\ل%خ من ق1ب.ل عن'ق1ه، وت.ز\ق1يق�ه س.ل}خ'ه من ق1ب.ل
رأ}سه على خلف ما ي.س\ل�خ' الناس اليوم؛ وقال أ%بو حنيفة: الز>قe هو

الذي ي'ن\ق%ل فيه، وف بعض النسخ ت'ن\قل فيه أ%ي الذي تنقل فيه المر،
والمع أ%ز\قاق¬ وأ%ز'قÒ؛ عن الجري،. كن,ط}ع وأ%ن\ط�ع؛ قال:

س.ق1ي� ي'س.قYي المر. من د.نY ق%ه\وة{،
ب,ج.ن\ب أ%ز'ق¼ شاص1يات ال4كار,ع



وز,قاق¬ وز'ق�ان؛ عن سيبويه. وزق�ق}ت ال3هاب. إ,ذا س.ل%خ\ته من ق1ب.ل
رأ}س1ه لتجعل منه ز,ق9اv. اللحيان: ك%ب\ش¬ م.ز\قوق¬ وم'ز.ق�ق¬ لل�ذي

ي'س\ل%خ من رأ}سه إ,ل ر,جل1ه، فإ,ذا سلخ من رجله فهو م.ر\جول. الفراء:
اللد ال�ر.ج>ل الذي يسلخ من ر,ج\ل واحدة{، وال�ز.ق�ق الذي ي'س\لخ من

ق1ب.ل رأ}سه.
ابن ال4عراب: الز_ق%ق%ة الائ1ل�ون بر.حات1هم إ,ل ص.نانيهم وهم

الصبيان الصغار. والز_ق%قة� أ%يضاv: الص_لص1ل الت ت.ز'قe ز'ك�ها أ%ي
فراخ.ها وهي الفواخت، واحدها ص'ل}ص'ل.

�النضر: من ال3بل ال�ز.ق�قة
وهي الت امتل4 جلد'ها بعد لمها شحماv. وقال سلم: أ%رسلن أ%هلي

وأ%نا غلم إ,ل علي� فدخلت عليه فقال: ما ل أ%راك م'ز.ق�قاv؟ أ%ي مذوف.
شعر الرأ}س كله، وهو من الز>ق�: اللد ي'ج.زe شعره ول ينتف نتف

ال4دي، يعن ما ل أ%راك مطموم. الرأ}س كما ي'ط%مe الز>قe؟ وقال بعضهم: رجل
م'ز.ق�ق¬ ط�م_ رأ}س'ه' ط%م_ الز>ق�، وهو الت_ز\قيق؛ قال ال4زهري:

العن أ%نه حذف شعره كله من رأ}سه كما ي'ز.ق%ق' اللد إ,ذا س'ل1خ من
الرأ}س كله. وف حديث سلمان: أ%نه ر'ؤي. م.طموم. الرأ}س م'ز.ق�قاv. وف

حديث بعضهم: أ%نه حلق رأ}سه ز'قYي�ة أ%ي ح.ل}قة منسوبة إ,ل الت_ز\ق1يق،
ويروى بالطاء، وهو مذكور ف موضعه.

eوقال أ%بو حات: الس>قاء والوطب ما ت'ر,ك. فلم يرك بشيء، والز>ق
ما ز'فYت. أو ق�ي>ر.؛ يقال: ز,قe م'ز.ف�ت¬ وم'ق%ي_ر¬ والن>ح\ي' ما
ر'ب_، يقال: ن,ح\ي¬ م.ر\بوب، وال%م1يت ال�م.ت_ن' بالرeب�.

والزeقاق': الس>ك�ة، يذكر ويؤنث؛ قال ال4خفش: أ%هل الجاز يؤن>ثون
الطريق والسراط والسبيل والسeوق والزeقاق. والك%ل�ء، وهو س'وق

البصرة، وبنو تيم يذكYرون هذا كله؛ وقيل: الزeقاق الطريق الضي>ق دون
الس>ك�ة، والمع أ%ز,ق�ة وز'ق�ان؛ ال4خية عن سيبويه، مثل ح'وار وح'وران.

والزeقاق': طريق نافذ وغي نافذ ضي�ق دون الس>كة؛ وأ%نشد ابن بري
لشاعر:فلم ت.ر. ع.ي\ن مثل% س1ر\ب� رأ%يت'ه،

خ.ر.ج\ن. علينا من ز'قاق, ابن, واق1ف
وف الديث: من م.ن.ح م1ن\حة لب.ن� أ%و هدى ز'قاقاv؛ الزeقاق، بالضم:

الطريق، يريد م.ن\ دل� الضال9 أ%و ال4عمى على طريقه، وقيل: أ%راد من



تصد_ق بز'قاق� من الن_خ\ل وهي الس>ك9ة منها، وال4ول أ%شبه ل4ن هدى من
الداية ل من الدي�ة.

والزeق�ة�: طائر صغي من طي الاء ي'م\ك1ن' حت يكاد ي'ق}ب.ض' عليه
ث يغوص فيخرج بعيداv، وهي الزeقe. والز_ق}ز.قة�: حكاية صوت الطائر.

والز_ق}ز.قة� والز>ق}زاق': ت.ر\ق1يص' الصب.
@زلق: الز_ل%ق': الز_لل�، ز.ل1ق. ز.ل%قاv وأ%ز\ل%ق%ه هو. والز_ل%ق':

الكان ال%ز\ل%قة. وأ%رض م.ز\لقة وم'ز\لقة وز.ل%ق¬ وز.ل1ق¬ وم.ز\ل%ق: ل
vيثبت عليها قدم، وكذلك الز_ل�قة؛ ومنه قوله تعال: فت'ص\ب,ح. ص.عيدا
ز.ل%قاv؛ أ%ي أ%ر\ضاv م.ل}ساء ل نبات فيها أ%و ملساء ليس با شيء؛ قال
ال4خفش: ل يثبت عليها القدمان. والز_ل%ق': ص.ل الدابة؛ قال رؤبة:

كأ%ن_ها ح.ق}باء� ب.ل}قاء� الز_ل%ق\،
أ%و حاد1ر' اللي>ت.ي, م.طوي� الق

(* قوله «الق» هكذا ف الصل)
والز_ل%ق': الع.ج'ز من كل دابة. وف الديث: ه.د.ر. ال%مام' فز.ل1ق%ت

المامة؛ الز_ل%ق' الع.ج'ز، أ%ي ل�ا هدر الذكر ودار حول ال�نثى
أ%دارت إ,ليه مؤخر.ها. ومكان ز.ل%ق¬، بالتحريك، أ%ي د.ح\ض¬، وهو ف ال4صل

مصدر قولك ز.ل1ق%ت رجل�ه ت.ز\ل%ق' ز.ل%قاv وأ%ز\ل%قها غي'ه.
وف الديث: كان اس\م' ت'ر\س, النب، صلى ال عليه وسلم، الز_لوق. أ%ي

ي.ز\ل%ق عنه السلح فل ي.خ\رقه. وز.ل�ق. الكان%: م.ل�سه. وز.ل%ق
رأ}س.ه ي.ز\ل1ق�ه ز.ل}قاv: حل%قه وهو من ذلك، وكذلك أ%ز\ل%ق%ه وز.ل�ق%ه

تزليقاv ثلث لغات. قال ابن بري: وقال علي بن حزة إ,نا هو ز.ب.ق%ه،
بالباء، والز_ب\ق' الن_ت\ف' ل ال%ل}ق. والت_ز\ل1يق': ت}ل1يس'ك الوض1ع.

حت يصي كال%ز\ل%قة1، وإ,ن ل يكن فيه ماء. الفراء: يقول للذي يل1ق'
الرأ}س قد ز.ل�ق%ه وأ%ز\ل%قه. أ%بو تراب: ت.ز.ل�ق. فلن وت.ز.ي_ق. إ,ذا

تز.ي_ن. وف الديث: أ%ن علي�اv رأ%ى رج'لي خرجا من الم�ام
م'تزلYق%ي فقال: م.ن\ أ%نتما؟ قال: من الهاجرين، قال: كذبتما ولكنكما من

ال�فاخ1رين ت.ز.ل�ق الرجل إ,ذا تنعم حت يكون للونه ب.ر,يق¬ وب.ص1يص.
والتزل©ق: ص1ب\غة� البدن بال4دهان ونوها.

وأ%ز\ل%قت الفرس' والناقة�: أ%س\ق%طت، وهي م'ز\ل1ق، أ%ل}ق%ت\ لغي تام،
فإ,ن كان ذلك عادة لا فهي م1زلق، والولد السقط ز.ل1يق؛ وفرس م1ز\لق¬:



.vكثي ال3ز\لق. الليث: أ%ز\ل%ق%ت الفرس' إ,ذا أ%لق%ت\ ولد.ها تام�ا
ال4صمعي: إ,ذا أ%لقت الناقة ولدها قبل أ%ن ي.س\ت.بي خ.ل}ق�ه وقبل الوقت

قيل أ%ز\ل%ق%ت وأ%جه.ض.ت، وهي م'ز\ل1ق وم'ج\ه,ض، قال أ%بو منصور: والصواب
ف ال3ز\لق ما قاله ال4صمعي ل ماقاله الليث.

وناقة ز.لوق وز.لوج¬: سريعة. وريح¬ ز.ي\ل%ق¬: سريعة الر�؛ عن كراع.
وال1ز\لق': م1ز\لج' الباب أ%و لغة فيه، وهو الذي ي'غ\لق به الباب

ويفتح بل مفتاح. وأ%ز\ل%ق%ه ببصره: أ%حد_ النظر إ,ليه، وكذلك ز.ل%قه
ز.ل%قاv وز.ل�قه؛ عن الزجاجي. ويقال: ز.ل%ق%ه وأ%ز\ل%ق%ه إ,ذا ن9اه عن

مكانه. وقوله تعال: وإ,ن يكاد' الذين كفروا ل%ي'ز\ل1ق�ونك بأ%بصارهم؛ أ%ي
لي'ص1يب'ونك بأ%عينهم فيز,يلونك عن مقامك الذي جعله ال لك، قرأ% أ%هل

الدينة لي.ز\ل1قونك، بفتح الياء، من ز.ل%ق}ت وسائر' القراء قرؤوها بضم
الياء؛ الفراء: ل%ي'ز\ل1قونك أ%ي ل%ي.ر\مون بك وي'زيلونك عن موضعك بأ%بصارهم،
كما تقول كاد ي.ص\ر.ع'ن شد_ة� نظرهه وهو بي>ن من كلم العرب كثي؛ قال

أ%بو إ,سحق: مذهب أ%هل اللغة ف مثل هذا أ%ن الكفار من شدة1 إ,ب\غاض1هم
لك وعداوتم يكادون بنظرهم إ,ليك نظر الب'غ.ضاء أ%ن يصرعوك؛ يقال: نظر

فلن إ,ل� نظراv كاد يأ}كلن وكاد ي.ص\ر.ع'ن، وقال القتيب: أ%راد أ%نم
ينظرون إ,ليك إ,ذا قرأ}ت القرآن نظراv شديداv بالبغضاء يكاد ي'س\ق1طك؛

وأ%نشد:
ي.تقار.ضون%، إ,ذا ال}ت.ق%و\ا ف م.و\ط1ن�،

نظراv ي'ز,يل� م.واط1ئ% ال4ق}دام,
وبعض الفسرين يذهب إ,ل أ%نم يصيبونك بأ%عينهم كما ي'ص1يب الغائن'

ال%ع1ي.؛ قال الفراء: وكانت العرب إ,ذا أ%راد أ%حدهم أ%ن ي.ع\تان% الال%
ي'وع ثلثاv ث يعر,ض لذلك الال، فقال: تال ما رأ%يت مالv أكثر. ول

أ%حسن. فيتساقط، فأ%رادوا برسول ال، صلى ال عليه وسلم، مثل ذلك
فقالوا: ما رأ%ينا مثل ح'ج.جه، ونظروا إ,ليه لي.ع1ينوه.

ورجل ز.ل1ق¬ وز'م.ل1ق¬ مثال ه'د.ب,د وز'مال1ق¬ وز'م_ل1ق¬، بتشديد
اليم: وهو الذي ي'ن\ز,ل قبل أ%ن يام1ع.؛ قال الق�لخ بن ح.ز\ن

ال1ن\ق%ري:إ,ن ال�ص.ي\ن. ز.ل1ق¬ وز'م_ل1ق\،
كذنب, الع.ق}رب, ش.و�ال غ%ل1ق\،

جاء4ت به عن\س¬ من الش_أ}م ت.ل1ق\



وقوله إ,ن الصي، صوابه إ,ن ال�ل%يد وهو ال�ل%يد الكلب؛ وف رجزه:
ي'د\ع.ى ال�ل%ي\د. وهو فينا الزeم_ل1ق\،

ل آم1ن¬ جل1يسه' ول أ%ن,ق\،
م'ج.و_ع' الب.ط}ن, ك1لبe ال�ل�ق\

التهذيب: والعرب تقول رجل ز.ل1ق¬ وز'م_ل1ق، وهو الش_ك�از الذي
،vي'ن\ز,ل إ,ذا حد�ث الرأ%ة من غي جاع، وأ%نشد الفراء هذا الرجز أ%يضا

والفعل منه ز.م\ل%ق. ز.م\ل%قة، وأ%نشد أ%بو عبيد هذا الرجز ف باب
ف�ع_ل1ل.ويقال للخفيف الطي�اش: ز'م_ل1ق وز'م\لوق وز'مال1ق¬.

والزeل�ي\ق'، بالضم والتشديد: ض.ر\ب¬ من ال%وخ أ%م\ل%س، يقال له
بالفارسية ش.ب\ت.ه\ ر.ن\ك.

@زمق: الز_م\ق: لغة ف الز_ب\ق,؛ زم.ق. ل1ح\ي.ته كز.ب.ق%ها.
@زمعلق: رجل ز.م.ع\ل%ق: سي�ء� ال�ل�ق.

@زملق: الزeم_ل1ق': الفيف الطائش؛ وأ%نشد:
إ,ن الزeب.ي\ر. ز.ل1ق¬ وز'م_ل1ق\

بتشديد اليم. والزeم_ل1ق من الرجال: الذي إ,ذا أ%راد امرأ%ة أ%نزل
قبل أ%ن يس_ها، وهو الزeمال1ق والسم الز_م\ل%قة. ال4زهري:

والز>ه\ل1ق' المار وهو الزeم_ل1ق، وقد ذكر عامة ذلك ف زلق. قال ال4زهري: سعت
بعض العرب يقول للغلم الن�ز> ال%ف1يف1 ز'م\لوق وز'مال1ق، ل يكاد

ي.ق}ب,ض' عليه م.ن طل%به لف9ت1ه ف ع.د\و,ه ور.و.غان,ه.
@زنق: الز>ناق': جبل تت حنك البعي ي'ج\ذ%ب به. والز>ناقة: حلقة تعل

ف ال�ل%يدة هناك تت النك ال4سفل، ث يعل فيها خيط يشد ف رأ}س
البغل ال%م'وح، ز.ن.قه ي.ز\ن'قه ز.ن\قاv؛ قال الشاعر:

vفإ,ن ي.ظ}ه.ر\ ح.د1يثك، ي'ؤ\ت. ع.د\وا
برأ}س1ك ف ز,ناق� أ%و ع1ران

الز>ناق' تت النك. وكل ر,باط تت النك ف اللد فهو ز,ناق¬، وما كان
ف ال4نف مث}قوباv فهو ع1ران؛ وبغل م.ز\نوق. وف حديث أ%ب هريرة: وإ,ن

جهنم ي'قاد' با م.ز\نوقة؛ ال%ز\نوق': الربوط بالز>ناق وهو حلقة توضع
تت حنك الدابة ث يعل فيها خيط يشد برأ}سه ينع با جاحه.

والز>ناق': الش>كال� أ%يضاv. وف حديث ماهد ف قوله تعال: ل4ح\ت.ن,ك%ن_
ذ�ر>ي_ت.ه إ,ل قليلv، قال: ش1ب\ه الز>ناق. وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه ذكر



ال%ز\نوق فقال: الائل شق©ه ل يذكر ال؛ قيل: أ%صله من الز_ن.قة1
وهو ميل ف ج,دار� ف س1ك�ة أ%و ع'ر\قوب واد{. وف حديث عثمان: م.ن\

ي.ش\ت.ر,ي هذه الز_ن.ق%ة% ف%ي.ز,يد.ها ف السجد؟ وز.ن.ق. الف%رس. ي.ز\ن,ق�ه
وي.ز\ن'قه: شك�له ف أ%ربعة. والز_ن.ق': موضع الز>ناق؛ ومنه قول

رؤبة:أ%و م'ق}ر.ع, من ر.ك}ض1ها دامي الز_ن.ق\،
كأ%نه م'س\ت.ن\ش1ق¬ من الش_ر.ق\،

ح.ر�اv من ال%ر\د.ل م.ك}روه الن_ش.ق\
م'ق}ر.ع: راف1ع رأ}سه. يقال: أ%ق}ر.ع\ت الدابة باللجام إ,ذا كب.ح\ته به

فرف%ع رأ}سه. ور.أ}ي¬ ز.ن,يق¬: م'ح\ك%م ر.ص1ي¬. وأ%مر ز.ن,يق: و.ث1يق.
ابن ال4عراب: الزeن'ق العقول� التام�ة.

ويقال: أ%ز\ن.ق. وز.ن.ق. وز.ن_ق. وز.ه.د. وأ%ز\ه.د. وزه_د. وقات.
.vأ%و بل vوق%و_ت. وأ%قات. وأ%ق}و.ت. كل©ه إ,ذا ضي�ق على عياله، فقرا

والز>ناق': ض.ر\ب¬ من ال�ل1ي� وهو ال1خ\نقة. وز.ن,يق: اسم رجل؛ قال
ال4خطل:

وم1ن\ د'ون,ه ي.خ\تاط� أ%و\س' بن' م'د\ل�،
وإ,ي�اه ي.خ\ش.ى طار,ق¬ وز.ن,يق'

والز_ن.قة�: الس>ك�ة الضي�قة. وال%ز\نوق': اسم فرس عامر بن الطفيل؛
وقال عامر بن الطفيل:

وقد ع.ل1م. ال%ز\نوق' أ%ن أ%ك�رeه،
على ج.م\ع1هم، ك%ر_ ال%ن,يح, ال�ش.ه_ر

والز_ن.قة: ميل ف جدار أ%و سكة أ%و ناحية دار أ%و ع'ر\قوب واد{، يكون
فيه التواء كال%د\خ.ل، واللتواء اسم لذلك بل فعل.

@زنبق: الز>ن\ب.ق': د'ه\ن' الياسي، وخص�صه ال4زهري بالعراق قال:
وأ%هل العراق يقولون لد'ه\ن الياسي دهن الز_ن\ب.ق؛ وأ%نشد ابن بري

لعمارة:ذو ن.م.ش� ل ي.د_ه1ن\ بالز_ن\ب.ق,
وقال ال4عشى:

له ما اش\ت.هى راح¬ عت1يق¬ وز.ن\ب.ق'
التهذيب: أ%بو عمرو الز_ن\ب.ق' الز_م_ارة. وقال أ%بو مالك:

الز_ن\ب.ق' ال1ز\مار؛ وأ%نشد للم.ع\لوط:
وح.ن_ت\ ب,قاع, الشأ}م,، حت كأ%ن_ما



ل4ص\وات1ها ف م.ن\ز,ل القوم ز.ن\ب.ق'
ابن ال4عراب: أ�م� ز.ن\ب.ق من ك�ن ال%م\ر، وهي الزر\قاء�

والق1ن\د1يد.
@زندق: الز>ن\د1يق': القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب، وهو بالفارسية:

ز.ن\د1 ك1ر.اي\، يقول بدوام بقاء الدهر. والز_ن\د.قة�: الض>يق'، وقيل:
الز>ن\د1يق' منه لنه ضي�ق على نفسه. التهذيب: الز>ن\د1يق' معروف،

وز.ن\د.ق%ت'ه أنه ل يؤمن بالخرة وو.ح\داني�ة الالق. وقال أحد بن يي: ليس
ز,ن\د1يق ول ف%ر\ز,ين من كلم العرب، ث قال؛ ولكن الب.ياذ1قة� هم

الر�ج�الة، قال: وليس ف كلم العرب ز,ن\د1يق، وإنا تقول العرب رجل ز.ن\د.ق
وز.ن\د.ق1ي� إذا كان شديد البخل، فإذا أرادت العرب معن ما تقوله العامة

قالوا: م'ل}ح1د ود.ه\ر,ي�، فإذا أرادوا معن الس>ن> قالوا: د'ه\ر,ي�،
قال: وقال سيبويه الاء ف ز.ناد1قة وف%راز,نة عوض من الياء ف ز,ن\د1يق

وف%ر\ز,ين، وأصله الز_ناد1يق. الوهري: الز>ن\د1يق' من الث�ن.و,ي_ة وهو
معرب، والمع الز_ناد1قة، وقد ت.ز.ن\د.ق.، والسم الز_ن\د.قة.

@زهق: زه.ق. الشيء� ي.ز\ه.ق' ز'هوقاv، فهو زاه1ق¬ وز.هوق¬: بط%ل وهل%ك
واض\م.ح.ل9. وف التنزيل: إن� الباطل كان ز.هوقاv. وزه.ق. الباطل� إذا
غ%ل%ب.ه الق�، وقد زاه.ق. القe الباطل%. وز.ه.ق الباط1ل� أي اض\م.ح.ل9،

وأز\ه.ق%ه ال. وقوله عز وجل: فإذا هو زاه1ق¬، أي باط1لD ذاه1ب¬. وز'هوق'
النفس,: ب'ط}لن'ها. وقال قتادة: وز.ه.ق. الباطل� يعن الشيطان،

وز.ه.ق%ت\ نفس'ه ت.ز\ه.ق' ز'ه'وقاv وز.ه1ق%ت، لغتان: خرجت. وف الديث: إن
النحر. ف ال%ل}ق والل�ب�ة وأق1رeوا ال4ن\ف�س. حت ت.ز\ه.ق. أي حت ترج

الروح من الذ�بيحة ول يبقى فيها حركة، ث تسلخ وتقطع. وقال تعال:
وت.ز\ه.ق أن\ف�س'هم وه'م\ كافرون؛ أي ت.خ\ر'ج. وف الديث: دون ال سبعون ألف

حجاب من نور وظ�لمة وما ت.س\م.ع نفس¬ م1ن\ ح1س> تلك الج'ب شيئاv إل
vبي أيدينا ي.ز\ه.ق' ز.ه\قا Dز,ه1ق%ت\ أي هلكت وماتت. وز.ه.ق. فلن

،�وز'هوقاv وان\ز.هق.، كلها: سبق وتقدم أمام اليل، وكذلك زه.ق الداب�ة
والنهزم ز.اهق¬. ابن السكيت: ز.ه.ق. الفرس' وذ%ه.ق%ت1 الراحلة ت.ز\ه.ق'

زهوقاv إذا س.ب.قت وتقد_مت، والمع ز'ه_ق. وز.ه.ق. م'خeه، فهو زاه1ق إذا
اك}ت.ن.ز.، وهو زاه1ق' ال�خ>. وف%ر.س¬ ز.ه.قى إذا تقد_م اليل؛

Yم1ن\ ز.ه.قى م1ز.ل vوأنشد:ع.لى ق%را



�والز_اه1ق' من الدواب>: الس_م1ي' ال�م1خe. وز.ه.ق%ت1 الداب_ة
والناقة� ت.ز\ه.ق' ز'هوقاv: انتهى م'خe ع.ظ}م1ها واك}ت.ن.ز. ق%ص.ب'ها.

وز.ه1ق%ت\ عظامه وأز\ه.ق%ت\: س.م1نت؛ قال:
وأز\ه.ق%ت\ ع1ظام'ه وأخ\ل%صا

وقيل: الزاه1ق والز_ه1ق' الذي ليس فوق س1م.نه1 س.م.ن¬، وقيل: الزاه1ق'
ال�ن\قي وليس ب,م'ت.ناهي الس>م.ن، وقيل: هو الشديد ال�زال الذي ت.ج,د
ز'هومة% غ�ثوثة1 لمه1، وقيل: هو الرقيق ال�خ�. ال4زهري: الزاه1ق الذي

اك}ت.ن.ز. لم'ه وم'خeه. ال4زهري: الزاه1ق' من ال4ضداد، يقال الالك
زاهق¬، والسم1ي' من الدواب� زاهق؛ قال الشاعر:

القائد' اليل, م.ن\ك�وباv دواب,ر'ها،
منها الش_ن'ون� ومنها الزاه1ق' الز_ه1م'

وقال بعضهم: الزاه1ق الس_مي' والز_ه1م' أس.ن' منه. والزeهومة� ف
vاللحم: كراهية رائحت1ه من غي تغيي ول ن.ت\ن�. وز.ه.ق. العظم' ز'هوقا

إذا اك}ت.ن.ز. م'خeه. وز.ه.ق. ال�خe إذا اك}ت.ن.ز.، فهو زاه1ق؛ عن
يعقوب؛ وأما قول عثمان بن طارق 

(* قوله «عثمان بن طارق» ف هامش الصل هنا
وفما يأت قريباv ما نصه صوابه: عمارة بن طارق اهـ. وكذلك نسبه ف الصحاح

لعمارة ف مادة مسد).
وم.س.د{ أم1ر_ م1ن\ أيان,ق,،

لسن بأن\ياب� ول ح.قائ1ق,،
ول ض1عاف{ م'خeه'ن_ زاه1ق'

فإن� الفراء يقول: هو مرفوع¬ والشعر م'ك}ف%أD، يقول: بل م'خeهن_
م'كت.ن,ز¬، رف%ع.ه على البتداء، قال: ول يوز أن يريد ول ض1عاف{ زاهق�

م'خeهن_ كما ل يوز أن تقول مررت برجل أبوه قائم� بالفض,؛ قال ابن بري:
يريد أنه ل يوز لك أن ترفع م'خ_هن بزاه1ق فت'قدم الفاعل على فعله،

وعلى أنه قد جاء ذلك عن الكوفيي، من ذلك قراءة من قرأ: ون.خ\ل� ط%ل}ع'ها
ه.ض1يم�؛ وقول الز_ب_اء3:

ما للج,مال مشي'ها و.ئ1يدا؟
وقول امرئ القيس:

ف%ق1ل} ف م.ق1يل� ن.ح\س'ه م'ت.غ.ي>ب,



وقيل: الزاه1ق ههنا بعن الذاهب كأنه قال: ول ض1عاف{ م'خeهن�، ث
ر.د_ الزاه1ق على الض>عاف؛ والذي وقع ف شعر عثمان:

ع1يس¬ ع1تاق¬ ذات' م'خ¼ زاه1ق,
والذي أنشده أبو زيد:
لقد ت.ع.ل�لت على أيان,ق,

ص'ه\ب�، قليلت1 الق�راد1 الل9ز,ق,،
وذات1 أل}ياط{ وم'خ¼ زاه1ق,

وبئر¬ زهوق¬ وزاه1ق¬: بعيدة� الق%ع\ر,، وكذلك ف%جe الب.ل ال�ش\ر,ف'؛
وقال أبو ذؤيب يصف م'ش\تار العسل:

وأش\ع.ث% مال�ه ف%ض.لت' ثو\ل�
على أركان م.ه\لك%ة{ ز.ه'وق,

قال ابن بري: قوله وأشعث مفوض¬ بواو ر'ب_، والبيت أول القصيدة، وجواب'
رب_ فيما بعده وهو قوله:
تأب_ط% خاف%ةv فيها مساب¬،

فأض\حى يق}تري م.س.داv ب,ش1يق,
والث�و\ل�: جاعة النحل، وكذلك ال%فازة النائية ال%ه\واة1.

والز_ه\ق' والز_ه.ق': الو.ه\دة� وربا وقعت فيها الدواب فهلكت. يقال: أز\ه.ق%ت
أيديها ف ال�ف%ر؛ وقال رؤبة:
ت.كاد' أيديها ت.هاوى ف الز_ه.ق\

:vوأنشد أيضا
كأن� أيديهن_ ت.ه\وي ف الز_ه.ق\،

أي\دي ج.وار� يت.عاط%ي\ن. الو.ر.ق\
:�وقيل: معن الز_ه.ق التقدم' ف هذا البيت. وان\ز.ه.ق%ت1 الدابة

ترد_ت\. ورجل م.ز\هوق¬: مضي_ق عليه. والقوم' ز'هاق' مائة وز,هاق مائة أي هم
قريب¬ من ذلك ف التقدير، كقولم ز'هاء� مائة وز,هاء� مائة. وقال
الؤر�ج: ال�ز\ه1ق' القات1ل، وال�ز\ه.ق' القتول. وز.ه.ق. السهم' أي جاوز

ال%د.ف؛ وأز\ه.ق%ه صاحب'ه. وف حديث عبد الرحن بن عوف أنه تكلم يوم
الشeورى فقال: إن جاب,ياv خي¬ من زاه1ق�؛ فالزاه1ق' من السهام: الذي وق%ع

وراء4 ال%د.ف دون الصابة ول ي'صيب، والاب: الذي وق%ع دون ال%د.ف ث
زح.ف. إل ال%د.ف فأصابه، فأخب أن� الضعيف الذي ي'صيب الق خي¬ من



.vالقوي� الذي ل ي'صيبه، وض.ر.ب. الزاهق والاب من الس>هام لما مثل
وأز\ه.ق}ت' الناء: ق%لبت'ه. ورأيت' فلناv م'ز\ه1قاv أي م'غ1ذ9اv ف س.ي,ه1.

وفرس¬ ذات' أزاهيق. أي ذات' ج.ر\ي� سريع�. قال أبو عبيد ف الصن_ف:
وليس ف شيء منه ز.ه1ق.، بالكسر، وحكى بعضهم ز.ه1ق%ت نفسه، بالكسر،

ت.ز\ه.ق' ز'هوقاv لغة ف ز.ه.ق%ت. قال ابن بري: قال الروي ز.ه1ق%ت نفس'ه،
بالكسر، وقال ابن الق�وط1ي�ة: زه1قت نفس'ه، بالكسر، والفتح لغة. وفلن ز.ه1ق¬

أي ن.ز,ق¬. والز_ه.ق': ال�ط}مئن من ال4رض. وأزهق%ت الدابة� الس_ر\ج.
إذا قد_مته وألقت\ه على ع'ن'قها، ويقال بالراء؛ قال الراجز:

أخاف أن ت'ز\ه1ق%ه أو ي.ن\زر,ق\
قال الوهري: أنشد.نيه أبو الغوث بالزاي. وانزهق%ت1 الدابة� أي ط%ف%رت

من الضر\ب أو الن>فار,.
والزeه\ل�وق'، بزيادة اللم: الس_مي'. قال ال4صمعي ف إناث ح'مر'

الو.ح\ش, إذا استوت م'تون'ها من الشحم قيل ح'م'ر زهال1ق'. قال ابن بري:
يقال الز_هال1ق' واحدها ز,ه\ل1ق وهو ال4م\ل%س؛ قال ع'مارة:

م1ث}ل م'تون ال�م'ر الز_هال1ق
أبو عبيد: جاءت اليل أزاه1ق. وأزاهيق.، وهي جاعات ف ت.ف}ر,قة.
@زهزق: الز_ه\ز.ق%ة�: شد_ة� الضح1ك، والز_ه\ز.ق%ة كالق%ه\ق%هة؛ وأنشد

ابن بري:
وإن} ن.أ%ت\ ع.ن>ي. ل تز.ه\ز,ق,

أي ل تضح.ك. وأه\ز.ق. فلن ف الضحك وز.ه\ز.ق وأن\ز.ق. وك%و\ك%ب. إذا
.vود.ه\د.ق. د.ه\دقة vأكثر منه. وف النوادر: ز.ه\ز.ق. ف ضحكه ز.ه\ز.قة

والز_ه\زقة�: ت.ر\قيص' ال�م� الصب_، والز>ه\زاق': اسم ذلك الفعل.
والز_ه\ز.قة: كلم ل يفهم مثل ال%ي\ن.م.ه؛ عن ابن خالويه.

@زهلق: ز.ه\ل%ق الشيء4: مل�سه.
وحار ز,ه\ل%ق: أم\ل%س' الت. ال4صمعي: يقال للح'م'ر إذا استوت متونا

من الشحم ح'م'ر ز.هال1ق. غيه: ص.فاv ز,ه\ل1ق أملس؛ وأنشد:
ف ز,ه\ل1ق� ز.ل1ق� م1ن\ ف%و\ق أطوار,

والز>ه\ل1ق: المار' ال1م\لج، وهو أيضاv المار السمي الستوي الظهر
من الش_حم، وكذلك الز>ه\ل1قي�، ول يص�ه اللحيان بال1ملج ول
بغيه، قال: وهو الزeم_ل1ق. ابن ال4عراب: الز>ه\ل1ق المار الفيف.



التهذيب: ف النوادر زهل%ج. له الديث وز.ه\ل%قه وز.ه\م.ج.ه؛ الثعالب:
الز_هل%قة ف المر مثل ال%م\لجة ف الفرس. وقال القزاز: يقال للح1مار
ال1م\لج ز,ه\ل1ق. والز>ه\ل1ق: موضع النار من الف%تيل. والز>ه\ليق': السراج

ف القنديل. الليث: الز>ه\ل1ق الس>راج ما دام ف القنديل، وكذلك
الن>ب\راس والق1راط�؛ وأنشد:

ز,ه\ل1ق¬ لح. م'س\ر.ج
قال: شب_ه ب.ياض الث9ور بضياء السراج ليس بالذي عليه س.ر\ج. ابن

ال4عراب: الق1راط الس>راج وهو ال1ز\ل1ق، الاء قبل الزاي؛ وقال غيه: هو
الز>ه\ل1ق. الليث: الز>ه\ل1ق1يe من الرجال الذي إذا أراد امرأة أنزل قبل

أن يس�ها، وهو الزeم_ل1ق، قال: ونو ذلك قال أبو عمرو.
والز>ه\ل1قي�: فحل ينسب إليه ك1رام اليل؛ وأنشد:

فما ي.ن أو\لد' ز,ه\ل1ق1ي�،
بنات' ذي الط�و\ق, وأع\و.ج,ي�،
ي.ش\ج'ج\ن بالليل على الو.ن,ي�

@زهق: الز_ه\م.ق%ة: ن.ت\ن الع1ر\ض، وقيل: هو خ'بث الريح عامة، وقيل: أي
خ.بيث�ها م'ن\ت1ن'ها. ال4زهري: الز_ه\م.قة الزeهومة السي>ئة تدها

من اللحم الغ.ثY ونو ذلك؛ الليث: وهي الن_مسة، وقيل: الز_ه\م.قة
الن_ت\ن'. ويقال: امرأة م'ز.ه\م1قة أي م'ن\ت1نة؛ قال الراجز:

يا ر,ي_ها إذا عل%ت\ن ز.ه\م.قه،
كأن_ن جان ك1ناب الب.ر\و.قه\

أبو زيد: ص.ئ1ك. الرجل� إذا فاح.ت\ منه ريح م'ن\ت1نة عن ع.ر.ق�، وهي
الز_ه\م.قة، فهي على هذا الصeنان، ويشهد بصحته الرجز التقدم.
@زوق: الز_او'وق: الز>ئ}ب.ق؛ قال ابن الظفر: أهل الدينة يسمون

الز>ئ}ب.ق الز_اووق، ويدخل الز>ئب.ق ف التصاوير، ولذلك قالوا لكل م'ز.ي_ن�
م'ز.و_ق؛ الوهري: قد يقع ف الت_زاو,يق لنه ي'ج\ع.ل مع الذهب على

الديدة، ث ي'د\خ.ل ف النار فيذهب منه الز>ئب.ق ويبقى الذهب، ث قيل لكل
م'ن.ق�ش م'زو_ق وإن ل يكن فيه الز>ئب.ق. وال�ز.و_ق: الزي_ن به

ث كثر حت سي كل م'ز.ي_ن� بشيء م'ز.و_قاv. وكلم م'ز.و_ق: م'ح.س_ن؛
عن كراع. وف الديث: ليس ل ولنب� أن يدخل بيتاv م'ز.و_قاv أي

م'ز.ي_ناv؛ قيل: أصله من الزاو'وق وهو الز>ئب.ق. وف الديث: أنه قال لبن



عمر: إذا رأيت. ق�ر.يشاv قد ه.د.موا البيت ث ب.ن.و\ه فز.و_قوه فإن
اس\ت.طع\ت. أن توت فم'ت\؛ ك%ر,ه. ت.ز\و,يق. الساجد لا فيه من الترغيب ف

الدنيا وزينتها أو لش.غ\ل1ها الصلي، وجع الزاووق ز.و.ق؛ قال ابن بري وأنشد
القزاز:

قد حص_ل ال%د_ م1ن_ا كل© م'ؤت.ش1ب�،
كما ي'ح.ص>ل� ما ف الت>ب\رة الز_و.ق'

والت>ب\رة: تراب يرج منه الت>ب\ر. وز.و_ق}ت' الكلم. والكتاب. إذا
حس_ن\ته وقو_م\ته. أبو زيد: يقال هذا كتاب م'ز.و_ر¬ م'ز.و_ق، وهو

ال�ق%و_م تقوياv؛ وقد ز.و_ر فلن كتابه وزو_ق%ه إذا قو_مه
تقوياv.ويقال: فلن أثقل من الزاووق. وف حديث هشام ابن عروة أنه قال لرجل: أنت

أث}قل� من الزاووق، يعن الز>ئب.ق، كذا ي'سم�يه أهل الدينة. ود1ر\هم
م'ز.و_ق وم'ز.أبعق بعن واحد.

أبو عمرو: الز_و.قة� نق�اشو س.م�ان1 الر_واف1د، والس_م�ان:
�ت.زاو,يق' السeقوف، وف نسخة: الز_و.قة� الذين ي'ز.و>قون الس�قوف والط�و.قة

الط©يور والغ.و.قة الغربان والق%و.قة� الدeيوك والوقة اللكى. وروي عن
حسان ابن عطية قال: أب\صر أبو الد_ر\داء قد ز'و>ق ابنه، فقال:

زو>قوهم ما شئتم فذاك أغ}وى لم.
@زيق: ت.ز.ي_ق%ت الرأة� ت.زيeقاv وتز.ي_غ.ت تز.يeغاv إذا تزينت

وتلبست واكتحلت. وز,يق' الشيطان1: ل�عاب' الشمس؛ قال أبو منصور: هذا تصحيف
والصواب ر,يق' الشمس، بالراء، ومعناه لعاب الشمس، قال: هكذا حفظته عن

العرب؛ قال الراجز:
وذاب. للش_م\س, ل�عاب¬ فنز.ل}

والز>يق': ز,يق' ال%ي\ب الكفوف. والز>يق': ما ك�ف_ من جانب اليب.
وز,يق' الق%ميص: ما أحاط بالع'ن'ق. وز,يق¬: ابن ب.س\طام بن قيس من

ش.يبان. وز,يق¬: اسم فارسي معرب؛ قال:
يا ز,يق' و.ي\ح.ك م.ن\ أن\ك%ح\ت يا ز,يق'؟

@زحك: بن سيده: ز.ح.ك ز.ح\كاv كز.ح.ف؛ عن كراع. قال الزهري: ز.ح.ك فلن
عن وز.ح.ل إذا ت.ن.ح_ى؛ قال رؤبة:

كأ%ن_ه، إذ} عاد. فيها وز.ح.ك،
ح'م_ى ق%ط1يف1 الط9، أ%و ح'م_ى ف%د.ك\



كأنه يعن ال%م_ إذ عاد إل9 أ%و ز.ح.ك. أ%ي تنحى عن. وز.ح.ك
بالكان: أ%قام؛ عن ابن العراب. والز_ح\ك: الدنو. وت.ز.اح.ك. القوم':

تدان.و\ا، وقيل تباعدوا، كأ%نه ضد. وأ%ز\ح.ف. الرجل وأ%ز\ح.ك. إذا أعيت دابته.
الوهري: ز.ح.ك بعيه أي أ%عيا؛ ومنه قول كثي:

وهل ت.ر.ي.ن>ي بعد أ%ن ت'ن\ز.ع. الب'ر.ى،
وقد أ�ب\ن. أ%ن\ض.اءé، وه'ن_ ز.و.اح1ك'؟

:vوقوله أيضا
ف%أ�ب\ن.، وما منهن� من ذات1 ن.ج\دة{،
ولو ب.ل%غ.ت\ إل9 ت'ر.ى وهي ز.اح1ك'

@زحلك: الزeح\ل�وكة: ال%ز.ل�ة� كالز'ح\ل�وقة. والت_ز.ح\ل�ك:
كالت_ز.ح\ل�ق,، وهي الز_ح.اليك'، والز_حاليق' والز_ح.اليف والز_حاليل

واحدة.
@زحك: الزeح\م'وك: الك%ش'وث%ا، وجعه ز.حام1يك.

@زرنك: الزeر\ن'وك: الشبة الت يقبض عليها الطاحن إذا أ%دار الر_حى؛
وأ%نشد:

وكأ%ن9 ر'م\ح.ك.، إذ طعنت. به الع1د.ى،
ز'ر\ن'وك' خاد1مة{ ت.سو'ق ح1مارا

@زعك: ال4ز\ع.ك1ي�: القصي اللئيم؛ قال ذو الرمة:
على كل ك%ه\ل� أ%ز\ع.ك1ي�ç ويافع�،
من الل©ؤ\م,، سر\بالD جديد' الب.ن.ائق

وقيل: هو ال�س3ن�، وقيل: هو الضاوي. ورجل ز'ع\ك�وك: قصي متمع اللق.
والزeع\كوك من البل: الس_مي، والمع ز.ع.اك1يك؛ قال الشاعر:

ز.ع.اك1يك، ل إن} ي.ع\ج.ل�ون لص.ن\عة{،
�إذا ع.ل1ق%ت\هم بالق�ن,ي� ال%بائل

وز.ع.اكك أ%يضاv؛ وأ%نشد الق%ن.ان©:
تس\ت.ن� أ%ولد¬ لا ز.عاك1ك'

@زكك: ال%ش\ي' الز_ك1يك': ال�ق%ر\م.ط�. ز.ك_ الرجل ي.ز'ك� 
(* قوله

«زك الرجل يزك» كذا بضبط الصل بضم عي الضارع، وف القاموس مضبوط بكسرها
على القياس ف اللزم الضاعف.) ز.ك9اv وز.ك%كاv وز.ك1يكاv: مر_ يقارب



خطوه من ضعف، وكذلك الفرخ؛ قال عمر بن ل%جإ:
فهو ي.ز'ك� دائم الت_ز.غ©م,،

مثل ز.ك1يك1 الناهض ال�ح.م>م
والت_ز.غ©م: التغضب. وز.ك}ز.ك: ك%زك_، وقيل: الز_ك}ز.كة أ%ن يقارب

الرجل خطوه مع تريك السد. أ%بو عمرو: الز_كيك' مشي الفراخ. والز_و\ك':
مشي الغراب. ال4صمعي: الز_ك1يك' أ%ن يقارب الطو ويسرع الرفع والوضع.

ويقال: ز.ك�ت الدeر_اج.ة� كما يقال زاف%ت المامة�. أ%بو زيد:
vوز.اك ي.ز'وك ز.ي\كا vووز\و.ز. و.ز\و.ز.ة vز.ك}ز.ك. ز.ك}ز.كة وز.و\ز.ى ز.و\ز.اة

كله مشى متقارب الطر مع حركة السد. وز�كe الفاختة: فرخ'ها. والز_ك�:
الهزول؛ قال منظور بن م.ر\ث%د{ السدي:

يا ح.ب_ذ%ا جاريةD من ع.ك>
ت'ع.قYد ال1ر\ط على م1د.ك>

مثل, كث1يب الرمل غي ز.ك>،
كأ%ن بي ف%كYها والف%ك�

ف%أ}رة م1س\ك{ ذبت ف س'ك�
ابن العراب: ز'ك_ إذا ه.ر,م، وز'ك_ إذا ضعف من مرض. ويقال: أ%خذ

فلن ز,ك�ت.ه' أ%ي س1لحه، وقد تز.ك�ك. ت.ز.ك©كاv إذا أ�خذ ع'د_ت.ه'.
وف النوادر: رجل م'ض1د� وم'ز,ك� وم'غ1د� أي غضبان. وفلن م1ز.ك� وز.اك�

وم1ش.ك�، وهو ف ز,ك�ت1ه1 وش1ك�ت1ه1 أي ف س1لحه. ورجل ز'ك%از,ك¬ أي
د.م1يم قليل.

@زمك: الز_م.ك': إدخال الشيء بعضه ف بعض.
والز_م1ك�ى والز_م1ج_ى: أ%صل ذ%ن.ب الطائر، وقيل: هو منبته، وقيل:

هو ذنبه كله، يد� ويقصر. وقال الليث: سي الذ�ن.ب' نفسه إذا ق�ص�
ز,م1ك9ى.

والز_م.ك%ة�: السريع الغضب. وقد أز\م.أ%ك� فلن ي.ز\م.ئ1ك� إذا اشتد_
غضبه، وقيل: ال�زم.ئ1ك\ الغضبان� كان سريع الغضب أ%و ب.طيئه. واز\م.أ%ك�

الشيء: لغة ف اص\م.أ%ك�. ابن العراب:
ز.م.ك}ت' القر\بة وز.م.ج\تها إذا ملgتا.

@زنك: الز_ن.كتان1 من الك%ت.د: ز.ن.م.ت.ان1 خارجتا الطراف عن طرفها،
وأ%صلها ثابتان ف أ%على الك%ت.د وها زائدتاها. والز_و.ن_ك' من



الرجال: القصي اللحيم ال%ي_اك ف م1ش\ي.ته. وقال ابن العراب: هو الختال
ف م1ش\يته الرافع نفسه فوق قدرها، الناظر ف ع1ط}ف%ي\ه الرائي أن عنده

خياv وليس عنده ذلك؛ وأ%نشد:
ت.ر\ك. النساء العاج,ز. الز_و.ن_كا

ورجل ز.و.ن_ك¬ إذا كان غليظاv إل الق1ص.ر ما هو؛ قال منظور
الدeب.ي\ري:

وبعل�ها ز.و.ن_ك ز.و.ن\ز.ى،
ي.خ\ض1ف'، إ,ن ف�ز>ع.، بالض_ب.غ\ط%ى

ويروى: ب.ل} ز.و\ج'ها. ويروى: ز.و.ن\ز.ك¬ وز.و.ن_ك، ويروى: ز.و.ن\كى
وز.و.ن\ز.ى، وي.خ\ض1ف' وي.ف}ر.ق'، ويروى: بالض_ب.غ\ط%ى أ%يضاv، بالغي

êوالعي، كل
يروى ف هذا البيت باختلف هذه اللفاظ على اختلف الروايات. ابن

العراب: الز_و.ن_ز.�ى ذو الب_ه.ة1 والك1ب\ر. الوهري: والز_و.ن_ك'
القصي الدميم، وربا قالوا الز_و.ن\ز.ك'؛ قالت امرأ%ة ترثي زوجها:

ول%س\ت. بو.ك}و.اك{ ول بز.و.ن_ك{،
م.ك%ان.ك. حت ي.ب\ع.ث% اللق. باعث�ه\

ويروى: ول بزو.ن\ز.ك{. ابن بري: قال الزeب.ي\د1ي ز.و.ن_ك وزنه
،vوز.و.ك%انا vفقال: ز.اك. ي.ز'وك ز.و\كا vوصر_ف له يعقوب فعل ،Dف%ع.ن_ل

قال: وحكى ابن السكيت الز_و\ك مشية الغراب؛ قال حسان بن ثابت:
أ%ج\م.ع\ت' أ%نك أنت الم' من م.ش.ى

ف ف�ح\ش, زانية{، وز.و\ك1 غ�راب,
ومنه ز.و.ن_ك¬

وهو القصي؛ قال ابن بري: ووزنه عنده ف%ع.ن_لD؛ قال الزبيدي: لنه جعله
من زاك يزوك إذا قارب خ.ط}و.ه وح.ر_ك جسد.ه، قال: فعلى هذا كان ينبغي

أن يذكره الوهري ف فصل زوك ل فصل زنك، قال: ول يوز أن يكون وزنه
فع.ل�لv ل4نه ل يكون الواو أ%صلv ف بنات ال4ربعة فلم يبق إل

ف%ع.ن_لD، ويقو�ي قول الوهري إنه من زنك قولم ز.و.ن\ز.ك¬ لغة أخرى على
ف%و.ع\ل%ل� مثل ك%و.أل%ل�، فالنون على هذا أ%صل والواو زائدة، فوزن ز.و.ن_ك على

هذا فوع_لD، ويقو�ي قول ابن السكيت قولم ز.و.ن\ك%ى لغة ثالثة، ووزنا
ف%ع.ن\لى،وقال أ%بو علي: ز.و.ن_ك ف%و.ن\ع.ل، الواو زائدة لنا ل تكون



،vأ%يضا Dزائدة ف بنات الربعة، قال: وأ%ما الز_و.ن\ز.ك' فهو ف%و.ن\ع.ل
وهو من باب كوك%ب�، قال: وقال ابن جن سألت أبا علي� عن ز.و.ن_ك{

فاستقر� المر فيما بيننا جيعاv أن الواو فيه زائدة، ووزنه ف%و.ع_لD ل
ف%و.ن\ع.ل، قلت له: فإن أ%با زيد قد ذكر عقيب هذا الرف من كتابه الغرائب

ز.اك. يز'وك' ز.و\كاv وهذا يدل على أن الواو أ%صلية، فقال: هذا تفسي العن
من غي اللفظ، والنون مضاعفة حشو فل تكون زائدة، فقلت: قد حكى ثعلب,

شن\ق%م�، وقال: هو من ش.ق%م، فقال هذا ضعيف، قال: وهذا أيضاv يقو�ي قول
الوهري إن الز_و.ن_ك. من فصل ز.ن.ك.، وأما الز_و.ن\زك فقد تقدم قول أب

علي� فيه إن وزنه ف%و.ن\ع.لD، وهو من باب ك%و\ك%ب�، فيكون على هذا
اشتقاقه من ززنك على حد� ككب. وقال ابن جن: ز.و.ن\ز.ك ف%و.ن\ع.لD، ول يوز أن

تعل الواو أصلv والزاي مكررة لنه يصي ف%ع.ن\ف%لv، وهذا ما ليس له
نظي، وأيضاv فإنه من باب ددن ما تضاعفت الفاء والعي من مكان واحد فثبت

أنه ف%و.ن\ع.ل والنون زائدة لنا ثالثة ساكنة فيما زاد عد�ته على أربعة
ك%ش.رن\ب.ث1 وح.ر.ن\فش�، والواو زائدة لنا ل تكون أصلv ف بنات

الربعة، فعلى قوله وقول أب علي ينبغي أن يذكره الوهري ف فصل ززك.
@زهك: الز_ه\ك' مثل الس_ه\ك: وهو ال%شe بي حجرين. وز.ه.ك%ت\ه الريح'

ت.ز\ه.ك�ه: ك%س.هك%ت\ه، والسي أ%على.
@زوك: الز_و\ك': مشي الغراب، وهو ال%ط}و' التقارب ف تر�ك جسد

النسان الاشي. وز.اك. ف مش\يت1ه ي.ز'وك' ز.و\كاv وز.و.كاناv: ح.ر_ك.
م.نك1ب.ي\ه1 وال}ي.ت.ي\ه وف%ر�ج بي رجليه؛ قال:

أ%ج\م.ع\ت' أنك أنت الم' من م.ش.ى
ف ز.و\ك1 فاسية، وز.ه\و, غ�راب,

وز.اك. ي.ز'وك' ز.و\كاv وز.و.كاناv: تبختر واختال، وهو الز_و.ن_ك'.
والز_و\ك': م1ش\ي.ةD ف تقارب وف%ح.ج�؛ وأ%نشد:

رأيت' رجالv حي ي.م\ش'ون% فح_ج'وا
�وز.اك�وا، وما كانوا ي.ز'وك�ون% من قبل

وقد تقدم ما ذكره ابن بري وغيه من قول ابن السكيت وغيه ف الز�و\ك ف
زنك فل حاجة لعادته. والز_و.ن_ك': القصي لنه ي.ز'وك' ف م1ش\يته،
.Dوقيل: إنه رباعي�. قال ابن جن: ز.اك. ي.ز'وك' يدل على أ%نه ف%ع.ن_ل

قال الفراء: رأ%يتها م'وزكة وقد أ%و\ز.ك%ت\ وهو مشي قبيح من مشي القصية؛



وأ%نشد النذري لب حرام:
ت.ز.او.ك. م'ض\ط%ب,يء# آر,م¬،
إذا ائ}ت.ب_ه ال3دe ل ي.ف}ط%ؤ'ه\

ابن السكيت: الت_زاو'ك' الستحياء، وال�ض\ط%بئ الست.ح1ي، آرم:
م'واص1ل، ائتبه: تيأ له، ل يفطؤه: ل ي.ق}ه.ر'ه.

@زوزك: ز.و\ز.ك%ت1 الرأة�: حر.�كت أ%ل}يت.يها وجنبيها إذا مشت.
والز_و\ز.ك': القصي ال%ي_اك ف م1ش\ي.ت1ه؛ قال:

وزو\ج'ها ز.و.ن\ز.ك¬ ز.و.ن\ز.ى
قال ابن جن: هو ف%و.ن\ع.ل.

@زيك: زاك ي.ز,يك' ز.ي\كاv: تبختر واختال.
@زأل: التهذيب ف ترجة ضنأ%: قال الشاعر:

ت.ز.اء4ل% م'ض\ط%ن,ئD آر,م¬،
إ,ذا ائ}ت.ب_ه ال3دe ل ي.ف}ط%ؤ'ه

قال: الت_زاؤ'ل الستحياء.
@زأجل: الفراء: الز>ئ}ج,يل الضعيف البدن، مهموز، وهو الزeؤ.اج,ل، ويقال
الز>ن\ج,يل، بالنون؛ قال ابن بري: وكذلك قال ال�موي بالنون، وهو الذي

يتاره علي� بن حزة؛ قال أ%بو عبيد: والذي قاله الفراء هو الفوظ
عندنا؛ قال الراجز:

ل%م_ا رأ%ت ز'و.ي\ج.ها ز,ئ}ج,يل،
ط%ف%ي\ش.أ% ل ي.م\لك الف%ص1يل،

قالت له مقالة تفصيل:
ليتك كنت ح.ي\ضةv ت.م\ص1يل

أ%ي ي.م\ص'ل د.م'ها وي.ق}ط�ر، والط�ف%ي\ش.أ� الضعيف. قال الوهري: ولست
أ%رويه وإ,نا نقلته من كتاب. قال ابن بري: العروف ط%ف%ن\ش.أ، بالنون،

وقال ابن خالويه: الط�ف%ن\ش.أ� الر>خ\و الف%س\ل، والز_أ}ج.ل، بفتح
اليم، يهمز ول يهمز ماء الفحل، وسنذكره ف زجل.

@زبل: الز_ب\ل، بالكسر: الس>ر\ق1ي وما أ%شبهه، وحكى اللحيان: أ%خذوا
ز.ب.لتم. قال ابن سيده: فل أ%دري أ%ي� شيء جع. وف الديث: أ%ن

امرأ%ة ن.ش.ز.ت على زوجها ف%ح.بسها ف بيت الز>ب\ل؛ هو بالكسر الس>ر\ج,ي،
وبالفتح مصدر ز.ب.ل}ت ال4رض إ,ذا أ%صلحتها بالز>ب\ل. وز.ب.ل ال4رض.



والزرع. ي.ز\ب,له ز.ب\لv: س.م_د.ه. وال%ز\ب.لة وال�ز\ب'لة، بالفتح
والضم: م'ل}قاه. والز>بال، بالكسر: ما ت.ح\م1ل الن_م\لة بفيها، وما أ%صاب

:v؛ قال ابن مقبل يصف ف%ح\لvأ%ي شيئا vوز'ب.ال vمنه ز,بال
ك%ري الن>جار ح.م.ى ظ%ه\ر.ه'،

فلم ي'ر\ت.زأ} بركوب ز,ب.ال
وما أ%غ}ن.ى عنه ز.ب.لة أ%ي ز,بالv. وما ف الس>ق%اء وال3ناء والبئر

ز'ب.الة أ%ي شيء، وبا س'م>يت ز'ب.الة: منزلة من مناهل طريق مكة.
والز_ب,يل والز>ن\ب,يل: ال1راب، وقيل الو,عاء ي'ح\مل فيه، فإ,ذا

ج.م.عوا قالوا ز.نابيل، وقيل: الز>ن\ب,يل خطأ وإ,نا هو ز.ب,يل، وجعه ز'ب'ل
وز'ب\لن.

والز_أ}ب.ل: القصي؛ قال:
ح.ز.ن\ب.ل ال1ض\ن.ي\ن ف%د\م ز.أ}ب.ل

والز_ب,يل: الق�ف�ة، والمع ز'ب'ل. الوهري: الز_ب,يل معروف فإ,ذا
كس.رته شد_دت فقلت ز,ب>يل أ%و ز,ن\ب,يل، ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ليل،

بالفتح. وز.ب.ل}ت الشيء4 واز\د.ب.ل}ته: احتملته، وكذلك ز.م.ل}ته
واز\د.م.ل}ته.

والزeب\لة: الل©قمة. والزeب\لة: الن_ي\لة 
(* قوله «والزبلة النيلة»

كذا ف الصل، ورمز له بعلمة التوقف، وف ترجة نيل من القاموس: وما
.(vونيلة أي شيئا vأصاب نيل

وز'ب\لن وز'ب.الة: موضع. وز'ب.الة بن تيم: أ%خو عمرو بن تيم؛ قال ابن
ال4عراب: لم ع.د.د¬ وليسوا بكثي؛ قال أ%بو ذؤيب:

ل تأ}م.ن.ن_ ز'ب.ال1يìا بذ1م_ت1ه،
إ,ذا ت.ق%ن_ع ثوب. الغ.د\ر وأ}ت.زرا

@زجل: الز_ج\ل: الر_م\ي بالشيء تأ}خذه بيدك فت.ر\م1ي به. ز.ج.ل% الشيء4
ي.ز\ج'له وز.ج.ل% به ز.ج\لv: رماه ود.ف%عه. وز.ج.ل}ت به: ر.م.يت؛ قال:

ب,ت\ن.ا وباتت ر,ياح' الغ.و\ر, ت.ز\ج'له،
حت إ,ذا ه.م_ أ�وله بإ,ناد

والصدر عن ثعلب. يقال: ل%ع.ن ال أ�مìا ز.ج.ل%ت به. وزج.ل%ت الناقة
با ف بطنها ز.ج\لv: رمت به كز.ح.ر.ت\ به ز.ح\راv، وهو مذكور ف موضعه.



وز.ج.ل%ت به ز.ج\لv: د.ف%ع.ته. وف حديث عبد ال ابن س.لم: فأ%خ.ذ%
بيدي فز.ج.ل ب أ%ي رمان ود.ف%ع ب.

والز_اج.ل، بفتح اليم ي'ه\مز ول يهمز: ماء الفحل. وقد ز.ج.ل الاء4
ف ر.ح1م1ها ي.ز\ج'له ز.ج\لv، وخ.ص_ أ%بو عبيدة به م.ن,ي_ الظ�ليم؛

وأ%نشد لبن أ%حر:
وما ب.ي\ضات' ذي ل1ب.د{ ه1ج.ف¼،

س'ق1ي. بزاج.ل� حت ر.و,ينا
قال ال4زهري: سعتها بفتح اليم بغي هز والمز لغة؛ قال أ%بو سعيد:

وكان أ%صحابنا يقولون الز_اج.ل� ماء الظ�ل1يم؛ قال: وأ%خبن من سع
العرب تقول إ,ن الز_ج.ل ههنا م'ز.اج.لة الن_عامة وال%ي\ق, ف اييام

ح1ض.انما، وهو التقليب، ل4نا إ,ن ل ت'ز.اج,ل} م.ذ1ر الب.ي\ض' فهي
ت'ق%لYبه لي.س\ل%م من العذ%ر، وقيل: الزاج.ل� ما ي.س3يل من د'ب'ر الظ�ليم

أ%يام تضينه بيض.ه. قال أ%بو حنيفة: الزاج.ل و.س\م¬ يكون ف ال4عناق؛
قال:إ,ن� أ%ح.ق_ إ,ب,ل� أ%ن ت'ؤ\ك%ل}

ح.م\ض1ي_ةD جاءت عليها الز_اج.ل}
قال ابن سيده: قياس هذا الشعر أ%ن يكون فيه الزأ}جل مهموزاv. التهذيب:

الز_اج.ل س1م.ةD ي'وس.م با أ%عناق ال3بل.
والز_ج\ل: إ,رسال ال%م.ام الادي من م.ز¼ج.ل بعيد، وقد ز.ج.ل به

ي.ز\ج'ل. وز.ج.ل ال%م.ام ي.ز\ج'لها ز.ج\لv: أ%رسلها على ب'ع\د، وهي ح.م.ام
الز_اج,ل والز_ج_ال؛ عن الفارسي. وز.ج.له بالرeم\ح ي.ز\ج'ل�ه'

ز.ج\لv: ز.ج_ه، وقيل ر.ماه.
وال1ز\ج.ل�: الس>نان، وقيل: هو رمح صغي. وال1ز\ج.ل: ال1ز\راق.

vوال1ز\جال، شبه ال1ز\راق: وهو الن_ي\ز.ك ي'ر\م.ى به، وقد ز.ج.ل%ه' ز.ج\ل
بال1ز\جال؛ قال أ%بو النجم:

ور.م.ى بالص_خ\ر ز.ج\لv زاج,ل
(* قوله «ورمى بالصخر» ف التهذيب: وترتي).

أ%ي ر.م\ياv شديداv. وف الديث: أ%نه أ%خذ الربة ل�ب> ابن خ.ل%ف
فز.ج.ل%ه' با أ%ي رماه با فقتله. والز_اج,ل والزاج.ل: ال%ل}قة من

ال%ش.بة تكون مع ال�كاري ف ال1زام. ابن سيده: الز_اج.ل ال%ل}قة ف ز'ج>
الرeم\ح,. والز_اج.ل: خ.ش.بة ت'ع\ط%ف وهي ر.ط}بة حت تصي كال%ل}قة



ث ت'ج.ف�ف فتجعل ف أ%طراف ال�ز'م وال1بال، وقيل: هو العود الذي يكون
ف ط%ر.ف البل الذي ت'ش.دe به الق1ر\بة؛ قاله أ%بو عبيد بفتح اليم،

وجعه ز.واج,ل؛ قال ال4عشى:
ف%ه.ان% عليه أ%ن ت.ج,ف_ و,طاب'كم،

إ,ذا ث�ن,ي.ت\ فيما ل%د.يه الز_واج,ل
(* قوله «أن تف» هكذا ف التهذيب باليم، وف بعض نسخ الصحاح بالاء

العجمة).
والز_ج.ل، بالتحريك: الل�ع1ب وال%ل%بة ور.ف}ع الصوت، وخ'ص به التطريب

(* قوله «وخص به التطريب» عبارة الكم: وخص بعضهم به إل) ؛ وأ%نشد
سيبويه:

له ز.ج.لD كأ%ن\ه' صوت' حاد{،
إ,ذا ط%ل%ب الو.س1يقة%، أ%و ز.م1ي

وقد ز.ج,ل% ز.ج.لv، فهو ز.ج,لD وز.اج,لD، وربا أ�وق1ع الزاجل على
الغ1ناء؛ قال:

وهو ي'غ.ن>يها غ1ناءé زاج,ل
والز_ج.ل�: ر.ف}ع الصوت الط�ر,ب؛ وقال:

يا ل%ي\ت.نا ك�ن_ا ح.م.ام.ي\ زاج,ل
وف حديث اللئكة: لم ز.ج.لD بالتسبيح أ%ي صوت¬ رفيع عال�. وس.حاب ذو

ز.ج.ل أ%ي ذو ر.ع\د. وغيث ز.ج,لD: لرعده صوت. ون.ب\ت ز.ج,لD: ص.و_تت فيه
الريح؛ قال ال4عشى:

Dكما استعان% ب,ر,يح� ع1ش\ر,ق¬ ز.ج,ل
والز_ج\لة: صوت الناس؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

شديدة أ%ز> الخ1ر.ي\ن, كأ%ن_ها،
إ,ذا اب\ت.د_ها الع1ل}جان1، ز.ج\لة� قاف1ل

ش.ب_ه ح.ف1يف ش.خ\بها ب.فيف الز_ج\لة من الناس. والزeج�لة، بالضم:
الماعة� من الناس، وقيل: هي القطعة من كل شيء، وجعها ز'ج.ل؛ قال لبيد:

كح.زيق ال%ب.ش1ي�ي الزeج.ل
(* قوله «كحزيق» هو جع حزيقة بعن القطعة من الشيء كما ف القاموس).

الفراء: الز>ئ}ج,يل والزeؤاجل الضعيف من الرجال، وقد تقدم. ابن
ال4عراب: الز_اج,ل الرامي، والزاجل قائد العسكر. ابن السكيت: الزeج\لة



الب,ل�ة من الشيء ال�ن.ي\هة 
(* قوله «النيهة» هكذا ف التهذيب بدون عاطف،

وف القاموس: والنيهة بالواو، قال شارحه: ونص كتاب العان لبن السكيت
بغي واو) منه. يقال: ز'ج\لة من ماء أ%و ب.ر.د، قال: والزeج\لة ال1ل}دة

الت بي العيني؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ز'ج\لة% ص.و\ب� صاب. من ب.ر.د{،

ش'ن_ت ش.آب,يب'ه من رائح� ل%ج,ب
ن.واص1ح¬ ب.ي\ن. ح.م_او.ي\ن أ%ح\ص.ن.تا
م'م.ن_عاv، كه'م.ام الث�ل}ج بالض_ر.ب

(* قوله «نواصح إل» ف التكملة والتهذيب: أ%راد بالنواصح الثنايا
البيض، وبالماوين الشفتي، والضرب العسل).

وقال ف الماسي ف سجنجل: والس_ج.ن\ج.ل ال1رآة، وقال بعضهم:
ز.ج.ن\ج.ل، وقيل: هي رومي_ة دخلت ف كلم العرب.

@زحل: ز.ح.ل الشيء� عن م.قامه ي.ز\ح.ل ز.ح\لv وز'ح'ولv وت.ز.ح\و.ل%،
كلها: ز.ل� عن مكانه، وز.ح\و.ل%ه' هو: أ%ز.ل�ه وأ%زاله؛ ومنه قول

لبيد:لو ي.قوم' الف1يل� أ%و ف%ي_اله،
ز.ل� عن مثل م.قام1ي وز.ح.ل

وف حديث أ%ب موسى: أ%تاه عبد ال ي.ت.ح.د_ث عنده، فلما أ�قيمت
الصلة ز.ح.ل% وقال: ما كنت أ%ت.ق%د_م ر.ج'لv من أ%هل ب.د\ر، أ%ي تأ%خر ول

ي.ؤ'م_ القوم، وف حديث الدري: فلما رآه ز.ح.ل% له وهو جالس إ,ل جنب
السي؛ ومنه حديث ابن السي_ب: قال لقتادة از\ح.ل} ع.ن>ي فقد

ن.ز.ح\ت.ن أ%ي أ%ن\ف%د\ت ما عندي. الوهري: ت.ز.ح_ل% ت.ن.ح_ى وت.ب.اعد، فهو
ز.ح1لD وز,ح\ل1يلD. وف الديث: غ%ز.و\نا مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

فكان رجل من الشركي ي.د'ق©نا وي'ز.ح>لنا من ورائنا أ%ي ي'ن.ح_ينا،
ويروى ي.ز\ج'لنا، باليم، أ%ي ي.ر\م1ينا، ويروى ي.د'ف©نا، بالفاء، من

:�الد_ف> الس_ي\ر,. وز.ح.ل% الرجل� كز.ح.ف إ,ذا أ%عيا. وز.ح.ل%ت الناقة
تأ%خرت ف سيها ت.ز\ح.ل؛ وأ%نشد:

�قد ج.ع.ل%ت\ ناب' د'ك%ي\ن� ت.ز\ح.ل
أ�خ\راv، وإ,ن} ص.اح'وا به وح.ل}ح.لوا

وال%ز\ح.ل: الوضع الذي ت.ز\ح.ل إ,ليه، وقد يكون مصدراv. يقال: إ,ن�



ل عنك م.ز\ح.لv أ%ي م'ن\ت.د.حاv؛ وقال ال4خطل:
ي.ك�ن\ عن قريش م'س\ت.ماز¬ وم.ز\ح.ل

وناقة ز.ح'ولD إ,ذا و.ر.دت الوض فضرب الذ9ائ1د' و.ج\ه.ها ف%و.ل�ت\ه
ع.ج\ز'ها ول ت.ز.ل} ت.ز\ح.ل حت ت.ر,د. ال%و\ض.. قال ابن السكيت: قيل

لبنة ال�س> أ%يe ال1مال أ%ف}ر.ه' ف الو,ر\د؟ فقالت: الس>ب.ح\ل
الز>ح.ل9، 

(* قوله «الزحل» فسره ف التهذيب فقال: الزحل الذي يزحل البل
.�يزحها ف الورد حت ينحيها فيشرب، حكاه عن بدل الدبيي) الراح1لة� الفحل

ورجل ز'ح.لD: ي.ز\ح.ل� عن ال4مر، قبيحاv كان أ%و حسناv، وال�نثى بالاء.
وع'ق}ب.ة ز.ح'ولD: بعيدة.

وز'ح.ل�: اسم كوكب من ال�ن_س؛ سئل ممد بن يزيد البد عن صرفه فقال:
ل ينصرف ل4ن فيه العلتي العرفة والع'دول مثل ع'م.ر، وقيل للكوكب

ز'ح.ل ل4نه ز.ح.ل% أ%ي ب.ع'د، ويقال: إ,نه ف السماء السابعة.
والز>ح\ل1يل: السريع؛ م.ث�ل% به سيبويه وف%س_ره السياف؛ قال ابن

جن: قال أ%بو علي ز,ح\ل1يلD من الز_ح\ل كس3ح\ت1يت من الس_ح\ت.
والز>ح\ل1يل: الكان الض_ي>ق الز_ل1ق من الص_فا وغيه، وكذلك

الز>ح\ل1يف.
@زحقل: الز_ح\ق%لة: د.ه\و.ر.ت'ك الشيء4 ف بئر أ%و من ج.ب.ل.

@زعل: الز_ع.ل� كالع.ل%ز, من ال%ر.ض، والفعل� كالفعل. والز_ع.ل:
،Dفهو ز.ع1ل ،vالن_ش1يط ال4ش1ر'. وز.ع1ل% ز.ع.ل :�الن_شاط. والز_ع1ل

وت.ز.ع_ل، كلها: ن.ش1ط؛ قال الع.ج_اج:
ي.ن\ت'ق}ن. بالقوم, من الت_ز.عeل

م.ي\س. ع'مان%، ور,حال% ال3س\ح1ل
وأ%ز\ع.له الر_ع\ي' والس>م.ن': ن.ش_طه؛ قال أ%بو ذؤيب وقد ذكرناه

أ%يضاv ف ترجة سعل فيما يأ}ت:
أ%ك%ل% ال%م1يم. وطاو.ع.ت\ه س.م\ح.ج¬

م1ث}ل� الق%ناة1، وأ%ز\ع.ل%ت\ه ال4م\ر'ع'
:Dز.ع1ل Dاس\ت.ن_ بغي فارسه. وف%رس س.ع1ل :vوز.ع1ل% الف%ر.س' ز.ع.ل

ن.ش1يط. وح1مار ز.ع1لD وإ,ز\ع1يلD: ن.ش1يطD م'س.ت.نÒ. ور.ج'ل ز'ع\ل�ول:
خفيف؛ عن كراع، وف الصن_ف: ز'غ}ل�ول، بالغي العجمة ل غي. والز_ع.ل



.vت.ض.و_ر' ج'وعا�والع.ل%ز': الت_ض.وeر. والز_ع1ل�: ال
والز_ع\لة: الن_عامة، لغة ف الص_ع\لة، وحكى يعقوب أ%نه بدل.

والزeع\لة من الوامل 
(* قوله: والزعلة من الوامل» هكذا ضبط ف

التكملة، ومقتضى اصطلح القاموس أ%نه بالفتح، وقوله بعد: والزعل موضع، هكذا ضبط
ف التكملة وصرح به ف القاموس، وضبط ف الكم بالفتح وصرح به ياقوت)

الت ت.ل1د سنة ول ت.ل1د أ�خ\رى كذلك تكون ما عاشت.
وز.ع\لD وز'ع.ي\ل: اسان1. والز>ع\ل: موضع.

@زعبل: الز_ع\ب.ل: الصبe الذي ل ي.ن\ج.ع فيه الغ1ذاء فع.ظ�م بطن'ه
ود.ق�ت عنقه؛ ومنه قول العجاج:

س1م\طاv ي'ر.ب>ي و'ل}د.ةv ز.عاب,ل
قال ابن بري: الصحيح أ%نه لرؤبة؛ وقبله:

جاءت فلق%ت\ عنده الض_آب,ل
وبعده:

ي.ب\ن من الش_ج\راء ب.ي\تاv واغ1ل
قال: وس1م\طاv بدل من الضآبل، وهو جع ض1ئ}ب,ل للداهية، قال: وقال ابن

خالويه ل ي'ف%س>ر لنا الز_ع\ب.ل% إ,ل الزاهد'، قال: وهو الذي ي.ع\ظ�م
بطن'ه من أ%سفله وي.د1قe من أ%عله ويكب'ر رأ}س'ه وي.د1قe ع'ن'قه، قال

ابن بري: والس>م\ط ف البيت الصائد، يريد أ%نه مثل الس>م\ط ف ص1غ.ره.
والس>م\ط: الن>ظام الصغي، والس>م\ط الفقي؛ قال: ومثله قول رؤبة ف

الس>م\ط للصائد:
،vرائعا vحت إ,ذا عاي.ن. ر.و\عا

ك1لب. ك%ل9ب�، وس1م\طاv قاب,عا
والز_ع\ب.لة: الذي ي.س\م.ن بدن'ه وت.د1قe رقبت'ه. والز_ع\ب.لة:

الد_ل}و؛ ومنه قوله:
ز.ع\ب.لة ق%ل1يلة ال�روق,،

ب'ل�ت\ بك%ف�ي\ سر�ب م.م\شوق,
(* قوله «سر�ب» هكذا ف الصل بالهملتي مشدداv، وف نسخة من التهذيب:

شز�ب، مضبوطاv كرك}ع).
ابن سيده: والز_ع\ب.ل ال�مe؛ عن كراع؛ قال: والصحيح عندنا



الر_ع\ب.ل، بالراء، وز.ع\ب.ل%ةD: كثي؛ عن ثعلب؛ قال ابن سيده: هكذا حكاه كما
كتبناه. وز.ع\ب.لD وز.ع\ب.لة: اسان1. ويقال: ه.ب,ل%ت\ه أ�مeه الز_ع\ب.ل

أ%ي ث%ك1لته أ�مeه ال%م\قاء؛ هذا نص الوهري، وقد تقدم أ%ن الر_ع\ب.ل،
بالراء، الرأ%ة ال%م\قاء، ول أ%ر. أ%حداv ذ%ك%ر الز_ع\بل، بالزاي،

الرأ%ة ال%م\قاء سوى الوهري، وال أ%علم.
@زغل: ز.غ%ل الشيء4 ز.غ}لv وأ%ز\غ%ل%ه': ص.ب_ه' د'ف%عاv وم.ج_ه'.

ويقال: أ%ز\غ1ل ل ز'غ}لةv من س1قائك أ%ي ص'ب_ ل شيئاv من لب. وز.غ%ل%ت
ال%زادة� من ع.ز\لئها: ص.ب_ت\.

�والزeغ}لة، بالضم: الدeف}عة من البول وغيه. وأ%ز\غ%ل%ت1 الناقة
ببولا: ر.م.ت به وق%ط�ع.ت\ه' ز'غ}لة ز'غ}لة. والزeغ}لة: ما ت.م'جeه من

فيك من الشراب. قال أ%بو منصور: سعت أ%عرابي�اv يقول لخر: اس\ق1ن ز'غ}لة
من اللب؛ يريد ق%د\ر. ما ي.م\ل� فمه. وأ%ز\غ%ل%ت1 الط�ع\ن.ة� بالدم:

مثل أ%و\ز.غ%ت\؛ وأ%نشد ابن بري لصخر بن عمرو بن الشريد:
vولقد د.ف%عت' إ,ل د'ر.ي\د{ ط%ع.ن.ة

ن.ج\لء، ت'ز\غ1ل� مثل ع.طY ال%ن\ح.ر
الليث: ز.غ%ل%ت الرأ%ة� من ع.ز\لء ال%زادة ماء. قال أ%بو منصور:

ساعي من العرب أ%ز\غ%ل% من ع.ز\لء ال%زادة الاء4 إ,ذا د.ف%ق%ه. وأ%ز\غ%ل
الطائر' ف%ر\خ.ه إ,ذا ز.ق�ه'. وأ%ز\غ%ل%ت1 الق%طاة� ف%ر\خ.ها: ز.ق�ت\ه؛

قال ابن أ%حر وذكر الق%طاة وف%ر\خ.ها وأ%نا س.ق%ت\ه ما شربت:
،vفأ%ز\غ%ل%ت\ ف ح.ل}ق1ه ز'غ}ل%ة

ل ت'خ\طئ ال1يد.، ول ت.ش\ف%ت1ر
:vم_ها ت.ز\غ%لها ز.غ}ل�استعار ال1يد. للقطاة. وز.غ%ل%ت1 الب.ه\مة� أ

ق%ه.رتا ف%ر.ض1ع.ت\ها. ال4حر: أ%ز\غ%ل%ت الرأ%ة� ولدها، فهي
م'ز\غ1لD إ,ذا أ%ر\ض.ع.ت\ه؛ وقال شر: أ%ر\غ%ل%ت بعناه. الرياشي: يقال ر.غ%ل

ال%د\ي' أ�م_ه وز.غ%ل%ها ر.غ}لv وز.غ}لv إ,ذا ر.ض1عها. والز_غ�ول:
الل�ه,ج بالر_ضاع من ال3بل والغنم. والزeغ}لة: الس\ت؛ عن ال%ج.ري.
قال: ومن س.ب>هم: يا ز'غ}لة الث�و\ر والزeغ}ل�ول: الفيف' من الرجال،

وحكاه كراع بالعي والغي جيعاv. والزeغ}لول: الطYف}ل أ%يضاv، وجعه
ز.غال1يل، ويقال للص>بيان الز_غال1يل، واحدهم ز'غ}لول؛ قال ابن خالويه:

الزeغ}ل�ول الفيف' الروح، واليتيم' والفيف' السم له الزeح\ل�ول.



وز.غ%لD وز'غ%لD وز'غ%ي\ل وز'غ}ل�ول: أ%ساء.
@زغفل: ابن ال4عراب: ز.ع\ف%ل% الرجل� إ,ذا أ%و\ق%د. الز_غ}ف%ل 

(* قوله
«إذا أوقد الزغفل» زاد ف التكملة: وهو شجر) ابن بري: الزع\ف%ل

:eالز>ئ}ب,ر؛ قال جيل ابن م.ر\ث%د ال%ع\ن
ذاك الك1ساء� ذو ع.ل%ي\ه1 الز_غ}ف%ل

أ%راد الذي عليه الز_غ}ف%ل وهو ز,ئ}ب,ره.
@زفل: ال4ز\ف%ل%ة�، بفتح المزة والفاء: الماعة� من الناس، وقيل:

الماعة�، وكذلك الز_رافة�. قال الفراء: يقال جاؤوا بأ%ز\ف%ل%تهم
وبأ%ج\ف%ل%تهم أ%ي بماعتهم، وقال غيه: جاؤوا ال4ج\ف%لى. وف الديث: أ%تيت النب،

صلى ال عليه وسلم، وهو ف أ%ز\ف%ل%ة؛ ال4ز\ف%ل%ة: الماعة من الناس
وغيهم، والمزة زائدة. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: أ%نا أ%ر\س.ل%ت

إ,ل أ%ز\ف%ل%ة من الناس أ%ي جاعة؛ وأ%نشد الوهري:
إ,ن ل4ع\ل%م' ما ق%و\م¬ بأ%ز\ف%لة{،

جاؤوا ل�خ\ب,ر. م1ن\ ل%ي\لى بأ%ك}ياس
جاؤوا ل�خ\ب,ر. م1ن\ ل%ي\لى ف%ق�ل}ت' لم:
ل%ي\لى من ال1ن> أ%م ل%ي\لى من الناس؟

وال4ز\ف%ل%ى: الماعة من كل شيء؛ قال الز_ف%يان
(* قوله «قال الزفيان» الذي ف ترجة صهب من التهذيب: نسبة الرجز ال

هيان).
حت إ,ذا ظ%ل}ماؤها ت.ك%ش_ف%ت\

عن>ي، وعن ص_ي\ه.ب.ة{ قد ش.ر.ف%ت\
(* قوله «شرفت» كذا ف الصل، والذي ف ترجة صهب من التهذيب: شدفت

بالدال، وفسره بقوله تنت).
عاد.ت ت'باري ال4ز\ف%لى واس\تأ}ن.ف%ت\

وقال الفراء: ال4ز\ف%ل%ة الماعة من ال3بل.
وقال سيبويه: أ%خ.ذ%ت\ه إ,ز\ف1ل�ة، بكسر المزة وتشديد اللم، أ%ي

خ1ف�ة. وال4ز\ف%لى: مثل ال4ج\ف%لى؛ وأ%نشد ابن بري للمخروع بن
ر'ف%ي\ع:جاؤوا إ,ليك أ%ز\ف%ل%ى ر'ك�وبا

وز.و\ف%لD: اسم، وف التهذيب: وز.ي\ف%لD اسم رجل.



@زقل: ز.و\ق%ل فلن ع1مام.ته: أ%ر\خى ط%ر.فيها من ناحية رأ}سه. ابن دريد:
الز_ق}ل منه اش\تقاق الز_و.اق1يل، وهم قوم بناحية الزيرة وما والها.

@زقفل: ز.ق}ف%ل: أ%س\ر.ع..
@زلل: ز.ل� الس_ه\م' عن الد>ر\ع، وال3نسان� عن الص_خ\رة ي.ز,ل©

وي.ز.ل© ز.ل¾ وز.ل1يلv وم.ز,ل�ة: ز.ل1ق.، وأ%ز.ل�ه' عنها. وز.ل%ل}ت.
يا فلن ت.ز,ل© ز.ل1يلv إ,ذا ز.ل� ف ط1ي أ%و م.ن\ط1ق. وقال الفراء:
ز.ل1ل}ت، بالكسر، ت.ز.ل© ز.ل%لD، والسم الز_ل�ة والز>لYيلى. وز.ل�

ف الطي ز.ل¾ وز.ل1يلv وز'ل�ولv؛ هذه الثلثة عن اللحيان؛ وز.ل�ت
ق%د.م'ه ز.ل¾ وز.ل� ف م.ن\ط1قه ز.ل�ةv وز.ل%لv. التهذيب: إ,ذا

ز.ل�ت ق%د.م'ه قيل ز.ل�، وإ,ذا ز.ل� ف م.قال� أ%و نوه قيل ز.ل�
ز.ل�ة، وف ال%طيئة ونوها؛ وأ%نشد:

ه.ل} على غ%ي\ر,ي ج.ع.ل}ت. الز_ل�ه؟
ف%س.و\ف. أ%ع\ل�و بال�س.ام الق�ل�ه

وز.ل� ف ر.أ}ي,ه ود1ين,ه ي.ز.ل© ز.ل¾ وز.ل%لv وز'ل�ولv وز,لYيلى
ت'م.دe وتقصر؛ عن اللحيان، وأ%ز.ل�ه هو واس\ت.ز.ل�ه' غي'ه، وكذلك

ز.ل� ف ال%ز,4ل�ة وأ%ز.ل� فلن فلناv عن مكانه إ,ز\للv وأ%ز.ال%ه،
وقرئ: فأ%ز.ل�هما الشيطان� عنها، وقرئ: فأ%زال%ه'ما، أ%ي فن.ح�اها،
وقيل: أ%ز.ل�هما الشيطان أ%ي ك%س.ب.هما الز_ل�ة. وفسره ثعلب فقال:

أ%ز.ل�هما ف الرأ}ي، وقال اللحيان: أ%ز.لما. وف حديث عبد ال بن أ%ب
س.ر\ح: فأ�ز.ل�ه الشيطان� فل%ح1ق بالك�ف�ار أ%ي ح.م.له على الز_ل%ل%

وهو ال%ط%أ والذنب. وم.قام¬ ز'ل©: ي'ز.ل© فيه، وم.قامةD ز'ل© كذلك.
وز'خ\ل�وقة ز'لê أ%ي ز.ل%ق¬؛ قال:

ل1م.ن\ ز'ح\ل�وقةD ز'ل©،
با الع.ي\نان1 ت.ن\ه.ل©؟

ويروى ز'ح\ل�وف%ةD؛ وقال الكميت:
وو.ص\ل�ه'ن_ الص>ب.ا إ,ن} ك�ن\ت. فاع1ل%ه،

وف م.ق%ام الص>ب.ا ز'ح\ل�وق%ةD ز.ل%ل� وال%ز.ل�ة وال%ز,ل�ة، بكسر
الزاي وفتحها: الكان الد_ح\ض'، وهو موضع الز_ل%ل. وال%ز.ل�ة:

.Dول�الز_ل%ل ف الد_ح\ض. والز_ل%ل: مثل الز_ل�ة ف ال%ط%إ,؛ ومكان ز.ل
وال%ز.ل�ة: موضع الز_ل%ل؛ قال الراعي:



ب'ن,ي.ت\ م.راف1ق�ه'ن_ ف%و\ق. م.ز.ل�ة{،
ل يستطيع با الق�راد' م.ق1يل

وال%ز.ل�ة: الز_ل%ل، وقيل: ال%ز.ل�ة وال%ز,ل�ة لغتان. وف صفة
الصراط: م.ز,ل�ة م.د\ح.ض.ة؛ ال%ز.ل�ة م.ف}ع.لة من ز.ل� ي.ز,ل© إ,ذا

ز.ل1ق، وتفتح الزاي وتكسر، أ%راد أ%نه ت.ز\ل%ق عليه ال4قدام ول تثبت؛
وقوله أ%نشده ثعلب:
Yب,س'ل�م� من د.ف9ة{ م.ز,ل

vمن س'ل�م ول يكون نعتا vقال ابن سيده: يوز أ%ن يكون م.ز,ل9 بدل
ل4ن� م.ف}ع1لv ل يئ صفة، ويوز أ%ن تكون الرواية م'ز,ل9، بضم اليم.

وز.ل� ع'م\ر'ه: ذ%ه.ب، وز.ل� منه الشيء� كذلك؛ قال:
أ%ع'دe الل�يال، إ,ذ ن.أ%ي\ت.، ول يكن

با ز.ل� من ع.ي\ش� أ%ع'دe الل�ياليا
وقوس ز.ل�ء�: ي.ز,ل© الس_ه\م' عنها لسرعة خروجه. وز.ل�ت الدراهم'

.êان\ص.ب_ت أ%و نقصت ف و.ز\نا؛ يقال: د1ر\ه.م زال :vت.ز,ل© ز'لول
والز_ل�ول: الكان الذي ز,ل© فيه الق%د.م؛ قال:

باء� ز'لل� ف ز.ل�ول� بع\ر.ك{
ي.خ1رe ض.باب¬، فوقه، وض.ر,يب'

وأ%ز.ل� إ,ليه ن.ع\م.ةv أ%ي أ%سداها. وف الديث: من أ�ز,ل9ت إ,ليه
نعمةD فلي.ش\ك�ر\ها. وات_خ.ذ% عنده ز.ل�ة أ%ي ص.ن,يعة، وأ%ز\ل%ل}ت إ,ليه

ن,ع\م.ةv أ%ي أ%س\د.ي\تها قال أ%بو عبيد: قوله ف الديث من أ�ز,ل9ت إ,ليه
نعمة معناه من أ�س\د1ي.ت\ إ,ليه وأ�ع\ط1ي.ها واص\ط�ن,عت عنده؛ قال ابن

ال4ثي: وأ%صله من الز_ل1يل وهو انتقال السم من مكان إ,ل مكان،
فاستعي لنتقال النعمة من ال�ن\ع1م إ,ل ال�ن\ع.م عليه. يقال: ز.ل�ت منه

إ,ل فلن نعمةD وأ%ز.ل�ها إ,ليه وأ%ز\ل%ل}ت إ,ل فلن ن,ع\مةv فأ%نا
أ�ز,ل©ها إ,ز\للv؛ قال كثي>ر يذكر امرأ%ة:

وإ,ن، وإ,ن ص.د_ت\، ل%م'ث}ن� وصادق¬
عليها با كانت إ,لينا أ%ز.ل�ت1

وال�ز.لYل: الكثية ال%دايا والعروف. وقال ابن شيل: كنا ف ز.ل�ة
فلن أ%ي ع'ر\سه؛ وأ%ز\ل%ل}ت فلناv إ,ل القوم أ%ي ق%د_م\ته.

وأ%ز\ل%ل}ت إ,ليه من حقه شيئاv أ%ي أ%عطيت. والز>لYي_ة: واحدة الز_للY. وف



ميزانه ز.ل%لD أ%ي نقصان؛ هذه عن اللحيان. والز_ل�ة: من كلم الناس
عند الطعام، يقال: ات_خ.ذ% فلن ز.ل�ةv أ%ي ص.ن,يعاv للناس. قال الليث:

الز_ل9ة ع1راقي�ة اسم لا ي'ح\م.ل من الائدة لقريب أ%و صديق، وإ,نا
اشتق ذلك من الصنيع إ,ل الناس. أ%بو عمرو: يقال أ%ز\ل%ل}ت له ز.ل9ة، ول

يقال ز.ل%ل}ت.
والز_ل1يل�: م.ش\ي¬ خفيف، وقد ز.ل� ي.ز,ل© ز.ل1يلv. وال4ز.ل©:

السريع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%ز.ل© إ,ن ق1يد.، وإ,ن قام ن.ص.ب

وقول أ%ب ممد ال%ذ}ل%م1ي�:
إ,ن� لا ف العام, ذي الف�توق،

وز.ل%ل, الن>ي_ة والت_ص\ف1يق،
ر,ع\ي.ة% م.و\لv ناصح� ش.فيق

فسر ابن ال4عراب الز_ل%ل ههنا فقال: ز.ل%ل� الن>ي_ة ت.باع'دها ف
الن_ج\عة، وقال مر�ة: يعن بزل%ل الن>ية أ%ن ي.ز,ل©وا من موضع إ,ل

موضع لطلب الك%ل3، والن>ي_ة�: الوضع' الذي ي.ن\وون السي إ,ليه. وز.ل�
Dوغلم¬ ز'ل}ز'ل .vا سريعاìإ,ذا م.ر_ م.ر vول�ي.ز,ل© ز.ل1يلv وز'ل

:vوز.ل� الاء� ف حلقه ي.ز,ل© ز'لول .vإ,ذا كان خفيفا Dل�وق�ل}ق
ذ%ه.ب. وماء# ز'للD وز.ل1يلD: سريع النزول وال%ر� ف اللق.

وماء# ز'للD: بارد، وقيل: ماء# ز'للD وز'لز,لD ع.ذ}ب¬، وقيل صاف{
خالص، وقيل: الزeلل الصاف من كل شيء؛ قال ذو الرeم_ة:

كأ%ن9 ج'ل�ود.ه'ن� م'م.و_هات،
�على أ%شارها ذ%ه.ب¬ ز'لل

(* أورده الزمشري ف الساس:
كأن جلودهن موهات * على أبشارها ذهباv زلل

ث قال أي مشربات ماء ذهب صاف اهـ. فجعل الب موهات ونصب ذهباv على
الفعولية).

ابن ال4عراب عن اب شنبل أ%نه قال: ما ز.ل}ز.ل}ت ماءé ق%ط© أ%برد. من
ماء الث�غوب، ففتح الثاء، أ%ي ما شر,ب\ت'؛ قال أ%بو منصور: أ%راد ما
جعلت ف حلقي ماءé ي.ز,ل© فيه ز.ل�ولv أ%برد. من ماء الث�غ\ب، فجعله

.vث%غ'وبا



والز_ل%ز,ل�: ال4ثاث� والتاع'، على ف%ع.ل1ل بفتح العي وكسر اللم.
قال شر: وهو الز_ل%ز أ%يضاv. وف كتاب الياقوت: الز_ل%ز,ل� والق�ث}ر'د

وال�ن\ث�ر قماش البيت. والزeل}ز'ل: الط�ب�ال الاذق.
vوالز_ل}ز.لة والز_ل}زال: تريك الشيء، وقد ز.ل}ز.له ز.ل}ز.لة

وز,ل}زالv، وقد قالوا: إ,ن الف%ع\لل والف1ع\لل م'ط�رد ف جيع مصادر
،vوز,ل}زال vالضاعف، والسم الز_ل}زال. وز.ل}ز.ل% ال� ال4ر\ض. ز.ل}ز.ل%ة

بالكسر، ف%ت.ز.ل}ز.ل%ت\ هي. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله عز وجل: إ,ذا
ز'ل}ز,ل%ت1 ال4رض' ز,ل}زال%ها؛ العن إ,ذا ح'ر>ك%ت حركة شديدة، والقراءة

ز,ل}زال%ها، بكسر الزاي، ويوز ف الكلم ز.ل}زال%ها، قال: وليس ف الكلم
ف%ع\لل، بفتح الفاء، إ,ل� ف الضاعف نو الص>ل}صال والز_ل}زال، قال:

والز>ل}زال، بالكسر، الصدر، والز_لزال، بالفتح، السم، وكذلك الو,سواس
الصدر، والو.س\واس السم. قال ابن ال4نباري ف قولم: أ%صابت القوم.

ز.ل}ز.لةD، قال: الز_ل}ز.لة التخويف والتحذير من قوله تعال: وز'ل}ز,لوا
حت يقول الرسول؛ أ%ي خ'و>فوا وح'ذYروا. والز_لزل: الشدائد.

والز_لز,ل: ال4هوال؛ قال ع1م\ران� بن ح1ط9ان:
فقد أ%ظ%ل�تك أ%يام لا خس¬،

�فيها الز_لز,ل� وال4هوال� والو.ه.ل
وقال بعضهم: الز_ل}زلة مأ}خوذة من الز_ل%ل ف الرأ}ي، فإ,ذا قيل

ز'ل}ز,ل القوم' فمعناه ص'ر,فوا عن الستقامة وأ�وق1ع ف قلوبم الوف'
وال%ذ%ر. وأ�ز,ل� الر_ج'ل� ف رأ%يه حت ز.ل�، وأ�ز,يل% ف موضعه حت زال.

وف الديث: اللهم اه\ز,م ال4حزاب وز.ل}ز,ل}هم؛ الز_لزلة ف ال4صل:
الركة العظيمة وال3زعاج الشديد؛ ومنه ز.ل}ز.لة ال4رض،وهو ههنا كناية عن

التخويف والتحذير، أ%ي اجعل أ%مرهم مضطرباv متقلقلv غي ثابت. وف حديث
eعطاء: ل د.ق_ ول ز.ل}ز.لة ف الك%ي\ل أ%ي ل ي'ح.ر_ك ما فيه وي'ه.ز

لينضم_ ويسع أ%كثر ما فيه. وف حديث أ%ب ذ%ر¼: حت ي.خ\رج من ح.ل%مة
.�ثدييه ي.ت.ز.ل}ز.ل

وإ,ز,ل}ز,ل}: كلمةD تقال عند الز_ل}ز.لة؛ قال ابن جن: ينبغي أ%ن تكون
من معناها وقريباv من لفظها فل تكون من حروف الز_ل}ز.لة، قال: وإ,نا

حكمنا بذلك ل4نا لو كانت منها لكانت . . . 
(* هنا بياض بالصل) فهو أ%نه



مثال فائت فيه ب.ل1ي_ة من جهة أ�خرى، وذلك أ%ن بنات ال4ربعة ل تدركها
الزيادة من أ%ولا إ,ل� ف ال4ساء الارية على أ%سائها نو

م'د.ح\رج، وليس إ,ز,ل}ز,ل من ذلك، فيجب أ%ن يكون من لفظ ال4ز\ل ومعناه، ومثال�ه
ف1ع1ل}ع1ل. وت.ز.ل}ز.لت نفس'ه: ر.ج.ع.ت\ عند الوت ف صدره؛ قال أ%بو

ذؤيب:
وقالوا: ت.ر.ك}ناه' ت.ز.ل}ز.ل� نفس'ه،

وقد أ%س\ن.دون، أ%و ك%ذ%ا غي. سان,د1
كذا منصوبة الوضع بفعل مضمر تقديره قد أ%سندون أ%و تركون كذا

م'ض\ج.عاv، وأ%كثر ما تذف العرب أ%حد الفعلي لصاحبه إ,ذا كانا متفقي نو ضربت
زيداv وعمراv أ%ي وضربت عمراv، وحذف الثان لدللة ال4ول لفظاv ومعن،

فقد يوز حذف أ%حد الفعلي لصاحبه وإ,ن كانا متلفي، فمن ذلك هذا البيت
الذي نن بص.د.ده، وهو قوله أ%سندون أ%و تركون، فحذف تركون وإ,ن كان

مالفاv ل4سندون، وذلك أ%ن الشيء يري مرى نقيضه، كما يري مرى نظيه،
وذلك قولم ط%و,يل كما قالوا قص1ي، وقالوا ظ%م\آن كما قالوا ر.ي�ان،

وقالوا ك%ث�ر. ما تقولن_ كما قالوا ق%ل�ما تقولن_، ونوه كثي، وإ,ذا
ثبت هذا ف الختلف كان حكماv ي'ر\ج.ع إ,ليه ف التفق.

ويقال: ت.ر.ك}ت القوم. ف ز'ل}ز'ول� وع'ل}ع'ول� أ%ي ف قتال؛ قال ش.م1ر:
ول يعرفه أ%بو سعيد.

وال4ز.ل©: الفيف الو.ر,ك%ي. وال4ز.ل© ال4ر\س.ح، وقيل: هو أ%شد
منه ل ي.س\ت.م\س3ك إ,زار'ه، وال�نثى ز.ل9ء.

وقد ز.ل� ز.ل%لv. وامرأ%ة ز.ل9ء: ل ع.ج,يز.ة لا أ%ي ر.س\حاء
ب.ي>نة الز_لل؛ وقال:

ل%ي\س.ت\ بك%ر\واء4 ولكن خ1د\ل1م,،
ول ب,ز.ل9ء4 ولكن\ س'ت\ه'م,،

ول ب,ك%ح\لء4، ولكن ز'ر\ق�م,
وس1م\ع¬ أ%ز.ل©: بي الض_ب'ع والذئب؛ قال:

م'س\ب,لD ف ال%ي> أ%ح\و.ى ر,ف%ل©،
وإ,ذا ي.غ\ز'و فس3م\ع¬ أ%ز.ل©

الوهري: والس>م\ع' ال4ز.ل© الذئب ال4ر\س.ح يتولد بي الذئب
والض_ب'ع، وهذه الصفة لزمة له كما يقال الض_ب\ع الع.ر\جاء. وف الثل: هو



أ%س\م.ع' من الذYئب ال4ز.ل9، وف حديث علي، عليه السلم، كتب إ,ل ابن
عباس: اخ\ت.ط%ف}ت. ما ق%د.ر\ت. عليه من أ%موال ال�م_ة اخ\ت1طاف. الذYئب

ال4ز.لY دام1ي.ة% ال1ع\ز.ى؛ قال ابن ال4ثي: ال4ز.ل© ف ال4صل
vالصغي الع.ج'ز، وهو ف صفات الذئب الفيف، وقيل: هو من قولم ز.ل� ز.ل1يل

إ,ذا عدا، وخ.ص_ الدامية% ل4ن من طبع الذئب م.ح.ب_ة الدم حت إ,نه
يرى ذئباv دامياv في.ث1ب عليه ليأ}كله. التهذيب: والز_ل%ل مصدر ال4ز.ل9

من الذئاب وغيها، والمع الزeل©؛ وقول الشاعر:
وعادية س.و\م. ال%راد و.ز.ع\تها،

فك%ل�فتها س1يداv أ%ز.ل� م'ص.د_را
قال: ل ي.ع\ن, بال4ز.لY ال4ر\س.ح ول هو من صفة الفرس، ولكنه أ%راد

ي.ز,ل© ز.ل1يلv خفيفاv؛ قال ذلك ابن ال4عراب فيما روى ثعلب له، وقال
غيه: بل هو نعت للذئب، جعله أ%ز.ل� ل4نه أ%حق له ش.ب_ه به الفرس ث

ن.ع.ت.ه. ابن ال4عراب: ز'ل� إ,ذا د'قYق.، وز.ل� إ,ذا أ%خطأ%. الفراء:
الز>ل�ة الجارة ال�ل}س .

vع.د.ا وأ%س\ر.ع. م'ع\ت.م1دا :vز,م.ال �@زمل: ز.م.ل% ي.ز\م1ل وي.ز\م'ل
ف أ%حد ش1ق�ي\ه رافعاv جنبه الخر، وكأ%نه يعتمد على ر,ج\ل واحدة، وليس

له بذلك ت.م.ك©ن' العتم1د على رجليه جيعاv. والز>م.ال: ظ%ل}ع يصيب
البعي. والز_ام1ل من الدواب: الذي كأ%نه ي.ظ}ل%ع ف س.ي\ره من نشاطه،

ز.م.ل% ي.ز\م'ل ز.م\لv وز.م.الv وز.م.لناv، وهو ال4ز\م.ل؛ قال ذو
الرمة:راح.ت\ ي'ق%ح>م'ها ذو أ%ز\م.ل�، و'س1ق%ت\

له الف%رائش' والسeلب' الق%ياد1يد'
والدابة ت.ز\م'ل ف مشيها وع.د\و,ها ز.مالv إ,ذا رأ%يتها تتحامل على

يديها ب.غ\ياv ون.شاطاv؛ وأ%نشد:
تراه ف إ,ح\دى الي.د.ي\ن زام1ل

ال4صمعي: ال4ز\م.ل الصوت، وجعه ال4زام1ل؛ ؤ.نشد ال4خفش:
ت.ض1بe ل1ثات' ال%ي\ل ف ح.ج.راتا،

وت.س\م.ع من تت الع.جاج لا آز\م.ل
يريد أ%ز\م.ل، فحذف المزة كما قالوا و.ي\ل�م>ه. وال4ز\م.ل: كل صوت

متلط. وال4ز\م.ل�: الصوت الذي يرج من ق�ن\ب الدابة، وهو و,عاء ج'ر\دانه،
قال: ول فعل له. وأ%ز\م.لة� الق1س3ي>: ر.ن,ين'ها؛ قال:



،Dوللق1س3ي> أ%هاز,يج¬ وأ%ز\م.لة
ح1س� ال%نوب ت.سوق الاء والب.ر.دا

وال�ز\م'ولة وال3ز\م.و\لة: ال�ص.و_ت من الو'عول وغيها؛ قال ابن
مقبل يصف و.ع1لv م'س3نìا:

،vو.ق1ل vز\م'ولة�ع.و\داv أ%ح.م_ الق%را أ
على ت'راث أ%بيه ي.ت\ب.ع الق�ذ%فا

وال4صمعي يرويه: إ,ز\م.و\لة، وكذلك رواه سيبويه، وكذلك رواه الزبيدي ف
ال4بنية؛ والق�ذ%ف: جع ق�ذ}فة مثل غ�ر\فة وغ�ر.ف. ويقال: هو إ,ز\م.و\ل

وإ,ز\م.و\لة، بكسر ال4لف وفتح اليم؛ قال ابن جن: إ,ن قلت ما تقول ف
إ,ز\م.و\ل أ%م'ل}ح.ق هو أ%م غي م'ل}حق، وفيه كما ترى مع المزة الزائدة

الواو' زائدة، قيل: هو م'ل}ح.ق بباب ج,ر\د.ح\ل�، وذلك أ%ن الواو الت فيه
ليست م.دìا ل4نا مفتوح ما قبلها، فشابت ال�صول بذلك فأ�ل}ح1قت با،

والقول ف إ,د\ر.و\ن{ كالقول ف إ,زم.و\ل�، وهو مذكور ف موضعه. وقال
أ%بو اليثم: ال�ز\م'ولة من ال4وعال الذي إ,ذا ع.دا ز.م.ل ف أ%حد

ش1ق�يه، من ز.م.ل%ت1 الدابة� إذا ف%ع.ل%ت\ ذلك؛ قال لبيد:
ف%ه\و. س.ح_اج¬ م'د1لê س.ن,ق¬،

لحق البطن، إ,ذا ي.ع\د'و ز.م.ل
الفراء: ف%ر.س¬ أ�ز\م'ولة أ%و قال إ,ز\م.ولة إ,ذا انشمر ف ع.د\و,ه

وأ%س\ر.ع. ويقال للو.ع1ل أ%يضاv أ�ز\م'ولة ف سرعته، وأ%نشد بيت ابن مقبل
أ%يضاv، وف%س_ره فقال: الق�ذ%ف' الق�ح.م' وال%هال1ك' يريد ال%فاو,ز،

وقيل: أ%راد ق�ذ%ف البال، قال: وهو أ%جود.
والز_ام1لة: الب.عي الذي ي'ح\م.ل عليه الطعام' والتاع. ابن سيده:
الز_ام1لة الدابة الت ي'ح\م.ل عليها من ال3بل وغيها. والز_و\م.لة

والل�ط1يمة: الع1ي' الت عليها أ%حالا، فأ%ما الع1ي' فهي ما كان عليها
أ%حال�ها وما ل يكن، ويقال لل3ب,ل الل�ط1يمة والع1ي والز_و\م.لة؛

وقول بعض ل�صوص العرب:
أ%ش\ك�و إ,ل ال ص.ب\ري عن ز.وام1ل1هم،

وما أ�لقي، إ,ذا م.رeوا، من ال%ز.ن
يوز أ%ن يكون جع زاملة.

والز>م\لة، بالكسر: ما التف_ من ال%ب_ار والص_و\ر, من الو.د1ي>



وما فات اليد. من الف%س3يل؛ ك�ل©ه عن ال%ج.ري.
والز_م1يل: الر_د1يف على البعي الذي ي'ح\م.ل عليه الطعام والتاع،

وقيل: الز_م1يل الر_د1يف على البعي، والر_د1يف على الدابة يتكلم به
العرب. وز.م.له ي.ز\م'له ز.م\لv: أ%ردفه وعاد.ل%ه؛ وقيل: إ,ذا ع.م1ل

الرجلن على بعييهما فه'ما ز.م1يلن1، فإ,ذا كانا بل عمل فهما ر.ف1يقان. ابن
دريد: ز.م.ل}ت' الر_جل% على البعي فهو ز.م1يلD وم.ز\مول إ,ذا أ%ردفته.

وال�زام.لة: ال�عاد.لة على البعي، وزام.ل}ته: عادلته. وف الديث:
أ%نه م.شى على ز.م1يل؛ الز_م1يل: الع.د1يل الذي ح1م\ل�ه مع ح1م\لك على

البعي. وزام.لن: عاد.ل%ن. والز_م1يل أ%يضاv: الرفيق ف السفر الذي يعينك
على أ�مورك، وهو الر_د1يف أ%يضاv؛ ومنه قيل ال4زام1يل للق1س3ي>، وهو
جع ال4ز\م.ل، وهو الصوت، والياء لل3شباع. وف الديث: للق1س3ي�

أ%زام1يل وغ%م\غ.مة، والغ.م\غ.مة: كلم غي ب.ي>ن.
والزام1لة: بعي ي.س\ت.ظ}ه,ر به الرجل� ي.ح\م1ل عليه متاعه وطعامه؛ قال

ابن بري: وه.جا م.ر\وان� بن' سليمان بن يي بن أ%ب ح.ف}صة قوماv من
ر'واة الش>عر فقال:

ز.وام1ل لل4شعار، ل ع1ل}م عندهم
ب.ي>دها إ,ل كع1ل}م ال4باعر

لع.م\ر'ك ما ي.د\ري البعي'، إ,ذا غدا
بأ%وساق1ه أ%و راح، ما ف الغ.رائر

وف حديث ابن ر.واح.ة: أ%نه غزا معه ابن أ%خيه على زام1لة؛ هو البعي
الذي ي'ح\م.ل عليه الطعام والتاع كأ%ن_ها فاع1لة من الز_م\ل ال%م\ل,.

وف حديث أ%ساء: كانت ز,مالة رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وز,مالة
أ%ب بكر واحدة أ%ي م.ركوبما وإ,داوت'هما وما كان معهما ف السفر.

والز_ام1ل من ح'م'ر الوحش: الذي كأ%نه ي.ظ}ل%ع من ن.شاطه، وقيل: هو الذي ي.ز\م'ل
غي.ه أ%ي ي.ت\ب.عه.

وز.م_ل الشيء4: أ%خفاه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ي'ز.م>لون ح.ني. الض>غ\ن ب.ي\ن.ه'م،

والض>غ\ن أ%س\ود'، أ%و ف و.ج\هه ك%ل%ف
وز.م_له ف ثوبه أ%ي ل%ف�ه. والت_ز.مeل: التلف©ف بالثوب، وقد

ت.ز.م_ل بالثوب وبثيابه أ%ي ت.د.ث�ر، وز.م_ل}ته به؛ قال امرؤ القيس:



كأ%ن� أ%باناv، ف أ%فاني و.د\ق1ه،
كبي أ�ناس� ف ب,جاد{ م'ز.م_ل

وأ%راد م'ز.م_ل فيه أ%و به ث حذف الار> فارتفع الضمي فاستتر ف اسم
الفعول. وف التنزيل العزيز: يا أ%يeها ال�ز_م>ل؛ قال أ%بو إ,سحق:
ال�ز_م>ل أ%صله ال�ت.ز.م>ل والتاء تدغم ف الزاي لقربا منها، يقال:
ت.ز.م_ل فلن إ,ذا ت.ل%ف�ف بثيابه. وكل شيء ل�فYف فقد ز'م>ل. قال
أ%بو منصور: ويقال لل1فافة الراوية ز,مالD، وجعه ز'م'لD، وثلثة

أ%ز\م1لة{. ورجل ز'م_الD وز'م_ي\لة وز,م\ي.لê إ,ذا كان ضعيفاv ف%س\لv، وهو
الز_م1ل أ%يضاv. وف حديث ق%ت\لى أ�ح'د: ز.م_لوهم بثيابم أ%ي ل�ف©وهم

فيها، وف حديث السقيفة: فإ,ذا رجل م'ز.م_ل بي ظ%ه\ران.ي\هم أ%ي م'غ.ط¾ى
م'د.ث�ر، يعن سعد بن ع'ب.ادة.

والز>م\ل: الك%س\لن. والزeم.ل والزeم>ل والزeم_ي\ل� والزeم.ي\لة
والزeم_ال: بعن الضعيف ال%بان الر_ذ}ل؛ قال أ�ح.ي\حة:

ول وأ%بيك ما ي'غ\ن غ%نائي،
�من الف1ت\يان1، و.م_ي\لD ك%س'ول

وقالت أ�م� تأ%ب\ط ش.رìا: واابناه واابن الل�ي\ل، ليس بز'م_ي\ل،
ش.ر'وب¬ للق%ي\ل، ي.ض\رب بالذ�ي\ل، كم'ق}ر.ب ال%ي\ل. والزeم_ي\لة:

الضعيفة. قال سيبويه: غ%ل%ب على الزeم_ل المع بالواو والنون ل4ن مؤنثه ما
تدخله الاء. والز>م\ل: ال1م\ل. وف حديث أ%ب الدرداء: ل%ئ1ن
v؛ الز_م\ل: ال1م\ل، يريد ح1م\لvعظيما vف%ق%د\تون لت.ف}ق1د'ن� ز,م\ل

عظيماv من العلم؛ قال الطاب: ورواه بعضهم ز'م_ل، بالضم والتشديد، وهو
خطأD.أ%بو زيد: الزeم\لة الرeف}قة؛ وأ%نشد:

ل ي.م\ر,ها حالب¬ يوماv، ول ن'ت1ج.ت\
س.ق}باv، ول ساق%ها ف ز'م\لة{ حادي

النضر: الز_و\م.لة مثل الرeف}قة.
وال3ز\م1يل: ش.ف}رة ال%ذ�اء؛ قال ع.ب\دة بن الطبيب:

ع.ي\رانة ي.ن\ت.ح1ي ف ال4رض م.ن\س3م'ها،
�كما ان\ت.ح.ى ف أ%د1ي الص>ر\ف إ,ز\م1يل

ورجل إ,ز\م1يلD: شديد ال4كل، شبه بالش_ف}رة، قال طرفة:
ت.ق�دe أ%جواز. الف%لة، كما



ق�د_ بإ,ز\م1يل العي ح.و.ر
وال%و.ر: أ%دي¬ أ%حر، وال3ز\م1يل: حديدة كاللل تعل ف طرف ر'مح
لصيد بقر الوحش، وقيل: ال3ز\م1يل ال1ط}ر.قة. ور.ج'لD إ,ز\م1يلD: شديد؛

قال:
ول ب,غ'س� ع.ن,يد الف�ح\ش, إ,ز\م1يل

وأ%خذ الشيء بز.م.لته وأ%ز\م.له وأ%ز\م'له وأ%ز\م.لته أ%ي بأ%ثاثه.
وت.ر.ك ز.م.لة وأ%ز\م.لة وأ%ز\م.لv أ%ي عيالv. ابن ال4عراب: خ.ل�ف فلن

أ%ز\م.ل%ة من ع1يال؛ وأ%نشد
ن.س_ى غ�لم.ي\ك ط1لب. الع1ش\ق

ز.و\م.لةD، ذات ع.ب.اء ب'ر\ق
ويقال: ع1ي.الت أ%ز\م.لة أ%ي كثية. أ%بو زيد: خرج فلن وخ.ل�ف

أ%ز\م.ل%ة وخرج بأ%ز\م.لة إ,ذا خ.ر.ج بأ%هله وإ,بله وغنمه ول ي'خ.لYف من ماله
شيئاv. وأ%خذ الشيء بأ%ز\م.له أ%ي ك�ل�ه.

واز\د.مل فلن ال1م\ل إ,ذا ح.م.له، والز\د1مال: احتمال الشيء ك�لYه
ب.ر_ة واحدة. واز\د.م.ل الشيء4: احتمله م.ر_ة واحدة. والز>م\ل عند

العرب: ال1م\ل، واز\د.مل افتعل منه، أ%صله از\ت.مله، فلما جاءت التاء بعد
.vالزاي جعلت دال

والز_م.ل: الر_ج.ز؛ قال:
ل ي'غ\لب النازع' ما دام الز_م.ل،

إ,ذا أ%ك%ب_ صام1تاv فقد ح.م.ل
يقول: ما دام ي.ر\ج'ز فهو ق%و,يÒ على السعي، فإ,ذا سكت ذهبت قو�ته؛ قال

ابن جن: هكذا رويناه عن أ%ب عمرو الز_م.ل، بالزاي العجمة، ورواه
غيه الر_م.ل، بالراء أ%يضاv غي معجمة، قال: ولكل واحد منهما صحة ف طريق

الشتقاق، ل4ن الز_م.ل ال1ف�ة والسeر\عة، وكذلك الر_م.ل بالراء
أ%يضاv، أ%ل ترى أ%نه يقال ز.م.ل% ي.ز\م'ل ز,مالv إ,ذا ع.د.ا وأ%سرع

معتمداv على أ%حد ش1ق�يه، كأ%نه يعتمد على رجل واحدة، وليس له تكن العتمد
.vعلى ر,ج\ليه جيعا

والز>م.ال: مشي فيه ميل إ,ل أ%حد الش>ق�ي، وقيل: هو التحامل على
اليدين نشاطاv؛ قال م'ت.م_م بن ن'و.ي\رة:

ف%ه\ي. ز.ل�وج¬ وي.ع\د'و خ.ل}ف%ها ر.ب,د¬



فيه ز,م.الD، وف أ%رساغه ج.ر.د'
ابن ال4عراب: يقال للرجل العال بال4مر هو ابن ز.و\م.لتها أ%ي

عال1م'ها. قال: وابن ز.و\م.لة أ%يضاv ابن ال4م.ة. وز.ام1ل وز.م\لD وز'م.ي\ل:
vهو قاتل ابن دارة وإ,نما جيعا vوز'م.ي\ل vأ%ساء، وقد قيل إ,ن ز.م\ل

اسان له. وز'م.ي\ل بن أ�م> دينار: من شعرائهم. وز.و\م.ل: اسم رجل، وقيل
اسم امرأ%ة أ%يضاv. وزام1لD: فرس معاوية بن م1ر\داس.

@زمهل: ماء م'ز\م.ه,لê: صاف{. ال4زهري: يقال از\م.ه.ل� الطر'
از\م1ه\للv إ,ذا وقع. واز\م.ه.ل� الثلج' إ,ذا سال بعد ذ%وب.انه.

@زنبل: التهذيب ف الرباعي: ز.ن\ب.ل اسم، وهو الق%ص1ي من الرجال.
والز_ن\ب,يل والز>ن\ب,ي\ل: لغة ف الز_ب,يل.

@زنل: ال�موي وابن ال4عراب: الز>ن\ج,يل الض_عيف، بالنون، وقال
eؤ.اج,ل. والز>ن\ج,يل: القويeالفراء: الز>ئج,يل مهموز، وهو الز

الض_خ\م.
@زنبيل: الز_ن\ج.ب,يل: ما ينبت ف بلد العرب بأ%رض ع'م.ان، وهو عروق

تسري ف ال4رض، ونباته شبيه بنبات الر_اس.ن وليس منه شيء ب.ر>يìا،
وليس بشجر، يؤكل رط}باv كما يؤكل الب.ق}ل�، ويستعمل يابساv، وأ%جوده ما

يؤتى به من الز>ن\ج وبلد الص>ي، وزعم قوم أ%ن ال%م\ر يسمى ز.ن\ج.بيلv؛
قال:

وز.ن\ج.ب,يل عات1ق م'ط%ي_ب
وقيل: الز_ن\ج.ب,يل العود ال1ر>يف الذي ي.ح\ذ1ي اللسان. وف التنزيل

العزيز ف خ.م\ر ال%ن_ة: كان م1ز.اج'ها ز.ن\ج.ب,يلv. والعرب تصف
الز_ن\ج.ب,يل بالطيب وهو مستطاب عندهم ج,دìا؛ قال ال4عشى يذكر طعم ريق

جارية:
كأ%ن الق%رن\ف�ل% والز_ن\ج.ب,يـ

ـل% باتا ب,فيها، وأ%ر\ياv م.ش'ورا
قال: فجائز أ%ن يكون الز_ن\ج.بيل ف خ.م\ر ال%ن_ة، وجائز أ%ن يكون

م1ز.اج.ها ول غائلة له، وجائز أ%ن يكون اس\ماv للع.ي الت يؤخذ منها هذا
.vال%م\ر، واسه الس_ل}س.ب,يل أ%يضا

@زندبيل: الز_ن\د.ب,يل: الف1يل؛ ابن ال4عراب: هو الف1يل� والك�ل}ث�وم
والز_ن\د.ب,يل.



@زنفل: الز_ن\ف%لة: أ%ن يتحر_ك ف مشيه كأ%نه م'ث}ق%ل ب,ح1م\ل.
وز.ن\ف%ل ف مشيه: ت.ح.ر_ك كال�ث}ق%ل بال1م\ل. وز.ن\ف%لD: من أ%ساء العرب،

وهو اسم رجل، ومنه ز.ن\ف%لD العر.ف© أ%حد ف�ق%هاء مكة. وأ�مe ز.ن\ف%ل:
الداهية�؛ حكاها ابن دريد عن أ%ب عثمان، قال: ول أ%سعها إ,ل منه. ابن

ال4عراب: ز.ن\ف%ل% الرجل� إ,ذا ر.ق%ص. ر.ق}ص. الن_ب.ط.
@زنكل: الز_و.ن\ك%ل�: الق%ص1ي، وكذلك الز_و.ن_ك'، وقد تقدم؛ قال

الشاعر:
وب.ع\ل�ها ز.و.ن_ك¬ ز.و.ن\ز.ى،

ي.ف}ز.ع' إ,ن ف�ز>ع. بالض_ب.غ\ط%ى
@زهل: الز_ه.ل: ام\ل1يس.اس' الشيء وبياض'ه، ز.ه1ل ز.ه.لv. والزeه\لول:

ال4م\ل%س من كل شيء؛ وف ق%ص1يد كعب
بن زهي:

ي.م\ش1ي الق�راد' عليها، ث ي'ز\ل1ق�ه
�عنها ل%بانD، وأ%ق}راب¬ ز.هال1يل

ال4قراب: الواصر. ابن ال4عراب: الزeه\لول ال4م\ل%س' الظهر،
والز_ه\ل التباعد من الشر>، والزاه1ل الطمئن القلب. وز'ه\لولD: ج.ب.لD. قال

ابن بري: وذكر الوزير الغرب أ%ن الزeه\لول الي_ة لا ع'ر\ف¬.
@زول: الز_و.ال: الذ�هاب والس\ت1حالة والض\م1ح\لل، زال% ي.ز'ول

ز.و.الv وز.و,يلv وز'ؤ'ولv؛ هذه عن اللحيان؛ قال ذو الرمة:
وب.ي\ضاء ل ت.ن\حاش' م1ن_ا وأ�مeها،

إ,ذا ما ر.أ%ت\نا ز,يل% م1ن_ا ز.و,يل�ها
أ%راد بالبيضاء ب.ي\ضة الن_عامة، ل ت.ن\حاش م1ن_ا أ%ي ل ت.ن\ف1ر'،

وأ�مeها النعامة الت باض.ت\ها إ,ذا رأ%تنا ذ�ع1ر.ت منا وج.ف%ل%ت\ نافرة،
وذلك معن قوله ز,يل% م1ن_ا ز.و,يل�ها. وزال% الشيء� عن مكانه ي.ز'ول

ز.و.الv وأ%زاله غيه وز.و_له فانز.ال، وما زال ي.ف}عل كذا وكذا. وحكى
أ%بو الطاب: أ%ن ناساv من العرب يقولون ك1يد. زيد¬ يفعل كذا، وما ز,يل%

يفعل كذا؛ يريدون كاد وزال فنقلوا الكسر إ,ل الكاف ف ف%ع1ل كما نقلوا ف
ف%ع1ل}ت'. وأ%ز.ل}ت'ه وزو_ل}ت'ه وز,ل}ت'ه أ%زال�ه وأ%ز,يل�ه وز'ل}ت عن

مكان أ%ز'ول ز.و.الv وز'ؤ'ولv وأ%ز.ل}ت' غيي إ,زالة؛ كل ذلك عن
اللحيان. ابن ال4عراب: الز_و\ل ال%ر.كة؛ يقال رأ%يت ش.ب.حاv ث زال% أ%ي



ت%ر_ك. وزال% القوم' عن مكانم إ,ذا حاصوا عنه وت.ن.ح_و\ا. أ%بو
اليثم: يقال اس\ت.ح1ل هذا الشخص. واس\ت.ز,ل}ه أ%ي انظ�ر هل ي.حول أ%ي

vي.تح.ر_ك أ%و ي.زول أ%ي يفارق موضعه. والز_و_ال: الذي يتحر_ك ف مشيه كثيا
وما يقطعه من السافة قليل؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

الب'ح\ت'ر, ال�ج.د_ر, الز_و_ال
قال ابن بري: الرجز ل4ب ال4سود العجلي، قال: وهو م'غ.ي_ر ك�ل©ه 

*)
قوله «وهو مغي كله» عبارة الصاغان ف التكملة عن الوهري: البحتر

الذر الزو�ال، وهو تصحيف قبيح، والصواب: الزو�اك، بالكاف والرجز كاف9)
والذي أ%نشده أ%بو عمرو:

الب'ه\ت'ر, ال�ج.ذ�ر, الز_و_اك1
وقبله:

ت.ع.ر_ض.ت\ م'ر.ي\ئ%ة� ال%ي_اك1
ل1ناش1ئ{ د.م.ك}م.ك{ ن.ي_اك1

vج.ذ�ر وال%ي\ذ%ر': الق%صي. وف حديث كعب بن مالك: رأ%ى ر.ج'ل�وال
م'ب.ي_ضاv ي.ز'ول به الس_راب' أ%ي يرفعه وي'ظهره. يقال: زال به السراب'

إ,ذا ظ%ه.ر. ش.خ\ص'ه فيه خ.ي.الv؛ ومنه قول ك%عب بن زهي:
ي.و\ماv ت.ظ%ل© ح1داب' ال4رض, ي.ر\ف%ع'ها،

�من الل�وام1ع,، ت.خ\ل1يطD وت.ز\ي,يل
يريد أ%ن ل%وام1ع. الس_راب ت.ب\دو د'ون ح1داب, ال4رض فترفعها تارة

،vل}ك' ز.و.ال�وت.خ\ف1ضها أ�خرى. والز_و\ل�: الز_و.لن�. وزال% ال
وز.ال% ز.وال�ه إ,ذا د'ع1ي له بال3قامة، وأ%ز.ال% ال� ز.و.ال%ه. وقال

يعقوب: يقال أ%ز.ال% ال� زوال%ه وز.ال% ال� ز.وال%ه يدعو له باللك
والبلء؛ هكذا قال، والصواب يدعو عليه؛ وقول ال4عشى:

ه.ذا الن_هار. ب.د.ا لا من\ ه.م>ها،
ما بال�ها بالل�يل ز.ال% ز.وال%ها؟

قيل: معناه ز.ال% ال%يال� ز.وال%ها؛ قال ابن ال4عراب: وإ,نا ك%ر,ه
اليال% ل4نه ي.ه,يج ش.و\ق%ه وقد يكون على اللغة ال4خية أ%ي أ%زال%

ال� ز.وال%ها، ويقو>ي ذلك رواية أ%ب عمرو إ,ياه بالرفع: زال% زوال�ها،
على ال3قواء؛ قال أ%بو عمرو: هذا م.ث%لD للعرب قدي تستعمله هكذا بالرفع



فسمعه ال4عشى فجاء به على استعماله، وال4مثال ت'ؤ.د_ى على ما ف%ر.ط به
أ%ول� أ%حوال وقوعها كقولم: أ%طYر,ي إ,ن_ك1 ناع1لة، والص_ي\ف.

ض.ي_ع\ت1 الل�ب.ن.، وأ%ط}ر,ق\ ك%ر.ا، وأ%ص\ب,ح\ ن.و\مان�، ي'ؤ.د_ى ذلك ف
كل موضع على صوته الت أ�نشئ ف مبدئه عليها، وغي أ%ب عمرو روى هذا

الث%ل بالنصب بغي إ,قواء، على معن زال% عن_ا ط%ي\ف�ها بالليل كز.والا
هي بالنهار؛ وقال أ%بو بكر: زال% ز.وال%ها أ%ي أ%زال ال� زو.ال%ها أ%ي

زال% خ.يال�ها حي ت.ز'ول، فنصب زوال%ها ف قوله على الوقت وم.ذ}ه.ب
ال%ح.لY. ويقال: ر'كوب ر'كوب. ال4مي، وال%صاد1ر' الؤ.ق�تة تري مرى

ال4وقات. ويقال: أ%ل}قى ع.ب\د.ال خ'روج.ه من منزله أ%ي حي. خروجه. ابن
السكيت: يقال أ%ز.اله عن مكانه ي'ز,يله، وحكي ز,يل% ز.وال�ه، ويقال:

ز.ال% الشيء4 من الشيء ي.ز,يله ز.ي\لv إ,ذا ماز.ه، وز,ل}ت'ه فلم ي.ن\ز.ل}.
قال أ%بو منصور: وهذا يقق ما قاله أ%بو بكر ف قوله ز.ال% ز.وال%ها انه

بعن أ%زال ال� زوال%ها.
والز\د1يال�: ال3زالة، وقال كثي:

أ%حاط%ت\ ي.داه بال1لفة، ب.ع\د.ما
أ%راد. ر,جالD آخ.ر'ون% از\د1يال%ها

وقوله عز وجل: ف%أ%ز.ل�هما الشيطان�؛ ف%س_ره ثعلب فقال: معناه
ن�اها عن م.و\ض1عهما.

والز_و.ائل: النجوم لزوالا من الشرق إ,ل الغرب ف استدارتا.
والز_و.ال: ز.وال� الشمس وز.وال� ال�ل}ك1 ونو, ذلك ما ي.ز'ول عن حاله.
وز.ال%ت1 الشمس' ز.والv وز'و'ولv، بغي هز، كذلك ن.ص_ عليه ثعلب،

وز,يالv وز.و.لناv: ز.ل�ت\ عن ك%ب,د السماء. وزال% النهار': ارتفع، من ذلك.
وف حديث ج'ن\دب ال�ه.ن,ي>: وال لقد خال%ط%ه س.ه\ماي. ولو كان

eلت.ح.ر_ك؛ الزائلة: كل شيء من اليوان ي.ز'ول عن مكانه، ول يست.ق1ر vزائ1لة
ف مكانه، يقع على ال3نسان وغيه، وكأ%ن هذا ال%ر\م1ي� قد س.ك�ن

نفس.ه ل ي.ت.حر_ك لئل ي'ح.س_ به في'ج\ه.ز عليه؛ ومن ذلك قول الشاعر:
،vأ%ر\م1ي الز_وائ1ل% م.ر_ة vن\ت' ام\ر.أ�وك

فأ%ص\ب.ح\ت' قد و.د_ع\ت' ر.م\ي. الز_وائل
وع.ط�ل}ت' ق%و\س. ال%ه\ل, عن ش.ر.عات1ها،

وعاد.ت\ س1هامي بي ر.ثð وناص1ل



وهذا ر.ج'لD كان ي.خ\ت1ل النساء ف ش.ب,يبته بسنه، فلما شاب. وأ%س.ن_
ل ت.ص\ب' إ,ليه امرأ%ة، والش_ر.عات': ال4وتار، واحدتا ش.ر\ع.ة؛ وف

قص1يد كعب:
ف ف1ت\ي.ة{ من ق�ر.يش� قال قائ1ل�هم،
بب.ط}ن, م.ك�ة ل%م_ا أ%س\ل%موا: ز'ولوا

أ%ي ان\ت.ق1لوا عن م.ك�ة م'هاج,ر,ين إ,ل الدينة1. ويقال: فلن
ي.ر\م1ي الز_وائل إ,ذا كان ط%بìا بإ,ص\باء النساء إ,ليه. والزوائل: الص_ي\د.
واز\د.ال: ر.م.ى الز_وائل. والزوائل: النساء على التشبيه بالو.ح\ش؛

قال:فأ%ص\ب.ح\ت' قد و.د_ع\ت' ر.م\ي. الز_وائل
وز.ال%ت1 اليل� بر'ك}بان,ها ز,يالv: ن.ه.ض.ت\؛ قال النابغة:

كأ%ن9 ر.ح\لي، وقد ز.ال% الن_هار' بنا
ي.و\م. ال�ل%ي\ل,، على م'س\ت.أ}نس� و.ح1د1

(* قوله «يوم الليل إل» كذا بالصل هنا بالهملة، وف ديوان النابغة:
يوم ال%ل1يل, وتقدم ف ترجة انس شطر قريب من هذا:

بذي الليل على مستأنس وحد
وها موضعان نص عليهما ياقوت ف العجم).
وقيل: معناه ذ%ه.ب. وت%ط�ى؛ وقيل ب.ر,ح. كقوله:

عهدي بم يوم. باب القريتي، وقد
ز.ال% ال%م.ال1يج' بالف�ر\سان1 والل©ج'م,

vولوا ز'و'ول�وز.ال% الظYل© ز.و.الv كز.وال الشمس، غي أ%نم ل ي.ق
كما قالوا ف الشمس. وز.ال% زائل� الظYل إ,ذا قام. قائم' الظهية

وع.ق%ل%. وز.ال% عن الرأ}ي ي.ز'ول� ز'ؤ'ولv؛ هذه عن اللحيان. وز.ال%ت\
.vإ,ذا ائ}ت.و.و\ا مكانم ث ب.دا لم؛ عنه أ%يضا vولة�ظ�ع'ن'ه'م ز.ي\ل

وقالوا: لا رآن ز.ال% ز.وال�ه وز.و,يل�ه من الذ©ع\ر والف%ر.ق أ%ي ج.ان,ب'ه،
وأ%نشد بيت ذي الرeم_ة، وقد تقدم؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة ل4يوب بن

ع.بابة:وي.أ}م.ن' ر'ع\يان'ها أ%ن ي.ز'و
ل% منها، إ,ذا أ%غ}ف%ل�وها، الز_و,يل

ويقال: أ%خ.ذ%ه الز_و,يل� والع.و,يل� ل4م\ر� م_ا أ%ي أ%خذه البكاء
والركة والق%ل%ق. ويقال: ز,يل% ز.و,يل�ه أ%ي ب.ل%غ% مكنون% ن.ف}سه. ويقال

للرجل إ,ذا ف%ز,ع. من شيء وح.ذ1ر.: ز,يل% ز.و,يل�ه. وورد ف حديث قتادة:



أ%خ.ذه الع.و,يل� والز_و,يل� أ%ي الق%ل%ق والنزعاج بيث ل يستقرe على
الكان، وهو والز_و.ال بعن. وف حديث أ%ب جهل: ي.ز'ول� ف الناس أ%ي

ي'ك}ث1ر الركة ول ي.س\ت.ق1رe، ويروى ي.ر\ف�ل.
vوف حديث معاوية: أ%ن رجلي ت.د.اع.ي.ا عنده وكان أ%ح.د'ها م1خ\ل%طا

م1ز\ي.لv؛ ال1ز\ي.ل، بكسر اليم وسكون الزاي: ال%د1ل� ف الصومات الذي
ي.ز'ول� من ح'ج_ة إ,ل حج_ة، واليم زائدة.

وال�ز.او.لة: معالة الشيء، يقال: فلن ي'ز.او,ل حاجة له، قال أ%بو
vوزاو.ل}ته م'ز.او.لة .vوز.و.لنا vز.و\ل �منصور: وهذا كله من ز.ال% ي.ز'ول

أ%ي عالته وز.او.له: ع.ال%ج.ه؛ أ%نشد ثعلب لبن خارجة:
ف%و.ق%ف}ت' م'ع\تاماv أ�ز.او,ل�ها،
ب'ه.ن_د{ ذي ر.و\ن.ق� ع.ض\ب

وال�ز.او.لة: ال�ح.اولة وال�ع.ال%جة. وقال رجل لخر ع.ي_ره
بال�ب\ن: وال ما كنت' ج.ب.اناv ولكن ز.او.ل}ت' م'ل}كاv م'ؤ.ج_لv وقال

زهي:فب,ت\ن.ا و'قوفاv عند ر.أ}س, ج.واد1نا،
ي'ز.او,ل�نا عن ن.ف}سه ون'ز.او,ل�ه

وت.ز.اولوا: ت.ع.ال%ج'وا. وز.او.ل%ه م'ز.او.ل%ةv وز,والv: حاو.ل%ه
وط%ال%به. وك�ل© مطال1ب� م'ح.او,ل م'ز.او,لD. وت.ز.و_ل%ه وز.و_ل%ه:

أ%جاءه؛ حكاه الفارسي عن أ%ب زيد. والز_و\ل�: الف1يف الظ�ر,يف ي'ع\ج.ب من
.Dظ%ر\فه، والمع أ%ز\وال

وز.ال% ي.ز'ول إ,ذا ت.ظ%ر_ف، وال�ن\ثى ز.و\ل%ة. وو.ص1يف%ةD ز.و\ل%ة:
ناف1ذة ف الر_سائل. وت.ز.و_ل: ت.ن.اه.ى ظ%ر\ف�ه. والز_و\ل: الغ'لم

الظ�ريف. والز�و\ل: الص_ق}ر، والز_و\ل�: ف%ر\ج' الر_ج'ل. والز_و\ل:
الشجاع الذي ي.ت.زايل الناس' من شجاعته؛ وأ%نشد ابن السكيت ف الز_و\ل

لكثي بن م'ز.ر>د:
ل%ق%د\ أ%ر'وح' بالك1رام, ال4ز\وال،
م'ع.د>ياv لذات ل%و\ث{ ش1م\لل

والز_و\ل: ال%واد. والز_و\لة: الرأ%ة الب.ر\ز.ة، ويقال: هي
الف%ط1ن.ة� الد_اه1ية. وف حديث النساء: ب,ز.و\لة{ وج.ل}س�، هو من ذلك، وقيل

Dالظ�ر,يفة. والز_و\ل: الفيف الركات. والز_و\ل: الع.ج.ب. وز.و\ل
أ%ز\و.ل على البالغة؛ قال الكميت:



فقد ص1ر\ت ع.مìا لا بال%ش1يـ
�ـب,، ز.و\لv ل%د.ي\ها، هو ال4ز\و.ل

ابن بري: قال أ%بو الس_م\ح ال4ز\و.ل أ%ن يأ}تيه أ%مر ي.م\ن.عه
الف1ر.ار. والز_و\ل: ال%ف1يف؛ وأ%نشد الق%ز_از:

،Dت.ل1ي وت.س\ت.د\ن له ش.د.ن,ي_ة
مع الائف الع.ج\لن1، ز.و\لD و'ث�وب'ها

@زيل: ز,ل}ت' الشيء4 من مكانه أ%ز,يل�ه ز.ي\لv: لغة ف أ%ز.ل}ته؛ قاله
الوهري، قال ابن بري: صوابه ز,ل}ت'ه ز.ي\لv أ%ي أ%ز.ل}ته. وز,ل}ت'ه

ز.ي\لv أ%ي م1ز\ت'ه. ابن سيده وغيه: ز.ال% الشيء4 ز.ي\لv وأ%ز.اله
إ,ز.الةv وإ,ز.الv؛ ال4خية عن اللحيان، وز.ي_ل%ه فت.ز.ي_ل، كل ذلك:

ف%ر_ق%ه فتف%ر_ق. وف التنزيل العزيز: فز.ي_ل}نا ب.ي\ن.هم؛ وهو ف%ع_ل}ت
.vقال: ولو كان ف%ي\ع.ل}ت لقلت ز.ي_ل%ة ،vل4نك تقول ف مصدره ت.ز\ي,يل

vود إ,ز.الeوقال م'ر_ة: أ%ز.ل}ت الضأ}ن% من ال%ع.ز والب,يض. من الس
وإ,ز.ال%ةv، وكذلك ز,ل}ت'ها أ%ز,يل�ها ز.ي\لv أ%ي م.ي_ز\ت. قال ال4زهري:

أ%م_ا ز.ال% ي.ز,يل� فإ,ن الفراء قال ف قوله تعال: فز.ي_ل}نا بينهم،
قال: ليست من ز'ل}ت وإ,نا هي من ز,ل}ت' الشيء4 فأ%نا أ%ز,يل�ه إ,ذا

ف%ر_ق}ت. ذا من ذا وأ%ب.ن\ت. ذا من ذا، وقال فز.ي_ل}نا لكثرة الفعل، ولو
ق%ل� لقلت ز,ل} ذا من ذا كقولك م1ز\ ذا من ذا، قال: وقرأ% بعضهم

فز.اي.ل}نا بينهم، وهو مثل قولك ل ت'ص.ع>ر ول ت'ص.اع1ر\ وعاق%د. وع.ق�د. وقال
تعال: لو ت.ز.ي_لوا لع.ذ�بنا الذين كفروا؛ يقول لو ت.م.ي_زوا؛ وأ%نشد

أ%بو اليثم للكميت:
أ%رادوا أ%ن ت'زاي,ل% خ.القات¬
أ%د1ي.ه'م'، ي.ق1س\ن. وي.ف}ت.ر,ينا

والز>يال�: الف1راق. والت_ز.اي'ل: التباين. وقال القتيب ف تفسي
قوله: ف%ز.ي_ل}نا أ%ي ف%ر�قنا وهو م1ن\ ز.ال% ي.ز'ول� وأ%ز.ل}ته أ%نا؛ قال

أ%بو منصور: وهذا غلط من القتيب ول ييز بي زال ي.ز'ول وز.ال% ي.ز,يل
كما ف%ع.ل الفراء، وكان القتيب ذا بيان ع.ذ}ب وقد ن.ح1س. ح.ظ©ه' من

النحو ومعرفة مقاييسه. الوهري: يقال ز,ل} ض.أ}ن.ك من م1ع\زاك، وز,ل}ت'ه منه
فلم ي.ن\ز.ل}، وم1ز\ت'ه فلم ي.ن\م.ز\.

و.ت.ز.ي_ل القوم' ت.ز.يeلv وت.ز\ييلv: ت.ف%ر_قوا؛ ال4خية حجازية



رواها اللحيان، قال: وربيعة تقول ت.ز.اي.ل القوم' ت.ز.اي'لv؛ وأ%نشد
للمتلمس:

أ%حار,ث� إ,ن_ا لو ت'ساط� دماؤنا،
ت.ز.ي_ل}ن حت ما ي.م.س� د.م¬ د.ما

قال: وينشد ت.ز.ي.ل}ن.. والت_زاي'ل: الت_باي'ن؛ قال أ%بو ذؤيب:
،Dع'ن� كالد_و\م فيها ت.زاي'ل�إ,ل ظ

وه1ز_ة أ%حال� ل%ه'ن_ و.ش1يج'
وزاي.ل%ه' م'ز.اي.ل%ةv وز,يالv: بارحه. وال�زاي.ل%ة: ال�فار.قة، ومنه

يقال: زاي.ل%ه م'ز.اي.ل%ة وز,يالv إ,ذا فارقه. وال�ت.زاي,ل%ة� من
النساء: الت ت'زاي,ل�ك بوجهها ت.س\تره عنك، وهو من ذلك. وان\زال عنه:

زاي.ل%ه وفار.قه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وان\زال% عن ذائ1دها ون.ص\ر,ه
أ%ي زاي.ل% الذائد. وأ%نصار.ه.

والز_ي.ل، بالتحريك: ت.باع'د' ما بي الف%خ1ذين كالف%ح.ج. ور.ج'ل
أ%ز\ي.ل الف%خ1ذين: م'ن\ف%ر,ج'هما م'تباع1د'ها، وهو من ذلك ل4ن ال�تباع1د
م'فار,ق. وف حديث علي، ك%ر_م ال وجهه: أ%نه ذكر ال%ه\د1ي_ وأ%نه

يكون من ولد ال�س.ي أ%ج\لى ال%بي أ%ق}ن ال4نف أ%ز\ي.ل الفخ1ذين
أ%ف}ل%ج الث�نايا بفخذه ال4ين شامةD؛ أ%راد أ%نه م'ت.زاي,ل الف%خ1ذين وهو

الز_ي.ل والت_ز.يeل، والفعل منه ز.ي,ل% ي.ز\ي.ل. وأ%ز\ي.ل� الف%خ1ذين
أ%ي م'ن\ف%ر,ج'هما.

التهذيب: يقال ما زال% يفعل كذا وكذا ول ي.زال يفعل كذا وكذا كقولك ما
ان\ف%ك_ وما ب.ر,ح وما ز,ل}ت أ%فعل ذاك، وف الضارع ل ي.زال، قال:

وق%ل�ما ي'ت.ك%ل�م به إ,ل برف النفي، قال ابن كيسان: ليس ي'راد با زال%
ول ي.زال الفعل� من زال ي.ز'ول إ,ذا انصرف من حال إ,ل حال وزال% من
مكانه، ولكنه يراد بما م'لز.مة� الشيء والال� الدائمة. وف الديث:

خال1طوا الناس. وزاي,ل�وهم أ%ي فار,قوهم ف ال4فعال الت ل ت'ر\ضي ال4
ور.س'ول%ه. وما ز,ل}ت' أ%فعله أ%ي ما ب.ر,ح\ت، وما ز,ل}ت به، حت ف%ع.ل

ذلك، ز,يالv. وما ز,ل}ت وز.ي\داv حت ف%ع.ل أ%ي بزيد؛ حكاه سيبويه، وحكى
بعضهم ز,ل}ت أ%ف}ع.ل بعن ما ز,ل}ت. وقال اللحيان: ز,ل}ت الشيء4 فلم

ي.ن\ز.ل}، ل ي'ت.ك%ل�م' به إ,ل على هاتي الصيغتي، يعن أ%نم ل يقولون



ز.ي_ل}ته فلم ي.ت.ز.ي_ل، كما أ%نم ل يقولون أ%يضاv م.ي>ز\ت'ه فلم
ي.ت.م.ي_ز، إ,نا يقولون م1ز\ته فلم ي.ن\م.ز\. الوهري: ز,ل}ت الشيء4

أ%ز,يل�ه ز.ي\لv أ%ي م1ز\ته وف%ر_ق}ت'ه. ويقال: أ%زال% ال� ز.وال%ه إ,ذا
د'عي عليه باللك، معناه أ%ي أ%ذهب ال� حركته وت.ص.رeف%ه كما يقال

أ%س\ك%ت. ال نام_ت.ه. وزال ز.وال�ه أ%ي ذ%ه.ب.ت\ حركته، ويقال: ز,يل%
ز.و,ي'له؛ قال ذو الرمة يصف بيضة النعامة:

وب.ي\ضاء4 ل ت.ن\حاش' م1ن_ا وأ�مeها،
إ,ذا ما رأ%تنا ز,يل% م1ن_ا ز.و,يل�ها

أ%ي ز,يل% ق%ل}ب'ها من الف%ز.ع. قال ابن بري: ويتمل أ%ن يكون ز,يل% ف
البيت مبني�اv للمفعول من زال%ه ال�. والز_و,يل� بعن الز_وال، قال:

ويتمل أ%ن يكون ز,يل لغة ف زال% كما يقال ف كاد. ك1يد.؛ قال الذل:
وك1يد. ض1باع' الق�ف> يأ}ك�ل}ن. ج'ث�ت،

وك1يد. خ1راش¬، ي.و\م. ذلك، ي.ي\ت.م
قال: ويدل على صحة ذلك أ%نه يروى ز,يل% م1ن_ا ز.وال�ها وزال% م1ن_ا

ز.و,يل�ها، قال: فهذا يدل على أ%ن� ز,يل% بعن زال% البن للفاعل دون
البن للمفعول.

�@زأم: ز.ئ1م. الرجل
ز.أ%ماv، فهو ز.ئ1م¬، واز\د.أ%م.: ف%ز,ع واشتد ذ�ع\ر'ه؛ وز.أ%م.ه' هو:

ذ%ع.ر.ه': ورجل زئ1م¬: ف%ز,ع¬. ورجل م1ز\آم¬: وهو غاية الذ©ع\ر
والف%ز.ع,. وز.ئ1م. به إذا صاح به. وز'ئ1م أ%ي ذ�ع1ر.، على ما ل يسم فاعله.

وأ%ز\أ%م\ت'ه على ال4مر أ%ي أ%كرهته، مثل أ%ذ}أ%م\ت'ه'. وز.أ%م. ل فلن
vهي أ%م باطل. ويقال: ما يعصيه ز.أ}م.ة Òأ%ي طرح كلمة ل أ%دري أ%حق vز.أ}مة

أ%ي كلمة. وزأم الرجل يزأ%م' ز.أ}ماv وز'ؤاماv: مات موتاv و.ح1ي�اv؛ هذه
عن اللحيان. وموت ز'ؤام¬: عاجل، وقيل سريع م'ج\ه,ز¬، وقيل ك%ريه، وهو
أ%صح. وقضيت منه ز.أ}م.ت ك%ن.ه\م.ت أ%ي حاجت. ابن شيل ف كتاب النطق

له: ز.ئ1م\ت' الطعام ز.أ}ماv، قال: والز_أم' أ%ن يل4 بطنه. وقد أ%خذ
ز.أم.ت.ه' أي حاجته من الش>ب.ع والر>ي>. وقد اشترى بنو فلن

ز.أ}م.ت.ه'م\ من الطعام أي ما يكفيهم سنتهم. وز.ئ1م\ت' اليوم. ز.أ}م.ةv أي أ%كلة.
والز_أ}م': شدة ال4كل، وف الصحاح: والز_أ}مة شدة ال4كل والشرب؛

وقال:ما الشeر\ب' إل� زأ%مات¬ فالص_د.ر\



وأ%ز\أ%م\ت' الرح بدمه أ%ي غمزته حت لزقت جلدته بدمه ويبس الدم عليه،
وجرح¬ م'ز\أ%م¬؛ قال أ%بو منصور: هكذا قال ابن شيل أ%ز\أ%م\ت' الرح

بالزاي، وقال أ%بو زيد ف كتاب المز: أ%ر\أ%م\ت' الرح إذا داويته حت
يبأ% إر\آماv، بالراء، قال: والذي قاله ابن شيل صحيح بعناه الذي ذهب إليه.

وقال أ%بو زيد: أ%ر\أ%م\ت' الرجل على أ%مر ل يكن من شأ}نه إر\آماv إذا
أ%كرهته عليه. قال أ%بو منصور: وكأ%ن� أ%ز\أ%م. الرح، ف قول ابن شيل،

أ�خذ من هذا. قال ابن شيل: وز.أ%م.ه' الق�رe، وهو أ%ن يل4 جوفه حت
êي.ر\ع'د. منه ويأ}خذه لذلك ق1ل

.vول و.ش\م.ة vوق1ف�ة أ%ي ر,ع\دة. ويقال: ما ع.صيته ز.أ}م.ة
والز_أ}م.ة�: الصوت الشديد، وما سعت له ز.أم.ةv أي صوتاv. وأ%صبحت\ وليس با

ز.أ}م.ةD أ%ي شدة الريح، عن ابن ال4عراب، كأ%نه أ%راد أ%صبحت ال4رض أ%و
البلدة أ%و الدار.

الفراء: الزeؤام1يe الرجل الق%ت_ال، من الزeؤ.ام وهو الوت.
@زجم: الز_ج\م': أ%ن تسمع شيئاv من الكلمة الفية، وما تكلم بز.ج\م.ة

.vأ%ي ن.ب\س.ة vول ز'ج\م.ة vأ%ي ما ن.ب.س. بكلمة، وما سعت له ز.ج\م.ة
vوسكت فما ز.ج.م. برف أ%ي ما نبس. وما ز.ج.م. إل� كلمة ي.ز\ج'م' ز.ج\ما
أي ما كلمن بكلمة، وما عصيته ز.ج\م.ةv منه. وز.ج.م. له بشيء ما فهمه.

vبالفتح: الصوت بنزلة الن_أ}م.ة. يقال: ما عصيته ز.ج\مة ،�والز_جة
ول ن.أ}م.ةv ول ز.أ}م.ةv ول و.ش\م.ةv أي ما عصيته ف كلمة. ويقال: ما

.vأ%ي شيئا vيعصيه ز.ج\م.ة
والز_جوم': القوس ليست بشديدة الر\نان1. وقوس ز.ج'وم: ضعيفة الر\نان؛

قال أ%بو النجم:
فظ%ل� ي.م\ط�و ع'ط�فاv ز.ج'وما

قال:
بات ي'عاطي ف�ر'جاv ز.ج'وما

ويروى: ه.م.زى. وقال أ%بو حنيفة: ق%و\س زج'وم¬ ح.ن'ونD، والقولن
متقاربان.

وبعي أ%ز\ج.م': ل ي.ر\غ�و، وقيل: هو الذي ل يفصح بال%دير، وقد يقال
بالسي. ال4حر: بعي أ%ز\ي.م' وأ%س\ج.م' وهو الذي ل يرغو؛ قال شر:

الذي سعته بعي أ%ز\ج.م'، قال: وليس بي ال4ز\ي.م, والز\ج.م, إل تويل



الياء جيماv، والعرب تعل اليم مكان الياء ل4ن مرجهما من ش.ج\ر الفم،
وش.ج\ر الفم الواء وخرق الفم الذي بي النكي.

والز_ج'وم': الناقة السيئة اللق الت ل تكاد ت.ر\أ%م' س.ق}ب. غيها
ت.ر\تاب' بشمه؛ وأ%نشد بعضهم:

كما ار\تاب ف أ%ن\ف1 الز_ج'وم ش.م1يم'ها
وربا أ�كرهت حت ت.ر\أ%م.ه' ف%تد1ر� عليه؛ قال الكميت:

ول أ�ح\ل1ل} لصاع1قة{ وب.ر\ق�،
كما د.ر_ت\ لالبها الز_ج'وم'

وأ%ح.ل�ت\ إذا أ%صابت 
(* قوله «وأحلت إذا أصابت إل» عبارة التهذيب عقب

البيت: ل أحلل من قولك أحلت الناقة إذا أصابت إل) الربيع فأ%نزلت
اللب؛ يقول: ل أ�عطهم من الك�ر\ه على ما يريدون كما ت.د1ر� الز_ج'وم على

الكره.
@زحم: الز_ح\م': أ%ن ي.ز\ح.م. القوم' بعضهم بعضاv من كثرة الزحام إذا

vزحام'. وز.ح.م. القوم' بعضهم بعضاYال :�ازدحوا. والز_ح\مة
ي.ز\ح.م'ون.ه'م\ ز.ح\ماv وز,حاماv: ضايقوهم. واز\د.ح.م'وا و.زاحوا: تضايقوا.

وز.ح.م\ت'ه' وزاح.م\ت'ه'، وال4مواج ت.ز\د.ح1م' وت.ت.زاح.م: تلتطم. والز>ح\م':
الز\د.ح1م'ون%؛ قال الشاعر:

جا ب,ز.ح\م مع ز.ح\م� فاز\د.ح.م
ت.زاح'م. ال%و\ج,، إذا الوج التطم

ابن سيده: جاء بالصدر على غي الفعل. وزاح.م. فلن المسي وزاه.م.اها،
بالاء، إذا بلغها، وكذلك ح.با لا. ورجل م1ز\ح.م¬: كثي الز>حام أ%و

شديده، ومنكب م1ز\ح.م¬ منه. قال رجل من العرب: لتجد.ن_ن ذا م.ن\ك1ب�
م1ز\ح.م� وركن� م1د\ع.م� ورأ}س� مصد.م ولسان م1ر\ج.م� ووطء� م1يثم. قال

ال4زهري عن ابن ال4عراب: والفيل والثور ذو القرني، وف الكم: النكر
القرني، يكنيان ب'زاح1م�، وف الكم: بأب م'زاح1م�.
وأ%بو م'زاح1م�: أ%ول خاقان% و.ل% التeر\ك. وقات.ل العرب.

وز.ح\م¬
وم'زاح1م¬: اسان. وز'ح\م¬: من أ%ساء مكة، شرفها ال تعال وحرسها؛

حكاها ثعلب؛ قال ابن سيده: والعروف ر'ح\م.



@زخم: الز_خ.م.ة�: الرائحة الكريهة، وطعام له ز.خ.م.ةD. يقال: أ%تانا
بطعام فيه ز.خ.م.ةD أي رائحة كريهة. لم ز.خ1م¬ د.س1م¬: خبيث الرائحة،

وقيل: هو أ%ن يكون ن.م1ساv كثي الد_س.م, فيه ز'ه'ومة، وخص بعضهم به لوم
السباع، قال: ل تكون الز_خ.م.ة� إل ف لوم السباع، والز_ه.م.ة� ف

لوم الطي كلها وهي أطيب من الز_خ.م.ة، وقد ز.خ1م. ز.خ.ماv، وفيه
ز.خ.م.ةD. ابن ب'ز'ر\ج: أ%ز\خ.م. وأ%ش\خ.م.. والزeخ\م.ة�: نت الع1ر\ض. وز.خ.م.ه

.vشديدا vدفعه دفعا :vي.ز\خ.م'ه' ز.خ\ما
والزeخ\م': موضع. قال ابن ال4ثي: ورد ف الديث ذكر ز'خ\م�، هو بضم

الزاي وسكون الاء، جبل قرب مكة.
ال4زهري: ال%ز\ماء الناقة الشقوقة ال1ن�ابة، وهو ال%ن\خ1ر'، قال:

والز_خ\ماء النتنة الرائحة.
@زرم: الز_ر,م' من الس_ناني والكلب. ما يبقى ج.ع\ر'ه ف دبره.

وز.ر,م. الكلب والس>ن_و\ر' ز.ر.ماv، فهو ز.ر,م¬: بقي ج.ع\ر'ه ف دبره، وبذلك
سي الس>ن_و\ر' أ%ز\ر.م.. وز.ر,م. البيع' إذا انقطع. وز.ر.م. الشيء4

ي.ز\ر,م'ه' ز.ر\ماv. وأ%ز\ر.مه' وز.ر_م.ه: قطعه؛ قال ساعدة بن
ج'ؤ.ي_ة%:إن ل4ه\واك ح'ب�اv غي. ما ك%ذ1ب�،

ولو نأ%ي\ت س1وانا ف النو.ى ح1ج.جا
ح'ب_ الض_ريك1 ت1لد. الال ز.ر_مه'

ف%ق}ر¬، ول ي.ت_خ1ذ} ف الناس م'ل}ت.ح.جا
أ%راد: قطع عنه الي. وزر,م. دمع'ه' وبول�ه' وح1ل}ف%ت'ه' وكلمه

واز\ر.أ%م_: انقطع. وكل ما انقطع فقد ز.ر,م. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ�ت بالسن بن علي، عليهما السلم، فو'ضع. ف حج\ره فبال ف

حجره فأ�خ1ذ% فقال: ل ت'ز\ر,م'وا ابن، ث دعا باء فصبه عليه؛ قال
ال4صمعي: الز\رام' القطع أ%ي ل تقطعوا عليه بوله. ومنه حديث ال4عراب

الذي بال ف السجد: قال ل ت'ز\ر,م'وه؛ يقال للرجل إذا قطع بوله: قد
أ%ز\ر.م\ت. بولك. وأ%ز\ر.م.ه' غيه أ%ي قطعه؛ قال ع.د1ي�:

أ%و كماء ال%ث}مود بعد ج,مام�،
ز.ر,م الد_م\ع, ل ي.ؤ'وب ن.ز'ورا

قال: فالز_ر,م' القليل النقطع. أ%بو عمرو: الز_ر,م' الناقة الت تقطع
بولا قليلv قليلv، يقال لا إذا فعلت ذلك: قد أ%وز.غ%ت\ وأ%و\ش.ق%ت\



وشل}ش.ل%ت\ وأ%نفصت وأ%ز\ر.م.ت\. الوهري: ز.ر,م. البول�، بالكسر، إذا
انقطع، وكذلك كل شيء ول�ى، وأ%ز\ر.م.ه' غيه. واز\ر.أ%م_: غضب، فهو
م'ز\رئ1مÒ؛ ذكره أ%بو زيد ف كتاب المز. والز_ر\م: الو,لد. وقد ز.ر.م.ت\

به ز.ر\ماv: ولدته؛ أ%نشد ابن بري ل4ب الو.ر\د1 العدي:
أ%ل ل%ع.ن. ال� الت ز.ر.م.ت\ به

فقد و.ل%د.ت\ ذا ن'م\ل%ة وغ%وائ1ل,
والز_ر,ي': الذليل القليل الر_ه\ط1. ابن ال4عراب: رجل ز.ر,م¬

ذليل قليل الرهط؛ قال ال4خطل:
لول ب.لؤ'ك�م' ف غي واحدة،
إذاv ل%ق�م\ت' مق%ام الائ1ف1 الز_ر,م,

ال4صمعي: الز_ر,م' الز_ر,م' الضي_ق عليه. ويقال للبخيل: ز.ر,م¬،
eز\ر.ئ1م�وز.ر_م.ه غيه، وأ%نشد بيت ساعدة بن جؤية. ال4صمعي: ال
ال�ن\ق%ب,ض'، الزاي قبل الراء، وقد از\ر.أ%م_ از\ر,ئ}ماماv؛ أ%نشد ابن بري

لل4خط%ل:
ت'م\ذي إذا س'ح1ب.ت\ من ق%ب\ل, أ%د\ر.ع1ها،

وت.ز\ر.ئ1مe إذا ما ب.ل�ها ال%ط%ر'
قال: وقال آخر ف ال�ز\ر.ئ1م> الساكت:

أل}ف%ي\ت'ه' غ%ض\بان م'ز\ر.ئ1م_ا،
ل س.ب,ط% الك%ف> ول خ1ض.م_ا

والز_ر,م': الذي ل يثبت ف مكان؛ قال ساعدة بن ج'ؤي_ة:
م'و.ك�لD بش'د'وف1 الص_و\م, يرق�ب'ه'،

من ال%غار,ب,، م.خ\طوف' ال%شا ز.ر,م'
وال�ز\ر.ئ1مe والزeر.أ}م1يم': التقبض؛ ال4خية عن ثعلب. وقال أ%بو

عبيد: وال�ر\ز.ئ1مe ال�ق}ش.ع1رe التمع، الراء قبل الزاي، قال:
الصواب ال�ز\ر.ئ1مe، الزاي قبل الراء، قال: هكذا رواه ابن ج.بلة وشك أ%بو

زيد ف ال�ق}ش.ع1ر� التمع أ%نه م'ز\ر.ئ1م� أ%و م'ر\ز.ئ1م�.
@زردم: ز.ر\د.م.ه': خنقه وز.ر\د.ب.ه كذلك. وز.ر\د.م.ه: عصر حلقه.

والز_ر\د.م.ة�: الغ.ل}ص.م.ة�، وقيل: هي فارسية، وقيل: الز_ر\د.م.ه' من النسان
تت اللقوم واللسان� مرك9ب فيها، وقيل: الز_ر\د.م.ة� البتلع،

والزدرام البتلع'.



@زرقم: التهذيب ف الرباعي: ال4صمعي وما زادوا فيه اليم ز'ر\ق�م¬
للرجل ال4زرق. الليث: إذا اشتدت ز'ر\ق%ة عي الرأ%ة قيل: إنا لز.ر\قاء�
ز'ر\ق�م¬. وقال بعض العرب: زرقاء ز'ر\ق�م، بيديها ت.ر\قم، تت الق�م\ق�م،

واليم زائدة.
@ززم: ابن بري خاصةv قال: ماء ز'و.ز,م¬ وز'واز,م¬ بي ال1ل}ح,

والع.ذ}ب,.
@زعم: قال ال تعال: ز.ع.م. الذين كفروا أ%ن لن ي'ب\ع.ث�وا، وقال

تعال: فقالوا هذا ل ب,ز.ع\م1ه,م\؛ الز_ع\م' والزeع\م' والز>ع\م'، ثلث
لغات: القول، ز.ع.م. ز.ع\ماv وز'ع\ماv وز,ع\ماv أي قال، وقيل: هو القول
يكون حق9اv ويكون باطلv، وأ%نشد ابن ال4عراب ل�م.ي�ة% ف الز_ع\م الذي

هو حق:
وإ,ن أ%ذين¬ لكم أ%نه

س.ي'نج,ز'كم ربeكم ما ز.ع.م\
وقال الليث: سعت أ%هل العربية يقولون إذا قيل ذكر فلن كذا وكذا فإنا

يقال ذلك ل4مر ي'س\ت.ي\ق%ن' أ%نه حق، وإذا ش'ك_ فيه فلم ي'د\ر. لعله
كذب أ%و باطل قيل ز.ع.م. فلن، قال: وكذلك تفسر هذه الية: فقالوا هذا ل

ب,ز.ع\م1ه,م\؛ أ%ي بقولم الكذب، وقيل: الز_ع\م' الظن، وقيل: الكذب،
ز.ع.م.ه' ي.ز\ع'م'ه'، والزeع\م' تيمي_ة، والز_ع\م' حجازية؛ وأ%ما قول

النابغة:
ز.ع.م. المام' بأ%ن� فاها بار,د¬

وقوله:
vز.ع.م. الغ1داف' بأ%ن� ر,ح\لتنا غ%دا
فقد تكون الباء زائدة كقوله:
س'ود ال%حاج,ر, ل ي.ق}ر.أ}ن% بالسeو.ر,

وقد تكون ز.ع.م. ههنا ف معن ش.ه,د. فعد�اها با ت'عد�ى به شهد كقوله
تعال: وما ش.ه,د\نا إل با ع.ل1م\نا. وقالوا: هذا ول ز.ع\م.ت.ك. ول

ز.ع.مات1ك.، يذهب إل رد� قوله، قال ال4زهري: الرجل من العرب إذا حد_ث
عمن ل يقق قوله يقول ول ز.ع.مات1ه؛ ومنه قوله:

لقد خ.ط� روم1يÒ ول ز.ع.مات1ه1
وز.ع.م\ت.ن كذا ت.ز\ع'م'ن ز.ع\ماv: ظ%ن.ن\تن؛ قال أ%بو ذؤيب:



فإن ت.ز\ع'م1ين كنت' أ%جهل� فيك�م'،
فإن ش.ر.ي\ت' ال1ل}م. ب.ع\د.ك1 بالهل

وتقول: ز.ع.م.ت\ أ%ن ل أ�حبها وز.ع.م.ت\ن ل أ�حبها، ييء ف الشعر،
فأ%ما ف الكلم فأ%حسن ذلك أ%ن يوقع الز_ع\م' على أ%ن� دون السم.

والت_ز.عeم': الت_ك%ذ©ب'؛ وأ%نشد:
وت.زاع.م. القوم' على كذا ت.زاع'ماv إذا تضافروا عليه، قال: وأ%صله أ%نا
صار بعضهم لبعض ز.ع1يماv؛ وف قوله م.زاع1م' أ%ي ل يوثق به، قال

ال4زهري: الز_ع\م' إنا هو ف الكلم، يقال: أ%مر فيه م.زاع1م' أ%ي أ%مر غي
مستقيم فيه منازعة بعد'. قال ابن السكيت: ويقال لل4مر الذي ل يوثق به

م.ز\ع.م¬ أ%ي ي.ز\ع'م' هذا أ%ن كذا وي.ز\ع'م' هذا أ%نه كذا. قال ابن بري:
الز_ع\م' يأ}ت ف كلم العرب على أ%ربعة أ%وجه، يكون بعن الك%فالة

والض_مان؛ شاهده قول عمر بن أ%ب ربيعة:
قلت: ك%فYي لك ر.ه\ن¬ بالر>ضى

واز\ع'م1ي يا هند'، قالت: قد و.ج.ب
واز\ع'م1ي أ%ي اضمن؛ وقال النابغة 

(* هو النابغة العدي� ل النابغة
:vالذبيان) يصف ن'وحا

ن'ود1ي.: ق�م\ وار\ك%ب.ن\ بأ%ه\ل1ك. إن\ـ
ـن. ال م'وف{ للناس ما ز.ع.م.ا

ز.ع.م. هنا ف�س>ر. بعن ض.م1ن.، وبعن قال، وبعن وع.د.، ويكون
بعن الوع\د، قال عمرو بن ش.أ}س�:
وعاذ1لة ت.ح\ش.ى الر_د.ى أ%ن ي'صيب.ن،

ت.ر'وح' وت.غ\د'و بال%لمة1 والق%س.م\
تقول: ه.ل%ك}نا، إن ه.لكت. وإنا

على ال أ%ر\زاق' الع1باد كما ز.ع.م\
وز.ع.م. هنا بعن قال ووعد، وتكون بعن القول والذكر؛ قال أ%بو

ز'ب.ي\د{ الطائي�:
يا ل%ه\ف. ن.ف}س3ي. إن كان الذي ز.عم'وا

ح.ق9اv وماذا ي.ر'د� اليوم ت.ل}ه,يف1ي
إن كان م.غ\ن.ى و'ف�ود1 الناس راح ب,ه1



قوم¬ إل ج.د.ث{، ف الغار، م.ن\ج'وف1؟
العن: إن كان الذي قالوه حق9اv ل4نه سع من يقول ح'م1ل% عثمان� على

الن_ع\ش إل قبه؛ قال ال�ث%ق9ب' العبدي:
وكلم¬ س.ي>ء# قد و.ق1ر.ت\

أ�ذ�ن عنه، وما ب من ص.م.م\
فتصام.م\ت'، لك%ي\ما ل ي.ر.ى
جاهلD أ%ن>ي كما كان ز.ع.م\

وقال الميح:
أ%نتم ب.ن'و الرأ%ة1 الت ز.ع.م. الـ

ـناس عليها، ف الغي�، ما ز.ع.م'وا
ويكون بعن الظن؛ قال ع'ب.ي\د' ال بن عبد ال بن ع'ت\ب.ة% بن مسعود:

فذ�ق\ ه.ج\ر.ها قد كنت. ت.ز\ع'م' أ%نه
ر.شاد¬، أ%ل يا ر'ب_ما كذ%ب. الز_ع\م'

فهذا البيت ل يتمل سوى الظن، وبيت عمر بن أ%ب ربيعة ل يتمل سوى
الض_مان، وبيت أ%ب ز'ب.ي\د{ ل يتمل سوى القول، وما سوى ذلك على ما فسر.

وحكى ابن بري أ%يضاv عن ابن خال%و.ي\ه: الز_ع\م' يستعمل فيما ي'ذ%م�
كقوله تعال: ز.ع.م. الذين كفروا أ%ن لن ي'ب\ع.ث�وا؛ حت قال بعض الفسرين:

الز_ع\م' أ%صله الكذب، قال: ول يبئ فيما ي'ح\م.د' إل ف بيتي، وذكر
vبيت النابغة العدي وذكر أ%نه روي ل�مية بن أب الص_ل}ت1، وذكر أ%يضا
بيت عمرو بن ش.أ}س ورواه ل�ض.ر>س�؛ قال أ%بو اليثم: تقول العرب قال

إنه وتقول ز.ع.م. أ%نه، فكسروا ال4لف مع قال، وفتحوها مع ز.ع.م. ل4ن زعم
فعل واقع با أي بال4لف متعد� إليها، أ%ل ترى أ%نك تقول ز.ع.م\ت' عبد.

ال قائماv، ول تقول قلت زيداv خارجاv إل أ%ن ت'د\خ1ل% حرفاv من حروف
الستفهام فتقول هل تقوله فعل كذا ومت تقول�ن خارجاv؛ وأ%نشد:

قال ال%ل1يط�: غ%داv ت.ص.دeع'نا،
فمت تقول الدار. ت.ج\م.ع'نا؟

ومعناه فمت تظن ومت ت.ز\ع'م'.
�والز_ع'وم من البل والغنم: الت ي'ش.كe ف س1من.ها فت'غ\ب.ط

بال4يدي، وقيل: الز_ع'وم الت ي.ز\ع'م' الناس أ%ن با ن,ق}ياv؛ قال
الراجز:وب.ل}دة ت.ج.ه_م' ال%ه'وما،



ز.ج.ر\ت' فيها ع.ي\ه.لv ر.س'وما،
م'خ\ل1ص.ة% ال4ن\قاء3 أ%و ز.ع'وما

قال ابن بري: ومثله قول الخر:
وإن_ا من م.و.د_ة آل س.ع\د{،

كمن ط%ل%ب. ال3هالة% ف الز_ع'وم,
وقال الراجز:

إن� ق�صاراك. على رع'وم,
م'خ\ل1ص.ة1 الع1ظام,، أ%و ز.ع'وم,

ال�خ\ل1ص.ة�: الت قد خ.ل%ص. ن,ق}ي'ها. وقال ال4صمعي: الز_ع'وم من
الغنم الت ل ي'د\رى أ%با شحم أ%م ل، ومنه قيل: فلن م'زاع.م أ%ي ل

،�يوثق به. والز_عوم: القليلة الشحم وهي الكثية الشحم، وهي ال�ز\ع.م.ة
فمن جعلها القليلة الشحم فهي ال%ز\ع'ومة، وهي الت إذا أ%كلها الناس قالوا

لصاحبها توبيخاv: أ%ز\ع.م\ت. أ%نا سينة؛ قال ابن خالويه: ل يبئ
أ%ز\ع.م. ف كلمهم إل ف قولم أز\ع.م.ت1 الق%ل�وص' أ%و الناقة� إذا ظ�ن_

أ%ن ف سنامها شحماv. ويقال: أ%ز\ع.م\ت'ك. الشيء4 أ%ي جعلتك به
ز.ع1يماv. والز_ع1يم': الكفيل. ز.ع.م. به ي.ز\ع'م' 

(* قوله «زعم به يزعم إل» هو
بذا العن من باب قتل ونفع كما ف الصباح) ز.ع\ماv وز.عام.ةv أ%ي

ك%ف%ل. وف الديث: الد_ي\ن م.ق}ض1ي� والز_ع1يم' غار,م؛ والز_ع1يم':
:vالكفيل، والغارم: الضامن. وقال ال تعال: وأ%نا به1 ز.عيم¬؛ قالوا جيعا
معناه وأنا به كفيل؛ ومنه حديث علي، رضوان ال عليه: ذ1م_ت ر.هينة

وأ%نا به زع1يم¬. وز.ع.م\ت به أ%ز\ع'م' ز.ع\ماv وز.عامةv أ%ي ك%ف%ل}ت'.
وز.ع1يم' القوم: رئيسهم وسيدهم، وقيل: رئيسهم التكلم عنهم وم1د\ر.ه'ه'م\،

والمع ز'ع.ماء. والز_عامة: الس>يادة والرياسة، وقد ز.ع'م. ز.عام.ةv؛
قال الشاعر:

حت إذا ر.ف%ع. اللYواء رأ%ي\ت.ه'،
تت اللYواء على ال%م1يس,، ز.ع1يما

والز_عام.ة�: السلح، وقيل: الد>ر\ع أ%و الدeروع. وز.عام.ة� الال:
أ%فضله وأ%كثره من الياث وغيه؛ وقول لبيد:

vت.ط1ي ع.دائ1د الشراك1 ش.ف}عا



وو,ت\راv، والزعام.ة� للغلم
فسره ابن ال4عراب فقال: الز_عام.ة� هنا الد>ر\ع والر>ياسة والشرف،

وفسره غيه بأ%نه أ%فضل الياث، وقيل: يريد السلح ل4نم كانوا إذا
vوو,ترا vاقتسموا الياث دفعوا السلح إل البن دون البنة، وقوله شفعا
يريد قسمة الياث للذكر مثل حظ ال�نثيي. وأ%ما الز_عام.ة� وهي السيادة

أ%و السلح فل يناز,ع الورثة� فيها الغلم.، إذا هي مصوصة به.
والز_ع.م'، بالتحريك: الطمع، ز.ع1م. ي.ز\ع.م' ز.ع.ماv وز.ع\ماv: طمع؛

قال عنترة:
ع'ل9ق}ت'ها ع.ر.ضاv وأ%ق}ت'ل� ق%و\م.ها

ز.ع\ماv، ورب> البيت، ليس ب.ز\ع.م,
(* ف معلقة عنترة:

زع\ماv، ل%ع.م\ر' أبيك.، ليس. ب.زع.م,).
أ%ي ليس بطمع؛ قال ابن السكيت: كان حبها ع.ر.ضاv من ال4عراض اعترضن

من غي أن أ%طلبه، فيقول: ع'لYق}ت'ها وأ%نا أ%قتل قومها فكيف أ�حبها
وأ%نا أ%قتلهم؟ أ%م كيف أ%قتلهم وأ%نا أ�gحبها؟ ث رجع على نفسه ماطباv لا
فقال: هذا فعل ليس بفعل مثلي؛ وأ%ز\ع.م\ت'ه أ%نا. ويقال: زع.م. فلن ف

غي م.ز\ع.م� أ%ي ط%م1ع. ف غي مطم.ع؛ قال الشاعر:
له ر.ب_ةD قد أ%ح\ر.م.ت\ ح1ل� ظهره،

فما فيه للف�ق}رى ول ال%ج> م.ز\ع.م'
وأ%مر¬ م'ز\ع1م¬ أ%ي م'ط}م1ع¬. وأ%ز\ع.م.ه: أ%طمعه. وش1واء# ز.ع1م¬

وز.ع\م¬ 
(* قوله «وشواه زعم وزعم» كذا هو بال4صل والكم بذا الضبط

وبالزاي فيهما، وف شرح القاموس بالراء ف الثانية وضبطها مثل ال4ول
ككتف): م'ر,ش� كثي الد_س.م, سريع الس_ي.لن على النار. وأ%ز\ع.م.ت1

ال4رض': طلع أ%ول نبتها؛ عن ابن ال4عراب:
وزاع1م¬ وز'ع.ي\م: إسان.

وال1ز\عامة: الية. والزeع\م'وم': الع.يي�. والز_ع\م1يe: الكاذب 
*)

قوله «والزعمي الكاذب إل» كذا هو مضبوط ف الصل والتكملة بالفتح
ويوافقهما إطلق القاموس وإن ضبطه فيه شارحه بالضم). والز_ع\م1ي�: الصادق.



والز_ع\م': الكذب؛ قال الكميت:
إذا الكام' اكت.س.ت\ م.آل1ي.ها،
وكان ز.ع\م' الل�وامع, الك%ذ1ب'

يريد الس_راب، والعرب تقول: أ%ك}ذ%ب' م1ن\ ي.ل}م.ع. وقال شريح:
ز.ع.م'وا ك�ن\ي.ة� الك%ذ1ب. وقال شر: الز_ع\م' والتزاع'م' أ%كثر ما يقال فيما
ي'شك فيه ول ي'ح.ق�ق'، وقد يكون الز_ع\م' بعن القول، وروي بيت

العدي يصف نوحاv، وقد تقدم، فهذا معناه التحقيق؛ قال الكسائي: إذا قالوا
ز.ع\م.ةD صادقة لتين�ك، رفعوا، وح1ل}ف%ةD صاد1قةD ل4قوم.ن_، قال: وينصبون
ييناv صادقةv ل4فعلن. وف الديث: أ%نه ذكر أ%يوب، عليه السلم، قال:
كان إذا مر برجلي ي.ت.زاع.مان فيذكران ال ك%ف�ر عنهما أي يتداعيان

شيئاv فيختلفان فيه فيحلفان عليه كان ي'ك%فYر' عنهما ل4جل حلفهما؛ وقال
الزمشري: معناه أ%نما يتحادثان بالز_ع.مات1 وهي ما ل يوثق به من

ال4حاديث، وقوله فيذكران ال أ%ي على وجه الستغفار. وف الديث: بئس
م.ط1ي_ة� الرجل ز.ع.م'وا؛ معناه أ%ن الرجل إذا أ%راد ال%سي إل بلد

والظ�ع\ن. ف حاجة ركب مطيته وسار حت يقضي إر\ب.ه'، فشبه مايقد�مه التكلم أ%مام
كلمه ويتوصل به إل غرضه من قوله ز.ع.م'وا كذا وكذا بالطية الت
ي'ت.و.ص_ل� با إل الاجة، وإنا يقال ز.ع.م'وا ف حديث ل سند له ول

ث%ب.ت. فيه، وإنا يكى عن ال4ل}س'ن, على سبيل البلغ، فذ�م_ من الديث ما
كان هذا سبيله. وف حديث الغية: ز.ع1يم' ال4ن\فاس أي موك�لD بال4نفاس

ي'ص.ع>د'ها لغلبة السد والكآبة عليه، أ%و أ%راد أ%نفاس الشرب كأنه
ي.ت.ج.س_س كلم الناس وي.ع1يبهم با ي'سقطهم؛ قال ابن ال4ثي: والز_عيم'

هنا بعن الوكيل.
@زغم: ت.ز.غ�م. المل: ر.د_د. ر'غاءه ف ل%از,مه، هذا الصل، ث

كثرحت قالوا: ت.ز.غ�م. الرجل� إذا ت.كلم ت.ك%ل©م. ال�ت.غ.ض>ب, مع
ت.غ.ضeب�. والت_ز.غ©م': التغضeب وت.ز.م\ز'م' الشفة ف ب.ر\ط%م.ة{،

وت.ز.غðمت الناقة�. وقال أ%بو عبيد: الت_ز.غ©م' التغض�ب مع كلم، وقيل مع كلم
:�ل ي'فهم، وقال غيه: الت_ز.غ©م' صوت ضعيف؛ قال الب.ع1يث

وقد خ.ل�ف%ت\ أ%س\راب. ج'ون{ من الق%طا
ز.واح1ف.، إل� أ%نا ت.ت.ز.غ�م'

وقيل: الت_ز.غ©م الغضب بكلم وغي كلم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:



vفأ%ص\ب.ح\ن. ما ينط1ق}ن. إل ت.ز.غ©ما
علي_، إذا أ%ب\كى الو.ليد. و.ل1يد'

Òيصف جورهن_ أ%ي أ%نه إذا أبكى ص.ب
ص.بي�اv غضب\ن. عليه ت.ج.ن>ياv؛ وقال أ%بو ذؤيب يصف رجلv جاء إل مكة

على ناقة بي ن'وق�:
فجاء وجاءت\ بينهن، وإن_ه'

لي.م\س.ح' ذ1ف}راها ت.ز.غ©م' كالفحل
قال ال4صمعي: ت.ز.غ©م'ها صياحها وحد�تا، وإنا يسح ذفراها ليسكنها.

والت_ز.غ©م': ح.ن,ي¬ خفي� كحني الف%صيل؛ قال لبيد:
فأ%ب\لغ} ب.ن ب.ك}ر�، إذاما لقيتها،

على خي ما ي'ل}قى به من ت.ز.غ�ما
ويروى بالراء. التهذيب: وأ%ما الت_ر.غ©م'، بالراء، فهو التغض�ب. وإن

ل يكن معه كلم. وت.ز.غ�م. الف%صيل: ح.ن_ ح.نيناv خفيفاv. ورجل
ز'غ}م'وم: ع.ييe اللسان.

وز'غ%ي\م¬: طائر، وقيل بالراء، وز'غ}م.ة: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛ وروي
البيت الذي ف زغب:

عليهن_ أ%ط}راف¬ من القوم، ل يكن
طعام'ه'م' ح.ب�اv بز'غ}م.ة% أ%س\م.را

وهو بز'غ}بة، بالباء، ف رواية ثعلب.
@زغلم: ل يدخلك من ذلك ز'غ}ل�م.ةD أ%ي ل ي.ح1يك%ن_ ف صدرك من ذلك شك

ول و.ه\م¬ ول غي ذلك. أ%بو زيد: وقع ف قلب له ز'غ}ل�م.ةD، كقولك
.Dوض.غ1ينة Dح.س.كة

@زقم: ال4زهري: الز_ق}م' الفعل من الز_ق©وم، والز\د1قام' كالبتلع.
ابن سيده: از\د.ق%م. الشيء4 وت.ز.ق�م.ه' ابتلعه. والت_ز.ق©م':

الت_ل%ق©م'. قال أ%بو عمرو: الز_ق}م' والل�ق}م' واحد، والفعل ز.ق%م.
ي.ز\ق�م' ول%ق1م. ي.ل}ق%م'. والت_ز.ق©م': كثرة شرب اللب، والسم الز_ق%م'،

ابن دريد: يقال ت.ز.ق�م. فلن اللب إذا أ%فرط ف شربه. وهو ي.ز\ق�م'
الل©ق%م. ز.ق}ماv أ%ي ي.ل}ق%م'ها. وز.ق%م. اللحم ز.ق}ماv بلعه.

وأ%ز\ق%م\ت'ه الشيء أ%ي أ%بلعته إياه.
الوهري: الز_ق©وم إسم طعام لم فيه تر وز'ب\د¬، والز_ق}م': أ%كله.



ابن سيده: والز_ق©وم' طعم أ%هل النار، قال وبلغنا أ%نه لا أ�نزلت آية
الز_ق©وم,: إن شجرة الز_ق©وم, طعام' ال4ث1يم؛ ل يعرفه قريش، فقال

أ%بو جهل: إن هذا لشجر ما ينبت ف بلدنا ف%م.ن\ منكم م.ن\ يعرف
الز_ق©وم.؟ فقال رجل قدم عليهم من إ,ف}ريقي.ة%: الز�ق©وم' بلغة إف}ريقي.ة

vوزبدا vب\د' بالتمر، فقال أ%بو جهل: يا جارية هات لنا تراeالز
ن.ز\د.ق1م'ه، فجعلوا يأ}كلون منه ويقولون: أ%فبهذا يوفنا ممد ف الخرة؟ فبي_ن.
ال تبارك وتعال ذلك ف آية أ�خرى فقال ف صفتها: إنا شجرة ترج ف

أ%صل الحيم ط%ل}ع'ها كأ%نه رؤوس الشياطي؛ وقال تعال: والش_ج.ر.ة%
ال%ل}عونة% ف القرآن؛ ال4زهري: فافتت بذكر هذه الشجرة جاعات من م'ش\ركي

مكة فقال أ%بو جهل: ما نعرف الز_ق©وم. إل� أ%كل التمر بالزبد؛ فقال
لاريته: ز.قYم1ينا. وقال رجل آخر من الشركي: كيف يكون ف النار شجر

والنار تأكل الشجر؟ فأ%نزل ال تعال: وما جعلنا الرؤيا الت أ%ر.ي\ناك
إل� فتنة للناس والشجرة% اللعونة% ف القرآن؛ أ%ي وما جعلنا هذه الشجرة

إ,ل� فينة للكفار؛ وكان أ%بو جهل ينكر أ%ن يكون الز_ق©وم' من كلم
العرب، ولا نزلت: إ,ن شجرة الز_ق©وم طعام' ال4ث1يم,، قال: يا معشر قريش

هل ت.د\ر'ون% ما شجرة� الز_ق©وم, الت يوفكم با ممد؟ قالوا: هي
الع.ج\وة�، فأ%نزل ال تعال: إن_ها شجرة ت.خ\ر'ج' ف أ%صل ال%ح1يم

ط%ل}ع'ها كأ%نه رؤوس الشياطي؛ قال: وللشياطي فيها ثلثة أ%وجه: أ%حدها أ%ن
ي'ش\ب,ه ط%ل}ع'ها ف قبحه رؤوس الشياطي ل4نا موصوفة بالق�ب\ح, وإن كانت

غي مشاه.دة فيقال كأ%نه رأ}س شيطان إذا كان قبيحاv، الثان أ%ن الشيطان
ضرب من اليات قبيح الوجه وهو ذو الع'ر\ف1، الثالث أ%نه نبت قبيح يسمى

رؤوس الشياطي؛ قال أ%بو حنيفة: أ%خبن أ%عراب من أز\د1 الس_راة قال:
Dالز_ق©وم' شجرة غباء صغية الورق م'د.و_ر.ت'ها ل شوك لا، ذ%ف1ر.ة

م'ر_ة، لا ك%عابر ف س'وقها كثية، ولا ور'ي\د¬ ضعيف جد�اv ي\ر'س'ه
النحل، ون.و\ر.ت'ها بيضاء، ورأس ورقها قبيح جد�اv. والز_ق©وم': كل طعام
ي.ق}تل؛ عن ثعلب. والز_ق}م.ة�: الطاعون؛ عنه أ%يضاv. وف صفة النار: لو

أ%ن ق%ط}رة من الز_ق©وم قطرت ف الدنيا؛ الز_ق©وم':ما وصف ال ف
كتابه فقال: إنا شجرة ت.خ\رج ف أ%صل ال%حيم؛ قال: هو ف%عeول من الز_ق}م,

الشديد والشرب الفرط.
والزeل}ق�وم، باللم: ال}ل}ق�وم.



@زكم: الزeك}مة� والزeكام': ال4رض 
(* قوله «الرض» يعن الداء

العروف، فهو يقال له الزكام والرض)، وقد ز'ك1م وز.ك%م.ه ال ز.ك}ماv. وز.ك%م.
بنطفته: رمى با. الوهري: الزeكام' معروف، وز'ك1م. الرجل وأ%ز\ك%م.ه'

ال فهو م.ز\ك�وم¬، بن على ز'ك1م.. أ%بو زيد: رجل م.ز\كوم وقد
أ%ز\ك%م.ه ال، وكذلك قال ال4صمعي، قال: ول يقال أ%نت أ%ز\ك%م' منه، وكذلك كل

ما جاء على ف�ع1ل% فهو م.ف}ع'ول، ل يقال ما أ%ز\هاك. وما أ%ز\ك%م.ك..
والزeكام': مأ}خوذ من الز_ك}م والز_ك}ب، وهو الل}ء. يقال: ز'ك1م فلن
�وم'لئ% بعن واحد. والزeك}م.ة�: آخر ولد الرجل والرأ%ة. وفلن ز'ك}م.ة

أ%ب.و.ي\ه إذا كان آخر ولدها. والز_ك}مة�، بالفتح: النسل؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

ز.ك}م.ة� ع.م_ار� ب.ن'و ع.م_ار،
مثل� ال%راق1يص على ح1مار

وأ%نشده يعقوب: ز'ك}م.ة� ع.م_ار�. وهو أ%ل4م' ز'ك}مة ف ال4رض أ%ي
أ%ل4م' شيء لف%ظ%ه' شيء، كز'ك}ب.ة{. وقال يعقوب: هو أ%ل4م' ز'ك}م.ة{،

.vه إذا ولدته س.ر\حاeم�ك%ز'ك}ب.ة{. ابن ال4عراب: يقال ز.ك%م.ت\ به أ
وق1ر\ب.ةD م.ز\كومة: ملوء4ة.

@زل: الزeل%م' والز_ل%م': الق1د\ح ل ريش عليه، والمع أ%ز\لم.
الوهري: الز_ل%م'، بالتحريك، الق1د\ح'؛ قال الشاعر:

بات ي'قاس1يها غ�لم¬ كالز_ل%م\،
ليس ب,راعي إبل� ول غ%ن.م\

قال: وكذلك الزeل%م'، بضم الزاي، والمع ال4ز\لم' وهي السهام الت
كان أ%هل الاهلية يستقسمون با.

وز.ل�م. الق1د\ح.: سو_اه ولي_نه. وز.ل�م. الر_ح.ى: أ%دارها وأ%خذ
من حروفها؛ قال ذو الرمة:

ت.ف�ضe ال%ص.ى عن م'ج\م1رات{ و.ق1يع.ة{،
كأ%ر\حاء3 ر.ق}د{ ز.ل�م.ت\ها ال%ناق1ر'

(* قوله «ممرات وقيعة» هذا هو الصواب ف اللفظ والضبط وما تقدم ف مادة
رقد تريف).

شبه خ'ف> البعي بالر_ح.ى أ%ي قد أ%خذت ال%ناق1ر' والعاو,ل� من



حروفها وسو_ت\ها. وز.ل�م\ت' الجر أ%ي قطعته وأ%صلحته للر_ح.ى، قال: وهذا
أ%صل قولم هو العبد' ز'ل}م.ةv، وقيل: كل ما ح'ذ1ق. وأ�خذ من حروفه فقد

ز'لYم. ويقال: ق1د\ح¬ م'ز.ل�م¬
vه وصنعته، وع.صاeج,يد. ق%دç�وق1د\ح¬ ز.ل1يم¬ إذا ط�ر_ وأ

م'ز.ل�م.ةD، وما أ%حسن ما ز.ل�م. سهمه.
وف التنزيل العزيز: وأ%ن ت.س\ت.ق}س3موا بال4زلم, ذلكم فسق؛ قال

ال4زهري، رحه ال: الستقسام مذكور ف موضعه، وال4ز\لم' كانت لقريش ف
الاهلية مكتوب عليها أ%مر وني واف}ع.ل} ول ت.ف}ع.ل}، قد ز'ل9م.ت\

vالبيت، فإذا أ%راد رجل سفرا �وس'و>ي.ت\ ووضعت\ ف الكعبة، يقوم با س.د.ن.ة
أ%و نكاحاv أ%تى الساد1ن% فقال: أ%خ\ر,ج ل ز.ل%ماv، فيخرجه وينظر إليه،

فإذا خرج ق1د\ح' ال4مر مضى على ما عزم عليه، وإن خرج ق1د\ح' النهي قعد
عما أ%راده، وربا كان مع الرجل ز.ل%مان1 وضعهما ف ق1راب,ه، فإ,ذا أ%راد

الستقسام أ%خرج أ%حدها؛ قال ال�ط%ي\ئ%ة� يدح أ%با موسى ال4شعري:
،vل ي.ز\ج'ر, الطي، إن م.ر_ت\ به س'ن'حا

ول ي'ف1يض' علي ق1س\م� بأ%ز\لم,
:�وقال ط%ر.ف%ة

،vأ%خ.ذ% ال4ز\لم. م'ق}ت.س3ما
فأتى أ%غ}واها ز.ل%م.ه\

 vويقال: مر_ بنا فلن ي.ز\ل1م ز.ل%مانا
(* قوله «يزل زلاناv»أي يسرع)

وي.ح\ذ1م ح.ذ%ماناv؛ وقال ابن السكيت ف قوله:
...كأن_ها * ر.باب,يح' ت.ن\ز'و أ%و ف�رار¬ م'ز.ل�م'

قال: الربابيح الق�رود العظام، واحدها ر'ب_اح.
وال�ز.ل�م': القصي الذنب. ابن سيده: وال�ز.ل�م' من الرجال القصي

الفيف الظريف، شبه بالق1د\ح, الصغي. وفرس م'ز.ل�م¬: م'ق}ت.د1ر'
ال%ل}ق. ويقال للرجل إذا كان خفيف اليئة وللمرأة الت ليست بطويلة: رجل

م'ز.ل�م¬ وامرأ%ة م'ز.ل�م.ة مثل م'قذ�ذ%ة{. وز.ل�م. غ1ذاءه: أ%ساءه فصغ'ر
vوز'ل%م.ة v؛ عن اللحيان، وز'ل}م.ةvج,رمه لذلك. وقالوا: هو العبد ز'ل}ما

وز.ل}م.ةv وز.ل%م.ةv أ%ي ق%دeه ق%دe الع.بد وح.ذ}و'ه' ح.ذو'ه'، وقيل:
معناه كأ%نه يشبه العبد حت كأنه هو؛ عن اللحيان، قال: يقال ذلك ف



النكرة وكذلك ف ال4مة، وف الصحاح: أ%ي ق�د_ ق%د_ العبد. يقال: هذا العبد
ز'ل}ماv يا فت أ%ي ق%د�اv وح.ذ}واv، وقيل: معن كل ذلك ح.ق9اv. وعطاء
م'ز.ل�م: قليل. وز.ل�م\ت' عطاءه: قللته. وال�ز.ل�م: الرجل القصي. ابن

ال4عراب: ال�ز.ل�م' وال�ز.ن_م' الصغي ال�ث�ة1، وال�ز.ل�م'
السي>ء الغذاء.

والز_ل%م.ة�: ه.ن.ةD معلقة ف حلق الشاة، فإذا كانت ف ال�ذن فهي
ز.ن.م.ةD، وقد ز.ن_م\ت'ها؛ وأ%نشد:
بات ي'قاس1يها غ�لم¬ كالز_ل%م\

وقال الليث: الز_ل%م.ة تكون للم1ع\زى ف حلوقها متعلقة كالق�ر\ط ولا
ز.ل%متان، وإذا كانت ف ال�ذن فهي ز.ن.م.ةD، بالنون، والنعت أ%ز\ل%م'
وأ%ز\ن.م'، وال�نثى ز.ل}ماء وز.ناء، وال�ز.ن_م': القطوع طرف ال�ذن.
والز.ل�م' وال�ز.ن_م من البل: الذي تقطع أ�ذنه وتترك له ز.ل%م.ةD أ%و

ز.ن.م.ةD؛ قال أ%بو عبيد: وإنا يفعل ذلك بالك1رام, منها. وشاة ز.ل}ماء:
مثل ز.ن\ماء، والذكر أ%ز\ل%م'. ابن شيل: از\د.ل%م فلن رأ}س فلن أ%ي

قطعه، وز.ل%م ال أ%نفه.
وأ%ز\لم' البقر: قوائمها، قيل لا أ%ز\لم¬

للطافتها، شبهت بأ%ز\لم, الق1داح. والز_ل%م' والزeل%م': الظYل}ف'؛
ال4خية عن كراع، والمع أ%ز\لم¬، وخص بعضهم به أ%ظلف البقر.

والز_ل%م': الز_م.ع' الذي خلف ال4ظلف، والمع أ%ز\لم؛ قال:
ت.ز,ل© على ال4رض أ%ز\لم'ه'،
كما ز.ل�ت1 الق%د.م' الز,ح.ه\

الز,ح.ة�: الكثية� لم ال4خ\م.ص، شبهها بأ%ز\لم, الق1داح,، واحدها
ز.ل%م¬، وهو الق1د\ح ال%ب\ر,ي�؛ وقال ال4خ\فش: واحد ال4ز\لم, ز'ل%م

وز.ل%م. وف حديث الجرة: قال س'راق%ة فأ%خرجت ز'ل%ماv، وف رواية:
ال4ز\لم.، وهي الق1داح الت كانت ف الاهلية، كان الرجل منهم يضعها ف وعاء

له، فإذا أ%راد سفراv أ%و ر.واحاv أ%و أ%مراv م'ه,م�اv أ%دخل يده فأ%خرج
منها ز'ل%ماv، فإن خرج ال4مر' مضى لشأ}نه، وإن خرج النهي ك%ف_ عنه ول

يفعله. وال4ز\ل%م' ال%ذ%ع': الدهر، وقيل: الدهر الشديد، وقيل: الشديد
الر�، وقيل: هو التعلق به الب.ليا وال%نايا، وقال يعقوب: سي بذلك ل4ن

النايا م.ن'وطة به تابعة له؛ قال ال4خطل:



يا ب,ش\ر'، لو ل أك�ن\ منكم ب.نزلة{،
أ%ل}ق%ى علي_ ي.د.ي\ه1 ال4ز\ل%م' ال%ذ%ع'

وهو ال4ز\ن.م' ال%ذ%ع'، فمن قالا بالنون فمعناه أ%ن النايا منوطة
به، أخذها من ز.ن.م.ة1 الشاة، ومن قال ال4ز\ل%م أ%راد خفتها؛ قال ابن بري:

وقال عباس بن مر\داس�:
إن أ%ر.ى لك. أ%ك}لv ل ي.قوم' به،
من ال4كولة، إل� ال4ز\ل%م' ال%ذ%ع

قال: وقيل البيت لالك بن ربيعة العام1ر,ي� يقوله ل4ب خ'باشة عامر بن
كعب بن عبد ال بن أ�ب.ي� بن ك1لب، وأ%صل ال4ز\ل%م, ال%ذ%ع,

الو.ع1ل�.ويقال للوع1ل,: م'ز.ل�م؛ وقال:
لو كان ح.يÒ ناج,ياv ل%ن.ج.ا،
من بومه، ال�ز.ل�م' ال4ع\ص.م'

،vوقد ذكر أ%ن الو'عول والظ9باء ل يسقط لا سن� فهي ج'ذ}عان أ%بدا
وإنا يريدون أ%ن الدهر على حال واحدة. وقالوا: أ%و\د.ى به ال4ز\ل%م'
ال%ذ%ع' وال4ز\ن.م' ال%ذ%ع' أي أ%هلكه الدهر، يقال ذلك لا ول�ى وفات
وي'ئ1س. منه. ويقال: ل آتيه ال4ز\ل%م. ال%ذ%ع. أ%ي ل آتيه أ%بداv، ومعناه
أ%ن الدهر باق� على حاله ل يتغي على طول إناه فهو أ%بداv ج.ذ%ع¬

.eل ي'س3ن
والز_ل}ماء: ال�ر\و,ي_ة�، وقيل: أ�نثى الصeقور؛ كلها عن كراع.

وز.ل%م. الناء: مله؛ هذه عن أ%ب حنيفة. وز.ل%م\ت' الوض فهو م.ز\لوم¬
إذا ملته؛ وقال:

حابية كالث�غ.ب, ال%ز\لوم
أ%بو عمرو: ال4ز\لم' الو,بار'، واحدها ز.ل%م¬؛ وقال ق�ح.ي\ف¬:

يبيت' مع ال4ز\لم, ف رأ}س حالق�،
وي.ر\تاد' ما ل ت.ح\ت.ر,ز\ه ال%خاو,ف'

وف حديث س.ط1يح�:
أ%م فاد فاز\ل%م_ به ش.أ}و' الع.ن.ن\

قال ابن ال4ثي: فاز\ل%م_ أ%ي ذهب مسرعاv، وال4صل فيه از\ل4م_ فحذف
،vوقيل: أ%صلها از\لم_ كأش\هاب_، فحذف ال4لف تفيا ،vالمزة تفيا

وقيل: أزل%م_ قبض، والع.ن.ن': الوت أي عرض له الوت فقبضه.



وز'ل%ي\م وز.ل�م¬: إسان.
واز\ل4م_ القوم' از\ل1ئ}ماماv: ارتلوا؛ قال العجاج:

واحتملوا ال�مور فاز\ل4مeوا
وال�ز\ل%ئ1مe: الذاهب الاضي، وقيل: هوالرتفع ف سي أ%و غيه؛ قال

ك�ث%ي>ر:
ت.أ%ر_ض أ%خ\فاف' ال�ناخ.ة1 منهم

مكان ال قد ب'ع>د.ت\ فاز\ل4م_ت
أ%ي ذهبت فمضت، وقيل: ارتفعت ف سيها. ويقال للرجل إذا نض فانتصب: قد

از\ل4م_. واز\ل4م_ النهار إذا ارتفع. وز\ل4م_ت الضeحى: انبسطت.
الوهري: از\ل4م_ القوم' إز\ل1ئماماv أ%ي ول�وا س1راعاv. واز\ل4م_

الشيء�: انتصب. واز\ل4م_ النهار إذا ارتفع ض.حاؤه، وقيل ف ش.أ}و,
الع.ن.ن,: إنه اعتراض الوت على ال%ل}ق,.

@زلقم: الزeل}ق�وم: اللقوم ف بعض اللغات. والزeلقوم: خ'ر\طوم الكلب
والسبع. وز.ل}ق%م. الل©ق}م.ة%: بلعها.

ال4صمعي: م1ق%م_ة� الشاة، ومنهم من يقول م.ق%م_ة، وهي من الكلب
الزeل}ق�وم. قال ابن ال4عراب: ز'ل}ق�وم الفيل خ'ر\طومه. ابن بري:

الز_ل}ق%مة� التساع، ومنه سي البحر ز'ل}ق�ماv وق�ل}ز'ماv؛ عن ابن
خالو.ي\ه1.

eز\ل%ه,م�@زلم: ال�ز\ل%ه,مe: السريع؛ وقال ابن ال4نباري: ال
الفيف؛ وأ%نشد:

من ال�ز\ل%ه,م>ي الذين كأ%ن_ه'م\،
إذا اح\ت.ض.ر. القوم' ال1وان%، على و,ت\ر,

@زمم: ز.م_ الشيء4 ي.ز'مeه ز.م�اv فان\ز.م_: شده. والز>مام': ما
ز'م_ به، والمع أ%ز,م_ةD. والز>مام': البل الذي يعل ف الب'ر.ة1

والشبة، وقد زم_ البعي بالز>مام. الليث: الز_مe فعل من الز>مام، تقول:
ز.م.م\ت' الناقة أ%ز'مeها ز.م�اv. ابن السكيت: الز_مe مصدر ز.م.م\ت'

البعي إذا عل�ق}ت عليه الز>مام. الوهري: الز>مام اليط الذي يشد ف
الب'ر.ة1 أ%و ف ال1شاش, ث يشد ف طرفه ال1ق}و.د، وقد يسمى ال1قو.د
ز,ماماv. وز,مام النعل: ما يشد به الش>س\ع. تقول: ز.م.م\ت' النعل.

وز.م.م\ت' البعي: خ.ط%م\ته. وف الديث: ل ز,مام ول خ1زام ف السلم؛ أ%راد



ما كان ع'ب_اد' بن إسرائيل يفعلونه من زم> ال�نوف، وهو أ%ن ي'خ\ر.ق
ال4نف' ويعل فيه ز,مام كز,مام الناقة لي'قاد به؛ وقول الشاعر:

يا ع.ج.باv وقد رأ%يت' ع.ج.با:
ح1مار. ق%ب_ان{ ي.س'وق أ%ر\نبا

خاط1م.ها ز.أ%م_ها أ%ن ت.ذ}هبا،
فقلت: أ%ر\د1ف}ن، فقال: م.ر\ح.با

أ%راد زام_ها فحرك المزة ضرورة لجتماع الساكني، كما جاء ف الشعر
اس\وأ%د_ت\. وز'م>م. ال1مال، شدد للكثرة؛ وقول أ�م� خ.ل%ف{

ال%ث}ع.م1ي�ة:
فليت. س1ماك1ي�اv ي.حار' ر.باب'ه،
ي'قاد' إل أ%هل الغ.ض.ى بز,مام,

إنا أ%رادت م1ل}ك. الر>يح, السحاب. وصرفها إياه. ابن جحوش: حت كأن�
الريح تلك هذا السحاب فتصرفه بزمام� منها، ولو أ%سقطت\ قولا بز,مام

لنقص دعاؤها ل4نا إذا ل تك�ف�ه 
(* كذا بياض بالصل) . . . أ%مكنه أ%ن

ينصرف إل غي ت1ل}قاء أ%هل الغ.ضى فتذهب شرقاv وغرباv وغيها من الهات،
وليس هنالك ز,مام¬ الب.ت_ة% إل9 ضرب. الز>مام م.ث%لv ل1ل}ك1 الريح

إياه، فهو مستعار إذ الز>مام العروف مس_م¬ والريح غي مس_م.
وز.م_ البعي بأ%نفه ز.م�اv إذا رفع رأ}سه من أ%ل%م� يده. وز.م_

برأ}سه ز.م�اv: رفعه. والذئب يأ}خذ الس_خ\لة% فيحملها ويذهب با زام�اv أ%ي
.vا رأ}سه أ%ي رافعاìبا رأ}سه. وف الصحاح: فذهب با زام vرافعا

يقال:ز.م_ها الذئب واز\د.م_ها بعن. ويقال: قد از\د.م_ سخلة فذهب با.
ويقال: از\د.م_ الشيء4 إليه إذا مد_ه إليه. أ%بوعبيد: الز_مe فعل من

التقدم، وقد ز.م_ ي.ز,مe إذا تقدم، وقيل:إذا تقدم ف السي؛ وأ%نشد:
أ%ن اخ\ض.ر_ أ%و أ%ن} ز.م_ بال4نف باز,ل�ه\

(* قوله «أن اخضر» صدره كما ف الساس:
خدب الشوئ ل يعد ف ال ملف).

وز.م_ الرجل� بأ%نفه إذا ش.م.خ وتكب فهو زام�. وز.م_ وزام_
واز\د.م_ كله إذا تكب. وقوم ز'م_م¬ أ%ي ش'م_خ¬ بأ�نوفهم من الكب؛ قال

العجاج:إذ ب.ذ%خ.ت\ أ%ر\كان� ع1ز�ç ف%د\غ%م,،



ذي ش'ر'فات{ د.و\س.ر,ي�ç م1ر\ج.م,،
ش.د_اخ.ة{ ت.ق}د.ح' هام الزeم_م,

وف شعر: ي.ق}ر.ع'، بالباء. وف الديث: أ%نه تل القرآن على عبد ال
Òب.ي¼ وهو زام�بن أ

ل يتكلم أ%ي رافع رأ}سه ل ي'ق}ب,ل� عليه. والز_مe: الكب؛ وقال
Òالرب ف تفسيه: رجل زام

�أ%ي ف%ز,ع¬. وز.م_ بأ%نفه ي.ز,مe ز.م�اv: تقدم. وز.م_ت القربة
ز'موماv: امتل4ت.

وقالوا: ل والذي وجهي ز.م.م. بيت1ه1 ما كان كذا وكذا أي ق�بالت.ه
وت'جاه.ه؛ قال ابن سيده: أ%راه ل يستعمل إل ظرفاv. وأ%م\ر' بن فلن ز.م.م¬

أ%ي هي_ن ل ياوز الق%د\ر.؛ عن اللحيان، وقيل أ%ي ق%ص\د¬ كما يقال
أ%م.م¬. وأ%مر ز.م.م¬

وأ%م.م¬ وص.د.ر¬ أ%ي مقارب. وداري من داره ز.م.م¬ أ%ي قريب.
والزeم_ام'، مشد�د: الع'ش.ب' الرتفع عن الل©عاع.

وإز\م1يم: ليلة من ليال ال1حاق,. وإز\م1يم¬: من أ%ساء اللل؛ حكي عن
ثعلب. التهذيب: والز\م1يم' اللل إذا د.ق_ ف آخر الشهر واس\ت.ق}وس؛

قال: وقال ذو الرeم_ة1 أ%و غيه:
،vقد أ%ق}ط%ع' ال%ر\ق. بال%ر\قاء لهية

كأنا آل�ها ف الل, إز\م1يم'
شب_ه شخصها فيما ش.خ.ص. من الل باللل ف آخر الشهر لض'م\ر,ها.

وإز\ميم: موضع.
والز_م\ز.م.ة�: ت.راط�ن' الع'لوج عند ال4كل وهم ص'م'وت، ل يستعملون

اللسان ول الش_فة ف كلمهم، لكنه صوت تديره ف خي.اشيمها وحلوقها
في.ف}هم بعض'ها عن بعض. والز_م\ز.م.ة من الصدر إذا ل ي'ف}ص1ح. وز.م\ز.م.
الع1ل}ج' إذا تكلف الكلم عند ال4كل وهو مطبق فمه؛ قال الوهري:

الز_م\ز.م.ة� كلم الوس عند أكلهم. وف حديث عمر، رضي ال عنه: كتب إل أ%حد
ع'م�ال1ه1 ف أمر الوس: وان\ه.ه'م عن الزم\ز.م.ة؛ قال: هو كلم يقولونه

عند أ%كلهم بصوت خفي�. وف حديث ق%باث بن أ%ش\ي.م.: والذي بعثك بالق ما
ترك به لسان ول ت.ز.م\ز.م.ت\ به ش.ف%تاي.؛ الز_م\ز.م.ة�: صوت خفي ل

�يكاد ي'فهم. ومن أ%مثالم: حول الص>لYيان الز_م\ز.م.ة�؛ والص>لYيان



من أ%فضل ال%ر\عى، يضرب مثلv للرجل ي.ح'وم حول الشيء ول ي'ظهر
م.رام.ه، وأ%صل الز_م\ز.مة صوت ال%جوسي� وقد ح.جا، يقال: ز.م\ز.م. وز.ه\ز.م.،

والعن ف الثل أ%ن ما تسمع من ال4صوات وال%ل%ب لطلب ما يؤكل ويتمتع
به. وز.م\ز.م. إذا حفظ الشيء، والر_ع\د' ي'ز.م\ز,م' ث ي'ه.د\ه1د'؛ قال

الراجز:
ي.ه,دe بي الس_ح\ر, والغ.لص1م,

ه.د�اv كه.د> الر_ع\د1 ذي الز>ماز,م,
والز_م\ز.م.ة�: صوت الرعد. ابن سيده: وز.م\ز.م.ة� الرعد تتاب'ع' صوته،

�وقيل: هو أ%حسنه صوتاv وأ%ث}ب.ت'ه' مطراv. قال أ%بو حنيفة: الز_م\ز.م.ة
من الرعد ما ل ي.ع\ل� وي'ف}ص1ح، وسحاب زمزام. والز_م\ز.م.ة�: الصوت

البعيد تسمع له د.و,ي�اv. والعصفور ي.ز,مe بصوت له ضعيف، والعظام من
الزنابي يفعل}ن. ذلك. أ%بو عبيد: وفرس م'ز.م\ز,م¬ ف صوته إذا كان ي'ط%ر>ب'

فيه. وز.ماز,م' النار: أ%صوات لبها؛ قال أ%بو ص.خ\ر� الذل:
ز.ماز,م' ف%و_ار م1ن النار شاص1ب

والعرب تكي ع.زيف الن بالليل ف الف%ل%وات1 بزيز,ي؛ قال رؤبة:
تسمع للجن به زيزيا

وز.م\ز.م. ال4سد: صو_ت. وت.ز.م\ز.م.ت1 البل: ه.د.ر.ت\.
والز>م\ز,مة، بالكسر: الماعة من الناس، وقيل: هي المسون ونوها من

الناس والبل، وقيل: هي الماعة ما كانت كالص>م\ص1م.ة، وليس أحد الرفي
بدلv من صاحبه، ل4ن ال4صمعي قد أ%ثبتهما جيعاv ول يعل ل4حدها

م.ز,ي_ةv على صاحبه، والمع ز,م\ز,م¬؛ قال:
إذا ت.دان ز,م\ز,م¬ لز,م\ز,م,،

من كل جيش ع.ت1د{ ع.ر.م\ر.م,
وحار. م.و_ار' الع.جاج ال4ق}ت.م,،

نضرب رأ}س ال4ب\ل%ج, الغ.ش.م\ش.م,
وف الصحاح:

إذا ت.دان ز,مز,م¬ من ز,م\ز,م,
قال ابن بري: هو ل4ب ممد الف%ق}ع.سي؛ وفيه:

من و.ب,رات{ ه.ب,رات1 ال4ل}ح'م,
وقال سيف بن ذي ي.ز.ن%:



قد ص.ب_ح.ت\ه'م\ من فار,س� ع'ص.ب¬،
ه1ر\ب,ذ�ها م'ع\ل%م¬ وز,م\ز,م'ها

والز>مز,مة�: القطعة من السباع أ%و الن. والز>م\ز,م' والز>م\زي':
الماعة. والز>م\زي': الماعة من البل إذا ل يكن فيها ص1غار؛ قال

ن'ص.ي\ب¬:
ي.ع'ل© ب.ن,يها ال%ح\ض من ب.ك%ر.اتا،
ول ي'ح\ت.ل%ب\ ز,م\زيها ال�ت.ج.ر\ث1م'

ويقال: مائة من البل ز'م\ز'وم¬ مثل ال�ر\ج'ور؛ وقال الشاعر:
ز'م\ز'وم'ها ج,ل�تها الك1بار'

وماء ز.م\ز.م¬ وز'ماز,م¬: كثي. وز.م\ز.م'، بالفتح: بئر بكة. ابن
�ال4عراب: هي ز.م\ز.م' وز.م_م' وز'م.ز,م¬، وهي الشeباعة� وه.ز\م.ة

ال%ل%ك1 ور.ك}ض.ة جبيل لبئر ز.م\ز.م. الت عند الكعبة؛ قال ابن بري: لز.م\ز.م
اثنا عشر 

(* قوله «لزمزم اثنا عشر إل» هكذا بالصل وبامشه تاهه ما نصه:
،�كذا رأيت اهـ. وذلك لن العدود أحد عشر) اساv: ز.م\ز.م'، م.ك}ت'وم.ة

�م.ض\ن'ون.ة�، ش'باع.ة�، س'ق}يا، الر_واء�، ر.ك}ض.ة� جبيل، ه.ز\م.ة
جبيل، ش1فاء س'ق}م�، ط%عام' ط�ع\م�، ح.فية عبد الطلب. ويقال: ماء

ز.م\ز.م¬ وز.م\زام¬ وز'واز,م¬ وز'و.ز,م¬ إ,ذا كان بي ال1ل}ح, والع.ذ}ب,،
وز.م\ز.م¬ وز'و.ز,م¬؛ عن ابن خالو.ي\ه1، وز.م\زام¬؛ عن القز�از، وزاد:

وز'ماز,م¬، قال: وقال ابن خالويه الز_م\زام' العيكث 
(* قوله «العيكث» كذا هو

بالصل) الرع_اد'؛ وأ%نشد:
س.قى أ%ث}لةv بالف1ر\ق, ف1ر\ق, ح.ب.و\ن.ن�،

من الصيف، ز.م\زام' الع.ش1ي> ص.د'وق'
وز.م\ز.م¬ وع.ي\ط%لD: اسان لناقة، وقد تقدم ف اللم؛ وأ%نشد ابن بري

لشاعر:
بات.ت\ تباري ش.ع\ش.عات{ ذ�ب_ل،

فهي ت'س.م_ى ز.م\زماv وع.ي\طل
وز'مÒ، بالضم: موضع؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر�:

كأ%ن� جياد.ه'ن_، بر.ع\ن, ز'م¼،



ج.راد¬ قد أ%طاع. له الو.راق'
وقال ال4عشى:

ون.ظ}ر.ة% عي� على غ1ر_ة{
مل� ال%ليط1 بص.ح\راء ز'م�

يقول: ما كان هواها إ,ل عقوبة؛ قال ابن بري: من قال ونظرة% بالنصب
فل4نه معطوف على منصوب ف بيت قبله وهو:

وما كان ذلك إ,ل� الص_با،
وإ,ل� ع1قاب ام\ر,ئ� قد أ%ث1م\

قال: ومن خفض النظرة، وهي رواية ال4صمعي، فعلى معن ر'ب_ نظرة{.
ويقال: ز'مÒ بئر بفائر سعد بن مالك. وأ%نشد بيت أ%وس بن ح.ج.ر�. التهذيب ف

،vوح.ب\ك%ر\ت'ه' ح.ب\ك%رة ،vالنوادر: ك%م\ه.ل}ت' الال ك%م\ه.ل%ة
،vوز.م\ز.م\ت'ه ز.م\ز.م.ة ،vوح.ب\ح.ب\ت'ه ح.ب\ح.ب.ة ،vود.ب\ك%ل}ت'ه د.ب\كلة

وص.ر\ص.ر\ته وك%ر\ك%ر\ت'ه إ,ذا جعه ورددت أ%طراف ما انتشر منه، وكذلك
ك%ب\ك%ب\ته.

@زن: ز.ن.م.تا ال�ذن: هنتان تليان الشحمة، وتقابلن الو.ت.ر.ة%.
وز.ن.م.تا الق�وق, وز'ن\متاه 

(* قوله «وزنتا الفوق وزنتاه» كذا هو مضبوط ف
الصل بضم الزاي وسكون النون ف الثان، ومقتضى القاموس فتح الزاي).

وال4ول أ%فصح: أ%عله وحرفاه. الز_ن.م.تان: ز.ن.م.تا الف�وق، وها ش.ر.جا
الف�وق، وها ما أ%شرف من حرفيه.

وال�ز.ن_م' وال�ز.ل�م': الذي تقطع أ�ذنه ويترك له ز.ن.م.ةD. ويقال:
ال�ز.ل�م وال�ز.ن_م' الكري. وال�ز.ن_م' من ال3بل: القطوع طرف

ال�ذن؛ قال أ%بو عبيد: وإ,نا يفعل ذلك بالكرام منها؛ والت_ز\نيم': اسم
تلك الس>م.ة1 اسم كالت_ن\بيت. ال4حر: من الس>مات ف قطع اللد

،�الر_ع\لة، وهو أ%ن ي'ش.ق_ من ال�ذن شيء ث يترك معل�قاv، ومنها الز_ن.مة
وهو أ%ن ت.ب,ي تلك القطعة من ال�ذن، وال�ف}ضاة مثلها. الوهري:

الز_ن.م.ة� شيء يقطع من أ�ذن البعي فيترك معلقاv، وإ,نا يفعل ذلك بالك1رام
Dمن ال3بل. يقال: بعي ز.ن,م¬ وأ%ز\ن.م' وم'ز.ن_م وناقة ز.ن,م.ة

وز.ن\ماء وم'ز.ن_م.ةD. والز_ن.م': لغة ف الز_ل%م, الذي يكون خلف الظYل}ف1،
وف حديث لقمان: الضائنة الز_ن,م.ة� أ%ي ذات الز_ن.م.ة1، وهي الكرية،



ل4ن الضأ}ن ل ز.ن.م.ة% لا وإ,نا يكون ذلك ف العز؛ قال ال�ع.ل�ى
بن ح.م�ال العبدي:

وجاءت خ'ل}ع.ةD د'ه\س ص.فايا،
ي.ص'وع' ع'ن'وق%ها أ%ح\وى ز.ن,يم'

ي'ف%ر>ق' بينها ص.د\ع¬ ر.باع،
له ظ%أ}ب¬ كما ص.خ1ب. الغ.ري'

وال%ل}ع.ة�: خيار الال. والز_ن,يم': الذي له ز.ن.م.تان ف حلقه،
وقيل: ال�ز.ن_م' صغار ال3بل، ويقال: ال�ز.ن_م' اسم فحل؛ وقول زهي:

فأ%ص\ب.ح. ي.جر,ي فيهم'، من ت1لد1ك�م\،
م.غان ش.ت_ى من إ,فال� م'ز.ن_م,

قال ابن سيده: هو من باب الس>مام ال�ز\ع1ف وال1جال ال�س.ج_ف ل4ن
معن الماعة والمع سواء، فحمل الصفة على المع، ورواه أ%بو عبيدة: من

إ,فال ال�ز.ن_م,، نسبه إ,ليه كأ%نه من إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه.
وقوله تعال: ع'ت'لð بعد ذلك ز.ن,يم�؛ قيل: موسوم بالشر ل4ن قطع

ال�ذن و.س\م¬.
وز.ن.م.تا الشاة وز'ن\متها 

(* قوله «وزنتها» كذا هو مضبوط ف الصل بضم
فسكون): هنة معلقة ف ح.ل}قها تت ل1ح\يتها، وخص بعضهم به العنز، والنعت

أ%ز\ن.م'، وال�ن\ثى ز.ل}ماء وز.ن\ماء�؛ قال ض.م\ر.ة� بن ض.م\ر.ة%
الن_ه\ش.لي� يهجو ال4سود بن م'ن\ذر بن ماء السماء أ%خا النeع\مان بن

ال�ن\ذ1ر,:
ت.ر.ك}ت. بن ماء السماء3 وف1ع\ل%ه'م\،

وأ%ش\ب.ه\ت. ت.ي\ساv بال1جاز, م'ز.ن_ما
ول%ن\ أ%ذ}ك�ر. النeع\مان% إ,ل� بصال�،

فإ,ن� له ع1ن\دي ي'د1ي�اv وأ%ن\ع'ما
قال: ومن كلم بعض ف1ت\يان1 العرب ي.ن\ش'د' ع.ن\زاv ف ال%ر.م,: كأ%ن�

ز.ن.م.ت.ي\ها ت.ت\وا ق�ل%ي\س3ي_ة. الليث: وز.ن.متا العنز من ال�ذن.
والز_ن.م.ة� أ%يضاv: اللحمة ال�ت.د.لYي.ة� ف اللق تسمى ملده 

(* قوله
«تسمى ملده» كذا هو ف الصل).



والز_ن,يم': ولد الع.ي\ه.ر.ة1. والز_ن,يم' أ%يضاv: الوكيل.
والزeن\مة�: شجرة ل و.ر.ق. لا كأ%نا ز'ن\مة� الشاة. والز_ن.مة�: ن.ب\ت.ة

س'ه.يلية تنبت على شكل ز.ن.م.ة1 ال�ذن، لا ورق وهي من شر النبات؛ وقال أ%بو
حنيفة: الز_ن.م.ة� ب.ق}لة قد ذكرها جاعة من الرواة، قال: ول أ%حفظ لا

عنهم صفة.
وال4ز\ن.م' ال%ذ%ع': الدهر العل�ق به البليا، وقيل: ل4ن البليا

م.ن'وطةD به متعلقة تابعة له، وقيل: هو الشديد الر�، وقد تقدم عامة ذلك
ف ترجة زل. ويقال: أ%و\دى به ال4ز\ل%م' ال%ذ%ع' وال4ز\ن.م'

ال%ذ%ع'؛ قال رؤبة يصف الدهر:
أ%ف}ن الق�رون% وهو باقي ز.ن.م.ه\

وأ%صل الز_ن.م.ة1 العلمة. والز_ن,يم': الد_ع1يe. وال�ز.ن_م':
الد_عيe؛ قال:

ولكن_ ق%و\مي ي.ق}تنون ال�ز.ن_ما
eز.ن_م, إ,نه الد_ع1ي�أ%ي يستعبدونه؛ قال أ%بو منصور: قوله ف ال

وإ,نه صغار ال3بل باطل، إ,نا ال�ز.ن_م' من ال3بل الكري الذي جعل له
ز.ن.مةD علمة لك%ر.م1ه1، وأما الد_ع1يe فهو الز_ن,يم'، وف التنزيل
eبعد ذلك ز.نيم؛ وقال الفراء: الز_ن,يم' الد_ع1ي ðالعزيز: ع'ت'ل

ال�ل}ص.ق' بالقوم وليس منهم، وقيل: الز_ن,يم' الذي ي'ع\ر.ف' بالشر والل©ؤ\م
كما تعرف الشاة بز.ن.م.ت1ها. والز_ن.م.تان1: العلقتان عند ح'لوق

ال1ع\ز.ى، وهو العبد ز'ن\ماv وز.ن\م.ة% وز'ن\م.ةv وز.ن.م.ةv وز'ن.م.ةv أ%ي
vوز.ن.م.ة vوز.ن\م.ة vالعبد. وقال اللحيان: هو العبد ز'ن\م.ة eه ق%دeق%د

وز'ن.م.ةv أ%ي ح.ق9اv. والز_ن,يم' وال�ز.ن_م': ال�س\ت.ل}ح.ق' ف قوم
ليس منهم ل يتاج إ,ليه فكأ%نه فيهم ز.ن.م.ةD؛ ومنه قول ح.س_ان:

وأ%نت ز.ن,يم¬ ن,يط% ف آل, هاش1م�،
كما ن,يط% خ.ل}ف. الراكب الق%د.ح' الف%ر\د'

وأ%نشد ابن بري للخ.ط1يم التميمي، جاهلي:
،vز,يادة �ز.ن,يم¬ ت.داعاه الر>جال

كما ز,يد. ف ع.ر\ض, ال4د1ي, ال4كار,ع'
وجدت حاشية صورتا: ال4ع\ر.ف' أ%ن هذا البيت ل%س_ان؛ قال: وف الكامل

للمبد روى أ%بو عبيد وغيه أ%ن ناف1عاv سأ%ل ابن عباس عن قوله تعال



ع'ت'لð بعد ذلك ز.ن,يم�: ما الز_ن,يم'؟ قال: هو الد_ع1يe ال�ل}ز.ق'،
أ%ما سعت قول ح.س_ان بن ثابت:

،vز,يادة �ز.ن,يم¬ ت.داعاه الر>جال
كما ز,يد. ف ع.ر\ض, ال4د1ي, ال4كار,ع'

وورد ف الديث أ%يضاv: الز_ن,يم' وهو الد_ع1يe ف الن_س.ب؛ وف
حديث علي وفاطمة، عليهما السلم:

ب,ن\ت' ن.ب¼ ليس بالز_ن,يم,
وز'ن.ي\م¬ وأ%ز\ن.م': بطنان من بن ي.ر\بوع�. الوهري: وأ%ز\ن.م' بطن من

بن ي.ر\ب'وع�؛ وقال الع.و_ام' بن ش.و\ذ%ب� الش_ي\بان9:
فلو أ%ن_ها ع'ص\ف�ور.ةD ل%ح.س3ب\ت'ها
م'س.و_م.ةv ت.د\ع'و ع'ب.ي\داv وأ%ز\ن.م.ا

وقال ابن ال4عراب: بنو أ%ز\ن.م. بن ع'ب.ي\د بن ث%ع\لب.ة% بن
ي.ر\ب'وع�، وال3بل ال4ز\ن.م1ي_ة� منسوبة إ,ليهم؛ وأ%نشد:

ي.ت\ب.ع\ن. ق%ي\ن.ي\ أ%ز\ن.م1ي¼ ش.ر\ج.ب,،
ل ض.ر.ع الس>ن> ول ي'ث%ل�ب,

يقول: هذه ال3بل ت.ر\ك%ب' ق%ي\ن.ي\ هذا البعي ل4نه ق�د_ام ال3بل.
وابن الزeن.ي\م,، على لفظ التصغي: من شعرائهم.

.�@زنكم: الز_ن\ك%م.ة�: الز_ك}م.ة
@زهم: الزeه'وم.ة�: ريح لم سي منت. ولم ز.ه1م¬: ذو ز'ه'ومة.

الوهري: الزeه'ومة�، بالضم، الريح النتنة. والز_ه.م'، بالتحريك: مصدر قولك
.Dأ%ي د.س1م.ة Dهومة1، فهي ز.ه1م.ةeز.ه1م.ت\ يدي، بالكسر، من الز

والز_ه1م': السمي. وف حديث يأ}جوج ومأ}جوج: وت.ج\أ%ى ال4رض' من
ز.ه.م1ه,م\؛ أ%راد أ%ن ال4رض ت'ن\ت1ن' من ج,ي.ف1ه,م. ووجدت منه ز'ه'ومةv أ%ي

ت.غ.يeراv. والزeه\م': الريح النتنة. والشحم يسمى ز'ه\ماv إ,ذا كان فيه
ز'ه'ومةD مثل شحم الوح\ش,. قال ال4زهري: الزeهومة� عند العرب كراهة ريح

بل ن.ت\ن� أ%و ت.غ.يeر�، وذلك مثل رائحة لم� غ%ثð أ%و رائحة لم س.ب'ع�
أ%و سكة{ س.ه,ك%ة{ من س.م.ك1 البحار، وأ%ما سك ال4نار فل ز'ه'ومة

لا. وف النوادر: يقال: ز.ه1م\ت' ز'ه\م.ة{ وخ.ض1م\ت' خ'ض\م.ةv وغ%ذ1م\ت'
غ�ذ}مةv بعن ل%ق1م\ت' ل�ق}م.ة؛ وقال:

ت.م.ل�ئي من ذلك الص_ف1يح,،



ث از\ه.م1يه1 ز.ه\م.ةv ف%ر'وح1ي
قال ال4زهري: ورواه ابن السكيت:

أ%ل از\ح.م1يه1 ز.ح\م.ةv ف%ر'وحي
عاقبت الاء الاء. والزeه\م.ة�، بالضم: الشحم؛ قال أ%بو النجم يصف

الكلب:
ي.ذ}ك�ر' ز'ه\م. الك%ف%ل ال%ش\روحا

vقال ابن بري: أ%ي يتذكر شحم الكف%ل, عند ت.شر,يه، قال: ول يصف كلبا
كما ذكر الوهري وإ,نا وصف صائداv من بن تيم ل%ق1ي. و.ح\شاv؛ وقبله:

لق%ت\ ت.م1يماv سامعاv ل%م'وح.ا،
صاحب. أ%ق}ناص با م.ش\بوح.ا

ومن هذا يقال للسمي ز.ه1م¬، وخص_ بعضهم به ش.ح\م النعام واليل.
والزeه\م' والز_ه.م': شحم الوحش من غي أ%ن يكون فيه ز'ه'ومة، ولكنه اسم له

خاص، وقيل: الزeه\م' لا ل ي.ج\ت.رe من الوحش، والو.د.ك' لا
اج\ت.ر_، والد_س.م' لا أ%نبتت ال4رض' كالس>م\س3م, وغيه.

وز.ه1م.ت\ يد'ه ز.ه.ماv، فهي ز.ه1م.ةD: صارت فيها رائحة الشحم.
والز_ه.م': باقي الشحم ف الدابة وغيها. والز_ه1م': الذي فيه باقي ط1ر\ق�،

وقيل: هو السمي الكثي الشحم؛ قال زهي:
القائد' ال%ي\ل%، م.ن\كوباv د.واب,ر'ها،

منها الش_ن'ون�، ومنها الزاه1ق' الز_ه1م'
وز.ه.م. الع.ظم' وأ%ز\ه.م.: أ%م.خ_. والزeه\م': الذي يرج من الز_باد

من تت ذ%ن.به فيما بي الدeب'ر وال%بال,. أ%بو سعيد: يقال بينهما
م'زاهةD أ%ي عداوة وم'حاك�ةD. وال�زاه.مة: الق�ر\ب. ابن سيده:

وال�زاه.م.ة� ال�قاربة� والداناة ف السي والبيع والشراء وغي ذلك. وأ%ز\ه.م.
ال4ربعي أ%و المسي أ%و غيها من هذه الع'قود: قرب منها وداناها، وقيل:

داناها ول%م�ا ي.ب\ل�غ\ها. ابن ال4عراب: زاح.م. ال4ربعي وزاه.م.ها،
وف النوادر: ز.ه.م\ت' فلناv عن كذا وكذا أ%ي زجرته عنه. أ%بو عمرو: جل

م'زاه1م¬. وال�زاه1م.ة�: الف�ر'وط الع.ج,لة� ل يكاد يدنو منه فرس إ,ذا
ج'ن,ب. إ,ليه، وقد زاه.م. م'زاه.م.ةv وأ%ز\ه.م. إ,زهاماv؛ وأ%نشد أ%بو

عمرو:
م'س\ت.ر\ع1فات بد.ب¼ ع.ي\هام،



م'ر.و\د.ك1 ال%ل}ق, د1ر.ف}س� م1س\عام،
للس_اب,ق الت_ال قليل, ال3ز\هام

أ%ي ل يكاد يدنو منه الفرس النوب لسرعته؛ قال: وال�زاه1م' الذي ليس
منك ببعيد ول قريب؛ وقال:

غ%ر\ب' الن_و.ى أ%م\سى لا م'زاه1ما،
من ب.ع\د1 ما كان لا م'لز,م.ا

فال�زاه1م': ال�فارق ههنا؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
ح.م.ل%ت\ به س.هواv ف%زاه.م. أ%ن\ف%ه'،
عند الن>كاح، ف%ص1يل�ها ب.ض1يق,

وال�زاه.م.ة�: ال�داناة، مأ}خوذ من ش.م> ريه.
وز.ه\مان وز'ه\مان: اسم كلب؛ عن الر>ياش1ي>. ومن أ%مثالم: ف بطن

vفأ%عطوا رجل vأ%و ج.ز'ورا vز.ه\مان زاد'ه'؛ يقال ذلك إ,ذا اقتسم قوم مال
منها ح.ظ�ه أ%و أ%كل معهم ث جاء بعد ذلك فقال أ%ط}ع1مون، أ%ي قد أ%كلت

وأ%خذت. حظك، وقيل: يضرب مثلv للرجل ي'د\ع.ى إ,ل الغداء وهو شبعان،
قال: ورجل ز'هانê إ,ذا كان شبعان؛ وقال ابن ك%ث}و.ة%: ي'ض\ر.ب' هذا

vنر ج.زورا vللرجل ي.ط}لب الشيء وقد أ%خذ نصيبه منه، وذلك أ%ن رجل �ال%ث%ل
فأ%عطى ز.ه\مان% نصيباv، ث إ,نه عاد ليأ}خذ مع الناس فقال له صاحب

ال%ز'ور هذا. وز'هام وز'ه\مان: موضعان.
@زهدم: الز_ه\د.م' وز.ه\د.م¬: الص_ق}ر'، ويقال ف%ر\خ' البازي، وبه سي

الرجل. وز.ه\د.م¬: اسم. والز_ه\د.مان1: زه\د.م¬ وك%ر\د.م¬. وز.ه\د.م':
اسم فرس، وفار,س'ه يقال له: فارس' ز.ه\د.م. قال ابن بري: ز.ه\د.م اسم لفرس

لس'ح.ي\م بن و.ث1يل�؛ وفيه يقول ابنه جابر:
أ%قول لم بالش>ع\ب,، إ,ذ} ي.ي\س3ر'ون.ن:
أ%ل ت.ع\ل%موا أ%ن ابن' فار,س, ز.ه\د.م,؟

والز_هدمان1: أ%خوان من بن عبس�؛ قال ابن الكلب: ها ز.ه\د.م¬ وقيس
اب\نا حزن بن و.ه\ب, بن ع'و.ي\ر بن ر.واحة بن ر.ب,يعة% بن ماز,ن1 بن

ال%ر,ث1 بن ق�ط%ي\ع.ة% بن ع.ب\س بن ب.غ1يض�، وها اللذان أ%دركا حاج,ب. بن
ز'رار.ة% يوم ج.ب.ل%ة% لي.أ}س1راه فغ.ل%ب.ه'ما عليه مالك ذو الرeق%ي\ب.ة1

الق�ش.ي\ر,ي�؛ وفيهما يقول ق%ي\س' بن ز'ه.ي\ر�:
ج.زان الز_ه\د.مان1 ج.زاء4 س.و\ء�،



وك�ن\ت' ال%ر\ ي'ج\زى بالك%رام.ه\
قال أ%بو عبيدة: ها ز.ه\د.م¬ وك%ر\د.م¬؛ قال ابن بري ف الز_ه\د.مان1:

قال أ%بو عبيد اب\نا ج.ز\ء�، وقال علي بن حزة: ابنا ح.ز\ن{. وز.ه\د.م¬:
من أ%ساء ال4سد.

@زهزم: الز_ه\ز.م.ة�: الصوت مثل الز_م\ز.م.ة1؛ قال ال4عشى: له
ز.ه\ز.م¬ كالغ.ن>.

@زوم: ابن ال4عراب: زام. الرجل� إ,ذا مات. والز_وي': التمع من كل
شيء.

@زي: الزي>مة�: القطعة من ال3بل أ%قلها البعيان1 والثلثة� وأ%كثرها
المسة% ع.ش.ر. ونوها.

وت.ز.ي_م.ت ال3بل� والدواب: تفرقت فصارت ز,ي.ماv؛ قال:
وأ%صبحت\ بعاش1م� وأ%ع\ش.ما،

ت.م\ن.ع'ها الك%ث}ر.ة� أ%ن ت.ز.ي_ما
ولم ز,ي.م¬: م'ت.ع.ض>لD متفرق ليس بجتمع ف مكان في.ب\د'ن%؛ قال

زهي:قد ع'ول1ي.ت\، فهي م.ر\ف�وع ج.وش1ن'ها
على ق%وائ1م. عوج�، لمها ز,ي.م'

قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:
ع.ر.ك}ر.ك%ةD ذات ل%ح\م� ز,ي.م\

قال: وقال ابن خالويه ز,ي.م¬ ضي>ق؛ وأ%نشد للنابغة:
،vبات.ت\ ث%لث% ليال� ث واحدة

بذي ال%جاز,، ت'راعي م.ن\ز,لv ز,ي.ما
وت.ز.ي_م.: صار ز,ي.ماv، وقيل ف قول النابغة منزلv ز,ي.ماv أ%ي

م'ت.ف%ر>ق. النبات، وقيل: أ%راد تتفرق عنه الناس، وأ%راد بثلث ليال� أ%يام
الت_ش\ريق ث ن.ف%ر.ت واحدة إ,ل ذي ال%جاز,؛ قال السياف: أ%صله ف

اللحم فاستعاره؛ وف خطبة الجاج:
هذا أ%وان� ال%ر\ب, فاش\ت.د�ي ز,ي.م\

قال: هو اسم ناقة أ%و فرس وهو ياطبها يأ}مرها بالع.د\و,، وحرف النداء
مذوف؛ وف ق%ص1يد1 ك%ع\ب, بن زهي:
،vس'م\ر' الع'جايات1 ي.ت\ر'ك}ن. ال%صى ز,ي.ما

�ل ي.ق1ه,ن_ رؤوس. ال�ك}م, ت.ن\ع1يل



الز>ي.م': التفرق، يصف شدة وطئها أ%نه ي'ف%ر>ق' ال%صى. وز,ي.م': اسم
فرس جابر بن ح'ن.ي\ن� 

(* قوله «ابن حني» هكذا ف الصل، والذي ف
القاموس: ابن حب) ؛ قال: وإياها عن الراجز بقوله:

هذا أ%وان� الش_د> فاشتد�ي ز,ي.م\
الوهري: ز,ي.م' اسم فرس ل ينصرف للمعرفة والتأ}نيث. وز,ي.م: متفرقة.

والز>ي.م': الغارة كأ%نه ياطبها. ومررت بنازل ز,ي.م� أ%ي متفرقة.
وبعي أ%ز\ي.م': ل ي.ر\غ�و. وال4ز\ي.م': جبل بالدينة. ال4حر: بعي

أ%ز\ي.م' وأ%س\ج.م'، وهو الذي ل ي.ر\غ�و. قال شر: الذي سعت بعي
أ%ز\ج.م'، بالزاي واليم، قال: وليس بي ال4ز\ي.م, وال4ز\ج.م إ,ل� تويل

الياء جيماv، وهي لغة ف تيم معروفة؛ قال وأ%نشدنا أ%بو جعفر
:vذ%ي\م1ي� وكان عالا�ال

من كلY أ%ز\ي.م. شائ1ك{ أ%ن\يابه،
�وم'ق%ص>ف{ بال%د\ر, كيف ي.ص'ول

ويروى: من كل أ%ز\ج.م.؛ قال أ%بو اليثم: والعرب تعل اليم مكان الياء
ل4ن مرجيهما من ش.ج\ر, الفم، وش.ج\ر' الفم الواء، وخرق الفم الذي بي

ال%ن.ك%ي. ابن ال4عراب: الز>يزي' صوت الن بالليل. قال: وميم زيزي
مثل دال ز.ي\د{ يري عليها ال3عراب؛ قال رؤبة:

ت.س\م.ع' للج,ن> با ز,يزيا
@زيغم: التهذيب: يقال للعي الع.ذ}بة عي ع.ي\ه.م، وللعي الالة عي

ز.ي\غ.م¬.
@زأن: الزeؤ.ان�: حب يكون ف الطعام، واحدته ز'ؤ.انة، وقد ز'ئ1ن.

والزeؤان أ%يضاv: رديء الطعام وغيه. والزeؤان. الذي ي'خالط الب'ر_، وهي حبة
ت'س\ك1ر'، وهي الد_ن\قة أ%يضاv، وفيه أربع لغات: ز'ؤ.ان وز'وان، بغي

هز، وز,ئان وز,وان، بالكسر فيهما. وحكى ثعلب: كلب ز,ئ}ن,ي�، بالمز،
قصي، ول تقل ص1ين�. وذو ي.ز.ن%: ملك من م'لوك ح1م\ي، أ%صله ي.ز\أ%ن� من

لفظ الزeؤان، قال: ول يب صرفه للزيادة ف أ%و_له والتعريف. ور'م\ح
ي.ز.ن,ي� وأ%ز.ن,ي� وي.ز\أ%ن,ي� وأ%ز\أ%ن,ي� وأ%ي\ز.ن,ي� على القلب،

.vوآز.ن,ي� على القلب أ%يضا
@زبن: الز_ب\ن': الد_ف}ع. وز.ب.ن.ت1 الناقة إذا ضربت بث%ف1نات1 رجليها



عند اللب، فالز_ب\ن' بالث�ف1نات، والركض بالرج\ل، وال%ب\ط باليد. ابن
سيده وغيه: الز_ب\ن' دفع الشيء عن الشيء كالناقة ت.ز\ب,ن' ولدها عن

ضرعها برجلها وت.ز\ب,ن' الالب. وز.ب.ن الشيء4 ي.ز\ب,ن'ه ز.ب\ناv وز.ب.ن.
به وز.ب.ن.ت الناقة بث%فنات1ها عند اللب: د.ف%ع.ت\ با. وز.ب.ن.ت\ ولدها:
دفعته عن ضرعها برجلها. وناقة زب'ون: د.ف�وع، وز'ب'ن_تاها رجلها

ل4نا ت.ز\ب,ن' بما؛ قال ط�ر.ي\ح¬:
غ�ب\س¬ خ.ناب,س' كل©هن_ م'ص.د_ر¬،
ن.ه\د' الزeب'ن_ة1، كالع.ر,يش,، ش.ت1يم'.

وناقة ز.ف�ون وز.ب'ونD: تضرب حالبها وتدفعه، وقيل: هي الت إذا دنا منها
حالبها ز.ب.ن.ت\ه برجلها. وف حديث علي، عليه السلم: كالن_اب

الض_ر'وس, ت.ز\ب,ن' برجلها أ%ي تدفع. وف حديث معاوية: وربا ز.ب.ن.ت\ فكسرت
أ%نف حالبها. ويقال للناقة إذا كان من عادتا أ%ن تدفع حالبها عن ح.لبها:

ز.ب'ون. والرب ت.ز\ب,ن' الناس. إذا صد.متهم. وحرب ز.ب'ون: ت.ز\ب,ن' الناس
أ%ي ت.ص\د1م1ه'م وتدفعهم، على التشبيه بالناقة، وقيل: معناه أ%ن بعض

أ%هلها يدفع بعضها لكثرتم. وإنه لذو ز.بeونة أ%ي ذو دفع، وقيل أ%ي مانع¬
لنبه؛ قال س.و_ار بن ال�ض.ر>ب:
ب,ذ%ب>ي الذ�م_ عن أ%ح\ساب, قومي،

وز.بeونات1 أ%ش\و.س. ت.ي_حان1
والز_بeون.ة� من الرجال: الشديد الانع لا وراء ظهره. ورجل فيه
ز.بeونة، بتشديد الباء، أ%ي ك1ب\ر. وت.زاب.ن القوم': تدافعوا. وزاب.ن.

الرجل%: دافعه؛ قال:
،vوم.ج\دا vب1ث}ل1ي زاب.ن,ي ح1ل}ما

إذا ال}ت.ق%ت1 ال%جامع' للخ'طوب,
وح.ل� ز.ب\ناv من قومه وز,ب\ناv أ%ي ن.ب\ذ%ةv، كأ%نه اندفع عن مكانم،

ول يكاد يستعمل إل ظرفاv أ%و حالv. والز_اب,ن.ة: ال4كمة الت
ش.ر.ع.ت\ ف الوادي وانع.ر.ج عنها كأ%نا دفعته. والز>ب\ن,ي.ة�: كل متمر�د من

الن وال3نس. والز>ب\ن,ي.ة: الشديد؛ عن السياف، وكلها من الدافع.
والز_بان,ية: الذين ي.ز\ب,نون الناس. أ%ي يدفعونم؛ قال حسان:

ز.بان,ي.ةD حول% أ%بياتم،
وخ'ور¬ لدى الرب, ف ال%ع\م.عه



وقال قتادة: الز_بان,ية عند العرب الشeر.ط�، وكله من الد_ف}ع، وسي
بذلك بعض اللئكة لدفعهم أ%هل النار إليها. وقوله تعال: فل}ي.د\ع'

ناد1ي.ه س.ن.د\ع'و الز_بانية؛ قال قتادة: فليدع ناديه ح.ي_ه وقومه، فسندعو
الزبانية قال: الز_بانية ف قول العرب الشeر.ط؛ قال الفراء: يقول ال

عز وجل سندعو الزبانية وهم يعملون بال4ي\دي وال4رجل فهم أ%قوى؛ قال
الكسائي: واحد الز_بانية ز,ب\نÒ، وقال الزجاج: الز_بانية الغلظ الشداد،

واحدهم ز,ب\نية، وهم هؤلء اللئكة الذين قال ال تعال: عليها ملئكة
غلظ ش1داد¬، وهم الز_بانية. وروي عن ابن عباس ف قوله تعال: سندعو

الز_بانية، قال: قال أ%بو جهل لئن رأ%يت ممداv يصلي ل4ط%أ%ن� على عنقه،
فقال النب، صلى ال عليه وسلم: لو فعله ل4خذته اللئكة ع1ياناv؛ وقال
ال4خفش: قال بعضهم واحد الزبانية ز.بان9، وقال بعضهم: زابن¬، وقال

بعضهم: ز,ب\ن,ي.ة مثل ع1ف}رية، قال: والعرب ل تكاد تعرف هذا وتعله من
المع الذي ل واحد له مثل أ%بابيل% وع.باد1يد. والز>ب>ي: الدافع

لل4خ\ب.ث%ي, البول والغائط؛ عن ابن ال4عراب، وقيل: هو المسك لما على ك�ر\ه.
وف الديث: خسة ل تقبل لم صلة: رجلD صلى بقوم وهم له كارهون،

وامرأ%ةD تبيت وزوجها عليها غضبان، والارية� البالغة� تصلي بغي خ1مار،
والعبد' البق حت يعود إل موله، والز>ب>ي'؛ قال الز>ب>ي الدافع

لل4خبثي وهو بوزن الس>ج>يل، وقيل: بل هو الز>ب>ي، بنوني، وقد روي
بالوجهي ف الديث، والشهور بالنون. وز.ب.ن\ت. عنا ه.د1ي_تك ت.ز\ب,ن'ها

ز.ب\ناv: دفعتها وصرفتها؛ قال اللحيان: حقيقتها صرفت هديتك ومعروفك عن
جيانك ومعارفك إل غيهم. وز'بان العقرب: قرناها، وقيل: طرف قرنا، وها

ز'بان.يان1 كأ%نا تدفع بما. والزeبان: كواكب' من النازل على شكل
ز'بان العقرب. غيه: والزeبان.يان1 كوكبان ن.ي>ران1، وها قرنا العقرب

ينزلما القمر. ابن ك�ناسة: من كواكب العقرب ز'بان.يا العقرب، وها كوكبان
متفر�قان أ%مام ال3كليل بينهما ق1يد' ر'م\ح أ%كب من قامة الرجل،

وال3ك}ليل ثلثة كواكب معترضة غي مستطيلة. قال أ%بو زيد: يقال ز'بان
وز'بان.يان1 وز'ب.انيات للنجم، وز'بان العقرب وز'بان.ياها، وها قرناها،

وز'بان.يات؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ف1داك ن,ك}س¬ ل ي.ب,ض ح.ج.ر'ه\،

م'خ.ر_ق' الع1ر\ض, حديد¬ م1م\ط%ر'ه\،



ف ليل, كانون{ ش.ديد{ خ.ص.ر'ه\ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ع.ض_ بأ%طراف1 الزeبان ق%م.ر'ه\

يقول: هو أ%ق}لف ليس بختون إل ما ق%ل�ص منه الق%مر'، وشبه قل}فته
بالزeبان، قال: ويقال من ولد والقمر ف العقرب فهو نس؛ قال ثعلب: هذا
القول يقال عن ابن ال4عراب، وسأ%لته عنه فأ%ب هذا القول وقال: ل، ولكنه

اللئيم الذي ل يطعم ف الشتاء، وإذا ع.ض_ القمر' بأ%طراف1 الزeبان.ى
كان أ%شد البد؛ وأ%نشد:

وليلة إ,ح\د.ى الل�يال الع'ر_م,،
بي الذYراع.ي\ن, وبي ال1ر\ز.م,،

ت.ه'مe فيها الع.ن\ز' بالت_ك%ل©م,.
وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه نى عن ال�زابنة ور.خ_ص. ف
الع.رايا؛ وال�زابنة: بيع الرeط%ب على رؤوس النخل بالتمر كيلv، وكذلك
كل ثر بيع على شجره بثمر كيلv، وأ%صله من الز_ب\ن, الذي هو الدفع،

vوإنا نى عنه ل4ن الثمر بالثمر ل يوز إل مثل
بثل، فهذا مهول ل يعلم أ%يهما أ%كثر، ول4نه بيع م'جازفة من غي كيل

ول وزن، ول4ن الب.ي>ع.ي\ن إذا وقفا فيه على الغ.ب\ن أ%راد الغبون أ%ن
يفسخ البيع وأ%راد الغابن أ%ن ي'م\ضيه فت.زاب.نا فتدافعا واختصما، وإن

أ%حدها إذا ندم ز.ب.ن. صاحبه عما عقد عليه أ%ي دفعه؛ قال ابن ال4ثي:
كأ%ن� كل واحد من التبايعي ي.ز\ب,ن' صاحب.ه عن حقه با يزداد منه، وإنا

نى عنها لا يقع فيها من الغب والهالة، وروي عن مالك أ%نه قال:
ال�زابنة كل شيء من ال1زاف1 الذي ل يعلم كيله ول عدده ول وزنه بيع شيء
مسمى من الكيل والوزن والعدد. وأ%خذت ز,ب\ن من الطعام أ%ي حاجت. وم.قام

ز.ب\ن¬ إذا كان ضيقاv ل يستطيع النسان أ%ن يقوم عليه ف ضيقه وز.ل1ق1ه؛
قال:

وم.ن\ه.ل� أ%و\رد.نيه1 ل%ز\ن1
غي, ن.مي�، وم.قام� ز.ب\ن,

ك%ف%ي\ت'ه، ول أ%ك�ن\ ذا و.ه\ن,.
وقال م'ر.ق9ش:

ومنزل, ز.ب\ن� ما أ�ريد م.بيت.ه،
كأ%ن به، من ش1د_ة الر_و\ع,، آن,س'



ابن ش'ب\ر'م.ة: ما با ز.ب,ي¬ أ%ي ليس با أ%حد. والز_بeونة
والزeبeونة، بفتح الزاي وضمها وشد� الباء فيهما جيعاv: الع'ن'ق؛ عن ابن

ال4عراب، قال: ويقال خ'ذ} بق%ر\دن,ه وب.ز.بeون.ت1ه أ%ي بع'نقه. وبنو
ز.ب,ين.ة%: حي�، النسب إليه ز.بان على غي قياس؛ حكاه سيبويه كأ%نم أ%بدلوا

ال4لف مكان الياء ف ز.ب,ين,ي¼. وال%ز,ي.تان1 والز_بينتان1: من باهلة
ابن عمرو بن ثعلبة، وها ح.ز,ية� وز.ب,ين.ة�؛ قال أ%بو م.ع\دان الباهلي:

،vجاء ال%زائم' والز_بائ1ن' د'ل}د'ل
ل سابقي. ول مع الق�ط�ان1

فع.ج,ب\ت' من ع.و\ف{ وماذا ك�لYف%ت\،
وت.ج,يء� ع.و\ف¬ آخر الرeك}بان1

قال الوهري: وأ%ما الز_ب'ون للغب> وال%ر,يف فليس من كلم أ%هل
البادية. وز.ب_ان�: اسم رجل.

@زتن: الز_يتون: معروف، والنون فيه زائدة، وهو مثل ق%ي\ع'ون من القاع،
كذلك الزيتون شجر الزيت، وهو الدeه\ن، وأ%رض كثية الزيتون على هذا فيعول

ماد�ة على ح1يالا، وال4كثر ف%ع\لون من الزيت، وهو مذكور ف بابه.
@زحن: ز.ح.ن. عن مكانه ي.ز\ح.ن' ز.ح\ناv: تر�ك. وز.ح.نه عن مكانه:

أ%زاله عنه. قال ال4زهري: ز.ح.ن. وز.ح.ل واحد، والنون مبدلة من اللم. ابن
دريد: الز_ح\ن' الركة. ورجل ز'ح.ن¬: قصي بطي، وامرأ%ة ز'ح.نة.

:Dوت.زح_ن. عن أ%مره: أ%بطأ%. ولم ز.ح\نة أ%ي ش'غ\ل بب'طء�. ورجل ز,ي\ح.ن_ة
متباطئ عند الاجة ت'طلب إليه؛ وأ%نشد:

إذا ما الت.و.ى الز>ي.ن_ة� ال�تآز,ف'
وز.ح.ن. الرجل� ي.ز\ح.ن' وتز.ح_ن ت.ز.حeناv: وهو ب'طؤ'ه عن أ%مره

Dفع.رض له ش'غ\ل فب.ط�أ% به قلت له ز.ح\نة vوعمله، قال: وإذا أ%راد ر.حيل
بع\د'. والت_ز.حeن': الت_ق%بeض. ابن ال4عراب: الز_ح\نة القافلة

بث%ق%ل1ها وت'ب_اعها وح.ش.مها. والزeح\نة: منعطف الوادي. ويقال: تز.ح_ن.
عن الشيء إذا فعله مع كراهية له.

@زخن: ز.خ1ن. الرجل� ز.خ.ناv: تغي وج\ه'ه من ح.ز.ن{ أ%و م.ر.ض.
@زربن: ز,ر\ب,ي' الابية: م.ب\ز.لا.

@زرجن: الز_ر.ج'ون: الاء الصاف ي.س\ت.نق1ع ف البل، عرب صحيح.
والز_ر.ج'ون، بالتحريك: الكر\م؛ قال د'ك%ي بن رجاء�، وقيل هي لنظور بن



ح.ب_ة:
كأ%ن�، بالي'ر.ن_إ, ال%ع\لول,،

ماء4 د.وال ز.ر.ج'ون{ ميل,.
قال ال4صمعي: هي فارسية معر�بة أ%ي لون الذهب، وقيل: هو صبغ أ%حر؛

قاله ال%ر\ميe، وقيل: الز_ر.جون ق�ض\بان الكرم، بلغة أ%هل الطائف وأ%هل
الغ.و\ر؛ قال الشاعر:

ب'د>لوا، من م.ناب,ت1 الش>يح, وال3ذ}
vز.ر.ج'ونا vويان,عا vخر,، ت1ينا

(* قوله «بدلوا من منابت إل» قال الصاغان: يعن أنم هاجروا إل ريف
الشام).

وقال أ%بو حنيفة: الز_ر.ج'ون القضيب يغرس من قضبان الكرم؛ وأ%نشد:
إليك، أ%مي. الؤمني.، ب.ع.ث}ت'ها

من الر_مل ت.ن\وي م.نبت. الز_ر.جون1
يعن بنبت الز_ر.جون الشأ}م ل4نا أ%كثر البلد عنباv؛ كل ذلك عن

أ%ب حنيفة. والز_ر.جون: المر. قال السياف: هو فارسي معر�ب، شبه لونا
بلون الذهب ل4ن ز.ر\ بالفارسية الذهب، وج'ون الل�ون، وهم ما يعكسون

الضاف والضاف إليه عن وضع العرب؛ قال ابن سيده وقول الشاعر:
هل ت.ع\ر,ف' الدار. ل�م> ال%ز\ر.ج,
منها، ف%ظ%3ل}ت. اليوم. كال�ز.ر_ج,

فإ,نه أ%راد الذي ش.ر,ب الز_ر.جون، وهي المر، فاشتق من الز.رجون
فعلv، وكان قياسه على هذا أ%ن يقول كال�ز.ر\ج.ن,، من حيث كانت النون ف
ز.ر.ج'ون قياسها أ%ن تكون أ%صلv، ل4نا بإ,زاء السي من قر.بوس، ولكن العرب
إذا اشتقت من ال4عجمي خلطت فيه. وذكر ال4زهري ف ترجة زرج قال:

الز_ر.ج'ون المر، ويقال: شجرتا. ابن شيل: الز_ر.ج'ون شجر العنب، كل شجرة
ز.ر.جونة؛ قال شر: أ�راها فارسية معر�بة ذردقون، قال: وليست بعروفة ف

أ%ساء المر؛ غيه: ز.ر.كون 
(* قوله «غيه زر كون» عبارة التهذيب: وقال

غيه. أي غي شر، معربة زركون). فصيت الكاف جيماv، يريدون لون الذهب.
@زردن: التهذيب ف الرباعي: ابن ال4عراب الك%ي\نة لمة داخل

الز_ر.دان1، والز_ر\ب.نة� خلفها لمة أ�خرى.



@زرفن: الزeر\ف1ي': جاعة الناس. والز>ر\في والز_رفي: حلقة الباب،
لغتان؛ قال أ%بو منصور: والصواب ز,ر\في، بالكسر، على بناء ف1ع\ليل، وليس

ف كلمهم ف�ع\ليل. الوهري: الزeر\في والز>ر\في فارسي معرب. وقد
ز.ر\ف%ن ص'د\غه: كلمة مول�دة. وف الديث: كانت د1ر\ع رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، ذات. ز.راف1ي إ,ذا ع'لYقت بز.رافينها سترت، وإذا أ�ر\سلت
مست ال4رض.

@زرمن: التهذيب ف الرباعي: ابن شيل الز_رامي ال%ل%ق.
@زعن: النهاية لبن ال4ثي: ف حديث عثمان وف رواية ف حديث عمرو بن

العاص أ%ردت. أ%ن ت'ب.لYغ الناس عن مقالةv ي.ز\ع.نون إليها أ%ي ييلون؛
قال ابن ال4ثي: يقال ز.ع.ن إل الشيء إذا مال إليه؛ قال أ%بو موسى:

أ%ظنه يرك%نون إليها فصحف، قال ابن ال4ثي: ال4قرب إل التصحيف أ%ن يكون
ي'ذ}ع1نون من ال3ذعان، وهو النقياد، فعداها بإ,ل بعن اللم، وأ%ما

يركنون فما أ%بعدها من ي.ز\ع.نون.
@زفن: الز_ف}ن': الر_ق}ص'، ز.ف%ن. ي.ز\ف1ن' ز.ف}ناv، وهو شبيه بالرقص

(* قوله: وهو شبيه بالرقص، بعد قوله: الز>ف}ن: الرقص؛ هكذا ف الصل).
وف حديث فاطمة، عليها السلم: أ%نا كانت ت.ز\ف1ن' للح.سن أ%ي ت'ر.قYص'ه،

وأ%صل الز_ف}ن اللع1ب والد_ف}ع؛ ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها:
ق%د1م. وفد' الب.شة فجعلوا ي.ز\ف1نون ويلعبون أ%ي يرقصون؛ ومنه حديث عبد

ال بن عمرو: إن ال أ%نزل الق لي'ذ}ه1ب به الباطل% وي'ب\ط1ل به اللعب.
والز>ف}ن. والز_م_ارات1 وال%زاه1ر. والك1ن_ارات؛ قال ابن ال4ثي:

ساق هذه ال4لفاظ سياقاv واحداv. والز>ف}ن والز_ف}ن، بلغة ع'مان كلها:
ظ�ل�ة يتخذونا فوق س'طوحهم تقيهم و.م.د. البحر أ%ي ح.ر_ه ونداه.

والز_ف}ن': ع.سيب من ع'س'ب النخل يضم بعضه إل بعض شبيه بالصي ال%ر\مول،
قيل: هي لغة أ%ز\د1ي_ة. والز>ي\ف%نe: الشديد. ورجل فيه إ,ز\ف%ن_ة أ%ي

حركة. ورجل إ,ز\ف%ن_ة: متحر�ك، مثل به سيبويه وفسره السياف. ورجل
ز,ي.ف}ن¬ إذا كان شديداv خفيفاv؛ وأ%نشد:

إذا رأ%يت. ك%ب\ك%باv ز,ي.ف}نا،
فاد\ع' الذي منهم بعمرو� ي'ك}ن

والك%ب\ك%ب': الشديد. وقوس ز.يز.فون: م'ص.و>نة عند التحريك؛ قال أ�مية
بن أ%ب عائذ:



م.طاريح. بالو.ع\ث1 م.ر_ ال�ش'و
ر,، هاج.ر\ن% ر.م_احةv ز.يز.فونا

(* قوله «مطاريح بالوعث إل» تقدم ف مادة حشر ضبطه بغي ذلك، وما هنا
موافق لضبط نسخة من التكملة للصاغان كتبت ف حياته). قال ابن جن: هي ف

ظاهر ال4مر ف%ي\ف%عول من الز_ف}ن ل4نه ضرب من الركة مع صوت، وقد يوز
أ%ن يكون ز.يز.فون رباعي�اv قريباv من لفظ الز_ف}ن؛ قال ابن بري: ومثله

ف الوزن د.ي\د.بون، قال: ووزنه فيعلول، الياء زائدة. النضر: ناقة
ز.ف�ون وز.ب'ون، وهي الت إذا دنا منها حالبها ز.ب.ن.ت\ه برجلها، وقد ز.ف%ن.ت

وز.ب.ن.ت\، وأ%تيت فلناv فز.ف%ن.ن وز.ب.ن.ن. ويقال للرق�اص ز.ف9ان.
وإ,ز\ف%ن_ه': اسم رجل؛ عن كراع. ورجل ز,ي\ف%نe: طويل. وز.ي\ف%ن¬

وز.و\ف%ن¬: اسان.
@زقن: ز.ق%ن. ال1م\ل% ي.ز\ق�نه ز.ق}ناv: حله. وأ%ز\ق%ن.ه على ال1م\ل:

أ%عانه. ابن ال4عراب: أ%ز\ق%ن. زيد عمراv إذا أ%عانه على ح1م\له لينهض،
ومثله أ%ب\ط%غ.ه وأ%ب\د.غ%ه وع.د_له وأ%و_ن.ه وأ%س\مغ.ه وأ%ن�اه

وب.و�اه وح.و_له، كله بعن واحد.
@زكن: ز.ك1ن. ال%ب.ر. ز.ك%ناv، بالتحريك، وأ%ز\كنه: علمه، وأ%ز\ك%نه

غيه، وقيل: هو الظن الذي هو عندك كاليقي، وقيل: الز_ك%ن' طرف من الظن.
غيه: الز_ك%ن'، بالتحريك، التفرeس والظن. يقال: ز.ك1ن\ت'ه صالاv أ%ي

ظننته، قال: ول يقال منه رجل ز.ك1ن¬ وقد أ%ز\كنته ، وإ,ن كانت العامة قد
أ�ل1ع.ت\ به، وإنا يقال أ%ز\كنته شيئاv أ%علمته إياه وأ%فهمته حت

ز.ك1ن.ه؛ قال ابن بري: حكى الليل أ%ز\ك%ن\ت' بعن ظننت فأ%صبت، قال: يقال رجل
م'ز\ك1ن¬ إذا كان يظن فيصيب، وال4فصح ز.ك1نت، بغي أ%لف، وأ%نكر ابن

قتيبة ز.ك1ن\ت' بعن ظننت. وحكى أ%بو زيد قال: يقال ز.ك1ن\ت' منك مثل الذي
ز.ك1ن\ت. من، قال: وهو الظن الذي يكون عندك كاليقي وإن ل تب به،

وقال غيه: الزeك%ن' الافظ، وقيل: ز.ك1ن\ت' به المر. وأ%ز\ك%ن\ت'ه قاربت
vم.ه وظننته. وف نوادر ال4عراب: هذا اليش ي'زاك1ن' أ%لفاeت.و.ه

وي'ناظ1ر أ%لفاv أ%ي ي'قارب. الليث: ال3ز\كان� أ%ن ت'ز\ك1ن. شيئاv بالظن
�فت'صيب، تقول: أ%ز\ك%ن\ت'ه إ,ز\كاناv. اللحيان: هي الز_كانة

،vإذا ظننت به شيئا vوالز_كان,ي.ة. أ%بو زيد: ز.ك1ن\ت' الرجل% أ%ز\ك%ن'ه ز.ك%نا
.vأ%فهمته حت ز.ك1ن.ه ف%ه,م.ه ف%ه\ما :vوأ%ز\ك%ن\ت'ه الب إز\كانا



وأ%ز\ك%ن. غيه: أ%علمه. يقال: ز.ك1ن\ته، بالكسر، أ%ز\ك%نه ز.ك%ناv، بالتحريك،
أ%ي علمته. قال ابن ال4عراب: ز.ك1ن. الشيء4 ع.ل1م.ه وأ%ز\كنه ظنه، وقيل:
ز.ك1ن.ه فهمه، وأ%ز\ك%نه غي'ه أ%فهمه. ال4صمعي: يقال: ز.ك1ن\ت' من فلن

كذا أ%ي علمته؛ وقول قعنب بن أ�م صاحب�:
،vولن ي'راج,ع. ق%ل}ب و'د_هم أ%بدا

ز.ك1ن\ت' منهم على مثل% الذي ز.ك1ن'وا
عد�اه بعلى ل4ن فيه معن اط�ل%ع\ت' كأ%نه قال اطلعت منهم على مثل الذي

اطلعوا عليه من؛ وقال الوهري: قوله على مقحمةD. أ%بو زيد: ز.ك1ن\ت منه
مثل% الذي ز.ك1ن.ه' من وأ%نا أ%ز\ك%ن'ه ز.ك%ناv، وهو الظن الذي يكون

عندك بنزلة اليقي، وإن ل يبك به أ%حد. قال أ%بو الص_ق}ر: ز.ك1ن\ت' من
الرجل مثل% الذي ز.ك1ن.، تقول علمت منه مثل ما علم من. قال أ%بو بكر:

الت_ز\ك1ي' التشبيه والظ©نون الت تقع ف النفوس؛ وأ%نشد:
يا أ%يeهذا الكاش1ر' ال�ز.كYن'،

أ%ع\ل1ن\ با ت'خ\في، فإ,ن م'ع\ل1ن'
الي.زيديe: ز.ك1ن\ت' بفلن{ كذا وأ%ز\ك%ن\ت' أ%ي ظننت. ال4صمعي:

الت_ز\كي التشبيه؛ يقال: ز.ك�ن. عليهم وز.ك�م. أ%ي ش.ب_ه عليهم ول%ب_س..
وف ذكر إياس بن معاوية الزن قاضي البصرة يضرب به الثل ف الذكاء،

قال بعضهم: هو أ%ز\ك%ن' من إياس؛ الز_كن' وال3ز\كان�: الف1ط}نة وال%د\س'
الصادق. يقال: ز.ك1ن\ت منه كذا ز.ك%ناv وز.كانةv وأ%ز\كنته. وبنو فلن

ي'زاك1ن'ون بن فلن م'زاكنة أ%ي ي'دانونم وي'ثاف1نونم إذا كانوا
ي.س\ت.خ1صeونم. ابن شيل: ز.ك1ن. فلنD إل فلن إذا ما لأ% إليه وخالطه

وكان معه، ي.ز\ك%ن' ز'كوناv. وز.ك1ن فلن من فلن ز.ك%ناv أ%ي ظن به
ظ%ن�اv. وز.ك1ن\ت' منه عداوة أ%ي عرفتها منه. وقد ز.ك1ن\ت' أ%نه رجل س.و\ء أ%ي

علمت.
@زمن: الز_م.ن' والز_مان�: اسم لقليل الوقت وكثيه، وف الكم:

الز_م.ن' والز_مان� الع.ص\ر'، والمع أ%ز\م'ن وأ%ز\مان وأ%ز\م1نة. وز.م.ن¬
زام1ن¬: شديد. وأ%ز\م.ن. الشيء�: طال عليه الز_مان، والسم من ذلك

،vم\ن.ة؛ عن ابن ال4عراب. وأ%ز\م.ن. بالكان: أ%قام به ز.ماناeالز_م.ن' والز
وعامله م'زامنة وز.ماناv من الز_م.ن؛ ال4خية عن اللحيان. وقال شر:

�الد_ه\ر والز_مان واحد؛ قال أ%بو اليثم: أ%خطأ% شر، الز_مان� زمان



الرeط%ب والفاكهة وزمان� الر� والبد، قال: ويكون الزمان� شهرين إل
ستة أ%4شهر، قال: والد_ه\ر' ل ينقطع؛ قال أ%بو منصور: الد_ه\ر' عند

العرب يقع على وقت الزمان من الز\منة وعلى م'د_ة الدنيا كلها، قال: وسعت
غي واحد من العرب يقول أ%قمنا بوضع كذا وعلى ماء كذا دهراv، وإن هذا
البلد ل يملنا دهراv طويلv، والزمان يقع على الف%ص\ل من فصول السنة وعلى
م'د�ة ولية الرجل وما أشبهه. وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%نه قال لع.جوز� ت.ح.ف�ى با ف السؤال وقال: كانت تأ}تينا أ%ز\مان%
خدية؛ أ%راد حياتا، ث قال: وإ,ن9 ح'س\ن. العهد من اليان. واستأ}جرته
م'زامنة وز.ماناv؛ عنه أ%يضاv، كما يقال م'شاهرة من الشهر. وما لقيته م'ذ

ز.م.نة{ أ%ي ز.مان. والز_م.نة: الب'ر\هة. وأ%قام ز.م\نة 
(* قوله «وأقام

إل» ضبطه الد والصاغان بالتحريك).، بفتح الزاي؛ عن اللحيان، أ%ي
ز.م.ناv. ولقيته ذات. الزeم.ي\ن أ%ي ف ساعة لا أ%عداد، يريد بذلك ت.راخي
الوقت، كما يقال: لقيته ذات. الع'و.ي\م أ%ي بي ال4عوام. والز_م1ن': ذو

Ýآفة ف اليوانات. ورجل ز.م1ن¬ أ%ي م'ب\ت.لى :�الز_مانة. والز_مانة
ب.ي>ن' الز_مانة. والز_مانة: العاهة؛ ز.م1ن. ي.ز\م.ن' ز.م.ناv وز'م\نة

وز.مانة، فهو ز.م1ن¬، والمع ز.م1نون%، وز.م1ي، والمع ز.م\ن.ى ل4نه
جنس للبليا الت يصابون با ويدخلون فيها وهم لا كارهون، فطابق باب فعيل

الذي بعن مفعول، وتكسيه على هذا البناء نو جريح وج.ر\ح.ى وكليم
وك%ل}م.ى. والز_مانة أ%يضاv: ال�بe؛ وقد روي بيت ابن ع'ل}ب.ة%.

،Dولكن ع.ر.ت\ن من ه.واك ز.مان.ة
كما كنت' أ%ل}ق%ى منك إذ} أ%نا م'ط}ل%ق'

وقوله ف الديث: إذا ت.قارب الزمان� ل ت.ك%د\ رؤيا الؤ\من تكذب؛ قال
ابن ال4ثي: أ%راد استواء الليل والنهار واعتدالما، وقيل: أ%راد ق�ر\ب.
،�انتهاء أ%م.د1 الدنيا. والزمان يقع على جيع الدهر وبعضه. وز,م�ان

بكسر الزاي: أ%بو حي� من بكر، وهو ز,م�ان بن ت.ي\م, ال بن ثعلبة بن
ع'ك%ابة بن ص.ع\ب بن علي� بن بكر بن وائل، ومنهم الف1ن\د' الز>م�ان© 

(* قوله
«ومنهم الفند الزمان» هذه عبارة الوهري، وف التكملة ومادة ش هـ ل من

القاموس: أن اسه شهل بالشي العجمة، ابن شيبان بن ربيعة بن زمان بن



مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. قال الشارح وسياق نسب زمان بن تيم ال
صحيح ف ذاته إنا كون الفند منهم سهو لن الفند من بن مازن.) قال ابن

بري: ز,م�ان ف1ع\لن من ز.م.م\ت'، قال: وحلها على الزيادة أ%ول، فينبغي
أ%ن تذكر ف فصل ز.م.م.، قال: ويدلك على زيادة النون امتناع صرفه ف قولك

من بن ز,م�ان.
@زمن: الز>م.خ\ن' والز>م.خ\ن.ة�: الس_ي>ء� ال�ل�ق.

@زنن: ز.ن_ه بالي ز.ن�اv وأ%ز.ن�ه: ظ%ن_ه به أ%و ات_ه.مه.
وأ%ز\ن.ن\ت'ه بشيء: ات>ه.م\ت'ه به؛ وقال ح.ض\ر.مي� بن عامر:

vإن كنت. أ%ز\ن.ن\ت.ن با ك%ذ1با
ج.ز\ء� فلق%ي\ت. مثل%ها ع.ج,ل.

وقال اللحيان: أ%ز\ن.ن\ت'ه بال وبعلم� وبي أ%ي ظننته به، قال: وكلم
العامة ز.ن.ن\ت'ه، وهو خطأD. ويقال: فلن ي'ز.ن© بكذا وكذا أ%ي ي'ت_هم
به، وقد أ%ز\ن.ن\ت'ه بكذا من الشر>، ول يكون الز\نان ف الي، قال:

ول يقال ز.ن.ن\ت'ه بكذا بغي أ%لف. وف حديث ابن عباس يصف علي�اv، رضي
ال عنهما: ما رأ%يت رئيساv م1ح\ر.باv ي'ز.ن© به، أ%ي يتهم بشاكلته.
يقال: ز.ن>ه بكذا وأ%ز.ن_ه إذا ات_همه وظن_ه فيه. وف حديث ال4نصار

وتسويدهم ج.د_ بن. ق%ي\س: إنا لن.ز'نeه بالبخل أ%ي ن.ت_ه,م'ه به. وف
الديث الخر: ف%تÝى من قريش ي'ز.ن© بشرب المر؛ وف شعر حسان ف عائشة،

رضي ال عنها:
ح.ص.انD ر.ز.انD ما ت'ز.ن© بريبة{

ويقال: ماء# ز.ن.ن¬ أ%ي ضيق قليل، ومياه ز.ن.ن¬؛ قال الشاعر:
ث اس\تغاث�وا باء� ل ر,شاء4 له

من ماء لين.ة%، ل م1ل}ح¬ ول ز.ن.ن'.
ويقال الاء� الز_ن.ن' الظ�ن'ون� الذي ل ي'د\ر.ى أ%فيه ماء# أ%م ل.

والز_ن.ن' والز_ن,يe والز_ن.اء�: الض_ي>ق. وز.ن� عص.ب'ه إذا يبس؛
وأ%نشد:

ن.ب_ه\ت' م.ي\م'وناv لا فأ%ن�ا،
وقام. ي.ش\ك�و ع.ص.باv قد ز.ن�ا

وأ%نشد ابن بري هذا البيت مستشهداv به على ز.ن� الرجل� استرخت مفاصله.
والز>ن©: الد_و\س.ر' 



(* قوله «الدوسر» هو نبت ينبت ف أضعاف الزرع وهو
ف خلقته غي أنه ياوز الزرع وله سنبل وحب ضاوي دقيق أسر يتلط

بالب). عن أ%ب حنيفة. ابن ال44عراب: الت_ز\ني' الدوام' على أ%كل
الز>نY، وهو ال�ل�ر'؛ وال�ل9ر': الاش'. وف الديث: ل يقبل ال صلة
العبد البق ول صلة الز>ن>ي؛ قال ابن ال4عراب: هو الاقن'. يقال:

ز.ن� فذ%ن� أ%ي ح.ق%ن. فق%ط%ر، وقيل: هو الذي يدافع ال4خ\ب.ث%ي، وف
رواية: ل ي'ص.لY أ%حدكم وهو ز,ن>ي. وف الديث الخر: ل ي.ؤ'م_ن_ك�م\

أ%ن\ص.ر' ول أ%ز.ن© ول أ%ف}ر.ع'. ويقال: ز.ن� الرجل� استرخت مفاصله؛
قال الراجز:

ح.س_ب.ه من الل9ب.ن\
g9إذ رآه ق%ل� وز.ن

(* قوله «إذ رآه إل» هكذا ف الصل. الل9ب: مصدر ل%ب,ن.ت\ ع'ن'قه من
الو,سادة1، وح.س_ب.ه: وضع تت رأ}سه م1ح\س.ب.ةv، وهي و,سادة من أ%د.م.

وأ%بو ز.ن_ة%: كنية القرد.
@زهدن: رجل ز.ه\د.نD؛ عن كراع: لئيم، بالزاي.

@زون: الزeو.ان� والز>و.ان�: ما يرج من الطعام فيمى به، وهو الرديء�
منه، وف الصحاح: هو حب يالط الب'ر_، وخص بعضهم به الد_و\س.ر، واحدته

ز'و.انة وز,وانة، ول ي'ع1ل©وا الواو ف زوان ل4نه ليس بصدر، وقد
تقد�م الزeؤان، بالضم، ف المز، فأ%ما الز>و.ان�، بالكسر، فل يهمز؛ قال

ابن سيده: هذا قول اللحيان. وطعام م.ز'ونD: فيه ز'وان، فإ,ما أ%ن يكون
على التخفيف من الزeوان، وإما أ%ن يكون موضوعه العلل من الزeوان الذي

موضوعه الواو. الليث: الزeو.ان� حبÒ يكون ف النطة تسم>يه أ%هل الشام
الش_ي\ل%م.. وروي عن الفراء أ%نه قال: ال4ز\ناء� الش_ي\ل%م'. قال

ممد بن حبيب: قالت أ%عرابية لبن ال4عراب إنك ت.ز'ون'نا إذا ط%ل%ع.ت\
كأ%نك هلل ف غي سان ( ) (قوله «ف غي سان» كذا بالصل من غي نقط هنا

وفيما يأت). قال: ت.ز'وننا وت.ز,ين'نا واحد. والزeون.ة�: كالز>ينة ف
بعض اللغات. ورجل ز.و\ن وز'ون: قصي، والفتح أ%عرف. وامرأ%ة ز,و.ن_ة:
قصية. ورجل ز,و.ن9، بالتشديد، أ%ي قصي. والز_و.ن\ز.ى: القصي؛ قال ابن

بري: ز.و.ن\ز.ى حق©ه أ%ن يذكر ف فصل زوز من باب الزاي ل4ن وزنه
ف%ع.ن\ل%ى، وإنا ذكره لوافقته معن ز,و.ن_ة؛ وقال:



وب.ع\ل�ها ز.و.ن_ك ز.و.ن\ز.ى
ابن ال4عراب: الز_و.ن\ز.ى الرجل ذو ال�ب_ه.ة والك1ب\ر الذي يرى ف

نفسه ما ل يراه غيه، وهو التكب. والز_و.ن_ك': ال�ختال ف م1ش\ي.ته
الناظر ف ع1ط}ف%ي\ه يرى أ%ن عنده خياv وليس عنده ذلك؛ قال أ%بو منصور:
وقد شدده بعضهم فقال رجل ز.و.ن_ك¬، وال4صل ف هذا الز_و.ن©، فزيدت

الكاف وترك التشديد. ابن ال4عراب: الزeون.ة� الرأ%ة العاقلة ( ) (قوله
«الزونة إل» ضبطها الد بالضم، ونص الصاغان على أنا بالفتح).

والز>و.ن_ة: الرأ%ة القصية. والز�ان�: الب.ش.م'. وروى الفراء عن
الدeب.ي,ي_ة قالت: الز�ان� التeخ.مة؛ وأ%نشدت:

م'ص.ح_ح¬ ليس ي.شكو الز�ان% خ.ث}ل%ت'ه'،
ول ي'خاف' على أ%معائه الع.ر.ب'

وروى ثعلب أ%ن ابن ال4عراب أ%نشده:
ت.ر.ى الز_و.ن\ز.ى منهم ذا الب'ر\د.ين،
ي.ر\م1يه س.و�ار' الك%ر.ى ف الع.ي\ن.ي،

بي ال1حاج.ي, وبي ال%أ}ق%ي\ن
والزeون�: الص_نم، وهو بالفارسية زون، بشم الزاي الشي 

(* قوله: بشم
الزاي الشي أي ان الزاي تلفظ وف لفظها شيء من لفظ الشي). ؛ قال حيد:

ذات' ال%ج'وس, ع.ك%ف%ت\ للزeون1
والزeون�: موضع تمع فيه الن\صاب وت'ن\ص.ب'؛ قال رؤبة:

و.ه\نانة كالزeون1 ي'ج\لى ص.ن.م'ه
Dفهو ز'ون vخذ إلاeون: الصنم، وكل ما ع'بد من دون ال واتeوالز

وز'ور؛ قال جرير:
ي.م\شي با الب.ق%ر' ال%و\ش1يe أ%ك}ر'ع'ه،

م.ش\ي. ال%راب,ذ ت.ب\غي بيع.ة% الزeون1
وهو مثل الزeور، وال أ%علم.

@زين: الز_ي\ن': خلف' الش_ي\ن، وجعه أ%ز\يانD؛ قال حيد بن ثور:
ت.ص1يد' ال%ل1يس.

بأ%ز\ي.ان,ها ود.لð أ%جابت\ عليه الرeق%ى
زانه ز.ي\ناv وأ%ز.انه وأ%ز\ي.ن.ه، على ال4صل، وت.ز.ي_ن. هو واز\دان%



بعنÝى، وهو افتعل من الز>ينة1 إل� أ%ن التاء ل�ا لن% مرجها ول
توافق الزاي لشدتا، أ%بدلوا منها دالv، فهو م'ز\دانD، وإن أ%دغمت قلت

م'ز�ان، وتصغي م'ز\دان م'ز.ي_ن¬، مثل م'خ.ي_ر تصغي م'ختار، وم'ز.ي>ي
إن ع.و_ض\ت. كما تقول ف المع م.ز.اين' وم.ز.اي,ي، وف حديث خ'ز.ية:

ما منعن أ%ن ل أ%كون م'ز\داناv بإعلنك أ%ي م'ت.ز.ي>ناv بإعلن أ%مرك،
وهو م'ف}ت.ع.لD من الزينة، فأ%بدل التاء دالv ل4جل الزاي. قال

ال4زهري: سعت صبي�اv من بن ع'ق%يل� يقول لخر: وجهي ز.ي\ن¬ ووجهك ش.ي\ن¬؛
أ%راد أ%نه صبيح الوجه وأ%ن الخر قبيحه، قال: والتقدير وجهي ذو ز.ي\ن�

ووجهك ذو ش.ي\ن�، فنعتهما بالصدر كما يقال رجل ص.و\م¬ وع.د\ل أ%ي ذو عدل.
ويقال: زانه ال�س\ن' ي.ز,ينه ز.ي\ناv. قال ممد بن حبيب: قالت أ%عرابية

لبن ال4عراب إنك ت.ز'ون'نا إذا طلعت كأ%نك هلل ف غي سان، قال:
ت.ز'ون'نا وت.ز,ين'نا واحد¬، وزان.ه وز.ي_ن.ه بعن؛ وقال النون:

فيا ر.ب>، إذ ص.ي_ر\ت. ليل%ى ل1ي. ال%و.ى،
فز,ن>ي ل1ع.ي\ن.ي\ها كما ز,ن\ت.ها ل1ي.ا

وف حديث ش'ر.يح: أ%نه كان ي'ج,يز' من الز>ينة وي.ر'دe من الكذب؛ يريد
ت.ز\يي السلعة للبيع من غي تدليس ول كذب ف نسبتها أ%و ف صفتها.

ورجل م'ز.ي_ن أ%ي م'ق%ذ�ذ� الشعر، وال%ج_ام' م'ز.ي>ن؛ وقول ابن
ع.ب\د.ل� الشاعر:

،Dأ%ج,ئ}ت. على ب.غ\ل� ت.ز'ف©ك. ت1س\ع.ة
كأ%نك د1يك¬ مائ1ل� الز_ي\ن, أ%ع\و.ر'؟

يعن ع'ر\فه. وت.ز.ي_ن.ت1 ال4رض' بالنبات واز_ي_ن.ت\ واز\دانت1
از\د1ياناv وت.ز.ي_نت واز\ي.ن_ت\ واز\ي.أ%ن_ت\ وأ%ز\ي.ن.ت\ أ%ي ح.س'ن.ت\

وب.ه'ج.ت\، وقد قرأ% ال4عرج بذه ال4خية. وقالوا: إذا طلعت ال%ب\هة
تزينت النخلة. التهذيب: الز>ينة اسم جامع لكل شيء ي'ت.ز.ي_ن به.
والز>ين.ة�: ما يتزين به. ويوم' الز>ينة1: العيد'. وتقول: أ%ز\ي.ن.ت1 ال4رض'
بع'شبها واز_ي_ن.ت\ مثله، وأ%صله ت.ز.ي_ن.ت، فسكنت التاء وأ�دغمت ف

الزاي واجتلبت ال4لف ليصح البتداء. وف حديث الستسقاء قال: اللهم أ%نزل
علينا ف أ%رضنا ز,ينت.ها أ%ي نبات.ها الذي ي'ز.ي�نها. وف الديث:

ز.ي>ن'وا القرآن بأ%صواتكم؛ ابن ال4ثي: قيل هو مقلوب أ%ي زينوا أ%صواتكم
بالقرآن، والعن ال%ج'وا بقراءته وتز.ي_ن'وا به، وليس ذلك على تطريب



القول والتحزين كقوله: ليس منا من ل ي.ت.غ.ن_ بالقرآن أ%ي ي.ل}ه.ج\
بتلوته كما ي.ل}ه.ج سائر الناس بالغ1ناء والط�رب، قال هكذا قال ال%ر.و,ي�

وال%ط�اب ومن ت.ق%د_مهما، وقال آخرون: ل حاجة إل القلب، وإنا معناه
الث على الترتيل الذي أ%مر به ف قوله تعال: ور.ت>ل, القرآن% ترتيلv؛

فكأ%ن� الز>ين.ة للم'ر.ت>ل ل للقرآن، كما يقال: ويل للشعر من رواية
الس_و\ء3، فهو راجع إل الراوي ل للشعر، فكأ%نه تنبيه للمقصر ف

الرواية على ما يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء ال4داء وحث لغيه على التوقي
من ذلك، فكذلك قوله: زينوا القرآن بأ%صواتكم، يدل على ما ي'ز.ي�ن' من

الترتيل والتدبر ومراعاة العراب، وقيل: أ%راد بالقرآن القراءة، وهو مصدر
قرأ% يقرأ� قراءة وق�ر\آناv أ%ي زينوا قراءتكم القرآن بأ%صواتكم، قال:

ويشهد لصحة هذا وأ%ن القلب ل وجه له حديث أ%ب موسى: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، اس\ت.مع إل قراءته فقال: لقد أ�وت1يت م1ز\ماراv من مزامي آل

داود، فقال: لو علمت' أ%نك تسمع ل%ب_ر\ت'ه لك تبياv أ%ي حس_نت
قراءته وزينتها، ويؤيد ذلك تأ}ييداv ل شبهة فيه حديث ابن عباس: أ%ن رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، قال: لكل شيء ح1ل}ي.ةD وح1ل}ي.ة� القرآن ح'س\ن'
الصوت. والز>ي\ن.ة� والزeون.ة: اسم جامع لا ت'ز'ي>ن. به، قلبت الكسرة

ضمة فانقلبت الياء واواv. وقوله عز وجل: ول ي'ب\د1ين. ز,ين.ت.هن إل ما
ظهر منها؛ معناه ل يبدين الزينة الباطنة كال1خ\نقة وال%ل}خال

والدeم\ل�ج والس>وار والذي يظهر هو الثياب والوجه. وقوله عز وجل: فخرج على قومه
ف زينته؛ قال الزجاج: جاء ف التفسي أ%نه خرج هو وأ%صحابه وعليهم وعلى

اليل ال�ر\ج'و.ان�، وقيل: كان عليهم وعلى خيلهم الد>يباج' ال4حر.
وامرأ%ة ز.ائن¬: م'ت.ز.ي>ن.ة. والزeون�: موضع تمع فيه ال4صنام

وت'ن\ص.ب' وت'ز.ي_ن'. والزeون�: كل شيء يتخذ ر.ب�اv ويعبد من دون ال عز وجل
ل4نه ي'ز.ي_ن'، وال أ%علم.

@زفه: ال4زهريe خاصةv: روى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال الز_اف1ه'
الس_راب'، والساف1ه' ال4حق.

@زله: ز.ل1ه ز.ل%هاv: ز.م1ع. وط%م1ع..ال4زهري: الز_ل%ه' ما يصل إل
الن_ف}س, من غم� الاجة أ%و هم�ç من غيها؛ وأ%نشد:

وقد ز.ل1ه.ت\ نف}سي من ال%ه\د1، والذي
�أ�طال1ب'ه ش.ق}ن¬، ولكنه ن.ذ}ل



الش_ق}ن': القليل الو.ت1ح' من كل شيء. ابن ال4عراب: الز_ل}ه'
التحي 

(* قوله «الزله التحي إل» الزله ف هذه الثلثة بفتح فسكون بلف ما
قبلها فانه بالتحريك كما نص عليه الد والصاغان). والز_ل}ه' ن.و\ر'

الريان وح'س\ن'ه، والز_ل}ه' الص_خ\رة الت يقوم عليها الساقي.
@زمه: ز.م1ه. يوم'نا ز.م.هاv: اشتد_ ح.رeه كد.م1ه..

�@زب: الزeب\ية�: الراب,ية
الت ل يعلوها الاء، وف الثل: قد ب.ل%غ% الس_ي\ل� الزeب.ى. وكتب.
عثمان� إ,ل علي، رضي ال عنه لا ح'وص1ر: أ%م_ا بعد فقد بلغ%

الس_ي\ل� الزeب.ى وجاو.ز. ال1زام' الط©ب\ي.ي\ن,، فإ,ذا أ%تاك ك1تاب هذا
فأ%ق}ب,ل} إ,ل�، علي_ كنت. أ%م\ ل؛ يضرب مثلv لل4مر يت.فاق%م' أ%و

يت.جاو.ز' الد_ حت ل ي'ت.لف%ى. والزeب.ى: جع ز'ب\ية وهي الرابية ل
يعلوها الاء، قال: وهي من ال4ضداد، وقيل: إ,نا أ%راد الفرة الت

ت'ح\ف%ر' لل4سد ول تفر' إ,ل ف مكان عال� من ال4رض لئل يبلغها السيل
فت.ن\ط%م_. والزeب\ية�: ح'فرة بت.ز.ب_4ى فيها الرجل للصيد وت'ح\ت.ف%ر'

للذئب في'ص\طاد فيها. ابن سيده: الزeب\ية ح'ف}رة ي.ستتر فيها الصائد.
والزeب\ية: ح.ف1ية ي'ش\ت.وى. فيها وي'خ\ت.ب.ز'، وز.ب_ى اللحم. وغيه:

ط%ر.حه فيها؛ قال:
طار. ج.رادي ب.4ع\د.ما ز.ب_ي\ت'ه،

لو كان% رأ}سي ح.جراv ر.م.ي\ت'ه
والزeب\ية: بئر أ%و ح'ف}رة ت'ح\ف%ر لل4سد، وقد ز.باها وت.ز.ب_اها؛

قال:
فكان%، وال4مر. الذي ق%د ك1يدا،

كالل�ذ} ت.ز.ب_ى ز'ب\يةv فاص\ط1يدا
وت.ز.ب_ى فيها: كت.ز.ب_اها؛ وقال علقمة:

ت.ز.ب_ى بذي ال4ر\طى لا، ووراء4ها
ر,جالD ف%بد_ت\ ن.ب\ل%هم وك%ل1يب'

ويروى: وأ%رادها رجال. وقال الفراء: سيت ز'ب\ية� ال4سد1 ز'ب\ية
لرتفاعها عن ال%س3يل، وقيل: سيت بذلك ل4نم كانوا ي\ف1رونا ف موضع عال�.

ويقال قد ت.ز.ب_ي\ت ز'ب\يةv؛ قال الطرماح:



يا ط%ي>ء4 الس_ه\ل, وال4ج\بال, م.و\ع1د'كم
كم'ب\ت.غى الص_يد1 أ%ع\لى ز'ب\ية1 ال4س.د1

والزeب\ية� أ%يضاv: ح'ف}رة النمل، والنمل� ل تفعل ذلك إ,ل ف موضع
مرتفع. وف الديث: أ%نه ن.ه.ى عن م.زاب الق�ب'ور؛ قال ابن ال4ثي: هي ما

ي'ن\د.ب' به اليت' وي'ناح' عليه به، من قولم: ما ز.باه'م إ,ل هذا
أ%ي ما د.عاهم، وقيل: هي جع م1ز\باة{ من الزeب\ية1 وهي ال�ف}رة، قال:

كأ%نه، وال أ%علم، ك%ر,ه. أ%ن ي'ش.ق_ الق%ب' ضرياv كالزeب\ية ول
ي'ل}ح.د، قال: وي'ع.ض>د'ه قوله الل�ح\د' لنا والش_قe لغينا، قال: وقد

ص.ح>ف%ه بعض'هم فقال ن.هى عن م.راثي الق�بور. وف حديث علي، كرم ال
وجه.ه: أ%نه سئل عن ز'ب\ية{ أ%ص\ب.ح. الناس' يتداف%ع'ون فيها ف%ه.و.ى فيها

رجل فت.ع.ل�ق. بآخر، وتعلق الثان بثالث والثالث� برابع فو.ق%ع'وا
أ%ربع.ت'هم فيها فخد.ش.هم ال4سد فماتوا، فقال: على حاف1ر,ها الد�ية�: لل4ول

ربعها، وللثان ثلثة أ%رباعها، وللثالث نصفها، وللرابع جيع الدية،
فأ�خ\ب,ر.

Dح'ف%ي\ر.ة :�النبe، صلى ال عليه وسلم، فأ%جاز قضاءه؛ الزeب\ية
ت'ح\ف%ر لل4س.د1 والص_ي\د1 وي'غ.ط�ى رأ}س'ها با يسترها ل1ي.ق%ع فيها،

قال: وقد ر'و,ي ال�كم فيها بغي هذا الوجه.
والزاب,يان1: ن.ه.ران1 بناحية الف�رات، وقيل: ف ساف1لة الف�رات، ويسمى

ما ح.ول%هما 
(* قوله «ويسمى ما حولما إل» عبارة التكملة: وربا سوها

مع ما حواليهما من الناء الزواب). من ال4نار الز_واب: وربا حذفوا
الياء فقالوا الز�ابان1 والز�اب' كما قالوا ف البازي باز¬.

وال�ز\ب,يe: السeر\عة� والن_شاط� ف السي، على أ�ف}عول. واستثقل
التشديد على الواو، وقيل: ال�ز\ب,يe الع.ج.ب' من السي والن_شاط؛ قال

منظور بن ح.ب_ة%:
ب,ش.م.ج.ى ال%ش\ي, ع.ج'ول, الو.ث}ب,،
أ%ر\أ%م\ت'ها ال4ن\ساع. ق%ب\ل% الس_ق}ب,،

حت أ%ت.ى أ�ز\ب,يeها بال4د\ب,
وال�زبe: ض.ر\ب¬ من سي ال3بل. وال4ز.اب,يe: ض'روب متلفة من

الس_ي، واحدها أ�ز\ب,يÒ. وحكى ابن بري عن ابن جن قال: م.ر_ بنا فلن وله



أ%زاب,يe منكرة أ%ي ع.د\وةD شديد، وهو م'ش\ت.ق¬ من الزeب\ية.
وال�ز\ب,يe: الص_و\ت؛ قال صخر الغي�:

كأ%ن� أ�ز\ب,ي_ها، إ,ذا ر'د1م.ت\،
ه.ز\م' ب'غاة{ ف إ,ث}ر, ما ف%ق%د'وا

وز.ب.ى الش�يء4 ي.ز\ب,يه1: ساق%ه؛ قال:
ت1ل}ك. اس\ت.ف1د\ها، وأ%ع\ط1 ال�ك}م. وال1ي.ه.ا،

ف%إ,ن_ها ب.ع\ض' ما ت.ز\ب ل%ك. الر_ق1م'
وف حديث كعب بن مالك: ج.ر.ت\ بينه وبي ر.جل م'حاو.رةD قال كعب: فقلت

له ك%ل1مةv أ�ز\ب,يه1 با أ%ي أ�ز\ع1ج'ه وأ�ق}ل1ق�ه، من قولم أ%ز\ب.ي\ت'
الش_يء4 أ�ز\ب,يه إ,ذا ح.م.ل}ت.ه، ويقال فيه ز.ب.ي\ت'ه ل4ن الش_يء4

إ,ذا ح'م1ل أ�ز\ع1ج. وأ�ز,يل% عن مكانه. وز.ب.ى الش_يء4: حله: قال
الكميت:

أ%ه.م\دان� م.ه\لv ل ت'ص.ب>ح\ ب'ي'وت.ك�م\،
ب,ج.ه\ل1ك�م\، أ�مe الدeه.ي\م, وما ت.ز\ب

ي'ضرب الدeه.ي\م' وما ت.ز\ب للد�اه1ية إ,ذا ع.ظ�م.ت وت.ف%اق%م.ت\.
وز.ب.ي\ت' الش_يء4 أ%ز\ب,يه ز.ب\ياv: ح.م.ل}ت'ه. واز\د.باه': كز.باه.

وت.زاب عنه: ت.ك%ب_ر؛ هذه عن ابن ال4عراب؛ قال: وأ%نشدن الفضل:
g\يا إ,ب,لي ما ذام'ه ف%ت1يب.ي\ه

(* قوله «يا إبلي إل» هكذا ضبطت القواف ف التهذيب والتكملة والصحاح،
ووقع لنا ضبطه ف عدة مواضع من اللسان تبعاv للصل بلف ما هنا).

ماء# رواء# ون.ص1يÒ ح.و\ل41ي\ه\،
ه.ذا بأ%ف}واه1ك حت_ى ت.أ}ب.ي\ه\،
حت ت'ر'وح1ي أ�ص'لv ت.زاب.ي\ه\
ت.زاب. العانة1 ف%و\ق. الز_از.ي\ه\

قال: ت.زاب.ي\ه ت.ر.ف�عي عنه تكباv أ%ي تك%ب_ر,ين عنه فل ت'ريدين.ه
�ول ت.ع\ر,ض1ي. له ل4نك1 قد س.م1ن\ت1، وقوله: فوق الز_از.ي\ه\ الكان

Dم1ش\ي.ة :vالرتفع، أ%راد على الز_ي\زاء4ة1 فغي_ره. والت_زاب أ%يضا
فيها ت.م.دeد وب'ط}ء#؛ قل رؤ\بة:

إ,ذ%ا ت.ز.اب م1شيةv أ%زائ1ب.ا
أ%راد بال4زائ1ب,



ال4ز.اب_، وهو الن_شاط�. ويقال: أ%ز.ب.ت\ه أ%ز\ب.ةD وأ%ز.م.ت\ه
أ%ز\مة أ%ي س.ن.ة. ويقال: ل%ق1يت' منه ال4زاب_؛ واحد'ها أ�ز\بÒ، وهو

الشرe وال4مر' العظيم.
@زجا: ز.ج.ا الش_يء� ي.ز\ج'و ز.ج\واv وز'ج'و�اv وز.حاءé: ت.ي.س_ر
واس\تقام. وز.جا الر.اج' ي.ز\ج'و ز.جاءé: هو تي.سeر ج,بايت1ه.

والت_ز\ج,ية�: د.ف}ع' الشيء كما ت'ز.ج>ي الب.ق%رة� ول%د.ها أ%ي ت.س'وق�ه؛
وأ%نشد:وصاح1ب� ذ1ي غ1م\رة{ داج.ي\ت'ه'،

ز.ج_ي\ت'ه بالق%و\ل, واز\د.ج.ي\ت'ه
ويقال: أ%ز\ج.ي\ت' الشيء4 إ,ز\جاءé أ%ي داف%ع\ت بقليله. ويقال:

أ%ز\ج.ي\ت' أ%يامي وز.ج_ي\ت'ها أ%ي داف%ع\تها بق�وت{ قليل. قال ال4زهري: وسعت
أ%عرابي�اv من بن فزارة يقول أ%نتم معاش1ر.

الاض1ر.ة ق%ب,ل}ت'م د'ن\ياك�م ب,ق�ب\لن{ 
(* قوله «قبلتم دنياكم

vبقبلن» هكذا ف الصل، وضبط ف التهذيب بذا الضبط). ونن ن'ز.ج>يها ز.جاة
أ%ي ن.ت.ب.ل�غ بقليل الق�وت فن.ج\ت.ز,ئ' به. ويقال: ز.ج_ي\ت الش_يء4
ت.ز\ج,يةv إ,ذا دف%عته ب,ر,ف}ق� يقال: كيف ت'ز.ج>ي ال4ي_ام. أ%ي كيف

ت'داف1ع'ها؟ ورجل م'ز.ج¼ أ%ي م'ز.لYج. وتز.ج_يت بكذا: اكتفيت به؛
وقال:ت.ز.ج_ من د'ن\ياك. بالب.لغ,

وز.ج_ى الشيء4 وأ%زجاه: ساق%ه ود.ف%عه. والر>يح' ت'زج,ي الس_حاب. أ%ي
ت.س'وق�ه س.و\قاv رفيقاv. وف التنزيل العزيز: أ%ل تر. أ%ن� ال

ي'ز\جي س.حاباv؛ وقال ال4عشى:
إ,ل ذ%و\د.ة الو.ه_اب, أ�ز\ج,ي م.ط1ي_ت،

أ�ر.ج>ي ع.طاءé فاض1لv من ن.وال1كا
(* قوله «إل ذودة إل» هكذا ف الصل، والذي ف الكم إل هوذة).

وقيل: ز.ج_اه' وأ%ز\جاه' ساق%ه س.و\قاv ل%ي>ناv؛ وبه فس_ر بعض'هم
قول%الن_ابغة:

ت'ز\ج,ي الش_مال� عليه جام1د. الب.ر.د
وأ%ز\ج.ي\ت' ال3بل%: س'ق}تها؛ قال ابن الر>قاع,:

ت'ز\ج,ي أ%غ%ن_، كأ%ن� إ,ب\رة% ر.و\ق1ه
ق%ل%م¬ أ%صاب. م1ن الد_واة1 م1داد.ها



ورج'ل م1ز\جاء# للم.ط1ي�: كثي ال3زجاء3 لا ي'ز\جيها ويرسلها؛ قال:
وإ,ن>ي ل%م1ز\جاء� ال%ط1ي> على الو.ج.ى،

وإ,ن>ي ل%ت.ر_اك' الف1راش, ال�م.ه_د1
وف الديث: كان ي.تخل�ف ف السي في'ز\ج,ي الض_عيف أ%ي ي.س'وق�ه

ل1ي'ل}ح1قه بالر>فاق. وف حديث علي، رضي ال عنه: ما زال%ت\ ت'ز\ج,ين حت
دخلت' عليه أ%ي ت.س'وق�ن وت.د\ف%ع'ن. وف حديث جابر: أ%ع\يا ناض1ح1ي

فج.ع.ل}ت أ�ز\جيه أ%ي أ�س'وق�ه. والز_جاء�: الن_فاذ� ف ال4مر. يقال:
فلن أ%ز\ج.ى بذا ال4مر من فلن أ%ي أ%ش.دe ن.فاذاv فيه منه.

وال�ز\ج.ى: الق%ل1يل. وبضاعةD م'ز\جاةD: قليلة. وف التنزيل العزيز:
وج,ئ}نا بب,ضاعة{ م'زجاة{؛ وقال ثعلب: ب,ضاعةD م'زجاةD فيها إ,غ}ماض¬ ل

ي.ت1م_ صلح'ها، وقيل: يسية قليلة؛ وأ%نشد:
وحاجة غي\ م'ز\جاة{ م1ن. الاج,

وروي عن أ%ب صال ف قوله م'ز\جاة{ قال: كانت ح.ب_ة% الضراء3
والص_نو\ب.ر,، وقال إ,براهيم النخعي: ما أ�راها إ,ل� القليلة، وقيل: كانت

م.تاع. ال4عراب الصeوف. والس_م\ن.، وقال سعيد بن جبي: هي دراهم س.و\ء؛
وقال عكرمة: هي الناق1صة�، وقال عطاء: قليل ي.ز\ج'و خي من كثي ل

ي.ز\ج'و. وقوله: فتصد_ق\ علينا؛ أ%ي بف%ض\ل, ما بي ال%ي>د والر_د1يء.
ويقال: هذا أ%مر قد ز.ج.و\نا عليه ن.ز\ج'و. وف الديث: ل ت.ز\ج'و صلةD ل

ي'ق}رأ� فيها بفاتة الكتاب، هو من أ%ز\ج.يت'
الش_يء4 ف%ز.حا إ,ذا ر.و_ج\ته ف%راج. وتيس_ر، العن ل ت'جز,ئ

وتصحe صلةD إ,ل� بالفاتة. وض.ح1ك. حت ز.ج.ا أ%ي انق%طع ض.ح1ك�ه.
وال�ز.ج_ى من كل شيء: الذي ليس ب,تام> الش_رف ول غيه من ال1لل

المودة؛ قال:
فذاك. الف%ت، كل© الف%ت، كان% ب.ي\نه

وبي. ال�ز.ج_ى ن.ف}ن.ف¬ م'ت.باع1د'
قال ابن سيده: الكاية عن ابن ال4عراب وال3نشاد لغيه، وقيل: إ,ن�

ال�ز.ج_ى هنا كان ابن عم ل�ه\بان% هذا الرثي، وقد قيل: إ,نه
ال%س\ب'وق إ,ل الك%ر.م على ك�ر\ه{.

@زخا: الز_واخ1ي: مواضع. قال ابن سيده: وزعم قوم أ%ن ف شعر هذيل
ر'ح.ي�ات وفسروه بأ%نه موضع، قال: وهذا تصحيف إ,نا هو ز'خ.ي�ات، بالزاي



والاء.
@زدا: الز_د\و': كالس_د\و,؛ وف التهذيب: لغة ف الس_د\و,، وهو من

ل%ع1ب الصبيان بالوز. وال1ز\داة: موضع ذلك والغالب عليه الزاي ي.س\د'ونه
ف ال%ف1ية. وز.دا الص_ب,يe ال%و\ز. وبال%و\ز, ي.ز\د'و ز.د\واv أ%ي

ل%ع1ب ور.م.ى به ف ال%ف1ية، وتلك الفية هي ال1ز\داة�. يقال:
أ%ب\ع1د1 ال%د.ى واز\د'ه\. قال ابن بري: قال يعقوب الز_د.ى الزيادة من قولك

أ%ز\د.ى على كذا أ%ي زاد. عليه؛ قال كثي:
له ع.ه\د' و'د¼ ل%م\ ي'ك%د_ر\، ي.ز,ين'ه

ز.د.ى ق%و\ل, م.ع\روف{ حديث{ وم'ز\م1ن,
أ%بو عبيد: الز_د\و لغة ف الس_د\و، وهو م.دe الي.د1 نو. الشيء كما

ت.س\د'و ال3بل� ف س.ي\ر,ها بأ%ي\د1يها.
vوم.ز\ر,ية vوز,راية vزري: ز.ر.ي\ت' عليه وز.ر.ى عليه، بالفتح، ز.ر\يا@

وم.ز\راةv وز.ر.ياناv: عابه وعات.به؛ قال الشاعر:
يا أ%يeها الز_ار,ي على ع'م.ر�،
قد ق�ل}ت. فيه غ%ي\ر. ما ت.ع\ل%م\

وت.ز.ر_ي\ت' عليه إذا عت.ب\ت. عليهك وقال الشاعر:
وإ,ن>ي على ل%ي\ل%ى ل%زار�، وإ,ن_ن,ي

على ذاك.، فيما بيننا، م'س\ت.د1ي'ها
أ%ي عات1ب¬ ساخ1طD غي راض�. وز.ر.ى عليه ع.م.ل%ه إ,ذا عاب.ه وع.ن_ف%ه.

قال الليث: وإ,ذا أ%دخل على أ%خيه عيباv فقد أ%ز\ر.ى به وهو م'ز\رىÝ به.
ابن ال4عراب: زار.ى ف�لنD فلناv إ,ذا عات.ب.ه.

:éقال ابن سيده: وأ%ز\ر.ى عليه قليلة. وأ%ز\ر.ى به، بال4لف، إ,ز\راء
ق%ص_ر. به وح.ق�ر.ه وه.و_نه. وقال أ%بو عمرو: الز_ار,ي على ال3نسان

الذي ل ي.ع'دeه شيئاv وي'ن\ك1ر عليه ف1ع\ل%ه. وال3زراء: الت_هاو'ن
بالشيء. يقال: أ%ز\ر.ي\ت به إ,ذا ق%ص_ر\ت.4 به وت.هاو.ن\ت..

واز\د.ر.ي\ته أ%ي ح.ق�رته. وف الديث: فهو أ%ج\د.ر' أ%ن ل ت'ز\د.ر.ى
ن,ع\مة� ال3 ع.ل%ي\ك�م؛ الز\د1راء: الح\ت1قار' والن\ت1قاص'

والع.ي\ب'، وهو اف}ت1عالD من ز.ر.ي\ت عليه ز,رايةv إ,ذا ع1ب\ت.ه، قال: وأ%صل
vل1بت التاء دال�از\د.ر.ي\ت' از\ت.ر.ي\ت'، وهو اف}ت.ع.ل}ت' منه، فق

ل4جل الزاي، وأ%ز\ر.ى ب,ع1ل}م1ي وز.ر.ى؛ قال ابن سيده: حكاه اللحيان ول



vيفسره، قال: وعندي أ%نه ق%ص_ر. به. وأ%ز\ر.ى به: أ%د\خ.ل% عليه أ%م\را
ي'ريد أ%ن ي'ل%ب>س. عليه. ور.جل م1ز\راء#: ي'ز\ر,ي على الناس.

وس1قاء# ز.ر,يÒ: بي الصغي والكبي.
@زعا: ابن ال4عراب: ز.عا إ,ذا ع.د.ل، وسع.ى إ,ذا ه.ر.ب.، وق%عا إ,ذا

ذ%ل�، وف%عا إ,ذا ف%ت_ت. شيئاv، وتعى إ,ذا عدا.
،Òإ,ليهم ز.غاو,ي �@زغا: الز_غاوة�: ج,ن\س¬ من السeودان، والن�س\بة

ابن ال4عراب: الزeغ%ى رائحة ال%ب.شي�. والزغى: الق%ص\د 
(* قوله «والزغى

القصد» كذا بالصل هنا، والذي ف التهذيب: والغزى بتقدي الغي مضمومة،
والذي فيما بأيدينا من مادة غزو: الغزو القصد). ابن سيده: ز'غاوة� قبيلة

من السودان؛ حكاها أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:
أ%ح.مe ز'غاو,ي الن>جار,، كأ%ن_ما
ي'لث� ب,ل1يت.ي\ه ن'حاس¬ وح1م\ح1م'

@زف: الز_ف%يان�: شد�ة ه'بوب الريح,، والر>يح' ت.ز\ف1ي الغ'بار.
والس_حاب. وكل� شيء إ,ذا رف%ع.ت\ه وط%ر.د.ت\ه على وجه ال4رض كما

ت.ز\ف1ي ال4م\واج' الس_ف1ينة%؛ قال العجاج:
،eف%ز_ع' ال%ز\ف1ي�ي.ز\ف1يه1، وال
eمن ال%ن'وب, س.ن.ن¬ ر.م\ل1ي

:vوز.ف%يانا vراب. ون.ح\و.ها ز.ف}ياeوز.ف%ت1 الر>يح' الس_حاب. والت
ط%ر.د.ت\ه واس\ت.خ.ف�ت\ه. والز_ف%يان�: ال1ف9ة�، وبه سي الرجل وجعله

سيبويه صفة؛ وقوله:
كال1دإ, الز_اف1ي أ%مام. الر_ع\د1

إ,نا هو الفيف السريع. وز.ف%ت1 الق%و\س' ز.ف%ياناv: صو_تت. وز.فاه
الس_راب' ي.ز\ف1يه: ر.ف%ع.ه كز.هاه'. يقال: ز.ف%ى الس_راب' الل%

ي.ز\ف1يه وز.هاه' وح.زاه إ,ذا ر.ف%ع.ه؛ وأ%نشد
وت.ح\ت. ر.ح\ل1ي ز.ف%يانD م.ي\ل%ع'

وناقةD ز.فيانD: س.ر,يعةD؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:
يا ل%ي\ت. ش1ع\ري، وال�ن.ى ل ت.ن\ف%ع'،

ه.ل} أ%غ}د'و.ن} ي.و\ماv، وأ%م\ري م'ج\م.ع'،
وتت رحلي ز.ف%يان م.ي\ل%ع'؟



vال3رسال للس_هم. وز.ف%ى الظ�ل1يم' ز.ف}يا �وقوس ز.ف%يانD: س.ر,يعة
Dيكون ميزانه ف%ع.يال �إ,ذا ن.شر جناحيه. قال أ%بو العباس: الز_ف%يان

في'ص\ر.ف' ف حال%ي\ه1 م1ن ز.ف%ن. إ,ذا ن.زا، قال: وإ,ذا أ%خذته من
الز_ف}ي,، وهو تريك الريح للقصب والتراب، فاصرفه ف النكرة وامنعه الصرف ف

العرفة، وهو ف%ع.لن� حينئذ.
ابن ال4عراب: أ%ز\ف%ى إ,ذا نق%ل شيئاv من مكان إ,ل مكان، ومنه
أ%ز\ف%ي\ت' الع.ر'وس. إ,ذا ن.ق%ل}ت.ها من بيت أ%ب.و.ي\ها إ,ل بيت1 ز.و\ج,ها.

قال أ%بو سعيد: هو ي.ز\ف1ي ب,ن.ف}س3ه أ%ي ي.ج'ود با.
وز.ف%يان�: اسم شاعر أ%و ل%ق%ب'ه.

@زقا: الز_ق}و' والز_ق}ي': مصدر ز.قا الد>يك' والطائر' وال�ك�اء
vو�ا�والص_د.ى والامة� ونو'ها ي.ز\ق�و وي.ز\ق1ي ز.ق}واv وز'قاء وز'ق

وز.ق}ياv وز'ق1ي�اv وز,ق1ي�اv صاح.، وكذلك الصبe إ,ذا اشتد_ ب'كاؤه وقد
أ%ز\قاه هو، وكل© صائح� زاق�؛ وأ%نشد ابن بري:

فه\و. ي.ز\ق�و م1ث}ل, ما ي.ز\ق�و الضeو.ع\
وقد ت.ع.د_و\ا ذلك إ,ل ما ل ي'ح1سe فقالوا: ز.ق%ت1 الب.كرة�؛ أ%نشد

ابن ال44عراب:
وع.ل%ق¬ ي.ز\ق�و ز'قاء الام.ه\

الع.ل%ق': ال%ب\ل� ال�ع.ل�ق بالبكرة، وقيل: ال%ب\ل الذي ف أ%علها،
قال: لا كانت الامة� معلقة ف ال%ب\ل ج'ع1ل الزeقاء لا، وإ,نا
الزeقاء ف القيقة للبكرة؛ قال بعض ال4غفال يصف راهبة:

ت.ض\رب' بالن_اق�وس, و.س\ط% الد_ي\ر،
ق%ب\ل% الد�جاج, وز'قاء الط�ي\ر

أ%راد: قبل ص'راخ الد�جاج وز'قاء الطي ليصح له عطف الع.ر.ض على
الع.ر.ض، والعرب تقول: فلن أ%ثقل من الز_واق1ي، وهي الد>ي.كة� ت.ز\ق�و وقت

الس_ح.ر ف%ت'ف%ر>ق بي ال�تحاب>ي،
ل4نم كانوا ي.س\م'رون فإ,ذا صاحت الد>ي.كة تفر_قوا. وف حديث هشام:

أ%ن\ت. أ%ث}ق%ل� من الز_واق1ي؛ هي الد>ي.كة�، واحدها زاق�، يريد أ%نا
إ,ذا ز.ق%ت س.ح.راv تفر�ق السeم_ار وال4حباب'، ويروى: أ%ث}ق%ل� من

الز_او'وق، وإ,ذا قالوا أ%ث}ق%ل� من الزاو'وق فهو الز>ئ}ب.ق'. وأ%ز\قى
الشيء4: جعله ي.ز\ق�و؛ قال:



فإ,ن ت.ك' هامةD ب.هراة% ت.ز\ق�و،
فقد أ%ز\ق%ي\ت بال%ر\و.ي\ن, هاما

والز_ق}ية�: الص_ي\حة�. وروي عن ابن مسعود أ%نه كان يقرأ: إ,ن كانت
إ,ل� ز.ق}يةv واحدة، ف موضع صيحةv. ويقال: أ%ز\ق%ي\ت هامة% فلن أ%ي

قتلته؛ وأ%نشد ابن بري:
فإ,ن تك' هامةD ب.هراة% ت.ز\ق�و

ويقال: ز.ق%و\ت. يا ديك' وز.ق%ي\ت..
وز.ق}ية�: موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:

يقولوا قد ر.أ%ي\نا خي. ط1ر\ف{
بز.ق}ية%، ل ي'ه.دe ول ي.خ1يب'

@زكا: الز_كاء، مدود: الن_ماء والر_ي\ع'، ز.كا ي.ز\كو ز.كاء
وز'ك�و�اv. وف حديث علي، كرم ال وجهه: الال� تنق�صه الن_فقة والع1لم ي.ز\ك�و

على ال3ن\فاق,، فاستعار له الز_كاء وإ,ن ل يك ذا ج,ر\م�، وقد ز.ك�اه
:Dال� وأ%ز\كاه. والز_كاء: ما أ%خرجه ال من الثمر. وأ%رض¬ ز.ك1ي_ة

طي>بةD سينة؛ حكاه أ%بو حنيفة. زكا، والز_رع ي.ز\كو ز.كاء، مدود،
أ%ي نا. وأ%ز\كاه ال، وكل© شيء يزداد وي.ن\مي فهو ي.ز\كو زكاء وتقول:

هذا ال4مر ل ي.ز\كو بفلن ز.كاء أ%ي ل يليق به؛ وأ%نشد:
،vي.ز\كو بك م'س\ت.ك}با �والال

ي.خ\تال قد أ%شرق للناظر,
(* قوله «اشرق» كذا ف الصل بالقاف، وف التهذيب بالفاء).

ابن ال4ن\باري ف قوله تعال: وح.ناناv من ل%د'ن_ا وز.كاةv؛ معناه
وفعلنا ذلك رحةv ل4بويه وت.ز\ك1يةv له؛ قال ال4زهري: أ%قام السم م'قام.
الصدر القيقي. والز_كاة�: الصلح'. ورجل تقيÒ ز.ك1يÒ أ%ي زاك{ من

قوم أ%ت\قياء أ%ز\ك1ياء، وقد ز.كا ز.كاء وز'ك�و�اv وز.ك1ي. وت.ز.ك�ى،
وز.ك�اه ال، وز.ك�ى نفس.ه ت.ز\ك1يةv: مد.حها. وف حديث زينب.: كان اس'ها

ب.ر_ة% فغ_يه وقال ت'ز.كYي نفس.ها. وز.ك�ى الرجل نفس.ه إ,ذا وصفها
وأ%ثن عليها.

والز_كاة�: ز.كاة� الال معروفة، وهو تطهيه، والفعل منه ز.ك�ى
ي'ز.كYي ت.ز\ك1يةv إ,ذا أ%د�ى عن ماله ز.كاته غيه: الز_كاة ما أ%خرجته من

مالك لتهطره به، وقد ز.ك�ى الال%. وقوله تعال: وت'ز.كYيهم با؛ قالوا:



ت'طه>ر'هم. قال أ%بو علي: الز_كاة� صفوة� الشيء. وز.ك�اه إ,ذا أ%خذ
ز.كات.ه. وت.ز.ك�ى أ%ي تصد_ق. وف التنزيل العزيز: والذين هم للز_كاة1

فاع1ل�ون؛ قال بعض'هم: الذين هم للزكاة م'ؤ\ت'ون، وقال آخرون: الذين هم
للعمل الصال فاع1ل�ون، وقال تعال: خياv منه ز.كاةv؛ أ%ي خياv منه

عملv صالاv، وقال الفراء: ز.كاةv صلحاv، وكذلك قوله عز وجل: وحناناv من
لد'ن_ا وز.كاةv؛ قال: صلحاv. أ%بو زيد النحوي ف قوله عز وجل: ولول فضل

ال عليكم ورحت'ه ما ز.كا منكم من أ%حد أ%بداv ولكن ال ي'ز.كYي من
يشاء؛ وقرئ ما ز.ك�ى منكم، فمن قرأ% ما ز.كا فمعناه ما صلح منكم، ومن

قرأ% ما ز.ك�ى فمعناه ما أ%صلح، ولكن ال ي'ز.كYي من يشاء أ%ي ي'صلح،
وقيل لا ي'خ\ر.ج من الال للمساكي من حقوقهم ز.كاةD ل4نه تطهي¬ للمال

وت.ث}مي¬ وإ,ص\لح¬ وناء، كل ذلك قيل، وقد تكرر ذكر الزكاة1
�والت_ز\ك1ية1 ف الديث، قال: وأ%صل الزكاة ف اللغة الطهارة والن_ماء والب.ركة

وال%د\ح وكله قد استعمل ف القرآن والديث، ووزنا ف%ع.لةD كالص_د.قة،
فلما تر_كت الواو وانفتح' ما قبلها انقلبت أ%لفاv، وهي من ال4ساء

الشتركة بي ال�خ\ر.ج والفعل، فيطلق على العي وهي الطائفة من الال
ال�ز.ك�ى با، وعلى ال%عن وهي الت_ز\ك1ي.ة؛ قال: ومن الهل بذا البيان

أ%تى من ظلم نفس.ه بالطعن على قوله تعال: والذي هم للز_كاة1 فاعلون؛
ذاهباv إ,ل العي، وإ,نا الراد العن الذي هو الت_ز\ك1ية�، فالز_كاة

�ط�هرةD لل4موال وز.كاة
الف1ط}ر, طهرةD لل4بدان. وف حديث الباقر أ%نه قال: ز.كاة� ال4رض

ي'ب\س'ها، يريد ط%هار.ت.ها من النجاسة كالبول وأ%شباهه بأ%ن يف ويذهب
أ%ثر'ه.والز_كا، مقصور: الش_ف}ع' من العدد. الوهري:

vوالعرب تقول للفرد خ.سا ،vأ%و ز.كا vالش_ف}ع'. يقال: خسا vوز.كا
وللزوجي اثني ز.كاv، وقيل لما ز.كاv ل4ن اثني أ%ز\كى من واحد؛ قال

العجاج:عن قب\ض, من لقى أ%خاس� أ%م\ ز.كا
ابن السكيت: ال4خاسي جع خ.ساv، وهو الفرد. اللحيان: ز,4ك1ي. الرجل

ي.ز\كى وز.كا ي.ز\كو ز'كو�اv وز.كاءé، وقد ز.ك%و\ت. وز.ك1يت. أ%ي صرت
زاكياv. ابن ال4نباري: الز_كاء� الز>يادة من قولك ز.كا ي.ز\كو زكاءé، وهذا

مدود، وزكاv، مقصور¬: الزوجان، ويوز خ.ساv وزكاv باللج\راء، ومن ل
ي'ج\ر,ها جعلهما بنزلة م.ث}ن وث�لث% ور'باع.، ومن أ%جراها جعلهما



نكرتي. وقال أ%حد بن عبيد: خ.سا وز.كا ل ينو_نان ول تدخلهما ال4لف
واللم ل4نما على مذهب ف%ع.ل وهي وع.فا؛ وأ%نشد للكميت:

لدى خ.سا أ%و ز.كا من س1ن,يك
إل أ%ربع� فيقول انتظارا

(* قوله «لدى» وضع له ف الصل علمة وقفة ول نده ف غيه، والرسم
قابل أن يكون لد�ى، من التأدية فاللم مفتوحة، ولن يكون أدن من الدنو�

فاللم مكسورة).
وقال الفراء: يكتب خ.سا بال4لف ل4نه من خ.سأ%، مهموز، وزكا يكتب

بال4لف ل4نه من يزكو، والعرب تقول للزوج ز.كاv وللفرد خ.ساv فتلحقه بباب
فتÝ، ومنهم من يقول ز.كا وخ.سا فيلحقه بباب ز'ف%ر.. ويقال: هو ي'خ.س>ي
وي'ز.كYي إذا قبض على شيء ف كفه وقال أ%ز.كا أ%م خ.سا، وهو مهموز.
ال4صمعي: رجل ز'كأ%ةD أ%ي موسر. اللحيان: إنه ل%ل1يء# ز'كأ%ةD أ%ي حاضر

الن_ق}د عاج,له. ويقال: قد ز.كأ%ه إذا عج_ل نقده. وف حديث معاوية أ%نه قد1م
الدينة بال فسأل عن السن بن علي فقيل إنه بكة فأ%ز\كى الال% ومضى،

فلح1ق السن فقال: قد1م\ت' بال فلما بلغن ش'خ'وص'ك أ%ز\ك%ي\ت'ه، وها
هوذا؛ قال: كأ%نه يريد أ%و\ع.ي\ت'ه.

وز.كا الرجل� ي.ز\كو ز'كو�اv: ت.ن.ع_م وكان ف خ1ص\ب. وز.ك1ي. ي.ز\كى:
ع.ط1ش.. قال ابن سيده: أ%ثبته ف الواو لعدم ز ك ي ووجود ز ك و؛ قاله

ثعلب؛ وأ%نشد:
كصاح1ب, ال%م\ر, ي.ز\كى ك�ل�ما ن.ف1د.ت\

عنه، وإن} ذاق. ش1ر\باv ه.ش_ ل1لع.ل%ل,
éمقصور، وزناء ،vي.ز\ن ز,ن �@زنا: الز>نا يد ويقصر، ز.ن.ى الرجل

مدود، وكذلك الرأ%ة. وزان م'زاناةv وز.ن_ى: ك%ز.ن؛ ومنه قول
ال4عشى:إم_ا ن,كاحاv وإ,م_ا أ�ز.ن©

يريد: أ�ز.ن>ي، وحكى ذلك بعض الفسرين للشعر. وزان م'زاناةv وز,ناء،
بالد؛ عن اللحيان، وكذلك الرأ%ة أ%يضاv؛ وأ%نشد:

أ%ما الز�ناء فإن>ي لست' قار,ب.ه،
والال� ب.ي\ن وب.ي\ن. ال%م\ر, نص\فان1

والرأ%ة ت'زان,ي م'زاناةv وز,ناء أ%ي ت'باغ1ي. قال اللحيان: الز>ن،
مقصور، لغة أ%هل الجاز. قال ال تعال: ول ت.ق}ر.ب'وا الز>ن،



بالقصر، والنسبة إل القصور ز,ن.و,يÒ، والزناء مدود لغة بن تيم، وف
الصحاح: الد� ل4هل ند؛ قال الفرزدق:

أ%با حاض1ر�، م.ن\ ي.ز\ن1 ي'ع\ر.ف\ ز,ناؤ'ه،
وم.ن\ ي.ش\ر.ب, ال�ر\ط�وم ي'ص\ب,ح\ م'س.ك�را

ومثله للجعدي:
كانت ف%ر,يضة ما تقول�، كما

كان% الز>ناء ف%ريضة% الر_ج\م
والنسبة إل المدود ز,نائ1يÒ. وز.ن_اه' تز\ن,يةv: نسبه إل الز>نا

وقال له يا زان. وف الديث: ذ1كر ق�س\ط%ن\ط1يني_ة% الزانية، يريد
الزان أ%هل�ها كقوله تعال: وك%م\ قص.م\نا من ق%ر\ية{ كانت ظالة؛ أ%ي ظالة

ال4ه\ل. وقد زان الرأ%ة م'زناةv وزناءé. وقال اللحيان: قيل لبنة1
ال�س> ما أ%ز\ناك1؟ قالت: ق�ر\ب' الو,ساد1 وط�ول� الس>واد1؛ فكأ%ن�

قوله ما أ%ز\ناك1 ما ح.م.ل%ك1 على الز>نا، قال: ول يسمع هذا إل ف حديث
ابنة1 ال�س>.

وهو ابن' ز.ن\ية{ وز,ن\ية{، والفتح أ%على، أ%ي ابن ز,ناv، وهو نق1يض'
قولك ل1ر,شدة{ ور.ش\دة. قال الفراء ف كتاب الصادر: هو ل1غ.ي_ة{

ول1ز.ن\ية{ وهو لغ.ي\ر ر.ش\دة{، كل©ه بالفتح. قال: وقال الكسائي ويوز ر.ش\دة
وز,ن\ية، بالفتح والكسر، فأ%ما غ%ي_ة فهو بالفتح ل غي. وف الديث: أ%نه
وفد عليه مالك بن ثعلبة فقال من أ%نتم؟ فقالوا: نن بنو الز_ن\ية فقال:

بل أ%نتم بنو الر>ش\دة1. والزن\ية، بالفتح والكسر: آخ1ر'
و.لد1 الرجل والرأ%ة كالعج\زة، وبنو م.ل1ك{ ي'س.م_و\ن% ب.ن الز_ن\ية

والز>ن\ية لذلك، وإنا قال لم النب، صلى ال عليه وسلم، بل أ%نتم
�بنو الر>ش\دة1 ن.ف}ياv لم عما يوهه لفظ الزن\ية من الز>نا، والر_ش\دة
أ%فصح اللغتي. ويقال للولد إذا كان من ز,ناv: هو ل1ز.ن\ية. وقد

ز.ن_اه. من الت_ز\ن,ية أ%ي ق%ذ%ف%ه. وف الثل:
ل ح1ص\ن'ها ح1ص\ن¬ ول الز>نا ز,نا

قال أ%بو زيد: يضرب مثلv للذي يك�فe عن ال%ي\ر ث ي'ف%ر>ط ول
ي.دوم' على طريقة.

وتسم_ى الق1ر\دة زن_اءةv، والز_ناء�: القصي'؛ قال أ%بو ذؤيب:
وت'ول1ج' ف الظYلY الز_ناء3 رؤ'وسها،



وت.ح\س3ب'ها ه1يماv، وه'ن_ ص.حائح'
وأ%صل الز_ناء الضيق'، ومنه الديث: ل ي'ص.لYي.ن_ أ%حد'كم وهو

ز.ناء# أ%ي م'داف1ع¬ لل1ب.و\ل؛ وعليه قول ال4خطل:
وإذا ب.ص'ر\ت. إل ز.ناء� ق%ع\ر'ها

غ%ب\راء4 م'ظ}ل1م.ة{ من ال4ح\فار,
،eوف الديث: كان النب .�وز.نا الوضع' ي.ز\ن'و: ضاق، لغة ف ي.ز\نأ

صلى ال عليه وسلم، ل ي'ح1بe من الدeن\يا إل أ%ز\ن.أ%ها أ%ي
أ%ضيقها. وو,عاء#

ز.ن,يÒ: ضي>ق؛ كذا رواه ابن ال4عراب بغي هز. والز_ن}ء�:
الزeن'وe ف ال%ب.ل. وز.ن_ى عليه: ض.ي_ق؛ قال:

له'م_، إن� ال%ر,ث% بن. ج.ب.ل%ه\.
ز.ن_ى على أ%ب,يه1 ث ق%ت.ل%ه\

قال: وهذا يدل على أ%ن هزة الزناء ياء#.
.Òوب.ن'و ز,ن\ي.ة: ح.ي

@زها: الز_ه\و': الك1ب\ر' والت>يه' والف%خ\ر' والع.ظ%م.ة�؛ قال أ%بو
ال�ث%ل�م, الذل:

م.ت ما أ%ش.أ} غ%ي\ر ز.ه\و, ال�ل�و
ك1، أ%ج\ع.ل}ك. ر.ه\طاv على ح'ي_ض,

ورجل م.ز\ه'�وÒ بنفسه أ%ي م'ع\ج.ب¬. وبف�لن ز.ه\و¬
Òفهو م.ز\ه'و Dلن�أ%ي ك1ب\ر¬؛ ول يقال ز.ها. وز'ه1ي. ف

إذا أ�4ع\ج,ب. بنفسه وت.ك%ب_ر. قال ابن سيده: وقد ز'ه1ي. على لفظ ما ل
ي'س.م_ فاعل�ه، ج.ز.م. به أ%بو زيد وأ%حد بن يي، وحكى ابن السكيت:

ز,�ه1يت' وز.ه.و\ت'. وللعرب أ%حرف ل يتكلمون با إل على سبيل ال%ف}عول
به وإن كان بعن الفاعل مثل ز'ه1ي. الرج'ل� وع'ن,ي. بال4م\ر ون'ت1ج.ت1

الشاة� والناقة وأ%شباهها، فإذا أ%م.ر\ت به قلت: ل1ت'ز\ه. يا رجل�، وكذلك
ال4م\ر من كل ف1ع\ل ل ي'سم� فاعله ل4نك إذا أ%م.ر\ت. منه فإنا تأ}مر

ف التحصيل غي الذي ت'خاط1به أ%ن ي'وق1ع به، وأ%م\ر' الغائب, ل يكون
إل باللم كقولك لي.ق�م\ ز.يد، قال: وفيه لغة أ�خرى حكاها ابن دريد ز.ها

ي.ز\ه'و ز.ه\واv أ%ي ت.ك%ب_ر، ومنه قولم: ما أ%ز\هاه'، وليس هذا من
ز'ه1ي. ل4ن ما ل ي'سم فاعله ل ي'ت.ع.ج_ب' منه. قال ال4حر النحوي يهجو



الع'ت\ب,ي_ والف%ي\ض. بن عبد الميد:
لنا صاح1ب¬ م'ول%ع¬ بال1لف\،
كثي' ال%طاء قليل� الص_واب\
،gساء�أ%ل%جe لاجاv من ال�ن\ف

وأ%ز\هى، إذا ما م.شى، من\ غ�راب\
قال الوهري: قلت ل4عراب من بن سليم ما معن ز'ه1ي. الرجل�؟ قال:
أ%�عج,ب. بنفس3ه، فقلت: أ%تقول ز.هى إذا اف}ت.خ.ر؟ قال: أ%م�ا نن فل نتكلم

به. وقال خالد بن ج.نبة: ز.ها فلن إذا أ�عجب بنفسه. قال ابن ال4عراب:
ز.هاه الك1ب\ر ول يقال ز.ها الر_جل ول أ%ز\هيت'ه ولكن\ ز.ه.و\ت'ه.

وف الديث: من ات_خ.ذ% ال%ي\ل% ز'هاءé ون,واءé على أ%ه\ل الس\لم فهي
عليه و,ز\ر¬؛ الزeهاء، بالد�، والز_ه\و' الك1ب\ر' والف%خ\ر. يقال:

ز'ه1ي. الرجل، فهو م.ز\ه'وÒ، هكذا يتكل�م به على سبيل الفعول وإن كان
بعن الفاعل. وف الديث: إن9 ال ل ي.ن\ظر إل العامل ال%ز\ه'و>؛ ومنه

حديث عائشة، رضي ال عنها: إن جاريت ت'ز\ه.ى أ%ن ت.ل}ب.س.ه ف البيت
أ%ي ت.ت.ر.ف�ع' عنه ول ت.ر\ضاه، تعن در\عاv كان لا؛ وأ%ما ما أ%نشده

ابن ال4عراب من قول الشاعر:
ج.ز.ى ال� الب.راق1ع. م1ن\ ث1ياب�،

عن الف1ت\يان1، ش.ر�اv ما ب.ق1ينا
ي'وار,ين. ال1سان% فل ن.راه'م،

وي.ز\ه.ي\ن. الق1باح. في.ز\د.ه1ينا
فإنا ح'ك}مه وي.ز\ه'ون% الق1باح. ل4نه قد حكي ز.ه.و\ت'ه، فل معن

لي.ز\ه.ي\ن. ل4نه ل يئ ز.ه.ي\ته، وهكذا أ%نشد ثعلب وي.ز\ه'ون. قال ابن
سيده: وقد وهم ابن ال4عراب ف الرواية، اللهم إل أ%ن يكون ز.ه.ي\ت'ه

لغة ف ز.ه.و\ت'ه، قال: ول ت'ر\و. لنا عن أ%حد. ومن كلمهم: هي أ%ز\ه.ى
م1ن غ�راب�، وف الثل العروف1: ز.ه\و. الغ'راب,، بالنصب، أ%ي ز'ه1يت.

ز.ه\و. الغراب,: وقال ثعلب ف النوادر: ز'ه1ي. الرجل وما أ%ز\هاه' فوض.ع'وا
êالتعجب على صيغة الفعول، قال: وهذا شاذ

إنا ي.قع التعجب من صيغة ف1ع\ل, الفاعل، قال: ولا نظائر قد حكاها
Dإن\ز.ه\و¬ وامرأ%ة إن\ز.ه\و.ة Dسيبويه وقال: رج'ل

وقوم إن\ز.ه\و'ون ذ%وو ز.ه\و�، ذهبوا إل أ%ن ال4لف والنون زائدتان



كزيادتما ف إن\ق%ح\ل�، وذلك إذا كانوا ذ%و,ي ك1ب\ر. والز_ه\و: الك%ذ1ب
والباطل�؛ قال ابن أ%حر:

ول ت.ق�ول%ن_ ز.ه\واv ما ت'خ.ب>ر'ن،
ل ي.ت\ر'ك1 الش_ي\ب' ل ز.ه\واv، ول الع.و.ر'

(* قوله «ول العور» أنشده ف الصحاح: ول الكب، وقال ف التكملة،
والرواية: ول العور).

الز_ه\و: الك1ب\ر'. والز_ه\و': الظ©ل}م'. والز_ه\و: الس\ت1خ\فاف':
وز.ها فلناv كلم'ك ز.3ه\واv واز\دهاه فاز\د.ه.ى: اس\ت.خ.ف�ه فخف�؛

ومنه قولم: فلن ل ي'ز\د.ه.ى ب.ديع.ة. واز\د.ه.ي\ت فلناv أ%ي ت.هاو.ن\ت
به. واز\د.ه.ى فلن فلناv إذا اس\ت.خ.ف�ه. وقال الييدي: از\د.هاه'
واز\د.فاه' رذا اس\ت.خ.ف�ه. وز.هاه' واز\د.هاه': اس\ت.خ.ف�ه وتاون به؛

قال عمر بن أ%ب ربيعة:
فلما ت.واق%ف}نا وس.ل�م\ت' أ%ق}ب.ل%ت\

وج'وه¬، ز.هاها ال�س\ن' أ%ن} ت.ت.ق%ن_عا
قال ابن بري ويروى:

ولا ت.ن.از.ع\نا ال%ديث% وأ%ش\ر.ق%ت
قال: ومثله قول ال4خطل:

يا قات.ل% ال� وص\ل% الغان,يات، إذا
أ%ي\ق%ن_ أ%ن_ك م1م_ن\ قد ز.ها الك1ب.ر'

واز\د.هاه' الط�ر.ب والو.عيد': اس\ت.خ.ف�ه. ورجل م'ز\د.هىÝ: أ%خ.ذ%ت\ه
خ1ف�ةD من الز_ه\و, أ%و غيه. واز\د.هاه' على ال4م\ر,: أ%ج\ب.ر.ه.

وز.ها الس_راب' الشيء4 ي.ز\هاه': ر.ف%ع.ه، بال4لف ل غي. والسراب ي.ز\هى
الق�ور وال�م'ول: كأ%نه ي.ر\ف%ع'ها؛ وز.ه.ت ال4م\واج' السفينة كذلك.

وز.ه.ت الريح' أ%ي ه.ب_ت؛ قال عبيد:
ول%ن,ع\م أ%ي\سار' ال%زور, إذا ز.ه.ت\

�ر,يح' الش>ت.ا، وت.أ%ل�ف. ال1يان
وز.ه.ت الريح' النبات. ت.ز\هاه': ه.ز_ت\ه غ1ب_ الن_د.ى؛ وأ%نشد ابن

بري:
فأ%ر\س.ل%ها ر.ه\واv ر,عالv، كأ%ن_ها
ج.راد¬ ز.ه.ت\ه ر,يح' ن.ج\د{ فأ%ت\ه.م.ا



قال: ر.ه\واv هنا أ%ي س1ر.اعاv، والر_ه\و' من ال4ضداد. وز.ه.ت\ه:
ساق%ت\ه. والريح' ت.ز\ه.ى النبات. إذا ه.ز_ت\ه بعد غ1ب> ال%ط%ر؛ قال أ%بو

النجم:
ف أ�ق}ح'وان{ ب.ل�ه' ط%ل© الضeح.ى،

ث�م_ ز.ه.ت\ه' ريح' غ%يم� ف%از\د.ه.ى
قال الوهري: ور'ب_ما قالوا ز.ه.ت الريح' الش_ج.ر ت.ز\هاه إذا

ه.ز_ت\ه.
والز_ه\و': الن_بات الناضر' وال%ن\ظ%ر' ال%س.ن. يقال: ز'هي الشيء�

ل1ع.ي\ن,ك.. والز_ه\و': ن.و\ر' الن_ب\ت1 وز.ه\ر'ه' وإش\راق�ه يكون
éوز.هاء vوز'ه'و�ا vلل}ع.ر.ض, وال%و\ه.ر,. وز.ها الن_ب\ت' ي.ز\ه.ى ز.ه\وا
ح.س'ن.. والز_ه\و': الب'س\ر' ال�ل%و_ن�، يقال: إذا ظ%ه.رت ال�م\رة
والصفرة ف الن_خ\ل فقد ظ%ه.ر. فيه الز_ه\و'. والز_ه\و' والزeه\و':

الب'س\ر'
إذا ظ%ه.ر.ت فيه ال�م\رة، وقيل: إذا ل%و_ن%، واحدته ز.ه\وة؛ وقال أ%بو
حنيفة: ز'ه\و¬، وهي لغة أ%هل الجاز بالض_م> جع' ز.ه\و�، كقولك

ف%ر.س¬ و.ر\د¬
وأ%فراس و'ر\د¬، فأ�ج\ر,ي. السم ف الت_ك}سي م'ج\ر.ى الصفة. وأ%ز\ه.ى

الن_خ\ل� وز.ه.ا ز'ه'و�اv: تلو_ن ب,ح'م\ر.ة{ وص'ف}رة{. وروى أ%نس من
مالك أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ن.ه.ى عن ب.ي\ع, الث�م.ر, ح.ت_ى

ي.ز\هو، قيل ل4نس: وما ز.ه\و'ه؟ قال: أ%ن يمر� أ%و يصفر، وف رواية ابن
عمر: ن%ى عن ب.ي\ع الن_خ\ل, حت ي'ز\ه1ي.. ابن ال4عراب: ز.ها النبت'

ي.ز\ه'و إذا ن.ب.ت ث%م.ر'ه، وأ%ز\ه.ى ي'ز\ه1ي إذا اح\م.ر_ أ%و اصفر،
وقيل: ها بعن الحرار والصفرار، ومنهم من أ%ن\ك%ر ي.ز\هو ومنهم م.ن

أ%نكر ي'ز\هي. وز.ه.ا الن_ب\ت': طال% واك}ت.ه.ل%؛ وأ%نشد:
أ%ر.ى ال�ب_ ي.ز\ه.ى ل1ي س.لم.ة%، كال�ذ1ي

ز.ه.ى الطل© ن.و\راv واج.ه.ت\ه ال%شار,ق'
يريد: يزيد'ها حسناv ف ع.ي\ن. أ%بو الطاب قال: ل يقال للنخل إل�

ي'ز\هى، وهو أ%ن ي.ح\م.ر_ أ%و يصفر�، قال: ول يقال ي.ز\ه'و، والز\هاء�
أ%ن} ي.ح\م.ر_ أ%و يصفر. وقال ال4صمعي: إذا ظ%ه.رت فيه ال�م\رة قيل

أ%ز\ه.ى. ابن ب'ز'رج: قالوا ز'ها الدeن\يا ز,ين.ت'ها وإيناق�ها، قال:



ومثله ف العن قولم ور.ه.ج'ها. وقال: ما ل1ر.أg9ي,ك. ب'ذ}م¬
ول ف%ر,يق 

(* قوله «ول فريق» هكذا ف الصل). أ%ي ص.ر,ي.ة. وقالوا:
ط%عام¬ طي>ب' ال%ل}ف أ%ي ط%ي�ب آخر الطعم. وقال خالد بن جنبة: ز'ه1ي.

ل%ن.ا ح.م\ل الن_خ\ل, فن.ح\س3ب'ه أ%كث%ر. م�ا هو. ال4صمعي: إذا ظ%ه.رت\
ف الن_خ\ل ال�م\رة قيل أ%ز\ه.ى ي'ز\ه1ي: ابن ال4عراب: ز.ه.ا الب'س\ر
وأ%ز\ه.ى وز.ه_ى وش.ق�ح. وأ%ش\ق%ح. وأ%ف}ض.ح. ل غي. أ%بو زيد: ز.كا

الزرع و.ز.ها إذا ن.ما. خالد ابن جنبة: الز_ه\و' من الب'س\ر, حي يصفر�
ويمرe ويل ج.ر\م'ه، قال: وج.ر\مه للش>ر.اء والب.ي\ع، قال: وأ%ح\س.ن'

ما يكون النخل� إذ ذاك؛ ال4زهري: ج.ر\مه خ.ر\ص'ه للبيع. وز.ها بالسيف:
ل%ع. به. وز.ه.ا السراج.: أ%ضاء4ه. وز.ه.ا هو نفس'ه.

وز'هاء� الشيء3 وز,ه.اؤ'ه: ق%د\ر'ه، يقال: ه'م\ ز'ه.اء� مائ1ة{ وز,هاء�
م1ائة{ أ%ي قدرها. وه'م قوم¬ ذ%و'و ز'هاء� أ%ي ذ%و'و ع.د.د{ كثي؛

وأ%نشد:
ت.ق%ل�د\ت. إب\ريقاv، وع.ل�ق}ت. ج.ع\بة
ل1ت'ه\ل1ك. ح.ي�اv ذ%ا ز,هاء� وج.ام1ل,

البريق: السيف، ويقال قوس فيها تلميع. وز'هاء� الشيء: شخص'ه. وز.ه.و\ت
فلناv بكذا أ%ز\هاه' أ%ي ح.ز.ر\ته. وز.ه.و\ته بالشبة: ضربت'ه با. وكم

ز'هاؤ'هم أ%ي قدر'هم وحز\ر'هم؛ وأ%نشد للعجاج؛
كأ%نا ز'هاؤ'هم لن ج.ه.ر\

وقول�هم: ز'هاء� مائ%ة أ%ي قدر مائة{. وف حديث: قيل له كم كانوا؟ قال:
ز'هاء4 ثل%ثمائة أ%ي قدر ثلثمائة، من ز.ه.و\ت القوم. إذا ح.ز.ر\ت.هم. وف

الديث: إذا س.م1عتم بناس� يأ}تون من ق1ب.ل, ال%شرق أول ز'هاء�
ي.عج.ب' الناس من زي>ه,م\ فقد أ%ظ%ل�ت الساعة�؛ قوله أ��ول ز'هاء� أ�ول

عدد{ كثي�. وز.ه.و\ت' الشيء4 إذا خ.ر.ص\ت.ه وعل1مت. ما ز'هاؤ'ه.
والزeهاء�: الشخص'، واحده كجمع1ه. ومنه قول بعض الرeو.çاد: م.داحي س.ي\ل وز'هاء�

ليل، يصف نباتاv أ%ي شخص'ه كشخص الليل ف سواد1ه وك%ث}ر,ته؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

د'ه\ماv كأ%ن الليل% ف ز'هائ1ها
vيعن أ%ن اجتماعها ي'ري ش'خوص.ها سودا vز'هاؤ'ها: ش'خوص'ها يصف ن.خ\ل



كالليل. وز.ه.ت1 البل� ت.ز\هو ز.ه\واv: شرب.ت الاء4 ث سارت بعد
،vأ%و أ%كثر ول ت.ر\ع. حول الاء، وز.ه.و\ت'ها أ%نا ز.ه\وا vالو,ر\د ليلة

ي.ت.ع.د_ى ول يتعدى. وز.ه.ت\
ز.ه\واv: مر_ت ف طلب ال%ر\عى بعد أ%ن شر,بت ول ت.ر\ع. حول الاء؛

قال الشاعر:
،vوم'ق}ل%ة vوأ%نت1 استعرت1 الظ�ب. جيدا

من ال�ؤل1فات الز>ه\و.، غي, ال4وار,ك
وز.ها ال�ر.و>ح' ال1ر\و.حة وز.ه_اها إذا ح.ر_كها؛ وقال مزاحم¬ يصف

ذنب البعي:
كم1ر\و.ح.ة1 الد_ار,ي� ظ%ل� ي.ك�رeها،

بك%ف> ال�ز.ه>ي س.ك}ر.ة% الر>يح, ع'ود'ها
فال�ز.ه>ي: ال�ح.ر>ك؛ يقول: هذه الروحة بكف> ال�ز.ه>ي الر>ك

لس'كون1 الريح. والز.اهي.ة� من البل: الت ل ت.ر\عى ال%م\ض. قال ابن
ال4عراب: البل� إبلن1: إبلD زاه1ي.ة زال�ة ال4ح\ناك ل تقر.ب

Dالع1ضاه. وهي الز_واهي، وإبل
عاض1هةD ت.ر\عى الع1ضاه. وهي أ%ح\م.د'ها وخيها، وأ%ما الز_اه1ي.ة

الز_ال�ة� ال4ح\ناك فهي صاحبة ال%م\ض, ول ي'ش\ب,عها د'ون ال%م\ض, شيء.
وز.ه.ت1 الشاة� ت.ز\ه'و ز'هاءé وز'ه'و�اv: أ%ض\ر.عت ود.نا و,لد'ها.

وأ%ز\هى النخل� وز.ها: طال%، وز.ها النبت: غ%ل وعل، وز.ها الغلم: ش.ب_؛
هذه الثلث عن ابن ال4عراب.

@زوي: الز_يe: مصدر ز.وى الشيء4 ي.ز\ويه ز.ي�اv وز'و,ي�اv فان\ز.وى،
ن.ح_اه فت.ن.ح_ى. وز.واه': قبضه. وز.و.ي\ت الشيء4: جعته وقبضته. وف

الديث: إن ال تعال ز.وى ل ال4رض. فأ�ريت' مشارق%ها ومغارب.ها؛
ز'و,ي.ت\ ل الرض: ج'م1ع.ت؛ ومنه د'عاء� السفر: واز\و, ل%نا البعيد أ%ي

اج\م.ع\ه واط}و,ه. وز.وى ما بي عينيه فان\ز.وى: ج.عه فاجتمع وقبضه؛ قال
ال4عشى:

ي.زيد'، يغ'ضe الط�ر\ف. عندي، كأ%نا
ز.وى بي عينيه علي_ ال%حاج,م'

(* قوله «عندي» ف الصحاح: دون).
فل ي.ن\ب.س3ط} من بي عينيك ما ان\ز.وى،



ول ت.ل}ق%ن إل� وأ%نف�ك راغ1م'
وان\ز.وى القوم بعض'هم إل بعض إذا تدانو\ا وتضامeوا. والز_اوية:

واحدة الز_وايا.
وف حديث ابن عمر: كان له أ%ر\ض¬ ز.و.ت\ها أ%رض¬

أ�خرى أ%ي قر'بت منها فضي_قت\ها، وقيل: أ%حاطت با. وان\ز.و.ت ال1لدة
ف النار: ت.ق%ب_ض.ت واجتمع.ت. وف الديث: إن السجد1 لي.ن\ز.وي من
النeخامة كما ت.ن\ز.وي اللدة ف النار أ%ي ينضمe ويتقب_ض'، وقيل: أ%راد

أهل السجد وهم اللئكة؛ ومنه الديث: أ%عطان ر.يان.ت.ي\ن وز.وى عن
واحدةv. وف حديث الدعاء: وما ز.و.ي\ت. عن أ%ي صرفت.ه عن وقبض\ت.ه. وف

vالديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال إن اليان بدأ% غريبا
وسيعود كما بدأ%، فطوب للغرباء إذا فسد الناس' والذي ن.ف}س' أ%ب القاسم

بيده ل%ي'ز\و.أ%ن� اليان� بي هذين ال%س\ج,د.ي\ن كما تأ}ر,ز' الية ف
جحرها قال شر: ل أ%سع\ ز.و.أت بالمز، والصواب لي'ز\و.ي.ن_ أ%ي

لي'ج\معن_ ولي'ض.م_ن_، من ز.و.يت الشيء إذا جعته، وكذلك لي.أ}ر,ز.ن� أ%ي
لي.ن\ض.م_ن_. قال أ%بو اليثم: كل© شيء تام فهو مرب_ع كالبيت

وال4رض والدار والبساط له حدود أ%ربع، فإذا نقص.ت منها ناحيةD فهو أ%ز\و.ر'
م'ز.و�ىÝ، قال: وأ%ما الز_و\ء�، بالمز، فإن ال4صمعي يقول ز.و\ء�

eال%ن,ي�ة ما يدث من هلك الني�ة، والز_و\ء�: ال%لك. وقال ثعلب: ز.و
ال1ني_ة أ%ح\داث�ها؛ هكذا عب_ر بالواحد عن المع؛ قال:

من ابن مام.ة% ك%ع\ب� ث�م_ ع.ي_ به
ز.وج' ال1ني_ة، إل ح.ر_ة وق%دى

وهذا البيت أورده ال4زهري والوهري مستشهداv به على قول ابن ال4عراب
الزوe القدر، يقال: ق�ض1ي علينا وق�د>ر. وح'م_ وز'ي_ وز,ي_؛ وصورة

إيراده:
ول ابن' مام.ة% ك%ع\ب حي ع.ي_ به

.vقال ابن بري: والصواب ما ذكرناه أ%ول
من ابن, مام.ة% كعب� ث عي. به.

قال: والبيت ل1م.ام.ة اليادي أ%ب كعب، كذا ذكره السياف، وقبله:
ما كان من س'وق%ة{ أ%س\ق%ى على ظ%مإ

خ.م\راv باء�، إذا ناج'ود'ها ب.ر.دا



وقوله: وقدى مثل ج.م.ز.ى أ%ي تتوق�د؛ وأ%نشد ابن بري أ%يضاv لل4سود بن
ي.4ع\ف�ر:

فيا لف نفسي على مال1ك{
وهل ينفع اللهف' ز.و_ الق%د.ر\؟
وأ%نشد أ%يضاv ل�ت.م>م بن ن'و.ي\رة:

أ%فبعد. من ولدت\ ب'س.ي\ب.ة أ%ش\ت.كي
ز.و_ ال%ن,ي_ة، أ%و أ�رى أ%ت.و.ج_ع؟

(* قوله «بسيبة» هكذا ف الصل).
ويروى: ز.و_ الوادث، ورواه ابن ال4عراب بغي هز، وهزه ال4صمعي.

وز.واه'م الد_هر' أ%ي ذهب بم؛ قال بشر:
فقد كانت لنا، ول�ن_ حت
ز.و.ت\ها الرب'، أ%يام¬ ق1صار'

قال: ز.و.تا ر.د_تا. وقد ز.و.و\هم أ%ي ر.دeوهم. وز.وى ال� عن
الشر_ أ%ي ص.ر.فه. وز.و.ي\ت الشيء عن فلن أ%ي ن�يته. وف حديث أ%ب
هريرة أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان إذا أ%راد سفراv أ%مال

�براح1ل%ت1ه ومد_ إص\ب.ع.ه وقال اللهم أ%نت. الصاحب' ف الس_ف%ر, وال%ل1يف%ة
ف ال4ه\ل,، اللهم اص\ح.ب\نا بن'ص\ح� واق}ل1ب\نا بذ1م_ة، اللهم

ز.و>ل%نا ال4رض. وه.و>ن} علينا السف%ر.، اللهم إن أ%عوذ� بك. من و.ع\ثاء
الس_ف%ر وك%آبة1 ال�ن\ق%ل%ب,. ابن ال4عراب: ز.و.ى إذا ع.د.ل% كقولك

ز.و.ى عنه كذا أ%ي ع.د.ل%ه وص.ر.ف%ه عنه، وز.و.ى إذا ق%ب.ض، وز.و.ى ج.ع\،
ومصد.ر'ه كل©ه الز_يe. وقال: الزeو,يe العدول� من شيء إل شيء،

والز_يe ف حال, الت_ن\حي.ة وف حال الق%ب\ض. وروي عن عمر، رضي ال عنه،
أ%نه قال للنب، صلى ال عليه وسلم: ع.ج,ب\ت لا ز.و.ى ال� عنك. من

الدنيا؛ قال الرب: معناه ل1م.ا ن'ح>ي. عنك. وب'وع1د. منك، وف حديث أ�م�
م.ع\ب.د{:

فيا ل1ق�ص.ي�ç، ما ز.و.ى ال� عنك�م؟
eالعن: أ%ي

شيء� ن.ح_ى ال� عنكم من الي والف%ض\ل، وكذلك قوله، صلى ال عليه
وسلم: أ%عطان رب اثنتي وز.و.ى عن>ي واحدةv أ%ي ن.ح_اها ول ي'ج,ب\ن

إليها. وز.و.ى عنه س1ر.�ه': طواه. وزاو,ي.ة البيت: ر'ك}ن'ه، والمع



.vالز_وايا، وت.ز.و_ى صار فيها. وتقول: ز.و.ى فلن الال% عن وار,ث1ه ز.ي�ا
والز_وe: الق%ر,ينان1 من السeف�ن, وغي,ها. وجاء زو�اv إذا جاء هو

�وصاح1ب'ه، والعرب تقول لكل مفر.د{ ت.وÒ ولكل زوج� ز.وÒ. وأ%ز\و.ى الرجل
إذا جاء ومعه آخ.ر'.

وز.و\ز.ي\ته وز.و\ز.ي\ت به إذا ط%ر.د\ته. الليث: الز_و\زاة� ش1ب\ه'
الط�ر\د1 والش_لY، تقول: ز.و\ز.ى به. أ%بو عبيد: الز_و\زاة� مصدر' قولك

ز.و\ز.ى الرجل� ي'ز.و\ز,ي ز.و\زاةv، وهو أ%ن ينص1ب ظه\ر.ه وي'س\رع
وي'قار,ب. ال%ط}و.؛ قال ابن بري: ومنه قول رؤبة:

ناج� وقد ز.و\ز.ى بنا ز,يزاء4ه
وقال آخر:

م'ز.و\ز,ياv ل%م�ا رآها ز.و\ز.ت1
يعن نعامةv ور.أ}ل%ها، يقول: إذا رآها أ%س\ر.ع.ت\ أ%س\ر.ع معها.

وز.و\ز.ى: نص.ب. ظ%ه\ر.ه وقار.ب خ.ط}و.ه ف س'ر\عة. واس\ت.و\ز.ى كز.و\ز.ى؛ قال
ابن مقبل:

،vذ%ع.ر\ت' به الع.ي\ر. م'س\ت.و\ز,يا
ش.ك1ي' ج.حاف1ل1ه قد ك%ت1ن\

وقول ابن ك%ث}وة أ%نشده ابن جن:
،vو.ل�ى ن.عام' ب.ن ص.ف}وان% ز.و\ز.أ%ة

ل�ا رأ%ى أ%سداv ف الغاب, قد و.ث%با
إنا أ%راد ز.و\زاةv، فأ%بدل المزة% من ال4لف اضطراراv. ورجل ز'واز�

وز'واز,ي.ة وز.و.ن\ز.ى: قصي¬ غ%ليظD؛ وف التهذيب: غليظ إل الق1ص.ر ما
هو؛ قال الراجز:

وب.ع\ل�ها ز.و.ن_ك¬ ز.و.ن\ز.ى
وقال آخر:

إذا الز_و.ن\ز.ى منه'م ذو الب'ر\د.ي\ن
ر.ماه' س.و_ار' الك%ر.ى ف الع.ي\ن.ي

Dوالز_و.ن\زى: الذي ي.رى لنف}س3ه ما ل ي.راه' غي'ه له. وقال: رجل
ز.و.ن\زى ذو أ�ب_ه.ة{ وك1ب\ر�، وحكى ابن جن: ز.و.ز_ى، وقال: هو ف%ع.ل�ل

من م'ضاع.ف1 الواو. أ%بو تراب: ز.و_ر\ت' الكلم. وز.و�ي\ت'ه أ%ي
ه.ي_أ}ت'ه ف نفسي. وف حديث عمر، رضي ال عنه: كن\ت' ز.و_ي\ت' ف نف}سي



كلماv أ%ي ج.م.عت والرواية ز.و_ر\ت'، بالراء، وقد تقدم ذكره ف موضعه.
والزاوية: موضع بالبصرة.

والز�اي': حرف هجاء؛ قال ابن جن: ينبغي أ%ن تكون منقلبة عن واو ولم'ه
ياء#، فهو من لفظ ز.و.ي\ت إل أ%ن عينه اعتل�ت وسلمت لمه، ولق بباب
غاي� وطاي� وراي� وثاي� وآي� ف الشذوذ، لعتلل عينه وصحة لمه،

واعتلل�ها أ%نا مت أ�عربت فقيل هذه زاي¬
حس.نة، وكت.ب\ت زاياv صغيةv أ%و نو ذلك فإنا بعد ذلك ملحقة ف

العلل بباب راي� وغاي، ل4نه ما دام حرف. هجاء� فأ%ل1فه غي م'ن\قلبة، قال:
ولذا كان عندي قول�هم ف الت_هج>ي زاي¬ أ%ح\س.ن من غاي� وطاي� ل4نه ما

دام حرفاv فهو غي,� م'تصر�ف، وأ%ل1ف�ه غي' م.ق}ض1ي�ç عليها بانقلب،
وغاي¬ وباب'ه يت.صرف بالن\قلب، وإعلل� العي, وتصحيح' اللم, جار� عليه

م.ع\روف¬ فيه، ولو اش\ت.ق%ق}ت منها فع_ل}ت لق�ل}ت ز.و_ي\ت، قال: وهذا
مذهب أ%ب علي، ومن أ%مال%ها قال ز.ي_ي\ت زاياv، فإن كس_ر\تا على

أ%ف}عال� قلت. أ%ز\واء#، وعلى قول غيه أ%ز\ياء، إن ص.ح_ت إمالت'ها، وإن
كس_رت.ها على أ%ف}ع'ل� قلت أ%ز\و� وأ%ز\ي� على الذهبي. وقال الليث: الزاي

.Dوالزاء لغتان، وأ%لفها ترجع ف التصريف إل الياء وتصغيها ز'ي.ي_ة
ويقال: ز.و_ي\ت زاياv ف لغة من يقول الزاي.، ومن قال الز�اء4 قال

ز.ي_ي\ت كما يقال ي.ي_ي\ت ياءé، ونظي ز.و_ي\ت ك%و_ف}ت كافاv. الوهري:
الزاي حرف¬ ي'م.دe وي'ق}ص.ر' ول يكتب إل بياء� بعد ال4لف؛ قال ابن بري:

قوله يقصر أ%ي يقال ز.ي\ مثل ك%ي\، وي'م.دe زاي بال4لف، وتقول: هي
زاي¬فز.ي>ها. وقال زيد بن ثابت ف قوله عز وجل: ث ن'ن\ش1ز'ها، قال: هي

زاي¬ فز.ي>ها أ%ي اق}ر.أ}ها بالزاي.
والز>يe: اللYباس' وال%ي\ئ%ة، وأ%صله ز,و\ي¬، تقول منه: ز.ي_ي\ته،

والقياس ز.و_ي\ت'ه. ويقال: الز>يe الشار.ة� وال%ي\ئ%ة�؛ قال الراجز:
ما أ%نا بالب.ص\رة بالب.ص\ر,ي>،

ول شب,يه ز,يeه'م ب,ز,ي>ي
وقرئ قوله تعال: ه'م\ أ%ح\س.ن' أ%ثاثاv وز,ي�اv؛ بالزاي والراء. قال
الفراء: من ق%رأ وز,ي�اv فالز>يe اليئة وال%ن\ظر، والعرب تقول قد

vز.ي_ي\ت' الارية% أ%ي ز.ي_نت'ها وه.ي_أ}تا. وقال الليث: يقال ت.ز.ي�ا
فلن بز,ي�ç حسن، وقد ز.ي_ي\ته ت.ز,ي_ةv. قال ابن ب'ز'ر\ج: قالوا من



الز>ي> از\د.ي.ي\ت، اف}ت.ع.ل}ت، وت.ف%ع_ل}ت ت.ز.ي_ي\ت، وف%ع1ل}ت ز.ي,يت
مثل� ر.ض1يت، قال: والعرب ل تقول فيها ف%ع1ل}ت إل شاذ�ةv؛ قال حكيم

الد>يلي:
فل%م�ا رآن ز.و.ى و.ج\ه.ه'،

وق%ر_ب. من حاج,ب� حاج,با
فل ب.ر,ح. الز>يe من\ وج\ه,ه،

ول زال% رائ1د'ه جاد1با
Dال�م.وي�: ق1د\ر¬ ز'و.از,ي.ة

Dوهي الت تضم ال%ز'ور.. ال4صمعي: يقال ق1د\ر¬ ز'و.ز,ي.ة
eمثال ع'ل%ب,ط%ة{ وع'لب,ط%ة{ للع.ظ1يمة الت تض'م Dوز'و.از,ي.ة

،Dال%ز'ور. قال ابن بري: الذي ذكره أ%بو عبيد والق%ز�از' ز'ؤ.ز,ئ%ة
Òبمز.ت.ي.الوهري: وز.و

اسم' ج.بل بالعراق؛ قال ابن بري: ليس بالعراق جبل يسمى ز.و�اv، وإنا هو
س.م1ع. ف شعر البحتري ق%و\ل%ه يدح ال�ع\ت.ز_ بال حي ج.م.ع.

م.ر\ك%ب.ي\ن, وش.ح.ن.ه'ما بال%ط%ب, وأ%و\ق%د فيهما ن.اراv، وي'سم_ى ذلك
بالعراق ز.و�اv ف ع41يد1 الف�ر\س, يسمى الص�دق( ) ( قوله «الصدق» هكذا ف

الصل، وف القاموس ف سذق: السذق، مركة، ليلة الوقود، معر�ب سذه). فقال:
ول ج.ب.لv كالز_و>.

@زيا: الز>يe: ال%ي\ئة من الناس، والمع أ%ز\ياء#، وقد ت.ز.ي_ا
الر_جل� وز.ي_ي\ته ت.ز,ي_ةv، وجعله ابن جن من ز.و.ى، وأ%صله عنده ت.ز.و\يا
فقلبت الواو ياءé لتقد�مها بالسكون وأ�دغمت وقد ذكرناه قبلها.

والز>يe والز_اي': حرف سكون{، وهو حرف مهموس يكون أ%صلv وبدلv؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

ي'خ'ط© لم. أ%ل1ف{ م.و\صول,،
والز_ي_ والر_ا أ%ي_م.ا ت.ه\ل1يل,

قال سيبويه: ومن العرب م.ن\ ي.ق�ول ز.ي\ ب.ن\ز,لة ك%ي\، ومنهم من يقول
ز.اي فجع.ل�ها بز,ن.ة1 واو، فهي على هذا من ز.و.ى؛ قال ابن جن: من قال

vز.ي\ وأ%ج\راها م1ج\رى ك%ي\ فإنه لو اشتق_ منها ف%ع.ل}ت كم_ل%ها اسا
فزاد على الياء ياءé أ�خرى، كما أ%نه إذا س_ى رج'لv بك%ي\ ث%ق�ل

الياء4 فقال هذا ك%يÒ، فكذلك تقول أ%يضاv ز.يÒ، ث تقول ز.ي_ي\ت كما تقول



من ح.ي\ت 
(* قوله «من حيت» هكذا ف الصل) .ح.ي_ي\ت؛ قال ابن سيده: فإن

قلت إذا كانت الياء� من ز.ي\ ف موضع العي ف%هل� ز.ع.م\ت أ%ن ال4لف من
D؟ فالواب أ%ن� ارتكاب هذا خطأéز.اي� ياء# لوجودك العي من ز.ي\ ياء

من ق1ب.ل أ%نك لو ذهبت إل هذا لكمت بأ%ن� ز.ي\ مذوفةD من زاي�، والذف
ضرب من التصرف، وهذه الروف جوامد ل تصر�ف ف شيء� منها، وأ%يضاv فلو

كانت ال4لف من زاي هي الياء ف زي لكانت منقلبة، والنقلب ف الروف
مفقود غي موجود.



حرف السي



@س: الصاد والسي والزاي أ%س.ل1ي_ةD ل4ن مبدأ%ها من أ%س.ل%ة1 اللسان،
وهي م'س\ت.د.قe طرف اللسان، وهذه الثلثة ف حيز واحد، والسي من الروف
الهموسة، ومرج السي بي مرجي الصاد والزاي؛ قال ال4زهري: ل تأ}تلف

الصاد مع السي ول مع الزاي ف شيء من كلم العرب.

@سأسأ: أ%بو عمرو: الس_أ}ساء�: ز.ج\ر' ال1مار. وقال الليث:
الس_أ}س.أ%ة� من قولك س.أ}س.أ}ت' بال1مار إ,ذا ز.ج.ر\ت.ه لي.م\ض1ي.، قلت: س.أ}س.أ}.

غيه: س.أ}س.أ%: ز.ج.ر. المار لي.ح\ت.ب,س. أ%و ي.ش\ر.ب.. وقد س.أ}س.أ}ت'
به. وقيل: س.أ}س.أ}ت' بالمار إ,ذا د.ع.و\ت.ه لي.ش\ر.ب، وقلت له: س.أ}س.أ}.

:�وف الثل: ق%ر>ب, ال1مار. من الر_د\هة1 ول تقل له س.أ}. الر_د\هة
ن'ق}رةD ف ص.خ\رة ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء�.

وعن زيد بن ك�ث}وة% أ%نه قال: من أ%مثال العرب إ,ذا ج.ع.ل}ت. ال1مار.
إ,ل ج.ن\ب, الر_د\هة فل تقل له س.أ}. قال: يقال عند الس\تم\كان1 من

الاجة1 آخ1ذاv أ%و تاركاv، وأ%نشد ف صفة امرأ%ة:
ل ت.د\ر, ما س.أ} للح.م1ي,، ول%م\  * ت.ض\ر,ب\ بك%ف> م'خاب,ط1 الس_ل%م,

يقال: س.أ} للح1مار,، عند الشرب، ي'ب\تار' به ر,يeه، فإ,ن ر.و,ي.
 > أ%ي اشرب\، فإ,ن أ�ر,يد' أن أ%ذ}ه.ب. بك. قال أ%بو منصور: وال4صل93ان\ط%ل%ق، وإ,ل� ل ي.ب\ر.ح\. قال: ومعن قوله س.أ}  <ص:

ف س.أ}زجر وت.ح\ر,يك¬ للم'ض1ي> كأ%نه ي'ح.ر>ك�ه ل1ي.ش\ر.ب. إ,ن كانت له حاجة ف الاء م.خافة% أ%ن ي'ص\د1ره وبه ب.قي_ة� الظ�م.إ.

@سبأ: س.ب.أ% ال%م\ر. ي.س\ب.ؤ'ها س.ب\أv وس1باءé وم.س\ب.أv واست.ب.أ%ها:
ش.راها. وف الصحاح: اشتراها ل1ي.ش\ر.ب.ها. قال ابراهيم بن ه.ر\مة%:

خ.و\د¬ ت'عاط1يك.، بعد ر.ق}د.ت1ها، *  إ,ذا ي'لق1ي الع'يون% م.ه\د.ؤ'ها
كأ}ساv ب,ف1يها ص.ه\باء، م'ع\ر.قة، *  ي.غ\ل�و بأ%يدي الت>جار, م.س\ب.ؤ'ها

 م'ع\ر.قةD أ%ي قليلة� ال1زاج, أ%ي إ,نا من ج.و\د.ت1ها ي.غ\ل�و اشت1راؤ'ها. واس\ت.ب.أ%ها: م1ثله. ول يقال ذلك إ,ل� ف ال%مر, خاصة. قال مالك
بن أ%ب كعب:

ب.ع.ث}ت' إ,ل حان'وت1ها، فاس\ت.ب.أ}ت'ها *  بغي, م1كاس� ف الس>وام، ول غ%ص\ب,
.vوالسم الس>باء�، على ف1عال� بكسر الفاء3. ومنه سيت المر س.ب,يئة

قال ح.س_ان� بن ثاب,ت{ رضي الل9ه تعال عنه:
كأ%ن� س.ب,يئةv من ب.ي\ت1 رأس، *  يكون� م1زاج.ها عسلD وماء�

وخب كأ%ن� ف البيت الثان وهو:
على أ%ن\يابا، أ%و ط%ع\م' غ%ض¼ *  م1ن. التeف�اح,، ه.ص_ر.ه اج\ت1ناء�



وهذا البيت ف الصحاح:
كأ%ن� س.ب,يئةv ف بيت رأ}س�

قال ابن بري: وصوابه م1ن ب.ي\ت1 رأ}س�، وهو موضع بالشام.
 والس_ب_اء�: ب.ي_اع'ها. قال خالد بن عبدالل9ه لع'مر بن يوسف الث�قفي: يا ابن الس_ب_اء3، حكى ذلك أ%بو حنيفة. وهي الس>باء

)1والس_ب,يئة�، ويسمى ال%م_ار س.ب_اء. ابن ال4نباري: حكى الكسائي: الس_ب.أ� ال%م\ر'، والل�ظ%أ�: الشيء� الث�قيل(
 قوله «اللظأ الشيء الثقيل» كذا ف التهذيب بالظاء الشالة أيضاv والذي ف مادة لظأ من القاموس الشيء القليل.)،1(

  حكاها مهموزين مقصورين. قال: ول يكهما غيه. قال: والعروف ف ال%م\ر, الس>باء�، بكسر السي والد�، وإ,ذا
 اشتريت المر لتحملها إ,ل بلد آخر قلت: س.ب.ي\ت'ها، بل هز. وف حديث عمر رضي الل9ه عنه: أ%نه د.عا بال1فان1 فس.ب.أ

الش_راب. فيها.
قال أبو موسى: العن ف هذا الديث، فيما قيل: ج.م.ع.ها وخ.ب.أ%ها.

وس.ب.أ%ت\ه الس>ياط� والنار' س.ب\أv: ل%ذ%ع.ت\ه، وقيل غ%ي_رت\ه
ول%و_ح.ت\ه، وكذلك الشمس' والس_ي\ر' وال�م_ى كلهن ي.س\ب.أ� ال3نسان% أ%ي

ي'غ.ي>ره. وس.ب.أ}ت' الرجل% س.ب\أv: ج.ل%د\ت'ه. وس.ب.أ% ج,ل}د.ه س.ب\أv: أ%ح\ر.ق%ه، وقيل سل%خ.ه.
وان\س.ب.أ% هو وس.ب.أ}ت'ه بالنار س.ب\أv إ,ذا أ%ح\ر.ق}ته با.

وان\س.ب.أ% ال1ل}د: ان\س.ل%خ.. وان\س.ب.أv جل}د'ه إ,ذا ت.ق%ش_ر. وقال:
وقد ن.ص.ل% ال4ظفار' وان\س.ب.أ% ال1ل}د'

 وإ,نك لتريد' س'ب\أ%ةv أ%ي ت'ر,يد س.ف%راv ب.ع1يداv ي'غ.ي>ر'ك. التهذيب: السeب\أ%ة�: الس_ف%ر البعيد، سي س'ب\أ%ةv ل4ن ال3نسان إ,ذا طال س.ف%ر'ه
س.ب.أ%ت\ه' الشمس' ول%و_ح.ت\ه، وإ,ذا كان السفر قريباv قيل: تريد س.ر\بةv.والـم.س\ب.أ�: الطريق' ف البل.  

>94<ص:
وس.ب.أ% على ي.م1ي� كاذبة ي.س\ب.أ� س.ب\أv: ح.ل%ف، وقيل: سب.أ% على ي.م1ي� ي.س\ب.أ� س.ب\أv م.ر_ عليها كاذباv غي م'ك}ت.ر,ث{ با.

وأ%س\ب.أ% ل4مر الل9ه: أ%خ\ب.ت.. وأ%س\ب.أ% على الشيء3: خ.ب.ت. له ق%ل}ب'ه.
وس.ب.أ�: اسم رجل ي.ج\مع عام_ة% ق%بائل الي.من، ي'ص\ر.ف' على إ,رادة
ال%ي> وي'ت\ر.ك صر\ف�ه على إرادة الق%ب,يلة. وف التنزيل: «لق%د\ كان%

ل1س.ب.إ� ف م.ساك1ن,هم» وكان أ%بو عمرو ي.قرأ� ل1س.ب.أ%. قال:
م.ن\ س.ب.أ% الاض1ر,ين. م.أ}ر,ب.، إ,ذ} *  ي.ب\ن'ون%، م1ن\ د'ون1 س.ي\ل1ها، الع.ر,ما

وقال: 
أ%ض\ح.ت\ ي'ن.فYر'ها الو,لدان� م1ن\ س.ب.إ�، *  كأ%نم، ت.حت. د.ف�ي\ها، د.حار,يج'

 وهو س.ب.أ� بن ي.ش\ج'ب. بن ي.ع\ر'ب. بن ق%ح\طان%، ي'صرف ول ي'صرف، ويدe ول يد�. وقيل: اسم بلدة كانت ت.س\ك�نها ب,ل}ق1يس'.
وقوله تعال:

وج,ئ}ت'ك م1ن\ س.ب.إ� بن.ب.إ� يقي. الق�ر_اء� على إ,ج\راء3 س.ب.إ�، وإ,ن ل



ي'ج\روه كان صواباv. قال: ول ي'ج\ر,ه أ%بو عمرو بن الع.لء3. وقال
 الزجاج: س.ب.أD هي مدينة ت'عر.ف ب,م.أ}ر,ب م1ن ص.ن\عاء4 على م.س3ية1 ثلث1 ليال�، ومن ل ي.ص\ر,ف\ فل4نه اسم مدينة، ومن صرفه
 فل4نه اسم البل%د، فيكون مذكراv سي به مذكر. وف الديث ذكر س.ب.أ قال: هو اسم مدينة بلقيس باليمن. وقالوا: ت.ف%ر_ق�وا
 أ%ي\د1ي س.با وأ%ياد1ي س.با، فبنوه. وليس بتخفيف عن س.ب.إ� ل4ن صورة تقيقه ليست على ذلك، وإ,نا هو بدل وذلك لكثرته

ف كلمهم، قال:
م1ن\ صاد1ر�، أ%و وار,د{ أ%ي\د1ي س.ب.ا

وقال كثي:
�أ%ياد1ي س.ب.ا، يا ع.ز_، ما ك�ن\ت' ب.ع\د.ك�م\، *  ف%ل%م\ ي.ح\ل% للع.ي\ن.ي\ن,، ب.ع\د.ك1، م.ن\ز,ل

 وض.ر.ب.ت1 الع.ر.ب' ب,ه,م الـم.ث%ل% ف الف�ر\قة ل4نه لـم_ا أ%ذ}ه.ب. الل9ه' عنهم ج.ن_ت.هم وغ%ر_ق. مكان.ه'م ت.ب.د_د'وا ف البلد. التهذيب:
 وقولم ذ%ه.ب'وا أ%ي\د1ي س.ب.ا أ%ي م'ت.ف%ر>قي، ش'ب>ه'وا بأ%هل, س.بأ لـم_ا م.ز_قهم الل9ه ف ال4رض كل� م'م.ز_ق�، فأ%خذ كل© طائفة{ منهم

طريقاv على ح1دة. والي.د': الط�ر,يق، يقال: أ%خ.ذ% الق%وم' ي.د.
 ب.ح\ر�. فقيل للقوم، إ,ذا ت.ف%ر_قوا ف جهات{ متلفة: ذ%ه.بوا أ%يدي س.ب.ا أ%ي ف%ر_ق%ت\هم ط�ر'ق�هم الت س.ل%ك�وها كما ت.ف%ر_ق. أ%هل س.بأ ف

مذاهب
 ش.ت_ى. والعرب ل تمز سبا ف هذا الوضع ل4نه كثر ف كلمهم، فاس\ت.ث}ق%لوا فيه المزة، وإ,ن كان أ%صله مهموزاv. وقيل:

س.ب.أD اسم رجل ول%د. عشرة ب.ن,ي.، فسميت الق%ر\ية باسم أ%ب,يهم.
والس_بائ1ي_ة� والس_ب.ئ1ية� من الغ'لة1 وي'ن\س.ب'ون إ,ل عبدالل9ه ابن س.ب.إ�.

@سرأ: الس>ر\ء� والس>ر\أ%ة�، بالكسر: بيض ال%راد والض_ب> والس_م.ك
 وما أ%ش\ب.هه، وجعه: سر\ء#. ويقال: س1ر\وةD، وأ%صله المز. وقال علي بن حزة ال4صبهان: الس>ر\أ%ة�، بالكسر: بيض ال%راد1،

والس>ر\وة: السهم ل غي. وأ%رض¬ م.س\روءة: ذات' س1ر\أ%ة.
وس.ر.أ%ت1 ال%رادة� ت.س\ر.أ� س.ر\ءاv، فهي س.ر'وء#: باض.ت\، والمع

س'ر'ؤ¬ وس'ر_أ، ال4خية نادرة، ل4ن ف%ع'ولv ل يكسر على ف�ع_ل�. وقال
أ%بو عبيد: قال ال4حر: س.ر.أ%ت ال%رادة�: أ%ل}ق%ت\ ب.ي\ض.ها، وأ%س\ر.أ%ت\: حان% ذلك منها، ور.ز_ت1 ال%رادة�، والر_زe أ%ن ت'د\خ1ل  

 >   ذ%ن.بها ف ال4رض فت'لق1ي س.ر\أ%ها، وس.ر\ؤ'ها: بيضها. قال الليث: وكذلك س.ر\ء� السم.كة وما أ%شبهه من95<ص:
ـ3ر\أ%ة. البيض، فهي س.ر'وء#، والواحدة س.

الق%نان,يe: إ,ذا أ%لق%ى ال%راد' بيض.ه قيل: قد س.ر.أ% ب.ي\ض.ه ي.س\ر.أ� به.
ال4صمعي: ال%راد يكون س.ر\ءاv، وهو بيض، فإ,ذا خرجت س'وداv، فهي د.بÝى.

 وس.ر.أ%ت الرأ%ة س.ر\ءاv: كثر ولدها. وض.ب_ةD س.ر'وء#، على ف%ع'ول، وضباب س'ر'ء#، على ف�ع'ل�، وهي الت بيضها ف جوفها ل ت'ل}ق1ه1.
وقيل: ل يسمى البيض' س.ر\ءاv حت ت'ل}ق1ي.ه'. وس.ر.أ%ت1 الض_ب_ة�: باض.ت\.

والس_راء�: ض.ر\ب من شجر الق1س3ي>، الواحدة� س.راءة.
@سطأ: ابن الفرج: سعت الباه1لي>ي. يقولون: س.طأ% الرجل� الرأ%ة



وم.ط%أ%ها، بالمز، أ%ي و.ط1ئها. قال أ%بو منصور: وش.ط%أ%ها، الشي، بذا العن، لغة.
 @سل: س.ل4 الس_م\ن. ي.س\ل%ؤ'ه س.لé واس\ت.ل4ه: ط%ب.خ.ه وعال%ج.ه فأ%ذ%اب. ز'ب\د.ه، والسم: الس>لء�، بالكسر، مدود، وهو السمن،

والمع:
أ%س\ل1ئة�. قال الفرزدق:

كان'وا ك%سال1ئة{ ح.م\قاء4، إذ ح.ق%ن.ت\ *  س1لء4 ها ف أ%د1ي�، غ%ي\ر م.ر\ب'وب,
وس.ل4 الس>م\س3م. س.لé: ع.ص.ر.ه فاس\ت.خ\ر.ج. د'ه\ن.ه. وس.ل4ه' م.ائة

د1ر\هم�: ن.ق%ده.
وس.ل4ه مائة% س.و\ط{ س.لé: ض.ربه با.

وس.ل4 ال1ذ}ع. والع.س3يب. س.لé: نزع شوكهما.
والسeل�ء�، بالضم، مدود: ش.و\ك النخل على وزن الق�ر_اء، واحدته

:vبن ع.ب\د.ة% ي.صف' فرسا �س'ل�ءة. قال ع.ل}ق%مة
س'ل�ءة ك%ع.صا الن_ه\د1ي>، غ�ل� ل%ها *  ذ�و ف%ي\ئة{، م1ن\ ن.و.ى ق�ر_ان%، م.ع\ج'وم'

وس.ل4 الن_خ\ل%ة والع.س3يب. س.ل: ن.ز.ع س'ل�ء4ها، عن أ%ب حنيفة.
 والسeل�ء�: ض.ر\ب¬ م1ن الن>صال على شكل س'ل�ء3 النخل. وف الديث ف صفة ال%بان1: كأ%نا ي'ض\رب ج,ل}د'ه بالسeل�ء3، وهي

شوكة النخلة، والمع س'ل�ء بوزن ج'م�ار. والسeل�ء�: ض.رب من الطي، وهو طائر أ%غ}ب.ر' طويل الرجلي.
) �) 1@سنتأ: ابن ال4عراب: الـم'س.ن\ت.أ

 قوله «السنتأ إل» تبع الؤلف التهذيب. وف القاموس السبنتأ بزيادة الباء الوحدة.)،1(
 مهموز مقصور: الرجل يكون رأ}س'ه طويلv كالك�وخ,.

@سندأ: رجل س1ن\د.أ}و.ةD وس1ن\د.أ}و¬: خ.ف1يف. وقيل: هو ال%ر,يء�
)2الـم'ق}د1م'. وقيل: هو القصي. وقيل: هو الر_ق1يق' السم(

 قوله «الرقيق السم» بالراء وف شرح القاموس على قوله الدقيق قال وف بعض النسخ الرقيق.) 2(
.Dج.ر,يئة :Dمع ع1ر.ض, رأ}س، كل© ذلك عن السياف. وقيل: هو الع.ظ1يم' الرأ}س. وناقة س1ن\د.أ}وة

والس>ن\د.أو': الف%س3يح' من ال3بل ف م.ش\ي,ه.
vوس.واءة وس.واية éا وس.واءéا وس'وءéسوأ: ساء4ه' ي.س'وء�ه س.و\ء@

 وس.وائ1ي.ةv وم.ساءة وم.سايةv وم.ساءé وم.سائ1يةv: فعل به ما يكره، نقيض س.ر_ه. والسم: السeوء� بالضم. وس'ؤ\ت' الرجل% س.واية
وم.سايةv، يففان، أ%ي ساء4ه' ما رآه م1ن�ي.

قال سيبويه: سأ%لت الليل عن س.وائ1ي.ة، فقال: هي ف%عال1يةD بنزلة
 ع.لن,ي.ة{. قال: والذين قالوا س.وايةv حذفوا المزة، كما حذفوا هزة هار� ولث{، كما اجتمع أ%كثرهم على ترك المز ف

م.ل%ك، وأ%صله م.ل4ك. قال:



 >96وسأ%لته عن مسائية، فقال: هي مقلوبة، وإ,نا ح.دeها م.ساو,ئ%ةD، فكرهوا الواو مع المز, ل4نما حرفان <ص:
 م'س\ت.ث}ق%لن1. والذين قالوا: م.سايةv، حذفوا المز تفيفاv. وقولم: ال%ي\ل� تري على م.ساو,يها أ%ي إ,نا وإ,ن كانت با أ%و\صاب

وع'ي'وب¬، فإ,ن� ك%ر.مها ي.ح\م1ل�ها على ال%ر\ي.
 وتقول من السeوء3: اس\تاء4 فلن ف الص_ن,يع, مثل اس\تاع.، كما تقول من الغ.م> اغ}ت.م_، واس\تاء4 هو: اه\ت.م_. وف حديث النب صلى

الل9ه
�عليه وسلم: أ%ن9 رجلv ق%ص_ عليه ر'ؤ\يا فاس\تاء4 لا، ث قال: خ1لفة

ن'ب'و_ة{، ث ي'ؤ\ت1ي الل9ه' الـم'ل}ك. م.ن يشاء. قال أ%بو عبيد: أ%راد
أ%ن� الرeؤ\يا ساء4ت\ه فاس\تاء4 لا، اف}ت.عل من الـم.ساءة. ويقال:

اس\تاء4 فلن بكان أ%ي ساء4ه ذلك. ويروى: فاس\ت.آل%ها أ%ي طل%ب تأ}ويل%ها بالن_ظ%ر والت_أ%مeل.
.vي.س'وء� أ%ي ق%ب'ح. ص.ن,يع'ه ص.ن,يعا vلن ص.ن,يعا�ويقال: ساء4 ما ف%ع.ل% ف

والسeوء�: الف�ج'ور' والـم'ن\ك%ر.
ويقال: فلن سي>ىء� الخ\ت1يار، وقد يفف مثل ه.ي>ن� وه.ي\ن�، ول%ي>ن�

:eول%ي\ن�. قال الط©ه.و,ي
ول ي.ج\ز'ون% م1ن\ ح.س.ن� ب,س.ي\ء�، *  ول ي.ج\ز'ون% م1ن غ1ل%ظ{ ب,لي\ن,

ويقال: عندي ما ساء4ه وناء4ه وما ي.س'وء�ه وي.ن'وء�ه. ابن السكيت:
وس'ؤ\ت' به ظ%ن�اv، وأ%س.أ}ت' به الظ�ن_، قال: يثبتون ال4لف إ,ذا جاؤ'وا

 بال4لف واللم. قال ابن بري: إ,نا نك�ر ظن�اv ف قوله س'ؤ\ت به ظن�اv ل4ن ظ%ن�اv م'ن\ت.ص1ب على التمييز، وأ%ما أ%س.أ}ت به الظ�ن_،
فالظ�ن

مفعول به، ولذا أ%تى به م.ع\ر,فةv ل4ن أ%س.أ}ت مت.عد¼. ويقال أ%س.أ}ت به
وإ,ليه وعليه وله، وكذلك أ%ح\س.ن\ت. قال كثي:

أ%س1يئ1ي ب,نا، أ%و\ أ%ح\س3ن,ي، ل م.ل�ولةD *  ل%د.ي\نا، ول م.ق}ل1ي_ةD إ,ن} ت.ق%ل�ت1
وقال سبحانه: وقد أ%ح\س.ن. ب,ي. وقال عز م1ن قائل: إ,ن} أ%ح\س.ن\ت'م

أ%ح\س.ن\ت'م ل4نفس3كم وإ,ن} أ%س.أ}ت'م\ ف%ل%ها. وقال: وم.ن أ%ساء4 فعليها.
وقال عز_ وجل: وأ%ح\س3ن\ كما أ%ح\س.ن. الل9ه' إ,ليك..

وس'ؤ\ت' له وجه.ه: ق%ب_حته.
الليث: ساء4 ي.س'وء�: فعل لزم وم'جاو,ز، تقول: ساء4 الشيء� ي.س'وء�
س.و\ءاv، فهو سي>ىء#، إ,ذا ق%ب'ح.، ورجل أ%س\و.أ: قبيح، وال�نثى س.و\آء�:

 ق%ب,يحةD، وقيل هي ف%ع\لء� ل أ%ف}ع.ل% لا. وف الديث عن النب صلى الل9ه عليه وسلم: س.و\آء� ول�ود¬ خي¬ م1ن ح.س\ناء4 عق1يم�. قال
ال�موي:



 الس_و\آء� القبيحة�، يقال للرجل من ذلك: أ%س\وأ�، مهموز مقصور، وال�نثى س.و\آء�. قال ابن ال4ثي: أ%خرجه ال4زهري حديثا
 عن النب صلى الل9ه عليه وسلم وأ%خرجه غيه حديثاv عن عمر رضي الل9ه عنه. ومنه حديث عبداللك بن عمي: الس_و\آء

 بنت' السي>د1 أ%ح.بe إ,ل� من ال%س\ناء3 بنت1 الظ�ن'ون. وقيل ف قوله تعال: ث كان عاقبة% الذين أ%ساؤ'وا السeوأ%ى، قال: هي جهنم
أ%عاذنا الل9ه' منها.

والس_و\أ%ة� الس_و\آء�: الرأ%ة� الـم'خال1فة. والس_و\أ%ة� الس_و\آء�: ال%ل9ة� الق%ب,يحة�. وكل© كلمة قبيحة أ%و ف%ع\لة قبيحة{ فهي س.و\آء�.
 قال أ%بو ز'ب.ي\د ف رجل من ط%ي>ىء� نز.ل به رجل من بن ش.ي\بان%، فأ%ضافه الطائي وأ%ح\س.ن. إليه وس.قاه، فلما أ%سر.ع. الشراب' ف

الطائي افتخر ومد_ يد.ه، فوثب عليه الشيبان فق%ط%ع يد.ه، فقال أ%بو ز'ب.ي\د:
ظ%ل� ض.ي\فاv أ%خ'وك�م' ل4خ1ينا، *  ف ش.راب�، ون.ع\مة{، وش1واء3

ل%م\ ي.ه.ب\ ح'ر\مة% الن_د1ي,، وح'ق�ت\، *  يا ل%ق%و\م1ي، للس_و\أ%ة1 الس_و\آء3
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،vويقال: س'ؤ\ت' وجه فلن، وأ%نا أ%س'وء�ه م.ساءة وم.سائ1ي.ة
والـم.ساية� لغة ف الـم.ساءة، تقول: أ%ردت م.ساء4تك وم.ساي.ت.ك.. ويقال:

 أ%س.أ}ت' إ,ليه ف الص_ن,يع,. وخ.ز\يان� س.و\آن�: من الق�ب\ح. والسeوأ%ى، بوزن ف�ع\لى: اسم للف%ع\لة الس_ي>ئ%ة بنزلة ال�س\ن.ى للح.س.نة،
ممولةD على جهة1 الن_ع\ت ف ح.د> أ%ف}ع.ل وف�ع\لى كال4س\وإ, والسeوأ%ى.

 والسeوأ%ى: خلف ال�س\ن.ى. وقوله عز_ وجل: ث�م_ كان عاقبة% الذين أ%ساؤ'وا السeوأ%ى؛ الذين أ%ساؤ'وا هنا الذين أ%ش\ر.ك�وا.
والسeوأ%ى: النار'.

وأ%ساء4 الرجل� إ,ساءة: خلف' أ%حس.ن. وأ%ساء4 إ,ليه: ن.ق1يض' أ%ح\س.ن إ,ليه.
Dس.ي>ئة eو�وف حديث م'ط%ر>ف، قال لبنه لا اج\ت.هد ف الع1بادة: خ.ي\ر' ال�مور, أ%وساط�ها، وال%س.نة� بي الس_ي>ئ%ت.ي\ن أ%ي الغ'ل

والتقصي' س.ي>ئةD والقت1صاد' بينهما ح.س.نةD. وقد كثر ذكر الس_ي>ئة ف
الديث، وهي وال%س.نة� من الصفات1 الغالبة. يقال: كلمة ح.س.نةD وكلمة س.ي>ئةD، وف%ع\لة ح.س.نة وف%ع\لةD سي>ئة.

Dوأ%ساء4 الشيء4: أ%ف}س.د.ه ول ي'ح\س3ن\ ع.م.ل%ه. وأ%ساء4 فلن
vال1ياطة% والع.م.ل%. وف الثل أ%ساء4 كار,ه¬ ما ع.م1ل%. وذلك أ%ن� رجل

)1أ%ك}ر.ه.ه آخ.ر على عمل فأ%ساء4 ع.م.له. ي'ض\ر.ب هذا للرجل ي.ط}ل�ب الاجة%(
 قوله «يطلب الاجة» كذا ف النسخ وشرح القاموس والذي ف شرح اليدان: يطلب إليه الاجة.) فل ي'بال1غ� فيها.1(

éلبت الواو ياء�والس_ي>ئة�: ال%ط1يئة�، أ%صلها س.ي\وئ1ةD، فق
وأ�د\غ1مت. وقولD س.ي>ىء#: ي.س'وء. والس_ي>ء� والس_ي>ئة�: ع.م.لن1

ق%ب,يحان1، يصي الس_ي>ىء� نعتاv للذكر من ال4عمال, والس_ي>ئة� ال�نثى.
والل9ه ي.ع\فو عن الس_ي>ئات1. وف التنزيل العزيز: وم.ك}ر. الس_ي>ء3،

فأ%ضاف..
وفيه: ول ي.ح1يق' الـم.ك}ر' الس_ي>ىء� إل بأ%هل1ه، والعن م.ك}ر'



الش>ر\ك.وقرأ% ابن مسعود: وم.ك}راv س.ي>ئاv على النعت. وقوله:
أ%ن_ى ج.ز.و\ا عام1راv س.ي\ئاv ب,ف1ع1له,م، *  أ%م\ ك%ي\ف. ي.ج\ز'ون.ن السeوأ%ى م1ن. ال%س.ن,؟

فإنه أ%راد س.ي>ئاv، فخف�ف كه.ي\ن� من ه.ي>ن�. وأ%راد من ال�س\ن.ى
 فوضع ال%س.ن مكانه ل4نه ل يكنه أ%كثر من ذلك. وس.و_أ}ت' عليه ف1ع\ل%ه وما صن.ع ت.س\و,ئةv وت.س\و,ئياv إ,ذا ع1ب\ت.ه عليه، وقلت. له:

أ%س.أ}ت..
ويقال: إن} أ%خ\ط%أ}ت' ف%خطYئ}ن، وإن} أ%س.أ}ت' ف%س.و¼ئ\ ع.لي_ أ%ي ق%ب>ح\ ع.لي_ إساء4ت. وف الديث: فما س.و_أ% عليه ذلك، أ%ي ما قال

له أ%سأ}ت..
 قال أ%بو بكر ف قوله ضرب فلنD على فلن{ سايةv: فيه قولن: أ%حد'ها الساية�، الف%ع\لة من الس_و\ء، فت'رك هز'ها، والعن:
.vمعناه: ج.عل لا ي'ريد أ%ن يفعله به طريقا vف%ع.ل به ما يؤ.د>ي إ,ل مكروه وال3ساءة ب,ه. وقيل: ضرب فلن على فلن ساية 

 فالساية� ف%ع\لةD م1ن س.و.ي\ت'، كان ف ال4صل س.و\ية فلما اجتمعت الواو والياء، والسابق ساكن، جعلوها ياءé مشد_دة، ث
 استثقلوا التشديد، فأ%ت\ب.ع'وها ما قبله، فقالوا سايةD كما قالوا د1ينار¬ ود1يوانD وق1ياطD، وال4صل د1و_انD، فاستثقلوا التشديد،

فأ%ت\ب.ع'وه الكسرة الت قبله.
والس_و\أ%ة: الع.و\رة والفاحشة. والس_و\أ%ة: الف%ر\ج'. الليث:

الس_و\أ%ة�: ف%ر\ج الر_جل والرأ%ة. قال الل9ه تعال: ب.د.ت\ لما س.و\آت'هما.
 قال: فالس_و\أ%ة� كل© ع.م.ل� وأ%م\ر� شائن. يقال: س.و\أ%ةv لفلن، ن.ص\ب¬ ل4نه ش.ت\م ود'عاء. وف حديث ال�د.ي\ب,ية1 والـم'غ1ية: وهل

غ%س.ل}ت. س.و\أ%ت.ك. إل� أ%م\س,؟ قال ابن ال4ثي: الس_و\أ%ة� ف ال4صل الف%ر\ج' ث ن'ق1ل إ,ل كل ما ي'س\ت.ح\يا منه إ,ذا ظهر من قول 
 > وفعل، وهذا القول إ,شارة إ,ل غ%د\ر� كان الـم'غ1ية� ف%ع.له مع قوم ص.ح1بوه' ف الاهلية، فق%ت.لهم وأ%خ.ذ98 <ص:

أ%م\وال%هم. وف حديث ابن عباس رضي الل9ه عنهما ف قوله تعال: وط%ف1قا ي.خ\ص1فان عليهما م1ن\ و.ر.ق, ال%ن_ة؛ قال:
ي.ج\علن,ه على س.و\آت1هما أ%ي على ف�ر'وج,هما.

ور.ج'ل� س.و\ء�: ي.عمل� ع.م.ل س.و\ء�، وإ,ذا عر_فت.ه وص.ف}ت به وتقول:
هذا رجل� س.و\ء�، بال3ضافة، وت'دخ1ل� عليه ال4لف. واللم فتقول: هذا

ر.ج'ل� الس_و\ء. قال الفرزدق:
وكنت' ك%ذ1ئب, الس_و\ء3 ل%م_ا رأ%ى د.ماv *  ب,صاح1به، يو\ماv، أ%حال% على الد_م,

قال ال4خفش: ول يقال الرج'ل� الس_و\ء�، ويقال القe الي.ق1ي'،
وح.قe الي_ق1ي,، جيعاv، ل4ن� الس_و\ء4 ليس بالرج'ل، والي.ق1ي' ه'و

 ال%قe. قال: ول يقال هذا رجل� السeوء3، بالضم. قال ابن بري: وقد أ%جاز ال4خفش أ%ن يقال: ر.ج'ل� الس_و\ء3 ور.ج'ل� س.و\ء�،
 بفتح السي فيهما، ول ي'جو>ز\ رجل س'وء، بضم السي، ل4ن السeوء اسم للضر وس'وء الال، وإ,نا ي'ضاف إ,ل الـم.ص\در

 الذي هو ف1ع\ل�ه كما يقال رجل� الض_ر\ب, والط�ع\ن, في.قوم م.قام قولك رجلD ض.ر_اب¬ وط%ع_انD، فلهذا جاز أ%ن يقال: رجل
الس_و\ء3، بالفتح، ول ي.ج'ز أ%ن يقال: هذا رجل� السeوء3، بالضم.

قال ابن هانئ: الصدر الس_و\ء�، واسم الف1ع\ل السeوء�، وقال:



الس_و\ء� مصدر س'ؤ\ته أ%س'وء�ه س.و\ءاv، وأ%ما السeوء فاس\م الف1ع\ل. قال
الل9ه تعال: وظ%ن.ن\ت'م ظ%ن_ الس_و\ء3، وكنت'م\ ق%و\ماv ب'وراv. وتقول ف

النكرة: رجل س.و\ء�، وإ,ذا ع.ر_فت قلت: هذا الر_جل� الس_و\ء�، ول
 ت'ض1ف\، وتقول: هذا ع.م.ل� س.و\ء�، ول تقل الس_و\ء3، ل4ن الس_و\ء4 يكون نعتاv للرجل، ول يكون الس_و\ء نعتاv للعمل، ل4ن الف1عل
 من الرجل وليس الف1عل من الس_و\ء3، كما تقول: ق%و\ل� ص1د\ق�، والق%و\ل� الص>د\ق'، ور.جلD ص1د\ق¬، ول تقول: رجل� الص>د\ق,،

ل4ن الرجل ليس من الص>د\ق.
الفر�اء ف قوله عز وجل: عليهم دائرة� الس_و\ء3؛ مثل قولك: رجل� الس_و\ء3.

قال: ودائرة� الس_و\ء3: العذاب'. الس_و\ء، بالفتح، أ%ف}ش.ى ف القراءة
 وأ%كثر، وقلما تقول العرب: دائرة� السeوء3، برفع السي. وقال الزجاج ف قوله تعال: الظان>ي. بالل9ه ظ%ن_ الس_و\ء3 عليهم دائرة

الس_و\ء.
كانوا ظ%نeوا أ%ن} ل%ن\ ي.ع'ود. الرسول� والـم'ؤ\م1نون إ,ل أ%هليهم،

ف%ج.عل الل9ه' دائرة% الس_و\ء3 عليهم. قال: ومن قرأ% ظ%ن_ السeوء، فهو
 جائز. قال: ول أ%علم أ%حداv قرأ% با إ,ل� أ%نا قد ر'و,يت. وزعم الليل وسيبويه: أ%ن معن الس_و\ء3 ههنا الف%ساد، يعن الظان>ي

بالل9ه ظ%ن_ الف%ساد1، وهو ما ظ%نeوا أ%ن� الرسول% وم.ن مع.ه ل ي.رج,عون.
قال الل9ه تعال: عليهم دائرة� الس_و\ء3، أ%ي الف%ساد' واللك' ي.ق%ع'

 بم. قال ال4زهري�: قوله ل أ%علم أ%حداv قرأ% ظن� السeوء3، بضم السي مـمدودة، صحيح، وقد قرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو:
 دائرة السeوء3، بضم السي مدودة، ف سورة براءة وسورة الفتح، وقرأ% سائر القر�اء3 الس_و\ء، بفتح السي ف السورتي. وقال

الفر�اء� ف سورة براءة ف قوله تعال:
وي.ت.ر.ب_ص' بكم الد_وائر عليهم دائرة� الس_و\ء3؛ قال: قرأ% الق�ر_اء� بنصب السي، وأ%راد بالس_و\ء3 الصدر من س'ؤ\ت'ه س.و\ءاv وم.ساءة
 وم.سائ1يةv وس.وائ1يةv، فهذه مصادر، وم.ن ر.فع السي ج.ع.له اساv كقولك: عليهم دائرة� الب.لء3 والع.ذاب. قال: ول يوز ضم

 السي ف قوله تعال: ما كان أ%ب'وك1 ام\ر.أ% س.و\ء�؛ ول ف قوله: وظ%ن.ن\ت'م ظ%ن_ الس_و\ء3؛ ل4نه ض1دÒ لقولم: هذا رجل� ص1د\ق�،
وثوب' ص1د\ق�، وليس للس_وء3 ههنا معن ف ب.لء� ول ع.ذاب، فيضم. وقرئ. قوله تعال: عليهم
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 دائرة� السeوء3، يعن الز,ية% والشر_، وم.ن ف%ت.ح، فهو من الـم.ساءة. وقوله عز وجل:

�كذلك ل1ن.ص\ر,ف. عنه السeوء4 والف%ح\شاء4؛ قال الزجاج: السeوء�: خ1يانة
 صاح1به، والف%ح\شاء�: ر'ك�وب' الفاحشة. وإ,ن� الليل% ط%و,يلD ول ي.سوء� باله' أ%ي ي.س'وء�ن,ي بال�ه، عن اللحيان. قال: ومعناه

الدeعاء. والسeوء�:
 اسم جامع للفات والداء3. وقوله عز وجل: وما م.س_ن,ي السeوء�، قيل معناه: ما ب,ي من ج'نون، ل4نم ن.س.بوا النب_، صلى الل9ه

عليه وسلم، إ,ل ال�نون.



 وقوله عز وجل: أ�ولئك لم س'وء� ال1ساب,؛ قال الزجاج: س'وء� الساب, أ%ن ل ي'ق}ب.ل% منهم حس.نةD، ول ي'تجاو.ز عن سيئة،
 ل4ن� ك�فر.هم أ%ح\ب.ط أ%ع\مال%هم، كما قال تعال: الذين ك%ف%ر'وا وص.دeوا عن سبيل الل9ه أ%ضل� أ%عمال%هم. وقيل: س'وء� الساب:

) 1أ%ن ي'س\ت.ق}ص.ى عليه ح1ساب'ه'، ول ي'ت.جاو.ز له عن شيء� من س.ي�ئات1ه، وكلها فيه. أ%ل ت.راهم قالوا(
  قوله «قالوا من إل» كذا ف النسخ بواو المع والعروف قال أي النب خطاباv للسيدة عائشة كما ف صحيح1(

البخاري.): م.ن ن'وق1ش. ال1ساب. ع'ذYب..
 وقولم: ل أ©ن\ك1ر'ك من س'وء�، وما أ�ن\ك1ر'ك من س'وء� أ%ي ل يكن إ,ن\كار,ي إ,ي_اك. من س'وء� رأ%يت'ه بك، إ,نا هو لقل�ة1 العرفة.

 ويقال: إ,ن� السeوء4 الب.ر.ص'. ومنه قوله تعال: ت.خر'ج ب.ي\ضاء4 من غي س'وء�، أ%ي من غي ب.ر.ص�. وقال الليث: أ%م_ا السeوء�، فما
ذكر بس.ي>ىء�، فهو السeوء.

 قال: ويكن بالسeوء3 عن اسم الب.ص، ويقال: ل خي ف قول السeوء3، فإ,ذا فت.حت. السي، فهو على ما وص.ف}نا، وإ,ذا
ضممت السي، فمعناه ل تقل س'وءا.
وبنو س'وءة: ح.يÒ من ق%ي\س, بن ع.لي.

@سيأ: الس_ي\ء� والس>يء�: اللب.ن' قبل نزول الد>ر_ة يكون ف ط%ر.ف1
ال4خ\لف1. وروي قول زهي:

كما اس\ت.غاث%، بس.ي\ء�، ف%زe غ%ي\ط%لة{، *  خاف. الع'يون%، ول ي'ن\ظ%ر\ به ال%ش.ك'
بالوجهي جيعاv بس.ي\ء� وب,س3يء�. وقد س.ي_أ%ت1 الناقة� وت.س.ي_أ%ها

الرجل�: اح\ت.ل%ب س.ي\ئ%ها، عن الجري.
وقال الفر�اء�: ت.س.ي_أ%ت1 الناقة� إ,ذا أ%رس.ل%ت ل%بنها من غي ح.ل%ب�،

vوهو الس_ي\ء�. وقد ان\س.يأ% اللب'. ويقال: إ%ن� فلنا
 ل%ي.ت.س.ي_أ�ن,ي بس.ي\ء� قليل؛ وأ%صله من الس_ي\ء3 اللب, قبل نزول الد>ر_ة. وف الديث: ل ت'س.لYم ابنك س.ي_اءé. قال ابن ال4ثي: جاء

تفسيه ف الديث أ%نه الذي ي.ب,يع' ال4كفان% وي.ت.من_ى م.وت. الناس,، ولعله من
 السeوء3 والـم.ساءة، أو من الس_ي\ء3، بالفتح، وهو اللب الذي يكون ف م'ق%د_م الض_رع، ويتمل أ%ن يكون ف%ع_الv من س.ي_أ}ت'ها

إ,ذا ح.ل%ب\تها.
والس>يء�، بالكسر مهموز: اسم أ%رض.

@سأب: س.ـأ%به ي.س\ـأ%ب'ه س.ـأ}باv: خ.ن.ق%ه؛ وقيل: س.ـأ%به خ.ن.ق%ه حت
ق%ت.ل%ه. وف حديث الـم.ب\ع.ث1: فأ%خذ جبيل� ب.ل}ق1ـي، فسأ%ب.ن حت

أ%ج\ه.ش\ت' بالبكاء3؛
>455<ص:

 أ%راد خ.ن.ق%ن؛ يقال سأ%ب\ت'ه وس.ـأ%تeه إ,ذا خ.ن.ق}ت.ه'.
قال ابن ال4ثي: الس_ـأ}ب': الع.ص\ر ف الـح.ل}ق، كال%ن\ق؛ وس.ئ1ب\ت'

من الشراب.



وس.ـأ%ب. من الشراب ي.س\ـأ%ب' س.ـأ}باv، وس.ئ1ب. س.ـأ%باv: كلها ر.وي..
eال%م\ر، وقيل: هو العظيم منها؛ وقيل: هو الز>ق eوالس_ـأ}ب': ز,ق

أ%ي�اv كان؛ وقيل: هو وعاء# من أ%دم�، ي'وضع فيه الز>قe، والمع
س'ـؤ'وب¬؛ وقوله:

إ,ذا ذ�ق}ت. فاها، قلت.: ع1ل}ق¬ م'د.م_س¬، *  أ�ريد. به ق%ي\لD، فغ'ود1ر. ف ساب
إ,نا هو ف س.ـأ}ب�، فأ%بدل المزة إ,بدالv صحيحاv، ل3قامة الر>د\ف.
والـم1س\ـأ%ب': الز>قe، كالس_ـأ}ب؛ قال ساعدة بن جؤية الذل:

معه س1قاء#، ل ي'ف%ر>ط� ح.م\ل%ه، *  ص'ف}ن¬، وأ%خراص¬ ي.ل�ح\ن.، وم1س\ـأ%ب'
.� ص'ف}ن¬ بدلD، وأ%خراص¬ معطوف على س1قاء؛ وقيل: هو س1قاء� العسل. قال شر: الـم1س\ـأ%ب أ%يضاv و,عاء# ي'ج\ع.ل فيه العسل

وف الصحاح: الـم1س\ـأ%ب' س1قاء� العسل؛ وقول أ%ب ذؤيب، يصف م'ش\تار الع.س.ل:
ـ�ط% خافةv، فيها م1ساب¬، *  فأ%ص\ب.ح. ي.ق}ت.ري م.س.داv بش1ـيق, تأ%ب

 أ%راد م1س\ـأ%باv، بالمز، فخفف المزة على قولم فيما حكاه صاحب الكتاب: الراة� والك%ماة؛ وأ%راد ش1ـيقاv ب.س.د{، فق%لب.
والش>يق': ال%ب.ل.وسأ%ب\ت' الس>قاء4: وس_ع\ت'ه.

 وإ,نه ل%س'ـؤ\بان� مال� أ%ي ح.س.ن' الر>ع\ية والـح1ف}ظ له والقيام عليه؛ هكذا حكاه ابن جن، قال: وهو ف�ع\لنD، من الس_ـأ}ب
الذي هو

الز>قe، ل4ن الز>ق_ إ,نا وضع لـح1ف}ظ1 ما فيه.
@سبب: الس_بe: الق%ط}ع'. س.ب_ه س.ب�اv: ق%ط%عه؛ قال ذو ال1ر.ق,

:eالط©ه.و,ي
)1فما كان ذ%ن\ب' ب.ن مال1ك{، *  بأ%ن} س'ب_ منهم غ�لم¬، ف%س.ب\(

  قوله «بأن سب» كذا ف الصحاح، قال الصاغان وليس من الشتم ف شيء. والرواية بأن شب بفتح الشي1 (
العجمة.)

ع.راق1ـيب. ك�وم�، ط1وال, الذ©ر.ى، *  ت.خ1رe ب.وائ1ك�ها للرeك%ب\
بأ%ب\يض. ذ1ي ش'ط%ب� بات1ر�، *  ي.ق�ط© الع1ظ%ام.، وي.ب\ري الع.ص.ب\

 الب.وائ1ك': جع بائكة، وهي الس_م1ـينة�. يريد' م'عاق%رة% أ%ب الف%ر.ز\دق غال1ب بن ص.ع\صعة لس'ح.ي\م بن و.ث1ـيل� الر>ياح1ـي�، لا
 ت.عاق%را بص.و\أ%ر، فع.ق%ر. س'ح.ي\م خساv، ث بدا له وع.ق%ر. غال1ب¬ مائة. التهذيب: أ%راد بقوله س'ب_ أ%ي ع'ي>ر بالب'خ\ل,، فس.ب_ ع.راقيب

إ,بله أ%ن.فةv ما ع'ي>ر به، كالسيف يسمى س.ب_اب. الع.راقيب ل4نه ي.ق}ط%ع'ها.
التهذيب: وس.ب\س.ب. إ,ذا ق%ط%ع ر.ح1مه.

والت_سابe: الت_قاط�ع'.
والس_بe: الش_ت\م، وهو مصدر س.ب_ه ي.س'بeه س.ب�اv: ش.ت.م.ه؛ وأ%صله

من ذلك.



وس.ب_به: أ%كثر س.ب_ه؛ قال:
إ,ل� ك%م'ع\ر,ض� الـم'ح.س>ر, ب.ك}ر.ه'، * ع.م\داv، ي'س.ب>ـب'ن على الظ©ل}م,

أ%راد إ,ل م'ع\ر,ضاv، فزاد الكاف، وهذا من الستثناء3 
>456<ص:

.vالنقطع عن ال4و_ل؛ ومعناه: لكن م'ع\ر,ضا
،vالش_ت\م، قيل: هذا ممول على من س.ب_ أ%و قات.ل% مسلما :eفر¬. الس_ب� وف الديث: س1ـباب' الـم'س\ل1م ف�سوق¬، وق1تاله ك

من غي تأ}ويل؛
وقيل: إ,نا قال ذلك على جهة التغليظ، ل أ%نه ي'خ\ر,ج'ه إ,ل الف1س\ق,

والكفر.
وف حديث أ%ب هريرة: ل ت.م\ش1ـي.ن_ أ%مام أ%بيك، ول ت}ل1س\ ق%ب\له،

ول ت.د\ع'ه باسه، ول ت.س\ت.س3ب_ له، أ%ي ل ت'ع.ر>ض\ه للس_ب>، وت.ج'ر_ه إ,ليه، بأ%ن ت.س'ب_ أ%با غ%ي\رك، في.س'ب_ أ%باك م'جازاةv لك. 
 قال ابن ال4ثي: وقد جاء4 مفسراv ف الديث الخر: ان� من أ%كب الكبائر أ%ن ي.س'ب_ الرجل� والديه؛ قيل: وكيف ي.س'ب

ـ�ه. وف ـ�ه، في.س'بe أ�م والديه؟ قال: ي.س'بe أ%با الرجل,، فيس'بe أ%باه، وي.س'بe أ�م
الديث: ل ت.س'بeوا ال3بل% فإ,ن فيها ر'ق�وء4 الد_م.

والس_ـب_ابة�: ال3ص\ب.ع' الت بي البام والو'س\طى، صفةD غالبة،
وهي الـم'س.ب>ح.ة� عند الـم'ص.لYي.

والسeـب_ة: العار'؛ ويقال: صار هذا ال4مر س'ب_ةv عليهم، بالضم، أ%ي
عاراv ي'سبe به.

ويقال: بينهم أ�س\بوبة ي.ت.سابeون% با أ%ي شيء ي.تشات.م'ون% به.
والت_سابe: الت_شات'م. وت.سابeوا: ت.شات.م'وا.

وساب_ه م'ساب_ةv وس1ـباباv: شات.مه.
والس_ب,ـيب' والس>بe: الذي ي'سابeك.. وف الصحاح: وس1ـبeك. الذي

ي'سابeك.؛ قال عبدالرحن بن حسان، يهجو م1س\ك1ـيناv الد_ار,م1ي_:
ل ت.س'ب_ن_ن,ـي، ف%لس\ت. ب,س3ب>ـي، *  إ,ن� س1ب>ـي، من الر>جال,، الك%ر,ي'

ورجل س1بÒ: كثي' الس>باب,.
ورجلD م1س.بÒ، بكسر اليم: كثي' الس>باب,. ورجل س'ب_ة أ%ي ي.س'بeه

ـ�ه يقال لا عند. ال3ع\جاب, با: قاتل%ها الل9ه !وقول الش_م_اخ،  الناس'؛ وس'ب.ب.ة أ%ي ي.س'بe الناس.. وإ,ب,لD م'س.ب_ب.ة أ%ي خ1ـيار¬؛ ل4ن
ي.ص1ف' ح'م'ر الو.ح\ش, وس1م.ن.ها وج.و\د.ت.ها:

م'س.ب_ب.ة، ق�ب� الب'ط�ون1، كأ%نا *  ر,ماح¬، ن.حاها وج\ه.ة الريح, راكز'
يقول�: من ن.ظ%ر إ,ليها س.ب_ها، وقال لا: قات.لها الل9ه' ما أ%جود.ها!



والس>بe: الس>ت\ر'. والس>بe: المار'. والس>بe: الع1مامة.
 والس>بe: ش'ق�ة ك%ت_ان{ رق1ـيقة. والس_ب,ـيب.ة� م1ثل�ه، والمع السeـب'وب'، والس_بائ1ب'. قال الز_ف%يان� الس_ع\د1ي، ي.ص1ف' ق%ف}راv ق%ط%ع.ه

ف الاجرة، وقد ن.س.ج. الس_راب' به س.بائ1ب. ي'ني'ها، وي'س.د>يها، وي'جيد' ص.ف}ق%ها:
ي'ني'، أ%و ي'س\دي به ال%د.ر\ن.ق'  *  س.بائ1ـباv، ي'ج,ـيد'ها، ويص\ف1ق'

 والس>بe: الث�و\ب' الر_ق1ـيق'، وج.م\ع'ه أ%يضاv س'ب'وب¬. قال أ%بو عمرو: السeب'وب' الثYياب' الر>قاق'، واحد'ها س1بÒ، وهي الس_بائ1ب'،
واحد'ها س.بيب.ة؛ وأ%نشد:

ون.س.ج.ت\ لوام1ـع' الـح.ر'ور, *  س.بائ1ـباv، ك%س.ر.ق, الـح.رير,
وقال شر: الس_بائ1ب متاع' ك%ت_ان{، ي'جاء� با من ناحية النيل,، وهي

مشهورة بالك%ر\خ, عند التeج�ار، ومنها ما ي'ع\مل� ب,مص\ر، وطولا ثانD ف س1ت¼.
والس_ب,ـيب.ة: الثوب' الرق1ـيق'.

وف الديث: ليس ف السeبوب, ز.كاةD، وهي الثYياب' الر>قاق'،
الواح1د' س1بÒ، بالكسر,، يعن إ,ذا 

>457<ص:
.�كانت لغي التجارة1؛ وقيل: إ,نا هي السeي'وب'، بالياء3، وهي الر>كاز' ل4ن الركاز ي.ج,ب' فيه ال�مس، ل الزكاة

 وف حديث ص1ل%ة بن أ%ش\ي.م.: فإ,ذا س1بÒ فيه د.و\خ.ل�ة� ر'ط%ب� أ%ي ثوب¬ ر.ق1ـيق¬. وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: أ%نه
س'ئ1ل% عن

س.بائ1ب. ي'س\ل%ف' فيها. الس_بائ1ب': جع س.ب,يب.ة{ وهي ش'ق�ة من الثYياب,
 أ%ي_ نوع� كان؛ وقيل: هي من. الكت_ان1؛ وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: فع.م.د.ت\ إ,ل س.ب,ـيبة{ من هذه الس_بائب,،

ف%ح.ش.ت\ها صوفاv، ث أ%تتن با. وف الديث: د.خ.ل}ت' على خالد، وعليه س.ب,ـيبة؛ وقول الخبل السعدي: 
أ%ل ت.ع\ل%م1ـي، يا أ�م_ ع.م\ر.ة%، أ%نن  * ت%اطأ%ن ر.ي\ب' الز_مان1 ل4ك}ب.را

وأ%ش\ه.د' من ع.و\ف{ ح'ل�ولv كثيةv، *  ي.ح'جeون% س1ب_ الز>ب\ر,قان1 الـم'ز.ع\ف%را
:�قال ابن بري: صواب إ,نشاده: وأ%ش\ه.د. بن.ص\ب, الدال,. والـح'لول

 ال4ح\ياء� التمعة�، وهو جع حالð، مثل� شاه1د{ وش'هود{. ومعن ي.ح'جeون: ي.ط}ل�بون% الختلف. إ,ليه، لي.ن\ظ�روه؛ وقيل: يعن
 عمام.ت.ه؛ وقيل: اس\ت.ه، وكان م.قروفاv فيما ز.ع.م ق�ط}ر'ب¬. والـم'ز.ع\ف%ر: الـم'ل%و_ن بالز_ع\ف%ران؛ وكانت سادة� العرب ت.ص\ب'غ

ع.مائم.ها بالز_ع\ف%ران.
 والس_ب_ة�: الس\ت'. وس.ـأ%ل% النeعمان� بن' الـم'ن\ذ1ر, رج'لv ط%ع.ن. رج'لv، فقال: كيف ص.ن.ع\ت.؟ فقال ط%ع.ن\ت'ه ف الك%ب_ة1 ط%ع\نةv ف
 الس_ب_ة، فأ%ن\ف%ذ}ت'ها من الل�ب_ة. فقلت ل4ب حات�: كيف ط%ع.ن.ه ف الس_ب_ة وهو فارس؟ ف%ض.ح1ك. وقال: ان\ه.ز.م فات_ب.عه، فلما ر.ه1ق%ه

أ%كب_ لي.ـأ}خ'ذ% ب.ع\ر.ف%ة1 ف%ر.س1ه، ف%ط%ع.ن.ه ف س.ب_ت1ه.
وس.ب_ه ي.س'بeه س.ب�اv: ط%ع.ن.ه ف س.ب_ت1ه. وأ%ورد الوهري هنا ب.ي\ت. ذ1ي ال1ر.ق, الط©ه.و,ي�:

بأ%ن} س'ب_ م1ن\ه'م غ�لم¬ ف%س.ب\



ث قال ما هذا نصه: يعن م'عاق%ر.ة غال1ب� وس'ح.ي\م�، فقوله س'ب�:
 ش'ت1م.، وس.ب_: ع.ق%ر.. قال ابن بري: هذا البيت فسره الوهري على غي ما ق%د_م فيه من العن، فيكون شاهداv على س.ب

بعن ع.ق%ر، ل بعن ط%ع.نه ف الس_ب_ة وهو الصحيح، ل4نه ي'ف%س_ر بقوله ف الب.ي\ت1 الثان:
ع.راق1ـيب. ك�وم� طوال, الذ©ر.ى

وما يدل على أ%نه ع.ق}ر¬، ن.ص\ب'ه ل1ع.راقيب.، وقد تقد_م. ذلك م'ست.و\فvى ف صد\ر هذه الترج.مة.
 وقالت بعض نساء3 العر.ب ل4ب,ـيها، وكان م.ج\ر'وحاv: أ%ب.ت.، أ%ق%ت.ل�وك.؟ قال: نعم، إ,ي ب'ن.ي_ة� ! وسبeون، أ%ي ط%ع.ن'وه ف

س.ب_ت1ه.ال4زهري: الس_بe الطYب>يجات'، عن ابن ال4عراب. قال ال4زهري: جعل
 الس_ب_ جع. الس_ب_ة، وهي الدeبر'. وم.ض.ت\ س.ب_ة وس.ن\ب.ة من الد_ه\ر أ%ي م'لو.ةD؛ نون� س.ن\ب.ة{ ب.د.لD م1ن\ باء3 س.ب_ة، كإ,ج�اص� وإ,ناص�،
 ل4نه ليس ف الكلم «س ن ب». الكسائي: ع1ش\نا با س.ب_ة وس.ن\ب.ة، كقولك: ب'رهةv وح1ق}ب.ةv. وقال ابن شيل: الدهر' س.ب�ات

،Dأ%ي أ%ح\وال
حالD كذا، وحالD كذا. يقال: أ%صاب.ت\ن.ا س.ب_ة من ب.ر\د{ ف الش>تاء3،

.vـ�اما وس.ب_ةD م1ن\ ص.ح\و�، وس.ب_ةD من ح.ر¼، وس.ب_ةD من ر.و\ح� إ,ذا دام. ذلك أ%ي
والس>بe والس_ب,ـيب.ة�: الشeق�ة�، وخ.ص_ بعض'هم به الشeق�ة الب.ي\ضاء؛ وقول� ع.ل}ق%م.ة بن, ع.ب.دة:

كأ%ن� إ,بريق%ه'م ظ%ب\ي¬ على ش.ر.ف{، *  م'ف%د_م¬ ب,س.با الك%ت_ان1، م.ل}ث�وم'
>458<ص:

 إ,نا أ%راد ب,س.بائ1ب فح.ذف، وليس م'ف%د_م¬ من ن.ع\ت الظ�ب\ـي، ل4ن� الظ�بـي. ل ي'ف%د_م؛ إ,نا هو ف موضع خ.ب, الـم'ب\ت.د.إ,، كأ%نه
قال: هو م'ف%د_م¬ بس.با الك%ت_ان1.

والس_ب.ب': كل© شيء� ي'ت.و.ص_ل� به إ,ل غيه؛ وف ن'س\خة{: كل© شيء�
ي'ت.و.س_ل به إ,ل شيء� غي,ه، وقد ت.س.ب_ب. إ,ليه، والمع' أ%س\باب¬؛

وكل© شيء� ي'ت.وص�ل� به إ,ل الشيء3، فهو س.ب.ب¬. وج.ع.ل}ت' ف�لناv ل
س.ب.باv إ,ل ف�لن{ ف حاج.ت و.و.د.جاv أ%ي و'ص\ل%ة وذ%ريع.ة.

 قال ال4زهري: وت.س.بeب' مال, الف%يء3 أ�خ1ذ% من هذا، ل4ن� الـم'س.ب_ب. عليه الال�، ج'ع1ل% س.ب.باv لو'صول الال إ,ل م.ن و.ج.ب. له من
أ%هل الف%يء.

.�وقوله تعال: وت.ق%ط�ع.ت\ بم' ال4س\باب'، قال ابن عباس: الود�ة
وقال ماهد¬: تواص'ل�هم ف الدنيا. وقال أ%بو زيد: ال4سباب' النازل�، وقيل الود�ة�؛ قال الشاعر:

وتق%ط�ع.ت\ أ%سباب'ها ور,مام'ها
فيه الوجهان م.عاv. الودة، والناز,ل�. والل9ه، عز وجل، م'س.ب>ب'

ال4س\باب,، ومنه الت_س\ب,ـيب'.
والس_ب.ب': اع\ت1لق' ق%رابة. وأ%سباب' السماء: م.راق1ـيها؛ قال زهي:

وم.ن هاب. أ%سباب. الـم.ن,ـي_ة1 ي.ل}ق%ها، *  ولو ر.ام. أ%سباب. السماء3 بس'ل�م



والواحد' س.ب.ب¬؛ وقيل: أ%سباب' السماء3 نواحيها؛ قال ال4عشى:
لئن كنت. ف ج'ب¼ ثاني. قامةv، *  ور'قYيت. أ%سباب. السماء3 بس'ل�م,
ل%ي.س\ت.د\ر,ج.ن\ك. ال4مر' حت ت.ه'ر_ه، *  وت.ع\ل%م. أ%ن لست' عنك. ب'ح\ر,م,

والـم'ح\ر,م': الذي ل ي.س\ت.بيح الد>ماء4. وت.ه'ر�ه: ت.ك}ر.هه.
وقوله عز وجل: ل%ع.لYي أ%ب\ل�غ ال4سباب. أ%سباب. السموات؛ قال: هي

أ%بواب'ها. وار\ت.ق%ى ف ال4سباب, إ,ذا كان فاض1ل الدين.
والس>بe: الـح.ب\ل�، ف لغة ه'ذ%ي\ل�؛ وقيل: الس>بe الو.ت1د؛ وقول

أ%ب ذ�ؤ.ي\ب يصف م'ش\تار. الع.س.ل:
ت.د.ل�ى عليها، بي س1ب¼ وخ.ي\طة{، *  ب.ر\داء4 مثل, الو.ك}ف1، ي.ك}ب'و غ�راب'ها

قيل: الس>بe الـح.ب\ل، وقيل الو.ت1د'، وسيأ}ت ف ال%ي\طة مثل� هذا
الختلف، وإ,نا يصف م'ش\تار. الع.س.ل؛ أ%راد: أ%نه ت.د.ل�ى من رأ}س,

جبل� على خل1ـي_ة1 ع.س.ل� لي.ش\تار.ها ب.ب\ل� شد_ه ف و.ت1د{ أ%ث}ب.ته ف رأ}س الب.ل، وهو ال%ي\طة، وج.م\ع الس>ب> أ%سباب¬.
والس_ب.ب': الـح.ب\ل� كالس>ب>، والمع كالمع، والسeبوب': الـح1ـبال؛ قال ساعدة:

ص.ب_ اللهيف لا السeبوب. بط%غ\ية{، *  ت'ن\ب الع'قاب.، كما ي'ل%ط© الـم1ج\ن.ب'
وقوله عز وجل: م.ن كان يظ�نe أ%ن لن\ ي.ن\ص'ر.ه الل9ه ف الدنيا

 والخرة فل}ـي.مد'د\ بسبب� إ,ل السماء3. معناه: من كان ي.ظ�ن� أ%ن لن ي.ن\ص'ر. الل9ه'، سبحانه، ممداv، صلى الل9ه عليه وسلم،
 حت ي'ظ}ه,ر.ه على الدين كلYه، فل}ـي.م'ت\ غ%يظاv، وهو معن قوله تعال: فل}ـي.مد'د\ بس.ب.ب إ,ل السماء3؛ والس_ب.ب': الـح.ب\ل.

والسماء�: الس_ق}ف؛ أ%ي فل}ـي.م\د'د\ ح.ب\لv ف س.قف1ه1، ث
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  لي.ق}ط%ع\، أ%ي لي.م'د_ الـح.ب\ل حت ين\ق%ط1ـع، في.موت. م}ت.ن,قاv. وقال أ%بو عبيدة: الس_بب' كل© ح.ب\ل ح.د.ر\ت.ه من فوق. وقال خالد
.�بن' ج.ن.ب.ة: الس_ب.ب من الـح1ـبال القويe الطويل

 قال: ول ي'دعى البل� س.بباv حت ي'ص\ع.د به، وي'ن\ح.د.ر. به. وف الديث: كل© سبب� ون.س.ب� ي.ن\ق%ط1ـع' إ,ل9 س.ب.بـي
ون.س.بــي؛ الن_س.ب

بالولدة1، والس_ب.ب' بالزواج، وهو من الس_ب.ب,، وهو الـح.ب\ل الذي
 ي'ت.و.ص_ل به إ,ل الاء3، ث اس\ت'ع1ـي لكل9 ما ي'توص_ل به إ,ل شيء�؛ كقوله تعال: وتق%ط�ع.ت\ ب1م' ال4سباب'، أ%ي الو'ص.ل

 والـم.و.د_ات. وف حديث ع'ق}ب.ة، رضي الل9ه عنه: وإ,ن كان رز\ق�ه ف ال4سباب، أ%ي ف ط�ر'ق, السماء3 وأ%بوابا. وف حديث
 ع.و\ف1 بن مالك، رضي الل9ه عنه: أ%نه رأ%ى ف النام, كأ%ن� س.بباv د'لYـي. من السماء3، أ%ي ح.ب\لv. وقيل: ل ي'س.م_ى البل� سببا

 حت يكون% ط%ر.ف�ه م'ع.ل�قاv بالس_ق}ف1 أ%و نو,ه.والسبب'، من م'ق%ط�عات الش>ع\ر,: ح.ر\ف¬ م'ت.ح.ر>ك¬ وحرف¬ ساكن¬، وهو على
 ض.ر\ب.ي\ن: س.ب.بان1 م.قرونان1، وس.ببان1 م.ف}روقان؛ فالق}رونان1 ما توال%ت\ فيه ثلث� ح.ر.كات{ بعد.ها ساك1ن¬، نو م'ت.ف%ا من م'ت.فاع1ل�ن\،

 وع.ل%ت'ن\ من م'فاع.ل%ت'ن، فحركة الت_اء3 من م'ت.فا، قد ق%ر.ن.ت الس_ب.ب.ي، وكذلك حركة� اللم, م1ن ع.ل%ت'ن\، قد ق%ر.ن.ت1 الس_ب.ب.ي\ن, أ%يضاv؛



 والـم.ف}ر'وقان ها اللذان1 يقوم' كل© واحد{ منهما بنفس3ه أ%ي يكون� حرف¬ متحرك¬ وحرف¬ ساكن¬، وي.ت\ل�وه حرف¬ متحرك،
 نو م'س\ت.ف\، من م'س\ت.ف}ع1ل�ن\؛ ونو ع1ـيل�ن\، م1ن م.فاع1ـيل�ن\، وهذه ال4سباب' هي الت ي.ق%ع فيها الز>حاف' على ما قد أ%ح\ك%م.ته

ص1ناعة� الع.روض، وذلك ل4ن ال�ز\ء4 غي' م'ع\ت.م1د{ عليها؛ وقوله:
ج.ب_ت\ ن,ساء4 العال%ـم1ـي. ب,الس_ب.ب\ 

يوز أ%ن يكون% الـح.ب\ل%، وأ%ن يكون% ال%ي\ط%؛ قال ابن' د'ر.ي\د{: هذه
 امرأ%ةD ق%د_ر.ت\ ع.ج,ـيز.ت.ها ب.ي\ط{، وهو السبب، ث أ%ل}ق%ت\ه إ,ل النساء3 ل1ـي.ف}ع.ل}ن. كما ف%ع.ل%ت\، ف%غ.ل%ب.ت\ه'ن�. وق%ط%ع. الل9ه به السبب. أ%ي

الـح.ياة.
والس_ب,ـيب' من الف%ر.س: ش.ع.ر الذ�ن.ب,، والع'ر\ف1، والن_اص1ـي.ة1؛

وف الصحاح: السب,ـيب' ش.ع.ر الناص1ـية1، والع'ر\ف1، والذ�ن.ب,؛ ول
ي.ذ}ك�ر الف%ر.س. وقال الرياش1ـيe: هو ش.ع\ر' الذ�ن.ب، وقال أ%بو عبيدة:

هو ش.ع.ر الناص1ـية؛ وأ%نشد:
ب,واف الس_ب,ـيب,، ط%و,يل, الذ�ن.ب\

 والس_ب,ـيب' والس_ب,ـيب.ة�: ال�ص\لة من الش_ع.ر. وف حديث1 استس\قاء3 ع'م.ر.، رضي الل9ه عنه: رأ%يت' العباس.، رضي الل9ه عنه،
وقد طال

ع'م.ر.، وع.ي\ناه ت.ن\ض.م_ان، وس.بائ1ب'ه' ت.ج'ول� على ص.د\ر,ه؛ يعن 
 ذ%وائ1ـب.ه'، واحد'ها س.ب,ـيب¬. قال ابن ال4ثي: وف كتاب الـه.ر.و,ي�، على اختلف1 نسخه: وقد طال% ع'م\ر'ه، وإ,نا هو طال
 ع'م.ر.، أ%ي كان أ%ط}و.ل% منه ل4ن� ع'م.ر. لـم_ا است.س\ق%ى أ%خ.ذ% العباس إ,ليه، وقال: اللهم إ,ن_ا ن.ت.وس_ل إ,ليك بع.م> ن.ب,ـي>ك.، وكان إ,ل

جان,ـب,ه، فرآه' الراوي
وقد طال%ه' أ%ي كان أ%طو.ل% منه. 

والس_ب,ـيبة: الع1ضاه'، ت.ك}ث�ر' ف الكان1.
@سبسب: الس_باس1ب' والس_ب\س.ب': شجر¬ ي'ت_خ.ذ� منه السهام'؛ قال%

:vي.ص1ف' قان,صا
ظ%ل9 ي'صاد1يه.ا، د'و.ي\ن. الـم.ش\ر.ب,،
لط{ بص.ف}راء4، ك%ت'وم, الـم.ذ}ه.ب,،
وكلY ج.ش\ء� من ف�روع, الس_ب\س.ب,
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أ%راد. لط1ئاv، فأ%بد.ل من المز, ياءé، وج.ع.ل%ها من باب, قاض�، 

للض_رورة. وقول رؤبة:
راحت\، وراح. كعص.ا الس_ب\ساب,

يتمل أ%ن يكون الس_ب\ساب' فيه لغةv ف الس_ب\س.ب,، ويتمل أ%ن يكون أ%راد الس_ب\س.ب، فزاد ال4لف للقافية، كما قال الخر:



أ%عوذ بالل9ه1 من الع.ق}راب,، *  الشائ1لت1 ع'ق%د. ال4ذ}ناب,
قال: الشائ1لت1، فوص.ف. به الع.ق}ر.ب.، وهو واحد¬ ل4نه على الن\س,.

وس.ب\س.ب. ب.و\ل%ه: أ%ر\س.ل%ه.
 والس_ب\س.ب': الـم.فاز.ة. وف حديث ق�س¼: فب.ي\نا أ%نا أ%ج'ول� س.ب\س.ب.ها؛ الس_ب\س.ب': الق%ف}ر' والـم.فازة. قال ابن' ال4ثي: وي'ر\و.ى
 ب.س\ب.س.ها، قال: وه'ما بعنÝى. والس_ب\س.ب': ال4رض' الـم'س\ت.و,ية البعيدة. ابن شيل: الس_ب\س.ب ال4رض الق%ف}ر' البعيدة، م'س\ت.و,ي.ة

 وغي. مستوية{، وغ%ليظة وغي. غليظة{، ل ماء4 با ول أ%ن,ـيس. أ%بو عبيد: الس_باس1ب' والب.ساب,س' الق1فار'، واح1د'ها س.ب\س.ب
 وب.س\ب.س¬، ومنه قيل لل4باطيل: التeر_هات الب.ساب,س'. وحكى اللحيان: بلد¬ س.ب\س.ب¬ وب.ل%د س.باس1ب'، كأ%نم ج.ع.لوا كل� ج'ز\ء

منه' س.ب\س.باv، ث ج.م.ع'وه على هذا. وقال أ%بو خ.ي\رة: الس_ب\س.ب' ال4ر\ض' ال%د\بة. 
.vلي>نا vأ%بو عمرو: س.ب\س.ب. إ,ذا سار س.ي\را

.vقبيحا vوس.ب\س.ب. إ,ذا ق%ط%ع. ر.ح1م.ه، وس.ب\س.ب. إ,ذا ش.ت.م ش.ت\ما
والس_باس1ب': أ%يام' الس_عاني,، أ%ن\بأ% بذلك أ%بو الع.لء3.

 وف الديث: إ,ن الل9ه تعال أ%ب\د.ل%ك�م\ بيوم, الس_باس1ب، يوم. العيد1. يوم' الس_باس1ب,: عيد¬ للنصار.ى، ويسمeون.ه يوم. الس_عان,ـي,؛
وأ%ما قول النابغة:

ر,قاق' الن>عال,، ط%ي>ب¬ ح'ج'زات'ه'م\، *  ي'ح.ي�ون% بالر_ي\حان، يوم. الس_باس1ب,
فإ,نا ي.ع\ن ع1ـيداv ل%هم.

والس_ي\س.بان� والس_ي\س.ب.ـى، ال4خية عن ثعلب: شجر¬. وقال أ%بو
حنيفة: الس_ي\س.بان� شجر¬ ي.ن\ب'ت' من ح.ب_ة وي.طول� ول ي.ب\ق%ى على
الشتاء3، له ورق¬ نو ورق الد>ف}ل%ى، ح.س.ن¬، والناس' ي.ز\ر.ع'ون.ه ف

الب.سات1ـي,، يريدون ح'س\ن.ه، وله ثر¬ نو خ.رائط الس>م\س3م إ,ل� أ%نا
أ%د.ق�. وذكره سيبويه ف ال4ب\ن,ـي.ة، وأ%نشد أ%بو حنيفة يصف' أ%نه إ,ذا

ج.ف�ت\ خ.رائ1ط� ث%م.ر,ه خ.ش\خ.ش. كالع1ش\ر,ق؛ قال:
كأ%ن� ص.و\ت ر.أ}ل1ها، إ,ذا ج.ف%ل}،  *  ض.ر\ب' الر>ياح, س.ي\سباناv قد ذ%ب.ل}

قال: وحكى الفراء فيه س.ي\س.ب.ـى، يذك�ر ويؤ.نث، ويؤ\تى به من بلد الند، وربا قالوا: الس_ي\س.ب'؛ وقال:
ط%ل}ق وع1ت\ق مثل� ع'ود1 الس_ي\س.ب,

وأ%ما أ%حد بن ييـى فقال ف قول الراجز:
وقد أ�ناغي الر_ش.ـأ% الـم'ر.ب_ـبا،   خ.و\داv ض1ن.اكاv، ل ت.م'دe الع'ق%با

ي.ه\ت.زe م.ت\ناها، إ,ذا ما اض\ط%ر.ب.ا،  كه.ز> ن.ش\وان{ ق%ض1ـيب. الس_ي\س.ب.ـى
إ,نا أ%راد الس_ي\س.بان%، فح.ذف للضرورة.
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@سحب: الس_ح\ب': ج.رeك. الشيء4 على وجه ال4رض، كالثوب وغيه.



س.ح.ب.ه ي.س\ح.ب'ه س.ح\باv، فان\س.ح.ب.: ج.ر_ه فان\ج.ر_. والرأ%ة� ت.س\ح.ب' ذ%ي\ل%ها. والريح' ت.س\ح.ب' التeراب.
 والس_حابة�: الغ.ي\م'. والسحابة�: الت يكون عنها الطر، س'م>ي.ت\ بذلك لن\س3حاب,ها ف الواء3، والمع س.حائب' وس.حاب

وس'ح'ب¬؛ وخ.ل1ـيق
أ%ن يكون% س'ح'ب¬ جع. س.حاب� الذي هو جع' س.حابة{، فيكون% جع. جع�.

 وف الديث: كان% اسم' ع1مام.ت1ه الس_حاب.، س'م>ي.ت\ به تشبيهاv بس.حاب, الطر، لن\س3حاب,ه ف الواء3. وما ز,ل}ت' أ%ف}ع.ل� ذلك
س.حابة% ي.وم1ـي أ%ي ط�ول%ه؛ قال:

ع.ش1ـي_ة% س.ال% الـم1ر\ب.دان1 ك1له'ما،  *  س.حابة% ي.وم�، بالسeيوف1 الص_وار,م,
وتس.ح_ب عليه أ%ي أ%د.ل�.

 ال4زهري: فلنD ي.ت.س.ح_ب' علينا أ%ي ي.ت.د.ل�ل�؛ وكذلك ي.ت.د.ك�ل� وي.ت.د.ع_ب'. وف حديث سعيد{ وأ%ر\و.ى: فقامت فتس.ح_ب.ت\ ف
ح.قYه، أ%ي اغ}ت.ص.ب.ت\ه وأ%ضاف%ت\ه إ,ل ح.قYها وأ%ر\ض1ها.

.Dقليلة Dمن ماء� أ%ي م'و.ي\ه.ة Dماء� ت.ب\ق%ى ف الغ.د1ير؛ يقال: ما ب.ق1ـي. ف الغ.دير, إ,ل9 س'ح.ي\بة �والس_ح\بة�: ف%ض\ل%ة
والس_ح\ب': شد_ة ال4ك}ل, والشeر\ب,.

ورجلD أ�س\ح'وب¬ أ%ي أ%ك�ولD ش.ر'وب¬؛ قال ال4زهري: الذي ع.ر.ف}ناه
وح.ص_ل}ناه: ر.ج'لD أ�س\ح'وت¬، بالت_اء، إ,ذا كان أ%ك�ولv ش.ر'وباv، ول%ع.ل� ال�س\ح'وب.، بالب.اء3، بذا العن، جائز¬.

ورجلD س.ح\بان� أ%ي ج'ر.اف¬، ي.ج\ر'ف ك�ل� ما م.ر_ به؛ وبه س'م>ي.
.�س.ح\بان

وس.ح\بان�: اس\م' ر.ج'ل� من وائ1ل�، كان ل%س3ناv ب.ل1ـيغاv، ي'ض\ر.ب' به
الـم.ث%ل� ف الب.يان1 والف%ص.احة1، فيقال: أ%ف}ص.ح' من س.ح\بان1 وائ1ل�. قال ابن بري، ومن ش1ع\ر, س.ح\بان% قوله:

ـYي خ.ط1ـيب'ها ـ�ا بعد'، أ%ن ـ�ن,ـي  *  إ,ذا ق�ل}ت': أ%م ل%ق%د\ ع.ل1م. الـح.يe الي.م.انون% أ%ن
وس.حاب.ة�: اسم' ام\ر.أ%ة{؛ قال:
أ%يا س.حاب' ! ب.ش>ري ب,خ.ي\ر,

@سحتب: الس_ح\ت.ب': ال%ريء� الاضي.
 @سخب: الس>خ.اب': ق1لد.ةD ت'ت_خ.ذ� من ق%ر.ن\ف�ل�، وس'ك¼، وم.ح\ل%ب�، ليس فيها من الل©ؤ\ل�ؤ, والوهر شيء#، والمع' س'ح'ب¬.

ال4زهري:
الس>خ.اب'، عند العرب: ك�ل© ق1لد.ة{ كانت ذات. ج.و\ه.ر�، أ%و ل%م\ ت.ك�ن\؛

قال الشاعر:
ـ�ه، م1ن\ ب.ل}د.ة السeوء3، ن.ج_ان,ـي ويوم' الس>خ.اب,، م1ن\ ت.عاج,ـيب, ر.ب>نا، *  ع.لى أ%ن

وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ح.ض_ النساء4 على
 الص_د.ق%ة1، ف%ج.ع.ل%ت الـم.ر\أ%ة� ت'ل}ق1ـي ال�ر\ص. والس>خ.اب.، يعن الق1لد.ة%؛ قال ابن ال4ثي: هو خ.ي\طD ي'ن\ظ%م' فيه خ.ر.ز¬، وت'ل}ب.س'ه

الص>ب\يان� وال%واري؛ وقيل: هو ما ب'د1ئ. بتفسيه. وف حديث فاطم.ة:



ف%أ%ل}ب.س.ت\ه' س1خ.اباv، يعن اب\ن.ها الـح'س.ي\ن.. وف الديث الخر: أ%ن�
.vف%ق%دوا س1خ.اب. ف%ت.ات1م\، فات_ه.م'وا به ام\ر.أ%ة vق%و\ما

وف الديث ف ذكر النافقي: خ'ش'ب¬ بالليل, س'خ'ب¬ بالنهار؛ يقول: إ,ذا جن_ عليهم' الليل� س.ق%ط�وا 
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 ن,ـياماv كأ%نم خ'ش'ب¬، فإ,ذا أ%ص\ب.ح'وا ت.س.اخ.ب'وا على الدeنيا ش'ح�اv وح1ر\صاv. والس_خ.ب والص_خ.ب بعن الصياح، والصاد
 والسي' يوز' ف ك�لY ك%ل1م.ة فيها خاء. وف حديث ابن الزبي: فكأ%نم ص1ـب\يانD ي.م\ر'ثون% س'خ'ب.ه'م؛ هو جع' س1خ.اب: ال%ي\ط

الذي ن'ظ1م. فيه ال%ر.ز. والس_خ.ب' ل�غ.ةD ف الص_خ.ب,، مضارعة.
@سرب: الس_ر\ب': الال� الر_اعي؛ أ%ع\ن بالال ال3ب,ل%. وقال ابن

ال4عراب: الس_ر\ب' الاشي.ة� ك�ل©ها، وجع' كلY ذلك س'روب¬.
:vخ.ر.ج.. وس.ر.ب. ف ال4رض, ي.س\ر'ب' س'ر'وبا :vق1ط}ع.ة. وس.ر.ب ي.س\ر'ب س'ر'وبا vتقول: س.ر>ب\ علي_ ال3ب,ل% أ%ي أ%ر\س1ل}ه.ا ق1ط}ع.ة 

ذ%ه.ب..
وف التنزيل العزيز: وم.ن\ ه'و. م'س\ت.خ\ف{ بالليل وسار,ب¬ بالنهار؛ أ%ي ظاهر¬ بالنهار, ف س1ر\ب,ه. ويقال: خ.لY س1ر\ب.ه أ%ي ط%ر,يق%ه،

 فالعن: الظاهر' ف الط©ر'قات1، والـم'س\ت.خ\ف1ـي ف الظ©ل�مات1، والاهر' بن'ط}ق1ه، والـم'ض\م1ر' ف نفس3ه، ع1ل}م' الل9ه1 فيهم سواء#.
 ور'وي عن ال4خ\فش أ%نه قال: م'س\ت.خ\ف{ بالليل أ%ي ظاهر¬، والسارب' الـم'تواري. وقال أ%بو العباس: الستخفي الـم'س\ت.ت1ر'؛

قال: والسارب' الظاهر' وال%فيe، عنده واحد¬. وقال ق�ط}رب: سار,ب¬ بالنهار م'س\ت.ت1ر¬.
يقال ان\س.ر.ب. الوحشيe إ,ذا دخل ف ك1ناس1ه.

قال ال4زهري: تقول العرب: س.ر.ب.ت1 ال3بل� ت.س\ر'ب'، وس.ر.ب. الفحل
س'روباv أ%ي م.ض.ت\ ف ال4رض, ظاهرة حيث� شاء4ت\. والسار,ب': الذاهب' على وجه,ه ف ال4رض؛ قال ق%ي\س بن ال%طيم:

ـ�ى سر.ب\ت1، وكنت1 غي. س.ر'وب,،  *  وت.ق%رeب' ال4حلم, غي' ق%ر,يب, أ%ن
 قال ابن بري، رواه ابن دريد: س.ر.ب\ت1، بباء� موحدة، لقوله: وكنت1 غي. س.روب. ومن رواه: س.ر.ي\ت، بالياء باثنتي، فمعناه

كيف س.ر.ي\ت ليلv، وأ%نت1 ل ت.سر'ب,ـي. ن.هارا.
وس.ر.ب. الفح\ل� ي.س\ر'ب' س'روباv، فهو سارب¬ إ,ذا توج_ه للـم.ر\ع.ى؛

قال ال4خ\ن.س' بن شهاب الت_غ\لبـي:
وكل© أ�ناس� قار.ب'وا ق%ي\د. ف%ح\ل1ه,م\، *  ونن' خ.ل%ع\نا ق%ي\د.ه، فهو سار,ب'
قال ابن بري: قال ال4ص\معي: هذا م.ث%لD يريد' أ%ن الناس. أ%قاموا ف

ـ�وا ق%ي\د. موض1ـع� واحد{، ل ي.ج\ت.ر,ئون على النeق}لة إ,ل غيه، وقار.ب
 ف%ح\ل1هم أ%ي ح.ب.س'وا ف%ح\ل%هم عن أ%ن يتقد_م فت.ت\ب.عه إ,بل�هم، خوفاv أ%ن ي'غ.ار. عليها؛ ونن أ%ع1ز_اء� ن.ق}ت.ري ال4رض.، ن.ذ}ه.ب' فيها حيث

ش1ئ}نا، فنحن قد خ.ل%ع\نا قيد. ف%ح\ل1نا لي.ذ}ه.ب حيث شاء، فحيث�ما ن.ز.ع إ,ل غ%ي\ث{ ت.ب,ع\ناه.
وظ%ب\ية سار,ب¬: ذاهبة ف م.ر\عاها؛ أ%نشد ابن ال4عراب ف صفة ع'قاب�:

فخات.ت\ غ%زالv جاث1ـماv، ب.ص'ر.ت\ به، *  ل%د.ى س.ل%مات{، عند أ%د\ماء4 سار,ب,



ورواه بعضهم: سال1ب,.
وقال بعضهم: س.ر.ب. ف حاجته: مض.ى فيها ناراv، وع.م_ به أ%بو عبيد.

وإ,نه لق%ر,يب' السeر\بة1 أ%ي قريب' الذهب ي'سر,ع' ف حاجته، حكاه
:vـ�ط ش.ر�ا ثعلب. ويقال أ%يضاv: بعيد' السeر\بة أ%ي بعيد' الـم.ذ}ه.ب, ف ال4رض؛ قال الش_ن\ف%ر.ى، وهو ابن أ�خ\ت تأ%ب
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)1خر.ج\نا من الوادي الذي بي. م1ش\ع.ل�،  *  وبي. ال%ب.ا، ه.ي\هات. أ%ن\س.ـأ}ت' س'ر\ب.ت(

  قوله «وبي البا» أورده الوهري وبي الشا بالاء الهملة والشي العجمة وقال الصاغان الرواية وبي البا1 (
باليم والباء وهو موضع.)

أ%ي ما أ%ب\ع.د. الوضع. الذي منه ابت.د.أ}ت م.س3ـيي !ابن ال4عراب:
الس_ر\بة الس_ف%ر' القريب'، والسeب\ـأ%ة�: الس_ف%ر' الب.عيد.

والس_ر,ب': الذاه1ب' الاضي، عن ابن ال4عراب.
 والن\س3راب': الدخول ف الس_ر.ب. وف الديث :م.ن\ أ%ص\ب.ح. آم1ناv ف س.ر\ب,ه، بالفتح، أ%ي م.ذ}ه.ب,ه. قال ابن ال4عراب: الس>ر\ب

الن_ف}س'،
بكسر السي. وكان ال4خفش يقول: أ%ص\ب.ح فلنD آم1ناv ف س.ر\ب,ه،
بالفتح، أ%ي م.ذ}ه.ب,ه ووجه,ه. والثYقات' من أ%هل اللغة قالوا: أ%ص\ب.ح
آم1ناv ف س1ر\ب,ه أ%ي ف ن.ف}س3ه؛ وفلن آمن الس_ر\ب,: ل ي'غ\ز.ى مال�ه

 ون.ع.م'ه، لع1ز>ه؛ وفلن آمن ف س1ر\ب,ه، بالكسر، أ%ي ف ن.ف}س3ه. قال ابن بري: هذا قول جاعة{ من أ%هل اللغة، وأ%نكر ابن
 د.ر.س\ت.و.ي\ه قول% من قال: ف ن.ف}س3ه؛ قال: وإ,نا العن آم1ن¬ ف أ%هل1ه ومال1ه وولد1ه؛ ولو أ%م1ن. على ن.ف}س3ه و.ح\د.ها دون أ%هله ومال1ه
 وولد1ه، ل ي'ق%ل: هو آم1ن¬ ف س1ر\ب,ه؛ وإ,نا الس>ر\ب' ههنا ما للرج'ل من أ%هل� ومال�، ولذلك س'م>ي. ق%ط1ـيع' الب.ق%ر,، والظYـباء3،

والق%ط%ا، والنساء3 س1ر\با.
 وكان ال4صل� ف ذلك أ%ن يكون الراع1ـي آم1ناv ف س1ر\ب,ه، والفحل� آمناv ف س1ر\ب,ه، ث است'ع\م1ل% ف غي الرeعاة1، استعارةv فيما

 ش'ب>ه. به، ولذلك ك�سرت السي، وقيل: هو آم1ن¬ ف س1ر\ب,ه أ%ي ف قوم1ه. والس>ر\ب' هنا: الق%ل}ب'. يقال: فلنD آم1ن' الس>ر\ب, أ%ي
آم1ن' الق%ل}ب,، والمع س1راب¬، عن الـه.ج.ري؛ وأ%نشد:

إ,ذا أ%ص\ب.ح\ت' بي. ب.ن س'ل%يم�،  *  وبي. ه.واز,ن{، أ%م1ن.ت\ س1راب
والس>ر\ب، بالكسر: الق%ط1ـيع' من النساء3، والط�ي,، والظYباء3،

والب.ق%ر,، والـح'م'ر,، والشاء3، واستعار.ه شاع1ر¬ من ال1ن>، ز.ع.م'وا،
للعظاء3 فقال، أ%نشده ثعلب، رحه الل9ه تعال:

ر.ك1ب\ت' الـم.طايا ك�ل�ه'ن_، فلم أ%ج,د\  *  أ%ل%ذ� وأ%ش\ه.ى م1ن ج,ناد الث�عال1ب,
ومن ع.ض\ر.ف�وط{، ح.ط� ب ف%ز.ج.ر\ت'ه، *  ي'باد1ر' س1ر\باv من ع.ظاء� ق%وار,ب,



 ال4صمعي: الس>ر\ب' والسeر\بة� من الق%ط%ا، والظYباء3 والشاء3: الق%طيع'. يقال: م.ر_ ب س1ر\ب¬ من ق%طاv وظ1ـب.اء� وو.ح\ش� ون,ساء�، أ%ي
 ق%ط1ـيع. وقال أ%بو حنيفة: ويقال للجماعة1 من النخل,: الس>ر\ب'، فيما ذ%ك%ر. بعض' الرeواة1. قال أ%بو الـح.س.ن,: وأ%نا أ%ظ�نeه على

الت_شب,ـيه، والمع' من كلY ذلك أ%س\راب¬؛ والسeر\بة� م1ثل�ه.
ابن ال4عراب: السeر\بة� جاعة ي.ن\س.ل©ون% من الع.س\ك%ر,، في'غيون

وي.ر\جع'ون. والسeر\بة: الماعة من اليل,، ما بي العشرين إ,ل
 الثلثي.؛ وقيل: ما بي العشرة1 إ,ل الع1شرين.؛ تقول: م.ر_ ب س'ر\بة، بالضم، أ%ي ق1ط}عة من ق%طاv، وخ.ي\ل�، وح'م'ر�، وظ1باء�؛ قال

ذو الرeم_ة يصف ماء:
ـ�هات1 ال%واز,ل, س1و.ى ما أ%صاب. الذYئ}ب' منه، وس'ر\بة{ *  أ%طاف%ت\ به من أ�م

وف الديث: كأ%نم س1ر\ب¬ ظ1ـباء�؛ الس>ر\ب'، 
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بالكسر,، والسeر\بة: الق%ط1ـيع' من الظYباء3 ومن الن>ساء3 على الت_ش\بيه بالظYباء3. وقيل: السeر\بة� الطائفة من الس>ر\ب,.
 وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: فكان رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ي'س.ر>ب'ه'ن_ إ,ل�، في.ل}ع.ب\ن. م.ع1ـي أ%ي ي'ر\سل�ه'ن

إ,ل.
.vق1ط}عة vه ق1ط}عة�ومنه حديث علي¼: إ,ن ل�س.ر>ب'ه عليه أ%ي أ�ر\س1ل

وف حديث جابر: فإ,ذا ق%ص_ر. الس_ه\م' قال: س.ر>ب\ شيئاv أ%ي أ%ر\س1ل}ه؛
 يقال: س.ر_ب\ت' إ,ليه الشيء4 إ,ذا أ%ر\س.ل}ت.ه واحداv واحداv؛ وقيل: س1ر\باv س1رباv، وهو ال4ش\ب.ه. ويقال: س.ر_ب. عليه اليل%، وهو أ%ن

.vق1ط}عة vبعد. س'ربة. ال4صمعي: س.ر>ب\ علي_ ال3بل% أ%ي أ%ر\س1ل}ها ق1ط}عة vي.ب\ع.ث%ها عليه س'ر\بة
والس_ر\ب': الطريق'. وخ.لY س.ر\ب.ه، بالفتح، أ%ي طريق%ه ووجه.ه؛ وقال أ%بو عمرو: خ.لY س1ر\ب. الرجل,، بالكسر,؛ قال ذو الرمة:

خ.ل�ى ل%ـها س1ر\ب. أ�ولها، وه.ي_ج.ها،  *  من خ.ل}ف1ها، لح1ق' الصeق}ل%ي,، ه1م\ه,ـيم'
قال شر: أ%كثر الرواية: خ.ل�ى ل%ـها س.ر\ب. أ�ولها، بالفتح؛ قال

 ال4زهري: وهكذا س.م1ع\ت' العرب. تقول: خلY س.ر\ب.ه أ%ي ط%ريق%ه. وف حديث ابن عمر: إ,ذا مات. الؤمن' ي'خ.ل�ى له س.ر\ب'ه،
ي.س\ر.ح' حيث� شاء4 أ%ي طريق�ه ومذهب'ه الذي ي.م'رe به.

وإ,نه لواسع' الس>ر\ب, أ%ي الص_د\ر,، والرأ}ي، والـه.و.ى، وقيل: هو
الر_خ1ـيe البال، وقيل: هو الواسع' الص_د\ر,، الب.ط1ـيء� الغ.ض.ب؛

وي'روى بالفتح، واسع' الس_ر\ب,، وهو الـم.س\ل%ك والطريق'.
والس_ر\ب'، بالفتح: الال� الراعي؛ وقيل: ال3بل وما ر.ع.ى من الال,.

 يقال: أ�غ1ـي. على س.ر\ب, القوم,؛ ومنه قول�هم: اذ}ه.ب فل أ%ن\د.ه' س.ر\ب.ك. أ%ي ل أ%ر'دe إ,بلك. حت ت.ذ}ه.ب حيث� شاء4ت، أ%ي ل
 حاجة ل فيك. ويقولون للمرأ%ة عند الطلق,: اذ}ه.بـي فل أ%ن\د.ه' س.ر\ب.ك1، فت.ط}ل�ق بذه الكلمة. وف الصحاح: وكانوا ف

الاهلية1 يقولون ف الط�لق,،
ف%ق%ي_ده بالاهلية1. وأ%ص\ل� الن_د\ه1: الز_ج\ر'.



الفراء� ف قوله تعال: فاتذ% سبيل%ه ف البحر, س.ر.باv؛ قال: كان
الـح'وت مالاv، فلما ح.ي,ـي. بالاء3 الذي أ%صاب.ه من الع.ي, فوق%ع ف

 البحر,، ج.م.د م.ذ}ه.ب'ه ف البحر,، فكان كالس_ر.ب,، وقال أ%بو إ,سحق: كانت سكةv ملوحةv، وكانت آيةv لوسى ف الوضع
الذي ي.ل}ق%ى ال%ض1ر.، فاتذ سبيل%ه ف البحر س.ر.باv؛ أ%ح\يا الل9ه السمكة حت س.ر.ب.ت\ ف البحر.

 قال: وس.ر.باv منصوب¬ على جهت.ي: على الفعول,، كقولك اتذ}ت' طريق1ـي ف الس_ر.ب، واتذت' طريقي مكان% كذا
 وكذا، فيكون مفعولv ثانياv، كقولك اتذت زيداv وكيلv؛ قال ويوز أ%ن يكون% س.ر.باv مصدراv ي.د'ل© عليه اتذ سبيل%ه ف

 البحر، فيكون العن: ن.س3ـي.ـا ح'وت.هما، فج.ع.ل الوت' طريق%ه ف البحر؛ ث ب.ي_ن كيف ذلك، فكأ%نه قال: س.ر,ب. الوت
س.ر.باv؛ وقال الـم'ع\ت.ر,ض الظ�ف%ر,ي ف الس_ر.ب، وجعله طريقا:

ت.ر.ك}نا الض_ب\ع سار,بةv إ,ليهم، *  ت.ن'وب' اللحم. ف س.ر.ب, الـم.خ1ـيم,
 قيل: ت.ن'وب'ه تأ}تيه. والس_ر.ب: الطريق'. والخيم: اسم واد{؛ وعلى هذا معن الية: فاتذ سبيل%ه ف البحر س.ر.باv، أ%ي سبيل

 الوت طريقاv لنفس3ه، ل ي.ح1ـيد' عنه. العن: اتذ الوت' سبيل%ه الذي س.ل%ك%ه طريقاv ط%ر.ق%ه. قال أ%بو حات: اتذ طريق%ه ف
البحر
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  س.رباv، قال: أ%ظ�نeه يريد ذ%هاباv كس.ر,ب س.ر.باv، كقولك ي.ذه.ب ذ%هاباv. ابن ال4ثي: وف حديث الضر وموسى، عليهما

السلم: فكان للحوت س.ر.باv؛ الس_ر.ب، بالتحريك: الـم.س\ل%ك ف خ'ف}ية{.
والسeر\بة: الص_فe من الك%ر\م,. وكل© طريقة{ س'ر\بةD. والسeر\بة، 

 والـم.س\ر.بة�، والـم.س\ر'بة، بضم الراء3، الش_ع.ر الـم'س\تد.قe، الناب,ت و.س.ط% الص_د\ر, إ,ل البطن,؛ وف الصحاح: الش_ع.ر
،eالـم'س\ت.د1ق

 الذي يأ}خذ من الصدر, إ,ل السeر_ة. قال سيبويه: ليست الـم.س\ر'بة على الكان ول الصدر,، وإ,نا هي اسم للش_ع.ر؛ قال
الرث بن' و.ع\لة الذ©ه\لي:

أ%لن% لـم_ا اب\ي.ض_ م.س\ر'ب.ت،  *  وع.ض.ض\ت'، من ناب، على ج,ذ}م,
وح.ل%ب\ت' هذا الد_ه\ر. أ%ش\ط�ر.ه،  *  وأ%ت.ي\ت' ما آت على ع1ل}م,

ت.ر\ج'و ال4عادي أ%ن أ%لي. لا،  *  هذا ت.خ.يeل� صاحب, الـح'ل}م,!
قوله:

وع.ض.ض\ت'، من ناب، ع.لى ج,ذ}م,
 أ%ي ك%ب,ر\ت' حت أ%ك%ل}ت على ج,ذ}م, ناب. قال ابن بري: هذا الشعر ظن_ه قوم للحرث بن و.ع\لة ال%ر\مي، وهو غلط، وإ,نا هو

للذ©هلي، كما ذكرنا.
والـم.س\ر.بة، بالفتح: واحدة الـم.سار,ب,، وهي الـم.راع1ـي. وم.سار,ب'

 الدواب>: م.راقe ب'طون,ها. أ%بو عبيد: م.س\ر.ب.ة كلY داب_ة{ أ%عال1ـيه1 من ل%د'ن ع'ن'ق1ه إ,ل ع.ج\ب,ه، وم.راق©ها ف ب'طون,ها وأ%ر\فاغ1ها؛
وأ%نشد:



ج.لل، أ%بوه' ع.مeه، وهو خال�ه،  *  م.سار,ب'ه' ح'وÒ، وأ%قراب'ه ز'ه\ر'
 قال: أ%ق}رابه' م.راقe ب'ط�ونه. وف حديث صفة1 النبـي�، صلى الل9ه عليه وسلم: كان د.ق1ـيق. الـم.س\ر'ب.ة؛ وف رواية: كان% ذا

م.س\ر'ب.ة.
 وفلنD م'ن\ساح' السرب: ي'ريدون ش.عر ص.د\ر,ه. وف حديث الس\ت1ن\جاء3 بالـح1جارة: ي.م\س.ح' ص.ف}ح.ت.ي\ه1 بـح.ج.ر.ي\ن، وي.م\س.ح

بالث�ال1ث
الـم.س\ر'بة؛ يريد' أ%ع\لى الـح.ل}ق%ة، هو بفتح الراء3 وضم>ها، م.ج\ر.ى

 الـح.د.ث من الدeب'ر، وكأ%نا من الس>ر\ب الـم.س\ل%ك. وف بعض ال4خبار: د.خ.ل م.س\ر'ب.ت.ه؛ هي مثل� الصeف�ة بي ي.د.ي الغ'ر\ف%ة1،
ول%ي\س.ت

.�الت بالشي العجمة، فإ,ن� ت1لك الغ'ر\ف%ة
vن,صف. النهار, لط1ئا �والس_راب': الل�؛ وقيل: الس_راب' الذي يكون

 بال4رض,، لصقاv با، كأ%نه ماء# جار�. والل�: الذي يكون� بالضeح.ى، ي.رف%ع' الشeخ'وص. وي.ز\ه.اه.ا، كالـم.ل، بي. السماء
 وال4رض. وقال ابن السكيت: الس_ر.اب' الذي ي.ج\ر,ي على وجه1 ال4رض كأ%نه الاء�، وهو يكون� نصف. النهار,. ال4صمعي:
 الل� والس_راب' واح1د¬، وخال%فه غي'ه، فقال: الل� من الضeح.ى إ,ل زوال, الشمس,؛ والس_ر.اب' بعد. الزوال, إ,ل صلة العصر؛

 واح\ت.جeوا بإ,ن� الل يرفع' كل� شيء� حت يص1ـي آلv أ%ي ش.خ\صاv، وأ%ن� الس_راب. ي.خ\ف1ض' كل� شيء� حت ي.ص1ـي. لز,قا
بال4رض,، ل ش.خ\ص. له. وقال يونس: تقول العرب: الل� من غ�دوة إ,ل

 ار\تفاع الضeح.ى ال4ع\لى، ث هو سراب¬ سائر. اليوم,. ابن السكيت: الل� الذي ي.ر\ف%ع الشeخوص.، وهو يكون بالضeح.ى؛
 والسراب' الذي ي.ج\ري على وجه1 ال4رض، كأ%نه الاء�، وهو نصف' النهار,؛ قال ال4زهري: وهو الذي رأ%يت' العرب بالبادية

ـ�ه ي.س\ر'ب' س'روباv أ%ي ي.ج\ري ج.ر\ياv؛  يقولونه. وقال أ%بو اليثم: س'م>ي. الس_راب' س.راباv، ل4ن
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.vيقال: س.ر.ب الاء� ي.س\ر'ب س'روبا 
والس_ريبة: الشاة الت تصدرها، إ,ذا ر.و,ي.ت الغ.ن.م، فت.ت\ب.ع'ها.

والس_ر.ب': ح.ف1ـي تت. ال4رض؛ وقيل: ب.ي\ت¬ تت. ال4رض,؛ وقد
س.ر_ب\ت'ه. وت.س\ريب' الـح.اف1ر,: أ%خ\ذ�ه ف الـح.ف}ر, ي.م\ن.ة وي.س\ر.ة.

.vوشال vال4صمعي: يقال للرجل إ,ذا ح.فر: قد س.ر.ب. أ%ي أ%خذ يينا
والس_ر.ب: ج'ح\ر الث�ع\ل%ب,، وال4س.د، والض_ب'ع,، والذYئ}ب,.

والس_ر.ب: الوضع' الذي ق%د\ ح.ل� فيه الوحش1ـي، والمع أ%س\راب¬.
وان\س.ر.ب الو.ح\ش1ـي ف س.ر.به، والثعلب ف ج'ح\ر,ه، وت.س.ر_ب.: دخل.
وم.سار,ب الـح.ي_ات1: م.واض1ـع' آثارها إ,ذا ان\ساب.ت\ ف ال4رض على

ب'ط�ون,ها.
والس_ر.ب': الق%ناة� ال%و\فاء� الت يدخل منها الاء� الائ1ط%.



(يتبع...)
): سرب: الس_ر\ب': الال� الر_اعي؛ أ%ع\ن بالال ال3ب,ل%. وقال ابن... ...1@(تابع... 

 والس_ر.ب، بالتحريك: الاء� السائ1ل�. وم1نهم م.ن خ.ص_ فقال: السائ1ل� من الـم.زاد.ة ونوها. س.ر,ب. س.ر.باv إ,ذا س.ال%، فهو
س.ر,ب¬، وان\س.ر.ب، وأ%س\ر.ب.ه هو، وس.ر_ب.ه؛ قال ذو الرمة:

ـ�ه، من\ ك�لى م.ف}ر,ي_ة{، س.ر.ب' ما بال� ع.ي\ن,ك.، منها الاء�، ي.ن\س.ك1ب'؟  *  كأ%ن
قال أ%بو عبيدة: ويروى بكسر الراء3؛ تقول منه س.ر,ب.ت الـم.زادة،

بالكسر، ت.س\ر.ب سر.باv، فهي س.ر,ب.ةD إ,ذا س.ال%ت.
وت.س\ريب' الق1ر\بة: أ%ن ي.ن\ص.ب_ فيها الاء� لت.ن\س.د_ خ'ر.ز'ها.

ويقال: خرج. الاء� س.ر,باv، وذلك إ,ذا خرج من ع'يون1 ال�ر.ز,.
 ،vوس.ر.ب.ت\ ت.س\ر'ب' س'روبا ،vوقال اللحيان: س.ر,ب.ت1 الع.ي\ن' س.ر.با

وت.س.ر_ب.ت: سال%ت\.
 والس_ر.ب': الاء� ي'ص.بe ف الق1ر\بة الديدة، أو الـم.زادة1، لي.ب\ت.ل� الس_ي\ر' حت ي.ن\ت.ف1ـخ.، فت.س\ت.د_ مواضع ال%ر\ز,؛ وقد س.ر_ب.ها

ف%س.ر,ب.ت\ س.ر.با.
�ويقال: س.ر>ب\ ق1ر\ب.ت.ك أ%ي اجعل} فيها ماءé حت ت.ن\ت.ف1ـخ. عيون

ال�ر.ز، فت.ست.د_؛ قال جرير:
ن.ع.م\، وان\ه.ل� د.م\ع'ك. غي. ن.ز\ر�،  *  كما ع.ي_ن\ت بالس_ر.ب, الطYباب.ا

ـ�لgت'. أ%بو مالك: ت.س.ر_ب\ت' من الاء3 ومن الش_راب, أ%ي ت.م.
وط%ريق¬ س.ر,ب¬: ت.تاب.ع. الناس' فيه؛ قال أ%بو خ1راش�:

)1ف1ي ذ%ات1 ر.ي\د{، كزلق الرخ م'ش\ر,ف%ة{، *  ط%ريق�ها س.ر,ب¬، بالناس, د'ع\ب'وب'(
 قوله «كزلق الرخ إل» هكذا ف الصل ولعله كرأس الزج.)1(

وت.س.ر_ب'وا فيه: ت.تاب.ع'وا.
والس_ر\ب': ال%ر\ز'، عن ك�راع�.

والس_ر\بة�: ال%ر\زة. وإ,ن_ك. لت'ريد' س.ر\بةv أ%ي س.ف%راv ق%ريباv، عن ابن ال4عراب.
شر: ال4س\راب' من الناس,: ال4قاط1ـيع'، واحدها س1ر\ب¬؛ قال: ول

أ%س\م.ع\ س1ر\باv ف الناس,، إ,ل للع.ج�اج,؛ قال:
ور'ب_ أ%س\راب, ح.ج,ـيج� نظم,

وال�س\ر'ب' وال�س\ر'بe: الر_صاص'، أ%ع\ج.م1ـيÒ، وهو ف ال4ص\ل
س'ر\ب\.

وال�س\ر'ب': د'خان� الف1ض_ة1، ي.دخ'ل� ف الف%م, وال%ي\ش'وم, والدeب'ر, في'ح\ص1ر'ه، فر'ب_ما أ%ف}رق.، 
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 ور'ب_ما مات.. وقد س'ر,ب. الرجل، فهو م.س\ر'وب¬ س.ر\باv. وقال شر: ال�س\ر'ب'، مف�ف الباء3، وهو بالفارسية س'ر\ب\، والل9ه
أ%علم.

@سرحب: السeر\ح'وب': الطويل�، الـح.س.ن' الس\م,، وال�نثى س'ر\ح'وبةD، ول ي.ع\ر,ف}ه الك1لب,ـيeون ف ال3ن\س,.
والسeر\ح'وبة� من ال3بل: الس_ريعة� الطويلة، ومن اليل,: الع.ت1ـيق'

 الفيف'؛ قال الزهري: وأ%كثر' ما ي'ن\ع.ت' به اليل�، وخ.ص_ بعض'هم به ال�نثى من اليل، وقيل: ف%ر.س¬ س'ر\حوب¬: س'ر'ح
الي.د.ي\ن بالع.د\و,؛ وف%ر.س¬ س'ر\ح'وب: طويلة على وجه ال4رض؛ وف الصحاح: ت'وص.ف' به ال3ناث� دون الذ©كور.

)1@سردب: قال ابن أ%حر: هي الس>ر\داب'(
  قوله «هي السرداب» هكذا ف الصل وليس بعده شيء وعبارة القاموس وشرحه (السرداب بالكسر خباء تت1(

الرض
للصيف) كالزرداب والول عن الحر والثان تقدم بيانه وهو معرب ال آخر عبارته اهـ.).

@سرعب: السeرع'وب': ابن' ع1ر\س�؛ أ%نشد ال4زهري:
و.ث}بة س'ر\ع'وب� رأ%ى ز.ب.اب.ا

أ%ي رأ%ى ج'ر.ذاv ض.خ\ماv، وي'ج\م.ع س.راع1ـيب..
@سرندب: التهذيب ف الماسي: س.ر.ن\ديب' ب.ل%د¬ معروف بناحية1 الـه,ن\د1.

،Dس.ر\ه.بة Dق%ي\ش يقول: امرأ%ةeسرهب: أ%بو زيد قال: سعت أ%با الد@
كالس_ـل}ه.ب.ة1 من اليل,، ف ال1سم, والط©ول.

 @سطب: ابن ال4عراب: الـم.ساط1ب' س.نادين' الـح.د�ادين.. أ%بو زيد: هي الـم.س\ط%بة� والـم1سط%بة، وهي الـم.ج.ر_ة.
ويقال للدeك�ان1 ي.ق}ع'د'

الناس' عليه م.س\ط%بة، قال: سعت ذلك من العرب.
@سعب: الس_عاب,ـيب' الت ت.م\ت.دe ش1ب\ه. ال�ي'وط1 من الع.س.ل وال1ط}م1ـي� ون.ح\و,ه؛ قال ابن مقبل:

ي.ع\ل�ون، بالـم.ر\د.ق�وش,، الو.ر\د. ضاحيةv،  *  على س.عاب,ـيب, ماء3 الضالة1 الل�ج,ن,
يقول: ي.ج\ع.ل}ن.ه ظاهراv فوق. كلY شيء�، ي.ع\ل�ون به الـم'ش\ط%.

وقوله: ماء3 الضالة1، ي'ريد' ماء4 الس,، ش.ب_ه خ'ض\ر.ت.ه ب'ض\ر.ة1 ماء3
vه ف الـم'ح\ك%م أ%يضاeن�الس>د\ر,؛ وهذا البيت وق%ع. ف الص>حاح,، وأ%ظ

 ماء الضال%ة الل�ج,ز,، بالزاي؛ وف%س_ره فقال: اللج,ز' الـم'ت.ل%ز>ج'؛ وقال الوهري: أ%راد الل�ز,ج.، ف%ق%ل%به، ول ي.ك}ف1ه أ%ن} ص.ح_ف، إ,ل
ـ�د الت_ص\حيف بذا الق%و\ل؛ قال ابن بري: هذا تصحيف ت.بع فيه  أ%ن} أ%ك

الوهري ابن السكيت، وإ,نا هو الل�ج,ن بالنون1، من قصيدة ن'ون,ـي_ة{؛ وق%ب\ل%ه:
م1ن ن,س\وة{ ش'م'س�، ول م.ك}ر.ه{ ع'ن'ف{،  *  ول ف%واح1ش. ف س1ر¼، ول ع.ل%ن,

قوله: ضاح1ـيةv، أ%راد أ%نا بار,زة للشمس,. والض_ال%ة: الس>د\رة،
أ%راد ماء4 الس>د\ر,، ي'خ\ل%ط� به الـم.ر\د.قوش' لي'س.ر>ح\ن به رؤ'وس.هن�.



والشeم'س: جع ش.م'وس�، وهي الناف1رة من الر>يبة1 وال%ن.ا.
والـم.ك}ر.ه: الك%ريهات' الـم.ن\ظ%ر,، وهو ما يوص.ف به الواحد'

 والمع'.وسال ف%م'ه س.عاب,ـيب. وث%عاب,ـيب.: ام\ت.د_ ل�عاب'ه كال�يوط1؛ وقيل: ج.رى منه ماء# صاف{ فيه ت.مدeد¬، واحدها
س'ع\ب'وب.

وان\س.ع.ب. الاء� وان\ث%ع.ب. إ,ذا سال%.
.Dس'ع\ب'وبة �وقال ابن شيل: الس_عاب,ـيب' ما أ%ت\ب.ع. ي.د.ك. من الل�ب, عند الـح.ل}ب,، مثل% النeخاعة ي.ت.م.ط�ط�، والواحدة
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وت.س.ع_ب. الشيء�: ت.م.ط�ط%.

والس_ع\ب': كل© ما ت.س.ع_ب. من شراب� أ%و غي,ه.
وف نوادر ال4عراب: فلنD م'س.ع_ب¬ له كذا وكذا. وم'س.غ_ب¬ 

)1وم'س.و_ع¬ له كذا وكذا، وم'س.و_غD وم'ر.غ�ب، كل© ذلك بعنÝى واحد{(
)1.(.vخالصا éأي م'عطى له عطاء 

vوس.غ.با vي.س\غ.ب، وس.غ.ب. ي.س\غ'ب' س.غ\با �@سغب: س.غ1ب. الرجل
 وس.غابةv وس'غ'وباv وم.س\غ.بةv: جاع.. والس_غ\بة: ال©وع'، وقيل: هو الوع' مع الت_ع.ب؛ وربا س'م>ي. الع.ط%ش س.غ.باv، وليس

ب'س\تعم.ل.
:�ورجلD ساغ1ب¬ لغ1ب¬: ذو م.س\غ.بة؛ وس.غ1ب¬ وس.غ\بان� ل%غ\بان

ج.و\عان� أ%وع.ط}شان�. وقال الفراء� ف قوله تعال: ف يوم� ذ1ي م.س\غ.بة{، أ%ي م.جاعة{.
�وأ%س\غ.ب. الرجل�، فهو م'س\غ1ب¬ إ,ذا دخ.ل ف الـم.جاعة1، كما تقول

.vأ%ي جائعا ،vإ,ذا دخ.ل ف الق%ح\ط. وف الديث: ما أ%طعمته إ,ذ كان ساغ1ـبا �أ%ق}حط% الرجل
وقيل: ل يكون� الس_غ.ب' إ,ل� مع الت_ع.ب.

وف الديث: أ%نه ق%د1م خ.ي\ب.ر بأ%صحاب,ه وهم م'س\غ1ـب'ون، أ%ي ج,ـياع¬. وامرأ%ةD س.غ\ب.ـى، وج.م\ع'ها س1غاب¬.
وي.ت1ـيم¬ ذو م.س\غ.بة{ أ%ي ذو م.جاعة{.

@سقب: الس_ق}ب': ولد' الناقة1، وقيل: الذك%ر' من ولد1 الناقة1، بالسي
ـ©ه. قال ال4صمعي: إ,ذا ل غ%ي\ر'؛ وقيل: هو س.ق}ب¬ ساعة% ت.ض.ع'ه أ�م

و.ض.ع.ت1 الناقة� ولد.ها، فولد'ها ساعة% ت.ض.ع'ه س.ليلD ق%ب\ل% أ%ن ي'ع\ل%م
ـ©ه م1س\ق%ب¬. أ%ذ%ك%ر¬ هو أ%م أ�نثى، فإ,ذا ع'لم فإ,ن كان% ذ%ك%راv، فهو س.ق}ب¬، وأ�م

الوهري: ول يقال لل�نثى س.ق}بةD، ولكن حائلD؛ فأ%ما قوله، أ%نشده
سيبويه:

وساق1ـي.ي\ن,، مثل, ز.ي\د{ وج'ع.ل}،  *  س.ق}بان1، م.م\ش'وقان1 م.ك}نوزا العض.ل}
فإ,ن� زيداv وج'ع.لv، ههنا، رج'لن. وقوله س.ق}بان1، إ,نا أ%راد هنا



 مثل� س.ق}ب.ي\ن ف قو_ة الغ.ناء3، وذلك ل4ن� الرج'ل%ي ل يكونان س.ق}ب.ي\ن,، ل4ن� نوعاv ل ي.س\ت.ح1ـيل� إ,ل نوع�، وإ,نا هو كقولك
 مرر\ت برجل� أ%س.د{ ش1د_ةv أ%ي هو كأ%س.د{ ف الش>د_ة، ول يكون ذلك حقيقة، ل4ن ال4ن\واع ل تستحيل إ,ل ال4نواع، ف اعتقاد

أ%هل, ال3جاع. قال
 سيبويه: وتقول� مررت' برجل� ال4س.د�1 ش1د_ة، كما تقول� مررت' برج'ل� كام1ل�، ل4نك أ%ردت. أ%ن ت.ر\ف%ع. شأ}ن.ه؛ وإ,ن شئت

اس\ـت.ـأ}ن.ف}ت.،
 كأ%نه قيل له ما هو؛ ول يكون� صفة، كقولك مررت برج'ل� أ%س.د{ ش1د_ةv، ل4ن العرفة ل توصف با الن_ك1رة�، ول يوز ن.ك1رة

 أ%يضاv لا ذك%ر\ت' لك. وقد جاء4 ف صفة النكرة، فهو ف هذا أ%قوى، ث أ%نشد ما أ%ن\ش.دت'ك. من قول1ه. وج.م\ع' الس_ق}ب, أ%س\ق�ب¬،
ـ©ها م1س\ق%ب¬ وم1س\ق%اب. والس_ق}ب.ة� عندهم: هي ال%حش.ة. قال ال4عشى،  وس'ق�وب¬، وس1ق%اب¬ وس'ق}ب.انD؛ وال�نثى س.ق}ب.ةD، وأ�م

ي.ص1ف' ح1ماراv و.ح\ش1ـي�ا:
ت.ل س.ق}ب.ةv ق%و\داء4، م.ه\ض'وم.ة% الـح.ش.ا،  *  م.ت ما ت'خ.ال1ف}ه' عن القصد ي.ع\ذ1م,

 وناقةD م1س\قاب¬ إ,ذا كانت عادت'ها أ%ن ت.ل1د. الذ©كور.. وقد أ%س\ق%ب.ت1 الناقة� إ,ذا و.ض.ع.ت\ أ%كث%ر. ما ت.ض.ع' الذ©كور.؛ قال رؤ\بة بن
العجاج يصف أ%ب.و.ي\ رجل م.م\د'وح:

وكانت1 الع1ر\س' الت ت.ن.خ_با، *  غ%ر_اء4 م1س\قاباv، لف%ح\ل� أ%س\ق%با
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�قوله أ%سق%با: ف1ع\لD ماض، ل ن.ع\ت¬ لف%ح\ل�، على أ%نه اسم¬ مثل
أ%ح\م.ر، وإ,نا هو ف1ع\لD وفاع1لD ف م.و\ض1ع, الن_ع\ت1 له. واس\ت.ع\م.ل

ال4عشى الس_ق}ب.ة% لل4تان1، فقال:
لح.ه الص_ي\ف' والغ1ـيار'، وإ,ش\فا  *  ق¬ على س.ق}ب.ة{، ك%ق%و\س, الض_ال,

ال4زهري: كانت1 الرأ%ة ف الاهلية1، إ,ذا مات. ز.و\ج'ها،ح.ل%ق%ت\
 ر.أ}س.ها، وخ.م.ش.ت\ وج\ه.ها، وح.م_ر.ت\ ق�ط}نةv من دم, نفس3ها، ووض.ع.تها على رأ}س1ها، وأ%خرجت ط%رف ق�ط}نت1ها م1ن خ.ر\ق

ق1ناع1ها، لي.ع\لم الناس' أ%نا م'صابة؛ وي'س.مى ذلك الس>قاب.، ومنه قول خ.ن\ساء: 
لـم_ا اس\ت.بان.ت\ أ%ن صاح1ـب.ها ث%و.ى، *  ح.ل%ق%ت\، وع.ل�ت\ ر.أ}س.ها ب,س3قاب,

والس_ق%ب': الق�ر\ب'.
وقد س.ق1ـب.ت1 الد_ار'، بالكسر، س'ق�وباv أ%ي ق%ر'ب.ت\، وأ%س\ق%ب.ت\؛

وأ%س\ق%ب\ت'ها أ%نا: قر_بتها.
eوأ%ب\يات'هم م'تساق1ـبة أ%ي م'تدان,ـية. ومنه الديث: الار' أ%حق

ب,س.ق%ب,ه. الس_ق%ب'، بالسي والصاد، ف ال4صل: الق�ر\ب. يقال: س.ق1ب.ت1
الدار' وأ%س\ق%ب.ت\ إ,ذا ق%ر'ب.ت\. ابن ال4ثي: وي.ح\ت.جe بذا الديث1

من أ%وجب. الشeف}ع.ة للجار,، وإ,ن ل ي.ك�ن\ مقاس1ماv، أ%ي إ,ن الار.
أ%حقe بالشeف}ع.ة1 من الذي ليس بار�، وم.ن\ ل ي'ث}ب,ت\ها للجار,



تأ%و_ل% الار. على الش_ر,يك1، فإ,ن� الش_ريك. ي'س.م_ى جاراv؛ قال:
ويتمل أ%ن يكون% أ%راد.: أ%نه أ%حق� بالب,ر> والعونة1 بسبب ق�ر\به من

جار,ه، كما جاء4 ف الديث الخر: أ%ن رجلv قال للنب، صلى الل9ه عليه وسلم:
إ,ن ل جار.ي\ن,، فإ,ل أ%يهما أ�هدي؟ قال: إ,ل أ%ق}ر.ب,ه,ما منك

باباv.والس_ق}ب' والص_ق}ب' والس_ق1ـيب.ة: ع.م'ود' ال1باء3. وس'ق�وب'
ال3ب,ل: أ%ر\ج'ل�ها، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

لا ع.ج'ز¬ ر.ي_ا، وس.اق¬ م'ش1ـيح.ةD   على الب,ـيد1، ت.ن\ب'و بالـم.راد1ي س'ق�وب'ها
والس_ع\ب': كل© ما ت.س.ع_ب. من شراب� أ%و غي,ه.

والصاد'، ف كلY ذلك، لغة.
والس_ق}ب': الط�ويل� من كلY شيء�، مع ت.ر.ار.ة{. ال4زهري ف ترجة
ص.ق%ب: يقال لل}غ'ص\ن, الر_ي_ان1 الغ.ل1ـيظ1 الط�ويل, س.ق}ب¬؛ وقال ذو

الرمة:
س.ق}بان1 ل ي.ت.ق%ش_ر\ عنهما الن_ج.ب'

قال: وسئل أ%بو الدeق%ي\ش, عنه، فقال: هو الذي قد امتل4، وت عامÒ ف
1كلY شيء� من نو,ه 

 قوله «من نوه» الضمي يعود إل الغصن ف عبارة1(
الزهري الت قبل هذه.) ؛ شر: ف قوله س.ق}بان1 أ%ي ط%ويلن1، ويقال

ص.ق}ب.ان1.
@سقعب: الس_ق}ع.ب': الط�و,يل� من الرجال، بالسي, والصاد.
@سقلب: الس_ق}ل%ب': ج,ـيلD من الناس,. وس.ق}ل%ب.ه: ص.ر.ع.ه'.

@سكب: الس_ك}ب': ص.بe الاء3.
،vوت.س\كابا vب'ه س.ك}با�س.ك%ب. الاء4 والد_م\ع. ونو.ها ي.س\ك

،vفس.ك%ب. وان\س.ك%ب.: ص.ب_ه فان\ص.ب_. وس.ك%ب. الاء� بنفس3ه س'كوبا
وت.س\كاباv، وان\س.ك%ب. بعنÝى. وأ%هل� الدينة يقولون: اس\ك�ب\ على

ي.د1ي.وماء# س.ك}ب¬، وساك1ب¬، وس.ك�وب¬، وس.ي\ك%ب¬، وأ�س\ك�وب¬: م'ن\س.ك1ب¬،
أ%و م.سك�وب¬ يري على وجه1 ال4رض, من غ%ي, ح.فر.
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،Òودم\ع¬ ساك1ب¬، وماء# س.ك}ب¬: و'ص1ف. بالصدر,، كقول1هم ماء# ص.ب

وماء# غ%و\ر¬؛ أ%نشد سيبويه:
ب.ر\ق¬، ي'ض1ـيء� أ%مام. الب.ي\ت1، أ�س\كوب'



كأ%ن� هذا الب.ر\ق. ي.س\ك�ب الط%ر؛ وط%ع\ن.ةD أ�س\ك�وب¬ كذلك؛ وس.حاب¬
 أ�س\ك�وب¬. وقال اللحيان: الس_ك}ب' وال�س\كوب' الـه.ط%لن� الد_ائم'. وماء# أ�س\ك�وب¬ أ%ي جار�؛ قالت\ ج.ن'وب' أ�خ\ت' عمر�و

ذي الكلب،
ت.رث1ـيه:

والط�اع1ن' الط�ع\ن.ة% الن_ج\لء4، ي.ت\ب.عها  *  م'ث}ع.ن\ج,ر¬، من د.م, ال4ج\واف1، أ�س\كوب'
ويروى:

من ن.ج,ـيع, ال%و\ف1 أ�ث}ع'وب'
 والن_ج\لء�: الواسعة. والـم'ث}ع.ن\ج,ر': الد_م' الذي ي.س3ـيل�، ي.ت\ب.ع' بعض'ه ب.ع\ضاv. والن_ج,ـيع': الد_م' الال1ص'. وال�ث}ع'وب'، من

ال3ث}عاب: وهو ج.ر\ي الاء3 ف الـم.ث}ع.ب,.
 وف الديث عن عروة، عن عائشة، رضي الل9ه عنها: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كان ي'ص.لYي، فيما بي العشاء3 إ,ل

 ان\ص1د.اع, الف%جر، إ,حدى ع.ش\ر.ة% ر.ك}ع.ةv، فإ,ذا س.ك%ب. الـم'ؤ.ذYن� بال�ول من صلة1 الفج\ر,، قام. فر.ك%ع. ر.ك}ع.ت.ي\ن خ.ف1ـيف%ت.ي\ن,؛ قال
س'و.ي\د: س.ك%ب.، يريد' أ%ذ�ن%، وأ%ص\ل�ه من س.ك}ب, الاء3، وهذا كما يقال أ%خ.ذ% ف خ'ط}ب.ة

فس.ح.ل%ها. قال ابن ال4ثي: أ%رادت إ,ذا أ%ذ�ن، فاس\ت'ع1ـي. الس_ك}ب' 
لل3فاض.ة1 ف الكلم,، كما يقال أ%ف}ر.غ% ف أ�ذ�ن حديثاv أ%ي\ أ%ل}ق%ى

وص.ب_.
وف بعض الديث: ما أ%نا ب,م'ن\ط{ عنك ش.يئاv يكون على أ%هل ب.ي\ت1ك.

 س'ن_ةv س.ك}باv. يقال: هذا أ%م\ر¬ س.ك}ب¬ أ%ي لز,م¬؛ وف رواية: إ,ن_ا ن'م1ـيط� عنك. شيئاv. وف%ر.س¬ س.ك}ب¬: جواد¬ كثي الع.د\و, ذ%ر,يع¬،
مثل� ح.ت. والس_ك}ب': ف%ر.س' سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وكان

 ك�م.ي\تاv، أ%غ%ر_، م'ح.ج_لv، م'ط}ل%ق. الي'م\ن.ى، سي بالس_ك}ب, من ال%ي\ل,؛ وكذلك ف%ر.س¬ ف%ي\ض¬ وب.ح\ر¬ وغ%م\ر¬. وغ�لم¬ س.ك}ب¬ إ,ذا كان
خفيف الرeوح, ن.ش1ـيطاv ف ع.م.ل1ه. ويقال: هذا أ%م\ر¬ س.ك}ب¬ أ%ي لزم¬.

 ويقال�: س'ن_ةD س.ك}ب¬. وقال ل%ق1ـيط� بن' ز'رار.ة ل4خيه م.ع\ب.د{، لا ط%ل%ب. إ,ليه أ%ن ي.ف}د1ي.ه بائتي من ال3بل، وكان أ%س1ياv: ما أ%نا
ب,م'ن\ط{ عنك شيئاv يكون على أ%هل بيت1ك س'ن_ةv س.ك}باv، وي.د\ر.ب' الناس' له ب,نا د.ر\با.

والس_ك}ب.ة�: الك�ر\د.ة الع'ل}يا الت ت'س\قى با الك�رود' من ال4رض؛
وف التهذيب: الت ي'س\ق%ى منها ك�ر\د' الطYباب.ة1 من ال4رض.

والس_ك}ب': النeحاس'، عن ابن ال4عراب.

والس_ك}ب': ض.ر\ب¬ من الثياب, ر.ق1ـيق¬.
والس_ك}ب.ة�: ال1ر\ق%ة� الت ت'ق%و_ر للرأ}س، كالش_ب.ك%ة، من ذلك.

التهذيب: الس_ك}ب' ضرب¬ من الثياب, ر.ق1ـيق¬، كأ%نه غ�بار¬ من ر,ق�ت1ه،
وكأ%نه س.ك}ب' ماء� م1ن. الر>ق�ة، والس_ك}ب.ة من ذلك اش\ت'ق�ت\: وهي 

ال1ر\ق%ة� الت ت'ق%و_ر للرأ}س,، ت'س.م>يها الف�ر\س' الشeس\ت.ق%ة%.



 ابن ال4عراب: الس_ك%ب' ض.ر\ب¬ من الثYياب، مر�ك الكاف. والس_ك%ب': الر_صاص'. والس_ك}بة: الغ1ر\س' الذي ي.خ\ر'ج' على الو.ل%د،
أ�رى من ذلك. والس_ك%بة: الـه,ب\ر,ية الت ف الرأ}س.

وال�س\ك�وب وال3س\كاب: لغة ف ال3سكاف.
وأ�سك�ب_ة الباب: أ�س\ك�ف�ته.
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وال3س\كابة: الف%ل}ك%ة� الت ت'وض.ع' ف ق1م.ع الدeه\ن, ونوه؛ وقيل:
هي الف%ل}كة� الت ي'ش\ع.ب' با خ.ر\ق' الق1ر\بة1. وال3س\كابة�: خ.ش.بة
على قدر, الف%ل}س، إ,ذا ان\ش.ق_ الس>قاء� جعلوها عليه، ث ص.رeوا

 عليها بس.ي\ر� حت ي.خ\ر'زوه معه، فهي ال3سكابة�. يقال: اجعل} ل إ,سكابةv، في'ت_خ.ذ� ذلك ؛ وقيل: ال3سكابة وال3سكاب' ق1ط}ع.ة
من خ.ش.ب� ت'د\خ.ل� ف خ.ر\ق, الز>ق>؛ أ%نشد ثعلب:

ق�م_ر,ز¬ آذان'ه'م كال3س\كاب
وقيل: ال3س\كاب' هنا جع' إ,سكابة{، وليس بل�غة{ فيه؛ أ%ل تراه قال
آذان'ه'م؟ فت.ش\ب,ـيه' المع بالمع، أ%س\و.غ� من ت.ش\ب,ـيه,ه بالواحد.

 والس_ك%ب'، بالتحريك: ش.ج.ر¬ ط%ي>ب' الريح، كأ%ن� ري.ه ر,يح' ال%ل�وق,، ي.ن\ب'ت' م'س\ت.ق1ل¾ على ع1ر\ق� واحد{، له ز.غ%ب¬ وو.ر.ق¬ مثل
 و.ر.ق, الص_ع\ت.ر، إ,ل أ%نه أ%شدe خ'ض\رةv، ي.ن\ب'ت' ف الق1ـيعان1 وال4ود1ي.ة، وي.بيس'ه ل ي.ن\ف%ع' أ%حداv، وله ج.ـنÝى ي'ؤ\ك%ل�، وي.ص\ن.ع'ه أ%هل
 الـح1جاز, ن.بيذاv، ول ي.ن\ب'ت' ج.ن.اه' ف عام ح.ياv، إ,نا ي.ن\ب'ت' ف أ%عوام, السني.؛ وقال أ%بو حنيفة: الس_ك%ب' ع'ش\ب¬ يرتف1ـع' ق%د\ر

 الذراع، وله ورق¬ أ%غ}ب.ر شبيه¬ بورق الـه,ن\دباء3، وله ن.و\ر¬ أ%بيض' شديد' البياض,، ف خ1ل}قة ن.و\ر, الف1ر\س1ك1؛ قال الكميت يصف
ثوراv و.ح\شي�ا:

كأ%نه من\ ن.د.ى الع.رار, مع. الــ  *  ــق�ر_اص,، أ%و ما ي'ن.فYض' الس_ك%ب'
الواحدة س.ك%بة. ال4صمعي: من نبات1 السهل, الس_ك%ب'؛ وقال غي'ه:

الس_ك%ب' ب.ق}ل%ةD ط%ي>ب.ة الريح,، لا ز.ه\رةD ص.فراء�، وهي من شجر 
الق%ي\ظ1. ابن ال4عراب: يقال للس>ك�ة1 من النخل, أ�س\ل�وب¬ وأ�س\ك�وب¬،

فإ,ذا كان ذلك من غي النخل، قيل له أ�ن\بوب¬ وم1داد¬؛ وقيل: الس_ك}ب' ضرب¬ من النبات1.
وس.كاب: اسم فرس, ع'بيدة% بن ربيعة وغيه. قال: وس.كاب, اسم' فرس�، مثل� ق%طام, وح.ذام,؛ قال الشاعر:

أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن.،إ,ن� س.كاب, ع1ل}ق¬  *  نفيس¬ ،ل ت'عار' ول ت'باع'! 
@سلب: س.ل%ب.ه الشيء4 ي.س\ل�ب'ه س.ل}باv وس.ل%باv، واس\ت.ل%ب.ه إ,ياه.

Dوس.ل%ب'وت¬، ف%ع.لوت¬: م1نه. وقال اللحيان: رجل س.ل%بوت¬، وامرأ%ة
س.ل%بوت¬ كالرجل؛ وكذلك رجلD س.ـل�بةD، بالاء3، وال�نثى س.ـل�بة

أ%يضاv. والس\ت1لب': الخت1لس. والس_ل%ب: ما ي'س\ل%ب'؛ وف التهذيب: ما ي'س\ل%ب' به، والمع أ%سلب¬.
وكل شيء� على ال3نسان1 من اللباس, فهو س.ل%ب¬، والفعل س.ل%ب\ت'ه



أ%س\ل�ب'ه س.ل}باv إ,ذا أ%خ.ذ}ت. س.ل%ب.ه، وس'ل1ب. الرجل� ثيابه؛ قال رؤ\بة:
)1يراع سي كالياع لل4سلب(

 قوله «يراع سي إل» هو هكذا ف الصل.)1(
الي.راع': الق%ص.ب. وال4س\لب': الت قد ق�ش1ر.ت\، وواحد' ال4س\لب,
س.ل%ب¬. وف الديث: م.ن ق%ت.ل ق%تيلv، فله س.ل%ب'ه. وقد تكرر ذكر

 الس_ل%ب، وهو ما يأ}خ'ذ�ه أ%حد' الق1ر\ن.ي\ن ف الرب, من ق1ر\ن,ه، ما يكون� عليه ومعه من ث1ـياب� وسلح� وداب_ة{، وهو ف%ع.لD بعن
مفعول� أ%ي م.س\ل�وب. والس_ل%ب'، بالتحريك: الـم.س\ل�وب، وكذلك الس_ل1ـيب'. 

ورجلD س.ل1ـيب¬ : م'س\ت.ل%ب العقل، والمع س.ل}بـى.
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 وناقة سال1ب¬ وس.ل�وب¬: مات. و.ل%د'ها، أ%و أ%ل}ق%ت\ه' لغي ت.مام�؛ وكذلك الرأ%ة، والمع س'ل�ب¬ وس.لئب'، وربا قالوا :امرأ%ة س'ل�ب؛
قال الراجز:

ما بال� أ%ص\حاب,ك. ي'ن\ذ1ر'ون.كا؟  أ%أ%ن} ر.أ%و\ك. س'ل�باv، ي.ر\م'ون.كا؟
وهذا كقولم: ناقةD ع'ل�طD بل خ1طام�، وف%رس ف�ر'طD مت.ق%د>مة. وقد

ع.م1ل% أ%بو عبيد ف هذا باباv، فأ%ك}ث%ر. فيه من ف�ع'ل�، بغي هاء�
للـم'ؤ.ن_ث.

والس_ل�وب، من النeوق: الت أ%ل}ق%ت\ ولدها لغي ت.مام�. والس_ل�وب،
من النeوق: الت ت.ر\مي و.ل%دها.

 وأ%س\ل%بت الن_اق%ة� فهي م'س\ل1ب¬: أ%ل}ق%ت\ و.ل%د.ها من غي, أ%ن ي.ت1ـم_، والمع الس_لئ1ب'؛ وقيل أ%س\ل%ب.ت: س'ل1ب.ت\ و.ل%د.ها ب,م.وت{ أ%و
غي ذلك.

وظ%بيةD س.ل�وب¬ وسال1ب¬: س'ل1ـب.ت\ و.ل%د.ها؛ قال صخر الغي>: 
ف%صاد.ت\ غ%زالv جاثاv، ب.ص'ر.ت\ ب,ه1  *  لدى س.ل%مات{، ع1ن\د. أ%د\ماء4، سال1ب,

وش.ج.رةD س.ل1ـيب¬: س'ل1ـب.ت\ و.ر.ق%ها وأ%غصان.ها. وف حديث ص1ل%ة%:
 خ.ر.ج\ت' إ,ل ج.ش.ر� ل%نا، والنخل� س'ل�ب¬ أ%ي ل ح.م\ل% عليها، وهو جع' س.ل1ـيب�. ال4زهري: ش.ج.ر.ةD س'ل�ب¬ إ,ذا ت.ناث%ر. ورق�ها؛

وقال ذو
الرمة: 

أ%و ه.ي\ش.ر¬ س'ل�ب' 
قال شر: ه.ي\ش.ر¬ س'ل�ب¬، ل ق1ش\ر. عليه.

ويقال: اس\ل�ب\ هذه القصبة أ%ي ق%ش>ر\ها.
وس.ل%ب. الق%ص.ب.ة% والش_ج.ر.ة: قشرها. وف حديث صفة مكة، شر_فها الل9ه تعال: وأ%س\ل%ب ث�مام'ها أ%ي أ%خ\ر.ج. خ'وص.ه.

)1وس.ل%ب' الذ�بيح.ة1: إ,هاب'ها، وأ%كراع'ها، وبط}ن'ه.ا. وف%ر.س¬ س.ل}ب' الق%وائم(



  قوله «سلب القوائم» هو بسكون اللم ف القاموس، وف الكم بفتحها.): خ.فيف�ها ف الن_قل؛ وقيل: ف%ر.س¬ س.ل1ب1(
الق%وائم أ%ي

ط%ويل�ها؛ قال ال4زهري: وهذا صحيح¬. والس_ل}ب': السي' الفيف' السريع'؛ قال رؤ\بة:
ق%د\ ق%د.ح.ت\، م1ن\ س.ل}ب,ه,ن_ س.ل}با، *  قار'ور.ة� العي,، فصارت و.ق}ب.ا
وان\س.ل%ب.ت1 الناق%ة إ,ذا أ%س\ر.ع.ت ف سيها حت كأ%نا ت.خ\ر'ج من

ج,ل}د1ها.
،�وث%و\ر¬ س.ل1ب' الط�ع\ن, ب,الق%ر\ن1، ورج'لD س.ل1ب' الي.د.ي\ن, بالض_ر\ب, والط�ع\ن,: خ.فيف�هما. ور'م\ح¬ س.ل1ب¬: ط%ويلD؛ وكذلك الرجل

والمع' س'ل�ب؛ قال:
وم.ن\ ر.ب.ط% ال1حاش.، فإ,ن� ف1ـينا *  ق%ـناv س'ل�باv، وأ%ف}راساv ح1سانا

وقال ابن ال4عراب: السeل}ب.ة� ال�ر\د.ة�، يقال: ما أ%ح\س.ن. س'ل}ب.ت.ها وج'ر\د.ت.ها.
والس_ل1ب'، بكسر اللم: الطويل؛ قال ذو الرمة يصف فراخ النعامة:

كأ%ن� أ%عناق%ها ك�ر�ات' سائ1ف%ة{،  *  طار.ت\ لفائ1ف�ه، أ%و ه.ي\ش.ر¬ س.ل1ب'
 ويروى س'ل�ب، بالضم، من قولم ن.خ\لD س'ل�ب: ل ح.م\ل% عليه. وش.ج.ر¬ س'ل�ب¬: ل و.ر.ق عليه، وهو جع س.ل1ـيب�، فعيل

بعن مفعول.
والس>لب' والسeل�ب: ث1ـياب¬ سود¬ ت.ل}ب.س'ها النساء� ف 
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 الأ}ت.م,، واحد.ت'ها س.ل%بة.

وس.ل�ب.ت1 الرأ%ة�، وهي م'س.لYب¬ إ,ذا كانت م'ح1دìا، ت.ل}ب.س الثYياب. السeود. للـح1داد1.
وت.س.ل�بت: ل%ب,س.ت1 الس>لب.، وهي ث1ـياب' الـمأ}ت.م, السeود'؛ قال لبيد:

ي.خ\م1ش\ن. ح'ر_ أ%وج'ه{ ص1حاح,، *  ف السeل�ب, السود1، وف ال4مساح,
وف الديث عن أ%س\ماء4 ب,ن\ت1 ع'م.ي\س: أ%نا قالت لـم_ا أ�صيب.

 جعفر¬: أ%م.ر.ن رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال: ت.س.ل�بـي ثلثاv، ث اص\ن.ع1ـي بعد' ما ش1ئ}ت1؛ ت.س.ل�بـي أ%ي ال}ب.س3ـي
ث1ـياب. الـح1داد1 

السeود.، وهي الس>لب. وت.س.ل�ب.ت1 الرأ%ة� إ,ذا ل%ب,س.ت\ه'، وهو ث%و\ب¬ أ%سود'، ت'غ.طYي به الـم'ح1دe ر.أ}س.ها. وف حديث أ�م> سلمة:
أ%نا ب.ك%ت\ على ح.م\ز.ة% ثلثة أ%يام�، وت.س.ل�ب.ت\.

وقال اللحيان: الـم'س.لYب، والس_ل1ـيب'، والس_ل�وب': الت يوت'
ز.وج'ها أ%و ح.م1ـيم'ها، فت.س.ل�ب' عليه. وت.س.ل�ب.ت1 الرأ%ة إ,ذا أ%حد�ت\.
وقيل: ال3حداد' على الز_و\ج,، والت_س.ل©ب' قد يكون على غي, ز.وج�.
أ%بو زيد{: يقال للرجل ما ل أ%راك. م'س\ل%باv؟ وذلك إ,ذا ل ي.ـأ}ل%ف\

أ%حداv، ول ي.س\ك�ن إ,ليه أ%حد، وإ,نا شب>ه بالو.ح\ش؛ ويقال: إ,نه



لو.ح\ش1ـيÒ م'س\ل%ب¬ أ%ي ل يأ}لف'، ول ت.س\ك�ن' نفس'ه.
والسلبة: خ.ي\طD ي'ش.دe على خ.ط}م, البعي, دون% ال1طام,. والسلبة:

ع.ق%ب.ةD ت'ش.دe على السهم.
والس>ل}ب': خ.ش.ب.ةD ت'ج\م.ع إ,ل أ%صل, الل©ؤ.مة1، ط%ر.ف�ها ف ث%ق}ب,

الل©ؤ.مة1. قال أ%بو حنيفة: الس>ل}ب' أ%ط}و.ل� أ%داة1 الف%د_ان1؛ وأ%نشد:
يا ل%ي\ت. شع\ري، هل} أ%تى السانا،

ـ�ى ات_خ.ذ}ت' الي.ف%ن.ي\ن, شانـــــــــــــا؟ أ%ن
الس>ل}ب.، والل©ؤ\مة%، والعيانـــــــــــــــا

ويقال للس_ط}ر من النخيل: أ�س\لوب¬. وكل© طريق� متد¼، فهو أ�سلوب¬.
قال: وال�س\لوب' الطريق، والوجه'، والـم.ذ}ه.ب'؛ يقال: أ%نتم ف

أ�س\ل�وب, س'وء�، وي'جم.ع' أ%سال1ـيب.. وال�س\ل�وب': الطريق' تأ}خذ فيه.
 وال�س\لوب'، بالضم: الف%نe؛ يقال: أ%خ.ذ فلنD ف أ%سال1ـيب. من القول أ%ي أ%فان,ـي. منه؛ وإ,ن� أ%ن\ف%ه لفي أ�س\ل�وب� إ,ذا كان

م'تكب>راv؛ قال:
أ�نوف�ه'م\، بالف%خ\ر,، ف أ�س\ل�وب,،  *  وش.ع.ر' ال4س\تاه1 بال%بوب,

يقول: يتكب_رون وهم أ%خ1س_اء، كما يقال: أ%ن\ف¬ ف السماء3 واس\ت¬ ف الاء3. وال%بوب': وجه' ال4رض,، ويروى:
أ�نوف�ه'م\، م1لف%خ\ر,، ف أ�س\ل�وب, 

�أ%راد م1ن. الف%خ\ر,، فح.ذف النون%.  والس_ل%ب': ض.ر\ب¬ من الشجر ينب'ت' م'ت.ناسقاv، وي.طول� في'ؤخ.ذ
 وي'م.ل©، ث ي'ش.ق�ق'، فتخرج' منه م'شاقةD بيضاء� كالليف1، واحدت'ه س.ل%بةD، وهو من\ أ%جود1 ما ي'تخذ منه البال. وقيل: الس_ل%ب
 ل1ـيف' الـم'ق}ل,، وهو ي'ؤ\تى به من مكة. الليث: الس_ل%ب' ليف' الـم'ق}ل، وهو أ%بيض؛ قال ال4زهري: غ%ل1ط% الليث فيه؛

 وقال أ%بو حنيفة: الس_ل%ب' نبات¬ ينبت' أ%مثال% الش_م.ع الذي ي'س\ت.ص\ب.ح' به ف خ1ل}ق%ت1ه، إ,ل� أ%نه أ%عظم' وأ%طول�، ي'ت_خ.ذ منه البال
على كل9 ض.رب. والس_ل%ب': ل1حاء� شجر� معروف باليمن، 
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 تعمل منه البال�، وهو أ%جف%ى من ليف1 الـم'ق}ل, وأ%ص\ل%ب'.

 وف حديث ابن عمر: أن سعيد بن جبي دخل عليه، وهو م'توس>د¬ م1ر\ف%ق%ة% أ%د.م، ح.ش\و'ها ل1ـيف¬ أ%و س.ل%ب¬، بالتحريك. قال
 أ%بو عبيد: سأ%لت' عن الس_ل%ب,، فقيل: ليس بل1ـيف1 الـم'ق}ل,، ولكنه شجر معروف¬ باليمن، ت'ع\م.ل� منه البال�، وهو أ%جفى

من ل1ـيف1 الـم'ق}ل, وأ%ص\ل%ب'؛ وقيل هو ليف' الـم'ق}ل؛ وقيل: هو خ'وص' الث©مام.
وبالـم.دينة س'وق¬ يقال له: سوق' الس_ل�ب,ـي؛ قال م'ر_ة بن م.ح\كان 

الت_ميمي:
فن.ش\ن.ش. ال1لد. ع.ن\ها، وه\ي. بار,كةD، *  كما ت'ن.ش\ن,ش' كف�ا فات1ل� س.ل%با

ت'ن.ش\ن,ش': تر>ك'. قال شر: والس_ل%ب ق1ش\ر¬ من ق�شور, الش_ج.ر،



ت'ع\م.ل� منه' الس>لل�، يقال لس'وق1ه1 س'وق' الس_ل�ب,ـي.، وهي بك�ة 
معروف%ةD. ورواه ال4ص\معي: ف%ات1ل، بالفاء3؛ وابن ال4عراب: ق%ات1ل،

 بالقاف1. قال ثعلب: والصحيح ما رواه ال4صمعي، ومنه ق%ول�هم أ%س\ل%ب. الث©مام'. قال: ومن رواه بالفاء3، فإ,نه يريد' الس_ل%ب
 الذي ت'ع\م.ل� منه الـح1بال ل غي؛ ومن رواه بالقاف، فإ,نه يريد س.ل%ب. الق%ت1ـيل؛ ش.ب_ه ن.ز\ع الاز,ر, ج,ل}د.ها عنها بأ%خ\ذ1 القات1ل

س.ل%ب. الـم.ق}ت'ول، وإ,نا
 قال: بار,ك%ة، ول ي.ق�ل}: م'ض\ط%ج,ع.ة، كما ي'س\ل%خ' الـح.يوان� م'ض\ط%ج,عاv، ل4ن العرب إ,ذا ن.ح.ر.ت\ ج.ز'وراv، ترك�وها باركة على

حالا،
 وي'ر\د1ف�ها الرجال� من جان,ـب.ي\ها، خوفاv أ%ن ت.ض\ط%ج,ع. حي توت؛ كل© ذلك حرصاv على أ%ن ي.س\ل�خوا س.نام.ها وهي باركة،

 فيأ}ت رجلD من جان,ب�، وآخ.ر' من الانب الخر؛ وكذلك يفعلون ف الك%ت1ف%ي والف%خ1ذ%ين، ولذا كان س.ل}خ'ها باركةv خيا
عندهم من س.ل}خ1ها مضطجعة.

وال�س\ل�وبة�: ل�ع\ب.ةD لل4عراب، أ%و ف%ع\ل%ةD يفعلونا بينهم، حكاها
اللحيان، وقال: بينهم أ�س\ل�وبة.

.Òأ%ي م'م\ت.د Òوطريق¬ م'س\ل%ح1ب .eالط�ريق' الب.ي>ن' الـم'مت.د :eالـم'ن\ب.ط1ـح'. والـم'س\ل%ح1ب :eسلحب: الـم'س\ل%ح1ب@ 
والـم'س\ل%ح1بe: الـم'س\ت.ق1ـيم'، مثل� الـم'ت\ل%ئ1ب>.

وقد اس\ل%ح.ب_ اس\ل1ح\باباv؛ قال ج,ران� الع.و\د: 
ف%خ.ر_ ج,رانD م'س\ل%ح1ـب�اv، كأ%نه *  على الد_ف> ض1ب\عانD ت.ق%ط�ر. أ%م\ل%ح'

والسeل}ح'وب' من النساء3: الاج,نة، قال ذلك أ%بو عمرو.
 وقال خليفة الـح'ص.ي\ن,ـيe: الـم'س\ل%ح1بe: الـم'ط}ل%ح1بe الـم'م\ت.دe. وسعت' غي واحد{ من العرب يقول: س1ر\نا من موضع

كذا غ�د\و.ةv، فظ%ل� ي.و\م'نا م'س\ل%ح1ـب�اv أ%ي م'م\تد�اv س.ي\ر'ه، والل9ه أ%علم.
@سلقب: س.ل}ق%ب¬: اسم¬.

 @سلهب: الس_ل}ه.ب': الطويل�، عام_ةv؛ وقيل: هو الطويل� من الرجال؛ وقيل: هو الطويل� من اليل, والناس. الوهري:
،� الس_ل}ه.ب' من اليل,: الطويل� على وجه1 ال4رض، وربا جاء4 بالصاد1، والمع الس_له1ـب.ة�. والس_ل}ه.بة� من النساء3: ال%س3يمة

وليست ب,مد\ح.ة. ويقال: ف%ر.س¬ س.ل}ه.ب¬ وس.ل}ه.بةD للذ�ك%ر إ,ذا ع.ظ�م وطال%، وطال%ت\ ع1ظ%ام'ه.
وف%ر.س¬ م'س\ل%ه,بÒ: ماض�؛ ومنه قول� ال4عراب> ف ص1ف%ة1 الف%ر.س:

وإ,ذا ع.د.ا اس\ل%ه.ب_، وإ,ذا ق�ي>د. اج\ل%ع.ب_، وإ,ذا ان\ت.ص.ب. ات\ل4ب_، والل9ه أ%علم. 
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 @سنب: الس_ن\بة�: الد_ه\ر'. وع1ش\نا بذلك س.ن\بةv وس.ن\ب.تةv أ%ي ح1ق}بةv؛ التاء� ف س.ن\ب.تة{ م'ل}ح.قةD على قول سيبويه، قال: يد'ل© على
ز,يادة1 التاء3، أ%نك تقول س.ن\بةD، وهذه التاء� ت.ثب'ت' ف التصغي، تقول 

س'ن.ي\ب,ت.ةD، لقولم ف المع س.ن.اب,ت'.
ويقال: م.ض.ى س.ن\ب¬ م1ن. الد_ه\ر، أ%و س.ن\بةD أ%ي ب'ر\هةD؛ وأ%نشد شر:



ماء4 الش_باب, ع'ن\ف�وان% س.ن\ب.ت1ه
والس_ن\ب.ات' والس_ن\بة�: س'وء� ال�ل�ق,، وس'ر\عة� الغ.ض.ب,، عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
قد ش1ب\ت' ق%ب\ل% الش_ي\ب, م1ن\ ل1دات،

وذاك. ما أ%ل}ق%ى من ال4ذاة1،
من ز.و\جة{ كثية1 الس_ن\بات1

أ%راد الس_ن.بات1، فخف�ف للضرورة؛ كما قال ذو الرمة:
أ%ب.ت\ ذ1ك}ر. م.ن\ عو_د\ن% أ%ح\شاء4 ق%ل}ب,ه *  خ'فوقاv، ور.ق}صات1 الـه.وى ف الـم.فاص1ل

:� ورج'ل س.ن'وب¬ أ%ي م'ت.غ.ض>ب¬. والس>ن\باب': الر_جل الكثي الشر�. قال: والس_ن'وب': الر_جل الك%ذ�اب' الـم'غ\تاب'. والـم.س\ن.بة
.�الش>ر_ة

ابن ال4عراب: الس_ن\باء� الس\ت'.
.vوفرس¬ س.ن,ب¬، بكسر النون، أ%ي كثي ال%ر\ي، والمع س'ن'وب¬. ال4صمعي: فرس س.ن,ب¬ إ,ذا كان كثي. الع.د\و,، جوادا

.�@سنتب: أ%بو عمرو: الس_ن\ت.بة� الغ1ـيبة� الـم'ح\ك%مة
@سندب: ج.م.لD س1ن\د.أ}ب¬: شديد¬ ص'ل}ب، وشك_ فيه ابن دريد.

@سنطب: الس_ن\ط%بة�: ط�ولD م'ض\ط%ر,ب¬. التهذيب: والس>ن\طاب' م1ط}ر.قة� الـح.د_اد1، والل9ه تعال أ%علم.
@سهب: الس_ه\ب'، والـم'س\ه.ب'، والـم'س\ه,ب': الشديد' ال%ر\ي,،

الب.ط1ـيء� الع.ر.ق, من ال%ي\ل؛ قال أ%بو داود:
وقد أ%غ}د'و ب,ط1ر\ف{ ه.ي\ــ *  ــك%ل�، ذ1ي م.ي\ع.ة{، س.ه\ب,

 والس_ه\ب': الفرس' الواسع' ال%ر\ي,. وأ%س\ه.ب. الفرس': ات_س.ع. ف ال%ر\ي وس.ب.ق.. والـم'س\ه,ب' والـم'س\ه.ب': الكثي' الكلم,؛
قال الع\د1ي:

غ%ي\ر' ع.ي,ـي¼، ول م'س\ه,ب
ويروى م'س\ه.ب. قال: وقد اخت'لف ف هذه الكلمة، فقال أ%بو زيد:

 الـم'س\ه,ب' الكثي الكلم؛ وقال ابن ال4عراب: أ%س\ه.ب الرجل� أ%كثر. الكلم، فهو م'س\ه.ب، بفتح الاء3، ول يقال بكسرها،
 وهو نادر. قال ابن بري: قال أ%بو علي البغدادي: رجل م'س\ه.ب¬، بالفتح، إ,ذا أ%كثر الكلم ف الطإ,، فإ,ن كان ذلك ف

 صواب، فهو م'س\ه,ب¬، بالكسر ل غي؛ وما جاء4 فيه أ%ف}ع.ل% فهو م'ف}ع.ل: أ%س\ه.ب. فهو م'س\ه.ب¬، وأ%ل}ف%ج. فهو م'ل}ف%ج¬ إ,ذا أ%ف}ل%س،
 وأ%ح\ص.ن. فهو م'ح\ص.ن¬؛ وف حديث الرeؤ\يا: أ%ك%ل�وا وش.ر,ب'وا وأ%س\ه.ب'وا أ%ي أ%كث%روا وأ%م\ع.ن'وا. أ%س\ه.ب. فهو م'س\ه.ب¬، بفتح الاء3،

 إ,ذا أ%م\ع.ن. ف الشيء3 وأ%طال، وهو من ذلك. وف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما: قيل له: اد\ع' الل9ه. لنا، فقال: أ%ك}ر.ه أ%ن
أ%كون% من الـم'س\ه.ب,ـي، بفتح الاء3، أ%ي الك%ث1ـيي الكلم؛ وأ%صله من الس_ه\ب،
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  وهو ال4رض' الواس1عة�، وي'جمع على س'ه'ب�. وف حديث علي، رضي الل9ه عنه: وفر_ق%ها بس'ه'ب, ب,ـيد1ها. وف الديث: أ%نه
 بعث خيلv، فأ%س\ه.ب.ت\ ش.ه\راv؛ أ%ي أ%م\ع.ن.ت\ ف س.ي\ر,ها. والـم'س\ه,ب' والـم'س\ه.ب': الذي ل ت.ن\ت.ه,ـي ن.ف}س'ه عن شيء�، ط%م.عا
 وش.ر.ها. ور.جل م'س\ه.ب¬: ذاه1ب' الع.ق}ل, من ل%د\غ, ح.ي_ة{ أ%و ع.ق}ر.ب�؛ تقول منه أ�س\ه,ب.، على ما ل ي'سم_ فاعله؛ وقيل هو الذي

ي.ه\ذي من خ.ر.ف.
والت_س\ه,ـيب': ذ%هاب' العقل، والفعل� منه م'مات¬؛ قال ابن ه.ر\مة%:

أ%م\ ل ت.ذ%ك�ر' س.ل}م.ى، وه\ي. ناز,حةD، *  إ,ل� اع\ت.راك. ج.و.ى س'ق}م� وت.س\ه,ـيب,
وف حديث علي، رضي الل9ه عنه: وض'ر,ب. على ق%ل}ب,ه بال3س\هاب,؛ قيل: هو ذ%هاب' العقل.

 ورج'ل م'س\ه.ب' الس\م, إ,ذا ذ%ه.ب. ج,س\م'ه' م1ن ح'ب¼، عن يعقوب. وحكى اللحيان: رجل م'س\ه.ب' العقل، بالفتح، وم'س\ه.م
 على البدل؛ قال: وكذلك الس\م إ,ذا ذ%ه.ب. م1ن ش1د�ة1 الـح'ب>. وقال أ%بو حات: أ�س\ه,ب. الس_ل1ـيم' إ,س\هاباv، فهو م'س\ه.ب¬ إ,ذا

ذهب ع.ق}ل�ه وعاش.؛ وأ%نشد:
فبات. ش.ب\عان%، وبات م'س\ه.ب.ا

وأ%س\ه.ب\ت' الد_اب_ة% إ,س\هاباv إ,ذا أ%ه\م.ل}ت.ها ت.ر\ع.ى، فهي م'س\ه.بةD؛ قال طفيل الغنوي:
ن.زائ1ـع. م.ق}ذ�وفاv على س.ر.وات1ها، *  ب,ما ل%م\ ت'خال1س\ها الغ'زاة�، وت'س\ه.ب'

أ%ي قد أ�ع\ف1ـي.ت\، حت ح.م.ل%ت1 الش_ح\م. على س.ر.وات1ها.
قال بعضهم: ومن هذا قيل للم1ك}ثار,: م'س\ه.ب¬، كأ%نه ت'ر,ك. والكلم،

يتكلم با شاء4 كأ%نه و'س>ع. عليه أ%ن يقول ما شاء4.
وقال الليث: إ,ذا أ%ع\ط%ى الرجل� فأ%كثر.، قيل: قد أ%س\ه.ب.. وم.كانD م'س\ه,ب¬: ل ي.م\ن.ع الاء4 ول ي'م\س3ك�ه.

والـم'س\ه.ب': الـم'ت.غ.ي>ر' الل�و\ن1 م1ن ح'ب¼، أ%و ف%ز.ع�، أ%و م.ر.ض�.
والسeه\ب' م1ن ال4رض,: الـم'س\ت.وي ف س'ه'ول%ة{، والمع س'ه'وب¬.

 والس_ه\ب': الف%لة�؛ وقيل: س'ه'وب' الف%لة1 ن.واح1ـيها الت ل م.س\ل%ك. فيها. والس_ه\ب': ما ب.ع'د. من ال4رض,، واس\ت.و.ى ف
 ط�م.ـأ}ن,ـين.ة{، وهي أ%ج\واف' ال4رض,، وط�م.ـأ}ن,ـين.ت'ها الشيء4 الق%ل1ـيل% ت.ق�ود' الليلة% واليوم.، ونو ذلك، وهو ب'ط�ون� ال4رض,،

 تكون ف الص_حار,ي والـم'ت'ون1، وربا ت.س3ـيل�، وربا ل ت.س3ـيل�، ل4ن� فيها غ1ل%ظاv وس'ه'ولv، ت'ن\ب,ت' ن.باتاv كثياv، وفيها
 خ.ط%رات¬ م1ن\ ش.ج.ر� أ%ي أ%ماك1ن' فيها ش.ج.ر¬، وأ%ماك1ن' ل شجر فيها. وقيل: السeه'وب' الـم'س\ت.و,ي.ة� الب.ع1ـيد.ة�. وقال أ%بو عمرو:

السeه'وب' الواس1عة� من ال4رض,؛ قال الكميت:
أ%بار,ق'، إ,ن ي.ض\غ.م\ك�م' الل�ي\ث� ض.غ\مةv، *  ي.د.ع\ بار,قاv، م1ث}ل% الي.باب, م1ن. الس_ه\ب,

 وب,ئ}ر¬ س.ه\بةD: ب.ع1ـيد.ة� الق%ع\ر، يرج منها الريح'، وم'س\ه.بةD أ%يضاv، بفتح الاء3. والـم'س\ه.بة� من البار,: الت ي.غ\ل1ب'ك. س1ه\ب.ت'ها، حت
ل ت.ق}د1ر. على الاء3 وت'س\ه,ل. وقال شر: الـم'س\ه.بة� من الر_كايا: الت ي.ح\ف1ر'ون.ها، حت ي.ب\ل�غوا ت'راباv مائقاv، في.غ\ل1ـب'هم 
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 ت.ه.يeلv، في.د.ع'ون.ها. الكسائي: بئر م'س\ه.بةD الت ل ي'د\ر.ك' ق%ع\ر'ها وماؤ'ها. وأ%س\ه.ب. القوم': ح.ف%روا فه.ج.م'وا على الر_م\ل, أ%و الر>يح,؛

قال ال4زهري: وإ,ذا ح.ف%ر القوم'، ف%ه.ج.م'وا على الر>يح,، وأ%خ\ل%ف%ه'م



الاء�، قيل: أ%س\ه.ب'وا؛ وأ%نشد ف وص\ف1 ب,ئر كثية الاء3:
ح.و\ض¬ ط%و,يÒ، ن,ـيل% من إ,س\هاب,ها، *  ي.ع\ت.ل1ج' الذ1يe م1ن\ ح.باب,ها
قال: وهي الـم'س\ه.بة�، ح'ف1رت حت ب.ل%غ.ت\ ع.ي\ل%م الاء3. أ%ل ترى

أ%نه قال: ن,ـيل% م1ن أ%ع\م.ق, ق%ع\ر,ها. وإ,ذا ب.لغ% حاف1ر' البئر, إ,ل
الر_م\ل، قيل: أ%س\ه.ب.. وح.ف%ر القوم' حت أ%س\ه.ب'وا أ%ي ب.ل%غ'وا

الر_م\ل ول ي.خ\ر'ج, الاء�، ول ي'ص1ـيبوا خياv، هذه عن اللحيان.
والـم'س\ه,ب': الغالب الـم'ك}ث1ر' ف ع.طائ1ه.

وم.ضى س.ه\ب¬ من الليل أ%ي و.ق}ت¬.
 والس_ه\باء�: ب,ئر لبن سعد، وهي أ%يضاv ر.و\ضةD م.ع\ر'وفة  م.خ\صوصة بذا السم. قال ال4زهري: ور.و\ضةD بالص_م_ان تسمى

الس_ه\باء. والس_ه\بـى: مفازةD؛ قال جرير:
سار'وا إ,ليك. م1ن. الس_ه\بـى، ود'ون.ه'م' *  ف%ي\جان�، فالـح.ز\ن�، فالص_م_ان�، فالو.ك%ف'

والو.ك%ف': لبن ي.ر\ب'وع�.
 @سوب: النهاية لبن ال4ثي: ف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما، ذك}ر' السeوب,ـية1، وهي بضم السي، وكسر الباء

الوحدة، وبعدها ياء# تتها نقطتان: ن.ب,ـيذD معروف ي'ت_خذ من الـح1ن\طة، وكثياv ما ي.ش\ر.ب'ه أ%هل� م1صر.
 @سيب: الس_ي\ب': الع.طاء�، والع'ر\ف'، والناف1لة�. وف حديث الستسقاء3: واج\ع.ل}ه س.ي\باv ناف1عاv أ%ي ع.طاءé، ويوز أ%ن يريد م.ط%را

سائباv أ%ي جاريا.
 والسeـي'وب': الر>كاز، ل4نا من س.ي\ب, الل9ه1 وعطائه؛ وقال ثعلب: هي الـم.عاد1ن�. وف كتابه لوائل, بن ح'ج\ر�: وف

السeـي'وب, ال�م'س'؛
قال أ%بو عبيد: السeـي'وب': الر>كاز'؛ قال: ول أ�راه أ�خ1ذ% إ,ل من

الس_يب,، وهو العطاء�؛ وأ%نشد:
فما أ%نا، من\ ر.ي\ب, الـم.ن'ون1، ب'ب_إ�، *  وما أ%نا، م1ن\ س.ي\ب, ال3له1، بآي,س,
وقال أ%بو سعيد: السeـي'وب' ع'روق من الذهب والفضة، ت.س3ـيب' ف

)1الـم.ع\د1ن أ%ي ت.تكون فيه(
  قوله «أي تتكون إل» عبارة التهذيب أي تري فيه إل.) وت.ظ}ه.ر، سيت س'يوباv لن\س3ـياب,ها ف ال4رض. قال1(

الزمشري:
السeـي'وب' جع س.ي\ب�، يريد به الال% الدفون ف الاهلية، أ%و

الـم.ع\د1ن ل4نه، من فضل, الل9ه وع.طائه، لن أ%صاب.ه.
وس.ي\ب' الفر.س: ش.ع.ر' ذ%ن.ب,ه. والس_ي\ب': م'رديe الس_فينة.

والس_ي\ب' مصدر ساب الاء� ي.س3ـيب' س.ي\باv: ج.رى.
والس>يب': م.ج\ر.ى الاء3، وج.م\ع'ه س'ـي'وب¬.



وساب. ي.س3ـيب': مشى م'سر,عاv. وساب.ت1 الـح.ي_ة� ت.س3ـيب' إ,ذا م.ض.ت\
م'س\ر,عةv؛ أ%نشد ثعلب:

أ%ت.ذ}ه.ب' س.ل}م.ى ف اللYـمام,، فل ت'ر.ى، *  وبالل�ي\ل, أ%ي\م¬ ح.ي\ث� شاء4 ي.س3ـيب'؟
وكذلك ان\ساب.ت\ ت.ن\ساب'. وساب. ال4ف}ع.ى وان\ساب. إ,ذا خر.ج من

م.ك}م.ن,ه. وف الديث:
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  أ%ن ر.جلv ش.ر,ب. من س1قاء�؛ فان\ساب.ت\ ف ب.طن,ه ح.ي_ةD، ف%ن'ه,ـي. عن الشeر\ب, من ف%م, الس>قاء3، أ%ي دخ.ل%ت\ وج.ر.ت\ مع ج.ر.يان
الاء. يقال: ساب. الاء� وان\ساب. إ,ذا جر.ى. وان\ساب. فلن نوك�م: رج.ع..

 وس.ي_ب. الشيء4: ترك%ه. وس.ي_ب. الد_اب_ة%، أ%و الناقة%، أ%و الشيء4: ترك%ه ي.س3ـيب' حيث شاء4. وكل© داب_ة{ ترك}ت.ها وس.و\م.ها، فهي
 سائبة. والسائبة�: الع.ب\د' ي'ع\ت.ق' على أ%ن ل و.لء4 له. والسائبة�: البعي' ي'د\ر,ك' ن,تاج. ن,تاج,ه، في'س.ي_ب'، ول ي'ر\ك%ب، ول ي'ح\م.ل

 عليه. والسائبة الت ف القرآن العزيز، ف قوله تعال: ما ج.ع.ل% الل9ه' من\ ب.ح1ـية{ ول سائبة{؛ كان الرجل� ف الاهلية إ,ذا ق%د1م
من س.ف%ر� ب.عيد{، أ%و ب.ر,ئ. من ع1ل�ة{، أ%و ن.ج_ت\ه داب_ةD من م.ش.ق�ة{ أ%و ح.ر\ب� قال: ناق%ت سائبةD أ%ي

،vـ�ل� عن ماء�، ول ت'م\ن.ع' من ك%ل�، ول ت'رك%ب؛ وقيل: بل كان ي.ن\ز,ع' من ظ%ه\ر,ها فقارة  ت'س.ي_ب' فل ي'ن\ت.ف%ع' بظهرها، ول ت'ح.
أ%و ع.ظ}ماv، فت'ع\ر.ف' بذلك؛ فأ�غ1ـي. على ر.جل من العرب، فلم ي.ج,د\ داب_ة

يركب'ها، فر.ك1ب سائبةv، فقيل: أ%ت.ر\ك%ب' ح.راماv؟ فقال: ي.رك%ب'
 الـح.رام. م.ن\ ل ح.لل% له، فذه.ب.ت\ م.ث%لv. وف الصحاح: السائبة� الناقة� الت كانت ت'س.ي_ب'، ف الاه1ل1ـي_ة1، ل1ن.ذ}ر� ونوه؛ وقد
 قيل: هي أ�مe الب.ح1ـي.ة1؛ كانت1 الناقة� إ,ذا ول%د.ت\ ع.ش\ر.ة% أ%ب\ط�ن، ك�ل©هن_ إ,ناثD، س'ي>ب.ت\ فلم ت'ر\ك%ب\، ول ي.ش\ر.ب\ ل%ب.ن.ها إ,ل ول%د'ها

 أ%و الض_ي\ف' حت ت.م'وت.، فإ,ذا ماتت\ أ%ك%ل%ه.ا الرجال� والنساء� ج.ميعاv، وب'ح1ر.ت\ أ�ذن ب,ن\ت1ها ال4خية1، فتسمى الب.ح1ـية%، وهي
،Dوقال: هو سائبة vإ,ذا أ%ع\ت.ق. ع.ب\دا �ـYها ف أ%نا سائبةD، والمع س'ي_ب¬، مثل� نائم� ون'و_م�، ونائحة{ ون'و_ح. وكان الر_جل  ب.ن\زلة1 أ�م

 فقد ع.ت.ق.، ول يكون و.لؤ'ه ل1ـم'ع\ت1ق1ه، وي.ض.ع' مال%ه حيث شاء4، وهو الذي ورد. الن_ه\ي' عنه. قال ابن ال4ثي: قد تكرر ف
الديث ذكر الس_ائبة1 والس_وائ1ب,؛ قال: كان الر_ج'ل� إ,ذا نذ%ر. لق�د'وم� م1ن س.ف%ر�، أ%و

ب'ر\ء� من م.ر.ض�، أ%و غي ذلك قال: ناق%ت سائبةD، فل ت'م\ن.ع' م1ن
vى، ول ت'ح\ل%ب'، ول ت'ر\ك%ب؛ وكان إ,ذا أ%ع\ت.ق. ع.ب\داÝماء�، ول م.ر\ع
فقال: هو سائ1ـبةD، فل ع.ق}ل بينهما، ول م1ـياث%؛ وأ%صل�ه من

 ت.س\ي,ـيب, الد_واب>، وهو إ,رسال�ها ت.ذ}ه.ب' وتيء�، حيث شاء4ت\. وف الديث: رأ%يت' ع.م\رو بن ل�ـح.ي¼ ي.ج'رe ق�ص\ب.ه ف
الن_ار,؛ وكان أ%و_ل

من س.ي_ب. الس_وائ1ب، وهي الت ن.هى الل9ه' عنها بقوله: ما ج.ع.ل%
الل9ه' م1ن\ ب.ح1ـي.ة{ ول سائبة{؛ فالس_ائبة: أ�مe الب.ح1ـي.ة1، وهو

 م.ذ}كور ف موضعه. وقيل: كان أ%بو العال1ـية1 سائبةv، فلما ه.ل%ك.، أ�ت1ـي. م.وله بياث1ه، فقال: هو سائبةD، وأ%ب أ%ن} يأ}خ'ذ%ه.
وقال الشافعي�: إ,ذا أ%ع\ت.ق. ع.ب\د.ه سائبةv، فمات العبد' وخ.ل�ف. مالv، ول ي.د.ع\



وارثاv غي موله الذي أ%ع\ت.ق%ه، فمياث�ه لـم'ع\ت1ق1ه، ل4ن النبـي�،
صلى الل9ه عليه وسلم، ج.ع.ل% الو.لء4 ل�ـح\مةv ك%ل�ـح\مة1 الن_س.ب، فكما

 أ%ن� ل�ـح\مة% الن_سب, ل ت.ن\ق%ط1ـع'، كذلك الو.لء�؛ وقد قال، صلى الل9ه عليه وسلم: الو.لء� لن أ%ع\ت.ق.. وروي عن ع'م.ر.، ر.ضي
 الل9ه عنه، أ%نه قال: الس_ائ1ـبة� والص_دقة� ليوم1ه,ما. قال أ%بو عبيدة، ف قوله لي.و\مهما، أ%ي ي.و\م, القيامة1، والي.و\م, الذي كان أ%ع\ت.ق

سائبت.ه، وتصد�ق بصدقت1ه فيه. يقول: فل ي.رج,ـع' إ,ل النت1فاع بشيء� منها ب.ع\د. ذلك ف الدنيا، وذلك كالر_جل 
>479<ص:

 ي'ع\ت1ق' ع.ب\د.ه سائبةv، في.م'وت' الع.ب\د' وي.ت\ر'ك مالv، ول وارث% له، فل
 ينبغي ل1ـم'عتقه أ%ن ي.ر\ز.أ% من م1ـياث1ه شيئاv، إ,ل أ%ن ي.ج\ع.ل%ه' ف م1ث}له. وقال ابن ال4ثي: قوله الص_د.قة� والس_ائبة� ليوم1هما، أ%ي

 ي'راد' بما ثواب' يوم, القيامة1؛ أ%ي م.ن أ%ع\ت.ق. سائ1ـب.ت.ه، وت.ص.د_ق. ب,ص.دقة{، فل ي.ر\ج,ـع' إ,ل الن\ت1فاع, بشيء� منها بعد. ذلك ف
 الدنيا، وإ,ن و.ر,ث%هما عنه أ%حد¬، ف%ل}ي.ص\ر,ف}ه'ما ف م1ث}ل1هما، قال: وهذا على و.ج\ه1 الف%ض\ل,، وط%ل%ب, ال4ج\ر,، ل على أ%نه حرام¬، وإ,نا
 كانوا ي.ك}ر.ه'ون أ%ن ي.ر\ج,ع'وا ف شيء�، ج.ع.ل�وه لل9ه وط%ل%ب'وا به ال4جر. وف حديث عبد1الل9ه: الس_ائبة� ي.ضع' مال%ه حيث� شاء4؛ أ%ي
 الع.ب\د' الذي ي'ع\ت.ق' سائ1ـبةv، ول يكون ولؤ'ه ل1ـم'ع\ت1ق1ه، ول وار,ث% له، في.ض.ع' مال%ه حيث� شاء4، وهو الذي ور.د. الن_ه\ي' عنه.
 وف الديث: ع'ر,ض.ت\ ع.لي_ النار' فرأ%يت' صاح1ب. الس_ائ1ـب.ت.ي\ن, ي'د\ف%ع' ب,ع.صاv، الس_ائ1ـبتان1: ب.د.ن.تان1 أ%ه\داها النبـيe، صلى الل9ه
 عليه وسلم، إ,ل الب.ي\ت، فأ%خذها ر.جلD م1ن الشركي فذ%ه.ب. بما؛ س_اه'ما سائ1ـب.ت.ي\ن, ل4نه س.ي_ب.ه'ما لل9ه تعال. وف حديث

 عبدالرحن بن ع.و\ف: أ%ن� اليلة% بالـم.ن\ط1ق, أ%ب\ل%غ� من السeـي'وب, ف الك%ل1م,؛ السeـي'وب': ما س'ي>ب. وخ'لYـي فساب.، أ%ي
ذ%ه.ب.

 وساب. ف الكلم: خاض. فيه ب.ذ}ر�؛ أ%ي الت_ل%ط©ف' والت_ق%ل©ل� منه أ%بل%غ� من ال3كثار,. ويقال: ساب. الر_ج'ل ف م.ن\ط1ق1ه إ,ذا ذ%ه.ب
 فيه كل� مذهب. والس_ـي.اب'، مثل الس_حاب,: الب.ل%ح'. قال أ%بو حنيفة: هو الب'س\ر ال4خضر'، واحدته س.يابةD، وبا سي الر_جل؛

قال أ�ح.ي\حة: 
أ%ق}س.م\ت' ل أ�ع\ط1ـيك.، ف *  ك%ع\ب وم.ق}ت.ل1ه، س.ياب.ه\

فإ,ذا ش.د_د\ته ض.م.م\ت.ه، فقلت: س'ـي_اب¬ وس'ـي�ابةD؛ قال أ%بو زبيد:
ـ�ام. ت.ج\ل�و لنا عن بار,د{ ر.ت1ل�، *  ت.خال� ن.ك}ه.ت.ها، بالل�ي\ل,، س'ي_اب.ا أ%ي

أ%راد ن.ك}هة% س'ي_اب� وس'ي_ابة{ أ%يضاv. ال4صمعي: إ,ذا تعقد الطلع
 حت يصي بلحاv، فهو الس_ياب'، م'خ.ف�ف، واحدته س.يابةD؛ وقال شر: هو الس_د.ى والس_داء�، مدود بلغة أ%هل الدينة؛ وهي

السي_ابة�، بلغة1 وادي الق�ر.ى؛ وأ%نشد لل%بيد:
س.يابةD ما با ع.ي\ب¬، ول أ%ث%ر'

.Dقال: وسعت البحرانيي تقول: س'ي_اب¬ وس'ي_ابة
وف حديث أ�س.ي\د بن ح'ض.ي\ر�: لو س.ـأ%ل}ت.نا س.يابةv ما أ%ع\ط%ي\ناك%ها، هي بفتح السي والتخفيف: الب.لح.ة�، وجعها س.ياب¬.

والس>يب': التeف�اح'، فار,سي�؛ قال أ%بو العلء3: وبه س'م>ي. سيبويه: س1ـيب ت'ف�اح¬، و.و.ي\ه رائحت'ه، فكأ%نه رائحة ت'ف�اح�.
وسائب¬: اسم¬ من ساب. ي.س3ـيب' إ,ذا م.شى م'س\ر,عاv، أ%و من ساب. الاء� إ,ذا ج.رى. والـم'س.ي_ب': من ش'ع.رائ1هم.



والسeوبان�: اسم واد{، والل9ه تعال أ%علم.
@سأت: س.أ%ت.ه ي.س\أ%ت'ه سأ}تاv: خ.ن.قه بشد_ة، وقيل: إ,ذا خ.ن.قه حت

يقتله.
الفراء: الس_أ%تان1 جانبا ال�ل}قوم، حيث يقع فيهما اصبعا الانق،

والواحد سأ%ت¬، بالفتح والمز.
@سبت: الس>ب\ت'، بالكسر: كل© جلد{ مدبوغ، وقيل: هو ال%د\ب'وغ

بالق%ر.ظ1 خاص_ةv؛ وخ.ص_ بعض'هم به ج'لود. الب.3قر، مدبوغة كانت أ%م غي.
مدبوغة. ون,عالD س1ب\ت1ي_ة: ل شعر عليها. الوهري: الس>ب\ت'، بالكسر، جلود

البقر الدبوغة� بالق%ر.ظ، ت'ح\ذ%ى منه الن>عال� الس>ب\ت1ي_ة. وخر.ج
الجاج' ي.ت.و.ذ�ف' ف س1ب\ت1ي_ت.ي\ن, له. وف الديث: أ%ن النب، صلى

ال عليه وسنلم، رأ%ى رجلv يشي بي القبور ف ن.ع\ل%ي\ه، فقال: يا صاحب
الس>ب\ت.ي\ن,، اخ\ل%ع\ س1ب\ت.ي\ك.. قال ال4صمعي: الس>ب\ت' ال1ل}د'

الدبوغ�، قال: فإ,ن كان عليه شعر، أ%و صوف، أ%و و.ب.ر¬، فهو م'ص\ح.ب¬.
وقال أ%بو عمرو: النعال الس>ب\ت1ي_ة هي الدبوغة بالق%ر.ط. قال ال4زهري:

وحديث النب، صلى ال عليه وسلم، ي.د'ل9 على أ%ن الس>ب\ت. ما ل شعر
عليه. وف الديث: أ%ن ع'ب.ي\د. بن ج'ر.ي\ج قال لبن عمر: رأ%ي\ت'ك.
ت.ل}ب.س' الن>ع.ال% الس>ب\ت1ي_ة%، فقال: رأ%يت' النب، صلى ال عليه وسلم،
ي.ل}ب.س' الن>عال الت ليس عليها شعر، ويتوضأ� فيها، فأ%نا أ�ح1بe أ%ن

أ%ل}ب.س.ها؛ قال: إ,نا اعترض عليه، ل4نا نعال أ%هل النع\مة
والس_ع.ة1. قال ال4زهري: كأ%نا س'م>ي.ت\ س1ب\ت1ي_ةv، ل34ن� شعرها قد س'ب,ت.
عنها أ%ي ح'ل1ق. وأ�ز,يل% بع1لج من الدباغ، معلوم عند د.ب_اغ1يها. ابن

ال4عراب: سيت النعال الدبوغة س1ب\ت1ي_ة، ل34نا ان\س.ب.ت.ت
بالدباغ أ%ي لن.ت\. وف تسمية النعل ال�ت_خ.ذ%ة من الس>ب\ت س1ب\تاv اتساع¬،

مثل قولم: فلن ي.ل}ب.س' الصوف. والق�ط}ن. وال3ب\ر.ي\س.م. أ%ي الثياب
ال�ت_خ.ذ%ة منها. ويروى: الس>ب\ت1ي_ت.ي\ن,، على الن_سب، وإ,نا

أ%مره بال%ل}ع اح\تراماv للمقابر، ل34نه يشي بينها؛ وقيل: كان با ق%ذ%ر،
أ%و لخ\تياله ف م.ش\ي,ه.

والس_ب\ت' والسeبات': الد_ه\ر'.
واب\نا س'بات{: الليل والنهار؛ قال ابن أ%حر:

فك�ن_ا وهم كاب\ن.ي\ س'بات{ ت.ف%ر_قا



س1وÝى، ث كانا م'ن\ج,داv وت1هام1ي.ا
قال ابن بري: ذكر أ%بو جعفر ممد بن حبيب أ%ن اب\ن.ي\ س'بات{ رجلن1،

رأ%ى أ%حد'ها صاحب.ه ف النام، ث ان\ت.ب.ه، وأ%حد'ها بن.ج\د{ والخر
ب,تهامة. وقال غيه: ابنا س'بات أ%خوان1، مضى أ%حد'ها إ,ل م.ش\ر,ق,

الشمس, ل1ي.ن\ظ�ر. من أ%ين ت.ط}ل�ع'، والخر إ,ل م.غ\ر,ب, الشمس, لينظر أ%ين
ت.غ\ر'ب'. والس_ب\ت': ب'ر\هةD من الدهر؛ قال لبيد:

وغ%ن,يت' س.ب\تاv قبل% م.ج\ر.ى داح1س�،
لو كان، للن_ف}س, الل�ج'وج,، خ'لود'

.vأ%ي ب'ر\هة vوس.ن\ب.ت.ة ،vوس.ن\ب.تا ،vوس.ب\ت.ة ،vوأ%ق%م\ت' س.ب\تا
.�والس_ب\ت': الراحة

وس.ب.ت. ي.س\ب'ت' س.ب\تاv: اس\ت.راح. وس.ك%ن.. والسeبات': نوم خ.ف1ي�،
كالغ.ش\ي.ة1. وقال ثعلب: السeبات' ابتداء� النوم ف الرأ}س حت يبلغ

إ,ل القلب. ورجل م.س\ب'وت¬، من السeبات1، وقد س'ب,ت.، على ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

وت.ر.ك%ت\ راع1ي.ها م.س\بوتا،
قد ه.م_، لا نام، أ%ن} يوتا

التهذيب: والس_ب\ت' السeبات'؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ي'ص\ب,ح' م.خ\م'وراv، وي'م\س3ي س.ب\تا

أ%ي م.س\ب'وتاv. وال�س\ب,ت': الذي ل ي.ت.ح.ر_ك'، وقد أ%س\ب.ت..
ويقال: س'ب,ت. الريض'، فهو م.س\ب'وت.

وأ%س\ب.ت. ال%ي_ة� إ,س\باتاv إ,ذا أ%ط}ر.ق. ل ي.ت.ح.ر_ك'، وقال:
أ%ص.مe أ%ع\م.ى، ل ي'ج,يب الرeق%ى،

من ط�ول, إ,ط}ر.اق� وإ,س\بات1
وال%س\ب'وت': ال%ي>ت' وال%غ\ش1يe عليه، وكذلك العليل إ,ذا كان

م'ل}قىÝ كالنائم ي'غ.م>ض' عينيه ف أ%كثر أ%حواله، م.س\ب'وت¬. وف حديث عمرو
بن مسعود، قال لعاوية: ما ت.س\أ%ل� عن شيخ نوم'ه س'بات¬، وليل�ه

ه'بات¬؟ السeبات': نوم الريض, والشيخ, ال�س3ن>، وهو الن_ومة� ال%فيفة،
وأ%ص\ل�ه من الس_ب\ت1، الراحة1 والسeكون1، أ%و من الق%ط}ع وت.ر\ك1

ال4ع\مال.
والسeبات': الن_وم'، وأ%ص\ل�ه الراحة�، تقول منه: س.ب.ت. ي.س\ب'ت'،



vهذه بالضم وحدها. ابن ال4عراب ف قوله عز وجل: وج.ع.ل}نا نوم.كم س'باتا
أ%ي ق1ط%عاv؛ والس_ب\ت': الق%ط}ع، فكأ%نه إ,ذا نام، فقد انقطع عن الناس.

وقال الزجاج: السeبات' أ%ن ينقطع عن الركة، والروح' ف بدنه، أ%ي
جعلنا نومكم راحة لكم. والس_ب\ت': من أ%يام ال�سبوع، وإ,نا سي السابع' من

أ%يام ال�سبوع س.ب\تاv، ل4ن ال تعال ابتدأ% اللق فيه، وقطع فيه
بعض. خ.ل}ق ال4رض؛ ويقال: أ%مر فيه بنو إ,سرائيل بقطع ال4عمال وتركها؛

وف الكم: وإ,نا سي س.ب\تاv، ل34ن ابتداء اللق كان من يوم ال4حد
إ,ل يوم المعة، ول يكن ف الس_ب\ت1 شيء من اللق، قالوا: فأ%صبحت\ يوم.

الس_ب\ت1 م'ن\س.ب,ت.ةv أ%ي قد ت.م_ت\، وان\ق%ط%ع العمل� فيها؛ وقيل:
سي بذلك ل34ن اليهود كانوا ي.ن\ق%ط1عون فيه عن العمل والتصرف، والمع

أ%سب'ت¬ وس'ب'وت¬.
وقد س.ب.ت'وا ي.س\ب,ت'ون وي.س\ب'تون، وأ%س\ب.ت'وا: دخ.ل�وا ف

الس_ب\ت1. وال3س\بات': الدخول� ف الس_ب\ت1. والس_ب\ت': قيام' اليهود بأ%مر
س'ن_ت1ها. قال تعال: ويوم ل ي.س\ب,ت'ون ل تأ}تيهم. وقوله تعال:

وجع.ل}نا الليل% لباساv، والن_و\م. س'باتاv؛ قال: ق%ط}عاv ل4ع\مالكم. قال:
وأ%خطأ% من قال: س'م>ي. الس.ب\ت.، ل4ن ال أ%مر بن إ,سرائيل فيه

بالستراحة؛ وخ.ل%ق هو، عز وجل، السموات وال4رض. ف ستة أ%يام، آخرها يوم
Dالمعة، ث استراح وانقطع العمل، فسمي السابع' يوم السبت. قال: وهذا خطأ

ل4نه ل ي'علم ف كلم العرب س.ب.ت.، بعن اس\ت.راح، وإ,نا معن س.ب.ت.:
ق%ط%ع.، ول يوصف ال، تعال وت.ق%د_س، بالستراحة، ل4نه ل ي.ت\ع.ب'،

والراحة ل تكون إ,ل بعد ت.ع.ب� وش.غ.ل�، وكلها زائل عن ال تعال،
قال: واتفق أ%هل العلم على أ%ن ال تعال ابتدأ% اللق يوم الس_ب\ت،

ول ي.خ\ل�ق\ يوم. المعة ساء ول أ%رضاv. قال ال4زهري: والدليل على صحة
ما قال، ما روي عن عبد ال بن عمر، قال: خلق ال التeربةv يوم.

الس_ب\ت، وخلق الجارة يوم ال4حد، وخلق السحاب يوم الثني، وخ.ل%ق الك�روم.
يوم الثلثاء، وخلق اللئكة يوم ال4ربعاء، وخلق الدواب يوم الميس،

وخلق آدم يوم المعة فيما بي العصر وغروب الشمس. وف الديث: فما رأ%ينا
الشمس. س.ب\تاv؛ قيل: أ%راد أ�سبوعاv من الس_ب\ت إ,ل الس_ب\ت، فأ%طلق

عليه اسم اليوم، كما يقال: عشرون خريفاv، ويراد' عشرون سنة؛ وقيل: أ%راد
بالس_ب\ت1 م'د_ةv من ال4زمان، قليلة كانت أ%و كثية.



وحكى ثعلب عن ابن ال4عراب: ل ت.ك' س.ب\ت1يìا أ%ي من يصوم الس_ب\ت.
وحده.

وس.ب.ت. ع1لو.ت.ه: ض.ر.ب. ع'ن'ق%ه.
والس_ب\ت': السي السريع؛ وأ%نشد لميد بن ثور:

وم.ط}و,ي_ة1 ال4ق}ر.اب,، أ%ما ن.هار'ها
�فس.ب\ت¬، وأ%ما ليل�ها فز.م1يل

وس.ب.ت.ت الناقة� ت.س\ب,ت' س.ب\تاv، وهي س.ب'وت¬. والس_ب\ت: س.ي\ر فوق
الع.ن.ق,؛ وقيل: هو ض.ر\ب¬ من الس_ي\ر، وف نسخة: سي ال3بل؛ قال

رؤ\بة:ي.م\ش1ي با ذو ال1ر_ة1 الس_ب'وت'،
وه\و. من ال4ي\ن, ح.ف{ ن.ح1يت'

والس_ب\ت' أ%يضاv: الس_ب\ق' ف الع.د\و,. وفرس س.ب\ت¬ إ,ذا كان
جواداv، كثي الع.د\و.

والس_ب\ت: ال%ل}ق'، وف الصحاح: حلق الرأ}س. وس.ب.ت. رأ}س.ه' وشعر.ه
يس\ب'ت'ه س.ب\تاv، وس.ل%ت.ه، وس.ب.د.ه: ح.ل%ق%ه؛ قال: وس.ب.د.ه إ,ذا

أ%ع\ف%اه، وهو من ال4ضداد1. وس.ب.ت. الشيء4 س.ب\تاv وس.ب_ت.ه: ق%ط%ع.ه،
وخ.ص_ به اللحيان ال4عناق.. وس.ب.ت.ت الل©ق}مة� ح.ل}قي وس.ب.ت_ت\ه:

ق%ط%ع.ت\ه،والتخفيف أ%كثر.
والس_ب\تاء من ال4رض: كالص_ح\راء، وقيل: أ%رض س.ب\تاء، ل شجر فيها.

أ%بو زيد: الس_ب\تاء الصحراء، والمع س.بات وسباتى. وأ%رض¬ س.ب\تاء:
م'ست.و,ية. وان\س.ب.ت.ت1 الرeط%بة: ج.ر.ى فيها كلها ال3ر\طاب'.

وان\س.ب.ت. الرeط%ب': ع.م_ه كل�ه ال3ر\طاب'. ور'ط%ب¬ م'نسب,ت¬ ع.م_ه
ال3ر\طاب'. وان\س.ب.ت.ت1 الرeط%ب.ة� أ%ي لن.ت\. ور'ط%بةD م'ن\س.ب,ت.ةD أ%ي

ل%ي>نة؛ وقال عنترة:
ب.ط%لD كأ%ن� ث1باب.ه ف س.ر\ح.ة{،

ي'ح\ذ%ى ن,عال% الس>ب\ت1، ليس بت.وأ%م,
مدحه بأ%ربع خصال كرام: إ,حداها أ%نه جعله بطلv أ%ي شجاعاv، الثانية

أ%نه جعله طويلv، شبهه بالس_ر\حة، الثالثة أ%نه جعله شريفاv، لل�ب\سه
ن,عال% الس>ب\ت1، الرابعة أ%نه جعله تام_ ال%ل}ق نامياv، ل34ن

الت_و\أ%م يكون أ%ن\ق%ص. خ.ل}قاv وقو_ة وع.ق}لv وخ'ل�قاv. والس_ب\ت': إ,رسال
الشعر عن الع.ق}ص,. والسeب\ت' والس_ب\ت': ن.بات ش1ب\ه ال1ط}م1ي>،



ال4خية عن كراع؛ أ%نشد ق�ط}ر'ب¬:
وأ%ر\ض� ي.حار' با ال�د\ل1ج'ون}،

ت.ر.ى السeب\ت. فيها كر'كن, الك%ث1يب\
وقال أ%بو حنيفة: الس>ب,ت' نبت، معر_ب من ش1ب,ت¼؛ قال: وزعم بعض

الرواة أ%نه الس_نeوت'.
والس_ب.ن\ت.ى والس_ب.ن\د.ى: ال%ر,يء ال�ق}د1م م1ن كل شيء، والياء

لل3لاق ل للتأ}نيث، أ%ل ترى أ%ن الاء تلحقه والتنوين، ويقال:
:vس.ب.ن\تاة وس.ب.ن\داة؟ قال ابن أ%حر يصف رجل

كأ%ن� الليل% ل ي.غ\س'و عليه،
إ,ذا ز.ج.ر. الس_ب.ن\ت.اة% ال4م'ون.ا

يعن الناقة. والس_ب.ن\ت.ى: الن_م1ر'، وي'ش\ب,ه' أ%ن يكون% سي به
ل�ر\أ%ت1ه؛ وقيل: الس_ب.ن\ت.ى ال4س.د'، وال�نثى بالاء؛ قال الشماخ يرثي

عمر بن الطاب رضي ال عنه:
ج.ز.ى ال� خياv من إ,مام�، وبارك%ت\

ي.د' ال ف ذاك. ال4د1ي, ال�م.ز_ق,
وما كنت' أ%خ\ش.ى أ%ن تكون% وف%ات'ه

بك%ف�ي\ س.ب.ن\ت.ى، أ%ز\ر.ق, الع.ي\ن,، م'ط}ر,ق,
قال ابن بري: البيت ل�ز.ر>د{ 

(* قوله «البيت لزرد» تبع ف ذلك أ%با
رياش. قال الصاغان وليس له أ%يضاv. وقال أ%بو ممد ال4عراب انه لزء

أ%خي الشماخ وهو الصحيح. وقيل ان الن قد ناحت عليه بذه اليات.)، أ%خي
الش_ماخ. يقول: ما كنت' أ%خ\ش.ى أ%ن يقتله أ%بو لؤلؤة، وأ%ن ي.ج\ت.ر,ئ.
على قتله. وال4ز\ر.ق': الع.د'وe، وهو أ%يضاv الذي يكون أ%ز\ر.ق. العي،

وذلك يكون ف الع.ج.م. وال�ط}ر,ق': ال�س\ت.ر\خي العي.
وقيل: الس_ب.ن\ت.اة الل�ب'ؤ.ة� ال%ريئة؛ وقيل: الناقة ال%ريئة

الصدر، وليس هذا ال4خي بقوي، وجعها س.بانت'، ومن العرب من يمعها س.بات.ى؛
ويقال للمرأ%ة الس_ل1يطة: س.ب.ن\ت.اة؛ ويقال: هي س.ب.ن\ت.اةD ف ج,ل}د1

ح.ب.ن\داة.
@سبخت: س'بeخ\ت¬: لقب أ%ب عبيدة؛ أ%نشد ثعلب:

ف%خ'ذ} م1ن س.ل}ح ك%ي\سان{،



وم1ن\ أ%ظ}ف%ار, س'بeخ\ت1
@سبت: السeب\ر'وت': الشيء القليل. مالD س'ب\ر'وت¬: قليل. والسeب\ر'ت'،

والسeب\ر'وت'، والس>ب\ر,يت'، والس>ب\رات': التاج ال�ق1ل©؛ وقيل:
.vوال�نثى س1ب\ر,يتة أ%يضا ،�الذي ل شيء له. وهو الس>ب\ر,يتة

والسeب\ر'وت' أ%يضاv: ال�ف}ل1س'؛ وقال أ%بو زيد: رجل س'ب\ر'وت¬ وس1ب\ر,يت¬،
وامرأ%ةD س'ب\ر'وت.ةD وس1ب\ريتةD إ,ذا كانا فقيين، م1ن رجال ونساء

س.بار,يت.، وهم الساكي والتاجون. ال4صمعي: السeب\ر'وت' الفقي.
والسeب\ر'وت: الشيء التافه الق%ليل�. والسeب\روت: الغلم ال4م\رد. والسeب\ر'وت':

ال4رض الص_ف}ص.ف؛ وف الصحاح: ال4رض' الق%ف}ر. والسeب\ر'وت': القاع
ل ن.بات فيه؛ وأ%ر\ض¬ س1ب\رات¬، وس1ب\ريت¬، وس'ب\ر'وت¬: ل نبات با؛

وقيل: ل شيء فيها، والمع س.باريت' وس.بار�؛ ال4خية نادرة عن اللحيان.
وحكى اللحيان عن ال4صمعي: أ%رض بن فلن س'ب'وت¬ وس1ب\ريت¬، ل شيء

فيها. وحكى: أ%رض¬ س.باريت'، كأ%نه ج.ع.ل% كل� ج'زء منها س'ب\ر'وتاv، أ%و
س1ب\ر,يتاv. أ%بو عبيد: الس_باريت' الف%ل%وات' الت ل شيء با؛

ال4صمعي: الس_باريت' ال4رض الت ل ي.ن\ب'ت' فيها شيء، ومنها سي الرجل
ال�ع\د1م س'ب\ر'وتاv؛ قال الشاعر:
يا اب\ن.ة% ش.ي\خ� ما ل%ه س'ب\ر'وت'

.�والسeب\ر'وت: الطويل
@ستت: التهذيب، الليث: الس>تe والس>ت_ة ف التأ}سيس على غي لفظيهما،

وها ف ال4صل س1د\س¬ وس1د\س.ةD، ولكنهم أ%رادوا إ,دغام الدال ف
السي، فالتقيا عند م.خ\ر.ج التاء، فغ.ل%ب.ت\ عليها كما غ%ل%ب.ت1 الاء� على

الغي ف لغة س.ع\د، فيقولون: كنت' مهم، ف معن م.ع.ه'م. وبيان ذلك:
أ%نك تصغر ستة س'د.ي\سةv، وجيع تصغيها على ذلك، وكذلك ال4سداس. ابن

السكيت: يقال جاء4 فلن خامساv وخامياv، وسادساv وسادياv وسات�اv؛
،Dف1سال Dوأ%نشد:إ,ذا ما ع'د_ أ%ربعة
فز.و\ج'ك1 خام1س¬، وأ%بوك1 سادي

قال: فمن قال سادساv، بناه على الس>د\س,، وم.ن قال سات�اv بناه على لفظ
س1ت_ة وس1ت¼، وال4ص\ل� س1د\س.ة، فأ%دغموا الدال ف السي، فصارت تاء

مشددة؛ ومن قال سادياv وخام1ياv، أ%بدل من السي ياء؛ وقد يبدلون بعض
الروف ياء، كقولم ف إ,ما إ,يا، وف ت.س.ن_ن ت.س.ن_ى، وف ت.ق%ض_ض.



ت.ق%ض_ى، وف ت.ل%ع_ع. ت.ل%ع_ى، وف ت.س.ر_ر. ت.س.ر_ى.
الكسائي: كان القوم' ثلثةv فر.ب.ع\ت'هم أ%ي ص1ر\ت' رابع.هم، وكانوا

أ%ربعة ف%خ.م.س\ت'هم، وكذلك إ,ل العشرة، وكذلك إ,ذا أ%خذت. الث©ل�ث% من
أ%موالم، أ%و السeد'س.، قلت.: ث%ل%ث}تهم، وف الرeب'ع: ر.ب.ع\ت'هم، إ,ل

الع'ش\ر؛ فإ,ذا جئت إ,ل ي.ف}عل، قلت ف العدد: ي.خ\م1س' وي.ث}ل1ث� إ,ل
الع.ش\ر إ,ل9 ثلثة أ%حرف، فإ,نا بالفتح ف الد�ين جيعاv، ي.ر\ب.ع'

وي.س\ب.ع' وي.ت\س.ع'؛ وتقول ف ال4موال: ي.ث}ل�ث وي.خ\م'س وي.س\د'س'،
بالضم، إ,ذا أ%خذت ث�ل�ث% أ%موالم، أ%و خ'م\س.ها، أ%و س'د\س.ها؛ وكذلك

ع.ش.ر.ه'م\ ي.ع\ش'رهم إ,ذا أ%خ.ذ منهم الع'ش\ر.، وع.ش.ر.هم ي.ع\ش1ر'ه'م\
إ,ذا كان عاش1ر.هم.

ال4صمعي: إ,ذا أ%ل}ق%ى الب.ع1ي' الس>ن_ الت بعد الر_باع1ي.ة1،
وذلك ف الس_نة1 الثامنة1، فهو س.د.س¬ وس.ديس¬، وها ف الذكر والؤنث،

بغي هاء.
�ابن السكيت: تقول عندي س.ت_ة� رجال� وس1تe ن,س\وة{، وتقول: عندي ستة
رجال� ون,س\وة{ أ%ي عندي ثلثةD من هؤلء، وثلثD من هؤلء؛ وإ,ن شئت

Dف%ن.س.ق}ت. بالنسوة على الستة أ%ي عندي ستة ،Dرجال ون,س\وة Dقلت: عندي ستة
من هؤلء، وعندي نسوةD. وكذلك كل© عدد احتمل أ%ن ي'ف}ر.د. منه جعان1،

مثل الس>ت> والس_ب\ع وما فوقهما، فلك فيه الوجهان؛ فإ,ن كان عدد ل
يتمل أ%ن يفرد منه جعان، مثل ال%م\س, وال4ر\ب.ع, والثلث1، فالرفع ل

غي، تقول: عندي خسة� رجال ون,سوةD، ول يكون ال%ف}ض'، وكذلك ال4ربعة
والثلثة، وهذا قول جيع النحويي. والس>تeون: ع.ق}د¬ بي ع.ق}د.ي

المسي والسبعي، وهو مبن على غي لفظ1 واح1ده، وال4صل� فيه الس>تe؛ تقول:
أ%خذت' منه ستي درهاv. وف الديث: أ%ن س.ع\داv خ.ط%ب. امرأ%ةv بكة،

فقيل له إ,نا ت.م\ش1ي على س1ت¼ إ,ذا أ%ق}ب.ل%ت\، وعلى أ%ربع إ,ذا
أ%د\ب.ر.ت\؛ يعن بالس>ت> يديها وث%د\ي.ي\ها ور,ج\ل%يها أ%ي أ%نا لع1ظ%م

ثدييها ويديها، كأ%نا ت.م\ش1ي م'ك1ب_ةv، وال4ربع' رجلها وأ%ليتاها،
�وأ%نما كادتا ت.م.س_ان ال4رض. لعظمهما، وهي بنت' غ%ي\لن% الث�ق%ف1ي_ة

الت قيل فيها ت'ق}ب,ل� بأ%ربع وت'د\ب,ر' بث%مان{، وكانت تت. عبد
الرحن بن عوف، وقد ذكرنا معظم هذه الترجة ف ترجة سدس. ابن ال4عراب:

:eالكلم' القبيح'، يقال: س.ت_ه وس.د_ه إ,ذا عابه. والس_د eالس_ت



الع.ي\ب'. وأ%ما اس\ت¬، فيذكر ف باب الاء، ل4ن أ%صلها س.ت.ه¬، بالاء،
وال أ%علم.

@سجست: س1ج\س.تان� وس.ج,س\تان�: ك�ور.ةD معروفة، وهي فارسية، ذكره ابن
سيده ف الرباعي.

@سحت: السeح\ت' والسeح'ت': كل© حرام قبيح الذYكر؛ وقيل: هو ما خ.ب'ث%
من ال%كاسب وح.ر'م فل%ز,م. عنه العار'، وق%بيح' الذYك}ر، ك%ث%من الكلب

والمر والنزير، والمع' أ%س\حات¬؛ وإ,ذا و.ق%ع الرجل� فيها، قيل: قد
أ%س\ح.ت. الرجل�. والسeح\ت': الرام' الذي ل ي.ح1ل© ك%س\ب'ه، ل4نه

ي.س\ح.ت' البكة% أ%ي ي'ذ}ه1ب'ها. وأ%س\ح.ت.ت\ تارت'ه: خ.ب'ث%ت\ وح.ر'م.ت\.
وس.ح.ت. ف تارته، وأ%س\ح.ت.: اك}ت.س.ب. السeح\ت..

eوس.ح.ت .vقليل vق%ش.ره قليل :vوس.ح.ت. الشيء4 ي.س\ح.ت'ه س.ح\تا
الش_ح\م. عن اللحم: ق%ش.ر\ت'ه عنه، مثل س.ح.ف}ت'ه.

والس.ح\ت': العذاب'.
وس.ح.ت\ناهم: ب.ل%غ\نا م.ج\ه'ود.هم ف ال%ش.ق�ة عليهم. وأ%س\ح.ت\ناهم:

لغة.
وأ%س\ح.ت. الرجل%: اس\ت.أ}ص.ل% ما عنده. وقوله عز وجل: في'س\ح1ت.ك�م\
بعذاب؛ قرئ في'س\ح1ت.ك�م بعذاب، وي.س\ح.ت.كم، بفتح الباء والاء؛

وي'س\ح1ت': أ%كثر. في.س\ح.تكم: ي.ق}ش1ركم؛ وي'س\ح1ت.ك�م\: ي.س\ت.أ}ص1لكم. وس.ح.ت.
ال%ج_ام' ال1تان% س.ح\تاv، وأ%س\ح.ت.ه: اس\ت.أ}صله، وكذلك أ%غ}د.ف%ه.

يقال: إ,ذا خ.ت.ن\ت. فل ت'غ\د1ف\، ول ت'س\ح1ت\. وقال اللحيان: س.ح.ت.
رأ}س.ه س.ح\تاv وأ%س\ح.ت.ه: اس\ت.أ}ص.ل%ه ح.ل}قاv. وأ%س\ح.ت. مال%ه:

اس\ت.أ}ص.ل%ه وأ%ف}س.د.ه؛ قال الفرزدق:
وع.ض� زمان{، يا ابن. م.ر\وان%، ل ي.د.ع\

من الال, إ,ل� م'س\ح.تاv، أ%و م'ج.ل�ف'
قال: والعرب تقول س.ح.ت. وأ%س\ح.ت.، ويروى: إ,ل م'س\ح.ت¬ أ%و م'ج.ل�ف،

وم.ن رواه كذلك، جعل معن ل ي.د.ع\، ل ي.ت.قار_؛ ومن رواه: إ,ل
م'س\ح.تاv، جعل ل ي.د.ع\، بعن ل ي.ت\ر'ك\، ورفع قوله: أ%و م'ج.ل�ف¬

بإ,ضمار�، كأ%نه قال: أ%و هو م'ج.ل�ف؛ قال ال4زهري: وهذا هو قول
الكسائي.ومالD م.س\ح'وت¬ وم'س\ح.ت¬ أ%ي م'ذ}ه.ب¬.

�والس_ح1يت.ة� من الس_حاب: الت ت.ج\ر'ف' ما م.ر_ت\ به. ويقال: مال



فلن{ س'ح\ت¬ أ%ي ل شيء على من اس\ت.ه\ل%كه؛ ود.م'ه س'ح\ت¬ أ%ي ل شيء
على من س.ف%كه، واشتقاق�ه من الس_ح\ت1، وهو ال3هلك' والس\تئصال. وف

الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ح\م.ى ل�ر.ش. ح1مÝى، وك%ت.ب.
لم بذلك كتاباv فيه: فمن ر.عاه من الناس فمال�ه س'ح\ت¬ أ%ي ه.د.ر¬.

وقرئ.: أ%ك�ال�ون للسeح'ت، م'ث%ق�لv ومف�فاv،وتأ}ويل�ه أ%ن الرeش.ى
الت يأ}كلونا، ي'عق1ب'هم ال با، أ%ن ي'س\ح1ت.هم بعذاب، كما قال ال،

عز وجل: ل ت.ف}ت.ر'وا على ال كذباv، في'س\ح1ت.كم بعذاب. وف حديث ابن
ر.واحة وخ.ر\ص, الن_خ\ل، أ%نه قال لي.ه'ود1 خ.ي\ب.ر، لا أ%رادوا أ%ن
ي.ر\ش'وه: أ%ت'ط}ع1م'ون السeح\ت. أ%ي الرام.؛ س.م_ى الر_ش\و.ة% ف

الكم س'ح\تاv. وف الديث: يأ}ت على الناس زمانD ي'س\ت.ح.ل© فيه كذا وكذا.
والسeح\ت': ال%د1ي_ة أ%ي الر_ش\و.ة� ف الكم والشهادة ونوها،

وي.ر,د' ف الكلم على الكروه م.ر_ةv، وعلى الرام أ�خرى، وي'س\ت.د.ل©
عليه بالقرائن، وقد تكرر ف الديث.

وأ�س\ح1ت. الرجل�، على صيغة فعل الفعول: ذ%ه.ب. مال�ه؛ عن اللحيان.
والس_ح\ت': ش1د_ة� ال4ك}ل والشeر\ب.

ورجل س'ح\ت¬ وس.ح1يت¬ وم.س\ح'وت¬: ر.غ1يب¬، واسع' الوف، ل ي.ش\ب.ع'.
وف الصحاح: رجل م.س\ح'وت' ال%و\ف ل ي.ش\ب.ع'؛ وقيل: ال%س\حوت' الائع،
وال�نثى م.س\ح'وتة بالاء. وقال رؤبة يصف يونس.، صلوات' ال علء نبينا

وعليه، وال�وت. الذي ال}ت.ه.مه:
ي'د\ف%ع' عنه ج.و\ف�ه ال%س\ح'وت'

يقول: ن.ح_ى ال�، عز وجل، ج.وان,ب. ج.و\ف1 الوت1 عن يون'س وجافاه
عنه، فل ي'ص1يبه منه أ%ذvى؛ وم.ن رواه: «ي.د\ف%ع' عنه ج.و\ف�ه

ال%س\ح'وت'» يريد أ%ن جوف. ال�وت صار وقايةv له من الغ.رق، وإ,نا د.ف%ع ال�
عنه.قال ابن الفرج: سعت' ش'جاعاv السeل%م1ي_ يقول: ب.ر\د¬ ب.ح\ت¬،

وس.ح\ت¬، ول%ح\ت¬ أ%ي صادق، مثل ساحة1 الدار وباح.ت1ها.
.�والسeح\ل�وت': الاج,ن.ة

@سخت: السeخ\ت': أ%و�ل� ما ي.خ\ر'ج' من ب.ط}ن, ذي ال�ف> ساعة% ت.ض.ع'ه
أ�مeه، قبل أ%ن ي.أ}ك�ل%، والع1ق}ي' من الصب ساعة يول%د'، وهو من
الافر الر_د.ج'. والسeخ\ت' من الس_ل1يل: بنزلة الر_د.ج، ي.خ\ر'ج'

أ%ص\ف%ر ف ع1ظ%م الن_ع\ل.



واس\خات_ ال�ر\ح' اس\خ1يتاتاv: س.ك%ن. ور.م'ه.
وشيء س.خ\ت¬ وس1خ\ت1يت¬: ص'ل}ب¬ دقيق¬، وأ%صله فارسي. والس>خ\ت1يت':

د'قاق' التراب، وهو الغ'بار الشديد' الرتفاع؛ أ%نشد يعقوب:
جاء4ت\ م.عاv،واط�ر.ق%ت\ ش.ت1يت.ا،
وهي ت'ث1ي' الساط1ع. الس>خ\ت1يت.ا

ويروى: الش>خ\ت1يت.ا، وسيأ}ت ذكره؛ وقيل: هو د'قاق الس_ويق؛ وقيل: هو
الس_ويق' الذي ل ي'ل%تe بال�د\م. ال4صمعي: يسمى الس_ويق'

الدeقاق' الس>خ\ت1يت.، وكذلك الد_ق1يق' ال�و_ارى: س1خ\ت1يت¬. وك%ذ1ب¬
س1خ\ت1يت¬: خالص؛ قال رؤ\بة:
هل ي'ن\ج,ي.ن>ي ك%ذ1ب¬ س1خ\ت1يت'،
أ%و ف1ض_ةD، أ%و ذ%ه.ب¬ ك1ب\ريت'؟

أ%بو عمرو وابن ال4عراب: س1خ\ت1يت¬، بالكسر، أ%ي شديد؛ وأ%نشد لرؤ\بة:
هل ي'ن\ج,ي.ن>ي ح.ل1ف¬ س1خ\ت1يت'

قال أ%بو علي: س1خ\ت1يت¬ من الس_خ\ت1، كز,ح\ل1يل� من الز_ح\ل,.
والس_خ\ت': الشديد. اللحيان: يقال هذا ح.رÒ س.خ\ت¬ ل%خ\ت¬ أ%ي شديد، وهو

معروف ف كلم العرب،وهم ربا استعملوا بعض كلم العجم، كما قالوا للم1س\ح,
ب,لس¬. أ%بو عمرو: الس>خ\ت1يت' الدقيق من كل شيء؛ وأ%نشد:

ولو س.ب.خ\ت. الو.ب.ر الع.م1يت.ا،
وب,ع\ت.هم ط%ح1ين.ك الس>خ\ت1يت.ا،

إ,ذ%ن} ر.ج.و\نا لك. أ%ن ت.ل�وت.ا
الل�و\ت': الك1تمان�. والس_ب\خ': س.ل© الصeوف1 والق�ط}ن,. التهذيب

ف النوادر: ن.خ.ت. فلنD لفلن{، وس.خ.ت. له إ,ذا اس\ت.ق}ص.ى ف القول.
@سفت: س.ف1ت. الاء4 والش_راب.، بالكسر، ي.س\ف%ت'ه س.ف}تاv: أ%كثر منه،

فلم ي.ر\و.. وس.ف1تe الاء أ%س\ف%ت'ه س.ف}تاv، كذلك؛ وكذلك س.ف1ه\ت'ه
وس.ف1ف}ت'ه.

وقال ابن دريد: الس_ف1ت' الطعام' الذي ل بر.كة فيه. والس>ف}ت' لغة ف
الزف}ت؛ عن الزجاجي.

واس\ت.ف%ت. الشيء4: ذ%ه.ب به؛ عن ثعلب.
@سقت: س.ق1ت. الطعام' س.ق}تاv وس.ق%تاv، فهو س.ق1ت¬: ل تكن له ب.ر.كة.
@سكت: الس_ك}ت' والسeك�وت': خلف' النeط}ق,؛ وقد س.ك%ت. ي.س\ك�ت'



س.ك}تاv وس'كاتاv وس'كوتاv، وأ%س\ك%ت..
الليث: يقال س.ك%ت. الصائت' ي.س\ك�ت' س'كوتاv إ,ذا ص.م.ت؛ والسم من

س.ك%ت: الس_ك}تة� والسeك}تة�؛ عن اللحيان. ويقال: ت.ك%ل�م الرجل� ث
س.ك%ت، بغي أ%لف، فإ,ذا انقطع كلم'ه فلم ي.ت.ك%ل�م\، قيل: أ%س\ك%ت.؛

وأ%نشد:
قد راب.ن أ%ن� الك%ر,ي_ أ%س\ك%تا،

لو كان م.ع\ن,يìا بن.ا ل%ه.ي_تا
وقيل: س.ك%ت. ت.ع.م_د. السeك�وت.، وأ%س\ك%ت.: أ%ط}ر.ق. من ف1ك}رة، أ%و

داء، أ%و ف%ر.ق. وف حديث أ%ب أ�مامة: وأ%س\ك%ت. واس\ت.غ\ض.ب. وم.ك%ث%
طويلv أ%ي أ%ع\ر.ض. ول يتكلم. ويقال: ض.ر.ب\ت'ه حت أ%س\ك%ت.، وقد

أ%س\ك%ت.ت\ ح.ر.ك%ت'ه، فإ,ن طال% س'كوت'ه من ش.ر\بة أ%و داء�، قيل: به
س'كات.وساك%ت.ن ف%س.كتe، والس_ك}ت.ة�، بالفتح: داء. وأ%خ.ذ%ه' س.ك}ت¬،

وس.ك}تةD، وس'كات¬، وساكوتة. ورجل ساك1ت¬، وس.ك�وت¬، وساك�وت¬، وس1كYيت¬،
وس1ك}ت1يت¬؛ كثي السeك�وت.

ورجل س.ك}ت¬، ب.ي>ن' الس_اك�وتة1 والسeك�وت1، إ,ذا كان كثي
السeك�وت.

ورجل س.ك1ت¬: قليل� الكلم، فإ,ذا تكلم أ%حسن.. ورجل س.ك1ت¬، وس1كYيت¬،
وساكوت'، وساكوتة إ,ذا كان قليل الكلم من غي ع1ي¼، فإ,ذا ت.ك%ل�م

أ%ح\س.ن..
قال أ%بو زيد: سعت رجلv من ق%يس يقول: هذا رجل س1ك}ت1يت¬، بعن

س1كYيت{. ورماه ال� بس'كاتة{ وس'كات{، ول ي'ف%س�روه؛ قال ابن سيده وعندي
vت منه. وأ%صاب. فلنا�أ%ن معناه: ب.م¼ ي'س\ك1ت'ه، أ%و بأ%م\ر ي.س\ك

،�س'كات¬ إ,ذا أ%صابه داء منعه من الكلم. أ%بو زيد: ص.م.ت. الرجل
وأ%ص\م.ت.، وس.ك%ت.، وأ%س\كت.، وأ%س\ك%ت.ه ال�، وس.ك�ته، بعنÝى. ور.م.ي\ت'ه

بس'كاته أ%ي با أ%س\ك%ت.ه.
ابن سيده: رماه بص'ماته وس'كاته أ%ي با ص.م.ت. منه وس.ك%ت.؛ قال ابن

سيده: وإ,نا ذكرت' الصeمات.، ههنا، ل4نه قلما ي'ت.ك%ل�م بس'كاته، إ,ل9
مع ص'ماته، وسيأ}ت ذكره ف موضعه، إ,ن شاء ال.

وف حديث ماعز�: فرم.ي\ناه ب,ج.لم1يد1 ال%ر_ة حت س.ك%ت أ%ي مات.
والسeك}تة، بالضم: ما أ�س\ك1ت. به صب أ%و غيه. وقال اللحيان: ما له



س1ك}تة ل1عيال1ه وس'ك}تة أ%ي ما ي'ط}ع1م'هم في'س\كت'هم به.
والس_ك�وت' من ال3بل: الت ل ت.ر\غ�و عند الر_ح\ل%ة؛ قال ابن سيده:

أ%عن بالر_ح\ل%ة1، ههنا، و.ض\ع. الر_ح\ل, عليها؛ وقد س.ك%ت.ت\
س'ك�وتاv، وه'ن_ س'ك�وت¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي.ل}ه.م\ن. ب.ر\د. مائ1ه1 س'ك�وت.ا،
س.ف_ الع.ج'وز, ال4ق1ط% ال%ل}ت'وت.ا

قال: ورواية� أ%ب الع.لء:
ي.ل}ه.م\ن. ب.ر\د. مائ1ه س'ف�وت.ا

من قولك: س.ف1ت. الاء4 إ,ذا ش.ر,ب. منه كثياv، فلم ي.ر\و.؛ وأ%راد
بارد. مائ1ه، فوضع الصدر موضع الصفة؛ كما قال:

إ,ذا ش.ك%و\نا س.ن.ةv ح.س'وس.ا،
ت.أ}ك�ل� بعد. ال�ض\ر.ة1 الي.بيسا

وح.ي_ةD س.ك�وت¬ وس'كات¬ إ,ذا ل ي.شع'ر\ به اللسوع حت ي.ل}س.ع.ه؛
وأ%نشد يذكر رجلv داهية:
فما ت.ز\د.ر,ي من ح.ي_ة{ ج.ب.ل1ي_ة{،

س'كات{، إ,ذا ما ع.ض_ ليس بأ%د\ر.دا
وذهب بالاء إ,ل تأ}نيث لفظ الية.

،eت. بعد الف}ت1تاح، وهي ت'س\ت.حب�والس_ك}ت.ة ف الصلة: أ%ن ي.س\ك
وكذلك الس_ك}ت.ة بعد الف%راغ من الفاتة. التهذيب: الس_ك}ت.تان ف

الصلة1 ت'س\ت.ح.ب_ان1: أ%ن ت.س\ك�ت. بعد الفتتاح س.ك}تةv، ث ت.فت.ت1ح
القراءة، فإ,ذا ف%ر.غ}ت. من القراءة، س.ك%ت_ أ%يضاv س.ك}ت.ةv، ث ت.ف}ت.تح

ما تيسر من القرآن. وف الديث: ما تقول ف إ,س\كات.ت1ك؟ قال ابن ال4ثي:
vأ%و قراء4ة ،vكوت، معناها س'كوت¬ يقتضي بعده كلماeهي إ,ف}عالة من الس

مع ق1ص.ر, الد_ة؛ وقيل: أ%راد بذا السeكوت1 ت.ر\ك. ر.ف}ع, الص_و\ت
بالكلم، أ%ل تراه قال: ما تقول ف إ,س\كات.ت1ك؟ أ%ي س'كوت1ك. عن

ال%ه\ر، دون السeكوت عن القراء4ة والقول.
والس_ك}ت': من أ%صوات ال4لان، ش1ب\ه' ت.ن.ف©س� بي ن.غ\م.تي، وهو

من السeكوت. التهذيب: والس_ك}ت' من أ�صول ال4لان، ش1ب\ه' ت.ن.ف©س�
بي ن.غ\م.تي م1ن غي ت.ن.ف©س�، ي'راد بذلك فصل ما بينهما. وس.ك%ت.

الغ.ض.ب': مثل س.ك%ن. ف%ت.ر. وف التنزيل العزيز: ول�ا س.ك%ت. عن موسى



الغ.ض.ب'؛ قال الزجاج: معناه ولا س.ك%ن.؛ وقيل: معناه ولا س.ك%ت. موس.ى عن
الغ.ض.ب,، على الق%لب، كما قالوا: أ%د\خ.ل}ت' الق%ل%ن\س'وة ف رأ}سي؛

والعن أ%د\خ.ل}ت' رأ}سي ف الق%ل%ن\س'وة. قال: والقول ال4و�ل الذي معناه
س.ك%ن.، هو قول أ%هل العربية.

قال: ويقال س.ك%ت. الرجل� ي.س\ك�ت' س.ك}تاv إ,ذا س.ك%ن.؛ وس.ك%ت.
ي.س\ك�ت' س'كوتاv وس.ك}تاv إ,ذا ق%ط%ع الكلم؛ وس.ك%ت. ال%رe: ور.ك%د.ت
الريح.وأ%س\ك%ت.ت\ ح.ر.ك%ت'ه: س.ك%ن.ت\. وأ%س\ك%ت. عن الشيء: أ%عر.ض..
والسeك%ي\ت' والسeك�ي\ت'، بالتشديد والتخفيف: الذي ييء ف آخر

ال%ل}بة، آخر اليل. الليث: السeك%ي\ت' مثل الك�م.ي\ت1، خفيف¬: العاشر' الذي
ييء� ف آخر اليل، إ,ذا أ�ج\ر,ي.ت\، ب.ق1ي. م'س\ك1تاv. وف الصحاح:

آخر ما ييء� من اليل ف ال%ل}بة، من الع.ش\ر العدودات؛ وقد يشد�د،
فيقال السeك�ي\ت'، وهو القاس'ور والف1س\ك1ل� أ%يضاv، وما جاء بعده ل

ي'ع\ت.دe به. قال سيبويه: س'ك%ي\ت¬ ترخيم س'ك�يت{، يعن أ%ن تصغي س'ك�ي\ت{
إ,نا هو س'ك%ي\كيت¬، فإ,ذا ر'خ>م.، ح'ذفت زائدتاه. وس.ك%ت. الفرس':

.vجاء4 س'ك%ي\تا
ورأ%يت' أ%س\كاتاv من الناس أ%ي ف1ر.قاv متفر�قة؛ عن ابن ال4عراب، ول

يذكر لا واحداv؛ وقال اللحيان: هم ال4و\باش، وتقول: كنت على س'ك%ات1
هذه الاجة أ%ي على ش.ر.ف{ من إ,دراكها.

@سلت: س.ل%ت. ال1ع.ى ي.س\ل1ت'ه س.ل}تاv: أ%خرجه بيده؛ والسeلتة�: ما
س'ل1ت. منه. وف حديث أ%هل النار: في.ن\ف�ذ ال%م1يم إ,ل جوفه،

ف%ي.س\ل1ت' ما فيه أ%ي ي.ق}ط%ع'ه ويستأ}صله.
والس_ل}ت': ق%ب\ض'ك. على الشيء، أ%صابه ق%ذ%ر ول%ط}خ¬، ف%ت.س\ل1ت'ه عنه

.vس.ل}تا
وان\س.ل%ت. عن_ا: ان\س.ل� م1ن غي أ%ن ي'ع\ل%م به.

وذهب من ال4م\ر' ف%ل}ت.ةv وس.ل}ت.ةv أ%ي س.ب.ق%ن وفات.ن. وس.ل%ت.
:vته س.ل}تا�أ%ن\ف%ه بالسيف؛ وف الكم: وس.ل%ت. أ%ن\ف%ه ي.س\ل1ت'ه وي.س\ل

ج.د.ع.ه.
والرجل أ%س\ل%ت' إ,ذا أ�وع1ب. ج.د\ع' أ%نفه. وال4س\ل%ت': ال4ج\د.ع،

وبه س>ي الرجل، وأ%بو ق%ي\س بن ال4س\ل%ت1 الشاعر'.
وف حديث سلمان: أ%ن عمر قال م.ن يأ}خذها با فيها؟ يعن اللفة، فقال



سلمان: م.ن س.ل%ت. ال� أ%نف%ه أ%ي ج.د.ع.ه وق%ط%ع.ه. وف حديث حذيفة
وأ%ز\د1 ع'مان%: س.ل%ت. ال� أ%قدام.ها أ%ي ق%ط%ع.ها. وس.ل%ت. يد.ه

بالسيف: ق%ط%ع.ها. يقال: س.ل%ت. فلنD أ%نف فلن{ بالسيف س.ل}تاv إ,ذا قط%ع.ه
ك�ل�ه، وهو من ال�د\عان1 أ%س\ل%ت'.

وس.ل%تeه مائة% س.و\ط{ أ%ي ج.ل%د\ت'ه'، مثل� ح.ل%تeه. وس.ل%ت. د.م.
البدنة: ق%ش.ره بالسكي؛ عن اللحيان، هكذا حكاه؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه

ق%ش.ر ج,ل}د.ها بالسكي حت أ%ظ}ه.ر د.مها. وس.ل%ت. ش.عر.ه: ح.ل%قه.
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه ل%ع.ن. الس_ل}تاء، وال%ر\هاء؛
الس_ل}تاء من النساء: الت ل ت.خ\ت.ض1ب'. وس.ل%ت.ت1 الرأ%ة� ال1ضاب عن

ي.دها إ,ذا م.س.ح.ت\ه' وأ%ل}ق%ت\ه؛ وف الصحاح: إ,ذا أ%ل}ق%ت\ عنها
الع'ص\م.، والع'ص\م': بقية� كل9 شيء وأ%ث%ر'ه م1ن الق%ط1ران1 وال1ضاب, ونوه.

وف حديث عائشة، رضي ال عنها، وس'ئ1ل%ت\ عن ال1ضاب، فقالت: اس\ل1تيه
وأ%ر\غ1م1يه. وف الديث: ث س.ل%ت. الدم. عنها أ%ي أ%ماط%ه'. وف حديث
عمر، رضي ال عنه: فكان ي.ح\م1ل�ه على عات1قه، وي.س\ل�ت' خ.ش.م.ه أ%ي
م'خاط%ه عن أ%نفه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف الديث مروي�اv عن

عمر،وأ%نه كان ي.ح\م1ل ابن. أ%م.ته م.ر\جانة%. وأ%خرجه الروي عن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ%نه كان ي.ح\م1ل ال�س.ي\ن. على عاتقه وي.س\ل1ت' خ.ش.مه؛

قال: ولعله حديث آخر.
قال: وأ%صل� الس_ل}ت1 الق%ط}ع'.

وس.ل%ت. رأ}س.ه أ%ي ح.ل%قه. ورأ}س م.س\لوت¬، وم.ح.ل}و'ت¬، وم.ح\ل�وق¬
بعن واحد. وس.ل%ت. ال%ل�ق' رأ}سه س.ل}تاv، وس.ب.ت.ه س.ب\تاv إ,ذا

ح.ل%ق%ه. وس.ل%تe الق%صعة% من الثريد إ,ذا م.س.ح\ت.ه.
والسeلتة�: ما ي'ؤ\خ.ذ� بال3صبع من جوانب الق%ص\عة لت.ن\ظ�ق. يقال:

س.ل%تe القصعة أ%س\ل�تها س.ل}تاv. وف الديث: أ�م1ر\نا أ%ن ن.س\ل�ت.
الص_ح\ف%ة أ%ي ن.ت.ت.ب_ع. ما بقي فيها من الطعام، ون.م\س.ح.ها

بال4صاب,ع.وم.ر.ةD س.ل}تاء: ل ت.ع.ه_د' ي.د.يها بال1ضاب,؛ وقيل: هي الت ل
ت.خ\ت.ض1ب' البت_ة%.

والسeل}ت'، بالضم: ضرب من الشعي؛ وقيل: هو الشعي بعينه؛ وقيل: هو
الشعي الامض؛ وقال الليث: السeل}ت' شعي ل ق1ش\ر. له أ%ج\ر.د'؛ زاد

الوهري: كأ%نه النطة؛ يكون بالغ.و\ر والجاز، ي.ت.ب.ر_دون بس.ويقه ف



الص_ي\ف. وف الديث: أ%نه سئل عن بيع الب.ي\ضاء بالسeل}ت1؛ هو ضرب من
الشعي أ%بيض' ل قشر له؛ وقيل: هو نوع من ال1ن\طة؛ وال4و�ل أ%صح، ل4ن

البيضاء النطة.
@سلحت: السeل}ح'وت': الاج,ن.ة�؛ قال:

أ%د\ر.ك}ت'ها تأ}ف1ر' دون% الع'ن\ت'وت\،
تلك ال%ر,يع' وال%ل�وك' السeل}حوت\
@سلكت: السeل}ك�وت': طائر.

@ست: الس_م\ت': ح'س\ن' الن_ح\و ف م.ذ}ه.ب, الد>ين,، والفعل� س.م.ت.
ي.س\م'3ت' س.م\تاv، وإ,نه ل%س.ن' الس_م\ت أ%ي ح.س.ن' الق%ص\د1

وال%ذ}ه.ب ف دينه ودن\ياه.
قال الفراء: يقال س.م.ت. لم ي.س\م1ت' س.م\تاv إ,ذا ه.ي_أ% لم و.ج\ه.
الع.م.ل وو.ج\ه. الكلم والرأ}ي، وهو ي.س\م1ت' س.م\ت.ه أ%ي ي.ن\ح'و

ن.ح\و.ه.
éودل vوه.د\يا vأ%ش\ب.ه. س.م\تا vوف حديث حذيفة: ما أ%ع\ل%م أ%حدا

برسول ال، صلى ال عليه وسلم، من ابن أ�م> ع.ب\د{؛ يعن ابن مسعود. قال
خالد بن' ج.ن\بة%: الس_م\ت' ات>باع' ال%ق> وال%د\ي,، وح'س\ن'

ال1وار,، وق1لة� ال4ذ1ي_ة1. قال: ود.ل� الر_جل� ح.س'ن. حديث�ه وم.ز\ح'ه
عند أ%هله. والس_م\ت': الطريق'؛ يقال: ال}ز.م\ هذا الس_م\ت.؛ وقال:

وم.ه\م.ه.ي\ن, ق%ذ%ف%ي\ن,، م.ر_ت.ي\ن،
ق%ط%ع\ت'ه بالس_م\ت1، ل بالس_م\ت.ي\ن

معناه: ق%ط%ع\ت'ه على طريق واحد{، ل على ط%ريق%ي؛ وقال: ق%ط%ع\ت'ه،
ول يقل: قط%ع\ت'هما، ل34نه عن البل%د. وس.م\ت' الطريق,: ق%ص\د'ه.

والس_م\ت': الس_ي\ر' على الط�ريق بالظ�ن�؛ وقيل: هو الس_ي\ر' بال%د\س
والظن على غي طريق؛ قال الشاعر:

ليس با ر,يع¬ ل1س.م\ت1 الس_ام1ت1
وقال أ%عراب� من ق%ي\س�:

سوف ت.جوب,ي، بغ.ي ن.ع\ت1،
ت.ع.سeفاv، أ%و هكذا بالس_م\ت1

الس_م\ت': الق%ص\د'. والت_ع.سeف': الس_ي على غي ع1ل}م، ول
أ%ث%ر�.وس.م.ت. ي.س\م'ت'، بالضم، أ%ي ق%ص.د.؛ وقال ال4صمعي: يقال تعم_ده



تعمeداv، وت.س.م_ت.ه ت.س.مeتاv إ,ذا ق%ص.د. ن.ح\و.ه. وقال شر: الس_م\ت'
ت.ن.سeم' الق%ص\د1. وف حديث عوف بن مالك: فانطلقت ل أ%دري أ%ين

أ%ذه.ب'، إ,ل9 أ%نن أ�س.م>ت' أ%ي أ%ل}ز.م' س.م\ت. الطريق؛ يعن ق%ص\د.ه؛
وقيل: هو بعن أ%د\ع'و ال4 له.

والت_س\م1يت': ذ1ك}ر' ال على الشيء3؛ وقيل: الت.س\م1يت' ذكر ال، عز
وجل، على كل حال.والت_س\م1يت': الدeعاء للعاط1س، وهو قولك له:

ي.ر\ح.م'ك. ال وقيل: معناه ه.د.اك ال� إ,ل الس_م\ت؛ وذلك لا ف العاطس
من النز,عاج والق%ل%ق؛ هذا قول الفارسي.

وقد س.م_ت.ه إ,ذا ع.ط%س.، فقال له: ي.ر\ح.م'ك ال�؛ أ�خ1ذ% من
الس_م\ت1 إ,ل الطريق, والق%ص\د1، كأ%نه ق%ص.د.ه بذلك الدعاء، أ%ي ج.ع.ل%ك.

ال� على س.م\ت{ ح.س.ن�، وقد يعلون السي شيناv، كس.م_ر السفينة
وش.م_رها إ,ذا أ%ر\ساها. قال الن_ض\ر' بن ش'م.ي\ل: الت_س\ميت' الدعاء

بالب.ركة، يقول: بارك ال فيه. قال أ%بو العباس: يقال س.م_ت. العاط1س.
ت.س\ميتاv، وش.م_ت.ه ت.ش\ميتاv إ,ذا دعا له بال%د\ي, وق%ص\د1 الس_م\ت1

الستقيم؛ وال4صل فيه السي، فق�ل1ب.ت\ شيناv. قال ثعلب: والختيار بالسي،
ل4نه مأ}خوذ من الس_م\ت1، وهو الق�س\د' وال%ح.ج_ة. وقال أ%بو عبيد:

الشي أ%علة ف كلمهم، وأ%كثر. وف حديث ال4كل: س.مeوا ال4 ود.نeوا
وس.م>ت'وا؛ أ%ي إ,ذا ف%ر.غ}تم، فاد\ع'وا بالبكة ل1م.ن ط%ع1م\ت'م عنده.

والس_م\ت': الدeعاء. والس_م\ت': هيئة أ%هل الي. يقال: ما أ%ح\س.ن.
س.م\ت.ه أ%ي ه.د\يه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: فينظرون إ,ل س.م\ت1ه

وه.د\يه أ%ي ح'س\ن, هيئته وم.ن\ظ%ر,ه ف الدين، وليس من ال�س\ن,
والمال؛ وقيل: هو من الس_م\ت1 الطريق.

@سرت: ابن السكيت ف ال4لفاظ: السeم\ر'وت' الرجل� الطويل.
@سنت: رجلD س.ن,ت¬: قليل ال%ي. ابن سيده: رجلD س.ن,ت' ال%ي, قليل�ه،

والمع س.ن,ت'ون%، ول ي'ك%س_ر. وأ%س\ن.ت'وا، فهم م'س\ن,ت'ون:
أ%صاب.ت\هم س.ن.ةD وق%ح\طD، وأ%ج\د.ب'وا؛ ومنه قول ابن الز>ب.ع\ر.ى:

ع.م\ر'و الع'ل ه.ش.م. الث�ريد. ل1ق%و\م1ه،
ور,جال� م.ك�ة% م'س\ن,تون% ع1جاف'

وهي عند سيبويه على بدل التاء من الياء، ول نظي له إ,ل قولم
ث1ن\تان1؛ حكى ذلك أ%بو علي�. وف الصحاح: أ%صله من الس_ن.ة1؛ ق%ل%ب'وا الواو



تاء لي.ف}ر'ق�وا بينه وبي قولم: أ%س\ن القوم' إ,ذا أ%قاموا س.ن.ةv ف
vموضع؛ وقال الفراء: ت.و.ه_م'وا أ%ن الاء أ%صلية إ,ذ و.ج.د'وها ثالثة

فقلبوها تاء، تقول منه: أ%صاب.هم الس_نة، بالتاء. وف الديث: وكان القوم'
�م'س\ن,ت1ي أ%ي م'ج\د1بي.، أ%صتب.ت\هم اب.ت\هم السن.ة�، وهي الق%ح\ط

وال%د\ب'.
وأ%س\ن.ت.، فهو م'س\ن,ت¬ إ,ذا أ%ج\د.ب.. وف حديث أ%ب ت.م1يمة%: ال�

الذي إ,ذا أ%س\ن.ت_ أ%ن\ب.ت. لك أ%ي إ,ذا أ%ج\د.ب\ت. أ%خ\ص.ب.ك..
ويقال: ت.س43ن_ت. فلنD كرية% آل, فلن{ إ,ذا ت.ز.و_ج.ها ف س.ن.ة

الق%ح\ط. وف الصحاح: يقال ت.س.ن_ت.ها إ,ذا ت.ز.و_ج. رجلD ل%ئ1يم¬ امرأ%ة
كريةv لقلة مالا، وكثرة ماله.

والس_ن,ت.ة� وال�س\ن,ت.ة�: ال4رض' الت ل ي'ص1ب\ها م.ط%ر¬، فلم
ت'ن\ب,ت\؛ عن أ%ب حنيفة، قال: فإ,ن كان با ي.ب,يس¬ من ي.ب,يس, عام�

أ%و_ل%، فل%ي\س.ت\ ب'س\ن,تة{، ول تكون م'س\ن,ت.ةv حت ل يكون با شيء، وقال:
يقال أ%رض س.ن,ت.ةD وم'س\ن,ت.ةD؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا،

.vوال4كثر بال4كثر حروفا ،vح'روفا Yإ,ل9 أ%ن ي.خ'ص_ ال4ق%ل� بال4قل
وقال: عام¬ س.ن,يت¬ وم'س\ن,ت¬: ج.د\ب¬.

وسان.ت'وا ال4رض.، ت.تب_ع'وا ن.بات.ها.
ورجل س.ن'وت¬: س.ي�ء� ال�ل�ق، والس_نeوت': الرeبe؛ وقيل: الع.س.ل.
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: عليكم بالس_نا

والس_نeوت1، قيل: هو الع.س.ل�؛ وقيل: الرeبe؛ وقيل: الك%مeون، يانية؛ قال ابن
ال4ثي: ويروى بضم السي، والفتح أ%فصح. وف الديث الخر: لو كان شيء

ي'ن\ج,ي من الوت لكان% الس_ن.ا والس>ن_و\ت؛ وقيل: هو نبت ي'ش\ب,ه
الك%مeون%؛ وقيل: الر_از,يان,ج'؛ وقيل: الش>ب,ث©، وفيها لغة أ�خرى

الس_نeوت'، بفتح السي.
ويقال: س.ن_تe الق1د\ر. ت.س\نيتاv إ,ذا ط%ر.ح\ت. فيها الك%مeون%؛

وقول ال�ص.ي\ن بن الق%ع\قاع,:
ج.ز.ى ال� ع.ن>ي ب'ح\ت'ر,ي�اv، ور.ه\ط%ه'

ب.ن ع.ب\د1 ع.م\ر�و، ما أ%ع.ف_ وأ%م\ج.دا
ه'م' الس_م\ن' بالس_نeوت1، ل أ%ل}س. بينهم،

وه'م\ ي.م\ن.ع'ون% جار.ه'م\ أ%ن ي'ق%ر_دا



فسره يعقوب بأ%نه الك%مeون�، وفسره ابن ال4عراب بأ%نه ن.ب\ت¬ ي'ش\به
الك%مeون. والس>ن_و\ت': م1ثال� الس>ن_و\ر,، لغة فيه؛ عن كراع.

وي'ق%ر_د': ي'ذ%ل�ل�، وأ%صله من ت.ق}ريد1 البع1ي، وهو أ%ن ي'ن.ق�ى ق�راد'ه
في.س\ت.ك1ي.. وال4ل}س': اليانة؛ ويروى: ل أ%ل}س. فيهم.

ابن ال4عراب: أ%س\ت.ن. الر_ج'ل� وأ%س\ن.ت. إ,ذا د.خ.ل% ف السنة.
@سنبت: التهذيب ف الرباعي: ابن ال4عراب: الس>ن\ب,ت' الس_ي>ء�

ال�ل�ق.
�@سبج: السeب\ج.ة� والس_ب,يج.ة�: د1ر\ع¬ ع.ر\ض' ب.د.ن,ه عظمة

الد>ر.اع,، وله' ك�مÒ صغي نو الش>ب\ر,، تلبسه ر.ب_ات' البيوت؛ وقيل: هي
ب'ر\د.ة من صوف فيها سواد وبياض؛ وقيل: السeب\ج.ة� والس_ب,يج.ة� ثوب له
ج.ي\ب¬ ول كم�ي له؛ زاد التهذيب: يلبسه الط�ي_انون%؛ وقيل: هي م1د\ر.ع.ة

ك�مeها من غيها، وقيل: هي غ1لل%ة تبتذلا الرأ%ة ف بيتها
كالب.ق1ي، والمع س.بائ1ج' وس1باج¬. والسeب\ج.ة� والس_ب,يج.ة�: كساء أ%سود.

والس_ب,يج.ة�: القميص، فارسي معر_ب؛ ابن السكيت: الس_ب,يج' والس_ب,يجة
الب.ق1ي'، وأ%صلها بالفارسية ش.ب�، وهو القميص. وف حديث ق%ي\لة: أ%نا
حلت بنت أ%خيها وعليها س'ب.ي>ج¬ من صوف؛ أ%رادت تصغي الس_بيج 

(* قوله
«السبيج إل» بوزن رغيف، كما ف القاموس وغيه، وبامش النهاية ما نصه:

وعن ابن العراب السبيج، بكسر السي وسكون الوحدة وفتح الياء، قال
وأ%راه معرباv؛ وأ%نشد: كانت به خود صموت الدملج لفاء ما تت الثياب السبيج)

ك%رغ1يف ور'غ%ي>ف، وهو معر�ب.
وت.س.ب_ج. با: لبسها؛ قال العجاج:

كال%ب.ش1ي> ال}ت.ف_ أ%و ت.س.ب_ج.ا
الليث: ت.س.ب_ج. ال3نسان� بكساء تس.بeجاv. وس'ب\ج.ة� القميص:

ل1ب\ن.ت'ه وت.خ.ار,يص'ه؛ قال ح'ميد بن ثور:
إ,ن� س'ل%ي\م.ى واض1ح¬ ل%ب_ات'ها،

ل%ي>ن.ة� ال4ب\د.ان1، من ت.ح\ت1 السeب.ج\
والس>باج': ثياب من جلود، واحدتا س'ب\ج.ةD، وهي بالاء أ%على.

والس_ب.ج': خ.ر.ز¬ أ%سود'، د.خ1يلD م'ع.ر_ب¬، وأ%صله س.ب.ه\.
والس_ب.اب,ج.ة�: قوم ذوو ج.ل%د{ من الس>ن\د1 والند، يكونون مع رئيس



السفينة البحرية ي'ب.ذ}ر,ق�ونا، واحدهم س.ب,يجي�، ودخلت ف جعه الاء
للعجمة والن_س.ب، كماقالنوا: الب.راب,رة�، وربا قالوا: الس_اب,ج.؛ قال

هيان:
لو\ ل%ق1ي. الف1يل� ب,أ%ر\ض� ساب,ج.ا،

ل%د.ق_ منه الع'ن\ق. والد_و.ار,جا
وإ,نا أ%راد ه1م\يان�: ساب.ج.ا، فكسر لتسوية الدخيل، ل4ن دخيل هذه

القصيدة كلها مكسور. ابن السكيت: الس_باب,ج.ة� قوم من الس>ن\د1
ي'س\ت.أ}ج.رون ل1ي'قات1لوا، فيكونون كال�ب.ذ}ر,ق%ة1، فظن هيان أ%ن كل شيء من
ناحية السند س.ب,يج، فجعل نفسه س.ب,يجاv. الوهري: الس_باب,ج.ة% قوم من

السند كانوا بالبصرة ج.لو,ز.ةv وح'ر�اس السجن، والاء للعجمة والنسب؛ قال
يزيد ابن الفر�غ الميي:

وط%م.اط1يم. م1ن\ س.ب.اب,يج. خ'ز\ر�،
ي'ل}ب,سون م.ع. الص_باح, الق�ي'ودا

@سبج: س.ب\ر.ج. فلنD ع.ل%ي_ ال4م\ر. إ,ذا عم_اه.
@سبنج: التهذيب ف الرباعي: روي أ%ن السن بن علي، عليهما السلم، كانت

له س.ب.ن\ج'ون.ةD من ج'لود الثعالب كان إ,ذا صلى ل يلبسها؛ قال شر:
سأ%لت ممد بن بشار عنها، فقال: فروة من ثعالب، قال: وسأ%لت أ%با حات فقال:

كان يذهب إ,ل لون ال�ض\ر.ة آس\مان} ج'ون} ونوه.
@ستج: ال3س\تاج' وال3س\ت1يج': من كلم أ%هل العراق، وهو الذي يلف عليه

الغزل بال4صابع لينسج، تسميه العرب أ�س\ت'وج.ةv وأ�س\ج'وت.ةv؛ قال
ال4زهري: وها م'عر�بان.

:Òوأ%خ.ذ%ه ل%ي\ل%ت.ه س.ج.vأ%لقاه رقيقا :vسجج: س.ج_ ب,س.ل}ح1ه س.ج�ا@
ق%ع.د. م.قاع1د. ر,قاقاv. وقال يعقوب: أ%خذه ف بطنه س.جÒ إ,ذا لن

بطنه. وس.ج_ الطائر س.ج�اv: حذف ب,ذ%ر\قه. وس.ج_ النعام: أ%لقى ما ف بطنه؛
ويقال: هو ي.س'جe س.ج�اv وي.س'كe س.ك9اv إ,ذا رمى ما ييء منه. ابن

ال4عراب: س.ج_ ب,س.ل}ح1ه وت.ر_ إ,ذا حذف به، وس.ج_ ي.س'جe إ,ذا رق_
ما ييء منه من الغائط. وس.ج_ س.ط}ح.ه ي.س'ج¼ه س.ج�اv إ,ذا ط%ي_ن.ه.

وس.ج_ الائط% ي.س'جeه س.ج�اv: مسحه بالطي الرقيق، وقيل: ط%ي_ن.ه'.
وال1س.ج_ة�: الت يطلى با، لغة يانيةD؛ وف الصحاح: الشبة الت

يطي با: م1س.ج_ةD، وهي بالفارسية الال%ج.ه؛ ويقال ل1ل}مال%ق,: م1س.ج_ة



.Dوم1ل}طاط Dوم1م\ل%ق¬ وم1م\د.ر¬ وم1م\ل%ط
والسeج_ة�: اليل. الوهري: الس_ج_ة� والب.ج_ة� ص.نمان. ابن سيده:

الس_ج_ة صنم كان ي'عبد من دون ال عز وجل، وبه فسر قوله، صلى ال
عليه وسلم: أ%خرجوا صدقاتكم فإ,ن ال قد أ%راحكم من الس_ج_ة والب.ج_ة.

والس_ج.اج': اللب الذي يعل فيه الاء أ%ر.ق_ ما يكون؛ وقيل: هو الذي
ثلثه لب وثلثاه ماء؛ قال:

ي.ش\ر.ب'ه م.ح\ضاv، وي.س\ق1ي ع1يال%ه'
س.جاجاv، كأ%ق}راب, الث�عال1ب، أ%و\ر.قا

واحدته س.جاج.ة. وأ%نكر أ%بو سعيد الضرير قول من قال: إ,ن الس_ج_ة%
الل�ب.نة الت رققت بالاء، وهي الس_ج.اج'؛ قال: والب.ج_ة� الدم الفصيد،

وكان أ%هل الاهلية ي.ت.ب.ل�غ'ون با ف الاعات. قال بعض العرب:
أ%تانا ب,ض.ي\ح.ة{ س.ج.اج.ة{ ترى س.و.اد. الاء ف ح.ي\فها؛ فس.ج.اج.ةD هنا
بدل إ,ل� أ%ن يكونوا و.ص.ف�وا بالس_ج.اج.ة1، ل4نا ف معن ملوطة،

فتكون على هذا نعتاv؛ وقيل ف تفسي قوله، صلى ال عليه وسلم: إ,ن ال قد
أ%راحكم من الس_ج_ة1؛ السج_ة�: ال%ذ1يق' كالس_ج.اج,، وقد تقد�م

أ%نه صنم وهو أ%عرف؛ قاله الروي ف الغريبي. والس_ج\س.ج': الواء العتدل
بي الر والبد؛ وف الديث: نار النة سجسج أ%ي معتدل ل ح.ر_ فيه
ول ق%ر_؛ وف رواية: ظ1ل© النة س.ج\س.ج، وقالوا: ل ظلمة فيه ول شس؛

وقيل: إ,ن قدر نوره كالنور الذي بي الفجر وطلوع الشمس. ابن ال4عراب:
ما بي طلوع الفجر إ,ل طلوع الشمس يقال له الس_ج\س.ج'، قال: ومن الزوال

إ,ل العصر يقال له ال%جي' والاج,ر.ة�، ومن غروب الشمس إ,ل وقت
الليل ال�ن\ح' وال1ن\ح'، ث الس_د.ف' وال%ل%ث� وال%ل%س'. وكل© هواء

معتدل طيب: س.ج\س.ج¬. ويوم¬ س.ج\س.ج¬: ل ح.رÒ مؤ\ذ{، ول ق%رÒ. وف حديث
ابن عباس: وهواؤها الس_ج\س.ج'. وريح س.ج\س.ج¬: لينة الواء معتدلة؛ وقول

مليح:
،vال%ي> م'ق}ف1ر.ة �ه.ل} ه.ي_ج.ت\ك. ط�ل�ول

ت.ع\ف�و، م.عار,ف%ها، النeك}ب' الس_ج.اس1يج'؟
احتاج ف%ك%س_ر. س.ج\س.جاv على سجاسيج؛ ونظيه ما أ%نشده سيبويه من

قوله:ن.ف}ي. الد_راه1يم, ت.ن\قاد' الص_يار,يف
وأ%رض¬ س.ج\س.ج¬: ليست بسهلة ول ص'ل}ب.ة{؛ وقيل: هي ال4رض الواسعة؛



:eر,ي�قال الرث بن' ح1لYز.ة% الي.ش\ك
طاف ال%يال�، ول ك%ل%ي\ل%ة1 م'د\ل1ج,،

س.د1كاv ب,أ%ر\ح'ل1نا، ف%ل%م\ ي.ت.ع.ر_ج,
إ,ن اه\ت.د.ي\ت'، وك�نت' غ%ي. ر.ج,يل%ة{،
والق%و\م' ق%د قط%ع'وا م1تان% الس_ج\س.ج,

يقول: ل أ%ر. ك%ل%يلة أ%د\ل%جها إ,لينا هذا اليال� م1ن هولاوب'عدها
:�منا. ول يتعر�ج: ل ي'ق1م\. والتعريج' على الشيء: ال3قامة�. وال1تان

جع م.ت\ن�، وهو ما ص.ل�ب. من ال4رض وارتفع. والر_ج,يل%ة: القوية� على
الشي. وس.د1ك¬: م'لز,م¬.

وف الديث: أ%نه م.ر_ بواد{ بي السجدين، فقال: هذه س.جاس1ج' م'ر_
با موسى، عليه السلم؛ هي جع س.ج\س.ج، وهي ال4رض ليست بصلبة ول

سهلة.والسeج'ج': الط�ايات' 
(* قوله «الطايات» جع طاية، وهي السطح،

والمدرة الطلية بالطي.) ال�م.د_ر.ة�. والسeج'ج' أ%يضاv: النقوش
الطيبة.أ%بو عمرو: ج.س_ إ,ذا اخ\ت.ب.ر.، وس.ج_ إ,ذا ط%ل%ع..

@سحج: س.ح.ج.ه' الائط� ي.س\ح.ج'ه س.ح\جاv وس.ح_ج.ه: خ.د.ش.ه؛ قال رؤبة:
ج.أ}باv ت.ر.ى ب,ل1يت1ه1 م'س.ح_جا

أ%ي تس\ح1يجاv. قال أ%بو حات: قرأ}ت على ال4صمعي ف جيمي_ة العجاج:
ج.أ}باv ت.ر.ى ب,ل1يت1ه1 م'س.ح_جا

فقال: ت.ل1يل%ه'، فقلت: ب,ل1يت1ه1، فقال: هذا ل يكون، فقلت: أ%خبن به
من سعه م1ن ف%ل}ق, ف1ي 

(* «ف» هنا بعن فم.) ر'ؤ\ب.ة%، أ%عن أ%با
زيد ال4نصاري، قال: هذا ل يكون. قلت: جعله مصدراv، أ%راد تسحيجاv، فقال:

هذا ل يكون، قلت: فقد قال جرير:
أ%ل ت.ع\ل%م\ ب'س.ر_حي الق%واف؟
فل ع1ي�اv ب,ه,ن_، ول اج\ت1لبا

أ%ي تسريي، فكأ%نه أ%راد أ%ن يدفعه، فقلت له: فقد قال تعال:
وم.ز_ق}ناه'م\ كل� م'م.ز_ق�؛ ف%أ%م\س.ك.. قال ال4زهري: كأ%نه أ%راد: ترى بليته

.vمصدرا vفجعل مسحجا ،vتسحيجا
وال�س.ح_ج': ال�ع.ض_ض'، وهو من س.ح.ج. اللد.



وس.ح_ج.ه ف%ت.س.ح_ج.: ش'د>د للكثرة.
وس.ح.ج\ت' جلده فان\س.ح.ج. أ%ي قسرته فانقشر.

vوالس_ح\ج': أ%ن يصيب الشيء� الشيء4 ف%ي.س\ح.ج.ه أ%ي ي.ق}ش1ر. منه شيئا
قليلv، كما يصيب الافر.، قبل الو.ج.ى، س.ح\ج¬.

وان\س.ح.ج. جلده من شيء م.ر_ به إ,ذا تقش_ر اللد ال4على.
ويقال: أ%صابه شيء ف%س.ح.ج. وج\ه.ه، وبه س.ح\ج¬. وس.ح.ج. الشيء4 بالشيء

س.ح\جاv، فهو م.س\ح'وج¬ وس.ح1يج¬: حاك�ه فقشره؛ قال أ%بو ذؤيب:
فجاء4 با بعد. الك%لل, كأ%نه،

من ال4ي\ن,، م1خ\راش¬ أ%ق%ذ© س.ح1يج'
وبعي س.ح_اج¬: ي.س\ح.ج' ال4رض بفه أ%ي يقشرها فل يلبث أ%ن ي.ح\ف%ى؛

وناقة م1س\حاج¬، كذلك؛ وزمن م1س\حاج¬ وس.ح_اج¬: يقشر كل شيء؛ قال أ%بو
:vعامر الكلب يصف نل

ما ض.ر_ها م.سe ز.مان{ س.ح_اج\
وس.ح.ج. الع'ود. بال1ب\ر.د1 ي.س\ح.ج'ه س.ح\جاv: قشره؛ وس.ح.ج.ت1 الريح'

ال4رض، كذلك. والس_ح.ج': داء ف البطن قاشر، منه. وس.ح.ج. شعره بالشط
س.ح\جاv: س.ر_ح.ه تسرياv ليناv على ف%رو.ة الرأ}س. وس.ح.ج.ه ي.س\ح.ج'ه

س.ح\جاv، فهو س.ح1يج¬. وس.ح_ج.ه: عض_ه فأ%ثر فيه، وقد غلب على ح'م'ر,
الوحش. وحار م'س.ح_ج¬ أ%ي م'ع.ض_ض¬ م'ك%د_م؛ وال1س\ح.ج'، منها.

وال1س\ح.اج': الع.ض_اض'. وال%س.اح1ج': آثار' ت.كاد'م, ال�م'ر,
عليها.والت_س\ح1يج': الك%د\م'.

والس_ح\ج': من ج.ر\ي, الدواب دون الش_د>. ويقال: حار¬ م1س\ح.ج¬
وم1س\حاج¬؛ قال النابغة:
ر.باع1ي.ةD أ%ض.ر_ با ر.باع¬،

�ب,ذات1 ال1ز\ع,، م1س\حاج¬ ش.ن'ون
وقال غيه: م.ر_ ي.س\ح.ج' أ%ي يسرع؛ قال مزاحم:

على أ%ث%ر, ال�ع\ف1ي> د.ه\ر¬، وقد أ%تى
له، م'ن\ذ� و.ل�ى ي.س\ح.ج' الس_ي\ر.، أ%رب.ع'

وس.ح.ج. ال4ي\مان% ي.س\ح.ج'ها: تاب.ع. بينها. ورجلD س.ح_اج¬، وكذلك
اللف؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ل ت.ن\ك1ح.ن_ ن.ح1ضاv ب.ج\باج.ا



ف%د\ماv، إ,ذا ص1يح. به أ%فاجا
وإ,ن} ر.أ%ي\ت1 ق�م'صاv وس.اجا،

ول1م_ةv وح.ل1فاv س.ح_اجا
وس.ي\ح'وج¬: اسم.

@
سدج: الس_د\ج' والت_س.دeج': الكذب وت.ق%وeل� ال4باطيل؛ وأ%نشد:

فينا أ%قاويل� ام\ر,ئ� ت.س.د_جا
وقد س.د.ج. س.د\جاv، وت.س.د_ج. أ%ي تكذ�ب وت.خ.ل�ق.. ورجل س.د�اج¬:

كذاب؛ وقيل: هو الكذاب الذي ل ي.ص\د'ق�ك. أ%ث%ر.ه' ي.ك}ذ1ب'ك. م1ن أ%ي\ن.
جاء4؛ قال رؤبة:

ش.ي\طان� كلY م'ت\ر.ف{ س.د�اج
وس.د.ج بالشيء: ظ%ن_ه'.

@سذج: ح'ج_ةD ساذ1ج.ةD وساذ%ج.ةD، بالفتح: غي بالغة؛ قال ابن سيده:
أ�راها غي عربية، إ,نا يستعملها أ%هل الكلم فيما ليس ببهان قاطع، وقد

يستعمل ف غي الكلم والبهان، وعسى أ%ن يكون أ%صلها ساد.ه\، فع'ر�بت كما
اعتيد مثل هذا ف نظيه من الكلم العر_ب.

@سرج: الس_ر\ج': رحل الدابة، معروف، والمع س'روج. وأ%س\ر.ج.ها
إ,سراجاv: وضع عليها السرج.

.�والس_ر�اج': بائع السeروج, وصانعها، وحرفته الس_ر.اج.ة
والس>راج': الصباح الزاهر الذي ي'س\ر.ج' بالليل، والمع س'ر'ج¬.

.vالت فيها الفتيل. وقد أ%س\ر.ج\ت' الس>ر.اج. إ,س\راجا :�وال1س\ر.ج.ة
وال%س\ر.ج.ة�، بالفتح: الت يعل عليهيا ال1س\ر.ج.ة�. والشمس س1راج'

النهار، وال%س\ر.ج.ة�، بالفتح 
(* وبالكسر أ%يضاv كما ضبطناه تقلv عن

الصباح.): الت توضع فيها الفتيلة والدهن.
وف الديث: ع'م.ر' س1ر.اج' أ%هل النة؛ قيل: أ%راد أ%ن ال4ربعي الذين

ت.مeوا بع'م.ر كلهم من أ%هل النة، وعمر فيما بينهم كالسراج، ل4نم
اشتدوا بإ,سلمه وظهروا للناس، وأ%ظهروا إ,سلمهم بعد أ%ن كانوا متفي
خائفي، كما أ%نه بضوء السراج يهتدي الاشي؛ والس>ر.اج': الشمس. وف

التنزيل: وجعل}نا س1راجاv و.ه_اجاv. وقوله عز وجل: وداعياv إ,ل ال بإ,ذنه



وس1راجاv م'ن,ياv؛ إ,نا يريد مثل السراج الذي يستضاء به، أ%و مثل الشمس
ف النور والظهور. وال�د.ى: س1ر.اج' الؤمن، على التشبيه. التهذيب: قوله

تعال: وسراجاv منياv؛ قال الزجاج: أ%ي وكتاباv بي>ناv؛ العن
أ%رسلناك شاهداv، وذا سراج مني أ%ي وذا كتاب مني ب.ي>ن�، وإ,ن شئت كان

وسراجاv منصوباv على معن داعياv إ,ل ال وتالياv كتاباv بي>ناv؛ قال
،vللنب، صلى ال عليه وسلم، وكان حسنا vنعتا vال4زهري: وإ,ن جعلت سراجا

ويكون معناه هادياv كأ%نه سراج يهتدى به ف الظ©ل%م,.
وأ%س\ر.ج. الس>ر.اج.: أ%و\ق%د.ه'.

وج.بي¬ سار,ج¬: واضح كالس>راج، عن ثعلب؛ وأ%نشد:
يا ر'ب_ ب.ي\ضاء4 من الع.واس1ج,،

ل%ي>ن.ة1 ال%س> على ال�عال1ج,،
هأ}هاء4ة{ ذات1 ج.بي� سار,ج,

وس.ر_ج. ال� و.ج\ه.ه' وب.ه_ج.ه' أ%ي ح.س_ن.ه؛ قال:
وفاح1ماv وم.ر\س1ناv م'س.ر_ج.ا

قال: ع.ن به ال�س\ن. والب.ه\ج.ة% ول يعن أ%ن أ%ف}ط%س' م'س\ر.ج'
الو.س.ط1؛ وقال غيه: شب_ه أ%نفه وامتداده بالسيف السeر.ي\ج,ي>، وهو ضرب من

السيوف الت ت'عرف بالسeر.ي\ج,ي�ات1.
وس.ر_ج. الشيء4: ز.ي_ن.ه. وس.ر.ج.ه ال وس.ر_ج.ه: وف�ق%ه. وس.ر.ج.

الك%ذ1ب. ي.س\ر'ج'ه' س.ر\جاv: ع.م1ل%ه'. ورجل سر_اج¬ م.ر�اج¬: كذاب؛
وقيل: هو الكذاب الذي ل ي.ص\د'ق' أ%ث%ر.ه' يكذبك من أ%ين جاء، ويفرد فيقال:

رجل س.ر�اج¬، وقد س.ر,ج.. ويقال: ب.ك�ل% أ�م_ فلن{ ف%س.ر,ج. عليها
بأ�س\ر'وج.ة{.

وس'ر.ي\ج¬: ق%ي\ن¬ معروف، والسيوف السeر.ي\ج,ي_ة�، منسوبة إ,ليه، وشبه
العجاج با حسن ال4نف ف الدقة والستواء، فقال:

وفاح1ماv وم.ر\س1ناv م'س.ر_جا
.eر_ة% الك1لب�وس1راج¬: اسم رجل، قال أ%بو حنيفة: هو س1ر.اج' ابن ق

والس>ر\ج,يج.ة� والسeر\ج'وج.ة�: ال�ل�ق' والطبيعة والطريقة؛ يقال:
الك%ر.م' من س1ر\ج,يج.ت1ه1 وس'ر\ج'وج.ت1ه أ%ي خ'ل�ق1ه؛ حكاه اللحيان. أ%بو

زيد: إ,نه لكري السeر\ج'وج.ة1 والس>ر\ج,يجة أ%ي كري الطبيعة.
ال4صمعي: إ,ذا استوت أ%خلق القوم، قيل: هم على س'ر\ج'وج.ة{ واحدة، وم.ر,ن{



وم.ر,س�.
@سربج: ف حديث ج'ه.ي\ش�: وكائ1ن\ ق%ط%ع\نا الليل% من د.و>ي_ة{

س.ر\ب.ج� أ%ي مفازة واسعة بعيدة ال4ر\جاء3.
@سردج: ! السرنج ! السرهجة ! السفتجة ! سفج ! ال3سفيداج ! السفلج 

(* زاد
ف القاموس: سردجه أ%هله. السرنج، كسمند: شيء من الصنعة كالفسيفساء،

ودواء معروف، وقد يسمى بالسيلقون ينفع ف الراحات: قال الشارح: والسرنج
نوع من السفيداج اهـ. السرهجة: الباء والمتناع والفتل الشديد، ومنه حبل

مرهج. السفتجة، بضم فسكون ففتحتي: وهو أ%ن يعطي مالv لخر، وللخر مال
ف بلد العطي، بصيغة اسم الفاعل، فيوفيه اياه ث، أي هناك، فيستفيد أمن
الطريق، وفعله السفتجة بالفتح: الراد الفعل اللغوي الذي هو الصدر أي

الصدر الذي يبن منه فعله هو السفتجة اهـ. ما أشد سفج هذه الريح، مركة،
أي شدة هبوبا. والسفيداج، بالكسر: هو رماد الرصاص، والنك، السفلج،

كعملس: الطويل.)
@سرنج: ! السرنج ! السرهجة ! السفتجة ! سفج ! ال3سفيداج ! السفلج 

(* زاد
ف القاموس: سردجه أ%هله. السرنج، كسمند: شيء من الصنعة كالفسيفساء،

ودواء معروف، وقد يسمى بالسيلقون ينفع ف الراحات: قال الشارح: والسرنج
نوع من السفيداج اهـ. السرهجة: الباء والمتناع والفتل الشديد، ومنه حبل

مرهج. السفتجة، بضم فسكون ففتحتي: وهو أ%ن يعطي مالv لخر، وللخر مال
ف بلد العطي، بصيغة اسم الفاعل، فيوفيه اياه ث، أي هناك، فيستفيد أمن
الطريق، وفعله السفتجة بالفتح: الراد الفعل اللغوي الذي هو الصدر أي

الصدر الذي يبن منه فعله هو السفتجة اهـ. ما أشد سفج هذه الريح، مركة،
أي شدة هبوبا. والسفيداج، بالكسر: هو رماد الرصاص، والنك، السفلج،

كعملس: الطويل.)
@سرهج: ! السرنج ! السرهجة ! السفتجة ! سفج ! ال3سفيداج ! السفلج 

(* زاد
ف القاموس: سردجه أ%هله. السرنج، كسمند: شيء من الصنعة كالفسيفساء،

ودواء معروف، وقد يسمى بالسيلقون ينفع ف الراحات: قال الشارح: والسرنج
نوع من السفيداج اهـ. السرهجة: الباء والمتناع والفتل الشديد، ومنه حبل



مرهج. السفتجة، بضم فسكون ففتحتي: وهو أ%ن يعطي مالv لخر، وللخر مال
ف بلد العطي، بصيغة اسم الفاعل، فيوفيه اياه ث، أي هناك، فيستفيد أمن
الطريق، وفعله السفتجة بالفتح: الراد الفعل اللغوي الذي هو الصدر أي

الصدر الذي يبن منه فعله هو السفتجة اهـ. ما أشد سفج هذه الريح، مركة،
أي شدة هبوبا. والسفيداج، بالكسر: هو رماد الرصاص، والنك، السفلج،

كعملس: الطويل.)
@سفتج: ! السرنج ! السرهجة ! السفتجة ! سفج ! ال3سفيداج ! السفلج 

(* زاد
ف القاموس: سردجه أ%هله. السرنج، كسمند: شيء من الصنعة كالفسيفساء،

ودواء معروف، وقد يسمى بالسيلقون ينفع ف الراحات: قال الشارح: والسرنج
نوع من السفيداج اهـ. السرهجة: الباء والمتناع والفتل الشديد، ومنه حبل

مرهج. السفتجة، بضم فسكون ففتحتي: وهو أ%ن يعطي مالv لخر، وللخر مال
ف بلد العطي، بصيغة اسم الفاعل، فيوفيه اياه ث، أي هناك، فيستفيد أمن
الطريق، وفعله السفتجة بالفتح: الراد الفعل اللغوي الذي هو الصدر أي

الصدر الذي يبن منه فعله هو السفتجة اهـ. ما أشد سفج هذه الريح، مركة،
أي شدة هبوبا. والسفيداج، بالكسر: هو رماد الرصاص، والنك، السفلج،

كعملس: الطويل.)
@سفج: الس_ف}ج': الك%ذ1ب؛ عن كراع.

@سفدج: ! السرنج ! السرهجة ! السفتجة ! سفج ! ال3سفيداج ! السفلج 
(* زاد

ف القاموس: سردجه أ%هله. السرنج، كسمند: شيء من الصنعة كالفسيفساء،
ودواء معروف، وقد يسمى بالسيلقون ينفع ف الراحات: قال الشارح: والسرنج

نوع من السفيداج اهـ. السرهجة: الباء والمتناع والفتل الشديد، ومنه حبل
مرهج. السفتجة، بضم فسكون ففتحتي: وهو أ%ن يعطي مالv لخر، وللخر مال

ف بلد العطي، بصيغة اسم الفاعل، فيوفيه اياه ث، أي هناك، فيستفيد أمن
الطريق، وفعله السفتجة بالفتح: الراد الفعل اللغوي الذي هو الصدر أي

الصدر الذي يبن منه فعله هو السفتجة اهـ. ما أشد سفج هذه الريح، مركة،
أي شدة هبوبا. والسفيداج، بالكسر: هو رماد الرصاص، والنك، السفلج،

كعملس: الطويل.)
@سفلج: ! السرنج ! السرهجة ! السفتجة ! سفج ! ال3سفيداج ! السفلج 



(* زاد
ف القاموس: سردجه أ%هله. السرنج، كسمند: شيء من الصنعة كالفسيفساء،

ودواء معروف، وقد يسمى بالسيلقون ينفع ف الراحات: قال الشارح: والسرنج
نوع من السفيداج اهـ. السرهجة: الباء والمتناع والفتل الشديد، ومنه حبل

مرهج. السفتجة، بضم فسكون ففتحتي: وهو أ%ن يعطي مالv لخر، وللخر مال
ف بلد العطي، بصيغة اسم الفاعل، فيوفيه اياه ث، أي هناك، فيستفيد أمن
الطريق، وفعله السفتجة بالفتح: الراد الفعل اللغوي الذي هو الصدر أي

الصدر الذي يبن منه فعله هو السفتجة اهـ. ما أشد سفج هذه الريح، مركة،
أي شدة هبوبا. والسفيداج، بالكسر: هو رماد الرصاص، والنك، السفلج،

كعملس: الطويل.)
.Dسرفج: س.ر\ف%ج¬: طويل@

@سفج: الس_ف}ج': الك%ذ1ب؛ عن كراع.
@سفنج: الس_ف%ن_ج': الظليم الفيف،وهو ملحق بالماسي، بتشديد الرف

الثالث منه؛ وقيل: الظليم الذكر؛ وقيل: هو من أ%ساء الظليم ف سرعته؛
وأ%نشد:

جاء4ت\ به م1ن اس\ت1ها س.ف%ن_ج.ا
أ%ي ولدته أ%سود. والس_ف%ن_ج': السريع؛ وقيل: الطويل، وال�نثى

س.ف%ن_ج.ةD؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأ%ة:
ف1يم. ن,ساء� ال%ي> م1ن و.ت.ر,ي_ة{

س.ف%ن_ج.ة{، كأ%نا ق%و\س' ت.أ}ل%ب,؟
الليث: هو طائر كثي' الس\ت1نان1؛ قال ابن جن: ذهب بعضهم ف س.ف%ن_ج

أ%نه من الس_ف}ج، وأ%ن النون الشد_دة زائدة، ومذهب سيبويه فيه أ%نه
كلم ش.ف%ل�ح ورأ}ي ع.ت.ر_س. والسeف%ان,ج': السريع كالس.ف%ن_ج؛ أ%نشد

ابن ال4عراب:
يا ر'ب_ ب.ك}ر� بالرeد.اف%ى واس1ج,،

س'ك%اك%ة{ س.ف%ن_ج� س'ف%ان,ج,
ويقال: س.ف}ن.ج. أ%ي أ%س\ر.ع.؛ وقول الخر:

يا ش.ي\خ' ل ب'د_ لنا أ%ن} ن.ح\ج'ج.ا،
قد ح.ج_ ف ذا العام, م.ن ت.ح.و_جا،

فاب\ت.ع\ له ج,مال% ص1د\ق� فالن_جا،



وع.ج>ل, الن_ق}د. له وس.ف}ن,جا،
ل ت'ع\ط1ه1 ز.ي\فاv ول ت'ب.ه\ر,ج.ا

(* «ول تبهرجا» كذا بالصل بذا الضبط، ولعله ول نبهرجا، بفتح النون
والنراء، وأ%ورده الصنف ف زيف ول برجا.)

قال: ع.ج>ل, الن_ق}د. له، وقال س.ف}ن,جا أ%ي و.ج>ه\ وأ%سر,ع\ له من
الس_ف%ن_ج, السريع. أ%بو اليثم: س.ف}ن.ج. فلنD لفلن{ الن_ق}د. أ%ي

ع.ج_ل%ه؛ وأ%نشد:
قد أ%خ.ذ}ت. الن_ه\ب. فالن_جا الن_ج.ا

إ,ن>ي أ%خاف' طال1باv س.ف%ن_جا
(* قوله «قد أ%خذت إل» كذا بالصل ف غي موضع.)

@سكرج: ف الديث: ل آكل ف س'ك�رeج.ة{، هي بضم السي والكاف والراء
والتشديد، إ,ناء# صغي يؤ\كل فيه الشيء القليل من ال�د\م,، وهي فارسية

وأ%كثر ما يوضع فيها الك%وام1خ' ونوها.
،vأ%يضا vوس.ل%جانا vسلج: س.ل1ج الطعام.، بالكسر، ي.س\ل%ج'ه' س.ل}جا@

وس.ر.ط%ه س.ر\طاv: ب.ل%عه؛ وكذلك س.ل%ج. الل©ق}م.ة% أ%ي ب.ل%ع.ها.
وقيل: الس_ل%جان� ال4كل السريع. ومن أ%مثال العرب: ال4ك}ل� س.ل%جان}

والق%ضاء ل1ي_ان}، وقيل: ال4خذ س.ل%ج.ان} والقضاء ل1ي_ان}؛ تأ}ويله
يب أ%ن يأ}خذ ويكره أ%ن يرد_ أ%ي إ,ذا أ%خذ الرجل الد_ين أ%كله، فإ,ذا

أ%راد صاحب الدين حقه لواه به أ%ي م.ط%ل%ه'.
وت.س.ل�ج. الن_بيذ%: أ%ل%ح_ ف شربه؛ عن اللحيان. وقال: تركته

ي.ت.ز.ل�ج' الن_بيذ وي.ت.س.ل�ج'ه أ%ي ي'ل1حe ف شربه، وي.س\ت.ل1ج'ه: يدخله
ف س1لYج.ان,ه1 أ%ي ف ح'ل}ق�ومه؛ يقال: رماه ال ف س1لYجان,ه1 أ%ي

.�ف حلقومه. والس_لل1يج': الدeل}ب' الطYوال
.�ويقال للس_اج.ة1 الت يشق منها الباب. الس_لYيج.ة

والسeل�ج'، بالضم والتشديد: نبت¬ ر,خ\و¬ من د1ق> الشجر؛ وقيل:
السeل�ج.ان� ضرب منه؛ وقال أ%بو حنيفة: السeل�ج' شجر ض1خام¬ كأ%ذناب

الض>باب,، أ%خضر' له شوك وهو ح.م\ض¬. التهذيب: والسeل�ج' من ال%م\ض,: الذي
ل يزال أ%خضر ف القيظ والربيع، وهي خ.و_ار.ةD. قال ال4زهري:

السeل�ج' نبت م.ن\ب,تيه الق1يعان، وله ثر ف أ%طرافه ح1د_ةD، ويكون أ%خضر ف
الربيع ث ي.هيج' في.ص\ف%رe، قال: ول ي'ع.دe من ش.ج.ر� ال%م\ض,؛ وف



الصحاح: هو نبت ترعاه ال3بل. وس.ل%ج.ت1 ال3بل، بالفتح، ت.س\ل�ج'،
بالضم، س'ل�وجاv وس.ل1ج.ت\: كلها أ%كلت السeل�ج. فاستطلقت\ عنه بطونا.

وقال أ%بو حنيفة: س.ل1ج.ت\، بالكسر ل غي؛ قال شر: وهو أ%جود. أ%بو تراب
عن بعض أ%عراب قيس: س.ل%ج. الفصيل� الناقة% وم.ل%ج.ها إ,ذا ر.ض.ع.ها.

.�@سلبج: التهذيب ف الرباعي: الس_لب,ج' الدeل}ب' الطYوال
@سلمج: التهذيب: يقال للنصال ال�ح.د_د.ة1: س.لج,م' وس.لم1ج'.

@سلهج: الس_ل}ه.ج': الطويل.
@سج: س.م'ج. الشيء�، بالضم: ق%ب'ح.، ي.س\م'ج' س.ماج.ةv إ,ذا ل يكن فيه

vوهو س.م1يج¬ ل%م1يج¬، وس.م\ج¬ ل%م\ج¬. وقد س.م_ج.ه ت.س\م1يجا ،Dم.لح.ة
إ,ذا جعله س.م\جاv؛ الوهري: س.م'ج. فهو س.م\ج¬ مثل ض.خ'م فهو ض.خ\م¬،

وس.م1ج¬ مثل خ.ش'ن. فهو خ.ش1ن¬، وس.م1يج¬ مثل ق%ب'ح. فهو ق%ب,يح¬. وف
حديث علي�، رضوان ال عليه: عاث% ف كلY جار,ح.ة{ منه ج.ديد' ب,لvى

س.م_ج.ها؛ هو من س.م'ج. أ%ي قبح. ابن سيده: الس_م\ج' والس_م1يج': الذي ل
ملحة له، ال4خية هذلية؛ قال أ%بو ذؤيب:

فإ,ن} ت.ص\ر,مي ح.ب\لي، وإ,ن ت.ت.ب.د_ل
خ.ل1يلv، ومنهم\ صال1ح¬ وس.م1يج'

وقيل: س.ميج¬ هنا ف بيت أ%ب ذؤيب: الذي ل خي عنده. قال سيبويه:
س.م\ج¬ ليس مففاv من س.م1ج� ولكنه كالن_ض\ر,، والمع س1ماج¬ مثل ض1خام�،

،vوس.م1ج'ون% وس'م.ج.اء� وس.م.اج.ى؛ وقد س.م'ج. س.م.اج.ة وس'م'وج.ة
وس.م1ج.، الكسر عن اللحيان.

واس\ت.س\م.ج.ه: ع.د_ه س.م\جاv. وس.م_ج.ه' ال: خلقه س.م\جاv أ%و جعله
كذلك.

ولب س.م\ج¬: ل طعم له.والس_م\ج': البيث الريح. والس_م\ج'
والس_م1يج': اللب الد_س1م' البيث� الط�ع\م,، وكذلك الس_م\ه.ج'

والس_م.ل�ج'، بزيادة الاء واللم.
@سحج: الس_م\ح.ج' والس>م\حاج' والسeم\ح'وج': ال4تان الطويلة الظهر،
وكذلك الفرس، ول يقال للذكر، وفرس س.م\ح.ج¬: ق%ب_اء� غليظة اللحم

م'ع\ت.ز_ةD. أ%بو عبيدة: فرس س.م\ح.ج¬ ول يقال للذكر، وهي الق%ب_اء�
الغليظة الن_ح\ض,؛ وزعم أ%بو عبيد أ%ن جع الس_م\ح.ج, من ال�ت'ن,:

س.م.اح1يج'، وكذلك قال كراع إ,ن جع الس_م\ح.ج, من اليل: س.م.اح1يج'، وكل



القولي غلط، إ,نا هو ساحيج جع س1م\حاج� أ%و س'م\ح'وج�، وقد قالوا: ناقة
س.م\ح.ج¬. التهذيب: الس_م\ح.ج.ة� الطول� ف كل شيء، وقوس س.م\ح.ج¬: طويلة؛

:vقال الطرماح يصف صائدا
،Dيلحس' الر_ض\ف، له ق%ض\ب.ة

س.م\ح.ج' ال%ت\ن,، ه.ت'وف' ال1ط%ام\
وساحيج: موضع؛ قال:

ج.ر_ت\ عليه كل© ريح� س.ي\ه'وج\،
م1ن عن ي.م1ي, ال%طY، أ%و س.م.اح1يج\

أ%راد: ج.ر_ت\ عليه ذيلها.
@سرج: الس_م.ر_ج' والس_م.ر_ج.ة�: استخراج ال%ر.اج ف ثلث مرات،

فارسي معر�ب؛ قال العجاج:
ي.و\م خ.ر.اج� ي'خ\ر,ج' الس_م.ر_جا

ابن سيده: الس_م.ر_ج' يوم جباية الراج؛ وقيل: هو يوم للعجم يستخرجون
فيه الراج ف ثلث مرات، وسنذكره ف حرف الشي. ويقال: س.م\ر,ج\ له أ%ي

أ%ع\ط1ه1. التهذيب: الس_م.ر_ج' الستوي من ال4رض، وجعه الس_م.ار,ج'؛
قال جندل بن الثن_ى:

ي.د.ع\ن.، بال4مال1س, الس_م.ار,ج,،
للط�ي\ر, والل�غ.او,س, ال%ز.ال1ج,،

كل� ج.ن,ي� م'ش\ع1ر, ال%واج,ج,
(* قوله «مشعر الواجج» الذي تقدم ف ح ج ج معر الواجج، من العر وهو

قلة الشعر، وكل صحيح العن.)
@سعج: قال الفراء: ل%ب.ن¬ س.م\ع.ج¬ وس.م\ل%ج¬، وهو الد_س1م' ال�ل}و'.

@سلج: الس_م.ل�ج': اللب ال�ل}و'؛ ولب س.م.ل�ج¬: حلو د.س1م¬.
الفراء: يقال للب إ,نه ل%س.م\ه.ج¬ س.م.ل�ج¬ إ,ذا كان حلواv دساv؛ وقال

الليث: هو اللب السeم.ال1ج'؛ وقال بعضهم: هو الطي>ب' الط�ع\م,؛ وقيل: هو
الذي ل ي'ط}ع1م\. والس_م\ج' والس_ميج': اللب الد_س1م' البيث الطعم،

وكذلك الس_م\ه.ج' والس_م.ل�ج'، بزيادة الاء واللم. ابن سيده:
س.م\ل%ج. الشيء4 ف حلقه: ج.ر.ع.ه' ج.ر\عاv سهلv. والس_م.ل�ج': ع'ش\ب¬ من

الرعى؛ عن أ%ب حنيفة، قال: ول أ%جد من يليه علي_. وس1م1ل�ج¬: عيد
من أ%عياد النصارى.



والس_م.ل�ج': الفيف، وهو ملحق بالماسي، بتشديد الرف الثالث منه؛
قال الراجز:

قال%ت\ له' م.قال%ةv ت.ل%ج\ل%ج.ا،
ق%و\لv م.ل1يحاv ح.س.ناv س.م.ل�جا،
لو ي'ط}ب.خ' الن>يء� به ل4ن\ض.ج.ا:

يا ابن. الك1رام,، ل1ج\ علي_ ال%و\د.جا
@سهج: الس_م\ه.ج.ة�: القتل الشديد. وقد س.م\ه.ج. ال%ب\ل%، وكذلك

س.م\ه.ج. اليمي.؛ قال:
ي.ح\ل1ف' ب.جÒ ح.ل1فاv م'س.م\ه.ج.ا،

قلت' له: يا ب.جe ل ت'ل%ج>ج.ا
ويي س.م\ه.ج.ةD: شديدة؛ وقال كراع: يي س.م\ه.ج.ةD: خفيفة؛ قال ابن
سيده: ولست' منه على ث1قة{. وس.م\ه.ج. الكلم.: كذب فيه. والس_م\ه.ج':

السهل�؛ قال:
ف%و.ر.د.ت\ ماءé ن'قاخاv س.م\ه.ج.ا

ولب س.م\ه.ج¬: ح'ل}و¬ د.س1م¬. وأ%رض س.م\ه.ج¬: واسعة سهلة. وريح¬
س.م\ه.ج¬: سهلة.

وس.ماه1يج': موضع؛ قال:
يا دار. س.ل}م.ى بي دارات1 الع'وج\،

ج.ر_ت\ عليها كل© ريح� س.ي\ه'وج\
ه.و\جاء4 جاء4ت\ من ج,بال, ياجوج\،

من عن يي, ال%طY، أ%و س.ماه1يج\
أ%راد: ج.ر_ت\ عليها ذيلها، فحذف.

والس_م\ه.ج,يج' من أ%لبان ال3بل: ما ح'ق1ن. ف س1قاء غي ض.ار� فلبث
.vول يأ}خذ ط%ع\ما

وس.ماه1يج': جزيرة ف البحر تدعى بالفارسية «ماش ماهي» فعر�بتها العرب.
ال4صمعي: ماء# س.م\ه.ج¬ ل%ي>ن¬؛ وأ%نشد ل1ه,م\يان 

(* قوله «وأنشد إل»
ليس فيها شاهد لا هنا، فهو سبق نظر. ومفرداتا تقجم بعضها مفسراv ف

مواده وسيأت الباقي.):
أ%زام1جاv وز.ج.لv ه'زام1ج.ا،



ي.خ\ر'ج' من أ%ج\واف1ها ه.زال1ج.ا،
ت.د\ع'و، بذاك الد_ج.ج.ان% الدار,جا،

ج,ل�ت.ها وع.ج\م.ها ال%ض.ال1ج.ا،
ع'ج'وم.ها وح.ش\و.ها ال%د.ار,ج.ا

الدار,ج والضارج: الصغار؛ وقال:
ت.س\م.ع' للج,ن> با ز.هار,جا

يعن حكاية عزيف ال1ن�. والزال1ج: الس>ر.اع' من الذئاب؛ ومنه قوله:
للطي واللغاو,س, الزال

وح.ب\لD م'س.م\ه.ج¬؛ وح.ل%ف. ح.ل1فاv م'س.م\ه.جاv. الفراء: يقال للب
إ,نه ل%س.م\ه.ج¬ س.م.ل�ج¬ إ,ذا كان حلواv دساv. وف%ر.س¬ م'س.م\ه.ج¬:

معتدل ال4عضاء؛ قال الراجز:
قد1 اغ}ت.د.ى ب,ساب,ح� صاف ال�ص.ل}،

م'ع\ت.د1ل� س.م\ه.ج ف غي, ع.ص.ل}
أ%بو عبيدة: من اللب الع'م.اه1ج' والسeم.اه1ج'، وها اللذان ليسا

ب,ح'ل}و.ي\ن, ول آخ1ذ%ي\ ط%ع\م. أ%بو عبيد: لب س.م\ه.ج¬: قد خلط بالاء.
والس_م\ه.ج' والس_م\ه,يج': اللب الد_س1م' البيث� الطعم؛ وكذلك

الس_م\ه.ج' والس_م.ل�ج'، بزيادة الاء واللم؛ وقيل ف س.م.اه1يج, الزيرة:
إ,نا بي ع'م.ان والب.ح\ر.ي\ن, ف البحر؛ قال أ%بو د'واد:

وإ,ذا أ%د\ب.ر.ت\، تقول�: ق�ص'ور¬
من س.ماهيج.، ف%و\ق%ها آطام'

@سنج: ابن ال4عراب: السeن'ج' الع'ن_اب'.
ابن سيده: الس>ن.اج' أ%ث%ر' د'خان1 الس>راج, ف ال1ر.ار, والائط.

وس.ن\ج.ة� اليزان: لغة ف ص.ن\ج.ت1ه1، والسي أ%فصح.
@سهج: س.ه.ج. القوم' ليلتهم س.ه\جاv: ساروا سياv دائماv؛ قال الراجز:

كيف. ت.ر.اها ت.غ\ت.لي يا ش.ر\ج'،
وقد س.ه.ج\ناها، فطال% الس_ه\ج'؟

والس_ه'وج': الع'قاب' لد'ؤ'وبا ف طيانا.
وس.ه.ج.ت1 الرأ%ة� طيب.ها ت.س\ه.ج'ه س.ه\جاv: سحقته؛ وقيل: كل© د.ق¼

س.ه\ج¬. وس.ه.ج.ت1 الريح' ال4رض.: قشرت وجهها؛ قال منظور ال4سدي:
هل ت.ع\ر,ف' الد_ار. ل�م> ال%ش\ر.ج,،



غي_ر.ها ساف الر>ياح, السeه_ج,؟
وس.ه.ج.ت1 الريح' س.ه\جاv: ه.ب_ت\ ه'ب'وبا% دائماv واشتدت، وقيل: مرت
مروراv شديداv. وريح¬ س.ي\ه.ج¬ وس.ي\ه.ج.ةD وس.ه'وج¬ وس.ي\ه'وج¬: شديدة؛

أ%نشد يعقوب لبعض بن س.ع\د.ة%:
يا دار. س.ل}مى بي دارات1 الع'وج\،

ج.ر_ت\ عليها كل© ريح� س.ي\ه'وج\
الوهري: س.ه.ج\ت' الطيب سحقته.

وال%س\ه.ج': مرe الريح؛ قال الشاعر:
إ,ذا ه.ب.ط}ن. م'س\ت.حاراv م.س\ه.جا

أ%بو عمرو: ال1س\ه.ج' الذي ينطلق ف كل حق وباطل. أ%بو عبيد:
ال4س.اه1يe وال4ساه1يج' ضروب متلفة من السي،وف نسخة: سي ال3بل. ال4زهري:

خ.طيب م1س\ه.ج¬ وم1س\ه.ك¬، وريح س.ي\ه'وك¬ وس.ي\ه'وج¬، وس.ي\ه.ك¬
وس.ي\ه.ج¬، قال: والس_ه\ك' والس_ه\ج': م.رe الريح؛ وزعم يعقوب أ%ن جيم

س.ي\ه.ج وس.ي\ه'وج بدل من كاف سيهك وسيهوك.
@سوج: س.اج. س.و\جاv: ذهب وجاء؛ قال:

Dوأ%ع\ج.ب.ها، فيما ت.سوج'، ع1صاب.ة
من القوم,، ش1ن_خ\ف�ون%، غي' ق1ضاف1

ابن ال4عراب: ساج. ي.س'وج' س.و\جاv وس'و.اجاv وس.و.جاناv إ,ذا سار
سياv ر'و.ي\داv؛ وأ%نشد:

غ%ر_اء� ل%ي\س.ت\ بالس_ؤ'وج, ال%ل}ن.خ,
أ%بو عمرو: الس_و.جان� الذهاب' واليء�. والسeوج': ع1لج¬ من الطي

يطبخ وي.ط}لي به الائك' الس_دى. والسeوج': موضع. والس_اج'
Dالضخم الغليظ؛ وقيل: هو الطيلسان القو�ر ينسج كذلك؛ وقيل: هو طيلسان �الط�ي\ل%سان

أ%خضر؛ وقول الشاعر:
ول%ي\ل� ت.ق�ول� الناس ف ظ�ل�مات1ه،

سواء# صحيحات' الع'يون1 وع'ور'ها:
،vح.ص1ينة vكأ%ن� لنا منه ب'يوتا

م'سوحاv أ%عاليها، وساجاv ك�س'ور'ها
إ,نا نعت بالسي ل4نه صيها ف معن الصفة، كأ%نه قال: م'س\و.د_ة

أ%عاليها م'خ\ض.ر_ة ك�سور'ها، كما قالوا مررت بس.ر\ج� خ.ز¼ ص1ف%ت'ه،



ن'ع1ت. بال%ز> وإ,ن كان جوهراv لا كان ف معن ل%ي>ن�.
�وتصغي الس_اج,: س'و.ي\ج¬، والمع س1يجانD. ابن ال4عراب: الس>يجان

الطيالسة السeود'، واحدها ساج¬. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، كان يلبس ف الرب من القلنس ما يكون من

الس>يجان1 ال�ض\ر,؛ جع ساج، وهو الطيلسان ال4خضر؛ وقيل: الطيلسان
القو�ر ينسج كذلك، كأ%ن القلنس ت'عمل منها أ%و من نوعها؛ ومنهم من يعل

أ%لفه منقلبة عن الواو، ومنهم من يعلها عن الياء؛ ومنه حديثه الخر: أ%نه
زر_ ساجاv عليه وهو مرم فاف}ت.دى؛ وحديث أ%ب هريرة: أ%صحاب' الدجال

عليهم الس>يجان�؛ وف رواية: كلهم ذو سيف م'ح.ل¾ى وساج؛ وف حديث جابر:
فقام ف ساج.ة{؛ هكذا جاء4 ف رواية، والعروف بساجة، وهو ضرب من اللحف

منسوجة.
والس_اج': خ.ش.ب¬ يلب من الند، واحدته ساج.ةD. والس_اج': شجر يعظم

جد�اv، ويذهب' طولv وعرضاv، وله ورق أ%مثال الت>راس, الد_ي\ل%م1ي_ة1،
يتغطى الرجل بورقة{ منه فت.ك1نه' من الطر، وله رائحة طيبة ت'شابه'

رائحة% ورق ال%و\ز, مع رقة ون.ع\م.ة{؛ حكاه أ%بو حنيفة.
�ابن العراب: يقال الس_اج.ة� الشبة� الواحدة ال�ش.ر\ج.ع.ة

ال�ر.ب_ع.ة�، كما جلبت من الند؛ ويقال للس_اج.ة1 الت يشق منها الباب:
الس_ل1يجة�. وس'واج¬: جبل؛ قال رؤ\بة:

ف ر.ه\و.ة غ%ر_اء4 من س'واج,
والسeوج': موضع، وال أ%علم.

@سيج: أ%بو حنيفة: الس>ياج' الظية من الشجر تعل حول الكرم والبستان؛
وقد س.ي_ج. على الكرم. ويقال: ح.ظ%ر. ك%ر\م.ه' بالس>ياج,، وهو أ%ن

ي'س.ي>ج. حائطه بالش_و\ك1 لئل ي.ت.س.و_ر.. والس>ياج': الطيلسان، على قول
من يعل أ%لفه منقلبة عن الياء، وال أ%علم.

@سبح: الس_ب\ح' والس>باحة: الع.و\م'. س.ب.ح. بالنهر وفيه ي.س\ب.ح'
س.ب\حاvوس1باحةv، ورجل ساب,ح¬ وس.ب'وح من قوم س'ب.حاء، وس.ب_اح¬ من قوم
س.ب_احي؛ وأ%ما ابن ال4عراب فجعل السeب.حاء ج.م\ع. سابح؛ وبه فسر قول

الشاعر:
وماء� ي.غ\ر.ق' السeب.حاء� فيه،
س.ف1ينت'ه ال�واش1كة� ال%ب'وب'



قال: السeب.حاء� جع ساب,ح�. ويعن بالاء هنا الس_راب..
وال�واش1كة�: الاد_ة� ف سيها. وال%ب'وب، من ال%ب.ب ف السي؛ جعل الناقة مثل

السفينة حي جعل الس_راب. كالاء. وأ%س\ب.ح الرجل% ف الاء: ع.و_م.ه؛
قال أ�مية:

وال�س\ب,ح' ال�ش\ب.، فوق. الاء3 س.خ_ر.ها،
ف الي.م> ج.ر\ي.ت'ها، كأ%نا ع'و.م'

وس.ب\ح' الف%ر.س,: ج.ر\ي'ه. وفرس س.ب'وح¬ وساب,ح¬: ي.س\ب.ح' بيديه ف
سيه. والس_واب,ح': اليل ل4نا ت.س\ب.ح، وهي صفة غالبة.

وف حديث القداد: أ%نه كان يوم بدر� على فرس يقال له س.ب\ح.ة؛ قال ابن
ال4ثي: هو من قولم فرس ساب,ح¬ إ,ذا كان حسن. م.د> اليدين ف ال%ر\ي؛

وقوله أ%نشده ثعلب:
لقد كان% فيها لل4مانة1 موض1ع¬،
وللع.ي\ن, م'ل}ت.ذê، وللك%ف> م.س\ب.ح'

فسره فقال: معناه إ,ذا لس.تها الكف وجدت فيها جيع ما تريد.
والنجوم ت.س\ب.ح' ف الف%ل%ك1 س.ب\حاv إ,ذا جرت ف د.ور.انا.

والس_ب\ح': الف%راغ�. وقوله تعال: إ,ن� لك ف النهار س.ب\حاv طويلv؛ إ,نا
يعن به فراغاv طويلv وت.ص.رeفاv؛ وقال الليث: معناه فراغاv للنوم؛ وقال

أ%بو عبيدة: م'ن\ق%ل%باv طويلv؛ وقال ال�ؤ.ر>ج': هو الف%راغ وال%يئ%ة
والذهاب؛ قال أ%بو الدeق%ي\ش: ويكون الس_ب\ح' أ%يضاv فراغاv بالليل؛

وقال الفراء: يقول لك ف النهار ما تقضي حوائجك؛ قال أ%بو إ,سحق: من قرأ%
vفمعناه قريب من الس_ب\ح، وقال ابن ال4عراب: من قرأ% س.ب\حا vس.ب\خا

vأ%راد راحة وتفيفا vومن قرأ% س.ب\خا ،vومعاشا vفمعناه اضطرابا
لل4بدان.قال ابن' الف%ر.ج: سعت أ%با ال%ه\م ال%ع\ف%ر,ي> يقول: س.ب.ح\ت' ف

ال4رض وس.ب.خ\ت' فيها إ,ذا تباعدت فيها؛ ومنه قوله تعال: وكلê ف
ف%ل%ك{ ي.س\ب.ح'ون أ%ي ي.ج\ر'ون%، ول يقل ت.س\ب.ح' ل4نه وصفها بفعل من يعقل؛

وكذلك قوله: والس_ابات1 س.ب\حاv؛ هي النجوم ت.س\ب.ح' ف الف%ل%ك1 أ%ي
تذهب فيها ب.س\طاv كما ي.س\ب.ح' السابح' ف الاء س.ب\حاv؛ وكذلك السابح

من اليل يد� يديه ف الري س.ب\حاv؛ وقال ال4عشى:
كم فيهم' من ش.ط}ب.ة{ خ.ي\ف%ق�،

وساب,ح� ذي م.ي\ع.ة{ ضام1ر,



وقال ال4زهري ف قوله عز وجل: والساب,حات1 س.ب\حاv فالس_اب,قات1
س.ب\قاv؛ قيل: السابات' السeف�ن'، والسابقات' اليل�، وقيل: إ,نا أ%رواح
الؤمني ترج بسهولة؛ وقيل: اللئكة ت.س\ب.ح' بي السماء وال4رض.
وس.ب.ح. الي.ر\ب'وع' ف ال4رض إ,ذا حفر فيها، وس.ب.ح. ف الكلم إ,ذا أ%كثر

فيه. والت_سبيح: التنزيه.
وسبحان ال: معناه تنزيهاv ل من الصاحبة والولد، وقيل: تنزيه ال

تعال عن كل ما ل ينبغي له أ%ن يوصف، قال: ون.ص\ب'ه أ%نه ف موضع فعل على
،vله أ%ي نزهته تنزيها vله، تقول: س.ب_ح\ت' ال تسبيحا vمعن تسبيحا

قال: وكذلك روي عن النب، صلى ال عليه وسلم؛ وقال الزجاج ف قوله تعال:
س'ب\حان% الذي أ%س\ر.ى بعبده ليلv؛ قال: منصوب على الصدر؛ العن

أ�سب>ح ال تسبيحاv. قال: وسبحان ف اللغة تنزيه ال، عز وجل، عن السوء؛
قال ابن شيل: رأ%يت ف النام كأ%ن� إ,نساناv فسر ل سبحان ال، فقال:

أ%ما ترى الفرس ي.س\ب.ح' ف سرعته؟ وقال: سبحان ال السرعة� إ,ليه
وال1ف�ة� ف طاعته، وج,ماع' معناه ب'ع\د'ه، تبارك وتعال، عن أ%ن يكون له

م1ث}لD أ%و شريك أ%و ندÒ أ%و ضد�؛ قال سيبويه: زعم أ%بو الطاب أ%ن سبحان
ال كقولك براء4ة% ال أ%ي أ�ب.ر>ئ' ال4 من السوء براءةv؛ وقيل:

قوله سبحانك أ%ي أ�نزهك يا رب من كل سوء وأ�برئك. وروى ال4زهري بإ,سناده
أ%ن ابن الك%و_ا سأ%ل علي�اv، رضوان ال تعال عليه، عن سبحان ال،

فقال: كلمة رضيها ال لنفسه فأ%وصى با. والعرب تقول: س'ب\حان% م1ن كذا إ,ذا
:vتعجبت منه؛ وزعم أ%ن قول ال4عشى ف معن الباءة أ%يضا

أ%قول� ل�ا جاءن ف%خ\ر'ه:
سبحان% م1ن ع.ل}ق%م.ة% الفاخ1ر,

أ%ي براءةv منه؛ وكذلك تسبيحه: تبعيده؛ وبذا استدل على أ%ن سبحان معرفة
إ,ذ لو كان نكرة لنصرف. ومعن هذا البيت أيضاv: العجب منه إ,ذ

ي.ف}خ.ر'، قال: وإ,نا ل ينو�ن ل4نه معرفة وفيه شبه التأ}نيث؛ وقال ابن بري:
vعلما vإ,نا امتنع صرفه للتعريف وزيادة ال4لف والنون، وتعريفه كونه اسا

للباءة، كما أ%ن ن.زال, اسم علم للنزول، وش.ت_ان% اسم علم للتفر�ق؛
قال: وقد جاء ف الشعر سبحان منو�نة نكرة؛ قال أ�مية:

س'ب\حان.ه ث س'ب\حاناv ي.ع'ود' له،
وق%ب\ل%نا س.ب_ح ال�ود1يe وال�م'د'



وقال ابن جن: سبحان اسم علم لعن الباءة والتنزيه بنزلة ع'ث}مان%
وع1م\ران%، اجتمع ف سبحان التعريف وال4لف والنون، وكلها علة تنع من

الصرف.
وس.ب_ح الرجل�: قال سبحان ال؛ وف التنزيل: كلê قد ع.ل1م. صلت.ه

وتسبيح.ه؛ قال رؤبة:
س.ب_ح\ن. واس\ت.ر\ج.ع\ن. م1ن ت.أ%ل©ه1

vوعندي أ%ن س'ب\حانا ،vوس'ب\حانا vوس.ب.ح.: لغة، حكى ثعلب س.ب_ح تسبيحا
ليس بصدر س.ب_ح، إ,نا هو مصدر س.ب.ح، إ,نا هو مصدر س.ب.ح. وف

التهذيب: س.ب_ح\ت' ال تسبيحاv وس'ب\حاناv بعن واحد، فالصدر تسبيح،
والسم س'ب\حان يقوم مقام الصدر. وأ%ما قوله تعال: ت'س.ب>ح له السموات'

السبع' وال4رض' وم.ن فيهن وإ,ن} من شيء إ,ل� ي'س.ب>ح' بمده ولكن ل
ت.ف}ق%ه'ون% تسبيح.هم؛ قال أ%بو إ,سحق: قيل إ,ن كل ما خلق ال ي'س.ب>ح'

بمده، وإ,ن ص.رير. الس_ق}ف وص.رير. الباب من التسبيح، فيكون على هذا
الطاب' للمشركي وحدهم: ولكن ل تفقهون تسبيحهم؛ وجائز أ%ن يكون تسبيح هذه

ال4شياء با ال به أ%علم ل ن.ف}ق%ه منه إ,ل ما ع'لYم\ناه، قال: وقال
قوم وإ,ن} من شيء إ,ل يسبح بمده أ%ي ما من دابة إل وفيه دليل أ%ن

ال، عز وجل، خالقه وأ%ن خالقه حكيم م'ب.ر_أD من ال4س\واء ولكنكم، أ%يها
الكفار، ل تفقهون أ%ثر الص_ن\عة ف هذه الخلوقات؛ قال أ%بو إ,سحق:

وليس هذا بشيء ل4ن الذين خوطبوا بذا كانوا مقر�ين أ%ن ال خالق�هم وخالق'
السماء وال4رض ومن فيهن، فكيف يهلون ال1ل}ق%ة وهم عارفون با؟ قال

ال4زهري: وما يدلك على أ%ن تسبيح هذه الخلوقات تسبيح ت.ع.ب_د.ت\ به
قول� ال عز وجل للجبال: يا جبال� أ%و>ب معه والطي.؛ ومعن أ%و>ب

س.ب>حي مع داود النهار. كل�ه إ,ل الليل؛ ول يوز أ%ن يكون معن أ%مر ال
عز وجل للجبال بالتأ}ويب إ,ل ت.ع.بeداv لا؛ وكذلك قوله تعال: أ%ل

تر. أ%ن ال يسجد له من ف السموات ومن ف ال4رض والشمس' والقمر'
والنجوم' والبال� والشجر' والدوابe وكثي من الناس، فسجود هذه الخلوقات

عبادة منها لالقها ل ن.ف}ق%ه'ها عنها كما ل نفقه تسبيحها؛ وكذلك قوله:
وإ,ن من الجارة لا ي.ت.ف%ج_ر منه ال4نار' وإ,ن� منها لا ي.ش_ق�ق'

في.خ\رج منه الاء� وإ,ن� منها لا يهب,ط� من خشية ال؛ وقد ع.ل1م ال�
ه'بوط%ها من خشيته ول يعر�فنا ذلك فنحن نؤمن با أ�علمنا ول ن.د_ع1ي



با ل ن'ك%ل�ف بأ%فهامنا من ع1ل}م, ف1ع\ل1ها كيفيةv ن.ح'دeها.
ومن صفات ال عز وجل: السeبeوح' الق�دeوس'؛ قال أ%بو إ,سحق:

السeبeوح الذي ي'ن.ز_ه عن كل س'وء، والق�دeوس': ال�بار.ك، وقيل: الطاهر؛
وقال ابن سيده: س'بeوح¬ ق�دeوس من صفة ال عز وجل، ل4نه ي'س.ب_ح'

وي'ق%د_س'، ويقال: س.ببوح¬ ق%دeوس¬؛ قال اللحيان: التمع عليه فيها الضم،
قال: فإ,ن فتحته فجائز؛ هذه حكايته ول أ%دري ما هي. قال سيبويه: إ,نا

قولم س'بeوح¬ ق�دeوس¬ رب اللئكة والروح؛ فليس بنزلة س'ب\حان ل4ن
س'بeوحاv ق�دeوساv صفة، كأ%نك قلت ذكرت س'بeوحاv ق�دeوساv فنصبته على

إ,ضمار الفعل التروك إ,ظهاره، كأ%نه خطر على باله أ%نه ذ%ك%ره ذاك1ر¬،
فقال س'بeوحاv أ%ي ذ%كرت سبوحاv، أ%و ذ%ك%ره هو ف نفسه فأ%ضمر مثل ذلك،

فأ%ما ر.ف}ع'ه فعلى إ,ضمار البتدإ, وت.ر\ك' إ,ظهار, ما ي.ر\فع كترك
إظهار ما ي.ن\ص1ب؛ قال أ%بو إ,سحق: وليس ف كلم العرب بناء# على ف�عeول،

بضم أ%و�له، غي هذين السي الليلي وحرف آخر 
(* قوله «وحرف آخر إل» نقل

شارح القاموس عن شيخه قال: حكى الفهري عن اللحيان ف نوادره اللغتي ف
قولم ستوق وشبوك لضرب من الوت وكلوب اهـ ملخصاv. قوله والفتح فيهما

إل عبارة النهاية. وف حديث الدعاء سبوح قد�وس يرويان بالفتح والضم،
والفتح فيهما إ,ل قوله والراد بما التنزيه.) وهوقولم للذYر>يح,، وهي

د'و.ي\ب_ةD: ذ�رeوح¬، زادها ابن سيده فقال: وف�رeوج¬، قال: وقد يفتحان
كما يفتح س'بeوح وق�دeوس¬، روى ذلك كراع. وقال ثعلب: كل اسم على ف%عeول

فهو مفتوح ال4ول إ,ل� السeبeوح وق�دeوس¬، روى ذلك كراع.وقال ثعلب:
كل اسم على ف%عeول فهو مفتوح ال4ول إ,ل� السeبeوح. والق�دeوس.،

فإ,ن الضم فيهما أ%كثر؛ وقال سيبويه: ليس ف الكلم ف�عeول بواحدة، هذا
قول الوهري؛ قال ال4زهري: وسائر ال4ساء تيء على ف%عeول مثل س.ف©ود

وق%ف©ور وق%بeور وما أ%شبههما، والفتح فيهما أ%ق}ي.س'، والضم أ%كثر
استعمالv، وها من أ%بنية البالغة والراد بما التنزيه.

وس'ب'حات' وجه1 ال، بضم السي والباء: أ%نوار'ه وجلل�ه وعظمته. وقال
جبيل، عليه السلم: إ,ن ل دون العرش سبعي حجاباv لو دنونا من أ%حدها
ل4حرقتنا س'ب'حات' وجه ربنا؛ رواه صاحب العي، قال ابن شيل: س'ب'حات'

وجهه ن'ور' وجهه. وف حديث آخر: حجاب'ه النور' والنار'، لو كشفه ل4ح\رقت



س'ب'حات' وجهه كل� شيء أ%دركه بص.ر'ه؛ س'ب'حات' وجه ال: جلل�ه
وعظمته، وهي ف ال4صل جع س'ب\حة؛ وقيل: أ%ضواء وجهه؛ وقيل: س'ب\حات' الوجه

ماسن'ه ل4نك إ,ذا رأ%يت ال%س.ن. الوجه1 قلت: سبحان ال وقيل: معناه
تنزيه¬ له أ%ي سبحان وجهه؛ وقيل: س'ب\حات' وجهه كلم معترض بي الفعل

والفعول أ%ي لو كشفها ل4حرقت كل شيء أ%دركه بصره، فكأ%نه قال: ل4حرقت'
س'ب'حات' ال كل شيء أ%بصره، كما تقول: لو دخل ال%ل1ك' البلد. لقتل،

والع1ياذ� بال، كل� من فيه؛ قال: وأ%قرب من هذا كله أ%ن العن: لو انكشف من
أ%نوار ال الت تجب العباد عنه شيء ل4هلك كل� من وقع عليه ذلك
�النور'، كما خ.ر_ موسى، على نبينا وعليه السلم، ص.ع1قاv وت.ق%ط�ع. البل

د.ك9اv، ل�ا تلى ال سبحانه وتعال؛ ويقال: السeب'حات' مواضع
السجود.والسeب\ح.ة�: ال%ر.زات' الت ي.ع'دe ال�س.ب_ح' با تسبيحه، وهي

كلمة مول�دة.
وقد يكون التسبيح بعن الصلة والذYكر، تقول: ق�ض.ي\ت' س'ب\ح.ت.

وروي أ%ن عمر، رضي ال عنه، ج.ل%د. رجلي س.ب_حا بعد العصر أ%ي ص.ل�يا؛
قال ال4عشى:

وس.ب>ح\ على حي الع.ش1ي_ات1 والضeح.ى،
ول ت.ع\ب'د1 الشيطان%، وال4 فاع\ب'دا

يعن الصلة بالص_باح وال%ساء، وعليه فسر قوله: فس'ب\حان% ال حي
ت'م\سون وحي ت'ص\بحون؛ يأ}مرهم بالصلة ف هذين الو.قتي؛ وقال الفراء:

حي تسون الغرب والعشاء، وحي تصبحون صلة الفجر، وعشي�اv العصر، وحي
تظهرون ال�ول. وقوله: وس.ب>ح\ بالع.ش1ي> وال3ب\كار, أ%ي وص.لY. وقوله
عز وجل: فلول أ%نه كان من ال�س.ب>حي؛ أ%راد من الصلي قبل ذلك،

وقيل: إ,نا ذلك ل4نه قال ف بطن الوت: ل إ,له إ,ل� أ%نت سبحانك إ,ن
كنت من الظالي. وقوله: ي'س.ب>ح'ون% الليل% والنهار. ل ي.ف}ت'رون%؛

يقال: إ,ن م.ج\ر.ى التسبيح فيهم كم.جرى الن_ف%س, منا ل ي.ش\غ.ل�نا عن
الن_ف%س, شيء. وقوله: أ%ل أ%ق�ل} لكم لول ت'س.ب>حون أ%ي تستثنون، وف

الستثناء تعظيم' ال وال3قرار' بأ%نه ل يشاء أ%حد¬ إ,ل� أ%ن يشاء
ال، فوضع تنزيه ال موضع الستثناء.

والسeب\حة�: الدعاء وصلة� التطوع والنافلة�؛ يقال: فرغ فلنD من
س'ب\ح.ته أ%ي من صلته النافلة، س>يت الصلة تسبيحاv ل4ن التسبيح تعظيم



ال وتنزيهه من كلY سوء؛ قال ابن ال4ثي: وإ,نا خ'صت النافلة
بالسeب\حة، وإ,ن شاركتها الفريضة ف معن التسبيح، ل4ن التسبيحات ف الفرائض

نوافل�، فقيل لصلة النافلة س'ب\حة ل4نا نافلة كالتسبيحات وال4ذكار ف
أ%نا غي واجبة؛ وقد تكرر ذكر السeب\حة ف الديث كثياv فمنها: اجعلوا

صلتكم معهم س'ب\ح.ةv أ%ي نافلة، ومنها: كنا إ,ذا نزلنا منزلv ل
ن'س.ب>ح' حت ن.ح'ل� الر>حال؛ أ%راد صلة الضحى، بعن أ%نم كانوا مع

اهتمامهم بالصلة ل يباشرونا حت ي.ح'ط©وا الرحال وي'ريوا المال% رفقاv با
وإ,حساناv. والسeب\ح.ة: التطوeع من الذYكر والصلة؛ قال ابن ال4ثي:

وقد يطلق التسبيح على غيه من أ%نواع الذكر مازاv كالتحميد والتمجيد
وغيها. وس'ب\ح.ة� ال: جلل�ه.

وقيل ف قوله تعال: إ,ن لك ف النهار س.ب\حاv طويلv أ%ي فراغاv للنوم،
وقد يكون الس_ب\ح' بالليل. والس_ب\ح' أ%يضاv: النوم نفسه.

وقال ابن عرفة اللقب بنفطويه ف قوله تعال: ف%س.ب>ح\ باسم ربك العظيم
أ%ي سبحه بأ%سائه ونزهه عن التسمية بغي ما س_ى به نفسه، قال: ومن

سى ال تعال بغي ما سى به نفسه، فهو م'ل}ح1د¬ ف أ%سائه، وكل© من
دعاه بأ%سائه ف%م'س.ب>ح له با إ,ذ كانت أ%ساؤ'ه مدائح له وأ%وصافاv؛

قال ال تعال: ول ال4ساء ال�س\ن فاد\ع'وه با، وهي صفاته الت وصف
با نفسه، وكل من دعا ال بأ%سائه فقد أ%طاعه ومدحه ول%ح1ق%ه ثواب'ه.

وروي عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ما أ%حد¬ أ%غ}ي.ر. من
ال ولذلك ح.ر_م. الفواحش.، وليس أ%حد¬ أ%حب_ إ,ليه ال%د\ح' من ال
تعال. والس_ب\ح' أ%يضاv: السكون. والس_ب\ح': التق%ل©ب' والنتشار ف

.Òف' ف العاش، فكأ%نه ض1دeال4رض والت_ص.ر
وف حديث الوضوء: فأ%دخل اص\ب'ع.ي\ه الس_ب_اح.ت.ي\ن, ف أ�ذنيه؛

الس_ب_احة� وال�س.ب>حة�: ال3صبع الت تلي ال3بام، سيت بذلك ل4نا
يشار با عند التسبيح. والس_ب\ح.ة�، بفتح السي: ثوب من ج'ل�ود، وجعها

س1باح¬؛ قال مالك بن خالد الذل:
وس.ب_اح¬ وم.ن_اح¬ وم'ع\ط{،

إ,ذا عاد. ال%سار,ح' كالس>باح,
وصح_ف أ%بو عبيدة هذه الكلمة فرواها باليم؛ قال ابن بري: ل يذكر،

يعن الوهري، الس_ب\ح.ة، بالفتح، وهي الثياب من اللود، وهي الت وقع فيها



التصحيف، فقال أ%بو عبيدة: هي السeب\جة، باليم وضم السي، وغلط ف
ذلك، وإ,نا السeب\ج.ة كساء أ%سود، واستشهد أ%بو عبيدة على صحة قوله بقول

مالك الذل:
إ,ذا عاد السارح كالسباج

فصح_ف البيت أ%يضاv، قال: وهذا البيت من قصيدة حائية مدح با زهي. بن.
ال4غ%ر> اللحيان، وأ%و_لا:

ف%تÝى ما ابن' ال4غ%ر>، إ,ذا ش.ت.و\نا،
وح'ب_ الز_اد' ف ش.ه\ر.ي\ ق�1ماح,

والسارح: الواضع الت تسرح إ,ليها ال3بل، فشبهها ل�ا أ%جدبت
باللود ال�ل}س, ف عدم النبات، وقد ذكر ابن سيده ف ترجة سبج، باليم، ما
صورته: والس>باح' ثياب من جلود، واحدتا س'ب\ج.ة، وهي بالاء أ%على، على

أ%نه أ%يضاv قد قال ف هذه الترجة: إ,ن أ%با عبيدة صح_ف هذه الكلمة
ورواها باليم كما ذكرناه آنفاv، ومن العجب وقوعه ف ذلك مع حكايته عن أ%ب

عبيدة أ%نه وقع فيه، اللهم إ,ل أ%ن يكون وجد ثقلv فيه، وكان يتعي عليه
أ%نه لو وجد نقلv فيه أ%ن يذكره أ%يضاv ف هذه الترجة عند تطئته ل4ب

عبيدة ونسبته إ,ل التصحيف ليسلم هو أ%يضاv من التهمة والنتقاد.
أ%بو عمرو: كساء# م'سب_ح، بالباء، قوي شديد، قال: وال�س.ب_ح'، بالباء

أ%يضاv، ال�ع.ر_ض'، وقال شر: الس>باح'، بالاء، ق�م'ص¬ للصبيان من
جلود؛ وأ%نشد:

كأ%ن� زوائ1د. ال�ه'رات1 عنها
ج.واري ال1ن\د1، م'ر\خ1ية% الس>باح,

قال: وأ%ما السeب\ح.ة، بضم السي واليم، فكساء أ%سود.
والسeب\ح.ة: القطعة من القطن.

وس.ب'وحة�، بفتح السي مففة: البلد' الرام'، ويقال: واد{ بعرفات؛ وقال
يصف ن'وق. الجيج:

خ.وار,ج' من ن.ع\مان%، أ%و من س.ب'وحة{
إ,ل البيت1، أ%و ي.خ\ر'ج\ن. من ن.ج\د1 ك%ب\ك%ب,

@سجح: الس_ج.ح': ل1ي' ال%د>.
vطويل قليل اللحم واسع؛ وقد س.ج,ح. س.ج.حا Dأ%س\ج.ح': سهل Òوخ.د

.vوس.جاحة



وخ'ل�ق¬ س.ج,يح: ل%ي>ن¬ سهل؛ وكذلك ال1ش\ية�، بغي هاء، يقال: م.شى
فلن مشياv س'ج'حاv وس.ج,يحاv. وم1ش\يةD س'ج'ح¬ أ%ي سهلة؛ وورد ف حديث

علي�،رضي ال عنه، ي'ح.ر>ض' أ%صحابه على القتال: وام\ش'وا إ,ل الوت
م1ش\يةv س'ج'حاv؛ قال حسان:

،vس'ج'حا vد.ع'وا الت_خاج'ؤ.، وام\ش'وا م1ش\ي.ة
إ,ن� الرجال% ذ%و'و ع.ص\ب� وت.ذ}ك1ي,

.vراeقال الزهري: هو أ%ن يعتدل ف مشيه ول يتماي.ل فيه ت.ك%ب
ووجه¬ أ%س\ج.ح' ب.ي>ن' الس_ج.ح, أ%ي ح.س.ن¬ معتدل؛ قال ذو الرمة:

،Dح.ش\ر¬ وذ1ف}ر.ى أ%س1يلة Dن�لا أ�ذ
ووجه¬، ك%م1رآة1 الغ.ر,يبة1، أ%س\ج.ح'

وأ%ورد ال4زهري هذا البيت شاهداv على لي الد، وأ%نشد: «وخد¼ كمرآة
الغريبة» قال ابن بري: خص مرآة الغريبة، وهي الت ل تت.زو_ج ف قومها،

فل تد ف نساء ذلك الي من ي'ع\ن با وي'ب.ي>ن لا ما تتاج إ,ل
إ,صلحه من عيب ونوه، فهي متاجة إ,ل مرآتا الت ترى فيها ما ي'ن\ك1ر'ه

فيها من رآها، فمرآتا ل تزال أ%بداv م.ج\ل�و_ة؛ قال: والرواية الشهورة
ف البيت «وخ.د� كمرآة الغريبة».

ال4زهري: وف النوادر يقال: س.ج.ح\ت' له بشيء من الكلم وس.ر.ح\ت'
وس.ج_ح\ت' وس.ر_ح\ت' وس.ن.ح\ت' وس.ن_ح\ت' إ,ذا كان كلم فيه تعريض بعن

من العان. وس'ج'ح' الطريق وس'ج\ح'ه: م.ح.ج_ت'ه لسهولتها. وب.ن.و\ا
بيوتم على س'ج'ح� واحد وس'ج\حة{ واحدة{ وع1ذار� واحد أ%ي قد\ر� واحد. ويقال:

خ.لY له عن س'جح, الطريق، بالضم، أ%ي و.س.طه وس.ن.نه.
والس_ج,يحة وال%س\ج'وح' وال%س\جيوح': ال�ل�ق؛ وأ%نشد:

ه'نا وه.ن_ا وعلى ال%س\ج'وح,
قال أ%بو السن: هو كال%ي\س'ور وال%ع\س'ور وإ,ن ل يكن له ف1ع\لD أ%ي

إ,نه من الصادر الت جاءت على مثال مفعول. أ%بو عبيد: الس_ج,يحة
الس_ج,ي_ة والطبيعة. أ%بو زيد: يقال ركب فلن س.ج,يح.ة% رأ}سه، وهو ما اختاره

لنفسه من الرأ}ي فركبه.
وال4س\ج.ع' من الرجال: ال%س.ن' العتدل. ال4زهري: قال أ%بو عبيد:

ال4س\ج.ح' ال%ل}ق العتدل السن.
الليث: س.ج.ح.ت1 المامة� وس.ج.ع.ت. قال: وربا قالوا م'ز\ج,ح ف



vم'س\ج,ح� كال4س\د1 وال4ز\د1. والس_ج\حاء من ال3بل: التام_ة طول
وعظماv.وال3س\جاح': ح'س\ن' العفو؛ ومنه الثل السائر ف العفو عند

ال%ق}د�1ر.ة1: م.ل%ك}ت. فأ%س\ج,ح\؛ وهو مرويÒ عن عائشة، قالته لعلي، رضي ال
عنهما، يوم المل حي ظ%ه.ر. على الناس، ف%د.نا من ه.و\د.جها ث كلمها بكلم

فأ%جابته: م.ل%ك}ت. فأ%س\ج,ح\ أ%ي ظ%ف1ر\ت. فأ%ح\س3ن\ وق%د.ر\ت.
ف%س.ه>ل} وأ%ح\س3ن, الع.ف}و.؛ ف%ج.ه_ز.ها عند ذلك بأ%ح\س.ن, ال1هاز إ,ل

الدينة؛ وقالا أ%يضاv ابن' ال4ك}و.ع, ف غزوة ذي ق%ر.د{: ملكت فأ%س\ج,ح\؛
ويقال: إ,ذا سأ%لت. فأ%س\ج,ح\ أ%ي س.ه>ل} أ%لفاظ%ك. وار\ف�ق\.

وم1س\ج.ح¬: اسم رجل.
وس.جاح,: اسم الرأ%ة ال�ت.ن.ب>ئة، بكسر الاء، مثل ح.ذام, وق%طام,،

وهي من بن ي.ر\ب'وع�؛ قال:
ع.ص.ت\ س.جاح, ش.ب.ثاv وق%ي\سا،

ول%ق1ي.ت\ من النكاح, و.ي\سا،
قد ح1يس. هذا الد>ين' عندي ح.ي\سا

قال ال4زهري: كانت ف تيم امرأ%ة كذابة أ%يام مسيلمة ال�ت.ن.ب>ئ
فت.ن.ب_أ%ت\ هي أ%يضاv، واسها س.جاح,، وخطبها مسيلمة وتزو_جته ولما

حديث مشهور.
@سحح: الس_حe والسeح'وح': ها س1م.ن' الشاة1.

س.ح.ت1 الشاة� والبقرة ت.س3حe س.ح�اv وس'ح'وحاv وس'ح'وحةv إ,ذا سنت
غاية الس>م.ن؛ قيل: س.م1ن.ت\ ول ت.ن\ت.ه1 الغاية%؛ وقال: اللحيان

س.ح_ت\ ت.س'حe، بضم السي؛ وقال أ%بو م.ع.د¼ الك1لبe: مهزولD ث م'ن\ق�
إ,ذا س.م1ن. قليلv ث ش.ن'ونD ث س.م1ي¬ ث ساحÒ ث م'ت.ر.طYم¬، وهو

الذي انتهى س1م.ناv؛ وشاة ساح_ةD وساحÒ، بغي هاء، ال4خية على النسب.
قال ال4زهري: قال الليل هذا ما ي'حتج به أ%نه قول العرب فل

.vن.ب\ت.د1ع' فيه شيئا
وغنم¬ س1حاح¬ وس'حاح¬: س1مانD، ال4خية من المع العزيز كظ�ؤ.ار�

ور'خال�؛ وكذا روي بيت ابن ه.ر\مة:
وب.ص_ر\ت.ن، بعد. خ.ب\ط1 الغ.ش'وم,،

هذي الع1جاف.، وهذي الس>حاحا
،vس'حاح¬ أ%يضا Dحاح'، بالكسر والضم، وقد قيل: شاةeوالس>ح.اح' والس



حكاها ثعلب.
وف حديث الزبي: والدنيا أ%ه\و.ن� ع.ل%ي_ من م1ن\ح.ة{ ساح_ة{ أ%ي شاة
متلئة س1م.ناv، ويروى: س.ح\ساحة، وهو بعناه؛ ولم¬ ساحÒ؛ قال

ال4صمعي: كأ%نه من س1م.ن,ه ي.ص'بe الو.د.ك.. وف حديث ابن عباس: مررت' على
جزور� ساح¼ أ%ي سينة؛ وحديث ابن مسعود: ي.ل}ق%ى شيطان� الؤمن شيطان%

الكافر شاحباv أ%غ}ب.ر م.ه\ز'ولv وهذا ساحÒ أ%ي سي؛ يعن شيطان الكافر.
vس.ح�ا eوسحابة س.ح'وح¬، وس.ح_ الد_م\ع' والطر' والاء� ي.س'ح

وس'ح'وحاv أ%ي سال من فوق واشتد_ انصباب'ه. وساح. ي.س3يح' س.ي\حاv إ,ذا ج.ر.ى
على وجه ال4رض. وعي¬ س.ح\ساحة: كثية الصب للدeموع. ومطر س.ح\س.ح¬

وس.ح\ساح¬: شديد ي.س'حe جد�اv ي.ق}ش1ر' وجه. ال4رض.
وت.س.ح\س.ح. الاء� والشيء�: سال. وان\س.ح_ إ,بط� البعي ع.ر.قاv، فهو

م'ن\س.حe أ%ي ان\ص.ب_.
وف الديث: يي' ال س.ح_اء� ل ي.غ1يض'ها شيء# الليل% والنهارÝ أ%ي

دائمة الص_ب> وال%ط}ل, بالعطاء. يقال: س.ح_ ي.س'حe س.ح�اv، فهو
ساحÒ، والؤنثة س.ح_اء�، وهي ف%ع\لء� ل أ%ف}ع.ل% لا، كه.ط}لء؛ وف

رواية: ي.م1ي' ال مل4ى س.ح�اv، بالتنوين على الصدر، واليمي ههنا كناية
عن مل عطائه ووصفها بالمتلء لكثرة منافعها، فجعلها كالعي الث�ر_ة1

ل ي.غ1يض'ها الستقاء� ول ينق�ص'ها الم\ت1ياح'، وخ.ص_ اليمي ل4نا
ف ال4كثر م.ظ1ن_ة للعطاء على طريق الاز والتساع,، والليل% والنهار

منصوبان على الظرف. وف حديث أ%ب بكر أ%نه قال ل�سامة حي أ%ن\ف%د.
ج.ي\ش.ه إ,ل الشام: أ%غ1ر\ عليهم غار.ةv س.ح_اء4 أ%ي ت.س'حe عليهم

الب.لء4 د.ف}ع.ةv من غي ت.ل%بeث{. وفرس م1س.حÒ، بكسر اليم: ج.واد¬ سريع
كأ%نه ي.ص'بe ال%ر\ي. ص.ب�اv، ش'ب>ه بالطر ف سرعة انصبابه. وس.ح_

الاء4 وغيه ي.س'حeه س.ح�اv: ص.ب_ه ص.ب�اv متتابعاv كثياv؛ قال د'ر.ي\د'
بن' الص>م_ة1:

ور'ب_ة% غار.ة{ أ%و\ض.ع\ت' فيها،
كس.ح> ال%ز\ر.ج,ي> ج.ر,ي. ت.م\ر,

معناه أ%ي ص.ب.ب\ت' على أ%عدائي ك%ص.ب> ال%ز\ر.ج,ي> جري التمر، وهو
النوى. وح.ل1ف¬ س.حÒ: م'ن\ص.بÒ متتابع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

لو ن.ح.ر.ت\ ف بيتها ع.ش\ر. ج'ز'ر\،



ل4ص\ب.ح.ت\ من ل%ح\م1ه,ن_ ت.ع\ت.ذ1ر\،
ب,ح.ل1ف{ س.ح¼ ود.م\ع� م'ن\ه.م1ر\

وس.ح_ الاء� س.ح�اv: م.ر_ على وجه ال4رض.
وطعنة م'س.ح\س3حةD: سائلة؛ وأ%نشد:

م'س.ح\س3حةD ت.ع\ل�و ظ�هور. ال4نام1ل,
ال4زهري: الفراء قال: هو الس_ح.اح' وال3ي_ار' والل©وح' والال1ق'

للهواء.
والسeحe والس_حe: التمر الذي ل ي'ن\ض.ح باء، ول ي'ج\م.ع\ ف

وعاء، ول ي'ك}ن.ز\، وهو منثور على وجه ال4رض؛ قال ابن دريد: السeحe تر
يابس ل ي'ك}ن.ز، لغة يانية؛ قال ال4زهري: وس.معت الب.ح\ران,ي>ي.

يقولون ل1ن\س� من الق%س\ب, السeح، وبالن>باج, عي يقال لا ع'ر.ي\ف1جان
ت.س\قي ن.خ\لv كثياv، ويقال لتمرها: س'حe ع'ر.ي\ف1جان%، قال: وهو من

أ%جود ق%س\ب� رأ%يت بتلك البلد. وأ%صاب الرجل% ل%يل%ت.ه س.حÒ مثل� س.ج¼
.vإ,ذا قعد مقاع1د. ر,قاقا

والس_ح\س.حة والس_ح\س.ح': ع.ر\ص.ة الدار وع.ر\ص.ة ال%ل�ة. ال4حر:
اذهب\ فل أ%ر.ي.ن_ك بس.ح\س.ح1ي وس.حاي. وح.راي. وح.رات وع.ق}وت

وع.قات. ابن ال4عراب: يقال نزل فلنD بس.ح\س.ح1ه أ%ي بناحيته وساحته.
وأ%رض س.ح\س.ح¬: واسعة؛ قال ابن دريد: ول أ%دري ما صحت'ها.

وس.ح_ه مائة% س.و\ط{ ي.س'حeه س.ح�اv أ%ي ج.ل%ده.
@سدح: الس_د\ح': ذ%ب\ح'ك الشيء4 وب.س\ط�ك%ه على ال4رض وقد يكون

إ,ض\جاع.ك للشيء�؛ وقال الليث: الس_د\ح' ذ%ب\ح'ك اليوان مدوداv على وجه
ال4رض، وقد يكون إ,ض\جاع'ك الشيء4 على وجه ال4رض س.د\حاv، نو الق1ر\بة

الملوءة ال%س\دوحة؛ قال أ%بو النجم يصف الية:
يأ}خ'ذ� فيه ال%ي_ة% الن_ب'وحا،
ث ي.ب,يت' عنده م.ذ}ب'وحا،

م'ش.د_خ. الامة1 أ%و م.س\د'وحا
قال ال4زهري: الس_د\ح' والس_ط}ح' واحد، أ�بدلت الطاء فيه دالv، كما

يقال: م.ط� وم.د_ وما أ%شبهه.
وس.د.ح. الناقة% س.د\حاv: أ%ناخها كس.ط%ح.ها، فإ,ما أ%ن يكون لغة، وإ,ما

.vأ%ن يكون بد.ل



وساد1ح¬: قبيلة أ%و حي�؛ قال أ%بو ذؤيب:
وقد أ%كثر. الواش'ون% بين وبينه،

كما ل ي.غ1ب\، عن ع.ي> ذ�بيان%، ساد1ح'
وع.ل�ق أ%كثر ببين ل4نه ف معن س.ع.ى.

:�وس.د.حه، فهو م.س\د'وح¬ وس.د1يح¬: ص.ر.عه كس.ط%حه. والس_اد1حة
السحابة� الشديدة الت ت.ص\ر.ع' كل� شيء. وان\س.دح الرجل�: استلقى وفر_ج

رجليه.
والس_د\ح': الص_ر\ع' ب.ط}حاv على الوجه أ%و إ,لقاءé على الظهر، ل يقع

قاعداv ول متكو>راv؛ تقول: س.د.حه فان\س.د.ح، فهو م.س\دوح وس.د1يح¬؛
قال خ1داش' بن' زهي:

بي ال4راك1 وبي. الن_خ\ل, ت.س\د.ح'ه'م\
ز'ر\ق' ال4س1ن_ة1، ف أ%كراف1ها ش.ب.م'

ورواه ال�ف%ض_ل ت.ش\د.خ'هم، بالاء والشي العجمتي، فقال له
ال4صمعي: صارت ال4سنة كأ%ف}ر.ك�وبات{ 
(* هكذا ف الصل ول ند لذه اللفظة

اثراv ف العاجم.) ت.ش\د.خ الرؤوس، إ,نا هو ت.س\د.ح'هم، وكان ال4صمعي
ي.ع1يب' من يرويه تشدخهم، ويقول: ال4سنة ل ت.ش\د.خ إ,نا ذلك يكون

ب.ح.ج.ر أ%و د.بeوس أ%و عمود{ أ%و نو ذلك ما ل قطع له؛ وقبل هذا
البيت:قد ق%ر_ت العي' إ,ذ ي.د\ع'ون% خ.ي\ل%ه'م'

لك%ي ت.ك�ر_، وف آذانا ص.م.م'
أ%ي يطلبون من خيلهم أ%ن تكر� فل تطيعهم.

وفلن ساد1ح¬ أ%ي م'خ\ص1ب¬.
وس.د.ح. الق1ر\ب.ة ي.س\د.ح'ها س.د\حاv: مل4ها ووضعها إ,ل جنبه.

وس.د.ح. بالكان: أ%قام. ابن ال4عراب: س.د.ح. بالكان ور.د.ح. إ,ذا أ%قام
بالكان أ%و ال%ر\عى. وقال ابن ب'ز'ر\ج: س.د.ح.ت1 الرأ%ة� ور.د.ح.ت\ إ,ذا

ح.ظ1ي.ت\ عند زوجها ور'ض1ي.ت\.
@سرح: الس_ر\ح': الال� السائم. الليث: الس_ر\ح' الال� ي'سام' ف

الرعى من ال4نعام.
س.ر.ح.ت1 الاشية� ت.س\ر.ح' س.ر\حاv وس'ر'وحاv: سامت\. وس.ر.حها هو:

أ%سام.ها، ي.ت.ع.د_ى ول يتعدى؛ قال أ%بو ذؤ.يب:



،vوكان% م1ث}ل%ي\ن,: أ%ن ل ي.س\ر.ح'وا ن.ع.ما
حيث� اس\تراح.ت\ م.واش1يهم، وت.س\ر,يح'

تقول: أ%ر.ح\ت' الاشية% وأ%ن\ف%ش\ت'ها وأ%س.م\ت'ها وأ%ه\م.ل}ت'ها
وس.ر.ح\ت'ها س.ر\حاv، هذه وحدها بل أ%لف. وقال أ%بو اليثم ف قوله تعال:

حي ت'ر,ي'ون% وحي ت.س\ر.ح'ون%؛ قال: يقال س.ر.ح\ت' الاشية% أ%ي
أ%خرجتها بالغ.داة1 إل الرعى. وس.ر.ح. الال� ن.ف}س'ه' إ,ذا ر.ع.ى بالغ.داة1

إ,ل الضحى.
والس_ر\ح': الال� السارح'، ول يسمى من الال س.ر\حاv إ,ل� ما
ي'غ\د.ى به وي'راح'؛ وقيل: الس_ر\ح' من الال ما س.ر.ح. عليك.

يقال: س.ر.ح.ت\ بالغداة وراحت\ بالع.ش1ي>، ويقال: س.ر.ح\ت' أ%نا
أ%س\ر.ح' س'ر'وحاv أ%ي غ%د.و\ت'؛ وأ%نشد لرير:

،Dوإ,ذا غ%د.و\ت' ف%ص.ب_ح.ت\ك ت1ي_ة
س.ب.ق%ت\ س'ر'وح. الش_اح1جات1 ال�ج_ل,

vج,يب, ووصف أ%رضا�قال: والس_ر\ح' الال الراعي. وقول أ%ب ال
ج.د\ب.ةv: وق�ض1م. ش.جر'ها والت.قى س.ر\حاها؛ يقول: انقطع م.ر\عاها حت التقيا

ف مكان واحد، والمع من كل ذلك س'ر'وح¬.
وال%س\ر.ح'، بفتح اليم: م.ر\ع.ى الس_ر\ح، وجعه ال%سار,ح'؛ ومنه

قوله:
إ,ذا عاد ال%سار,ح' كالس>باح,

وف حديث أ�م زرع: له إ,بلD قليلت' السار,ح,؛ هو جع م.س\ر.ح، وهو
الوضع الذي ت.س\ر.ح' إ,ليه الاشية� بالغ.داة للر_ع\ي,؛ قيل: تصفه بكثرة
ال3ط}عام, وس.ق}ي, ال4لبان أ%ي أ%ن إ,بله على كثرتا ل تغيب عن الي>

ول ت.س\ر.ح' ف الراعي البعيدة، ولكنها باركة بف1نائه لي'ق%ر>ب
للض>يفان من لبنها ولمها، خوفاv من أ%ن ينزل به ضيف¬، وهي بعيدة عازبة؛ وقيل:

معناه أ%ن إ%بله كثية ف حال بروكها، فإ,ذا س.ر.حت كانت قليلة لكثرة ما
ن'ح1ر. منها ف م.باركها لل4ضياف؛ ومنه حديث جرير: ل ي.ع\ز'ب سار,ح'ها

أ%ي ل ي.ب\ع'د' ما ي.س\ر.ح' منها إ,ذا غ%د.ت للمرعى. والسارح': يكون
اساv للراعي الذي ي.س\ر.ح' ال3بل، ويكون اساv للقوم الذين لم الس_ر\ح'

كالاض1ر, والس_ام1ر وها جيع¬. وما له سارحةD ول رائحة أ%ي ما له
شيء# ي.ر'وح' ول ي.س\ر.ح'؛ قال اللحيان: وقد يكون ف معن ما له قوم¬.



وف كتاب كتبه رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ل�ك%ي\د1ر د'ومة1
ال%ن\د.ل,: ل ت'ع\د.ل� سار,ح.ت'م ول ت'ع.دe فار,د.ت'كم. قال أ%بو عبيد: أ%راد
أ%ن ماشيتهم ل ت'ص\ر.ف' عن م.ر\عÝى تريده. يقال ع.د.ل}ت'ه أ%ي صرفته،
ف%ع.د.ل% أ%ي انصرف. والسارحة: هي الاشية الت ت.س\ر.ح' بالغداة إ,ل

مراعيها.
وف الديث الخر: ول ي'م\ن.ع' س.ر\ح'كم؛ الس_ر\ح' والسارح' والسارحة

سواء: الاشية؛ قال خالد بن ج.ن\ب.ة%: السارحة ال3بل والغنم. قال:
والسارحة الدابة الواحدة، قال: وهي أ%يضاv الماعة. والس_ر\ح': انفجار البول

بعد احتباسه.
وس.ر_ح. عنه فان\س.ر.ح. وت.س.ر_ح.: ف%ر_ج.. وإ,ذا ضاق شيء#

ف%ف%ر_ج\ت. عنه، قلت: س.ر_ح\ت' عنه تسرياv؛ قال العجاج:
وس.ر_ح.ت\ عنه، إ,ذا ت.ح.و_با،

ر.واج,ب' ال%و\ف1 الص_ه,يل% الصeل�با
vأ%ي ف س'هولة. وف الدعاء: اللهم اجع.ل}ه سهل vوو.ل%د.ت\ه س'ر'حا

س'ر'حاv. وف حديث الفارعة: أ%نا رأ%ت إ,بليس ساجداv تسيل دموعه كس'ر'ح,
ال%ن,ي,؛ السeر'ح': السهل. وإ,ذا س.ه'لت ولدة الرأ%ة، قيل: و.ل%د.ت\

س'ر'حاv. والسeر'ح' والس_ر,يح': إ,د\رار' البول بعد احتباسه؛ ومنه حديث
السن: يا لا ن,ع\م.ةv، يعن الش_ر\بة من الاء، ت'ش\ر.ب' لذةv وترج

.vسريعا vأ%ي سهل vس'ر'حا
والتسريح': التسهيل. وشيء# سريح: سهل.

واف}ع.ل ذلك ف س.راح� و.رواح� أ%ي ف سهولة.
Dول يكون ذلك إ,ل� ف س.ريح أ%ي ف ع.ج.لة. وأ%مر¬ س.ر,يح¬: م'ع.ج_ل
والسم منه الس_راح'، والعرب تقول: إ,ن خ.ي\ر.ك لفي س.ر,يح، وإ,ن

خ.ي\ر.ك ل%س.ريح¬؛ وهو ضد البطيء.
ويقال: ت.س.ر_ح. فلنD من هذا الكان إ,ذا ذهب وخرج. وس.ر.ح\ت' ما ف
صدري س.ر\حاv أ%ي أ%خرجته. وسي الس_ر\ح' س.ر\حاv ل4نه ي'س\4ح' فيخر'ج'؛

وأ%نشد:
وس.ر.ح\نا كل� ض.ب¼ م'ك}ت.م1ن\

والتسريح': إ,رسالك رسولv ف حاجة س.راحاv. وس.ر_ح\ت' فلناv إ,ل
موضع كذا إ,ذا أ%ر\سلته. وت.س\ر,يح' الرأ%ة: تطليق�ها. والسم الس>راح'،



مثل التبليغ والبلغ. وت.س\ر,يح' د.م, الع1ر\ق, الفصود: إ,رساله بعدما
يسيل منه حي ي'ف}ص.د مرة ثانية. وسى ال، عز وجل، الطلق س.راحاv، فقال:

وس.ر>ح'وهن� س.راحاv جيلv؛ كما ساه طلقاv من ط%ل�ق. الرأ%ة،
وساه الف1ر.اق.، فهذه ثلثة أ%لفاظ تمع صريح الطلق الذي ل ي'د.ي_ن' فيها

ال�ط%لYق' با إ,ذا أ%نكر أ%ن يكون عن با طلقاv، وأ%ما الكنايات
عنها بغيها مثل البائنة والبت_ة1 والرام وما أ%شبهها، فإ,نه ي'ص.د_ق

فيها مع اليمي أ%نه ل يرد با طلقاv. وف الثل: الس_راح' من الن_جاح؛
إ,ذا ل ت.ق}د1ر\ على قضاء حاجة الرجل فأ%ي>س\ه فإ,ن ذلك عنده بنزلة

ال3سعاف. وت.س\ر,يح' الش_عر: إ,رساله قبل ال%ش\ط1؛ قال ال4زهري:
ت.س\ر,يح' الشعر ترجيله وتليص بعضه من بعض بالشط؛ والشط يقال له: ال1رجل

وال1سرح، بكسر اليم. وال%س\ر.ح'، بفتح اليم: الرعى الذي ت.س\ر.ح' فيه
الدواب للر�عي. وفرس¬ س.ريح أ%ي ع'ر\ي¬، وخيل س'ر'ح¬ وناقةD س'ر'ح¬

وم'ن\س.ر,حة ف سيها أ%ي سريعة؛ قال ال4عشى:
ب'للة{ س'ر'ح�، كأ%ن� بغ.ر\ز,ها

ه1ر�اv، إ,ذا انت.ع.ل ال%ط1يe ظ1لل%ها
وم1ش\ي.ةD س'ر'ح' مثل س'ج'ح أ%ي سهلة.

وان\س.ر.ح. الرجل� إ,ذا استلقى وف%ر_ج. بي رجليه: وأ%ما قول ح'م.ي\د
بن ثور:

أ%ب ال� إ,ل� أ%ن� س.ر\ح.ة% مالك{،
على كلY أ%ف}نان1 الع1ضاه1، ت.ر'وق'

فإ,نا كن با عن امرأ%ة. قال ال4زهري: العرب تكن عن الرأ%ة
بالس_ر\حة1 النابتة على الاء؛ ومنه قوله:

يا س.ر\حة% الاء3 قد س'د_ت\ موار,د'ه،
أ%ما إ,ليك1 طريق¬ غي' مس\د'ود1

لائم� حام. حت ل ح.راك. به،
م'ح_ل� عن طريق, الو,ر\د1، م.ر\دود1

كن بالس_ر\حة1 النابتة على الاء عن الرأ%ة ل4نا حينئذ{ أ%حسن ما
تكن؛ وس.ر\حةD ف قول لبيد:

،�لن ط%ل%لD ت.ض_م.نه' أ�ثال
ف%س.ر\حة� فال%ران.ة� فال%يال�؟



هو اسم موضع 
(* قوله «هو اسم موضع» مثله ف الوهري وياقوت. وقال الد:

الصواب شرجة، بالشي واليم العجمتي. وال1مال، بكسر الاء الهملة
والباء الوحدة.).

والس_ر'وح' والسeر'ح' من ال3بل: السريعة� الشي.
ورجل م'ن\س.ر,ح¬: متجر>د؛ وقيل: قليل الثياب خفيف فيها، وهو الارج من

ثيابه؛ قال رؤبة:
م'ن\س.ر,ح¬ إ,ل� ذ%عاليب ال1ر.ق\

وال�ن\س.ر,ح': الذي ان\س.ر.ح. عنه و.ب.ر'ه. وال�ن\س.ر,ح': ضرب¬ من
الش>ع\ر لفته، وهو جنس من العروض تفعيله: مستفعلن مفعولت مستفعلن ست

مرات. وم1لطD س'ر'ح' ال%ن\ب,: م'ن\س.ر,ح¬ للذهاب واليء؛ يعن باللط
الك%ت1ف.، وف التهذيب: الع.ض'د؛ وقال كراع: هو الطي؛ قال ابن سيده: ول

أ%دري ما هذا. ابن شيل: ابنا م1لط%ي البعي ها الع.ض'دان1، قال:
واللطان ما عن يي الك1ر\ك1ر.ة1 وشالا.

وال1س\ر.حة�: ما ي'س.ر_ح' به الشع.ر والك%ت_ان ونوها. وكل قطعة من
خرقة متمزقة أ%و دم سائل مستطيل يابس، فهو ما أ%شبهه س.ر,ية، والمع
س.ر,يح¬ وس.رائ1ح'. والس_رية: الطريقة من الدم إ,ذا كانت مستطيلة؛ وقال

لبيد:
بل%ب_ته س.رائ1ح' كالع.صيم,

قال: والس_ريح' السي' الذي ت'ش.دe به ال%د.م.ة� فوق الرeس\غ.
والس_رائح والسeر'ح: ن,عال� ال3بل؛ وقيل: س1ي'ور' ن,عالا، كل© س.ي� منها
س.رية؛ وقيل: السيور الت ي'خ\ص.ف' با، واحدتا س.ر,ية، وال1دام'

س'ي'ور¬ ت'ش.دe ف ال4ر\ساغ، والس_رائ1ح': ت'ش.دe إ,ل ال%د.م.
والس_ر\ح': ف1ناء� الباب. والس_ر\ح': كل شجر ل شوك فيه، والواحدة س.ر\حة؛

وقيل: الس_ر\ح' كل© شجر طال.
وقال أ%بو حنيفة: الس_ر\حة� د.و\حة م1ح\للD واس1عةD ي.ح'ل© تتها

الناس' ف الصيف، وي.ب\ت.ن'ون تتها البيوت، وظلها صال؛ قال الشاعر:
فيا س.ر\حة% الرeك}بان1، ظ1ل©ك بار,د¬،

وماؤ'ك1 ع.ذ}ب، ل ي.ح1ل© لوار,د1
(* قوله «ل يل لوارد» هكذا ف ال4صل بذا الضبط وشرح القاموس وانظره



فلعله ل يل لوارد.)
والس_ر\ح': شجر كبار عظام ط1والD ل ي'ر\ع.ى وإ,نا يستظل فيه. وينبت

�بن.جد{ ف الس_ه\ل والغ.ل}ظ، ول ينبت ف رمل ول جبل، ول يأ}كله الال
إ,ل� قليلv، له ثر أ%صفر، واحدته س.ر\حة، ويقال: هو الء�، على وزن

العاع,، يشبه الزيتون، والء� ثرة� الس_ر\ح؛ قال: وأ%خبن أ%عراب
قال: ف الس_ر\حة غ�ب\ر.ةD وهي دون ال4ث}ل, ف الطول، وو.ر.ق�ها صغار، وهي

س.ب\ط%ة ال4ف}نان. قال: وهي مائلة الن>بتة أ%بداv وم.يل�ها من بي
.vعلى هذا ال4عراب كذبا �جيع الشجر ف ش1ق� اليمي، قال: ول أ%ب\ل

ال4زهري عن الليث: الس_ر\ح' شجر له ح.م\ل وهي ال4لء4ة، والواحدة سرحة؛ قال
ال4زهري: هذا غلط ليس السرح من ال4لء4ة ف شيء. قال أ%بو عبيد:

الس_ر\حة ضرب من الشجر، معروفة؛ وأ%نشد قول عنترة:
ب.ط%لD، كأ%ن� ث1ياب.ه ف س.ر\حة{،

ي'ح\ذ%ى ن,عال% الس>ب\ت1، ليس بت.ؤ\أ%م,
يصفه بطول القامة، فقد بي_ن لك أ%ن الس_ر\ح.ة من كبار الشجر، أ%ل ترى

أ%نه شبه به الرجل لطوله، وال4لء ل ساق له ول طول؟ وف حديث ابن عمر
أ%نه قال: إ,ن� بكان كذا وكذا س.ر\حةv ل ت'ج\ر.د\ ول ت'ع\ب.ل}،

س'ر_ تتها سبعون نبي�اv؛ وهذا يدل على أ%ن الس_ر\حة% من عظام الشجر؛ ورواه
ابن ال4ثي: ل ت'ج\ر.د\ ول ت'س\ر.ح\، قال: ول ت'س\ر.ح\ ل يصبها

الس_ر\ح' فيأ}كل أ%غصانا وورقها، قال: وقيل هو مأ}خوذ من لفظ الس_ر\حة،
أ%راد: ل يؤ\خذ منها شيء، كما يقال: ش.ج.ر\ت' الشجرة% إ,ذا أ%خذت'
بعض.ها. وف حديث ظ%ب\يان%: يأ}كلون م'ل�حها وي.ر\ع.و\ن% س1راح.ها. ابن

ال4عراب: الس_ر\ح' ك1بار' الذ�ك}وان1، والذ�ك}وان� شجر¬ ح.س.ن'
vإ,ذا جرى جريا vوس.ر\حا vي.س\ر.ح' س'ر'وحا �الع.ساليح. أ%بو سعيد: س.ر.ح. السيل

سهلv، فهو سيلD سارح¬؛ وأ%نشد:
ور'ب_ كلY ش.و\ذ%ب,ي¼ م'ن\س.ر,ح\،

من اللباس,، غي. ج.ر\د{ ما ن'ص1ح\
(* قوله «وأ%نشد ورب كل إل» حق هذا البيت أ%ن ينشد عند قوله فيما مر
ورجل منسرح متجرد كما استشهد به ف ال4ساس على ذلك وهو واضح.)

وال%ر\د': ال%ل%ق' من الثياب. وما ن'ص1ح. أ%ي ما خيط.
والس_ر,ية� من ال4رض: الطريقة الظاهرة الستوية ف ال4رض ض.ي>قةv؛



قال ال4زهري: وهي أ%كثر نب\تاv وشجراv ما حولا وهي م'شرفة على ما
حولا، والمع الس_رائح، فتراها مستطيلة ش.ج,ية وما حولا قليل الشجر،

وربا كانت ع.ق%بة. وس.رائح' السهم: الع.ق%ب' الذي ع'ق1ب. به؛ وقال أ%بو
حنيفة: هي الع.ق%ب' الذي ي'د\ر.ج' على اللYيط1، واحدته س.ر,ية. والس_رائح'

أ%يضاv: آثار فيه كآثار النار.
وس'ر'ح¬: ماء# لبن ع.ج\ل%ن% ذكره ابن مقبل فقال:

قالت س'ل%ي\م.ى بب.ط}ن القاع, من س'ر'ح�
وس.ر.ح.ه ال� وس.ر_حه أ%ي و.ف�قه ال؛ قال ال4زهري: هذا حرف غريب

سعته بالاء ف الؤلف عن ال3يادي. وال%س\ر.حان1: خشبتان1 ت'ش.د_ان1
ف ع'ن'ق الثور الذي يرث به؛ عن أ%ب حنيفة.

وس.ر\ح¬: اسم¬؛ قال الراعي:
فلو أ%ن� ح.ق_ اليوم منكم أ%قام.ه،

وإ,ن كان س.ر\ح¬ قد م.ض.ى ف%ت.س.ر_عا
وم.س\ر'وح¬: قبيلة. وال%س\ر'وح': الشراب'، حكي عن ثعلب وليس منه على

ثقة.
وس1ر\حان� ال%و\ض,: و.س.ط�ه. والس>ر\حان�: الذYئب'، والمع س.راح� 

*)
قوله «والمع سراح» كثمان فيعرب منقوصاv كأنم حذفوا آخره.) وس.راح1ي'

وس.راح1ي، بغي نون{، كما يقال�: ث%ع.ال1ب¬ وث%ع.ال1ي. قال ال4زهري:
وأ%ما الس>راح' ف جع الس>ر\حان فغي مفوظ عندي. وس1ر\حانD: م'ج\رÝى من

أ%ساء الذئب؛ ومنه قوله:
وغارة� س1ر\حان{ وتقريب' ت.ت\ف�ل,

وال�نثى بالاء والمع كالمع، وقد تمع هذه بال4لف والتاء.
والس>ر\حان� والس>يد' ال4سد' بلغة هذيل؛ قال أ%بو ال�ث%ل�م, ي.ر\ثي ص.خ\ر

الغ.ي�:
ه.ب_اط� أ%و\د1ي.ة{، ح.م_ال� أ%ل}و,ي.ة{،
ش.ه_اد' أ%ن\د1ي.ة{، س1ر\حان� ف1ت\يان1

والمع كالمع؛ وأ%نشد أ%بو اليثم لط�ف%ي\ل�:
وخ.ي\ل� كأ%م\ث%ال, الس>راح, م.ص'ون.ة{،
ذ%خائ1ر. ما أ%بقى الغ'راب' وم'ذ}ه.ب'



قال أ%بو منصور: وقد جاء ف شعر مالك بن الرث الكاهلي:
،vالثار. ش.ف}عا �ويوماv ن.ق}ت'ل
فن.ت\ر'ك�هم\ ت.ن'وب'هم' الس>راح'

ش.ف}عاv أ%ي ض1عف ما قتلوا وق1يس. على ض1ب\عان{ وض1باع�؛ قال ال4زهري:
ول أ%عرف لما نظياv. والس>ر\حان�: ف1ع\لنD من س.ر.ح. ي.س\ر.ح'؛ وف

حديث الفجر ال4ول: كأ%نه ذ%ن.ب' الس>ر\حان1؛ وهو الذئب، وقيل: ال4سد.
وف الثل: س.ق%ط الع.شاء� 

(* قوله «وف الثل سقط العشاء إل» قال أ%بو
عبيد أصله أن رجلv خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله اهـ. من
اليدان.) به على س1ر\حان{؛ قال سيبويه: النون زائدة، وهو ف1ع\لنD والمع

س.راحي'؛ قال الكسائي: ال�نثى س1ر\حانة. والس>ر\حال�: الس>ر\حان�، على
البدل عند يعقوب؛ وأ%نشد:
ت.ر.ى ر.ذايا الك�وم' فوق. الال,

ع1يداv لكلY ش.ي\هم� ط1م\لل,،
وال4ع\و.ر, العي, مع الس>رحال,

وفرس س1ر\ياح¬: سريع: قال ابن م'ق}بل يصف اليل:
من كلY أ%ه\و.ج. س1ر\ياح� وم'ق}ر.بة{،
نفات يوم لكال الور\د1 ف الغ'م.ر,

(* يرر هذا الشطر والبيت الذي بعده فلم نقف عليهما.)
قالوا: وإ,نا خص الغ'م.ر. وس.ق}ي.ها فيه ل4نه وصفها بالع1ت\ق وس'ب'وطة

ال%د> ولطافة ال4فواه، كما قال:
وت.ش\ر.ب' ف الق%ع\ب الصغي، وإ,ن ف�ق1د\،

ل1ش\ف%ر,ها يوماv إ,ل الاء تنقد
(* هكذا ف الصل ولعله: وان ت'قد بشفرها ت.نقد.)

والس>ر\ياح' من الرجال: الطويل�. والس>رياح: الراد'. وأ�م س1ر\ياح�:
امرأ%ةD، مشتق منه؛ قال بعض أ�مراء مكة، وقيل هو لدر_اج بن ز'ر\عة:

إ,ذا أ�مe س1رياح� غ%د.ت\ ف ظ%عائ1ن�
ج.و.ال1س. ن.ج\داv، فاضت1 العي' ت.د\م.ع'

قال ابن بري: وذكر أ%بو عمر الزاهد أ%ن أ�م س1ر\ياح ف غي هذا الوضع
.vكنية الرادة. والس>رياح': اسم الراد. والالس': الت ن.ج\دا



@سرتح: أ%رض س1رتاح¬: كرية.
@سرجح: هم على س'ر\ج'وحة{ واحدة إ,ذا استوت أ%خلقهم.

@سردح: الس>ر\داح' والس>ر\داحة�: الناقة الطويلة، وقيل: الكثية اللحم؛
قال:

إ,ن ت.ر\ك%ب, الن_اج,ي.ة% الس>ر\داحا
وجعها الس_راد1ح'. والس>رادح' أ%يضاv: جاعة الط�لح، واحدته

س1ر\داحةD. والس>ر\داح': مكانD ل%ي>ن¬ ي'ن\ب,ت' الن_ج\م.ة% والن_ص1ي_
والع1ج\ل%ة، وهي الس_راد1ح'؛ وأ%نشد ال4زهري:

عليك س1رداحاv من الس_راد1ح,،
ذا ع1ج\ل%ة، وذا ن.ص1ي¼ واض1ح,

أ%بو خية: هي أ%ماكن مستوية ت'ن\ب,ت' الع1ضاه.، وهي ل%ينة. وف حديث
ج'ه.ي\ش�: ود.ي\م'وم.ة{ س.ر\د.ح�؛ قال: الس_ر\د.ح' ال4رض اللينة

الستوية؛ قال الطاب: الص_ر\د.ح'، بالصاد، هو الكان الستوي، فأ%ما بالسي،
فهو الس>ر\داح' وهي ال4رض اللينة. وأ%رض س1ر\داح¬: بعيدة. والس>ر\داح':

الضخ\م'؛ عن السياف وف التهذيب؛ وأ%نشد ال4صمعي:
وكأ%ن ف ف%ح\مة1 ابن, ج.م1ي�،
ف ن,قاب, ال�سامة1 الس>ر\داح,

ال�سامة: ال4سد. ونقابه: جلده. والس>ر\داح، من نعته: وهو القوي
.eالشديد التام

@سطح: س.ط%ح. الرجل% وغيه ي.سط%حه، فهو مس\طوح¬ وس.ط1يح: أ%ض\ج.ع.ه
وصرعه فبسطه على ال4رض. ورجل م.س\ط�وح¬ وس.ط1يح¬: ق%تيلD منب.س3طD؛ قال

الليث: الس_ط1يح' ال%س\ط�وح' هو القتيل: وأ%نشد:
حت ي.راه و.ج\هها س.ط1يحا

والس_ط1يح: النبسط، وقيل: النبسط البطيء القيام من الضعف.
والس_ط1يح: الذي يولد ضعيفاv ل يقدر على القيام والقعود، فهو أ%بداv منبسط.

والس_ط1يح: الستلقي على قفاه من الزمانة.
وس.ط1يح¬: هذا الكاهن الذYئ}بe، من بن ذ1ئ}ب، كان يتكهن ف

الاهلية، سي بذلك ل4نه كان إ,ذا غضب قعد منبسطاv فيما زعموا؛ وقيل: سي بذلك
vمنبسطا vل4نه ل يكن له بي مفاصله ق%ض1ب¬ ت.ع\م1د'ه، فكان أ%بدا

م'ن\س.ط1حاv على ال4رض ل يقدر على قيام ول قعود، ويقال: كان ل عظم فيه سوى



رأ}سه. روى ال4زهري بإ,سناده عن م.خ\ز'وم بن هانئ{ الخزومي عن أ%بيه:
وأ%تت له خسون ومائة سنة؛ قال: لا كانت الليلة الت ولد فيها سيدنا

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ار\ت.ج.س. إ,يوان� ك1س\رى وسقطت منه أ%ربع
عشرة ش'ر\فةv، وخ.م1د.ت\ نار فار,س. ول ت.خ\م.د\ قبل ذلك مائة عام، وغاضت

vع1رابا vتقود خيل vص1عابا vإ,بل �ب'ح.ي\ر.ة ساو.ة%؛ ورأ%ى ال�وب,ذان
قد قطعت د1ج\ل%ة وانتشرت ف بلدها، فلما أ%صبح كسرى أ%فزعه ما رأ%ى
فلبس تاجه وأ%خب مراز,ب.ت.ه با رأ%ى، فورد عليه كتاب بمود النار؛ فقال

ال�وب,ذان�: وأ%نا رأ%يت ف هذه الليلة، وق%ص_ عليه رؤياه ف ال3بل،
فقال له: وأ%يe شيء يكون هذا؟ قال: حادث من ناحية العرب. فبعث كسرى إ,ل

النعمان بن النذر: أ%ن1 اب\ع.ث} إ,ل� برجل عال ليخبن عما أ%سأ%له؛
ف%و.ج_ه إ,ليه بعبد ال%سيح بن عمرو بن ن'ف%يل%ة الغس_ان9، فأ%خبه با

رأ%ى؛ فقال: علم هذا عند خال س.ط1يح، قال: فأ}ت1ه وس.ل}ه وأ}تن,ي
بوابه؛ ف%ق%د1م. على س.ط1يح وقد أ%ش\فى على الوت، فأ%نشأ% يقول:

أ%ص.م� أ%م ي.س\م.ع' غ1طر,يف' الي.من\؟
أ%م فاد. فاز\ل%م_ به ش.أ}و' الع.ن.ن\؟

يا فاص1ل% ال�ط�ة1 أ%ع\ي.ت\ م.ن\ وم.ن\
(* قوله «يا فاصل إل» ف بعض الكتب، بي هذين الشطرين، شطر، وهو:

«وكاشف الكربة ف الوجه الغضن».)،
أ%تاك. ش.ي\خ' ال%ي> من آل, س.ن.ن\

رسول� ق%ي\ل, الع'ج\م, ي.س\ري للو.س.ن\،
وأ�مeه من آل, ذ1ئ}ب, بن, ح.ج.ن\

أ%ب\يض' ف%ض\فاض' الر>داء3 والب.د.ن}،
ت.ج'وب' ب ال4ر\ض. ع.ل%ن\داةD ش.ز.ن}،

ت.ر\ف%ع'ن,ي و.ج\ناv وت.ه\و,ي ب و.ج.ن\
(* قوله «ترفعن وجناv إل» الوجه، بفتح فسكون، وبفتحتي: الرض الغليظة

الصلبة كالوجي، كأمي. ويروى وجناv، بضم الواو وسكون اليم، جع وجي
اهـ. ناية.)،

حت أ%تى عار,ي الآجي والق%ط%ن\،
ل ي.ر\ه.ب' الر_ع\د. ول ر.ي\ب. الز_م.ن\،

ت.ل�ف©ه' ف الر>يح, ب.و\غاء� الد>م.ن\



(* قوله «بوغاء الدمن» البوغاء: التراب الناعم. والدمن، جع دمنة، بكسر
الدال: ما تدم�ن أي تمع وتلبد، وهذا اللفظ كأنه من القلوب تقديره تلفه

الريح ف بوغاء الدمن، وتشهد له الرواية الخرى: «تلفه الريح ببوغاء
الدمن» اهـ. من ناية ابن الثي.)،

كأ%نا ح'ث}ح1ث% م1ن\ ح1ض\ن.ي\ ث%ك%ن\
(* قوله «كأ%نا حثحث» أي حث9 وأسرع من حضن، تثنية حضن، بكسر الاء:

الانب. وثكن، بثلثة مركاv: جبل اهـ.)
قال: فلما سع سطيح شعره رفع رأ}سه، فقال: عبد' السيح، على ج.م.ل

م'سيح، إ,ل س.طيح، وقد أ%و\ف على الض_ريح، بعثك م.ل1ك' بن ساسان، لرتاس
،vص1عابا vوب,ذان، ر.أ%ى إ,بل�ال3يوان، وخ'م'ود النيان، ور'ؤيا ال
ت.ق�ود خ.ي\لv ع1راباv، يا ع.ب\د. السيح إ,ذا كثرت الت>لو.ة، وب'ع1ث%

 vصاحب ال1راوة، وغاض.ت\ ب'ح.ي\ر.ة ساوة، فليس الشام لسطيح شاما
(* قوله

«فليس الشام لسطيح شاما» هكذا ف الصل وف عبارة غيه فليست بابل للفرس
مقاماv ول الشام إل اهـ.)، يلك منهم م'لوك¬ وم.ل1كات، على عدد1

الشeر'فات1، وكل ما هو آت{ آت، ث ق�ب,ض. سطيح¬ مكانه، ونض عبد السيح إ,ل
راحلته وهو يقول:

ش.م_ر\ فإ,نك، ما ع'م>ر\ت.، ش1م>ي'
ل ي'ف}ز,ع.ن_ك ت.ف}ريق¬ وت.غ\يي'

إ,ن ي'م\س, م'ل}ك' بن ساسان% أ%ف}ر.ط%ه'م\،
فإ,ن� ذا الد_ه\ر. أ%ط}وار¬ د.هار,ير'
ف%ر'ب_ما ر'ب_ما أ%ض\ح.وا بنزلة{،

ت.خاف' ص.ول%ه'م' أ�س\د¬ م.ه.اص1ي'
منهم أ%خ'و الص_ر\ح, ب.ه\رام، وإ,خ\و.ت'ه'م\،

وه'ر\م'زانD، وسابور¬، وس.اب'ور'
والناس' أ%و\لد' ع.ل�ت{، فمن ع.ل1م'وا

أ%ن قد أ%ق%ل�، فم.ه\ج'ور¬ وم.ح\ق�ور'
،vوهم بنو ال�م> ل�ا أ%ن} ر.أ%و\ا ن.ش.با
فذاك. بالغ.ي\ب, مفوظD ومنصور'

والي' والش_رe م.ق}ر'ونان1 ف ق%ر.ن{،



فال%ي' م'ت_ب.ع¬ والش_رe م.ح\ذور'
فلما قدم على كسرى أ%خبه بقول سطيح؛ فقال كسرى: إ,ل أ%ن يلك منا

أ%ربعة عشر ملكاv تكون أ�مور، فملك منهم عشرة ف أ%ربع سني، وملك الباقون
إ,ل زمن عثمان، رضي ا؟ل عنه؛ قال ال4زهري: وهذا الديث فيه ذكر آية من

آيات نبو�ة سيدنا ممد، صلى ال عليه وسلم، قبل مبعثه، قال: وهو حديث
حسن غريب.

وان\س.ط%ح. الرجل�: امتد_ على قفاه ول يتحرك.
والس_ط}ح': س.ط}ح'ك الشيء4 على وجه ال4رض كما تقول ف الرب:
س.ط%ح'وهم أ%ي أ%ض\ج.ع'وهم على ال4رض. وت.س.ط�ح. الشيء� وان\س.ط%ح.:

انبسط.وف حديث عمر، رضي ال تعال عنه، قال للمرأ%ة الت معها الصبيان:
أ%ط}ع1م1يهم وأ%نا أ%س\ط%ح' لك أ%ي أ%ب\س'طه حت ي.ب\ر'د..

والس_ط}ح': ظهر البيت إ,ذا كان مستوياv لنبساطه؛ معروف، وهو من كل شيء
أ%عله، والمع س'طوح، وفعل�ك الت_سطيح'. وس.ط%ح. البيت. ي.س\ط%ح'ه

س.ط}حاv وس.ط�حه سو_ى س.ط}حه. ورأ%يت ال4رض. م.ساط1ح. ل م.ر\ع.ى با:
شبهت بالبيوت السطوحة.

والسeط�اح' من النبت: ما اف}ت.ر.ش. فانبسط ول ي.س\م'؛ عن أ%ب حنيفة.
وس.ط%ح. ال� ال4رض. س.ط}حاv: بسطها. وت.سط1يح' القب: خلف

ت.س\ن,يم1ه. وأ%نف¬ م'س.ط�ح¬: منبس3ط جدìا. والسeط�اح'، بالضم والتشديد:
ن.بت.ةD س'ه\ل1ي_ة ت.نس.ط1ح على ال4رض، واحدته س'ط�احة.

وقيل: السeط�احة شجرة تنبت ف الديار ف أ%عطان الياه م'ت.س.طYح.ة،
وهي قليلة، وليست فيها منفعة؛ قال ال4زهري: والسeط�احة بقلة ترعاها

الاشية وي'غ\س.ل� بو.ر.ق1ها الرؤوس.
وس.ط%ح. الناقة: أ%ناخها.

والس_طيحة: ال%زادة الت من أ%د1ي.ي\ن ق�وبل أ%حد'ها بالخر، وتكون
صغية وتكون كبية، وهي من أ%وان الياه. وف الديث: أ%ن النب، صلى

vال عليه وسلم، كان ف بعض أ%سفاره ف%ف%ق%دوا الاء4، فأ%ر\س.ل علي�ا
وفلناv ي.ب\غ1يان الاء فإ,ذا ها بامرأ%ة بي س.ط1يح.ت.ي\ن؛ قال:

الس_ط1يحة ال%زادة تكون من جلدين أ%و ال%زادة أ%كب منها.
وال1س\ط%ح': الص_فاة ياط عليها بالجارة فيجتمع فيها الاء؛ قال

ال4زهري: وال1س\ط%ح' أ%يضاv ص.ف1يحة عريضة من الص_خ\ر ي'ح.و_ط عليها لاء



السماء؛ قال: وربا خلق ال عند ف%م, الر_ك1ي_ة ص.فاةv م.ل}ساء
مستوية ف%ي'ح.و_ط� عليها بالجارة وت'س\ق%ى فيها ال3بل� ش1ب\ه. ال%و\ض؛

ومنه قول الطYر,م_اح:
ف جنب مري¼ وم1س\ط%ح,

(* قوله «ف جنب مري ومسطح» كذا بالصل.)
وال1س\ط%ح': ك�وز ذو ج.ن\ب� واحد، يتخذ للسفر. وال1س\ط%ح'

وال1س\ط%ح.ة�: شبه م1ط}ه.رة ليست بربعة، وال%3س\ط%ح'، تفتح ميمه وتكسر: مكان
مستو� يبسط عليه التمر ويفف وي'س.م_ى ال%ر,ين.، يانية. وال1س\ط%ح': حصي

ي'س.فe من خوص الد_و\م؛ ومنه قول تيم بن مقبل:
إ,ذا ال4م\ع.ز' ال%ح\ز'وe آض. كأ%نه،

من ال%ر> ف ح.د> الظهية، م1س\ط%ح'
ال4زهري: قال الفراء هو ال1س\ط%ح' 

(* قوله «هو السطح إل» كذا
بالصل، وف القاموس: السطح الور، يبسط به البز. وقال ف مادة شبق: الشوبق،

بالضم، خشبة الباز، معرب.) وال1ح\و.ر' والشeوب.ق'. وال1س\ط%ح':
عمود¬ من أ%عم1د.ة ال1باء3 والف�س\طاط؛ وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم:

أ%ن� ح.م.ل% بن مالك قال للنب، صلى ال عليه وسلم: كنت بي جارتي ل
فضربت\ إ,حداها ال�خرى بس\ط%ح، فأ%لقت جنيناv ميتاv وماتت، فقضى رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، بدية القتولة على عاقلة القاتلة؛ وجعل ف
الني غ�ر_ة؛ وقال عوف بن مالك الن_ض\ر,يe، وف حواشي ابن بري مالك بن

عوف النضري:
ت.عر_ض. ض.يطار'و خ'زاع.ة% دون.نا،

وما خ.ي' ض.يطار� ي'ق%لYب' م1س\ط%حا
يقول: ليس له سلح يقاتل به غي م1س\ط%ح. والض_ي\طار': الضخم الذي ل

غ%ناء4 عنده. وال1س\ط%ح': الشبة ال�ع.ر_ضة على د1عام.ت.ي, الك%ر\م
بال�ط�ر,؛ قال ابن ش'م.ي\ل: إ,ذا ع'ر>ش. الك%ر\م'، ع'م1د. إ,ل دعائم يفر

لا ف ال4رض، لكل د1عامةv ش'gع\ب.تان، ث تؤ\خذ شعبة فت'ع.ر_ض' على
الد>عام.تي، وتسم_ى هذه الشبة العر�ضة ال1س\ط%ح، ويعل على

ال%ساط1ح أ�ط�ر¬ من أ%دناها إ,ل أ%قصاها؛ تسمى ال%ساط1ح' بال�ط�ر م.ساط1ح..
@سفح: الس_ف}ح': ع'ر\ض' البل حيث ي.س\ف%ح' فيه الاء�، وهو ع'ر\ض'ه



الضطج,ع'؛ وقيل: الس_ف}ح أ%صل البل؛ وقيل: هو الضيض ال4سفل، والمع
س'فوح؛ والسeفوح' أ%يضاv: الصخور اللينة التزلقة.

وس.ف%ح الدمع. ي.س\ف%ح'ه س.ف}حاv وس'فوحاv ف%س.ف%ح: أ%رسله؛ وس.ف%ح
الدمع' نفس'ه س.ف%حاناv؛ قال الطرماح:

م'ف%ج_عة، ل د.ف}ع. للض_ي\م عندها،
سوى س.ف%حان1 الد_مع من كلY م.سف%ح

ود'موع¬ س.واف1ح'، ودمع س.ف�وح¬ ساف1ح¬ وم.س\ف�وح. والس_ف}ح' للدم:
كالص_ب�.

ورجل س.ف�اح للدماء: س.ف�اك.
وس.ف%ح\ت' دمه: س.ف%كته. ويقال: بينهم س1فاح¬ أ%ي س.ف}ك للدماء. وف

حديث أ%ب هلل: فقتل على رأ}س الاء حت س.ف%ح. الدم' الاء4؛ جاء تفسيه
ف الديث: أ%نه غ%ط�ى الاء4؛ قال ابن ال4ثي: وهذا ل يلئم اللغة

ل4ن الس_ف}ح. الص_بe، فيحتمل أ%نه أ%راد أ%ن الدم غلب الاء فاستهلكه،
كال3ناء المتلئ إ,ذا ص'ب_ فيه شيء أ%ثقل ما فيه فإ,نه يرج ما فيه

بقدر ما ص'ب_ فيه، فكأ%نه من كثرة الدم ان\ص.ب_ الاء الذي كان ف ذلك
الوضع فخلفه الدم. وس.ف%ح\ت' الاء4: ه.ر.ق}ت'ه.

والت_ساف�ح' والس>فاح وال�سافحة: الزنا والفجور؛ وف التنزيل:
م'ح\ص1ني. غي. م'ساف1حي؛ وأ%صل ذلك من الصب>، تقول: ساف%ح\ته م'ساف%حة

وس1فاحاv، وهو أ%ن تقيم امرأ%ةD مع رجل على فجور من غي تزويج صحيح؛ ويقال
لبن الب.غي>: ابن' ال�ساف1حة1؛ وف الديث: أ%و�ل�ه س1فاح¬ وآخر'ه

ن,كاح، وهي الرأ%ة ت'ساف1ح' رجلv مدة، فيكون بينهما اجتماع على فجور ث
يتزو�جها بعد ذلك، وكره بعض الصحابة ذلك، وأ%جازه أ%كثرهم. وال�ساف1حة:

الفاجرة؛ وقال تعال: م'ح\ص.نات{ غي. م'ساف1حات؛ وقال أ%بو إ,سحق:
ال�ساف1حة الت ل تتنع عن الزنا؛ قال: وسي الزنا س1فاحاv ل4نه كان عن غي

عقد، كأ%نه بنزلة الاء ال%س\فوح الذي ل يبسه شيء؛ وقال غيه: سي الزنا
سفاحاv ل4نه ليس ث%م� حرمة نكاح ول عقد تزويج.

وكل واحد منهما س.ف%ح. م.ن\ي.ت.ه أ%ي د.ف%ق%ها بل حرمة أ%باحت
د.ف}ق%ها؛ ويقال: هو مأ}خوذ من س.ف%ح\ت الاء أ%ي صببته؛ وكان أ%هل الاهلية إ,ذا

خطب الرجل الرأ%ة، قال: أ%نكحين، فإ,ذا أ%راد الزنا، قال: سافحين.
ورجل س.ف�اح¬، م1ع\طاء، من ذلك، وهو أ%يضاv الفصيح. ورجل س.ف�اح أ%ي قادر



على الكلم. والس_ف�اح: لقب عبد ال بن ممد أ%و�ل خليفة من بن
العباس.

وإ,نه ل%س\ف�وح الع'ن'ق أ%ي طويله غليظه.
والس_ف1يح': الكساء الغليظ. والس_ف1يحان: ج'وال1قان1 كال�ر\ج يعلن

على البعي؛ قال:
ي.ن\ج'و، إ,ذا ما اض\ط%ر.ب. الس_ف1يحان،

ن.جاء4 ه1ق}ل� جاف1ل� بف%ي\حان
:�والس_ف1يح': ق1د\ح¬ من قداح ال%يس3ر، ما ل نصيب له؛ قال ط%ر.ف%ة

وجام1ل� خ.و_ع. من ن,يبه1
ز.ج\ر' ال�ع.ل�ى، أ�ص'لv، والس_فيح\

قال اللحيان: الس_ف1يح' الرابع' من الق1داح الغ'ف}ل, الت ليست لا
فروض ول أ%نصباء ول عليها غ�ر\م، وإ,نا ي'ث%ق�ل� با القداح اتقاء

التهمة؛ قال اللحيان: يدخل ف قداح اليسر قداح يتكثر با كراهة التهمة،
أ%ولا ال�ص.د_ر ث ال�ض.ع_ف' ث ال%ن,يح ث الس_ف1يح، ليس لا غ�ن\م

ول عليها غ�ر\م؛ وقال غيه: يقال لكل من ع.م1ل% ع.م.لv ل ي'ج\دي عليه:
م'س.فYح¬، وقد س.ف�ح ت.س\فيحاv؛ شبه بالق1د\ح الس_ف1يح؛ وأ%نشد:

ول%طال%ما أ%ر_ب\ت' غي. م'س.فYح�،
وك%ش.ف}ت' عن ق%م.ع, الذ©رى ب'سام,

vقوله: أ%ر_ب\ت' أ%ي أ%حكمت، وأ%صله من ال�ر\بة وهي الع'قدة وهي أ%يضا
خي نصيب ف اليسر؛ وقال ابن مقبل:

ول ت'ر.دe عليهم أ�ر\ب.ة� الي.س.ر,
وناقة مسفوحة� ال3بط1 أ%ي واسعة ال3بط؛ قال ذو الرمة:

ب.س\ف�وحة1 الباط ع'ر\يانة1 الق%رى،
ن,بالD ت.واليها، ر,حاب¬ ج'ن'وب'ها

وجل م.س\ف�وح الضلوع: ليس بك�ز>ها؛ وقول ال4عشى:
ت.ر\ت.ع1ي الس_ف}ح. فالك%ث1يب.، فذا قا
ر�، ف%ر.و\ض. الق%طا، فذات. الر>ئال,

هو اسم موضع بعينه.
@سقح: الس_ق%ح.ة: الص_ل%ع'، يانية. رجل أ%س\ق%ح'، وسيذكر ف الصاد.

@سلح: الس>لح': اسم جامع للة الرب، وخص بعضهم به ما كان من الديد،



يؤنث ويذك�ر، والتذكي أ%على ل4نه يمع على أ%سلحة، وهو جع الذكر مثل
حار وأ%حرة ورداء وأ%ردية، ويوز تأ}نيثه، وربا خص به السيف؛ قال

ال4زهري: والسيف وحده يسمى سلحاv؛ قال ال4عشى:
vث صارت ر.ذ1ي_ة ،vوش.ه\را vثلثا
ط%ل1يح. س1فار�، كالس>لح, ال�ق%ر_د1

يعن السيف وحده. والعصا تسم_ى سلحاv؛ ومنه قول ابن أ%حر:
ول%س\ت' بع1ر\نة{ ع.ر,ك{، س1لح1ي
ع1صÝا مثقوبةD، ت.ق1ص' ال1مارا

وقول الطرماح يذكر ثوراv يهز قرنه للكلب ليطعنها به:
،vل ي.ر,ث}ها ك%للة vس1لحا eي.ه'ز
ي.ش'كe با منها أ�صول% ال%غاب,ن,

إ,نا عن ر.و\ق%ي\ه1، س_اها سلحاv ل4نه ي.ذ�بe بما عن نفسه،
.Dح' وس'ل}حان�والمع أ%س\ل1حة وس'ل

وت.س.ل�ح الرجل�: لبس الس>لح.
وف حديث ع'ق}بة بن مالك: بعث رسول ال، صلى ال عليه وسلم، س.ر,ي_ة،
ف%س.ل9ح\ت' رجلv منهم سيفاv أ%ي جعلته س1لح.ه؛ وف حديث عمر، رضي ال

تعال عنه: لا أ�ت بسيف النeعمان بن النذر دعا ج'ب.ي\ر. بن م'ط}ع1م
فس.ل�حه إ,ياه؛ وف حديث أ�ب.ي¼ قال له: من س.ل�حك هذه القوس.؟

قال ط�ف%يل: ورجل سال ذو سلح كقولم تام1ر¬ ولبن¬؛ وم'ت.س.لYح: لبس
السلح.

وال%س\ل%حة: قوم ذو سلح.
وأ%خذت ال3بل� س1لح.ها: سنت؛ قال الن_م1ر' بن ت.و\ل%ب�:

أ%يام. ل تأ}خ'ذ} إ,ل9 س1لح.ها
إ,ب,لي ب,ج,ل�تها، ول أ%ب\كار,ها

وليس الس>لح اساv للس>م.ن، ولكن لا كانت السمينة ت.ح\س'ن ف عي
صاحبها في'ش\ف1ق أ%ن ينحرها، صار الس>م.ن كأ%نه سلح لا، إ,ذ رفع عنها

النحر.
وال%س\ل%حة: قوم ف ع'د_ة بوضع ر.ص.د{ قد و'كYلوا به بإ,زاء ث%غ\ر،

:vأ%يضا eوالمع ال%سال؛ وال%س\ل%ح1ي ،Òواحدهم م.س\ل%ح1ي
ال�و.ك�ل� به وال�ؤ.م_ر. وال%س\ل%حة: كالث�غ\ر وال%ر\ق%ب. وف الديث: كان



أ%د\ن م.سال1ح فارس. إ,ل العرب الع'ذ%ي\ب؛ قال بشر:
بك�لY ق1ياد1 م'س\ن,فة{ ع.ن'ود{،
أ%ض.ر_ با ال%سال1ح' والغ1وار'

ابن شيل: م.س\ل%حة ال�ن\د خطاطيف لم بي أ%يديهم ينفضون لم الطريق،
وي.ت.ج.س_س'ون خب العدو� ويعلمون علمهم، لئل ي.ه\ج'م عليهم، ول

ي.د.ع.ون واحداv من العدو� يدخل بلد السلمي، وإ,ن جاء جيش أ%نذروا
السلمي؛ وف حديث الدعاء: بعث ال له م.س\ل%حة يفظونه من الشيطان؛ ال%سلحة:

القوم الذين يفظون الثغور من العدو�، سوا م.س\ل%حة ل4نم يكونون ذوي
سلح، أ%و ل4نم يسكنون ال%س\ل%حة، وهي كالثغر وال%ر\ق%ب يكون فيه

أ%قوام ي.ر\ق�بون العدو_ لئل ي.ط}ر'ق%هم على غ%ف}لة، فإ,ذا رأ%وه أ%علموا
أ%صحابم ليتأ%هبوا له.

وال%سال1ح': مواضع الخافة؛ قال الشماخ:
ت.ذ%ك�ر\ت'ها و.ه\ناv، وقد حال% دونا
�ق�رى أ%ذ}ر.ب,يجان%: ال%سال1ح' والال

والس_ل}ح': اسم لذي الب.ط}ن,، وقيل: لا ر.ق_ منه من كل ذي بطن، وجعه
س'ل�وح وس'ل}حانD؛ قال الشاعر فاستعاره للو.ط}واط1:

كأ%ن� بر'ف}غ.ي\ها س'ل�وح. الو.طاو,ط1
وأ%نشد ابن ال4عراب ف صفة رجل:

م'م\ت.ل1ئاv ما تته س'ل}حانا
والسeلح'، بالضم: الن_ج\و'؛ وقد س.ل%ح ي.س\ل%ح' س.ل}حاv، وأ%س\ل%حه

غي'ه، وغال%ب.ه السeلح'، وس.ل�ح الشيش' ال3بل وهذه الشيشة ت'س.لYح
.vال3بل تسليحا

وناقة سال: س.ل%ح.ت\ من البقل وغيه.
وال3س\ل1يح': شجرة ت.غ\ز'ر عليها ال3بل؛ قالت أ%عرابية، وقيل لا: ما

شجرة� أ%بيك؟ فقالت: شجرة أ%ب ال3س\ل1يح، ر.غ}و.ة وصريح، وس.نام
إ,ط}ريح؛ وقيل: هي بقلة من أ%حرار البقول تنبت ف الشتاء، ت.س\ل%ح ال3بل� إ,ذا
استكثرت منها؛ وقيل: هي ع'ش\بة تشبه ال1رج,ي. تنبت ف ح'ق�وف الرمل؛

وقيل: هو نبات س'ه\لي ينبت ظاهراv وله ورقة دقيقة لطيفة وس.ن,ف%ة
م.ح\ش'و_ة ح.ب�اv كحب ال%ش\خاش، وهو من نبات مطر الصيف ي'س\ل1ح الاشية%،

واحدته إ,س\ل1يحة؛ قال أ%بو زياد: منابت' ال3س\ل1يح الرمل، وهزة إ,س\ل1يح



م'ل}ح1قة له ببناء ق1ط}م1ي بدليل ما انضاف إ,ليها من زيادة الياء معها،
هذا مذهب أ%ب علي؛ قال ابن جن: سأ%لته يوماv عن ت1ج\فاف{ أ%تاؤ'ه

لل3لاق بباب ق1ر\طاس، فقال: نعم، واحتج ف ذلك با انضاف إ,ليها من زيادة
ال4لف معها؛ قال ابن جن: فعلى هذا يوز أ%ن يكون ما جاء عنهم من باب

أ�م\لود وأ�ظ}فور ملحقاv بع'س\لوج ود'م\ل�وح، وأ%ن يكون إ,ط}ريح وإ,س\ليح
ملحقاv بباب ش1ن\ظي وخ1ن\زير، قال: وي.ب\ع'د هذا عندي ل4نه يلزم منه أ%ن

يكون باب' إ,عصار وإ,نسام ملحقاv بباب, ح1د\بار وه1ل}قام، وباب\ إ,فعال ل
يكون ملحقاv، أ%ل ترى أ%نه ف ال4صل للمصدر نو إ,كرام وإ,نعام؟ وهذا

مصدر فعل غي ملحق فيجب أ%ن يكون الصدر ف ذلك على س.م\ت1 فعله غي مالف
له، قال: وكأ%ن9 هذا ونوه إ,نا ل يكون ملحقاv من ق1ب.ل أ%ن ما زيد على

الزيادة ال�ول ف أ%وله إ,نا هو حرف لي، وحرف اللي ل يكون
لل3لاق، إ,نا جيء4 به بعن، وهو امتداد الصوت به، وهذا حديث غي حديث

ال3لاق، أ%ل ترى أ%نك إ,نا تقابل بال�ل}ح.ق ال4صل%، وباب الد� إ,نا هو
الزيادة أ%بداv؟ فال4مران على ما ترى ف البعد غايتان. وال%س\ل%ح: منزل

على أ%ربع منازل من مكة. وال%سال: مواضع، وهي غي ال%سال التقد�مة
الذكر. والس_ي\ل%ح'ون: موضع، منهم من يعل ال3عراب ف النون ومنهم من

يريها مرى مسلمي، والعامة تقول سال1ح'ون. الليث: س.ي\ل%ح1ي موضع،
يقال: هذه س.ي\ل%ح'ون وهذه سيلحي'، ومثله ص.ر,يف�ون وص.ريفي'؛ قال: وأ%كثر

ما يقال هذه س.ي\ل%حون% ورأ%يت س.يلحي، وكذلك هذه ق1ن_س\ر'ون% ورأ%يت1
ق1ن_س\رين. وم'س.لحة: موضع: قال:

لم يوم' الك�لب,، ويوم' ق%ي\س�
أ%راق. على م'س.ل�حة% ال%زادا

(* قوله «أ%راق على مسلحة الزادا» ف ياقوت: «أ%قام على مسلحة
الزارا».)

وس.ل1يح¬: قبيلة من اليمن. وس.لح,: موضع قريب من خيب؛ وف الديث:
تكون أ%بعد. م.سال1حهم س.لح.

والسeل%ح': ولد ال%ج.ل, مثل السeل%ك والسeل%ف، والمع س1ل}حان؛
أ%نشد أ%بو عمرو ل1ج'ؤ.ي_ة%:

وت.ت\ب.ع'ه غ�ب\ر¬ إ,ذا ما ع.دا ع.د.و\ا،
كس3ل}حان1 ح.ج\لى ق�م\ن. حي ي.قوم'



وف التهذيب: السeل%ح.ة والسeل%ك%ة� فرخ' ال%ج.ل وجعه س1ل}حان
وس1ل}كان.

والعرب تسمي الس>ماك الرام1ح.: ذا الس>لح، والخر. ال4ع\ز.ل%.
وقال ابن شيل: الس_ل%ح' ماء السماء ف الغ'د\ران وحيثما كان؛ يقال:

ماء الع1د� وماء الس_ل%ح؛ قال ال4زهري: سعت العرب تقول لاء السماء ماء
الك%ر.ع ول أ%سع السل%ح.

@سلطح: الس\ل1ن\طاح': الط©ول والع.ر\ض'؛ يقال: قد اس\ل%ن\ط%ح؛ قال ابن
قيس الرeق%ي_ات1:

أ%نت. ابن' م'س\ل%ن\ط1ح, الب,طاح,، ول
ت.ع\ط1ف\ عليك ال�ن,يe والو'ل�ج'

قال ال4زهري: ال4صل الس_لطح، والنون زائدة. وجارية س.ل}ط%حة: عريضة،
والسeلط1ح': العريض؛ وأ%نشد:

س'لط1ح¬ ي'ناط1ح' ال4باط1حا
والس_ل%ن\ط%ح': الف%ضاء الواسع، وسيذكر ف الصاد.

واس\ل%ن\ط%ح.: وقع على ظهره كاس\ح.ن\ط%ر.، وسنذكره ف موضعه. ورجل
م'س\ل%ن\ط1ح¬ إ,ذا ان\ب.س.ط%. واس\ل%ن\ط%ح. الوادي: اتسع. واس\ل%ن\ط%ح.

الشيء�: طال وع.ر'ض.. واس\ل%ن\ط%ح.: وقع على وجهه كاس\ح.ن\ط%ر..
والس_ل%و\ط%ح': موضع بالزيرة موجود ف شعر جرير م'ف%س_راv عن

السeك�ري�؛ قال:
ج.ر_ الليفة� بال�ن'ود1 وأ%ن\ت'م'،

�بي الس_ل%و\ط%ح, والف�رات1، ف�ل�ول
@سح: الس_ماح' والس_ماحة�: ال�ود'.

 vس.م'ح. س.ماح.ة
(* قوله «سح ساحة» نقل شارح القاموس عن شيخه ما نصه:

العروف ف هذا الفعل أنه كمنع، وعليه اقتصر ابن القطاع وابن القوطية
وجاعة. وسح ككرم معناه: صار من أهل السماحة، كما ف الصحاح وغيه، فاقتصار

الد على الضم قصور، وقد ذكرها معاv الوهري والفيومي وابن الثي
وأرباب الفعال وأئمة الصرف وغيهم.) وس'م'وحة وس.ماحاv: جاد؛ ورجلD س.م\ح¬

وامرأشة س.م\حة من رجال ونساء س1ماح وس'م.حاء فيهما، حكى ال4خية
الفارسي عن أ%حد بن يي. ورجل س.م1يح¬ وم1س\م.ح وم1س\ماح¬: س.م\ح؛ ورجال



م.سام1يح' ونساء م.سام1يح'؛ قال جرير:
،vغ%ل%ب. ال%سام1يح. الو.ل1يد' س.ماحة

وك%فى ق�ريش. ال�عض1لت1، و.ساد.ها
وقال آخر:

ف ف1ت\ي.ة{ ب'س'ط1 ال4ك�ف> م.سام1ح�،
عند. الف1ضال, ن.د1ي'هم ل ي.د\ث�ر,

وف الديث: يقول ال عز وجل: أ%س\م1ح'وا لعبدي كإ,ساحه إ,ل عبادي؛
ال3ساح: لغة ف الس_ماح,؛يقال: س.م.ح. وأ%س\م.ح. إ,ذا جاد وأ%عطى عن
ك%ر.م� وس.خاء�؛ وقيل: إ,نا يقال ف الس_خاء س.م.ح، وأ%ما أ%س\م.ح فإ,نا

يقال ف التابعة والنقياد؛ ويقال: أ%س\م.ح.ت\ ن.ف}س'ه إ,ذا انقادت،
والصحيح ال4ول؛ وس.م.ح ل فلن أ%ي أ%عطان؛ وس.م.ح ل بذلك ي.س\م.ح'

س.ماحة. وأ%س\م.ح وسام.ح.: واف%ق%ن على الطلوب؛ أ%نشد ثعلب:
لو كنت. ت'ع\ط1ي حي ت'س\أ%ل�، سام.ح.ت\

لك الن_فس'، واح\ل%ولك. كل© خ.ليل,
وال�سام.حة: ال�ساه.لة. وت.ساموا: ت.ساه.لوا.

وف الديث الشهور: الس_ماح' ر.باح¬ أ%ي ال�ساهلة ف ال4شياء
ت'ر\ب,ح' صاحب.ها.

وس.م.ح. وت.س.م_ح.: ف%ع.ل% شيئاv ف%س.ه_ل فيه؛ أ%نشد ثعلب:
ولكن\ إ,ذا ما ج.ل� خ.ط}ب¬ فسام.ح.ت\

به النفس' يوماv، كان للك�ر\ه أ%ذ}ه.با
ابن ال4عراب: س.م.ح له باجته وأ%س\م.ح أ%ي س.ه_ل له. وف الديث:

أ%ن ابن عباس سئل عن رجل شرب لبناv م.ح\ضاv أ%ي.ت.و.ض_أ�؟ قال: اس\م.ح\
ي'س\م.ح\ لك؛ قال شر: قال ال4صمعي معناه س.ه>ل} ي'س.ه_ل} لك وعليك؛

وأ%نشد:
فلما تنازع\نا الديث% وأ%س\م.حت\

قال: أ%س\م.حت\ أ%سهلت وانقادت؛ أ%بو عبيدة: اس\م.ح\ ي'س\م.ح\ لك
بالق%ط}ع والوصل جيعاv. وف حديث عطاء: اس\م.ح\ ي'س\م.ح\ بك.
وقولم: ال%ن,يف1ي_ة الس_م\حة؛ ليس فيها ضيق ول شدة. وما كان

س.م\حاv، ولقد س.م'ح.، بالضم، س.ماحة وجاد با لديه. وأ%س\م.ح.ت1 الدابة بعد
استصعاب: لنت وانقادت.



ويقال: س.م_ح. اللبعي بعد ص'عوبته إ,ذا ذل�، وأ%س\م.حت\ ق%ر'ون.ت'ه
لذلك ال4مر إ,ذا أ%طاعت وانقادت.

ويقال: أ%س\م.ح.ت\ ق%ر,ينت'ه إ,ذا ذل� واستقام، وس.م.ح.ت1 الناقة إ,ذا
انقادت فأ%سرعت، وأ%س\م.ح.ت\ ق%ر'ون.ت'ه وسامت كذلك أ%ي ذلت نفسه

وتابعت. ويقال: فلنD س.م1يح¬ ل%م1يح¬ وس.م\ح¬ ل%م\ح¬.
وال�سامة: ال�ساه.لة ف الطYعان والض>راب والع.د\و؛ قال:

وسام.ح\ت' ط%ع\ناv بالو.ش1يج, ال�ق%و_م
وتقول العرب: عليك بالق فإ,ن فيه ل%م.س\م.حاv أ%ي م'ت_س.عاv،. كما

قالوا: إ,ن فيه ل%م.ند'وحةv؛ وقال ابن م'ق}بل:
وإ,ن ل4س\ت.ح\ي,ي، وف ال%ق> م.س\م.ح¬،
إ,ذا جاء4 باغ1ي الع'ر\ف1، أ%ن أ%ت.ع.ذ�را

قال ابن الفرج حكايةv عن بعض ال4عراب قال: الس>باح' والس>ماح' بيوت
من أ%د.م�؛ وأ%نشد:

إ,ذا كان ال%سار,ح' كالس>ماح,
وع'ود¬ س.م\ح ب.ي>ن' الس_ماحة1 والسeموحة1: ل ع'ق}د.ة فيه. ويقال:

ساجةD س.م\حة إ,ذا كان غ1ل%ظ�ها م'س\ت.وي. الن_ب\ت.ة1 وطرفاها ل يفوتان
و.س.ط%ه، ول جيع. ما بي طرفيه من ن,ب\تته، وإ,ن اختلف طرفاه وتقاربا،

فهو س.م\ح¬ أ%يضاv؛ قال الشافعي 
(* قوله «وقال الشافعي إل» لعله قال أبو

حنيفة، كذا بامش الصل.): وكل© ما استوت ن,بتته حت يكون ما بي طرفيه
منه ليس بأ%د.ق_ من طرفيه أ%و أ%حدها؛ فهو من الس_م\ح.
وت.س\م1يح الرeم\ح,: ت.ث}ق1يف�ه. وقوس س.م\ح.ةD: ض1دe ك%ز_ة{؛ قال

صخر الغ.ي�:
وس.م\حة من ق1س3ي> زار.ة% ح.م\ـ

ـراء4 ه.ت'وف{، ع1داد'ها غ%ر,د'
ور'م\ح¬ م'س.م_ح: ث�قYف. حت لن%. والت_س\ميح: السeرعة؛ قال:

س.م_ح. واج\تاب. بلداv ق1ي_ا
وقيل: الت_س\م1يح' السي السهل. وقيل: س.م_ح. ه.ر.ب.

@سنح: السان,ح': ما أ%تاك. عن يينك من ظب أ%و طائر أ%و غي ذلك،
والبارح: ما أ%تاك من ذلك عن يسارك؛ قال أ%بو عبيدة: سأ%ل يون'س' ر'ؤ\بة%،



وأ%نا شاهد، عن السانح والبارح، فقال: السانح ما و.ل�ك. م.يامنه، والبارح
ما و.ل�ك مي.اسره؛ وقيل: السانح الذي ييء عن يينك فت.ل1ي مي.اس1ر'ه

م.ياس1ر.ك؛ قال أ%بو عمرو الش_يبان: ما جاء عن يينك إ,ل يسارك وهو إ,ذا
و.ل�ك جانبه ال4يسر وهو إ,ن\س3يeه، فهو سانح، وما جاء عن يسارك إ,ل

يينك و.ول�ك جانبه ال4ين. وهو و.ح\ش1يeه، فهو بارح؛ قال: والسانح'
أ%ح\س.ن' حالv عندهم ف الت_ي.مeن من البارح؛ وأ%نشد ل4ب ذؤيب:

أ%ر,ب\ت' ل3ر\ب.ت1ه، فانطلقت
أ�ر.ج>ي ل1ح'ب> اللYقاء3 س.ن,يحا

يريد: ل أ%ت.ط%ي_ر' من سانح ول بارح؛ ويقال: أ%راد أ%ت.ي.م_ن' به؛
قال: وبعضهم يتشاءم بالسانح؛ قال عمرو بن ق%م1يئ%ة:

وأ%ش\أ%م' طي الزاج,ر,ين س.ن,يح'ها
وقال العشى:

أ%جار.ه'ما ب,ش\ر¬ من الوت1، بعد.ما
ج.ر.ى لما ط%ي' الس_ن,يح, بأ%ش\أ%م,

ب,شر هذا، هو بشر بن عمرو بن م.ر\ث%د{، وكان مع ال�ن\ذر, ابن ماء
السماء يتصيد، وكان ف يوم ب'ؤ\س1ه الذي يقتل فيه أ%ول% من يلقاه، وكان قد

أ%تى ف ذلك اليوم رجلن من بن عم ب,ش\ر�، فأ%راد النذر قتلهما، فسأ%له
بشر فيهما فوهبهما له؛ وقال رؤبة:

فكم ج.ر.ى من سان,ح� ي.س\ن.ح'
(* قوله «فكم جرى إل» كذا بالصل.)،

وبارحات{ ل تر تبح
بطي تبيب، ول تبح

قال شر: رواه ابن ال4عراب ت.س\ن.ح'.
قال: والسeن\ح' الي'م\ن' والب.ر.ك%ة�؛ وأ%نشد أ%بو زيد:

أ%قول، والطي' لنا سان,ح¬،
ي.ج\ر,ي لنا أ%ي\م.ن'ه بالسeع'ود

قال أ%بو مالك: الس_ان,ح' ي'تبك به، والبار,ح' ي'تش.اء4م' به؛ وقج
تشاءم زهي بالسانح، فقال:

ج.ر.ت\ س'ن'حاv، فقلت' لا: أ%ج,يزي
ن.وÝى م.ش\مولةv، فمت.ى اللYقاء�؟



مشمولة أ%ي شاملة، وقيل: مشمولة أ�خ1ذ% با ذات. الش>مال,.
والسeن'ح': الظباء ال%يام1ي. والسeن'ح: الظباء ال%شائيم'؛ والعرب

تتلف ف الع1ياف%ة1، فمنهم من ي.ت.ي.م_ن' بالسانح ويتشاءم بالبارح؛
وأ%نشد الليث:

ج.ر.ت\ لك. فيها السان,حات' بأ%س\ع.د
وف الثل: م.ن\ ل بالس_ان,ح, بعد البار,ح,. وس.ن.ح. وسان.ح.، بعنÝى؛

وأ%ورد بيت العشى:
ج.ر.ت\ لما طي' الس>ناح, بأ%ش\أ%م,

ومنهم من يالف ذلك، والمع س.وانح'. والس_نيح': كالسانح؛ قال:
ج.ر.ى، يوم. ر'ح\نا عام1دين. ل4ر\ض1ها،

س.ن,يح¬، فقال القوم': م.ر_ س.نيح'
والمع س'ن'ح¬، قال:

أ%ب,السeن'ح, ال4يام1ن, أ%م بن.ح\س�،
ت.م'رe به الب.وار,ح' حي ت.ج\ر,ي؟

قال ابن بري: العرب تتلف ف العيافة؛ يعن ف الت_ي.مeن, بالسانح،
والتشاؤم بالبارح، فأ%هل ند يتيمنون% بالسانح، كقول ذي الرمة، وهو

:Òن.ج\د1ي
خ.ل1يل%ي_ ل لق%ي\ت'ما، ما ح.ي,يت'ما،

من الطي, إ,ل� الس_انات1 وأ%س\ع.دا
وقال النابغة، وهو ندي فتشاءم بالبارح:

،vز.ع.م. الب.وار,ح' أ%ن� ر,ح\ل%ت.نا غ%دا
وبذاك. ت.ن\عاب' الغ'راب, ال4س\و.د1

وقال كثي، وهو حجازي من يتشاءم بالسانح:
:vأ%قول إ,ذا ما الطي' م.ر_ت\ م'خ1يف%ة
س.وان,ح'ها ت.ج\ري، ول أ%س\ت.ثي'ها

فهذا هو ال4صل، ث قد يستعمل النجدي لغة الجازي؛ فمن ذلك قول عمرو بن
قميئة، وهو ندي:

فب,ين على ط%ي� س.ن,يح� ن'حوس'ه،
وأ%ش\أ%م' طي, الزاج,رين. س.ن,يح'ها

وس.ن.ح. عليه ي.س\ن.ح' س'ن'وحاv وس'ن\حاv وس'ن'حاv، وس.ن.ح. ل الظب'



ي.س\ن.ح' س'ن'وحاv إ,ذا م.ر_ من م.ياسرك إ,ل مي.امنك؛ حكى ال4زهري قال:
كانت ف الاهلية امرأ%ة تقوم بس'وق, ع'طاظ% فتنشد' ال4قوال% وت.ضرب'

ال4مثال% وت'خ\ج,ل� الرجال%؛ فانتدب لا رجل، فقال الرأ%ة ما قالت،
فأ%جابا الرجل:

أ%س\ك%ت.اك1 جام1ح¬ ورام1ح'،
كالظ�ب\ي.ت.ي\ن, سان,ح¬ وبار,ح'

(* قوله «أسكتاك إل» هكذا ف الصل.)
ف%خ.ج,ل%ت\ وه.ر.ب.ت\. وس.ن.ح ل رأ}ي¬ وش1ع\ر¬ ي.س\ن.ح': عرض ل أ%و

تيسر؛ وف حديث عائشة واعتراضها بي يديه ف الصلة، قالت: أ%ك}ر.ه' أ%ن
أ%س\ن.ح.ه أ%ي أ%كره أ%ن أ%ستقبله بيدي_ ف صلته، م1ن س.ن.ح. ل الشيء�

إ,ذا عرض. وف حديث أ%ب بكر قال ل�سامة: أ%غ1ر\ عليه غارةv س.ن\حاء4،
م1ن س.ن.ح. له الرأ}ي' إ,ذا اعترضه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية،

والعروف س.ح_اء، وقد ذكر ف موضعه؛ ابن السكيت: يقال س.ن.ح. له سانح¬
ف%س.ن.حه عما أ%راد أ%ي ر.د_ه وصرفه. وس.ن.ح. بالرجل وعليه: أ%خرجه أ%و

أ%صابه بشر�. وس.ن.ح\ت' بكذا أ%ي ع.ر_ض\ت' ول%ح.ن\ت'؛ قال س.و_ار' بن
ال�ض.ر�ب:

وحاجة{ دون% أ�خ\ر.ى قد س.ن.ح\ت' لا،
جعلتها، للت أ%خ\ف%يت\ت'، ع'ن\وانا

والس_ن,يح': ال%ي\ط� الذي ينظم فيه الدرe قبل أ%ن ينظم فيه الدر،
فإ,ذا نظم، فهو ع1ق}د، وجعه س'ن'ح. اللحيان: خ.لY عن س'ن'ح, الطريق
eرeوس'ج'ح الطريق، بعن واحد؛ ال4زهري: وقال بعضهم الس_ن,يح' الد

وال%ل}ي'؛ قال أ%بو داود يذكر نساء:
وت.غ.ال%ي\ن. بالس_ن,يح, ول ي.س\ـ

ـأ%ل}ن. غ1ب_ الص_باح,: ما ال4خبار'؟
وف النوادر: يقال اس\ت.س\ن.ح\ته عن كذا وت.س.ن_ح\ته واستنحسته عن كذا

وت.ن.ح_س\ته، بعن استفحصته. ابن ال4ثي: وف حديث علي�:
س.ن.ح\ن.ح' الليل كأ%ن ج,ن>ي

(* قوله «سنحنح إل» هو والسمعمع ما كرر عينه ولمه معاv، وها من سنح
وسع؛ فالسنحنح: العر�يض الذي يسنح كثياv، وأ%ضافه إ,ل الليل، على معن

أ%نه يكثر السنوح فيه ل4عدائه، والتعر�ض لم للدته كذا بامش



النهاية.)
أ%ي ل أ%نام الليل أ%بداv فأ%نا متيقظ، ويروى س.م.ع\م.ع'، وسيأ}ت ذكره

ف موضعه؛ وف حديث أ%ب بكر: كان منزل�ه بالسeن'ح، بضم السي، قيل: هو
موضع بعوال الدينة ف منازل بن الرث بن ال%ز\ر.ج، وقد س.م_ت\

.vوس1ن\حانا vس'ن.ي\حا
@سنطح: التهذيب: الس>ن\طاح' من النeوق, الر_ح1يبة� الف%ر\ج؛ وقال:

ي.ت\ب.ع\ن. س.م\حاء4 من الس_راد1ح,،
ع.ي\ه.ل%ة% ح.ر\فاv من الس_ناط1ح,

@سوح: الس_احة�: الناحية، وهي أ%يضاv ف%ضاء يكون بي د'ور ال%ي>.
وساحة� الدار: باح.ت'ها، والمع ساح¬ وس'وح¬ وساحات¬، ال�ول عن كراع؛ قال

.Dالوهري: مثل ب.د.نة{ وب'د\ن{ وخ.ش.ب.ة{ وخ'ش\ب� والتصغي س'و.ي\ح.ة
@سيح: الس_ي\ح': الاء� الظاهر الاري على وجه ال4رض، وف التهذيب:

الاء الظاهر على وجه ال4رض، وجع'ه س'ي'وح.
وقد ساح. ي.سيح س.ي\حاv وس.ي.حاناv إ,ذا جرى على وجه ال4رض.

وماء# س.ي\ح¬ وغ%ي\لD إ,ذا جرى على وجه ال4رض، وجعه أ%س\ياح؛ ومنه
قوله:

لتسعة أ%سياح وسيح العمر
(* قوله «لتسعة أ%سياح إل» هكذا ف الصل.)

وأ%ساح. فلنD نراv إ,ذا أ%جراه؛ قال الفرزدق:
وكم للمسليمن أ%س.ح\ت' ب.ح\ري،

بإ,ذن1 ال3 من ن.ه\ر� ون.ه\ر,
(* قوله «أ%سحت بري» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف الساس أ%سحت

فيهم.)
وف حديث الزكاة: ما س'ق1ي بالس_ي\ح ففيه الع'ش\ر' أ%ي الاء الاري.

وف حديث الباء ف صفة بئر�: فلقد أ�خ\ر,ج. أ%حد'نا بثوب مافة الغرق
ث ساحت\ أ%ي جرى ماؤها وفاضت. والس>ياحة�: الذهاب ف ال4رض للعبادة

vوس.ي.حانا vوس.ي\حا vوس'ي'وحا vب؛ وساح ف ال4رض ي.س3يح س1ياحةeوالت_ر.ه
أ%ي ذهب؛ وف الديث: ل س1ياحة ف ال3سلم؛ أ%راد بالس>ياحة مفارقة%
ال4مصار والذ�هاب. ف ال4رض، وأ%صله من س.ي\ح الاء الاري؛ قال ابن

ال4ثي: أ%راد مفارقة% ال4مصار وس'ك}ن الب.راري وت.ر\ك. شهود المعة



والماعات؛ قال: وقيل أ%راد الذين ي.س\ع.و\ن% ف ال4رض بالشر> والنميمة
وال3فساد بي الناس؛ وقد ساح،ومنه ال%سيح' بن مري، عليهما السلم؛ ف

بعض ال4قاويل: كان يذهب ف ال4رض فأ%ينما أ%دركه الليل� ص.ف_ قدميه
وصلى حت الصباح؛ فإ,ذا كان كذلك، فهو مفعول بعن فاعل. وال1س\ياح' الذي

ي.س3يح' ف ال4رض بالنميمة والشر؛ وف حديث علي�، رضي ال عنه: أ�ولئك
أ�م_ة� ال�دى ل%ي\س'وا بال%ساييح ول بال%ذاييع الب'ذ�ر,؛ يعن الذين

ي.س3يحون ف ال4رض بالنميمة والشر وال3فساد بي الناس، والذاييع
الذين يذيعون الفواحش. ال4زهري: قال شر: الساييح ليس من الس>ياحة ولكنه

من الت_س\ييح؛ والت_س\ييح ف الثوب: أ%ن تكون فيه خطوط متلفة ليست من
نو واحد. وس1ياحة� هذه ال�مة الصيام' ول�ز'وم' الساجد.

وقوله تعال: الامدون السائحون؛ وقال تعال: سائحات{ ث%ي>بات{
وأ%بكاراv؛ السائحون والسائحات: الصائمون؛ قال الزجاج: السائحون ف قول أ%هل

التفسي واللغة جيعاv الصائمون، قال: ومذهب السن أ%نم الذين يصومون
الفرض؛ وقيل: إ,نم الذين ي'د1يون% الصيام.، وهو ما ف الكتب ال�و.ل؛ قيل:

إ,نا قيل للصائم سائح ل4ن الذي يسيح متعبداv يسيح ول زاد معه إ,نا
ي.ط}ع.م' إ,ذا وجد الزاد. والصائم ل ي.ط}ع.م' أ%يضاv فلشبهه به سي

سائحاv؛ وسئل ابن عباس وابن مسعود عن السائحي، فقال: هم الصائمون.
والس_ي\ح: ال1س\ح' ال�خ.ط�ط�؛ وقيل:الس_ي\ح م1س\ح مطط ي'س\ت.ت.ر'

به وي'ف}ت.ر.ش؛ وقيل: الس_ي\ح' الع.باء4ة ال�خ.ط�طة؛ وقيل: هو ضرب من
الب'رود، وجعه س'ي'وح¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وإ,ن، وإ,ن ت'ن\ك%ر\ س'ي'وح' ع.باء4ت،
ش1فاء� الد_ق%ى يا ب,ك}ر. أ�م> ت.ميم,

الد_ق%ى: الب.ش.م' وع.باء4ة� م'س.ي_حة؛ قال الطYر,م_اح':
من ال%و\ذ1 ك%د\راء� الس_راة1، ولون'ها

خ.ص1يف¬، ك%ل%و\ن1 ال%ي\ق�طان1 ال�س.ي_ح,
ابن بري: ال%و\ذ� جع ه.و\ذ%ة{، وهي الق%طاة. والس_راة: الظهر.

.vوسوادا vوال%ص1يف': الذي يمع لوني بياضا
وب'ر\د¬ م'س.ي_ح وم'س.ي_ر: مطط؛ ابن شيل: ال�س.ي_ح' من الع.باء

الذي فيه ج'د.د¬: واحدة بيضاء، وأ�خرى سوداء ليست بشديدة السواد؛ وكل
عباء4ة س.ي\ح¬ وم'س.ي_ح.ة، ويقال: ن,ع\م. السي\ح' هذا وما ل يكن ج'د.د



فإ,نا هو كساء وليس بعباء. وج.راد¬ م'س.ي_ح¬: مطط أ%يضاv؛ قال ال4صمعي:
ال�س.ي_ح من الراد الذي فيه خطوط سود وصفر وبيض، واحدته م'س.ي_حة؛ قال

ال4صمعي: إ,ذا صار ف الراد خ'طوط س'ود¬ وص'ف}ر وبيض، فهو
ال�س.ي_ح'، فإ,ذا بدا ح.ج\م' ج.ناحه\ فذلك الك�1ت\فان� ل4نه حينئذ ي'ك%ت>ف'

ال%ش\ي.، قال: فإ,ذا ظهرت أ%جنحته وصار أ%حر إ,ل الغ'ب\رة، فهو
،vواحدة vالغ.و\غاء�، الواحدة غ%و\غاء4ة، وذلك حي يوج' بعضه ف بعض ول يتوجه جهة

قال ال4زهري: هذا ف رواية عمرو بن ب.ح\ر�. ال4زهري: وال�س.ي_ح' من
الطريق ال�ب.ي_ن' ش.ر.ك�ه، وإ,نا س.ي_ح.ه كثرة� ش.ر.كه، ش'ب>ه

بالعباءة ال�س.ي_ح؛ ويقال للحمار الوحشي�: م'س.ي_ح¬ ل�د_ة تفصل بي بطنه
وجنبه؛ قال ذو الرمة:

ت.هاو.ى ب. الظ�ل}ماء4 ح.ر\ف¬، كأ%نا
م'س.ي_ح' أ%طراف1 الع.جيزة أ%س\ح.م'

(* قوله «تاوى ب» الذي ف الساس: به. وقوله: أسحم، الذي فيه أصحر،
وكل صحيح.)

يعن حارÝا وحشي�اv شبه الناقة به.
وان\ساح. الثوب' وغيه: تشقق، وكذلك الصeب\ح'. وف حديث الغار:

فان\ساحت الصخرة أ%ي اندفعت واتسعت؛ ومنه ساح.ة الدار، ويروى بالاء وبالصاد.
وان\ساح. البطن': اتسع ودنا من السمن. التهذيب، ابن ال4عراب: يقال
لل4تان قد ان\ساح. بطنها وان\دال% ان\س3ياحاv إ,ذا ض.خ'م. ودنا من ال4رض.

وان\ساح. بال�ه أ%ي اتسع؛ وقال:
أ�م.ن>ي ضمي. الن_ف}س, إ,ياك، بعدما

ي'راج,ع'ن ب.ثYي، ف%ي.ن\ساح' بال�ها
ويقال: أ%ساح. الف%ر.س' ذك%ره وأ%سابه إ,ذا أ%خرجه من ق�ن\ب,ه.

قال خليفة ال�ص.ي\ن: ويقال س.ي_به وس.ي_حه مثله.
وساح الظYل© أ%ي فاء4.

وس.ي\ح¬: ماء لبن ح.س_ان بن ع.و\ف؛ وقال:
يا ح.ب_ذا س.ي\ح¬ إ,ذا الص_ي\ف' ال}ت.ه.ب\

وس.ي\حان�: نر بالشام؛ وف الديث ذك}ر' س.ي\حان%، هو نر بالع.واص1م
من أ%رض ال%ص1يص.ة1 قريباv من ط%ر.س'وس.، ويذكر مع ج.ي\حان%.

وساح1ي': نر بالبصرة.



وس.ي\ح'ون�: نر بالند.
@سبخ: الت_س\ب,يخ': التخفيف، وف الدعاء: س.ب_خ. ال� عنك الش>د�ة.

وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن سارقاv سرق من بيت عائشة،
رضي ال عنها، شيئاv فدعت عليه فقال لا النب، صلى ال عليه وسلم: ل

ت'س.ب>خ1ي عنه بدعائك عليه؛ أ%ي ل ت'خ.فYفي عنه إ,ثه الذي استحقه
بالسرقة بدعائك عليه؛ يريد أ%ن السارق إ,ذا دعا عليه السروق منه خفف ذلك

عنه؛ قال الشاعر:
ف%س.ب>خ\ عليك ال%م_، واعلم بأ%نه

إ,ذا ق%د_ر. الرحن' شيئاv فكائ1ن'
وهذا كما قال ف الديث الخر: من دعا على من ظلمه فقد انتصر؛ وكذلك كل

من خ'فYف. عنه شيء فقد س'ب>خ. عنه. ويقال: اللهم س.ب>خ\ عن ال�م_ى
أ%ي خ.فYف}ها وس'ل�ها، ولذا قيل ل1قط%ع, الق�ط}ن إ,ذا ن.د1ف.: س.بائخ؛

ومنه قول ال4خطل يذكر الكلب:
فأ%ر\س.ل�وه'ن_ ب'ذ}ر,ين. التراب.، كما
ي'ذ}ر,ي سب.ائخ. ق�طن� ن.د\ف' أ%و\تار,

ويقال: س.ب>خ\ عنا ال4ذ%ى يعن اك}ش1ف}ه وخففه.
والتسبيح أ%يضاv: التسكي والسكون� جيعاv. قال بعض العرب: المد ل

على نوم الليل وتسبيح العروق؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
لا ر.م.و\ا ب والن_قان,يق' ت.ك1ش\،

ف ق%ع\ر, خ.ر\قاء4 لا ج.و\ب¬ ع.ط1ش\،
س.ب_خ\ت' والاء� ب,عط}ف%ي\ها ي.ن,ش\

ابن ال4عراب: سعت أ%عرابي�اv يقول: المد ل على تسبيح العروق
وإ,ساغة الريق، بعن سكون العروق من ض.رب.ان1 أ%ل فيها. والس_ب\خ'

والت_س\ب,يخ': النوم الشديد؛ وقيل: هو ر'قاد' كل ساعة. وس.ب_خ\ت' أ%ي نت. وف
التنزيل: إ,ن لك ف النهار س.ب\خاv طويلv، قرأ% با يي

بن ي.ع\م'ر. وقيل: معناه ف%راغاv طويلv. الفراء: هو من ت.س\بيخ القطن
وهو توسعته وتنفيشه. يقال: س.ب>خ1ي ق�ط}نك أ%ي ن.فYش1يه وو.س>عيه. ابن

vومن قرأ% س.ب\خا ،vومع.اشا vفمعناه اضطرابا ،vال4عراب: من قرأ% س.ب\حا
أ%راد راحة وتفيفاv لل4بدان والنوم. أ%بو عمرو: الس_ب\خ' النوم

والفراع. الزجاج: الس_ب\ح' والس_ب\خ قريبان من الس_واء.



وت.س.ب_خ. ال%رe والغ.ضب' وس.ب.خ.: سكن وفتر، وف حديث علي، رضي ال
عنه: أ%م\ه,ل}نا ي'س.ب_خ\ عنا ال%رe أ%ي ي.خ1فe. والس_ب,يخة:

الق�ط}نة؛ وقيل: هي القطعة من القطن ت'ع.ر_ض' ليوضع فيها دواء وت'وض.ع. فوق
ج'ر\ح�؛ وقيل: هي القطن النفوش ال%ن\د'وف' وجعها س.بائخ وس.ب,يخ¬؛

وأ%نشد:
س.ب.ائخ' من ب'ر\س� وط�وط{ وب.ي\ل%م�،

وق�ن\ف�ع.ةD فيها أ%ل1يل� و.ح1يح1ها
الب'ر\س': القطن'. والط©وط�: قطن' الب.ر\د1ي�. والب.ي\ل%م': قطن القصب.

والق�ن\ف�ع.ة: الق�ن\ف�ذة. والوحيح: ضرب من الو.ح\و.حة.
والسبيخ من القطن: ما ي'س.ب_خ' بعد الن_د\ف1 أ%ي يلف لتغزله الرأ%ة،

والق1ط}عة منه س.ب,يخة، وكذلك من الصوف والوبر. وقطن س.ب,يخ¬ وم'س.ب_خ¬:
م'ف%د_ك، م'ف%د_ك وهو ما يلف لتغزله الرأ%ة بعد الن_د\ف1.

والس_ب\خ': ش1ب\ه الستلل. والس_ب\خ': س.ل© الصوف والقطن؛ وأ%نشد ف
ترجة سخت:

ولو س.ب.خ\ت. الو.ب.ر. الع.م'يتا،
وب,ع\ت.هم ط%ح1ين.ك. الس>خ\ت1يتا،

إ,ذاv ر.ج.و\نا لك أ%ن ت.ل�وتا
تقول: س.ب,يخةD من قطن وع.م1يتةD من صوف وف%ل1يلة من شعر. ويقال لريش

الطائر الذي ي.س\ق�ط: س.ب,يخ¬ ل4نه ي.ن\س.ل© فيسقط عنه. وسبائخ الريش
وس.ب,يخه: ما تناثر منه وهو ال�س.ب_خ'.

والس_ب.خ.ة�: أ%رض ذات ملح ون.ز¼، وجعها س1باخ¬؛ وقد س.ب,خ.ت\
س.ب.خاv فهي س.ب,خةD وأ%س\ب.خ.ت\. وتقول: انتهينا إ,ل س.ب.خة يعن الوضع،

والنعت أ%رض س.ب,خة. والس_ب.خة�: ال4رض الالة. والس_ب.خ': الكان
،vي.س\ب.خ' ف%ي'ن\ب,ت' ال1ل}ح. وت.س'وخ' فيه ال4قدام؛ وقد س.ب,خ. س.ب.خا

وأ%رض س.ب,خة: ذات س1باخ. وف الديث أ%نه قال ل4نس وذكر البصرة: إ,ن
مررت با ودخلتها فإ,ياك وس1باخ.ها، هو جع س.ب.خ.ة وهي ال4رض الت تعلوها

اللوحة ول تكاد ت'ن\ب,ت' إ,ل� بعض. الشجر. والس_ب.خ.ة: ما يعلو
الاء4 من ط�ح\ل�ب ونوه؛ ويقال: قد علت هذا الاء س.ب.خ.ةD شديدة كأ%نه

الط©ح\ل�ب من طول الترك.
وح.ف%روا فأ%س\ب.خ'وا: بلغوا الس_باخ.؛ تقول: ح.ف%ر بئراv فأ%س\ب.خ.



إ,ذا اننهى إ,ل س.ب.خة.
@سخخ: الس_خ.اخ، بالفتح: ال4رض ال�ر_ة الل�ي>ن.ة�؛ قال أ%بو منصور:

:vماطرا vس.خاس1خ.؛ قال يصف سحابا eوقد جعها الق%طام1ي
ت.واض.ع. بالس_خاس1خ, من م'ن,يم�،
وجاد. العي.، واف}ت.رش. الغ1مارا

وس.خ_ت1 الرادة: غ%ر.ز.ت\ ذ%ن.ب.ها ف ال4رض؛ وف الن_وادر: يقال
س'خ_ ف أ%سفل البئر أ%ي اح\ف1ر\. وس.خ_ ف ال4رض وز.خ_ ف ال%ف}ر,

وال3معان1 ف السي, جيعاv؛ ويقال: ل%خ_ ف البئر مثل س.خ_.
@سدخ: ضربه حت ان\س.د.خ. أ%ي انبسط.

@سربخ: الس_ر\ب.خ': ال4رض الواسعة؛ وقيل: هي ال4رض البعيدة؛ وقيل: هي
ال%ض1ل�ة الت ل ي'ه\ت.د.ى فيها لطريق؛ وف حديث ج'ه.ي\ش�: وكائن\

ق%ط%ع\نا إ,ليك من د.وي_ة س.ر\ب.خ� أ%ي مفازة واسعة بعيدة ال4رجاء؛ قال
عمرو بن معديكرب:

وأ%رض قد ق%ط%ع\ت' با الق%واه1ي
من ال1ن_ان1، س.ر\ب.خ'ها م.ل1يع'

(* قوله «قطعت با القواهي» كذا بالصل بالقاف، ولعله جع قاه، وهو
الديد الفؤاد. وقوله من النان: بيان له جع جان كحائط وحيطان، والذي ف

الصحاح الواهي، باءين).
وقال أ%بو د'واد:

أ%س\أ%د.ت\ لي\لةv ويوماv، فلما
د.خ.ل%ت\ ف م'س.ر\ب.خ� م.ر\د'ون1

قال: ال%ر\د'ون النسوج بالسراب. والر_د.ن�: الغ.ز\ل�. والس_ر\ب.خ.ة:
ال1ف�ة والن_ز.ق'.

وف النوادر: ظ%ل1ل}ت' اليوم. م'س.ر\ب.خاv وم'س.ن\ب.خاv أ%ي ظ%ل1ل}ت'
أ%مشي ف الظهية.

@سلخ: الس_ل}خ': ك�ش\ط� ال3هاب, عن, ذيه1.
س.ل%خ. ال3هاب. ي.س\ل�خه وي.س\ل%خه س.ل}خاv: ك%ش.طه. والس_ل}خ': ما

س'ل1خ. عنه. وف حديث سليمان، عليه السلم، وال�د\ه'د1: ف%س.ل%خوا موضع.
الاء3 كما ي'س\ل%خ' ال3هاب' فخرج الاء أ%ي حفروا حت وجدوا الاء.

وشاة س.ل1يخ¬: ك%ش1ط% عنها جلد'ها فل يزال ذلك اس.ها حت ي'وءكل منها،



فإ,ذا أ�كل منها سي ما بقي. منها ش1ل}واv قل� أ%و كثر. وال%س\لوخ:
الشاة س'ل1خ. عنها اللد. وال%س\لوخة: اسم ي.ل}ت.ز,م' الشاة السلوخة بل

ب'طون{ ول ج'زارة.
وال1س\لخ': ال1ل}د.

والس_ل1يخة: قضيب القوس إ,ذا ج'ر>د.ت\ من ن.ح\ت1ها ل4نا
اس\ت'خ\ر,ج.ت\ من س.ل}خ1ها؛ عن أ%ب حنيفة. وكل شيء ي'ف}ل%ق' عن ق1ش\ر، فقد

ان\س.ل%خ..
وم1س\لخ الية وس.ل}خ.تها: ج,ل}د.تا الت ت.ن\س.ل1خ' عنها؛ وقد

س.ل%خ.ت1 الية� تسل%خ' س.ل}خاv، وكذلك كل دابة ت.ن\س.ر,ي من ج,ل}د.تا
كالي'س\ر'وع, ونوه. وف حديث عائشة: ما رأ%يت امرأ%ة أ%حبe إ,ل� أ%ن أ%كون%

ف م1س\لخها من س.و\دة% تنت أ%ن تكون مثل ه.د\يها وطريقتها.
والس>ل}خ'، بالكسر: ال1ل}د.

والسال�: ال4س\و.د' من اليات شديد' السواد وأ%ق}ت.ل� ما يكون من
:vاليات إ,ذا س.ل%خ.ت ج,ل}د.ها؛ قال الكميت يصف ق%ر\ن% ثور طعن به كلبا

ف%ك%ر_ بأ%س\ح.م. مثل, الس>نان1،
�ش.و.ى ما أ%صاب. به م.ق}ت.ل

كأ%ن} م'خ_ ر,يق%ت1ه ف الغ'ط%اط}،
�به سال� ال1ل}د1 م'س\ت.ب\د.ل

ابن ب'ز'ر\ج: ذلك أ%سود' سال1خاv جعله معرفة ابتداء من غي مسأ%لة.
وأ%س\و.د' سالD: غي. مضاف ل4نه ي.س\ل%خ جلده كل� عام، ول يقال لل�نثى
سالة، ويقال لا أ%س\و.د.ة� ول توصف بسالة، وأ%س\و.دان1 سالD ل تثن

الصفة ف قول الصمعي وأ%ب زيد، وقد حكى ابن دريد تثنيتها، وال4ول
أ%عرف، وأ%ساو,د' سالةD وس.وال� وس'ل�خ¬ وس'ل�خةD، ال4خية نادرة.

وس.ل%خ. ال%رe جلد. ال3نسان وس.ل�خه فان\س.ل%خ وت.س.ل�خ. وس.ل%خ.ت
الرأ%ة عنها د1ر\ع.ها: نزعته؛ قال الفرزدق:

إ,ذا س.ل%خ.ت\ عنها أ�مامة� د1ر\ع.ها،
وأ%ع\ج.بها راب ال%ج.س_ة1 م'ش\ر,ف'

والسال�: ج.ر.ب¬ يكون بالمل ي'س\ل%خ' منه وقد س'ل1خ.، وكذلك الظليم
إ,ذا أ%صاب ريش.ه داء#.

واس\ل%خ_ الرجل إ,ذا اضطجع. وقد اس\ل%خ.خ\ت' أ%ي اضطجعت؛ وأ%نشد:



إ,ذا غ%دا القوم' أ%ب فاس\ل%خ_ا
وان\س.ل%خ. النهار من الليل: خرج منه خروجاv ل يبقى معه شيء من ضوئه

ل4ن النهار م'ك%و_ر على الليل، فإ,ذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاv قد
غ%ش1ي. الناس.؛ وقد س.ل%خ ال� النهار. من الليل ي.س\لخ'ه. وف التنزيل: وآية

لم الليل ن.س\ل%خ' منه النهار فإ,ذا هم مظلمون. وس.ل%خ\نا الشهر.
ن.س\ل%خ'ه ون.س\ل�خ'ه س.ل}خاv وسلوخاv: خرجنا منه وص1ر\نا ف آخر يومه؛

وس.ل%خ. هو وانس.لخ. وجاء4 س.ل}خ. الشهر أ%ي م'ن\س.ل%خ.ه. التهذيب: يقال
س.ل%خ\نا الشهر أ%ي خرجنا منه فس.ل%خ\نا كل ليلة عن أ%نفسنا كل�ه. قال:

وأ%ه\ل%ل}نا ه1لل% شهر كذا أ%ي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إ,ل
مضي> نصفه ل1باساv منه ث ن.س\ل%خ'ه عن أ%نفسنا جزءاv من ثلثي جزءاv حت

تكاملت ليليه فسل%خناه عن أنفسنا كل�ه؛ ومنه قوله:
إ,ذا ما س.ل%خ\ت' الشهر. أ%ه\ل%ل}ت' مثل%ه،
ك%ف%ى قات1لv س.ل}خ1ي الشeهور. وإ,ه\لل

وقال لبيد:
،vحت إ,ذا س.ل%خا ج'ماد.ى ست_ة
ج.ز\ءاv فطال% صيام'ه وصيام'ها

قال: وجادى ستة هو جادى الخرة وهي تام ستة أ%شهر من أ%ول السنة.
وس.ل%خ\ت' الشهر إ,ذا أ%مضيته وصرت ف آخره؛ وانسل%خ. الشهر' من س.نته

والرجل� من ثيابه والية� من قشرها والنهار' من الليل. والنبات إ,ذا س.ل%خ ث
عاد فاخ\ض.ر_ كل©ه، فهو سالD من ال%م\ض وغيه؛ ابن سيده: س.ل%خ.

النبات' عاد بعد ال%ي\ج واخ\ض.ر_.
وس.ل1يخ الع.ر\ف%ج: ما ض.خ'م. من ي.ب,يسه. وس.ل1يخة� الر>م\ث1

والع.ر\ف%ج: ما ليس فيه م.ر\عىÝ إ,نا هو خشب يابس.
والعرب تقول للر>3م\ث والع.ر\ف%ج إ,ذا ل يبق فيهما م.ر\عىÝ للماشية:

ما بقي منهما إ,ل س.ل1يخة. وس.ل1يخة� البان1: د'ه\ن' ث%مره قبل أ%ن
ي'رب_ب. بأفاويه الطYيب، فإ,ذا ر'ب>ب. ثره بالسك والطيب ث اع\ت'ص1ر، فهو

م.ن\ش'وش¬؛ وقد ن'ش_ ن.ش�اv أ%ي اختلط الدهن' بروائح الطيب.
والس_ل1يخة: شيء من الع1ط}ر تراه كأ%نه ق1ش\ر¬ م'ن\س.لخ ذو ش'ع.ب�.

وال4س\لخ': ال4ص\ل%ع'، وهو باليم أ%كثر.
وال1س\لخ': النخلة الت ي.ن\ت.ث1ر ب'س\ر'ها وهو أ%خضر. وف حديث ما



ي.ش\ت.ر,ط�ه الشتري على البائع: إ,نه ليس له م1س\لخ ول م1ح\ضار؛
ال1س\لخ: الذي ينتثر ب'س\ر'ه. وس.ل1يخ¬ م.ل1يخ¬: ل طعم له؛ وفيه س.لخ.ة

وم.لخة إ,ذا كان كذلك؛ عن ثعلب.
@سخ: الس>ماخ: الث�ق}ب' الذي بي الدeج\ر.ي\ن, من آلة الف%د_ان.

والس>ماخ: لغة ف الص>ماخ وهو وال1ج' ال�ذ�ن عند الدماغ.
وس.م.خ.ه ي.س\م.خ'ه 

(* قوله «وسخه يسمخه» بابه منع. وسخ الزرع: طلع
:vوانه لسن السمخة، بالكسر، كأنه مأخوذ من السماخ العفاص) س.م\خا ،vأول

أ%صاب س1ماخ.ه فع.قره. ويقال: س.م.خ.ن, ب,جد_ة1 صوته وكثرة كلمه، ولغة
تيم الص_م\خ'.

:eسلخ: الس_مال1خ1ي� من الطعام واللب: ما ل طعم له. والس_مال1خ1ي@
اللب.ن' يترك ف س1قاء� في'ح\ق%ن' وطعمه' ط%ع\م' م.خ\ض�.

وس'م\ل�وخ الن_ص1ي>: ما تنتزعه من ق�ض\بانه الر_خ\صة؛ وقال النضر:
ص'م\ل�وخ ال�ذ�ن1 وس'م\ل�وخ'ها و.س.خها وما يرج من قشورها؛ وس.ماليخ'

الن_ص1ي>، أ%ما ص1يخ'ه وهو ما ت.ن\ز,ع'ه منه مثل% القضيب.
@سنخ: الس>ن\خ': ال4صل من كل شيء. والمع أ%س\ناخ وس.ن'وخ. وس1ن\خ' كل

شيء: أ%صله؛ وقول رؤبة:
غ%م\ر' ال4جار,ي�، كري' الس>ن\ح,،

أ%ب\ل%ج' ل ي'ول%د\ ب.نج\م, الشeح>
إ,نا أ%راد الس3ن�خ فأ%بدل من الاء حاء لكان الشeح> وبعضهم يرويه

بالاء، وجع بينها وبي الاء ل4نما جيعاv حرفا ح.ل}ق؛ ورجع فلن إ,ل
س1ن\خ, الك%ر.م وإ,ل س1ن\خ1ه البيث. وس1ن\خ' الكلمة: أ%صل� بنائها.

وف حديث علي، عليه السلم: ول ي.ظ}م.أ� على التقوى س1ن\خ' أ%صل�؛
والس>ن\خ' وال4صل واحد فلما اختلف اللفظان أ%ضاف أ%حدها إ,ل الخر. وف حديث

الزeه\ري: أ%صل� الهاد وس1ن\خ'ه الر>باط� ف سبيل ال يعن
ال�راب.طة عليه؛ وف النوادر: س1ن\خ' ال�م_ى. وبلد س.ن\خ¬: م.ح.م_ةD. وس1ن\خ'
السكي: ط%رف. س1يلن,ه الداخل� ف النصاب. وس1ن\خ' الن_ص\ل: الديدة
الت تدخل ف رأ}س السهم. وس1ن\خ' السيف: س1يلن'ه. وأ%س\ناخ' الثنايا

وال4س\نان1: أ�صولا. والس_ناخ.ة�: الريح ال�ن\ت1نة والو.س.خ' وآثار
الدباغ؛ ويقال: ب.ي\ت¬ له س.ن\خ.ةD وسن.اخة؛ قال أ%بو كبي:



ف%د.خ.ل}ت' بيتاv غي. بيت1 س.ناخة،
واز\د.ر\ت' م'ز\دار. الك%ري, ال1ف}ض.ل,

يقول: ليس ببيت د1باغ� ول س.م\ن.
وس.ن,خ. الدeه\ن' والطعام' وغيها س.ن.خاv: تغي، لغةD ف ز.ن,خ.

ي.ز\ن.خ' إ,ذا فسد وتغيت ريه. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم،: أ%ن
خ.ي_اطاv دعاه إ,ل طعام فقد�م إ,ليه إهالة س.ن,خةv وخ'ب\ز. شعي؛

ال3هال%ة�: الدسم ما كان، والس_ن,خة�: التغية، ويقال بالزاي وقد تقدم.
وس.ن,خ. من الطعام: أ%ك}ث%ر. وس.ن.خ. ف العلم ي.س\ن.خ' س'ن'وخاv: ر.س.خ فيه

وعل.
وأ%س\ناخ النجوم: الت ل ت.ن\ز,ل� بن'جوم, ال4خ\ذ1، حكاه ثعلب؛ قال

ابن سيده: فل أ%حق� أ%ع.ن بذلك ال�صول% أ%م غيها. وقال بعضهم: إ,نا هي
أ%شياخ النجوم. أ%بو عمرو: ص.ن,خ. الو.د.ك' وس.ن,خ..

@سنبخ: ف النوادر: ظ%ل1ل}ت' اليوم. م'س.ر\ب.خاv وم'سن.بخاv أ%ي ظ%ل1ل}ت'
أ%مشي ف الظهية.

@سوخ: ساخت بم ال4رض' ت.س'وخ س.و\خاv وس'ؤ'وخاv وس.و.خاناv إ,ذا
ان\ف%خ.س.ت؛ وكذلك ال4قدام ت.س'وخ ف ال4رض وت.سيخ: تدخل فيها وت.غ1يب' مثل

ثاخ.ت\. وف حديث س'راق%ة% وال1ج\ر.ة1: فساخ.ت\ ي.د' ف%ر.سي أ%ي غاصت ف
�ال4رض. وف حديث موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: ف%ساخ. البل

وخ.ر_ موسى ص.ع1قاv. وف حديث الغار,: فان\ساخت1 الصخرة�، كذا روي
بالاء، أ%ي غاصت ف ال4رض؛ قال: وإ,نا هو بالاء الهملة وقد تقدم؛ وساخت1

الر>جل� ت.سيخ'، كذلك مثل ثاخت\.
وصارت ال4رض س'و_اخاv وس'واخي أ%ي ط1يناv. وساخ الشيء� ي.س'وخ':

ر.س.ب.؛ ويقال: م'ط1ر\نا حت صارت ال4رض س.واخي، على ف%عال بفتح الفاء
واللم؛ وف التهذيب: حت صارت ال4رض س'و_اخى، على ف�ع_ال بضم الفاء
وتشديد العي، وذلك إ,ذا كثرت ر,داغ� ال%ط%ر. ويقال: ب.ط}حاء� س'و_اخى وهي
الت ت.س'وخ فيها ال4قدام؛ ووصف بعياv ي'راض' قال: فأ%خذ صاحبه بذنبه ف

ب.ط}حاء س'و_اخي، وإ,نا ي'ض\ط%رe إ,ليها الص_ع\ب' لي.س'وخ. فيها.
vو�اخي: طي كثر ماؤ'ه' من ر,داغ الطر؛ يقال؛ إ,ن فيه لس'و_اخ1ي.ةeوالس
شديدة أ%ي طي كثي، والتصغي س'و.ي\و,خ.ة كما يقال كم'ي.ثرة. وف

النوادر: ت.س.و_خ\نا ف الطي وت.ز.و_خ\نا أ%ي وقعنا فيه.



@س.ت؛ وكذلك ال4قدام ت.س'وخ ف ال4رض وت.سيخ: تدخل فيها وت.غ1يب' مثل
ثاخ.ت\. وف حديث س'راق%ة% وال1ج\ر.ة1: فساخ.ت\ ي.د' ف%ر.سي أ%ي غاصت ف

�ال4رض. وف حديث موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: ف%ساخ. البل
وخ.ر_ موسى ص.ع1قاv. وف حديث الغار,: فان\ساخت1 الصخرة�، كذا روي

بالاء، أ%ي غاصت ف ال4رض؛ قال: وإ,نا هو بالاء الهملة وقد تقدم؛ وساخت1
الر>جل� ت.سيخ'، كذلك مثل ثاخت\.

وصارت ال4رض س'و_اخاv وس'واخي أ%ي ط1يناv. وساخ الشيء� ي.س'وخ':
ر.س.ب.؛ ويقال: م'ط1ر\نا حت صارت ال4رض س.واخي، على ف%عال بفتح الفاء
واللم؛ وف التهذيب: حت صارت ال4رض س'و_اخى، على ف�ع_ال بضم الفاء
وتشديد العي، وذلك إ,ذا كثرت ر,داغ� ال%ط%ر. ويقال: ب.ط}حاء� س'و_اخى وهي
الت ت.س'وخ فيها ال4قدام؛ ووصف بعياv ي'راض' قال: فأ%خذ صاحبه بذنبه ف

ب.ط}حاء س'و_اخي، وإ,نا ي'ض\ط%رe إ,ليها الص_ع\ب' لي.س'وخ. فيها.
vو�اخي: طي كثر ماؤ'ه' من ر,داغ الطر؛ يقال؛ إ,ن فيه لس'و_اخ1ي.ةeوالس
شديدة أ%ي طي كثي، والتصغي س'و.ي\و,خ.ة كما يقال كم'ي.ثرة. وف

النوادر: ت.س.و_خ\نا ف الطي وت.ز.و_خ\نا أ%ي وقعنا فيه.
@سأد: السأ}د: الشي؛ قال رؤبة:

من نض\و, أ%ورام� ت.م.ش_ت\ سأ}دا
وال3س\آد: سي الليل كله ل تعريس فيه، والتأ}ويب: سي النهار ل تعريج

فيه؛ وقيل: ال3س\آد أ%ن تسي ال3بل بالليل مع النهار؛ وقول ساعدة بن
:vجؤية الذل يصف سحابا
،vساد{ ت.ج.ر_م. ف الب.ض1يع, ثانيا

ي.ل}وي ب,ع.ي\قات1 البحار, وي.ج\ن.ب'
قيل: هو من ال3س\آد الذي هو سي الليل كله؛ قال ابن سيده: وهذا ل يوز

إ,ل أ%ن يكون على قلب موضع العي إ,ل موضع اللم كأ%نه سائد أ%ي ذو
إ,سآد، كما قالوا تامر ولبن أ%ي ذو تر وذو لب، ث قلب فقال سادئ فبالغ،

ث أ%بدل المزة إ,بدالv صحيحاv فقال سادي، ث أ%عل كما أ�عل قاض ورام؛
قال: وإ,نا قلنا ف ساد{ هنا إ,نه على النسب ل على الفعل ل4ن_ا ل

نعرف سأ%د البتة، وإ,نا العروف أ%سأ%د، وقيل: ساد هنا مهمل فإ,ذا كان
ذلك فليس بقلوب عن شيء�، وهو مذكور ف موضعه. قال: وقد جاء الساءد [السائد؟؟] إ,ل

أ%ن ل أ%ر. فعلv؛ قال الشماخ:



ح.ر\ف¬ ص.م'وت' السeر.ى، إ,ل� ت.ل%ف©ت.ها
بالليل ف سأ%د{ منها وإ,ط}راق

وأ%س\أ%د الس_ي\ر.: أ%د\أ%به؛ أ%نشد اللحيان:
ل ت.ل}ق. خ.ي\لD قبلها ما قد ل%ق%ت
من غ1ب> هاجرة وسي م'س\أ%د1

أ%راد: لق1ي.ت\ وهي لغة طي�ء. الوهري: ال3سآد ال3غ}ذاذ� ف السي
وأ%كثر ما يستعمل ذلك ف سي الليل؛ وقال لبيد:

ي'س\ئ1د' السي. عليها راكب¬،
راب,ط� الأ}ش على كل و.ج.ل}

ال4حر: ال�س\أ%د' من الز>قاق, أ%صغر من ال%م1يت؛ وقال شر: الذي
سعناه ال�س\أ%ب'، بالباء، الز>قe العظيم. الوهري: وال1سأ%د ن,ح\ي'

السمن أ%و العسل يهمز ول يهمز فيقال م1ساد، فإ,ذا هز فهو م1ف}ع.ل، وإ,ذا
.Dل يهمز فهو ف1عال

أ%بو عمرو: الس_أ}د'، بالمز، انت1قاض' ال�ر\ح,؛ يقال: س.ئ1د.
ج'ر\ح'ه ي.س\أ%د' س.أ%داv، فهو س.ئيد¬؛ وأ%نشد:

،vأ%ر,قا vمن ذاك ساهرا eف%ب,ت
أ%لق%ى ل1قاء4 اللقي من الس_أ%د1

ويعتريه س'ؤ.اد¬: وهو داء يأ}خذ الناس وال3بل والغنم على الاء اللح،
وقد س'ئ1د.، فهو مسؤود.

ويقال للمرأ%ة: إ,ن فيها ل%س'ؤ\دة أ%ي بقية من شباب وقوة.
وس.أ%ده س.أ}داv وس.أ%داv: خنقه.

@سبد: الس_ب.د': ما يطلع من رؤوس النبات قبل أ%ن ينتشر، والمع أ%سباد؛
قال الطرماح:

أ%و كأ%سباد1 الن_ص1ي_ة1، ل
ت.ج\ت.د1ل} ف حاجر م'س\ت.نام\

وقد س.ب_د. النبات'. يقال: بأ%رض بن فلن أ%سباد¬ أ%ي بقايا من نبت،
واحدها س.ب.د¬؛ وقال لبيد:

س.ب.داv من الت_نeوم, ي.خ\ب,ط�ه الن_د.ى،
ون.وادراv من ح.ن\ظل� خ'ط}ب.ان1

وقال غيه: أ%سب.د. الن_ص1يe إ,سباداv، وتسبد تسبداv إ,ذا نبت منه شيء



حديث فيما ق%د'م. منه، وأ%نشد بيت الطرماح وفسره فقال: قال أ%بو سعيد:
إ,سباد الن_ص1ي_ة1 س.ن.م.تها وتسميها العرب الفوران ل4نا تفور؛ قال
أ%بو عمرو: أ%سباد' الن_ص1ي> رؤ'وسه أ%و�ل ما ي.طلع، جع س.ب.د{؛ قال

:vفائزا vالطرماح يصف ق1دحا
م'ج.ر_ب¬ بالر>هان1 م'ست.ل1ب¬،

خ.ص\ل� ال%وار,ي، طرائف¬ س.ب.د'ه\
أ%راد أ%نه م'س\ت.ط}ر.ف ف%و\زه وكسبه. والسeب.د': الشeؤ\م؛ حكاه الليث

عن أ%ب الدeقيش ف قوله:
،vامر'ؤ' القيس بن أ%ر\و.ى موليا

إ,ن رآن ل4ب'وأ%ن} ب,س'ب.د\
،vكاذبا vقلت: قول vقلت: برا

إ,نا ينعن سيفي وي.د\
والس_ب.د': الو.ب.ر، وقيل: الشعر. والعرب تقول: ما له س.ب.د¬ ول

ل%ب.د¬ أ%ي ما له ذو وبر ول صوف متلبد، يكن بما عن ال3بل والغنم؛ وقيل
يكن به عن العز والضأ}ن؛ وقيل: يكن به عن ال3بل والعز، فالوبر لل3بل

والشعر للمعز؛ وقال ال4صمعي: ما له س.ب.د¬ ول ل%ب.د¬ أ%ي ما له قليل ول
كثي؛ وقال غي ال4صمعي: السبد من الشعر واللبد من الصوف، وبذا الديث

سي الال سب.داv. والس_بeود: الشعر. وس.ب_د. شعره: استأ}صله حت
أ%لزقه باللد وأ%عفاه جيعاv، فهو ضد؛ وقوله:

بأ%ن_ا وقعنا من وليد{ ور.ه\طه1
خ1لف%هم'، ف أ�م> ف%أ}ر� م'س.ب_د1

عن بأ�م فأ}ر الداهية، ويقال لا: أ�م أ%دراص. والد>ر\ص' يقع على ابن
الكلبة والذYئبة والرة وال�ر.ذ والي.ر\ب'وع فلم يستقم له الوزن؛ وهذا

كقوله:
ع.ر.ق الس>قاء على الق%عود1 اللغ1ب,

أ%راد ع.ر.ق. الق1ر\ب.ة فلم يستقم له. وقوله م'س.ب_د إ,فراط ف القول
وغلو�، كقول الخر:

ونن كشفنا من معاوية% الت
هي ال�مe، تغشى كل� ف%ر\خ� م'ن.ق}ن,ق,

عن الدماغ ل4ن الدماغ يقال لا فرخ، وجعله منقنقاv على الغلو>.



والتسبيد: أ%ن ينبت الشعر بعد أ%يام. وقيل: س.ب_د. الشعر' إ,ذا نبت بعد
اللق فبدا سواده. والتسبيد: التشعيث. والتسبيد: طلوع الز_غ%ب؛ قال

الراعي:
ل%ظ%ل� ق�طاميÒ وتت. ل%بان,ه

ن.واه1ض' ر'ب\د¬، ذات' ريش� م'س.ب_د1
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه ذكر الوارج فقال: التسبيد

فيهم فاش�. قال أ%بو عبيد: سأ%لت أ%با عبيدة عن التسبيد فقال: هو ترك التدهن
وغسل الرأ}س؛ وقال غيه: هو اللق واستئصال الشعر؛ وقال أ%بو عبيد؛ وقد

يكون ال4مران جيعاv. وف حديث آخر: سيماهم التحليق والتسبيد. وس.ب_د.
الفرخ' إ,ذا بدا ريشه وشو�ك؛ وقال النابغة الذبيان ف قصر الشعر:

م'ن\ه.ر,ت' الش>د\ق, ل ت.ن\ب'ت\ قواد1م'ه
ف حاجب العي، من تس\بيد1ه، ز.ب.ب'

يصف فرخ قطاة ح.م_م. وعن بتسبيده طلوع زغبه.
والنهرت: الواسع الشدق. وقوادمه: أ%وائل ريش جناحه. والزبب: كثرة

الزغب؛ قال: وقد روي ف الديث ما يثبت قول أ%ب عبيدة؛ روي عن ابن عباس أ%نه
قدم مكة م'س.ب>داv رأ}سه فأ%تى الجر فقبله؛ قال أ%بو عبيد: فالتسبيد

ههنا ترك التدهن والغسل، وبعضهم يقول التسميد، باليم، ومعناها واحد؛ وقال
غيه: س.ب_د. شعر'ه وس.م_د. إ,ذا نبت بعد اللق حت يظهر. وقال أ%بو

تراب: سعت سليمان بن الغية يقول: س.ب_د. الرجل شعره إ,ذا س.ر_ح.ه
وبله وتركه، قال: ل ي'س.ب>د' ولكن_ه ي'س.ب>د' 

(* قوله «ل يسبد ولكنه
يسبد» كذا بالصل. ولعل معناه: ل يستأصل شعره باللق ول يترك دهنه ولكنه

يسرحه ويغسله ويتركه فيكون بينهما الناس التام) . وقال أ%بو عبيد:
س.ب_د. شعر.ه وس.م_د.ه إ,ذا استأ}صله حت أ%لقه باللد.

قال: وس.ب_د. شعر.ه إ,ذا حلقه ث نبت منه الشيء اليسي. وقال أ%بو
عمرو: س.ب.د. شعر.ه وس.ب_ده وأ%س\ب.د.ه وس.ب.ت.ه وأ%سب.ت.ه وس.ب_ت.ه إ,ذا

حلقه.
والسeب.د': طائر إ,ذا ق%ط%ر. على ظهره قطرةD من ماء ج.رى؛ وقيل: هو

طائر لي الريش إ,ذا قطر الاء على ظهره جرى من فوقه للينه؛ قال الراجز:
أ%ك�ل� يوم عرش'ها م.ق1يلي،



حت ترى ال1ئ}ز.ر. ذا الف�ضول,،
م1ثل% جناح السeب.د1 الغسيل,

والعرب تسمي الفرس به إ,ذا عرق؛ وقيل: السeب.د' طائر مثل الع'قاب؛
وقيل: هو ذكر العقبان، وإ,ياه عن ساعدة بقوله:

كأ%ن� ش'ؤ'ون.ه ل%ب_ات' ب'د\ن{،
�غ%د.اة% الو.ب\ل,، أ%و س'ب.د¬ غ%س3يل

وجعه س1ب\دانD؛ وحكى أ%بو منجوف عن ال4صمعي قال: السeب.د' هو
ال�ط�اف الب.ر>يe، وقال أ%بو نصر: هو مثل الطاف إ,ذا أ%صابه الاء جرى عنه

سريعاv، يعن الاء؛ وقال طفيل الغنوي:
،Dتقريب'ه ال%ر.ط%ى وال%وز' م'ع\ت.د1ل

�كأ%نه س'ب.د¬ بالاء3 مغسول
الرطى: ضرب من العدو. والوز: الوسط.

والسeب.د': ثوب ي'س.دe به الوض' ال%ر\ك�وe لئل يتكدر الاء يفرش
فيه وتسقى ال3بل عليه وإ,ياه عن طفيل؛ وقول الراجز يقوي ما قال

ال4صمعي:حت ترى الئزر ذا الفضول،
مثل جناح السeب.د1 الغسول

والسeب.د.ة�: العانة 
(* قوله «والسبدة العانة» وكذلك السبد كصرد كما ف

القاموس وشرحه).
والس>ب.د.ة�: الداهية.

وإ,نه ل%س3ب\د' أ%سباد أ%ي داه ف اللصوصية.
والس_ب.ن\د.ى والس>ب,ن\د.ى والس_ب.ن\ت: النمر، وقيل ال4سد؛ وأ%نشد

يعقوب:
ق%ر\م¬ ج.واد¬ من بن ال�ل�ن\دى،

يشي إ,ل ال4قران كالس_ب.ن\د.ى
وقيل: السبندى الريء من كل شيء، هذلية؛ قال الز_ف%ي.ان:

ل�ا رأ%يت' الظ©ع\ن. شالت\ ت'ح\د.ى،
أ%تبع\ت'ه'ن_ أ%ر\ح.ب,ي�اv م.ع\د.ا

أ%عي.س. ج.و�اب. الضeح.ى س.ب.ن\د.ى،
ي.د_ر,ع' الليل% إ,ذا ما اس\و.د_ا



وقيل: هو الريء من كل شيء على كل شيء، وقيل: هي الل�ب\و.ة� الريئة،
وقيل: هي الناقة الريئة الصدر وكذلك المل؛ قال:

على س.ب.ن\د.ى طالا اع\ت.لى به
ال4زهري ف الرباعي: الس_ب.ن\دى الريء، وف لغة هذيل: الطويل، وكل

جريء س.ب.ن\دى وس.ب.ن\ت. وقال أ%بو اليثم: الس_ب.ن\تاة� الن_م1ر' ويوصف
با السبع؛ وقول ال�ع.ذ�ل, بن عبد ال:

من السeح> ج.و_الv كأ%ن� غ�لم.ه
ي'ص.ر>ف' س1ب\داv، ف الع1يان1، ع.م.ر_دا

ويروى س1يداv. قوله من السح يريد من اليل الت تسح الري أ%ي تصب.
والعمر_د: الطويل، وظن بعضهم أ%ن هذا البيت لرير وليس له، وبيت جرير هو

قوله:
على ساب,ح� ن.ه\د{ ي'ش.ب_ه' بالضeح.ى،
إ,ذا عاد فيه الركض' س1يداv ع.مر_دا

@سبد: س.ب\رد. شعر.ه إ,ذا حلقه، والناقة� إ,ذا أ%لقت ولدها ل شعر عليه،
فهو ال�س.ب\ر.د'.

@سجد: الساجد: النتصب ف لغة طي�ء، قال ال4زهري: ول يفظ لغي الليث.
ابن سيده: س.ج.د. ي.س\ج'د' سجوداv وضع جبهته بال4رض، وقوم س'ج_د¬

وسجود. وقوله عز وجل: وخروا له سجداv؛ هذا سجود إ,عظام ل سجود عبادة ل4ن
بن يعقوب ل يكونوا يسجدون لغي ال عز وجل. قال الزجاج: إ,نه كان من سنة

التعظيم ف ذلك الوقت أ%ن ي'س\ج.د للمعظم، قال وقيل: خروا له سجداv أ%ي
خروا ل سجداv؛ قال ال4زهري: هذا قول السن وال4شبه بظاهر الكتاب

أ%نم سجدوا ليوسف، دل عليه رؤ\ياه ال�ول الت رآها حي قال: إ,ن رأ%يت
أ%حد عشر كوكباv والشمس والقمر رأ%يتهم ل ساجدين؛ فظاهر التلوة أ%نم
سجدوا ليوسف تعظيماv له من غي أ%ن أ%شركوا بال شيئاv، وكأ%نم ل يكونوا

نوا عن السجود لغي ال عز وجل، فل يوز ل4حد أ%ن يسجد لغي ال؛
،vوفيه وجه آخر ل4هل العربية: وهو أ%ن يعل اللم ف قوله: وخروا له سجدا
vوف قوله: رأ%يتهم ل ساجدين، لم من أ%جل؛ العن: وخروا من أ%جله سجدا

ل شكراv لا أ%نعم ال عليهم حيث جع شلهم وتاب عليهم وغفر ذنبهم
وأ%عز جانبهم ووسع بيوسف، عليه السلم؛ وهذا كقولك فعلت ذلك لعيون الناس

أ%ي من أ%جل عيونم؛ وقال العجاج:



ت.س\م.ع' ل1لج.ر\ع,، إ,ذا است'ح1يا،
للماء ف أ%جوافها، خ.رير.ا

أ%راد تسمع للماء ف أ%جوافها خريراv من أ%جل الرع. وقوله تعال: وإ,ذ
قلنا للملئكة اسجدوا لدم؛ قال أ%بو إ,سحق: السجود عبادة ل ل عبادة

لدم ل4ن ال، عز وجل، إ,نا خلق ما يعقل لعبادته.
والسج.د والسج,د: الذي يسجد فيه، وف الصحاح: واحد الساجد. وقال

الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسج,4د، أ%ل ترى أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، قال: جعلت ل ال4رض مسجداv وطهوراv. وقوله عز وجل: ومن أ%ظلم من

منع مساجد ال؛ العن على هذا الذهب أ%نه من أ%ظلم من خالف ملة
ال3سلم؟ قال: وقد كان حكمه أ%ن ل ييء على م.ف}ع1ل ولكنه أ%حد الروف الت

vشذت فجاء4ت على م.ف}ع1ل. قال سيبويه: وأ%ما السجد فإ,نم جعلوه اسا
للبيت ول يأ}ت على ف%ع.ل% ي.ف}ع'ل� كما قال ف ال�د'ق> إ,نه اسم للجلمود،
يعن أ%نه ليس على الفعل، ولو كان على الفعل لقيل م1د.قÒ ل4نه آلة،

واللت تيء على م1ف}ع.ل� كم1خ\ر.ز� وم1كن.س� وم1كس.ح�. ابن ال4عراب:
مسج.د، بفتح اليم، مراب البيوت؛ ومصلى الماعات مسج,د، بكسر اليم،

والساجد جعها، والساجد أ%يضاv: الراب الت يسجد عليها والراب السبعة
مساجد. ويقال: س.ج.د. س.ج\د.ةv وما أ%حسن س1ج\د.ت.ه أ%ي هيئة سجوده. الوهري:

قال الفراء كل ما كان على ف%ع.ل% ي.ف}ع'ل مثل دخل يدخل فالفعل منه
بالفتح، اساv كان أ%و مصدراv، ول يقع فيه الفرق مثل دخل م.د\خ.لv وهذا

م.د\خ.ل�ه، إ,ل أ%حرفاv من ال4ساء أ%لزموها كسر العي، من ذلك السج,د
والطل1ع والغرب والشرق وال%س\ق1ط وال%ف}ر,ق وال%ج\ز,ر وال%س\ك1ن

وال%ر\ف1ق م1ن ر.ف%ق. ي.ر\ف�ق' وال%ن\ب,ت وال%ن\س3ك من ن.س.ك ين_س'ك،
فجعلوا الكسر علمة السم، وربا فتحه بعض العرب ف السم، فقد روي مسك%ن

ومسك1ن وسع السج,د والسج.د والطل1ع والطل%ع، قال: والفتح ف كله جائز
وإ,ن ل نسمعه. قال: وما كان من باب ف%ع.ل يفع1ل مثل جلس يل1س' فالوضع

بالكسر والصدر بالفتح للفرق بينهما، تقول: نزل منز.لv بفتح الزاي، تريد
نزل نزولv، وهذا منز,له، فتكسر، ل4نك تعن الدار؛ قال: وهو مذهب تفرد

به هذا الباب من بي أ%خواته، وذلك أ%ن الواضع والصادر ف غي هذا
الباب ترد كلها إ,ل فتح العي ول يقع فيها الفرق، ول يكسر شيء فيما سوى
الذكور إ,ل ال4حرف الت ذكرناها. والسجدان: مسجد مكة ومسجد الدينة،



شرفهما ال عز وجل؛ وقال الكميت يدح بن أ�مية:
لكم م.س\ج,د.ا ال ال%ز'وران1، وال%ص.ى

لكم ق1ب\ص'ه من بي أ%ثر.ى وأ%قت.را
الق1ب\ص': العدد. وقوله: من بي أ%ثرى وأ%قترا يريد من بي رجل أ%ثرى

ورجل أ%قتر أ%ي لكم العدد الكثي من جيع الناس، ال�ث}ري منهم
وال�ق}ت1ر.وال1س\ج.د.ة� والس_ج_اد.ة�: ال�م\ر.ة� السجود عليها.

والس_ج_ادة�: أ%ثر السجود ف الوجه أ%يضاv. وال%س\ج.د'، بالفتح: جبهة
الرجل حيث يصيبه ن.د.ب' السجود. وقوله تعال: وإ,ن الساجد ل؛ قيل: هي
مواضع السجود من ال3نسان: البهة وال4نف واليدان والركبتان والرجلن.

وقال الليث ف قوله: وإ,ن الساجد ل، قال: السجود مواضعه من السد
وال4رض مساجد، واحدها مسج.د، قال: والسج,د اسم جامع حيث سجد عليه، وفيه
حديث ل يسجد بعد أ%ن يكون اتذ لذلك، فأ%ما السجد من ال4رض فموضع السجود

نفسه؛ وقيل ف قوله: وإ,ن الساجد ل، أ%راد أ%ن السجود ل، وهو جع
مسجد كقولك ضربت ف ال4رض.

أ%بو بكر: سجد إ,ذا انن وتطامن إ,ل ال4رض.
وأ%سج.د. الرجل�: طأ}طأ% رأ}سه وانن، وكذلك البعي؛ قال ال4سدي

أ%نشده أ%بو عبيد:
وقلن. له أ%سج,د\ ل1ل%ي\لى فأ%سج.د.ا

يعن بعيها أ%نه طأ}طأ% رأ}سه لتركبه؛ وقال حيد بن ثور يصف نساء:
ف�ضول% أ%ز,م_ت1ها أ%سج.د.ت\

سجود. النصارى ل4ر\باب,ها
يقول: لا ارتلن ولوين فضول أ%زم_ة جالن على معاصمهن أ%س\جدت لن؛

قال ابن بري صواب إ,نشاده:
فلما ل%و.ي\ن. على م1ع\ص.م�،

وك%ف¼ خضيب� وأ%سوار,ها،
ف�ضول% أ%ز,م_ت1ها، أ%س\جدت

سجود. النصارى ل4ح\بار,ها
وسجد.ت وأ%سجد.ت\ إ,ذا خفضت رأ}سها لت'ر\ك%ب.. وف الديث: كان كسرى
يسجد للطالع أ%ي يتطامن وينحن؛ والطال1ع': هو السهم الذي ياوز ال%د.ف. من

أ%عله، وكانوا يعدونه كال�ق%ر\ط1س,، والذي يقع عن يينه وشاله يقال



له عاص1د¬؛ والعن: أ%نه كان يسلم لراميه ويستسلم؛ وقال ال4زهري: معناه
أ%نه كان يفض رأ}سه إ,ذا شخص سهمه، وارتفع عن الر_م1ي_ة ليت.ق%و_م

السهم فيصيب الدار.ة%.
وال3سجاد': ف�تور' الطرف1. وعي ساجدة إ,ذا كانت فاترة. وال3سجاد':

إ,دامة النظر مع سكون؛ وف الصحاح: إ,دامة النظر وإ,مراض' ال4جفان؛ قال
كثي:

أ%غ%ر_ك1 م1ن>ي أ%ن� د.ل�ك1، عندنا،
وإ,سجاد. عي\ن.يك1 الص_يود.ي\ن,، رابح'

ابن ال4عراب: ال3سجاد، بكسر المزة، اليهود'؛ وأ%نشد ال4سود:
واف با كدراهم ال3سجاد

(* قوله «واف با إل» صدره كما ف القاموس: من خر ذي نطق أغن منطق).
أ%بو عبيدة: يقال اعطونا ال3سجاد أ%ي الزية، وروي بيت ال4سود بالفتح
كدراهم ال4سجاد. قال ابن ال4نباري: دراهم ال4سجاد هي دراهم ضربا

ال4كاسرة وكان عليها ص'و.ر¬، وقيل: كان عليها صورة كسرى فمن أ%بصرها سجد لا
أ%ي طأ}طأ% رأ}سه لا وأ%ظهر الضوع. قاله ف تفسي شعر ال4سود بن يعفر

رواية الفضل مرقوم فيه علمة أ%ي 
(* قوله «علمة أي» ف نسخة الصل

الت بأيدينا بعد أي حروف ل يكن أ%ن يهتدي اليها أحد) . . . .
ونلة ساجدة إ,ذا أ%مالا حلها. وسجدت النخلة إ,ذا مالت. ونل سواجد:

مائلة؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد للبيد:
Dبي الص_فا وخ.ل1يج العي, ساكنة

غ�ل}ب¬ سواجد'، ل يدخل با ال%ص.ر'
قال: وزعم ابن ال4عراب أ%ن السواجد هنا التأ%صلة الثابتة؛ قال وأ%نشد

ف وصف بعي سانية:
لول الز>مام' اقت.ح.م ال4جار,دا

بالغ.ر\ب,، أ%و\ د.ق_ الن_عام. الساجدا
قال ابن سيده: كذا حكاه أ%بو حنيفة ل أ�غي من حكايته شيئاv. وسجد:

خضع؛ قال الشاعر:
ترى ال�ك}م. فيها س'ج_داv للحواف1ر,

ومنه سجود الصلة، وهو وضع البهة على ال4رض ول خضوع أ%عظم منه.



والسم السجدة، بالكسر، وسورة السجدة، بالفتح. وكل من ذل وخضع لا أ�مر به،
فقد سجد؛ ومنه قوله تعال: تتفيأ� ظلله عن اليمي والشمائل سجداv ل وهم

داخرون أ%ي خضعاv متسخرة لا سخرت له. وقال الفراء ف قوله تعال: والنجم
والشجر يسجدان؛ معناه يستقبلن الشمس وييلن معها حت ينكسر الفيء.

ويكون السجود على جهة الضوع والتواضع كقوله عز وجل: أ%ل تر. أ%ن ال يسجد
له من ف السموات (الية) ويكون السجود بعن التحية؛ وأ%نشد:

م.ل1ك¬ ت.د1ين' له اللوك' وت.س\ج'د'
قال ومن قال ف قوله عز وجل: وخروا له سجداv، سجود تية ل عبادة؛ وقال

ال4خفش: معن الرور ف هذه الية الرور ل السقوط والوقوع. ابن عباس
،vركعا vقال: باب ضيق، وقال: سجدا ،vوقوله، عز وجل: وادخلوا الباب سجدا

وسجود الوات ممله ف القرآن طاعته لا سخر له؛ ومنه قوله تعال: أ%ل تر
أ%ن ال يسجد له من ف السموات ومن ف ال4رض، إ,ل قوله: وكثي حق عليه
العذاب؛ وليس سجود الوات ل بأ%عجب من هبوط الجارة من خشية ال،

وعلينا التسليم ل وال3يان با أ%نزل من غي تطلب كيفية ذلك السجود
وفقهه، ل4ن ال، عز وجل، ل يفقهناه، ونو ذلك تسبيح الوات من البال
وغيها من الطيور والدواب يلزمنا ال3يان به والعتراف بقصور أ%فهامنا عن

فهمه، كما قال ال عز وجل: وإ,ن من شيء إ,ل يسبح بمده ولكن ل تفقهون
تسبيحهم.

@سخد: السeخ\د': دم وماء ف الس_اب,ي.اء، وهو الس_لى الذي يكون فيه
الولد. ابن أ%حر: السeخ\د' الاء الذي يكون على رأ}س الولد. ابن سيده:

السeخ\د' ماء أ%صفر ثخي يرج مع الولد، وقيل: هو ماء يرج مع الشيمة،
قيل: هو للناس خاصة، وقيل: هو لل3نسان والاشية، ومنه قيل: رجل

م'س.خ_د¬.ورجل م'س.خ>د¬: مور_م مصفر ثقيل من مرض أ%و غيه ل4ن السeخ\د. ماء
ثخي يرج مع الولد. وف حديث زيد بن ثابت: كان ييي ليلة سبع عشرة من
رمضان فيصبح وكأ%ن السeخ\د. على وجهه؛ هو الاء الغليظ ال4صفر الذي يرج

مع الولد إ,ذا ن'تخ، شبه ما بوجهه من الت_ه.يeج بالسeخ\د1 ف غلظه من
السهر. وأ%صبح فلن م'س.خ_داv إ,ذا أ%صبح وهو مصفر مورم.

وقيل: السeخ\د' ه.ن.ة كالكبد أ%و الطحال متمعة تكون ف الس_لى وربا
لعب با الصبيان؛ وقيل: هو نفس الس_لى. والسeخ\د': بول الفصيل ف بطن

أ�مه. والسeخ\د': الر_ه.ل� والصeفرة ف الوجه، والصاد ف كل ذلك لغة



على الضارعة، وال أ%علم.
@سدد: الس_دe: إ,غلق ال%ل%ل, ور.د\م' الث�ل}م,.

س.د_ه ي.س'دeه س.د�اv فانسد� واستد� وسد�ده: أ%صلحه وأ%وثقه، والسم
السeدe. وحكى الزجاج: ما كان مسدوداv خلقه، فهو س'دÒ، وما كان من عمل

الناس، فهو س.دÒ، وعلى ذلك و'ج>هت قراء4ة من قرأ% بي السeد_ي\ن,
.vمصدر قولك س.د.د\ت' الشيء س.د�ا eوالس_د_ي\ن. التهذيب: الس_د

والس_دe والسeد�: البل والاجز. وقرئ قوله تعال: حت إ,ذا بلغ بي
الس�د_ين، بالفتح والضم. وروي عن أ%ب عبيدة أ%نه قال: بي السeد�ين،

مضموم، إ,ذا جعلوه ملوقاv من فعل ال، وإ,ن كان من فعل الدميي، فهو
س.د، بالفتح، ونو ذلك قال الخفش. وقرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو: بي

الس_د_ين وبينهم س.د�اv، بفتح السي. وقرأ% ف يس: من بي أ%يديهم سد�اv ومن
خلفهم س'د�اv، يضم السي، وقرأ% نافع وابن عامر وأ%بو بكر عن عاصم

ويعقوب، بضم السي، ف ال4ربعة الواضع، وقرأ% حزة والكسائي بي السeد_ين،
بضم السي. غيه: ضم السي وفتحها، سواء الس_دe والسeدe؛ وكذلك قوله:

وجعلنا من بي أ%يديهم سد�اv ومن خلفهم سد�اv، فتح السي وضمها.
والس_د، بالفتح والضم: الردم والبل؛ ومنه سد� الر_و\حاء وسد الصهباء وها

موضعان بي مكة والدينة. وقوله عز وجل: وجعلنا من بي أ%يديهم سد�اv ومن
خلفهم سد�اv؛ قال الزجاج: هؤلء جاعة من الكفار أ%رادوا بالنب، صلى ال

عليه وسلم، سوءاv فحال ال بينهم وبي ذلك، وسد� عليهم الطريق الذي
سلكوه فجعلوا بنزلة من غ�ل�ت\ يد'ه وس'د_ طريقه من بي يديه ومن خلفه

وج'عل على بصره غشاوة؛ وقيل ف معناه قول آخر: إ,ن ال وصف ضلل الكفار فقال
س.دد\نا عليهم طريق. الدى كما قال ختم ال على قلوبم.
والس>داد': ما س'ذ� به، والمع أ%س1د_ة. وقالوا: س1داد¬ من ع.و.ز�

وس1داد¬ من ع.ي\ش� أ%ي ما ت'س.دe به الاجة، وهو على الثل. وف حديث
النب، صلى ال عليه وسلم، ف السؤال أ%نه قال: ل تل السأ%لة إ,ل

vأ%صابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأ%ل حت يصيب س1دادا vلثلثة، فذكر منهم رجل
vأ%ي ما يكفي حاجته؛ قال أ%بو عبيدة: قوله س1دادا vمن ع.ي\ش� أ%و ق1واما

من عيش أ%ي قواماv، هو بكسر السي، وكل شيء س.د.د\ت. به خ.ل%لv، فهو
eبالكسر، ولذا سي س1داد القارورة، بالكسر، وهو ص1مام'ها ل4نه ي.س'د
رأ}س.ها؛ ومنها س1داد' الث�غ\ر,، بالكسر، إ,ذا س'د_ باليل والرجال؛ وأ%نشد



العرجي:
أ%ضاعون، وأ%ي_ فتÝى أ%ضاعوا

ليوم, كريهة{، وس1داد1 ث%غ\ر,
بالكسر ل غي وهو س.دeه باليل والرجال. الوهري: وأ%ما قولم فيه

،�س1داد¬ من ع.و.ز وأ%صيبت به س1داداv من ع.ي\ش أ%ي ما ت'س.دe به ال%ل�ة
فيكسر ويفتح، والكسر أ%فصح.

قال: وأ%ما الس_داد، بالفتح، فإ,نا معناه ال3صابة ف النطق أ%ن يكون
الرجل م'س.د_داv. ويقال: إ,نه لذو س.داv ف منطقه وتدبيه، وكذلك ف

.vإ,ذا استقام. وس.د_د\ت'ه تسديدا eالرمي. يقال: س.د_ الس_ه\م' ي.س3د
واس\ت.د_ الشيء� إ,ذا استقام؛ وقال:

أ�ع.لYم'ه الر>ماي.ة% كل� يوم�،
فلما اش\ت.د_ ساع1د'ه ر.مان

قال ال4صمعي: اشتد، بالشي العجمة، ليس بشيء؛ قال ابن بري: هذا البيت
ينسب إ,ل م.ع\ن بن أ%وس قاله ف ابن أ�خت له، وقال ابن دريد: هو لالك

بن ف%ه\م ال4ز\د1ي>، وكان اسم ابنه س'ل%ي\م.ة%، رماه بسهم فقتله فقال
البيت؛ قال ابن بري: ورأ%يته ف شعر عقيل بن ع'ل�ف%ة% يقوله ف ابنه ع'ميس

حي رماه بسهم، وبعده:
فل ظ%ف1ر.ت\ يينك حي ت.ر\مي،

وش.ل�ت\ منك حاملة� الب.نان1
وف الديث: كان له قوس تسمى الس_داد. سيت به تفاو لv بإ,صابة ما رمى

عنها.
والس_دe: الر_د\م' ل4نه ي'سدe به، والسeدe والس_دe: كل بناء

س'د_ به موضع، وقد قرئ: تعل بيننا وبينهم س.د�اv وس'د�اv، والمع
أ%س1دÒ وس'دود¬، فأ%ما س'دود¬ فعلى الغالب وأ%ما أ%سدة فشاذ؛ قال ابن سيده:

وعندي أ%نه جع سداد؛ وقوله:
ض.ر.ب.ت\ علي_ ال4رض' بال4س\داد1

يقول: س'د_ت\ علي_ الطريق' أ%ي عميت علي_ مذاهب، وواحد ال4س\داد1
.Òس'د

والسeدe: ذهاب البصر، وهو منه. ابن ال4عراب: الس_د'ود' الع'يون
الفتوحة ول تبصر بصراv قوياv، يقال منه: عي ساد_ة. وقال أ%بو زيد: عي



ساد_ة وقائمة إ,ذا ابيضت ل يبصر با صاحبها ول تنفقئ بعد'.
أ%بو زيد: السeدe من السحاب الن_شء� ال4سود من أ%ي أ%قطار السماء

نشأ%. والسeدe واحد السeدود1، وهر السحائب السeود'. ابن سيده: والسeد�
السحاب الرتفع السادe ال�ف�ق، والمع س'دود¬؛ قال:

،Dق%ع.د\ت' له وش.ي_ع.ن رجال
وقد ك%ث�ر. ال%خايل� والسeدود'

وقد س.د_ عليهم وأ%سد_. والسeد�: القطعة من الراد ت.س'دe ال�ف�ق.؛
قال الراجز:

س.ي\ل� ال%راد1 السeدe يرتاد' ال�ض.ر\
فإ,ما أ%ن يكون بدلv من الراد فيكون اساv، وإ,ما أ%ن يكون جع

س.دود{، وهو الذي ي.س'دe ال�ف�ق. فيكون صفة. ويقال: جاء4نا س'دÒ من جراد.
وجاء4نا جراد س'د_ ال�فق من كثرته.

وأ%رض با س.د.د.ةD، والواحدة س'د_ةD: وهي أ%ودية فيها حجارة وصخور
يبقى فيها الاء� زماناv؛ وف الصحاح: الواحد س'دÒ مثل ح'ج\ر� وح1ح.ر.ة{.

Òالبل، وقيل: ما قابلك فس.د_ ما وراء4ه فهو س.د :eوالس_د eدeوالس
Òي'ر.ى من ورائه الفقر، وس'د Òومنه قولم ف ال1ع\ز.ى: س.د .Òوس'د

أ%يضاv، أ%ي أ%ن العن ليس إ,ل منظرها وليس له كبي منفعة. ابن ال4عراب
قال: رماه ف س.د> ناقته أ%ي ف شخصها. قال: والس_دe والد_ر,يئة

والد_ر,يعة� الناقة الت يستتر با الصائد ويتل ليمي الصيد؛ وأ%نشد
ل4وس:فما ج.ب'نوا أ%ن_ا ن.س'دe عليهم'،

ولكن ل%ق�وا ناراv ت.ح'سe وت.س\ف%ع'
eي.س3د �قال ال4زهري: قرأ}ت بط شر ف كتابه: يقال س.د_ عليك الرجل

eولقد س.د_ ي.سد vإ,ذا أ%تى الس_داد.. وما كان هذا الشيء سديدا vس.د�ا
س.داداv وس'دوداv، وأ%نشد بيت أ%وس وفسره فقال: ل يبنوا من ال3نصاف

ف القتال ولكن حشرنا عليهن فلقونا ونن كالنار الت ل تبقي شيئاv؛ قال
ال4زهري: وهذا خلف ما قال ابن ال4عراب.

والس_دe: س.ل�ة من قضبان، والمع س1داد¬ وس'د'د¬. الليث: السeدود'
الس>لل� تتخذ من قضبان لا طباق، والواحدة س.د_ة؛ وقال غيه: الس_ل�ة

يقال لا الس_د_ة والطبل.
والسeد_ة أ%مام باب الدار، وقيل: هي السقيفة. التهذيب: والسeد_ة باب



الدار والبيت؛ يقال: رأ%يته قاعداv ب.س'د_ة1 بابه وبس'د_ة داره. قال
أ%بو سعيد: السeد_ة ف كلم العرب الف1ناء، يقال بيت الش_ع.ر وما

أ%شبهه، والذين تكلموا بالسeد_ة ل يكونوا أ%صحاب أ%بنية ول م.د.ر�، ومن
جعل السeد_ة كالصeف�ة او كالسقيفة فإ,نا فسره على مذهب أ%هل ال%ض.ر.

وقال أ%بو عمرو: السeد_ة كالصeف�ة تكون بي يدي البيت، والظ©ل�ة
تكون بباب الدار؛ قال أ%بو عبيد: ومنه حديث أ%ب الدرداء أ%نه أ%تى باب

معاوية فلم يأ}ذن له، فقال: من ي.غ\ش. س'د.د السلطان يقم ويقعد. وف الديث
أ%يضاv: الشeع\ث� الرؤ'وس, الذين ل ت'فتح لم السeد.د'. وس'د_ة

السجد ال4عظم: ما حوله من الرeواق، وسي إ,سعيل السeد>يe بذلك ل4نه
كان تاجراv يبيع ال�م'ر والقانع على باب مسجد الكوفه، وف الصحاح: ف

س'د_ة مسجد الكوفة. قال أ%بو عبيد: وبعضهم يعل السeد_ة الباب نفسه. وقال
الليث: السديe رجل منسوب إ,ل قبيلة من اليمن؛ قال ال4زهري: إن أ%راد

إ,سعيل السدي� فقد غلط، ل تعرف ف قبائل اليمن سد�اv ول سد�ة. وف
حديث الغية بن شعبة: أ%نه كان يصلي ف س'د_ة السجد الامع يوم المعة مع

ال3مام، وف رواية: كان ل يصلي، وس'د_ة الامع: يعن الظلل الت
حوله. وف الديث أ%نه قيل له: هذا عليÒ وفاطمة قائمي بالسeد_ة؛ السدة:

كالظلة على الباب لتقي الباب من الطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: هي
الساحة بي يديه؛ ومنه حديث واردي الوض: هم الذين ل تفتح لم السeد.د'

ول ي.نكح1ون ال�ن.ع_ات أ%ي ل تفتح لم ال4بواب. وف حديث أ�م سلمة:
أ%نا قالت لعائشة لا أ%رادت الروج إ,ل البصرة: إ,نك س'د_ة بي رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، وبي أ�مته أ%ي باب فمت أ�صيب ذلك الباب بشيء
فقد دخل على رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف حريه وح.و\ن.ته

واست'بيح. ما حاه، فل تكون أ%نت سبب ذلك بالروج الذي ل يب عليك فت'ح\و,جي
الناس إ,ل أ%ن يفعلوا مثلك. والسeد_ة والسeداد، مثل الع'طاس

والصeداع: داء يسدe ال4نف يأ}خذ بالك%ظ%م وينع نسيم الريح.
والس_دe: العيب، والمع أ%س1د_ة، نادر على غي قياس وقياسه الغالب
عليه أ%س'دÒ أ%و س'دود، وف التهذيب: القياس أ%ن يمع س.دÒ أ%س'د�اv أ%و

س'د'وداv. الفراء: الو.د.س والس_دe، بالفتح، العيب مثل الع.مى والصم.م
والب.كم وكذلك ال4يه وال4به 

(* قوله «وكذلك ال4يه وال4به» كذا بالصل



ولعله مرف عن الهة والاهة أ%و نو ذلك، والهة والاهة الصبة
والدري.) أ%بو سعيد: يقال ما بفلن س.دادة ي.س'دe فاه عن الكلم أ%ي ما به

عيب، ومنه قولم: ل تعلن_ ب,ج.ن\ب,ك ال4س1د_ة أ%ي ل ت'ض.ي>ق%ن. صدرك
فتسكت عن الواب كمن به صمم وبكم؛ قال الكميت:

وما ب,ج.ن\ب.ي. من ص.ف}ح وعائدة،
عند ال4س1د_ة1، إ,ن� الغ1ي_ كالع.ض.ب

يقول: ليس ب ع1يe ول ب.ك%م عن جواب الكاشح، ولكن أ%صفح عنه ل4ن
الع1ي_ عن الواب كالع.ض\ب، وهو قطع يد أ%و ذهاب عضو. والعائدة:

الع.ط}ف.وف حديث الشعب: ما سد.د\ت' على خصم قط أ%ي ما قطعت عليه فأ%س'د_
كلمه. وصببت ف القربة ماء فاس\ت.د_ت به ع'يون ال�ر.ز وانسدت بعن

واحد.والس_د.د: القص\د ف القول والو.ف}ق' وال3صابة، وقد ت.س.د_د له
واست.د_.

والس_ديد' والس_داد: الصواب من القول. يقال: إ,نه ل%ي'س3دe ف القول
وهو أ%ن ي'ص1يب. الس_داد يعن القصد. وس.د_ قوله ي.س3دe، بالكسر، إ,ذا

صار سديداv. وإ,نه ل%ي'س3دe ف القول فهو م'س3دÒ إ,ذا كان يصيب السداد
vس.د.دا vأ%ي القصد. والس_د.د: مقصور، من الس_داد، يقال: قل قول

وس.داداv وس.ديداv أ%ي صواباv؛ قال ال4عشى:
ماذا عليها؟ وماذا كان ينق�صها

يوم. الترحeل، لو قالت لنا س.د.دا؟
وقد قال س.داداv من القول.

والت_سديد': التوفيق' للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل.
ورجل س.ديد¬ وأ%س.دe: من السداد وقصد الطريق، وسد_ده ال: وفقه.
Dأ%ي قاصد. ابن ال4عراب: يقال للناقة ال%ر,م.ة ساد_ة eوأ%مر سديد وأ%س.د

وس.ل1م.ةD وس.د1ر.ةD وس.د1م.ةD. والس>داد': الشيء من الل�ب.ن ي.ي\ب.س'
ف إ,حليل الناقة.

وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه سأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم،
عن ال3زار فقال: س.د>د\ وقار,ب\؛ قال شر: س.د>د\ من السداد وهو

ال�و.ف�ق' الذي ل يعاب، أ%ي اعمل به شيئاv ل تعاب على فعله، فل ت'ف}ر,ط
ف إ,رساله ول ت.ش\ميه، جعله الروي من حديث أ%ب بكر، والزمشري من

حديث النب، صلى ال عليه وسلم، وأ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، سأ%له؛



والو.ف}ق: ال1ق}دار. اللهم سد>د\نا للخي أ%ي و.فYق}نا له؛ قال: وقوله
وقار,ب، الق1راب' ف ال3بل أ%ن ي'قار,ب.ها حت ل ت.ت.ب.د_د. قال

ال4زهري: معن قوله قار,ب\ أ%ي ل ت'ر\خ, ال3زار. ف%ت'ف}ر,ط% ف إ,سباله، ول
ت'ق%لYصه فتفرط ف تشميه ولكن بي ذلك. قال شر: ويقال س.د>د\ صاح1ب.ك.
أ%ي علمه واهده، وس.د>د مالك أ%ي أ%حسن العمل به. والتسديد لل3بل: أ%ن

تيسرها لكل مكان1 م.ر\عى وكل مكان ل%يان{ وكل مكان ر.ق%اق. ورجل
م'س.د_د¬: م'و.ف�ق يعمل بالس_داد1 والقص\د. وال�س.د_د': ال�قو_م. وس.د_د

رمه: وهو خلف قولك عر�ضه. وسهم م'س.د_د: قوي. ويقال: أ%س1د_ يا رجل
وقد أ%سد.د\ت. ما شئت أ%ي طلبت الس_داد. والقصد.، أ%صبته أ%و ل

ت'ص1ب\ه؛ قال ال4سود بن يعفر:
أ%س1د>ي يا م.ن,يe ل1ح1م\ي.ري
ي'ط%و>ف' ح.و\ل%نا، وله ز.ئ1ي'

يقول: اقصدي له يا منية حت يوت.
والس_اد، بالفتح: الستقامة والصواب؛ وف الديث: قاربوا وس.د_دوا أ%ي
اطلبوا بأ%عمالكم الس_داد والستقامة، وهو القصد ف ال4مر والعدل فيه؛

ومنه الديث: قال لعلي�، كرم ال وجهه: سل, ال4 الس_داد، واذكر
بالس_داد ت.سديد.ك السهم أ%ي إ,صابة% القصد به. وف صفة متعلم القرآن: يغفر

ل4بويه إ,ذا كانا م'س.د_د.ي\ن أ%ي لزمي الطريقة الستقتمة؛ ويروى بكسر
الدال وفتحها على الفاعل والفعول. وف الديث: ما من مؤ\من يؤ\من بال

ث ي'س.د>د' أ%ي يقتصد فل يغلو ول يسرف. قال أ%بو عدنان: قال ل جابر
الب.ذ1خ' الذي إ,ذا نازع قوماv س.د_د عليهم كل شيء قالوه، قلت: وكيف

ي'س.د>د' عليهم؟ قال: ينقض عليهم على كل شيء قالوه. وروى الشعب أ%نه قال:
ما س.ددت' على خ.ص\م قط؛ قال شر: زعم الع1ت\ر,ي,فيe أ%ن معناه ما قطعت

على خصم قط.
والسeدe: الظYل©؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

قعد\ت' له ف س'د> ن,ق}ض� م'ع.و_د{،
لذلك، ف ص.ح\راء� ج,ذ}م� د.ر,ي'نها

أ%ي جعلته سترة ل من أ%ن يران. وقوله ج,ذ}م د.رينها أ%ي قدي ل4ن
الذم ال4صل ول أ%قدم من ال4صل، وجعله صفة إ,ذ كان ف معن الصفة.

والدرين من النبات: الذي قد أ%تى عليه عام.



وال�س.دe: موضع بكة عند بستان ابن عامر وذلك البستان مأ}س.د.ة؛ وقيل:
هو موضع بقرب مكة، شرفها ال تعال؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

أ%لف%ي\ت' أ%غل%ب. من أ�س\د1 ال�س.د> حديـ
ـد. الن_اب,، أ%خ\ذ%ت'ه ع.ق}ر¬ ف%ت.ط}ر,يح'

قال ال4صمعي: سأ%لت ابن أ%ب طرفة عن ال�س.د� فقال: هو بستان ابن
م.ع\م.ر الذي يقول له الناس بستان ابن عامر. وس'د�: قرية باليمن. والسeد،

بالضم: ماء� س.ماء عند جبل لغ.طفان أ%مر سيدنا رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، بسد�ه.

vشيء إ,ل شيء تأ}ت به مت_سقا �@سرد: الس_ر\د' ف اللغة: ت.ق}د1م.ة
.vبعض'ه ف أ%ثر بعض متتابعا

س.ر.د الديث ونوه ي.س\ر'د'ه س.ر\داv إ,ذا تابعه. وفلن ي.س\ر'د الديث
سرداv إ,ذا كان ج.ي>د السياق له. وف صفة كلمه، صلى ال عليه وسلم:

ل يكن ي.س\ر'د الديث سرداv أ%ي يتابعه ويستعجل فيه. وس.ر.د القرآن: تابع
قراء4ته ف ح.د\ر منه. والس_ر.د: ال�تتابع. وسرد فلن الصوم إ,ذا

واله وتابعه؛ ومنه الديث: كان ي.س\ر'د الصوم س.ر\داv؛ وف الديث: أ%ن
رجلv قال لرسول ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن أ%س\ر'د الصيام ف السفر،

فقال: إ,ن شئت فصم وإ,ن شئت فأ%فطر.
وقيل ل4عراب: أ%تعرف ال4شهر الرم؟ فقال: نعم، واحد ف%ر\د¬ وثلثة

س.ر\د، فالفرد رج.ب¬ وصار فرداv ل4نه يأ}ت بعده شعبان� وشهر رمضان%
وشو�الD، والثلثة الس_ر\د: ذو الق%ع\دة وذو الجة وال�حر�م. وس.ر.د الشيء

س.ر\داv وسر_ده وأ%س\ر.ده: ثقبه. والس>راد وال1س\ر.د: ال1ث}ق%ب.
وال1س\ر.د': اللسان. وال1س\ر.د': النعل الخصوفة اللسان. والس_ر\د': الرز'

ف ال4دي، والت_س\ريد مثله. والس>راد وال1س\ر.د: ال1خ\ص.ف وما
ي'خ\رز به، والزز م.س\رود¬ وم'س.ر_د، وقيل: س.ر\د'ها 

(* قوله «والزز
مسرود إل» كذا بالصل. وعبارة الصحاح: والرز مسرود ومسرد، وكذلك الدرع

مسرود ومسردة، وقيل سردها إل اهـ.) ن.س\ج'ها، وهو تداخل ال%ل%ق ب.ع\ض1ها ف
بعض. وس.ر.د. خ'ف_ البعي س.ر\داv: خصفه بالق1د>. والس_رد: اسم جامع
للدروع وسائر ال%ل%ق وما أ%شبهها من عمل اللق، وسي س.ر\داv ل4نه

ي'س\ر.د فيثقب طرفا كل حلقة بالسمار فذلك ال%ل%ق ال1س\ر.د. وال1س\ر.د:



هو ال1ث}ق%ب، وهو الس>راد؛ وقال لبيد:
كما خرج الس>راد' من الن>قال

أ%راد الن>عال؛ وقال طرفة:
ح1فاف%ي\ه ش'ك�ا ف الع.س3يب, ب,مس\ر.د

والس_ر\د: الث�ق}ب. والسرودة: الدرع الثقوبة؛ وقيل: الس_ر\د
الس_م\ر. والس_ر\د: ال%ل%ق. وقوله عز وجل: وقد>ر ف الس_رد؛ قيل: هو أ%ن
ل يعل السمار غليظاv والثق}ب دقيقاv في.ف}ص1م اللق، ول يعل السمار
دقيقاv والثقب. واسعاv قيتقلقل أ%و ينخلع أ%و يتقصف، اج\ع.ل}ه على القصد

وق%د\ر الاجة. وقال الزجاج: السر\د السم\ر، وهو غي خارج من اللغة ل4ن
الس_ر\د تقديرك طر.ف ال%ل}قة إ,ل طرفها الخر.

:�والس_رادة: ال%للة الصeل}بة. والس_ر_اد: الزر_اد. والس_راد.ة
الب'س\رة% ت}لو قبل أ%ن ت'ز\ه1ي. وهي بل%حة. وقال أ%بو حنيفة: الس_راد

الذي يسقط من الب'س\ر قيل أ%ن يدرك وهو أ%خضر، الواحدة س.رادة. والس_راد
.�من الثمر: ما أ%ضر_ به العطش فيبس قبل ي.ن\ع1ه، وقد اأ%سر.د. النخل

أ%بو عمرو: السار,د' ال%ر_از وال3ش\فى يقال له الس>راد وال1س\ر.د
وال1خ\ص.ف. والس_ر\د: موضع. وس'ر\د'د: موضع؛ قال ابن سيده: هكذا حكاه

سيبويه متمثلv به بضم الدال وعدله بش'ر\ن'ب، قال: وأ%ما ابن جن فقال
س'ر\د.د، بفتح الدال؛ قال أ�مية

بن أ%ب عائذ الذل:
ت.ص.ي_ف}ت' ن.عمان%، واص_ي.ف%ت\
جبال% ش.ر.و\ر.ى إ,ل س'ر\د.د

قال ابن جن: إ,نا ظهر تضعيف س'ر\د.د ل4نه ملحق با ل يئ وقد علمنا
أ%ن ال3لاق إ,نا هو صنعة لفظية، ومع هذا فلم يظهر ذلك الذي قدره هذا

ملحقاv فيه، فلول أ%ن ما يقوم الدليل عليه با ل ي.ظهر إ,ل النطق
بنزلة اللفوظ به لا أ%لقوا س'ر\د.داv وسود.داv با ل يفوهوا به ول

تشموا استعماله.
والس_ر.ن\دى: الريء، وقيل: الشديد، وال�نثى س.ر.نداة. والس_ر.ن\دى:

اسم رجل؛ قال ابن أ%حر:
ف%خ.ر_ وجال% ال�ه\ر' ذات. ش1مال1ه،

ك%س.ي\ف1 الس_ر.ن\دى لح. ف ك%ف> صاق1ل



قال سيبويه: رجل س.ر.ن\دى مشتق من السرد ومعناه الذي يضي ق�د'ماv. قال:
والس_ر.د ال%ل%ق، وهو الز_ر.د ومنه قيل لصانعها: س.ر_اد وز.ر_اد.

وال�س\ر.ن\دي: الذي يعلوك وي.غ\ل1بك. واس\ر.نداه الشيء�: غلبه وعله؛
قال:

قد ج.عل النعاس' ي.غ\ر.ن\دين،
أ%د\فعه عن>ي وي.س\ر.ن\دين

والس\ر,ن\داء والغ}ر,ن\داء واحد، والياء لل3لاق باف}ع.ن\لل.

@سربد: حاجب م'س.ر\ب.د¬: ل شعر عليه؛ عن كراع.
@سرمد: السر\م.د': دوام الزمان من ليل أ%و نار. وليل سرمد: طويل. وف

التنزيل العزيز: قل أ%رأ%يتم إ,ن جعل ال عليكم النهار سرمداv؟ قال
الزجاج: السرمد الدائم ف اللغة. وف حديث لقمان: ج.و�اب' ليل س.ر\م.د؛ السرمد:

الدائم الذي ل ينقطع.
@سرند: السر.ن\دى: الشديد. والسر.ن\دى: الريء على أ%مره ل ي.ف}ر.ق من

شيء. وقد اس\ر.ن\داه واغرنداه إ,ذا جهل عليه. وسيف سر.ن\د.ى: ماض ف
:vصرع فخر� قتيل vالضريبة ول ي.ن\ب'و؛ قال ابن أ%حر يصف رجل

فخر� وجال ال�ه\ر' ذات. يي,نه،
كسيف{ س.ر\ن.دى لح ف كف ص.ي\قل,

ومن جعل س.ر.ن\دى ف%ع.ن\للv صرفه، ومن جعله فعنلى ل يصرفه. وقال أ%بو
eعبيد: اس\ر.ن\داه واغ}ر.ن\داه إ,ذا عله وغلبه. والس_ر.ن\دى: القوي

الريء من كل شيء، وال�نثى بالاء. وال�س\رندي: الذي يغلبك ويعلوك؛ قال
الشاعر:

قد جعل النعاس يغرندين،
أ%دفعه عن ويسرندين

@سرهد: ال�س.ر\ه.د: ال�ن.ع_م ال�غ.ذ�ى. وامرأ%ة م'س3ر\ه.دة: سينة
مصنوعة وكذلك الرجل. وسن.ام م'س.ر\ه.د¬: مقطع قطعاv، وقيل: سنام م'س.رهد

أ%ي سي. وماء س.ر\هد أ%ي كثي.
وس.رهدت الصب_ س.ر\ه.د.ة: أ%حسنت غذاءه وال�س.ر\ه.د': السن'

الغ1ذاء، وربا قيل لشحم السنام س.ر\ه.د.
@سعد: الس_ع\د: الي'م\ن، وهو نقيض الن_ح\س، والسeعودة: خلف النحوسة،

والسعادة: خلف الشقاوة. يقال: يوم س.ع\د ويوم نس. وف الثل: ف الباطل



د'ه\د'ر_ي\ن\ س.ع\د' الق%ي\ن\، ومعناها عندهم الباطل؛ قال ال4زهري:
ل أ%دري ما أ%صله؛ قال ابن سيده: كأ%نه قال ب.ط%ل% يعد' القي'،

ف%د'ه\د'ر_ي\ن اسم ل1ب.ط%ل% وسعد مرتفع به وجعه س'عود. وف حديث خلف: أ%نه سع
أ%عرابي�اv يقول دهدر�ين ساعد القي؛ يريد سعد القي فغيه وجعله

ساعداv.وقد س.ع1د. ي.س\ع.د' س.ع\داv وس.عاد.ة، فهو سعيد: نقيض ش.قى مثل س.لم,
فهو س.ليم، وس'ع\د، بالضم، فهو مسعود، والمع س'عداء وال�نثى بالاء. قال

ال4زهري: وجائز أ%ن يكون سعيد بعن مسعود من س.ع.ده ال، ويوز أ%ن
يكون من س.ع1د ي.س\ع.د، فهو سعيد. وقد سع.ده ال وأ%سعده وس.ع1د ي.س\ع.د،

فهو سعيد. وقد س.عده ال وأ%سعده وس.ع1د ج.دeه وأ%س.عده: أ%ناه.
Dويوم¬ س.ع\د وكوكب¬ سعد و'ص1فا بالصدر؛ وحكى ابن جن: يوم¬ س.ع\د وليلة

vع\دى، بل من قبيل أ%ن س.ع\داeسعدة، قال: وليسا من باب ال4س\عد والس
وس.ع\د.ةv صفتان مسوقتان على منهاج واستمرار، فس.ع\د¬ من س.ع\د.ة كج.ل}د من

ج.ل}دة ون.د\ب من ن.د\بة، أ%ل تراك تقول هذا يوم س.ع\د¬ وليلة سعدة، كما
تقول هذا ش.عر ج.ع\د وج'م_ة جعدة؟ وتقول: س.ع.د. يوم'نا، بالفتح، ي.س\ع.د

س'عودا. وأ%سعده ال فهو مسعود، ول يقال م'س\ع.د كأ%نم است.غ\ن.وا
عنه بسعود.

والسeع'د والسeعود، ال4خية أ%شهر وأ%قيس: كلها سعود النجوم، وهي
الكواكب الت يقال لا لكل واحد منها س.ع\د1 كذا، وهي عشرة أ%نم كل واحد

منها سعد: أ%ربعة منها منازل� ينزل با القمر، وهي: سعد' الذاب,ح وسعد'
ب'ل%ع وسعد السeعود وسعد' ال4خ\ب,ي.ة، وهي ف برجي الدي والدلو، وستة
ل ينزل با القمر، وهي: سعد ناش1ر.ة وسعد ال%ل1ك وسع\د' الب,هام, وسعد'

ال�مام, وسعد البار,ع وسعد م.ط%ر، وكل سعد منها كوكبان بي كل كوبي ف
رأ}ي العي قدر ذراع وهي متناسقة؛ قال ابن كناسة: سعد الذابح كوكبان

متقاربان سي أ%حدها ذاباv ل4ن معه كوكباv صغياv غامضاv، يكاد ي.ل}ز.ق'
به فكأ%نه م'ك1بÒ عليه يذبه، والذابح أ%نور منه قليلv؛ قال: وسعد'

ب'ل%ع نمان معتر,ضان خفيان. قال أ%بو يي: وزعمت العرب أ%نه طلع حي قال
ال: يا أ%رض ابلعي ماءك ويا ساء أ%قلعي؛ ويقال إ,نا سي ب'ل%عاv ل4نه

كان لقرب صاحبه منه يكاد أ%ن ي.ب\ل%ع.ه؛ قال: وسعد السعود كوكبان، وهو
أ%حد السعود ولذلك أ�ضيف إ,ليها، وهو يشبه سعد الذابح ف م.ط}ل%ع1ه؛ وقال

الوهري: هو كوكب ن.ي>ر¬ منفرد. وسعد ال4خبية ثلثة كواكب على غي طريق



السعود مائلة عنها وفيها اختلف، وليست بفية غامضة ول مضيئة منية،
سيت سعد ال4خبية ل4نا إ,ذا طلعت خرجت حش.رات' ال4رض وهوامeها من

ج,ح.رتا، ج'ع1ل%ت\ ج,ح.رت'ها لا كال4خبية؛ وفيها يقول الراجز:
قد جاء سعد¬ م'ق}ب,لv ب,ج.ر>ه،

واك1د.ةv ج'نود'ه ل1ش.ر>ه
فجعل هوام_ وال4رض جنوداv لسعد ال4خبية؛ وقيل: سعد ال4خبية ثلثة

أ%نم كأ%نا أ%ثاف{ ورابع تت واحد منهن، وهي السعود، كلها ثانية، وهي من
نوم الصيف ومنازل القمر تطلع ف آخر الربيع وقد سكنت رياح الشتاء ول

يأ}ت سلطان رياح الصيف فأ%حسن ما تكون الشمس والقمر والنجوم ف أ%يامها،
ل4نك ل ترى فيها غ�ب\رة، وقد ذكرها الذبيان فقال:

قامت ت.راء4ى بي س1ج\ف%ي, كل�ة{،
كالشمس, يوم ط�لوع1ها بال4سع.د

وال3س\عاد: العونة. وال�ساع.دة: ال�عاونة.
وساع.د.ه م'ساعدة وس1عاداv وأ%سعده: أ%عانه. واست.س\عد الرجل� برؤية

.vفلن أ%ي عد�ه س.ع\دا
وسع\د.يك من قوله ل%ب_يك وسعديك أ%ي إ,سعاداv لك بعد إ,سعاد{. روي عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه كان يقول ف افتتاح الصلة: لبيك وسعديك،
والي ف يديك والشر ليس إ,ليك؛ قال ال4زهري: وهو خب صحيح وحاجة أ%هل

العلم إ,ل معرفة تفسيه ماسة، فأ%ما لب_ي\ك فهو مأخوذ من لب>4
بالكان وأ%لب_ أ%ي أ%قام به ل%ب�اv وإ,لباباv، كأ%نه يقول أ%نا مقيم على

طاعتك إ,قامةv بعد إ,قامة{ وم'جيب لك إ,جابة بعد إ,جابة؛ وحكي عن ابن السكيت
ف قوله لبيك وسعديك تأ}ويله إ,لباباv بك بعد إ,لباب أ%ي لزوماv لطاعتك

بعد لزوم وإ,سعاداv ل4مرك بعد إ,سعاد؛ قال ابن ال4ثي أ%ي ساعدت طاعتك
مساعدة بعد مساعدة وإ,سعاداv بعد إ,سعاد ولذا ثن، وهو من الصادر

النصوبة بفعل ل يظهر ف الستعمال؛ قال ال%ر\مي�: ول ن.س\م.ع لسعديك
مفرداv. قال الفراء: ل واحد للبيك وسعديك على صحة؛ قال ابن ال4نباري: معن

سعديك أ%سعدك ال إ,سعاداv بعد إ,سعاد؛ قال الفراء: وحن.ان.ي\ك رح1م.ك
ال رحة بعد رحة، وأ%صل ال3سعاد والساعدة متابعة� العبد أ%مر. ربه

ورضاه. قال سيبويه: كلم العرب على الساعدة وال3سعاد، غي أ%ن هذا الرف
جاء مثن على سعديك ول فعل له على سعد، قال ال4زهري: وقد قرئ قوله



تعال: وأ%ما الذين س'عدوا؛ وهذا ل يكون إ,ل من سع.د.ه ال� وأ%سع.د.ه 
*)

قوله «ال من سعده ال وأسعده إل» كذا بالصل ولعل الول إل9 من سعده
ال بعن أسعده.) أ%ي أ%عانه ووف�ق%ه، ل من أ%سعده ال، ومنه سي

الرجل مسعوداv. وقال أ%بو طالب النحوي: معن قوله لبيك وسعديك أ%ي
أ%سع.د.ن ال إ,سعاداv بعد إ,سعاد؛ قال ال4زهري: والقول ما قاله ابن السكيت

وأ%بو العباس ل4ن العبد ياطب ربه ويذكر طاعته ولزومه أ%مره فيقول سعديك،
كما يقول لبيك أ%ي مساعدة ل4مرك بعد مساعدة، وإ,ذا قيل أ%سع.د. ال

العبد وسع.د.ه فمعناه وفقه ال لا يرضيه عنه ف%ي.س\ع.د بذلك سعادة.
وساع1د.ة� الساق: ش.ظ1ي_ت'ها.

والساعد: م'ل}ت.قى الز_ن\د.ين من لدن ال1ر\ف%ق إ,ل الرeس\غ.
والساع1د': ال4على من الزندين ف بعض اللغات، والذراع: ال4سفل� منهما؛ قال
vال4زهري: والساعد ساعد الذراع، وهو ما بي الزندين والرفق، سي ساعدا

لساعدته الكف إ,ذا ب.ط%ش.ت شيئاv أ%و تناولته، وجع الساعد س.واعد.
:vوالساعد: م.جرى الخ ف العظام ؛ وقول ال4علم يصف ظليما

على ح.ت> الب'راي.ة1 ز.م\خ.ر,ي> الس_ـ
واع1د1، ظ%ل� ف ش.ري� ط1وال,

عن بالسواعد مرى الخ من العظام، وزعموا أ%ن النعام والكرى ل مخ
لما؛ وقال ال4زهري ف شرح هذا البيت: سواعد الظليم أ%جنحة ل4ن جناحيه ليسا

كاليدين. والز_م\خ.ر,يe ف كل شيء: ال4ج\وف مثل القصب وعظام النعام
ج'وف ل مخ فيها. والتe: السريع. والب'ر.اي.ة�: البق1ية؛ يقول: هو سريع

عند ذهاب برايته أ%ي عند انسار لمه وشحمه.
والسواعد: ماري الاء إ,ل الن_هر أ%و الب.ح\ر. والساعدة: خشبة تنصب

ل1ت'م\س3ك. الب.ك}ر.ة، وجعها السواعد. والساعد: إ,ح\ل1يل� خ1ل}ف الناقة
وهو الذي يرج منه اللب؛ وقيل: السواعد عروق ف الض_ر\ع ييء منها اللب
إ,ل ال3حليل؛ وقال ال4صمعي: السواعد ق%ص.ب الضرع؛ وقال أ%بو عمرو: هي

العروق الت ييء منها اللب شبهت بسواعد البحر وهي ماريه. وساعد
الد_ر�: عرق ينزل الد_رe منه إ,ل الضرع من الناقة وكذلك العرق الذي يؤدي

الد_ر_ إ,ل ثدي الرأ%ة يسمى ساعداv؛ ومنه قوله:
أ%ل تعلمي أ%ن� ال4حاديث% ف غ%د{



وبعد غ%د{ يا ل�ب، أ%ل}ب' الط�رائد1
وكنتم كأ�م¼ ل%ب_ة{ ظع.ن. اب'نها

إ,ليها، فما د.ر_ت\ عليه بساع1د1
رواه الفضل: ظعن ابنها، بالظاء، أ%ي شخص برأ}سه إ,ل ثديها، كما يقال

ظعن هذا الائط ف دار فلن أ%ي شخص فيها.
وس.ع1يد' ال%ز\ر.ع.ة: نرها الذي يسقيها. وف الديث: كنا ن'ز.ار,ع'

على الس_ع1يد1.
والساع1د': م.س3يل� الاء ل الوادي والبحر، وقيل: هو مرى البحر إ,ل

ال4نار. وسواعد البئر: مارج مائها وماري عيونا. والسعيد: النهر الذي
يسقي ال4رض بظواهرها إ,ذا كان مفرداv لا، وقيل: هو النهر، وقيل: النهر

الصغي، وجعه س'ع'د¬؛ قال أ%وس بن حجر:
،vي.ةYع\ن.ه'م'، م'ق%ف�وكأ%ن� ظ
نلD م.واق1ر' بينها السeع'د

ويروى: حوله. أ%بو عمرو: السواعد ماري البحر الت تصب إ,ليه الاء،
واحدها ساعد بغي هاء؛ وأ%نشد شر:

تأ%ب_د. لgي¬ منهم' ف%ع'تائ1د'ه،
فذو س.ل%م� أ%نشاج'ه فسواع1د'ه\

وال4نشاج' أ%يضاv: م.ج.ار,ي الاء، واحدها ن.ش.ج¬. وف حديث سعد: كنا
ن.ك}ر,ي ال4رض با على الس_واقي وما س.ع1د. من الاء فيها فنهانا رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، عن ذلك؛ قوله: ما سعد من الاء أ%ي ما جاء من
الاء س.ي\حاv ل يتاج إ,ل دالية ي.ج,يئ�ه الاء سيحاv، ل4ن معن ما
سعد: ما جاء من غي طلب. والس_عيدة: اللYب\ن.ة� ل1ب\نة� القميص.

والسعيدة: بيت كان ي.ح'جه ربيعة ف الاهلية.
والس_ع\دانة: المامة؛ قال:

إ,ذا س.ع\دان.ة� الش_ع.فات1 ناحت
والس_عدانة: الث�ن\د'و.ة، وهو ما استدار من السواد حول ال%ل%مة1.

�وقال بعضهم: سعدانة الثدي ما أ%طاف به كالف%ل}ك%ة. والس_ع\دانة: ك1ر\ك1ر.ة
البعي، سيت سعدانه لستدارتا. والسعدانة: م.د\خل ال�ر\دان من

ظ%ب\ي.ة1 الفرس. والس_ع\دانة: الست وما ت.قب_ض. من ح.ت.ار,ها. والسعدانة:
ع'ق}دة الش>سع ما يلي ال4رض والق1بال% مثل� الز>مام بي ال3صبع الوسطى



والت تليها. والسعدانة: العقدة ف أ%سفل كف�ة اليزان وهي السعدانات.
والس_ع\دان�: شوك النخل؛ عن أ%ب حنيفة، وقيل: هو بقلة. والسعدان: نبت

ذو شوك كأ%نه ف%ل}ك%ةD ي.س\ت.ل}ق1ي فينظر إ,ل شوكه كالاv إ,ذا يبس،
وم.4ن\بت'ه' س'هول ال4رض، وهو من أ%طيب مراعي ال3بل ما دام رطباv، والعرب

تقول: أ%طيب ال3بل لبناv ما أ%كل% الس_ع\دان% وال�ر\ب'ث%. وقال
ال4زهري ف ترجة صفع: وال3بل تسمن على السعدان وتطيب عليه أ%لبانا، واحدته

س.ع\دان.ة؛ وقيل: هو نبت والنون فيه زائدة ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\لل
�غي خزعال وق%ه\قار إ,ل من الضاعف، ولذا النبت شوك يقال له ح.س.ك%ة

السعدان ويشبه به ح.ل%م.ة� الثدي، يقال سعدانة الث©ن\د'و.ة. وأ%سفل%
الع'جاي.ة هن.ات¬ بأ%نا ال4ظفار تسمى: السعدانات. قال أ%بو حنيفة: من

ال4حرار السعدان وهي غباء اللون حلوة يأ}كلها كل شيء وليست بكبية، ولا إ,ذا
يبست شوكة م'ف%لط%ح.ة كأ%نا درهم، وهو من أ%نع الرعى؛ ولذلك قيل ف

الثل: م.ر\عÝى ول كالس_عدان؛ قال النابغة:
الواه1ب الائ%ة ال4بكار، ز.ي_نها

س.عدان� ت'وض.ح ف أ%وبارها اللYب.د
قال: وقال ال4عراب ل4عراب أ%ما تريد البادية؟ فقال: أ%ما ما دام

السعدان مستلقياv فل؛ كأ%نه قال: ل أ�ريدها أ%بداv. وسئلت امرأ%ة تزو�جت
عن زوجها الثان: أ%ين هو من ال4ول؟ فقالت: مرعى ول كالسعدان، فذهبت

مثلv، والراد بذا الثل أ%ن السعدان من أ%فضل مراعيهم. وخلط الليث ف
تفسي السعدان فجعل ال%ل%م.ة ثر. السعدان وجعل له ح.س.كاv كالق�ط}ب؛ وهذا

كله غلط، والقطب شوك غي السعدان يشبه الس.ك؛ وأ%ما ال%ل%مة فهي شجرة
أ�خرى وليست من السعدان ف شيء. وف الديث ف صفة من يرج من النار: يهتز

كأ%نه س.عدانة؛ هو نبت ذو شوك. وف حديث القيامة والصراط: عليها خ.طاطيف
وكلليب' وح.س.ك%ةD لا شوكة تكون بنجد يقال لا السعدان؛ ش.ب_ه

الطاطيف بشوك السعدان.
والسeع\د، بالضم: من الطيب، والسeعادى مثله. وقال أ%بو حنيفة:

السeعدة من العروق الطيبة الريح وهي أ%ر'وم.ة م'دحرجة سوداء ص'ل}ب.ة، كأ%نا
عقدة تقع ف الع1طر وف ال4دوية، والمع س'ع\د؛ قال: ويقال لنباته

السeع.اد.ى والمع س'عاد.يات. قال ال4زهري: السeعد نبت له أ%صل تت ال4رض
أ%سود طيب الريح، والسeعادى نبت آخر. وقال الليث: السeعاد.ى نبت السeعد.



ويقال: خرج القوم ي.ت.س.ع_دون أ%ي يرتادون مرعى السعدان. قال ال4زهري:
والس�عدان بقل له ثر مستدير مشوك الوجه إ,ذا يبس سقط على ال4رض

مستلقياv، فإ,ذا وطئه الاشي عق%ر رجله شو\ك�ه، وهو من خي مراعيهم أ%يام
الربيع، وأ%لبان ال3بل تلو إ,ذا رعت الس_ع\دان% ل4نه ما دام رطباv ح'ل}و¬

يتمصصه ال3نسان رطباv ويأ}كله.
والسeع'د: ضرب من التمر؛ قال:

،vع\ن. ال%ي>، م'د\ب,رة�وكأ%ن� ظ
ن.خ\لD ب,زار.ة% ح.م\له السeع'د'

وف خطبة الجاج: انج س.ع\د' فقد ق�ت1ل% س'ع.ي\د؛ هذا مثل سائر وأ%صله
vد¼ ابنان: س.ع\د¬ وس'ع.ي\د¬، فخرجا يطلبان إ,بل�أ%نه كان ل1ض.ب_ة بن أ

لما فرجع سعد ول يرجع سعيد، فكان ضبة� إ,ذا رأ%ى سواداv تت الليل قال:
س.ع\د أ%م س'ع.ي\د؟ هذا أ%صل الثل فأ�خذ ذلك اللفظ منه وصار ما

يتشاء4م به، وهو يضرب مثلv ف العناية بذي الرحم ويضرب ف الستخبار عن
ال4مرين الي والشر أ%يهما وقع؛ وقال الوهري ف هذا الكان: وف الثل:

أ%سعد أ%م سعيد إ,ذا سئل عن الشيء أ%هو ما ي'ح.ب� أ%و ي'ك}ر.ه.
وف الديث أ%نه قال: ل إ,سعاد. ول ع'ف}ر. ف ال3سلم؛ هو إ,سعاد

النساء ف ال%ناحات تقوم الرأ%ة فتقوم معها أ�خرى من جاراتا إ,ذا أ�صيبت
إ,حداهن_ بصيبة فيمن ي.ع1زe عليها بكت حولv، وأ%س\ع.دها على ذلك

جاراتا وذوات' قراباتا فيجتمعن معها ف ع1داد النياحة وأ%4وقاتا
وي'تاب,ع\نها وي'ساع1د\نا ما دامت تنوح عليه وت.ب\كيه، فإ,ذا أ�صيبت صواحباتا

بعد ذلك بصيبة أ%سعدتن فنهى النب، صلى ال عليه وسلم، عن هذا ال3سعاد.
وقد ورد حديث آخر: قالت له أ�م عطية: إ,ن� فلنه أ%س\ع.د.ت\ن فأ�ريد
أ�س\ع1د'ها، فما قال لا النب، صلى ال عليه وسلم، شيئاv. وف رواية

قال: فاذ}ه.ب فأ%س\ع1د1يها ث بايعين؛ قال الطاب: أ%ما ال3سعاد فخاص ف
هذا العن، وأ%ما ال�ساع.د.ة فعام_ة ف كل معونة. يقال إ,نا س'م>ي.
ال�ساع.د.ة% ال�عاون.ة� من وضع الرجل يد.ه على ساعد صاحبه، إ,ذا

تاشيا ف حاجة وتعاونا على أ%مر.
ويقال: ليس لبن فلن ساعد¬ أ%ي ليس لم رئيس يعتمدونه. وساع1د' القوم:

رئيسهم؛ قال الشاعر:
وما خ.ي' كف¼ ل ت.ن'وء� بساعد



وساعدا ال3نسان: ع.ض\داه. وساعدا الطائر: جناحاه. وساع1د.ة�: قبيلة.
وساع1د.ة�: من أ%ساء ال4سد معرفة ل ينصرف مثل أ�سام.ة%.
وس.ع1يد¬ وس'ع.ي\د وس.ع\د وم.س\ع'ود وأ%س\ع.د' وساع1د.ة� وم.س\ع.د.ة

.�وس.ع\دان: أ%ساء� رجال، ومن أ%ساء3 النساء م.س\ع.د.ة
وبنو س.ع\د وبنو س.ع1يد{: بطنان. وبنو س.ع\د{: قبائل شت ف تيم وقيس

وغيها؛ قال طرفة بن العبد:
رأ%يت' س'عوداv من ش'عوب� كث%ية،
فلم تر. ع.ي\ن مثل% س.ع1د بن, مالك

الوهري: وف العرب سعود قبائل شت منها س.ع\د' ت.ميم وس.ع\د ه'ذيل وسعد
ق%ي\س وس.عد ب.كر، وأ%نشد بيت طرفة؛ قال ابن بري: سعود جع س'عد اسم

رجل، يقول: ل أ%ر. فيمن سي سعداv أ%كرم من سعد بن مالك بن ض.بيعة بن قي.س
بن ث%ع\لبة بن ع'كاب.ة، والشeعوب' جع ش.ع\ب وهو أ%كب من القبيلة. قال
ال4زهري: والسعود ف قبائل العرب كثي وأ%كثرها عدداv س.ع\د' بن زيد

م.ناة% بن ت.ميم بن ض'ب.يعة بن قيس بن ثعلبة، وس.ع\د' بن قيس ع.ي\لن، وسعد'
بن' ذ�ب\يان% بن ب.غ1يض�، وسعد' بن ع.د1ي> بن ف%زارة%، وسعد' بن بكر بن

ه.واز,ن% وهم الذين أ%رضعوا النب، صلى ال عليه وسلم، وسعد بن مالك بن
سعد بن زيد مناة؛ وف بن أ%سد س.ع\د' بن ثعلبة بن د'ودان، وس.ع\د بن

الرث بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن د'ودان؛ قال ثابت: كان بنو سعد بن مالك
ل ي'رى مثل�هم ف ب,ر>هم ووفائهم، وهؤ'لء أ%ر,ب_اء� النب، صلى ال

عليه وسلم، ومنها بنو سعد بن بكر ف قيس عي.لن، ومنها بنو س.ع\د1 ه'ذ%ي
ف ق�ضاعة، ومنها سعد العشية. وف الثل: ف كل واد بنو سعد؛ قاله
ال4ض\بط� بن ق�ريع الس_عدي لا تو_ل عن قومه وانتقل ف القبائل فلما ل

ي'ح\م1دهم رجع إ,ل قومه وقال: ف كل زاد{ بنو سعد، يعن سعد بن زيد مناة
بن تيم. وأ%ما سعد بكر فهم أ%ظآر سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم.

قال اللحيان: وجع' س.ع1يد س.ع1يدون وأ%ساع1د'. قال ابن سيده: فل
أ%دري أ%ع.ن له السم أ%م الصفة غي أ%ن جع سع.يد{ على أ%ساعد شاذ.

وبنو أ%سع.د: بطن من العرب، وهو تذكي س'ع\د.ى. وسع'اد': اسم امرأ%ة،
وكذلك س'ع\دى. وأ%سعد': بطن من العرب وليس هو من س'ع\دى كال4كب من الكبى

وال4صغر من الصغرى، وذلك أ%ن هذا إ,نا هو ت.قاو'د' الصفة وأ%نت ل
تقول مررت بالرأ%ة السعدى ول بالرجل ال4سعد، فينبغي على هذا أ%ن يكون



أ%سعد' من س'ع\دى كأ%س\ل%م. من ب'ش\رى، وذهب بعضهم إ,ل أ%ن أ%سعد مذكر
سعدى؛ قال ابن جن: ولو كان كذلك ح.ري. أ%ن ييء4 به ساع ول نسمعهم قط

وصفوا بسعدى، وإ,نا هذا ت.لق� وقع بي هذين الرفي التفي اللفظ كما يقع
هذان الثالن ف ال�خ\ت.ل1ف%ي\ه نو أ%سلم وبشرى.
وس.ع\د¬: صنم كانت تعبده هذيل ف الاهلية.

وس'ع\د¬: موضع بنجد، وقيل واد{، والصحيح ال4ول، وجعله أ%و\س' بن ح.ج.ر
اساv للبقعة، فقال:

ت.ل%ق�ي\ن.ن يوم الع'ج.ي, ب,م.ن\ط1ق�،
ت.ر.و_ح. أ%ر\ط%ى س'ع\د. منه، وض.ال�ها

والس_ع\د1ي_ة�: ماء# لعمرو بن س.ل%م.ة؛ وف الديث: أ%ن عمرو بن
س.ل%م.ة% هذا لا و.ف%د على النب، صلى ال عليه وسلم، استقطعه ما بي

الس_عدية والش_ق}راء.
والس_ع\دان: ماء لبن فزارة؛ قال القتال الكلب:

ر.ف%ع\ن. من الس_عدين, حت تف%اض.ل%ت
ق%ناب,ل�، من أ%ولد1 أ%عو.ج.، ق�ر_ح'
والس_ع1يد1ي_ة: من برود اليمن.

وبنو ساعد.ة%: قوم من الزرج لم سقيفة بن ساعدة وهي بنزلة دار لم؛
وأ%ما قول الشاعر:

وهل س.عد' إ,ل� صخرةD بت.ن'وف%ة{
من ال4رض,، ل ت.د\ع'و ل1غ.ي¼ ول ر'ش\د1؟

فهو اسم صنم كان لبن م1ل}كان% بن كنانة.
وف حديث الب.ح1ية: ساعد' ال3 أ%ش.دe وم'3وس.اه أ%حدe أ%ي لو أ%راد

ال تريها بشق> آذانا للقها كذلك فإ,نه يقول لا: كون فتكون.
@سغد: السeغ\د': جيل معروف.

Dوم.ماغ1يد' وم'س\م.غ1د_ة Dم'م\غ.د.ة Dالتهذيب: ف النوادر ف1صال
وم'س\غ.د.ةD وم'ساغ%د.ةD إ,ذا كانت ر,واء من اللب؛ وقد س.غ.د.ت أ�م_هاتا

وم.غ.د.تا إ,ذا رضعتها، وال أ%علم.
@سفد: الس>فاد': ن.ز\و' الذكر على ال�نثى.

ال4صمعي: يقال للسباع كلها: س.ف%د. وس.ف1د. أ�ن\ثاه، وللتيس والثور
والبعي والطي مثلها. وتسافدت السباع وقد س.ف1د.ها، بالكسر، ي.س\ف%د'ها



وس.ف%د.ها، بالفتح، ي.س\ف1د'ها س.ف}داv وس1فاداv فيهما جيعاv، يكون ف
الاشي والطائر، وقد جاء ف الشعر ف السابح. وأ%س\ف%د.ه غي'ه وأ%س\ف1د\ن

ت.ي\س.ك؛ عن اللحيان، أ%ي أ%ع1ر\ن إ,ياه لي'س\ف1د. ع.نزي؛ واستعاره
أ�مية بن أ%ب الصلت للزند فقال:

vوال4رض ص.ي_رها ال3له' ط%ر'وقة
للماء، حت كل© ز.ن\د{ م'س\ف1د'

وف ترجة جعرل�ع\بة يقال لا س.ف}د' اللYفاح، وذلك انتظام الصبيان
بعضهم ف إ,ثر بعض كل© واحد آخ1ذD ب'ج\زة صاحبه من خلفه. ال4صمعي: إ,ذا

ضرب المل الناقة قيل: ق%ع.ا وقاع. وس.ف1د. ي.س\ف%د'، وأ%جاز غيه س.ف%د.
ي.س\ف1د'.

ابن ال4عراب: اس\ت.ي\ف%د. فلنD بعيه إ,ذا أ%تاه من خلفه فركبه؛ وقال
أ%بو زيد: أ%تاه ف%ت.س.ف�ده وتع.ر\ق%ب.ه مثله.

والسeف�ود من اليل: الت ق�ط1ع. عنها الس>فاد' حت تت م'ن\ي.ت'ها،
وم'نيتها عشرون يوماv؛ عن كراع. وت.س.ف�د. فرس.ه واس\تس\ف%دها؛ ال4خية

عن الفارسي: ركبها من خلف.
والس_ف©ود' والسeف�ود، بالتشديد: حديدة ذات ش'ع.ب م'ع.ق�ف%ة معروف

ي'ش\وي به اللحم، وجعه سفافيد.
@سقد: الس�ق}د': الفر.س' ال�ض.م_ر. وقد أ%سق%د فر.س.ه وسقده ي.س\ق1د'ه'
س.ق}داv وس.ق�ده: ض.م_ره؛ وف حديث أ%ب وائل: فخرجت ف السحر

أ%س\ق1د' فرساv أ%ي أ�ض.م>ر'ه'، ويروي بالفاء والراء، وسيأ}ت ذكره. وف حديث
ابن م'ع.يز�: خرجت بفرس ل�س.قYد.ه أ%ي ل�ض.م>ر.ه.

@سقدد: التهذيب ف الرباعي: السeق}د'د الفرس ال�ض.م_ر؛ وقد أ%سق%د
فرس.ه.

@سلغد: رجل س1ل�غ\د¬: لئيم؛ عن كراع. والس>ل�غ\د' من الرجال:
الر>خ\و. وأ%حر س1ل�غ\د: شديد المرة؛ عن اللحيان. ومن اليل أ%شقر

س1ل�غ\د، وهو الذي خلصت ش'ق}رته؛ وأ%نشد:
أ%شق%ر' س1ل�غ\د وأ%ح\و.ى أ%دع.ج'

وال�نثى س1ل�غ\دة. والس>ل�غد: ال4حق، ويقال الذئب'؛ قال الكميت
يهجو بعض الولة.

و,لي.ة� س1ل�غ\د{ أ%لف_ كأ%نه،



�من الر_ه.ق, الخلوط1 بالنeوك1، أ%ث}و.ل
وهو ف الصحاح الس>ل}غ.دe؛ يقول: كأ%نه من ح'م\قه وما يتناوله من

المر تيس منون. ابن ال4عراب: الس>ل�غ\د' ال4كول الش_ر'وب ال4حق من
الرجال.

@سلقد: التهذيب ف الرباعي: الس>ل}ق1د' الضاوي ال%هزول؛ ومنه قول ابن
م'عيز: خرج\ت' أ�سل}ق1د' فرسي أ%ي أ�ضم_ره.

:vعل. وس.م.دت ال3بل وت.س\م'د' س'مودا :vسد: س.م.د. ي.س\م'د س'مودا@
ل تعر,ف ال3عياء. ويقال للفحل إ,ذا اغتلم. قد س.د.

والس_م\د من الس_ي: الدأ}ب. والس_م\د': السي الدائم. وس.م.دت
vال3بل ف سيها: ج.د_ت. وس.م.د.: ثبت ف ال4رض ودام غليه. وهو لك أ%بدا

vسدا v؛ عن ثعلب بعن واحد. ول أ%فعل ذلك أ%بداvس.ر\م.دا vس.م\دا
سرمداv.والسeمود: اللهو. وس.م.د س'م'وداv: لا. وس_ده: أ%لاه. وس.د

س'موداv: غ%ن_ى؛ قال ثعلب: وهي قليلة؛ وقوله عز وجل: وأ%نتم سام1دون؛ ف%س>ر.
باللهو وفسر بالغ1ناء؛ وقيل: سامدون له'ون؛ وقال ابن عباس: سامدون

مستكبون؛ وقال الليث: سامدون ساهون. والسeمود ف الناس: الغفلة والس_ه\و'
عن الشيء. وروي عن ابن عباس أ%نه قال: السeمود الغناء بلغة ح1م\ي.ر؛

يقال: اس\م'دي لنا أ%ي غ%ن>ي لنا. ويقال ل1لق%ي\ن.ة1: أ%س1د1ينا أ%ي
أ%ل1ينا بالغناء؛ وقيل: السeمود يكون سروراv وحزناv؛ وأ%نشد:

رم.ى ال1د\ثان� ن,س\و.ة% آل, ح.ز\ب�
بأ%م\ر�، قد س.م.د\ن% له س'مودا
،vود. ب,يضاeف%ر.د_ ش'عور.ه'ن_ الس
ور.د_ و'جوه.ه'ن الب,يض. س'ودا

ابن ال4عراب: السام1د' اللهي، والسام1د' الغافل�، والسامد الساهي،
vت.حي ب.ط%را�والسامد ال�ت.ك%ب>ر، والسامد القائم، والسامد ال

وأ%ش.راv، والسامد الغبe. وف حديث علي� أ%نه خرج إ,ل السجد والناس' ينتظرونه
للصلة قياماv فقال ما ل أ%راكم سامدين، قال أ%بو عبيد قوله سامدين

يعن القيام؛ قال البد: السامد القائم ف ت.حيeر، وأ%نشد:
قيل: ق�م\ فانظ�ر\ إ,ليهم،
ث د.ع\ عنك السeمودا

قال ابن ال4ثي: السامد النتصب إ,ذا كان رافعاv رأ}سه ناصباv صدره،



أ%نكر عليهم قيامهم قبل أ%ن ي.ر.وا إ,مامهم؛ ومنه الديث الخر: ما هذا
السeمود'؛ وقيل: هو الغفلة والذ�هاب' عن الشيء. وس.م.د. س'موداv: رفع

رأ}سه تكبeراv. وكل© رافع� رأ}س.ه، فهو سامد. وقد س.م1د. ي.س\م.د'
.v؛ قال رؤ\بة بن العجاج يصف إ,بلvوي.س\م'د سودا

س.وام1د' الليل, خ1فاف' ال4زواد\
أ%ي د.وائب'. وقوله خ1فاف' ال4زواد أ%ي ليس ف بطونا عل%ف؛ وقيل: ليس

على ظهورها زاد للراكب، وس.م.د. الرجل� س'موداv: ب'ه,ت.، وس.م.د.ه
س.م\داv: قصده كص.م.ده.

وتسميد' ال4رض: أ%ن ي'ج\ع.ل فيها الس_ماد' وهو س1رج,ي¬ ور.ماد.
وس.م.د. ال4رض س.م\داv: سهلها. وس_دها: زب_لها.

والس_ماد': تراب ق%و,يÒ ي'س.م_د' به النبات. وف حديث عمر، رضي ال
عنه: أ%ن رجلv كان ي'س.م>د' أ%رض.ه بع.ذ1ر.ة الناس، فقال: أ%ما ي.رضى

أ%حد'كم حت ي'ط1عم. الناس ما ي.خرج منه؟ الس_ماد ما ي'طرح ف أ�صول
الزرع وال�ض.ر من العذرة والز>ب\ل لي.جود ن.بات'ه. وال1س\م.د: الز_بيل�؛

عن اللحيان. قال: ول يقال. وت.س\ميد' الرأ}س: استئصال� ش.ع.ره، لغة ف
التسبيد1. وس.م_د شعره: استأ}صله وأ%خذه كله.

والس_ميد': الطعام؛ عن كراع؛ قال: هي بالدال غي العجمة. وال3سيد':
الذي يسمى بالفارسية س.م1د\ معر�ب؛ قال ابن سيده: ل أ%دري أ%هو هذا الذي

حكاه كراع أ%م ل.
وال�س\م.ئ1دe: الوارم. واس\م.أ%د_، بالمز، اس1ئ}داداv: و.ر,م.؛

وقيل: ور,م. غضباv. وقال أ%بو زيد: و.ر,م. ور.ماv شديداv. واسأ%د_ت يده:
ور,م.ت. وف حديث بعضهم: اسأ%د_ت رجلها أ%ي ان.ت.ف%خ.ت وور,م.ت. وكل©

شيء� ذهب أ%و ه.ل%ك، فقد اس\مد_ واس.أ%د_. واس\ماد_ من الغضب كذلك.
واس\ماد_ الشيء�: ذهب.

،vواس.غ.د_ إ,ذا امتل4 غ%ض.با �@سعد: ال4زهري: اس.ع.د_ الرجل
وكذلك اس\م.ع.ط� واش%ع.ط�، ويقال ذلك ف ذ%كر. الرجل إ,ذا ات%ه.ل�.

@سغد: الس>م_غ\د' 
(* قوله «السمغد إل» هو كقرشب بضبط القلم ف الصل

وصو�به شارح القاموس معترضاv على جعله كحضجر، وعزاه لط الصاغان.)
الطويل�. والس>م_غ\د': ال4ح\مق الضعيف.



وال�سم.غ1دe: ال�ن.ت.فخ، وقيل: الن_اعم، وقيل: الذاهب.
وال�س\م.غ1دe: الشديد الق%ب\ض حت تنتفخ. ال4نامل. وال�س\م.غ1دe: الوارم، بالغي

معجمة. يقال: اس\م.غ.د_ت أ%نامله إ,ذا ت.و.ر_م.ت. واس.غ.د_ الرجل
أ%ي امتل4 غضباv. وف الديث: أ%نه صلى حت اس.غ.د_ت رجله أ%ي

تور_م.تا وانتفختا. وال�س\م.غ1دe: التكب النت1ف1خ' غضباv. واس\م.غ.د_
الرح إ,ذا و.ر,م.. وقيل: ال�س\م.غ1دe من الرجال الطويل� الشديد' ال4ركان؛

قاله أ%بو عمرو وأ%نشد:
حت رأ%يت الع.ز.ب. الس>م_غ.دا،
vم.غ\دا vوكان قد شعب_ ش.بابا

ابن السكيت: رأ%ته م'غ1د�اv م'س\م.غ1د�اv إ,ذا رأ%يته وارماv من الغض.ب؛
وقال ابو سواج:

إ,ن� ال%ن,ي_، إ,ذا س.رى
ف العبد، أ%ص\ب.ح. م'س\م.غ1د�ا

@سهد: الس_م\ه.د': الكثي اللحم السيم من ال3بل. واس.ه.د_ سن.ام'ه
إ,ذا ع.ظ�م. والس_م\ه.د': الشيء� الصeل}ب اليابس.

@سند: الس_ن.د': ما ارت.ف%ع. من ال4رض ف ق�ب'ل البل أ%و الوادي،
،vوالمع أ%س\ناد¬، ل ي'ك%س_ر على غي ذلك. وكل© شيء� أ%سندت. إ,ليه شيئا

فهو م'س\ن.د. وقد سن.د. إ,ل الشيء3 ي.س\ن'د' س'نوداv واست.ن.د. وتسان.د
وأ%س\ن.د وأ%سن.د. غي.ه. ويقال: سان.دته إ,ل الشيء فهو يت.سان.د' إ,ليه

أ%ي أ%سن.دت'ه إ,ليه؛ قال أ%بو زيد:
سان.د'وه، حت إ,ذا ل ي.ر.و\ه
ش'د_ أ%جلد'ه على التسنيد

وما ي'س\ن.د' إ,ليه ي'س.م_ى م1س\ن.داv، وجعه ال%سان,د'. الوهري:
الس_ن.د' ما قابلك من البل وعل عن السفح. والس_ن.د': سنود القوم ف
البل. وف حديث أ�ح'د: رأ%يت النساء4 ي'س\ن,د\ن ف البل أ%ي ي'ص.ع>د\ن،

ويروى بالشي العجمة وسنذكره. وف حديث عبد ال بن أ%نيس: ث أ%سن.دوا
إ,ليه ف م.ش\ر'بة أ%ي ص.ع1دوا. وخ'ش'ب¬ م'س.ن_دة: ش'د>د للكثرة.

وت.سان.د\ت' إ,ليه: است.ن.د\ت'. وساند\ت الرجل% مسان.د.ةv إذا عاض.د\ت.ه'
وكات.ف}ت.ه. وس.ن.د. ف البل ي.س\ن'د' س'نوداv وأ%سن.د: ر.ق1ي.. وف خب أ%ب

عامر: حت ي'س\ن,د. عن يي النeم.ي,ة بعد صلة العصر. وال�س\ن.د



والس_ن,يد: الد_ع1يe. ويقال للدع1ي>: س.ن,يد¬؛ قال لبيد:
كري¬ ل أ%جدe ول س.ن,يد'

وس.ن.د ف المسي مثل% س'نود البل أ%ي ر.قي.، وفلنD س.ن.د¬ أ%ي
معت.م.د¬.

وأ%سن.د ف الع.د\و: اشتد� وج.م_د. وأ%سن.د الديث%: رفعه. ال4زهري:
وال�س\ن.د من الديث ما اتصل إ,سناد'ه حت ي'س\ن.د إ,ل النب، صلى ال
عليه وسلم، وال�ر\س.ل وال�ن\ق%ط1ع ما ل يتصل. وال3سناد1 ف الديث:

ر.ف}ع'ه إ,ل قائله. وال�س\ن.د': الدهر. ابن ال4عراب: يقال ل آتيه
.vس\ن.د أ%ي ل آت1يه1 أ%بدا�ي.د. الدهر وي.د. ال

وناقة س1ناد¬: طويلة القوائم م'س\ن.د.ة� الس_نام، وقيل: ضامرة؛ أ%بو
عبيدة: ال%ب,يط� الضامرة؛ وقال غيه: الس>ناد' مثله، وأ%نكره شر. وناقة

م'سان.دة� الق%رى: ص'ل}ب.ت'ه م'لح1ك%ت'ه؛ أ%نشد ثعلب:
م'ذ%ك�ر.ة� الث©ن\يا م'سان,د.ة� الق%ر.ى،

ج'مال1ي_ة ت.خ\ت.بe ث ت'نيب'
ويروى م'ذ%كYرة ثنيا. أ%بو عمرو: ناقة سناد شديدة ال%ل}ق؛ وقال ابن

برزج: السناد من صفة ال3بل أ%ن ي'ش\ر,ف. حار,ك�ها. وقال ال4صمعي ف
ال�ش\ر,فة الصدر وال�ق%د_م وهي ال�سان,د.ة، وقال شر أ%ي ي'ساند بعض خلقها

بعضاv؛ الوهري: الس>ناد الناقة الشديدة اللق؛ قال ذو الرمة:
ج'مال1ي_ةD ح.ر\ف¬ س1ناد¬، ي'ش1ل©ها

وظ1يف¬ أ%ز.جe ال%طو,، ظ%مآن� س.ه\و.ق'
ج'مال1ي_ة: ناقة عظيمة ال%ل}ق م'ش.ب_ه.ة بالمل لع'ظ}م خلقها.

eلعبة مشبهة بال%ر\ف من البل. وأ%ز.جeوال%ر\ف': الناقة الضامرة الص
ال%ط}و,: واس1ع'ه. وظ%مآن�: ليس ب,ر.ه1ل�، ويروى ر.ي_ان� مكان ظمآن�، وهو

الكثي الخ، والو.ظ1يف': عظم الساق، والس_ه\و.ق': الطويل.
وال3سناد': إ,سناد الراحلة ف سيها وهو سي بي الذ9م1يل,

وال%م\ل%ج.ة.
ويقال: س.ن.د\نا ف ال%بل وأ%سن.د\نا ج.ب.ل%ها فيها 

(* قوله «جبلها
فيها» كذا بالصل العو�ل عليه ولعله مرف عن خيلنا فيه أو غي ذلك) . وف

حديث عبد ال بن أ%نيس: ث أ%س.ند'وا إ,ليه ف م.ش\ر'ب.ة أ%ي ص.ع1دوا



إ,ليه. يقال: أ%سن.د. ف البل إ,ذا ما ص.ع_د.ه.
والسن.د': أ%ن ي.ل}ب.س. قميصاv طويلv تت قميص أ%ق%ص.ر منه. ابن

ال4عراب: الس_ن.د' ض'روب¬ من البود. وف الديث: أ%نه رأ%ى على عائشة، رضي
ال عنها، أ%ربعة أ%ثواب س.ن.د{، وهو واحد وجع؛ قال الليث: الس_ند'

ضرب من الثياب قميص ث فوقه قميص أ%قصر منه، وكذلك ق�م'ص قصار من خ1ر.ق
م'غ.ي_ب بعضها تت بعض، وكل© ما ظهر من ذلك يسمى: س1م\طاv؛ قال العجاج يصف

:vوحشي�ا vثورا
�ك%ت_ان'ها أ%و سن.د¬ أ%ساط

وقال ابن ب'ز'رخ: السن.د' ال4سناد' 
(* قوله «السند السناد» كذا بالصل

ولعله جعه السناد أي بناء على أن السند مفرد، وحينئذ فقوله: جبة أسناد
أي من أسناد.)

من الثياب وهي من البود، وأ%نشد:
ج'ب_ة� أ%سناد{ ن.ق1يÒ لون'ها،

ل ي.ض\ر,ب, الي_اط� فيها بال3ب.ر\
قال: وهي المراء من ج,باب, البود. ابن ال4عراب: س.ن_د. الرجل� إ,ذا

ل%ب,س الس_ن.د وهو ضرب من البود. وخرجوا م'تسان,دين. إ,ذا خرجوا على
رايات{ ش.ت_ى. وف حديث أ%ب هريرة: خرج ث�مامة بن أ�ثال وفلن

م'تسان,د.ين أ%ي م'تعاو,ن.ي، كأ%ن� كل واحد منهما ي'س\ن,د' على الخر ويستعي
به.وال�س\ن.د': خط لمي مالف لطنا هذا، كانوا يكتبونه أ%يام ملكهم فيما

بينهم، قال أ%بو حات: هو ف أ%يديهم إ,ل اليوم باليمن. وف حديث عبد
اللك: أ%ن ح.ج.راv و'جد عليه كتاب بالسند؛ قال: هي كتابة قدية، وقيل:

هو خط حي؛ قال أ%بو العباس: ال�س\ن.د' كلم أ%ولد شيث.
والس>ن\د: جيل من الناس ت'تاخم بلد'هم بلد. أ%هل الند، والنسبة

إ,ليهم س1ن\دي�.
أ%بو عبيدة: من عيوب الشعر الس>ناد' وهو اختلف ال4ر\داد1، كقول

ع.ب,يد بن ال4برص:
ف%ق%د\ أ%ل1ج' ال1باء4 على ج.وار�،

كأ%ن� ع'يون.ه'ن_ ع'يون� ع1ي,
ث قال:



فإ,ن} يك' فات.ن أ%س.فاv ش.باب
وأ%ض\ح.ى الرأ}س' م1ن كالل©ج.ي,

وهذا العجز ال4خي غيه الوهري فقال:
وأ%صبح رأ}س'ه م1ثل% الل©ج.ي,

والصواب ف إ,نشادها تقدي البيت الثان على ال4ول. وروي عن ابن سلم
أ%نه قال: الس_ناد' ف القواف مثل ش.ي\ب� وش1يب�؛ وساند. فلن ف شعره.

ومن هذا يقال: خرج القوم م'تسان,دين أ%ي على رايات ش.ت إ,ذا خرج كل بن
أ%ب على راية، ول يتمعوا على راية واحدة، ول يكونوا تت راية أ%مي

واحد. قال ابن ب'زر'خ: يقال أ%سن.د ف الشعر إ,سناداv بعن سان.د. مثل
إ,سناد الب، ويقال سان.د. الشاعر؛ قال ذو الرمة:

وش1ع\ر�، قد أ%ر,ق}ت' له، غ%ريب�
أ�جان,ب'ه ال%سان,د. وال�حال

ابن سيده: سان.د. شعره س1ناداv وسان.د. فيه كلها: خالف بي الركات
الت تلي ال4ر\داف. ف الروي، كقوله:

ش.ر,بنا م1ن د1ماء3 ب.ن ت.ميم�
بأ%طراف1 الق%نا، حت ر.و,ينا

وقوله فيها:
أ%ل ترأ%ن� ت.غ\ل1ب. ب.ي\ت' ع1ز¼،
جبال� م.عاق1ل� ما ي'ر\ت.ق%ي,نا؟

فكسر ما قبل الياء ف ر.و,ينا وفتح ما قبلها ف ي'ر\ت.ق%ي\نا، فصارت
ق%ي\نا مع وينا وهو عيب. قال ابن جن: بالملة إ,ن� اختلف الكسرة والفتحة

قبل الر>د\ف1 عيب، إ,ل� أ%ن� الذي استهوى ف استجازتم إ,ياه أ%ن
الفتحة عندهم قد أ�جري.ت\ م'ج\رى الكسرة وعاق%بتها ف كثي من الكلم، وكذلك

الياء الفتوح ما قبلها قد أ�جريت مرى الياء الكسور ما قبلها، أ%ما
ت.عاق�ب' الركتي ففي مواضع: منها أ%نم ع.د.لوا لفظ الرور فيما ل

ينصرف إ,ل لفظ النصوب، فقالوا مررت بع'م.ر كما قالوا ضربت ع'مر، فكأ%ن فتحة
راء ع'م.ر عاقبت ما كان يب فيها من الكسرة لو صرف السم فقيل مررت

بع'مر�، وأ%ما مشابة الياء الكسور ما قبلها للياء الفتوح ما قبلها فل4نم
قالوا هذا جيب ب_كر فأ%غموا مع الفتحة، كما قالوا هذا سعيد د_اود،

وقالوا شيبان وقيس عيلن فأ%مالوا كما أ%مالوا س1يحان وت1يحان، وقال ال4حفش



بعد أ%ن خصص كيفية السناد: أ%ما ما سعت من العرب ف السناد فإ,نم
يعلونه كل فساد ف آخر الشعر ول يد�ون ف ذلك شيئاv وهو عندهم عيب، قال:

ول أ%علم إ,ل� أ%ن قد سعت بعضهم يعل ال3قواء4 سناداv؛ وقد قال
الشاعر:

فيه س1ناد¬ وإ,ق}واء# وت}ريد'
فجعل السناد غي ال3ق}واء وجعله عيباv. قال ابن جن: وجه ما قاله أ%بو

السن أ%نه إ,ذا كان ال4صل الس>ناد إ,نا هو ل4ن البيت الخالف لبقية
ال4بيات كالسند إ,ليها ل يتنع أ%ن يشيع ذلك ف كل فساد ف آخر البيت

فيسمى به، كما أ%ن القائم لا كان إ,نا سي بذا السم لكان قيامه ل
يتنع أ%ن يسمى كل من حدث عنه القيام قائماv؛ قال: ووجه من خص بعض عيوب

القافية بالسناد أ%نه جار مرى الشتقاق، والشتقاق على ما قدمناه غي
مقيس، إ,نا يستعمل بيث وضع إ,ل� أ%ن يكون اسم فاعل أ%و مفعول على ما ثبت

ف ضارب ومضروب؛ قال وقوله:
فيه سناد وإ,قواء# وتريد

الظاهر منه ما قاله ال4خفش من أ%ن السناد غي ال3قواء لعطفه إ,ياه
عليه، وليس متنعاv ف القياس أ%ن يكون السناد يعن به هذا الشاعر'

ال3قواء4 نف}س.ه، إ,ل� أ%نه عطف ال3قواء4 على السناد لختلف لفظيهما كقول
الطيئة:

وه1ن\د أ%تى م1ن دون,ها الن_أ}ي' والب'ع\د'
قال: ومثله كثي. قال: وقول سيبويه هذا باب ال�س\ن.د وال�س\ن.د إ,ليه؛

السند هو الزء ال4ول من الملة، والسند إ,ليه الزء الثان منها،
والاء من إ,ليه تعود على اللم ف السند ال4ول، واللم ف قوله والسند

إ,ليه وهو الزء� الثان يعود عليها ضمي مرفوع ف نفس السند، ل4نه
أ�قيم م'قام الفاعل، فإ,ن أ%كدت ذلك الضمي قلت: هذا باب ال�س\ن.د1
وال�س\ن.د1 ه'و إ,ليه. قال الليل: الكلم س.ن.د¬ وم'س\ن.د¬، فالس_ن.د' كقولك

(* قوله «فالسند كقولك إل» كذا بالصل العو�ل عليه ولعل الحسن سقوط
فالسند أ%و زيادة والسند). عبدال رجل صال، فعبدال س.ن.د¬، ورجل صال

م'س\ن.د¬ إ,ليه؛ التهذيب ف ترجة قسم قال الرياشي: أ%نشدن ال4صمعي ف
النون مع اليم:

ت.ط}ع'ن'ها ب.ن\جر� م1ن ل%ح\م،



تت. الذ©ناب، ف مكان{ س'خ\ن
قال: ويسمى هذا السناد. قال الفراء�: سى الدال واليم ال3جادة؛ رواه

عن الليل.
الكسائي: رجل س1ن\د.أ}و.ةD وق1ن\د.أ}وةD وهو الفيف'؛ وقال الفراء�: هي

vخ1ر\ق%ة تكون وقاي.ة �من النeوق الريئ%ة. أ%بو سعيد: الس>ن\د.أ}و.ة
تت العمامة من الدeه\ن.

.�وال4س\ناد': شجر. والس_ندان�: الص_لء4ة
والس>ن\د': ج,يل معروف، والمع س'نود¬ وأ%س\ناد¬.

وس1ن\د¬: بلد¬، تقول س1ن\ديÒ للواحد وس1ند¬ للجماعة، مثل ز,ني¼
وز,ن\ج�.

وال�س.ن_د.ة� وال1س\ن.دي_ة�: ض.ر\ب من الثياب. وف حديث عائشة، رضي
ال عنها: أ%نه رأ%ى عليها أ%ربعة أ%ثواب س.ن.د؛ قيل: هو نوع من البود

اليمان,ية وفيه لغتان: س.ن.د¬ وس.ن\د، والمع أ%سناد.
وس{43ن\داد¬: موضع. والس_ن.د': بلد معروف ف البادية؛ ومنه قوله:

يا دار. م.ي_ة% بالع.ل}ياء3 فالس_ن.د1
والع.لياء�: اسم بلد آخر. وس1نداد: اسم نر؛ ومنه قول ال4س\و.د1 بن,

ي.ع\ف�ر:
والق%ص\ر, ذ1ي الشeر'فات1 م1ن س1نداد

@سهد: الليث: السeه\د' والسeهاد' ن.قيض' الرeقاد؛ قال ال4عشى:
أ%ر,قت' وما هذا السeهاد' ال�ؤ.ر>ق'

الوهري: السeهاد' ال4ر.ق'. والسeه'د'، بضم السي والاء: القليل من
النوم.

وس.ه,د.، بالكسر، ي.س\ه.د' س.ه.داv وس'ه\داv وس'هاداv: ل ي.ن.م\. ورجل
س'ه'د¬: قليل� النوم؛ قال أ%بو كبي الذل:

،vؤاد1 م'ب.ط�نا�ف%أ%ت.ت\ به ح'وش. الف
س'ه'داv، إ,ذا ما نام. ليل� ال%و\ج.ل,

و.ع.ي¬ س'ه'د¬ كذلك. وقد س.ه_د.ه المe والوجع'. وما رأ%يت' من فلن
س.ه\د.ةv أ%ي أ%مراv أ%ع\ت.م1د' عليه من خي أ%و بركة أ%و خ.ب� أ%و كلم

vو ي.ق%ظ%ة{. وهو أ%س\ه.د' ر.أ}يا�م'ق}ن,ع. وفلن ذ�و س.ه\د.ة{ أ%ي ذ
منك. وف باب ال3تباع: شيء# س.ه\د¬ م.ه\د¬ أ%ي ح.س.ن.



vالشديد؛ شر: يقال غلم س.ه\و.د¬ إ,ذا كان غ%ض�ا �والس_ه\و.د': الطويل
ح.د.ثاv؛ وأ%نشد:

ول%ي\ت.ه كان غلماv س.ه\و.دا،
إ,ذا ع.س.ت أ%غصان'ه ت.جد�دا

وس.ه_د\ت'ه أ%نا فهو م'س.ه_د¬. وفلن ي'س.ه_د' أ%ي ل ي'ت\ر.ك' أ%ن
ينام؛ ومنه قول النابغة:

ي'س.ه_د' من نوم, العشاء3 س.ليم'ها،
ل1ح.ل}ي, النساء3 ف يديه ق%عاق%ع'

ابن ال4عراب: يقال للمرأ%ة إ,ذا ول%د.ت ول%د.ها بز.ح\رة واحدة: قد
أ%م\ص.ع.ت\ به وأ%خ\ف%د.ت\ به وأ%س\ه.د.ت\ به وأ%م\ه.د.ت\ به وح.ط%أ%ت\

به.وس'ه\د'د: اسم جبل ل ينصرف كأ%نم يذهبون به إ,ل الصخرة أ%و
البقعة.

vسود: الس_واد: نقيض' البياض؛ س.و,د. و.ساد. واسود_ اس\و,دادا@
واس\واد� اس\و,يداداv، ويوز ف الشعر اس\و.أ%د_، ترك ال4لف لئل� يمع بي

ساكني؛ وهو أ%سود'، والمع س'ود¬ وس'ودانD. وس.و_ده: جعله أ%سود.،
وال4مر منه اس\واد.د\، وإ,ن شئت أ%دغم\ت.، وتصغي' ال4سود أ�س.ي>د¬، وإ,ن

،Òس.ي\د1ي�شئت أ�س.ي\و,د¬ أ%ي قد قارب الس_واد.، والنس\ب.ة� إ,ليه أ
بذف الياء التحركة، وت.صغي الترخيم س'و.ي\د¬.

وساو.د\ت' فلناv ف%س'د\ت'ه أ%ي غ%ل%ب\ت'ه بالسواد من سواد اللون1
والسeود.د1 جيعاv. وس.و,د. الرجل�: كما تقول ع.و,ر.ت ع.ي\ن'ه و.س.و,د\ت'

أ%نا؛ قال ن'ص.ي\ب¬: س.و,د\ت' فلم أ%م\ل1ك\ س.وادي، وتت.ه
قميص من الق�وه1ي>، بيض¬ ب.نائق�ه\

وي'ر\و.ى:
س.و,د\ت' فلم أ%ملك وتت. س.واد1ه

وبعضهم يقول: س'د\ت'؛ قال أ%بو منصور: وأ%نشد أ%عراب ل1عنترة% ي.ص1ف'
نفس.ه بأ%نه أ%بيض' ال�ل�ق وإ,ن كان أ%سود. اللد1:

علي� قميص¬ من س.واد{ وتت.ه
قميص' ب.ياض�، . . . بن.ائق�ه

(* ل ند هذا البيت ف ما لدينا من شعر عنترة الطبوع.)
وكان عنترة� أ%س\و.د. اللون، وأ%راد بقميص, البياض, ق%ل}ب.ه. وس.و_د\ت'



الشيء4 إ,ذا غ%ي_ر\ت. ب.ياض.ه س.و.اداv. وأ%سو.د. الرج'ل� وأ%سأ%د.:
و'ل1د. له ولد أ%سود. وساو.د.ه س1واداv: ل%ق1ي.ه ف س.واد1 الليل,.

وس.واد' القوم,: م'ع\ظ%م'هم. وسواد' الناس,: ع.وامeه'م وكل© عدد{
كثي.ويقال: أ%تان القوم' أ%سو.د'هم وأ%حر'هم أ%ي ع.ر.ب'هم وع.ج.م'هم.
ويقال: ك%ل�م'ت'ه فما ر.د_ علي_ سوداء4 ول بيضاء4 أ%ي كلمةv قبيحةv ول

.vأ%ي ما ر.د_ علي� شيئا vح.س.ن.ة
والسواد: جاعة� النخل, والشجر, ل1خ'ض\ر.ته واس\و,داد1ه؛ وقيل: إ,نا
ذلك ل4ن� ال�ض\ر.ة% ت'قار,ب' السواد.. وسواد' كلY شيء�: ك�ور.ة� ما
حول% الق�ر.ى والر_ساتيق. والس_واد': ما ح.وال%ي الكوفة1 من الق�ر.ى

والر_ساتيق, وقد يقال ك�ورة� كذا وكذا وسواد'ها إ,ل ما ح.وال%ي\ ق%ص.ب.ت1ها
وف�س\طاط1ها من ق�راها ور.ساتيق1ها. وسواد' الكوفة1 والب.ص\ر.ة:

ق�راه'ما. والس_واد' وال4س\و,دات' وال4ساو,د': ج.ماعةD من الناس، وقيل: ه'م
الضeروب' التفر>ق�ون. وف الديث: أ%نه قال لعمر، رضي ال عنه: انظر

إ,ل هؤلء ال4ساو,د1 حولك أ%ي الماعات1 التفرقة. ويقال: مر�ت بنا
أ%ساود' من الناس, وأ%س\و,دات¬ كأ%نا جع أ%س\و,د.ة{، وهي جع' ق1ل�ة{

لس.واد{، وهو الشخص ل4نه ي'ر.ى من بعيد{ أ%س\و.د.. والسواد': الشخص؛ وصرح
أ%بو عبيد بأ%نه شخص كلY شيء من متاع وغيه، والمع أ%س\ودةD، وأ%ساو,د'

جع' المع,. ويقال: رأ%يت' س.واد. القوم, أ%ي م'ع\ظ%م.هم. وسواد' العسكر,:
ما ي.شتمل� عليه من الضارب, واللت والدواب> وغي,ها. ويقال: مرت بنا

أ%س\و,دات¬ من الناس وأ%ساو,د' أ%ي جاعات¬. والس_واد' ال4عظم' من
الناس: ه'م' المهور' ال4ع\ظم' والعدد الكثي من السلمي الذين ت.جمعوا

على طاعة ال3مام وهو السلطان. وس.واد' ال4مر: ث%ق%ل�ه. ولفلن{ س.واد¬
أ%ي مال كثي¬.

والس_واد': الس>رار'، وساد. الرجل� س.و\داv وساو.د.ه س1واداv، كلها:
سار_ه فأ%د\ن سواد.ه من س.واد1ه، والسم الس>واد' والسeواد'؛ قال

ابن سيده: كذلك أ%طلقه أ%بو عبيد، قال: والذي عندي أ%ن الس>واد. مصدر
ساو.د وأ%ن السeواد. السم كما تقد�م القول ف م1زاح� وم'زاح�. وف حديث ابن

مسعود: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال له: أ�ذ�ن.ك. على أ%ن
ت.ر\ف%ع. الجاب وت.س\م.ع. س1واد1ي حت أ%ناك؛ قال ال4صم.عي: الس>واد'، بكسر

السي، الس>رار'، يقال منه: ساو.د\ت'ه م'ساود.ة وس1واداv إ,ذا



سار.ر\ت.ه، قال: ول ن.ع\ر,ف}ها ب,ر.ف}ع السي س'واداv؛ قال أ%بو عبيدة: ويوز
الرفع وهو بنزلة ج,وار� وج'وار�، فال�وار' السم' وال1وار' الصدر'.

قال: وقال ال4حر: هو من إ,د\ناء س.واد1ك. من س.واد1ه وهو الشخ\ص أ%ي
شخ\ص1ك. من شخصه؛ قال أ%بو عبيد: فهذا من الس>رار, ل4ن� الس>رار. ل يكون

إ,ل من إ,د\ناء3 الس_واد1؛ وأ%نشد ال4حر:
م.ن ي.ك�ن\ ف الس>واد1 والد_د1 وال3ع\ـ

ـرام, زيراv، فإ,نن غي' ز,ير,
وقال ابن ال4عراب ف قولم ل ي'زاي,ل� س.وادي ب.ياض.ك.: قال ال4صمعي

معناه ل ي'زاي,ل� شخصي شخص.ك.. الس_واد' عند العرب: الشخص'، وكذلك
البياض'. وقيل لبن.ة1 ال�س>: ما أ%زناك1؟ أ%و قيل لا: ل1م. ح.م.ل}ت1؟

أ%و قيل لا: ل1م. ز.ن.ي\ت1 وأ%نت1 سي_د.ة� ق%و\م1ك1؟ فقالت: ق�ر\ب'
الو,ساد، وط�ول� الس>واد؛ قال اللحيان: الس>واد' هنا ال�سار_ة�، وقيل:

ال�راو.د.ة�، وقيل: ال1ماع' بعينه، وكله من الس_واد1 الذي هو ضد�
البياض. وف حديث سلمان الفارسي حي دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي ويقول: ل

أ%بكي خوفاv من الوت أ%و حزناv على الدنيا، فقال: ما ي'ب\ك1يك؟ فقال:
ع.ه,د إ,لينا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، لي.ك}ف أ%حد.كم مثل� زاد الراكب

Dوهذه ال4ساو,د' ح.و\ل؛ قال: وما ح.و\ل%ه إ,ل� م1ط}ه.ر.ة
وإ,ج_ان.ةD وج.ف}ن.ةD؛ قال أ%بو عبيد: أ%راد بال4ساود1 الشخوص. من التاع الذي
كان عنده، وكل© شخص من متاع أ%و إ,نسان أ%و غي,ه: سواد¬، قال ابن

ال4ثي: ويوز أ%ن ي'ريد. بال4ساود1 اليات1، ج.م\ع. أ%سود.، ش.ب_ه.ها با
لس\تضرار,ه بكانا. وف الديث: إ,ذا رأ%ى أ%حدكم سواداv بليل فل يكن

أ%ج\ب. الس_واد.ين, فإ,نه ياف�ك كما تاف�ه أ%ي شخصاv. قال: وجع
الس_واد1 أ%سو,دةD ث ال4ساود' جع المع؛ وأ%نشد ال4عشى:

تناه.ي\ت'م' عنا، وقد كان فيك�م'
أ%ساو,د' ص.ر\ع.ى، ل ي'س.و_د\ ق%ت1يلها

يعن بال4ساو,د1 ش'خوص. الق%ت\لى. وف الديث: فجاء بع'ود{ وجاء4
v؛ ومنه الديث: وجعلوا س.واداvأ%ي شخصا vب,ب.عرة{ حت زعموا فصار سوادا

ح.ي\ساv أ%ي شيئاv متمعاv يعن ال4ز\و,د.ة. وف الديث: إ,ذا رأ%يتم
الختلف فعليكم بالس_واد ال4عظم؛ قيل: السواد ال4عظم' ج'م\ل%ة الناس

وم'ع\ظ%م'هم الت اج\ت.م.ع.ت\ على طاعة السلطان وسلوك النهج القوي؛ وقيل: الت



اجتمعت على طاعة السلطان وب.خ1ع.ت لا، ب.ر�اv كان أ%و فاجراv، ما أ%قام
الصلة%؛ وقيل ل4ن.س: أ%ين الماعة؟ فقال: مع أ�مرائكم.

وال4س\و.د': العظيم' من الي_ات وفيه سواد¬، والمع أ%س\و.دات
وأ%ساو,د' وأ%ساويد'، غ%ل%ب. غ%ل%ب.ة% ال4ساء، وال�نثى أ%س\و.د.ة نادر¬؛ قال

الوهري ف جع ال4سود أ%ساو,د قال: ل4نه اسم ولو كان صفة ل%ج'م31ع على
ف�ع\ل�. يقال: أ%س\و.د' سال1خ¬ غي مضاف، وال�نثى أ%س\و.د.ة ول توصف

بسالة{. وقوله، صلى ال عليه وسلم، حي ذكر الف1ت.ن.: ل%ت.ع'ود'ن� فيها
أ%ساو,د. ص'ب�اv ي.ض1رب' بعضكم رقاب بعض؛ قال الزهري: ال4ساود'

اليات'؛ يقول: ي.ن\ص.بe بالسيف على رأ}س صاح1ب,ه كما تفعل� الية� إ,ذا ارتفعت
ف%ل%سعت من ف%و\ق'، وإ,نا قيل لل4سود أ%س\ود' سال1خ¬ ل4نه ي.س\ل�خ'

ج,ل}د.ه ف كلY عام؛ وأ%ما ال4رقم فهو الذي فيه سواد وبياض، وذو
الط©ف�ي.ت.ي\ن, الذي له خ.ط�ان أ%سودان. قال ش.م1ي: ال4سود' أ%خ\بث� اليات

وأ%عظمها وأ%نكاها وهي من الصفة الغالبة حت است'ع\م1ل است1ع\مال
ال4ساء3 وج'م1ع. ج.م\ع.ها، وليس شيء# من اليات أ%ج\ر.أ% منه، وربا عارض

الرeف}ق%ة% وت.ب,4ع. الص_و\ت.، وهو الذي يطل�ب' بالذ�ح\ل, ول ي.ن\ج'و
س.ل1يم'ه، ويقال: هذا أ%سود غي م'ج\رÝى؛ وقال ابن ال4عراب: أ%راد بقوله

ل%ت.ع'ود'ن� فيها أ%ساو,د. ص'ب�اv يعن جاعات{، وهي جع سواد{ من الناس
أ%ي جاعة ث أ%س\و,د.ة، ث أ%ساو,د' جع المع. وف الديث: أ%نه أ%مر

بقتل ال4سو.د.ين ف الصلة؛ قال ش.م1ر: أ%راد بال4س\و.د.ين, الية%
والعقرب..

وال4س\و.دان: التمر والاء، وقيل: الاء واللب وجعلهما بعض الرeج_از
الاء4 والف%ث�، وهو ضرب من البقل ي'خت.ب.ز' فيؤكل؛ قال:

ال4س\ودان1 أ%بر.دا ع1ظامي،
الاء� والف%ث© د.وا أ%سقامي

vوالليل لس\و,دادها، وضاف. م'ز.ب>دا �وال4س\ودان1: ال%ر_ة
ال%د.ن� قوم¬ فقال لم: ما لكم عندنا إ,ل ال4س\و.دان1 فقالوا: إ,ن ف ذلك

ل%ق}ن.عا التمر والاء3، فقال: ما ذاك ع.ن.ي\ت' إ,نا أ%ردت ال%ر_ة%
والليل. فأ%ما قول عائشة، رضي ال عنها: لقد رأ%ي\ت'نا مع رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، ما لنا طعام إ,ل ال4س\ودان؛ ففسره أ%هل اللغة بأ%نه
التمر والاء�؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نا إ,نا أ%رادت الرة والليل%،



وذلك أ%ن وجود التمر والاء عندهم ش1ب.ع¬ ور,يÒ وخ1ص\ب¬ ل ش1ص\ب¬، وإ,نا
أ%رادت عائشة، رضي ال عنها، أ%ن تبالغ ف شدة الال وت.ن\ت.هي. ف ذلك

بأ%ن ل يكون معها إ,ل الرة والليل أ%ذ}ه.ب. ف سوء الال من وجود
التمر والاء؛ قال طرفة:

،vأ%ل إ,نن ش.ر,بت' أ%سو.د. حال1كا
أ%ل ب.ج.لي من الشراب,، أ%ل ب.ج.ل}

قال: أ%راد الاء؛ قال ش.م1ر¬: وقيل أ%راد س'ق1يت' س'م_ أ%سو.د.. قال
ال4صمعي وال4حر: ال4سودان الاء والتمر، وإ,نا ال4سود التمر دون

الاء3 وهو الغالب على تر الدينة، فأ�ضيف الاء� إ,ليه ونعتا جيعاv بنعت
vوالعرب تفعل ذلك ف الشيئي يصطحبان ي'س.م_يان معا ،vواحد إ,تباعا

بالسم ال4شهر منهما كما قالوا الع'م.ران ل4ب بكر وعمر، والقمران للشمس
والقمر. والو.ط}أ%ة الس_و\داء�: الدارسة، والمراء: الديدة. وما ذقت عنده

من س'و.ي\د{ ق%ط}ر.ةv، وما سقاهم من س'و.ي\د{ ق%ط}رةv، وهو الاء� نفسه
ل يستعمل كذا إ,ل ف النفي. ويقال لل4عداء3: س'ود' ال4كباد؛ قال:

فما أ%ج\ش.م\ت' من إ,ت\يان قوم،
هم ال4عداء� فال4كباد' س'ود'

ويقال لل4عداء: ص'ه\ب' الس>بال وسود ال4كباد، وإ,ن ل يكونوا كذلك
فكذلك يقال لم.

وس.واد القلب وس.واد1يeه وأ%س\و.ده وس.و\داؤ'ه: ح.ب_ت'ه، وقيل: دمه.
يقال: رميته فأ%صبت سواد قلبه؛ وإ,ذا ص.غ_روه رد�وه إ,ل س'و.ي\داء، ول

يقولون س.و\داء ق%ل}به، كما يقولون ح.ل�ق الطائر ف كبد السماء وف
ك�ب.ي\د السماء. وف الديث: فأ%مر بسواد الب.طن فش'و,ي. له الكبد.

والسeو.ي\داء�: الس\ت. والس_و.ي\داء: حبة الشeونيز؛ قال ابن
ال4عراب: الصواب الش>ين,يز. قال: كذلك تقول العرب. وقال بعضهم: عن به البة

الضراء ل4ن العرب تسمي ال4سود أ%خضر وال4خضر أ%سود. وف الديث: ما
من داء� إ,ل ف البة السوداء3 له شفاء إ,ل السام؛ أ%راد به الشونيز.

والس_و\د': س.ف}ح¬ من البل م'س\ت.د1قÒ ف ال4رض خ.ش1ن¬ أ%سود،
والمع أ%سواد¬، والق1ط}ع.ة� منه س.و\دةD وبا سيت الرأ%ة س.و\د.ة%. الليث:

الس_و\د' س.ف}ح¬ مستو بال4رض كثي الجارة خشنها، والغالب عليها أ%لوان
السواد وقلما يكون إ,ل عند جبل فيه م.ع\د1ن؛ والس_ود، بفتح السي



وسكون الواو، ف شعر خداش بن زهي:
لم ح.ب.ق¬، والس_و\د' بين وبينهم،
يدي لك�م'، والزائرات1 ال�ح.ص_با

هو جبال قيس؛ قال ابن بري: رواه الرميe يدي لكم، بإ,سكان الياء3 على
ال3فراد وقال: معناه يدي لكم رهن بالوفاء3، ورواه غيه' ي'دي_ لكم جع

يد، كما قال الشاعر:
فلن أ%ذك�ر. النeعمان% إ,ل بصال،

فإ,ن له عندي ي'د1ي�اv وأ%نع'ما
ورواه أ%بو شريك وغيه: ي.دي� بكم مثن بالياء3 بدل اللم، قال: وهو

ال4كثر ف الرواية أ%ي أ%وقع ال يدي� بكم. وف حديث أ%ب ملز: وخرج إ,ل
المعة وف الطريق ع.ذ1رات يابسة فجعل يتخطاها ويقول: ما هذه

ال4س\و.دات؟ هي جع س.و\دات{، وس.و\دات¬ جع سودة{، وهي الق1طعة من ال4رض فيها
حجارة س'ود¬ خ.ش1ن.ةD، ش.ب_ه. الع.ذ1رة% اليابسة بالجارة السود.

والس_واد1يe: السeه\ريز'.
والسeواد': وج.ع يأ}خ'ذ� الكبد من أ%كل التمر وربا ق%تل، وقد س'ئ1د..

وماء# م.س\و.د.ةD يأ}خذ عليه السeواد'، وقد ساد. يسود': شرب
ال%س\و.د.ة%. وس.و_د. ال3بل تسويداv إ,ذا د.ق_ ال1س\ح. البال% من ش.ع.ر فداوى

به أ%د\بار.ها، يعن جع د.ب.ر؛ عن أ%ب عبيد.
والسeود.د': الشرف، معروف، وقد ي'ه\م.ز وت'ضم الدال، طائية. ال4زهري:

vوس'ود'دا vؤد'د'، بضم الدال ال�ول، لغة طيء؛ وقد سادهم س'وداeالس
وس1يادةv وس.ي\د'ودة، واستادهم كسادهم وسو_دهم هو.

والس'ود': الذي ساده غيه. وال�س.و_د': الس_ي�د'. وف حديث قيس بن
عاصم: اتقوا ال وس.و>دوا أ%كب.ر.كم. وف حديث ابن عمر: ما رأ%يت بعد

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%س\و.د. من معاوية؛ قيل: ول ع'م.ر؟ قال:
كان عمر خياv منه، وكان هو أ%سود. من عمر؛ قيل: أ%راد أ%سخى وأ%عطى

للمال، وقيل: أ%حلم منه.
قال: والس_ي>د' يطلق على الرب والالك والشريف والفاضل والكري

والليم وم'ح\ت.م1ل أ%ذى قومه والزوج والرئيس والقد_م، وأ%صله من ساد.
ي.س'ود' فهو س.ي\و,د، فقلبت الواو ياءé ل4جل الياء3 الساكنة قبلها ث أ�دغمت.

وف الديث: ل تقولوا للمنافق س.ي>داv، فهو إ,ن كان س.ي>د.كم وهو



منافق، فحالكم دون حاله وال ل يرضى لكم ذلك. أ%بو زيد: اس\تاد. القوم'
اس\ت1ياداv إ,ذا قتلوا سيدهم أ%و خطبوا إ,ليه. ابن ال4عراب: استاد فلن ف
بن فلن إ,ذا تزو�ج سيدة من عقائلهم. واستاد القوم بن فلن: قتلوا

سيدهم أ%و أ%سروه أ%و خطبوا إ,ليه. واستاد. القوم. واستاد فيهم: خطب فيهم
سيدة؛ قال:

ت.من_ى ابن' ك�وز�، والس_فاهة� كاس\م1ها،
ل1ي.س\تاد. م1نا أ%ن ش.ت.و\نا ل%يال1يا

أ%ي أ%راد يتزوج' منا سيدة ل4ن أ%صابتنا سنة. وف حديث عمر بن الطاب،
رضي ال عنه: ت.ف%ق�هوا قبل أ%ن ت'س.و_دوا؛ قال ش.م1ر: معناه تعل�موا

الفقه قبل أ%ن ت'ز.و_جوا فتصيوا أ%رباب بيوت ف%ت'ش\غ.لوا بالزواج عن
العلم، من قولم استاد الرجل�، يقول: إ,ذا ت.زو�ج ف سادة؛ وقال أ%بو

عبيد: يقول تعلموا العلم ما دمتم ص1غاراv قبل أ%ن تصيوا ساد.ةv ر'ؤ.ساء4
منظوراv إ,ليهم، فإ,ن ل ت.ع.ل�موا قبل ذلك استحيتم أ%ن ت.ع.ل�موا بعد

الكب، فبق1يتم ج'ه_الv تأ}خذونه من ال4صاغر، فيزري ذلك بكم؛ وهذا شبيه
بديث عبدال بن عمر، رضي ال عنهما: ل يزال الناس بي ما أ%خذوا
العلم عن أ%كابرهم، فإ,ذا أ%تاهم من أ%صاغرهم فقد هلكوا، وال4كابر أ%و\ف%ر'
ال4سنان وال4صاغر' ال4ح\داث؛ وقيل: ال4كابر أ%صحاب رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، وال4صاغر م.ن\ ب.ع\د.هم من التابعي؛ وقيل: ال4كابر أ%هل

السنة وال4صاغر أ%هل البدع؛ قال أ%بو عبيد: ول أ�رى عبدال أ%راد
إ,ل هذا. والس_ي>د': الرئيس؛ وقال ك�راع: وجعه سادةD، ونظ�ره بق%ي>م

وقامة وع.ي>ل وعالة{؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن سادةv جع سائد على ما
يكثر ف هذا النحو، وأ%ما قامةD وعالةD فجم\ع قائم وعائل ل جع' ق%ي>م�

وعي>ل� كما زعم هو، وذلك ل4ن� ف%ع1لv ل ي'ج\م.ع على ف%ع.لة{ إ,نا
بابه الواو والنون، وربا ك�س>ر منه شيء على غي ف%ع.لة كأ%موات

وأ%ه\و,ناء؛ واستعمل بعض الشعراء السيد للجن فقال:
ج,نÒ ه.ت.ف}ن. بليل�،

ي.ن\د'ب\ن. س.ي>د.ه'ن_ه\
قال ال4خفش: هذا البيت معروف من شعر العرب وزعم بعضهم أ%نه من شعر

 . . . . .vالوليد والذي زعم ذلك أ%يضا
(* بياض بالصل العول عليه قبل ابن



شيل بقدر ثلث كلمات) ابن شيل: السيد الذي فاق غيه بالعقل والال والدفع
والنفع، العطي ماله ف حقوقه العي بنفسه، فذلك السيد. وقال عكرمة:

السيد الذي ل يغلبه غ%ض.به. وقال قتادة: هو العابد الو.ر,ع الليم. وقال
أ%بو خية: سي سيداv ل4نه يسود سواد الناس أ%ي ع'ظ}مهم. ال4صمعي: العرب
تقول: السيد كل م.ق}هور م.غ\م'ور بلمه، وقيل: السيد الكري. وروى مطر�ف

عن أ%بيه قال: جاء4 رجل إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: أ%نت سيد
قريش؟ فقال النب، صلى ال عليه وسلم: السيد' ال، فقال: أ%نت

أ%فضل�ها قولv وأ%ع\ظ%م'ها فيها ط%و\لv، فقال النب، صلى ال عليه وسلم:
eم؛ معناه' هو ال الذي ي.ح1ق�ل1ي.ق�ل} أ%حدكم بقوله ول ي.س\ت.ج\ر,ئ%ن_ك

له السيادة، قال أ%بو منصور: كره النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن
ي'م\د.ح. ف وجهه وأ%ح.ب_ الت_واضع ل تعال، وج.ع.ل% السيادة للذي ساد اللق
أ%جعي، وليس هذا بخالف لقوله لسعد بن معاذ حي قال لقومه ال4نصار:
قوموا إ,ل سيدكم، أ%راد أ%نه أ%فضلكم رجلv وأ%كرمكم، وأ%ما صفة ال، جل
ذكره، بالسيد فمعناه أ%نه مالك اللق واللق كلهم عبيده، وكذلك قوله:

أ%نا سي�د' ولد آدم يوم القيامة ول ف%خ\ر.، أ%راد أ%نه أ%و_ل شفيع وأ%ول
من ي'فتح له باب النة، قال ذلك إ,خباراv عما أ%كرمه ال به من الفضل
والسودد، وتدeثاv بنعمة ال عنده، وإ,علماv منه ليكون إ,يانم به على
ح.س.به1 وم'وج.به1، ولذا أ%تبعه بقوله ول فخر أ%ي أ%ن هذه الفضيلة الت
نلتها كرامة من ال، ل أ%نلها من قبل نفسي ول بلغتها بقو_ت، فليس

ل أ%ن أ%ف}ت.خ1ر. با؛ وقيل ف معن قوله لم لا قالوا له أ%نت
س.ي>د'نا: قولوا ب,ق%و\ل1ك�م أ%ي اد\عون نبياv ورسولv كما سان ال، ول

ت'س.مeون س.ي>داv كما ت'س.مeون% رؤ'ساءكم، فإ,ن لست كأ%حدهم من يسودكم
ف أ%سباب الدنيا. وف الديث: يا رسول% ال م.ن, السي>د؟ قال: يوسف'

بن إ,سحق. بن يعقوب. بن إ,براهيم، عليه السلم، قالوا: فما ف أ�م_ت1ك
من س.ي>د{؟ قال: بلى من آتاه ال مالv ور'ز,ق. س.ماح.ةv، فأ%د�ى شكره
وقل�ت\ ش1كاي.ته' ف الن_اس. وف الديث: كل بن آدم س.ي>د¬، فالرجل

سيد أ%هل بيته، والرأ%ة سيدة أ%هل بيتها. وف حديثه لل4نصار قال: من
سيدكم؟ قالوا: ال%دe بن' ق%يس على أ%نا ن'ب.خ>ل�ه، قال: وأ%ي داء� أ%د\وى

من البخل؟ وف الديث أ%نه قال للحسن بن علي، رضي ال عنهما: إ,ن اب\ن
هذا سيد¬؛ قيل: أ%راد به ال%ليم ل4نه قال ف تامه: وإ,ن ال ي'ص\ل1ح'



به بي فئتي عظيمتي من السلمي. وف حديث: قال لسعد بن عبادة: انظروا
إ,ل سيدنا هذا ما يقول؛ قال ابن ال4ثي: كذا رواه الطاب. وقيل:

�انظروا إ,ل من س.و_د\ناه على قومه ورأ}س\ناه عليهم كما يقول السلطان
ال4عظم: فلن أ%مي'نا قائد'نا أ%ي من أ%م_رناه على الناس ورتبناه لق%و\د

اليوش. وف رواية: انظروا إ,ل سيدكم أ%ي م'ق%د_م1ك�م. وسى ال تعال
يي سيداv وحصوراv؛ أ%راد أ%نه فاق غيه ع1ف�ة ونزاهة عن الذنوب.

الفراء: الس_ي>د' اللك والسيد الرئيس والسيد السخيe وسيد العبد موله،
وال�نثى من كل ذلك بالاء. وسيد الرأ%ة: زوجها. وف التنزيل: وأ%ل}ف%ي.ا

سيدها لدى الباب؛ قال اللحيان: ونظن� ذلك ما أ%حدثه الناس، قال ابن سيده:
وهذا عندي فاحش، كيف يكون ف القرآن ث يقول اللحيان: ونظنه ما أ%حدثه

الناس؛ إ,ل أ%ن تكون م'راو,د.ة� يوسف م.م\ل�وك%ةv؛ فإ,ن قلت: كيف يكون
ذلك وهو يقول: وقال نسوة ف الدينة امرأ%ة العزيز؟ فهي إ,ذاv حر�ة،

فإ,نه 
(* قوله «فإنه إل» كذا بالصل العو�ل عليه ولعله سقط من قلم مبيض

مسودة الؤلف قلت ل ورود فانه إل أو نو ذلك والطب سهل). قد يوز أ%ن
تكون ملوكة ث ي'ع\ت1ق�ها ويتزو�جها بعد كما نفعل نن ذلك كثياv بأ�مهات

ال4ولد؛ قال ال4عشى:
فكنت. الليفة% من ب.ع\ل1ها،

وس.ي>د.ت1ي_ا، وم'س\تاد.ها
أ%ي من بعلها، فكيف يقول ال4عشى هذا ويقول اللحيان بعد: إ,ن_ا نظنه
ما أ%حدثه الناس؟ التهذيب: وأ%لفيا سيدها معناه أ%لفيا زوجها، يقال: هو

سيدها وبعلها أ%ي زوجها. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أ%ن امرأ%ة
سأ%لتها عن الضاب فقالت: كان سيدي رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يكره ريه؛

أ%رادت معن السيادة تعظيماv له أ%و ملك الزوجية، وهو من قوله: وأ%لفيا
سيدها لدى الباب؛ ومنه حديث أ�م الدرداء: حدثن سيدي أ%بو الدرداء.

أ%بو مالك: الس_واد' الال والس_واد' الديث والسواد صفرة ف اللون
وخضرة ف الظفر تصيب القوم من الاء اللح؛ وأ%نشد:

فإ,ن} أ%نت'م' ل ت.ث}أ%ر'وا وتس.و>دوا،
فكونوا ن.ع.اي.ا ف ال4ك�ف> ع1ياب'ها

(* قوله «فكونوا نعايا» هذا ما ف ال4صل العو�ل عليه وف شرح القاموس



بغايا) يعن عيبة الثياب؛ قال: ت'س.و>د'وا ت.ق}تل�وا. وسي>د كلY شيء:
أ%شرف�ه وأ%رف%ع'ه؛ واستعمل أ%بو إ,سحق الزجاج ذلك ف القرآن فقال: ل4نه

سيد الكلم نتلوه، وقيل ف قوله عز وجل: وسيداv وحصوراv، السيد: الذي
يفوق ف الي. قال ابن ال4نباري: إ,ن قال قائل: كيف سى ال، عز وجل،
يي سيداv وحصوراv، والسيد هو ال إ,ذ كان مالك اللق أ%جعي ول مالك

لم سواه؟ قيل له: ل ي'ر,د بالسيد ههنا الالك وإ,نا أ%راد الرئيس.
وال3مام. ف الي، كما تقول العرب فلن سيدنا أ%ي رئيسنا والذي نعظمه؛

وأ%نشد أ%بو زيد:
س.و_ار' سي>د'نا وس.ي>د' غي,نا،

ص.د\ق' الديث فليس فيه ت.ماري
وساد. قوم.ه ي.س'ود'هم سياد.ةv وس'و\د.داv وس.ي\د'ود.ةv، فهو سي>د¬،

وهم ساد.ةD، تقديره ف%ع.ل%ةD، بالتحريك، ل4ن تقدير س.ي>د{ ف%ع\ي,لD، وهو
مثل س.ر,ي¼ وس.راة{ ول نظي لما، يدل على ذلك أ%نه ي'جمع' على سيائد.،

بالمز، مثل% أ%فيل وأ%فائل% وت.بيع� وت.بائع.؛ وقال أ%هل البصرة: تقدير
س.ي>د{ ف%ي\ع1لD وج'م1ع. على ف%ع.ل%ة{ كأ%نم جعوا سائداv، م1ثل%

قائد{ وقادة{ وذائد{ وذادة{؛ وقالوا: إ,نا ج.م.ع.ت1 العرب' ال%ي>د
والس_ي>د. على ج.يائ1د. وس.يائد.، بالمز على غي قياس، ل4ن9 ج.م\ع. ف%ي\ع1ل�

فياعل� بل هز، والدال ف س'ود.د{ زائدةD لل3لاق ببناء ف�ع\ل%ل�،
م1ثل, ج'ند.ب� و.ب'ر\ق�ع�. وتقول: س.و_د.ه قومه وهو أ%سود' من فلن أ%ي
أ%جل© منه: قال الفراء: يقال هذا س.ي>د' قوم1ه اليوم، فإ,ذا أ%خبت أ%نه
عن قليل يكون سيد.هم قلت: هو سائد' قوم1ه عن قليل. وسيد 

(* هنا بياض
vوأ%س\و.د. بعن أ%ي و.لد. غلما �بالصل العو�ل عليه.). . . وأ%ساد الرجل

سيداv؛ وكذلك إ,ذا ولد غلماv أ%سود اللون. والس_ي>د من العز:
ال�س3نe؛ عن الكسائي. قال: ومنه الديث: ث%ن,يÒ من الضأ}ن خي من السيد من

العز؛ قال الشاعر:
سواء عليه: شاة� عام� د.ن.ت\ له

ل1ي.ذ}ب.ح.ها للضيف، أ%م شاة� س.ي>د1
كذا رواه أ%بو علي عنه؛ ال�س3نe من العز، وقيل: هو السن�، وقيل: هو

الليل وإ,ن ل يكن مسن�اv. والديث الذي جاء عن النب، صلى ال عليه



وسلم: أ%ن جبيل قال ل: اعلم يا ممد أ%ن ثنية من الضأ}ن خي من السي>د
من ال3بل والبقر، يدل على أ%نه معموم به. قال: وعند أ%ب علي ف%ع\ي,ل من

«س و د» قال: ول يت.نع أ%ن يكون ف%ع>لv من الس_ي>د إ,ل أ%ن السيد.
ل معن له ههنا. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ�ت1ي.

بكبش يط%أ� ف سواد وين\ظر' ف سواد وي.ب\ر'ك' ف سواد ل1ي'ض.ح>ي. به؛
قوله: ينظر ف سواد، أ%راد أ%ن� حدقته سوداء ل4ن إ,نسان العي فيها؛ قال

كثي:
وعن ن.ج\لء4 ت.د\م.ع' ف بياض�،

إ,ذا د.م.ع.ت\ وت.نظ�ر' ف سواد1
قوله: تدمع ف بياض وتنظر ف سواد، يريد أ%ن دموعها تسيل على خد¼ أ%بيض

ونظرها من حدقة سوداء، يريد أ%نه أ%سو.د' القوائم 
(* قوله «يريد أنه

أسود القوائم» كذا بالصل العو�ل عليه ولعله سقط قبله ويطأ ف سواد كما هو
واضح)، وي.ب\ر'ك ف سواد يريد أ%ن ما يلي ال4رض منه إ,ذا برك أ%س\ود'؛

والعن أ%نه أ%سود القوائم وال%رابض والاجر. ال4صمعيe: يقال جاء4
فلن بغنمه س'ود. البطون، وجاء4 با ح'مر. الك�ل%ى؛ معناها مهاز,يل.
والمار' الوح\ش1يe س.ي>د عان.ته، والعرب تقول: إ,ذا كثر البياض قل�

السواد؛ يعنون بالبياض اللب وبالسواد التمر؛ وكل عام يكثر فيه الر_س\ل� يقل9
فيه التمر. وف الثل: قال ل الش_رe أ%ق1م\ سواد.ك أ%ي اصب.

.�وأ�مe س'وي\د{: هي الطYب>يج.ة
وال1س\أ%د': ن,ح\ي' السمن أ%و العسل، ي'ه\م.ز ول ي'همز، فيقال م1ساد¬،

فإ,ذا هز، فهو م1ف}ع.لD، وإ,ذا ل ي'ه\م.ز، فهو ف1ع.الD؛ ويقال: رمى
فلن بسهمه ال4سود1 وبسهمه ال�د\م.ى وهو السهم الذي ر'م1ي. به فأ%صاب

الرم1ي_ة% حت اسود� من الدم وهم يتبكون به؛ قال الشاعر:
قال%ت\ خ'ل%ي\د.ة� ل�ا ج,ئ}ت' زائ1ر.ها:

ه.ل� ر.م.ي\ت. بب.ع\ض, ال4س\ه'م, السeود1؟
قال بعضهم: أ%راد بال4سهم السود ههنا النeش_اب.، وقيل: هي سهام

الق%ن.ا؛ قال أ%بو سعيد: الذي صح عندي ف هذا أ%ن ال%م'وح. أ%خا بن ظ%ف%ر
ب.ي_ت. بن ل1ح\يان ف%ه'زم أ%صحاب'ه، وف كنانته ن.ب\لD م'ع.ل�م¬ بسواد،

فقالت له امرأ%ته: أ%ين النبل الذي كنت. ترمي به؟ فقال هذا البيت: قالت



.�خ'ل%ي\د.ة
والسeوداني_ة� والسeودانة�: طائر من الطي الذي يأ}كل العنب والراد،

قال: وبعضهم يسميها السeواد1ي_ة%.
�ابن ال4عراب: ال�س.و_د' أ%ن تؤخذ ال�ص\ران� فت'ف}ص.د. فيها الناقة

وت'ش.د� رأ}س'ها وت'ش\و.ى وتؤكل.
وأ%س\و.د': اسم جبل. وأ%س\و.د.ة�: اسم جبل آخر.
وال4سود': ع.ل%م¬ ف رأ}س جبل؛ وقول ال4عشى:

ك%ل�، ي.م1ي' الل�ه1 حت ت'نز,لوا،
من رأ}س شاهقة{ إ,لينا، ال4س\و.دا

وأ%س\ود' الع.ي\ن,: جبل؛ قال:
إ,ذا ما ف%ق%د\ت'م\ أ%س\و.د. العي, كن\ت'م'

ك1راماv، وأ%نتم ما أ%قام. أ%لئ1م'
:�قال ال%ج.ر,يe: أ%س\و.د' العي, ف ال%ن'وب من ش'ع.ب.ى. وأ%س\و.د.ة

ب,ئر. وأ%سو.د' والس_ود': موضعان.
�والسeو.ي\داء: موضع¬ بال1جاز. وأ%س\و.د' الد_م: موضع؛ قال النابغة

العدي:
ت.ب.ص_ر\ خ.ل1يل1ي، هل ت.ر.ى من ظعائن�

خ.ر.ج\ن. بنصف الليل,، من أ%س\و.د1 الد_م,؟
والسeو.ي\داء�: طائر¬. وأ%س\ودان�: أ%بو قبيلة وهو ن.ب\هان�. وس'و.ي\د¬

وس.وادة�: اسان. وال4س\و.د': رجل.
@سيد الكلم نتلوه، وقيل ف قوله عز وجل: وسيداv وحصوراv، السيد: الذي

يفوق ف الي. قال ابن ال4نباري: إ,ن قال قائل: كيف سى ال، عز وجل،
يي سيداv وحصوراv، والسيد هو ال إ,ذ كان مالك اللق أ%جعي ول مالك

لم سواه؟ قيل له: ل ي'ر,د بالسيد ههنا الالك وإ,نا أ%راد الرئيس.
وال3مام. ف الي، كما تقول العرب فلن سيدنا أ%ي رئيسنا والذي نعظمه؛

وأ%نشد أ%بو زيد:
س.و_ار' سي>د'نا وس.ي>د' غي,نا،

ص.د\ق' الديث فليس فيه ت.ماري
وساد. قوم.ه ي.س'ود'هم سياد.ةv وس'و\د.داv وس.ي\د'ود.ةv، فهو سي>د¬،

وهم ساد.ةD، تقديره ف%ع.ل%ةD، بالتحريك، ل4ن تقدير س.ي>د{ ف%ع\ي,لD، وهو



مثل س.ر,ي¼ وس.راة{ ول نظي لما، يدل على ذلك أ%نه ي'جمع' على سيائد.،
بالمز، مثل% أ%فيل وأ%فائل% وت.بيع� وت.بائع.؛ وقال أ%هل البصرة: تقدير

س.ي>د{ ف%ي\ع1لD وج'م1ع. على ف%ع.ل%ة{ كأ%نم جعوا سائداv، م1ثل%
قائد{ وقادة{ وذائد{ وذادة{؛ وقالوا: إ,نا ج.م.ع.ت1 العرب' ال%ي>د

والس_ي>د. على ج.يائ1د. وس.يائد.، بالمز على غي قياس، ل4ن9 ج.م\ع. ف%ي\ع1ل�
فياعل� بل هز، والدال ف س'ود.د{ زائدةD لل3لاق ببناء ف�ع\ل%ل�،

م1ثل, ج'ند.ب� و.ب'ر\ق�ع�. وتقول: س.و_د.ه قومه وهو أ%سود' من فلن أ%ي
أ%جل© منه: قال الفراء: يقال هذا س.ي>د' قوم1ه اليوم، فإ,ذا أ%خبت أ%نه
عن قليل يكون سيد.هم قلت: هو سائد' قوم1ه عن قليل. وسيد 

(* هنا بياض
vوأ%س\و.د. بعن أ%ي و.لد. غلما �بالصل العو�ل عليه.). . . وأ%ساد الرجل

سيداv؛ وكذلك إ,ذا ولد غلماv أ%سود اللون. والس_ي>د من العز:
ال�س3نe؛ عن الكسائي. قال: ومنه الديث: ث%ن,يÒ من الضأ}ن خي من السيد من

العز؛ قال الشاعر:
سواء عليه: شاة� عام� د.ن.ت\ له

ل1ي.ذ}ب.ح.ها للضيف، أ%م شاة� س.ي>د1
كذا رواه أ%بو علي عنه؛ ال�س3نe من العز، وقيل: هو السن�، وقيل: هو

الليل وإ,ن ل يكن مسن�اv. والديث الذي جاء عن النب، صلى ال عليه
وسلم: أ%ن جبيل قال ل: اعلم يا ممد أ%ن ثنية من الضأ}ن خي من السي>د

من ال3بل والبقر، يدل على أ%نه معموم به. قال: وعند أ%ب علي ف%ع\ي,ل من
«س و د» قال: ول يت.نع أ%ن يكون ف%ع>لv من الس_ي>د إ,ل أ%ن السيد.

ل معن له ههنا. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ�ت1ي.
بكبش يط%أ� ف سواد وين\ظر' ف سواد وي.ب\ر'ك' ف سواد ل1ي'ض.ح>ي. به؛

قوله: ينظر ف سواد، أ%راد أ%ن� حدقته سوداء ل4ن إ,نسان العي فيها؛ قال
كثي:

وعن ن.ج\لء4 ت.د\م.ع' ف بياض�،
إ,ذا د.م.ع.ت\ وت.نظ�ر' ف سواد1

قوله: تدمع ف بياض وتنظر ف سواد، يريد أ%ن دموعها تسيل على خد¼ أ%بيض
ونظرها من حدقة سوداء، يريد أ%نه أ%سو.د' القوائم 

(* قوله «يريد أنه



أسود القوائم» كذا بالصل العو�ل عليه ولعله سقط قبله ويطأ ف سواد كما هو
واضح)، وي.ب\ر'ك ف سواد يريد أ%ن ما يلي ال4رض منه إ,ذا برك أ%س\ود'؛

والعن أ%نه أ%سود القوائم وال%رابض والاجر. ال4صمعيe: يقال جاء4
فلن بغنمه س'ود. البطون، وجاء4 با ح'مر. الك�ل%ى؛ معناها مهاز,يل.
والمار' الوح\ش1يe س.ي>د عان.ته، والعرب تقول: إ,ذا كثر البياض قل�

السواد؛ يعنون بالبياض اللب وبالسواد التمر؛ وكل عام يكثر فيه الر_س\ل� يقل9
فيه التمر. وف الثل: قال ل الش_رe أ%ق1م\ سواد.ك أ%ي اصب.

.�وأ�مe س'وي\د{: هي الطYب>يج.ة
وال1س\أ%د': ن,ح\ي' السمن أ%و العسل، ي'ه\م.ز ول ي'همز، فيقال م1ساد¬،

فإ,ذا هز، فهو م1ف}ع.لD، وإ,ذا ل ي'ه\م.ز، فهو ف1ع.الD؛ ويقال: رمى
فلن بسهمه ال4سود1 وبسهمه ال�د\م.ى وهو السهم الذي ر'م1ي. به فأ%صاب

الرم1ي_ة% حت اسود� من الدم وهم يتبكون به؛ قال الشاعر:
قال%ت\ خ'ل%ي\د.ة� ل�ا ج,ئ}ت' زائ1ر.ها:

ه.ل� ر.م.ي\ت. بب.ع\ض, ال4س\ه'م, السeود1؟
قال بعضهم: أ%راد بال4سهم السود ههنا النeش_اب.، وقيل: هي سهام

الق%ن.ا؛ قال أ%بو سعيد: الذي صح عندي ف هذا أ%ن ال%م'وح. أ%خا بن ظ%ف%ر
ب.ي_ت. بن ل1ح\يان ف%ه'زم أ%صحاب'ه، وف كنانته ن.ب\لD م'ع.ل�م¬ بسواد،

فقالت له امرأ%ته: أ%ين النبل الذي كنت. ترمي به؟ فقال هذا البيت: قالت
.�خ'ل%ي\د.ة

والسeوداني_ة� والسeودانة�: طائر من الطي الذي يأ}كل العنب والراد،
قال: وبعضهم يسميها السeواد1ي_ة%.

�ابن ال4عراب: ال�س.و_د' أ%ن تؤخذ ال�ص\ران� فت'ف}ص.د. فيها الناقة
وت'ش.د� رأ}س'ها وت'ش\و.ى وتؤكل.

وأ%س\و.د': اسم جبل. وأ%س\و.د.ة�: اسم جبل آخر.
وال4سود': ع.ل%م¬ ف رأ}س جبل؛ وقول ال4عشى:

ك%ل�، ي.م1ي' الل�ه1 حت ت'نز,لوا،
من رأ}س شاهقة{ إ,لينا، ال4س\و.دا

وأ%س\ود' الع.ي\ن,: جبل؛ قال:
إ,ذا ما ف%ق%د\ت'م\ أ%س\و.د. العي, كن\ت'م'

ك1راماv، وأ%نتم ما أ%قام. أ%لئ1م'



:�قال ال%ج.ر,يe: أ%س\و.د' العي, ف ال%ن'وب من ش'ع.ب.ى. وأ%س\و.د.ة
ب,ئر. وأ%سو.د' والس_ود': موضعان.

�والسeو.ي\داء: موضع¬ بال1جاز. وأ%س\و.د' الد_م: موضع؛ قال النابغة
العدي:

ت.ب.ص_ر\ خ.ل1يل1ي، هل ت.ر.ى من ظعائن�
خ.ر.ج\ن. بنصف الليل,، من أ%س\و.د1 الد_م,؟

والسeو.ي\داء�: طائر¬. وأ%س\ودان�: أ%بو قبيلة وهو ن.ب\هان�. وس'و.ي\د¬
وس.وادة�: اسان. وال4س\و.د': رجل.

@سبذ: قال ال4زهري ف ترتيبه: أ�هلت السي مع الطاء والدال والثاء إ,ل
آخر حروفها فلم يستعمل من جيع وجوهها شيء ف م'صاص كلم العرب؛ فأ%ما

قولم هذا قضاء س.ذوم، بالذال، فإ,نه أ%عجمي؛ وكذلك الب'س_ذ� لذا الوهر
ليس بعرب؛ وكذلك الس_ب.ذ%ة فارسي. ابن ال4ثي: ف حديث ابن عباس: جاء

رجل من ال4س\ب.ذ1ي>ي. إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم؛ قال: هم قوم
الوس لم ذكر ف حديث الزية؛ قيل: كانوا مسلحة لصن ال�ش.ق9ر, من أ%رض

.�البحرين، الواحد أ%س\ب.ذ1يÒ والمع ال4ساب,ذ%ة
@سأر: السeؤ\ر' ب.ق1ي_ة الشيء، وجعه أ%سآر¬، وس'ؤ\ر' الفأ}ر.ة1

وغيها؛ وقوله أ%نشده يعقوب ف القلوب:
إ,ن_ا ل%ن.ض\ر,ب' ج.ع\ف%راv ب,س'يوف1نا،

ض.ر\ب. الغ.ريب.ة1 ت.ر\ك%ب' السارا
أ%راد ال4سآر فقلب، ونظيه البار' والرام' ف جع ب,ئ}ر ور,ئ}م.

و.أ%س\أ%ر. منه شيئاv: أ%ب\ق%ى. وف الديث: إ,ذا ش.ر,ب\ت'م
ف%أ%س\ئ1ر'وا؛ أ%ي أ%ب\ق%وا شيئاv من الشراب ف ق%ع\ر, ال3ناء، والن_ع\ت منه

س.أ}آر¬ على غي قياس ل4ن قياسه م'س\ئ1ر¬؛ الوهري: ونظيه أ%ج\ب.ر.ه فهو
ج.ب_ار¬. وف حديث الف%ض\ل, بن عباس: ل أ�وث1ر' ب,س'ؤ\ر,ك. أ%ح.داv أ%ي ل

،vه ل4ح.د{ غ%ي\ري؛ ومنه الديث: فما أ%سأ%روا منه شيئا�أ%ت\ر'ك
ويستعمل ف الطعام والشراب وغيها. ورجل س.أ}آر: ي'س\ئ1ر' ف ال3ناء من

الشراب، وهو أ%ح.د' ما جاء من أ%ف}ع.ل على ف%ع_ال؛ وروى بعضهم بيت
ال4خطل:وشار,ب� م'ر\ب,ح� بالكأ}س, ناد.م.ن

ل بال%صور, ول فيها ب,سأ}آر,
بو.ز\ن س.ع�ار، بالمز. معناه أ%نه ل ي'س\ئ1ر' ف ال3ناء س'ؤ\راv بل



ي.ش\ت.ف©ه كله، والرواية الشهورة: ب,سو_ار أ%ي ب,م'ع.ر\ب,د{ و.ث�اب�،
من سار إ,ذا و.ث%ب. و.ث}ب. ال�ع.ر\ب,د1 على من ي'شار,به؛ الوهري:

وإ,نا أ%دخل الباء ف الب ل4نه ذ%ه.ب. بل م.ذ}ه.ب. ليس ل1م'ض.ار.ع.ت1ه له
ف النفي. قال ال4زهري: ويوز أ%ن يكون س.أ}آر من س.أ%ر\ت' وم1ن\

أ%س\أ%ر\ت' كأ%نه ر'د_ ف ال4صل، كما قالوا د.ر_اك م1ن\ أ%د\ر.ك}ت'
وج.ب_ار من أ%ج\ب.ر\ت'؛ قال ذو الرمة:

ص.د.ر\ن% با أ%س\أ%ر\ت' م1ن\ ماء� م'ق}ف1ر�
ص.رÝى ل%ي\س م1ن\ أ%ع\طان,ه، غ%ي\ر. حائ1ل

يعن ق%طاv وردت بقية ما أ%سأ%ره ف الوض فشربت منه. الليث: يقال
أ%سأ%ر فلن من طعامه وشرابه س'ؤ\راv وذلك إ,ذا أ%بقى بقي_ة؛ قال: وب.ق1ي_ة
كل شيء س'ؤ\ر'ه. ويقال للمرأ%ة الت قد جاوزت ع'ن\ف�وان شبابا وفيها

بقية: إ,ن� فيها ل%س'ؤ\رةv؛ ومنه قول حيد ابن ثور:
إ,زاء4 م.عاش� ما ي'ح.ل© إ,زار'ها

من الك%ي\س,، فيها س'ؤ\ر.ةD، وهي قاعد'
أ%راد بقوله وهي قاعد ق�عودها عن اليض ل4نا أ%س.ن_ت\. وت.س.أ�ر
النبيذ%: ش.ر,ب. س'ؤ\ر.ه وبقاياه؛ عن اللحيان: وأ%س\أ%ر م1ن\ ح1ساب,ه:

أ%ف}ض.ل%. وفيه س'ؤ\ر.ة أ%ي بقية شباب؛ وقد روي بيت اللل:
إ,زاء4 م.عاش� ل ي.ز.ال� ن,طاق�ها

ش.ديداv، وفيها س'ؤ\ر.ةD، وهي قاع1د
(* هذه رواية أخرى للبيت الذي قبله ل4ن الشاعر واحد وهو حيد ابن ثور

اللل).
التهذيب: وأ%ما قوله: «وسائ1ر' الناس, ه.م.ج» فإ,ن أ%هل اللغة اتفقوا
على أ%ن معن سائر ف أ%م\ثال هذا الوضع بعن الباقي، من قولك:

أ%س\أ%ر\ت' س'ؤ\راv وس'ؤ\ر.ة إ,ذا أ%ف}ض.ل}ت.ها وأ%بقيتها. والس_ائ1ر': الباقي،
وكأ%نه من س.أ%ر. ي.س\أ%ر' ف%ه'و. سائ1ر. قال ابن ال4عراب فيما ر.و.ى

عنه أ%بو العباس: يقال س.أ%ر وأ%س\أ%ر. إ,ذا أ%ف}ض.ل%، فهو سائ1ر؛ جعل
س.أ%ر. وأ%س\أ%ر. واقعي ث قال وهو سائر. قال: قال فل أ%دري أ%راد

بالس_ائ1ر, ال�س\ئ1ر. وف الديث: ف%ض\ل� عائشة على النساء كف%ض\ل, الث�ريد
على سائر الطعام؛ أ%ي باقيه؛ والسائر، مهموز: الباقي؛ قال ابن ال4ثي:

والناس يستعملونه ف معن الميع وليس بصحيح؛ وتكررت هذه اللفظة ف الديث



.�وكله بعن باقي الشيء، والباقي: الفاض1ل
ومن هز السeؤ\ر.ة من س'و.ر, القرآن جعلها بعن بقي_ة من القرآن
وقط}ع.ة. والسeؤ\ر.ة� من الال: ج.ي>د'ه'، وجعه س'ؤ.ر. والسورة� من
القرآن: يوز أ%ن تكون من س'ؤ\رة الال، ت'ر,ك. ه.م\ز'ه لا كثر ف

الكلم.
@سب: الس_ب\ر': الت_ج\ر,ب.ة�. وس.ب.ر الشيء4 س.ب\راv: ح.ز.ره

وخ.ب.ره'. واس\ب'ر\ ل ما عنده أ%ي اع\ل%م\ه. والس_ب\ر: اس\ت1خ\راج' ك�ن\ه1
vر\ح. ي.س\ب'ر'ه وي.س\ب,ر'ه س.ب\را�ال4مر. والس_ب\ر: م.ص\د.ر' س.ب.ر. ال

ن.ظ%ر م1ق}دار.ه وقاس.ه ل1ي.ع\ر,ف. غ%و\ر.ه، وم.س\ب'ر.ت'ه': ن,هاي.ت'ه.
وف حديث الغار: قال له أ%بو بكر: ل ت.د\خ'ل}ه حت أ%س\ب'3ر.ه ق%ب\ل%ك أ%ي

أ%خ\ت.ب,ر.ه وأ%غ}ت.ب,ر.ه وأ%نظر. هل فيه أ%حد أ%و شيء يؤذي.
وال1س\بار' والس>بار': ما س'ب,ر. به وق�د_ر. به غ%و\ر' الراحات؛ قال

ي.ص1ف' ج'ر\ح.ها:
ت.ر'دe الس>بار. على الس_اب,ر,

التهذيب: والس>بار' ف%ت1يلة ت'ج\ع.ل� ف ال�ر\ح؛ وأ%نشد:
ت.ر'دe على الس.ابر,ي> الس>بارا

وكل أ%مر� ر'ز\ت.ه، ف%ق%د\ س.ب.ر\ت.ه وأ%س\ب.ر\ت.ه. يقال: ح.م1د\ت'
م.س\ب.ر.ه وم.خ\ب.ره.

والس>ب\ر' والس_ب\ر': ال4صل� والل�و\ن� وال%ي\ئ%ة� وال%ن\ظ%ر'.
قال أ%بو زياد الكلب: وقفت على رجل من أ%هل البادية بعد م'ن\ص.ر.ف1ي من

العراق فقال: أ%م_ا اللسان� ف%ب.د.و,يe، وأ%ما الس>ب\ر' ف%ح.ض.ر,يe؛
Dقال: وقالت ب.د.و,ي_ة .�قال: الس>ب\ر، بالكسر، الز>يe واليئة

أ%ع\ج.ب.نا س1ب\ر فلن أ%ي ح'س\ن' حاله وخ1ص\ب'ه ف ب.د.نه، وقالت: رأ%يته
س.ي>ء4 الس>ب\ر إ,ذا كان شاح1باv م.ض\ر'وراv ف بدنه، ف%ج.ع.ل%ت1 الس_ب\ر.

بعنيي. ويقال: إ,نه ل%ح.س.ن' الس>ب\ر, إ,ذا كان ح.س.ن. الس_ح\ناء3
واليئة1؛ والس_ح\ناء�: الل�و\ن�. وف الديث: ي.خ\رج رجل من النار وقد

ذ%ه.ب. ح1ب\ر'ه وس1ب\ر'ه؛ أ%ي ه.ي\ئ%ت'ه. والس>ب\ر': ح'س\ن' اليئة1
والم.ال� وفلنD ح.س.ن' ال1ب\ر, والس>ب\ر إ,ذا كان ج.م1يلv ح.س.ن.

اليئة؛ قال الشاعر:
أ%ن.ا ابن' أ%ب,ي الب.راء3، وك�ل© ق%و\م�



ل%ه'م\ م1ن\ س1ب\ر وال1د1ه1م\ ر,داء
Òن.ق1ي Òوس1ب\ر,ي أ%ن_ن,ي ح'ر
وا�ن>ي ل ي'زاي,ل�ن,ي ال%ياء�

وال%س\ب'ور': ال%س.ن' الس>ب\ر. وف حديث الزبي أ%نه قيل له: م'ر\
ب.ن,يك. حت ي.ت.ز.و_ج'وا ف الغرائب فقد غ%ل%ب. عليهم س1ب\ر' أ%ب بكر�
ون'ح'ول�ه'؛ قال ابن ال4عراب: الس>ب\ر' ههنا الش_ب.ه'. قال: وكان أ%بو

بكر د.ق1يق, ال%حاس1ن, ن.ح1يف. البدن1 فأ%م.ر.ه'م الر_ج'ل� أ%ن
ي'ز.و>ج.هم الغرائب. ليجتمع. لم ح'س\ن' أ%ب بكر وش1د_ة� غيه. ويقال: عرفته

ب,س3ب\ر أ%بيه أ%ي ب,ه.يئته وش.ب.ه,ه1؛ وقال الشاعر:
أ%ن.ا ابن' ال%ض\ر.ح1ي> أ%ب ش'ل%ي\ل،

وه.ل} ي.خ\ف%ى على الناس, الن_هار'؟
ع.ل%ي\نا س1ب\ر'ه، ول1ك�لY ف%ح\ل�

على أ%ولد1ه1 منه ن,ج.ار'
والس>ب\ر أ%يضاv: ماء الوجه، وجعها أ%س\ب.ار¬. والس>ب\ر' والس_ب\ر':

ح'س\ن' الوجه. والس>ب\ر': ما اس\ت'د1ل� به على ع1ت\ق, الداب_ة1 أ%و
ه'ج\نتها. أ%بو زيد: الس>ب\ر' ما ع.ر.ف}ت. به ل�ؤ\م. الدابة أ%و ك%ر.م.ها

أ%و ل%و\ن.ها من قبل أ%بيها. والس>ب\ر أ%يضاv: م.ع\ر,ف%ت'ك الدابة
ب,خص\ب� أ%و ب,ج.د\ب�. والس_ب.رات': جع س.ب\ر.ة، وهي الغ.داة� البار,د.ة،

بسكون الباء، وقيل: هي ما بي السح.ر, إ,ل الصباح، وقيل: ما بي غ�د\و.ة
إ,ل طلوع الشمس. وف الديث: ف1يم. ي.خ\ت.ص1م' الل� ال4ع\ل%ى يا

ممد؟ ف%س.ك%ت. ث وضع الربe تعال يده بي ك%ت1ف%ي\ه1 فأ%ل}ه.م.ه إ,ل أن
قال: ف ال�ض1ي> إ,ل ال�معات وإ,س\باغ, الو'ض'وء3 ف الس_ب.رات؛ وقال

الطيئة:
ع1ظام' م.ق1يل, ال%ام, غ�ل}ب¬ ر,قاب'ها،
ي'باك1ر\ن% ح.د_ الاء3 ف الس_ب.رات1

يعن ش1د_ة% ب.ر\د1 الشتاء والس_ن.ة. وف حديث زواج فاطمة، عليها
السلم: فدخل عليها رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف غ%داة{ س.ب\ر.ة؛

وس.ب\ر.ة� بن' الع.و_ال, م'ش\ت.ق� منه.
والس_ب\ر': من أ%ساء ال4س.د؛ وقال ال�ؤ.ر>ج' ف قول الفرزدق:

ب,ج.ن\ب.ي\ خ1لل� ي.د\ق%ع' الض_ي\م. م1ن\ه'م'



خ.واد1ر' ف ال4خ\ياس,، ما ب.ي\ن.ها س1ب\ر'
قال: معناه ما بينها ع.داوة. قال: والس>ب\ر الع.د.او.ة، قال: وهذا

غريب. وف الديث: ل بأ}س أ%ن ي'ص.لYي. الرجل� وف ك�م>ه س.بeور.ةD؛
قيل: هي ال4لواح من الس_اج, ي'ك}ت.ب' فيها التذاك1ي'، وجاعة من أ%صحاب

.Dورة، قال: وهو خطأeالديث ي.ر\و'ن.ها س.ت
والسeب\ر.ة: طائر تصغيه س'ب.ي\ر.ةD، وف الكم: السeب.ر' طائر دون

الص_ق}ر,؛ وأ%نشد الليث:
حت ت.عاو.ر.ه' الع1ق}بان� والسeب.ر'

والس_اب,ر,يe من الثياب,: الر>قاق'؛ قال ذو الرمة:
ف%ج.اء4ت\ ب,ن.س\ج, الع.ن\ك%ب'وب, كأ%ن_ه،
على ع.ص.و.ي\ها، ساب,ر,يÒ م'ش.ب\ر.ق'

وك�ل© ر.قيق�: ساب,ر,يÒ. وع.ر\ض¬ ساب,ر,يÒ: رقيق، ليس ب'ح.ق�ق. وف
الثل: ع.ر\ض¬ ساب,ريÒ؛ يقوله من ي'ع\ر.ض' عليه الشيء� ع.ر\ضاv ل

ي'بال%غ� فيه ل4ن الساب,ر,ي� من أ%ج\ود الثياب, ي'ر\غ%ب' فيه بأ%د\ن ع.ر\ض؛
قال الشاعر:

بنزلة ل ي.ش\ت.ك1ي الس>ل� أ%ه\ل�ها،
وع.ي\ش� ك%م1ث}ل, الساب,ر,ي> ر.ق1يق,

vساب,ر,ي�ا vوف حديث حبيب بن أ%ب ثابت: رأ%ي\ت على ابن عباس ثوبا
أ%س\ت.ش1فe ما وراءه. كل© رقيق عندهم: ساب,ر,يÒ، وال4صل فيه الدeروع

الساب,ر,ي_ة� منسوبة إ,ل ساب'ور.. والساب,ريe: ضرب¬ من التمر؛ يقال:
.eوالساب,ر,ي �أ%ج\و.د' ت.م\ر, الكوفة الن>ر\س1يان

والسeب\ر'ور': الفقي كالسeب\روت1؛ حكاه أ%بو علي، وأ%نشد:
ت'ط}ع1م' ال�ع\ت.ف1ي. م_ا ل%د.ي\ها

م1ن\ ج.ناها، والعائ1ل% السeب\ر'ورا
قال ابن سيده: فإ,ذا صح هذا فتاء س'ب\ر'وت{ زائدة

وسابور': موضع، أ%عجمي م'ع.ر_ب؛ وقوله:
ليس ب,ج.س\ر, ساب'ور� أ%ن,يس¬،

ي'ؤ.ر>ق�ه أ%ن,ين'ك، يا م.ع1ي'
يوز أ%ن يكون اسم رجل وأ%ن يكون اسم بلد.

والس_ب.ارى: أ%رض¬؛ قال لبيد:



د.ر.ى بالس>بار.ى ح.ب_ةv إ,ث}ر. م.ي_ة{،
م'س.ط�ع.ة% ال4ع\ناق, ب'ل}ق. الق%واد1م,

@سبطر: الس>ب.ط}ر.ى: النبساط� ف الشي. والض>ب.ط}ر' والس>ب.ط}ر': من
ن.ع\ت1 ال4سد بال%ضاء4ة1 والش>د_ة1. والس>ب.ط}ر': الاضي.

والس>ب.ط}ر.ى: م1ش\ي.ة� التب.خ\ت'ر؛ قال العجاج:
يشي الس>ب.ط}ر.ى م1ش\ي.ة% التب.خ\ت'ر

Dر. والس>ب.ط}ر.ى: م1ش\ي.ةeرواه شر مشية الت_ج.ي\ب'ر, أ%ي التج.ب
�فيها ت.ب.خ\ت'ر. واس\ب.ط%ر_: أ%سر.ع. وامت.د_. والس_ب.ط}ر': الس_ب\ط

المت.دe. قال سيبويه: ج.م.لD س1ب.ط}ر وجال س1ب.ط}رات¬ سريعة، ول
Dت'ك%س_ر. واس\ب.ط%ر_ت\ ف س.ي\ر,ها: أ%سر.ع.ت\ وامتد�ت\. وحاكمت امرأ%ة

صاح1ب.ت.ها إ,ل شريح ف هر�ة بيدها فقال: أ%د\ن'وها من ال�د_ع1ي.ة1 
*)

قوله: «أدنوها من الدعية إل» لعل الدعية كان معها ولد للهرة صغي كما
يشعر به بقية الكلم). فإ,ن} هي ق%ر_ت\ و.د.ر_ت\ واس\ط%ر_ت\ فهي لا،

وإن ف%ر_ت\ واز\بأ%ر_ت\ فليست لا؛ معن اس\ب.ط%ر_ت\ امتد�ت واستقامت
لا، قال ابن ال4ثي: أ%ي امتد�ت لل3رضاع ومالت إ,ليه. واس\ب.ط%ر_ت\

الذبيحة إ,ذا امتد�ت للموت بعد الذبح. وكل متد¼: م'س\ب.ط1رÒ. وف حديث
عطاء: سئل عن رجل أ%خذ من الذبيحة شيئاv قبل أ%ن ت.س\ب.ط1ر� فقال: ما

أ%خ.ذ}ت. منها فهي س'ن_ة أ%ي قبل اين تت.د_ بعد الذبح. والس>ب.ط}رة:
الرأ%ة السيمة. شر: الس>ب.ط}ر من الرجال الس_ب\ط� الطويل. وقال الليث:

الس>ب.ط}ر الاضي؛ وأ%نشد:
ك%م1ش\ي.ة1 خاد1ر� لي\ث{ س1ب.ط}ر

الوهري: اس\ب.ط%ر_ اض\ط%ج.ع وامتد_. وأ%س.د س1ب.ط}ر، مثال ه1ز.ب\ر،
أ%ي ي.متدe عند الوث}ب.ة. الوهري: وج,مال س1ب.ط}رات¬ ط1وال على وجه

ال3رض، والتاء ليست للتأ}نيث، وإ,نا هي كقولم حامات ورجالت ف جع
الذكر؛ قال ابن بري: التاء ف س1ب.ط}رات{ للتأ}نيث ل4ن س1ب.ط}رات{ من صفة

ال1مال، وال1مال� مؤنثة تأ}نيث الماعة بدليل قولم: المال سارت\
ور.ع.ت\ وأ%كلت وشربت؛ قال: وقول الوهري إ,نا هي كح.م_امات{ ور,جالت{ وه.م

ف خلطه ر,جالت{ ب.م_امات ل4ن رجالv جاعة مؤنثة، بدليل قولك:
الرجال خرجت وسارت، وأ%ما ح_امات فهي جع ح_ام، والم_ام مذكر وكان قياسه



أ%ن ل يمع بال4لف والتاء قال: قال سيبويه وإ,نا قالوا ح_امات
وإ,صطبلت وس'راد1قات وس1ج,ل�ت فجمعوها بال4لف والتاء، وهي مذكرة، ل4نم

ل يكسروها؛ يريد أ%ن ال4لف والتاء ف هذه ال4ساء الذ%ك�رة جعلوها
ع1و.ضاv من جع التكسي، ولو كانت ما يكسر ل تمع بال4لف والتاء

وش.ع.ر¬ س1ب.ط}ر¬: س.ب\طD. والس_ب.ي\ط%ر' والسeباط1ر': الطويل.
vتراه أ%بدا vوالس_ب.ي\ط%ر'، مثل الع.م.ي\ث%ل,: طائر طويل العنق جد�ا
ف الاء الض_ح\ضاح,، ي'كن أ%با الع.ي\زار,. الفراء: اس\ب.ط%ر_ت\ له

البلد استقامت، قال: اس\ب.ط%ر_ت ل%ي\ل%ت'ها مستقيمة.
@سبعر: ناقة ذات' س1ب\عار.ة، وس.ب\ع.ر.ت'ها: ح1د_ت'ها ونشاطها إ,ذا

ر.ف%ع.ت\ رأ}سها وخطرت بذنبها وت.د.اف%ع.ت\ ف سيها؛ عن كراع. والس_ب\ع.رة:
النشاط.

@سبكر: ال�س\ب.ك1رe: ال�س\ت.ر\س1ل�، وقيل: ال�ع\ت.د1ل�، وقيل:
eالشاب eس\ب.ك1ر�ال�ن\ت.ص1ب أ%ي التامe البارز. أ%بو زياد الكلب: ال

ال�ع\ت.د1ل� التامe؛ وأ%نشد لمرئ القيس:
vإ,ل%ى م1ث}ل1ها ي.ر\ن'و ال%ل1يم' ص.باب.ة

إ,ذا ما اس\ب.ك%ر_ت\ ب.ي\ن. د1ر\ع� وم1ج\و.ب,
(* قوله: «وموب» كذا بال4صل العو�ل عليه. والذي ف الصحاح ف مادة س

ب ك ر ومادة ج ول: مول. وقوله شباب مسبكر كذا به أ%يضاv ولعله شاب بدليل
ما بعده).

الوهري: اس\ب.ك%ر_ت1 الارية� اس\ت.ق%ام.ت\ واع\ت.د.ل%ت\. وشباب¬
م'س\ب.ك1رÒ: معتدل تام� ر.خ\ص¬. واس\ب.ك%ر_ الشباب: طال ومضى على وجهه؛ عن

اللحيان. واس\ب.ك%ر_ النبت: طال وت.م_؛ قال:
ت'ر\س1ل� و.ح\فاv فاح1ماv اس\ب,ك}رار\

وش.ع.ر¬ م'س\ب.ك1رÒ أ%ي مسترسل؛ قال ذو الرمة:
،vوأ%س\و.د. كال4ساو,د1 م'س\ب.ك1ر�ا
على ال%ت\ن.ي\ن,، م'ن\س.د1لv ج'فال

وكل© شيء امتد� وطال%، فهو م'س\ب.ك1رÒ، مثل الشع.ر وغيه. واس\ب.ك%ر_
الرجل: اض\ط%ج.ع. وامتد� مث}ل اس\ب.ط%ر�؛ وأ%نشد:

إ,ذا ال1دان� حار. واس\ب.ك%ر_ا،
وكان كال}ع1د\ل ي'ج.رe ج.ر_ا



(* قوله: «إ,ذا الدان» ف الصحاح إ,ذ.).
واس\ب.ك%ر_ النه.ر': ج.ر.ى. وقال اللحيان: اس\ب.ك%ر_ت\ عينه
د.م.ع.ت\؛ قال ابن سيده: وهذا غي معروف ف اللغة.

@ستر: س.ت.ر. الشيء4 ي.س\ت'ر'ه وي.س\ت1ر'ه س.ت\راv وس.ت.راv: أ%خفاه؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

وي.س\ت'ر'ون% الناس. م1ن غي, س.ت.ر\
والست.ر، بالفتح: مصدر س.ت.ر\ت الشيء أ%س\ت'ر'ه إ,ذا غ%ط�ي\ته

.Dأ%ي م'خ.د_ر.ة Dم'س.ت_ر.ة Dفاس\ت.ت.ر هو. وت.س.ت_ر. أ%ي ت.غ.ط�ى. وجارية
 eس.ت1ي¬ ي'ح1ب Òوف الديث: إ,ن ال4 ح.ي,ي

(* قوله: «ستي يب» كذا
بال4صل مضبوطاv. وف شروح الامع الصغي ستي، بالكسر والتشديد).

الس_ت\ر.؛ س.ت1ي¬ ف%ع1يلD بعن فاعل أ%ي من شأ}نه وإ,رادته حب الستر
vوالص_و\ن. وقوله تعال: جعلنا بينك وبي الذين ل يؤ\منون بالخرة حجابا

مستوراv؛ قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون مفعولv ف معن فاعل، كقوله تعال: إ,نه
كان وع\د'ه م.أ}ت1ي�اv؛ أ%ي آت1ياv؛ قال أ%هل اللغة: مستوراv ههنا بعن

ساتر، وتأ}ويل� ال1جاب ال�طيع'؛ ومستوراv ومأ}تياv ح.س_ن ذلك فيهما
أ%نما ر.أ}ساv آي.ت.ي\ن ل4ن بعض آي س'ور.ة1 سبحان إ,نا «و'را وايرا»

vوكذلك أ%كثر آيات «كهيعص» إ,نا هي ياء مشد�دة. وقال ثعلب: معن م.س\ت'ورا
vوجاء على لفظ مفعول ل4نه س'ت1ر. عن الع.ب\د، وقيل: حجابا ،vمان,عا

مستوراv أ%ي حجاباv على حجاب، وال4و_ل م.س\تور بالثان، يراد بذلك كثافة
الجاب ل4نه ج.ع.ل% على قلوبم أ%ك1ن_ة وف آذانم وقراv. ورجل م.س\ت'ور

وس.ت1ي أ%ي ع.ف1يف¬ والارية س.ت1ي.ة؛ قال الكميت:
ول%ق%د\ أ%ز'ور' با الس_ت1يـ
ـر.ة% ف ال�ر.ع_ث%ة1 الس_تائ1ر

وس.ت_ر.ه كس.ت.ر.ه؛ وأ%نشد اللحيان:
ل%ها ر,ج\لD م'ج.ب_ر.ةD ب,خ'ب¼،

وأ�خ\ر.ى ما ي'س.ت>ر'ها أ�جاج'
(* قوله: «أجاج» مثلثة المزة أ%ي ستر. انظر و ج ح من اللسان).

وقد ان\س.ت.ر واست.ت.ر وت.س.ت_ر؛ ال4و_ل عن ابن ال4عراب.
Dوالس>ت\ر' معروف: ما س'ت1ر. به، والمع أ%س\تار وس'ت'ور وس'ت'ر. وامرأ%ة



س.ت1ي.ة: ذات' س1تار.ة. والسeت\ر.ة: ما اس\ت.ت.ر\ت. به من شيء كائناv ما كان،
�وهو أ%يضاv الس>تار' والس>تار.ة، والمع الس_تائر'. والس_ت.ر.ة

وال1س\ت.ر' والس>تار.ة� وال3س\تار': كالس>تر، وقالوا أ�س\وار¬ ل1لس>وار،
وقالوا إ,ش\رار.ةD ل1ما ي'ش\ر.ر' عليه ال4ق1ط�، وج.م\ع'ها ال4شارير.

وف الديث: أ%يeما ر.ج'ل� أ%غ}ل%ق. بابه على امرأ%ة{ وأ%ر\خ.ى د'ون.ها
إ,ستار.ةv ف%ق%د\ تء ص.داق�ها؛ ال3س\تار.ة�: من الس>ت\ر، وهي

كال3ع\ظام.ة ف الع1ظام.ة؛ قيل: ل تستعمل إ,ل� ف هذا الديث، وقيل: ل تسمع
إ,ل� فيه. قال: ولو روي أ%س\ت.ار.ه جع س1ت\ر لكان ح.س.ناv. ابن

ال4عراب: يقال فلن بين وبينه س'ت\ر.ةD وو.د.ج¬ وصاح1ن¬ إ,ذا كان سفياv بينك
وبينه. والس>ت\ر': الع.ق}ل، وهو من الس>تار.ة والس�ت\ر,. وقد س'ت1ر.

س.ت\راv، فهو س.ت1ي¬ وس.ت1ي.ة، فأ%ما س.ت1ي.ةD فل تمع إ,ل� جع
سلمة على ما ذهب إ,ليه سيبويه ف هذا النحو، ويقال: ما لفلن س1ت\ر ول

ح1ج\ر، فالس>ت\ر الياء وال1ج\ر' الع.ق}ل. وقال الفراء ف قوله عز وجل: هل
ف ذلك ق%س.م¬ ل1ذي ح1ج\ر�؛ ل1ذ1ي ع.ق}ل؛ قال: وكله يرجع إ,ل أ%مر واحد

من العقل. قال: والعرب تقول إ,نه ل%ذ�و ح1ج\ر إ,ذا كان قاهراv لنفسه
ضابطاv لا كأ%نه أ�خذ% من قولك ح.ج.ر\ت' على الرجل. والس>ت.ر': التeر\س،

قال كثي بن مزرد:
بي يديه1 س.ت.ر¬ كالغ1ر\بال}

وال3س\تار'، بكسر المزة، من العدد: ال4ربعة؛ قال جرير:
إ,ن� الف%ر.ز\د.ق. والب.ع1يث% وأ�م_ه
وأ%با الب.ع1يث1 لش.رe ما إ,س\تار

أ%ي شر أ%ربعة، وما صلة؛ ويروى:
وأ%با الفرز\د.ق ش.رe ما إ,س\تار

وقال ال4خطل:
ل%ع.م\ر'ك. إ,ن>ن,ي واب\ن.ي\ ج'ع.ي\ل�

وأ�م_ه'ما ل3س\تار¬ لئ1يم'
وقال الكميت:

،vك%ة�أ%بل1غ} ي.ز,يد. وإ,ساعيل% مأ}ل
وم'ن\ذ1راv وأ%باه' ش.ر_ إ,س\تار,

وقال ال4عشى:



ت'و'فYي ل1ي.و\م� وف ل%ي\ل%ة{
ث%مان,ي. ي'ح\س.ب' إ,ستار'ها

قال: ال3ستار راب,ع' أ%ربعة. ورابع القوم,: إ,س\ت.ار'ه'م. قال أ%بو
سعيد: سعت العرب تقول لل4ربعة إ,س\تار ل4نه بالفارسية جهار فأ%ع\ربوه
وقالوا إ,ستار؛ قال ال4زهري: وهذا الوزن الذي يقال له ال3ستار' معر�ب
أ%يضاv أ%صله جهار فأ�عرب فقيل إ,س\تار، وي'ج\مع أ%ساتي. وقال أ%بو حات:

يقال ثلثة أ%ساتر، والواحد إ,س\تار. ويقال لكل أ%ربعة إ,ستار¬. يقال:
أ%كلت إ,ستاراv من خبز أ%ي أ%ربعة أ%رغفة. الوهري: وال3س\ت.ار' أ%يضاv وزن
أ%ربعة مثاقيل ونصف، والمع ال4ساتي. وأ%س\تار' الكعبة، مفتوحة المزة.

والس>تار': موضع. وها ستاران، ويقال لما أ%يضاv الس>تاران. قال
ال4زهري: الس>تاران ف ديار بن س.ع\د واديان يقال لما الس_و\دة يقال

ل4حدها: الس>تار' ال4غ}ب.ر'، وللخر: الس>تار' الاب,ر,ي�، وفيهما عيون
ف%و_ار.ة تسقي نيلv كثية زينة، منها ع.ي\ن' ح.نيذ{ وعي' ف1ر\ياض

وعي ب.ثاء� وعي ح'لوة وعي ث%ر\مداء4، وهي من ال4ح\ساء على ثلث ليال؛
والس�تار الذي ف شعر امرئ القيس:

على الس>تار, ف%ي.ذ}ب'ل
ها جبلن. وس1تار.ة�: أ%رض؛ قال:

س.لن عن س1تار.ة%، إ,ن� ع1ن\د1ي
ب,ها ع1ل}ماv، ف%م.ن\ ي.ب\غ1ي الق1راض.ا

ي.ج,د\ ق%و\ماv ذ%و,ي ح.س.ب� وحال
ك1راماv، ح.ي\ث�ما ح.ب.س'وا ماض.ا

@سجر: س.ج.ر.ه ي.س\ج'ر'ه س.ج\راv وس'جوراv وس.ج_ر.ه: مل4ه. وس.ج.ر\ت'
النه.ر.: ملgت'ه. وقوله تعال: وإ,ذا الب,حار' س'ج>ر.ت؛ فسره ثعلب فقال:
م'ل1ئ%ت\، قال ابن سيده: ول وجه له إ,ل أ%ن تكون م'ل1ئ%ت ناراv. وقوله
تعال: والبحر, ال%س\ج'ور,؛ جاء ف التفسي: أ%ن البحر ي'س\ج.ر فيكون

نار. جهنم. وس.ج.ر. ي.س\ج'ر وان\س.ج.ر.: امتل4. وكان علي بن أ%ب طالب،
عليه السلم، يقول: السجور' بالنار أ%ي ملوء. قال: والسجور ف كلم

العرب الملوء. وقد س.ك%ر\ت' ال3ناء وس.ج.ر\ته إ,ذا ملgته؛ قال لبيد:
م.س\ج'ورةv م'ت.جاوراv ق�ل�م'ها

وقال ف قوله: وإ,ذا الب,حار' س'ج>ر.ت؛ أ%فضى بعضها إ,ل بعض فصارت



براv واحداv. وقال الربيع: س'ج>ر.ت\ أ%ي فاضت، وقال قتادة: ذ%ه.ب ماؤها،
وقال كعب: البحر ج.هنم ي'س\ج.ر، وقال الزجاج: قرئ س'ج>رت وس'ج,ر.ت،

ومعن س'ج>ر.ت ف�ج>ر.ت، وس'ج,ر.ت م'ل1ئ%ت\؛ وقيل: ج'ع1ل%ت م.بان,يها
ن,يان.ها با أ%ه\ل� النار. أ%بو سعيد: بر مسجور¬ ومفجور¬. ويقال: س.ج_ر\

هذا الاء4 أ%ي ف%ج�ر\ه حيث ت'ر,يد'. وس'ج,ر.ت الثYماد 
(* قوله: «وسجرت

الثماد» كذا بال4صل العو�ل عليه ونسخة خط من الصحاح أ%يضاv، وف الطبوع
منه الثمار بالراء وحرر، وقوله وكذلك الاء إل كذا بال4صل العو�ل عليه
والذي ف الصحاح وذلك وهو الول). س.ج\راv: م'ل1ئت من الطر وكذلك
الاء� س'ج\ر.ة، والمع س'ج.ر، ومنه البحر السجور. والساجر: الوضع الذي

ير� به السيل فيملؤه، على النسب، أ%و يكون فاعلv ف معن مفعول، والساجر:
السيل الذي يل كل شيء. وس.ج.ر\ت الاء ف حلقه: صببته؛ قال مزاحم:

،Dح.ف1ي_ة Òم�كما س.ج.ر.ت\ ذا ال%ه\د1 أ
ب,ي'م\ن.ى ي.د.ي\ها، م1ن\ ق%د1ي¼ م'ع.س_ل,

الق%د1يe: الط�ي>ب' الط�ع\م, من الشراب والطعام. ويقال: 
(* قوله:

«ويقال إل» عبارة الساس ومررنا بكل حاجر وساجر وهو كل مكان مر به السيل
فمله). و.ر.د\نا ماءé ساج,راv إذا مل4 السي\ل�. والساجر: الوضع الذي

يأ}ت عليه السيل فيملؤه؛ قال الشماخ:
وأ%ح\م.ى عليها اب\ن.ا ي.ز,يد. بن, م'س\ه,ر�،
ب,ب.ط}ن, ال%راض,، كل� ح1س\ي� وساج,ر,

وبئر س.ج\ر¬: متلئة وال%س\ج'ور': الفارغ من كل ما تقدم، ض1دÒ؛ عن
أ%ب علي. أ%بو زيد: السجور يكون ال%م\ل�وء4 ويكون الذي ليس فيه شيء.
الفراء: ال%س\ج'ور' اللب' الذي ماؤه أ%كثر من لبنه. وال�س.ج_ر': الذي غاض

ماؤه.
.vود س.ج\را�والس_ج\ر': إيقادك ف الت_نeور ت.س\ج'ر'ه بالو.ق

والس_ج'ور': اسم ال%ط%ب. وس.ج.ر. الت_نeور. ي.س\ج'ر'ه س.ج\راv: أ%وقده
:�وأ%حاه، وقيل: أ%شبع و.ق�ود.ه. والس_ج'ور': ما أ�وق1د. به. وال1س\ج.ر.ة

ال%ش.بة الت ت.س'وط� با فيه الس_ج'ور.. وف حديث عمرو بن العاص:
ف%ص.لY حت ي.ع\د1ل% الرeم\ح. ظ%ل©ه ث اق}ص'ر\ فإ,ن جهنم ت'س\ج.ر' وت'فتح



أ%بواب'ها أ%ي توقد؛ كأ%نه أ%راد ال3ب\راد. بالظ©هر لقوله، صلى ال
عليه وسلم: أ%ب\ر,د'وا بالظهر فإ,ن ش1د_ة% الر� من ف%ي\ح, جهنم، وقيل:
أ%راد به ما جاء ف الديث الخر: إ,ن9 الشمس إ,ذا استوت\ قار.ن.ها

الشيطان� فإ,ذا زالت فار.ق%ها؛ فلعل س.ج\ر. جهنم حينئذ{ لقارنة الشيطان1 الشمس.
وت.ه\ي,ئ%ت1ه ل4ن ي.س\جد له ع'ب_اد' الشمس، فلذلك نى عن ذلك ف ذلك
الوقت؛ قال الطاب، رحه ال تعال: قوله ت'س\ج.ر' جهنم وبي قرن

الشيطان وأ%مثالا من ال4لفاظ الشرعية الت ينفرد الشارع بعانيها ويب علينا
التصديق' با والو'قوف' عند ال3قرار بصحتها والعمل� ب,م'وج.ب,ها.

وش.ع\ر¬ م'ن\س.ج,ر¬ و.م.س\ج'ور¬ 
(* قوله: «ومسجور» ف القاموس مسوجر،

وزاد شارحه ما ف الصل): مسترسل؛ قال الشاعر:
إ,ذا ما ان\ث%ن.ى ش.ع\ر'ه ال�ن\س.ج,ر\

وكذلك اللؤلؤ' لؤلؤ¬ مسجور¬ إ,ذا انتثر من نظامه.
الوهري: اللؤلؤ' ال%س\ج'ور' النظوم' السترسل؛ قال الخبل السعدي

واسه ربيعة بن مالك:
وإ,ذ أ%ل%م_ خ.ي.ال�ها ط%ر.ف%ت\

ع.ي\ن، فماء� ش'ؤ'ونا س.ج\م'
كالل©ؤ\ل�ؤ, ال%س\ج'ور, أ�غف1ل% ف
س1ل}ك1 الن>ظام,، فخانه الن_ظ}م'

أ%ي كأ%ن� عين أ%صابتها ط%ر\ف%ةD فسالت دموعها منحدرة، ك%د'ر¼ ف
س1ل}ك{ انقطع ف%ت.ح.د_ر. د'رeه؛ والشeؤ'ون�: جع' ش.أ}ن{، وهو م.ج\ر.ى

:vوس.ج.ر. الشيء4 س.ج\را .Dالدمع إ,ل العي. وشعر م'س.ج_ر¬: م'ر.ج_ل
أ%رسله، وال�س.ج_ر': الشع.ر ال�ر\س.ل؛ وأ%نشد:

إ,ذا ث�ن ف%ر\ع'ها ال�س.ج_ر
ولؤلؤة م.س\ج'ور.ةD: كثية الاء. ال4صمعي: إ,ذا حن_ت الناقة

vوس.ج\را vت.س\ج'ر' س'جورا �ف%ط%ر,ب.ت\ ف إ,ثر ولدها قيل: س.ج.ر.ت الناقة
وم.د_ت\ حنينها؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د الطائي ف الوليد بن عثمان بن عفان، ويروى

أ%يضاv للحزين الكنان:
فإ,ل الوليد1 اليوم. ح.ن_ت\ ناقت،

ت.ه\و,ي ل1م'غ\ب.ر> ال�ت'ون1 س.م.ال1ق,



ح.ن_ت\ إ,ل ب.ر\ق� ف%ق�ل}ت' لا: ق�ر,ي
ب.ع\ض. ال%ن,ي,، فإ,ن� س.ج\ر.ك1 شائقي

(* قوله: «إل برق» كذا ف ال4صل بالقاف، وف الصحاح أ%يضاv. والذي ف
ال4ساس إل برك، واستصوبه السيد مرتضى بامش الصل).

ك%م\ ع1ن\د.ه من نائ1ل� وس.ماح.ة{،
وش.مائ1ل� م.ي\م'ونة{ وخ.لئق

ق�ر,ي: هو من الو.قار, والسكون، ونصب به بعض الني على معن ك�فYي عن
بعض الني فإ,ن� حنينك إ,ل وطنك شائقي ل4نه م'ذ%كYر ل أ%هلي ووطن.

والس_مال1ق': جع' س.م\ل%ق، وهي ال4رض الت ل نبات با. ويروى:
ق1ر,ي، من و.ق%ر.. وقد يستعمل الس_ج\ر' ف ص.و\ت1 الر_ع\د1. والساج,ر'

�وال%س\ج'ور': الساكن. أ%بو عبيد: ال%س\ج'ور' الساكن وال�م\ت.ل1ئ
معاv.والساج'ور': الق1لدة� أ%و الشبة الت توضع ف عنق الكلب. وس.ج.ر.

الكلب. والرجل% ي.س\ج'ر'ه س.ج\راv: وضع الساج'ور. ف عنقه؛ وحكى ابن جن:
كلب¬ م'س.و\ج.ر¬، فإ,ن صح ذلك فشاذê نادر. أ%بو زيد: كتب الجاج إ,ل عامل

vأ%ي م'ق%ي_دا vم'س.و\ج.را vم'س.م_عا vله أ%ن1 اب\ع.ث} إ,ل� فلنا
مغلولv. وكلب م.س\ج'ور¬: ف عنقه ساجور¬.

وعي س.ج\راء�: ب.ي>ن.ة� الس_ج.ر, إ,ذا خالط بياضها حرة. التهذيب:
الس_ج.ر' والسeج\ر.ة� ح'م\ر.ةD ف العي ف بياضها، وبعضهم يقول: إ,ذا

خالطت المرة الزرقة فهي أ%يضاv س.ج\راء�؛ قال أ%بو العباس: اختلفوا ف
الس_ج.ر, ف العي فقال بعضهم: هي المرة ف سواد العي، وقيل: البياض

الفيف ف سواد العي، وقيل: هي ك�د\ر.ة ف باطن العي من ترك الكحل. وف صفة
علي، عليه

.�السلم: كان أ%س\ج.ر. العي؛ وأ%صل الس_ج.ر, والسeج\ر.ة1 الك�د\ر.ة
،vأ%ن ي'ش\ر.ب. سواد' العي ح'م\ر.ة �ابن سيده: الس_ج.ر' والسeج\ر.ة

وقيل: أ%ن يضرب سوادها إ,ل المرة، وقيل: هي حرة ف بياض، وقيل: حرة ف
زرقة، وقيل: حرةD يسية ت'مازج السواد.؛ رجل أ%س\ج.ر' وامرأ%ة س.ج\راء�

وكذلك العي.
وال4س\ج.ر': الغ.د1ير' ال�رe الطYي,؛ قال الشاعر:

ب,غ.ر,يض, سارية{ أ%د.ر_ت\ه الص_ب.ا،
من ماء أ%س\ج.ر.، ط%ي>ب. ال�س\ت.ن\ق%ع,



وغ%د1ير¬ أ%س\ج.ر': يضرب ماؤه إ,ل المرة، وذلك إ,ذا كان حديث عهد
�بالسماء قبل أ%ن يصفو؛ ون'ط}ف%ةD س.ج\راء�، وكذلك الق%ط}ر.ة�؛ وقيل: س'ج\ر.ة

الاء ك�د\ر.ت'ه، وهو من ذلك. وأ%س.د¬ أ%س\ج.ر': إ,م_ا للونه، وإ,ما
لمرة عينيه.

وس.ج,ي' الرجل: خ.ل1يل�ه وص.ف1يeه، والمع س'ج.ر.اء#. وس.اج.ر.ه:
صاح.ب.ه' وصافاه؛ قال أ%بو خراش:

،vن\ت' إ,ذا س.اج.ر\ت' منهم م'ساج,را�وك
ص.ب.ح\ت' ب,ف%ض\ل� ف ال�روء4ة1 والع1ل}م

والس_ج,ي': الص_د1يق'، وجع'ه س'ج.راء.
وان\س.ج.ر.ت1 ال3بل� ف السي: تتابعت. والس_ج\ر': ض.ر\ب¬ من سي

ال3بل بي ال%ب.ب وال%م\ل%ج.ة1. والن\س3جار': التقد�م' ف السي
والن_جاء�، وهو بالشي معجمة، وسيأ}ت ذكره.

والس_ج\و.ر,يe: ال4ح\م.ق'. والس_ج\و.ر,يe: الفيف من الرجال؛ حكاه
يعقوب، وأ%نشد:

جاء ي.س'وق' ال}ع.ك%ر. ال�م\ه'وم.ا
الس_ج\و.ر,يe ل ر.ع.ى م'س3يم.ا
وصاد.ف. الغ.ض\ن\ف%ر. الش_ت1يم.ا

:eس\ج.ئ1ر�والس_و\ج.ر': ضرب من الشجر، قيل: هو ال1لف'؛ يانية. وال
الصeل}ب'. وساج,ر¬: اسم موضع؛ قال الراعي:

،vظ%ع.ن_ وو.د_ع\ن. ال%م.اد. م.لم.ة
ج.م.اد. ق%س.ا ل%م_ا دعاه'ن_ س.اج,ر'

والس_اج'ور': اسم موضع. وس1ن\جار¬: موضع؛ وقول السفاح بن خالد التغلب:
إ,ن� الك�لب. ماؤ'نا ف%خ.ل©وه\،

وساج,راv وال3 ل%ن\ ت.ح'ل9وه\
قال ابن بري: ساجراv اسم ماء يتمع من السيل.

@سجهر: ال�س\ج.ه,رe: ال4بيض؛ قال لبيد:
وناج,ي.ة{ أ%ع\م.ل}ت'ها وابت.ذ%ل}ت'ها،

إ,ذا ما اس\ج.ه.ر_ الل� ف كلY س.ب\س.ب,
واس\ج.ه.ر_ت1 النار': اتقدت والتهبت؛ قال عدي�:

وم.ج'ود{ ق%د1 اس\ج.ه.ر_ ت.ناو,يـ



ـر.، ك%ل%و\ن1 الع'ه'ون1 ف ال4ع\لق,
قال أ%بو حنيفة: اس\ج.ه.ر_ هنا ت.و.ق�د. ح'س\ناv بأ%ل}وان1 الز_ه\ر,.

وقال ابن ال4عراب: اس\ج.ه.ر_ ظهر وان\ب.س.ط%. واس\ج.ه.ر_ السراب'
إ,ذا ت.ري_ه. وج.ر.ى، وأ%نشد بيت لبيد.

وسحاب.ةD م'س\ج.ه,ر_ةD: ي.ت.ر.ق}ر.ق' فيها الاء�.
:�واس\ج.ه.ر_ت1 الر>ماح' إ,ذا أ%ق}ب.ل%ت\ إ,ليك. واس\ج.ه.ر_ الليل

طال. واس\ج.ه.ر_ الب,ناء� إ,ذا طال.
@سحر: ال4زهري: الس>ح\ر' ع.م.لD ت'ق�ر>ب. فيه إ,ل الشيطان وبعونة

�منه، كل ذلك ال4مر كينونة للسحر، ومن السحر ال�خ\ذ%ة� الت تأ}خ'ذ
العي. حت ي'ظ%ن_ أ%ن ال4م\ر. كما ي'ر.ى وليس ال4صل على ما ي'رى؛

والس>ح\ر': ال�خ\ذ%ة�. وكل© ما ل%ط�ف. م.أ}خ.ذ�ه ود.ق_، فهو س1ح\ر¬، والمع
Dوس.ح_ر.ه، ورجل vوس1ح\را vأ%سحار¬ وس'ح'ور¬، وس.ح.ر.ه ي.س\ح.ر'ه س.ح\را

ساح1ر¬ من قوم س.ح.ر.ة{ وس'ح_ار�، وس.ح_ار¬ من قوم س.ح_ار,ين.، ول
ي'ك%س_ر'؛ والس>ح\ر': البيان� ف ف1ط}ن.ة{، كما جاء ف الديث: إ,ن قيس

بن عاصم ال1ن\ق%ر,ي_ والز_ب\ر,قان% بن. ب.د\ر� وع.م\ر.و بن. ال4ه\ت.م,
قدموا على النب، صلى ال عليه وسلم، فسأ%ل النبe، صلى ال عليه

وسلم، ع.م\راv عن الز>ب\ر,قان1 فأ%ثن عليه خياv فلم يرض الزبرقان� بذلك،
وقال: وال يا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، إ,نه ليعلم أ%نن أ%فضل

ما قال ولكنه ح.س.د. مكان منك؛ ف%أ%ث}ن.ى عليه ع.م\ر¬و شر�اv ث قال:
وال ما كذبت عليه ف ال�ول ول ف الخرة ولكنه أ%رضان فقلت' بالر>ضا

ث أ%س\خ.ط%ن,ي فقلت' بالس_خ\ط1، فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم:
إ,ن من البيان ل%س3ح\راv؛ قال أ%بو عبيد: كأ%ن� العن، وال أ%علم،

أ%نه ي.ب\ل�غ� من ثنائه أ%نه ي.م\د.ح' ال3نسان% ف%ي.ص\د'ق' فيه حت
ي.ص\ر,ف. القلوب. إ,ل قوله ث ي.ذ�مeه' ف%ي.ص\د'ق فيه حت ي.ص\ر,ف. القلوب.

إل قوله الخر، فكأ%نه قد س.ح.ر. السامعي بذلك؛ وقال أ%ن ال4ثي: يعن
إ,ن من البيان لسحراv أ%ي منه ما يصرف قلوب السامعي وإ,ن كان غي حق،

وقيل: معناه إ,ن من البيان ما ي.ك}س3ب' من ال3ث ما يكتسبه الساحر بسحره
فيكون ف معرض الذم�، ويوز اين يكون ف معرض الدح ل4نه ت'س\ت.مال� به

القلوب' وي.ر\ض.ى به الساخط� وي'س\ت.ن\ز.ل� به الص_ع\ب'. قال ال4زهري:
وأ%صل الس>ح\ر, ص.ر\ف' الشيء عن حقيقته إ,ل غيه فكأ%ن� الساحر لا



أ%ر.ى الباطل% ف صورة الق وخ.ي_ل% الشيء4 على غي حقيقته، قد سحر الشيء
عن وجهه أ%ي صرفه. وقال الفراء ف قوله تعال: ف%أ%ن_ى ت'س\ح.ر'ون؛ معناه

ف%أ%ن_ى ت'ص\ر.فون؛ ومثله: فأ%ن تؤ\فكون؛ أ�ف1ك. وس'ح1ر. سواء. وقال
يونس: تقول العرب للرجل ما س.ح.ر.ك عن وجه كذا وكذا أ%ي ما صرفك عنه؟ وما

س.ح.ر.ك عنا س.ح\راv أ%ي ما صرفك؟ عن كراع، والعروف: ما ش.ج.ر.ك
ش.ج\راv. وروى شر عن ابن عائشة 

(* قوله: «ابن عائشة» كذا بال4صل وف شرح
القاموس: ابن أب عائشة). قال: العرب إ,نا ست الس>ح\ر. س1ح\راv ل4نه يزيل

الصحة إ,ل الرض، وإ,نا يقال س.ح.ر.ه أ%ي أ%زاله عن البغض إ,ل الب؛
وقال الكميت:

وقاد. إ,ليها ال�ب_، فان\قاد. ص.ع\ب'ه
ب,ح'ب¼ من الس>ح\ر, ال%لل, الت_ح.بeب,

يريد أ%ن غلبة حبها كالسحر وليس به ل4نه حب حلل، واللل ل يكون
سحراv ل4ن السحر كالداع؛ قال شر: وأ%قرأ%ن ابن ال4عراب للنابغة:

ف%قال%ت\: ي.م1ي' ال3 أ%ف}ع.ل� إ,ن_ن,ي
رأ%يت'ك م.س\ح'وراv، ي.م1ين'ك فاج,ر.ه

قال: مسحوراv ذاه1ب. العقل م'ف}س.داv. قال ابن سيده: وأ%ما قوله، صلى
ال عليه وسلم: من ت.ع.ل�م. باباv من النجوم فقد تعلم باباv من السحر؛

فقد يكون على العن أ%و_ل أ%ي أ%ن علم النجوم مر�م التعلم، وهو كفر، كما
أ%ن علم السحر كذلك، وقد يكون على العن الثان أ%ي أ%نه فطنة وحكمة،

وذلك ما أ�درك منه بطريق الساب كالكسوف ونوه، وبذا علل الدينوري هذا
الديث.

والس_ح\ر' والسح�ارة: شيء يلعب به الصبيان إ,ذ م'د� من جانب خرج على
لون، وإ,ذا م'د_ من جانب آخر خرج على لون آخر مالف، وكل ما أ%شبه ذلك:

.Dس.ح_ارة
وس.ح.ر.ه بالطعام, والشراب ي.س\ح.ر'ه س.ح\راv وس.ح_ر.ه: غذ�اه

وع.ل�ل%ه، وقيل: خ.د.ع.ه. والس>ح\ر': الغ1ذاء�؛ قال امرؤ القيس:
أ�رانا م'وض1ع1ي. ل4م\ر, غ%ي\ب�،

ون'س\ح.ر' بالط�عام, وبالش_راب,
ع.صاف1ي¬ وذ1ب_انD ود'ود¬،



وأ%ج\ر.أ� م1ن\ م'ج.لYج.ة1 الذYئ%اب,
أ%ي ن'غ.ذ�ى أ%و ن'خ\د.ع\. قال ابن بري: وقوله م'وض1عي أ%ي مسرعي،

وقوله: ل4م\ر, غ%ي\ب� يريد الوت وأ%نه قد غ�ي>ب. عنا و.ق}ت'ه ونن
ن'ل}ه.ى عنه بالطعام والشراب. والس>ح\ر': الديعة؛ وقول لبيد:

ف%إ,ن} ت.س\أ%ل1ين.ا: ف1يم. ن}ن'؟ فإ,ن_نا
ع.صافي' من هذا ال4ن.ام, ال�س.ح_ر,

يكون على الوجهي. وقوله تعال: إ,نا أ%نت. من ال�س.ح_ر,ين؛ يكون من
التغذية والديعة. وقال الفراء: إ,نا أ%نت من السحرين، قالوا لنب

ال: لست ب,م.ل%ك{ إ,نا أ%نت بشر مثلنا. قال: وال�س.ح_ر' ال�ج.و_ف'
كأ%نه، وال أ%علم، أ�خذ من قولك انتفخ س.ح\ر'ك. أ%ي أ%نك تأ}كل الطعام
والشراب ف%ت'ع.ل�ل� به، وقيل: من السحرين أ%ي من س'ح1ر. مرة بعد مرة.

vوحكى ال4زهري عن بعض أ%هل اللغة ف قوله تعال: أ%ن تتبعون إ,ل رجل
مسحوراv، قولي: أ%حدها إ,نه ذو س.ح.ر� مثلنا، والثان إ,نه س'ح1ر. وأ�زيل

عن حد الستواء. وقوله تعال: يا أ%يها الس_اح1ر' اد\ع' لنا ربك با
ع.ه,د. عندك إ,ننا لهتدون؛ يقول القائل: كيف قالوا لوسى يا أ%يها الساحر

vوهم يزعمون أ%نم مهتدون؟ والواب ف ذلك أ%ن الساحر عندهم كان نعتا
مموداv، والس>ح\ر' كان علماv مرغوباv فيه، فقالوا له يا أ%يها الساحر على

جهة التعظيم له، وخاطبوه با تقدم له عندهم من التسمية بالساحر، إ,ذ جاء
بالعجزات الت ل يعهدوا مثلها، ول يكن السحر عندهم كفراv ول كان ما

يتعايرون به، ولذلك قالوا له يا أ%يها الساحر. والساحر': العال1م'.
والس>ح\ر': الفساد'. وطعام¬ مسحور¬ إ,ذا أ�ف}س3د. ع.م.ل�ه، وقيل: طعام مسحور

مفسود؛ عن ثعلب. قال ابن سيده: هكذا حكاه مفسود ل أ%دري أ%هو على طرح
الزائد أ%م ف%س.د\ت'ه لغة أ%م هو خطأD. ون.ب\ت¬ م.س\حور: مفسود؛ هكذا حكاه

أ%يضاv ال4زهري. أ%رض مسحورة: أ%صابا من الطر أ%كثر' ما ينبغي
فأ%فسدها. وغ%ي\ثD ذو س1ح\ر� إ,ذا كان ماؤه أ%كثر ما ينبغي. وس.ح.ر. الطر'

الطي. والتراب. س.ح\راv: أ%فسده فلم يصلح للعمل؛ ابن شيل: يقال لل4رض الت
ليس با نبت إ,نا هي قاع¬ ق%ر.ق�وس¬. أ%رض مسحورة 

(* قوله: «أرض مسحورة
إل» كذا بالصل. وعبارة الساس: وعنز مسحورة قليلة اللب وأرض مسحورة

ل تنبت): قليلة� الل�ب.ن,. وقال: إ,ن الل�س.ق. ي.س\ح.ر' أ%لبان% الغنم،



وهو أ%ن ينزل اللب قبل الولد.
والس_ح\ر والسح.ر: آخر الليل ق�ب.ي\ل الصبح، والمع أ%سحار¬.

والسeح\ر.ة�: الس_ح.ر'، وقيل: أ%على الس_ح.ر,، وقيل: هو من ثلث الخ1ر إ,ل
طلوع الفجر. يقال: لقيته بس'ح\رة، ولقيته س'حرةv وس'ح\ر.ة% يا هذا، ولقيته

س.ح.راv وس.ح.ر.، بل تنوين، ولقيته بالس_ح.ر ال4ع\لى، ولقيته بأ%ع\لى
س.ح.ر.ي\ن وأ%على الس_ح.ر.ين، فأ%ما قول العجاج:

غ%د.ا بأ%على س.ح.ر� وأ%ح\ر.س.ا
فهو خطأD، كان ينبغي له أ%ن يقول: بأ%على س.ح.ر.ي\ن,، ل4نه أ%و_ل

تنف©س الصبح، كما قال الراجز:
�م.ر_ت\ بأ%على س.ح.ر.ي\ن, ت.د\أ%ل

ولقيت'ه س.ح.ر,ي_ هذه الليلة وس.ح.ر,ي_ت.ها؛ قال:
ف ليلة{ ل ن.ح\س. ف
س.ح.ر,ي>ها وع1شائ1ها

أ%راد: ول عشائها. ال4زهري: الس_ح.ر' قطعة من الليل.
وأ%سح.ر. القوم': صاروا ف الس_ح.ر، كقولك: أ%صبحوا. وأ%سح.ر'وا

واست.ح.ر'وا: خرجوا ف الس_ح.ر. واس\ت.ح.ر\نا أ%ي صرنا ف ذلك الوقت1،
ون.ه.ض\نا ل1ن.سي ف ذلك الوقت؛ ومنه قول زهي:

ب.ك%ر\ن% ب'ك�وراv واست.ح.ر\ن% ب,س'ح\ر.ة{
وتقول: ل%ق1يت'ه س.ح.ر. يا هذا إ,ذا أ%ردت. به س.ح.ر ليل%ت1ك، ل تصرفه

ل4نه معدول عن ال4لف واللم وهو معرفة، وقد غلب عليه التعريف' بغي
إ,ضافة ول أ%لف ول لم كما غلب ابن الزبي على واحد من بنيه، وإ,ذا

نك�ر\ت. س.ح.ر صرفت.ه، كما قال تعال: إ,ل� آل% ل�وط نيناهم ب,س.ح.ر�؛
أ%جراه' ل4نه نكرةD، كقولك نيناهم بليل؛ قال: فإ,ذا أ%لق%ت1 العرب' منه

الباء4 ل يروه فقالوا: فعلت هذا س.ح.ر. يا فت، وكأ%نم ف تركهم إ,جراءه
أ%ن كلمهم كان فيه بال4لف واللم فجرى على ذلك، فلما حذفت منه ال4لف

واللم وفيه نيتهما ل يصرف، وكلم' العرب أ%ن يقولوا: ما زال عندنا
م'ن\ذ� الس_ح.ر,، ل يكادون يقولون غيه. وقال الزجاج، وهو قول سيبويه:
vس.ح.ر¬ إ,ذا كان نكرة يراد س.ح.ر¬ من ال4سحار انصرف، تقول: أ%تيت زيدا
س.ح.راv من ال4سحار، فإ,ذا أ%ردت س.ح.ر. يومك قلت: أ%تيته س.ح.ر. يا هذا،
وأ%تيته ب,س.ح.ر. يا هذا؛ قال ال4زهري: والقياس ما قاله سيبويه. وتقول:



س1ر\ على فرسك س.ح.ر. يا فت فل ترفعه ل4نه ظرف غي متمكن، وإ,ن سيت
بس.ح.ر رجلv أ%و صغرته انصرف ل4نه ليس على وزن العدول ك%أ�خ.ر.، تقول:

س1ر\ على فرسك س'ح.ي\راv وإ,نا ل ترفعه ل4ن التصي ل ي'د\خ1له ف الظروف
التمكنة كما أ%دخله ف ال4ساء النصرفة؛ قال ال4زهري: وقول ذي الرمة

يصف فلة:
م'غ.م>ض أ%سحار, ال�ب'وت1 إ,ذا اك}ت.س.ى،

م1ن الل,، ج'لé نازح. الاء3 م'ق}ف1ر
قيل: أ%سحار الفلة أ%طرافها. وس.ح.ر' كل شيء: ط%ر.ف�ه. شبه بأ%سحار

الليال وهي أ%طراف مآخرها؛ أ%راد مغمض أ%طراف خبوته فأ%دخل ال4لف واللم
فقاما مقام ال3ضافة.

وس.ح.ر' الوادي: أ%عله. ال4زهري: س.ح.ر. إ,ذا تباعد، وس.ح.ر. خ.د.ع.،
وس.ح1ر. ب.ك�ر..

واست.ح.ر. الطائر': غ%ر_د بس.ح.ر�؛ قال امرؤ القيس:
ك%أ%ن� ال�د.ام. وص.و\ب. الغ.مام,،
وريح. ال�زام.ى ون.ش\ر. الق�ط�ر\،

ي'ع.ل© به ب.ر\د' أ%نياب,ها،
إ,ذا ط%ر_ب. الطائ1ر' ال�س\ت.ح1ر\

والس_ح'ور: طعام' الس_ح.ر, وشراب'ه. قال ال4زهري: الس_حور ما
ي'ت.س.ح_ر' به وقت الس_ح.ر, من طعام أ%و لب أ%و سويق وضع اساv لا يؤكل ذلك

الوقت؛ وقد تسحر الرجل ذلك الطعام أ%ي أ%كله، وقد تكرر ذكر الس_حور ف
الديث ف غي موضع؛ قال ابن ال4ثي: هو بالفتح اسم ما يتسحر به من

الطعام والشراب، وبالضم الصدر والفعل نفسه، وأ%كثر ما روي بالفتح؛ وقيل:
الصواب بالضم ل4نه بالفتح الطعام والبكة، وال4جر والثواب ف الفعل ل ف

الطعام؛ و.ت.س.ح_ر.: أ%كل الس_حور..
والس_ح\ر' والس_ح.ر' والسeح\ر': ما التزق باللقوم وال%ر,يء من

أ%على البطن. ويقال للجبان: قد انتفخ س.ح\ر'ه، ويقال ذلك أ%يضاv لن تعد�ى
ط%و\ر.ه. قال الليث: إ,ذا ن.ز.ت\ بالرجل الب,ط}ن.ة� يقال: انتفخ س.ح\ر'ه،

معناه ع.د.ا ط%و\ر.ه' وجاوز قدر.ه؛ قال ال4زهري: هذا خطأD إ,نا يقال
انتفخ س.ح\ر'ه للجبان الذي م.ل4 الوف جوفه، فانتفخ الس_ح\ر' وهو الرئة
حت رفع القلب. اإل ال�ل}قوم، ومنه قوله تعال: وبلغت القلوب' الناجر.



وتظنون بال الظنون، وكذلك قوله: وأ%ن\ذ1ر\ه'م\ يوم. الزفة إ,ذ القلوب'
ل%د.ى الناجر؛ كل© هذا يدل على أ%ن انتفاخ الس_ح\ر م.ث%لD لشد�ة الوف

وتكن الفزع وأ%نه ل يكون من البطنة؛ ومنه قولم لل4رنب:
ال�ق%ط�ع.ة� ال4سحار,، والقطعة السeح'ور,، والقطعة� الن>ياط، وهو على التفاؤل،

أ%ي س.ح\ر'ه ي'ق%ط�ع' على هذا السم. وف التأ%خرين من يقول:
ال�ق%طYع.ة، بكسر الطاء، أ%ي من سرعتها وشدة عدوها كأ%نا ت'ق%ط�ع' س.ح\ر.ها

ون,ياط%ها. وف حديث أ%ب جهل يوم بدر: قال ل1ع'ت\ب.ة% بن ربيعة انت.ف%خ.
س.ح\ر'ك أ%ي ر,ئ%ت'ك؛ يقال ذلك للجبان وكلY ذي س.ح\ر� م'س.ح_ر�.

والس_ح\ر' أ%يضاv: الرئة، والمع أ%سحار¬ وس'ح'ر¬ وس'ح'ور¬؛ قال
الكميت:وأ%ربط ذي مسامع، أ%نت.، جأ}شا،

إ,ذا انتفخت من الو.ه.ل, السeحور'
وقد يرك فيقال س.ح.ر¬ مثال ن.ه\ر� ون.ه.ر� لكان حروف اللق.

والس_ح\ر' أ%يضاv: الكبد. والس_ح\ر': سواد' القلب ونواحيه، وقيل: هو القلب، وهو
السeح\ر.ة� أ%يضاv؛ قال:

وإ,ن ام\ر'ؤ¬ ل ت.ش\ع'ر, ال�ب\ن. س'ح\ر.ت،
إ,ذا ما انط%و.ى م1ن>ي الف�ؤاد' على ح1ق}د1

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: مات رسول ال،صلى ال عليه وسلم، بي
س.ح\ر,ي ون.ح\ر,ي؛ الس_ح\ر' الرئة، أ%ي مات رسول ال، «صلى ال عليه

وسلم»،وهو مستند إ,ل صدرها وما ياذي س.ح\ر.ها منه؛ وحكى القتيب عن
بعضهم أ%نه بالشي العجمة واليم، وأ%نه سئل عن ذلك فشبك بي أ%صابعه

وقد�مها عن صدره، وكأ%نه يضم شيئاv إ,ليه، أ%ي أ%نه مات وقد ضمته بيديها إ,ل
،vنرها وصدرها، رضي ال عنها والش_ج\ر': التشبيك، وهو الذ�ق%ن' أ%يضا

والفوظ ال4و_ل، وسنذكره ف موضعه. وس.ح.ر.ه، فهو مسحور وس.ح1ي¬:
أ%صاب س.ح\ر.ه أ%و س'ح\ر.ه أ%و س'ح\ر.ت.ه 

(* قوله: «أو سحرته» كذا ضبط
الصل. وف القاموس وشرحه السحر، بفتح السكون وقد يرك ويضم فهي ثلث لغات

وزاد الفاجي بكسر فسكون اهـ بتصرف).
ورجلD س.ح1ر¬ وس.ح1ي¬: انقطع س.ح\ر'ه، وهو رئته، فإ,ذا أ%صابه منه

الس>ل© وذهب لمه، فهو س.ح1ي¬ وس.ح1ر¬؛ قال العجاج:
وغ1ل}م.ت1ي منهم س.ح1ي¬ وس.ح1ر\،



وقائم¬ من ج.ذ}ب, د.ل}و.ي\ها ه.ج,ر\
س.ح1ر.: انقطع س.ح\ر'ه من جذبه بالدلو؛ وف الكم؛

وآبق من جذب دلويها
وه.ج,ر¬ وه.ج,ي¬: يشي م'ث}ق%لv متقارب ال%ط}و, كأ%ن به ه1ج.اراv ل

ينبسط ما به من الشر والبلء. والسeح.ار.ة�: الس_ح\ر' وما تعلق به ما
ينتزعه الق%ص_اب'؛ وقوله:

أ%ي.ذ}ه.ب' ما ج.م.ع\ت. ص.ر,ي. س.ح\ر,؟
ظ%ل1يفاv؟ إ,ن� ذا ل%ه\و. الع.ج,يب'

معناه: مصروم الرئة مقطوعها؛ وكل ما ي.ب,س. منه، فهو ص.ر,ي' س.ح\ر�؛
أ%نشد ثعلب:

تقول� ظ%ع1ين.ت1ي ل%م_ا است.ق%ل�ت\:
أ%ت.ت\ر'ك' ما ج.م.ع\ت. ص.ر,ي. س.ح\ر,؟

وص'ر,م. س.ح\ر'ه: انقطع رجاؤه، وقد فسر ص.ري س.ح\ر� بأ%نه القطوع
الرجاء. وفرس س.ح1ي¬: عظيم ال%و\ف1. والس_ح\ر' والسeح\رة�: بياض يعلو
السواد.، يقال بالسي والصاد، إ,ل� أ%ن السي أ%كثر ما يستعمل ف س.ح.ر

الصبح، والصاد ف ال4لوان، يقال: حار أ%ص\ح.ر' وأ%تان ص.حراء�.
Dي.س\م.ن' عليه الال، واحدته إ,س\حار_ة Dب.ق}ل :eوال4س\حار eوال3سحار

وأ%س\حار_ةD. قال أ%بو حنيفة: سعت أ%عرابي�اv يقول الس>حار' فطرح ال4لف
وخفف الراء وزعم أ%ن نباته يشبه الف�ج\ل% غي أ%ن ل ف�ج\ل%ة% له، وهو

خ.ش1ن¬ يرتفع ف وسطه ق%ص.ب.ةD ف رأ}سها ك�ع\ب'ر.ةD كك�ع\ب'ر.ة1 الف�ج\ل%ة1،
فيها ح.بÒ له د'ه\ن¬ يؤكل ويتداوى به، وف ورقه ح'روف%ةD؛ قال: وهذا قول

ابن ال4عراب، قال: ول أ%دري أ%هو ال3س\حار� أ%م غيه. ال4زهري عن
النضر: ال3سحار_ة� وال4سحار_ة� بقلة حار_ة تنبت على ساق، لا ورق

.�صغار، لا حبة سوداء كأ%نا الش>ه\ن,يز.ة
@سحطر: اسح.ن\ط%ر.: وقع على وجهه. ال4زهري: اسح.ن\ط%ر. امتد�.
@سحفر: ال�س\ح.ن\ف1ر': الاضي السريع، وهو أ%يضاv المتد�. واسح.ن\ف%ر.

الرجل ف منطقه: مضى فيه ول ي.ت.م.ك�ث}. واسح.ن\ف%ر.ت اليل ف جريها:
أ%سرعت. واسح.ن\ف%ر. الطر: كثر. وقال أ%بو حنيفة: ال�س\ح.ن\ف1ر'

الكثي' الص_ب> الواسع'؛ قال:
أ%غ%رe ه.ز,ي¬ م'س\ت.ه,لê ر.باب'ه،



له ف�ر'ق¬ م'س\ح.ن\ف1رات¬ ص.واد1ر'
الوهري: ب.ل%د¬ م'س\ح.ن\ف1ر¬ واسع. قال ال4زهري: اسح.ن\ف%ر.

واج\ر.ن\ف%ز. ر'باعيان، والنون زائدة كما لقت بالماسي، وجلة قول النحويي أ%ن
الماسي الصحيح الروف ل يكون إ,ل� ف ال4ساء مثل ال%ح\م.ر,ش

وال1ر\د.ح\ل,، وأ%ما ال4فعال فليس فيها خاسي إ,ل� بزيادة حرف أ%و حرفي.
اس\ح.ن\ف%ر. الرجل إ,ذا مضى مسرعاv. ويقال: اسح.ن\ف%ر. ف خطبته إ,ذا مضى

واتسع ف كلمه.
@سخر: س.خ1ر. منه وبه س.خ\راv وس.خ.راv وم.س\خ.راv وس'خ\راv، بالضم،
وس'خ\ر.ةv وس1خ\ر,ي�اv وس'خ\ر,ي�اv وس'خ\ر,ي_ة: هزئ به؛ ويروى بيت أ%عشى

باهلة على وجهي:
إ,ن أ%ت.ت\ن,ي ل1سانD، ل أ�س.رe با،

م1ن\ ع.ل}و.، ل ع.ج.ب¬ منها ول س'خ\ر'
ويروى: ول س.خ.ر'، قال ذلك لا بلغه خب مقتل أ%خيه النتشر، والتأ}نيث

Òكقولم: ه'م لك س'3خ\ر,ي vللكلمة. قال ال4زهري: وقد يكون نعتا
وس'3خ\ر,ي_ةD، من ذك�ر قال س'3خ\ر,ي�اv، ومن أ%نث قال س'خ\ر,ي_ةv. الفراء:

يقال س.خ1ر\ت' منه، ول يقال س.خ1ر\ت' به. قال ال تعال: ل ي.س\خ.ر\
ق%و\م¬ م1ن\ ق%و\م�. وس.خ1ر\ت' من فلن هي اللغة الفصيحة�. وقال تعال:

في.س\خ.ر'ون% منهم س.خ1ر. ال� منهم، وقال: إ,ن ت.س\خ.ر'وا م1ن_ا فإ,ن_ا
ن.س\خ.ر' منكم؛ وقال الراعي:

ت.غ.ي_ر. ق%و\م1ي ول أ%س\خ.ر'،
وما ح'م_ م1ن\ ق%د.ر� ي'ق}د.ر'

قوله أ%سخ.ر' أ%ي ل أ%سخ.ر' منهم. وقال بعضهم: لو س.خ1ر\ت' من راضع
�لشيت أ%ن يوز ب فعله. الوهري: حكى أ%بو زيد س.خ1ر\ت' به، وهو أ%ر\د.أ

اللغتي. وقال ال4خفش: س.خ1ر\ت' منه وس.خ1ر\ت' به، وض.ح1ك}ت' منه وضحكت
�به، وه.ز,ئ}ت' منه وه.ز,ئ}ت' به؛ كلê يقال، والسم السeخ\ر,ي_ة

vوقرئ بما قوله تعال: ل1ي.ت_خ1ذ% بعض'هم بعضا ،eوالس_خ\ر,ي eخ\ر,يeوالس
س'خ\ر,ي�اv. وف الديث: أ%تسخ.ر' من وأ%نا الل1ك 

(* قوله: من وأنا
اللك» كذا بال4صل. وف النهاية: ب وأنت).؟ أ%ي أ%ت.س\ت.ه\ز,ئ' ب،

وإ,طلق ظاهره على ال ل يوز، وإ,نا هو ماز بعن: أ%ت.ض.ع'ن فيما ل



أ%راه من حقي؟ فكأ%نا صورة السخ\ري_ة. وقوله تعال: وإ,ذا رأ%وا آية
ي.س\ت.س\خ1ر'ون%؛ قال ابن الرeم_ان,ي: معناه يدعو بعض'هم بعضاv إ,ل أ%ن

ي.س\خ.ر.، ك%ي.س\خ.ر'ون، كعل ق1ر\ن.ه واستعله. وقوله تعال:
ي'س\ت.س'خ1ر'ون؛ أ%ي ي.س\خ.رون ويستهزئون، كما تقول: ع.ج,ب. وت.ع.ج_ب.

واس\ت.ع\ج.ب. بعن واحد.
والسeخ\ر.ة�: الضeح\ك%ة�. ورجل س'خ.ر.ةD: ي.س\خ.ر' بالناس، وف

التهذيب: يسخ.ر' من الناس. وس'خ\ر.ةD: ي'س\خ.ر' منه، وكذلك س'خ\ر,ي�
وس'خ\ر,ي_ة؛ من ذك�ره كسر السي، ومن أ%نثه ضمها، وقرئ بما قوله تعال: ليتخذ

.vسخريا vبعضهم بعضا
والسeخ\ر.ة�: ما تس.خ_ر\ت. من داب_ة أ%و خادم بل أ%جر ول ثن.

ويقال: س.خ.ر\ت'ه بعن س.خ_ر\ت'ه أ%ي ق%ه.ر\ت'ه وذللته. قال ال تعال:
وسخر لكم الشمس والقمر؛ أ%ي ذللهما، والشمس' والقمر' م'س.خ_ران يريان

ماريهما أ%ي س'خ>را جاريي عليهما. والنجوم' م'سخ_رات، قال ال4زهري:
جاريات¬ ماري.ه'ن_. وس.خ_ر.ه' تسخياv: كلفه عملv بل أ�جرة، وكذلك

ت.س.خ_ر.ه. وسخ_ره ي'س.خ>ر'ه س1خ\ر,ي�اv وس'خ\ر,ي�اv وس.خ.ر.ه: كلفه ما ل
يريد وقهره. وكل مقهور م'د.ب_ر� ل يلك لنفسه ما يلصه من القهر، فذلك
مسخ_ر. وقوله عز وجل: أ%ل تروا أ%ن ال سخ_ر لكم ما ف السموات وما

ف ال4رض؛ قال الزجاج: تسخي ما ف السموات تسخي الشمس والقمر والنجوم
للدميي، وهو النتفاع' با ف بلوغ, م.ناب,ت1هم والقتداء� با ف

مسالكهم، وتسخي' ما ف ال4رض تسخي' ب,حار,ها وأ%نارها ودواب>ها وجيع,
،eخريeوقيل: الس ،Òوس1خ\ر,ي Òل وس'خ\ر,ي Dمناف1ع1ها؛ وهو س'خ\ر.ة

بالضم، من التسخي والس>خري�، بالكسر، من ال�ز\ء. وقد يقال ف الزء:
س'خري وس1خري، وأ%ما من السeخ\ر.ة فواحده مضموم. وقوله تعال: فاتذتوهم

س'3خ\ر,ي�اv حت أ%نسوكم ذكري، فهو س'خري�اv وس1خري�اv، والضم أ%جود. أ%بو
زيد: س1خ\ري�اv من س.خ1ر إ,ذا استهزأ%، والذي ف الزخرف: ليتخذ بعضهم
بعضاv س'خ\ر,ي�اv، عبيداv وإ,ماء وأ�جراء. وقال: خادم¬ س'خ\رة، ورجلD س'خ\رة
أ%يضاv: ي'س\خ.ر منه، وس'خ.ر.ةD، بفتح الاء، يسخر من الناس. وتسخ_رت

دابة لفلن أ%ي ركبتها بغي أ%جر؛ وأ%نشد:
س.واخ1ر¬ ف س.واء� الي.م> ت.ح\ت.ف1ز'

ويقال: س.خ.ر\ت'ه بعن س.خ_ر\ت'ه أ%ي قهرته. ورجل س'خ\ر.ة: ي'س.خ_ر'



ف ال4عمال وي.ت.س.خ_ر'ه من ق%ه.ره. وس.خ.ر.ت1 السفينة�: أ%طاعت وجرت
وطاب لا السي'، وال سخ_ر.ها تسخ1ياv. والتسخي': التذليل�. وسف�ن¬

سواخ1ر' إ,ذا أ%طاعت وطاب لا الريح. وكل ما ذل وانقاد أ%و تيأ% لك على
ما تريد، فقد س'خ>ر. لك. والسeخ_ر': الس.ي\ك%ران�؛ عن أ%ب حنيفة.

@سخب: الس_خ\ب.ر': شجر إ,ذا طال تدلت رؤ'وسه واننت، واحدته س.خ\ب.ر.ة،
وقيل: السخب شجر من شجر الث©مام له ق�ض'ب متمعة وج'ر\ث�ومة؛ قال

الشاعر:
واللؤم' ينب'ت ف أ�ص'ول, الس_خ\ب.ر

وقال أ%بو حنيفة: السخب يشبه الث©مام له ج'ر\ث�ومة وعيدانه كالكر�ات
ف الكثرة كأ%ن� ثره مكاسح الق%صب أ%و أ%رق منها، وإ,ذا طال تدلت رؤوسه

واننت. وبنو جعفر بن كلب ي'لق�بون فروع. السخ\ب.ر,؛ قال دريد بن
الصمة:ما ييء� به فروع' الس_خ\ب.ر,

ويقال: ركب فلن السخ\ب.ر. إ,ذا غ%د.ر.؛ قال حسان ابن ثابت:
،Dإ,ن} ت.غ\د1ر'وا فالغ.د\ر' منكم ش1يمة
والغ.د\ر' ي.ن\ب'ت' ف أ�ص'ول, الس_خ\ب.ر,

أ%راد قوماv منازلم ومال©هم ف منابت السخب؛ قال: وأ%ظنهم من هذيل؛
قال ابن بري: إ,نا شبه الغادر بالسخب ل4نه شجر إ,ذا انتهى استرخى

رأ}سه ول يبق على انتصابه، يقول: أ%نتم ل تثبتون على وفاء كهذا السخب الذي
ل يثبت على حال، بينا ي'رى معتدلv منتصباv عاد مسترخياv غي منتصب.

وف حديث ابن الزبي: قال لعاوية ل ت'ط}ر,ق\ إ,ط}راق. ال�ق}ع'وان1 ف
أ�صول السخب؛ هو شجر تأ}ل%ف�ه ال%ي_ات' فتسكن ف أ�صوله، الواحدة سخبة؛

يقول: ل تتغاف%ل} عما نن فيه.
@سدر: الس>د\ر': شجر النبق، واحدتا س1د\ر.ة وجعها س1د\رات¬ وس1د1رات¬

وس1د.ر¬ وس'دور¬ 
(* قوله: «سدور» كذا بال4صل بواو بعد الدال، وف

القاموس سقوطها، وقال شارحه ناقلv عن الكم هو بالضم)؛ ال4خية نادرة. قال
أ%بو حنيفة: قال ابن زياد: الس>د\ر' من الع1ضاه1، وهو ل%و\نان1: فمنه

ع'ب\ر,يÒ، ومنه ضالD؛ فأ%ما الع'ب\ر,يe فما ل شوك فيه إ,ل ما ل
ي.ض1ي'، وأ%ما الضال� فهو ذو شوك، وللسدر ورقة عريضة م'د.و_رة، وربا كانت

السدرة م\للv؛ قال ذو الرمة:



ق%ط%ع\ت'، إ,ذا ت.ج.و_ف%ت1 الع.واطي،
ض'ر'وب. الس>د\ر, ع'ب\ر,ي�اv وضال

قال: ونبق الض_ال, ص1غار¬. قال: وأ%ج\و.د' نبق� ي'ع\ل%م' بأ%رض,
العر.ب, ن.ب,ق' ه.ج.ر. ف بقعة واحدة ي'س\م.ى للسلطان1، هو أ%شد نبق يعلم حلوة

وأ%ط}ي.ب'ه رائحةv، يفوح' ف%م\ آكل1ه1 وثياب' م'لب,س3ه كما يفوح'
الع1ط}ر. التهذيب: السدر اسم للجنس، والواحدة سدرة. والسدر من الشجر س1د\ران1:

أ%حدها ب.ر>ي� ل ينتفع بثمره ول يصلح ورقه للغ.س'ول, وربا خ.ب.ط
ور.ق%ها الراعية�، وثره ع.ف1ص¬ ل يسوغ ف اللق، والعرب تسميه الضال%،

والسدر الثان ينبت على الاء وثره النبق وورقه غسول يشبه شجر الع'ن_اب
له س'ل�ء# ك%س'ل�ئه وورقه كورقه غي أ%ن ثر العناب أ%حر حلو وثر
السدر أ%صفر م'زÒ ي'ت.ف%ك�ه به. وف الديث: من قط%ع س1د\ر.ةv ص.و_ب.

ال� رأ}س.ه ف النار؛ قال ابن ال4ثي: قيل أ%راد به سدر. مكة ل4نا
ح.ر.م، وقيل سدر. الدينة، نى عن قطعه ليكون أ�ن\ساv وظل¾ لن\ ي'هاج,ر'

إ,ليها، وقيل: أ%راد السدر الذي يكون ف الفلة يستظل به أ%بناء السبيل
واليوان أ%و ف ملك إ,نسان فيتحامل عليه ظال فيقطعه بغي حق، ومع هذا

فالديث مضطرب الرواية فإ,ن أ%كثر ما يروى عن عروة بن الزبي، وكان هو يقطع
السدر ويتخذ منه أ%بواباv. قال هشام: وهذه أ%بواب من س1د\ر� ق%ط%ع.ه أ%ي

وأ%هل العلم ممعون على إ,باحة قطعه.
وس.د1ر. ب.ص.ر'ه س.د.راv فهو س.د1ر¬: ل يكد يبصر. ويقال: س.د1ر.

البعي'، بالكسر، ي.س\د.ر' س.د.راv ت.حي_ر. من شدة الر�، فهو س.د1ر¬. ورجل
سادر: غي متشتت 

(* قوله: «غي متشتت» كذا بال4صل بشي معجمة بي تاءين،
والذي ف شرح القاموس نقلv عن ال4ساس: وتكلم سادراv غي متثبت، بثلثة

بي تاء فوقية وموحدة). والساد1ر': التحي. وف الديث: الذي ي.س\د.ر' ف
البحر كالتشحط ف دمه؛ الس_د.ر'، بالتحريك: كالدeوار,، وهو كثياv ما

ي.ع\ر,ض لراكب البحر. وف حديث علي�: ن.ف%ر. م'س\ت.ك}ب,راv وخ.ب.ط%
ساد1راv أ%ي لهياv. والساد1ر': الذي ل ي.ه\ت.مe لشيء ول ي'بال ما ص.ن.ع؛

قال:
،vأ%ح\س.ب' غ%ي>ي ر.ش.د.ا vساد1را

ف%ت.ن.اه.ي\ت' وقد صاب.ت\ ب,ق�ر\



(* وقوله: «صابت بقر» ف الصحاح وقولم للشدة إ,ذا نزلت صابت بقر أ%ي
صارت الشدة ف قرارها).

والس_د.ر': اس\م1د\ر.ار' الب.ص.ر,. ابن ال4عراب: س.د1ر. ق%م1ر.،
وس.د1ر. من شد�ة الر�. والس_د.ر': تيeر البصر. وقوله تعال: عند س1د\ر.ة1

ال�ن\ت.هى؛ قال الليث: زعم إ,نا سدرة ف السماء السابعة ل ياوزها
م.ل%ك ول نب وقد أ%ظلت الاء4 والنة%، قال: ويمع على ما تقدم. وف حديث

ال3س\راء3: ث ر'ف1ع\ت' إ,ل س1در.ة1 ال�ن\ت.ه.ى؛ قال ابن ال4ثي:
سدرة� النتهى ف أ%قصى النة إ,ليها ي.ن\ت.ه,ي ع1ل}م' ال4و�لي والخرين

ول يتعد�اها. وس.د.ر. ث%و\ب.ه ي.س\د1ر'ه س.د\راv وس'د'وراv: ش.ق�ه؛ عن
Dإ,رسال الشعر. يقال: ش.ع.ر¬ م.سدول :�يعقوب. والس_د\ر' والس_د\ل
ومسدور¬ وش.ع.ر¬ م'نس.د1ر¬ وم'ن\س.د1لD إ,ذا كان م'س\ت.ر\س1ل{. وس.د.ر.ت1
الرأ%ة� ش.عر.ها فانس.د.ر: لغة ف س.د.ل%ت\ه فانسدل. ابن سيده: سد.ر.

:vأ%رسله، وانس.د.ر. هو. وانس.د.ر. أ%يضا vالشعر. والس>ت\ر. ي.س\د'ر'ه س.د\را
أ%سرع بعض ال3سراع. أ%بو عبيد: يقال انس.د.ر. فلن ي.ع\د'و وان\ص.ل%ت.

يعدو إ,ذا أ%سرع ف ع.د\و,ه. اللحيان: سد.ر ثوب.ه س.د\راv إ,ذا أ%رسله
طولv. وقال أ%بو عمرو: ت.س.د_ر. بثوبه إ,ذا تل�ل به. والس>دار':

ش1ب\ه' الك1ل�ة1 ت'ع.ر_ض' ف الباء.
والس_يدار.ة�: الق%ل%ن\س'و.ة� ب,ل أ%ص\داغ�؛ عن ال%ج.ر,ي�.

والس_دير': ب,ناء#، وهو بالفارسية س1ه\د1ل�ى أ%ي ثلث شهب أ%و ثلث
مداخلت. وقال ال4صمعي: السدير فارسية كأ%ن� أ%صله ساد1لD أ%ي ق�بة ف

ثلث ق1باب متداخلة، وهي الت تسميها الناس اليوم س1د1ل�ى، فأ%عربته العرب
فقالوا س.د1ير¬ والس_د1ير': الن_هر، وقد غلب على بعض ال4نار؛ قال:

أ%لب\ن, أ�م>ك. ما ب.د.ا،
ول%ك. ال%و.ر\ن.ق' والس_د1ير؟

التهذيب: السد1ير' ن.ه.ر بال1ية؛ قال عدي:
س.ر_ه حال�ه وك%ث%ر.ة� ما ي.م\ـ

ـل1ك'، والبحر' م'ع\ر,ضاv، والس_د1ير'
والسد1ير': نر، ويقال: قصر، وهو م'ع.ر_ب¬ وأ%صله بالفارسية س1ه\

د1ل�ه أ%ي فيه ق1باب¬ م'داخ.ل%ةD. ابن سيده: والسد1ير' م.ن\ب.ع' الاء3.
وسد1ير' النخل: سواد'ه وم'ج\ت.م.ع'ه. وف نوادر ال4صمعي الت رواها عنه أ%بو



يعلى قال: قال أ%بو عمرو بن العلء الس_د1ير' الع'ش\ب'.
وال4س\د.ران1: النك1بان، وقيل: ع1رقان ف العي أ%و تت الصدغي. وجاء

ي.ض\ر,ب' أ%س\د.ر.ي\ه؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للفارغ الذي ل شغل له، وف حديث
السن: يضرب أ%سدريه أ%ي ع1ط}فيه ومنكبيه يضرب بيديه عليهما، وهو بعن

الفارغ. قال أ%بو زيد: يقال للرجل إ,ذا جاء فارغاv: جاء ي.نف�ض'
أ%س\د.ر.ي\ه، وقال بعضهم: جاء ينفض أ%ص\د.ر.ي\ه أ%ي عطفيه. قال: وأ%سدراه

vم.ن\ك1باه. وقال ابن السكيت: جاء ينفض أ%ز\د.ر.ي\ه، بالزاي وذلك إ,ذا جاء فارغا
ليس بيده شيء ول ي.ق}ض, ط%ل1ب.ت.ه.

أ%بو عمرو: سعت بعض قيس يقول س.د.ل% الرج'ل ف البلد وسد.ر إ,ذا ذهب
فيها فلم ي.ث}ن,ه شيء. ول�ع\ب.ة للعرب يقال لا: السeد_ر' والط©ب.ن.

ابن سيده: والسeد_ر' اللعبة� الت تسمى الط©ب.ن.، وهو خطê مستدير تلعب
با الصبيان؛ وف حديث بعضهم: رأ%يت أ%با هريرة: يلعب السeد_ر؛ قال ابن

ال4ثي: هو لعبة ي'ل}ع.ب' با ي'قام.ر' با، وتكسر سينها وتضم، وهي
فارسية معربة عن ثلثة أ%بواب؛ ومنه حديث يي بن أ%ب كثي: السeد�ر هي

الشيطانة الصغرى يعن أ%نا من أ%مر الشيطان؛ وقول أ�مية بن أ%ب الصلت:
وكأ%ن� ب,ر\ق1ع.، واللئك. ح.و\ل%ها،
س.د1ر¬، ت.واك%ل%ه القوائ1م'، أ%ج\ر.د'

(* قوله: «برقع» هو كزبرح وقنفذ السماء السابعة اهـ قاموس).
س.د1ر¬؛ للبحر، ل ي'س\مع به إ,ل� ف شعره. قال أ%بو علي: وقال أ%جرد
ل4نه قد ل يكون كذلك إ,ذا ت.مو_ج.. الوهري: س.د1ر¬ اسم من أ%ساء

البحر، وأ%نشد بيت أ�مية إ,ل� أ%نه قال ع1و.ض. حولا ح.و\ل%ه، وقال عوض
أ%جرد أ%ج\ر.ب'، بالباء، قال ابن بري: صوابه أ%جرد، بالدال، كما أ%وردناه،

والقصيدة كلها دالية؛ وقبله:
فأ%ت.م_ س1ت�اv فاس\ت.و.ت\ أ%طباق�ها،

وأ%تى ب,ساب,ع.ة{ ف%أ%ن_ى ت'ور.د'
قال: وصواب قوله حوله أ%ن يقول حولا ل4ن ب,ر\ق1ع. اسم من أ%ساء

السماء مؤنثة ل تنصرف للتأ}نيث والتعريف، وأ%راد بالقوائم ههنا الرياح،
وتواكلته: تركته. يقال: تواكله القوم إ,ذا تركوه؛ شبه السماء بالبحر عند سكونه

وعدم توجه؛ قال ابن سيده وأ%نشد ثعلب:
وكأ%ن� ب,رقع، واللئك تتها،



سدر، تواكله قوائم أ%ربع
قال: سدر ي.د'ور'. وقوائم أ%ربع: قال هم اللئكة ل يدرى كيف خلقهم.

قال: شبه اللئكة ف خوفها من ال تعال بذا الرجل الس_د1ر,.
وبنو ساد1ر.ة: ح.يÒ من العرب. وس1د\ر.ة�: قبيلة؛ قال:

ق%د\ ل%ق1ي.ت\ س1د\ر.ة� ج.م\عاv ذا ل�ها،
وع.د.داv ف%خ\ماv وع1ز�اv ب.ز.ر.ى

فأ%ما قوله:
ع.ز_ ع.لى ل%ي\لى ب,ذ1ي س'د.ي\ر,

س'وء� م.ب,يت ب.ل%د. الغ'م.ي\ر,
فقد يوز أ%ن يريد بذي س1د\ر� فصغر، وقيل: ذو س'د.ي\ر� موضع بعينه.

ورجل س.ن\د.ر.ى: شديد، مقلوب عن س.ر.ن\د.ى.
@سرر: الس>رe: من ال4س\رار الت تكتم. والسر: ما أ%خ\ف%ي\ت.، والمع

أ%سرار. ورجل س1ر>يÒ: يصنع ال4شياء4 س1ر�اv من قوم س1ر>ي>ي.
والسر,يرة�: كالس>ر>، والمع السرائر'. الليث: السرe ما أ%س\ر.ر\ت. به.

والسريرة�: عمل السر من خي أ%و شر.
وأ%س.ر_ الشيء: كتمه وأ%ظهره، وهو من ال4ضداد، سر.ر\ت'ه: كتمته،
وسررته: أ%ع\ل%ن\ته، والوجهان جيعاv يفسران ف قوله تعال: وأ%سرeوا

الندامة%؛ قيل: أ%ظهروها، وقال ثعلب: معناه أ%سروها من رؤسائهم؛ قال ابن سيده:
وال4و�ل أ%صح. قال الوهري: وكذلك ف قول امرئ القيس: لو ي'س3رeون

م.ق}ت.ل1ي؛ قال: وكان ال4صمعي يرويه: لو ي'ش1رeون، بالشي معجمة، أ%ي
ي'ظهرون. وأ%س.ر_ إ,ليه حديثاv أ%ي أ%ف}ض.ى؛ وأ%سرر\ت' إ,ليه الود_ة%
وبالود�ة1 وسار_ه' ف أ�ذ�نه م'سار_ةv وس1راراv وت.سارeوا أ%ي ت.ناج.و\ا.

أ%بو عبيدة: أ%سررت الشيء أ%خفيته، وأ%سررته أ%علنته؛ ومن ال3ظهار قوله
تعال: وأ%سرeوا الندامة لا رأ%وا العذاب؛ أ%ي أ%ظهروها؛ وأ%نشد

للفرزدق:
ف%ل%م_ا ر.أ%ى ال%ج_اج. ج.ر_د. س.ي\ف%ه،

أ%س.ر_ ال%ر'ور,يe الذي كان أ%ض\م.را
قال شر: ل أ%جد هذا البيت للفرزدق، وما قال غي أ%ب عبيدة ف قوله:

وأ%سرeوا الندامة، أ%ي أ%ظهروها، قال: ول أ%سع ذلك لغيه. قال
ال4زهري: وأ%هل اللغة أ%نكروا قول أ%ب عبيدة أ%شد� ال3نكار، وقيل: أ%سروا



الندامة؛ يعن الرؤساء من الشركي أ%سروا الندامة ف س.ف%ل%ت1هم الذين
أ%ضلوهم. وأ%سروها: أ%خ\ف%و\ها، وكذلك قال الزجاج وهو قول الفسرين. وسار_ه'

م'سار_ةv وس1راراv: أ%علمه بسره، والسم الس_ر.ر'، والس>رار' مصدر
سار.ر\ت' الرجل% س1راراv. واست.س.ر_ اللل� ف آخر الشهر: خ.ف1ي.؛ قال ابن

سيده: ل يلفظ به إ,ل� مزيداv، ونظيه قولم:
استحجر الطي. والس_ر.ر' والس>ر.ر' والس_رار' والس>رار'، كله:

الليلة الت ي.ست.س3رe فيها القمر'؛ قال:
ن.ح\ن' ص.ب.ح\نا عام1راv ف دار,ها،
ج'ر\داv ت.عاد.ى ط%ر.ف%ي\ ن.هار,ها،

ع.ش1ي_ة% ال1لل, أ%و س1ر.ار,ها
غيه: س.ر.ر' الشهر، بالتحريك، آخ1ر' ليلة منه، وهو مشتق من قولم:

است.س.ر_ القمر' أ%ي خفي ليلة السرار فربا كان ليلة وربا كان ليلتي. وف
الديث: صوموا الشهر وس1ر_ه؛ أ%ي أ%و_ل%ه، وقيل م'س\ت.ه.ل�ه، وقيل

و.س.ط%ه، وس1رe ك�لY شيء: ج.و\ف�ه، فكأ%نه أ%راد ال4يام البيض؛ قال ابن
ال4ثي: قال ال4زهري ل أ%عرف السر بذا العن إ,نا يقال س1رار الشهر

وس.راره وس.ر.ره'، وهو آخر ليلة يستسر اللل بنور الشمس. وف الديث:
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، سأ%ل رجلv فقال: هل صمت من سرار هذا الشهر

شيئاv؟ قال: ل. قال: فإ,ذا أ%فطرت من رمضان فصم يومي. قال الكسائي
وغيه: السرار آخر الشهر ليلة ي.س\ت.س3رe اللل. قال أ%بو عبيدة: وربا
است.س.ر_ ليلة وربا استسر� ليلتي إ,ذا ت9 الشهر. قال ال4زهري: وس1رار

الشهر، بالكسر، لغة ليست بيدة عند اللغويي. الفراء: السرار آخر ليلة
إ,ذا كان الشهر تسعاv وعشرين، وسراره ليلة ثان وعشرين، وإ,ذا كان الشهر
ثلثي فسراره ليلة تسع وعشرين؛ وقال ابن ال4ثي: قال الطاب كان بعض
vأ%هل العلم يقول ف هذا الديث: إ,ن9 سؤال%ه هل صام من سرار الشهر شيئا

سؤال� زجر وإ,نكار، ل4نه قد نى أ%ن ي'س\ت.ق}ب.ل% الشهر' بصوم يوم أ%و
يومي. قال: ويشبه أ%ن يكون هذا الرجل قد أ%وجبه على نفسه بنذر فلذلك قال له:

إ,ذا أ%فطرت، يعن من رمضان، فصم يومي، فاستحب له الوفاء3 بما.
والس�رe: النكاح ل4نه ي'ك}تم؛ قال ال تعال: ولكن ل ت'واع1د'وه'ن_

س1ر�اv؛ قال رؤبة:
ف%ع.ف_ عن إ,س\رار,ها بعد الغ.س.ق\،



ول ي'ض1ع\ها ب.ي\ن. ف1ر\ك{ وع.ش.ق\
والسeر>ي_ة�: الارية التخذة للملك والماع، ف�ع\ل1ي_ةD منه على

تغيي النسب، وقيل: هي ف�عeول%ة من الس_ر\و, وقلبت الواو ال4خية ياء
ط%لب. ال1ف�ة1، ث أ�دغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها، ث ح'و>لت الضمة

كسرة لاورة الياء؛ وقد ت.س.ر_ر\ت وت.س.ر_ي\ت: على تويل التضعيف.
أ%بو اليثم: الس>رe الز>نا، والس>رe الماع. وقال السن: ل تواعدوهن

سر�اv، قال: هو الزنا، قال: هو قول أ%ب ملز، وقال ماهد: ل تواعدوهن
هو أ%ن ي.خ\ط�ب.ها ف العد�ة؛ وقال الفراء: معناه ل يصف أ%حدكم نفسه

الرأ%ة ف عدتا ف النكاح وال3كثار, منه. واختلف أ%هل اللغة ف الارية
الت ي.ت.س.ر_اها مالكها ل سيت س'ر>ي_ةv فقال بعضهم: نسيت إ,ل السر،

وهو الماع، وضمت السي للفرق بي الرة وال4مة توطأ�، فيقال للح'ر_ة1
إ,ذا ن'ك1ح.ت س1ر�اv أ%و كانت فاجرة: س1ر>ي_ةv، وللمملوكة يتسراها
صاحبها: س'ر>ي_ةv، مافة اللبس. وقال أ%بو اليثم: الس>رe السeرور'،

فسميت الارية س'ر>ي_ةv ل4نا موضع س'رور, الرجل. قال: وهذا أ%حسن ما قيل
فيها؛ وقال الليث: السeر>ي_ة� ف�ع\ل1ي_ة من قولك ت.س.ر_ر\ت، ومن

قال ت.س.ر_ي\ت فإ,نه غلط؛ قال ال4زهري: هو الصواب وال4صل ت.س.ر_ر\ت'
ولكن لا توالت ثلثD راءات أ%بدلوا إ,حداهن ياء، كما قالوا ت.ظ%ن_ي\ت' من

الظن� وق%ص_ي\ت' أ%ظفاري وال4صل ق%ص_ص\ت'؛ ومنه قول العجاج:
ت.ق%ض>ي. الباز,ي إ,ذا الباز,ي ك%س.ر\

إ,نا أ%صله: ت.ق%ضeض. وقال بعضهم: استسر_ الرجل� جار,ي.ت.ه بعن
تسر_اها أ%ي ت.خ1ذها س'رية. والسرية: ال4مة الت ب.و_أ%ت.ها بيتاv، وهي

ف�ع\ل1ي_ة منسوبة إ,ل السر، وهو الماع وال3خفاء�، ل4ن ال3نسان
كثياv ما ي.س'رeها وي.س\ت'ر'ها عن حرته، وإ,نا ضمت سينه ل4ن ال4بنية قد

،eت'غ.ي_ر' ف النسبة خاصة، كما قالوا ف النسبة إ,ل الد_ه\ر, د'ه\ر,ي
وإ,ل ال4رض الس_ه\ل%ة� س'ه\ل1يÒ، والمع الس_رار,ي. وف حديث عائشة

وذ�ك1ر. لا التعة� فقالت: وال ما ند ف كلم ال إ,ل� النكاح
والس\ت1س\ر.ار.؛ تريد اتاذ السراري، وكان القياس الستسراء من ت.س.ر_ي\ت

إ,ذا ات_خ.ذ}ت سرية، لكنها ردت الرف إ,ل ال4صل، وهو ت.س.ر_ر\ت' من
السر النكاح أ%و من السرور فأ%بدلت إ,حدى الراءات ياء، وقيل: أ%صلها

الياء من الشيء الس_ري> النفيس. وف حديث سلمة: فاس\ت.س.ر_ن أ%ي اتذن



سرية، والقياس أ%ن تقول ت.س.ر_ر.ن أ%و تسر�ان فأ%ما استسرن فمعناه
أ%لقي إ,ل� س1ر�ه. قال ابن ال4ثي: قال أ%بو موسى ل فرق بينه وبي حديث

عائشة ف الواز. والسرe: الذ�ك%ر'؛ قال ال4فوه ال4ودي:
ل%م_ا ر.أ%ت\ س1ر_ي ت.غ.ي_ر.، وان\ث%ن.ى

م1ن\ دون1 ن.ه\م.ة1 ش.ب\ر,ها ح1ي. ان\ث%ن.ى
وف التهذيب: السر ذكر الرجل فخصصه. والس_رe: ال4صل�. وس1رe الوادي:

أ%كرم موضع فيه، وهي الس_رارة� أ%يضاv. والس>رe: وس.ط� الوادي، وجعه
س'رور: قال ال4عشى:

ك%ب.ر\د1ي_ة1 الغ1يل, و,س\ط% الغ.ر,يف،
إ,ذا خال%ط% الاء� منها السeرورا

وكذلك س.رار'ه وس.رار.ت'ه وس'ر�ت'ه. وأ%رض س1رe: كريةD طيبة، وقيل: هي
Dأ%طيب موضع فيه، وجع الس>ر_ س1ر.ر¬ نادر، وجع الس_رار, أ%س1ر_ة

ك%ق%ذال� وأ%ق}ذ1ل%ة، وجع الس_رار,ة س.راثر'. ال4صمعي: س.رار' ال4رض
Òه وأ%كرم'ه. ويقال: أ%رض س.ر_اء� أ%ي طيبة. وقال الفراء: س1ر�أ%وس.ط

ب.ي>ن' الس>رارة1، وهو الالص من كل شيء. وقال ال4صمعي: الس_رe من
ال4رض مثل الس_رارة% أ%كرمها؛ وقول الشاعر:

وأ%غ}ف1 تت. ال4ن\ج'م, الع.وات،
واه\ب,ط} با م1ن\ك. ب,س3ر¼ كات

قال: السر أ%خ\ص.ب' الوادي. وكات أ%ي كامن تراه فيه قد كتم ول ييبس؛
:vوقال لبيد يرثي قوما

ف%ساع.ه'م' ح.م\د¬، وزان.ت\ ق�بور.هم\
أ%س1ر_ة� ر.يان{، ب,قاع� م'ن.و_ر

قال: ال4سر_ة� أ%و\ساط� الر>ياض,، وقال أ%بو عمرو: واحد ال4س1ر_ة1
س1ر.ار¬؛ وأ%نشد:

كأ%نه عن س1رار, ال4رض, م.ح\ج'وم'
وس1رe ال%س.ب, وس.رار'ه وس.رار.ت'ه: أ%وسط�ه. ويقال: فلن ف س1ر>

قومه أ%ي ف أ%فضلهم، وف الصحاح: ف أ%وسطهم. وف حديث ظبيان: نن قوم من
س.رارة1 م.ذ}ح1ج� أ%ي من خيارهم. وس1رe النس.ب,: م.ح\ض'ه وأ%فضل�ه،
ومصدره الس_رار.ة�، بالفتح. والس>رe من كل شيء: الال1ص' ب.ي>ن'
الس_رارة1، ول فعل له؛ وأ%ما قول امرئ القيس ف صفة امرأ%ة:



ف%ل%ها م'ق%ل�د'ها وم'ق}ل%ت'ها،
ول%ها عليه1 س.رارة� الفضل,

فإ,نه وصف جاريةv شبهها بظبية{ جيداv وم'ق}ل%ةv ث جعل لا الفضل على
Yكل �الظبية ف سائر م.حاس1نها، أ%راد بالس_رارة1 ك�ن\ه الفضل. وس.رارة

شيء: مض'ه ووس.ط�ه، وال4صل فيهعا س.ر.ارة� الروضة، وهي خي منابتها،
وكذلك س'ر_ة� الروضة. وقال الفراء: لا عليها س.رارة� الفضل وس.راوة� الفضل

أ%ي زيادة الفضل.
vهذا ال4مر إ,ذا كان عالا eوس.رارة العيش: خيه وأ%فضله. وفلن س1ر

به. وس1رe الوادي: أ%فضل موضع فيه، والمع أ%س1ر_ةD مثل ق1ن¼
وأ%ق1ن_ة{؛ قال طرفة:

ت.ر.ب_ع.ت1 الق�ف�ي, ف الش_و\ل, ت.ر\ت.ع1ي
ح.دائ1ق. م.و\لY ال4س1ر_ة1 أ%غ}ي.د1

وكذلك س.رارة� الوادي، والمع سرار¬؛ قال الشاعر:
فإ,ن أ%ف}خ'ر\ ب,م.ج\د1 ب.ن س'ل%ي\م�،
أ%ك�ن\ منها الت_خ'وم.ة% والس_ر.ارا

والسeرe والس>رe والس>ر.ر' والس>رار'، كله: خط بطن الكف والوجه
والبهة؛ قال ال4عشى:

فان\ظ�ر\ إ,ل كف¼ وأ%س\رارها،
ه.ل} أ%نت. إ,ن} أ%وع.د\ت.ن ضائري؟

يعن خطوط باطن الكف، والمع أ%س1ر_ةD وأ%س\رار¬، وأ%سار,ير' جع
المع؛ وكذلك الطوط ف كل شيء؛ قال عنترة:

ب,ز'جاج.ة{ ص.ف}راء4 ذات1 أ%س1ر_ة{،
ق�ر,ن.ت\ ب,أ%ز\ه.ر. ف الش_مال, م'ق%د_م

وف حديث عائشة ف صفته، صلى ال عليه وسلم: ت.ب\ر'ق' أ%سار,ير' وجهه.
قال أ%بو عمرو: ال4سارير هي الطوط الت ف البهة من التكسر فيها،

واحدها س1ر.ر¬. قال شر: سعت ابن ال4عراب يقول ف قوله تبق أ%سار,ير'
وجهه، قال: خطوط وجهه س1رÒ وأ%سرار¬، وأ%سار,ير' جع المع. قال: وقال

vبعضهم ال4سارير' الد�ان والوجنتان وماسن الوجه، وهي شآبيب' الوجه أ%يضا
وس'ب'حات' الوجه. وف حديث علي، عليه السلم: كأ%ن� ماء4 الذهب, يري ف

صفحة خده، ورو\ن.ق. اللل, ي.ط�رد' ف أ%س1ر_ة1 جبينه. وت.س.ر_ر.



الثوب': ت.ش.ق�ق..
وس'ر_ة� الوض: مستقر الاء ف أ%قصاه. والسeر_ة�: الو.ق}ب.ة� الت

ف وسط البطن. والسeرe والس_ر.ر': ما يتعلق من س'ر_ة1 الولود فيقطع،
والمع أ%س1ر_ةD نادر. وس.ر_ه س.ر�اv: قطع س.ر.ر.ه، وقيل: السر.ر ما

قطع منه فذهب. والسeر_ة�: ما بقي، وقيل: السeر، بالضم، ما تقطعه القابلة
من س'ر_ة الصب. يقال: عرف}ت' ذلك قبل أ%ن ي'ق}ط%ع. س'رeك، ول تقل
.eرeسرتك ل4ن السرة ل تقطع وإ,نا هي الوضع الذي قطع منه الس

والس_ر.ر' والس>ر.ر'، بفتح السي وكسرها: لغة ف السeر>. يقال: ق�ط1ع. س.ر.ر'
الصب وس1ر.ر'ه، وجعه أ%سرة؛ عن يعقوب، وجع السeرة س'ر.ر¬ وس'ر_ات

ل يركون العي ل4نا كانت مدغمة. وس.ر_ه: طعنه ف س'ر_ته؛ قال
الشاعر:ن.س'رeه'م'، إ,ن ه'م' أ%ق}ب.ل�وا،

وإ,ن أ%د\ب.ر'وا، ف%ه'م' م.ن\ ن.س'ب\
أ%ي ن.ط}ع'ن'ه ف س'ب_ت1ه. قال أ%بو عبيد: سعت الكسائي يقول: ق�ط1ع

س.ر.ر' الصب�، وهو واحد. ابن السكيت: يقال قطع سرر الصب، ول يقال قطعت
سرته، إ,نا السرة الت تبقى والسرر ما قطع. وقال غيه: يقال، لا قطع،

السeرe أ%يضاv، يقال: قطع س'رeه وس.ر.ر'ه. وف الديث: أ%نه، عليه
الصلة والسلم، و'ل1د. م.ع\ذ�وراv مسروراv؛ أ%ي مقطوع السeر_ة 

(* قوله:
«أ%ي مقطوع السرة» كذا بال4صل ومثله ف النهاية وال3ضافة على معن من

البتدائية والفعول مذوف وال4صل مقطوع السر من السرة وإ,ل� فقد ذكر أ%نه
ل يقال قطعت سرته). وهو ما يبقى بعد القطع ما تقطعه القابلة.
eر_ة، وف الكم: يأ}خذ الف%ر.س. وبعي أ%س.رeخذ ف الس�والس_ر.ر': داء# يأ

وناقة بي>نة الس_ر.ر يأ}خذها الداء ف سرتا فإ,ذا بركت تافت؛ قال
ال4زهري: هذا التفسي غلط من الليث إ,نا الس_ر.ر' وجع يأ}خذ البعي ف

eالك1ر\ك1ر.ة1 ل ف السرة. قال أ%بو عمرو: ناقة س.ر_اء وبعي أ%س.ر
بي>ن' الس_ر.ر,، وهو وجع يأ}خذ ف الكركرة؛ قال ال4زهري: هذا ساعي من
العرب، ويقال: ف س'ر_ته س.ر.ر¬ أ%ي ورم يؤله، وقيل: الس_ر.ر قرح ف مؤخر

eكركرة البعي يكاد ينقب إ,ل جوفه ول يقتل، س.ر_ البعي' ي.س.ر
س.ر.راv؛ عن ابن ال4عراب؛ وقيل: ال4س.رe الذي به الض_بe، وهو ور.م¬

يكون ف جوف البعي، والفعل كالفعل والصدر كالصدر؛ قال معد يكرب العروف



ب,غ.ل}فاء4 يرثي أ%خاه ش'ر.ح\ب,يل% وكان رئيس بكر بن وائل قتل يوم
الك�لب, ال4و_ل:

إ,ن� ج.ن\ب عن الف1راش, ل%ناب،
ك%ت.جاف1ي ال4س.ر> فوق. الظYراب

م1ن\ ح.د1يث ن.ما إ,ل%ي_ ف%مÒ ت.ر\
ف%أ�ع.ي\ن,ي، ول أ�س1يغ ش.راب

م'ر_ةD كالذ©عاف1، ول أ%ك}ت'م'ها الن_ا
س.، على ح.ر> م.ل�ة{ كالش>هاب,
م1ن\ ش'ر.ح\ب,يل% إ,ذ} ت.ع.او.ر.ه' ال4ر\

ماح'، ف حال, ص.ب\و.ة{ وش.باب,
وقال:

وأ%ب,يت' كالس_ر_اء3 ي.ر\ب'و ض.بeها،
فإ,ذا ت.ح.ز\ح.ز. عن ع1د.اء� ض.ج_ت1

vإ,ذا كان أ%جوف فجعل ف جوفه عودا vه س.ر�اeوس.ر_ الز_ن\د. ي.س'ر
ليقدح به. قال أ%بو حنيفة: يقال س'ر_ ز.ن\د.ك. فإ,نه أ%س.رe أ%ي أ%جوف

أ%ي اح\ش'ه ل1ي.ر,ي.. والس_رe: مصدر س.ر> الز_ن\د.. وق%ن.اةD س.ر_اء�:
جوفاء ب.ي>ن.ة� الس_ر.ر,.

والس_ر,ير': ال�ضط%ج.ع'، والمع أ%س1ر_ةD وس'ر'ر¬؛ سيبويه: ومن قال
ص1يد¬ قال ف س'ر'ر� س'رÒ. والسرير: الذي يلس عليه معروف. وف التنزيل

العزيز: على س'ر'ر� متقابلي؛ وبعضهم يستثقل اجتماع الضمتي مع التضعيف
فيد� ال4ول منهما إ,ل الفتح لفته فيقول س'ر.ر¬، وكذلك ما أ%شبهه من

المع مثل ذليل وذ�ل�ل� ونوه. وسرير الرأ}س: مستقره ف م'ر.ك�ب, الع'ن'ق,؛
وأ%نشد:

ض.ر\باv ي'ز,يل� الام. عن س.ر,ير,ه1،
إ,ز.ال%ة% السeن\ب'ل, عن ش.ع1ي,ه1

والس_ر,ير': م'س\ت.ق%رe الرأ}س والعنق. وس.ر,ير' العيش,: خ.ف}ض'ه'
ود.ع.ت'ه وما استقر� واطمأ%ن عليه. وس.ر,ير' الك%م\أ%ة1 وس1ر.ر'ها، بالكسر:

ما عليها من التراب والقشور والطي، والمع أ%س\رار¬. قال ابن شيل:
الف41ق}ع' أ%ر\د.أ� الك%م\ء3 ط%ع\ماv وأ%سرعها ظهوراv وأ%قصرها ف ال4رض
س1ر.راv، قال: وليس ل1ل}ك%م\أ%ة1 عروق ولكن لا أ%س\رار¬. والس_ر.ر':



د'م\ل�وك%ة من تراب ت.نبت فيها. والس_ر,ير': شحمة الب.ر\د1ي>.
والسeر'ور': ما اس\ت.س.ر_ من الب.ر\د1ي_ة ف%ر.ط�ب.ت\ وح.س'ن.ت\

ون.ع'م.ت\. والسeر'ور' من النبات: أ%ن\صاف' س'وق, الع'ل؛ وقول
ال4عشى:ك%ب.ر\د1ي_ة الغ1يل, و.س\ط% الغ.ر,يـ
ـف1، قد خال%ط% الاء� منها الس_ر,يرا

يعن ش.ح\م.ة% الب.ر\د1ي>، ويروى: السeر'ور.ا، وهي ما قدمناه، يريد
جيع أ%صلها الذي استقرت عليه أ%و غاية نعمتها، وقد يعب بالسرير عن

ال�ل}ك1 والن�عم.ة1؛ وأ%نشد:
وفار.ق. م1نها ع1يش.ةv غ%ي\د.ق1ي_ةv؛

ول ي.خ\ش. يوماv أ%ن} ي.ز'ول, س.ر,ير'ها
ابن ال4عراب: س.ر_ ي.س.رe إ,ذا اشتكى س'ر_ت.ه'. وس.ر_ه ي.س'رeه:

،�ح.ي_اه بال%س.ر_ة وهي أ%طراف الرياحي. ابن ال4عراب: الس_ر_ة
الطاقة من الريان، وال%س.ر_ة� أ%طراف الرياحي. قال أ%بو حنيفة: وقوم

يعلون ال4س1ر_ة% طريق النبات يذهبون به إ,ل التشبيه بأ%س1ر_ة1 الكف
وأ%سرة الوجه، وهي الطوط الت فيهما، وليس هذا بقوي�. وأ%س1ر_ة� النبت:

طرائقه.
والس_ر_اء�: النعمة، والضر_اء: الشدة. والس_ر_اء�: الر_خاء، وهو

نقيض الضراء. والسeرe والس_ر_اء� والسeر'ور' وال%س.ر_ة�، ك�ل©ه:
الف%ر.ح'؛ ال4خية عن السياف. يقال: س'ر,ر\ت' برؤية فلن وس.ر_ن

لقاؤه وقد س.ر.ر\ت'ه أ%س'رeه أ%ي ف%ر_ح\ت'ه. وقال الوهري: السeرور خلف
ال�زن؛ تقول: س.ر_ن فلنD م.س.ر_ةv وس'ر_ هو على ما ل يسم_ فاعله.

ويقال: فلنD س1ر>ير¬ إ,ذا كان ي.س'رe إ,خوان.ه وي.ب.رeهم. وامرأ%ة
س.ر_ةD (قوله: «وامرأ%ة سرة» كذا بال4صل بفتح السي، وضبطت ف القاموس

:Dوسار_ة Dون%. وامرأ%ة س.ر_ةeون% س.رeبالشكل بضمها). وقوم¬ ب.ر
ت.س'رeك؛ كلها عن اللحيان. والثل الذي جاء: ك�ل� م'ج\ر� بال%لء

م'س.رÒ؛ قال ابن سيده: هكذا حكاه أ%ف�ار' ل%ق1يط{ إ,نا جاء على توهم أ%س.ر_،
كما أ%نشد الخر ف عكسه:

وب.ل%د{ ي,غ\ض1ي على النeعوت1،
ي'غ\ض1ي كإ,غ}ض.اء3 الرeو.ى ال%ث}ب'وت1

(* قوله: «يغضي إل» البيت هكذا بال4صل).



أ%راد: ال�ث}ب.ت. فتوهم ث%ب.ت.ه'، كما أ%راد الخر ال%س\ر'ور. فتوهم
أ%س.ر_ه.

و.و.ل%د.ت\ ثلثاv ف س.ر.ر� واحد أ%ي بعضهم ف إ,ثر بعض. ويقال: ولد له
ثلثة على س1ر¼ وعلى س1ر.ر� واحد، وهو أ%ن تقطع س'ر.ر'هم أ%شباهاv ل

ت.خ\ل1ط�ه'م أ�نثى. ويقولون: ولدت الرأ%ة ثلثة ف ص1ر.ر�، جع
الص>ر_ة1، وهي الصيحة، ويقال: الشدة. وت.س.ر_ر. فلنD بنت. فلن إ,ذا كان

لئيماv وكانت كرية فتزو�جها لكثرة ماله وقلة مالا.
والسeر.ر': موضع على أ%ربعة أ%ميال من مكة؛ قال أ%بو ذؤيب:

ب,آية1 ما وق%ف%ت\ والر>كاب.، وب.ي\ن. ال%ج'ون1 وب.ي\ن. السeر.ر\
التهذيب: وقيل ف هذا البيت هو الوضع الذي جاء ف الديث: كانت به شجرة

س'ر_ تتها سبعون نبي�اv، فسمي س'ر.راv لذلك؛ وف بعض الديث: أ%نا
بالأ}ز,م.ي\ن, م1ن م1نÝى كانت فيه د.و\ح.ةD. قال ابن ع'مران: با س.ر\ح.ة
س'ر_ تتها سبعون نبي�اv أ%ي قطعت س'ر.ر'ه'م\ يعن أ%نم ولدوا تتها،

فهو يصف بركتها والوضع الذي هي فيه يسمى وادي السرر، بضم السي وفتح
الراء؛ وقيل: هو بفتح السي والراء، وقيل: بكسر السي. وف حديث الس>ق}ط1:

إ,نه ي.ج\ت.رe والديه ب,س.ر.ر,ه1 حت يدخلهما النة.
وف حديث حذيفة: ل ينزل س'ر_ة البصرة أ%ي وسطها وجوفها، من س'ر_ة1
ال3نسان فإ,نا ف وسطه. وف حديث طاووس: من كانت له إ,بل ل يؤد>
ح.ق�ها أ%تت يوم القيامة ك%أ%س.ر> ما كانت ت.طؤه بأ%خفافها أ%ي ك%أ%س\م.ن, ما

كانت وأ%وفره، من س'ر> كلY شيء وهو ل�بeه وم'خeه، وقيل: هو من
السeر'ور ل4نا إ,ذا سنت س.ر_ت الناظر إ,ليها.

وف حديث عمر: أ%نه كان يد�ثه، عليه السلم'، ك%أ%خ1ي الس>ر.ار,؛
الس>ر.ار': ال�س.ار_ة�، أ%ي كصاحب الس>ر.ار, أ%و كمثل ال�س.ار_ة1 لفض

صوته، والكاف صفة لصدر مذوف؛ وفيه: ل تقتلوا أ%ولدكم س1ر�اv فإ,ن
الغ.ي\ل% يدرك الفارس. ف%ي'د.ع\ث1ر'ه من فرسه؛ الغ.ي\ل�: لب الرأ%ة إ,ذا

حلت وهي ت'ر\ض1ع'، وسي هذا الفعل قتلv ل4نه يفضي إ,ل القتل، وذلك
أ%نه بضعفه ويرخي قواه ويفسد مزاجه، وإ,ذا كب واحتاج إ,ل نفسه ف الرب

ومنازلة ال4قران عجز عنهم وضعف فربا ق�تل، إ,ل� أ%نه لا كان خفي�اv ل
يدرك جعله سر�اv. وف حديث حذيفة: ث فتنة الس_ر_اء3؛ الس_ر>اء�:

الب.ط}حاء�؛ قال ابن ال4ثي: قال بعضهم هي الت تدخل الباطن وتزلزله، قال:



ول أ%دري ما وجهه.
وال1س.ر_ة�: اللة الت ي'س.ارe فيها كالط©ومار.

وال4س.رe: الد_خ1يل�؛ قال لبيد:
وج.د>ي فارس' الر_ع\ش.اء3 م1ن\ه'م\

ر.ئ1يس¬، ل أ%س.رe ول س.ن,يد'
.eويروى: أ%ل%ف

وف الثل: ما ي.و\م' ح.ل1يم.ة% ب,س3ر¼؛ قال: يضرب لكل أ%مر متعال
vمشهور، وهي حليمة بنت الرث بن أ%ب شر الغسان ل4ن أ%باها لا وجه جيشا

إ,ل النذر بن ماء السماء أ%خرجت لم طيباv ف م1ر\ك%ن�، فطيبتهم به
فنسب اليوم إ,ليها.

وس.ر.ار¬: واد{. والس_ر,ير': موضع ف بلد بن كنانة؛ قال عروة بن
الورد:

س.ق%ى س.ل}مى، وأ%ي\ن. م.ح.ل© س.ل}مى؟
إ,ذا ح.ل�ت\ م'جاو,ر.ة% الس_ر,ير,

والت_س\ر,ير': موضع ف بلد غاضرة؛ حكاه أ%بو حنيفة، وأ%نشد:
إ,ذا يقولون: ما أ%ش\ف%ى؟ أ%ق�ول� ل%ه'م\:
د'خ.ان� ر,م\ث{ من الت_س\ر,ير, ي.ش\ف1ين,ي

ما ي.ض'مe إ,ل ع'م\ران% حاط1ب'ه'،
من ال�ن.ي\ب.ة1، ج.ز\لv غ%ي\ر. م.و\ز'ون1

النيبة: ث1ن\ي¬ من التسرير، وأ%على التسرير لغاضرة. وف ديار تيم موضع
يقال له: الس>رe. وأ%بو س.ر_ار� وأ%بو الس_ر�ار, جيعاv: من ك�ناهم.

والسeر\س'ور': الق%ط1ن' العال. وإ,نه ل%س'ر\س'ور' مال� أ%ي حافظ له.
أ%بو عمرو: فلن س'ر\س'ور' مال� وس'وبان� مال� إ,ذا كان حسن القيام عليه
عالاv بصلحته. أ%بو حات: يقال فلن س'ر\س'ور,ي وس'ر\س'ور.ت1ي أ%ي حبيب

وخاص_ت1ي. ويقال: فلن س'ر\س'ور' هذا ال4مر إ,ذا كان قائماv به. ويقال
للرجل س'ر\س'ر\ 

(* قوله: «سرسر» هكذا ف ال4صل بضم السيني). إ,ذا
أ%مرته بعال ال�مور. ويقال: س.ر\س.ر\ت' ش.ف}ر.ت1ي إ,ذا أ%ح\د.د\ت.ها.

@سطر: الس_ط}ر' والس_ط%ر': الص_فe من الكتاب والشجر والنخل ونوها؛
قال جرير:



م.ن\ شاء4 باي.ع\ت'ه مال وخ'ل}ع.ت.ه،
ما ي.ك}م'ل� الت>يم' ف ديوان,هم\ س.ط%را

والمع' من كل ذلك أ%س\ط�ر¬ وأ%س\طار¬ وأ%ساط1ي'؛ عن اللحيان،
وس'طور¬. ويقال: ب.ن س.ط}راv وغ%ر.س. س.ط}راv. والس_ط}ر': ال%ط© والكتابة،

وهو ف ال4صل مصدر. الليث: يقال س.ط}ر¬ من ك�ت'ب� وس.ط}ر¬ من شجر معزولي
ونو ذلك؛ وأ%نشد:

إ,ن وأ%س\طار� س'ط1ر\ن% س.ط}را
لقائلD: يا ن.ص\ر' ن.ص\راv ن.ص\ر.ا

وقال الزجاج ف قوله تعال: وقالوا أ%ساطي ال4و�لي؛ خ.ب.ر¬ لبتداء
مذوف، العن وقالوا الذي جاء به أ%ساطي ال4ولي، معناه س.ط�ر.ه'

ال4و_لون، وواحد' ال4ساطي أ�س\ط�ور.ةD، كما قالوا أ�ح\د'وث%ةD وأ%حاديث.
وس.ط%ر. ب.س\ط�ر' إ,ذا كتب؛ قال ال تعال: ن والقلم وما ي.س\ط�ر'ون%؛

أ%ي وما تكتب اللئكة؛ وقد س.ط%ر. الكتاب. ي.س\ط�ر'ه س.ط}راv وس.ط�ر.ه
واس\ت.ط%ر.ه. وف التنزيل: وكل صغي وكبي م'س\ت.ط%ر¬. وس.ط%ر. ي.س\ط�ر'

س.ط}راv: كتب، واس\ت.ط%ر. م1ث}ل�ه'. قال أ%بو سعيد الضرير: سعت
أ%عرابي�اv فصيحاv يقول: أ%س\ط%ر. فلنD اسي أ%ي تاوز الس_ط}ر. الذي فيه اسي،

vبالسيف س.ط}را vفلنا Dفإ,ذا كتبه قيل: س.ط%ر.ه'. ويقال: س.ط%ر. فلن
إ,ذا قطعه به ك%أ%ن_ه' س.ط}ر¬ م.س\ط�ور¬؛ ومنه قيل لسيف الق%ص_اب,:

ساط�ور¬.
الفراء: يقال للقصاب ساط1ر¬ وس.ط�ار¬ وش.ط�اب¬ وم'ش.قYص¬ ول%ح_ام¬

وق�د.ار¬ وج.ز_ار¬.
وقال ابن ب'ز'رج: يقولون للرجل إ,ذا أ%خطأ% ف%ك%ن.و\ا عن خ.ط%ئ1ه1:

أ%س\ط%ر. فلنD اليوم.، وهو ال3س\طار' بعن ال3خ\طاء3. قال ال4زهري: هو
ما حكاه الضرير عن ال4عراب أ%س\ط%ر. اسي أ%ي جاوز الس_ط}ر. الذي هو

فيه.
وال4ساط1ي': ال4باط1يل�. وال4ساط1ي': أ%حاديث� ل نظام لا،

واحدتا إ,س\طار¬ وإ,س\طار.ةD، بالكسر، وأ�س\ط1ي¬ وأ�س\ط1ي.ةD وأ�س\ط�ور¬
وأ�س\ط�ور.ةD، بالضم. وقال قوم: أ%ساط1ي' جع' أ%س\طار� وأ%س\طار¬ جع'

س.ط}ر�. وقال أ%بو عبيدة: ج'م1ع. س.ط}ر¬ على أ%س\ط�ر� ث ج'م1ع. أ%س\ط�ر¬
على أ%ساطي، وقال أ%بو أ�سطورة وأ�سطي وأ�سطية إ,ل العشرة. قال: ويقال



س.ط}ر¬ ويمع إ,ل العشرة أ%س\طاراv، ث أ%ساطي' جع' المع,.
وس.ط�ر.ها: أ%ل�ف%ها. وس.ط�ر. علينا: أ%4تانا بال4ساط1ي,. الليث:

يقال س.ط�ر. فلنD علينا ي'س.ط}ر' إ,ذا جاء بأ%حاديث تشبه الباطل. يقال:
هو ي'س.طYر' ما ل أ%صل له أ%ي يؤلف. وف حديث السن: سأ%له ال4شعث عن

شيء من القرآن فقال له: وال إ,نك ما ت'س.ي\ط1ر' ع.ل%ي_ بشيء أ%ي ما
ت'ر.و>ج'. يقال: س.ط�ر. فلنD على فلن إ,ذا زخرف له ال4قاويل%

ون.م�Y4gق%ها، وتلك ال4قاويل� ال4ساط1ي' والسeط�ر'.
وال�س.ي\ط1ر' وال�ص.ي\ط1ر': ال�س.ل�ط� على الشيء ل1ي'ش\ر,ف عليه

وي.ت.ع.ه_د. أ%حوال%ه ويكتب. ع.م.ل%ه'، وأ%صله من الس_ط}ر ل4ن الكتاب
م'س.ط�ر¬، والذي يفعله م'س.طYر¬ وم'س.ي\ط1ر¬. يقال: س.ي\ط%ر\ت. علينا. وف

القرآن: لست عليهم ب,م'س\ي,طر�؛ أ%ي م'س.ل�ط{. يقال: س.ي\ط%ر,4
ي'س.ي,ط1ر' وت.س.يط%ر. يت.س.ي\ط%ر'، فهو م'س.ي\ط1ر¬ وم.ت.س.ي\ط1ر¬، وقد تقلب

السي صاداv ل4جل الطاء، وقال الفراء ف قوله تعال: أ%م عندهم خزائن ربك
أ%م هم ال�س.ي\ط1ر'ون%؛ قال: الصيطرون كتابتها بالصاد وقراءتا بالسي،

وقال الزجاج: السيطرون ال4رباب السلطون. يقال: قد تسيطر علينا وتصيطر،
.vبالسي والصاد، وال4صل السي، وكل سي بعدها طاء يوز أ%ن تقلب صادا

يقال: سطر وصطر وسطا عليه وصطا. وس.ط%ر.ه أ%ي صرعه.
والس_ط}ر': الس>ك�ة� من النخل. والس_ط}ر': الع.ت'ود' من ال%ع.ز,،

وف التهذيب: من الغنم، والصاد لغة. وال�س.ي\ط1ر': الرقيب الفيظ، وقيل:
التسلط، وبه فسر قوله عز وجل: لست. عليهم بسيطر، وقد س.ي\ط}ر. علينا

وس.و\ط%ر.. الليث: الس_ي\ط%ر.ة� مصدر السيطر، وهو الرقيب الافظ التعهد
للشيء. يقال: قد س.ي\ط%ر. ي'س.ي\ط1ر'، وف مهول فعله إ,نا صار س'وط1ر،

ول يقل س'ي\ط1ر. ل4ن الياء ساكنة ل تثبت بعد ضمة، كما أ%نك تقول من
آي.س\ت' أ�وي,س. يوأ%س' ومن اليقي أ�وق1ن. ي'وق%ن'، فإ,ذا جاءت ياء ساكنة
بعد ضمة ل تثبت، ولكنها يترها ما قبلها فيصيها واواv ف حال 

(* قوله:
«ف حال» لعل بعد ذلك حذفاv والتقدير ف حال تقلب الضمة كسرة للياء مثل

وقولك أ%عيس إل). مثل قولك أ%ع\ي.س' ب.ي>ن' الع1يسة1 وأ%بيض وجعه
ب,يض¬، وهو ف�ع\ل%ةD وف�ع\لD، فاجترت الياء ما قبلها فكسرته، وقالوا أ%ك}ي.س'

ك�وس.ى وأ%ط}ي.ب' ط�وب.ى، وإ,نا ت.و.خ_و\ا ف ذلك أ%وضحه وأ%حسنه،



وأ%يا فعلوا فهو القياس؛ وكذلك يقول بعضهم ف قسمة ض1يز.ى إ,نا هو ف�ع\ل%ى،
ولو قيل بنيت على ف1ع\ل%ى ل يكن خطأ، أ%ل ترى أ%ن بعضهم يهمزها على

كسرتا، فاستقبحوا أ%ن يقولوا س1يط1ر. لكثرة الكسرات، فلما تراوحت الضمة
والكسرة كان الواو أ%حسن، وأ%ما ي'س.ي\ط%ر' فلما ذهبت منه م.دة السي رجعت

الياء. قال أ%بو منصور: س.ي\ط%ر. جاء على ف%ي\ع.ل%، فهو م'س.ي\ط1ر¬، ول
يستعمل مهول فعله، وينتهي ف كلم العرب إ,ل ما انتهوا إ,ليه. قال:

وقول الليث لو قيل بنيت\ ض1يز.ى على ف1ع\ل%ى ل يكن خطأ%، هذا عند النحويي
خطأ% ل4ن ف1ع\ل%ى جاءت اساv ول تئ صفة، وض1يز.ى عندهم ف�ع\ل%ى وكسرت

الضاد من أ%جل الياء الساكنة، وهي من ض1ز\ت'ه ح.ق�ه' أ%ض'يز'ه' إ,ذا
نقصته، وهو مذكور ف موضعه؛ وأ%ما قول أ%ب دواد ال3يادي:

وأ%رى الوت. قد ت.د.ل�ى، م1ن. ال%ض\ـ
ـر,، ع.ل%ى ر.ب> أ%هل1ه1 الس_اط1رون1

فإ,ن الساطرون اسم ملك من العجم كان يسكن الضر، وهو مدينة بي د1ج\ل%ة%
والفرات، غزاه سابور ذو ال4كتاف فأ%خذه وقتله.

التهذيب: ال�س\ط%ار' المر الامض، بتخفيف الراء، لغة رومية، وقيل: هي
الديثة التغية الطعم والريح، وقال: ال�س\ط%ار' من أ%ساء المر الت

vراه رومي�ا�اعتصرت من أ%بكار العنب حديثاv بلغة أ%هل الشام، قال: وأ
ل4نه ل يشبه أ%بنية كلم العرب؛ قال: ويقال ال�س\طار بالسي، قال: وهكذا

رواه أ%بو عبيد ف باب المر وقال: هو الامض منه. قال ال4زهري: السطار
أ%ظنه مفتعلv من صار قلبت التاء طاء. الوهري: السطار، 

(* قوله:
«الوهري السطار بالكسر إل» ف شرح القاموس قال الصاغان: والصواب الضم،

قال: وكان الكسائي يشدد الراء فهذا دليل على ضم اليم ل4نه يكون حينئذ{ من
اسطار� يسطار� مثل ادهام� يدهام�). بكسر اليم، ضرب من الشراب فيه

حوضة.
@سعر: الس>ع\ر': الذي ي.ق�وم' عليه الث�م.ن'، وجعه أ%س\ع.ار¬ وقد

أ%س\ع.ر'وا وس.ع_ر'وا بعن واحد: اتفقوا على س1ع\ر�. وف الديث: أ%نه قيل
للنب، صلى ال عليه وسلم: س.ع>ر\ لنا، فقال: إ,ن ال هو ال�س.ع>ر'؛

أ%ي أ%نه هو الذي ي'ر\خ1ص' ال4شياء4 وي'غ\ل1يها فل اعتراض ل4حد عليه،
ولذلك ل يوز التسعي. والت_س\ع1ي': تقدير الس>ع\ر,.



وس.ع.ر. النار والرب ي.س\ع.ر'ها س.ع\راv وأ%س\ع.ر.ه'ما وس.ع_ر.ه'ما:
أ%وقدها وه.ي_ج.ه'ما. واس\ت.ع.ر.ت\ وت.س.ع_ر.ت\: استوقدت. ونار

س.ع1ي¬: م.س\ع'ور.ةD، بغي هاء؛ عن اللحيان. وقرئ: وإ,ذا الحيم س'ع>ر.ت\،
وس'ع1ر.ت\ أ%يضاv، والتشديد للمبالغة. وقوله تعال: وكفى بهنم سعياv؛

قال ال4خفش: هو مثل د.ه1ي� وص.ريع� ل4نك تقول س'ع1ر.ت\ فهي
م.س\ع'ور.ةD؛ ومنه قوله تعال: فس'ح\قاv ل4صحاب السعي؛ أ%ي ب'ع\داv ل4صحاب

النار.ويقال للرجل إ,ذا ضربته الس_م'وم فاس\ت.ع.ر. ج.و\ف�ه: به س'عار¬.
وس'عار' الع.ط%ش,: التهاب'ه. والس_ع1ي' والس_اع'ور.ة�: النار، وقيل: لبها.

والسeعار' والسeع\ر': حرها. وال1س\ش.ر' وال1س\عار': ما س'ع1ر.ت\ به.
ويقال لا ترك به النار من حديد أ%و خشب: م1س\ع.ر¬ وم1س\ع.ار¬، ويمعان

على م.س.اع1ي. ومساعر. وم1س\ع.ر' الرب: م'وق1د'ها. يقال: رجل م1س\ع.ر'
ح.ر\ب� إ,ذا كان ي'ؤ.ر>ث�ها أ%ي تمى به الرب. وف حديث أ%ب ب.ص1ي:
و.ي\ل�م>ه1 م1س\ع.ر' ح.ر\ب� لو كان له أ%صحاب؛ يصفه بالبالغة ف الرب

والن_ج\د.ة1. ومنه حديث خ.ي\فان: وأ%ما هذا ال%يe م1ن ه.م\د.ان%
ف%أ%ن\ج.اد¬ ب'س\لD م.س.اع1ي' غ%ي\ر' ع'ز\ل�.

والس_اع'ور: كهيئة الت_نeور يفر ف ال4رض ويتبز فيه. ور.م\ي¬
س.ع\ر¬: ي'ل}ه,ب' ال%و\ت.، وقيل: ي'ل}ق1ي قطعة من اللحم إ,ذا ضربه.

وس.ع.ر\ناه'م\ بالن_ب\ل,: أ%حرقناهم وأ%مضضناهم. ويقال: ض.ر\ب¬ ه.ب\ر¬
وط%ع\ن¬ ن.ث}ر¬ ور.م\ي¬ س.ع\ر¬ مأ}خوذ من س.ع.ر\ت' النار. والرب. إ,ذا

ه.ي_ج\ت.ه'ما. وف حديث علي، رضي ال عنه، يث أ%صحابه: اض\ر,ب'وا
ه.ب\راv وار\موا س.ع\راv أ%ي ر.م\ياv سريعاv، شبهه باستعار النار. وف حديث

عائشة، رضي ال عنها: كان لرسول ال، صلى ال عليه وسلم، و.ح\ش¬ فإ,ذا
خرج من البيت أ%س\ع.ر.نا ق%ف}زاv أ%ي أ%ل}ه.ب.ن.ا وآذانا. والسeعار': حر

النار. وس.ع.ر. الل�ي\ل% بال%ط1ي> س.ع\راv: قطعه. وس.ع.ر\ت' اليوم. ف
حاجت س.ع\ر.ةv أ%ي ط�ف}ت'. ابن السكيت: وس.ع.ر.ت1 الناقة� إ,ذا أ%سرعت

ف سيها، فهي س.ع'ور¬.
وقال أ%بو عبيدة ف كتاب اليل: فرس م1س\ع.ر¬ وم'ساع1ر¬، وهو الذي ي'طيح

قوائمه متفرقةv ول ص.ب\ر. ل%ه'، وقيل: و.ث%ب. م'ج\ت.م1ع. القوائم.
:�والس_ع.ر.ان�: شدة الع.د\و، وال%م.ز.ان�: من ال%م\ز,، والف%ل%تان

الن_ش1يط�. وس.ع.ر. القوم ش.ر�اv وأ%س\ع.ر.هم وس.ع_ر.هم: ع.م_ه'م\ به، على



الثل، وقال الوهري: ل يقال أ%سعرهم. وف حديث السقيفة: ول ينام الناس'
من س'ع.ار,ه أ%ي من شره.

وف حديث عمر: أ%نه أ%راد أ%ن يدخل الشام وهو ي.س\ت.ع1ر' طاعوناv؛
اس\ت.عار. اس\ت1عار. النار لشدة الطاعون يريد كثرته وشد_ة تأ}ثيه، وكذلك

يقال ف كل أ%مر شديد، وطاعوناv منصوب على التمييز، كقوله تعال: واشتعل
الرأ}س شيباv. واس\ت.ع.ر. اللصوص': اش\ت.ع.ل�وا.

والسeع\ر.ة� والس_ع.ر': لون يضرب إ,ل السواد ف�و.ي\ق. ال�د\م.ة1؛
ورجل أ%س\ع.ر' وامرأ%ة س.ع\ر.اء�؛ قال العجاج:

أ%س\ع.ر. ض.ر\باv أ%و ط�والv ه1ج\ر.عا
�يقال: س.ع1ر. فلنD ي.س\ع.ر' س.ع.راv، فهو أ%س\ع.ر'، وس'ع1ر. الرجل

س'ع.اراv، فهو م.س\ع'ور¬: ضربته الس_م'وم. والسeع.ار': شد�ة الوع. وس'عار
:vالوع: ليبه؛ أ%نشد ابن ال4عراب لشاعر يهجو رجل

ت'س.م>ن'ها ب,أ%خ\ث%ر, ح.ل}ب.ت.ي\ها،
و.م.و\لك. ال4ح.مe ل%ه' س'ع.ار'

وصفه بتغزير حلئبه وك%س\ع1ه1 ض'ر'وع.ها بالاء البارد ليتد� لبنها
ليبقى لا ط1ر\ق�ها ف حال جوع ابن عمه ال4قرب منه؛ وال4حم: ال4دن

ال4قرب، والميم: القريب القرابة.
ويقال: س'ع1ر. الرجل�، فهو مسعور إ,ذا اش\ت.د_ جوعه وعطشه. والسع\ر':

شهوة مع جوع. والسeع\ر' والسeع'ر': النون، وبه فسر الفارسي قوله تعال:
إ,ن الرمي ف ضلل وس'ع'ر�، قال: ل4نم إ,ذا كانوا ف النار ل

يكونوا ف ضلل ل4نه قد كشف لم، وإ,نا وصف حالم ف الدنيا؛ يذهب إ,ل أ%ن
السeع'ر. هنا ليس جع سعي الذي هو النار. وناقة مسعورة: كأ%ن با

جنوناv من سرعتها، كما قيل لا ه.و\ج.اء�. وف التنزيل حكايةv عن قوم صال:
أ%ب.ش.راv من_ا واحداv ن.ت_ب,ع'ه' إ,ن_ا إ,ذاv لفي ضلل وس'ع'ر�؛ معناه

إ,نا إ,ذاv لفي ضلل وجنون، وقال الفراء: هو الع.ن.اء� والعذاب، وقال
ابن عرفة: أ%ي ف أ%مر ي'س\ع1ر'نا أ%ي ي'ل}ه,ب'ن.ا؛ قال ال4زهري: ويوز

أ%ن يكون معناه إ,نا إ,ن اتبعناه وأ%طعناه فنحن ف ضلل وف عذاب ما
يلزمنا؛ قال: وإ,ل هذا مال الفراء؛ وقول الشاعر:

وس.ام.ى با ع'ن'ق¬ م1س\ع.ر'
قال ال4صمعي: ال1س\ع.ر' الشديد. أ%بو عمرو: ال1س\ع.ر' الطويل.



وم.س.اع1ر' البعي: آباطله وأ%رفاغه حيث ي.س\ت.ع1ر' فيه ال%ر.ب'؛ ومنه قول ذي
الرمة:

ق%ر,يع' ه1ج.ان{ د'س_ منه ال%ساع1ر'
والواحد' م.س\ع.ر¬. واس\ت.ع.ر. فيه ال%ر.ب': ظهر منه بساعره.

وم.س\ع.ر' البعي: م'س\ت.د.قe ذ%ن.ب,ه.
والس>ع\ر.ار.ة� والس�ع\ر'ور.ة�: شعاع الشمس الداخل� من ك%و_ة1 البيت،

وهو أ%يضاv الصeب\ح'، قال ال4زهري: هو ما ترد�د ف الضوء الساقط ف
البيت من الشمس، وهو الباء النبث. ابن ال4عراب: السeع.ي\ر.ة� تصغي

الس>ع\ر.ة1، وهي السعال� الادe. ويقال هذا س.ع\ر.ة� ال4مر وس.ر\ح.ت'ه
وف%و\ع.ت'ه: ل4و_ل1ه1 وح1د_ت1ه1. أ%بو يوسف: اس\ت.ع.ر. الناس' ف كل وجه

واس\ت.ن\ج.وا إ,ذا أ%كلوا الرeطب وأ%صابوه؛ والس_ع1ي' ف قول
ر'ش.ي\د1 ابن ر'م.ي\ض� الع.ن.ز,ي>:

حلفت' بائرات{ ح.و\ل% ع.و\ض�،
وأ%نصاب� ت'ر,ك}ن. ل%د.ى الس_ع1ي,

قال ابن الكلب: هو اسم صنم كان لعنزة خاصة، وقيل: ع.وض صنم لبكر بن
وائل والائرات: هي دماء الذبائح حول ال4صنام.

وس1ع\ر¬ وس'ع.ي\ر¬ وم1س\ع.ر¬ وس.ع\ر.ان�: أ%ساء، وم1س\ع.ر' بن ك1د.ام�
الد�ث: جعله أ%صحاب الديث م.سعر، بالفتح، للتفاؤل؛ وال4س\ع.ر'

ال�ع\ف1يe: سي بذلك لقوله:
فل ت.د\ع'ن ال4ق}و.ام' من آل, مال1ك{،

إ,ذا أ%نا أ%س\ع.ر\ عليهم وأ�ث}ق1ب
والي.س\ت.ع'ور' الذي ف ش1ع\ر, ع'ر\و.ة%: موضع، ويقال ش.ج.ر¬.

@سعب: الس_ع\ب.ر' والس_ع\ب.ر.ة�: البئر الكثية الاء؛ قال:
أ%ع\د.د\ت' ل1ل}و,ر\د1، إ,ذا ما ه.ج_را،

غ%ر\باv ث%ج'وجاv، وق%ل1يباv س.ع\ب.ر.ا
وبئر س.ع\ب.ر¬ وماء س.ع\ب.ر¬: كثي. وس1ع\ر¬ س.ع\ب.ر¬: رخ1يص¬. وخرج

العجاج يريد اليمامة فاستقبله جرير ابن ال%ط%ف%ى فقال له: أ%ين تريد؟ قال:
.vس.ع\ب.را vوس1ع\را vخ1ض\ر,ما vريد اليمامة، قال: تد با نبيذا�أ

وأ%خرج من الطعام س.ع.اب,ر.ه' وك%ع.اب,ر.ه'، وهو كل ما يرج منه من ز'و.ان
ونوه ف%ي'رمى به. ومر الفرزدق بصديق له فقال: ما تشتهي يا أ%با ف1ر.اس؟



قال: ش1و.اءé ر.ش\ر.اشاv ونبيذاv س.ع\ب.راv وغ1ناءé ي.ف}ت1ق' الس_م\ع.؛
الرشراش: الذي ي.ق}ط�ر'. والس_ع\ب.ر': الكثي

@سعتر: الوهري: الس_ع\ت.ر' نبت، وبعضهم يكتبه بالصاد وف كتب الطب لئل
يلتبس بالشعي، وال تعال أ%علم.

@سغر: ابن ال4عراب: الس_غ\ر' الن_ف}ي'، وقد س.غ.ر.ه' 
(* قوله: «وقد

سغره» من باب منع كما ف القاموس). إ,ذا نفاه.
:�@سفر: س.ف%ر. البيت. وغيه ي.س\ف1ر'ه س.ف}راv: كنسه. وال1س\ف%ر.ة
ال1ك}ن.س.ة�، وأ%صله الكشف. والسeف%ار.ة�، بالضم: الك�ن.اس.ة�. وقد

س.ف%ر.ه: ك%ش.ط%ه.
وس.ف%ر.ت الريح' الغ.ي\م. عن وجه السماء س.فراv فان\س.ف%ر.: ف%ر_ق%ت\ه

فتفرق وكشطته عن وجه السماء؛ وأ%نشد:
س.ف%ر. الش_م.ال� الز>ب\ر,ج. ال�ز.ب\ر.جا

الوهري: والرياح ي'ساف1ر' بعضها بعضاv ل4ن الص_ب.ا ت.س\ف1ر' ما
أ%س\د.ت\ه' الد_ب'ور' وال%ن'وب' ت'ل}ح1م'ه. والس_في: ما سقط من ورق الشجر

:vوت.ح.ات_. وس.ف%ر.ت1 الريح' التراب. والو.ر.ق. ت.س\ف1ر'ه س.ف}را
كنسته، وقيل: ذهبت به ك�ل� م.ذ}ه.ب�. والس_ف1ي': ما ت.س\ف1ر'ه الريح من

الورق، ويقال لا سقط من ورق الع'ش\ب,: س.ف1ي¬، ل4ن الريح ت.س\ف1ر'ه أ%ي
تكن'سه؛ قال ذو الرمة:

وحائل من س.ف1ي, ال%و\ل, جائله،
ح.و\ل% ال%ر.ائم، ف أ%ل}و.ان,ه ش'ه.ب'

يعن الورق تغي لونه فحال وابيض بعدما كان أ%خضر، ويقال: ان\س.ف%ر.
م'ق%د_م' رأ}سه من الشعر إ,ذا صار أ%ج\ل%ح.. والن\س3فار': الن\حسار'.

يقال: ان\س.ف%ر. م'ق%د_م' رأ}سه من الشع.ر. وف حديث النخعي: أ%نه س.ف%ر.
شعره أ%ي استأ}صله وكشفه عن رأ}سه. وان\س.ف%ر.ت ال3بل إ,ذا ذهبت ف

ال4رض. والس_ف%ر': خلف ال%ض.ر,، وهو مشتق من ذلك لا فيه من الذهاب
واليء كما تذهب الريح بالسفي من الورق وتيء، والمع أ%سفار. ورجل سافر¬: ذو

D؛ وقوم¬ ساف1ر.ةDس.ف%ر�، وليس على الف1ع\ل ل4نه ل ي'ر. له ف1ع\ل
وس.ف}ر¬ وأ%س\ف%ار¬ وس'ف�ار¬، وقد يكون الس_ف}ر' للواحد؛ قال:

ع'وجي ع.ل%ي_ فإ,ن_ن س.ف}ر'



وال�ساف1ر': كالس_اف1ر. وف حديث حذيفة وذكر قوم لوط فقال:
وت'ت'ب�ع.ت\ أ%س\ف%ار'هم بالجارة؛ يعن ال�ساف1ر. منهم، يقول: ر'م'وا بالجارة

حيث كانوا ف%أ�ل}ح1ق�وا بأ%هل الدينة. يقال: رجل س.ف}ر¬ وقوم س.ف}ر¬، ث
أ%سافر جع المع. وقال ال4صمعي: كثرت الس_اف1ر.ة� بوضع كذا أ%ي

السافرون قال: والس_ف}ر جع سافر، كما يقال: شارب وش.ر\ب¬، ويقال: رجل ساف1ر¬
وس.ف}ر¬ أ%يضاv. الوهري: الس_ف%ر' قطع السافة، والمع ال4سفار.

وال1س\ف%ر': الكثي ال4سفار القويe عليها؛ قال:
ل%ن\ ي.ع\د.م. ال%ط1يe م1ن>ي م1س\ف%را،

ش.ي\خاv ب.ج.الv، وغلماv ح.ز\و.را
وال�نثى م1س\ف%ر.ةD. قال ال4زهري: وسي ال�سافر م'سافراv لكشفه ق1ناع

الك1ن> عن وجهه، ومنازل% ال%ض.ر عن مكانه، ومنزل% ال%ف}ض, عن نفسه،
وب'ر'وز,ه1 إ,ل ال4رض الف%ضاء، وسي الس_ف%ر' س.ف%راv ل4نه ي'س\ف1ر'

عن وجوه السافرين وأ%خلقهم فيظهر ما كان خافياv منها. ويقال: س.ف%ر\ت'
أ%س\ف�ر' 

(* قوله: «سفرت أسفر» من باب طلب كما ف شرح القاموس ومن باب ضرب
كما ف الصباح والقاموس). س'ف�وراv خرجت إ,ل الس_ف%ر فأ%نا سافر وقوم

س.ف}ر¬، مثل صاحب وصحب، وس'ف�ار مثل راكب ورك�اب، وسافرت إ,ل بلد كذا
م'ساف%ر.ة وس1فاراv؛ قال حسان:

،vل%و\ل الس>فار' وب'ع\د' خ.ر\ق� م.ه\م.ة
ل%ت.ر.ك}ت'ها ت.ح\ب'و على الع'ر\ق�وب,

وف حديث السح على الفي: أ%مرنا إ,ذا كنا س.ف}راv أو مسافرين؛ الشك
من الراوي ف الس_ف}ر والسافرين. والس_ف}ر: جع سافر، والسافرون: جع
مسافر، والس_ف}ر والسافرون بعن. وف الديث: أ%نه قال ل4هل مكة عام

الفتح: يا أ%هل البلد صلوا أ%ربعاv فأ%نا س.ف}ر¬؛ ويمع الس_ف}ر على
أ%س\فار�. وبعي م1س\ف%ر¬: قوي� على السف%ر؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للنمر بن

تولب:
أ%ج.ز\ت' إ,ل%ي\ك. س'ه'وب. الفلة1،

و.ر.ح\لي على ج.م.ل� م1س\ف%ر,
وناقةD م1س\ف%رة وم1س\فار كذلك؛ قال ال4خطل:

وم.ه\م.ه{ ط%ام1س� ت'خ\ش.ى غ%وائل�ه،



ق%ط%ع\ت'ه ب,ك%ل�وء3 الع.ي\ن, م1س\فار,
وسى زهي البقرة% م'ساف1رةv فقال:
ك%خ.ن\س.اء� س.ف}عاء3 ال1لط%ي\ن, ح'ر_ة{،

م'ساف1ر.ة{ م.ز\ؤ'ود.ة{ أ�م> ف%ر\ق%د1
ويقال للثور الوحشي: مسافر وأ%مان وناشط؛ وقال:

كأ%نا، ب.ع\د.ما خ.ف�ت\ ث%م1يل%ت'ها،
�م'ساف1ر¬ أ%ش\ع.ث� الر_و\ق%ي\ن, م.ك}ح'ول

والس_ف}ر': ال4ثر يبقى على جلد ال3نسان وغيه، وجعه س'ف�ور¬؛ وقال
أ%بو و.ج\ز.ة:

لقد ماحت\ عليك. م'ؤ.ب_د.ات¬،
ي.ل�وح لن_ أ%ن\د.اب¬ س'ف�ور'

وفرس ساف1ر' اللحم أ%ي قليله؛ قال ابن مقبل:
ل ساف1ر' الل�ح\م, م.د\خ'ولD، ول ه.ب,ج¬

ك%اس1ي العظام,، لطيف' الك%ش\ح, م.ه\ض'وم'
التهذيب: ويقال سافر. الرجل� إ,ذا مات؛ وأ%نشد:

زعم. ابن' جدعان% بن, ع.م\ـ
ـر�و أ%ن_ه يوماv م'ساف1ر\

وال�س.ف�ر.ة: ك�ب_ة� الغ.ز\ل,. والسeفرة، بالضم: طعام يتخذ للمسافر،
وبه سيت س'فرة اللد. وف حديث زيد بن حارثة قال: ذبنا شاة فجعلناها

س'ف}ر.ت.نا أ%و ف س'ف}رتنا؛ السeف}ر.ة: طعام يتخذه السافر وأ%كثر ما
يمل ف جلد مستدير فنقل اسم الطعام إ,ليه، وسي به كما سيت الزادة راوية

وغي ذلك من ال4ساء النقولة، فالسeف}ر.ة ف طعام الس_ف%ر
كالل©ه\ن.ة1 للطعام الذي يؤكل ب'كرة. وف حديث عائشة: صنعنا لرسول ال، صلى ال

عليه وسلم، ول4ب بكر س'ف}ر.ةv ف جراب أ%ي طعاماv لا هاجر هو وأ%بو
بكر، رضي ال عنه. غيه: السeفرة الت يؤكل عليها س'ميت س'ف}ر.ةv ل4نا

تنبسط إ,ذا أ%كل عليها.
والس_ف%ار: سفار البعي، وهي حديدة توضع على أ%نف البعي فيخطم با
مكان% ال%ك%م.ة من أ%نف الفرس. وقال اللحيان: الس>فار والس>فارة الت
تكون على أ%نف البعي بنزلة ال%ك%م.ة، والمع أ%س\ف1ر.ة وس'ف}ر¬ وس.فائر؛

vوأ%س\ف%ره عنه إ,س\ف%ارا vوقد س.ف%ر.ه، بغي أ%لف{، ي.س\ف1ره س.ف}را



وس.ف�ره؛ التشديد عن كراع، الليث: الس>فار حبل يشد طرفه على خ1طام البعي
ف%ي'د.ار' عليه ويعل بقيته ز,ماماv، قال: وربا كان الس>فار من حديد؛

قال ال4خطل:
وم'و.ق�ع، أ%ث%ر' الس>فار ب,خ.ط}م1ه1،
من\ س'ود1 ع.ق�ة% أ%و\ ب.ن,ي ال%و_ال,

قال ابن بري: صوابه وموقع� مفوض على إ,ضمار رب؛ وبعده:
ب.ك%ر.ت\ ع.لي_ به الت>ج.ار'، وف%و\ق%ه

�أ%ح\م.ال� ط%ي>ب.ة الر>ياح ح.لل
أ%ي رب جل موقع أ%ي بظهره الدب.ر'. والد_ب.ر': من طول ملزمة القن.ب

ظهر.ه أ�س\ن,ي. عليه أ%حال الطيب وغيها. وبنو عقة: من النمر بن قاسط.
وبنو الو_ال: من بن تغلب. وف الديث: فوضع يده على رأ}س البعي ث قال:

هات1 الس>فار. فأ%خذه فوضعه ف رأ}سه؛ قال: الس>فار الزمام والديدة
الت يطم با البعي ليذل وينقاد؛ ومنه الديث: اب\غ1ن ثلث رواحل

م'س\ف%ر.ات أ%ي عليهن الس>فار، وإ,ن روي بكسر الفاء فمعناه القوية على
الس_فر. يقال منه: أ%س\ف%ر البعي' واس\ت.س\ف%ر.. ومنه حديث الباقر:

ت.ص.د_ق\ ب,ح.لل يدك وس.ف}ر,ها؛ هو جع الس>فار. وحديث ابن مسعود: قال له ابن
الس_ع\د1ي>: خرجت' ف السحر أ%س\ف1ر' فرساv ل فمررت بسجد بن حنيفة؛

أ%راد أ%نه خرج ي'د.م>ن'ه على الس_ي\ر, ويروضه ليقوى على الس_ف%ر،
وقيل: هو من سفرت البعي إ,ذا رعيته الس_ف1ي.، وهو أ%سافل الزرع، ويروى

بالقاف والدال. وأ%س\ف%ر.ت1 ال3بل� ف ال4رض: ذهبت. وف حديث معاذ: قال
قرأ}ت على النب، صلى ال عليه وسلم، س.ف}راv س.ف}راv، فقال: هكذا

ف%اق}ر.أ}. جاء ف الديث: تفسيه ه.ذ9اv ه.ذ9اv. قال الرب: إ,ن صح فهو من
السeرعة والذهاب من أ%سفرت ال3بل إ,ذا ذهبت ف ال4رض، قال: وإ,ل� فل

أ%علم وجهه.
والس_ف%ر': بياض النهار؛ قال ذو الرمة:

وم.ر\ب'وع.ة{ ر,ب\ع1ي_ة{ قد ل%ب.أ}ت'ها،
ب,ك%ف�ي> م1ن\ د.و>ي_ة{، س.ف%راv س.ف}را

يصف ك%م\أ%ةv م.ر\ب'وع.ةv أ%صابا الربيع. ربعية: منسوبة إ,ل الربيع.
لبأ}تا: أ%طعمتهم إ,ياها طرية الجتناء كاللYب.ا من اللب، وهو أ%بكره

وأ%و�له. وس.ف%راv: صباحاv. وس.ف}راv: يعن مسافرين.



وس.ف%ر,4 الصبح' وأ%س\ف%ر.: أ%ضاء. وأ%س\ف%ر. القوم' أ%صبحوا. وأ%سفر.
أ%ضاء قبل الطلوع. وس.ف%ر. وجه'ه ح'س\ناv وأ%س\ف%ر.: أ%ش\ر.ق.. وف

التنزيل العزيز: و'ج'وه¬ يومئذ م'س\ف1ر.ةD؛ قال الفراء: أ%ي مشرقة مضيئة. وقد
أ%س\ف%ر. الو.ج\ه' وأ%س\ف%ر. الصبح. قال: وإ,ذا أ%لقت الرأ%ة� ن,ق%ابا

قيل: س.ف%ر.ت\ فهي ساف1ر¬، بغي هاء.
وم.س.اف1ر' الوجه: ما يظهر منه؛ قال امرؤ القيس:

�وأ%و\ج'ه'ه'م\ ب,يض' ال%س.اف1ر, غ�ر_ان
ولقيته س.ف%راv وف س.ف%ر� أ%ي عند اسفرار الشمس للغروب؛ قال ابن سيده:

كذلك حكي بالسي. ابن ال4عراب: الس_ف%ر' الفجر؛ قال ال4خطل:
إ,ن>ي أ%ب,يت'، و.ه.مe ال%رء3 ي.ب\ع.ث�ه،

م1ن\ أ%و_ل, الل�ي\ل, حت ي'ف}ر,ج. الس_ف%ر'
يريد الصبح؛ يقول: أ%بيت أ%سري إ,ل انفجار الصبح. وسئل أ%حد بن حنبل

عن ال3س\فار, بالفجر فقال: هو أ%ن ي'ص\ب,ح. الف%ج\ر' ل ي'ش.كe فيه،
ونو ذلك قال إ,سحق وهو قول الشافعي وذويه. وروي عن عمر أ%نه قال: صلة

Dم'ب\ص.ر.ة Dقال4بو منصور: معناه أ%ي ب.ي>ن.ة .Dالغرب والفج.اج' م'س\ف1ر.ة
ل تفى. وف الديث: صلة الغرب يقال لا صلة الب.ص.ر ل4نا تؤد�ى

قبل ظلمة الليل الائلة بي ال4بصار والشخوص. والس_ف%ر' س.ف%ران1:
س.ف%ر' الصبح وس.ف%ر' ال%س.اء، ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب الشمس:

س.ف%ر¬ لوضوحه؛ ومنه قول الساجع إ,ذا ط%ل%ع.ت1 الش>ع\رى س.ف%را، ول ت.ر.
فيها م.ط%را؛ أ%راد طلوعها ع1شاء. و.س.ف%ر.ت1 الرأ%ة وجهها إ,ذا كشف

الن>قاب. عن وجهها ت.س\ف1ر' س'ف�وراv؛ ومنه س.ف%ر\ت' بي القوم أ%س\ف1ر'
س.3ف%ار.ةv أ%ي كشفت ما ف قلب هذا وقلب هذا ل�صلح بينهم. وس.ف%ر.ت1

الرأ%ة� ن,قاب.ها ت.س\ف1ر'ه' س'ف�وراv، فهي ساف1ر.ةD: ج.ل%ت\ه.
والس_ف1ي': الر_سول والصلح بي القوم، والمع س'ف%راء�؛ وقد س.ف%ر.

بينهم ي.س\ف1ر' س.ف}راv وس1فارة وس.فارة: أ%صلح. وف حديث علي� أ%نه قال
،vلعثمان: إ,ن الناس قد اس\ت.س\ف%ر'ون بينك وبينهم أ%ي جعلون سفيا

وهو الرسول الصلح بي القوم. يقال: س.ف%ر\ت' بي القوم إ,ذا س.ع.ي\ت.
بينهم ف الصلح. والس>ف}ر'، بالكسر: الكتاب، وقيل: هو الكتاب الكبي،

وقيل: هو جزء من التوراة، والمع أ%س\فار¬.والس_ف%ر.ة�: الك%ت.ب.ة�، واحدهم
ساف1ر¬، وهو بالن_ب.ط1ي_ة1 سافرا. قال ال تعال:ب,أ%ي\د1ي س.فر.ة{؛



وس.ف%ر\ت' الكتاب. أ%س\ف1ر'ه' س.ف}راv. وقوله عز وجل: ك%م.ث%ل, ال1مار,
ي.ح\م1ل� أ%س\فاراv؛ قال الزجاج فب ال4سفار: الكتب الكبار واحدها س1ف}ر¬،

أ%ع\ل%م. ال� تعال أ%ن اليهود م.ث%ل�هم ف تركهم استعمال% التوراة
وما فيها ك%م.ث%ل, المار' ي'ح\م.ل عليه الكتب، وهو ل يعرف ما فيها ول
يعيها.والس_ف%ر.ة�: ك%ت.ب.ة اللئكة الذين يصون ال4عمال؛ قال ابن عرفة:

سيت اللئكة س.ف%ز.ةv ل4نم ي.س\ف1ر'ون% بي ال وبي أ%نبيائه؛ قال
أ%بو بكر: سوا س.ف%ر.ةv ل4نم ينزلون بوحي ال وبإ,ذنه وما يقع به

الصلح بي الناس، فشبهوا بالسeف%ر.اء3 الذين يصلحون بي الرجلي فيصلح
شأ}نما. وف الديث: م.ث%ل� الاه1ر, بالقرآن م.ث%ل� الس_ف%ر.ة1؛ هم

اللئكة جع سافر، والساف1ر' ف ال4صل الكاتب، سي به ل4نه يبي الشيء
ويوضحه. قال الزجاج: قيل للكاتب سافر، وللكتاب س1ف}ر¬ ل4ن معناه أ%نه

يبي الشيء ويوضحه. ويقال: أ%س\ف%ر. الصبح إ,ذا انكشف وأ%ضاء إ,ضاءة ل يشك
فيه؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم: أ%س\ف1ر'وا بالفجر فإ,نه أ%عظم
لل4ج\ر,؛ يقول: صلوا صلة الفجر بعدما يتبي الفجر ويظهر ظهوراv ل

ارتياب فيه، وكل من نظر إ,ليه عرف أ%نه الفجر الصادق. وف الديث:
أ%س\ف1ر'وا بالفجر؛ أ%ي صلوا صلة الفجر م'س\ف1رين؛ ويقال: ط%و>ل�وها إ,ل

ال3س\فار,؛ قال ابن ال4ثي: قالوا يتمل أ%نم حي أ%مرهم بتغليس صلة الفجر
ف أ%ول وقتها كانوا يصلونا عند الفجر ال4و_ل حرصاv ورغبة، فقال:

أ%س\ف1ر'وا با أ%ي أ%خروها إ,ل أ%ن يطلع الفجر الثان وتتحققوه، ويقو�ي ذلك
أ%نه قال لبلل: ن.و>ر\ بالفج\ر, ق%د\ر. ما يبصر القوم مواقع

ن.ب\ل1ه,م، وقيل: ال4مر بال3س\فار, خاص ف الليال ال�ق}م1ر.ة ل4ن أ%و_ل
الصبح ل يتبي فيها فأ�مروا بال3سفار احتياطاv؛ ومنه حديث عمر: صلوا الغرب

والف1جاج' م'س\ف1ر.ةD أ%ي بينة مضيئة ل تفى. وف حديث ع.ل}ق%م.ة%
الث�ق%ف1ي>: كان يأ}تينا بلل ي'ف}ط1ر'نا ونن م'س\ف1ر'ون ج,د�اv؛ ومنه

قولم: سفرت الرأ%ة. وف التنزيل العزيز: بأ%ي\د1ي س.ف%ر.ة{ ك1ر.ام�
ب.ر.ر.ة{؛ قال الفسرون. الس_ف%ر.ة� يعن اللئكة الذين يكتبون أ%عمال بن

آدم، واحدهم ساف1ر¬ مثل كات1ب� وك%ت.ب.ة{؛ قال أ%بو إ,سحق: واعتباره بقوله:
كراماv كاتبي يعلمون ما تفعلون؛ وقول أ%ب صخر الذل:

ل1ل%ي\ل%ى بذات1 الب.ي\ن, دار¬ ع.ر.ف}ت'ها،
وأ�خ\ر.ى بذات1 ال%ي\ش,، آيات'ها س.ف}ر'



قال السكري: د'ر,س.ت\ فصارت رسومها أ%غفالv. قال ابن جن: ينبغي أ%ن
يكون الس_ف}ر' من قولم س.ف%ر\ت' البيت أ%ي كنسته فكأ%نه من كنست الكتابة
من الطYر\س. وف الديث: أ%ن عمر، رضي ال عنه، دخل على النب، صلى

ال عليه وسلم، فقال: لو أ%مرت بذا البيت ف%س'ف1ر.؛ قال ال4صمعي: أ%ي
ك�ن,س.. والس_اف1ر.ة: أ�م_ةD من الروم. وف حديث سعيد بن السيب: لول
أ%صوات' الس_اف1ر.ة1 لسمعتم و.ج\ب.ة% الشمس؛ قال: والسافرة أ�مة من الروم

(* قوله: «أمة من الروم» قال ف النهاية كأ%نم سوا بذلك لبعدهم وتوغلهم
vف الغرب. والوجبة الغروب يعن صوته فحذف الضاف). كذا جاء متصل

بالديث، ووجبة الشمس وقوعها إ,ذا غربت.
وس.ف%ار,: اسم ماء مؤنثة معرفة مبنية على الكسر. الوهري: وس.ف%ار, مثل

ق%طام, اسم بئر؛ قال الفرزدق:
مت ما ت.ر,د\ يوماv س.ف%ار,، ن.ج,د\ ب.ا

أ�د.ي\ه,م. ي.ر\م1ي ال�س\ت.ح1يز. ال�ع.و_ر.ا
وس'ف%ي\ر.ة�: ه.ض\ب.ةD معروفة؛ قال زهي:

بكتنا أ%رضنا لا ظعن_ا
. . . سفية والغيام

(* كذا بياض بال4صل، ول ند هذا البيت ف ديوان زهي).
@سفسر: الس>ف}س3ي': الف%ي\ج' والتاب,ع' ونوه. ابن سيده: الس>ف}س3ي'

الذي يقوم على الناقة؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر�:
وف%ار.ق%ت\، و.ه\ي ل%م\ ت.ج\ر.ب\ وباع. ل%ها

م1ن. الف%ص.اف1ص, بالنم>ي> س1ف}س3ي'
وقيل: هو الذي يقوم على ال3بل ويصلح شأ}نا، وقيل: هو السمسار؛ قال

ال4زهري: وهو معر�ب، وقيل: هو القيم بال4مر الصلح له، وأ%نكر أ%ن يكون
ب.ي_اع. الق%ت>. وف التهذيب: قال ال4صمعي ف قول النابغة:

وفارقت وهي ل ترب
(البيت) قال: باع لا اشترى لا. سفسي يعن السمسار. وقال الؤر>ج:

السفسي الع.ب\ق%ر,يe، وهو الاذق ب,ص1ناع.ت1ه من قوم س.فاس1رة
وع.باق1ر.ة. ويقال للحاذق بأ%مر ال%ديد: س1ف}س3ي¬؛ قال حيد بن ثور:

ب.ر.ت\ه' س.ف%اس1ي' ال%د1يد1 ف%ج.ر_د.ت\
و.ق1يع. ال4عال، كان% ف الص_و\ت1 م'ك}ر,م.ا



قال ابن ال4عراب: الس>ف}س3ي' الق%ه\ر.مان� ف قول أ%وس. والسفسي:
ال�ز\م.ة� من ح'ز.م, الر_ط}ب.ة الت تعلفها ال3بل، وأ%صل ذلك فارسي.

وف حديث أ%ب طالب يدح النب، صلى ال عليه وسلم:
ف%إ,ن>ي والس_واب,ح. ك�ل� ي.و\م�،

وما ت.ت\لو الس_فاس1ر.ة� الشeه'ود'
السفاسرة: أ%صحاب ال4سفار وهي الكتب.

@سقر: الس_ق}ر': من جوارح الطي معروف لغة ف الص_ق}ر,. والز_ق}ر':
الص_ق}ر' مضارعة، وذلك ل4ن كلباv تقلب السي مع القاف خاصة زاياv. ويقولن

ف م.س� س.ق%ر: مس زقر، وشاة ز.ق}ع.اء ف س.ق}ع.اء. والس_ق}ر':
الب'ع\د'.

وس.ق%ر.ت الشمس' ت.س\ق�ر'ه' س.ق}راv: لو_ح.ت\ه وآلت دماغه بر�ها.
وس.ق%ر.ات' الشمس: شد�ة و.ق}ع1ها. ويوم م'س\م.ق1رÒ وم'ص\م.ق1رÒ: شديد

الر. وس.ق%ر': اسم من أ%ساء جهنم، مشتق من ذلك، وقيل: هي من البعد، وعامة
ذلك مذكور ف ص.ق%ر، بالصاد. وف الديث ف ذكر النار: ساها س.ق%ر.؛ هو

اسم أ%عجمي علم النار الخرة. قال الليث: سقر اسم معرفة للنار، نعوذ بال
من سقر. وهكذا قرئ: ما س.ل%ك%ك�م\ ف س.ق%ر؛ غي منصرف ل4نه معرفة،

وكذلك ل%ظ%ى وجهنم. أ%بو بكر: ف السقر قولن: أ%حدها أ%ن نار الخرة سيت
سقر ل يعرف له اشتقاق ومنع ال3جراء التعريف والعجمة، وقيل: سيت النار
سقر ل4نا تذيب ال4جسام وال4رواح، والسم عرب من قولم سقرته الشمس

أ%ي أ%ذابته. وأ%صابه منها ساق�ور، والس_اقور أ%يضاv: حديدة تمى ويكوى
با المار، ومن قال سقر اسم عرب قال: منعه ال3جراء ل4نه معرفة مؤنث.

قال ال تعال: ل تبقي ول تذر. والس_ق�ار': الل�ع_ان� الكافر،
بالسي والصاد، وهو مذكور ف موضعه. ال4زهري ف ترجة صقر: الص_ق�ار'
الن_م_ام'. وروى بسنده عن جابر بن عبدال قال: قال رسول ال، صلى ال

عليه وسلم: ل يسكن مكة س.اق�ور ول م.ش_اء# بنميم. وروي أ%يضاv ف
الس_ق�ار والص_ق�ار: الل�ع_ان، وقيل: الل�ع_ان لن ل يستحق اللعن،

سي بذلك ل4نه يضرب الناس بلسانه من الص_ق}ر,، وهو ضربك الصخرة
بالص_اق�ور، وهو ال1ع\و.ل�. وجاء ذكر الس_ق�ار,ين. ف حديث آخر وجاء تفسيه ف

الديث أ%نم الكذابون، قيل: سوا به لبث ما يتكلمون. وروى سهل بن معاذ
عن أ%بيه: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: ل تزال ال�مة على



شريعة ما ل يظهر فيهم ثلث: ما ل يقبض منهم العلم، ويكثر فيهم
ال�ب\ث�، وتظهر فيهم الس_ق�ار.ة�، قالوا: وما الس_ق�ار.ة� يا رسول ال؟
قال: ب.ش.ر¬ يكونون ف آخر الزمان يكون ت.ح1ي_ت'هم بينهم إ,ذا ت.لق%وا

الت_لع'ن.، وف رواية: يظهر فيهم الس_ق�ار'ون%.
@سقطر: س'ق�ط}ر.ى: موضع، يد� ويقصر، فإ,ذا نسبت إ,ليه بالقصر قلت:

س'ق�ط}ر,يÒ، وإ,ذا نسبت بالد قلت: س'ق�ط}راو,يÒ؛ حكاه ابن سيده عن أ%ب
حنيفة.

@سقعطر: الس_ق%ع\ط%ر.ى: الن>ه.اي.ة� ف الطول. وقال ابن سيده: من الناس
وال3بل ل يكون أ%طول منه. والس_ق%ع\ط%ر,يe: الض_خ\م' الشديد البطش

الطويل من الرجال.
@سكر: الس_ك}ر.ان�: خلف الصاحي. والسeك}ر': نقيض الص_ح\و,.
والسeك}ر' ثلثة: س'ك}ر' الش_باب, وس'ك}ر' الال, وس'ك}ر' السeلطان1؛ س.ك1ر.

ي.س\ك%ر' س'ك}راv وس'ك�راv وس.ك}راv وس.ك%راv وس.ك%ر.اناv، فهو س.ك1ر¬؛ عن
سيبويه، وس.ك}ران�، وال�نثى س.ك1ر.ةD وس.ك}ر.ى وس.ك}ر.ان.ةD؛ ال4خية

عن أ%ب علي ف التذكرة. قال: ومن قال هذا وجب عليه أ%ن يصرف س.ك}ر.ان% ف
النكرة. الوهري: لغة� بن أ%سد س.ك}ر.ان.ةD، والسم السeك}ر'، بالضم،

وأ%س\ك%ر.ه' الش_ر.اب'، والمع س'ك%ار.ى وس.ك%ار.ى وس.ك}ر.ى، وقوله
تعال: وترى الناس. س'ك%ار.ى وما هم ب,س'ك%ار.ى؛ وقرئ: س.ك}ر.ى وما هم

ب,س.ك}ر.ى؛ التفسي أ%نك تراهم س'ك%ار.ى من العذاب والوف وما هم ب,س'ك%ار.ى
من الشراب، يدل عليه قوله تعال: ولكن_ عذاب ال شديد، ول يقرأ} أ%حد

من القراء س.ك%ار.ى، بفتح السي، وهي لغة ول توز القراءة با ل4ن
القراءة سن_ة. قال أ%بو اليثم: النعت الذي على ف%ع\ل%ن% يمع على ف�ع.ال

وف%ع.ال مثل أ%ش\ر.ان وأ�ش.ارى وأ%ش.ارى، وغ%ي\ر.ان% وقوم غ�ي.ار.ى
وغ%ي.ار.ى، وإ,نا قالوا س.ك}ر.ى وف%ع\لى أ%كثر ما تيء جعاv لف%ع1يل بعن

مفعول مثل قتيل وق%ت\لى وجريح وج.ر\ح.ى وصريع وص.ر\ع.ى، ل4نه شبه
�بالن_و\ك%ى وال%م\ق%ى وال%ل}ك%ى لزوال عقل الس_ك}ر.ان1، وأ%ما الن_ش\و.ان

فل يقال ف جعه غي الن_ش.او.ى، وقال الفر�اء: لو قيل س.ك}ر.ى على أ%ن
المع يقع عليه التأ}نيث فيكون كالواحدة كان وجهاv؛ وأ%نشد بعضهم:

أ%ض\ح.ت\ بنو عامر� غ%ض\ب.ى أ�ن'وف�ه'م'،
إ,ن>ي ع.ف%و\ت'، ف%ل عار¬ ول باس'



وقوله تعال: ل ت.ق}ر.ب'وا الصلة وأ%نتم س'كار.ى؛ قال ثعلب: إ,نا قيل
هذا قبل أ%ن ينزل تري المر، وقال غيه: إ,نا عن هنا س'ك}ر.

الن_و\م,، يقول: ل تقربوا الصلة ر.و\ب.ى. ور.ج'لD س1كYي¬: دائم السeكر.
وم1س\ك1ي¬ وس.ك1ر¬ وس.ك�ور¬: كثي السeك}ر,؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،

وأ%نشد لعمرو ابن قميئة:
يا ر'ب_ م.ن\ أ%س\فاه' أ%حلم'ه

أ%ن ق1يل% يوماv: إ,ن� ع.م\راv س.ك�ور\
vوجع الس_ك1ر س'ك%ار.ى كجمع س.كر\ان لعتقاب ف%ع1ل� وف%ع\لن كثيا

على الكلمة الواحدة. ورجل س1كYي¬: ل يزال سكران%، وقد أ%سكره الشراب.
وتساك%ر. الرجل�: أ%ظهر السeك}ر. واستعمله؛ قال الفرزدق:

أ%س.ك}ر.ان كان% ابن ال%ر.اغ%ة1 إ,ذا هجا
ت.م1يماv، ب,ج.و\ف1 الش_ام,،أ%م م'ت.ساك1ر'؟

تقديره: أ%كان سكران ابن الراغة فحذف الفعل الرافع وفسره بالثان فقال:
كان ابن الراغة؛ قال سيبويه: فهذا إ,نشاد بعضهم وأ%كثرهم ينصب السكران

ويرفع الخر على قطع وابتداء، يريد أ%ن بعض العرب يعل اسم كان سكران
ومتساكر وخبها ابن الراغة؛ وقوله: وأ%كثرهم ينصب السكران ويرفع الخر على

قطع وابتداء يريد أ%ن سكران خب كان مضمرة تفسيها هذه الظهرة، كأ%نه
قال: أ%كان سكران ابن الراغة، كان سكران ويرفع متساكر على أ%نه خب ابتداء

مضمر، كأ%نه قال: أ%م هو متساكر.
وقولم: ذهب بي الص_ح\و.ة والس_ك}ر.ة1 إ,نا هو بي أ%ن يعقل ول

يعقل.
وال�س.ك�ر': الخمور؛ قال الفرزدق:
أ%با حاض1ر�، م.ن\ ي.ز\ن1 ي'ع\ر.ف\ ز,ناؤ'ه'،

وم.ن\ ي.شر.ب, ال�ر\ط�وم.، ي'ص\ب,ح\ م'س.ك�را
وس.ك}ر.ة� الوت: ش1د_ت'ه'. وقوله تعال: وجاءت س.ك}ر.ة� الوت بالق؛

سكرة اليت غ%ش\ي.ت'ه الت تدل ال3نسان على أ%نه ميت. وقوله بالق أ%ي
.�بالوت الق. قال ابن ال4عراب: الس_ك}ر.ة� الغ.ض\ب.ة

والس_ك}ر.ة�: غلبة اللذة على الشباب.
والس_ك%ر': المر نفسها. والس_ك%ر': شراب يتخذ من التمر والك%ش'وث1

والس,، وهو مر�م كتحري المر. وقال أ%بو حنيفة: الس_ك%ر' يتخذ من التمر



والك�ش'وث يطرحان سافاv سافاv ويصب عليه الاء. قال: وزعم زاعم أ%نه
ربا خلط به الس فزاده شد�ة. وقال الفسرون ف الس_ك%ر, الذي ف التنزيل:

إ,نه ال%ل© وهذا شيء ل يعرفه أ%هل اللغة. الفراء ف قوله: تتخذون منه
س.ك%راv ورزقاv حسناv، قال: هو المر قبل أ%ن يرم والرزق السن الزبيب

والتمر وما أ%شبهها. وقال أ%بو عبيد: الس_ك%ر' نقيع التمر الذي ل تسه
النار، وكان إ,براهيم والشعب وأ%بو رزين يقولون: الس_ك%ر' خ.م\ر¬. وروي

عن ابن عمر أ%نه قال: الس_ك%ر' من التمر، وقال أ%بو عبيدة وحده:
الس_ك%ر' الطعام؛ يقول الشاعر:
ج.ع.ل}ت. أ%ع\ر.اض. الك1رام, س.ك%را

أ%ي جعلت. ذ%م_هم ط�ع\ماv لك. وقال الزجاج: هذا بالمر أ%شبه منه
بالطعام؛ العن: جعلت تتخمر بأ%عراض الكرام، وهو أ%بي ما يقال للذي

ي.ب\ت.ر,ك' ف أ%عراض الناس. وروى ال4زهري عن ابن عباس ف هذه الية قال:
الس_ك%ر' ما ح'ر>م. من ث%م.ر.تا، والرزق ما أ�ح1ل� من ثرتا. ابن

ال4عراب: الس_ك%ر' الغ.ض.ب'؛ والس_ك%ر' المتلء، والس_ك%ر' المر،
والس_ك%ر' النبيذ؛ وقال جرير:

إ,ذا ر.و,ين. على ال1ن\ز,ير, م1ن س.ك%ر�
ناد.ي\ن.: يا أ%ع\ظ%م. الق1س>ي. ج'ر\د.ان.ا

وف الديث: حرمت المر' بعينها والس_ك%ر' من كل شراب؛ الس_ك%ر، بفتح
السي والكاف: المر ال�ع\ت.ص.ر' من العنب؛ قال ابن ال4ثي: هكذا رواه

ال4ثبات، ومنهم من يرويه بضم السي وسكون الكاف، يريد حالة الس_ك}ر.ان1
فيجعلون التحري للسeك}ر, ل لنفس ال�س\ك1ر, فيبيحون قليله الذي ل

يسكر، والشهور ال4ول، وقيل: السكر، بالتحريك، الطعام؛ وأ%نكر أ%هل اللغة
هذا والعرب ل تعرفه. وف حديث أ%ب وائل: أ%ن رجلv أ%صابه الص_ق%ر'

ف%ب'ع1ث% له الس_ك%ر' فقال: إ,ن ال ل يعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
�والس_ك�ار: الن_ب_اذ�. وس.ك}ر.ة� الوت: غ%ش\ي.ت'ه، وكذلك س.ك}ر.ة

ال%م> والنوم ونوها؛ وقوله:
فجاؤونا ب,ه,م\، س'ك�ر¬ علينا،

ف%أ%ج\ل%ى اليوم'، والس_ك}ر.ان� صاحي
أ%راد س'ك}ر¬ فأ%تبع الضم الضم ليسلم الزء من العصب، ورواه يعقوب

س.ك%ر¬. وقال اللحيان: ومن قال س.ك%ر¬ علينا فمعناه غيظ وغضب. ابن ال4عراب:



vوس.ك1ر. من الغضب ي.س\ك%ر' س.ك%را ،vس.ك1ر. من الشراب ي.س\ك%ر' س'ك}را
إ,ذا غضب، وأ%نشد البيت. وس'كYر. ب.ص.ر'ه: غ�ش1ي. عليه. وف التنزيل

العزيز: لقالوا إ,نا س'كYر.ت\ أ%بصار'نا؛ أ%ي ح'ب,س.ت\ عن النظر
وح'ي>ر.ت\. وقال أ%بو عمرو بن العلء: معناها غ�طYي.ت\ وغ�ش>ي.ت\، وقرأ%ها

السن مففة وفسرها: س'ح1ر.ت\. التهذيب: قرئ س'ك1رت وس'كYرت، بالتخفيف
والتشديد، ومعناها أ�غشيت وس'د�ت بالس>ح\ر, فيتخايل بأ%بصارنا غي ما نرى.

وقال ماهد: س'كYر.ت\ أ%بصارنا أ%ي س'د_ت؛ قال أ%بو عبيد: يذهب ماهد
إ,ل أ%ن ال4بصار غشيها ما منعها من النظر كما ينع الس_ك}ر' الاء من

الري، فقال أ%بو عبيدة: س'كYر.ت\ أ%بصار القوم إ,ذا د1ير. ب,ه,م
وغ%ش1ي.ه'م كالس_ماد1ير, فلم ي'ب\ص1ر'وا؛ وقال أ%بو عمرو بن العلء: س'كYر.ت\
أ%بصار'نا مأ}خوذ من س'ك}ر, الشراب كأ%ن العي لقها ما يلحق شارب

ال�سك1ر, إ,ذا سك1ر.؛ وقال الفراء: معناه حبست ومنعت من النظر. الزجاج: يقال
eر' إ,ذا تيت وس.كنت عن النظر، وسك%ر. ال%ر�س.ك%ر.ت\ ع.ي\ن'ه ت.س\ك

ي.س\ك�ر'؛ وأ%نشد:
جاء الش>تاء� واج\ث%أ%ل� الق�ب_ر'،

وج.ع.ل%ت\ عي' ال%ر'ور, ت.س\ك�ر'
قال أ%بو بكر: اج\ث%أ%ل� معناه اجتمع وتقب_ض. والت_س\ك1ي' للحاجة:

اختلط الرأ}ي فيها قبل أ%ن يعزم عليها فإ,ذا عزم عليها ذهب اسم التكسي،
وقد س'ك1ر..

وس.ك1ر. الن_ه\ر. ي.س\ك�ر'ه س.ك}راv: س.د_فاه. وك�ل© ش.ق¼ س'د_،
فقد س'ك1ر.، والس>ك}ر' ما س'د_ ب,ه1. والس_ك}ر': س.دe الشق وم'ن\ف%ج,ر,

الاء، والس>ك}ر': اسم ذلك الس>داد1 الذي يعل س.د�اv للشق ونوه. وف
الديث أ%نه قال للمستحاضة لا شكت إليه كثرة الدم: اس\ك�ر,يه، أ%ي

س'د>يه برقة وش'د>يه بعضابة، تشبيهاv ب,س.ك}ر الاء، والس_ك}ر' الصدر.
ابن ال4عراب: س.م.ر\ت'ه ملته. والس>ك}ر'، بالكسر: الع.ر,م'.

والس>ك}ر' أ%يضاv: ال�س.ن_اة�، والمع س'ك�ور¬. وس.ك%ر.ت1 الريح' ت.س\ك�ر'
س'ك�وراv وس.ك%راناv: سكنت بعد ال�بوب. وليلةD ساك1ر.ةD: ساكنة ل ريح فيها؛

قال أ%و\س' بن ح.ج.ر�:
ت'ز.اد\ ل%يال� ف ط�ول1ها،

ف%ل%ي\س.ت' ب,ط%ل}ق� ول ساك1ر.ه\



وف التهذيب قال أ%وس:
ج.ذ%ل}ت' على ليلة ساه1ر.ه\،
ف%ل%ي\س.ت\ ب,ط%ل}ق� ول ساكره\

أ%بو زيد: الاء الس_اك1ر' الس_اك1ن' الذي ل يري؛ وقد س.ك%ر
س'ك�وراv. وس'ك1ر. الب.ح\ر': ر.ك%د.؛ أ%نشد ابن ال4عراب ف صفة بر:

ي.ق1يء� ز.ع\ب. ال%ر> ح1ي. ي'س\ك%ر'
كذا أ%نشده يسكر على صيغة فعل الفعول، وفسره بيكد على صيغة فعل

الفاعل.والسeك�ر' من ال%ل}و.اء3: فارسي معر_ب؛ قال:
يكون� ب.ع\د. ال%س\و, والت_م.زeر,
ف ف%م1ه1، م1ث}ل% عصي السeك�ر,

والسeك�ر.ة�: الواحدة من السeك�ر,. وقول أ%ب زياد الكلب ف صفة
الع'ش.ر,: وهو م'رe ل يأ}كله شيء وم.غاف1يه1 س'ك�ر¬؛ إ,نا أ%راد مثل

السeك�ر, ف اللوة1. وقال أ%بو حنيفة: والسeك�ر' ع1ن.ب¬ يصيبه
،Dود1 إ,ل� أ%قله، وعناق1يد'ه أ%و\ساط�ال%ر.ق' فينتثر فل يبقى ف الع'ن\ق

هو أ%بيض ر.ط}ب¬ صادق اللوة ع.ذ}ب¬ من طرائف العنب، وي'ز.ب_ب'
أ%يضاv. والس_ك}ر': ب.ق}ل%ةD من ال4حرار؛ عن أ%ب حنيفة. قال: ول

.Dغ\ن,ي لا ح1ل}ي.ة�ي.ب\ل
والس_ك%ر.ة�: ال�ر.ي\ر.اء� الت تكون ف النطة.

:vثي>ر يصف سحابا�والس_ك}ر.ان�: موضع؛ قال ك
وع.ر_س. بالس_ك}ر.ان1 ي.و\م.ي\ن,، وار\ت.ك%ى

يرe كما ج.ر_ ال%ك1يث% ال�ساف1ر'
والس_ي\ك%ر.ان�: ن.ب\ت¬؛ قال:

وش.ف}ش.ف. ح.رe الش_م\س, ك�ل� ب.ق1ي_ة{
من الن_ب\ت1، إ,ل� س.ي\ك%راناv وح'ل�ب.ا

قال أ%بو حنيفة: الس_ي\ك%ران� ما تدوم خ'ض\ر.ت'ه الق%ي\ظ% ك�ل�ه'
قال: وسأ%لت شيخاv من ال4عراب عن الس_ي\ك%ران1 فقال: هو السeخ_ر' ونن

نأ}كله ر.ط}باv أ%ي_ أ%ك}ل�، قال: وله ح.بÒ أ%خ\ض.ر' كحب الرازيانج.
ويقال للشيء الار� إ,ذا خ.ب.ا ح.رeه وس.ك%ن. ف%و\ر'ه: قد س.ك%ر. ي.س\ك�ر'.

وس.ك�ر.ه' ت.س\ك1ياv: خ.ن.ق%ه؛ والبعي' ي'س.كYر' آخر بذراعه حت
�يكاد يقتله. التهذيب: روي عن أ%ب موسى ال4شعري أ%نه قال: السeك�ر\ك%ة



خر البشة؛ قال أ%بو عبيد: وهي من الذرة؛ قال ال4زهري: وليست بعربية،
وقيده شر بطه: السeك}ر'ك%ة�، الزم على الكاف والراء مضمومة. وف الديث:

أ%نه سئل عن الغ'ب.ي\راء فقال: ل خي فيها، ونى عنها؛ قال مالك:
فسأ%لت زيد بن أ%سلم: ما الغبياء؟ فقال: هي السكركة، بضم السي والكاف وسكون

الراء، نوع من المور تتخذ من الذرة، وهي لفظة حبشية قد عر�بت، وقيل:
السeق�ر\ق%ع. وف الديث: ل آكل ف س'ك�رeج.ة؛ هي، بضم السي والكاف

والراء والتشديد، إ,ناء صغي يؤكل فيه الشيء القليل من ال�د\م,، وهي فارسية،
وأ%كثر ما يوضع فيها الكوامخ ونوها.

@سكندر: رأ%يت ف مسود�ات كتاب هذا هذه الترجة ول أ%در من أ%ي جهة
نقلتها: كان ال3س\ك%ن\د.ر' والف%ر.ما أ%خوين وها ولدا فيلبس اليونان،

فقال: ال3سكندر: أ%بن مدينة فقية إ,ل ال عز وجل غنية عن الناس، وقال
الفرما: أ%بن مدينة فقية إ,ل الناس غنية عن ال تعال، فسلط ال على
مدينة الفرما الراب سريعاv فذهب رسها وعفا أ%ثرها، وبقيت مدينة

ال3سكندر إ,ل الن.
@سر: السeم\ر.ة�: منزلة بي البياض والسواد، يكون ذلك ف أ%لوان الناس

وال3بل وغي ذلك ما يقبلها إ,ل� أ%ن ال�د\م.ة% ف ال3بل أ%كثر،
وحكى ابن ال4عراب السeم\ر.ة% ف الاء. وقد س.م'ر. بالضم، وس.م1ر.

أ%يضاv، بالكسر، واس\م.ار_ ي.س\م.ارe اس\م1ي.اراv، فهو أ%س\م.ر'. وبعي
أ%س\م.ر': أ%بيض' إ,ل الشeه\ب.ة. التهذيب: السeم\ر.ة� ل%و\ن� ال4س\م.ر,،

وهو لون يضرب إ,ل س.و.اد{ خ.ف1ي¼. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: كان
أ%س\م.ر. الل�و\ن1؛ وف رواية: أ%بيض. م'ش\ر.باv ب,ح'م\ر.ة{. قال ابن

ال4ثي: ووجه المع بينهما أ%ن ما يبز إ,ل الشمس كان أ%س\م.ر. وما تواريه
،�الثياب وتستره فهو أ%بيض. أ%بو عبيدة: ال4س\م.ران1 الاء� وال1ن\ط%ة

vها ويرد� معها صاعاeص.ر_اة1: ي.ر'د�وقيل: الاء والريح. وف حديث ال
من تر ل س.م\راء4؛ والسمراء: النطة، ومعن نفيها أ%ن ل ي'ل}ز.م.

بعطية النطة ل4نا أ%على من التمر بالجاز، ومعن إ,ثباتا إ,ذا رضي
بدفعها من ذات نفسه، ويشهد لا رواية ابن عمر: ر'د_ م1ث}ل%ي\ ل%ب.ن,ها
ق%م\حاv. وف حديث علي�، عليه السلم: فإ,ذا عنده ف%ات'ور¬ عليه خ'ب\ز'

الس_م\راء3؛ وق%ناةD س.م\راء� وحنطة سراء؛ قال ابن ميادة:
ي.ك}ف1يك.، م1ن\ ب.ع\ض, از\ديار, الفاق،



س.م\ر.اء� م1م_ا د.ر.س. ابن' م1خ\راق
قيل: السمراء هنا ناقة أ%دماء. ود.ر.س على هذا: راض.، وقيل: السمراء

النطة، ود.ر.س. على هذا: د.اس.؛ وقول أ%ب صخر الذل:
وقد ع.ل1م.ت\ أ%ب\ن.اء� خ1ن\د1ف. أ%ن_ه'

ف%ت.اها، إ,ذا ما اغ}ب.ر_ أ%س\م.ر' عاص1ب'
إ,نا عن عاماv جدباv شديداv ل م.ط%ر فيه كما قالوا فيه أ%سود.

والس_م.ر': ظل© القمر، والسeم\ر.ة�: مأ�خوذة من هذا. ابن ال4عراب:
السeم\ر.ة� ف الناس هي الو'ر\ق%ة�؛ وقول حيد بن ثور:

إ,ل م1ث}ل, د'ر\ج, العاج,، جاد.ت\ ش1عاب'ه
ب,أ%س\م.ر. ي.ح\ل%و\ل با وي.ط1يب'

قيل ف تفسيه: عن بال4سر اللب؛ وقال ابن ال4عراب: هو لب الظبية
خاصة؛ وقال ابن سيده: وأ%ظنه ف لونه أ%سر.

وس.م.ر. ي.س\م'ر' س.م\راv وس'م'وراv: ل ي.ن.م\، وهو سام1ر¬ وهم
السeم_ار' والس_ام1ر.ة�. والس_ام1ر': اسم للجمع كالام1ل,. وف التنزيل
vت.ه\ج'ر'ون؛ قال أ%بو إ,سحق: سام1را vالعزيز: م'س\ت.ك}ب,ري,ن. به سام1را

يعن س'م_اراv. والس_م.ر': ال�سام.ر.ة�، وهو الديث بالليل. قال
اللحيان: وسعت العامرية تقول تركتهم سامراv بوضع كذا، وج_ه.ه على أ%نه جع
الوصوف فقال تركتهم، ث أ%فرد الوصف فقال: سامراv؛ قال: والعرب تفتعل هذا

كثياv إ,ل� أ%ن هذا إ,نا هو إ,ذا كان الوصوف معرفة؛ تفتعل بعن
تفعل؛ وقيل: الس_ام1ر' والسeم_ار' الماعة الذين يتحدثون بالليل.

والس>م.ر': حديث الليل خاصة. والس>م.ر' والس_ام1ر': ملس السeم_ار. الليث:
الس_ام1ر' الوضع الذي يتمعون للس_م.ر, فيه؛ وأ%نشد:

وس.ام1ر� طال فيه الل�ه\و' والس_م.ر'
قال ال4زهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاع1ل� وهي جع عن العرب: فمنها

الامل والسامر والباقر والاضر، والامل لل3بل ويكون فيها الذكور
وال3ناث والس_ام1ر' الماعة من الي� ي.س\م'ر'ون% ليلv، والاض1ر الي�

النزول على الاء، والباقر البقر فيها الف�ح'ول� وال3ناث. ورجل س1م>ي¬:
صاحب' س.م.ر�، وقد س.ام.ر.ه'. والس_م1ي': ال�س.ام1ر'. والس_ام1ر':

السeم_ار' وهم القوم ي.س\م'ر'ون، كما يقال للح'ج_اج: ح.اجÒ. وروي عن أ%ب
حات ف قوله: مستكبين به سامراv تجرون؛ أ%ي ف الس_م.ر,، وهو حديث



:�الليل. يقال: قوم¬ سام1ر¬ وس.م\ر¬ وس'م_ار¬ وس'م_ر¬. والس_م.رة
ال�ح'د'وثة بالليل؛ قال الشاعر:
،vم1ن\ د'ون,ه,م\، إ,ن} ج,ئ}ت.ه'م\ س.م.را

ع.ز\ف' الق1يان1 وم.ج\ل1س¬ غ%م\ر'
وقيل ف قوله سام1راv: تجرون القرآن ف حال س.م.ر,ك�م\. وقرئ

س'م_راv، وهو ج.م\ع' الس_امر؛ وقول عبيد بن ال4برص:
ف%ه'ن\ ك%ن,ب\ر.اس, الن_ب,يط1، أ%و الـ

ـف%ر\ض, ب,ك%ف> الل�ع1ب, ال�س\م1ر,
يتمل وجهي: أ%حدها أ%ن يكون أ%س\م.ر. لغة ف س.م.ر.، والخر أ%ن يكون

أ%س\م.ر. صار له س.م.ر¬ كأ%ه\ز.ل% وأ%س\م.ن. ف بابه؛ وقيل: الس_م.ر'
هنا ظل القمر. وقال اللحيان: معناه ما س.م.ر. الناس' بالليل وما طلع

القمر، وقيل: الس_م.ر' الظ©ل}م.ة�. ويقال: ل آتيك الس_م.ر. والق%م.ر. أ%ي
ما دام الناس ي.س\م'رون% ف ليلة ق%م\راء4، وقيل: أ%ي ل آتيك

د.وام.ه'ما، والعن ل آتيك أ%بداv. وقال أ%بو بكر: قولم ح.ل%ف. بالس_م.ر,
والق%م.ر,، قال ال4صمعي: الس_م.ر' عندهم الظلمة وال4صل اجتماعهم

ي.س\م'ر'ون% ف الظلمة، ث كثر الستعمال حت سوا الظلمة س.م.راv. وف حديث
ق%ي\ل%ة: إ,ذا جاء زوجها من الس_ام1ر,؛ هم القوم الذين ي.س\م'رون بالليل أ%ي

يتحدثون. وف حديث الس_م.ر, بعد العشاء، الرواية بفتح اليم، من
ال�سام.رة، وهي الديث ف الليل. ورواه بعضهم بسكون اليم وجعل%ه الصدر. وأ%صل

الس_م.ر,: لون ضوء القمر ل4نم كانوا يتحدثون فيه. والس_م.ر':
الد_ه\ر'. وفلنD عند فلن الس_م.ر. أ%ي الد_ه\ر.. والس_م1ي': الد_ه\ر'

أ%يضاv. واب\ن.ا س.م1ي�: الليل� والنهار' ل4نه ي'س\م.ر' فيهما. ول
أ%فعله س.م1ي. الليال أ%ي آخرها؛ وقال الش_ن\ف%ر.ى:

ه'نال1ك. ل أ%ر\ج'و ح.ياةv ت.س'رeن,ي،
س.م1ي. الل�يال م'ب\س.ل% بال%رائر,

ول آتيك ما س.م.ر. اب\ن.ا س.م1ي� أ%ي الدهر. ك�ل�ه؛ وما س.م.ر. ابن'
س.م1ي� وما س.م.ر. الس_م1ي'، قيل: هم الناس ي.س\م'ر'ون% بالليل، وقيل:
هو الدهر وابناه الليل والنهار. وحكي: ما أ%س\م.ر. اب\ن' س.م1ي وما

أ%س\م.ر. ابنا س.م1ي�، ول يفسر أ%س\م.ر.؛ قال ابن سيده: ولعلها لغة ف
سر. ويقال: ل آتيك ما اخ\ت.ل%ف. اب\ن.ا س.م1ي أ%ي ما س'م1ر. فيهما. وف



حديث علي¼: ل أ%ط�ور' به ما س.م.ر. س.م1ي¬. وروى س.ل%مة عن الفراء قال:
بعثت من ي.س\م'ر الب. قال: ويسمى الس_م.ر به. وابن' س.م1ي�: الليلة

الت ل قمر فيها؛ قال:
Dوإ,ن>ي ل%م1ن\ ع.ب\س� وإ,ن قال قائل

على رغم1ه1: ما أ%س\م.ر. ابن' س.م1ي,
أ%ي ما أ%مكن فيه الس_م.ر'. وقال أ%بو حنيفة: ط�رق, القوم س.م.راv إ,ذا

ط�رقوا عند الصبح. قال: والس_م.ر' اسم لتلك الساعة من الليل وإ,ن ل
ي'ط}ر.ق�وا فيها. الفراء ف قول العرب: ل أ%فعل� ذلك الس_م.ر. والق%م.ر.،

قال: كل ليلة ليس فيها قمر تسمى السمر؛ العن ما طلع القمر وما ل
يطلع، وقيل: الس_م.ر' الليل�؛ قال الشاعر:

،vز,ر\، س.م.را�ل ت.س\ق1ن,ي إ,ن} ل أ
غ%ط}ف%ان% م.و\ك1ب. ج.ح\ف%ل� ف%خ1م,

وسام1ر' ال3بل: ما ر.ع.ى منها بالليل. يقال: إ,ن إ,بلنا ت.س\م'ر أ%ي
ترعى ليلv. وس.م.ر القوم' المر.: شربوها ليلv؛ قال القطامي:

وم'ص.ر_ع1ي. من الك%لل,، ك%أ%ن_ما
س.م.ر'وا الغ.ب'وق. من الطYلء3 ال�ع\ر.ق,

:vوقال ابن أ%حر وجعل الس_م.ر. ليل
،vم1ن\ د'ون,ه,م\، إ,ن} ج,ئ}ت.ه'م\ س.م.را

حيÒ ح1للD ل%م\ل%م¬ ع.ك1ر'
.vأ%راد: إ,ن جئتهم ليل

والس_م\ر': ش.دeك. شيئاv بال1س\م.ار,. وس.م.ر.ه' ي.س\م'ر'ه'
وي.س\م1ر'ه' س.م\راv وس.م_ر.ه'، جيعاv: شد�ه. وال1س\مار': ما ش'د_

به.وس.م.ر. عين.ه: ك%س.م.ل%ها. وف حديث الر_ه\ط1 الع'ر.ن,ي>ي. الذين
قدموا الدينة فأ%سلموا ث ار\ت.دeوا ف%س.م.ر النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%ع\ي\ن.ه'م\؛ ويروي: س.م.ل%، فمن رواه باللم فمعناه فقأ%ها بشوك أ%و
غيه، وقوله س.م.ر. أ%عينهم أ%ي أ%حى لا مسامي الديد ث ك%ح.ل%ه'م

با.وامرأ%ة م.س\م'ورة: معصوبة السد ليست ب,ر,خ\وة1 اللحم,، مأ}خوذD منه.
وف النوادر: رجل م.س\م'ور قليل اللحم شديد أ%س\ر, العظام والعص.ب,.

وناقة س.م'ور¬: نيب سريعة؛ وأ%نشد:
ف%م.ا كان إ,ل� ع.ن\ ق%ل1يل�، ف%أ%ل}ح.ق%ت\



بنا ال%ي_ ش.و\ش.اء� الن_جاء3 س.م'ور'
والس_م.ار': الل�ب.ن' ال%م\ذ�وق' بالاء، وقيل: هو اللب الرقيق،

وقيل: هو اللب الذي ثلثاه ماء؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ول%ي.أ}ز,ل%ن_ وت.ب\ك�و.ن� ل1قاح'ه،

وي'ع.لYل%ن_ ص.ب,ي_ه' ب,س.م.ار,
وتسمي اللب: ترقيقه بالاء، وقال ثعلب: هو الذي أ�كثر ماؤه ول يعي

قدراv؛ وأ%نشد:
س.ق%انا ف%ل%م\ ي.ه\ج.أ} م1ن. الوع, ن.ق}ر'ه'

س.م.اراv، ك%إ,ب\ط1 الذ9ئ}ب, س'ود¬ ح.و.اج,ر'ه'
.vيذهب إ,ل الطائفة. وس.م_ر. اللب.: جعله س.م.ارا ،Dواحدته س.م.ار.ة

وعيش م.س\م'ور¬: ملوط غي صاف، مشتق من ذلك. وس.م_ر. س.ه\م.ه: أ%رسله،
.vوسنذكره ف فصل الشي أ%يضا

وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب أ%نه قال: التس\م1ي' .رسال السهم
بالعجلة، وال%ر\ق%ل%ة� إ,رساله بالتأ%ن؛ يقال لل4ول: س.م>ر\ فقد

أ%خ\ط%ب.ك. الصيد'، وللخر: خ.ر\ق1ل} حت ي'خ\ط1ب.ك..
:vن. وس.م_ر. السفينة أ%يضا�والسeم.ي\ري_ة�: ض.ر\ب¬ من السeف

أ%رسلها؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه، ف حديثه ف ال4مة يطؤ'ها مالكها: إ,ن
عليه أ%ن ي'ح.ص>ن.ها فإ,نه ي'ل}ح1ق' به و.ل%دها. وف رواية أ%نه قال: ما
ي'ق1رe رجل أ%نه كان يطأ� جاريته إ,ل� أ%لقت به ولدها قمن شاء4

ف%ل�ي\مس3ك}ها ومن شاء4 فلي'س.م>ر\ها؛ أ%ورده الوهري مستشهداv به على قوله:
والت_س\م1ي' كالت_ش\م1ي؛ قال ال4صمعي: أ%راد بقوله ومن شاء4

فليسمرها، أ%راد التشمي بالشي فحو_له إ,ل السي، وهو ال3رسال والتخلية.
وقال شر: ها لغتان، بالسي والشي، ومعناها ال3رسال؛ قال أ%بو عبيد: ل

نسمع السي الهملة إ,ل� ف هذا الديث وما يكون إ,ل� تويلv كما
قال س.م_ت. وش_م_ت..

وس.م.ر.ت1 الاشية� ت.س\م'ر' س'م'وراv: ن.ف%ش.ت\.
وس.م.ر.ت1 النبات. ت.س\م'ر'ه: ر.ع.ت\ه؛ قال الشاعر:

ي.س\م'ر\ن% وح\فاv ف%و\ق%ه' ماء� الن_دى،
ي.ر\ف%ضe فاض1ل�ه عن ال4ش\د.اق,

وس.م.ر. إ,بل%ه: أ%هلها. وس.م.ر. ش.و\ل%ه' 



(* قوله: «وسر إ,بله أهلها
وسر شوله إل» بفتح اليم مففة ومثقلة كما ف القاموس). خ.ل�ها.

وس.م_ر. إ,بل%ه' وأ%س\م.ر.ها إ,ذا ك%م.ش.ها، وال4صل الشي فأ%بدلوا منها
السي، قال الشاعر:

أ%رى ال4س\م.ر. ال�ل}بوب. س.م_ر. ش.و\ل%نا،
ل1ش.و\ل� رآها ق%د\ ش.ت.ت\ كال%جاد1ل,

قال: رأ%ى إ,بلv س1ماناv فترك إ,بله وس.م_ر.ها أ%ي خلها وس.ي_ب.ها.
والس_م'ر.ة�، بضم اليم: من شجر الط�ل}ح,، والمع س.م'ر¬ وس.م'رات¬،

وأ%س\م'ر¬ ف أ%دن العدد، وتصغيه أ�س.يم1ي¬. وف الثل: أ%ش\ب.ه.
س.ر\ح¬ س.ر\حاv ل%و\ أ%ن� أ�س.ي\م1راv. والس_م'ر': ض.ر'ب¬ من الع1ض.اه1،

وقيل: من الش_ج.ر, صغار الورق ق1صار الشوك وله ب.ر.م.ةD ص.ف}ر.اء� يأ}كلها
الناس، وليس ف العضاه شيء أ%جود خشباv من الس_م'ر,، ينقل إ,ل الق�ر.ى

ف%ت'غ.م_ى به البيوت، واحدتا س.م\ر.ةD، وبا سي الرجل. وإ,بل
س.م'ر,ي_ةD، بضم اليم؛ تأ}كل الس>م'ر.؛ عن أ%ب حنيفة. وال1س\مار': واحد
مسامي الديد، تقول منه: س.م_ر\ت' الشيء4 ت.س\م1ياv، وس.م.ر\ت'ه أ%يضاv؛

قال الز_ف%يان:
ل%م_ا ر.أ%و\ا م1ن\ ج.م\ع1نا الن_ف1يا،
وال%ل%ق. ال�ضاع.ف. ال%س\م'ورا،

ج.و.ار,ناv ت.ر.ى ل%ا ق%ت1يا
وف حديث سعد: ما لنا طعام إ,ل� هذا الس_م'ر، هو ضرب من س.م'ر,

الط�ل}ح,. وف حديث أ%صحاب الس_م'رة هي الشجرة الت كانت عندها بيعة الرضوان
عام الديبية.

وس'م.ي على لفظ التصغي: اسم رجل؛ قال:
إ,ن س'م.ي\راv أ%ر.ى ع.ش1ي.ت.ه'،

قد ح.د.ب'وا د'ون.ه'، وقد أ%ب.ق�وا
والس_م.ار': موضع؛ وكذلك س'م.ياء�، وهو يد� ويقصر؛ أ%نشد ثعلب ل4ب

ممد الذلي:
ت.ر\ع.ى س'م.ي.اء4 إ,ل أ%ر\مام1ها،

إ,ل الط©ر.ي\فات1، إ,ل أ%ه\ضام1ها
قال ال4زهري: رأ%يت ل4ب اليثم بطه:



فإ,ن} ت.ك' أ%ش\طان� الن_و.ى اخ\ت.ل%ف%ت\ ب,نا،
كما اخ\ت.ل%ف. اب\ن.ا جال1س� وس.م1ي,

قال: ابنا جالس وسي طريقان يالف كل واحد منهما صاحبه؛ وأ%ما قول
الشاعر:

ل%ئ1ن\ و.ر.د. الس_م.ار. ل%ن.ق}ت'ل%ن\ه'،
ف%ل وأ%ب,يك1، ما و.ر.د. الس_م.ار.ا
أ%خاف' ب.وائقاv ت.س\ري إ,ل%ي\ن.ا،

من ال4شي\اع,، س1ر�اv أ%و\ ج,ه.ار.ا
قوله الس_مار: موضع، والشعر لعمرو بن أ%حر الباهلي، يصف أ%ن قومه

توعدوه وقالوا: إ,ن رأ%يناه بالس_م.ار لنقتلنه، فأ%قسم ابن أ%حر بأ%نه ل
ي.ر,د' الس_م.ار لوفه ب.و.ائق. منهم، وهي الدواهي تأ}تيهم سر�اv أ%و

.vجهرا
وحكى ابن ال4عراب: أ%عطيته س'م.ي\ر,ي_ة من دراهم كأ%ن� الدeخ.ان%

يرج منها، ول يفسرها؛ قل ابن سيده: أ�راه عن دراهم س'م\راv، وقوله:
كأ%ن الدخان يرج منها يعن ك�د\ر.ة% لونا أ%و ط%راء4 بياض1ها.

وابن' س.م'ر.ة: من شعرائهم، وهو عطية بن س.م'ر.ة% الليثي.
والس_ام1ر.ة�: قبيلة من قبائل بن إ,سرائيل قوم من اليهود يالفونم ف

بعض دينهم، إ,ليهم نسب الس_ام1ر,يe الدي عبد العجل الذي س'م1ع. له
خ'و.ار¬؛ قال الزجاج: وهم إ,ل هذه الغاية بالشام يعرفون بالسامريي، وقال

بعض أ%هل التفسي: السامري ع1ل}ج¬ من أ%هل ك1ر\مان. والس_مeور': دابة 
*)

قوله: «والسمور دابة إل» قال ف الصباح والسمور حيوان من بلد الروس
وراء بلد الترك يشبه النمس، ومنه أ%سود لمع وأ%شقر. وحكى ل بعض الناس

أ%ن أ%هل تلك الناحية يصيدون الصغار منها فيخصون الذكور منها ويرسلونا
ترعى فإ,ذا كان أ%يام الثلج خرجوا للصيد فما كان فحلv فاتم وما كان

مصباv استلقى على قفاه فأ%دركوه وقد سن وحسن شعره. والمع سامي مثل تنور
وتناني). معروفة تسو_ى من جلودها ف1ر.اء# غالية ال4ثان؛ وقد ذكره أ%بو

زبيد الطائي فقال يذكر ال4سد:
حت إ,ذا ما ر.أ%ى ال4ب\صار. قد غ%ف%ل%ت\،

واج\تاب. من ظ�ل}م.ة1 ج'ود1يÒ س.مeور,



ج'ود1ي_ بالنبطية جوذي�ا، أ%راد ج'ب_ة س.م�ور لسواد وب.ر,ه. واجتاب.:
دخل فيه ولبسه.

@سدر: الس_م.اد1ير': ض.ع\ف البصر، وقد اس\م.د.ر_ ب.ص.ر'ه، وقيل: هو
الشيء� الذي يت.راء4ى لل3نسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغ%ش\ي

النeعاس, والدeو.ار,؛ قال الكميت:
،vق}ر.ب.ات1 م'ذ%الة�ولا رأ%يت' ال

وأ%ن\ك%ر\ت' إ,ل� بالس_ماد1ير آل%ها
واليم زائدة، وقد اس\م.د.ر_ اس1د\ر.اراv. وقال اللحيان:

اس\م.د.ر_ت\ ع.ي\ن'ه د.م.ع.ت\؛ قال ابن سيده: وهذا غي معروف ف اللغة. وطريق
م'س\م.د1رÒ: طويلD مستقيم. وط%ر\ف م'س\م.د1رÒ: متحي. وس.م.ي\د.ر: دابة،

وال أ%علم.
@سسر: الس>م\سار': الذي يبيع الب'ر_ للناس. الليث: الس>م\س.ار فارسية

معر_بة، والمع الس_م.اس1ر.ة�. وف الديث؛ أ%ن� النب، صلى ال
عليه وسلم، ساهم التeج_ار بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة، والصدر

الس_م\س.ر.ة�، وهو أ%ن يتوكل الرجل من الاضرة للبادية فيبيع لم ما ي.ج\لبونه،
وقيل ف تفسي قوله: ول يبيع حاض1ر¬ ل1باد{، أ%راد أ%نه ل يكون له

س1مس.اراv، والسم الس_م\س.ر.ة�؛ وقال:
قد وك�ل%ت\ن ط%ل�ت بالس_م\س.ر.ه\

وف حديث قيس بن أ%ب ع'ر\و.ة%: كنا قوماv نسمى الس_م.اس1ر.ة% بالدينة
ف عهد رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، فسمانا النب، صلى ال عليه

وسلم، التeج_ار.؛ هو جع' س1م\سار�، وقيل: الس>م\س.ار' الق%ي>م'
بال4مر الافظ له؛ قال ال4عشى:

ف%أ%ص\ب.ح\ت' ل أ%س\ت.ط1يع' الك%لم.،
س1و.ى أ%ن} أ�راج,ع. س1م\س.ار.ها

وهو ف البيع اسم للذي يدخل بي البائع والشتري متوسطاv ل3مضاء البيع.
قال: والس_م\س.ر.ة� البيع والشراء.

@سهر: الس_م\ه.ر,يe: الرeم\ح' الص_ل1يب' الع'ود1. يقال: وت.ر¬
س.م\ه.ر,يe شديد كالس_م\ه.ر,ي> من الرماح. واس\م.ه.ر_ الش_و\ك': ي.ب,س.

وص.ل�ب.. وشوك م'س\م.ه,رÒ: يابس. واس\م.ه.ر_ الظلم: ت.ن.ك�ر..
وال�س\م.ه,رe: الذ�ك%ر' الع.ر\د'. وال�س\م.ه,رe أ%يضاv: العتدل. وع.ر\د¬



م'س\م1هرÒ إ,ذا ات\م.ه.ل�؛ قال الشاعر:
�إ,ذا اس\م.ه.ر_ ال%ل1س' ال�غال1ث

أ%ي ت.ن.ك�ر. وت.ك%ر_ه.. واس\م.ه.ر_ ال%ب\ل� وال4م\ر': اش\ت.د_.
والس\م1ه\ر.ار': الص_لب.ة� والش>د_ة�. واس\م.ه.ر_ الظلم':

اش\ت.د_؛ واس\م.ه.ر_ الرجل� ف القتال؛ قال رؤبة:
،�ذ�و ص.و\ل%ة{ ت'ر\م.ى به ال%د.ال1ث
�إ,ذا اس\م.ه.ر_ ال%ل1س' ال�غال1ث

والس_م\ه.ر,ي_ة�: الق%ن.اة� الصeل}ب.ة�، ويقال هي منسوبة إ,ل
س.م\ه.ر� اسم رجل كان ي'ق%و>م' الرماح.؛ يقال: رمح س.م\ه.ر,يe، ورماح

س.م\ه.ر,ي_ةD. التهذيب: الرماح السمهرية تنسب إ,ل رجل اسه س.م\ه.ر¬ كان يبيع
الرماح بال%طY، قال: وامرأ%ته ر'د.ي\ن.ة�. وس.م\ه.ر. الز_رع' إ,ذا ل

ي.ت.وال%د\ كأ%نه ك�ل© ح.ب_ة{ ب,ر.أ}س1ها.
@سهدر: الس\م.ه\د.ر': الذ�ك%ر': وغلم¬ س.م.ه\د.ر¬: سي كثي اللحم.

الفراء: غلم س.م.ه\د.ر¬ يدحه بكثرة لمه. وب.ل%د¬ س.م.ه\د.ر¬: بعيد¬
م.ض.ل�ةD واسع؛ قال أ%بو الزحف الك%ل1ين,ي: 

(* قوله: «الكلين» نسبة لكلي
كأ%مي بلدة بالري كما ف القاموس).

ود'ون% ل%ي\لى ب.ل%د¬ س.م.ه\د.ر'،
ج.د\ب' ال�ن.د_ى عن ه.و.انا أ%ز\و.ر'،
ي\ن\ض1ي ال%ط%ايا خ1م\س'ه' الع.ش.ن\ز.ر'

ال�ن.د_ى: حيث ي'ر\ب.ع' ساعةv من النهار. وال4ز\و.ر': الطريق
ال�ع\و.جe. وب.ل%د¬ س.م.ه\د.ر¬: بعيد ال4طراف، وقيل: ي.س\م.د1رe فيه البصر

من استوائه؛ وقال الز_ف%يان:
س.م.ه\د.ر¬ ي.ك}س'وه' آلD أ%ب\ه.ق'،

عليه منه م1ئ}ز.ر¬ وب'خ\ن'ق'
(* قوله: «وبنق» بضم النون وكجعفر خرقة تتقنع با الرأ%ة كما ف

القاموس).
@سنر: الس_ن.ر': ض1يق' ال�ل�ق,.

والسeن_ار' والس>ن_و\ر': ال1رe، مشتق منه، وجعه الس_ن.ان,ي'.
�والس>ن_و\ر': أ%صل الذ�ن.ب,؛ عن الر>ياش1ي. والس>ن_و\ر': ف%ق%ار.ة



ع'ن'ق, البعي؛ قال:
ب.ي\ن. م.ق%ذ�ي\ه1 إ,ل س1ن_و\ر,ه1

ابن ال4عراب: السناني عظام حلوق ال3بل، واحدها س1ن_ور¬. والسناني:
رؤساء كل قبيلة، الواحد س1ن_و\ر¬.

والس>ن_و\ر': الس_ي>د'.
والس_ن.و_ر': ج'م\ل%ة� السلح؛ وخص بعضهم به الدروع. أ%بو عبيدة:
الس_ن.و_ر' الديد كله، وقال ال4صمعي: الس_ن.و_ر' ما كان من ح.ل%ق�،

يريد الدروع؛ وأ%نشد:
س.ه,ك1ي. من ص.د.إ, الديد1 ك%أ%ن.ه_م'،

ت.ح\ت. الس_ن.و_ر,، ج'ب_ة� الب.ق�ار,
والس_ن.و_ر': ل%ب'وس¬ من ق1د> يلبس ف الرب كالدرع؛ قال لبيد يرثي

قتلى هوازن:
وجاؤوا به ف ه.و\د.ج�، و.و.ر.اء4ه'

ك%ت.ائ1ب' خ'ض\ر¬ ف ن.س3يج, الس_ن.و_ر,
قوله: جاؤوا به يعن قتادة بن م.س\ل%م.ة% ال%ن.ف1ي>، وهو ابن ال%ع\د،

وجعد اسم مسلمة ل4نه غزا هوازن وقتل فيها وسب.
@سنب: س.ن\ب.ر¬: اسم. أ%بو عمرو: الس_ن\ب.ر' الرجل العال بالشيء

التقن له.
Dورجل .�@سندر: الس_ن\د.ر.ة�: السeر\عة�. والس_ن\د.ر.ة�: ال�ر\أ%ة

س1ن.د\ر¬، على ف1ن.ع\ل�، إ,ذا كان ج.ر,يئاv. والس_ن\د.ر': الريء
ال�ت.ش.ب>ع'. والس_ن\د.ر.ة�: ض.ر\ب¬ من الكيل غ�ر.اف ج'3ر.اف¬ واسع.
والس_ن\د.ر': مكيالD معروف؛ وف حديث علي، عليه السلم:

أ%ك1يل�ك�م\ بالس_ي\ف1 ك%ي\ل% الس_ن\د.ر.ه\
قال أ%بو العباس أ%حد بن يي: ل تتلف الرواة أ%ن هذه ال4بيات لعلي،

عليه السلم:
أ%نا الذي س.م_ت\ن,ي أ%م>ي ح.ي\د.ر.ه\،
ك%ل%ي\ث1 غابات{ غ%ليظ1 الق%ص.ر.ه\،

أ%ك1يلكم بالسيف كيل الس_ند.ره
قال: واختلفوا ف السندرة: فقال ابن ال4عراب وغيه: هو مكيال كبي ضخم

،vذريعا vكبيا vواسعا vر.اف1، أ%ي أ%قتلكم قتل�مثل� الق%ن\ق%ل, وال



وقيل: الس_ن\د.ر.ة� امرأ%ة كانت تبيع القمح وتوف الكيل، أ%ي أ%كيلكم
كيلv وافياv، وقال آخر: الس_ن\د.ر.ة� الع.ج.لة�، والنون زائدة، يقال: رجل

س.ن\د.ر,يe إ,ذا كان ع.ج,لv ف أ�موره حاد�اv، أ%ي أ�قاتلكم
بالع.ج.ل%ة1 وأ�بادركم قبل الف1رار، قال القتيب: ويتمل أ%ن يكون مكيالv اتذ من

الس_ن\د.ر.ة، وهي شجرة ي'ع\م.ل� منها الن_ب\ل� والق1س3يe، ومنه قيل:
سهم س.ن\د.ريÒ، وقيل: الس_ن\د.ر,يÒ ضرب من السهام والن>صال منسوب إ,ل

الس_ن\د.ر.ة1، وهي شجرة، وقيل: هو ال4بيض منها، ويقال: ق%و\س¬
س.ن\د.ر,ي_ةD؛ قال الشاعر، وقال ابن بري هو ل4ب ال�ن\د.ب, ال�ذ%ل:

إ,ذا أ%د\ر.ك%ت\ أ�ولت'ه'م\ أ�خ\ر.ياه'م'،
ح.ن.و\ت' ل%ه'م\ بالس_ن\د.ر,ي> ال�و.ت_ر,

والس_ن\د.ر,يe: اسم للقوس، أ%ل تراه يقول الوتر؟ وهو منسوب إ,ل
الس_ن\د.ر.ة1 أ%عن الشجرة الت عمل منها هذه القوس، وكذلك السهام التخذة

منها يقال لا س.ن\د.ر,ي_ةD. وس1نانD س.ن\د.ر,يÒ إ,ذا كان أ%زرق
حديداv؛ قال رؤبة:

وأ%و\تار' غ%ي\ري س.ن\د.ر,يÒ م'خ.ل�ق'
أ%ي غي نصل أ%زرق حديد. وقال أ%عراب: ت.ع.ال%و\ا نصيدها ز'ر.ي\قاء
سندرية؛ يريد طائراv خالص الزرقة. والس_ن\د.ر,يe: الرديء وال%ي>د'،

ض1دÒ. والس_ن\د.ر,ي: من شعرائهم؛ قيل: هو شاعر كان مع ع.ل}ق%م.ة% بن
ع'لث%ة% وكان لبيد مع عامر بن الط©ف%ي\ل,، ف%د'ع1ي. ل%ب,يد¬ إ,ل مهاجاته

ف%أ%ب؛ وقال:
ل1ك%ي\ل يكون% الس_ن\د.ر,يe ن.د1يد.ت،
وأ%ج\ع.ل% أ%ق}واماv ع'موماv ع.ماع1م.ا

(* قوله: «نديدت» أ%ي ندي، وقوله عماعما أ%ي متفرقي).
وف نوادر ال4عراب: الس_ن.اد1ر.ة� الف�ر_اغ� وأ%صحاب اللهو

والت_ب.ط©ل,؛ وأ%نشد:
إ,ذا د.ع.و\ت.ن,ي ف%ق�ل}: يا س.ن\د.ر,ي،
ل1ل}ق%و\م, أ%س\ماء# وم.ا ل م1ن\ سي

@سنقطر: الس_ن,ق}ط%ار': ال1ه\ب,ذ�، بالرومية.
@سنمر: أ%بو عمرو: يقال للقمر الس>ن,م_ار' والط�و\س'.

ابن سيده: ق%م.ر¬ س1ن,م_ار¬ م'ضيء#؛ حكي عن ثعلب.



وس1ن,م_ار: اسم رجل أ%عجمي؛ قال الشاعر:
ج.ز.ت\ن.ا ب.ن'و س.ع\د{ ب,ح'س\ن, فعال1نا،
ج.ز.اء4 س1ن,م_ار� وما كان% ذا ذ%ن\ب,

وحكي فيه السنمار بال4لف والل�م. قال أ%بو عبيد: س1ن,م_ار اسم
إ,س\كاف{ ب.ن.ى لبعض اللوك ق%ص\راv، فلما أ%ته أ%شرف به على أ%عله فرماه
vلكل من فعل خيا vمنه أ%ن يبن لغيه مثله، فضرب ذلك مثل vمنه غ%ي\ر.ة

فجوزي بضد�ه. وف التهذيب: من أ%مثال العرب ف الذي يازي السن
بالسeوأ%ى قولم: ج.ز.اه' ج.ز.اء4 س1ن,م_ار�؛ قال أ%بو عبيد: س1ن,م_ار ب.ن_اء#

م'ج,يد¬ رومي� ف%ب.ن.ى ال%و.ر\ن.ق الذي بظهر الكوفة للنeعمان بن
ال�ن\ذ1ر,، وف الصحاح: للنعمان بن امرئ القيس، فلما نظر إ,ليه النعمان كره

أ%ن يعمل مثله لغيه، فلما فرغ منه أ%لقاه من أ%على الورنق فخر� ميتاv؛
وقال يونس: الس>ن,م_ار' من الرجال الذي ل ينام بالليل، وهو اللص ف

كلم هذيل، وسي اللYصe س1ن,م_اراv لقلة نومه، وقد جعله كراع
ف1ن,ع\للv، وهو اسم رومي وليس بعرب ل4ن سيبويه نفى أ%ن يكون ف الكلم

س1ف1ر\جالD، فأ%ما س1ر,ط}راطD عنده ف%ف1ع1ل}ع.الD من الس_ر\ط1 الذي هو الب.ل}ع'،
ونظيه من الرومية س1ج,ل�طD، وهو ضرب من الثياب.

@سهر: الس_ه.ر': ال4ر.ق'. وقد س.ه,ر.، بالكسر، ي.س\ه.ر' س.ه.راv، فهو
Dوأ%س\ه.ر.ه' غ%ي\ر'ه. ورجل س'ه.ر.ة �ساه1ر¬: ل ينم ليلv؛ وهو س.ه\ر.ان

مثال ه'م.ز.ة{ أ%ي كثي' الس_ه.ر,؛ عن يعقوب. ومن دعاء العرب على
ال3نسان: ما له س.ه,ر. وع.ب,ر.. وقد أ%س\ه.ر.ن ال%مe أ%و الو.ج.ع'؛ قال ذو

الرمة ووصف حياv وردت مصايد:
،vوقد أ%س\ه.ر.ت\ ذا أ%س\ه'م� بات. جاذ1ل

له ف%و\ق. ز'ج_ي\ م1ر\ف%ق%ي\ه1 و.حاو,ح'
الليث: الس_ه.ر' امتناع النوم بالليل. ورجل س'ه.ار' العي: ل يغلبه

النوم؛ عن اللحيان. وقالوا: ليل ساهر أ%ي ذو س.ه.ر�، كما قالوا ليل نائم؛
وقول النابغة:

ك%ت.م\ت'ك. ل%ي\لv بال%م'وم.ي\ن, ساهرا،
وه.م_ي\ن,: ه.م�اv م'س\ت.ك1ن�اv وظاهرا

يوز أ%ن يكون ساهراv نعتاv لليل جعله ساهراv على التساع، وأ%ن يكون
حالv من التاء ف كتمتك؛ وقول أ%ب كبي:



ف%س\ه,ر\ت' عنها الكال1ئ%ي\ن,، ف%ل%م\ أ%ن.م\
حت الت_ف%تe إ,ل الس>م.اك1 ال4ع\ز.ل,

أ%راد سهرت معهما حت ناما. وف التهذيب: السeهار' والسeهاد'، بالراء
والدال.

والس_اهر.ة�: ال4رض'، وقيل: و.ج\ه'ها. وف التنزيل: فإ,ذا هم
بالس_اه1ر.ة؛ وقيل: الس_اه1ر.ة� الفلة؛ قال أ%بو كبي الذل:

ي.ر\ت.د\ن ساه1ر.ةv، ك%أ%ن� ج.م1يم.ا
وع.م1يم.ها أ%س\داف' ل%ي\ل� م'ظ}ل1م,

وقيل: هي ال4رض الت ل توطأ}، وقيل: هي أ%رض يددها ال يوم القيامة.
الليث: الساهرة وجه ال4رض العريضة البسيطة. وقال الفراء: الساهرة وجه

ال4رض، كأ%نا سيت بذا السم ل4ن فيها اليوان نومهم وسهرهم، وقال ابن
عباس: الساهرة ال4رض؛ وأ%نشد:

وفيها ل%ح\م' ساه1ر.ة{ وب.ح\ر�،
وما فاهوا به ل%ه'م' م'ق1يم'

وساه'ور' العي: أ%صلها وم.ن\ب.ع' مائها، يعن عي الاء؛ قال أ%بو
النجم:

لق%ت\ ت.م1يم' ال%و\ت. ف ساه'ور,ها،
بي الص_ف%ا والع.ي\س, من س.د1يرها

ويقال لعي الاء ساهرة إ,ذا كانت جارية. وف الديث: خي الال ع.ي\ن¬
ساه1ر.ةD ل1ع.ي\ن� نائمة{؛ أ%ي عي ماء تري ليلv وناراv وصاحبها نائم،

فجعل دوام جريها س.ه.راv لا. ويقال للناقة: إ,نا ل%ساه1ر.ة� الع1ر\ق,،
وهو ط�ول� ح.ف}ل1ها وكثرة� لبنها.

وال4س\ه.ر.ان1: ع1ر\قان يصعدان من ال�نثيي حت يتمعا عند باطن
الف%ي\ش.ل%ة1، وها ع1ر\قا ال%ن,ي>، وقيل: ها العرقان اللذان ي.ن\د'ران1 من

الذكر عند ال3نعاظ، وقيل: عرقان ف ال%ت\ن, يري فيهما الاء ث يقع
ف الذكر؛ قال الشماخ:
ت'وائ1ل� م1ن\ م1ص.ك¼ أ%ن\ص.ب.ت\ه
ح.و.ال1ب' أ%س\ه.ر.ي\ه1 ب,الذ�ن,ي,

وأ%نكر ال4صمعي ال4سهرين، قال: وإ,نا الرواية أ%سهرته أ%ي ل تدعه
ينام، وذكر أ%ن أ%با عبيدة غلط. قال أ%بو حات: وهو ف كتاب عبد الغفار



الزاعي وإ,نا أ%خذ كتابه فزاد فيه أ%عن كتاب صفة اليل، ول يكن ل4ب
عبيدة علم بصفة اليل. وقال ال4صمعي: لو أ%حضرته فرساv وقيل وضع يدك على
شيء منه ما درى أ%ين يضعها. وقال أ%بو عمرو الشيبان ف قول الشماخ: حوالب

vأ%سهريه، قال: أ%سهراه ذكره وأ%نفه. قال ورواه شر له يصف حارا
وأ�تنه: وال4سهران عرقان ف ال4نف، وقيل: عرقان ف العي، وقيل: ها عرقان ف

النخرين من باطن، إ,ذا اغتلم المار سال دماv أ%و ماء.
والس_اه1ر.ة� والس_اه'ور': كالغ1لف1 للقمر يدخل فيه إ,ذا ك%س.ف. فيما

تزعمه العرب؛ قال أ�مية بن أ%ب الص_ل}ت:
ل ن.ق}ص. فيه، غ%ي\ر. أ%ن� خ.ب,يئ%ه'
ق%م.ر¬ وساه'ور¬ ي'س.ل© وي'غ\م.د'

وقيل: الساهور للقمر كالغلف للشيء؛ وقال آخر يصف امرأ%ة:
ك%أ%ن_ها ع1ر\ق' سام� ع1ن\د. ضار,ب,ه1،

أ%و ف%ل}ق%ةD خ.ر.ج.ت\ من ج.وف1 ساهور,
يعن ش'ق�ة% القمر؛ قال القتيب: وقال الشاعر:

ك%أ%ن_ها ب'ه\ث%ةD ت.ر\ع.ى ب,أ%ق}ر,ب.ة{،
أ%و ش'ق�ةD خ.ر.ج.ت\ م1ن ج.ن\ب, ساه'ور,

الب'ه\ث%ة: البقرة. والشeق�ة�: ش'ق�ة� القمر؛ ويروى: من جنب ناه'ور.
والن_اه'ور': الس_حاب. قال القتيب: يقال للقمر إ,ذا ك%س.ف.: د.خ.ل% ف
ساه'وره، وهو الغاسق' إ,ذا و.ق%ب.. وقال النب، صلى ال عليه وسلم،

لعائشة، رضي ال عنها، وأ%شار إ,ل القمر فقال: ت.ع.و_ذ1ي بال من هذا
فإ,نه الفاس1ق إ,ذا و.ق%ب.؛ يريد: ي.س\و.دe إ,ذا ك%س.ف.. وكل© شيء

اس\و.د_، فقد غ%س.ق..
والس_اه'ور' والس_ه.ر': نفس القمر. والس_اه'ور: د.ار.ة� القمر،

كلها سريان. ويقال: الس_اه'ور' ظ1ل© الس_اه1ر.ة1، وهي وج\ه'
ال4رض.

@سهب: الس_ه\ب.ر.ة�: من أ%ساء الر_كايا.
@سور: س.و\ر.ة� المر, وغيها وس'و.ار'ها: ح1د_ت'ها؛ قال أ%بو ذؤيب:

ت.رى ش.ر\ب.ها ح'م\ر. ال1د.اق, كأ%ن_ه'م\
أ�سار.ى، إ,ذا ما م.ار. ف1يهم\ س'ؤ.ار

وف حديث صفة النة: أ%خ.ذ%ه' س'و.ار' ف%ر.ح�؛ أ%ي د.ب_ فيه الفرح دبيب



�الشراب. والس_و\ر.ة� ف الشراب: تناول الشراب للرأ}س، وقيل: س.و\ر.ة
المر ح'م.ي�اv دبيبها ف شاربا، وس.و\ر.ة� الش_ر.اب, و'ث�وب'ه ف

الرأ}س، وكذلك س.و\ر.ة� ال�م.ة1 و'ث�وب'ها. وس.و\ر.ة� السeل}طان: سطوته
واعتداؤه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أ%نا ذكرت زينب فقالت: ك�ل©

خ1ل%ل1ها ممود¬ ما خل س.و\ر.ةv من غ%ر\ب� أ%ي س.و\ر.ةv من\ ح1د_ة{؛ ومنه
يقال ل1ل}م'ع.ر\ب,د1: س.و_ار¬. وف حديث السن: ما من أ%حد ع.م1ل%

ع.م.لv إ,ل� س.ار. ف قلبه س.و\�ر.تان1.
وسار. الش_ر.اب' ف رأ}سه س.و\راv وس'ؤ'وراv وس'ؤ\راv على ال4صل: دار

وارتفع.
والس_و_ار': الذي ت.س'ور' المر ف رأ}سه سريعاv كأ%نه هو الذي يسور؛

قال ال4خطل:
وشار,ب� م'ر\ب,ح� بالك%اس, ناد.م.ن
ل بال%ص'ور,، ول فيها ب,س.و_ار,

أ%ي ب'ع.ر\ب,د{ من سار إ,ذا و.ث%ب. و.ث}ب. ال�ع.ر\ب,د1. وروي: ول
vفيها ب,س.أ}آر,، بوزن س.ع_ار, بالمز، أ%ي ل ي'س\ئ1ر' ف ال3ناء س'ؤ\را

بل ي.ش\ت.ف©ه ك�ل�ه، وهو مذكور ف موضعه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
أ�ح1بeه' ح'ب�اv له س'و_ارى،

ك%م.ا ت'ح1بe ف%ر\خ.ه.ا ال�ب.ار.ى
فسره فقال: له س'و_ار.ى أ%ي له ارتفاع¬؛ ومعن كما تب فرخها البارى:

:�أ%نا فيها ر'ع'ون.ةD فمت أ%حبت ولدها أ%فرطت ف الرعونة. والس_و\ر.ة
الب.ر\د' الشديد. وس.و\ر.ة� ال%ج\د: أ%ث%ر'ه وعلمته ارتفاعه؛ وقال

النابغة:
،Dولل, ح.ر_اب� وق%د¼ س.و\ر.ة

ف ال%ج\د1، ل%ي\س. غ�ر.اب'ه.ا ب,م'ط%ار,
:vو.ث%ب. وثار.؛ قال ال4خطل يصف خرا :vوس'ؤ'ورا vوسار. ي.س'ور' س.و\را

ل%م_ا أ%ت.و\ه.ا ب,م1ص\ب.اح� وم1ب\ز.ل1هم\،
س.ار.ت\ إ,ليهم س'ؤ'ور. ال4ب\ج.ل, الض_اري

وساو.ر.ه' م'ساو.ر.ةD وس1و.اراv: واثبه؛ قال أ%بو كبي:
. . . . . . ذو عيث يسر

إ,ذ كان ش.ع\ش.ع.ه' س1و.ار' ال�ل}جم,



وال3نسان� ي'ساو,ر' إ,نساناv إ,ذا تناول رأ}سه. وفلنD ذو س.و\ر.ة{ ف
الرب أ%ي ذو نظر سديد. والس_و_ار' من الكلب: الذي يأ}خذ بالرأ}س.

والس_و_ار': الذي يواثب نديه إ,ذا شرب. والس_و\ر.ة�: الو.ث}ب.ة�. وقد
س'ر\ت' إ,ليه أ%ي وث%ب\ت' إ,ليه. ويقال: إ,ن لغضبه لس.و\ر.ةv. وهو س.و_ار¬

أ%ي وث�اب¬ م'ع.ر\ب,د¬. وف حديث عمر: فك1د\ت' أ�ساو,ر'ه ف الصلة أ%ي
أ�واثبه وأ�قاتله؛ وف قصيدة كعب بن زهي:

إ,ذا ي'ساو,ر' ق1ر\ناv ل ي.ح1ل© له
�أ%ن} ي.ت\ر'ك. الق1ر\ن%، إ,ل وه\و م.ج\د'ول

والسeور': حائط الدينة، م'ذ%ك�ر¬؛ وقول جرير يهجو ابن ج'ر\م'وز:
ل%م_ا أ%ت.ى خ.ب.ر' الزeب.ي\ر, ت.و.اض.ع.ت\
س'ور' ال%د1ين.ة1، وال1بال� ال�ش_ع'

فإ,نه أ%نث السeور. ل4نه بعض الدينة فكأ%نه قال: تواضعت الدينة،
وال4لف واللم ف الشع زائدة إ,ذا كان خباv كقوله:

ول%ق%د\ ن.ه.ي\ت'ك. ع.ن\ ب.ن.ات ال4و\ب.ر,
وإ,نا هو بنات أ%وبر ل4ن أ%وبر معرفة؛ وكما أ%نشد الفارسي عن أ%ب

زيد:ي.ا ل%ي\ت. أ�م_ الع.م\ر, كانت ص.اح1ب
أ%راد أ�م عمرو، ومن رواه أ�م الغمر فل كلم فيه ل4ن الغمر صفة ف

ال4صل فهو يري مرى الرث والعباس، ومن جعل الشع صفة فإ,نه ساها با آلت
vوس'ر\ت' الائط% س.و\را .Dإ,ليه. والمع أ%س\وار¬ وس1ي.ان

وت.س.و_ر\ت'ه إ,ذا ع.ل%و\ت.ه'. وت.س.و_ر. الائط%: ت.س.ل�ق%ه. وت.س.و_ر. الائط:
هجم مثل اللص؛ عن ابن ال4عراب: وف حديث كعب بن مالك: م.ش.ي\ت' حت

ت.س.و_ر\ت' ج,د.ار. أ%ب قتادة أ%ي ع.ل%و\ت'ه؛ ومنه حديث شيبة: ل ي.ب\ق.
إ,ل أ%ن� أ�س.و>ر.ه' أ%ي أ%رتفع إ,ليه وآخذه. وف الديث:

ف%ت.ساو.ر\ت' لا؛ أ%ي ر.ف%ع\ت' لا شخصي. يقال: ت.س.و_ر\ت' الائط وس.و_ر\ت'ه.
وف التنزيل العزيز: إ,ذ ت.س.و_ر'وا ال1ح\ر.اب.؛ وأ%نشد:

ت.س.و_ر. الش_ي\ب' وخ.ف_ الن_ح\ض'
�وت.س.و_ر. عليه: ك%س.و_ر.ة

والسeور.ة�: النزلة، والمع س'و.ر¬ وس'و\ر¬، ال4خية عن كراع،
والسeور.ة� من البناء: ما ح.س'ن. وطال. الوهري: والسeو\ر' جع س'ور.ة مثل

ب'س\ر.ة وب'س\ر�، وهي كل منزلة من البناء؛ ومنه س'ور.ة� القرآن ل4نا



منزلةD بعد منزلة مقطوعةD عن ال�خرى والمع س'و.ر¬ بفتح الواو؛ قال
الراعي:ه'ن_ الرائ1ر' ل ر.ب_ات' أ%خ\م1ر.ة{،

س'ود' ال%اج,ر, ل ي.ق}ر.أ}ن% بالسeو.ر,
قال: ويوز أ%ن يمع على س'و\ر.ات{ وس'و.ر.ات{. ابن سيده: سيت

السeور.ة� من القرآن س'ور.ةv ل4نا د.ر.ج.ةD إ,ل غيها، ومن هزها جعلها بعن
بقية من القرآن وق1ط}ع.ة، وأ%كثر القراء على ترك المزة فيها؛ وقيل:

السeور.ة� من القرآن يوز أ%ن تكون من س'ؤ\ر.ة1 الال، ترك هزه لا كثر ف
الكلم؛ التهذيب: وأ%ما أ%بو عبيدة فإ,نه زعم أ%نه مشتق من س'ورة

البناء، وأ%ن السeور.ة% ع1ر\ق¬ من أ%عراق الائط، ويمع س'و\راv، وكذلك
الصeور.ة� ت'ج\م.ع' ص'و\راv؛ واحتج أ%بو عبيدة بقوله:

س1ر\ت' إ,ليه ف أ%عال السeو\ر,
وروى ال4زهري بسنده عن أ%ب اليثم أ%نه رد� على أ%ب عبيدة قوله وقال:

إ,نا تمع ف�ع\ل%ةD على ف�ع\ل� بسكون العي إ,ذا سبق المع. الواح1د'
مثل ص'وف%ة{ وص'وف{، وس'و\ر.ة� البناء وس'و\ر'ه'، فالسeور' جع سبق

و'ح\د.ان.ه ف هذا الوضع؛ قال ال عز وجل: فضرب بينهم بس'ور� له باب¬
باط1ن'ه' فيه الرحة�؛ قال: والسeور عند العرب حائط الدينة، وهو أ%شرف

اليطان، وشبه ال تعال الائط الذي حجز بي أ%هل النار وأ%هل النة بأ%شرف
حائط عرفناه ف الدنيا، وهو اسم واحد لشيء واحد، إ,ل أ%نا إ,ذا أ%ردنا

أ%ن نعر>ف الع1ر\ق. منه قلنا س'ور.ةD كما نقول التمر، وهو اسم جامع للجنس،
فإ,ذا أ%ردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا ترة، وكل© منزلة رفيعة فهي

س'ور.ةD مأ}خوذة من س'ور.ة1 البناء؛ وأ%نشد للنابغة:
،vأ%ل%م\ ت.ر. أ%ن� ال أ%عطاك. س'ور.ة

ت.ر.ى ك�ل� م.ل}ك{ د'ون.ه.ا ي.ت.ذ%ب\ذ%ب'؟
معناه: أ%عطاك رفعة وشرفاv ومنزلة، وجعها س'و\ر¬ أ%ي ر,ف%ع¬. قال:
وأ%ما س'ور.ة� القرآن فإ,ن� ال، جل ثناؤه، جعلها س'و.راv مثل غ�ر\ف%ة{
وغ�ر.ف{ ور'ت\ب.ة{ ور'ت.ب� وز'ل}ف%ة{ وز'ل%ف{، فدل على أ%نه ل يعلها من

س'ور البناء ل4نا لو كانت من س'ور البناء لقال: فأ}ت'وا ب,ع.ش\ر, س'و\ر�
مثله، ول يقل: بعشر س'و.ر�، والقراء متمعون على س'و.ر�، وكذلك اجتمعوا

على قراءة س'و\ر� ف قوله: فضرب بينهم بسور، ول يقرأ} أ%حد: ب,س'و.ر�،
فدل ذلك على تيز س'ور.ة{ من س'و.ر, القرآن عن س'ور.ة{ من س'و\ر, البناء.



قال: وكأ%ن أ%با عبيدة أ%راد أ%ن يؤيد قوله ف الصeور, أ%نه جع ص'ور.ة{
فأ%خطأ% ف الصeور, والسeور,، وحر_ف. كلم العرب عن صيغته فأ%دخل فيه

ما ليس منه، خذلناv من ال لتكذيبه بأ%ن الصeور. ق%ر\نD خلقه ال
تعال للنفخ فيه حت ييت اللق أ%جعي بالنفخة ال�ول، ث يييهم

بالنفخة الثانية وال حسيبه. قال أ%بو اليثم: والسeور.ة� من س'و.ر, القرآن
عندنا قطعة من القرآن سبق و'ح\دان'ها ج.م\ع.ها كما أ%ن الغ'ر\ف%ة سابقة

vللغ'ر.ف1، وأ%نزل ال عز وجل القرآن على نبيه، صلى ال عليه وسلم، شيئا
بعد شيء وجعله مفصلv، وبي_ن كل سورة باتتها وبادئتها وميزها من الت

تليها؛ قال: وكأ%ن أ%با اليثم جعل السeور.ة% من س'و.ر, القرآن من
أ%س\أ%ر\ت' س'ؤ\راv أ%ي أ%فضلت فضلv إ,ل أ%نا لا كثرت ف الكلم وف

القرآن ترك فيها المز كما ترك ف ال%ل%ك1 ورد� على أ%ب عبيدة، قال
ال4زهري: فاختصرت مامع مقاصده، قال: وربا غيت بعض أ%لفاظه والعن معناه. ابن

�ال4عراب: س'ور.ة� كل شيء ح.دeه'. ابن ال4عراب: السeور.ة
الر>ف}ع.ة�، وبا سيت السورة من القرآن، أ%ي رفعة وخي، قال: فوافق قوله قول

أ%ب عبيدة. قال أ%بو منصور: والبصريون جعوا الصeور.ة% والسeور.ة% وما
أ%شبهها ص'و.راv وص'و\راv وس'و.راv وس'و\راv ول ييزوا بي ما سبق

ج.م\ع'ه' و'ح\د.ان.ه وبي ما سبق و'ح\دان'ه' ج.م\ع.ه، قال: والذي حكاه أ%بو
اليثم هو قول الكوفيي . . 

(* كذا بياض بال4صل ولعل مله: وسنذكره ف
بابه) . . به، إ,ن شاء ال تعال. ابن ال4عراب: السeور.ة� من القرآن

معناها الرفعة ل3جلل القرآن، قال ذلك جاعة من أ%هل اللغة.
قال: ويقال للرجل س'ر\س'ر\ إ,ذا أ%مرته بعال ال�مور. وس'و\ر' ال3بل:

كرامها؛ حكاه ابن دريد؛ قال ابن سيده: وأ%نشدوا فيه رجزاv ل أ%سعه،
قال أ%صحابنا؛ الواحدة س'ور.ةD، وقيل: هي الصلبة الشديدة منها. وبينهما

س'ور.ةD أ%ي علمة؛ عن ابن ال4عراب.
Dل}ب': س1و.ار' الرأ%ة، والمع أ%س\و,ر.ة�والس>وار' والسeو.ار' الق

وأ%ساو,ر'، ال4خية جع المع، والكثي س'و\ر¬ وس'ؤ\ور¬؛ ال4خية عن ابن
جن، ووجهها سيبويه على الضرورة، وال3س\و.ار 

(* قوله: «والسوار» كذا
هو مضبوط ف ال4صل بالكسر ف جيع الشواهد الت ذكرها، وف القاموس



ال4سوار بالضم. قال شارحه ونقل عن بعضهم الكسر أ%يضاv كما حققه شيخنا والكل
معرب دستوار بالفارسية). كالس>و.ار,، والمع أ%ساو,ر.ةD. قال ابن بري:

ل يذكر الوهري شاهداv على ال3س\و.ار, لغة ف الس>و.ار, ونسب هذا القول
إ,ل أ%ب عمرو بن العلء؛ قال: ول ينفرد أ%بو عمرو بذا القول، وشاهده

قول ال4حوص:
غاد.ةD ت.غ\ر,ث� الو,شاح.، ول ي.غ\ـ
ـر.ث� منها ال%ل}خ.ال� وال3س\و.ار'

وقال حيد بن ثور اللل:
ي.ط�ف}ن. ب,ه ر.أ}د. الضeح.ى وي.ن'ش\ن.ه'

ب,أ%ي\د{، ت.ر.ى ال3س\و.ار. ف1يه,ن_ أ%ع\ج.م.ا
وقال الع.ر.ن\د.س' الكلب:

ب.ل} أ%يeها الر_اك1ب' ال�ف}ن,ي ش.ب,يب.ت.ه'،
ي.ب\ك1ي على ذ%ات1 خ.ل}خ.ال� وإ,س\و.ار,
:eوقال ال%ر_ار' بن' س.ع1يد{ الف%ق}ع.س3ي

كما لح. ت1ب\ر¬ ف ي.د{ ل%ع.ت\ ب,ه
ك%ع.اب¬، ب.دا إ,س\و.ار'ه.ا وخ.ض1يب'ها

وقرئ: فلول أ�ل}ق1ي. عليه أ%ساو,ر.ةD من ذهب. قال: وقد يكون ج.م\ع.
أ%ساو,ر.. وقال عز وجل: ي'ح.ل�ون فيها من أ%س.او,ر. من ذهب؛ وقال أ%بو

ع.م\ر,و ابن' العلء: واحدها إ,س\وار¬.
وسو_ر\ت'ه أ%ي أ%ل}ب.س\ت'ه الس>و.ار. ف%ت.س.و_ر.. وف الديث:

أ%ت'ح1ب>ي. أ%ن ي'س.و>ر.ك1 ال� ب,سو.ار.ي\ن, من نار؟ الس>و.ار' من
ال�ل1ي>: معروف. وال�س.و_ر': موضع الس>و.ار, كال�خ.د_م, لوضع

ال%د.م.ة1. التهذيب: وأ%ما قول ال تعال: أ%س.او,ر. من ذ%ه.ب�، فإ,ن أ%با إ,سحق
الزجاج قال: ال4ساور من فضة، وقال أ%يضاv: فلول أ�لقي. عليه

أ%س\و,ر.ةD من ذ%ه.ب�؛ قال: ال4س.او,ر' جع أ%س\و,ر.ة{ وأ%س\و,ر.ةD جع' س1و.ار�،
vل}ب' من الفضة يسمى س1و.ارا�وهو س1و.ار' الرأ%ة وس'و.ار'ها. قال: والق
وإ,ن كان من الذهب فهو أ%يضاv س1وار¬، وكلها لباس أ%هل النة،

أ%حل�نا ال فيها برحته.
وال�س\و.ار' وال3س\وار': قائد الف�ر\س,، وقيل: هو ال%ي>د' الر_م\ي

Dبالسهام، وقيل: هو اليد الثبات على ظهر الفرس، والمع أ%س.او,ر.ة



وأ%س.او,ر'؛ قال:
و.و.ت_ر. ال4س.او,ر' الق1ياس.ا،
ص'غ\د1ي_ةv ت.ن\ت.ز,ع' ال4ن\فاس.ا

وال3س\و.ار' وال�س\و.ار': الواحد من أ%س.او,ر.ة فارس، وهو الفارس من
ف�ر\س.ان,هم القاتل، والاء عوض من الياء، وكأ%ن� أ%صله أ%س.او,ير'،

وكذلك الز_ناد1ق%ة� أ%صله ز.ن.اد1يق'؛ عن ال4خفش.
وال4س.او,ر.ة�: قوم من العجم بالبصرة نزلوها قدياv كال4حام1ر.ة

بالك�وف%ة1.
وال1س\و.ر' وال1س\و.ر.ة�: م'ت_ك%أD من أ%د.م�، وجعها ال%س.او,ر'.

وسار. الرجل� ي.س'ور' س.و\راv ارتفع؛ وأ%نشد ثعلب:
ت.س'ور' ب.ي\ن. الس_ر\ج, وال1ز.ام,،
س.و\ر. الس_ل�وق1ي> إ,ل ال4ح\ذ%ام,

�وقد جلس على ال1س\و.ر.ة1. قال أ%بو العباس: إ,نا سيت ال1س\و.ر.ة
م1س\و.ر.ةv لعلوها وارتفاعها، من قول العرب سار إ,ذا ارتفع؛ وأ%نشد:

س'ر\ت' إ,ليه ف أ%عال السeور,
أ%راد: ارتفعت إ,ليه. وف الديث: ل ي.ض'رe الرأ%ة أ%ن ل ت.ن\ق�ض.

شعرها إ,ذا أ%صاب الاء س'ور. رأ}سها؛ أ%ي أ%عله. وكل© مرتفع: س'ور¬.
وف رواية: س'ور.ة% الرأ}س، ومنه س'ور' الدينة؛ ويروى: ش.و.ى رأ}س1ها، جع

ش.و.اة{، وهي جلدة الرأ}س؛ قال ابن ال4ثي: هكذا قال ال%ر.و,يe، وقال
ال%ط�ابe: ويروى ش.و\ر. الر_أ}س,، قال: ول أ%عرفه، قال: وأ�راه

ش.و.ى جع شواة. قال بعض التأ%خرين: الروايتان غي معروفتي، والعروف:
ش'ؤ'ون% رأ}سها، وهي أ�صول الشعر وطرائق الر_أ}س.

وس.و_ار¬ وم'ساو,ر¬ وم1س\و.ر¬: أ%ساء؛ أ%نشد سيبويه:
،vد.ع.و\ت' ل1م.ا نابن م1س\و.را

ف%ل%ب_ى ف%ل%ب_ي\ ي.د.ي\ م1س\و.ر,
وربا قالوا: ال1سو.ر ل4نه ف ال4صل صفةD م1ف}ع.لD من سار يسور، وما

كان كذلك فلك أ%ن تدخل فيه ال4لف واللم وأ%ن ل تدخلها على ما ذهب
إ,ليه الليل ف هذا النحو. وف حديث جابر بن عبدال ال4نصاري: أ%ن النب،

صلى ال عليه وسلم، قال ل4صحابه: قوموا فقد ص.ن.ع. جابر¬ س'وراv؛ قال
أ%بو العباس: وإ,نا يراد من هذا أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، تكلم



بالفارسية. ص.ن.ع. س'وراv أ%ي طعاماv دعا الناس إ,ليه.
وس'و\ر.ى، مثال ب'ش\ر.ى، موضع بالعراق من أ%رض بابل، وهو بلد

السريانيي.
vوت.س\يارا vوم.س3يا vسي: الس_ي\ر': الذهاب؛ سار. ي.س3ي' س.ي\را@

وم.س3يةv وس.ي\رور.ةv؛ ال4خية عن اللحيان، وت.س\ياراv يذهب بذه
ال4خية إ,ل الكثرة؛ قال:

ف%أ%ل}ق%ت\ ع.صا الت_س\يار, منها، وخ.ي_م.ت\
بأ%ر\جاء3 ع.ذ}ب, الاء3، ب,يض¬ م.ح.اف1ر'ه\

وف حديث حذيفة: ت.ساي.ر. عنه الغ.ض.ب' أ%ي سار. وزال. ويقال: سار.
القوم' ي.س3ي'ون س.ي\راv وم.س3ياv إ,ذا امتد� بم الس_ي\ر' ف جهة توجهوا

لا. ويقال: بارك ال ف م.س3ي,ك. أ%ي س.ي\ر,ك؛ قال الوهري: وهو شاذ
ل4ن قياس الصدر من ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل� م.ف}ع.لD، بالفتح، والسم من كل ذلك
الس>ي.ة�. حكى اللحيان: إ,نه ل%ح.س.ن' الس>ي.ة1؛ وحكى ابن جن: طريق

م.س'ور¬ فيه ورجل م.س'ور¬ به، وقياس هذا ونوه عند الليل أ%ن يكون ما
تذف فيه الياء، وال4خفش يعتقد أ%ن الذوف من هذا ونوه إ,نا هو واو

مفعول ل عينه، وآنس.ه' بذلك: قد\ ه'وب. وس'ور. به وك�ول%.
والت_س\يار': ت.ف}ع.الD من الس_ي\ر,. وساي.ر.ه' أ%ي جاراه فتسايرا.

وبينهما م.س3ي.ة� يوم.
وس.ي_ر.ه' من بلده: أ%خرجه وأ%جله. وس.ي_ر\ت' ال�ل� عن ظهر الدابة:

نزعته عنه.
وقوله ف الديث: ن'ص1ر\ت' بالرeع\ب, م.س3ي.ة% ش.هر�؛ أ%ي السافة

الت يسار فيها من ال4رض كال%ن\ز,ل%ة1 وال%ت\ه.م.ة1، أ%و هو مصدر بعن
الس_ي\ر, كال%ع1يش.ة1 وال%ع\ج,ز.ة1 من الع.ي\ش, والع.ج\ز,.

والس_ي_ار.ة�: القافلة. والس_ي_ار.ة�: القوم يسيون أ�نث على معن
الرeف}ق%ة1 أ%و الماعة، فأ%ما قراء4ة من ق%رأ%: تلتقطه بعض

الس_ي_ارة1؛ فإ,نه أ%نث ل4ن بعضها س.ي_ار.ةD. وقولم: أ%ص.حe من ع.ي\ر أ%ب
س.ي_ار.ة%؛ هو أ%بو س.ي_ار.ة% الع.د.وان كان يدفع بالناس من ج.م\ع�

أ%ربعي سنة على حاره؛ قال الراجز:
خ.ل©وا الطريق. عن أ%ب س.ي_ار.ه\،

وعن\ م.و.ال1يه1 ب.ن ف%زار.ه\،



ح.ت_ى ي'ج,يز. سالاv ح1مار.ه\
وسار. البع1ي' وس1ر\ت'ه وسار.ت1 الد_ابة وسار.ها صاح1ب'ها، يتعد�ى ول

يتعد_ى. ابن ب'ز'رج: س1ر\ت' الدابة إ,ذا ركبتها، وإ,ذا أ%ردت با
ال%ر\ع.ى قلت: أ%س.ر\ت'ها إ,ل الكل3، وهو أ%ن ي'ر\س1ل�وا فيها الرeع\يان%

وي'قيم'وا ه'م\.
والدابة م'س.ي_ر.ةD إ,ذا كان الرجل راكبها والرجل سائر¬ لا، والاشية

م'س.ار.ةD، والقوم م'س.ي_ر'ون%، والس_ي\ر' عندهم بالنهار والليل، وأ%ما
vوس.ي\ر.ة v؛ وسار. داب_ت.ه س.ي\راvر.ى فل يكون إ,ل ليلeالس

وم.س.اراv وم.سياv؛ قال:
فاذ}ك�ر.ن} م.و\ض1عاv إ,ذا ال}ت.ق%ت1 ال%ي\ـ

ـل�، وقد\ سارت1 الر>جال% الر>جال
أ%ي سار.ت اليل� الر>جال% إ,ل الرجال، وقد يوز أ%ن يكون أ%راد:

وسارت إ,ل الرجال بالرجال فحذف حرف الر ونصب، وال4ول أ%قوى. وأ%س.ارها
وس.ي_ر.ها: كذلك. وساي.ر.ه': سار معه. وفلن ل ت'س.اي.ر' خ.ي\له' إ,ذا

.vكان كذابا
والس_ي\ر.ة�: الض_ر\ب' من الس_ي\ر,. والسeي.ر.ة�: الكثي الس_ي\ر,؛

هذه عن ابن جن. والس>ي\ر.ة�: السeن_ة�، وقد س.ارت\ وس1ر\ت'ها؛ قال
خالد بن زهي؛ وقال ابن بري: هو لالد ابن أ�خت أ%ب ذؤيب، وكان أ%بو ذؤيب

يرسله إ,ل مبوبته فأ%فسدها عليه فعاتبه أ%بو ذؤيب ف أ%بيات كثية
فقال له خالد:

فإ,ن� الت فينا ز.ع.م\ت. وم1ث}ل%ه.ا
ل%ف1يك.، ولك1ن>ي أ%ر.اك. ت.ج'ور'ها

ت.ن.ق�ذ}ت.ها من ع1ن\د1 وهب, بن جابر،
وأ%نت. صف1يe الن_ف}س, منه وخ1ي'ها

فل ت.ج\ز.ع.ن\ م1ن\ س'ن_ة1 أ%ن\ت. س1ر\ت.ها،
ف%أ%و_ل� راض� س'ن_ةv م.ن\ ي.س3ي'ها

يقول: أ%نت جعلتها سائرة ف الناس. وقال أ%بو عبيد: سار. الشيء�
وس1ر\ت'ه، ف%ع.م_؛ وأ%نشد بيت خالد بن زهي. والس>ي.ة�: الطريقة. يقال: سار.

بم س1ي\ر.ةv ح.س.ن.ةv. والس_ي.ة�: ال%ي\ئ%ة�. وف التنزيل العزيز:
سنعيدها س1ي.ت.ها ال�ول. وس.ي_ر. س1ي.ةv: ح.د_ث% أ%حاديث



ال4وائل.وسار. الكلم' وال%ث%ل� ف الناس: شاع. ويقال: هذا م.ث%لD سائر¬؛ وقد
س.ي. فلنD أ%مثالv سائرة ف الناس. وسائ1ر' الناس: ج.م1يع'هم. وسار'

الشيء: لغة ف س.ائ1ر,ه. وسار'ه، يوز أ%ن يكون من الباب لسعة باب «س ي ر»
وأ%ن يكون من الواو ل4نا عي، وكلها قد قيل؛ قال أ%بو ذؤيب يصف

ظبية:وس.و_د. ماء� ال%ر\د1 فاه.ا، ف%ل%و\ن'ه'
ك%ل%و\ن1 الن_ؤ'ور,، وهي أ%د\ماء� سار'ها
أ%ي سائر'ها؛ التهذيب: وأ%ما قوله:

وسائر' الناس ه.م.ج\
فإ,ن أ%هل% اللغة اتفقوا على أ%ن معن سائر ف أ%مثال هذا الوضع بعن

الباقي، من قولك أ%س\أ%ر\ت' س'ؤ\راv وس'ؤ\ر.ةv إ,ذا أ%فضلت.ها.
وقولم: س1ر\ ع.ن\ك. أ%ي تغافل} واحت.م1ل}، وفيه إ,ضمار كأ%نه قال: س1ر\

ود.ع\ عنك ال1راء والشك.
والس>ي.ة�: ال1ي.ة�. والس\ت1يار': الم\ت1يار؛ قال الراجز:

أ%ش\ك�و إ,ل ال3 العزيز, الغ.ف�ار\،
ث�م_ إ,ل%ي\ك. اليوم.، ب'ع\د. ال�س\ت.ار\

ويقال: ال�س\ت.ار' ف هذا البيت م'ف}ت.ع.لD من الس_ي\ر,، والس_ي\ر':
ما ي'ق%دe من اللد، والمع السeي'ور'. والس_ي\ر': ما ق�د_ من
ال4د1ي, ط�ولv. والس>ي\ر': الش>ر.اك'، وجعه أ%س\ي.ار¬ وس'ي'ور¬

وس'ي'ور.ةD. وثوب م'س.ي_ر¬ و.ش\ي'ه': مثل السeي'ور,؛ وف التهذيب: إ,ذا كان
م'خ.ط�طاv. وس.ي_ر. الثوب والس_ه\م: ج.ع.ل% فيه خ'طوطاv. وع'قاب¬

.Dم'خ.ط�ط%ة :Dم'س.ي_ر.ة
والس>ي\ر.اء� والس>ي.ر.ار': ض.ر\ب¬ من الب'ر'ود1، وقيل: هو ثوب

م'س.ي_ر¬ فيه خ'طوط ت'ع\م.ل� من الق%ز> كالسeيور,، وقيل: ب'ر'ود¬ ي'خال1طها
حرير؛ قال الشماخ:

فقال% إ,ز.ار¬ ش.ر\ع.ب,يÒ وأ%ر\ب.ع¬
م1ن. الس>ي.ر.اء3، أ%و أ%و.اق� ن.واج,ز\

وقيل: هي ثياب من ثياب اليمن. والس>ي.ر.اء�: الذهب، وقيل: الذهب
الصاف. الوهري: والس>ي.ر.اء�، بكسر السي وفتح الياء والد>: ب'رد¬ فيه

خطوط ص'ف}ر¬؛ قال النابغة:
ص.ف}ر.اء� كالس>ي.ر.اء3 أ�ك}م1ل% خ.ل}ق�ه.ا،



كالغ'ص\ن,، ف غ�ل%و.ائ1ه1، ال�ت.أ%و>د1
وف الديث: أ%ه\د.ى إ,ليه أ�ك%ي\د1ر' د'وم.ة% ح'ل�ةv س1ي.ر.اء4؛ قال

ابن ال4ثي: هو نوع من البود يالطه حرير كالسeي'ور,، وهو ف1ع.لء� من
الس_ي\ر, الق1د>؛ قال: هكذا روي على هذه الصفة؛ قال: وقال بعض

التأ%خرين إ,نا هو على ال3ضافة، واحتج بأ%ن سيبويه قال: ل تأ}ت1 ف1ع.لء� صفة
لكن اساv، وش.ر.ح. الس>ي.ر.اء4 بالرير الصاف ومعناه ح'ل�ة% حرير.

وف الديث: أ%عطى علي�اv ب'ر\داv س1ي.ر.اء4 قال: اجعله خ'م'راv وف حديث
عمر: رأ%ى حلةv س1ي.ر.اء ت'باع'؛ وحديثه الخر: إ,ن� أ%ح.د. ع'م_اله

وف%د. إ,ليه وعليه ح'ل�ة م'س.ي_رةD أ%ي فيها خطوط من إ,ب\ر.ي\س.م�
�كالسeي'ور,. والس>ي.ر.اء�: ض.ر\ب¬ من الن_ب\ت1، وهي أ%يضاv الق1ر\ف%ة

اللز,ق%ة� بالن_و.اة1؛ واستعاره الشاعر, ل1خ.ل}ب, الق%ل}ب, وهو حجابه
فقال:ن.ج_ى ام\ر.أv م1ن\ م.حلY الس_و\ء أ%ن له،

ف الق%ل}ب, من\ س1ي.ر.اء3 الق%ل}ب,، ن,ب\ر.اسا
والس>ي.ر.اء�: الريدة من جرائد الن_خ\ل,.

ومن أ%مثالم ف اليأ}س, من الاجة قولم: أ%سائ1ر. اليوم, وقد زال
الظ©هر؟ أ%ي أ%تطمع فيها بعد وقد تبي لك اليأ}س، ل4ن� من ك%ل� عن حاجت1ه

اليوم. بأ%س\ر,ه1 وقد زال الظهر وجب أ%ن ي.ي\أ%س. كما ي.ي\أ%س' منه
بغروب الشمس.

وف حديث ب.د\ر� ذ1ك}ر' س.ي>ر�، هو بفتح السي 
(* قوله: «بفتح السي

إ,ل» تبع ف هذا الضبط النهاية، وضبطه ف القاموس تبعاv للصاغان وغيه
كجبل، بالتحريك) وتشديد الياء الكسورة ك%ث%ي>ب�، بي بدر والدينة،

ق%س.م. عنده النب، صلى ال عليه وسلم، غنائم ب.د\ر�.
وس.ي_ار¬: اسم رجل؛ وقول الشاعر:

وس.ائ1ل%ة{ ب,ث%ع\ل%ب.ة% الع.ل�وق'
وقد ع.ل1ق%ت\ ب,ث%ع\ل%ب.ة% بن, س.ي\ر�،

أ%راد: بثعلبة بن س.ي_ار� فجعله س.ي\راv للضرورة ل4نه ل ي'م\كنه سيار
ل4جل الوزن فقال س.ي\ر�؛ قال ابن بري: البيت للم'ف%ض_ل النeك}ر,ي

يذكر أ%ن� ثعلبة بن س.ي_ار كان ف أ%سر,ه؛ وبعده:
ي.ظ%ل© ي'ساو,ر' ال%ذ}قات1 ف1ينا،



ي'ق%اد' كأ%نه ج.م.لD ز.ن,يق'
ال%ذ}قات': جع م.ذ}ق%ة، اللب الخلوط بالاء. والزنيق: الزنوق

بال%ب\ل,، أ%ي هو أ%س1ي¬ عندنا ف شدة من ال%ه\د1.
@سيسنب: الس>يس.ن\ب.ر': الر_ي\ح.ان.ة� الت يقال لا الن_م_ام'، وقد

جرى ف كلمهم، وليس بعرب صحيح؛ قال ال4عشى:
لنا ج'ل�سانD ع1ند.ها وب.ن.ف}س.ج¬،

وس1يس.ن\ب.ر¬ وال%ر\ز.ج'وش' م'ن.م\ن.م.ا
@سهرز: السeه\ر,يز والس>ه\ريز: ضرب من التمر، معرب، وسهر بالفارسية

ال4حر، وقيل هو بالفارسية شه\ريز، بالشي العجمة، ويقال س�1ه\ر,يز
وش'3ه\ر,يز، بالسي والشي جيعاv، وهو بالسي أ%ع\ر.ب، وإ,ن شئت أ%ضفت مثل

ثوب' خ.ز¼ وثوب¬ خ.زÒ، وقال أ%بو عبيد: ل تضف.
@سجس: الس_ج.س'، بالتحريك: الاء التغي. قال ابن سيده: ماء س.ج.س¬
وس.ج,س¬ وس.ج,يس¬ ك%د1ر¬ متغي، وقد س.ج,س. الاء، بالكسر؛ وقيل: س'ج>س.

:�الاء فهو م'س.ج_س¬ وس.ج,يس¬ أ©فسد وث�و>ر.. وس.ج_س. ال%ن\ه.ل
أ%ن\ت.ن. ماؤ'ه وأ%ج.ن.، وس.ج_س. ال3بط� والع1ط}ف' كذلك؛ قال:

كأ%نم، إ,ذ} س.ج_س. الع.ط�وف'،
م1يس.ن.ةD أ%ب.ن_ها خ.ر,يف'

ويقال: ل آتيك س.ج,يس. الليال أ%ي آخ1ر.ها، وكذلك ل آتيك س.ج,يس.
ال4و\ج.س,. ويقال: ل آتيك س.ج,يس. ع'ج.ي\س� أ%ي الدهر كله؛ وأ%نشد:

،vفأ%ق}س.م\ت' ل آت ابن. ض.م\ر.ة% طائعا
س.جيس. ع'ج.ي\س� ما أ%بان% لسان

وف حديث الولد: ول ت.ض'رeوه ف ي.ق%ظ%ة{ ول م.نام، س.ج,يس. الليال
وال4يام، أ%ي أ%بداv؛ وقال الش_ن\ف%رى:

ه'نال1ك. ل أ%ر\ج'و ح.ياة% ت.س'رeن،
س.ج,يس. الليال م'ب\س.لv بال%رائ1ر

ومنه قيل للماء الراكد س.ج,يس¬ ل4نه آخر ما يبقى. والس_اج,س3ي_ة:
ضأ}نD ح'م\ر¬؛ قال أ%بو عارم الك1لب:

فالع1ذق' مثل الس_اج,س3ي> ال1ف}ضاج
الفضاج: العظيم البطن والاصرتي. وكبش ساج,سيÒ إ,ذا كان أ%بيض الصوف

ف%ح1يلv كرياv؛ وأ%نشد:



كأ%ن� ك%ب\شاv ساج,س3ي�اv أ%ر\ب.سا،
بي ص.ب,ي_ي\ ل%ح\يه، م'ج.ر\ف%سا

والس_اج,س3ي_ة�: غنم بالزيرة لربيعة1 الف%ر.س,. والق1هاد: الغ.ن.م
الجازية.

@سدس: س1ت_ةD وس1تÒ: أ%صلها س1د\س.ة وس1دس¬، قلبوا السي ال4خية تاء
لتقرب من الدال الت قبلها، وهي مع ذلك حرف مهموس كما أ%ن السي مهموسة

فصار التقدير س1د\ت¬، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا ف الخرج
أ%بلدوا الدال تاء لتوافقها ف المس، ث أ�دغمت التاء ف التاء فصارت س1ت_

كما تر.ى، فالتغيي ال4ول للتقريب من غي إ,دغام، والثان لل3دغام.
وس1تeون%: من الع.ش.رات مشتق منه، حكاه سيبويه. و'ل1د. له س1تeون 

(* قوله «ولد له ستون إل» كذا بالصل.) عاماv أ%ي و'ل1د. له ال4ولد.
والسeد\س' والسeد'س': جزء# من ستة، والمع أ%س\داس¬. وس.د.س. القوم.

ي.س\د'س'هم، بالضم، س.د\ساv: أ%خذ س'د'س. أ%موالم. وس.د.س.ه'م ي.سد1س'هم،
بالكسر: صار لم سادساv. وأ%س\د.س'وا: صاروا ستة. وبعضهم يقول

للسeد'س,: س.د1يس، كما يقال للع'ش\ر, ع.ش1ي¬.
وال�س.د_س' من الع.روض: الذي ي'ب\ن على ستة أ%جزاء.

والس>د\س'، بالكسر: من الو,ر\د1 بعد ال1م\س، وقيل: هو بعد ستة أ%يام
وخس ليال، والمع أ%سداس. الوهري: والس>د\س' من الو,ر\د1 ف أ%ظماء
ال3بل أ%ن تنقطع خ.م\س.ةv وت.ر,د. السادس.. وقد أ%س\د.س. الرجل� أ%ي ور.دت\

.vإ,بله س1د\سا
وشاة س.د1يس أ%ي أ%تت عليها السنة السادسة. والس_د1يس: الس>نe الت

بعد الر_باع1ي.ة. والس_د1يس': والس.د.س' من ال3بل والغنم: ال�ل}ق1ي
س.د1يس.ه، وكذلك ال�نثى، وجع الس.د1يس س'د'س¬ مثل رغيف ور'غ�ف، قال

سيبويه: ك%س_روه تكسي ال4ساء ل4نه مناسب للسم ل4ن الاء تدخل ف مؤنثه.
قال غيه: وجع الس_د.س, س'د\س¬ مثل أ%س.د وأ�س\د{؛ قال منصور ابن

م1س\جاح يذكر دية أ�خذت من ال3بل متخ.ي_رة كما ي.تخيها ال�ص.د>ق':
فطاف. كما طاف. ال�ص.د>ق' و.س\ط%ها

ي'خ.ي_ر' منها ف البواز,ل والسeد\س,
وقد أ%س\د.س. البعي' إ,ذا أ%لقى الس>ن_ بعد الر_باع1ي.ة1، وذلك ف

السنة الثامنة. وف حديث الع.لء بن ال%ض\ر.م1ي عن النب، صلى الل�ه



عليه وسلم: إ,ن ال3سلم ب.دأ% ج.ذ%عاv ث ث%ن,ي�اv ث ر.باع1ياv ث
س.د1يساv ث بازلv؛ قال عمر: فما بعد الب'ز'ول إ,ل النقصان. السديس من ال3بل:

ما دخل ف السنة الثامنة وذلك إ,ذا أ%لقى السن الت بعد الر_باع1ي.ة.
والس_د.س'، بالتحريك: السن قبل البازل، يستوي فيه الذكر والؤنث ل4ن

ال3ناث ف ال4سنان كلها بالاء، إ,ل الس_د.س والس_د1يس والباز,ل%.
ويقال: ل آتيك س.د1يس. ع'ج.ي\س�، لغة ف سج,يس. وإ,زار¬ س.د1يس

وس'داس1يe.والسد'وس': الط�ي\ل%سان�، وف الصحاح: س'د'وس¬، بغي تعريف، وقيل: هو
ال4خ\ض.ر' منها؛ قال ال4ف}و.ه ال4و\د1ي:

والليل� كالد_أ}ماء3 م'س\ت.ش\ع1ر'،
من دونه1، لوناv ك%ل%و\ن1 السeد'وس

الوهري: وكان ال4صمعي يقول الس_د'وس'، بالفتح، الط�ي\ل%سان�. شر:
يقال لكل ثوب أ%خضر: س.د'وس¬ وس'د'وس¬.

وس'د'وس¬، بالضم: اسم رجل؛ قال ابن ب.ر>ي: الذي حكان الوهري عن
ال4صمعي هو الشهور من قوله؛ وقال ابن حزة: هذا من أ%غلط ال4صمعي الشهورة،

وزعم أ%ن ال4مر بالعكس ما قال وهو أ%ن س.د'وس، بالفتح، اسم الرجل،
وبالضم، اسم الطيلسان، وذكر أ%ن سدوس، بالفتح، يقع ف موضعي: أ%حدها سدوس

الذي ف تيم وربيعة وغيها، والثان ف سعد ابن ن.ب\هان% ل غي. وقال
أ%بو جعفر ممد بن حبيب: وف تيم س.د'وس' بن دارم بن مالك بن حنظلة، وف

ربيعة س.د'وس' بن ثعلبةv بن ع'كاب.ة% بن ص.ع\ب�؛ فكل س.د'وس� ف العرب،
فهو مفتوح السي إ,ل س'د'وس. بن. أ%ص\م.ع. بن أ%ب عبيد بن ربيعة بن

ن.ض\ر ابن سعد بن ن.ب\هان ف طيء فإ,نه بضمها. قال أ%بو أ�سامة: الس_د'وس'،
بالفتح، الطيلسان ال4خضر. والسeد'وس'، بالضم، الن>يل%ج'. وقال ابن
الكلب: س.د'وس الذي ف شيبان، بالفتح، وشاهده قول ال4خطل:

وإ,ن ت.ب\خ.ل} س.د'وس' ب,د1ر\ه.م.ي\ها،
�فإ,ن الريح. ط%ي>ب.ةD ق%ب'ول

وأ%ما س'د'وس'، بالضم، فهو ف طيء ل غي. والسeد'وس: الن>يل%ن\ج'،
ويقال: الن>يل%ج وهو الن>يل؛ قال امرؤ القيس:

م.نابته مثل� السeدوس,، ولون'ه
ك%ل%و\ن1 الس_يال,، وهو عذب¬ ي.ف1يض

(* قوله «كلون السيال» أ%نشده ف ف ي ص: كشوك السيال.)



قال شر: سعته عن ابن ال4عراب بضم السي، وروي عن أ%ب عمرو بفتح
السي، وروى بيت امرئ القيس:

إ,ذا ما كنت. م'ف}ت.خ1راv، ففاخ1ر\
ببي\ت{ مثل, بيت1 بن س.د'وس,

بفتح السي، أ%راد خالد بن سدوس النبهان. ابن سيده: وس.د'وس' وس'د'وس
قبيلتان، س.د'وس' ف بن ذ�ه\ل ابن شيبان، بالفتح، وس'د'وس، بالضم، ف

طيء؛ قال سيبويه: يكون للقبيلة والي، فإ,ن قلت و.ل%د' س.دوس� كذا أ%و من
بن س.د'وس، فهو لل4ب خاصة؛ وأ%نشد ثعلب:

بن س.دوس� ز.ت_توا ب.نات1ك�م\،
إ,ن� فتاة ال%ي> بالت_ز.تeت1

والرواية: بن تيم ز.ه\ن,عوا فتاتكم، وهو أ%وفق لقوله فتاة الي.
الوهري: س.د'وس، بالفتح، أ%بو قبيلة؛ وقول يزيد بن ح.ذ�اق� الع.ب\دي:

،vوداو.ي\ت'ها حت ش.ن.ت\ ح.ب.ش1ي_ة
كأ%ن� عليها س'ن\د'ساv وس'د'وسا

السeد'وس: هو الط�ي\ل%سان� ال4خ\ض.ر' اهـ. وقد ذكرنا ف ترجة شتت من
هذه الترجة أ%شياء.

@سرس: الس_ريس: الك%ي>س' الافظ لا ف يده، وما أ%س\ر.س.ه، ول ف1ع\ل%
له وإ,نا هو من باب أ%ح\ن.ك' الشات.ي\ن. والس_ريس': الذي ل يأ}ت

النساء؛ قال أ%بو عبيدة: هو الع1ن>ي' من الرجال؛ وأ%نشد أ%بو عبيد ل4ب
ز'بيد الطائي:

أ%ف ح.ق�ç م'واسات أ%خاك�م\
بال، ث ي.ظل1م'ن الس_ر,يس'؟

قال: هو الع1ن>ي. وقد س.ر,س. إ,ذا ع'ن_، وقيل: الس_ر,يس' هو الذي ل
يولد له، والمع س'ر.ساء�، وف لغة طيء: الس_ر,يس الضعيف. وقد س.ر,س.

إ,ذا ساء خ'ل�ق�ه وس.ر,س. إ,ذا ع.ق%ل وح.ز.م. بعد ج.ه\ل�. وف%ح\لD س.ر,س¬
وس.ريس¬ ب.ي>ن' الس_ر.س إ,ذا كان ل ي'لق1ح'.

@سرجس: مار' س.ر\ج,س: موضع¬؛ قال جرير:
ل%ق1يت'م\ بال%زير.ة خ.ي\ل% ق%ي\س�،

فقلت'م\: مار. س.ر\ج,س. ل ق1تال
تقول: هذه مار' س.ر\ج,س. ودخل}ت مار. س.ر\ج,س. ومررت بار, س.ر\ج,س.،



وس.ر\ج,س' ف كل ذلك غي منصرف.
@سلس: شيء س.ل1س¬: ل%ي�ن¬ سهل. ولرجلD س.ل1س¬ أ%ي ل%ي>ن¬ منقاد بي
الس_ل%س, والس_لس.ة1. ابن سيده: س.ل1س. س.ل%ساv وس.لس.ة وس'ل�وساv فهو

س.ل1س¬؛ قال الراجز:
مكور.ةD غ%ر\ثى الو,شاح, الس_ال1س,،
ت.ض\ح.ك' عن ذي أ�ش'ر� ع'ضار,س,

وس.ل1س. ال�ه\ر' إ,ذا انقاد. والس_ل}س'، بالتسكي: اليط ينظم فيه
ال%ر.ز'، زاد الوهري فقال: ال%ر.ز¬ ال4بيض' الذي تلب.س'ه ال3ماء، وجعه

س'ل�وس¬؛ قال عبد الل�ه بن مسلم من بن ثعلبة بن الدeول:
ولقد ل%ه.وت'، وكل© شيء هال1ك¬،

بن.قاة1 ج.ي\ب, الد>ر\ع, غي, ع.ب'وس,
وي.زين'ها ف الن_ح\ر, ح.ل}ي¬ واض1ح¬،

وق%لئد¬ من ح'ب\ل%ة{ وس'ل�وس,
ابن بري: النقاة النقية، يريد أ%ن الوضع الذي يقع عليه اليب منها

نقي�، قال: ويوز أ%ن يريد أ%ن ثوبا نقي وأ%نا ليست بصاحبة م.ه\ن.ة{ ول
خ1د\م.ة، وقد يعبون باليب عن القلب ل4نه يكون عليه كما يعبون بع\ق1د

eال3زار عن الفرج، فيقال: هو طيب معقد ال3زار، يريد الفرج، وهو ن.قي
ال%ي\ب أ%ي القلب أ%ي هو ن.ق1يÒ من غ1ش¼ وح1ق}د. والواضح: الذي ي.ب\ر'ق.

والدرع: قميص الرأ%ة؛ وقال ال�ع.ط�ل� الذل:
ل ي'ن\س3ن ح'ب_ الق%ب'ول, م.طار,د¬،

وأ%ف%ل© ي.خ\ت.ض1م' الف%قار. م'س.ل�س'
أ%راد بال%طارد سهاماv يشبه بعضها بعضاv. وأ%راد بقوله م'س.ل�س¬

م'س.ل}س.لD أ%ي فيه مثل الس_ل}س3لة من الف1ر,ن\د1.
والسeل�وس: ال�مر'؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

قد م.ل4ت\ م.ر\ك�و_ها ر'ؤ'وسا،
كأ%ن� فيه ع'ج'زاv ج'ل�وسا،

ش'م\ط% الرeؤ'وس, أ%ل}ق%ت1 السeل�وسا
شبهها وقد أ%كلت ال%م\ض فابيضت وجوهها ورؤوسها بع'ج'ز� قد أ%لقي

ال�م'ر.
وشراب س.ل1س¬: ل%ي>ن' الندار. وس.ل1س. بول� الرجل إ,ذا ل يتهيأ} له



أ%ن يسكه. وفلن س.ل1س' البول إ,ذا كان ل يستمسكه. وكل شيء ق%ل1ق، فهو
س.ل1س¬.

وأ%س\ل%س.ت النخلة� فهي م'س\ل1س¬ إ,ذا تناثر ب'س\ر'ها. وأ%س\ل%س.ت1
الناقة� إ,ذا أ%خرجت الولد قبل تام أ%يامه، فهي م'س\ل1س¬.

والس_ل1س.ة�: ع'ش\ب.ة قريبة الشبه بالن_صìي> وإ,ذا ج.ف�ت\ كان لا
س.فاv يتطاير إ,ذا ح'ر>ك%ت كالسهام ي.ر\ت.دe ف العيون والناخر،

وكثياv ما ي'ع\م1ي السائمة.
والسeلس': ذهاب العقل، وقد س'ل1س. س.ل%ساv وس.ل}ساv؛ الصدران عن ابن
ال4عراب. ورجل م.س\ل�وس: ذاهب العقل والبدن. الوهري: ال%س\ل�وس'

الذاهب العقل غيه: ال%س\ل�وس' النون؛ قال الشاعر:
كأ%نه إ,ذ راح. م.س\ل�وس' الش_4م.ق\

وف التهذيب: رجل م.س\ل�وس¬ ف عقله فإ,ذا أ%صابه ذلك ف بدنه فهو
م.ه\ل�وس¬.

@سلعس: س.ل%ع'وس'، بفتح اللم: بلدة.
@سنبس: الوهري: س1ن\ب,س' أ%بو ح.ي� من ط%ي>ء؛ ومنه قول ال4عشى يصف

صائداv أ%رسل كلبه على الصيد:
فص.ب_ح.ها القان,ص' الس>ن\ب,س3ي،

ي'ش.لYي ض1راء# بإ,يساد1ها
قال ابن بري: القانص الصائد. ي'ش.لYي: يدعو. والض_راء: جع ض1ر\و�،

وهو الكلب الضاري بالصيد. وال3بساد': ال3غ}راء�.
@سندس: الوهري ف الثلثي�: السeن\د'س' الب'ز\ي'ون؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة

ليزيد بن ح.ذ�اق الع.ب\د1ي�:
أ%ل هل أ%تاها أ%ن� ش.ك�ة% حازم

ل%د.ي_، وأ%ن قد ص.ن.ع\ت' الش_م'وسا؟
،vوداوي\ت'ها حت ش.ت.ت\ ح.ب.ش1ي_ة
كأ%ن عليها س'ن\د'ساv وس'د'وسا

الش_م'وس: فرسه وص'ن\ع'ه لا: ت.ض\م1ي'ه إ,ياها، وكذلك قوله داويتها
بعن ضم_رتا. وقوله ح.ب.ش1ي_ة يريد حبشية اللون ف سوادها، ولذا

جعلها كأ%نا ج'لYل%ت\ س'د'وساv، وهو الط�ي\ل%سان ال4خضر. وف الديث: أ%ن
النب، صلى الل�ه عليه وسلم، بعث إ,ل عمر، رضي الل�ه عنه، ب'ب_ة1



س'ن\د'س�؛ قال الفسرون ف السندس: إ,نه ر.قيق الد>يباج ور.فيع'ه، وف
تفسي ال3س\ت.ب\ر.ق,: إ,نه غليظ الديباج ول يتلفوا فيه الليث:

السeن\د'س' ض.ر\ب¬ من الب'ز\يون يتخذ من ال1ر\ع1ز_ى ول يتلف أ%هل اللغة فيهما
أ%نما معر�بان، وقيل: السeن\د'س ضرب من الب'رود.

@سوس: السeوس' والس_اس': لغتان، وها الع'ث�ة الت تقع ف الصوف
والثياب والطعام. الكسائي: ساس الطعام' ي.ساس' وأ%ساس. ي'س3يس' وس.و_س.

ي'س.و>س' إ,ذا وقع فيه السeوس'؛ وأ%نشد لز'رارة بن ص.ع\ب بن د.ه\ر�،
ود.ه\ر¬: بطن¬ من كلب، وكان ز'رارة� خرج مع العامرية ف سفر ي.م\تارون من

الي.مامة، فلما امتاروا وص.د.روا جعل ز'رارة� بن ص.ع\ب يأ}خذه بطن'ه فكان
يتخلف خلف القوم فقالت العامرية:

لقد رأ%يت' رجلv د'ه\ر,يìا،
ي.م\ش1ي و.راء القوم س.ي\ت.ه,ي_ا،

كأ%نه م'ض\ط%غ1ن¬ ص.ب,يìا
تريد أ%نه قد امتل4 بطنه وصار كأ%نه م'ض\ط%غ1ن¬ صبي�اv من ض1خ_م1ه،

وقيل: هو الاعل الشيء على بطنه ي.ض'مe عليه ي.د.ه اليسرى؛ فأ%جابا
ز'رارة:

قد أ%ط}ع.م.ت\ن د.ق%لv ح.و\ل1ي_ا،
م'س.و>ساv م'د.و>داv ح.ج\ر,ي_ا

الدق%ل�: ض.ر\ب¬ ر.ديء# من التمر. وح.ج\ر,ي_ا: يريد أ%نه منسوب إ,ل
ح.ج\ر اليمامة، وهو قصبتها. ابن سيده: السeوس الع'ث©، وهو الدود الذي

vيأ}كل الب_، واحدته س'وسة، حكاه سيبويه. وكل آكل, شيء، فهو س'وس'ه، دودا
كان أ%و غيه والس_و\س، بالفتح: مصدر ساس. الطعام' ي.ساس' وي.س'وس'؛ عن

كراع، س.و\ساv إ,ذا وقع فيه السeوس'، وس1يس. وأ%ساس. وس.و_س. واس\تاس.
وت.س.و_س.؛ وقول العجاج:

ي.ج\ل�و، ب,ع'ود1 ال3س\ح1ل ال�ف%ص_م,،
غ�روب. ل ساس� ول م'ث%ل�م,

وال�ف%ص_م: ال�ك%س_ر. والساس': الذي قد ائتك%ل، وأ%صله سائس¬، وهو
مثل هائر وهار� وصائف{ وصاف{؛ قال العجاج:

صاف النeحاس, ل ي'و.ش_غ} بالك%د.ر\،
ول ي'خال1ط} ع'ود.ه ساس' الن_خ.ر\



ساس' النخر أ%ي أ%كل النخر. يقال: ن.خ1ر. ي.ن\خ.ر ن.خ.راv. وطعام¬
وأ%ر\gض¬ ساس.ةD وم.س'وس.ة. وساس.ت الشاة ت.ساس' س.وساv وإ,ساس.ةv، وهي

�م'س3يس¬: ك%ث�ر. قمل�ها. وأ%ساس.ت\ مثله؛ وقال أ%بو حنيفة: ساس.ت الشجرة
ت.ساس' س1ياساv وأ%ساس.ت\ أ%يضاv، فهي. م'س3يس¬.

أ%بو زيد: الساس'، غي مهموز ول ثقيل، القادح' ف السن�.
والس_و.س': مصدر ال4س\و.س، وهو داء# يكون ف ع.ج\ز, الدابة بي الورك

والفخذ� يور,ث�ه ض.ع\ف. الر>ج\ل. ابن شيل: السeواس' داء يأ}خذ اليل
ف أ%عناقها في'ي.ب>س'ها حت توت. ابن سيده: والس_و.س' داء ف ع.ج'ز

،�الدابة، وقيل: هو داء يأ}خذ الدابة ف قوائمها. والس_و\س': الر>ياس.ة
يقال ساسوهم س.و\ساv، وإ,ذا ر.أ�س'وه قيل: س.و_س'وه وأ%ساسوه. وس.اس

ال4مر. س1ياسةv: قام به، ورجل ساس¬ من قوم ساسة وس'و_اس؛ أ%نشد ثعلب:
ساد.ة قادة لكل ج.م1يع�،

ساس.ة للرجال يوم. الق1تال,
وس.و_س.ه القوم': ج.ع.لوه ي.س'وس'هم. ويقال: س'و>س. فلنD أ%مر. بن

فلن أ%ي ك�لYف س1ياستهم. الوهري: س'س\ت' الرعية س1ياس.ة. وس'و>س.
الرجل� أ�مور الناس، على ما ل ي'س.م_ فاعله، إ,ذا م'لYك. أ%مر.هم؛ ويروى

قول الطيئة:
لقد س'و>س\ت أ%مر. ب.ن,يك، حت

تركته'م أ%دق_ من الط�ح1ي
وقال الفراء: س'و>س\ت خطأD. وفلن م'ج.ر_ب¬ قد ساس. وس1يس. عليه أ%ي

أ%م.ر. وأ�م1ر. عليه. وف الديث: كان بنو إ,سرائيل ي.س'وس'هم أ%نبياهم
أ%ي تتول أ�مور.هم كما يفعل ال�م.راء والو'لة بالر_ع1ي_ة.

والس>ياسة�: القيام' على الشيء با ي'ص\ل1حه. والسياسة�: فعل السائس.
يقال: هو ي.س'وس' الدواب_ إ,ذا قام عليها وراض.ها، والوال ي.س'وس'

ر.ع1ي_ت.ه. أ%بو زيد: س.و_س. فلنD لفلن أ%مراv فركبه كما يقول س.و_ل% له
وز.ي_ن. له. وقال غيه: س.و_س. له أ%مراv أ%ي ر.و_ض.ه وذل�ل%ه.

والسeوس': ال4صل. والسeوس': الطب\ع وال�ل�ق والس.ج,ي_ة. يقال:
الفصاحة من س'وس1ه. قال اللحيان: الكرم من س'وس1ه أ%ي من طبعه. وفلن من

س'وس, ص1د\ق� وت'وس, ص1د\ق� أ%ي من أ%صل صد\ق.
وس.و\ يكون وس.و\ يفعل: يريدون سوف؛ حكاه ثعلب، وقد يوز أ%ن تكون الفاء



مزيدة فيها ث تذف لكثرة الستعمال، وقد زعموا أ%ن قولم سأ%فعل ما
يريدون به سوف نفعل فحذفوا لكثرة استعمالم إ,ياه، فهذا أ%شذ من قولم س.و\

نفعل.
والسeوس': ح.شيشة تشبه الق%ت_؛ ابن سيده: السeوس' شجر ينبت ورقاv ف

غي أ%فنان؛ ويقال أ%بو حنيفة؛ هو شجر يغمى به البيوت ويدخل عصيه ف 
*)

كذا بياض بالصل، ولعل مله ف الدوية، كما يؤخذ من ابن البيطار) ...،
وف عروقه حلوة شديدة، ف فروعه مرارة، وهو ببلد العرب كثي.

والس_و.اس': شجر، واحدته س.واس.ة؛ قال أ%بو حنيفة: الس_واس' من العضاه
وهو شبيه بال%ر\خ له س.ن,ف%ةD مثل س.ن,ف%ة ال%ر\خ وليس له شوك ول

ورق، يطول ف السماء وي'ستظل تته. وقال بعض العرب: هي الس_واس1ي، قال أ%بو
حنيفة: فسأ%لته عنها، فقال: الس_واس1ي وال%ر\خ' هؤلء الثلثة

متشابة، وهي أ%فضل ما اتذ منه ز.ن\د¬ يقتدح به ول ي.ص\ل1د'؛ وقال
الطYر,م_اح:

وأ%خ\ر.ج. أ�مeه لس.واس, س.ل}م.ى،
ل1م.ع\ف�ور, الض_با ض.ر,م, ال%ن,ي,

والواحدة: س.واس.ة. وقال غيه: أ%راد بال4خ\ر.ج الر_ماد.، وأ%راد
بأ�مه الزن\د.ة% أ%نه قطع من س.واس, س.ل}م.ى، وهي شجرة تنبت ف جبل سلمى.

وقوله لعفور الضبا أ%راد أ%ن الزندة شجرة إ,ذا ق1يل% الز_ن\د' فيها أ�خرجت
شيئاv أ%سود فينعفر ف التراب ول ي.ر,ي، ل4نه ل نار فيه، فهو الولد

العفور النار فذلك الني الض_ر,م'، وذكر معفور الضبا ل4نه نسبه إ,ل
أ%بيه، وهو الزند ال4على. وس.و.اس': موضع؛ أ%نشد ثعلب:

وإ,ن� ام\رأv أ%مسى، ود'ون% ح.بيبه1
س.واس¬، ف%وادي الر_س> وال%م.يان1،

ل%م'ع\ت.رف¬ بالنأ}ي بعد اق}ت1راب,ه،
وم.ع\ذ�ور.ةD عيناه بال%م.لن1

@سيس: ابن ال4عراب: ساساه إ,ذا ع.ي_ر.ه. والس>يساء� من ال1مار, أ%و
الب.غ\ل: الظهر، ومن الفرس: الارك؛ قال اللحيان: وهو مذكر ل غي،

وجعها سي.اس1ي. الوهري: الس>يساء م'ن\ت.ظ%م' ف%قار الظهر، والس>يساء،
ف1ع\لء م'لحق بس3ر\داح�؛ قال ال4خطل واسه غ1ياث� ابن ع.و\ف:



لقد ح.م.ل%ت\ ق%ي\س. بن. ع.ي\لن% ح.ر\ب'نا
على ياب,س, الس>يساء3، م'ح\د.و\د1ب, الظ�ه\ر,

يقول: ح.م.ل}ناهم على م.ر\ك%ب� ص.ع\ب� كسيساء المار أ%ي ح.م.لناهم على
ما ل يثبت على مثله وف الديث: ح.م.ل%ت\نا العرب' على س1سائها؛ قال ابن
ال4ثي: سيساء الظهر من الواب م'ج\ت.م.ع' و.س.ط1ه، وهو موضع الركوب،

أ%ي حلتنا على ظهر الرب وحاربتنا. ال4صمعي: الس>يساء� من الظ�ه\ر
والس.çيساء4ة� ال�ن\قادة من ال4رض ال�س\ت.د1ق�ة�. وقال: الس>يساء�

ق�ر\د'ود.ة� الظ�ه\ر، وقال الليث: هو من ال1مار والبغل ال1ن\س.ج'.
ابن ش'ميل: يقال هؤلء بنو ساس.ا للسeؤ_ال.

وساسان�: اسم ك1س\ر.ى، وأ%بو ساسان%: من ك�ناه'م\، وقال بعضهم: إ,نا هو
أ%ن'وساسان. وقال الليث: أ%بو ساسان% كنية كسرى، وهو أ%عجمي، وكان

.vصي بن النذر يكن بذه الكنية أ%يضا�ال
@سبط: الس_ب\ط� والس_ب.ط� والس_ب,ط�: نقيض ال%ع\د، والمع س1باطD؛

vوقد س.ب'ط% س'ب'وطا ،vقال سيبويه: هو ال4كثر فيما كان على ف%ع\ل� ص1فة
وس'ب'وطةv وس.باطةv وس.ب\طاv؛ ال4خية عن سيبويه. والس_ب\ط�: الشعر الذي

ل ج'ع'ودة فيه. وشعر س.ب\طD وس.ب,طD: م'س\ت.ر\س1لD غي ج.ع\د{. ورجل
سب\ط� الشعر وس.ب,ط�ه وقد س.ب,ط% شعر'ه، بالكسر، ي.س\ب.ط� س.ب.طاv. وف

الديث ف صفة شعره: ليس بالس_ب\ط1 ول بال%ع\د1 الق%ط1ط1؛ الس_ب\ط� من
الشعر: ال�ن\ب.س3ط� ال�س\ت.ر\س1ل�، والق%ط1ط�: الشد1يد' ال�ع'ودة1، أ%ي

كان شعره وس.طاv بينهما. ورجل س.ب,ط� السم, وس.ب\ط�ه: ط%ويل� ال4لواح,
م'س\ت.و,يها ب.ي�ن' الس_باطة1، مثل ف%خ1ذ{ وف%خ\ذ، من قوم س1باط{ إ,ذا

كان ح.س.ن. الق%د> والستواء؛ قال الشاعر:
ف%جاءت به س.ب\ط% الع1ظام, كأ%ن_ما

ع1مام.ت'ه، ب.ي\ن. الر>جال,، ل1واء
،vوس.ب,ط% س.ب.طا vوقد س.ب'ط% س.باطة ،Dبال%ع\روف: س.ه\ل Dورجل س.ب\ط

�ولغة أ%هل الجاز: رجل س.ب,ط� الشعر, وامرأ%ة س.ب,طةD. ورجل س.ب\ط
الي.د.ي\ن ب.ي�ن' السeب'وطة: س.خ1يÒ س.م\ح' الكفي؛ قال حسان:

ر'ب_ خال� ل1ي.، ل%و\ أ%ب\ص.ر\ت.ه'،
س.ب,ط1 الك%ف�ي\ن, ف الي.و\م ال%ص1ر\

شر: مط%ر س.ب\طD وس.ب,طD أ%ي م'تدار,ك¬ س.حÒ، وس.باط%ت'ه س.ع.ت'ه



:eوكثرته؛ قال القطام1ي
ص.اق%ت\ ت.ع.م_ج' أ%ع\راف' السeي'ول, به

من باك1ر� س.ب,ط{، أ%و رائح� ي.ب,ل,
(* قوله «أعراف» كذا بالصل، والذي ف الساس وشرح القاموس: أعناق.)

أ%راد بالسبط الط%ر الواس1ع الكثي. ورجل س.ب,طD بي>ن الس_باطة1:
طويل؛ قال:

أ%ر\س.ل% فيها س.ب,طاv ل ي.خ\ط%ل,
أ%ي هو ف خ1ل}قته الت خلقه الل9ه تعال فيها ل يزد طولv. وامرأ%ة

س.ب\طة� اللق, وس.ب,طةD: ر.خ\صةD لي>ن.ةD. ويقال للرجل الطويل,
ال4صابع,: إ,نه لس.ب\ط� ال4صابع. وف صفته، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: س.ب\ط

الق%ص.ب,؛ السب\ط� والس3بط�، بسكون الباء وكسرها: المتدe الذي ليس فيه
ت.ع.ق©د¬ ول ن'توء، والق%ص.ب' يريد با ساع1د.يه وساق%ي\ه. وف حديث
ال�لع.نة1: إ,ن جاءت به س.بطاv فهو لزوجها أ%ي متد� ال4عضاء تام_

.�الل}ق,.والسeباطة�: ما سق%ط من الشعر إ,ذا س'ر>ح.، والسeباطة�: الك�ناسة
وف الديث: أ%ن رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%تى س'باطة% قوم�

:�فبال% فيها قائماv ث توضأ% ومس.ح على خ'ف�ي\ه؛ السeباطة� والك�ناسة
الوضع الذي ي'ر\مى فيه التراب' وال4و\ساخ' وما ي'ك}ن.س' من النازل،
وقيل: هي الك�ناسة� نفسها وإ,ضاف%ت'ها إ,ل القوم إ,ضافة� ت.خ\ص1يص� ل
م1ل}ك{ ل4نا كانت م.واتاv م'باحة، وأ%ما قوله قائماv فقيل: ل4نه ل يد

،vباطة أ%ن ل يكون موضع'ها م'س\توياeللقعود ل4ن� الظاهر من الس vموضعا
وقيل: لرض منعه عن القعود، وقد جاء ف بعض الروايات: ل1ع1ل�ة{

ب.أ�ب,ض.ي\ه1، وقيل: فع.له للت_داو,ي من وجع الصeل}ب, ل4نم كانوا يت.داو.و\ن%
بذلك، وفيه أ%ن م'داف%عة% الب.و\ل, مكروهة ل4نه بال% قائماv ف

السeباطة ول يؤخ>ر\ه.
�والس_ب.ط�، بالتحريك: ن.ب\ت¬، الواحدة س.ب.طةD. قال أ%بو عبيد: السب.ط

الن_ص1يe ما دام ر.ط}باv، فإ,ذا ي.ب,س. فهو ال%ل1يe؛ ومنه قول ذي
:vالرمة يصف رمل

ب.ي\ن. النهار, وبي اللي\ل, م1ن ع.ق%3د{،
على ج.وان,به ال4س\باط� وال%د.ب'

وقال فيه العج�اج:



أ%ج\ر.د' ي.ن\ف1ي ع'ذ%ر. ال4س\باط1
ابن سيده: السب.ط� الر_ط}ب' من ال%ل1ي> وهو من نبات1 الرمل. وقال

أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد السب.ط� من الشجر وهو س.ل1ب¬ ط�والD ف السماء
د'قاق' الع1يدان تأ}كله ال3بل والغنم، وليس له زهرة ول ش.وك، وله ورق

د1قاق على ق%د\ر, الك�ر_اث1؛ قال: وأ%خبن أ%عراب من ع.ن.زة أ%ن السب.ط%
نبات'ه نبات' الدeخ\ن, الك1بار دون الذ©رة1، وله حب� كحب� الب,ز\ر, ل
vيرج من أ%ك1م_ت1ه إ,ل بالد_ق>، والناس يستخرجونه ويأ}كلونه خ.ب\زا

وط%ب\خاv. واحدته سب.طةD، وجع السب.ط1 أ%س\باطD. وأ%رض م.س\ب.طةD من
الس_ب.ط1: كثية السب.ط1. الليث: السب.ط� نبات كالثYيل إ,ل أ%نه يطول

.Dوينبت ف الر>مال، الواحدة سب.طة
قال أ%بو العباس: سأ%لت ابن ال4عراب ما معن الس>ب\ط ف كلم العرب؟

قال: الس>ب\ط� والس�ب\طان� وال4س\باط� خاص�ة ال4ولد وال�صاص' منهم،
�وقيل: الس>ب\ط� واحد ال4س\باط وهو و.لد الو.لد1. ابن سيده: الس>ب\ط

ولد البن والبنة. وف الديث: الس.ن' وال�س.ي' س1ب\طا رسول, الل9ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م ورضي عنهما، ومعناه أ%ي طائفتان1 وق1ط}عتان منه،

وقيل: ال4سباط خاصة ال4ولد، وقيل: أ%ولد ال4ولد، وقيل: أ%ولد
البنات، وف الديث أ%يضاv: السي' س1ب\طD من ال4س\باط أ%ي أ�م_ةD من ال�مم

ف الي، فهو واقع على ال�م_ة وال�م_ة� واقعة عليه. ومنه حديث
الض>باب,: إ,ن� الل9ه غ%ض1ب. على س1ب\ط{ من بن إ,سرائيل فمسخهم د.واب_.
والس>ب\ط� من اليهود: كالقبيلة من العرب، وهم الذين يرجعون إ,ل أ%ب
واحد، سي س1ب\طاv لي'ف}ر.ق بي ولد إ,سعيل وولد إ,سحق، وجعه أ%س\باط.

وقوله عز� وجل9: وقط�عناهم اث}ن.ت.ي\ ع.ش\رة% أ%س\باطاv؛ أ�ماv ليس
أ%سباطاv بتمييز ل4ن الميز إ,نا يكون واحداv لكنه بدل من قوله اثنت عشرة

كأ%نه قال: جعلناهم أ%س\باطاv. وال4س\باط� من بن إ,سرائيل: كالقبائل من
العرب. وقال ال4خفش ف قوله اثنت عشرة أ%سباطاv، قال: أ%ن_ث ل4نه أ%راد

اثنت عشرة ف1ر\قةv ث أ%خب أ%ن الف1ر.ق. أ%س\باطD ول يعل العدد
واقعاv على ال4سباط؛ قال أ%بو العباس: هذا غلط ل يرج العدد على غي الثان

ولكن الف1ر.ق' قبل اثنت عشرة حت تكون اثنت عشرة مؤنثة على ما فيها
كأ%نه قال: وقط�عناهم ف1ر.قاv اثنت عشرة فيصح التأ}نيث لا تقدم. وقال

قطرب: واحد ال4سباط س1ب\طD. يقال: هذا س1ب\ط، وهذه سبط، وهؤلء س1ب\ط جع،



وهي الف1ر\قة. وقال الفراء: لو قال اث}ن.ي\ عش.ر س1ب\طاv لتذكي السبط
كان جائزاv، وقال ابن السكيت: السبط ذ%ك%ر¬ ولكن النية، والل9ه أ%علم،

ذهبت إ,ل ال�مم. وقال الزجاج: العن وقط�عناهم اثنت عش\رة% ف1ر\قة
أ%سباطاv، فأ%سباطاv من نعت فرقة كأ%نه قال: وجعلناهم أ%سباطاv، فيكون

vمن اثنت عشرة، قال: وهو الوجه. وقال الوهري: ليس أ%سباطا vبدل vأ%سباطا
vمنكورا vبتفسي ولكنه بدل من اثنت عشرة ل4ن التفسي ل يكون إ,ل واحدا

كقولك اثن عشر درهاv، ول يوز دراهم، وقوله أ�ماv من نعت أ%س\باط{،
وقال الزجاج: قال بعضهم الس>ب\ط� الق%ر\ن� الذي ييء بعد قرن، قالوا:
والصحيح أ%ن ال4س\باط ف ولد إ,سحق بن إ,براهيم بنزلة القبائل ف ولد

إ,سعيل، عليهم السلم، فول%د كلY ولد{ من ولد1 إ,معيل قبيلةD، وولد كلY ولد
من ول%د1 إ,سحق س1ب\طD، وإ,نا سي هؤلء بال4سباط وهؤلء بالقبائل

لي'ف}ص.ل% بي ولد إ,سعيل وولد إ,سحق، عليهما السلم. قال: ومعن إ,معيل ف
القبيلة( ) قوله «قال ومعن إساعيل ف القبيلة إل» كذا ف ال4صل.

معن الماعة، يقال لكل جاعة من أ%ب واحد قبيلة، وأ%ما ال4سباط فمشتق من
السب.ط1، والسب.ط� ضر\ب من الشجر ترعاه ال3بل، ويقال: الشجرة� لا

قبائل، فكذلك ال4س\باط� من السب.ط، كأ%نه ج'عل إ,سحق' بنزلة شجرة، وجعل
إ,سعيل بنزلة شجرة أ�خرى، وكذلك يفعل النسابون ف النسب يعلون الوالد

بنزلة الشجرة، وال4ولد. بنزلة أ%غ}صانا، فتقول: ط�وب لف%ر\ع, فلن{
وفلنD من شجرة مباركة. فهذا، والل9ه أ%علم، معن ال4س\باط والس>ب\ط1؛

قال ابن سيده: وأ%ما قوله:
كأ%نه س1ب\طD من ال4س\باط1

فإ,نه ظن السب\ط% الرجل فغ.ل1ط.
وس.ب_ط%ت1 الناقة� وهي م'س.ب>طD: أ%ل}ق%ت\ ولد.ها لغي تام.

وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: كانت ت.ض\ر,ب الي.تيم يكون ف ح.ج\ر,ها
حت ي'س\ب,ط% أ%ي ي.متد� على وجه ال4رض ساقطاv. يقال: أ%س\ب.ط% على

vإ,س\باطا �ال4رض إ,ذا وقع عليها متد�اv من ضرب أ%و مر.ض. وأ%س\ب.ط% الرجل
إ,ذا ان\ب.س.ط% على وجه ال4رض وامتد� من الضرب. واس\ب.ط%ر_ أ%ي امتد�،
منه؛ ومنه حديث ش'ر.ي\ح�: فإ,ن هي د.ر_ت\ واس\ب.ط%ر_ت؛ يريد امتد_ت\

لل3ر\ضاع؛ وقال الشاعر:
ول�ي>ن.ت\ من ل%ذ9ة1 ال1لط1،



قد أ%س\ب.ط%ت\، وأ%يeما إ,س\باط1
يعن امرأ%ة أ�ت1ي.ت\، فلما ذاق%ت1 الع'س.ي\لة% م.د_ت\ نف}س.ها على

ال4رض، وقولم: ما ل أ%راك م'س\ب,طاv أ%ي م'د.لYياv رأ}س.ك كال�ه\ت.م�
م'س\ت.ر\خ1ي. البد.ن1. أ%بو زيد: يقال للناقة إ,ذا أ%لق%ت\ ولد.ها

.vه: قد س.ب_ط%ت\ وأ%ج\ه.ض.ت\ ور.ج.ع.ت\ ر,جاعا�ق�ب.ي\ل% أ%ن ي.س\ت.بي. خ.ل}ق
وقال ال4صمعي: سب_طت1 الناقة� بولدها وسب_غ.ت، بالغي العجمة، إ,ذا

أ%لقته وقد نب.ت وب.ر'ه قبل الت_مام. والت_س\ب,يط� ف الناقة:
كالر>جاع,. وسب_طت1 النعجة� إ,ذا أ%س\قطت. وأ%س\ب.ط الرجل�: وقع فلم يقدر على

التحرeك من الضع\ف، وكذلك من ش'رب الد_واء أ%و غيه؛ عن أ%ب زيد.
وأ%س\ب.ط% بال4رض: ل%ز,ق. با؛ عن ابن ج.بلة. وأ%س\ب.ط الرجل� أ%يضاv: سك%ت

م1ن ف%ر.ق�.
والس_ب.طانة�: ق%ناةD ج.و\فاء م.ض\روب بالع.ق%ب, ي'ر\مى با الطي'،

وقيل: يرمى فيها ب,سهام ص1غار ي'ن\ف%خ' فيها ن.ف}خاv فل تكاد ت'خ\ط1ئ.
والس_اباط�: س.قيفةD بي حائطي، وف الكم: بي دارين، وزاد غيه: من

تتها طريق نافذ، والمع س.واب,يط� وساباطات¬. وقولم ف الثل:
أ%ف}ر.غ� من ح.ج_ام, ساباط{؛ قال ال4صمعي: هو ساباط� كس\رى بالدائن,

وبالعجمية ب.لس آباد\، وب.لس اسم رجل؛ ومنه قول ال4عشى:
فأ%ص\ب.ح. ل ي.م\ن.ع\ه ك%ي\د¬ وح1يلةD * ب,ساباط% حت مات. وهو م'ح.ر\ز.ق

(* هكذا روي صدر هذا البيت ف ال4صل روايتي متلفتي. وكلتا الروايتي
تالف ما ف قصيدة ال4عشى، فقد روي فيها على هذه الصورة: فذاك، وما أنى من الوت رب�ه)

يذكر النعمان بن النذر وكان أ%ب\ر.ويز حب.سه بساباط ث أ%لقاه تت
أ%ر\ج'ل الف1ي.لة1. وساباط�: موضع؛ قال ال4عشى:

ه'نال1ك. ما أ%غ}ن.ت\ه ع1ز_ة� م'ل}ك1ه * ب,ساباط%، حت مات. وهو م'ح.ر\ز.ق'
(* هكذا روي صدر هذا البيت ف ال4صل روايتي متلفتي. وكلتا الروايتي

تالف ما ف قصيدة ال4عشى، فقد روي فيها على هذه الصورة: فذاك، وما أنى من الوت رب�ه)
وس.باط1: من أ%ساء الم_ى، مبن� على الكسر؛ قال التنخل الذل: أ%ج.ز\ت' بف1ت\ية{ ب,يض� ك1رام�، * كأ%ن_ه'م' ت.م.ل©ه'م' س.باط1

وس'باط: اسم شهر بالرومية، وهو الشهر الذي بي الشتاء والربيع، وف
التهذيب: وهو ف فصل الشتاء، وفيه يكون تام اليوم الذي ت.د'ور كس'وره ف

السني، فإ,ذا ت.م_ ذلك اليوم' ف ذلك الشهر س�ى أ%هل� الشام تلك السنة%
عام. الك%ب,يس,، وهم ي.ت.ي.م_ن'ون% به إ,ذا و'لد فيه مولود او ق%د1م



قاد1م¬ من س.ف%ر�.
والس>ب\ط� الر>ب\ع1يe: نلة ت'درك آخر الق%ي\ظ1.

وساب,طD وس'ب.ي\طD: اس\مان1. وساب'وطD: داب�ةD من دواب البحر.
ويقال: سب.ط فلن على ذلك ال4م\ر, ييناv وس.م.ط عليه، بالباء واليم،

أ%ي حل%ف عليه. ونع\جة م.ب\س'وطةD إ,ذا كانت م.س\م'وطةv م.ح\لوقة.
@سجلط: الس>ج,ل9ط�، على ف1ع1ل�ل�: الياس.م1ي'، وقيل: هو ضر\ب من
الث9ياب، وقيل: هي ثياب ص'وف، وقيل: هو الن_م.ط� ي'غ.ط�ى به ال%و\د.ج'،

وقيل: هو بالرومية س1ج,ل�ط�س. الفراء: الس>ج,ل9ط� شيء من صوف ت'ل}ق1يه
الرأ%ة� على ه.و\د.ج,ها، وقيل: هي ثياب م.و\شي�ة كأ%ن� وش\يه.ا خات.م،

وهي زعموا ر'وم1ي�ة؛ قال حيد بن ثور:
،vم'ه.ذ�با vر\ج'وانا�ت%ي_ر\ن% إ,م�ا أ

وإ,م�ا س1ج,ل�ط% الع1راق, ال�خ.ت_ما
Òح\لي� س1جل9ط1ي�. ابن ال4عراب: خ.ز�أ%بو عمرو: يقال للكساء الك
س1ج,ل�ط1يÒ إ,ذا كان ك�ح\ل1ي�اv. وف الديث: أ�ه\د1ي. له ط%ي\ل%سانD من

خ.ز¼ س1ج,ل�طي¼، قيل: هو الك�ح\ليe، وقيل: على لون الس>جل9ط1، وهو
الياس.م1ي'، وهو أ%يضاv ضرب من ثياب الك%ت_ان ونط من الصوف تلقيه

الرأ%ة على ه.و\د.ج,ها. يقال: س1ج,ل�ط1يÒ وس1جل�طD كر'وم1ي¼
ور'وم�.والس>ن\ج,لط�: موضع، ويقال: ض.ر\ب¬ من الر_ياح1ي؛ قال

الشاعر:أ�ح1بe الك%رائن. والض_و\م.ران%،
وش'ر\ب. الع.ت1يقة1 بالس>ن\ج,لط

@سحط: الس_ح\ط� مثل الذ�ع\ط1: وهو الذب\ح'. س.ح.ط% الرجل% ي.س\ح.ط�ه
vوش.ح.ط%ه إ,ذا ذبه. قال ابن سيده: وقيل س.ح.ط%ه ذب.حه ذ%ب\حا vس.ح\طا
وح1ي�اv، وكذلك غيه ما ي'ذ}ب.ح'. وقال الليث: سحط% الشاة% وهو ذبح

و.ح1يÒ. وف حديث وح\ش1ي¼: فب.ر.ك. عليه فس.ح.ط%ه س.ح\ط% الشاة أ%ي ذب.حه
ذب\حاv سريعاv. وف الديث: فأ%خرج لم ال4عرابe شاةv فسح.ط�وها. وقال

الفضل: ال%س\ح'وط� من الش_راب كلYه المزوج. وسح.ط%ه الطعام' ي.س\ح.ط�ه:
أ%غ%ص_ه. وقال ابن دريد: أ%كل طعاماv فسح.ط%ه أ%ي أ%ش\ر.ق%ه؛ قال ابن

مقبل يصف بقرة:
كاد الل©عاع' من ال%و\ذان1 ي.س\ح.ط�ها،

�ور,ج\ر,ج¬ ب.ي\ن. ل%ح\ي.ي\ها خ.ناط1يل



وقال يعقوب: ي.س\ح.ط�ها هنا يذ}ب.ح'ها، والر>ج\ر,ج': الل©عاب'
يت.ر.ج\ر.ج'. وسح.ط شراب.ه س.ح\طاv: قتله بالاء أ%ي أ%كثر عليه. وان\س.ح.ط

�الشيء من يدي: ام_ل%س. فسقط، يانية. ابن بري: قال أ%بو عمرو: ال%س\ح'وط
اللب ي'صب� 

(* قوله «اللب يصب» كذا بالصل وشرح القاموس ول يزيدا على
ذلك شيئاv.)؛ وأ%نشد لبن حبيب الشيبان:

مت يأ}ت1ه ض.ي\ف¬ فليس بذائق�
ل%ماجاv، س1وى ال%س\ح'وط1 والل�ب, ال3د\ل,

@سخط: السeخ\ط� والس_خ.ط�: ضد� الر>ضا مثل الع'د\م, والع.د.م,، والفعل
منه س.خ1ط% ي.س\خ.ط� س.خ.طاv. وت.س.خ_ط% وس.خ1ط الشيء4 س.خ.طاv: كرهه.

وس.خ1ط% أ%ي غضب، فهو ساخ1ط. وأ%س\خ.ط%ه: أ%غ}ض.ب.ه. تقول: أ%س\خ.ط%ن
فلن فس.خ1ط}ت' س.خ.طاv. وتس.خ_ط% ع.طاءه أ%ي اس\ت.قل�ه ول يقع

م.و\ق1عاv. يقول: كل�ما ع.م1ل}ت له عملv ت.س.خ_طه أ%ي ل يرضه. وف حديث
:�ه1ر.ق}ل%: فهل ي.ر\ج,ع' أ%حد منهم س.خ\طةv لد1ينه1؟ الس_خ.ط� والسeخ\ط

الكراهية للشيء وعدم الر�ضا به. ومنه الديث: إ,ن الل9ه ي.س\خ.ط� لكم كذا
أ%ي يكرهه لكم وينع'كم منه وي'عاق1ب'كم عليه أ%و يرجع إ,ل إ,رادة العقوبة

عليه.
@سرط: س.ر,ط% الطعام. والشيء4، بالكسر، س.ر.طاv وس.ر.طاناv: ب.ل1ع.ه،

واس\ت.ر.ط%ه واز\د.ر.د.ه: اب\ت.ل%ع.ه، ول يوز سر.ط؛ وان\س.ر.ط% الشيء ف
ح.ل}ق1ه: سار. فيه سي\راv سه\لv. وال1س\ر.ط� وال%س\ر.ط�: الب'ل}ع'وم،

eراط1يeول؛ عن السياف. والس�والصاد لغة. والس>ر\واط�: ال4ك
والس>ر\و.ط�: الذي ي.س\ت.ر,ط� كل شيء يبتلعه. وقال اللحيان: رجل س1ر\ط1م¬

،vثلثي�ا vوس.ر\ط%م¬ يبتلع كل شيء، وهو من الس\تراط. وجعل ابن جن س.رط%ما
والس>ر\ط1م' أ%يضاv: البليغ التكلم، وهو من ذلك. وقالوا: ال4خذ
س'ر_ي\طD وس'ر_ي\ط%ى، والقضاء ض'ر_ي\طD وض'ر_ي\ط%ى أ%ي يأ}خذ الد_ين

في.س\ت.ر,ط�ه، فإ,ذا اس\ت.ق}ضاه غري'ه أ%ض\ر.ط% به. ومن أ%مثال العرب: ال4خذ
س.ر.طانD، والق%ضاء ل%ي_انD؛ وبعض يقول: ال4خذ س'ر.ي\طاء، والق%ضاء

ض'ر.ي\طاء. وقال بعض ال4عراب: ال4خذ س1ر>يط%ى، والقضاء ض1ر>يط%ى، قال:
eوهي كلها لغات صحيحة قد تكلمت العرب با، والعن فيها كلها أ%نت ت'حب

ال4خذ وتكره ال3ع\طاء. وف الثل: ل تكن ح'ل}واv فت'س\ت.ر.ط%، ول



م'ر�اv فت'ع\قى، من قولم: أ%ع\ق%ي\ت' الشيء إ,ذا أ%ز.ل}ت.ه من ف1يك
ل%رارت1ه كما يقال أ%ش\ك%ي\ت' الرجل إ,ذا أ%زلته عما يشكوه.

Dجي�د الل�ق}م,. وفرس س'ر.ط :Dوس.ر.طان Dوس'ر.ط Dورجل س1ر\ط1يط
وس.ر.طانD: كأ%نه ي.س\ت.ر,ط� الر\ي. وسيف س'راطD وس'راط1يÒ: قاطع ي.م'ر� ف
الض_ريبة1 كأ%نه ي.س\ت.ر,ط� كل شيء ي.ل}ت.ه,م'ه، جاء على لفظ النسب وليس

بن.س.ب كأ%ح\مر وأ%ح\مري�؛ قال التنخل الذل:
ك%لو\ن ال1ل}ح, ض.ر\ب.ت'ه ه.ب,ي¬،
ي'ت1رe الع.ظ}م. س.ق9اطD س'راط1ي

به أ%ح\م1ي ال�ضاف. إ,ذا د.عان،
ون.ف}س3ي، ساعة% الف%ز.ع, الف1لط1

وخف9ف ياء النسبة من س'راطي لكان القافية. قال ابن بري: وصواب إ,نشاده
.�ي'ت1رe، بضم الياء. والف1لط�: الف�جاءة

والس>راط�: السبيل الواضح، والص>راط لغة ف السراط، والصاد أ%على
لكان ال�ضار.عة، وإ,ن كانت السي هي ال4صل، وقرأ%ها يعقوب بالسي، ومعن

الية ث%ب>ت\نا على ال1ن\هاج الواضح؛ وقال جرير:
أ%مي' الؤمني. على ص1راط{،
إ,ذا اع\و.ج_ ال%وار,د' م'س\ت.ق1يم

وال%وار,د': الط©ر'ق' إ,ل الاء، واحدتا م.و\ر,دةD. قال الفراء:
ونفر من ب.ل}ع.ن\ب يصي>رون السي، إ,ذا كانت مقدمة ث جاءت بعدها طاء أ%و

قاف أ%و غي أ%و خاء، صاداv وذلك أ%ن الطاء حرف تضع فيه لسانك ف حنكك
فينطبق به الصوت، فقلبت السي صاداv صورتا صورة الطاء، واستخف9وها ليكون

 الخرج واحداv كما استخفوا ال3د\غام، فمن ذلك قولم الصراط والسراط، قال: وهي بالصاد لغة قريش ال4و�لي الت جاء
با الكتاب، قال: وعامة العرب

تعلها سيناv، وقيل: إ,نا قيل للطريق الواضح سراط ل4نه كأ%نه
ي.س\ت.ر,ط� الاد�ة لكثرة سلوكهم لح1ب.ه، فأ%ما ما حكاه ال4صمعي من قراءة بعضهم

الز>راط، بالزاي الخلصة، فخ.طأ إ,نا س.م1ع ال�ضار,عة% فت.و.ه_مها
زاياv ول يكن ال4صمعي نوي�اv في'ؤ\م.ن. على هذا. وقوله تعال: هذا

س1راطD علي_ م'س\ت.ق1يم¬، فس_ره ثعلب فقال: يعن الوت. أ%ي علي_
طريق�هم.والسeر_ي\ط� والس>ر,ط}راط والس_ر.ط}راط�، بفتح السي والراء:

الفال�وذ%ج'، وقيل: ال%ب,يص'، وقيل: الس_ر.ط}راط� الفالوذج، شامية. قال



ال4زهري: أ%ما بالكسر فهي لغة جيدة لا نظائر مثل ج,ل1ب\لب� وس1ج,ل�ط،
قال: وأ%ما س.ر.ط}راطD فل أ%عرف له نظياv فقيل للفالوذج س1ر,ط}راطD، فكررت

فيه الراء والطاء تبليغاv ف وصفه واست1ل}ذاذ1 آكله إ,ياه إ,ذا س.ر.ط%ه
وأ%ساغ%ه ف ح.ل}ق1ه.

.Dوس'ر.طة Dوس.ر�اط Dويقال للرجل إ,ذا كان سريع. ال4كل: م1س\ر.ط
والس>ر,ط}راط�: ف1ع1ل}عالD من الس_ر\ط1 الذي هو الب.ل}ع. والسeر_ي\ط%ى:

ح.ساv كال%ز,يرة1.
والس_ر.طان�: داب�ة من خ.لق الاء تسميه الف�ر\س م'خ.

والسر.طان�: داء يأ}خذ الناس والدواب_. وف التهذيب: هو داء يظهر
بقوائم الدواب�، وقيل: هو داء يعرض للنسان ف حلقه دموي يشبه الدeب.ي\لة%،

وقيل: السر.طان� داء يأ}خذ ف ر'س\غ الداب�ة في'ي.ب>سه حت ي.ق}ل1ب
حافرها. والسر.طان�: من بروج الف%ل%ك1.

@سرمط: الس_ر\م.ط� والس_ر.و\م.ط�: المل الطويل؛ وأ%نشد:
بكلY سام� س.ر\م.ط{ س.ر.و\م.ط

وقيل: الس_ر.و\م.ط� الطويل من ال3بل وغيها. قال ابن سيده:
السر.و\م.ط� وعاء يكون فيه ز,ق المر ونوه. ورجل س.ر.و\م.طD: ي.س\ت.ر,ط كل شيء

ي.ب\ت.ل1ع'ه. وقد تقد�م على قول من قال إ,ن اليم زائدة؛ وقول لبيد يصف
:vز,ق_ خر اش\ت'ر,ي ج,زافا

وم'ج\ت.ز.ف{ ج.و\ن{، كأ%ن� خ1فاءه
ق%رى ح.ب.ش1ي¼، بالس_ر.و\م.ط1، م'ح\ق%ب

(* قوله «ومتزف» ف الصحاح بجتزف.)
قال: الس_ر.و\م.ط� ههنا جل، وقيل: هو جلد ظ%بية ل�ف� فيه ز,قe خر.
وكل خ1فاء ل�ف� فيه شيء، فهو س.ر.و\م.طD له. وت.س.ر\م.ط% الشع.ر': ق%ل9

وخ.ف�. ورجل س'رام1طD وس.ر\م.ط1يطD: طويل. والسeرام1ط�: الطويل من كل
شيء.

�@سطط: التهذيب: ابن ال4عراب السeط�ط� الظ�ل%مة�، والسeط�ط
الائرون. وال4س.ط© من الرجال: الطويل الر>ج\ل%ي\ن.

@سعط: السeع'وط� والنeش'وق' والنeش'وغ� ف ال4نف، سع.ط%ه الد�واء4
ي.س\ع.ط�ه وي.س\ع'ط�ه س.ع\طاv، والضم أ%على، والصاد ف كل ذلك لغة عن

اللحيان، قال ابن سيده: وأ%رى هذا إ,نا هو على ال�ضار.عة الت حكاها سيبويه



ف هذا وأ%شبهه. وف الديث: ش.ر,ب. الد�واء واس\ت.ع.ط%، وأ%س\ع.ط%ه
الد�واء4 أ%يضاv، كلها: أ%دخله أ%نفه، وقد اس\ت.ع.ط%. أ%س\ع.ط}ت' الرج'ل%

فاس\ت.ع.ط% هو بنفسه.
والس_ع'وط�، بالفتح، والص_عوط�: اسم الدواء ي'صبe ف ال4نف.

والس_ع1يط� وال1س\ع.ط� وال�س\ع'ط�: ال3ناء يعل فيه الس_ع'وط ويصب
منه ف ال4نف، ال4خي نادر إ,نا كان حكمه ال1س\ع.ط%، وهو أ%حد ما جاء

بالضم ما ي'ع\ت.مل� به. وأ%س\ع.ط}ت'ه الرeم\ح. إ,ذا ط%ع.ن\ت.ه ف
أ%نفه، وف الصحاح: ف صدره.

ويقال: أ%س\ع.ط}ت'ه علماv إ,ذا بالغت ف إ,ف}هامه وتكرير ما ت'علYمه
عليه. واس\ت.ع.ط% البعي': ش.م_ شيئاv من بول الناقة ث ضربا فلم

ي'خ\ط1ئ اللقح، فهذا قد يكون أ%ن ي.ش.م_ شيئاv من بولا أ%و يدخل ف أ%نفه منه
شيء.

والس_ع1يط� والسeعاط�: ذ%كاء الر>يح وح1د_ت'ها وم'بال%غ.ت'ها ف
ال4نف. والسeعاط والس_ع1يط�: الريح الطيبة من المر وغيها من كل شيء،
وتكون من ال%ر\د.ل. والس_ع1يط�: د'ه\ن' البان؛ وأ%نشد ابن بري للعجاج يصف

ش.ع.ر. امرأ%ة:
ي'س\ق%ى الس_ع1يط% من ر'فاض, الص_ن\د.ل,

(* قوله «من رفاض» تقد�م للمؤلف ف مادة رفض: ف رفاض.)
والس_ع1يط�: د'ر\د1يe المر؛ قال الشاعر:

وط1وال, الق�ر'ون1 ف م'س\ب.ك1ر¼،
أ�ش\ر,ب.ت\ بالس_ع1يط1 والس_ب_اب,

(* قوله «والسباب» كذا ف الصل بوحدتي مضبوطاv، وف شرح القاموس بياء
تتية ث موحدة، والسياب البلح أ%و البسر.)

والس_ع1يط�: د'ه\ن' ال%ر\دل ودهن الزنبق,. وقال أ%بو حنيفة:
الس_ع1يط� البان�. وقال مرة: السeعوط من الس_ع\ط1 كالنeشوق من النشق. ويقال:

هو طيب السeعوط1 والسeعاط1 وال3س\عاط1؛ وأ%نشد يصف إ,بلv وأ%لبانا:
ح.م\ض1ي_ة ط%ي>بة السeعاط1

وف حديث أ�م� قيس بنت م1ح\ص.ن� قالت: دخلت بابن� ل على رسول الل9ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وقد أ%ع\ل%ق}ت' من الع'ذ}رة1، فقال: ع.لم.

ت.د\غ%ر\ن أ%و\لد.ك�ن_؟ عليكن_ بذا الع'ود ال1ندي� فإ,ن� فيه سبعة%



أ%ش.gف1ية{: ي'س\ع.ط� من الع'ذ}رة، وي'ل%دe من ذات1 ال%ن\ب,...
@سفط: الس_ف%ط�: الذي ي'ع.ب_ى فيه الطYيب' وما أ%شبهه من أ%د.وات1

.Dكالو'ال1ق، والمع أ%سفاط �النساء، والس_ف%ط� معروف. ابن سيده: الس_ف%ط
أ%بو عمرو: س.ف�ط% فلن ح.و\ضه ت.س\فيطاv إ,ذا ش.ر_ف%ه ولط%ه؛

وأ%نشد:حت رأ%ي\ت ال%و\ض.، ذ�و ق%د\ س'فYطا،
ق%ف}راv من الاء هواء أ%م\ر.طا

أ%راد بال%واء3 الفار,غ% من الاء. والس_ف1يط�: الط�ي>ب' النف}س,،
:�وقيل: الس_خ1يe، وقد س.ف�ط% س.فاطةv؛ قال ح'م.ي\د¬ ال4ر\ق%ط

ماذا ت'ر.ج>ي. من ال4ر,يط1؟
ليس بذ1ي ح.ز\م�، ول س.ف1يط1

ويقال: هو س.ف1يط� النف}س أ%ي س.خ1يeها طي>بها، لغة أ%هل الجاز.
�ويقال: ما أ%س\ف%ط% نفس.ه أ%ي ما أ%ط}ي.ب.ها. ال4صمعي: إ,نه لس.ف1يط

النف}س, وس.خ1يe النف}س, وم.ذ}ل� النف}س, إ,ذا كان ه.ش�اv إ,ل ال%ع\روف1
ج.واداv. وكل© رجل أ%و شيء ل ق%د\ر له، فهو س.ف1يطD؛ عن ابن ال4عراب.

والسف1يط� أ%يضاv: النذ}ل�. والسفيط�: ال�ت.ساق1ط� من الب'س\ر ال4خضر.
والسeفاطة�: متاع البيت.

الوهري: ال3س\ف%ن\ط� ضر\ب¬ من ال4شربة، فارسي معرب، وقال ال4صمعي:
هو بالرومية؛ قال ال4عشى:

وكأ%ن� ال%م\ر. الع.ت1يق من ال3س\ـ
ـف%ن\ط1، م.م\ز'وجةv باء� ز'لل,

@سقط: الس_ق}طة�: الو.ق}عة� الشديدة�. سق%ط% ي.س\ق�ط� س'قوطاv، فهو
ساق1طD وس.ق�وطD: وقع، وكذلك ال�نثى؛ قال:

من كلY ب.ل}هاء س.ق�وط1 الب'ر\ق�ع,
بي\ضاء4، ل ت'ح\ف%ظ} ول ت'ض.ي_ع,

يعن أ%نا ل ت'ح\ف%ظ} من الر>يبة1 ول ي'ض.ي>ع\ها والداها.
وال%س\ق%ط�، بالفتح: السeقوط. وس.قط الشيء� من يدي س'قوطاv. وف الديث: ل%ل9ه'

عز� وجل9 أ%ف}ر.ح' بت.و\بة1 ع.ب\د1ه من أ%حدكم ي.س\ق�ط على ب.ع1يه وقد
أ%ضل�ه؛ معناه ي.عث�ر على موضعه ويقع' عليه كما يقع' الطائر' على وكره.

وف حديث الرث بن حسان: قال له النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وسأ%له عن
شيء فقال: على ال%ب,ي, سق%ط}ت. أ%ي على العار,ف1 به وقعت، وهو مثل



سائر¬ للعرب.
وم.س\ق1ط� الشيء وم.س\ق%ط�ه: موضع سق�وطه، ال4خية نادرة. وقالوا:

البصرة م.س\ق%ط� رأ}سي وم.س\ق1ط�ه.
وتساق%ط على الشيء أ%ي أ%لقى نفس.ه عليه، وأ%سق%ط%ه هو. وتساق%ط الشيء�:

تتابع س'قوطه. وساق%طه م'ساق%طةv وس1قاطاv: أ%س\ق%ط%ه وتابع إ,س\قاط%ه؛
قال ضابئ� بن ال%رث1 الب'ر\ج'م1ي� يصف ثوراv والكلب:

ي'ساق1ط� عنه ر.و\ق�ه ضار,يات1ها،
س1قاط% ح.د1يد1 الق%ي, أ%خ\و.ل% أ%خ\و.ل

�قوله: أ%خ\و.ل أ%خول أ%ي متفر>قاv يعن شر.ر. النار. وال%س\ق1ط
�م1ثال ال%ج\ل1س: الوضع؛ يقال: هذا م.س\ق1ط رأ}سي، حيث ولد، وهذا مسق1ط
السو\ط1، حيث وقع، وأ%نا ف م.س\ق1ط النجم، حيث سقط، وأ%تانا ف م.س\ق1ط

النجم أ%ي حي سق%ط، وفلن ي.ح1نe إ,ل مسق1طه أ%ي حيث ولد. وكل© م.ن وقع
ف م.ه\واة يقال: وقع وسقط، وكذلك إ,ذا وقع اسه من الد>يوان، يقال: وقع

وسقط، ويقال: سق%ط الولد من بطن أ�م�ه، ول يقال وقع حي ت.ل1د'ه.
وأ%س\ق%طت1 الرأ%ة� ولدها إ,س\قاطاv، وهي م'س\ق1طD: أ%لق%ت\ه لغي ت.مام من

السeقوط1، وهو الس_ق}ط� والسeق}ط� والس_ق}ط، الذكر وال�نثى فيه سواء،
ثلث لغات. وف الديث: ل4ن} أ�ق%د>م. س1ق}طاv أ%ح.بe إ,ل� من مائة

م'س\ت.لئ1م\؛ السقط، بالفتح والضم والكسر,، والكسر' أ%كثر: الولد الذي
يسقط من بطن أ�مه قبل ت.مام1ه، والستل}ئ1م': لبس ع'د_ة1 الرب، يعن
أ%ن ثواب الس>ق}ط1 أ%كثر من ثواب, ك1بار ال4ولد ل4ن فعل الكبي يصeه
أ%جره وثواب'ه وإ,ن شاركه ال4ب ف بعضه، وثواب السقط م'و.ف�ر على

vال4ب. وف الديث: يشر ما بي الس_ق}ط1 إ,ل الشيخ الفان ج'ر\دا
.vالز_ند: ما وقع من النار حي ي'ق}د.ح'، باللغات الثلث أ%يضا �م'ر\داv.وس.ق}ط

قال ابن سيده: س.ق}ط� النار وس1ق}ط�ها وس'ق}ط�ها ما سق%ط بي الزن\دين
�قبل اس\تحكام, الو.ر\ي، وهو مثل بذلك، يذكر ويؤ.نث. وأ%سق%ط%ت1 الناقة

وغيها إ,ذا أ%لقت ولدها. وس1ق}ط� الر_م\ل, وس'ق}ط�ه وس.ق}ط�ه وم.س\ق1ط�ه
بعن م'نق%ط%ع1ه حيث انقطع م'ع\ظ%م'ه ور.ق_ ل4نه كله من السeقوط،

ال4خية إ,حدى تلك الشواذ، والفتح فيها على القياس لغة. وم.س\ق1ط� الرمل:
�حيث ينتهي إ,ليه طر.ف�ه. وس1قاط� النخل: ما سق%ط من ب'س\ر,ه. وس.ق1يط

الس_حاب,: الب.ر.د'. والس_ق1يط�: الثل}ج'. يقال: أ%صب.حت1 ال4رض



م'ب\ي.ض_ة من الس_ق1يط1. والس_ق1يط�: ال%ل1يد'، طائيةD، وكلها من السeقوط.
وس.ق1يط� الن_د.ى: ما سق%ط منه على ال4رض؛ قال الراجز:

،Yولي\لة{، يا م.ي_، ذات1 ط%ل
،Yم'خ\ض.ل Ýذات1 س.ق1يط{ ون.دى

Yر.ى فيها كط%ع\م, ال%لeط%ع\م' الس
ومثله قول ه'د\بة بن خ.ش\ر.م�:

و.واد{ كج.و\ف1 الع.ي\ر, ق%ف}ر� قط%ع\ت'ه،
ت.رى الس_ق}ط% ف أ%ع\لم1ه كالك%راس1ف1

والس_ق%ط� من ال4شياء: ما ت'س\ق1طه' فل ت.ع\ت.دe به من ال�ن\د
والقوم ونوه. والسeقاطات' من ال4شياء: ما ي'ت.هاون به من ر'ذالة1 الطعام

والثياب ونوها. والس_ق%ط�: ر.د1يء� ال%تاع,. والس_ق%ط�: ما أ�س\ق1ط من
vالشيء. ومن أ%م\ثال1هم: س.ق%ط% الع.شاء به على س1ر\حان{، ي'ضرب مثل

للرجل ي.ب\غي الب'غ\ية% فيق%ع' ف أ%مر ي'ه\ل1ك�ه. ويقال ل�ر\ث1ي>
ال%تاع,: س.ق%طD. قال ابن سيده: وسق%ط� البيت خ'ر\ث1يeه ل4نه ساق1طD عن رفيع

التاع، والمع أ%س\قاط. قال الليث: جع س.ق%ط1 البيت1 أ%س\قاطD نو
ال3برة والفأ}س والق1د\ر ونوها. وأ%س\قاط� الناس: أ%و\باش'هم؛ عن

اللحيان، على الثل بذلك. وس.ق%ط� الط�عام,: ما ل خ.ي\ر. فيه منه، وقيل: هو ما
ي.س\ق�ط منه. والس_ق%ط�: ما ت'ن'وول بيعه من تاب,ل� ونوه ل4ن ذلك

ساق1ط� الق1يمة، وبائعه س.ق�اط.
والس_ق�اط�: الذي يبيع الس_ق%ط% من ال%تاع,. وف حديث ابن عمر، رضي

الل9ه عنهما: كان ل ي.م'رe بس.ق�اط{ ول صاح1ب, ب,يعة{ إ,ل س.ل�م
عليه؛ هو الذي ي.بيع' س.ق%ط% التاع, وهو ر.د1يئ�ه وح.ق1يه. والب,يعة� من

الب.ي\ع, كالر>ك}بة1 وال1ل}س.ة1 من الرeك�وب, وال�لوس، والس_ق%ط� من
البيع نو السeك�ر والت_واب,ل ونوها، وأ%نكر بعضهم تسميته

س.ق�اطاv، وقال: ل يقال س.ق�اط، ولكن يقال صاحب س.ق%ط{.
والسeقاطة�: ما س.ق%ط من الشيء. وساق%طه الديث% س1قاطاv: س.ق%ط منك

إ,ليه ومنه إ,ليك. وس1قاط� الديث1: أ%ن يتحد_ث% الواحد' وي'ن\ص1ت. له
الخ.ر'، فإ,ذا سكت تد_ث% الساك1ت'؛ قال الفرزدق:

إ,ذا ه'ن_ ساق%ط}ن. ال%ديث%، كأ%ن_ه
ج.ن الن_ح\ل, أ%و أ%ب\كار' ك%ر\م� ت'ق%ط�ف



وس.ق%ط% إ,ل� قوم: نزلوا علي_. وف حديث النجاش1ي� وأ%ب س.م�ال�:
فأ%ما أ%بو س.م_ال� فس.ق%ط% إ,ل جيان{ له أ%ي أ%تاهم فأ%عاذ�وه

وس.تر'وه. وس.ق%ط% ال%ر� ي.س\ق�ط� س'ق�وطاv: يكن به عن النزول؛ قال النابغة
العدي:

إ,ذا الو.ح\ش' ض.م_ الو.ح\ش ف ظ�ل�لت1ها
س.واق1ط� من ح.ر¼، وقد كان أ%ظ}ه.را

وس.ق%ط% عنك ال%رe: أ%ق}ل%ع.؛ عن ابن ال4عراب، كأ%نه ضد.
والس_ق%ط� والس>قاط�: ال%ط%أ� ف القول وال1ساب والك1تاب. وأ%س\ق%ط%

وس.ق%ط% ف كلمه وبكلمه س'قوطاv: أ%خ\طأ%. وتكل�م فما أ%س\ق%ط% كلمة،
وما أ%س\ق%ط حرفاv وما أ%س\ق%ط ف كلمة وما س.ق%ط با أ%ي ما أ%خ\طأ%

فيها. ابن السكيت: يقال ت.كل�م بكلم فما س.ق%ط% برف وما أ%س\ق%ط%
ح.ر\فاv، قال: وهو كما تقول د.خ.ل}ت' به وأ%د\خ.ل}ت'ه وخر.ج\ت' به وأ%خ\ر.ج\ت'ه

وع.لو\ت به وأ%ع\ل%ي\ت'ه وس'ؤت' به ظ%ن�اv وأ%سأ}ت' به الظن_، ي'ث}بتون
ال4لف إ,ذا جاء بال4لف واللم. وف حديث الفك: فأ%س\ق%ط�وا لا به

يعن الار,ية% أ%ي س.بeوها وقالوا لا من س.ق%ط الكلم,، وهو رديئه، بسبب
حديث ال3ف}ك. وت.س.ق�ط%ه واست.س\ق%ط%ه: طل%ب س.ق%ط%ه وعال%جه على أ%ن

ي.س\ق�ط% في'خ\ط1ئ أ%و يكذب أ%و ي.ب'وح. با عنده؛ قال جرير:
ولقد تس.ق�ط%ن الو'شاة� فصاد.ف�وا
ح.ج,ئاv ب,س3ر>ك1، يا أ�م.ي\م.، ض.ن,ينا

،vوف ال4ساس والصحاح وديوان جرير: حصرا ،vأ%ي خليقا «vقوله «حجئا *)
وهو الكتوم للسر.)

والس_ق}طة�: الع.ث}رة� والز_ل�ة�، وكذلك الس>قاط�؛ قال سويد بن أ%ب
كاهل:

كيف. ي.ر\ج'ون س1قاط1ي، ب.ع\د.ما
ج.ل�ل% الرأ}س. م.ش1يب¬ وص.ل%ع\؟

قال ابن بري: ومثله ليزيد بن ال%ه\م ال1لل:
رج.و\ت1 س1قاط1ي واع\ت1لل ون.ب\و.ت،
وراء4ك1 ع.ن>ي طال1قاv، وار\ح.لي غ%دا

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ك�تب إ,ليه أ%بيات ف صحيفة منها:
ي'ع.قYل�ه'ن_ ج.ع\دة� من س'ل%ي\م�



م'ع1يداv، ي.ب\ت.غي س.ق%ط% الع.ذارى
أ%ي عث%رات1ها وز.ل�ت1ها. والع.ذارى: جع ع.ذ}راء. ويقال: فلن قليل

الع1ثار، ومثله قليل الس>قاط1، وإ,ذا ل ي.ل}حق ال3نسان� م.ل}ح.ق.
الك1رام يقال: ساق1طD، وأ%نشد بيت سويد بن أ%ب كاهل. وأ%سقط فلن من الساب

إ,ذا أ%لقى. وقد سق%ط من يدي وس'ق1ط% ف ي.د1 الرجل: ز.ل� وأ%خ\طأ%،
وقيل: ن.د1م.. قال الزج�اج': يقال للرجل النادم على ما فعل ال%س3ر على ما

فر.ط% منه: قد س'ق1ط ف يده وأ�س\ق1ط. وقال أ%بو عمرو: ل يقال أ�سقط،
بال4لف، على ما ل يسم� فاعله. وف التنزيل العزيز: ول%م�ا س'ق1ط ف

أ%يديهم؛ قال الفارسي: ضر.بوا بأ%ك�فYهم على أ%كفهم من الن_د.م، فإ,ن صح ذلك
فهو إ,ذاv من السقوط، وقد قرئ: سق%ط ف أ%يديهم، كأ%نه أ%ضمر الندم أ%ي

سق%ط الندم' ف أ%يديهم كما تقول لن يصل على شيء وإ,ن كان ما ل يكون
ف اليد: قد ح.صل ف يده من هذا مكروه¬، فشب�ه ما يص'ل ف القلب وف
النف}س با يصل ف اليد وي'رى بالعي. الفراء ف قوله تعال ولا س'قط ف

أ%ي\ديهم: يقال س'قط ف يده وأ�سقط من الندامة، وس'قط أ%كثر وأ%جود.
وخ'ب>ر فلن خ.باv فس'قط ف يده وأ�سقط. قال الزجاج: يقال للرجل النادم على

ما فعل الس3ر, على ما فر.ط منه: قد س'قط ف يده وأ�سقط. قال أ%بو منصور:
�وإ,نا ح.س_ن. قولم س'قط ف يده، بضم السي، غي مسمìى فاعله الصفة

الت هي ف يده؛ قال: ومثله قول امرئ القيس:
فد.ع\ عنك. ن.ه\باv صيح. ف ح.ج.رات1ه،

ولكن\ ح.د1يثاv، ما ح.د1يث� الر_واح1ل,؟
أ%ي صاح ال�ن\ت.ه,ب' ف ح.ج.رات1ه، وكذلك الراد سق%ط الندم' ف يده؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
ويو\م� ت.ساق%ط� ل%ذ�ات'ه،

كن.ج\م الث©ر.ي�ا وأ%م\طار,ها
أ%ي تأ}ت لذاته شيئاv بد شيء، أ%راد أ%نه كثي اللذات:

وخ.ر\ق� ت%د_ث غ1يطان'ه،
ح.ديث% الع.ذار.ى بأ%س\رار,ها

أ%راد. أ%ن با أ%صوات الن�. وأ%ما قوله تعال: وه'ز>ي إ,ليك1 ب1ذ}ع,
النخلة1 ي.س�اق%ط}، وقرئ: ت.ساق%ط} وت.س�اق%ط}، فمن قرأ%ه بالياء فهو

vج.ن,ي�ا vوانتصاب' قوله ر'ط%با ،�ال1ذ}ع'، ومن قرأ%ه بالتاء فهي النخلة



على التمييز الو_ل، أ%راد. ي.س�اقط} ر'ط%ب' ال1ذ}ع، فلما حو�ل الفعل
إ,ل الذع خرج الرطب' مفس>راv؛ قال ال4زهري: هذا قول الفر�اء، قال:

ولو قرأ% قارئ ت'س\ق1ط} عليك ر'طباv يذهب إ,ل النخلة، أ%و قرأ% يسقط عليك
.vيذهب إ,ل الذع، كان صوابا

والس_ق%ط�: الف%ضيحة�. والساق1طة� والس_ق1يط�: الناق1ص' العقل,؛
ال4خية عن الزجاجي�، وال�نثى س.ق1يطةD. والس_اق1ط� والساق1طة�: الل�ئيم'

ف حس.ب,ه ونف}س3ه، وقوم س.ق}ط%ى وس'ق9اطD، وف التهذيب: وجعه
الس_واق1ط�؛ وأ%نشد:

�نن' الص_م1يم' وه'م' الس_واق1ط
ويقال للمرأ%ة الدنيئة1 ال%م\ق%ى: س.ق1يطةD، ويقال للرجل الد_ن,يء:

ساق1طD ماق1طD لق1طD. والس_ق1يط�: الرجل ال4حق. وف حديث أ%هل النار:
ما ل ل ي.د\خ'ل�ن,ي إ,ل� ض'عفاء الناس, وس.ق%ط�هم أ%ي أ%راذ1ل�هم

وأ%د\وان'ه'م. والساق1ط: التأ%خ>ر' عن الرجال.
وهذا الفعل م.س\ق%طةD لل3نسان من أ%ع\ي'ن, الناس: وهو أ%ن يأ}ت با ل

ينبغي.
والس>قاط� ف الف%رس,: اس\ت1ر\خاء الع.د\و,. والس>قاط� ف الفرس: أ%ن

ل ي.زال% م.ن\ك�وباv، وكذلك إ,ذا جاء م'س\ت.ر\خ1ي. ال%ش\ي والع.د\و,.
ويقال للفرس: إ,نه ليساق1ط الشيء 

(* قوله «ليساقط الشيء» كذا بالصل،
والذي ف الساس: وانه لفرس ساقط الشد� إ,ذا جاء منه شيء بعد شيء.) أ%ي ييء

منه شيء بعد شيء؛ وأ%نشد قوله:
ب,ذي م.ي\عة، كأ%ن� أ%د\ن.ى س1قاط1ه
وت.ق}ر,يب,ه ال4ع\ل%ى ذ%آل1يل� ث%ع\ل%ب,

وساق%ط% الفرس' الع.د\و. س1قاطاv إ,ذا جاء مسترخياv. ويقال للفرس إ,ذا
سبق اليل: قد ساق%ط%ها؛ ومنه قوله:

ساق%ط%ها بن.ف%س� م'ر,يح,،
ع.ط}ف. ال�ع.ل�ى ص'ك_ بال%ن,يح,،

وه.ذ� ت.ق}ر,يباv مع الت_ج\ل1يح,
�ال%ن,يح': الذي ل ن.ص1يب. له. ويقال: ج.ل�ح. إ,ذا انكش.ف له الشأ}ن

وغ%لب؛ وقال يصف الثور:



كأ%ن_ه س1ب\طD من ال4س\باط1،
بي ح.وام1ي ه.ي\د.ب� س'ق�اط1

vمن ال4س\باط. بي حوام1ي ه.ي\د.ب� وه.د.ب� أ%يضا �الس>ب\ط�: الف1ر\قة
أ%ي ن.واح1ي شجر ملتف� ال%د.ب. وس'ق9اطD: جع الساق1ط، وهو

ال�ت.د.لYي.
:�والس_واق1ط�: الذين ي.ر,د'ون اليم.امة% لم\ت1يار, التمر، والس>قاط

ما يملونه من التمر.
وسيف س.ق9اطD و.راء الض_ريبة1، وذلك إ,ذا ق%ط%ع.ها ث وص.ل إ,ل ما

بعدها؛ قال ابن ال4عراب: هو الذي ي.ق�دe حت ي.ص1ل إ,ل ال4رض بعد أ%ن
يقطع؛ قال التنخل الذل:

كل%و\ن1 ال1ل}ح, ض.ر\ب.ت'ه ه.ب,ي¬،
ي'ت1رe الع.ظ}م. س.ق9اطD س'راط1ي

وقد تقد_م ف سرط، وصوابه' ي'ت1رe العظم.. والسeراط1يe: القاطع'.
والس_ق9اط�: السيف' يسق�ط من وراء الض_ر,يبة يقطعها حت يوز إ,ل

ال4رض.وس1ق}ط� الس_حاب,: حيث ي'رى طر.ف�ه كأ%نه ساق1طD على ال4رض ف ناحية
ال�ف�ق. وس1ق}طا ال1باء: ناح1ي.تاه. وس1ق}طا الطائر, وس1قاطاه

وم.س\ق%طاه: ج.ناحاه، وقيل: س1ق}طا ج.ناح.ي\ه ما ي.ج'رe منهما على ال4رض. يقال:
ر.ف%ع الطائر' س1ق}ط%ي\ه يعن جناحيه. والس>ق}طان1 من الظليم: ج.ناحاه؛

وأ%ما قول الر_اعي:
حت إ,ذا ما أ%ضاء الصeب\ح'، وان\ب.ع.ث%ت\

عنه ن.عامة� ذي س1ق}ط%ي\ن م'ع\ت.ك1ر
فإ,نه عن بالنعامة س.واد الليل، وس1ق}طاه: أ%و�ل�ه وآخ1ر'ه، وهو على

الستعارة؛ يقول: إ,ن� الليل% ذا الس>ق}طي مض.ى وصد.ق الصeب\ح؛ وقال
ال4زهري: أ%راد ن.عامة% لي\ل� ذي س1قطي، وس1قاطا الليل: ناح1يتا ظ%لم1ه؛

:vوقال العجاج يصف فرسا
جاف1ي ال4ياد1ي, بل اخ\ت1لط1،

وبالد>هاس, ر.ي_ث الس>قاط1
قوله: ري�ث السقاط أ%ي بطيء أ%ي ي.ع\دو 

(* قوله «أي يعدو إل» كذا
Dتور. فيه. ويقال: الرجل فيه س1قاط�بالصل.) ف الد>هاس, ع.د\واv شديداv ل ف



إ,ذا ف%ت.ر ف أ%مره وو.ن.ى.
قال أ%بو تراب: سعت أ%با ال1ق}دام, السeل%م1ي� يقول: تس.ق�ط}ت'

ال%ب.ر وت.بق�ط}ت'ه إ,ذا أ%خذته قليلv قليلv شيئاv بعد شيء.
وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: بذه ال4ظ}ر'ب, الس_واق1ط1 أ%ي

ص1غار البال, ال�ن\خفضة1 الل�طئة1 بال4رض.
وف حديث سعد، رضي الل9ه عنه: كان ي'ساق1ط� ف ذلك عن رسول الل9ه، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م، أ%ي ي.ر\و,يه1 عنه ف خ1لل, كلم1ه كأ%نه ي.م\ز'ج'
ح.د1يث%ه بالديث عن رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وهو من أ%س\ق%ط%

الشيء4 إ,ذا أ%ل}قاه ور.م.ى به.
وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه شرب من الس_ق1يط1؛ قال ابن ال4ثي: هكذا

vغة�ذكره بعض التأ%خرين ف حرف السي، وفسره بالف%خ�ار,، والشهور فيه ل
وروايةv الشي' العجمة، وسيجيء، فأ%م�ا الس_ق1يط�، بالسي الهملة، فهو

الث�ل}ج' وال%ل1يد'.
@سقلط: الس_ق}لط�ون: نوع¬ من الث9ياب، وقد ذكرناه أ%يضاv ف النون ف

ترجة سقلطن كما وجدناه.
@سلط: الس_لطة�: الق%ه\ر'، وقد س.ل�ط%ه الل9ه' فت.س.ل�ط% عليهم،

والسم س'ل}طة، بالضم.
Dوس.ل%طانة Dاللسان1، وال�نثى س.ل1يطة �والس_ل}ط� والس_ل1يط�: الطويل

و,س1ل1طانةD، وقد س.ل�ط% س.لطةv وس'لوطةv، ولسان س.ل}طD وس.ل1يطD كذلك.
ورجل س.ل1يطD أ%ي فصيح ح.د1يد' اللسان ب.ي�ن' الس_لطة1 والسeلوطة1.

يقال: هو أ%س\ل%ط�هم ل1ساناv، وامرأ%ة س.ليطة أ%ي ص.خ�ابة. التهذيب: وإ,ذا
قالوا امرأ%ة س.ل1يطة� اللسان1 فله معنيان: أ%حدها أ%نا حديدة اللسان،

والثان أ%نا طويلة اللسان. الليث: الس_لطة� مصدر الس_ل1يط من
الرجال والسل1يطة1 من النساء، والفعل س.ل�ط%ت\، وذلك إ,ذا طال لسان'ها واشتد_

ص.خ.ب'ها.
ابن ال4عراب: السeل�ط� الق%وائم' الطYوال�، والس_ل1يط� عند عام�ة

العرب الزي\ت'، وعند أ%هل اليمن د'ه\ن' الس>م\س3م؛ قال امرؤ القيس:
أ%مال% الس_ل1يط% بالذ©بال ال�ف%ت_ل,

وقيل: هو كل© د'ه\ن� ع'ص1ر من ح.ب¼؛ قال ابن بري: د'هن السمسم هو
الش_ي\ر.ج' وال%ل©؛ وي'ق%و�ي أ%ن� الس_ل1يط الزيت' قول� العد1ي�:



ي'ض1يء� ك%م1ث}ل, س1راج, الس_ل1يـ
ـط1، ل ي.ج\ع.ل, الل9ه' فيه ن'حاسا

قوله ل يعل الل9ه فيه ن'حاساv أ%ي د'خاناv دليل على أ%نه الزيت ل4ن
السليط له د'خان صال1ح¬، ولذا ل ي'وقد ف الساجد والكنائ1س إ,ل

الزيت'؛ وقال الفرزدق:
ولك1ن\ د1ياف1يe أ%ب'وه وأ�مeه،

ب,ح.و\ران% ي.ع\ص1ر\ن% الس_ل1يط% أ%قار,ب'ه\
وح.و\ران�: من الشام والشأ}م ل ي'ع\ص.ر' فيها إ,ل الزيت'. وف حديث

ابن عباس: رأ%يت علي�اv وكأ%ن� ع.ي.ن.ي\ه س1راجا س.ل1يط{؛ هو د'ه\ن
الزيت1.والسeل}طان�: ال�ج_ة� والب'ر\هان، ول يمع ل4ن مراه م.ج\رى

الصدر,، قال ممد بن يزيد: هو من السل1يط. وقال الزج�اج ف قوله تعال: ولقد
أ%ر\س.ل}نا موسى بآيات1نا وس'لطان{ م'بي، أ%ي وح'ج_ة{ ب.ي>نة{.

والسeلطان إ,نا سي س'ل}طاناv ل4نه حجة� الل9ه1 ف أ%رضه، قال: واشتاق
السلطان من الس_ليط، قال: والسليط� ما ي'ضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط،

قال: وقوله جل9 وعز�: فان\ف�ذوا إ,ل بسلطان، أ%ي حيثما كنتم شاه.د\ت
ح'ج_ةv لل9ه تعال وس'لطاناv يدل على أ%نه واحد. وقال ابن عباس ف قوله

تعال: ق%وار,ير. قوارير. من فض�ة، قال: ف بياض الفضة وص.فاء القوارير، قال:
وكل سلطان ف القرآن حجة. وقوله تعال: هل%ك عن>ي س'ل}طان,ي.ه\، معناه

ذهب عن حجت'ه. والسلطان�: الجة ولذلك قيل لل�مراء س.لطي ل4نم الذين
تقام بم الجة وال�قوق. وقوله تعال: وما كان له عليهم من س'ل}طان،

أ%ي ما كان له عليهم من حجة كما قال: إ,ن� عبادي ليس لك عليهم س'ل}طانD؛
قال الفراء: وما كان له عليهم من سلطان أ%ي ما كان له عليهم من حجة

ي'ض1ل©هم با إ,ل� أ%ن_ا س.ل�ط}ناه عليهم لنعلم م.ن ي'ؤمن بالخرة.
والسeل}طان�: الوال، وهو ف�ع\لن، يذكر ويؤنث، والمع الس_لط1ي'.

والسeل}طان والسeل�طان�: ق�د\رة� الل1ك، يذكر ويؤنث. وقال ابن السكيت: السلطان
مؤنثة، يقال: ق%ض.ت\ به عليه السeل}طان�، وقد آم.ن.ت\ه السeل}طان. قال
ال4زهري: وربا ذ�كYر السلطان ل4ن لفظه مذكر، قال الل9ه تعال:

بس'ل}طان م'بي. وقال الليث: السeل}طان� ق�د\رة� ال%ل1ك وق�درة� م.ن ج'عل
ذلك له وإ,ن ل يكن م.ل1كاv، كقولك قد جعلت له س'لطاناv على أ%خذ حقYي من

فلن، والنون ف السلطان زائدة ل4ن أ%صل بنائه السل1يط�. وقال أ%بو بكر:



ف السلطان قولن: أ%حدها أ%ن يكون سي سلطاناv لت.س\ل1يط1ه، والخر
أ%ن يكون سي سلطاناv ل4نه حجة من ح'ج.ج الل9ه. قال الفراء: السلطان عند

العرب الجة، ويذكر ويؤنث، فمن ذكر السلطان ذهب به إ,ل معن الرجل، ومن
أ%نثه ذهب به إ,ل معن الجة. وقال ممد بن يزيد: من ذكر السلطان ذهب به

إ,ل معن الواحد، ومن أ%نثه ذهب به إ,ل معن المع، قال: وهو جع واحده
س.ل1يطD، فس.ل1يطD وس'ل}طان مثل ق%ف1يز� وق�ف}زان{ وب.عي وب'عران، قال:
ول يقل هذا غيه. والتس\ل1يط�: إ,طلق السeل}طان1 وقد سل�طه الل9ه

�وعليه. وف التنزيل العزيز: ولو شاء الل9ه' لسل�ط%هم عليكم. وس'ل}طان
الد_م: تبيeغ'ه. وس'ل}طان� كل شيء: ش1د_ت'ه وح1د_ت'ه وس.ط}و.ت'ه، قيل من

اللسان1 الس_ليط1 الد1يد1.
قال ال4زهري: الس_لطة بعن ال1د_ة1، قد جاء؛ قال الشاعر يصف

ن'ص'لv مد_دة:
س1لطD ح1داد¬ أ%ر\ه.ف%ت\ها ال%واق1ع'

وحافر س.ل}طD وس.ل1يطD: شديد. وإ,ذا كان الدابة� و.قاح. الافر،
vس.لطة �والبعي' و.قاح. ال�ف>، قيل: إنه ل%سل}ط الافر،وقد س.ل1ط% ي.س\ل%ط

�كما يقال لسان س.ل1يطD وس.ل}طD، وبعي س.ل}ط� الف� كما يقال دابة س.ل}طة
الافر، والفعل� من كل ذلك س.ل�ط% س.لطةv؛ قال أ�مي_ة بن أ%ب الصل}ت:

إ,ن� ال4نام. ر.عايا الل9ه1 كل©ه'م'،
هو الس_ل1يط%ط� فوق. ال4رض, م'س\ت.ط1ر'

قال ابن جن: هو القاهر من الس_لطة، قال: ويروى الس_ل1يط%ط� وكلها
شاذê. التهذيب: س.ل1يط%طD جاء ف شعر أ�مية بعن ال�س.ل�ط1، قال: ول

أ%دري ما حقيقته.
والس>ل}طة�: السه\م' الطويل�، والمع س1لطD؛ قال التنخل الذل:

كأ%و\ب, الد_ب\ر, غام1ضةv، ولي\س.ت\
ب'ر\ه.فة1 الن>صال,، ول س1لط1

قوله كأ%و\ب الدبر يعن النصال%، ومعن غامضة أ%ي أ�ل}ط1ف. ح.دeها حت
غم.ض. أ%ي ليست بر\ه.فات ال1لقة بل هي م'رهفات الد>.

.Dأ%سنان الفاتيح، الواحدة م1س\لط :�وال%سال1يط
وس.ناب,ك' س.ل1طات¬ أ%ي ح1داد¬؛ قال ال4عشى:

هو الواه1ب' الائة1 ال�ص\ط%فا



ة1، كالن_خل طاف. با ال�ج\ت.ز,م\
وكلY ك�م.ي\ت{، كج,ذ}ع, الط�ر,يـ
ـق,، ي.ج\ر,ي على س.ل1طات{ ل�ث�م\

ال�ج\ت.ز,م': الار,ص'، ورواه أ%بو عمرو ال�ج\تر,م، بالراء، أ%ي
الصار,م'.

@سلنط: ابن بزرج: اس\ل%ن\ط%أ}ت' أ%ي ار\ت.فعت إ,ل الشيء أ%نظر إ,ليه.
@سط: س.م.ط% ال%د\ي. وال%م.ل% ي.س\م1ط�ه وي.س\م'ط�ه س.م\طاv، فهو

م.س\موط وس.م1يطD: نت.ف. عنه الصوف. ونظ�فه من الشعر بالاء الار�
لي.ش\و,ي.ه، وقيل: نت.ف عنه الصوف. بعد إ,د\خاله ف الاء الار�؛ الليث: إ,ذا

م'ر,ط عنه ص'وف�ه ث ش'و,ي بإ,هابه فهو س.م1يطD. وف الديث: ما أ%ك%ل
سيطاv أ%ي م.ش\و,ي_ة، ف%ع1يل بعن م.ف}عول، وأ%صل الس_م\ط1 أ%ن ي'ن\ز.ع.

ص'وف' الشاة1 الذبوحة بالاء الار>، وإ,نا يفعل با ذلك ف الغالب
لت'ش\وى. وس.م.ط% الشيء4 س.م\طاv: ع.ل�ق%ه. والس>م\ط�: ال%ي\ط� ما دام

فيه ال%ر.ز'، وإ,ل فهو س1ل}ك¬.
والس>م\ط�: خيط النظ}م, ل4نه ي'ع.ل�ق'، وقيل: هي ق1لدةD أ%طول� من
ال1خ\نقة1، وجعه س'موطD؛ قال أ%بو اليثم: الس>م\ط� اليط الواحد

vأ%ي ن.ظ}ما vالن\ظوم'، والس>م\طان1 اثنان، يقال: رأ%يت ف يد فلنة س1م\طا
واحداv يقال له: ي.ك\ ر.س.ن\، وإ,ذا كانت القلدة ذات نظمي فهي ذات'

س1م\ط%ي,؛ وأ%نشد ل1ط%ر.فة%:
،Dض' ال%ر\د. شاد1ن�وف ال%ي> أ%ح\و.ى ي.ن\ف

م'ظاه1ر' س1م\ط%ي\ ل�ؤ\ل�ؤ� وز.ب.ر\ج.د1
والس>م\ط�: الد>ر\ع' ي'ع.لYق�ها الفار,س' على ع.ج'ز, فرسه، وقيل:

س.م_ط%ها. والس>م\ط�: واحد السeم'وط1، وهي سب'ور ت'ع.ل�ق' من السر\ج,.
وس.م_ط}ت' الشيء4: ع.ل�ق}ت'ه على السeموط1 ت.س\م1يطاv. وس.م_ط}ت'

الشيء: ل%ز,م\ت'ه؛ قال الشاعر:
ت.عال%ي\ ن'س.م>ط} ح'ب_ د.ع\د{، ون.غ\ت.دي

س.واء4ي\ن, وال%ر\ع.ى بأ�م> د.ر,ين,
أ%ي ت.عال} ن.ل}ز.م\ ح'ب�نا وإ,ن كان علينا فيه ض1يقة.

وال�س.م_ط� من الش>عر: أ%بيات م.ش\طورة يمعها قافية واحدة، وقيل:
ال�س.م_ط� من الشعر ما ق�فYي أ%رباع' ب'ي'وت1ه وس'م>ط% ف قافية



مالفة؛ يقال: قص1يدةD م'س.م_طة وس1م\ط1ي�ةD كقول الشاعر، وقال ابن بري هو
لبعض الد.ثي:

وش.ي\ب.ة{ كالق%س3م, غ%ي\ر س'ود. اللYم.م,
داو.ي\ت'ها بالك%ت.م, ز'وراv وب'ه\تانا

وقال الليث: الشعر ال�س.م_ط الذي يكون ف صدر البيت أ%بيات م.ش\طورة
أ%و م.ن\هوكة م'ق%ف9اة، ويمعها قافية م'خال1فةD لزمة للقصيدة حت

تنق%ضي؛ قال: وقال امرؤ' القيس ف قصيدتي س1م\ط1ي_ت.ي, على هذا الثال
تسميان السمطي، وصدر كل قصيدة م1ص\راعان1 ف بيت ث سائره ذو س'موط، فقال ف

إ,حداها:
وم'س\ت.ل}ئ1م� كش_ف}ت' بالرeم\ح, ذ%ي\ل%ه،

أ%ق%م\ت' بع.ض\ب� ذي س.فاس1ق. م.ي\ل%ه،
فج.ع\ت' به ف م'ل}ت.ق%ى الي\ل, خي\ل%ه،

(* قوله «ملتقى اليل» ف القاموس: ملتقى الي.)
تركت' ع1تاق. الطي ت}ج'ل� ح.و\ل%ه

كأ%ن�، على س1ر\بال1ه، ن.ض\ح. ج,ر\يال,
وأ%ورد ابن بري م'س.م_ط% امرئ القيس:

تو.ه_م\ت' من ه1ن\د{ معال1م. أ%ط}لل,،
ع.فاه'ن_ ط�ول� الد_ه\ر ف الز_من الال

م.رابع' من ه1ن\د{ خ.ل%ت\ وم.صاي,ف'،
ي.ص1يح' ب.غ\ناها ص.دىÝ وع.واز,ف'

وغ%ي_ر.ها ه'وج' الر>ياح, الع.واص1ف'،
وكل© م'س3ف¼ ث�م_ آخ.ر' راد1ف'

بأ%س\ح.م. من ن.و\ء3 الس>ماك%ي, ه.ط�ال,
وأ%ورد ابن بري لخر:
خ.يالD هاج. ل ش.ج.نا،

ف%ب,تe م'كاب,داv ح.ز.نا،
ع.م1يد. القل}ب, م'ر\ت.ه.نا،
بذ1ك}ر, الل9ه\و, والط�ر.ب,

،�س.ب.ت\ن ظ%ب\ي.ةD ع.ط1ل
،�كأأ%ن� ر'ضاب.ها ع.س.ل



،�ي.ن'وء� ب.ص\ر,ها ك%ف%ل
بن.ي\ل, ر.واد1ف1 ال%ق%ب,

ي.ج'ول� و,شاح'ها ق%ل%قا،
إ,ذا ما أ�ل}ب,س.ت\، ش.ف%قا،

رقاق. الع.ص\ب,، أ%و س.ر.قا
م1ن ال%و\ش1ي_ة1 الق�ش'ب,

ي.م'جe ال1س\ك. م.ف}ر,ق�ها،
وي'ص\ب الع.ق}ل% م.ن\ط1ق�ها،

وت'م\س3ي ما ي'ؤ.ر>ق�ها
س.قام' العاش1ق, الو.ص1ب,

ومن أ%مثال العرب السائرة قولم لن يوز حكم'ه: حكم'ك. م'س.م_طاv، قال
البد: وهو على م.ذهب لك حكم'ك مسم�طاv أ%ي م'ت.م_ماv إ,ل أ%نم

يذفون منه لك، يقال: حكمك مسمطاv أ%ي متم_ماv، معناه لك حكم'ك ول يستعمل
إ,ل مذوفاv. قال ابن شيل: يقال للرجل حكمك مسمطاv، قال: معناه

م'ر\س.لv يعن به جائزاv. وال�س.م_ط�: ال�ر\س.ل الذي ل ي'ر.دe. ابن سيده:
.vأ%ي هنيئا vوهو لك مسمطا .vنافذا vم'جو�زا vأ%ي سهل vوخذ حق�ك مسمطا

ويقال: س.م_ط% ل1غ.ر,يه إ,ذا أ%رسله.
ويقال: س.م.ط}ت' الرجل% ييناv على ح.قYي أ%ي اس\ت.حلفته وقد س.ط هو

،vأ%ي حلف. ويقال: س.ب.ط% فلن على ذلك ال4مر يينا �على اليمي ي.س\مط
وس.ط عليه، بالباء واليم، أ%ي حلف عليه. وقد س.م.ط}ت. يا رجل� على

أ%م\ر� أ%ن\ت فيه فاج,ر، وذلك إ,ذا وك�د. اليمي وأ%ح\ل%ط%ها. ابن ال4عراب:
الس�ام1ط� الساك1ت'، والس_م\ط السكوت عن الف�ضول,. يقال: س.م.ط%
وس_ط% وأ%س\م.ط% إ,ذا سكت. والس_م\ط�: الد�اهي ف أ%مره ال%ف1يف' ف

ج,س\م1ه من الرجال وأ%كثر ما ي'وص.ف به الص_ي�اد'؛ قال رؤبة ونسبه الوهري
للعجاج:

جاءت\ فلق%ت\ ع1ند.ه الض_آب,ل،
س1م\طاv ي'ر.ب>ي و,ل}دةv ز.عاب,ل

قال ابن بري: الرجز لرؤبة وصواب إ,نشاده س1م\طاv، بالكسر 
vقوله «سطا *)

بالكسر» تقدم ضبطه ف مادة ولد بالفتح تبعاv للجوهري.) ، ل4نه هنا



الصائد؛ شبه بالس�م\ط1 من الن>ظام, ف ص1غ.ر ج,سمه، وس1م\طاv بدل من الضآبل.
:�قال أ%بو عمرو: يعن الصياد كأ%نه ن,ظام ف خف9ته وه'زال1ه. والز�عاب,ل

الصغار. وأ%ورد هذا البيت ف ترجة زعبل، وقال: الس_م\ط� الفقي؛ وما
قاله رؤبة ف الس>م\ط1 الصائد:

حت إ,ذا عاي.ن. ر.و\عاv رائعا
ك1لب. ك%ل�ب� وس1م\طاv قاب,عا

وناقة س'م'طD وأ%س\ماطD: ل و.س\م عليها كما يقال ناقة غ�ف}لD. ونعل
س'م'طD وسط 

(* قوله «سط وسط» الول بضمتي كما صرح به القاموس وضبط ف
الصل أ%يضاv، والثانية ل يتعرض لا ف القاموس وشرحه ولعلها كقفل.)
وس.م1يطD وأ%س\ماطD: ل ر'ق}عة% فيها، وقيل: ليست ب.خ\ص'فة{. والس_م1يط� من

النعل: الط9اق' الواحد ول ر'ق}عة% فيها؛ قال ال4سود بن يعفر:
فأ%ب\ل1ع\ ب.ن س.ع\د1 بن, ع1ج\ل� بأ%ننا
ح.ذ%و\ناه'م' ن.ع\ل% ال1ثال, س.م1يطا

وشاهد ال4س\ماط قول� ليلى ال4خ\يلية:
ش'مe الع.ران,ي, أ%س\ماطD ن,عال�ه'م'،

ب,يض' الس_رابيل, ل ي.ع\ل%ق\ با الغ.م.ر'
وف حديث أ%ب س.ل1يط{: رأ%يت للنب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ن.ع\ل

أ%س\ماط{، هو جع س.ميط{ هو من ذلك. وس.راويل أ%ساطD: غي م.ح\ش'و�ة{. وقبل:
هو أ%ن يكون طاقاv واحداv؛ عن ثعلب، وأ%نشد بيت ال4سود ابن يعفر. وقال

ابن شيل: الس>م\ط� الثوب الذي ليست له بطانة� ط%ي\ل%سان{ أ%و ما كان من
ق�طن، ول يقال ك1ساء س1م\طD ول م1ل}ح.ف%ة� س1م\ط ل4نا ل ت'ب.ط�ن؛
قال ال4زهري: أ%راد باللحفة إ,زار. الليل, تسميه العرب اللYحاف.

eالج'ر :�وال1ل}حفة إ,ذا كان طاقاv واحداv. والس_م1يط� والسeم.ي\ط
القائم' بعض'ه فوق بعض؛ ال4خية عن كراع. قال ال4صمعي: وهو الذي يسمى

بالفارسية براستق.
وس.م.ط% اللب' ي.س\م'ط� س.م\طاv وس'م'وطاv: ذهبت عنه ح.لوة� الل%ب

ول يتغي طعمه، وقيل: هو أ%و�ل� ت.غ.يeر,ه، وقيل: السام1ط� من اللب الذي
ل ي'ص.و>ت' ف الس>قاء لط%راءت1ه وخ'ث�ور.ت1ه؛ قال ال4صمعي:

ال%ح\ض' من اللب ما ل ي'خال1طه ماء# ح'لواv كان أ%و حام1ضاv، فإ,ذا ذهبت عنه



ح.لو.ة� الل%ب ول يتغي طعم'ه فهو سام1طD، فإن أ%خذ شيئاv من الر>يح
�فهو خام1طD، قال: والسام1ط� أ%يضاv الاء� ال�غ\ل%ى الذي ي.س\م'ط

الشيء. والسام1ط�: ال�ع.لYق' الشيء ب.ب\ل خل}ف%ه من السeم'وط1؛ قال
:�الز_ف%يان

كأ%ن أ%ق}تاد1ي. وال4سام1طا
ويقال: ناقة س'م'طD ل س1م.ة% عليها، وناقة ع'ل�طD م.و\س'ومة. وس.م.ط%

السك9ي. س.م\طاv: أ%ح.د_ها؛ عن كراع.
وس1ماط� القوم,: ص.ف©ه'م. ويقال: قام. القوم' حول%ه س1ماط%ي\ن, أ%ي

صف�ي، وكل© صف¼ من الرجال س1ماطD. وس'موط� الع1مامة1: ما أ�ف}ض1ل% منها
على الص_د\ر, وال4كتاف. والس>ماطان1 من النخ\ل, 

(* قوله «من النحل» هو
بالاء الهملة بالصل وشرح القاموس والنهاية.) والناس,: الان,بان1،

يقال: مش.ى بي الس>ماطي,. وف حديث ال3يان: حت س.ل1م. من ط%رف1
الس>ماط1؛ الس>ماط�: الماعة من الناس والنح\ل، والراد ف الديث الماعة
الذين كانوا جلوساv عن جانبيه. وس1ماط� الوادي: ما بي ص.د\ر,ه وم'ن\تهاه.

وس1م\ط الر_م\ل,: ح.ب\ل�ه؛ قال:
فلما غ%دا اس\ت.ذ}ر.ى له س1م\ط ر.م\لة{

ل1ح.و\ل%ي\ن, أ%د\ن.ى ع.ه\د1ه بالد_واه1ن,
(* قوله «فلما غدا إل» قال ف الساس بعد أ%ن نسبه للطرماح: أ%راد به

الصائد، جعله ف لزومه للرملة كالسمط اللزم للعنق.)
وس1م\طD وس'م.يطD: اسان. وأ%بو الس>م\ط1: من كناهم؛ عن اللحيان.

@سعط: اس\م.ع.ط� الع.جاج' اس\م1ع\طاطاv إ,ذا س.ط%ع.. ال4زهري:
اس\م.ع.د_ الرجل� واش\م.ع.د_ إ,ذا ام\ت.ل4 غضباv، وكذلك اس\م.ع.ط�

واش\م.ع.ط�، ويقال ذلك ف ذك%ر الرجل إ,ذا ات\م.هل�.
�@سنط: الس>ن\ط�: ال%ف}ص1ل� بي الك%ف> والساع1د1. وأ%س\ن.ع. الرجل

إ,ذا اشتكى س1ن\ع.ه أ%ي س1ن\ط%ه، وهو الرeس\غ.
والس_ن\ط�: ق%ر\ظD ي.ن\ب'ت ف الصعيد وهو حط%ب'هم، وهو أ%ج\و.د' حط%ب�

اس\ت.و\ق%د به الناس'، يزعمون أ%نه أ%ك}ثره ناراv وأ%قل©ه ر.ماداv؛ حكاه
أ%بو حنيفة، وقال: أ%خبن بذلك البي، قال: وي.د\ب'غون به، وهو اسم

أ%عجمي.



والس>ناط� والسeناط� والس_ن'وط�، كله: الذي ل ل1ح\ي.ة له، وقيل: هو
�الذي ل ش.عر. ف وجهه الب.ت_ة%، وقد س.ن'ط% فيهن. التهذيب: الس�ناط

الك%و\س.ج، وكذلك الس_ن'وط� والس_ن'وط1يe، وفعله س.ن'ط% وكذلك عامة ما
جاء على بناء ف1عال�، وكذلك ما جاء على بناء الهول ثلثي�اv. ابن

ال4عراب: السeن'ط� ال%ف1يفو الع.وار,ض ول يبلغوا حال الك%واس1ج؛ وقال
غيه: الواحد' س.ن'وط، وقد تكرر ف الديث، وهو بالفتح الذي ل لية له

أ%صلv. ابن بري: الس>ناط� ي'وصف' به الواحد والمع؛ قال ذو الرمة:
�ز'ر\ق¬، إ,ذا لق%ي\ت.ه'م\، س1ناط
،�ل%ي\س لم ف ن.س.ب� ر,باط

،�ول إ,ل ح.ب\ل, ال�د.ى ص1راط
�فالس_بe والعار' بم م'ل}تاط

ويقال منه: س.ن'ط% الرجل� وس.ن,ط% س.ن.طاv، فهو س1ناط.
وس.ن'وطD: اسم رجل معروف.

@سوط: الس_و\ط�: خ.ل}ط� الشيء ب.ع\ض1ه ببعض، ومنه سي ال1س\واط�. وساط%
الشيء4 س.و\طاv وس.و_ط%ه: خاض.ه وخ.ل%ط%ه وأ%كث%ر. ذلك. وخص_ بعض'هم

به الق1د\ر. إ,ذا خ'ل1ط% ما فيها. وال1س\و.ط� وال1س\واط�: ما س1يط% به.
واس\ت.و.ط% هو: اخ\ت.ل%ط%، نادر. وف حديث س.و\دة: أ%نه نظ%ر. إ,ليها وهي

تنظر ف ر.ك}وة{ فيها ماء فن.هاها وقال: إ,ن أ%خاف' عليكم منه
ال1س\وط%، يعن الشي\طان%، سي به من ساط% الق1د\ر. بال1س\وط1 وال1س\واط1، وهو

خشبة ي'ح.ر�ك' با ما فيها ليخ\ت.ل1ط%، كأ%نه ي'ح.ر>ك الناس للمعصية1
ويمعهم فيها. وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه: لت'ساط�ن_ س.و\ط%

الق1د\ر، وحديثه مع فاطمة%، رضوان الل9ه عليهما:
م.س\وطD ل%ح\م'ها ب,د.مي ول%ح\مي

أ%ي م.م\زوج¬ وم.خ\ل�وط؛ ومنه قصيد كعب بن زهي:
لك1ن_ها خ'ل�ةD، قد\ س1يط% من د.م1ها
�ف%ج\ع¬ و.و.ل}ع¬، وإ,خ\لف¬ وت.ب\د1يل

أ%ي كأ%ن� هذه ال4خ\لق. قد خ'ل1ط%ت\ بدمها. وف حديث ح.ل1يمة%:
فش.ق9ا ب.ط}ن.ه فهما ي.س'وطان,ه. وس.و\ط% ر.أ}ي.ه: خ.ل�ط%ه. واس\ت.و.ط% عليه

أ%مر'ه: اض\ط%ر.ب.. وأ%م\وال�هم بينهم س.و,يطةD م'س\ت.و,طةD أ%ي
م'خ\تل1طةD. وإ,ذا خ.ل�ط ال3نسان� ف أ%مره قيل: س.و_ط% أ%مر.ه ت.س\و,يطاv؛



وأ%نشد:
ف%س'ط}ها ذ%ميم. الر_أ}ي، غ%ي. م'و.ف�ق�،

ف%ل%س\ت. على ت.س\و,يط1ها ب,م'عان1
وسي الس_و\ط� س.و\طاv ل4نه إ,ذا س1يط% به إ,نسان أ%و داب�ة خ'ل1ط%
الدم' باللحم,، وهو م'ش\ت.قÒ من ذلك ل4نه ي.خ\ل1ط� الدم باللحم

وي.س'وط�ه. وقولم: ضربت زيداv س.و\طاv إ,نا معناه ضربته ضربة بسوط، ولكن طريق
إ,عرابه أ%نه على حذف الضاف أ%ي ضربته ضربة س.و\ط{، ث حذفت الضربة على

vعلى أ%ن تقد_ر إ,عرابه ضربة vحذف الضاف، ولو ذهبت تتأ%و�ل ضربته سوطا
بسوط كما أ%ن معناه كذلك أ%لزمك أ%ن ت'قد>ر أ%نك حذفت. الباء كما ي'ح\ذ%ف'

،vح.ر\ف' الر> ف نو قوله أ%م.ر\ت'ك. الي وأ%س\ت.غ\ف1ر' الل9ه ذنبا
فتحتاج إ,ل اع\تذار� من حذف حرف الر، وقد غ%ن,يت. عن ذلك كله بقوله

Dبسوط، وجعه أ%س\واط vإ,نه على حذف الضاف ف ضربة سوط{، ومعناه ضربة
وس1ياطD. وف الديث: مع.هم س1ياطD كأ%ذ}ناب, البقر؛ هو جع س.و\ط{ الذي
ي'ج\ل%د به، وال4صل س1واطD، بالواو، فقلبت ياء للكسرة قبلها، ويمع على

ال4صل أ%س\واطاv. وف حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه: فجعلنا نض\ر,به
بأ%س\ياط1نا وق1سي>نا؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي بالياء وهو شاذ9 والقياس'

أ%س\واط1نا، كما يقال ف جع ريح أ%رياح شاذ9اv والقياس أ%رواح¬، وهو
ال�ط�ر,د' الستعمل، وإ,نا قلبت الواو ف س1ياط للكسرة قبلها، ول ك%سرة%

ف أ%سواط. وقد ساط%ه س.و\طاv وس'ط}ت'ه أ%س'وط�ه إ,ذا ضربته بالس_و\ط؛
قال الش_ماخ يصف فرس.ه:
فص.و_ب\ت'ه كأ%ن_ه ص.و\ب' غ%ب\ية{

على ال4م\ع.ز, الض_اح1ي، إ,ذا س1يط% أ%ح\ض.را
ص.و_ب\ت'ه: حلته على ال�ضر, ف ص.ب.ب� من ال4رض. والص_و\ب': الطر،

والغ.ب\ي.ة�: الدeف}عة� منه. وف الديث: أ%و_ل� من يدخل النار.
الس_و_اطون%؛ قيل هم الشeر.ط� الذين معهم ال4س\واط ي.ض\ربون با الناس.

وساط% داب_ته ي.س'وط�ه إ,ذا ضربه بالسو\ط1. وساو.ط%ن فس'ط}ت'ه أ%س'وطه؛
عن اللحيان، ل يزد على ذلك شيئاv؛ قال ابن سيده: وأ%راه إ,نا أ%راد

خاش.ن.ن بس.و\ط1ه أ%و عار.ض.ن,ي به فغلبته، وهذا ف ال%واه1ر قليل إ,نا
هو ف ال4ع\راض,. وقوله عز� وجل9: فص.ب_ عليهم ربeك س.و\ط% ع.ذاب�؛ أ%ي

ن.ص1يب. ع.ذاب�، ويقال: شد_ته ل4ن العذاب قد يكون بالسوط؛ وقال



الفراء: هذه الكلمة تقولا العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السو\ط� جرى به
الكلم والث%ل، ويروى أ%ن السوط% من عذابم الذي ي'عذ9بون به فجرى لكل

عذاب إ,ذ كان فيه عندهم غاية� العذاب,.
وال1س\ياط�: الاء يبقى ف أ%سفل الوض؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:

حت انتهت ر.جار,ج' ال1س\ياط1
والس>ياط�: ق�ض\بان� الك�ر�اث1 الذي عليه ماليقه 

(* قوله «ماليقه» كذا
بالصل، والذي ف القاموس: زماليقه.) تشبيهاv بالسياط الت يضرب با؛

وس.و_ط% الكراث� إ,ذا أ%خرج ذلك.
وس.و\ط� باطل�: الضوء الذي يدخل من الك�و_ة، وقد حكيت فيه الشي.

والسeو.ي\طاء: مرقة كثية الاء تساط أ%ي تلط وتضرب.
@سبع: الس_ب\ع' والسب\عة� من العدد: معروف، س.ب\ع ن,سوة وسب\عة رجال،

والسبعون معروف، وهو الع1ق}د الذي بي الستي والثماني. وف الديث:
أ�وت1يت' السبع ال%ثان، وف رواية: سبعاv من الثان، قيل: هي الفاتة

ل4نا سبع آيات، وقيل: السeو.ر' الطYوال� من البقرة إ,ل التوبة على أ%ن
ت'ح\س.ب. التوبة� وال4نفال� سورةv واحدة، ولذا ل يفصل بينهما ف الصحف

بالبسملة، ومن ف قوله «من الثان» لتبيي النس، ويوز أ%ن تكون
للتبعيض أ%ي سبع آيات أ%و سبع سور من جلة ما يثن به على ال من اليات.

وف الديث: إ,نه ل%ي'غان� على قلب حت أ%ستغفر ال ف اليوم سبعي مرة،
وقد تكرر ذكر السبعة والسبع والسبعي والسبعمائة ف القرآن وف الديث

والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثي كقوله تعال: كمثل حبة أ%نبتت سبع
سنابل، وكقوله تعال: إ,ن تستغفر لم سبعي مرة فلن يغفر ال لم، وكقوله:

السنة بعشر أ%مثالا إ,ل سبعمائة.
والسeب'وع' وال�س\ب'وع' من ال4يام: تام سبعة أ%يام. قال الليث:

ال4يام الت يدور عليها الزمان ف كل سبعة منها جعة تسمى ال�س\ب'وع ويمع
أ%ساب,يع.، ومن العرب من يقول س'ب'وع¬ ف ال4يام والطواف، بل أ%لف،

مأ}خوذة من عدد الس_ب\ع، والكلم الفصيح ال�س\ب'وع'. وف الديث: أ%نه،
صلى ال عليه وسلم، قال: للب,كر س.ب\ع وللث�ي>ب ثلث يب على الزوج أ%ن

ي.ع\د1ل% بي نسائ1ه ف الق%س\م, فيقيم عند كل واحدة مثل ما يقيم عند
ال�خرى، فإ,ن تزوج عليهن بكراv أ%قام عندها سبعة أ%يام ول يسبها عليه



نساؤه ف القسم، وإ,ن تزوج ثي>باv أ%قام عندها ثلثاv غي مسوبة ف
القسم.وقد س.ب_ع. الرجل عند امرأ%ته إ,ذا أ%قام عندها سبع ليال. ومنه الديث:

أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ل�م سلمة حي تزوجها، وكانت
ثي>باv: إ,ن ش1ئ}ت1 س.ب_ع\ت' ع1ن\د.ك1 ث س.ب_ع\ت' عند سائر نسائي، وإ,ن

ش1ئ}ت1 ث%ل�ث}ت' ث درت ل أ%حتسب بالثلث عليك؛ اشتقوا ف%ع_ل% من الواحد
إ,ل العشرة، فمعن س.ب_ع. أ%قام عندها سبعاv، وث%ل�ث% أ%قام عندها

ثلثاv، وكذلك من الواحد إ,ل العشرة ف كل قول وفعل.
وف حديث سلمة بن ج'نادة: إ,ذا كان يوم س'ب'وعه، يريد يوم أ�س\بوعه من

الع'ر\س أ%ي بعد سبعة أ%يام. وط�ف}ت' بالبيت أ�س\ب'وعاv أ%ي سبع مرات
وثلثة أ%سابيع.. وف الديث: أ%نه طاف بالبيت أ�سبوعاv أ%ي سبع مرات؛ قال
الليث: ال�س\بوع' من الطواف ونوه سبعة أ%طواف، ويمع على أ�س\بوعات{،

ويقال: أ%قمت عنده س'ب\ع.ي\ن, أ%ي ج'م\ع.ت.ي, وأ�س\بوع.ي. وس.ب.ع. القوم.
.vصار سابعهم. واس\ت.ب.ع'وا: صاروا س.ب\عة :vي.س\ب.ع'هم، بالفتح، س.ب\عا

وهذا س.ب,يع' هذا أ%ي ساب,ع'ه. وأ%س\ب.ع. الشيء4 وس.ب_ع.ه: ص.ي_ره
سبعة. وقوله ف الديث: س.ب_ع.ت\ س'ل%يم يوم الفتح أ%ي كم.ل%ت سبعمائة رجل؛

وقول أ%ب ذؤيب:
ل%ن.ع\ت' الت قام.ت\ ت'س.ب>ع' س'ؤ\ر.ها،
وقال%ت\: ح.رام¬ أ%ن} ي'ر.ح_ل% جارها

vيقول: إ,ن_ك. واعتذار.ك بأ%نك ل تبها بنزلة امرأ%ة ق%ت.ل%ت\ قتيل
وض.م_ت\ س1لح.ه وت%ر_ج.ت من ترحيل جارها، وظلت ت.غ\س3ل� إ,ناء4ها من

س'ؤر كلبها س.ب\ع. مر�ات. وقولم: أ%خذت منه مائة درهم وزناv وزن سبعة؛
العن فيه أ%ن كل عشرة منها ت.ز,ن� سبعة م.ثاق1يل% ل4نم جعلوها عشرة

دراهم، ولذلك نصب وزناv. وس'بع. الولود: ح'ل1ق. رأ}س'ه وذ�ب,ح. عنه لسبعة
أ%يام. وأ%س\ب.ع.ت1 الرأ%ة�، وهي م'س\ب,ع¬، وس.ب_ع.ت\: ول%د.ت\ لسبعة

أ%شهر، والو.لد' م'س\ب.ع¬. وس.ب_ع. ال لك رز.ق%ك سبعة أ%ولد، وهو على
الدعاء. وس.ب_ع. ال لك أ%يضاv: ض.ع_ف. لك ما صنعت سبعة أ%ضعاف؛ ومنه

قول ال4عراب لرجل أ%عطاه درهاv: س.ب_ع. ال لك ال4جر؛ أ%راد
التضعيف. وف نوادر ال4عراب: س.ب_ع. ال لفلن ت.س\ب,يعاv وت.ب_ع له

ت.ت\بيعاv أ%ي تابع له الشيء بعد الشيء، وهو دعوة تكون ف الي والشر، والعرب
تضع التسبيع موضع التضعيف وإ,ن جاوز السبع، وال4صل قول ال عز وجل:



كمثل حبة أ%نبتت سبع سنابل ف كل سنبلة مائة حبة. ث قال النب، صلى ال
عليه وسلم: السنة بعشر إ,ل سبعمائة. قال ال4زهري: وأ%رى قول ال عز وجل

لنبيه، صلى ال عليه وسلم: إ,ن تستغفر لم سبعي مرة فلن يغفر ال
لم، من باب التكثي والتضعيف ل من باب حصر العدد، ول يرد ال عز وجل

أ%نه، عليه السلم، إ,ن زاد على السبعي غفر لم، ولكن العن إ,ن استكثرت
من الدعاء والستغفار للمنافقي ل يغفر ال لم. وس.ب_ع. فلن القرآن
إ,ذا و.ظ�ف. عليه قراءته ف سبع ليال. وس.ب_ع. ال3ناء4: غسله سبع مرات.

وس.ب_ع. الشيء4 تس\بيعاv: جعله سبعة، فإ,ذا أ%ردت أ%ن صيته سبعي قلت:
كملته سبعي. قال: ول يوز ما قاله بعض الولدين س.ب_ع\ت'ه، ول قولم

س.ب\ع.ن\ت' د.راه1مي أ%ي ك%م_ل}ت'ها س.ب\ع1ي.
وقولم: هو س'باع1يe الب.د.ن أ%ي تامe البدن. والسeباعيe من المال:

Dالعظيم الطويل، قال: والرباعي مثله على طوله، وناقة س'باع1ي_ة
ور'باع1ي_ةD. وثوب س'باعي� إ,ذا كان طوله سبع. أ%ذ}ر'ع أ%و س.ب\عة% أ%شبار ل4ن

الشب مذكر والذراع مؤنثة.
وال�س\ب.ع': الذي له سبعة آباء� ف الع'ب'ودة أ%و ف اللؤم، وقيل:

السبع الذي ينسب إ,ل أ%ربع أ�مهات كلهن أ%م.ة، وقال بعضهم: إ,ل سبع
أ�مهات. وس.ب.ع البل% ي.س\ب.ع'ه س.ب\عاv: جعله على سبع ق�وÝى. وب.ع1ي¬

م'س\ب.ع¬ إ,ذا زادت ف م'ل%ي\حائ1ه س.ب\ع م.حالت. وال�س.ب_ع' من الع.ر'وض:
ما بن على سبعة أ%جزاء. والس>ب\ع': الو,ر\د' لس3ت> ليال وسبعة أ%يام،

وهو ظ1م\ء# من أ%ظ}ماء ال3بل، وال3بل س.واب,ع' والقوم م'س\ب,ع'ون، وكذلك
ف سائر ال4ظ}ماء3؛ قال ال4زهري: وف أ%ظ}ماء ال3بل الس>ب\ع'، وذلك

إ,ذا أ%قامت ف م.راع1يها خسة أ%يام ك%وام1ل% ووردت اليوم السادس ول
.vيس.ب يوم الص�د.ر. وأ%س\ب.ع. الرجل: و.ر.د.ت إ,بله سب\عا

والس_ب,يع': بعن السeب'ع كالث�مي بعن الث©م'ن؛ وقال شر: ل
أ%سع س.ب,يعاv لغي أ%ب زيد. والسبع، بالضم: جزء من سبعة، والمع
أ%س\باع. وس.ب.ع. القوم. ي.س\ب.ع'هم س.ب\عاv: أ%خذ س'ب'ع. أ%موال1هم؛ وأ%ما قول

الفرزدق:
وكيف. أ%خاف' الناس.، وال� قاب,ض¬

على الناس, والس_ب\ع.ي\ن, ف راحة1 الي.د1؟
فإ,نه أ%راد بالس_ب\ع.ي, سب\ع. سوات{ وسبع. أ%ر.ض1ي. والس_ب'ع':



يقع على ما له ناب من الس>باع, وي.ع\د'و على الناس والدواب� فيفترسها مثل
ال4سد والذYئ}ب والن_م1ر والف%ه\د وما أ%شبهها؛ والثعلب'، وإ,ن كان له

ناب، فإ,نه ليس بسبع ل4نه ل يعدو على ص1غار الواشي ول ي'ن.ي>ب' ف
شيء من اليوان، وكذلك الض_ب'ع ل ت'ع.دe من السباع العاد1ية1، ولذلك

وردت السeنة بإ,باحة لمها، وبأ%نا ت'ج\ز.ى إ,ذا أ�ص1يبت ف الرم أ%و
أ%صابا الرم، وأ%ما الو.ع\و.ع' وهو ابن آوى فهو سبع خبيث ولمه حرام

ل4نه من جنس الذYئاب, إ,ل� أ%نه أ%صغر ج,ر\ماv وأ%ض\ع.ف' بد.ناv؛ هذا
قول ال4زهري، وقال غيه: السبع من البهائم العادية ما كان ذا م1خلب،
والمع أ%س\ب'ع¬ وس1باع¬. قال سيبويه: ل يكس_ر على غي س1باع�؛ وأ%ما قولم

ف جعه س'ب'وع¬ فمشعر أ%ن الس_ب\ع. لغة ف الس_ب'ع، ليس بتخفيف كما
ذهب إ,ليه أ%هل اللغة ل4ن التخفيف ل يوجب حكماv عند النحويي، على أ%ن

تفيفه ل يتنع؛ وقد جاء كثياv ف أ%شعارهم مثل قوله:
أ%م, الس_ب\ع فاس\ت.ن\ج'وا، وأ%ين. ن.جاؤ'كم؟

فهذا ور.ب> الر�اق1صات1 ال�ز.ع\ف%ر'
وأ%نشد ثعلب:

ل1سان� الف%ت س.ب\ع¬، عليه ش.ذات'ه،
فإ,ن} ل ي.ز.ع\ م1ن غ%ر\ب,ه، فهو آك1ل�ه\

وف الديث: أ%نه نى عن أ%كل كل ذي ناب من السباع؛ قال: هو ما يفترس
اليوان ويأ}كله قهراv وق%س\راv كال4سد والن_م1ر والذYئب ونوها. وف

ترجة عقب: وس1باع' الطي الت ت.ص1يد'. والس_ب\عة�: الل�ب'وء4ة�. ومن
أ%مثال العرب السائرة: أ%خ.ذه أ%خ\ذ س.ب\عة{، إ,نا أ%صله س.ب'عةD فخفف.

والل�ب'وء4ة� أ%ن\ز.ق' من ال4سد، فلذلك ل يقولوا أ%خ\ذ% س.ب'ع�، وقيل:
هو رجل اسه سب\عة بن عوف بن ثعلبة بن سلمان% بن ث�ع.ل بن عمرو بن

الغ.و\ث بن طيء بن أ�د.د، وكان رجلv شديداv، فعلى هذا ل ي'ج\ر.ى للمعرفة
والتأ}نيث، فأ%خذه بعض ملوك العرب ف%ن.ك�ل% به وجاء الثل بالتخفيف لا

يؤثرونه من الفة. وأ%س\ب.ع. الرجل%: أ%ط}ع.مه الس_ب'ع.، وال�س\ب,ع': الذي
أ%غارت الس>باع' على غنمه فهو ي.ص1يح' بالس>باع, والك1لب,؛ قال:

قد أ%س\ب.ع. الر�اعي وض.و\ض.ا أ%ك}ل�ب'ه
وأ%س\ب.ع. القوم': وق%ع الس_ب'ع ف غنمهم. وس.ب.عت الذ9ئاب' الغن.م:

ف%ر.س.ت\ها فأ%كلتها. وأ%رض م.س\ب.عةD: ذات س1باع؛ قال لبيد:



إ,ليك جاو.ز\نا بلداv م.س\ب.ع.ه\
وم.س\ب.عةD: كثية السباع؛ قال سيبويه: باب م.س\ب.عة{ وم.ذ}أ%بة{

ونظي,ها ما جاء على م.ف}ع.لة{ لزماv له الاء وليس ف كل شيء يقال إ,ل أ%ن
تقيس شيئاv وتعلم مع ذلك أ%ن العرب ل ت.ك%ل�م\ به، وليس له نظي من

بنات ال4ربعة عندهم، وإ,نا خصوا به بنات1 الثلثة لفتها مع أ%نم
يستغنون بقولم كثية الذئاب ونوها. وقال ابن الظفر ف قولم ل4ع\م.ل%ن�

بفلن عمل% س.ب\ع.ة{: أ%رادوا البالغة وبلوغ% الغاية، وقال بعضهم: أ%رادوا
عمل سبعة رجال.

وس'ب,ع.ت1 الو.ح\ش1ي_ة�، فهي م.س\ب'وعةD إ,ذا أ%ك%ل السب'ع' ولدها،
vالبقرة الت أ%ك%ل السبع' ولد.ها. وف الديث: أ%ن ذئبا :�وال%س\ب'وعة

اختطف شاة من الغنم أ%يام م.ب\ع.ث1 رسول, ال، صلى ال عليه وسلم،
فانتزعها الراعي منه، فقال الذئب: من لا يوم السب\ع؟ قال ابن ال4عراب: السبع،

بسكون الباء، الوضع' الذي يكون� إ,ليه ال%ح\ش.ر' يوم. القيامة، أ%راد
من لا يوم القيامة؛ وقيل: السب\ع' الذ�ع\ر'، س.ب.ع\ت' فلناv إ,ذا

ذ%ع.ر\ت.ه، وس.ب.ع. الذYئ}ب' الغنم إ,ذا فرسها، أ%ي من لا يوم. الف%ز.ع؛
وقيل: هذا التأ}ويل ي.ف}س'د بقول الذئب ف تام الديث: يوم. ل راع1ي. لا

غيي، والذئب ل يكون لا راعياv يوم القيامة، وقيل: إ,نه أ%راد من لا
عند الفت حي يتركها الناس هلv ل راعي لا ن'ه\ب.ة للذYئاب

والس>باع، فجعل السب'ع لا راعياv إ,ذ هو منفرد با، ويكون حينئذ بضم الباء،
وهذا إ,نذار با يكون من الشدائد والفت الت ي'ه\م1ل� الناس فيها مواشيهم
فتستمكن منها السباع بل مانع. وروي عن أ%ب عبيدة: يوم' السب\ع, ع1يد¬

كان لم ف الاهلية يشتغلون بعيدهم ول%ه\و,ه1م، وليس بالسب'ع الذي يفترس
الناس، وهذا الرف أ%مله أ%بو عامر العبدري الافظ بضم الباء، وكان من

العلم وال3تقان بكان، وف الديث ن%ى عن ج'لود1 الس>باع,؛ السباع':
ت.ق%ع' على ال4سد والذئاب والنeم'ور، وكان مالك يكره الصلة ف ج'لود1

الس>باع,، وإ,ن د'ب,غ.ت\، وينع من بيعها، واحتج بالديث جاعة وقالوا: إ,ن
الد>باغ% ل يؤثYر فيما ل يؤكل لمه، وذهب جاعة إ,ل أ%ن النهي

تناولا قبل الدباغ، فأ%ما إ,ذا د'ب,غ.ت\ فقد طه'رت؛ وأ%ما مذهب الشافعي فإ,ن
الذ�ب\ح. يطهر ج'لود 

(* قوله «فان الذبح يطهر إل» هكذا ف الصل



والنهاية، والصحيح الشهور من مذهب الشافعي: ان الذبح ل يطهر جلد غي
الأكول.) اليوان الأ}كول وغي الأ}كول إ,ل الكلب والنزير وما ت.و.ل�د.

منهما، والد>باغ� ي'ط%ه>ر' كل جلد ميتة غيها؛ وف الشعور وال4وبار
خلف هل ت.ط}ه'ر بالدباغ أ%م ل، إ,نا نى عن جلود السباع مطلقاv أ%و عن

جلد الن_م1ر خاص�اv ل4نه ورد ف أ%حاديث أ%نه من ش1عار أ%هل الس_ر.ف1
وال�ي.لء3.

وأ%سبع عبده أ%ي أ%هله. وال�س\ب.ع': ال�ه\م.ل� الذي ل ي'ك%ف_ عن
ج'ر\أ%ت1ه فبقي عليها. وعبد¬ م'س\ب.ع¬: م'ه\م.لD ج.ريء# ترك حت صار

كالسب'ع؛ قال أ%بو ذؤيب يصف حار الوحش:
ص.خ1ب' الش_وار,ب, ل ي.زال� كأ%ن_ه

ع.بد¬، لل, أ%ب ر.ب,يعة%، م'س\ب.ع'
الش_وار,ب': مار,ي ال%ل}ق، وال4صل فيه م.جاري الاء، وأ%راد أ%نه

كثي النeهاق,، هذه رواية ال4صمعي، وقال أ%بو سعيد الضرير: م'س\ب,ع، بكسر
الباء، وزعم أ%ن معناه أ%نه وقع السباع ف ماشيته، قال: فشبه المار وهو

ي.ن\ه.ق' بعبد قد صادف. ف غنمه س.ب'عاv فهو ي'ه.ج\ه,ج' به ليزجره عنها،
قال: وأ%بو ربيعة ف بن سعد بن بكر وف غيهم ولكن جيان أ%ب ذؤيب بنو
.vالناس, م.ل%كة �سعد بن بكر وهم أ%صحاب غنم، وخص آل ربيعة ل4نم أ%سوأ
وف حديث ابن عباس وسئل عن مسأ%لة فقال: إ,ح\دى من س.ب\ع أ%ي اشتد�ت

فيها الفتيا وع.ظ�م أ%مرها، يوز أ%ن يكون ش1بهها بإ,حدى الليال السبع الت
أ%رسل ال فيها العذاب على عاد ف%ض.ر.ب.ها لا مثلv ف الشدة

ل3شكالا، وقيل: أ%راد سبع س1ن,ي يوسف الصد>يق، عليه السلم، ف الشدة. قال
شر: وخلق ال سبحانه وتعال السموات سبعاv وال4رضي سبعاv وال4يام

.eس\ب.ع: الد_ع1ي�سبعاv. وأ%س\ب.ع. ابنه أ%ي دفعه إ,ل الظ©ؤ'ورة1. ال
وال�س\ب.ع': ال%د\ف�وع' إ,ل الظ©ؤ'ورة1؛ قال العجاج:

إ,ن� ت.م1يماv ل ي'راض.ع\ م'س\ب.عا،
ول ت.ل1د\ه أ�مeه' م'ق%ن_عا

 �وقال ال4زهري: ويقال أ%يضاv ال�س\ب.ع' التاب,عة
(* قوله «السبع

التابعة» كذا بالصل ولعله ذو التابعة اي النية.)، ويقال: الذي ي'ول%د'
لسبعة أ%شهر فلم ي'ن\ض1ج\ه الر_ح1م' ول ت.ت1م� ش'هور'ه، وأ%نشد بيت العجاج.



قال النضر: ويقال ر'ب_ غلم رأ%يت'ه ي'راض.ع'، قال: وال�راض.عة� أ%ن}
ي.ر\ض.ع. أ�م_ه وف بطنها ولد.

وس.ب.ع.ه ي.g3ب.ع'ه س.ب\عاv: طعن عليه وعابه وشت.مه ووقع فيه بالقول
القبيح. وس.ب.ع.ه أ%يضاv: ع.ض_ه بسنه.

والس>باع': الف%خ\ر' بكثرة ال1ماع. وف الديث: أ%نه ن%ى عن
الس>باع,؛ قال ابن ال4عراب: الس>باع' الف%خار كأ%نه نى عن ال�فاخ.رة

بالر_ف%ث1 وكثرة الماع وال3ع\راب, با ي'ك%ن�ى به عنه من أ%مر النساء، وقيل:
هو أ%ن ي.ت.ساب_ الرجلن فيمي كل واحد صاحبه با يسوؤه من س.ب.ع.ه أ%ي

انتقصه وعابه، وقيل: الس>باع' الماع نفس'ه. وف الديث: أ%نه ص.ب_
على رأ}سه الاء من س1باع� كان منه ف رمضان؛ هذه عن ثعلب عن ابن
ال4عراب.وبنو س.ب,يع�: قبيلة. والس>باع' ووادي الس>باع,: موضعان؛ أ%نشد

ال4خفش:
أ%ط}لل دار� بالس>باع, ف%ح.م_ة1

سأ%ل}ت'، فلم_ا اس\ت.ع\ج.م.ت\ ث ص.م_ت1
وقال س'ح.ي\م بن و.ث1يل� الر>ياح1ي:

م.ر.ر\ت' على واد1ي الس>باع,، ول أ%ر.ى،
ك%واد1ي الس>باع, حي. ي'ظ}ل1م'، واد1يا

والس_ب'عان�: موضع معروف ف ديار قيس؛ قال ابن مقبل:
أ%ل يا د1يار. ال%ي> بالس_ب'عان1،

أ%م.ل� عليها بالب,لى ال%ل%وان1
ول يعرف ف كلمهم اسم على ف%ع'لن غيه، والسeب.ي\عان: جبلن؛ قال

الراعي:
كأ%ن ب,ص.ح\راء3 السeب.ي\ع.ي, ل أ%ك�ن\،

بأ%م\ثال, ه1ن\د{، ق%ب\ل% ه1ن\د{، م'ف%ج_عا
وس'ب.ي\ع¬ وس1باع¬: اسان؛ وقول الراجز:

يا ل%ي\ت. أ%ن>ي وس'ب.ي\عاv ف الغ.ن.م\،
gوالر\ح' م1ن ف%و\ق. ح.ر�ار أ%ح.م�

هو اسم رجل مصغر. والس_ب,يع': بطن من ه.م\دان% ر.ه\ط� أ%ب إ,سحق
الس_ب,يعي. وف الديث ذكر الس_ب,يع,، هو بفتح السي وكسر الباء م.ح1ل9ة من

م.حالY الكوفة منسوبة إ,ل القبيلة، وهم بن س.ب,يع� من ه.م\دان%.



وأ�مe ال4س\ب'ع,: امرأ%ة. وس'ب.ي\عة� بن غ%زال�: رجل من العرب له حديث.
ووز\ن س.ب\عة{: لقب.

@ستع: حكى ال4زهري عن الليث: رجل م1س\ت.ع¬ أ%ي سريع¬ ماض� ك%م1س\د.ع�.
@سجع: س.ج.ع. ي.س\ج.ع' س.ج\عاv: استوى واستقام وأ%شبه بعضه بعضاv؛ قال ذو

الرمة:
ق%ط%ع\ت' با أ%ر\ضاv ت.ر.ى و.ج\ه ر.ك}بها،

إ,ذا ما ع.ل%و\ها، م'ك}ف%أv غ%ي\ر. ساج,ع,
أ%ي جائراv غي قاصد. والسجع: الكلم ال�ق%ف�ى، والمع أ%سجاع

:vوس.ج_ع. ت.س\ج,يعا vوأ%ساج,يع'؛ وكلم م'س.ج_ع. وس.ج.ع. ي.س\ج.ع' س.ج\عا
Dكفواص1ل, الش>ع\ر من غي وزن، وصاحب'ه س.ج�اعة �ت.ك%ل�م بكلم له ف%واص1ل
وهو من الس\ت1واء3 والستقامة1 والشتباه1 كأ%ن كل كلمة تشبه صاحبتها؛

قال ابن جن: سي س.ج\عاv لشتباه أ%واخ1ره وتناسب ف%واص1ل1ه وكس_ر.ه
على س'ج'وع، فل أ%دري أ%رواه أ%م ارتله، وحك1ي أ%يضاv س.ج.ع الكلم. فهو

مسجوع¬، وس.ج.ع بالشيء نطق به على هذه اليئة. وال�س\ج'وعة�: ما س'ج,ع.
به. ويقال: بينهم أ�س\ج'وعةD. قال ال4زهري: ولا قضى النب، صلى ال

عليه وسلم، ف ج.ن,ي, امرأ%ة ضربتها ال�خرى ف%س.ق%ط% م.ي>تاv بغ'ر�ة على
عاقلة الضاربة قال رجل منهم: كيف ن.د1ي. من ل ش.ر,ب. ول أ%كل، ول

 g9دم1ه ي'ط%ل �صاح. فاستهل، وم1ث}ل
(* قوله «يطل» من طل دمه بالفتح أهدره

كما أ%جازه الكسائي، ويروى بطل بباء موحدة، راجع النهاية.)؟ قال، صلى ال
عليه وسلم: إ,ياكم وس.ج\ع. الك�ه�ان. وروي عنه، صلى ال عليه وسلم، أ%نه

نى عن الس_ج\ع, ف الدeعاء؛ قال ال4زهري: إ,نه، صلى ال عليه وسلم،
كره الس_ج\ع. ف الكلم والدeعاء ل�شاكلت1ه كلم. الكه.ن.ة وسج\ع.هم

فيما يتكهنونه، فأ%ما فواصل الكلم النظوم الذي ل يشاكل ال�س.ج_ع فهو
مباح ف الطب والرسائل. وس.ج.ع. ال%مام' ي.س\ج.ع' س.ج\عاv: ه.د.ل% على
جهة واحدة. وف الثل: ل آتيك ما سج.ع المام؛ يريدون ال4بد عن

اللحيان. وح.مام¬ س'ج'وع¬: س.واج,ع'، وحامة س.ج'وع¬، بغي هاء، وساجعة.
وس.ج\ع' المامة1: موالة صوتا على طريق واحد. تقول العرب: سج.ع.ت المامة

إ,ذا د.ع.ت\ وط%ر_ب.ت\ ف صوتا. وسج.عت الناقة س.ج\عاv: مد�ت ح.ن,ين.ها
على جهة واحدة. يقال: ناقة ساج,ع¬، وس.ج.ع.ت1 الق%و\س' كذلك؛ قال يصف



:vقوسا
وه\ي.، إ,ذا أ%ن\ب.ض\ت. فيها، ت.س\ج.ع'

ت.ر.نeم' الن_ح\ل, أ%باv ل ي.ه\ج.ع'
(* قوله: أباv ل يهجع، هكذا ف الصل؛ ولعله أب.ى أي كره وامتنع أن

ينام.)
eقوله ت.س\ج.ع' يعن ح.ن,ي الو.تر ل3ن\باض1ه؛ يقول: كأ%نا ت.ح1ن

Dوكله من الستواء والستقامة والشتباه. أ%بو عمرو: ناقة ،vمتشابا vحنينا
:v؛ قال ال4زهري: ول أ%سع هذا لغيه. وسج.ع له س.ج\عاDساجع¬ طويلة

قص.د، وكل© س.ج\ع ق%ص\د¬. والساج,ع': القاص1د' ف سيه؛ وأ%نشد بيت ذي
الرمة:

قطعت' با أ%ر\ضاv ت.ر.ى و.ج\ه ر.ك}بها
البيت التقدم. و.ج\ه' ر.ك}بها: الو.ج\ه' الذي ي.ؤ'مeونه؛ يقول: إ,ن9

الس_م'وم. قاب.ل% ه'ب'وب'ها و'جوه. الر_كب, ف%أ%ك}ف%ؤ'وها عن م.ه.ب>ها
ات>قاءé ل1ح.ر>ها. وف الديث: أ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، اشترى

جاريةv فأ%راد وطأ%ها فقالت: إ,ن حامل، فرفع ذلك إ,ل رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، فقال: إ,ن9 أ%حدكم إ,ذا س.ج.ع ذلك ال%س\ج.ع. فليس بال1يار

على ال3؛ وأ%م.ر برد>ها، أ%ي س.ل%ك. ذلك ال%س\ل%ك.. وأ%صل السج\ع,:
الق%ص\د' ال�س\ت.وي على نس.ق� واحد.

@سدع: الس_د\ع': الداية� للطريق. ورجل م1س\د.ع¬: دليلD ماض� لوجهه،
وقيل: سريع¬. وف التهذيب: رجل م1س\د.ع¬ ماض� لوجهه نو. الدليل,.

:�والس_د\ع': ص.د\م' الشيء بالشيء، س.د.ع.ه ي.س\د.ع'ه س.د\عاv. وس'د1ع. الرجل
ن'ك1ب.؛ يانية. قال ال4زهري: ول أ%جد ف كلم العرب شاهداv من ذلك، وأ%ظن

قوله م1س\د.ع أ%صله صاد م1ص\د.ع¬ من قوله عز وجل: فاصدع با تؤ\مر؛ أ%ي
افعل. وف كلمهم: ن.ق}ذاv لك من كل س.د\عة{ أ%ي سلمة لك من كل ن.ك}بة.

vوس1ر\عا vنق1يض' الب'ط}ء3. س.ر'ع. ي.س\ر'ع' س.راعة :�@سرع: السeر\عة
وس.ر\عاv وس1ر.عاv وس.ر.عاv وس'ر\عةv، فهو س.ر,ع¬ وس.ر,يع¬ وس'راع¬،

وال�نثى بالاء، وس.ر\عان� وال�نثى س.ر\ع.ى، وأ%س\ر.ع. وس.ر'ع.، وفرق سيبويه
بي س.ر'ع وأ%س\ر.ع. فقال: أ%س\ر.ع. ط%ل%ب. ذلك من نفسه وت.ك%ل�فه كأ%نه

أ%سر.ع. الشي أ%ي ع.ج�له، وأ%ما سر'ع فكأ%نا غ%ر,يزةD. واستعمل ابن
جن أ%سر.ع متعد>ياv فقال يعن العرب: فمنهم من ي.خ1فe وي'س\ر,ع' قبول%



ما يسمعه، فهذا إ,م_ا أ%ن يكون يتعدى برف وبغي حرف، وإ,ما أ%ن يكون
أ%راد إ,ل قبوله فحذف وأ%وصل. وس.ر_ع: كأ%س\ر.ع.؛ قال ابن أ%حر:

،vس.ر>ع. ساب,قا�أ%ل ل أ%رى هذا ال
ول أ%ح.داv ي.ر\ج'و الب.ق1ي�ة% باق1يا

وأ%راد بالبقية الب.قاء. وقال ابن ال4عراب: س.ر,ع الرجل� إ,ذا أ%سر.ع
ف كلمه وف1عاله. قال ابن بري: وفرس س.ريع¬ وس'راع¬؛ قال عمرو بن

معديكرب:
حت ت.ر.و\ه' كاش1فاv ق1ناع.ه\،

ت.غ\د'و ب,ه س.ل}ه.بةD س'راع.ه\
وأ%س\ر.ع. ف السي، وهو ف ال4صل متعد�. وعجبت من س'ر\عة1 ذاك وس1ر.ع,
ذاك مثال ص1غ.ر, ذاك؛ عن يعقوب. وف حديث تأ}خي الس_ح'ور,: فكانت

س'ر\عت أ%ن أ�د\ر,ك. الصلة% مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ يريد
إ,سراعي، والعن أ%نه ل1ق�ر\ب, سح'ور,ه من طلوع الفجر يدرك الصلة بإ,سراعه.
ويقال: أ%سر.ع. فلن الشي والكتابة وغيها، وهو فعل ماوز. ويقال: أ%سرع

إ,ل كذا وكذا؛ يريدون أ%سر.ع. الضي� إ,ليه، وسار.ع. بعن أ%سرع.؛
يقال ذلك للواحد، وللجميع سار.عوا. قال ال عز وجل: أ%يس.ب'ون% أ%ن ما

ن'م1دeه'م به من مال وبني ن'سار,ع' لم ف اليات؛ معناه أ%يسبون أ%ن
إ,مداد.نا لم بالال والبني مازاة لم وإ,نا هو استدراج من ال لم،

وما ف معن للذي أ%ي أ%يسبون أ%ن الذي ندهم به من مال وبني، والب
مذوف، العن نسارع لم به. وقال الفراء: خب أ%ن ما ندهم به قوله نسارع

لم، واسم أ%ن� ما بعن الذي، ومن قرأ% ي'سار,ع' لم ف اليات فمعناه
ي'سار,ع' لم به ف اليات فيكون مثل ن'سار,ع'، ويوز أ%ن ي.كون على

معن أ%يسبون إ,مدادنا ي'سار,ع' لم ف اليات فل يتاج إ,ل ضمي، وهذا
قول الزجاج.

وف حديث خيفان: م.سار,يع' ف الرب؛ هو جع م1س\راع وهو الشديد
ال3س\راع ف ال�مور مثل م1ط}عان{ وم.طاع1ي. وهو من أ%بنية البالغة. وقولم:

الس_ر.ع. الس_ر.ع. مثال الو.ح.ا. وتسر_ع. ال4مر': كس.ر'ع.؛ قال
الراعي:

،Dم إ,قامة�فلو أ%ن9 ح.ق� الي.و\م م1ن\ك
وإ,ن كان ص.ر\ح¬ قد م.ض.ى ف%ت.س.ر_عا



وت.س.ر_ع. بال4مر: باد.ر. به. وال�ت.س.ر>ع': ال�باد1ر' إ,ل
الش_ر>، وت.س.ر_ع. إ,ل الشر>، والس\ر.ع': الس_ريع' إ,ل خي أ%و شر�.

وسارع. إ,ل ال4مر: كأ%س\ر.ع.. وسار.ع. إ,ل كذا وت.س.ر_ع إ,ليه بعنÝى.
وجاء سر.عاv أ%ي س.ريعاv. وال�سار.عة� إ,ل الشيء: ال�باد.ر.ة� إ,ليه.

وأ%سر.ع الرجل�: س.ر'ع.ت\ داب_ته كما قالوا أ%خ.ف_ إ,ذا كانت دابته
.vهم س1راعاeخفيفة، وكذلك أ%سر.ع. القوم' إ,ذا كانت دواب

وس.ر'ع. ما فعل}ت. ذاك وس.ر\ع. وس'ر\ع. وس.ر\عان% ما يكون� ذاك؛ وقول
مالك بن زغبة الباهلي:

أ%ن.و\راv س.ر\ع. ماذا يا ف%ر'وق'،
وح.ب\ل� الو.ص\ل, م'نتك1ثD ح.ذ1يق'؟

أ%راد س.ر'ع. فخفف، والعرب تفف الضمة والكسرة لثقلهما، فتقول للف%خ1ذ1
ف%خ\ذD، وللع.ض'د1 ع.ض\د¬، ول تقول للح.ج.ر ح.ج\ر لفة الفتحة. وقوله:

أ%ن.و\راv معناه أ%ن.واراv ون,فاراv يا ف%ر'وق'، وما صلة، أ%راد س.ر'ع. ذا
ن.و\راv. وتقول أ%يضاv: س1ر\عان% وس'ر\عان%، كله اسم للفعل ك%ش.تان؛

وقال بشر:
أ%ت.خ\ط�ب' فيهم ب.ع\د. قت\ل, ر,جال1هم؟

ل%س.ر\عان% هذا، والد>ماء� ت.ص.ب_ب'
ابن ال4عراب: وس.ر\عان% ذا خ'روجاv وس.ر'عان% ذا خروجاv، بضم الراء،
وس1ر\عان% ذا خروجاv. قال ابن السكيت: والعرب تقول ل%س.ر\عان% ذا

خ'ر'وجاv، بتسكي الراء، وتقول ل%س.ر'ع. ذا خروجاv، بضم الراء، وربا أ%سكنوا
الراء فقالوا س.ر\ع. ذا خروجاv أ%ي س.ر'ع. ذا خ'روجاv. ول%س.ر\عان% ما

ص.ن.ع\ت. كذا أ%ي ما أ%س\ر.ع.. وف الثل: س.ر\عان% ذا إ,هالةv؛ وأ%صل هذا
الثل أ%ن رجلv كان ي'ح.م_ق'، اشترى شاة ع.ج\فاء4 ي.س3يل� ر'غام'ها

.vوس'وء4 حال، فظن أ%نه و.د.ك¬ فقال: س.ر\عان% ذا إ,هالة vه'زال
وس.ر.عان� الناس, وس.ر\عان'هم: أ%وائ1ل�هم الستبقون إ,ل ال4مر.

vوصفا �وس.ر.عان� اليل,: أ%وائ1ل�ها؛ قال أ%بو العباس: إ,ذا كان الس_ر.عان
�ف الناس قيل س.ر.عان� وس.ر\عان�، وإ,ذا كان ف غي الناس فس.ر.عان

أ%فصح، ويوز س.ر\عان. وقال ال4صمعي: س.ر.عان� الناس, أ%وائ1ل�هم فحر_ك لن
ي'س\ر,ع' من العسكر، وكان ابن ال4عراب يسكن الراء فيقول سر\عان الناس

أ%وائلهم؛ وقال القطامي ف لغة من يثقل ويقول س.ر.عان%:



،vد\وة�وح.س3ب\ت'نا ن.ز.ع' الك%ت1يبة% غ
ف%ي'غ.ي>ف�ون% ون.ر\ج,ع' الس_ر.عانا

قال الوهري ف س.ر.عان1 الناس: يلزم ال3عراب' نون.ه ف كل وجه. وف
حديث س.ه\و الصلة: فخرج س.ر.عان� الناس,. وف حديث يوم ح'ن.ي�: فخرج

س.ر.عان الناس وأ%خ1ف9اؤ'ه'م. والس_ر.عان�: الو.ت.ر' القوي؛ قال:
وع.ط�ل}ت' ق%و\س. الل�ه\و, من س.ر.عان,ها،
وعاد.ت\ س1هامي ب.ي. أ%ح\ن.ى وناص1ل,

ال4زهري: وس.ر.عان� ع.ق%ب, ال%ت\ن.ي\ن, ش1ب\ه' ال�ص.ل ت.خ\ل�ص من
اللحم ث ت'ف}ت.ل� أ%وتاراv للق1س3ي� يقال لا السر.عان�؛ قال: سعت ذلك من

العرب، وقال أ%بو زيد: واحدة س.ر.عان1 الع.ق%ب, س.ر.عانةD؛ وقال أ%بو
حنيفة: الس_ر.عان� الع.ق%ب' الذي يمع أ%طراف. الريش ما يلي الدائرة.

وس.ر.عان� الفرس: خ'ص.لD ف ع'نقه، وقيل: ف ع.ق1به، الواحدة س.ر.عانة.
والس_ر\ع' والس>ر\ع': الق%ض1يب' من الكر\م الغ.ضe، والمع س'ر'وع¬.

وف التهذيب: الس_ر\ع' ق%ض1يب سنة من ق�ض\بان الكر\م، قال: وهي ت.س\ر'ع'
س'ر'وعاv وهن� س.وار,ع' والواحدة سار,عةD. قال: والس_ر\ع' والس>ر\ع'

vغض�ا vاسم القضيب من ذلك خاص�ة. والسر.ع\ر.ع': القضيب ما دام ر.ط}با
طر,ي�اv لس.ن.ت1ه، وال�نثى س.ر.ع\ر.عةD. وكل قضيب ر.ط}ب س1ر\ع¬ وس.ر\ع¬

وس.ر.ع\ر.ع¬؛ قال يصف ع'ن\ف�وان% الشباب:
أ%ز\مان%، إ,ذ} ك�ن\ت. ك%ن.ع\ت1 الناع1ت1

س.ر.ع\ر.عاv خ'وطاv ك%غ'ص\ن� ناب,ت1
أ%ي كال�وط1 الس_ر.ع\ر.ع,، والتأ}نيث� على إ,رادة1 الشeع\بة. قال

ال4زهري: والس_ر\غ�، بالغي العجمة، لغة ف الس_ر\ع بعن القضيب
الرط}ب، وهي السeر'وع' والسeروغ�. والس_ر.ع\ر.ع': الدقيق الطويل.

.vس.ر.ع\ر.عا vال4صمعي: ش.ب_ فلن شبابا .�والس_ر.ع\ر.ع': الشابe الناعم اللد\ن
.�والس_ر.ع\ر.عة� من النساء: اللي>نة الناعمة

وال4سار,يع': ش'ك�ر¬ ت.خ\ر'ج' ف أ%صل, ال%بلة1. وال4سار,يع': الت
يتعلق با العنب، وربا أ�كلت وهي ر.ط}ب.ةD حامضةD. الواح1د' أ�س\ر'وع¬.
والي.س\ر'وع والي'س\روع' وال4س\ر'وع: د'ود¬ يكون على الشو\ك، والمع

ال4سار,يع'، وقيل: ال4سار,يع' د'ود¬ ح'م\ر' الرؤوس بيض ال4جساد تكون ف
الرمل ت'ش.ب_ه با أ%صابع النساء، وقال ال4زهري: هي د1يدانD تظهر ف



الربيع م'خ.ط�طة بسواد وحرة؛ قال امرؤ القيس:
وت.ع\ط�و ب,ر.خ\ص� غ%ي\ر, ش.ث}ن� كأ%نه

أ%سار,يع' ظ%ب\ي�، أ%و مساو,يك' إ,س\ح1ل,
وظ%ب\ي¬: اسم واد{ ب,ت1هامة%. يقال: أ%سار,يع' ظ%ب\ي كما يقال س1يد'
ر.م\ل وض.بe ك�د\ية{ وث%و\ر' ع.داب�، وقيل: الي'س\ر'وع' وال�س\ر'وع'

الدeودة� المراء تكون ف البق}ل ث تنسلخ فتصي ف%راشة. قال ابن بري:
الي'س\ر'وع' أ%كب من أ%ن ينسلخ فيصي فراشة ل4نا مقدار ال3ص\ب.ع, مل}ساء�

حراء�، وال4صل ي.س\ر'وع¬ ل4نه ليس ف الكلم ي'ف}ع'ولD، قال سيبويه:
وإ,نا ضموا أ%و�له إ,تباعاv لضم الراء كما قالوا أ%س\و.د' بن يع\ف�ر؛ قال

ذو الرمة:
وحت س.ر.ت\ بعد الك%ر.ى ف ل%و,ي>ه
أ%سار,يع' م.ع\ر'وف{، وص.ر_ت\ ج.ناد1ب'ه\

والل�و,يe: ما ذ%ب.ل% من الب.ق}ل؛ يقول: قد اشتد� الر� فإ,ن
ال4سار,يع. ل ت.س\ر,ي على البقل إ,ل� ليلv ل4ن شدة الر بالنهار تقتلها.

وقال أ%بو حنيفة: ال�س\ر'وع' ط�ول� الش>ب\ر, أ%طول� ما يكون، وهو
م'ز.ي_ن بأ%حسن الزينة من صفرة وخ'ضرة وكل لون ل تراه إ,ل ف الع'شب، وله
قوائم قصار، وتأ}كلها الكلب والذئاب والطي، وإ,ذا ك%ب,ر.ت\ أ%فسدت البقل

ف%ج.د�عت\ أ%طراف%ه. وأ�س\ر'وع' الظ�ب\ي: ع.ص.بةD ت.س\ت.ب\ط1ن' رجله
ويده. وأ%سار,يع' الق%و\س,: الط©ر.ق' وال�ط�وط� الت ف س1ي.تها، واحدها

أ�س\ر'وع¬ وي'س\ر'وع¬، وواحدة الط©ر.ق, ط�ر\قةD. وف صفته، صلى ال عليه
وسلم: كأ%ن� ع'ن'ق%ه أ%سار,يع' الذهب أ%ي ط%رائ1ق�ه. وف الديث: كان

على صدره ال%سن أ%و السي فبال% فرأ%يت بوله أ%سار,يع. أ%ي طرائق..
وأ%بو س.ر,يع�: هو النار ف الع.ر\ف%ج,؛ وأ%نشد:

ل ت.ع\د1ل%ن_ بأ%ب,ي س.ر,يع,،
إ,ذا غ%د.ت\ ن.ك}باء� بالص_ق1يع,

والص_ق1يع': الث�ل}ج؛ وقول ساع1دة% بن ج'ؤ.ي�ة:
وظ%ل�ت\ ت'ع.د_ى م1ن س.ر,يع� وس'ن\ب'ك،

ت.ص.د_ى بأ%جواز, الل©ه'وب, وت.ر\ك�د'
فسره ابن حبيب فقال: س.ر,يع¬ وس'ن\ب'ك¬ ض.ر\بان من الس_ي\ر,.

والس_ر\و.عة�: الراب,ية� من الرمل وغيه. وف الديث: فأ%خ.ذ% بم بي



س.ر\و.ع.ت.ي\ن, ومال% بم عن س.ن.ن, الطريق؛ حكاه الروي�. وقال
ال4زهري: الس_ر\و.عة� الن_ب.كة� العظيمة من الرم\ل، ويمع س.ر\و.عات{

وس.راو,ع.. قال ال4زهري: والز_ر\و.حة� مثل السر\وعة1 تكون من الرمل
وغيه.وس'راو,ع¬: موضع؛ عن الفارسي؛ وأ%نشد لبن ذ%ريح:

ع.فا س.ر,ف¬ من أ%ه\ل1ه ف%س'راو,ع'
(* قوله «عفا إل» تامه كما ف شرح القاموس:

فؤادي قديد فالتلع الدوافع
وقال إنه عن الفارسي بضم السي وكسر الواو.)

وقال غيه: إ,نا هو س.ر.او,ع، بالفتح، ول يك سيبويه ف�عاو,لD، ويروى:
ف%ش'راو,ع، وهي رواية العام�ة.

@سرطع: س.ر\ط%ع. وط%ر\س.ع.، كلها: ع.دا عد\واv شديداv من ف%ز.ع�.
@سرقع: السeر\ق�ع': النبيذ� الامض'.

@سطع: الس_ط}ع': كل شيء انتشر أ%و ارتفع من ب.ر\ق� أ%و غ�بار أ%و ن'ور
أ%و ر,يح، س.ط%ع. ي.س\ط%ع' س.ط}عاv وس'ط�وعاv؛ قال لبيد ف صفة الغ'بار

الرتفع:
م.ش\م'ولة غ�ل1ث%ت\ بناب,ت1 ع.ر\ف%ج�،

ك%د'خان1 نار� ساط1ع� إ,س\نام'ها
غ�ل1ث%ت\: خ'ل1ط%ت\. والشمولة�: النار الت أ%صابتها الش_مال�، وأ%ما

قولم صاطع¬ ف ساطع� فإ,نم أ%بدلوها مع الطاء كما أ%بدلوها مع القاف
ل4نا ف التص.عeد بنزلتها.

والس_ط1يع': الصeب\ح' ل3ضاءته وانتشاره، ويقال للصبح إ,ذا طل%ع
ض.و\ؤ'ه ف السماء، قد س.ط%ع يس\ط%ع س'طوعاv أ%و�ل% ما ينشقe مستطيلv، وكذلك

vالبق ي.س\ط%ع' ف السماء. وكذلك إ,ذا كان كذ%ن.ب الس>ر\حان1 مستطيل
ف السماء قبل أن ينتشر ف ال�فق. وف حديث الس_ح'ور: كلوا واشربوا ول

ي.ه,يد.ن_كم الساط1ع' ال�ص\ع1د'، وكلوا واشربوا حت يتبي لكم
،vال4حر، وأ%شار بيده، ف هذا الوضع من نو ال%ش\ر,ق إ,ل ال%غ\ر,ب ع.ر\ضا
يعن الصبح ال4و�ل الستطيل؛ قال ال4زهري: وهذا دليل على أ%ن الصبح

الساطع هو الستطيل، قال: فلذلك قيل للع.م'ود من أ%ع\م1دة ال1باء س1طاع¬.
وف حديث ابن عباس: كلوا واشربوا ما دام الضو\ء� ساط1عاv حت ت.ع\ت.ر,ض.

ال�مرة� ال�ف�ق.؛ ساطعاv أ%ي مستطيلv. وس.ط%ع ل أ%مر'ك: وض.ح؛ عن



اللحيان. وس.ط%ع.ت1 الرائحة� س.ط}عاv وس'طوعاv: فاح.ت\ وع.ل%ت\ وارتفعت.
يقال: س.ط%ع.ت\ن رائحة� ال1س\ك إ,ذا طارت إ,ل أ%نفك.

والس_ط%ع'، بالتحريك: ط�ول� الع'ن'ق. وف حديث أ�م معبد وصفتها
الصطفى، صلى ال عليه وسلم، قالت: وكان ف ع'ن'ق1ه س.ط%ع¬ أ%ي ط�ول؛ يقال:

ع'ن'ق¬ س.ط}عاء. قال أ%بو عبيدة: العنق السطعاء� الت طالت وانتصب
علب,يeها؛ ذكره ف صفات اليل. وظ%ل1يم¬ أ%سط%ع': طويل� الع'ن'ق,، وال�نثى

س.ط}عاء. يقال: س.ط1ع. س.ط%عاv ف النعت، ويقال ف رفعه عنقه: س.ط%ع.
ي.س\ط%ع'، وكذلك الرجل والرأ%ة والبعي؛ وقد س.ط1ع. س.ط%عاv وس.ط%ع. ي.س\ط%ع':

رفع رأ}سه ومد_ ع'نقه؛ قال ذو الرمة يصف الظ�ل1يم:
ف%ظ%ل� م'خ\ت.ض1عاv ي.ب\د'و ف%ت'ن\ك1ر'ه

حالv، وي.س\ط%ع' أ%حياناv ف%ين\ت.س3ب'
وعنق أ%سط%ع': طويل منتصب. وسط%ع. السهم' إ,ذا ر.م.ى به فشخ.ص. يلم.ع؛

وقال الشماخ:
أ%ر,ق}ت' له ف الق%و\م,، والصeبح ساط1ع¬،

كما س.ط%ع ال1ر>يخ' ش.م_ره الغال1ي
وروي س.م_ر.ه، ومعناها أ%رسل%ه.

والس>طاع': خ.ش.بة تنصب وس.ط ال1باء والرeواق,، وقيل: هو عمود البيت؛
قال القطامي:

vوا ق%د1يا�أ%ل%ي\س'وا بال�ل ق%س.ط
على النeع\مان1، واب\ت.د.ر'وا الس>طاع.ا؟

Dب_ته، وجع الس>طاع, أ%س\ط1عة�وذلك أ%نم دخلوا على النeعمان ق
وس'ط�ع¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ن'ش\ن.ه ن.و\شاv بأ%م\ثال, السeط�ع\

والس>طاع': العنق على التشبيه ب,س3طاع, الباء. وناقة ساط1عةD: متد_ة
ال1ران1 والع'ن'ق؛ قال ابن فيد الراجز:

ما ب.ر,ح.ت\ ساط1عة ال1ران1،
ح.ي\ث� ال}ت.ق%ت\ أ%ع\ظ�م'ها الث�مان1

قال ال4زهري: ويقال للبعي الطويل س1طاع¬ تشبيهاv بسطاع البيت؛ وقال
مليح الذل:

وحت د.عا داعي الف1راق, و.أ�د\ن,ي.ت\،



إ,ل ال%ي>، ن'وق¬، والس>طاع' ال�ح.م\ل%ج'
والس>طاع': س1مةD ف جنب البعي أ%و عنقه بالطول، وقد س.ط�ع.ه، فهو

م'س.ط�ع¬؛ قال ال4زهري: هي ف العنق بالطول، فإ,ذا كانت بالع.ر\ض, فهو
الع1لط�، وناقة م.س\ط�وعةD وإ,ب,لD م'س.ط�عةD؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن

ال4عراب قال: وهو فيما زعموا للبيد:
،vع.ب\ق%ر,ي_ة vد.ر.ى بالي.سار.ى ج.ن_ة
م'س.ط�عة% ال4ع\ناق, ب'ل}ق. الق%واد1م,

فإ,نه فسره فقال: م'س.ط�عة من الس>طاع,، وهي الس>مة الت ف العنق،
وهذا هو ال4س\ب.ق'، وقد تكون السط�عة الت على أ%قدار السeط�ع من

ع.م.د1 البيوت.
والس_ط}ع' والس_ط%ع': أ%ن ت.ض\ر,ب. شيئاv براح.ت1ك أ%و أ%صاب,ع1ك

و.ق}عاv بتصويت، وقد س.ط%ع.ه وس.ط%ع. بيديه س.طعاv: ص.ف�ق.. يقال: سعت
لضربته س.ط%عاv مثقلv يعن صوت الضربة، قال: وإ,نا ثقلت ل4نه حكاية وليس

بنعت ول مصدر، قال: وال1كايات يال%ف بينها وبي النعوت أ%حياناv. وخطيب
م1س\ط%ع¬ وم1س\ق%ع¬: بليغ متكلم؛ هذه عن اللحيان. والس>طاع': اسم جب.ل

بعينه؛ قال صخر الغي�:
فذ%اك الس>طاع' خ1لف. الن>جا

ء3، ت.ح\س.ب'ه ذا ط1لء� ن.ت1يف%ا
خ1لف. الن>جاء3 أ%ي بعد. الس�حاب, ت.ح\س.ب'ه جلv أ%جرب ن'ت1ف.

وه'ن,ئ%، وأ%ما قولك ل أ%سطيع فالسي ليست بأ%صلية، وسنذكر ذلك ف ترجة
طوع.

@سعع: الس_ع1يع': الز'ؤ.ان� أ%و نوه ما يرج من الطعام فيمى به،
�واحدته س.ع1يعةD. والس_ع1يع': الش_ي\ل%م'. والس_ع1يع' أ%يضاv: أ%ر\د.أ

الطعام، وقيل: هو الر_د1يء� من الطعام وغيه. وطعام م.س\ع'وع¬: من
.�الس_عيع,، وهو الذي أ%صاب.ه الس_هام'، قال: والس_هام' الي.رقان

وت.س.ع\س.ع. الرجل إ,ذا ك%ب,ر. وه.ر,م. واضط%ر.ب. وأ%س.ن_، ول يكون
الت_س.ع\س'ع' إ,ل� باض\طراب� مع الك1ب.ر,، وقد ت.س.ع\س.ع. ع'م'ره؛ قال

عمرو بن شاس:
ما زال ي'ز\ج,ي ح'ب_ ل%ي\لى أ%مام.ه

ول1يد.ي\ن,، حت ع'م\ر'نا قد ت.س.ع\س.عا



وس.ع\س.ع. الشيخ' وغيه وت.س.ع\س.ع: قار.ب. ال%ط}و. واضط%ر.ب. من
الك1ب.ر, أ%و ال%ر.م,؛ قال رؤ\بة يذكر امرأ%ة تاطب صاحبة لا:

قال%ت\، ول ت.أ}ل� به أ%ن ي.س\م.ع.ا:
يا ه1ن\د'، ما أ%س\رع. ما ت.س.ع\س.عا،
م1ن\ ب.ع\د1 ما كان% ف%تÝى س.ر.ع\ر.عا

أ%خبت صاحبتها عنه أ%نه قد أ%د\ب.ر. وف%ن,ي. إ,ل� أ%ق%ل�ه.
والس_ع\س.عة�: الف%ناء� ونو ذلك؛ ومنه قولم: تسعسع الشهر إ,ذا ذهب أ%كثره.

واستعمل عمر، رضي ال عنه، الس_ع\س.عة% ف الزمان وذلك أ%نه سافر ف
ع.ق1ب' شهر رمضان فقال: إ,ن� الشهر قد ت.س.ع\س.ع. فلو ص'م\نا ب.ق1ي_ت.ه، وهو

مذكور ف الشي أ%يضاv. وت.س.ع\س.ع. أ%ي أ%د\ب.ر. وف%ن,ي. إ,ل�
أ%ق%ل�ه، وكذلك يقال لل3نسان إ,ذا ك%ب,ر. وه.ر,م. ت.س.ع\س.ع. وس.ع\س.ع.
ش.ع\ره وس.غ\س.غ.ه إ,ذا ر.و_اه بالدeه\ن,. وت.س.ع\س.ع.ت حال� فلن إ,ذا

ان\ح.ط�ت. وت.س.ع\س.ع. فمه إ,ذا ان\ح.س.ر.ت شفته عن أ%سنانه. وكل شيء ب.لي.
وتغي إ,ل الفساد، فقد تسعسع.

والسeع\س'ع': الذئب؛ حكاه يعقوب وأ%نشد:
والسeع\س'ع' ال4ط}ل%س'، ف ح.ل}ق1ه

ع1ك}ر,شةD ت.ن\ئ1ق' ف اللYه\ز,م,
:�أ%راد ت.ن\ع1ق' فأ%ب\د.ل%. وس.ع\ س.ع\: ز.ج\ر للم.ع.ز,. والس_ع\س.عة

ز.ج\ر ال1ع\ز.ى إ,ذا قال: س.ع\ س.ع\، وس.ع\س.ع\ت' با من ذلك.
@سفع: السeف}عة� والس_ف%ع': الس_واد' والشeح'وب'، وقيل: ن.و\ع من

الس_واد ليس بالكثي، وقيل: السواد مع لون آخر، وقيل: السواد ال�ش\ر.ب'
ح'م\رة، الذكر أ%س\ف%ع' وال�نثى س.ف}عاء�؛ ومنه قيل لل4ثاف س'ف}ع¬، وهي
الت أ�وق1د. بينها النار فس.و_د.ت ص1فاح.ها الت تلي النار؛ قال زهي:

أ%ثاف� س'ف}عاv ف م'ع.ر_س, م1ر\ج.ل
وف الديث: أ%نا وس.ف}عاء� الد_ي\ن, الان,ية� على ولدها يوم.
القيامة ك%هات.ي\ن,، وض.م_ إ,ص\ب.ع.ي\ه؛ أ%راد بس.ف}عاء3 الد_ي\ن, امرأ%ة

سوداء عاطفة على ولدها، أ%راد أ%نا بذلت نفسها وتركت الزينة والتر.ف©ه
حت شح1ب. لونا واسود_ إ,قامة على ولدها بعد وفاة زوجها، وف حديث أ%ب

عمرو النخعي: لا قدم عليه فقال: يا رسول ال إ,ن رأ%يت ف طريقي هذا
رؤ\يا، رأ%يت أ%تاناv تركتها ف الي� ولدت ج.د\ياv أ%س\ف%ع. أ%ح\و.ى، فقال



له: هل لك من أ%مة تركتها م'س3ر_ةv ح.م\لv؟ قال: نعم، قال: فقد ولدت
لك غلماv وهو ابنك. قال: فما له أ%س\ف%ع. أ%ح\وى؟ قال: اد\ن� م1ن>ي،

فدنا منه، قال: هل بك من ب.ر.ص تكتمه؟ قال: نعم، والذي بعثك بالق ما رآه
ملوق ول علم به قال: هو ذاك ومنه حديث أ%ب الي.س.ر: أ%ر.ى ف وجهك

س'ف}عةv من غض.ب أ%ي تغياv إ,ل السواد. ويقال: للح.مامة ال�ط%و_قة
س.ف}عاء� لسواد ع1لط%ي\ها ف ع'ن'قها. وح.مامة سفعاء: س'ف}ع.ت'ها فوق

الط�و\ق,؛ وقال حيد بن ثور:
من. ال}و'ر\ق, س.ف}عاء الع1لط%ي\ن, باك%ر.ت\

ف�ر'وع. أ%شاء�، م.ط}ل%ع الش_م\س,، أ%س\ح.ما
ون.ع\جة س.ف}عاء�: اسو.د� خ.د�اها وسائرها أ%بيض. والسeف}عة� ف الوجه:

سواد ف خ.د_ي الرأ%ة الشاح1بة1. وس'ف%ع' الثو\ر,: ن'ق%ط س'ود ف
وجهه، ث%و\ر¬ أ%س\ف%ع وم'س.ف�ع¬. وال4س\ف%ع': الثو\ر' الوح\ش1يe الذي ف

vوحشي�ا v؛ قال الشاعر يصف ث%و\راvمرة قليل�خد�يه سواد يضرب إ,ل ال
شب_ه ناقته ف السرعة به:

كأ%نا أ%س\ف%ع' ذ�و ح1د�ة{،
ي.م\س'د'ه الب.ق}ل� ول%ي\لD س.د1ي

كأ%نا ي.ن\ظ�ر' م1ن ب'ر\ق�ع،
م1ن\ ت.ح\ت1 ر.و\ق� س.ل1ب� م1ذ}و.د1

�شب_ه السeف}عة% ف وجه الثور ب,ب'ر\ق�ع أ%س\ود.، ول تكون السeف}عة
إ,ل سواداv م'ش\ر.باv و'ر\قةv، وكل ص.ق}ر� أ%س\ف%ع'، والصeق�ور' كلها

س'ف}ع¬. وظ%ل1يم¬ أ%س\ف%ع': أ%ر\ب.د'.
وس.ف%ع.ت\ه' النار' والشمس' والس_م'وم' ت.س\ف%ع'ه س.ف}عاv ف%ت.س.ف�ع.:

ل%ف%ح.ت\ه ل%ف}حاv يسياv فغيت لون بش.رته وس.و_د.ت\ه. والس_واف1ع':
ل%واف1ح' الس_م'وم؛ ومنه قول تلك الب.دو,ي�ة1 لعمر بن عبد الوهاب

الرياحي: ائ}ت1ن ف غداة{ ق%ر_ة{ وأ%نا أ%ت.س.ف�ع' بالنار.
والسeف}عة�: ما ف د1م\نة1 الدار من ز,ب\ل أ%و ر.م\ل أ%و ر.ماد{ أ%و

ق�مام� م'ل}تبد تراه مالفاv للون ال4رض، وقيل: السفعة ف آثار الدار ما
خالف من سواد1ها سائر ل%و\ن1 ال4رض؛ قال ذو الرمة:

،vأ%م\ د1م\نة ن.س.ف%ت\ عنها الص>با س'ف%عا
كما ي'ن.ش_ر' ب.ع\د. الطYي�ة1 الك�ت'ب'



ويروى: من د1م\نة، ويروى: أ%و د1م\نة؛ أ%راد سواد الد�من أ%ن9 الريح
ه.ب_ت\ به فنسفته وأ%لب.س.ت\ه بياض الرمل؛ وهو قوله:

بان,ب, الزر\ق أ%غ}ش.ت\ه معار,ف%ها
:�وس.ف%ع. الطائ1ر' ض.ر,يب.ت.ه وسافع.ها: ل%ط%م.ها بناحه. وال�ساف%عة

ال�ضار.بة� كال�طار.دة1؛ ومنه قول ال4عشى:
،vي'ساف1ع' و.ر\قاء4 غ%و\ر,ي�ة

ل1ي'د\ر,ك�ها ف ح.مام� ث�ك%ن\
أ%ي ي'ضار,ب'، وث�ك%ن¬: جاعات¬. وس.ف%ع. وجه.ه بيده س.ف}عاv: ل%ط%م.ه.

وس.ف%ع ع'ن'ق%ه: ضربا بكفه مبسوطة، وهو مذكور ف حرف الصاد. وس.ف%ع.ه
بالع.صا: ض.ربه. وساف%ع. ق1ر\نه م'ساف%عةv وس1فاعاv: قات.ل%ه؛ قال خالد بن

عامر 
(* قوله «خالد بن عامر» بامش الصل وشرح القاموس: جنادة ابن عامر

ويروى لب ذؤيب.):
كأ%ن� م'ج.ر_باv م1ن\ أ�س\د1 ت.ر\ج
ي'ساف1ع' فار,س.ي\ ع.ب\د{ س1فاعا

وس.ف%ع. بناص1يته ورجله ي.س\ف%ع' س.ف}عاv: جذ%ب وأ%خ.ذ وق%بض. وف
التنزيل: ل%ن.س\ف%عن\ بالناصية ناصية كاذبة؛ ناص1ي.ت'ه: مقد_م رأ}س1ه، أ%ي

ل%ن.ص\ه.ر.ن_ها ولنأ}خ'ذ%ن� با أ%ي لن'ق}م1ئ%ن_ه ول%ن'ذ1ل�ن_ه؛
ويقال: لنأ}خ'ذن} بالناصية إ,ل النار كما قال: فيؤخذ بالنواصي وال4قدام.

ويقال: معن لنسفعن\ لنسو�دن} وجهه فك%ف%ت1 الناصية� ل4نا ف مقد�م الوجه؛
قال ال4زهري: فأ%ما من قال لنسفعن\ بالناصية أ%ي لنأ}خ'ذن} با إ,ل

النار فحجته قول الشاعر:
ق%وم¬، إ,ذا س.م1ع'وا الص_ر,يخ. رأ%ي\ت.ه'م
م1ن\ ب.ي\ن, م'ل}ج,م, م'ه\ر,ه1، أ%و ساف1ع,

أ%راد وآخ1ذ{ بناصيته. وحكى ابن ال4عراب: اس\ف%ع\ بيده أ%ي خ'ذ} بيده.
ويقال: س.ف%ع. بناصية الفرس ليكبه؛ ومنه حديث عباس الشمي: إ,ذا ب'ع1ث%

الؤمن من قبه كان عند رأ}سه مل%ك فإ,ذا خرج سف%ع بيده وقال: أ%نا
قرين'ك ف الدنيا، أ%ي أ%خذ بيده، ومن قال: لنسفعن\ لنسو�دن} وجهه فمعناه

لن.س3من\ موضع الناصية بالسواد، اكتفى با من سائر الوجه ل4نه م'قد_م
الوجه؛ والجة له قوله:



وكنت'، إ,ذا ن.ف}س' الغ.و,ي� ن.ز.ت\ به،
س.ف%ع\ت' على الع1ر\ن,ي منه ب1يس.م,

أ%راد و.س.م\ت'ه على ع1ر\ن,ين,ه، وهو مثل قوله تعال: س.ن.س3م'ه على
ال�ر\طوم. وف الديث: ليصيب أ%قواماv س.ف}ع¬ من النار أ%ي علمة تغي
أ%لوانم. يقال: س.ف%ع\ت' الشيء4 إ,ذا جعلت عليه علمة، يريد أ%ثراv من
النار. والس_ف}عة�: العي. ومرأ%ة م.س\ف�وعةD: با س.فعة أ%ي إ,صابة عي،

ورواها أ%بو عبيد: ش.ف}عةD، ومرأ%ة مشفوعة، والصحيح ما قلناه.
ويقال: به س.ف}عة من الشيطان أ%ي م.سÒ كأ%نه أ%خذ بناصيته. وف حديث

أ�م سلمة، رضي ال عنها، أ%نه، صلى ال عليه وسلم، دخل عليها وعندها
جارية با س.ف}عةD، فقال: إ,ن9 با ن.ظ}رةv فاس\ت.ر\ق�وا لا أ%ي علمة من

الشيطان، وقيل: ض.ربة واحدة منه يعن أ%ن9 الشيطان أ%صابا، وهي الرة من
الس_ف}ع, ال4خذ1، العن أ%ن الس_ف}ع.ة أ%د\ر.ك%ت\ها من ق1ب.ل, النظرة
�فاطلبوا لا الرeق}ية%، وقيل: الس_ف}عة� العي، والن_ظ}رة ال3صابة

بالعي؛ ومنه حديث ابن مسعود: قال لرجل رآه: إ,ن� بذا س.فعة من الشيطان،
vخيا vفقال له الرجل: ل أ%سع ما قلت، فقال: نشدتك بال هل ترى أ%حدا
منك؟ قال: ل، قال: فلهذا ق�ل}ت' ما ق�ل}ت'، جعل ما به من الع'ج\ب بنفسه

م.س�اv من النون. والسeف}عة� والشeف}عة�، بالسي والشي: النون.
ورجل م.س\فوع ومشفوع أ%ي منون.

والس_ف}ع': الثوب، وجعه س'ف�وع؛ قال الطرماح:
كما ب.ل� م.ت\ن.ي\ ط�ف}ية{ ن.ض\ح' عائط{،

ي'ز.ي>ن'ها ك1نÒ لا وس'ف�وع'
أ%راد بالعائط جارية ل ت.ح\م1ل}. وس'ف�وعها: ثيابا.

واس\ت.ف%ع. الرجل�: ل%ب,س. ثوبه. واستفعت الرأ%ة ثيابا إ,ذا لبستها،
وأ%كثر ما يقال ذلك ف الثياب الصبوغة.

وبنو الس_ف}عاء: قبيلة. وساف1ع¬ وس'ف%ي\ع¬ وم'ساف1ع¬: أ%ساء.
@سقع: ال4س\ق%ع': التباعد من ال4عداء وال%س.د.ة، كل© ما يذكر ف

ترجة صقع بالصاد فالسي فيه لغة. قال الليل: كل© صاد تيء قبل القاف،
وكل© سي تيء قبل القاف، فللعرب فيه لغتان: منهم من يعلها سيناv، ومنهم

من يعلها صاداv ل يبالون أ%متصلة كانت بالقاف أ%و منفصلة بعد أ%ن يكونا
ف كلمة واحدة، إ,ل أ%ن الصاد ف بعض أ%حسن والسي ف بعض أ%حسن. يقال:



ما أ%دري أ%ين س.ق%ع. أ%ي أ%ين ذهب، وس.ق%ع. الد>يك': مثل ص.ق%ع.. وخطيب
م1س\ق%ع¬: مثل م1ص\ق%ع�. والسeق}ع': ما تت الر_ك1ي_ة وج'ول�ها من

نواحيها، وص'ق}ع'ها نواحيها، والمع أ%س\قاع¬. والس_ق}ع': لغة ف
الص_ق}ع. وكل9 ناحية س'ق}ع¬ وص'ق}ع، والسي أ%حسن. والسeق}ع': ناحية من ال4رض

والبيت. يقال: أ%خذ القوم' ذلك السeق}ع.. والسeقاع': لغة ف الصeقاع,.
والغ'راب' أ%سق%ع' وأ%صق%ع'.

وال4س\ق%ع': اسم ط�و.ي\ئر كأ%نه ع'ص\فور¬، ف ريشه خ'ض\رةD ورأ}سه
vأ%بيض يكون بقرب الاء، والمع ال4ساق1ع'، وإ,ن أ%ردت بال4س\ق%ع, نعتا

فالمع السeق}ع'.
والس_و\ق%عة� من العمامة والر>داء وال1مار: الوضع الذي يلي الرأ}س
Dالث�ر,يد1 س.و\ق%عة �وهو أ%سر.ع'ه وس.خاv، بالسي أ%حسن. قال: وو.ق}بة

بالسي أ%حسن. وف حديث ال4شج� ال�م.وي>: أ%نه قال لعمرو بن العاص ف
كلم جرى بينه وبي عمرو: إ,نك س.ق%ع\ت. الاجب وأ%و\ض.ع\ت. الراكب.؛
الس_ق}ع' والص_ق}ع': الضر\ب' بباطن الكف�، أ%ي أ%نك ج.ب.هته بالقول وواجهته

بالكروه حت أ%د�ى عنك 
(* قوله «حت أدى عنك» هو لفظ الصل والنهاية

أيضاv وبامش نسخة منها والراد صككت وجهه بشدة كلمك وجبهته بقولك، يقال
وضع البعي وضعاv ووضوعاv أ%سرع ف سيه وأوضعه راكبه وأوضع بالراكب جعله

(.vلراحلته؛ يريد أنك برته بالقابلة حت ول عنك ونفر مسرعا vموضعا
وأ%سر.ع.، ويريد بال3يضاع,، وهو ضرب من السي، أ%نك أ%ذ%ع\ت. ذكر هذا الب

.�حت سارت به الرeك}بان
@سقرقع: السeق�ر\ق%ع': شراب ل4هل الجاز، قال: وهي حبشية ليست من كلم

العرب، يتخذ من الشعي والبوب، وليس ف الماسي كلمة على هذا البناء،
وقيل: السقرقع تعريب السeك�ر\ك%ه\، ساكنة الراء، وهي خر البش من

الذرة.
.vوت.س.ك�ع.: مش.ى م'ت.ع.س>فا vي.س\ك%ع' س.ك}عا �@سكع: س.ك%ع. الرجل

وما أ%د\ر,ي أ%ين س.ك%ع. وأ%ين ت.س.ك�ع. أ%ي أ%ين ذ%ه.ب وأ%خذ. وت.س.ك�ع.
ف أ%مره: ل يهتد لو,ج\ه.ت1ه؛ وف حديث أ�م معبد:

وهل ي.س\ت.و,ي ض'ل�ل� ق%و\م� ت.س.ك�ع'وا؟
أ%ي ت.ح.ي_ر'وا. ورجل س'ك%ع¬: متحي، مث�ل به سيبويه وفسره السياف،



وقال: هو ض1دe ال�ت.ع, وهو الاه1ر بالد�للة. وس.ك%ع الرجل�: مثل
ص.ق%ع.. والتس.ك©ع: الت�ماد1ي ف الباطل؛ ومنه قول سليمان ابن يزيد

العدوي:أ%ل إ,ن_ه ف غ%م\رة{ ي.تس.ك�ع'
أ%ي ل يدري أ%ين يأ}خذ من أ%رض ال. ورجل ن.ف1ح¬ ون.ف1يح¬ وساكع¬

وش.ص1يب¬ أ%ي غ%ر,يب¬.
وف نوادر ال4عراب: فلن ف م.س\ك%عة{ من أ%مره وف م'س.كYعة{، وهي

ال�ض.لYلة� ال�و.د>ر.ة� الت ل ي'ه\ت.دى فيها لوجه ال4مر.
.�وال�س.كYعة� من ال4رضي: ال�ض.لYلة

@سلع: الس_ل%ع': الب.ر.ص'، وال4س\ل%ع': ال4ب\ر.ص'؛ قال:
هل ت.ذ}ك�رون على ث%ن,ي�ة1 أ%ق}ر'ن{

أ%ن.س. الف%وار,س,، يوم. ي.ه\وي ال4س\ل%ع'؟
وكان عم\رو بن ع'د.س. أ%سلع. قتله أ%ن.س' الف%وار,س بن زياد العبسي يوم

ث%ن,ي�ة1 أ%ق}ر'ن{. والس_ل%ع': آثار النار بالس.د. ورجل أ%س\ل%ع':
،vتصيبه النار فيحترق فيى أ%ثرها فيه. وس.ل1ع. ج,ل}د'ه بالنار س.ل%عا
وت.س.ل�ع.: ت.ش.ق�ق.. والس_ل}ع': الش_قe يكون ف اللد، وجعه س'ل�وع¬.

والس_ل}ع' أ%يضاv: ش.ق� ف الع.قب، والمع كالمع، والس_ل}ع': ش.ق� ف
البل كهيئة الص_د\ع,، وجعه أ%س\لع¬ وس'ل�وع¬، ورواه ابن ال4عراب

واللحيان س1ل}ع¬، بالكسر؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،vل ي.ب\د' للشمس, ب.د\وة vب,س3ل}ع ص.فا

إ,ذا ما رآه' راك1ب . . . أ�ر\ع1د.ا
(* كذا بياض بالصل.)

وقولم س'ل�وع¬ يدل على أ%نه س.ل}ع.
وس.ل%ع. رأ}س.ه ي.س\ل%ع'ه س.ل}عاv فان\س.ل%ع: شق�ه. وس.ل1ع.ت\ يده

ورجله وت.س.ل�ع.ت\ ت.س\ل%ع' س.ل%عاv مثل ز.ل1ع.ت\ وت.ز.ل�ع.ت\،
وان\س.ل%ع.تا: ت.ش.ق9قتا؛ قال حك1يم' بن م'ع.ي�ة% الر_ب.عي 

(* قوله «حكيم بن معية
الربعي» كذا بالصل هنا، وف شرح القاموس ف مادة كلع نسبة البيت إل

عكاشة السعدي.) :
ت.ر.ى ب,ر,ج\ل%ي\ه ش'ق�وقاv ف ك%ل%ع\

م1ن\ بار,ئ ح1يص.، ودام� م'ن\س.ل1ع\



ود.ل1يلD م1س\ل%ع¬: ي.ش'قe الفلة؛ قالت س'ع\د.ى ال�ه.ن,ي�ة ت.ر\ثي
أ%خاها أ%سعد:

س.ب_اق' عاد1ية{، ورأ}س' س.ر,ي_ة{،
وم'قات1لD ب.ط%لD، وهاد{ م1س\ل%ع'

وال%س\ل�وع.ة�: الطريق ل4نا مشقوقة؛ قال مليح:
وه'ن_ على م.س\ل�وعة{ ز,ي.م ال%ص.ى

ت'ن,ي'، وت.غ\شاها ه.مال1يج' ط�ل�ح'
والس_ل}عة، بالفتح: الش_ج�ة� ف الرأ}س كائنة ما كانت. يقال: ف رأ}سه

س.ل}عتان1، والمع س.ل}عات¬ وس1لع¬، والس_ل%ع' اسم للجمع كح.ل}ق%ة{
وح.ل%ق، ورجل م.س\ل�وع¬ وم'ن\س.ل1ع¬. وس.ل%ع. رأ}س.ه بالعصا: ضربه فشقه.

والس>ل}عة�: ما ت'ج,ر. به، وأ%يضاv الع.ل%ق'، وأ%يضاv ال%تاع'، وجعها
الس>ل%ع'. وال�س\ل1ع': صاحب' الس>ل}عة. والس>ل}عة�، بكسر السي:

الض_واة�، وهي زيادة تدث ف السد مثل الغ'د�ة؛ وقال ال4زهري: هي
ال%د.رة� ترج بالرأ}س وسائر السد ت.م'ور بي اللد واللحم إ,ذا حركتها، وقد

تكون لسائ1ر, البدن ف العنق وغيه، وقد تكون من ح1م_صة{ إ,ل ب,طYيخة{.
وف حديث خات.م, النeب'و�ة: فرأ%يت'ه مثل الس>ل}عة؛ قال: هي غدة تظهر

بي اللد واللحم إ,ذا غ�م1ز.ت\ باليد تركت.
ورجل أ%س\ل%ع': أ%ح\د.ب'. وإ,نه لكري الس_ل1يعة1 أ%ي الليقة. وها

س1ل}عان1 وس.ل}عان1 أ%ي م1ثلن. وأ%عطاه أ%سلع إ,بله أ%ي أ%شباه.ها،
واحد'ها س1ل}ع وس.ل}ع. قال رجل من العرب: ذهبت إ,بلي فقال رجل: لك عندي

أ%سلع'ها أ%ي أ%مثال�ها ف أ%سنان,ها وهيئات1ها. وهذا س1ل}ع هذا أ%ي مثله
وش.ر\واه'. وال4س\لع': ال4ش\باه؛ عن ابن ال4عراب ل يص به شيئاv دون

شيء. والس_ل%ع': س.م�؛ فأ%4ما قول ابن 
(* هنا بياض بالصل.) . . . :

ي.ظ%ل© ي.س\ق1يها الس>مام. ال4س\ل%عا
فإ,نه ت.وه_م منه ف1ع\لv ث اش\ت.ق_ منه صفة ث أ%ف}ر.د. ل4ن لفظ

الس>مام واحد، وإ,ن كان جعاv أ%و حله على السم.
والس_ل%ع': نبات، وقيل شجر م'ر�؛ قال بشر:

ي.س'وم'ون% الع1لج. بذات1 ك%ه\ف{،
وما فيها ل%ه'م\ س.ل%ع¬ و.قار'



ومنه ال�س.ل�عة�، كانت العرب ف جاهليتها تأ}خ'ذ� حط%ب. الس_ل%ع
والع'ش.ر ف ال%جاعات1 وق�ح'وط الق%ط}ر ف%ت'وق1ر' ظهور البقر منها، وقيل:

ي'ع.لYقون ذلك ف أ%ذنابا ث ت'ل}عج النار فيها ي.س\ت.م\ط1رون بلهب النار
الشبه ب,س.ن البق، وقيل: ي'ض\ر,م'ون فيها النار وهم ي'ص.ع>د'ونا ف

البل في'م\ط%رون زعموا؛ قال الو.ر.ك' 
(* قوله «قال الورك» ف شرح
القاموس: قال وداك.) الطائي:
ل د.ر_ د.رe ر,جال� خاب. س.ع\ي'ه'م'،

ي.س\ت.م\ط1ر'ون ل%دى ال4ز\مات1 بالع'ش.ر
vم'س.ل�عة vورا�أ%جاع1لD أ%ن\ت. ب.ي\ق
ذ%ر,يعةv ل%ك. ب.ي\ن. ال3 وال%ط%ر,؟

وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد الس_ل%ع' سم� كله، وهو لف}ظ قليل ف
ال4رض وله ورقة ص'ف%ي\راء� شاكة كأ%ن� شوكها زغ%ب، وهو بقلة تنفرش كأ%نا

راحة الكلب، قال: وأ%خبن أ%عراب من أ%هل الش_راة أ%ن الس_ل%ع. شجر
مثل الس_ن.ع\ب'ق إ,ل أ%نه يرتقي ح1بالv خضراv ل ورق لا، ولكن لا

ق�ض\بان تلتف على الغصون وت.ت.ش.ب_ك'، وله ثر مثل عناقيد العنب صغار،
فإ,ذا أ%ينع اسو.د_ فتأ}كله الق�رود فقط؛ أ%نشد غيه ل�مية ابن أ%ب

الصلت:س.ل%ع¬ ما، وم1ث}ل�ه ع'ش.ر¬ ما،
عائ1لD ما، وعال%ت1 الب.ي\ق�ورا

وأ%ورد ال4زهري هذا البيت شاهداv على ما يفعله العرب من استمطارهم
بإ,ضرام النار ف أ%ذناب البقر.

:vوس.ل}ع: موضع بقرب الدينة، وقيل: جبل بالدينة؛ قال تأ%بط شر�ا
إ,ن�، بالش>ع\ب, الذي د'ون س.ل}ع�،

ل%ق%ت1يلv، د.م'ه ما ي'ط%ل©
قال ابن بري: البيت للش_ن\ف%رى ابن أ�خت تأ%بط شر�اv يرثيه؛ ولذلك قال

ف آخر القصيدة:
فاس\ق1ن,يها يا س.واد' بن. ع.م\ر�و،
إ,ن� ج,س\م1ي ب.ع\د. خال ل%خ.ل©

يعن باله تأ%بط شر�اv فثبت أ%نه لبن أ�خته الشنفرى.
والس_و\لع': الص_ب,ر' ال�ر�.



.�@سلفع: الس_ل}ف%ع': الشجاع ال%ر,يء� ال%س'ور، وقيل: هو الس_ل1يط
وامرأ%ة س.ل}ف%ع¬، الذكر وال�نثى فيه سواء: س.ل1يطةD ج.ر,يئةD، وقيل: هي

القليلة اللحم السريعة الشي الر_ص\عاء�؛ أ%نشد ثعلب:
وما ب.د.لD م1ن\ أ�م> ع'ث}مان% س.ل}ف%ع¬،

م1ن. السeود1، و.ر\هاء� الع1نان1 ع.ر'وب'
:�وف الديث: ش.رeه'ن_ الس_ل}ف%عة� الب.ل}ق%عة�؛ الس_ل}ف%عة

الب.ذي_ة� الف%ح_اشة� الق%ل1يلة� ال%ياء3. ورجل س.ل}ف%ع¬: قليل الياء
�ج.ر,يء#. وف حديث أ%ب الدرداء: ش.رe نسائ1كم الس_ل}ف%عة�؛ هي ال%ر,يئة

على الرجال وأ%كثر ما يوصف به الؤنث، وهو بل هاء أ%كثر؛ ومنه حديث ابن
عباس، رضي ال عنهما، ف قوله تعال: فجاءته إ,حداها ت.م\ش1ي على

اس\ت1حياء�، قال: ليست ب,س.ل}ف%ع�. وحديث الغية: ف%ق}ماء� س.ل}ف%ع¬ 
(* قوله

«فقماء سلفع» هو بذا الضبط هنا بشكل القلم ف نسخة النهاية الت
بأ%يدينا، وفيها ف مادة فقم ضبطه بالر.)؛ وأ%نشد ابن بري لسيار الـان 

(* قوله
«الـان» هكذا ف الصل العول عليه بدون نقط الرف الذي بعد اللم

الف.) :
أ%عار. ع1ن\د. الس>ن� وال%ش1يب,

ما ش1ئت. م1ن\ ش.م.ر\د.ل� ن.ج,يب,،
أ�ع1ر\ت.ه م1ن س.ل}ف%ع� ص.خوب,

vف أ%عار ضمي على اسم ال تعال، يريد أ%ن ال قد رزقه أ%ولدا
ط1والv ج,ساماv ن'ج.باء4 من امرأ%ة س.ل}ف%ع ب.ذ1ي_ة{ ل لم على ذراعيها

وساقيها. وس.ل}ف%ع. الرجل�، لغة ف ص.ل}ف%ع.: أ%ف}ل%س.، وف ص.ل}ف%ع.
ع1لو.ت.ه: ضر.ب ع'ن'ق%ه. والس_ل}ف%ع' من النوق: الشديدة. وس.ل}ف%ع¬: اسم

كلبة؛ قال:
فل ت.ح\س.ب.ن>ي ش.ح\مةv م1ن\ و.ق1يف%ة{

م'ط%ر_دةv ما ت.ص1يد'ك س.ل}ف%ع'
@سلقع: الس_ل}ق%ع': الكان� ال%ز\ن� الغليظ، ويقال هو إ,تباع ل1ب.ل}ق%ع

ول يفرد. يقال: ب.ل}ق%ع¬ س.ل}ق%ع¬ وبلد ب.لق1ع' س.لق1ع'، وهي
ال4رضون الق1فار الت ل شيء فيها. والس_ل%ن\ق%ع': الب\ق'.



واس\ل%ن\ق%ع. ال%صى: ح.م1ي.ت\ عليه الشمس فل%م.ع، ويقال له حينئذ{
اس\ل%ن\ق%ع. بالب.ر,يق. واس\ل%ن\ق%ع. الب.ر\ق': است.طار. ف الغ.ي\م,، وإ,نا

،�هي خ.ط}فة خفية ل ت.ل}ب.ث، والس>ل1ن\قاع' خطفته. وس.ل}ق%ع. الرجل
لغة ف ص.ل}ق%ع.: أ%ف}ل%س.، وف ص.ل}ق%ع. ع1لو.ت.ه أ%ي ضرب ع'نقه.

.vم'تداركا vال4زهري: الس>ل1ن\قاع' البق إ,ذا ل%م.ع ل%م.عانا
@سلمع: س.ل%م_ع¬: من أ%ساء الذئب.

@سلنطع: السeل}ط�وع': ال%بل ال4ملس.
والس_ل%ن\ط%ع': ال�ت.ت.ع\ت1ع' ال�ت.ع.ت>ه ف كلمه كالنون.

@سع: الس_م\ع': ح1سe ال�ذن. وف التنزيل: أ%و أ%لقى السم\ع وهو شهيد؛
vوقال ثعلب: معناه خ.ل له فلم يشتغل بغيه؛ وقد س.م1ع.ه س.م\عا

وس1م\عاv وس.ماعاv وس.ماعةv وس.ماع1يةv. قال اللحيان: وقال بعضهم الس_م\ع'
الصدر، والس>مع: السم. والس_م\ع' أ%يضاv: ال�ذن، والمع أ%س\ماع¬. ابن

السكيت: الس_م\ع' س.م\ع' ال3نسان وغيه، يكون واحداv وجعاv؛ وأ%ما قول
الذل:

فلم_ا ر.د_ سام1ع.ه إ,ليه،
وج.ل�ى عن ع.ماي.ت1ه ع.ماه'

فإ,نه عن بالسام1ع ال�ذن وذك9ر لكان الع'ض\و، وس.م_عه الب
وأ%س\معه إ,ي�اه. وقوله تعال: واس\م.ع\ غي. م'س\م.ع؛ فسره ثعلب فقال: اس\م.ع\

ل س.م1ع\ت.. وقوله تعال: إ,ن} ت'س\م1ع' إ,ل من يؤ\م1ن' بآياتنا؛ أ%ي
ما ت'سمع إ,ل من يؤمن با، وأ%راد بال3ساع, ههنا القبول والعمل با

يسمع، ل3نه إ,ذا ل يقبل ول يعمل فهو بنزلة من ل يسمع. وس.م_ع.ه الصوت
وأ%س.عه: اس\ت.م.ع. له. وتس.م_ع إ,ليه: أ%ص\غى، فإ,ذا أ%د\غ%م\ت قلت

اس_م_ع. إ,ليه، وقرئ: ل ي.س_م_عون إ,ل الل3 ال4على. يقال
ت.س.م_عت إ,ليه وس.م1ع\ت' إ,ليه وس.م1ع\ت' له، كله بعن ل4نه تعال قال: ل

ت.س\م.عوا لذا القرآن، وقرئ: ل ي.س\م.ع'ون إ,ل الل3 ال4على،
مففاv. وال1س\م.عة� وال1س\م.ع' وال%س\م.ع'؛ ال4خية عن ابن جبلة: ال�ذن،

وقيل: ال%س\م.ع' خ.ر\ق�ها الذي ي'س\م.ع' به وم.د\خ.ل� الكلم فيها.
يقال: فلن عظيم ال1س\م.ع.ي\ن والسام1ع.ت.ي\ن,. والسام1عتان1: ال�ذنان من

كل شيء ذي س.م\ع�. والسام1عة�: ال�ذن؛ قال طرفة يصف أ�ذن ناقته:
م'ؤ.ل�لتان1 ت.ع\ر,ف' الع1ت\ق. فيهما،



ك%سام1ع.ت.ي\ شاة{ ب.وم.ل% م'ف}ر.د1
ويروى: وسام1عتان1. وف الديث: مل4 ال م.سام1ع.ه؛ هي جع م1س\مع وهو

آلة� الس_مع أ%و جع سع على غي قياس كم.شاب,ه. وم.لم1ح.؛ ومنه حديث
أ%ب جهل: إ,ن� ممداv نزل ي.ث}ر,ب. وإ,نه ح.ن,ق. عليكم ن.ف%ي\ت'موه

ن.ف}ي الق�راد عن ال%سام1ع، يعن عن الذان، أ%ي أ%خرجتموه من مكة إ,خراج
eاست1ئ}صال� ل4ن أ%خذ القراد عن الدابة قلع'ه باكللية، وال�ذن أ%خ.ف

ال4عضاء شع.راv بل أ%كثرها ل شع.ر عليه 
(* أعاد الضمي ف عليه ال

العضو، واحد العضاء، ل ال الذن، فلذلك ذك9ره.)، فيكون النزع منها أ%بلغ.
وقالوا: هو من م.رأvى وم.س\م.ع¬، يرفع وينصب، وهو م1ن ب.رأvى

وم.س\م.ع�. وقالوا: ذلك س.م\ع. أ�ذ�ن وس1م\ع.ها وس.ماع.ها وس.ماع.ت.ها أ%ي
إ,س\ماع.ها؛ قال:

س.ماع. ال3 والع'ل%ماء3 أ%ن>ي
أ%ع\وذ� ب.ي\ر, خال1ك، يا ابن. ع.م\ر,و

أ%وق%ع. السم موقع الصدر كأ%نه قال إ,ساعاv كما قال:
وب.ع\د. ع.طائ1ك الائة% الر>تاعا

أ%ي إ,عطائ1ك. قال سيبويه: وإ,ن شئت قلت س.م\عاv، قال ذلك إ,ذا ل
ت.خ\ت.ص1ص\ نف}س.ك. وقال اللحيان: س.م\ع' أ�ذن فلناv يقول ذلك، وس1م\ع'

أ�ذن وس.م\عة� أ�ذن فرفع ف كل ذلك. قال سيبويه: وقالوا أ%خذت ذلك عنه
س.ماعاv وس.م\عاv، جاؤوا بالصدر على غي فعله، وهذا عنده غي مطرد،
وت.سام.ع. به الناس. وقولم: س.م\ع.ك. إ,ل� أ%ي اس\م.ع\ م1ن، وكذلك قولم:

س.ماع, أ%ي اس\م.ع\ مثل د.راك1 وم.ناع, بعن أ%د\ر,ك\ وام\ن.ع\؛ قال ابن
بري: شاهده قول الشاعر:

فس.ماع, أ%س\تاه. الك1لب, س.ماع,
قال: وقد تأ}ت س.م1ع\ت' بعن أ%ج.ب\ت'؛ ومنه قولم: س.م1ع. ال لن

ح.م1د.ه أ%ي أ%جاب ح.م\ده وتقب�له. يقال: اس\م.ع\ د'عائي أ%ي أ%ج,ب\ ل4ن
غرض السائل ال3جابة� والق%ب'ول�؛ وعليه ما أ%نشده أ%بو زيد:

د.ع.و\ت' ال4، حت خ1ف}ت' أ%ن ل
�يكون% ال� ي.س\م.ع' ما أ%قول

وقوله: أ%ب\ص1ر\ به وأ%س\م1ع\ أ%ي ما أ%ب\ص.ر.ه وما أ%س\م.ع.ه على



التعجب؛ ومنه الديث: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من د'عاء ل ي'س\مع' أ%ي ل ي'ستجاب
ول ي'ع\ت.دe به فكأ%نه غي م.س\موع؛ ومنه الديث: س.م1ع. سام1ع¬ بمد1

ال وح'س\ن, بلئه علينا أ%ي ل1ي.س\م.ع, السام1ع' ول1ي.ش\ه.د1 الشاه1د'
ح.م\د.نا ال4 تعال على ما أ%حس.ن إ,لينا وأ%و\لنا من نعمه، وح'س\ن'

البلء الن>ع\مة� والخ\ت1بار' بالي ليتبي الشكر، وبالشر� ليظهر
الصب. وف حديث عمرو بن ع.ب\سة قال له: أ%يe الساعات1 أ%س\م.ع'؟ قال:

ج.و\ف' الليل, الخ1ر' أ%ي أ%و\ف%ق' لستماع الدعاء فيه وأ%و\ل بالستجابة
وهو من باب نار'ه صائم وليله قائم. ومنه حديث الضح�اك: لا عرض عليه

ال3سلم قال: فسمعت' منه كلماv ل أ%س\م.ع\ قط قولv أ%س\م.ع. منه؛ يريد
أ%ب\ل%غ% وأ%ن\ج.ع. ف القلب. وقالوا: س.م\عاv وطاعة، فنصبوه على إ,ض\مار

الفعل غي الستعمل إ,ظهاره، ومنهم من يرفعه أ%ي أ%مري ذلك والذي ي'ر\ف%ع'
عليه غي مستعمل إ,ظهاره كما أ%ن9 الذي ينصب عليه كذلك. ورجل س.م1يع¬:

سام1ع¬، وع.د_و\ه فقالوا: هو سيع قو\ل%ك. وق%و\ل% غي,ك. والسميع: من
صفاته عز وجل، وأ%سائه ل ي.ع\ز'ب' عن إ,د\راك1ه مسموع، وإ,ن خفي، فهو يسمع

بغي جارحة. وف%ع1يلD: من أ%ب\ن,ية1 ال�بالغة. وف التنزيل: وكان ال
سيعاv بصياv، وهو الذي و.س1ع. س.م\ع'ه كل شيء كما قال النب، صلى ال

عليه وسلم، قال ال تعال: قد سع ال قول الت تادلك ف زوجها، وقال
ف موضع آخر: أ%م يسبون أ%ن_ا ل نسمع سرهم ونواهم بلى؛ قال ال4زهري:

والعجب من قوم فس_روا السميع. بعن ال�س\م1ع ف1راراv من وصف ال
بأ%ن له س.م\عاv، وقد ذكر ال الفعل ف غي موضع من كتابه، فهو س.م1يع¬ ذو

س.م\ع� بل ت.كي,يف{ ول تشبيه بالسمع من خلقه ول س.م\ع'ه كس.م\ع, خلقه،
ونن نصف ال با وصف به نفسه بل تديد ول تكييف، قال: ولست أ�نكر ف

كلم العرب أ%ن يكون السميع سام1عاv ويكون م'س\م1عاv؛ وقد قال عمرو بن
معديكرب:

أ%م1ن\ ر.ي\حانة% الد_اع1ي الس_م1يع'
ي'ؤ.ر>ق�ن، وأ%صحاب ه'ج'وع'؟

فهو ف هذا البيت بعن ال�س\م1ع, وهو شاذ9، والظاهر ال4كثر من كلم
العرب أ%ن يكون السميع' بعن السام1ع, مثل عل1يم� وعال1م وقد1ير وقاد1ر�.

Dوس.م.ع.ة Dذن س.م\عة�وم'ناد{ س.م1يع¬: م'س\م1ع¬ كخبي وم'خ\ب؛ وأ
وس.م1عةD وس.م1يعةD وسام1عةD وس.م�اعةD وس.م'وعةD. والس_م1يع: ال%س\م'وع'



أ%يضاv. والس_م\ع': ما و.ق%ر ف ال�ذن من شيء تسمعه. ويقال: ساء4
س.م\عاv فأ%ساء4 إ,جابةv أ%ي ل ي.س\م.ع\ حس.ناv. ورجل س.م�اع¬ إ,ذا كان كثي

الستماع لا ي'قال وي'ن\ط%ق' به. قال ال عز وجل: س.م�اعون للكذب، ف�س�ر
قوله ساعون للكذب على وجهي: أ%حدها أ%نم يسمعون لكي يكذبوا فيما
سعوا، ويوز أ%ن يكون معناه أ%نم يسمعون الكذب ليشيعوه ف الناس، وال

أ%علم با أ%راد. وقوله عز وجل: ختم. ال على قلوب,هم وعلى س.م\ع1هم وعلى
أ%بصارهم غشاوة، فمعن خ.ت.م. ط%ب.ع على قلوبم بكفرهم وهم كانوا يسمعون
ويبصرون ولكنهم ل يستعملوا هذه الواس� استعمالv ي'ج\د1ي عليهم فصاروا

كمن ل يسمع ول ي'ب\ص1ر\ ول ي.ع\ق1ل} كما قالوا:
أ%ص.م� ع.م�ا ساء4ه س.م1يع

وقوله على س.م\ع1هم فالراد منه على أ%ساعهم، وفيه ثلثة أ%وجه: أ%حدها
أ%ن السمع بعن الصدر يوح�د ويراد به المع ل4ن الصادر ل تمع،

والثان أ%ن يكون العن على مواضع سعهم فحذفت الواضع كما تقول هم ع.د\ل
أ%ي ذوو عدل، والثالث أ%ن تكون إ,ضافته السمع إ,ليهم دال¾ على أ%ساع1هم

كما قال:
ف ح.ل}ق1ك�م ع.ظ}م¬ وقد ش.ج,ينا

معناه ف ح'لوقكم، ومثله كثي ف كلم العرب، وجع ال4س\ماع,
أ%سام1يع'. وحكى ال4زهري عن أ%ب زيد: ويقال لميع خروق ال3نسان عينيه

وم.ن\خ1ر.ي\ه1 واس\ت1ه م.سام1ع' ل ي'ف}ر.د' واحدها. قال الليث: يقال س.م1ع.ت\
أ�ذ�ن زيداv يفعل كذا وكذا أ%ي أ%ب\ص.ر\ت'ه بعين يفعل ذلك؛ قال ال4زهري:

ل أ%دري من أ%ين جاء الليث بذا الرف وليس من مذاهب العرب أ%ن يقول
الرجل س.م1ع.ت\ أ�ذ�ن بعن أ%ب\ص.ر.ت\ عين، قال: وهو عندي كلم فاسد ول

آم.ن' أ%ن يكون ول�د.ه أ%هل الب,د.ع وال4هواء. والس>م\ع' والس_م\ع'؛
ال4خية عن اللحيان، والس>ماع'، كله: الذYك}ر' ال%س\م'وع' الس.ن

الميل�؛ قال:
أ%ل يا أ�م_ فار,ع. ل ت.ل�وم1ي * على شيء� ر.ف%ع\ت' به س.ماعي

ويقال: ذهب س\ع'ه ف الناس وص1يت'ه أ%ي ذكره. وقال اللحيان: هذا أ%مر
ذو س1م\ع وذو س.ماع إ,م�ا حس.ن¬ وإ,م_ا ق%ب,يح¬. ويقال: س.م_ع. به إ,ذا

ر.ف%ع.ه من ال�مول ون.ش.ر. ذ1ك}ر.ه.
والس_ماع': ما س.م_ع\ت. به فشاع وت'ك�لYم. به. وكل© ما التذته



:�ال�ذن من ص.و\ت{ ح.س.ن� ساع. والس_ماع': الغ1ناء�. وال�س\م1عة
.�ال�غ.ن>ية

ومن أ%ساء القيد1 ال�س\م1ع'؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
،Dوم'س\م1ع.تان1 وز.م_ارة

وظ1لê م.د1يد¬، وح1ص\ن¬ أ%ن,يق
فسره فقال: ال�س\م1ع.تان1 الق%ي\دان1 كأ%نما ي'غ.ن>يانه، وأ%نث ل4ن9

أ%كثر ذلك للمرأ%ة. والز_م�ارة�: الس�اج'ور. وكتب الجاج إ,ل عامل له
vأ%ي م'ق%ي_دا vم'ز.م_را vم'س.م_عا vأ%ن ابعث إ,ل9 فلنا

م'س.و\ج.راv، وكل ذلك على التشبيه.
وف%ع.ل}ت' ذلك ت.س\م1ع.ت.ك وت.س\م1عةv لك أ%ي ل1ت.س\م.ع.ه؛ وما فع.ل}ت

.vول س'م\عة vول س.م\عة éذلك ر,ياء
وس.م_ع. به: أ%س.ع.ه القبيح. وش.ت.م.ه. وت.سام.ع. به الناس' وأ%س.ع.ه
vالديث% وأ%س.ع.ه أ%ي شت.مه. وس.م_ع. بالرجل: أ%ذاع. عنه ع.ي\با

ون.د_د. به وش.ه_ر.ه وفض.ح.ه، وأ%س.ع. الناس. إ,ياه. قال ال4زهري: ومن
الت_س\م1يع, بعن الشتم وإ,ساع القبيح قوله، صلى ال عليه وسلم: م.ن\

،vس.م_ع. ب,ع.ب\د{ س.م_ع. ال به. أ%بو زيد: ش.ت_ر\ت' به ت.ش\ت1يا
ون.د_د\ت' به، وس.م_ع\ت' به، وه.ج_ل}ت' به إ,ذا أ%س\م.ع\ت.ه القبيح.

وش.ت.م\ت.ه. وف الديث: من س.م_ع. الناس. بع.م.ل1ه س.م_ع. ال� به
سام1ع' خ.ل}ق1ه وح.ق�ر.ه وص.غ_ر.ه، وروي: أ%سام1ع. خ.ل}ق1ه، ف%سام1ع' خ.ل}قه

بدل من ال تعال، ول يكون صفة ل4ن� ف1ع\له كل�ه حالD؛ وقال
ال4زهري: من رواه سام1ع' خلقه فهو مرفوع، أ%راد س.م_ع. ال� سام1ع' خلقه به

أ%ي فض.ح.ه، ومن رواه أ%سام1ع. خ.ل}ق1ه، بالنصب، ك%س_ر. س.م\عاv على
أ%س\م'ع ث كس_ر أ%س\م'عاv على أ%سام1ع.، وذلك أ%نه جعل السمع اساv ل

مصدراv ولو كان مصدراv ل يمعه، يريد أ%ن ال ي'س\م1ع أ%سام1ع. خلقه بذا
الرجل يوم القيامة، وقيل: أ%راد من س.م_ع الناس. بعمله س.م_عه ال

وأ%راه ثوابه من غي أ%ن يعطيه، وقيل: من أ%راد بعمله الناس أ%سعه ال
الناس وكان ذلك ثوابه، وقيل: من أ%راد أ%ن يفعل فعلv صالاv ف السر� ث

يظهره ليسمعه الناس ويمد عليه فإ,ن ال يسمع به ويظهر إ,ل الناس غ%ر.ض.ه
وأ%ن عمله ل يكن خالصاv، وقيل: يريد من نسب إ,ل نفسه عملv صالاv ل

يفعله واد�عى خياv ل يصنعه فإ,ن ال ي.ف}ض.ح'ه ويظهر كذبه؛ ومنه



الديث: إ,نا ف%ع.له س'م\عةv ورياءé أ%ي ل1ي.س\م.ع.ه الناس' وي.ر.و\ه؛ ومنه
الديث: قيل لبعض الصحابة ل1م. ل ت'ك%لYم' عثمان؟ قال: أ%ت'ر.و\ن.ن

أ�ك%لYم'ه س.م\عك�م أ%ي بيث تسمعون. وف الديث عن جندب الب.ج.ل1ي� قال:
سعت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يقول من س.م_ع. ي'س.م>ع' ال به،

vومن ي'رائي ي'رائي ال� به. وس.م>ع بفلن أ%ي ائت إ,ليه أ%مرا
ي'س\م.ع' به ونو>ه بذكره؛ هذه عن اللحيان. وس.م_ع. بفلن بالناس: ن.و_ه

بذكره. والسeم\عة�: ما س'م>ع. به من طعام أ%و غي ذلك ر,ياء لي'س\م.ع.
وي'رى، وتقول: فعله ر,ياءé وسعة أ%ي لياه الناس ويسمعوا به. والتس\م1يع':

التش\ن,يع'.
وامرأ%ة س'م\ع'ن_ةD وس1م\ع.ن_ةD وس1م\ع.ن.ةD، بالتخفيف؛ ال4خية عن

يعقوب، أ%ي م'س\ت.م1عةD س1م�اعةD؛ قال:
إ,ن� لكم ل%ك%ن�ه\

م1ع.ن�ةv م1ف%ن�ه\
س1م\ع.ن�ةv ن,ظ}ر.ن�ه\

كالر>يح, ح.و\ل% الق�ن�ه\
إ,ل� ت.ر.ه\ ت.ظ%ن�ه\

ويروى:
كالذئب وس\ط% الع'ن�ه\

وال1ع.ن�ة�: العترضة�. وال1ف%ن_ة�: الت تأ}ت بف�ن'ون{ من العجائب،
ويروى: س'م\ع'ن_ةv ن'ظ}ر'ن_ةv، بالضم، وهي الت إ,ذا ت.س.م_ع.ت\ أ%و

ت.ب.ص_ر.ت فلم تر. شيئاv ت.ظ%ن_ت\ه ت.ظ%ن>ياv أ%ي ع.م1ل%ت\ بالظن�،
Dوكان ال4خفش يكسر أ%ولما ويفتح ثالثهما، وقال اللحيان: س'م\ع'ن�ة

ن'ظ}ر'ن_ةD وس1م\ع.ن_ةD ن,ظ}ر.ن_ةD أ%ي جيدة السمع والنظر. وقوله: أ%ب\ص1ر\
به وأ%س\م1ع\، أ%ي ما أ%س\م.ع.ه وما أ%بص.ر.ه على التعجب. ورجل س1م\ع¬

،vل ب.ل}غا vوس.م\عا ،vل ب,ل}غا vي'س\م.ع'. وف الدعاء: اللهم س1م\عا
وس1م\ع¬ ل ب,ل}غD، وس.م\ع¬ ل ب.ل}غ، معناه ي'س\م.ع' ول ي.ب\ل�غ�، وقيل:

.eمعناه ي'س\م.ع' وليتاج' أ%ن ي'ب.ل�غ%، وقيل: ي'س\م.ع' به ول ي.ت1م
الكسائي: إ,ذا سع الرجل الب ل يعجبه قال: س1م\ع¬ ول ب,ل}غ، وس.م\ع

ل ب.ل}غ أ%ي أ%سع بالد�واهي ول تبلغن. وس.م\ع' ال4رض, وب.ص.ر'ها:
ط�ول�ها وع.ر\ضها؛ قال أ%بو عبيد: ول وجه له إ,نا معناه ال%لء. وحكى



ابن ال4عراب: أ%لقى نفسه بي س.م\ع, ال4رض, وب.ص.ر,ها إ,ذا غ%ر_ر. با
وأ%لقاها حيث ل ي'د\رى أ%ين هو. وف حديث ق%ي\لة: أ%ن أ�ختها قالت:
الو.ي\ل� ل�خت ل ت'خ\ب,ر\ها بكذا فتخرج. بي سع ال4رض وبصرها، وف

النهاية: ل ت'خب,ر\ أ�خ\ت فت.ت_ب,ع. أ%خا بكر بن وائل بي سع ال4رض
وبصرها. يقال: خرج فلن بي سع ال4رض وبصرها إ,ذا ل ي.د\ر, أ%ين يتوجه

ل4نه ل يقع على الطريق، وقيل: أ%رادت بي سع أ%هل ال4رض وبصرهم فحذفت
ال4هل كقوله تعال: واسأ%ل القرية%، أ%ي أ%هلها. ويقال للرجل إ,ذا غ%ر_ر.
بنفسه وأ%لقاها حيث ل ي'د\رى أ%ين هو: أ%لقى نفسه بي سع ال4رض

وبصرها. وقال أ%بو عبيد: معن قوله ترج أ�خت معه بي سع ال4رض وبصرها، أ%ن
الرجل يلو با ليس معها أ%حد يسمع كلمها ويبصرها إ,ل ال4رض'

الق%ف}ر'، ليس أ%ن ال4رض لا س.م\ع، ولكنها وك�دت الش_ناعة ف خ.ل}وت1ها
بالرجل الذي ص.ح1بها؛ وقال الزمشري: هو تثيل أ%ي ل يسمع كلمهما ول
يبصرها إ,ل ال4رض تعن أ�ختها، والبك}ري� الذي ت.ص\ح.ب'ه. قال ابن السكيت:

يقال لقيته بي س.م\ع, ال4رض, وب.ص.ر,ها أ%ي بأ%رض ما با أ%حد. وس.م1ع.
له: أ%طاعه. وف الب: أ%ن عبد اللك بن م.ر\وان خطب يوم.اv فقال:
ول1ي.ك�م ع'م.ر' بن الطاب، وكان ف%ظ¾ا غ%ل1يظاv م'ض.ي>قاv عليكم فسمعتم
له. وال1سم.ع: موضع الع'روة من ال%زادة، وقيل: هو ما جاوز خ.ر\ت.

الع'روة، وقيل: ال1س\م.ع' ع'روة ف وس.ط الدلو وال%زادة1 وال3داوة1، يعل
فيها حبل ل1ت.ع\ت.د1ل% الدلو؛ قال عبد ال بن أ%وف:

ن'ع.د>ل� ذا ال%ي\ل, إ,ن} رام.نا،
كما ع'د>ل% الغ.ر\ب' بال1س\م.ع,

وأ%س.ع. الدلو.: جعل لا عروة ف أ%سفلها من باطن ث شد� حبلv إ,ل
الع.ر\ق�وة1 لتخف على حاملها، وقيل: ال1س\م.ع' ع'روة ف داخل الدلو

بإ,زائها عروة أ�خرى، فإ,ذا استثقل الشيخ أ%و الصب أ%ن يستقي با جعوا بي
العروتي وشدوها لتخ1ف� وي.ق1ل� أ%خذها للماء، يقال منه: أ%س\م.ع\ت'

الدلو؛ قال الراجز:
أ%ح\م.ر غ%ض\ب ل يبال ما اس\ت.ق%ى،
ل ي'س\م1ع' الد_ل}و، إ,ذا الو,ر\د' الت.ق%ى

وقال:
سأ%ل}ت ع.م\راv بعد ب.ك}ر� خ'ف9ا،



والد_ل}و' قد ت'س\م.ع' ك%ي\ ت.خ1ف9ا
vمن ال3بل فلم يعطه فسأ%له خ'ف¾ا أ%ي ج.م.ل vيقول: سأ%له بكرا

م'س3نìا.
وال1س\م.عان1: جانبا الغ.ر\ب. وال1سم.عان1: ال%ش.بتان1 اللتان

ت'د\خ.لن1 ف ع'ر\و.ت الز_ب,يل, إ,ذا أ�خرج به التراب من البئر، وقد
أ%س\م.ع. الز_ب,يل%. قال ال4زهري�: وسعت بعض العرب يقول للرجلي اللذين

ينزعان ال1ش\آة من البئر يترابا عند احتفارها: أ%س\م1عا ال1شآة أ%ي
أ%بيناها عن ج'ول الركية وفمها. قال الليث: الس_م1يعان1 من أ%د.وات1
ال%ر_اثي ع'ودان1 طو,يلن1 ف ال1ق}ر.ن1 الذي ي'ق}ر.ن� به الثور أ%ي لراثة

ال4رض. وال1س\م.عان1: ج.و\ر.بان1 ي.ت.ج.و\ر.ب' بما الصائد' إ,ذا طلب
الظباء ف الظهية.

والس>م\ع': س.ب'ع م'ر.ك�ب¬، وهو ول%د الذYئب من الض_ب'ع. وف الثل:
أ%س.ع' من الس>م\ع, ال4ز.لY، وربا قالوا: أ%س.ع' من س1م\ع؛ قال

الشاعر:
،vت.راه' ح.د1يد. الط�ر\ف1 أ%ب\ل%ج. واض1حا
أ%غ%ر_ ط%و,يل% الباع,، أ%س\م.ع. من س1م\ع,

والس_م.ع\م.ع': الصغي الرأ}س وال�ث�ة1 الداهية�؛ قال ابن بري شاهده
قول الشاعر:

كأ%ن� فيه و.ر.لv س.م.ع\م.عا
وقيل: هو الفيف' اللحم, السريع' العمل, البيث� الل�ب,ق'، طال أ%و

ق%ص'ر، وقيل: هو ال�ن\ك%م1ش' الاضي، وهو ف%ع.ل}ع.لD. وغ�ول س.م.ع\م.ع¬
وشيطان س.م.ع\م.ع¬ ل�ب\ث1ه؛ قال:

وي\لD ل4ج\مال, الع.ج'وز, م1ن>ي،
إ,ذا د.ن.و\ت' أ%و د.ن.و\ن% من>ي،
كأ%ن_ن س.م.ع\م.ع¬ م1ن ج,ن>

ل يقنع بقوله سعمع حت قال من جن ل4ن سعمع الن أ%ن\ك%ر' وأ%خبث من
سعمع ال3نس؛ قال ابن جن: ل يكون رويeه إ,ل النون، أ%ل ترى أ%ن فيه

من ج,ن� والنون ف الن ل تكون إ,ل روي�اv ل4ن الياء بعدها لل3طلق
ل مالة؟ وف حديث علي:

س.م.ع\م.ع¬ كأ%ن_ن من ج,ن>



أ%ي سريع خفيف، وهو ف وصف الذئب أ%شهر. وامرأ%ة س.م.ع\م.عةD: كأ%نا
غ�ولD أ%و ذئبة؛ حد�ث عوانة أ%ن الغية سأ%ل ابن لسان المرة عن النساء

Dفقال: النساء أ%ر\ب.ع: ف%ر.ب,يع¬ م.ر\ب.ع، وج.م1يع¬ ت.ج\م.ع، وشيطان
س.م.ع\م.ع، ويروى: س'م_ع، وغ�لê ل ي'خ\ل%ع، فقال: ف%س>ر\، قال: الر_ب,يع'

ال%ر\ب.ع الشاب�ة� الميلة الت إ,ذا نظرت إ,ليها س.ر_ت\ك وإ,ذا
أ%قس.م\ت. عليها أ%ب.ر_ت\ك، وأ%ما الميع الت تمع فالرأ%ة تتزوجها ولك

ن.ش.ب ولا نش.ب فتجمع ذلك، وأ%ما الشيطان الس_م.ع\م.ع' فهي الكالة ف
:Dف إ,ث}رك إ,ذا خرجت. وامرأ%ة س.م.ع\م.عة �وجهك إ,ذا دخلت ال�و.ل}و,ل%ة

كأ%نا غ�ول. والشيطان� ال%ب,يث يقال له الس_م.ع\م.ع'، قال: وأ%ما
الغ'ل© الذي ل ي'خ\ل%ع' فبنت عمك القصية الف%و\هاء الد_م1يمة� السوداء

الت نثرت لك ذا بطنها، فإ,ن طلقتها ضاع ولدك، وإ,ن أ%م\س.ك}تها أ%مس.ك}ت.ها
على م1ث}ل, ج.د\ع, أ%نفك. والرأ}س الس_م.ع\م.ع': الصغي الفيف. وقال

بعضهم: غ�ولD س'م_ع¬ خفيف' الرأ}س؛ وأ%نشد شر:
ف%ل%ي\س.ت\ ب,إ,نسان{ ف%ي.ن\ف%ع. ع.ق}ل�ه،
ولك1ن_ها غ�ولD م1ن ال1ن> س'م_ع'

وف حديث سفيان بن ن'ب.يح الذل: ورأ}س'ه مت.مر>ق' الشعر س.م.ع\م.ع¬
أ%ي لطيف الرأ}س. والس_م.ع\م.ع' والس_م\سام' من الرجال: الطويل الدقيق'،

.Dوس.م\سامة Dوامرأ%ة س.م.ع\م.عة
وم1س\م.ع¬: أ%بو قبيلة يقال لم ال%سام1عة�، دخلت فيه الاء للنسب.

�وقال اللحيان: ال%سام1عة� من ت.ي\م, الل�ت1. وس'م.ي\ع¬ وس.ماعة
وس1م\عان�: أ%ساء. وس1م\عان�: اسم الرجل الؤمن من آل فرعون، وهو الذي كان

ي.ك}ت'م' إ,يان.ه، وقيل: كان اسه حبيباv. وال1س\م.عان1: عامر وعبد اللك
ابنا مالك بن م1س\م.ع�؛ هذا قول ال4صمعي؛ وأ%نشد:

ث%أ%ر\ت' ال1س\م.ع.ي\ن, وق�ل}ت': ب'وآ
ب,ق%ت\ل, أ%خ1ي ف%زارة% والبار,

وقال أ%بو عبيدة: ها مالك وعبد اللك اب\نا م1س\م.ع ابن سفيان بن شهاب
الجازي، وقال غيها: ها مالك وعبد اللك ابنا مسمع بن مالك بن مسمع

ابن س1نان بن شهاب. ود.ي\ر' س.م\عان%: موضع.
@سدع: الس_م.ي\د.ع': بالفتح: الكري الس_ي>د' الميل السيم

ال�و.ط�أ� ال4كناف، وال4كناف' النواحي، وقيل: هو الشeجاع'، ول تقل



السeم.ي\د.ع'، بضم السي. والذئب يقال له س.مي\د.ع¬ لسرعته، والرجل السريع' ف
حوائجه س.م.ي\د.ع¬.

@سقع: قال ابن بري: الس_م.ي\ق%ع' الصغي الرأ}س، وبه سي الس_م.ي\قع'
اليمان والد ممد أ%حد القراء.

@سلع: ال%م.ل�ع' والس_م.ل�ع': الذئب الفيف.
@سنع: الس>ن\ع': السeلم.ى الت تصل ما بي ال4صابع والرeس\غ, ف جوف

الكف، والمع أ%سناع¬ وس1ن.عةD. وأ%س\ن.ع. الرجل: اشتكى س1ن\عه أ%ي
س1ن\ط%ه، وهو الرeس\غ�. ابن ال4عراب: الس>ن\ع' ال%زe الذي ف م.ف}ص1ل

الكف والذراع.
:Dوامرأ%ة س.ن,يعة .�والس_ن.ع': ال%مال. والس_نيع': الس.ن' الميل

.vالعظام ف جال، وقد س.ن'عا س.ناعة �جيلة لينة ال%فاص1ل لطيفة
وس'ن.ي\ع¬ الط©ه.و,ي�: أ%حد الرجال الشهورين بالمال الذين كانوا إ,ذا وردوا

ال%واس1م. أ%مرتم قريش أ%ن ي.ت.ل%ث�موا م.خافة% فتنة النساء بم. وناقة
سان,عةD: حسنة. وقالوا: ال3بل ثلث: سانعة وو.س'وطD وح'ر\ضان؛

السان,عة�: ما قد تقد�م، والو.س'وط�: التوسطة�، وال�ر\ضان: الساق1طة� الت ل
ت.ق}د1ر' على النeهوض. وقال شر: أ%هد.ى أ%عراب ناقة لبعض اللفاء فلم

يقبلها، فقال: ل% ل تقبلها وهي ح.ل}بانةD ر.ك}بانةD م1س\ناع¬ م1ر\باع¬؟
ال1س\ناع': ال%سنة� الل}ق، وال1ر\باع': الت ت'ب.كYر ف اللYقاح؛

ورواه ال4صمعي: م1س\ياع¬ م1ر\ياع¬. وش.ر.ف¬ أ%س\ن.ع': م'ر\ت.ف1ع¬ عال.
vوالس_ن,يع' وال4س\ن.ع': الطويل، وال�نثى س.ن\عاء�، وقد س.ن'ع. سناعة

وس.ن.ع. س'ن'وعاv؛ قال رؤبة:
أ%نت. ابن' كلY م'ن\ت.ضÝى ق%ريع,،

ت.م_ ت.مام الب.د\ر, ف س.ن,يع,
أ%ي ف س.ناعة{، أ%قام السم م'قام. الصدر. وم.ه\ر¬ س.ن,يع¬: كثي، وقد

أ%س\ن.ع.ه إ,ذا ك%ث�ره؛ عن ثعلب. والس_نائ1ع'، ف لغة هذيل: الط©ر'ق'
.Dف البال، واحدتا س.ن,يعة

@سوع: الساعة: جزء من أ%جزاء الليل والنهار، والمع ساعات¬ وساع¬؛ قال
القطامي:

وك�ن�ا كال%ر,يق, ل%د.ى ك1فاح،
ف%ي.خ\ب'و ساعةv وي.ه'بe ساع.ا



قال ابن بري: الشهور ف صدر هذا البيت:
وكن�ا كال%ريق, أ%صاب. غابا

وتصغيه سويعة. والليل والنهار معاv أ%ربع وعشرون ساعة، وإ,ذا اعتدل
فكل واحد منهما ثنتا عشرة ساعة، وجاءنا بعد س.و\ع� من الليل وبعد س'واع أ%ي

بعد ه.د\ء� منه أ%و ب.ع\د. ساعة. والساعة�: الوقت الاضر. وقوله تعال:
ويوم تقوم الساعة ي'ق}س3م' الرمون؛ يعن بالساعة الوقت الذي تقوم فيه

القيامة فلذلك ت'ر,ك. أ%ن ي'ع.ر_ف أ%يe ساعة{ هي، فإ,ن سيت القيامة
ساعة فع.لى هذا، والساعة: القيامة. وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي

ت.ص\ع.ق' فيه الع1باد' والوقت1 الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة، سيت ساعة
ل4نا ت.ف}ج.أ� الناس ف ساعة فيموت اللق كلهم عند الصيحة ال�ول

الت ذكرها ال عز وجل فقال: إ,ن كانت إ,ل صيحة واحدة فإ,ذا هم خادمون.
وف الديث ذكر الساعة 

(* قوله «ذكر الساعة» هي يوم القيامة.)، وشرحت أ%نا
الساعة، وتكرر ذكرها ف القرآن والديث. والساعة ف ال4صل تطلق

بعنيي: أ%حدها أ%ن تكون عبارة عن جزء من أ%ربعة وعشرين جزءاv هي مموع اليوم
والليلة، والثان أ%ن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أ%و الليل. يقال:

جلست عندك ساعة من النهار أ%ي وقتاv قليلv منه ث استعي لسم يوم
القيامة. قال الزجاج: معن الساعة ف كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة،

يريد أ%نا ساعة خفيفة يدث فيها أ%مر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه
ساها ساعة. وساعةD سو\عاء� أ%ي ش.د1يدةD كما يقال ل%ي\لةD ل%ي\لء�.

وساو.ع.ه م'ساو.عةv وس1واعاv: استأ}ج.ره الساعة% أ%و عامله با. وعام.ل%ه
م'ساو.عة أ%ي بالساعة او بالساعات كما يقال عامله م'ياو.مةv من الي.و\م, ل

يستعمل منهما إ,ل هذا. والس�اع' والس�اعة�: ال%ش.ق�ة�. والساعة:
الب'ع\د'؛ وقال رجل ل4عرابية: أ%ين م.ن\ز,ل�ك1؟ فقالت:

،Dأ%م_ا على ك%س\لن% وان{ ف%ساعة
وأ%م_ا على ذ1ي حاجة{ ف%ي.س3ي'

حكى ال4زهري عن ابن ال4عراب قال: السeواع1يe مأ}خوذ من السeواع,
وهو الذ}ي' وهو السeو.عاء�، قال: ويقال س'ع\ س'ع\ إ,ذا أ%مرته أ%ن

ي.ت.ع.ه_د س'و.عاء4ه. وقال أ%بو عبيدة لرؤبة: ما الو.د\ي'؟ فقال: يسمى عندنا
السeو.عاء4. وحكي عن شر: السeو.عاء� مدود الذ}ي الذي يرج قبل



النطفة، وقد أ%س\و.ع. الرجل� وأ%ن\ش.ر. إ,ذا فعل ذلك. والسeو.عاء�، بالد
والقصر: ال%ذ}ي، وقيل: الو.د\ي'، وقيل الق%ي\ء�. وف الديث: ف

السeو.عاء3 الو'ضوء�؛ فسره بالذي وقال: هو بضم: السي وفتح الواو
والد�.وساع.ت1 ال3بل� س.و\عاv: ذهبت ف ال%ر\ع.ى وانملت، وأ%س.ع\ت'ها أ%نا.
وناقة م1س\ياع¬: ذاهبة ف الرعى، قلبوا الواو ياء طلباv للخفة مع قرب

الكسرة حت كأ%نم توه_موها على السي. وأ%س.ع\ت' ال3بل أ%ي
أ%ه\م.ل}ت'ها ف%ساع.ت\ هي ت.س'وع' س.و\عاv، وساعÝ الشيء� س.و\عاv: ضاع.، وهو ضائ1ع¬

سائ1ع¬، وأ%ساع.ه أ%ضاع.ه؛ ورجل م'س3يع¬ م'ض1يع¬ ورجل م1ض\ياع¬ م1س\ياع¬
للمال، وأ%نشد ابن بري للشاعر:

و.ي\ل� م� أ%ج\ياد. شاةv شاة% م'م\ت.ن,ح�
أ%ب ع1يال�، ق%ل1يل, الو.ف}ر,، م1س\ياع,

أ�م أ%جياد: اسم شاة وص.ف%ها ب,غ'ز\ر, الل�ب.ن. وشاةv منصوب على
�التمييز، وقال ابن ال4عراب: الساعة� ال%ل}ك%ى والطاعة� ال�ط1يع'ون والاعة

ال1ياع'.
وس'واع¬: اسم ص.ن.م كان ل%م\دان، وقيل: كان لقوم نوح، عليه السلم، ث

صار ل�ذ%ي\ل وكان ب,ر'هاط ي.ح'جeون إ,ليه؛ قال ال4زهري: س'واع¬ اسم
صنم ع'ب,د. ز.م.ن. نوح، عليه السلم، ف%غ.ر_ق%ه ال أ%يام الط©وفان

ودفنه، فاستثاره إ,بليس ل4هل الاهلية فعبدوه. وي.س'وع': اسم من أ%ساء
الاهلية.

@سيع: الس_ي\ع': الاء� الاري على وجه ال4رض، وقد انساع. وانساع
vوس'يوعا vال%م.د': ذاب. وسال. وساع. الاء� والسراب' ي.س3يع' س.ي\عا

وت.س.ي_ع.، كلها: اض\ط%ر.ب. وجرى على وجه ال4رض، وهو مذكور ف الصاد، وسراب¬
أ%س\ي.ع'؛ قال رؤبة:

ف%ه'ن_ ي.خ\ب,ط}ن. الس_راب. ال4س\ي.عا،
ش.ب,يه. ي.م¼ ب.ي\ن. ع1ب\ر.ي\ن, معا

وقيل: أ%فعل هنا للمفاضلة، والن\س3ياع' مثله. والس_ياع' والس>ياع':
الطي'، وقيل: الطي بالت>ب\ن الذي ي'ط%ي_ن' به؛ ال4خية عن كراع؛ قال

القطامي:
فلم_ا أ%ن} ج.ر.ى س1م.ن¬ عليها،
كما ب.ط�ن\ت. بالف%د.ن1 الس_ياعا



وهو مقلوب، أ%ي كما ب.ط�ن\ت. بالس_ياع, الف%د.ن% وهو الق%ص\ر، تقول
منه: س.ي_ع\ت' الائط% إ,ذا ط%ي_ن\ت.ه بالطي. وقال أ%بو حنيفة:

الس_ياع' الطي الذي ي'ط%ي_ن' به إ,ناء المر؛ وأ%نشد لرجل من بن
ضبة:ف%باك%ر. م.خ\ت'وماv عليه س.ياع'ه
هذاذ%ي\ك.، حت أ%ن\ف%د. الد_ن� أ%ج\م.عا

وس.ي_ع. الر_ق_ والسفينة%: طلها بالقار, ط%ل}ياv ر.قيقاv. والسياع:
الز>ف}ت' على التشبيه بالطي لسواده؛ قال:

كأ%نا ف س.ياع, الد_نY ق1ن\د1يد'
وقيل: إ,نا شبه الز>ف}ت. بالطي، والق1ن\د1يد' هنا الو.ر\س'. قال ابن

بري: أ%ما قول أ%ب حنيفة إ,ن الس>ياع الطي' الذي ت'ط%ي_ن' به أ%و\عية
المر، وجعل ذلك له خصوصاv فليس بشيء، بل السياع الطي جعل على حائط أ%و

على إ,ناء خ.م\ر، قال: وليس ف البيت ما يدل على أ%ن السياع متص� بآنية
المر دون غيها، وإ,نا أ%راد بقوله س.ياعه أ%ي طينه الذي خ'ت1م. به؛

قال ال4زهري: الس_ياع' ت.ط}ي,ين'ك بال%ص> والطYي, والق1ي,، تقول:
س.ي_ع\ت' به ت.س\ي,يعاv أ%ي ط%ل%ي\ت' به ط%ل}ياv ر.ق1يقاv؛ وقول رؤ\بة:

مرسلها ماء4 الس_راب, ال4س\ي.عا
قال يصفه بالر>ق�ة1. وس.ي_ع. الكان% ت.س\ي,يعاv: ط%ي_ن.ه

بالس�ياع,. وال1س\يعة: الال%ج خشبة م.ل}ساء� يطي با. وس.ي_ع. ال�ب_: طينه
بطي أ%و جص. وساع. الشيء� ي.س3يع': ضاع.، وأ%ساع.ه هو؛ قال سويد بن أ%ب

كاهل اليشكري:
وك%فان ال� ما ف نفس3ه،

وم.ت ما ي.ك}ف1 شيئاv ل ي'س.ع\
أ%ي ل ي'ض.ي_ع'. وناقة م1س\ياع¬: تصب على ال3ضاعة وال%فاء3 وس'وء3

القيام عليها. وف حديث هشام ف وصف ناقة: إ,نا ل%م1س\ياع¬ م1ر\ياع أ%ي
تتمل الضيعة وسوء4 الو,لية، وقيل: ناقة م1س\ياع¬ وهي الذاهبة ف

الر_ع\ي. وقال شر: ت.س3يع' مكان تس'وع'، قال: وناقة م1سياع¬ ت.د.ع' و'ل}د.ها
حت يأ}كلها السبع.ويقال: ر'ب_ ناقة ت'سيع و.ل%د.ها حت يأ}كله

الس>باع'؛ ومن ال3تباع ضائع¬ سائع¬ وم'ض1يع¬ م'س3يع¬ وم1ض\ياع¬ م1سياع¬؛
قال:وي\ل� م> أ%ج\ياد. شاةv شاةv م'م\ت.ن,ح�

أ%ب ع1يال�، ق%ليل, الو.ف}ر,، م1س\ياع,



وأ�م أ%ج\ياد: اسم شاة. وقد أ%ض.ع\ت' الشيء وأ%س.ع\ت'ه. ورجل م1س\ياع¬:
:�وهو ال1ض\ياع' للمال. وأ%ساع. مال%ه أ%ي أ%ضاع.ه. وت.س.ي_ع. البق}ل
هاج.. وأ%ساع. الر_اعي ال3بل% ف%ساع.ت\: أ%ساء حفظها فضاع.ت\

وأ%ه\م.ل%ها، وساعت هي ت.س'وع' س.و\عاv. والس_ياع': شجر البان1، وهو من شجر
الع1ضاه له ثر كهيئة الف�س\ت'ق، قال: ول1ثاؤ'ه مثل الك�ن\د'ر, إ,ذا

ج.م.د..
:vس'ب'وغا �@سبغ: شيء سابغD أ%ي كام1لD واف{. وس.ب.غ% الشيء� ي.س\ب'غ

vطال% إل ال4رض وات_س.ع.، وأ%س\ب.غ.ه هو وس.ب.غ% الشعر' س'ب'وغا
وس.ب.غ.ت1 الد>ر\ع'، وكل© شيء� طال% إل ال4رض، فهو ساب,غD. وقد أ%س\ب.غ% فلن

:vبالضم، س'ب'وغا ،�ث%و\ب.ه أ%ي أ%وس.ع.ه. وس.ب.غ.ت1 الن>ع\مة� ت.س\ب'غ
،Dبال%غة فيه وإت\مام'ه. ونعمة ساب,غة�اتسعت. وإ,س\باغ� الو'ضوء3: ال

وأ%س\ب.غ% ال عليه الن>ع\مة%: أ%ك}م.ل%ها وأ%ت.م_ها ووس_ع.ها. وإنم
لفي س.ب\غة{ من الع.ي\ش, أ%ي س.عة{. ود.ل}و¬ ساب,غةD: طويلة؛ قال:

د.ل}و'ك. د.ل}و¬، يا د'ل%ي\ح'، ساب,غه\
ف كلY أ%ر\جاء3 الق%ل1يب, وال1غه\

ومطر¬ سابغD، وس.ب.غ% الطر': د.نا إل ال4رض وامتد�؛ قال:
ي'س3يل� الرeبا، واه1ي الك�ل%ى، ع.ر,ص' الذ©رى،

أ%ه1ل�ة� ن.ض�اخ, الن_د.ى سابغ, الق%ط}ر,
وذن.ب¬ ساب,غD أ%ي واف{. وف حديث ال�لع.نة1: إن جاءت به ساب,غ%

:�ال4ل}ي.ت.ي\ن, أ%ي عظ1يمهما من س'ب'وغ, الثوب والن>ع\مة1. والساب,غة
الد>ر\ع' الواس1عة�. ورجل م'س\ب,غD: عليه د1رع¬ ساب,غةD. والد>ر\ع'

الساب,غة�: الت ت.ج'رeها ف ال4رض أ%و على ك%ع\ب.ي\ك. ط�ولv وس.عةv؛ وأ%نشد
شر لعبد ال بن الزبي ال4سدي:

وساب,غة{ ت.غ\ش.ى البنان%، كأ%ن_ها
أ%ضاةD ب,ضح\ضاح� من الاء ظاه1ر,

وت.س\ب,غة� الب.ي\ضة1: ما ت'وص.ل� به الب.ي\ضة� من ح.ل%ق, الدeر'وع,
ف%ت.س\ت'ر' الع'ن'ق. ل4ن البيضة% به ت.س\ب'غ�، ولو\له لكان بينها وبي

ج.ي\ب, الد>ر\ع خ.ل%لD وعو\رة. قال ال4صمعي: يقال بيضةD لا ساب,غD؛ وقال
النضر: ت.س\ب,غة� البيض ر'ف�وف�ها 

(* قوله «رفوفها» الذي ف شرح القاموس:



رفرفها براءين، وف الساس: وسالت تسبغته على سابغته وهي رفرف البيضة.)
من الز_ر.د1 أ%سف%ل البيضة ي.ق1ي با الرجل� ع'نقه، ويقال لذلك

ال1غ\ف%ر أ%يضاv؛ وقال أ%بو و.ج\زة% ف الت_س\ب,غة1:
وت.س\ب,غة ي.غ\ش.ى ال%ناك1ب. ر.ي\ع'ها،

ل1دواد. كان.ت\ ، ن.س\ج'ها ل%م\ ي'ه.ل}ه.ل,
وف حديث ق%ت\ل, أ�ب.ي> بن خ.ل%ف{: ز.ج.ل%ه بالربة فت.ق%ع' ف

ت.ر\ق�و.ته1 تت ت.س\ب,غة1 البيضة؛ الت_س\ب,غة�: شيء من ح.ل%ق الدeر'وع
والز_ر.د1 ي.ع\ل�ق' بال�وذة1 دائراv معها ليس\ت'ر الرقبة% وج.ي\ب. الد>ر\ع.
وف حديث أ%ب عبيدة، رضي ال عنه: إن� ز.ر.د.ت.ي\ن, من ز.ر.د1

الت_س\ب,غة1 ن.ش1ب.تا ف خ.د� النب، صلى ال عليه وسلم، يوم أ�ح'د، وهي
ت.ف}ع1لة، مصدر س.ب_غ% من السeب'وغ الشeم'ول,؛ ومنه الديث: كان اسم د1ر\ع,

النب، صلى ال عليه وسلم، ذا السeب'وغ, ل1ت.مام1ها وس.ع.ت1ها. وف
حديث شريح: أ%س\ب,غ'وا لليت1يم ف النف%قة1 أ%ي أ%نف1قوا عليه تام ما

يتاج إليه ووس�عوا عليه فيها. وفح\لD ساب,غD أ%ي طويل� ال�ر\دان1، وضد�ه
.Dساب,غة Dوأ%ل}ي.ة Dساب,غة Dوع وعج,يزة�الك%م\ش'. وناقة ساب,غة� الضeل

وال�س.ب_غ� من الر_م.ل: ما ز,يد. على جزئه حرف نو فاع1لتان} من
قوله:

يا خ.ل1يل%ي_ ار\ب.عا فاس\ـ
ـت.ن\ط1قا ر.س\ماv ب,ع'س\فان}

فقوله: م.ن بع'س\فان} فاع1لتان}؛ قال أ%بو إ,سحق: معن قولم
م'س.ب_غاv كأ%ن_ه ج'ع1ل% سابغاv، والفرق بي ال�س.ب_غ, وال�ذ%ي_ل, أ%ن

ال�س.ب_غ% زيد على ما ي'زاح.ف' م1ث}ل�ه، وهو أ%قل9 متحركات من ال�ذ%ي_ل,،
وهو زيادة على سبب، وال�ذ%ي_ل� على و.ت1د{. قال أ%بو إسحق: س'م>ي
م'سب_غاv لو'ف�ور, س'ب'وغ1ه ل4ن فاعلتن إذا تام�اv فهو سابغ، فإ,ذا ز,د\ت.

على السابغ فهو م.س.ب_غ كما أ%نك تقول لذي الف%ض\ل فاض1لD، وتقول للذي
.Dوم'ف%ض_ل Dيكثر فضله ف%ض�ال

وس.ب_غ.ت1 الناقة� ت.س\ب,يغاv، فهي م'س.ب>غD: أ%ل}ق%ت\ ولدها لغي
تام، وقيل: أ%لقته وقد أ%ش\ع.ر، وإذا كان ذلك عادةv فهي م1س\باغD. قال ابن

دريد: وليس بعروف. وقال صاحب العي: التس\ب,يغ� ف جيع ال%وامل مثل�ه
ف الناقة. وال�س.ب_غ�: الذي رمت به أ�مeه بعدما ن'ف1خ. فيه الرeوح؛



عن كراع. التهذيب: وسب_غ.ت1 الناقة ت.س\بيغاv فهي م'س.ب_3غ إذا كانت
كلما ن.ب.ت على ولدها ف بطنها الو.ب.ر' أ%ج\ه.ض.ت\ه، وكذلك من الوام1ل,

كلYها. أ%بو عمرو: س.ب_ط%ت ال3بل� أ%و\لد.ها وس.ب_غ.ت\ إذا
أ%لق%ت\ها.

@سرغ: ابن ال4عراب: س'ر'وغ� الك%ر\م, ق�ض\بان'ه الر_ط}بة�، الواحد
.Dس.ر\غ

وس.ر,غ% الرجل إذا أ%كل% الق�ط�وف. من العنب بأ�ص'ولا، وقال الليث: هي
السeروع، بالعي، وقد تقد_مت.

وس.ر\غD: موضع من الشام قيل إنه وادي ت.ب'وك.، وقيل بقرب تبوك؛ وف حديث
عمر، رضي ال عنه، وف حديث الطاعون1: أ%نه لا خرج إل الشام حت إذا

كان ب,س.ر\غ لق1ي.ه الناس' فأ�خ\ب,ر. أ%ن� الوباء4 قد وقع بالشام؛ هي
بسكون الراء وفتحها ق%ر\ية ب,وادي ت.بوك من طريق الشام، وقيل: هي على ثلث

عشرة م.ر\ح.لةv من الدينة، وقيل: هو موضع ي.ق}رب' من ر,يف1 الشام.
@سغسغ: س.غ\س.غ% الدeه\ن. ف رأ}سه س.غ\س.غةv وس1غ\ساغاv: أ%د\خله تت.

شعره. وس.غ\س.غ% رأ}س.ه بالدeه\ن,: ر.و_اه ووض.ع. عليه الدهن. بكفيه
وعصره ل1ي.ت.ش.ر_ب.؛ وأ%نشد الليث:

إن} ل%م\ ي.ع'ق}ن عائ1ق' الت_س.غ\س'غ,
أ%راد ال3يغال% ف ال4رض، قال: وأ%صله س.غ_غ\ت'ه بثلث غينات إل�
أ%نم أ%بدلوا من الغي الوسطى سيناv فرقاv بي ف%ع\ل%ل% وف%ع_ل، وإ,نا

أ%رادوا السي دون سائر الروف ل4ن ف الرف سيناv، وكذلك القول ف جيع
ما أ%شبهه من الضاعف مثل ل%ق}ل%ق. وع.ث}ع.ث% وك%ع\ك%ع.. وف حديث ابن

عباس ف طيب ال�ح\ر,م,: أ%ما أ%نا فأ�س.غ\س3غ'ه ف رأ}سي أ%ي أ�ر.و>يه1،
،vويروى بالصاد، وسيجيء. وس.غ\س.غ الطعام. س.غ\س.غ.ة: أ%و\س.ع.ه د.س.ما

وقد حكيت بالصاد. وف حديث واثلة%: وص.ن.ع. منه ث%ريدةv ث س.غ\س.غ.ها،
بالسي والغي، أ%ي ر.و_اها بالدeه\ن والس_م\ن,، ويروى بالشي.

وس.غ\س.غ% الشيء4 ف التراب: د.ح\ر.ج.ه ود.س_س.ه فيه. وس.غ\س.غ% الشيء4:
حر_ك%ه من موضعه مثل الوتد1 وما أ%شبهه. وس.غ\س.غ.ت\. ث%ن,ي_ت'ه: تر_كت.

وت.س.غ\س.غ% من ال4مر,: ت.خ.ل�ص. منه. وت.س.غ\س.غ% ف ال4رض أ%ي دخل؛
قال رؤ\بة:

إليك. أ%ر\ج'و م1ن ن.داك. ال4س\ب.غ,،



إن} ل%م\ ي.ع'ق}ن عائ1ق' الت_س.غ\س'غ,
ف ال4رض,، فار\ق�ب\ن وع.ج\م. ال�ض_غ,

قال: يعن الوت، وقيل: أ%راد اليغال ف ال4رض كما تقد�م.
@سقغ: أ%نشد ابن جن:

ق�ب>ح\ت1 من سال1فة{ وم1ن\ ص'د'غ}،
كأ%ن_ها ك�ش\ية� ض.ب¼ ف س'ق�غ}

كذا رواه يونس عن أب عمرو، وقال أ%بو عمرو ليونس وقد رأ%ى منه ما يدل
على التوحش من هذا: لول ذاك ل أ%ر\و,ها.

@سلغ: س.ل%غ.ت الشاة� والبقرة� ت.س\ل%غ� س'ل�وغاv، وهي سال1غD: ت.م_
س1م.ن'ها. وأ%ما ما حكي من قولم صال1غD فعلى ال�ضارعة1، وقيل: هي

ع.ن\ب.ر,ية على أ%ن� ال4صمعي قال: هي بالصاد ل غي. وغنم س'ل�غD ك%ص'ل�غ�.
vوغا�وس.ل%غ% ال1مار': ق%ر,ح.. وس.ل%غ.ت1 البقرة� والشاة� ت.س\ل%غ� س.ل

إذا أ%س\ق%ط%ت1 الس>ن_ الت خ.ل}ف. الس_د1يس,، فهي يسال1غD، وص.ل%غ.ت\،
فهي صال1غD، ال�نثى بغي هاء4، وذلك ف السنة السادسة، والسeلوغ� ف

ذ%وات ال4ظ}لف1: بنزلة الب'ز'ول, ف ذ%وات1 ال4خ\فاف1 ل4نما أ%قصى
أ%سنانما ل4ن� ولد البقرة أ%و_ل% سنة{ ع1ج\لD ث ت.ب,يع¬ ث ج.ذ%ع¬
ث ث%ن,يÒ ث ر.باع¬ ث س.د1يس¬ ث سال1غ� س.نة{ وسال1غ� س.ن.ت.ي\ن, إل
ما زاد، وولد الشاة1 أ%و�ل% ح.م.لD أ%و ج.د\ي ث ج.ذ%ع¬ ث%ن,يÒ ث

ر.باع¬ ث س.د1يس¬ ث سال1غD؛ قال ابن بري عند قول الوهري ل4ن� ولد البقرة
أ%ول سنة ع1ج\ل ث ت.بيع ث جذ%ع قال: صوابه أ%ول% سنة عجل وت.بيع¬

ل4ن� التبيع ل4و�ل سنة{ والذ%ع للثانية فيكون السالغ هو السادس، وقد ذكر
الوهري ف ترجة تبع أ%ن9 التبيع ل4ول سنة فيكون الذ%ع على هذا للسنة

الثانية. وس.ل%غت1 الشاة� إذا ط%لع ناب'ها. وس.ل%غ% رأ}س.ه: لغة ف
ث%4ل%غ.ه. وأ%ح\مر' أ%س\ل%غ�: شديد ال�م\رة1، بال%غ'وا به كما قالوا أ%حر

قانئ. ابن ال4عراب: رأ%يته كاذ1باv مات1عاv أ%س\ل%غ% م'ن\س.ل1خاv كل©ه
الشديد ال�م\رة1. ول%ح\م¬ أ%س\ل%غ� ب.ي>ن' الس_ل%غ,: نء# أ%حر، وقال
الفراء: ي'ط}ب.خ' ول ي'ن\ض.ج'. ويقال لل4ب\ر.ص, أ%س\ل%غ� وأ%س\ل%ع'،

بالغي والعي.
@سغ: س.م_غ.ه: أ%ط}ع.م.ه وج.ر_ع.ه ك%س.غ_م.ه؛ عن كراع.

والس_ام1غان1: جامعا الفم تت ط%ر.ف%ي الشار,ب, من عن يي وشال.



.�@سلغ: الس_م.ل�غ�، الغي أ%خية كالس_ل}غ.م,: الطويل
سوغ: ساغ% الشراب' ف ال%ل}ق, ي.س'و'غ� س.و\غاv وس.واغاv: س.ه'ل%

م.د\خ.له' ف اللق,. وساغ% الطعام' س.و\غاv: نزل ف اللق,، وأ%ساغ%ه هو
وساغ%ه ي.س'وغ�ه وي.س3يغ'ه س.و\غاv وس.ي\غاv وأ%ساغ%ه ال إ,ي�اه. ويقال:
أ%ساغ% فلنD الطعام. والشراب. ي'س3يغ'ه وس.و_غ%ه ما أ%صاب.: ه.ن_أ%ه،
وقيل: ت.ر.ك%ه له خالصاv. وس1غ\ت'ه أ%س1يغ'ه وس'غ\ت'ه أ%س'وغ�ه ي.ت.ع.د_ى
ول ي.ت.ع.د_ى، وال4ج\و.د' أ%س.غ\ت'ه إ,ساغةv. يقال: أ%س1غ} ل غ�ص_ت

أ%ي أ%م\ه,ل}ن,ي ول ت'ع\ج,ل}ن. وقال تعال: ي.ت.ج.ر_ع'ه ول ي.كاد'
ي.س3يغ'ه.

�والس>واغ�، يكسر السي: ما أ%س.غ\ت. به غ�ص_ت.ك.. يقال: الاء س1واغ
الغ'ص.ص؛ ومنه قول الكميت:

وكان.ت\ س1واغاv أ%ن} ج.ئ1ز\ت ب,غ'ص_ة{
وشراب¬ سائ1غ� وأ%س\و.غ�: ع.ذ}ب¬. وط%عام¬ أ%س\و.غ� س.ي>غD: ي.س'وغ� ف

:Yذ%ل�ال%ل}ق,؛ وقو\ل� عبد ال بن مسلم ال
قد\ ساغ% فيه لا و.ج\ه' النهار, كما

ساغ% الش_راب' ل1ع.ط}شان{ ، إذا ش.ر,با
أ%راد. س.ه'ل% فاستعمله ف النهار على الثل. وساغ له ما ف%ع.ل% أ%ي

جاز. له ذلك، وأ%نا س.و_غ}ت'ه له أ%ي ج.و_ز\ت'ه. قال ابن بزرج: أ%ساغ%
فلنD بفلن أ%ي به ت.م_ أ%مر'ه وبه كان قضاء� حاجت1ه، وذلك أ%نه يريد

ع1د_ة% رجال� أ%و ع1د_ة% د.راه1م. فيبقى واحد به ي.ت1مe ال4مر'، فإ,ذا
أ%صاب.ه قيل أ%ساغ% به، وإن كان أ%كثر من ذلك قيل أ%ساغ�وا بم.

وس.و\غ� الرجل,: الذي يولد على أ%ثره ،إن ل يك أ%خاه. وس.و\غ�ه: أ%خوه
ل4بيه وأ�مه، وذلك إذا ولد بعده على أ%ثره ليس بينهما ولد. قال الفراء:

سعت رجلي من بن تيم قال أ%حدها س.و\غ�ه، وقال الخر س.و\غ%ت'ه،
معناه يتلوه. وقال الفضل: هو س.و\غ�ه وس.ي\غ'ه، بالواو والياء. ويقال: هو
أ%خوه س.و\غ�ه وهي أ�خته س.و\غ�ه إذا ل يكن بينهما ولد؛ الوهري: ويقال

هذا س.و\غ� هذا و.س.ي\غ� هذا للذي ولد بعده ول يولد بينهما. وسوغه
وس.و\غ%ت'ه: أ�خته الت ولدت على أ%ثره. وأ%س\واغ�ه: الذين و'ل1د'وا ف بطن

واحد بعده ليس بينه وبينهم بطن سواهم، والصاد فيه لغة.
وأ%س\و.غ% الرجل� أ%خاه إس\واغاv إذا ولد معه.



وقد س.اغ%ت\ به ال4رض' س.و\غاv مثل ساخت سواء. وف حديث أ%ب أ%يوب:
إذا شئت فار\ك%ب\ ث س'غ} ف ال4رض ما وجد\ت. م.ساغاv أ%ي ادخل فيها ما

.vوجد\ت مدخل
@سوغ: ساغ% الشراب' ف ال%ل}ق, ي.س'و'غ� س.و\غاv وس.واغاv: س.ه'ل%

م.د\خ.له' ف اللق,. وساغ% الطعام' س.و\غاv: نزل ف اللق,، وأ%ساغ%ه هو
وساغ%ه ي.س'وغ�ه وي.س3يغ'ه س.و\غاv وس.ي\غاv وأ%ساغ%ه ال إ,ي�اه. ويقال:
أ%ساغ% فلنD الطعام. والشراب. ي'س3يغ'ه وس.و_غ%ه ما أ%صاب.: ه.ن_أ%ه،
وقيل: ت.ر.ك%ه له خالصاv. وس1غ\ت'ه أ%س1يغ'ه وس'غ\ت'ه أ%س'وغ�ه ي.ت.ع.د_ى
ول ي.ت.ع.د_ى، وال4ج\و.د' أ%س.غ\ت'ه إ,ساغةv. يقال: أ%س1غ} ل غ�ص_ت

أ%ي أ%م\ه,ل}ن,ي ول ت'ع\ج,ل}ن. وقال تعال: ي.ت.ج.ر_ع'ه ول ي.كاد'
ي.س3يغ'ه.

�والس>واغ�، يكسر السي: ما أ%س.غ\ت. به غ�ص_ت.ك.. يقال: الاء س1واغ
الغ'ص.ص؛ ومنه قول الكميت:

وكان.ت\ س1واغاv أ%ن} ج.ئ1ز\ت ب,غ'ص_ة{
وشراب¬ سائ1غ� وأ%س\و.غ�: ع.ذ}ب¬. وط%عام¬ أ%س\و.غ� س.ي>غD: ي.س'وغ� ف

:Yذ%ل�ال%ل}ق,؛ وقو\ل� عبد ال بن مسلم ال
قد\ ساغ% فيه لا و.ج\ه' النهار, كما

ساغ% الش_راب' ل1ع.ط}شان{ ، إذا ش.ر,با
أ%راد. س.ه'ل% فاستعمله ف النهار على الثل. وساغ له ما ف%ع.ل% أ%ي

جاز. له ذلك، وأ%نا س.و_غ}ت'ه له أ%ي ج.و_ز\ت'ه. قال ابن بزرج: أ%ساغ%
فلنD بفلن أ%ي به ت.م_ أ%مر'ه وبه كان قضاء� حاجت1ه، وذلك أ%نه يريد

ع1د_ة% رجال� أ%و ع1د_ة% د.راه1م. فيبقى واحد به ي.ت1مe ال4مر'، فإ,ذا
أ%صاب.ه قيل أ%ساغ% به، وإن كان أ%كثر من ذلك قيل أ%ساغ�وا بم.

وس.و\غ� الرجل,: الذي يولد على أ%ثره ،إن ل يك أ%خاه. وس.و\غ�ه: أ%خوه
ل4بيه وأ�مه، وذلك إذا ولد بعده على أ%ثره ليس بينهما ولد. قال الفراء:

سعت رجلي من بن تيم قال أ%حدها س.و\غ�ه، وقال الخر س.و\غ%ت'ه،
معناه يتلوه. وقال الفضل: هو س.و\غ�ه وس.ي\غ'ه، بالواو والياء. ويقال: هو
أ%خوه س.و\غ�ه وهي أ�خته س.و\غ�ه إذا ل يكن بينهما ولد؛ الوهري: ويقال

هذا س.و\غ� هذا و.س.ي\غ� هذا للذي ولد بعده ول يولد بينهما. وسوغه
وس.و\غ%ت'ه: أ�خته الت ولدت على أ%ثره. وأ%س\واغ�ه: الذين و'ل1د'وا ف بطن



واحد بعده ليس بينه وبينهم بطن سواهم، والصاد فيه لغة.
وأ%س\و.غ% الرجل� أ%خاه إس\واغاv إذا ولد معه.

وقد س.اغ%ت\ به ال4رض' س.و\غاv مثل ساخت سواء. وف حديث أ%ب أ%يوب:
إذا شئت فار\ك%ب\ ث س'غ} ف ال4رض ما وجد\ت. م.ساغاv أ%ي ادخل فيها ما

.vوجد\ت مدخل
@سيغ: هذا س.ي\غ� هذا إذا كان على ق%د\ر,ه.

.�@سلغ: الس_م.ل�غ�، الغي أ%خية كالس_ل}غ.م,: الطويل
سوغ: ساغ% الشراب' ف ال%ل}ق, ي.س'و'غ� س.و\غاv وس.واغاv: س.ه'ل%

م.د\خ.له' ف اللق,. وساغ% الطعام' س.و\غاv: نزل ف اللق,، وأ%ساغ%ه هو
وساغ%ه ي.س'وغ�ه وي.س3يغ'ه س.و\غاv وس.ي\غاv وأ%ساغ%ه ال إ,ي�اه. ويقال:
أ%ساغ% فلنD الطعام. والشراب. ي'س3يغ'ه وس.و_غ%ه ما أ%صاب.: ه.ن_أ%ه،
وقيل: ت.ر.ك%ه له خالصاv. وس1غ\ت'ه أ%س1يغ'ه وس'غ\ت'ه أ%س'وغ�ه ي.ت.ع.د_ى
ول ي.ت.ع.د_ى، وال4ج\و.د' أ%س.غ\ت'ه إ,ساغةv. يقال: أ%س1غ} ل غ�ص_ت

أ%ي أ%م\ه,ل}ن,ي ول ت'ع\ج,ل}ن. وقال تعال: ي.ت.ج.ر_ع'ه ول ي.كاد'
ي.س3يغ'ه.

�والس>واغ�، يكسر السي: ما أ%س.غ\ت. به غ�ص_ت.ك.. يقال: الاء س1واغ
الغ'ص.ص؛ ومنه قول الكميت:

وكان.ت\ س1واغاv أ%ن} ج.ئ1ز\ت ب,غ'ص_ة{
وشراب¬ سائ1غ� وأ%س\و.غ�: ع.ذ}ب¬. وط%عام¬ أ%س\و.غ� س.ي>غD: ي.س'وغ� ف

:Yذ%ل�ال%ل}ق,؛ وقو\ل� عبد ال بن مسلم ال
قد\ ساغ% فيه لا و.ج\ه' النهار, كما

ساغ% الش_راب' ل1ع.ط}شان{ ، إذا ش.ر,با
أ%راد. س.ه'ل% فاستعمله ف النهار على الثل. وساغ له ما ف%ع.ل% أ%ي

جاز. له ذلك، وأ%نا س.و_غ}ت'ه له أ%ي ج.و_ز\ت'ه. قال ابن بزرج: أ%ساغ%
فلنD بفلن أ%ي به ت.م_ أ%مر'ه وبه كان قضاء� حاجت1ه، وذلك أ%نه يريد

ع1د_ة% رجال� أ%و ع1د_ة% د.راه1م. فيبقى واحد به ي.ت1مe ال4مر'، فإ,ذا
أ%صاب.ه قيل أ%ساغ% به، وإن كان أ%كثر من ذلك قيل أ%ساغ�وا بم.

وس.و\غ� الرجل,: الذي يولد على أ%ثره ،إن ل يك أ%خاه. وس.و\غ�ه: أ%خوه
ل4بيه وأ�مه، وذلك إذا ولد بعده على أ%ثره ليس بينهما ولد. قال الفراء:

سعت رجلي من بن تيم قال أ%حدها س.و\غ�ه، وقال الخر س.و\غ%ت'ه،



معناه يتلوه. وقال الفضل: هو س.و\غ�ه وس.ي\غ'ه، بالواو والياء. ويقال: هو
أ%خوه س.و\غ�ه وهي أ�خته س.و\غ�ه إذا ل يكن بينهما ولد؛ الوهري: ويقال

هذا س.و\غ� هذا و.س.ي\غ� هذا للذي ولد بعده ول يولد بينهما. وسوغه
وس.و\غ%ت'ه: أ�خته الت ولدت على أ%ثره. وأ%س\واغ�ه: الذين و'ل1د'وا ف بطن

واحد بعده ليس بينه وبينهم بطن سواهم، والصاد فيه لغة.
وأ%س\و.غ% الرجل� أ%خاه إس\واغاv إذا ولد معه.

وقد س.اغ%ت\ به ال4رض' س.و\غاv مثل ساخت سواء. وف حديث أ%ب أ%يوب:
إذا شئت فار\ك%ب\ ث س'غ} ف ال4رض ما وجد\ت. م.ساغاv أ%ي ادخل فيها ما

.vوجد\ت مدخل
:vوسأ%ف%ت\ س.أ}فا ،Dفهي س.ئ1فة ،vسأف: س.ئ1ف%ت\ يد'ه ت.س\أ%ف' س.أ%فا@

تش.ق�ق ما ح.و\ل أ%ظ}فاره وتش.ع_ث%، وقال يعقوب: هو ت.ش.ق©ق¬ ف
أ%ن\ف�س ال4ظفار، وس.ئ1ف%ت\ ش.ف%ت'ه: ت.ق%ش_ر.ت. وس.ئ1ف. ل1يف النخلة

وان\س.أ%ف.: تش.ع_ث% وانقشر. ابن ال4عراب: س.ئ1فت\ أ%صابعه وس.ع1ف%ت\ بعن
واحد. الليث: س.ئ1ف' اللYيف1، وهو ما كان ملتزقاv بأ�صول الس_ع.ف1 من

خلل الليف، وهو أ%ر\دؤ'ه وأ%خ\شنه ل4نه ي'س\أ%ف' من جوانب السعف فيصي
كأ%نه ليف، وليس به، ول�ي>نت هزته. أ%بو عبيدة: الس_أ%ف' على تقدير

السع.ف شعر الذ�ن.ب وال�ل}ب، والسائفة� ما اس\ت.ر.ق_ من الرمل، وجعها
الس_وائف. وف حديث ال%ب\ع.ث1: فإذا ال%ل%ك' الذي جاءن ب,حراء
ف%س'ئ1ف}ت' منه أ%ي ف%ز,ع\ت؛ قال: هكذا جاء ف بعض الروايات.

@سجف: الس_ج\ف' والس>ج\ف': الس>ت\ر. وف الديث: وأ%ل}ق%ى الس>ج\ف.؛
السجف': الستر'. وف حديث أ�م سلمة أ%نا قالت لعائشة، رضي الل9ه عنها:

و.ج_ه\ت1 س1جاف%ت.ه أ%ي ه.ت.ك}ت1 س1تره وأ%خذ}ت1 وج\ه.ه، ويروى: وج_ه\ت1
س1داف%ت.ه؛ الس>دافة� الجاب' والس>تر' من السeد\ف%ة1 والظلمة، يعن

أ%خذت1 و.ج\ه.ها وأ%ز.ل}ت1ها عن مكانا الذي أ�م1ر\ت1 به، وقيل: معناه
أ%ي أ%خذت1 وجهاv هتكت1 س1ت\ر.ك1 فيه، وقيل: معناه أ%ز.ل}ت1 س1داف%ت.ه، وهي
الجاب، من الوضع الذي أ�م1ر\ت1 أ%ن ت.ل}ز.ميه وجعلت1ها أ%مامك1، وقيل:

هو الس>ت\ران1 ال%ق}رونان بينهما ف�ر\جة، وكل باب س'ت1ر. بس3ت\رين
مقروني فكل© ش1ق� منه سجف¬، والمع أ%سجاف وس'ج'وف، وربا قالوا الس>جاف.

والس_ج\ف.. وأ%س\ج.ف}ت' الس>ت\ر. أ%ي أ%ر\س.ل}ت'ه وأ%س\ب.ل}ت'ه، قال:
وقيل ل يسمى سجفاv إل أ%ن يكون مشقوق الوسط كال1صراعي. الليث:



الس�ج\فان س1ت\را باب ال%ج.لة1، وكل© باب ي.س\ت'ر'ه ستران بينهما مشقوق فكل
ش1ق¼ منهما سجف، وكذلك ال1باء. والت_س\جيف: إر\خاء الس_ج\في، وف

الكم: إرخاء الستر؛ قال الفرزدق:
إذا الق�ن\ب'ضات' السeود' ط%و_ف}ن. بالضeح.ى،

ر.ق%د\ن%، ع.ل%ي\ه,ن_ ال1جال� ال�س.ج_ف'
ال1جال�: جع ح.ج.لة{، وإنا ذك9ر لفظ الصفة لطابقة لفظ1 الوصوف1

لفظ% الذكر، ومثله كثي. ال4صمعي: الس_ج\فان1 اللذان على باب، يقال منه
بيت م'س.ج_ف¬؛ وقول النابغة:

خ.ل�ت\ س.بيل% أ%ت1ي¼ كان ي.ح\ب,س'ه،
ور.ف�ع.ت\ه إل الس_ج\ف%ي, فالن_ض.د1

قال: ها م1ص\راعا الستر يكونان ف مقد�م البيت. وأ%س\ج.ف. الليل�: مثل
أ%س\د.ف..

وس'ج.يف%ة�: اسم امرأ%ة من ج'ه.ي\ن.ة% وقد و'ل1دت ف قريش؛ قال كثي
عزة:ح1بال� س'ج.ي\ف%ة% أ%م\س.ت\ ر,ثاثا،

ف%س.ق}ياv لا ج'د'داv أ%و ر,ماثا
@سحف: س.ح.ف. رأ}س.ه س.ح\فاv وج.ل%ط%ه وس.ل%ت.ه وس.حته: ح.ل%ق%ه فاستأ}صل

شعره؛ وأ%نشد ابن بري:
فأ%ق}س.م\ت' ج.ه\داv بال%ناز,ل, من م1نÝى،
�وما س'ح1ف%ت\ فيه ال%قاد1ي' والق%م\ل

أ%ي ح'ل1ق%ت\. قال: ور.جل س'ح.فةD أ%ي م.ح\ل�وق' الرأ}س,.
والسeح.ف}ن,ية�: ما ح.ل%ق}ت. ورجل س'ح.ف}ن,يةD أ%ي م.ح\لوق' الرأ}س,، فهو مرة اسم

ومر_ة ص1فة، والنون ف كل ذلك زائدة. والس_ح\ف': ك%ش\ط�ك. الشع.ر عن اللد
حت ل يبقى منه شيء. وس.ح.ف. ال1ل}د. ي.س\ح.ف�ه س.ح\فاv: كشط عنه

الشعر. وس.ح.ف. الشيء4: ق%ش.ر.ه. والس_ح1يفة� من ال%طر: الت ت.ج\ر'ف' كل9
�ما م.ر_ت به أ%ي ت.ق}ش'ره. ال4صمعي: الس_ح1يف%ة�، بالفاء، ال%ط}ر.ة

�ال%ديدة� الت ت.ج\ر'ف' كل شيء، والس_ح1يقة�، بالقاف: الطرة العظيمة
الق%ط}ر, الشديدة� الو.ق}ع, القليلة� الع.ر\ض,، وجع'هما السحائف'

:vوالسحائق'؛ وأ%نشد ابن بري ل1ران الع.و\د1 ي.ص1ف' م.ط%را
،Dومنه على ق%ص\ر.ي\ ع'مان% س.ح1يفة

وبال%طY نض_اخ' الع.ثان,ي, واس1ع'



(* قوله «ومنه على إل» تقدم انشاده سخيفة بالاء العجمة ف مادة نضخ
تبعاv للصل العول عليه والصواب ما هنا.)

والس_حيفة� والس_حائف': طرائق الشحم الت بي ط%رائق الط�فاط1ف1 ونو
ذلك ما ي'رى من ش.ح\مة ع.ريضة{ م'ل}ز.ق%ة{ باللد. وناقة س.ح'وف¬:

كثية الس_حائف. والس_ح\فة�: الش_ح\مة� عام_ةv، وقيل: الشحمة الت على
ال%ن\ب.ي والظهر، ول يكون ذلك إل من الس>م.ن,، لا س.ح\ف%تان1:

ال�ول منهما ل ي'خال1ط�ها لم، وال�خرى أ%س\ف%ل� منها وهي تالط اللحم،
وذلك إذا كانت ساح_ةv، فإن ل تكن ساح�ة فلها س.ح\فةD واحدة. وكل© داب_ة{

لا س.ح\فةD غل ذ%وات1 ال�ف> فإن� مكان% السحفة1 منها الش_ط�،
وقال ابن خالويه: ليس ف الدواب� شيء ل س.ح\فة له إل الب.عي؛ قال ابن

سيده: وقد جعل بعضهم السحفة ف ال�ف> فقال: ج.مل س.حوف¬ وناقة س.حوف¬ ذات'
�س.ح\فة{. الوهري: الس_ح\فة� الشحمة الت على الظهر ال�ل}ت.ز,قة

باللد فيما بي الكتفي إل الو.ر,ك%ي\ن,. وس.ح.ف}ت' الشح\م. عن ظهر الشاة
س.ح\فاv: وذلك إذا قشرته من كثرته ث شويته، وما قشرته منه فهو

الس_حيفة�، وإذا بلغ س1م.ن' الشاة هذا الد� قيل: شاةD س.ح'وف¬ وناقة سحوف. قال
Dالت ذهب شحمها كأ%ن� هذا على السل}ب. وشاة vابن سيده: والس_ح'وف' أ%يضا

س.ح'وف¬ وأ�س\حوف¬: لا س.ح\فةD أ%و س.ح\ف%تان1. ابن ال4عراب: أ%تونا
ب,ص1حاف{ فيها ل1حام¬ وس1حاف¬ أ%ي ش'ح'وم¬، واحدها س.ح\ف¬. وقد أ%س\ح.ف.

الرجل� إذا باع الس_ح\ف.، وهو الشحم. وناقةD أ�س\حوف' ال4حاليل:
غ%زيرةD واس1عةD. قال أ%بو أ%سلم وم.ر_ بناقة فقال: إنا والل9ه ل�س\حوف'

ال4حاليل أ%ي واس1ع.ت'ها، فقال الليل: هذا غريب؛ والس_حوف' من الغنم:
الر_قيقة ص'وف1 البطن. وأ%ر\ض¬ م.س\حفةD رقيقة� الكل3.

والسeحاف': الس>ل©، وقد س.ح.ف%ه الل9ه.� يقال: رجل م.س\ح'وف¬.
والس>ي.ح\ف' من الرجال والس>هام والن>صال: الطويل�، وقيل: هو من
النصال العريض'. والس_ي\ح.ف': النصل الع.ريض'، وجعه الس_ياح1ف'؛

وأ%نشد:سياح1ف. ف الش>ر\يان1 ي.أ}م'ل� ن.ف}ع.ها
ص1حاب، وأ%ول حد�ها من ت.ع.ر_ما

وأ%نشد ابن بري للش_ن\ف%رى:
،vفيها ثلثون س.ي\ح.فا Dلا وف}ضة

إذا آن.س.ت\ أ�ول الع.د1ي> اق}ش.ع.ر_ت1



أ�ول الع.د1ي>: أ%و_ل� م.ن ي.ح\م1ل� من الر_ج�الة. وس.حيف' الر_حى:
ص.و\ت'ها. وس.م1ع\ت' ح.فيف. الر_حى وسح1يف%ها أ%ي ص.و\ت.ها إذا ط%ح.نت؛

قال ابن بري: شاهد الس_حيف للصوت قول الشاعر:
ع.ل%و\ن ب,م.ع\صوب�، كأ%ن س.ح1يف%ه
س.ح1يف' ق%طامي¼ ح.ماماv ت'طاي,ر'ه\

والسeح.ف}ن,ية�: داب�ةD؛ عن الس>ياف، قال: وأ%ظ�ن�ها
السeل%ح\ف1ية�.وال�س\ح'فان�: ن.ب\ت¬ ي.مت.دe ح1بالv على ال4رض له ور.ق كور.ق

ال%ن\ظ%ل, إل أ%نه أ%ر.قe، وله ق�ر'ون أ%قصر من قرون الل©وبياء فيها حب�
م'د.و�ر أ%حر ل يؤكل، ول ي.ر\عى ال�س\ح'فان% شيء، ولكن ي'تداوى به من

الن_سا؛ عن أ%ب حنيفة.
@سخف: السخ\ف' والس_خ\ف' والس_خافة�: ر,ق�ة� العقل. س.خ'ف.، بالضم،

س.خافةv، فهو س.خ1يف¬، ورجل س.خ1يف الع.قل, ب.ي>ن' الس_خ\ف1، وهذا من
س'خ\فة1 ع.ق}ل1ك. والس_خ\ف': ض.ع\ف العقل، وقالوا: ما أ%س\خ.ف%ه قال

سيبويه: وقع التعجب فيه ما أ%ف}ع.ل%ه وإن كان كال�ل�ق ل4نه ليس ب,ل%و\ن{ ول
ب,خ1ل}قة{ فيه، وإنا هو من ن'ق}صان1 العقل، وقد ذكر ذلك ف باب

ال�م\ق. وساخ.ف}ت'ه: مثل حام.ق}ته، وس.خ'ف. الس>قاء� س'خ\فاv: وه.ى. وث%و\ب¬
س.خ1يف¬: رقيق النس\ج ب.ي>ن' الس_خافة1، والس_خافة عام¬ ف كل شيء نو

الس_حاب والس_قاء إذا ت.غ.ي_ر. وب.لي.، والع'ش\ب, الس_خيف1، والرجل,
السخ1يف1. وس.حاب س.خيف: رقيق، وكل© ما ر.ق_، فقد س.خ'ف.. ول يكادون

يستعملون السeخ\ف. إ,ل ف ر,قة العقل خاص�ة. وس.خ\فة الوع,: ر,ق�ت'ه
وه'زال�ه. وف حديث إسلم أ%ب ذر: أ%نه ل%ب,ث% أ%ياماv فما وجد س.خ\فة%

الوع أ%ي رقته وهزاله. ويقال: به سخفة من جوع. أ%بو عمرو: السخف، بالفتح،
ر,ق�ة� العيش، وبالضم رقة العقل، وقيل: هي الف�ة الت تعتري النسان

إذا جاع من السخف، وهي الفة ف العقل وغيه. وأ%رض م.س\خ.فةD: قليلة
الكل3، أ�خ1ذ من الثوب الس_خ1يف1. وأ%س\خ.ف. الرجل�: ر.ق_ مال�ه وق%ل�؛

قال رؤبة:
وإن ت.ش.ك�ي\ت من الس\خاف

ون.ص\ل س.خ1يف¬: طويل ع.ريض؛ عن أ%ب حنيفة. والس_خ\ف': موضع.
@سدف: الس_د.ف'، بالتحريك: ظ�ل}مة الليل؛ وأ%نشد ابن بري ل�م.ي\د

ال4ر\قط:



وس.د.ف' ال%ي\ط1 الب.ه,يم سات1ر'ه
وقيل: هو ب.ع\د. ال�ن\ح,؛ قال:
،vولقد ر.أ%ي\ت'ك بالق%واد1م, م.ر_ة

وع.لي_ م1ن\ س.د.ف1 الع.ش1ي> ل1ياح'
والمع أ%س\داف¬؛ قال أ%بو كبي:

ي.ر\ت.د\ن% ساه1ر.ةv، كأ%ن� ج.م1يم.ها
وع.م1يم.ها أ%س\داف' ل%ي\ل� م'ظ}ل1م

والسeد\فة� والس_د\فة�: كالس_د.ف وقد أ%س\د.ف.؛ قال العجاج:
أ%د\ف%ع'ها بالر_اح, كي\ ت.ز.ح\ل%فا،
وأ%ق}ط%ع' الليل% إذا ما أ%س\د.فا

أ%بو زيد: السeد\فة� ف لغة بن ت.ميم الظ©ل}مة. قال: والسeد\فة� ف
�لغة ق%ي\س الض_و\ء. وحكى الوهري عن ال4صمعي: السeد\فة� والس_د\فة

ف لغة ند الظلمة، وف لغة غيهم الض_و\ء، وهو من ال4ض\داد؛ وقال ف
قوله:

وأ%ق}ط%ع' الليل إذا ما أ%سدفا
أ%ي أ%ظل%م، أ%ي أ%قطع الليل بالسي فيه؛ قال ابن بري: ومثله للخ.ط%فى

ج.د� جرير:
ي.ر\ف%ع\ن. بالليل,، إذا ما أ%س\د.فا،
أ%ع\ناق. ج,ن_ان{، وهاماv ر'ج_فا

والس_د\فة� والسeد\فة�: طائفة من الليل. والس_د\فة�: الضوء، وقيل:
اخت1لط� الضوء والظلمة1 جيعاv كوقت ما بي صلة الفجر إل أ%و�ل

الس\فار. وقال عمارة: السeد\فة� ظلمة فيها ضوء من أ%ول الليل وآخره، ما بي
الظلمة إل الش_ف%ق، وما بي الفجر إل الصلة. قال ال4زهري: والصحيح ما

قال عمارة. اللحيان: أ%تيته ب,س.د\فة{ من الليل وس'د\فة{ وش'د\فة{، وهو
الس_د.ف'.

وقال أ%بو عبيدة: أ%س\د.ف. الليل� وأ%ز\د.ف. وأ%ش\د.ف. إذا أ%ر\خ.ى
س'ت'ور.ه وأ%ظلم، قال: والس\داف' من ال4ض\داد، يقال: أ%س\د1ف\ لنا أ%ي

أ%ض1ئ} لنا. وقال أ%بو عمرو: إذا كان الرجل قائماv بالباب قلت له: أ%س\د1ف\
أ%ي ت.ن.ح_ عن الباب حت ي'ضيء4 البيت'. الوهري: أ%س\د.ف. الصبح' أ%ي

أ%ضاء. يقال: أ%س\د1ف1 الباب. أ%ي اف}ت.ح\ه حت ي'ضيء البيت'، وف لغة



هوزان أ%س\د1ف�وا أ%ي أ%س\ر,ج'وا من الس>راج.
الفراء: الس_د.ف' والش_د.ف' الظلمة، والس_د.ف' أ%يضاv الصeبح
وإق}بال�ه؛ وأ%نشد الفراء لس.ع\د{ الق%ر\ق%ر.ة1، قال الف%ض�ل: وسعد¬

الق%ر\ق%رة� رجل من أ%هل ه.ج.ر. وكان النعمان يضحك منه، فدعا النeع\مان بفرسه
vب عليه الوحش، فقال سعد: إذا�الي.ح\م'وم وقال لسعد{ القرقر.ة: ار\كبه واط}ل

والل9ه أ�ص\ر.ع'، فأ%ب النعمان� إل أ%ن} يركبه، فلما ركبه سعد نظر إل
بعض ولده قال: واب,أ%ب و'ج'وه' اليتامى ث قال:

نن'، ب.غ.ر\س, الو.د1ي>، أ%عل%م'نا
م1ن_ا ب,ر.ك}ض, ال1ياد1 ف الس_د.ف1

والو.د1يe: ص1غار النخل، وقوله أ%علم'نا منا ج.مع. بي إضافة1 أ%ف}ع.ل%
وبي م1ن، وها ل يتمعان كما ل تتمع ال4لف واللم ومن ف قولك زيد¬

ال4فضل� من عمرو، وإنا ييء هذا ف الشعر على أ%ن ت'جعل من بعن ف
كقول العشى:

ول%س\ت' بال4ك}ث%ر, منهم ح.صÝى
أ%ي ولست بال4كثر فيهم، وكذا أ%علمنا م1ن�ا أ%ي فينا؛ وف حديث وفد

تيم:
ون'ط}ع1م' الناس.؛ ع1ند. الق%ح\ط1، كل�ه'م'
من الس_ديف1، إذا ل ي'ؤن.س, الق%ز.ع'

الس_د1يف': ل%حم الس_نام,، والق%ز.ع': السحاب'، أ%ي نطعم الشح\م ف
:vال%ح\ل؛ وأ%نشد الفراء أ%يضا

ب,يض¬ ج,عاد¬ كأ%ن� أ%ع\ي'ن.ه'م
ي.ك}ح.ل�ها، ف ال%لح1م,، الس_د.ف'

يقول: سواد' أ%عينهم ف ال%لح1م, باق� ل4نم أ%ناد¬ ل ت.ب\ر'ق'
أ%عينهم من الف%ز.ع فيغيب سوادها. وأ%س\د.ف. القوم': دخلوا ف السeدفة.

وليل أ%س\د.ف': مظلم؛ أ%نشد يعقوب:
،vئب' م'س\ت.ع\ق1راYفلما ع.و.ى الذ
أ%ن,س\نا به، والدeج.ى أ%س\د.ف'

وشرح هذا البيت مذكور ف موضعه. والس_د.ف': الليل�؛ قال الشاعر:
ن.ز'ور' الع.دو_، على ن.أ}يه،
بأ%ر\ع.ن. كالس_د.ف1 ال�ظ}ل1م,



وأ%نشد ابن بري للهذل:
وماء� و.ر.د\ت' على خ1يف%ة{،
وقد ج.ن_ه الس_د.ف' ال�ظل1م'

وقول م'ل%ي\ح�:
وذ�و ه.ي\د.ب� ي.م\ر,ي الغ.مام. ب,م'س\د1ف{

من الب.ر\ق,، فيه ح.ن\ت.م¬ م'ت.ب.ع>ج'
م'س\د1ف¬ هنا: يكون ال�ضيء والظلم، وهو من ال4ضداد. وف حديث علقمة%

الث�قفي: كان بلل يأ%تينا بالس_حور ونن م'س\د1فون% في.ك}ش1ف'
الق�ب_ة في.س\دف' لنا طعامنا؛ السeد\فة� ت.ق%ع' على الض>ياء والظلمة، والراد
به ف هذا الديث الضاءة�، فمعن م'س\د1فون داخلون ف السeدفة1،

وي'س\د1ف' لنا أ%ي يضيء، والراد بالديث البالغة ف تأ}خي السحور. وف حديث
أ%ب هريرة: ف%ص.لY الفجر إل الس_د.ف1 أ%ي إل بياض النهار. وف حديث

علي�: وك�ش1ف%ت\ عنهم س'د.ف' الر>ي.ب, أ%ي ظ�ل%م'ها. وأ%س\د.ف�وا:
أ%س\ر.ج'وا، ه.و\ز.ني�ةD أ%ي لغة ه.واز,ن%. والسeدفة�: الباب'؛ قالت امرأ%ة

من ق%ي\س� تجو زوجها:
ل ي.ر\ت.د1ي م.راد1ي. ال%ر,ير,،

ول ي'رى ب,س'د\ف%ة1 ال4مي,
وأ%س\د.ف%ت1 الرأ%ة� الق1ناع. أ%ي أ%رسلته. ويقال: أ%س\د1ف1 الس>ت\ر.

أ%ي ار\ف%ع\ه حت ي'ضيء البيت. وف حديث أ�م� سلمة% أ%نا قالت لعائشة
لا أ%رادت الروج إل البصرة: ت.ر.ك}ت1 ع'ه_ي\د.ى النب، صلى الل9ه عليه

وسلم، ووج_ه\ت1 س1داف%ت.ه؛ أ%رادت\ بالس>دافة الجاب والس>ت\ر
وت.و\ج,يه'ها ك%شف�ها. يقال: س.د.ف}ت' الجاب أ%ي أ%ر\خ.ي\ت'ه، وح1جاب م.س\دوف؛

قال ال4عشى:
ب,ح1جاب� من ب.ي\ننا م.س\د'وف1

قالت لا: ب,ع.ي\ن, الل9ه م.ه\واك1 وعلى رسوله ت.ر,دين. قد وج_ه\ت1
س1داف%ت.ه، أ%ي ه.ت.ك}ت1 الستر أ%ي أ%خذ}ت1 وجهها، ويوز أ%نا أ%رادت

بقولا سدافته أ%ي أ%ز.ل}ت1ها من مكانا الذي أ�م1ر\ت1 أ%ن ت.ل}ز.م1يه
وجعلت1ها أ%مامك. والسeد'وف' والشeد'وف': الشeخوص تراها من ب'ع\د. أ%بو عمرو:

أ%س\د.ف. وأ%ز\د.ف. إذا نام. ويقال: وج_ه فلن س1دافته إذا تركها وخرج
منها، وقيل للس>تر س1دافة ل4نه ي'س\د.ف' أ%ي ي'ر\خ.ى عليه.



والس_د1يف: الس_نام' ال�ق%ط�ع'، وقيل ش.ح\م'ه؛ ومنه قول طرفة:
وي'س\ع.ى علينا بالس_د1يف1 ال�س.رهد1

وف الصحاح: الس_ديف' الس_نام'؛ ومنه قول ال�خ.ب_ل الس_ع\د1ي 
*)

قوله «قول الخبل إل» تقدم ف مادة خصف وقال ناشرة بن مالك يرد على
الخبل:

إذا ما الصيف العوبثان9 ساءنا) :
إذا ما ال%ص1يف' الع.و\ب.ثان© ساءنا،

ت.ر.ك}ناه واخ\ت.ر\نا الس_د1يف. ال�س.رهدا
وجع س.د1يف{ س.دائف' وس1داف¬ أ%يضاv؛ قال س'ح.يم عبد بن ال%س\حاس,:

قد أ%ع\ق1ر' الناب. ذات. الت_ل1يـ
ـل,، حت أ�حاو,ل% منها السديفا

قال ابن سيده: يتمل أ%ن يكون جع س'د\فة{ وأ%ن يكون لغة فيه. وسد_فه:
ق%ط�ع.ه؛ قال الفرزدق:

وكل� ق1ر.ى ال4ض\ياف1 ن.ق}ر,ي من القنا،
وم'ع\ت.ب.ط فيه الس_نام' ال�س.د_ف'
وس.د1يف¬ وس'د.ي\ف¬: اسان1.

@سرف: الس_ر.ف والس\راف': م'جاوزة� الق%ص\د1. وأ%سرف. ف ماله: ع.ج,ل%
من غي قصد، وأ%ما الس_ر.ف' الذي ن.ه.ى الل9ه عنه، فهو ما أ�ن\ف1ق. ف

غي طاعة الل9ه، قليلv كان أ%و كثياv. والس\راف' ف النفقة: التبذير'.
وقوله تعال: والذين إذا أ%ن\ف%ق�وا ل ي'س\ر,ف�وا ول ي.ق}ت'روا؛ قال

سفيان: ل ي'س\ر,ف�وا أ%ي ل يض.ع'وه ف غي موضعه ول ي.ق}ت'روا ل
ي'ق%ص>روا به عن حقه؛ وقوله ول ت'س\ر,فوا، الس\راف' أ%كل ما ل يل أ%كله،

وقيل: هو م'جاوزة� القصد ف ال4كل ما أ%حل�ه الل9ه، وقال سفيان:
الس\راف كل ما أ�نفق ف غي طاعة الل9ه، وقال إياس' بن معاوية: السراف' ما

ق�ص>ر به عن حق� الل9ه. والس_ر.ف': ضد� القصد. وأ%ك%ل%ه س.ر.فاv أ%ي ف
ع.ج.لة. ول تأ}كل�وها إس\رافاv وب,داراv أ%ن ي.ك}ب.ر'وا أ%ي وم'باد.رة

ك1ب.ره1م، قال بعضهم: إ,س\رافاv أ%ي ل ت.أ%ث�ل�وا منها وكلوا القوت على
قدر ن.ف}ع1كم إياهم، وقال بعضهم: معن من كان فقياv فليأ}كل بالعروف أ%ي

يأ}كل ق%ر\ضاv ول يأ}خذ} من مال اليتيم شيئاv ل4ن العروف أ%ن يأ}كل



النسان ماله ول يأ}كل مال غيه، والدليل على ذلك قوله تعال: فإذا دفعتم
إليهم أ%موالم فأ%ش\ه,د'وا عليهم. وأ%س\ر.ف. ف الكلم وف القتل:

vفقد جعلنا لوليه س'لطانا vتل مظلوما�أ%ف}ر.ط. وف التنزيل العزيز: وم.ن ق
فل ي'سر,ف ف القتل؛ قال الزجاج: اخ\ت'ل1ف. ف السراف ف القتل فقيل: هو
أ%ن} يقتل غي قاتل صاحبه، وقيل: أ%ن يقتل هو القاتل% دون السلطان، وقيل:

هو أ%ن ل ي.ر\ضى بقتل واحد حت يقتل جاعةv لشرف القتول وخ.ساسة
القاتل أ%و أ%ن يقتل أ%شرف من القاتل؛ قال الفسرون: ل يقتل غي قاتله وإذا

قتل غي قاتله فقد أ%س\ر.ف.، والس_ر.ف': تاو'ز' ما ح'د_ لك.
والس_ر.ف': الطأ�، وأ%خطأ% الشيء4: و.ض.ع.ه ف غي ح.قYه؛ قال جرير يدح بن

أ�مية:
،Dأ%ع\ط%و\ا ه'ن.ي\د.ة% ي.ح\دوها ثان,ية
ما ف ع.طائ1هم' م.نÒ ول س.ر.ف'

أ%ي إغ}فالD، وقيل: ول خطأ، يريد أ%نم ل ي'خ\ط1ئوا ف ع.ط1ي_ت1هم
ولكنهم وض.ع'وها موضعها أ%ي ل ي}ط1ئون موضع الع.طاء بأ%ن ي'ع\ط�وه من ل

ي.س\ت.حقe ويرموه الستحق. شر: س.ر.ف' الاء ما ذه.ب منه ف غي س.ق}ي
ول ن.ف}ع، يقال: أ%روت البئر' النخيل% وذهب بقية الاء س.ر.فاv؛ قال

الذل:
فكأ%ن� أ%وساط% ال%د1ي�ة1 و.س\ط%ها،

س.ر.ف' الد>لء من الق%ل1يب, ال1ض\ر,م
وس.ر,ف}ت' ي.مين.ه أ%ي ل أ%ع\ر,ف}ها؛ قال ساع1دة� الذل:

ح.ل1ف. ام\ر,ئ� ب.ر¼ س.ر,ف}ت' ي.م1ين.ه،
ول1ك�لY ما قال النeف�وس' م'ج.ر�ب'

يقول: ما أ%خ\ف%ي\ت'ك وأ%ظ}ه.ر\ت فإنه سيظهر ف الت_ج\ر,بة1.
والس_ر.ف': الض_راوة�. والس_ر.ف': الل�ه.ج' بالشيء. وف الديث: أ%ن� عائشة،

رضي الل9ه عنها، قالت: إن� لل�ح\م س.ر.فاv كس.ر.ف1 المر؛ يقال: هو من
الس\راف1، وقال ممد بن عمرو: أ%ي ض.راوةv كضراوة1 المر وشد�ة

كشد_تا، ل4ن من اعتاد.ه ض.ر,ي. بأ%كله فأ%س\ر.ف. فيه، ف1ع\ل% م'د.م1ن المر ف
ض.راوته با وقلة صبه عنها، وقيل: أ%راد بالسر.ف1 الغفلة؛ قال شر: ول

أ%سع أ%ن أحداv ذ%هب بالس_ر.ف1 إل الضراوة، قال: وكيف يكون ذلك
تفسياv له وهو ضد�ه؟ والضراوة للشيء: كثرة� العت1ياد له، والس_ر.ف بالشيء:



الهل� به، إل أ%ن تصي الضراوة� نفس'ها س.ر.فاv، أ%ي اعتياد'ه وكثرة
أ%كله سر.ف¬، وقيل: الس�ر.ف' ف الديث من السراف1 والتبذير ف النفقة

لغي حاجة أ%و ف غي طاعة الل9ه، شبهت ما ي.خ\رج ف الكثار من اللحم با
يرج ف المر، وقد تكرر ذكر السراف ف الديث، والغالب على ذكره الكثار

من الذ©ن'وب والطايا واح\ت1قاب, ال4و\زار والثام. والس_ر.ف':
ال%ط%أ�. وس.ر,ف. الشيء4، بالكسر، س.ر.فاv: أ%غ}ف%ل%ه وأ%خطأ%ه وج.ه,ل%ه،

وذلك س.ر\ف%ت'ه وس1ر\ف%ت'ه. والس_ر.ف': الغفال�. والس_ر.ف':
ال%ه\ل�.وس.ر,ف. القوم.: جاو.زهم. والس_ر,ف': الاهل� ورجل س.ر,ف' الف�ؤاد:

:�م'خ\ط1ئ� الف�ؤاد1 غاف1ل�ه؛ قال ط%ر.فة
إن� ام\رأv س.ر,ف. الف�ؤاد ي.رى
ع.س.لv باء س.حابة{ ش.ت\م1ي

س.ر,ف' الفؤاد أ%ي غافل، وس.ر,ف' العقل أ%ي قليل. أ%بو زياد{ الكلب ف
حديث: أ%ر.د\تكم فس.ر,ف}ت'كم أ%ي أ%غ}ف%ل}ت'كم. وقوله تعال: من هو

م'س\ر,ف¬ م'ر\تاب؛ كافر شاكÒ. والسر.ف': الهل. والسر.ف': الغ}فال. ابن
ال4عراب: أ%س\ر.ف. الرجل إذا جاوز ال%د_، وأ%س\ر.ف. إذا أ%خ\طأ%،

وأ%س\ر.ف. إذا غ%ف%ل، وأ%سرف إ,ذا جه,ل%. وحكى ال4صمعي عن بعض العراب وواعده
أ%صحاب له من السجد مكاناv فأخلفهم فقيل له ف ذلك فقال: مررت

فس.ر,ف}ت'كم أ%ي أ%غ}ف%ل}ت'كم.
vغ%ب\راء تبن بيتا Dالق%ز>، وقيل: هي د'و.ي\ب_ة �والسeر\فة�: د'ودة

حس.ناv تكون فيه، وهي الت ي'ضر.ب' با الثل فيقال: أ%ص\ن.ع' من
س'ر\فة{، وقيل: هي د'ويبة صغية مثل نصف الع.د.سة تثقب الشجرة ث تبن فيها

vمن ع1يدان{ تمعها بثل غزل العنكبوت، وقيل: هي دابة صغية جد�ا vبيتا
غ%ب\راء تأ}ت الشبة ف%ت.ح\ف1ر'ها، ث تأ}ت بقطعة خشبة فتضعها فيها ث أ�خرى

ث أ�خرى ث ت.ن\س3ج مثل ن.س\ج العنكبوت؛ قال أ%بو حنيفة: وقيل
السeر\فة� دويبة مثل الدودة إل السواد ما هي، تكون ف ال%م\ض تبن بيتاv من
عيدان مربعاv، ت.ش'دe أ%طراف العيدان بشيء مثل غ%ز\ل العنكبوت، وقيل: هي

الدودة الت تنسج على بعض الشجر وتأ}كل ورقه وت'ه\ل1ك' ما بقي منه بذلك
النسج، وقيل: هي دودة مثل الصبع ش.ع\راء ر.ق}طاء تأ}كل ورق الشجر حت
ت'ع.ر>ي.ها، وقيل: هي دودة تنسج على نفسها قدر الص\بع طولv كالقرطاس ث
تدخله فل ي'وصل إليها، وقيل: هي دويبة خفيفة كأ%نا عنكبوت، وقيل: هي



دويبة تتخذ لنفسها بيتاv مربعاv من دقاق العيدان تضم ب.عضها إل بعض بلعابا
على مثال الناووس ث تدخل فيه وتوت. ويقال: أ%خفe من س'ر\فة. وأ%رض

س.ر,فةD: كثية السeر\فة1، وواد{ س.ر,ف¬ كذلك. وس.ر,ف. الطعام' إذا ائ}ت.كل
.�حت كأ%ن� السرفة أ%صابته. وس'ر,ف%ت1 الشجرة�: أ%صابتها السeر\فة
وس.ر,ف%ة1 السeر\فة� الشجرة% ت.س\ر'فها س.ر\فاv إذا أ%كلت ور.قها؛ حكاه

الوهري عن ابن السكيت. وف حديث ابن عمر أ%نه قال لرجل: إذا أ%تيت. م1نÝى
فانتهيت إل موضع كذا فإن هناك س.ر\حةv ل ت'ج\ر.د\ ول ت'س\ر.ف\، س'ر_

تتها سبعون نبي�اv فانزل تتها؛ قال اليزيدي: ل ت'س\ر.ف\ ل ت'ص1ب\ها
السeر\فة� وهي هذه الدودة الت تقد_م شرحها. قال ابن السكيت: الس_ر\ف'،

ساكن الراء، مصدر س'ر,ف%ت1 الشجرة� ت'س\ر.ف' س.ر\فاv إذا وقعت فيها
.vمقطوعة ال�ذن أ%صل :Dوشاة م.سروف%ة .Dفهي م.س\ر'وفة ،�السeر\فة

وال�4س\ر'فe: الن'ك'، فارسية معر_بة.
وس.ر,ف¬: موضع؛ قال قيس بن ذ%ريح�:

ع.فا س.ر,ف¬ من أ%ه\له ف%س'راو,ع'
وقد ترك بعضهم ص.ر\ف%ه جعله اساv للبقعة؛ ومنه قول عيسى بن أ%ب جهمة

،vشاعرا vفقال: كان ق%ي\س' بن ذ%ريح� من_ا، وكان ظريفا vالليثي وذكر قيسا
وكان يكون بكة ودونا من ق�د.ي\د{ وس.ر,ف وحول% مكة ف بواديها. غيه:
وس.ر,ف اسم موضع. وف الديث: أ%نه تزو�ج م.ي\م'ونةv ب,س.ر,ف، هو بكسر

الراء، موضع من مكة على عشرة أ%ميال، وقيل: أ%قل وأكثر. وم'س\ر,ف¬: اسم،
وقيل: هو لقب مسلم بن ع'ق}ب.ة% ال�ر>ي صاحب وق}عة{ ال%ر_ة ل4نه قد

أ%س\رف. فيها؛ قال علي� بن عبد الل9ه بن العباس:
ه'م' م.ن.ع'وا ذ1مار,ي، يوم. جاءت\
كتائ1ب' م'س\ر,ف{، وبنو الل�ك1يع.ه\

وإسرافيل�: اسم أع\جمي كأ%نه مضاف إل إيل، قال الخفش: ويقال ف لغة
إس\راف1ي' كما قالوا ج,ب\ر,ين. وإ,س\مع1ي. وإس\رائي، والل9ه أ%علم.

@سرعف: الس_ر\ع.فة�: ح'س\ن' الغ1ذاء والن_عمة. وس.رع.فت' الرجل%
ف%ت.س.ر\ع.ف.: أ%ح\س.ن\ت' غ1ذاءه، وكذلك س.ر\ه.ف}ت'ه. وال�س.ر\ع.ف'

وال�س.رهف': ال%س.ن' الغ1ذاء؛ قال الشاعر:
س.ر\ع.ف}ته ما ش1ئ}ت. من س1رعاف1

وقال العجاج:



ب,ج,يد1 أ%د\ماء ت.ن'وش' الع'ل�فا،
وق%ص.ب إن س'ر\ع1ف%ت\ ت.س.ر\ع.ف%ا

والسeر\ع'وف': الناع1م' الطويل، وال�نثى بالاء س'ر\ع'وف%ةD، وكل©
خفيف طويل� س'ر\ع'وف¬. الوهري: السeر\ع'وف' كل شي ناعم خفيف1 اللحم.

والسeرع'وفة�: الرادة من ذلك وتشب�ه با الفرس، وتسمى الفرس س'ر\عوفة
ل1ف9ت1ها؛ قال الشاعر:

،Dوإن أ%ع\ر.ض.ت\ قلت.: س'ر\عوفة
gلا ذ%ن.ب¬ خ.ل}ف%ها م'س\ب.ط1ر�

والسeر\ع'وفة�: دابة تأ}كل الثياب.
@سرنف: الس>ر\ناف': الطويل.

@سرهف: الس_ر\ه.فة�: ن.ع\مة� الغ1ذاء، وقد س.ر\ه.ف%ه. والس_ر\ه.ف':
الائق' ال4ك�ول. وال�س.ر\ه.ف' وال�س.ر\ع.ف': الس.ن الغ1ذاء. وسرهفت

الرجل: أ%حسنت غذاءه؛ أ%نشد أ%بو عمرو:
إنك س.ر\ه.ف}ت. غلماv ج.ف}را

وس.ر\ه.ف. غ1ذاءه إذا أ%ح\س.ن. غ1ذاءه.
@سعف: الس_ع\ف': أ%غصان� النخلة، وأ%كثر ما يقال إذا يبست، وإذا كانت

ر.ط}بة، فهي الش_ط}بة�؛ قال:
إن على الع.ه\د1، لست' أ%ن\ق�ض'ه،
ما اخ\ض.ر_ ف ر.أ}س, ن.خ\ل%ة{ س.ع.ف'

واحدته س.ع.ف%ةD، وقيل: الس_ع.فة� النخلة� نفس'ها؛ وشبه امرؤالقيس
ناص1ية% الفرس ب,س.ع.ف1 النخل فقال:

،vوأ%ر\ك%ب' ف الر_و\ع, خ.ي\فان.ة
ك%س.ا و.ج\ه.ها س.ع.ف¬ م'ن\ت.ش1ر\

قال ال4زهري: وهذا يدل على أ%ن السعف. الور.ق'. قال: والسع.ف' ور.ق'
ج.ر,يد1 النخل الذي ي'س.فe منه الزeب\لن� واللل� وال%ر.او,ح' وما

أ%شبهها، ويوز السعف' 
(* قوله ويوز السعف إل» ظاهره جواز التسكي فيهما

لكن الذي ف القاموس والصحاح والنهاية القتصار على التحريك.) والواحدة
س.عفةD، ويقال للجريد ن.فس3ه س.ع.ف¬ أ%يضاv. وقال ال4زهري: ال4غصان� هي

ال%ر,يد'، وورقها السع.ف'، وشو\ك�ه السeلء، والمع س.ع.ف¬ وسع.فات¬؛



ومنه حديث عمار: لو ض.رب'ونا حت ي.ب\ل�غ'وا بنا س.ع.فات1 ه.ج.ر.، وإنا
خ.ص_ هجر للم'باع.دة ف السافة ول4نا موصوفة بكثرة اليل. وف حديث ابن

جبي ف صفة النة: ون1يل�ها ك%ر.ب'ها ذ%ه.ب¬ وس.ع.ف�ها ك�س\وة� أ%ه\ل,
النة1.

والس_ع\فة� والس_ع.فة�: ق�ر'وح¬ ف رأ}س الصب، وقيل: هي ق�روح ترج
بالرأ}س ول ي.خ'ص� به رأ}س صب ول غيه؛ وقال كراع: هو داء يرج بالرأ}س

ول يع.ي>نه، وقد س'ع1ف.، فهو مس\ع'وف¬. وقال أ%بو حات: السعفة يقال
لا داء الث�ع\ل%ب ت'ور,ث� الق%ر.ع. والث�عال1ب' ي'ص1يبها هذا الداء

فلذلك نسب إليها. وف الديث: أ%نه رأ%ى جارية ف بيت أ�م� س.ل%م.ة% با
س.ع\فة، بسكون العي؛ قيل: هي الق�روح الت ترج ف رأ}س الصب؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا رواه الرب بتقدي العي على الفاء والفوظ بالعكس.
والس_ع.ف: داء ف أفواه البل كال%ر.ب يت.م.ع_ط� منه أ%نف البعي

وخ'ر\طوم'ه وشعر عينيه؛ بعي أ%س\ع.ف' وناقة س.ع\فاء، وخ.ص_ أ%بو عبيد به
الناث%، وقد س.ع1ف. س.ع.فاv، ومثله ف الغنم الغ.ر.ب'.

وقال أ%بو عبيدة ف كتاب اليل: من شيات1 الن_واصي فرس أ%س\ع.ف'؛
وال4س\ع.ف' من اليل: ال4ش\ي.ب' الناصية1، وناص1يةD س.ع\فاء، وذلك ما دام

فيها لون م'خال1ف للبياض، فإذا ابيض_ت\ كل©ها، فهو ال4ص\ب.غ�، وهي
ص.ب\غاء. والس_ع\فاء من نواص1ي اليل: الت فيها بياض، على أ%ي�ة1 حالت1ها

كانت، والسم الس_ع.ف'؛ وبه فس�ر بعضهم البيت ال�ق%د_م:
كسا وج\هها س.ع.ف¬ م'ن\ت.ش1ر\

،Dثeر¬ وت.ش.عeر, وت.ق%ش�والس_ع.ف' والسeعاف': ش'قاق¬ ح.و\ل% الظ©ف
وقد س.ع1ف%ت\ يد'ه س.ع.فاv وس.ئ1ف%ت\.

والس\عاف': قضاء الاجة وقد أ%سع.ف%ه با. ومكان م'ساع1ف¬ ومنزل
م'ساع1ف¬ أ%ي قريب. وف الديث: فاطمة� ب.ض\عةD من ي'س\ع1ف�ن ما أ%س\ع.ف%ها،

من الس\عاف1 الذي هو الق�ر\ب' والعانة� وقضاء الاجة، أ%ي ي.نال�ن ما
�نالا وي'ل1مe ب ما أ%ل� با. والس\عاف' وال�ساع.فة�: ال�ساع.دة

وال�واتاة� والق�ر\ب' ف ح'س\ن, م'صافاة{ وم'عاونة{؛ قال:
وإن� ش1فاء4 الن_ف}س,، لو ت'س\ع1ف' الن_و.ى،

أ�ولت' الثنايا الغ'ر> وال%د.ق, النeج\ل,
أ%ي لو ت'ق%ر>ب' وت'وات؛ قال أ%وس بن حجر:



ظ%عائ1ن' ل}و� ودeه'ن_ م'ساع1ف'
وقال:

إذ1 الناس ناس¬ والزمان� بغ1ر�ة{،
وإذ} أ�مe ع.م�ار� ص.ديق¬ م'ساع1ف'

وأ%س\ع.ف%ه على ال4م\ر,: أ%عان.ه. وأ%س\ع.ف. بالرجل: د.نا منه.
وأ%س\ع.ف%ت\ دار'ه إس\عافاv إذا د.ن.ت\. وكل شيء د.نا، فقد أ%س\ع.ف.؛ ومنه قول

الراعي:
وكائن\ ت.رى من\ م'س\ع1ف{ ب.ن,ي�ة{

والسeع'وف': الطب,يعة�، ول واحد له. قال ابن العراب: السeع'وف'
طبائع' الناس, من الك%ر.م, وغيه، ويقال للض_رائب س'عوف¬، قال: ول

ي'س\م.ع\ لا بواحد من لفظها. وس'ع'وف' البيت1: ف�ر'ش'ه وأ%م\ت1ع.ت'ه، الواحد
س.ع.ف¬، بالتحريك. والسeعوف: ج,هاز' الع.ر'وس,.

وإنه ل%س.ع.ف' س.و\ء أ%ي م.تاع' س.و\ء أو عبد سوء، وقيل: كل© شيء جاد.
وب.ل%غ% من ع1ل}ق� أ%و دار� أ%و مل�وك ملكته، فهو س.ع.ف¬.

وس.ع\فة�: اسم رجل.
والت_س\ع1يف' بال1س\ك1: أ%ن ي'ر.و_ح. بأ%فاويه الطYيب, وي'خ\ل%ط%

بال4د\هان1 الط�ي>بة1. يقال: س.ع>ف\ ل د'ه\ن.
قال ابن بري: والس_ع.ف' ضرب من الذ©باب,؛ قال ع.د1يe بن الر>قاع,:

حت أ%ت.ي\ت م'ر,ي�اv، وهو م'ن\ك%ر,س¬
كالل�ي\ث1، ي.ض\ر,ب'ه ف الغابة1 الس_ع.ف'

vسفف: س.ف1ف}ت' الس_ويق. والد_واء4 ونوها، بالكسر، أ%س.ف©ه س.ف9ا@
واس\ت.ف%ف}ت'ه: ق%م1ح\ت'ه إذا أ%خذته غي ملتوت، وكل د.واء يؤخذ غي معجون

فهو س.ف�وف¬، بفتح السي، مثل س.ف�وف1 حب� الرeمان ونوه، والسم
السeف9ة� والس_ف�وف'. واق}تماح' كل شيء يابس س.فÒ؛ والس_فوف': اسم لا

.eي'س\ت.ف
وقال أ%بو زيد: س.ف1ف}ت' الاء4 أ%س.ف©ه س.ف9اv وس.ف1تeه أ%س\ف%ت'ه

س.ف}تاv إذا أ%كثرت منه وأ%نت ف ذلك ل ت.ر\و.ى.
والسeف�ة�: الق�م\حة�. والس_ف�ة�: ف1ع\ل مرة. الوهري: س'ف9ة من

السويق، بالضم، أ%ي ح.ب�ة منه وق�ب\ضةD. وف حديث أ%ب ذر: قالت له امرأ%ة:
ما ف بيتك س'ف�ةD ول ه1ف9ةD؛ السeف�ة ما ي'س.فe من ال�وص



كالز_بيل ونوه أ%ي ي'ن\س.ج'، قال: ويتمل أ%ن يكون من الس_ف�وف1 أ%ي ما
.eي'س\ت.ف

وأ%س.ف_ ال�ر\ح. الد�واء4: ح.شاه به، وأ%س.ف_ الو.ش\م. بالن_ؤ'ور,:
ح.شاه'، وأ%س.ف�ه إياه كذلك؛ قال مليح:

Dـ3ية ـgوش'وم, أ%س.ف�ت\ها ي.مان أ%و كال
من ح.ض\ر.م.و\ت. ن'ؤ'وراv، وهو م.ـم\زوج'

وف الديث: أ�ت برجل فقيل إنه سرق فكأ%نا أ�س1ف_ وج\ه' رسول, الل9ه،
صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي تغي�ر وج\ه'ه واك}م.د_ كأ%نا ذ�ر_ عليه شيء

غي�ره، من قولم أ%س\ف%ف}ت' الو.ش\م وهو أ%ن ي'غ\ر.ز. اللد' بإبرة ث
ت'ح\شى الـم.غار,ز' ك�ح\لv. الوهري: وأ�س1ف_ وجه'ه الن_ؤ'ور. أ%ي ذ�ر�

:vعليه؛ قال ضابئ بن الرث الب'ر\ج'م1ي يصف ثورا
ش.ديد' ب.ريق, الاج,ب.ي\ن, كأ%نا

أ�س1ف_ ص.لى نار�، فأ%ص\ب.ح. أ%ك}ح.ل
وقال لبيد:

أ%و ر.ج\ع' واش1مة أ�س1ف_ ن.ؤ'ور'ها
ك1ف%فاv ت.ع.ر_ض.، ف%و\ق%ه'ن_، و,شام'ها

وف الديث: أ%ن رجلv شكا إليه ج,يان.ه مع إح\سان,ه إليهم فقال: إن
كان كذلك فكأ%نا ت'س3ف©هم ال%ل©؛ ال%لY: الر_ماد' الارe، أ%ي

ت.جعل وج'وههم كلو\ن الرماد، وقيل: هو من س.ف1ف}ت' الدواء أ%س.ف©ه
وأ%س\ف%ف}ت'ه غيي، وف حديث آخر: س.فe ال%ل9ة1 خي من ذلك.

والس_ف�وف': س.واد' الل�ثة1.
وس.ف%ف}ت' ال�وص. أ%س'ف©ه، بالضم س.ف9اv وأ%س\ف%ف}ت'ه إس\فافاv أ%ي

نسجته بعض.ه ف بعض، وكل© شيء ينسج بال4صابع فهو الس\فاف. قال أ%بو
منصور: س.ف%ف}ت' الوص، بغي أ%لف، معروفة صحيحة؛ ومنه قيل لتصدير الر_ح\ل

س.ف1يف ل4نه م'ع\ت.ر,ض كس.ف1يف الوص. والسeف9ة ما س'ف_ من الوص وجعل
مقدار الز_بيل وال�ل�ة1. أ%بو عبيد: ر.م.ل}ت' ال%ص1ي وأ%ر\م.ل}ت'ه

وس.ف%ف}ت'ه وأ%س\ف%ف}ت'ه معناه كله نسجته. وف حديث إبراهيم النخعي: أ%نه
كره أ%ن ي'وصل% الشعر، وقال ل بأ}س بالسeف9ة؛ السeف9ة: شيء من

الق%رامل ت.ض.ع'ه الرأ%ة على رأ}سها وف شعرها ليطول، وأ%صله من س.ف> الوص
�ونس\ج,ه. وس.ف1يف%ةD من خوص: ن.س3يجةD من خوص. والسف1يفة: الد_و\خ.ل�ة



من الوص قبل أ%ن ت'ر\م.ل أ%ي تنسج. والسeف9ة� الع.ر.قة� من الوص
ال�س.ف�. اليزيدي: أ%س\ف%ف}ت' الوص إس\فافاv قار.ب\ت' بعضه من بعض، وكل©ه من

اللصاق والق�رب، وكذلك من غي الوص؛ وأ%نشد:
ب.ر.داv ت'س.فe ل1ثات'ه بالث}م1د1

(* هذا الشطر للنابغة وهو ف ديوانه:
تلو بقادمت حامة1 أيكة{ * برداv أ�س1ف� ل1ثاته بالثد1)

وأ%ح\س.ن' اللYثات1 ال�مe. والس_ف1يف%ة�: ب,طانD ع.ريض¬ ي'ش.دe به
الر_ح\ل�. والس_ف1يف': ح1زام' الر_ح\ل وال%و\د.ج. والس_فائف' ما

ع.ر'ض. من ال4غ}راض,، وقيل: هي جيعها.
وأ%س.ف_ الطائ1ر' والس_حابة� وغي'ها: د.نا من ال4رض؛ قال أ%و\س بن

ح.ج.ر أ%و عبيد بن ال4برص يصف سحاباv قد ت.دل حت ق%ر'ب من ال4رض:
دان{ م'س3ف¼، ف%و.ي\ق. ال4رض, ه.ي\د.ب'ه،

يكاد' ي.د\ف%ع'ه من قام. بالر_اح,
وأ%س.ف_ الف%حل�: أ%مال رأ}س.ه للع.ض1يض,. وأ%س.ف_ إل م.داق>

ال�مور وأ%لئمها: د.نا. وف الصحاح: أ%س.ف_ الرجل� أ%ي ت.ت.ب_ع. م.داق_
ال�مور، ومنه قيل لل�ئيم الع.ط1ي�ة1 م'س.ف}س3ف¬، وف نسخة م'س.فYف؛

وأ%نشد ابن بري:
وسام, ج.س3يمات1 ال�4مور، ول تكن\

م'س3ف9اv، إل ما د.ق_ منهن_، دان,يا
وف حديث علي�، عليه السلم: لكن أ%س\ف%ف}ت' إذ أ%س.ف©وا؛ أ%س.ف_

الطائر إذا دنا من ال4رض ف طيانه. وأ%سف� الر_جل ال4مر إذا قاربه.
وأ%سف_: أ%حد� النظر، زاد الفارسي: وصو�ب إل ال4رض. وروي عن الشعب: أ%نه

كره أ%ن ي'س3ف_ الرجل� النظر إل أ�م�ه أ%و ابنته أ%و أ�خته أ%ي ي'ح1د_
النظر إليهن وي'ديه. قال أ%بو عبيد: الس\فاف ش1د_ة النظر وح1د�ته؛

وكل© شيء ل%ز,م. شيئاv ول%ص1ق. به، فهو م'س3فÒ، وأ%نشد بيت عبيد. والطائر
ي'س3فe إذا طار على وجه ال4رض.

وس.ف1يف' أ�ذ�ن.ي الذئب: ح1د_ت'هما؛ ومنه قول أ%ب العارم ف صفة
الذئب: فرأ%يت س.ف1يف. أ�ذ�نيه، ول يفسره.

ابن ال4عراب: والسeفe والس>فe من اليات الشجاع. شر وغيه:
الس�فe الية؛ قال الذل:



ج.م1يل% ال�ح.ي�ا ماجداv وابن ماج,د{
وس�1ف9اv ، إذا ما ص.ر_ح. ال%و\ت' أ%ف}رعا

والسeفe والس>فe: ح.ي_ةD تطي ف الواء؛ وأ%نشد الليث:
وحت ل%و ان� الس3©ف_ ذا الر>يش, ع.ض_ن،

لـم.ا ض.ر_ن من\ فيه ناب¬ ول ث%ع\ر'
قال: الث�ع\ر' السم. قال ابن سيده: وربا خ'ص_ به ال4ر\ق%م'؛ وقال

الد_اخ1ل� بن حرام� ال�ذ%ل:
vم'ب_أ vل%ع.م\ر,ي لقد أ%ع\ل%م\ت خ1ر\قا

وس'ف9اv، إذا ما ص.ر_ح. ال%و\ت' أ%ر\و.عا
أ%راد: ورجلv مثل سف¼ إذا ما صر_ح الوت'.

وال�س.ف}س3فة� والس_ف}سافة�: الر>يح الت تري ف�و.ي\ق. ال4رض؛ قال
الشاعر:

وس.ف}س.ف%ت\ م'ل�ح. ه.ي\ف{ ذاب,ل
أ%ي ط%ي�ر.ت\ه على وجه ال4رض. والس_ف}ساف': ما د.ق_ من التراب.
وال�س.ف}س3ف%ة�: الر>يح' الت ت'ث1ي'ه. والس_ف}ساف': التراب الاب؛ قال

كثي>ر:
وهاج ب,س.ف}ساف1 التراب ع.ق1يمها

والس_ف}س.ف%ة�: ان\ت1خال� الد_ق1يق بال�نخ'ل ونوه؛ قال رؤبة:
إذا م.ساح1يج' الر>ياح, السeف�ن,

س.ف}س.ف}ن. ف أ%ر\جاء خاو� م'ز\م1ن,
وس.ف}ساف' الش>ع\ر: ر.د1يئ�ه. وش1ع\ر س.ف}ساف¬: ر.د1يء. وس.ف}ساف'

ال4خ\لق,: ر.ديئ�ها. وف الديث: إ,ن الل9ه تبارك وتعال ي'ح1بe م.عال%
ال�مور, وي'ب\غ1ض' س.ف}ساف%ها؛ أ%راد. مداق_ ال�مور, وم.لئم.ها، شبهت

با د.ق_ من س.ف}ساف التراب؛ وقال لبيد:
وإذا د.ف%ن\ت. أ%باك.، فاج\ـ
ـع.ل} ف%و\ق%ه خ.ش.باv وط1ين.ا
ل1ي.ق1ي. و.ج\ه ال4م\ر� س.ف}ـ

ساف. التeراب,، ولن\ ي.ق1ينا
والس_ف}ساف': الر_د1يء من كل شيء�، وال4مر' الق1ي وكل� ع.م.ل د'ون%

الح\كام س.ف}ساف، وقد س.ف}س.ف ع.م.له. زف حديث آخر: إن� الل9ه ر.ض1ي.



لكم م.كار,م. ال4خ\لق, وكره لكم س.ف}ساف%ها؛ السفساف: ال4مر'
ال%ق1ي والر_ديء من كل شيء، وهو ضد� العال وال%كار,م، وأ%صله ما يطي من

غبار الد_قيق إذا ن'خ1ل% والتراب, إذا أ�ثي. وف حديث فاطمة% بنت ق%يس:
إن أ%خاف' عليك1 س.فاس1ف%ه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا أ%خرجه أ%بو موسى ف

السي والفاء ول يفسره، وقال: ذكره العسكري بالفاء والقاف، ول يورده
أ%يضاv ف السي والقاف، قال: والشهور الفوظ ف حديث فاطمة إنا هو: إن

أ%خاف عليك ق%س\قاس.ت.ه، بقافي قبل السيني، وهي العصا؛ قال: فأ%ما
س.فاس1ف�ه وس.قاس1ق�ه بالفاء والقاف فل أ%عرفه إل أ%ن يكون من قولم

لطرائق السيف س.فاس1ق�ه، بفاء بعدها قاف، وهي الت يقال لا الف1ر,ن\د'،
فارسية معر_بة. وال�س.ف}س3ف': اللئيم' الطبيعة1.

والس_ف}س.ف': ضرب من النبات.
والس_ف1يف': اسم من أ%ساء إبليس، وف نسخة: الس_ف}س.ف' من أ%ساء

إبليس.
وس.ف\ ت.ف}ع.ل�، ساكنة الفاء، أ%ي سوف ت.ف}ع.ل�؛ قال ابن سيده: حكاه

ثعلب.
@سقف: الس_ق}ف': غ1ماء� البيت، والمع س'ق�ف¬ وس'ق�وف¬، فأ%ما قراءة من

قرأ: لعلنا لن يكفر بالرحن لب'يوتم س.ق}فاv من ف1ض_ة. فهو واحد يدل
على المع، أ%ي لعلنا لبيت كل واحد منهم س.ق}فاv من ف1ض�ة، وقال الفراء

ف قوله س'ق�فاv من فضة: إن شئت جعلت واحدتا س.ق1يفةv، وإن شئت جعلتها
جع المع كأ%نك قلت س.ق}فاv وس'ق�وفاv ث س'ق�فاv كما قال:

حت إذا ب'ل�ت\ ح.لق1يم' ال�ل�ق\
وقال الفراء: س'ق�فاv إنا هو جع س.ق1يف{ كما تقول ك%ث1يب¬ وك�ث�ب¬،

وقد س.ق%ف. البيت. ي.س\ق%ف�ه س.ق}فاv والسماء س.ق}ف¬ على ال4رض، ولذلك
ذكYر ف قوله تعال: السماء م'ن\ف%ط1ر¬ به، والس_ق}ف1 الرفوع,. وف

التنزيل العزيز: وجعلنا السماء س.ق}فاv مفوظاv. والس_ق1يفة�: كل بناء
س'ق1ف%ت\ به ص'ف�ةD أ%و ش1ب\ه'ها مـما يكون بار,زاv، أ�ل}ز,م. هذا السم.

ل1ت.ف}ر,قة1 ما بي ال4شياء. والس_ق}ف': السماء.
والس�قيف%ة�: الصeف�ة�، ومنه س.ق1يفة� بن ساع1دة%. وف حديث اجتماع

Dالهاجرين وال4نصار ف س.قيف1ة بن ساعدة%: هي ص'ف9ة لا س.ق}ف، ف%عيلة
بعن مفع'ولة. ابن سيده: وكل طريقة{ دقيقة{ طويلة{ من الذهب والف1ضة



ونوها من الوهر س.ق1يف%ةD. والس�ق1يفة�: ل%و\ح' الس�فينة1، والمع
س.قائف'، وكل© ضريبة{ من الذهب والفضة إذا ض'ر,ب.ت\ دقيقةv طويلةv س.ق1يفةD؛

:vقال ب,شر بن أ%ب خازم يصف' سفينة
م'ع.ب_دة1 الس_قائ1ف ذات د'س\ر�،

م'ض.ب�ر.ة{ جوان,ب'ها رداح,
والس�قائ1ف': طوائف' ناموس, الصائد؛ قال أ%و\س بن ح.ج.ر:

،vف%لق%ى عليها، من صباح.، م'دم>را
ل1نام'وس1ه من الص�ف1يح, س.قائ1ف'

�وهي كل خش.بة ع.ر,يضة{ أ%و ح.جر س'ق1ف%ت\ به ق�ت\رة. غيه: والس�قيفة
كل© خشبة عريضة كاللوح أ%و حجر عريض ي'ستطاع أ%ن ي'س.ق9ف. به قترةD أ%و

�غيها، وأ%نشد بيت أ%وس بن حجر، والصاد' لغة فيها. والس�قائ1ف': ع1يدان
ال�ج.ب>ر كل© ج,بارة{ منها س.ق1يفة؛ قال الفرزدق:

وكنت ك%ذ1ي ساق� ت.ه.ي_ض. ك%س\ر'ها،
إذا ان\ق%ط%ع.ت\ عنها س'ي'ور' الس_قائ1ف1

الليث: الس_ق1يفة� خشبة عريضةD طويلة توضع، ي'ل%فe عليها الب.وار,ي،
فوق س'طوح, أ%هل البصرة. والس�قائف': أ%ض\لع' البعي. التهذيب: وأ%ضلع'

.Dالبعي تسمى س.قائ1ف. ج.ن\ب.ي\ه، كل واحد منها س.قيفة
والس_ق%ف': أ%ن ت.م1يل% الر>جل� على وح\ش1ي�ها. والس_ق%ف'، بالتحريك:

طول ف انناء، س.ق1ف. س.ق%فاv، وهو أ%س\ق%ف'. وف م.ق}ت.ل, عثمان، رضي
الل9ه عنه: فأ%قبل رجل م'س.ق�ف¬ بالس>هام, فأ%ه\و.ى با إليه، أ%ي
طويل، وبه س>ي الس_ق}ف' ل1ع'ل�و>ه وطول ج,دار,ه. وال�س.ق9ف':

كال4س\ق%ف1 وهو ب.ي>ن' الس_ق%ف1، ومنه اش\ت'ق_ أ�س\ق�فe النصارى ل4نه
:vي.ت.خاشع'؛ قال السيب بن علس يذكر غ%و�اصا

فانص.ب أ%س\قف رأ}سه لبد¬
نزع.ت\ رباعيتاه الص_ب,ر\
(* هكذا بال4صل.)

ون.عامة س.ق}فاء: طويلة الع'نق. وال4س\ق%ف': ال�ن\حن. وحكى ابن بري
قال: والسقفاء من صفة النعامة؛ وأ%نشد:

والب.ه\و' ب.ه\و' ن.عامة{ س.ق}فاء
وال4س\ق�فe: رئيس النصارى ف الد>ين، أ%عجمي تكلمت به العرب ول نظي



له إل أ�س\ر'بÒ، والمع أ%ساق1ف' وأ%ساق1فةD. وف التهذيب:
وال4س\ق�فe رأ}س من رؤوس النصارى. وف حديث أ%ب س'ف}يان وه1ر.ق}ل: أ%س\ق%ف%ه على

نصارى الشام أ%ي جعله أ�س\ق�فاv عليهم وهو العال الرئيس من ع'لماء
النصارى، وهو اسم س'ر\يان9، قال: ويتمل أ%ن يكون سي به ل�ض'وعه واننائ1ه

ف ع1بادت1ه. وف حديث عمر رضي الل9ه عنه: أ�سق�فÒ من سقYيفاه'؛ هو
مصدر كال1لYيف%ى من ال1لفة1، أ%ي ل ي'م\نع من ت.س.ق©ف1ه وما ي'عانيه
من أ%مر دينه وتق}د1م.ته. ويقال: ل%ح\ي¬ س.ق}ف¬ أ%ي طويل م'س\ت.ر\خ�.

وقال الفراء: أ%س\ق�ف' اسم بلد، وقالوا أ%يضاv: أ�س\ق�ف' ن.ج\ران%.
وأ%ما قول الجاج: إياي. وهذه السeق%فاء، فل يعرف ما هو، وحكى ابن

ال4ثي عن الزمشري قال: قيل هو تصحيف، قال: والصواب ش'ف%عاء جع ش.ف1يع�
ل4نم كانوا يتمعون إل السلطان ف%ي.ش\ف%ع'ون ف أ%صحاب ال%رائ1م،

فنهاهم عن ذلك ل4ن كل واحد منهم يشفع للخر كما ناهم عن الجتماع ف قوله:
إياي. وهذه الز_رافات1.

وس'ق}ف¬: موضع.
@سكف: ال�س\ك�ف9ة� وال4س\ك�وفة�: ع.ت.بة� الباب, الت ي'وط%أ� عليها،
والس_اك1ف' أ%عله الذي ي.د'ور' فيه الصائر'، والصائر' أ%س\ف%ل� ط%ر.ف1

eالباب, الذي ي.د'ور أ%عله؛ وأ%نشد ابن بري لرير أ%و الفرزدق، والشك
منه:

ما بال� ل%و\م1ك%ها وج,ئ}ت. ت.ع\ت1ل�ها،
حت اق}ت.ح.م\ت. با أ�س\ك�ف�ة% الباب,
ك1لها ح1ي. ج.د_ ال%ر\ي' بينهما

قد أ%ق}ل%عا، وك1ل أ%ن\ف%ي\ه,ما راب
(* هذان البيتان للفرزدق، قالما ف أم غيلن بنت جرير، وكان جرير
زو�جها البلق السدي.) وجعله أ%حد بن يي من اس\ت.ك%ف_ الشيء� أ%ي

ان\قب.ض.قال ابن جن: وهذا أ%م\ر¬ ل ي'ناد.ى و.ل1يد'ه. أ%بو سعيد: يقال ل
.vف9ة1 أ%ي ل أ%دخل له بيتا�أ%ت.س.ك�ف' لك بيتاv مأ}خوذ من ال4س\ك

وال�س\ك�فe: م.ناب,ت' ال4ش\فار، وقيل: شعر العي نفس'ه؛ ال4خية عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

ت'خ1يل� ع.ي\ناv حال1كاv أ�س\ك�ف©ها،
ل ي'ع\ز,ب' الكحل% الس_ح1يق. ذ%ر\ف�ها



أ�سكفها: منابت' أ%شفارها، وقوله ل ي'عزب' الكحل% السحيق ذ%ر\ف�ها
يقول: هذا خ1ل}قة فيها ول ك�ح\ل ث%م�، وذ%ر\ف�ها: د.م\ع'ها؛ وأ%نشد

أ%يضاv:ح.و\راء، ف أ%�س\ك�ف> ع.ي\ن.يها و.ط%ف\،
وف الث�نايا الب,يض من\ ف1يها ر.ه.ف\

الر_ه.ف': الرقة. الوهري: السكاف' واحد ال4ساك1فة1. ابن سيده:
والس_ي\ك%ف' وال4سك%ف' وال�س\ك�وف' والسكاف' كله الصانع'، أ%ي�اv كان،

وخص_ بعضهم به الن_ج�ار.؛ قال:
ل ي.ب\ق. إل م1ن\ط%ق¬ وأ%ط}راف\،
وب'ر\د.تان1 وق%م1يص¬ ه.ف}هاف\،

وش'ع\ب.تا م.ي\س� ب.راها إس\كاف\
ال1ن\ط%ق' والن>طاق' واحد، ويروى م.ن\ط1ق¬، بفتح اليم، يريد كلمه
ولسانه، وأ%راد بال4ط}راف1 ال4صابع.، وجعل� النج�ار, إس\كافاv على

التوهم، أ%راد براها الن_جار؛ كما قال ابن أ%حر:
ل ت.د\ر, ما ن.س\ج' الي.ر.ن\د.ج, ق%ب\ل%ها،
ود1راس' أ%ع\و.ص. دار,س� م'ت.خ.د>د1

اليندج: ال1لد ال4سود ي'ع\م.ل� منه ال1فاف'، وظن� ابن أ%حر أ%نه
ي'ن\س.ج، وأ%راد أ%نا غ1ر_ة نشأ%ت ف ن.ع\مة، ول ت.د\ر, ع.و,يص. الكلم،

وقال ال4صمعي: يقول خ.د.ع\تها بكلم. حسن كأ%نه أ%ر.ن\د.ج¬ منسوج،
وقوله دار,س متخدد أ%ي ي.غ\م.ض' أ%ح\ياناv ويظهر أ%حياناv؛ وقال أ%بو

نيلة:ب.ر>ي�ة ل تأ}كل, ال�ر.ق9قا،
ول ت.ذ�ق\ م1ن الب'ق�ول, ف�س\ت'قا

(* قوله «برية» الشهور: جارية.)
وقال زهي:

ف%ت'ن\ت.ج\ لكم غ1لمان% أ%شأ%م، كل©ه'م\
كأ%ح\م.ر, عاد ث ت'ر\ض1ع\ ف%ت.ف}ط1م,

وقال آخر:
جائ1ف' الق%ر\عة أ%ص\ن.ع

ح.س3ب. أ%ن� الق%ر\عة معمولةD؛ قال ابن بري: هذا مثل يقال لن ع.م1ل%
عملv وظن_ أ%نه ل ي.ص\نع أ%حد م1ث}له، فيقال: جائف' القرعة1 أ%صنع'
منك.، وح1ر\فة� الس\كاف1 الس>كافة� وال�س\ك�ف9ة�؛ ال4خية نادرة عن



الفراء.الليث: الس\كاف مصدره الس>كافة�، ول ف1ع\ل له، ابن ال4عراب:
أ%س\ك%ف. الرجل� إذا صار إس\كافاv. والسكاف' عند العرب: كل© صانع� غي, م.ن

يعمل ال1فاف، فإذا أ%رادوا معن السكاف ف الض.ر قالوا هو
ال4س\ك%ف'؛ وأ%نشد:

،vو.ض.ع. ال4س\ك%ف' فيه ر'ق%عا
م1ث}ل% ما ض.م�د. ج.ن\ب.ي\ه الط�ح.ل}

قال الوهري: قول� من قال كل© صانع عند العرب إس\كاف¬ غي معروف؛ قال
ابن بري: وقول ال4عشى:

أ%ر.ن\د.ج إس\كاف خطا
(* هكذا بالصل.)

خطأD. قال شر: سعت ابن الف%ق}ع.سي� يقول: إنك لس\كاف¬ بذا ال4مر
:vأ%ي حاذ1ق¬؛ وأ%نشد يصف بئرا
حت ط%و.ي\ناها ك%ط%ي> الس\كاف\

قال: والس\كاف' الاذ1ق'، قال: ويقال رجل إس\كاف¬ وأ�س\ك�وف للخ.ف9اف.
@سلف: س.ل%ف. ي.س\ل�ف' س.ل%فاv وس'ل�وفاv: تقد_م؛ وقوله:

وما كل© م'ب\تاع�، ولو س.ل}ف. ص.ف}ق�ه،
ب,راج,ع, ما قد فات.ه بر.داد1

إنا أ%راد س.ل%ف. فأ%سكن للضرورة، وهذا إنا أ%جازه الكوفيون 
(* هكذا

بياض ف الصل.) ...... ف الكسور والضموم كقوله ف ع.ل1م ع.ل}م. وف
ك%ر'م. ك%ر\م.، فأ%ما ف الفتوح فل يوز عندهم؛ قال سيبويه: أ%ل ترى أ%ن

الذي يقول ف ك%ب,د{ ك%ب\د{. وف ع\ض'د{ ع.ض\د{ ل يقول ف ج.م.ل�
ج.م\ل؟ وأ%جاز الكوفيون ذلك واستظهروا بذا البيت الذي تقدم إنشاده.

�والس_ال1ف': التقدم'. والس_ل%ف' والس_ل1يف' والسeل}ف%ة�: الماع.ة
vفا�التقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم س.ل%فاv وم.ثلv للخرين، وي'قرأ�: س'ل

وس'ل%فاv؛ قال الزجاج: س'ل�فاv جع س.ل1يف{ أ%ي ج.م\عاv قد مضى، ومن قرأ%
س'ل%فاv فهو جع س'ل}فة{ أ%ي ع'صبة قد مضت. والت_س\ل1يف': الت_قدي؛ وقال
الفراء: يقول جعلناهم سل%فاv متقد�مي ليتعظ بم الخ1رون، وقرأ% يي

بن وث9اب�: س'ل�فاv مضمومةv م'ثقلة، قال: وزعم القاسم أ%نه سع واحدها
س.ل1يفاv، قال: وقرئ س'ل%فاv كأ%ن واحدته س'ل}فةD أ%ي ق1ط}عة من الناس مثل



أ�م�ة{. الليث: ال�مم الس_ال1فة� الاضية أ%مام الغابرة وت'ج\مع
س.وال1ف.؛ وأ%نشد ف ذلك:

ولق%ت\ م.ناياها الق�ر'ون� الس_وال1ف'،
كذلك ت.ل}قاها الق�رون� ال%وال1ف'

الوهري: س.ل%ف. ي.س\ل�ف' س.ل%فاv مثال طل%ب. ي.طل�ب طل%باv أ%ي مضى.
والقوم' السeل�ف': التقد�مون. وس.ل%ف' الرجل: آباؤ'ه التقد�مون،

والمع أ%س\لف وس'ل�ف¬. وقال ابن بري: س'ل�ف¬ ليس بمع لس.ل%ف{ وإما هو
جع سال1ف{ للمتقد�م، وجع سال1ف{ أ%يضاv س.ل%ف¬، ومثله خالف¬ وخ.ل%ف¬،

وييء السل%ف' على معان: الس_ل%ف' الق%ر\ض' والس_ل%م، ومصدر س.ل%ف.
س.ل%فاv مضى، والس_ل%ف' أ%يضاv كل© عمل� قد_مه العبد'، والس_ل%ف' القوم

التقد�مون ف السي؛ قال قيس بن الطيم:
لو ع.ر�ج'وا ساعةv ن'سائ1ل�ه'م\،

ر.ي\ث% ي'ض.ح�ي ج,مال%ه الس_ل%ف'
والس_ل�وف': الناقة� تكون ف أ%وائل البل إذا وردت الاء. ويقال:

س.ل%ف%ت الناقة� س'ل�وفاv تقد�مت ف أ%ول الو,ر\د. والس_ل�وف': السريع من
اليل. وأ%س\ل%فه مالv وس.ل�ف%ه: أ%ق}ر.ضه؛ قال:

،Dوهي حائمة ،vف' الار. ش1ر\باYت'س.ل
والاء� ل%ز\نD بكيء� الع.ي\ن م'ق}ت.س.م

وأ%س\ل%ف. ف الشيء: س.ل�م، والسم منهما الس_ل%ف'. غيه: الس_ل%ف'
نوع من البيوع ي'ع.ج_ل فيه الثمن وتضبط الس>ل}عة� بالوصف إل أ%جل

معلوم، وقد أ%س\ل%ف}ت' ف كذا، واس\ت.س\ل%ف}ت منه دراهم وت.سل�ف}ت فأ%سلفن.
vالليث: الس_ل%ف' الق%ر\ض'، والفعل أ%س\ل%ف}ت. يقال: أ%س\ل%ف}ت'ه مال

أ%ي أ%ق}ر.ض\ت'ه. قال ال4زهري: كل© مال� قد_مته ف ثن سلعة م.ض\مونة
اشتريتها لصفة، فهو س.ل%ف وس.ل%م. وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم،

أ%نه قال: م.ن س.ل�ف. ف%ل}ي'س\ل1ف\ ف كيل معلوم ووزن معلوم إل أ%جل
معلوم؛ أ%راد من قد_م مالv ودف%عه إل رجل ف سلعة مضمونة. يقال سل�ف}ت'

وأ%س\ل%ف}ت ت.س\ل1يفاv وإس\لفاv وأ%س\ل%م\ت بعن واحد، والسم السل%ف،
قال: وهذا هو الذي تسميه عوامe الناس عندنا الس_ل%م. قال: والس_ل%ف' ف

ال�عاملت له معنيان: أ%حدها الق%ر\ض' الذي ل منفعة للم'ق}ر,ض فيه
غي ال4جر والشكر وعلى ال�ق}ت.ر,ض ردeه كما أ%خذه، والعرب' تسمي الق%ر\ض



vكما ذكره الليث، والعن الثان ف السلف هو أ%ن ي'ع\ط1ي مال vسل%فا
ف س1لعة إل أ%جل معلوم بزيادة ف الس>ع\ر الوجود عند الس_ل%ف، وذلك
vم.ن\فعة للم'س\ل1ف1، ويقال له سل%م دون ال4ول قال: وهو ف العنيي معا

اسم من أ%سلفت، وكذلك السل%م اسم من أ%س\ل%م\ت'. وف الديث: أ%نه
اس\ت.س\ل%ف. من أ%عراب ب.كراv أ%ي اس\ت.ق}ر.ض.. وف الديث: ل ي.ح1ل© س.ل%ف¬

وب.ي\ع¬؛ هو مثل أ%ن يقول بعت'ك هذا العبد بأ%لف على أ%ن ت'س\ل1ف%ن
أ%لفاv ف م.تاع أ%و على أ%ن ت'ق}ر,ض.ن أ%لفاv، ل4نه إنا ي'ق}ر,ض'ه

vل1ي'حابي.ه ف الثمن فيدخل ف حد� اله.الة، ول4ن� كل ق%ر\ض ج.ر_ م.ن\فعة
فهو ر,باv، ول4ن� ف العق}د شرطاv ول ي.ص1حe. وللس_ل%ف م.ع\نيان

آخران: أ%حدها أ%ن كل شيء قد_مه العبد' من عمل صال أ%و ولد ف%ر.ط
ي'ق%د>مه، فهو له س.ل%ف¬، وقد س.ل%ف. له عمل صال، والسل%ف' أ%يضاv: من

تقد_م.ك من آبائك وذوي ق%راب.ت1ك الذين هم فوق%ك ف السن> والف%ض\ل، واحدهم
سال1ف¬؛ ومنه قول ط�فيل الغ.ن.وي ي.ر\ثي قومه:

م.ض.و\ا س.ل%فاv ق%ص\د' السبيل, عليهم'،
وص.ر\ف' ال%نايا بالر>جال ت.ق%ل�ب'

أ%راد أ%نم تقد�مونا وقصد' س.بيل1نا عليهم أ%ي نوت كما ماتوا فنكون
vلنا. وف الدعاء للميت: واجعله سل%فا vلن بعدنا كما كانوا سلفا vس.ل%فا

لنا؛ قيل: هو من س.ل%ف1 الال كأ%نه قد أ%س\ل%ف%ه وجعله ثناv لل4جر
والثواب الذي ي'جازى على الصب عليه، وقيل: س.ل%ف' النسان م.ن تقد_مه

بالوت من آبائه وذوي ق%رابته، ولذا سي الصد\ر ال4ول من التابعي السل%ف
الصال؛ ومنه حديث م.ذ}ح1ج�: نن ع'باب' س.ل%ف1ها أ%ي م'ع\ظ%مها وهم

vالاضون منها. وجاء4ن س.ل%ف¬ من الناس أ%ي جاعة. أ%بو زيد: جاء القوم س'ل}فة
س'لفةv إذا جاء بعضهم ف إثر بعض.

وس'ل�ف' الع.س\كر: م'ت.ق%د>مت'هم. وس.ل%ف}ت' القوم وأ%نا أ%س\ل�ف�هم
س.ل%فاv إذا تقد_م\تهم.

والسال1فة�: أ%على الع'ن'ق، وقيل: ناحية� م'قد_م, العنق من ل%د'ن}
م'ع.ل�ق, الق�ر\ط على ق%ل}ت1 الت_ر\ق�و.ة1. والسال1ف': أ%على العنق، وقيل:

�هي ناحيته من معلق القرط على الاقنة. وحكى اللحيان: إنا لو.ض�احة
الس_وال1ف1، جعلوا كل جزء منها سال1فةv ث جع على هذا. وف حديث الديبية:

ل�قات1ل%ن_هم على أ%م\ري حت ت.ن\ف%رد سال1فت؛ هي ص.ف}حة العنق، وها



سال1ف%تان1 من جان,ب.يه، وك%ن بان\ف1راد1ها عن الوت ل4نا ل تنفرد
عما يليها إل بالوت، وقيل: أ%راد حت ي'ف%ر_ق. بي رأ}سي وج.سدي.

وسال1فة� الفر.س وغيه: هاد1يت'ه أ%ي ما تقد_م من ع'نقه.
وس'لف' المر وس'لف%ت'ها: أ%و_ل ما ي'ع\ص.ر منها، وقيل: هو ما سال من

غي عصر، وقيل: هو أ%و_ل� ما ينزل منها، وقيل: الس'لفة� أ%و_ل� كل
شيء ع'ص1ر، وقيل: هو أ%و_ل ما ي'رفع من الزبيب، والن_ط}ل� ما أ%ع1يد.

عليه الاء. التهذيب: السeلفة� من المر أ%خ\ل%ص'ها وأ%ف}ض.ل�ها، وذلك إذا
ت.ح.ل�ب من العنب بل ع.ص\ر� ول م.ر\ث{، وكذلك من التمر والزبيب ما ل

ي'ع.د\ عليه الاء بعد ت.ح.ل©ب أ%و_له. والسلف': ما سال من عصي
العنب قبل أ%ن يعصر، ويسمى المر س'لفاv. وس'لفة� كلY شيء عصر\ت.ه:

أ%و_ل�ه، وقيل: السلف' والسلفة� من كل شيء خال1ص'ه.
والس_ل}ف'، بالتسكي: ال1راب' الض.خ\م'، وقيل: هو الراب ما كان،
وقيل: هو أ%د1ي¬ ل ي'ح\ك%م\ د.ب\غ'ه، والمع أ%س\ل�ف¬ وس'ل�وف¬؛ قال بعض

الذليي:
أ%خ.ذ}ت' لم س.ل}ف%ي\ ح.ت1ي¼ وب'ر\ن'سا،

وس.ح\ق. س.راويل� وج.ر\د. ش.ل1يل,
أ%راد ج,راب.ي\ ح.ت1ي¼، وهو س.و,يق' ال�ق}ل,. وف حديث عامر بن ربيعة:

وما لنا زاد إل الس_ل}ف' من التمر؛ هو بسكون اللم، ال1راب' الضخ\م'،
ويروى: إل الس�فe من التمر، وهو الز_بيل� من الوص.

،vالصب� س'ل}ف%ة �والس_ل1ف': غ�ر\لة� الصب�. الليث: تسمى غ�ر\لة
والسeلفة�: جلد رقيق يعل ب,طانةv للخ1فاف1 وربا كان أ%حر. وأ%صفر.

وس.ه\م س.ل�وف¬: طويل� النص\ل,. التهذيب: الس�ل�وف' من ن,صال, الس>هام'
ما طال%؛ وأ%نشد:

ش.ك_ س.لها ب,س.ل�وف{ س.ن\د.ر,ي�
وس.ل%ف. ال4رض. ي.س\ل�ف�ها س.ل}فاv وأ%س\ل%ف%ها: ح.و_لا للزر\ع,

وس.و_اها، وال1س\ل%ف%ة�: ما س.و_اها به من حجارة ونوها. وروي عن ممد بن
النفية قال: أ%رض النة م.س\ل�وف%ةD؛ قال ال4صمعي: هي الست.وية أ%و

ال�س.و_اة�، قال: وهذه لغة أ%هل اليمن والطائف يقولون س.ل%ف}ت' ال4رض.
أ%س\ل�ف�ها س.ل}فاv إذا س.و_يتها بال1س\ل%ف%ة1، وهي شيء ت'س.و_ى به

ال4رض'، ويقال للحجر الذي تسو_ى به ال4رض' م1س\ل%ف%ةD؛ قال أ%بو عبيد:



وأ%ح\س.ب'ه حجراv م'د\م.جاv ي'د.ح\ر.ج' به على ال4رض لت.س\ت.وي، وأ%خرج
Dأ%ي م.ل}ساء ل%ي>نة Dابن ال4ثي هذا الديث عن ابن عباس وقال: م.س\لوف%ة

ناعمة، وقال: هكذا أ%خرجه الطاب والزمشري، وأ%خرجه أ%بو عبيد عن عبيد
بن عمي الليثي وأ%خرجه ال4زهري عن ممد بن النفية، وروى النذري عن

السن أ%نه أ%نشده بيت س.ع\د{ الق%ر\ق%ر.ة1:
ن.ح\ن'، ب,غ.ر\س, الو.د1ي>، أ%ع\ل%م'نا
م.ن�ا ب,رك}ض, ال1ياد1 ف السeل%ف1

(* ورد هذا البيت ف مادة سدف وف الس_د.ف بدل الس_لف.)
.�قال: السeل%ف' جع السeل}فة1 من ال4رض وهي الك%ر\دة ال�س.و_اة

والس_ل1فان1 والس_ل}فان: م'ت.ز.و>جا ال�4ختي، فإما أ%ن يكون
الس_ل1فان1 م'غ.ي_راv عن الس>ل}فان1، وإما أ%ن يكون وضعاv؛ قال عثمان بن

عفان، رضي الل9ه عنه:
،vالس>ل}ف%ي\ن, ت.ح\س'ن' م.ر_ة �م'عات.بة

فإن} أ%د\م.نا إك}ثار.ها، أ%ف}س.د.ا ال�ب_ا
والمع أس\لف¬، وقد ت.سال%فا، وليس ف النساء س1ل}فةD إنا الس>ل}فان1

الر_جلن1؛ قال ابن سيده: هذا قول ابن ال4عراب، وقال كراع:
الس>ل}فتان الرأ%تان تت ال4خ.وين. التهذيب: الس>ل}فان1 رجلن تزو_جا بأ�ختي

كل© واحد{ منهما س1ل}ف' صاحبه، والرأ%ة س1ل}فةD لصاح1بتها إذا تزو_ج
أ%خ.وان بامرأ%تي. الوهري: وس.ل1ف' الر_جل زوج' أ�خ\ت1 امرأ%ته، وكذلك

س1ل}فه مثل ك%ذ1ب� وك1ذ}ب�.
والسeل%ف': ولد ال%ج.ل,؛ وقيل: ف%ر\خ' الق%طاة1؛ عن كراع؛ وقد روى هذا

البيت:
كأ%ن� ف%د.اء4ها، إذ} ح.ر_د'وه

وطافوا ح.و\ل%ه'، س'ل%ف¬ ي.ت1يم'
Dويروى: س'ل%ك¬ ي.ت1يم'، وسيأ}ت ذكره ف حرف الكاف، والمع س1ل}فان

وس'ل}فانD مثل ص'ر.د{ وص1ر\دان{، وقيل: الس�ل}فان� ضرب من الطي فلم
ي'ع.ي_ن. قال أ%بو عمرو: ل نسمع س'ل%فةv لل�نثى، ولو قيل س'ل%فةD كما قيل

س'ل%ك%ةD لواحد الس>ل}كان1 لكان جي>داv؛ قال القشيي:
أ�عال1ج' س1ل}فاناv ص1غاراv ت.خال�ه'م\،

إذا د.ر.ج'وا، ب'ج\ر. ال%واص1ل ح'م_ر.ا



يريد أ%ولده، شبههم بأ%ولد الجل ل1ص1غ.ر,هم؛ وقال آخر:
خ.ط1ف}ن.ه خ.ط}ف. الق�طام1ي> السeل%ف\

Dل%ك' من أ%ولد ال%جل، وجعه س1ل}فانeل%ف' والسeغيه: والس
وس1ل}كانD؛ وقول م'ر_ة% بن عبدالل9ه اللحيان:

كأ%ن� ب.نات1ه س1ل}فان� ر.خ\م�،
ح.واص1ل�ه'ن_ أ%مثال� الز>قاق,

Dقال: واحد الس>ل}فان س'ل%ف وهو الف%ر\خ'، قال: وس'ل%ك¬ وس1ل}كان
ف1راخ' ال%جل.

والسل}فة�، بالضم�: الطعام' الذي ت.ت.ع.ل�ل� به قبل الغ1ذاء، وقد
�س.لYف. القوم. ت.س\ل1يفاv وس.ل�ف. لم، وهي الل©هنة ي.ت.ع.ج_ل�ها الرجل

قبيل الغذاء. والسeلفة�: ما ت.د_خ1ر'ه الرأ%ة� ل1ت'ت\ح1ف. به م.ن
زار.ها. وال�س\ل1ف' من النساء: الن_ص.ف'، وقيل: هي الت بلغت خساv وأ%ربعي

ونوها وهو وص\ف خ'ص� به الناث�؛ قال عمر بن' أ%ب ربيعة%:
فيها ث%لثD كالدeم.ى
وكاع1ب¬ وم'س\ل1ف'

والس_ل%ف': الف%ح\ل�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
لا س.ل%ف¬ ي.ع'وذ� بك�لY ر.ي\ع�،

ح.م.ى ال%و\زات1 واش\ت.ه.ر. الفال
ح.م.ى ال%و\زات1 أ%ي ح.م.ى ح.و\زات1ه أ%ي ل يدنو منها فحل سواه.

واش\ت.ه.ر. الفال: جاء با ت'شبه'ه، يعن بالفال, ص1غار. البل.
وس'ولف: اسم بلد؛ قال:

لا ال}ت.ق%و\ا ب,س'ولف.
وقال عبدالل9ه بن قي\س الرeق9يات:

ت.ب,يت' وأ%ر\ض' السeوس, بين وبينها،
وس'ولف' ر'س\تاق¬ ح.م.ت\ه ال4زار,قه\

غيه: س'ولف' موضع كانت به وقعة بي ال�ه.ل�ب, وال4زار,قة1؛ قال رجل
من الوارج:

فإن ت.ك' ق%ت\ل%ى يوم. س1ل�ى ت.تابع.ت\،
ف%ك%م\ غاد.ر.ت\ أ%س\ياف�نا من ق%ماق1م,

غ%داة% ت.ك�رe ال%ش\ر.ف1ي�ة� ف1يه,م'



ب,س'ولف.، يوم. الار,ق, ال�ت.لح1م,
@سلحف: الذك%ر' من الس_لح1ف: الغ.يل%م'، وال�نثى، فيلغة بن أ%سد:

س'ل%ح\فاةD. ابن سيده: السeل%ح\فاة� والسeل%ح\فاء� والسeل%ح\فا
والسeل%ح\ف1ية� والس_ل%ح\فاة�، بفتح اللم، واحدة الس�لح1ف1 من دواب� الاء،

وقيل: هي ال�نثى من الغيال1م,. الوهري: س'ل%ح\ف1يةD م'ل}حق¬ بالماسي
بأ%لف، وإنا صارت ياء للكسرة قبلها مثال ب'ل%ه\ن,ية{، والل9ه أ%علم.

@سلخف: التهذيب: أ%بو تراب عن جاعة من أ%عراب قيس: الش>ل�خ\ف'
والس>ل�خ\ف' ال�ض\طر,ب' ال%لق.

@سلعف: ال4زهري: س.ل}ع.ف}ت' الشيء4 إذا اب\ت.ل%ع\ت.ه. والس>ل%ع\ف'
والس>ل�ع\ف': الرجل الضطرب اللق.

@سلغف: سلغ.ف. الشيء4: ابتلعه. والس>ل�غ\ف': التار� الاد1ر'؛ وأ%نشد:
ب,س.ل}غ.ف{ د.غ}ف%ل� ي.ن\ط%ح' الصخ\ـ

ـر. برأ}س م'ز\ل%ع1ب�
وبقرة س.ل}غ.فة�: تار_ةD، وف التهذيب: وبقرة س.ل}غ.ف¬.

@سنف: الس>ناف': خ.ي\طD ي'ش.دe من ح.ق%ب, الب.عي إل ت.ص\د1يره ث
ي'ش.دe ف ع'ن'ق1ه إ,ذا ض.م.ر.، والمع س'ن'ف¬. الوهري: قال الليل

الس>ناف' للبعي بنزلة الل9ب.ب, للدابة؛ ومنه قول ه1ميان% بن قحاف%ة%:
أ%ب\قى الس>ناف' أ%ثراv بأ%ن\ه'ض1ه\،

ق%ريبة{ ن'د\و.ت'ه من م.ح\م.ض1ه\
وس.ن.ف. البعي. ي.س\ن'ف�ه وي.س\ن,ف�ه س.ن\فاv وأ%س\ن.ف%ه: شد_ه

بالس>ناف1؛ قال الوهري: وأ%ب ال4صمعي إل أ%س\ن.ف}ت'. ال4صمعي: الس>ناف'
حبل ي'ش.دe من الت_ص\دير, إل خ.ل}ف1 الك1ر\ك1رة1 حت ي.ث}ب'ت.

التص\دير' ف موض1ع1ه. وأ%س\ن.ف}ت' البعي: جعلت له س1نافاv وإنا يفعل ذلك إذا
خ.م'ص. بطنه' واض\ط%ر.ب. تصد1ير'ه، وهو ال1زام'. وهي إبل م'س\ن.فات¬ إذا

جعل لا أ%س\ن,فةD تعل وراء كراك1رها. ابن سيده: الس>ناف سي يعل من
ورا الل�ب.ب, أ%و غي' سي لئل ي.ز,ل�. وخيل م'س\ن.فات¬: م.ش\ر,فات'

ال%ناس1ج، وذلك ممود فيها ل4نه ل ي.ع\ت.ري إل خ1يار.ها وك1رام.ها،
وإذا كان ذلك كذلك فإن السeروج. تتأ%خ_ر عن ظ�هورها في'ج\عل لا ذلك

الس>ناف' لت.ث}ب'ت. به السeروج.
والس_ن,يف: ثوب ي'شدe على ك%تف البعي، والمع س'ن'ف¬. أ%بو عمرو:



السeن'ف' ثياب توضع على أ%ك}تاف البل مثل� ال4ش1ل�ة1 على مآخ1يها.
وبعي م1س\ناف¬: يؤخ>ر الرحل في'ج\عل له س1ناف¬، والمع م.سان,يف'. وناقة

م1س\ناف¬ وم'س\ن,فةD: م'تقد>مة ف السي، وكذلك الفرس. التهذيب:
ال�س\ن,فات'، بكسر النون، ال�تقد>مات ف سيها؛ وقد أ%س\ن.ف. البعي' إذا تقدم

أ%و قد_م ع'ن'قه للسي؛ وقال كثي>ر ف تقدي البعي زمامه:
وم'س\ن,فة ف%ض\ل% الز>مام، إذا ان\ت.حى

ب,ه,ز_ة1 هاديها على الس_و\م, باز,ل
وفرس م'س\ن,فةD إذا كانت تتقد�م اليل%؛ ومنه قول ابن ك�ل}ث�وم:

Òإذا ما ع.ي_ بال3س\ناف ح.ي
على ال4م\ر ال�ش.ب�ه أ%ن ي.كونا

أ%ي ع.يeوا بالتقدeم؛ قال ال4زهري: ليس قول من قال إن معن قوله إذا
ما ع.ي_ بالس\ناف أ%ن ي.د\ه.ش فل ي.د\ري أ%ين. ي'ش.دe الس>ناف' بشيء

هو باطل، إنا قاله الليث. الوهري: أ%س\ن.ف. الفر.س' أ%ي تقد_م.
اليل%، فإذا سعت ف الشعر م'س\ن,فةv، بكسر النون، فهي من هذا، وهي الفرس

تتقد_م اليل ف سيها، وإذا سعت م'س\ن.ف%ةv، بفتح النون، فهي الناقة من
الس>ناف أ%ي ش'د_ عليها ذلك، وربا قالوا أ%س\ن.ف�وا أ%م\ر.هم أ%ي

أ%ح\ك%م'وه، وهو استعارة من هذا. قال: ويقال ف الثل لن ت.ح.ي_ر ف أ%مره:
ع.ي_ بالسناف. قال ابن بري ف قول الوهري: فإذا سعت ف الشعر

م'س\ن,فة، بكسر النون، فهو من هذا، قال: قال ثعلب ال%سانيف' التقد>مة؛
وأ%نشد:قد ق�ل}ت' يوماv للغ'راب,، إذ ح.ج.ل}:

عليك. بالب\ل, ال%سانيف1 ال�و.ل}
قال: وال�سن,ف' التقد>م'، وال�س\ن.ف': الشدود بالس>ناف1؛ وأ%نشد

:vال4عشى ف التقد�م أ%يضا
وما خ1ل}ت أ%ب\قى بيننا من م.و.د_ة{

ع1راض ال%ذاكي ال�س\نفات الق%لئصا
ابن شيل: ال1س\ناف' من البل الت ت'ق%د>م ال1م\ل%، قال: والناة

الت تؤخ>ر المل، وع'ر,ض. عليه قول� الليث فأ%نكره. وناقة م'س\ن,ف¬
وم1س\ناف¬: ضام1ر¬؛ عن أ%ب عمرو. وأ%س\ن.ف. ال4م\ر.: أ%ح\ك%م.ه.

،�والس>ن\ف'، بالكسر: ور.قة� ال%ر\خ,، وف الكم: الس_ن\ف' الورقة
وقيل: وعاء ثر ال%ر\خ,؛ قال ابن مقبل:



ت'ق%ل}ق1ل} من\ ض.غ\م, اللYجام, ل%هات.ها،
ت.ق%ل}ق�ل� س1ن\ف1 ال%ر\خ, ف ج.ع\بة{ ص1ف}ر,

والمع س1ن.فةD وتشب�ه به آذان� اليل. قال ابن بري ف الس_ن\ف1 و,عاء
ثر الرخ، قال: هذا هو الصحيح، قال: وهو قول أ%هل العرفة بال%ر\خ،

قال: وقال علي ابن حزة ليس للم.ر\خ, ورق ول ش.و\ك وإنا له ق�ض\بان دقاق
تنبت ف ش'ع.ب، وأ%ما الس>نف' فهو وعاء ثر الرخ ل غي، قال: وكذلك

ذكره أ%هل اللغة، والذي حكي عن أ%ب عمرو من أ%ن السنف ورقة الرخ مردود
غي مقبول؛ وقال ف البيت الذي أ%نشده ابن سيده بكماله وأ%ورد الوهري عجزه

ونسباه لبن مقبل وهو:
ت.ق%ل}ق�ل% س1ن\ف1 ال%ر\خ, ف ج.ع\بة{ ص1ف}ر,

هكذا هو ف شعر ال%ع\د1ي>، قال: وكذا هي الرواية فيه عود الرخ؛ قال:
وأ%ما الس>ن\ف' ففي بيت ابن مقبل وهو:

ي'ر\خي الع1ذار.، ولو طال%ت\ قبائل�ه
عن ح.ش\رة{ م1ثل, س1ن\ف1 ال%ر\خة1 الص>ف}ر,

�ال%ش\رة�: ال�ذ�ن� اللطيفة ال�ح.د_دة�: قال أ%بو حنيفة: الس>ن\فة
و,عاء كل ثر، مستطيلv كان أ%و مستديراv، وجعها س1ن\ف¬ وجع الس>ن\ف1

س1ن.ف%ةD ويقال ل4ك1م_ة1 الباق1لء والل©وبياء والع.د.س وما أ%شبهها:
س'ن'وف¬، واحدها س1ن\ف¬. والس>ن\ف': الع'ود ال�ج.ر_د' من الورق.

وال%سان,ف': الس>ن'ون%؛ قال ابن سيده: أ%عن بالسني. السني الدبة كأ%نم
شن_ع'وها فجمعوها؛ قال الق�طامي:
ون.ح\ن' ن.ر'ود' ال%ي\ل%، و.س\ط% ب'يوت1نا،

وي'غ\ب.ق}ن. م.ح\ضاv، وهي م.ح\لD م.سان,ف'
الواحدة م'س\ن,فةD؛ عن أ%ب حنيفة. وأ%س\ن.ف%ت1 الر>يح': ساف%ت1

التراب..
@سنحف: الس_ن\ح.ف': العظيم' الطويل�. وف حديث عبد اللك: إن_ك

ل%س3ن_ح\ف¬ أ%ي عظيم طويل، والس>ن\حاف' مثله؛ قال ابن ال4ثي: هكذا ذكره
الروي ف السي والاء الهملة، وف كتاب الوهري وأ%ب موسى بالشي والاء

العجمتي. وسيأ}ت ذكره.
@سنهف: س.ن\هف¬: اسم.

@سهف: الس_ه.ف' والسeهاف': ش1د_ة� الع.ط%ش، س.ه,ف. س.ه.فاv، ورجل



Dساه1ف¬ وم.س\هوف¬: عطشان. ورجل ساه1ف¬ وساف1ه¬: شديد' العط%ش,. وناقة
م1س\هاف¬: سريعة العطش. والس_ه\ف': ت.ش.حeط القتيل ف ن.ز\ع1ه واض\ط1راب'ه؛

قال ال�ذ%ل9:
ماذا هنال1ك. من أ%س\وان% م'ك}ت.ئ1ب�،
وساه1ف{ ث%م1ل� ف ص.ع\د.ة{ ق%ص1م,؟

وس.ه.ف. القتيل� س.ه\فاv: اض\ط%ر.ب. وس.ه.ف. الدeبe س.ه,يفاv: صاح.
.vر.: س'هافا�وس.هف. النسان س.ه.فاv: ع.ط1ش. ول ي.ر\و.، وإذا ك%ث

والس_ه\ف': ح.ر\ش.ف' السمك خاص_ة.
وال%س\ه.ف%ة�: ال%م.رe كال%س\ه.ك%ة1؛ قال ساعدة بن جؤية:

ب,م.س\ه.ف%ة1 الر>عاء إذا
ه'م' راح'وا، وإن ن.ع.قوا

ابن العراب: يقال طعام¬ م.س\ف%ه.ةD وطعام¬ م.س\ه.ف%ةD إذا كان ي.س\قي
الاء كثياv. قال أ%بو منصور: وأ%رى قول الذل وساه1ف{ ث%م1ل� من هذا

الذي قاله ابن ال4عراب. ال4صمعي: رجل ساه1ف¬ إذا ن'ز,ف. فأ�غ}م1ي عليه،
ويقال: هو الذي أ%خذه العطش عند الن_ز\ع, عند خروج ر'وحه؛ وقال ابن

شيل: هو ساه1ف' الوجه وساه1م' الوجه م'ت.غ.ي>ره؛ وأ%نشد ل4ب خراش
ال�ذ%ل9:

وإن قد ت.رى من، ل1ما قد أ%صاب.ن
من ال�ز\ن1، أ%ن ساه1ف' الوجه ذو ه.م>

وس.ي\ه.ف: اسم.
@سوف: سوف: كلمة معناها التنفيس والتأ}خي؛ قال سيبويه: سوف كلمة تنفيس

فيما ل يكن بعد، أ%ل ترى أ%نك تقول س.و_ف}ت'ه إذا قلت له مرة بعد
م.ر_ة س.و\ف. أ%ف}عل؟ ول ي'ف}صل بينها وبي أ%فعل ل4نا بنزلة السي ف

سي.ف}ع.ل. ابن سيده: وأ%ما قوله تعال ولسوف ي'ع\طيك ربeك فترضى، اللم
داخلة فيه على الفعل ل على الرف، وقال ابن جن: هو حرف واشتق©وا منه

ف1ع\لv فقالوا س.و_ف}ت' الرجل تسويفاv، قال: وهذا كما ترى مأ}خوذ من
الرف؛ أ%نشد سيبويه لبن مقبل:

لو ساو.ف%ت\نا ب,س.و\ف من ت.ج.نeب,ها
س.و\ف. الع.ي'وف1 لراح. الر_ك}ب' قد ق%ن,ع'وا

انتصب سوف الع.ي'وف1 على الصدر الذوف الزيادة.



وقد قالوا: سو يكون، فحذفوا اللم، وسا يكون، فحذفوا اللم وأ%بدلوا
العي ط%ل%ب. ال1ف�ة1، وس.ف\ يكون، فحذفوا العي كما حذفوا اللم.

التهذيب: والس_و\ف' الصب. وإنه ل%م'س.و>ف¬ أ%ي ص.ب'ور؛ وأ%نشد
الفضل:هذا، ور'ب_ م'س.و>في. ص.ب.ح\ت'ه'م\

من خ.م\ر, باب,ل% ل%ذ�ة للشار,ب,
أ%بو زيد: س.و_ف}ت الرجل أ%م\ري ت.س\ويفاv أ%ي مل�كته، وكذلك

س.و_م\ته. والت_س\ويف: التأ}خي من قولك سوف أ%فعل. وف الديث: أ%ن النب، صلى
الل9ه عليه وسلم، لعن ال©س.و>ف%ة من النساء وهي الت ل ت'ج,يب'

.�زوج.ها إذا دعاها إل فراشه وت'داف1ع'ه فيما يريد منها وتقول سوف أ%ف}ع.ل
وقولم: فلن ي.ق}تات' الس_و\ف. أ%ي ي.ع1يش' بال4مان. والت.س\و,يف':
ال%ط}ل�. وحكى أ%بو زيد: س.و_ف}ت الرجل% أ%مري إذا مل�كته أ%مر.ك

وح.ك�مته فيه ي.ص\ن.ع' ما يشاء.
وساف. الشيء4 ي.س'وف�ه وي.ساف�ه س.و\فاv وساو.ف%ه واس\تافه، كل©ه:

ش.م_ه؛ قال الشماخ:
إذا ما اس\تاف%ه'ن_ ض.ر.ب\ن. منه

مكان% الرeم\ح, من أ%ن\ف1 الق%د'وع,
والس\ت1ياف': الش\ت1مام'. ابن العراب: ساف. ي.س'وف' س.و\فاv إذا

شم_؛ وأ%نشد:
قالت وقد ساف. م1ج.ذ� ال1ر\و.د1

قال: ال1ر\و.د' ال1يل�، وم1ج.ذ©ه طر.ف�ه، ومعناه أ%ن السناء إذا
ك%ح.لت عينيها م.س.ح.ت\ ط%ر.ف. اليل بشفتيها ليزداد ح'م_ةv أ%ي

سواداv.والسافة: ب'ع\د' ال%فازة1 والطريق، وأ%صله من الش_م>، وهو أ%ن
الدليل كان إذا ض.ل� ف فلة أ%خذ التراب فشمه فعلم أ%نه على ه1د\ية؛ قال

رؤبة:
إذا الدليل� اس\تاف. أ%خ\لق. الط©ر'ق\

ث كثر استعمالم لذه الكلمة حت سوا البعد مسافةv، وقيل: سي مسافة
ل4ن الدليل يستدل على الطريق ف الفلة البعيدة الطرفي ب,س.و\ف1ه

ت'راب.ها ليعلم أ%ع.لى ق%ص\د{ هو أ%م على ج.و\ر�؛ وقال امرؤ القيس:
على لح1ب� ل ي'ه\ت.دى ب,م.نار,ه،
إذا ساف%ه' الع.و\د' الد>ياف© ج.ر\ج.را



وقوله ل ي'ه\ت.دى ب,م.ناره يقول: ليس به م.نار ف%ي'ه\ت.دى به، وإذا
ساف. المل� ت'ر\ب.ت.ه ج.ر\ج.ر ج.ز.عاv من ب'ع\ده وقلة مائه.

والس_و\ف%ة� والس_ائفة�: أ%رض بي الر_مل وال%ل%د. قال أ%بو زياد:
السائفة�: جان,ب¬ من الرمل أ%لي' ما يكون منه، والمع س.وائف'؛ قال ذو

الرمة:
وت.ب\س3م عن أ%ل}م.ى اللYثات1، كأ%نه

ذ%را أ�ق}ح'وان{ من أ%قاحي الس_وائف1
وقال جابر بن جبلة: السائفة البل من الرمل. غيه: السائفة الرملة

الرقيقة؛ قال ذو الرمة يصف ف1راخ. النعامة:
كأ%ن� أ%ع\ناق%ها ك�ر_اث� سائفة{،

طار.ت\ لفائ1ف�ه، أ%و ه.ي\ش.ر¬ س'ل�ب'
ال%ي\ش.ر.ة�: شجرة لا ساق¬ وف رأ}سها ك�ع\ب'رة ش.ه\باء، والسeل�ب':

الذي ل و.ر.ق. عليه، والسائفة: الش_ط© من الس_نام؛ قال ابن سيده: هو
.vمن الواو لكون ال4لف عينا

والس_واف' والسeواف': الوت' ف الناس, والال، ساف. س.و\فاv وأ%ساف%ه
الل9ه، وأ%ساف. الرجل�: وق%ع ف ماله الس_واف' أ%ي الوت؛ قال ط�ف%ي\ل:

فأ%ب_ل% واس\ت.ر\خى به ال%ط}ب' بعدما
أ%ساف.. ولول س.ع\ي'نا ل ي'ؤ.ب_ل,

ابن السكيت: أ%ساف. الرجل� فهو م'س3يف إذا هل%ك مال�ه. وقد ساف. الال
ن.ف}س'ه ي.س'وف' إذا هل%ك. ويقال: رماه الل9ه بالس_واف، كذا رواه بفتح

السي. قال ابن السكيت: سعت ه1شاماv ال%ك}ف�وف. يقول ل4ب عمرو: إن�
ال4صمعي يقول السeواف، بالضم، ويقول: الد\واء كلها جاءت بالضم نو

النeحاز, والدeكاع, والزeكام, والق�لب, وال�مال,. وقال أ%بو عمرو: ل، هو
الس_واف'، بالفتح، وكذلك قال ع'مارة بن ع.ق1يل بن بلل بن جرير؛ قال

ابن بري: ل يروه بالفتح غي أ%ب عمرو وليس بشيء. وساف. ي.س'وف' أ%ي هل%ك
ماله. يقال: أ%ساف. حت ما ي.ت.ش.كى السeواف. إذا تعو_د الوادث%، نعوذ

بالل9ه من ذلك؛ ومنه قول� حيد بن ثور:
فيا ل%هما من م'رس.ل%ي\ن, ل1حاج.ة{
أ%سافا من الال, الت>لد1 وأ%ع\د.ما

وأ%نشد ابن بري للم.ر_ار, شاهداv على السeواف1 م.ر.ض, الال,:



،vواف1 له ظالاeد.عا بالس
فذا الع.ر\ش, خ.ي\ر.ها أ%ن يسوفا

أ%ي احفظ خ.ي\رها من أ%ن يسوف أ%ي ي.ه\ل1ك؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب
ال4سود الع1ج\لي:

ل%ج.ذ}ت.ه'م'، حت إذا ساف. مال�ه'م\،
أ%ت.ي\ت.ه'م' ف قاب,ل� ت.ت.ج.د_ف'

والت_ج.دeف': الفت1قار'. وف حديث الدeؤل: وقف عليه أ%عراب فقال:
أ%كل%ن الف%ق}ر' ور.د_ن الدهر' ضعيفاv م'س3يفاv؛ هو الذي ذهب مال�ه من
السeواف1 وهو داء يأ}خذ البل ف%ي'ه\ل1ك�ها. قال ابن ال4ثي: وقد تفتح

سينه خارجاv عن ق1ياس ن.ظائ1ره، وقيل: هو بالفتح الف%ناء�. أ%بو حنيفة:
السeواف' م.ر.ض' الال,، وف الكم: مرض البل، قال: والس_واف'، بفتح

السي، الف%ناء. وأ%ساف. الار,ز' ي'س3يف' إسافةv أ%ي أ%ث}أ%ى
فان\خ.ر.م.ت1 ال�ر\ز.تان1. وأ%ساف. ال%ر.ز.: خ.رم.ه؛ قال الراعي:

م.ز.ائ1د' خ.ر\قاء الي.د.ي\ن, م'س3يف%ة{،
أ%خ.ب_ ب,ه,ن_ ال�خ\ل1فان1 وأ%ح\ف%دا

قال ابن سيده: كذا وجدناه بط علي� بن حزة مزائد، مهموز. وإنا
ل%م'ساو,فة� الس_ي\ر أ%ي م'ط1يق%ت'ه.

والساف' ف البناء: كل© ص.ف¼ من الل�ب,ن؛ يقال: ساف¬ من البناء
وسافان1 وثلثة آس'ف وهي السفوف. وقال الليث: الساف' ما بي سافات البناء،

أ%لفه واو ف ال4صل، وقال غيه: كل س.ط}ر من الل�ب,ن والطي ف الدار,
ساف¬ وم1د\ماك¬. الوهري: الساف' كل© ع.ر.ق� من الائط. والساف': طائر

ي.ص1يد'؛ قال ابن سيده: ق%ضينا على مهول هذا الباب بالواو لكونا
vوال4س\واف': موضع بالدينة بعينه. وف الديث: اص\ط%د\ت' ن'ه.سا.vعينا

بال4س\واف1. ابن ال4ثي: هو اسم ل%ر.م, الدينة الذي ح.ر_مه سيدنا رسول
الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم. والنeه.س': طائر يشبه الصeر.د.، مذكور ف

موضعه.
@سيف: الس_ي\ف': الذي ي'ضرب' به معروف، والمع أ%س\ياف¬ وس'ي'وف¬

وأ%س\ي'ف¬؛ عن اللحيان؛ وأ%نشد ال4زهري ف جع أ%س\ي'ف{:
،Dكأ%نم أ%س\ي'ف¬ ب,يض¬ ي.مان,ية

ع.ض\ب¬ م.ضار,ب'ها باق� با ال�ث�ر'



واس\تاف. القوم' وت.ساي.ف�وا: تضاربوا بالسيوف. وقال ابن جن: استافوا
ت.ناولوا السeيوف. كقولك ام\ت.ش.ن'وا س'ي'وف%هم وام\ت.خ.طوها، قال: فأ%ما
تفسي أ%هل اللغة أ%ن� اس\تاف. القوم' ف معن ت.ساي.ف�وا فتفسيه على

العن كعادتم ف أ%مثال ذلك، أ%ل تراهم قالوا ف قول الل9ه سبحانه: من
ماء� داف1ق�، إنه بعن م.د\ف�وق؟ قال ابن سيده: فهذا لعمري معناه غي

أ%ن طريق الص_ن\عة فيه أ%نه ذو د.ف}ق كما حكاه ال4صمعي عنهم، من قولم
ناقة ضارب إذا ض'ر,ب.ت، وتفسيه أ%نا ذات' ض.ر\ب أ%ي ض'ربت، وكذلك قول

الل9ه تعال: ل عاص1م. اليوم. من أ%مر, الل9ه، أ%ي ل ذا ع1ص\مة، وذو
العصمة يكون مفعولv فمن هنا قيل: إن معناه ل معصوم. ويقال لماعة السeيوف:

م.س\ي.فةD، ومثله م.ش\ي.خ.ةD. الكسائي: ال�س3يف' ال�ت.ق%لYد' بالسيف
فإذا ض.ر.ب. به فهو سائف¬، وقد س1ف}ت' الرجل أ%س1يفه. الفراء: س1ف}ت'ه

ور.م.ح\ت'ه. الوهري: ساف%ه ي.س3يف�ه ضربه بالسيف. ورجل سائف¬ أ%ي ذو
س.ي\ف، وس.ي_اف¬ أ%ي صاحب' سيف، والمع س.ي_افةD. وال�س3يف': الذي عليه

الس_ي\ف'. وال�ساي.ف%ة�: ال�جال%د.ة�. وريح م1س\ياف¬: ت.ق}ط%ع'
كالس_ي\ف1؛ قال:

أ%ل م.ن\ ل1ق%ب\ر� ل تزال ت.ه'جeه'
ش.مالD، وم1س\ياف الع.ش1ي> ج.ن'وب؟

وب'ر\د م'س.ي_ف¬: فيه كص'و.ر السيوف. ورجل س.ي\فانD: طويل م.م\ش'وق¬
Dالليث: جارية .�كالس_ي\ف1، زاد الوهري: ضامر' البطن، وال4نثى س.ي\فانة

س.ي\فانةD وهي الش>ط}ب.ة� كأ%نا ن.ص\ل س.ي\ف{، قال: ول ي'وص.ف' به
الرجل. والس_ي\ف'، بفتح السي: س.ي\ب' الف%ر.س.

والس>يف': ما كان م'ل}ت.ز,قاv بأ�صول الس_ع.ف1 كاللYيف وليس به؛ قال
الوهري: هذا الرف نقلته من كتاب من غي س.ماع�. ابن سيده: والس>يف' ما

لز,ق. بأ�صول الس_ع.ف1 من خ1لل اللYيف1 وهو أ%ر\د.ؤ'ه وأ%خ\ش.ن'ه
وأ%ج\فاه، وقد س.ي,ف. س.ي.فاv وانساف.، التهذيب: وقد س.ي,ف%ت1 النخلة�؛ قال

الراجز يصف أ%ذ}ناب. اللYقاح,:
كأ%ن_ما اج\ت'ث� على حلب,ها

ن.خ\ل� ج'ؤاث%ى ن,يل من أ%ر\طاب,ها،
والس>يف' واللYيف' على ه'د�اب,ها

والس_يف': ساحل البحر، والمع أ%سياف. وحكى الفارسي: أ%ساف. القوم'



أ%توا الس>يف.، ابن ال4عراب: الوضع الن_ق1يe من الاء، ومنه قيل: درهم
م'س.ي_ف¬ إذا كانت له جوانب' ن.ق1ي_ة من الن_ق}ش,. وف حديث جابر:

فأ%تينا س1يف. البحر أ%ي ساحله. والس>يف': موضع؛ قال لبيد:
ولقد ي.ع\ل%م' ص.ح\ب ك�ل©ه'م\،

ب,ع.دان1 الس>يف1، ص.بي ون.ق%ل}
وأ%س.ف}ت' ال%ر.ز. أ%ي خ.رم\ت'ه؛ قال الراعي:

م.زائ1د. خ.ر\قاء الي.د.ي\ن, م'س3يف%ة{،
أ%خ.ب_ ب,ه,ن_ ال�خ\ل1فان1 وأ%ح\ف%دا

وقد تقد_م ف سوف أ%يضاv. قال ابن بري ف تفسي البيت: أ%ي حلهما على
السراع، ومزائد': كان قياس'ها م.زاو,د. ل4نا جع م.زادة، ولكن جاء على

التشبيه بفعالة، ومثله م.عائش فيمن هزها.
ابن بري: وال�س3يف' الفقي؛ وأ%نشد أ%بو زيد للق1يط1 ابن ز'رار.ة%:

Dفأ%ق}س.م\ت' ل تأت1يك. م1ن خ'فار.ة
على الك�ث}ر,، إن} لق%ي\ت.ن، وم'س3يفا

والسائفة� من ال4رض: بي ال%ل%د والر_مل. والسائفة: اسم رمل.
@سبق: الس_ب\ق: الق�د\مة� ف ال%ر\ي وف كل شيء؛ تقول: له ف كل أمر

س'ب\قةD وساب,قةD وس.ب\ق¬، والمع ال4س\باق والس_واب,ق'. والس_ب\ق':
مصدر س.ب.ق.. وقد س.ب.ق%ه ي.س\ب'ق�ه وي.س\ب,ق�ه س.ب\قاv: تقد_مه. وف

الديث: أنا ساب,ق' العرب، يعن إل السلم، وص'ه.ي\ب¬ سابق' الرeوم،
وب,للD سابق' الب.شة، وسل}مان� سابق' الف�ر\س؛ وساب.ق}ت'ه فس.ب.ق}ت'ه.
واس\ت.ب.ق}نا ف الع.د\و, أي ت.ساب.ق}نا. وقوله تعال: ث أو\ر.ث}نا الكتاب.

الذين اصط%ف%ي\نا م1ن\ عباد1نا فمنهم ظال ل1ن.ف}س3ه ومنهم م'ق}تصد ومنهم
ساب,ق¬ باليات بإذن ال؛ ر'و,ي. فيه عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه

قال: ساب,ق�نا ساب,ق¬، ومق}تص1د'نا ناج�، وظال1م'نا مغفور¬ له، فدل�ك
ذلك على أن الؤمني مغفور لق}ت.صدهم وللظال لنفسه منهم. ويقال: له

ساب,قةD ف هذا ال4مر إذا س.ب.ق الناس. إليه. وقوله تعال: س.ب\قاv؛ قال
الزجاج: هي اليل، وقيل السابقات أرواح الؤمني ترج بسهولة، وقيل:

السابقات النجوم، وقيل: اللئكة ت.س\ب,ق الشياطي بالوحي إل ال4نبياء، عليهم
الصلة والسلم، وف التهذيب: ت.س\ب,ق الن_ باستماع الوحي. ول

vمهم؛ وساب.ق%ه م'ساب.ق%ةYي.س\ب,قونه بالقول: ل يقولون بغي علم حت ي'ع.ل



وس1باقاv. وس1ب\قك: الذي ي'ساب,ق�ك، وهم س1ب\قي وأس\باقي. التهذيب: العرب
تقول للذي ي.س\ب,ق' من اليل ساب,ق¬ وس.ب'وق، وإذا كان ي'س\ب.ق فهو

م'س.ب_ق؛ قال الفرزدق:
من ال�ح\ر,زين. ال%ج\د. يوم. ر,هان,ه،
س.ب'وق¬ إل الغايات1 غي م'س.ب_ق

وس.ب.ق%ت اليل� وساب.ق}ت' بينها إذا أرسلتها وعليها ف�ر\سان'ها لتنظر
أي�ها ي.س\ب,ق. والسeب_ق من النخل: الب.كYرة بالمل. والس_ب\ق

والساب,قة�: الق�د\مة.
وأس\ب.ق. القوم' إل ال4مر وت.ساب.قوا: بادروا. والس_ب.ق، بالتحريك:

الط%ر' الذي بوضع بي أهل الس>باق، وف التهذيب: الذي يوضع ف الن>ضال
والر>هان ف اليل، فمن سعب.ق أخذه، والمع أسباق. واس\ت.ب.ق القوم'

وت.ساب.قخوا: ت.خاط%ر'وا. وت.ساب.ق�وا: تناضلوا. ويقال: س.ب_ق إذا أخذ
الس_ب.ق، وس.ب_ق. إذا أعطى الس_ب.ق، وهذا من الضداد، وهو نادر، وف

الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ل سب.ق إل ف خ'ف¼ أو ن.ص\ل أو
حافر، فالف� للبل، والافر للخيل، والنصال للر_م\ي. والس_ب.ق، بفتح

الباء: ما يعل من الال ر.ه\ناv على ال�ساب.قة1، وبالسكون: مصدر
س.ب.ق}ت أس\ب,ق؛ العن ل يل أخذ الال بال�ساب.قة1 إل ف هذه الثلثة، وقد

ألق با الفقهاء ما كان يعناها وله تفصيل ف كتب الفقه. وف حديث آخر:
م.ن\ أد\خ.ل% ف%ر.ساv بي ف%ر.س.ي\ن, فإن كان ي\ؤ\م.ن' أن ي'س\ب.ق فل

خي فيه، وإن كان ل يؤم.ن أن ي'س\ب.عق فل بأ}س به. قال أبو عبيد: ال4صل
أن ي.س\ب,ق. الرجل� صاحب.ه بشيء مسمى على أنه إن س.ب.ق فل شيء له، وإن

س.ب.قه صاحب'ه أخذ الرهن، فهذا هو اللل لن الرهن من أحدها دون الخر،
فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه رهناv أي�هما س.ب.ق أخذه فهو الق1مار'

النهي عنه، فإن أرادا تليل ذلك جعل معهما ف%ر.ساv ثالثاv لرجل سواها،
وتكون فرسه ك�ف�ؤاv لفرس.ي\هما، ويسمى ال�ح.لYل% والد_خ1يل%، فيضع

الرجلن ال4و�لن ر.ه\ن.ي\ن, منهما ول يضع الثالث شيئاv، ث ي'ر\س1لون
ال4ف}راس. الثلثة، فإن سبق أحد' ال4و�لي أخذ ر.ه\ن.ه ور.ه\ن. صاحبه فكان

ط%ي>باv له، وإن س.ب.ق. الدخيل� أخذ الر_ه\ن.ي\ن, جيعاv، وإن س'ب,ق هو
ل يغرم شيئاv، فهذا معن الديث. وف الديث: أنه أم.ر. بإجراء اليل

وس.ب_ق%ها ثلثة أع\ذ�ق� من ثلث نلت؛ س.ب_ق%ها: بعن أعطى الس_ب.ق،



وقد يكون بعن أخذ، وهو من ال4ضداد، ويكون مففاv وهو الال ال�ع.ي�ن.
وقوله تعال: إن_ا ذهبنا ن,س\ت.ب,ق؛ قيل: معناه نت.ناض.ل، وقيل: هو

نفتعل من الس_ب\ق. واس\ت.بقا الباب.: يعن ت.ساب.قا إليه مثل قولك اقتتل
بعن ت.قاتل؛ ومنه قوله تعال: فاس\ت.ب,ق�وا اليات؛ أي باد1ر'وا

إليها؛ وقوله: فاس\ت.ب.ق�وا الصراط%؛ أي جاو.ز'وه وتركوه حت ضل9وا؛ وهم لا
س.اب,قون، أي إليها ساب,قون كما قال تعال: بأن� ر.ب_ك. أو\حى لا، أي

إليها. ال4زهري: جاء الس\تباق ف كتاب ال تعال بثلثة معان متلفة:
أحدها قوله عز وجل: إن_ا ذ%ه.ب\نا ن.س\ت.ب,ق، قال الفسرون: معناه

ن.ن\ت.ضل ف الرمي، وقوله عز وجل: واس\ت.ب.قا الباب.؛ معناه اب\ت.د.را الباب.
يتهد كل واحد منهما أن ي.س\ب,ق. صاحبه، فإن س.ب.ق%ها يوسف' فتح الباب.

وخرج ول ي'ج,ب\ها إل ما طلبته منه، وإن س.ب.ق%ت\ ز.ل1يخا أغ}ل%ق%ت الباب
دونه لت'راو,د.ه عن نفسه، والعن الثالث ف قوله تعال: ولو نشاء

ل%ط%م.س\نا على أع\ي'ن,هم فاس\ت.ب.قوا الصراط% فأ%ن_ى ي'ب\ص1رون؛ معناه فجازوا
الصراط وخ.ل9فوه، وهذا الس\تباق ف هذه الية من واحد والوجهان

ال4ولن من اثني، لن هذا بعن س.ب.ق�وا وال4و�لن بعن ال�ساب.قة. وقوله:
اس\ت.ق1يموا فقد س.ب.ق}ت'م س.ب\قاv ب.عيداv؛ يروى بفتح السي وضمها على
vوشال vما ل يسم فاعله، وال4ول أول لقوله بعده: وإن أخ.ذ}ت يينا

vفقد ضل%ل}تم. وف حديث الوارج: س.ب.ق. الف%ر\ث% والد_م. أي مر_ سريعا
ف الرم1ي�ة وخرج منها ل ي.ع\ل%ق\ منها بشيء من ف%ر\ث1ها ود.م1ها

لسرعته؛ شب_ه خروج.هم من الد>ين ول ي.ع\ل%قوا بشيء منه به. وس.ب.ق. على
قوم1ه: علهم ك%ر.ماv. وس1ب.اقا البازي: قي\داه، وف الكم: والس>ب.اقان1

ق%ي\دان1 ف ر,ج\ل الارح من الطي من سي أو غيه. وس.ب_ق}ت الط�ي إذا
جعلت الس>ب.اق%ي\ن, ف رجليه.

@ستق: درهم س.تeوق وس'توق: ز.ي\ف¬ ب.ه\ر.ج¬ ل خي فيه، وهو معر�ب، وكل
ما كان على هذا الثال فهو مفتوح ال4ول إل أربعة أحرف جاءت نوادر: وهي

س'ب�وح وق�د�وس وذ�رeوح وس'ت�وق، فإنا تضم وتفتح؛ وقال اللحيان: قال
أعراب من كلب: درم ت'س\ت'وق. وال%ساتق': ف1راء# طوال ال4كمام، واحدتا

م'س\ت.ق%ة بفتح التاء؛ قال أبو عبيد: أصلها بالفارسية م'ش\ت.ه\ فع'ر�بت؛
قال ابن بري: وعليه قول الشاعر:

،Òإذا لب,س.ت\ م.سات1ق%ها غ%ن,ي



فيا و.ي\ح. ال%سات1ق ما ل%ق1ينا
@سحق: س.ح.ق. الشيء4 ي.س\ح.ق�ه س.ح\قاv: دق�ه أشد الدق�، وقيل: الس_ح\ق

الدقe الرقيق، وقيل: هو الدق� بعد الدق�، وقيل: الس_ح\ق دون الدق�.
ال4زهري: س.ح.ق%ت الريح' ال4رض وس.ه.ك%تها إذا قشرت وجه ال4رض بشدة
هبوبا، وس.ح.ق}ت الشيء فان\س.ح.ق إذا س.ه.ك}ته. ابن سيده: س.ح.ق%ت الريح'

ال4رض ت.س\ح.ق�ها س.ح\قاv إذا ع.ف�ت الثار وان\ت.س.ف%ت الد>قاق..
والس_ح\ق: أثر د.ب.رة البعي إذا ب.ر.أ%ت واب\ي.ض_ موضعها. والس_ح\ق:

الثوب الل%ق البال؛ قال م'ز.ر>د:
وما ز.و_د'ون غي. س.ح\ق, ع1مامة،
وخ.م\س, م1ئ{ منها ق%س3يÒ وزائف'
وجعه س'حوق؛ قال الفرزدق:

فإن�ك، إن ت.ه\جو ت.م1يماv وت.ر\ت.ش1ي
ب,ت.أ}ب,ي, ق%ي\س�، أو س'حوق الع.مائم

والفعل: الن\س3حاق. وان\س.ح.ق الثوب' وأس\ح.ق إذا سقط زئ}ب,ر'ه وهو
جديد، وس.ح.ق%ه الب,لى س.ح\قاv؛ قال رؤبة:

س.ح\ق. الب,لى جد_ته فأ%ن\ه.جا
وقد س.ح.ق%ه الب,لى ود.ع\ك' الل©ب\س. وثوب س.ح\ق: وهو الل%ق؛ وقال

غيه: هو الذي ان\س.ح.ق ولن%. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أنه قال: م.ن\
زاف%ت عليه د.راه1م'ه ف%لي.أ}ت با السeوق. ول}ي.ش\ت.ر, با ث%و\ب.

س.ح\ق� ول ي'حالف1 الناس. أنا ج,ياد¬؛ الس_ح\ق: الثوب الل%ق الذي ان\س.ح.ق
وب.لي. كأنه بعد من النتفاع به. وان\س.ح.ق. الثوب' أي خل%ق؛ قال أبو

النجم:
م1ن\ د1م\نة{ كال1ر\ج.لي> ال1س\ح.ق

وأس\ح.ق خفÒ البعي أي م.ر.ن%. والس\حاق: ارتفاع الضرع ولزوقه بالبطن.
وأس\ح.ق. الضرع': ي.ب,س. وب.لي وارتفع لبنه وذهب ما فيه؛ قال لبيد:

حت إذا ي.ب,س.ت وأس\ح.ق. حالق¬،
ل ي'ب\ل1ه إر\ضاع'ها وف1طام'ها

وأس\ح.ق%ت ض.ر�ت'ها: ض.م.رت وذهب لبن'ها. وقال ال4صمعي: أس\ح.ق ي.ب,س.،
وقال أبو عبيد: أس\ح.ق. الض_ر\ع ذهب وبلي. وان\س.ح.قت الدلو': ذهب ما

فيها. ال4زهري: وم'ساح.قة� النساء3 لفظ مول�د. والس_ح\ق ف الع.د\و,:



دون ال�ض\ر وفوق الس_ح\ج؛ قال رؤبة:
فهي تعاطي شد_ه ال�كاي.ل

س.ح\قاv من ال1د� وس.ح\جاv باطل
وأنشد ال4زهري لخر:

كانت لنا جارة، فأز\ع.جها
قاذورة ت.س\ح.ق الن_وى ق�د'ما

والس_ح\ق ف الع.د\و,: فوق الشي ودون ال�ض\ر. وس.ح.قت العي' الدمع.
ت.س\ح.قه س.ح\قاv فان\س.ح.ق: ح.د.ر.ت\ه، ود'موع م.ساح1يق؛ وأنشد:

ق1ت\ب وغ%ر\ب إذا ما أ�ف}ر,غ ان\س.حقا
والسeح'ق: الب'ع\د، وكذلك السeح\ق مثل ع'س\ر وع'س'ر. وقد س.ح'ق الشيء،

بالضم، فهو س.ح1يق أي بعيد؛ قال ابن بري: ويقال س.ح1يق وأس\حق؛ قال أبو
النجم:

تعلو خ.ناذ1يذ% الب.عيد ال4س\ح.ق,
وف الدعاء: س'ح\قاv له وب'ع\داv، نصبوه على إضمار الفعل غي الستعمل

إظهار'ه. وس.ح.ق%ه ال� وأس\ح.قه ال أي أبعده؛ ومنه قوله:
قاذورة تسحق النوى ق�د'ما

وأس\ح.ق هو وان\س.ح.ق: ب.ع'د. ومكان س.ح1يق: ب.ع1يد: وف التنزيل: أو
ت.ه\و,ي به الريح' ف مكان س.ح1يق؛ ويوز ف الشعر ساح1ق¬. وس'ح'ق¬ ساح1ق¬،

على البالغة، فإن دعوت فالختار النصب. ال4زهري: لغة أهل الجاز
ب'ع\د¬ له وس'ح\ق¬ له، يعلونه اساv، والنصب' على الدعاء عليه يريدون به

أب\ع.د.ه ال؛ وأس\ح.ق%ه س'ح\قاv وب'عداv وإنه ل%ب.ع1يد س.ح1يق. وقال الفراء
ف قوله فس'ح\قاv ل4صحاب الس_ع1ي: اجتمعوا على التخفيف، ولو قرئت

فس'ح'قاv كانت لغة حسنة؛ قال الزجاج: فس'ح\قاv منصوب على الصدر أس\ح.ق%هم
ال س'ح\قاv أي باع.د.هم من رحته م'باع.دة. وف حديث الوض: فأقول

س'ح\قاv س'ح\قاv أي ب'ع\داv ب'ع\داv. ومكان س.ح1يق: بعيد. ونلة س.ح'وق:
طويلة؛ وأنشد ابن بري للمفضل النكري:

كان ج,ذ}ع¬ س.ح'وق
وف حديث ق�س�: كالنخلة الس_ح'وق أي الطويلة الت ب.ع'د ثر'ها على

التن؛ قال ال4صمعي: ل أدري لعل ذلك مع انناء يكون، والمع س'ح'ق؛
فأما قول زهي:



كأن� ع.ي\ن.ي� ف غ%ر\ب.ي\ م'ق%ت>لة،
من النواضح، ت.س\ق1ي ج.ن�ةv س'ح'قا

فإنه أراد نل% ج.ن�ة فحذف إل أن يكونوا قد قالوا جن�ة س'ح'ق، كقولم
ناقة ع'ل�طD وامرأة ع'ط�لD. ال4صمعي: إذا طالت النخلة مع انراد فهي
س.ح'وق، وقال شر: هي الرداء الطويلة الت ل ك%ر.ب لا؛ وأنشد:

وسال1فة كس.ح'وق اللYيا
ن، أض\ر.م. فيها الغ.و,يe السeع'ر\

شبه عنق الفرس بالنخلة الرداء. وحار س.ح'وق: طويل م'س3ن�، وكذلك
ال4تان، والمع س'حخق¬؛ وأنشد للبيد ف صفة النخل:

س'ح'ق¬ ي'م.ت>ع'ها الص_فا وس.ر,يeه،
ع'مÒ ن.واع1م' ب.ي\ن.ه'ن� ك�روم'

واستعار بعضهم الس_ح'وق للمرأة الطويلة؛ وأنشد ابن ال4عراب:
،Dت'ط1يف به ش.د_ النهار ظ%ع1ينة
ط%ويلة� أن\قاء اليد.ي\ن, س.ح'وق'

والس_و\ح.ق: الطويل من الرجال؛ قال ابن بري: شاهده قول ال4خطل:
إذا قلت': نال%ته الع.وال، ت.قاذ%ف%ت\

به س.و\ح.ق' الر>ج\ل%ي\ن, سانة� الص_د\ر,
ال4صمعي: من ال4مطار الس_حائ1ق'، الواحدة س.حيقة، وهو الطر العظيم

الق%ط}ر الشديد الو.ق}ع القليل� الع.ر,م'، قال: ومنها الس_ح1يفة، بالفاء،
وهي الطرة تر'ف ما مر_ت به.

وساحوق: موضع؛ قال سلمة العبسي:
ه.ر.ق}ن ب,ساح'وق� د1ماءé ك%ث1ية،

وغاد.ر\ن ق%ب\لي من ح.ل1يب وحاز,ر
عن بالليب الرفيع.، وبالازر الوضيع، فسره يعقوب؛ وأنشد ال4زهري:

وه'ن_ ب,ساحوق� ت.د.ار.ك}ن. ذال1قا
ويوم' ساحوق: من أيامهم. ومساحق: اسم. وإس\ح.ق: اسم أعجمي؛ قال سيبويه:

ألقوه ببناء إع\صار. وإس\ح.ق: اسم رجل، فإن أردت به السم ال4عجمي ل
تصرفه ف العرفة لنه غ�ي>ر عن جهته فوقع ف كلم العرب غي معروف

الذهب، وإن أردت الصدر من قولك أس\ح.ق%ه السفر' إس\حاقاv أي أبعده صرفته
ل4نه ل ي'غ{ي_ر\.



والسeم\حوق من النخل: الطويلة�، واليم زائدة.
والس>م\حاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس با سيت الش_ج�ة إذا بلغت

إليها س1م\حاقاv؛ قال ابن بري: والسمحاق أثر النان؛ قال الراجز:
ي.ض\ب'ط، بي ف%خ\ذ1ه وساق1ه،

أي\راv ب.ع1يد. ال4ص\ل, من\ س1م\حاقه
وس.ماحيق السماء: الق1طع.� الر>قاق' من الغ.ي\م؛ وعلى ث%ر\ب الش_اة

س.ماح1يق' من ش.ح\م؛ قال الوهري: وأرى أن اليمات ف هذه الكلمات
زوائد.

@سدق: الس>يداق'، بكسر السي: شجر ذو ساق� واحدة{ قوي_ة{، له و.ر.ق مثل
ور.ق الص_ع\ت.ر ول شوك له، وقشره ح.ر_اق عجيب¬.

@سذق: الس_و\ذ%ق والسeوذ%ق؛ ال4خية عن يعقوب: الص_قر، ويقال
الشاهي، وهو بالفارسية س.و\د.ناه. والس_و\ذ%ن,يق أيضاv: الصقر، وربا قالوا

س.ي\ذ%ن'وق؛ وأنشد النضر بن شيل لميد ال4رقط:
وحاد1ياv كالس_ي\ذ%ن'وق, ال4ز\ر.ق,،

ليس عى آثارها ب,م'ش\ف1ق,
وكذلك السeوذان,ق، بضم السي وكسر النون؛ قال لبيد:

vوإأن>ي م'ل}ج,م¬ س'وذان,قا
أج\د.ل1ي�اv، ك%رeه' غي و.ك%ل}

والس_ذ%ق: ليلة الو.ق�ود، وجيع ذلك فارسي معرب. التهذيب: والس_ذ%ق
عند العجم معروف. والس>يذاق': ن.ب\ت ي'ب.ي_ض الغ.ز\ل برماده.

والس_و\ذ%ق، بالفتح: الس>وار'؛ وأنشد أبو عمرو:
ت.ر.ى الس_و\ذ%ق. الو.ض_اح. فيها ب,م1ع\ص.م�

ن.ب,يل�، ويأب ال%ج\ل� أن ي.ت.ق%د_ما
@سرق: س.ر.ق الشيء يس\ر,قه س.ر.قاv وس.ر,قاv واست.ر.ق%ه؛ ال4خية عن ابن

ال4عراب؛ وأنشد:
ب,ع\ت'ك%ها زان,يةv أو ت.س\ت.ر,ق\،
إن� البيث% للخبيث1 ي.ت_ف1ق\

اللم هنا بعن مع، والسم الس_ر,ق والس_ر,قة، بكسر الراء فيهما،
وربا قالوا س.ر.ق%ه' مالv، وف الثل: س'ر,ق. السارق' فانتح.ر. والس_ر.ق:
مصدر فعل السارق، تقول: ب.ر,ئ}ت' إليك من الباق والس_ر.ق ف بيع



العبد. ورجل سار,ق من قوم س.ر.قة{ وس'ر_اق�، وس.ر'وق¬ من قوم س'ر'ق�،
وس.ر'وقةD، ول جع له إنا هو كص.رورة، وكلب س.روق¬ ل غي؛ قال:

ول ي.س\ر,ق الكلب' الس_روق' ن,عال%ها
ويروى الس_ر'و>، ف%عولD من السeرى، وهي الس_ر,قة.

وس.ر_قه: نسبه إل الس_ر.ق، وق�رئ: إن ابنك س'ر>ق.
واس\ت.رق السم\ع. أي است.ر.ق م'ستخف1ياv. ويقال: هو ي'سار,ق النظ%ر

إليه إذا اه\ت.ب.ل غ%فلت.ه لينظر إليه. وف حديث عد1ي�: ما ن.خاف على
م.طي_تها الس_ر.ق؛ هو بعن السرقة وهو ف ال4صل مصدر؛ ومنه الديث:

ت.س\ت.ر,ق ال1نe الس_م\ع؛ هو تفتعل من الس_ر,قة أي أنا تسمع'ه متف1يةv كما
يفعل السار,ق، وقد تكرر ف الديث ف1ع\لv ومصدراv. قال ابن بري: وقد

جاء س.ر>ق ف معن س.ر.ق؛ قال الفرزدق:
ل ت.ح\س.ب.ن_ د.راه1ماv س.ر_ق}ت.ها
ت.م\ح'و م.خازي.ك. الت بع'مان1

أي س.ر.ق}تها، قال: وهذا ف العن كقولم إن الر>ق1ي. ت'غ.طYي أف}ن.
ال4ف1ي. أي ل تس.ب\ ك%س\ب.ك هذه الدراهم ما ي'غ.طYي مازيك.

والس\ت1راق: ال%ت\ل س1ر�اv كالذي يستمع، والك%ت.بة� ي.س\ت.ر,ق�ون من بعض
السابات. ابن عرفة ف قوله تعال: والسار,ق' والسار,قة�، قال: السارق عند
العرب من جاء م'س\ت.ت1راv إل ح1ر\ز� فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر

فهو م'خ\ت.ل1س وم'س\ت.ل1ب وم'ن\ت.ه,ب وم'ح\ت.ر,س، فإن م.ن.ع. ما ف
يديه فهو غاصب. وقوله تعال: إن} ي.س\ر,ق\ فقد س.ر.ق أخ¬ له من ق%ب\ل، يعنون

يوسف، ويروى أنه كان أخذ ف ص1غ.ره صورة، كانت ت'ع\ب.د لبعض من خالف
�مل�ة السلم، م1ن\ ذ%ه.ب� على جهة النكار لئل ت'ع.ظ�م الصورة

وت'ع\ب.د. وال�سار.قة والس\ت1راق والت_س.رeق: اختلس النظر والسمع؛ قال
القطامي:

ي.خ1ل%ت\ عليك، فما يود بنائل
إل اخ\ت1لس ح.د1يث1ها ال�ت.س.ر_ق,

وقول تيم بن مقبل:
فأ%ما س'راقات' ال1جاء3، فإنا
كلم¬ ت.هاداه اللئام' ت.هاد1يا

جعل السراقة فيه اسم. ما س'ر,ق، كما قيل ال�لصة والنeقاية لا خ'لYص



ون'قYي..
وس.ر,ق. الشيء� س.ر.قاv: خ.ف1ي.. وس.ر,ق%ت مفاصل�ه وان\س.ر.قت\: ض.ع'فت؛

قال ال4عشى يصف الظب\ي.:
فات1ر. الط�ر\ف ف ق�واه ان\س3راق'

والن\س3راق: أن ي.خ\ن'س إنسان عن قوم ليذهب؛ قال وقيل ف قول ال4عشى:
vفهي ت.ت\لو ر.خ\ص. الظ©لوف ض.ئيل

فات1ر. الط�ر\ف، ف ق�واه ان\س3راق
:vإن الن\س3راق. الفتور والضعف؛ وقال ال4عشى أيضا

فيهن م.ح\روق' الن_واص1ف م.س\ـ
ـروق' الب'غام وشاد1نD أك}حل

أراد أن ف ب'غامه غ�ن�ة فكأن صوته مسروق.
والس_ر.ق: ش1قاق' الرير، وقيل: هو أجوده، واحدته س.ر.قة؛ قال الخطل:

ي.ر\ف�ل}ن ف س.ر.ق, الف1ر,ن\د1 وق%ز>ه،
ي.س\ح.ب\ن. م1ن\ ه'د_اب,ه أذ}يال

قال أبو عبيدة: هو بالفارسية أصله س.ر.ه\ أي جيد، فعربوه كما عرب ب.ر.ق¬
لل}ح.م.ل وأصله ب.ر.ه، وي.ل}م.ق ل1ل}ق%باء وأصله ي.ل}م.ه، وإس\ت.ب\ر.ق

للغليظ من الديباج وأصله اس\ت.ب\ر.ه\، وقيل: أصله س1ت.ب\ر.ه\ أي جيد،
فعربوه كما عربوا ب.ر.ق وي.ل}م.ق، وقيل: إنا الب,يض' من ش'ق%ق الرير؛ وأنشد

للعجاج:
ون.س.ج.ت ل%وام1ع' ال%ر'ور,،

من ر.ق}ر.قان1 آل1ها الس\جور,،
س.بائ1باv كس.ر.ق ال%ر,ير,

وف الديث عن ابن عمرو: أن سائلv سأله عن بيع س.ر.ق, الرير قال: هل
قلت ش'ق%ق الرير؛ قال أبو عبيد: س.ر.ق' ال%ر,ير هي الشeق%ق' إل أنا

الب,يض' خاصة، وص.ر.ق' الرير بالصاد أيضاv؛ وأنشد ابن بري لل4خطل:
vف الدار، ر'قطا ،vكأن د.جائجا

ب.نات' الرeوم ف س.ر.ق, ال%ر,ير
وقال آخر:

ي.ر\ف�ل}ن. ف س.ر.ق, الرير, وقز>ه،
ي.س\ح.ب\ن من ه'د�ابه أذيال



وف حديث عائشة: قال لا ر.أي\ت'ك1 ي.ح\م1ل�ك1 الل%ك' ف س.ر.قة{ م1ن\
ح.رير أي ق1ط}عة من ج.ي>د الرير، وجعها س.ر.ق. وف حديث ابن عمر:

رأيت' كأن9 بيدي س.ر.قةv من حرير. وف حديث ابن عباس: إذا ب,ع\ت'م الس_ر.ق.
فل ت.ش\ت.روه أي إذا ب,ع\ت'موه ن.س3يئة، وإنا خص الس_ر.ق بالذكر لنه

بل%غ.ه أن ت'ج�اراv يبيعونه نسيئة ث يشترونه بدون الثمن، وهذا الكم
مط�رد ف كل ال%ب,يعات، وهو الذي يسمى الع1ين.ة. والس_وارق: الوامع،

واحدته سارقة؛ قال أبو الط�م.حان:
ول ي.د\ع' داع� مثلكم, ل1ع.ظيمة،

إذا أز.م.ت بالساع1د.ي\ن, الس_وار,ق'
وقيل: الس_وار,ق م.سامي ف القيود؛ وبه فسر قول الراعي:

وأز\ه.ر سخ_ى ن.ف}س.ه عن ب,لد1ه
ح.نايا ح.ديد{ م'ق}ف%ل وس.وار,قه

وسار,ق¬ وس.ر_اق وم.س\روق وس'راقة، كلها: أساء؛ أنشد سيبويه:
هذا س'راق%ة� للق�رآن1 ي.د\ر'س'ه،

والرء� عند الرeشا إن ي.ل}ق%ها ذ1يب'
 vوم.س\ر'قان: موضع أيضا

(* قوله «ومسرقان موضع أيضاv» هكذا ف الصل).
قال يزيد بن م'ف%ر>غ ال1م\ي.ري وجع بي الوضعي:

س.ق%ى هز,م' ال4وساط1 م'ن\ب.ج,س' الع'ر.ى
م.ناز,ل%ها من م.س\ر'قان وس'ر_قا

وس'راقة بن جعشم: من الصحابة، وف التهذيب: وس'راقة بن مالك ال�د\ل1جي
أحد الصحابة. وس'ر_ق': إحدى ك�و.ر, ال4هواز, وهن سبع. قال ابن بري:

وس'ر_ق اسم موضع ف الع1راق؛ قال أنس بن ز'ن.يم ياطب الرث بن ب.د\ر
الغ'دان حي ول9ه عبد ال بن ز,ياد س'ر_ق:

،vأحار, بن ب.د\ر، قد و.ل1يت. إمارة
فك�ن\ ج'ر.ذاv فيها ت.خ'ون وت.س\ر,ق'

ول ت.ح\ق1ر.ن}، يا حار,، شيئاv أص.ب\ت.ه،
فح.ظ©ك من م'ل}ك الع1راقي س'ر_ق'

فإن� جيع. الناس, إم�ا مكذ�ب¬
يقول با ي.ه\و.ى، وإم�ا مصد_ق'



يقولون أقوالv ول يعلمونا،
وإن قيل: هاتوا ح.قYقوا، ل ي'ح.قYقوا

قال ابن بري: ويقال لسار,ق الش>ع\ر س'راقة، ولسارق النظ%ر إل الغ1لمان
الش_اف1ن.

@سردق: السeراد1ق: ما أحاط بالبناء، والمع س'راد1قات؛ قال سيبويه:
جعوه بالتاء وإن كان مذكراv ح1ي. ل يكس�ر. وف التنزيل: أحاط% بم

س'راد1ق�ها، ف صفة النار أعاذنا ال منها؛ قال الزجاج: صار عليهم س'راد1ق¬ من
العذاب. والسeراد1ق': كل ما أحاط% بشيء� نو الشeق�ة ف ال1ض\ر.ب أو

الائط الشتمل على الشيء. ابن الثي: وقد ورد ف الديث ذكر السeراد1ق
ف غي موضع، وهو كل ما أحاط بشيء� من حائط أو م1ض\ر.ب أو خباء. وقال

بعض أهل التفسي ف قوله تعال: وظ1لð م1ن\ ي.ح\موم�؛ هو من س'راد1ق, أهل
النار. وبيت م'س.ر\د.ق: وهو أن يكون أعله وأسفله مشدوداv كله؛ وقد

س.ر\د.ق. البيت؛ قال سلمة بن جندل يذكر ق%ت\ل% ك1س\رى للنعمان:
هو ال�د\خ1ل النeع\مان ب.ي\تاv، س.ماؤه

ص'دور' الف�يول,، ب.ع\د. ب.ي\ت{ م'س.ر\د.ق,
الوهري: السeراد1ق واحد السeراد1قات الت ت'م.دe فوق صحن الدار. وكل

بيت من ك�ر\س'ف فهو س'راد1ق؛ قال رؤبة:
يا ح.ك%م' بن. ال�ن\ذ1ر بن الارود\،
أنت. الواد' ابن' الواد المود\،

س'راد1ق' ال%ج\د عليك مدود\
وقيل: الرجز للكذ9اب ال1ر\مازي، وأنشد بيتاv لل4عشى وقال ف سببه:

يذكر ابن و.ب\ر وق%ت\ل%ه النعمان بن النذر تت أرجل الف1ي.لة، وأنشد البيت
الذي تقدمت نسبته لسلمة بن جندل. والسeراد1ق': الغبار الساطع؛ قال لبيد

:vيصف ح'م'را
ر.ف%ع\ن. س'راد1قاv ف يوم ر,يح�،

ي'ص.فYق' ب.ي. م.ي\ل� واع\ت1دال
،vيطرد عانة vالدخان الشاخص اليط بالشيء؛ قال لبيد يصف عيا vوهو أيضا

وأنشد البيت.
@سرمق: الس_ر\م.ق، بالفتح: ضرب من النبت.

@سعبق: الس_ن.ع\ب'ق': نبت خبيث الريح ينبت ف أعراض البال العالية



ح1بالv بل و.ر.ق ول يأكله شيء، وله ن.و\ر¬ ول ي.ج\ر,سه النحل البتة، وإذا
ق�ص1ف منه عود سال منه ماء صاف ل%ز,ج¬ له س.عاب,يب؛ قال ابن سيده: وإنا

.Dل�حكمت بأنه رباعي لنه ليس ف الكلم ف%ع.ل}ل
@سعسلق: قال ابن بري: الس_ع\س.ل1ق أ�مe الس_عال؛ قال ال4عور بن

براء:م'س\ت.س\ع1لت كس.عال س.ع\س.ل1ق\
@سعفق: قال ال4زهري: كل ما جاء على ف�ع\لول فهو مضموم ال4ول مثل

ز'ن\بور وب'ه\لول وع'م\روس وما أشبه ذلك، إل9 حرفاv جاء4 نادراv وهو بنو
س.ع\فوق ل1خ.و.ل باليمامة، وبعضهم يقول س'ع\فوق، بالضم؛ وأنشد ابن شيل لطريف

بن تيم:
ل ت.أ}م.ن.ن_ س'ل%ي\م.ى أن أ�فار,قها،

ص.ر\مي ظ%عائ1ن. ه1ن\د{، يوم س'ع\فوق
لقد ص.ر.م\ت' خليلv كان يأ}ل%ف�ن،

والم1نات' ف1راقي بعد.ه خ'وق
وقال: س'ع\فوق ابنه، وال%و\قاء: ال%م\قاء من النساء.

@سفق: الس_ف}ق: لغة ف الص_ف}ق. وثوب س.ف1يق أي ص.فيق، وس.ف�ق. الثوب'
vف، وف التهذيب: إذا ل يكن س.خ1يفا�ي.س\ف�ق س.فاقةv، فهو س.ف1يق: ك%ث

وكان س.ف1يقاv إذا ر.د.د\ته، وأس\ف%ق%ه الائك'. ورجل س.ف1يق' الوجه:
قليل� الياء و.ق1ح¬. وس.ف%ق. الباب. س.ف}قاv وأس\ف%ق%ه فان\س.ف%ق أي

أغ}ل%قه، والصاد لغة أو مضار,عة، وسيأت ذكره. أبو زيد: س.ف%ق}ت' الباب.
وأس\ف%ق}ته إذا رددته؛ قال أبو منصور: معناها أج.ف}ته. وف حديث أب هريرة: كان

ي.ش\غ.ل�هم الس_ف}ق' بال4س\واق، يروى بالسي والصاد، يريد ص.ف}ق.
ال4ك�ف� عند البيع والشراء، والسي' والصاد' يتعاقبان مع القاف والاء، إل

أن بعض الكلمات يكثر ف الصاد وبعضها يكثر ف السي، وهكذا ي'ر\و.ى حديث
الب.ي\عة: أع\طاه ص.ف}قة% يين,ه، بالسي والصاد، وخص_ الي.مي. لن9

الب.ي\ع. والب.ي\عة% يقع با. وس.ف%ق. و.ج\ه. الرجل: ل%ط%م.ه. وأس\ف%ق.
الغنم.: ل ي.ح\ل�ب\ها ف اليوم إل مرة.

والسفقتي 
(* قوله «والسفقتي إل» هكذا ف الصل). ذباب عظيم يلزم

الدواب والبقر، والصاد ف كل ذلك لغة.
@سفسق: س1ف}س3قة السيف: طريقت'ه، وقيل: هي ما بي الشeط}ب.ت.ي, على



ص.ف}ح السيف طولv، وس.فاس1ق�ه: طرائقه الت يقال لا الف1ر,ن\د، فارسي
معرب؛ ومنه قول امرئ القيس:
أق%م\ت' ب,ع.ض\ب� ذي س.فاس1ق. م.ي\ل%ه

قال ابن بري: هذا م'س.م_ط وهو:
وم'س\ت.ل}ئ1م� ك%ش_ف}ت' بالرeم\ح, ذ%ي\ل%ه،
أق%م\ت' ب,ع.ض\ب� ذي س.فاس1ق. م.ي\ل%ه
ف%ج.ع\ت' به ف م'ل}ت.ق%ى الي> خي\ل%ه،
تركت' ع1تاق. الطي ت.ح\ج,ل� ح.و\ل%ه
كأن� على س1ر\باله1 ن.ض\ح. ج,ر\يال,

وقال عمارة:
وم1ح\و.ر� أخ\ض.ر. ذي س.فاس1ق

والواحدة س1ف}س3قة، وهي ش'ط}بة السيف كأن_ها عمود ف متنه مدود.
وف حديث ابن مسعود: كان جالساv إذ س.ف}س.ق. على رأس1ه ع'ص\فور فن.ك%ت.ه

بيد1ه، أي ذ%ر.ق.. يقال: س.ف}س.ق. وز.ق}ز.ق. وس.ق_ وز.ق_ إذا حذف
بذ%ر\ق1ه. وس.ف}س.ق. الطائر إذا رمى بسلحه. وحديث فاطمة بنت قيس: إن أخاف

عليكم س.فاس1ف%ه؛ قال ابن ال4ثي: هكذا أخرجه أبو موسى ف السي والفاء
ول يفسره، وقد ذكره العسكري بالفاء والقاف ول يورده ف السي والقاف،
والشهور الفوظ ف حديث فاطمة إنا هو إن أخاف عليك ق%س\قاس.ت.ه، بقافي

قبل السيني، وهي العصا، فأما س.فاس1فه وسفاسقه بالقاف والفاء فل نعرفه،
إل9 أن يكون من قولم لطرائق السيف س.فاس1قه، بفاء بعدها قاف، الت

يقال لا الف1ر,ن\د، فارسية معر_بة.
 Dمن أبيه ود'ب_ة Dأبو عمرو: فيه س.ف}س'وقة

(* قوله «ودبة» هكذا هو ف
الصل مضبوطاv). أي ش.ب.ه¬. والس_ف}س'وقة: الج_ة الواضحة.

@سقق: س.ق_ العصفور' وس.ق}س.ق. الطائر': ذ%ر.ق.؛ عن كراع. ابن
ال4عراب: السeق�ق الغتابون. وروى أبو عثمان الن_هدي عن ابن مسعود: أنه كان

ي'جال1س'ه إذ} س.ق}س.ق على رأسه عصفور ث قذف خ'ر\ء4 بطن,ه عليه فن.ك%ت.ه
بيده؛ قوله س.ق}س.ق. أي ذ%ر.ق. ويقال: س.ق_ وز.ق_ وز.خ_ وت.ر_ وه.ك_

إذا حذف به. وس.ق}س.ق. العصفور: ص.و_ت بصوت ضعيف؛ قال الشاعر:
كم ق%ر\ية{ س.ق}س.ق}ت.ها وب.ع.ر\ت.ها،



فجعل}ت'ها لك كل�ها إق}طاعا
وذكره الوهري شقشق، بالشي.

@سعسلق: قال ابن بري: الس_ع\س.ل1ق أ�مe الس_عال؛ قال ال4عور بن
براء:م'س\ت.س\ع1لت كس.عال س.ع\س.ل1ق\

@سلمق: أ%بو عمرو: يقال للعجوز س.ل}م.ق وس.م\ل%ق وش.م\ل%ق وش.ل}م.ق، كله
مقول.

@سق: الس_م\ق': س.م\ق' النبات إذا طال، س.ق النبت' والشجر والنخل
ي.س\م'ق س.م\قاv وس'موقاv، فهو سام1ق وس.م1يق¬: ارتفع وعل وطال. ونلة

.vسامقة: طويلة جد�ا
والس_م1يقان: ع'ودان1 ف الن>ي قد ل�وق1ي. بي طرفيهما ييطان بع'نق

الثور كالطوق ل�وق1ي. بي طرفيهما تت غ%ب\غ.ب الث�ور\ وأ�س1را بيط،
والمع ال4س\م1قة: خشبات يدخلن ف اللة الت ي'ن\ق%ل عليها اللYب,ن'.

والس>م1قe: الطويل من الرجال؛ عن كراع. وكذ1ب¬ ساق¬: خالص ب.ح\ت؛ قال
الق�لخ بن حزن:

أ%ب\ع.د.ك�ن_ ال� م1ن\ ن,ياق,،
إن ل ت'ن.ج>ي. من الو,ثاق,،
بأر\ب.ع� من ك%ذ1ب� س'ماق,

ويقال: أ�ح1بeك ح'ب�اv ساقاv أ%ي خالصاv، واليم مففة.
والسم_اق، بالتشديد: من شجر الق1فاف والبال وله ثر حامض عناقيد' فيها
ح.بe صغار يطبخ؛ حكاه أ%بو حنيفة، قال: ول أ%علمه ينبت بشيء من أ%رض

العرب إل ما كان بالشأم، قال: وهو شديد المرة. التهذيب: وأما الب_ة
الامضة الت يقال لا الع.ب\ر.ب فهو السeم�اق، الواحدة س'م�اقة. وق1در

س'م�اق1ي�ة وتصغيها س'م.ي\م1ق%ة وع.ب\ر.ب,ي�ة وع.ر.ب\ر.ب,ي�ة بعن
واحد.

@سحق: الس>م\حاق: جلدة رقيقة فوق ق1ح\ف الرأس إذا انتهت الشج�ة إليها
سيت س1م\حاقاv، وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى س1م\حاقاv نو س.ماح1يق

الس_ل على الني. ابن سيده: الس>م\حاق من الش>جاج الت بينها وبي العظم
قشرة رقيقة، وف التهذيب: جلدة رقيقة، وكل قشرة رقيقة س1م\حاق، وقيل:

الس>م\حاق من الش>جاج الت بلغت الس>حاءة بي العظم واللحم، وتلك
الس_حاءة تسمى الس>م\حاق، وقيل: الس>م\حاق اللدة الت بي العظم وبي اللحم



فوق العظم ودون اللحم، ولكل عظم سحاق، وقيل: هي الشجة الت تبلغ تلك
الق1شرة حت ل يبقى بي اللحم والعظم غيها، وف السماء س.ماحيق' من غيم،
وعلى ث%ر\ب الشاة ساحيق' من شحم أي شيء رقيق كالقشرة، وكلها على

التشبيه. والس>م\حاق: أثر التان. الليث: والسeم\حوق الطويل الدقيق؛ قال
الزهري: ول أ%سع هذا الرف ف باب الطويل لغيه.

@سسق: الس_م\س.ق: الس>م\س3م، وقيل: ال%ر\ز.ن\جوش\. والس_م\س.ق:
الياسي، وقيل الس'، وقال الليث: س.م\س.ق.

@سلق: الس_م\ل%ق: ال4رض الستوية، وقيل: الق%ف}ر الذي ل نبات فيه؛
قال عمارة:

ي.ر\م1ي ب1ن_ س.م\ل%ق¬ عن س.م\ل%ق,
وذكره الوهري ف سلق. والس_م\ل%ق: القاع الستوي الملس والج\ر.د ل

شجر فيه وهو الق%ر,ق؛ قال جيل:
أل ت.س.ل, الر_ب\ع. الق%د1ي. في.ن\ط1ق'؟

وهل ت}ب,ر.ن\ك. اليوم. ب.ي\دار' س.م\لق'؟
وقال رؤبة:

وم.خ\ف1ق أ%ط}راف�ه ف م.خ\ف1ق,،
أخ\و.ق من ذاك. الب.ع1يد ال4خ\و.ق,
إذا ان\فأ%ت أجواف�ه عن س.م\لق,،

م.ر_ت كج,لد1 الص_رص.ران1 ال4م\ه.ق,
وف حديث علي، رضوان ال عليه: وي.صي مع\هد'ها قاعاv س.م\ل%قاv؛ هو

ال4رض الستوية الرداء الت ل شجر با؛ وقول أ%ب زبيد:
فإل الو.ل1يد1 اليوم. حن_ت\ ناقت،

ت.ه\وي ب'غ\ب.ر� ال�تون1 س.مال1ق,
يوز أن يكون أ%راد ب'غ\ب.ر�ات التون فوضع الواحد موضع المع ووصفه
بالمع، ويوز أن يكون أ%راد س.م\ل%قاv فجعله س.مال1ق. كأ%ن� كل جزء منه

س.م\ل%ق¬. وامرأة س.م\ل%ق¬: ل ت.ل1د، ش'ب_هت بال4رض الت ل تنبت؛
قال:م'ق%ر\ق%م1ي. وع.ج'وزاv س.م\ل%قا

وهو مذكورف الشي. والس_م\ل%ق والس_م\ل%قة: الر_د1يئة ف الب'ض\ع.
والس_م\ل%قة�: الت ل إس\كتي لا. وكذ1ب¬ س.م.ل9ق¬: خالص ب.ح\ت؛ قال

رؤبة:



ي.ق}ت.ض1ب'ون% الكذب. الس_م.ل�قا
أ%بو عمرو: يقال للعجوز س.م\ل%ق وس.ل}م.ق وش}ل%ق وش.ل}م.ق. وعجوز

س.م\ل%ق: سيئة اللق.
@سنق: الس_ن.ق': الب.ش.م'. أ%بو عبيد: الس_ن,ق' الش_ب\عان

كال�ت_خ1م. س.ن,ق. الرجل� س.ن.قاv، فهو س.ن,ق¬ وس.نق: ب.ش1م، وكذلك الدابة؛ يقال:
شرب الفصيل حت س.ن,ق.، بالكسر، وهو كالتeخ.م.ة. الليث: س.ن,ق. المار'

وكل دابة س.ن.قاv إذا أكل من الرeط}ب حت أ%صابه كالب.ش.م، وهو ال4حم�
بعينه غي أن الحم� يستعمل ف الناس، والفصيل� إذا أكثر من اللب يكاد

يرض؛ قال ال4عشى:
ويأم'ر' للي.ح\موم، كل� ع.ش1ي�ة،

ب,ق%ت{ç وت.ع\ل1يق�، فقد كاد ي.س\ن.ق'
وأ%س\ن.ق. فلناv النعيم' إذا ق%ر_ف%ه، وقد س.ن,ق. س.ن.قاv؛ وقال لبيد

:vيصف فرسا
فهو س.ح�اج¬ م'د1لê سن,ق¬،

لح1ق' الب.ط}ن, إذا ي.ع\د'و ز.م.ل}
والسeن_ي\ق': البيت ال�ج.ص_ص. والسeن_ي\ق': البقرة؛ ول يفسر أ%بو

عمروقول امرئ القيس:
،vوس'ن_ما éوس1ن� كس'ن_ي\ق� س.ناء

د.غ%ر\ت' ب1ز\لج الجي ن.هوض,
ويروى س.ناماv وس'ن_ماv، وفسره غيه فقال: هو جبل. التهذيب: وس'ن_ي\ق

اسم أكمة معروفة؛ وأ%ورد بيت امرئ القيس. شر: س'ن_ي\ق¬ ج'م1ع.
س'ن_ي\قات{ وس.نان,يق. وهي الكام. وقال ابن العراب: ل أدري ما س'ن_ي\ق.

ال4زهري: جعل شر س'ن_يقاv اساv لكل أكمة وجعله نكرة مصروفة، قال: وإذا
كان س'ن_ي\ق اسم أكمة بعينها فهي عندي غيمراة لنا معرفة، وقد أجراها
امرؤ' القيس وجعلها كالنكرة، وف نسخة كالبقرة، على أن أن الشاعر إذا

اضطر أجرى العرفة الت ل تنصرف.
@سندق: الفراء: س'ن\دوق وص'ن\دوق، ويمع س.ناد1يق. وص.ناد1يق..

@سنسق: التهذيب ف الرباعي: قال البد روي أن خالد ابن صفوان دخل على
يزيد بن الهلب وهويتغد�ى فقال: يا أبا صفوان، الغداء4 فقال أيها المي،

لقد أكلت أكلة لست' ناس1ي.ه.ا، أتيت' ض.ي\ع.ت إب�ان% الع1مارة1



ف%ج'ل}ت' فيها جولة، ث م1ل}ت إل غ�ر\فة ه.ف9افة{ تترقها الرياح ف�ر,ش.ت
أرض'ها بالرياحي: من بي ض.ي\م.ر.ان{ نافح�، وس.ن\س.ق� فائ1ح�، وأ�ت1يت'

ب'بز, أر\ز� كأنه ق1ط%ع العقيق، وسك بنان ب,يض البطون سود النون عراض
الس�ر.ر غلظ الق%ص.ر، ود'ق�ة وخل�ç وم'ر>ي�ç؛ قال البد: الس_gنس.ق'

صغار الس، والدeق�ة ال1ل}ح.
@سهق: الس_ه'و.ق والس_و\ه.ق: الريح الشديدة الت ت.ن\س3ج الع.جاج. أ%ي

ت.س\في؛ الخية عن كراع. والس_ه\و.ق: الر>ي�ان من كل شيء قبل النماء.
الليث: الس_ه\و.ق كل شيء ت.ر_ وار\تو.ى من س'وق الشجر؛ وأ%نشد:

و.ظ1يف أ%زج� الط}و, ر.ي\ان س.ه\و.ق
أ%زج� الطو: ب.عيد ما بي الطرفي م'ق%و_س. والس_ه\و.ق: الطويل من

الرجال ويستعمل ف غيهم؛ قال الر_ار ال4سدي:
كأ%ن_ن فوق. أ%ق%ب_ س.ه\و.ق�

ج.أب�، إذا ع.ش_ر.، صات الر\نان
وأنشد يعقوب:

فهي ت'باري كل� سار� س.ه\و.ق,،
أ%ب.د_ ب.ي\ن. ال�ذ�ن.ي\ن, أ%ف}ر.ق,

مؤج_د1 ال%ت\ن, م1ت.ل�ç م'ط}ر,ق,،
ل ي'ؤد1م' الي_ إذا ل ي'غ\ب.ق,

وخص بعضهم به الطويل الرجلي. والس_ه.و_ق كالس_ه\وق؛ عن الجري؛
وأ%نشد:

منهن ذات ع'ن'ق� س.ه.و_ق
وشجرة س.ه\و.ق: طويلة الساق. ورجل ق%ه\و.س¬: طويل ضخم، واللفاظ الثلثة

بعن واحد ف الطول والض_خ.م، والكلمة واحدة، إل أنا ق�د>م.ت
وأخ>رت كما قالوا ف كلمهم ع.ب.ن\قاة وع.ق%ن\باة وب.ع.ن\قاة. والس_و\ه.ق:

الطويل كالس_ه\و.ق,. والس_ه\و.ق: الك%ذ9اب.
وساه'وق: موضع.

،vوس1ياقا vسوق: الس_وق: معروف. ساق. البل% وغي.ها ي.س'وقها س.و\قا@
وهو سائق¬ وس.و_اق، شد>د للمبالغة؛ قال الطم القيسي، ويقال لب زغ}بة

الارجي:
قد ل%ف�ها الليل� ب,س.و_اق� ح'ط%م\



وقوله تعال: وجاءت كل© ن.ف}س� معها سائق¬ وش.ه,يد؛ قيل ف التفسي:
سائق¬ ي.س'وقها إل مشرها، وش.ه,يد يشهد عليها بعملها، وقيل: الشهيد هو

عملها نفسه، وأ%ساق%ها واس\تاق%ها فان\ساقت؛ وأ%نشد ثعلب:
،eر.ي\ش¬ ه.ل%ك%ت\ م.ع.د�لول ق

eواس\تاق. مال% ال4ض\ع.ف1 ال4ش.د
وس.و_ق%ها: كساق%ها؛ قال امرؤ القيس:

لنا غ%ن.م¬ ن'س.و>ق�ها غ1زار¬،
eرون% ج,ل�ت1ها الع1ص1ي�كأن� ق

وف الديث: ل تقوم الساعة حت يرج رجل من ق%ح\طان ي.س'وق الناس
بع.صاه؛ هو كناية عن استقامة1 الناس وانقياد1هم إليه وات>فاق1هم عليه، ول
ي'ر,د\ نفس العصا وإنا ضربا مثلv لستيلئه عليهم وطاعتهم له، إل9 أن

ف ذكرها دللةv على ع.س\ف1ه بم وخشونت1ه عليهم. وف الديث: وس.و_اق
ي.س'وق بن أي حاد{ ي.ح\د'و البل% فهو يس'وقهن ب'دائ1ه، وس.و_اق البل

ي.ق}د'م'ها؛ ومنه: ر'و.ي\د.ك س.و\ق%ك بالق%وارير.
وقد ان\ساق%ت وت.ساو.ق%ت البل� ت.ساو'قاv إذا تتابعت، وكذلك تقاو.د.ت
فهي م'ت.قاو,دة وم'ت.ساو,قة. وف حديث أ�م معبد: فجاء زوجها ي.س'وق
أع\ن'زاv ما ت.ساو.ق' أي ما تتاب.ع'. وال�ساو.قة: ال�تابعة كأن9 بعض.ها يسوق

بعضاv، والصل ف ت.ساو.ق' تت.ساو.ق كأ%ن_ها لضعف1ها وف%ر\ط1 ه'زال1ها
vويتخل�ف' بعضها عن بعض. وساق. إليها الص_داق وال%هر. س1ياقا �تت.خاذ%ل

وأ%ساق%ه، وإن كان دراهم. أ%و دناني، لن أ%صل الص_داق عند العرب
البل�، وهي الت ت'ساق، فاستعمل ذلك ف الدرهم والدينار وغيها. وساق.
فلنD من امرأته أي أعطاها مهرها. والس>ياق: الهر. وف الديث: أنه رأى

بعبد الرحن و.ض.راv م1ن\ ص'ف}رة فقال: م.ه\ي.م\، قال: تزو_ج\ت' امرأة من
ال4نصار، فقال: ما س'ق}ت. إليها؟ أ%ي ما أ%م\ه.ر\ت.ها، قيل للمهر س.و\ق

لن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا البل والغنم مهراv ل4نا كانت الغالب.
على أموالم، وضع الس_وق موضع الهر وإن ل يكن إبلv وغنماv؛ وقوله ف

رواية: ما س'ق}ت' منها، بعن البدل كقوله تعال: ولو نشاء ل%ج.ع.ل}نا
منكم ملئكة ف الرض ي.4خ\لفقون؛ أي بدلكم. وأ%ساقه إبلv: أ%عطاه إياها

يس'وقها. والس_ي>قة�: ما اخت.ل%س من الشيء فساق%ه؛ ومنه قولم: إنا
ابن' آدم س.ي>قةD يس'وق�ه ال حيث شاء وقيل: الس_ي>قة� الت ت'ساق'



سو\قاv؛ قال:
وهل أنا إل مث}ل س.ي>قة1 الع1دا،

إن اس\ت.ق}د.م.ت\ ن.ج\ر¬، وإن جب�أت\ ع.ق}ر'؟
:vر,د. س.ي>قة، وأ%نشد البيت أيضا�ويقال لا س1يق. من النهب فط

وهل أنا إل مثل سي>قة العدا
ال4زهري: الس>ي_قة ما اس\تاقه العدوe من الدواب مثل الو.س1يقة.

ال4صمعي: الس_يق' من السحاب ما طردته الريح، كان فيه ماء أ%و ل يكن، وف
الصحاح: الذي ت.سوقه الريح وليس فيه ماء.

وساقة� اليش': مؤخ_ر'ه. وف صفة مشيه، عليه السلم: كان ي.س'وق
أ%صحاب.ه أ%ي ي'ق%د>م'هم ويشي خلفم تواض'عاv ول ي.دع أحداv يشي خلفه. وف
الديث ف صفة ال4ولياء: إن كانت الساقة� كان فيها وإن كان ف اليش 

*)
قوله «ف اليش» الذي ف النهاية: ف الرس، وف ثابتة ف الروايتي). كان

فيه الساقة�؛ جع سائق وهم الذين ي.س'وقون جيش الغ'زاة ويكونون م1ن\
ورائه يفظونه؛ ومنه ساقة� الاج�.

والس_ي>قة: الناقة الت ي'س\ت.ت.ر' با عن الصيد ث ي'ر\م.ى؛ عن ثعلب.
وال1س\و.ق: ب.ع1ي تستتر به من الصيد لت.خ\ت1ل%ه. والساقة�: سي'

الر>كاب, للسروج.
وساق. بنفسه سياقاv: ن.ز.ع با عند الوت. تقول: رأيت فلناv ي.س'وق

س'و'قاv أي ي.ن\ز,ع ن.ز\عاv عند الوت، يعن الوت؛ الكسائي: تقول هو ي.س'وق
نف}س.ه وي.ف1يظ نفس.ه وقد فاظت نفس'ه وأ%فاظ%ه ال نفس.ه. ويقال: فلن
ف الس>ياق أي ف الن_ز\ع. ابن شيل: رأيت فلناv بالس_و\ق أي بالوت

ي'ساق سوقاv، وإنه ن.ف}سه لت'ساق. والس>ياق: نزع الروح. وف الديث: دخل
سعيد على عثمان وهو ف الس_و\ق أي النزع كأ%ن9 روحه ت'ساق لتخرج من

بد.نه، ويقال له الس>ياق أيضاv، وأ%صله س1واق، فقلبت الواو ياء لكسرة
السي، وها مصدران من ساق. ي.س'وق. وف الديث: ح.ض.ر\نا عمرو بن العاص, وهو

ف س1ياق الوت.
والسeوق: موضع البياعات. ابن سيده: السeوق الت ي'تعامل فيها، تذكر

وتؤنث؛ قال الشاعر ف التذكي:
أ%ل ي.ع1ظ1 الف1ت\يان% ما صار. ل1م_ت



ب,س'وق� كثي� ري'ه وأ%عاص1ر'ه\
ع.ل%و\ن ب,م.ع\صوب�، كأ%ن س.ح1يف%ه
س.حيف' ق�طام1ي¼ ح.ماماv ي'طاي,ر'ه\

ال%ع\صوب: السوط، وس.ح1يف�ه صوته؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
إن>ي إذال ي'ن\د1 ح.ل}قاv ر,يق�ه،

ور.ك%د. الس_بe فقامت س'وق�ه،
ط%بÒ ب,إه\داء النا لب,يق�ه

والمع أسواق. وف التنزيل: إل إ,ن_هم ليأكلون الطعام وي.م\ش'ون ف
ال4س\واق؛ والسeوقة لغة فيه. وت.س.و_ق القوم' إذا باعوا واشت.روا. وف

حديث ال�معة: إذا جاءت س'و.ي\قة أي تارة، وهي تصغي السeوق، سيت با
لن التجارة تلب إليها وت'ساق ال%بيعات نو.ها. وس'وق' القتال, والرب,

وسوق%ت'ه: ح.و\مت'ه، وقد قيل: إن ذلك م1ن\ س.و\ق, الناس إليها.
الليث: الساق' لكل شجرة ودابة وطائر وإنسان. والساق': ساق' القدم.

والساق' من النسان: ما بي الركبة والقدم، ومن اليل والبغال والمي والبل:
ما فوق الو.ظ1يف، ومن البقر والغنم والظباء: ما فوق الك�راع؛ قال:

ف%ع.ي\ناك1 ع.ي\ناها، وج,يد'ك ج,يد'ها،
ولكن� ع.ظ}م. الس_اق, منك1 ر.قيق'

وامرأة سو\قاء: تار�ة� الساقي ذات شعر. وال4س\و.ق: الطويل ع.ظ}م,
الساق,، والصدر الس_و.ق؛ وأ%نشد:
ق�بe من الت_ع\داء3 ح'ق}ب¬ ف الس_و.ق\

الوهري: امرأة س.و\قاء حسن.ة الساق,. وال4س\و.ق': الطويل الساقي؛
وقوله:

لل}ف%ت ع.ق}لD ي.ع1يش' به،
حيث ت.ه\د1ي ساق%ه ق%د.م'ه\

فسره ابن ال4عراب فقال: معناه إن اهتد.ى لر'ش\د{ ع'ل1م. أنه عاقل، وإن
اهتدى لغي رشد{ علم أ%نه على غي ر'ش\د. والساق' مؤنث؛ قال ال تعال:

والتف�ت الساق' بالساق؛ وقال كعب بن ج'ع.ي\ل:
فإذا قام.ت\ إل جارات1ها،

لح.ت الساق' ب'خ.ل}خال� ز.ج,ل}
وف حديث القيامة: ي.ك}ش1ف' عن ساق1ه؛ الساق' ف اللغة المر الشديد،



وك%ش\ف�ه م.ث%لD ف شدة المر كما يقال للشحيح يد'ه مغلولة ول يد. ث%م_
ول غ�ل�، وإنا هو م.ث%لD ف شد�ة البخل، وكذلك هذا. ل ساق. هناك ول

ك%ش\ف؛ وأ%صله أ%ن النسان إذا وقع ف أمر شديد يقال: ش�ر ساع1د.ه وكشف.
عن ساق1ه للهتمام بذلك المر العظيم. ابن سيده ف قوله تعال: يوم

ي'كش.ف عن ساق�، إنا يريد به شدة المر كقولم: قامت الرب' على ساق، ولسنا
ندفع مع ذلك أ%ن% الساق إذا أ�ريدت با الشدة فإنا هي مشب_هة بالساق هي

الت تعلو القدم، وأ%نه إنا قيل ذلك لن الساق. هذه الاملة للج'م\لة
وال�ن\ه,ض.ة� لا فذ�ك1رت هنا لذلك تشبيهاv وتشنيعاv؛ وعلى هذا بيت

الماسة لد� طرفة:
ك%ش.ف%ت\ لم عن ساق1ها،
وبدا من الشر_ الصeراح\

وقد يكون ي'ك}ش.ف' عن ساق� لن الناس ي.ك1شفون عن ساق1هم وي'ش.م>رون
للهرب عند شد_ة ال4مر؛ ويقال لل4مر الشديد ساق¬ لن النسان إذا

د.ه.م.ت\ه ش1د�ة ش.م�ر لا عن ساق%ي\ه، ث قيل لل4مر الشديد ساق¬؛ ومنه قول
دريد:

ك%م1يش الزار خار,ج, نص\ف' ساق1ه
أ%راد أ%نه مشمر جادÒ، ول ييد خروج الساق بعينها؛ ومنه قولم:

ساو.ق%ه أي فاخ.رة أ%يeهم أ%شد�. وقال ابن مسعود: ي.ك}ش1ف' الرحن' جل9 ثناؤه
vوتكون ظهور' النافقي ط%ب.قا ،vعن ساق1ه ف%ي.خ1ر� الؤمنون س'ج_دا

طبقاv كان فيها الس_فافيد. وأ%ما قوله تعال: ف%ط1فق. م.س\حاv بالسeوق
وال4ع\ناق، فالسeوق جع ساق� مثل دار� ود'ور�؛ الوهري: المع س'وق، مثل

أ%س.د{ وأ�س\د، وس1يقانD وأ%س\وق¬؛ وأ%نشد ابن بري لسلمة بن جندل:
،vنون{ وم.ن\زل�كأن9 م'ناخاv، من ق
بيث ال}ت.ق%ي\نا من أ%ك�ف{ç وأ%س\و'ق,

وقال الشماخ:
أ%ب.ع\د. ق%ت1يل� بالدينة أ%ظ}ل%م.ت\

له ال4رض'، ت.ه\ت.زe الع1ضاه' بأ%س\و'ق,؟
فأ%ق}س.م\ت' ل أ%ن\ساك ما لح. ك%وك%ب¬،

وما اهتز_ أ%غصان� الع1ضاه1 بأ%س\و'ق,
وف الديث: ل يس\ت.خرج' كن\ز. الكعبة إل ذو السeو.ي\ق%ت.ي\ن,؛ ها



تصغي الساق وهي مؤنثة فذلك ظهرت التاء ف تصغيها، وإنا ص.غ_ر الساقي
لن الغالب على س'وق البشة الدق�ة وال�موشة. وف حديث الز>ب\ر,قان:

ال4س\و.ق' ال4ع\ن.ق'؛ هو الطويل الساق والع'ن'ق,. وساق' الشجرة1:
ج,ذ}ع'ها، وقيل ما بي أ%صلها إل م'ش.ع�ب أ%فنانا، وجع ذلك كله أ%س\و'ق¬

وأ%س\ؤ'ق¬ وس'و'وق وسؤوق وس'و\ق وس'و'ق؛ ال4خية نادرة، توهوا ضمة السي
على الواو وقد غلب ذلك على لغة أب حي_ة النميي؛ وه.م.ز.ها جرير ف

قوله:أ%ح.بe ال�ؤقدان1 إليك م'ؤسي
vالؤقدين وعليه وج�ه أ%بو علي قراءة% من قرأ%: عادا eوروي أ%ح.ب

الؤ\ل. وف حديث معاوية: قال رجل خاصمت إليه ابن. أخي فجعلت أ%ح'جeه، فقال:
أ%نت. كما قال:

إن أ�تيح' له ح1ر\باء ت.ن\ض'ب.ة{،
ل ي'ر\س1ل� الساق. إل م'م\س3كاv ساقا

(* قوله «إ,ن أ�تيح له إل» هو هكذا بذا الضبط ف نسخة صحيحة من
النهاية).

أ%راد بالساق ههنا الغصن من أ%غصان الشجرة؛ العن ل ت.ن\قض1ي له ح'ج�ة
إل ت.ع.ل�ق بأ�خرى، تشبيهاv بال1ر\باء وانتقاله من غ�صن� إل غصن

يدور مع الشمس.
وس.و_ق. الن_بت': صار له ساق¬؛ قال ذو الرمة:

لا ق%ص.ب¬ ف%ع\م¬ خ1دالD، كأنه
م'س.و>ق' ب.ر\د1ي�ç على حائر�غ%م\ر,

وساق%ه: أ%صاب. ساق%ه. وس'ق}ت'ه: أصبت ساق%ه. والس_و.ق': ح'س\ن الساق,
وغلظها، وس.و,ق س.و.قاv وهو أ%س\و.ق'؛ وقول العجاج:

ب,م'خ\د1ر� من ال%خاد1ير ذ%ك%ر\،
ي.ه\ت.ذ© ر.د\م1ي_ الديد1 ال�س\ت.مر\،

هذ�ك س.و_اق. ال%صاد1 ال�خ\ت.ض.ر\
ال%صاد: بقلة يقال لا ال%صادة. والس_و_اق': الطويل الساق، وقيل: هو

ما س.و_ق. وصارعلى ساق� من النبت؛ وال�خ\د1ر': القاطع خ1د\ر.ه،
وخ.ض.ر.ه: ق%ط%عه؛ قال ذلك كله أ%بو زيد، سيف م'خ\د1ر. ابن السكيت: يقال ولدت

فلنة� ثلثة% بني على ساق� واحدة أي بعضهم على إثر بعض ليس بينهم جارية؛
وو'ل1د. لفلن ثلثة� أولد ساقاv على ساق� أي واحد ف إثر واحد،



وول%د.ت\ ثلثةv على ساق� واحدة أي بعض'هم ف إثر بعض ليست بينهم جارية، وبن
القوم بيوت.هم على ساق� واحدة، وقام فلنD على ساق� إذا ع'ن,ي. بال4مر

وتز_م به، وقامت الرب' على ساق�، وهو على ال%ث%ل. وقام القوم على ساق�:
يراد بذلك الكد والشقة. وليس هناك ساق¬، كما قالوا: جاؤوا على ب.ك}رة

أ%بيهم إذا جاؤوا عن آخر,هم، وكما قالوا: شرÒ ل ي'نادى و.ليد'ه. وأ%وهت
بساق أي ك1د\ت أ%فعل؛ قال قرط يصف الذئب:

ولك1ن�ي ر.م.ي\ت'ك من\ بعيد،
فلم أ%ف}ع.ل}، وقد أ%و\ه.ت\ ب,ساق,

وقيل: معناه هنا قربت العد�ة. والساق: الن_ن\فس'؛ ومنه قول علي�، رضوان
ال عليه، ف حرب الشeراة: ل ب'د_ ل من قتالم ولو ت.ل1ف%ت ساقي؛

التفسي ل4ب عمر الزاهد عن أ%ب العباس حكاه الروي. والساق': المام
الذكر؛ وقال الكميت:

تغ\ريد ساق� على ساق� ي'جاو,ب'ها،
من ال%واتف، ذات' الط�و\ق, والع'ط�ل

عن بال4ول الو.ر.شان وبالثان ساق. الشجرة، وساق' ح'ر�ç: الذكر من
الق%مار,ي�، سي بصوته؛ قال حيد بن ثور:

Dوما هاج. هذا الش_و\ق. إل حامة
د.ع.ت\ ساق. ح'ر¼ ت.ر\حةv وت.رنeما

ويقال له أيضاv الس_اق؛ قال الشماخ:
كادت ت'ساق1ط�ن والر_ح\ل%، إذ ن.ط%ق%ت\

حامةD، ف%د.ع.ت\ ساقاv على ساق,
çف%ر\خ'ها. ويقال: ساق' ح'ر� Òوقال شر: قال بعضهم الساق' المام وح'ر

صوت الق�م\ري�.
قال أ%بو منصور: السeوقة بنزلة الرعية الت ت.س'وس'ها اللوك، س'مeوا

س'وقة لن اللوك يسوقونم فينساقون لم، يقال للواحد س'وقة وللجماعة
:çوقة خلف ال%ل1ك، قال نشل بن ح.ر>ي�eس'وقة. الوهري: والس

ول%م\ ت.ر.ع.ي\ن س'وقةv م1ث}ل% مال1ك{،
ول م.ل1كاv ت.ج\ب إليه م.راز,ب'ه\

يستوي فيه الواحد والمع والؤنث والذكر؛ قالت بنت النعمان بن النذر:
ف%بينا ن.س'وس الناس. والم\ر' أ%م\ر'نا،



إذا نن' فيهم س'وقةD ن.ت.ن.ص_ف'
أ%ي ن}د'م الناس، قال: وربا جع على س'و.ق. وف حديث الرأة

ال%و\ني_ة الت أ%راد النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن يدخل با: فقال لا ه.ب
ل ن.ف}س.ك، فقالت: هل ت.ه.ب' ال%ل1كة� ن.ف}س.ها للسeوقة؟ السeوقة� من

الناس: الرعية وم.ن\ دون الل1ك، وكثي من الناس يظنون أ%ن السeوقة أ%هل
ال4س\واق. والسeوقة من الناس: من ل يكن ذا س'ل}طان، الذكر وال�نثى

ف ذلك سواء، والمع السeو.ق، وقيل أ%وساطهم؛ قال زهي:
،vب ش.أو ام\رأ%ين ق%د_ما ح.س.نا�ي.ط}ل

نال ال�لوك. وب.ذ�ا هذه السeو.قا
والس_و,يق: معروف، والصاد فيه لغة لكان الضارعة، والمع أ%س\و,قة.

غيه: الس_و,يق ما ي'ت_خذ من النطة والشعي. ويقال: الس_ويق' ال�ق}ل
ال%ت1ي�، والس_و,يق الس�ب,ق الف%ت1ي�، والس_و,يق المر، وس.و,يق'

الك%ر\م المر؛ وأ%نشد سيبويه لزياد ال4ع\ج.م:
ت'ك%لYف�ن س.و,يق. الك%ر\م ج.ر\م¬،

وما ج.ر\م¬، وما ذاك. الس_ويق'؟
وما عرفت س.و,يق الك%ر\م, ج.ر\م¬،
ول أ%غ}ل%ت\ به، م'ذ} قام، س'وق'

فلما ن'ز>ل% التحري' فيها،
إذا ال%ر\مي� منها ل ي'ف1يق'

وقال أ%بو حنيفة: السeوقة� من الط©ر\ثوث ما تت النeك%عة وهو كأ%ي\ر,
المار، وليس فيه شيء أ%طيب من س'وقت1ه ول أ%حلى، وربا طال وربا قصر.

وس'وقة� أ%هوى وس'وقة حائل: موضعان؛ أ%نشد ثعلب:
ت.هان.ف}ت. واس\ت.ب\كاك. ر.س\م' ال%ناز,ل,،

بس'وقة1 أ%ه\وى أ%و ب,س'وقة1 حائ1ل,
وس'و.ي\قة: موضع؛ قال:

ه1ي\هات. م.ن\ز,ل�نا بن.ع\ف1 س'و.ي\قة{،
كانت م'باركةv من ال4ي�ام

وساقان: اسم موضع. والسeو.ق: أ%رض معروفة؛ قال رؤبة:
ت.ر\م1ي ذ1راع.ي\ه ب.ث}جاث1 السeو.ق\

وس'وقة: اسم رجل.



@سوذق: الس_و\ذ%ق والس_و\ذ%ن,يق والسeوذان,ق: الص_قر، وقيل الشاهي؛
قال لبيد:

vوكأن>ي م'ل}ج,م¬ س'وذان,قا
أج\د.ل1ي�اv، ك%رeه غي و.ك1ل}

والس_و\ذ%ق والس_و\ذ%ن,يق، والسي فيهما بالفتح، وربا قالوا
س.ي\ذ%نوق؛ وأ%نشد النضر بن الشميل:

وحاد1ياv كالس_ي\ذ%نوق ال4ز\ر.ق,
والسeوذان,ق، بضم السي وكسر النون. أ%بو عمرو: الس_و\ذ%ق الشاهي،

والس_و\ذ%ق الس>وار؛ وأ%نشد:
ترى الس_و\ذ%ق. الوض_اح منها ب,م1ع\ص.م�

ن.ب,يل، ويأب ال%ج\ل� أن ي.ت.ق%د_ما
ابن ال4عراب: الس_و\ذ%قي� النشيط ال%ذ1ر التال.

والس_ذ%ق: ليلة الو.قود، وجع ذلك فارسي معرب.
vه س.ب\كا�@سبك: س.ب.ك الذهب. والفضة ونوه من الذائب يسب'كه' ويسب,ك

وس.ب_كه: ذ%و.به وأفرغه ف قالب�. والس_ب,يك%ة�:الق1ط}عة ال�ذو_بة منه،
وقد انسب.ك.. الليث: الس_ب\ك' ت.س\ب,يك' الس_بيك%ة1 من الذهب والفضة

ي'ذاب' وي'ف}ر.غ� ف م.س\ب.كة من حديد كأ%نا ش1قe ق%ص.ب.ة، والمع
الس_بائ1ك'. وف حديث ابن عمر: لو ش1ئ}ت' ل%لgت �الر>حاب. ص.لئق وسب.ائك

أي ما س'ب,ك. من الد�قيق ون'خ1ل% فأ�خذ خالصه يعن ال�و_ارى، وكانوا
يسمون الرeقاق. الس_بائك.

@سحك: ال�س\ح.ن\ك1ك' من كل شيء:الشديد السواد، قال سيبويه: ل يستعمل
إل مزيداv، وف حديث خزية والع1ضاه م'س\ح.ن\ك1كاv. واس\ح.ن\كك الليل� إذا

اشتدت ظلمته، ويروى م'س\ت.ح\ن,كاv أي م'ن\ق%ل1عاv من أ%صله. وشع.ر
س'ح\كوك: أسود؛ قال ابن سيده: وأ%رى هذا اللفظ على هذا البناء ل يستعمل إل

ف الشعر؛ قال:
ت.ض\ح.ك' من ش.ي\خةD ض.ح'وك'

واس\ت.ن\و.ك%ت\، وللش_باب, ن'وك'،
وقد ي.ش1يب' الش_ع.ر' السeح\كوك'

قال ابن العراب: أسود' س'ح\كوك وح'ل}كوك¬. قال الزهري: وم'س\ح.ن\كك
م'ف}ع.ن\ل1لD من س.ح.ك. واس\ح.ن\ك%ك الليل� أ%ي أ%ظلم. وف حديث



ال�ح\ر.ق,: إذا مت فاس\ح.كون أ%و قال اس\ح.قون؛ قال ابن الثي: هكذا جاء ف
رواية وها بعن، وقال بعضهم: اس\ه.كون بالاء، وهو بعناه؛ ال4زهري:

أ%صل هذا الرف ثلثي صار خاسي�اv بزيادة نون وكاف، وكذلك ما أشبه من
ال4فعال.

@سدك: س.د1ك. به، بالكسر، س.د\كاv وس.د.كاv، فهو س.د1ك¬ ول%ك1ي. به
ل%كىÝ: لزمه. والس_د1ك': ال�ول%ع' بالشيء، طائية؛ قال بعض مر>مي المر على

نفسه ف الاهلية:
وو.ز_ع\ت' الق1داح.، وقد أ%ران

با س.د1كاv، وإن كان.ت\ ح.راما
أ%راد بالقداح هنا جع الق%د.ح الشروب به. ورجل س.د1ك¬: خفيف اليدين ف

العمل. ورجل س.دك¬ بالرeمح: ط%ع_ان به ر.فيف سريع. قال ال4زهري:
وسعت أ%عرابي�اv يقول س.د_ك فلنD ج,لل% التمر ت.س\ديكاv إذا ن.ض_د.

بعض.ها فوق بعض، فهي م'س.د_كة.
سرك: الس_ر\و.ك%ة�: رداءة الشيء وإبطاء فيه من ع.ج.ف أ%و إعياء، وقد

س.ر\و.ك.. ابن ال4عراب: س.ر,ك. الرجل� إذا ضعف بدنه بعد قو_ة. ابن
السكيت: ت.سار.ك}ت' ف الشي وت.س.ر\و.ك}ت' وس.ر\و.ك}ت'، وها رداءة الشي

من ع.ج.ف{ وإعياء.
@سرك: الس_ر\و.ك%ة�: رداءة الشيء وإبطاء فيه من ع.ج.ف أ%و إعياء، وقد

س.ر\و.ك.. ابن ال4عراب: س.ر,ك. الرجل� إذا ضعف بدنه بعد قو_ة. ابن
السكيت: ت.سار.ك}ت' ف الشي وت.س.ر\و.ك}ت' وس.ر\و.ك}ت'، وها رداءة الشي

من ع.ج.ف{ وإعياء.
@سفك: الس_ف}ك': ص.بe الدم ون.ث}ر' الكلم. وس.ف%ك الدم. والدمع.

ي.س\ف1ك�ه س.ف}كاv، فهو م.س\فوك وس.ف1يك: صبه وه.راق%ه، وكأ%نه بالدم أ%خص.
وف الديث: أ%ن ي.س\فك�وا دماء4هم؛ الس_ف}ك: الراقة والجراء لكل مائع،

وقد ان\س.ف%ك؛ ورجل س.ف�اك للدماء س.ف�اك للكلم. والس_ف�اك:
الس_ف�اح وهو القادر على الكلم. وس.ف%ك. الكلم ي.س\ف1كه س.ف}كاv:ن.ث%ره.

ورجل م1س\ف%ك.: كثي الكلم. وخطيب س.ف�اك: س.ف�اك: بليغ ك%سه_اك؛ كلها
عن كراع. ورجل س.ف�اك بالكلم وس.ف}وك: كذ�اب.

والسeف}ك%ة: ما ي'ق%د_م إل الضيف مثل الل©م\جة، يقال: س.فYك�وه
ول%م_ج'وه.



ومن أساء النفس: الس_ف�وك والائشة والط�موح.
@سكك: الس_ك%ك': الص_م.م'، وقيل: الس_ك%ك ص1غ.ر ال�ذن ولزوقها

بالرأ}س وق1ل�4ة إشرافها، وقيل: ق1ص.رها ولصوقها بال�ش.شاء، وقيل: هو ص1غر
فوق ال�ذن وضيق' الص>ماخ، وقد وصف به الص_م.م'، يكون ذلك ف الدميي

وغيهم، وقد س.ك_ س.ك%كاv وهو أ%س.كe؛ قال الراجز:
،eليس فيها ش.ك ç}ح.ك �ليلة

،eأ%ح'ك' حت ساع1دي م'ن\ف%ك
eأ%س\ه.ر.ن,ي الس.ي\و,د' الس.ك

يعن الباغيث، وأ%فرده على إرادة النس. والن_عام' كل©ها س'كÒ وكذلك
القطا؛ ابن ال4عراب: يقال للقطاة ح.ذ�اء� ل1قص.ر ذنبها، وس.ك�اء�

ل4نه ل أ�ذن لا، وأ%صل الس_ك%ك الص_م.م'؛ وأ%نشد:
،vس.ك�اء� م'ق}ب,ل%ة ،vح.ذ�اء� م'د\ب,ر.ة

للماء ف النحر منها ن.و\ط%ةD ع.ج.ب'
وقوله:

eإن� ب.ن و.ق}دان% قوم¬ س'ك
eالن>عام,، والنعام' ص'ك �مثل

س'كÒ أ%ي ص'مe. الليث: يقال ظليم أ%س.كe لنه ل يسمع؛ قال زهي:
أ%س.كe م'ص.ل�م' ال�ذ�ني, أ%ج\ن.ى،

له بالس>ي� ت.نeوم¬ وآء�
.(eوروي ف ديوان زهي: أصك� بدل أسك *)

واس\ت.ك�ت\ مسامعه إذا ص.م_. ويقال: ما اس\ت.ك_ ف م.سام1عي مثل�ه
أ%ي ما د.خ.ل%. وأ�ذن س.ك�اء أي صغية. وحكى ابن ال4عراب: رجل س'كاكة

لصغي ال�ذن، قال: والعروف أ%س.ك�. ابن سيده: والسeكاكة الصغي الذني؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

يا ر'ب_ ب.ك}ر� بالرeداف واس1ج,،
س'كاك%ة{ س.ف%ن_ج� س'ف%ان,ج,

ويقال: كل© س.ك�اء4 ت.ب,يض' وكل ش.ر\فاء ت.ل1د'، فالس_ك�اء: الت ل
أ�ذن لا، والش_ر\فاء: الت لا أ�ذن وإن كانت مشقوقة. ويقال: س.ك�ة

ي.س'ك9ه إذا اصط%لم أ�ذنيه. وف الديث: أ%نه م.ر_ ب,ج.دي أ%س.ك_ أ%ي
م'ص\ط%ل1م ال�ذني مقطوعهما. واس\ت.ك�ت\ م.سام1ع'ه أ%ي ص.م_ت وضاقت؛



ومنه قول النابغة الذبيان:
أ%تان، أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن. أ%نك ل�م\ت.ن،
وت1ل}ك. الت ت.س\ت.كe منها ال%سام1ع'

وقال ع.بيد' بن ال4برص:
د.عا مع.اش1ر. فاس\ت.ك�ت\ م.سام1ع'هم،

يا ل%ه\ف. نف}سي.، لو ي.د\ع'و بن أ%س.د1
وف حديث ال�د\ر,ي: أنه وض.ع يديه على أ�ذنيه وقال اس\ت.ك�تا إن ل

أ%كن سعت النب، صلى ال عليه وسلم، يقول: الذهب' بالذهب، أ%ي ص.م_تا.
vوالس\ت1كاك': الص_م.م' وذهاب السمع. وس.ك_ الشيء4 ي.س'ك©ه س.ك9ا
فاس\ت.ك_: س.د_ه فانس.د_. وطريق س'كe: ض.ي>ق م'ن\س.د�؛ عن اللحيان.

وبئر س.كÒ وس'كe: ضيقة الرق، وقيل: الضيقة ال%ح\فر, من أ%ولا إل
آخرها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ماذا أ�خ.ش_ى من ق%ل1يب� س'ك>،

ي.أ}س.ن' فيه الو.ر.ل� ال�ذ%كYي؟
وجعها س1ك%اك¬. وبئر س.ك�وك: ك%س'ك{ç. ال4صمعي: إذا ضاقت البئر فهي

س'كe؛ وأ%نشد:
ي'ج\ب.ى ل%ها على ق%ل1يب� س'ك>

الفراء: حفروا قليباv س'ك9اv، وهي الت أ�ح\ك1م ط%يeها ف ضيق.
والسeكe من الر_كايا: الستوية� ال1ر.اب والطي�. والسeكe، بالضم: البئر
الضيقة من أ%علها إل أ%سفلها؛ عن أ%ب زيد. والسeكe: ج'ح\ر العقرب

وج'ح\ر' العنكبوت لضيقه.
واس\ت.ك_ النبت' أ%ي التف وان\س.د_ خ.صاص'ه.

:vال4صمعي: اس\ت.ك�ت1 الرياض' إذا التف9ت؛ قال الطرماح يصف ع.ي\را
ص'ن\ت'ع' الاج,ب.ي\ن,، خ.ر_ط%ه الب.ق}ـ
ل� ب.دي�اv، ق%ب\ل اس\ت1كاك1 الري>اض,

eيYت.ض\ب,يب'ك الباب. أ%و الشب. بالديد، وهو الس_ك :eوالس_ك
والس_كe. والس_كYي�: السمار'؛ قال ال4عشى:

ول ب'د_ من جار� ي'ج,ي' س.ب,يل%ها،
كما س.ل%ك. الس_كYي_ ف الباب, في.ت\ق'

ويروى الس_كYي� بالكسر,، وقيل: هو السمار، وقيل الدينار، وقيل



الب.ر,يد'، والف%ي\ت.ق' الن_ج_ار'، وقيل ال%د_اد، وقيل الب_واب، وقيل
ال%ل1ك'. وف حديث علي�، رضي ال عنه: أ%نه خطب الناس على منب الكوفة وهو

غي م.س\ك�وك أ%ي غي م'سم_ر� بسامي الديد، ويروى بالشي، وهو
:vالشدود؛ وقال د'ر.ي\د' بن الص>م_ة يصف درعا

ب.ي\ض.اء� ل ت'ر\ت.د.ى إل9 إل ف%ز.ع�،
من ن.س\ج, داود.، فيها الس_كe م.ق}ت'ور'

وال%ق}ت'ور: ال�ق%د_ر، وجعه س'ك�وك1 وس1ك%اك. والسeكe: الد>رع
:�الضيقة ال%ل%ق,. ود1ر\ع¬ س'كe وس.ك�اء#: ضيقة ال%لعق. والس>ك�ة

حديدة قد كتب عليها يضرب عليها الدراهم وهي النقوشة. وف الديث عن النب،
صلى ال عليه وسلم: أ%نه نى عن ك%س\ر, س1ك�ة1 السلمي الائزة بينهم

إل� من بأس؛ أ%راد بالس>ك�ة الدينار. والدرهم. الضروبي، سي كل
،eمة له، ويقال له الس_كYع.ل�واحد منهما س1ك�ة ل4نه طبع بالديدة ال

:v؛ قال امرؤ' القيس يصف درعاÒوكل مسار عند العرب س.ك
،vوم.ش\د'ود.ة% الس_ك> م.و\ض'ون.ة

ت.ض.اء4ل� ف الط�ي> كال1ب\ر.د1
قوله ومشدودة منصوب لنه معطوف على قوله:

،vوأ%ع\د.دت' للحرب و.ث9ابة
ج.واد. ال%ح.ث�ة1 وال1ر\و.د1

وس1ك�ة� ال%ر_اث1: حديدة� الف%د_ان1. وف الديث: أ%ن النب، صلى
ال عليه وسلم، قال: ما د.خ.لت1 الس>ك�ة� دار. قوم إل� ذ%ل©وا.

eوالس_ك�ة ف هذا الديث: الديدة الت يرث با الرض، وهي الس>ن
والل©ؤم.ة�، وإنا قال صلى ال عليه وسلم، إنا ل تدخل دار قوم إل ذلوا

كراهة اشتغال الهاجرين والسلمي عن ماهدة العدو� بالزراعة والفض، وإنم
إذا فعلوا ذلك طولبوا با يلزمهم من مال الف%ي\ء ف%ي.ل}ق%و\ن% ع.ن.تاv من

ع'م_ال الراج وذلv من اللزامات، وقد ع.ل1م.، عليه السلم، ما يلقاه
أصحاب الض>ي.اع, والزارع من ع.س\ف1 السلطان وإ,يابه عليهم بالطالبات،

وماينالم من الذلY عند تغي الحوال بعده، وقريب من هذا الديث قوله ف
الديث الخر: الع1زe ف نواصي اليل والذل ف أ%ذناب البقر، وقد ذكرت

�الس>ك�ة ف ثلثة أ%حاديث بثلثة معان متلفة. والس>ك�ة
والس>ن_ة�: ال%أن� الذي ترث به الرض.



ابن العراب: السeكe ل�ؤم' الطبع. يقال: هو بس'ك_ ط%ب\ع1ه يفعل ذلك.
وس.ك_ إذا ض.ي_ق، وس.ك_ إذا ل%ؤ'م.. والس>ك�ة: السطر الصطف من
Dمأب'ور.ة Dالأثور': خي الال س1ك�ة �الشجر والنخيل، ومنه الديث

وم'ه\ر.ةD مأم'ورة؛ الأبورة: ال�ص\ل%حة ال�ل}ق%ح.ة من النخل،
والأمورة: الكثية الن>تاج, والنسل، وقيل: الس>ك�ة الأبورة هي الطريق
�الستوية الصطفة من النخل، والس_ة الزeقاق'، وقيل: إنا سيت الز,ق�ة

س1ك%كاv لصطفاف الدeور فيها كطرائق النخل. وقال أبو حنيفة: كان الصمعي
يذهب ف الس>ك�ة1 الأبورة إل الزرع ويعل السكة هنا سكة الر_اث

كأ%نه كن بالسكة عن الرض الروثة، ومعن هذا الكلم خي الال نتاج أو زرع،
والس>ك�ة أ%وسع من الزeقاق,، سيت بذلك لصطفاف الدور فيها على

التشبيه بالس>ك�ة1 من النخل. والس>ك�ة�: الطريق الستوي، وبه سيت س1ك%ك'
الب.ر,يد1؛ قال الش_م_اخ:

ح.ن_ت\ على س1ك�ة1 الس_ار,ي ف%جاو.با
حامةD من حام�، ذات' أ%طواق,

أ%4ي على طريق الساري، وهو موضع؛ قال العجاج:
ن.ض\ر,ب'هم إذ أ%خذ�وا الس_كائ1كا

ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv يصف د.ح\لv د.حل%ه فقال: ذهب فمه س.ك9اv ف
vأ%ي مستقيما v؛ أ%راد بقوله س.ك9اvالرض ع.ش\ر. ق1ي.م� ث س.ر.ب. يينا
ل ع1و.ج. فيه. والس>ك�ة�: الطريقة ال�ص\ط%ق�ة من النخل. وضربوا

بيوت.هم سكاكاv أي صف9اv واحداv؛ عن ثعلب، وي'قال بالشي العجمة؛ عن ابن
ال4عراب. وأدرك الم\ر. ب,س3ك�ت1ه1 أ%ي ف حي إمكانه.

والل©وح' والسeكاك' والسeكاك%ة�: الواء� بي السماء والرض، وقيل:
الذي ل يلقي أع\نان السماء؛ ومنه قولم: ل أفعل ذلك ولو ن.ز.و\ت. ف

السeكاك1 أ%ي ف السماء. وف حديث الصبية الفقودة. قالت فحملن على
خ.اف1ي.ة{ من خ.واف1يه ث د.و_م. ب ف السeكاك1؛ السeكاك والسeكاكة:

ال%وe وهو ما بي السماء والرض؛ ومنه حديث علي، عليه السلم: ش.ق_
ال4رجاء4 وس.كائ1ك. الواء؛ السكائك جع السeكاك%ة1 وهي السeكاك' كذاؤبة

وذوائب. والسeك�ك': الق�ل�ص' الز_ر_اق%ة� يعن ال�ب.اري.ات. ابن شيل:
eقال: والس_ك ،vول يعله س.ك%كا vس.ل}ق%ى بناء4ه أي جعله م'س\ت.ل}ق1يا

الستقيم من البناء وال%ف}ر, كهيئة الائط. والسeك%اك%ة� من الرجال:



الس\ت.ب,دe برأيه وهو الذي ي'م\ض1ي رأيه ول يشاور أ%حداv وليبال كيف
وقع رأيه، والمع س'كاك%ات¬ ول ي'ك%س>ر.

والسeكe: ضرب من الطيب ي'ر.ك�ب' من م1س\ك ور.ام.ك{، عربÒ. وف حديث
عائشة: كنا ن'ض.م>د' ج,باه.نابالسeك> ال�ط%ي_ب عند الحرام؛ هو طيب

معروف يضاف إل غيه من الطيب ويستعمل.
وس.ك> النعام' س.ك9اv: أ%لقى ما ف بطنه ك%سج¼. وس.ك_ بس\ل}ح1ه

س.ك9اv: رماه رقيقاv. يقال: س.كÒ بس.ل}حه وس.ج_ وه.ك_ إذا حذ%ف به.
الصمعي: هو ي.س'كe س.ك9اv وي.س�جe س.ج�اv إذا ر.ق_ ما ييء من س.ل}حه. أ%بو

عمرو: ز.ك_ بس.ل}حه وس.ك_ أي رمى به يز'كe وي.س'كe. وأخذه ليل%ته
Òف بطنه وس.ج Òوقال يعقوب: أ%خذه س.ك ،vإذا قعد م.قاع1د. ر,قاقا eس.ك
إذا لن% بطن'ه، وزعم أنه مبدل ول يعلم أ%يeهما أ%بدل من صاحبه. وهو

ي.س'كe س.ك9اv إذا رق ما ييء به من الغائط. وسكاء: اسم قرية؛ قال الراعي
يصف إبلv له:

فل ر.د_ها ر.ب>ي إل م.ر\ج, راه1ط{،
ول ب.ر,ح.ت\ ت.م\شي بس.ك�اء4 ف ر.حل

والس_ك}س.ك%ة�: الض_ع\ف'. وس.ك}س.ك' بن' أ%ش\ر.ش.: من أ%ق}يال اليمن.
Òح.ي :�والس_كاس1ك' والس_كاس1ك%ة

من اليمن أ%بوهم ذلك الرجل�. والس_كاس1ك': أ%بو قبيلة من اليمن، وهو
الس_كاس1ك' بن' وائل%ة بن, ح1م\ي.ر بن س.ب.أ، والنسبة إ,ليهم

.Òس.ك}س.ك1ي
@سكرك: أ%بو عبيد: ومن ال4شربة السeك�ر\ك%ة�؛ قال أ%بو موسى ال4شعري
ف حديث1 السeك�ر\ك%ة1: هو خر البشة وهو من الذرة ي'س\ك1ر'، وهي لفظة

حبشية وقد عر�بت فقيل السeق�ر\ق�ع. وف الديث: أنه سئل عن الغ'ب.ي\راء
فقال: ل خي فيها، ونى عنها؛ قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبياء؟

فقال: هي السeك�ر\ك%ة� بضم السي والكاف وسكون الراء، نوع من المور
يتخذ من الذرة.

vه س.ل}كا�@سلك: السeل�وك: مصدر س.ل%ك. طريقاv؛ وس.ل%ك. الكان% ي.س\ل�ك
وس'ل�وكاv وس.ل%ك%ه غ%ي\ر.ه وفيه وأ%س\لكه إياه وفيه وعليه؛ قال عبد

:eذ%ل1ي�مناف بن ر,ب\ع� ال
حت إذا أ%س\ل%ك�وه'م\ ف ق�تائ1د.ة{



ش.ل¾، كما ت.ط}ر'د' ال%م_الة� الشeر'د.ا
وقال ساع1د.ة بن' الع.ج\لن:

وهم\ م.ن.ع'وا الطريق وأ%س\ل%كوه'م\
على ش.م_اء4، م.ه\واها ب.عيد'

والس_ل}ك'، بالفتح: مصدر س.ل%ك}ت' الشيء ف الشيء فان\س43ل%ك أ%ي
أ%دخلته فيه فدخل؛ ومنه قول زهي:

ت.ع.ل�ماها، ل%ع.م\ر' ال، ذا ق%س.ما،
واف}ص1د\ ب,ذ%ر\ع1ك.، وانظر' أ%ين ت.ن\س.ل1ك'

وقال عديe بن زيد:
وكنت' ل1زاز. خ.ص\م1ك. ل أ�ع.ر�د\،
وهم\ س.ل%ك�وك. ف أ%م\ر� ع.ص1يب,

وف التنزيل العزيز: كذلك س.ل%ك}ناه ف قلوب الرمي، وفيه لغة أخرى:
أ%س\ل%ك}ت'ه' فيه. وال ي'س\ل1ك' الكف�ار. ف جهنم أي يدخلهم فيها،

وأنشد بيت عبد مناف بن ر,ب\ع�، وقد تقد�م. وف التزيل العزيز: أ%ل تر أ%ن
ال أ%نزل من السماء ماءé فس.ل%ك%ه ي.ناب,يع. ف الرض، أي أ%دخله ينابيع

ف الرض. يقال: س.ل%ك}ت' ال%ي\ط% ف ال1خ\ي.ط1 أ%ي أ%دخلته فيه. أ%بو
عبيد عن أصحابه: سل%ك}ت'ه ف ال%كان1 وأ%س\ل%ك}ت'ه بعن واحد. ابن
ال4عراب: س.ل%ك}ت' الطريق. وس.ل%ك}ت'ه غ%ي\ري، قال: ويوز أ%س\ل%ك}ت'ه

غيي. وس.ل%ك. ي.د.ه ف ال%ي\ب والس>قاء ونوها ي.س\ل�كها وأس\ل%ك%ها:
أ%دخلها فيهما.

والس_ل}ك%ة�: ال%ي\ط� الذي ي'خاط به الثوب'، وجعه س1ل}ك¬ وأ%س\لك¬
وس'ل�وك¬؛ كلها جع المع.

وال%س\ل%ك': الطريق. والس_ل}ك': إ,دخال� شيء ت.س\ل�كه فيه كما
ت.ط}ع'ن' الطاعن. فت.س\ل�ك' الرمح فيه إذا طعنته ت1ل}قاء4 وجهه على س.جيحته؛

وأ%نشد قول امرئ القيس:
،vوج.ة�ن.ط}ع'ن'ه'م\ س'ل}كى وم.خ\ل

ك%ر_ك. çلم.ي\ن, على ناب,ل,
وروي: كر_ كلم.ي\ن,، قال: وص.ف%ه بسرعة الطعن وشبهه بن يدفع الريشة

إل الن_ب_ال ف السرعة، وإنا يتاج إليه ف السرعة والفة لن الغ1راء
.vاìإذا ب.ر.د. ل ي.ل}ز.ق\ فيستعمل حار



والسeل}كى: الطعنة� الستقيمة تلقاء4 وجهه، وال%خ\لوج.ة� الت ف
جانب. وروي عن أ%ب عمرو بن العلء أ%نه قال: ذهب من كان ي'ح\س3ن' هذا
الكلم، يعن س'ل}كى وم.خ\ل�وج.ةv. ابن السكيت: يقال الرأي' م.خ\ل�وجةD وليس
بس'ل}كى أ%ي ليس بستقيم. وأ%م\ر'ه'م\ س'ل}كى: على طريقة واحدة؛ وقول� قيس

بن ع.ي\زار.ة%:
غ%داة% ت.ناد.و\ا، ث قام'وا فأ%ج\م.ع'وا
بق%ت\ل1ي. س'ل}كى، ليس فيها تن.از'ع'
أ%راد عزية قوية ل تنازع فيها.

ورجل م'س.ل�ك¬: نيف وكذلك الفرس.
والسeل%ك': فرخ' الق%طا، وقيل ف%ر\خ' ال%ج.ل,، وجعه1 س1ل}كانD، ل

،Dكانة{وس1ل Dوال�نثى س'ل%ك%ة ،}يكسر على غي ذلك مثل ص'ر.د{ وص1ر\دان
ال4خية قليلة؛ قال الشاعر:

ت.ظ%ل© به الك�د\ر'س1ل}كان'ها
والسeل%ك%ة� والسeل%ي\ك%ة�: اسان. وس'لي\ك¬: اسم رجل، وهو س'ل%ي\ك¬

الس_ع\د1ي� وهو من الع.د_ائي، كان يقال له' سل%ي\ك القان,ب,، واسم أمه
س'ل%ك%ة�؛ وقال قر�ان ال4سدي:

ل%خ'ط�اب' لي\لى يال% ب'ر\ث�ن. م1ن\ك�م'،
على ال%و\ل,، أ%م\ضى من س'ل%ي\ك ال%قان,ب,

@سك: الس_م.ك': ال�وت' من خ'ل}ق الاء، واحدته س.م.ك%ة، وجع'
الس_م.ك1 س1ماك¬ وس'م'وك¬. والس_م.ك%ة�: ب'ر\ج¬

ف السماء من ب'ر'وج الف%ل%ك؛ قال ابن سيده: أ%راد على التشبيه لنه
ب'ر\ج¬ ماو,يÒ، ويقال له ال�وت'.

وس.م.ك. الشيء ي.س\م'ك�ه س.م\كاv ف%س.م.ك.: ر.ف%ع.ه' فارتفع.
والس_م.اك': ما س'م1ك. به الشيء�، والمع س'م'ك¬. التهذيب: والس>ماك'

ما س.م.ك}ت. حائطاv أ%و س.ق}فاv. والس>ماكان1: نمان ن.ي>ران1 أحدها
الس>ماك ال4ع\ز.ل والخر الس>ماك' الرام1ح'، ويقال إنما رجل السد،

والذي هو من منازل القمر ال4ع\ز.ل� وبه ينزل القمر وهو ش.آم�، وسي
أ%عزل% لنه ل شيء بي يديه من الكواكب كالع\ز.ل الذي لرمح معه، ويقال: سي

أعزل لنه إذا طلع ل يكون ف أ%يامه ريح ول برد وهو أ%عزل منها،
والرامح وليس هو من النازل. وف حديث ابن عمر: أنه نظر فإذا بالس>ماك1 فقال:



قد دنا ط�ل�وع' الفجر فأوتر بركعة؛ الس>ماك': نم معروف، وها
�س1ماكان1: رامح وأعزل، والرامح ل ن.ؤ\ء4 له وهو إل جهة الش_مال,، والع\ز.ل

من كواكب, ال4ن\واء3 وهو إل جهة ال%ن'وب,، وها ف برج اليزان، وطلوع'
الس>ماك1 ال4عزل مع الفجر يكون ف ت.ش\ر,ين ال4ول. وس.م\ك' البيت:
س.ق}ف�ه. والس_م\ك': الس_ق}ف، وقيل: هو من أ%على البيت إل أ%سفله.

والس_م\ك': القام.ة من كل شيء بعيد طويل الس_م\ك1؛ وقال ذو الرمة:
ن.جائ1ب. من ن,تاج, بن ع'ز.ي\ر�،
ط41وال% الس_م\ك1 م'ف}ر,عةv ن,بال

وف الديث عن علي�، رضوان ال عليه: أنه كان يقول ف دعائه: اللهم
ر.ب_ ال�س\م.كات1 السب\ع ور.ب_ ال%د\ح1ي_ات1 السبع؛ وهي ال%س\م'وكات'
وال%د\حو_ات' ف قول العام�ة، وقول علي�، رضي ال عنه، صواب.

والس_م\ك ييء ف مواضع بعن السقف. والسماء م.س\م'وكة أي مرفوعة كالس_م\ك1.
وجاء ف حديث علي، رضي ال عنه، أيضاv: اللهم بارئ. ال%س\م'وكات1 السبع

ور.ب_ ال%د\ح'و_ات1؛ فالسموكات السموات السبع، وال%د\ح'و_ات
ال4ر.ض'ون.

vوروي عن علي، رضي ال عنه، أنه كان يقول: وس.م.ك. ال السماء س.م\كا
رفعها. وس.م.ك. الشيء س'م'وكاv: ارتفع. والس_ام1ك': العال الرتفع.

وبيت م'س\ت.م1ك¬ وم'ن\س.م1ك¬: طويل الس_م\ك؛ قال رؤبة:
ص.ع_د.كم ف ب.ي\ت1 م.ج\د{ م'س\ت.م1ك\

ويروى م'ن\س.م1ك. وسن.ام سام1ك¬ وتام1ك¬: تارÒ مر\تفع عال�. وس.م.ك.
ي.س\م'ك س'م'وكاv: ص.ع1د.. ويقال: اس\م'ك\ ف الر_ي\م أ%ي اصعد ف

الد_ر.جة1.
.�والسeم.ي\كاء: ال�ساس'، وال�ساس' هي الر.ض.ة

وال1س\ماك': عمود من أ%عمدة الباء، وف الكم: يكون ف الباء
ي'س\م.ك به البيت؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن� ر,ج\ل%ي\ه1 م1س\ماكان1 من ع'ش.ر�
س.ق}بان1، ل ي.ت.ق%ش_ر\ عنهما الن_ج.ب'

عن بالرجلي الساقي، وف الصحاح صقبان، بالصاد، وصقبان بدل من
مسماكي.

@سنك: ابن ال4عراب: السeن'ك' ال%حاجe اللينة 



(* قوله «الاج
اللينة» كذا ف الصل باللم، والذي ف القاموس: البينة، بالباء، قال شارحه:

هوكذا ف العباب)، قال ال4زهري: ل أ%سع السeن'ك. لغي ابن ال4عراب،
وهو ثقة.

@سنبك: السeن\ب'ك: طر.ف' الاف1ر, وجانباه من ق�د'م�، وجعه' سن.اب,ك'.
vوم' منها ك%ف}راeوف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: ت'خ\ر,ج'كم الر
ك%ف}راv إل س'ن\ب'ك{ من الرض، قيل: وما ذاك السeن\ب'ك'؟ قال: ح1س\م.ى

ج'ذام.، وأ%صله من س'ن\ب'ك1 الافر فشبه الرض الت يرجون إليها
بالسeن\ب'ك ف غ1ل%ظه وقلة خيه. وف الديث: أ%نه كره أ%ن ي'ط}ل%ب الرزق' ف

سن.ابك الرض أ%ي أ%طرافها كأنه كره أن يسافر السفر الطويل ف طلب الال.
وس'ن\ب'ك' السيف: ط%ر.ف' ح1ل}يته، وف التهذيب: طرف نعله. والسeن\ب'ك: ضرب

:vر\و,ي_ة�من الع.د\و؛ قال ساعدة بن ج'ؤي_ة% يصف أ
وظ%ل�ت\ ت.ع.د_ى من س.ر,يع� وس'ن\ب'ك،

ت.ص.د_ى بأ%ج\واز, الل©ه'وب, وت.ر\ك�د'
والسeن\ب'ك: ح1س\م.ى ج'ذام.. وس'ن\ب'ك' كل شيء: أ%و�ل�ه. يقال: كان ذلك

على س'ن\ب'ك فلن{ أي على عهد وليته وأ%و_لا. وأ%صابنا س'ن\ب'ك'
السماء: أ%و_ل� غ%ي\ث%تها؛ قال السود بن ي.عف�ر.:

ولقد أ�ر.ج>ل ل1م_ت بع.ش1ي_ة{
للش_ر\ب,، قبل س.ناب,ك1 ال�ر\تاد1

ابن ال4عراب: السeن\ب'ك' الراج'.
@سهك: الس_ه.ك': ريح كريهة تدها من النسان إذا ع.ر,ق.، تقول: إنه

ل%س.ه,ك' الريح، وقد س.ه,ك. س.ه.كاv، وهو س.ه,ك¬؛ قال النابغة:
سه.ك1ي. من ص.د.إ, الديد كأنم،

ت.ح\ت. الس_ن.و_ر,، ج,ن_ة� الب.ق�ار,
(* قوله «جنة البقار» تقدم انشاده ف س ن ر: جبة البقاربالباء بدل النون

وبضم اليم بدل كسرها، وهو تريف والصواب ما هنا جع جن>ي. والبقار:
اسم موضع كما ف الديوان. وف ياقوت: وقنة البقار، بضم القاف: جبيل لبن
أسد، وينشد تت السنور قنة البقار. ورواية البيت هنا تتفق وروايته ف ديوان

النابغة).
ولول لبسهم الدروع الت ص.د1ئ%ت\ ما وصفهم بالس_ه.ك1. والس_ه\ك'



والس_ه.ك%ة�: قبح' رائحة اللحم إذا خ.ن,ز.. وس.هك%ت1 الريح'، وس.ه.ك%ت1
vها است1نان,ها يينا�الدابة� س'ه'وكاv: ج.و.ت\ ج.ر\ياv خفيفاv، وقيل سعوك

وشالv، وأساهيكها ض'روب جريها واست1نان'ها ييناv وشالv، وأساهيكها
ض'روب جديها واست1نان,ها، أ%نشد ثعلب:

أ%ذ}ر.ى أ%ساه1يك. ع.ت1يق� أ%ل�
أ%راد ذي أ%ل�ç وهو السرعة، وإن شئت قلت إنه وصفه بالصدر. وال%س\هك':

م.م.رe الريح. وفرس م.س\ه.ك¬ أي سريع الري. الوهري: والس_ه.ك'،
بالتحريك، ريح السمك وص.د.أ الديد. يقال: يدي من السمك وص.د.إ الديد س.ه,كة،

كما يقال يدي من اللب والزeب\د و.ض1رةD، ومن اللحم غ%م1رة.
وس.ه\و.ك}ت'ه ف%ت.س.ه\و.ك أ%ي أ%دبر وهلك.

:vوس.ه.كه ي.س\ه.كه: لغة ف س.حق%ه. وس.ه.ك الشيء ي.س\ه.كه س.ه\كا
س.حقه، وقيل: الس_ه\ك الك%س\ر والس_ح\ق بعد الس_ه\ك. وس.ه.ك%ت1 الريح'

التراب. عن وجه ال4رض ت.س\ه.كه س.ه\كاv: كسحقته، وذلك التراب س.ي\ه.ك¬.
ويقال: س.ه.ك%ت1 الريح' إذا أ%طارت\ تراب.ها؛ قال الك�م.ي\ت:

ر.ماداv أ%طار.ت\ه' الس_واه1ك' ر,م\د.دا
وريح ساه1كة وس.ه'وك وس.ي\ه.ك¬ وس.ي\ه'وك¬ وس.ه'وج وس.ي\هج¬ وس.ي\ه'وج¬

وم.س\ه.كة: عاصف قاشرة شديدة الرور؛ وأ%نشد:
بساهكات1 د'ق%ق� وج.ل}جال

وقال الن_م1ر بن ت.و\ل%ب�:
وب.وارح' ال4ر\واح, كل� ع.ش1ي_ة{،
ه.ي\ف¬ ت.ر'وح' وس.ي\ه.ك¬ ت.ج\ر,ي

وس.ه.ك%ت1 الريح أ%ي م.ر_ت\ م.ر�اv شديداv، وال%س\هكة�: م.م.رeها؛
قال أ%بو ك%بي ال�ذ%ل9:

وم.عاب,لv ص'ل}ع. الظ©بات1، كأ%نا
ج.م\ر¬ ب.س\ه.ك%ة{ ت'ش.بe ل�ص\ط%لي

وف الصحاح: بعابل صلع الظبات1. وبع.ي\ن,ه ساهك¬ مثل� العائر أ%ي ر.م.د
وحكة، ول فعل له إنا هو من باب الكاهل والغارب. وخ.طيب س.ه_اك: بليغ؛

عن كراع. والس_ه'وك': الع'قاب'. والس_ه\و.ك%ة: الص_ر\ع'، وقد
ت.س.ه\و.ك.. وف النوادر: يقال س'هاك%ةD من خ.ب.ر� و.ل�هاو.ة أ%ي ت.ع1ل�ة

كالك%ذ1ب. وتقول: س.ه.ك}ت' الع1ط}ر. ث س.ح.ق}ت'ه، فالس_ه\ك' كسرك إياه



بالف1ه\ر ث ت.س\ح.قه؛ وقول ال4عشى:
وح.ث%ث}ن. ال1مال%، ي.س\ه.كن بالبا
غ1ز, وال�ر\ج'وان1 خ.م\ل% الق%طيف1

.�أ%راد أ%نن يطأن خ.م\ل% القطائف حت ي.ت.حات ال%م\ل
:vك بالس>واك وال1س\واك1، وساك الشيء4 س.وكا�@سوك: الس_و\ك': ف1عل

د.ل%كه، وساك ف%م.ه بالع'ود ي.س'وكه س.و\كاv؛ قال عد1يe بن الر>قاع:
vوكأ%ن� ط%ع\م. الز_ن\ج.بيل, و.ل%ذ�ة

ص.ه\باء4، ساك. با ال�س.ح>ر' فاها
ساك. وس.و_ك واحد¬، وال�س.ح>ر': الذي ي.أتيها بس.ح'ورها، واس\تاك.:

مشتق من ساك.، وإذا قلت اس\تاك أ%و ت.س.و_ك فل تذكر الفم. واسم' الع'ود:
ال1س\واك'، يذكر ويؤنث، وقيل: الس>واك تؤنثه العرب. وف الديث:
الس>واك' مط}ه.ر.ة للفم، بالكسر، أ%ي ي'ط%ه>ر' الفم.. قال أ%بو منصور: ما

سعت أ%ن السواك يؤنث، قال: وهو عندي من غ�د.د1 الليث، والسواك مذكر. وقوله
م.ط}ه.رة كقولم الولد' م.ج\ب.نة م.ج\ه.ل%ة م.ب\خ.لة. وقولم الكفر

م.خ\ب.ث%ة، قال: والس>واك ما ي'د\ل%ك' به الفم من العيدان. والس>واك':
كال1س\واك، والمع س'و'ك¬؛ وأ%خرجه الشاعر على الصل فقال عبد الرحن بن

حسان:
أ%غ%رe الث�نايا أ%ح.مe اللYثا

ت1، ت.م\ن.ح'ه س'و'ك الس\ح1ل,
وقال أ%بو حنيفة: ربا هز فقيل س'ؤك. وقال أبو زيد بمع الس>واك.

س'و'ك¬ على ف�ع'ل� مثل كتاب وكتب، وأ%نشد الليل بيت عبد الرحن بن حسان س'ؤك
السحل، بالمز؛ قال ابن سيده: وهذا ل يلزم هزه؛ قال ابن بري ومثله

لعدي� بن زيد:
وف ال4ك�ف> اللم1عات1 س'و'ر\

التهذيب: رجل ق%ؤ'ول من قوم ق�و'ل� وق�و\ل� مثل س'و'ك وس'و\ك{؛ وس.و_ك
فاه ت.س\ويكاv. والس>واك' والت_س.او'ك': السي الضعيف، وقيل: ر.داءة

الشي من إبطاء أ%و ع.ج.ف{؛ قال عبيد ال بن ال�ر> ال�ع\ف1ي:
إل ال أ%ش\ك�و ما أ%ر.ى بياد1نا،

�ت.س.او.ك' ه.ز\ل%ى، م'خeه'ن_ قل1يل
قال ابن بري: قال المدي� البيت لعبيدة بن هلل اليشكري؛ قال ومثله لكعب



بن زهي:
ح.ر\ف¬ ت.وار.ثها الس>ف%ار' فج,س\م'ها

عار� ت.ساو.ك، والف�ؤاد' خ.ط1يف'
وجاءت البل، وف الكم: وجاءت الغنم ما ت.ساو.ك' أ%ي ما ت'ح.ر>ك

رؤوس.ها من الزال. قال ال4زهري: تقول العرب جاء4ت الغنم ه.ز\ل%ى ت.ساو.ك'
أي ت.تمايل من الزال ف مشيها، قال: وهكذا رواه ابن ج.ب.لة عن أب عبيد.

وف حديث أم معبد: أن النب، صلى ال عليه وسلم، لا ارتل عنها جاء
زوجها أ%بو معبد ي.س'وق أ%ع\ن'زاv ع1جافاv ما ت.ساو.ك' ه'زالv؛ ابن السكيت:

ت.ساو.كت ف الشي وت.س.ر\وك%ت وها ر.داء4ة الشي والب'ط}ء� فيه من
ع.ج.ف{ أ%و إعياء. ويقال: ت.ساوك%ت البل إذا اضطربت أعناقها من ال�زال؛

vأ%راد أ%نا تتمايل من ضعفها. وروي حديث أم معبد: فجاء زوجها يسوق أعنزا
.vت.ساو.ك ه'زال vعجافا

vوس.أ%ل%ة vوت.س\آل vوم.س\أ%لة vوس.آل%ة vس'ؤ.ال �@سأل: س.أ%ل% ي.س\أ%ل
(* قوله «وسأله» ضبط ف الصل بالتحريك وهو كذلك ف القاموس وشرحه؛

وقوله قال أبو ذؤيب: أساءلت، كذا ف الصل، وف شرح القاموس: وساءله مساءلة،
قال أبو ذؤيب إل) قال أ%بو ذؤيب:

أ%ساء4ل}ت. ر.س\م. الد_ار، أ%م ل ت'سائ1ل
عن الس_ك}ن,، أ%م عن ع.ه\ده بال4وائ1ل؟

وس.أ%ل}ت' أ%س\أ%ل وس.ل}ت' أ%س.ل�، والر_ج'لن1 ي.ت.ساء4لن1
وي.ت.ساي.لن1، وجع ال%س\أ%لة م.سائ1ل� بالمز، فإ,ذا حذفوا المزة قالوا

م.س.ل%ةD. وت.ساءلوا: س.أ%ل بعض'هم بعضاv. وف التنزيل العزيز: وات_ق�وا ال
الذي ت.س_اء44لون به وال4رحام، وقرئ: ت.ساء4ل�ون به، فمن قرأ%

ت.س_اء4لون فال4صل ت.ت.ساء4لون قلبت التاء سيناv لقرب هذه من هذه ث أ�ذغمت
فيها، قال: ومن قرأ% ت.س.اء4لون فأ%صله أ%يضاv ت.ت.ساء4لون حذفت التاء

الثانية كراهية لل3عادة، ومعناه ت.ط}ل�بون حقوق%كم به. وقوله تعال: كان على
ربك و.ع\داv م.س\ؤولv؛ أ%راد قول% اللئكة: ر.ب_نا وأ%د\خ1ل}ه'م

vمسؤول vج.ن_ات ع.د\ن{ الت وع.د\ت.هم (الية)؛ وقال ثعلب: معناه و.ع\دا
إ,ن\جاز'ه، يقولون ربنا قد وع.د\ت.نا فأ%ن\ج,ز\ لنا وعد.ك. وقوله عز وجل:

وق%د_ر فيها أ%قوات.ها ف أ%ربعة أ%يام س.واءé للسائلي؛ قال الزجاج:
إ,نا قال س.واءé للسائلي ل4ن ك�ل¾ يطلب الق�وت. وي.س\أ%له، وقد يوز



أ%ن يكون للسائلي لن س.أ%ل ف كم خ'ل1ق%ت السموات' وال4رض'، فقيل خلقت
ال4رض ف أ%ربعة أ%يام سواءé ل زيادة ول نقصان، جواباv لن س.أ%ل.

وقوله عز وجل: وسوف ت'سأ%لون؛ معناه سوف ت'سأ%لون عن شكر ما خلقه ال لكم من
الشرف والذكر، وها ي.ت.ساءلن. قال: فأ%ما ما حكاه أ%بو علي عن أ%ب

زيد من قولم اللهم أ%ع\طنا س.أ%لت1نا، فإ,نا ذلك على و.ض\ع الصدر موض.ع
السم، ولذلك ج'م1ع، وقد يفف على البدل فيقولون س.ال ي.سال، وها

ي.ت.ساو.لن1، وقرأ% نافع وابن عمر سال، غي م.هموز، سائلD، وقيل: معناه بغي
هز: سال والد{ بعذاب واقع، وقرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو والكوفيون: س.أ%ل
سائلD، مهموز على معن د.عا داع�. الوهري: س.أ%ل% سائ1لD بعذاب واقع؛

أ%ي عن عذاب واقع. قال ال4خفش: يقال خ.ر.ج\نا ن.س\أ%ل عن فلن وبفلن، وقد
يفف فيقال سال% ي.سال؛ قال الشاعر:

وم'ر\ه.ق�، سال% إ,م\تاعاv بأ�ص\دت1ه،
ل ي.س\ت.ع1ن\ وح.وامي الوت1 ت.غ\شاه'

وال4مر منه س.ل} بركة الرف الثان من الستقبل، ومن ال4ول اس\أ%ل؛
قال ابن سيده: والعرب قاطبة تذف المز منه ف ال4مر، فإ,ذا وصلوا بالفاء

أ%و الواو ه.م.زوا كقولك فاس\أ%ل} واس\أ%ل}؛ قال: وحكى الفارسي أ%ن أ%با
عثمان س.مع من يقول إ,س.ل}، يريد اس\أ%ل}، فيحذف المزة وي'لقى حركتها

على ما قبلها، ث يأ}ت بأ%لف الوصل ل4ن هذه السي وإ,ن كانت متحر�كة فهي
ف نية السكون، وهذا كقول بعض العرب الح\م.ر فيخفف المزة بأ%ن يذفها

ويلقي حركتها على اللم قبلها؛ فأ%ما قول بلل بن جرير:
إ,ذا ض1ف}ت.ه'م أ%و ساي.ل}ت.ه'م\،
وج.د\ت. بم ع1ل�ةv حاض1ر.ه

فإ,ن أ%حد بن يي ل ي.ع\ر,ف}ه، فلما ف%ه,م قال: هذا ج.م\ع¬ بي
اللغتي، فالمزة ف هذا هي ال4صل، وهي الت ف قولك سأ%ل}ت زيداv، والياء هي

العوض والفرع، وهي الت ف قولك ساي.ل}ت زيداv، فقد تراه كيف جع بينهما
ف قوله ساي.ل}ت.هم قال: فوزنه على هذا ف%عاي.ل}ت.هم، قال: وهذا مثال ل

ي'ع\ر.ف له ف اللغة نظي. وقوله عز وجل: و.ق1ف�وهم إ,نم مسؤولون؛ قال
الزجاج: س'ؤ.ال�هم س'ؤ.ال� توبيخ وتقرير ل3ياب الجة عليهم ل4ن ال
جل ثناؤه عال بأ%عمالم. وقوله: فيومئذ ل ي'س\أ%ل عن ذنبه إ,نس ول

جانê؛ أ%ي ل ي'س\أ%ل لي'ع\لم ذلك منه ل4ن ال قد علم أ%عمالم. والسeول:



ما سأ%ل%ت\ه. وف التنزيل العزيز: قال قد أ�وت1يت. س'ؤ\ل%ك يا موسى؛ أ%ي
أ�ع\ط1يت أ�م\ن,ي_تك الت س.أ%ل}تها، قرئ بالمز وغي المز.

وأ%س\أ%ل}ته س'ول%ت.ه وم.س\أ%لته أ%ي ق%ض.يت حاجته؛ والسeولة: كالسeول؛ عن ابن
جن، وأ%صل السeول المز عند العرب، اس\ت.ث}ق%لوا ض.غ\ط%ة المزة فيه

فتكلموا به على تفيف المزة، وسنذكره ف سول، وس.أ%ل}ته الشيء4 وس.أ%ل}ته
عن الشيء س'ؤالv وم.س\أ%لة؛ قال ابن بري: س.أ%لته الشيء4 بعن

اس\ت.ع\ط%يته إ,ياه، قال ال تعال: ول ي.س\أ%ل}كم أ%م\والكم. وسأ%ل}ته عن
الشيء: استخبته، قال: ومن ل يهمز جعله مثل خاف، يقول: س1ل}ته أ%س\ال�ه فهو

م.س'ولD مثل, خ1ف}ت'ه أ%خافه فهو م.خ'وف، قال: وأ%صله الواو بدليل قولم
ف هذ اللغة ها ي.ت.ساولن. وف الديث: أ%ع\ظ%م' السلمي ف السلمي

ج'ر\ماv من س.أ%ل% عن أ%مر ل ي'ح.ر_م فح'ر>م على الناس من أ%جل
م.س\أ%لته؛ قال ابن ال4ثي: السؤال ف كتاب ال والديث نوعان: أ%حدها ما
كان على وجه التبيي والتعلم ما ت.م.سe الاجة إ,ليه فهو مباح أ%و مندوب

أ%و مأ}مور به، والخر ما كان على طريق التكلف والتعنeت فهو مكروه
وم.ن\ه,يÒ عنه، فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإ,نا هو
ر.د\ع¬ وز.ج\ر¬ للسائل، وإ,ن وقع الواب عنه فهو عقوبة وتغليظ. وف الديث:

ك%ر,ه السائل% وعاب.ها؛ أ%راد السائل الدقيقة الت ل ي'حتاج إ,ليها.
vلع.نة: لا سأ%له عاصم عن أ%مر من يد مع أ%هله ر.ج'ل�وف حديث ال

فأ%ظ}ه.ر النبe، صلى ال عليه وسلم، الكراهة ف ذلك إ,يثاراv لستر العورة
وكراهة ل%ت\ك ال�ر\مة. وف الديث: أ%نه نى عن كثرة السeؤال؛ قيل: هو

من هذا، وقيل: هو س'ؤال الناس أ%موالم من غي حاجة.
ورج'لD س'ؤ.لةD: كثي السeؤال. والفقي يسمى سائلv، وج.م\ع' السائل 

*)
قوله «وجع السائل إل» عبارة شرح القاموس: وجع السائل سألة ككاتب

وكتبة وسؤال كرم�ان) الفقي س'ؤ�ال. وف الديث: للسائ1ل ح.قÒ وإ,ن جاء على
ف%ر.س؛ السائل: الطالب، معناه ال4مر ب'س\ن الظن بالسائل إ,ذا ت.ع.ر_ض

لك، وأ%ن ل تيبه 
(* قوله «وأن ل تيبه» هكذا ف الصل، وف النهاية:

وأن ل تيبه) بالتكذيب والرد> مع إ,مكان الصدق أ%ي ل ت'خ.ي>ب السائل%
وإ,ن راب.ك م.ن\ظ%ر'ه وجاء راكباv على فرس، فإ,نه قد يكون له فرس ووراءه



عائلة أ%و د.ي\ن يوز معه أ%خذ الص_د.قة، أ%و يكون من الغ'زاة أ%و من
الغارمي وله ف الصدقة س.ه\م.

�@سبل: الس_بيل�: الطريق' وما و.ض.ح. منه، ي'ذ%ك�ر ويؤنث. وس.ب,يل
ال: طريق ال�دى الذي دعا إ,ليه. وف التنزيل العزيز: وإ,ن ي.ر.و\ا س.بيل%

الرeش\د ل ي.ت_خ1ذوه س.بيلv وإ,ن} ي.ر.و\ا س.بيل الغ.ي> يت_خذوه
س.بيلv، فذ�كYر؛ وفيه: قل هذه س.بيلي أ%د\ع'و إ,ل ال على بصية{،

فأ�ن>ث. وقوله تعال: وعلى ال ق%ص\د' الس_ب,يل ومنها جائر¬؛ فسره ثعلب
فقال: على ال أ%ن ي.ق}ص1د. الس_بيل% للمسلمي، ومنها جائر أ%ي ومن

الط©ر'ق جائر¬ على غي الس_بيل، فينبغي أ%ن يكون الس_بيل هنا اسم النس ل
س.بيلv واحداv بعينه، ل4نه قد قال ومنها جائر¬ أ%ي ومنها س.بيلD جائر.
وف حديث س.م'رة: فإ,ذا ال4رض' عند أ%س\ب'له أ%ي ط�ر'قه، وهو جع ق1ل�ة

للس_بل, إ,ذا أ�ن>ث%ت\، وإ,ذا ذ�كYر.ت فجمعها أ%س\ب,لة. وقوله عز
وجل: وأ%ن\ف1ق�وا ف س.بيل ال، أ%ي ف الهاد؛ وك�ل© ما أ%م.ر. ال به

من الي فهو من س.بيل ال أ%ي من الط©ر'ق إ,ل ال، واستعمل الس_بيل
ف الهاد أ%كثر ل4نه الس_بيل الذي يقات.ل فيه على ع.ق}د الدين، وقوله

ف س.بيل ال أ�ريد به الذي يريد الغ.ز\و ول يد ما ي'ب.لYغ'ه
م.غ\زاه، في'ع\طى من س.ه\مه، وك�ل© س.ب,يل أ�ريد به ال عز وجل وهو ب,رÒ فهو

داخل ف س.بيل ال، وإ,ذا ح.ب_س الر_جل� ع'ق}دةv له وس.ب_ل ث%م.ر.ها
أ%و غ%ل�تها فإ,نه ي'سل%ك با س.ب_ل س.بيل� ال%ي\ر ي'ع\طى منه ابن

الس_بيل والفقي' والاهد' وغيهم.
وس.ب_ل ض.ي\عته: ج.ع.لها ف س.بيل ال. وف حديث و.ق}ف ع'م.ر: اح\ب,س\

أ%صلها وس.ب>ل ث%م.ر.ت.ها أ%ي اجعلها وقفاv وأ%ب,ح\ ثرتا لن
vوق%ف}تها عليه. وس.ب_لت الشيء إ,ذا أ%ب.ح\ته كأ%نك جعلت إ,ليه ط%ر,يقا

م.ط}روقة. قال ابن ال4ثي: وقد تكرر ف الديث ذكر س.بيل ال وابن الس_بيل،
Òوالس_بيل ف ال4صل الطريق، والتأ}نيث فيها أ%غلب. قال: وسبيل ال عام
يقع على كل عمل خالص س'لك به طريق التقرeب إ,ل ال تعال بأ%داء

الفرائض والنوافل وأ%نواع التطوeعات، وإ,ذا ل ي.ت_خ1ذوه س.بيلv وإ,ن}
ي.ر.و\ا س.بيل الغ.ي> يت_خذوه س.بيلv، فذ�كYر؛ وفيه: قل هذه س.بيلي

أ%د\ع'و إ,ل ال على بصية{، فأ�ن>ث. وقوله تعال: وعلى ال ق%ص\د'
الس_ب,يل ومنها جائر¬؛ فسره ثعلب فقال: على ال أ%ن ي.ق}ص1د. الس_بيل%



للمسلمي، ومنها جائر أ%ي ومن الط©ر'ق جائر¬ على غي الس_بيل، فينبغي أ%ن
يكون الس_بيل هنا اسم النس ل س.بيلv واحداv بعينه، ل4نه قد قال ومنها

جائر¬ أ%ي ومنها س.بيل جائر. وف حديث س.م'رة: فإ,ذا ال4رض' عند
أ%س\ب'له أ%ي ط�ر'ق�ه، وهو جع ق1ل�ة للس_بيل, إ,ذا أ�ن>ث%ت\، وإ,ذا

ذ�كYر.ت فجمعها أ%س\ب,لة. وقوله عز وجل: وأ%ن\ف1ق�وا ف س.بيل ال، أ%ي ف
الهاد؛ وك�ل© ما اي.ر. ال به من الي فهو من س.بيل ال أ%ي من

الط©ر'ق إ,ل ال، واستعمال الس_بيل ف الهاد أ%كثر ل4نه الس_بيل الذي
يقات.ل فيه على ع.ق}د الدين، وقوله ف س.بيل ال أ�ريد به الذي يريد

الغ.ز\و ول يد ما ي'ب.لYغ'ه م.غ\زاه، في'ع\طى من س.ه\مه، وك�ل© س.بيل
أ�ريد به ال عز وجل وهو ب,رÒ فهو داخل ف س.بيل ال، وإ,ذا ح.ب_س

الر_جل� ع'ق}دةv له وس.ب_ل ث%م.ر.ها أ%و غ%ل�تها فإ,نه ي'س\ل%ك با س.ب_ل
س.بيل� ال%ي\ر ي'ع\طى منه ابن الس_بيل والفقي' والاهد' وغيهم.

وس.ب_ل ض.ي\عته: ج.ع.لها ف سبيل ال. وف حديث و.ق}ف ع'م.ر: اح\ب,س\
أ%صلها وس.ب>ل ث%م.ر.ت.ها أ%ي اجعلها وقفاv وأ%ب,ح\ ثرتا لن وق%ف}تها

عليه. وس.بصلت الشيء إ,ذا أ%ب.ح.ت\ه كأ%نك جعلت إ,ليه ط%ريقاv م.ط}روقة.
قال ابن ال4ثي: وقد تكرر ف الديث ذكر س.بيل ال وابن الس_بيل،

Òوالس_بيل ف ال4صل الطريق، والتأ}نيث فيها أ%غلب. قال: وسبيل ال عام
يقع على كل عمل خالص س'لك به طريق التقرeب إ,ل ال تعال بأ%داء

الفرائض والنوافل وأ%نواع التطوeعات، وإ,ذا أ�طلق فهو ف الغالب واقع على
الهاد حت صار لكث}رة الستعمال كأ%نه مقصور عليه، وأ%ما ابن الس_بيل فهو

السافر الكثي السفر، س'م>ي اب\ناv لا ل�لز.مته إ,ياها. وف الديث:
ح.ري' البئر أ%ربعون ذراعاv من ح.وال%ي\ها ل4ع\طان ال3بل والغنم، وابن

الس_بيل أ%و\ل شارب منها أ%ي عاب,ر' الس_بيل التاز' بالبئر أ%و
الاء أ%ح.قe به من القيم عليه، ي'م.ك�ن من الو,ر\د والشرب ث ي.د.عه

للمقيم عليه. وقوله عز وجل: والغار,م1ي وف س.بيل ال وابن الس_بيل؛ قال
ابن سيده: ابن' الس_بيل ابن' الطريق، وتأ}ويله الذي ق�ط1ع عليه الطريق'،

والمع س'ب'لD. وس.بيلD سابلةD: م.س\لوكة. والساب,ل%ة: أ%بناء الس_بيل
الختلفون على الط©ر'قات ف حوائجهم، والمع السوابل؛ قال ابن بري: ابن

السبيل الغريب الذي أ%تى به الطريق'؛ قال الراعي:
على أ%ك}وار,ه1ن_ ب.ن'و س.ب,يل�،



ق%ل1يلD ن.و\م'ه'م إ,ل9 غ1ر.ارا
وقال آخر:

وم.ن\سوب إ,ل م.ن\ ل ي.ل1د\ه،
كذاك ال� ن.ز_ل ف الكتاب

وأ%س\ب.ل%ت1 الطريق': ك%ث�رت ساب,ل%ت'ها. وابن الس_ب,يل: السافر' الذي
ان\ق�ط1ع به وهو يريد الرجوع إ,ل بلده ول ي.ج,د ما ي.ت.ب.ل�غ به

ف%ل%ه ف الص_د.قات نصيب. وقال الشافعي: س.ه\م' س.بيل ال ف آية1 الصدقات
ي'ع\ط%ى منه من أ%راد الغ.ز\و من أ%هل الصدقة، فقياv كان أ%و غني�اv؛

قال: وابن الس_بيل عندي ابن الس_بيل من أ%هل الصدقة الذي يريد البلد غي
بلده ل4مر يلزمه، قال: وي'ع\ط%ى الغازي ال%م'ولة والس>لح والن_فقة

والك1س\وة، وي'ع\ط%ى ابن' الس_ب,يل قدر. ما ي'ب.لYغه البلد. الذي يريده
:Dف ن.ف%قته وح.م'ولته. وأ%س\ب.ل% ابزاره. أ%رخاه. وامرأ%ة م'س\ب,ل

أ%س\ب.ل%ت\ ذيلها. وأ%س\ب.ل% الفرس' ذ%ن,ب.ه: أ%رسله. التهذيب: والفرس
ي'س\ب,ل ذ%ن.به والرأ%ة ت'س\ب,ل ذيلها. يقال: أ%س\ب.ل فلن ثيابه إ,ذا طو�لا

وأ%رسلها إ,ل ال4رض. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
قال: ثلثة ل ي'ك%لYمهم ال� يوم القيامة ول ي.ن\ظ�ر إ,ليهم ول

ي'ز.كYيهم، قال: قلت وم.ن\ هم خاب'وا وخ.س3ر'وا؟ فأ%عادها رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، ثلث مرات: ال�س\ب,ل� وال%ن�ان� وال�ن.فYق' س1ل}عته

بال%ل1ف الكاذب؛ قال ابن ال4عراب وغيه: ال�س\ب,ل الذي ي'ط%و>ل ثوبه
.vواخ\ت1يال vوي'ر\س1له إ,ل ال4رض إ,ذا م.ش.ى وإ,نا يفعل ذلك ك1ب\را

وف حديث الرأ%ة وال%ز.اد.ت.ي,: ساب,ل%ةD ر,ج\ل%ي\ها ب.ي\ن.
م.ز.اد.ت.ي,؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، والصواب ف اللغة م'س\ب,لة أ%ي

م'د.لYي.ة رجليها، والرواية ساد1ل%ةD أ%ي م'ر\س1لة. وف حديث أ%ب
هريرة: من ج.ر_ س.ب.ل%ه من ال�ي.لء ل ي.ن\ظ�ر ال إ,ليه يوم القيامة؛
الس_ب.ل، بالتحريك: الثياب ال�س\ب.لة كالر_س.ل والن_ش.ر ف ال�ر\س.لة

وال%ن\شورة. وقيل: إ,نا أ%غلظ ما يكون من الثياب ت'ت_خ.ذ من م'شاقة
الك%ت_ان؛ ومنه حديث السن: دخلت على ال%ج�اج وعليه ث1ياب¬ س.ب.لةD؛

الفراء ف قوله تعال: ف%ض.ل©وا فل يستطيعون س.بيلv؛ قال: ل يستطيعون ف
أ%مرك ح1يلة. وقوله تعال: ل%ي\س. علينا ف ال�م>ي>ي. س.ب,يلD؛ كان

أ%هل الكتاب إ,ذا بايعهم السلمون قال بعضهم لبعض: ليس لل�م>ي>ي يعن



العرب ح'ر\م.ة أ%هل ديننا وأ%موال�هم ت.ح1ل© لنا. وقوله تعال: يا ليتن
ات_خ.ذ}ت' مع الرسول س.بيلv؛ أ%ي س.ب.باv وو'ص\لة؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة

لرير:
أ%ف%ب.ع\د. م.ق}ت.ل1ك�م خ.ل1يل% م'ح.م_د{،

ت.ر\ج'و الق�يون� مع الر_س'ول س.ب,يل؟
.vوو'ص\ل%ة vأ%ي س.ب.با

والس_ب.ل�، بالتحريك: ال%ط%ر، وقيل: ال%ط%ر' ال�س\ب,ل�. وقد
أ%س\ب.ل%ت السماء�، وأ%س\ب.ل% د.م\ع.ه، وأ%س\ب.ل% الطر' والدمع' إ,ذا ه.ط%ل،

êوالسم الس_ب.ل، بالتحريك. وف حديث ر'ق%ي\ق%ة%: ف%جاد. بالاء ج.و\ن
له س.ب.ل أ%ي مط%ر¬ ج.و\د¬ هاط1لD. وقال أ%بو زيد: أ%س\ب.لت السماء�

إ,س\بالv، والسم الس_ب.ل�، وهو الطر بي السحاب وال4رض حي ي.خ\رج من
vالسحاب ول ي.ص1ل} إ,ل ال4رض. وف حديث الستسقاء: اس\ق1نا غ%ي\ثا

ساب,لv أ%ي هاط1لv غ%ز,يراv. وأ%س\ب.ل%ت السحابة� إ,ذا أ%ر\خ.ت\ عثان,ين.ها
إ,ل ال4رض. ابن ال4عراب: السeب\ل%ة ال%ط}ر.ة الواسعة، ومثل

الس_ب.ل الع.ثان,ي'، واحدها ع'ث}ن'ون.
:�والس_ب'ولة� والسeبولة� والسeن\ب'لة: الز_ر\عة الائلة. والس_ب.ل

كالسeن\ب'ل، وقيل: الس_ب.ل ما ان\ب.س.ط% من ش.عاع السeن\ب'ل، والمع
س'ب'ول، وقد س.ن\ب.ل%ت\ وأ%س\ب.ل%ت\. الليث: الس_بولة هي س'ن\ب'لة

الذ©ر.ة وال4ر'ز> ونوه إ,ذا مالت. وقد أ%س\ب.ل الز_ر\ع' إ,ذا س.ن\ب.ل.
والس_ب.ل: أ%طراف السeن\ب'ل، وقيل الس_ب.ل السeن\ب'ل، وقد س.ن\ب.ل

الز_ر\ع' أ%ي خرج س'ن\ب'لة. وف حديث مسروق: ل ت'س\ل1م\ ف ق%راح� حت
ي'س\ب,ل أ%ي حت ي'س.ن\ب,ل. والس_ب.ل: السeن\ب'ل، والنون زائدة؛ وقول ممد

بن هلل البكري:
وخ.ي\ل� كأ%س\راب الق%ط%ا قد وز.ع\ت'ها،

لا س.ب.لD فيه ال%ن,ي_ة� ت.ل}م.ع'
يعن به الرeم\ح. وس.ب.ل%ة� الر_ج'ل: الدائرة� الت ف وس.ط الشفة

الع'ل}يا، وقيل: الس_ب.لة ما على الشارب من الشعر، وقيل ط%ر.فه، وقيل هي
م'ج\ت.م.ع الشارب.ي، وقيل هو ما على الذ�ق%ن إ,ل ط%ر.ف اللحية، وقيل هو

م'ق%د_م اللYحية خاصة، وقيل: هي اللحية كلها بأ%س\رها؛ عن ثعلب. وحكى
اللحيان: إ,نه ل%ذ�و س.ب.لت{، وهو من الواحد الذي ف�ر>ق فج'عل كل جزء



منه س.ب.لة، ث ج'م1ع على هذا كما قالوا للبعي ذو ع.ث%ان,ي كأ%نم جعلوا
كل جزء منه ع'ث}ن'وناv، والمع س1ب.ال. التهذيب: والس_ب.لة ما على

الش_ف%ة الع'ل}يا من الشعر يمع الشارب.ي وما بينهما، والرأ%ة إ,ذا كان
لا هناك شعر قيل امرأ%ة س.ب\لء�. الليث: يقال س.ب.لD ساب,لD كما يقال

ش1ع\ر¬ شاع1ر¬، اشتقوا له اساv فاعلv. وف الديث: أ%نه كان واف1ر.
الس_ب.لة؛ قال أ%بو منصور: يعن الشعرات الت تت الل�ح\ي ال4سفل،

والس_ب.لة عند العرب م'ق%د_م اللحية وما أ%س\ب.ل منها على الصدر؛ يقال للرجل
إ,ذا كان كذلك: رجل أ%س\ب.ل� وم'س.ب_ل إ,ذا كان طويل اللحية، وقد س'ب>ل

ت.س\بيلv كأ%نه أ�ع\ط1ي. س.ب.لة طويلة. ويقال: جاء فلن وقد ن.ش.ر
س.ب.ل1ته إ,ذا جاء4 ي.ت.و.ع_د؛ قال الش_م_اخ:

وجاءت س'ل%ي\م¬ ق%ضeها بق%ض1يض1ها،
ت'ن.ش>ر' ح.و\ل بالب.ق1يع س.بال%ها

ويقال لل4عداء: هم ص'ه\ب' الس>بال؛ وقال:
فظ1لل� السيوف ش.ي_ب\ن. رأ}سي،

واع\ت1ناقي ف القوم ص'ه\ب. الس>بال
وقال أ%بو زيد: الس_ب.لة ما ظهر من م'ق%د_م اللحية بعد العارض.ي\ن،

والع'ث}ن'ون ما ب.ط%ن. الوهري: الس_ب.لة الشارب، والمع الس>بال؛ قال ذو
الرمة:

وت.أ}ب.ى الس>بال� الصeه\ب' والن'ف' ال�م\ر'
وف حديث ذي الث©د.ي_ة: عليه ش'ع.ي\رات¬ مثل س.ب.الة الس>ن_و\ر.

وس.ب.ل%ة� البعي: ن.ح\ر'ه. وقيل: الس_ب.لة ما سال من و.ب.ره ف م.ن\حره.
التهذيب: والس_ب.لة ال%ن\ح.ر' من البعي وهي الت_ريبة وفيه ث�غ\رة
الن_ح\ر. يقال: و.ج.أ% بش.ف}ر.ته ف س.ب.ل%تها أ%ي ف م.ن\ح.رها. وإ,ن�

ب.ع1ي.ك ل%ح.سن' الس_ب.لة؛ يريدون ر,ق�ة ج,ل}ده. قال ال4زهري: وقد سعت
أ%عرابي�اv يقول ل%ت.م.، بالتاء، ف س.ب.لة بعيه إ,ذا ن.ح.ر.ه ف%ط%ع.ن

Dوم'س\ب,ل êف نره كأ%نا ش.ع.رات¬ تكون ف ال%ن\ح.ر. ورجل س.ب.لن
وم'س\ب.لD وم'س.ب>لD وأ%س\ب.ل�: طويل الس_ب.لة. وع.ي\ن س.ب\لء: طويلة

ال�د\ب.
ور,يح' الس_ب.ل: داء# ي'ص1يب ف العي. الوهري: الس_ب.ل داء# ف

العي ش1ب\ه غ1شاوة كأ%نا ن.س\ج العنكبوت بعروق ح'م\ر.



وم.ل4 الكأ}س إ,ل أ%سبال1ها أ%ي حروفها كقولك إ,ل أ%ص\بار,ها. وم.ل4
ال3ناء4 إ,ل س.ب.لته أ%ي إ,ل رأ}سه. وأ%س\بال� الد_ل}و,: ش1فاه'ها؛

قال باعث بن
ص'ر.ي الي.ش\ك�ري:

إ,ذ أ%ر\س.ل�ون مائحاv بد1لئ1ه,م\،
ف%م.لgت'ها ع.ل%قاv إ,ل أ%س\بال1ها

يقول: ب.ع.ث�ون طالباv لت1رات1هم فأ%ك}ث%ر\ت من الق%ت\ل، والع.ل%ق'
الد_م'.

وال�س\ب,ل: الذ�ك%ر'. وخ'ص\ية س.ب,لةD: طويلة. وال�س\ب,ل: الامس من
ق1داح ال%ي\س3ر؛ قال اللحيان: هو السادس وهو ال�ص\ف%ح أ%يضاv، وفيه

ستة فروض، وله غ�ن\م ستة أ%ن\ص1باء إ,ن فاز، وعليه غ�ر\م ستة أ%ن\صباء إ,ن
ل ي.ف�ز\، وجعه ال%سابل.

وبنو س.ب.الة 
(* قوله «بنو سبالة» ضبط بالفتح ف التكملة، عن ابن دريد،

ومثله ف القاموس، قال شارحه: وضبطه الافظ ف التبصي بالكسر): قبيلة.
وإ,س\ب,يلD: موضع، قيل هو اسم بلد؛ قال خ.ل%ف ال4حر:

ل أ%رض. إ,ل� إ,س\ب,يل،
وكل© أ%ر\ض� ت.ض\ل1يل

وقال النمر بن تولب:
بإ,س\ب,يل% أ%ل}ق%ت\ به أ�مeه

على رأ}س ذي ح'ب'ك{ أ%ي\ه.ما
والسeب.ي\لة: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

،vق%ب>ح م'س\ل1ما�ق%ب.ح. ال3له'، ول أ
أ%ه\ل% السeب.ي\لة من ب.ن ح1م_انا

وس.ب\ل%لD: موضع؛ قال ص.خ\ر الغ.ي>:
وما ان} ص.و\ت' نائحة{ بل%ي\ل�
بس.ب\ل%ل ل ت.نام' مع ال�جود

ج.ع.له اساv للب'ق}عة ف%ت.رك ص.ر\فه. وم'س\ب,لD: من أ%ساء ذي ال1ج_ة
عادي_ة. وس.ب.ل: اسم فرس قدية. الوهري: س.ب.ل اسم فرس نيب ف العرب؛

قال ال4صمعي: هي أ�مe أ%ع\و.ج وكانت ل1غ.ن¼، وأ%ع\و.ج' لبن آكل



ال�ر.ار، ث صار لبن ه1لل بن عامر؛ وقال:
هو ال%و.اد' ابن ال%و.اد1 ابن, س.ب.ل

قال ابن بري: الشعر ل%ه\م بن ش1ب\ل؛ قال أ%بو زياد الكلب: وهو من بن
كعب بن بكر وكان شاعراv ل ي'س\م.ع ف الاهلية وال3سلم من بن بكر

أ%شعر' منه؛ قال: وقد أ%دركته ي'ر\ع.د رأ}سه وهو يقول:
أ%نا ال%و.اد' ابن' ال%و.اد ابن, س.ب.ل،

إ,ن د.ي_م'وا جاد.، وإ,ن} جاد'وا و.ب.ل
قال ابن بري: فثبت بذا أ%ن س.ب.ل اسم رجل وليس باسم فرس كما ذكر

الوهري.
@سبتل: س'ب\ت'لD: ضرب من ح.ب_ة الب.ق}ل.

@سبحل: س.ب\ح.ل% الرجل� إ,ذا قال س'ب\حان ال. ابن سيده: واد{ وس1ق%اء#
س.ح\ب.لD وس.ب.ح\ل%لD واسع. والس_ح\ب.ل� والس_ب.ح\ل%ل�: العظيم

ال�س3نe من الض_باب. والس>ب.ح\ل، على وزن ال1ج.ف>: الض_خ\م من الض_ب�
والبعي والس>ق%اء والارية؛ قال ابن بري: شاهد الس>ب.ح\ل الض_ب> قول

الشاعر:
،vله ت.ر\كان1 كانا ف%ض1يلة Dس1ب.ح\ل

على كلY حاف{ ف البلد1 وناع1ل,
قال: وشاهد الس>ب.ح\ل البعي, قول� ذي الرeم_ة:

س1ب.ح\لv أ%با ش.ر\خ.ي\ن أ%ح\ي.ا ب.ن.ات1ه
م.ق%ال1يت'ها، وهي الل©ب.اب ال%بائش

وف الديث: خ.ي\ر' ال3ب,ل الس>ب.ح\ل� أ%ي الضخم، وال�نثى س1ب.ح\لة
مثل ر,ب.ح\لة. ويقال: س1ق%اء# س1ب.ح\لD وس.ب.ح\ل%لD؛ عن ابن السكيت.

Dالعظيمة. وج.م.ل vوالس>ب.ح\لة: العظيمة من ال3بل، وهي الغ.ر,يزة أ%يضا
س1ب.ح\لD ر,ب.ح\لD: عظيم. أ%بو عبيد: الس>بح.ل� والس_ح\ب.ل وال1ب.ل©

الف%ح\ل، والس>ب.ح\لة من النساء الطويلة العظيمة، ومنه قول بعض نساء
ال4عراب ت.ص1ف ابنتها:

س1ب.ح\ل%ةD ر,ب.ح\ل%ه
ت.ن\م1ي ن.ب.ات. الن_خ\ل%ه

الليث: س1ب.ح\لD ر,ب.ح\لD إ,ذا و'ص1ف بالت_ر.ارة والن_ع\مة؛ وقيل
،�لبنة ال�س>: أ%يe ال3بل خي¬؟ فقالت: الس>ب.ح\ل الر>ب.ح\ل



الراح1ل%ة� الف%ح\ل�. وحكى اللحيان أ%يضاv: إ,ن_ه ل%س3ب.ح\ل ر,ب.ح\لD أ%ي عظيم،
Òقال: وهو على التساع، ول ي'ف%س>ر ما عن به من ال4نواع. وز,ق

س1ب.ح\ل: طويل عظيم، وكذلك الر�جل. وض.ر\ع¬ س1ب.ح\لD: عظيم؛ وقول
العجاج:ب,س.ب\ح.ل الد_ف�ي\ن, ع.ي\س.ج'ور

قال ابن جن: أ%راد بس3ب.ح\ل، فأ%سكن الباء وح.ر_ك الاء وغ%ي_ر حركة
السي. الليث: الس_ب.ح\ل%ل� هو الش>ب\ل إ,ذا أ%د\ر.ك. الصيد.

@سبدل: الس_ب.ن\د.ل�: طائر يكون بالند يدخل ف النار فل ي.ح\ترق
ر,يش'ه؛ عن كراع.

@سبعل: رجل س.ب.ع\ل%لD: فارغ ك%س.ب.ه\ل%ل؛ عن كراع.
@سبغل: اس\ب.غ.ل� الثوب' اس\ب,غ\للv: اب\ت.ل� بالاء، واز\ب.غ.ل�
:êه\ن. وش.ع.ر¬ م'س\ب.غ1لeمثله، وكذلك اس\بغ.ل� الشعر' بالد

م'س\ت.ر\س1لD؛ قال كثي>ر:
،Dم.س.ائ1ح' ف%و\د.ي\ رأ}س1ه م'س\ب.غ1ل�ة

ج.ر.ى م1س\ك' دار,ين. ال4ح.مe خ1لل%ها
وال�س\ب.غ1ل�ة�: الضافية. ود1ر\ع¬ م'س\ب.غ1ل�ة: سابغة: وأ%نشد:

،Dت'ب_ع1ي_ة Dم.ةgعليه ل vوي.و\ما
من ال�س\ب.غ1ل�ت الض_واف ف�ض'ول�ها

وقال اللحيان: أ%تانا س.ب.غ\ل%لv أ%ي ل شيء معه ول سلح عليه، وهو
كقولم س.ب.ه\ل%لv. والس_ب.غ\ل%ل�: الفارغ؛ عن السياف.

ابن ال4عراب: س.غ\ب.ل% طعام.ه إ,ذا ر.و�اه د.س.ماv. وس.غ\ب.ل% رأ}س.ه
وس.غ\س.غ.ه ور.و_ل%ه إ,ذا م.ر_غ%ه، وقال غيه: س.ب\غ.ل%ه فاس\ب.غ.ل�،

ق�د>مت الباء على الغي.
@سبهل: جاء س.ب.ه\ل%لv أ%ي بل شيء، وقيل بل سلح ول عصا. أ%بو

اليثم: يقال للفارغ الن_شيط الف%ر,ح س.ب.ه\ل%لD. ابن سيده: وكل© فارغ�
س.ب.ه\ل%لD؛ عن السياف؛ وأ%نشد الكسائي:

إ,ذا الار ل ي.ع\ل%م\ م'ج,ياv ي'ج,ي'ه،
فصار ح.ر,يباv ف الديار س.ب.ه\ل%ل

،vق%ط%ع\نا له من ع.ف}و.ة الال, ع1يشة
فأ%ث}ر.ى، فل ي.ب\غي س1وانا م'ح.و_ل

وقال ابن ال4عراب: جاء س.ب.ه\ل%لv أ%ي غي ممود اليء. وأ%نت ف



الض_لل بن, ال4لل بن الس_ب.ه\ل%ل؛ يعن الباطل؛ ويقال: هو الض_لل
بن' الس_ب.ه\ل%ل أ%ي الباطل. ويقال: جاء س.ب.ه\ل%لv ل شيء معه. ويقال:

جاء س.ب.ه\ل%لv يعن الباطل. ويقال: جاء فلن س.ب.ه\ل%لv أ%ي ضال¾ ل
،vأ%ي فارغا vوس.ب.غ\ل%ل vيدري أ%ي\ن ي.ت.و.ج_ه. ويقال: جاء س.ب.ه\ل%ل

يقال للفارغ الن_ش1يط الف%ر,ح. وف الديث: ل ي.ج,يئ%ن_ أ%حدكم يوم
القيامة س.ب.ه\ل%لv؛ وف�س>ر فارغاv ليس معه من عمل الخرة شيء. وروي

عن عمر أ%نه قال: إ,ن ل4كره أ%ن أ%رى أ%ح.د.كم س.ب.ه\ل%لv ل ف ع.م.ل
د'ن\يا ول ف ع.م.ل آخرة؛ قال ابن ال4ثي: التنكي ف دنيا وآخرة

ي.ر\ج,ع إ,ل الضاف إ,ليهما، وهو الع.م.ل كأ%نه قال ل ف عمل من أ%عمال
�الدنيا ول ف عمل من أعمال الخرة. قال ال4صمعي وأ%بو عمرو: جاء الرجل

يشي س.ب.ه\ل%لv إ,ذا جاء وذهب ف غي شيء. ال4زهري عن أ%ب زيد: رأ%يت
فلناv يشي س.ب.ه\ل%لv وهو ال�خ\تال ف م1ش\يته. يقال: م.ش.ى فلن

الس>ب.ه\لى كما تقول الس_ب.ط}ر.ى، والس>ب.ط}رى: النبساط ف الشي،
والس>ب.ه\لى: التبخت'ر.

@ستل: الس>ت\ل� من قولك: ت.سات.ل علينا الناس' أ%ي خ.ر.ج'وا من موضع
واحداv بعد آخر ت1باعاv م'ت.سايلي. وت.سات.ل القوم': جاء بعض'هم ف أ%ثر

بعض، وجاء القوم س.ت\لv. ابن سيده: س.ت.ل% القوم' س.ت\لv وان\س.ت.لوا
خرجوا متتابعي واحداv بعد واحد، وقيل: جاء بعضهم ف أ%ثر بعض. وف حديث

أ%ب قتادة قال: كنا مع النب، صلى ال عليه وسلم، ف سفر، فب.ي\نا نن
ليل%ةv م'ت.سات1ل1ي عن الطريق ن.ع.س رس'ول� ال، صلى ال عليه وسلم.

وال%س.ات1ل�: الط©ر'ق الض_ي>قة ل4ن الناس ي.ت.سات.لون فيها. وال%س\ت.ل:
الط�ريق الض_ي>ق؛ وك�ل© ما ج.ر.ى ق%ط%راناv فقد ت.سات.ل نو الدمع

واللؤلؤ إ,ذا انقطع س1ل}ك�ه.
والس_ت.ل: طائر شبيه بالع'قاب أ%و هو هي، وقيل: هو طائر عظيم مثل

الن_س\ر ي.ض\ر,ب إ,ل السواد، ي.ح\م1ل ع.ظ}م الف%خ1ذ من البعي وعظم. الساق
أ%و كل ع.ظ}م ذي م'خ¼ حت إ,ذا كان ف ك%ب,د السماء أ%رسله على ص.خ\ر أ%و

Dحت ي.ت.ك%س_ر، ث ينزل عليه فيأ}كل م'خ_ه، والمع س1ت\لن vص.فا
.Dوس'ت\لن

والسeت.الة�: الرeذالة من كل شيء.
@سجل: الس_ج\ل�: الد_ل}و الض_خ\م.ة الملوءة� ماءé، م'ذ%ك�ر، وقيل:



Dر، والمع س1جال�هو م1ل}ؤ'ها، وقيل: إ,ذا كان فيه ماء ق%ل� أ%و ك%ث
وس'ج'ول، ول يقال لا فارغةv س.ج\لD ولكن د.ل}و؛ وف التهذيب: ول يقال له

وهو فارغ س.ج\لD ول ذ%ن'وب؛ قال الشاعر:
الس_ج\ل� والنeط}ف%ة والذ�ن'وب،
ح.ت_ى ت.ر.ى م.ر\ك�و_ها ي.ث�وب
قال: وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ�ر.ج>ي نائلv من س.ي\ب, ر.ب¼،
�له ن'ع\م.ى وذ%م_ت'ه س1ج.ال

قال: والذ�م_ة البئر القليلة الاء. والس_ج\ل: الد_ل}و ال%لى،
والعن ق%ل1يله كثي؛ ورواه ال4صمعي: وذ1م_ت'ه س1ج.الD أ%ي ع.ه\ده

م'ح\ك%م من قولك س.ج_ل القاضي لفلن باله أ%ي اس\ت.و\ثق له به. قال ابن بري:
الس_ج\ل اسها م.لى ماءé، والذ�ن'وب إ,نا يكون فيها م1ث}ل� نصفها

ماءé. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�اv بال ف السجد فأ%م.ر. بس.ج\ل� فص'ب_ على
بوله؛ قال: الس_ج\ل أ%عظم ما يكون من الد>لء، وجعه س1ج.ال؛ وقال

لبيد:
ي'ح1يلون الس>ج.ال على الس>ج.ال

وأ%س\ج.له: أ%عطاه س.ج\لv أ%و س.ج\ل%ي، وقالوا: الروب س1ج.الD أ%ي
س.ج\لD منها على هؤلء وآخر على هؤلء، وال�س.اجلة مأ}خوذة من الس>ج\ل.

وف حديث أ%ب سفيان: أ%ن ه1ر.ق}ل% سأ%له عن الرب بينه وبي النب، صلى
ال عليه وسلم، فقال له: ال%ر\ب بيننا س1ج.الD؛ معناه إ,نا ن'د.ال� عليه

م.ر_ة وي'د.ال� علينا أ�خرى، قال: وأ%صله أ%ن ال�س\ت.ق1ي.ي بس.ج\ل%ي
من البئر يكون لكل واحد منهما س.ج\لD أ%ي د.لو¬ ملى ماء. وف حديث ابن

مسعود: افتتح سورة النساء فس.ج.ل%ها أ%ي ق%رأ%ها قراءة متصلة، من
.vا مت_صلìإ,ذا صببته ص.ب vالس_ج\ل الص_ب>. يقال: س.ج.ل}ت الاء4 س.ج\ل

ود.ل}و¬ س.ج,يلD وس.ج,يلة: ض.خ\مة؛ قال:
خ'ذ}ها، وأ%ع\ط1 ع.م_ك الس_ج,يله،

إ,ن ل ي.ك�ن\ ع.مeك ذا ح.ل1يله
.Dس.ج,يلة ب.ي>ن.ة الس_ج.الة: م'س\ترخ1ي.ة الص_ف%ن واسعة Dوخ'ص\ي.ة

.ðطويل م'ت.د.ل :Dروع: الط�و,يل. وض.ر\ع¬ س.ج,يلeوالس_ج,يل من الض
وناقة س.ج\لء: ع.ظيمة الض_ر\ع. ابن شيل: ض.ر\ع أ%س\ج.ل وهو الواسع



الر>خو الضطرب الذي يضرب رجليها من خ.ل}فها ول يكون إ,ل ف ضروع
الشاء.وساج.ل% الر_ج'ل%: باراه، وأ%صله ف الستقاء، وها ي.ت.ساج.لن.
وال�ساج.لة: ال�فاخ.رة بأ%ن ي.ص\ن.ع مثل% ص.ن,يعه ف ج.ر\ي� أ%و سقي؛ قال

الفضل بن عباس بن عبتة بن أ%ب لب:
،vم.ن\ ي'ساج,ل}ن ي'س.اج,ل} ماج,دا
ي.م\ل� الد_ل}و. إ,ل ع.ق}د1 الك%ر.ب

قال ابن بري: أ%صل ال�س.اج.لة أ%ن ي.س\ت.ق1ي. ساقيان في'خ\رج ك�ل©
واحد منهما ف س.ج\له مثل ما ي'خ\رج الخر، فأ%يeهما ن.ك%ل فقد غ�ل1ب.،

فضربته العرب مثلv للم'فاخ.رة، فإ,ذا قيل فلن ي'ساج,ل فلناv، فمعناه أ%نه
ي'خ\ر,ج من الش_ر.ف مثل ما ي'خر,جه الخر'، فأ%يهما ن.ك%ل فقد غ�ل1ب.
وت.ساج.لوا أ%ي ت.فاخ.روا؛ ومنه قولم: ال%ر\ب' س1جالD. وانس.جل الاء�

انسجالv إ,ذا ان\ص.ب_؛ قال ذو الرمة:
وأ%ر\د.ف%ت1 الذYراع. لا بع.ي\ن�

س.ج'وم, الاء، فان\س.ج.ل انس3جال
وس.ج.ل}ت الاء4 فان\س.ج.ل أ%ي ص.ب.ب\ته فان\ص.ب_. وأ%س\جل}ت الوض:

م.لgته؛ قال:
vوغاد.ر ال�خ\ذ% وال4و\جاد. م'ت\ر.ع.ة
تط}ف�و، وأ%س\ج.ل% أ%ن\هاءé وغ�د\رانا

:�ورجل س.ج\لD: ج.واد؛ عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل ال4عراب. وأ%س\ج.ل الرجل
كث�ر خي'ه. وس.ج_ل: أ%ن\ع.ظ%. وأ%س\ج.ل% الناس.: تر.ك%هم، وأ%س\ج.ل% لم
ال4مر.: أ%طلقه لم؛ ومنه قول ممد بن النفية، رحة ال عليه، ف

قوله عز وجل: هل ج.زاء� ال3حسان1 إ,ل ال3حسان�، قال: هي م'س\ج.لة للب.ر>
والفاجر، يعن م'ر\سلة م'ط}ل%قة ف ال3حسان إ,ل كل أ%حد، ل ي'ش\تر.ط

فيها ب.رÒ دون فاجر. وال�س\ج.ل: البذول الباح الذي ل ي'م\ن.ع من
:eأ%حد؛ وأ%نشد الضب

أ%ن.خ\ت' ق%لوص1ي بال�ر.ي\ر، ور.ح\ل�ها،
�ل1ما نابه من طار,ق الل�ي\ل، م'س\ج.ل

أ%راد بالر_ح\ل النزل. وف الديث: ول ت'س\ج,لوا أ%نعام.كم أ%ي ل
ت'ط}ل1قوها ف ز'روع الناس. وأ%س\ج.ل}ت الكلم. أ%ي أ%ر\س.ل}ته. وف%ع.ل}نا

.vأ%ي ل ياف أ%حد أ%حدا Dذلك والدهر م'س\ج.ل



والس_ج,ل©: كتاب الع.ه\د ونو,ه، والمع س1ج,ل9ت¬، وهو أ%حد ال4ساء
ال�ذ%ك�رة الموعة بالتاء، ولا نظائر، ول ي'ك%س>ر الس>ج,ل©،

وقيل: الس_ج,ل© الكاتب، وقد س.ج_ل له. وف التنزيل العزيز: كط%ي>
الس>ج,ل9 للكتب، وقرئ: الس>ج\ل، وجاء ف التفسي: أ%ن الس>ج,ل� الصحيفة

الت فيها الكتاب؛ وحكي عن أ%ب زيد: أ%نه روى عن بعضهم أ%نه قرأ%ها بسكون
اليم، قال: وقرأ% بعض ال4عراب الس_ج\ل بفتح السي. وقيل الس>ج,ل©

م.ل%ك¬، وقيل الس>ج,ل© بلغة البش الر_ج'ل، وعن أ%ب الوزاء أ%ن
الس>ج,ل� كاتب كان للنب، صلى ال عليه وسلم، وتام الكلم للكتاب. وف حديث

،ðالساب يوم القيامة: فت'وض.ع الس>ج,ل�ت ف ك1ف�ة؛ وهو جع س1ج,ل
بالكسر والتشديد، وهو الكتاب الكبي.

والس_ج,يل: الن_صيب؛ قال ابن ال4عراب: هو ف%ع1يلD من الس_ج\ل الذي
هو الد_لو الل4ى، قال: ول ي'ع\ج,بن. والس>ج,ل©: الص_كe، وقد

س.ج_ل% الاكم' ت.سجيلv. والس_ج,يل�: الصeل}ب الشديد.
والس>ج>يل: حجارة كال%د.ر. وف التنزيل العزيز: تر\م1يهم ب1جارة من

س1ج>يل؛ وقيل: هو حجر من طي، م'ع.ر_ب د.خ1يل، وهو س.ن\ك1 ر.ك1ل 
*)

قوله «وهو سنك وكل» قال القسطلن: سنك، بفتح السي الهملة وبعد النون
الساكنة كاف مكسورة. وكل، بكسر الكاف وبعدها لم) أ%ي حجارة وطي؛ قال أ%بو

إ,سحق: للناس ف الس>ج>يل أ%قوال، وف التفسي أ%نا من ج,لð وطي،
وقيل من ج,لð وحجارة، وقال أ%هل اللغة: هذا فارسيÒ والعرب ل تعرف هذا؛

قال ال4زهري: والذي عندنا، وال أ%علم، أ%نه إ,ذا كان التفسي صحيحاv فهو
فارسي أ�ع\ر,ب ل4ن ال تعال قد ذكر هذه الجارة ف قصة قوم لوط فقال:

لن'ر\س1ل عليهم حجارةv من طي؛ فقد ب.ي_ن للعرب ما ع.ن بس3ج>يل. ومن
كلم الف�ر\س ما ل ي'ح\صى ما قد أ%ع\ر.ب.ت\ه العرب' نو جاموس ود1يباج،

فل أ�ن\ك1ر أ%ن يكون هذا ما أ�ع\ر,ب؛ قال أ%بو عبيدة: من س1ج>يل،
تأ}ويله كثية شديدة؛ وقال: إ,ن مثل ذلك قول ابن مقبل:

ور.ج\لة{ ي.ض\ر,بون الب.ي\ض. عن ع'ر'ض�،
ض.ر\باv ت.و.اص.ت\ به ال4ب\طال� س1ج>ينا

قال: وس1ج>ي¬ وس1ج>يلD بعن واحد، وقال بعضهم: س1ج>يل من
أ%س\ج.ل}ته أ%ي أ%رسلته فكأ%نا م'ر\س.لة عليهم؛ قال أ%بو إ,سحق: وقال بعضهم



س1ج>يل من أ%س\ج.ل}ت إ,ذا أ%عطيت، وجعله من الس>ج\ل؛ وأ%نشد بيت
الل�ه.ب:م.ن\ ي'ساج,ل}ن ي'ساج,ل} ماجدا

وقيل م1ن\ س1ج>يل�: كقولك م1ن س1ج,لð أ%ي ما ك�ت1ب لم، قال: وهذا
القول إ,ذا ف�س>ر فهو أ%ب\ي.ن'ها ل4ن من كتاب ال تعال دليلv عليه، قال

ال تعال: ك%ل� إ,ن كتاب الف�ج_ار ل%ف1ي س1ج>ي� وما أ%دراك ما
س1ج>ي¬ كتاب¬ م.ر\قوم¬؛ وس1ج>يل ف معن س1ج>ي، العن أ%نا حجارة

ما ك%ت.ب ال� تعال أ%نه ي'ع.ذYبم با؛ قال: وهذا أ%حسن ما م.ر_ فيها
عندي. الوهري: وقوله عز وجل: حجارة من س1ج>يل؛ قالوا: حجارة من طي

ط�ب,خ.ت\ بنار جهنم مكتوب فيها أ%ساء القوم لقوله عز وجل: لن'ر\س1ل عليهم
حجارة من طي. وس.ج_له بالشيء: ر.ماه به من فوق.

والس_اج'ول والس_و\ج.ل� والس_و\ج.لة: غ1لف القارورة؛ عن كراع.
والس_ج.ن\ج.ل�: الرآة. والس_ج.ن\جل أ%يضاv: ق1ط%ع الف1ض_ة

وس.بائ1ك�ها، ويقال هو الذهب، ويقال الز_ع\فران، ويقال إ,نه ر'وم1يÒ م'ع.ر_ب،
وذكره ال4زهري ف الماسي قال: وقال بعضهم ز.ج.ن\ج.لD، وقيل هي ر'وم1ي_ة

د.خ.ل%ت ف كلم العرب؛ قال امرؤ القيس:
م'ه.ف}ه.ف%ةD ب.ي\ضاء غ%ي\ر م'فاض.ة{،
ت.رائ1ب'ها م.ص\قولةD كالس>ج.ن\ج.ل

@سحل: الس_ح\ل� والس_ح1يل�: ثوب ل ي'ب\ر.م غ%ز\ل�ه أ%ي ل ي'ف}ت.ل
طاقت.ي، س.ح.ل%ه ي.س\ح.له س.ح\لv.يقال: س.ح.لوه أ%ي ل ي.ف}ت1لوا س.داه؛

وقال زهي:
على كل حال� من س.ح1يل وم'ب\ر.م

وقيل: الس_ح1يل الغ.ز\ل الذي ل ي'ب\ر.م، فأ%ما الثوب فإ,نه ل
:vوالس_ح1يل أ%يضا �ي'س.م_ى س.ح1يلv، ولكن يقال للثوب س.ح\لD. والس_ح\ل

الب\ل الذي على ق�و_ة واحدة. والس_ح\ل: ثوب أ%بيض، وخ.ص_ بعضهم به الثوب
من الق�ط}ن، وقيل: الس_ح\ل ثوب أ%بيض ر.ق1يق، زاد ال4زهري: من ق�ط}ن،

وجع' كلY ذلك أ%س\حالD وس'حولD وس'ح'لD؛ قال التنخل الذل:
كالسeح'ل, الب,يض, ج.ل ل%و\ن.ها

س.حe ن,جاء3 ال%م.ل ال4س\و.ل,
قال ال4زهري: جعه على س'ح'ل� مثل س.ق}ف{ وس'ق�ف؛ قال ابن بري: ومثله

ر.ه\ن¬ ور'ه'ن وخ.ط}ب وخ'ط�ب وح.ج\ل وح'ج'ل وح.ل}ق وح'ل�ق ون.ج\م



ون'ج'م.الوهري: الس_ح1يل ال%يط� غي مفتول. والس_ح1يل من الثياب: ما كان
غ%ز\ل�ه طاقاv واحداv، وال�ب\ر.م الفتول الغ.ز\ل طاق%ي\ن، وال1ت\آم ما

كان سد.اه ول�ح\مته طاق%ي\ن طاق%ي\ن، ليس ب,م'ب\ر.م ول م'س\ح.ل.
�والس_ح1يل من ال1ب.ال: الذي ي'ف}تل ف%ت\لv واحداv كما ي.ف}ت1ل ال%ي_اط
س1ل}كه، وال�ب\ر.م أ%ن يمع بي ن.س3يج.ت.ي ف%ت'ف}ت.ل ح.ب\لv واحداv، وقد
س.ح.ل}ت ال%ب\ل% فهو م.س\ح'ول، ويقال م'س\ح.ل ل4جل ال�ب\ر.م. وف

حديث معاوية: قال له عمرو بن مسعود ما ت.س\أ%ل عمن س'ح1ل%ت\ م.ر,يرت'ه أ%ي
ج'ع1ل ح.ب\ل�ه ال�ب\ر.م س.ح1يلv؛ الس_ح1يل: ال%ب\ل ال�ب\رم على طاق،

وال�ب\ر.م على طاق%ي\ن هو ال%ر,ير' وال%ر,يرة، يريد استرخاء ق�و_ته
بعد شد�ة؛ وأ%نشد أ%بو عمرو ف الس_ح1يل:

ف%ت.ل% الس_ح1يل% ب'ب\ر.م ذي م1ر_ة،
دون الرجال بف%ض\ل ع.ق}ل راجح

وس.ح.ل}ت ال%ب\ل%، وقد يقال أ%س\ح.ل}ته، فهو م'س\ح.ل، واللغة العالية
س.ح.ل}ته. أ%بو عمرو: ال�س.ح_لة ك�ب_ة الغ.ز\ل وهي الو.ش1يعة

وال�س.م_طة. الوهري: الس_ح\ل الثوب ال4بيض من الك�ر\س'ف من ثياب اليمن؛ قال
:vع'نا�ال�س.ي_ب بن ع.ل%س يذكر ظ

ولقد أ%ر.ى ظ�ع'ناv أ�بي>نها
�ت'ح\د.ى، كأ%ن� ز'ه.اء4ها ال4ث}ل
ف الل ي.خ\ف1ض'ها وي.ر\ف%ع'ها

�ر,يع¬ ي.ل�وح كأ%ن_ه س.ح\ل
ش.ب_ه الطريق بثوب أ%بيض. وف الديث: ك�ف9ن رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، ف ثلثة أ%ثواب س.ح'ول1ي_ة ك�ر\س'ف ليس فيها قميص ول عمامة،
يروى بفتح السي وضمها، فالفتح منسوب إ,ل الس_ح'ول وهو الق%ص_ار ل4نه

ي.س\ح.ل�ها أ%ي ي.غ\س3ل�ها أ%و إ,ل س.ح'ول قرية باليمن، وأ%ما الضم فهو
جع س.ح\ل وهو الثوب ال4بيض الن_ق1يe ول يكون إ,ل من قطن، وفيه شذوذ

ل4نه نسب إ,ل المع، وقيل: إ,ن اسم القرية بالضم أ%يضاv. قال ابن
ال4ثي: وف الديث أ%ن رجلv جاء بك%بائس من هذه السeح_ل؛ قال أ%بو موسى:

هكذا يرويه بعضهم بالاء الهملة، وهو الرeط%ب الذي ل يتم إ,دراكه
وق�و_ته، ولعله أ�خذ من الس_ح1يل ال%ب\ل,، ويروى بالاء العجمة، وسيأ}ت

ذكره.



وس.ح.ل%ه ي.س\ح.له س.ح\لv فان\س.ح.ل: ق%ش.ره ون.ح.ته. وال1س\ح.ل:
ال1ن\ح.ت. والر>ياح ت.س\ح.ل ال4رض. س.ح\لv: ت.ك}ش1ط ما عليها وت.ن\ز,ع

عنها أ%د.م.تها. وف الديث أ%ن أ�م حكيم بنت الزبي أ%ت.ت\ه بك%ت1ف
فج.ع.ل%ت\ ت.س\ح.ل�ها له فأ%كل منها ث ص.ل�ى ول يتوضأ؛ الس_ح\ل: الق%ش\ر

والك%ش\ط، أ%ي تك}ش1ط ما عليها من اللحم، ومنه قيل للم1ب\ر.د م1س\ح.ل؛
ويروى: فج.ع.ل%ت\ ت.س\ح.اها أ%ي ت.ق}ش1ر'ها، وهو بعناه، وسنذكره ف

موضعه.والس_اح1ل: ش.اط1ئ البحر. والس_اح1ل: ر,يف' البحر، فاع1لD بعن
مفعول ل4ن الاء س.ح.ل%ه أ%ي ق%ش.ره أ%و ع.له، وحقيقته أ%نه ذو ساح1ل� من

الاء إ,ذا ار\ت.ف%ع ال%دe ث ج.ز.ر ف%ج.رف ما م.ر_ عليه. وس.اح.ل%
القوم': أ%ت.وا الس_اح1ل% وأ%خ.ذوا عليه. وف حديث بدر: ف%ساح.ل أ%بو سفيان

بالع1ي أ%ي أ%ت.ى بم ساح1ل% البحر.
:vها س.ح\ل�والس_ح\ل�: الن_ق}د من الدراهم. وس.ح.ل% الدراهم. ي.س\ح.ل

ان\ت.ق%دها. وس.ح.ل%ه مائة% د1ر\ه.م س.ح\لv: ن.ق%ده؛ قال أ%بو ذؤيب:
فبات ب.م\ع� ث آب. إ,ل م1نÝى،

فأ%ص\ب.ح. راداv ي.ب\ت.غ1ي ال%ز\ج. بالس_ح\ل
فجاء ب.ز\ج� ل ير. الناس م1ث}ل%ه،

هو الض_ح\ك' إ,ل أ%نه ع.م.ل� الن_ح\ل
قوله: ي.ب\ت.غ1ي ال%ز\ج. بالس_ح\ل أ%ي الن_ق}د، وضع الصدر موضع

السم. والس_ح\ل: الض_ر\ب بالس>ياط ي.ك}ش1ط ال1ل}د. وس.ح.ل%ه مائة%
س.و\ط{ س.ح\لv: ض.ر.به ف%ق%شر ج,ل}د.ه. وقال ابن ال4عراب: س.ح.له بالس_و\ط

ض.ر.به، فعد�اه بالباء؛ وقوله:
م1ث}ل� ان\س3حال, الو.ر,ق ان\س3ح.ال�ها

يعن أ%ن ي'ح.ك_ بعض'ها ببعض. وان\س.ح.ل%ت الدراهم' إ,ذا ام\لس_ت\.
وس.ح.ل}ت' الد_راهم: ص.ب.ب\تها كأ%ن_ك ح.ك%ك}ت بعضها ببعض. وس.ح.ل}ت

الشيء4: س.ح.ق}ته. وس.ح.ل% الشيء4: ب.ر.د.ه. وال1س\ح.ل: ال1ب\ر.د.
والسeح.الة: ما س.ق%ط من الذهب والفضة ونوها إ,ذا ب'ر,دا. وهو من س'ح.التهم

أ%ي خ'ش.ارتم؛ عن ابن ال4عراب. وس'ح.ال%ة الب'ر> والش_عي: ق1ش\ر'ها
إ,ذا ج'ر,دا منه، وكذلك غيها من ال�بوب كال4ر'ز> والدeخ\ن. قال

ال4زهري: وما ت.ح.ات_ من ال4ر'ز> والذ©ر.ة إ,ذا د'ق_ شبه النeخ.الة
فهي أ%يضاv س'ح.الة، وك�ل© ما س'ح1ل من شيء فما س.ق%ط منه س'ح.الة.



الليث: الس_ح\ل ن.ح\ت'ك. ال%ش.بة% بال1س\ح.ل وهو ال1ب\ر.د. والسeحالة:
ما ت.ح.ات_ من الديد وب'ر,د من الوازين.

وان\س3حال� الناقة: إ,سراع'ها ف س.ي\رها.
وس.ح.ل%ت1 الع.ي' ت.س\ح.ل س.ح\لv وس'ح'ولv: ص.ب_ت الدمع.. وباتت

السماء ت.س\ح.ل� ليلت.ها أ%ي ت.ص'بe الاء. وس.ح.ل% الب.غ\ل� والمار'
ي.س\ح.ل� وي.س\ح1ل س.ح1يلv وس'حالv: ن.ه.ق.

eه أ%ش.د�وال1س\ح.ل: ال1مار الوحشيe، وهو صفة غالبة، وس.ح1يل
ن.ه,يقه. والس_ح1يل والسeح.ال، بالضم: الصوت الذي يدور ف صدر المار. قال

.Dبالكسر، ومنه قيل لع.ي\ر الف%لة م1س\ح.ل ،�الوهري: وقد س.ح.ل% ي.س\ح1ل
وال1س\ح.ل: اللYجام، وقيل ف%أ}س اللYجام. وال1س\ح.لن1: ح.ل}قتان

إ,حداها م'د\خ.لة ف ال�خرى على ط%ر.ف ش.ك1يم اللYجام وهي الديدة الت
تت ال%ح\ف%لة السeف}لى؛ قال رؤبة:

لول ش.ك1يم' ال1س\ح.ل%ي ان\د.ق�ا
والمع ال%ساح1ل؛ ومنه قول ال4عشى:

ص.د.د\ت. عن ال4عداء يوم ع'ب.اع1ب�،
�ص'د'ود. ال%ذاك1ي أ%ف}ر.ع.تها ال%ساح1ل

وقال ابن شيل: م1س\ح.ل اللYجام الديدة� الت تت ال%ن.ك، قال:
والف%أ}س الديدة القائمة ف الش_ك1يمة، والش_ك1يمة الديدة ال�ع\ت.ر,ضة ف

الفم. وف الديث: أ%ن ال عز وجل قال ل4يوب، على نبينا وعليه الصلة
والسلم: ل ي.ن\بغي ل4حد أ%ن ي'خ.اص1من إ,ل م.ن\ ي.ج\ع.ل الز>يار.

ف ف%م ال4س.د والس>ح.ال ف ف%م, الع.ن\قاء؛ الس>حال� وال1س\ح.ل واحد،
كما تقول م1ن\ط%ق¬ ون,ط%اق¬ وم1ئ}ز.ر¬ وإ,ز.ار¬، وهي ال%ديدة الت تكون

على ط%ر.ف%ي\ ش.ك1يم اللYجام، وقيل: هي الديدة الت تعل ف فم الفر.س
لي.خ\ض.ع.، ويروى بالشي العجمة والكاف، وهو مذكور ف موضعه. قال ابن

سيده: وال1س\حلن1 جانبا اللحية، وقيل: ها أ%سفل الع1ذ%ار.ي\ن إ,ل
م'ق%د_م اللحية، وقيل: هو الصeد\غ، يقال ش.اب. م1س\ح.له؛ قال ال4زهري:

وال1س\ح.ل� موضع الع1ذ%ار ف قول ج.ندل الط©ه.وي:
ع'لYق}ت'ها وقد ت.ر.ى ف م1س\ح.لي

أ%ي ف موضع ع1ذاري من ليت، يعن الشيب؛ قال ال4زهري: وأ%ما قول
الشاعر:



الن% ل%م_ا اب\ي.ض_ أ%ع\لى م1س\ح.لي
فال1س\ح.لن1 ههنا الصeد\غان1 وها من اللYج.ام ال%د_ان1.

وال1س\ح.ل: اللسان. قال ال4زهري: وال1س\ح.ل الع.ز\م الصارم، يقال: قد ركب فلن
م1س\ح.له ور.د\ع.ه إ,ذا ع.ز.م على ال4مر وج.د_ فيه؛ وأ%نشد:

وإ,ن� ع1ن\دي، إ,ن ر.ك1ب\ت' م1س\ح.لي،
س'م_ ذ%راري,ح. ر,طاب� وخ.ش1ي

وأ%ورد ابن سيده هذا الرجز مستشهداv به على قوله وال1س\ح.ل اللسان.
وال1س\ح.ل: الثوب الن_ق1يe من القطن. وال1س\حل: الشeجاع الذي ي.ع\مل

وحده. وال1س\ح.ل: ال1يزاب الذي ل ي'طاق ماؤ'ه. وال1س\ح.ل: ال%ط%ر
ال%و\د. وال1س\ح.ل: الغاية ف السخاء. وال1س\ح.ل: ال%ل�د الذي يقيم
الدود بي يدي السلطان. وال1س\ح.ل�: الساقي الن_ش1يط. وال1س\ح.ل:

ال�ن\خ'ل�. وال1س\ح.ل: ف%م' ال%ز.ادة. وال1س\ح.ل: الاهر بالقرآن.
وال1س\ح.ل: اليط ي'ف}ت.ل وحده، يقال: س.ح.ل}ت ال%ب\ل%، فإ,ن كان معه غيه فهو

م'ب\ر.م¬ وم'غ.ار¬. وال1س\ح.ل: ال%ط1يب الاضي. وان\س.ح.ل بالكلم:
ج.ر.ى به. وان\س.ح.ل ال%ط1يب' إ,ذا اس\ح.ن\ف%ر ف كلمه. ور.ك1ب م1س\ح.له
إ,ذا مضى ف خ'ط}بته. ويقال: ر.ك1ب فلن م1س\ح.له إ,ذا ر.ك1ب غ%ي_ه ول

ي.ن\ت.ه عنه، وأ%صل ذلك الفرس ال%م'وح ي.ر\ك%ب' رأ}س.ه وي.ع.ضe على
ل1جامه.

وف الديث: أ%ن ابن مسعود افتتح سورة النساء ف%س.ح.ل%ها أ%ي ق%ر.أ%ها
ك�ل�ها متتابعة متصلة، وهو من الس_ح\ل بعن الس_ح_ والص_ب>، وقد

روي باليم، وهو مذكور ف موضعه. وقال بعض العرب: وذكر الش>ع\ر فقال
الو.ق}ف والس_ح\ل�، قال: والس_ح\ل أ%ن يتبع بعضه بعضاv وهو الس>ر\د، قال:

ول ييء� الك1تاب' إ,ل� على الو.ق}ف. وف حديث ع.لي¼: إ,ن� بن
أ�م.ي_ة% ل ي.ز.الون ي.ط}ع'ن'ون ف م1س\ح.ل, ضللة{؛ قال القتيب: هو من

،vقولم ر.ك1ب م1س\ح.ل%ه إ,ذا أ%خذ ف أ%مر فيه كلم وم.ض.ى فيه م'ج,د�ا
وقال غيه: أ%راد أ%نم ي'س\ر,عون ف الضللة وي'ج,دeون فيها. يقال: ط%ع.ن.

ف الع1ن.ان ي.ط}ع'ن'، وط%ع.ن. ف م1س\ح.له ي.ط}ع'ن. يقال: ي.ط}ع'ن
باللسان وي.ط}ع'ن بالس>نان. وس.ح.ل%ه بلسانه: ش.ت.مه؛ ومنه قيل ل1لYسان

م1س\ح.ل؛ قال ابن أ%حر:
ومن خ.ط1يب�، إ,ذا ما انساح م1س\ح.ل�ه



م'ف%ر>ج' القول م.ي\س'وراv وم.ع\س'ورا
والس>ح.ال� وال�س.اح.ل%ة: ال�لحاة بي الر_ج'ل%ي. يقال: هو

ي'س.اح1له أ%ي ي'لح1يه.
ور.ج'لD إ,س\ح1لن© اللحية: ط%و,يل�ها ح.س.ن'ها؛ قال سيبويه:

ال3س\ح1لن� صفة، وال3س\ح1لن,ي_ة من النساء الرائعة� ال%م1يلة الطويلة.
وشابÒ م'س\ح'لنD وم'س\ح'لنê: طويل يوصف بالطول وح'س\ن الق%و.ام.

وال�س\ح'لن� وال�س\ح'لن©: الس_ب\ط الشعر ال4ف}ر.ع، وال�نثى
:vبالاء.والس>ح\لل: العظيم البطن؛ قال ال4علم يصف ض1ب.اعا

س'ود{ س.ح.ال1يل� ك%أ%ن\ـ
ـن. ج'لود.ه'ن_ ث1ياب' راه1ب\

أ%بو زيد: الس>ح\ل1يل الناقة العظيمة الض_رع الت ليس ف ال3بل
.Dمثلها، فتلك ناقة س1ح\ليل

وم1س\ح.لD: اسم رجل؛ وم1س\ح.لD: اسم ج,ن>ي> ال4عشى ف قوله:
د.ع.و\ت' خ.ل1يلي م1س\ح.لv، ود.ع.و\ا له

ج,ه,ن_ام.، ج.د\عاv لله.ج,ي, ال�ذ%م_م,
وقال الوهري: وم1س\ح.لD اسم تاب,ع.ة ال4عشى. والسeح.ل%ة� مثال

ال�م.ز.ة: ال4رنب الصeغرى الت قد ارتفعت عن ال1ر\ن,ق وفارقت أ�م_ها؛
وم'س\ح'لن�: اسم واد ذ%ك%ره النابغة� ف شعره فقال:

فأ%ع\لى م'سح'لن% ف%ح.ام1را
(* قوله «فأعلى مسحلن إل» هكذا ف الصل، والذي ف التهذيب ومعجم

ياقوت من شعر النابغة قوله:
ساربط كلب أن يريبك نبحه * وإن كنت أرعى مسحلن

فحامرا)وس.ح'ول: قرية من ق�رى اليمن ي'ح\مل منها ثياب' ق�ط}ن� ب,يض¬ تسمى
السeح'ولي_ة، بضم السي، وقال ابن سيده: هو موضع باليمن تنسب إ,ليه الثياب

الس_ح'ولي_ة؛ قال ط%ر.فة:
وبالس_ف}ح آيات¬ كأ%ن� ر'س'وم.ها

ي.م.ان{، و.ش.ت\ه ر.ي\د.ةD وس.ح'ول
ر.ي\د.ة� وس.ح'ول: قريتان، أ%راد و.ش.ت\ه أ%هل ر.ي\د.ة وس.ح'ول.

وال3س\ح1ل، بالكسر: ش.ج.ر¬ ي'ستاك به، وقيل: هو شجر ي.ع\ظ�م ي.ن\ب'ت
بالجاز بأ%عال ن.ج\د؛ قال أ%بو حنيفة: ال3س\ح1ل يشبه ال4ث}ل وي.غ\ل�ظ



حت ت'ت_خ.ذ منه الر>حال؛ وقال م'ر_ة؛ ي.غ\ل�ظ كما ي.غ\ل�ظ ال4ث}ل،
واحدته إ,س\ح1لةD ول نظي لا إ,ل� إ,ج\ر,د وإ,ذ}خ1ر، وها ن.ب\تان،

وإ,ب\ل1م وهو ال�وص'، وإ,ث}م1د ضرب من الك�ح\ل، وقولم ل%ق1يته بب.ل}دة
إ,ص\م1ت؛ وقال ال4زهري: ال3س\ح1ل� شجرة من شجر ال%س.اويك؛ ومنه قول امرئ

القيس:
وت.ع\ط�و بر.خ\ص� غ%ي ش.ث}ن� كأ%ن_ه

أ%س.ار,يع' ظ%ب\ي�، أ%و م.س.او,يك' إ,س\ح1ل,
@سحبل: ب.ط}ن¬ س.ح\ب.لD: ض.خ\م؛ قال ه1م\يان:

وأ%د\ر.ج.ت\ ب'طون.ها الس_ح.اب,ل
الليث: الس_ح\ب.ل العريض البطن؛ وأ%نشد:

ل%ك1ن_ن أ%ح\ب.ب\ت' ض.ب�اv س.ح\ب.ل
والس_ح\ب.ل من ال4ودية: الواسع. وس.ح\ب.لD: اسم واد{ بعينه؛ قال جعفر

بن ع'ل}بة الرثي:
أ%ل%ه\ف%ى ب,ق�ر_ى س.ح\ب.ل�، حي أ%ج\ل%ب.ت\

�ع.ل%ينا الو.ليا، والع.د'وe ال�باس1ل
وق�ر_ى: اسم ماء. والس_ح\ب.لة من ال�ص.ى: ال�ت.د.لYية الواسعة.

والس_ح\ب.لة: الض_خ\مة من الد>لء3؛ قال:
أ%ن\ز,ع' غ%ر\باv س.ح\ب.لv ر.و,ي_ا،
إ,ذا ع.ل الز_و\ر. ه.و.ى ه'و,ي_ا

وواد{ س.ح\ب.لD: واسع، وكذلك س1ق%اء س.ح\ب.لD. وس.ب.ح\ل%لD: ض.خ\م، وهو
ف%ع.ل�لD؛ وقال ال�م.يح:

ف س.ح\ب.ل� من م'س'وك الض_أ}ن م.ن\ج'وب
يعن س1قاء واسعاv قد د'ب,غ بالن_ج.ب، وهو ق1ش\ر الس>د\ر. ود.ل}و¬

س.ح\ب.لD: عظيمة. وو,عاء س.ح\ب.لD: واسع، وج,ر.اب س.ح\ب.لD. وع'ل}ب.ة
س.ح\ب.ل%ةD: ج.و\فاء. والس_ح\ب.ل والس_ب.ح\ل%ل: العظيم ال�س3نe من
الض>باب. وص.ح\راء� س.ح\ب.ل�: موضع¬؛ قال جعفر ابن ع'ل}بة:

لم ص.د\ر' س.ي\ف1ي يوم. ص.ح\راء3 س.ح\ب.ل�،
�و.ل منه ما ض'م_ت\ عليه ال4نام1ل

أ%بو عبيد: الس_ح\ب.ل والس>ب.ح\ل وال1ب,ل© الف%ح\ل العظيم؛ وأ%نشد
ابن بري:



أ�ح1بe أ%ن أ%صطاد ض.بìا س.ح\ب.ل،
ر.ع.ى الر_بيع. والشتاء أ%ر\م.ل

@سحجل: الس_ح\ج.ل%ة�: د.ل}ك' الشيء أ%و ص.ق}له؛ قال ابن دريد: وليس
ب,ث%ب.ت.

@سخل: الس_خ\ل%ة�: ولد الشاة من ال%ع.ز والض_أ}ن، ذكراv أ%و أ�نثى،
والمع س.خ\لD وس1خ.الD وس1خ.لةD؛ ال4خية نادرة، وس'خ\لنD؛ قال

الطYر,م_اح:
ت'راق1ب'ه م'س\ت.ش1ب_ات'ها،

وس'خ\لن'ها ح.و\ل%ه سار,ح.ه
أ%بو زيد: يقال لولد الغنم ساعة ت.ض.عه أ�مeه من الضأ}ن وال%ع.ز

جيعاv، ذكراv كان أ%و أ�نثى، س.خلة، ث هي الب.ه\مة للذكر وال�نثى، وجعها
ب.ه\م¬. وف الديث: كأ%ن>ي ب.ب_ار ي.ع\م1د إ,ل س.خ\لي في.ق}ت'له؛

الس_خ\ل: الولود ال�ح.ب_ب إ,ل أ%بويه، وهو ف ال4صل ولد الغنم. ورجال
س'خ_ل وس'خ_ال: ضعفاء أ%رذال؛ قال أ%بو كبي:

،vف%ل%ق%د\ ج.م.ع\ت' من الص>حاب س.ري_ة
خ'د\باv ل1د.ات{ غ%ي\ر. و.خ\ش� س'خ_ل

قال ابن جن: قال خالد واحدهم س.خ\لD، وهو أ%يضاv ما ل ي'ت.م_م من كل
شيء. التهذيب: ويقال لل4وغاد من الرجال س'خ_لD وس'خ_الD، قال: ول

ي'ع\رف منه واحد.
وس.خ.ل%هم: ن.ف%اهم كخ.س.لهم. وال%س\خ'ول: ال%ر\ذ�ول كال%خ\سول.

والسeخ_ل: الش>يص. وس.خ_ل%ت النخلة�: ض.ع'ف نواها وتر'ها، وقيل: هو إ,ذا
ن.ف%ض.ت\ه. الفراء: يقال للتمر الذي ل يشتدe ن.واه الش>يص'، قال:

وأ%هل الدينة ي'س.مeونه السeخ_ل. وف الديث: أ%نه خ.ر.ج إ,ل ي.ن\ب'ع
vس'خ_ل vحي واد.ع. بن م'د\ل1ج� فأ%ه\د.ت إ,ليه امرأ%ة ر'ط%با

فق%ب,ل%ه؛ السeخ_ل، بضم السي وتشديد الاء: الش>يص' عند أ%هل الجاز، يقولون:
س.خ_ل%ت1 النخلة� إ,ذا ح.م.ل%ت ش1يصاv؛ ومنه الديث: أ%ن رجلv جاء

بك%بائس من هذه السeخ_ل، ويروى بالاء الهملة، وقد تقدم. ويقال: س.خ_ل}ت
الرج'ل% إ,ذا ع1ب\ت.ه وضع_ف}ته، وهي لغة ه'ذ%ي\ل. وأ%س\خ.ل ال4مر.:

أ%خ_ره. والس>خ.ال: موضع أ%و مواضع؛ قال ال4عشى:
ح.ل� أ%ه\لي ما ب.ي\ن. د'ر\ن.ى فباد.و\



ل، وح.ل�ت\ ع'ل}و,ي_ةv بالس>خ.ال
والس>خ.ال�: ج.ب.لD ما يلي م.طل%ع الشمس يقال له خ1ن\زير؛ قال العدي:

وق�ل}ت': ل%ح.ى ال� ر.بe العباد
ج.ن'وب. الس>خال, إ,ل ي.ت\ر.ب,

والس_خ\ل�: أ%خ\ذ� الشيء م'خات.لةv واج\ت1ذاباv؛ قال ال4زهري: هذا حرف
ل أ%حفظه لغي الليث ول أ�ح1قe معرفته إ,ل أ%ن يكون مقلوباv من

ال%ل}س, كما قالوا ج.ذ%ب. وج.ب.ذ% وب.ض_ وض.ب_. وكواك1ب' م.س\خ'ولةD أ%ي
م.ج\هولة؛ قال:

ون.ح\ن' الث©ر.ي_ا وج.و\زاؤ'ها،
ون.ح\ن' الذYراعان1 وال1ر\ز.م'

،Dوأ%نتم كواكب' م.س\خ'ولة
ت'ر.ى ف السماء ول ت'ع\ل%م'

ويروى م.خ\سولة، وقد تقدم ذكره ف حرف الاء.
vه وي.س\د'له س.د\ل�@سدل: س.د.ل% الش_ع\ر. والثوب. والس>ت\ر. ي.س\د1ل

وأ%س\د.له: أ%ر\خاه وأ%ر\س.ل%ه. وف حديث علي، كر_م ال وجهه: أ%نه
خ.ر.ج فرأ%ى قوماv ي'ص.ل©ون قد س.د.لوا ثياب.هم فقال: كأ%ن_هم اليهود'

خ.ر.جوا من ف�ه\ر,هم؛ قال أ%بو عبيد: الس_د\ل هو إ,س\بال الرجل ثوب.ه من
غي أ%ن ي.ض'م_ جانبيه بي يديه، فإ,ن ض.م_ه فليس بس.د\ل�، وقد ر'و,يت

فيه الكراهة� عن النب، صلى ال عليه وسلم. وف حديث عائشة: أ%نا
س.د.ل%ت\ ط%ر.ف ق1ناعها على وجهها وهي م'ح\ر,مة أ%ي أ%س\ب.ل%ت\ه. وف الديث:
ن'ه,ي عن الس_د\ل ف الصلة؛ هو أ%ن ي.ل}ت.ح1ف بثوبه ويدخل يديه من داخل

فيكع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فن'ه'وا عنه، وهذا مط�رد ف
القميص وغيه من الثياب؛ وقيل: هو أ%ن يضع وس.ط% ال3زار على رأ}سه وي'ر\سل

ط%ر.فيه عن يينه وشاله من غي أ%ن يعلهما على كتفيه، قال سيبويه:
فأ%ما قولم ي.ز\د'ل� ثوبه فعلى ال�ضار.عة، ل4ن السي ليست ب'ط}ب.قة وهي

من موضع الزاي فح.س'ن. إ,بدال�ها لذلك، والبيان فيها أ%ج\و.د إ,ذ كان
البيان ف الصاد أ%كثر من ال�ضار.عة مع كون ال�ضار.عة ف الصاد أ%كثر منها

Dقال الليث: شعر م'ن\س.د1ل ،Dمسترسل :Dف السي. وش.عر م'ن\س.د1ل
وم'ن\س.د1ر¬ كثي طويل قد وقع على الظ�هر. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال

عليه وسلم، ق%د1م الدينة% وأ%هل الكتاب ي.س\د1ل�ون أ%شعارهم والشركون



ي.ف}ر'قون فس.د.ل النبe، صلى ال عليه وسلم، شعره ث ف%ر.ق%ه، وكان
الف%ر\ق آخر ال4مرين؛ قال ابن شيل: ال�س.د_ل من الش_عر الكثي' الطويل،

يقال: س.د_ل% ش.عر.ه على عاتقيه وعنقه وس.د.ل%ه ي.س\د1له. والس_د\ل:
ال3رسال ليس ب.ع\قوف ول م'ع.ق�د. وقال الفراء: س.د.ل}ت الش_ع.ر

وس.د.ن\ته أ%رخيته. ال4صمعي: السeد'ول� والسeد'ون، باللم والنون، ما ج'لYل
به ال%و\دج من الثياب، والس_د1يل�: ما أ�س\ب,ل% على الودج، والمع
السeد'ول والس_دائل وال4سدال. والس_د1يل: شيء ي'ع.ر_ض ف ش'ق�ة
ال1باء، وقيل: هو س1ت\ر ح.ج.لة الرأ%ة. والس>د\ل والسeد\ل: الس>ت\ر،

وجعه أ%سدال وس'د'ول؛ فأ%ما قول ح'م.يد ابن ثور:
ف%ر'ح\ن. وقد زاي.ل}ن. ك�ل� ظ%ع1ينة{

ل%ه'ن_، وباش.ر\ن% السeد'ول ال�ر.ق�ما
فإ,نه لا كان السeد'ول على لفظ الواحد كالسeدوس لضرب من الثياب

وص.ف%ه بالواحد، قال: وهكذا رواه يعقوب رحه ال،ورواه غيه: الس_د1يل
ال�ر.ق�ما؛ قال: وهو الصحيح ل4ن الس_د1يل واحد. ابن ال4عراب: س.و\د.ل

الرجل� إ,ذا طال س.و\د.له أ%ي شارباه. والس>دل: الس>م\ط من الوهر، وف
الكم: من الدeر> يطول إ,ل الصدر، والمع س'د'ولD؛ وقال حاجب

الزن:ك%س.و\ن% الفار,س1ي_ة% ك�ل� ق%ر\ن{،
وز.ي_ن_ ال4ش1ل�ة% بالسeد'ول

ويروى:
ك%س.و\ن% القاد1س1ي_ة كل ق%ر\ن{

والس_د.ل�: ال%ي.ل. وذ%ك%ر¬ أ%س\د.ل�: مائل. وس.د.ل% ثوب.ه ي.س\د1ل�ه:
ش.ق�ه.

والس_د1يل�: موضع. والس>د1ل�ى، على ف1ع1ل�ى: معر_ب وأ%صله
بالفارسية س1ه\د1ل�ه كأ%نه ثلثة ب'ي'وت ف ب.ي\ت كالار,ي>

بك�م_ي\ن.
@سرل: أ%ما سرل فليس بعرب صحيح، والس_راو,يل�: فارسي م'ع.ر_ب،

ي'ذ%ك�ر ويؤنث، ول يعرف ال4صمعي فيها إ,ل التأ}نيث؛ قال قيس بن
ع'بادة:أ%ر.د\ت' ل1ك%ي\ما ي.ع\ل%م الناس' أ%نا

س.راو,يل� ق%ي\س، والو'ف�ود' شهود'
وأ%ن ل ي,ق�ولوا: غاب. ق%ي\س¬ وهذه



س.راو,يل� عاد1ي¼ ن.م.ت\ه ث%م'ود'
قال ابن سيده: ب.ل%غ.نا أ%ن ق%ي\ساv طاو.ل ر'وم1ي�اv بي يدي معاوية،

أ%و غيه من ال�مراء، فتجر_د قيس من س.راو,يله وأ%لقاها إ,ل الرومي
فف%ض1ل%ت\ عنه، فعل ذلك بي يدي معاوية فقال هذين البيتي يعتذر من إ,لقاء

س.راويله ف الشهد الموع. قال الليث: الس_راو,يل أ%ع\ج.م1ي_ة
أ�ع\ر,ب.ت\ وأ�ن>ث%ت، والمع س.راو,يلت، قال سيبويه: ول ي'ك%س_ر ل4نه لو

ك�س>ر ل يرجع إ,ل إ,ل لفظ الواحد فت'ر,ك.، وقد قيل س.راو,يل جع واحدته
س1ر\والة؛ قال:

،Dع.ل%ي\ه م1ن الل9ؤ\م, س1ر\والة
فل%ي\س. ي.ر,قe ل�س\ت.ع\ط1ف

وس.ر\و.ل%ه' ف%ت.س.ر\و.ل%: أ%ل}ب.س.ه إ,ياها فلب.سها؛ ال4زهري: جاء
الس_راو,يل على لفظ الماعة وهي واحدة، قال: وقد سعت غي واحد من ال4عراب

يقول س1ر\وال. وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه ك%ر,ه الس_راو,يل
ال�خ.ر\ف%ج.ة%؛ قال أ%بو عبيد: هي الواسعة الطويلة؛ الوهري: قال سيبويه س.راو,يل
واحدة، وهي أ%عجمية أ�ع\ر,ب.ت\ فأ%شبهت من كلمهم ما ل ينصرف ف معرفة

ول نكرة، فهي مصروفة ف النكرة؛ قال ابن بري: قوله فهي مصروفة ف النكرة
ليس من كلم سيبويه، قال سيبويه: وإ,ن س.م_ي\ت. با رجلv ل ت.ص\ر,فها،

وكذلك إ,ن ح.ق�رت\ها اسم رجل ل4نا مؤنث على أ%كثر من ثلثة أ%حرف مثل
ع.ناق، قال: وف النحويي من ل يصرفه أ%يضاv ف النكرة ويزعم أ%نه جع

س1ر\وال وس1ر\والة وي'ن\ش1د:
Dع.ل%ي\ه من الل©ؤ\م, س1ر\والة

وي.ح\ت.جe ف ترك صرفه بقول ابن مقبل:
أ%ب دونا ذ%بe الر>ياد كأ%ن_ه

ف%تÝ فار,س1يÒ ف س.راو,يل رام1ح
(* قوله «أب دونا إل» تقدم ف ترجة رود: يشي با ذب الرياد).

قال: والعمل على القول ال4ول، والثان أ%قوى؛ وأ%نشد ابن بري لخر ف
:vترك صرفها أ%يضا

ي.ل�ح\ن. من ذي ز.ج.ل� ش1ر\واط1،
م'ح\ت.ج,ز� ب.ل%ق� ش1م\طاط1،
على س.راو,يل% له أ%ساط



وقال ابن بري ف ترجة شرحل قال: ش.راح1يل� اسم رجل ل ينصرف عند سيبويه
ف معرفة ول نكرة، وينصرف عند ال4خفش ف النكرة، فإ,ن ح.ق�ر\ته انصرف

عندها ل4نه عرب، وفارق الس_راويل ل4نا أ%عجمي_ة؛ قال ابن بري:
�الع'ج\مة ههنا ل تنع الصرف مثل ديباج ون.ي\ر'وز، وإ,نا ت.منع الع'ج\مة

الص_ر\ف. إ,ذا كان العجمي منقولv إ,ل كلم العرب وهو اسم ع.ل%م¬
كإ,براهيم وإ,سعيل، قال: فعلى هذا ينصرف س.راو,يل إ,ذا ص'غ>ر ف قولك

س'ر.ي>يل، ولو سيت به شيئاv ل ينصرف للتأ}نيث والتعريف،
وطائر¬ م'س.ر\و.لD: أ%ل}ب.س. ريش'ه ساق%ي\ه؛ وأ%ما قول ذي الرمة ف صفة

الثور:
ت.رى الث�و\ر. ي.م\شي راجعاv من ض.حائه

با م1ث}ل% م.ش\ي ال1ب\ر,ز,ي> ال�س.ر\و.ل
فإ,نه أ%راد بال1ب\رزي> ال4سد.، جعله م'س.ر\و.لv لكثرة قوائمه،
وقيل: ال1ب\ر,ز,يe الاضي ف أ%مره، ويروى: با م1ث}ل% م.ش\ي

ال1ر\ب,ذ1ي>، يعن م.ل1كاv فارسي�اv أ%و د1ه\قاناv من د.هاقينهم، وج.ع.ل%ه'
م'س.ر\و.لv ل4نه من لباسهم؛ يقول: هذا الثور يتبختر إ,ذا م.ش.ى ت.ب.خ\ت'ر

الفارسي إ,ذا ل%ب,س. س.راو,يل%ه. وح.مامة م'س.ر\و.لةD: ف رجليها ر,يش¬.
والس_راو,ين: الس_راو,يل، زعم يعقوب أ%ن النون فيها بدل من اللم. وقال أ%بو

عبيد ف ش1يات1 اليل: إ,ذا جاوز بياض' التحجيل الع.ض'دين والف%خ\ذين
فهو أ%ب\ل%ق م'س.ر\و.لD؛ قال ال4زهري: والعرب تقول للثور الوحشي

م'س.ر\و.لD للسواد الذي ف قوائمه.
@سرأل: إ,س\رائيل� وإ,س\رائي': زعم يعقوب أ%نه بدل اسم م.ل%ك{.
@سربل: الس>ر\بال�: الق%ميص والد>ر\ع، وقيل: ك�ل© ما ل�ب,س. فهو

س1ر\بالD، وقد ت.س.ر\ب.ل% به وس.ر\ب.ل%ه إ,ياه. وس.ر\ب.ل}ت'ه ف%ت.س.ر\ب.ل أ%ي
أ%لبسته الس>ر\بال%. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: ل أ%خ\ل%ع

س1ر\بالv س.ر\ب.ل%ن,يه ال� تعال؛ الس>ر\بال�: الق%م1يص' وك%ن.ى به عن
ال1لفة وي'ج\م.ع على س.راب,يل%. وف الديث: الن_وائح' عليهن_ س.راب,يل� من

ق%ط1ران{، وتطلق الس_رابيل� على الدروع؛ ومنه قول كعب بن زهي:
ش'مe الع.ران,ي, أ%ب\طالD لب.وس'ه'م'

�من ن.س\ج, د.او'د.، ف ال%ي\جا، س.راب,يل
وقيل ف قوله تعال: س.راب,يل% ت.ق1يكم ال%ر_؛ إ,نا الق�م'ص ت.قي



ال%ر_ والب.ر\د، فاكتفى بذكر ال%ر> كأ%ن� ما و.قى ال%ر_ و.قى البد.
وأ%ما قوله تعال: وس.راب,يل% ت.ق1يك�م ب.أ}س.كم؛ فهي الدeر'وع.

والس_ر\ب.ل%ة: الث�ر,يد الكثي الد_س.م,. أ%بو عمرو: السر\ب.ل%ة
.vث%ر,يدة قد ر'و>ي.ت\ د.س.ما

@سرطل: ر.ج'ل س.ر\ط%لD: طويل مضطرب ال%ل}ق، وهي الس_ر\ط%ل%ة.
@سرفل: إ,س\راف1يل� وإ,س\راف1ي' وكان الق%نان© يقول س.راف1يل

وس.راف1ي وإ,س\رائيل وإ,س\رائ1ي'، وزعم يعقوب أ%نه بدلD اسم' م.ل%ك{، قال: وقد
تكون هزة إ,س\راف1يل أ%صلv فهو على هذا خ'ماسي_.

@سطل: الس_ي\ط%ل: الط©س.يس.ة� الصغية�، يقال إ,نه على صفة ت.و\ر� له
ع'ر\و.ةD كع'ر\و.ة1 ال1ر\ج.ل، والس_ط}ل� مثله؛ قال الطYر,م_اح:

ح'ب,س.ت\ ص'هار.ت'ه فظ%ل� ع'ثان'ه
ف س.ي\ط%ل� ك�ف1ئ%ت\ له ي.ت.ر.د_د'

والمع س'ط�ول، عرب صحيح، والس_ي\ط%ل لغة فيه 
(* قوله «والسيطل لغة

فيه» أي ف السطل كما هو ظاهر، وسيأت ف ترجة طسل ان الطيسل بتقدي الطاء
لغة ف السيطل) والس_ي\ط%ل: الط�س\ت؛ وقال ه1م\يان بن

ق�حافة ف الط�س\ل:
ب.ل} ب.ل%د{ ي'ك}سى الق%تام الط�اس1ل،

أ%م\ر.ق}ت' فيه ذ�ب'لv ذ%واب,ل
قالوا: الط�اس1ل� ال�ل%ب,س. وقال بعضهم: الط�اس1ل والس_اط1ل من

الغبار الرتفع'.
@سعل: س.ع.ل% ي.س\ع'ل� س'عالv وس'ع\لةv وبه س'ع\لة، ث ك%ث�ر ذلك حت

قالوا: رماه ف%س.ع.ل% الد_م. أ%ي أ%لقاه من صدره؛ قال:
ف%ت.آيا بط%ر,ير� م'ر\ه.ف{

ج'ف}رة% ال%ح\ز,م منه، ف%س.ع.ل
وس'عالD ساع1ل على البالغة، كقولم ش'غ\لD شاغ1لD وش1ع\ر¬ شاع1ر¬.

والساع1ل�: ال%ل}ق؛ قال ابن مقبل:
س.و_اف1 أ%ب\وال, ال%م1ي، م'ح.ش\ر,ج�
ماء ال%م1يم إ,ل س.واف الس_اع1ل

س.واف1يه1: ح'ل}قوم'ه وم.ر,يئ�ه؛ قال ال4زهري: والس_اع1ل الف%م' ف



بيت ابن مقبل:
ع.لى إ,ث}ر, ع.ج_اج� ل%ط1يف{ م.ص1ي'ره،

ي.م'جe ل�عاع. الع.ض\ر.س, ال%و\ن1 ساع1ل�ه
أ%ي ف%م'ه، ل4ن الساع1ل% به ي.س\ع'ل. وال%س\ع.ل�: موضع السeعال من

ال%ل}ق. وس.ع.ل% س.ع\لv: ن.ش1ط%. وأ}س\ع.له الشيء�: أ%ن\ش.ط%ه؛ ويروى بيت
أ%ب ذؤيب:

أ%ك%ل% ال%م1يم. وطاو.ع.ت\ه س.م\ح.ج¬
مثل� الق%ناة1، وأ%س\ع.ل%ت\ه ال4م\ر'ع'

،Dأ%ي ن.ش1يط Dز.ع1ل Dوال4عرف: أ%ز\ع.ل%ت\ه. أ%بو عبيدة: ف%ر.س¬ س.ع1ل
وقد أ}س\ع.له الك%ل� وأ%ز\ع.ل%ه بعن واحد. والس_ع.ل�: الش>يص'

اليابس.
والس>ع\لة� والس>ع\ل: الغ'ول�، وقيل: هي ساحرة ال1ن>.

واس\ت.س\ع.ل%ت1 الرأ%ة�: صارت كالس>ع\لة خ'ب\ثاv وس.لط%ةv، يقال ذلك للمرأ%ة
الص_خ_ابة الب.ذ1ي_ة؛ قال أ%بو عدنان: إ,ذا كانت الرأ%ة قبيحة الوجه
سي>ئة ال�ل�ق ش'ب>هت بالس>ع\لة، وقيل: الس>ع\لة أ%خبث الغ1يلن،

وكذلك الس>ع\ل، يد ويقصر، والمع س.عال وس.عال� وس1ع\ل%يات¬، وقيل: هي
ال�نثى من الغ1يلن. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال:

ل ص.ف%ر. ول هام.ة% ول غ�ول% ولكن الس_عال؛ هي جع س1ع\لة{، قيل:
vال1ن>، يعن أ%ن الغ'ول% ل تقدر أ%ن ت.غ'ول أ%حدا �هم س.ح.ر.ة

وت'ض1ل�ه، ولكن ف الن س.ح.رة كس.ح.رة ال3نس لم تلبيس وتييل، وقد ذكرها
العرب ف شعرها؛ قال ال4عشى:

ون,ساء� كأ%ن_ه'ن_ الس_عال
قال أ%بو حات: يريد ف سوء حالن حي أ�س1ر\ن%؛ وقال لبيد يصف ال%يل:

ع.ل%ي\ه,ن_ و,ل}دان� الر>جال, كأ%ن_ها
�س.عال وع1ق}بانD، عليها الر_حائ1ل

وقال ج,ران� الع.و\د1:
ه1ي. الغ'ول� والس>ع\لة� خ.ل}في. م1ن\هما

م'خ.د_ش' ما ب.ي\ن الت_راقي م'ك%د_ح'
وقال بعض العرب: ل ي.ص1ف العرب' بالس>ع\لة إ,ل الع.جائز. واليل%؛

قال ش.م1ر: وشب_ه ذو ال3ص\ب.ع, الف�ر\سان بالس_عال فقال:



ث�م_ ان\ب.ع.ث}نا أ�سود. عادية{،
vن'ز'عا vمثل الس_عال ن.قائيا

فهي ههنا الف�ر\سان�، ن.قائ1ياv: م'خ\تارات، النeز'ع': الذين ي.ن\ز,ع'
كلê منهم إ,ل أ%ب شريف؛ قال أ%بو زيد: مثل قولم اس\ت.س\ع.ل%ت1

الرأ%ة� قول�هم ع.ن\ز¬ ن.ز.ت\ ف ح.ب\ل� 
(* قوله «ف حبل» هكذا ف الصل

بالاء، وف نسخة من التهذيب جبل، باليم) فاس\ت.ت\ي.س.ت\ ث من بعد
اس\ت1ت\ياس1ها اس\ت.ع\ن.ز.ت\؛ ومثله:
إ,ن الب'غاث% بأ%ر\ض1نا ي.س\ت.ن\س3ر

واس\ت.ن\و.ق ال%م.ل�، واس\ت.أ}س.د. الر_ج'ل�، واس\ت.ك}ل%ب.ت1
.�الرأ%ة

@سغل: الس_غ1ل�: الدقيق' القوائم الصغي' ال�ث�ة الضعيف'؛ والسم
الس_غ.ل. والس_غ1ل� والوغ1ل�: الس_ي>ء� الغ1ذاء الضطرب ال4عضاء الس_يء

ال�ل�ق. يقال: ص.ب,يÒ س.غ1لD ب.ي>ن الس_غ.ل. وس.غ1ل% الفرس'
س.غ.لv: ت.خ.د_د. ل%ح\م'ه' وه'ز,ل%؛ قال س.لم.ة� بن ج.ن\د.ل يصف

ف%ر.ساv:ليس بأ%س\فى ول أ%ق}ن ول س.غ1ل�
ي'س\قى د.واءé، ق%ف1ي� الس_ك}ن مر\ب'وب

�ويقال: هوال�ت.خ.د>د' ال%ه\ز'ول. التهذيب ف ترجة سغن: ال4سغان
.vال4غذية الر_ديئة، ويقال باللم أ%يضا

@سغبل: س.غ\ب.ل% الطعام.: أ%د.م.ه بال3هالة والس_م\ن، وقيل: ر.و_اه'
د.س.ماv. ش.يء# س.غ\ب.لD: س.ه\لD. وس.غ\ب.ل رأ}سه بالدeه\ن أ%ي ر.و_اه،

وقال غيه: س.ب\غ.له فاس\ب.غ.ل�، ق�د>مت الباء على الغي وقد تقدم.
والس_غ\ب.لة: أ%ن ي'ث}ر.د. اللحم مع الشحم فيكثر د.س.مه؛ وأ%نشد:

م.ن\ س.غ\ب.ل اليوم. ل%نا، فقد غ%ل%ب\،
خ'ب\زاv ول%ح\ماv، فهو ع1ن\د. الناس ح.ب

@سفل: السeف}ل� والس>ف}ل� والسeف�ول� والس_فال والسeفالة، بالضم.
نقيض' الع'ل}و, والع1ل}و, والع'ل�و> والع.لء3 والع'لوة. والسeف}لى:
نقيض' الع'ل}يا. والسeف}ل�: نقيض الع'ل}و, ف الت_س.ف©ل والت_ع.لYي.

والساف1لة�: نقيض العال1ية ف الرeم\ح والنهر وغيه. والس_اف1ل�: نقيض
العال. والس>ف}لة: نقيض' الع1ل}ية. والس_ف%ال�: نقيض الع.لء. قال ابن



سيده: وال4س\ف%ل ن.ق1يض ال4ع\لى، يكون اساv وظرفاv. ويقال: أ%مرهم ف
س.ف%ال وف ع.لء. والسeف�ول�: مصدر وهو نقيض الع'ل�و>، والس>ف}ل نقيض

الع1ل}و, ف البناء. وف التنزيل العزيز: والر_ك}ب' أ%س\ف%ل% منكم، قرئ
vت.س.ف©ل eمنكم، بالرفع، أ%ي أ%شد �بالنصب ل4نه ظرف، ويقرأ أ%س\ف%ل

منكم. والس_ف%الة، بالفتح: الن_ذ%الة، قد س.ف�ل%، بالضم. وقوله عز وجل:
ث ر.د.د\ناه أ%س\ف%ل% ساف1ل1ي؛ قيل: معناه إ,ل ال%ر.م، وقيل إ,ل

الت_ل%ف، وقيل ر.د.د\ناه إ,ل أ%ر\ذل الع'م'ر كأ%نه قال رددناه أ%س\ف%ل%
م.ن\ س.ف%ل وأ%س\ف%ل% ساف1ل�، وقيل إ,ل الضلل، ل4ن كل مولود يولد على
الف1ط}رة فمن كفر و.ض.ل� فهو الردود إ,ل أ%سفل السافلي، كما قال عز

وجل: إ,ن ال3نسان لفي خ'س\ر إ,ل الذين آمنوا وعملوا الصالات؛ وجعها
أ%ساف1ل�؛ قال أ%بو ذؤيب:

،vبأ%ط}ي.ب. م1ن فيها إ,ذا ج,ئ}ت' طار,قا
وأ%ش\ه.ى إ,ذا نامت ك1لب' ال4ساف1ل

أ%راد أ%سافل ال4ودية يسكنها الرeع.اة، وهم آخر من ينام ل1ت.شاغ�ل1هم
vل فيهما س.ف%ال�بالر_ب\ط وال%ل}ب، وقد س.ف%ل% وس.ف�ل% ي.س\ف

وس'ف�ولv وت.س.ف�ل%. وس.ف1لة الناس وس1ف}ل%ت'هم: أ%ساف1له'م وغ%و\غاؤهم، قال
ابن السكيت: هم الس_ف1لة ل4رذال الناس، وهم من ع1ل}ي.ة القوم، ومن العرب

من ي'خ.فYف فيقول: هم الس>ف}لة. وفلن من س1ف}لة القوم إ,ذا كان من
أ%راذ1لم، ف%ي.ن\ق�ل كسرة الفاء إ,ل السي. الوهري: الس_ف1لة السeق%اط
من الناس، يقال: هو من الس_ف1لة، ول يقال هو س.ف1لة ل4نا جع،

والعامة تقول رجل س.ف1لة من قوم س.ف1ل�، قال ابن ال4ثي: وليس بعرب. وف حديث
صلة العيد: فقالت امرأ%ة من س.ف1لة الن>ساء، بفتح السي وكسر الفاء،

وهي السeق%اط، قال ابن بري: حكى ابن خالويه أ%نه يقال الس>ف1لة،
بكسرها، وحكي عن أ%ب عمر أ%ن الراد با أ%س\ف%ل السeف}ل، قال: وكذا قال

الوزير، يقال ل4سفل السeف�ل س.ف1لة. وسأ%ل رجل الت>ر\م1ذي فقال له: قالت
ل امرأ%ت يا س.ف1لة فقلت لا: إ,ن ك�ن\ت' س.ف1لة فأ%نت طالق فقال له:

ما ص.ن\ع.ت'ك؟ قال: س.م_اك¬، أ%ع.ز_ك ال� قال: س.ف1لةD، وال قال:
فظاهر هذه الكاية أ%نه يوز أ%ن يقال للواحد س.ف1لة. وأ%ساف1ل� ال3بل:

صغار'ها؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ت.و.اك%ل%ها ال4ز\مان�، حت أ%ج.أ}ن.ها



إ,ل ج.ل%د{ منها قليل, ال4ساف1ل
أ%ي قليل ال4ولد. والساف1ل%ة: ال%ق}ع.دة والدeب'ر'. والس_ف1لة،

بكسر الفاء: قوائم البعي. ابن سيده: وس.ف1لة� البعي قوائم'ه ل4نا أ%سفل.
وسافلة� الرeمح: نصفه الذي يلي الزeج_. وق%ع.د ف س'ف%الة الريح
،eمن حيث ت.ه'ب �وع'لوتا وق%ع.د. س'ف%ال%ت.ها وع'لو.تا. فالع'لوة

والسeفالة ما كان بإ,زاء ذلك، وقيل: س'ف%الة كل شيء وع'لوت'ه أ%س\ف%ل�ه
وأ%ع\له، وقيل: ك�ن\ ف ع'لوة1 الر>يح وس'ف%الة الريح، فأ%ما ع'لوت'ها

فأ%ن تكون فوق الصيد، وأ%ما س'ف%التها فأ%ن تكون تت الصيد ل تستقبل
الريح.والت_س\ف1يل: التصويب. والت_س.ف©ل: الت_صوeب.

@سفرجل: الس_ف%ر\ج.ل: معروف، واحدته س.ف%رجلة، والمع س.ف%ارج؛ قال أ%بو
حنيفة: وهو كثي ف بلد العرب. وقول سيبويه: ليس ف الكلم مثل

س1ف1رجال، ل يريد أ%ن س1ف1ر\جالv شيء مقول ول غيه، وكذلك قوله: ليس ف
الكلم مثل اس\ف%ر\ج.ل}ت، ل يريد أ%ن اس\ف%ر\ج.ل}ت مقولة إ,نا ن.ف%ى أ%ن
يكون ف الكلم مثل هذا البناء، ل اس\ف%ر\ج.ل}ت ول غيه، وتصغي

الس_ف%ر\ج.لة س'ف%ي\ر,ج¬ وس'ف%ي\ج,لD، وذكره ال4زهري ف الماسي.
@سقل: السeق}ل: لغة ف الصeق}ل، وهي الاص1ر.ة. والس_ق%ل ف اليد:

كالص_د.ف، س.ق1ل% س.ق%لv، وهو أ%س\ق%ل. اليزيدي: هو الس_ي\ق%ل
والص_ي\ق%ل. وس.ي\ف¬ س.ق1يل وص.ق1يل؛ ال4زهري: والصاد ف جيع ذلك

أ%فصح.
@سلل: الس_ل©: انتزاع' الشيء وإ,خراج'ه ف ر,ف}ق، س.ل�ه ي.س'ل©ه

س.ل¾ واس\ت.ل�ه فان\س.ل� وس.ل%ل}ت'ه أ%س'ل©ه س.ل¾. والس_ل©: س.ل©ك
الشعر. من العجي ونوه. والن\س3لل�: ال�ض1يe والروج من م.ض1يق أ%و
ز,حام�. سيبويه: ان\س.ل%ل}ت ليست للمطاوعة إ,نا هي كف%ع.ل}ت كما أ%ن

اف}ت.ق%ر. كض.ع'ف؛ وقول الفرزدق:
غ%د.اة% ت.و.ل�ي\ت'م، كأ%ن� س'ي'و'ف%ك�م

ذ%آن,ي' ف أ%عناق1ك�م\، ل ت'س.ل}س.ل
ف%ك_ التضعيف. كما قالوا هو ي.ت.م.ل}م.ل� وإ,نا هو ي.ت.م.ل�ل، وهكذا

رواه ابن ال4عراب، فأ%ما ثعلب فرواه ل ت'س.ل�ل، ت'ف%ع_ل من
.Ýول. وس.لل}ت السيف وأ%س\ل%ل}ته بعن�الس_لY. وس.ي\ف س.ل1يلD: م.س\ل

وأ%تيناهم ع1ن\د. الس_ل�ة أ%ي عند اس\ت1لل السيوف؛ قال ح1م.اس بن قيس بن خالد



الكنان:
هذا س1لح¬ كام1لD وأ%ل�ه\،

وذو غ1ر.ار.ي\ن, س.ر,يع' الس_ل�ه\
وان\س.ل� وت.س.ل�ل: ان\ط%ل%ق ف استخفاء. الوهري: وان\س.ل� من بينهم

أ%ي خرج. وف الثل: ر.م.ت\ن ب,دائها وان\س.ل�ت\، وت.س.ل�ل مثل�ه.
ðوف حديث عائشة: فان\س.ل%ل}ت' من بي يديه أ%ي م.ض.ي\ت' وخرجت بت.أ%ن

وتدريج. وف حديث ح.س_ان: ل4س'ل�ن_ك منهم كما ت'س.ل© الش_ع.رة من
العجي. وف حديث الدعاء: اللهم اس\ل�ل س.خ1يمة% قلب. وف الديث الخر:

م.ن\ س.ل� س.خ1يم.ت.ه ف طريق الناس. وف حديث أ�م> ز.ر\ع�: م.ض\ج.ع'ه
كم.س.لY ش.ط}ب.ة{؛ ال%س.ل©: مصدر بعن ال%س\ل�ول أ%ي ما س'ل� من قشره،

والش_ط}بة: الس_ع.فة الضراء، وقيل الس_ي\ف. والسeللة�: ما
ان\س.ل� من الشيء. ويقال: س.ل%ل}ت السيف. من الغ1م\د فان\س.ل�. وان\س.ل� فلن

من بي القوم ي.ع\دو إ,ذا خرج ف خ'ف}ية ي.ع\د'و. وف التنزيل العزيز:
ي.ت.س.ل�لون منكم ل1و.اذاv؛ قال الفراء: ي.ل�وذ� هذا بذا ي.س\ت.ت1ر ذا

بذا؛ وقال الليث: ي.ت.س.ل�لون وي.ن\س.ل©ون واحد¬.
والس_ل1يلة�: الش_ع.ر ي'ن\ف%ش ث ي'ط}و.ى ويشد ث ت.س'ل© منه الرأ%ة

الشيء4 بعد الشيء ت.غ\ز,له. ويقال: س.ل1يلةD من ش.ع.ر لا اس\ت'ل� من
ض.ريبته، وهي شيء ي'ن\ف%ش منه ث ي'ط}وى وي'د\م.ج ط1والv، طول كل واحدة

�نو من ذراع ف غ1ل%ظ أ%س.لة الذراع وي'ش.دe ث ت.س'ل© منه الرأ%ة
الشيء4 بعد الشيء فت.غ\ز,له.

وس'للة� الشيء: ما اس\ت'ل� منه، والنeط}فة س'للة ال3نسان؛ ومنه قول
الشماخ:

ط%و.ت\ أ%ح\شاء4 م'ر\ت1ج.ة{ لو.ق}ت{،
على م.ش.ج�، س'للت'ه م.ه,ي'
وقال حسان بن ثابت:

،vفجاءت به ع.ض\ب. ال4د1ي غ%ض.ن\ف%را
س'للة% ف%ر\ج� كان غ%ي\ر ح.ص1ي

وف التنزيل العزيز: ولقد خلقنا ال3نسان من س'للة{ من طي؛ قال
الفراء: السeللة الذي س'ل� من كل ت'ر\بة؛ وقال أ%بو اليثم: السeللة ما

س'ل� من ص'ل}ب الرجل وت.رائب الرأ%ة كما ي'س.ل© الشيء� س.ل¾.



والس_ليل: الولد س'م>ي س.ليلv ل4نه خ'لق من السeللة. والس_ل1يل�: الولد
حي يرج من بطن أ�مه، وروي عن عكرمة أ%نه قال ف السeللة: إ,نه الاء

ي'س.ل© من الظ�هر س.ل¾؛ وقال ال4خفش: السeللة الو.ل%د، والنeطفة
السeللة؛ وقد جعل الشماخ السeللة الاء ف قوله:

على م.ش.ج� س'لل%ت'ه م.ه,ي'
قال: والدليل على أ%نه الاء قوله تعال: وب.د.أ% خ.لق. ال3نسان1 من

طي، يعن آدم ث ج.ع.ل ن.س\له من س'للة، ث ت.ر\ج.م. عنه فقال: من ماء
م.ه,ي؛ فقوله عز وجل: ولقد خلقنا ال3نسان من س'للة؛ أ%راد بال3نسان

و.لد آدم، ج'ع1ل ال3نسان اساv للجنس، وقوله من طي أ%راد أ%ن تلك
السeللة ت.و.ل�دت من طي خ'لق منه آدم' ف ال4صل، وقال قتادة: اس\ت'ل� آدم
من طي فس'م�ي س'للة، قال: وإ,ل هذا ذهب الفراء؛ وقال الزج_اج: من

س'للة من طي، س'للة ف�عالة، فخ.لق ال آدم عليه السلم . . . . 
(* كذا

بياض بالصل) والسeللة والس_ليل: الولد، وال�نثى س.ليلة. أ%بو عمرو:
الس_ل1يلة بنت الرجل من ص'ل}به؛ وقالت هند بنت النeعمان:

،Dع.ر.ب,ي_ة Dوما ه1ن\د' إ,ل9 م'ه\رة
س.ل1يلة� أ%فراس ت.ج.ل�لها ب.غ\ل

قال ابن بري: وذكر بعضهم أ%نا تصحيف وأ%ن صوابه ن.غ\ل، بالنون، وهو
ال%س3يس من الناس والدواب ل4ن الب.غ\ل ل ي'ن\س3ل. ابن شيل: يقال

لل3نسان أ%يضاv أ%و�ل% ما ت.ض.ع'ه أ�مeه س.ل1يلD. والس_ل1يل والسليلة:
،Ýه\ر ي'ول%د ف غي ماس1ك%ة ول س.لى�ال�ه\ر وال�ه\رة، وقيل: الس_ل1يل ال

فإ,ن كان ف واحدة منهما فهو ب.ق1ي¬، وقد تقدم؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
أ%ش.ق_ ق%سام1يìا ر.باع1ي_ جان,ب�،

وقار,ح. ج.ن\ب� س'ل� أ%قر.ح. أ%شق%را
معن س'ل� أ�خ\ر,ج س.ل1يلv. والس_ل1يل: د1ماغ الفرس؛ وأ%نشد الليث:

كق%و\ن.س, الطYر\ف1 أ%و ف شأ}ن� ق%م\ح.دة،
فيه الس_ل1يل� ح.و.الي\ه له إ,ر.م'

(* قوله «قمحدة» هكذا ضبط ف الصل ومثله ف التكملة، ول نقف على البيت
ف غي هذا الوضع، غي أن ف التكملة القمحدة بكسر ففتح فسكون ف

القمحدوة).



والس_ل1يل�: الس_نام. ال4صمعي: إ,ذا و.ض.ع.ت الناقة� فولدها ساعة%
ت.ض.عه س.ل1يلD قبل أ%ن ي'علم أ%ذكر هو أ%م أ�نثى. وس.لئ1ل� الس_نام:

ط%رائق ط1والD ت'ق}ط%ع منه. وس.ل1يل� الس_نام: ط%رائق ط1والD ت'ق%ط%ع منه.
وس.ل1يل اللحم: خ.ص1يله، وهي الس_لئل. وقال ال4صمعي: الس_ل1يل طرائق

اللحم الطYوال تكون متد_ة مع الصeل}ب.
وس.ل}س.ل% إ,ذا أ%كل الس>ل}س3ل%ة، وهي الق1ط}عة الطويلة من الس_نام،

وقال أ%بو عمرو هي الل�س\ل%سة، وقال ال4صمعي هي اللYس\ل1س.ة، ويقال
س.ل}س.لة. ويقال ان\س.ل� وان\ش.ل� بعن واحد، يقال ذلك ف الس_يل

والناس: قاله شر. والس_ل1يل�: لم ال%ت\ن,؛ وقول ت.أ%ب_ط% ش.رìا:
وأ%ن\ض'و ال%ل بالش_اح1ب ال�ت.س.ل}س3ل

هو الذي قد ت.خ.د_د لم'ه وق%ل�، وقال أ%بو منصور: أ%راد به نفسه،
أ%راد أ%ق}ط%ع' ال%ل وهو ما ات_س.ع. من الف%لة وأ%نا شاحب¬

م'ت.س.ل}س3لD؛ ورواه غيه:
وأ%ن\ض'و الل بالشاحب ال�ت.ش.ل}ش1ل

بالشي العجمة، وسيأ}ت ذكره، وف%س_ره أ%ن\ضو أ%ج'وز'، وال%ل
الص_ح\راء، والشاحب الرجل الغ.ز_اء، قال: وقال ال4صمعي الشاحب' سيف قد

أ%خ\ل%ق ج.ف}ن'ه، وال�تش.ل}ش1ل� الذي ي.ق}ط�ر الدم' منه لكثرة ما ض'ر,ب
به.والس_ل1يلة: ع.ق%بة أ%و ع.ص.بة أ%و لمة ذات طرائق ينفصل بعضها من بعض.

وس.ل1يلة ال%ت\ن: ما استطال من لمه. والس_ل1يل: النeخاع؛ قال
ال4عشى:

ود.أ}ياv ل%واح1ك. م1ث}ل الف�ؤو
س,، لءم منها الس_ل1يل� الف%ق%ارا

وقيل: الس_ليل لمة ال%ت\ن.ي، والس_لئل: ن.غ.فات مستطيلة ف
ال4نف. والس_ل1يل: م.ج\ر.ى الاء ف الوادي، وقيل الس_ل1يل و.س.ط� الوادي

حيث ي.س3يل م'ع\ظ%م' الاء. وف الديث: الل�هم اس\ق1نا من س.ل1يل
ال%ن_ة، وهو صاف شرابا، قيل له س.ل1يلD ل4نه س'ل� حت خ.ل%ص، وف رواية:

اللهم اس\ق, عبد. الر_ح\من من س.ل1يل الن_ة؛ قال: هو الشراب البارد،
وقيل: الس_ه\ل ف ال%ل}ق، ويروى: س.ل}س.بيل الن_ة وهو عي فيها؛ وقيل
الالص الصاف من الق%ذ%ى والكد.ر، فهو ف%ع1يلD بعن مفعول، ويروى
س.ل}سال وس.ل}س.بيل. والس_ل1يل: واد{ واسع غامض ي'ن\ب,ت الس_ل%م والض_ع.ة



والي.ن.مة وال%ل%مة والس_م'ر، وجعه س'ل�نD؛ عن كراع، وهو الس_ال©
والمع س'ل�نD أ%يضاv. التهذيب ف هذه الترجة: الس_ال© مكانD و.ط1يء#

وما ح.و\ل%ه م'ش\ر,ف، وجعه س.وال©، يتمع إ,ليه الاء. الوهري:
êل9ن واحدها سالeوالس_ال© ال%س3يل الض_ي>ق ف الوادي. ال4صمعي: الس
وهو ال%س3يل الضي�ق ف الوادي، وقال غيه: الس>ل}س3لة الو.ح.رة�، وهي

�ر'ق%ي\طاء� لا ذ%ن.ب¬ دقيق ت.م\ص.ع به إ,ذا ع.د.ت\، يقال إ,نا ما ت.ط%أ
طعاماv ول ش.راباv إ,ل� س.م_ت\ه فل يأ}كله أ%ح.د¬ إ,ل� و.ح1ر.

وأ%صابه داء# ر'ب_ما مات منه. ابن ال4عراب: يقال س.ل1يلD من س.م'ر�،
وغالê من س.ل%م، وف%ر\ش¬ من ع'ر\ف�ط{؛ قال زهي:

كأ%ن� ع.ي\ن وقد سال الس_ليل� ب,ه,م
وج,ي.ةD م_ا ه'م'، لو أ%ن_هم أم.م'

ويروى:
وع1ب\رةD م_ا ه'م' لو أ%ن_ه'م أم.م'

قال ابن بري: قوله س.ال% الس_ل1يل� بم أ%ي ساروا سياv سريعاv، يقول
ان\ح.د.روا به فقد س.ال% بم، وقوله ما هم، ما زائدة، وه'م\ مبتدأ،

وع1ب\رةD خبه أ%ي ه'م\ ل ع1ب\رةD؛ ومن رواه وج,ي.ة م_ا ه'م، فتكون ما
استفهامية أ%ي أ%يe ج,ي.ة{ ه'م، والملة صفة ل1ية، وج,ية خب مبتدإ,

مذوف. والس_ال©: موضع فيه شجر. والس_ل1يل والسeل9ن: ال4ودية. وف حديث
زياد: بس'للة{ من ماء3 ث%غ\ب� أ%ي ما اس\ت'خ\رج من ماء الث�غ\ب وس'ل�

منه.
والسeل© والس>ل© والسeلل: الداء، وف التهذيب: داء ي.ه\ز,ل

وي'ض\ن وي.ق}ت'ل؛ قال ابن أ%حر:
أ%ر.انا ل ي.زال لنا ح.م1يم¬،

ك%د.اء الب.ط}ن س'ل¾ أ%و ص'ف%ارا
:vوأ%نشد ابن قتيبة ل1ع'ر\وة بن حزام فيه أ%يضا

ب,ي. السeل© أ%و داء� ال�يام أ%ص.ابن،
فإ,ي_اك. ع.ن>ي، ل ي.ك�ن ب,ك. ما ب,يا

ومثله قول ابن أ%حر:
ب,م.ن\ز,لة{ ل ي.ش\ت.ك1ي السeل� أ%ه\ل�ها،
وع.ي\ش كم.ل}س, الس_اب,ر,ي> رقيق



وف الديث: غ�ب.ار' ذ%ي\ل الرأ%ة الفاجرة ي'ور,ث الس>ل�؛ يريد أ%ن
من اتبع الفواجر وفجر ذ%ه.ب مال�ه وافتقر، فش.ب_ه خ1ف�ة الال وذهاب.ه

ب1ف�ة السم وذهاب,ه إ,ذا س'ل�، وقد س'ل� وأ%س.ل�ه ال�، فهو
م.س\لول، شاذ على غي قياس؛ قال سيبويه: كأ%نه و'ضع فيه السeل©؛ قال ممد بن
الكرم: رأ%يت حاشية ف بعض ال�صول على ترجة أمم على ذكر ق�ص.ي¼: قال

:vواسه زيد كان ي'د\ع.ى م'ج.م>عا Òص.ي�ق
إ,ن>ي، ل%دى ال%ر\ب، ر.خ1يÒ ل%ب.ب

عند ت.ن.اديهم ب.ال� وه.ب,
م'ع\تز,م' الص_و\ل%ة1 عال� ن.س.ب،
أ�م_ه.ت خ1ن\د1ف'، والياس' ب

قال: هذا الرجز ح'ج_ة لن قال إ,ن الياس بن م'ض.ر ال4لف واللم فيه
للتعريف، فأ%لفه أ%لف وصل؛ قال الفض_ل بن سلمة وقد ذك%ر. الياس. النب_،

عليه السلم: فأ%ما الياس' بن م'ض.ر فأ%لفه أ%لف وصل واشتقاقه من
اليأ}س, وهو السeل©؛ وأ%نشد بيت ع'ر\وة بن ح1زام:

ب,ي. السeل© أ%و داء� ال�يام أ%صابن
وقال الزبي بن بكار: الياس' بن م'ض.ر هو أ%ول من مات من السeلY فسمي

السeل© يأ}ساv، ومن قال إ,نه إ,ل}ياس' بن م'ض.ر بقطع ال4لف على لفظ
النب، عليه الصلة والسلم، أ%نشد بيت قصي:

أ�م_ه.ت خ1ن\د1ف والياس' أ%ب
(* قوله «والياس» هكذا بالصل بالواو. ول بد على قطع المزة من إسقاط

الواو أو تسكي فاء خندف ليستقيم الوزن).
قال واشتقاقه من قولم رجل أ%لي\س. أ%ي ش'ج.اع، وال4ل}ي.س': الذي ل

ي.ف1رe ول ي.ب\ر.ح'؛ وقد ت.ل%ي_س أ%شد_ التل%يeس، وأ�سود¬ ل1يس¬
ول%ب'وء4ةD ل%ي\ساء�.

والس_ل�ة�: الس_ر,قة، وقيل الس_ر,قة ال%ف1ي_ة�. وقد أ%س.ل�
ي'س3ل© إ,س\للv أ%ي س.ر.ق، ويقال: ف ب.ن فلن س.ل�ةD، ويقال للسارق

الس_ل�ل. ويقال: ال%ل�ة تدعو إ,ل الس_ل�ة. وس.ل� الرجل� وأ%س.ل�
إ,ذا س.ر.ق؛ وس.ل� الشيء4 ي.س'ل©ه س.ل¾. وف الكتاب الذي ك%ت.به

س.ي>دنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بال�د.يبية حي وادع أ%هل مكة: وأ%ن
ل إ,غلل% ول إ,س\لل؛ قال أ%بو عمرو: ال3س\لل الس_ر,قة ال%ف1ي_ة؛



قال الوهري: وهذا يتمل الر_ش\وة والسرقة جيعاv. وس.ل� البعي.
وغي.ه ف جوف الليل إ,ذا انتزعه من بي ال3بل، وهي الس_ل�ة. وأ%س.ل�

�إ,ذا صار ذا س.ل�ة وإ,ذا أ%عان غيه عليه. ويقال: ال3س\لل الغار.ة
الظاهرة، وقيل: س.ل© السيوف. ويقال: ف بن فلن س.ل�ة إ,ذا كانوا
ي.س\ر,قون. وال4س.ل©: اللYصe. ابن السكيت: أ%س.ل� الرجل� إ,ذا س.ر.ق،
وال�س.لYل اللطيف اليلة ف الس_ر.ق. ابن سيده: ال3سلل الر_شوة
.Dوس1لل êط}ب.ق%ة، والمع س.ل�والسرقة.والس_ل© والس_ل�ة كال�ؤ\ن.ة ال

التهذيب: والس_ل�ة الس_ب.ذ%ة كال�ؤ\نة ال�ط}بقة. قال أ%بو منصور:
رأ%يت أ%عرابياv من أ%هل ف%ي\د يقول ل1س.ب.ذة الطYي الس_ل�ة، قال:

وس.ل�ة� ال�ب\ز معروفة؛ قال ابن دريد: ل أ%ح\س.ب الس_ل�ة عربية، وقال أ%بو
السن: س.لê عندي من المع العزيز ل4نه مصنوع غي ملوق، وأ%ن يكون من

باب ك%و\ك%ب� وك%و\ك%بة{ أ%ول، ل4ن ذلك أ%كثر من باب س.ف1ينة{
وس.ف1ي. ورجل س.لê وامرأ%ة س.ل�ة: ساقطا ال4سنان، وكذلك الشاة. وس.ل�ت\

ت.س3ل©: ذهب أ%سنان'ها؛ كل هذا عن اللحيان. ابن ال4عراب: الس_ل�ة
السeل© وهو الرض؛ وف ترجة ظبظب قال رؤبة:

كأ%ن� ب س'ل¾ وما ب ظ%ب\ظاب
قال ابن بري: ف هذا البيت شاهد على صحة السeلY ل4ن الريري قال ف

كتابه د'ر_ة الغ.و_اص: إ,نه من غ%ل%ط العام_ة، وصوابه عنده السeلل،
ول ي'ص1ب\ ف إ,نكاره السeل� لكثرة ما جاء ف أ%شعار الفصحاء، وذكره

سيبويه أ%يضاv ف كتابه. والس_ل�ة: استلل� السيوف عند القتال.
والس_ل�ة: الناقة الت س.ق%ط%ت أ%سنان'ها من ال%ر.م، وقيل: هي ال%ر,مة الت ل

ي.ب\ق. لا س1نÒ. والس_ل�ة: ارتداد الر_ب\و ف جوف الفرس من ك%ب\وة
vي.ك}ب'وها، فإ,ذا انتفخ منه قيل أ%خ\ر.ج. س.ل�ته، في'ر\ك%ض ر.ك}ضا

شديداv وي'ع.ر_ق وي'ل}ق%ى عليه ال1لل فيخرج ذلك الر_ب\و؛ قال
ال%ر_ار:أ%ل1زاv إ,ذ خ.ر.ج.ت\ س.ل�ت'ه،

و.ه1لv ت.م\س.ح'ه ما ي.س\ت.ق1ر
ال4ل1ز': الو.ث�اب، وس.ل�ة الف%ر.س: د.ف}عت'ه من بي اليل

م'ح\ض1راv، وقيل: س.ل�ته د.ف}عته ف س1باقه. وفرس شديد الس_ل�ة: وهي د.ف}عته ف
س1باقه. ويقال: خ.ر.ج.ت\ س.ل�ة� هذا الفرس على سائر اليل.

وال1س.ل�ة، بالكسر: واحدة ال%سالY وهي ال3ب.ر' العظام، وف الكم:



م1خ\ي.طD ض.خ\م.
والسeل�ءة: ش.و\كة النخلة، والمع س'ل�ء#؛ قال علقمة يصف ناقة أ%و

:vفرسا
س'ل�ءةD كع.صا الن_ه\دي> غ�ل� لا

ذو ف%ي\ئة، من ن.وى ق�ر_ان، م.ع\جوم'
والس_ل�ة: أ%ن ي.خ\ر,ز. خ.ر\ز.ت.ي\ن ف س.ل�ة{ واحدة. والس_ل�ة:

الع.ي\ب ف ال%و\ض أ%و الابية، وقيل: هي الف�ر\جة بي ن.صائب الوض؛
وأ%نشد:

أ%س.ل�ةD ف ح.و\ض1ها أ%م ان\ف%ج.ر
والس_ل�ة: ش'قوق ف ال4رض ت.س\ر,ق الاء.

وس.ل�ول�: ف%خ1ذD من ق%ي\س بن ه.واز,ن؛ الوهري: وس.ل�ول� قبيلة من
ه.واز,ن وهم بنو م'ر_ة بن ص.ع\ص.عة ابن معاوية بن بكر بن ه.وازن، وس.ل�ول:

اسم أ�مهم ن'س3بوا إ,ليها، منهم عبد ال بن ه.م_ام الس_ل�ول© الشاعر.
وس'ل�ن: موضع؛ قال الشاعر:

ل1م.ن, الد>يار' بر.و\ض.ة1 السeل�ن1
فالر_ق}م.ت.ي\ن,، فجان,ب, الص_م_ان1؟

وس1ل�ى: اسم موضع بال4هواز كثي التمر؛ قال:
كأ%ن ع.ذ1ير.ه'م ب.ن'وب س1ل�ى

ن.عام¬، فاق ف ب.ل%د{ ق1فار,
قال ابن بري: وقال أ%بو ال1ق}دام ب.ي\ه.س بن ص'ه.ي\ب:

بس3ل�ى وس1لYب\رى م.صار,ع' ف1ت\ية{
ك1رام�، وع.ق}رى من ك�م.ي\ت ومن و.ر\د

وس1ل�ى وس1لYب\رى يقال لما العاق�ول�، وهي م.ناذ1ر الصeغ\رى كانت
با وق}عة بي ال�ه.ل�ب وال4زارقة، ق�ت1ل با إ,مامهم ع'ب.يد ال بن

ب.ش1ي بن الاح'وز 
(* قوله «الاحوز» هكذا ف الصل بهملة ث معجمة، وف

عدة مواضع من ياقوت بالعكس) الازن؛ قال ابن بري: وس1ل�ى أ%يضاv اسم
الرث بن ر,فاعة بن ع'ذ}رة بن ع.د1ي> بن عبد شس، وقيل ش'م.يس بن ط%رود بن

ق�دامة بن ج.ر\م بن ز.بان بن ح'ل}وان بن عمرو بن الاف1 بن ق�ضاعة؛ قال
الشاعر:



،vوما ت.ر.ك%ت\ س1ل�ى ب,ه,ز_ان% ذ1ل�ة
ولك1ن\ أ%حاظ{ ق�س>م.ت\ وج'د'ود'

قال ابن بري: حكى السياف عن ابن حبيب قال ف قيس س.ل�ول بن م'ر_ة بن
ص.ع\ص.عة بن معاوية بن بكر بن ه.واز,ن اسم رجل فيهم، وفيهم يقول الشاعر:

،vناس¬ ل ن.رى الق%ت\ل س'ب_ة�وإ,ن_ا أ
إ,ذا ما ر.أ%ت\ه عام1ر¬ وس.ل�ول

(* هذا البيت للس_موأل بن عادياء، وهو ف حاسة أب ت�ام:
وإ,ن_ا ل%ق%وم¬ ما نرى القتل س'ب_ة%)

يريد عامر. بن ص.ع\ص.عة، وس.ل�ول بن م'ر_ة بن صعصعة؛ قال: وف ق�ضاعة
س.ل�ول بنت ز.بان بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن الق%ي\ن

بن ال%ر\م بن ق�ضاعة، قال: وف خ'زاعة س.ل�ول� بن كعب بن عمرو بن ربيعة
بن حارثة، قال: وقال ابن قتيبة عبد ال بن ه.م_ام هو من بن م'ر_ة بن

صعصعة أ%خي عامر بن صعصعة من قيس ع.ي\لن%، وب.ن'و م'ر_ة ي'ع\رفون ببن
س.ل�ول% ل4نا أ�مeهم، وهي بنت ذ�ه\ل بن ش.ي\بان بن ثعلبة ر.ه\ط أ%ب

مري الس_ل�ول، وكانت له صحبة مع سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛
ورأ%يت ف حاشية: وس.ل�ول� ج.د�ة عبد ال بن أ�ب.ي¼ ال�نافق.

@سلسل: الس_ل}س.ل� والس_ل}سال والسeلس1ل�: الاء الع.ذ}ب الس_ل1س
:Dوس.ل}سال Dوماء س.ل}س.ل .vالس_ه\ل ف ال%ل}ق,، وقيل: هو البارد أ%يضا

س.ه\ل� الدخول ف اللق لع'ذوبته وصفائه، والسeلس1ل، بالضم، مثله؛ قال
ابن بري: شاهد الس_ل}س.ل قول أ%ب كبي:

أ%م ل س.ب,يل% إ,ل الش_باب,، وذ1ك}ر'ه
أ%ش\ه.ى إ,ل� من الر_ح1يق الس_ل}س.ل,

قال: وشاهد السeلس1ل قول لبيد:
ح.قائب'ه'م راح¬ ع.ت1يق¬ ود.ر\م.ك¬،

�ور.ي\طD وفاث�وري_ةD وس'لس1ل
وقال أ%بو ذؤيب:

من ماء ل1ص\ب� س'لس1ل
(* قوله «من ماء لصب» هذا بعض بيت من الطويل تقدم ف ترجة شرج:

فشر�جها من نطفة رحيبة * سلسلة من ماء لصب سلسل)
وقيل: معن ي.ت.س.ل}س.ل



(* قوله «وقيل معن يتسلسل» هكذا ف الصل، ولعل يتسلسل مرف عن سلسل
بدليل الشاهد بعد).

أ%نه إ,ذا ج.رى أ%و ض.ر.ب.ت\ه الر>يح يصي كالس>ل}س3لة؛ قال أ%وس:
وأ%ش\ب.ر.ن,يها الال1ك1يe، كأ%ن_ه

�غ%دير¬ ج.ر.ت ف م.تن,ه الر>يح' س.ل}س.ل
وخ.م\ر¬ س.ل}س.لD وس.ل}سال: ل%ي>ن.ة؛ قال ح.س_ان:

ب.ر.دى ي'ص.ف�ق' بالر_ح1يق الس_ل}س.ل
وقال الليث: هو الس_ل}س.ل وهو الاء الع.ذ}ب الصاف إ,ذا ش'رب

ت.س.ل}س.ل ف ال%ل}ق. وت.س.ل}س.ل% الاء� ف اللق؛ ج.رى، وس.ل}س.ل}ته أ%نا:
ص.ب.ب\ته فيه؛ وقول عبد ال بن ر.واح.ة:

إ,ن_ه'م\ عند. ر.ب>ه,م ف ج,نان{،
ي.ش\ر.ب'ون الر_ح1يق. والس_ل}س.بيل

الر_ح1يق: ال%م\ر، والس_ل}س.بيل: الس_ه\ل ال%د\خ.ل ف ال%ل}ق،
ويقال: ش.راب¬ س.ل}س.لD وس.ل}سالD وس.ل}س.بيلD. قال ابن ال4عراب: ل أ%سع

س.ل}س.بيل إ,ل� ف القرآن؛ وقال الزجاج: س.ل}س.بيل اسم العي وهو ف
اللغة لا كان ف غاية الس_لسة فكأ%ن� العي س'م>يت لص1فتها؛ غيه:
س.ل}س.بيل اسم عي ف النة م.ث�ل% به سيبويه على أ%نه صفة، وفسره

السياف. وقال أ%بو بكر ف قوله تعال: ع.ي\ناv فيها ت'س.م_ى س.ل}س.بيلv؛
يوز أ%ن يكون الس_ل}س.بيل اساv للعي فن'و>ن، وح.ق©ه أ%ن ل ي'ج\رى

لتعريفه وتأ}نيثه ليكون موافقاv رؤوس اليات ال�نو_نة إ,ذ كان التوفيق
بينهما أ%خ.ف_ على اللسان وأ%سهل على القارئ، ويوز أ%ن يكون س.ل}س.بيل

صفة للعي ونعتاv له، فإ,ذا كان وصفاv زال عنه ث1ق%ل� التعريف واس\ت.ح.ق_
ال3جراء، وقال ال4خفش: هي م.ع\ر,فة ولكن لا كانت رأ}س آية وكان

مفتوحاv زيدت فيه ال4لف كما قال: كانت قوارير قواريراv؛ وقال ابن عباس:
س.ل}س.بيلv ي.ن\س.ل© ف ح'لوقهم ان\س3للv، وقال أ%بو جعفر ممد بن علي،

عليه السلم: معناها ل%ي>نة فيما بي ال%ن\ج.ر.ة واللق؛ وأ%ما من فسره
س.ل} ر.ب_ك س.بيلv إ,ل هذه العي فهو خطأD غي جائز. ويقال: عي

س.ل}س.لD وس.ل}سالD وس.ل}س.بيلD معناه أ%نه ع.ذ}ب س.ه\ل الدخول ف اللق، قيل:
جع الس_ل}س.بيل س.لس1ب' وس.لس1يب'، وجع الس_ل}س.بيلة س.ل}س.بيلت.

وت.س.ل}س.ل الاء�: ج.رى ف ح.د'ور أ%و ص.ب.ب؛ قال ال4خطل:



،vإ,ذا خاف من ن.ج\م� عليها ظ%ماء4ة
�أ%د.ب_ إ,ليها ج.د\و.لv ي.ت.س.ل}س.ل

والس_ل}س.بيل: الل�ي>ن الذي ل خشونة فيه، وربا و'صف به الاء. وثوب
م'س.ل}س.لD وم'ت.س.ل}س3لD: رديء الن_س\ج ر.ق1يقه. اللحيان: ت.س.ل}س.ل

.Dب,س حت ر.ق_، فهو م'ت.س.ل}س3ل�الثوب' وت.خ.ل}خ.ل إ,ذا ل
والت_س.ل}س'ل: ب.ريق ف1ر,ن\د السيف ود.بيب'ه. وس.ي\ف¬ م'س.ل}س.ل وثوب م'ل%س\ل%س¬ 

*)
قوله «وثوب ملسلس» وقوله «وبعض يقول مسلسل» هكذا ف الصل ومثله ف

التهذيب، وف التكملة عكس ذلك) وفيه و.ش\ي¬ م'خ.ط�طD، وب.ع\ض¬ يقول
م'س.ل}س.لD كأ%نه مقلوب؛ وقال العطل الذل:

ل ي'ن\س3ن ح'ب_ الق%ب'ول, م.طار,د¬،
وأ%ف%ل© ي.خ\ت.ص1م' الف�ق%ار. م'س.ل�س'

أ%راد بال%طار,د س1هاماv ي'ش\ب,ه بعضها بعضاv، وأ%راد بقوله م'س.ل�س
�م'س.ل}س.ل أ%ي فيه مثل الس>ل}س3لة من الف1ر,ن\د. والس_ل}س.لة: اتصال

الشيء بالشيء.
والس_ل}س3لة�: معروفة، دائرة من حديد ونوه من الواهر، مشتق من ذلك.

وف الديث: ع.ج,ب. ر.بeك من أ%قوام ي'قاد'ون إ,ل الن_ة بالس_لس1ل؛
قيل: هم ال4سرى ي'قاد'ون إ,ل ال3سلم م'ك}ر.هي فيكون ذلك سبب دخولم

النة ليس أ%ن� ث%م_ س.ل}سل%ة، ويدخل فيه كل من ح'م1ل على ع.م.ل من
أ%عمال الي. وس.لس1ل� الب.ر\ق: ما ت.س.ل}س.ل منه ف السحاب، واحدته

س1ل}س3لة، وكذلك س.لس1ل الر_م\ل، واحدتا س1ل}س3لة وس1ل}س3لD؛ قال
الشاعر:خ.ل1يل%ي_ بي الس>ل}س3ل%ي\ن, لو آن_ن

بن.ع\ف1 اللYوى، أ%ن\ك%ر\ت' ما قلت'ما ليا
وقيل: الس>ل}س3لن هنا موضعان. وب.ر\ق¬ ذو س.لس1ل، ورمل ذو س.لس1ل:

وهو ت.س.ل}س'له الذي ي'رى ف التوائه. والس_لس1ل: ر.م\لD يت.ع.ق�د بعضه
على بعض وينقاد. وف حديث ابن عمرو: ف ال4رض الامسة ح.ي_ات كس.لس1ل

الر_م\ل؛ هو ر.م\ل ينعقد بعضه على بعض م'م.gت.دìا. ابن ال4عراب:
الب.ر\ق ال�س.ل}س.ل الذي يت.س.ل}س.ل ف أ%عاليه ول يكاد ي'خ\ل1ف. وشيء

م'س.ل}س.لD: متصل بعضه ببعض، ومنه س1ل}س3لة الديد. وس1ل}س3لة البق: ما
استطال منه ف ع.ر\ض السحاب. وب,ر\ذ%و\نD ذو س.لس1ل إ,ذا رأ%يت ف قوائمه



شبهها.
وف الديث ذكر غ%ز\وة السeلسل، وهو بضم السي ال�ول وكسر الثانية،

ماء بأ%رض ج'ذام، وبه سيت الغ.زاة، وهو ف اللغة الاء الس_ل}سال، وقيل
هو بعن الس_ل}س.ل.

ويقال للغلم الفيف الروح: ل�س\ل�س¬ وس'ل}س'ل. والس>ل}س3لن�: ببلد
بن أ%س.د. وس.ل}س.لD: ح.ب\لD من الد_ه\ناء؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي.ك}ف1يك، ج.ه\ل% ال4ح\م.ق ال�س\ت.ج\ه.ل،
ض.ح\يانةD من ع.ق%دات الس_ل}س.ل

Dوأ%س\م.ل%: أ%خ\ل%ق، وثوب¬ س.م.لة vسل: س.م.ل% الثوب' ي.س\م'ل س'مول@
وس.م.لD وأ%س\مالD وس.م1يلD وس.م'ولD؛ قال أ%عراب من بن عوف بن سعد:

ص.ف}ق%ة� ذي ذ%عال1ت{ س.م'ول،
ب.ي\ع. ام\رئ� ل%ي\س. ب'س\ت.ق1يل

أ%راد ذي ذ%عالب، فأ%بدل التاء من الباء؛ وأ%نشد ثعلب:
ب.ي\ع' الس_م1يل ال%ل%ق الد_ر,يس

وف حديث عائشة: ولنا س.م.ل� ق%ط1يفة؛ الس_م.ل�: ال%ل%ق من الثياب.
�وف حديث ق%ي\لة: أ%نا رأ%ت النب، صلى ال عليه وسلم، وعليه أ%س\مال

م'ل%ي_ت.ي\ن؛ هي جع س.م.ل�، وال�ل%ي_ة� تصغي ال�لءة وهي ال3زار.
قال أ%بو عبيد: ال4س\مال ال4خ\لق، الواحد منه س.م.لD. وثوب¬ أ%خلق¬

إ,ذا أ%خ\ل%ق، وثوب¬ أ%س\مالD كما يقال ر'م\ح¬ أ%قصاد¬ وب'ر\مةD أ%عشار¬.
والس_و\م.ل: الك1ساء ال%ل%ق؛ عن الزجاجي.

والس_م.لة: الاء القليل يبقى ف أ%سفل ال3ناء وغيه مثل الث�م.لة،
وجعه س.م.لD؛ قال ابن أ%حر:

الز_اج,ر الع1يس, ف ال3م\ل1يس، أ%ع\ي'نها
مثل� الو.قائ1ع ف أ%ن\صاف1ها الس_م.ل

وس'م'ولD عن ال4صمعي؛ قال ذو الرمة:
على ح1م\ي.ري�ات{، كأ%ن� ع'يون.ها

ق1لت' الص_فا، ل ي.ب\ق. إ,ل� س'مول�ها
وأ%سالD عن أ%ب عمرو؛ وأ%نشد:

يترك أ%س\مال ال1ياض, ي'ب_سا
والسeم\لة، بالضم، مثل الس_م.لة. ابن سيده: الس_م.لة ب.ق1ي_ة الاء



ف ال%و\ض، وقيل: هو ما فيه من ال%م\أ%ة، والمع س.م.لD وس1مالD؛ قال
أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:
فأ%و\ر.د.ها، ف%ي\ح. ن.ج\م, الف�رو

ع, من ص.ي\ه.د1 الص_يف1، ب.ر\د. الس>مال
أ%ي أ%و\ر.د الع.ي' أ�ت'ن.ه ب.ر\د. الس>مال ف ف%ي\ح نم الف�روع،

ويروى:
فأ%و\ر.د.ها ف%ي\ح' نم الف�رو

ع, من ص.ي\ه.د1 الص_يف1، ب.رد. الس>مال
بالضم أ%ي أ%و\ر.د.ها ال%رe الاء، وي'ج\م.ع الس>مال على س.مائل؛ قال

رؤبة:
ذا ه.ب.وات{ ي.ن\ش.ف الس_مائل

والس_م.لة: ال%م\أ%ة والطي. التهذيب: والس_م.ل�، مر_ك اليم،
ب.ق1ي_ة� الاء ف الوض؛ قال ح'م.ي\د ال4رقط:

خ.ب\ط الن>هال, س.م.ل ال%طائط1
وف حديث علي¼، عليه السلم: فلم ي.ب\ق. منها إ,ل س.م.لةD كس.م.لة

ال3داوة؛ وهي بالتحريك الاء القليل يبقى ف أ%سفل ال3ناء. والت_س.مeل:
ش'رب الس_م.لة أ%و أ%خ\ذ�ها، يقال تر.ك}ت'ه ي.ت.س.م_ل س.م.لv من

الشراب وغيه. وس.م.ل% الوض. س.م\لv وس.م_له: ن.ق�اه من الس_م.لة.
وس.م_ل الوض': ل ي.خ\ر'ج منه إ,ل ماء# قليل؛ عن اللحيان؛ وأ%نشد:

أ%ص\ب.ح. ح.و\ضاك. لن ي.راه'ما
م'س.م>ل%ي\ن، ماص1عاv ق1راه'ما

وس.م_ل%ت1 الد_ل}و': خ.رج ماؤها قليلv. وس'م\لن� الاء والنبيذ:
.vب.قاياها. وت.س.م_ل الن_ب,يذ%: أ%ل� ف ش'ر\به؛ كلها عنه أ%يضا

والس_مال�: الدود الذي يكون ف الاء الناقع؛ قال تيم بن مقبل:
كأ%ن� س1خال%ها، بذوي س'حار
إ,ل ال%ر\ماء، أ%ولد' الس_مال

(* قوله «بذوي سحار» كذا ف الصل ومثله ف الكم وأورده ياقوت ف
الرماء وسار بلفظ:

كأن سخالا بلوى سار * ال الرماء أولد
السمال



.(vث قال قال الزدي: سار رمل بأعلى بلد قيس طوله قدر سبعي ميل
وس.م.ل بينهم ي.س\م'ل س.م\لv وأ%س\م.ل بينهم: أ%ص\ل%ح بينهم؛ قال

الكميت:
وإ,ن} ي.أ}و.د1 ال4م\ر' ي.ل}ق%و\ا له

ث1قافاv، وإ,ن} ي.ح\ك�م'وا ي.ع\د1لوا
وت.ن\أ%ى ق�ع'ود'هم' ف ال�مو

�ر, ع.م_ن\ ي.س'مe، وم.ن\ ي'س\م1ل
ول%ك1ن_ن رائب¬ ص.د\ع.ه'م،

�ر.ق�وء# لا ب.ي\ن.هم م'س\م1ل
ر.ق�وء#: م'ص\ل1ح¬؛ قال ابن بري: والذي ف شعره: وت.ن\أ%ى ق�عور'هم،

بالراء، أ%ي ت.ب\ع'د غايت.ه'م عمن ي'دار,ي وي'داه1ن على من ي.س'مe، وهو
الذي ي.س\ب'ر الشيء4 وي.ن\ظ�ر ما غ%و\ر'ه؛ يقال: فلن بعيد الق%ع\ر, أ%ي

بعيد الغ.و\ر ل ي'د\ر.ك ما عنده، يقول: هم د'هاةD ل ي'ب\ل%غ أ%قصى ما
عندهم. قال ابن بري: والذي رواه أ%بو عبيد ف الغريب الصن_ف: على من

.eوهو الصحيح؛ قال: وف بعض نسخ الغريب: ع.م_ن ي.س'م ،eي.س'م
والس_امل�: الساعي ل3صلح العيشة، وف الصحاح: ف إ,صلح معاشه.

وس.م\ل� الع.ي\ن,: ف%ق}ؤ'ها، يقال: س'م1ل%ت\ عين'ه ت'س\م.ل إ,ذا
vها س.م\ل�ف�ق1ئ%ت\ بديدة م'ح\ماة{، وف الكم: س.م.ل عين.ه ي.س\م'ل

واس\ت.م.ل%ها ف%ق%أ%ها. وف حديث الع'ر.ن,ي>ي الذين ارتدeوا عن ال3سلم: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%مر بس.م\ل أ%عينهم. قال أ%بو عبيد :

الس_م\ل أ%ن ت'ف}قأ% العي' بديدة م'ح\ماة{ أ%و بغي ذلك، قال: وقد يكون
الس_م\ل� ف%ق}أ%ها بالشوك، وهو بعن الس_م\ر,، وإ,نا ف%ع.ل ذلك بم

ل4نم ف%ع.لوا بالرeعاة مثله وق%ت.لوهم فجازاهم على ص.ن,يعهم بثله، وقيل:
إ,ن هذا كان قبل أ%ن ت.ن\زل الدود فلما ن.ز.ل%ت\ ن.ه.ى عن ال�ث}لة؛ وقال

أ%بو ذؤيب ي.ر\ثي ب.ن,ي له ماتوا:
فالع.ي\ن' بعد.ه'م' كأ%ن� ح1داق%ها

س'م1ل%ت\ بش.و\ك{، فهي ع'ور¬ ت.د\م.ع'
ولط%م. رجلD من العرب رجلv فف%قأ% عين.ه فس'م>ي س.م_الv؛ حكى

الوهري قال: قال أ%عراب ف%ق%أ% ج.دeنا عي. رجل فس'م>ينا ب.ن
س.م_ال.والس_م_ال: شجر¬، ي.مان,ي.ةD. والس_و\م.ل%ة: ف%يال1ج.ةD صغية، وف



الكم: ف1ن\جان.ةD صغية. ومكانD س.م.و_لD: س.ه\ل التراب، وقيل: هي
ال4رض الواسعة، وقيل: هو ال%وف الواسع من ال4رض؛ عن أ%ب عبيدة؛ قال امرؤ

القيس:
أ%ث%ر\ن غ�باراv بالك%د1يد1 الس_م.و_ل

(* ف معلقة امرئ القيس: بالكديد ال�ر.ك�ل,).
وس.م\و,يل: طائر، وقيل بلدة كثية الط�ي؛ قال الر_بيع بن ز,ياد: وف

الكم قال الربيع الكامل أ%حد أ%خوال ل%ب,يد بن ربيعة ياطب
النeع\مان:ل%ئ1ن ر.ح.ل}ت ج,مال ل إ,ل س.ع.ة{،

ما م1ث}ل�ها س.ع.ة ع.ر\ضاv ول طول
ب,ح.ي\ث� لو و'ز,ن.ت\ ل%خ\م¬ بأ%ج\م.ع1ها،
ل ي.ع\د1لوا ر,يش.ةv من ر,يش, س.م\و,يل
ت.ر\عى الر_وائم' أ%ح\رار. الب'ق�ول با،
ل م1ث}ل% ر.ع\ي,ك�م' م1ل}حاv وغ%س\و,يل

،vكذا ف الصل والكم، وف التهذيب والتكملة: طلحا «vقوله «ملحا *)
قال ف التكملة: ويروى علقى).

:eن.ب\ت¬ ينبت ف الس_باخ، وأ%بو الس_م_ال الع.د.وي :�والغ.س\و,يل
رجل من ال4عراب. وأ%بو س.م_ال: كنية رجل من بن أ%سد.

أ%بو زيد: السeم\لة جوع يأ}خذ ال3نسان فيأ}خذه لذلك و.ج.ع¬ ف عينيه
ف�ت.ه.راق' عيناه د.م\عاv في'د\ع.ى ذلك السeم\لة، كأ%نه يفقأ� العي.
والس_و\م.ل%ة: الط�ر\ج.هارة، وال%و\ج.لة القار'ورة الكبية. قال:

ويقال ح.و\ج.ل%ة ود.و\خ.ل%ة.
@سأل: الس_م\أ%ل� والس_م.و\أ%ل�: الظYل©. والس_م.و\أ%ل

والس_م.و_ل�: اسم رجل، سريان معر_ب. قال ابن السكيت: الس_م.و\أ%ل� بن عادياء
بالمز وهو ف%ع.و\أ%ل؛ قاله الوهري؛ قال ابن بري: صوابه ف%ع.و\لل.

وال�س\م.ئ1ل©: الضامر.
واس\م.أ%ل� اس\م1ئ}للv، بالمز: ض.م'ر.. واس\م.أ%ل� الظYل© إ,ذا

ارتفع؛ وقالت س.ل}مى 
(* قوله «وقالت سلمى» تقدم مثله ف نفض وان ابن بري

صوب ان اسها سعدى واليها نسب ف ترجة تبع) بنت م.ج\ذ%عة ال�ه.ن,ي_ة
ت.ر\ثي أ%خاها أ%سعد:



،vون.ف1يض.ة vي.ر,د' ال1ياه. ح.ض1ية
و,ر\د. الق%طاة1، إ,ذا اس\م.أ%ل� التeب_ع'

،�أ%ي ر.ج.ع الظYل© إ,ل أ%صل الع'ود، وقيل: التeب_ع' الد_ب.ران
واس\م1ئ}لل�ه ارتفاع'ه طالعاv. ابن ال4عراب: أ%بو ب.راء طائر¬ واس\مه

الس_م.و\أ%ل�، بالمز، وأ%بو ب.راء� كنيته.
@سرطل: رج'ل س.م.ر\ط%لD وس.م.ر\ط�ولD: طويلD مضطرب، وهو من ال4مثلة

الت فاتت الكتاب، وقال ابن جن: قد يوز أ%ن يكون م'ح.ر_فاv من
س.م\ر.ط�ول�، فهو بنزلة ع.ض\ر.ف�وط، قال: ول نسمعه ف نثر وإ,نا سعناه ف

الشعر؛ قال:
على س.م.ر\ط�ول� ن,ياف{ ش.ع\ش.ع,

@سرمل: التهذيب ف الرباعي: الس_م.ر\م.ل%ة� الغ'ول.
،Dوناقة م'س\م.غ1ل�ة: طويلة .�@سغل: ال�س\م.غ1ل© من ال3بل: الطويل

بالغي والسي، وال%س\ر.ة� مثلها. وال�س\م.غ1ل�ة: السريعة.
@سندل: أ%بو سعيد: الس_م.ن\د.ل� طائر إ,ذا انقطع ن.س\ل�ه' وه.ر,م.

أ%ل}قى نفسه ف ال%م\ر فيعود إ,ل ش.بابه، وقال غيه: هو داب_ة يدخل النار
فل ت'ح\ر,قه.

@سنبل: السeن\ب'ل معروف، وجعه الس_ناب,ل. ابن سيده: السeن\ب'ل من
الز_ر\ع واحدته س'ن\ب'ل%ةD، وقد س.ن\ب.ل% الزرع' إ,ذا خرج س'نب'ل�ه'.

والس_ناب,ل: س.ناب,ل� الزرع من الب'ر> والشعي والذ©ر.ة، الواحدة
س'ن\ب'ل%ةD. والسeن\ب'ل%ة�: بر\ج¬ ف السماء. والسeن\ب'ل: ن الطYيب. وف حديث
س.ل}مان: أ%نه رؤي بالكوفة على حار ع.ر.ب¼ وعليه قميص س'ن\ب'لنê؛

قال ش.م1ر: قال أ%بو عبد الوهاب الغ.ن.وي السeن\ب'لن© من الثياب
السابغ� الطويل الذي قد أ�س\ب,ل. وقال خالد بن ج.ن\بة: س.ن\ب.ل% الرجل� ثوب.ه

إ,ذا ج.ر_ له ذ%ن.باv من خلفه فتلك الس_ن\ب.ل%ة�، وقال أ%خوه: ما طال من
خ.ل}فه وأ%مامه فقد س.ن\ب.ل%ه، فهذا القميص السeن\ب'لن©؛ وقال ش.مر

وغيه: يوز أ%ن يكون السeن\ب'لن© منسوباv إ,ل موضع من الواضع. وف
حديث عثمان: أ%نه أ%رسل إ,ل امرأ%ة ب,ش'ق%ي\ق%ة{ س'ن\ب'لن,ي_ة{ أ%ي

سابغة الطول. يقال: ثوب س'ن\ب'لنê، وس.ن\ب.ل% ثوب.ه إ,ذا أ%س\ب.ل%ه'
وج.ر_ه من خلفه أ%و أ%مامه، والنون زائدة مثلها ف س'ن\ب'ل, الطعام,؛ قال

ابن ال4ثي: وكلهم ذكروه ف السي والنون حلv على ظاهر لفظه. وابن'



س1ن\ب,ل�: رج'ل بصريÒ، أ%ح\ر.ق جار,ية� بن ق�دامة، وهو من أ%صحاب ع.لي¼،
خسي رجلv من أ%هل البصرة ف داره، ويقال ابن ص1ن\ب,ل�، وسنذكره ف

الصاد. والسeن\ب'لة: بئر قديةD ح.ف%ر.ت\ها بنو ج'م.ح بكة؛ وفيها يقول
قائلهم:

ن.ح\ن' ح.ف%ر\نا للح.ج,يج س'ن\ب'ل%ه\
@سنجل: س1ن\جال: قرية بأ%ر\م1ين,ي.ة ذكرها الش_م_اخ:

أ%ل يا اص\ب.حان قبل غارة س1ن\جال,،
وق%ب\ل% م.نايا قد ح.ض.ر\ن% وآجال,

ابن ال4عراب: س.ن\ج.ل% إ,ذا م.ل4 حوض.ه نشاطاv. وس1ن\جال: موضع.
@سندل: ابن خالويه: الس_ن\د.ل� ج.و\ر.ب' ال�ف>. ابن ال4عراب:

س.ن\د.ل الرجل� إ,ذا ل%ب,س ال%و\ر.ب.ي\ن ليصطاد الوحش ف ص.ك�ة1 ع'م.ي¼.
والس_ن\د.ل�: طائر يأ}كل الب,يش. عن الائط.

@سنطل: ال�س.ن\ط%ل: التمايل� ل ي.م\ل1ك نفسه، وقيل: هو الذي ينحدر
رأ}س'ه وع'ن'ق�ه ث يرتفع، وقيل: هو الذي يشي وي'ط%أ}ط1ئ رأ}س.ه؛ عن

الفارسي. ابن ال4عراب: س.ن\ط%ل% الرجل� إ,ذا م.شى م'ط%أ}ط1ئاv. ابن
ال4عراب: السeن\طالة ال1ش\ي.ة بالسكون وط%أ}ط%أ%ة1 الرأ}س. وال�س.ن\ط%ل:
العظيم الب.ط}ن. والس_ن\ط%لة: الط©ول. والس>ن\ط1يل�: الطويل. قال أ%بو

منصور: ورأ%يت بظاهر الص_م_ان ج'ب.ي\لv صغياv له أ%ن\ف¬ ت.ق%د_مه يسمى
.vس.ن\ط%ل

@سهل: الس_ه\ل�: ن.قيض' ال%ز\ن، والنسبة إ,ليه س'ه\ل1يÒ. ون.ه.ر¬
س.ه,لD: ذو س1ه\ل%ة{. والسeهولة: ضد ال�ز'ونة، وقد س.ه'ل الوضع'، بالضم.

ابن سيده: الس_ه\ل� كل شيء إ,ل اللYي وق1لة الشونة، والنسب إ,ليه
س'ه\ل1يÒ، بالضم، على غي قياس. والس_ه,ل�: كالس_ه\ل؛ قال العدي يصف

:vسحابا
حت إ,ذا ه.ب.ط ال4ف}لح. وان\ق%ط%ع.ت\

عنه ال%نوب'، وح.ل� الغائط% الس_ه,ل
وقد س.ه'ل% س'هولةv. وس.ه_له: ص.ي_ره س.ه\لv. وف الدعاء: س.ه_ل

ال� عليك ال4مر. ولك أ%ي ح.م.ل مؤن.ته عنك وخ.ف�ف. عليك. والس_ه\ل من
ال4رض: نقيض ال%زن، وهو من ال4ساء الت أ�جريت م'ج\رى الظروف، والمع

س'هول. وأ%رض س.ه\لة، وقد س.ه'ل%ت\ س'هولةv، جاؤوا به على بناء ضده، وهو



قولم ح.ز'ن.ت\ ح'ز'ونةv. وأ%س\ه.ل% القوم': صاروا ف الس_ه\ل.
وأ%س\ه.ل% القوم' إ,ذا نزلوا الس_ه\ل بعدما كانوا نازلي بال%ز\ن. وف حديث رمي

المار: ث يأ}خذ ذات. الش>مال في'س\ه,ل فيقوم م'س\تقبل% القبلة؛
أ%س\ه.ل% ي'س\ه,ل إ,ذا صار إ,ل الس_ه\ل من ال4رض، وهو ضد ال%ز\ن، أ%راد
أ%نه صار إ,ل بطن الوادي. وأ%س\ه.لوا إ,ذا استعملوا السeهولة مع الناس،

وأ%ح\ز.نوا إ,ذا استعملوا ال�زونة؛ قال لبيد:
فإ,ن ي'س\ه,لوا فالس_ه\ل� ح.ظYي وط�ر\ق%ت،
وإ,ن ي'ح\ز,نوا أ%ر\ك%ب\ بم ك�ل� م.ر\ك%ب

وقول غ%ي\لن الر_ب.عي ي.صف ح.ل}بة:
وأ%س\ه.لوه'ن_ د'قاق. الب.ط}حا

إ,نا أ%راد أ%س\ه.لوا بن_ ف د'قاق البطحاء فحذف الرف وأ%و\ص.ل.
وبعي¬ س'ه\ليÒ: ي.ر\عى ف السeهولة.

والتسهيل: التيسي. والت_ساه'ل: التسام'ح. واس\ت.س\ه.ل% الشيء4: ع.د_ه
س.ه\لv. وف الديث: من ك%ذ%ب. علي� م'ت.ع.م>داv فقد اس\ت.ه.ل% مكان.ه
من جهنم أ%ي ت.ب.و_أ% واتذ مكاناv س.ه\لv من جهن_م، وهو اف}ت.ع.ل من

الس_ه\ل، وليس ف جهنم س.ه\لD أ%عاذنا ال منها برحته.
ور.ج'لD س.ه\ل� الوجه؛ عن اللحيان ول يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه

ي'ع\ن بذلك قلة لمه وهو ما ي'س\ت.ح\س.ن. وف صفته، صلى ال عليه
وسلم: أ%نه س.ه\ل ال%د_ين ص.ل}ت'ه'ما أ%ي سائل الدين غي مرتفع الوجنتي،

ور.ج'لD س.ه\ل� ال�ل�ق.
والس>ه\لة والس>ه\ل: تراب كالرمل ييء به الاء. وأ%رض س.ه,لةD: كثية
الس>ه\لة، فإ,ذا قلت س.ه\لة فهي نقيض ح.ز\نة. قال أ%بو منصور: ل أ%سع

س.ه,لة لغي الليث. ابن ال4عراب: يقال لر.م\ل البحر الس>ه\لة؛ هكذا
قاله بكسر السي. أ%بو عمرو بن العلء: ينسب إ,ل ال4رض الس_ه\لة

س'ه\ل1يÒ، بضم السي. الوهري: الس>ه\لة، بكسر السي، ر.م\لD ليس بالدeقاق.
وف حديث أ�م سلمة ف م.ق}ت.ل السي، عليه السلم: أ%ن جبيل، عليه
السلم، أ%تاه بس3ه\لة أ%و تراب أ%حر؛ الس>ه\لة: رمل خ.ش1ن ليس بالد�قاق

الناعم.
وإ,س\هال� الب.ط}ن: كال1ل}ف%ة، وقد أ�س\ه,ل الر_ج'ل� وأ�س\ه,ل بطن'ه،

وأ%س\ه.له الد_واء�، وإ,س\هال� البطن: أ%ن ي'س\ه,له د.واء#، وأ%س\ه.ل



الدواء� طبيعت.ه. والس_ه\ل: الغ'راب'.
Dكوكب¬ ي.مان{. ال4زهري: س'ه.ي\ل :Dاسان. وس'ه.ي\ل :Dوس'ه.ي\ل Dوس.ه\ل

كوكب ل ي'رى ب'راسان وي'رى بالعراق؛ قال الليث: ب.ل%غ.نا أ%ن
س'ه.ي\لv كان ع.ش_اراv على طريق اليمن ظ%لوماv فمس.خ.ه ال كوكباv. وقال ابن

ك�ناسة: س'ه.ي\لD ي'رى بالجاز وف جيع أ%رض العرب ول ي'رى بأ%رض
أ%رم1ين,ي.ة، وبي ر'ؤية أ%هل الجاز س'ه.ي\لv ورؤية أ%هل العراق إ,ي_اه

عشرون يوماv؛ قال الشاعر:
إ,ذا س'ه.ي\لD م.ط}ل%ع. الش_م\س, ط%ل%ع\،
فاب\ن' الل�بون1 ال1قe، وال1قe ج.ذ%ع\

�ويقال: إ,نه ي.ط}ل�ع عند ن.تاج ال3بل، فإ,ذا حال%ت1 الس_ن.ة
ت.ح.و_ل%ت أ%سنان� ال3بل.

@سهبل: الس_ه\ب.ل�: ال%ريء.
:�@سول: س.و_ل%ت\ له نفسه كذا: ز.ي_ن.ت\ه له. وس.و_ل له الشيطان

أ%غ}واه. وأ%نا س.و,يل�ك. ف هذا ال4مر: ع.د1يل�ك. وف حديث عمر، رضي ال
عنه: الل�ه'م_ إ,ل أ%ن ت'س.و>ل% ل نفسي عند الوت شيئاv ل أ%ج,د'ه

الن؛ التسويل: تسي الشيء وتزيين'ه وت.ح\ب,يب'ه إ,ل ال3نسان ليفعله أ%و
vس'كم أ%م\را�يقوله. وف التنزيل العزيز: بل س.و_ل%ت\ لكم أ%ن\ف

فص.ب\ر¬ ج.م1يل؛ هذا قول يعقوب، عليه السلم، لولده حي أ%خبوه بأ%كل الذئب
يوسف. فقال لم: ما أ%ك%ل%ه' الذئ}ب بل س.و_ل%ت\ لكم أ%نفسكم ف شأ}نه

أ%مراv أ%ي ز.ي_ن.ت\ لكم أ%نفسكم أ%مراv غي ما ت.ص1ف�ون، وكأ%ن� التسويل
ت.ف}ع1يلD من س'ول, ال3نسان، وهو أ�م\ن,ي_ته أ%ن ي.ت.م.ن_اها

فت'ز.ي>ن لطالبها الباطل% وغي.ه من غ�رور الدنيا، وأ%صل السeول مهموز عند
العرب، استثقلوا ض.غ\طة المزة فيه فتكلموا به على تفيف المز؛ قال الراعي

فيه فلم ي.ه\م1زه:
اخ\ت.ر\ن.ك الناس'، إ,ذ ر.ث�ت\ خ.لئ1ق�ه'م،
�واع\ت.ل� م.ن\ كان ي'ر\جى ع1ن\د.ه السeول

(* قوله «اخترنك» هكذا ف الصل، والصواب اختارك).
والدليل على أ%ن أ%صل السeول هز قراءة� الق�ر_اء قوله عز وجل: قد

أ�وتيت. س'ؤ\ل%ك. يا م'وسى؛ أ%ي أ�ع\ط1يت أ�م\ن,ي_تك الت س.أ%ل}ت.ها.
:�والت_س.وeل�: استرخاء� البطن، والت_س.وeن� مثله. والس_و.ل



استرخاء� ما تت السeر_ة من البطن، ورج'ل أ%س\و.ل� وامرأ%ة س.و\لء قوم
س'ولD. ابن سيده: ال4س\و.ل� الذي ف أ%سفله استرخاء؛ قال ال�ت.ن.خ>ل

ال�ذل:
كالسeح'ل البيض,، ج.ل ل%و\ن.ها

س.حe ن,جاء3 ال%م.ل ال4س\و.ل
أ%راد بال%م.ل الس_حاب. ال4سود. وس.حاب¬ أ%س\و.ل� أ%ي م'س\ت.ر\خ�

ب.ي>ن' الس_و.ل، وقد س.و,ل% ي.س\و.ل� س.و.لv، وامرأ%ة س.و\لء.
وال4س\و.ل من السحاب: الذي ف أ%سفله استرخاء ول�د\به1 إ,س\بالD. ود.ل}و¬

س.و\لء: ض.خ\مة؛ قال:
س.و\لء م.س\ك فارض� ن.ه,ي¼

وس.ل}ت' أ%سال� س'ولv: لغة ف سأ%ل}ت؛ حكاها سيبويه، وقال ثعلب:
س'والv وس1والv كج'و.ار� وج,وار، وحكى أ%بو زيد: ها ي.ت.ساو.لن1، فهذا يدل

على أ%نا واو ف ال4صل على هذه اللغة، وليس على بدل المز. ور.ج'ل
س.و.لةD على هذه اللغة: س.ؤول، وحكى ابن جن س'و.ال وأ%س\و,لة.
@سيل: سال% الاء� والشيء� س.ي\لv وس.ي.لناv: ج.ر.ى، وأ%سال%ه غي'ه

وس.ي_له هو. وقوله عز وجل: وأ%س.ل}نا له ع.ي\ن الق1ط}ر؛ قال الزجاج:
الق1ط}ر' النeحاس وهو الصeف}ر، ذ�ك1ر أ%ن الصeف}ر كان ل يذوب فذاب م'ذ}
ذلك فأ%ساله ال لس'لي\مان. وماء# س.ي\لD: سائلD، وض.عوا الصدر موضع

éوماء vوب'ق%ي\ل vو_اد: وج.د\ت' ب.ق}لeالصفة. قال ثعلب: ومن كلم بعض الر
غ%ل%لv س.ي\لv؛ قوله ب.ق}لv وب'ق%ي\لv أ%ي منه ما أ%د\ر.ك فك%ب'ر

وطال، ومنه ما ل ي'د\ر,ك فهو صغي. والس_ي\ل: الاء� الكثي السائل، اسم
�ل مصدر، وجعه س'يولD. والس_ي\ل: معروف، والمع السeيول. وم.س3يل

الاء، وجعه 
(* قوله «ومسيل الاء وجعه» كذا ف الصل، وعبارة الوهري:

ومسيل الاء موضع سيله والمع إل) أ%م\س3لةD: وهي مياه ال4مطار إ,ذا
،�سالت؛ قال ال4زهري: ال4كثر ف كلم العرب ف جع م.س3يل الاء م.ساي,ل

غي مهموز، وم.ن جعه أ%م\س3لةv وم'س'لv وم'س\لناv فهو على ت.و.هeم أ%ن
اليم ف م.س3يل أ%صلية وأ%نه على وزن ف%ع1يل، ول ي'ر.د\ به م.ف}ع1ل كما

جعوا م.كاناv أ%م\ك1نةv، ولا نظائر. وال%س3يل: م.ف}ع1لD من سال%
vويكون ال%س3يل أ%يضا ،vوس.ي.لنا vوس.ي\ل vوم.سال vم.س3يل �ي.س3يل



الكان الذي ي.سيل فيه ماء� الس_ي\ل، والمع م.ساي,ل، ويمع أ%يضاv على
Dهو م.ف}ع1ل وم.ف}ع1ل vم'س\ل� وأ%م\س3لة وم'س\لن، على غي قياس، ل4ن م.س3يل
ل يمع على ذلك، ولكنهم ش.ب_هوه بف%ع1يل كما قالوا ر.غيف¬ وأ%ر\غ�ف

وأ%ر\غ1فة ور'غ}فان؛ ويقال للم.سيل أ%يضاv م.س.ل، بالتحريك، والعرب تقول:
سال% بم الس_ي\ل وجاش. بنا البحر أ%ي وق%عوا ف أ%مر شديد ووقعنا نن ف

أ%شد_ منه، ل4ن الذي ي.ج,يش به البحر أ%س\و.أ� حالv من ي.س3يل به
الس_ي\ل؛ وقول ال4عشى:

ف%ل%ي\ت.ك. حال% الب.ح\ر' دون.ك. ك�ل©ه،
�وك�ن\ت. ل%قvى ت.ج\ري عليك الس_وائ1ل

والس_ائلة من الغ'ر.ر: العتدلة� ف ق%ص.بة ال4نف، وقيل: هي الت سالت
على ال4ر\ن.بة حت ر.ث%م.ت\ها، وقيل: السائلة الغ'ر_ة الت ع.ر'ض.ت ف

ال%ب\هة وقص.بة ال4نف. وقد سال%ت1 الغ'ر_ة� أ%ي استطالت وع.ر'ض.ت،
فإ,ن د.ق�ت فهي الش>م\راخ. وت.ساي.ل%ت الك%تائب' إ,ذا سالت من كل وجه.

وف صفته، صلى ال عليه وسلم: سائل ال4طراف أ%ي متد�ها، ورواه بعضهم
بالنون كج,ب,يل وج,ب\ر,ين، وهو بعناه.

وم'سال الر_ج'ل,: جانبا ليته، الواحد م'سالD؛ وقال:
ف%ل%و\ كان ف ال%ي> الن_ج,ي> س.واد'ه،
لا م.س.ح.ت\ ت1ل}ك ال�سالت1 عام1ر'

وم'ساله' أ%يضاv: ع1ط}فاه؛ قال أ%بو ح.ي_ة:
فما قام. إ,ل� ب.ي\ن. أ%ي\د{ ت'ق1يم'ه،

كما ع.ط%ف%ت\ ر,يح' الص_با خ'وط% ساس.م,
إ,ذا ما ن.ع.ش\ناه على الر_ح\ل ي.ن\ث%ن،

م'سال%ي\ه عنه من و.راء� وم'ق}د.م
إ,نا ن.ص.به على الظ�رف. وأ%سال% غ1رار. الن_ص\ل: أ%طاله وأ%ت.م_ه'؛

:vقال التن.خ>ل الذل وذكر قوسا
ق%ر.ن\ت با م.عاب,ل% م'ر\ه.فات،
م'سالت1 ال4غ1ر_ة1 كالق1راط

والس>يلن�، بالكسر: س1ن\خ' قائمة السيف والس>كYي ونوها. وف
الصحاح: ما ي'د\خ.ل من السيف والسكي ف الن>صاب؛ قال أ%بو عبيد: سعته ول

أ%سعه من عال1م�؛ قال ابن بري: قال ال%وال1يقي أ%نشد أ%بو عروة



للز>بر,قان بن بدر:
ول%ن\ أ�صال1ح.ك�م\ ما دام ل ف%ر.س¬،

واشت.د_ ق%ب\ضاv على الس>يلن1 إ,ب\هامي
والس_ي.ال�: شجر¬ س.ب\ط ال4غصان عليه شوك أ%بيض أ�صوله أ%مثال ث%نايا

الع.ذارى؛ قال ال4عشى:
باك%ر.ت\ها ال4ع\راب ف س1ن.ة1 الن_و\
م, فت.ج\ري خ1لل% ش.و\ك1 الس_ي.ال

يصف ال%م\ر. ابن سيده: والس_ي.ال، بالفتح: شجر له شوك أ%بيض وهو من
الع1ضاه؛ قال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد الس_ي.ال ما طال من الس_م'ر؛

وقال أ%بو عمرو: الس_ي.ال هو الشeب'ه، قال: وقال بعض الرواة الس_ي.ال
ش.و\ك أ%بيض طويل إ,ذا ن'ز,ع خرج منه مثل اللب؛ قال ذو الرeمة يصف

ال4جال:
ما ه1ج\ن. إ,ذ ب.ك�ر\ن% بال4جال،
مثل ص.و.اد1ي الن_خ\ل والس_ي.ال

واحدته س.ي.ال%ةD. والس_يالة�: موضع.
vسأم: س.ئ1م. الشيء4 وس.ئ1م. منه وس.ئ1م\ت' منه أ%س\أ%م' س.أ%ما@

وس.أ}م.ةv وس.آماv وس.آمةv: م.ل�؛ ورجل س.ؤ'وم¬ وقد أ%س\أ%م.ه' هو. وف الديث:
إ,ن ال ل ي.س\أ%م' حت ت.س\أ%م'وا. قال ابن ال4ثي: هذا مثل قوله ل

�ي.م.ل© حت ت.م.ل©وا، وهو الرواية الشهورة. والسآمة�: ال%ل%ل
والض_ج.ر'. وف حديث أ�م ز.ر\ع�: ز.و\جي ك%ل%ي\ل, ت1هامة ل ق�رÒ ول س.آمة

أ%ي أ%نه ط%ل}ق¬ معتد1ل ف خ'ل�و>ه من أ%نواع ال4ذى والكروه بالر
والبد والض_ج.ر أ%ي ل ي.ض\ج.ر' من ف%ي.م.ل9 صحبت. وف حديث عائشة: أ%ن

اليهود دخلوا على النب، صلى ال عليه وسلم، فقالوا: الس_أ}م' عليك
فقالت عائشة: عليكم الس_أ}م' والذ�أ}م' واللعنة قال ابن ال4ثي: هكذا
جاء ف رواية مهموزاv من الس_أ}م، ومعناه أ%نكم ت.س\أ%مون د1ينكم،

والشهور فيه ترك المز ويعنون به الوت، وهو مذكور ف موضعه، وال
أ%علم.

@سأسم: الس_أ}س.م': شجرة يقال لا الش>يز'؛ قال أ%بو حات: هو
الس_اس.م'، غي مهموز، وسنذكره.

@ستهم: الوهري: السeت\ه'م' ال4س\ت.ه'، واليم زائدة.



@سجم: س.ج.م.ت1 العي الدمع والسحابة� الاء ت.س\ج,م'ه وت.س\ج'م'ه
س.ج\ماv وس'ج'وماv وس.ج.ماناv: وهو ق%ط%ران الدمع وس.ي.لنه، قليلv كان أ%و
كثياv، وكذلك الساج,م' من الطر، والعرب تقول د.م\ع¬ ساج,م¬. ودمع

م.س\جوم: س.ج.م.ت\ه العي س.ج\ماv، وقد أ%س\ج.م.ه وس.ج_م.ه. والس_ج.م':
الدمع. وأ%ع\ي'ن¬ س'ج'وم¬: س.واج,م'؛ قال القطامي يصف ال3بل بكثرة

أ%لبانا:ذ%وار,ف' ع.ي\ن.ي\ها من ال%ف}ل, بالضeحى،
س'ج'وم¬ كت.ن\ضاح الش>نان ال�ش.ر_ب,

وكذلك عي س.ج'وم وسحاب س.ج'وم. وان\س.ج.م. الاء� والدمع، فهو
vم'ن\س.ج,م¬ إ,ذا ان\س.ج.م. أ%ي انصب. وس.ج_م.ت1 السحابة مطرها ت.س\ج,يما

وت.س\جاماv إ,ذا ص.ب_ت\ه؛ قال:
دائماv ت.سجامها

(* قوله «دائماv تسجامها» قطعة من بيت للبيد وأورده الصاغان بتمامه
وهو:باتت وأسبل واكف من دية * يروي المائل دائماv تسجامها)

وف شعر أ%ب بكر:
فد.م\ع' العي أ%ه\و.ن'ه س1جام'

س.ج.م. العي' والدمع' الاء4 ي.س\ج'م' س'ج'وماv وس1جاماv إ,ذا سال
وان\س.ج.م.. وأ%س\ج.م.ت1 السحابة: دام مطرها كأ%ثج.م.ت\؛ عن ابن ال4عراب.
وأ%رض م.س\جومة أ%ي مطورة. وأس\ج.م.ت1 السماء�: ص.ب_ت مثل أ%ث}ج.م.ت\.

وال4س\ج.م': المل الذي ل ي.ر\غ�و. وبعي أ%س\ج.م: ل يرغو، وقد تقدم
ف زي.

والس_ج.م': شجر له ورق طويل م'ؤ.ل�ل� ال4طراف1 ذو عرض تشب_ه به
:v؛ قال الذل يصف و.ع1ل�ال%عاب,ل

حت أ�ت1يح. له رام� ب,م'ح\د.ل%ة{
ج.ش\ء�، وب,يض� ن.واح1يه,ن_ كالس_ج.م

وقيل: الس_ج.م' هنا ماء السماء، ش.ب�ه الرماح ف بياضها به.
والس_اج'وم: ص1ب\غD. وساجوم والس_اجوم: موضع؛ قال امرؤ القيس:

ك%س.ا م'ز\ب,د. الس_اجوم, و.ش\ياv م'ص.و_را
@سحم: الس_ح.م' والسeحام والسeح\م.ة�: السواد، وقال الليث:

الس�ح\م.ة� سواد كلون الغراب ال4س\ح.م,، وكل أ%سود أ%س\ح.م'. وف حديث اللعنة:
إ,ن جاءت به أ%س\ح.م. أ%ح\ت.م.؛ هو ال4سود. وف حديث أ%ب ذر�: وعنده



امرأ%ة س.ح\ماء أ%ي سوداء، وقد سي با النساء، ومنه ش.ر,يك' بن س.ح\ماء
صاحب اللعان؛ ون.ص1يÒ أ%س\ح.م' إ,ذا كان كذلك، وهو ما تبال1غ� به العرب

ف صفة الن_ص1ي�، كما يقولون ص1لYيانD ج.ع\د¬ وب'ه\م.ى ص.م\عاء،
فيبالغون بما، والس_ح\ماء: الست للونا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ت.ذ�بe بس.ح\ماو.ي\ن, ل ت.ت.ف%ل�ل،
وح.ا الذYئ}ب, عن ط%ف}ل� م.ناس'ه' م'خ\لي

ث فسرها فقال: الس_ح\ماوان ها الق%ر\نان1، وأ%نث على معن
الص>يص1ي.ت.ي\ن, كأ%نه يقول بص1يص1ي.ت.ي, س.ح\ماو.ي\ن,، ووحا الذئب: صوته؛

والط�ف}ل�: الظب الر_خ\ص'، وال%ناس1م لل3بل, فاستعاره للظب، وم'خ\ل�:
أ%صاب خ.لءé، وال3س\ح1مان�: الشديد ال�د\م.ة1 

(* قوله «والسحمان الشديد
الدمة» كذا هو مضبوط ف الكم بالكسر ف المزة والاء، وضبطه شارح

القاموس ف الستدركات بضمهما).
والس_ح.م.ة�: ك%ل يشبه الس_خ\ب.ر.ة أ%بيض ينبت ف الب,راق, وال3كام,

بنجد، وليست بع'شب� ول شجر، وهي أ%قرب إ,ل الط�ريفة والص>لYيان1،
والمع س.ح.م¬؛ قال:

وص1لYيان{ وح.ل1ي¼ وس.ح.م\
وقال أ%بو حنيفة: الس_ح.م' ينبت نبت الن_صي> والص>لYيان

والع.ن\ك%ث1 إ,ل أ%نه يطول فوقها ف السماء، وربا كان طول� الس_ح.م.ة1 طول%
الرجل وأ%ضخم، والس_ح.م.ة� أ%غل%ظها أ%صلv؛ قال:

أ%ل از\ح.م1يه1 ز.ح\م.ةv ف%ر'وحي،
وجاو,ز,ي ذا الس_ح.م, ال%ج\ل�وح,

وقال ط%ر.فة:
خ.ي'ر' ما ت.ر\ع.ون% من ش.ج.ر�
ياب,س' ال%ل}فاء3 أ%و س.ح.مه\

ابن السكيت: الس_ح.م' والصeفار نبتان؛ وأ%نشد للنابغة:
إ,ن الع'ر.ي\م.ة% مان,ع¬ أ%ر\ماح'نا،

ما كان من س.ح.م� با وص'فار,
والس_ح\ماء3 مثله. وبنو س.ح\م.ة%: حي�. وال�س\ح'مان�: ضرب من الشجر؛

قال:



ول ي.زال� ال�س\ح'مان� ال4س\ح.م'
ت'ل}ق%ى الد_واه1ي حوله، وي.س\ل%م'

وإ,س\ح1مان وال3س\ح1مان: جبل بعينه، بكسر المزة والاء؛ حكاه سيبويه،
وزعم أ%بو العباس أ%نه ال�س\ح'مان، بالضم؛ قال ابن سيده: وهذا خطأ إ,نا

ال�س\ح'مان� ضرب من الشجر، وقيل: ال3س\ح1مان� ال4سود 
(* قوله «وقيل

السحمان السود إل» هكذا ف الكم مضبوطاv)، وهذا خطأD ل4ن ال4سود
إ,نا هو ال4س\ح.م'؛ الوهري: ال4س\ح.م' ف قول زهي:

،Dن.جاء# م'ج,د�، ل%ي\س فيه و.ت1ي.ة
وت.ذ}ب,يب'ها عنه بأ%س\ح.م. م1ذ}و.د1

بق%ر\ن{ أ%س\ود؛ وف قول النابغة:
ع.فا آي.ه' ص.و\ب' ال%ن'وب, مع الص_ب.ا،

بأ%س\ح.م. دان{، م'ز\ن'ه' م'ت.ص.و>ب' 
(* قوله «صوب النوب» الذي ف

التكملة ريح النوب، وقوله «بأسحم» هكذا هو ف الوهري وف ديوان ز'هي وقال
الصاغان: صوابه وأسحم، بالواو، ورفع أسحم عطفاv على ريح).

هو السحاب، وقيل: السحاب ال4سود. ويقال للسحابة السوداء س.ح\ماء؛
وال4س\ح.م' ف قول ال4عشى:

ر.ضيع.ي\ ل1بان1 ث%د\ي, أ�م¼، ت.حال%ف%ا
بأ%س\ح.م. داج�: ع.و\ض' ل ن.ت.ف%ر_ق'

يقال: الد_م' ت'غ\م.س' فيه اليد عند التحالف، ويقال: بالر_ح1م,،
ويقال: بسواد ح.ل%م.ة الث�د\ي,، ويقال: ب,ز,ق> المر، ويقال: هو الليل. وف

حديث عمر بن الطاب، رضي ال عنه: قال له رجل اح\م1ل}ن وس'ح.ي\ماv؛ هو
تصغي أ%س\ح.م. وأ%راد. به الز>ق_ ل4نه أ%سود، وأ%وهه أ%نه اسم رجل.

ابن ال4عراب: أ%س\ح.م.ت1 السماء وأ%ث}ج.م.ت\ ص.ب_ت\ ماءها. ابن
ال4عراب: الس_ح.م.ة� الك�ت\ل%ة� من الديد، وجعها س.ح.م¬؛ وأ%نشد لط%ر.ف%ة

ف صفة اليل:
م'ن\ع.لت بالس_ح.م\

قال: والسeح'م' م.طار,ق' ال%د_اد. وس'حام¬: موضع. وس'ح.يم¬ وس'حام¬:
من أ%ساء الكلب؛ قال لبيد:



ف%ت.ق%ص_د.ت\ منها ك%ساب,، فض'ر>ج.ت\
ب,د.م�، وغ�ود1ر. ف ال%ك%ر> س'حام'ها

سخم: الس_خ.م': مصدر 
(* قوله «السخم مصدر» هكذا هو مضبوط ف الصل

بالتحريك، وف نسخة الكم بالفتح) الس_خ1يم.ة1، والس_خ1يمة� ال1ق}د'
والض_غ1ينة� وال%و\ج,دة� ف النفس؛ وف الديث: اللهم� اس\ل�ل} س.خ1يم.ة%

قلب، وف حديث آخر: نعوذ بك من الس_خ1يم.ة1؛ ومنه حديث ال4ح\ن.ف1:
ت.هاد.و\ا ت.ذ}ه.ب, ال3ح.ن' والس_خائ1م' أ%ي ال�ق�ود'، وهي جع س.خ1يمة{.

وف حديث: من س.ل� س.خ1يم.ت.ه' على طريق من ط�ر'ق السلمي لعنه ال،
يعن الغائط والن_ج\و.. ورجل م'س.خ_م: ذو س.خ1يم.ة، وقد س.خ_م. بصدره.

والسeخ\م.ة�: الغضب، وقد ت.س.خ_م. عليه.
والسeخام' من الش_ع.ر, والريش والقطن وال%ز> ونو ذلك: اللي�ن

ال%س.ن؛ قال يصف الث�ل}ج.:
كأ%نه، بالص_ح\ص.حان1 ال4ن\ج.ل,،

ق�ط}ن¬ س'خام¬ بأ%يادي غ�ز_ل,
قال ابن بري: الر�ج.ز' ل%ن\د.ل بن ال�ث%ن_ى الط©ه.وي�، وصوابه يصف

س.راباv ل4ن قبله:
والل� ف كلY م.راد{ ه.و\ج.ل,

شبه الل بالقطن لبياضه، وال4نل: الواسع، ويقال: هو من السواد، وقيل:
،Dتت الريش ال4على؛ واحدته س'خام.ة vهو من ريش الطائر ما كان ل%ي>نا

بالاء. ويقال: هذا ثوب س'خام' ال%س> إ,ذا كان ل%ي>ن. ال%س> مثل
ال%ز>. وريش س'خام¬ أ%ي لي�ن الس رقيق، وقطن س'خام¬، وليس هو من السواد؛

وقول بشر بن أ%ب خازم:
ر.أ%ى د'ر_ةv ب.ي\ضاء4 ي'ح\ف1ل� ل%ون.ها

س'خام¬، كغ1ر\بان1 الب.ر,ير,، م'ق%ص_ب'
السخام': كل شيء لي>ن من صوف أ%و قطن أ%و غيها، وأ%راد به شعرها.

وخ.م\ر س'خام¬ وس'خام1ي_ةD: لينة س.ل1سةD؛ قال ال4عشى:
فب,تe كأ%ن شار,ب¬، بعد ه.ج\ع.ة{،
س'خام1ي_ةv ح.م\راء4 ت'ح\س.ب' ع.ن\د.ما

قال ال4صمعي: ل أ%دري إ,ل أ%ي� شيء ن'س3ب.ت\؛ وقال أ%حد بن يي: هو



من النسوب إ,ل نفسه. وحكى ابن ال4عراب: شراب¬ س'خام¬ وطعام س'خام¬
لي�ن م'س\ت.ر\سل، وقيل: السeخام من الش_ع.ر ال4سود'، والسeخام1ي� من

المر الذي يضرب إ,ل السواد، وال4ول أ%على؛ قال ابن بري: قال علي بن
حزة ل يقال للخمر إ,ل� س'خام1ي_ة؛ قال ع.و\ف' بن ال%ر,ع,:

،vكأ%ن اص\ط%ب.ح\ت' س'خام1ي_ة
ت.ف%ش_أ� بال%ر\ء3 ص1ر\فاv ع'قارا

وقال أ%بو عمرو: الس_خ1يم' الاء الذي ليس بار¼ ول بارد؛ وأ%نشد
لمل بن حارث ال�حار,ب�:
إ,ن س.خ1يم. الاء لن ي.ض1يا،

فاعلم، ول الاز,ر، إ,ل� الب'ورا
والسeخ\م.ة�: السواد. وال4س\خ.م': ال4سود. وقد س.خ_م\ت' بصدر فلن
إ,ذا أ%غضبته وسللت س.خ1يم.ت.ه' بالقول اللطيف والت_ر.ض>ي. والسeخام'،

بالضم: سواد الق1د\ر. وقد س.خ_م. وجه.ه أ%ي سو�ده. والسeخام':
الف%ح\م'. والس_خ.م: السواد. وروى ال4صمعي عن م'ع\ت.م1ر� قال: لقيت

ح1م\ي.ر,ي�اv آخر فقلت ما معك؟ قال: س'خام¬؛ قال: والسeخام' الفحم، ومنه قيل:
س.خ_م. ال� وجهه أ%ي سو�ده. وروي عن عمر، رضي ال عنه، ف شاهد الزeور:

ي'س.خ_م وجهه أ%ي يسو_د. ابن ال4عراب: س.خ_م\ت' الاء وأ%و\غ%ر\ت'ه
إ,ذا سخنته.

@سخم: الس_خ.م': مصدر 
(* قوله «السخم مصدر» هكذا هو مضبوط ف الصل

بالتحريك، وف نسخة الكم بالفتح) الس_خ1يم.ة1، والس_خ1يمة� ال1ق}د'
والض_غ1ينة� وال%و\ج,دة� ف النفس؛ وف الديث: اللهم� اس\ل�ل} س.خ1يم.ة%

قلب، وف حديث آخر: نعوذ بك من الس_خ1يم.ة1؛ ومنه حديث ال4ح\ن.ف1:
ت.هاد.و\ا ت.ذ}ه.ب, ال3ح.ن' والس_خائ1م' أ%ي ال�ق�ود'، وهي جع س.خ1يمة{.

وف حديث: من س.ل� س.خ1يم.ت.ه' على طريق من ط�ر'ق السلمي لعنه ال،
يعن الغائط والن_ج\و.. ورجل م'س.خ_م: ذو س.خ1يم.ة، وقد س.خ_م. بصدره.

والسeخ\م.ة�: الغضب، وقد ت.س.خ_م. عليه.
والسeخام' من الش_ع.ر, والريش والقطن وال%ز> ونو ذلك: اللي�ن

ال%س.ن؛ قال يصف الث�ل}ج.:
كأ%نه، بالص_ح\ص.حان1 ال4ن\ج.ل,،



ق�ط}ن¬ س'خام¬ بأ%يادي غ�ز_ل,
قال ابن بري: الر�ج.ز' ل%ن\د.ل بن ال�ث%ن_ى الط©ه.وي�، وصوابه يصف

س.راباv ل4ن قبله:
والل� ف كلY م.راد{ ه.و\ج.ل,

شبه الل بالقطن لبياضه، وال4نل: الواسع، ويقال: هو من السواد، وقيل:
،Dتت الريش ال4على؛ واحدته س'خام.ة vهو من ريش الطائر ما كان ل%ي>نا

بالاء. ويقال: هذا ثوب س'خام' ال%س> إ,ذا كان ل%ي>ن. ال%س> مثل
ال%ز>. وريش س'خام¬ أ%ي لي�ن الس رقيق، وقطن س'خام¬، وليس هو من السواد؛

وقول بشر بن أ%ب خازم:
ر.أ%ى د'ر_ةv ب.ي\ضاء4 ي'ح\ف1ل� ل%ون.ها

س'خام¬، كغ1ر\بان1 الب.ر,ير,، م'ق%ص_ب'
السخام': كل شيء لي>ن من صوف أ%و قطن أ%و غيها، وأ%راد به شعرها.

وخ.م\ر س'خام¬ وس'خام1ي_ةD: لينة س.ل1سةD؛ قال ال4عشى:
فب,تe كأ%ن شار,ب¬، بعد ه.ج\ع.ة{،
س'خام1ي_ةv ح.م\راء4 ت'ح\س.ب' ع.ن\د.ما

قال ال4صمعي: ل أ%دري إ,ل أ%ي� شيء ن'س3ب.ت\؛ وقال أ%حد بن يي: هو
من النسوب إ,ل نفسه. وحكى ابن ال4عراب: شراب¬ س'خام¬ وطعام س'خام¬

لي�ن م'س\ت.ر\سل، وقيل: السeخام من الش_ع.ر ال4سود'، والسeخام1ي� من
المر الذي يضرب إ,ل السواد، وال4ول أ%على؛ قال ابن بري: قال علي بن

حزة ل يقال للخمر إ,ل� س'خام1ي_ة؛ قال ع.و\ف' بن ال%ر,ع,:
،vكأ%ن اص\ط%ب.ح\ت' س'خام1ي_ة

ت.ف%ش_أ� بال%ر\ء3 ص1ر\فاv ع'قارا
وقال أ%بو عمرو: الس_خ1يم' الاء الذي ليس بار¼ ول بارد؛ وأ%نشد

لمل بن حارث ال�حار,ب�:
إ,ن س.خ1يم. الاء لن ي.ض1يا،

فاعلم، ول الاز,ر، إ,ل� الب'ورا
والسeخ\م.ة�: السواد. وال4س\خ.م': ال4سود. وقد س.خ_م\ت' بصدر فلن
إ,ذا أ%غضبته وسللت س.خ1يم.ت.ه' بالقول اللطيف والت_ر.ض>ي. والسeخام'،

بالضم: سواد الق1د\ر. وقد س.خ_م. وجه.ه أ%ي سو�ده. والسeخام':
الف%ح\م'. والس_خ.م: السواد. وروى ال4صمعي عن م'ع\ت.م1ر� قال: لقيت



ح1م\ي.ر,ي�اv آخر فقلت ما معك؟ قال: س'خام¬؛ قال: والسeخام' الفحم، ومنه قيل:
س.خ_م. ال� وجهه أ%ي سو�ده. وروي عن عمر، رضي ال عنه، ف شاهد الزeور:

ي'س.خ_م وجهه أ%ي يسو_د. ابن ال4عراب: س.خ_م\ت' الاء وأ%و\غ%ر\ت'ه
إ,ذا سخنته.

،eوالس_د.م': ال%م .�@سدم: الس_د.م'، بالتحريك: الن_د.م' وال�ز\ن
وقيل: ه.مÒ مع ن.د.م�، وقيل: غيظ مع ح'ز\ن{، وقد س.د1م.، بالكسر، فهو

ساد1م¬ وس.د\مان. تقول: رأ%يته ساد1ماv ناد1ماv، ورأ%يته س.د\مان ن.د\مان،
وقلما يفرد الس_د.م' من الن_د.م,، ورجل س.د1م¬ ن.د1م¬. ابن ال4نباري ف
قولم رجل سادم¬ ناد1م¬: قال قوم الساد1م' معناه التغي العقل من

الغ.م�، وأ%صله من قولم ماء س'د'م¬. ومياه س'د\م¬ وأ%س\دام¬ إ,ذا كانت
متغية؛ قال ذو الرمة:

أ%واج,ن' أ%س\دام¬ وبعض¬ م'ع.و_ر¬
وقال قوم: الساد1م' الزين الذي ل يطيق ذ%هاباv ول م.جيئاv، من قولم

بعي م'س.د_م¬ إ,ذا م'نع عن الض>راب وما له ه.مÒ ول س.د.م¬ إ,ل�
ذاك. والس_د.م': ال1ر\ص'. والس_د.م': الل�ه.ج' بالشيء. وف الديث: من

كانت الدنيا ه.م_ه وس.د.م.ه' جعل ال فقره بي عينيه؛ الس_د.م':
الولوع بالشيء والل�ه.ج' به.

�وفحل س.د.م¬ وس.د1م¬ م.س\دوم وم'س.د_م¬: هائج، وقيل: هو الذي ي'ر\س.ل
vخ\ر,ج. عنها استهجانا�ف ال3بل ف%ي.ه\د1ر' بينها، فإ,ذا ض.ب.ع.ت\ أ

لن.س\له، وقيل: ال%س\د'وم' وال�س.د_م' ال%م\نوع من الضراب بأ%ي� وجه
كان. وال�س.د_م': من فحول ال3بل. والس_د1م': الذي ي'ر\غ%ب' عن

ف1ح\ل%ت1ه1 فيحال بينه وبي أ�ل9فه1 وي'ق%ي_د' إ,ذا هاج، فيعى حوال%ي الدار،
وإ,ن صال جعل له ح1جام¬ ينعه عن فتح فمه؛ ومنه قول الوليد بن عقبة:

ق%ط%ع\ت. الد_ه\ر.، كالس_د1م, ال�ع.ن_ى،
ت'ه.د>ر'، ف د1م.ش\ق.، وما ت.ري'

وقال ابن مقبل:
وكل© ر.باع�، أ%و س.ديس� م'س.د_م�

ي.م'دe ب,ذ1ف}رى ح'ر_ة{ وج,ران1
ويقال للبعي إ,ذا د.ب,ر. ظهره فأ�ع\ف1ي. من الق%ت.ب, حت صلح د.ب.ر'ه'

م'س.د_م¬ أ%يضاv؛ وإ,ياه عن الك�م.ي\ت' بقوله:



،vقد أ%ص\ب.ح.ت\ بك أ%ح\فاض1ي م'س.د_م.ة
ز'ه\راv بل د.ب.ر� فيها، ول ن.ق%ب,

أ%ي أ%ر.ح\ت.ها من التعب فاب\ي.ض_ت\ ظهورها ود.ب.ر'ها وصلحت.
وال4ح\فاض': جع ح.ف%ض� وهو البعي الذي يمل عليه خ'ر\ث1يe التاع وس.ق%ط�ه.

وقال أ%بو عبيدة: بعي س.د1م¬ وعاش1ق س.د1م¬ إ,ذا كان شديد العشق. ويقال
للناقة ال%ر,م.ة1: س.د1م.ةD وس.د1ر.ةD وساد_ةD وكاف�ةD. الوهري:

والس_د1م' الفحل الق1ط}ي.مe الائج؛ قال الوليد بن عقبة: كالس_د1م
ال�ع.ن_ى؛ ورجل س.د1م¬ أ%ي م'غ\تاظ.

وف%ن,يق¬ م'س.د_م¬: جعل على فمه الك1عام'.
والس_دي': الض_باب' الرقيق؛ قال:

وقد حال% ر'ك}ن¬ من أ�حام1ر. دون.ه'،
كأ%ن� ذ�راه' ج'لYل%ت\ بس.دي�

وس.د.م. الباب.: رد_ه 
(* قوله «وسدم الباب رده» هكذا ف الصل والكم،

والذي ف التهذيب والتكملة والقاموس: ردمه، وصوب شارحه ما ف الكم)؛ عن
ابن ال4عراب. وقد س.ط%م\ت' الباب وس.د.م\ت'ه' إ,ذا رددته، فهو

م.س\طوم¬ وم.س\دوم¬. وماء س.د.م¬ 
(* قوله «وماء سدم إل» هذه عبارة الكم، وليس

فيها الرابع وهو سدوم بالضم بل هو ف الصل فقط مضبوط بذا الضبط، وقد
ذكره شارح القاموس أيضاv ف الستدركات وضبطه بالضم) وس.د1م¬ وس'د'م¬

وس'د'وم¬ وس.دوم¬: مندفق، والمع أ%س\دام وس1دام، وقد قيل: الواحد والمع ف
ذلك سواء. وم'س.د_م¬: كس.د1م�؛ قال ذو الرمة:

وكائ1ن\ ت.خ.ط�ت\ ناقت من م.فاز.ة{
إ,ليك، ومن أ%ح\واض, ماء م'س.د_م,

وقوله:
ور_اد أ%س\مال, ال1ياه1 السeد\م,،
ف أ�خ\ر.ي.ات1 الغ.ب.ش, ال1غ.م>

Dيكون جع س.د'وم� ك%ر.س'ول ور'س\ل، وال4صل فيه التثقيل. ور.ك1ي_ة
س'د\م¬ وس'د'م¬ مثل ع'س\ر� وع'س'ر� إ,ذا اد_ف%ن.ت\؛ قال أ%بو ممد

الفقعسي:ي.ش\ر.ب\ن. من ماوان% ماءé م'ر�ا،



ومن س.نام� مث}ل%ه'، أ%و ش.ر�ا،
س'د\م. ال%ساقي ال�ر\خ1يات ص'ف}را

قال: ومثله ف السeد\م, ما أ%نشده الفراء:
إ,ذا ما ال1ياه' السeد\م' آض.ت\ كأ%نا،
من ال4ج\ن,، ح1ن_اء# م.عاv وص.ب,يب'

وقال ال4خطل:
ح.ب.س'وا ال%طYي_ على قليل� ع.ه\د'ه'

طام� ي.ع1ي'، وغائر م.س\د'وم
والس_د1ي': الت_ع.ب. والس_د1ي: الس_در. والس_دي': الاء
ال�ن\د1فق. والس_دي': الكثي الذYك}ر, ، قال: ومنه قوله:

ل ي.ذ}كرون ال إ,ل� س.د\ما
قال الليث: ماء س'د'م¬ وهو الذي وقعت فيه ال4ق}م1ش.ة وال%و\لن� حت

يكاد يندفن، وقد س.د.م. ي.س\د'م'. ويقال: م.ن\ه.لD س.د'رم ف موضع س'د'م�؛
وأ%نشد:

وم.ن\ه.لv ور.د\ته س.د'وما
وس.د'وم'، بفتح السي: مدينة ب1م\ص، ويقال لقاضيها: قاضي س.د'وم.،

ويقال: هي مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له س.د'وم؛ قال
الشاعر:كذلك ق%وم' لوط{ حي أ%م\س.و\ا

كع.ص\ف{، ف س.د'وم1ه,م'، ر.ميم,
ال4زهري: قال أ%بو حات ف كتاب ال�زال وال�ف}س.د إ,نا هو س.ذ�وم،

بالذال العجمة، قال: والدال خطأD؛ قال ال4زهري: وهذا عندي هو الصحيح،
وقال ابن بري: ذكر ابن ق�ت.ي\ب.ة% أ%نه س.ذ�وم، بالذال العجمة، قال

والشهور بالدال؛ قال: وكذا روي بيت عمرو ابن د.ر_اك{ العبدي:
وإ,ن، إ,ن} ق%ط%ع\ت' ح1بال ق%ي\س�،

وخال%ف}ت' ال�ر'ون% على ت.ميم,
(* قوله «وخالفت الرون» هكذا هو بالصل)،

ل4ع\ظ%م' ف%ج\ر.ةv من اب ر,غال�،
وأ%ج\و.ر' ف ال�كومة من س.د'وم,

قال: وهذا يتمل وجهي: أ%حدها أ%ن تذف مضافاv تقديره من أ%هل س.د'وم،
وهم قوم ل�وط{ فيهم مدينتان وها س.د'وم وعاموراء� أ%هلكهما ال فيما



أ%هلكه، والوجه الثان أ%ن يكون س.د'وم اسم رجل،قال: وكذا نقل أ%هل
ال4خبار، قالوا: كان س.د'وم م.ل1كاv فسميت الدينة باسه، وكان من أ%جور

اللوك؛ وأ%نشد ابن حزة بيت عمرو بن در�اك{ والبيت الثان:
ل4خ\س.ر' ص.ف}ق%ةv من شيخ� م.ه\و�،
وأ%ج\و.ر' ف ال�كومة من س.د'وم,

ونسبهما إ,ل ابن د.ار.ة%، قالما ف وقعة مسعود بن عمرو القم 
(* قوله

«عمرو القم» هكذا هو بالصل).
@سذم: ال4زهري: أ�هلت السي مع التاء والذال والظاء فلم يستعمل من جيع
وجوهها شيء ف م'صاص كلم العرب، وأ%ما قولم: هذا قضاء س.ذ�وم، بالذال،

فقد تقدم القول فيه إنه أ%عجمي، وكذلك الب'س_ذ� لذا الوهر ليس بعرب،
وكذلك الس_ب.ذ%ة� فارسي.

@سرم: روى ال4زهري عن ابن ال4عراب أ%نه سع أ%عرابي�اv يقول: اللهم
ارزقن ض1ر\ساv ط%حوناv وم.ع1د.ةv ه.ض'وماv وس'ر\ماv ن.ث�وراv؛ قال ابن
ال4عراب: السeر\م' أ�مe س'و.ي\د{، وقال الليث: السeر\م' باطن طرف

ال%و\ران1. الوهري: السeر\م' م.خ\ر.ج' الث©ف}ل وهو طر.ف ال1عى الستقيم،
كلمة مول�دة، وف حديث علي�: ل يذهب أ%مر هذه ال�مة إ,ل على رجل واسع

السeر\م ضخم الب'ل�عوم,؛ الس'ر\م': الد'بر'، والب'لع'وم': اللق؛ قال
ابن ال4ثي: يريد رجلv عظيماv شديداv، ومنه قولم إ,ذا استعظموا ال4مر

واستصغروا فاعله: إما يفعل هذا من هو أ%وس.ع' س'ر\ماv منك، قال: ويوز
أ%ن يريد به أ%نه كثي الت_ب\ذير وال3سراف ف ال4موال والدماء، فوصفه
بسعة ال%د\خل وال%خ\رج. ابن سيده: السeر\م' حرف ال%وران، والمع

أ%س\رام¬؛ قال أ%بو ممد ال%ذ}ل%م1ي�:
ف ع.ط%ن� أ%ك}ر.س. من أ%س\رام1ها

وخص بعضهم به ذوات الب.راث1ن, من السباع.
ابن ال4عراب: الس_ر.م' وجع الع.و_اء وهو الدeب'ر'.

وجاءت ال3بل م'ت.س.ر>م.ةv أ%ي منقطعة. وغ�ر_ةD م'ت.س.ر>م.ةD: غلظت
من موضع ود.ق�ت\ من آخر. والسeر\مان�: ضرب من الزنابي أ%صفر وأ%سود

وم'ج.ز_ع¬، وف التهذيب: ص'ف}ر¬، ومنها ما هو م'ج.ز_ع¬ بمرة وصفرة وهو من
أ%خبثها، ومنها س'ود¬ ع1ظام، وقيل: الس>ر\مان� العظيم من الي.عاس1يب،



والضم لغة. والس>ر\مان: د'و.ي\ب_ة كال%ج.ل. الليث: الس_ر\م' ضرب من
زجر الكلب، يقال: س.ر\ماv س.ر\ماv إ,ذا هيجته.
@سرجم: الس_ر\ج.م': الطويل مثل الس_ل}ج.م,.

@سرطم: الس_ر\ط%م': الطويل؛ قال ع.د1ي� بن زيد:
كرب.اع� لح.ه' ت.ع\داؤه،

س.ب,ط{ أ%ك}ر'ع'ه'، فيه ط%ر.ق\،
أ%ص\م.ع, الك%ع\ب.ي\ن,، م.ه\ضوم, ال%شى،

س.ر\ط%م, الل�ح\ي.ي\ن,، م.ع�اج� ت.ئ1ق\
ورجل سر\ط%م¬ وس'ر\طوم وس'راط1م¬: طويل. والس_ر\ط%م': البلعوم لسعته.

والس_ر\ط%م والس>ر\ط1م': الواسع اللق السريع الب.ل}ع,، وقيل: الكثي
البتلع مع جسم وخ.ل}ق�، وقيل: هو الذي يبتلع كل شيء، وهو ثلثي عند

الليل. والس>ر\ط1م': الب.ي>ن' ال4قوال من الرجال ف كلمه، وقيل: هو الذي
يبتلع كل شيء، وقد تقدم ف سرط ل4ن بعضهم يعل اليم زائدة.

@سسم: الس_اس.م'، بالفتح: شجر أ%سود. وف وصيته لعياش بن أ%ب ربيعة:
وال4سود الب.ه,يم كأ%نه من ساس.م�؛ قيل: هو شجر أ%سود، وقيل: هو

الب.ن'وس. قال أ%بو حات: والساس.م'، غي مهموز، شجر يتخذ منه السهام'؛ قال
الن_م1ر' بن ت.و\ل%ب�:

،vإ,ذا شاء طال%ع. م.س\ج'ور.ة
ت.رى ح.و\ل%ها الن_ب\ع. والس_اس.ما

وقال أ%بو حنيفة: هو من شجر البال وهو من الع'ت'ق الت يتخذ منها
الق1س3يe، قال: وزعم قوم أ%نه البنوس، وقال آخرون: هو الش>يز'، قال: وليس

واحد من هذين يصلح للق1س3ي>. ابن ال4عراب: الس_اس.م' شجرة ت'س.و_ى
منها الش>يزى؛ قال الشاعر:

ناه.ب\تها القوم. على ص'ن\ت'ع�
أ%ج\ر.ب.، كالق1د\ح من الس_اس.م

@سطم: س.ط%م. الباب.: رد�ه ك%س.د.م.ه'.
والس_ط}م والس>طام': ح.د� السيف. وف الديث: العرب س1طام'

الناس أ%ي هم ف شوكتهم وح1د_تم كالد� من السيف.
وس'ط�م_ة� البحر والس.ب وأ�س\ط�م_ت'ه'

وأ�س\ط�مه': وسطه ومتمعه؛ قال رؤبة:



وص.ل}ت' من ح.ن\ظ%لة% ال�س\ط�م_ا
(* قوله «وصلت من حنظلة» كذا ف الوهري، وتقدم ف مادة وس ط: وسطت من

حنظلة).
�وروي ال�ص\ط�م_ا، بالصاد، بعناه، والمع ال4ساط1م'، وال�ط}س'م_ة

مثله، على القلب، قال: وتيم تقول أ%سات1م، تعاقب بي الطاء والتاء فيه.
وال�س\ط�مe: متمع البحر. وأ�س\ط�م_ة� كل9 شيء: معظمه. وهو ف

أ�س\ط�م_ة1 قومه أ%ي ف س1ر>هم وخيارهم؛ عن يعقوب، وقيل: ف وسطهم وأ%شرافهم،
وقال ال4صمعي: هو إ,ذا كان وسطاv فيهم م'صاصاv. وال3سطام': القطعة من

الشيء. وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم: من قض.ي\ت' له بشيء من
حق أ%خيه فل يأ}خ'ذ%ن_ه فإ,نا أ%ق}ط%ع' له س1طاماv من النار أ%ي قطعة

منها، ويروى إ,س\طاماv، وها الديدة الت ترك با النار وت'س\ع.ر' أ%ي
أ%قطع له ما ي'س\ع1ر' به النار.

على نفسه وي'ش\ع1ل�ها، أ%و أ%ق}طع' له ناراv م'س.ع_ر.ة، وتقديره: ذات
إ,س\طام�؛ قال ال4زهري: ما أ%د\ري أ%ع.ج.م1ي_ةD هي أ%م أ%عجمية ع'ر�ب.ت\

(* قوله «أعجمية هي أم أعجمية عربت» هكذا هو بالصل والنهاية، والذي ف
نسخة التهذيب الت بأيدينا: أعربية مضة أو معربة)، ويقال للحديدة الت

ت'ح\ر.ث� با النار س1طام¬ وإ,س\طام¬ إ,ذا ف�ط1ح طرفها. ابن ال4عراب:
يقال لسداد الق1ن>ين.ة الع1ذام' 

(* قوله «العذام» كذا هو ف الصل
والتهذيب). والس>طام' والع1فاص' والص>ماد' والص>بار. ابن ال4عراب:

السeط�م' ال�صول. ويقال للد_ر.و.ن\د: س1طام. وقد س.ط%م\ت' الباب وس.د.م\ت'ه
إ,ذا رددته، فهو م.س\طوم وم.س\د'وم.

:vسعم: الس_ع\م': سرعة السي والتمادي فيه. س.ع.م. ي.س\ع.م' س.ع\ما@
أ%سرع ف سيه وت.ماد.ى؛ قال:

قلت'، ول�ا أ%د\ر, ما أ%س\ماو'ه':
س.ع\م' ال%هار.ى والسeرى د.واو'ه'

(* قوله «اساوه» كذا هو بالصل والكم بواو غي مهموزة فيه وف قوله
دواوه).

وناقة س.ع'وم¬؛ وقال:
ي.ت\ب.ع\ن. ن.ظ�ار,ي_ةv س.ع'وما



قوله ن.ظ�ا1ي_ة إ,بل منسوبة إ,ل بن الن_ظ�ار,
قوم من ع'كل�، وقيل: الس_ع\م' ضرب من سي ال3بل؛ وقول الشاعر:

غ%ي_ر. خ1ل9يك ال3داو.ى والن_ج.م\،
وطول� ت.خ\و,يد1 ال%طي� والس_ع.م\

ح.ر_ك العي من الس_ع\م, للضرورة، وكذلك ف الن_ج\م,، ورواه الازن
والن_ج'م\ على النقل للوقف، ورواه قوم النeج'م\

على أ%نه جع ن.ج\م ك%س.ح\ل� وس'ح'ل�، وقرأ% بعضهم: وبالنeج'م, هم
ي.ه\تدون، وهي قراءة شاذة هذا رجل مسافر معه إ,داو.ةD فيها ماء، فهو ينظر كم

بقي معه من الاء وينظر إ,ل الن_ج\م لئل ي.ض1ل�. وناقة س.ع'وم: باقية
على السي، والمع س'ع'م¬؛ قال ابن بري: ومن هذا قول أ%ب_اق�

الدeب.ي\ر,ي>:
وه'ن_، ما ل ي.خ\ف1ض, الس>ياطا،

ي.س\ع.م\ن. س.ع\ماv ي.ت\ر'ك' الباطا
ت.ز\داد' منه الغ'ض'ن' ان\ب,ساطا

يريد الغ'ض'ون. وس.ع.م.ه وس.ع_م.ه: غذاه. وس.ع_م. إ,بله: أ%رعاها.
وال�س.ع_م': ال%س.ن' الغ1ذاء، والغي العجمة لغة.

@سعرم: رجل س'عار,م' اللحية: ضخمها.
@سغم: س.غ.م. الرجل% ي.س\غ.م'ه س.غ\ماv: أ%وصل إ,ل قلبه ال4ذى وبالغ ف

éأ%ذاه. وس.غ_م. الرجل%: أ%حسن غذاءه. الوهري: س.غ_م\ت' الطي. ماء
والطعام. د'ه\ناv ر.و_يته وبالغت ف ذلك؛ الكم: وكذلك س.غ_م الزرع.

بالاء والصباح. بالزيت؛ قال ك�ث%ي>ر¬:
ت.س\م.ع' الر_ع\د. ف ال�خ1يلة1 منها،
م1ث}ل% ه.ز\م, الق�ر'وم, ف ال4ش\وال,

،vم'س\ت.ط1يل vوت.ر.ى الب.ر\ق. عار,ضا
م.ر.ج. الب'ل}ق, ج'ل}ن. ف ال4ج\لل,
أ%و م.صابيح راهب� ف ي.فاع�،

س.غ_م. الزيت.، ساطعات1 الذ©بال,
أ%راد: س.غ_م. بالزيت، فحذف الار_، وقد يوز أ%ن يكون عد_اها إ,ل
مفعولي حيث كان ف معن س.ق�اها، وس.غ_م. الرجل� إ,بله: أ%طع.م.ها
وج.ر_عها. وس.غ_م. فصيله إ,ذا س.م_نه. وال�س.غ_م': الس.ن' الغذاء مثل



ال�خ.ر\ف%ج. ويقال للغلم المتلئ الب.د.ن1 ن.ع\م.ةv: م'ف%ن_ق¬
وم'ف%ت_ق¬ وم'س.غ_م¬ وم'ث%د_نD. الليث: فلن ي'س.غ>م' فلناv؛ وقال

رؤبة:و.ي\لD له، إ,ن ل ت'ص1ب\ه س1ل}ت1م'ه\
من ج'ر.ع, الغ.ي\ظ الذي ت'س.غ>م'ه\

قال ابن ال4عراب: ي'س.غ>م'ه' ي'ر.ب>يه . ابن ا لسكيت ف كتاب
ال4لفاظ: يقال ر.غ}ماv له د.غ}ماv س.غ\ماv، قال: كله توكيد للرغ}م، بغي واو�

جاء به، وقال ف هذا الكتاب: الت_ع\س' أ%ن ي1ر_ على وجهه والن_ك}س
أ%ن ي1ر_ على رأ}سه، والت_ع\س' اللك، ويقال: ت.ع1س وان\ت.ك%س.، وقال
اللحيان: رغ}ماv له ود.غ}ماv وس.غ\ماv، بالواو. وف%ع.ل ذلك على ر.غ}م1ه1

وس.غ\م1ه. وس.غ.م. الرجل� جاريته: جامعها. والس_غ\م': كأ%نه رجل ل يب
أ%ن ي'ن\زل% ف الرأ%ة في'د\خله ال3د\خال%ة ث ي'خ\ر,جه.

@سفم: س.ي\ف%م¬: اسم بلد 
(* كذا بياض بالصل) . . . ولد.

@سقم: الس_قام' والسeق}م' والس_ق%م': ال%ر.ض، لغات مثل ح'ز\ن{
vوس.ق%ما vم. س'ق}ما�وح.ز.ن{، وقد س.ق1م. وس.ق

وس.قاماv وس.قام.ةv ي.س\ق�م'، فهو س.ق1م وس.ق1يم¬؛ قال سيبويه: والمع
س1قام¬ جاؤوا به على ف1عال�، يذهب سيبويه إ,ل ال3شعار بأ%نه ك�س>ر

تكسي فاع1ل�، وأ%س\ق%م.ه' الداء. وقال إ,براهيم، عليه السلم، فيما قص_ه'
ال ف كتابه: إ,ن س.ق1يم¬؛ قال بعض الفسرين: معناه إ,ن ط%ع1ي¬ أ%ي

أ%صابه الطاعون، وقيل: معناه إ,ن سأ%س\ق�م' فيما أ%ستقبل إ,ذا حان
ال4جل�، وهذا من معارض الكلم، كما قال: إ,ن_ك. م.ي>ت¬ وإ,ن>هم م.ي>تون؛

العن إ,نك س.ت.م'وت وإنم سيموتون؛ قال ابن ال4ثي: قيل إ,نه استدل
بالنظر ف النجوم على وقت ح_ى كانت تأ}تيه، وكان زمانه زمان ن'جوم�، فلذلك

نظر فيها، وقيل إن م.ل1ك%ه'م\ أ%رسل إ,ليه أ%ن غ%داv ع1يد'نا فاخ\ر'ج\
معنا، فأ%راد الت_خ.ل©ف عنهم، فنظر إ,ل ن.ج\م� فقال: إ,ن هذا النجم ل

يطلع ق%ط© إل أ%س\ق�م'، وقيل: قال أ%راد إ,ن س.ق1يم¬ با أ%رى من
عبادتكم غي ال؛ قال ابن ال4ثي: والصحيح أ%نا إ,حدى ك%ذ%بات1ه1 الثلث،

والثانية بل ف%ع.ل%ه ك%بي'ه'م\، والثالثة عن زوجته سارة% إ,نا أ�خ\ت1ي،
وكل©ها كانت ف ذات ال وم'كاب.د.ةv عن دينه، صلى ال عليه وسلم.

وال1سقام: كالس_ق1يم,، وقيل: هو الكثي السeق}م، وال�نثى م1س\قام



أ%يضاv؛ هذه عن اللحيان، وأ%س\ق%م.ه ال وس.ق�م.ه؛ قال ذو الرمة:
هام. الف�ؤاد' ب,ذك}راها وخامر.ها،
منها على ع'د.واء الدار، ت.س\ق1يم'

وأ%س\ق%م. الرج'ل�: س.ق1م. أ%ه\ل�ه.
والس_قام' وس.قام¬: واد{ بالجاز؛ قال أ%بو خ1راش� ال�ذ%ل©:

أ%م\سى س.قام¬ خ.لءé ل أ%نيس. به
إ,ل الس>باع'، وم.رe الريح بالغ'ر.ف1

ويروى: إ,ل الث©مام'، وأ%بو عمرو يرفع إ,ل الثمام'، وغيه ينصبه.
والس_و\ق%م': شجر يشبه ال1لف. وليس به، وقال أ%بو حنيفة: الس_و\ق%م'

شجر عظام مثل ال4ثأ%ب, سواءé، غي أ%نه أ%طول طولv من ال4ث}أ%ب,
وأ%قل عرضاv منه، وله ثرة مثل التي، وإ,ذا كان أ%خضر فإ,نا هو ح.ج.ر¬
ص.لبةv، فإ,ذا أ%درك اص\ف%ر_ شيئاv ولن% وح.ل ح.لو.ةv شديدة، وهو طيب

الريح ي'ت.هادى.
.vم' س.ك}ما�@سكم: الس_ك}م': ت.قار'ب' ال%ط}و ف ضعف، س.ك%م. ي.س\ك
وس.ي\ك%3م': اسم امرأ%ة منه. التهذيب: ابن دريد الس_ك}م' فعل م'مات¬.

والس_ي\ك%م': الذي يقارب خطوه ف ضعف.
@لشيء. وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم: من قض.ي\ت' له بشيء من

حق أ%خيه فل يأ}خ'ذ%ن_ه فإ,نا أ%ق}ط%ع' له س1طاماv من النار أ%ي قطعة
منها، ويروى إ,س\طاماv، وها الديدة الت ترك با النار وت'س\ع.ر' أ%ي

أ%قطع له ما ي'س\ع1ر' به النار.
على نفسه وي'ش\ع1ل�ها، أ%و أ%ق}طع' له ناراv م'س.ع_ر.ة، وتقديره: ذات

إ,س\طام�؛ قال ال4زهري: ما أ%د\ري أ%ع.ج.م1ي_ةD هي أ%م أ%عجمية ع'ر�ب.ت\
(* قوله «أعجمية هي أم أعجمية عربت» هكذا هو بالصل والنهاية، والذي ف

نسخة التهذيب الت بأيدينا: أعربية مضة أو معربة)، ويقال للحديدة الت
ت'ح\ر.ث� با النار س1طام¬ وإ,س\طام¬ إ,ذا ف�ط1ح طرفها. ابن ال4عراب:

يقال لسداد الق1ن>ين.ة الع1ذام' 
(* قوله «العذام» كذا هو ف الصل

والتهذيب). والس>طام' والع1فاص' والص>ماد' والص>بار. ابن ال4عراب:
السeط�م' ال�صول. ويقال للد_ر.و.ن\د: س1طام. وقد س.ط%م\ت' الباب وس.د.م\ت'ه

إ,ذا رددته، فهو م.س\طوم وم.س\د'وم.



@سلتم: الس>ل}ت1م'، بالكسر: الداهية والسنة الصعبة؛ وأ%نشد ابن بري
ل4ب اليثم الت_غ\ل%ب> ف الداهية:
وي.ك}ف%أ� الش>ع\ب.، إ,ذا ما أ%ظ}ل%م.ا،

وي.ن\ث%ن حي ياف' س1ل}ت1م.ا
وأ%نشد ف السنة الصعبة:

وجاءت س1ل}ت1م¬ ل ر.ج\ع. فيها،
ول ص.د\ع¬ ف%ت.ح\ت.ل1ب. الر>عاء�

.�والس>ل}ت1م': الغ'ول
@سلجم: الس_ل}ج.م': الطويل من اليل. والس_ل}ج.م': الن_ص\ل� الطويل.
والس_ل}ج.م': الدقيق من الن>صال. قال أ%بو حنيفة: الس_ل}ج.م' من النصال

الطويل العريض؛ وقول أ%ب ذؤيب�:
فذاك ت1لد'ه' وم'س.ل}ج.مات¬

نظائ1ر' كلY خ.و_ار� ب.ر'وق,
إ,نا عن س1هاماv مطو_لت م'ع.ر_ضات. ويقال للنصال الددة: س.لج,م'

وس.لم1ج'؛ قال الراجز:
ي.غ\د'و بك%ل}ب.ي\ن, وق%و\س� قار,ح،

وق%ر.ن{ وص1يغ.ة{ س.لج,م
والس_لج,م': س1هام¬ ط1وال� الن>صال. والس_ل}ج.م': الطويل من الرجال.

Dورجل س.ل}ج.م¬ وس'لجم¬: طويل، والمع فيهما س.لج,م'، بالفتح. وج.م.ل
س.ل}ج.م¬ وس'لج,م، بالضم: م'س3نÒ شديد. ول%ح\ي¬ س.ل}ج.م¬: شديد وافر

ك%ثيف¬. ورأ}س س.لج.م¬: طويل اللحيي. وبعي س'لج,م¬: عريض. والس_ل}ج.م:
نبت، وقيل: هو ضرب من الب'ق�ول؛ قال:

ت.س\أ%ل�ن برام.ت.ي\ن, س.ل}ج.ما،
لو أ%ن_ها ت.ط}ل�ب شيئاv أ%م.م.ا

ويروى:
يا م.ي�، لو سأ%لت1 شيئاv أ%م.م.ا،

جاء به الك%ر,يe أ%و ت.ج.ش_م.ا
التهذيب: الأ}كول يقال له س.ل}ج.م، ول يقال له ش.ل}ج.م ول ث%ل}ج.م؛

وأ%نشد ابن بري ل4ب الزحف:
هذا ور.ب> الر_اق1صات1 الرeس_م,



ش1ع\ر,ي، ول أ�حس3ن' أ%كل الس_ل}ج.م,
قال: ومنهم من يتكلم به بالشي العجمة، ويروى الرجز بالسي والشي،

قال: والصواب بالسي الهملة. قال أ%بو حنيفة: الس_ل}ج.م' معر_ب وأ%صله
بالشي، والعرب ل تتكلم به إ,ل بالسي، قال: وكذا ذكره سيبويه بالسي ف

باب ع1ل%ل ما يعله زائداv فقال: وت'ج\ع.ل السي' زائدة إ,ذا كانت ف مثل
س.ل}ج.م.

@سلخم: ال4صمعي: إ,نه ل%م'ط}ر.خ1مÒ وم'ط}ل%خ1م� أ%ي متكب>ر متعظم،
وكذلك م'س\ل%خ1م�.

@سلطم: الس_ل}ط%م والسeلط1م: الطويل. والس_ل}طم أ%يضاv: الذي يبتل1ع
كل� شيء.

@سلعم: رجل س1ل}عام: طويل ال4نف دقيق�ه، وقيل: الس>ل}عام الواس1ع
الف%م,. ال�ف%ض_ل: هو أ%خبث من أ%ب س1ل}عامة%، وهو الذئب؛ قال الطرم_اح

:vيصف ك1لبا
م'ر\غ1نات ل4خ\ل%ج, الش>د\ق س1ل}عا

م� م'م.ر¼ م.ف}تولة{ ع.ض'د'ه\
(* قوله «مرغنات» قد تقدم ف مادة خلج: موعبات وهو خطأ والصواب ما هنا

كما هو ف التكملة)
قوله م'ر\غ1نات أ%ي م'ص\غ1يات لد'عاء كلب أ%خ\ل%ج, الش>د\ق, واس1عه.

@سلغم: الس_ل}غ.م': الطويل.
@سلقم: الس_ل}ق%م': العظيم من ال3بل، والمع س.لق1م وس.لق1م.ة.

 �والس>ل}ق1م.ة�: الذYئب.ة
،vقوله «والسلقمة الذئبة» هكذا ف الصل مضبوطا *)

والذي ف القاموس: السلقمة الريبة وضبطه بفتح السي، قال شارحه: هكذا ف
النسخ، والذي ف اللسان السلقمة، بالكسر، الذئبة اهـ. لكن الذي ف

القاموس مثله ف الكم غي أنه ضبطت فيه بكسر السي كاللسان).
@سلهم: اسل%ه.م_ الريض': ع'ر,ف أ%ث%ر' م.ر.ض1ه ف بد.نه1، وقيل:
ال�س\ل%ه,مe الذي قد ذ%ب.ل% وي.ب,س إ,م_ا من م.ر.ض، وإ,م_ا من هم�، ل

ي.نام على الفراش، ييء ويذه.ب، وف جوفه مرض قد أ%ي\ب.س.ه وغ%ي_ر ل%و\نه،
وقد اس\ل%ه.م_ اس\ل1ه\ماماv، وقيل: هو الضامر الضطرب من غي مرض.
ال4صمعي: ال�س\ل%ه,مe التغي>ر الل�و\ن، وقال الليث: هو الذي براه الرض



والدeؤوب فصار كأ%نه م.س\لول. وقال الوهري ف موضع آخر: اس\ل%ه.م_
الشيء اس\ل1ه\ماماv أ%ي ت.غ.ي_ر. ر,ي'ه.

وس1ل}ه,م¬، بالكسر: اسم رجل، وقال ابن بري: س1ل}ه,م حي� من م.ذ}حج�،
وال أ%علم.

@سم: الس_مe والس>مe والسeمe: القاتل�، وجعها س1مام¬. وف حديث
علي�، عليه السلم، يذ�مe الدنيا: غذاؤها س1مام، بالكسر؛ هو جع الس_م>

القاتل. وشيء# م.س\م'وم: فيه س.مÒ. وس.م_ت\ه الام_ة: أ%صاب.ت\ه
بس.م>ها. وس.م_ه أ%ي سقاه السم_. وس.م_ الطعام: جعل فيه السeم_.

والس_ام_ة�: الوت'، نادر، والعروف الس_ام'، بتخفيف اليم بل هاء. وف
حديث ع'مي بن أ%ف}ص.ى: ت'ور,د'ه الس_ام_ة% أ%ي الوت، قال: والصحيح ف

الوت أ%نه الس_ام'، بتخفيف اليم. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: قالت
لليهود عليكم الس_ام' والد_ام'. وأ%ما الس_ام_ة�، بتشديد اليم، فهي

ذوات' السeموم, من الوام>، ومنه حديث ابن عباس: اللهم إ,ن أ%عوذ� بك
Yمن كل شيطان وهام_ه، ومن كل

eع.ي\ن� لم_ه، ومن شر> كل سام_ه. وقال شر: ما ل ي.ق}ت'ل وي.س'م
فهي الس_وامe، بتشديد اليم، ل4نا ت.س'مe ول تبلغ أ%ن تقت'ل مثل

الزeن\بور والع.ق}رب وأ%شباههما. وف الديث: أ�ع1يذ�ك�ما بك%ل1مات ال
التام_ه من كل سام_ه. والس_مe: س.مe الية. والسام_ة�: الاص_ة؛
يقال: كيف الس_ام_ة� والعام_ة�. والسeم_ة�: كالسام_ة1؛ قال رؤبة:

وو'ص1ل%ت\ ف ال4ق}ربي. س'م.م'ه\
وس.م_ه س.م�اv: خص_ه. وس.م_ت1 الن>ع\م.ة� أ%ي خص_ت؛ قال العجاج:

هو الذي أ%ن\ع.م. ن'ع\مى ع.م_ت1،
على الب,لد، ر.بeنا وس.م_ت1

وف الصحاح:
على الذين أ%س\ل%موا وس.م_ت1

�أ%ي ب.ل%غت الكل�. وأ%هل ال%س.م_ة1: الاص_ة� وال4قارب، وأ%هل
،�ال%ن\حاة: الذين ليس'وا بال4قارب. ابن ال4عراب: ال%س.م_ة� الاص_ة

وال%ع.م_ة� العام_ة�. وف حديث ابن السي�ب: كنا نقول إ,ذا أ%صب.ح\نا:
نعوذ� بال من شر السام_ة والعام_ة؛ قال ابن ال4ثي: الس_ام_ة

eالث�ق}ب'. وس.م :eههنا خاص_ة الرجل، يقال: س.م_ إ,ذا خ.ص_. والس_م



eه: خ.ر\ت'ه وث%ق}ب'ه، والمع س'م'وم¬، ومنه س.مeشيء وس'م Yكل
ال1ي.اط. وف التنزيل العزيز: حت ي.ل1ج. الم.ل� ف س.م> ال1ياط1؛ قال يونس:

أ%هل العالية يقولون السeمe والشeه\د'، ي.ر\ف%ع'ون، وتيم تفتح
الس_م_ والش_ه\د.، قال: وكان أ%بو اليثم يقول ها لغتان س.مÒ وس'مÒ لرق

ال3ب\رة. وس'م_ة� الرأ%ة: ص.د\ع'ها وما ات_صل به من ر.ك%ب,ها
وش'ف}ر.ي\ها. وقال ال4صمعي: س'م_ة� الرأ%ة ث%ق}بة ف%ر\ج,ها. وف الديث:

ف%أ}ت'وا ح.ر\ث%ك�م\ أ%ن_ى ش1ئتم س1ماماv واحداv؛ أ%ي م.أ}تىÝ واحداv، وهو
من س1مام ال3برة ث%ق}ب,ها، وان\ت.ص.ب على الظرف، أ%ي ف س1مام واحد، لكنه

ظرف مصوص، أ�جري م'ج\رى ال�ب\ه.م.
وس'موم' ال3نسان1 والدابة: م.ش.قe ج,ل}ده 

(* قوله «مشق جلده» الذي ف
الكم: مشاق). وس'م'وم ال3نسان1 وس1مام'ه: ف%م'ه وم.ن\خ1ر'ه وأ�ذن'ه،

الواحد س.مÒ وس'مÒ؛ قال: وكذلك السeمe القاتل، يضم ويفتح، ويمع على
س'موم وس1مام.

وم.سامe السد: ث�ق%ب'ه. وم.سامe النسان: ت.خ.ل}خ'ل بشرته وجل}ده
vه' وب'خار باطنه منها، س>يت م.سام_ ل4ن فيها خ'روقا�الذي يب'ز' ع.رق

خفي�ة وهي السeموم، وس'موم' الف%رس: ما رق_ عن ص.لبة العظ}م من جانب
قص.بة أ%نفه إ,ل ن.واه1قه، وهي م.جاري دموعه، واحدها س.مÒ. قال أ%بو

عبيدة: ف وجه الفرس س'موم¬، ويستحب ع'ر\ي' س'موم1ه، ويستدل9 به على
الع1ت\ق؛ قال ح'م.ي\د' بن ثور يصف الفر.س:

ط1ر\ف أ%س1يل م.ع\ق1د الب.ر,ي,،
عار� ل%طيف موضع السeم'وم,

وقيل: الس_م_ان1 ع1ر\قان ف أ%نف الفرس. وأ%صاب س.م_ حاجت1ه أ%ي
مطل%ب.ه، وهو بصي بس.م> حاجته كذلك.

وس.م.م\ت س.م_ك أ%ي قصدت ق%ص\د.ك. ويقال: أ%صبت س.م_ حاجتك ف وجهها.
:eوالس_م �والس_مe: كل شيء كالو.د.ع, ير'ج من البحر. والسeم_ة

الو.د.ع النظوم' وأ%شباه'ه، يستخر.ج' من البحر ي'ن\ظ%م للزينة، وقال الليث
ف جعه السeموم، وقد س.م_ه؛ وأ%نشد الليث:

على م'ص\ل%خ1م¼ ما يكاد ج.س3يم'ه
ي.م'دe ب,ع1ط}ف%ي\ه الو.ض1ي. ال�س.م_ما



أ%راد: و.ض1يناv مزي_ناv بالسeموم. ابن ال4عراب: يقال ل1ت.زاويق,
وجه1 الس_ق}ف س.م_ان، وقال غيه: س.مe الو.ض1ي, ع'ر\و.ت'ه، وكل خ.ر\ق

س.مÒ. والت_س\م1يم': أ%ن يتخذ لل}و.ضي, ع'رىÝ؛ وقال حيد بن ثور:
على كلY ناب ال%ح\ز,م.ي\ن, ت.رى له

ش.راس1يف.، ت.غ\تال� الو.ض1ي. ال�س.م_ما
�أ%ي الذي له ثلث ع'رىÝ وهي س'م'وم'ه. وقال اللحيان: الس_م_ان

ال4ص\باغ� الت ت'ز.و_ق' با السق�وف، قال: ول أ%سع لا بواحدة. ويقال
ل1ل}ج'م_ارة: س'م_ة الق�ل}ب. قال أ%بو عمرو: يقال ل1ج'م_ارة النخلة

.�س'م_ة، وجعها س'م.م، وهي الي.ق%ق%ة
وس.م_ بي القوم ي.س'مe س.م_اv: أ%ص\ل%ح. وس.م_ شيئاv: أ%صلحه.

وس.م.م\ت الشيء4 أ%س'مeه: أ%صلحته. وس.م.م\ت بي القوم: أ%ص\ل%ح\ت؛ قال
الكميت:

وت.ن\أ%ى ق�ع'ور'ه'م' ف ال�م'ور
على م.ن\ ي.س'مe، وم.ن ي.س\م'ل

وس.م_ه س.م�اv: شد_ه. وس.م.م\ت القارورة% ونو.ها والشيء4 أ%س'مeه
س.م�اv: شد.د\ت'ه، ومثله ر.ت.و\ت'ه. وما له س.مÒ ول ح.مÒ، بالفتح، غي'ك

ول س'مÒ ول ح'مÒ، بالضم، أ%ي ما له ه.مÒ غيك. وفلن ي.س'مe ذلك
ال4مر، بالضم، أ%ي ي.سب'ره وينظ�ر ما غ%و\ر'ه'.

والسeم_ة�: حصي ت'ت_خذ من خوص الغ.ضف، وجعها س1مام¬؛ حكاه أ%بو
حنيفة. التهذيب: والسeم_ة� ش1ب\ه سفرة عريضة ت'س.فe من الوص وتبسط تت

النخلة إ,ذا ص'ر,مت ليسق�ط ما ت.ناث%ر من الرeط%ب والتمر 
(* قوله

«والتمر» الذي ف التكملة: والبسر) عليهما، قال: وجعها س'م.م¬.
وسامe أ%ب\ر.ص.: ضرب من الو.ز.غ. وف التهذيب: من كبار الو.ز.غ،

وسام_ا أ%برص.، والمع س.وامe أ%ب\رص.. وف حديث ع1ياض: م1ل}نا إ,ل صخرة
فإ,ذا ب.ي\ض، قال: ما هذا؟ قال: بيض السام>، يريد سام_ أ%ب\رص. نوع من

الو.ز.غ.
والس_م'وم': الريح' الار_ة، تؤنث، وقيل: هي الباردة ليلv كان أ%و

ناراv، تكون اساv وصفة، والمع س.مائم. ويوم¬ سامÒ وم'س3مÒ؛ ال4خية
قليلة عن ابن ال4عراب. أ%بو عبيدة: الس_موم' بالنهار، وقد تكون بالليل،



وال%ر'ور بالليل، وقد تكون بالنهار؛ يقال منه: س'م_ يوم'نا فهو
م.س\موم¬؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرم_ة:

ه.و\جاء راك1ب'ها و.س\نان� م.س\م'وم'
وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كانت تصوم ف السف%ر حت أ%ذ}ل%ق%ها

الس_م'وم'؛ هو حرe النهار. ون.ب\ت¬ م.س\م'وم¬: أ%صابت\ه الس_موم'. ويوم¬
م.س\م'وم¬: ذو س.موم�؛ قال:

وقد ع.ل%و\ت ق�تود. الر_ح\ل، ي.س\ف%ع'ن
يوم ق�د.ي\د1م'ه' ال%و\زاء م.س\موم

التهذيب: ومن دوائر الفرس دائرة الس_مامة1، وهي الت تكون ف و.س.ط
الع'ن'ق ف ع.رضها، وهي تستحبe، قال: وس'موم' الف%رس أ%يضاv كل عظ}م فيه

م'خÒ، قال: والسeموم' أ%يضاv ف�روج' الف%رس، واحدها س.مÒ، وف�روج'ه
ع.يناه وأ�ذناه وم.ن\خ1راه؛ وأ%نشد:
فن.ف�س\ت' عن س.م_ي\ه حت ت.ن.ف�سا

أ%راد عن م.ن\خ1ريه. وس'موم' السيف: ح'زوز¬ فيه يعل�م' با؛ قال الشاعر
يدح ال%وارج:

ل1طاف¬ ب.راها الصوم' حت كأ%ن_ها
س'يوف ي.مان{، أ%خ\ل%ص.ت\ها س'م'وم'ها

يقول: ب.ي_ن.ت هذه السeموم عن هذه السيوف أ%نا ع'ت'ق، قال: وس'موم
الع'ت'ق غي س'موم ال�د\ث. والس_مام، بالفتح: ض.ر\ب من الطي نو

السeمان، واحدته س.مام.ة؛ وف التهذيب: ضرب من الطي دون الق%ط%ا ف
ال1ل}ق%ة، وف الصحاح: ضرب من الطي والناقة السريعة أ%يضاv؛ عن أ%ب زيد؛ وأ%نشد

ابن بري شاهداv على الناقة السريعة:
س.مام ن.ج.ت\ منها ال%هار.ى، وغ�ود1ر.ت\

أ%راح1يب'ها وال%اط1ل1يe ال%م.ل�ع'
وقولم ف الث%ل: كل�ف}ت.ن ب.ي\ض. الس_ماس1م؛ فسر_ه فقال:

الس_ماس1م' طي ي'ش\به ال�ط�اف، ول يذكر لا واحداv. قال اللحيان: يقال ف
مث%ل إ,ذا س'ئل الرجل ما ل ي.ج,د وما ل يكون: كل�ف}تن س.ل%ى ج.م.ل�،

وكلفتن ب.ي\ض. الس_ماس1م، وكلفتن بيض ال4ن'وق؛ قال: الس_ماس1م طي
مثل ال%طاطيف ل ي'ق}د.ر لا على بيض.

والس_مام': اللواء، على التشبيه. وس.مام.ة� الرج'ل,3 وكلY شيء



وس.ماوت'ه: شخص'ه، وقيل: س.ماوت'ه أ%عله. والس_مام.ة�: الشخص؛ قال أ%بو
ذؤيب:وعاد1ي.ة ت'ل}ق1ي الثYياب. كأ%ن_ما

ت'ز.ع\ز,ع'ها، تت الس_مامة1، ريح'
وقيل: الس_مامة الط�ل}عة. والس_مام' والس_م\سام' والسeماس1م

والسeم\س'مان� والسeم\س'مان©، كله: الفيف اللطيف' السريع' من كل شيء، وهي
الس_م\س.مة�. والس_م\سامة�: الرأ%ة الفيفة اللطيفة.

.vرف1يقا vإ,ذا م.شى م.ش\يا �ابن ال4عراب: س.م\س.م. الرجل
وس.مس.م¬ وس.م\سام¬: الذYئب ل1ف�ته، وقيل: الس_م\س.م الذئب الصغي
السم. والس_م\س.م.ة�: ضرب من ع.د\و, الث�ع\لب، وس.م\س.م¬ والس_م\س.م'

جيعاv من أ%سائه. ابن ال4عراب: الس_م\س.م'، بالفتح، الث�ع\لب؛
وأ%نشد:

فار.ق%ن ذ%أ}لن'ه وس.م\س.م'ه
والس_مامة� والسم\س'مة والس>م\س3مة: د'و.ي\ب_ة، وقيل: هي النملة

المراء، والمع س.ماس1م. الليث: يقال لدeو.ي\ب_ة على خ1ل}قة الك1ل%ة
حراء هي الس>م\س3مة؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يتها ف البادية، وهي ت.ل}سع

فت'ؤل إ,ذا ل%س.ع.ت؛ وقال أ%بو خية: هي الس_ماس1م، وهي ه.نات¬ تكون
بالبصرة ت.ع.ضe ع.ض�اv شديداv، ل%ه'ن_ رؤوس فيها طول إ,ل المرة

أ%لوان'ها.وس.م\س.م: موضع؛ قال العجاج:
يا دار. س.ل}م.ى، يا اس\ل%م1ي ث اس\ل%م1ي

بس.م\س.م�، أ%و عن يي س.م\س.م,
وقال ط�ف%يل:

أ%س.ف_ على ال4فلج, أ%ين' ص.و\به1،
وأ%ي\س.ره ي.ع\لو م.خار,م. س.م\س.م,

وقال ابن السكيت: هي ر.م\لة معروفة؛ وقول الب.ع1يث:
م'دام1ن' ج.وعات{، كأ%ن� ع'روق%ه

م.س.ار,ب' ح.ي_ات ت.ش.ر_ب\ن. س.م\س.م.ا
قال: يعن الس_م_، قال: ومن رواه ت.س.ر_ب\ن. جعل س.م\س.ماv رملة،

ومسارب' اليات: آثارها ف السهل إ,ذا مر_ت، ت.س.ر_ب': تيء وتذهب، شب_ه
عروقه ب.جار,ي ح.ي_ات{ ل4نا م'ل}توية.

والس>م\س3م': ال�ل}ج'لن�؛ قال أ%بو حنيفة: هو بالس_راة والي.م.ن,



كثي، قال: وهو أ%بيض.
الوهري: الس>م\س3م' ح.بe ال%لY. قال ابن بري: حكى ابن خالويه أ%نه

.Dآل gيقال لبائع, الس>م\س3م, س.م_اس¬، كما قالوا لبائع الل©ؤلؤ ل
وف حديث أ%هل النار: كأ%نم ع1يدان� الس_ماس1م,؛ قال ابن ال4ثي: هكذا

يروى ف كتاب م'س\ل1م� على اختلف ط�ر\ق1ه1 ون'س.خ1ه، فإ,ن صح_ت الرواية
فمعناه أ%ن الس_ماس1م جع س1م\س3م، وعيدان'ه ت.راها إ,ذا ق�ل1عت

وت'ر,ك%ت\ ليؤخذ ح.بeها د1قاقاv س'وداv كأ%ن_ها مترقة، فشبه با هؤلء الذين
يرجون من النار، قال: وطالا ت.ط%ل�ب\ت' معن هذه اللفظة وسأ%لت عنها

فلم أ%ر. شافياv ول أ�ج,ب\ت' فيها ب,م'ق}ن,ع�، وما أ%شبه ما تكون
م'ح.ر_فةv، قال: وربا كانت كأ%نم عيدان الس_اس.م,، وهو خشب كالبنوس، وال

أعلم.
@سنم: س.نام' البعي والناقة: أ%على ظهرها، والمع أ%س\ن,م.ة. وف

الديث: نساء على رؤوسهن كأ%س\ن,مة الب'خ\ت؛ ه'ن_ الل�وات ي.ت.ع.م_م\ن.
بال%قان,ع على رؤوسهن_ ي'ك%ب>ر\ن.ها با، وهو من ش1عار ال�غ.ن>يات.

وس.ن,م. س.ن.ماv، فهو س.ن,م¬: ع.ظ�م. س.نام'ه، وقد س.ن_مه الك%ل�
وأ%س\نمه. وقال الليث: جل س.ن,م¬ وناقة س.ن,مة ضخ\مة الس_نام. وف حديث

ل�ق}مان: ي.ه.ب الائة البك}ر.ة% الس_ن,مة% أ%ي العظيمة السنام. وف حديث ابن
ع'مي�: هاتوا ب.ز'ور� س.ن,مة{، ف غداة ش.ب,مة{. وسنام كل شيء: أ%عله؛

وف شعر حس_ان:
وإ,ن� س.نام. ال%ج\د1، من آل, هاش1م�،
ب.ن'و ب,نت1 م.خ\زوم� ووالد'ك الع.ب\د'

أ%ي أ%على الد؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ق%ضى الق�ضاة أ%نا س.نام'ها

فس_ره فقال: معناه خ1يار'ها، ل4ن الس_نام خ1يار' ما ف البعي،
وس.ن_م الشيء4: ر.ف%ع.ه. وس.ن_م ال3ناء إ,ذا مل4ه حت صار فوقه كالس_نام.

وم.ج\د¬ م'س.ن_م: عظيم. وس.ن_م الشيء وت.س.ن_مه: عله. وت.س.ن_م
:vالناقة: ركبها و.قاع.ها؛ قال يصف سحابا �الفحل

vس.ن,مات1ها، م'ت.ف%ج>سا vم'ت.س.ن>ما
بال%د\ر, ي.مل� أ%ن\ف�ساv وعيونا

ويقال: ت.س.ن_م الس_حاب' ال4رض إ,ذا جاد.ها. وتسن_م الفحل� الناقة



إ,ذا ركب ظهر.ها؛ وكذلك كل© ما ركبته م'ق}بلv أ%و م'د\ب,راv فقد
ت.س.ن_م\ته. وأ%س\نم الدخان� أ%ي ارتفع. وأ%س\ن.مت1 النار': عظ�م. ل%ه.ب'ها؛

وقال لبيد:
م.ش\م'ولة{ ع'ل1ث%ت\ ب,نابت1 ع.ر\ف%ج�،

كد'خان نار� ساطع� إ,س\نام'ها
ويروى: أ%سنام'ها، فمن رواه بالفتح أ%راد أ%عال1ي.ها، ومن رواه بالكسر

فهو مصدر أ%س\ن.مت\ إ,ذا ارتفع ل%ه.ب'ها إ,س\ناماv. وأ%س\ن,مة� الرمل:
ظ�هورها الرتفعة من أ%ث}باج,ها. يقال: أ%س\ن,مة وأ%س\ن'مة، فمن قال

أ%س\ن'مة جعله اساv ل1ر.م\ل%ة{ بعينها، وم.ن قال أ%س\ن,مة جع.ل%ها جع س.نام
وأ%س\ن,م.ة{. وأ%س\ن,مة� الرمال: ح'يودها وأ%شراف�ها، على التشبيه بس.نام
الناقة. وأ%س\ن'مة�: ر.م\لة ذات أ%س\ن,مة{؛ وروي بيت زهي بالوجهي

جيعاv، قال:
ض.ح_وا قليلv ق%ف%ا ك�ث}بان أ%س\ن'مة،

ومنهم' بالق%س'ومي_ات1 م'ع\ت.ر.ك'
الوهري: وأ%س\ن'مة، بفتح المزة وضم النون، أ%ك%م.ة معروفة بق�رب

ط%خ\ف%ة؛ قال بش\ر¬:
أ%ل بان% ال%ل1يط� ول ي'زاروا،
وق%ل}ب'ك ف الظ�عائن م'س\تعار'

كأ%ن� ظ1باء أ%س\ن'مة{ عليها
كوان,س'، قال1صاv عنها ال%غار'
ي'ف%لYج\ن الش>فاه. ع.ن,� اقح'وان{
ح.له، غ1ب_ سارية{، ق1طار'

وال%غار': م.كان,س' الظYباء. وقوله تعال: وم1زاج'ه من ت.س\ن,يم؛
قالوا: ه'و. ماء ف النة س>ي بذلك ل4نه ي.ج\ري فوق الغ'ر.ف والق�صور.

وت.س\نيم¬: ع.ي\ن¬ ف النة زعموا، وهذا يوجب أ%ن تكون معرفة ولو كانت معرفة
ل ت'ص\ر.ف. قال الزج�اج ف قوله تعال: وم1زاج'ه من ت.س\ن,يم�؛ أ%ي

م1زاج'ه من ماء م'ت.س.ن>م� ع.ي\ناv تأ}تيهم من ع'ل}و� ت.ت.س.ن_م عليهم من
الغ'ر.ف؛ ال4زهري: أ%ي ماء يتنز_ل عليهم من م.عال� وينصب' عي\ناv على

جهتي: إ,حداها أ%ن} ت.ن\وي من ت.س\ن,يم, ع.ي\ن� فلما ن'و>ن.ت\ نصبت،
،vكقولك ر'ف1ع. عينا ،vوالهة ال�خرى أ%ن} ت.ن\و,ي. من ماء س'ن>م عينا



وإ,ن ل يكن الت_س\ن,يم' اساv للماء فالعي نكرة والت_س\ن,يم' معرفة،
وإ,ن كان اساv للماء فالعي معرفة، فخرجت أ%يضاv نصباv، وهذا قول الفراء،

قال: وقال الزجاج قولv يقر'ب معناه ما قال الفراء. وف الديث: خي'
الاء الش_ب,م' يعن البارد، قال القتيب: الس_ن,م'، بالسي والنون، وهو

الاء الرتفع الظاهر على وجه ال4رض، ويروى بالشي والباء. وكل© شيء
عل شيئاv فقد ت.س.ن_م.ه. الوهري: وس.نام ال4رض ن.ح\ر'ها ووس.ط�ها.

وماء# س.ن,م¬: على وجه ال4رض. ويقال للشريف س.ن,يم¬ مأ}خوذ من سنام البعي،
ومنه ت.س\ن,يم' الق�بور. وق%ب\ر¬ م'س.ن_م إ,ذا كان مرفوعاv عن ال4رض.

وكل شيء عل شيئاv فقد ت.س.ن_مه. وت.س\ن,يم' القب,: خلف ت.س\طيحه1.
أ%بو زيد: س.ن_م\ت ال3ناء ت.س\ن,يماv إ,ذا ملgته ث ح.م.ل}ت فوقه مثل%
الس_نام من الطعام أ%و غيه. والت_س.نeم: ال4خذ م'غاف%سةv، وت.س.ن_مه

الشيب: كثر فيه وانتشر كت.ش.ن_مه، وسيذكر ف حرف الشي، وكلها عن ابن
ال4عراب، وت.س.ن_مه الشيب وأ%و\ش.م فيه بعن واحد. ويقال:

ت.س.ن_م\ت' الائط إ,ذا علوت.ه من ع'ر\ضه.
والس_ن.مة: كل© شجرة ل تم1ل، وذلك إ,ذا جف�ت أ%طراف�ها وتغيت.

والس_ن.مة�: رأ}س شجرة من د1ق> الشجر، يكون على رأ}سها كهيئة ما يكون على
.vخ.ض\ما vرأ}س القص.ب، إ,ل� أ%نه لي>ن تأ}كله ال3بل أ%كل

والس_ن.م': ج,ماع¬، وأ%فضل الس_ن.م شجرة تسم_ى ال4س\نام.ة، وهي أ%عظم'ها
س.ن.مةv؛ قال ال4زهري: الس_ن.مة� تكون للن_ص1ي> والص>لYيان والغ.ض\و.ر

والس_ن\ط وما أ%شبهها. والس_ن.م.ة� أ%يضاv: الن_و\ر'، والن_و\ر' غي
الز_ه\ر.ة، والفر\ق بينهما أ%ن الز_ه\رة هي الو.ر\دة الو'س\طى، وإ,نا
تكون الس_ن.م.ة للط�ريفة دون الب.ق}ل. وس.ن.مة� الص>لYيان: أ%طرافه

الت ي'ن\س3ل�ها أ%ي ي'ل}قيها؛ قال أ%بو حنيفة: زعم بعض' الرeواة أ%ن
الس_ن.مة ما كان من ث%مر ال4ع\شاب شبيهاv بث%مر ال3ذ}خ1ر ونوه، وما كان

كثمر القص.ب، وأ%ن أ%ف}ضل الس_ن.م, س.ن.م' ع'ش\ب.ة تسم_ى ال4س\نام.ة%،
وال3بل تأ}كلها خ.ض\ماv للينها، وف بعض النسخ: ليس تأ}كله ال3بل

خ.ض\ماv. ونبت س.ن,م¬ أ%ي مرتف1ع، وهو الذي خرجت س.ن.م.ت'ه، وهو ما ي.ع\لو
رأ}سه كالسeن\ب'ل؛ قال الراجز:

ر.ع.ي\تها أ%كر.م. ع'ود{ ع'ودا:
الص>ل� والص>ف}ص1ل� والي.ع\ضيدا



والاز,باز, الس_ن,م, ال%ج'ودا،
بيث ي.د\ع'و عام1ر¬ م.س\ع'ودا

وال4س\نامة: ضرب من الشجر، والمع أ%س\نام؛ قال لبيد:
كد'خان1 نار� ساطع� أس\نام'ها

ابن بري: وأ%س\نام¬ شجر؛ وأ%نشد:
Dس.باريت. إ,ل� أ%ن} ي.رى م'ت.أ%م>ل

ق%ناز,ع. أ%س\نام� با وث%غام,
(* قوله «وأسنام شجر وأنشد سباريت إل» عبارة التكملة: أبو نصر السنامة

يعن بالكسر ثر اللي، قال ذو الرمة سباريت إل وأسنام ف البيت مضبوط
فيها بالكسر)

وسنام: اسم جبل؛ قال النابغة:
خ.ل%ت\ بغ.زالا، ود.نا عليها

أ%راك' ال1ز\ع,، أ%س\ف%ل% من س.نام,
وقال الليث: س.نام اسم جبل بالبصرة، يقال إ,نه ي.سي مع الد_جال.

وال3س\نام': ث%م.ر' ال%لي>؛ حكاها السياف عن أ%ب مالك. الكم: س.نام
اسم جبل، وكذلك س'ن_م. والسeن_م': البقرة. وي.س\ن.م': موضع.

@سهم: الس_ه\م': واحد الس>هام. والس_ه\م': النصيب. الكم: الس_ه\م
الظ©، والمع س'ه\مان وس'ه\مة؛ ال4خية كأ�خ\وة. وف هذا ال4مر س'ه\مة

أ%ي نصيب وحظ9 من أ%ث%ر كان ل فيه. وف الديث: كان للنب، صلى ال
عليه وسلم، س.ه\م من الغن,يمة ش.ه,د أ%و غاب؛ الس_ه\م ف ال4صل: واحد

الس>هام الت ي'ض\ر.ب با ف ال%ي\س3ر وهي الق1داح ث س'م>ي. به ما يفوز
به الفال1ج' س.ه\م'ه'، ث كثر حت سي كل نصيب س.ه\ماv، وتمع على

أ%س\ه'م� وس1هام وس'همان، ومنه الديث: ما أ%دري ما السeه\مان�. وف حديث عمر:
فلقد رأ%يت'نا ن.س\ت.ف1يء� س'ه\مانا، وحديث ب'ر.ي\د.ة%: خرج س.ه\م'ك
أ%ي بالف%ل}ج, والظ�ف%ر,. والس_ه\م: الق1د\ح الذي ي'قار.ع به، والمع

:vس1هام. واس\ت.ه.م. الرجلن: تقارعا. وساه.م. القوم. فسه.م.ه'م\ س.ه\ما
قارعهم ف%ق%ر.ع.ه'م\. وساه.م\ت'ه' أ%ي قارعته ف%س.ه.م\ت'ه' أ%س\ه.م'ه ،
بالفتح، وأ%س\ه.م. بينهم أ%ي أ%ق}ر.ع.. واس\ت.ه.م'وا أ%ي اقترعوا.

وت.ساه.م'وا أ%ي تقارعوا. وف التنزيل: فساه.م. فكان من ال�د\ح.ض1ي؛ يقول: قار.ع.
أ%ه\ل% السفينة ف%ق�ر,ع.. وقال النب، صلى ال عليه وسلم، لرجلي



اح\ت.كما إ,ليه ف مواريث قد د.ر.س.ت: اذهبا ف%ت.وخ_يا، ث اس\ت.ه,ما، ث
ليأ}خذ كل© واحد منكما ما ترجه القسمة� بالق�ر\عة1، ث ل1ي'ح\ل1ل} كل©
واحد منكما صاحب.ه فيما أ%خ.ذ وهو ل ي.س\ت.ي\ق1ن' أ%نه حقه؛ قال ابن

ال4ثي: قوله اذه.با فت.و.خ_يا ث اس\ت.ه,ما أ%ي اق}ت.ر,عا يعن ليظهر
س.ه\م' كلY واحد{ منكما. وف حديث ابن عمر: وقع ف س.ه\م1ي جاريةD، يعن من

ال%غ\ن.م. والسeه\م.ة�: النصيب. والس_ه\م': واحد الن_ب\ل,، وهو
م.ر\ك%ب' الن_ص\ل,، والمع أ%س\ه'م¬ وس1هام¬. قال ابن شيل: الس_ه\م' نفس

الن_ص\ل، وقال: لو الت.ق%ط}ت ن.ص\لv لقلت ما هذا الس_ه\م' معك، ولو
التقطت ق1د\حاv ل تقل ما هذا الس_ه\م' معك، والن_ص\ل� الس_ه\م العريض

الطويل يكون قريباv من ف1ت\ر� وال1ش\ق%ص على النصف من الن_ص\ل، ول خي
فيه، ي.ل}ع.ب' به الو,ل}دان�، وهو شر الن_ب\ل, وأ%حرضه؛ قال: والس_ه\م'

،vس.ه\ما eل ت'ع.د �ذو الغ1رار.ي\ن, والع.ي\ر,، قال: والق�ط}ب.ة
وال1ر>يخ' الذي على رأ}سه العظيمة يرمي با أ%هل البصرة بي ال%د.ف%ي\ن,،

والن_ض1يe مت الق1د\ح ما بي الف�وق والن_ص\ل. وال�س.ه_م': الب'ر\د'
الخطط؛ قال ابن بري: ومنه قول أ%و\س�:

،vفإ,نا رأ%ينا الع1ر\ض. أ%ح\و.ج.، ساعة
إ,ل الص_و\ن1، من ر.ي\ط{ ي.مان{ م'س.ه_م,

وف حديث جابر: أ%نه كان يصلي ف ب'ر\د{ م'س.ه_م� أ%ي م'خ.ط�ط{ فيه
و.ش\ي¬ كالس>هام,. وب'ر\د¬ م'س.ه_م¬: مطط بصور على شكل الس>هام؛ وقال

:vم_ة1 يصف داراeاللحيان: إ,نا ذلك لو.ش\ي� فيه؛ قال ذو الر
كأ%ن_ها بعد أ%ح\وال� م.ض.ي\ن. لا،
بال4ش\ي.م.ي\ن,، ي.مان{ فيه ت.س\ه,يم'

والس_ه\م': الق1د\ح' الذي ي'قار.ع' به. والس_ه\م': مقدار ست أ%ذرع ف
معاملت الناس وم1ساحات1هم. والس_ه\م': حجر يعل على باب البيت الذي

يبن لل4سد لي'صاد فيه، فإ,ذا دخله وقع الجر على الباب فسد_ه.
والسeه\م.ة�، بالضم: القرابة؛ قال ع.ب,يد¬:

قد ي'وص.ل� الناز,ح' الن_ائي، وقد
ي'ق}ط%ع' ذو السeه\م.ة1 القريب'

وقال:
ب.ن ي.ث}ر.ب¼، ح.ص>نوا أ%ي\ن'قات1ك�م



وأ%ف}راس.ك�م\ من ض.ر\ب, أ%ح\م.ر. م'س\ه.م,
ول أ�ل}ف1ي.ن\ ذا الش_ف> ي.ط}ل�ب' ش1ف�ه'،

ي'داو,يه1 من\ك�م\ بال4د1ي ال�س.ل�م,
أ%راد بقوله أ%ي\ن'قات1ك�م\ وأ%ف}راسكم نساءهم؛ يقول: ل ت'ن\ك1ح'وه'ن�

غي ال4كفاء، وقوله من ض.ر\ب أ%ح\مر م'س\ه.م, يعن س1فاد رجل من العجم،
وقوله بال4دي ال�س.ل�م, أ%ي ي.ت.ص.ح_ح' بكم. والسeهام والس_هام':
الضeم\ر' وت.غ.يeر اللون وذ�بول� الش_ف%تي. س.ه.م.، بالفتح، ي.س\ه.م'
س'هاماv وس'هوماv وس.ه'م. أ%يضاv، بالضم، ي.س\ه'م' س'هوماv فيهما

وس'ه,م. ي'س\ه.م'، فهو م.س\هوم¬ إ,ذا ض.م'ر.: قال العج_اج':
فهي كر,ع\د1يد1 الك%ث1يب, ال4ه\ي.م,

ول ي.ل�ح\ها ح.ز.نD على اب\ن,م,
ول أ%ب� ول أ%خ� فت.س\ه'م,

وف الديث: دخل علي_ ساه1م. الو.ج\ه1 أ%ي م'ت.غ.ي>ره. يقال: س.ه.م.
لون'ه' ي.س\ه.م' إ,ذا ت.غي عن حاله1 لعارض. وف حديث أ�م سلمة: يا رسول
ال، ما ل أ%راك ساه1م. الو.ج\ه1؟ وحديث ابن عباس ف ذكر الوارج:

م'س.ه_مةD و'ج'وه'ه'م\؛ وقول ع.ن\تر.ة:
وال%ي\ل� ساه1م.ة� الو'ج'وه1، كأ%ن_ما

ي'س\قى ف%وار,س'ها ن.ق1يع. ال%ن\ظ%ل,
فسره ثعلب فقال: إ,نا أ%راد أ%ن أ%صحاب اليل تغيت أ%لوان'هم ما بم

من الشد�ة، أ%ل تراه قال ي'س\ق%ى ف%وار,س'ها ن.قيع. ال%ن\ظ%ل,؟ فلو كان
السeهام للخيل أ%ن\ف�س3ها لقال كأ%ن_ما ت'س\ق%ى ن.قيع. ال%ن\ظ%ل,.

وفرس ساه1م' الو.ج\ه: ممول على كريهة ال%ر\ي، وقد س'ه,م.، وأ%نشد بيت
عنترة: واليل ساه1م.ة� الوجوه1؛ وكذا الرجل إ,ذا ح'م1ل� على كر,يهة{ ف

الرب وقد س'ه,م.. وفرس م'س\ه.م¬ إ,ذا كان هجيناv ي'ع\ط%ى دون س.ه\م,
الع.ت1يق, من الغنيمة.

والسeهوم': الع'بوس ع'بوس' الوجه1 من الم>؛ قال:
vلك1سر.ى، أ%سيا vن\ م'وث%قا�إ,ن أ%ك

ف ه'موم� وك�ر\ب.ة{ وس'هوم,
éر.ه\ن. ق%ي\د{، فما و.ج.د\ت' بلء

كإ,سار, الكري عند الل�ئيم,



والسeهام': داء يأ}خذ ال3بل؛ يقال: بعي م.س\هوم¬ وبه س'هام¬، وإ,بل
م'س.ه_م.ةD؛ قال أ%بو ن'خ.ي\ل%ة%:
ول ي.ق1ظ} ف الن_ع.م, ال�س_ه.م,

والس_هام: و.ه.ج' الص_ي\ف1 وغ%ب.رات'ه'؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن_ا على أ%ولد أ%ح\ق%ب. لح.ها،

ور.م\ي' الس_ف%ا أ%ن\فاس.ها بس.هام,
وس'ه,م. الرجل� أ%ي أ%صابه الس_هام'. والس_هام': ل�عاب الشيطان؛ قال

ب,ش\ر' بن أ%ب خاز,م�:
وأ%ر\ض ت.ع\ز,ف' ال1ن_ان� ف1يها،

فياف1يها ي.ط1ي' با الس>هام'
ابن ال4عراب: السeه'م' غ%ز\ل� ع.ي\ن, الشمس، والسeه'م': الرارة

الغالبة�. والس_هام'، بالفتح: ح.رe الس_م'وم,. وقد س'ه,م. الرجل�، على ما
ل ي'س.م_ فاعل�ه، إ,ذا أ%صابته الس_م'وم'. والس_هام': الريح

الار_ة، واحدها وجعها سواء؛ قال لبيد:
ور.م.ى د.واب,ر.ها الس_ف%ا، وت.ه.ي_ج.ت\
ر,يح' ال%صاي,ف1 س.و\م'ها وس.هام'ها

والس_ه'وم': الع'قاب'. وأ%س\ه.م. الرجل�، فهو م'س\ه.م¬، نادر، إ,ذا كثر
كلمه كأ%س\ه.ب. فهو م'س\ه.ب¬، واليم بدل من الباء. والسeه'م'

والشeه'م'، بالسي والشي: الرجال العقلء ال�كماء� الع'م_ال�. ورجل م'س\ه.م'
العقل, والسم,: كم'س\ه.ب�، وحكى يعقوب أ%ن ميمه بدل، وحكى اللحيان:
رجل م'س\ه.م' العقل, كم'س\ه.ب�، قال: وهو على البدل أ%يضاv، وكذلك م'س\ه.م'

السم, إ,ذا ذهب جسم'ه ف ال�ب>.
والساه1م.ة�: الناقة الضامرة�؛ قال ذو الرeم_ة:

أ%خا ت.نائ1ف. أ%غ}ف%ى عند ساه1م.ة{
بأ%خ\ل%ق, الدف>، ف ت.صديره ج'ل%ب'

يقول: زار ال%يال� أ%خا ت.نائ1ف. نام عند ناقة ضامرة مهزولة بنبها
ق�روح¬ من آثار ال1بال، وال4خ\ل%ق': ال4ملس. وإ,بل س.واه1م' إ,ذا غيها

السفر.
وس.ه\م' البيت1: جائ1ز'ه'. وس.ه\م¬: قبيلة ف قريش. وس.ه\م¬ أ%يضاv: ف
باه1ل%ة. وس.ه\م¬ وس'ه.يم¬: اسان. وس.هام¬: موضع؛ قال أ�مي_ة� بن أ%ب



عائ1ذ{:
ت.ص.ي_ف}ت' ن.ع\مان%، واص_ي.ف%ت\

ج'ن'وب. س.هام� إ,ل س'ر\د.د1
@سوم: الس_و\م': ع.ر\ض' الس>ل}ع.ة1 على البيع. الوهري: الس_و\م' ف

البايعة يقال منه ساو.م\ت'ه' س'واماv، واس\تام. علي_، وتساو.م\نا،
الكم وغيه: س'م\ت' بالسل}عة1 أ%سوم' با س.و\ماv وساو.م\ت واس\ت.م\ت' با

وعليها غاليت، واس\ت.م\ت'ه إ,ياها وعليها غال%ي\ت'، واس\ت.م\ت'ه' إ,ياها
سأ%لته س.و\م.ها، وسام.نيها ذ%ك%ر. ل س.و\م.ها. وإ,نه لغال الس>يم.ة1
والسeوم.ة1 إ,ذا كان ي'غ\لي الس_و\م.. ويقال: س'م\ت' فلناv س1لعت

س.و\ماv إ,ذا قلت. أ%تأ}خ'ذ�ها بكذا من الثمن؟ ومثل ذلك س'م\ت' بس3ل}عت
س.و\ماv. ويقال: اس\ت.م\ت' عليه بس3ل}عت است1ياماv إ,ذا كنت. أ%نت تذكر

ثنها. ويقال: اس\تام. من بس3ل}عت اس\ت1ياماv إ,ذا كان هو العارض عليك
الث�م.ن. وسامن الرجل� بس3ل}عته س.و\ماv: وذلك حي يذكر لك هو ثنها،
والسم من جيع ذلك السeوم.ة� والس>يم.ة�. وف الديث: نى أ%ن ي.سوم.

الرجل� على س.وم, أ%خيه؛ ال�ساو.م.ة�: الاذبة بي البائع والشتري على
الس>ل}عة1 وفصل� ثنها، والنهي عنه أ%ن ي.ت.ساو.م. التبايعان1 ف

الس>ل}ع.ة1 ويتقار.ب. النع1قاد' فيجيء رجل آخر يريد أ%ن يشتري تلك الس>ل}ع.ة%
ويرجها من يد الشتري ال4و_ل بزيادة على ما اس\ت.ق%ر_ ال4مر' عليه

بي ال�تساو,م.ي\ن, ورضيا به قبل النعقاد، فذلك منوع عند القاربة لا
فيه من ال3فساد، ومباح ف أ%و_ل الع.ر\ض, وال�ساو.م.ة1. وف الديث

أ%يضاv: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، نى عن الس_و\م قبل طلوع الشمس؛ قال
أ%بو إ,سحق: الس_و\م' أ%ن ي'ساو,م. بس3ل}ع.ت1ه، ونى عن ذلك ف ذلك الوقت

ل4نه وقت يذكر ال فيه فل يشتغل بغيه، قال: ويوز أ%ن يكون الس_و\م'
من ر.ع\ي ال3بل، ل4نا إ,ذا ر.ع.ت الر>ع\ي قبل شروق الشمس عليه وهو
ن.د{ أ%صابا منه داء قتلها، وذلك معروف عند أ%هل الال من العرب.

وس'م\ت'ك. ب.ع1ي.ك س1يمةv حسنة، وإ,نه لغال الس>يمة1. وسام. أ%ي م.ر_؛ وقال
صخر الذل:

أ�ت1يح. لا أ�ق%ي\د1ر' ذو ح.ش1يف{،
إ,ذا سام.ت\ على ال%ل%قات1 ساما

وس.و\م' الرياح: م.رeها، وسام.ت1 ال3بل� والريح' س.و\ماv: استمر�ت؛



وقول ذي الرeم_ة1:
،Dوم'س\تامة ت'س\تام'، وهي ر.خ1يصة
ت'باع' ب,صاحات1 ال4يادي وت'م\س.ح'

يعن أ%رضاv ت.س'وم' فيها ال3بل، من الس_و\م الذي هو الر_ع\ي ل من
الس_و\م الذي هو البيع، وت'باع': ت.م'دe فيها ال3بل باع.ها، وت.م\س.ح':

من السح الذي هو القطع، من قول ال عز وجل: فط%ف1ق. م.س\حاv بالسeوق,
�وال4ع\ناق,. ال4صمعي: الس_و\م' سرعة ال%ر>؛ يقال: سام.ت1 الناق%ة

ت.س'وم' س.و\ماv؛ وأ%نشد بيت الراعي:
م.ق�اء م'ن\ف%ت.ق, ال3بط%ي\ن, ماه1ر.ة

بالس_و\م,، ناط% ي.د.ي\ها حار,ك¬ س.ن.د'
ومنه قول عبد ال ذي الن>جاد.ي\ن, ياطب ناقة% سيدنا رسول ال، صلى

ال عليه وسلم:
ت.ع.ر_ضي م.دار,جاv وس'ومي،

ت.ع.رeض. ال%و\زاء للنeجوم,
وقال غيه: الس_و\م' سرعة ال%ر> مع قصد الص_و\ب ف السي.

�والس_و.ام' والسائمة� بعن: وهو الال الراعي. وسام.ت1 الراعية
والاشية� والغنم ت.س'وم' س.و\ماv: رعت حيث شاءت، فهي سائ1م.ةD؛ وقوله أ%نشده

ثعلب:
Dذاك. أ%م\ ح.ق}باء� ب.ي\دانة

غ%ر\ب.ة� الع.ي\ن,، ج,هاد' ال%سام\
(* قوله «جهاد السام» البيت للطرماح كما نسبه إليه ف مادة جهد، لكنه

أبدل هناك السام بالسنام وهو كذلك ف نسخة من الكم)
وفسره فقال: ال%سام' الذي ت.سوم'ه' أ%ي تلزمه ول ت.ب\ر.ح' منه.

والس_وام' والسائمة�: ال3بل الراعية. وأ%سام.ها هو: أ%رعاها، وس.و_م.ها،
أ%س.م\ت'ها أ%نا: أ%خرجتها إ,ل الر_ع\ي,؛ قال ال تعال: فيه ت'س3يمون.
والس_و.ام': كل ما رعى من الال ف الف%ل%وات1 إ,ذا خ'لYي. وس.و\م.ه'

يرعى حيث شاء. والس_ائ1م': الذاهب على وجهه حيث شاء. يقال: سام.ت1
السائمة� وأ%نا أ%س.م\ت'ها أ�س1يم'ها إ,ذا ر.عìي\ت.ها. ثعلب: أ%س.م\ت' ال3بل%
إ,ذا خ.ل�ي\ت.ها ترعى. وقال ال4صمعي: الس_وام' والسائمة كل إ,بل

ت'ر\س.ل� ترعى ول ت'ع\ل%ف' ف الصل، وج.م\ع' الس_ائم والسائ1مة س.وائ1م'.



وف الديث: ف سائ1م.ة1 الغ.ن.م, زكاةD. وف الديث أ%يضاv: السائمة
ج'ب.ار¬، يعن أ%ن الدابة ال�ر\س.ل%ة ف م.ر\عاها إ,ذا أ%صابت إ,نساناv كانت

.vجنايت'ها ه.د.را
وسامه ال4مر. س.و\ماv: ك%ل�ف%ه إ,ياه، وقال الزجاج: أ%وله إ,ياه،

وأ%كثر ما يستعمل ف العذاب والشر والظلم. وف التنزيل: ي.س'ومونكم س'وء4
العذاب؛ وقال أ%بو إ,سحق: يسومونكم ي'ول�ون.كم؛ التهذيب: والس_و\م من قوله

تعال يسومونكم سوء العذاب؛ قال الليث: الس_و\م' أ%ن ت'ج.ش>م.
إ,نساناv مشقة أ%و سوءاv أ%و ظلماv، وقال شر: سام'وهم أ%رادوهم به، وقيل:

ع.ر.ض'وا عليهم، والعرب تقول: ع.ر.ض. علي_ س.و\م. عال�ة{؛ قال الكسائي: وهو
بعن قول العامة ع.ر\ض¬ ساب,ريÒ؛ قال شر: ي'ض\ر.ب' هذا مثلv لن

vي.ع\ر,ض' عليك ما أ%نت عنه غ%ن�، كالرجل يعلم أ%نك نزلت دار رجل ضيفا
ف%ي.ع\ر,ض' عليك الق1رى. وس'م\ت'ه خ.س\فاv أ%ي أ%وليته إ,ياه وأ%ردته عليه.

ويقال: س'م\ت'ه حاجةv أ%ي كلفته إ,ياها وج.ش_م\ت'ه إ,ياها، من قوله تعال:
ي.س'وم'ونكم س'وء4 العذاب؛ أ%ي ي'ج.ش>مون.كم أ%ش.د_ العذاب. وف حديث

Dفاطمة: أ%نا أ%تت النب، صلى ال عليه وسلم، ب,ب'ر\مة{ فيها س.خ1ين.ة
فأ%كل وما سامن غ%ي\ر.ه'، وما أ%كل ق%ط© إ,ل� سامن غ%ي\ر.ه'؛ هو من

الس_و\م, التكليف، وقيل: معناه ع.ر.ض. ع.لي_، من الس_و\م, وهو طلب
الشراء. وف حديث علي، عليه السلم: م.ن ترك الهاد. أ%ل}ب.س.ه' ال

الذYل�ة% وس1يم. ال%س\ف أ%ي ك�لYف. وأ�ل}ز,م..
والسeوم.ة� والس>يمة� والس>يماء والس>يم1ياء�: العلمة. وس.و_م.

الفرس.: جعل عليه الس>يمة. وقوله عز وجل: حجارةv من طي� م'س.و_م.ةv عند
ربك للم'س\رفي؛ قال الزجاج: روي عن السن أ%نا م'ع.ل�مة ببياض وحرة،

وقال غيه: م'س.و_مة بعلمة يعلم با أ%نا ليست من حجارة الدنيا ويعلم
بسيماها أ%نا ما ع.ذ�ب. ال� با؛ الوهري: م'س.و_مة أ%ي عليها

أ%مثال الواتيم. الوهري: السeومة، بالضم، العلمة تعل على الشاة وف
Dتقول منه: ت.س.و_م.. قال أ%بو بكر: قولم عليه س1يما ح.س.ن.ة ،vالرب أ%يضا
معناه علمة، وهي مأ�خوذة من و.س.م\ت' أ%س1م'، قال: وال4صل ف سيما

و,س\مى فحو�لت الواو من موضع الفاء فوضعت ف موضع العي، كما قالوا ما
أ%ط}ي.ب.ه' وأ%ي\ط%ب.ه، فصار س1و\مى وجعلت الواو ياء لسكونا وانكسار ما

قبلها. وف التنزيل العزيز: واليل, ال�س.و_م.ة1. قال أ%بو زيد: اليل



ال�س.و_مة ال�ر\س.لة وعليها ركبانا، وهو من قولك: س.و_م\ت' فلناv إ,ذا
خ.ل�يته وس.و\مه أ%ي وما يريد، وقيل: اليل ال�س.و_مة هي الت عليها

الس>يما والسeومة� وهي العلمة. وقال ابن ال4عراب: الس>ي.م' العلمات'
على ص'وف الغنم. وقال تعال: من اللئكة م'س.و_مي؛ قرئ. بفتح الواو،

أ%راد م'ع.ل�مي. وال%ي\ل� ال�س.و_مة: ال%ر\ع1ي_ة،
وال�س.و_م.ة�: ال�ع.ل�مة�. وقوله تعال: م'س.و�مي، قال ال4خفش: يكون م'ع.ل�مي
ويكون م'ر\س.ل1ي. من قولك س.و_م فيها اليل% أ%ي أ%رسلها؛ ومنه السائمة،

وإ,نا جاء بالياء والنون ل4ن اليل س'و>م.ت\ وعليها ر'ك}بان'ها. وف
الديث: إ,ن ل ف�ر\ساناv من أ%هل السماء م'س.و_م1ي. أ%ي

م'ع.ل�م1ي.. وف الديث: قال يوم ب.د\ر� س.و>م'وا فإ,ن اللئكة قد س.و_م.ت\ أ%ي
اعملوا لكم علمة يعرف با بعضكم بعضاv. وف حديث الوارج: س1يماه'م'

التحليق أ%ي علمتهم، وال4صل فيها الواو فقلبت لكسرة السي وتد� وتقصر،
الليث: س.و_م. فلنD فرسه إ,ذا أ%ع\ل%م عليه بريرة أ%و بشيء يعرف به،

قال: والس>يما ياؤها ف ال4صل واو، وهي العلمة يعرف با الي والشر. قال
ال تعال: ت.ع\رف�هم بسيماهم؛ قال: وفيه لغة أ�خرى الس>يماء بالد؛

قال الراجز:
،vس\ن, ياف1عا�غ�لم¬ ر.ماه ال� بال
له س1يماء� ل ت.ش'قe على الب.ص.ر\

(* قوله سيماء؛ هكذا ف الصل، والوزن متل، ولعل�ها سيمياء كما سوف
يأت ف الصفحة التالية).

تأ}نيث س1يما غي. م'ج\رىÝ. الوهري: السيما مقصور من الواو، قال تعال:
س1يماه'م ف وجوههم؛ قال: وقد ييء الس>يما والس>يمي.ا مدودين؛

وأ%نشد ل�س.ي\د1 ابن ع.ن\قاء الف%زار,ي> يدح ع'م.ي\ل%ة% حي قاسه
،vس\ن, يافعا�مال%ه:غ�لم¬ ر.ماه ال بال

له س1يم1ياء# ل ت.ش'قe على الب.ص.ر\
كأ%ن� الث©ر.ي_ا ع'لYق%ت\ ف%و\ق. ن.ح\ر,ه1،

وف ج,يد1ه الش>ع\ر.ى، وف وجهه الق%م.ر
له س1يمياء ل تشق على البصر أ%ي ي.ف}ر.ح به من ينظر إ,ليه. قال ابن

بري: وحكى عليe بن' ح.م\ز.ة أ%ن أ%با ر,ياش� قال: ل ي.ر\وي بيت. ابن عنقاء
الفزاري:



vغلم رماه ال بالسن يافعا
إ,ل أ%عمى البصية ل4ن ال�س\ن. م.و\لود، وإ,نا هو:

vرماه ال بالي يافعا
قال: حكاه أ%بو ر,ياش� عن أ%ب زيد. ال4صمعي: الس>يماء�، مدودة،

الس>يم1ياء�؛ أ%نشد شر ف باب الس>يما مقصورةv للج.ع\د1ي:
ول�م\ س1يما، إ,ذا ت'ب\ص1ر'ه'م\،
ب.ي_ن.ت\ ر,يبة% من كان% س.أ%ل}

والس_امة�: ال%ف}ر' الذي على الر_ك1ي_ة، والمع س1ي.م¬، وقد
أ%سام.ها، والس_ام.ة�: ع1ر\ق¬ ف ال%بل م'خالف ل1ب,ل�ت1ه إ,ذا أ�خذ% من

ال�ش\ر,ق, إ,ل الغرب ل ي'خ\ل1ف أ%ن يكون فيه م.ع\د1ن� فض_ة، والمع
سام¬، وقيل: الس_ام' ع'روق الذهب والفضة ف ال%جر، وقيل: الس_ام' ع'روق
الذهب والفضة، واحدته سام.ةD، وبه سي سام.ة� بن ل�ؤ.ي> بن غالب؛ قال

ق%ي\س' بن' ال%ط1يم,:
ل%و. ان_ك. ت'ل}ق1ي ح.ن\ظ%لv ف%و\ق. ب.ي\ض1نا،
ت.د.ح\ر.ج. عن ذ1ي سام1ه1 ال�ت.قار,ب,

أ%ي على ذي سامه، وعن فيه بعن على، والاء ف سامه ترجع إ,ل البيض،
يعن الب.ي\ض. ال�م.و_ه. به أ%ي البيض الذي له سام¬؛ قال ثعلب: معناه

أ%نم ت.راصeوا ف الرب حت لو وقع ح.ن\ظ%لD على رؤوسهم على ام>لسه
واس\ت1واء3 أ%جزائه ل ينزل إ,ل ال4رض، قال: وقال ال4صمعي وابن ال4عراب

وغيه: السام' الذهب والفضة؛ قال النابغة الذ©ب\يان©:
كأ%ن� فاها، إ,ذا ت'و.س_ن'، من

ط1يب, ر'ضاب� وح'س\ن, م'ب\ت.س.م,
ر'كYب. ف الس_ام, والزبيب أ%قا
ح1يe ك%ث1يب�، ي.ن\د.ى من الر>ه.م,

قال: فهذا ل يكون إ,ل فضة ل4نه إ,نا شبه أ%سنان الثغر با ف
بياضها، وال4ع\ر.ف' من كل ذلك أ%ن الس_ام. الذهب' دون الفضة. أ%بو سعيد: يقال

للفضة بالفارسية س1يم¬ وبالعربية سام¬. والسام': ال%و\ت'. وروي عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ف ال%ب_ة1 الس_وداء شفاء# من كل
داء إ,ل الس_ام.، قيل: وما الس_ام'؟ قال: ال%و\ت' . وف الديث: كانت

اليهود إ,ذا س.ل�موا على النب، صلى ال عليه وسلم، قالوا الس_ام'



عليكم، وي'ظ}هرون أ%نم يريدون السلم عليكم، فكان النب، صلى ال عليه
وسلم، ي.ر'دe عليهم فيقول: وعليكم أ%ي وعليكم مثل� ما د.ع.و\ت. وف حديث

عائشة: أ%نا سعت اليهود تقول للنب، صلى ال عليه وسلم: الس_ام' عليك
يا أ%با القاسم، فقالت: عليكم السام' والذام' واللعنة�، ولذا قال، عليه

السلم: إ,ذا سلم عليكم أ%هل الكتاب فقولوا وعليكم، يعن الذي يقولون لكم
ر'دeوه عليهم؛ قال الطاب: عامة ال�ح.د>ث1ي. ي.ر\و'ون% هذا الديث

يقولون وعليكم، بإ,ثبات واو العطف، قال: وكان ابن عيينة يرويه بغي واو
vوهو الصواب ل4نه إ,ذا حذف الواو صار قولم الذي قالوه بعينه مردودا

عليهم خاصة، وإ,ذا أ%ثبت الواو وقع الشتراك معهم فيما قالوه لن الواو تمع
بي الشيئي، وال أ%علم. وف الديث: لكل داء� دواء# إ,ل الس_ام.

يعن الوت. والس_ام': شجر تعمل منه أ%د\قال� السeف�ن,؛ هذه عن كراع؛
وأ%نشد شر قول العجاج:

eأ%ج\ر.د' ش.و\ذ%ب Dود.ق%ل
ص.ع\لD من الس_ام, ور'ب_ان©

أ%ج\ر.د' يقول الد_ق%ل� ل ق1ش\ر عليه، والص_ع\ل� الدقيق الرأ}س، يعن
�رأ}س الد_ق%ل، والس_ام شجر يقول الد_ق%ل

منه، ور'ب_انê: رأ}س ال%ل�حي.
وسام. إ,ذا ر.عى، وسام. إ,ذا ط%ل%ب.، وسام. إ,ذا باع، وسام. إ,ذا

ع.ذ�ب.. الن_ض\ر': سام. ي.س'وم إ,ذا م.ر_. وسام.ت1 الناقة� إ,ذا مضت، وخلى
Ýلا س.وم\ها أ%ي و.ج\هها. وقال شجاع: يقال سار. القوم' وساموا بعن

،�واحد.ابن ال4عراب: الس_ام.ة� الساقة�، والس_ام.ة� ال%و\ت.ة
والس_ام.ة� الس_ب,يكة� من الذ�هب، والس_امة� الس_ب,يكة من الفضة، وأ%ما قولم

ل س1يم_ا فإ,ن تفسيه ف موضعه ل4ن ما فيها صلة.
وسام.ت1 الطي' على الشيء ت.س'وم' س.و\ماv: حامت، وقيل: كل ح.وم�

س.و\م¬. وخل�ي\ت'ه وس.و\م.ه أ%ي وما يريد. وس.و_م.ه: خ.ل�ه وس.و\م.ه أ%ي
وما يريد. ومن أ%مثالم: ع.ب\د¬

وس'و>م. أ%ي وخ'لYي. وما يريد. وس.و_مه ف مال: ح.ك�م.ه.
وس.و_م\ت' الرجل% ت.س\و,ياv إ,ذا ح.ك�م\ت.ه ف مالك. وس.و_م\ت' على القوم إ,ذا

vأ%غ%ر\ت. عليهم فع1ث}ت. فيهم. وس.و_م\ت' فلنا
ف مال إ,ذا ح.ك�م\ت.ه ف مالك. والس_و\م': الع.ر\ض'؛ عن كراع.



والسeوام': طائر.
وسام¬: من بن آدم، قال ابن سيده: وقضينا على أ%لفه بالواو ل4ن,ها عي.
الوهري: سام¬ أ%حد بن نوح، عليه السلم، وهو أ%بو العرب. وس.ي'وم':

جبل 
(* قوله «وسيوم جبل إل» كذا بالصل، والذي قي القاموس والتكملة: يسوم،

بتقدي الياء على السي، ومثلهما ف ياقوت). يقولون، وال أ%علم: م.ن\
ح.ط�ها من رأ}س, س.ي'وم.؟ يريدون شاة مسروقة من هذاالبل.

@سيم: قوم س'ي'وم آم1ن'ون%. وف حديث هجرة ال%ب.ش.ة: قال النجاشي لن
هاجر إ,ل أ%رضه ام\ك�ثوا فأ%نتم س'ي'وم بأ%ر\ضي أ%ي آمنون؛ قال ابن

ال4ثي كذا جاء تفسيه، قال: هي كلمة حبشية، وتروى بفتح السي، وقيل: س'ي'وم¬
جع سائم أ%ي ت.س'وم'ون ف بلدي كالغنم السائمة ل يعارضكم أ%حد، وال

تعال أ%علم.
@سب: الس_ب.ن,ي_ة�: ضر\ب¬ من الثياب تتخذ من م'شاقة الكتان أ%غلظ ما

يكون، وقيل: منسوبة إل موضع بناحية الغرب يقال له س.ب.ن¬، ومنهم من
يهمزها فيقول الس_ب.ن,يئة؛ قال ابن سيده: وبالملة فإ,ن ل أ%ح\سبها عربية.

وأ%س\ب.ن. إذا دام على الس_ب.ن,ي_ات، وهي ضرب من الثياب. وف حديث
أ%ب ب'ر\دة ف تفسي الثياب الق%س>ي_ة قال: فلما رأ%يت' الس_ب.ن_ عرفت

أ%نا هي. ابن ال4عراب: ال4س\ب.ان� ال%قان,ع' الر>قاق'.
@ست: ابن ال4عراب: ال4س\تان� أ%صل الشجر. ابن سيده: ال4س\ت.ن' أ�صول

الشجر البال، واحدته أ%س\ت.ن.ة. وقال أ%بو حنيفة: ال4س\ت.ن'، على وزن
أ%حر، شجر يفشو ف م.نابته ويكثر، وإذا نظر الناظر إليه من ب'عد{ شبهه

بش'خ'وص, الناس؛ قال النابغة:
ت.ح1يد' عن أ%س\ت.ن� س'ود{ أ%سافل�ه،

م1ث}ل ال3ماء الغ.واد1ي ت}م1ل� ال�ز.ما
ويروى: مشي ال3ماء الغوادي. ابن ال4عراب: أ%س\ت.ن. الرجل� وأ%س\ن.ت.
إذا دخل ف الس_نة. قال: وال�ب\نة ف القضيب إذا كانت ت.خ\ف%ى فهي

ال4س\ت.ن'.
@سجن: الس>ج\ن': ال%ب\س'. والس_ج\ن'، بالفتح: الصدر. س.ج.ن.ه

ي.س\ج'ن'ه س.ج\ناv أ%ي حبسه. وف بعض القراءة: قال رب> الس_ج\ن' أ%حب� إل9.
والس>ج\ن': ال%ح\ب,س'. وف بعض القراءة: قال رب الس>ج\ن' أ%حب� إل9،



فمن كسر السي فهو ال%ح\ب,س وهو اسم، ومن فتح السي فهو مصدر س.ج.نه
س.ج\ناv. وف الديث: ما شيء#

أ%ح.ق_ بط�ول, س.ج\ن� من لسان{. والس_ج_ان�: صاحب' الس>ج\ن,. ورجل
س.ج,ي¬: م.س\ج'ون، وكذلك ال�نثى بغي هاء، والمع س'ج.ناء وس.ج\ن. وقال

اللحيان: امرأ%ة س.ج,ي¬ وس.ج,ينة أ%ي مسجونة من نسوة س.ج\ن وس.جائن؛
ورجل س.ج,ي ف قوم س.ج\ن؛ كل ذلك عنه. وس.ج.ن. ال%م_ ي.س\ج'نه إذا ل

ي.ب'ث�ه، وهو م.ث%لD بذلك؛ قال: ول ت.س\ج'ن.ن_ ال%م_، إن�
لس.ج\ن,ه ع.ناءé، وح.م_ل}ه' ال%هارى الن_واج,يا وس1ج>ي: ف1ع>يل من

الس>ج\ن. والس>ج>ي: الس>ج\ن. وس1ج>ي¬: واد ف جهنم، نعوذ بال منها،
مشتق من ذلك. والس>ج>ي': الصeلب الشديد من كل شيء. وقوله تعال: كل

إن� كتاب. الف�ج_ار لفي س1ج>ي؛ قيل: العن أ%ن كتابم ف ح.ب\س� لساسة
منزلتهم عند ال عز وجل، وقيل: ف س1ج>ي� ف ح.ج.ر تت ال4رض

السابعة، وقيل: ف س1ج>ي ف حساب؛ قال ابن عرفة: هو ف1ع>يل من س.ج.ن\ت' أ%ي
هو مبوس عليهم كي ي'جازوا با فيه، وقال ماهد: لفي س1ج>ي ف الرض

السابعة. الوهري: س1ج>ي موضع فيه كتاب الفجار، قال ابن عباس:
ودواوين'هم؛ وقال أ%بو عبيدة: وهو ف1ع>يل من الس>ج\ن الب\س كالف1س>يق من

الف1س\ق. وف حديث أ%ب سعيد: وي'ؤتى بكتابه متوماv فيوضع ف الس>ج>ي؛ قال
ابن ال4ثي: هكذا جاء بال4لف واللم، وهو بغيها اسم علم للنار؛ ومنه
قوله تعال: إن كتاب الفجار لفي س1ج>ي. ويقال: ف%ع.ل ذلك س1ج>يناv أ%ي

ع.لنية. والس_اج'ون: الديد ال4نيث�. وض.ر\ب¬ س1ج>ي¬ أ%ي شديد؛ قال
ابن مقبل:

فإ,ن9 فينا ص.ب'وحاv، إن} رأ%يت. به
ر.ك}باv ب.ه,ي�اv وآلفاv ث%مانينا

ور.ج\لةv ي.ض\ر,بون الام. عن ع'ر'ض�
ض.ر\باv، تواص.ت\ به ال4بطال�، س1ج>ينا

قال ال4صمعي: الس>ج>ي من النخل الس>ل}ت1ي'، بلغة أ%هل البحرين.
يقال: س.ج>ن\ ج,ذ}ع.ك إذا أ%ردت أ%ن تعله س1لتيناv، والعرب تقول س1ج>ي

مكان س1ل}تي، وس1ل1تي¬ ليس بعرب. أ%بو عمرو: الس>ج>ي' الشديد.
غيه: هو ف1ع�يل من الس>ج\ن كأ%نه ي'ث}ب,ت' من وقع به فل ي.بح مكان.ه،

ورواه ابن ال44عراب س1خ>يناv أ%ي س'خ\ناv، يعن الضرب، وروي عن الؤ.ر>ج



س1ج>يل وس1ج>ي دائم ف قول ابن مقبل. والس>لت1ي' من النخل: ما يفر
ف أ�صولا ح'ف%ر ت}ذ1ب' الاء4 إليها إذا كانت ل يصل إليها الاء.
@سحن: الس_ح\نة والس_ح.نة� والس_ح\ناء والس_حن.اء: ل1ي' الب.ش.رة

والن_ع\مة، وقيل: اليئة� واللون� والال�. وف الديث ذكر الس_ح\نة، وهي
بشرة الوجه، وهي مفتوحة السي وقد تكسر، ويقال فيها الس_ح\ناء، بالد.

قال أ%بو منصور: الن_ع\مة، بفتح النون، التنعم، والن>ع\مة، بكسر النون،
إنعام ال على العبد. وإنه لس.ن الس_ح\نة والس_حناء. يقال: هؤلء

قوم حس.ن¬ س.ح\ن.ت'هم، وكان الفراء يقول الس_ح.ناء والث�أ%داء، بالتحريك؛
قال أ%بو عبيد: ول أ%سع أ%حداv يقولما بالتحريك غيه؛ وقال ابن

ك%ي\سان: إنا ح'ر>كتا لكان حروف اللق. قال: وس.ح\نة الرجل ح'س\ن شعره
وديباجته لو\ن,ه 

(* قوله «وديباجته لونه إل» عبارة التهذيب: حسن شعره
وديباجته، قال وديباجته لونه وليطه). ول1ي\ط1ه. وإنه ل%س.ن س.ح\ناء الو.ج\ه.
ويقال: س.ح.ناء، مثقل، وس.ح\ناء أ%جود. وجاء الفرس م'س\ح1ناv أ%ي ح.س.ن.

الال، وال�نثى بالاء. تقول: جاء4ت فرس' فلن م'س\ح1نةv إذا كانت حسنة
الال حسنة ال%ن\ظر. وت.س.ح_ن. الال% وساح.نه: نظر إل س.ح\نائه.

وتسح_ن\ت' الال% فرأ%يت س.ح\ناء4ه حس.نة. وال�ساح.نة: ال�لقاة. وساح.نه
الشيء4 م'ساح.نةv: خالطه فيه وفاو.ض.ه. وساح.ن\ت'ك خالطتك وفاوض\ت'ك.

وال�ساحنة: حسن العاشرة والخالطة. والس_ح\ن': أ%ن ت.د\ل�ك خ.شبة بس\ح.ن�
حت ت.لي من غي أ%ن تأ}خذ من الشبة شيئاv، وقد س.ح.نها، واسم اللة

ال1س\ح.ن. وال%ساح1ن': حجارة ت'د.قe با حجارة الفضة، واحدتا
م1س\ح.نة؛ قال ال�عط�ل الذل:

وف%ه\م' بن' ع.م\رو� ي.ع\ل1كون ض.ريس.هم،
كما ص.ر.فت\ فو\ق. ال�ذاذ1 ال%ساح1ن'

وال�ذاذ: ما ج'ذ� من الجارة أ%ي ك�س3ر فصار ر'فاتاv. وس.ح.ن. الشيء4
س.ح\ناv: دقه. وال1س\ح.نة: الص_لء4ة. وال1س\حنة: الت تكسر با

الجارة. قال ابن سيده: وال%ساح1ن' حجارة ر,قاق ي'م\ه.ى با الديد' نو
ال1س.ن>. وس.ح.نت' الجر: كسرته.

@سحت: ال4زهري: ابن ال4عراب الس_ح\ت.نة� ال�ب\نة الغليظة ف
الغ'صن. أ%بو عمرو: يقال س.ح\ت.نه إذا ذبه، وط%ح\لب.ه مثله.



@سخن: السeخ\ن'، بالضم: الارe ضد� البارد، س.خ'ن. الشيء� والاء�،
vبالضم، وس.خ.ن.، بالفتح، وس.خ1ن.؛ ال4خية لغة بن عامر، س'خونة وس.خانة

وس'خ\نة وس'خ\ناv وس.خ.ناv وأ%س\خ.ن.ه إ,س\خاناv و.سخ_ن.ه وس.خ'ن.ت\
ال4رض وس.خ1ن.ت\ وس.خ'ن.ت عليه الشمس؛ عن ابن ال4عراب، قال: وبنو عامر

ي.ك}س3رون. وف حديث معاوية بن ق�ر�ة: ش.رe الشتاء الس_خي' أ%ي الار�
الذي ل برد فيه. قال: والذي جاء ف غريب ال%ر\ب�: شرe الشتاء3

السeخ.ي\خ1ي، وشرحه أ%نه الار� الذي ل برد فيه، قال: ولعله من تريف
الن_ق%لة. وف حديث أ%ب الط©ف%ي\ل: أ%قبل ره\طD معهم امرأ%ة فخرجوا وتركوها مع

أ%حدهم فشهد عليه رجل منهم فقال: رأ%يت س.خين.ته ت.ض\رب اس\ت.ها يعن
ب.ي\ض.تيه لرارتما. وف حديث واثلة: أ%نه، عليه السلم، د.عا بق�ر\ص�

فكسره ف ص.ح\فة ث ص.ن.ع. فيها ماءé س'خ\ناv؛ ماء س'خ\ن، بضم السي وسكون
الاء، أ%ي حار�. وماء س.خ1ي¬ وم'س.خ_ن¬ وس1خ>ي وس'خاخ1ي¬: س'خ\ن¬،

وكذلك طعام س'خاخ1ي. ابن ال4عراب: ماء# م'س\خ.ن¬ وس.خ1ي مثل م'ت\ر.ص
وت.ريص� وم'ب.م وب.ري�؛ وأ%نشد لعمرو ابن كلثوم:

م'ش.ع\ش.عة كأ%ن� ال�ص_ فيها،
إذا ما الاء� خال%ط%ها س.خ1ينا.

قال: وقول من قال ج'د\نا بأ%موالنا فليس بشيء؛ قال ابن بري: يعن أ%ن9
الاء الار� إذا خالطها اص\ف%ر_ت، قال: وهذا هو الصحيح؛ وكان ال4صمعي

يذهب إل أ%نه من الس_خاء ل4نه يقول بعد هذا البيت:
ترى الل�ح1ز. الش_ح1يح.، إذا أ�م1ر_ت\

عليه لال1ه1 فيها م'ه,ينا.
قال: وليس كما ظن ل4ن ذلك لقب لا وذا نعت لفعلها، قال: وهو الذي عناه

ابن ال4عراب بقوله: وقول من قال ج'د\نا بأ%موالنا ليس بشيء، ل4نه كان
ينكر أ%ن يكون فعيل بعن م'ف}ع.ل، ليبطل به قول ابن ال4عراب ف صفته:
اللدوغ سليم؛ إنه بعن م'س\ل%م لا به. قال: وقد جاء ذلك كثياv، أ%عن
فعيلv بعن م'ف}ع.ل مثل م'س\خ.ن وس.خ1ي وم'ت\ر.ص وت.ر,يص، وهي أ%لفاظ

كثية معدودة. يقال: أ%4ع\ق%د\ت' العسل% فهو م'ع\ق%د' وع.ق1يد،
وأ%ح\ب.س\ته فرساv ف سبيل ال فهو م'ح\ب.س¬ وح.ب,يس، وأ%س\خ.ن\ت' الاء4 فهو

م'س\خ.ن¬ وس.خ1ي، وأ%ط}ل%ق}ت' ال4سي. فهو م'ط}ل%ق¬ وط%ل1يق، وأ%ع\ت.ق}ت
العبد. فهو م'ع\ت.ق وع.ت1يق، وأ%ن\ق%ع\ت' الشراب. فهو م'ن\ق%ع ون.ق1يع،



وأ%ح\ب.ب\ت' الشيء4 فهو م'ح.بÒ وح.ب,يب¬، وأ%ط}ر.د\ت'ه فهو م'ط}ر.د
وط%ر,يد أ%ي أ%بعدته، وأ%و\ج.ح\ت' الثوب. إذا أ%ص\ف%ق}ته فهو م'وج.ح¬

وو.ج,يح¬، وأ%ت\ر.ص\ت' الثوب. أ%ح\كمته فهو م'تر.ص وت.ر,يص، وأ%ق}ص.ي\ت'ه فهو
،Òفهو م'ه\د.ى وه.د1ي vوأ%ه\د.ي\ت إل البيت ه.د\يا ،Òوق%ص1ي Ýم'ق}صى

وأ%وصيت له فهو م'وصىÝ وو.ص1يÒ، وأ%ج\ن.ن\ت' اليت. فهو م'ج.ن¬ وج.ني،
ويقال لولد الناقة الناقص ال%ل}ق م'خ\د.ج¬ وخ.ديج¬؛ قال: ذكره الروي، وكذلك

م'ج\ه.ض¬ وج.ه,يض إذا أ%لقته من شد�ة السي، وأ�ب\ر.م\ت' المر. فهو
م'ب\ر.م¬ وب.ر,ي¬، وأ%ب\ه.م\ت'ه فهو م'ب\ه.م وب.ه,يم¬، وأ%ي\ت.مه ال فهو

م'وت.م وي.ت1يم، وأ%ن\ع.مه ال فهو م'نع.م¬ ون.ع1يم، وأ�س\ل1م.
الل}س'وع' لا به فهو م'س\ل%م وس.ل1يم، وأ%ح\ك%م\ت' الشيء4 فهو م'ح\ك%م وح.كيم؛

ومنه قوله عز وجل: تلك آيات' الكتاب, الكيم؛ وأ%ب\د.ع\ته فهو م'ب\د.ع
وب.د1يع، وأ%ج\م.ع\ت' الشيء فهو م'ج\م.ع وج.م1يع، وأ%ع\ت.د\ت'ه بعن

أ%ع\د.د\ته فهو م'ع\ت.د وع.تيد؛ قال ال عز وجل: هذا ما ل%د.ي� ع.ت1يد؛ أ%ي
م'ع\ت.د¬ م'ع.دÒ؛ يقال: أ%عددته وأ%عتدته وأ%عتدته بعن، وأ%ح\ن.ق}ت'

الرجل أ%غضبه فهو م'ح\ن.ق¬ وح.ن,يق¬؛ قال الشاعر:
ت.لق%ي\نا بغ1ينة1 ذي ط�ر.ي\ف{،

وبعض'ه'م على بعض� ح.ن,يق'.
وأ%ف}ر.د\ته فهو م'ف}ر.د وف%ر,يد، وكذلك م'ح\ر.د¬ وح.ر,يد بعن م'ف}رد
وف%ريد، قال: وأ%ما فعيل بعن م'ف}ع1ل فم'ب\د1ع¬ وب.د1يع، وم'س\م1ع

وس.م1يع، وم'ون,ق¬ وأ%نيق، وم'ؤ\ل1م وأ%ل1يم، وم'ك1لê وك%ل1يل؛ قال الذل:
�حت ش.آها ك%ل1يلD م.و\ه1ناv ع.م1ل

غيه: وماء س'خ.اخ1ي¬ على ف�عاليل، بالضم، وليس ف الكلم غيه. أ%بو
عمرو: ماء س.خ1يم وس.خ1ي للذي ليس بار¼ ول بارد؛ وأ%نشد:

إن9 س.خ1يم. الاء3 لن ي.ض1يا.
وت.س\خي الاء وإ,س\خانه بعن. ويوم¬ س'خاخي¬: مثل س'خ\ن؛ فأ%ما ما

أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:
،vم_ خال1د{ وخال1دا�أ�ح1بe أ

ح'ب�اv س'خاخ1يناv وح'ب�اv باردا.
فإ,نه فسر السeخاخي بأ%نه الؤذي ال�وج,ع، وفسر البارد بأ%نه الذي

ي.س\ك�ن' إليه قلبه، قال كراع: ول نظي لس'خ.اخ1ي. وقد س.خ.ن. يوم'نا



وس.خ'ن ي.س\خ'ن، وبعض يقول ي.س\خ.ن'، وس.خ1ن. س'خ\ناv وس.خ.ناv. ويوم س'خ\ن
وساخ1ن وس'خ\نانD وس.خ\نانD: حارÒ. وليلة س'خ\نه وساخنة وس'خ\نانة

وس.خ\نانة وس.خ.ن.انة، وس.خ'ن.ت1 النار' والق1د\ر ت.س\خ'ن' س'خ\ناv وس'خ'ونة،
وإن ل4ج,د' ف نف}سي س'خ\نة وس1خ\نة وس.خ\نة وس.خ.ن.ةv، بالتحريك،

وس.خ\ناء4، مدود، وس'خونة أ%ي ح.ر�اv أ%و ح'م_ى، وقيل: هي ف%ض\ل� حرارة
يدها من وجع. ويقال: عليك بال4مر عند س'خ\نته أ%ي ف أ%وله قبل أ%ن

ي.ب\ر'د. وض.ر\ب¬ س1خ>ي: حارÒ م'ؤ\ل1م شديد؛ قال ابن مقبل:
ض.ر\باv ت.واص.ت\ به ال4ب\طال� س1خ>ينا

والس_خينة�: الت ارتفعت عن ال%س.اء وث%ق�ل%ت\ عن أ%ن ت'ح\س.ى، وهي
طعام يتخذ من الدقيق دون العصيدة ف الرقة وفوق. ال%ساء، وإنا يأ}كلون

الس_خ1ينة والن_ف1يت.ة ف شد_ة الد_ه\ر, وغ%لء3 الس>ع\ر, وع.ج.3ف1
الال,. قال ال4زهري: وهي الس_خ'ونة أ%يضاv. وروي عن أ%ب ال%ي\ثم أ%نه

كتب أعراب قال: الس_خ1ينة دقيق ي'ل}ق%ى على ماء� أ%و لب فيطبخ ث
يؤ\كل بتمر أ%و ي'حس.ى، وهو ال%س.اء3. غيه: الس_خ1ينة تعمل من دقيق وسن.
وف حديث فاطمة، عليها السلم: أ%نا جاءت النب، صلى ال عليه وسلم،
بب'ر\م.ة{ فيها س.خ1ينة أ%ي طعام حار�، وقيل: هي طعام يتخذ من دقيق وسن،

وقيل: دقيق وتر أ%غلظ من ال%س.اء وأ%رق من العصيدة، وكانت قريش تكثر من
أ%كلها فع'ي>ر.ت\ با حت س'مeوا س.خ1ين.ة. وف الديث: أ%نه دخل على

Dعمه حزة فص'ن,ع.ت\ لم س.خ1ين.ة
فأ%كلوا منها. وف حديث معاوية: أ%نه ماز.ح. ال44ح\ن.ف. بن. قيس فقال:

ما الشيء� ال�ل%ف�ف' ف الب,ج.اد1؟ قال: هو الس_خ1ينة يا
أ%مي الؤمني؛ ال�ل%ف�ف' ف الب,جاد: و.ط}ب' اللب ي'ل%فe فيه لي.ح\م.ى

وي'د\ر,ك.، وكانت تيم ت'ع.ي>ر' به. والس_خ1ينة: ال%ساء3 الذكور، يؤ\كل ف
ال%د\ب، وكانت قريش ت'ع.ي>ر' با، فلما مازحه معاوية با يعاب به قومه

مازحه الح\ن.ف' بثله. والس_خ'ون� من الرق: ما ي'س.خ_ن'؛ وقال:
ي'ع\جب'ه الس_خ'ون� والع.ص1يد'،

والت_م\ر' ح'ب�اv ما له م.ز,يد'.
ويروى: حت ما له مزيد. وس.خ1ينة�: لقب قريش ل4نا كانت ت'عاب بأ%ك}ل

الس_خينة؛ قال كعب بن مالك 
(* قوله «قال كعب بن مالك» زاد الزهري



النصاري، والذي ف الكم: قال حسان).:
ز.ع.م.ت\ س.خ1ين.ة� أ%ن س.ت.غ\ل1ب' ر.ب_ها،

ول%ي'غ\ل%ب.ن_ م'غال1ب' الغ.ل�ب,.
وال1س\خ.ن.ة� من الب,رام,: الق1د\ر' الت كأ%نا ت.و\ر؛ ابن ش'ميل: هي

الصغية الت يطبخ' فيها للصب. وف الديث: قال له رجل يا رسول ال، هل
أ�نز,ل عليك طعام¬ من السماء؟ فقال: نعم أ�نزل علي� طعام ف م1س\خ.نة؛

قال: هي ق1د\ر كالت_و\ر, ي'س.خ_ن فيها الطعام. وس'خ\ن.ة� العي: نقيض'
vوس'خ\ن.ة vر_تا، وقد س.خ1ن.ت عينه، بالكسر، ت.س\خ.ن' س.خ.نا�ق

وس'خ'وناv وأ%س\خ.نها وأ%س\خ.ن. با؛ قال:
أ%وه1 أ%د1ي. ع1ر\ض1ه، وأ%س\خ1ن,
بع.ي\ن,ه بعد ه'جوع, ال4ع\ي'ن,

(* حرك نون أسخن بالكسر وحقها السكون مراعاة للقافية).
ورجل س.خ1ي' العي، وأ%س\خ.ن ال عين.ه أ%ي أ%بكاه. وقد سخ'ن.ت\ عينه

س'خ\ن.ة وس'خ'وناv، ويقال: س.خ1ن.ت\ وهي نقيض ق%ر�ت، ويقال: س.خ1ن.ت عينه
من حرارة ت.س\خ.ن س'خ\ن.ةv؛ وأ%نشد:

إذا الاء� من حال1ب.ي\ه س.خ1ن\
قال: وس.خ1ن.ت ال4رض وس.خ'نت، وأ%ما العي فبالكسر ل غي.

والت_ساخي: ال%راجل، ل واحد لا من لفظها؛ قال ابن دريد: إل أ%نه قد يقال
ت1س\خان، قال: ول أ%عرف صحة ذلك. وس.خ'ن.ت الدابة إ,ذا أ�ج\ر,ي.ت فس.خ'ن.

ع1ظام'ها وخ.ف�ت\ ف ح'ض\ر,ها؛ ومنه قول لبيد:
ر.ف�ع\ت'ها ط%ر.د. الن_عام, وفو\ق%ه'،

حت إذا س.خ'ن.ت\ وخ.ف_ ع1ظام'ها.
ويروى سخنت، بالفتح والضم. والت_ساخ1ي': ال1فاف'، ل واحد لا مثل

الت_عاش1يب. وقال ثعلب: ليس للت_ساخي واحد من لفظها كالنساء ل واحد
لا، وقيل: الواحد ت.س\خان وت.س\خ.ن. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم،

بعث س.ر,ي_ةv فأ%م.رهم أ%ن ي.م\س.ح'وا على ال%شاو,ذ والت_ساخي؛
ال%شاوذ�: العمائم، والت_ساخ1ي: ال1ف%اف. قال ابن ال4ثي: وقال حزة

ال4صبهان ف كتاب ال�وازنة: الت_س\خان تعريب ت.ش\ك%ن، وهو اسم غ1طاء من
أ%غطية الرأ}س، كان العلماء� وال%و.اب,ذة يأ}خذونه على رؤوسهم خاصة دون

غيهم، قال: وجاء ذكر الت_ساخي ف الديث فقال م.ن\ تعاط%ى تفسي.ه هو



ال�فe حيث ل يعرف فارسيته والتاء فيه زائدة. والس_خاخ1ي' ال%ساح1ي،
واحدها س1خ>ي¬، بلغة عبد القيس، وهي م1س\حاة م'ن\ع.ط1فة.

�والس>خ>ي': م.رe ال1ح\راث؛ عن ابن ال4عراب، يعن ما ي.ق}ب,ض' عليه ال%ر_اث
منه؛ ابن ال4عراب: هو ال1ع\ز.ق والس>خeي'، ويقال للس>كYي
الس>خ>ينة والش>ل}قاء، قال: والس_خاخ1ي س.كاكي ال%ز_ار.

@سدن: الس_اد1ن�: خادم الكعبة وبيت1 ال4صنام، والمع الس_د.ن.ة�، وقد
�س.د.ن% ي.س\د'ن�، بالضم، س.د\ناv وس.د.ان.ةv، وكانت الس_د.ان.ة

واللYواء3 لبن عبد الدار ف الاهلية فأ%قر�ها النب، صلى ال عليه وسلم، لم
ف السلم. قال ابن بري: الفرق بي الس_اد1ن1 والاجب أ%ن الاجب

�ي.ح\ج'ب' وإ,ذ}ن'ه لغيه، والس_اد1ن� يجب وإذنه لنفسه. والس_د\ن
�والس>دانة: ال1جابة، س.د.نه ي.س\د'نه. والس_د.نة: ح'ج_اب البيت وق%و.مة

ال4صنام ف الاهلية، وهو ال4صل، وذكر النب، صلى ال عليه وسلم، س1د.ان.ة
الكعبة وس1ق%اية الاج> ف الديث. قال أ%بو عبيد: س1د.ان.ة الكعبة

خ1د\م.ت'ها وت.و.لYي أ%مرها وفتح بابا وإ,غلق�ه، يقال منه: س.د.ن\ت'
:�أ%س\د'ن� س.د.انة. ورجل س.اد1نD من قوم س.د.نة وهم ال%د.م. والس_د.ن

الس>ت\ر'، والمع أ%س\دانD، وقيل: النون هنا بدل من اللم ف أ%س\دال؛ قال
:�الز_ف%يان

ماذا ت.ذ%ك�ر\ت من ال4ظ}عان1،
طوال1عاv من ن.ح\و, ذي ب'وان1

كأ%نا ناط�وا، على الس\دان1،
يان,ع. ح'م_اض� وأ�ق}ح'وان1.

ابن السكيت: ال4س\دان� والسeد'ون� ما ج'لYل% به ال%و\د.ج' من
�الثياب، واحدها س.د.نD. الوهري: ال4س\دان� لغة ف ال4س\دال,، وهي س'د'ول

الوادج. أ%بو عمرو: الس_د1ين' الشحم، والس_دين' الس>ت\ر'. وس.د.ن%
الرجل� ثوبه وس.د.ن% الس>ت\ر. إذا أ%رسله.

@سران: إ,س\رائي وإ,س\رائيل، زعم يعقوب أ%نه ب.د.لD: اسم م.ل%ك{.
@سربن: الس>ر\بان: كالس>ر\بال، وزعم يعقوب أ%ن نون س1ر\بان بدل من لم

س1ر\بال. وت.س.ر\ب.نت': كت.س.ر\ب.ل}ت'؛ قال الشاعر:
،vعن ك%م1ي_ القوم, م'ن\ق%ب,ضا eت.ص'د
.vإذا ت.س.ر\ب.ن\ت' تت. الن_ق}ع, س1ر\بانا



.vقال: ورواه أ%بو عمرو س1ربال
@سرجن: الس_ر\جي' والس>ر\جي': ما ت'د\م.ل� به ال4رض'، وقد

س.ر\ج.ن.ها. الوهري: الس_ر\جي، بالكسر، معر_ب ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ليل،
بالفتح، ويقال س1ر\قي.

@سرفن: إ,س\رافي' وإ,س\رافيل�، وكان الق%نان,يe يقول س.رافي'
وس.راف1يل� وإ,س\رائ1يل� وإ,سرائي'، وزعم يعقوب أ%نه ب.د.لD: اسم م.ل%ك، وقد

تكون هزة إ,سراف1يل% أ%صلv فهو على هذا خاسي.
@سرقن: الس>ر\ق1ي والس_رقي: ما ت'د\م.ل� به ال4رض'، وقد س.ر\ق%ن.ها.

التهذيب: الس_ر\قي معر�ب، ويقال س1ر\جي.
@سطن: الساط1ن': ال%بيث. وال�س\ط�وان�: الر_جل� الطويل الر>ج\لي,

والظهر,. وج.م.ل أ�س\ط�ونD: طويل الع'ن'ق م'ر\ت.ف1ع، ومنه ال�س\ط�وانة؛
قال رؤبة:

ج.ر_ب\ن. من�ي أ�س\طواناv أ%ع\ن.قا،
ي.ع\د1ل� ه.د\لء4 ب,ش1د\ق� أ%ش\د.قا

وال4ع\ن.ق: الطويل الع'ن'ق. وال�س\ط�وانة: السار,ي.ة معروف%ة، وهو من
ذلك، وأ�س\ط�وان البيت معروف، وأ%ساط1ي' م'س.ط�ن.ةD، ونون ال�س\ط�وانة

من أ%صل بناء الكلمة، وهو على تقدير أ�ف}ع'والة، وبيان ذلك أ%نم يقولون
أ%ساطي' م'س.ط�ن.ةD؛ قال الفراء: النون ف ال�س\طوانة أ%صلية، قال:

ول نظي لذه الكلمة ف كلمهم، قال الوهري: النون أ%صلية وهو
أ�ف}ع'والةD مثل أ�ق}حوانة{، وكان ال4خفش يقول هو ف�ع\ل�وانة، قال: وهذا ي'وج,ب

أ%ن تكون الواو زائدةv وإل ج.ن\ب,ها زائدتان ال4لف والنون�، قال: وهذا
ل يكاد يكون، قال: وقال قوم هو أ�ف}ع'لنةD، ولو كان كذلك لا ج'م1ع. على

أ%س.اط1ي.، ل4نه ل يكون ف الكلم أ%فاعي'، قال ابن بري عند قول
الوهري إن أ�س\ط�وانة أ�ف%ع'والة مثل أ�ق}ح'وانة، قال: وزنا أ�ف}ع'لنة

وليست أ�ف}ع'والة كما ذك%ر، ي.د'ل©ك على زيادة النون قول�هم ف المع
أ%قاح1يe وأ%قاح�، وقول�هم ف التصغي أ�ق%ي\حية، قال: وأ%ما أ�س\ط�وانة

فالصحيح ف وزنا ف�ع\ل�وانة لقولم ف التكسي أ%ساطي كس.راح1ي، وف
التصغي أ�س.ي\ط1ينة كس'ر.ي\ح1ي، قال: ول يوز أ%ن يكون وزنا أ�ف}ع'والة

لقلة هذا الوزن وعدم نظيه، فأ%م�ا م'س.ط�نة وم'س.ط�ن فإ,نا هو بنزلة
ت.ش.ي\ط%ن. فهو م'ت.ش.ي\ط1ن، فيمن زعم أ%نه من ش.اط% ي.شيط�، ل4ن العرب



قد ت.ش\تقe من الكلمة وت'بقي زوائده كقولم ت.م.س\ك%ن. وت.م.د\ر.ع.،
قال: وما أ%نكره بعد' من زيادة ال4لف والنون بعد الواو الزيدة ف قوله

وهذا ل يكاد' يكون، فغي منكر بدليل قولم ع'ن\ظ�وان وع'ن\ف�وان، ووز\ن'هما
ف�ع\ل�وان بإ,جاع، ف%ع.لى هذا يوز أ%ن يكون أ�س\ط�وانة كع'ن\ظ�وانة،

قال: ونظيه من الياء ف1ع\ليان نو ص1لYيان وب,لYيان وع1ن\ظيان، قال:
فهذه قد اجتمع فيها زيادة ال4لف والنون وزيادة الياء قبلها ول ي'ن\كر ذلك

أ%حد. ويقال للرجل الطويل الرجلي والدابة الطويل القوائم: م'س.ط�ن،
�وقوائمه أ%ساطين'ه. وال4س\طان: آنية الصeف}ر. قال ال4زهري: ال�س\ط�وان

إ,عراب 
(* قوله «قال الزهري ال�سطوان إعراب إل» عبارته: ل أحسب

السطوان معرباv والفرس تقول أستون اهـ. زاد الصاغان: السطوانة من أساء
الذكر). أ�ست'ون.

@سعن: الس_ع\ن' والسeع\ن': شيء ي'ت_خذ من أ%د.م� شبه د.لو� إ,ل أ%نه
م'ستطيل مستدير وربا جعلت له قوائم ي'ن\ت.ب.ذ فيه، وقد يكون بعض'

الد>لء3 على تلك الصنعة. والسeع\ن: الق1ر\بة البالية الت.خ.ر>قة الع'نق
ي'ب_د فيها الاء، وقيل: السeع\ن ق1ر\بة أ%و إ,داوة ي'ق}طع أ%سفل�ها

وي'ش.دe ع'ن'قها وت'ع.ل�ق إل خشبة أ%و ج,ذ}ع نلة، ث ي'ن\ب.ذ فيها ث
ي'ب_د فيها، وهو شبيه بد.لو الس_ق�ائي يصبون به ف ال%زائد. وف حديث

ع'مر: وأ%م.ر\ت بصاع� من زبيب فج'ع1ل ف س'ع\ن�؛ هو من ذلك. والسeع\نة:
القربة الصغية ي'ن\ب.ذ فيها. وقال ف السeع\ن: ق1ر\بة ي'نبذ فيها

ويستقى با، وربا جعلت الرأ%ة� فيها غزلا وقطنها، والمع س1ع.نةD مثل
Dع\ن: كالع'ك�ة يكون فيها العسل، والمع أ%س\عانeص\ن وغ1ص.نة. والس�غ

vم'ط}ب.قا vوف الديث: اشتريت' س'ع\نا .Dوس1ع.نة
فذ�ك1ر ل4ب جعفر فقال: كان أ%ح.ب_ النية إل النب، صلى ال عليه
وسلم، كل© إناء� م'ط}ب.ق�؛: قيل: هو الق%د.ح العظيم ي'ح\لب فيه؛ قال

الذل:
ط%ر.ح\ت' بذي ال%ن\ب.ي س'ع\ن وق1ربت،

وقد أ%ل�ب'وا خ.ل}ف1ي وق%ل� ال%سارب.
ال%ذاهب. وال�س.ع_ن: غ%ر\ب¬ ي'ت_خذ من أ%ديي ي'قاب.ل بينهما

في'ع\ر.قان بعراقي، وله خ'ص\مان من جانب.ي، لو و'ض1ع. قام قائماv من استواء



أ%عله وأ%سفله. والسeع\ن: ظ�ل�ة أ%و كالظ©ل�ة ت'ت_خذ فوق السطوح
ح.ذ%ر. ن.دى الو.م.د، والمع س'عونD؛ وقال بعضهم: هي ع'ماني_ة ل4ن
م'ت_خذيها إ,نا هم أ%هل� ع'مان. وأ%س\ع.ن. الرجل� إذا ات%ذ% السeعنة، وهي

ال1ظ%ل�ة. وما عنده س.ع\ن¬ ول م.ع\ن¬؛ الس_ع\ن': الو.د.ك، وال%ع\ن:
العروف. وما له س.ع\نة ول م.ع\نةD، بالفتح، أ%ي قليل ول كثي، وقيل:

الس_ع\نة الشؤ'ومة 
(* قوله «وقيل السعنة الشؤ'ومة إل» وقيل بالعكس كما

ف الصاعان وغيه). وال%ع\نة اليمون، وكان ال4صمعي ل يعرف أ%صلها،
وقيل: الس_ع\نة من ال1ع\زى صغار ال4جسام ف خ.ل}قها، وال%ع\ن' الشيء
ال%ي>ن. والس_ع\نة: الكثرة من الطعام وغيه، وال%عنة القلة من الطعام

وغيه. وابن س.ع\نة، بفتح السي: من شعرائهم. وس'ع\نة: اسم رجل. ويوم
الس_عاني: عيد للنصارى. وف حديث ش.ر\ط النصارى: ول ي'خ\ر,جوا س.عاني.؛

قال ابن ال4ثي: هو عيد لم معروف قبل عيدهم الكبي بأ�سبوع، وهو
س'ر\يان معر�ب، وقيل: هو جع، واحده س.ع\ن'ون.

.vال4غذية الرديئة، ويقال باللم أ%يضا �@سغن: ابن ال4عراب: ال4س\غان
@سفن: الس_ف}ن': الق%ش\ر. س.ف%ن الشيء4 ي.س\ف1نه س.ف}ناv: قشره؛ قال

امرؤ' القيس:
فجاء4 خ.ف1ي_اv ي.س\ف1ن' ال4رض. ب.ط}ن'ه،

ت.رى التeر\ب. منه لصقاv كل� م.ل}ص.ق.
vوإنا جاء متلبدا

على ال4رض لئل يراه الصيد فينفر منه. والس_ف1ينة: الف�ل}ك ل4نا
ت.س\ف1ن وجه الاء أ%ي تقشره، ف%ع1يلة بعن فاعلة، وقيل لا سفينة ل4نا

ت.س\ف1ن' الرمل إذا ق%ل� الاء، قال: ويكون مأ}خوذاv من السفن، وهو
الفأ}س الت ي.ن\ح.ت با النجار'، فهي ف هذه الال فعيلة بعن مفعولة، وقيل:

سيت السفينة سفينة ل4نا ت.س\ف1ن' على وجه ال4رض أ%ي ت.لز.ق با، قال
ابن دريد: سفينة فعيلة بعن فاعلة كأ%نا ت.س\ف1ن' الاء أ%ي ت.ق}ش1ره،

والمع س.فائن وس'ف�ن وس.ف1ي؛ قال عمرو ابن كلثوم:
م.لgنا الب.ر_ حت ضاق. ع.ن_ا،
وم.و\ج' البحر ن.م\ل%ؤ'ه س.فينا

(* قوله «وموج البحر» كذا بالصل، والذي ف الكم: ونن البحر). وقال



العجاج:
وه.م_ ر.ع\ل� الل, أ%ن يكونا

ب\راv ي.ك�بe ال�وت. والس_ف1ينا
وقال ال%ثق�ب الع.ب\دي:

كأ%ن� ح'دوج.ه'ن_ على س.ف1ي.
سيبويه: أ%ما س.فائن فعلى بابه، وف�ع'لD داخل عليه ل4ن ف�ع'لv ف مثل

هذا قليل، وإ,نا شبهوه ب,ق%ليب وق�ل�ب كأ%نم جعوا س.فيناv حي علموا
أ%ن الاء ساقطة، شبهوها ب'فرة{ وج,فار� حي أ%جر.و\ها م'جرى ج'م\د

وج,ماد. والس_ف�ان�: صانع السeفن وسائسها، وح1ر\ف%ته الس>فانة.
والس_ف%ن': الفأ}س العظيمة؛ قال بعضهم: ل4نا ت.س\ف1ن' أ%ي ت.ق}شر، قال ابن سيده:

vوليس عندي بقوي�. ابن السكيت: الس_ف%ن وال1س\ف%ن والش_ف}ر' أ%يضا
ق%دوم ت'ق}شر به ال4جذاع؛ وقال ذو الرمة يصف ناقة أ%نضاها السي:

،vق%ر,دا vت.خ.و_ف. الس_ي\ر' منها تامكا
كما ت.خ.و_ف. ع'ود. الن_ب\عة1 الس_ف%ن'

(* قوله «توف السي إل» الذي ف الصحاح: الرحل بدل السي، وظهر بدل
عود. قال الصاغان: وعزاه الزهري لبن مقبل وهو لعبد ال بن عجلن

النهدي، وذكر صاحب الغان ف ترجة حاد الراوية أ%نه لبن مزاحم الثمال).
يعن ت.نق�ص. الوهري: الس_ف%ن' ما ي'ن\ح.ت به الشيء، وال1س\ف%ن مثله؛

وقال:
وأ%نت. ف ك%فYك. ال1ب\راة� والس_ف%ن'

يقول: إ,نك ن�ار؛ وأ%نشد ابن بري لزهي:
ض.ر\باv كن.حت1 ج'ذوع, ال4ث}ل, بالس_ف%ن,

والس_ف%ن': ج,لد¬ أ%خش.ن غليظ كجلود التماسيح يكون على قوائم السيوف،
وقيل: هو حج.ر¬ ي'ن\ح.ت به وي'لي_ن، وقد س.ف%ن.ه س.ف}ناv وس.ف�ن.ه. وقال

أ%بو حنيفة: الس_ف%ن' قطعة خشناء من جلد ض.ب¼ أ%و جلد سكة ي'س\ح.ج
با الق1د\ح حت تذهب عنه آثار ال1باة، وقيل: الس_ف%ن' جلد السمك الذي

ت'ح.كe به الس>ياط والق1د\حان والس>هام والص>حاف'، ويكون على قائم
:vالسيف؛ وقال عدي� بن زيد يصف ق1د\حا

ر.م_ه البار,ي، ف%سو_ى د.ر\أ%ه
غ%م\ز' ك%ف�يه، وت}ليق' الس_ف%ن\



وقال ال44عشى:
Dعام� له غ%ز\و.ة Yوف كل

ت.ح'ك� الدواب,ر. ح.ك_ الس_ف%ن\
أ%ي تأ}كل الجارة� دوابر. لا من بعد الغزو. وقال الليث: وقد يعل من
الديد ما ي'س.ف�ن به الشب' أ%ي ي'ح.ك به حت يلي، وقيل: الس_ف%ن' جلد
ال4طوم,، وهي سكة برية ت'س.و_ى قوائم' السيوف من جلدها. وس.ف%ن.ت1

الريح' التراب. ت.س\ف1ن'ه س.ف}ناv: جعلته د'قاقاv؛ وأ%نشد:
إذا م.ساح1يج' الر>ياح, السeف�ن

أ%بو عبيد: الس_واف1ن' الرياح الت ت.س\ف1ن' وجه ال4رض كأ%نا
ت.م\سحه، وقال غيه: تقشره، الواحدة ساف1ن.ة، وس.ف%ن.ت الريح التراب عن وجه

ال4رض؛ وقال اللحيان: س.ف%ن.ت1 الريح ت.س\ف�ن' س'ف�وناv وس.ف1ن.ت\ إذا
ه.ب_ت\ على وجه الرض، وهي ريح س.ف�ونD إذا كانت أ%بداv هاب_ةv؛ وأ%نشد:

م.طاع1يم' لل4ضياف1 ف كلY ش.ت\و.ة{
س.ف�ون1 الر>ياح,، ت.ت\ر'ك' الليط% أ%غ}با

والس_ف1ين.ة�: اسم، وبه سي عبد أ%و ع.س3يف م'تك%ه>ن كان لعلي بن أ%ب
طالب، رضي ال عنه، وأ%خبن أ%بو الع.لء أ%نه إ,نا سي سف1ين.ة

ل4نه كان يمل السن. والسي أ%و متاع.هما، فشب_ه بالس_فينة من الف�ل}ك1.
وس.ف�انة: بنت 

*)
قوله «وسفانة بنت إل» أصل السفانة اللؤلؤة كما ف القاموس). حات

ط%ي>ء�، وبا كان ي'كن. وورد ف الديث ذكر س.ف%وان%، بفتح السي والفاء،
واد{ من ناحية بدر بلغ إليه رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف طلب ك�ر\ز�

الف1ه\ر,ي لا أ%غار على س.ر\ح, الدينة، وهي غزوة بدر ال�ول، وال
أ%علم.

@سقن: التهذيب خاصة عن ابن ال4عراب: ال4س\قان� ال%واصر الضامرة.
وأ%س\ق%ن. الرجل� إذا تم ج,لء4 سيفه.

@سقلطن: الس�ق}لط�ون�: ضرب من الثياب؛ قال ابن جن: ينبغي أ%ن يكون
خاسي�اv لرفع النون وجرها مع الواو؛ قال أ%بو حات: عرضته على ر'وم1ي_ة{

وقلت لا ما هذا؟ فقالت: س1ج,ل�ط�س\.
@



سكن: السeك�ون�: ضد� الركة. س.ك%ن. الشيء� ي.س\ك�ن' س'كوناv إذا ذهبت
حركته، وأ%س\ك%نه هو وس.ك�نه غيه ت.س\كيناv. وكل ما ه.د.أ% فقد س.ك%ن

كالريح وال%ر� والبد ونو ذلك. وس.ك%ن. الرجل: سكت، وقيل: س.ك%ن ف معن
سكت، وس.ك%نت1 الريح وس.ك%ن الطر وس.ك%ن الغضب. وقوله تعال: وله ما

س.ك%ن ف الليل والنهار؛ قال ابن ال4عراب: معناه وله ما ح.ل� ف الليل
والنهار؛ وقال الزجاج: هذا احتجاج على الشركي ل4نم ل ينكروا أ%ن ما

استقر_ ف الليل والنهار ل أ%ي هو خالقه وم'د.ب>ره، فالذي هو كذلك
قادر على إحياء الوتى. وقال أ%بو العباس ف قوله تعال: وله ما سكن ف
الليل والنهار، قال: إنا الساكن من الناس والبهائم خاصة، قال: وس.ك%ن.

ه.د.أ% بعد ت.ح.رeك، وإنا معناه، وال أ%علم، ال%ل}ق. أ%بو عبيد:
ال%ي\ز'ر.ان.ة� السeك9ان�، وهو الك%و\ث%ل� أ%يضاv. وقال أ%بو عمرو: ال%ذ%ف'
السeك9ان ف باب السeف�ن. الليث: السeك9ان� ذ%ن.ب السفينة الت به

ت'ع.د_ل؛ ومنه قول طرفة:
كس'ك9ان1 ب'وص1ي¼ بد.ج\ل%ة% م'ص\ع1د1.

وس'ك�ان� السفينة عرب. والسeك9ان�: ما ت'س.ك�ن' به السفينة تنع به
من الركة والضطراب. والس>كYي: ال�د\ية، تذكر وتؤ.نث؛ قال الشاعر:

فع.ي_ث% ف الس_نام,، غ%داة% ق�ر¼،
ب,س3كYي¬ م'و.ث�ق%ة1 الن>صاب,

وقال أ%بو ذؤ.يب:
ي'ر.ى ناص.حاv فيما ب.دا، وإذا خ.ل

فذلك س1كYي¬، على ال%ل}ق,، حاذق'
قال ابن ال4عراب: ل أ%سع تأ}نيث الس>كYي، وقال ثعلب: قد سعه

الفراء؛ قال الوهري: والغالب عليه التذكي؛ قال ابن بري: قال أ%بو حات
البيت الذي فيه:

بس3كYي� م'و.ث�ق%ة الن>صاب,.
هذا البيت ل تعرفه أ%صحابنا. وف الديث: فجاء ال%ل%ك بس3كYي

د.ر.ه\ر.ه.ة{ أ%ي م'ع\و.ج_ة الرأ}س؛ قال ابن بري: ذكره ابن ال%و.ال1يقي ف
ال�ع.ر_ب ف باب الدال، وذكره الروي ف الغريبي. ابن سيده:

الس>كYين.ة لغة ف الس>كYي؛ قال:
س1كYينةD من ط%ب\ع, س.ي\ف1 ع.م\ر,و،



ن,صاب'ها من ق%ر\ن1 ت.ي\س� ب.ر>ي
وف حديث ال%ب\ع.ث1: قال ال%ل%ك' لا ش.ق_ ب.ط}ن.ه إيت1ن

بالس>كYينة؛ هي لغة ف الس>كYي، والشهور بل هاء. وف حديث أ%ب هريرة، رضي
ال عنه: إن س.م1ع\ت' بالس>كYي إل� ف هذا الديث، ما كنا نسميها

إل� ال�د\ي.ة%؛ وقوله أ%نشده يعقوب:
قد ز.م_ل�وا س.ل}م.ى على ت1كYي،

وأ%و\ل%ع'وها بد.م, ال1س\ك1ي,
قال ابن سيده: أ%راد على س1كYي فأ%بدل التاء مكان السي، وقوله: بدم

السكي أ%ي بإ,نسان يأ}مرونا بقتله، وصان,ع'ه س.ك9انD وس.ك%اك1ينÒ؛
قال: ال4خية عندي مول�دة ل4نك إذا نسبت إل المع فالقياس أ%ن ت.رد�ه

إل الواحد. ابن دريد: الس>كYي ف1ع>يل من ذ%ب.ح\ت' الشيء4 حت سكن
اضطرابه؛ وقال ال4زهري: سيت س1كYيناv ل4نا ت'س.ك�ن' الذبيحة أ%ي

ت'س.كنها بالوت. وكل شيء مات فقد س.ك%ن.، ومثله غ1ر>يد للمغن لتغريده
بالصوت. ورجل ش1م>ي: لت.ش\م1يه إذا ج.د_ ف ال4مر وانكمش. وس.ك%ن.

بالكان% ي.س\ك�ن' س'ك}ن.ى وس'ك�وناv: أ%قام؛ قال كثي>ر عزة:
وإن كان ل س'ع\د.ى أ%طالت\ س'ك�ون.ه'،

ول أ%ه\ل� س'ع\د.ى آخ1ر. الد_ه\ر, ناز,ل�ه\.
فهو ساكن من قوم س'ك9ان وس.ك}ن�؛ ال4خية اسم للجمع، وقيل: جع على قول

ال4خفش. وأ%س\ك%نه إياه وس.ك%ن\ت' داري وأ%س\ك%ن\تها غيي، والسم منه
السeك}ن.ى كما أ%ن الع'ت\ب.ى اسم من الع\تاب، وهم س'ك9ان فلن،

والسeك}ن.ى أ%ن ي'س\ك1ن. الرجل% موضعاv بل ك1ر\و.ة كالع'م\ر.ى. وقال اللحيان:
والس_ك%ن أ%يضاv س'ك}ن.ى الرجل ف الدار. يقال: لك فيها س.ك%ن¬. أ%ي

س'ك}ن.ى. والس_ك%ن' وال%س\ك%ن' وال%س\ك1ن: النزل والبيت؛ الخية
نادرة، وأ%هل الجاز يقولون م.س\كن¬، بالفتح. والس_ك}ن': أ%هل الدار، اسم

لمع ساك1ن� كشارب وش.ر\ب�؛ قال س.لمة بن ج.ن\د.ل:
ليس بأ%س\ف%ى ول أ%ق}ن.ى ول س.غ1ل�،
ي'س\ق%ى دواء4 ق%ف1ي> الس>ك}ن, م.ر\ب'وب,

وأ%نشد الوهري لذي الرمة:
فيا ك%ر.م. الس_ك}ن, الذين ت.ح.م_لوا عن الدار,، وال�س\ت.خ\ل%ف1

ال�ت.ب.د_ل,



قال ابن بري: أ%ي صار خ.ل%فاv وب.د.لv للظباء3 والبقر، وقوله: فيا
ك%ر.م. ي.ت.ع.ج_ب من كرمهم. والس_ك}ن': جع ساكن كص.ح\ب وصاحب. وف حديث

يأ}جوج ومأ}جوج: حت إن الرeم_انة لت'ش\ب,ع' الس_ك}ن.؛ هو بفتح السي
وسكون الكاف ل4هل البيت. وقال اللحيان: الس_ك}ن' أ%يضاv ج,م.اع' أ%هل

القبيلة. يقال: ت.ح.م_ل% الس_ك}ن' فذهبوا. والس_ك%ن': كل ما س.ك%ن\ت.
إليه واطمأ}ن.نت به من أ%هل وغيه، وربا قالت العرب الس_ك%ن' لا

ي'س\ك%ن' إليه؛ ومنه قوله تعال: جع.ل% لكم الليل% س.ك%ناv. والس_ك%ن': الرأ%ة
ل4نا ي'س\ك%ن' إليها. والس_ك%ن': الساك1ن'؛ قال الراجز:

ل1ي.ل}ج.ؤ'وا من ه.د.ف{ إل ف%ن.ن\،
إل ذ%ر.ى د1ف\ء� وظ1لð ذي س.ك%ن\

وف الديث: اللهم أ%ن\ز,ل} علينا ف أ%رضنا س.ك%ن.ها أ%ي غياث أ%هلها
الذي ت.س\ك�ن أ%نفسهم إليه، وهو بفتح السي والكاف. الليث: الس_ك}ن'

السeك9ان�. والسeك}ن': أ%ن ت'س\ك1ن. إنساناv منزلv بل كراء، قال:
والس_ك}ن' العيال أ%هل� البيت، الواحد ساك1ن¬. وف حديث الدجال: السeك}ن'
الق�وت'. وف حديث الهدي: حت إن� الع'ن\قود ليكون س'ك}ن. أ%هل الدار أ%ي

ق�وت.هم من بركته، وهو بنزلة النeز\ل، وهو طعام القوم الذين ينزلون
عليه. وال4س\كان�: ال4ق}وات'، وقيل للق�وت1 س'ك}ن¬ ل4ن الكان به

ي'س\ك%ن'، وهذا كما يقال ن'ز\ل� العسكر ل4رزاقهم القدرة لم إذا أ�نز,لوا
منزلv. ويقال: م.ر\عÝى م'س\ك1ن¬ إذا كان كثياv ل ي'ح\وج إل الظ�ع\ن، كذلك

م.ر\عÝى م'ر\ب,ع¬ وم'ن\ز,لD. قال: والسeك}ن' ال%س\ك%ن. يقال: لك فيها
س'ك}ن¬ وس'ك}ن.ى بعن واحد. وس'ك}ن الرأ%ة: ال%س\ك%ن' الذي ي'س\كنها

الزوج إياه. يقال: لك داري هذه س'ك}ن.ى إذا أ%عاره م.س\كناv ي.س\ك�نه.
وس'ك9ان� الد_ار,: ه'م' الن� القيمون با، وكان الرجل إذا اط�ر.ف.

داراv ذبح فيها ذ%بيحة ي.ت_قي با أ%ذ%ى الن� فنهى النب، صلى ال عليه
وسلم، عن ذبائح الن. والس_ك%ن'، بالتحريك: النار؛ قال يصف قناة ث%ق�ف%ها

بالنار والدeهن: أ%4قامها بس.ك%ن� وأ%د\هان
وقال آخر:

أ%ل}ج.أ%ن الليل� وريح¬ ب.ل�ه\
إل س.واد1 إ,بل� وث%ل�ه\،

وس.ك%ن� ت'وق%د' ف م1ظ%ل�ه\



ابن ال4عراب: الت_س\ك1ي' تقوي الص_ع\د.ة1 بالس>ك%ن,، وهو النار.
والت_س\كي: أ%ن يدوم الرجل على ركوب السeك%ي\ن,، وهو المار الفيف

السريع، وال4تان� إذا كانت كذلك س'ك%ي\نة، وبه سيت الارية الفيفة
الرeوح س'ك%ي\نة. قال: والسeك%ي\نة أ%يضاv اسم الب.ق�ة الت دخلت ف أ%نف

ن'م\روذ% بن ك%ن\عان الاطئ فأ%كلت دماغ%ه. والسeك%ي\ن': المار الوحشي؛
قال أ%بو د'واد:

،vك%ي\ن. به آي,لeد.ع.ر\ت' الس
وع.ي\ن. ن,عاج� ت'راعي الس>خال

والس_كينة: الو.د.اعة والو.قار. وقوله عز وجل: فيه س.ك1ينة من بربكم
وب.ق1ي_ةD؛ قال الزجاج: معناه فيه ما ت.س\ك�ن'ون به إذا أ%تاكم؛ قال ابن

سيده: قالوا إنه كان فيه مياث ال4نبياء وعصا موسى وعمامة هرون الصفراء،
وقيل: إنه كان فيه رأ}س كرأ}س ال1ر> إذا صاح كان الظ�ف%ر' لبن

إسرائيل، وقيل: إن الس_كينة لا رأ}س كرأ}س ال1ر_ة من ز.ب.ر\ج.د{ وياقوت
ولا جناحان. قال السن: جعل ال لم ف التابوت س.ك1ينة ل ي.ف1رeون عنه

vأ%بدا
وتطمئن قلوبم إليه. الفراء: من العرب من يقول أ%نزل ال عليهم

الس_كينة للس_كينة. وف حديث ق%ي\ل%ة%: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال
لا: يا م1س\ك1ينة عليك الس_ك1ينة%؛ أ%راد عليك الو.قار. والو.داع.ة

وال4م\ن.. يقال: رجل و.د1يع. وق�ور ساكن هادئ. وروي عن ابن مسعود أ%نه قال:
الس_ك1ينة% م.غ\ن.م وتركها م.غ\ر.م، وقيل: أ%راد با ههنا الرحة. وف

الديث: نزلت عليهم الس_ك1ينة تملها اللئكة. وقال شر: قال بعضهم
الس_ك1ينة الرحة، وقيل: هي الطمأ}نينة، وقيل: هي النصر، وقيل: هي الو.قار

وما ي.س\ك�ن به النسان. وقوله تعال: فأ%نزل ال� س.ك1ين.ت.ه على رسوله
ما ت.س\ك�ن' به قلوب'هم. وتقول للو.ق�ور: عليه السeكون والس_ك1ينة؛

أ%نشد ابن بري ل4ب ع'ر.ي\ف الك�ل%يب:
ل3 ق%ب\ر¬ غال%ها، ماذا ي'ج,ن\ـ

ـن.، لقد أ%ج.ن_ س.ك1ينةv وو.ق%ارا
وف حديث الد_ف}ع من عرفة: عليكم الس_ك1ينة% والو.قار. والت_أ%ن>ي

ف الركة والسي. وف حديث الروج إل الصلة: فل}يأ}ت1 وعليه
الس_ك1ينة. وف حديث زيد بن ثابت: كنت إل جنب رسول ال، صلى ال عليه وسلم،



فغ.ش1ي.ت\ه الس_ك1ينة�؛ يريد ما كان ي.ع\ر,ض' له من السكون والغ.ي\بة عند
نزول الوحي. وف الديث: ما كنا ن'ب\ع1د' أ%ن الس_كينة ت.ك%ل�م' على

لسان1 ع'م.ر.؛ قيل: هو من الوقار والسكون، وقيل: الرحة، وقيل: أ%راد
الس_ك1ين.ة الت ذكرها ال عز وجل ف كتابه العزيز، قيل ف تفسيها: إنا

حيوان له وجه كوجه النسان م'جت.م1ع، وسائ1ر'ها خ.ل}ق¬ ر.ق1يق¬ كالريح
والواء، وقيل: هي ص'ورة كال1ر_ة كانت معهم ف ج'يوشهم، فإ,ذا ظهرت انزم

أ%عداؤ'هم، وقيل: هي ما كانوا يسكنون إليه من اليات الت أ�عطيها موسى،
على نبينا وعليه الصلة والسلم، قال: وال4ش\به بديث عمر أ%ن يكون من

الصورة الذكورة. وف حديث علي، رضي ال عنه، وبناء الكعبة: فأ%رسل ال
إليه الس_كينة؛ وهي ريح خ.ج'وج¬ أ%ي سريعة ال%م.ر>. والس_كYينة: لغة
ف الس_كينة؛ عن أ%ب زيد، ول نظي لا ول يعلم ف الكلم ف%ع>يلة.

والس>كYينة�، بالكسر: لغة عن الكسائي من تذكرة أ%ب علي. وت.س.ك�ن.
الرجل: من الس_ك1ينة والس_كYينة. وتركتهم على س.ك1نات1هم وم.ك1نات1هم

ون.ز,لت1هم ور.باع.تهم ور.ب.عاتم أ%ي على استقامتهم وح'س\ن حالم، وقال
ثعلب: على مساكنهم، وف الكم: على م.نازلم، قال: وهذا هو اليد ل4ن

ال4ول ل يطابق فيه السم الب، إذ البتدأ اسم والب مصدر، فافهم.
وقالوا: تركنا الناس. على م'صاباتم أ%ي على طبقاتم ومنازلم. والس_ك1نة،
بكسر الكاف: مقر� الرأ}س من العنق؛ وقال حنظلة بن ش.ر\قي� وكنيته أ%بو

الط�ح_ان:
ب,ض.ر\ب� ي'ز,يل� الام. عن س.ك1نات1ه،

وط%ع\ن� كت.ش\هاق, الع.فا ه.م_ بالن_ه\ق,
وف الديث: أ%نه قال يوم الفتح: اس\ت.ق1رeوا على س.ك1ناتكم فقد انقطعت

الجرة أ%ي على مواضعكم وف مس.اكنكم، ويقال: واحدتا س.ك1نة مثل م.ك1نة
وم.ك1نات، يعن أ%ن ال قد أ%عز السلم، وأ%غن عن الجرة والف1رار عن

الوطن خ.و\ف. الشركي. ويقال: الناس على س.ك1ناتم أ%ي على استقامتهم؛
قال ابن بري: وقال زام1ل بن م'صاد الع.ي\ن:

ب,ض.ر\ب� ي'ز,يل� الام. عن س.ك1ناته،
وط%ع\ن� كأ%فواه ال%زاد ال�خ.ر_ق

قال: وقال ط�ف%يل:
بضر\ب� ي'زيل الام. عن س.ك1ناته،



وي.ن\ق%ع' من هام, الرجال ال�ش.ر_ب
قال: وقال النابغة:

بضرب� ي'زيل� الام. عن س.ك1ناته،
وطعن كإ,يزاغ, الخاض الض_وارب.

وال1س\كي' وال%س\ك1ي؛ ال4خية نادرة ل4نه ليس ف الكلم م.ف}عيل:
الذي ل شيء له، وقيل: الذي ل شيء له يكفي عياله، قال أ%بو اسحق:
السكي الذي أ%س\ك%نه الفقر' أ%ي ق%ل�ل% حركت.ه، وهذا بعيد ل4ن م1س\كيناv ف
معن فاعل، وقوله الذي أ%س\ك%نه الفقر' ي'خ\رجه إل معن مفعول، والفرق
بي ال1س\كي والفقي مذكور ف موضعه، وسنذكر منه هنا شيئاv، وهو

م1ف}عيل من السكون، مثل ال1ن\طيق من النeط}ق. قال ابن ال4نباري: قال يونس
الفقي أ%حسن حالv من السكي، والفقي الذي له بعض ما ي'قيمه، والسكي
أ%سوأ� حالv من الفقي، وهو قول ابن السكيت؛ قال يونس: وقلت ل4عراب

vحال �أ%فقي أ%نت أ%م مسكي؟ فقال: ل وال بل مسكي، فأ%علم أ%نه أ%سوأ
من الفقي؛ واحتجوا على أ%ن السكي أ%سوأ� حالv من الفقي بقول الراعي:

أ%ما الفقي' الذي كان.ت\ ح.لوب.ت'ه
و.ف}ق الع1يال، فلم ي'تر.ك له س.ب.د'

فأ%ثبت أ%ن للفقي ح.لوبة وجعلها وف}قاv لعياله؛ قال: وقول مالك ف هذا
كقول يونس. وروي عن ال4صمعي أ%نه قال: السكي أ%حسن حالv من الفقي،

وإليه ذهب أ%حد بن ع'ب.ي\د، قال: وهو القول الصحيح عندنا ل4ن ال تعال
قال: أ%م_ا الس_ف1ينة فكانت لساكي؛ فأ%خب أ%نم مساكي وأ%ن لم

س.فينة ت'ساوي ج'م\لة، وقال للفقراء الذين أ�حص1روا ف سبيل ال ل
يستطيعون ض.ر\باv ف ال4رض: ي.ح\س.بهم الاهل� أ%غنياء4 من الت_ع.ف©ف

تع\رفهم بس3يماهم ل ي.س\أ%لون الناس إلافاv؛ فهذه الال الت أ%خب با عن
الفقراء هي دون الال الت أ%خب با عن الساكي. قال ابن بري: وإل هذا
القول ذهب عليe بن حزة ال4صبهان اللغوي، وي.رى أ%نه الصواب وما سواه

خطأD، واستدل على ذلك بقوله: م1س\كيناv ذا م.تربة{؛ فأ%كد عز وجل س'وء4
حاله بصفة الفقر ل4ن ال%ت\رب.ة الفقر، ول يؤكد الشيء3 إل با هو أ%وكد
منه، واستدل على ذلك بقوله عز وجل: أ%ما السفينة فكانت لساكي.

ي.ع\م.لون ف البحر؛ فأ%ثبت أ%ن لم سفينة يعملون عليها ف البحر؛
واستدل أ%يضاv بقول الراجز:



ه.ل} ل%ك. ف أ%ج\ر� ع.ظ1يم� ت'ؤ\ج.ر'ه\،
ت'غ1يث� م1س\كيناv قليلv ع.س\ك%ر'ه\،

ع.ش\ر' ش1ياه{ س.م\ع'ه وب.ص.ر'ه\،
قد ح.د_ث% الن_ف}س. ب,م.ص\ر� ي.ح\ض'ر'ه\.

فأ%ثبت أ%ن له عشر شياه، وأ%راد بقوله عسكره غنمه وأ%نا قليلة، واستدل
أ%يضاv ببيت الراعي وزعم أ%نه أ%عدل شاهد على صحة ذلك؛ وهو قوله:

أ%ما الفقي' الذي كانت ح.لوب.ت'ه
ل4نه قال: أ%ما الفقي الذي كانت ح.لوبت'ه ول يقل الذي حلوبته، وقال:

فلم ي'ترك له س.ب.د¬، فأ%علمك أ%نه كانت له ح.لوبة ت.ق�وت عياله، ومن
كانت هذه حاله فليس بفقي ولكن مسكي، ث أ%علمك أ%نا أ�خ1ذ%ت\ منه فصار إذ

ذاك فقياv، يعن ابن' ح\زة بذا القول أ%ن الشاعر ل ي'ث}ب,ت\ أ%ن
للفقي حلوبة ل4نه قال: الذي كانت حلوبته، ول يقل الذي حلوبته، وهذا كما

تقول أ%ما الفقي الذي كان له مال وثر\وة فإ,نه ل ي'تر.ك\ له س.ب.د¬، فلم
ي'ث}بت بذا أ%ن للفقي مالv وثر\و.ة، وإنا أ%ثب.ت س'وء4 حاله الذي به

صارفقياv، بعد أ%ن كان ذا مال وثروة، وكذلك يكون العن ف قوله:
أ%ما الفقي الذي كانت حلوبته.

أ%نه أ%ثبت فقره لعدم ح.لوبته بعد أ%ن كان مسكيناv قبل عدم ح.لوبته، ول
ي'ر,د أ%نه فقي مع وجودها فإ,ن ذلك ل يصح كما ل يصح أ%ن يكون للفقي
مال وثروة ف قولك: أ%ما الفقي الذي كان له مال وثروة، ل4نه ل يكون

فقياv مع ثروته وماله فحصل بذا أ%ن الفقي ف البيت هو الذي ل ي'ترك\ له
س.ب.د¬ بأ%خذ حلوبته، وكان قبل أ%خذ حلوبته مسكيناv ل4ن من كانت له

حلوبة فليس فقياv، ل4نه قد أ%ثبت أ%ن الفقي الذي ل ي'تر.ك\ له س.ب.د¬،
vوإذا ل يكن فقيا

فهو إم�ا غن وإما مسكي، ومن له حلوبة واحدة فليس بغن�، وإذا ل يكن
vول يصح أ%ن يكون فقيا ،vأ%و مسكينا vل يبق إل9 أ%ن يكون فقيا vغني�ا

على ما تقد�م ذكره، فلم يبق. أ%ن يكون إل مسكيناv، فثبت بذا أ%ن
vالسكي أ%صلح حال

من الفقي؛ قال علي بن حزة: ولذلك بدأ% ال تعال بالفقي قبل من
تستحق الص�دقة من السكي وغيه، وأ%نت إذا تأ%ملت قوله تعال: إنا

الصد.قات' للفقراء والساكي، وجدته سبحانه قد رتبهم فجعل الثان أ%صلح حالv من



ال4ول، والثالث أ%صلح حالv من الثان، وكذلك الرابع والامس والسادس
والسابع والثامن، قال: وما يدلك على أ%ن السكي أ%صلح حالv من الفقي

أ%ن العرب قد تسمت به ول تتسم� بفقيلتناهي الفقر ف سوء الال، أ%ل ترى
أ%نم قالوا ت.م.س\ك%ن الرجل ف%ب.ن.و\ا منه فعلv على معن التشبيه

بالسكي ف ز,ي>ه، ول يفعلوا ذلك ف الفقي إذ كانت حاله ل ي.ت.ز.ي�ا با
أ%حد¬؟ قال: ولذا ر.غ1ب. ال4عرابe الذي سأ%له يونس عن اسم الفقي

لتناهيه ف سوء الال، فآثر التسمية بال%س\ك%نة أ%و أ%راد أ%نه ذليل لبعده
عن قومه ووطنه، قال: ول أ%ظنه أ%راد إل ذلك، ووافق قول� ال4صمعي وابن

حزة ف هذا قول% الشافعي؛ وقال قتادة: الفقي الذي به ز.مانة،
وال1س\كي الصحيح التاج. وقال زيادة ال بن أ%حد: الفقي القاعد ف بيته ل

يسأ%ل، والسكي الذي يسأ%ل، فمن ههنا ذهب من ذهب إل أ%ن السكي أ%صلح
حالv من الفقي ل4نه يسأ%ل في'ع\ط%ى، والفقي ل يسأ%ل ول ي'ش\ع.ر' به

في'ع\ط%ى للزومه بيته أ%و لمتناع سؤاله، فهو ي.ت.ق%ن_ع بأ%ي\س.ر, شيء3
كالذي يتقو_ت ف يومه بالتمرة والتمرتي ونو ذلك ول يسأ%ل مافظة على
ماء وجهه وإراقته عند السؤال، فحاله إذاv أ%شد_ من حال السكي الذي ل

ي.ع\د.م' من يعطيه، ويشهد بصحة ذلك قوله، صلى ال عليه وسلم: ليس
السكي' الذي ت.ر'دeه الل©ق}مة� والل©ق}متان1، وإنا السكي الذي ل يسأ%ل

ول ي'ف}ط%ن' له في'ع\ط%ى، فأ%ع\ل%م. أ%ن الذي ل يسأ%ل أ%سوأ� حالv من
السائل، وإذا ثبت أ%4ن الفقي هو الذي ل يسأ%ل وأ%ن السكي هو السائل

،vمن الفقي، والفقي أ%شد� منه فاقة وضر�ا vأ%صلح حال vفالسكي إذا
إل� أن الفقي أ%شرف نفساv من السكي لعدم الضوع الذي ف السكي، ل4ن

السكي قد جع فقراv ومسكنة، فحاله ف هذا أ%سوأ� حالv من الفقر،
ولذا قال، صلى ال عليه وسلم: ليس السكي (الديث) فأ%بان% أ%ن لفظة
السكي ف استعمال الناس أ%شد� ق�بحاv من لفظة الفقي، وكان ال4ول بذه

اللفظة أ%ن تكون لن ل يسأ%ل لذل الفقر الذي أ%صابه، فلفظة السكي من هذه
الهة أ%شد بؤساv من لفظة الفقي، وإن كان حال الفقي ف القلة والفاقة
أ%شد من حال السكي، وأ%صل السكي ف اللغة الاضع، وأ%صل الفقي
التاج، ولذا قال، صلى ال عليه وسلم: اللهم أ%ح\ي,ن م1س\كيناv وأ%م1ت\ن

مسكيناv واح\ش'ر\ن ف ز'م\رة1 الساكي؛ أ%راد به التواضع وال3خ\بات
vلك يا رب ذليل vوأ%ن ل يكون من البارين التكبين أ%ي خاضعا



غي متكب، وليس يراد بالسكي هنا الفقي التاج. قال ممد بن
الكر�م: وقد استعاذ سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، من الفقر؛ قال: وقد

يكن أ%ن يكون من هذا قوله سبحانه حكايةv عن ال1ض\ر,، عليه السلم: أ%ما
السفينة فكانت لساكي يعملون ف البحر، فسماهم مساكي لضوعهم وذلم من

ج.و\ر, اللك الذي يأ}خذ كل سفينة وجدها ف البحر غ%ص\باv، وقد يكون
السكي م'ق1ل¾ وم'ك}ث1راv، إذ ال4صل ف السكي أ%نه من ال%س\ك%نة، وهو

الضوع والذل، ولذا وصف ال السكي بالفقر لا أ%راد أ%ن ي'ع\ل1م. أ%ن
خضوعه لفقر ل ل4مر غيه بقوله عز وجل: يتيماv ذا م.ق}ر.بة{ أ%و

م1سكيناv ذا م.ت\ر.ب.ة{؛ وال%ت\ر.بة�: الفقر، وف هذا حجة لن جعل السكي
أ%سوأ% حالv لقوله ذا م.ت\ر.بة، وهو الذي ل%ص1ق. بالتراب لشد_ة فقره، وفيه

أ%يضاv حجة لن جعل السكي أ%صلح حالv من الفقي ل4نه أ%كد حاله
بالفقر، ول يؤك�د الشيء إل با هو أ%وكد منه. قال ابن ال4ثي: وقد تكرر

ذكر ال1س\كي وال%ساكي وال%س\ك%نة والت_م.س\ك�ن,، قال: وكلها ي.د'ور'
معناها على الضوع والذYل�ة وقلة الال والال السيئة، واس\ت.كان% إذا

خضع. وال%س\ك%نة: ف%ق}ر' النفس. وت.م.س\ك%ن. إذا ت.ش.ب_ه بالساكي،
وهم جع ال1س\كي، وهو الذي ل شيء له، وقيل: هو الذي له بعض الشيء، قال:

وقد تقع ال%س\ك%نة على الض_عف؛ ومنه حديث ق%ي\لة: قال لا ص.د.ق%ت
ال1س\ك1ينة�؛ أ%راد الض>عف ول يرد الفقر. قال سيبويه: ال1س\كي من

ال4لفاظ ال�ت.ر.ح_م, با، تقول: مررت به ال1س\كي، تنصبه على أ%عن، وقد
يوز الر� على البدل، والرفع على إضمار هو، وفيه معن الترحم مع ذلك، كما

أ%ن رحة� ال عليه وإن كان لفظه لفظ الب فمعناه معن الدعاء؛ قال:
وكان يونس يقول مررت به السكي.، على الال، ويتوهم سقوط ال4لف واللم،

وهذا خطأD ل4نه ل يوز أ%ن يكون حالv وفيه ال4لف واللم، ولو قلت هذا
لقلت مررت بعبد ال الظريف. تريد ظريفاv، ولكن إن} شئت حلته على الفعل

كأ%نه قال لقيت السكي، ل4نه إذا قال مررت به فكأ%نه قال لقيته، وحكي
أ%يضاv: إنه السكي' أ%ح\م.ق' وتقدير'ه: إنه أ%حق، وقوله السكي' أ%ي

هو السكي'، وذلك اعتراض¬ بي اسم إن وخبها، وال�نثى م1س\كينة؛ قال
vسيبويه: شبهت بفقية حيث ل تكن ف معن ال3ك}ثار، وقد جاء م1س\كي أ%يضا

:vلل�نثى؛ قال تأ%بط شر�ا
قد أ%ط}ع.ن' الط�ع\نة% الن_ج\لء4 عن ع'ر'ض�،



كف%ر\ج, خ.ر\قاء4 و.س\ط% الدار, م1س\كي,
عن بالفرج ما انشق من ثيابا، والمع م.ساكي، وإن شئت قلت م1س\كينون

كما تقول فقيون؛ قال أ%بو السن: يعن أ%ن م1ف}عيلv يقع للمذكر والؤنث
بلفظ واحد نو م1ح\ض1ي وم1ئ}شي، وإنا يكون ذلك ما دامت الصيغة

للمبالغة، فلما قالوا م1س\كينة يعنون الؤنث ول يقصدوا به البالغة شبهوها
بفقية، ولذلك ساغ جع مذكره بالواو والنون. وقوم م.ساكي' وم1س\ك1ينون
أ%يضاv، وإنا قالوا ذلك من حيث قيل للناث م1س\كينات ل4جل دخول الاء،

والسم ال%س\ك%نة. الليث: ال%س\ك%نة مصدر ف1ع\ل ال1س\كي، وإذا اشتقوا منه
فعلv قالوا ت.م.س\ك%ن. الرجل� أ%ي صار م1سكيناv. ويقال: أ%س\ك%نه ال

وأ%س\ك%ن. ج.و\ف%ه أ%ي جعله م1س\كيناv. قال الوهري: السكي الفقي، وقد
يكون بعن الذYل�ة والضعف. يقال: ت.س.ك�ن الرجل وت.م.س\ك%ن، كما

قالوا ت.م.د\ر.ع. وت.م.ن\د.ل% من ال1د\ر.ع.ة وال1ن\ديل، على ت.م.ف}ع.ل،
قال: وهو شاذ، وقياسه ت.س.ك�ن. وت.در_ع. مثل تش.ج_ع وت%ل�م. وس.ك%ن
الرجل� وأ%س\ك%ن وت%س\ك%ن. إذا صار م1سكيناv، أ%ثبتوا الزائد، كما قالوا
ت.م.د\ر.ع ف ال1درعة. قال اللحيان: ت.س.ك�ن كت.م.س\ك%ن، وأ%صبح القوم'

م'س\ك1ني أ%ي ذوي م.س\كنة. وحكي: ما كان مسكيناv وما كنت مسكيناv ولقد
أ%سك%ن\ت'. وتسك%ن. لربه: تض.ر_ع؛ عن اللحيان، وهو من ذلك. وتسكن إذا

خضع ل. وال%س\ك%نة: الذYل�ة. وف الديث عن النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه قال للمصلي: ت.ب\أ%س' وتس\ك%ن' وت'ق}ن,ع يديك؛ وقوله تس\ك%ن'

أ%ي تذ%ل�ل وت.خ\ض.ع، وهو ت.م.ف}ع.ل من السكون؛ وقال القتيب: أ%صل
الرف السeكون، وال%س\ك%نة م.ف}علة منه، وكان القياس تس.ك�ن، وهو ال4كثر

ال4فصح إل أ%نه جاء4 ف هذا الرف ت.م.ف}ع.ل، ومثله ت%د\ر.ع وأ%صله
ت.در_ع؛ وقال سيبويه: كل ميم كانت ف أ%ول حرف فهي مزيدة إل ميم م1ع\زى

وميم م.ع.د¼، تقول: ت%ع\د.د، وميم م.ن\ج.ن,يق وميم م.أ}ج.ج وميم
م.ه\د.د؛ قال أ%بو منصور: وهذا فيما جاء على بناء م.ف}ع.ل أ%و م1ف}ع.ل أ%و
م1ف}عيل، فأ%ما ما جاء على بناء ف%ع\ل� أ%و ف1عال� فاليم تكون أ%صلية مثل

ال%ه\د1 وال1هاد وال%ر.د وما أ%شبهه. وحكى الكسائي عن بعض بن أ%سد:
ال%س\كي، بفتح اليم، ال1س\كي. وال1س\كينة: اسم مدينة النب، صلى ال

عليه وسلم، قال ابن سيده: ل أ%دري ل% سيت بذلك إل أ%ن يكون لفقدها
النب، صلى ال عليه وسلم.



واست.كان الرجل: خ.ض.ع وذل�، وهو افت.ع.ل من ال%س\ك%نة، أ�شبعت حركة
عينه فجاءت أ%لفاv. وف التنزيل العزيز: فما است.كانوا لربم؛ وهذا نادر،

وقوله: فما استكانوا لربم؛ أ%ي فما خضعوا، كان ف ال4صل فما است.ك%ن'وا
فمد�ت فتحة الكاف بأ%لف كقوله: لا م.ت\نتان خ.ظانا، أ%راد خ.ظ%تا فمد�

فتحة الظاء بأ%لف. يقال: س.ك%ن. وأ%سك%ن. واس\ت.ك%ن. وت.م.س\ك%ن.
واس\ت.كان أ%ي خضع وذل. وف حديث توبة كعب: أ%ما صاحباي فاست.كانا وق%ع.دا ف

بيوتما أ%ي خضعا وذل�. والس\ت1كانة: اس\ت1ف}عال من السeكون؛ قال ابن
سيده: وأ%كثر ما جاء4 إشباع حركة العي ف الشعر كقوله ي.ن\باع' من ذفرى

غ%ض'وب أ%ي ي.ن.ب.ع، مد�ت فتحة الباء بأ%لف، وكقوله: أ%د\نو فأ%نظ�ور'،
وجعله أ%بو علي الفارسي من الك%ي\ن, الذي هو لم باطن الفرج ل4ن الاضع

الذليل خفي�، فشبهه بذلك ل4نه أ%خفى ما يكون من النسان، وهو يتعدى برف
الر� ودونه؛ قال كثي>ر عزة:

،vفما و.جدوا فيك ابن. م.ر\وان س.ق}طة
ول ج.ه\لةv ف ماز,ق� ت.س\ت.ك1ين'ها

الزجاج ف قوله تعال: وص.لY عليهم إن صلتك س.ك%ن لم؛ أ%ي ي.س\ك�نون
با. والس_ك�ون، بالفتح: حي� من اليمن. والس_كون: موضع، وكذلك

م.س\ك1ن¬، بكسر الكاف، وقيل: موضع من أ%رض الكوفة؛ قال الشاعر:
إن� الر_ز,ي_ة، ي.و\م. م.س\ـ

ـك1ن.، وال�ص1يبة% والف%جيعه.
جعله اساv للبقعة فلم يصرفه. وأ%ما ال�س\كان، بعن الع.ر.بون، فهو

ف�ع\لل، واليم أ%صلية، وجعه ال%ساكي؛ قاله ابن ال4عراب. ابن شيل:
تغطية الوجه عند النوم س'ك}نة كأ%نه يأ}من الوحشة، وفلن بن' الس_ك%ن.

قال الوهري: وكان ال4صمعي يقوله بزم الكاف؛ قال ابن بري: قال ابن حبيب
يقال س.ك%ن¬ وس.ك}ن¬؛ قال جرير ف السكان:

ون'ب>ئ}ت' ج.و_اباv وس.ك}ناv ي.س'بeن،
وع.م\رو بن' ع.ف}را، ل سلم. على عمرو

وس.ك}ن¬ وس'ك%ن¬ وس'ك%ي¬: أ%ساء. وس'ك%ي¬: اسم موضع؛ قال النابغة:
وعلى الرeم.ي\ثة من س'ك%ي� حاضر¬،

وعلى الدeث%ي\نة1 من بن س.ي_ار,.
وس'ك%ي¬، مصغر: حي� من العرب ف شعر النابغة الذ©بيان. قال ابن بري:



يعن هذا البيت: وعلى الرeميثة من س'كي. وس'ك%ي\نة: بنت ال�س.ي بن
علي، عليهم السلم، والط©ر_ة السeك%ي\ن,ي_ة منسوبة إليها.

@سلن: التهذيب ف الثلثي: ابن ال4عراب ال4س\لن� الر>ماح الذ©ب_ل.
.vشديدا vسلعن: س.ل}ع.ن. ف عد\وه: ع.دا ع.د\وا@

@سن: الس>م.ن': نقيض ال�زال. والس_م1ي': خلف ال%ه\زول، س.م1ن.
ي.س\م.ن' س1م.ناv وس.مانةv؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ر.ك1ب\ناها س.مان.ت.ها، فلما
ب.د.ت\ منها الس_ناس1ن' والضeلوع'

أ%راد: ركبناها ط�ول% س.مانت1ها. وشيء سام1ن¬
وسي، والمع س1مانD؛ قال سيبويه: ول يقولوا س'م.ناء، اس\ت.غن.و\ا عنه
بس3مان{. وقال اللحيان: إذا كان الس>م.ن' خ1ل}قة قيل هذا رجل م'س\م1ن

وقد أ%س\م.ن. وس.م_نه: جعله سيناv، وتس.م_ن. وس.م_نه غي'ه. وف
الثل: س.م>ن\ كل}ب.ك يأ}ك�ل}ك. وقالوا: الي.ن.مة� ت'س\م1ن ول ت'غ\زر أ%ي
أ%نا تعل ال3بل س.مينة ول تعلها غ1زاراv. وقال بعضهم: امرأ%ة

م'س\م.نة س.مينة وم'س.م_نة بال4د\وية. وأ%س\م.ن الرجل�: ملك س.ميناv أ%و
اشتراه أ%و وهبه. وأ%س\م.ن. القوم': س.م1ن.ت\ مواشيهم ون.ع.م'هم، فهم

م'س\م1نون. واس\ت.س\م.نت' اللحم. أ%ي وجدته س.ميناv. واس\ت.س\م.ن الشيء4: طلبه
سيناv أ%و وجده كذلك. واس\ت.س\م.نه: ع.د_ه س.ميناv، وطعام م.س\م.نة

للجسم. والسeمنة: دواء يتخذ للس>م.ن. وف التهذيب: السeم\نة دواء ت'س.م_ن
Dوف الديث: و.يل .�به الرأ%ة

للم'س.م_نات يوم القيامة من ف%ترة ف العظام أ%ي اللت يستعملن
السeم\نة%، وهو دواء ي.ت.س.م_ن' به النساء، وقد س'م>ن.ت\، فهي م'س.م_نة.

وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: يكون ف آخر الزمان قوم
يت.س.م_نون أ%ي يت.كث�رون با ليس فيهم من الي وي.د_عون ما ليس فيهم

من الش_ر.ف1، وقيل: معناه ج.م\ع'هم الال% لي'ل}ح.ق�وا بذ%وي الش_ر.ف،
وقيل: معن ي.ت.س.م_ن'ون ي1بون الت_و.سeع. ف ال%آكل وال%شار,ب،

وهي أ%سباب الس>م.ن,. وف حديث آخر: وي.ظ}ه.ر' فيهم الس>م.ن'. ووضع ممد
بن إسحق حديثاv: ث ييء قوم ي.ت.س.م_ن'ون، ف باب كثرة ال4كل وما

ي'ذ%مe منه. وف حديث أ%ب هريرة قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم:
خي أ�مت الق%ر\ن� الذي أ%نا فيهم ث الذين ي.ل�ونم ث يظهر. فيهم قوم¬



ي'ح1بeون الس_م.انة% ي.ش\ه.د'ون% قبل أ%ن ي'س\ت.ش\ه.د'وا؛ وف حديث آخر
عن النب، صلى ال عليه وسلم، يقول لرجل� س.م1ي� وي'وم1ئ� بإصبعه إل

vبطنه: لو كان هذا ف غي هذا لكان خيا
لك. وأ%رض¬ س.م1ينة: ج.ي>دة التeر\ب قليلة الجارة قوية على ترشيح

النبت. والس_م\ن': س1لء� الل�ب.ن,. والس_م\ن': س1لء� الزeب\د،
والس_م\ن' للبقر، وقد يكون للم1ع\ز.ى؛ قال امرؤ القيس وذكر م1ع\زÝى له:

،vوس.م\نا vفت.م\ل� ب.ي\ت.نا أ%ق1طا
eى ش1ب.ع¬ ور,يÝوح.س\ب'ك. من غ1ن

والمع أ%س\م'ن وس'م'ون وس'م\نان مثل ع.ب\د{ وع'ب\دان{ وظ%ه\ر�
وظ�ه\ران{. وس.م.ن. الطعام. ي.س\م'ن'ه س.م\ناv، فهو م.س\م'ون: عمله بالس_م\ن

ول%ت_ه' به؛ وقال:
ع.ظ1يم' الق%فا ر,خ\و' ال%واص1ر,، أ%و\ه.ب.ت\

له ع.ج\و.ةD م.س\م'ون.ةD وخ.م1ي'.
قال ابن بري: قال علي بن حزة إنا هو أ�ر\ه1ن.ت\ له ع.ج\و.ةD أ%ي

أ�ع1د_ت\ وأ�د1يت كقوله:
ع1يدي_ةD أ�ر\ه1ن.ت\ فيها الدناني.

يريد أ%نه منقول بالمزة من ر.ه.ن. الشيء� إذا دام؛ قال الشاعر:
ال�ب\ز' والل�ح\م' لم راه1ن¬،
وق%ه\و.ةD راو'وق�ها ساك1ب'

وس.م.ن. البز. وس.م_ن.ه وأ%س\من.ه: ل%ت_ه بالس_م\ن,. وس.م.ن\ت' له
إذا أ%د.م\ت. له بالس_م\ن. وأ%س\م.ن. الرجل: اشترى س.م\ناv. ورجل سام1ن¬:

ذو س.م\ن، كما يقال رجل تام1ر¬
ولب,ن¬ أ%ي ذو تر ولب. وأ%س\م.ن. القوم': كثر. عندهم الس_م\ن'.
وس.م_ن.هم ت.س\م1يناv: ز.و_د.هم الس_م\ن.. وجاؤ'وا ي.س\ت.سم1ن'ون أ%ي

يطلبون الس_م\ن. أ%ن ي'وه.ب. لم. والس_م�ان�: بائع الس_م\ن. الوهري:
الس>م�ان إن جعلته بائع الس_م\ن انصرف، وإن جعلته من الس_م> ل ينصرف ف

العرفة. ويقال: س.م_ن\ته وأ%س\م.نت'ه إذا أ%طعمته الس_م\ن.؛ وقال
الراجز:

ل9ا نز.ل}نا حاض1ر. ال%دينة،
بعد. س1ياق, ع'ق}بة{ م.ت1ينه،



ص1ر\نا إل جاري.ة{ م.ك1ينه،
ذات1 س'رور� ع.ي\ن'ها س.خ1ينه

فباك%ر.ت\نا ج.ف}نةD ب.ط1ينه،
ل}م. ج.ز'ور� ع.ث�ة{ س.م1ينه

vأ%ي م.س\مونة من الس_م\ن ل من الس>م.ن,، وقوله: جارية، يريد عينا
تري بالاء، مكينة: متمكنة ف ال4رض، ذات س'رور�: ي'س.رe با النازل.

والت_س\م1ي': التبيد، طائفية. وف حديث الجاج: أ%نه أ�ت1ي. بسمكة مشوية
فقال للذي حلها س.م>ن\ها، فلم يدر ما يريد، فقال ع.ن\ب.س.ة بن سعيد:
إنه يقول لك ب.ر>د\ها قليلv. والسeم.ان.ى: طائر، واحدته س'م.اناةD، وقد

يكون السeم.ان.ى واحداv. قال الوهري: ول تقل س'م�ان.ى، بالتشديد؛ قال
الشاعر:

نف}س3ي ت.م.ق�س' من س'مان.ى ال4قب'ر
.�ابن ال4عراب: ال4س\مال� وال4س\مان� ال�ز'ر ال�ل}قان

والس_م�ان�: أ%ص\باغ ي'ز.خ\ر.ف' با، اسم كال%ب�ان. وس.م\ن¬ وس.م\نان وس'م\نان
وس'م.ي\نة: مواضع. والسeم.ن,ي_ة: قوم من أ%هل الند د'ه\ر,يeون%.

الوهري: السeم.ن,ي_ة، بضم السي وفتح اليم، فرقة من ع.ب.د.ة1 ال4صنام تقول
بالت_ناس'خ وتنكر وقوع. العلم بال3خبار. والسeم\نة: ع'ش\بة ذات ورق

وق�ض'ب دقيقة العيدان لا ن.و\رة بيضاء، وقال أ%بو حنيفة: السeم\نة� من
ال%ن\ب.ة ت.ن\ب'ت' بن'ج'وم الصيف وت.د'وم خ'ض\رتا.

@سنن: الس>نe: واحدة ال4سنان. ابن سيده: الس>نe الض>ر\س'، أ�ن\ث%ى.
ومن ال4ب.د1ي�ات1: ل آت1يك. س1ن_ ال1س\ل, أ%ي أ%بداv، وف الكم:

أ%ي ما بقيت س1نeه، يعن ولد الض_ب>، وس1نeه ل تسقط أ%بداv؛ وقول
أ%ب ج.ر\و.ل� ال�ش.م1ي�، واسه ه1ن\د¬، ر.ث%ى رجلv قتل من أ%هل العالية

vفحكم أ%ولياؤ'ه ف ديته فأ%خذوها كلها إ,بل
ث�ن\ياناv، فقال ف وصف إ,بل أ�خذت ف الدية:

فجاءت\ كس3ن> الظ�ب\ي,، ل أ%ر. م1ث}ل%ها
س.ن.اء4 ق%ت1يل� أ%و ح.ل�وب.ة% جائ1ع,

م'ضاع.ف%ةv ش'م_ ال%و.ار,ك1 والذ©ر.ى،
ع1ظام. م.ق1يل, الرأ}س, ج'ر\د. ال%ذار,ع,

كس3ن> الظ�ب\ي, أ%ي هي ث�ن\يانD ل4ن الث�ن,ي_ هو الذي ي'لقي



ث%ن,ي_ت.ه، والظ�ب\ي' ل ت.ن\ب'ت' له ث%ن,ي_ة قط فهو ث%ن,يÒ أ%بداv. وحكى
اللحيان عن الفضل: ل آتيك س1ن,ي ح1س\ل�. قال: وزعموا أ%ن الضب يعيش

ثلثمائة سنة، وهو أ%طول دابة ف ال4رض عمراv، والمع أ%س\نانD وأ%س1ن_ةD؛
ال4خية نادرة، مثل ق1ن¼ وأ%ق}نان{ وأ%ق1ن_ة. وف الديث: إذا سافرت

ف خ1ص\ب� فأ%ع\ط�وا الرeك�ب. أ%س1ن_ت.ها، وإذا سافرت ف الدب
فاس\ت.ن\ج'وا. وحكى ال4زهري ف التهذيب عن أ%ب عبيد أ%نه قال: ل أ%عرف

ال4س1ن_ة إل� ج.م\ع س1نان للرمح، فإ,ن كان الديث مفوظاv فكأ%نا جع
ال4س\نان، يقال لا تأ}كله ال3بل وترعاه من الع'ش\ب س1نÒ، وجع أ%س\نان

أ%س1ن_ة، يقال س1ن� وأ%س\نان من ال%ر\ع.ى، ث أ%س1ن_ة جع المع. وقال
أ%بو سعيد: ال4س1ن_ة جع الس>نان ل جع ال4سنان، قال: والعرب تقول

eل�ة1 أ%ي يقو>يها كما يقو>ي الس>ن�ال%م\ض' ي.س'نe ال3بل% على ال
حد_ السكي، فال%م\ض' س1نانD لا على رعي ال�ل�ة، وذلك أ%نا

ت.ص\د'ق ال4كل% بعد ال%م\ض,، وكذلك الر>كاب' إذا س'ن_ت ف ال%ر\ت.ع عند
إ,راحة الس_ف}ر, ون'ز'ولم، وذلك إ,ذا أ%صابت س1ن�اv من الر>ع\ي, يكون
ذلك س1ناناv على السي، وي'ج\م.ع الس>ن.ان� أ%س1ن_ةv، قال: وهو وجه

العربية، قال: ومعن ي.س'نeها أ%ي يقو>يها على ال�ل�ة. والس>نان�: السم
vحسنا vو_ة. قال أ%بو منصور: ذهب أ%بو سعيد مذهبا�من ي.س'نe وهو الق

فيما فسر، قال: والذي قاله أ%بو عبيد عندي صحيح بي>ن 
(* قوله «صحيح بي»

eالذي بنسخة التهذيب الت بأيدينا: أصح وأبي).، وروي عن الفراء: الس>ن
الكل الشديد. قال أ%بو منصور: وسعت غي واحد من العرب يقول أ%صابت

ال3بل� اليوم. س1ن�اv من الر_ع\3ي إذا م.ش.ق%ت\ منه م.ش\قاv صالاv، ويمع
الس>ن� بذا العن أ%س\ناناv، ث يمع ال4س\نان� أ%س1ن_ةv كما يقال

ك1نÒ وأ%كنانD، ث أ%ك1ن_ة جع المع، فهذا صحيح من جهة العربية، ويقويه
حديث جابر بن عبدال: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: إذا

س1ر\ت ف ال1ص\ب فأ%م\ك1نوا الر>كاب. أ%س\نان.ها؛ قال أ%بو منصور: وهذا
اللفظ يدل على صحة ما قال أ%بو عبيد ف ال4س1ن_ة إنا جع ال4س\نان،
وال4س\نان جع الس>ن>، وهو ال4كل والر_ع\ي، وحكى اللحيان ف جعه

أ�س'ن�اv، وهو نادر أ%يضاv. وقال الزمشري: معن قوله أ%عطوا الرeك�ب.
أ%س1ن_ت.ها أ%عطوها ما تتنع به من النحر ل4ن صاحبها إذا أ%حسن ر.ع\ي.ها



س.م1نت وح.س'نت ف عينه فيبخل با من أ%ن ت'ن\ح.ر، فشبه ذلك بال4س1ن_ة ف
وقوع المتناع با، هذا على أ%ن الراد بال4سن_ة جع س1ن.ان{، وإن

أ�ريد با جع س1ن¼ فالعن أ%م\كنوها من الر_عي؛ ومنه الديث: أ%ع\ط�وا
الس>ن_ حظ�ها من الس�ن> أ%ي أ%عطوا ذوات الس>ن> حظها من الس>ن>

وهو الر>ع\ي'. وف حديث جابر: فأ%م\ك1ن'وا الر>كاب. أ%س\ناناv أ%ي
ت.ر\ع.ى أ%س\ناناv. ويقال: هذه س1نÒ، وهي مؤنثة، وتصغيها س'ن.ي\نة، وتمع

أ�س'ن�اv وأ%س\ناناv. وقال الق%ن.ان: يقال له ب'ن.يÒ س.ن,ين.ة� اب\ن,ك.
ابن السكيت: يقال هو أ%شبه شيء به س'ن_ة وأ�م_ةv، فالسeن_ة الصeورة
والوجه، وال�م_ة� القامة. والديدة الت ترث با ال4رض يقال لا:
:vؤ'وس أ%يضا�الس>ن_ة والس>ك�ة، وجعها الس>ن.ن' والس>ك%ك'. ويقال للف
الس>ن.ن'. وس1نe القلم: موضع الب.ر\ي, منه. يقال: أ%ط1ل} س1ن_ قلمك

:vوس.م>ن\ها وح.ر>ف\ ق%ط�ت.ك وأ%ي\م1ن\ها. وس.ن.ن\ت' الرجل س.ن�ا
:vه س.ن�اeع.ض.ض\ت'ه بأ%سنان، كما تقول ض.ر.س\ت'ه. وس.ن.ن\ت' الرجل% أ%س'ن

كسرت أ%سنانه. وس1نe ال1ن\ج.ل: ش'ع\ب.ة تزيزه. والس>نe من الث©وم: حبة
من رأ}سه، على التشبيه. يقال: س1ن_ةD من ث�وم أ%ي حب_ة من رأ}س الثوم،

Dوس1ن_ة من ثوم� ف1ص_ة
منه، وقد يعب بالس>ن� عن الع'م'ر، قال: والس>نe من العمر أ�ن\ثى،

:vيصف بعيا eتكون ف الناس وغيهم؛ قال ال4عور الش_ن>ي
ق%ر_ب\ت' مثل% الع.ل%م ال�ب.ن_ى،
ل فان,ي. الس>ن> وقد أ%س.ن�ا

أ%راد: وقد أ%سن_ بعض. ال3سنان غي أ%ن س1ن_ه ل ت.ف}ن. بعد'، وذلك
أ%شد� ما يكون البعي، أ%عن إذا اجتمع وت9؛ ولذا قال أ%بو جهل بن هشام:

ما ت1ن\ك1ر' ال%ر\ب' الع.وان� م1ن>ي؟
باز,ل� عام.ي\ن, ح.ديث� س1ن>ي

(* قوله «بازل عامي إل» كذا برفع بازل ف جيع الصول كالتهذيب
والتكملة والنهاية وبإضافة حديث سن إل ف نسخة من النهاية ضبط حديث بالتنوين

مع الرفع وف أخرى كالماعة). إ,نا ع.ن شد_ته واح\تناكه، وإنا قال
س1ن�ي ل4نه أ%راد أ%نه م'ح\ت.ن,ك، ول يذهب ف الس>ن�، وجعها أ%س\نان ل

غي؛ وف النهاية لبن ال4ثي قال: ف حديث علي، عليه السلم:
بازل عامي حديث� س1ن>ي.



قال: أ%ي إ,ن شاب ح.د.ثD ف الع'مر كبي قوي ف العقل والعلم. وف حديث
عثمان: وجاوزت' أ%س\نان% أ%هل بيت أ%ي أ%عمارهم. يقال: فلن س1نe فلن

إذا كان مثله ف الس>ن>. وف حديث ابن ذ1ي ي.ز.ن%: ل�وط1ئ%ن_
أ%س\نان% العرب ك%ع\ب.ه؛ يريد ذوي أ%سنانم وهم ال4كابر وال4شراف. وأ%س.ن_

الرجل�: ك%ب,ر.، وف الكم: ك%ب,ر.ت\ س1نeه ي'س3نe إ,س\ناناv، فهو
م'س3نÒ. وهذا أ%س.نe من هذا أ%ي أ%كب س1ن�اv منه، عربية صحيحة. قال ثعلب:

حد�ثن موسى بن عيسى بن أ%ب ج.ه\م.ة الليثي وأ%دركته أ%س.ن_ أ%هل
البلد. وبعي م'س3ن�، والمع م.سان© ثقيلة. ويقال: أ%س.ن_ إذا نبتت س1نeه

vالت يصي با م'س3ن_ا
من الدواب. وف حديث معاذ قال: بعثن رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

إل اليمن فأ%مرن أ%ن آخذ من كل ثلثي من البقر ت.ب,يعاv، ومن كل أ%ربعي
م'س3ن_ةv، والبقر.ة� والشاة� يقع عليهما اسم ال�س3ن� إذا أ%ث}ن.تا،

فإ,ذا سقطت ث%ن,ي_ت'هما بعد طلوعها فقد أ%س.ن_ت\، وليس معن إ,س\نانا
ك1ب.ر.ها كالرجل، ولكن معناه ط�لوع ث%ن,ي_تها، وت'ث}ن البقرة� ف السنة

الثالثة، وكذلك ال1ع\ز.ى ت'ث}ن ف الثالثة، ث تكون ر.باع1ي.ة ف
الرابعة ث س1د\ساv ف الامسة ث س.ال1غاv ف السادسة، وكذلك البقر ف جيع

ذلك. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أ%نه قال: ي'ت_ق%ى من الضحايا الت ل
ت'س\ن.ن\، بفتح النون ال�ول، وفسره الت ل ت.ن\ب'ت\ أ%سنانا كأ%نا

ل ت'ع\ط% أ%س\ناناv، كقولك: ل ي'ل}ب.ن\ أ%ي ل ي'ع\ط% ل%ب.ناv، ول
ي'س\م.ن\ أ%ي ل ي'ع\ط% س.م\ناv، وكذلك يقال: س'ن_ت1 الب.د.نة إذا نبتت

أ%سنانا، وس.ن_ها ال؛ وقول ال4عشى:
ب1ق�ت1ها ر'ب,ط%ت\ ف الل�ج,يـ

ـن,، حت الس_د1يس' لا قد أ%س.ن�.
أ%ي ن.بت وصار س1ن�اv؛ قال: هذا كله قول القتيب، قال: وقد و.ه1م. ف

الرواية والتفسي ل4نه روى الديث ل ت'س\ن.ن\، بفتح النون ال�ول، وإنا
حفظه عن م'ح.د>ث ل ي.ض\ب,ط}ه، وأ%هل الث�ب\ت1 والض_ب\ط1 رووه ل

،eت'س\ن,ن\، بكسر النون، قال: وهو الصواب ف العربية، والعن ل ت'س3ن
فأ%ظهر التضعيف لسكون النون ال4خية، كما يقال ل ي'ج\ل1ل}، وإ,نا أ%راد

ابن عمر أ%نه ل ي'ض.ح_ى بأ�ضحية ل ت'ث}ن, أ%ي ل تصر ث%ن,ي_ة، وإذا
أ%ث}ن.ت\ فقد أ%س.ن_ت\، وعلى هذا قول الفقهاء. وأ%دن ال4س\نان:



ال3ث}ناء�، وهو أ%ن تنبت ث%ن,ي_تاها، وأ%قصاها ف ال3بل: الب'ز'ول، وف البقر
والغنم السeل�وغ، قال: والدليل على صحة ما ذكرنا ما روي عن ج.ب.لة ابن

س'ح.ي\م قال: سأ%ل رجل ابن عمر فقال: أ%أ�ض.ح>ي بال%د.ع,؟ فقال: ض.ح�
بالث�ن,ي> فصاعداv، فهذا يفسر لك أ%ن معن قوله ي'ت_ق%ى من الضحايا الت

ل ت'س\ن,ن\، أ%راد به ال3ث}ناء4. قال: وأ%ما خطأ الق�ت.ي\ب� من الهة
ال�خرى فقوله س'ن>ن.ت1 البدنة إذا نبتت أ%س\نان'ها وس.ن_ها ال غي'

صحيح، ول يقوله ذو العرفة بكلم العرب، وقوله: ل ي'ل}ب.ن\ ول
Dخطأ vناg.وس vي'س\م.ن\ أ%ي ل ي'ع\ط% ل%ب.نا

أ%يضاv، إنا معناها ل ي'ط}ع.م\ سناv ول ي'س\ق. لبناv. وال%س.ان©
من ال3بل: خلف' ال4ف}تاء3. وأ%س.ن_ س.د1يس' الناقة أ%ي نبت، وذلك ف

السنة الثانية؛ وأ%نشد بيت ال4عشى:
ب,ح1ق�ت1ها ر'ب,ط%ت ف الل�ج,يـ

ـن,، حت الس_د1يس' لا قد أ%س.ن�
يقول: قيم. عليها منذ كانت1 ح1ق�ةv إل أ%ن أ%س\د.س.ت\ ف إ,طعامها

وإ,كرامها؛ وقال الق�لخ':
ب,ح1قYه ر'ب>ط% ف خ.ب\ط1 الل©ج'ن\ ي'ق}ف%ى

به، حت الس_د1يس' قد أ%س.ن�
وأ%س.ن_ها ال� أ%ي أ%ن\ب.تها. وف حديث عمر، رضي ال تعال عنه:

أ%نه خطب فذكر الربا فقال: إن فيه أ%بواباv ل ت.خ\فى على أ%حد{ منها
الس_ل%م' ف الس>ن>، يعن الرقيق. والدواب_ وغيها من اليوان، أ%راد ذوات

الس>ن�. وس1نe الارحة، مؤ.نثة ث استعيت للع'م'ر استدللv با على
طوله وقصره، وبقيت على التأ}نيث. وس1نe الرجل وس.نين'ه وس.نين.ت'ه:

ل1د.ت'ه، يقال: هو س1نeه وت1نeه وح1ت\ن'ه إذا كان ق1ر\ن.ه ف الس>ن�.
وس.ن_ الشيء4 ي.س'نeه س.ن�اv، فهو م.س\نون وس.ني وس.ن_ته: أ%ح.د_ه

وص.ق%له. ابن ال4عراب: الس_ن� مصدر س.ن_ الديد. س.ن�اv. وس.ن_ للقوم
س'ن_ةv وس.ن.ناv. وس.ن_ عليه الد>ر\ع. ي.س'نeها س.ن�اv إذا ص.ب_ها.

وس.ن_ ال3بل% يس'نeها س.ن�اv إذا أ%ح\س.ن ر,ع\ي.تها حت كأ%نه صقلها.

والس_ن.ن': اس\ت1نان ال3بل واليل. ويقال: ت.ن.ح_ عن س.نن, اليل.
وس.ن_ن. ال%ن\ط1ق.: ح.س_نه فكأ%نه صق%له وزينه؛ قال العجاج:

د.ع\ ذا، وب.ه�ج\ ح.س.باv م'ب.ه_جا



vم'ز.و_جا vوس.ن>ن\ م.ن\ط1قا ،vف%خ\ما
وال1س.نe والس>نان�: الج.ر الذي ي'س.نe به أ%و ي'سنe عليه، وف

الصحاح: حج.ر ي'حد_د به؛ قال امرؤ' القيس:
ي'باري ش.باة% الرeم\ح, خ.دÒ م'ذ%ل�ق¬،

ك%ص.ف}ح, الس>نان1 الصeل�ب> الن_ح1يض,
قال: ومثله للراعي:

،vه.ف}و.ة �وبيض� كس.ت\هن_ ال4س1ن_ة
ي'داوى با الصاد' الذي ف الن�واظ1ر,.

وأ%راد بالصاد1 الص_ي.د.، وأ%صله ف ال3بل داء ي'صيبها ف رؤوسها
وأ%عينها؛ ومثله للبيد:

ي.ط}ر'د' الزeج_، ي'باري ظ1ل�ه'
بأ%س1يل�، كالس>نان1 ال�ن\ت.ح.ل}

والزeجe: جع أ%ز.ج_، وأ%راد النعام.، وال4ز.جe: البعيد ال%طو،
يقال: ظليم أ%زجe ونعامة ز.ج_اء. والس>نان�: س1نان� الرمح، وجعه

أ%س1ن_ة. ابن سيده: س1نان� الرمح حديدته لص.قالتها وم.لستها. وس.ن_ن.ه:
.Òوهو ر'مح م'س.ن ،vر.ك�ب. فيه الس>نان. وأ%س.ن\ت الرح.: جعلت له س1نانا

وس.ن.ن\ت' الس>نان% أ%س'نeه س.ن�اv، فهو م.سنون إذا أ%حد.د\ته على
vال1سن>، بغي أ%لف. وس.ن.نت' فلنا

بالرمح إذا طعنته به. وس.ن_ه ي.س'نeه س.ن�اv: طعنه بالس>نان.
وس.ن_ن. إليه الرمح تس\نيناv: و.ج_هه إليه. وس.نن\ت السكي: أ%حددته. وس.ن_

:�أ%ضراس.ه س.ن�اv: س.و_كها كأ%نه ص.ق%لها. واس\ت.ن_: استاك. والس_ن'ون
:�ما است.ك}ت. به. والس_ني: ما ي.سق�ط من الجر إذا حككته. والس_ن'ون

ما ت.س\تe به من دواء مؤ.لف لتقوية ال4سنان وت.طريتها. وف حديث
السواك: أ%نه كان ي.ستe بعود{ من أ%راك؛ الست1نان: استعمال� السواك، وهو

افت1عال من الس\نان، أ%ي ي'م1رeه عليها. ومنه حديث المعة: وأ%ن
ي.د_ه1ن وي.س\ت_. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، ف وفاة سيدنا رسول ال،

صلى ال عليه وسلم: فأ%خذت' ال%ريدة فس.نن\ت'ه با أ%ي س.و_كته با.
ابن السكيت: س.ن_ الرجل� إبله إذا أ%حسن ر,ع\يتها والقيام. عليها حت

كأ%نه صقلها؛ قال النابغة:
ن'ب>ئ}ت' ح1ص\ناv وح.ي�اv من بن أ%س.د{



قاموا فقالوا: ح1مانا غي' مق}روب,
ض.ل�ت\ ح'لوم'ه'م' عنهم، وغ%ر_ه'م'
س.نe ال�ع.يدي> ف ر.ع\ي� وت.ع\زيب,

(* قوله «وتعزيب» التعزيب بالعي الهملة والزاي العجمة أن يبيت الرجل
باشيته كما ف الصحاح وغيه ف الرعى ل يريها إل أهلها). يقول: يا

معشر م.ع.د¼ ل يغ'ر_نكم عزeكم وأ%ن� أ%صغر رجل منكم يرعى إ,بله كيف
شاء، فإ,ن الرث ابن ح1ص\ن الغ.س�ان قد ع.تب عليكم وعلى ح1ص\ن بن ح'ذيفة

فل تأ}منوا س.طو.ته. وقال الؤر�ج: س.نeوا الال% إذا أ%رسلوه ف
الر>ع\ي. ابن سيده: س.ن_ ال3بل% ي.س'نeها س.ن�اv إذا رعاها فأ%س\منها.

والسeن�ة: الوجه لص.قالت1ه وم.لسته، وقيل: هو ح'رe الوجه، وقيل: دائرته.
وقيل: الصeورة، وقيل: البهة والبينان، وكله من الص_قالة وال4سالة.

ووجه م.س\نون: م.خروطD أ%سيلD كأ%نه قد س'ن_ عنه اللحم، وف الصحاح: رجل
م.س\نون:

الصقول، من س.نن\ت'ه بال1س.ن> س.ن�اv إذا أ%مررته على ال1سن>. ورجل
مسنون الوجه: ح.س.ن'ه سه\له؛ عن اللحيان. وس'ن_ة الوجه: دوائره.

وس'ن_ة� الوجه: ص'ورته؛ قال ذو الرمة:
ت'ريك س'ن_ة% و.ج\ه{ غي. م'ق}ر,فة{

م.لساء4، ليس با خالD ول ن.د.ب'
ومثله لل4عشى:

ك%رياv ش.مائ1ل�ه من بن
م'عاوية% ال4ك}ر.م1ي. السeن.ن\

وأ%نشد ثعلب:
ب.ي\ضاء� ف ال1ر\آة1، س'ن_ت'ها

ف البيت تت. م.واضع, الل9م\س,
وف الديث: أ%نه ح.ض_ على الصدقة فقام رجل قبيح السeن_ة؛

السeن_ة�: الصورة وما أ%قبل عليك من الوجه، وقيل: س'ن�ة الد� صفحته.
وال%س\نون�: ال�صو_ر. وقد س.ن.ن\ت'ه أ%س'نeه س.ن�اv إذا صو�رته. وال%س\نون:

ال�م.ل�س. وحكي أ%ن ي.زيد بن معاوية قال ل4بيه: أ%ل ترى إل عبد الرحن
بن حسان ي'ش.ب�ب' بابنتك؟ فقال معاوية: ما قال؟ فقال: قال:

هي ز.ه\راء�، مثل� ل�ؤلؤة1 الغ.و\



ـو.اص، م1يز.ت\ من جوهر� مكنون1
فقال معاوية: صدق؛ فقال يزيد: إنه يقول:

وإذا ما ن.س.ب\ت.ها ل ت.ج,د\ها
ف س.ناء�، من ال%كارم، د'ون1

قال: وصدق؛ قال: فأ%ين قوله:
ث خاص.ر\ت'ها إل الق�ب_ة1 ال%ض\ـ

ـراء3، ت.م\شي ف م.ر\م.ر� م.سنون1
قال معاوية: كذب؛ قال ابن بري: وت'ر\و.ى هذه ال4بيات ل4ب دهبل، وهي

ف شعره يقولا ف ر.م\لة% بنت معاوية؛ وأ%ول القصيد:
طال% ل%ي\لي، وب,تe كال%ح\زون1،

وم.ل1ل}ت' الث�واء4 بالاط1ر'ون1
منها:

عن ي.ساري، إذا دخ.لت' من البا
ب، وإن كنت' خارجاv عن ي.مين

فلذاك. اغ}تر.ب\ت' ف الش_أ}م، حت
ظ%ن_ أ%هلي م'ر.ج_مات1 الظ©نون1

منها:
ت.ج\ع.ل� ال1س\ك. والي.ل%ن\ج'وج والن_د\

د. صلةv لا على الكان'ون1
منها:

ق�ب_ةD من\ م.راج,ل� ض.ر_ب.ت\ها،
عند. حد> الش>تاء3 ف ق%ي\ط�ون1

الق%ي\ط�ون: ال�خ\د.ع، وهو بيت ف بيت.
ث فار.ق}ت'ها على خ.ي\ر, ما كا

ن% ق%رين¬ م'فار,قاv لق%ر,ين,
فب.ك%ت\، خ.ش\ي.ة% الت_ف%رeق للب.يـ

ـن,، ب'كاء4 ال%زين, إ,ثر. ال%ز,ين,
فاس\أ%ل عن ت.ذ%ك©ري واطYبا

ئي.، ل ت.أ}ب.ي\ إن} ه'م' ع.ذ%ل�ون
اطYبائي: د'عائي، ويروى: واك}ت1ئاب. وس'ن_ة� ال: أ%حكامه وأ%مره



ونيه؛ هذه عن اللحيان. وس.ن_ها ال للناس: ب.ي_نها. وس.ن_ ال
س'ن_ة أ%ي ب.ي_ن طريقاv قوياv. قال ال تعال: س'ن_ة% ال ف الذين

خ.ل%و\ا من قبل�؛ ن.ص.ب. سنة ال على إرادة الفعل أ%ي س.ن_ ال ذلك ف
الذين نافقوا ال4نبياء4 وأ%ر\ج.ف�وا بم أ%ن ي'ق}ت.ل�وا أ%ين ث�ق1ف�وا أ%ي

و'ج,د'وا. والسeن_ة: السية، حسنة كانت أ%و قبيحة؛ قال خالد بن ع'ت\بة
الذل:

فل ت.ج\ز.ع.ن\ من س1ية{ أ%نت. س1ر\ت.ها،
فأ%و_ل� راض� س'ن_ةv من ي.س3ي'ها

وف التنزيل العزيز: وما م.ن.ع. الناس. أ%ن ي'ؤمنوا إذا جاءهم ال�دى
ويستغفروا ر.ب_هم إل� أ%ن تأ}تيهم س'ن_ة� ال4و_لي؛ قال الزجاج:

س'ن_ة� ال4و_لي أ%نم عاينوا العذاب فطلب الشركون أ%ن قالوا: اللهم إن
كان هذا هو ال%ق_ من عندك فأ%م\ط1ر\ علينا حجارةv من السماء.

وس.ن.ن\ت'ها س.ن�اv واس\ت.ن.ن\ت'ها: س1ر\ت'ها، وس.ن.ن\ت' لكم س'ن_ةv فاتبعوها. وف
الديث: من س.ن_ س'ن_ةv ح.س.نةv فله أ%ج\ر'ها وأ%ج\ر' من ع.م1ل% با،

ومن س.ن_ س'ن_ةv سي�ئ%ةv يريد من عملها لي'ق}ت.د.ى به فيها، وكل من
ابتدأ% أ%مراv عمل به قوم بعده قيل: هو الذي س.ن_ه؛ قال ن'ص.ي\ب¬:

كأ%ن س.ن.نت' ال�ب_ ، أ%و_ل% عاش1ق�
من الناس,، إ,ذ أ%ح\ب.ب\ت' من ب.ي\ن,هم و.ح\د1ي

(* قوله «إذ أحببت إل» كذا ف الصل، وف بعض المهات: أو بدل إذ). وقد
تكرر ف الديث ذكر السeن_ة وما تصرف منها، وال4صل فيه الطريقة

،eط}ل1ق%ت ف الشرع فإ,نا يراد با ما أ%م.ر. به النب�والس>ي.ة، وإذا أ
صلى ال عليه وسلم، ون.هى عنه ون.د.ب إليه قولv وفعلv ما ل ي.ن\طق به

الكتاب' العزيز، ولذا يقال ف أ%دلة الشرع: الكتاب'
والسeن_ة� أ%ي القرآن والديث. وف الديث: إ,نا أ�ن.س_ى ل3س'ن_
أ%ي إنا أ�د\ف%ع' إل الن>س\يان� ل4س'وق. الناس. بالداية إل الطريق

،�الستقيم، وأ�ب.ي>ن. لم ما يتاجون أ%ن يفعلوا إذا ع.ر.ض. لم النسيان
قال: ويوز أ%ن يكون من س.ن.ن\ت' ال3بل% إذا أ%ح\سنت ر,ع\يت.ها والقيام

عليها. وف الديث: أ%نه نزل ال�ح.ص_ب. ول ي.س'ن_ه' أ%ي ل يعله
س'ن_ة يعمل با، قال: وقد ي.ف}عل الشيء لسبب خاص فل يعم� غيه، وقد

ي.ف}عل لعن فيزول ذلك العن ويبقى الفعل على حاله م'ت_ب.عاv كق%ص\ر,



الصلة ف السفر للخوف، ث استمر� القصر مع عدم الوف؛ ومنه حديث ابن عباس:
ر.م.ل% رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وليس بس'ن_ة أ%ي أ%نه ل ي.س'ن_
ف1ع\ل%ه لكافة ال�م�ة ولكن لسبب خاص، وهو أ%ن ي'ر,ي. الشركي قو�ة

أ%صحابه، وهذا مذهب ابن عباس، وغيه يرى أ%ن الر_م.ل% ف طواف القدوم سن_ة.
وف حديث م'ح.لYم, ابن ج.ث�امة: اس\ن'ن, اليوم. وغ%ي>ر\ غداv أ%ي

اع\م.ل} بس'ن_تك الت س.ن.ن\تها ف الق1صاص,، ث بعد ذلك إذا شئت أ%ن تغي
فغي أ%ي تغي ما س.نن\ت.، وقيل: ت'غ.ي>ر من أ%خذ الغ1ي.ر وهي الدية.

وف الديث: إن أ%كب الكبائر أ%ن ت'قاتل أ%هل ص.ف}ق%ت1ك وت'ب.د>ل%
س'ن_ت.ك؛ أ%راد بتبديل السeنة أ%ن يرجع أ%عرابي�اv بعد هجرته. وف حديث

الوس: س'نeوا بم س'ن_ة أ%هل الكتاب أ%ي خذوهم على طريقتهم وأ%ج\ر'وهم ف
قبول الزية م'ج\راهم. وف الديث: ل ي'ن\ق%ض' ع.ه\د'هم عن س'ن_ة1

ماح1ل� أ%ي ل ينقض بس.ع\ي, ساع بالنميمة وال3فساد، كما يقال ل أ�ف}س3د' ما
بين وبينك بذاهب ال4شرار وط�ر'قهم ف الفساد. والسeن_ة: الطريقة،

والس_نن أ%يضاv. وف الديث: أ%ل رجلD ي.ر'دe ع.ن_ا من س.ن.ن, هؤلء.
التهذيب: السeن_ة� الطريقة المودة الستقيمة، ولذلك قيل: فلن من

أ%هل السeن_ة؛ معناه من أ%هل الطريقة الستقيمة المودة، وهي مأ}خوذة من
الس_ن.ن, وهو الطريق. ويقال للخ.ط9 ال4سود على م.ت\ن, المار: س'ن_ة.

والسeن_ة: الطبيعة؛ وبه فسر بعضهم قول ال4عشى:
ك%ر,ي¬ ش.م.ائ1ل�ه من ب.ن,ي

م'عاوية% ال4ك}ر.مي. السeن.ن\.
وام\ض, على س.ن.ن,ك أ%ي و.ج\هك وق%ص\دك. وللطريق س.ن.ن¬ أ%يضاv، وس.ن.ن'

الطريق وس'ن.ن'ه وس1ن.ن'ه وس'ن'ن'ه: ن.ه\ج'ه. يقال: خ.د.ع.ك س.ن.ن'
الطريق وس'ن_ت'ه. والسeن_ة أ%يضاv: س'ن_ة الوجه. وقال اللحيان: ت.ر.ك

Dفلن
لك س.ن.ن. الطريق وس'ن.ن.ه وس1ن.ن.ه أ%ي ج,ه.ت.ه؛ قال ابن سيده: ول

أ%عرف س1ن.ناv عن غي اللحيان. شر: السeن_ة ف ال4صل س'ن_ة الطريق،
Dلن بعدهم. وس.ن_ فلن vوهو طريق س.ن_ه أ%وائل الناس فصار. م.س\ل%كا

طريقاv من الي ي.س'نeه إ,ذا ابتدأ% أ%مراv من الب,ر> ل يعرفه قوم'ه
vوه، وهو س.ن,ي. ويقال: س.ن_ الطريق. س.ن�ا�فاس\ت.س.نeوا به وس.ل%ك

وس.ن.ناv، فالس_نe الصدر، والس_ن.ن' السم بعن ال%س\نون. ويقال:



ت.ن.ح_ عن س.ن.ن, الطريق وس'ن.نه وس1ن.ن,ه، ثلث لغات. قال أ%بو عبيد: س.ن.ن'
الطريق وس'ن'ن'ه م.ح.ج_ت'ه. وت.ن.ح_ عن س.ن.ن, البل أ%ي عن وجهه.

الوهري: الس_ن.ن' الطريقة. يقال: استقام فلن على س.ن.ن� واحد. ويقال:
ام\ض, على س.ن.ن,ك وس'ن.ن,ك أ%ي على وجهك. وال�س.ن\س43ن': الطريق السلوك،

وف التهذيب: طريق ي'س\ل%ك'. وت.س.ن_ن. الرجل� ف ع.د\و,ه واس\ت.ن_: مضى
على وجهه؛ وقول جرير:
ظ%ل1ل}نا ب'س\ت.ن> ال%ر'ور,، كأ%ننا

ل%دى ف%ر.س� م'س\ت.ق}ب,ل, الريح, صائ1م
عن ب'س\ت.ن>ها موضع. ج.ر\ي الس_راب,، وقيل: موضع اشتداد حرها كأ%نا

ت.س\ت.نe فيه ع.د\واv، وقد يوز أ%ن يكون 
(* قوله «وقد يوز أن يكون

إل» نص عبارة الكم: وقد يوز أن يعن مرى الريح). م.خ\ر.ج. الريح؛ قال
ابن سيده: وهو عندي أ%حسن إل� أ%ن ال4ول قول التقد>مي، والسم منه

الس_ن.ن'. أ%بو زيد: اس\ت.ن_ت الدابة� على وجه ال4رض. واس\ت.ن_ د.م'
الطعنة إذا جاءت د'ف}عةD منها؛ قال أ%بو كبي الذل:

م'س\ت.ن_ة س.ن.ن. الف�ل�و> م'ر,ش_ة،
ت.ن\في التراب. بقاح1ز� م'ع\ر.و\ر,ف1

و.ط%ع.نه ط%ع\نةv فجاء منها س.ن.ن¬ ي.د\ف%ع' كل� شيء� إذا خرج الدم'
ب.م\و.ت1ه؛ وقول ال44عشى:

وقد ن.ط}ع'ن' الف%ر\ج.، يوم. اللYقا
ء3، بالرeم\ح, ن}ب,س' أ�ول الس_ن.ن\

قال شر: يريد' أ�ول القوم, الذين ي'سرعون إل القتال، والس_ن.ن'
القصد. ابن شيل: س.ن.ن' الرجل ق%ص\د'ه' وه1م_ته'. واس\ت.ن_ الس_راب':

اضطرب. وس.ن_ ال3بل% س.ن�اv: ساقها س.و\قاv سريعاv، وقيل: الس_نe السي
الشديد. والس_ن.ن': الذي ي'ل1حe ف ع.د\و,ه وإ,ق}باله وإ,د\باره. وجاء

س.ن.ن¬ من اليل أ%ي ش.و\طD. وجاءت الرياح' س.نائ1ن. إذا جاءت على وجه
واحد وطريقة واحدة ل تتلف. ويقال: جاء من اليل وال3بل س.ن.ن¬ ما

ي'ر.دe وج\ه'ه. ويقال: اس\ن'ن\ ق�رون% فرسك أ%ي ب'د_ه' حت ي.س3يل% ع.ر.قه'
Dفي.ض\م'ر.، وقد س'ن_ له ق%ر\ن

وق�رون وهي الدeف%ع' من الع.ر.ق؛ وقال زهي ابن أ%ب س'ل}مى:



ن'ع.و>د'ها الطYراد. فكل� يو\م�
.�ت'س.نe، على س.ناب,ك1ها، الق�رون

والس_نينة: الريح؛ قال مالك بن خالد 
(* قوله «قال مالك بن خالد إل»

سقط الشعر من الصل بعد قوله الرياح كما هو ف التهذيب:
أبي الديان غي بيض كأنا * فصول رجاع زفزفتها السنائن ).

ال�ن.ع1يe ف الس_ن.ائن الر>ياح,: واحدتا س.ن,ينةD، والر>ج.اع'
جع الر_ج\ع,، وهو ماء� السماء ف الغ.دير. وف النوادر: ريح ن.س\ناسة

vباردة، وقد ن.س\ن.س.ت\ وس.ن\س.ن.ت\ إذا ه.ب_ت\ ه'ب'وبا Dوس.ن\سان.ة
بارداv. ويقول: ن.س\ناس¬ من د'خان وس.ن\سانD، يريد دخان نار. وب.ن

القومبيوتم على س.ن.ن� واحد أ%ي على مثال واحد. وس.ن_ الطي.: ط%ي_ن. به
ف%خ_اراv أ%و اتذه منه. وال%س\نون: ال�ص.و_ر'. وال%س\نون:

ال�ن\ت1ن. وقوله تعال: من ح.م.أ{ م.س\ن'ون{؛ قال أ%بو عمرو: أ%ي متغي منت؛
وقال أ%بو اليثم: س'ن_ الاء� فهو م.س\ن'ون أ%ي تغي؛ وقال الزجاج:

م.س\نون م.ص\بوب على س'ن_ة1 الطريق؛ قال ال4خفش: وإنا يتغي إذا أ%قام بغي
ماء جار، قال: ويدلك على صحة قوله أ%ن مسنون اسم مفعول جار� على س'ن_

وليس بعروف، وقال بعضهم: مسنون ط%و_ل%ه'، جعله طويلv مستوياv. يقال: رجل
م.سنون الوجه أ%ي حسن الوجه طويله؛ وقال ابن عباس: هو الر_ط}ب'، ويقال

ال�ن\ت1ن'. وقال أ%بو عبيدة: ال%سنون� ال%صبوب. ويقال: السنون
ال%ص\بوب على صورة، وقال: الوجه ال%سنون س>ي م.سنوناv ل4نه كالخروط.

الفراء: سي ال1س.نe م1س.ن�اv ل4ن الديد ي'س.نe عليه أ%ي ي'ح.كe عليه.
ويقال للذي يسيل عند الك: س.ن,ي¬، قال: ول يكون ذلك السائل إل
م'ن\ت1ناv، وقال ف قوله: من ح.أ{ م.سنون؛ يقال الكوك، ويقال: هو التغي
كأ%نه أ�خذ من س.ن.ن\ت' الجر على الج.ر، والذي يرج بينهما يقال له

الس_ن,ي'، وال أ%4علم با أ%راد. وقوله ف حديث ب.ر\و.ع. بنت1 واش1ق�:
وكان زوجها س'ن_ ف بئر أ%ي تغي وأ%ن\ت.، من قوله تعال: من ح.أ{ مسنون؛

أ%ي متغي، وقيل: أ%راد بس'ن_ أ%س1ن. بوزن س.م1ع.، وهو أ%ن ي.د'ور.
رأ}سه من ريح كريهة شها ويغشى عليه. وس.ن_ت1 العي' الدمع. ت.س'نeه

س.ن�اv: صبته، واس\ت.ن_ت\ هي: انصب دمعها. وس.ن_ عليه الاء4: ص.ب_ه، وقيل:
أ%رسله إرسالv ليناv، وس.ن_ عليه الدرع. ي.س'نeها س.ن�اv كذلك إذا



صبها عليه، ول يقال ش.ن_. ويقال: ش.ن_ عليهم الغارة% إذا فر�قها. وقد
ش.ن_ الاء4 على شرابه أ%ي فر_قه عليه. وس.ن_ الاء4 على وجهه أ%ي صب_ه

عليه صب�اv س.ه\لv. الوهري: س.ن.ن\ت' الاء4 على وجهي أ%ي أ%رسلته
إ,رسالv من غي تفريق، فإ,ذا فر�قته بالصب قلت بالشي العجمة. وف حديث

بول ال4عراب ف السجد: فدعا بدلو� من ماء فس.ن_ه عليه أ%ي صبه.
والس_نe. الصبe ف س'هولة، ويروى بالشي العجمة، وسيأ}ت ذكره؛ ومنه حديث

المر: س'ن_ها ف الب.ط}حاء. وف حديث ابن عمر: كان ي.س'نe الاء4 على
وجهه ول ي.ش'نeه أ%ي كان يصبه ول يفر�قه عليه. وس.ن.ن\ت' التراب.: صببته

vعلى وجه ال4رض صب�ا
سهلv حت صار كال�س.ن�اة. وف حديث عمرو بن العاص عند موته: فس'نeوا

علي_ التراب. س.ن�اv أ%ي ضعوه وضعاv سهلv. وس'ن_ت ال4رض فهي م.سنونة
وس.ن,ي¬ إذا أ�كل نباتا؛ قال الطYر,م�اح':

ب'ن\خ.ر.ق� ت.ح1نe الريح' فيه،
ح.ن,ي. ال�3ل}ب, ف البلد1 الس_ن,ي,.

يعن ال%ح\ل%. وأ%س\نان الن\ج.ل: أ�ش.ر'ه'. والس_ن'ون� والس_ن,ينة:
ر,مالD مرتفعة تستطيل على وجه ال4رض، وقيل: هي كهيئة ال1بال من الرمل.

التهذيب: والس_نائن رمال مرتفعة تستطيل على وجه ال4رض، واحدتا
س.ن,ينة؛ قال الطرماح:

وأ%ر\طاة1 ح1ق}ف{ بي ك1س\ر.ي\ س.نائن
وروى الؤر>ج: الس>نان� الذYب�ان�؛ وأ%نشد:

،vوي.ح\س'و خ.ز,ير.ة vت.أ}ز,يزا �أ%ي.أ}ك�ل
وما ب.ي\ن. ع.ي\ن.يه1 و.ن,يم' س1نان1؟

قال: تأ}ز,يزاv ما ر.م.ت\ه القد\ر إذا فارت. وس.ان� البعي' الناقة%
ي'سانeها م'سان_ةv وس1ناناv: عارضها للت_ن.وeخ، وذلك أ%ن ي.ط}ر'د.ها

حت تبك، وف الصحاح: إذا ط%ر.د.ها حت ي'ن.و>خ.ها لي.س\ف1د.ها؛ قال ابن
مقبل يصف ناقته:

وت'ص\ب,ح' عن غ1ب> السeر.ى، وكأ%نا
ف%ن,يق¬ ث%ناها عن س1نان{ فأ%ر\ق%ل

يقول: سان� ناقت.ه ث انتهى إل الع.د\و, الشديد فأ%ر\ق%ل%، وهو أ%ن
يرتفع عن الذ�م1يل,، ويروى هذا البيت أ%يضاv لضابئ1 بن الرث



:vيصف فحل eالب'ر\ج'م1ي>؛ وقال ال4سد1ي
للب.ك%رات1 الع1يط1 منها ضاه1دا،
ط%و\ع. الس>نان1 ذار,عاv وعاض1د.ا.

ذارعاv: يقال ذ%ر.ع. له إذا و.ض.ع. يده تت عنق1ه ث خ.ن.قه، والعاض1د':
الذي يأ}خذ بالع.ض'د1 ط%و\ع. الس>نان1؛ يقول: ي'طاوعه الس>نان� كيف

شاء. ويقال: س.ن_ الف%ح\ل� الناقة ي.س'نeها إذا كب_ها على وجهها؛ قال:
فاند.ف%ع.ت\ تأ}ف1ر' واس\ت.ق}فاها،

فس.ن_ها للو.ج\ه1 أ%و د.ر\باها
أ%ي دفعها. قال ابن بري: ال�سان_ة� أ%ن ي.ب\ت.س3ر. الفحل� الناقة%

ق%ه\راv؛ قال مالك بن الر_ي\ب,:
وأ%نت إ,ذا ما كنت. فاع1ل% هذه

س1ن.اناv، فما ي'ل}ق%ى ل1ح.ي\نك م.ص\ر.ع'
أ%ي فاعل% هذه قهراv واب\ت1ساراv؛ وقال آخر:

كالف%ح\ل أ%ر\ق%ل% بعد ط�ول, س1ن.ان1
�ويقال: س.ان� الفحل

الناق%ة% ي'سانeها إذا ك%د.م.ها. وت.سان_ت1 الف�ح'ول, إذا ت.كاد.مت.
vوس.ن.ن\ت' الناقة%: س.ي_رت'ها سيا

شديداv. ووقع فلن ف س1ن> رأ}س1ه1 أ%ي ف ع.د.د1 شعره من الي والشر،
وقيل: فيما شاء واح\ت.ك%م؛ قال أ%بو زيد: وقد ي'ف%س_ر' سنe رأ}سه

ع.د.د' شعره من الي. وقال أ%بو اليثم: وقع فلن ف س1ن> رأ}س1ه وف س1ي>
رأ}سه وس.واء3 رأ}س1ه بعن واحد، وروى أ%بو عبيد هذا الرف ف

ال4مثال: ف س1ن> رأ}سه، ورواه ف الؤل�ف: ف س1ي> رأ}سه؛ قال ال4زهري:
والصواب بالياء أ%ي فيما س.او.ى ر.أ}س.ه من ال1ص\ب,. والس>نe: الثور

الوحشي؛ قال الراجز:
ح.ن_ت\ ح.ن,يناv، كث�ؤ.اج, الس�ن>،

ف ق%ص.ب� أ%ج\و.ف. م'ر\ث%ع1ن>
الليث: الس_ن_ة� اسم الدeب_ة أ%و الف%ه\د.ة1. قال أ%بو عبيد: ومن

أ%مثالم ف الصاد1ق, ف حديثه وخبه: ص.د.ق%ن س1ن_ ب.ك}ر,ه؛ ويقوله
ال3نسان� على نفسه وإن كان ضار�اv له؛ قال ال4صمعي: أ%صله أ%ن رجلv ساو.م.

رجلv بب.ك}ر� أ%راد شراء4ه فسأ%ل البائع. عن س1ن>ه فأ%خبه بالق،



فقال الشتري: ص.د.ق%ن س1ن_ بكره، فذهب مثلv، وهذا الثل يروى عن علي بن
أ%ب طالب، كرم ال وجهه، أ%نه تكلم به ف الكوفة. ومن أ%مثالم:

vحت الق%ر\ع.ى؛ يضرب مثل �اس\ت.ن_ت1 الف1صال
للرجل ي'د\خ1ل� نفسه ف قوم ليس منهم، والق%ر\عى من الف1ص.ال: الت

vأ%صابا ق%ر.ع¬، وهو ب.ث}ر¬، فإ,ذا اس\ت.ن_ت1 الفصال الص>ح.اح' م.ر.حا
ن.ز.ت1 الق%ر\ع.ى ن.ز\و.ها ت.ش.ب_ه' با وقد أ%ضعفها الق%ر.ع' عن

الن_ز.وان1. واس\ت.ن_ الف%ر.س': ق%م.ص.. واس\ت.ن_ الفرس' ف ال1ض\مار, إذا جرى
في ن.شاطه على س.ن.نه ف جهة واحدة. والس\تنان�: الن_ش.اط�؛ ومنه

الثل الذكور: اس\ت.ن_ت1 الف1ص.ال� حت الق%ر\عى، وقيل: اس\ت.ن_ت1
الف1صال أ%ي س.م1ن.ت\ وص.ار.ت\ ج'ل�ودها كال%س.انY، قال: وال4ول أ%صح. وف

حديث اليل: اس\ت.ن_ت ش.ر.فاv أ%و ش.ر.ف%ي\ن,؛ اس\ت.ن_ الف%ر.س'
ي.س\ت.نe اس\ت1ناناv أ%ي عدا ل%م.رحه ون.شاطه ش.و\طاv أ%و شوطي ول راك1ب.

عليه؛ ومنه الديث: إن9 فرس ال�جاه1د لي.س\ت.نe ف ط1و.له. وف حديث عمر،
رضي ال عنه: رأ%يت أ%باه ي.س\ت.نe بس.ي\ف1ه كما ي.س\ت.نe المل� أ%ي

ي.م\ر.ح' وي.خ\ط�ر' به. والس>نe والس>ن\س3ن' والس>ن\س3ن.ة�: ح.ر\ف'
ف%ق}رة1 الظهر، وقيل: الس_ن.اس1ن' رؤوس أ%طراف عظام الصدر، وهي م'ش.اش

الز_و\ر,، وقيل: هي أ%طراف الضلوع الت ف الصدر. ابن ال4عراب:
الس_ن.اس1ن' والش_ن.اش1ن' الع1ظام'؛ وقال ال%ر.ن\ف%ش':

كيف ت.ر.ى الغز\وة أ%ب\ق%ت\ م1ن>ي
س.ناس1ناv، كح.ل%ق, ال1ج.ن>

أ%بو عمرو وغيه: الس_ن.اس1ن' رؤوس ال%حال, وح'روف' فق%ار, الظهر،
واحدها س1ن\س3ن¬؛ قال رؤبة:

ي.ن\ق%ع\ن. بالع.ذ}ب, م'شاش. الس>ن\س3ن,
قال ال4زهري: ولم' س.ناس1ن, البعي من أ%طيب الل©ح\م.ان1 ل4نا تكون

بي ش.ط�ي الس_ن.ام، ولم'ها يكون أ%ش\م.ط% ط%ي�باv، وقيل: هي من
الفرس ج.وان,ح'ه الشاخ1ص.ة� شبه الضلوع ث تنقطع دون الضلوع. وس'ن\س'ن': اسم

أ%عجمي يسمي به الس_و.اد1يeون%. والسeن_ة�: ضرب من تر الدينة
معروفة.

@سهن: ابن ال4عراب: ال4س\هان الر>مال� الل�ي>نة؛ قال أ%بو منصور:
أ�بدلت النون من اللم، وال أعلم.



@سون: س'و.ان�: موضع. ابن ال4عراب: التس.وeن� استرخاء البطن؛ قال أ%بو
منصور: كأ%نه ذهب به إل الت_س.وeل من س.و,ل% ي.س\و.ل� إذا استرخى،

فأ%بدل من اللم النون.
@سوسن: الس_و\س.ن: ن.بت، أ%عجمي معر�ب، وهو معروف وقد جرى ف كلم

العرب؛ قال ال4عشى:
وآس' وخ.ي\ر,يÒ وم.ر\و¬ وس.و\س.ن¬،

إذا كان هيز.م\ن¬ ور'ح\ت' م'خ.ش_ما
وأ%جناسه كثية وأ%طيبه ال4بيض.

@غيه. وابن س.ع\نة، بفتح السي: من شعرائهم. وس'ع\نة: اسم رجل. ويوم
الس_عاني: عيد للنصارى. وف حديث ش.ر\ط النصارى: ول ي'خ\ر,جوا س.عاني.؛

قال ابن ال4ثي: هو عيد لم معروف قبل عيدهم الكبي بأ�سبوع، وهو
س'ر\يان معر�ب، وقيل: هو جع، واحده س.ع\ن'ون.

@سبه:الس_ب.ه': ذهاب العقل من ال%ر.م. ورجل م.س\ب'وه وم'س.ب_ه¬
وس.باه{: م'د.ل�ه¬ ذاهب' العقل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وم'ن\ت.خ.ب� كأ%ن� هال%ة أ�م�ه
س.باه1ي الف�ؤاد1 ما ي.عيش بع\ق�ول,

هال%ة� هنا: الشمس'. وم'ن\ت.خ.ب¬: ح.ذ1ر¬ كأ%نه لذ%كاء قلبه ف%ز,3ع¬،
ويروى: كأ%ن� هال%ة أ�مeه' أ%ي هو رافع رأ}سه ص'ع'داv كأ%نه يطلب الشمس،

فكأ%نا أ�مه. ورجل م.س\ب'وه' الف�ؤاد: مثل م'د.ل�ه الع.ق}ل,، وهو
ال�س.ب_ه' أ%يضاv؛ قال رؤبة:

قالت\ أ�ب.ي\لى ل ول أ�س.ب_ه1:
ما الس>نe إل غ%ف}ل%ة� ال�د.ل�ه1

أ�ب.ي\لى: اسم امرأ%ة. قال الفضل: السeباه' سكنة تأ}خذ النسان% يذهب
منها عقل�ه، وهو م.س\ب'وه¬. وقال كراع: السeباه'، بضم السي، الذاهب'

العقل، وهو أ%يضاv الذي كأ%نه منون من ن.شاطه. قال ابن سيده: والظاهر
من هذا أ%نه غلط، إنا السeباه' ذهاب العقل أ%و نشاط الذي كأ%نه منون.

اللحيان: رجل م1س.ب_ه' العقل وم'س.م_ه' العقل أ%ي ذاهب العقل. ورجل
س.باه1يe الع.ق}ل إذا كان ضعيف العقل. ورجل س.ب,ه¬ وس.باه¬ وس.باه{

وسباه1ي.ةD: متكب.
@سته: الس_ت\ه' والس_ت.ه' والس\ت': معروفة، وهو من الذوف



ال�ج\ت.ل%ب.ة1 له أ%لف' الوصل، وقد يستعار ذلك للدهر؛ وقوله أ%نشده
ثعلب:إذا ك%ش.ف. اليوم' الع.ماس' عن اس\ت1ه1،

فل ي.ر\ت.دي م1ث}لي ول ي.ت.ع.م_م'
يوز أ%ن تكون الاء فيه راجعة إل اليوم، ويوز أ%ن تكون راجعة إل

رجل مهجو�، والمع أ%س\تاه¬، قال عامر بن ع'ق%ي\ل الس_ع\د1يe وهو
جاهلي:ر,قاب¬ كال%واج,ن, خاظ1يات¬،

وأ%س\تاه¬ على ال4ك}وار, ك�وم'
خاظيات¬: غ1لظD س1مانD. ويقال: س.ه¬ وس'ه¬ ف هذا العن بذف العي؛

قال:
أ�د\ع' أ�ح.ي\حاv باس\م1ه ل ت.ن\س.ه\،
إن� أ�ح.ي\حاv هي ص1ئ}بان� الس_ه\

الوهري: والس\ت' الع.ج'ز'، وقد ي'راد' با ح.ل}قة الدبر، وأ%صله
س.ت.ه¬ على ف%ع.ل، بالتحريك، يدل على ذلك أ%ن جعه أ%س\تاه مثل ج.م.ل

وأ%جال، ول يوز أ%ن يكون مثل ج,ز\ع� وق�ف}ل اللذين يمعان أ%يضاv على
أ%فعال، ل4نك إذا ر.د.د\ت. الاء الت هي لم الفعل وحذفت العي قلت س.ه¬،

بالفتح؛ قال الشعر أ%و\س¬:
ش.أ%ت\ك. ق�ع.ي\ن¬ غ%ث©ها وس.م1ين'ها،

وأ%ن\ت. الس_ه' السeف}لى، إذا د'ع1ي.ت ن.ص\ر
يقول: أنت فيهم بنزلة الست من الناس. وف الديث: العي' و,كاء�

الس_ه1، بذف عي الفعل؛ ويروى: و,كاء� الس_ت1، بذف لم الفعل. ويقال للرجل
الذي ي'س\ت.ذ%ل©: أ%نت الس\ت' السeف}لى وأ%نت الس_ه' السeف}لى.

�ويقال ل4ر\ذال, الناس: هؤلء ال4س\تاه، ول4فاضلهم: هؤلء ال4ع\يان
والو'جوه'؛ قال ابن بري: ويقال فيه س.ت¬ أ%يضاv، لغة ثالثة؛ قال ابن

ر'م.ي\ض� الع.ن\ب.ر,ي�:
ي.س3يل� على الاذ%ي\ن, والس_ت1 ح.ي\ض'ها،
كما ص.ب_ فوق. الرeج\م.ة1 الد_م, ناس1ك'

وقال أ%وس بن م.غ\راء4:
ل ي'م\س3ك' الس_ت. إل� ر.ي\ث% ي'ر\س1ل�ها،

إذا أ%ل%ح_ على س1يس.ائ1ه الع'ص'م'
يعن إذا أ%ل عليه بالبل ض.رط%. قال ابن خالويه: فيها ثلث لغات: س.ه¬



وس.ت¬ واس\ت¬.
والس_ت.ه': ع1ظ%م' الس\ت1. والس_ت.ه': مصدر ال4س\ت.ه1، وهو الض_خ\م'
الس\ت1. ورجل أ%س\ت.ه': عظيم الس\ت1 ب.ي>ن' الس_ت.ه1 إذا كان كبي

الع.ج'ز، والسeتاه1يe والسeت\ه'م مثله. الوهري: والرأ%ة س.ت\هاء�
وس'ت\ه'م¬، واليم زائدة، وإذا نسبت إل الس\ت1 قلت س.ت.ه,يÒ، بالتحريك،

وإن شئت اس\ت1يÒ، تركته على حاله، وس.ت1ه¬ أ%يضاv، بكسر التاء، كما
قالوا ح.ر,ح¬. قال ابن بري: رجل ح.ر,ح¬ أ%ي م'لزم¬ لل4ح\راح,، وس.ت1ه¬

م'لزم لل4س\تاه1.
قال: والس_ي\ت.ه,يe الذي يتخلف خلف القوم فينظر ف أ%س\تاه1هم؛ قالت

العامرية:
لقد رأ%يت' رجلv د'ه\ر,ي_ا،

ي.م\ش1ي و.راء4 القوم, س.ي\ت.ه,ي_ا
ود'ه\ر,يÒ: منسوب إل بن د.ه\ر� ب.ط}ن من كلب. والس_ت1ه': الطالب'

للس\ت1، وهو على النسب، كما يقال رجل ح.ر,ح¬. قال ابن سيده: التمثيل
لسيبويه. ابن سيده: رجل أ%س\ت.ه'، والمع س'ت\ه¬ وس'ت\هانD؛ هذه عن

اللحيان، وامرأ%ة س.ت\هاء كذلك. ورجل س'ت\ه'م¬، وال�نثى س'ت\ه'مة كذلك، اليم
زائدة. ويقال للواسعة من الدeبر: س.ت\هاء وس'ت\ه'م¬، وتصغي الس\ت1

Òقال أ%بو منصور: رجل س'ت\ه'م إذا كان ض.خ\م. الس\ت1، وس'تاه1ي .Dس'ت.ي\ه.ة
مثله، واليم زائدة. قال النحويون: أ%صل الس\ت1 س.ت\ه¬، فاستثقلوا

الاء لسكون التاء، فلما حذفوا الاء سكنت السي فاحتيج إل أ%لف الوصل، كما
فعل بالس\م, والب\ن, فقيل الس\ت'، قال: ومن العرب من يقول الس_ه\،

بالاء، عند الوقف يعل التاء هي الساقطة، ومنهم من يعلها هاء عند الوقف
وتاء عند الدراج، فإذا جعوا أو ص.غ_روا ر.دeوا الكلمة إل أ%صلها
فقالوا ف المع أ%س\تاه¬، وف التصغي س'ت.ي\هة،وف الفعل س.ت1ه. ي.س\ت.ه'

vج.ع\دا vلع.ن.ة1: إن جاءت به م'س\ت.ها�فهو أ%س\ت.ه'. وف حديث ال
فهو لفلن، وإن جاءت به ح.م\شاv فهو لزوجها؛ أ%راد بال�س\ت.ه الض_خ\م.

ال4ل}ي.ت.ي\ن,، كأ%نه يقال أ�س\ت1ه فهو م'س\ت.ه¬، كما يقال أ�س\م1ن. فهو
م'س\م.ن¬، وهو م'ف}ع.لD من الس\ت1، قال: ورأ%يت رجلv ضخم ال4رداف كان

يقال له أ%بو ال4س\تاه1. وف حديث الباء: مر_ أ%بو سفيان ومعاوية� خلفه
وكان رجلvم'س\ت.هاv. قال أ%بو منصور: وللعرب ف الس\ت1 أ%مثالD، منها



ما روي عن أ%ب زيد: تقول العرب ما لك اس\ت¬ مع اس\ت1ك. إذا ل يكن له
ع.د.د¬ ول ث%ر\وة من مال ول ع'د_ة من رجال، تقول فاس\ت'ه ل تفارقه،

وليس له معها أ�خرى من رجال ومال. قال أ%بو زيد: وقالت العرب إذا حد�ث%
الرجل� حديثاv فخ.ل�ط فيه أ%حاديث الض_ب'ع, اس\ت.ها 

(* قوله «أحاديث
الضبع استها» ضبط ف التكملة والتهذيب استها ف الوضعي بالنصب). وذلك

أ%نا تر�غ ف التراب ث ت'ق}ع1ي ف%ت.ت.غ.ن_ى با ل يفهمه أ%حد فذلك
أ%حاديثها اس\ت.ها، والعرب ت.ض.ع' الس\ت. موضع. ال4صل فتقول ما لك ف هذا

ال4مر اس\ت¬ ول فم أ%ي ما لك فيه أ%صل ول فرع؛ قال جرير:
فما ل%ك�م' اس\ت¬ ف الع'لل ول ف%م'

واس\ت' الدهر: أ%و_ل� الدهر. أ%بو عبيدة: يقال كان ذلك على اس\ت1
الد_ه\ر, وعلى أ�س> الدهر أ%ي على ق1د.م, الدهر؛ وأ%نشد الياد1يe ل4ب

ن'خ.ي\ل%ة:
ما زال% منوناv على اس\ت1 الد_ه\ر,،

ذا ح'م'ق� ي.ن\م1ي، وع.ق}ل ي.ح\ر,ي
(* قوله «ذا حق» الذي ف التهذيب: ف بدن، وف التكملة: ف جسد).

أ%ي ل يزل منوناv د.ه\ر.ه' كله. ويقال: ما زال فلنD على اس\ت الدهر,
منوناv أ%ي ل يزل يعرف بالنون. ومن أ%مثال العرب ف ع1ل}م, الرجل, با

ي.ل1يه دون غيه: اس\ت' البائ1ن أ%ع\ل%م'؛ والبائن': الالب' الذي ل
ي.لي الع'ل}بة%، والدي يلي الع'ل}بة يقال له ال�ع.لYي.ويقال للرجل الذي

ي'س\ت.ذل© وي'س\ت.ض\عف: اس\ت' أ�م>ك أ%ض\ي.ق' واس\ت'ك. أ%ض\ي.ق' من أن
تفعل كذاوكذا. ويقال للقوم إذا است'ذ1ل©وا واس\ت'خ1ف_ بم: باس\ت1 بن

ف�لن{، وهو ش.ت\م¬ للعرب؛ ومنه قول ال�ط%يئة:
فب,اس\ت1 ب.ن ع.ب\س� وأ%س\تاه1 ط%ي>ء�،

وباس\ت1 ب.ن د'ودان% حاشا ب.ن ن.ص\ر,
(* قوله «فباست بن عبس» الذي ف الوهري: بن قيس، لكن صوب الصاغان

الول).
وس.ت.ه\ت'ه أ%س\ت.ه'ه س.ت\هاv: ضربت' اس\ت.ه. وجاء ي.س\ت.ه'ه أ%ي

ي.ت\بعه من خلفه ل يفارقه ل4نه ي.ت\ل�و اس\ت.ه؛ وأ%ما قول ال4خطل:
وأ%نت. مكان'ك من وائل�،



م.كان% الق�راد1 من اس\ت1 ال%مل}
فهو ماز ل4نم ل يقولون ف الكلم اس\ت' ال%مل. ال4زهري: قال شر

فيما قرأ}ت' بطه: العرب تسمي بن ال4مة ب.ن اس\ت1ها؛ قال: وأ%قرأ%ن
ابن' ال4عراب لل4عشى:

أ%س.ف%هاv أ%و\ع.د\ت. يا اب\ن. اس\ت1ه.ا،
ل%س\ت. على ال4ع\داء3 بالقاد1ر,

ويقال للذي ولدته أ%م.ة: يا ابن اس\ت1ها، يعنون است أ%مة ولدته أ%نه
ولد من اس\ت1ها. ومن أ%مثالم ف هذا العن: يا ابن اس\ت1ها إذا

أ%ح\م.ض.ت\ ح1مار.ها. قال الؤر>ج': دخل رجل على سليمان بن عبد اللك وعلى
رأ}سه و.ص1يف%ةD ر'وق%ةD فأ%ح.د_ الن_ظ%ر إليها، فقال له سليمان:

أ%4ت'ع\ج,ب'ك.؟ فقال: بارك ال ل4مي الؤمني فيها فقال: أ%خبن بسبعة أ%مثال
قيلت ف الس\ت1 وهي لك، فقال الرجل: اس\ت' البائن أ%ع\ل%م'، فقال:

واحد، قال: ص.ر_ عليه الغ.ز\و' اس\ت.ه'، قال: اثنان، قال: اس\ت¬ ل
ت'ع.و_د1 ال1ج\م.ر، قال: ثلثة، قال: اس\ت' ال%س\ؤول أ%ض\ي.ق'، قال: أ%ربعة،

قال: ال�رe ي'ع\ط1ي والع.ب\د' ت.أ}ل%م' اس\ت'ه'، قال: خسة، قال
الرجل: اس\ت أ%خ\ب.ث1ي، قال: ستة، قال: ل ماء4ك1 أ%ب\ق%ي\ت1 ول ه.ن.ك1

أ%ن\ق%ي\ت1، قال سليمان: ليس هذا ف هذا، قال: بلى أ%خذت' الار.بالار,
كما يأ}خذ أ%مي الؤمني، وهو أ%و_ل من أ%خذ الار بالار، قال: خ'ذ}ها

ل بارك ال لك فيها قوله: ص.ر_ عليه الغ.ز\و' اس\ت.ه' ل4نه ل يقدر
أ%ن يامع إذا غزا.

@سده: الس_د.ه' والسeداه': شبيه بالد_ه.ش,، وقد س'د1ه..
@سفه: الس_ف%ه' والس_فاه' والس_فاهة: خ1ف�ة� ال1ل}م، وقيل: نقيض

ال1ل}م، وأ%صله الفة والركة، وقيل: الهل وهو قريب بعضه من بعض. وقد
س.ف1ه. ح1ل}م.ه ورأ}ي.ه ون.ف}س.ه س.ف%هاv وس.فاهاv وس.فاهة: حله على

الس_ف%ه1.
قال اللحيان: هذا هو الكلم العال، قال: وبعضهم يقول س.ف�ه، وهي

قليلة. وقولم: س.ف1ه. ن.ف}س.ه' وغ%ب,ن. ر.أ}ي.ه وب.ط1ر. ع.ي\ش.ه وأ%ل1م.
ب.ط}ن.ه وو.ف1ق. أ%م\ر.ه ور.ش1د. أ%م\ر.ه، كان ال4صل� س.ف1ه.ت\ نفس' زيد

ور.ش1د. أ%م\ر'ه، فلما ح'و>ل الفعل إل الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل
عليه، ل4نه صار ف معن س.ف�ه. ن.ف}س.ه، بالتشديد؛ هذا قول البصريي



والكسائي، ويوز عندهم تقدي هذا النصوب كما يوز غلم.ه ضرب زيد¬. وقال
vمن النفس إل صاحبها خرج ما بعده م'ف%س>را �الفراء: لا ح'و>ل الفعل

ليدل على أ%ن الس_ف%ه فيه، وكان حكمه أ%ن يكون س.ف1ه زيد¬ ن.ف}ساv، ل4ن
ال�ف%س>ر ل يكون إل نكرة، ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة

تشبيهاv با، ول يوز عنده تقديه ل4ن الفسر ل يتقد_م؛ ومثله قولم:
ض1ق}ت' به ذ%ر\عاv وط%ب\ت' به ن.ف}ساv، والعن ضاق ذ%ر\عي به وطابت نفسي

به. وف التنزيل العزيز: إل9 من س.ف1ه. ن.ف}س.ه؛ قال أ%بو منصور: اختلف
النحويون ف معن س.ف1ه. ن.ف}سه وانتصابه، فقال ال4خفش: أ%هل التأ}ويل

يزعمون أ%ن العن س.ف�ه؛ ومنه قوله: إل من س.ف1ه. الق_، معناه من
س.ف�ه الق_، وقال يونس النحوي: أ�راها لغة ذهب يونس إل أ%ن ف%ع1ل%

للمبالغة كما أ%ن� ف%ع_ل% للمبالغة، فذهب ف هذا مذهب أ%هل التأ}ويل، ويوز
على هذا القول س.ف1ه\ت' زيداv بعن س.ف�ه\ت' زيداv؛ وقال أ%بو عبيدة:

معن س.ف1ه. نفس.ه أ%هلك نفس.ه وأ%و\ب.ق%ها، وهذا غي خارج من مذهب يونس
وأ%هل التأ}ويل؛ وقال الكسائي والفراء: إن نفسه منصوب على التفسي،

وقال: التفسي ف النكرات أ%كثر نو ط1ب\ت' به ن.ف}ساv وق%ر,ر\ت' به
عيناv، وقال: إن أ%صل الفعل كان لا ث حو>ل إل الفاعل؛ أ%راد أ%ن قولم

طبت به نفساv معناه طابت نفسي به، فلما حول الفعل إل صاحب النفس خرجت
النفس' م'ف%س>رة، وأ%نكر البصريون هذا القول، وقالوا إن الفسرات نكرات

ول يوز أ%ن تعل العارف نكرات، وقال بعض النحويي: إن قوله تعال:
إل� من س.ف1ه. ن.ف}س.ه؛ معناه إل من س.ف1ه. ف نفسه أ%ي صار سفيهاv، إل

أ%ن ف حذفت كما حذفت حروف الر ف غي موضع؛ قال ال تعال: ولج'ناح.
عليكم أ%ن ت.س\ت.ر\ض1ع'وا أ%و\لد.كم؛ العن أ%ن تسترضعوا ل4ولدكم،

فحذف حرف الر من غي ظرف؛ ومثله قوله:
،vن'غال الل�ح\م. لل4ض\ياف1 ن,ي�ا

ون.ب\ذ�ل�ه إذا ن.ض1ج. الق�دور'
العن: نغال باللحم. وقال الزجاج: القول اليد عندي ف هذا أ%ن س.ف1ه.

ف موضع ج.ه,ل%، والعن، وال أ%علم، إل م.ن\ ج.ه,ل ن.ف}س.ه أ%ي ل
ي'ف%كYر\ ف نفسه فوضع س.ف1ه. ف موضع ج.ه,ل%، وع'د>ي. كما ع'د>ي.،

قال: فهذا جيع ما قاله النحويون ف هذه الية، قال: وما يقو>ي قول
الزجاج الديث الثابت' الرفوع حي سئل النب، صلى ال عليه وسلم، عن



الك1ب\ر فقال: الك1ب\ر' أ%ن ت.س\ف%ه. ال%ق_ وت.غ\م1ط% الناس.، فجعل س.ف1ه.
واقعاv معناه أن ت.ج\ه.ل% الق فل تراه حق9اv، وال أ%علم. وقال بعض

أ%هل اللغة: أ%صل� الس_ف%ه1 ال��1ف�ة�، ومعن السفيه الفيف' العقل،
وقيل أ%ي س.ف1ه.ت\ ن.ف}س'ه أي صارت سفيهة، ونصب نفسه على التفسي الو�ل.

وف الديث: إنا الب.غ\ي' من س.ف1ه. الق_ أ%ي من جهله، وقيل: من جهل
نفسه، وف الكلم مذوف تقديره إنا البغي ف1ع\ل� من س.ف1ه. الق_.

والس_ف%ه' ف ال4صل: ال1ف�ة والط�ي\ش'. ويقال: س.ف1ه. فلنD رأ}يه إذا
جهله وكان رأ}يه مضطرباv ل استقامة له. والس_فيه: الاهل. ورواه

الزمشري: من س.ف%ه1 ال%ق>، على أ%نه اسم مضاف إل الق، قال: وفيه وجهان:
أ%حدها على أ%ن يكون على حذف الار وإيصال الفعل كان ال4صل� س.ف1ه. على

الق، والثان أ%ن يضمن معن فعل متعد كجهل، والعن الستخفاف بالق وأ%ن
ل يراه على ما هو عليه من الرeج\حان والر_زانة. ال4زهري: روى ثعلب

عن ابن ال4عراب أ%نه قال الز�اف1ه' الس_راب' والساف1ه' ال4حق. ابن
سيده: س.ف1ه. علينا وس.ف�ه. جهل، فهو س.ف1يه¬، والمع س'ف%هاء وس1ف%اه¬،
قال ال تعال: كما آمن. السeف%هاء؛ أ%ي ال�ه�ال. والسفيه: الاهل،

وال�نثى سفيهة، والمع س.ف1يهات وس.فائ1ه' وس'ف�ه¬ وس1فاه¬.
وس.ف�ه الرجل%: جعله سفيهاv. وس.ف�ه.ه': نسبه إل الس_ف%ه، وساف%هه

م'ساف%هة. يقال: س.ف1يه ل ي.ج,د\ م'ساف1هاv. وس.ف�ه الهل� ح1ل}م.ه:
أ%طاشه وأ%خ.ف�ه؛ قال:

ول ت'س.فYه' عند الو,ر\د ع.ط}ش.ت'ها
أ%حلم.نا، وش.ريب' الس_و\ء3 ي.ض\طر,م'

وس.ف1ه. نف}س.ه: خ.س3ر.ها ج.ه\لv. وقوله تعال: ول ت'ؤ\توا السeف%هاء
أ%موالكم الت جعل ال لكم قياماv. قال اللحيان: بلغنا أ%نم النساء

والصبيان الصغار ل4نم ج'ه�ال بوضع النفقة. قال: وروي عن ابن عباس أ%نه
قال: النساء� أ%س\ف%ه' السeفهاء. وف التهذيب: ول تؤتوا السفهاء

أ%موالكم، يعن الرأ%ة والولد، وسيت سفيهة لضعف عقلها، ول4نا ت'ح\س3ن'
سياسة مالا، وكذلك ال4ولد ما ل ي'ؤن.س ر'ش\د'هم. وقول� الشركي للنب،

صلى ال عليه وسلم: أ%ت'س.فYه أ%ح\لمنا، معناه أ%ت'ج.ه>ل� أ%ح\لم.نا.
وقوله تعال: فإن كان الذي عليه القe سفيهاv أ%و ضعيفاv؛ السفيه:

الفيف' العقل من قولم ت.س.ف�ه.ت1 الر>ياح' الشيء4 إذا استخفته فحركته.



وقال ماهد: السفيه الاهل والضعيف ال4حق؛ قال ابن عرفة: والاهل ههنا هو
الاهل بال4حكام ل يسن ال3ملل ول يدري كيف هو، ولو كان جاهلv ف

vأ%حواله كلها ما جاز له أ%ن ي'داين؛ وقال ابن سيده: معناه إن كان جاهل
أ%و صغياv. وقال اللحيان: السفيه الاهل بالملل. قال ابن سيده: وهذا

خطأD ل4نه قد قال بعد هذا أ%و ل ي.س\تط1يع' أ%ن ي'م1ل� ه'و..
،vوس.ف1ه.، بالكسر، س.ف%ها vوس.فاه.ة vه علينا، بالضم، س.فاها�وس.ف

لغتان، أ%ي صار سفيهاv، فإذا قالوا س.ف1ه. ن.ف}س.ه وس.ف1ه. ر.أ}ي.ه ل يقولوه
إل� بالكسر، ل4ن ف%ع'ل% ل يكون متعد�ياv. وواد{ م'س\ف%ه: ملوء

كأ%نه جاز الد_ فس.ف�ه.، فم'س\ف%ه على هذا م'ت.و.ه_م من باب أ%س\ف%ه\ت'ه
و.ج.د\ته سفيهاv؛ قال ع.د1يe بن الر>قاع:

فما به ب.ط}ن' واد{ غ1ب_ ن.ض\ح.ت1ه،
وإن ت.راغ%ب.، إل م'س\ف%ه¬ ت.ئ1ق'

والس_ف%ه': ال1ف�ة. وثوب س.ف1يه¬ ل%ه\ل%ه¬ س.خ1يف. وت.س.ف�ه.ت1
الرياح': اضط%ر.بت: وت.س.ف�هت الريح' الغ'صون%: حر_كتها واستخفتها؛

قال:م.ش.ي\ن. كما اه\ت.ز_ت\ ر,ماح¬ ت.س.ف�ه.ت\
أ%عال1ي.ها م.رe الر>ياح, الن_واس1م,

وت.س.ف�ه.ت1 الريح' الشجر. أ%ي مالت به. وناقة س.ف1يهة الز>مام, إذا
:vكانت خفيفة السي؛ ومنه قول ذي الرمة يصف سيفا

وأ%ب\ي.ض. م.و\ش1ي> الق%م1يص, ن.ص.ب\ت'ه
على ظ%ه\ر, م1ق}لت{ س.ف1يه{ ج.ديل�ها

يعن خفيف{ ز,مام'ها، يريد أ%ن جديلها يضطرب لضطراب رأ}سها. وساف%ه.ت1
الناقة� الطريق. إذا خ.ف�ت\ ف سيها؛ قال الشاعر:

أ%ح\د'و م.ط1ي_ات{ وق%و\ماv ن'ع_سا
م'ساف1هات{ م'ع\م.لv م'و.ع_سا

أ%راد بال�ع\م.ل, ال�وع_س, الطريق. الوطوء؛ قال ابن بري: وأ%ما قول
خلف بن إسحق الب.ه\ران9:

ب.ع\ثنا الن_واع1ج. ت.ح\ت. الر>حال}،
ت.ساف%ه' أ%ش\داق�ها ف الل©ج'م\

فإنه أ%راد أ%نا ت.ترامى بل�غام1ها ي.م\نةv وي.س\ر.ة، كقول ال%ر\مي:
ت.ساف%ه' أ%ش\داق�ها بالل©غام\،



فت.ك}س'و ذ%فار,ي.ها وال�ن'وبا
فهو من ت.ساف�ه1 ال4ش\داق ل ت.ساف�ه1 ال�د'ل,، وأ%ما ال�ب.ر�د'

:vد'ل، وال4ول أ%ظهر. وس.ف1ه الاء4 ي.س\ف%ه'ه س.ف}ها�فجعله من ت.ساف�ه ال
أ%كثر شربه فلم ي.ر\و.، وال أ%س\ف%هه إياه. وحكى اللحيان: س.ف1ه\ت'
الاء4 وساف%ه\ت'ه شربته بغي ر,ف}ق�. وس.ف1ه\ت' الشراب.، بالكسر، إذا

أ%كثرت منه فلم ت.ر\و.، وأ%س\ف%ه.ك%ه ال. وساف%ه\ت' الد_ن� أ%و الو.ط}ب.:
قاع.د\ت'ه فش.ر,ب\ت' منه ساعةv بعد ساعة. وساف%ه\ت' الشراب. إذا أ%سرفت

فيه؛ قال الش_م_اخ:
vكأ%نن ساف%ه\ت' ص1ر\فا eف%ب,ت

م'ع.ت_ق%ةv ح'م.ي_اها ت.د'ور'
ال4زهري: رجل ساه1ف¬ وساف1ه¬ شديد العطش. ابن ال4عراب: طعام

م.س\ه.ف%ة وم.س\ف%هة إذا كان ي.س\ق1ي الاء4 كثياv. وس.ف%ه\ت' وس.ف1ه\ت'،
كلها، ش'غ1ل}ت' أ%و ش.غ.ل}ت'. وس.ف1ه\ت' نصيب: ن.س3يت'ه؛ عن ثعلب،

وت.س.ف�ه\ت' فلناv عن ماله إذا خدعته عنه. وت.س.ف�ه\ت' عليه إذا
أ%سعته.

@سله: س.ليه¬ م.ليه¬: ل طعم له، كقولك س.ل1يخ¬ م.ليخ¬؛ عن ثعلب.
ال4زهري: قال شر ال4س\ل%ه' الذي يقول أ%فعل ف الرب وأ%فعل، فإذا

قاتل ل ي'غ\ن, شيئاv؛ وأ%نشد:
ومن كلY أ%س\ل%ه. ذي ل�وث%ة{،
إذا ت'س\ع.ر' ال%ر\ب' ل ي'ق}د1م'

:vسه: س.م.ه البعي' والفرس' ف ش.و\طه ي.س\م.ه، بالفتح فيهما، س'م'وها@
جرى جرياv ول ي.ع\ر,ف1 الع\ياء4، فهو سام1ةD، والمع س'م_ه¬؛ وأ%نشد

لرؤبة:
يا ل%ي\ت.نا والد_ه\ر. ج.ر\ي. السeم_ه1

أ%راد: ليتنا والدهر نري إل غي ناية؛ وهذا البيت أ%ورده الوهري:
ليت. ال�ن والد�ه\ر. ج.ر\ي' السeم_ه

قال ابن بري: وبعده:
ل د.رe الفانيات1 ال�د_ه1

قال: ويروى ف رجزه ج.ر\ي'، بالرفع على خب ليت، ومن نصبه فعلى الصدر
أ%ي يري ج.ر\ي. السeم_ه أ%ي ليت الدهر يري بنا ف م'نانا إل غي



ناية ينتهي إ,ليها. والسeم_ه' والسeم_هى والسeم_ي\هى، كله: الباطل
والكذب. وقال الكسائي: من أساء الباطل قولم السeم_ه'. يقال: جرى
فلن¬ج.ر\ي. السeم_ه1. ويقال: ذهب ف السeم_ي\هى أ%ي ف الباطل. الوهري:

ج.رى فلنD السeم_هى أ%ي جرى إل غي أ%مر يعرفه. وف حديث علي، كرم
ال وجهه: إذا م.ش.ت\ هذه ال�م_ة� السeم_ي\هى فقد ت'و'د>ع. منها؛

هي، بضم السي وتشديد اليم: الت_ب.خ\ت'ر من الكب، قال: وهو ف غي هذا
الباطل� والكذب. الفراء: وذهبت إ,بل�ه السeم.ي\هى، على مثال و.ق%ع'وا ف

خ'ل%ي\طى، تفر�قت ف كل وجه، وقيل: السeم.ي\هى التفر�ق ف كل وجه من
أ%ي> اليوان كان. الفراء: ذهبت إبل�ه السeم_ي\هى والع'م_ي\هى

والك�م_ي\هى أ%ي ل يدري أ%ين ذهبت. والسeم_هى: الواء� بي السماء وال4رض.
اللحيان: يقال للهواء الل©وح' والسeم_هى والسeم_ي\هى. الن_ض\ر: يقال
�ذهب ف السeم_ة1 والسeم_هى أ%ي ف الريح والباطل. وس.م_ه. الرجل

إبل%ه: أ%هلها، وهي إبل س'م_ةD؛ هذا قول أ%ب حنيفة، وليس بيد، ل4ن
�س'م_ة� ليس على س.م_ه. إنا هو على س.م.ه.. والسeم_ه': أ%ن يرمي الرجل

إ,ل غي غرض. وبقي القوم' س'م_هاv أ%ي م'ت.ل%د>دين؛ قال ابن
ال4عراب: ك%ث�ر. عيال� رجل من طي>ء من بنات وزوجة فخرج بن إل خ.ي\ب

ي'ع.ر>ض'ه'ن_ ل�م�اها، فلما وردها قال:
ق�ل}ت' ل1ح'م_ى خ.ي\ب.ر.: اس\ت.ع1د>ي

هذي ع1يال، فاج\ه.دي وج,د>ي
وباك1ري بص.ال1ب� وو,ر\د1،
أ%عان.ك1 ال� على ذا ال�ن\د1

قال: فأ%صابته المى فمات، وبقي عياله س'م_هاv م'ت.ل%د>دين..
وس.م.ه الرجل� س.م\هاv، فهو سام1ةD: د'ه1ش.. ورجل سام1ه¬: حائر، من قوم

س'م_ه{. اللحيان: يقال رجل م'س.م_ه' الع.ق}ل وم'س.ب_ه' الع.ق}ل, أ%ي
eخ'وص¬ ي'س.ف :�ذاهب العقل. والسeم_هى: م'خاط� الشيطان. والسeم_ه.ة

ث يمع، يعل شبيهاv بالسeف}رة.
@سنه: الس_ن.ة�: واحدة� الس>ني. قال ابن سيده: الس_ن.ة العام'

منقوصة، والذاهب منها يوز أ%ن يكون هاء وواواv بدليل قولم ف جعها س.ن.هات
وس.ن.وات، كما أ%ن ع1ض.ةv كذلك بدليل قولم ع1ضاه¬ وع1ض.وات¬؛ قال ابن

بري: الدليل على أ%ن لم سنة واو قولم س.ن.وات¬؛ قال ابن' الر>قاع,:



ع'ت>ق%ت\ ف الق1لل, من ب.ي\ت1 رأ}س�
س.ن.وات{، وما س.ب.ت\ها الت>جار'

vأ%و\ق%ع'وا ذلك عليها إ,كبارا ،�والس_نة� مطلقةv: السنة� ال�ج\د1بة
لا وتشنيعاv واستطالة. يقال: أ%صابتهم السنة، والمع من كل ذلك

س.ن.هات¬وس1ن'ون، كسروا السي ليعلم بذلك أ%نه قد أ�خرج عن بابه إل المع
بالواو والنون، وقد قالوا س1نيناv؛ أ%نشد الفارسي:

د.عان,ي. من ن.ج\د{، فإن� س1نين.ه
ل%ع1ب\ن. بنا ش1يباv، وش.ي_ب\ن.نا م'ر\د.ا

فثبات نونه مع الضافة على أ%نا مشبهة بنون ق1ن>س\رين فيمن قال هذه
ق1ن>س\رين'، وبعض العرب يقول هذه س1ني¬، كما ت.ر.ى، ورأ%يت س1نيناv فيعرب

النون، وبعضهم يعلها نون المع فيقول هذه س1ن'ون% ورأ%يت س1ن,ي..
:�وقوله عز وجل: ولقد أ%خذنا آل% فرعون% بالس�ني.؛ أ%ي بالق�ح'وط. والس_نة
ال4ز\مة، وأ%صل الس_ن.ة س.ن\هة بوزن ج.ب\هة{، فحذفت لمها ونقلت حركتها

إل النون فبقيت س.ن.ةv، ل4نا من س.ن.ه.ت النخلة� وت.س.ن_ه.ت\ إذا
أ%تى عليها الس>نون%. قال الوهري: ت.س.ن_ه.ت\ إذا أ%تى عليها

Dالس>ن'ون%. قال ابن ال4ثي: وقيل إن أ%صلها س.ن.و.ة
بالواو، فحذفت كما حذفت الاء لقولم ت.س.ن_ي\ت' عنده إذا أ%قمت عنده

س.نةv، ولذا يقال على الوجهي استأ}جرته م'سان.هة
وم'ساناةv، وتصغيه س'ن.ي\ه.ة وس'ن.ي_ة، وت'ج\م.ع' س.ن.وات{ وس.ن.هات{،

فإذا جعتها جع الصحة كسرت السي فقلت س1ني. وس1ن'ون%، وبعضهم بضمها
ويقول س'ن'ون%، بالضم، ومنهم من يقول: س1ني¬ على كل حال، ف النصب والرفع

والر، ويعل العراب على النون ال4خية، فإذا أ%ضفتها على ال4ول حذفت
نون المع للضافة، وعلى الثان ل تذفها فتقول س1ن,ي زيد{ وس1ن,ي.

زيد{. الوهري: وأ%ما من قال س1ني¬
وم1ئ1ي¬ ورفع النون ففي تقديره قولن: أ%حدها أ%نه ف1ع\ل1ي¬ مثل,

غ1س\ل1ي�، مذوفةv، إل أ%نه جع شاذ، وقد يئ ف الموع ما ل نظي له
نو ع1دىÝ؛ هذا قول ال4خفش، والقول الثان أ%نه ف%ع1يلD، وإنا كسروا

الفاء لكسرة ما بعدها، وقد جاء المع على ف%ع1يل� نو ك%ل1يب� وع.بيد{، إل
vمن الواو وف الائة بدل vأ%ن صاحب هذا القول يعل النون ف آخره بدل

من الياء. قال ابن بري: س1ني ليس بمع تكسي، وإنا هو اسم موضوع للجمع،



Ýنظيه ل1حى Ýل نظي له ف الموع، وهم ل4ن ع1دى Ýوقوله: إن ع1دى
Dهم إنه ل يأ}ت ف1ع.ل�وف1رىÝ وج,رىÝ، وإنا غ%ل�طه قول

إل ع1دىÝ ومكاناv س1وىÝ. وقول�ه تعال: ثلثمائة{ س1ن,ي.. قال ال4خفش:
إنه بدل من ثلث ومن الائة أ%ي لبثوا ثلثمائة من الس>ن,ي.. قال: فإن

كانت الس>ن'ون تفسياv للمائة فهي ج.رÒ، وإن كانت تفسياv للثلث فهي
ن.ص\ب¬، والعرب' تقول ت.س.ن_ي\ت' عنده وت.س.ن_ه\ت' عنده. ويقال: هذه

ب,لد¬ س1ن,ي¬ أ%ي ج.د\بةD؛ قال الطرماح:
ب'ن\خ.ر.ق� ت.ح1نe الر>يح' فيه1

ح.ن,ي. ال�ل}ب, ف الب.ل%د1 الس>ني,
ال4صمعي: أ%رض' بن فلن س.ن.ةD إذا كانت م'ج\د1بةv. قال أ%بو منصور:

وب'ع1ث% رائد¬ إل بلد فوجده م'م\ح1لv فمل رجع س'ئل% عنه فقال
الس_ن.ة�، أ%راد ال�د'وبة. وف الديث: اللهم أ%ع1ن>ي على م'ض.ر بالس_نة؛

الس_ن.ة�: ال%د\ب'. يقال: أ%خذتم السنة� إذا أ%ج\دبوا وأ�قح1ط�وا، وهي من
ال4ساء الغالبة نو الدابة ف الفرس والال ف البل، وقد خصوها بقلب
لمها تاء ف أ%س\ن.ت'وا إذا أ%ج\دبوا. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه

كان ل ي'جيز نكاحاv عام. س.ن.ة{ أ%ي عام. ج.د\ب�، يقول: لعل الضيق
يملهم على أ%ن ي'ن\ك1ح'وا غي. الك}فاء، وكذلك حديثه الخر: كان ل ي.ق}ط%ع'

Dف عام سنة{، يعن السارق.. وف حديث ط%ه\ف%ة: فأ%صابتنا س'ن.ي_ة
حراء� أ%ي ج.د\ب¬

شديد، وهو تصغي تعظيم. وف حديث الدعاء على قريش: أ%عن>ي عليهم
بس3ني. كس3ن يوسف.؛ هي الت ذ%ك%رها ال� ف كتابه ث يأ}ت من بعد ذلك سبع¬

ش1داد¬ أ%ي سبع سني فيها ق%ح\طD وج.د\ب¬، وال�عاملة من وقتها
م'سان.هةD. وسان.هه م'سان.هةv وس1ن.اهاv؛ ال4خية عن اللحيان: عام.ل%ه

بالس_نة1 أ%و استأ}جره لا. وس.ان.هت1 النخلة�، وهي س.ن\هاء�: حلت سنةv ول
تمل أ�خرى؛ فأ%ما قول بعض ال4نصار، هو س'و.ي\د بن الصامت:

فل%ي\س.ت\ بس.نهاء ول ر'ج_ب,ي_ة{،
ولكن\ ع.رايا ف الس>ني, ال%وائح,

قال أ%بو عبيد: ل تصبها الس_نة� ال�ج\د1بة. والس_ن\هاء: الت
أ%صابتها السنة� ال�ج\د1بة�، وقد تكون النخلة% الت حلت عاماv ول تمل آخر،

وقد تكون الت أ%صابا ال%د\ب' وأ%ض.ر_ با فن.ف%ى ذلك عنها. ال4صمعي:



إذا حلت النخلة سنة ول تمل سنة قيل قد عاو.م.ت\ وسان.ه.ت\. وقال
غيه: يقال للس_ن.ة الت ت.ف}ع.ل� ذلك س.ن\هاء. وف الديث: أ%نه نى عن بيع

السني، وهو أ%ن يبيع ثرة نله ل4كثر من سنة؛ نى عنه ل4نه غ%ر.ر¬
وبيع' ما ل ي'خ\ل%ق\، وهو مثل الديث الخر: أ%نه نى عن ال�عاومة.
وف حديث ح.ليمة% الس_ع\د1ية1: خرجنا ن.ل}ت.م1س' الرeض.ع.اء بكة ف سنة{

س.ن\هاء أ%ي ل نبات. با ول مطر، وهي لفظة مبنية من الس_نة1 كما يقال
ليلة ل%ي\لء� ويوم¬

أ%ي\و.م'، ويروى: ف سنة ش.ه\باء. وأ%رض' بن فلن س.ن.ةD أ%ي م'ج\د1بة.
Dأ%بو زيد: طعام س.ن,ة

vوس.ن� إذا أ%تت\ عليه الس>ن'ون%. وس.ن,ه. الطعام' والشراب' س.ن.ها
وت.س.ن_ه: تغي، وعليه و.ج_ه. بعضهم قوله تعال: فان\ظ�ر\ إل طعامك

وشرابك ل ي.ت.س.ن_ه\؛ والت_س.نeه': الت_ك%رeج' الذي يقع على ال�ب\ز,
والشراب وغيه، تقول منه: خبز م'ت.س.ن>ه¬. وف القرآن: ل ي.ت.4س.ن_ه؛ ل

تغيه الس>ن'ون%، ومن جعل حذف السنة واواv قرأ% ل ي.ت.سن_، وقال
سان.يته م'ساناة، وإ,ثبات الاء أ%صوب. وقال الفراء ف قوله تعال: ل يتسنه؛

ل يتغي برور السني عليه، مأ}خوذ من السنة، وتكون الاء أ%صلية من
قولك بعته م'سانة، تثبت وصلv ووقفاv، ومن وصله بغي هاء جعله من

ال�ساناة ل4ن لم سنة تعتقب عليها الاء والواو، وتكون زائدة صلة بنزلة قوله
تعال: فب,ه'داهم اق}ت.د1ه\؛ فمن جعل الاء زائدة جعل فعلت منه تسنيت،

أ%ل ترى أ%نك تمع السنة سنوات فيكون تفعلت على صحة؟ ومن قال ف تصغي
السنة س'نينة، وإن كان ذلك قليلv، جاز أ%ن يقول ت.س.ن_ي\ت' ت.ف%ع_ل}ت'،

أ�بدلت النون ياء لا كثرت النونات، كما قالوا ت.ظ%ن_ي\ت' وأ%صله
الظ�نe، وقد قالوا هو مأ}خوذ من قوله عز وجل: من ح.م.إ� م.س\ن'ون؛ يريد

متغياv، فإن يكن كذلك فهو أ%يضاv ما ب'د>لت\ نونه ياء، ون'ر.ى، وال أ%علم،
أ%ن معناه مأ}خوذ من الس_ن.ة أ%ي ل تغيه الس>ن'ون. وروى ال4زهري عن

أ%ب العباس أ%حد بن يي ف قوله ل ي.ت.س.ن_ه\، قال: قرأ%ها أ%بو
جعفر وش.ي\بة ونافع¬

وعاصم بإثبات الاء، إن وصلوا أ%و قطعوا، وكذلك قوله: فب,ه'داه'م'
اق}ت.د1ه\، ووافقهم أ%بو عمرو ف ل يت.س.ن_ه\ وخالفهم ف اق}ت.د1ه\، فكان

يذف الاء منه ف الوصل ويثبتها ف الوقف، وكان الكسائي يذف الاء منهما



ف الوصل ويثبتها ف الوقف؛ قال أ%بو منصور: وأ%جود ما قيل ف أ%صل
Dالس_ن.ة1 س'ن.ي\هة، على أ%ن ال4صل س.ن\ه.ة

كما قالوا الش_ف%ة� أ%صلها ش.ف}ه.ة، فحذفت الاء، قال: ونقصوا الاء من
السنة كما نقصوها من الشفة ل4ن الاء ضاهت حروف اللي الت تنقص من

الواو والياء وال4لف، مثل ز,ن.ة{ وث�ب.ة{ وع1ز.ة{ وع1ض.ة{، والوجه ف
القراءة ل يت.س.ن_ه\، بإثبات الاء ف الوقف والدراج، وهو اختيار أ%ب

عمرو، وهو من قولم س.ن,ه. الطعام' إذا تغي. وقال أ%بو عمرو الشيبان: هو من
قولم ح.إ� م.س\ن'ون، فأ%بدلوا من ي.ت.س.ن_ن\ كما قالوا تظن_ي\ت'

وق%ص_ي\ت' أ%ظفاري.
Dسنبه: ال4زهري ف الرباعي: م.ض.ت\ س.ن\ب.ة@

من الدهر وس.ن\ب.هةD وس.ب_ةD من الدهر.
@سهنسه: حكى اللحيان: س1ه,ن\ساه' اد\خ'ل} معنا، وس1ه,ن\ساه' اذ}ه.ب\

معنا، وإذا ل يكن بعده شيء قلت س1ه,ن\ساه1 قد كان كذا وكذا. الفراء:
اف}ع.ل} هذا س1ه,ن\ساه1 وس1ه,ن\ساه' اف}ع.ل}ه آخ1ر. كل شيء؛ ثعلب: ول يقال هذا

إل ف الستقبل، ل يقال فعلته س1ه,ن\ساه1 ول ف%ع.ل}ت'ه آث1ر. ذي
أ%ث1ي�.

@سهه: روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: الع.ي\نان1 و,كاء�
�الس_ه1 فإذا نامتا اس\ت.ط}ل%ق. الو,كاء�؛ قال أ%بو عبيد: الس_ه' ح.ل}ق%ة

الدبر، قال ال4زهري: الس_ه' من الروف الناقصة1، وقد تقد�م ذلك ف
ترجة سته ل4ن أ%صلها س.ت.ه¬، بوزن فرس، وجعها أ%س\تاه كأ%فراس، فحذفت
الاء وعو�ض منها المزة، فقيل اس\ت¬، فإذا ر.د.د\ت. إليها الاء وهي لمها

وحذفت العي الت هي التاء انذفت المزة الت جيء4 با ع1و.ض. الاء،
فتقول س.ه¬، بفتح السي. ويروى ف الديث: و,كاء� الس_ت1، بذف الاء
وإ,ثبات العي، والشهور ال4ول، ومعن الديث: أ%ن النسان مهما كان
مستيقظاv كانت اس\ت'ه كالشدودة1 ال%و\ك1ي� عليها، فإذا نام ان\ح.ل� و,كاؤ'ها،

كن بذا اللفظ عن ال%د.ث1 وخروج الريح، وهو من أ%حسن الكنايات1
وأ%لطفها.

@سأي: س.أ%ي\ت الثوب. واللد. أ%س\آه' س.أ}ياv: م.د.د\ته فانشق_،
وس.أ%و\ته كذلك.

والس_أ}ي': داء# ف ط%ر.ف خ1ل}ف1 الناقة. وس1ئ%ة� القوس وس'ؤ.ت'ها:



ط%ر.فها العطوف ال�ع.ر\ق%ب. وأ%س\أ%ي\ت القوس.: ج.ع.ل}ت لا س1ئ%ة، وجع
س1ئ%ة{ س1ئات؛ وأ%نشد ابن بري:

قياس' ن.ب\ع� عاج. م1ن س1ئ%اتا
وترك المز ف س1ئ%ة1 القوس أ%ع\لى، وهو ال4كثر. قال ابن خالويه: ل

يهمزها إل رؤبة بن العجاج.
والس_أ}و': الو.ط%ن؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن_ن,ي من ه.و.ى خ.ر\قاء4 م'ط�ر.ف¬
د.ام1ي ال4ظ%لY، بعيد الس_أ}و, م.ه\ي'وم

والس_أ}و': ال1م_ة. يقال: فلن ب.عيد الس_أو, أ%ي ب.ع1يد'
ال1م_ة1، وأ%نشد أ%يضاv بيت ذي الرمة. قال: وفسره فقال ي.عن ه.م_ه الذي
ت'ناز,ع'ه نفس'ه إليه، ويروى هذا البيت بالشي العجمة من الش_أ}و,، وهو

الغاية؛ والس_أ}و' ب'عد' ال%م> والن>زاع، يقال: إنك. لذ�و س.أ}و� بعيد أ%ي
ل%ب.عيد ال%م>. والس_أ}و': الن>ي_ة والطYي_ة. وس.أ%و\ت' بي

القوم س.أواv أ%ي أ%ف}س.دت. وسآه ال4م\ر': ك%ساء4ه، مقلوب عن ساء4ه؛ حكاه
سيبويه؛ وأ%نشد لكعب بن مالك:

لقد ل%ق1ي.ت ق�ر.ي\ظ%ة ما س.آها،
وح.ل� بدار,ها ذ�لê ذ%ليل

وأ%ك}ر.ه' مسائ1ي.ك.، قال: وإنا ج'م1ع.ت ال%ساء4ة ث ق�ل1بت فكأ%نه
جع م.س\آة مثل م.س\عاة. ويقال: س.أ%وته بعن س'ؤ\ته.

@سب: الس_ب\ي' والس>باء�: ال4س\ر معروف. س.ب.ى العدو_ وغي.ه
س.ب\ياv وس1باءé إذا أ%س.ر.ه، فهو س.ب,يÒ، وكذلك ال�نثى بغي هاء� من ن,س\وة

س.بايا. الوهري: الس_ب,ي_ة الرأ%ة� ت'س\ب. ابن ال4عراب: س.ب.ى غي
مهموز إذا م.ل%ك، وس.ب.ى إذا ت%ت_ع باريته ش.باب.ها كل�ه، وس.ب.ى

إذا است.خ\ف%ى، واس\ت.باه' ك%س.باه.
والس_ب\ي': ال%س\ب,يe، والمع س'ب,يÒ؛ قال:

،çح.ي� Yب,ي_ من كلeوأ%ف%أ}نا الس
وأ%ق%م\نا ك%راك1راv وك�روش.ا

.vوالس>باء� والس_ب\ي': السم. وت.ساب.ى القوم' إذا س.ب.ى بعضهم يبعضا
يقال: هؤ'لء س.ب\ي¬ كثي، وقد س.ب.ي\تهم س.ب\ياv وس1باءé، وقد تكرر ف

الديث ذكر الس_ب\ي, والس_ب,ي_ة والس_بايا، فالس_ب\ي': الن_ه\ب'



وأ%خ\ذ� الناس, ع.بيداv وإماءé، والس_ب,ي_ة: الرأ%ة ال%ن\هوبة، فعيلة
 Dبعن مفعولة. والعرب تقول: إن� الليل% ل%طويل

(* قوله «إن الليل لطويل
إل» عبارة الساس: ويقولون طال علي_ الليل ول أ�سب له ول أسب له،

دعاء لنفسه بأن ل يقاسي فيه من الشدة ما يكون بسببه مثل السب لليل) ول
أ�س\ب. له ول أ�س\ب,ي. له؛ ال4خية عن اللحيان، قال: ومعناه الدeعاء�
أ%ي أ%نه كالس_ب, له، وج'ز,م. على مذهب الدعاء، وقال اللحيان: ل

vلب.لئ1ه. وس.ب.ى ال%م\ر. ي.س\ب,يها س.ب\يا vس.ب\يا �أ�س\ب. له ل أ%كون
وس1باءé واس\ت.باها: ح.م.ل%ها من بلد إل بلد وجاء4 با من أ%رض إل أ%رض،

فهي س.ب,ي_ة؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
فما إن} ر.حيق¬ س.ب.ت\ها الت>جا

ر' م1ن\ أ%ذ}ر,عات{ ف%واد1ي ج.د.ر\
وأ%ما إذا اش\ت.ر.ي\ت.ها لت.ش\رب.ها فتقول�: س.ب.أ}ت بالمز، وقد تقدم

ف المز؛ وأ%ما قول أ%ب ذ�ؤ.يب:
فما الر_اح' الش_ام, جاء4ت س.ب,ي_ة

وما أ%شبهه، فإن ل تمز كان العن فيه ال%ل}ب.، وإن هزت كان العن
�فيه الش>راء4. وس.ب.ي\ت قل}ب.ه واس\ت.ب.ي\ته: ف%ت.ن\ته، والارية

ت.س\ب ق%ل}ب. الف%ت وت.س\ت.ب,يه1، والرأ%ة� ت.س\ب قلب. الرجل,. وف نوادر
ال4عراب: ت.س.ب_ى فلن لفلن فف%عل به كذا يعن الت_ح.بeب.

والست1مالة1، والس_ب\ي' يقع على النساء خاص_ة، إم_ا ل4ن_هن_ ي.س\ب,ي.
ال4ف}ئد.ة%، وإم_ا ل4ن_هن_ ي'س\ب.ي\ن. في'م\ل%ك}ن. ول يقال ذلك للرجال.

ويقال: سب.ى طيبه 
(* قوله «سب طيبه» هكذا ف الصل). إذا طاب. م1ل}ك�ه

وح.ل�. وس.باه ال ي.س\ب,يه س.ب\ياv: ل%ع.ن.ه وغ%ر_ب.ه وأ%ب\ع.د.ه
ال كما تقول لعنه ال�. ويقال: ما ل%ه سباه' ال أ%ي غ%ر_به، وس.باه'

إذا لعنه؛ ومنه قول امرئ القيس:
فقالت: س.ب.اك. ال� إن_ك. فاض1حي

أ%ي أ%ب\ع.د.ك وغ%ر_بك؛ ومنه قول الخر:
،vل}ح. والش>ر\يان% ه.ض�اYالط eض�ي.ف

وع'ود. الن_ب\ع, م'ج\ت.ل%باv س.ب,ي_ا



ومنه الس_ب\ي' ل4نه ي'غ.ر_ب عن و.ط%ن,ه، والعن مت.قار,ب ل4ن
الل�ع\ن إب\عاد. شر: يقال س.ل�ط ال� ع.ل%يك. من ي.س\ب,يك. ويكون أ%خ.ذ%ك.

ال. وج.اء4 السيل� بع'ود{ س.ب,ي�ç إذا اح\ت.م.ل%ه من بلد إل بلد،
:vوقيل: جاء به من مكان{ غريب فكأ%نه غ%ر,يب؛ قال أ%بو ذؤيب يصف يراعا

س.ب,يÒ من ي.ر.اع.ت1ه1 ن.ف%اه
أ%ت1يÒ م.د_ه' ص'ح.ر¬ ول�وب'

ابن ال4عراب: الس_ب.اء� الع'ود' الذي ت.ح\م1ل�ه من بلد إل بلد، قال:
ومنه الس>ب.ا، ي'م.دe وي'ق}صر.

والس_اب,ياء�: الاء� الكثي' الذي يرج على ر.أ}س, الو.ل%د1 ل4ن
الشيء4 قد ي'س.م_ى با يكون م1نه. والس_اب,ياء�: تراب¬ ر.ق1يق¬ ي'خ\ر,ج'ه

الي.ر\ب'وع من ج'ح\ر,ه، ي'ش.ب_ه ب,ساب,ياء الناق%ة1 لر,ق�ت1ه؛ وقال أ%بو
العباس البد: هو من ج,ح.ر.ت1ه1 

(* قوله «هو من جحرته» أي هو بعض
جحرته، وسيأت بيان القام بعد). قال ابن سيده: وقد ر'د� ذلك عليه. وف

الديث: تسعة أع\ش1ر.اء3 الب.ر.كة ف التجارة وعشر¬ ف الس_اب,ياء3، والمع
الس_واب؛ يريد بالديث الن�تاج. ف الواشي وكث}ر.ت.ها. يقال: إن ل1ب.ن,ي

فلن س.اب,ياء4 أ%ي م.و.اش1ي. كثيةv، وهي ف ال4صل اللدة الت
ي.خ\ر'ج' فيها الولد، وقيل: هي ال%ش1يمة. وف حديث عمر، رضي ال عنه: قال

ل1ظ%ب\يان% ما م.ال�ك.؟ قال: ع.طائي أ%ل}فان، قال: ات�خ1ذ} من ه.ذا ال%ر\ث
eر.ي\ش� ل ت.ع'د�والس_اب,ي.اء4 قبل% أ%ن ت.ل1ي.ك1 غ1ل}م.ةD من ق

الع.طاء4 مع.ه'م مالv؛ يريد الز>راعة والن>تاج.. وقال ال4صمعي وال4حر:
السابياء� هو الاء� الذي ي.خ\ر'ج على رأس الول%د1 إذا و'ل1د، وقيل:

الس_اب,ياء� ال%ش1يمة الت ت.خ\ر'ج م.ع. الولد، وقال ه'ش.يم: م.ع.ن.ى
السابياء ف الديث الن�تاج. قال أ%بو عبيد: ال4صل ف الس_اب,ياء ما قال

ال4صمعي، والعن يرجع إل ما قال ه'ش.ي\م. قال أ%بو منصور: إنه قيل للن�تاج
الس_اب,ياء� ل1م.ا ير'ج من. الاء عند الن�تاج على ر.أ}س الولود.

وقال الليث: إذا كثر ن.سل� الغ.ن.م س'م>ي.ت الساب,ياء4 فيقع' اسم'
السابياء3 على الال الكثي والعدد الكثي؛ وأ%نشد:

أ%ل%م\ ت.ر. أ%ن� ب.ن,ي الس_اب,ياء،
إذا قار.ع'وا ن.ه\ن.ه'وا ال�ه_ل؟



وبنو فلن تروح عليهم سابياء� من م.ال1ه,م. وقال أ%بو زيد: يقال إن�ه
ل%ذ�و ساب,ياء4، وهي البل� وكثرة الال والرجال. وقال ف تفسي هذا البيت:

إنه وصفهم بكثرة العدد.
والس.çب,يe: ج,ل}د ال%ي�ة الذي ت.س\ل�خ'ه؛ قال كثي:

ي'ج.ر>د' س1ر\بالv ع.ل%يه، كأ%ن_ه
س.ب,يe ه1لل� ل ت'ف%ت�ق بن.ائ1ق�ه\

وف رواية: ل ت'ق%ط�ع\ ش.ران,ق�ه\، وأ%راد بالش_ران,ق, ما ان\س.ل%خ.
من ج,ل}د1ه1.
والس\ب.ة 

:�(* قوله «والسبة إل» هكذا ف الصل). والس\باء4ة
الط�ر,يق%ة� من الد_م,. وال4سابe: الط©رق من الد_م,. وأ%س.ابe الدماء:

ط%رائ1ق�ها؛ وأ%نشد ابن بري:
فقام. ي.ج'رe من ع.ج.ل�، إل%ي\نا
أ%ساب,ي_ النeعاس, مع الزار,

وقال س.لمة بن ج.ن\د.ل يذكر اليل:
والعاد1يات1 أ%ساب,يe الد>ماء3 با،
كأ%ن� أ%ع\ناق%ها أن\صاب' ت.ر\جيب,

وف رواية: أ%ساب,يe الد>يات1؛ قوله: أ%نصاب يتمل أ%ن يريد به ج.مع.
النeص'ب الذي كانوا يعبدونه وي'ر.ج>ب'ون% له الع.تائ1ر.، ويتمل أ%ن
يريد به ما ن'ص1ب. من الع'ود والن_خ\لة الرeج.ب,ي_ة، وقيل: واحدت'ها

.Òمن الش_عر م'م\ت.د Dخيط :vأس\ب,ي_ة. والس\باء4ة أ%يضا
وأ%ساب,يe الطريق: ش.و\ك�ه.

قال ابن بري: والساب,ياء� أ%يضاv بيت' الي.ر\ب'وع فيما ذكره أ%بو العباس
الب�د، قال: وهو مستعار من الساب,ياء3 الذي ير'ج فيه الولود، وهو

ج'ل%ي\د.ة رقيقة ل4ن اليبوع ل ي'ن\ف1ذ�ه بل ي'ب\ق1ي منه ه.ن.ةv ل
ت.ن\ف�ذ، قال: وهذا ما غ%ل�ط الناس' فيه ق%د1ياv أ%با العباس وع.ل1م'وا من

أ%ين. أ�ت1ي. فيه، وهو أ%ن� الف%ر�اء ذكر بعد. ج,ح.ر.ة الي.ر\بوع
الساب,ياء4 ف كتاب القصور والمدود فظ%ن_ أ%ن الفراء ج.ع.ل السابياء4 منها
ول ي'ر,د\ ذلك؛ قال: وأ%يضاv فليس السابياء الذي ير'ج فيه الولود وإنا

ذلك الغ1ر\س، وأ%ما الساب,ياء� ف%ر,ج\ر,ج.ة فيها ماء ولو كان فيها



الولود' ل%غ.ر_ق%ه الاء�.
وس.ب.ى الاء4: ح.ف%ر حت أ%دركه؛ قال رؤبة:

حت اس\تفاض. الاء� ي.س\ب,يه الساب\
vللح.ي> في'صرف'، واسا vمن الي.م.ن، ي'ج\ع.ل اسا Òحي :�وس.ب.أ
للق%بيلة فل ي'ص\رف. وقالوا للم'ت.ف%ر>قي.: ذ%ه.ب'وا أ%ي\د1ي س.ب.أ%

وأ%ياد1ي س.ب.أ% أ%ي م'ت.ف%ر>قي.، وها اسان ج'ع1ل اساv واحداv مثل م.عدي
كرب، وهو مصروف ل4نه ل يقع إل حالv، أ%ض.ف}ت. أ%و ل ت'ض1ف\؛ قال ابن

بري: وشاهد الضافة قول ذي الرمة:
فيا ل%ك1 من دار� ت.ح.م_ل% أ%ه\ل�ها

أياد1ي س.ب.ا ب.ع\د1ي، وطال% اج\ت1ناب'ها
قال: وقوله، وهو مصروف ل4نه ل يقع إل9 حالv أ%ضفت أ%و ل تضف، كلم

متناقض، ل4نه إذا ل ت'ض1ف}ه فهو مرك9ب، وإذا كان م'ر.كباv ل ين.و�ن
وكان مبنياv عند سيبويه مثل ش.غ.ر. ب.غ.ر. وب.ي\ت. ب.ي\ت. من ال4ساء

الركبة البنية مثل خ.م\سة% ع.ش.ر، وليس ب.ن\ز,ل%ة م.ع\د1ي ك%ر,ب. ل4ن هذا
الصنف من الركب ال�ع\ر.ب، فإن جعلته مثل% م.ع\د1ي ك%ر,ب. وح.ض\ر.م.و\ت

فهو م'ع\ر.ب إل أ%نه غي مصروف للتركيب والتعريف، قال: وقوله أ%يضاv ف
إياب صرفه إنه حال ليس بصحيح ل4ن الس\م.ي جيعاv ف موضع الال،

وليس كون السم الركب إذا جعل حالv ما ي'وج,ب' له الص_ر\ف..
ال4زهري: والس.çب,ي_ة اسم' ر.م\ل%ة{ بالد_هناء. والس_ب,ي_ة: د'ر_ة

ي'خ\ر,ج'ها الغ.و_اص من البحر؛ وقال مزاحم:
ب.د.ت\ ح'س_راv ل ت.ح\ت.ج,ب\، أ%و س.ب,ي_ة
من البحر، ب.ز_ الق�ف}ل% عنها م'ف1يد'ها

@ست: س.دى الث�و\ب. ي.س\ديه وس.تاه ي.س\ت1يه؛ قال الشاعر:
على ع.لة1 ال4م.ة1 الع.ط�ور,

ت'ص\ب,ح' بعد الع.ر.ق ال%ع\ص'ور,
(* قوله «العطور» هكذا ف الصل، ولعله العظور بالظاء العجمة).

ك%د\راء4 مثل% ك�د\ر.ة1 الي.ع\ف�ور,،
يقول قطر\اها لقط}ر� س1يي

ويد'ها للر>ج\ل, منها س'وري،
بذه اس\ت، وبذي ن,يي



ويقال: ما أ%نت بل�ح\مة{ ول س.داة{ ول س.تاة{؛ يضرب لن ل يض'ر ول
ينفع. ال4صمعي: الس\ديe والس\تe سعدى الثوب. ابن شيل: أ%س\ت
وأ%س\دى ضدe أ%ل%م.. أ%بو اليثم: ال�س\تe الثوب ال�س.د_ى، وقال غيه:

ال�س\تe الذي يسميه الن_س_اجون الس_ت هو الذي ي'ر\فع ث ت'د\خل
اليوط� بي اليوط1، وذلك ال�س\تe والن>ي'؛ وقول الط%يئ}ة:

م'س\ت.ه\ل1ك' الو,ر\د1 كال�س\ت> إذ جعلت\
قال: وهذا مثل قول, الراعي:

كأنه م'س\ح.لD بالن>ي, م.ن\ش'ور'
وقال ابن شيل: أ%س\ت.ي\ت' الثوب. بس.تاه' وأ%س\د.ي\ت'ه؛ وقال ال�ط%يئة

:vيذكر طريقا
م'س\ت.ه\ل1ك' الو,ر\د1، كال�س\ت�، قد ج.علت\

أ%يدي ال%طي> به عاد1ي_ةv ر'ك�با
وقال الشماخ:

على أ%ن لل}م.ي\لء3 أ%ط}لل% د1م\نة{،
بأس\ق�ف. ت'س\ت1يها الص_با وت'ن,ي'ها

وقال ابن سيده: الس_ت وال�س\تe خلف ل�ح\مة1 الثوب كالس_دى
وال�س\دي�. وس.ت.ي\ته: كس.دي\ت'ه، أ%لف كل ذلك ياء#. قال الوهري: الس_ت،

قصر¬، لغة ف س.دى الثوب؛ قال الراجز:
ر'ب_ خليل ل م.ليح� ر,د\ي.ت'ه\،
عليه س1ر\بالD شديد¬ ص'ف}ر.ت'ه\،

س.تاه' قزÒ وحرير,# ل}ح\مت'ه\
أ%بو زيد: س.تاه' الثوب, وس.داة� العرب بعن. أ%بو عبيدة: اس\تات.ت1

الناقة� اس\ت1يتاءé إذا اس\ت.ر\خ.ت من الض.çبعة؛ قال ابن بري: وليس هذا من
هذا الفصل، وحق©ه أ%ن ي'ذ}كر ف فصل أ%تى ل4ن وزنه اس\ت.ف}ع.لت،

وال4صل فيه المز فترك المز، ويقو>ي أ%نه من أ%تى رواية من روى المز فيها
فقال اس\تأ}ت.ت است1ئتاءé، قال: ولو كان افت.عل%ت من الس_ت لقال ف

فعلها است.ت.ت1 الناقة� وف مصدرها اس\ت1تاءé. والس.çت والس_دى:
البلح.ابن ال4عراب: يقال س.ت وس.دى للبعي إذا أ%سرع، قال: وقد مضى تفسي

الس\ت1 ف باب الاء وبي_ن ع1ل%ل%ها. ابن ال4عراب: يقال ساتاه' إذا
لعب معه الش�ف%ل9ق%ة، وتاساه' إذا آذاه واس\ت.خ.ف� به.



@سجا: قال ال تعال: والضeحى والليل إذا سجا؛ معناه س.ك%ن ودام؛ وقال
الفراء: إذا أ%ظلم ور.ك%د ف ط�وله كما يقال بر¬ ساج� إذا ركد وأ%ظلم،

ومعن ر.ك%د. سكن. ابن ال4عراب: س.جا ام\ت.د_ بظلم1ه1، ومنه البحر
الساجي؛ قال العشى:

فما ذ%ن\ب'نا أ%ن جاش. بر' ابن ع.م>ك�م\،
وبر'ك ساج� ل يواري الد_عام1صا؟

وف حديث علي، عليه السلم: ول ليل داج� ول ب\ر ساج أ%ي ساكن.
الزجاج: س.جا س.ك%ن.؛ وأ%نشد للحارثي:

يا حب_ذا القمراء� والليل� الساج\،
وط�ر'ق¬ مثل� م'لء الن_س_اج\
وأ%نشد ابن بري لخر:

أ%ل اس\ل%مي اليوم.، ذات. الط�و\ق, والعاج,،
وال1يد1 والن_ظ%ر, ال�س\تأ}ن,س, الس_ا9جي

معمر: والليل إذا س.جا إذا س.كن بالناس,، وقال السن: إذا ل%ب,س. الناس.
إذا جاء4. ال4صمعي: س'ج'و� الليل تغطيته للنهار مثل ما ي'س.ج_ى الرجل
بالثوب. وس.جا البحر' وأ%س\جى إذا سك%ن.. وس.جا الليل� وغي'ه ي.س\ج'و

س'ج'و�اv وس.ج\واv: سك%ن ودام. وليلةD ساجيةD إذا كانت ساك1ن.ة الب\د1
والر>يح, والس_حاب غي م'ظ9ل1م.ة. وس.جا البحر' س.ج\واv: سك%ن توeج'ه.

�وامرأ%ةD ساج,يةD: فات1ر.ة الط�ر\ف1. الليث: عي¬ ساجيةD: فات1ر.ة
النظر، ي.ع\ت.ري ال�س\ن. ف النساء 

(* قوله: يعتري السن ف النساء؛ هكذا ف
الصل). وامرأ%ةD س.ج\واء� الط9ر\ف1 وساجية� الطرف: فات1رة الط9رف1

ساك1ن.ته. وطر\ف¬ ساج� أ%ي ساك1ن¬. وناقة س.ج\واء�: ساكن,ةD عند ال%ل}ب,؛
قال:فما ب.ر,ح.ت\ س.ج\واء4 حت كأ%نا

ت'غاد1ر'، بالز>يزاء3، ب'ر\ساv م'ق%ط�عا
شب�ه ما تساقط% من اللي عن الناء به، وقيل ناقةD س.ج\واء� مطمئن_ة

الوب.ر. وناقة س.ج\واء� إذا ح'ل1ب.ت س.ك%ن.ت، وكذلك الس_ج\واء� ف النظر
والطر\ف1. وشاةD س.ج\واء�: مطمئنة الصeوف1.

وس.ج.ى اليت.: غ%ط%çاه. وس.ج_ي\ت اليت تسجي.ةv إذا مد.د\ت عليه
ثوباv. وف الديث: لا مات، عليه السلم، س'ج,çي. بب'ر\د1 ح1ب.ر.ة{ أ%ي



غ�ط9ي.. والت.س.ج>ي: التغطYي من الليل الساجي ل4نه يغطYي بظلمه وسكونه.
وف حديث موسى والضر، على نبينا ممد وعليهما الصلة والسلم: فرأ%ى

رجلv م'س.ج�ىÝ بثوب. ابن ال4عراب: س.جا ي.س\ج'و س.ج\واv وس.ج>ى
ي'س.ج�ي وأ%س\جى ي'س\جي كله: غط�ى شيئاv ما. والت_س\ج,ي.ة�: أ%ن ي'س.ج_ى

اليت' بثوب أي ي'غ.ط9ى به؛ وأنشد ف صفة الريح:
وإن س.ج.ت أ%ع\ق%ب.ها ص.باها

أ%ي سكنت. أ%بوزيد: أ%4تانا بطعام فما ساج.ي\ناه أ%4ي ما م.س3س\ناه.
ويقال: هل ت'ساجي ض.ي\عةv؟ أ%ي هل ت'عال1ج'ها؟

والس_جي_ة: الطبيعة وال�لق'. وف الديث: كان% خ'ل�ق�ه س.ج,ي_ة أ%ي
طبيعةv من غي تكلف. ابن ب'ز'رج: ما كانت الب,ئر' س.ج\واء ولقد

أ%س\ج.ت\، وكذلك الناقة� أ%س\ج.ت\ ف الغ.زارة ف الل�ب,، وما كانت البئر'
ع.ض'وضاv ولقد أ%ع.ض_ت\.

وس.جا: موضع: أ%نشد ابن ال4عراب:
قد ل%ح1ق%ت\ أ�مe ج.ميل� بس.ج.ا،

خ.و\د¬ تر.و�ي بال%لوق, الدeم\ل�جا
وقيل: س.جا، بالسي واليم، اسم بئر� ذكرها ال4زهري ف ترجة شحا. قال

ابن بري: وس.جا اسم ماء4ة{؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ساقي س.جا ي.م1يد' م.ي\د. ال%خ\م'ور\،

ليس. عليها عاجز¬ ب.ع\ذ�ور\،
ول أ%خو ج.لد.ة{ ب.ذ}ك�ور\

(* قوله «الخمور» هكذا ف الصل، وف ياقوت: المور، وفسره بأنه الذي
قد أصابه لمر، بالتحريك، وهو داء يصيب اليل من أكل الشعي. وقوله

«بعذور» هكذا ف الصل أيضاv، والذي ف ياقوت بذعور).
@سحا: س.ح.و\ت' الطYي. عن وج\ه1 ال4رض وس.ح.ي\ته إذا ج.ر.ف}ته. وس.حا

vي. بال1س\حاة عن الرض ي.س\ح'وه وي.س\ح1يه وي.س\حاه س.ح\واYالط
وس.ح\ياv: ق%ش.ره، وأ%نا أ%سحاه وأ%س\ح'وه وأ%س\ح1يه، ثلث� لغات، ول يذكر

أ%بو زيد أ%س\ح1يه. وال1س\حاة اللة الت ي'س\ح.ى با. وم'ت_خ1ذ ال%ساحي
الس.ح_اء�، وح1ر\ف%ت'ه الس>حاي.ة�؛ واستعاره رؤبة لوافر ال�م'ر

فقال:س.و_ى م.ساح1يه,ن_ ت.ق}ط1يط% ال�ق%ق\
فسم�ى س.نابك. ال�م'ر م.ساح1ي. ل4نا ي'س\ح.ى با ال4رض'.



وال1س\حاة: ال1ج\ر.فة إل9 أ%نا من حديد، وف حديث خيب: فخرجوا بس.اح1يه,م؛
ال%ساحي جع م1س\حاة وهي ال1جرفة من الديد، واليم زائدة ل4نه من

الس_ح\و الك%ش\ف والزالة. وس.ح.ى الق1ر\طاس والش_ح\م. واست.حى اللحم.:
ق%ش.رة؛ عن ابن ال4عراب.وكل© ما ق�ش1ر. عن شيء س1حاي.ةD. وس.ح\و' الش_حم,

عن الهاب: ق%ش\ر'ه، وما ق�ش1ر. عنه س1حاء4ة كس3حاء4ة1 الن_واة1
وس1حاء4ة القرطاس. والس�حا والس_حاة والس>حاء4ة� والس>حاية: ما ان\ق%ش.ر من

الشيء كس3حاء4ة1 الن.çواة والقرطاس. وسيلD ساح1يةD: ي.ق}ش1ر' كل© شيء
وير'فه، الاء للمبالغة. قال ابن سيده: وأ�رى اللحيان حكى س.ح.ي\ت

ال%م\ر. ج.ر.ف}ته، والعروف سخ.ي\ت بالاء. وما ف السماء س1حاء4ةD من سحاب
أ%ي ق1ش\رة على التشبيه أ%ي غ%يم¬ رقيق. وس1حاي.ة الق1ر\طاس وس1حاءته،

مدود، وس.حات'ه: ما أ�خ1ذ% منه؛ ال4خية عن اللحيان. وس.حا من الق1ر\طاس:
vوس.ح�اه: أ%خذ منه س1حاء4ة vوس.ح.ا الق1ر\طاس. س.ح\وا .vأ%خذ منه شيئا

أ%و شد_ة با. وس.حا الكتاب. وس.ح�اه' وأ%س\حاه: ش.د_ه بس3حاءة، يقال
.Dوس.حاة Dمنه س.ح.و\ته وس.ح.ي\ته، واسم تلك القشرة س1حاي.ة وس1حاء4ة

وس.ح_ي\ت الكتاب ت.س\ح1ية: لشد>ه بالسحاءة، ويقال بالس>حاية. الوهري:
.Dوس1حاء� الكتاب ، مكسور مدود، الواحدة س1حاء4ة، والمع أ%سح1ية

وس.ح.و\ت الق1رطاس. وس.ح.ي\ته أ%س\حاه' إذا ق%ش.ر\ته. وأ%س\ح.ى الرجل� إذا كثرت
عنده ال4س\ح1ية�. وإذا ش.د.د\ت الكتاب. بس3حاء4ة{ قلت: س.ح_يته

ت.س\ح1ية، بالتشديد، وس.ح.ي\ته أ%يضاv، بالتخفيف. وان\س.ح.ت اللYيطة عن
الس_هم: زالت عنه.

وال�س\ح1ي_ة: كل© ق1ش\رة تكون على م.ضائ1غ, الل9حم من ال1ل}د1.
:vشيء أ%يضا Yكل �وس1حاءة أ�م> الرأ}س: الت يكون فيها الدماغ. وسحاة
ق1شر'ه، والمع س.حاv. وف حديث أم> حكيم: أ%ت.ت\ه بك%ت1ف{ تس\حاها أ%ي
ت.ق}ش1ر'ها وتكش1ط� عنها الل�حم؛ ومنه الديث: فإذا ع'ر\ض' و.جه,ه، عليه
السلم، م'ن\س.ح� أ%ي م'ن\ق%ش1ر¬.وس.حى شعر.ه واستحاه: ح.ل%ق%ه حت كأ%نه
ق%ش.ر.ه. واس\ت.حى اللحم.: ق%ش.ر.ه، أ�خ1ذ% من س1حاءة القرطاس، عن ابن

ال4عراب. وس1حاءتا اللسان: ناح1ي.تاه.
ورجلD أ�س\ح'وان: جيلD طويلD. وال�س\ح'وان، بالضم: الكثي' ال4كل.
والس_حاء4ة والس_حاء� من الفرس: ع1ر\ق¬ ف أ%سفل لسانه. والساحية:

ال%ط}رة الت ت.ق}ش1ر ال4رض وهي الطرة الشديدة الو.ق}ع؛ وأ%نشد:



بساح1ي.ة{ وأ%ت\ب.ع.ها ط1لل
والس>حاء: نبت¬ تأ}كله الن_حل� فيطيب عسل�ها عليه، واحدته س1حاء4ة.
وكتب الجاج إل عامل� له: أن1 اب\عث} إل9 بع.سل� من ع.سل, الن_د\غ,
والس>حاء أ%خض.ر ف الناء؛ الن_د\غ� والن>د\غ�: بالفتح والكسر: الس_عتر

الب.ر>ي، وقيل: شجرة خضراء لا ثرة بيضاء�. والس>حاء، بالد� والكسر:
شجرة صغية مثل الكف لا شوك وزهرة حراء ف بياض ت'سم_ى ز.هرتا

الب.ه\ر.مة، قال: وإنا خص_ هذين النبتي ل4ن النحل% إذا أ%كلتهما طاب عسل�ها
وجاد..

والس_حاة، بفتح السي وبالقصر: شجرة شاكةD وثرتا بيضاء#، وهي ع'شبة
من ع'شب الربيع ما دامت خضراء، فإذا يبست ف القيظ فهي شجرة، وقيل:

الس>حاء� والس_حاة� نبت¬ يأ}كله الض_بe. وضب_ ساح� حاب,لD إذا ر.عى
الس>حاء4 وال�ب\ل%ة. والس_حاة: ال�ف9اش'، وهي الس_حا والس>حاء، إذا
ف�ت1ح. ق�ص1ر.، وإذا ك�س3ر. م'د_. الوهري: الس_حا ال�ف9اش'، الواحدة

س.حاةD، مفتوحان1 مقصوران؛ عن النضر إبن شيل.
وس.ح.و\ت ال%م\ر إذا ج.ر.ف}ته، والعروف س.خ.و\ت، بالاء.

والس_حاة: الناحية كالساحة1؛ يقال: ل أ%ر.ي.ن_ك بس.ح\س.حي وس.حات؛
وأ%ما قول أ%ب ز'ب.ي\د:

كأ%ن� أ%و\ب. م.ساحي القوم,، ف%و\ق%ه'م'،
ط%ي¬ ت.ع1يف' على ج'ون{ م.زاح1يف1

شب_ه ر.ج\ع أ%يدي القوم بال%ساحي ال�ع\و.ج_ة الت يقال لا
بالفارسية ك%ن.ن\د ف حفر قب, عثمان، رضي ال عنه، بطي ت.ع1يف على ج'ون{

م.زاح1يف؛ قال ابن بري: والذي ف شعر أ%ب ز'بيد:
كأ%ن_ه'ن_ بأ%يدي القوم ف ك%ب.د{

@سخا: الس_خاوة والس_خاء�: ال�ود'. والس_خ1يe: ال%و.اد'، والمع
أس\خ1ياء وس'خ.واء�؛ ال4خية عن اللحيان وابن ال4عراب، وامرأ%ة

س.خي_ة من ن,س\وة س.خ1ي�ات{ وس.خايا، وقد س.خا ي.س\خى وي.س\خ'و سخاءé. وس.خ1ي.
vوس'خ'و�ا éي.س\خ'و س.خاء �ي.س\خى س.خاv وس'خ'و_ةv. وس.خ'و. الرجل

،éوأ%ما اللحيان فقال: س.خا ي.س\خ'و س.خاء ،vأ%ي صار س.خ1ي�ا vوس.خاو.ة
مدود، وس'خ'و�اv، وس.خ1ي. س.خاءé، مدو أ%يضاv، وس'خ'و_ةv. وس.خ_ى نف}س.ه
عنه وبن.ف}س3ه: تركه. وس.خ_ي\ت' نفسي عنه: ت.ركته ول تنازعن نفسي



eإليه. وفلن يت.س.خ_ى على أ%صحابه أ%ي يتك%ل9ف الس_خاء، وإنه لس.خ1ي
الن_ف}س عنه.الوهري: وقول عمرو بن ك�ل}ثوم:

م'ش.ع\ش.ع.ةv، كأ%ن� ال�ص_ فيها،
إذا ما الاء� خال%ط%ها س.خ1ينا

أ%ي ج'د\نا بأ%موال1نا. قال: وقول من قال س.خ1ينا، من السeخ'ونة1، نصب¬
على الال، فليس بشيء�. قال ابن بري: قال ابن القطاع الصواب ما أ%نكره

الوهري من ذلك. ويقال: إن الس_خاء مأ}خوذ من الس_خ\و، وهو الوض1ع'
الذي ي'و.س_ع' تت الق1د\ر, ليتمكن الو.ق�ود' ل4ن9 الصدر. أ%يضاv يت�س3ع'

للع.ط9ية، قال: قال ذلك أ%بو عمرو الشيبان. وس.خ'و\ت النار. وس.خا
النار. ي.س\خ'وها وي.س\خاها س.خ\واv وس.خ\ياv: جع.ل% لا م.ذ}هباv تت
الق1د\ر، وذلك إذا أ%و\ق%د\ت. فاجتمع. ال%م\ر' والر_ماد' فف%ر_ج\ت.ه. أ%بو

عمرو: س.خ.و\ت النار. أ%س\خ'وها س.خ\واv وس.خ1يتها أ%س\خاها س.خ\ياv مثال
ل%ب,ث}ت' أ%ل}ب.ث� ل%ب\ثاv. الغ.ن.وي: س.خى النار. وص.خاها إذا فت.ح.

عي\ن.ها. وس.خا الق1د\ر. س.خ\واv وس.خاها س.خ\ياv: جعل% للنار, تتبا
vفر_ج. ال%مر. تتها، وس.خاها س.خ\وا :vوس.خى الق1د\ر. س.خ\يا .vم.ذ}ه.با

vن.ح�ي ال%مر. من تتها. ويقال: اس\خ. نار.ك. أي اجعل} لا مكانا :vأ%يضا
ت'وقد عليه؛ قال:

وي'ر\ز,م' أ%ن ي.ر.ى ال%ع\ج'ون% ي'ل}قى
بس.خ\ي, النار,، إر\زام. الف%صيل,

ويروي:
بس.خ\و, النار، إر\زام. الف%صيل

أ%ي ب.س\خى النار, فوض.ع. الصدر. موضع السم، وي'ر\ز,م' أ%ي
ي'ص.و>ت'؛ يصف رج'لv ن.ه,ماv إذا رأ%ى الدقيق ال%ع\جون% ي'ل}قى عل س.خ\ي

النار, أ%ي موضع, إيقاد1ها ي'ر\ز,م' إر\زام. الف%صيل. قال ابن بري: وف كتاب
الفعال س.خ.و\ت النار. وسخ.ي\تها وس.خ1يتها وأ%سخ.ي\تها بعن.

والس_خاة�: ب.ق}لة ر.بيعي_ة، والمع س.خاv؛ وقال أ%بو حنيفة:
الس_خاء4ة� ب.قلة� تر\ت.ف1ع' على ساق� لا كهيئة1 السeن\ب'لة، وفيها حب كحب

الي.ن\ب'وت ول�باب' ح.ب>ها دواء للجروح، قال: وقد يقال لا الص_خاء4ة
أ%يضاv، بالصاد مدود، وجع الس_خاء4ة سخاء#، وهزة الس_خاء4ة1 ياء# لنا

.vأ%كثر منها واوا éلم¬، واللم ياء



وس.خا ي.س\خ'و س.خ\واv: س.ك%ن. من حركته.
والس_خاويe: ال4رض' الل�ي>نة التراب, مع ب'عد{، واحدت'ه

س.خاو,ي_ةD. قال ابن سيده: كذا قال أ%بو عبيد ال4رض، والصواب ال4ر.ضون. وقيل:
س.خاويeها س.ع.ت'ها؛ ومكان س.خاوهيe. قال ابن بري: قال ابن خالويه:
الس_خاو,يe من ال4رض الواس1عة البعيدة ال4طراف، والس_خاو,يe ما ب.ع'د

غ%و\ل�ه؛ وأ%نشد:
ت.ن\ض'و ال%ط1يe، إذا ج.ف�ت\ ث%م1يلت'ها،
ف مه\م.ه{ ذي سخاو,ي¼ وغيطان1

والس_خ\واء�: ال4رض الس_ه\لة الواسعة، والمع الس_خاوي والس_خاوى
مثل الص_حاري والص_حارى؛ وقال النابغة الذبيان:

أ%تان وع1يد¬، والت_نائ1ف' بين.نا
سخاو,يeها، والغائ1ط� ال�ت.صو>ب'

أ%بو عمرو: الس_خاويe من ال4رض الت ل شيء فيها، وهي س.خاوي_ة؛
وقال العدي:

س.خاو,يÒ ي.ط}ف�و آل�ها ث ي.ر\س'ب'
والس_خا، مقصور¬: ظ%ل}ع¬ يصيب' البعي. أ%و الفصيل% بأ%ن} ي.ث1ب

بال1م\ل الثقيل فت.عتر,ض. الريح' بي ال1لد والك%ت1ف1. يقال: س.خ1ي. البعي'،
بالكسر، ي.س\خى س.خاv، فهو س.خ�، مقصور مثل ع.م�؛ حكاه يعقوب.

@سدا: الس_د\و': م.دe الي.د1 نو. الشيء كما ت.س\د'و البل� ف سي,ها
بأ%يديها وكما ي.سدو الص>بيان� إذا لع1ب'وا بال%و\ز, فر.م.و\ا به ف

ال%فية، والز_د\و' لغة كما قالوا لل4س\د1 أ%ز\د¬، وللس_ر_اد1
ز.ر�اد¬. وس.دا يديه س.د\واv واس\ت.د.ى: م.د� بما؛ قال:

س.د.ى بيد.يه ث أ%ج_ بس.يه،
كأ%ج_ الظ�ل1يم, من ق%ن\3يص� وكال1ب

وأ%نشد ابن ال4عراب:
ناج� ي'غ.ني>هن_ بالب\عاط1،

إذا است.دى ن.و_ه\ن. بالس>ياط1
يقول: إذا س.دا هذا البعي ح.مل% س.د\و'ه هؤلء القوم. على أ%ن يضربوا

إبل%هم فكأ%نن� نو_ه\ن. بالس>ياط1 ل9ا ح.ل}ن.هم على ذلك، وقال ثعلب:
الرواية ي'ع.ن>يهن_ 



(* قوله «وقال ثعلب الرواية يعنيهن» هكذا ف الصل
هنا وتقدم لنا ف مادة بعط ف اللسان كالكم نسبة رواية الغي لثعلب).

وقوله:
يا ر.ب� س.لYم س.د\و.ه'ن� الل�يله\،

وليلةv أ�خرى، وكل� ليله\
إنا أ%راد س.لYم\ه'ن_ وق%و�ه1ن_، لكن أ%و\قع. الفعل% على الس_د\و,

�لن9 الس_د\و. إذا س.ل1م. فقد س.ل1م. الس_ادي. الوهري: وس.د.ت الناقة
ت.س\د'و، وهو ت.ذ%رeع'ها ف ال%شي, واتساع' خ.ط}و,ها، يقال: ما أ%حسن

س.د\و. ر,جل%يها وأ%ت\و. ي.د.ي\ها قال ابن بري: قال علي بن حزة
الس�د\و' الس>ي' الل9ي>ن؛ قال الق�طامي:

وكل© ذلك منها كل�ما ر.ف%قت\،
م1نها ال�ك%ر>ي، ومنها الل9ي>ن' السادي

قال ابن بري: قول الوهري وهو ت.ذ%رeعها ف الشي واتساع' خطوها ليس
فيه طعن ل4ن الس_د\و. اتساع' خ.ط}و, الناقة، قد يكون ذلك مع ر,ف}ق�، أ%ل

ترى إل قوله منها ال�ك%ر�ي يريد البطيء4 منها، ومنها السادي الذي فيه
اتساع' خط}و� مع لي�. وناقة س.د'وÒ: تد يديها ف س.د\و,ا

وت.ط}ر.ح'هما؛ قال وأ%نشد:
مائ1ر.ة� الر,çج\ل, س.د'وe بالي.د1

ونوق¬ س.واد{، والعرب تسمي أ%يدي. البل, السوادي. ل1س.د\و,ها با ث
صار ذلك اساv لا؛ قال ذو الرمة:

كأ%ن�ا على ح'ق}ب� خ1فاف{، إذا خ.د.ت\
س.واد1يه,ما بالواخ1دات1 الر_واح1ل,

أ%راد إذا خ.د.ت\ أ%يديها وأ%رج'ل�ها. أ%بو عمرو: السادي والزادي
ال%س.ن الس_ي من البل؛ قال الشاعر:

يت\ب.عن. س.د\و. ر.س\ل%ة{ ت.ب.د_ح'
(* قوله «سدو رسلة» تقدم ف مادة بدح: شدو، بالشي العجمة، والصواب ما

هنا).
أ%ي ت.م'دe ض.ب\ع.ي\ها. والس_د\و': ر'ك�وب' الر_أ}س, ف الس_ي,

يكون ف البل, واليل,. وس.د\و' الص>بيان1 بال%و\ز, واست1داؤ'ه'م:
لع1ب'ه'م' به. وس.دا الص�بe بالوزة: رماها من علو� إل س'ف}ل�. وس.دا س.د\و.



كذا: ن.حا ن}و.ه. وفلن ي.س\د'و س.د\و. كذا: ي.ن\ح'و ن.ح\و.ه. وخطب
ال4مي فما زال على س.د\و� واحد{ أ%ي على ن.ح\و� واحد{ من الس_ج\ع؛ حكاه

:vابن ال4عراب؛ وقول ساعدة بن جؤية الذل يصف سحابا
،vم. ف الب.ض1يع, ثان,ياç.ساد{ ت.جر

ي'ل}وي بع.ي\قات1 البحار وي'ج\ن.ب
قال ابن سيده: قيل معن ساد{ ه'نا م'ه\م.لD ل ي'ر.دe عن ش'ر\ب�، وقيل:

هو من الس\آد1 الذي هو سي' الليل كله، قال: وهذا ل يوز إل أ%ن يكون
على القلب كأ%نه سائد¬ أ%ي ذو إس\آد، ث قلب فقيل ساد1ئ ث أ%بدل المز

إبدالv صحيحاv فقال ساد1ي، ث أعل9ه كما أ�ع1ل� قاض� ورام�.
وت.س.د_ى الشيء4: ر.ك1ب.ه وعله'؛ قال ابن مقبل:

بس.ر\و, ح1م\ي.ر. أ%ب\وال� البغال, به،
أ%ن�ى ت.س.د�ي\ت1 وه\ناv ذلك الب,ينا

والس_دى العروف: خلف ل�ح\مة الثوب، وقيل: أ%سفله، وقيل: ما م'د_
منه، واحدته س.داةD. وال�س\د1يe: كالس_دى س.دى الثوب، وقد سد_اه لغيه

وتس.د_اه لنفس3ه، وها س.د.يان1، والمع أس\د1يةD؛ تقو منه: أ%س\د.ي\ت'
الثوب. وأ%س\ت.ي\ته. وس.دى الثوب. ي.س\د1يه وس.تاه' ي.س\تيه. ويقال: ما

أ%نت بل�ح\مة ول س.داة{ ول س.تاة{؛ ي'ضر.ب مثلv لن ل ي.ض'ر ول ينفع؛
وأ%نشد شر:

،vجيل vفما تأ}ت'وا يكن\ حسنا
وما ت.س\د'وا ل41ك}ر'مة{ ت'ني'وا

eأ%ب\ر.م\ت'موه. ال4صمعي: ال�س\دي vيقول: إذا فعلتم أ%مرا
وال�س\تe س.دى الثوب. وقال ابن شيل: أ%س\د.يت' الثوب بس.داه'؛ وقال

الشاعر:إذا أ%نا أ%س\د.ي\ت' الس_داة%، فأ%ل}ح1ما
ون,يا، فإن>ي سوف أ%ك}ف1يك�ما الد�ما

وإذا ن.س.ج إنسانD كلماv أ%و أ%مراv بي قوم� قيل: س.د_ى بينهم.
والائك' ي'س\دي الثوب. وي.ت.س.د�ى لنفسه، وأ%ما التسدية فهي له ولغيه، وكذلك

ما أ%شبه هذا؛ قال رؤبة يصف السراب:
ك%ف%ل}ك%ة1 الط�اوي أ%دار. الش�ه\ر.قا،
أ%رسل غ%ز\لv وت.س.د_ى خ.ش\ت.قا

وأ%س\دى بينهم حديثاv: ن.س.ج.ه، وهو على الثل. والس_دى: الشه\د'



�ي'س.د>يه الن_ح\ل�، على الثل أ%يضاv. والس_د\ى: ن.دى الليل، وهو حياة
الز_ر\ع,؛ قال الكميت وجعله مثلv للجود:

فأ%نت الن_دى فيما ي.ن'وب'ك والس_دى،
إذا ال%و\د' ع.د_ت\ ع'ق}ب.ة% الق1د\ره مال%ه.ا

وس.د1ي.ت ال4رض' إذا كث�ر ن.داها، من السماء كان أ%و من ال4رض، فهي
س.د1ي.ةD على ف%ع1ل%ة. قال ابن بري: وحكى بعض أ%هل اللغة أ%ن رجلv أ%تى

إل ال4صمعي فقال له: زعم أ%بو زيد أ%ن الن_دى ما كان ف ال4رض والس_دى
ما سقط من السماء، فغضب ال4صمعي وقال: ماي.ص\نع بقول الشاعر:

ولقد أ%تيت' البيت. ي'خ\شى أ%هل�ه،
بعد ال�د'و>، وبعدما س.ق%ط% الن_دى

Dفهي س.د1ي.ة �أ%فت.راه يسق�ط من ال4رض إل السماء؟ وس.د1ي.ت الليلة
إذا كثر ن.داها؛ وأ%نشد:

ي.م\س'د'ها الق%ف}ر' وليلD س.دي
والس_دى: هو الن_دى القائم، وقل�ما يوصف به النهار' فيقال يوم¬ س.د{،

إنا يوص.ف به الليل�، وقيل: الس_دى والن_دى واحد¬. ومكانD س.د{:
كن.د{؛ وأ%نشد الازن لرؤبة:

ناج� ي'ع.ن>يه,ن� بالبعاط1،
والاء� ن.ض_اح¬ من الباط1،

إذا اس\ت.دى ن.و_ه\ن. بالس>ياط1
قال: الب\عاط والفراط واحد¬، إذا است.دى إذا ع.ر,ق.، وهو من الس_دى

وهو الن_دى، ن.و>ه\ن.: كأ%نن ي.د\ع'ون به لي'ض\ر.ب\ن، والعن أ%نن
يكل�ف}ن. من أ%صحابن ذلك ل4ن هذا الفرس. يسبقهن في.ض\رب أ%صحاب' اليل

خ.ي\ل%هم لتلحقه. والس_دى: العروف'، وقد أ%س\دى إليه س.د�ىÝ وس.د_اه
عليه. أبو عمرو: أ%ز\دى إذا اص\ط%نع معروفاv، وأ%سدى إذا أ%ص\لح بي اثني،

وأ%صدى إذا مات، وأ%ص\دى إناء4ه إذا م.ل4ه 
(* قوله «واصدى اناءه إذا

مله» هكذا ف الصل). وف الديث: من أ�س\دى إليكم معروفاv فكاف1ئ�وه،
أ%س\دى وأ%و\ل وأ%ع\ط%ى بعنÝى. يقال: أ%س\د.ي\ت إليه معروفاv أ%س\دي

إس\داءé. شر: الس_دى والس_داء�، مدود¬، البلح بل�غة أ%هل الدينة، وقيل:
eالس_دى البلح ال4خ\ض.ر، وقيل: البلح ال4خضر بشماريه، ي'م.د



وي'ق}ص.ر، يانيةD، واحدته س.داةD وس.داء4ةD. وبلح¬ س.د{ مثال ع.م�: م'س\ت.ر\خي
Dالث�فار,يق ن.د{. وقد س.د1ي. البلح'، بالكسر، وأ%سدى، والواحدة س.د1ية
والت�ف}روق ق1م.ع' الب'س\ر.ة. وكل© رطب� ن.د{ فهو س.د{؛ حكاه أ%بو حنيفة؛

ومنه قول الشاعر:
،�م'ك%م>م¬ جب_ار'ها وال%ع\ل

�ي.ن\ح.تe منهن_ الس_دى وال%ص\ل
وأ%سدى النخل إذا س.دي ب'س\ره. قال ابن بري: وحكى ابن ال4عراب ال%د_

ف الس_داء البلح,، قال: وكذلك حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:
وجارة{ ل ل ي'خاف' داؤ'ها،

ع.ظيمة ج'م.çت'ها ف%ن_اؤ'ها
ي.ع.ج.ل� قبل ب'س\ره1ا س.داؤ'ها،

فجارة� الس_وء3 لا ف1داؤ'ها
vوقيل: إن الرواية ف%ن\واؤ'ها، والقياس ف%ن_اؤ'ها. ويقال: طلب\ت أ%م\را

فأ%س\د.ي\ت'ه أ%ي أ%ص.ب\ت'ه، وإن ل تصبه قلت أغ}م.س\ته.
والسeدى والس.çدى: الهمل، الواحد والمع فيه سواء. يقال: إبلD س'دÝى

أ%ي مهملة، وبعضهم يقول: س.دÝى. وأ%س\د.ي\تها: أ%ه\م.ل}تها؛ وأ%نشد ابن
بري للبيد:

فلم أ�س\د1 ما أر\ع.ى، وت.ب\لD ر.د.د\ت'ه،
فأ%ن\ج.ح\ت' بعد ال من خي, م.ط}ل%ب,

vى؛ أي ي'ترك م'ه\م.لÝأ%ن ي'تر.ك س'د �وقوله عز وجل: أ%ي.ح\سب' النسان
غيمأ}مور وغي م.ن\هي�، وقد أ%س\داه. وأ%س\د.ي\ت' إب,لي إس\داء إذا

أ%ه\م.ل}تها، والسم السeدى. ويقال: ت.س.د_ى فلن ال4مر. إذا عله
وق%ه.3ر.ه، وت.س.د_ى فلن فلناv إذا أ%خذه من ف%و\ق1ه. وت.س.د�ى الرجل

جاري,ت.ه إذا علها؛ قال ابن مقبل:
أ%ن_ى ت.س.د�يت1 وه\ناv ذلك الب,ينا

يصف جارية طرقه خيالا من ب'ع\د{ فقال لا: كيف عل%و\ت بعد وه\ن� من
الليل ذلك الب.ل%د؟ قال ابن بري: ومثله قول جرير:

وما ابن' ح1ن_اء4ة% بالر_ث9 الوان}،
بوم ت.س.د_ى ال%ك%م' بن' م.ر\وان}

(* قوله «وما ابن حناءة إل» اورده ف الساس بلفظ: وما أبو ضمرة).



وت.سد_اه أ%ي ع.له؛ قال الشاعر:
فلما د.ن.و\ت' ت.س.د_ي\ت'ها،

ف%ث%و\باv ل%ب,س\ت' وث%و\باv أ%ج'ر
قال ابن بري: العروف س'د�ى، بالضم؛ قال ح'ميد ابن ثور يصف إبله:

فجاء با الو'ر_اد' ي.س\ع.و\ن% ح.و\�لا
س'دÝى، بي\ن. ق%ر\قار, ال%دير وأع\ج.ما

وف الديث: أ%نه ك%ت.ب ل1ي.ه'ود1 ت.ي\ماء4 أ%ن� لم الذYم_ة وعليهم
ال1ز\ية% ب,ل ع.د.اء النهار' م.دى والليل� س'د.ى؛ السeدى:

�الت_خ\ل1ي.ة�، وال%د.ى: الغاية؛ أ%راد أ%ن9 لم ذلك أ%بداv ما دام. الليل
والنهار'.

والساد1ي: الساد1س' ف بعض اللغات؛ قال الشاعر:
،Dف1سال Dإذا ما ع'د_ أ%ربعة

ف%ز.و\ج'ك1 خامس¬ وح.م'وك1 ساد1ي
أ%راد السادس. فأبد.ل من السي ياءé كما ف�س�ر. ف س1ت�. والسادي: الذي

ي.ب,يت' حيث أ%م\س.ى؛ وأ%نشد:
بات. على ال%لY وما بات.ت\ س'د.ى

وقال:
وي.أ}م.ن' ساد1ين.ا وي.ن\ساح' س.ر\ح'نا،
إذا أ%ز.ل% الساد1ي و.هيت الط%الع

(* قوله «وهيت الطالع» هكذا ف الصل).
vوالش_ر.ف'. س.ر'و. ي.س\ر'و س.راو.ة �@سرا: الس_ر\و': ال�روء4ة

وس.ر\واv أ%ي صار س.ر,ياv؛ ال4خية عن سيبويه واللحيان. الوهري: الس_رو'
س.خاء# ف م'ر'وء4ة{. وس.ر.ا ي.س\رو س.ر\واv وس.ر,ي.، بالكسر، ي.س\ر.ى

س.رÝى وس.ر.اءé وس.ر\واv إذا ش.ر'ف.، ول يك اللحيان مصدر س.ر.ا إل
مدوداv. الوهري: يقال س.ر.ا ي.س\ر'و وس.ري.، بالكسر، ي.س\ر.ى س.ر\واv فيهما

وس.ر'و. ي.س\ر'و س.راوةv أي صار. س.رياv. قال ابن بري: ف س.را ثلث لغات
ف%ع.ل وف%ع1ل% وف%ع'ل%، وكذلك س.خ1ي وس.خا وس.خ'و، ومن الصحيح ك%م.ل
وك%د.ر وخ.ث%ر، ف كل منها ثلث لغات. ورجل س.ريÒ من قوم أ%س\ر,ياء4

وس'ر.و.اء4؛ كلها عن اللحيان. والس_ر.اة�: اسم للجمع، وليس بمع عند سيبويه،
قال: ودليل ذلك قولم س.ر.وات¬؛ قال الشاعر:



ت.ل}ق%ى الس_ر,ي_ من الرجال ب,نفسه،
وابن' الس_ر,ي>، إذا س.ر.ا، أ%س\راه'ما

أ%ي أ%ش\ر.ف�هما. وقولم: قوم¬ سراةD جع' س.ر,ي¼، جاء على غي قياس
Dعلى ف%ع.ل%ة، قال: ول ي'عر.ف غيه، والقياس س'راة Dأ%ن ي'ج\م.ع ف%ع1يل

مثل ق�ضاة{ ور'عاة{ وع'راة{، وقيل: ج.معه س.راةD، بالفتح، على غي قياس،
قال: وقد تضم السي، والسم منه الس_ر\و. وف حديث عمر، رضي ال عنه:

أ%نه م.ر_ بالن_خ.ع فقال أ%ر.ى الس_ر\و. فيكم مت.ر.ب,çéعاv أ%ي أ%رى
الش_ر.ف فيكم م'ت.م.كYناv. قال ابن بري: موضوع س.راة{ عند سيبويه اسم¬

مفرد¬ للجمع كن.ف%ر� وليس بمع مك%س_ر، وقد ج1ع. ف%ع1يلD العتل9 على
ف�ع.لء4 ف ل%ف}ظ%ت.ي\ن: وها ت.قيÒ وت'ق%واء، وس.ريÒ وس'ر.واء وأ%سرياء

(* قوله «وأسرياء» هكذا ف الصل). قال: حكى ذلك السيا ف تفسي ف%ع1يل�
من الصفات ف باب تكسي ما كان من الصفات عد�ته أ%ربعة� أ%حرف. أ%بو

العباس: الس_ر,يe الر_فيع ف كلم العرب، ومعن س.ر'و. الرجل� ي.س\رو أ%ي
ار\ت.ف%ع ي.ر\ت.ف1ع، فهو ر.ف1يع¬، مأ}خوذ من س.ر.اة1 كلY شيء ما

ار\ت.ف%ع منه وع.ل، وجع' الس_راة1 س.ر.وات¬. وت.س.ر_ى أ%ي ت.ك%ل�ف
الس_ر\و.. وت.س.ر_ى الارية% أ%يضاv: من السeر,çي_ة، وقال يعقوب: أ%صله

ت.س.ر_ر من السeرور، فأ%بدلوا من إحدى الراءات ياء كما قالوا تقض_ى من
ت.ق%ض�ض.. وف الديث حديث أ�م� زرع: ف%ن.ك%ح\ت' بعد.ه' س.ر,ي�اv أ%ي

ن.ف1يساv ش.ريفاv، وقيل:
س.خ1ياv ذا م'ر'وء4ة؛ ويروى هذا البيت:

أ%ت.و\ا نار,ي ف%ق�ل}ت': م.ن'ون%؟ قالوا:
س.راة ال1ن>، قلت': ع1م'وا ظ%لم.ا

ويروى: س'راة�، وقد ورد هذا البيت بعن آخر، وسنذكره ف أ%ثناء هذه
الترجة. ورجلD م.س\ر.وانD وامرأ%ة م.س\ر.وان.ةD: س.ر,ي�ان1؛ عن أ%ب

�الع.م.ي\ثل ال4عراب. وامرأ%ة س.ري_ة من ن,س\وة س.ر,ي�ات وس.ر.ايا. وس.ر.اة
الال,: خ1يار'ه، الواحد س.ر,يe. يقال: بعي¬ س.ر,يÒ وناقة س.ر,ي_ة؛

وقال:
م1ن\ س.ر.اة1 ال1جان1، ص.ل�ب.ها الع'ض\ـ
ض' ور,ع\ي' ال1م.ى وط�ول� ال1يال,

واس\ت.ر.ي\ت' الشيء4 واس\ت.ر\ت'ه'، ال4خية� على الق%لب,: اخ\تر\ته؛



قال ال4عشى:
فقد أ%ط�ب,ي الكاع1ب, ال�س\ت.را

ة% من\ خ1د\ر,ها، وأش1يع' الق1مار.ا
وف رواية:

وقد أ�خ\ر,ج' الكاع1ب. ال�س\ت.راة%
قال ابن بري: اس\ت.ر.ي\ته اخ\ت.ر\ته س.ر>ياv. ومنه قول سج.ع.ة العرب

وذك%ر. ضروب. ال4ز\ناد1 فقال: ومن اق}تد.ح ال%ر\خ. والع.فار فقد اخ\تار.
واس\تار\. وأ%خ.ذ}ت س.رات.ه أ%ي خ1يار.ه. واس\ت.ر.ي\ت البل% والغ.ن.م.

والناس.: اخ\ت.ر\تم، وهي س.ر,يe إب,ل1ه1 وس.راة� مال1ه1. واس\ت.ر.ى
الوت' بن فلن أي اخ\تار. س.رات.هم. وت.س.ر_ي\ته: أ%خ.ذ}ت أ%سراه؛ قال

حيد ابن ثور:
لقد ت.س.ر_ي\ت إذا ال}ه.مe و.ل%ج\،

واج\gت.م.ع ال%مe ه'موماv واع\ت.ل%ج\،
ج'ناد1ف. ال1ر\ف%ق, م.ب\ن,ي_ الث�ب.ج\

والس_ر,يe: ال�خ\تار.
والسeر\وة والس_ر\وة؛ ال4خية عن كراع: س.ه\م صغي قصي، وقيل: سهم

عريض النصل طويل�ه'، وقيل: هو ال�د.و_ر ال�د.م\ل%ك الذي ل ع.ر\ض له،
فأ%ما الع.ريض' الطويل فهو ال1ع\ب.ل%ة. والس_ر\ية: نصلD صغي ق%صي

vم'د.و_ر م'د.م\ل%ك ل ع.ر\ض له؛ قال ابن سيده: وقد تكون هذه الياء واوا
ل4نم قالوا الس_ر\وة فقبلوها ياءé لقربا من الكسرة. وقال ثعلب:

الس>ر\وة والسeر\وة أ%دقe ما يكون من نصال السهام يدخل ف الدروع. وقال أبو
حنيفة: الس>ر\وة نصلD كأ%نه م1خ\ي.ط أ%و م1س.ل�ة، والمع الس>ر.اء؛ قال

ابن بري: قال القزاز والمع س1رىÝ وس'رىÝ؛ قال النمر:
vوقد ر.م.ى ب,س'راه' اليوم. م'ع\ت.م1دا

ف ال%ن\ك1ب.ي\ن,، وف الساق%ي\ن والر_ق%ب.ه\
وقال آخر:

كيف ت.راه'ن_ ب,ذي أ�راط1،
وه'ن_ أ%مثال� السeر.ى ال1راط1؟

ابن ال4عراب: السeرى ن,صالD د1قاق¬، ويقال ق1صار¬ ي'ر\مى با
ال%د.ف'. وقال ال4سدي: الس>ر\وة� تدعى الد>ر\ع1ي_ة، وذلك أ%نا تدخل ف



الدرع ونصال�ها م'ن\س.لك%ة كال1خ\يط1؛ وقال ابن أ%ب ال�ق%يق, يصف
الدروع:ت.ن\في السeرى، وج,ياد. الن_ب\ل ت.ت\ر'ك�ه'

م1ن\ ب.ي\ن' م'ن\ق%ص1ف{ ك%س\راv وم.ف}ل�ول,
وف حديث أ%ب ذر: كان% إذا ال}تاث%ت\ راح1ل%ة أ%حد1نا ط%ع.ن

بالس>ر\وة% ف ض.ب\ع1ها، يعن ف ض.ب\ع الن_اقة؛ الس>ر\ية والس>ر\وة: وهي
الن>صال الصغار، والسeر\وة أ%يضاv. وف الديث: أ%ن� الو.ليد. بن.
ال�غية م.ر_ به فأ%شار إل ق%د.م1ه فأ%صاب.ت\ه س1ر\و.ةD فج.ع.ل% ي.ض\ر,ب'

ساقه حت_ى مات..
وس.راة� ك�لY شيء�: أ%ع\له وظ%ه\ر'ه ووس.طه؛ وأ%نشد ابن بري لميد

بن ثور:
س.راة% الضeحى، ما ر,م\ن. حت_ى ت.ف%ص_د.ت\

ج,باه' الع.ذارى ز.ع\ف%راناv وع.ن\د.ما
ومنه الديث: ف%م.س.ح. س.راة% الب.ع1ي وذ1ف}راه'. وس.راة� النهار,

وغيه1: ار\ت1فاع'ه، وقيل: و.س.ط�ه؛ قال الب'ر.يق الذل:
م'ق1يماv ع1ند. ق%ب\ر أ%ب س1باع�

س.راة% الليل,، عند.ك.، والن_هار,
�فجعل لليل س.راةv، والمع س.ر.وات، ول يك%س_ر. التهذيب: وس.راة
النهار, وقت' ارت1فاع, الشمس ف السماء. يقال: أ%ت.ي\ته س.راة% الضeحى

وس.راة% النهار. وس.راة� الطريق: م.ت\ن'ه وم'ع\ظ%م'ه. وف الديث: ليس للنساء
س.ر.وات' الط�ريق، يعن ظ�هور. الطريق وم'عظ%م.ه وو.س.ط%ه ولك1ن_هن_

ي.م\ش1ي. ف ال%وان,ب,. وس.راة الفرس: أ%على م.ت\ن,ه؛ وقوله:
ص.ر,يف¬ ث� ت.ك}ل1يف' الف%ياف،
كأ%ن� س.راة% ج,ل�ت1ها الشeف�وف'

أ%راد: كأ%ن� س.روات1ه,ن_ الشeفوف' فوض.ع. الواحد. موض1ع. ال%م\ع؛
أ%ل تراه قال قبل هذا:

وقوف¬ فوق. ع1يس� قد أ�م1ل�ت\،
براه'ن_ الناخ.ة� والو.جيف'

وس.را ث%و\ب.ه عنه س.ر\واv وس.ر_اه: ن.ز.عه، التشديد فيه للمبالغة؛ قال
بعض ال4غفال:

ح.ت_ى إذا أ%ن\ف' الع'ج.ي\ر, ج.ل�ى



ب'ر\ق�ع.ه، ول ي'س.ر> ال�ل�
وس.رى متاع.ه ي.س\ري: أ%ل}قاه عن ظهر داب_ته. وس.رى عنه الثوب.

س.ر\ياv: ك%ش.فه، والواو أ%على، وكذلك س.رى ال�ل� عن ظ%ه\ر الف%ر.س؛ قال
الكميت:

ف%س.ر.و\نا عنه اللل%، كما س'ل}ـ
ل% ل1ب.ي\ع, الل�ط1يمة% الد_خ\دار'

والس_ر,يe: الن_ه\ر؛ عن ثعلب، وقيل: ال%د\ول، وقيل: الن_ه\ر الصغي
كال%د\ول يري إل الن_خ\ل، والمع أ%س\ر,ي.ة وس'ر\يانD؛ حكاها

سيبويه مثل أ%ج\ر,بة وج'ر\بان{، قال: ول ي'س\مع فيه بأ%س\ر,ياء4. وقوله عز
وجل: قد ج.ع.ل ر.بeك1 ت.ح\ت.ك1 س.ر,ي�اv؛ روي عن السن أ%نه كان يقول:

كان وال س.ر,ي�اv من الرجال، يعن عيسى، عليه السلم، فقيل له: إن من
العرب من يسمي النهر س.ر,ي�اv، فرجع إل هذا القول. وروي عن ابن عباس أ%نه

قال: الس_ريe ال%د\ول، وهو قول أ%هل اللغة. وأ%نشد أ%بو عبيد قول
لبيد يصف نلv نابتاv على ماء النهر:

س'ح'ق¬ ي'م.ت>ع'ها الص_فا وس.ر,يeه'،
ع'مÒ ن.واع1م'، ب.ي\ن.ه'ن_ ك�روم'

وف حديث مالك بن أ%نس: ي.شت.رط� صاحب' ال4رض, على ال�ساقي خ.م_
الع.ي\ن, وس.ر\و. الش>ر\ب,؛ قال القتيب: يريد ت.ن\ق1ية% أ%ن\هار,

الش>ر\ب, وس.واقيه، وهو من قولك س.ر.و\ت الشيء إذا ن.ز.ع\ته، قال: وسأ%لت
الجازيي عنه فقالوا: هي ت.ن\ق1ية الش_ر.بات. والش_ر.بة: كال%و\ض ف أ%صل

الن_خ\لة منه ت.ش\رب، قال: وأ%حس3به من س.ر.و\ت الشيء إذا ن.ز.عت\ه
وك%ش.ف}ت عنه، وخ.مe الع.ي\ن,: ك%س\ح'ها. والس_راة�: الظ�ه\ر'؛ قال:

vش.و\ق%ب¬ ش.ر\ح.ب¬ كأ%ن� ق%ناة
ح.م.ل%ت\ه، وف الس_راة1 د'م'وج'

والمع س.ر.وات، ول ي'ك%س_ر.
وس'ر>ي. عنه: ت.جل�ى ه.مeه. وان\س.رى عنه ال%مe: ان\ك%شف، وس'ر>ي.

عنه مثله. والس_ر\و': ما ار\ت.فع من الوادي وان\ح.د.ر عن غ%ل}ظ1
ال%ب.ل، وقيل: الس_ر\و' من ال%ب.ل ما ار\ت.ف%ع عن موضع الس_يل} وان\ح.د.ر
عن غ%ل}ظ الب.ل. وف الديث: س.ر\و' ح1م\ي.ر، وهو الن_ع\ف' وال%ي\ف'،
وقيل: س.ر\و' ح1م\ي.ر م.ح.ل�تها. وف حديث عمر، رضي ال عنه: لئ1ن\



ب.ق1يت إل قاب,ل� لي.أ}ت1ي.ن_ الراع1ي. ب,س.ر\و ح1م\ي.ر ح.ق©ه ل
ي.ع\ر.ق\ ج.ب,ينه' فيه، وف رواية: لي.أ}ت1ي.ن_ الراع1ي. بس.رو.ات ح\ي.ر.،

والعروف ف واحدة س.ر.وات{ س.راة. وس.راة الطريق,: ظ%ه\ره' وم'ع\ظ%مه'؛
ومنه حديث ر,ياح, بن, الرث1: فص.ع1دوا س.ر\واv أ%ي م'ن\ح.دراv من

ال%بل.والس_ر\و': شجر، واحدته س.ر\وة%. والس_راء�: شجر، واحدته س.راءة؛ قال
ابن مقبل:

رآها ف�ؤ.ادي أ�م_ خ1ش\ف{ خ.للا،
بق�ور الو,راق%ي\ن، الس_راء� ال�ص.ن_ف'

قال أ%بو عبيدة: هو من ك1بار الشجر ينبت ف البال، وربا اتeخ1ذ% منها
الق1س3يe الع.ر.بي_ة. وقال أ%بو حنيفة: وت'ت_خذ الق1س3يe من

الس_راء3، وهو من ع'ت\ق, العيدان وش.ج.ر, ال1بال؛ قال لبيد:
ت.ش1ي' ص1حاح. الب,يد1 ك�ل� ع.ش1ي_ة{،

بع'ود1 الس_راء، ع1ن\د. باب� م'ح.ج_ب
يقول: إنم حضروا باب اللك وهم م'تن.كYبو قس3ي_ه,م\ فتفاخروا، فكلما

ذكر منهم رجل مأ}ث%رة خط لا ف الرض خط9اv، فأ%ي�هم و'ج,د. أ%4كثر
خ'طوطاv كان أكثر مآث1ر. فذلك ش.ي\ن'هم صحاح الب,يد. وقال ف موضع آخر:

والس_راء� ض.ر\ب من ش.جر الق1س3ي>، الواحدة س.راء4ةD. قال الوهري:
الس_راء�، بالفتح مدود، شجر ت'ت_خذ منه القسي�؛ قال ز'ه.ي\ر¬ يصف'

Dكأ%ق}واس, الس_راء، وناش1ط Dثلث:vو.ح\شا
قد ان%ص_، من ل%س> الغ.م1ي، جحاف1ل�ه\

والس_ر\وة�: دود.ةD تقع ف النبات فتأ}كل�ه، والمع س.ر\و¬. وأ%رض¬
م.س\ر'و_ة: من الس_ر\وة1. والس>ر\و': ال%راد' أ%4ول% ما ي.ن\ب'ت' حي

ير'ج' من ب.ي\ض1ه. الوهري: والس>ر\وة� ال%رادة أول% ما تكون� وهي
د'ود.ةD، وأ%صله المز، والس>ر\ي.ة� لغة فيها. وأ%رض م.س\ر'و_ة ذات'

س1ر\وة{، وقد أ%نكر علي بن حزة الس>ر\وة ف ال%رادة وقال: إنا هي
الس>ر\أ%ة�، بالمز ل غي'، من س.ر.أ%ت الرادة� س.ر\أv إذا باضت. ويقال:

ج.رادةD س.ر'وÒ، والمع س1ر.اء#.
وس.راة� الي.م.ن,: معروفة، والمع س.ر.وات؛ حكاه ابن سيده عن أ%ب

حنيفة فقال: وبالس_ر.ة شجر جوز ل يرب.
والسeر.ى: س.ي' الليل, عام_ته1، وقيل: السeر.ى سي' الليل, كلYه،



ت'ذ%كYره' العرب وتؤ.ن>ثه'، قال: ول يعرف اللحيان إل التأ}نيث؛ وقول
لبيد:

قلت': ه.ج>د\نا فقد طال السeر.ى،
وق%د.ر\نا إن} خ.ن الليل, غ%ف%ل

قد يكون على لغة من ذك�ر، قال: وقد يوز أ%ن ي'ريد طال%ت1 السeر.ى
vوس.ر\ي.ة Ýفحذ%ف. علمة التأ}نيث ل4نه ليس بؤنث حقيقي، وقد س.ر.ى س'رى

وس'ر\ي.ةv فهو سار�؛ قال:
أ%ت.و\ا ناري فقل}ت': م.ن'ون%؟ قالوا:
س'ر.اة� ال1ن>، قلت': ع1م'وا ص.باحا

وس.ر.ي\ت س'رىÝ وم.س\رىÝ وأ%س\ر.ي\ت بعن إذا س1ر\ت ليلv، بال4لف لغة
أ%هل الجاز، وجاء4 القرآن� العزيز' بما جيعاv. ويقال: س.ر.ي\نا

س.ر\يةv واحدة، والسم السeر\ية�، بالضم، والسeر.ى وأ%س\راه' وأ%س\ر.ى به.
وف الثل: ذهبوا إس\راء4 ق�ن\ف�ذ%ة{، وذلك أن الق�ن\ف�ذ% يسري ليل%ه

كل�ه ل ينام؛ قال حسان بن ثابت:
ح.ي> الن_ض1ي.ة% ر.ب_ة% ال1د\ر,،

أ%س\ر.ت\ إليك. ول تك�ن\ ت'س\ري
(* عجز البيت: ت'زجي الشمال� عليه وابل الب.رد.).

قال ابن بري: رأ%يت بط الوزير ابن الغرب: ح.ي> النص1ية؛ وقال
النابغة:

Dأ%س\ر.ت\ إليه1 من ال%و\زاء3 سار,ي.ة
ويروى: س.ر.ت؛ وقال لبيد:

فبات. وأ%س\ر.ى القوم' آخر. لي\ل1ه,م\،
وما كان وق�افاv بغي, م'ع.ص_ر,

(* قوله «وما كان وقافاv بغي معصر» هكذا ف الصل، وتقدم ف مادة عصر:
بدار معصر).

وف حديث جابر قال له: ما السeر.ى يا جاب,ر'؛ السeر.ى: الس_ي'
بالليل، أ%راد ما أ%و\جب. م.جيئ%ك ف هذا الوقت. واس\ت.ر.ى كأ%س\ر.ى؛ قال

الذل:
وخ.ف©وا فأ%م�ا الام1ل� ال%و\ن� فاس\تر.ى

بل%يل�، وأ%م�ا ال%يe بعد'، فأ%ص\ب.ح'وا



وأ%نشد ابن ال4عراب قول% كثي:
أ%ر'وح' وأ%غ}د'و من ه.واك1 وأ%س\ت.ر,ي،
وف الن_ف}س, ما ق%د\ ع.ل1م\ت1 ع.لق1م'

وقد س.ر.ى به وأ%س\ر.ى. والس_ر_اء�: الكث1ي' السeرى بالليل,. وف
التنزيل العزيز: سبحان% الذي أ%س\ر.ى بع.ب\ده1 ليلv، وفيه أ%يضاv: والليل
إذا ي.س\ر,، فنز.ل القرآن العزيز باللغتي. وقال أ%بو عبيد عن أ%صحابه:

س.ر.ي\ت بالليل وأ%س\ر.ي\ت، فجاء باللغتي. وقال أ%بو إسحق ف قوله عز
وجل: سبحان الذي أ%س\ر.ى بعبده، قال: معناه س.ي_ر. ع.ب\د.ه. يقال:

أ%س\ر.ي\ت وس.ر.ي\ت إذا س1ر\ت. ليلv. وأ%س\راه' وأ%س\ر.ى به: مثل� أ%خ.ذ%
ال1طام. وأ%خ.ذ% بال1طام,، وإنا قال سبحانه: سبحان الذي أ%س\رى بعبده1

ليلv، ون كان السeر.ى ل يكون إل بالليل للتأ}كيد، كقولم: س1ر\ت أ%مس,
ناراv والبار,حة% ليلv. والس>راي.ة�: س'ر.ى الليل، وهو مصدر، وي.قل9

ف الصادر أ%ن تيء على هذا البناء ل4نه من أ%بنية المع، يدل على صحة
vماeدى، وهم بنو أ%سد، توه�ذلك أ%ن� بعض العرب يؤنث السeر.ى وال
أ%نما جع' س'ر\ي.ة{ وه'د\ي.ة{؛ قال ابن بري: شاهد هذا أ%ي تأ}نيث السeرى

قول جرير:
ه'م' ر.ج.ع'وها بعد.ما طالت1 السeرى
ع.واناv، ور.دeوا ح'م\رة% الك%ي\ن, أ%س\ودا

وقال أ%بو إسحق ف قوله عز وجل: والليل, إذا ي.س\ر,؛ معن ي.س\ر,
يضي، قال: س.رى ي.س\ري إذا م.ضى، قال: وحذفت الياء من يسري ل4نا رأ}س آية،

وقال غيه قوله: والليل إذا ي.س\ر,، إذا ي'س\رى فيه كما قالوا ليل نائم¬
أ%ي ي'نام' فيه. وقال: فإذا ع.ز.م ال4مر' أ%ي ع'ز,م. عليه. والسارية من

السحاب: الت تيء� ليلv، وف مكان آخر: السار,ية السحابة الت ت.س\ري
ليلv، وجعها الس_واري؛ ومنه قول النابغة:

Dس.ر.ت\ عليه، من ال%و\زاء3، سار,ي.ة
ت'ز\ج,ي الش_مال� عليه جام1د. الب.د

ابن سيده: والسار,ي.ة السحابة الت بي الغاد1ي.ة والرائحة. وقال
اللحيان: السار,ي.ة ال%ط}رة الت تكون بالليل؛ قول الشاعر:

رأ%يت'ك. ت.غ\ش.ى السار,يات1، ول تكن
لت.ر\ك%ب. إل� ذا الر�س'وم ال�وق�عا



قيل: يعن بالساريات ال�م'ر. ل4نا ت.ر\عى ليلv وت.ن.ف�س' ول تقر�
بالليل، وت.غ\شى أ%ي تركب؛ هذا قول ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: وعندي

أ%نه عن بغ1ش\يان,ها ن,كاح.ها، ل4ن البيت للفرزدق يهجو جريراv وكأ%نه
يعيبه بذلك؛ واستعار بعض'هم السeرى للد_واهي وال�ر'وب, وال�م'وم, فقال

ف صفة الرب أ%نشده ثعلب للحرث بن وعلة:
ولكن_ها ت.س\ري، إذا نام أ%هل�ها،

فتأ}ت على ما ليس ي.خ\ط�ر ف الو.ه\م,
وف حديث موسى، عليه السلم، والسبعي من قومه: ث ت.ب\ر'ز'ون%

ص.بيح.ة% سار,ية{ أي ص.بيحة% ليلة{ فيها م.ط%ر. والسارية: السحابة ت'م\ط1ر
ليلv، فاع1لة من السeرى س.ي, الليل,، وهي من الصفات الغالبة؛ ومنه قول كعب

بن زهي:
ت.ن\في الرياح الق%ذ%ى عنه، وأ%ف}ر.ط%ه،

�من ص.و\ب, سارية{، بيض¬ ي.عال1يل
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ف ال%ساء إنه
ي.ر\ت'و فؤاد. ال%ز,ين وي.س\ر'و عن فؤاد الس_قيم؛ قال ال4صمعي: ي.ر\تو
بعن ي.ش'دeه ويقو>يه، وأما ي.س\ر'و فمعناه يكش1ف' عن فؤاد1ه ال4ل

وي'زيل�ه، ولذا قيل س.ر.و\ت الثوب وغيه عن س.ر\واv وس.ر.يت'ه وس.ر_يته
إذا أ%لق%يته عنك ون.ض.و\ت.ه؛ قال ابن هرمة:

،�سرى ثو\ب.ه عنك الص>با ال�ت.خايل
�وو.د_ع. ل1ل}ب.ي, ال%ل1يط� ال�زاي,ل

أ%ي كش.ف. وس.ر.و\ت عن, درعي، بالواو ل غي. وف الديث: فإذا م.طر.ت\
يعن الس_حابة% س'ر>ي عنه أ%ي ك�ش1ف عنه ال%و\ف'، وقد تكر_ر ذكر هذه
اللفظة ف الديث، وخاص_ةv ف ذكر ن'زول الو.ح\ي عليه، وكل©ها بعن

الكش\ف1 والزالة.
والس_ر,ي_ة�: ما بي خسة أ%نفس� إل ثلثمائة، وقيل: هي من اليل نو

أ%رب,عمائة{، ولم'ها ياء#. والس_ر,ي_ة: قطعة من اليش؛ يقال: خي'
الس_ريا أ%ر\بع'مائة1 رجل�. التهذيب: وأ%ما الس_ر,ي_ة من س.رايا اليوش,

فإنا ف%ع1يلة بعى فاع1ل%ة، س'م>يت سري_ةv ل4نا ت.س\ري ليلv ف
خ'ف}يةv لئل� ي.ن\ذ%ر. بم العدوe في.ح\ذ%روا أ%و يتنعوا. يقال: سر_ى
قائ1د' اليش, س.ر,ي_ةv إل العدو> إذا جر_د.ها وبعثها إليهم، وهو



الت_س\ر,ية�. وف الديث: ي.ردe م'ت.س.ر>يه,م على قاعد1هم؛
ال�ت.س.ر>ي: الذي يرج ف الس_ر,ي_ة وهي طائفة من اليش يبل�غ أ%قصاها

أ%ربعمائة{، وجع'ها الس_رايا، س'مeوا بذلك ل4نم يكونون خ'لصة العسكر
وخ1يار.هم من الشيء الس_ر,ي> الن_فيس، وقيل: س'مeوا بذلك ل4نم

ي'ن.ف�ذون سر�اv وخ'ف}يةD، وليس بالوجه ل4ن لم الس>ر راء# وهذه ياء#، ومعن
الديث أ%ن المام. أ%و أ%مي اليش, يبعث�هم وهو خارج¬ إل بلد

العدو>، فإذا غن,موا شيئاv كان بينهم وبي اليش عام_ة ل4نم ر,د\ء# لم
وف1ئ%ةD، فأ%ما إذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه ل ي'شار,كونم ف

الغ\ن.م، وإن كان جعل لم ن.ف%لv من الغن,يمة ل ي.ش\ر.ك}هم غي'هم ف
شيء منه على الوجهي معاv. وف حديث سعد{: ل ي.س3ىر' بالس_ر,ي_ة أ%ي

ل ي.خر'ج بنفسه1 مع الس_ر,ي_ة ف الغ.ز\و,، وقيل: معناه ل ي.سي
فينا بالس>ي.ة% الن_فيسة؛ ومنه الديث: أ%نه قال ل4صحابه يوم أ�ح'د{
اليوم. ت'س.ر_و\ن% أي ي'قتل س.ريeك�م\، فق�ت1ل حز.ة�، رضوان ال عليه.

وف الديث: لا حضر بن شيان% وكل�م س.رات.هم ومنهم ال�ث%ن_ بن'
حار,ث%ة أ%4ي أشراف%هم. قال: ويمع الس_راة� على س.ر.وات؛ ومنه حديث

ال4نصار: افت.ر.ق. مل%ؤ'ه'م وق�ت1ل%ت س.ر.وات'هم أ%ي أ%ش\راف�هم.
وسرى عرق' الش_ج.رة ي.س\ري ف ال4رض س.ر\ياv: د.ب_ تت ال4رض.

والس_اري.ة�: ال�س\ط�وان.ة، وقيل: أ�س\ط�وانة من ح1جارة أ%و آج'ر�ç، وجعها
الس_واري. وف الديث: أ%نه نى أ%ن ي'ص.ل�ى بي الس_واري؛ يريد إذا
كان ف صلة الماعة ل4جل انقطاع الص_ف>. أ%بو عمرو: يقال هو

ي'س.ر>ي الع.ر.ق عن نف}س3ه إذا كان ي.ن\ض.ح'ه؛ وأ%نشد:
ي.ن\ض.ح\ن. ماء4 البدن1 ال�س.ر_ى

ويقال: فلن ي'ساري إب,ل% جار,ه إذا ط%ر.ق%ها لي.ح\تل1ب.ها دون
صاح1ب,ها؛ قال أ%بو وجزة:

فإن، ل وأ�م>ك.، ل أ�ساري
ل1قاح. الار,، ما س.م.ر الس_م1ي'

والس.çراة�: جبل بناح1ية الطائف. قال ابن السكيت: الط�و\د' ال%بل
ال�ش\رف على عر.ف%ة ي.ن\قاد إل ص.ن\عاء4 يقال له الس_ر.اة�، فأ%و_له
سراة ث%قيف{ ث س.راة� ف%هم� وعد\وان% ث ال4ز\د1 ث ال%ر_ة1 آخر

ذلك.الوهري: وإسرائيل اسم¬، ويقال: هو مضاف إل إيل، قال ال4خفش: هو



ي'ه\مز ول يهمز، قال: ويقال ف لغة{ إسرائي، بالنون، كما قالوا جبين
وإساعي، وال أ%علم.

@سطا: الس_ط}و': القهر بالبطش. والس_ط}وة: الر_ة الواحدة، والمع
الس_ط%وات. وس.طا عليه وبه س.ط}واv وس.ط}وةv: صال%، وس.طا الفحل� كذلك.

وقوله تعال: يكاد'ون% يس\طون% بالذين ي.ت\ل�ون عليهم آيات1نا؛ فسره ثعلب
فقال: معناه يب\س'طون أ%يدي.ه'م إلينا؛ قال الفراء: يعن أ%هل مكة كانوا

إذا سعوا الرجل من السلمي يتلو القرآن كادوا يبطشون به. ابن شيل: فلن
يس\ط�و على فلن أ%ي يتطاول عليه. ابن بري: س.طا عليه وأ%س\طى عليه؛

قال أ%وس:
ففاؤ'وا ولو أ%س\ط%و\ا على أ�م> بعض1هم،

أ%صاخ. فلم ي.ن\ط1ق\، ول ي.تكل�م,
وأ%مي¬ ذو س.ط}وة{، والس_ط}وة�: ش1د_ة� الب.ط}ش، وإنا س'م>ي الفر.س

ساط1ياv ل4نه ي.س\طو على سائ1ر اليل ويقوم على رجليه ويس\ط�و بيديه،
والفحل ي.س\طو على ط%ر'وق%ته. ويقال: ات_ق, س.ط}و.ت.ه أ%ي أ%خ\ذ%ت.ه.

ابن ال4عراب: ساطى فلن وفلناv إذا شد_د عليه، وطاساه إذا رف%ق. به.
أ%بو سعيد{: س.طا الرجل الرأ%ة وس.ط%أ%ها إذا وط1ئ%ها. وس.طا الاء�:

كث�ر. وس.طا الراعي على الناقة والفرس س.ط}واv وس'ط�و�اv: أ%دخل يده. ف
ر.ح1م1ها فاستخرج ماء4 الفحل منها، وذلك إذا ن.زا عليها فحلD لئ1يم¬ أ%و

كان الاء� فاسداv ل ي'ل}ق%ح' عنه، وإذا ل ير'ج ل ت.ل}ق%ح الناقة.
أ%بو زيد: الس_ط}و' أ%ن ي'د\خ1ل% الرجل� اليد. ف الر_حم فيستخر,ج.

الولد، وال%س\ط� أ%ن ي'د\خ1ل اليد. ف الرحم فيستخرج الو.ث}ر.، وهو ماء�
الفحل؛ قال رؤبة:

إن كنت. من أ%مر,ك ف م.س\ماس,،
فاس\ط� على أ�م>ك. س.ط}و. الاسي

vقال الليث: وقد ي'س\طى على الرأ%ة إذا نش1ب. ولد'ها ف بطنها مي>تا
في'س\ت.خ\ر.ج. وس.طا على الامل وساط%، مقلوب¬، إذا أ%خرج ولد.ها. أ%بو

عمرو: الساطي الذي ي.غ\ت.ل1م فيخرج' من إبل� إل إبل�؛ وقال زياد
الط�م_احي:

قام. إل عذ}راء4 بالغ'طاط1،
ي.م\شي بث}ل, قائ1م, الف�س\طاط1



ب'ك}ف%ه,ر> الل�و\ن1 ذي ح.طاط1،
هام.ت'ه مثل� الف%ن,ىق, الساطي

قال ال4صمعي: الساطي من اليل البعيد' الش_ح\و.ة، وهي ال%طوة. وس.طا
الفرس' أي أ%ب\ع.د. ال%ط}و..

وفرس¬ ساط{: ي.س\ط�و على اليل. وس.طا على ال%رأ%ة: أ%خ\رج. الو.لد.
م.ي>تاv. ابن شيل: ال4ي\د1ي الس_واط1ي الت ت.ت.ناو.ل� الش_يء4 ؛

وأ%نشد:
ت.ل%ذ© بأ%خ\ذ1ها ال4ي\دي الس_واط1ي

(* قوله «تلذ إل» هو عجز بيت وصدره كما ف الساس: ركود فيالناء لا حيا).
وحكى أ%بو ع'بيد الس_ط}و ف الرأ%ة1 قال: وف حديث ال%س.ن، رحه

ال، ل بأ}س. أ%ن ي.س\ط�و. الر_ج'ل� على الرأ%ة1 إذا ل%م\ ت'وج.د1
امرأ%ةD ت'عال1ج'ها وخ1يف. ع.ل%يها، يعن إذا ن.ش1ب. و.ل%د'ها ف ب.ط}نها

مي>تاv فل%ه' مع. عد.م, القابل%ة أ%ن ي'دخ1ل% ي.د.ه ف ف%ر\ج,ه.ا
وي.س\ت.خ\ر,ج الو.ل%د.، وذلك الف1عل� الس_ط}و'، وأ%صله الق%ه\ر' والب.ط}ش,. وفرس¬

ساط{: بعيد' الش_ح\وة، وقيل: هو الر_اف1ع' ذ%ن.ب.ه ف ع.د\و,ه، وهو
م.ح\مود، وقد س.ط%ا ي.س\ط�و س.ط}واv؛ وقال رؤ\بة:

ع.م� الي.د.ي\ن, بال1ر.اء3 س.اط1ي
(* قوله «عم اليدين إل» هو هكذا ف الصل، ولعله غمر).

وقال الشاعر:
وأ%ق}د.ر م'ش\ر,ف الص_ه.وات1 س.اط{،

ك�م.ي\ت ل أ%ح.ق� ول ش.ئ1يت'
وس.ط%ا س.ط}واv: عاق%ب، وقيل: س.ط%ا الف%ر.س' س.ط}واv رك1ب. رأ}س.ه ف

الس>ي\ر.
@سعا: ابن سيده: م.ض.ى س.ع\و¬ من الليل وس1ع\و¬ وس1ع\واء� وس'ع\واء�،
مدود، وس.ع\وةD وس1ع\وةD أ%ي قطعة. قال ابن بزرج: الس>ع\واء� م'ذك�ر،

وقال بعضهم: الس>ع\واء� فوق. الساع.ة من الليل,، وكذلك الس>ع\واء� من
النهار. ويقال: ك�ن_ا عند.ه س1ع\وات{ من الليل 

(* قوله «سعوات من الليل
إل» هكذا ف نسخ اللسان الت بأ%يدينا، وف بعض الصول سعواوات).

والنهار,. ابن ال4عراب: الس>ع\وة الساعة من الليل,، وال4س\عاء� ساعات'



الليل، والس_ع\و الش_م.ع ف بعض اللغات، والس_ع\وة الش_معة. ويقال
للمرأ%ة الب.ذ1ي_ة الال1عة%: س1ع\و.ةD وع1ل}ق%ةD وس1ل}ق%ةD. والس_ع\ي':

عد\و¬ دون الش_د>، س.ع.ى ي.س\ع.ى س.ع\ياv.وف الديث: إذا أ%تيتم
الص_لة% فل ت.أ}ت'وها وأ%ن\ت'م\ ت.س\ع.و\ن% ولكن ائ}ت'وها وع.ل%يك�م'

الس_ك1ين.ة، فما أ%د\ر.ك}ت'م\ ف%ص.ل©وا وما ف%ات.ك�م\ فأ%ت1مeوا؛
فالس_ع\ي' هنا الع.د\و'. س.ع.ى إذا ع.د.ا، وس.ع.ى إذا م.ش.ى، وس.ع.ى إذا

ع.م1ل%، وس.ع.ى إذا ق%ص.د، وإذا كان بعن ال�ض1ي> ع'د>ي. بإل، وإذا كان
بعن الع.م.ل ع'د>ي باللم. والس_عي': الق%ص\د'، وبذلك ف�س>ر. قوله

تعال: فاس\ع.و\ا إل ذ1ك}ر, ال؛ وليس. من الس_ع\ي الذي هو
الع.د\و'، وقرأ% ابن مسعود: فام\ض'وا إل ذ1ك}ر, ال3، وقال: لو كان.ت\ من

الس_ع\ي ل%س.ع.ي\ت' حت�ى ي.س\ق�ط ر,د.ائ1ي. قال الزجاج: الس_ع\ي'
والذ�هاب' بعن واحد{ ل4ن�ك تقول� للرجل هو ي.س\ع.ى ف ال4رض، وليس هذا

باش\ت1داد{. وقال الزجاج: أ%صل� الس_ع\ي, ف كلم العرب التصرeف فيكل
ع.م.ل�؛ ومنه قوله تعال: وأ%ن} ليس للنسان1 إل� ما س.ع.ى؛ معناه إل�

م.ا ع.م1ل%. ومعن قوله: فاس\ع.و\ا إل ذ1ك}ر, ال، فاق}ص1د'وا.
�والس_ع\ي': الك%س\ب'، وكل© عمل� من خي أ%و شر�ç س.ع\ي، والفعل

كالف1ع\ل,. وف التنزيل: ل1ت'ج\ز.ى كل© ن.ف}س� با ت.س\ع.ى. وس.ع.ى لم وعليهم:
ع.م1ل% لم وك%س.ب.. وأ%س\ع.ى غيه.: ج.ع.ل%ه ي.س\ع.ى؛ وقد روي بيت'

أ%ب خ1راش:
أ%ب\ل1غ} ع.ل1ي�اv، أ%طال% ال� ذ�ل�ه'م'

�أ%ن� الب'ك%ي\ر. الذي أ%س\ع.و\ا به ه.م.ل
أ%س\ع.و\ا وأ%ش\ع.و\ا. وقوله تعال: فلما ب.ل%غ% مع.ه الس_ع\ي.؛ أ%ي

أ%د\ر.ك م.ع.ه الع.م.ل، وقال الفراء: أ%طاق. أ%ن} ي'ع1ين.ه على ع.م.له،
قال: وكان إسعيل� يومئذ{ ابن ثلث عش\رة% سنةv؛ قال الزجاج: يقال إنه

قد ب.ل%غ ف ذلك الوقت1 ثلث عشرة سنةv ول ي'س.م>ه. وف حديث علي�، كرم
ال وجهه، ف ذ%م� الدنيا: من ساعاها فات.ت\ه' أ%ي ساب.ق%ها، وهي

م'فاع.ل%ة من الس_ع'ي, كأ%نا ت.س\ع.ى ذاه1بةv عنه وهو ي.س\ع.ى م'ج,د�اv ف
:�ط%ل%ب,ها فكل© منهما يطل�ب' الغ.ل%بة ف الس_ع\ي. والس_عاة

الت_ص.رeف'، ون.ظي الس_عاة1 ف الكلم, الن_جاة من ن%ا ينجو، والف%لة� من
،vوه إذا ق%ط%ع.ه عن الرضاع، وع.صاه' ي.ع\ص'وه ع.صاة�ف%له' ي.ف}ل



والغ.راة� من قولك غ%ر,يت' به أ%ي أ�ول1ع\ت' به غ%راةv، وف%ع.ل}ت ذلك ر.جاة%
éكذا وكذا، وت.ر.ك}ت ال4مر. خ.شاة% الث}م,، وأ%غ}ر.ي\ت'ه إغ}راء

وغ%راةv، وأ%ذ1ي. أ%ذىÝ وأ%ذ%اةv، وغديت غدوة 
(* قوله «وغديت غدوة إل» هكذا

ف الصل). وغ%داةv؛ حكى ال4زهري ذلك كل�ه عن خالد بن يزيد. والس_ع\ي'
يكون ف الصلح, ويكون ف الفساد؛ قال ال عز وجل: إنا جزاء� الذين

v؛ نصب. قوله فساداvي'حار,بون ال4 ورسول%ه وي.س\ع.و\ن% ف ال4رض ف%سادا
ل4نه مفعولD له أ%راد ي.س\ع.و\ن ف ال4رض, للفساد، وكانت العرب

vت'س.م>ي أ%صحاب. ال%مالت1 ل1ح.ق}ن, الد>ماء3 وإط}فاء3 الن_ائ1رة1 س'عاة
لس.ع\ي,ه,م ف ص.لح, ذات1 الب.ي\ن,؛ ومنه قول زهي:

س.ع.ى ساع1ي.ا غ%يظ1 بن, م'ر_ة%، بعدما
ت.ب.ز_ل% ما ب.ي\ن. الع.شي.ة1 بالد_م,

أ%ي س.ع.ي.ا ف الصلح, وجع, ما ت.ح.م_ل من د1يات1 الق%ت\لى، والعرب
Dت'س.م>ي مآثر أ%هل, الش_ر.ف والفضل م.ساع1ي.، واحدت'ها م.س\عاة

لس.ع\ي,ه,م فيها كأ%نا م.كاس1ب'ه'م وأ%عمال�هم الت أ%ع\ن.و\ا فيها
أ%نفس.هم، والس_عاة� اسم¬ من ذلك. ومن أ%مثال العرب: ش.غ.ل%ت\ س.عات ج.د\واي.؛

قال أ%بو ع'ب.ي\د: ي'ض\ر.ب هذا مثلv للرجل تكون� ش1يم.ت'ه الك%ر.م غي
أ%نه م'ع\د1م¬، يقول: ش.غ.ل%ت\ن أ�م'وري عن الناس, والف}ضال, عليهم.

وال%س\عاة�: ال%ك}ر'م.ة وال%ع\لة� ف أ%ن\واع, ال%ج\د1 وال�ود1.
س.اعاه' فس.عاه' ي.س\ع1يه1 أي كان أ%س\ع.ى منه. ومن أ%مثالم ف هذا:

بالساع1د1 ت.ب\ط1ش' الي.د'. وقال ال4زهري: كأ%نه أ%راد. بالس_عاة1 الك%س\ب.
على نفسه1 والت_ص.رeف. ف معاشه1؛ ومنه قول�هم: ال%ر\ء� ي.س\عى

ل1غار.ي\ه أ%ي ي.ك}س3ب' لب.ط}ن,ه1 وف%ر\ج,ه1. ويقال ل1عام1ل الص_د.قات1 ساع�،
وج.م\ع'ه س'عاةD. وس.عى ال�ص.د>ق' ي.س\ع.ى س1عايةv إذا ع.م1ل% على
الص_دقات1 وأ%خذها من أ%غ}ن,يائ1ها ورد�ها ف ف�ق%رائ1ها. وس.ع.ى

:�س1عايةv أ%يضاv: م.شى ل4خ\ذ1 الصدقة فق%ب.ض.ها من ال�ص.د>ق. والسeعاة
و'لة� الصدقة؛ قال عمرو بن الع.د_اء الك%ل}ب:

،vفل%م\ ي.ت\ر'ك\ لنا س.ب.دا vس.ع.ى ع1قال
فك%ي\ف. ل%و\ قد س.ع.ى ع.م\رو¬ ع1قال%ي,؟

وف حديث وائل بن ح'ج\ر: إن� وائ1لv ي'س\ت.س\ع.ى وي.ت.ر.ف�ل� على



ال4ق}وال, أ%ي ي'س\ت.ع\م.ل� على الصدقات وي.ت.ول�ى اس\ت1خ\راج.ها من
أ%ر\بابا، وبه س'م>ي. عام1ل� الزكاة1 الساع1ي.. ومنه قوله':

ول%ت'د\ر.ك%ن_ الق1لص' فل ي'س\ع.ى عليها أ%ي ت'ت\ر.ك' زكات'ها فل يكون لا
ساع�.وس.ع.ى عليها: كع.م1ل عليها. والساعي: الذي يقوم' بأ%مر, أ%صحابه1 عند

السeل}طان1، والمع' السeعاة�. قال: ويقال إنه لي.قوم أ%هل%ه أ%ي يقوم'
بأ%مر,ه1م. ويقال: فلن ي.س\ع.ى على ع1ياله أ%ي ي.ت.ص.ر_ف لم، كما

قال الشاعر\:
أ%س\ع.ى ع.لى ج'لY ب.ن,ي مال1ك{،
ك�ل© ام\ر,ئ� ف ش.أ}نه1 س.اع1ي

وس.ع.ى به س1عاي.ةv إل الو.ال: و.ش.ى. وف حديث ابن عباس أ%ن_ه قال:
الس_اع1ي لغ.ي\ر, ر,ش\د.ة{؛ أ%راد بالس_اع1ي الذي ي.س\ع.ى بصاحبه إل

س'لطانه1 في.م\ح.ل� به لي'ؤ\ذ1ي.ه أ%ي أ%ن_ه ليس. ثابت. الن_س.ب, من
أ%بيه الذي ي.ن\ت.م1ي إليه ول ه'و. و.ل%د' ح.لل�. وف حديث كعب:
الس_اع1ي م'ث%لYثD؛ تأ}ويل�ه أ%نه ي'ه\ل1ك ثلثة% ن.ف%ر� بس3عايته1: أ%ح.د'هم
ال%س\ع1يe به، والثان السeل}طان� الذي س.ع.ى بصاحبه1 إليه حت

أ%ه\ل%ك%ه، والثالث هو الس_اع1ي نفسه'، س'م>ي. م'ث%لYثاv له\لكه1 ثلث%ة%
ن.ف%ر�، وما ي'ح.ق9ق ذلك الب' الثابت عن النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%نه قال: ل ي.د\خ'ل� ال%ن_ة% ق%ت_ات¬، فالق%ت_ات' والساع1ي
والاح1ل� واحد¬.

واس\ت.س\ع.ى العب\د.: ك%ل�ف%ه من الع.م.ل ما ي'ؤ.د>ي به عن ن.ف}سه1
إذا أ�ع\ت1ق. ب.عضه' ل1يع\ت1ق. به ما ب.ق1ي.، والس>عاي.ة� ما ك�لYف. من
ذل1ك. وس.ع.ى ال�كات.ب' ف ع1ت\ق, ر.ق%ب.ته1 س1عاي.ةv واس\ت.س\ع.ي\ت

الع.ب\د. ف ق1يم.ته. وف حديث الع1ت\ق,: إذا أ�ع\ت1ق. بعض' الع.ب\د1 فإن
ل ي.ك�ن\ له مالD اس\ت'س\ع1ي. غي. م.ش\ق�وق� عليه؛ اس\ت1س\عاء�

الع.ب\د1 إذا ع.ت.ق. ب.ع\ضه' ور.ق_ بعضه' هو أ%ن} ي.س\ع.ى ف ف%كاك1 ما ب.قي
من ر,قYه في.ع\م.ل% ويكس3ب. وي.ص\ر,ف. ث%م.نه إل موله، فس'م>ي تصرeفه

ف ك%س\به س1عاي,ةv، وغي. م.ش\قوق عليه أ%ي ل يكلYفه' فوق طاق%ته1؛
وقيل: معناه اس\ت'س\ع1ي. العبد' لس.ي�ده أ%ي ي.س\ت.خ\د1م'ه مال1ك' باق1يه

بق%د\ر, ما فيه من الر>ق> ول ي'ح.م>ل�ه ما ل ي.ق}د1ر' عليه. وقال
الط�اب: قوله اس\ت'س\ع1ي. غي. م.ش\ق�وق� عليه ل ي'ث}ب,ت'ه أ%كثر أ%هل



الن_ق}ل م'س\ن.داv عن النب، صلى ال عليه وسلم، ويزعمون أ%نه من قول
قتادة. وس.ع.ت1 ال44م.ة: ب.غ.ت\. وس.اع.ى ال4م.ة%: ط%ل%ب.ها

ل1ل}ب,غ.اء، وع.م� ثعلب¬ به ال4مة والر�ة؛ وأ%نشد لل4عشى:
وم1ث}ل1ك1 خ.و\د{ باد1ن{ قد ط%ل%ب\ت'ها،
وساع.ي\ت' م.ع\ص1ي�اv إليها و'شات'ها

قال أ%بو اليثم: ال�ساعاة� م'ساعاة� ال4م.ة إذا ساعى با مال1ك�ها
�فض.ر.ب عليها ض.ريب.ةv ت'ؤ.د>يها بالز>نا، وقيل: ل تكون ال�ساعاة

إل� ف الماء، وخ'ص>ص\ن. بال�ساعاة1 دون% الرائ1ر ل4ن'هن_ كن_
ي.س\ع.ي\ن. على م.واليه,ن_ في.ك}س3ب\ن. لم بض.رائ1ب كانت عليه,ن_.

ونقول: ز.ن الرجل� وع.ه.ر.، فهذا قد يكون بال�ر_ة1 وال4م.ة، ول تكون
ال�ساعاة� إل ف الماء3 خاص_ة. وف الديث: إماء# ساع.ي\ن. ف

الاه1لي_ة1؛ وأ�ت1ي. ع'م.ر' برجل ساعى أ%م.ةv. وف الديث: ل م'ساعاة% ف
:�الس\لم,، ومن ساعى ف الاه1ل1ي_ة1 فقد ل%ح1ق. ب,ع.ص.ب.ته1؛ ال�ساعاة
الز>نا. يقال: ساع.ت ال4م.ة� إذا ف%ج.ر.ت، وساعاها فلن إذا ف%ج.ر.

با، وهو م'فاع.ل%ةD من الس_ع\ي,، كأ%ن� كل9 واحد منهما ي.س\عى لصاح1به
ف حصول غ%ر.ضه1، فأ%ب\ط%ل% السلم'، شر_فه ال، ذل1ك ول ي'ل}ح1ق,
الن_سب. با، وع.فا ع.م_ا كان منها ف الاهلية من أ�ل1ق. با. وف

حديث عمر.: أ%نه أ�ت1ي. ف نساء� أ%و إماء� ساع.ي\ن. ف الاه1ل1ي_ة
فأ%م.ر. بأ%و\لد1ه1ن_ أن ي'ق%و_موا على آبائهم ول ي'س\ت.ر.ق©وا؛ معن

التقوي أ%ن تكون قيم.ت'هم على الزاني. ل1وال الماء ويكونوا
أ%حراراv لح1قي ال4ن\ساب, بآبائ1ه,م الزeناة1؛ وكان% ع'م.ر'، رضي ال عنه،

ي'ل}ح1ق' أ%ولد. الاه1لي_ة بن اد_عاه'م\ ف الس\لم, على ش.ر\ط1
الت_قوي، وإذا كان الو.ط}ء� والد_ع\وى جيعاv ف السلم فد.ع\واه'

باط1ل%ة والو.ل%د ملوك¬ ل4نه عاه1ر¬؛ قال ابن ال4ثي: وأ%هل� العلم من
ال4ئ1م_ة على خلف ذلك ولذا أ%نكروا بأ%ج.ع1هم على م'عاوية ف

استلحاقه زياداv، وكان الو.ط}ء� ف الاه1لية والد_ع\وى ف السلم. قال أ%بو
عبيد: أ%خبن ال4صمعي أ%نه س.م1ع. ابن ع.و\ن{ ي.ذك�ر هذا الديث فقال:

إن ال�ساعاة% ل تكون� ف ال%رائ1ر, إنا تكون ف الماء؛ قال
ال4زهري: من ه'نا أ�خ1ذ اس\ت1س\عاء� الع.ب\د1 إذا ع.ت.ق. بعضه ور.ق_ ب.ع\ض'ه،

وذلك أ%نه ي.س\عى ف ف%كاك1 ما ر.ق_ من ر.ق%ب.ته1 فيعم.ل� فيه



وي.ت.ص.ر_ف ف كس\به1 حت ي.ع\ت1ق، ويسمى تصرفه ف ك%سبه سعاي.ةv ل4نه ي.ع\مل
فيه؛ ومنه يقال: اس\ت'س'ع1ي. الع.ب\د' ف ر.ق%ب.ته1 وس'وع1ي. ف

غ%ل�ته1، فال�س\ت.س\عى الذي ي'ع\ت1ق�ه مالك�ه عند م.و\ته1 وليس. له مالD غيه'
في.ع\ت1ق' ث�ل�ث�ه وي'س\ت.س\عى ف ث�ل�ث%ي\ رقبته، وال�ساعاة: أن

ي'ساع1ي.ه ف حياته1 ف ضريب.ته1.
وساعي الي.هود والن_صارى: هو رئيس'ه'م الذي ي.ص\درون عن ر.أ}ي,ه1 ول

ي.ق}ضون% أ%م\راv دون.ه، وهو الذي ذك%ر.ه ح'ذ%ي\ف%ة� ف ال4مان.ة1 فقال:
إن كان ي.هود1ي�اv أو ن.ص\ران,ي�اv ل%ي.ر'د�ن_ه' ع.ل%ي_ ساعيه1، وقيل:

أ%راد بالس_اعي الوال1ي. عليه من ال�س\ل1مي. وهو العام1ل، يقول
ي'ن\ص1ف�ن منه. وكل9 من ول% أ%مر قوم فهو ساع� عليهم، وأ%كثر ما ي'قال ف

و'لة1 الص_د.قة. يقال س.عى عل%يها أ%ي ع.م1ل% ع.ليها.
وس.ع\ي.ا، مقصور: اسم م.و\ضع؛ أ%نشد ابن بري ل�خ\ت1 عمرو� ذي الك%ل}ب

ترثيه من قصيدة أولا:
ك�ل© ام\رئ� بطوال الع.ي\ش, م.ك}ذوب'،

وكل© م.ن\ غال%ب. ال4ي�ام. م.غ\لوب'
،vأ%ب\ل1غ} ب.ن كاه1ل� ع.ن�ي م'غ.ل}غ.ل%ة

والق%و\م' من دون,ه,م س.ع\ي.ا وم.ر\ك�وب'
قال ابن جن: س.ع\ي.ا من الش_اذY عندي عن قياس, نظائره وقياسه

س.ع\وى، وذلك أ%ن ف%ع\لى إذا كانت اساv ما لم'ه ياء# فإن� ياء4ه' ت'قل%ب
واواv للفرق بي السم والصفة، وذلك نو الش_ر\و.ى والب.ق}وى والت_ق}وى،

فس.ع\ي.ا إذاv شاذ�ةD ف خ'روج,ها عن ال4صل كما ش.ذ�ت الق�ص\وى
وح'ز\وى. وقولم: خ'ذ1 ال�ل}وى وأ%ع\ط1ه1 ال�ر�ى، على أ%نه قد يوز أ%ن يكون

س.ع\ي.ا ف%ع\ل%لv من س.ع.ي\ت إل� أ%ن_ه ل ي.ص\ر,فه ل4نه عل�قه
على ال%و\ض1ع ع.ل%ماv مؤن_ثاv. وس.ع\ي.ا: لغةD ف ش.ع\ي.ا. وهو اسم'

ن.ب,ي�ç من أ%نب,ياء ب.ن إسرائيل.
@سفا: الس_ف%ا: ال1ف�ة� ف كل9 شيء، وهو ال%ه\ل�. والس_ف%ا،

م.قصور¬: خ1ف�ة ش.ع.ر الناص1ي.ة، زاد الوهري: ف ال%ي\ل، وليس ب.ح\مود،
وقيل: ق1ص.ر'ها وق1ل�ت'ها. يقال: ناص1ي.ةD فيها س.فاv. وفرس¬ أ%س\فى إذا كان

خ.فيف. الناص1ي.ة؛ وأ%نشد أ%بو عبيد لسلمة بن جندل:
ليس بأ%س\فى ول أ%ق}ن ول س.غ1ل�،



ي'س\قى د.واء4 ق%ف1ي> الس_ك}ن, م.ر\بوب,
وال�ن\ثى س.ف}واء. وقال ثعلب: هو الس_فاء�، مدود؛ وأ%نشد:

قلئ1ص' ف أ%ل}بان,ه,ن� س.فاء�
أ%ي ف ع'ق�ول1ه,ن_ خ1ف�ةD، استعاره للب أ%ي فيه خ1ف�ةD. ابن

ال4عراب: س.فا إذا ض.ع'ف. ع.ق}ل�ه، وس.فا إذا خ.ف_ ر'وح'ه، وس.فا إذا
ت.ع.ب_د وتواضع ل، وس1فا إذا ر.ق_ ش.ع\ره' وج.ل1ح.، ل�غة ط%ي�ء�. الوهري:

ال4صمعي ال4س\فى من اليل القليل الناصي.ة، وال4س\فى من البغال,
السريع'؛ قال: ول يقال لشيء� أ%س\فى ل1ف�ة1 ناص1يته1 إل للفرس. قال ابن

بري: الصحيح عن ال4صمعي أ%نه قال: ال4س\ف%ى من اليل الفيف' الناصية،
ول يقال لل�نثى س.ف}واء�. والس_ف}واء� ف البغال,: السريعة، ول يقال

للذكر, أ%س\ف%ى. قال: وقول الوهري ف حكايته عن ال4صمعي ال4س\فى من
البغال, السريع' ليس بصحيح�؛ قال: وما يشهد بأ%نه يقال للفرس الفيفة

الناصية1 سفواء� قول الشاعر:
بل ذات أك}رو'م.ة{ ت.ك%ن_فها الـ
أ%ح\جار'، م.ش\هورةD م.واس1م'ها
ليست بشام1ي_ة1 الن>حاس,، ول
س.ف}واء4 م.ض\ب'وحة{ م.عاص1م'ها

وب.غ\ل%ةD س.ف}واء�: خفيفةD سريعةD م'ق}ت.درة ال%ل}ق, م'ل%ز_ز.ة
الظ�ه\ر,، وكذلك ال4تان� الو.ح\ش1ي_ة؛ قال د'ك%ي' بن' ر.جاء� الف�ق%ي\مي

ف عمر بن, ه'ب.ية، وكان على بغلة{ م'ع\ت.ج,راv بب'ر\د{ رفيع�، فقال على
البديهة:

جاءت به، م'ع\ت.ج,راv بب'ر\د1ه1،
س.ف}واء� ت.ر\دي' بن.س3يج, و.ح\د1ه1
م'س\ت.ق}ب,لv ح.د_ الص_با ب.د>ه1،

كالس_ي\ف1 س'ل� ن.ص\ل�ه من غ1م\د1ه
خ.ي\ر. أ%مي� جاء4 من م.ع.د>ه،
م1ن\ ق%ب\ل1ه أ%و راف1د{ من ب.ع\د1ه

فكل© قيس� قاد1ح¬ من ز.ن\د1ه،
ي.ر\ج'ون% ر.ف}ع. ج.د>ه1م ب.د>ه

فإن} ث%و.ى ثو.ى الن_دى ف ل%ح\د1ه،



واخ\ت.ش.ع.ت\ أ�م_ت'ه ل1ف%ق}ده1
قال أ%بو عبيدة ف قوله س.ف}واء� ف البيت: إنا الفيفة الناصية، وذلك

ما ت'م\د.ح به البغال، وأ%نكر هذا ال4صمعي وقال: س.ف}واء هنا بعن
سريعة ل غي، وقال ف موضع آخر: وي'س\ت.ح.بe الس_فا ف البغال ويكره ف

اليل. وال4س\فى: الذي ت.ن\ز,عه' ش.ع\رةD بيضاء� ك�م.ي\تاv كان أ%و
غي. ذلك؛ عن ابن ال4عراب، وخ.ص_ مر�ةv به الس_فا الذي هو بياض'

الش_ع.ر, ال4د\هم وال4ش\ق%ر,، والص>فة كالص>فة ف الذكر وال�نثى.
وس.فا ف م.ش\يه1 وط%ي.رانه1 ي.س\ف�و س'ف�و�اv: أ%سر.ع. وس.ف%ت الريح'

،Òذ%ر.ت\ه، وقيل: ح.ل%ت\ه فهو س.ف1ي :vراب. ت.س\ف1يه س.ف}ياeالت
وت.س\في الو.ر.ق اليبس. س.ف}ياv. وت'راب¬ ساف{: م.س\ف1يÒ، على النسب أ%و يكون

فاعلv ف معن مفعول�. وحكى ابن ال4عراب: س.ف%ت1 الريح' وأ%س\ف%ت\
vترابا �فلم ي'ع.د> واحداv منهما. والساف1ياء�: الريح' الت ت.ح\م1ل

كثياv على وجه ال4رض ت.ه\ج'م'ه على الناس؛ قال أ%بو د'واد:
ون'ؤ\ي أ%ض.ر_ به الساف1ياء،

كد.ر\س� من النeون1 حي. ام_ح.ى
قال: والس_فى هو اسم' كلY ما س.ف%ت1 الريح' من كلY ما ذكرت. ويقال:

الساف1ياء� التراب' يذه.ب' مع الريح، وقيل: الساف1ياء� الغ'بار' فقط. أ%بو
eأ%خص �عمرو: الس_ف%ى اسم' التراب, وإن} ل ت.س\ف1ه الريح، والس_فاة

منه؛ وأ%نشد ابن بري:
فل ت.ل}م1س, ال4ف}عى ي.داك. ت'ر,يد'ها،

ود.ع\ها إذا ما غ%ي_ب.تها س.فات'ها
وف حديث كعب: قال ل4ب عثمان الن_ه\دي إل جان,ب,كم جبلD م'ش\ر,ف¬

على الب.ص\ر.ة ي'قال� له س.نام¬، قال: ن.ع.م، قال: فهل إل جان,ب,ه ماء#
كثي' الساف؟ قال: نعم، قال: فإنه أ%و_ل� ما ي.ر,ده' الد_ج�ال� من

م1ياه1 الع.رب؛ الساف: الريح' الت ت.س\في التراب.، وقيل للتeراب الذي
ت.س\ف1يه الريح' أ%يضاv: ساف{ أ%ي م.س\ف1يÒ كماء� دافق� أ%ي مدفوق�، والاء�

الساف الذي ذك%ر.ه هو س.ف%وان�، وهو على م.ر\ح.لة من باب ال1ر\ب.د
بالب.ص\رة.

قال غيه: س.ف%وان�، بالتحريك، موضع ق�ر\ب. الب.ص\رة؛ قال نافع' بن'
ل%ق1يط{، وقيل هو ل%ن\ظ�ور, ابن, م.ر\ث%د{:



جارية بس.ف%وان% دار'ها،
ت.م\شي ال�و.ي\نا ساق1طاv خ1مار'ها،

قد أ%ع\ص.رت\، أ%و قد د.نا إع\صار'ها
والس_فى: التراب'، وخص_ ابن ال4عراب به التراب.. ال�خ\ر.ج من

البئر, أ%و الق%ب\ر؛ أ%نشد ثعلب لكثي:
وحال% الس_فى بين وبين.ك والع1دا،

ور.ه\ن' الس_فا غ%م\ر' الن_قيب.ة1 ماج,د'
�قال: الس_فى هنا تراب' القب، والع1د.ا الجارة والصeخور ت'ج\ع.ل

على القب؛ وقال أ%بو ذؤيب الذل يصف الق%ب\ر. وح'ف�اره:
وقد أ%ر\س.لوا ف�ر�اط%ه'م، فت.أ%ث�لوا
ق%ل1يباv س.فاه.ا كالماء3 الق%واع1د1

قوله: س.فاها الاء� فيه للقليب، أ%راد أ%يضاv تراب. القب شب_هه
بالماء الق%واع1د، ووجه ذلك أ%ن ال4مة تقعد مستوفزة للعمل، والرة تقعد

مطمئن_ة مترب>عة، وقيل: شب_ه التراب ف لينه بالماء القواعد، وه'ن_
الل�وات قعدن% عن الو.ل%د فاجت.م.ع عليه,ن� ذ1ل�ة الر>ق والق�عود1

فل1ن_ وذ%ل%ل}ن، واحدت'ه س.فاةD. ابن الس>كYيت: الس_فى جع' س.فاة{، وهي
تراب' الق�بور, والبئر,. والس_فى: ما س.ف%ت1 الريح' عليك. من التراب،

وف1ع\ل� الريح الس_ف}ي'. والس_واف من الر>ياح,: الل�وات ي.س\ف1ي
Yن\ب'ل, وكلeالتراب.. والس_فى: الس_حاب. والس_فى: ش.و\ك' الب'ه\م.ى والس

شيء له ش.و\ك، وقال ثعلب: هي أ%طراف الب'ه\م.ى، والواحدة من كل ذلك
س.فاة. وأ%س\ف%ت1 الب'ه\م.ى: س.ق%ط س.فاها. وس.ف1ي. الرجل� س.فىÝ: مثل

س.ف1ه. س.ف%هاv وس.فاءé مثل� س.ف1ه. س.فاهاv؛ أ%نشد ثعلب:
لا م.ن\ط1ق¬ ل ه1ذ}ر,يانD ط%مى به

س.فاء#، ول بادي ال%فاء3 ج.شيب'
والس_ف1يe: كالس_فيه. وأ%س\فى الرجل� إذا أ%خ.ذ% الس_فى، وهو

ش.و\ك' الب'ه\مى، وأ%س\فى إذا ن.ق%ل الس_فى، وهو التeراب'، وأ%س\فى إذا
صار. س.ف1ي�اv أ%ي س.فيهاv.وقال اللحيان: يقال للس_فيه س.ف1يÒ ب.ي>ن'

الس_فاء، مدود. وسافاه' مسافاةv وس1فاءé إذا ساف%ه.ه؛ وقال:
إن} كنت. ساف1ي_ أ%خا ت.ميم,،
ف%ج,يءg ب,ع1ل}ج.ي\ن, ذ%و.ي\ و.زي,



ب,فار,س�ي� وأ%خ� للرeوم,،
ك1لها كال%م.ل, ال%خ\زوم,

ويروى: ال%ح\جوم؛ قال ابن بري: ويروى:
إن س.ر_ك. الر>يe أ%خا ت.ميم,

والو.زي': اك}ت1ناز' الل�ح\م. وأ%س\فى الزرع' إذا خ.ش'ن. أ%ط}راف'
س'ن\ب'له1.

والس_فاء�، بالد>: الط�ي\ش' وال1ف�ة. قال ابن ال4عراب:
الس_فاء� من الس_فى كالش_قاء من الش_قى؛ قال الشاعر:

ف%يا ب'ع\د. ذاك الو.ص\ل,، إن} ل ت'دان,ه1
ق%لئ1ص'، ف آباط1ه,ن_ س.فاء�

وأ%س\فاه' ال4م\ر': ح.م.ل%ه' على الط�ي\ش, وال1ف�ة1؛ وأ%نشد لعمرو
بن ق%ميئة:

يا ر'ب_ من أ%س\فاه' أ%ح\لم'ه'،
إن} قيل% ي.وماv: إن� ع.م\راv س.كور\

أ%ي أ%طاش.ه حل}م'ه فغ.ر_ه وج.ر�أ%ه. وأ%س\فى الرجل� بصاح1به1: أ%ساء4
إليه ولعل�ه من هذا الذي هو الط�ي\ش وال1ف�ة؛ قال ذو الرeمة:

ع.ف%ت\، وع'هود'ها م'ت.قاد1مات¬،
وقد ي'س\في ب,ك الع.ه\د' القدي'

كذا رواه أ%بو عمرو ي'س\في بك، وغيه' ي.رو\يه ي.ب\قى لك. والس_فاء�:
ان\ق1طاع' ل%ب.ن, الناقة1؛ قال:

وما هي إل� أ%ن} ت'ق%ر>ب. و.ص\ل%ها
ق%لئ1ص'، ف أ%لبان,ه,ن_ س.فاء�

وس1ف}يان� وس.ف}يان� وس'ف}يان�: اسم' رجل، ي'ك}سر ويفتح ويضم.
@سقي: الس_ق}ي': معروف، والسم السeق}يا، بالضم، وس.قاه' ال� الغيث%

وأ%س\قاه'؛ وقد ج.م.ع.هما ل%بيد¬ ف قوله:
س.قى ق%و\مي بن م.ج\د{، وأ%س\قى

ن'م.ي\راv والقبائ1ل% من ه1لل,
ويقال: س.ق%ي\ته لش.ف%ت1ه، وأ%س\ق%ي\ته ل1ماشي.ته1 وأ%ر\ض1ه1، والس\م'

الس>ق}ي'، بالكسر، والمع' ال4س\ق1ي.ة�. قال أ%بو ذؤيب ي.ص1ف' م'ش\تار.
ع.س.ل:



فجاء4 ب.ز\ج� ل ي.ر. الناس' م1ث}ل%ه'،
هو الض_ح\ك'، إل� أ%نه ع.م.ل� الن_ح\ل,

ي.مانية{ أ%ج\ب لا م.ظ� مائ1د{،
وآل, ق�راس� ص.و\ب' أ%س\ق1ي.ة{ ك�ح\ل,

قال الوهري: هذا قول ال4صمعي؛ ويرويه أ%بو عبيدة:
صوب' أ%ر\م1ي.ة{ ك�ح\ل,

وها بعنÝ. قال ابن بري: وال%ز\ج' الع.س.ل والض_ح\ك' الث�غ\ر'،
�شب_ه الع.س.ل به ف بياضه1، ويان,ية{ يريد' به الع.س.ل%، وال%ظ© رم�ان
الب.ر>، وال4س\ق1ية� جع س1ق}ي� وهي الس_حابة، وك�ح\ل�: سود{ أ%ي

سحائب. سود{؛ يقول: أ%ج\ب ن.ب\ت. هذا الوض1ع, ص.و\ب' هذه السحائب. ابن
سيده: س.قاه' س.4ق}ياv وس.ق�اه' وأ%س\قاه، وقيل: س.قاه بالش_ف%ة وأ%س\قاه'

د.ل�ه' على موضع, الاء. سيبويه: س.قاه' وأ%س\قاه' ج.ع.ل له ماءé أو
س1ق}ياv فس.قاه ككس.اه، وأ%س\قى كأ%ل}ب.س. أ%بو السن يذه.ب' إل التسوية

بي ف%ع.ل}ت وأ%ف}ع.ل}ت، وأ%ن� أ%ف}ع.ل}ت غي' م.ن\قول%ة من ف%ع.ل}ت
،vلض.ر\ب من ال%عان كن.ق}ل أ%دخلت. والس_ق}ي': مصدر' س.ق%ي\ت' س.ق}يا

vوس.ق�اه' ور.ع�اه: قال له س.ق}يا vله ور.ع\يا vوف الدعاء: س.ق}يا
ور.ع\ياv. وس.ق�ي\ت فلناv وأ%س\ق%ي\ته إذا ق�لت له س.قاك. ال�؛ قال ذو

الرeمة:
وق%ف}ت'، على ر.ب\ع� ل1م.ي_ة%، ناق%ت،

فما ز,ل}ت' أ�س\قي ر.ب\ع.ها وأ�خاط1ب'ه\
وأ�س\قيه1 حت كاد.، م_ا أ�ب,ث©ه،
ت'ك%لYم'ن أ%ح\جار'ه' وم.لع1ب'ه\

قال ابن بري: والعروف ف شعره:
فما ز,ل}ت' أ%ب\كي عنده. وأ�خاط1ب'ه\

والس>ق}ي': ما أ%س\قاه' إي�اه'. والس>ق}ي': ال%ظ9 من الشeر\ب,.
يقال: ك%م\ س1ق}ي' أ%ر\ض1ك. أ%ي ك%م\ ح.ظ©ها من الشeر\ب,؟ وأ%نشد أ%بو

عبيد لعبد ال بن رواحة:
ه'نال1ك. ل أ�بال ن.خ\ل% س1ق}ي�،

ل ب.ع\ل�، وإن} ع.ظ�م. ال4تاء�
ويقال: س.ق}ي¬ وس1ق}ي¬، فالس_ق}ي' بالفتح الفع\ل، والس>ق}ي' بالكسر



.vجعله له س1ق}يا :vالش>ر\ب، وقد أ%س\قاه على ر.ك1ي_ته. وأ%س\قاه' نرا
وف حديث عمر، رضي ال عنه: أن� رجلv من بن ت.ميم قال له يا أ%مي

الؤ\مني أ%س\ق1ن ش.ب.ك%ةv على ظ%ه\ر, ج.ل9ل؛ الش_ب.كة: ب,ئار¬
م'ج\ت.م1عة، أ%ي أ%ج\ع.ل}ها ل س1ق}ياv وأ%ق}ط1ع\نيها تكون ل خاص_ة. التهذيب:

vر.ك1ي_ت إذا ج.ع.ل}تها له، وأ%س\ق%ي\ته ج.د\ول vوأ%س\ق%ي\ت' فلنا
من ن.ه\ري إذاج.ع.ل}ت له منه م.س\قى¬ وأ%ش\ع.ب\ت. له منه. وس.ق�ي\ته

الاء4: ش'د>د. للكثرة. وتساقى الق%و\م': س.قى كل© واحد{ صاح1ب.ه ب,ج,مام
الناء3 الذي ي.س\قيان فيه؛ قال ط%ر.فة بن العبد:

،vم'ر_ة vوت.ساقى الق%و\م' كأ}سا
وعلى ال%ي\ل, د1ماء# كالش_ق1ر\

وقول التنخل الذل:
م'ج.د_لD ي.ت.س.ق�ى ج,ل}د'ه' د.م.ه،

�كما ت.ق%ط�ر ج,ذع' الد_وم.ة1 الق�ط�ل
أ%ي يت.ش.ر_3به، ويروى: ي.ت.ك%س_ى من الك1س\وة؛ قال ابن بري: صواب

إنشاده م'ج.د_لv ل4ن قبله:
التارك الق1ر\ن1 م'ص\ف%ر�اv أ%نام1ل�ه'،

�كأ%ن_ه' من\ ع'قار� ق%ه\و.ة{ ث%م1ل
وف الديث: أ%ع\ج.ل}ت'هم أ%ن} ي.ش\ربوا س1ق}ي.ه'م؛ هو بالكسر اسم

للش�ي\ء3 ال�س\ت.قى.
وال1س\قاة وال%س\قاة والس>قاية: موضع' الس_ق}ي. وف حديث عثمان:

أ%بل%غ\ت' الر_ات1ع. م.س\قات.ه'؛ ال%س\قاة�، بالفتح: موضع الشeر\ب، وقيل:
هو بالكسر آلة� الشeر\ب، واليم زائدة؛ قال ابن ال4ثي: 

(* قوله «قال
ابن الثي إل» عبارة النهاية: يريد إنه رفق برعيته ولن لم ف السياسة

كمن خلى الال إل). أ%راد أ%نه جع له بي ال4كل والشeر\ب,، ضربه
مثلv لر,ف}ق1ه بر.ع1ي_ته1، ولن لم ف السياسة كمن خ.ل�ى الال% ي.ر\عى

حيث شاء ث ي'بل1غ'ه الو,ر\د ف ر,ف}ق�، ومن كسر اليم جعلها كاللة
الت هي م1س\فاة� الديك. وال%س\قى: وقت' الس_ق}ي,. وال1س\قاة�: ما

ي'ت_خذ للج,رار والكيزان ت'ع.ل�ق عليه. والساقية من سواقي الز_رع:
ن'ه.ي\ر صغي¬. ال4صمعي: الس_ق1يe والر_م1يe، على فعيل، س.حاب.تان عظيمتا



الق%ط}ر ش.د1يدتا الوقع، والمع أ%س\ق1يةD. والس>قاية�: الناء� ي'س\قى
:�به. وقال ثعلب: الس>قاية� هو الصاع والصeواع بعينه. والس>قاية

الوضع الذي ي'ت_خذ فيه الش_راب ف الواسم وغيها. والس>قاية ف القرآن:
الصeواع الذي كان ي.ش\ر.ب فيه الل1ك، وهو قوله تعال: فلما

ج.ه_ز.هم ب.هاز,هم ج.عل الس>قاية ف ر.ح\ل أ%خيه، وكان إناءé من ف1ض_ة{ كانوا
ي.كيلون الطعام به. ويقال للبيت الذي ي'ت_خذ م.ج\م.عاv للماء وي'س\قى
منه الناس': الس>قاية. وس1قاية الاج>: س.ق}ي'هم الشراب. وف حديث
معاوية. أ%نه باع. س1قايةv من ذهب بأ%كثر من وز\ن,ها؛ الس>قاية�: إناء#

ي'شرب فيه. وس1قاية الاء: معروفة. وقال الفراء ف قوله تعال: وإن لكم ف
ال4نعام, لع1ب\رةv ن'س\ق1يك�م ما ف ب'طونه1؛ وقال ف موضع آخر:

ون'س\ق1ي.ه ما خلق}نا أ%نعاماv؛ العرب تقول لكل ما كان من بطون ال4نعام ومن
السماء أ%و ن%ر ي.ج\ري لقوم أ%س\ق%ي\ت، فإذا س.قاك. ماءé لش.ف%ت1ك قالوا

vس.قاه' ول يقولوا أ%س\قاه' كما قال تعال: وس.قاهم ربم شرابا
ط%ه'وراv، وقال: والذي هو ي'ط}ع1م'ن وي.س\ق1ي,؛ وربا قالوا ل1ما ف بطون

ال4ن\عام ول1ماء� السماء س.قى وأ%س\قى كما قال لبيد:
س.قى قومي ب.ن م.ج\د{، وأ%س\قى

ن'م.ي\راv والق%بائ1ل% من ه1لل,
وقال الليث: الس\قاء� من قولك أ%س\ق%ي\ت' فلناv ن%راv أ%و ماءé إذا

جعلت له س1ق}ىاv. وف القرآن: ون.س\قيه ما خ.لق}نا أ%ن\عاماv؛ من س.قى
ون'سقيه من أ%س\قى، وها لغتان بعن واحد. أ%بو زيد: اللهم أ%س\ق1نا

إس\قاءé إر\واءé. وف الديث: كل© مأ}ث%رة{ من مآث1ر الاهلية تت قدمي_
إل س1قاية% الاج> وس1دانة% البيت، هي ما كانت قريش ت.س\ق1يه

ال�ج_اج من الز_بيب ال�ن\ب'وذ1 ف الاء، وكان% يليها العباس' بن عبد الطلب
ف الاهلية والسلم. وف الديث: أ%نه ت.ف%ل% ف فم, عبد ال بن عامر

وقال: أ%رجو أ%ن تكون س1قاءé أ%ي ل تعط%ش.
والس>قاء�: جلد' الس_خ\لة إذ أ%ج\ذ%ع. ول يكون إل� للماء؛ أ%نشد

ابن ال4عراب:
ي.ج'ب\ن بنا ع.ر\ض. الف%لة1 وما لنا

عليهن_، إل� وخ\د.ه'ن_، س1قاء�
الو.خ\د': س.ي\ر¬ سهلD أ%ي ل نتاج إل س1قاء� للماء ل4نن� ي.ر,د\ن%



بنا الاء4 وقت. حاجت1نا إليه وقبل ذلك، والمع أ%4س\3قيةD وأ%س\ق1يات،
:vوه.ب.ه له. وأ%س\قاه' إهابا :éوأ%ساق� جع المع. وأ%س\قاه' س1قاء

أ%عطاه إي_اه لي.د\ب'غ.ه ويت_خ1ذ منه س1قاءé. وقال عمر بن الطاب، رضي ال
vعنه، للذي اس\ت.ف}تاه ف ظ%ب\ي� رماه فقتله وهو م'ح\ر,م فقال: خ'ذ} شاة
من الغنم فتصد_ق\ بلحم1ها وأ%س\ق, إهاب.ها أ%ي أ%ع\ط1 إهابا م.ن يتخذه'

س1قاءé. ابن السكيت: الس>قاء� يكون للYب والاء، والمع القليل
أ%س\ق1ي.ةD وأ%س\ق1يات¬؛ قال أ%بو النجم:

ض'ر'وع'ها بالد_و> أ%س\ق1يات'ه'
والكثي أ%ساق�، والو.ط}ب' للب.ن, خاص_ة، والن>ح\ي' للس_من،

والق1ر\ب.ة� للماء3، والس>قاء� ظ%ر\ف' الاء3 من اللد، وي'جمع على أ%س\ق1ية{،
وقيل: الس>قاء� الق1ر\بة� للماء والل�ب.ن. ورجلD ساق� من قوم س'ق�اء�

وس.ق�ائ1ي. 
(* قوله «من قوم سقاء وسقائي» هكذا ف الصل، وهي عبارة

.vالكم ونصه: ورجل ساق من قوم سقى، أي بضم السي وتشديد القاف منونا
وسقاء، بضم السي وتشديد القاف. وسقاء، بالفتح والتشديد، على التكثي من

قوم سقائي). وال�نثى س.ق�اء4ة وس.ق�اية، الم\ز' على التذكي والياء�
على التأ}نيث: كشقاء� وش.قاوة{؛ وف الثل:

اسق, ر.قاش, إنا س.ق�ايه\
ويروى: س.ق�اء4ه\ وس.ق�ايةD على التكثي، والعن واحد، وهذا الثل

يضرب للمحسن أ%ي أ%ح\س3نوا إليه لح\سانه1؛ عن أ%ب عبيد.
واس\ت.قى الرجل% واس\ت.س\قاه: ط%لب منه الس_ق}ي.. وف الديث: خرج
ي.س\ت.س\قي فقلب ر,داء4ه؛ وتكرر ذكر الس\ت1س\قاء ف الديث، وهو

اس\ت1ف}عال من ط%لب السeق}يا أ%ي إن\زال الغ.ي\ث1 على البلد1 والع1باد1. يقال:
اس\ت.س\قى وس.قى ال� عباد.ه الغ.ي\ث% وأ%س\قاهم، والسم السeق}يا

بالضم. واس\ت.س\ق%ي\ت فلناv إذا طلبت منه أ%ن ي.سق1ي.ك. واست.قى من النه.ر
والبئر, والر_ك1ي_ة والد_ح\ل است1قاءé: أ%خذ من مائها. وأ%س\ق%ي\ت ف

الق1ر\بة وس.ق%ي\ت' فيها أ%يضاv؛ قال ذو الرمة:
وما ش.ن_تا خ.ر\قاء4 واه1يت.ا الك�لى
س.قى فيهما ساق�، ول�ا ت.ب.ل9ل،

بأ%ض\ي.ع. من عينيك للد�مع، كل9ما



تعر�ف}ت. داراv، أ%و توه_مت. منز,ل
وهذا الشعر أ%نشده الوهري:
وما ش.ن_تا خ.ر\قاء4 واه{ ك�له'ما،
س.ق%ى فيهما مستعج,لD ل ت.بل9ل

والصواب ما أوردناه. وقول القائل: فجعلوا ال�ر�ان أ%ر\ش1ية% ال%و\ت
فاست.ق%و\ا با أ%رواح.ه'م، إنا استعاره. وإن ل يكن هناك ماء# ول ر,شاء#

ول است1قاء#. وت.س.ق�ى الشيء�: ق%ب,ل% الس_ق}ي.، وقيل: ث%ر,ي.؛
أ%نشد ثعلب للم.ر�ار الف%ق}ع.سي:

هنيئاv ل�وط{ من ب.شام� ت.ر'ف©ه،
إل ب.ر.د{، ش'ه\د¬ بن_ م.ش'وب'

با قد ت.س.ق�ى من س'لف{، وض.م_ه'
ب.نانD، كه'د_اب, الد>م.ق}س,، خ.ضيب'

وزرع¬ س1ق}ي¬، ونلD س1ق}ي¬: للذي ل يعيش بال4ع\ذاء3 إنا ي'سقى،
والس_قي' الصدر. وزرع س1قي¬: ي'س\قى بالاء، وال%سق%ويe: كالس>ق}ى؛

حكاه أ%بو عبيد، كأ%نه نسبه. إل م.سقىÝ ك%مر\مىÝ، ول يكون منسوباv إل
م.سقي�ç ل4نه لو كان كذلك لكان% م.س\قيÒ، وقد صرح سيبويه بذلك. وزرع

م.س\ق%ويÒ إذا كان ي'سقى، وم.ظ}م.ئ1يÒ إذا كان ع1ذ}ياv، قال ذلك أ%بو
عبيد وأ%نكره أ%بو سعيد. الوهري: ال%س\ق%و,يe من الزرع ما ي'سقى

بالس_ي\ح، وال%ظ}م.ئيe ما ت.سق1يه السماء، وهو بالفاء تصحيف. وف حديث معاذ
ف الراج: وإن كان ن.ش\ر' أ%رض� ي'سل1م' عليها صاح1ب'ها فإنه' يرج منها

ما أ�عطي ن.ش\ر'ها ر'ب\ع. ال%سق%وي> وعشر ال%ظ}م.ئ1ي>،
ال%س\ق%و,يe، بالفتح وتشديد الياء، من الزرع: ما ي'سقى بالس_ي\ح، وال%ظ%مئيe: ما

تسقيه السماء�، وها ف ال4صل مصدرا أ%سقى وأ%ظ}مأ% أ%و س.قى وظم1ئ%
،eالب.ر\د1ي :eوالس_قي.eال%س\ق1ي :eإليهما. والس_ق1ي vمنسوبا

واحدته س.ق1ي_ةD، وهي ل يفوت'ها الاء�، وس>ي. بذلك لن.باته ف الاء
أ%و قريباv منه؛ قال امرؤ القيس:

وك%ش\ح لط1يف كال%ديل, م'خ.ص_ر،
وساق كأ�نب'وب الس_ق1ي> ال�ذ%ل�ل,

وقال بعضهم: أ%راد بال�نب'وب, أ�نب'وب. القصب النابت بي ظ%هران.ي\ نل
م.س\ق1ي�ç، فكأ%نه قال كأ%�نبوب النخل الس_ق1ي> أ%ي كقصب النخل،



Òالب\دي eأ%ضافه إليه ل4نه نب.ت بي ظ%ه\ران.يه، وقيل: الس_ق1ي
الناعم'، وأ%صله الع'ن\ق%ر' يشب_ه به ساق' الارية؛ ومنه قوله:

على خ.ب.ندى قصب� م.م\كور,،
كع'ن\ق�ران الائ1ر الس\ك�ور,

والواحدة س.ق1ي_ةD؛ قال عبد ال بن ع.ج\لن الن_هدي:
جديدة س1ر\بال, الش_باب,، كأ%نا

س.ق1ي_ة� ب.رد1ي�ç ن.م.ت\ها غ�يول�ها
Ýالنخل. وف الديث: أ%نه كان إمام قومه فمر_ فت :vأ%يضا eوالس_ق1ي

بناض1ح1ه يريد' س.ق1ي�اv، وف رواية:
يريد س.ق1ي_ة؛ الس_ق1يe والس_ق1ي_ة�: النخل الذي ي'سقى بالس_وان

أ%ي الدوال. والس_ق}ي' والس>ق}ي': ماء# يقع ف البطن، وأ%نكر بعضهم
الكسر. وقد س.قى بطنه' واست.س\قي وأ%س\قاه ال. والس>قي': ماء# أ%صفر

يقع ف البطن. يقال: س.قى بطنه' ي.س\قي س.ق}ياv. أ%بو زيد: است.س\قى بطنه'
است1س\قاءé أي اجتمع فيه ماء# أ%صفر، والسم الس>ق}ي'، بالكسر. وقال
شر: الس_ق}ي' الصدر، والس>ق}ي' السم، وهو الس_لى كما قالوا ر.ع\ي¬

ور,ع\ي¬. وف حديث عمران بن حصي: أ%نه س'ق1ي. بطنه' ثلثي سنة. يقال:
س'ق1ي بطنه' وس.قى بطن'ه واست.س\قى بطنه' أ%ي حصل فيه الاء ال4صفر.

وقال أ%بو عبيدة: الس>ق}ي' الاء� الذي يكون ف ال%ش1يم.ة يرج على رأ}س
الولد. والس>ق}ي': جلدة فيها ماء# أ%صفر تنش.قe عن رأ}س الولد عند

خروجه. التهذيب: والس>ق}ي' ما يكون ف نفافيخ. بيض ف شحم البطن. وس.قى
الع1ر\ق': أ%م.د_ فلم ينقطع. وأ%سقى الرجل% إس\قاءé: اغتاب.ه؛ قال ابن

أ%حر:
،Dم'س\ت.ك1ن_ة Dول ع1لم ل ما ن.و\طة

ول أ%يe من فار.ق}ت' أ%سقى سقائيا
قال شر: ل أ%عرف قول أ%ب عبيد أ%سقى س1قائياv بعن اغت.ب\ت'ه؛ قال:

وسعت ابن ال4عراب يقول معناه ل أ%دري من أ%وعى ف1ي_ الد_اء4. قال
vوأ%س\قاه' إذا اغتابه غ%ي\بة vعراب: يقال س.ق%ى زيد¬ عمراéابن ال

:vالوهري: أ%س\ق%ي\ته إذا ع1ب\ته واغتب\ته. وس'قي. قلبه' عدواة .vخبيثة
أ�ش\ر,ب. ويقال للرجل إذا كر>ر عليه ما يكرهه' مراراv: س'قYي. قلبه'

بالعدواة ت.س\قية. وس.قى الثوب. وس.ق�اه': أ%شربه ص1بغاv. ويقال للثوب إذا



صبغته: س.ق%يته م.ن�اv من ع'ص\ف�ر� ونو ذلك. واستقى الرجل واست.س\قى:
ت.ق%ي_أ%؛ قال رؤبة:

وكنت. من دائك ذا أ%ق}لس,،
فاست.س\ق1ي.ن\ بثمر الق%س\قاس,

وال�ساقاة ف النخيل والكروم على الث©ل�ث1 والرeب'ع وما أ%شبهه.
يقال: ساقى فلن فلناv نله أو كر\م.ه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أ%ن

ي.ع\م'ر.ه وي.سق1ي.ه ويقوم. بصلحته من البار, وغيه، فما أ%خرج ال
منه فللعامل سهم¬ من كذا وكذا س.ه\ماv ما ت'غ1ل©ه، والباقي لال1ك1

النخل، وأ%هل العراق ي'س.مeون.ها ال�عاملة.
وف حديث الج: وهو قائلD السeق}ىا؛ السeقيا: منزلD بي مكة

والدينة، قيل هي على يومي من الدينة؛ ومنه الديث: أ%نه كان ي.س\ت.عد1ب'
الاء4 من بيوت السقيا.

@سكا: ابن ال4عراب: ساكاه' إذا ضي_ق عليه ف الطالبة، وسكا إذا صغ'ر
جسمه.

vوس1ل1ي�ا vوس'ل1ي�ا vو�ا�@سل: س.له' وس.ل عنه وس.ل1ي.ه س.ل}واv وس'ل
وس'ل}واناv: ن.س3ي.ه، وأ%س\له' عنه وس.ل�ه فت.س.ل�ى؛ قال أ%بو ذؤيب:

على أ%ن الفت ال�ث%م1ي_ س.ل�ى،
بن.ص\ل السيف1، غ%ي\بة من ي.غ1يب

أ%راد عن غ%ي\بة من ي.غ1يب فحذف وأ%و\صل، وهي الس_ل}وة. ال4صمعي:
س.ل%و\ت' عنه فأ%نا أ%س\ل�و س'ل�و�اv وس.ل1ىت' عنه أ%س\لى س'ل1ي�اv بعن

س.ل%و\ت؛ قال رؤبة:
مس\لم ل أ%ن\ساك ما ح.ييت'،

لو أ%شر.ب' السeل}وان ما س.ل1يت'،
ما ب غ1نÝ عنك وإن غ%ن,يت'

الوهري: وس.ل�ن من هYي ت.سل1يةv وأ%س\لن أ%ي كش.ف%ه عن.
وان\س.ل%ى عن ال%مe وت.س.ل�ى يعنÝى أ%ي انكش.ف. وقال أ%بو زيد: معن

س.ل%و\ت إذا ن.س3ي. ذك}ره وذ%ه1ل% عنه. وقال ابن شيل: س.ل1يت فلناv أ%ي
أ%ب\غ.ض\ته وترك}ته. وحكى ممد بن حيان قال: حضر\ت ال4صمعي ون'ص.ي\ر' بن'

أ%ب ن'ص.ي� ي.ع\ر,ض عليه بالر_ي> فأ%جرى هذا البيت فيما عرض عليه فقال
لن'ص.ي: ما السeل}وان�؟ فقال: يقال إنه خ.ر.زةD ت'س\ح.ق وي'شر.ب ماؤ'ها



فيور,ث شار,ب.ه س.ل}وةv، فقال: اسك�ت\ ل ي.سخ.ر\ منك هؤلء، إنا
السeل}وان� مصدر قولك س.ل%و\ت أ%س\ل�و س'ل}واناv، فقال: لو أ%ش\رب الس'ل}وان

أ%ي السeل�و_ ش'ر\باv ما س.ل%و\ت'. ويقال: أ%س\لن عنك كذا وكذا
وس.ل�ن. أ%بو زيد: يقال ما س.ل1يت' أ%ن أ%قول% ذلك أ%ي ل أ%ن\س. ولكن

تر.ك}ته' ع.م\داv، ول يقال س.ل1يت' أ%ن أ%قوله إل� ف معن ما س.ل1يت أ%ن
أ%قوله. ابن ال4عراب: السeل}وان.ة خ.4رز.ةD للب'غ\ض, بعد ال%حب_ة.

ابن سيده: والس_ل}و.ة والسeل}وانة، بالضم، كلها خ.ر.زة ش.ف�اف%ة إذا
�د.ف%ن'تها ف الرمل ث ب.ح.ث}ت عنها رأ%ي\تها سوداء ي'س\قاها النسان
فت'س\ل1ىه. وقال اللحيان: السeل}وانة� والسeل}وان� خ.ر.زة شف�افة إذا

دف%ن\تها ف الرمل ث ب.ح.ث}ت عنها ت'ؤ.خ>ذ� با الن>ساء� الرجال%.
وقال أ%بو عمرو الس_ع\دي: السeل}وانة خ.ر.زة ت'س\ح.ق وي'ش\ر.ب' ماؤ'ها

:�في.س\ل�و شار,ب' ذلك الاء3 عن ح'ب> من اب\ت'ل1ي. ب'ب>ه. والسeل}وان
ماي'ش\ر.ب' في'س.لYي. وقال اللحيان: السeل}وان� والسeل}وانة� شيء#

ي'س\قاه' العاش1ق' لي.س\ل�و. عن الرأ%ة. قال: وقال بعضهم هو أ%ن ي'ؤ\خ.ذ%
من تراب, ق%ب, م.ي>ت{ في'ذ%ر_ على الاء في'س\قاه' العاش1ق' لي.س\لو.

عن الرأ%ة في.موت. ح'بeه؛ وأ%نشد:
يا ل%يت. أ%ن� ل1ق%ل}ب من ي'ع.لYل�ه،

أ%و ساق1ياv فس.قان عنك1 س'ل}وانا
وقال بعضهم: السeل}وانة بالاء حصاةD ي'س\ق%ى عليها العاش1ق' الاء4

في.س\ل�و؛ وأ%نشد:
ش.ر,ب\ت' على س'ل}وانة{ ماء4 م'ز\ن.ة{،

فل و.ج.د1يد1 الع.ي\ش,، يا م.يe، ما أ%س\لو
الوهري: السeل}وانة، بالضم، خرزة كانوا يقولون إذا ص'ب_ عليها ماء�

الط%ر, فش.ر,به العاش1ق' س.ل، واسم ذلك الاء السeل}وان�. قال
ال4صمعي: يقول الرجل� لصاحبه سقيتن س.ل}و.ةv وس'ل}واناv أي طيبت نفسي. عنك؛

وأ%نشد ابن بري:
جع.ل}ت' لع.ر�اف1 الي.مامة1 ح'ك}م.ه'،

وع.ر�اف1 ن}د{ إن} ه'ما ش.ف%يان
فما تر.كا من ر'ق}ي.ة{ ي.ع\ل%مان,ها

ول س.ل}و.ة{ إل با س.ق%يان



وقال بعضهم: السeل}وان دواء# ي'س\قاه' الز,ين' في.س\لو وال4ط1ب_اء�
ي'س.مeونه ال�ف%ر>ح..

وف التنزيل العزيز: وأ%نز.ل}نا عليكم' ال%ن_ والس_ل}وى؛ الس_ل}وى:
طائ1ر¬، وقيل: طائر¬ أ%ب' مثل� السeمان.ى، واحدت'ه س.ل}واةD؛ قال

الشاعر:
كما ان\ت.ف%ض. الس_ل}واة� من ب.ل%ل, الق%ط}ر,

قال ال4خفش: ل أ%سع\ له بواحد{؛ قال: وهو ش.بيه أ%ن يكون% واح1ده'
س.ل}وى مثل ج.ماعته1، كما قالوا د1ف}ل%ى للواح1د1 والماعة1. وف التهذيب:
الس_ل}وى طائر¬، وهو ف غي القرآن العسل. قال أ%بو بكر: قال الفسرون

ال%نe الت_ر.ن\ج.ب,ي' والس_ل}وى السeمان.ى، قال: والس_ل}وى عند
العرب الع.سل؛ وأ%نشد:

لو\ أ�ط}ع1م'وا ال%ن_ والس_ل}وى م.كان.هم'،
ما أ%ب\ص.ر. الناس' ط�ع\ماv فيه,م' ن.ج.عا

ويقال: هو ف س.ل}و.ة من الع.ي\ش أ%ي ف ر.خاء� وغ%ف}لة؛ قال الراعي:
أ%خ\و س.ل}و.ة م.س_ى به الليل� أ%م\ل%ح'

ابن السكيت: السeل}وة والس_ل}وة ر.خاء� العيش. ابن سيده: والس_ل}وى
الع.سل؛ قال خالد بن زهي:

وقاس.م.ها بال3 ج.ه\داv ل4ن\ت'م'
أ%ل%ذ© من الس_ل}وى، إذا ما ن.ش'ور'ها

أ%ي نأ}خ'ذ�ها من خ.ل1ي_ت1ها، يعن العسل%؛ قال الزجاج: أ%خ\طأ% خالد
إنا الس_ل}وى طائر¬. قال الفارسي: الس_لوى كل ما س.ل9ك.، وقيل للعسل

س.ل}وى ل4نه ي'س\ل1يك بلوته1 وتأ%ت>يه عن غيه ما ت.ل}ح.ق�ك فيه
م.ؤ'ون.ة الط�ب\خ وغيه1 من أ%نواع الص>ناعة، ي.ر'دe بذلك على أ%ب

eل1يeمن ب.ل}حر,ث1 بن ك%ع\ب� بطن. والس Òإسحق.وبن'و م'س\ل1ية: حي
والسeل%يe: واد؛ قال ال4عشى:
وكأ%نا ت.ب,ع. الص>وار. بش.خ\ص1ها
ع.ج\زاء�، ت.ر\ز'ق' بالسeل1ي> ع1يال%ها

ويروى: بالسeل%ي>، وكتابه بال4لف 
(* قوله «وكتابه باللف» هكذا ف

الصل). والس_ل%ى: اللدة الرقيقة الت يكون فيها الو.لد، يكون ذلك للناس



�واليل والبل,، والمع أ%س\لء#. وقال أ%بو زيد: الس_ل%ى ل1فاف%ة
الو.لد من الد_واب> والبل، وهو من الناس ال%ش1يمة�. وس.ل%ي\ت' الناقة

أ%ي أ%خذ}ت س.لها. ابن السكيت: الس_لى س.لى الشاة1، ي'ك}تب' بالياء، وإذا
وص.ف}ت قلت شاةD س.ل}ياء. وس.ل1ي.ت الشاة�: تد.ل�ى ذلك منها، وهي إن
ن'ز,عت\ عن وجه1 الفص1يل ساعة% ي'ول%د، وإل قت.لت\ه، وكذلك إذا انق%ط%ع
الس_لى ف الب.ط}ن,، فإذا خرج. الس_لى س.ل1مت الناقة وس.ل1م. الو.لد، وإن
ان\قطع. ف بطن,ها ه.ل%كت\ وه.ل%ك الو.لد. وف الديث: أ%ن ال�ش\ر,كي

جاؤ'وا بس.لى ج.ز'ور� قط%ر.ح'وه على النب، صلى ال عليه وسلم، وهو
ي'صلYي؛ قيل ف تفسيه: الس_لى ال1لد' الرقيق' الذي ي.خر_ج' فيه الو.لد
من بط}ن, أ�م>ه م.ل}فوفاv فيه، وقيل: هو ف الاشية الس_لى، وف الناس,

ال%ش1يمة، وال4و_ل أ%ش\ب.ه ل4ن9 ال%ش1يمة تر'ج بعد الو.لد ول يكون
الولد فيها حي يرج. وف ال%ثل: وق%ع القوم' ف س.لى ج.م.ل�، ووقع ف

س.لى ج.م.ل� أ%ي ف أ%مر� ل م.خ\ر.ج له ل4ن ال%مل ل س.لى له، وإنا
يكون للناقة1، وهذا كقولم: أ%ع.زe من ال4ب\ل%ق, الع.قوق,، وب.ي\ض,

ال4ن'وق؛ وأ%نشد ابن بري ل%ح\ل بن نضلة: 
(* قوله «ابن نضلة»هكذا ف الصل،

وف القاموس: وجحل ابن حنظلة شاعر).
ل�ا رأ%ت\ ماء4 الس_ل%ى م.ش\رو'ب.ها،

والف%ر\ث% ي'ع\ص.ر' ف الناء3، أ%ر.ن_ت1
قال: ومثل هذا الشعر ف العروض قول ابن ال%ر,ع,:

يا ق�ر_ة%4 بن. ه'ب.ي\رة% بن ق�ش.ي>ر�،
يا س.ي>د. الس_ل%مات1، إنك. ت.ظ}لم'

:vفهي س.ل}ياء�: انقطع. س.لها. وس.لها س.ل}يا ،Ýس.لى �وس.ل1ي.ت الشاة
نز.ع. س.لها. وقال اللحيان: س.ل%ي\ت الناقة مددت س.لها بعد الر_حم.

وف التهذيب: س.ل%ي\ت الناقة أ%خذ}ت س.لها وأ%خ\ر.ج\ته. الوهري:
وس.ل�ي\ت الناقة أ�س.لYيها ت.س\ل1ية إذا نز.ع\ت س.لها فهي س.ل}ياء�؛

وقوله:الك1ل ال4س\لء3، ل
ي.ح\ف1ل� ض.و\ء4 الق%م.ر,

ليس بالس_ل%ى الذي تقدم ذكره' وإنا ك%ن.ى به عن ال4فعال السيسة
ل1س_ة الس_ل%ى، وقوله: ل ي.ح\ف1ل� ض.وء4 القمر, أ%ي ل ي'بال الشeه.ر.



ل4ن القمر ي.ف}ض.ح ال�ك}ت.ت.م. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل
ي.د\خ'ل%ن� رجلD على م'غ1يب.ة{ يقول� ما س.ل%ي\ت'م' العام. وما ن.ت.ج\ت'م' العام

أ%ي ما أ%خ.ذ}ت'م من\ س.ل%ى ماش1ي.ت1كم وما و'ل1د. لكم؟ وقيل: يتمل أ%ن
يكون أ%صله ما س.لgت'م\، بالمز، من الس>لء3 وهو الس_م\ن'، فترك

المز فصارت أ%ل1فاv ث ق�لبت ال4لف' ياءé. ويقال لل4م\ر, إذا فات.: قد1
انقطع الس_ل%ى؛ ي'ض\رب مثلv لل4م\ر يفوت وينقط1ع. الوهري: يقال انقطع

الس_ل%ى ف البطن إذا ذ%ه.ب.ت اليلة، كما يقال: ب.ل%غ% الس>كYي'
العظم.. ويقال: هو ف س.ل}وة{ من العيش أ%ي ف ر.غ%د؛ عن أ%ب زيد. وف

حديث ابن عمرو: وتكون لكم س.ل}و.ةD من اليعش أ%ي ن.ع\مة ورفاهية ور.غ%د
ي'س.ل9يكم عن ال%م>.

والسeل%يe: واد{ بالقرب من الن>باج, فيه ط%ل}ح¬ لبن ع.ب\س�؛ قال
كعب بن زهي ف باب الرات من الماسة:

çب.ي��لع.م\ر'ك ما خ.ش1يت' على أ
م.صار,ع. بي ق%و�ç فالسeل%ي>

çب.ي��ولكن�ي خ.ش1يت' على أ
ج.ر,ير.ة% ر'م\ح1ه ف كلY حي>

@سا: السeم'وe: الر\ت1فاع' والع'ل�وe، تقول منه: س.م.وت' وس.م.ي\ت'
مثل ع.ل%و\ت وع.ل%ي\ت وس.ل%و\ت وس.ل%ي\ت؛ عن ثعلب. وس.م.ا الشيء� ي.س\م'و

س'م'و�اv، فهو سام�: ار\ت.ف%ع. وس.م.ا به وأ%س\ماه': أ%عله'. ويقال
للح.سيب وللشريف: قد س.ما. وإذا ر.ف%ع\ت. ب.ص.رك إل الشيء قلت: س.ما إليه

بصري، وإذا ر'ف1ع. لك شيء# من بعيد{ فاس\ت.ب.ن\ت.ه قلت: س.ما ل1ي شيء#.
وس.ما ل1ي شخص' فلن: ار\ت.ف%ع حت اس\ت.ث}ب.ت�ه. وس.ما بصره': عل.

وتقول: ر.د.د\ت من سامي ط%ر\فه إذا ق%ص_ر\ت. إليه نفس.ه وأ%ز.ل}ت ن.خ\وته.
ويقال: ذ%ه.ب. صيته' ف الناس وس'ماه' أي صوته ف الي ل ف الشر؛ وقوله

أ%نشده ثعلب:
إل ج,ذ}م, مال� قد ن.ه.ك}نا س.وام.ه،

وأ%خ\لق�نا فيه س.وام� ط%وام1ح'
فسره فقال: س.وام� ت.س\م'و إل ك%رائ1م1ها فت.ن\ح.ر'ها لل4ضي\اف.

وساماه': عاله. وفلن ل ي'سام.ى وقد عل م.ن\ صاماه'. وت.سام.و\ا أ%ي
ت.بار.و\ا. وف حديث أ�م> م.ع\ب.د{: وإن ص.م.ت. س.ما وعله' الب.هاء� أ%ي



ار\ت.ف%ع وعل على ج'ل%سائه. وف حديث ابن ز,م\ل�: ر.ج'ل ط�وال إذا تكلم
ي.س\م'و أ%ي ي.ع\ل�و برأ}س1ه ويديه إذا تكلم.. وفلن ي.س\م'و إل ال%عال1ي

إذا ت.طاو.ل% إليها. وف حديث عائشة الذي ر'و,ي. ف أ%هل, الف}ك1: إنه
ل يكن ف ن,ساء3 النب�، صلى ال عليه وسلم، امرأ%ةD ت'سام1يها غي'
ز.ي\ن.ب. ف%ع.ص.مها ال تعال، ومعن ت'سام1يها أ%ي ت'بار,يها وت'فاخ1ر'ها.
وقال أ%بو عمرو: ال�ساماة� ال�فاخ.ر.ة�. وف الديث: قالت زينب' يا

رسول% ال أ%ح\م1ي س.م\عي وب.ص.ري وهي الت كانت ت'سام1ين,ي منهن� أ%ي
ت'عالين وتفاخ1ر'ن، وهي م'فاع.لة من السeمو� أ%ي ت'طاو,ل�ن,ي ف

ال�ظ}وة عنده؛ ومنه حديث أ%هل, أ�ح'د{: أ%نم خر.ج'وا بسي'وف1هم ي.تسام.و\ن%
كأ%نم' الف�حول أي ي.تبار.و\ن% وي.تفاخ.ر'ون، ويوز أ%ن يكون ي.تداع.و\ن

بأ%سائهم؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
بات. ابن' أ%د\ماء4 ي'ساو,ي ال4ن\د.را،

سام.ى ط%عام. ال%ي> حي. ن.و_را
فسره فقال: سام.ى ارت.فع وص.ع1د؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه أ%راد كل�ما

س.ما الزرع' بالنبات س.م.ا هو إليه حت أ%در.ك فح.صده وسر.قه؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

فار\ف%ع\ ي.د.ي\ك ث�م سام, ال%ن\ج.را
فسره فقال: سام, ال%ن\ج.ر ارفع يد.ي\ك إل ح.ل}قه1. وساء� كلY شيء:

أ%عله'، مذك�ر. والس_ماء�: سقف' كلY شيء وكلY بيت{. والسموات' السبع'
éس.اء#، والسموات' السب\ع: أ%طباق' ال4ر.ض1ي.، وت'ج\م.ع س.ماء

وس.م.وات{. وقال الزجاج: السماء� ف اللغة يقال لكل9 ما ارت.فع وع.ل ق%د\ س.ما
ي.س\م'و. وكل© سقف{ فهو س.ماء#، ومن هذا قيل للسحاب السماء� ل4نا

عاليةD، والسماء�: كل© ما ع.لك. فأ%ظ%ل�ك.؛ ومنه قيل لس.ق}ف1 البيت
ساء#. والسماء� الت ت'ظ1ل© ال4رض. أ�نثى عند العرب ل4نا جع' س.ماءة{،

وسبق المع' الو'ح\دان% فيها. والسماءة�: أ%صل�ها س.ماوةD، وإذا
ذ�كYر.ت السماء� ع.ن.و\ا به السقف.. ومنه قول ال تعال: السماء� م'ن\ف%ط1ر¬
به؛ ول يقل م'ن\ف%ط1رة. الوهري: السماء� تذك�ر وتؤن_ث أ%يضاv؛ وأ%نشد

ابن بري ف التذكي:
،vفل%و\ رف%ع. السماء� إليه ق%و\ما

ل%ح1ق}نا بالسماء3 م.ع. الس_حاب,



وقال آخر:
وقال%ت\ س.ماء� الب.ي\ت1 ف%و\ق%ك م'خ\لق¬،

ول%م_ا ت.ي.س_ر. اج\ت1لء� الر_كائب
(* عجز البيت متل9 الوزن).

والمع أ%س\م1يةD وس'م1يÒ وس.موات¬ وس.ماء#؛ وقول� أ�م.ي_ة% بن, أ%ب
الص_ل}ت1:

له ما رأ%ت\ ع.ي\ن' الب.ص1ي، وف%و\ق%ه
س.ماء� الل%ه1 ف%و\ق. س.ب\ع, س.مائ1يا

(* قوله «سبع سائيا» قال الصاغان، الرواية: فوق ست سائيا والسابعة هي
الت فوق الست).

قال الوهري: ج.مع.ه على ف%عائل كما ت'ج\م.ع' س.حابة على سحائب، ث
رد_ه إل ال4صل ول ي'ن.و>ن} كما ي'ن.و_ن� جوار�، ث نص.ب. الياء

ال4خية% ل4نه جعله بنزلة الصحيح الذي ل ي.ن\ص.رف كما تقول مررت بصحائف.،
وقد بسط ابن سيده القول% ف ذلك وقال: قال أ%بو علي جاء هذا خارجاv عن

éال4صل الذي عليه الستعمال من ثلثة أ%وجه: أ%حدها أ%ن يكون ج.ع. ساء
على فعائل، حيث كان واحداv مؤ.ن_ثاv فكأ%ن� الشاعر. ش.ب_هه بش1مال�

وش.مائل وع.ج'وز وع.جائز ونو هذه الحاد1 الؤن_ثة الت ك�سç3رت على
ف%عائل، حيث كان واحداv مؤنثاv، والمع' الستعمل� فيه ف�عولD دون ف%عائل كما

قالوا ع.ناق¬ وع'نوق¬، فجم\ع'ه على ف�عول إذا كان على م1ثال, ع.ناق� ف
التأ}نيث1 هو الستعمل، فجاء به هذا الشعر ف س.مائ1ي.ا على غي

الستعمل، والخر أ%نه قال س.مائي، وكان القياس الذي غلب عليه الستعمال س.مايا
فجاء به هذا الشاعر لا اضطر_ على القياس التروك، فقال س.مائي على وزن

vس.حائب.، فوقع.ت ف الطر.ف ياء# مكسور¬ ما قبلها فلزم أ%ن ت'قل%ب أ%لفا
إذ ق�ل1ب.ت فيما ليس فيه حرف' اعت1لل� ف هذا المع، وذلك قولم م.داري
وحروف العتلل ف س.مائي أ%كثر منها ف م.داري، فإذا ق�ل1بت ف م.داري

وجب أ%ن تلزم هذا الضرب فيقال ساء4ا. . . 
(* بياض بأصله). المزة بي

أ%لفي وهي قريبة من ال4لف، فتجتمع حروف متشابة ي'س\ت.ثق%ل� اجتماع'ه'ن_
كما ك�ره اجتماع' الثلي وال�تقارب.ي ال%خارج فأ�د\غ1ما، فأ�بد1ل من

المزة ياء# فصار س.مايا، وهذا البدال إنا يكون ف المزة إذا كانت



معتر,ض.ة ف المع مثل جع س.ماء� وم.ط1ي_ة{ ور.ك1ي_ة{، فكان جع س.ماء�
إذا ج'مع مكس_راv على فعائل أ%ن يكون كما ذكرنا من نو م.طايا ور.كايا،
لكن هذا القائل جعله بنزلة ما لم'ه' صحيح، وثبتت قبل%ه ف المع المزة

فقال س.ماء� كما قال جوار�، فهذا وجه¬ آخر' من الخراج عن ال4صل
الستعم.ل والرد> إل الق1ياس ال%تروك1 الستعمال,، ث حر_ك الياء4 بالفتح

ف موضع الر كما ت'ح.ر_ك' من ج.وار� وم.وال� فصار مثل م.وال%؛ وقوله:
أ%ب,يت' على م.عاري. واض1حات{

فهذا أ%يضاv وجه ثالث من الخراج عن ال4صل الستعمل، وإنا ل يأ}ت1
بالمع ف وجهه، أ%4عن أ%ن يقول% فوق سبع س.مايا ل4نه كان يصي إل الضرب

الثالث من الطويل، وإنا م.ب\ن هذا الش>عر, على الضرب الثان الذي هو
م.فاع1لن، ل على الثالث الذي هو فعولن. وقوله عز وجل: ث استوى إل

الس_ماء3؛ قال أ%بو إسحق: لفظ�ه لفظ� الواحد ومعناه' م.عن المع، قال:
والدليل على ذلك قوله: فس.و_اه'ن_ سب\ع. س.م.وات{، فيجب أ%ن تكون السماء�

Dكالسموات كأ%ن الواحد. س.ماء4ة vجعا
وس.ماو.ة، وزعم ال4خفش أ%ن السماء4 جائز¬

أ%ن يكون واحداv كما تقول� كث�ر الدينار' والدرهم بأ%ي\دي الناس.
والسماء: الس_حاب'. والسماء�: الطر'، مذك�ر. يقال: ما ز,لنا ن.طأ� السماء4

حت أ%ت.ي\ناك�م أ%ي الطر، ومنهم من ي'ؤن>ث�ه وإن كان ب.عن الطر كما
تذك�ر السماء� وإن كانت مؤ.ن_ثة، كقوله تعال: السماء� م'نف%ط1ر¬

به؛ قال م'ع.و>د' ال�كماء3 معاوية� بن' مال1ك{:
إذا س.ق%ط السماء� بأ%رض, قو\م�

رع.ي\ناه، وإن كانوا غ1ضابا
(* وف رواية: إذا ن.ز.ل% السماء�.. إل).

وس'م>ي. م'ع.و>د. ال�ك%ماء لقوله ف هذه القصيدة:
أ�ع.و>د' م1ث}ل%ها ال�ك%ماء4 بع\دي،
إذا ما القe ف الد.ثان1 نابا

ويمع على أ%س1ي.ة، وس'م1ي�ç على ف�ع'ول�؛ قال رؤبة:
eم1يeف©ه ال4ر\واح' والس�ت.ل

eف د1ف\ء3 أ%ر\طاة{، لا ح.ن
وهذا الرجز أ%ورده الوهري:



eم1يeف©ه الر>ياح' والس�تل
والصواب ما أ%وردناه؛ وأ%نشد ابن بري للطرم_اح:

وم.حاه' ت.ه\طال� أ%س1ي.ة{،
كل� يوم� وليلة{ ت.ر,د'ه\

وي'س.م_ى العشب' أ%يضاv س.ماءé ل4نه يكون عن السماء الذي هو الطر،
كما س.م_وا النبات ند.ى ل4نه يكون عن الن_دى الذي هو الطر، ويسم_ى

الشحم' ندىÝ ل4نه يكون عن النبات؛ قال الشاعر:
فلما رأ%ى أ%ن السماء4 س.ماؤ'هم،
أ%تى خ'ط�ةv كان ال�ض'وع ن.كيها

أ%ي رأ%ى أ%ن الع'شب. ع'شب'هم فخضع لم ليعى إب,ل%ه فيه. وف الديث:
صلى بنا إث}ر. س.ماء� من الليل أ%ي إث}ر مطر�، وس>ي الطر س.ماءé ل4نه

ي.نز,ل� من السماء. وقالوا: هاج.ت\ بم س.ماء ج.و\د، فأ%ن_ثوه
لتع.ل©ق1ه بالسماء الت ت'ظ1ل© ال4رض. والسماء� أ%يضاv: الط%رة الديدة 

*)
قوله «الديدة» هكذا ف الصل، وف القاموس: اليدة). يقال: أ%صابتهم س.ماء#

Òوس'م1ي
كثيةD وثلث� س'م1ي�ç، وقال: المع الكثي' س'م1يÒ. والسماء�: ظ%ه\ر'

الف%رس لع'ل�و>ه؛ وقال ط�ف%ي\ل الغ.ن.وي:
وأ%ح\م.ر كالد>يباج,، أ%ما س.ماؤ'ه

فر.ي_ا، وأ%ما أ%ر\ض'ه فم'ح'ول
وس.ماء� الن_ع\ل,: أ%علها الت تقع عليها القدم.

وس.ماوة� البيت1: س.ق}ف�ه؛ وقال علقمة:
س.ماو.ت'ه من أ%ت\ح.م1ي�ç م'ع.ص_ب

قال ابن بري: صواب إنشاده بكماله:
س.ماوت'ه أ%سال� ب'ر\د{ م'ح.ب_ر�،

وص.ه\و.ت'ه من أ%ت\ح.م1ي�ç م'ع.ص_ب
قال: والبيت لطفيل. وس.ماء� البيت: ر'واق�ه، وهي الشeقة الت دون%

الع'ليا، أ�نثى وقد تذك�ر. وس.ماو.ت'ه: كسمائ1ه. وس.ماوة� كلY شيء�: شخ\ص'ه
eذلك س.ماء# وس.ماو¬، وحكى ال4خية الكسائي Yوطل}عت'ه، والمع من كل

غي. م'ع\ت.ل�ة؛ وأ%نشد ذو الرمة:



وأ%قس.م. س.ي_ار¬ مع الر_ك}ب, ل ي.د.ع\
ت.راو'ح' حافات1 الس_ماو, له ص.د\را

�هكذا أ%نشده بتصحيح الواو. واس\تماه': نظر إل س.ماو.ت1ه. وس.ماو.ة
ال1لل,: ش.خ\صه إذا ار\ت.ف%ع عن ال�ف�ق شيئاv؛ وأ%نشد للعجاج:

ناج� ط%واه' ال4ي\ن' ه.م�اv وج.فا
ط%ي_ الليال ز'ل%فاv فز'ل%فا،

س.ماوة% اللل, حت احق%و\ق%فا
والصائد' ي.س\م'و الوحش. وي.س\ت.م1يها: ي.ت.ع.ي_ن شخوص.ها ويطل�ب'ها.

والسeماة�: الص_ياد'ون%، صفة غالبة مثل الرeماة1، وقيل: ص.ي_اد'و
النهار, خاص_ة؛ وأ%نشد سيبويه:
وج.د_اء ل ي'ر\جى با ذ�و قرابة{

لع.ط}ف{، ول ي.خ\شى السeماة% ر.بيب'ها
والسeماة�: جع' سام�. والس_امي: هو الذي يلب.س' ج.و\ر.ب.ي\ شع.ر�

ويعد'و خل}ف الصيد1 نصف النهار,؛ قال الشاعر:
أ%ت.ت\ س1د\ر.ةv من\ س1د\ر, ح1ر\م1ل% فاب\ت.ن.ت\

ب,ه ب.ي\ت.ها، ف%ل ت'ح.اذ1ر' سام1ي.ا
(* قوله «حرمل» هو هكذا بذا الضبط ف الصل، ولعله حومل أو جومل).

قال ابن سيده: والسeماة� الص_ي_اد'ون ال�ت.ج.و\ر,ب'ون%، واح1د'ه\م
س.ام�؛ أ%نشد ثعلب:

،Dول%يس. ب.ا ريح¬ ولك1ن\ ود1يق%ة
قليلD ب.ا الس_ام1ي ي'ه,ل© وي.ن\قع

(* قوله «قليل إل» تقدم ف مادة هلل بلفظ يظل).
والس\ت1ماء� أ%يضاv: أ%ن ي.ت.ج.و\ر.ب. الصائ1د' لص.ي\د1 الظYباء، وذلك

ف ال%ر�. واس\ت.ماه': اس\ت.عار. منه ج.و\ر.باv لذلك. واس\م'
ال%و\ر.ب,: ال1س\ماة�، وهو ي.ل}ب.س'ه الصي_اد' ليقيه حر_ الر_م\ضاء3 إذا

أ%راد أ%ن ي.ت.ر.ب_ص. الظباء4 نصف. النهار. وقد س.م.و\ا واس\ت.م.و\ا
إذا خرجوا للص_ي\د1. وقال ثعلب: اس\ت.مان.ا أ%صادن.ا. اس\ت.م.ى:

ت.ص.ي_د؛ وأ%نشد ثعلب:
ع.و.ى ث� ن.اد.ى ه.ل} أ%ح.ص\ت'م\ ق1لص.ن.ا،
و'س1م\ن. على ال4ف}خاذ1 بال4م\س, أ%ر\ب.ع.ا



غ�لم¬ أ%ض.ل�ت\ه النeب'وح'، فلم ي.ج,د\
ل%ه' ب.ي\ن. خ.ب\ت{ وال%باء4ة1 أ%ج\م.ع.ا

أ�ناساv س1وانا، فاس\تمان.ا فل ت.ر.ى
أ%خا د.ل%ج� أ%ه\د.ى بل%ي\ل� وأ%س\م.4عا

أ%ي يط}ل�ب الصي_اد' الظYب.اء4 
(* قوله «أي يطلب الصياد الظباء إل»

هكذا ف الصل بعد البيات ويظهر أنه ليس تفسياv لستمانا الذي ف البيت.
وعبارة القاموس مع شرحه: واستمى الصياد الظباء إذا طلبها من غي أنا

عند مطلع سهيل: عن ابن ال4عراب). ف غيان,هن_ عند. م.ط}ل%ع, س'ه.ي\ل�؛
عن ابن ال4عراب، يعن بالغ1يان1 الك�ن'س.. وإذا خرج القوم' للصيد1 ف
ق1فار, ال4رض, وص.حار,يها قلت: س.م.و\ا وه'م السeماة� أ%ي الص_يادون.
أ%بو عبيد: خرج فلنD ي.س\ت.م1ي الو.ح\ش. أ%ي ي.ط}ل�بها. قال ابن بري:

Dوغل�ط ثعلب من يقول خرج فلن
ي.س\ت.مي إذا خرج للصيد، قال: وإنا ي.س\ت.م1ي من ال1س\م.اة1، وهو

ال%و\ر.ب من الصeوف ي.ل}ب.س'ه الصائد وير'ج إل الظباء نص\ف. الن_هار
فتخر'ج من أ%ك}ن,س.ت1ه.ا وي.ل�دeها ح.ت_ى ت.ق1ف. فيأ}خذ%ها. والق�ر'وم'

الس_وام1ي: الف�حول الرافعة رؤ'وسها. وس.م.ا الفحل س.ماوةv: ت.طاول% على
ش'و_ل1ه1 وسط%ا، وس.ماو.ت'ه ش.خصه؛ وأ%نشد:

كأ%ن� على أ%ش\بات1ه.ا، ح1ي. آن.س.ت\
س.ماو.ت'ه'، قي�اv من الط�ي\ر, و'ق�ع.ا

(* قوله «كأن على أشباتا إل» هو هكذا ف الصل).
وإن� أ%مامي ما أ�سام1ي إذا خ1ف}ت. من أ%م.ام1ك. أ%مراv م�ا؛ عن ابن

ال4عراب. قال ابن سيده: وعندي أ%ن� معناه ل أ�ط1يق' م'سام.ات.ه ول
م'طاو.ل%ته.

والس_ماو.ة�: ماء# بالب.اد1ية. وأ%س\م.ى الرجل� إذا أ%ت.ى الس_ماوة
أ%و أ%خذ ناح1ي.ت.ها، وكانت أ�مe النعمان1 س'م>ي.ت\ با فكان اس\م'ها
ماء4 الس_ماو.ة1 فسم_ت\ها الع.ر.ب' ماء4 الس_ماء3. وف حديث هاج.ر.:

تل}ك. أ�مeك�م\ يا ب.ن ماء3 الس_ماء؛ قال: يريد الع.ر.ب ل4ن_ه'م\
ي.ع1يش'ون% باء� ال%ط%ر, وي.ت\ب.ع'ون م.ساق1ط% ال%ط%ر,. والس_ماو.ة�: موض1ع

بالباد1ية ناح1ية% العواص1م,.قال ابن سيده: كانت أ�مe النeع\مان1



ت'س.م_ى ماء الس_ماء. قال ابن ال4عراب: ماء� الس_ماء3 أ�مe ب.ن ماء
السماء3 ل يكن اسها غي ذلك. والب.ك}ر.ة� من البل ت'س\ت.م.ى بعد أ%ربع
عشرة% ليلةv أ%و بعد إحدى وعشرين أ%ي ت'خ\ت.ب' أ%لق1ح¬ هي أ%م قال ل؛

ابن سيده: حكاه ابن ال4عراب، وأ%نكر ثعلب وقال: إنا هي ت'س\ت.م\ن.ى من
ال�ن\ية، وهي العد_ة الت تعرف بانتهائها أ%لقح هي أ%م ل.

واسم الشيء3 وس.م'ه وس1م'ه وس'م'ه وس.ماه': علم.ت'ه. التهذيب: والسم
أ%لف�ه أ%لف' وصل�، والدليل على ذلك أ%ن_ك إذا ص.غ_ر\ت السم. قلت

س'م.يÒ، والعرب تقول: هذا اسم¬ موصول وهذا أ�س\م¬. وقال الزجاج: معن قولنا
اسم¬ هو م'ش\ت.ق من السeمو> وهو الر>ف}ع.ة، قال: وال4صل فيه س1م\و¬

مثل� ق1ن\و� وأ%ق}ناء3. الوهري: والسم'
م'ش\ت.قÒ من س.مو\ت' ل4نه ت.ن\ويه¬ ور,ف}ع.ةD، وتقدير'ه إف}ع¬،

والذاهب منه الواو ل4ن� جع.ه أ%ساء# وتصغيه س'م.يÒ، واخ\ت'لف ف تقدير
vج.م\عا �أ%صله فقال بعضهم: ف1ع\لD، وقال بعضهم: ف�ع\لD، وأ%ساء# يكون
لذا الو.ز\ن، وهو مثل� ج,ذ}ع� وأ%ج\ذاع وق�ف}ل وأ%ق}فال، وهذا ل ي'د\ر.ي

ص1يغته' إل� بالسمع,، وفيه أ%ربع' ل�غات{: إسم¬ وأ�س\م¬، بالضم، وس1م¬
وس'م¬؛ وي'ن\ش.د:

وال� أ%س\ماك. س'ماv م'بار.ك%ا،
آث%ر.ك. ال� به إيثار.كا

وقال آخر:
وعام'نا أ%ع\ج.ب.نا م'ق%د>م'ه\،

ي'د\ع.ى أ%با الس_م\ح, وق1ر\ضاب¬ س1م'ه'،
م'ب\ت.ر,كاv لكلY ع.ظ}م� ي.ل}ح'م'ه\

س'م'ه وس1م'ه، بالضم والكسر جيعاv، وأ%ل1ف�ه أ%لف' وص\ل�، وربا
ج.ع.ل%ها الشاعر أ%ل1ف. ق%ط}ع� للضرورة كقول ال4ح\وص:

وما أ%نا بال%خ\س'وس� ف ج,ذ}م, مال1ك{،
ول م.ن\ ت.س.م_ى ث ي.ل}ت.ز,م' الس\ما

قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو زيد لرجل من ك%ل}ب:
أ%ر\س.ل% فيها باز,لv ي'ق%ر>م'ه\،

وه\و. با ي.ن\ح'و ط%ريقاv ي.ع\ل%م'ه\،
باس\م, الذي ف كل س'ورة{ س1م'ه\



،Òوإذا ن.س.ب\ت إل السم قلت س1م.و,ي� وس'مو,ي�، وإن} شئت اس\م1ي
ت.ر.ك}ته على حاله، وج.مع' ال4س\ماء3 أ%سام�، وقال أ%بو العباس: الس\م'

ر.س\م¬
�وس1م.ة ت'وض.ع' على الشيء ت'عرف به؛ قال ابن سيده: والسم' اللفظ

الوضوع' على الوه.ر, أ%و الع.ر.ض لت.ف}ص1ل به بعض.ه من بعض� كقول1ك
م'ب\ت.د1ئاv اسم' هذا كذا، وإن شئت. قلت أ�س\م' هذا كذا، وكذلك س1م'ه وس'م'ه. قال

اللحيان: إس\م'ه فلن، كلم' العرب. وح'ك1ي. عن بن ع.م\رو بن ت.ميم�:
أ�س\مه فلن، بالضم، وقال: الضمe ف ق�ضاعة كثي¬، وأ%ما س1م¬ فعلى لغة

من قال إسم¬، بالكسر، فطرح. ال4لف وأ%لقى ح.ر.ك%تها على السي أ%يضاv؛
قال الكسائي عن بن ق�ضاعة:
باس\م, الذي ف كلY سورة{ س'م'ه\

بالضم، وأ�ن\ش1د عن غي ق�ضاعة س1م'ه\، بالكسر. قال أ%بو إسحق: إنا
ج'ع1ل% السم' ت.ن\و,يهاv بالد_للة1 على العن ل4ن� العن تت

Dمأ}خوذ vالس\م,. التهذيب: ومن قال إن� إس\ما
من و.س.م\ت فهو غلط، ل4نه لو كان اسم¬

من سته لكان تصغي'ه' وس.ي\ماv مثل% ت.ص\غي ع1د.ة{ و.ص1ل%ة{ وما
أ%شبههما، والمع أ%س\ماء#. وف التنزيل: وع.ل�م. آدم. ال4س\ماء4 كل�ها؛
قيل: معناه عل�م. آدم. أ%س\ماء4 جيع, الخلوقات بميع اللغات العربية1

والفارسية والسeر\يان,ي_ة والع1ب\راني_ة والرومي_ة وغي, ذلك من سائر,
اللغات، فكان آدم'، على نبي>نا ممد{ وعليه أ%فضل الصلة والسلم،

êوولد'ه يتك%ل�مون با، ث إن� ولد.ه تفر_قوا ف الدنيا وع.ل1ق. كل
منهم بلغة من تلك اللغات، ث ض.ل�ت عنه ما س1واها لب'ع\د1 ع.ه\د1هم

با، وجع ال4ساء3 أ%ساميe وأ%سام�؛ قال:
ولنا أ%سام� ما ت.ل1يق' بغ.ي\ر,نا،
وم.شاه1د¬ ت.ه\ت.ل© ح1ي. ت.رانا

وحكى اللحيان ف جع, السم أ%س\ماوات¬، وحكى له الكسائي عن بعضهم:
سأ%لت'ك بأ%ساوات1 ال، وحكى الفراء: أ�ع1يذ�ك. بأ%ساوات1 ال، وأ%ش\ب.ه

ذلك أ%ن تكون% أ%ساوات¬ جع أ%ساء3 وإل فل وجه له.
وف حديث ش'ريح: أ%قت.ض1ي مال م'س.م�ىÝ أ%ي باسي، وقد س.م_ي\ته

vوأ%س\م.يته إياه، وأ%س\م.يته وس.م_يته به. الوهري: س.م_يت فلنا vفلنا



زيداv وس.م_ي\ته بزيد{ بعنÝ، وأ%س\م.يته مثل�ه فتس.م_ى به؛ قال سيبويه:
ال4صل الباء ل4نه كقولك عر_ف}ته بذه العلمة وأ%وضحته با؛ قال

اللحيان: يقال س.م_يته فلناv وهو الكلم، وقال: يقال أ%س\م.يته فلناv؛
وأ%نشد:

وال� أ%س\ماك. س'ماv م'بار.كا
وحكى ثعلب: س.م_و\ته، ل ي.ح\ك1ها غي'ه. وسئل أ%بو العباس عن السم,:

أ%ه'و ال�س.م_ى أ%و غي' ال�سمى؟ فقال: قال أ%بو عبيدة السم' هو
ال�س.م_ى، وقال سيبويه: السم غي ال�س.م_ى، فقيل له: فما قول�ك؟ قال:
ليس فيه ل قول. قال أ%بو العباس: السeم.ا، مقصور، س'م.ا الرجل,: ب'ع\د'

ذهاب, اس\م1ه؛ وأ%نشد:
فد.ع\ عنك. ذ1ك}ر. الل�ه\و,، واع\م1د\ ب1د\حة{

ل1خ.ي\ر, م.ع.د{ç ك�لYها حي\ث�ما ان\ت.م.ى
،vوأ%ك}ر.م1ها أ%با ،vع\ظ%م1ها ق%د\راg4ل

وأ%ح\س.ن,ها، وج\هاv، وأ%ع\ل%ن,ها س'م.ا
يعن الص>يت.؛ قال ويروى:

،vوأ%ك}ر.م1ها أ%با ،vل4و\ض.ح1ها وج\ها
وأ%س\م.ح1ها ك%ف9اv، وأ%بع.د1ها س'م.ا

قال: وال4ول أ%صح؛ وقال آخر:
أ%نا ال�باب' الذي ي.ك}في س'م1ي ن.س.ب،

إذا الق%م1يص' ت.عد_ى و.س\م.ه الن_س.ب'
وف الديث: لا نز.ل%ت\ فس.ب>ح\

باس\م, رب>ك. العظيم، قال: إج\ع.ل�وها ف ر'كوع1كم، قال: السم' ههنا
Dوزيادة Dصلة

بدليل أ%نه كان يقول ف ركوعه سبحان% ر.ب. العظيم فح'ذف السم'، قال:
وعلى هذا قول من ز.عم أ%ن السم. هو ال�س.م_ى، ومن قال إنه غي'ه ل

ي.ج\ع.ل}ه ص1لةv. وس.م1يeك.: ال�سم_ى باس\م1ك، تقول هو س.م1يe فلن إذا
واف%ق اس'ه اس.ه كما تقول هو ك%ن,يeه. وف التنزيل العزيز: ل ن.ج\عل}

له م1ن ق%ب\ل� س.م1ي�اv؛ قال ابن عباس: ل ي'س.م_ قبل%ه أ%حد¬ بي.ح\ي،
وقيل: معن ل ن.ج\عل} له من قبل� س.م1ي�اv أ%ي ن.ظ1ياv وم1ثلv، وقيل:
س'م>ي. بي.ح\ي ل4نه ح.ي,ي. بالع1ل}م, والك}مة. وقوله عز وجل: هل



vمثل% اس1ه، ويقال م'سام1يا eيست.ح1ق v؛ أ%ي ن.ظ1ياvت.ع\ل%م' له س.م1ي�ا
ي'سام1يه؛ قال ابن سيده: ويقال هل ت.ع\ل%م' له م1ث}لv؛ وجاء أ%يضاv: ل

ي'س.م_ بالر_ح\من, إل ال�، وتأ}ويل�ه، وال أ%علم، هل} تعلم'
س.م1ي�اv يست.ح1ق أ%�ن يقال له خال1ق¬ وقاد1ر¬ وعال1م¬

ل1ما كان ويكون، فكذلك ليس إل من صفات ال، عز وجل؛ قال:
وكم\ م1ن\ س.م1ي�ç ليس. م1ث}ل% س.م1ي>ه1
�م1ن. الد_هر,، إل اع\تاد. ع.ي\ن_ واش1ل

وقوله، عليه الصلة والسلم: س.مeوا وس.م>توا ود.نeوا أ%ي ك�ل�ما
أ%ك%ل}ت'م بي. ل�ق}م.تي فس.مeوا ال، عز وجل. وقد تس.م_ى به، وتس.م_ى

ببن فلن: واله'م' الن_س.ب..
والسماء: فر.س' ص.خ\ر� أ%خي النساء؛ وس'م\ي¬: اسم بلد؛ قال الذل:

ت.ر.ك}نا ض'ب\ع. س'م\ي. إذا اس\تباء4ت\،
كأ%ن� ع.ج,يج.ه'ن_ ع.ج,يج' ن,يب,

ويروى إذا اسسات 
(* قوله «اسسات» هي هكذا بذه الصورة ف الصل): وقال

ابن جن: ل أ%عرف' ف الكلم س م ي غي هذه، قال: على أ%نه قد يوز أ%ن
Dيكون% من س.م.و\ت ث ل%ح1قه الت_غ\يي' للع.ل%م1ية كحيوة. وماس.ى فلن

إذا س.خ1ر. منه، وساماه إذا فاخ.ر.ه، وال أ%علم.
@سنا: س.ن.ت النار' ت.س\ن'و س.ناءé: ع.ل ض.و\ء�ها. والس_نا، مقصور¬:

ضوء� النار, والب\ق,، وف التهذيب: الس_نا، مقصور¬، ح.دe م'ن\ت.هى ضو\ء3
الب\ق,. وقد أ%س\ن.ى الب\ق' إذا د.خل% س.ناه' عليك. بيت.ك أ%و وق%ع

على ال4رض أ%و طار ف الس_حاب,. قال أ%بو زيد: س.نا الب\ق ض.و\ء�ه من
غي أ%ن تر.ى الب\ق. أ%و ترى م.خر.ج.ه ف مو\ض1عه، فإنا يكون الس_نا

بالليل دون النهار وربا كان ف غي س.حاب�. ابن السكيت: الس_ناء� من الد
والشرف، مدود. والس_نا: س.نا البق,، وهو ضو\ء�ه، يكتب بال4لف ويثن

س.ن.و.ان ول ي.عرف1 ال4صمعي له ف1ع\لv. والس_نا، بالقصر: الض_و\ء�.
وف التنزيل العزيز: يكاد' س.نا ب.ر\ق1ه ي.ذ}ه.ب' بال4ب\صار؛ وأ%نشد

سيبويه:
،vأ%ل تر. أ%ن>ي وابن. أ%س\و.د.، ليلة

ل%ن.س\ري إل نار.ين, ي.ع\ل�و س.ناه'ما



وسن.ا الب\ق': أ%ضاء4؛ قال تيم' بن' م'قبل:
ل1ج.و\ن1 ش.آم, كلما قلت قد و.ن.ى

سنا، والق%واري ال�ض\ر' ف الد_ج\ن, ج'ن_ح'
وأ%س\ن النار.: ر.ف%ع. س.ناها. واس\ت.ناها: ن.ظ%ر إل س.ناها؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
وم'س\ت.ن\ب.ح�، ي.ع\وي الص_دى ل1ع'وائ1ه،

تن.و_ر. ناري فاس\ت.ناها وأ%و\م.ضا
أ%و\م.ض.: نظ%ر. إل و.م1يض1ها. وس.نا الب\ق': سط%ع. وسنا إل م.عال
ال�م'ور, س.ناءé: ارتفع. وس.ن'و. ف ح.س.به س.ناءé، فهو س.ن,يÒ: ارتفع.
ويقال: إن9 فلناv لس.ن,يe ال%س.ب، وقد س.ن'و. ي.س\ن'و س.ناءé، مدود.

والس_ناء� من الر>ف}عة، مدود. والس_ن,يe: الر_فيع'. وأ%س\ناه' أ%ي
ر.ف%عه؛ وأ%نشد ابن بري:

،vوه'م\ قوم¬ ك1رام' ال%ي> طر�ا
لم ح.و\لD إذا ذ�ك1ر. الس_ناء�

وف الديث: ب.ش>ر\ أ�م_ت بالس_ناء أ%ي بارتفاع النزلة والقدر عند
ال. وقد س.ن,ي. ي.س\ن.ى س.ناءé أ%ي ارتف%ع، وأ%ما قراءة من قرأ%: يكاد'
س.ناء� ب.ر\ق1ه، مدود، فليس الس_ناء� مدوداv لغة ف الس_نا القصور،
ولكن إنا عن به ارتفاع. البق ول�م'وع.ه ص'ع'داv كما قالوا ب.ر\ق

راف1ع. وس.ن_اه أ%ي فت.حه وس.ه_له؛ وقال:
وأ%ع\ل%م ع1ل}ماv، ليس بالظن، أ%نه
إذا ال� س.ن_ى ع.ق}د. شيء� تي.س_را

قال ابن بري: هذا البيت أ%نشده أ%بو القاسم الزجاجي ف أ%ماليه:
فل ت.ي\أ%سا واس\ت.غ\و,ر.ا ال، إنه

إذا ال� س.ن_ى ع.ق}د. شيء� تي.س_را
معن قوله: است.غ\و,ر.ا ال4 اطلبا منه الغ1ية%، وهي ال1ية�؛ وف

حديث معاوية أ%نه أ%نشد:
إذا ال� س.ن_ى ع.ق}د. شيء� تي.س_را

يقال: س.ن_ي\ت' الشيء4 إذا فتحته وسه_ل}ته. وتس.ن.�ى ل كذا أ%ي
تي.س_ر وتأ%ت_ى. وتس.ن_ى الشيء4: عله؛ قال ابن أ%حر:

ترب لا وه\و. م.س\ر'ور¬ لغ.ف}ل%ت31ها



ط%وراv، وطوراv تس.ن_اه فت.ع\ت.ك1ر
(* قوله «ترب إل» هو هكذا ف الصل بدون نقط ول شكل).

وت.س.ن_ى البعي' الناقة% إذا تس.د_اها وقاع. عليها ليضربا. الفراء:
يقال ت.س.ن_ى أ%ي تغ.ي_ر. قال أ%بو عمرو: ل يت.س.ن_ ل يتغي من قوله

تعال: من ح.مإ م.س\ن'ون؛ أ%ي متغي، فأ%بدل من إحدى النونات ياء مثل
vوس1ناية vالع.ر,م'. وس.نا س'ن'و�ا :�تق%ض_ى من تق%ض_ض.. وال�س.ن_اة

وس1ناوةv: س.قى.
والسان,ي.ة�: الغر\ب' وأ%داته. والسانية: الناضحة، وهي الناقة الت
ي'س\ت.قى عليها. وف الثل: س.ي\ر' الس_وان س.ف%ر¬ ل ينقط1ع. الليث:

السانية، وجعها الس_وان، ما ي'سقى عليه الزرع واليوان من بعي وغيه. وقد
س.ن.ت1 السانية� تس\ن'و س'ن'و�اv إذا اس\ت.قت وس1نايةv وس1ناوةv. وس.نت1

الناقة� تس\ن'و إذا سقت ال4رض، والسحابة تس\ن'و ال4رض.، والقوم'
ي.س\ن'ون ل4نفسهم إذا اس\ت.قو\ا، وي.س\ت.ن'ون إذا س.ن.و\ا ل4نفسهم؛ قال

رؤبة:بأ%ي> غ%ر\ب� إذ} غ%رف}نا نس\ت.ن
وس.ن,ي.ت1 الدابة� وغي'ها تس\ن.ى إذا س'ق1ي عليها الاء. أ%بو زيد:
vإذا مط%ر.ت. وس.ن.و\ت' الد_ل}و. س1ناو.ة vس.ن.ت1 السماء� تس\ن'و س'ن'و�ا

إذا ج.ر.ر\ت.ها من البئر. أ%بو عبيد: السان ال�س\ت.قي، وقد سنا ي.س\ن'و،
وج\ع' السان س'ناةD؛ قال لبيد:

كأ%ن� د'م'وع.ه غ%ر\با س'ناة{،
ي'ح1يلون% الس>جال% على الس>جال

جعل% السeناة% الرجال% الذين ي.س\ق�ون بالس_وان وي'ق}ب,لون بالغروب
في'ح1يلونا أ%ي ي.د\ف�ق�ون ماءها. ويقال: هذه ر.ك1ي_ة م.س\ن.و,ي_ة إذا

كانت بعيدة الر>شاء ل ي'س\ت.قى منها إل بالسانية من البل، والسانية
تقع على ال%مل والناقة بالاء، والسان، بغي هاء�، يقع على ال%مل

والبقر والر_ج'ل,، وربا جعلوا السانية مصدراv على فاعلة بعن الس\ت1قاء؛
وأ%نشد الفراء:

يا م.ر\حباه' ب1مار� ناه1ي.ه\،
إذا د.نا ق%ر_ب\ت'ه للسان,ي.ه\

Dي.س\ن'وها فهي م.س\ن'و_ة �الفراء: يقال سناها الغيث
وم.س\ن,ي_ةD، يعن سقاها، قلبوا الواو. ياءé كما قلبوها ف ق1ن\ية. وف



حديث الزكاة: ما س'ق1ي. بالس_وان ففيه نصف الع'ش\ر؛ الس_وان: جع
سان,ية{ وهي الناقة الت ي'س\تقى عليها؛ ومنه حديث البعي, الذي شكا إليه
فقال أ%هل�ه: إن�ا كنا ن.س\ن'و عليه أ%ي نست.قي؛ ومنه حديث فاطمة، رضي

vال عنها: لقد سن.و\ت' حت اشتك%ي\ت' صدري. وف حديث العزل: إن� ل جارية
هي خاد1م'نا وسان,ي.ت'نا ف النخل، كأ%نا كانت تسقي لم ن}ل%ه'م

ع1و.ض. البعي.
وال%س\ن.و,ي_ة�: البئر' الت ي'س\ن منها، واس\ت.ن لنفس3ه، والسحاب
ي.س\ن'و الطر، وسن.ت1 السحابة� بالطر تس\ن'و وت.س\ن. وأ%رض¬
مس\ن'و_ةD وم.س\ن,ي_ةD: م.س\ق1ي_ة، ول يعرف سيبويه س.ني\ت'ها، وأ%ما

Dم.س\ن,ي_ة
عنده فعلى ي.س\نوها، وإنا قلبوا الواو. ياء ل1ف�ت1ها وق�ر\ب,ها من
الط�ر.ف، وش'ب>ه.ت ب.س\ن,ي¼ كما جعلوا ع.ظاءةv بنزلة ع.ظاء�.

وساناه: راضاه. أ%بو عمرو: سان.ي\ت' الرجل% راضي\ت'ه وداريته وأ%حسنت
معاشرته؛ ومنه قول لبيد:

وساني\ت' م1ن\ ذي ب.ه\جة{ ور.ق%ي\ت'ه،
عليه السeموط� عائص�، م'ت.عص>ب

وأ%نشد الوهري هذا البيت عابس� م'تعص>ب. قال ابن بري: قال ابن القطاع
م'تعصب بالتاج، وقيل: ي'ع.ص_ب برأ}س1ه أ%مر' الر_ع1ي_ة1، قال: والذي

رواه ابن السكيت ف ال4لفاظ ف بابال�ساه.لة م'ت.فض>ب، قال: وكذلك
أ%نشده أ%بو عبيد ف باب ال�داراة1. وال�ساناة�: اللينة� ف ال�طال%بة.
.�وال�ساناة�: ال�صان.ع.ة، وهي ال�داراة، وكذلك ال�صاداة وال�داجاة

�الفراء: يقال: أ%خذت'ه بس3ناي.ته وص1ناي.ت1ه أ%ي أ%خذه كل�ه. والسeن.ة
إذا ق�ل}ته بالاء وجع.ل}ت نقصان.ه الواو، فهو من هذا الباب، تقول:

أ%س\ن.ى القوم' ي'س\ن'ون% إس\ناءé إذا ل%ب,ثوا ف موضع� سن.ةv، وأ%س\ن.ت'وا
إذا أ%صابتهم ال�دوبة�، ت'قلب الواو' تاءé للفرق بينهما؛ وقال الازن:

Dل يقاس عليه، وقيل: التاء� ف أ%س\ن.ت'وا بدل êهذا شاذ
،vر'باع1ي�ا �من الياء الت كانت ف ال4صل واواv ليكون% الف1ع\ل

والسeن.ة� من الز_م.ن من الواو ومن الاء، وتصريفها مذكور ف حرف الاء،
�والمع س.ن.وات¬ وس1ن'ون% وس.ن.هات¬، وس1ن'ون% مذكور ف الاء، وتعليل

جع1ها بالواو والنون1 هناك. وأ%صابتهم الس_ن.ة�: ي.ع\ن'ون% به الس_ن.ة



ال�ج\د1بة، وعلى هذا قالوا أ%س\ن.ت'وا فأ%بد.لوا التاء4 من الياء3 الت
أ%صل�ها الواو'، ول ي'ستعمل ذلك إل ف ال%د\ب, وض1د> ال1ص\ب.

وأ%رض¬س.ن.ةD: م'ج\د1بةD، على التشبيه بالس_ن.ة1 من الزمان، وجع'ها س1ن'ون%.
وحكى اللحيان: أ%رض¬

س1ن'ون%، كأ%نم جعلوا كل9 جزء� منها أ%رضاv س.ن.ةv ث جع'وه على هذا.
:éوس1ناء vوأ%س\ن.ى القوم': أ%ت.ى عليهم العام'. وساناه' م'ساناة

.vكقوله م'سان.ه.ة vواستأ}جره م'ساناة ،vاستأ}ج.ر.ه الس_ن.ة، وعام.ل%ه م'ساناة
التهذيب: ال�ساناة� ال�سان.هة�، وهو ال4ج.ل� إل س.ن.ة{. وأ%صابتهم
الس_ن.ة الس_ن\واء�: الشدىدة�. وأ%رض¬ س.ن\هاء� وس.نواء� إذا أ%صابتها

الس_ن.ة�. والس_نا: نبت¬ ي'ت.داوي به؛ قال ابن سيده: والس_نا والس_ناء�
Dويقصر، واحدته س.ناة eبه، يد �نبت¬ ي'كت.ح.ل

وس.ناء4ةD؛ ال4خية ق1ياس¬ ل س.ماع؛ وقول النابغة العدي:
vم.ها م.و\ه1ناeكأ%ن� ت.ب.س

س.نا ال1س\ك1، حي. ت'ح1سe النeعامى
قال: يوز أ%ن يكون الس_نا ههنا هذا الن_بات. كأ%نه خالط السك، ويوز

أ%ن يكون من الس_نا الذي هو الض_و\ء� ل4ن� الف%و\ح. ان\ت1شار¬
أ%يضاv، وهذا كما قالوا س.ط%ع.ت رائ1حت'ه أ%ي فاح.ت، ويروى كأ%ن�

Dم.ها، وهو الصحيح. وقالت أ%بو حنيفة: الس_نا ش'ج.ي\ر.ةeت.ن.س
من ال4غ}لث ت'خ\ل%ط بال1ن_اء فتكون� ش1باباv له وت'ق%و>ي ل%و\ن.ه

وت'س.و>د'ه، وله حل أ%بيض' إذا ي.ب,س فحرك%ت\ه الريح' س.م1ع\ت. له
ز.ج.لv؛ قال حيد بن ثور:

،Dص.و\ت' الس_نا ه.ب_ت\ به ع'ل}و,ي_ة
ه.ز_ت\ أ%عال1ي.ه' ب,س.ه\ب� م'ق}ف1ر,

وت.ث}ن,ي.ت'ه س.ن.يان1، ويقال س.ن.وان1. وف الديث: عليكم بالس_نا
والس_نeوت1، وهو مقصور، هو هذا الن_ب\ت'، وبعضهم يرويه بالد. وقال ابن

ال4عراب: الس_نeوت' الع.سل، والس_نeوت الكمeون، والس_نeوت'
الش>ب,ث©؛ قال أ%بو منصور: وهو الس_نeوت، بفتح السي. وف الديث عن أ�م>

خالد{ بنت1 خالد: أ%ن� رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ�ت1ي. بثياب
�فيها خ.م1يصة س.و\داء فقال: ائ}ت'ون بأ�م> خالد{، قالت: فأ�ت1ي. ب رسول

Dوأ%نا صغي.ة vال، صلى ال عليه وسلم، ممولة



فأ%خ.ذ% ال%م1يص.ة% ب,ي.د1ه1 ث أ%ل}ب.س.ن,يها، ث قال أ%ب\لي
وأ%خ\ل1ق1ي، ث ن.ظ%ر إل ع.لم� فيها أ%ص\ف%ر. وأ%خ\ض.ر. فجعل يقول يا أم_ خالد{

س.نا س.نا؛ قيل: س.نا بال%ب.ش1ي_ة1 ح.س.ن¬، وهي لغةD، وت'خ.ف�ف'
نون'ها وتشدد'، وف رواية: س.ن.ه\ س.ن.ه\، وف رواية أ�خرى: س.ناه\ س.ناه\،

مف�فاv ومشد_داv فيهما؛ وقول العجاج يصف شبابه بعدما ك%ب,ر. وأ%ص\باه'
الن>ساء�:

وق%د\ ي'سام1ي ج,ن_ه'ن_ ج,ن>ي
ف غ%ي\ط%لت{ من د'جى الدeج'ن>

ب.نطق� لو\ أ%ن_ن أ�س.ن>ي
ح.ي_ات1 ه.ض\ب� ج,ئ}ن، أ%و\ لو. ان>ي

أ%ر\ق1ي به ال4ر\و,ي د.ن.و\ن% من>ي،
م'لو.ةD م'لYيت'ها، كأ%ن>ي

ضار,ب' ص.ن\ج.ي\ ن.ش\و.ة{، م'غ.ن>ي
،Yش.ر\ب� ب,ب.ي\سان% من ال�ر\د'ن

Yب.ي\ن. خ.واب ق%ر\ق%ف{ ود.ن
قوله: لو أ%ن_ن أ�س.ن>ي أ%ي أ%ست.خ\رج الي_ات فأ%ر\ق1يها وأ%رف�ق'

با حت ترج إل�؛ يقال: س.ن_ي\ت' وساني\ت'. وس.ن.ي\ت' الباب.
وس.ن.و\ته إذا فتحته.

Dس.ن_اة: ض.فية�وال
ت'ب\ن للسيل لتر'د_ الاء، س'م�يت م'س.ن_اةv ل4ن فيها مفاتح. للماء

بقدر ما تتاج إليه ما ل ي.غ\ل1ب، مأ}خوذD من قولك س.ن_ي\ت الشيء4
وال4مر إذا ف%ت.ح\ت وجهه. ابن ال4عراب: ت.س.ن_ى الرجل� إذا تس.ه_ل ف

أ�موره؛ قال الشاعر:
وقد ت.س.ن_ي\ت' له كلج. التس.ن>ي

وكذلك ت.س.ن_ي\ت' فلناv إذا ت.ر.ض_ي\ته.
�@سها: الس_هو' والس_ه\وة�: ن,س\يان

vالشيء والغفلة عنه وذ%هاب' القلب عنه إل غيه، س.ها ي.س\ه'و س.ه\وا
وس'ه'و�اv، فهو ساه{ وس.ه\وان�، وإن_ه' لساه{ ب.ي>ن' الس_ه\و,

والسeه'و>. وف الثل: إن ال�و.ص_ي\ن. بنو س.ه\وان%؛ قال ز,رe بن' أ%و\ف
:vق%ي\مي يصف إب,ل�الف



ل ي.ث}ن,ها عن ه.م>ها ق%ي\دان1،
ول ال�و.صeو\ن1 من الرeع\يان1،

إن� ال�و.ص_ي\ن. ب.ن'و س.ه\وان1
أ%ي أ%ن الذين ي'وص_و\ن% ب.ن'و من ي.س\ه'و عن الاجة فأ%نت ل ت'وص_ى

ل4نك ل ت.س\ه'و، وذلك إذا و.ص_ي\ت ث1قةv عند الاجة. وقال الوهري:
.vساه1يا vمعناه أ%نك ل تتاج إل أ%ن ت'و.ص>ي. إل من كان غاف1ل

والس_ه\و' ف الصلة: الغفلة عن شيء منها، سها الرجل� ف صلت1ه. وف الديث:
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، سها ف الصلة؛ قال ابن ال4ثي:

الس_ه\و' ف الشيء ت.ر\ك�ه عن غي ع1ل}م�، والس_ه\و' عنه ت.ر\ك�ه مع الع1ل}م،
ومنه قوله تعال: الذين ه'م\ عن صلت1هم ساه'ون%. أ%بو عمرو: ساهاه'

غاف%ل%ه، وهاساه' إذا س.خ1ر. منه. وم.ش\ي¬ س.ه\و¬: لي>ن¬. والس_ه\وة من
البل: الل�ي>نة الس_ي\ر الو.ط1يئة؛ قال زهي:

،Dب'ع\د. ال4رض, ع.ن>ي ف%ريدة �ت'ه.و>ن
�ك1ناز' الب.ض1يع,، س.ه\وة� ال%ش\ي,، باز,ل

وهي الل�ي>نة الس_ي\ر, ل ت'ت\ع1ب' راك1بها كأ%نا ت'ساه1يه1،
وع.د_ى الشاعر ت'ه.و>ن� ب,ع.ن>ي ل4ن� فيه مع\ن ت%فYف' وت'س.كYن'.
وج.لD سه\و¬ بي>ن الس_هاوة1: وط1يء#. ويقال: بعي¬ ساه{ راه{،

وج,مالDس.واه{ ر.واه{ ل%واه{؛ ومنه الديث: آت1يك. به غ%داv ر.ه\واv أ%ي
Dوف الديث: وإن� ع.م.ل% أ%هل, النار, س.ه\لة .vساك1نا vلي>نا
بس.هوة{؛ الس_ه\وة� ال4رض' الل�ي>نة التeر\بة، ش.ب_ه العصية ف

س'هولت1ها على م'ر\ت.ك1ب,ها بال4رض الس_ه\لة1 الت ل ح'ز'ونة فيها،
�وقيل: كل© لي>ن� س.ه\و¬، وال�نثى س.ه\و¬. والس_ه\و: السeكون

واللYي'، والمع س1هاء# مثل� د.ل}و� ود1لء�؛ قال الشاعر:
ت.ناو.ح.ت1 الر>ياح' ل1ف%ق}د ع.مرو�،

وكانت\ ق%ب\ل% م.ه\ل%ك1ه س1هاء4ا
أ%ي ساكنة لي>نة. ال4زهري: وال4ساه1يe وال4ساهيج ض'روب¬

متلفة من سي ال3بل، وب.غ\لةD س.ه\وة� السي، وكذلك الناقة�، ول يقال
للبغل س.ه\و¬. وروي عن سل}مان أ%نه قال: ي'وش1ك' أ%ن ي.ك}ث�ر. أ%هل�ها،

يعن الكوفة، فت.م\ل4 ما بي الن_ه\رين حت يغ\د'و. الرجل� على
الب.غ\لة1 الس_ه\وة



فل ي'د\ر,ك. أ%ق}صاها؛ الس_ه\وة: اللي>نة الس_ي\ر, ل ت'ت\ع1ب'
راك1ب.ها. ويقال: افعل} ذلك س.ه\واv ر.ه\واv أ%ي ع.فواv ب,ل تق%اض.

والس_ه\و': الس_ه\ل� من الناس وال�مور والوائج,. وماء# س.ه\و¬: س.ه\لD، يعن
س.ه\لv ف ال%ل}ق,. وق%و\س¬ س.ه\وةD: م'وات1ي.ةD؛ قال ذو الرمة:

قليل ن,صاب الال, إل� س1هام.ه'،
وإل� ز.ج'وماv س.ه\وةv ف ال4صاب,ع

التهذيب: ال�ع.ر_س' الذي ع'م1ل% له ع.ر\س¬، وهو الائ1ط� ي'ج\ع.ل بي
حائ1ط%ي البيت ل ي'بل%غ به أ%قصاه'، ث ي'ج\ع.ل الائز من طر.ف الع.ر\س,

الداخل إل أ%قصى البيت، وي'س.ق�ف' البيت كل©ه، فما كان بي الائط%ي
فهو الس_هو.ة، وما كان تت الائز فهو ال�خ\د.ع؛ قال ابن سيده:

الس_ه\وة� حائطD صغي¬ ي'بن بي حائط%ي البيت وي'جع.ل� السقف' على الميع،
فما كان وس.ط البيت فهو س.ه\وةD، وما كان داخ1ل%ه فهو ال�خ\د.ع، وقيل: هي

ص'ف�ة بي بيتي أ%و م'خ\د.ع بي بيتي ت.س\ت.تر' با س'قاة� البل من
الر>، وقيل: هي كالصeف�ة بي ي.د.ي البيت، وقيل: هي ش.بيه¬

بالر_ف> والطاق, يوضع فيه الشيء�، وقيل: هي بيت صغي¬ منح.د1ر¬
ف ال4رض س.م\ك�ه موت.ف1ع¬ ف السماء شبيه¬ بال1زانة

الصغية يكون فيها ال%تاع'، وذكر أ%بو عبيد أ%نه س1ع.ه من غي واحد من
أ%هل اليمن، وقيل: هي أ%ربعة� أ%عواد{ أ%و ثلثةD يعار.ض' بعض'ها على

بعض�، ث يوضع' عليه شيء من ال4متعة. والس_ه\وة: الك�ن\د'وج'. والس_هوة:
الر_و\ش.ن'. والس_ه\وة: الك%و_ة� بي الداري\ن. ابن ال4عراب:

الس_ه\وة ال%ح.لة� أ%و مثل الجلة1. والس_هوة�: بيت¬
على الاء3 يست.ظ1ل©ون به ت.ن\ص1به ال4عراب. أ%بو ليلى: الس_هوة

Dس'ت\ر.ة
تكون قد_ام. ف1ناء البيت1، ربا أ%حاطت بالبيت ش1به. سور� حو\ل% البيت.

وف الديث: أ%نه دخل على عائشة وف البيت س.ه\وةD عليها س1تر¬، هو من
ذلك، وقيل: هو شبيه¬

،Dطائ1ي_ة ،�بالر_ف> أ%و الطاق, يوضع فيه الشيء�. والس_ه\وة: الصخرة
ل يسمون بذلك غي الصخرة، وخصصه ف التهذيب فقال: الصخرة الت يقوم

عليها الساقي، وجع ذلك كلYه س1هاء#. وال�ساهاة: ح'س\ن ال�خالقة
والع1شرة؛ قال العجاج:



eساهاة وإن عادى أ%م.ر�ح'ل}و ال
وح'ل}و ال�ساهاة أ%ي ال�ياس.رة وال�ساه.لة1. وال�ساهاة� ف

الع1ش\رة: ت.ر\ك' الست1قصاء3.
والس_ه\واء�: ساعة من الليل وص.د\ر¬ منه.

وح.م.لت1 الرأ%ة� س.ه\واv إذا ح.ب,ل%ت على ح.ي\ض�. وعليه من الال ما
ل ي'سه.ى وما ل ي'نهى أ%ي ما ل ت'بلغ غاي.ت'ه، وقيل: معناه أ%ي ل

ي'ع.دe ك%ث}رة، وقيل: معن ل ي'س\هى ل ي'ح\ز.ر'، وذهب.ت تيم' فما ت'س\هى
ول ت'ن\هى أ%ي ل ت'ذ}ك%ر.

والسeها: ك�و.يك1ب¬
صغي خ.ف1يÒ الض_وء ف بنات ن.4ع\ش الكبى، والناس ي.م\ت.ح1نون به

أ%بصار.هم، يقال: إنه الذي ي'س.م_ى أ%س\ل%م مع الكوكب, ال4وسط من بنات
نع\ش�؛ وف الثل:

أ�ر,يها السeها وت'ر,ين القمر
وأ%ر\طاة� بن س'ه.ي_ة: من ف�ر\سان,هم وشعرائهم. قال ابن سيده: ول

نم1ل�ه على الياء لعدم س هـ ي.
وال4ساه1يe: ال4لوان�، ل واحد لا؛ قال ذو الرمة:

إذا القوم قالوا: ل ع.رام.ة% عندها،
فسار'وا لق�وا منها أ%ساهي_ ع'ر_ما

@سوا: س.واء� الشيء3 مثل�ه، والمع' أ%س\واء#؛ أ%نشد اللحيان:
،vإذا ج.ل%سوا معا ،éت.رى القوم. أ%س\واء
وف القوم, ز.ي\ف¬ مثل� ز.ي\ف1 الدراهم,

وأ%نشد ابن' بري لراف1ع بن ه'ر.ي\م�:
هل9 كو.ص\ل, ابن ع.م_ار� ت'واص1ل�ن،

ليس الر>جال�، وإن س'وeوا، بأ%س\واء
وقال آخر:

الناس' أ%س\واء# وشت_ى ف الش>ي.م\
وقال ج,ران� الع.و\د1 ف صفة النساء:

Dولسن. بأ%سواء�، فمنهن_ رو\ضة
ت.ه,يج' الر>ياح' غي.ها ل ت'ص.و>ح'

وف ترجة عدد.: هذا ع1دeه وعديد'ه وس1يeه أ%ي مثله. وس1و.ى الشيء3:



نفس'ه؛ وقال ال4عشى:
ت.جان.ف' عن خلY اليمامة1 ناق%ت،
وما ع.د.لت\ من أ%هلها ب,س3وائ1كا

(* قوله «تانف عن خل إل» سيأت ف هذه الادة إنشاده بلفظ: تانف عن
جو اليمامة ناقت).

ول1س3وائ1كا، يريد' بك نفس3ك؛ وقال ابن مقبل:
أ%ر.د�اv، وقد كان ال%زار' س1واه'ما
على د'ب'ر� من صاد1ر� قد ت.ب.د_دا

(* قوله «ارد�اv إل قوله وقل اضطرابما» هكذا هذه العبارة بروفها ف
الصل، ووضع عليه بالامش علمة وقفة).

قال ابن السكيت ف قوله وقد كان الزاد' س1واه'ما أ%ي وقع ال%زاد' على
الزاد1 وعلى س1واه1ما أ%خط%أ%ه'ما، يصف م.زاد.ت.ي\ن, إذا ت.ن.ح_ى

الزار' عنهما استرختا، ولو كان عليهما لرفعهما وقل اضطرابما قال أ%بو منصور:
وس1وى، بالقصر، يكون بعنيي: يكون بعن نفس الشيء، ويكون بعن غي�.

ابن سيده: وس.واس1ي.ةD وس.واس� وس.واس1و.ةD؛ ال4خية نادرة، كل©ها
أ%ساء� جع�، قال: وقال أ%بو علي� أ%ما قولم س.واس1و.ة فالقول فيه عندي
أ%نه من باب ذ%لذ1ل%، وهو جع' س.واء� من غي لفظ1ه، قال: وقد قالوا
س.واس1ي.ةD، قال: فالياء ف س.واس1ي.ة م'ن\قلبة عن الواو، ونظي'ه من الياء

ص.ياص� جع ص1يص.ة{، وإنا ص.ح_ت الواو' فيمن قال س.واس1و.ة ل4نا لم
Dأ%صل وأ%ن الياء فيمن قال س.واس1ي.ة

م'ن\قل1بة عنها، وقد يكون الس_واء� جعاv. وحكى ابن السكيت ف باب
ر'ذال, الناس, ف ال4لفاظ: قال أ%بو عمرو يقال هم س.واس1ي.ة إذا است.و.و\ا

ف الل©ؤ\م وال1س_ة1 والش_ر؛ وأ%نشد:وكيف ت'ر.ج>يها، وقد حال
د'ون.هاس.واس1ي.ةD ل يغ\ف1ر'ون% لا ذ%ن\با؟

وأ%نشد ابن بري لشاعر:
س'ود¬ س.واس1ي.ةD، كأ%ن أ�ن'وف%ه'م\

ب.ع\ر¬ ي'ن.ظYم'ه الوليد' ب.ل}ع.ب,
وأ%نشد أ%يضاv لذي الرمة:

لول ب.ن'و ذ�ه\ل� لق%ر_ب\ت' منك�م،
إل الس_وط1، أ%ش\ياخاv س.واس1ي.ةv م'ر\دا



Dيقول لضربتكم وحلقت رؤ'وس.كم ول1حاكم. قال الفراء: يقال ه'م\ س.واس1ي.ة
وس.واس� وس'ؤ.اس1ي.ةD؛ قال كثي:

س.واس�، كأ%س\نان1 ال1مار, فما ت.رى،
ل1ذي ش.يب.ة{ م1ن\ه'م\ على ناش1يء�، ف%ض\ل

وقال آخر:
vم' س.ب\عي. خ.و\دا�س.ب.ي\نا م1ن\ك

س.واس�، ل%مح ي'ف%ض_ لا خ1تام'
التهذيب: ومن أ%مثال1هم س.واس1ي.ة كأ%س\نان ال1مار,؛ وقال آخر:

ش.باب'ه'م' وش1يب'ه'م' س.واء#،
س.واس1ي.ةD كأ%س\نان1 ال1مار,

قال: وهذا م1ث}ل� قول1هم ف الديث ل يزال� الناس' ب.ي\ر� ما
ت.باي.نوا، وف رواية: ما ت.فاض.لوا، فإذا ت.ساو.و\ا ه.لكوا، وأ%صل هذا أ%ن

ال%ي\ر. ف الناد1ر, من الناس,، فإذا اس\ت.وى الن_اس' ف الش_ر> ول يكن
فيهم ذ�و خ.ي\ر� كانوا من ال%ل}كى؛ قال ابن ال4ثي: معناه أ%نم إنا
يت.ساو.و\ن إذا ر.ض'وا بالن_ق}ص, وتركوا الت_ناف�س ف ط%لب الفضائل

ود.ر\ك1 ال%عال، قال: وقد يكون ذلك خاص�اv ف ال%ه\ل، وذلك أ%ن الناس. ل
ي.تساو.و\ن% ف الع1ل}م, وإنا ي.تساو.و\ن إذا كانوا ج'ه�الv، وقيل:

أ%راد بالت_ساوي التحزeب. والتفرeق. وأ%ن ل يتمعوا ف إمام� وي.د_ع1ي.
كل© واحد{ منهم ال%ق_ ل1ن.ف}س3ه ف%ي.ن\ف%ر,د. برأ}ي,ه. وقال الفراء:

يقال هم س.واس1ي.ة ي.س\ت.وون ف الشر>، قال: ول أ%قول ف الي,، وليس
له واحد¬. وحكي عن أ%ب الق%م\قام, س.واس1ي.ة، أ%راد س.واء ث قال س1ي.ة؛

ور'و,ي عن أ%ب عمرو بن العلء3 أ%نه قال: ما أ%شد_ ما هجا القائل� وهو
الفرزدق:

س.واس1ي.ةD كأ%س\نان1 ال1مار,
وذلك أ%ن أ%سنان% المار, م'س\توية؛ وقال ذو الرمة:

وأ%م\ث%ل� أ%خ\لق, ام\ر,ئ, الق%ي\س, أ%ن_ها
ص1لب¬، على ع.ض> ال%وان1، ج'لود'ها

،Dل%ه'م\ م\ل1س¬ ص'ه\ب' الس>بال, أ%ذ1ل�ة
س.واس1ي.ةD أ%ح\رار'ها وع.ب,يد'ها
ويقال: أ%لم¬ س.واس1ي.ة وأ%ر\آد¬



س.واس1ي.ة. ويقال: هو ل1ئ}م'ه ور,ئ}د'ه' أ%ي م1ث}ل�ه، والمع' أ%لم¬
وأ%ر\آد¬. وقوله عز وجل: س.واء#

من\ك�م\ م.ن\ أ%س.ر_ الق%و\ل% وم.ن\ ج.ه.ر. ب,ه؛ معناه أ%ن� ال
يعل%م ما غاب. وما ش.ه,د.، والظاهر. ف الط©ر'قات1، وال�س\ت.خ\ف1ي. ف

الظ©ل�مات1، والاه1ر. ف ن'ط}ق1ه، وال�ض\م1ر. ف نف}س3ه، ع.ل1م. ال بم
جيعاv سواءé. وسواء# تطل�ب' اث}ن.ي\ن.، تقول: س.واء# زيد¬

وعم\رو¬ ف معن ذ%وا س.واء� زيد¬ وعمرو¬، ل4ن سواءé مصدر¬
Dع.د\ل �فل يوز أ%ن ي'ر\فع ما بع\دها إل� على ال%ذ}ف1، تقول

زيد¬ وعمرو¬، والعن ذ%وا ع.د\ل� زيد¬
وعمرو¬، ل4ن الصادر ليست كأ%س\ماء الفاعلي. وإنا ي.ر\ف%ع'

ال4س\ماء4 أ%وصاف�ها؛ فأ%ما إذا رفعتها الصادر فهي على الذف كما قالت
النساء:ت.ر\ت.ع' ما غ%ف%ل%ت\، حت إذا اد_ك%ر.ت\،

فإن_ما ه1ي. إق}بالD وإد\بار'
أ%ي ذات' إق}بال� وإد\بار؛ هذا قول الزجاج، فأ%م�ا سيبويه فج.علها

القبال%ة والدبار.ة على س.عة1 الكلم.
وت.ساو.ت1 ال�مور' واس\ت.و.ت\ وساو.ي\ت' بينهما أ%ي س.و_ي\ت'.

واس\ت.وى الش_ي\ئ%ان1 وت.ساو.يا: ت.ماث%ل. وس.و_ي\ت'ه به وساو.ي\ت' بينهما
وس.و_ي\ت' وساو.ي\ت' الشيء4 وساو.ي\ت' به وأ%س\و.ي\ت'ه به؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد اللحيان للقنان أ%ب ال%ج\ناء:
فإن� الذي ي'س\ويك.، ي.و\ماv، بو,اح1د{

م1ن. الناس,، أ%ع\مى الق%ل}ب, أ%ع\مى ب.صائره\
الليث: الس\ت1واء� ف1ع\لD لز,م¬

من قولك س.و_ي\ت'ه فاس\ت.وى. وقال أ%بو اليثم: العرب تقول استوى
الشيء� مع كذا وكذا وبكذا إل قول%هم للغلم, إذا ت.م_ ش.باب'ه قد اس\ت.وى.

قال: ويقال اس\ت.وى الاء� وال%ش.بة% أ%ي مع ال%ش.بة1، الواو' بعن
م.ع\ ههنا. وقال الليث: يقال ف البيع ل ي'ساوي أ%ي ل يكون هذا م.ع. هذا

الث�م.ن, سي_ي\ن,. الفراء: يقال ل ي'ساوي الثوب' وغي'ه كذا وكذا،
ول%م\ يع\رف\ ي.س\وى؛ وقال الليث: ي.س\وى نادرة، ول يقال منه س.و,ي. ول

س.وى، كما أ%ن� ن.ك}راء4 جاء4ت نادرةv ول يقال ل1ذ%ك%ر,ها أ%ن\ك%ر'،
ويقولون ن.ك1ر. ول يقولون ي.ن\ك%ر'؛ قال ال4زهري: وقول� الفراء صحيح¬،



وقولم ل ي.س\وى أ%حس3ب'ه لغة أ%هل, الجاز، وقد ر'و.ي. عن الشافعي: وأ%ما ل
ي'س\وى فليس بعرب صحيح. وهذا ل ي'ساوي هذا أ%ي ل يعاد1ل�ه. ويقال:

ساو.ي\ت' هذا بذاك. إذا ر.ف%ع\ته حت بل%غ ق%د\ره وم.ب\ل%غه. وقال ال
عز_ وجل: حت إذا ساوى بي. الص_د.ف%ي\ن,؛ أ%ي س.و_ى بينهما حي رف%ع

الس_د_ بين.ه'ما. ويقال: ساوى الشيء�
الشيء4 إذا عاد.ل%ه. وساو.ي\ت' بي. الش_ي\ئ%ي\ن, إذا ع.د_ل}ت.

بين.3هما وس.و_ي\ت. ويقال: فلنD وفلن% سواء# أ%ي م'ت.ساويان، وق%و\م¬
سواء#ل4نه مصدر ل يث%ن ول يمع. قال ال تعال: ل%ي\سوا س.واءé؛ أ%ي

ل%ي\سوا م'س\ت.وين.. الوهري: وها ف هذا ال4مر, سواء#، وإن شئت.
س.واء4ان1، وهم س.واء# للجمع، وهم أ%س\واء#، وهم س.واس1ي.ةD أ%ي أ%شباه¬

 �مثل� يان,ية{ على غي, قياس�؛ قال ال4خفش: ووزنه ف%ع.ل}ف1ل%ة
(* قوله

«فعلفلة» وهكذا ف الصل ونسخة قدية من الصحاح وشرح القاموس، وف نسخة
من الصحاح الطبوع: فعافلة)، ذه.ب عنها ال%ر\ف' الثالث وأ%صله الياء�،

قال: فأ%م_ا س.واس1ي.ة فإن� سواءé ف%عالD وس1ي.ةD يوز أ%ن يكون
 vأ%و ف1ع\ل%ة vف1ع.ة

(* قوله «وسية يوز أن يكون فعة أو فعلة» هكذا ف الصل
ونسخة الصحاح الط وشرح القاموس أيضاv، وف نسخة الصحاح الطبوعة: فعة أو

فلة)، إل أ%ن� ف1ع.ةv أ%قيس ل4ن أ%كثر ما ي'ل}قون% موض1ع. اللم،
وان\ق%ل%ب.ت1 الواو' ف س1ي.ة ياءé لكسرة ما قبلها ل4ن أ%صله س1و\ي.ة، وقال

ابن بري: س.واس1ي.ةD جع¬
لواحد ل ي'ن\ط%ق\ به، وهو س.و\ساةD، قال: ووزنه ف%ع\ل%لةD مثل
Dكلمة Dعلى هذا ف%عال1ل%ة Dم.و\ماة{، وأ%صله' س.و\س.و.ة ف%سواس1ي.ة

واحدة، ويدل على صحة ذلك قولم س.واس1و.ة لغة ف س.واس1ية، قال: وقول
ال4خفش ليس بشيء�؛ قال: وشاه1د' ت.ث}نية سواء� قول� قيس ابن م'عاذ:

أ%يا ر.ب>، إن} ل ت.ق}س3م, ال�ب_ ب.ي\ننا
س.واء4ي\ن,، فاج\ع.ل}ن على ح'ب>ها ج.ل}دا

وقال آخر:
ت.عال%ي\ ن'س.م>ط} ح'ب_ دع\د{ ون.غ\ت.دي

س.واء4ي\ن,، وال%ر\عى بأ�م> د.ر,ين,



ويقال لل4رض الدبة: أ�مe د.ر,ين�. وإذا قلت. سواء#
عل%ي_ اح\ت.ج\ت. أ%ن ت'ت.ر\ج,م عنه بش.ي\ئ%ي\ن، تقول: سواء# سأ%ل}ت.ن

أ%و س.ك%ت_ عن>ي، وسواء#
أ%ح.ر.م\ت.ن أ%م أ%ع\ط%ي\ت.ن؛ وإذا ل1ق. الرجل� ق1ر\ن.ه ف ع1ل}م أ%و

ش.جاع.ة{ قيل: ساواه'. وقال ابن بز'ر\ج: يقال لئن\ ف%ع.ل}ت. ذلك وأ%نا
س1واك. لي.أت1ي.ن_ك. م1ن>ي ما ت.ك}ر.ه'؛ يريد وأ%نا بأ%ر\ض� س1وى

أ%ر\ض1ك.. ويقال: رجلD سواء�
الب.ط}ن, إذا كان ب.ط}ن'ه م'س\ت.و,ياv مع الص_د\ر,، ورجلD سواء�

الق%د.م, إذا ل يكن لا أ%خ\م.ص¬، فسواء# ف هذا ال%عن بع\ن
ال�س\ت.و,ي. وف ص1ف%ة النب�، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان س.واء4 الب.ط}ن,

والص_د\ر,؛ أ%راد. الواص1ف' أ%ن9 ب.ط}ن.ه كان غ%ي\ر. م'س\ت.ف1يض� فهو
م'ساو� لص.د\ر,ه، وأ%ن� ص.د\ر.ه ع.ر,يض¬

فهو م'ساو� لب.ط}ن,�ه1، وها م'ت.ساو,يان1 ل ين\ب'و أ%ح.د'ه'ما عن
الخر,. وس.واء� الش_يء3: وس.ط�ه لس\ت1واء3 السافة1 إل%ي\ه من ال4ط}راف1.

وقوله عز وجل: إذ} ن'س.و>يك�م\ بر.ب> العالي؛ أ%ي ن.ع\د1ل�ك�م\
فن.ج\ع.ل�كم\ س.واءé ف الع1بادة.

قال الوهري: والس>يe ال1ث}ل�؛ قال ابن بري: وأ%صله س1و\ي¬؛ وقال:
حديد الن_اب, ل%ي\س. لك�م\ ب,س3ي>

وس.و_ي\ت' الشيء4 فاس\ت.وى، وه'ما س.و,ي_ة{ من هذا ال4مر أي على
س.واء. وق%س.م\ت الشيء4 بين.ه'ما بالس_و,ي_ة. وس1ي_ان1 بعن س.واء�.

Òيقال: ه'ما س1ي_ان1، وه'م\ أ%س\واء�؛ قال: وقد يقال ه'م\ س1ي
كما يقال ه'م\ س.واء#؛ قال الشاعر:

وه'م' س1يÒ، إذا ما ن'س3ب'وا،
ف س.ناء ال%ج\د1 م1ن\ ع.ب\د1 م.ناف\

والس>ي_ان: ال1ث}لن. قال ابن سيده: وها س.واء4ان1 وس1ي_ان
م1ث}لن، والواح1د' س1يÒ؛ قال ال�ط%ي\ئ%ة:

فإي_اك�م\ وح.ي_ة% ب.ط}ن, واد{
ه.م'وز. الن_اب,، لي\س. ل%ك�م\ ب,س3ي>

يريد ت.عظ1يمه. وف حديث ج'ب.ي\ر بن, م'ط}ع1م�: قال له النبe، صلى
Òط9ل1ب, س1ي�ال عليه وسلم: إن_ما بن'و هاش1م� وبنو ال



Dواح1د¬؛ قال ابن ال4ثي: هكذا رواه يي بن' م.ع1ي أ%ي م1ث}ل
وس.واء#، قال: والرواية الشهورة ش.يء# واحد، بالشي العجمة.

وقولم: ل س1ي_ما كلمة ي'س\ت.ث}ن با وهو س1يÒ ض'م_ إلي\ه ما،
والسم' الذي بعد ما ل%ك. فيه وجهان: إن} ش1ئ}ت. ج.ع.ل}ت. ما بنزلة الذي

وأ%ض\م.ر\ت اب\ت1داءé ور.ف%ع\ت. السم. الذي ت.ذ}ك�ر'ه ب.ب, الب\تداء،
تقول: جاء4ن الق%وم' ول سي>ما أ%خ'وك. أ%ي ول س1ي_ الذي هو أ%خ'وك،

وإن ش1ئ}ت. ج.ر.ر\ت. ما بع\د.ه على أ%ن ت.ج\ع.ل ما زائ1دةv وت�ر_ السم
ب,سي¼ ل4ن� معن س1ي�ç معن م1ث}ل�؛ وي'نشد' قول� امرئ القيس:

أ%ل ر'ب_ يوم� لك. م1ن\ه'ن_ صال1ح�،
ول س1ي_ما يوم� ب,د.ارة1 ج'ل}ج'ل,

مروراv ومرفوعاv، فمن رواه ول سي_ما يوم� أ%راد وما م1ث}ل� يوم� وما
ص1لةD، ومن رواه يوم¬ أ%راد ول س1ي_ الذي هو يوم. أ%بو زيد عن العرب:

إن� فلناv عالD ول س1ي_ما أ%خوه، قال: وما صل%ةD ونصب' س1ي_ما ب,ل
ال%ح\د1 وما زائدة، كأ%نك قلت ول س1ي_ ي.و\م�، وتقول: اضربن القوم.

ول س1ي_ما أ%خيك أ%ي ول مث}ل% ض.ر\بة1 أ%خيك، وإن قلت ول س1ي_ما أ%خوك
أ%ي ول م1ث}ل% الذي هو أ%خوك، تعل ما بعن الذي وتضمر هو وتعله

ابتداء وأ%خوك خبه؛ قال سيبويه: قولم ل س1ي_ما زيد{ أ%ي لمث}ل% زيد وما
ل%غ\و¬، وقال: ل س1ي_ما زيد{ أ%ي ل مث}ل% زيد وما ل%غ\و¬، وقال: ل

س1ي_ما زيد¬ كقولك د.ع\ ما ز.ي\د¬
çوحكى اللحيان: ما هو لك. بس3ي� .Dم_ا ب.ع'وضة vكقوله تعال: م.ث%ل

أ%ي بنظي، وما ه'م\ لك بأ%س\واء�، وكذلك الؤنث ما هي. لك. ب,س3ي�ç، قال:
يقولون ل س1ي_ ل1م.ا ف�لنD ول س1ي_ك. ما ف�لنD ول س1ي_ لن

ف%ع.ل ذلك ول س1ي_ك. إذا ف%ع.ل}ت. ذلك وما ه'ن_ لك بأ%س\واء�؛ وقول أ%ب
ذؤيب:

،vوكان س1ي_ي\ن أ%ن ل ي.س\ر.ح'وا ن.ع.ما
أ%و ي.س\ر.ح'وه با وغ}ب.ر_ت1 السeوح'

éوأ%ن ي.س\ر.ح'وه با، ل4ن س.واء vمعناه أ%ن ل ي.س\ر.ح'وا نع.م.ا
وس1ي_ان1 ل يستعملن إل بالواو فوضع أ%بو ذؤيب أ%و ههنا موضع الواو؛ ومثله

قول الخر:
فس3ي_ان ح.ر\ب¬ أ%و ت.ب'وء4 بثله،



وقد ي.ق}ب.ل� الض_يم. الذ�ليل� الس.ي_ر'
(* قوله «أو تبوء إل» هكذا ف الصل، وانظر هل الرواية تبوء بالفراد

أو تبوءوا بالمع ليوافق التفسي بعده).
أ%ي ف%س33ي_ان حرب¬ وب.واؤكم بثله، وإنا حل أ%با ذؤيب على أ%ن قال

أ%و ي.س\ر.حوه با كراهية� ال%ب\ن ف مستفعلن، ولو قال وي.س\ر.ح'وه لكان
الزء مبوناv. قال ال4خفش: قولم إن فلناv كري ول س1ي�ما إن أ%تيته

قاعداv، فإن ما ههنا زائدة ل تكون من ال4صل، وحذف هنا الضمار وصار ما
عوضاv منها كأ%نه قال ول م1ث}له إن أ%تيته قاعداv. ابن سيده: مررت برجل
س.واء� الع.د.م' وس'وىÝ والع.د.م' أ%ي وجوده وعدمه س.واء#. وحكى سيبويه:

س.واء هو والع.د.م'. وقالوا: هذا درهم س.واءé وس.واء#، النصب على الصدر
كأ%نك قلت استواءé، والرفع على الصفة كأنك قلت م'س\ت.و�. وف التنزيل

العزيز: ف أ%ربعة أ%يام س.واءé للسائلي، قال: وقد قرئ س.واء� على
الصفة.والس_و,ي_ة� والس_واء�: الع.د\ل والن_ص.فة؛ قال تعال: قل يا أ%هل

الكتاب ت.عال%و\ا إل كلمة س.واء� بي\ننا وبينكم؛ أ%ي ع.د\ل�؛ قال زهي:
أ%ر'ون خ'ط�ةv ل ع.ي\ب. فيها،

ي'س.و>ي ب.ي\ننا ف1يها الس_واء�
وقال تعال: فان\ب,ذ} إليهم على س.واء�؛ وأ%نشد ابن بري للباء بن عازب

الض_ب�ي:
أ%ت.س\أ%ل}�ن الس_و,ي_ة وس\ط% ز.ي\د{؟

أ%ل إن� السeو,ي_ة% أ%ن} ت'ضام'وا
وس.واء� الشيء3 وس1واه' وس'واه'؛ ال4خيتان عن اللحيان: وسطه؛ قال

ال تعال: ف س.واء3 ال%حيم؛ وقال حسان بن ثابت:
يا وي\ج. أ%صحاب, الن_ب> ور.ه\ط1ه1،

بع.د. ال�غ.ي_ب, ف س.واء3 ال�ل}ح.د1
وف حديث أ%ب بكر� والنس_ابة1: أ%م\ك%ن\ت. م1ن س.واء الث©غ\ر.ة أ%ي

و.س.ط1 ث�غ\ر.ة1
الن_ح\ر,. ومنه حديث ابن مسعود: ي'وض.ع' الص>راط� على س.واء3 جهنم.
وف حديث ق�س�ç: فإذ أ%نا ب1ض\بة{ ف ت.س\وائ1ها أ%ي ف الوضع ال�ستوي

منها، والتاء زائدة للت_ف}عال. وف حديث علي، رضي ال عنه: كان يقول
ح.ب_ذا أ%رض' الكوفة أ%رض¬ س.واء# س.ه\لة أ%ي م'ستوية. يقال: مكان



Dس.واء#أ%ي م'ت.وس>ط
بي الكان.ي، وإن كس.ر\ت السي. فهي ال4رض الت ت'راب'ها كالر_مل,.

وس.واء� الشيء: غي'ه؛ وأ%نشد الوهري لل4عشى:
ت.جان.ف' عن ج.و> الي.مامة1 ناقت،
وما ع.د.ل%ت\ عن أ%هل1ها لس.وائ1كا

وف الديث: سأ%ل}ت' ر.ب أ%ن ل ي'س.لYط% على أ�م_ت ع.د'و�اv م1ن
س.واء3 أ%نفس3هم فيس\ت.ب,يح. بي\ضت.هم أ%ي من غي أ%هل دينهم؛ س.واء#،

بالفتح والد>: مثل س1و.ى بالقصر, والكسر, كالق1ل والق%لء، وس'وىÝ ف معن
غي. أ%بو عبيد: س'وى الشيء غي'ه كقولك رأ%يت' س'واك.، وأ%ما سيبويه
فقال س1وىÝ وس.واء# ظرفان، وإنا استعمل س.واء# اساv ف الشعر كقوله:

ول ي.ن\ط1ق' الفحشاء4 من كان منهم'،
إذا ج.ل%س'وا م1ن_ا ول م1ن\ س.وائ1نا

وكقول ال4عشى:
وما ع.د.ل%ت\ عن أ%هل1ها لس.وائ1كا

قال ابن بري: سواء#
المدودة الت بعن غي� هي ظر\ف' مكان بعن ب.د.ل�؛ كقول العدي:

ل%و.ى ال� عل}م. الغيب, ع.م_g س.واء4ه'،
وي.ع\ل%م' منه ما م.ض.ى وتأ%خ_را

وقال يزيد بن' ال%ك%م:
هم' الب'حور' وت.ل}قى م.ن\ س.واء4ه'م،

من ي'س.و_د'، أث}ماداv وأ%و\شال
قال: وس1و.ى من الظروف الت ليست ب'ت.م.كYنة{؛ قال الشاعر:

س.قاك1 ال� يا س.ل}مى س.قاك1،
ودار.ك1 باللYو.ى دار. ال4ر.اك1
،çف%ج� Yأ%م.ا والر_اق1صات بكل
وم.ن\ ص.ل�ى بن.ع\مان1 الراك1

لقد أ%ض\م.ر\ت' ح'ب>ك1 ف فؤادي،
وما أ%ض\م.ر\ت' حب�اv م1ن س1واك1

أ%ط%ع\ت1 الم1ر,يك بق%ط}ع ح.ب\ل1ي،
م'ر,يه,م\ ف أ%ح1ب_تهم بذاك1،



فإن} ه'م\ طاو.ع'وك1 فطاو,ع1يهم،
وإن} عاص.و\ك1 فاع\ص1ي م.ن\ ع.صاك1

ابن السكيت: س.واء#، مدود، بعن وس.ط. وحكى ال4صمعي عن عيسى بن
ع'م.ر: ان\ق%ط%ع س.وائي أ%ي و.س.طي، قال: وس1وىÝ وس'وىÝ بعن غي� كقولك

س.واء#. قال ال4خفش: س1وىÝ وس'وىÝ إذا كان بعن غي� أ%و بعن العدل, يكون
،vلغات{: إن ضم.م\ت. السي أ%و كس.ر\ت ق%صر\ت. فيهما جيعا �فيه ثلث

Dوو.س.ط Dوس.واء# أ%ي ع.د\ل Ýوس'وى Ýوإن} فتحت. م.دد\ت.، تقول مكان س1وى
فيما بي الفريقي؛ قال موسى بن جابر:

وج.د\نا أ%بانا كان ح.ل� بب.ل}د.ة{
س1وىÝ بي ق%ي\س�، ق%ي\س, ع.ي\لن%، والف1ز\ر,

وتقول: مررت برج'ل� س1واك. وس'واك. وس.وائ1ك. أ%ي غيك. قال ابن بري:
ول يأ}ت سواء#

مكسور. السي مدوداv إل ف قولم: هو ف س1واء رأ}س1ه وس1ي> رأ}س1ه
إذا كان ف ن.ع\مة وخ1ص\ب�، قال: فيكون س1واء#

على هذا مصد.ر ساو.ى. قال ابن بري: وس1يÒ بعن س.واء�، قال: وقولم
Dفلن

ف س1ي> رأس1ه وف س.واء رأ}gس1ه كل©ه من هذا الفصل، وذكره الوهري ف
فصل س.يا وفس>ره فقال: قال الفراء يقال هو ف س1ي> رأ}سه وف س.واء
رأ}gسه إذا كان ف الن>عمة. قال أ%بو عبيد: وقد يفسر' س1ي� رأ}سه ع.د.د.

ش.عر.ه من الي؛ قال ذو الرمة:
كأ%نه خاض1ب¬، بالس>ي> م.ر\ت.ع'ه،
أ%بو ث%لثي. أ%م\س.ى وهو م'ن\ق%ل1ب'

(* قوله «كأنه خاضب إل» قال الصاغان الرواية: أذاك أم خاضب إل. يعن
أذاك الثور الذي وصفته يشبه ناقت ف سرعتها أم ظليم هذه صفته).

ومكان س1وىÝ وس'وىÝ: م'ع\ل%م¬. وقوله عز وجل: مكاناv س1وىÝ، وس'وىÝ؛ قال
الفراء: وأ%كثر كلم العرب بالفتح إذا كان ف معن ن.ص.ف{ وع.د\ل�

فت.حوه وم.دeوه، والكس\ر' والضمe مع. الق%ص\ر ع.ر.بي�ان1، وقد قرئ بما.
Ýس1وى vوقال أ%بو إسحق: مكانا .eقال الليث: تصغي' س.واء� المدود1 س'و.ى

وي'ق}ر.أ� بالضم، ومعناه م.ن\ص.فاv أ%ي مكاناv يكون للن_ص.ف1 فيما
بين.نا وبينك، وقد جاء ف اللغة س.واء#



بذا العن، تقول هذا مكان س.واء# أ%ي متوسط بي الكاني، ولكن ل
.Ýوس'وى Ýإل بالق%ص\ر س1وى �ي'ق}ر.أ

ول ي'ساوي الثوب' وغي'ه شيئاv ول يقال ي.س\و.ى، قال ابن سيده: هذا
قول أ%ب عبيد، قال: وقد حكاه أ%بو عبيدة.واست.وى الشيء�: اع\ت.د.ل%،

والسم الس_واء�، يقال: س.و.اء#
ع.لي_ قمت. أ%و قعدت.. واس\ت.و.ى الرجل�: بلغ أ%ش'د_ه، وقيل: بلغ

أ%ربعي سنة. وقوله عز_ وجل: هو الذي خ.ل%ق. لكم\ ما ف ال4رض, جيعاv ث
اس\ت.و.ى إل السماء؛ كما تقول: قد بلغ% ال4مي' من بلد كذا وكذا ث
اس\ت.و.ى إل بلد كذا، معناه ق%ص.د بالس\ت1واء إليه، وقيل: اس\ت.و.ى إل

السماء ص.ع1د. أ%مره إليها، وفسره ثعلب فقال: أ%ق}ب.ل% إليها، وقيل:
اس\ت.و\ل. الوهري: اس\ت.و.ى إل السماء أ%ي ق%ص.د.، واس\ت.وى أ%ي اس\ت.و\ل

وظ%ه.ر؛ وقال:
ق%د1 اس\ت.وى ب,ش\ر¬ على الع1ر.اق،

من غ%ي, س.ي\ف{ ود.م� م'ه\راق
الفراء: الس\ت1واء ف كلم العرب على وجهي: أ%حدها أ%ن ي.س\ت.وي

الرجل� وينتهي شباب'ه وقو_ته، أ%و ي.س\ت.وي عن اعوجاج، فهذان وجهان، ووجه
ثالث أ%ن تقول: كان فلن م'ق}ب,لv عل فلنة ث است.و.ى علي_ وإل�

ي.شات1م'ن، على معن أ%قبل إل� وعلى_، فهذا قوله عز وجل: ث اس\ت.وى إل
السماء؛ قال الفراء: وقال ابن عباس ث است.وى إل السماء صع1د.، وهذا

كقولك للرجل: كان قائماv فاست.وى قاعداv، وكان قاعداv فاست.وى قائماv، قال:
وكل© ف كلم العرب جائز. وقول ابن عباس: ص.ع1د. إل السماء أ%ي صع1د

أ%مره إل السماء. وقال أ%حد بن يي ف قوله عز وجل: الرحن' على العرش
است.وى؛ قال الس\ت1واء� القبال على الشيء، وقال ال4خفش: است.وى أ%ي

عل، تقول: است.و.ي\ت' فوق الدابة وعلى ظهر البيت أ%ي عل%و\ت'ه. واست.وى على
ظهر دابته أ%ي است.ق%ر_. وقال الزجاج ف قوله تعال: ث است.وى إل

السماء؛ عم.د. وقصد إل السماء، كما تقول: ف%رغ ال4مي' من بلد كذا وكذا ث
است.وى إل بلد كذا وكذا، معناه قصد بالستواء إليه. قال داود بن' علي�

ال4صبهان: كنت عند ابن ال4عراب فأ%تاه رجلD فقال: ما معن قول ال
عز وجل الرحن' على العرش است.وى؟ فقال ابن ال4عراب: هو على عرشه كما

أ%خب.ر.، فقال: يا أ%با عبد1 ال إنا معناه است.و\ل، فقال ابن



ال4عراب: ما ي'د\ر,يك؟ العرب ل تقول است.و\ل على الشيء حت يكون له
م'ضادÒفأ%يهما غ%ل%ب فقد اس\ت.و\ل؛ أ%ما سعت قول النابغة:

إل� ل1ث}ل1ك.، أ%و م.ن أ%نت ساب,ق�ه
سب\ق. الواد1، إذا اس\ت.و\ل على ال4م.د1

وسئل مالك بن أ%نس: است.وى كيف است.وى؟ فقال: الكيف' غي معقول�،
والست1واء�

غي م.ج\هول، واليان� به واجب¬، والسؤال� عنه ب,د\عةD. وقوله عز وجل:
ولا بلغ أ%ش'د_ه واس\ت.وى؛ قيل: إن معن است.وى ههنا بلغ ال4ربعي.

قال أ%بو منصور: وكلم العرب أ%ن التم1ع. من الرجال, وال�س\ت.و,ي الذي
vفيكون متم1عا vت ش.باب'ه، وذلك إذا ت�ت\ ثان وعشرون% سنة

Dإل أ%ن ي.ت1م_ له ثلث vوم'س\ت.و,يا
�وثلثون سنةv، ث يدخل ف حد_ الكهولة1، ويتمل أ%ن يكون بلوغ

ال4ربعي غاية% الست1واء وكمال, العقل.
ومكانD س.و,يÒ وس1يÒ: م'س\ت.و�. وأ%رض¬

س1يÒ: مس\ت.و,ية؛ قال ذو الرمة:
ر.هاء ب.ساط ال4رض, س1ي� م.خ'وفة

والس>يe: الكان ال�س\ت.و,ي؛ وقال آخر:
Òس1ي Dبأ%رض و.د\عان% ب,ساط

أ%ي س.واء# مستقيم¬. وس.و_ى الشيء4 وأ%س\واه': جعل%ه س.و,ي�اv. وهذا
الكان أ%س\وى هذه ال4مكنة1 أ%ي أ%شدeها اس\ت1واءé، حكاه أ%بو حنيفة.

وأ%رض س.واء#: م'س\ت.ويةD. ودار¬ س.واء#: م'س\ت.وية� ال%راف1ق. وثوب¬
س.واء#: مس\ت.و� عرض'ه وطول�ه وطبقات'ه، ول يقال جلD سواء#

ول حار¬ ول رجلD سواء#. واس\ت.و.ت\ به ال4رض' وتس.و>ت\ وس'و_ي.ت\
عليه، كل©ه: ه.لك فيها. وقوله تعال: لو ت'س.و_ى بم' ال4رض'؛ فسره

ثعلب فقال: معناه ي.صي'ون كالتراب، وقيل: لو ت'س.و_ى بم ال4رض' أ%ي
ت.س\ت.وي بم؛ وقوله:

طال على ر.س\م م.ه\د.د{ أ%ب.د'ه\،
وع.فا واست.وى به ب.ل%د'ه\

(* قوله «مهدد» هو هكذا ف الصل وشرح القاموس).
فسره ثعلب فقال: اس\ت.وى به بلد'ه صار كل©ه ح.د.باv، وهذا البيت



متل1ف' الوزن1 فال1صراع' ال4ول من النسرح 
(* قوله «فالصراع الول من

النسرح» أي بسب ظاهره، وإل فهو من الفيف الخزوم بالزاي برفي أول
Dوالثان من الفيف. ورجل .(vالصراع وها طا وحينئذ فل يكون متلفا

س.ويe ال%ل}ق وال�نثى س.وي_ةD أ%ي م'س\ت.و�. وقد است.وى إذا كان
خ.ل}ق�ه وولد'ه سواءé؛ قال ابن سيده: هذا لفظ أ%ب عبيد، قال: والصواب كان

خ.ل}ق�ه وخ.ل}ق ولده أ%و كان هو وولد'ه. الفراء: أ%س\وى الرجل� إذا كان
خ.ل}ق ولد1ه س.و,ي�اv وخ.ل}ق�ه أ%يضاv، واس\ت.وى من إعو,جاج�. وقوله تعال:

ب.ش.راv س.و,ي�اv، وقال: ثلث% ليال� س.و,ي�اv؛ قال الزجاج: لا قال
زكري�ا لرب�ه اجع.ل} ل آيةv أ%ي علم.ةv أ%علم با وقوع. ما ب'ش>ر\ت' به

قال: آي.ت'ك. أ%ن ل تكلYم. الناس. ثلث ليال� س.و,ي�اv؛ أ%ي ت'م\ن.ع
Òالكلم' وأ%نت س.و,ي

vل أ%خرس' فتعل%م بذلك أ%ن ال قد وهب. لك الو.لد.، قال: وس.و,ي�ا
منصوب¬

على الال,، قال: وأ%ما قوله تعال: فأ%ر\س.ل}نا إليها روح.نا فتمث�ل
لا ب.ش.راv س.و,ي�اv؛ يعن جبيل% تث�ل لر\ي. وهي ف غ�ر\فة{

Dم'غ\ل%ق� باب'ها عليها مجوبة
عن ال%ل}ق, فتمث�ل لا ف صورة خ.ل}ق, ب.ش.ر� س.وي�ç، فقالت له: إن

e؛ قال أ%بو اليثم: الس_و,يvبالر_ح\من منك إن كنت ت.ق1ي�ا �أ%عوذ
ف%عيلD ف معن م'ف}ت.عل� أ%ي م'س\ت.و�، قال: وال�ست.وي التامe ف

كلم العرب الذي قد بلغ الغاية ف شباب,ه وتام, خ.ل}ق1ه وعقل1ه.
واست.وى الرجل إذا انتهى ش.بابه، قال: ول يقال ف شيء� من ال4شياء
است.وى بنفس3ه حت ي'ض.م_ إل غي,ه فيقال: است.وى فلنD وفلنD، إل� ف

معن بلوغ, الرجل النهاية% فيقال: است.وى، قال: واجتمع مثل�ه. ويقال: ها
على س.وي_ة{ من ال4مر أ%ي على س.واء� أ%ي است1وء�. والس_وي_ة: قت.ب¬

عجميÒ للبعي، والمع الس_وايا.
الفراء: الساي.ة� ف%ع\لةD من الت_س\و,ي.ة1. وقول� الناس,: ض.ر.ب. ل

سايةv أ%ي هي�أ% ل كلمةv س.و_اها علي_ لي.خ\د.ع.ن.
ويقال: كيف أ%م\س.ي\ت'م؟ فيقولون: م'س\ؤ'ون%، بالمز، صالون، وقيل

لقوم: كيف أ%صبحتم؟ قالوا: م'س\و,ين. صالي. الوهري: يقال كيف أ%صبحتم



Dفيقولون: م'س\ؤ'ون صالون أ%ي أ%ن أ%ولد.نا ومواشينا سوي_ة
صالة. قال ابن بري: قال ابن خالويه أ%س\وى نسي 

(* قوله «اسوى نسي إل
قوله اسوى القوم ف السقي» هذه العبارة هكذا ف الصل)، وأ%س\وى صل1ع.،

وأ%س\وى بعن أ%ساء4، وأ%س\وى استقام. ويقال: أ%س\وى القوم ف الس_ق}ي،
وأ%س\وى الرجل� أ%حدث، وأ%س\وى خ.ز,ي.، وأ%س\وى ف الرأ%ة أ%وعب، وأ%س\وى

حرفاv من القرآن أ%و آيةv أ%س\قط%.
وروي عن أ%ب عبد الرحن السeل%مي� أ%نه قال: ما رأ%يت أ%حداv أ%قرأ%
من علي�، صل�ي\نا خ.ل}ف%ه فأ%س\وى ب.ر\زخاv ث رجع إليه فقرأ%ه، ث عاد

إل الوضع الذي كان انتهى إليه، قال الكسائي: أ%س\وى بعن أ%س\ق%ط
وأ%غف%ل. يقال: أ%سو.ي\ت' الشيء4 إذا تركت.ه وأ%غف%ل}ت.ه؛ قال الوهري: كذا

حكاه أ%بو عبيدة، وأ%نا أ�رى أ%ن أ%صل هذا الرف مهموز، قال أ%بو منصور:
أ�رى قول أ%ب عبد الرحن ف علي، رضي ال عنه، أ%س\وى برزخاv بعن

أ%سق%ط، أ%صل�ه من قولم أ%س\وى إذا أ%حدث وأ%صل�ه من الس_و\أ%ة1، وهي
الدeب'ر، فت'ر,ك. المز' ف الفعل؛ قال ممد بن الكرم: رحم. ال الكسائي_

فإنه ذك%ر. أ%ن} أ%س\و.ى بعن أ%س\ق%ط% ول ي.ذ}ك�ر لذلك أ%صلv ول
ت.ع\ليلv، ولقد كان ينبغي ل4ب منصور�، سام.ح.ه ال، أ%ن ي.ق}تد1ي

بالك1سائي ول يذك�ر. لذه الل�ف}ظ%ة أ%صلv ول اشت1قاقاv، وليس ذلك بأ%و_ل
ه.ف%وات1ه وقلة مبالته بن'ط}قه، وقد تقدم ف ترجة ع م ر ما ي'قارب' هذا،

وقد أ%جاد. ابن' ال4ثي العبارة أ%يضاv ف هذا فقال: الس\واء� ف
القراء4ة1 والساب, كالش\واء3 ف الر_م\ي, أ%ي أ%س\ق%ط% وأ%غ}ف%ل،

والب.ر\ز.خ' ما بي الشيئي؛ قال الروي: ويوز أ%ش\و.ى، بالشي العجمة، بعن
أ%سقط، والرواية بالسي. وأ%س\و.ى إذا ب.ر,ص.، وأ%س\و.ى إذا ع'وف% بعد

vأ%ي كثيا vس1ي�ا éوأ%ن\بط ماء ،çع1لة{. ويقال: ن.ز.ل}نا ف ك%ل� س1ي�
.vواسعا

وقوله تعال: ب.ل%ى قاد1رين على أ%ن ن'س.و>ي. ب.نان.ه؛ قال أ%ي
ن.ج\ع.ل%ها م'س\ت.و,يةv كخ'ف> البعي ونوه ونرفع منافعه بال4صابع 

(* قوله
«ونرفع منافعه بالصابع» عبارة الطيب: وقال ابن عباس وأكثر الفسرين على أن

نسو�ي بنانه أي نعل أصابع يديه ورجليه شيئاv واحداv كخف البعي فل



يكنه أن يعمل با شيئاv ولكنا فرقنا أصابعه حت يعمل با ما شاء).
وس.واء�

ال%ب.ل,: ذر\و.ت'ه، وس.واء� النهار,: م'ن\ت.ص.ف�ه، وليلة� الس_واء:
ل%يلة� أ%ربع. ع.ش\ر.ة، وقال ال4صمعي: ليلة� السواء3، مدود¬، ليلة� ثلث%

عش\رة% وفيها ي.س\ت.و,ي القمر، وهم ف هذا ال4مر على س.و,ي�ة{ أ%ي
اس\ت1واء�.

�والس_و,ي_ة�: ك1ساء ي'ح\ش.ى بت'مام� أ%و ل1يف{ أ%و نو,ه ث ي'جعل
على ظه\ر, البعي,، وهو م1ن م.راكب, الماء وأ%هل, الاجة1، وقيل:

الس_و,3ي_ة� ك1ساء#
�ي'ح.و_ى ح.و\ل% س.نام البعي, ث ي'ر\ك%ب'. الوهري: الس_و,ي_ة

Òك1ساء# م.ح\ش'و
بث�ام� ونو,ه كالب.ر\ذ%عة؛ وقال عبد ال بن ع.ن.مة الض_ب�،

والص_حيح' أ%نه لسلم بن عوية الض_ب�:
فاز\ج'ر\ ح1مار.ك. ل ت'ن\ز.ع\ س.و,ي_ت'ه'،

إذاv ي'ر.دe وق%ي\د' الع.ي\ر, م.ك}ر'وب'
قال: وال%مع س.واي.ا، وكذلك الذي ي'ج\ع.ل على ظهر الب,ل إل أ%نه

كال%ل}ق%ة1 ل4جل السنام، وي'س.م_ى ال%و,ي_ة%.
وسو.ى الش_يء3: ق%ص\د'ه: وق%ص.د\ت' س1و.ى ف�لن{ أ%ي ق%ص.د\ت' ق%ص\د'ه؛

وقال:
ول4ص\ر,ف%ن_، س1و.ى ح'ذ%ي\ف%ة، م1د\ح.ت،

ل1ف%ت الع.ش1ي> وفار,س, ال4ح\زاب,
وقالوا: ع.ق}ل�ك. س1واك. أ%ي ع.ز.ب. عنك.؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد

للحطيئة:
ل%ن\ ي.ع\د.م'وا راباv من إر\ث1 م.ج\د1ه1م،

ول ي.ب,يت' س1واه'م ح1ل}م'ه'م ع.ز.ب.ا
وأ%ما قوله تعال: فقد ض.ل� س.واء4 الس_بيل؛ فإن� س.ل%م.ة روى عن

الفراء3 أ%نه قال س.واء� الس_بيل, ق%ص\د' الس_بيل,، وقد يكون� س.واء# على
Dووق%ع فلن .eمذهب, غي� كقولك أ%ت.ي\ت' س.واء4ك.، ف%ت.م'د

ف س1ي> رأ}س1ه وس.واء3 رأ}س1ه أ%ي هو م.غ\م'ور¬ ف الن>ع\م.ة1، وقيل:
ف عدد1 ش.ع\ر, رأ}س1ه، وقيل: معناه أ%ن� الن>ع\م.ة% ساوت\ رأ}س.ه أ%ي



كث�ر.ت\ عليه، ووق%ع. من الن>عمة ف س1واء� رأ}س1ه، بكسر السي؛ عن
vالكسائي؛ قال ثعلب: وهو القياس كأ%ن� الن>عمة ساو.ت\ رأ}س.ه م'ساواة

.éوس1واء
والس>يe: الف%لة�.ابن ال4عراب: س.و_ى إذا اس\ت.و.ى، وس.و_ى إذا

ح.س'ن..
و.س1و.ى: موضع معروف. والس>يe: موضع أ%م\ل%س' بالباد1ية. وساية�: واد{

عظيم به أ%كثر' من سبعي ن}راv تري ت.ن\ز,ل�ه م'ز.ي\ن.ة� وس'ل%ي\م¬.
وساية� أ%يضاv: وادي أ%م.ج, وأ%هل أ%4م.ج� خ'زاع.ة؛ وقول� أ%ب ذؤ.يب يصف

المار. وال�ت'ن:
فاف}ت.ن_ه'ن_ من الس_واء وماؤه'
ب.ث}ر¬، وعان.د.ه' طريق¬ م.ه\ي.ع'

vقيل: الس_واء ههنا موضع¬ بع.ي\ن,ه، وقيل: الس_و.اء� ال4ك%م.ة أ%ي_ة
كانت، وقيل: ال%ر_ة�، وقيل: رأ}س ال%ر_ة1. وس'و.ي_ة�: امرأ%ةD؛

وقول خالد بن الوليد:
ل3 د.رe راف1ع� أ%ن_ى اه\ت.د.ى،
ف%و_ز. من ق�راق1ر� إل س'و.ى

خ1م\ساv، إذا سار. به ال1ب\س' ب.ك%ى
ع1ن\د. الص_باح, ي.ح\م.د' الق%وم' السeر.ى،

وت.ن\جلي ع.نه'م غ%ي.ابات' الك%ر.ى
ق�راق1ر¬ وس'وىÝ: ماء4ان1؛ وأ%نشد ابن بري لبن مفر�غ.

فد.ي\ر' س'وىÝ فس.ات1يد. ف%ب'ص\ر.ى
@سيا: س1ي.ة� الق%و\س,، ط%ر.ف' قاب,ها، وقيل: رأ}س'ها، وقيل: ما اع\و.ج_

من رأ}س1ها، وهو بعد. الط�ائ1ف1، والن_س.ب' إليه س1ي.و,يÒ. ال4صمعي:
س1ية� الق%و\س, ما ع'ط1ف. من ط%ر.ف%ي\ها، ولا س1ي.ت.ان، وف الس>ية

الك�ظ}ر' وهو الف%ر\ض' الذي فيه الو.ت.ر'، وكان رؤبة ابن العجاج يهمز
س1ئ%ة% الق%و\س, وسائر' الع.رب ل يهم1زونا، والمع. س1ي.ات¬، والاء

Dعوض¬من الواو الذوفة1 كع1د.ة{، وف الديث: وف يد1ه ق%و\س¬ آخ1ذ
ب,س3ي.ت1ها؛ ومنه حديث أ%ب سفيان: ف%ان\ث%ن.ت\ ع.ل%ي_ س1ي.ت.اها، يعن

س1ي.ت.ي, الق%و\س,. والس>ية�: ع1ر>يس.ة� ال4س.د. والس_اية�: الطريق؛ عن أ%ب
علي، وحكي: ض.ر.ب ع.ل%يه س.اي.ت.ه، وهو ث1ق%له على ما جاء4 ف و.ز\ن1



آية{. والس>يe، غي' مهموز�
بكسر السي: أ%رض ف بلد الع.ر.ب م.ع\روف؛ قال زهي:

بالس>ي> ت.نeوم¬ وآء�



حرف الشي



@ش: الشي من الروف ال%ه\موسة، واله\موس حرف لن% ف م.خ\ر.جه دون
ال%ج\هور وجرى مع الن_ف%س، فكان دون الهور ف رفع الصوت، وهو من الروف

.vالش_ج\ري_ة أ%يضا
@شأشأ: أ%بو عمرو: الش_أ}شاء�: ز.ج\ر' ال1مار,، وكذلك الس_أ}ساء�.

ش'ؤ\ش'ؤ\ وش.أ}ش.أ}: د'عاء� ال1مار إ,ل الاء3، عن ابن ال4عراب.
وش.أ}ش.أ% بال�م'ر والغ.ن.م: ز.جرها للمضي>، فقال: ش.أ}ش.أ} وت.ش'ؤ\ت.ش'ؤ\.

وقال رجل من بن ال1ر\ماز,: ت.ش.أ}ت.ش.أ}، وفتح الشي. أ%بو زيد:
ش.أ}ش.أ}ت' ال1مار. إ,ذا د.ع.و\ت.ه ت.ش.أ}ت.ش.أ} وت.ش'ؤ\ت.ش'ؤ\.

وف الديث: أ%ن� رجلv قال لب.ع1يه ش.أ} لع.ن.ك. الل9ه'، فنهاه النب
 صلى الل9ه عليه وسلم عن ل%ع\ن,ه. قال أ%بو منصور: ش.أ}زجر، وبعض العرب يقول: ج.أ%، باليم، وها لغتان. والش_أ}شاء�:

الش>يص'. والش_أ}شاء�:
الن_خ\ل الطYوال�. وت.ش.أ}ش.أ% القوم': تفر_قوا، والل9ه أ%علم.

@شسأ: أ%بو منصور ف قوله: مكان ش1ئس¬، وهو ال%ش1ن' من الجارة، قال:
وقد يفف، فيقال للمكان الغليظ: ش.أ}س¬ وش.أ}ز¬، ويقال مقلوباv: مكانD شاس1ئD وجاس1ئD غليظ.  

>100<ص:
 @شطأ: الش_ط}ء�: ف%ر\خ' الز_ر\ع والنخل. وقيل: هو ورق الز_ر\ع. وف التنزيل: كز.ر\ع� أ%خ\ر.ج. ش.ط}أ%ه'؛ أ%ي ط%ر.ف%ه وجعه

،vوس.ب\عا vوثانيا vع.ش\را �ش'ط�وء. وقال الفر�اء�: ش.ط}ؤ'ه السeن\ب'ل تeن\ب,ت ال%ب_ة
في.ق}و.ى بعض'ه ببعض، فذلك قوله تعال: فآز.ر.ه أ%ي فأ%عان.ه. وقال
الزجاج: أ%خ\ر.ج ش.ط}أ%ه أ%خرج نبات.ه. وقال ابن ال4عراب: ش.ط}أ%ه:

 ف1راخ.ه. الوهري: ش.ط}ء� الز_ر\ع, والن_بات1: ف1راخ'ه. وف حديث أ%نس رضي الل9ه عنه ف قوله تعال: أ%خرج ش.ط}أ%ه فآز.ر.ه.
ش.ط}ؤ'ه': نبات'ه وف1راخ'ه. يقال: أ%ش\ط%أ% الز_ر\ع'، فهو م'ش\ط1ئD، إ,ذا ف%ر_خ..

وشاط1ئ� الن_هر,: جان,ب'ه وط%ر.ف�ه.
وش.ط%أ% الز_ر\ع' والنخل� ي.ش\ط%أ� ش.ط}أv وش'ط�وءاv: أ%خرج ش.ط}أ%ه.

 وش.ط}ء� الشجر,: ما خ.رج حول أ%صله، والمع أ%ش\طاء#. وأ%ش\ط%أ% الشجر' بغ'صونه: أ%خرجها. وأ%ش\ط%أ%ت1 الشجرة� بغ'صونا إ,ذا
أ%خرجت غ�صون.ها. وأ%ش\ط%أ% الزرع' إ,ذا ف%ر_خ.

وأ%شطأ% الزرع': خ.رج. ش.ط}ؤ'ه، وأ%ش\ط%أ% الرجل�: ب.لغ ول%د'ه م.ب\ل%غ%
الر>جال, فصار مثله.

وش.ط}ء� الوادي والن_ه.ر: ش1ق�ته، وقيل: جانب'ه، والمع ش'ط�وء#.
وشاط1ئ�ه كش.ط}ئ1ه، والمع ش'طوء# وش.واط1ئ� وش'ط}آنD ،على أ%ن ش'ط}آناv قد يكون جع ش.ط}ء�. قال:

وت.ص.و_ح. الو.س\م1يe م1ن\ ش'ط}آن,ه، *  ب.ق}لD ب,ظاه1ر,ه، وب.ق}ل� م1تان,ه



وشاط1ئ� البحر: ساح1ل�ه. وف الصحاح: وشاط1ئ� الوادي: ش.ط©ه وجان,ب'ه، وتقول: شاط1ئ� ال4و\د1ية1، ول ي'جم.ع'.
وش.ط%أ% م.ش.ى على شاط1ئ1 الن_هر,.

وشاطأ}ت' الر_ج'ل إ,ذا م.ش.ي\ت. على شاطئ{ وم.ش.ى هو على الشاط1ئ1
الخ.ر.

وواد{ م'ش\ط1ئD: سال% شاط1ئ%اه. ومنه قول بعض العرب: م1ل}نا ل1واد1ي
.vكذا وكذا، فو.ج.د\ناه م'ش\ط1ئا

:vن.ك%ح.ها. وش.ط%أ% الرجل% ش.ط}أ :vوش.ط%أ% الرأ%ة% ي.ش\ط%ؤ'ها ش.ط}أ
ق%ه.ر.ه. وش.ط%أ% الناقة% ي.ش\ط%ؤ'ها ش.ط}أv: ش.د_ عليها الر_ح\ل%.

وش.ط%أ%ه بال1م\ل, ش.ط}أv: أ%ث}ق%ل%ه.
وش.ط}ي.أ% الر_ج'ل� ف ر.أ}ي,ه1 وأ%مر,ه1 ك%ر.ه\ي.أ%.

ويقال: ل%ع.ن. الل9ه' أ�م�اv ش.ط%أ%ت\ به وف%ط%أ%ت\ به أ%ي ط%ر.ح.ت\ه.
ابن اسكيت: ش.ط%أ}ت' بال1م\ل, أ%ي ق%و,يت' عليه، وأ%نشد:

كش.ط}ئ1ك. بالع1ب\ء3 ما ت.ش\ط%ؤ'ه\
)�)1ابن ال4عراب: الشeط}أ%ة

  قوله «الشطأة إل» كذا هو ف النسخ هنا بتقدي الشي على الطاء والذي ف نسخة التهذيب عن ابن العراب بتقدي1(
 الطاء ف الكلمات الربع وذكر نوه الد ف فصل الطاء ول نر. أ%حداv ذكره بتقدي الشي، ولاورة شطأ طشأ طغا قلم

الؤلف فكتب ما كتب.)
.�: الزeكام'، وقد ش'ط1ئ% إ,ذا ز'ك1م.، وأ%ش\ط%أ% إ,ذا أ%خ.ذ%ت\ه الشeط}أ%ة
@شقأ: ش.ق%أ% ناب'ه ي.ش\ق%أ� ش.ق}أv وش'ق�وءاv وش.ك%أ%: ط%ل%ع. وظ%ه.ر..

وش.ق%أ% ر.أ}س.ه: ش.ق�ه. وش.ق%أ%ه' بال1د\ر.ى أ%و الـم'ش\ط1 ش.ق}أv وش'ق�وءاv: ف%ر_قه. والـم.ش\ق%أ�: الـم.ف}ر.ق'.
.�ـ3ش\ط وال1ش\ق%أ� وال1ش\قاء�، بالكسر، وال1ش\قأ%ة�: الـم'

ـ3ش\ط.   �وال1ش\قأ%ة�: ال1د\راة�. وقال ابن ال4عراب: ال1ش\قأ� وال1ش\قاء� وال1ش\ق%ى، مقصور غي مهموز: ال
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وش.ق%أ}ت'ه بالعصا ش.ق}أv: أ%ص.ب\ت' م.ش\ق%أ%ه أ%ي م.ف}ر.ق%ه. أ%بو تراب
عن ال4صمعي: إ,بل ش'و.ي\ق1ئةD وش'و.ي\ك1ئةD حي ي.ط}ل�ع' ناب'ها، من

ش.ق%أ% ناب'ه' وش.ك%أ% وشاك. أ%يضاv، وأ%نشد:
ش'و.ي\ق1ئة� الناب.ي\ن، ي.ع\د1ل د.ف©ها، *  بأ%ق}ت.ل%، من\ س.ع\دانة1 الز_و\ر,، بائن

@شكأ: الشeكاء�، بالقصر والد�: ش1ب\ه الشeقاق, ف ال4ظفار. وقال أ%بو حنيفة: أش\ك%أ%ت1 الشجرة� بغ'ص'ون,ها: أ%خ\ر.ج.ت\ها.
ال4صمعي: إ,بلD ش'و.ي\ق1ئةD وش'و.ي\ك1ئةD حي ي.ط}ل�ع ناب'ها، من ش.ق%أ%

ناب'ه وش.ك%أ% وشاك. أ%يضاv، وأ%نشد:



 على م'س\ت.ظ1ل�ت الع'يون1، س.واه1م�، *  ش'و.ي\ك1ئة{، ي.ك}س'و ب'راها ل�غام'ها أ%راد بقوله ش'و.ي\ك1ئة: ش'و.ي\ق1ئة، فق�ل1بت القاف كافاv، من
ش.ق%أ

ناب'ه' إ,ذا طلع، كما قيل ك�ش1ط% عن الفرس ال�ل©، وق�ش1ط%. وقيل:
)1ش'و.ي\ك1يةD بغي هز: إ,بل منسوبة(

  قوله «منسوبة» مقتضاه تشديد الباء ولكن وقع ف التكملة ف عدة مواضع مفف الياء مع التصريح بانه منسوب1(
لشويكة الوضع أو لبل ول يقتصر على الضبط بل رقم ف كل موضع من النثر والنظم خف إشارة إ,ل عدم التشديد.).

 التهذيب: سلمة قال: به ش'ك%أD شديد: ت.ق%شeر. وقد ش.ك1ئ%ت\ أ%صابعه، وهو الت.ق%شeر بي اللحم وال4ظفار ش.بيه بالت_ش.ق©ق,،
مهموز مقصور. وف أ%ظ}فاره ش.ك%أD إ,ذا تش.ق�ق%ت أ%ظفار'ه.

ال4صمعي: ش.ق%أ% ناب' البعي، وش.ك%أ% إ,ذا ط%ل%ع.، ف%ش.ق_ اللحم..
@شنأ: الش_ناءة مثل الش_ناعة1: الب'غ\ض'.

ش.ن,ئ% الشيء4 وش.ن.أ%ه أ%يضاv، ال4خية عن ثعلب، ي.ش\ن.ؤ'ه' فيهما
ش.ن\أv وش'ن\أv وش1ن\أv وش.ن\أ%ةv وم.ش\ن.أv وم.ش\نأ%ةv وم.ش\ن'ؤ.ةv وش.ن.آناv وش.ن\آناv، بالتحريك والتسكي: أ%ب\غ.ض.ه. وقرئ. بما قوله تعال: 

 ول ي.ج\ر,م.ن_كم ش.نآن� قوم. فمن سك�ن، فقد يكون مصدراv ك%ل%ي_ان، ويكون صفة ك%س.ك}ران%، أ%ي م'ب\غ1ض' قوم. قال
 الوهري: وهو شاذ ف اللفظ ل4نه ل يئ} شيء# من الصادر عليه. ومن حر_ك، فانا هو شاذ ف العن ل4ن ف%ع.لن% إ,نا هو

 من ب,ناء3 ما كان معناه الركة% والض\ط1راب. كالض_ر.بان1 وال%ف%ق%ان. التهذيب: الش_ن.آن� مصدر على ف%ع.لن كالن_ز.وان
 والض_ر.بان. وقرأ% عاصم: ش.ن\آن، بإ,سكان النون، وهذا يكون اساv كأنه قال: ول ي.ج\ر,م.ن_كم ب.غ1يض' قوم. قال أ%بو بكر: وقد

 أ%نكر هذا رجل من أ%هل البصرة ي'عرف بأ%ب حات الس>ج,س\تان,ي معه ت.عد¼ شديد¬ وإ,قدام على الطع\ن ف الس_لف. قال:
فحكيت ذلك ل4حد بن يي، فقال: هذا من ض1يق, ع.ط%ن,ه وقلة معرفته، أ%ما س.م1ع. قول% ذي الرeم_ة:

فأ%ق}س3م'، ل أ%د\ر,ي أ%ج.و\لن� ع.ب\رة{، *  ت.ج'ود' با الع.ي\نان1، أ%ح\ر.ى أ%م, الص_ب\ر'
 قال: قلت له هذا، وإ,ن كان مصدراv ففيه الواو. فقال: قد قالت العرب و.ش\كان% ذا إ,هالةv وح.ق}ناv، فهذا مصدر، وقد

أ%سكنه، الش_نان�، بغي هز، مثل الش_ن.آن1، وأ%نشد لل4 حوص:
وما العي\ش' إ,ل� ما ت.ل%ذ© وت.ش\ت.هي، *  وإ,ن} لم. فيه ذ�و الش_نان1 وف%ن_دا

سلمة عن الفر�اء3: من قرأ% ش.ن.آن� قوم، فمعناه' ب'غ\ض'   
>102<ص:

قوم�. ش.ن,ئ}ت'ه ش.ن.آناv وش.ن\آناv. وقيل: قوله ش.نآن� أ%ي ب.غ\ضاؤ'هم، وم.ن ق%رأ% ش.ن\آن� ق%و\م، فهو السم: ل ي.ح\م1ل%ن_كم ب.غ1يض' ق%و\م.
ورجل ش.نائ1يةD وش.ن\آن� وال�نثى ش.ن\آن.ةD وش.ن\أ%ى. الليث: رجل
ش.ناءة وش.نائ1يةD، بوزن ف%عالة{ وف%عال1ية: م'ب\غ1ض¬ س.ي>ىء� ال�لق'.

.vوإ,ن كان جيل ،vفهو م.ش\ن'وء# إ,ذا كان م'ب\غ.ضا ،�وش'ن,ئ% الرجل
وم.ش\ن.أD، على م.ف}ع.ل، بالفتح: قبيح الوجه، أ%و قبيح الـم.ن\ظ%ر، الواحد

والثن والميع والذكر والؤنث ف ذلك سواء#.



وال1ش\ناء�، بالكسر مدود، على م1ثال, م1ف}عال�: الذي ي'ب\غ1ض'ه
 الناس'. عن أ%ب ع'بيد قال: وليس ب,ح.سن ل4ن ال1ش\ناء4 صيغة فاعل، وقوله: الذي ي'ب\غ1ض'ه الناس'، ف قو_ة الفعول، حت كأ%نه

)1قال: ال1ش\ناء� الـم'ب\غ.ض'، وصيغة الفعول ل ي'ع.ب_ر با(
 قوله «ل يعب با إل» كذا ف النسخ ولعل الناسب ل يعب عنها بصيغة الفاعل.) 1(

 عن صيغة الفاعل، فأ%م�ا ر.و\ضةD م1ح\للD، فمعناه أ%نا ت'ح1ل© الناس.، أ%و ت.ح'ل© بم أ%ي ت.ج\ع.ل�هم ي.ح'ل©ون، وليست ف معن
 م.ح\ل�ولة. قال ابن بري: ذكر أ%بو عبيد أ%ن� الـم.ش\ن.أ% مثل الـم.ش\ن.ع,: الق%ب,يح' الـم.ن\ظ%ر، وإ,ن كان م'ح.ب_باv، وال1ش\ناء� مثل

 ال1ش\ناع: الذي ي'ب\غ1ض'ه الناس'، وقال علي بن حزة: ال1ش\ناء� بالد�: الذي ي'ب\غ1ض' الناس.. وف حديث أ�م معبد: ل ت.ش\ن.ؤ'ه م1ن
ط�ول. قال ابن ال4ثي: كذا جاء4 ف رواية أ%ي ل ي'ب\غ.ض' لف%ر\ط1 ط�ول1ه1، ويروى ل ي'ت.ش.ن_ى من ط�ول، أ�ب\دل من المزة ياء.

وف حديث علي كر_م الل9ه وجه: وم'ب\غ1ض¬ ي.ح\م1له ش.ن.آن على أ%ن}
ي.ب\ه.ت.ن.

وت.شان.ؤ'وا أ%ي ت.باغ%ضوا، وف التنزيل العزيز: إن� شان,ئ%ك هو
ال4ب\تر. قال الفر_اء�: قال الل9ه تعال لنبيه صلى الل9ه عليه وسلم: إ,ن�

:�شان,ئك أ%ي م'ب\غ1ض.ك وع.د'و_ك. هو ال4ب\ت.ر. أ%بو عمرو: الش_ان,ئ
الـم'ب\غ1ض'. والش_ن\ء� والش>ن\ء�: الب,غ\ض.ة�. وقال% أ%بو عبيدة ف قوله:

.�ول ي.ج\ر,م.ن_ك�م\ ش.نآن قوم، يقال الش_ن.آن، بتحريك النون، والش_ن\آن�، بإ,سكان النون: الب,غ\ضة
قال أ%بو اليثم يقال: ش.ن,ئ}ت' الرجل% أ%ي أ%ب\غ.ض\ته. قال: ولغة رديئة
ش.ن.أ}ت'، بالفتح. وقولم: ل أ%با لشان,ئك ول أ%ب¬ أ%ي ل1م'ب\غ1ض1ك..

قال ابن السكيت: هي كناية عن قولم ل أ%با لك.
والش_ن'وءة، على ف%ع'ولة: الت_ق%زeز' من الشيء3، وهو الت_باعد' من

ال4د\ناس. ورجل فيه ش.ن'وءة وش'ن'وءة أ%ي ت.ق%زeز¬، فهو مرة صفة
ومرة اسم. وأ%زد' ش.ن'وءة، قبيلة م1ن الي.من: من ذلك، النسب' إليه:

ش.ن.ئ1يÒ، أ%ج\ر.و\ا ف%ع'ولة% م.ج\ر.ى ف%ع1يلة% لشابتها اياها من ع1د�ة
 أ%وجه منها: أ%ن كل واحد من ف%ع'ولة وف%ع1يلة ثلثي، ث إ,ن ثالث كل واحد منهما حرف لي يري مرى صاحبه؛ ومنها:

 أ%ن� ف كل واحد من ف%ع'ولة وف%ع1يلة تاء4 التأ}نيث؛ ومنها: اص\ط1حاب' ف%ع'ول وف%ع1يل على الوضع الواحد نوأ%ث�وم وأ%ث1يم ور.ح'وم
،vقياسا ،Òور.ح1يم، فلما استمرت حال فعولة وفعيلة هذا الستمرار ج.ر.ت\ واو شنوءة م.جرى ياء3 ح.ن,يفة، فكما قالوا ح.ن.ف1ي 

 قالوا ش.ن.ئ1يءê، قياسا. قال أ%بو السن ال4خفش: فإ,ن قلت إنا جاء4 هذا ف حرف واحد يعن ش.ن'وءة، قال: فإنه جيع ما
جاء. قال ابن جن:

 وما أ%لطف. هذا القول% من أ%ب السن، قال: وتفسيه أ%ن الذي جاء4 ف ف%ع'ولة هو هذا الرف، والقياس قا ب,ل�ه، قال: ول
ي.أ}ت1 فيه شيء# ي.ن\ق�ض'ه.

وقيل: س'مeوا بذلك لش.ن.آن{ كان بينهم. وربا قالوا: أ%ز\د ش.ن'و_ة،



بالتشديد غي مهموز، وي'نسب إليها ش.ن.و,يÒ، وقال: 
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ن.ح\ن' ق�ر.ي\ش¬، وه'م' ش.ن'و_ه\، *  ب,نا ق�ر.ي\شاv خ'ت1م. النeب'و_ه\
 قال ابن السكيت: أ%ز\د' ش.ن'وءة، بالمز، على ف%ع'ولة مدودة، ول يقال ش.ن'و_ة. أ%بو عبيد: الرجل� الش_ن'وءة: الذي ي.ت.ق%ز_ز' من

الشيء.
قال: وأ%ح\س.ب' أ%ن� أ%ز\د. ش.ن'وءة سي بذا. قال الليث: وأ%ز\د'

ش.ن'وءة أ%صح ال4زد أ%ص\لv وفرعاv، وأ%نشد:
ف%ما أ%ن\ت'م' بال4ز\د1 أ%ز\د1 ش.ن'وءة، *  ول م1ن\ ب.ن,ي ك%ع\ب, بن, ع.م\رو بن عام1ر,

أ%بو عبيد: ش.ن,ئ}ت' ح.ق�ك: أ%ق}ر.ر\ت به وأ%خر.ج\ته من عندي. وش.ن,ئ%
له ح.ق�ه وبه: أ%ع\طاه إ,ي_اه. وقال ثعلب: ش.ن.أ% إ,ليه ح.ق�ه: أ%عطاه

إي_اه وت.ب.ر_أ% منه، وهو أ%ص.حe، وأ%ما قول العجاج:
ز.ل� ب.ن'و الع.و_ام, عن آل, ال%ك%م\، *  وش.ن,ئوا الـم'ل}ك. ل1م'ل}ك{ ذي ق1د.م\

فإنه يروى ل1م'ل}ك{ ول1م.ل}ك{، فمن رواه ل1م'ل}ك{، فوجهه ش.ن,ئوا أ%ي
أ%ب\غ.ض'وا هذا الـم'لك لذلك الـم'ل}ك1، وم.ن\ رواه ل1م.ل}ك{، فال4ج\ود'

ش.ن.ؤوا أ%ي ت.ب.ر_ؤ'وا به إ,ليه. ومعن الرجز أ%ي خرجوا من عندهم.
وق%د.م¬: م.ن\ز,لةD ور,ف}عةD. وقال الفرزدق:

ول%و\ كان% ف د.ي\ن� س1و.ى ذا ش.ن,ئ}ت'م' *  ل%نا ح.ق�نا، أ%و غ%ص_ بالاء شار,ب'ه\
وش.ن,ئ% به أ%ي أ%ق%ر_ به. وف حديث عائشة: عليكم بالـم.ش\ن,يئة1

النافعة1 الت_ل}ب,ينة1، تعن ال%ساء، وهي مفعولةD من ش.ن,ئ}ت' أ%ي
.�أ%ب\غ.ض\ت'. قال الرياشي: سأ%لت ال4صمعي عن الـم.ش\ن,يئة1، فقال: الب.غ1يضة

 قال ابن ال4ثي ف قوله: م.ف}ع'ولةD من ش.ن,ئ}ت' إ,ذا أ%ب\غ.ض\ت.، ف
 الديث. قال: وهذا الب,ناء� شاذ. قان أ%صله م.ش\ن'وء# بالواو، ول يقال ف م.ق}ر'وء� وم.و\ط�وء� م.قر,يÒ وم.و\ط1يÒ ووجهه أ%نه لا
 خ.ف�ف. المزة صارت ياءé، فقال م.ش\ن,يÒ ك%م.ر\ضي¼، فلما أ%عاد. المزة اس\ت.ص\ح.ب. الال% الـم'خ.ف�فة. وقولا :الت_ل}بينة: هي

 تفسي الـم.ش\ن,يئة1، وجعلتها ب.غ1يضة لكراهتها. وف حديث كعب رضي الل9ه عنه: ي'وش1ك' أ%ن ي'ر\ف%ع. عنكم الطاعون� وي.ف1يض
فيكم ش.ن.آن� الش>تاء. قيل: ما ش.نآن� الش>تاء3؟

قال: ب.ر\د'ه؛ اس\تعار. الش_نآن% للب.ر\د ل4نه ي.ف1يض' ف الشتاء. وقيل:
أ%راد بالبد س'هولة ال4مر والر�اح.ة، ل4ن العرب ت.ك}ن,ي بالبد عن

الر_احة، والعن: ي'ر\ف%ع' عنكم الطاعون� والش>د_ة�، وي.كثر فيكم
الت_باغ�ض' والراحة� والد_عة.



 وش.وان,ئ� الال: ما ل ي'ض.نe به. عن ابن ال4عراب من تذكرة أ%ب علي قال: وأ%رى ذلك ل4نا ش'ن,ئ%ت فج,يد. با فأ%خ\رجه
م'خر.ج الن_سب، فجاء4 به على فاعل.

والش_ن.آن�: من ش'ع.رائهم، وهو الش_ن.آن� بن مالك، وهو رجل من بن معاوية من ح.ز\ن1 بن ع'بادة%.
vوم.ش1يئة vال3رادة. ش1ئ}ت' الشيء4 أ%شاؤ'ه ش.يئا :�@شيأ: الـم.ش1يئة

)v1وم.شاءة وم.شاية(
 قوله «ومشاية» كذا ف النسخ والكم وقال شارح1(

القاموس مشائية كعلنية.): أ%ر.د\ت'ه، والسم الش>يئة�، عن اللحيان.
التهذيب: الـم.ش1يئة�: مصدر شاء4 ي.شاء� م.ش1يئةv. وقالوا: كل© شيء� ب,ش1يئة1 الل9ه، بكسر الشي، مثل ش1يعة{ أ%ي ب.ش1يئت1ه.

وف الديث: أ%ن ي.ه'ودي�اv أ%تى النب_ صلى الل9ه عليه وسلم فقال:
إ,ن_كم ت.ن\ذ1ر'ون وت'ش\ر,ك�ون؛ تقولون: ما شاء4 الل9ه' وش1ئت'. فأ%م.ر.هم

النبe صلى الل9ه عليه وسلم أ%ن يقولوا: ما شاء4 الل9ه ث ش1ئ}ت'.
الـم.ش1يئة�، مهموزة: ال3رادة�. وقد ش1ئت' الشيء4 أ%شاؤ'ه، وإ,نا ف%ر.ق بي قوله ما شاء4   

>  104<ص:
الل9ه' وش1ئت'، وما شاء4 الل9ه' ث ش1ئت'، ل4ن الواو تفيد

 المع دون الترتيب، وث ت.ج\م.ع' وت'ر.ت>ب'، فمع الواو يكون قد جع ب.ي\ن. الل9ه1 وبينه ف الـم.ش1يئة1، وم.ع ث�م_ يكون قد ق%د_م
مش1يئ%ة الل9ه

على م.ش1يئت1ه.
vوالش_يء�: معلوم. قال سيبويه حي أ%راد أ%ن يعل الـم'ذ%ك�ر أ%صل

للمؤ.نث: أ%ل ترى أ%ن الشيء4 مذك�ر، وهو ي.ق%ع' على كل ما أ�خ\ب,ر' عنه.
،vمن قول الع.ر.ب: ما أ%غ}ف%ل%ه عنك ش.ي\ئا vفأ%ما ما حكاه سيبويه أ%يضا
فإ,نه فسره بقوله أ%ي د.ع, الش_ك_ عن\ك.، وهذا غي م'ق}ن,ع�. قال ابن

 جن: ول يوز أ%ن يكون ش.يئاv ههنا منصوباv على الصدر حت كأ%نه قال: ما أ%غ}ف%ل%ه عنك غ�ف�ولv، ونو ذلك، ل4ن فعل
 التعجب قد استغن با با حصل فيه من معن البالغة عن أ%ن يؤ.ك�د بال%ص\در. قال: وأ%ما قولم هو أ%ح\س.ن' منك ش.ي\ئاv، فإ,ن

 شيئاv هنا منصوب على تقدير بش.يء�، فلما ح.ذ%ف حرف. الر> أ%و\ص.ل% إ,ليه ما قبله، وذلك أ%ن معن هو أ%ف}ع.ل� منه ف
 الـم'بالغ.ة1 كمعن ما أ%ف}ع.له، فكما ل ي.ج'ز\ ما أ%ق}و.م.ه ق1ياماv، كذلك ل ي.ج'ز هو أ%ق}و.م' منه ق1ياما. والمع: أ%شياء�، غي

مصروف، وأ%ش\ياوات¬ وأ%شاوات¬ وأ%شايا وأ%شاو.ى، من باب ج.ب.ي\ت' ال%راج. ج,باوة.
 وقال اللحيان: وبعضهم يقول ف جعها: أ%ش\يايا وأ%شاو,ه.؛ وحك%ى أ%ن شيخاv أ%نشده ف م.ج\ل1س الكسائي عن بعض

ال4عراب:
و.ذل1ك ما أ�وص1يك1، يا أ©م_ م.ع\م.ر�، *  وب.ع\ض' الو.صايا، ف أ%شاو,ه.، ت.ن\ف%ع'

قال: وزعم الشيخ أ%ن ال4عراب قال: أ�ريد أ%شايا، وهذا من أ%ش.ذ9



ال%م\ع، ل4نه ل هاء4 ف أ%ش\ياء4 فتكون ف أ%شاو,ه.. وأ%ش\ياء�: ل%ف}عاء�
 عند الليل وسيبويه، وعند أ%ب السن ال4خفش أ%ف}ع1لء�. وف التنزيل العزيز: يا أ%يها الذين آم.ن'وا ل ت.سأ%لوا عن أ%ش\ياء4 إ,ن} ت'ب\د

لكم ت.س'ؤ\كم.
قال أ%بو منصور: ل يتلف النحويون ف أ%ن أ%ش\ياء جع شيء، وأ%نا غي م'جراة.

قال: واختلفوا ف الع1لة فك%ر,ه\ت' أ%ن أ%حك1ي. م.قالة كل واحد
 منهم، واقتصرت' على ما قاله أ%بو إ,سحق الزجاج ف كتابه ل4نه ج.م.ع. أ%قاو,يل%هم على اخ\ت1لفها، واحتج ل4ص\و.ب,ها عنده،

وعزاه إ,ل الليل، فقال قوله: ل ت.س\أ%ل�وا عن أ%شياء4، أ%ش\ياء� ف موضع الفض، إ,ل� أ%نا ف�تحت ل4نا ل تنصرف.
قال وقال الكسائي: أ%ش\ب.ه. آخ1ر'ها آخ1ر. ح.م\راء4، وك%ث�ر استعمالا،

 فلم ت'صر.ف\. قال الزجاج: وقد أ%جع البصريون وأ%كثر الكوفيي على أ%ن� قول الكسائي خطأD ف هذا، وأ%لزموه أ%ن ل
 ي.ص\ر,ف أ%بناء وأ%ساء. وقال الفر�اء� وال4خفش: أ%صل أ%شياء أ%ف}ع1لء كما تقول ه.ي\ن¬ وأ%ه\و,ناء، إ,ل أ%نه كان ال4صل أ%ش\ي,ئاء، على

 وزن أ%ش\ي,عاع، فاجتمعت هزتان بينهما أ%لف فح'ذ1فت المزة ال�ول. قال أ%بو إ,سحق: وهذا القول أ%يضاv غلط ل4ن ش.ي\ئا
 ف%ع\لD، وف%ع\لD ل يمع أ%ف}ع1لء، فأ%ما ه.ي\ن¬ فأ%صله ه.ي>ن¬، فج'م1ع. على أ%ف}ع1لء كما يمع ف%ع1يلD على أ%ف}ع1لء4، مثل ن.ص1يب وأ%ن\ص1باء.

 قال وقال الليل: أ%شياء اسم للجمع كان أ%صل�ه ف%ع\لء4 ش.ي\ئاء4، فاس\ت'ث}قل المزتان، فقلبوا المزة الول إ,ل أ%ول الكلمة،
.vق1س3ي�ا vو'وسا�فج'ع1ل%ت ل%ف}عاء4، كما ق%ل%ب'وا أ%ن\و'قاv فقالوا أ%ي\ن'قا. وكما قلبوا ق

 قال: وتصديق قول الليل جع'هم أ%ش\ياء4 أ%شاو.ى وأ%شايا، قال: وقول الليل هو مذهب سيبويه والازن وجيع البصريي،
 إل� الز_ي_اد1ي منهم، فإ,نه كان ي.م1يل إ,ل قول ال4خفش. وذ�ك1ر أ%ن الازن ناظ%ر ال4خفش ف هذا، فقط%ع الاز,ن© ال4خفش.،

 وذلك أ%نه سأ%له كيف ت'صغ>ر أ%شياء، فقال له أ%قول: أ�ش.ي_اء؛ فاعلم، ولو كانت أ%فعلء لرد_ت ف التصغي إ,ل واحدها فقيل:
ش'ي.ي\ئات. وأ%جع البصريون أ%ن� تصغي أ%ص\د1قاء، إ,ن كانت للمؤ.نث: 

>105<ص:
ص'د.ي\قات، وإ,ن كان للمذكر,: ص'د.ي\ق�ون. قال أ%بو منصور: وأ%ما

 الليث، فإ,نه حكى عن الليل غي ما حكى عنه الثقات، وخ.ل�ط فيما حكى وطو_ل% تطويلv دل عل ح.ي\رته، قال: فلذلك
تركته، فلم أ%حكه بعينه. وتصغي الشيء3: ش'ي.ي\ء# وش1ي.ي\ء# بكسر الشي وضمها. قال: ول تقل ش'و.ي\ء#.

 قال الوهري قال الليل: إ,نا ترك صرف أ%شياء4 ل4ن أ%صله ف%ع\لء ج'م1ع. على غي واحده، كما أ%ن� الشeعراء4 ج'مع. على غي
 واحده، ل4ن الفاعل ل يمع على ف�ع.لء، ث استثقلوا المزتي ف آخره، فقلبوا الول أ%و_ل الكلمة، فقالوا: أ%شياء، كما

 قالوا: ع'قاب¬ بع.ن\قاة، وأ%ي\ن'ق¬ وق1س3يÒ، فصار تقديره ل%ف}عاء؛ يدل على صحة ذلك أ%نه ل يصرف، وأ%نه يصغر على أ�ش.ي_اء، وأ%نه
،vل1بت ال4خية أ%ل1فا� يمع على أ%شاو.ى، وأ%صله أ%شائ1يe قلبت المزة ياءé، فاجتمعت ثلث ياءات، فح'ذفت الو'س\طى وق

 وأ�ب\د1لت من ال�ول واواv، كما قالوا: أ%ت.ي\ت'ه أ%ت\و.ةv. وحكى ال4صمعي: أ%نه سع رجلv من أ%فصح العرب يقول للف ال4حر:
إ,ن� عندك ل4شاوى، مثل الص_حارى، ويمع أ%يضاv على أ%شايا وأ%ش\ياوات.

  وقال ال4خفش: هو أ%ف}علء، فلهذا ل ي'صرف، ل4ن أ%صله أ%ش\ي,ئاء�، حذفت المزة الت بي الياء3 وال4ل1ف للتخفيف. قال له
الازن: كيف ت'صغ>ر العرب' أ%شياء4؟ فقال:



 أ�ش.ي_اء. فقال له: تركت قولك ل4ن� كل جع ك�س>ر. على غي واحده، وهو من أ%بنية المع، فإ,نه ي'ردe ف التصغي إ,ل واحده،
 كما قالوا: ش'و.ي\ع1رون ف تصغي الشeع.راء3، وفيما ل ي.ع\ق1ل� بال4ل1ف والتاء3، فكان يب أ%ن يقولوا ش'ي.ي\ئ%ات. قال: وهذا القول
 ل يلزم الليل، ل4ن� ف%ع\لء ليس من ابنية المع. وقال الكسائي: أ%شياء أ%فعالD مثل ف%ر\خ� وأ%ف}راخ�، وإ,نا تركوا صرفها لكثرة

 استعمالم لا ل4نا ش'ب>هت بف%ع\لء. وقال الفر�اء: أ%صل شيء� ش.ي>ئD، على مثال ش.ي>ع�، فجمع على أ%ف}ع1لء مثل ه.ي>ن� وأ%ه\ي,ناء
 ول%ي>ن� وأ%ل}ي,ناء، ث خفف، فقيل شيء#، كما قالوا ه.ي\ن¬ ول%ي\ن¬، وقالوا أ%شياء ف%ح.ذ%ف�وا المزة ال�ول وهذا القول يدخل عليه أ%ن

ل ي'ج\م.ع على أ%شاو.ى، هذا نص كلم الوهري.
 قال ابن بري عند حكاية الوهري عن الليل: ان أ%ش\ياء4 ف%ع\لء ج'م1ع على غي واحده، كما أ%ن� الشعراء ج'م1ع. على غيه

واحده؛ قال ابن بري:
 ح1كاي.ت'ه عن الليل أ%نه قال: إ,نا ج.م\ع على غي واحده كشاع1ر وش'عراء�، و.ه.م¬ منه، بل واحدها شيء. قال: وليست أ%شياء

 عنده بمع مكس_ر، وإ,نا هي اسم واحد بنزلة الط�ر\فاء3 والق%ص\باء3 وال%ل}فاء3، ولكنه يعلها بدلv من ج.مع مكسر بدللة
 إ,ضافة العدد القليل إ,ليها كقولم: ثلثة أ%ش\ياء، فأ%ما جعها على غي واحدها، فذلك مذهب ال4خفش ل4نه ي.رى أ%ن� أ%ش\ياء
 وزنا أ%ف}ع1لء، وأ%صلها أ%ش\ي,ئاء، فح'ذ1فت المزة تفيفا. قال: وكان أ%بو علي ييز قول أ%ب السن على أ%ن يكون واحدها
 شيئاv ويكون أ%ف}ع1لء جعاv لف%ع\ل ف هذا كما ج'م1ع. ف%ع\لD على ف�ع.لء ف نو س.م\ح� وس'م.حاء. قال: وهو وه.م من أ%ب علي

 ل4ن ش.ي\ئاv اسم وس.م\حاv صفة بعن س.م1يح� ل4ن اسم الفاعل من س.م'ح. قياسه س.م1يح¬، وس.م1يح يمع على س'م.حاء كظ%ر,يف
 وظ�ر.فاء، ومثله خ.ص\م وخ'ص.ماء ل4نه ف معن خ.ص1يم. والليل وسيبويه يقولن: أ%صلها ش.ي\ئاء�، فقدمت المزة الت هي لم

الكلمة إ,ل أ%و_لا فصارت أ%ش\ياء، فوزنا ل%ف}عاء.
قال: ويدل على صحة قولما أ%ن العرب قالت ف تصغيها: أ�ش.ي_اء. قال: 

 ولو كانت جعاv مكسراv، كما ذهب إ,ليه الخفش: لقيل ف تصغيها: ش'ي.ي\ئات، كما ي'فعل ذلك ف ال�موع الـم'ك%س_رة
 كج,مال� وك1عاب� وك1لب�،تقول ف تصغيها: ج'م.ي\لت¬ وك�ع.ي\بات¬ وك�ل%ي\بات¬، فتردها إ,ل الواحد، ث تمعها باللف

>106والتاء. وقال ابن   <ص:
 بري عند قول الوهري: إ,ن أ%ش\ياء يمع على أ%شاو,ي، وأ%صله أ%شائ1يe فقلبت المزة أ%لفاv، وأ�بدلت من الول واواv، قال:

قوله أ%صله أ%شائ1يe سهو، وانا أ%صله أ%شاي,يe بثلث ياءات.
 قال: ول يصح هز الياء الول لكونا أ%صلv غي زائدة، كما تقول ف ج.م\ع أ%ب\يات{ أ%باي,يت، فل تمز الياء الت بعد ال4لف،

 ث خففت الياء الشد�دة، كما قالوا ف ص.حار,ي� ص.حار�، فصار أ%شاي�، ث أ�ب\د1ل% من الكسرة فتحةD ومن الياء3 أ%لف، فصار
 أ%شايا، كما قالوا ف ص.حار� ص.حار.ى، ث أ%بدلوا من الياء واواv، كما أ%بدلوها ف ج.ب.ي\ت ال%راج ج,بايةv وج,باوة.وعند

سيبويه: أ%ن� أ%شاو.ى جع ل3شاوة{، وإ,ن ل ي'ن\ط%ق\ با.
  وقال ابن بري عند قول الوهري إ,ن الازن قال لل4خفش: كيف تصغ>ر العرب أ%شياء، فقال أ�ش.ي_اء، فقال له: تركت

 قولك ل4ن كل جع كسر على غي واحده، وهو من أ%بنية المع، فإ,نه ي'ردe بالتصغي إ,ل واحده. قال ابن بري: هذه
 الكاية مغية ل4ن� الازن إ,نا أ%نكر على ال4خفش تصغي أ%شياء، وهي جع مكسر للكثرة، من غي أ%ن ي'رد_ إ,ل الواحد، ول

 يقل له إ,ن كل جع كسر على غي واحده، ل4نه ليس السبب' الـم'وج,ب' لرد> المع إ,ل واحده عند التصغي هو كونه



 كسر على غي واحده، وإ,نا ذلك لكونه ج.م\ع. ك%ثرة ل قلة. قال ابن بري عند قول الوهري عن الفر�اء: إ,ن أ%صل شيء
ش.ي>ئD، فجمع على أ%ف}ع1لء، مثل ه.ي>ن� وأ%ه\ي,ناء، قال: هذا سهو، وصوابه أ%ه\وناء، ل4نه من ال%و\ن1، وهو اللYي.

الليث: الش_يء: الاء، وأ%نشد:
ت.ر.ى ر.ك}ب.ه بالشيء3 ف و.س\ط1 ق%ف}رة{

 قال أ%بو منصور: ل أ%عرف الشيء بعن الاء ول أ%دري ما هو ول أ%عرف البيت. وقال أ%بو حات: قال ال4صمعي: إ,ذا قال
لك الرجل: ما أ%ردت؟ قلت.:

ل شيئاv؛ وإ,ذا قال لك: ل1م. ف%ع.ل}ت. ذلك؟ قلت: للش.ي\ء�؛ وإ,ن قال:
ما أ%م\ر'ك.؟ قلت: ل ش.ي\ء#، ت'ن.و>ن فيهن ك�لYهن.

)1والـم'ش.ي_أ�: الـم'خ\ت.ل1ف' ال%ل}ق, الـم'خ.ب_له(
 قوله «الخبله» هو هكذا ف نسخ الكم بالباء الوحدة.) الق%ب,يح'. قال:1(

�ف%ط%ي>ئD ما ط%ي>ئD ما ط%ي>ئ�؟ *  ش.ي_أ%ه'م، إ,ذ} خ.ل%ق.، الـم'ش.ي>ئ
وقد ش.ي_أ% الل9ه خ.ل}ق%ه أ%ي ق%ب_حه. وقالت امرأ%ة من العرب:

إ,ن�ي ل4ه\و.ى ال4ط}و.ل1ي. الغ'ل}با، *  وأ�ب\غ1ض' الـم'ش.ي_ئ1ي. الزeغ}با
:eم1ثل الـم'ؤ.ب_ن. وقال ال%ع\د1ي �وقال أ%بو سعيد: الـم'ش.ي_أ

ز.ف1ي الـم'ت1م> بالـم'ش.ي_إ, ط%ر_ق%ت\ *  ب,كاه1ل1ه، ف%ما ي.ر,ي' الـم.لق1ي.ا
وش.ي_أ}ت' الر_جل% على ال4م\ر,: ح.م.ل}ت'ه عليه. ويا ش.ي\ء: كلمة ي'ت.ع.ج_ب با. قال:

يا ش.ي\ء4 ما ل! م.ن\ ي'ع.م_ر\ ي'ف}ن,ه1 *  م.رe الز_مان1 ع.ل%ي\ه1، والت_ق}ل1يب'
 قال: ومعناها التأ%سeف على الشيء ي'ف�وت. وقال اللحيان: معناه يا ع.ج.ب، وما: ف موضع رفع. ال4حر: يا ف%ي\ء4 ما ل1ي،

 ويا ش.ي\ء4 ما ل1ي، ويا ه.ي\ء4 ما ل1ي معناه ك�لYه ال4س.ف' والت_ل%هeف' والزن. الكسائي: يا ف%ي_ ما ل ويا ه.ي_ ما ل، ل ي'ه\م.زان،
 ويا شيء ما ل، يهمز ول يهمز؛ وما، ف كلها ف موضع رفع تأ}وي,ل�ه يا ع.ج.با ما ل، ومعناه الت_ل%هeف وال4س.ى. قال

الكسائي: م1ن العرب من   
>107<ص:

 يتعجب بشي_ وه.ي_ و.ف�، ومنهم من يزيد ما، فيقول: يا شي_ ما، ويا هي� ما، ويا ف� ما أ%ي ما أ%ح\س.ن. هذا. وأ%شاء4ه لغة ف
أ%جاءه أ%ي أ%ل}ج.أ%ه. وتيم تقول: ش.رÒ ما ي'ش1يئ�ك. إ,ل م'خ_ة1 ع'ر\ق�وب� أ%ي ي'ج,يئ�ك. قال زهي ابن ذؤيب العدوي: 

ف%ي.ال% ت.م1يم�! صاب,ر'وا، قد أ�ش1ئ}ت'م' *  إ,ليه، وك�ون'وا كالـم'ح.ر>بة الب'س\ل

@شأب: الش_ـآب,ـيب' م1ن الـم.طر: الدeفعات'. وش'ؤ\ب'وب' الع.د\و, مثله.
ابن سيده: الشeـؤ\ب'وب': الدeف}عة� من الطر وغيه. وف حديث علي�، كرم الل9ه وجهه: ت.م\ريه1 ال%ن'وب' د1ر.ر 

>480<ص:



  أ%هاضيب,ه ود'ف%ع. ش.آبيب,ه؛ الش_ـآبيب': جع ش'ـؤ\ب'وب�، وهو الدeف}عة� من الـم.طر وغيه. أ%بو زيد: الشeـؤ\ب'وب': الطر
 ي'صيب' الكان وي'خ\طئ� الخر، ومثله الن_جو' والن_جاء. وش'ـؤ\ب'وب' ك�ل شيء�: ح.دeه، والمع الش_ـآب,ـيب؛ قال كعب بن

ز'هي، يذكر الـح1مار وال�ت'ن:
إ,ذا ما انتحاه'ن_ ش'ـؤ\ب'وب'ه، *  رأ%ي\ت.، لاع1ر.ت.يه، غ�ضونا

 ش'ؤ\ب'وبه: د'ف}ع.ت'ه. يقول: إ,ذا ع.دا واشت.د_ ع.دو'ه، رأ%يت. لاع1ر.ت.ي\ه1 ت.ك%سeراv. ول يقال للـم.طر ش'ـؤ\ب'وب¬ إ,ل وفيه ب.ر.د¬. ويقال
 للجارية: إ,نا ل%ـح.سنة شآبيب الوجه، وهو أ%ول ما ي.ظ}ه.ر من ح'س\ن,ها، ف عي الن�اظر إ,ليها. التهذيب ف ترجة غفر:

قالت الغ.نوي_ة� ما سال% من الـم'غ\ف�ر، فب.ق1ـي. شبه ال�ي'وط1، بي الش_ج.ر, وال4رض، يقال له شآب,ـيب الص_م\غ,؛ وأ%نشدت:
كأ%ن� س.ب\ل% م.ر\غ1ه الـم'لع\لع,، *  ش'ـؤ\ب'وب' ص.م\غ�، ط%ل}ح'ه ل ي'ق}طع,

.vوشبيبة vشبابا eشب_ يش1ب .�@شبب: الش_باب: الف%تاء والداثة
 وف حديث شريح: توز' شهادة� الص>بيان على الكبار ي'س\تش.بeون أ%ي ي'س\تش\ه.د' من شب_ منهم وك%ب إ,ذا ب.ل%غ، كأ%نه يقول:
 إ,ذا تم_لوها ف الص>با، وأ%د_و\ها ف الك1ب، جاز. والسم الش_بيبة�، وهو خ1لف' الش_يب,. و الشباب: جع شاب¼، وكذلك

الشeبان.
 ال4صمعي: ش.ب_ الغلم' ي.ش1بe ش.باباv وش'بوباv وش.ب,ـيباv، وأ%ش.ب_ه الل9ه' وأ%ش.ب_ الل�ه' ق%ر\ن.ه، بعن؛ والق%ر\ن� زيادة ف الكلم؛ ورجل

شابÒ، والمع ش'ب_انD؛ سيبويه: أ�جري مرى السم، نو حاج,ر� 
وح'ج\ران{؛ والش_باب' اسم للجمع؛ قال:

ولقد غ%د.و\ت' بساب,ح� م.ر,ح�، *  وم.ع1ـي ش.باب¬، ك�ـل©ه'م\ أ%خ\ي.ل
vم1ن ن,سوة{ ش.واب_. زعم الليل أ%نه سع أ%عرابيا Dوامرأ%ة شاب_ة

ف%صيحاv يقول: إ,ذا ب.ل%غ% الر_جل س1ت>ي.، فإ,ي_اه وإ,ي_ا الش_واب>.
وحكى ابن ال4عراب: ر.ج'ل ش.بÒ، وامرأ%ةD ش.ب_ةD، يعن من الش_باب,.

وقال أ%بو زيد: يوز ن,سوةD ش.بائ1ب'، ف معن ش.واب_؛ وأ%نشد:
ع.جائ1زاv ي.ط}ل�ب\ن. شيئاv ذاهبا،

ي.خ\ض1ب\ن.، بالن_اء3، ش.ي\باv شائ1ـبا،
ي.ق�ل}ن. ك�ن_ا، م.ر_ةv، ش.بائ1ـبا

قال ال4زهري: ش.بائ1ب' جع شب_ة{، ل جع شاب_ة{، مثل ض.ر_ة{
�وض.رائ1ر.. وأ%ش.ب_ الر_ج'ل ب.ن,ـي. إ,ذا ش.ب_ ول%ده. ويقال: أ%ش.ب_ت\ ف�لنة

 أ%ولداv إ,ذا ش.ب_ لا أ%ولد¬. ومر.ر\ت برجال ش.ب.بة{ أ%ي ش'ب_ان{. وف حديث ب.د\ر�: لا ب.ر.ز ع'ت\بة� وش.ي\بة� والول1ـيد' ب.ر.ز. إ,ليهم ش.ب.بة
 من ال4نصار؛ أ%ي ش'ب_انD، واحدهم شابÒ، وقد ص.ح_فه بعضهم س1ت�ة، وليس بشيء. ومنه حديث ابن عمر، رضي الل9ه

 عنهما: كنت' أ%نا وابن' الزeب.ي\ر ف ش.ب.بة{ مع.نا. وق1د\ح¬ شابÒ: شديد¬، كما قالوا ف ضد�ه: ق1د\ح¬ ه.ر,م¬. وف الثل: أ%ع\ي.ي\ت.ن,ـي م1ن
 ش'ب_ إ,ل د'ب_، ومن ش'ب¼ إ,ل د'ب¼؛ أ%ي من ل%د'ن} ش.ب.ب\ت' إ,ل أ%ن د.ب.ب\ت' على الع.صا؛ ي'جع.ل ذلك بنزلة السم، بإ,دخال م1ن



 عليه، وإ,ن كان ف ال4صل ف1ع\ل. يقال ذلك للرجل والرأ%ة، كما قيل: ن.ه.ى النب، صلى الل9ه عليه وسلم، عن ق1ـيل% وقال%،
وما زال% على خ'ل�ق� واحد{ 
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من ش'ب¼ إ,ل د'ب¼؛ قال:

قالت ل%ـها أ�خ\ت¬ ل%ـها ن.ص.ح.ت\: *  ر'د>ي ف�ؤ.اد. الائم, الص_ب>
قالت: ول1م\؟ قالت: أ%ذ%اك. وق%د\ *  ع'لYق}ت'ك�م\ ش'ب�اv إ,ل د'ب>

ويقال: ف%ع.ل% ذلك ف ش.ب,ـيب.ت1ه، ول%ق1ـيت' ف�لناv ف ش.باب, النهار
أ%ي ف أ%و_له؛ وج,ئ}ت'ك ف ش.باب, النهار,، وب,ش.باب, ن.هار�، عن

اللحيان، أ%ي أ%و�له. والش_ب.ب' والش_ب'وب' والـم1ش.بe: ك�ل©ه' الش_ابe من الثYيان1 والغ.ن.م,؛ قال الشاعر: 
�ب,م.ور,ك%ت.ي\ن, من ص.ل%و.ي\ م1ش.ب¼، *  م1ن. الثYيان، ع.ق}د'ها ج.م1ـيل

 الوهري: الش_ب.ب' الـم'س3نe من ث1ـيان1 الوحش,، الذي انتهى أ%سنانه؛ وقال أ%بو عبيدة: الش_ب.ب' الث�و\ر' الذي انتهى ش.باباv؛
 وقيل: هو الذي انتهى تام'ه وذ%كاؤ'ه، منها؛ وكذلك الش_ب'وب'، وال�نثى ش.ب'وب¬، بغي هاء�؛ تقول منه: أ%ش.ب_ الث�و\ر'، فهو
 م'ش1بÒ، وربا قالوا: إ,نه ل%ـم1ش.بÒ، بكسر اليم. التهذيب: ويقال للث�و\ر, إ,ذا كان م'س3ن�اv: ش.ب.ب¬، وش.ب'وب¬، وم'ش1بÒ؛ وناقة

م'ش1ـب_ةD، وقد أ%ش.ب_ت؛ وقال أ�سامة الذل:
أ%قام'وا ص'د'ور. م'ش1ـب_ات1ها *  ب.واذ1خ.، ي.ق}ت.س3ر'ون% الص>عابا

eأ%ي أ%قاموا هذه ال3بل على الق%ص\د1. أ%بو عمرو: الق%ر\ه.ب' الـم'س3ن
من الثYيان1، والش_بوب': الشابe. قال أ%بو حات وابن شيل: إ,ذا

أ%حال% وف�ص1ل%، فهو د.ب.ب¬، وال�نث%ى د.ب.ـب.ةD، والمع د1باب¬؛ ث ش.ب.ب¬،
.Dوال�نثى ش.ب.بة

 وت.ش\ب,ـيب' الش>ع\ر: ت.ر\ق1ـيق' أ%و_له بذكر النساء3، وهو من ت.ش\بـيب النار، وتأ}ر,يث1ها. وش.ب_ب. بالرأ%ة: قال فيها الغ.ز.ل
 والن_س3ـيب.؛ وهو ي'ش.ب>ب' با أ%ي ي.ن\س'ب' با. والت_ش\ب,ـيب': الن_س3ـيب' بالنساء3. وف حديث عبدالرحن بن أ%ب بكر، رضي

الل9ه عنهما: أ%نه كان ي'ش.ب>ب' بل%ي\ل%ى بنت1 ال�ود1ي� ف ش1ع\ر,ه. ت.ش\ب,ـيب' الش>ع\ر: ت.ر\ق1ـيق�ه بذكر النساء3.
وش.ب_ النار. والـح.ر\ب.: أ%وق%د.ها، ي.ش'بeها ش.ب�اv، وش'ب'وباv، وأ%ش.ب_ه.ا، وش.ب_ت\ هي ت.ش1بe ش.ب�اv وش'ب'وباv. وش.ب_ة� النار,: اش\ت1عال�ها.

والش>باب' والش_ب'وب': ما ش'ب_ به. الوهري: الش_بوب'، بالفتح: ما
 ي'وق%د' به النار'. قال أ%بو حنيفة: حكي عن أ%ب عمرو بن العلء3، أ%نه قال: ش'ب_ت1 النار' وش.ب_ت\ هي نفس'ها؛ قال ول يقال:

.Dولكن م.ش\ب'وبة ،Dشاب_ـة
 وتقول: هذا ش.ب'وب¬ لكذا أ%ي ي.زيد' فيه وي'ق%و�يه1. وف حديث أ�م� م.ع\ب.د{: فلما سع ح.س_ان� ش1ع\ر الات1ف1، ش.ب_ب. ي'جاو,ب'ه أ%ي
 ابتدأ% ف ج.واب,ه، من ت.ش\ب,ـيب, الك�ت'ب,، وهو البتداء� با، وال4خ\ذ� فيها، وليس من ت.ش\ب,ـيب� بالنساء3 ف الشعر، ويروى

ن.ش1ب. بالنون أ%ي أ%خذ ف الش>ع\ر، وع.ل1ق. فيه. ورجل م.ش\بوب¬: جيلD، حسن' الو.ج\ه1، كأ%نه أ�وق1د؛ قال ذو الرمة: 
إ,ذا ال4ر\و.ع' الـم.ش\بوب' أ%ضح.ى كأ%نه، *  على الر_ح\ل, م1ـم_ا م.ن_ه السي'، أ%ح\م.ق'



وقال العجاج: من قر.ي\ش� كلY م.ش\بوب� أ%غر�. ورجلD م.ش\ب'وب¬ إ,ذا كان ذ%ك1ـي_ الفؤ.اد1، ش.ه\ماv؛ 
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  وأ%ورد بيت ذي الرمة. تقول: ش.ع.ر'ها ي.ش'ب� لو\ن.ها أ%ي ي'ظ}ه,ر'ه وي'ح.س>ن'ه، وي'ظ}ه,ر' ح'س\ن.ه وب.ص1ـيص.ه.والـم.ش\بوب.تان1:
الش>ع\ر.يان1، لت>قاد1ه1ما؛ أ%نشد ثعلب:

وع.ن\س� كأ%ل}واح, ال3ران1 ن.س.ـأ}ت'ها، *  إ,ذا قيل% للـم.ش\ب'وب.ت.ي\ن,، ه'ما ه'ما
 وش.ب_ ل%و\ن% الرأ%ة1 خ1مار¬ أ%س\و.د' ل%ب,س.ت\ه أ%ي زاد ف بياض1ها ولونا، فح.س_ن.ها، ل4ن� الضد� يزيد ف ضد�ه، وي'ب\دي ما خ.ف1ـي. منه،

ولذلك قالوا:
 وب,ض1د>ها ت.ت.ب.ي_ن' ال4ش\ياء�

 قال رجل جاهلي من طيـئ{:
م'ع\ل%ن\ك1س¬، ش.ب_ ل%ـها ل%و\ن.ها، *  كما ي.ش'بe الب.د\ر. ل%و\ن� الظ�لم

يقول: كما ي.ظ}ه.ر' ل%و\ن� البدر, ف الليلة1 الظلمة1.
وهذا ش.ب'وب¬ لذا أ%ي يزيد فيه، وي'ح.س>ن'ه.

 وف الديث عن م'ط%ر>ف: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ائ}ت.ز.ر. بب'ر\د.ة{ س.و\داء4، فجعل% س.واد'ها ي.ش'بe بياض.ه، وجعل بياض'ه
 ي.ش'بe س.واد.ها؛ قال شر: ي.ش'بe أ%ي ي.ز\هاه وي'ح.س>ن'ه ويوقده. وف رواية: أ%نه لبس م1د\ر.عةv سوداء4، فقالت عائشة: ما

أ%ح\س.ن.ها عليك! ي.ش'بe سواد'ها بياض.ك، وبياض'ك سواد.ها أ%ي ت'ح.س>ن'ه وي'ح.س>ن'ها.
ورجل م.ش\ب'وب¬ إ,ذا كان أ%ب\يض. الو.ج\ه1 أ%س\و.د. الش_ع.ر,، وأ%ص\ل�ه

.vون'ورا éل4ت\ ض1ـياءgمن ش.ب_ النار. إ,ذا أ%و\ق%د.ها، فت.ل
 وف حديث أ�م سلمة، رضي الل9ه عنها، حي ت'و'فYـي. أ%بو سلمة، قالت: جع.ل}ت' على وجهي ص.ب,راv، فقال النب، صلى الل9ه
 عليه وسلم: إ,نه ي.ش'بe الوجه.، فل ت.ف}ع.ل1ـيه؛ أ%ي ي'ل%و>ن'ه وي'ح.س>ن'ه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، ف الواهر الت جاءته

.vبعض'ها بعضا eمن ف%ت\ح, ن.هاو.ن\د: ي.ش'ب
وف كتاب,ه لوائ1ل, بن ح'ج\ر�: إ,ل ال4قيال, الع.باه1لة1، وال4ر\واع, الـم.شاب,ـيب, أ%ي السادة1 الرeؤ'وس,، الزeه\ر, ال4ل}وان1، الـح1سان1

الـم.ناظ1ر,، واحد'هم مشبوب¬، كأ%نا أ�وق1د.ت\ أ%لوان'هم بالنار؛ ويروى:
ال4ش1ـب_اء�، جع ش.ب,ـيب�، ف%ع1ـيل بعن مفعول.

.vالفر.س، ور.ف}ع' ي.د.ي\ه جيعا �والش>باب'، بالكسر: ن.شاط
وش.ب_ الفرس'، ي.ش1بe وي.ش'بe ش1ـباباv، وش.ب,ـيباv وش'ب'وباv: ر.ف%ع. ي.ديه جيعاv، كأ%نه ي.ن\ز'و ن.ز.واناv، ول%ع1ب. وق%م_ص..

 وأ%ش\ـب.ي\ت'ه إ,ذا ه.ي_ج\ت.ه؛ وكذلك إ,ذا ح.ر.ن% تقول: ب.ر,ئ}ت' إ,ليك من ش1ـباب,ه وش.ب,ـيبه، وع1ضاض1ه وع.ض1ـيض1ه! وقال ثعلب:
الش_ب,ـيب'

 الذي توز' ر,ج\له ي.د.ي\ه1، وهو ع.ي\ب¬، والصحيح' الش_ـئ1يت'، وهو مذكور ف م.و\ض1ع1ه. وف حديث س'راقة%: اس\ت.ش1بeوا على
 أ%س\و'ق1ك�م ف الب.و\ل,، يقول: اس\ت.وف1ز'وا عليها، ول ت.س\ت.ق1رeوا على ال4رض, ب.ميع, أ%ق}دام1ك�م، وت.د\ن'و منها، هو من ش.ب_ الف%رس



 إ,ذا ر.ف%ع يديه ج.م1ـيعاv من ال4رض.وأ�ش1ب_ ل الر_ج'ل� إ,ش\باباv إ,ذا ر.ف%ع\ت. ط%ر\ف%ك.، فرأ%يت.ه من غي أ%ن ت.ر\ج'و.ه، أ%و ت.ح\ت.س3ب.ه؛ قال
الذل:

حت_ى أ�ش1ب_ ل%ـها رام� ب,م'ح\د.لة{، *  ن.ب\ع� وب,ـيض�، ن.واحيهن_ كالس_ج.م,
الس_ج.م': ض.ر\ب¬ من الورق ش.ب_ه الن>عال% با.
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 والس_ج.م': الاء� أ%يضاv. وأ�ش1ب_ ل كذا أ%ي أ�ت1ـيح. ل، وش'ب_ أ%يضاv على ما ل ي'س.م_ فاع1ل�ه فيهما. والش_بe: ار\ت1فاع' كل

شيء.
أ%بو عمرو: ش.ب\ش.ب. الر_جل إ,ذا ت.م_م.، وش'ب_ إ,ذا ر'ف1ـع.، وش.ب_

إ,ذا أ%ل}ـه.ب.. ابن ال4عراب: من أ%س\ماء3 الع.ق}رب الش_و\ش.ب'.
ويقال للقملة: الش_و\ش.بة�. وش.ب_ذ%ا ز.ي\د¬ أ%ي ح.ب_ذا، حكاه ثعلب.

والش_بe: ح1جارةD ي'ت_خذ منها الز_اج' وما أ%شب.ه.ه، وأ%ج\و.د'ه ما
ج'ل1ب. من الي.م.ن، وهو ش.بÒ أ%بيض'، له ب.ص1ـيص¬ ش.ديد¬؛ قال:

)1أ%ل ل%ي\ت. ع.م>ي، ي.و\م. ف%ر_ق. ب.ي\ن.نا، *  س.ق%ى السeم_ م.م\ز'وجاv ب,ش.ب¼ ي.م.ان,ي(
 قوله «سقى السم» ضبط ف نسخة عتيقة من الكم بصيغة البن للفاعل كما ترى.)1(

 ويروى: ب,ش.ب¼ ي.مان,ـي؛ وقيل: الش_بe دواء# م.ع\ر'وف¬؛ وقيل: الش_بe شيء# ي'ش\ب,ه' الز_اج.. وف حديث أ%ساء، رضي الل9ه
عنها: أ%نا

 د.ع.ت\ ب,م1ر\ك%ن�، وش.ب¼ ي.مان{؛ الش_بe: ح.ج.ر م.ع\ر'وف¬ ي'ش\ب,ه' الز�اج.، ي'د\ب.غ� به ال�ل�ود. وع.س.لD ش.باب,ـيÒ: ي'ن\س.ب' إ,ل بن ش.بابة%،
قوم بالط�ائف1 من ب.ن مالك بن ك1نانة%، ينزلون اليمن.

 وش.ب_ة� وش.ب,ـيب¬: اسا رجلي. وبن'و ش.بابة%: ق%و\م م1ن ف%ه\م بن مالك، س.م_اهم أ%بو حنيفة ف كتاب النبات؛ وف الصحاح:
ب.ن'و ش.بابة% ق%و\م¬ بالط9ائف1، والل9ه أ%علم.

@شجب: ش.ج.ب.، بالفتح، ي.ش\ج'ب'، بالضم، ش'ج'وباv، وش.ج,ب.،
بالكسر، ي.ش\ج.ب' ش.ج.باv، فهو شاج,ب¬ وش.ج,ب¬: ح.ز,ن% أ%و ه.ل%ك..

 وش.ج.ب.ه الل9ه'، ي.ش\ج'ب'ه ش.ج\باv أ%ي أ%ه\ل%ك%ه؛ ي.ت.ع.د_ى ول ي.ت.ع.د_ى؛ يقال: ما له ش.ج.ب.ه الل9ه' أ%ي أ%ه\ل%ك%ه؛ وش.ج.ب.ه أ%يضاv ي.ش\ج'ب'ه
ش.ج\با: ح.ز.ن.ه. وش.ج.ب.ه: ش.غ.له.

 وف الديث: الناس' ثلثةD: شاج,ب¬، وغان,م¬، وسال1م¬؛ فالشاج,ب': الذي ي.ت.ك%ل�م بالر_د1يء3، وقيل: الناط1ق' بال%نا، الـم'ع1ـي
 على الظ©ل}م,؛ والغان,م: الذي ي.ت.ك%ل�م بال%ي\ر,، وي.ن\ه.ى عن النكر في.غ\ن.م'؛ والسال1م': الساكت'. وف التهذيب: قال أ%بو عبيد
 الشاج,ب' الال1ك' الث1م. قال: وش.ج.ب. الرجل�، ي.ش\ج'ب' ش'ج'وباv إ,ذا ع.ط1ب. وه.ل%ك. ف د1ين� أ%و د'ن\يا. وف لغة: ش.ج,ب

ي.ش\ج.ب' ش.ج.باv، وهو أ%ج\و.د' الل©غ.تي، قاله الكسائي؛ وأ%نشد للك�م.ي\ت: 
ل%ي\ل%ك ذا ل%ي\ل%ك. الطويل%، كما *  عال%ج. ت.ب\ريح. غ�لYه الش_ج,ب'

وامرأ%ةD ش.ج'وب¬: ذات' ه.م¼، ق%ل}ب'ها م'ت.ع.لYق¬ به.



والش_ج.ب': الع.ن.ت' ي'ص1ـيب' ال3نسان% من م.ر.ض�، أ%و ق1تال. وش.ج.ب'
ال3نسان1: حاجت'ه وه.مeه، وجعه ش'ج'وب¬، وال4عرف ش.ج.ن¬، بالنون، وسيأ}ت ذكره ف موضعه.

ال4صمعي: يقال إ,نك لت.ش\ج'ب'ن عن حاجت أ%ي ت.ج\ذ1ب'ن عنها؛ ومنه يقال: هو ي.ش\ج'ب' اللYجام. أ%ي ي.ج\ذ1ب'ه.
.�والش_ج.ب': الـه.مe والـح.ز.ن

.vح.ز,ن%. وقد أ%ش\ج.ب.ك ال4م\ر'، فش.ج,ـب\ت. ش.ج.با :vوأ%ش\ج.به ال4م\ر'، فش.ج,ب. له ش.ج.با
وش.ج.ب. الشيء�، ي.ش\ج'ب' ش.ج\باv وش'ج'وباv: ذ%ه.ب..

وش.ج.ب. الغ'راب'، ي.ش\ج'ب' ش.ج,ـيباv: ن.ع.ق. بالب.ي\ن,. وغراب¬ شاج,ب¬: ي.ش\ج'ب' ش.ج,ـيباv، وهو الشديد'
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 الن_ع1ـيق, الذي ي.ت.ف%ج_ع' م1ن غ1ر\بان1 الب.ي\ن,؛ وأ%نشد:
ذ%ك�ر\ن أ%ش\جاناv ل1ـم.ن\ ت.ش.ج_با، *  وه1ج\ن. أ%ع\جاباv ل1ـم.ن\ ت.ع.ج_با
والش>جاب': خ.ش.بات¬ م'و.ث�قةD منصوبةD، ت'وض.ع' عليها الثYـياب' 

وت'ن\ش.ر، والمع ش'ج'ب¬؛ والـم1ش\ج.ب' كالش>جاب,.
 وف حديث جاب,ر�: وث%و\به' على الـم1ش\ج.ب, وهو، بكسر اليم، ع1ـيدانD ي'ض.مe ر'ؤ'وسها، وي'ف%ر_ج' بي ق%وائم1ها، وت'وض.ع

 عليها الثYـياب. وقد ت'ع.ل�ق' عليها ال4س\ق1ـية� لت.ب\ريد1 الاء3؛ وهو من ت.شاج.ب. ال4م\ر' إ,ذا اخ\ت.ل%ط%. والشeج'ب': ال%ش.بات' الثلث
الت ي'ع.لYق عليها الراع1ـي د.ل}و.ه وس1قاء4ه.

والش�ج\ب': ع.م'ود من ع'م'د1 البيت، والمع ش'ج'وب؛ قال أ%بو و,عاس� الـه'ذ%ل ي.ص1ف' الر>ماح:
كأ%ن� ر,ماح.هم ق%ص\باء� غ1ـيل�، *  ت.ه.ز\ه.ز' م1ن ش.مال�، أ%و ج.ن'وب,
ف%سام'ونا الـه,دانة% م1ن ق%ريب�، *  وه'ن_ م.عاv ق1ـيام¬ كالشeج'وب,

قال ابن بري: الشعر ل�سامة% بن الـح.رث1 الذل. وه'ن_: ضمي'
الر>ماح الت تقد�م.ت ف البيت ال4و_ل. وسام'ونا: ع.رض'وا علينا.

.�والـه,دانة�: الـم'هاد.نة� والـم'واد.عة
والش_ج\ب': س1قاء# يابس¬ ي'جعل� فيه ح.صى ث ي'ح.ر_ك'، ت'ذ}ع.ر' به

ال3بل. وس1قاء# شاج,ب¬ أ%ي يابس¬؛ قال الراجز:
ل%و\ أ%ن9 س.ل}م.ى ساو.ق%ت\ ر.كائ1ـب،  وش.ر,ب.ت\ م1ن ماء3 ش.ن¼ شاج,ب,

 وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: أ%نه بات. عند خالت1ه م.ي\مونة%، قال: فقام النبـيe، صلى الل9ه عليه وسلم، إ,ل
 ش.ج\ب�، فاص\ط%ب_ منه الاء4، وت.و.ض_ـأ%؛ الش_ج\ب: بالسكون، الس>قاء� الذي أ%خ\ل%ق. وب.ل1ـي.، وصار. ش.ن�اv، وهو من الش_ج\ب,،

 اللك1، ويمع على ش'ج'ب� وأ%ش\جاب. قال ال4زهري: وسعت' أ%عرابياv من بن س'ل%ي\م� يقول: الش_ج\ب من ال4ساق1ـي ما
 ت.ش.ن_ن. وأ%خ\ل%ق.؛ قال: وربا ق�ط1ـع. ف%م' الش_ج\ب,، وج'ع1ل% فيه الرeط%ب'. ابن دريد: الش_ج\ب' ت.داخ'ل� الشيء بعضه ف بعض�.

 وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: فاس\ت.ق%و\ا من كل9 ب,ئر� ثلث% ش'ج'ب�. وف حديث جابر، رضي الل9ه عنه: كان رجل
من ال4نصار, ي'ب.ر�د'، لرسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، الاء ف أ%ش\جاب,ه. وش.ج.ب.ه ب,ش1جاب� أ%ي س.د_ه ب,س3داد{.



وب.ن'و الش_ج\ب,: قبيلةD من ك%ل}ب�؛ قال ال4خطل:
ويام.ن_ عن ن.ج\د1 الع'قاب,، وياس.ر.ت\  *  ب,نا الع1ـيس'، عن ع.ذ}راء4 دار, ب.ن الش_ج\ب,

وي.ش\ج'ب': ح.يÒ، وهو ي.ش\ج'ب' بن ي.ع\ر'ب. بن ق%ح\طان%، والل9ه أ%علم.
 @شحب: ش.ح.ب. ل%و\ن'ه وج,س\م'ه، ي.ش\ح.ب' وي.ش\ح'ب'، بالضم، ش'ح'وباv، وش.ح'ب. ش'ح'وبةv: ت.غ.ي_ر. من ه'زال�، أ%و ع.م.ل�، أ%و

ج'وع�، أ%و س.ف%ر�، ول ي'ق%ي>د ف الصحاح التغي بس.ب.ب، بل قال: ش.ح'ب. ج,س\م'ه إ,ذا
تغ.ي_ر.؛ وأ%نشد للنمر بن تولب: 

  �وف ج,س\م, راع1ـيها ش'ح'وب¬، كأ%نه *  ه'زالD، وما م1ن\ ق1ل�ة1 الط©عم, ي'ه\ز.ل
وقال لبيد ف ال4و�ل:
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ر.أ%ت\ن قد ش.ح.ب\ت'، وس.ل� ج,س\مي *  ط1لب' الن�از,حات1 من الـه'م'وم,

:vـ�ط% ش.ر�ا وقول ت.أ%ب
ولك1ن_ـن أ�ر\و,ي م1ن. ال%م\ر, هام.ت، *  وأ%ن\ض'و الـم.ل بالش_اح1ب, الـم'ت.ش.ل}ش1ل,

 والـم'ت.ش.ل}ش1ل�، على هذا: الذي ت.خ.د_د. ل%ـح\مه وقل�؛ وقيل: الشاح1ب' هنا الس_ي\ف'، ي.ت.غ.ي_ر لو\ن'ه با ي.ب,ـس. عليه من الد_م،
فالـم'ت.ش.ل}ش1ل�، على هذا، هو الذي ي.ت.ش.ل}ش.ل� بالدم. وأ%ن\ض'و: أ%نز,ع' وأ%كش1ف'. والش�اح1ب': الـم.ه\زول�؛ قال: 

وق%د ي.ج\م.ع' الال% الف%ت، وهو شاح1ب¬، *  وقد ي'د\ر,ك' الـم.و\ت' الس_م1ـي. الب.ل%ن\د.حا
وف الديث: م.ن\ س.ر_ه أ%ن ي.نظ�ر إ,ل� فل}ـي.ن\ظ�ر إ,ل أ%ش\ع.ث%

شاح1ب�؛ والش�اح1ب': الـم'ت.غ.ي>ر الل�ون1، لعارض� من م.ر.ض� أ%و
س.ف%ر�، أ%و نوها؛ ومنه حديث ابن ال4ك}و.ع,: رآن رسول� الل9ه،

 صلى الل9ه عليه وسلم، شاح1ـباv شاكياv. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: ي.ل}ق%ى ش.ي\طان� الكاف1ر, ش.يطان% الؤ\م1ن
 شاح1ـبا. وف حديث السن: ل ت.ل}ق%ى الـم'ؤ\م1ن. إ,ل� شاح1ـباv؛ ل4ن� الشeحوب. من آثار ال%وف1 وق1ل�ة1 الأ}كل والت_ن.عeم.

.Dق%ش.ر.ه، يان,ـية :vوش.ح.ب. و.ج\ه. ال4رض,، ي.ش\ح.ب'ه ش.ح\با
@شخب: الش_خ\ب' والشeخ\ب': ما خ.ر.ج. م1ن الض_ر\ع, م1ن الل�ب إ,ذا

 اح\ت'ل1ب.؛ والش_خ\ب'، بالفتح، الصدر. وف الثل: ش'خ\ب¬ ف ال3ناء3 وش'خ\ب¬ ف ال4رض؛ أ%ي ي'ص1ـيب' م.ر_ة وي'خ\ط1ـئ
 أ�خرى. والشeخ\بة�: الدeف}عة، منه، والمع ش1خاب¬؛ وقيل الشeخ\ب'، بالضم، من اللب: ما ام\ت.د_ منه حي ي'ح\ل%ب' متصلv بي

 ال3ناء3 والط©ب\ـي. ش.خ.ب.ه ش.خ\باv، فان\ش.خ.ب.. وقيل: الش_خ\ب' صوت' الل�ب, عند الـح.لب,. ش.خ.ب. اللب'، ي.ش\خ'ب' وي.ش\خ.ب'؛
ومنه قول الكميت:

و.و.ح\و.ح. ف ح1ض\ن, الف%تاة1 ض.ج,ـيع'ها، *  ول} ي.ك'، ف النeك}د1 الـم.فال1ـيت1، م.ش\خ.ب'
وال�ش\خ'وب': صوت' الد>ر_ة. يقال: إ,نا ل�ش\خ'وب ال4حال1ـيل,.

وف حديث الـح.وض: ي.ش\خ'ب' فيه م1ـيزابان1 من النة؛ والش_خ\ب':
الد_م'؛ وكل ما سال%، فقد ش.خ.ب.. وش.خ.ب. أ%وداج.ه د.ماv، فانش.خ.ب.ت:



قط%ع.ها فسالت\؛ وو.د.ج¬ ش.خ1ـيب¬: ق�ط1ـع.، فان\ش.خ.ب. د.م'ه؛ قال ال4خطل:
جاد. الق1لل� له بذات1 ص'بابة{ *  ح.م\راء، م1ث}ل, ش.خ1ـيبة1 ال4وداج,

 قال: وقد يكون ش.خ1ـيبة، هنا، ف معن م.ش\خ'وبة{، وثبتت الاء فيهما، كما تثب'ت ف الذ�بيحة1، وف قولم: بئس. الر_م1ـي_ة
ال4ر\ن.ب.

وان\ش.خ.ب. ع1ر\ق�ه د.ماv إ,ذا سال؛ وقولم ع'روق�ه ت.ن\شخ1ب' دماv أ%ي
تتف%ج_ر.

.vالش_ه,ـيد' يوم القيامة وج'ر\ح'ه ي.ش\خ'ب د.ما �وف الديث: ي'ب\ع.ث
 الش_خ\ب': الس_ي.لن�، وأ%صل� الش_خ\ب,، ما يرج من تت يد1 الال1ب,، عند كل غ%م\ز.ة{ وع.ص\ر.ة لض.رع, الشاة1. وف الديث:
 ان� الـم.ق}تول% ييء� يوم القيامة، ت.ش\خ'ب أ%وداج'ه د.ماv. والديث الخر: فأ%خ.ذ% مشاق1ص.، فق%ط%ع ب.راج,م.ه، فش.خ.ب.ت يداه

حت مات.
والش>خاب': اللب.ن'، يان,ـيةD، والل9ه أ%علم.

@شخدب: ش'خ\د'ب¬: د'و.ي\ب_ة من أ%ح\ناش, ال4رض.
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@شخرب: ش.خ\ر.ب¬ وش'خار,ب¬. غليظD شديد.
 @شخلب: قال الليث: م.ش\خ.ل%بةD كلمة ع1راق1ـي_ةD، ليس على بنائها شيء من الع.ر.ب,ـي_ة، وهي ت'ت_خ.ذ من اللYيف1 وال%ر.ز,،
 أ%مثال% الـح'ل1ـي. قال: وهذا حديثD فاش� ف الناس: يا م.ش\خ.ل%به\، ماذا ال%ل%به\؟ ت.ز.و_ج. ح.ر\مله، بع.ج'وز� أ%ر\م.ل%ه؛ قال: وقد

تسمى الارية� م.ش\خ.ل%بةv، با ي'رى عليها من ال%ر.ز,، كالـح'ل1ـي.
@شذب: الش_ذ%ب': ق1ط%ع' الش_ج.ر,، الواحدة ش.ذ%بةD؛ وهو أ%يضاv ق1ش\ر'

الشجر؛ والش_ذ}ب' الصدر، والفعل ي.ش\ذ�ب'، وهو الق%ط}ع' عن الشجر.
 وقد ش.ذ%ب اللYحاء4 ي.ش\ذ�ب'ه وي.ش\ذ1ب'ه، وش.ذ�ب.ه: ق%ش.ره. وش.ذ%ب. الع'ود.، ي.ش\ذ�ب'ه ش.ذ}باv: أ%لق%ى ما عليه من ال4غ}صان1 حت ي.ب\د'و.؛

وكذلك كل© شيء� ن'ح>ي عن شيء�، فقد ش'ذ1ب. عنه؛ كقوله:
ن.ش\ذ1ب' عن خ1ن\د1ف.، حت ت.ر\ض.ى
أ%ي ندفع عنها الع1دا؛ وقال رؤبة:
)1ي.ش\ذ1ب' أ�وله'ن_ عن ذات1 الن_ه.ق\(

 قوله «أ�ولهن» كذا ف النسخ تبعاv للتهذيب والذي ف التكملة1(
أ�خراهن.)
أ%ي ي.ط}رد.

والش_ذ%بة�، بالتحريك: ما ي'ق}ط%ع' ما تفر_ق من أ%غصان الشجر ول يكن ف ل�ب�ه، والمع الش_ذ%ب'؛ قال الكميت:
ب.ل} أ%نت. ف ض1ئ}ض1ـئ1 النeضار, م1ن. *  الن_ب\ع.ة1، إ,ذ ح.ظ© غي,ك الش_ذ%ب'

الش_ذ%ب': الق�شور'، والع1ـيدان� التفر�قة�. وش.ذ�ب. الشجرة% 



ت.شذ1يباv.وج,ذ}ع¬ م'ش.ذ�ب¬ أ%ي م'ق%ش_ر، إ,ذا ق%ش.ر\ت. ما عليه من الش_و\ك1؛
 ومنه قولم: رجلD شاذ1ب¬ إ,ذا كان م'ط�ر.حاv، م.ـأ}يوساv من ف%لح1ه، كأ%نه ع.ر,ي. من ال%ي، ش'ب>ه. بالش_ذ%ب,، وهو ما ي'ل}ق%ى من

 النخلة1 من الك%ران,ـيف1 وغي ذلك. وقال شر: ش.ذ%ب\ت'ه أ%ش\ذ1ب'ه ش.ذ}باv، وشل%ل}ت'ه ش.ل¾، وش.ذ�ب\ت'ه ت.ش\ذ1يباv، بعن واحد؛ وقال ب'ر.يق
الـه'ذل:

ي'ش.ذYب' بالس_ي\ف1 أ%قران.ه، *  إ,ذ} ف%ر_ ذ�و اللYـم_ة1 الف%ي\ل%م'
وأ%نشد شر قول ابن مقبل:

ت.ذ�بe عنه بل1ـيف{ ش.و\ذ%ب� ش.م1ل�، *  ي.ح\م1ـي أ%س1ر_ة%، ب.ي الز_و\ر, والث�ف%ن,
ب,ل1ـيف{ أ%ي بذ%ن.ب�. والش_م1ل�: الر_ق1ـيق'. وال4س1ر_ة�: ال�طوط�، واحدها س1ر.ر¬.

وش.ذ�ب. ال1ذ}ع.: أ%لق%ى ما عليه من الك%ر.ب,. والـم1ش\ذ%ب': الـم1ن\ج.ل� الذي ي'ش.ذ�ب' به.
وقال أ%بو حنيفة: الت_ش\ذيب' ف الق1د\ح, الع.مل� ال4و_ل�، والتهذيب'

العمل� الثان؛ وهو مذكور ف موضعه. وش.ذ�ب.ه عن الشيء: ط%ر.ده؛ قال:
أ%نـــا أ%بو لي\لى وس.ي\ف1ـي الـم.ع\ل�وب\،

هل ي'خ\ر,ج.ن\ ذ%و\د.ك. ض.ر\ب¬ ت.ش\ذيب\،
ون.س.ــــب¬، ف الـح.ـي>، غ%ي' م.ـأ}ش'وب\

أ%راد: ض.ر\ب¬ ذو ت.ش\ذيب�؛ والت_ش\ذ1يب': الت_فريق' والت_مزيق' ف
الال ونوه.

القتيب: شذ�ب\ت' الال% إ,ذا فر_ق}ته، وكأ%ن� الـم'ف}ر,ط% ف الط©ول، ف�ر>ق. خ.ل}ق�ه ول ي'ج\م.ع، ولذلك قيل 
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  له: م'ش.ذ�ب¬؛ وكل© شيء ت.ف%ر_ق. ش'ذYب.، قال ابن ال4نباري: غلط القتيب ف الـم'ش.ذ9ب، أ%نه الطويل� البائن' الط©ول، وأ%ن
 أ%صله من النخلة الت ش'ذYب. عنها ج.ريدها أ%ي ق�طYع. وف�ر>ق.؛ قال: ول يقال للبائن, الط©ول إ,ذا كان كثي اللحم م'شذ�ب¬ حت

يكون ف لمه بعض' النeق}صان؛ يقال: فرس¬ م'ش.ذ�ب¬ إ,ذا كان طويلv، ليس بكثي اللحم.
وف حديث علي، كر�م الل9ه وجهه، ش.ذ�بم ع.نا ت.خ.رeم الجال.

وش.ذ%ب. عنه ش.ذ}باv أ%ي ذ%ب_.
والش_اذ1ب': الـم'ت.ن.ح>ي عن وطنه. ويقال: الش_ذ%ب' الـم'س.ن_اة.

ورجل ش.ذ}ب' الع'روق, أ%ي ظاه1ر' الع'ر'وق,. وأ%ش\ذاب' الكل3 وغي,ه، ب.قاياه، الواحد ش.ذ%ب¬، وهو الأ}كول؛ قال ذوالرمة:
فأ%ص\ب.ح. الب.ك}ر' ف%ر\داv من أ%لئ1ف1ه، *  ي.ر\تاد' أ%ح\ل1ـي.ـةv، أ%ع\جاز'ها ش.ذ%ب'

والش_ذ%ب': م.تاع' البيت1، من الق�ماش, وغيه. ورجل م'ش.ذ�ب¬: ط%ويلD، وكذلك الف%رس؛ أ%نشد ثعلب:
د.لو¬ ت.م.أ9ى، د'ب,غ.ت\ بالـح'ل�ب,، *  ب.ل�ت\ ب,ك%ف�ي\ ع.ز.ب� م'ش.ذ�ب,

والش_و\ذ%ب' من الرجال: الطويل� الـح.س.ن' ال%ل}ق,.



 وف صفة النب، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه كان أ%ط}ول% من الـم.ر\بوع, وأ%قص.ر. من الـم'ش.ذ�ب,؛ قال أ%بو عبيد: الـم'ش.ذ�ب
الـم'ف}ر,ط� ف الط©ول؛ وكذلك هو من كل شيء، قال جرير:

أ%لوى با ش.ذ}ب' الع'روق, م'ش.ذ�ب¬، *  فكأ%نا وك%ن.ت\ على ط1ر\بال,
�رواه شر: أ%لو.ى با ش.ن,ق' الع'روق, م'ش.ذ�ب¬. والش_و\ذ%ب': الطويل

الن_ج,ـيب' من كل شيء. وش.و\ذب¬: اسم.
 @شرب: الش_ر\ب': مصدر ش.ر,ب\ت' أ%ش\ر.ب' ش.ر\باv وش'ر\باv. ابن سيده: ش.ر,ب. الاء4 وغيه ش.ر\باv وش'ر\باv وش1ر\باv؛ ومنه قوله

 تعال: فشار,بون عليه من الـح.ميم, فشار,بون ش'ر\ب. الـه,ـيم,؛ بالوجوه الثلثة. قال سعيد بن ييـى ال�موي: سعت
 أ%با جريج يقرأ: فشار,بون ش.ر\ب. الـه,ـيم,؛ فذكرت ذلك لعفر بن ممد، فقال: وليست كذلك، إ,نا هي: ش'ر\ب

ـçام, الت_ش\ريق: إ,نا أ%يام' أ%كل وش'رب�؛ ي'روى بالضم  الـه,ـيم,؛ قال الفراء: وسائر القراء يرفعون الشي. وف حديث أ%ي
 والفتح، وها بعن؛ والفتح أ%قل اللغتي، وبا قرأ% أ%بو عمرو: ش.ر\ب الـه,ـيم,؛ يريد أ%نا أ%يام ل يوز ص.وم'ها، وقال أ%بو

عبيدة: الش_ر\ب'، بالفتح، مصدر، وبالفض والرفع، اسان من ش.ر,ب\ت'. والت_ش\راب': الشeر\ب'؛ فأ%ما قول أ%ب ذؤيب:
)1ش.ر,بن. باء3 البحر,، ث ت.ر.ف�ع.ت\، *  م.ت ح.ب.ش1ـي_ات{، ل%ـه'ن_ نئ1ـيج'(

 قوله «مت حبشيات» هو كذلك ف غي نسخة من الكم.)1(
فإ,نه وصف. س.حاباv ش.ر,بن. ماء البحر، ث ت.ص.ع_د\ن%، فأ%م\ط%ر\ن

 ور.و_ي\ن.؛ والباء ف قوله باء البحر زائدة، إ,نا هو ش.ر,بن. ماء البحر؛ قال ابن جن: هذا هو الظاهر من الال,، والع'د'ول� عنه
 ت.ع.سeف¬؛ قال: وقال بعضهم ش.ر,بن. م1ن ماء البحر، فأ%و\ق%ع الباء م.و\ق1ـع. من؛ قال: وعندي أ%نه لا كان ش.ر,بن. ف معن ر.و,ين.،

وكان ر.و,ين. ما يتعد_ى بالباء3، ع.د_ى ش.ر,بن. بالباء3، ومثله كثي؛ منه ما م.ض.ى، ومنه ما 
>488<ص:

 سيأ}ت، فل ت.س\ت.و\ح1ش منه.
والسم: الش>ر\بة�، عن اللحيان؛ وقيل: الش_ر\ب' الصدر، والش>ر\ب'

السم. والش>ر\ب': الاء، والمع أ%شراب¬.
والش_ر\بة� من الاء3: ما ي'ش\ر.ب' م.ر_ةv. والش_ر\بة� أ%يضاv: الرة� الواحدة من الشeر\ب,.

والش>ر\ب': الـح.ظ© من الاء3، بالكسر. وف الثل: آخ1ر'ها أ%ق%ل©ها
ش1ر\باv؛ وأ%صل�ه' ف س.ق}ي, ال3بل، ل4ن� آخ1ر.ها يرد، وقد ن'ز,ف.

الو\ض'؛ وقيل: الش>ر\ب' هو وقت' الشeر\ب,. قال أ%بو زيد: الش>ر\ب'
الـم.و\ر,د، وجعه أ%ش\راب¬. قال: والـم.ش\ر.ب' الاء ن.فس'ه.

 والش_راب': ما ش'ر,ب من أ%ي> نو\ع� كان، وعلى أ%ي� حال كان. وقال أ%بو حنيفة: الش_راب'، والش_ر'وب'، والش_ر,يب' واحد،
ي.ر\ف%ع ذلك إ,ل أ%ب زيد.

ور.جلD شار,ب¬، وش.ر'وب¬ وش.ر�اب¬ وش1ر>يب¬: م'ول%ع بالش_راب,،
كخ1م>ي�. التهذيب: الش_ر,يب' الـم'ول%ع بالش_راب؛ والش_ر_اب': الكثي'



 الشeر\ب,؛ ورجل ش.روب¬: شديد' الشeر\ب. وف الديث: م.ن ش.ر,ب. ال%م\ر. ف الدنيا، ل ي.ش\ر.با ف الخرة؛ قال ابن ال4ثي:
 هذا من باب الت_ع\ل1ـيق, ف البيان؛ أ%راد: أ%نه ل ي.د\خ'ل, الن_ة%، ل4ن� النة% شراب' أ%هل1ها الم\ر'، فإ,ذا ل ي.ش\ر.ب\ها ف الخرة، ل

ي.كن قد د.خ.ل
 النة%.والش_ر\ب' والشeر'وب': الق%وم ي.ش\ر.ب'ون، وي\ت.معون على الش_راب؛ قال ابن سيده: فأ%ما الش_ر\ب'، فاسم لمع شار,ب،

 كر.ك}ب� ور.ج\ل�؛ وقيل: هو جع. وأ%ما الشeروب، عندي، فجمع شارب�، كشاهد{ وش'هود{، وجعله ابن ال4عراب جع
ش.ر\ب�؛ قال: وهو خطأD؛ قال: وهذا مـم_ا ي.ض1ـيق' عنه ع1ل}م'ه لهله بالنحو؛ قال ال4عشى:

هو الواه1ب' الـم'س\م1عات1 الشeر'و * ب.، ب.ي الـح.رير, وب.ي. الك%ت.ن\
وقوله أ%نشده ثعلب:

)1ي.ح\س.ب' أ%ط}م.اري ع.لي_ ج'ل�با، * م1ثل% الـم.ناد1يل,، ت'عاط%ى ال4شر'با(
 قوله «جلبا» كذا ضبط بضمتي ف نسخة من الكم.)1 (

يكون جع ش.ر\ب�، كقول ال4عشى:
لا أ%ر.ج¬، ف الب.ي\ت1، عال�، كأ%نا * أ%ل� به1، م1ن ت.ج\ر, دار,ين.، أ%ر\ك�ب'

فأ%ر\ك�ب¬: جع ر.ك}ب�، ويكون جع ش.ار,ب� وراك1ب�، وكلها نادر، ل4ن� سيبويه ل يذكر أ%ن فاعلv قد ي'ك%س_ر على أ%ف}ع'ل�.
 وف حديث علي وحزة، رضي الل9ه عنهما: وهو ف هذا البيت ف ش.ر\ب� من ال4نصار؛ الش_ر\ب'، بفتح الشي وسكون

الراء: الماعة ي.ش\ر.ب'ون% الم\ر.التهذيب، ابن السكيت: الش>ر\ب': الاء� بع.ينه1 ي'ش\ر.ب'. والش>ر\ب': الن_ص1ـيب' من الاء.
،� والش_ر,يبة� من الغنم: الت ت'ص\د1ر'ها إ,ذا ر.و,ي.ت\، فت.ت\ب.ع'ها الغ.نم'، هذه ف الصحاح؛ وف بعض النسخ حاشيةD: الصواب الس_ريبة

بالسي الهملة. وشار.ب. الر_ج'ل% م'شار.ب.ةv وش1راباv. ش.ر,ب. معه، وهو ش.ر,يبـي؛ قال:
ر'ب_ ش.ر,يب� لك. ذ1ي ح'ساس,، * ش1راب'ه كالـح.ز> بالـم.واسي
والش_ر,يب': صاح1ـب'ك. الذي ي'شار,ب'ك.، وي'ور,د' إ,بل%ه مع.ك.، وهو

ش.ر,يب'ك؛ قال الراجز:
>489<ص:

إ,ذا الش_ر,يب' أ%خ.ذ%ت\ه أ%ك�ه\،  فخلYه، حت ي.ب'ك_ ب.ك�ه\
وبه فسر ابن ال4عراب قوله:

ر'ب_ ش.ر,يب لك ذي ح'ساس
 قال: الش_ر,يب' هنا الذي ي'س\ق%ى م.ع.ك. والـح'ساس': الشeؤ\م والق%ت\ل�؛ يقول: انت1ظار'ك إ,ي_اه على الوض,، ق%ت\لD لك ول3بل1ك.

قال: وأ%ما
نن فف%س_ر\نا الـح'ساس. هنا، بأ%نه ال4ذ%ى والس_و\رة� ف الش_راب،

وهو ش.ر,يب¬، ف%ع1ـيلD بعن م'فاع1ل، مثل ن.دي وأ%ك1ـيل.
 وأ%ش\ر.ب. ال3ب,ل% ف%شر,ب.ت\، وأ%ش\ر.ب. ال3بل حت ش.ر,ب.ت\، وأ%ش\ر.ب\ن.ا نن: ر.و,ي.ت\ إ,بل�نا، وأ%ش\ر.ب\نا: ع.ط1ش\نا، أ%و ع.ط1ش.ت إ,بل�نا؛

وقوله:



اس\ق1ن,ـي، فإ,ن_ـن,ـي م'ش\ر,ب 
رواه ابن ال4عراب، وفسره بأ%ن� معناه عطشان، يعن نفسه، أ%و إ,بله. 
قال ويروى: فإ,ن_ك. م'ش\ر,ب أ%ي قد وج.د\ت. م.ن ي.ش\ر.ب'. التهذيب:
الـم'ش\ر,ب' الع.ط}شان. يقال: اس\ق1ن,ي، فإ,ن>ي م'ش\ر,ب. والـم'ش\ر,ب':
الرج'ل الذي قد ع.ط1ش.ت إ,بل�ه أ%يضاv. قال: وهذا قول ابن ال4عراب.

قال وقال غيه: ر.جل م'ش\ر,ب¬ قد ش.ر,ب.ت إ,بله. ورجل م'شر,ب¬: حان% ل3بل1ه أ%ن ت.ش\ر.ب.. قال: وهذا عنده من ال4ضداد.
والـم.ش\ر.ب': الاء الذي ي'ش\ر.ب'.

والـم.ش\ر.بة�: كالـم.ش\ر.عة1؛ وف الديث: م.ل}ع'ونD ملعونD م.ن أ%حاط%
 على م.ش\ر.بة{؛ الـم.ش\ر.بة، بفتح الراء3 من غي ضم: الوضع الذي ي'ش\ر.ب' منه كالـم.ش\ر.عة1؛ ويريد بال3حاطة ت.مل©ك%ه، ومنع

غيه منه.
والـم.ش\ر.ب': الوجه' الذي ي'ش\ر.ب' منه، ويكون موضعاv، ويكون مصدراv؛ وأ%نشد:

وي'د\ع.ى ابن' م.ن\ج'وف{ أ%مامي، كأ%نه * خ.ص1ـيÒ، أ%ت.ى للماء3 م1ن\ غ%ي\ر, م.ش\ر.ب,
أ%ي من غي وجه الشeر\ب؛ والـم.ش\ر.ب': ش.ر,يعة� الن_هر؛

والـم.ش\ر.ب': الـم.ش\روب' نفس'ه.
والش_راب': اسم لا ي'ش\ر.ب'. وكل© شيء ل ي'م\ض.غ�، فإ,نه يقال فيه:

ي'ش\ر.ب'.
والش_ر'وب': ما ش'ر,ب.. والاء الش_ر'وب والش_ريب': الذي ب.ي\ن.

 الع.ذ}ب, والـم1ل}ح؛ وقيل: الش_روب الذي فيه شيء من ع'ذوبة{، وقد ي.ش\ر.ب'ه الناس، على ما فيه. والش_ر,يب': دونه ف
 الع'ذوبة1، وليس ي.ش\ر.ب'ه الناس إ,ل9 عند ضرورة، وقد ت.ش\ر.ب'ه البهائم؛ وقيل: الش_ر,يب' الع.ذ}ب'؛ وقيل: الاء الش_ر'وب الذي

ي'ش\ر.ب. والأ}ج': الـم1ل}ح'؛ قال ابن هرمة:
فإ,ن_ك.، بالق%ر,ية1، عام. ت'م\هى، * ش.روب' الاء، ث ت.ع'ود' م.ـأ}جا

 قال: هكذا أ%نشده أ%بو عبيد بالق%ر,ية، والصواب كالق%ر,ية1. التهذيب أ%بو زيد: الاء الش_ريب' الذي ليس فيه ع'ذوبةD، وقد
 ي.ش\ر.ب'ه الناس' على ما فيه. والش_ر'وب': د'ونه' ف الع'ذوبة1، وليس ي.ش\ر.ب'ه الناس إ,ل9 عند الض_ر'ورة. وقال الليث: ماء ش.ر,يب

 وش.ر'وب فيه م.رارةD وم'ل�وحة، ول يتنع من الشeر\ب؛ وماء ش.ر'وب¬ وماء ط%ع1ـيم¬ بعن واحد. وف حديث الشورى: ج'ر\عة
 ش.ر'وب¬ أ%ن\ف%ع من ع.ذ}ب� م'وب�؛ الش_ر'وب' من الاء: الذي ل ي'ش\ر.ب إ,ل9 عند الضرورة، يستوي فيه الذكر والؤ.نث، ولذا

وصف به ال�ر\عة%؛ ضرب الديث 
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مثلv لرجلي: أ%حدها أ%د\و.ن� وأ%نفع'، والخر أ%رفع' وأ%ضرe. وماء# م'ش\ر,ب¬: ك%ش.روب�.
ويقال ف ص1ف%ة1 ب.ع1ي�: ن,ع\م. م'ع.ل�ق' الش_ر\بة1 هذا؛ يقول: يكتفي إ,ل منزله الذي يريد' بش.ر\بة{ واحدة، ل ي.ح\تاج' إ,ل أ�خرى.

وتقول: ش.ر_ب. مال وأ%ك�ـل%ه أ%ي أ%ط}ع.مه الناس. وس.قاه'م به؛ وظ%ل� مال ي'ؤ.ك�ل وي'ش.ر_ب أ%ي ي.ر\ع.ى كيف شاء4.



ورجل أ�ك%لةD وش'ر.بةD، مثال ه'م.زة{: كثي ال4كل والشeرب، عن ابن
السكيت.

ورجلD ش.ر'وب¬: شديد' الشeر\ب,، وقوم¬ ش'ر'ب¬ وش'ر_ب¬.
 ويوم¬ ذو ش.ر.بة{: شديد' الـح.ر>، ي'ش\ر.ب' فيه الاء� أ%كثر ما ي'ش\ر.ب على هذا الخر. وقال اللحيان: ل ت.ز.ل} به ش.ر.ب.ةD هذا

اليوم. أ%ي
 ع.ط%ش¬. التهذيب: جاء4ت ال3بل وبا ش.ر.بةD أ%ي عط%ش، وقد اش\ت.د_ت\ ش.ر.ب.ت'ها؛ وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو عمرو إ,نه لذو ش.ر.بة

إ,ذا كان كثي الشeرب.
.Dكما قالوا: ش.راب¬ م.س\ف%هة ،vي'ش\ر.ب' عليه الاء كثيا :Dوط%عام¬ م.ش\ر.بة

،�وط%عام¬ ذو ش.ر.بة إ,ذا كان ل ي'ر\و.ى فيه من الاء3. والـم1ش\ر.بة
بالكسر: إ,ناء# ي'ش\ر.ب' فيه.

والش_ار,بة�: القوم الذين مسكنهم على ض.ف�ة النهر، وهم الذين لم ماء ذلك النهر.
والش_ر.بة�: ع.ط%ش' الال, بعد. الـج.زء3، ل4ن� ذلك ي.د\ع'وها إ,ل 

الشeر\ب. والش_ر.بة�، بالتحريك: كالـح'و.ي\ض, ي'ح\ف%ر' حول% النخلة1
والشجرة، وي'م\ل� ماء، فيكون ر.ي_ها، ف%ت.ت.ر.و_ى منه، والمع ش.ر.ب¬

وش.ر.بات¬؛ قال زهي:
ي.خ\ر'ج\ن. م1ن ش.ر.بات{، ماؤها ط%ح1لD، * على ال�ذوع,، ي.خ.ف}ن. الغ.م_ والغ.ر.قا

وأ%نشد ابن ال4عراب:
م1ث}ل� الن_خ1ـيل, ي'ر.و>ي، ف%ر\ع.ها، الش_ر.ب'

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: اذ}ه.ب\ إ,ل ش.ر.بة{ من الش_ر.بات1، فاد\ل�ك\ رأ}س.ك حت ت'ن.قYي.ه.
الش_ر.بة، بفتح الراء3: ح.و\ض¬ يكون ف أ%صل النخلة وح.و\ل%ها، ي'م\ل�

ماء ل1ت.ش\ر.به؛ ومنه حديث جابر، رضي الل9ه عنه: أ%تانا رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ف%ع.د.ل% إ,ل الر_ب,ـيع، فت.ط%ه_ر. وأ%ق}ب.ل%
 إ,ل الش_ر.بة1؛ الر_ب,ـيع': النهر'. وف حديث ل%ق1ـيط{: ث أ%ش\ر.ف}ت' عليها، وهي ش.ر\بةD واحدة؛ قال القتيبـي: إ,ن كان

 بالسكون، فإ,نه أ%رادأ%ن الاء قد كثر، فمن حيث أ%ردت أ%ن تشرب شربت، ويروى بالياء3 تتها نقطتان، وهو مذكور ف
موضعه.

والش_ر.بة�: ك�ر\د' الد_ب\ر.ة1، وهي الـم1س\قاة�، والمع من كل ذلك 
ش.ر.بات¬ وش.ر.ب¬.

وش.ر_ب. ال4رض. والن_خل%: ج.ع.ل% لا ش.ر.بات{؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة ف
صفة نل:

م1ن. الغ'ل}ب,، م1ن ع1ض\دان1 هامة% ش'ر>ب.ت\ *  ل1س.ق}ي�، وج'م_ت\ ل1لن_واض1ح, ب,ئ}ر'ها
وكل© ذلك من الشeر\ب.



والش_وار,ب' م.جاري الاء3 ف الـح.ل}ق,؛ وقيل: الش_وار,ب' ع'روق¬ ف
الـح.ل}ق, ت.ش\ر.ب' الاء؛ وقيل: هي ع'ر'وق¬ لص1قةD بالـح'ل}قوم، 
وأ%س\ف%ل�ها بالر>ئة1؛ ويقال: ب.ل م'ؤ.خ_ر'ها إ,ل الو.ت1ـي، ولا ق%ص.ب¬

منه ي.خ\ر'ج الص_و\ت؛ وقيل: الش_وار,ب' م.جاري الاء ف الع'ن'ق,؛ وقيل: ش.وار,ب' الف%ر.س, 
>491<ص:

 ناح1ـية� أ%و\داج,ه، حيث ي'و.د>ج' الب.ي\طار'، واح1د'ها، ف التقدير، شار,ب¬؛ وح1مار¬ ص.خ1ب' الش_وار,ب,، م1ن هذا، أ%ي ش.ديد
الن_ه,ـيق. ال4صمعي، ف قول أ%ب ذؤ.يب:

ـ�ه  * ع.ب\د¬، لل, أ%ب ر.ب,ـيعة%، م'س\ب.ع' ص.خ1ب' الش_وار,ب، ل ي.زال� كأ%ن
قال: الش_وار,ب' م.جاري الاء3 ف الـح.ل}ق,، وإ,نا يريد ك%ثرة%

 ن'هاق1ه؛ وقال ابن دريد: هي ع'ر'وق' باط1ن الـح.ل}ق,. والش_وار,ب': ع'ر'وق¬ م'ح\د1ق%ةD بالـح'ل}ق�وم,؛ يقال: فيها ي.ق%ع' الش_ر.ق'؛
ويقال: بل هي

ع'ر'وق تأ}خذ الاء، ومنها ي.خ\ر'ج الر>يق'. ابن ال4عراب: الش_وار,ب'
 م.جاري الاء3 ف العي؛ قال أ%بو منصور: أ%ح\س.ب'ه أ%راد. م.جار,ي. الاء3 ف العي الت ت.ف�ور ف ال4رض، ل م.جار,ي. ماء3 عي

الرأ}س.
 والـم.ش\ر.بة�: أ%رض¬ ل%ـي>ـنةD ل ي.زال� فيها ن.ب\ت¬ أ%خ\ض.ر' ر.ي�ان�. والـم.ش\ر.بة� والـم.ش\ر'ب.ة�، بالفتح والضم: الغ'ر\فة�؛ سيبويه:

وهي الـم.ش\ر.بة�، جعلوه اساv كالغ'ر\فة1؛ وقيل: هي كالصeف�ة بي ي.د.ي الغ'ر\فة1.
 والـم.شار,ب': الع.لل©، وهو ف شعر ال4عشى. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كان ف م.ش\ر.بة{ له أ%ي كان

ف غ�ر\فة{؛ قال: وجعها م.ش\ر.بات¬ وم.شار,ب'.
 والشار,بان1: ما سال% على الف%م من الش_عر؛ وقيل: إ,نا هو الش_ار,ب'، والتثنية خطأD. والش_ار,بان: ما طال% م1ن ناح1ـية1 الس_ب.لة1،

وبعضهم ي'سم>ي الس_ب.لة% كل�ها شار,باv واحداv، وليس بصواب، والمع ش.وار,ب.
قال اللحيان: وقالوا إ,نه ل%ع.ظ1ـيم' الش_وارب,. قال: وهو من الواحد

الذي ف�ر>ق.، ف%ج'ع1ل% كل© جزء� منه شار,باv، ث ج'م1ع على هذا. وقد
 ط%ر_ شار,ب' الغ'لم,، وها شار,بان1. التهذيب: الشار,بان1 ما طال% من ناح1ـية1 الس_ب.لة1، وبذلك س'م>ي شار,با السيف1؛ وشار,با

السيف: ما
 اك}ـت.ن.ف. الش_ف}رة%، وهو من ذلك. ابن شيل: الشار,بان1 ف السيف1، أ%س\ف%ل% القائ1م، أ%ن\فان1 ط%ويلن1: أ%حد'ها من هذا الانب،

والخ.ر' من هذا الان,ب. والغاش1ـية�: ما تت. الش_ار,ب.ي؛ والشار,ب' والغاش1ية�: يكونان من حديد{ وف1ض_ة{ وأ%د.م�.
وأ%ش\ر.ب. الل�ون%: أ%ش\ب.ع.ه؛ وكل© ل%و\ن{ خال%ط% ل%و\ناv آخ.ر، فقد أ�ش\ر,ب.ه.

وقد اش\راب_: على م1ثال, اش\هاب_.
والص>ب\غ� ي.ت.ش.ر_ب' ف الثوب,، والثوب' ي.ت.ش.ـر_ب'ه أ%ي ي.ت.ن.ش_ف�ه.

وال3ش\راب': ل%و\نD قد أ�ش\ر,ب. من ل%ون{؛ يقال: أ�ش\ر,ب. ال4بيض' ح'م\رةv أ%ي ع.له ذلك؛ وفيه ش'ر\بةD من ح'م\ر.ة{ أ%ي إ,ش\راب¬.



 ورج'ل م'ش\ر.ب¬ ح'م\رةv، وإ,نه ل%ـم.س\ق1ـيe الد_م مثله، وفيه ش'ر\بةD من الـح'م\رة1 إ,ذا كان م'ش\ر.باv ح'م\ر.ةv وف صفته، صلى الل9ه
عليه

.vوسلم: أ%بيض' م'ش\ر.ب¬ ح'مرة
(يتبع...)

): شرب: الش_ر\ب': مصدر ش.ر,ب\ت' أ%ش\ر.ب' ش.ر\باv وش'ر\باv. ابن سيده:... ...1@(تابع... 
 ال3ش\راب': خ.ل}ط� ل%و\ن{ بل%و\ن{. كأ%ن� أ%حد الل�و\ن.ي, س'ق1ـي. اللون% الخ.ر.؛ يقال: بياض¬ م'ش\ر.ب¬ ح'م\رةv مففاv، وإ,ذا ش'د�د كان

للتكثي والبالغة.
ويقال أ%يضاv: عنده ش'ر\بةD من ماء� أ%ي م1قدار' الر>ي>؛ ومثله 

.�الـح'س\وة�، والغ'ر\فة�، والل©ق}مة
 وأ�ش\ر,ب. فلن ح'ب_ فلنة% أ%ي خال%ط% ق%ل}ب.ه. وأ�ش\ر,ب. قلب'ه م.ح.ب_ـة% هذا أ%ي ح.ل� م.ح.ل� الش_راب,. وف التنزيل العزيز: وأ�ش\ر,ب'وا

ف ق�لوب,ه,م الع1ج\ل%؛ أ%ي ح'ب_ الع1ج\ل,، فحذ%ف الضاف.، وأ%قام. الضاف
>492<ص:

 إ,ليه م'قام.ه؛ ول يوز أ%ن يكون الع1ج\ل� هو الـم'ش\ر.ب.، ل4ن�
الع1ج\ل ل ي.ش\ر.ب'ه الق%ل}ب'؛ وقد أ�ش\ر,ب. ف ق%ل}ب,ه ح'ب�ه أ%ي خال%ط%ه. وقال الزجاج: وأ�ش\ر,ب'وا ف ق�لوب,هم الع1ج\ل% بك�ف}ر,هم؛ قال:

معناه س'ق�و ح'ب_ الع1ج\ل,، فحذف ح'ب_، وأ�ق1ـيم. الع1ج\ل� م'قام.ه؛ كما
قال الشاعر:

وك%ي\ف. ت'واص1ل� م.ن\ أ%ص\ب.ح.ت\  * خ.لل%ـت'ه، كأ%ب م.ر\ح.ب,؟
أ%ي ك%خللة1 أ%ب م.ر\ح.ب�.

والث�و\ب ي.ت.شر_ب' الص>ب\غ%: ي.ت.ن.ش_ف�ه. وت.ش.ر_ب. الص>ب\غ� فيه: س.ر.ى.
واس\ت.ش\ر.ب.ت1 الق%و\س' ح'م\رةv: اش\ت.د_ت ح'م\ر.ت'ها؛ وذلك إ,ذا كانت

من الش>ر\بان1؛ حكاه أ%بو حنيفة.
 قال بعض النحويي: من الـم'ش\ر.بة1 ح'روف يرج معها عند الو'قوف1 عليها نو النفخ، إ,ل� أ%نا ل ت'ض\غ.ط} ض.غ\ط

 الـم.ح\ق�ور.ة1، وهي الزاي والظاء� والذال والضاد. قال سيبويه: وبعض' العرب أ%ش.دe تصويباv من بعض.وأ�ش\ر,ب. الز_ر\ع':
ج.رى فيه الد_قيق'؛ وكذلك أ�ش\ر,ب. الز_ر\ع' الد_قيق.، ع.د_اه أ%بو حنيفة ساعاv من العرب أ%و الرeواة.

 ويقال للزرع إ,ذا خرج ق%ص.ب'ه: قد ش.ر,ب. الزرع' ف الق%ص.ب,، وش.ر_ب. ق%ص.ب' الزرع, إ,ذا صار. الاء� فيه. ابن ال4عراب:
الشeر\ب'ب' الغ.م\لى من النبات.

وف حديث أ�حد: ان� الشركي نزلوا على ز.ر\ع, أ%هل, الدينة1،
 وخ.ل�وا فيه ظ%ه\رهم، وقد ش'ر>ب. الزرع' الد_قيق.؛ وف رواية: ش.ر,ب. الزرع' الدقيق.، وهو كناية عن اش\ت1داد1 ح.ب> الز_ر\ع،

وق�ر\ب, إ,د\راك1ه.
�يقال: ش.ر_ب. ق%ص.ب' الزرع إ,ذا صار. الاء� فيه؛ وش'ر>ب. السeن\ب'ل



الد_قيق. إ,ذا صار. فيه ط�ع\م¬؛ والشeر\ب' فيه مستعار¬، كأ%ن� الد_ق1ـيق. كان ماءé، ف%ش.ر,ب.ه.
 وف خديث ال3فك: لقد س.م1ع\ت'موه وأ�ش\ر,ب.ت\ه ق�لوب'كم، أ%ي س'ق1ـي.ت\ه' كما ي'س\ق%ى الع.ط}شان� الاء؛ يقال: ش.ر,ب\ت' الاء4 وأ�ش\ر,ب\ت'ه

 إ,ذا س'ق1ـيت.ه. وأ�ش\ر,ب. ق%ل}ب'ه كذا، أ%ي ح.ل� م.ح.ل� الش_راب، أ%و اخ\ت.ل%ط% به، ك%ما ي.خ\ت.ل1ط� الص>بغ� بالثوب. وف حديث أ%ب بكر،
رضي ال عنه: وأ�ش\ر,ب. ق%ل}ب'ه ال3ش\فاق..

 أ%بو عبيد: وش.ر_ب. الق1ر\بة%، بالشي العجمة، إ,ذا كانت جديدة، فجعل فيها طيباv وماء، ل1ـي.ط1ـيب. ط%ع\م'ها؛ قال القطامي
يصف ال3بل بكثرة أ%لبانا:

ذ%وار,ف' ع.ي\ن.ي\ها، من. الـح.ف}ل,، بالضeح.ى،  * س'ج'وم¬، كت.ن\ضاح, الش>نان1 الـم'ش.ر_ب
هذا قول أ%ب عبيد وتفسيه، وقوله: كت.ن\ضاح, الش>نان1 الـم'ش.ر_ب,؛

إ,نا هو بالسي الهملة؛ قال: ورواية أ%ب عبيد خطأ.
وت.ش.ر_ب. الثوب' الع.ر.ق.: ن.ش1ف%ه.

وض.ب_ةD ش.ر'وب¬: ت.ش\ت.ه,ـي الفحل، قال: وأ�راه ضائنةD ش.ر'وب¬.
وش.ر,ب. بالرجل، وأ%ش\ر.ب. به: ك%ذ%ب. عليه؛ وتقول: أ%ش\ر.ب\ت.ن ما ل

أ%ش\ر.ب\ أ%ي اد_ع.ي\ت. علي_ ما ل أ%ف}ع.ل}.
والش_ر\بة�: الن_خ\لة الت ت.نب'ت' من الن_وى، والمع الش_ر.ب_ات'، 

)1والش_رائ1ب'، والش_راب,ـيب'(
  قوله «والمع الشرب_ات والشرائب والشرابيب» هذه الموع الثلثة إ,نا هي لشربة كجربة أ%ي بالفتح وشد� الباء كما1(

 ف التهذيب ومع ذلك فالسابق واللحق لبن سيده وهذه العبارة متوسطة أوهت أنا جع للشربة النخلة فل يلتفت إل
من قلد اللسان.).
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وأ%ش\ر.ب. البعي. والد_اب_ة% الـح.ب\ل%: و.ض.ع.ه ف ع'ن'قها؛ قال:

يا آل% و.ز\ر� أ%ش\ر,ب'وها ال4ق}ران}
وأ%ش\ر.ب\ت' ال%ي\ل% أ%ي جعلت الـح1ـبال% ف أ%ع\ناق1ها؛ وأ%نشد ثعلب:
وأ%ش\ر.ب\ت'ها ال4ق}ران%، حت أ%ن.خ\ت'ها  * ب,ق�ر\ح، وقد أ%لق%ي\ن. ك�ل� ج.ن,ـي,

وأ%ش\ر.ب\ت' إ,بل%ك. أ%ي ج.ع.ل}ت' لكل ج.م.ل� ق%ريناv؛ ويقول أ%حدهم لناقته: ل�ش\ر,ب.ن_ك1 الـح1ـبال% والنeس'وع أ%ي ل4ق}ر'ن.ن_ك1 با.
والش_ار,ب': الض_ع\ف'، ف جيع اليوان؛ يقال: ف بعي,ك شار,ب'

خ.و.ر� أ%ي ض.ع\ف¬؛ ون,ع\م البعي' هذا لول أ%ن فيه شار,ب. خ.و.ر� أ%ي ع1رق. خ.و.ر�.
قال: وش.ر,ب. إ,ذا ر.و,ي.، وش.ر,ب. إ,ذا ع.ط1ش.، وش.ر,ب. إ,ذا ض.ع'ف.

ب.عي'ه.
ويقال: ما زال% فلن على ش.ر.ب_ة{ واحدة{ أ%ي على أ%مر� واحد.

أ%بو عمرو: الش_ر\ب' الفهم. وقد ش.ر.ب. ي.ش\ر'ب' ش.ر\باv إ,ذا ف%ه,م.؛



ويقال للبليد: اح\ل�ب\ ث اش\ر'ب\ أ%ي اب\ر'ك ث اف}ه.م\.
وح.ل%ب. إ,ذا ب.ر.ك..

وش.ر,يب¬، وش'ر.ي\ب¬، والشeر_ي\ب'، بالضم، والشeر\ب'وب'، والشeر\ب'ب': كلها مواضع. والشeر\ب'ب' ف شعر لبيد، بالاء3؛ قال:
هل ت.ع\ر,ف' الد_ار بس.ف}ح, الشeر\ب'ب.ه؟

والشeر\ب'ب': اسم واد{ بع.ي\ن,ه.
والش_ر.ب_ة�: أ%رض ل%ـي>ـن.ة ت'ن\ب,ت' الع'ش\ب.، وليس با شجر؛ قال

زهي:
وإ,ل� فإ,ن_ا بالش_ر.ب_ة1، فاللYو.ى،  * ن'ع.قYر أ�م�ات1 الر>باع، ون.ي\س3ر'

وش.ر.ب_ة�، بتشديد الباء3 بغي تعريف: موضع؛ قال ساعدة بن جؤ.ية:
ب,ش.ر.ب_ة{ د.م1ث الك%ث1ـيب,، بد'ور,ه  * أ%ر\طvى، ي.ع'وذ� به، إ,ذا ما ي'ر\ط%ب'

 ي'ر\ط%ب': ي'ب.ل©؛ وقال د.م1ث الك%ث1ـيب، ل4ن� الشeر.ب_ة% موضع أ%و مكان؛ ليس ف الكلم ف%ع.ل�ةD إ,ل� هذا، عن كراع، وقد جاء4 له
ثان، وهو قولم: ج.ر.ب_ةD، وهو مذكور ف موضعه.

 واش\ر.أ%ب_ الرجل للشيء3 وإ,ل الشيء3 اش\ر,ئ}باباv: م.د_ ع'ن'ق%ه إ,ليه، وقيل: هو إ,ذا ار\ت.ف%ع. وع.ل؛ والسم: الشeر.أ}ب,ـيبة�، بضم
الشي، من اش\ر.أ%ب. وقالت عائشة، رضي الل9ه عنها: اش\ر.أ%ب_ الن>فاق'، 

وار\ت.د_ت العرب'؛ قال أ%بو عبيد: اش\ر.أ%ب_ ارتفع. وعل؛ وكل© راف1ع�
رأ}س.ه: م'ش\ر.ئ1بÒ. وف حديث: ي'ناد1ي مناد{ يوم. القيامة1: يا أ%هل%
النة1، ويا أ%هل% النار، في.ش\ر.ئ1بeون لصوته؛ أ%ي ي.ر\ف%ع'ون رؤ'وسهم

لي.ن\ظ�روا إ,ليه؛ وكل© رافع رأ}سه مشرئبÒ؛ وأ%نشد لذي الرمة يصف الظ�ب\ية%، ور.ف}ع.ها رأ}س.ها:
ذ%ك%ر\ت'ك1، إ,ذ} م.ر_ت\ ب,نا أ�مe شاد1ن{،  * أ%مام. الـم.طايا، ت.ش\ر.ئ1بe وت.س\ن.ح'

.�قال: اش\رأ%ب_ مأ}خوذ من الـم.ش\ر.بة، وهي الغ'ر\فة
 @شرجب: الش_ر\ج.ب': الطويل؛ وف التهذيب: من الرجال الطويل. وف حديث خالد، رضي الل9ه عنه: فعار.ض.نا رج'ل

ش.ر\ج.ب¬؛ الش_ر\ج.ب: الطويل؛ وقيل: هو الطويل� القوائم,، العاري أ%عال الع1ظام.
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والش_ر\ج.ب': ن.عت الف%رس ال%واد1؛ وقيل: الش_ر\ج.ب' الف%رس'
الك%ري'.

والش_ر\ج.بان�: شجرة ي'د\ب.غ با، وربا خ'ل1ط%ت بالغ.ل}قة1، فد'ب,غ%
با. وقال أ%بو حنيفة: الش_ر\ج.بان� ش'ج.يةD كشج.رة1 الباذ1نان1، غي
Dشجرة م'ش\عان_ة �أ%نه أ%بيض'، ول يؤ\كل. ابن ال4عراب: الشeر\ج'بان

)1طويلة(
 قوله «ابن العراب الشرجبان إل» عبارة التكملة، قال ابن1(



.Dالعراب الشرجبانة، بالضم وقد تفتح: شجرة مشعانة إل آخر ما هنا.)، ي.ت.ح.ل�ب' منها كالس_م>، ولا أ%غصان
@شرعب: الش_ر\ع.ب': الطويل. رج'ل ش.ر\ع.ب¬: طويلD خفيف' السم,، وال�نثى بالاء3.

والش_ر\ع.ب,ـيe: الطويل�، الـح.س.ن' السم,.
وش.ر\ع.ب. الشيء4: ط%و_ل%ه؛ قال طفيل:

أ%س1ـيلة� م.ج\ر.ى الد_م\ع,، خ'م\صانة� الـح.ش.ى،  * ب.ر'ود' الث�نايا، ذات' خ.ل}ق� م'ش.ر\ع.ب,
.vول�والش_ر\ع.بة�: ش.قe اللحم, وال4دي, ط

وش.ر\ع.ب.ه: قط%ع.ه ط�ولv. والش_ر\ع.بة�: الق1ط}عة� منه.
والش_ر\ع.ب,ـيe والش_ر\ع.ب,ـي_ة�: ض.ر\ب¬ من الب'ر'ود1؛ أ%نشد

ال4زهري:
)2كالب'س\تان1 والش_ر\ع.ب.ى، ذا ال4ذ}يال(

 قوله «كالبستان إل» كذا هو ف التهذيب)2(
وقال رؤ\بة يصف ناب البعي:

ق%دìا ب.د�اد{، وه.ذ¾ا ش.ر\ع.ب.ا
والش_ر\ع.ب,ـي_ة�: موضع؛ قال ال4خطل:

ول%ق%د\ ب.ك%ى ال%ح_اف' مـم_ا أ%و\ق%ع.ت\  * بالش_ر\ع.ب,ـي_ة1، إ,ذ} ر.أ%ى ال4ط}فال
 @شزب: الش_از,ب': الضام1ر' الياب,س' من الناس وغيهم؛ وأ%كثر' ما ي'ستعمل ف اليل, والناس. وقال ال4صمعي: الشاز,ب

 الذي فيه ض'مور، وإ,ن ل يكن مهزولv؛ والش_اس1ف' والشاس1ب: الذي قد ي.ب,س.. قال: وسعت أ%عرابياv يقول ما قال الطيئة:
 أ%ي\ن'قاv ش'ز'باv، إ,نا قال أ%ع\ن'زاv ش'س'باv، وليست الزاي ول السي، بدل إ,حداها من ال�خرى، لت.ص.رeف1 الفعلي جيعاv، والمع:

.vوش'ز'وبا vش'ز_ب¬ وش.واز,ب'. وقد ش.ز.ب. الفرس' ي.ش\ز'ب' ش.ز.با
وخ.ي\لD ش'ز_ب¬ أ%ي ض.وام1ر'. وف حديث عمر، ي.ر\ثي ع'ر\وة% بن مسعود الثقفي:

باليل, عاب,سةv، ز'وراv م.ناك1ـب'ها،  * ت.ع\د'و ش.واز,ب.، بالشeع\ث1 الص_ناديد1
.vوالش_واز,ب': الـم'ض.م_رات'، جع شاز,ب�، ويمع على ش'ز_ب� أ%يضا

.Dضام1رة :Dش.ز\بة Dوأ%تان
التهذيب: الش_وز.ب' والـم.ئ1ن_ة�: الع.لمة�؛ وأ%نشد:

غ�لم¬ ب.ي. ع.ي\ن.ي\ه ش.و\ز.ب'
والش_ز,يب': الق%ض1ـيب' من الشجر، قبل أ%ن ي'ص\لح، وجعه ش'ز'وب¬، حكاه أ%بو حنيفة.

وق%و\س¬ ش.ز\بةD: ليست ب.ديد{، ول خ.ل%ق�. وف بعض الديث: وقد
ت.و.ش_ح. ب,ش.ز\بة{ كانت مع.ه. الش_ز\بة�: من أ%س\ماء3 الق%و\س,، وهي الت

.vليست ب.ديد، ول خ.ل%ق�، كأ%نا الت ش.ز.ب. ق%ض1ـيب'ها، أ%ي ذ%ب.ل%، وهي الش_زيب' أ%يضا
ومكان شاز,ب¬ أ%ي خ.ش1ن¬.



@شسب: الش_اس1ب': لغة ف الش_از,ب,، وهو الن_ح1ـيف الياب,س' من
الضeم\ر، الذي قد ي.ب,س. جلده عليه؛
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 قال لبيد:

أ%ت1ـيك. أ%م\ س.م\ح.ج¬ ت.خ.ي_ر.ه.ا  * ع1ل}ج¬، ت.س.ر_ى ن.حائ1صاv ش'س'با؟
:vوقال أ%يضا

ت.ت_ق1ـي ال4رض. ب,د.ف¼ شاس1ب�،  * وض'ل�وع�، ت.ح\ت. ز.و\ر� قد ن.ح.ل}
وهو الـم.ه\ز'ول، مثل الش_اس1ف1، وليس مثل الش_از,ب,؛ قال الو.ق�اف'

:eالع'ق%ي\ل1ـي
ف%ق�ل}ت' ل%ه: حان% الر_واح'، ور'ع\ت'ه  * بأ%س\م.ر. م.ل}و,ي¼، من الق1د>، شاس1ب,
والمع ش'س'ب¬. وش.س.ب. ش'س'وباv وش.س'ب.. والش_س3ـيب': الق%و\س'.

 @شصب: الش>ص\ب، بالكسر: الش>د_ة� وال%د\ب'، والمع أ%ش\صاب¬، وهي الش_ص1ـيبة�؛ وك%س_ر ك�راع الش_ص1ـيبة%، الش>د_ة%،
 على أ%شصاب� ف أ%دن.ى العدد، قال: والكثي ش.صائ1ب'؛ قال ابن سيده: وهذا منه خطأD واختلط.وش.ص1ب. ال4م\ر'، بالكسر:

اش\ت.د_.
ـYد. الن_ص1ب. ابن هانئ: إ,نه ل%ش.ص1ب¬ ل%ص1ب¬ و.ص1ب¬ إ,ذا أ�ك

وش.ص1ب. الـم.كان� ش.ص.باv: أ%ج\د.ب..
والش_ص1ـيبة�: ش1د_ة� العيش. وعي\ش شاص1ب¬ وش1ص\ب¬؛ وش.ص1ب. ع.ي\ش'ه ش.ص.باv وش.ص\باv، وش.ص.ب.، بالفتح، ي.ش\ص'ب'،

بالضم، ش'ص'وباv، فهو ش.ص1ب¬ وشاص1ب¬، وأ%ش\ص.ب.ه' الل9ه'، وأ%ش\ص.ب.
الل9ه' ع.ي\ش.ه؛ قال جرير:

ك1رام¬ ي.ـأ}م.ن' ال1ـيان� ف1ـيه,م\،  * إ,ذا ش.ص.ب.ت\ ب,ه,م\ إ,حدى الليال
وش.ص.ب. الش_اة%: س.ل%خ.ها.

.�أ%بو العباس: الـم.ش\ص'وبة� الشاة� الـم.س\م'وط%ة
ويقال للق%ص_اب: ش.ص_اب¬.

.�والش_ص\ب': الس_م\ط
والش_صائ1ب': ع1ـيدان� الر_ح\ل,، ول ي'سمع لا بواحد؛ قال أ%بو زبيد:

وذا ش.ص.ائ1ب.، ف أ%ح\نائ1ه1 ش.م.م¬،  * ر,خ\و. الـم1لط1، ر.ب,ـيطاv ف%وق. ص'ر\صور, 
ورجل ش.ص1ـيب¬ أ%ي غ%ريب¬.

الليث: الش_ي\ص.بان� الذ�ك%ر' م1ن الن_م\ل,؛ ويقال: هو ج'ح\ر'
الن_مل. الفراء عن الدeب.ي\ر,ي>ـي: قالوا هو الش_ي\طان� الر_ج,ـيم'.

،eل4ز'، وال%ان©، والقازgـ ـgل4ز'، وال% والش_ي\ص.بان�، والب.



 وال%ي\ت.ع'ور': كلها من أ%ساء3 الشيطان. والش_ي\ص.بان: أ%بو ح.ي� من ال1ن>؛ قال حسان بن ثابت: وكانت1 الس>ع\لة� ل%ق1ـي.ت\ه، ف
 ب.ع\ض, أ%ز,ق�ة1 الـم.دينة1، ف%ص.ر.ع.ت\ه' وق%ع.د.ت على ص.د\ر,ه، وقالت له: أ%نت. الذي يأ}م'ل ق%و\م'ك. أ%ن تكون شاع1ر.هم؟ فقال: ن.ع.م؛

قالت: والل9ه1 ل
ي'ن\ج,ـيك. من إ,ل� أ%ن تقول ثلثة أ%بيات، على ر.و,ي¼ واحد؛ فقال

حسان:
إ,ذا ما ت.ر.ع\ر.ع.، فينا، الغ'لم\،  * فما إ,ن} يقال� له: م.ن\ ه'و.ه\؟

فقالت: ث%ن>ه؛ فقال:
إ,ذا ل ي.س'د\، قبل% ش.د> ال3زار\،  * فذلك ف1ـينا الذي ل ه'و.ه\

فقالت: ثلYث}ه؛ فقال:
ول صاح1ب¬، من ب.ن الش_ي\ص.بان،  * ف%ط%و\راv أ%ق�ول�، وط%و\راv ه'و.ه\
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 هذا قول ابن الكلب، وحكى ال4ثرم فقال: أ%خبن علماء ال4نصار، أ%ن� ح.س_ان% بن ثابت، بعدما ض'ر_ ب.ص.ر'ه، م.ر_ بابن

 الز>ب.ع\ر.ى، وعبد1الل9ه بن أ%ب طلحة ابن سهل, بن ال4سود بن ح.رام، ومعه ولد'ه ي.ق�وده، ف%صاح. به ابن الز>ب.ع\ر.ى، بعدما و.ل�ى: يا
أ%با الوليد، م.ن هذا الغ'لم'؟ فقال ح.س_ان� بن ثاب,ت{ ال4بيات.

.Òشصلب: ش.ص\ل%ب¬: ش.ديد¬ قو,ي@
@شطب: الش_ط}ب'، من الرجال وال%ي\ل,: الطويل�، الـح.س.ن' ال%ل}ق,.

وجار,يةD ش1ط}بةD وش.ط}بةD: ط%ويلةD، ح.س.ن.ـةD، تار_ةD، غ%ض_ةD، الكسر عن
ابن جن، قال: والفتح أ%على. ويقال: غ�لم¬ ش.ط}ب¬: ح.س.ن' ال%ل}ق،

ليس بطويل، ول قصي.
�ور.جل م.ش\ط�وب¬ وم'ش.ط�ب¬ إ,ذا كان طويلv. وف%ر.س¬ ش1ط}بةD: س.ب,ط%ة

اللحم، وقيل: طويلة، والكسر لغة، ول يوصف به الذكر.
 والش_ط}ب، مزوم: الس_ع.ف ال4خضر، الر_ط}ب' من جريد النخل، واحدته ش.ط}بةD. وف حديث أ�م زرع: ك%ـم.س.لY ش.ط}بة{؛

 قال أ%بو عبيد: الش_ط}بة� ما ش'ط1ب. من ج.ريد النخل، وهو س.ع.ف�ه، ش.ب_هته بتلك الش_ط}بة، ل1ن.ع\م.ت1ه، واع\ت1دال, ش.باب,ه؛ وقيل:
 أ%رادت أ%نه م.ه\زول، كأ%نه س.ع.ف%ةD ف د1ق�ت1ها؛ أ%رادت أ%نه قليل اللحم، د.ق1ـيق' ال%ص\ر، فشب_هته بالش_ط}بة1 أ%ي موض1ع' نوم1ه

د.ق1ـيق¬ لن.حاف%ت1ه؛ وقيل: أ%رادت س.ي\فاv س'ل� من غ1م\د1ه؛ والـم.س.ل©: مصدر، بعن الس_ل9، أ�ق1ـيم. م'قام.
 الفعول، أ%ي ك%ـم.س\ـل�ول الش_ط}بة، يعن ما س'ل� من ق1شره أ%و غ1م\ده؛ وقال أ%بو سعيد: الش_ط}بة�: السيف'، أ%رادت أ%نه

كالس_ي\ف1 ي'س.ل© من غ1م\ده؛ كما قال الع'ج.ي\ر' الس_ل�ول يرثي أ%با الـح.جناء:
فتÝى ق�د_ ق%د_ الس_ي\ف1، ل م'تآز,ف¬،  * ول ر.ه1لD ل%ـب_ات'ه وأ%باجل�ه

ابن ال4عراب: الش_طائ1ب' دون الك%ران,ـيف1، الواحدة ش.ط1ـيبةD؛
.Dوالش_ط}ب' دون الش_طائ1ب، الواحدة ش.ط}بة



ابن السكيت: الش_اط1ـبة� الت ت.ع\م.ل� الـح'ص\ر من الش_ط}ب، الواحدة
ش.ط}بة، وهي الس_ع.ف'.

والشeط�وب': أ%ن تأ}خ'ذ% ق1ش\ر.ه ال4على. قال: وت.ش\ط�ب وت.ل}ح.ى
واحد.

والش_واط1ب' من النساء3: اللوات ي.ش\ق�ق}ن. ال�وص.، وي.ق}ش'ر\ن%
الع'س'ب.، ل1ـي.ت_خ1ذ}ن منه الـح'ص\ر، ث ي'ل}ق1ـينها إ,ل الـم'ن.قYيات؛

قال قيس بن الطيم:
ت.رى ق1ص.د. الـم'ر_ان1 ت'ل}ق%ى، كأ%نا  * ت.ذ%رeع' خ1ر\صان{ بأ%ي\دي الش_واط1ب,

تقول منه: ش.ط%ب.ت1 الـم.رأ%ة� ال%ريد. ش.ط}باv ش.ق�ته، فهي
 شاط1ـبةD، لتعمل منه الصر. ال4صمعي: الش_اط1ـبة� الت ت.ق}ش'ر الع.س3ـيب.، ث ت'ل}ق1ـيه إ,ل الن.قYية1، فتأ}خ'ذ كل شيء عليه

ب,س3كYينها، حت تتركه رق1ـيقاv، ث ت'ل}ق1ـيه الـم'ن.قYية� إ,ل الشاطبة ثانية، وهو قوله:
ت.ذ%رeع' خ1ر\صان{ بأ%ي\دي الش_واط1ب,

.Dوش1ط}بة ،Dوش'ط%بة ،Dه الت ف متنه، واحدته ش'ط}بة�وش'ط�وب' السيف وش'ط�ب'ه، ب,ضم الشي والطاء، وش'ط%ب'ه: ط%رائق
وسيف م'ش.ط�ب¬ وم.ش\ط�وب¬: فيه ش'ط%ب¬. وثوب¬ م'ش.ط�ب¬: فيه ط%رائق'.

والش_طائب' من الناس, وغيهم: الف1ر.ق' والضeر'وب' الختلفة�؛ قال
الراعي:

فهاج. به، لـم_ا ت.ر.ج_ل%ت1 الضeح.ى،  * ش.طائ1ب' ش.ت_ى، من ك1لب� ونابل,
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.vوم'ن\ح.د1ر.ة vوس.ي\ف¬ م'ش.ط�ب: فيه ط%رائ1ق'، وربا كانت م'ر\ت.ف1عة
ابن شيل: ش'ط}بة� السيف: ع.موده الناش1ز' ف مت\ن,ه.

الش_طبة� والش>ط}بة�: ق1ط}عةD من س.نام البعي، ت'ق}ط%ع ط�ولv. وكل©
ق1ط}عة من ذلك أ%يضاv تسمى: ش.ط1ـيبةv؛ وقيل: ش.ط1ـيبة� اللحم

الش_ر,ية� منه.
.vبه ش.ط}با�وش.ط�به: ش.ر_حه. ويقال: ش.ط%ب\ت' السنام وال4دي. أ%ش\ط

أ%بو زيد: ش'ط%ب' الس_نام, أ%ن ت'ق%طYع.ه ق1د.داv، ول ت'ف%ص>ل%ها،
واحدتا ش'ط}بةD، وقالوا أ%يضاv ش.ط1ـيبة، وجعها ش.طائ1ب'. وكل©

.Dش.ط1ـيبة vطول eق1ط}ع.ة1 أ%دي� ت'ق%د
وش.ط%ب. ال4دي. والس_نام، ي.ش\ط�بهما ش.ط}باv: ق%ط%ع.هما.

وش.ط1ـيبةD م1ن ن.ب\ع ي'ت_خ.ذ� منها الق%و\س'.
والش_واط1ب' من النساء3: اللوات ي.ق}د'د\ن% ال4د1ي.، بعدما



ي.خ\ل�ق}ن.ه.
.Dياب,سة :Dوناقة ش.ط1ـيبة

وف%ر.س¬ م.ش\ط�وب' الـم.ت\ن والك%ف%ل: ان\ت.ب.ر م.ت\ناه س1م.ناv، وت.باي.ن.ت\ غ�رور'ه؛ وقال العدي:
م1ثل� ه1م\يان1 الع.ذار.ى، ب.ط}ن'ه  * أ%ب\ل%ق' الق}و.ين,، م.ش\طوب' الك%ف%ل}

ورجل شاط1ب الـم.ح.لY: بعيد'ه، مثل شاط1ن�.
.�والن\ش1طاب': الس_ـي.لن
) �)1والـم'ن\ش.ط1ب': السائ1ل

 قوله «والنشطب السائل» هذه العبارة1(
الثانية للزهري والول لبن سيده، جع الؤلف بي عبارتيهما.) من الاء3

وغيه. والـم'ن\ش.ط1ب' : السائل.
.Dوطريق¬ شاط1ب¬: مائ1ل

،Dوشاط1ـبة ،Dشاط1فة Dوش.ط%ب. عن الشيء3: ع.د.ل% عنه. ال4صمعي: ش.ط%ف. وش.ط%ب. إ,ذا ذ%ه.ب. وتباع.د. وف النوادر: ر.م\ية 
وصائ1فةD إ,ذا ز.ل�ت عن الـم.ق}ت.ل.

وف الديث: ف%ح.م.ل% عام1ر' بن' ر.ب,ـيعة% على عامر بن الط©ف%ي\ل,،
فط%ع.ن.ه، فش.ط%ب. الرeم\ح' عن م.ق}ت.له؛ هو من ش.ط%ب.، بعن ب.ع'د.. قال ابراهيم الـح.ر\بe: ش.ط%ب. الرeمح عن م.ق}ت.له أ%ي ل ي.ب\ل�غ\ه.

ال4صمعي: ش.ط%ف. وش.ط%ب. إ,ذا ع.د.ل ومال%.

أ%بو الفرج: الش_طائب' والش_صائب' الش_دائد'.
وش.ط1ب¬: جبلD معروف؛ قال:

كأ%ن� أ%ق}راب.ه، لـم_ا ع.ل ش.ط1ـباv،  * أ%ق}راب' أ%ب\ل%ق.، ي.ن\ف1ـي الي\ل%، ر.م�اح,
 وف الصحاح: ش.ط1ـيب¬: اسم ج.ب.ل. ورأ%يت ف حواشي نسخة موثوق با: هكذا وقع ف النسخ، والذي أ%ورده الفاراب

ف ديوان ال4دب، والذي رواه ابن دريد، وابن فارس: ش.ط1ب¬، على ف%ع1ل�: اسم ج.بل، والل9ه أ%علم.
.Òشعب: الش_ع\ب': ال%مع'، والت_ف}ريق'، وال3صلح'، وال3ف}ساد': ضد@

،vمن ف%ساد{ ك%ث1ـي�. ش.ع.ب.ه ي.ش\ع.ب'ه ش.ع\با Dوف حديث ابن عمر: وش.ع\ب¬ ص.غ1ـي¬ من ش.ع\ب� كبي� أ%ي ص.لح¬ قل1ـيل 
فان\ش.ع.ب.، وش.ع_ب.ه

ف%ت.ش.ع_ب؛ وأ%نشد أ%بو عبيد لعلي� بن, غ%دير� الغ.ن.وي> ف الش_ع\ب,
بعن الت_ف}ريق:

وإ,ذا رأ%يت. الر\ء4 ي.ش\ع.ب' أ%م\ر.ه'،  * ش.ع\ب. الع.صا، وي.ل1ـجe ف الع1ص\يان1
قال: معناه ي'ف%ر>ق' أ%م\ر.ه. قال ال4ص\م.ع1ـيe: ش.ع.ب. الر_ج'ل� أ%م\ر.ه' إ,ذا ش.ت_ت.ه
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 وف%ر_ق%ه.وقال ابن الس>كYيت ف الش_ع\ب,: إ,نه يكون� ب.ع\ن.ي.ي\ن,، يكون� إ,ص\لحاv، ويكون� ت.ف}ريقاv. وش.ع\ب' الص_د\ع, ف ال3ناء3:



إ,نا هو إ,صلح'ه وم'لء4م.ت'ه، ونو' ذلك. والش_ع\ب': الص_د\ع' الذي
ي.ش\ع.ب'ه' الش_ع�اب'، وإ,ص\لح'ه أ%يضاv الش_ع\ب'. وف الديث:

ات_خ.ذ% مكان% الش_ع\ب, س1ل}سلةv؛ أ%ي مكان% الص_د\ع, والش_ق> الذي فيه.
والش_ع�اب': الـم'ل%ئYم'، وح1ر\ف%ت'ه الش>عابة�. والـم1ش\ع.ب': الـم1ث}ق%ب' الـم.ش\ع'وب' به.

والش_ع1ـيب': الـم.زادة� الـم.ش\ع'وبة�؛ وقيل: هي الت من أ%دي.ي؛
وقيل: من أ%د1م.ي, ي'قاب.لن، ليس فيهما ف1ئام¬ ف ز.واياه'ما؛ والف1ئام'

ف الـم.زايد1: أ%ن ي'ؤ\خ.ذ% ال4د1ي' في'ث}ن، ث ي'زاد' ف ج.وان,ـب,ها
ما ي'و.س>ع'ها؛ قال الراعي ي.ص1ف' إ,ب,لv ت.رع.ى ف الع.زيب,:

إ,ذا ل} ت.ر'ح\، أ%د_ى إ,ليها م'ع.ج>لD،  * ش.ع1ـيب. أ%د1ي�، ذا ف1راغ%ي, م'ت\ر.عا
يعن ذا أ%د1ي.ي ق�وب,ل% بينهما؛ وقيل: الت ت'ف}أ%م' ب1ل}د{ ثال1ث{

بي ال1ل}د.ين لت.ت_س3ع.؛ وقيل: هي الت من ق1ط}ع.ت.ي,، ش'ع1ب.ت\
إ,حداه'ما إ,ل ال�خرى أ%ي ض'م_ت\؛ وقيل: هي الـم.خ\ر'وز.ة� من و.ج\هي,؛ وكل© ذلك من المع,.

Yالس>قاء� البال، ل4نه ي'ش\ع.ب، وج.م\ع' كل :vوالش_ع1ـيب' أ%يضا
ذلك ش'ع'ب¬. والش_ع1ـيب'، والـم.زادة�، والراوي.ة�، والس_طيحة�: شيء#

واحد¬، سي بذلك، ل4نه ض'م_ بعض'ه إ,ل بعض�.
ويقال: أ%ش\ع.ب'ه فما ي.ن\ش.ع1ب' أ%ي فما ي.ل}ت.ئ1م'.

:vالـم.ر�ار ي.ص1ف' ناقة �وي'س.م_ى الرحل� ش.ع1ـيباv؛ ومنه قول
)1إ,ذا هي خ.ر_ت\، خ.ر_، م1ن عن يين,ها، *  ش.ع1ـيب¬، به إ,ج\مام'ها ول�غ'وب'ها(

 قوله «من عن يينها» هكذا ف الصل والوهري والذي ف التهذيب من عن شالا.)1 (
يعن الرح\ل، ل4نه م.ش\عوب بعض'ه إ,ل بعض� أ%ي مضموم¬.
وتقول: الت.ـأ%م. ش.ع\ب'هم إ,ذا اجتمعوا بعد التف%رeق,؛ وت.ف%ر_ق.

ش.ع\ب'هم إ,ذا ت.ف%ر_ق�وا بعد الجتماع,؛ قال ال4زهري: وهذا من عجائب
كلم1هم؛ قال الطرماح:

ش.ت_ ش.ع\ب' الي> بعد الت1ئام,، *  وش.جاك.، الي.و\م.، ر.ب\ع' الـم'قام,
أ%ي ش.ت_ الميع'.

وف الديث: ما هذه الف�ت\يا الت ش.ع.ب\ت. با الناس.؟ أ%ي فر_ق}ت.هم.
والـم'خاط%ب' بذا القول ابن' عباس�، ف تليل, الـم'ت\عة1،

والـم'خاط1ب' له بذلك ر.ج'لD من ب.ل}ه'ج.ي\م.
والش_ع\ب': الصدع' والت_ف%رeق' ف الشيء3، والم\ع ش'عوب¬.

والشeع\بة�: الرeؤ\بة�، وهي ق1ط}عةD ي'ش\ع.ب با ال3ناء�.



يقال: ق%ص\عةD م'ش.ع_بة أ%ي ش'ع1ب.ت\ ف مواض1ـع. منها، ش'د>د.
للكثرة.

 وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها، و.و.ص.ف%ت\ أ%باها، رضي الل9ه عنه: ي.ر\أ%ب' ش.ع\ب.ها أ%ي ي.ج\م.ع' م'ت.ف%ر>ق. أ%م\ر, ال�م�ة1 وكل1م.ت.ها؛
وقد

يكون� الش_ع\ب' بعن ال3صلح,، ف غي هذا، وهو من ال4ض\داد1.
والش_ع\ب': ش.ع\ب' الر_أ}س,، وهو شأ}ن'ه الذي ي.ض'مe ق%بائ1ل%ه، 
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وف الر_أ}س, أ%رب.ع' ق%بائل؛ وأ%نشد:

فإ,ن} أ%و\د.ى م'ع.و,ي.ة� بن' ص.خ\ر�، *  فب.ش>ر\ ش.ع\ب. ر.أ}س1ك. بان\ص1داع,
وتقول: ها ش.ع\بان1 أ%ي م1ث}لن1.

وت.ش.ع_ب.ت\ أ%غصان� الشجرة، وان\ش.ع.ب.ت\: ان\ت.ش.ر.ت وت.ف%ر_ق%ت\.
والشeع\بة من الشجر: ما ت.ف%ر_ق. من أ%غصانا؛ قال لبيد:

ت.س\ل�ب' الكان,س.، ل ي'ؤ\ر. با، *  ش'ع\بة% الساق,، إ,ذا الظ9ل© ع.ق%ل
ش'ع\بة� الساق,: غ�ص\ن¬ من أ%غصانا. وش'ع.ب' الغ'ص\ن,: أ%طراف�ه

Yالـم'ت.ف%ر>ق%ة، وكل©ه راجع¬ إ,ل معن الفتراق,؛ وقيل: ما بي كل
 غ�ص\ن.ي\ن ش'ع\بةD؛ والشeع\بة�، بالضم: واحدة الشeع.ب,، وهي ال4غصان�. ويقال: هذه ع.صاv ف رأ}س1ها ش'ع\ب.تان1؛ قال ال4زهري:

وس.ماعي من العرب: ع.صاv ف ر.أ}س1ها ش'ع\بان1، بغي تاء.
والشeع.ب': ال4صابع، والزرع' يكون� على ور.قة، ث ي'ش.ع>ب'.

وش.ع_ب. الزرع'، وت.ش.ع_ب.: صار ذا ش'ع.ب� أ%ي ف1ر.ق�.
والت_ش.عeب': التفرeق. والن\ش1عاب' م1ثل�ه.

وان\ش.ع.ب. الطريق': ت.ف%ر_ق.؛ وكذلك أ%غصان� الشجرة. وان\ش.ع.ب.
الن_ه\ر' وت.ش.ع_ب.: ت.فر_ق%ت\ منه أ%نار¬. وان\ش.ع.ب. به القول�: أ%خ.ذ%
به من م.ع\ـنÝى إ,ل م.ع\ـنÝى م'فار,ق� لل4ول,؛ وقول ساعدة:

ه.ج.ر.ت\ غ%ض'وب'، وح'ب_ م.ن\ ي.ت.ج.ن_ب'، *  وع.د.ت\ ع.واد{، د'ون% و.ل}ي,ـك.، ت.ش\ع.ب'
قيل: ت.ش\ع.ب' ت.ص\ر,ف' وت.م\ن.ع؛ وقيل: ل تيء� على القصد1.

:�وش'ع.ب' البال,: رؤ'وس'ها؛ وقيل: ما تفر_ق. من رؤ'وس1ها. الشeع\بة
دون الش>ع\ب,، وقيل: أ�خ.ي_ة الش>ع\ب، وكلتاها ي.ص'بe من البل.

والش>ع\ب': ما ان\ف%ر.ج. بي ج.ب.ل%ي,. والش>ع\ب': م.س3ـيل� الاء ف
بطن� من ال4رض,، له ح.ر\فان1 م'ش\ر,فان1، وع.ر\ض'ه ب.ط}حة� رج'ل�، إ,ذا ان\ب.ط%ح، وقد يكون بي س.ن.د.ي\ ج.ب.ل%ي.

والشeع\بة�: ص.د\ع¬ ف البل,، يأ}وي إ,ليه الط�ي'، وهو منه.



�والشeع\بة�: الـم.س3يل� ف ارتفاع, ق%رار.ة1 الر_م\ل,. والشeع\بة: الـم.س3ـيل
الصغي'؛ يقال: ش'ع\بةD حاف1لD أ%ي م'متل1ئة س.ي\لv. والشeع\بة�: ما

ص.غ'ر. عن الت_ل}عة؛ وقيل: ما ع.ظ�م. من س.واقي ال4و\د1ية1؛ وقيل:
 الشeع\بة ما ان\ش.ع.ب. من الت_ل}عة والوادي، أ%ي ع.د.ل عنه، وأ%خ.ذ ف طريق� غي, طريق1ه، فت1لك الشeع\بة، والمع ش'ع.ب¬ وش1عاب¬.
 والشeع\بة�: الف1ر\قة والطائفة من الشيء3. وف يده ش'ع\بة� خي�، م.ث%لD بذلك. ويقال: اش\ع.ب\ ل ش'ع\بةv من الال, أ%ي أ%ع\ط1ن ق1طعة

 من مال1ك. وف يدي ش'ع\بةD من مال�. وف الديث: الياء� ش'ع\بةD من ال3يان1 أ%ي طائفةD منه وق1طعة؛ وإ,نا ج.ع.ل%ه بعض. ال3يان،
 ل4ن� الـم'س\ت.ح1ـي ي.ن\ق%ط1ـع' ل1حيائ1ه عن العاصي، وإ,ن ل تكن له ت.ق1ـي_ةD، فصار كال3يان1 الذي ي.ق}ط%ع' بين.ها وبين.ه. وف

حديث ابن مسعود:
 الش_باب' ش'ع\بة من ال�نون1، إ,نا ج.ع.له ش'ع\بةv منه، ل4ن� ال�نون% ي'ز,يل� الع.ق}ل%، وكذلك الش_باب' قد ي'س\ر,ع' إ,ل ق1ل�ة1 الع.ق}ل,، ل1ـما

 فيه من كثرة1 الـم.ي\ل, إ,ل الش_ـه.وات، وال3ق}دام, على الـم.ضار. وقوله تعال: إ,ل ظ1لð ذي ث%لث1 ش'ع.ب�؛ قال ثعلب:
يقال إ,ن� النار. يوم. القيامة، ت.ت.ف%ر_ق' إ,ل ثلث1 ف1ر.ق�، فك�ـل�ما ذهب'وا 
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.êـ�ه ليس هناك ظ1ل أ%ن ير'جوا إ,ل موضع�، ر.د_ت\ـه'م. ومعن الظYلY ههنا أ%ن النار. أ%ظ%ل�ت\ه، ل4ن

وش'ع.ب' الف%ر.س, وأ%ق}طار'ه: ما أ%شر.ف. منه، كالع'ن'ق, والـم.ن\س3ج؛
وقيل: نواح1ـيه كلها؛ وقال د'ك%ي' ابن' رجاء:

أ%ش.م� خ1ن\ذ1يذD، م'ن,ـيف¬ ش'ع.ب'ه\، *  ي.ق}ت.ح1م' الفار,س.، لول ق%ي\ق%ب'ه
ال1ن\ذ1يذ�: ال%ي>د' من ال%ي\ل,، وقد يكون الص1ـي_ أ%يضاv. وأ%راد. بق%ي\ق%ب,ه: س.ر\ج.ه.

والش_ع\ب': الق%بيلة� العظيمة�؛ وقيل: الـح.يe العظيم' يت.ش.ع_ب' من
 القبيلة1؛ وقيل: هو القبيلة� نفس'ها، والمع ش'عوب¬. والش_ع\ب': أ%بو القبائ1ل, الذي ي.ن\ت.س3ـب'ون إ,ليه أ%ي ي.ج\م.ع'ه'م وي.ض'مeه'م. وف
،� التنزيل: وجع.لناكم ش'ع'وباv وقبائ1ل% لتعار.ف�وا. قال ابن عباس، ر.ضي الل9ه عنه، ف ذلك: الشeع'وب' ال�م�اع'، والقبائل� الب'ط�ون

ب'طون� العرب، والش_ع\ب' ما ت.ش.ع_ب. من ق%بائ1ل العرب والعجم. وكل© ج,ـيل� ش.ع\ب¬؛ قال ذو الرمة:
ل أ%ح\س3ب' الد_ه\ر. ي'ب\لي ج,د_ةv، أ%بداv، * ول ت.ق%س_م' ش.ع\باv واحداv، ش'ع.ب'

وال%م\ع' كال%م\ع,. ون.س.ب ال4زهري الستشهاد. بذا البيت إ,ل
 الليث، فقال: وش'ع.ب' الد_ه\ر حالت'ه، وأ%نشد البيت، وفس�ره فقال: أ%ي ظ%ن.ن\ت أ%ن ل ي.ن\ق%س3م. ال4مر' الواحد إ,ل أ�مور� كثية{؛

ث قال: ل
 ي'ج.و>د الليث� ف تفسي البيت، ومعناه: أ%نه وصف. أ%حياءé كانوا م'جت.م1عي. ف الربيع,، فلما ق%ص.د'وا الـم.حاض1ر.، ت.ق%س_م.ت\ه'م

 الياه؛ وش'ع.ب القوم, ن,ـي�ات'هم، ف هذا البيت، وكانت لكلY ف1ر\ق%ة{ منهم ن,ـي_ة غي' ن,ـي�ة الخ.رين.، فقال: ما كنت' أ%ظ�نe أ%ن
 ن,ـي_ات{ مت.ل1فةv ت'ف%ر>ق' ن,ـي_ةv م'ج\تمعة. وذلك أ%نم كانوا ف م'ن\ت.واه'م\ وم'ن\ت.ج.ع1هم متمعي على ن,ـي_ة{ واح1دة{، فلما هاج

الع'ش\ب'، ون.ش_ت1 الغ'دران�، توز_ع.ت\ه'م
الـم.حاض1ر'، وأ%ع\داد' الـم1ـياه1؛ فهذا معن قوله:



ول ت.ق%س_م' ش.ع\باv واحداv ش'ع.ب'
وقد غ%ل%ب.ت1 الشeعوب'، بلفظ1 ال%م\ع,، على ج,ـيل, الع.ج.م,، حت قيل

لـم'ح\ت.قر, أ%مر, العرب: ش'ع'وبÒ، أ%ضافوا إ,ل المع, لغ.ل%ب.ت1ه على
.Òال1ـيل, الواح1د، كقول1هم أ%ن\صاري

والشeعوب': ف1رق%ةD ل ت'ف%ض>ل� الع.ر.ب. على الع.ج.م.
والشeعوبe: الذي ي'ص.غ>ر' شأ}ن% الع.ر.ب، ول ي.ر.ى لم فضلv على

 غي,هم. وأ%ما الذي ف حديث م.س\روق: أ%ن� ر.جلv من الشeعوب, أ%سلم، فكانت تؤخذ� منه ال1زية، فأ%مر. ع'م.ر' أ%ن ل تؤخذ
 منه، قال ابن ال4ثي: الشعوب' ههنا العجم، ووجه'ه أ%ن الش_ع\ب. ما ت.ش.ع_ب. من ق%بائ1ل العرب، أ%و العجم، فخ'ص_ بأ%ح.د1ه1ما،

 ويوز' أ%ن يكون% جع. الشeعوب>، وهو الذي يص.غ>ر' شأ}ن% العرب، كقول1هم اليهود' والوس'، ف جع اليهودي> والوسي.
والشeع.ب': القبائ1ل.

وحكى ابن الكلب، عن أ%بيه: الش_ع\ب' أ%كب' من القبيلة1، ث
 الف%صيلة�، ث الع1مارة�، ث البطن'، ث الف%خ1ذ�. قال الشيخ ابن بري: الصحيح ف هذا ما ر.ت_ب.ه الزeب.ي' ابن' بك�ار�: وهو الش_ع\ب'، ث
 القبيلة�، ث الع1مارة�، ث البطن'، ث الف%خ1ذ�، ث الفصيلة؛ قال أ%بو أ�سامة: هذه الط�ب.قات على ترت1ـيب خ.ل}ق ال3نسان1، فالش_عب

أ%عظم'ها، م'ش\ت.قÒ من ش.ع\ب, الر_أ}س,، ث القبيلة� من قبيلة1 الر�أ}س, لج\تماع1ها، ث الع1مارة� وهي الص_در'،
>501<ص:

  ث الب.طن'، ث الفخ1ذ�، ث الفصيلة، وهي الساق'.والشع\ب'، بالكسر,: ما ان\ف%ر.ج. بي. جبلي؛ وقيل: هو الط�ريق' ف ال%ب.ل,،
 والمع' الش>عاب. وف الـم.ث%ل: ش.غ.ل%ت\ ش1عاب ج.د\واي. أ%ي ش.غ.ل%ت\ ك%ثرة� الؤ'ونة ع.طائي عن الناس,؛ وقيل: الش>ع\ب

 م.س3ـيل� الاء3، ف ب.ط}ن� من. ال4رض,، له' ج'ر\فان1 م'ش\ر,فان1، وع.ر\ض'ه' بط}ح.ة� ر.ج'ل. والشeع\بة: الف�ر\قة؛ تقول: ش.ع.ب.ت\هم النية أ%ي
فر_ق%ت\هم، ومنه سيت النية ش.ع'وب.، وهي معرفة ل تنصرف، ول تدخلها ال4لف 

واللم. وقيل: ش.ع'وب' والش_ع'وب'، ك1ل}تاه'ما الـم.ن,ـي_ة، ل4نا
ـçا قولم فيها ش.ع'وب'، بغي لم�، والش_عوب' باللم، فقد يكن أ%ن يكون% ف ال4صل صفةv، ل4نه، من أ%م\ث1ل%ة  ت'ف%ر>ق'؛ أ%م

 الص>فات1، بنزلة ق%ت'ول� وض.روب�، وإ,ذا كان كذلك، فاللم' فيه بنزلت1ها ف الع.ب�اس, والـح.س.ن, والـح.ر,ث1؛ ويؤ.كYد' هذا
 عند.ك. أ%نم قالوا ف اش\ت1قاق1ها، إ,نا س'م>ي.ت\ ش.ع'وب.، ل4نا ت.ش\ع.ب' أ%ي ت'ف%ر>ق'، وهذا العن يؤ.كYد' الو.ص\ف1ـي_ة% فيها، وهذا أ%ق}وى
 من أ%ن ت'ج\ع.ل% اللم زائدة. وم.ن قال ش.ع'وب'، ب,ل لم�، خ.ل%ص.ت\ عند.ه اس\ماv صرياv، وأ%ع\راها ف اللفظ م1ن م.ذ}ه.ب, الصفة1،
 فلذلك ل ي'ل}زم\ها اللم، كما ف%ع.ل% ذلك من قال عباس¬ وح.ر,ثD، إ,ل� أ%ن� روائ1ح. الصفة1 فيه على كلY حال�، وإ,ن} ل تكن فيه

 لم¬، أ%ل تر.ى أ%ن� أ%با زيد{ ح.ك%ى أ%نم ي'س.مeون% ال�بز. جاب,ر. بن حب_ة؟ وإ,نا س.م_وه' بذلك، ل4نه ي.ج\ب'ر الائ1ع.؛ فقد ت.ر.ى معن
الص>ف%ة1 فيه، وإ,ن ل ت.د\خ'ل}ه' اللم. وم1ن ذلك قولم: واس1طD؛ قال سيبويه: س.م_وه' واس1طاv، ل4نه و.س.ط% بي. الع1راق,

والب.ص\ر.ة، فمعن الصفة1 فيه، وإ,ن ل يكن ف لفظ1ه لم¬.
وشاع.ب. فلنD الياة%، وشاع.ب.ت\ ن.ف}س' فلن{ أ%ي ز.اي.ل%ت1 الـح.ياة%

وذ%ه.ب.ت؛ قال النابغة العدي:



وي.ب\ت.زe فيه الرء� ب.ز_ اب\ن, ع.م>ه1، *  ر.ه1ـيناv ب,ك%ف�ي\ غ%ي\ر,ه، ف%ي'شاع1ب'
يش.اع1ب': يف%ار,ق أ%ي ي'فار,ق�ه ابن' ع.م>ه؛ ف%بزe ابن, ع.م>ه:

س1لح'ه. ي.ب\ت.زeه: يأ}خ'ذ�ه.
 وأ%ش\ع.ب. الرجل� إ,ذا مات.، أ%و فار.ق. ف1راقاv ل ي.ر\ج,ـع'. وقد ش.ع.ب.ت\ه ش.ع'وب' أ%ي الـم.ن,ـي_ة، ت.ش\ع.ب'ه، ف%ش.ع.ب، وان\ش.ع.ب،

وأ%ش\ع.ب. أ%ي مات.؛ قال النابغة العدي:
أ%ق%ام.ت\ ب,ه1 ما كان%، ف الد_ار,، أ%ه\ل�ها، *  وكان'وا أ�ناساv، م1ن\ ش.ع'وب.، فأ%ش\ع.ب'وا

ت.ح.م_ل% من\ أ%م\س.ى ب,ه.ا، ف%ت.ف%ر_ق�وا *  ف%ريق%ي\ن، م1ن\ه'م\ م'ص\ع1د¬ وم'ص.و>ب'
 قال ابن بري: ص.واب' إ,ن\شاد1ه، على ما ر'و,ي. ف شعره: وكانوا ش'ع'وباv من أ�ناس� أ%ي مـم_ن\ ت.ل}ح.ق�ه ش.ع'وب'. ويروى: من

ش'ع'وب، أ%ي كانوا من الناس الذين ي.ه\ل1ك�ون ف%ه.ل%ك�وا.
ويقال للم.ي>ت1: قد ان\ش.ع.ب.؛ قال س.ه\م الغنوي:

حت ت'صاد1ف. مالv، أ%و يقال ف%ـتÝى *  لق%ى الت تش\ع.ب' الف1ت\يان%، فان\ش.ع.ب.ا
ويقال: أ%ق%ص_ت\ه ش.ع'وب إ,ق}صاصاv إ,ذا أ%ش\ر.ف. على الـم.ن,ـي_ة، ث

ن.ج.ا. وف حديث طلحة: فما ز,ل}ت' واض1عاv ر,ج\ل1ـي على خ.د>ه حت
أ%ز.ر\ت'ه ش.ع'وب.؛ ش.ع'وب': من أ%ساء3 الـم.ن,ـي_ة1، غي. م.ص\روف{،

ـ�ها ت'ف%ر>ق'. وأ%ز.ر\ت'ه: من الزيارة1. وس'م>ي.ت\ شع'وب.، ل4ن
(يتبع...)

): شعب: الش_ع\ب': ال%مع'، والت_ف}ريق'، وال3صلح'، وال3ف}ساد': ضدÒ.... ...1@(تابع... 
وش.ع.ب. إ,ليهم ف عدد كذا: ن.ز.ع، وفار.ق. ص.ح\ب.ه'.
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والـم.ش\ع.ب': الط�ريق'. وم.ش\ع.ب' الـح.ق>: ط%ريق�ه الـم'ف%ر>ق' بين.ه وبي الباطل,؛ قال الكميت:

وما ل1ـي.، إ,ل� آل% أ%ح\م.د، ش1ـيعةD، *  وما ل1ـي.، إ,ل� م.ش\ع.ب. الق>، م.ش\ع.ب'
والشeع\بة�: ما بي الق%ر\ن.ي\ن,، لت.ف}ريق1ها بينهما؛ والش_ع.ب': ت.باع'د' ما بينهما؛ وقد ش.ع1ب. ش.ع.باv، وهو أ%ش\ع.ب'.

وظ%ب\ـي¬ أ%ش\ع.ب': ب.ي>ن' الش_ع.ب، إ,ذا ت.ف%ر_ق. ق%ر\ناه، فت.باي.ن.ا بين'ونةv شديدةv، وكان ما بي ق%ر\ن.ي\ه بعيداv جد�اv، والمع ش'ع\ب¬؛ 
قال أ%بو د'واد{:

وق�ص\ر.ى ش.ن,ج, ال4ن\ساء3، *  ن.ـب_اج� من الشeع\ب,
 وت.ي\س¬ أ%ش\ع.ب' إ,ذا ان\ك%س.ر. ق%ر\ن'ه، وع.ن\ز¬ ش.ع\ب.اء�. والش_ع.ب' أ%يضاv: ب'ع\د' ما بي الـم.ن\ك1ـب.ي\ن,، والف1عل� كالف1عل,. والشاع1ـبان1:

.� الـم.ن\ك1بان1، لت.باع'د1ه1ما، ي.مان,ـي.ةD. وف الديث: إ,ذا ق%ع.د. الر_ج'ل� من الرأ%ة1 ما بي ش'ع.ب,ها ال4ر\بع,، و.ج.ب. عليه الغ'س\ل
ش'ع.ب'ها ال4ر\بع': ي.داها ور,ج\لها؛ وقيل: ر,ج\لها وش'ف}را ف%ر\ج,ها؛ ك%ن بذلك عن ت.غ\ي,ـيب,ه الـح.ش.ف%ة ف ف%ر\ج,ها.

وماء# ش.ع\ب¬: بعيد¬، والمع ش'ع'وب¬؛ قال:
كما ش.م_ر.ت\ ك%د\راء�، ت.س\ق1ـي ف1راخ.ها *  بع.ر\د.ة%، ر,ف}هاv، والياه' ش'ع'وب'



وان\ش.ع.ب. عن>ي ف�لنD: تباع.د.. وشاع.ب. صاحب.ه: باع.د.ه؛ قال:
وس1ر\ت'، وف ن.ج\ران% ق%ل}بـي م'خ.ل�ف¬، *  وج,س\مي، بب.غ\داد1 الع1راق,، م'شاع1ب'

وش.ع.ب.ه ي.ش\ع.ب'ه ش.ع\باv إ,ذا ص.ر.ف%ه. وش.ع.ب. اللجام' الف%ر.س. إ,ذا ك%ف�ه؛ وأ%نشد:
شاح1ـي. فيه واللYجام' ي.ش\ع.ب'ه\

وش.ع\ب' الدار: ب'ع\د'ها؛ قال قيس' بن' ذ�ر.ي\ح�:
وأ%ع\ج.ل� بال3ش\فاق,، حت ي.ش1ف�ـن,ـي، *  م.خافة ش.ع\ب, الدار، والش_م\ل� جام1ـع'

وش.ع\بان�: اسم¬ للش_ه\ر,، س'م>ي. بذلك لت.ش.عeب,هم فيه أ%ي
 ت.ف%رeق1ه,م ف ط%ل%ب, الـم1ـياه1، وقيل ف الغارات1. وقال ثعلب: قال بعضهم إ,نا س'م>ي. ش.عبان� ش.عبان% ل4نه ش.ع.ب.، أ%ي ظ%ه.ر
 بي ش.ه\ر.ي\ رمضان% ور.ج.ب�، والمع ش.ع\بانات¬، وش.عاب,ـي'، كرمضان% ور.م.اض1ـي. وش.عبان�: ب.ط}ن¬ من ه.م\دان%، ت.ش.ع_ب
 من. الي.م.ن,؛ إ,ليهم ي'ن\س.ب' عام1ر¬ الش_ع\ب,ـيe، رحه الل9ه، على ط%ر\ح, الزائد. وقيل: ش.ع\ب¬ جبلD بالي.م.ن,، وهو ذ�و ش.ع\ب.ي\ن,، ن.ز.ل%ه

 ح.س_ان� بن' ع.م\رو الـح1م\ي.ر,يe و.ول%د'ه، فن'س3ـبوا إ,ليه؛ فمن كان منهم بالكوفة، يقال لم الش_ع\ب,ـيeون%، منهم عامر' بن
 ش.راح1ـيل% الش_ع\ب,ـيe، وع1داد'ه ف ه.م\دان%؛ ومن كان منهم بالشام,، يقال� لم الش_ع\بان,ـيeون؛ ومن كان منهم بالي.م.ن، يقال

لم آل� ذ1ي ش.ع\ب.ي\ن,، وم.ن كان منهم بص\ر
 والـم.غ\ر,ب,، يقال لم ال�ش\ع'وب'. وش.ع.ب البعي' ي.ش\ع.ب' ش.ع\باv: اه\ت.ض.م. الشجر. من أ%ع\له'. قال ثعلب¬، قال الن_ض\ر: سعت

أ%عرابياv ح1جازي�اv باع. بعياv له، يقول: أ%ب,ـيع'ك.، 
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هو ي.ش\ب.ع' ع.ر\ضاv وش.ع\باv؛ الع.ر\ض': أ%ن ي.ت.ناو.ل% الش_ج.ر. من أ%ع\راض1ه.
وما ش.ع.ب.ك عن؟ أ%ي ما ش.غ.ل%ك.؟ والش>ع\ب': س1م.ةD لب.ن,ـي م1ن\ق%ر�، كه.ي\ئة1 الـم1ح\ج.ن, وص'ور.ت1ه، بكسر الشي وفتحها.

وقال ابن شيل: الش>عاب' س1م.ةD ف الف%خ1ذ، ف ط�ول1ها خ.ط�ان1،
ي'لقى بي ط%ر.ف%ي\ه,ما ال4ع\ل%ي.ي\ن,، وال4س\ف%لن1 م'ت.ف%ر>قان1؛ وأ%نشد:
نار عل%ي\ها س1م.ة� الغ.واض1ر\:  *  الـح.ل}ق%تان1 والش>عاب' الفاج,ر\
وقال أ%بو علي� ف التذك1رة1: الش_ع\ب' وس\م¬ م'ج\ت.م1ـع¬ أ%سفل�ه،

م'ت.ف%ر>ق¬ أ%عله.
وج.م.لD م.ش\ع'وب¬، وإ,بلD م'ش.ع_بةD: م.و\س'وم¬ با. والش_ع\ب': موضع¬.

وش'ع.ب.ـى، بضم الشي وفتح العي، مقصور¬: اسم' موضع� ف جبل ط%ي>ـئ{؛ قال جرير يهجو العباس بن يزيد الك1ن\د1ي:
أ%ع.ب\داv ح.ل�، ف ش'ع.ب.ـى، غ%ريباv؟ *  أ%ل�ؤ\ماv، ل أ%با ل%ك.، واغ}ت1رابا!

قال الكسائي: العرب تقول� أ%ب لك. وش.ع\بـي لك.، معناه ف%د.ي\ت'ك؛
وأ%نشد:

قال%ت\: رأ%يت' ر.ج'لv ش.ع\بـي ل%ك\، *  م'ر.ج_لv، ح.س3ب\ت'ه ت.ر\ج,ـيل%ك\
قال: معناه رأ%يت' رج'لv فد.ي\ت'ك، ش.ب_هت'ه' إ,ي_اك.



وشعبان�: موضع¬ بالشام,.
وال4ش\ع.ب: ق%ر\يةD بالي.مام.ة1؛ قال النابغة ال%ع\دي:

ف%ل%ي\ت. رس'ولv، له حاجةD *  إ,ل الف%ل%ج, الع.و\د1، فال4ش\ع.ب,
وش.ع.ب. ال4م1ـي' رسولv إ,ل موضع, كذا أ%ي أ%رس.ل%ه.

وش.ع'وب': ق%ب,ـيلة؛ قال أ%بو خ1راش�:
م.ن.ع\نا، م1ن\ ع.د1ي>، ب.ن ح'ن.ي\ف{، *  ص1حاب. م'ض.ر>س�، واب\ن.ي\ ش.ع'وب.ا
فأ%ث}ن'وا، يا ب.ن,ـي ش1ج\ع�، ع.ل%ي\نا، *  وح.قe اب\ن.ي\ ش.ع'وب� أ%ن ي'ث1ـيبا

 قال ابن سيده: كذا وجدنا ش.ع'وب� م.ص\روفاv ف البيت ال4خ1ـي، ولو ل} ي'ص\ر.ف\ لح\ت.مل الز�حاف.. وأ%ش\ع.ب': اسم' رج'ل
كان ط%م_اعاv؛ وف الـم.ث%ل: أ%ط}م.ع' من أ%ش\ع.ب..

وش'ع.ي\ب¬: اسم¬.
وغ%زال� شعبان%: ض.ر\ب¬ من ال%ناد1ب، أ%و ال%خاد1ب.

وش.ع.ب\ع.ب': موضع. قال الص>م_ة� بن' عبد1الل9ه1 الق�ش.ي\ر,ي، قال ابن
بري: كثي¬ من ي.غ\ل%ط� ف الص>م_ة فيقول� الق%س\ري، وهو الق�ش.ي\ر,ي

ل غ%ي\ر'، ل4نه الص>م_ة� بن' عبد1الل9ه بن, ط�ف%ي\ل, بن ق�ر_ة% بن,
ه'ب.ي\رة% بن عام1ر بن س.ل%م.ة1 ال%ي بن ق�ش.ي\ر, بن ك%عب�:

يا ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي.، وال4ق}دار' غال1ـبةD، *  والع.ي\ن' ت.ذ}ر,ف'، أ%ح\ياناv، من الـح.ز.ن1
ه.ل} أ%ج\ع.ل%ن_ ي.د1ي، للخ.د>، م1ر\ف%ق%ةv *  على ش.ع.ب\ع.ب.، بي. الـح.و\ض, والع.ط%ن,؟

 وش'ع\بة�: موضع¬. وف حديث الغازي: خرج رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، يريد' ق�ري\شاv، وس.ل%ك. ش'ع\بة، بضم الشي
وسكون العي، موضع¬ ق�ر\ب ي.ل}ي.ل، ويقال له ش'ع\بة� ابن, عبد1الل9ه.

@شعصب: الش_ع\ص.ب': العاس1ـي. وش.ع\ص.ب.: ع.س.ا.
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@شعنب: ال4زهري: يقال للت_ي\س, إ,نه لـم'ع.ن\ك1ب' الق%ر\ن1، وهو
.Dالـم'ل}ت.و,ي الق%ر\ن1 حت ي.ص1ي. كأ%نه حل}قة

والـم'ش.ع\ن,ب': الـم'س\ت.ق1ـيم'.
وقال النضر: الش_ع\ن.ب.ة� أ%ن ي.س\ت.ق1ـيم. ق%رن� الكبش, ث ي.ل}ت.و,ي.

على ر.أ}س1ه1 قبل% أ�ذ�ن,ه، قال: ويقال ت.ي\س¬ م'ش.ع\ن,ب' الق%ر\ن1،
بالعي والغي، والفتح والكسر.

@شغب: الش_غ\ب'، والش_غ.ب'، والت_ش\غ1ـيب': ت.ه\ي,ـيج' الش_ر>؛
وأ%نشد الليث:

وإ,ن، على ما نال% م1ن>ي بص.ر\ف1ه1، *  على الش_اغ1ـب,ـي.، التار,ك1ـي الـح.ق>، م1ش\غ.ب'



وقد ش.غ.ب.هم وش.غ.ب. عليهم، والكسر فيه ل�غ.ةD، وهو ش.غ\ب' ال�ن\د1،
ول يقال ش.غ.ب¬؛ وتقول منه: ش.غ.ب\ت' عليهم، وش.غ.ب\ت ب,ه,م، وش.غ.ب\ت'ه'م أ%ش\غ.ب' ش.غ\باv: ك�ل©ه بعنÝى؛ قال لبيد:

وي'عاب' قائ1ل�ه'م، وإ,ن ل ي.ش\غ.ب,
أ%ي وإ,ن ل ي.ج'ر\ عن الطريق, والق%ص\د1.

شر: ش.غ.ب. فلنD عن الطريق,، ي.ش\غ.ب' ش.غ\باv، وفلنD م1ش\غ.ب¬ إ,ذا
كان عان,داv عن الـح.ق>؛ قال الفرزدق:

ي.ر'دeون% الـح'ل�وم. إ,ل ج,ـبال�، *  وإ,ن شاغ%ب\ت.هم وج.دوا ش1غاب.ا
أ%ي وإ,ن خال%ف}ت.هم عن الكم إ,ل الور، وترك1 القصد إ,ل الع'نود1؛

وقال الذل:
وع.د.ت\ ع.واد{، دون و.ل}ي,ـك.، ت.ش\غ.ب'

أ%ي ت.ج'ور' ب,ك. عن طريقك.
 وف حديث ابن عباس: قيل له ما هذه الف�ت\يا الت ش.غ.ب.ت\ ف الناس,؟ الش_غ\ب'، بسكون الغي: ت.ه\ي,ـيج' الش_ر> والف1ت\ن.ة

وال1صام،
والعام_ة ت.ف}ت.ح'ها؛ تقول�: ش.غ.ب\ت'هم، وبم، وفيهم، وعليهم.

وف الديث: نى عن الـم'شاغ%ب.ة1، أ%ي الـم'خاص.م.ة والـم'فات.ن.ة.
)1ويقال لل4تان1 إ,ذا وح1م.ت\، فاس\ت.ص\ع.بت على الف%حل,: إ,نا ذات ش.غ\ب� وض1غ\ن�؛ قال أ%بو زيد(

 قوله «أبو زيد» هكذا ف الصل وشرح القاموس وبعض1(
نسخ الصحاح وف بعضها أبو زبيد.)، ي.ر\ثي ابن أ%خيه:

كان ع.ن>ي ي.ر'دe د.ر\ؤ'ك.، بعد. *  الل9ه، ش.غ\ب. الـم'س\ت.ص\ع1ب,، الـم1ر>يد1
وأ%نشد الباهلي قول العجاج:

كأ%ن�،ت.ح\ت، ذات. ش.غ\ب� س.م\ح.جا، *  ق%و\داء4، ل ت.ح\م1ل� إ,ل� م'خ\د.جا
قال: الش_غ\ب' ال1لف'، أ%ي ل ت'وات1ـيه1 وت.ش\غ.ب' عليه؛ يعن

أ%تاناv س.م\ح.جاv طويلةv على وجه1 ال4رض، ق%و\داء4 طويلة% الع'ن'ق,؛ وقال عمرو بن قميئة:
)2فإ,ن ت.ش\غ.بـي، فالش_غ\ب'، م1ن>ي، س.ج,ـي_ةD، *  إ,ذا شيمن ما يؤ\ت منها سجيحها(

 قوله «إذا شيمن إل» هكذا ف الصل.)2(
ت.ش\غ.بـي: أ%ي ت'خال1ف1ـين وت.ف}ع.لي ما ل ي'قام1ـين أ%ي ما ل

ي'واف1ق�ن؛ وأ%نشد لـه,م\يان%:
إ,ن� ج,ران% ال%م.ل, الـم'س3ن>، *  ي.ك}س3ر' ش.غ\ب. الن_اف1ر,، الـم'ص1ن>

يعن ب1ران ال%م.ل,: س.و\طاv س'و>ي. من ج,ران,ه1.
والش_غ\ب': ال1لف'، قاله الباهلي.



Dلغة ،vوش.غ1ب\ت' عليهم، بالكسر، أ%ش\غ.ب' ش.غ.با
>505<ص:

  فيه ضعيفة، وشاغ%ب.ه، فهو ش.غ_اب¬، وم'ش.غ>ب¬، ورجل ش.غ1ب¬، وم1ش\غ.ب¬، وم'شاغ1ب¬، وذو م.شاغ1ب.، ورجل ش1غ.بÒ؛ قال
ه1م\يان:

ن.د\ف%ع' ع.نها الـم'تر.ف.، الغ'ض'ب_ا، *  ذا ال�ن\ز'وان1، الع.ر,ك.، الش>غ.ب_ا
وأ%بو الش_غ\ب,: ك�ن\ي.ة بعض, الشeع.راء.

)1وش.غ\ب¬: موض1ع¬ بي. الدينة والشام,. وف حديث الزهري: أ%نه كان له مالD ب,ش.غ\ب� وب.دا؛ ها م.و\ض1عان1 بالشام، وبه(
 أراد: وبالش_غ\ب.)1(

كان م'قام علي> بن عبد1الل9ه1 ابن, عباس� وأ%ولد1ه1، إ,ل أ%ن و.ص.ل%ت
إ,ليهم ال1لفة، وهو بسكون1 الغي.

وش.غ.ب'، بالتحريك: اسم' ام\ر.أ%ة{، ل ينص.رف' ف العرفة.
@شغزب: الش_غ\ز.ب.ة: ال4خ\ذ� بالع'ن\ف1.

:vم'ل}ت.و� ع.ن الط�ريق؛ وقال% العجاج' ي.ص1ف' م.ن\ه.ل :Òش.غ\ز.ب Dوم.ن\ه.ل .Òوكل© أ%مر� م'س\ت.ص\ع.ب�: ش.غ\ز.ب
eم'ن\ج.ر,د¬، أ%ز\و.ر'، ش.غ\ز.ب

وت.ش.غ\ز.ب.ت1 الر>يح': الت.و.ت\ ف هبوبا.
والش_غ\ز.ب,ـي_ة�: ض.ر\ب¬ من ال1ـيل%ة1 ف الص>راع,، وهي أ%ن
ت.ل}و,ي. ر,جل%ه' ب,رج\ل1ك.؛ تقول: ش.غ\ز.ب\ت'ه ش.غ\ز.ب.ـةv، وأ%خ.ذ}ت'ه

بالش_غ\ز.ب,ـي_ة1؛ قال ذو الرمة:
ول%ب_س. ب.ي أ%ق}وامي، فك�لê *  أ%ع.د_ له الش_غاز,ب.، والـم1حال

وقيل: الش_غ\ز.ب,ـي_ة� والش_غ\ز.بe اعت1قال� الـم'صار,ع, ر,ج\ل%ه
ب,ر,ج\ل آخ.ر.، وإ,ل}قاؤ'ه إ,ي_اه' ش.ز\راv، وص.رع'ه إ,ي_اه' ص.رعاv؛ قال:
ع.ل�م.ن.ا أ%خ\وال�ن.ا، بن'و ع1ج,ل}، *  الش_غ\ز.ب_، واع\ت1قالv بالر>ج,ل}

.vش.غ\ز.ب,ـي_ة vص.ر.ع\ت'ه ص.ر\ع.ة :�تقول
أ%بو زيد: ش.غ\ز.ب. الر_جل� الر_جل%، وش.غ\ر.ب.ه'، بعن واحد{، وهو

إ,ذا أ%خ.ذ%ه الع'ق%يل%ى؛ وأ%نشد:
ب.ي\ن.ا الف%ت ي.س\ع.ى إ,ل أ�م\ن,ـي_ه\،

ي.ح\س3ب' أ%ن� الد_ه\ر. س'ر\ج'وج,ـي_ه\،
ع.ن_ت\ ل%ه' داه1ـي.ةD د'ه\و,ي_ه\،

فاع\ت.ق%ل%ت\ه ع'ق}ل%ة ش.ز\ر,ي_ه\،
ل%ف}ت.اء4 ع.ن\ ه.واه' ش.غ\ز.ب,ـي_ه\



،vوالذي ع1ن\دي أ%نه ز'خ\ز'ب�ا :e؛ قال ابن ال4ثي: كذا رواه أ%بو داود ف السنن,. قال الـح.ر\بvوف الديث: حت يكون% ش'غ\ز'ب�ا 
،vوالاء� غ%ي\نا ،vب\د1ل%ت ش1ـينا� وهو الذي اش\ت.د_ لم'ه وغ%ل�ظ%، وقد تقدم ف الزاي. قال الطاب: ويتمل أ%ن تكون% الزاي' أ

تصحيفاv، وهذا من غريب ال3بدال.
 وف حديث ابن م.ع\مر�: أ%نه أ%خ.ذ% ر.ج'لv ب,ـي.د1ه1 الش_غ\ز.ب,ـي_ة%؛ قيل: هي ض.ر\ب¬ من الصeراع,، وهو اع\ت1قال� الـم'صارع ر,ج\ل%ه

بر,ج\ل
.Òالش_غ\ز.ب,ـي_ة1 الل}ت1واء� والـم.ك}ر'، وكل© أ%مر� م'س\ت.ص\ع.ب� ش.غ\ز.ب �صاح1ـب,ه، ور.م\ي'ه إ,ل ال4رض. قال: وأ%صل

)2والش_غ\ب.ز'(
  قوله «والشغبز إل» هكذا ف الصل وأورده ف التهذيب ف مقلوب شغزب بالزاي وقال الصواب انه شغب بالراء2(

الهملة.): ابن آوى.
@شغنب: الشeغ\ن'وب': أ%عال ال4غ}ص.ان1؛ تقول للغ'ص\ن, الن_اع1م:

 ش'غ\ن'وب¬ وش'ن\غ'وب¬، وكذلك الشeن\غ'ب' والشeن\ع'وب. ال4زهري ف شنعب.، بالعي الهملة: هي أ%ن ي.س\ت.قيم. ق%ر\ن� الك%ب\ش,، ث
ي.ل}ت.و,ي. على ر.أ}س1ه1 ق1ب.ل% أ�ذ�ن,ه1؛ قال: ويقال ت.ي\س¬ م'ش.ع\ن,ب، بالعي, والغي,،

والفتح, والكسر,.
>506<ص:

@شقب: الش_ق}ب' والش>ق}ب': م.ه\واة� ما بي. كلY ج.ب.ل%ي,؛ وقيل: هو
 ص.د\ع¬ يكون� ف ل�ـه'وب, الب.ال,، ول�ص'وب, ال4و\د1ي.ة1، دون% الك%ه\ف1، ي'وك1ر' فيه الط�ي؛ وقيل: هو كالفأ}ر, أ%و كالش_ق> ف
 البل؛ وقيل: هو مكانD م'ط}م.ئ1نÒ، إ,ذا أ%ش\ر.ف}ت. عليه، ذ%ه.ب ف ال4رض، والمع': ش1ق%اب¬، وش'ق�وب¬، وش1ق%ب.ةD. التهذيب،
الليث: الش>ق}ب' م.واض1ـع'، د'ون% الغ1ـيان1، تكون ف ل�ـه'وب, ال1بال,، ول�ص'وب, ال4و\د1ية، ي'وك1ر' فيها الط�ي'؛ وأ%نشد:

فص.ب_ح.ت\، والط�ي'، ف ش1ق%ابا، *  ج'م_ة ت.ي_ار�، إ,ذا ظ%م.ا ب,ها
.Dف ال1بال,، وج.م\ع'ه ش1ق%ب.ة �ال4صمعي: الش>ق}ب' كالش_ق> يكون

 واللYه\ب': م.ه\واة� ما بي كلY ج.ب.ل%ي. واللYص\ب': الش>ع\ب' الص_غي' ف البل,. والش_ق%ب' والش>ق}ب': ش.ج.ر¬ ل%ه غ1ص.نةD و.ور.ق¬، ي.ن\ب'ت
 كن,ب\ت.ة1 الرeم_ان1، و.و.ر.ق�ه ك%و.ر.ق, الس>در,، وج.نات'ه كالن_ب,ق,، وفيه ن.ـوÝى ، واحد.ت'ه ش.ق%بة؛ وقال أ%بو حنيفة: هو شجر¬ من شجر

البال,، ي.نب'ت'، فيما ز.ع.موا، ف ش1ق%ب.ت1ها؛ وقال مر_ة: هو من ع'ت\ق, الع1ـيدان1.
والش_و\ق%ب': الط�ويل� من الرجال,، والن_عام,، وال3ب,ل. وحاف1ر

ش.وق%ب¬: واس1ع¬، عن ك�راع�. والش_و\ق%ب.ان1: خ.ش.ب.ت.ا الق%ت.ب,، الل�تان1
.�ت'ع.ل�ق' بما الـح1ـبال

.Òطائ1ر¬ ن.ب.ط1ـي :�والش_ق%ب.ان
eشقحطب: ك%ب\ش¬ ش.ق%ح\ط%ب¬: ذو ق%ر\ن.ي, م'ن\ـك%ر.ين,، كأ%نه ش1ق@
ح.ط%ب�. أ%بو عمرو: الش_ق%ح\ط%ب' الك%ب\ش' الذي له أ%ربعة� ق�رون. قال

ال4زهري: وهذا ح.ر\ف¬ صحيح¬.



)1@شكب: التهذيب: روى بعضهم قول و,عاس(
 قوله «قول وعاس» هكذا ف الصل والذي ف التكملة وشرح القاموس أب سهم الذل.) :1(

وه'ن_،م.عاv، ق1ـيام¬ كالشeك�وب,
 وقال: هي الك%راكيe؛ ورواه بعضهم: كالشeج'وب,، وهي ع.م.د من أ%عم1د.ة1 البيت. ال4زهري ف الثلثي: والشeك}بان� ش1ـب.اك

ي'س.و>يها
 الـح.ش_اشون% ف الباد1ية من اللYيف1 والـخ'وص,، ت'ج\ع.ل� لا ع'ـرÝى واسعةD، ي.ت.ق%ل�د'ها الـح.ش_اش'، في.ض.ع' فيها الـح.شيش.؛

 والنeون� ف ش'ك}بان نون� ج.م\ع�، وكأ%نا ف ال4صل ش'ب\ك%انD، فق�ل1ـب.ت إ,ل الشeك}بان؛ وف نوادر ال4عراب: الشeك}بان� ثوب
 ي'ع\ق%د' ط%ر.فاه' من وراء3 الـح1ق}و.ين,، والط�رفان1 ف الرأ}س,، ي.ح'شe فيه الـح.ش_اش' على الظ�ه\ر، وي'س.م_ى الال%؛ قال أ%بو سليمان

الف%ق}ع.س3ـي:
لـم_ا رأ%يت' ج.ف}و.ة% ال4قار,ب,،

ت'ق%لYب' الشeق}ب.ان%، وه\و. ر.اك1ـبـي،
أ%نت. خ.ليلD، فال}ز.م.ن_ جان,ـبـي

وإ,نا قال: وهو راك1ـبـي، ل4نه على ظ%هر,ه؛ ويقال� له: الر>ف%ل©،
وقاله بالقاف، وه'ما ل�غتان: ش'ك}بان وش'ق}بان؛ قال: وساعي من ال4عراب ش'ك}بان.

والشeك}ب': لغة ف الشeك}م,، وهو ال%زاء�؛ وقيل: الع.طاء�.
@شلخب: رجل ش.ل}خ.ب¬: ف%د\م¬.

>507@شنب: الش_ن.ب': ماء# ور,ق�ةD ي.ج\ر,ي على الث�غ\ر,؛ وقيل: ر,ق�ةD وب.ر\د¬ وع'ذوبةD ف ال4سنان؛ وقيل: <ص:
 الش_ن.ب' ن'ق%طD بيض¬ ف ال4سنان1؛ وقيل: هو ح1د_ة� ال4نياب

كالغ.ر\ب,، ت.راها كالـم1ئ}شار. ش.ن,ب. ش.ن.باv، فهو شان,ب¬ وش.نيب¬
وأ%ش\ن.ب'؛ وال�ن\ث%ى ش.ن\باء�، ب.ي>ن.ة� الش_ن.ب,.

وحكى سيبويه: ش.م\باء� وش'م\ب¬، على بدل, النون ميماv، ل1ـما
ي'ت.و.ق�ع' من م.جيء3 الباء3 من بعد1ها.

قال الرمي: سعت ال4صمعي يقول� الش_ن.ب' ب.ر\د' الف%م, وال4سنان1،
فقلت': إ,ن� أ%صحاب.نا يقولون هو ح1د_ت'ها حي ت.ط}ل�ع؛ في'راد' بذلك

ـ�ها إ,ذا أ%ت.ت\ عليها الس>نون، اح\ت.ك�ت\، فقال: ما هو إ,ل9 ب.ر\د'ها؛ وقول ذي الرمة: ح.داث%ت'ها وط%راء4ت'ها، ل4ن
ل%ـم\ياء�، ف ش.ف%ت.ي\ها ح'و_ةD ل%ع.س¬، *  وف اللYثات1، وف أ%ن\ياب,ها، ش.ن.ب'

ي'ؤ.ي>د' قول% ال4صم.عي، ل4ن� اللYث%ة ل تكون� فيها ح1د_ةD. قال
أ%بو العباس: اخ\ت.ل%فوا ف الش_ن.ب، فقالت طائفةD: هو ت.حزيز' أ%طراف1

 ال4سنان1؛ وقيل: هو صفاؤ'ها ون.قاؤ'ها؛ وقيل: هو ت.ف}ل1ـيج'ها؛ وقيل: هو ط1ـيب' ن.ك}ه.ت1ها. وقال ال4صمعي: الش_ن.ب' الب.ر\د
والع'ذوبة� ف



الف%م,. وقال ابن شيل: الش_ن.ب' ف ال4سنان1 أ%ن ت.راها م'س\ت.ش\ر,بة
شيئاv من س.واد{، كما ت.رى الش_يء4 من الس_واد1 ف الب.ر.د1؛ وقال بعضهم يصف ال4سنان%:

م'ن.ص_ب'ها ح.م\ش¬، أ%ح.مe، ي.زين'ه  *  ع.وار,ض'، فيها ش'ن\بةD وغ�روب'
والغ.ر\ب': ماء� ال4س\نان1. والظ�ل}م: بياضها، كأ%نه يعلوه سواد.

والـم.شان,ب': ال4ف}واه' الطي>بة�. ابن ال4عراب: الـم1ش\ن.ب'
.vوحداث%ـة éالغلم' الـح.د.ث، الـم'ح.د_د' ال4س\نان1، الـم'ؤ.ش_ر'ها ف%تاء

وف صفته، صلى الل9ه عليه وسلم: ض.ل1ـيع الف%م, أ%ش\ن.ب.
الش_ن.ب': الب.ياض' والب.ريق'، والت_ح\ديد' ف ال4س\نان1.

ور'م_انةD ش.ن\باء�: إ,م\ل1ـيس3ـي_ةD وليس فيها ح.بÒ، إ,نا هي ماء#
ف ق1ش\ر�، على خ1ل}قة1 الـح.ب> من غ%ي\ر, ع.جم.

قال ال4صمعي: س.ـأ%لت رؤ\ب.ة عن الش_ن.ب، فأ%خ.ذ ح.ب_ة% ر'م_ان{،
وأ%و\م.ـأ% إ,ل ب.ص1ـيص1ها.

وش.ن,ب. يوم'نا، فهو ش.ن,ب¬ وشان,ب¬: ب.ر.د..
@شنخب: الشeن\خ'وب: ف%ر\ع' الكاه1ل. والشeن\خ'وبة� والشeن\خ'وب'

والش>ن\خاب': أ%ع\لى ال%ب.ل,. وش.ناخ1ـيب' البال,: ر'ؤ'وس'ها،واح1دت'ها
ش'ن\خ'وبةD. الوهري: الشeن\خوبة والشeن\خوب' والش>ن\خاب': واح1د'

 ش.ناخ1ـيب, ال%بل,، وهي ر'ؤ'وس'ه. وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه: ذ%وات الش_ناخ1ـيب, الصeم>؛ هي رؤ'وس' البال
العالية. والشeن\خوب: ف1ق}ر.ة� ظ%ه\ر الب.عي.

.Dش.ن\خ.ب¬: طويل Dرجل
.Òل}ب' الشديد'، عربeشنزب: الش_ن\ز.ب': الص@

 @شنظب: الشeن\ظ�ب: ج'ر'ف¬ فيه ماء#؛ وف التهذيب: كل© ج'ر'ف{ فيه ماء#. والشeن\ظ�ب': الط�ويل� الـح.س.ن' ال%ل}ق,.
والشeن\ظ�ب': موضع¬

بالبادية1.
@شنعب: الش>ن\عاب' من الرجال، كالش>ن\عاف1: وهو الطويل� العاجز'. والش>ن\عاب': رأ}س' ال%ب.ل، بالباء3.

@شنغب: الشeن\غ'ب' والشeن\غ'وب والشeغ\ن'وب: أ%عال ال4غ}صان1؛ وأ%نشد ف ترجة شرع:
ترى الش_رائع ت.ط}ف�و ف%و\ق. ظاه1ر,ه، *  م'س\ت.ح\ضراv، ناظ1راv ن.ح\و الش_ناغ1ـيب,

>508<ص:
 تقول للغ'ص\ن الناع1م,: ش'ن\غ'وب¬ وش'غ\ن'وب¬؛ قال ال4زهري: ورأ%يت' ف البادية رج'لv ي'س.م_ى ش'ن\غ'وباv، فسأ%لت' غ�لماv من ب.ن

ك�ل%ي\ب
عن م.ع\ن اس\م1ه، فقال: الشeن\غ'وب' الغ'ص\ن' الناع1م' الر_ط}ب'؛ ونو



ذلك قال ابن ال4عراب.
والشeن\غ'ب: الطويل� من جيع, الـح.ي.وان1.

والش>ن\غاب': الطويل� الد_قيق' من ال4ر\ش1ـية1 وال4غ}صان1 ونوها.
والش>ن\غاب': الر>خ\و' العاج,ز'.

والشeن\غ'وب': ع1ر\ق¬ طويلD من ال4رض، د.قيق¬.
@شهب: الش_ه.ب' والشeه\بة�: ل%ون� ب.ياض�، ي.ص\د.ع'ه س.واد¬ ف

خ1لل1ه؛ وأ%نشد:
وع.ل الـم.فار,ق. ر.ب\ع' ش.ي\ب� أ%ش\ه.ب,

والع.ن\ب.ر' ال%ي>د' ل%و\ن'ه أ%ش\ه.ب'؛ وقيل: الشeه\بة الب.ياض' الذي
غ%ل%ب. على الس_واد1. وقد ش.ه'ب. وش.ه,ب. ش'ه\بةv، واش\ه.ب_، وجاء4 ف

ش1ع\ر, ه'ذيل� شاه1ب¬؛ قال:
ف%ع'ج>ل}ت' ر.ي\حان% ال1نان1، وع'ج>ل�وا *  ر.م.اري. ف%و_ار�، من الن_ار,، شاه1ب,

وف%ر.س¬ أ%ش\ه.ب'، وقد1 اش\ه.ب_ اش\ه,ـباباv، واش\هاب_ اش\هيباباv، مثله.
وأ%ش\ه.ب. الرجل� إ,ذا كان ن.س\ل� خ.ي\ل1ه1 ش'ه\باv؛ هذا قول� أ%هل, اللغة، إ,ل� أ%ن� ابن ال4عراب قال: ليس ف ال%ي\ل, ش'ه\ب¬.

وقال أ%بو عبيدة: الشeه\ب.ة ف أ%لوان1 ال%ي\ل,، أ%ن ت.ش'ق_ م'ع\ظ%م. ل%و\ن,ه ش.ع\ر.ةD، أ%و ش.ع.رات¬ ب,ـيض¬، ك�م.ي\تاv كان، أ%و أ%ش\ق%ر.، أ%و أ%د\ه.م..
واش\هاب_ رأ}س'ه واش\ت.ه.ب: غ%ل%ب. بياض'ه سواد.ه؛ قال امرؤ القيس:

قالت1 ال%ن\ساء�، لـم_ا ج,ئ}ت'ها:  *  شاب.، ب.ع\دي، ر.أ}س' هذا، واش\ت.ه.ب\
وك%ت1ـيب.ةD ش.ه\باء�: ل1ـم.ا فيها من ب.ياض, الس>لح, والديد1، ف حال

)1الس_واد؛ وقيل: هي الب.ي\ضاء� الصافية� الديد1. وف التهذيب: وكتيبة شهابة ؛ (
 قوله «وكتيبة شهابة» هكذا ف الصل وشرح القاموس.) 1(

 وقيل: ك%ت1ـيب.ةD ش.ه\باء� إ,ذا كانت ع1ل}ي.ت'ها بياض. الديد. وس.نةD ش.ه\باء� إ,ذا كانت م'ج\د1ب.ـةv، بيضاء4 من ال%د\ب,، ل ي'ر.ى فيها
 خ'ض\ر.ة؛ وقيل: الش_ه\باء� الت ليس فيها مطر¬، ث الب.ي\ضاء�، ث الـح.م\ر.اء�؛ وأ%نشد الوهر,يe وغي'ه، ف فصل جحر، لزهي بن

أ%ب سلمى:
�إ,ذا الس_ـن.ة الش_ه\باء�، بالناس,، أ%ج\ح.ف%ت\، *  ونال% كرام. الال,، ف ال%ح\ر.ة1، ال4كل

 قال ابن بري: الش_ه\باء� الب.ي\ضاء�، أ%ي هي ب.ي\ضاء� لك%ث}ر.ة الث�ل}ج، وع.د.م, الن_بات1. وأ%ج\ح.ف%ت\: أ%ض.ر_ت\ ب,هم، وأ%ه\ل%ك%ت\ أ%موال%ـهم.
وقوله: ونال% ك1رام. الال,، يريد' ك%رائم. ال3ب,ل، يعن أ%نا ت'ن\ح.ر وت'ؤ\ك%ل، ل4نم ل ي.جد'ون% ل%ـبناv ي'غ\ن,ـيه,م عن أ%ك}ل1ها.

وال%ح\ر.ة�: الس_ـن.ة� الشديدة الت ت.ج\ح.ر الناس. ف الب'يوت.
 وف حديث العباس، قال% يوم. الفتح,: يا أ%هل% م.ك�ة !أ%س\ل1ـم'وا ت.س\ل%م'وا، فق%د1 اس\ت.ب\ط%ن\ت'م\ بأ%ش\ه.ب. باز,ل�؛ أ%ي ر'م1ـيت'م\ بأ%م\ر

ص.ع\ب�، ل ط%اقة% ل%ك�م به.
ويوم¬ أ%ش\ه.ب'، وس.ن.ةD ش.ه\باء�، وج.ي\ش¬ أ%ش\ه.ب' أ%ي ق%و,يÒ شديد¬.



وأ%كثر' ما ي'س\ت.ع\مل ف الش>د_ة والك%راه.ة؛ جعل%ه باز,لv ل4ن ب'ز'ول% البعي ن,هاي.ت'ه ف الق�و_ة.
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وف حديث ح.ل1ـيم.ة: خ.ر.ج\ت' ف س.ن.ة{ ش.ه\باء4 أ%ي ذات1 ق%ح\ط{ 
وج.د\ب�. والش_ه\باء�: ال4رض' البيضاء� الت ل خ'ض\رة فيها لق1ل�ة

الـم.ط%ر، من الشeه\ب.ة، وهي البياض'، فس'م>ي.ت س.ن.ة� ال%د\ب با؛ وقوله أ%نشده ثعلب¬:
أ%تانا، وقد ل%ف�ت\ه ش.ه\باء� ق%ر_ة، *  على الر_ح\ل,، حت الـم.ر\ء�، ف الر_ح\ل,، جان,ح'

 فس_ره فقال: ش.ه\باء� ريح¬ شديدة� الب.ر\د1؛ فمن ش1د�ت1ها هو مائ1لD ف الر_ح\ل,. قال: وعندي أ%نا ر,يح' س.ن.ة{ ش.ه\باء4، أ%و ر,يح¬ فيها
ب.ر\د¬ وث%ل}ج؛ فكأ%ن الريح. ب.ي\ضاء� لذلك.

أ%بو سعيد: ش.ه_ب. الب.ر\د' الش_ج.ر. إ,ذا غ%ي_ر. أ%ل}وان.ها، وش.ه_ب. الناس. الب.ر\د'.
ون.ص\لD أ%ش\ه.ب': ب'ر,د. ب.ر\داv خ.ف1ـيفاv، فلم ي.ذ}ه.ب\ سواد'ه كله؛ حكاه أ%بو حنيفة، وأ%نشد:

وف الي.د1 الي'م\ن.ى، لـم'س\ت.ع1ي,ها، *  ش.ه\باء�، ت'ر\وي الر>يش. من ب.ص1ـي,ها
 يعن أ%نا ت.غ1ل© ف الر_م1ي_ة1 حت ي.ش\ر.ب. ريش' الس_ه\م, الد_م.. وف الصحاح: الن_ص\ل� ال4ش\ه.ب' الذي ب'ر,د. ف%ذ%ه.ب. س.واد'ه.وغ�ر_ة

ش.ه\باء: وهو أ%ن يكون% ف غ�ر_ة1 الفرس ش.ع.ر ي'خال1ف' البياض.. والش_ه\باء� من الـم.ع.ز,: نو' ال%ل}حاء3 م1ن الضأ}ن1.
 واش\ه.اب_ الز_ر\ع': ق%ار.ب. الـه.ي\ج. فاب\ي.ض_، وف خ1لل1ه خ'ض\رةD قليلةD. ويقال: اش\هاب_ت م.ش.اف1ر'ه. والش_هاب': اللب' الض_ي.اح'؛

 وقيل اللب' الذي ث�ل�ثاه' ماء#، وث�ل�ث�ه لب¬، وذلك لت.غ.يeر, لون,ه؛ وقيل الش_هاب والشeهاب.ة�، بالض_م>، عن كراع: اللب' الر_ق1ـيق
 الك%ث1ـي' الاء3، وذلك لت.غ.يeر, ل%و\ن,ه أ%يضاv، كما قيل له ال%ضار'؛ قال ال4زهري: وس.م1ع\ت' غي. واح1د{ من الع.ر.ب, يقول� لل�ب

 الـم.م\زوج, بالاء: ش.هاب¬، كما ت.ر.ى، بف%ت\ح, الش>ي,. قال أ%بو حات: هو الشeهاب.ة�، بض.م> الش>ي، وهو الف%ض1ـيخ'، وال%ضار'،
)1والش_هاب'، والس_جاج'، والس_جار' ، (

 قوله «والسجار» هو هكذا ف الصل وشرح القاموس.) 1(
والض_ياح'، والس_مار'، كل©ه واحد. ويوم¬ أ%ش\ه.ب': ذو ر,يح� بار,د.ة{؛

Dراه' لا ف1ـيه من. الث�ل}ج, والص_ق1يع, والب.ر\د1. وليل%ة�قال: أ
ش.ه\باء� كذلك. ال4زهري: ويوم أ%ش\ه.ب': ذو ح.ل1ـيت{ وأ%زيز�؛ وقوله أ%نشده سيبويه:

ف1دÝى، ل1ب.ن ذ�ه\ل, بن, ش.ي\بان%، ناق%ت، *  إ,ذا كان% يوم¬ ذ�و ك%واك1ب.، أ%ش\ه.ب'
يوز أ%ن يكون% أ%ش\ه.ب. لبياض, الس>لح,، وأ%ن يكون% أ%ش\ه.ب.

)2لـم.كان1 الغ'بار,. والش>هاب':ش'ع\ل%ة� نار� ساط1ع.ةD، والمع ش'ه'ب¬ وش'ه\بانD وأ%ش\ه.ب'؛(
  قوله «وأشهب» هو هكذا بفتح الاء ف الصل والكم. وقال شارح القاموس: وأ%شهب، بضم الاء، قال ابن منظور2(

وأ%ظنه اساv للجمع.) 
وأ%ظ�نeه اساv للج.م\ع,؛ قال:

ت'ر,ك}نا، وخ.ل�ى ذ�و الـه.واد.ة1 ب.ي\ن.نا،  *  بأ%ش\ه.ب, نار.ي\ن.ا، لد.ى الق%و\م, ن.ر\ت.م1ـي



 وف التنزيل العزيز: أ%و\ آت1ـيك�م\ ب,ش1هاب� ق%ب.س�؛ قال الفراء: ن.و_ن عاص1م¬ وال4ع\م.ش' ف1ـيه,ما؛ قال وأ%ض.افه أ%هل� الـم.دين.ة
 «ب,ش1هاب, قبس�»؛ قال: وهذا من إ,ضافة الش_يء3 إ,ل نفس3ه، كما قالوا: ح.ب_ة� ال%ض\راء3، وم.س\ج,د' الام1ع، يضاف الش_يء� إ,ل

ن.ف}س3ه1، وي'ضاف' أ%وائ1ل�ها إ,ل ثوان,ـيه.ا، وه1ـي. ه1ـي. ف العن. ومنه قوله: إ,ن� هذا ل%ه'و ح.قe الي.ق1ـي,.
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 وروى ال4زهري عن ابن السكيت، قال: الش>هاب' الع'ود' الذي فيه نار¬؛ قال وقال أ%بو الـه.ي\ثم: الش>هاب' أ%ص\ل� خ.ش.ب.ة{ أ%و
عود{ فيها نار

ساط1ع.ة؛ ويقال ل1ل}ك%و\ك%ب, الذي ي.ن\ق%ضe على أ%ثر الش_ي\طان باللي\ل,:
ش1هاب¬. قال الل9ه تعال: فأ%ت\ب.ع.ه' ش1هاب¬ ثاق1ب¬. والشeه'ب':

النeجوم' الس_ب\ع.ة، الع\روف%ة بالد_راري. وف حديث اس\ت1راق, الس_م\ع,:
 ف%ر'ب_ـما أ%د\ر.ك%ه الش>هاب'، قبل أ%ن ي'ل}ق1ـي.ها؛ يعن الك%ل1م.ة الـم'س\ت.ر.ق%ة؛ وأ%راد بالش>هاب,: الذي ي.ن\ق%ضe بالل�ي\ل, ش1ـب\ه

 الك%وك%ب,، وهو، ف ال4صل، الشeع\ل%ة من الن_ار,؛ ويقال للرج'ل, الاضي ف الرب: ش1هاب' ح.ر\ب� أ%ي ماض� فيها، على
الت_ش\بيه1 ب,الك%و\ك%ب, ف

م'ض1ـي>ه، والمع' ش'ه'ب¬ وش'ه\بانD؛ قال ذو الرمة:
إ,ذا ع.م_ داع1ـيها، أ%ت.ت\ه' بال1ك{،  *  وش'ه\بان1 ع.م\ر�و، كل© ش.و\هاء4 ص1ل}د1م,

ع.م_ داع1ـيها: أ%ي د.عا ال4ب. ال4ك}ب.ر. وأ%راد. بش'ه\بان1 ع.م\ر�و: ب.ن ع.م\رو بن, ت.ميم�.
وأ%ما ب.ن'و الـم'ن\ذ1ر,، فإ,ن_ه'م ي'س.مeو\ن% ال4شاه1ب.، لمال1ه,م\؛ قال ال4عشى:

وب.ن الـم'ن\ذ1ر, ال4شاه1ب، باليــ *  ــر.ة1، ي.م\ش'ون%، غ�د\و.ةv، كالسeيوف1
والش_و\ه.ب': الق�ن\ف�ذ�. والش_ب.هان� والش_ه.بان�: شجر¬ معروف¬، ي'شب,ـه الث©مام.؛ أ%نشد الازن:

وما أ%خ.ذ% الد>يوان%، حت ت.ص.ع\ل%ك%ا، *  ز.ماناv، وح.ث� ال4ش\ه.بان1 غ1ناه'ما
ال4ش\ه.بان1: عامان1 أ%بيضان1، ليس فيهما خ'ض\ر.ةD من الن_بات1.

 وس.ن.ةD ش.ه\باء�: كثية الث�ل}ج,، ج.د\بةD؛ والش_ه\باء� أ%م\ث%ل� من الب.ي\ضاء3، والـح.م\راء� أ%شدe من الب.ي\ضاء3؛ وسنة غ%باء�: ل م.ط%ر. فيها؛
وقال:

إ,ذا الس_ـن.ة� الش_ه\باء� ح.ل� ح.رام'ها
أ%ي ح.ل�ت الـم.ي\ت.ة� فيها.

@شهرب: الش_ه\ر.بة� والش_ه\ب.رة�: الع.جوز' الكبية؛ قال: 
أ�مe الـح'ل%ي\س, ل%ع.ج'وز¬ ش.ه\ر.ب.ه\،  * ت.ر\ضى، من الشاة1، ب,ع.ظ}م, الر_ق%ب.ه\ 

 اللم' م'ق}ح.م.ة ف ل%ع.جوز، وأ%د\خ.ل% اللم. ف غي, خ.ب.ر إ,ن� ضرورةv، ول ي'قاس' عليه؛ والوجه أ%ن يقال: ل�مe الـح'ل%ي\س عجوز
ش.ه\ر.ب.ه\، كما يقال: ل%ز.يد¬ قائ1م¬، ومثله قول الراجز:

خال ل4نت. ! وم.ن ج.رير¬ خال�ه،
ي.ن.ل, الع.لء4، وي'ك}ر,م, ال4خ\وال



 قال: وهذا يتمل أ%مرين: أ%حدها أ%ن يكون% أ%راد ل%خال أ%ن\ت.، فأ%خ_ر اللم. إ,ل ال%ب.ر ضرورةv، والخ.ر' أ%ن يكون% أ%راد. ل4ن\ت
 خال، فق%د_م. الب على البتدإ,، وإ,ن كانت فيه اللم' ضرورة، ومن ر.وى ف البيت1 التقد>م ش.ه\ب.ر.ه، فإ,نه خطأD، ل4ن� هاء

التأ}نيث1 ل تكون� ر.و,ي�اv، إ,ل� إ,ذا ك�س3ر. ما ق%ب\ل%ها.
وش.ي\خ¬ ش.ه\ر.ب¬، وش.ي\خ¬ ش.ه\ب.ر¬، عن يعقوب.

التهذيب ف الرباعي: الش_ه\ر.بة الـح'و.ي\ض' الذي يكون أ%سفل% النخلة، وهي الش_ر.بة، فز,يد.ت1 الاء�.
.�@شوب: الش_و\ب': ال%ل}ط

شاب. الشيء4 ش.و\باv: خ.ل%ط%ه. وش'ب\ت'ه أ%ش'وب'ه: خ.ل%ط}ت'ه، فهو م.ش'وب¬.
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واش\تاب.، هو، وان\شاب.: اخ\ت.ل%ط؛ قال أ%بو زبيد الطائي:
جاد.ت\، م.ن.اص1ـب.ه، ش.ف�ان� غاد1ية{، *  بس'ك�ر�، ور.ح1ـيق� شيب.، فاش\تابا

ويروى: فان\شابا، وهو أ%ذ}ه.ب' ف باب, الـم'طاو.ع.ة. والش_و\ب'
والش>ياب': ال%ل}ط�؛ قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب:

وأ%ط}ي,ب\ براح, الشام,، جاء4ت\ س.بيئ%ـةv، *  م'ع.ت_ق%ةv، ص1ر\فاv، وت1لك. ش1ـياب'ها
والرواية العروفة:

)1فأ%ط}ي,ب\ ب,راح, الشام, ص1ر\فاv، وهذه  *  م'ع.ت_ق%ةD، ص.ه\باء�، وه\ي. ش1ـياب'ها (
 قوله «وهذه معتقة إل» هكذا ف الصل وف بعض نسخ الكم: وهاده معتقة إل بالنصب مفعولv لاده.)1(

 قال: هكذا أ%نشده أ%بو حنيفة، وقد خل�ط ف الرواية. وقوله تعال: ث إ,ن� لم عليها ل%ش.و\باv من ح.م1ـيم�؛ أ%ي ل%خ.ل}طاv وم1زاجاv؛
يقال

للـم'خ.لYط1 ف القول, أ%و الع.م.ل,: هو ي.ش'وب' وي.ر'وب'.
 أ%بو حات: سأ%لت ال4صمعي عن الـم.شاو,ب,، وهي الغ'ل�ف'، فقال: يقال ل1غ1لف1 القارورة م'شاو.ب¬، على م'فاع.ل، ل4نه

م.ش'وب¬ ب'م\ر.ة{،
 وص'ف}رة{، وخ'ض\ر.ة{؛ قال أ%بو حات: يوز' أ%ن} ي'ج\م.ع الـم'شاو.ب' على م.شاو,ب.. والـم'شاو.ب'، بضم اليم وفتح, الواو,:

غ1لف' القارورة ل4ن� فيه أ%لواناv متلفةv. والش>ياب': اسم' ما ي'م\ز.ج'.
 وس.قاه الذ�و\ب. بالش_و\ب,؛ الذ�و\ب': الع.س.ل�؛ والش_و\ب': ما ش'ب\ت.ه به من ماء� أ%و ل%ب�. وحكى ابن' ال4عراب: ما عندي ش.و\ب
 ول ر.و\ب¬؛ فالش_و\ب' الع.س.ل، والر_و\ب' الل�ب' الر_ائ1ب'؛ وقيل: الش_و\ب' الع.س.ل�، والر_و\ب' الل�ب.ن'، من غي, أ%ن ي'ح.د_ا؛ وقيل: ل
 م.ر.ق¬ ول ل%ب.ن. ويقال: س.ق%اه الش_و\ب. بالذ�و\ب، فالش_و\ب' اللب'، والذ�و\ب' الع.س.ل، قاله ابن دريد. الفراء: شاب. إ,ذا خان%،

وباش. إ,ذا خ.ل%ط. ال4صمعي، ف باب إ,صابة1 الرجل, ف م.ن\ط1ق1ه م.ر_ة، وإ,خطائ1ه أ�خ\رى: هو ي.ش'وب' وي.ر'وب'.
أ%بو سعيد: يقال للرجل إ,ذا ن.ض.ح. عن الرجل: قد شاب. عنه وراب.، إ,ذا ك%س3ل%.

قال: والت_ش\و,يب' أ%ن ي.ن\ض.ح. ن.ض\حاv غي. م'بال%غ� فيه، فمعن
قولم: هو يش'وب' وي.ر'وب' أ%ي ي'د.اف1ع' م'داف%ع.ة غي. م'بال%غ� فيها،



وم.ر_ة ي.ك}س.ل� فل ي'داف1ـع' الب.ت_ة. قال غي'ه: ي.ش'وب' من ش.و\ب,
الل�ب,، وهو خ.ل}ط�ه بالاء3 وم.ذ}ق�ه؛ وي.ر'وب' أ%راد. أ%ن يقول ي'ر.و>ب

 أ%ي ي.ج\عل�ه رائ1ـباv خاث1راv، ل ش.و\ب. فيه، فأ%ت\ب.ع ي.ر'وب' ي.ش'وب' لز\دواج, الكلم، كما قالوا: هو ي.ـأ}تيه الغ.دايا والع.شايا،
 والغ.دايا ليس ب,جم\ع� للغ.داة، فجاء4 با على و.ز\ن1 الع.شايا. أ%بو سعيد: العرب تقول: رأ%ي\ت' ف�لناv اليوم. ي.ش'وب' عن أ%صحابه

 إ,ذا داف%ع. عنهم شيئاv من د1فاع. قال: وليس قول�هم هو ي.ش'وب' وي.ر'وب' من الل�ب,، ولكن معناه رجلD ي.ر'وب' أ%حياناv، فل
يت.ح.ر_ك ول ي.ن\ب.ع1ث، وأ%حيانا

 ي.ن\ب.ع1ث� في.ش'وب' عن نفس3ه، غي. م'بالغ� فيه. ابن ال4عراب: شاب. إ,ذا ك%ذ%ب، وشاب.: خ.د.ع ف ب.ي\ع� أ%و ش1راء�. ابن ال4عراب:
 شاب. ي.ش'وب ش.و\باv إ,ذا غ%ش_؛ ومنه ال%ب': ل ش.و\ب. ول ر.و\ب. أ%ي ل غ1ش_ ول ت.خ\ل1ـيط% ف ب.يع� أ%و ش1راء�. وأ%صل� الش_و\ب
 ال%ل}ط�، والر_و\ب' من الل�ب, الرائ1ب,، ل%ل}ط1ه بالاء. ويقال للـم'خ.لYط ف كلمه: هو ي.ش'وب' وير'وب'. وقيل: معن ل ش.و\ب

ـ�ك ول ر.و\ب. أ%ن
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)1 بر,يء# من هذه الس>ل}ع.ة. ور'و,ي عنه (
 قوله «وروي عنه» أي عن ابن ال4عراب ف عبارة التهذيب.) أ%نه قال: معن قولم: ل ش.و\ب. ول ر.و\ب. ف الب.ي\ع,1(

ـ�ك. ب.ريء# من ع.ي\ب,ها. والش>راء3 ف الس>ل}ع.ة1 ت.ب,ـيع'ها أ%ي إ,ن
 وف الديث: ي.ش\ه.د' ب.ي\ع.ك�م الـح.ل}ف' والل�غ\و'، فش.و>بوه بالص_د.ق%ة1؛ أ%م.ر.هم بالص_د.ق%ة1 لـم.ا ي.ج\ر,ي ب.ينه'م من الك%ذ1ب والر>با،

والز>ياد.ة1 والنeق}صان1 ف القول,، لتك�ون% ك%ف�ارةv لذلك؛ وقول� س'ل%ي\ك1 بن, السeل%ك%ة الس_ع\د1ي:
س.ي.ك}ف1ـيك.، ص.ر\ب. الق%و\م,، ل%ـح\م¬ م'ع.ر_ص¬، *  وماء� ق�د'ور�، ف الق1صاع,، م.ش1ـيب'

 إ,نا بناه' على ش1ـيب الذي ل ي'س.م_ فاع1ل�ه أ%ي م.خ\ل�وطر بالت_واب,ل, والص>باغ,. والص_ر\ب': اللب' الام1ض'. وم'ع.ر_ص¬: م'ل}قvى ف
الع.ر\ص.ة1 لي.ج,ف_، ويروى م'غ.ر_ض¬ أ%ي ط%ر,يÒ؛ ويروى م'ع.ر_ض¬ أ%ي ل ي.ن\ض.ج\ بعد'، وهو الـم'ل%ه\و.ج.

وف الثل: هو ي.ش'وب' وي.ر'وب'، ي'ض\رب م.ث%لv لـم.ن\ ي.خ\ل1ط� ف
القول, والع.م.ل,.

.Dظاه1رة Dوف فلن ذ%و\ب.ة أ%ي ح.م\ق%ة ،Dوف فلن ش.و\ب.ة أ%ي خ.د1يعة
واس\ت.ع\م.ل بعض' الن_ح\و,ي>ـي. الش_و\ب. ف الركات1، فقال:

ـ�ا الف%ت\ح.ة الـم.ش'وب.ة بالكسرة1، فالف%ت\حة الت قبل ال3مالة1، نو أ%م
 ف%ت\حة ع.ي ع.اب,د{ وع.ار,ف{؛ قال: وذلك أ%ن� ال3مالة إ,نا هي أ%ن ت.ن\ح'و. بالف%ت\ح.ة1 نو. الك%سرة، فت'م1ـيل% ال4ل1ف. نو. الياء، ل1ض.ر\ب

 من ت.جان'س, الص_و\ت1، فكما أ%ن� الرك%ة% ليست بف%ت\ح.ة{ م.ح\ض.ة{، كذلك ال4ل1ف' الت بعد.ها ليست أ%ل1فاv م.ح\ض.ةv، وهذا هو
القياس'، ل4ن� ال4لف. ت.اب,ع.ةD للف%تح.ة، فك%ما أ%ن� الف%ت\حة م.ش'وب.ة، فكذلك ال4ل1ف' الل�حقة ل%ـها.

 والش_و\ب': الق1ط}ع.ة من الع.ج,ـي,. وبات.ت1 الـم.ر\أ%ة� بل%ي\ل%ة1 ش.ي\باء4؛ قيل: إ,ن� الياء4 فيها م'عاق1ـب.ة، وإ,نا هو من الواو,،ل4ن� ماء
الرج'ل, خال%ط ماء4 الرأ%ة.

والش_ائ1ـب.ة: واح1دة� الش_وائ1ب,، وهي. ال4ق}ذ%ار' وال4د\ناس'.



وش.ي\بان�: ق%بيل%ة؛ قيل ياؤ'ه بد.لD من الو.او,، لق%ول1ه,م الش_واب,ن.ة.
وش.اب.ة�: م.و\ض1ع¬ بن.ج\د{، وسنذكره ف الياء3، ل4ن� هذه ال4لف تكون

 منق%ل1ـبة عن ياء� وعن واو�، ل4ن9 ف الكلم, ش و ب، وفيه ش ي ب، ولو ج'ه,ل ان\ق1لب' هذه ال4ل1ف ل%ـح'م1ل%ت\ على
الواو,، ل4ن� ال4ل1ف ههنا ع.ي، وان\قلب' ال4ل1ف1 إ,ذا كانت ع.ي\ناv عن الواو, أ%كثر من

انقلب,ها عن الياء3؛ قال: 
وض.ر\ب الماج,م, ض.ر\ب ال4ص.م>، *  ح.ن\ظ%ل ش.اب.ة%، ي.ج\ن ه.ب,ـيدا

@شوشب: قال ف ترجة ف%و\ل%ف{: وما جاء4 على ب,ناء3 ف%و\ل%ف{ ش.و\ش.ب¬: اسم¬ للع.ق}ر.ب,.
.vه، ور'ب_ـما س'م>ي. الش_ع.ر' ن.ف}س'ه شي\با� @شيب: الش_ي\ب': م.ع\ر'وف¬، ق%ل1ـيل�ه وك%ث1ـي'ه ب.ياض' الش_ع.ر، والـم.ش1ـيب' م1ث}ل

 ش.اب. ي.ش1ـيب' ش.ي\باv، وم.ش1ـيباv وش.يبةv، وهو أ%ش\ي.ب'، على غي, قياس�، ل4ن� هذا النعت إ,نا يكون� من باب ف%ع1ل% ي.فع.ل�، ول
ف%ع\لء4 له. قيل%: الش_ي\ب' بياض' الش_ع.ر. ويقال: ع.له' الش_ي\ب'.

 ويقال: ر.جلD أ%ش\ي.ب'، ول يقال: ام\ر.أ%ةD ش.ي\باء�، ل ت'ن\ع.ت' به الـم.ر\أ%ة�، اك}ت.فوا بالش_م\طاء3 ع.ن الش_ي\باء3، وقد يقال: ش.اب
ر.أ}س'ها.

والـم.ش1ـيب': د'خ'ول� الر_ج'ل, ف ح.د> الش_ي\ب, من 
>513<ص:

 الر>جال,؛ قال ابن السكيت ف قول ع.د1ي�:
ت.ص\ب'و، وأ%ن_ى ل%ك. الت_صاب؟  *  والرأ}س' ق%د\ شاب.ه' الـم.ش1ـيب'

يعن ب.ي_ض.ه الـم.ش1ـيب'، وليس معناه خ.ال%ط%ه؛ قال ابن بر�ي: هذا
البيت' ز.ع.م الوهري أ%نه لع.د1ي¼، وهو لع.ب,ـيد1 بن, ال4بر.ص,؛ وقول

الشاعر:
ق%د\ ر.اب.ه، ول1ـم1ث}ل, ذل1ك. ر.اب.ه'، *  و.ق%ع. الـم.ش1ـيب' ع.لى الس_واد1، فش.اب.ه'

أ%ي ب.ي_ض. م'س\و.د_ه.
وال4ش\ي.ب': الـم'ب\ي.ضe الرأ}س.

 وش.ي_ب.ه' الـح'ز\ن�، وش.ي_ب. الـح'ز\ن� ر.أ}س.ه، وبرأ}س1ه1، وأ%شاب. ر.أ}س.ه وب,ر.أ}س1ه1، وق%و\م¬ ش1ـيب¬، ويوز ف الش>عر ش'ي'ب¬، على
الت_مام,؛ هذا قول� أ%هل, اللغة.

قال ابن سيده: وع1ند1ي أ%ن� ش'ي'باv إ,نا هو جع' ش.ائ1ب�، كما قالوا
باز,لD وب'ز'لD، أ%و جع ش.ي'وب�، على ل�غة1 الجازي>ـي، كما قالوا

د'جاج.ةD ب.ي'وض¬، ود'جاج¬ ب'ي'ض¬؛ وقول الرائد: وج.د\ت' ع'ش\باv وت.ع.اش1ـيب، وك%م\ـأ%ةv ش1ـيب، إ,نا يعن به الب,ـيض. الك1بار..
والش>يب': جع' أ%ش\ي.ب.. والش>يب': ال1ـبال� ي.س\ق�ط� عليها الث�ل}ج'، فت.ش1ـيب' به؛ وقول ع.د1ي¼ ابن, زيد:

أ%ر,ق}ت' لـم'ك}ف%ه,ر¼، ب.ات. فيه1  *  ب.وار,ق'، ي.ر\ت.ق1ـي. ر'ؤ'وس. ش1ـيب,
وقال بعضهم: الش>يب' ههنا س.حائ1ب' بيض¬، واح1د'ها أ%ش\ي.ب'؛ وقيل:



ه1ـي. ج,ـبالD م'ب\ي.ض_ةD من. الث�ل}ج,، أ%و م1ن. الغ'بار,؛ وقيل: ش1ـيب¬
اسم' ج.ب.ل�، ذكره الك�م.ي\ت، فقال:

وما ف�د'ر¬ ع.واق1ل� أ%ح\ر.ز.ت\ها  *  ع.م.اية، أ%و\ ت.ض.م_ن.ه'ن_ ش1ـيب'
وش.ي\ب¬ شائ1ب¬: أ%راد'وا به البالغة% على ح.د> ق%و\ل1ه,م: ش1ع\ر¬
شاع1ر¬، ول ف1ع\ل% له. واش\ت.ع.ل% الر_أ}س' ش.ي\باv، ن.ص\ب¬ على

.vالت_م\يـيز؛ وقيل على الصدر، ل4نه حي قال: اش\ت.ع.ل% كأ%نه قال شاب. فقال ش.ي\با
 وأ%شاب. الر_ج'ل�: شاب. و.ل%د'ه، وكانت العرب تقول� للب,ك}ر, إ,ذا ز'ف�ت\ إ,ل ز.و\ج,ها، فد.خ.ل% با ول ي.ف}ت.ر,ع\ها ليلة% ز,فاف1ها: باتت

بل%يلة1 ح'ر_ة{؛ وإ,ن اف}ت.ر.ع.ها تلك الليلة، قالوا: بات.ت\ بل%يل%ة1 ش.ي\باء4؛ وقال ع'ر\وة� بن' الو.ر\د:
�كل%ي\ل%ة1 ش.ي\باء4، الت ل%س\ت' ناس1ـياv،  *  ول%ي\ل%ت1نا، إ,ذ} م.ن_، ما م.ن_، ق%ر\م.ل

�فكنت كليلة1 الش_ي\باء3، ه.م_ت\  *  ب,م.ن\ع, الش_ك}ر,، أ%ت\أ%م.ها الق%ب,ـيل
ـ�ا ل%م ن.س\م.ع\هم قالوا بليلة1 ش.و\باء4؛ ج.ع.لوا هذا ب.دل  وقيل: ياء� ش.ي\باء4 ب.دلD من واو�، ل4ن� ماء4 الر_ج'ل, شاب. ماء4 الرأ%ة1، غي. أ%ن

لز,ماv كع1ـيد{ وأ%عياد. وليلة� ش.ي\باء4: آخ1ر' ليلة{ من الشهر,، ويوم¬ أ%ش\ي.ب' ش.ي\بان: فيه غ%ي\م¬ وص'ر_اد¬ وب.ر\د¬.
 وش1ـيبان� وم1ل}حان�: ش.ه\را ق1ماح�، وها أ%شدe شهور, الش>تاء3 ب.ر\داv، وها الل�ذان يقول� م.ن ل ي.ع\ر,ف�هما: كانونD وكان'ون�؛ قال

الكميت:
إ,ذا أ%م\س.ت1 الفاق' غ�ب\راv ج'ن'وب'ها *  بش1ـيبان%، أ%و م1ل}حان%، والي.و\م' أ%ش\ه.ب'

أ%ي من الث�ل}ج؛ هكذا رواه ابن س.ل%مة، بكسر الشي, 
>514<ص:

واليم، وإ,نا س'م>يا بذلك لب\يضاض, ال4رض با عليها من الث�ل}ج والص_قيع,، وها عند طلوع, الع.ق}ر.ب, والن_س\ر,؛ وقول ساعدة:
شاب. الغ'راب'، ول ف�ؤ.اد'ك. تار,ك¬  *  ذ1ك}ر. الغ.ض'وب,، ول ع1تاب'ك ي'ع\ت.ب'

أ%راد: طال% عليك ال4مر' حت كان ما ل يكون أ%بداv، وهو ش.ي\ب'
الغ'راب,.

 وش.يبان�: ق%ب,ـيلةD، وهم الش_ـي.اب,نة. وش.ي\بان�: حيÒ من ب.ك}ر�، وها ش.ي\بانان1: أ%حدها ش.ي\بان� بن' ث%ع\ل%بة بن, ع'كابة% بن, ص.ع\ب, بن
علي بن, ب.ك}ر, بن وائ1ل�، والخ.ر شيبان� بن' ذ�ه\ل, ابن, ث%ع\ل%بة بن, ع'كابة.

وش.ي\بة�: اسم' ر.ج'ل�، م1ف}تاح' الك%ع\بة1 ف و.ل%ده، وهو شيبة� بن' عثمان% بن, طلحة بن عبد1الدار, بن ق�ص.ي¼.
والش>يب'، بالكسر، حكاية ص.و\ت1 م.شاف1ر, ال3ب,ل عند الشeر\ب,. قال

ذو الرمة و.و.ص.ف. إ,ب,لv ت.ش\ر.ب' ف ح.و\ض� مت.ث%لYم�، وأ%صوات'
م.شاف1ر,ها ش1ـيب\ ش1ـيب\: 

ت.د.اع.ي\ن.، باسم, الش>يب,، ف م'ت.ث%لYم�،  *  ج.وان,ـب'ه من ب.ص\رة{ وس1لم,
وش1ـيبا الس_و\ط: س.ي\ران1 ف رأ}س1ه، وش1ـيب' الس_و\ط1: معروف؛ عرب صحيح.

وش1ـيب¬ والش>يب'، وشابة�: ج.ب.لن معروفان؛ قال أ%بو ذؤيب:



كأ%ن� ث1قال% الـم'ز\ن1، ب.ي. ت'ضارع�  *  وشابة%، ب.ر\ك¬، م1ن ج'ذ%ام.، ل%ب,ـيج'
وف الصحاح: شابة�، ف ش1ع\ر, أ%ب ذ�ؤ.ي\ب�: اسم' ج.ب.ل� ب,ن.ج\د{، وقد

يوز أ%ن تكون% أ%ل1ف' شابة% م'ن\ق%لبةv عن واو� ل4ن� ف الكلم ش و ب
كما أ%ن فيه ش ي ب.

التهذيب: شابة� اسم' جبل� بناحية1 الـح1جاز، والل9ه، سبحانه، أ%علم.
@شأت: الش_ئ1يت' من اليل: الع.ث�ور'، وليس له فعل يتصرف، وقيل: هو الذي

ي.ق}ص'ر حاف1را ر.ج\ل%ي\ه عن حاف1ر.ي\ ي.د.ي\ه؛ قال ع.ديe بن' خ.ر\ش.ة%
ال%ط}ميe، وقيل هو لرجل من ال4نصار.

وأ%ق}د.ر م'ش\ر,ف الص_ه.وات1، س.اط{،
ك�م.ي\ت، ل أ%ح.قe، ول ش.ئ1يت'

الش_ئ1يت': كما ف%س_ر\نا. وال4ق}د.ر': بعكس ذلك؛ ورواية� ابن دريد:
بأ%ج\ر.د. من ع1تاق, ال%ي\ل ن.ه\د{،
ج.واد{، ل أ%ح.قe، ول ش.ئ1يت'

ابن ال4عراب: ال4ح.قe الذي ي.ض.ع' رجله ف موضع يده، والمع
ش'ؤ'وت¬. قال ال4زهري: كذلك قال ابن ال4عراب، وأ%بو عبيدة. وقال أ%بو عمرو:

الش_ئ1يت' من اليل الع.ث�ور. قال: والصحيح ما قاله ابن ال4عراب وأ%بو
عبيدة، ل ما قاله أ%بو عمرو. قال ابن بري: وقد شرح ال4صمعي بيت.
ع.د1ي> بن خ.ر\شة، فقال: ال4ق}د.ر' الذي يوز حافرا رجليه حافري يديه.
والش_ئ1يت': الذي ي.ق}ص'ر حافرا رجليه عن حافري يديه. وال4ح.ق�: الذي

ي'ط%ب>ق' حافرا رجليه حافري يديه.
@شبت: الش>ب,تe: نبت؛ عن أ%ب حنيفة، وزعم أ%ن� الش>ب,ت_ معر�ب عنه.

@شتت: الش_تe: الفتراق والت_ف}ريق'.
ش.ت_ ش.ع\ب'هم ي.ش1تe ش.تìا وش.تاتاv، وان\ش.ت_، وت.ش.ت_ت. أ%ي

ت.ف%ر_ق. جع'ه؛ قال الطرماح:
ش.ت_ ش.ع\ب' ال%ي> بعد الت1ئام,،

وش.جاك. الر_ب\ع'، ر.ب\ع' ال�قام,
وش.ت_ته ال� وأ%ش.ت_ه، وش.ع\ب¬ ش.ت1يت¬ م'ش.ت_ت¬؛ قال:

وقد ي.ج\م.ع' ال� الش_ت1يت.ي,، بعدما
ي.ظ�ن_ان1، كل� الظ�ن>، أ%ن} ل ت.لق1يا

وف التنزيل العزيز: يومئذ ي.ص\د'ر الناس' أ%ش\تاتاv؛ قال أ%بو إ,سحق:



أ%ي ي.ص\د'ر'ون% متفر>قي، منهم م.ن ع.م1ل% صالاv، وم1نهم م.ن عمل
شر�اv.ال4صمعي: ش_ت_ بقلب كذا وكذا أ%ي ف%ر_قه.

ويقال: أ%ش.ت_ ب قومي أ%ي ف%ر_ق�وا أ%م\ري.
ويقال: ش.تeوا أ%م\ر.هم أ%ي ف%ر_قوه.

وقد اس\ت.ش.ت_ وت.ش.ت_ت. إ,ذا ان\ت.ش.ر.
ويقال: جاء القوم أ%ش\تاتاv، وش.تات. ش.تات..

ويقال: وقعوا ف أ%م\ر� ش.ت¼ وش.ت_ى.
ويقال: إ,ن أ%خاف' عليكم الش_تات. أ%ي الف�ر\قة.

وث%غ\ر¬ ش.ت1يت¬: م'ف%ر_ق¬ م'ف%ل�ج؛ قال طرفة:
عن ش.ت1يت{ كأ%قاح, الر_م\ل, غ�ر�

وأ%م\ر¬ ش.تe أ%ي م.ت.ف%ر>ق¬.
وش.ت_ ال4م\ر' ي.ش1تe ش.تìا وش.تاتاv: ت.ف%ر_ق..

واس\ت.ش.ت_ مثل�ه، وكذلك الت_ش.تeت'.
وش.ت_ته ت.ش\ت1يتاv: ف%ر_قه.

:vت.ف%ر>ق'؛ قال رؤ\بة يصف إ,بل�والش_ت1يت': ال
جاء4ت\ م.عاv، واط�ر.ق%ت\ ش.ت1يتا،
وهي ت'ث1ي' الس_اط1ع. الس>خ\ت1يتا

وقوم¬ ش.ت_ى: م'ت.ف%ر>قون؛ وأ%شياء ش.ت_ى. وف الديث: ي.ه\ل1ك�ون
م.ه\ل%كاv واحداv، وي.ص\د'رون% م.صاد1ر. ش.ت_ى. وف الديث ف ال4نبياء:

وأ�مهات'ه'م ش.ت_ى أ%ي دين'هم واحد¬ وشرائع'هم متلفة؛ وقيل: أ%راد
اختلف أ%زمانم.

وجاء4 الق%و\م أ%ش\تاتاv: م'ت.ف%ر>قي، واحد'هم ش.ت_. والمد ل الذي
جعنا من ش.ت¼ أ%ي ت.ف}رقة{. وإ,ن� اللس ل%ي.ج\م.ع' ش'ت'وتاv من

الناس وش.ت_ى أ%ي ف1ر.قاv؛ وقيل: يمع ناساv ليسوا من قبيلة واحدة.
وش.ت_ان% ما زيد¬ وعمر¬و، وش.ت_ان% ما بينهما أ%ي ب.ع'د. ما بينهما؛ وأ%ب.ى

ال4صم.عيe ش.ت_ان% ما بينهما؛ قال أ%بو حات فأ%نشدته قول% ربيعة%
الر_قYي>:

ل%ش.ت_ان% ما بي الي.ز,يد.ين, ف الن_د.ى:
ي.زيد1 س'ل%ي\م�، وال4غ%ر_ بن, حات1م

(* قوله «يزيد سليم» كذا ف التهذيب. والذي ف الكم: يزيد أ%سيد اهـ.



وض'بطا بالتصغي.)
فقال: ليس بفصيح ي'ل}ت.ف%ت' إ,ليه؛ وقال ف التهذيب: ليس بجة، إ,نا هو

مول�د؛ والة ال%ي>د' قول� ال4عشى:
ش.ت_ان% ما ي.و\م1ي على ك�ور,ها،

وي.و\م' ح.ي_ان%، أ%خي جاب,ر,
معناه: ت.باع.د. الذي بينهما. التهذيب: يقال ش.ت_ان% ما ها. وقال

ال4ص\م.عي: ل أ%قول ش.ت_ان% ما بينهما. قال ابن بري ف بيت ربيعة
الر_قYي>: إ,نه يدح يزيد. ابن. حات1م بن ق%ب,يصة بن ال�ه.ل�ب,، ويهج'و

يزيد. ابن. أ�س.ي\د{ السeل%م1ي�؛ وبعده:
ف%ه.مe الف%ت ال4ز\د1ي� إ,ت\لف' مال1ه،
وه.مe الف%ت الق%ي\س3ي> جع' الد_راه1م,
فل ي.ح\س.ب' الت>م\تام' أ%ن ه.ج.و\ت'ه،

ولك%ن_ن ف%ض_ل}ت' أ%هل% الكار,م,
قال ابن بري: وقول ال4صمعي: ل أ%قول ش.ت_ان% ما بينهما، ليس بشيء�،

ل34ن� ذلك قد جاء ف أ%شعار الف�ص.حاء من العرب؛ من ذلك قول أ%ب
:Yؤ.لeال4س\و.د1 الد

فإ,ن} أ%ع.ف'، يوماv، عن ذ�ن'وب� وت.ع\ت.د1ي،
فإ,ن� الع.صا كانت\ لغيك ت'ق}ر.ع'
وش.ت_ان% ما بين وبين.ك.، إ,ن_ن،

على كلY حال�، أ%س\ت.ق1يم'، وت.ظ}ل%ع'
قال: ومثله قول� الب.ع1يث1:

وش.ت_ان% ما بين وبي ابن, خالد{،
أ�م.ي_ة%، ف الر>ز\ق الذي ي.ت.ق%س_م'

وقال آخر:
ش.ت_ان% ما بين وبي ر'عات1ها،

إ,ذا ص.ر\ص.ر. الع'ص\ف�ور' ف الرeط%ب, الث�ع\د1
وقال ال4ح\و.ص':

ش.ت_ان%، حي. ي.ن'3ث© الناس' ف1ع\ل%ه'ما،
ما بي ذ1ي الذ�م>، والمود1 إ,ن ح'م1دا

قال: ويقال ش.ت_ان% بينهما، م1ن غي ذكر ما؛ قال ح.س_ان بن ثابت:



وش.ت_ان% بينكما ف الن_د.ى،
وف البأ}س,، وال�ب\ر, وال%نظ%ر,

وقال آخر:
أ�خاط1ب' ج.ه\راv، إ,ذ ل%ه'ن_ ت.خاف�ت¬،
وش.ت_ان% بي ال%ه\ر,،وال%ن\ط1ق, ال%ف}ت1

وقال جيل:
أ�ر,يد' ص.لح.ها، وت'ريد ق%ت\لي،

وش.ت_ا بي ق%ت\لي والص_لح,
فحذف نون شتان لضرورة الشعر.

وش.ت_ان%: مصروفة عن ش.ت'ت.، فالفتحة الت ف النون هي الفتحة الت
كانت ف التاء، وتلك الفتحة تدل على أ%نه مصروف عن الفعل الاضي، وكذلك

،vو.ش\كان% وس.ر\عان% مصروف من و.ش'ك. وس.ر'ع.؛ تقول: و.ش\كان% ذا خ'روجا
وس.ر\عان% ذا خ'روجاv وأ%صله و.ش'ك. ذا خ'روجاv، وس.ر'ع ذا خ'روجاv؛ روى ذلك

كله ابن السكيت عن ال4صمعي. أ%بو زيد: ش.ت_ان% منصوب على كل حال،
ل43نه ليس له واحد؛ وقال ف قوله:

ش.ت_ان% ب.ي\ن'ه'ما ف كلY م.ن\ز,لة{،
هذا ي'خاف' وهذا ي'ر\ت.جى أ%بدا

فرفع البي، ل4ن العن وق%ع له، قال: ومن العرب من ينصب بينهما، ف
مثل هذا الوضع،فيقول: ش.ت_ان% بين.هما، وي'ض\م1ر ما، كأ%نه يقول ش.ت_

الذي بينهما، كقوله تعال: لقد ت.ق%ط�ع ب.ي\ن.كم؛ قال أ%بو بكر: ش.ت_ان%
أ%خوك وأ%بوك، وش.ت_ان% ما أ%خوك وأ%بوك، وش.ت_ان% ما بي أ%خيك

وأ%بيك. فمن قال: ش.ت_ان%، رفع ال4خ. بش.ت_ان%، ون.س.ق. ال4ب. على ال4خ،
وفتح النون من ش.ت_ان، لجتماع الساكني، وشبههما بال4دوات، ومن قال:

ش.ت_ان% ما أ%خوك وأ%بوك، ر.ف%ع. ال4خ بشتان، ون.س.ق. ال4ب. عليه،
ود.خ.ل% ما ص1ل%ةv، ويوز على هذا الوجه ش.ت_ان1، بكسر النون، على أ%نه تثنية

ش.ت¼. والش_تe: ال�ت.ف%ر>ق، وتثنيته: ش.ت_ان1، وجعه: أ%ش\تات¬.
ومن قال: ش.ت_ان% ما بي أ%خيك وأ%بيك، رفع ما بشتان على أ%نا بعن

الذي، وبي صلة ما؛ والعن ش.ت_ان% الذي بي أ%خيك وأ%بيك؛ ول يوز ف
هذا الوجه كسر النون، ل4نا رفعت اساv واحداv. قال ابن جن: ش.ت_ان%

وش.ت_ى، كس.ر\عان% وس.ك}رى؛ يعن أ%ن ش.ت_ى ليس مؤنث% ش.ت_ان، ك%س.ك}ران%



وس.ك}رى، وإ,نا ها اسان تواردا وتقابل ف ع'ر\ض, اللغة، من غي
ق%ص\د{ ول إ,يثار�، لت.قاو'د1ها.

@شخت: الش_خ\ت': الدقيق من ال4ص\ل، ل من ال�زال؛ وقيل: هو الدقيق من
كل شيء�، حت إ,نه يقال للدقيق الع'ن'ق, والقوائم: ش.خ\ت¬، وال�نثى:

ش.خ\تة، وجعها ش1خات¬.وقد ش.خ'ت.، بالضم، ش'خ'وتةv، فهو ش.خ\ت¬ وش.خ1يت¬؛
ومنهم من ي'ح.ر>ك' الاء4؛ وأ%نشد:

أ%قاسيم' ج.ز_أ%ها صان,ع¬،
فمنها الن_بيل�، ومنها الش_خ.ت\

وف حديث عمر، رضي ال عنه، قال للجن: إ,ن أ%راك ض.ئيلv ش.خ1يتاv؛
الش_خ\ت' والش_خ1يت': الن.حيف' السم,، الدقيق�ه. ويقال للح.طب الدقيق:

ش.خ\ت¬. ويقال: إ,نه ل%ش.خ\ت' ال�زارة إ,ذا كان دقيق. الق%وائم؛ قال ذو
الرمة:

ش.خ\ت' ال�زارة1، مثل� البيت1، سائر'ه
من ال�س'وح، خ1د.بÒ، ش.و\ق%ب¬، خ.ش1ب'
وإ,نه ل%ش.خ\ت' الع.طاء3 أ%ي قليل العطاء.

والش_خ1يت' والش>خ\ت1يت': الغ'بار' الساط1ع'، ف1ع\ل1يلD من الش_خ\ت1
الذي هو الضاويe الدقيق'؛ وقيل: هو فارسي م'ع.ر_ب؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:وهي ت'ث1ي' الساطع الش>خ\ت1يتا
والذي رواه يعقوب: الس>خ>يتا والس>خ\ت1يتا، ل4ن العجم تقول: س.خ\ت¬.

@شرت: الش.ر.ن\ت: طائر.
@شت: الش_ماتة: ف%ر.ح' العدو�؛ وقيل: الف%ر.ح' ب,بل1ي_ة الع.د'و>؛

وقيل: الف%ر.ح' ببلي_ة تنزل بن تعاديه، والفعل منهما ش.م1ت. به، بالكسر،
ي.ش\م.ت' ش.ماتةv وش.ماتاv، وأ%ش\م.ت.ه ال� به. وف التنزيل العزيز:

فل ت'ش.م1ت\ ب ال4ع\داء4؛ وقال الفراء�: هو من الش_م\ت1. ور'وي عن
ماهد أ%نه قرأ%: فل ت'ش.م>ت\ ب ال4ع\داء4؛ قال الفراء�: ل نسمعها من

العرب، فقال الكسائي: ل أ%دري لعلهم أ%رادوا فل ت'ش\م1ت\ ب ال4ع\داء4؛
فإ,ن تكن صحيحة، فلها نظائر. العرب تقول: ف%ر,غ}ت' وف%ر.غ}ت'؛ فمن قال

ف%ر,غ}ت'، قال أ%ف}ر.غ�، ومن قال ف%ر.غ}ت'، قال أ%ف}ر'غ�. وف حديث
الدعاء3: أ%عوذ� بك من ش.ماتة ال4عداء3؛ قال: ش.ماتة� ال4عداء ف%ر.ح الع.د'و>

ببلي_ة{ تنزل ب,م.ن يعاديه. ور.ج.ع'وا ش.ماتى أ%ي خائبي؛ عن ابن



ال4عراب؛ قال ابن سيده: ول أ%ع\ر,ف' ما واحد' الش_ماتى.
وش.م_ت.ه ال�: خ.ي_به؛ عنه أ%يضاv: وأ%نشد للش_ن\ف%رى:

وباض1عة{، ح'م\ر, الق1س3ي>، ب.ع.ث}ت'ها،
ومن ي.غ\ز' ي.غ\ن.م\ م.ر_ةv وي'ش.م_ت1

ويقال: خ.ر.ج. القوم ف غ%زاة، فق%ف%لوا ش.ماتى ومت.ش.م�تي؛ قال:
والت_ش.مeت' أ%ن ي.رج,ع'وا خائبي، ل ي.غ\ن.موا.

يقال: رجع القوم ش1ماتاv من م'ت'و.ج>ههم، بالكسر، أ%ي خائبي، وهو ف
شعر ساعدة. قال ابن بري: ليس هو ف شعر ساعدة، كما ذكر الوهري، وإ,نا هو

ف شعر ال�ع.ط�ل ال�ذ%لY، وهو:
فأ�ب\نا، لنا م.ج\د' الع.لء3 وذ1ك}ر'ه،

وآبوا، عليهم ف%ل©ها وش1مات'ها
ويروى:

لنا ر,يح' الع.لء3 وذ1ك}ر'ه
والر>يح': الد�و\ل%ة، هنا،ومنه قوله تعال: وت.ذ}ه.ب. ر,ي'كم؛ ويروى:

لنا م.ج\د' الياة1 وذ1ك}ر'ها
والف%ل©: ال%زية�. والش>مات': ال%ي\بة؛ واسم الفاعل: شام1ت¬، وجع'

شام1ت{ ش'م_ات¬.
ويقال: ش'م_ت. الرجل� إ,ذا ن'س3ب. إ,ل ال%ي\بة.

والش_وام1ت': قوائم الدابة1، وهو اسم لا، واحدت'ها شام1تةD. قال أ%بو
عمرو: يقال ل ت.ر.ك ال� ل%ه' شامت.ةv أ%ي قائمةv؛ قال النابغة:

فار\تاع. من ص.و\ت1 ك%ل�ب�، فبات. ل%ه'
ط%و\ع. الش_وام1ت1، من خ.و\ف{، ومن ص.ر.د1

ويروى: ط%و\ع' الش_وام1ت1، بالرفع؛ يعن بات. له ما ش.م1ت. به من أ%جله
ش'م_ات'ه؛ قال ابن سيده: وف بعض نسخ ال�ص.ن_ف1: بات له ما ش.م1ت. به

ش'م_ات'ه. قال ابن السكيت ف قوله: فبات. له ط%و\ع' الش_وام1ت1، يقول:
باتÝ له ما أ%طاع. شام1ت.ه من الب.ر\د1 وال%و\ف أ%ي بات. له ما تش\ت.هي

ش.وام1ت'ه؛ قال: وس'رور'ها به هو ط%و\ع'ها، ومن ذلك يقال: اللهم ل
ت'ط1يع.ن_ ب شام1تاv أ%ي ل ت.ف}ع.ل} ب ما ي'ح1بe، فتكون كأ%نك

eأ%ط%ع\ت.ه'؛ وقال أ%بو عبيدة: من ر.ف%ع ط%و\ع'، أ%راد: بات. له ما ي.س'ر
الش_وام1ت. الل�وات ش.م.ت\ن. به، ومن رواه بالنصب أ%راد بالش_وام1ت1



الق%وائم.، واس'ها الش_وام1ت'، الواحدة شام1ت.ةD، يقول: فبات. له الث�و\ر'
.vط%و\ع. ش.وام1ت1ه أ%ي ق%وائمه أ%ي بات. قائما

وبات فلنD بليلة1 الش_وام1ت أ%ي بليلة{ ت'ش\م1ت' الش_وام1ت..
وت.ش\م1يت' العاطس,: الدeعاء� له. ابن سيده: ش.م_ت. العاط1س.؛

وس.م_ت. عليه د.عا له أ%ن ل يكون ف حال ي'ش\م.ت' به فيها؛ والسي لغة، عن
يعقوب.

وكل داع� ل4حد{ بي، فهو م'ش.م>ت له، وم'س.م>ت¬، بالشي والسي،
والشي' أ%على وأ%ف}ش.ى ف كلمهم.

التهذيب: كل© دعاء� بي�، فهو ت.ش\م1يت¬. وف حديث زواج فاطمة لعلي�،
رضي ال عنهما: فأ%تاها، فدعا لما، وش.م_ت. عليهما، ث خ.رج.. وحكي

عن ثعلب أ%نه قال: ال4صل فيها السي، من الس_م\ت1، وهو الق%ص\د'
وال%د\ي'. وف حديث الع'طاس,: فش.م_ت. أ%حد.ها، ول ي'ش.م>ت الخر.؛

الت_ش\م1يت' والت_س\ميت': الدعاء� بالي والبكة؛ والعجمة� أ%علها. ش.م_ته
وش.م_ت. عليه، وهو من الش_وام1ت1 القوائم، كأ%نه د'عاء# للعاطس

بالثبات على طاعة ال؛ وقيل: معناه أ%ب\ع.د.ك ال عن الش_ماتة1، وج.ن_بك ما
ي'ش\م.ت' به عليك.

والش\ت1مات': أ%و�ل� الس>م.ن,؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
أ%رى إ,بلي، بعد اش\ت1مات{، كأ%نا

ت'ص1ي.ت' بس.ج\ع�، آخر. الليل,، ن,يب'ها
وإ,بل م'ش\ت.م1تة إ,ذا كانت\ كذلك.

@شيت: الش>ي\تان� من ال%راد1: جاعةD غي كثية؛ عن أ%ب حنيفة،
وأ%نشد:وخ.ي\ل� كش.ي\تان1 ال%راد1، وز.ع\ت'ها

بط%ع\ن�، على الل�ب_ات1، ذ1ي ن.ف%يان1
@شبث: ش.ب,ث% الشيء4: ع.ل1ق%ه وأ%خذه. سئل ابن ال4عراب عن أ%بيات؛

فقال: ما أ%د\ري م1ن أ%ين ش.ب,ث}ت'ها؟ أ%ي ع.ل1ق}ت'ها وأ%خ.ذ}ت'ها.
والت_ش.بeث� بالشيء: الت_ع.ل©ق به. والت_ث%بeت': الت.ع.ل©ق

بالشيء، ولزومه، وش1د_ة� ال4خ\ذ به.
ورجلD ش'ب.ث%ةD وض'ب.ث%ةD إ,ذا كان ملزماv لق1ر\ن,ه ل ي'فارقه. ورجل

ش.ب,ثD إ,ذا كان ط%ب\ع'ه ذلك. وف حديث عمر، قال الزبي: ض.ر,س¬، ض.ب,س¬،
�ش.ب,ثD. الش_ب,ث� بالشيء3: ال�ت.ع.لYق' به؛ يقال: ش.ب,ث% ي.ش\ب.ث



.vش.ب.ثا
والش_ب.ث�، بالتحريك، د'و.ي\ب_ة ذات قوائم س1ت¼ طوال�، ص.ف}راء�

الظ�ه\ر وظ�هور, القوائم، س.و\داء� الرأ}س، زرقاء� العي؛ وقيل: هو دويبة
كثية ال4رجل، عظيمة الرأ}س، من أ%ح\ناش ال4رض؛ وقيل: الش_ب.ث� دويبة

واسعة الفم، مرتفعة ال�ؤ.خ_ر,، ت'خ.ر>ب' ال4ر\ض.، وتكون عند
النeد'و_ة، وتأ}كل العقارب، وهي الت تسمى ش.ح\م.ة ال4رض؛ وقيل: هي العنكبوت'

الكثية� ال4ر\ج'ل الكبية�، وعم_ بعض'هم به العنكبوت. كل�ها؛ ول يقال
ش1ب\ثD، والمع أ%شباث وش1ب\ثانD، مثل خ.ر.ب� وخ1ر\بان{؛ قال ساعدة بن

:vح'ؤ.ي_ة يصف سيفا
ت.ر.ى أ%ث}ر.ه ف ص.ف}ح.ت.ي\ه، كأ%نه

م.دار,ج' ش1ب\ثان{، ل%هن_ ه.م1يم'
والش>ب,ث�، بكسر الشي والباء: ن.بات¬، حكاه أ%بو حنيفة. قال أ%بو

منصور: وأ%ما البقلة الت يقال لا الش>ب\ث�، فهي م'ع.ر_بة، قال: ورأ%يت
.Dالب.ح\رانيي يقولون: س1ب,ت¬، بالسي والتاء، وأ%صلها بالفارسية ش1و,ذ
وش'ب.ي\ثD: ماء# معروف و.ر.د. ذكره ف الديث؛ ومنه: دارة� ش'ب.ي\ث{؛

قال:
ن.ز.ل�وا ش'ب.ي\ثاv وال4ح.ص_، وأ%ص\ب.ح'وا

ن.ز.ل%ت\ م.ناز,ل%هم بنو ذ�ب\يان1
أ%بو عمرو: الش_ن\ب.ثة، بزيادة النون، الع.لق%ة�؛ يقال: ش.ن\ب.ث%

ال%وى ق%ل}ب.ه أ%ي ع.ل1ق به.
@شثث: الش_ث©: الكثي من كل شيء. والش_ث©: ض.ر\ب من الشجر؛ قال ابن

سيده: كذا حكاه ابن دريد، وأ%نشد:
بواد{ يان{ ي'ن\ب,ت' الش_ث� ف%ر\ع'ه،

وأ%س\ف%ل�ه بال%ر\خ, والش_ب.هان1
وقيل: الش_ث© شجر ط%ي>ب' الريح، م'رe الط�ع\م ي'د\ب.غ� به؛ قال

أ%بو الدeق%ي\ش,: وي.ن\ب'ت' ف جبال الغ.و\ر، وت1هامة ون}د{؛ قال الشاعر
يصف طبقات النساء:

فمنهن_ م1ث}ل� الش_ثY، ي'ع\ج,ب\ك. ر,ي'ه،
وف غ%ي\به1 س'وء� ال%ذاقة1 والط�ع\م,

واح\تاج فس.ك�ن.، كقول جرير:



س1ي'وا بن الع.م>، فال4ه\واز' م.ن\ز,ل�ك�م\،
ون.ه\ر' ت1يى، ول ت.ع\ر,ف}ك�م' العرب'
وقد أ%ورد ال4زهري هذا البيت:
فم1ن\ه'ن_ م1ث}ل� الش_ثY ي'ع\ج,ب' ر,ي'ه

:vال4صمعي: الش_ث© من شجر البال؛ قال تأ%بط شر�ا
كأ%ن_ما ح.ث}ح.ث�وا ح'ص�اv ق%واد1م'ه،

أ%و\ أ�م_ خ1ش\ف{، بذي ش.ثð وط�ب_اق,
قال ال4صمعي: ها نبتان. وف الديث: أ%نه م.ر_ بشاة{ م.ي>تة{؛ فقال

عن ج,ل}دها: أ%ليس ف الش_ثY والق%ر.ظ1 ما ي'ط%ه>ره'؟ قال: الش_ث©
ما ذكرناه؛ والق%ر.ظ�: و.ر.ق' الس_ل%م، ي'دبغ بما؛ قال ابن ال4ثي:

هكذا يروى الديث بالثاء الثلثة، قال: وكذا ي.ت.داول�ه الفقهاء� ف كتبهم
وأ%لفاظهم. وقال ال4زهري ف كتاب لغة الفقه: إ,ن الش_ب_، يعن بالباء

الوحدة، هو من الواهر الت أ%نبتها ال ف ال4رض، ي'د\ب.غ به ش1به
الزاج، قال: والس_م.اع' بالباء، وقد صحفه بعضهم فقاله بالثلثة، وهو شجر

م'رe الط�ع\م، قال: ول أ%د\ري، أ%ي'دبغ به أ%م ل؟ وقال الشافعي ف
ال�م: الد>باغ بكلY ما د.ب.غ.ت\ به العرب'، من ق%ر.ظ وش.ب¼، بالباء
الوحدة. وف حديث ابن ال%ن.ف1ي_ة، ذك%ر رجلv ي.لي ال4م\ر. بعد

السeف}يان فقال: يكون بي ش.ثð وط�ب_اق�؛ الط�ب_اق': شجر ي.ن\ب'ت بالجاز إ,ل
الطائف؛ أ%راد أ%ن م.خ\ر.ج.ه وم'قامه الواضع الت ي.ن\ب'ت' با

الش_ث© والط©ب_اق'؛ وقيل: الش_ث© ج.و\ز' الب.ر>. وقال أ%بو حنيفة:
الش_ث© شجر مثل شجر التeفاح الق1صار ف الق%د\ر، وو.ر.ق�ه شبيه بورق
�ال1لف1، ول ش.و\ك. له، وله ب.ر.مةD م'ور�دةD، وس1ن.فةD ص.غية، فيها ثلث

ح.ب_ات{ أ%و أ%ربع¬ س'ود¬، مثل� الش>ئ}ن,يز, ت.ر\عاه المام' إ,ذا
ان\ت.ث%ر.، واحدت'ه شث�ة؛ قال ساعدة بن جؤية:

vن_ا بس.ه\ل�، وم.ر_ة�فذل1ك. ما ك
إ,ذا ما ر.ف%ع\نا ش.ث�ه وص.رائمه

أ%بو عمرو: الش_ث© الن_ح\ل� الع.س_ال�؛ وأ%نشد:
ح.د1يث�ها، إ,ذ} طال% فيه الن_ث©،

أ%ط}ي.ب' من ذ%و\ب�، م.ذاه' الش_ث©
�الذ�و\ب': العسل�. م.ذ%اه: م.ج_ه النحل�، كما ي.م\ذ1ي الرجل



ال%ذ}ي..
@شحث: ال4زهري: قال الليث ب.ل%غنا أ%ن ش.ح1يثا كلمةD س'ر\يانية، وأ%نه

ت.ن\ف%ت1ح با ال4غال1يق' بل م.فاتيح.
وف الديث: ه.ل�م>ي ال�د\ية ف%اش\ح.ث1يها ب.ج.ر أ%ي ح'د>يها

وس'ن>يها، ويقال بالذال.
@شرث: الش_ر.ث�: غ1ل%ظ� الك%ف> والر>ج\ل وان\ش1قاق�هما، وقيل: هو

ت.ش.ق©ق' ال4صابع؛ وقيل: هو غ1ل%ظ� ظ%ه\ر الك%ف> من ب.ر\د1 الش>تاء3.
.�وقد ش.ر,ث% ش.ر.ثاv، فهو ش.ر,ثD، وقد ش.ر,ث%ت\ يد'ه ت.ش\ر.ث

وقال أ%بو عمرو: سيف ش.ر,ثD، وس1نانD ش.ر,ث؛ وقال ط%ل}ق' بن ع.د1ي¼ ف
:vفرس ط%ر.د صاحب'ه عليه ن.عامة
ي.ح\ل1ف' ل ي.س\ب,ق�ه، فما ح.ن,ث}،

حت ت.لفاها ب.ط}ر'ور� ش.ر,ث}
أ%ي بس3نان{ م.ط}رور� أ%ي ح.ديد{. وقال اللحيان: قال الق%نان©: ل

خي ف الث�ريد إ,ذا كان ش.ر,ثاv ف%ر,ثاv، كأ%نه ف�لق%ة� آج'ر¼، ول
ي'ف%س>ر الش_ر,ث%؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه ال%ش1ن' الذي ل ي'ر.ف�ق\

خ'ب\ز'ه، ول أ�ذيب. س.م\ن'ه، قال: ول ي'ف%س>ر الف%ر,ث% أ%يضاv، قال:
وعندي أ%نه إ,تباع، وقد يكون من قولم ج.ب.لD ف%ر,ثD أ%ي ليس ض.خ\م,

الصeخ'ور.
والش_ر.ث�: ت.ف%تeق' الن_ع\ل ال�ط%ب_قة1، والف1ع\ل كالف1ع\ل؛ قال:

هذا غلم¬ ش.ر,ث� الن_ق1يل%ه\،
أ%ش\ع.ث�، ل ي'ؤ\د.م\ له ب,كيل%ه\،

ياف' أ%ن ت.م.ص�ه الو.بيل%ه\
والش_ر\ثة�: الن_ع\ل� ال%ل%ق.

ابن ال4عراب: الش_ر\ث� ال%ل%ق' من كل شيء.
وش.ر\ثان�: جبل، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ش.ر\ثان� ه.ذاك. وراء4 ه.بeود\
@شربث: الش_ر.ن\ب.ث� والشeراب,ث�، بضم الشي: القبيح' الشديد'؛ وقيل:

هو الغليظ� الك%ف�ي، وف الصحاح: والر>ج\ل%ي\ن,، وف الكم:
والق%د.م.ي\ن, ال%ش1ن'ه'ما؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ذ�ن.نا ش'راب,ثD رأ}س' الد_ي\ر\،



وال� ن.ف�اح' الي.د.ي\ن بال%ي\ر\
التهذيب ف الماسي: الش_ر.ن\ب.ث� الغليظ� الك%ف> وع'روق, اليد1،

وربا و'ص1ف. به ال4س.د'. والش.ر.ن\ب.ث�: ال4س.د' عام_ةv. وأ%سد¬
ش.ر.ن\ب.ثD: غليظ. وش.ج_ة ش.ر.ن\ب.ثة: منتفخة م'ت.ق%ب>ضة؛ قال سيبويه: النون
وال4لف يتعاوران السم. ف معنÝى، نو ش.ر.ن\ب.ث{ وش'رابث{، وج.ر.ن\ف%س�

وج'راف1س. وش.ر.ن\ب.ثD وش'راب,ثD: اسم رجل.
،�@شعث: ش.ع1ث% ش.ع.ثاv وش'عوث%ةv، فهو ش.ع1ثD وأ%ش\ع.ث� وش.ع\ثان

.vوت.ش.ع_ث%: ت.ل%ب_د شع.ر'ه واغ}ب.ر_، وش.ع_ث}ت'ه أ%نا ت.ش\ع1يثا
والش_ع1ث�: ال�غ\بe الرأ}س,، ال�ن\ت.ت1ف' الش_ع.ر,، الافe الذي

ل ي.د_ه1ن\.
والت_ش.عeث�: الت_ف%رeق' والت_ن.ك©ث�، كما ي.ت.ش.ع_ث� رأ}س'

ال1س\واك. وت.ش\ع1يث� الشيء3: تفريقه'.
وف حديث عمر أ%نه كان ي.غ\ت.س3ل� وهو م'ح\رم، وقال: إ,ن� الاء ل

يزيده إ,ل ش.ع.ثاv أ%ي ت.ف%رeقاv، قل يكون م'ت.ل%ب>داv؛ ومنه الديث:
ر'ب_ أ%ش\ع.ث% أ%غ}ب.ر ذ1ي ط1م\ر.ي\ن,، ل ي'ؤ\به له، لو أ%ق}س.م على ال

ل4ب.ر_ه. وف حديث أ%ب ذ%ر¼: أ%ح.ل%ق}ت'م الش_ع.ث%؟ أ%ي الش_ع.ر
ذا الش_ع.ث1.

والش_ع.ث%ة�: موضع' الشعر الش_ع1ث1.
وخيلD ش'ع\ثD أ%ي غي م'ف%ر\ج.ن.ة؛ وم'ف%ر\ج.ن.ةD: م.ح\س'وسة؛ وقول ذي

الرeمة:
ما ظ%ل�، م'ذ} و.ج.ف%ت\ ف كلY ظاهرة{،

بال4ش\ع.ث1 الو.ر\د1، إ,ل� و.ه\و. م.ه\م'وم'
ع.ن بال4ش\ع.ث1 الو.ر\د1: الص_فار.، وهو ش.و\ك الب'ه\مى إ,ذا ي.بس.،
وإ,نا اه\ت.م_، لا رأ%ى الب'ه\م.ى هاج.ت\، وقد كان ر.خ1ي_ البال,،

وهي ر.ط}بةD، والافر' كل©ه شديد' ال�ب> للب'ه\م.ى، وهي ناجعةD فيه،
وإ,ذا ج.ف�ت\ فأ%س\ف%ت\، ت.أ%ذ�ت1 الراعيةD بس.فاها. ويقال للب'ه\م.ى إ,ذا

ي.ب,س. س.فاه: أ%ش\ع.ث�. قال ال4زهري: قال ال4صمعي: أ%ساء ذو الرمة ف
هذا البيت، وإ,دخال� إ,ل� ههنا قبيح، كأ%نه كره إ,دخال% تقيق على
تقيق، ول ي'ر,د ذو الرمة ما ذهب إ,ليه، إ,نا أ%راد ل ي.ز.ل} من مكان

إ,ل مكان ي.س\ت.ق}ري ال%رات1ع.، إ,ل� وهو مهموم، ل4نه رأ%ى ال%راعي.



قد ي.ب,س.ت\، فما ظ%ل� ههنا ليس بتحقيق، إ,نا هو كلم محود، فحققه
بإ,ل�.

والش_ع\ث� والش_ع.ث�: انتشار' ال4مر, وخ.ل%ل�ه؛ قال كعب بن مالك
:eال4نصاري

ل%م_ ال3له' به ش.ع\ثاv، ور.م_ به
أ�م'ور. أ�م_ت1ه، وال4مر' م'ن\ت.ش1ر'

وف الدeعاء: ل%م_ ال� ش.ع\ث%ه أ%ي ج.م.ع. ما ت.ف%ر_ق. منه؛ ومنه
ش.ع.ث� الرأ}س,. وف حديث الدعاء: أ%سأ%ل�ك. رحةv ت.ل�مe با ش.ع.ثي

أ%ي ت.ج\م.ع' با ما ت.ف%ر_ق. من أ%مري؛ وقال النابغة:
ول%س\ت. ب'س\ت.ب\ق� أ%خاv، ول ت.ل�مeه

على ش.ع.ث{، أ%يe الرجال, ال�ه.ذ�ب'؟
قوله ل تلمeه على شعث أ%ي ل تتمله على ما فيه من ز.لل� ود.ر\ء�،

فت.ل�مeه وت'ص\لحه، وت.ج\م.ع' ما ت.ش.ع_ث% من أ%مره.
وف حديث عطاء: أ%نه كان ي'ج,يز أ%ن ي'ش.ع_ث% س.ن.ا ال%ر.م، ما ل

ي'ق}ل%ع\ من أ%صله، أ%ي ي'ؤ\خ.ذ% من فروعه ال�ت.ف%ر>قة ما يصي به
أ%ش\ع.ث%، ول يستأ}صله. وف الديث: لا بلغه ه1جاء� ال4ع\ش.ى ع.ل}قمة% بن.

ع'لثة العام1ري_ ن.هى أ%صحاب.ه أ%ن ي.ر\و'وا هجاء4ه، وقال: إ,ن أ%با
سفيان ش.ع_ث% من عند ق%ي\ص.ر.، فر.د_ عليه علقمة� وك%ذ�ب. أ%با سفيان.

يقال: ش.ع_ث}ت' من فلن إ,ذا غ%ض.ض\ت. منه وت.ن.ق�ص\ت.ه، م1ن الش_ع.ث،
وهو ان\تشار' ال4مر؛ ومنه حديث عثمان: حي ش.ع_ث% الناس' ف الط�ع\ن

عليه أ%ي أ%خ.ذ�وا ف ذ%م�ه، والق%د\ح فيه بت.ش\ع1يث1 ع1ر\ضه.
وتش.ع_ث% الشيء�: ت.ف%ر_ق.. وت.ش.عeث� رأ}س, ال1س\واك والو.ت1د1:

ت.ف%رeق' أ%جزائ1ه، وهو م1نه. وف حديث عمر أ%نه قال لزيد بن ثابت، لا
vف%ر_ع. أ%م\ر. ال%د> مع ال3خوة ف الياث: ش.ع>ث} ما كنت. م'ش.ع>ثا

أ%ي ف%ر>ق\ ما كنت. م'ف%ر>قاv. ويقال: ت.ش.ع_ثه الد_ه\ر' إ,ذا
أ%خذه.وال4ش\ع.ث�: الو.ت1د'، صفة غالبةD غ%ل%ب.ة% السم، وس'م�ي. به لش.ع.ث1

رأ}سه؛ قال:
وأ%ش\ع.ث% ف الدار,، ذي ل1م_ة{،

�ي'طيل� ال�ف�وف.، ول ي.ق}م.ل
.vوش.ع1ث}ت' من الط�عام: أ%ك%ل}ت' قليل



والت_ش\عيث�: التفريق والتمييز'، كان\ش1عاب ال4نار وال4غصان؛ قال
ال4خطل:

ت.ذ%ر_ي\ت. الذ�وائب. من ق�ر.ي\ش�،
وإ,ن} ش'ع1ث�وا، ت.ف%ر_ع\ت. الش>عابا
قال: ش'ع1ث�وا ف�ر>ق�وا وم'ي>ز'وا.

والت_ش\عيث� ف ع.روض, ال%فيف1: ذ%هاب' عي فاعلتن، فيبقى فالتن،
فينقل ف التقطيع إ,ل مفعولن، شبهوا حذف العي ههنا بالرم، ل4نا

أ%و_ل� و.ت1د{؛ وقيل: إ,ن اللم هي الساقطة، ل4نا أ%قرب إ,ل الخر، وذلك
أ%ن الذف إ,نا هو ف ال4واخر، وفيما ق%ر'ب. منها؛ قال أ%بو إ,سحق: وكل

القولي جائز ح.س.ن¬، إ,ل9 أ%ن ال4قيس على ما ب.ل%و\نا ف ال4وتاد من
ال%ر\م، أ%ن يكون عي' فاعلتن هي الذوفة، وقياس' حذف اللم أ%ضعف'،

ل4ن ال4وتاد إ,نا تذف م1ن أ%وائلها أ%و م1ن أ%واخرها؛ قال: وكذلك
أ%كثر الذف ف العربية، إ,نا هو من ال4وائل، أ%و من ال4واخر، وأ%ما

ال4وساط، فإ,ن ذلك قليل فيها؛ فإ,ن قال قائل: فما تنكر من أ%ن تكون ال4لف
الثانية من فاعلتن هي الذوفة، حت يبقى فاعل%ت'ن ث تسكن اللم حت يبقى

فاعل}ت، ث تنقله ف التقطيع إ,ل مفعولن، فصار مثل فعلن ف البسيط
الذي كان أ%صله فاعلن؟ قيل له: هذا ل يكون إ,ل ف ال4واخر، أ%عن أ%واخر
ال4بيات؛ قال: وإ,نا كان ذلك فيها، ل4نا موضع وقف، أ%و ف ال4عاريض،

ل4ن ال4عاريض كلها تتبع ال4واخر ف التصريع؛ قال: فهذا ل يوز، ول
يقله أ%حد. قال ابن سيده: والذي أ%عتقده م'خال%فة� جيعهم، وهو الذي ل

يوز عندي غيه، أ%نه حذفت أ%لف فاعلتن ال�ول، فبقي فعلتن، وأ�سكنت
العي، فصار فع\لتن، فنقل إ,ل مفعولن، فإ,سكان التحر�ك قد رأ%يناه يوز
ف حشو البيت، ول نر. الوتد ح'ذف أ%و�له إ,ل ف أ%و�ل البيت، ول آخر'ه

إ,ل ف آخر البيت، وهذا كله قول أ%ب إ,سحق.
وال4ش\ع.ث�: رجلD. وال4شاع1ثة� وال4شاع1ث�: منسوبون إ,ل ال4ش\ع.ث،

بدل من ال4ش\ع.ثيي، والاء للنسب.
وش.ع\ثاء�: اسم امرأ%ة؛ قال جرير:
أ%ل ط%ر.ق%ت\ ش.ع\ثاء�، والليل� د'ون.ها،

أ%ح.م_ ع1لف1ي�اv، وأ%ب\ي.ض. ماض1ي.ا
قال ابن ال4عراب: وش.ع\ثاء اسم امرأ%ة1 ح.س_ان% بن ثابت. وش'ع.ي\ث:



اسم، إ,ما أ%ن يكون تصغي ش.ع.ث{ أ%و ش.ع1ث{، أ%و تصغي أ%ش\ع.ث%
م'ر.خ_ماv؛ أ%نشد سيبويه:

:vل%ع.م\ر'ك. ما أ%د\ري، وإ,ن كنت' داريا
ش'ع.ي\ث� بن' س.ه\م، أ%م\ ش'ع\ي\ث� بن' م1ن\ق%ر,

ورواه بعضهم: ش'ع.ي\ب¬، وهو تصحيف.
،vبالتحريك: ق%ل}ب' الش_ث%ن,. ش.ن,ث%ت\ يد'ه ش.ن.ثا ،�@شنث: الش_ن.ث

فهي ش.ن,ثةD، مثل ش.ث1ن.ت\. وش.ن,ث%ت\ م.شافر' البعي أ%ي غ%ل�ظ%ت\.
وش.ن,ث% البعي' ش.ن.ثاv، فهو ش.ن,ثD: غ%ل�ظ%ت\ م.شافر'ه، وخ.ش'ن.ت\ من أ%كل

الع1ضاه1 والش_و\ك؛ قال:
وال3 ما أ%د\ري، وإ,ن} أ%و\ع.د\ت.ن،
وم.ش.ي\ت. بي ط%يال1س� وب.ياض,

أ%ب.ع1ي' ش.و\ك{، وارم¬ أ%ل}غاد'ه،
ش.ن,ث� ال%شاف1ر,، أ%م بعي¬ غاضي؟

الغاضي: الذي ي.ل}ز.م الغ.ضا، يأ}كل منه؛ يقول: ل أ%دري، أ%عربÒ أ%م
عجميÒ؟

@شأج: 
(* أهل الصنف: شأج. وف القاموس: شأجه المر كمنعه، أ%حزنه، قال

الشارح: مقلوب شجأه ا هـ. ويؤخذ منه الواب عن اهال الؤلف له.):
@شبج: الش_ب.ج': الباب' العال البناء3، ه'ذ%ل1ي_ةD؛ قال أ%بو خ1راش�:

ول وال ل ي'ن\ج,يك. د1ر\ع¬
م'ظاه.ر.ةD، ول ش.ب.ج¬، وش1يد'

وأ%ش\ب.ج.ه إ,ذا ر.د_ه.
@شجج: الش_ج_ة: واح1د.ة� ش1جاج, الر_ا}س، وهي عشر: الار,ص.ة� وهي

الت ت.ق}ش1ر' اللد ول ت'د\م1يه، والد_ام1ي.ة وهي الت ت'د\م1يه1،
والباض1ع.ة� وهي الت تشق اللحم شق9اv كبياv، والس>م\حاق' وهي الت يبقى

بينها وبي العظم جلدة رقيقة، فهذه خس ش1جاج� 
(* قوله «فهذه خس شجاج»

الذكور أربع فقط فلعله سقط من قلم الناسخ الامسة وهي الدامعة بالعي
الهملة، من دمعت الشجة: جرى دمها فهي دامعة كما ف الصباح.) ليس فيها قصاص ول

أ%رش مقد_ر وتب فيها حكومة؛ وال�وض1ح.ة� وهي الت تبلغ إ,ل العظم



وفيها خس من ال3بل، ث الاشة وهي الت ت.ه\ش1م' العظم أ%ي تكسره، وفيها
عشر من ال3بل، وال�ن.قYلة� وهي الت ينقل منها العظم من موض1ع إ,ل

موضع، وفيها خس عشرة من ال3بل، ث ال%أ}م'وم.ة� ويقال: الم_ة� وهي
الت ل يبقى بينها وبي الدماغ إ,ل جلدة رقيقة، وفيها ثلث الدية،
:�والد_ام1غ.ة� وهي الت تبلغ الدماغ، وفيها أ%يضاv ثلث الدية؛ والش_ج_ة

ال�ر\ح' يكون ف الوجه والرأ}س فل يكون ف غيها من السم، وجعها ش1جاج¬.
وش.ج_ه' ي.ش'جeه وي.ش1جeه ش.ج�اv، فهو م.ش\ج'وج¬ وش.ج,يج¬ من قوم

ش.ج_ى، المع عن أ%ب زيد.
والش_ج,يج' وال�ش.ج_ج': الو.ت1د' ل1ش.ع.ث1ه1، ص1فةD غالبة؛ قال:

وم'ش.ج_ج�، أ%م_ا س.واء� ق%ذال1ه1
ف%ب.دا، وغ%ي_ب. سار.ه' ال%ع\زاء�

ووت1د¬ م.ش\ج'وج¬ وش.ج,يج¬ وم'ش.ج_ج¬: ش'د>د. لكثرة ذلك فيه. وش.ج_ه'
ق1صاص. ش.ع.ره، وعلى ق1صاص, شعره.

e؛ ورجل أ%ش.جeوالش_ج.ج': أ%ثر الش_ج_ة1 ف ال%ب,ي، والنعت أ%ش.ج
ب.ي>ن' الش_ج.ج إ,ذا كان ف جبينه أ%ثر الش_ج_ة1.

وكان بينهم ش1جاج¬ أ%ي ش.ج_ بعض'هم بعضاv. الليث: الش_جe كسر الرأ}س؛
أ%بو اليثم: الش_جe أ%ن يعلو رأ}س. الشيء3 بالضرب كما ي.ش'جe رأ}س.

الرجل، ول يكون الش_جe إ,ل ف الرأ}س. وف حديث أ�م> ز.ر\ع�:
ش.ج_ك1 أ%و ف%ل�ك1؛ الش_جe ف الرأ}س خاصة ف ال4صل، وهو أ%ن تضربه بشيء�

فتجرحه فيه وتشقه، ث استعمل ف غيه من ال4عضاء. وف الديث ف ذكر
الش>جاج, جع ش.ج_ة{، وهي الر�ة من الش_ج>، والمر ت'ش.جe بالاء3؛

وقال زهي يصف ع.ي\راv وأ�ت'ن.ه:
ي.ش'جe با ال4ماع1ز.، وهي ت.ه\وي

ه'و,ي_ الد_ل}و,، أ%س\ل%مها الر>شاء�
أ%ي يعلو بال�تن ال4ماع1ز.. والو.ت.د1 يسمى ش.ج,يجاv. وش.ج_ المر

بالاء3 وي.ش1جeها ش.ج�اv: مزجها. وف حديث جابر: أ%ر\د.ف%ن رسول� ال،
،vعلي_ م1س\كا eصلى ال عليه وسلم، فالتقمت' خات النبو�ة فكان ي.ش'ج

أ%ي\ أ%شمe منه مسكاv، وهو من ش.ج_ الشراب. إ,ذا مزجه بالاء3، كأ%نه
كان يلط� النس3يم الواص1ل% إ,ل م.ش.م>ه بريح السك؛ ومنه قول كعب:

ش'ج_ت\ ب,ذ1ي ش.ب.م� من ماء� م.حن,ي.ة{



أ%ي مزجت وخلطت. وش.ج_ الفازة ي.ش'جeها ش.ج�اv: قطعها. وش.ج_ ال4رض
براحلته ش.ج�اv: سار با سياv شديداv. وش.ج_ت1 السفينة� البحر.: خرقته

وشقته، وكذلك السابح'. وسابح¬ ش.ج_اج¬: شديد' الش_ج>؛ قال:
ف ب.ط}ن, ح'وت{ ب,ه1 ف البحر, ش.ج_اج,

وش.ج.ج\ت' الفازة%: قطعتها؛ قال الشاعر:
ت.ش'جe ب. الع.و\جاء� كل� ت.ن'وفة{،

كأ%ن� لا ب.و�اv، ب,ن,ه\ي�، ت'غاو,ل�ه\
وف حديث جابر: فأ%ش\ر.ع. ناق%ت.ه فشر,بت ف%ش.ج_ت\، قال: هكذا رواه

ال�م.يدي ف كتابه، وقال: معناه قط%ع.ت الشeرب، من ش.ج.ج\ت ال%فازة إ,ذا
قطعت.ها بالس_ي\ر، قال: والذي رواه الطاب ف غ%ريبه، وغيه:

ف%4ش.ج.ت\، على أ%ن الفاء4 أ%صلية واليم مف�فة، ومعناه: تفاج_ت أ%ي فر_قت ما
بي ف%خ1ذ%ي\ها ل1ت.بول. ومن أ%مثالم: فلن ي.ش'جe ب,ي.د{ وي.أ}س'و

بأ�خرى إ,ذا أ%فسد مر_ة وأ%صلح مرة.
والش_ج.ج' والش_جاج: الواء�؛ وقيل: الش_ج.ج' ن.ج\م.

@شحج: الش_ح1يج' والشeحاج، بالضم: ص.و\ت البغل وبعض أ%صوات المار؛
وقال ابن سيده: هو صوت البغل والمار والغ'راب إ,ذا أ%س.ن_. ويقال للبغال:

بنات شاح1ج وبنات ش.ح_اج، وربا است'ع1ي لل3نسان. ش.ح.ج. ي.ش\ح.ج'
وي.ش\ح1ج ش.ح1يجاv وش'حاجاv وش.ح.جاناv وت.ش\حاجاv، وت.ش.ح_ج، واس\ت.ش\ح.ج؛

قال ذو الرمة:
وم'س\ت.ش\ح.جات{ بالف1راق,، كأ%نا

م.ثاك1يل�، من ص'ي_ابة النeوب,، ن'و_ح'
ويقال للغ1ر\بان: م'س\ت.ش\ح.جات وم'س\ت.ش\ح1جات، بفتح الاء3 وكسرها،

وشب_هها بالنeوب.ة1 ل1س.وادها. قال ابن سيده: وأ�رى ثعلباv قد حكى ش.ح1ج،
بالكسر، قال: ولست منه على ث1ق%ة. وف حدث ابن عمر: أ%نه دخل السجد

فرأ%ى قاص�اv ص.ي�احاv، فقال: اخف1ض\ من صوتك، أ%ل تعلم أ%ن ال ي'بغ1ض'
كل� ش.ح_اج؟ الشeح.اج: رفع الصوت، وهو بالبغل والمار أ%خصe، كأ%نه

ت.ع\ريض بقوله تعال: إ,ن� أ%ن\ك%ر. ال4ص\وات ل%ص.و\ت' المي. وهو
�الشeحاج والش_ح1يج'، والنeهاق' والن_ه,يق'؛ ال4زهري: ش.ح.ج. البغل

ي.ش\ح.ج' ش.ح1يجاv، والغراب ي.ش\ح.ج ش.ح.جاناv؛ وقيل: ش.ح1يج' الغ'راب ترجيع
صوته، فإ,ذا مد_ رأ}سه، قيل: ن.ع.ب.. وغ�راب¬ ش.ح_اج¬: كثي الش_ح1يج،



وكذلك سائر ال4نواع الت ذكرنا؛ هذا قول ابن سيده؛ قال وقول الراعي:
يا ط1يب.ها ليلةv حت ت.خ.و_ن.ها

داع� د.عا، ف ف�روع, لصبح، ش.ح_اج'
إ,نا أ%راد ش.ح_اجي�، وليس بنسوب، إ,نا هو كأ%حر وأ%حري�، وإ,نا

أ%راد الؤ.ذYن فاستعار؛ ومنه قول الخر:
eوالد_ه\ر' بال3نسان د.و_اري

أ%راد د.و_ار'.
وال1ش\ح.ج' والش_ح_اج: المار الوحشيe، ص1فة غالبة؛ الوهري: المار

الوحشيe م1ش\ح.ج وش.ح_اج؛ قال لبيد:
ف%ه\و. ش.ح_اج م'د1لê س.ن,ق¬،

لح1ق' الب.ط}ن,، إ,ذا ي.ع\دو ز.م.ل}
قال ابن سيده: وف العرب بطنان ي'ن\س.بان إ,ل ش.ح_اج، كلها من

ال4ز\د1 لم بقية فيهما.
@شرج: ابن ال4عراب: ش.ر,ج إ,ذا س.م1ن. س1م.ناv حس.ناv. وش.ر,ج إ,ذا

ف%ه,م. والش_ر.ج': ع'رى ال�صحف والع.ي\بة وال1باء3، ونو ذلك. ش.ر.ج.ها
ش.ر\جاv، وأ%ش\ر.ج.ها، وش.ر_جها: أ%دخل بعض ع'ر.اها ف بعض وداخل بي

أ%شراجها. أ%بو زيد: أ%خ\ر.ط}ت' ال%ريط%ة وش.ر_ج\ت'ها وأ%ش\ر.ج\ت'ها
وش.ر.ج\ت'ها: شد.د\تا؛ وف حديث ال4حنف: فأ%د\خ.ل}ت' ث1ياب ص.ون الع.ي\ب.ة

فأ%ش\ر.ج\ت'ها؛ يقال: أ%ش\ر.ج\ت الع.ي\ب.ة وش.ر.ج\تها إ,ذا شد.د\ت.ها
بالش_ر.ج، وهي الع'رى. وش.ر_ج. الل�ب,ن.: ن.ض.د. بعض.ه إ,ل بعض. وكل©

ما ض'م_ بعض'ه إ,ل بعض، فقد ش'ر,ج. وش'ر>ج.
والش_ري.ة�: ج.ديلة من ق%ص.ب� ت'ت_خ.ذ للح.مام.

والش_ريان: ل%و\نان م'خ\تل1فان من كل شيء�؛ وقال ابن ال4عراب: ها
م'ختل1طان غي السواد والبياض؛ ويقال ل1خ.ط�ي\ ن,ي.ي الب'ر\د1 ش.ريان:

أ%حدها أ%خضر، والخر أ%بيض أ%و أ%حر؛ وقال ف صفة الق%طا:
س.ق%ت\ ب,و'ر'ود1ه1 ف�ر_اط% ش1ر\ب�،
ش.رائ1ج.، بي ك�د\ر,ي¼ وج'ون1

وقال الخر:
ش.ريان من ل%و\ن{، خ.ل1يطان1: منهما
س.واد¬، ومنه واضح' الل�و\ن1 م'غ\ر,ب'



وف الديث: فأ%م.ر.نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بالف1ط}ر, فأ%صبح
الناس ش.ر\ج.ي\ن ف الس_ف%ر؛ أ%ي نصفي: نص\ف ص1يام، ونصف م.فاط1ي.

ويقال: مررت ب,ف%ت.يات{ م'شار,جات{ أ%ي أ%ت\راب� م'ت.ساو,يات ف
الس>ن>؛ وقال ال4سود بن يعفر:

ي'ش\وي لنا الوجد. ال�د1ل© ب,ح'ض\ر,ه1،
ب,ش.ريج. ب.ي\ن. الش_د> وال3ر\واد1

أ%ي ب,ع.د\و� خ'ل1ط% من ش.د¼ شديد، وش.د¼ فيه إ,ر\واد¬ ر,ف}ق¬.
وش'ر>ج. اللحم: خالطه الشحم'، وقد ش.ر_ج.ه' الكل�؛ قال أ%بو ذؤ.يب

:vيصف فرسا
ق%ص.ر. الص_ب'وح. لا، ف%ش'ر>ج. ل%ح\م'ها

بالن_ي>، فه\ي ت.ث�وخ' فيها ال3ص\ب.ع'
أ%ي خ'ل1ط% لم'ها بالش_ح\م. وت.ش.ر_ج. اللحم' بالش_ح\م أ%ي تداخل.

معناه ق%ص.ر. الل�ب.ن. على هذه الفرس الت تقدم ذكرها ف بيت قبله؛
وهو:ت.غ\دو به خ.و\صاء� ي.ق}ط%ع' ج.ر\ي'ها

ح.ل%ق. الر>حال%ة، فهي ر,خ\و¬ ت.م\ز.ع'
(* قوله «تغدو به خوصاء إل» أنشده الوهري ف مادة رخا: تعدو به

خوصاء.)ومعن ش'ر>ج لمها: ج'ع1ل فيه ل%و\نان من الشحم واللحم. والن_ي�:
الشحم. وقوله: فهي ت.ث�وخ' فيها ال3ص\ب.ع أ%ي لو أ%دخل أ%حد¬ إ,صبعه ف

لمها لدخل لكثرة لمها وشحمها؛ وال3ص\ب.ع بدل من هي، وإ,نا أ%ضمرها
متقد�مة ل�ا فس_رها بال3صبع متأ%خرة، ومثله ضربتها ه1ن\داv. وال%و\صاء�:

الغائ1ر.ة العيني. وح.ل%ق الر>حالة: ال3ب\ز,ي'. والر>حالة: س.ر\ج¬
ي'عمل من ج'لود. وت.م\ز.ع: ت'س\ر,ع.

والش_ريج': الع'ود' ي'ش.قe منه ق%و\سان، فكل واحدة منهما ش.ريج¬؛
وقيل: الش_ريج' القوس النشق�ة، وجعها ش.رائج، قال الشماخ:

ش.رائج' الن_ب\ع, ب.راها الق%و_اس\
وقال اللحيان: قوس ش.ريج فيها ش.قÒ وش1قÒ، فوصف بالش_ريج؛ عن

بالش_ق الصدر، وبالش>ق السم. والش_ر.ج: انش1قاقها. وقد انش.ر.جت إ,ذا
انشق�ت.

وقيل: الش_ر,ية من الق1س3ي� الت ليست من غ�ص\ن صحيح مثل الف1ل}ق.
أ%بو عمرو: من الق1س3ي� الش_ريج، وهي الت ت'ش.قe من الع'ود ف1ل}قتي، وهي



القوس الف1ل}ق أ%يضاv؛ وقال الذل:
وش.ر,ي.ة ج.ش_اء، ذات أ%زام1ل�،

ت'خ\ط1ي الش>مال%، با م'م.رÒ أ%م\ل%س'
يعن الق%و\س. ت'خ\طي تر,ج لم. الس_اع1د بش1د_ة النزع حت يكتنز.

الس_اع1د. والش_ر,ية: القوس ت'تخذ من الش_ر,يج، وهو العود الذي ي'شق
ف1ل}ق%ي\ن,، وثلثD ش.رائج، فإ,ذا كثرت، فهي الش_ر,يج؛ قال ابن سيده: وهذا

vقول ليس بقوي�، ل4ن ف%ع1يلة ل ت'منع من أ%ن تمع على ف%عائل، قليلة
كانت أ%و كثية؛ قال: وقال أ%بو حنيفة قال أ%بو زياد: الش_ر,ية، بالاء،

القوس، من الق%ض1يب، الت ل ي'ب\رى منها شيء إ,ل أ%ن ت'س.و_ى.
والش_ر\ج، بالتسكي: م.س3يل الاء من ال1رار, إ,ل السeهولة، والمع أ%ش\راج

:vوش1ر.اج وش'ر'وج؛ قال أ%بو ذؤيب يصف سحابا
له ه.ي\د.ب¬ ي.ع\ل�و الش>راج.، وه.ي\د.ب¬

م'س3فÒ ب,أ%ذ}ناب, الت>لع,، خ.ل�وج'
وقال لبيد:

Dل%يال1ي. ت.ح\ت. ال1د\ر, ث1ن\ي¬ م'ص1يف%ة
من ال�د\م,، ت.ر\تاد' الشeر'وج. الق%واب,ل

وف حديث الزeب.ي\ر: أ%نه خاصم رجلv من ال4نصار ف س'ي'ول ش1ر.اج
ال%ر_ة إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: يا ز'ب.ي\ر' اح\بس الاء
حت ي.ب\ل�غ ال�د'ر. ال4صمعي: الش>راج م.جاري الاء من ال1رار إ,ل

الس_هل، واحدها ش.ر\ج. وش.ر.ج' الوادي: م'ن\ف%س.ح'ه، والمع أ%ش\ر.اج. وف
الديث: فت.ن.ح_ى الس_حاب فأ%ف}ر.غ ماء4ه' ف ش.ر\ج.ة من تلك الش>راج؛

الش_ر\ج.ة: م.س3يل الاء من ال%ر_ة إ,ل السهل، والش_ر\ج جنس لا.
وف الديث: أ%ن أ%هل الدينة اقتتلوا وموال% م'عاو,ية على ش.ر\ج من

ش.ر\ج ال%ر_ة. الؤرج: الش_ر\جة حفرة ت'حفر ث ت'ب\س.ط� فيها س'ف}رة
وي'ص.بe الاء عليها فتشربه ال3بل؛ وأ%نشد ف صفة إ,ب,ل ع1طاش

س'ق1ي.ت\:س.ق%ي\نا ص.واد1يها، على م.ت, ش.ر\ج.ة{،
أ%ضام1يم. ش.ت_ى من ح1يال� ول�ق�ح,

وم.ج.ر_ة السماء ت'س.م_ى: ش.ر.جاv. والش_ر,ية: شيء ي'ن\س.ج من س.ع.ف
النخل ي'حمل فيه الب,طYيخ ونوه. والت_ش\ريج: ال1ياط%ة التباع1دة.

والشeر'وج: ال%ل%ل� بي ال4صابع؛ وقيل: هي ال4صابع، والشeر'وج:



الشeق�وق والصeد'وع؛ قال الداخ1ل بن ح.رام ال�ذ%ل:
د.ل%ف}ت' ل%ها، أ%وان% إ,ذ{، ب,س.ه\م�
خ.ل1يف{، ل ت'خ.و>ن\ه' الشeر'وج'

والش_ر\ج والش_ر.ج، وال�ول أ%فصح: أ%على ث�قب الس\ت، وقيل:
ح.تار'ها؛ وقيل: الش_ر.ج الع.ص.بة الت بي الدeب'ر وال�نثيي؛ والش_ر.ج ف

الدابة. وف الكم: والش_ر.ج أ%ن تكون إ,ح\دى الب.ي\ض.تي أ%عظم من
ال�خرى؛ وقيل: هو أ%ن ل يكون له إ,ل بيضة واحدة. دابة أ%ش\ر.ج ب.ي>ن'

الش_ر.ج، وكذلك الرجل. ابن ال4عراب: ال4ش\ر.ج الذي له خ'ص\ية واحدة من
الدواب�. وش.ر.ج' الوادي: أ%سفله إ,ذا بلغ م'ن\ف%س.حه؛ قال:

بيث كان% الواد1يان1 ش.ر.جا
والش.ر\ج: الض_ر\ب؛ يقال: ه'ما ش.ر\ج واحد¬، وعلى ش.ر\ج واحد أ%ي ضر\ب

واحد. وف الثل: أ%ش\ب.ه ش.ر\ج¬ ش.ر\جاv لو أ%ن أ�س.ي\م1راv: تصغي
أ%س\م'ر، قال ابن سيده: جع س.م'راv على أ%س\م'ر� ث صغ_ره، وهو من ش.ج.ر

الشوك؛ يضرب مثلv للشيئي ي.ش\ت.ب,هان وي'فارق أ%حدها صاح1ب.ه ف بعض
ال�مور. ويقال: هو ش.ر,يج هذا وش.ر\جه أ%ي م1ث}له. وروي عن يوسف بن عمر،

قال: أ%نا ش.ر,يج الجاج أ%ي م1ث}له ف الس>ن�؛ وف حديث مازن:
فل ر.أ}ي'هم ر.أ}يي، ول ش.ر\ج'هم ش.ر\جي

ويقال: ليس هو من ش.ر\جه أ%ي من ط%ب.ق%ته وشكله؛ ومنه حديث علقمة: وكان
ن,س\وة يأ}ت1ين.ها م'شار,جان لا أ%ي أ%ت\راب وأ%ق}ران. ويقال: هذا ش.ر\ج

هذا وشر,يه وم'شار,جه أ%ي م1ث}له ف الس>ن� وم'شاك1له؛ وقول العجاج:
ب,ح.ي\ث كان% الو.اد1يان ش.ر.جا

م1ن ال%ر,ي، واس\ت.فاض.ا ع.و\س.جا
أ%راد بيث ل%ص1ق الوادي بالخر، فصار م'ش\ر.جاv به من ال%ر,ي أ%ي من

حري القوم ما ي.لي دار.ه'م.ا. اس\ت.فاضا ع.و\س.جا: يعن الواد1ي.ي
ات_س.عا ب,ن.ب\ت ع.و\س.ج. وقال أ%بو عبيد: ف الثل: أ%ش\ب.ه. ش.ر\ج¬

ش.ر\جاv لو أ%ن أ�س.ي\م1راv؛ قال: كان الفض_ل ي'حد>ث 
(* قوله «كان الفضل

يدث إل» عبارة شرح القاموس: وذكر أ%هل البادية أ%ن لقمان بن عاد قال
لبنه لقيم: أ%قم ههنا حت أنطلق إ,ل البل، فنحر لقيم جزوراv فأكلها ول

يبأ للقمان شيئاv فكره لئمته، فحرق ما حوله من السمر الذي بشرج، وشرج



واد، ليخفي الكان، فلما جاء لقمان جعلت البل تثي المر بأ%خفافها، فعرف
لقمان الكان وأنكر ذهاب السمر، فقال: أشبه إل. ث قال: وذكر ابن

الواليقي ف هذا الثل خلف ما ذكرنا هنا.) أ%ن صاحب الث%ل ل�ق%يم بن ل�قمان،
وكان هو وأ%بوه قد نزل منزلv يقال له: ش.ر\ج، فذهب لقيم ي'ع.ش>ي
vفأ%راد هلكه واحت.فر له خ.ن\د.قا ،vق%ي\ما�إ,ب,ل%ه، وقد كان ل�قمان ح.س.د ل

وقط%ع كل� ما هنالك من الس_م'ر، ث م.ل4 به ال%ن\د.ق وأ%وقد عليه
ل1ي.ق%ع فيه ل�ق%يم، فلما أ%قبل ع.ر.ف الكان وأ%نكر ذهاب الس_م'ر، فعندها

.v؛ فذهب م.ث%لvس.ي\م1را�قال: أ%شبه ش.ر\ج¬ ش.ر\جاv لو أ%ن أ
والش_ر\جان: الف1رق%تان؛ يقال: أ%صبحوا ف هذا ال4مر ش.ر\ج.ي أ%ي ف1ر\قت.ي؛

وكل© ل%و\ن.ي متلفي: فهما ش.ر\جان.
أ%بو زيد: ش.ر.ج. وب.ش.ك. وخ.د.ب. إ,ذا ك%ذ%ب.. ابن ال4عراب:

الش_ار,ج' الشر,يك؛ التهذيب: قال التنخل:
أ%ل}ف%ي\ت.ن ه.ش_ الن_د.ى،

ب,ش.ر,يج, ق1د\حي، أ%و ش.ج,ي,ي
(* قوله «هش الندى بشريج» هكذا ف الصل هنا وفيه ف مادة شجر «هش

اليدين بري قدحي إل.»)
قال: الش_ر,يج ق1د\حه الذي ه'و. له. والش_ج,ي: الغريب. يقول:

أ%ل}ف%ي\ت.ن أ%ضرب بق1د\ح.ي_ ف ال%ي\س3ر: أ%حد'ها ل، والخر م'س\ت.عار.
والش_ريج': أ%ن ت'شق_ الش.بة بنص\في فيكون أ%حد الن>ص\في ش.ريج

الخر. وسأ%له عن كلمة: ف%ش.رج عليها أ�ش\ر'وج.ة أ%ي ب.ن عليها ب,ناء ليس
منها. والش_ر,يج': الع.ق%ب، واحدته ش.ر,ي.ة، وخ.ص_ بعضهم بالش_ر,ية
الع.ق%بة الت ي'ل}ز.ق با ر,يش' الس_هم؛ يقال: أ%عطن ش.رية منه. ويقال:
ش.ر.ج\ت العسل% وغي.ه' بالاء أ%ي مزجت'ه. وش.ر_ج شرابه: م.ز.ج.ه؛ قال

أ%بو ذؤيب يصف عسلv وماء:
فش.ر_ج.ها من ن'ط}ف%ة{ ر.ح.ب,ي_ة{،

س'لس1ل%ة{، من ماء3 ل1ص\ب� س'لس1ل,
والش_ار,ج: الن_اط�ور، يانية؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:

وما شاك1ر¬ إ,ل عصافي' ج,ر\ب.ة{،
يقوم' إ,ليها شار,ج¬ في'ط1ي'ها

وش.ر\ج¬: ماء ل1ب.ن ع.ب\س�؛ قال يصف د.ل}واv وقعت ف بئر قليلة الاء



فجاء فيها نصفها، فشبهها ب,ش1د\ق, حار:
قد و.ق%ع.ت\ ف ف1ض_ة{ من ش.ر\ج,،
ث اس\ت.ق%ل�ت مثل% ش1د\ق, الع1ل}ج,
وش.ر\ج.ة: موضع؛ قال لبيد:

،�ف%م1ن\ ط%ل%ل� ت.ض.م_ن.ه أ�ثال
�ف%ش.ر\ج.ة� فال%ران.ة� فال1بال

وش.ر\ج¬: موضع؛ وف حديث كعب بن ال4شرف: ش.ر\ج' العجوز، هو موضع قرب
الدينة.

@شطرنج: الش_ط}ر.ن\ج والش>ط}ر.ن\ج: فارسي معرب، وكسر' الشي فيه أ%جود
ليكون من باب ج,ر\د.ح\ل.

Dفار,ج' ط1ر>يانeشفرج: التهذيب ف الرباعي: ابن ال4عراب: الش@
ر.ح\ر.حان9، وهو الط�ب.ق فيه الف%ي\خات والسeك�رeجات. الشeفار,ج مثل

الع'لبط، فارسي معرب، وهو الذي تسميه الناس ب,يش\بار,ج.
@شج: ش.م.ج. الياط� الثوب ي.ش\م'ج'ه ش.م\جاv: خاط%ه خياطة متباع1دة؛

.vويقال: ش.م\ر.ج.ه ش.م\ر.ج.ة
والش_م.ج.ى: الناقة السريعة. وناقة ش.م.ج.ى: سريعة؛ قال م.ن\ظور بن

ح.ب_ة وح.ب_ة أ�مه وأ%بوه شريك:
ب,ش.م.ج.ى ال%ش\ي, ع.ج'ول, الو.ث}ب,،

غ%ل�ب.ة{ للن_اج,يات الغ'ل}ب,،
حت أ%تى أ�ز\ب,يeه.ا بال4د\ب,

:eالغ'ل}ب جع غ%ل}باء. وال4غ}ل%ب': العظيم الر_ق%ب.ة. وال4ز\ب
الن_شاط. وال4د\ب': الع.ج.ب.

وش.م.ج. الشيء4 ي.ش\م'ج'ه ش.م\جاv: خ.ل%ط%ه. وش.م.ج. من ال4رز>
والشعي ونوها: خ.ب.ز. منه ش1ب\ه ق�ر.ص غلظ، وهو الش_ماج'.

vأ%ي ما يؤ\كل؛ ويقال: ما أ%كلت' خ'ب\زا vول ل%ماجا vوما ذاق ش.ماجا
ول ش.ماجاv. ال4صمعي: ما ذقت أ%كالv ول ل%ماجاv ول ش.ماجاv أ%ي ما

أ%كلت شيئاv؛ وأ%صله ما ي'ر\م.ى به من الع1ن.ب بعدما يؤ\كل. وبنو ش.م.ج.ى بن
ج.ر\م�: ح.ي�. وف الصحاح: وبنو ش.م.ج, 

(* قوله «وف الصحاح: وبنو شج
إل» عبارة القاموس وشرحه: وبنو شجى بفتحات. ابن حرم: قبيلة من قضاعة من



حي، ووهم الوهري حيث انه قال وبنو شج بن جرم من قضاعة. وأ%ما بنو شخ
بن فزارة، فبالاء العجمة وسكون اليم: حي� من ذبيان، وغلط الوهري،

رحه ال تعال، حيث انه قال وبنو شج بن فزارة، باليم مركة.) ابن,
ج.ر\م من ق�ضاعة، بنو ش.م.ج بن ف%زارة م1ن ذ�ب\يان؛ قال ابن ب.ر>ي: قال

الوهري: بنو ش.م.ج من ذبيان، باليم، قال: والعروف عند أ%هل النس.ب بنو
ش.م\خ, بن, ف%زارة، بالاء العجمة، ساكنة اليم.

@شرج: الش_م\ر.ج.ة: ح'س\ن, قيام, الاض1نة على الصب، واسم الصب:
م'ش.م\ر.ج، م1ن ذلك اش\ت'ق_؛ وقد ش.م\ر.ج.ت\ه.

وثوب ش'م\ر'وج وم'ش.م\ر.ج: رقيق الن_س\ج. وش.م\ر.ج ثوبه: خاطه خ1ياطة
م'تباع1دة الك�ت.ب، وباع.د بي الغ'ر.ز,، وأ%ساء4 الياطة. والشeم\ر'ج:

:vالر_قيق من الثياب وغيها؛ قال ابن مقبل يصف فرسا
وي'ر\ع.د' إ,ر\عاد. الج,ي, أ%ضاع.ه،

غ%داة% الش_مال,، الشeم\ر'ج' ال�ت.ن.ص_ح'
يريد ال�ل�. والشeم\ر'ج'، بالضم: ال�ل© الرقيق الن_س\ج؛ يقول: هذا

الفرس ي'ر\ع.د ل1ح1د_ته وذ%كائه كالرجل الجي، وذلك ما ي'م\د.ح به
اليل. والتنص_ح: ال%خ1يط؛ يقال ت.ن.ص_ح\ت الثوب. إ,ذا خ1ط}ت.ه؛ وكذلك
ن.ص.ح\ته. والشeم\ر'ج: كل خياطة ليست بي>دة. والش_م.ر_ج: يوم للعجم

يستخرجون فيه الراج ف ثلث مرات، وعر_به رؤ\بة بأ%ن جعل الشي سيناv؛
فقال:

يوم خ.راج� ي'خ\ر,ج' الس.م.ر_جا
@شنج: الش_ن.ج': ت.ق%بeض ال1ل}د وال4صابع وغيها؛ قال الشاعر:

قام. إ,ليها م'شن,ج ال4نام1ل,،
أ%غ}ث%ى، خ.ب,يث الر>يح بال4صائ1ل,

وقد ش.ن,ج. اللد، بالكسر، ش.ن.جاv، فهو ش.ن,ج¬، وأ%ش\ن.ج. وت.ش.ن_ج.
وان\ش.ن.ج.؛ قال:

وان\ش.ن.ج. الع1ل}باء�، فاق}ف%ع.ل�،
م1ثل% ن.ض1ي> السeق}م حي. ب.ل�

وقد ش.ن_ج.ه ت.ش\ن,يجاv؛ قال جيل:
وتناو.ل%ت\ رأ}سي ل1ت.ع\ر,ف. م.س_ه؛

ب,م'خ.ض_ب, ال4طراف، غي م'ش.ن_ج,



الليث: وربا قالوا: ش.ن,ج¬ أ%ش\ن.ج، وش.ن,ج¬ م'ش.ن_ج، وال�ش.ن_ج
أ%شج ت.ش\ن,يجاv. ابن سيده: رجل ش.ن,ج¬ وأ%ش\ن.ج: م'ت.ش.ن>ج' اللد واليد.
ويد ش.ن,ج.ة: ضي>قة الك%ف>. وال4ش\ن.ج: الذي إ,حدى خ'ص\ي.ت.ي\ه أ%صغر

من ال�خرى كال4ش\ر.ج، والراء أ%على. وف%ر.س¬ ش.ن,ج' الن_سا:
م'تقب>ضه، وهو مدح¬ له ل4نه إ,ذا ت.ق%ب_ض ن.ساه وش.ن,ج، ل تسترخ, رجله؛ قال

امرؤ القيس:
س.ل1يم' الش_ظى، ع.ب\ل� الش_وى، ش.ن,ج' الن_سا،

له ح.ج.بات¬ م'ش\ر,فات¬ على الف%ال,
وقد يوصف به الغ'راب؛ قال الطYرم�اح:

ش.ن,ج' الن_سا، ح.ر,ق' ال%ناح,، كأ%نه،
ف الدار, إ,ث}ر. الظ�اعني.، م'ق%ي_د'

التهذيب: وإ,ذا كانت الدابة ش.ن,ج. الن_سا، فهو أ%قوى لا وأ%شد
لرجليها؛ وفيه أ%يضاv: من اليوان ض'ر'وب توصف ب,ش.ن.ج, الن_سا وهي ل تسمح

بال%ش\ي، م1نها الظ�ب\ي؛ قال أ%بو د'واد ال3يادي:
وق�ص\رى ش.ن,ج, ال4ن\سا
ء3، ن.ب_اح من الشeع\ب,

ومنها الذئب وهو أ%ق}ز.ل إ,ذا ط�ر,د فكأ%نه ي.ت.و.ح_ى، ومنها الغراب
وهو ي.ح\ج,�ل كأ%نه م'ق%ي_د، وش.ن.ج' الن_سا ي'ستحب ف الع1تاق خاص_ة

ول يستحب ف ال%ماليج. وف الديث: إ,ذا ش.خ.ص البصر وش.ن,ج.ت1 ال4صابع
أ%ي انقبضت وتقل�صت؛ ومنه حديث الس.ن: م.ث%ل الر_ح1م, كمث%ل

الش_ن_ة، إ,ن} صببت عليها ماء لنت\ وانبسطت، وإ,ن تركتها ت.ش.ن_ج.ت\. وف حديث
مسل%مة: أ%منع' الناس. من الس_راويل ال�ش.ن_جة؛ قيل: هي الواسعة الت

تسق�ط عن الف> حت تغطYي نصف القد.م، كأ%نه أ%راد إ,ذا كانت واسعة
طويلة ل تزال ت'ر\ف%ع ف%ت.ت.ش.ن_ج.

الليث وابن دريد: تقول ه'ذ%يل: غ%ن.ج¬ على ش.ن.ج� أ%ي رجل على جل،
فالغ.ن.ج هو الرجل، والش_ن.ج الم.ل. والش_ن.ج': الش_ي\خ'، هذلي_ة.

يقولون: شيخ ش.ن.ج¬ على غ%ن.ج� أ%ي شيخ على جل ثقيل، وال أ%علم.
@شهدانج: الش.ه\دان,ج: ن.ب\ت¬، عن أ%ب حنيفة.

@شبح: الش_ب.ح': ما بدا لك شخص'ه من الناس وغيهم من اللق.
يقال: ش.ب.ح. لنا أ%ي م.ث%ل%؛ وأ%نشد:



ر.م.ق}ت' بعين كل� ش.ب\ح� وحائل�
الش_ب\ح' والش_ب.ح': الشخص، والمع أ%شباح وش'بوح. وقال ف التصريف:

أ%ساء� ال4شباح, 
(* قوله «اساء ال4شباح إل» عبارة الساس: الساء

ضربان: أساء الشباح، وهي الت أ%دركتها الرؤية والس، وأساء العمال،
وهي الت ل تدركها الرؤية ول الس، وهو كقولم أساء العيان وأساء

.eالعان.) وهو ما أ%دركته الرؤية وال1س
.�والش_ب\حان�: الطويل

ورجل ش.ب\ح' الذراعي، بالتسكي، وم.ش\ب'وح'هما أ%ي عريضهما. وف صفة
النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان م.ش\ب'وح. الذراعي أ%ي طويل%هما،

وقيل: عريضهما؛ وف رواية: كان ش.ب\ح الذراعي؛ قال ذو الرمة:
إ,ل كل م.ش\ب'وح, الذYراع.ي\ن,، ت'ت_ق%ى

به الرب'، ش.ع\شاع� وأ%بيض. ف%د\غ%م,
تقول منه: ش.ب'ح. الرجل، بالضم.

وش.ب_ح. الشيء4: ع.ر_ض.ه، وتش\ب,يح'ه: تعريضه. وش.ب.ح\ت' الع'ود
ش.ب\حاv إ,ذا ن.ح.ت_ه حت ت'ع.ر>ض.ه.

ويقال: هلك أ%ش\باح' ماله إ,ذا هلك ما ي'ع\ر.ف من إ,بله وغنمه وسائر
مواشيه؛ وقال الشاعر:

ول ت.ذ}ه.ب' ال4ح\ساب' من ع'ق}ر, دار,نا،
ولكن_ أ%شباحاv من الال, ت.ذ}ه.ب'

وال%ش\ب'وح: البعيد ما بي النكبي.
والش_ب\ح': م.دeك الشيء4 بي أ%وتاد، أ%و الرجل% بي شيئي، والضروب'

ي'ش\ب.ح' إ,ذا م'د_ للج.ل}د1.
وش.ب.ح.ه ي.ش\ب.ح'ه: م.د_ه ليجلده. وش.ب.حه: م.د_ه كالصلوب؛ وف حديث

أ%ب بكر، رضي ال عنه: م.ر_ ببلل وقد ش'ب,ح. ف الر_م\ضاء3 أ%ي
م'د_ ف الشمس على الرمضاء لي'ع.ذ�ب.؛ وف حديث الدجال: خذوه فاش\ب.ح'وه؛

وف رواية: فش'جeوه. وش.ب.ح. يديه ي.ش\ب.ح'هما: مد_ها؛ يقال: ش.ب.ح.
الداعي إ,ذا م.د_ يده للدعاء؛ وقال جرير:

وعليك من ص.ل%وات1 ر.ب>ك.، كلما
ش.ب.ح. ال%ج,يج' ال�ب\ل1د'ون، وغاروا



(* قوله «الديث البلدون إل» الذي ف الساس الديث مبلدين إل. قال:
وغاروا هبطوا غور تامة.)

وت.ش.ب_ح ال1ر\باء� على الع'ود: ام\ت.د_؛ وال1رباء� ت.ش.ب_ح. على
العود.

.vعودا vأ%ي عودا vش.ب\ح.ة vوف الديث: ف%ن.ز.ع. س.ق}ف. بيت ش.ب\ح.ة
وكساء م'ش.ب_ح: قوي� شديد.

وشبح لك الشيء�: بدا. وش.ب.ح رأ}س.ه ش.ب\حاv: ش.ق�ه، وقيل: هو ش.ق©ك
أ%ي_ شيء كان.

@شجح: قال ابن بري ف ترجة عقق عند قول الوهري: والع.ق}ع.ق' طائر معروف
وصوته الع.ق}ع.قة؛ قال ابن بري: قال ابن خالويه روى ثعلب عن إسحق

الوصلي أ%ن الع.ق}ع.ق. يقال له الش_ج.ح.ى 
(* قوله «يقال له الشجحى» كذا يضبط

الصل. ونقل هذه العبارة شارح القاموس مستدركاv با على الد، لكن الد
ذكره ف ش ج ج بيمي، فقال: والشججى كجمزى أي مر�كاv: العقعق، وذكره

ف العتل، فقال: والشجوجى الطويل، ث قال والعقعق؛ وضبط بالشكل بفتح
.(.vالشي واليمي وسكون الواو مقصورا

@شحح: الشeحe والش_حe: الب'خ\ل�، والضم أ%على؛ وقيل: هو البخل مع
ح1ر\ص�؛ وف الديث: إ�ياكم والشeح_ الشeحe أ%شدe البخل، وهو أ%بلغ ف

النع من البخل؛ وقيل: البخل ف أ%فراد ال�مور وآحادها، والشح عام؛
eوقيل: البخل بالال، والشح بالال والعروف؛ وقد ش.ح.ح\ت. ت.ش'ح

وش.ح1ح\ت.، بالكسر، ورجل ش.حيح¬ وش.حاح¬ من قوم� أ%ش1ح_ة{ وأ%ش1ح_اء وش1ح.اح؛
vوأ%ف}ع1لء� إ,نا ي.غ\ل1بان1 على ف%ع1يل اسا Dقال سيبويه: أ%ف}ع1ل%ة

كأ%ر\ب,ع.ة{ وأ%ر\ب,عاء4، وأ%خ\م1سة وأ%خ\م1ساء4، ولكنه قد جاء من الصفة هذا
ونوه. وقوله تعال: س.ل%ق�وكم بأ%ل}س3ن.ة{ ح1داد{ أ%ش1ح_ةv على الي

أ%ي خاطبوكم أ%شد_ ماطبة{ وهم أ%ش1ح_ة� على الال والغنيمة؛ ال4زهري:
نزلت ف قوم من النافقي كانوا يؤذون السلمي بأ%لسنتهم ف ال4مر،

وي.ع'وق�ون% عند القتال، وي.ش1حeون عند ال3نفاق على فقراء السلمي؛
والي': الال� ههنا. ونفس ش.ح_ة: ش.ح1يحة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

،�لسان'ك م.ع\س'ولD، ون.ف}س'ك ش.ح_ة
وعند الث©ر.ي_ا من ص.د1يق1ك مال�كا



وأ%نت. ام\ر'ؤ¬ خ1ل}طD، إ,ذا هي أ%رس.ل%ت\
ي.مين'ك شيئاv، أ%م\س.ك%ت\ه ش1مال�كا

وت.شاحeوا ف ال4مر وعليه: ش.ح_ به بعضهم على بعض وت.بادروا إ,ليه
ح.ذ%ر. ف%و\ت1ه؛ ويقال: ها ي.ت.شاح�ان على أ%مر إ,ذا تنازعاه، ل يريد كل

.Dواحد منهما أ%ن يفوته، والنعت ش.ح1يح، والعدد أ%ش1ح_ة
وت.شاح_ ال%ص\مان1 ف ال%د.ل,، كذلك، وهو منه؛ وماء ش.ح.اح¬: ن.ك1د¬

غي' غ%م\ر�، منه أ%يضاv؛ أ%نشد ثعلب:
ل%ق1ي.ت\ ناقت به وب,ل%ق}ف{

ب.ل%داv م'ج\د1باv، وماءé ش.حاحا
وز.ن\د¬ ش.حاح¬: ل ي'ور,ي كأ%نه ي.ش1حe بالنار؛ قال ابن ه.ر\م.ة:

وإ,ن وت.ر\كي ن.د.ى ال4ك}ر.م1ي،
وق%د\ح1ي ب,ك%فYي. ز.ن\داv ش.حاحا

كتار,ك%ة{ ب.ي\ض.ها بالع.راء،
وم'ل}ب,س.ة{ ب.ي\ض. أ�خ\ر.ى ج.ناحا

يضرب مثلv لن ترك ما يب عليه الهتمام به وال1دe فيه، واشتغل با
ل يلزمه ول منفعة له فيه.

وش.ح1ح\ت بك وعليك سواء ض.ن.ن\ت'، على الثل. وفلن ي'شاحe على فلن
أ%ي ي.ض1نe به.

وأ%رض¬ ش.حاح¬: تسيلD من أ%د\ن مطرة كأ%نا ت.ش1حe على الاء بنفسها؛
وقال أ%بو حنيفة: الش>حاح' ش1عاب¬ صغار لو ص.ب.ب\ت. ف إ,حداهن ق1ر\بة
أ%سالته، وهو من ال4ول. وأ%رض¬ ش.حاح¬: ل ت.سيل إ,ل9 من مطر كثي 

*)
قوله «ل تسيل إل من مطر كثي» ل منافاة بينه وبي ما قبله، فهو من

الضداد كما ف القاموس.). وأ%رض¬ ش.ح\ش.ح¬، كذلك.
والشeحe: ح1ر\ص' النفس على ما ملكت وبلها به، وما جاء ف التنزيل من

الشeح>، فهذا معناه كقوله تعال: ومن �يوق. ش'ح_ نفسه فأ�ولئك هم
الفلحون؛ وقوله: وأ�ح\ض1ر.ت1 ال4ن\ف�س' الشeح_؛ قال ال4زهري ف قوله:

ومن يوق شح نفسه فأ�ولئك هم الفلحون؛ أ%ي من أ%خرج زكاته وعف عن الال
الذي ل يل له، فقد و'ق1ي. ش'ح_ نفسه؛ وف الديث: ب.ر,ئ. من الشeح> من

أ%د_ى الزكاة وق%ر.ى الض_ي\ف. وأ%عطى ف النائبة؛ وف الديث: أ%ن



تتصدق وأ%نت ش.ح1يح ص.حيح ت.أ}م'ل� البقاء وت.خ\شى الفقر؛ وف حديث ابن عمر:
أ%ن رجلv قال له: إ,ن ش.ح1يح، فقال: إ,ن كان ش'حeك. ل يملك على أ%ن

تأ}خذ ما ليس لك فليس بش'ح>ك. بأ}س¬؛ ف حديث ابن مسعود: قال له رجل:
ما أ�ع\ط1ي ما أ%ق}د1ر' على منعه، قال: ذاك البخل�، والشح أ%ن تأ}خذ مال

أ%خيك بغي حقه. وف حديث ابن مسعود أ%نه قال: الشح منع الزكاة وإ,دخال
الرام.

وش.ح_ بالشيء وعليه ي.ش1حe، بكسر الشي، قال: وكذلك كل ف%ع1يل من
النعوت إ,ذا كان مضاعفاv على ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل، مثل خفيف ود.ف1يف وع.ف1يف، وقال

بعض العرب: تقول ش.ح_ ي.ش1حe، وقد ش.ح1ح\ت. ت.ش.حe، ومثله ض.ن_
ي.ض.نe، فهو ضني، والقياس هو ال4ول ض.ن_ ي.ض1نe، واللغة العالية ض.ن_

ي.ض.نe. والش_ح\ش.ح' والش_ح\شاح': المسك البخيل؛ قال سلمة ابن عبد
ال الع.د.و,ي�:

ف%ر.د_د. ال%د\ر. وما أ%ن ش.ح\ش.حا
أ%ي ما بل بديره؛ وبعده:
ييل� ع.ل}خ.د_ي\ن, مي\لv م'ص\ف%حا

أ%ي ييل على ال%د_ين، فحذف. والش_ح\ش.ح' والش_ح\شاح': الواظب على
الشيء الاد� فيه الاضي فيه. والش_ح\ش.ح' يكون للذكر وال�نثى؛ قال

الطYر,م_اح':
كأ%ن� ال%طايا ليلة% ال1م\س, ع'لYق%ت\

بو.ث�ابة{، ت.ن\ض'و الر_واس1م.، ش.ح\ش.ح,
والش_ح\ش.ح' والش_ح\شاح': الغ.ي'ور' والشجاع أ%يضاv. وفلةD ش.ح\ش.ح¬:

واسعة بعيدة م.ح\لD ل نبت فيها؛ قال م'ل%ي\ح ال�ذ%ل©:
ت.خ\د1ي إ,ذا ما ظ%لم' الليل, أ%م\ك%نها
من السeر.ى، وفلةD ش.ح\ش.ح¬ ج.ر.د'

والش_ح\ش.ح' والش_ح\شاح أ%يضاv: القويe. وخطيب ش.ح\شح وش.ح\شاح¬:
ماض�، وقيل: ها كل ماض� ف كلم أ%و س.ي\ر؛ قال ذو الرمة:

ل%د'ن} غ%د\وةv، حت إ,ذا ام\ت.د_ت1 الضeح.ى،
وح.ث� الق%ط1ي. الش_ح\شحان� ال�ك%ل�ف'

يعن الادي. وف حديث علي�: أ%نه رأ%ى رجلv ي.خط�ب'، فقال: هذا الطيب
الش_ح\ش.ح'، هو الاهر بالطبة الاضي فيها. ورجل ش.ح\ش.ح¬: س.ي>ء�



ال�ل�ق؛ وقال ن'ص.ي\ب¬:
ن'س.ي_ة� ش.ح\شاح� غ%ي'ور� ي.ه.ب\ن.ه،

أ%خ1ي ح.ذ%ر� ي.ل}ه'ون%، وهو م'ش1يح'
(* قوله «وقال نصيب نسية إل» الذي تقدم ف مادة أنح، وقال أبو حية

النميي: ونسوة إل. وقوله أخي حذر: الذي تقدم على حذر.)
وحار ش.ح\ش.ح¬: خفيف، ومنه من يقول س.ح\س.ح؛ قال ح'ميد:

ت.ق%د_م.ها ش.ح\ش.ح¬ جائز¬
لاء� ق%ع1ي�، ي'ريد' الق1ر.ى

جائز: يوز إ,ل الاء. وش.ح\ش.ح. البعي ف ال%د\ر: ل ي'خ.لYص\ه؛
وأ%نشد بيت سلمة بن عبد ال العدوي. وش.ح\ش.ح. الطائر': ص.و_ت؛ قال مليح

الذل:
Dلد.ل1يج, الليل,، صادقة Dم'ه\ت.ش_ة

و.ق}ع. ال%ج,ي,، إ,ذا ما ش.ح\ش.ح. الصeر.د'
وغراب ش.ح\ش.ح¬: كثي الصوت. وش.ح\ش.ح. الصeر.د' إ,ذا صات.

والش_ح\شحة: الطيان� السريع؛ يقال: ق%طاة ش.ح\ش.ح¬ أ%ي سريعة.
@شدح: ال%ش\د.ح': متاع الرأ%ة؛ قال ال4غ}ل%ب':

وتارةv ي.ك�دe، إ,ن} ل ي.ج\ر.ح,
ع'ر\ع'ر.ة% ال�ت\ك1، وك%ي\ن. ال%ش\د.ح,

وهو ال%ش\ر.ح' بالراء.
وان\ش.د.ح. الرجل� ان\ش1داحاv: استلقى وف%ر_ج. رجليه. وناقة ش.و\د.ح¬:

طويلة على وجه ال4رض؛ قال الطYر,م_اح:
ق%ط%ع\ت' إ,ل معروف1ه م'ن\ك%رات1ها،
بف%ت\لء3 أ%م\رار, الذYراع.ي\ن, ش.و\د.ح,

ويقال: لك عن هذا ال4مر م'ش\ت.د.ح¬ وم'ر\ت.د.ح¬ وم'ر\ت.ك%ح¬ وم.ش\د.ح
وش'د\ح.ةD وب'د\حةD ور'ك}ح.ةD ور'د\حةD وف�س\حة، بعن واحد.

وك%ل# شاد1ح¬ وساد1ح¬ وراد1ح¬ أ%ي واسع كثي.
@شذح: ناقة ش.و\ذ%ح¬: طويلة؛ عن كراع حكاها ف باب ف%و\ع.ل�.
@شرح: الش_ر\ح' والت_ش\ريح: ق%ط}ع' اللحم عن العضو ق%ط}عاv، وقيل:
ق%ط}ع' اللحم على العظم قطعاv، والق1ط}ع.ة� منه ش.ر\حة وش.ر,ية، وقيل:

.�الش_ر,ية� الق1طعة� من اللحم ال�ر.ق�ق%ة



ابن شيل: الش_ر\حة من الظYباء الذي ي'جاء به ياب,ساv كما هو، ل
يق%د_د\؛ يقال: خ'ذ} لنا ش.ر\حة من الظYباء، وهو لم م.ش\ر'وح؛ وقد

ش.ر.ح\ت'ه وش.ر_ح\ت'ه؛ والت_ص\ف1يف' ن.ح\و¬ من الت_ش\ريح، وهو ت.ر\ق1يق'
الب.ض\عة من اللحم حت ي.ش1ف_ من ر,ق�ت1ه ث ي'ل}ق%ى على ال%م\ر.

والش_ر\ح': الك%ش\ف'؛ يقال: ش.ر.ح. فلن أ%مره أ%ي أ%وضحه، وش.ر.ح
مسأ%لة مشكلة: ب.ي_نها، وش.ر.ح الشيء4 ي.ش\ر.ح'ه ش.ر\حاv، وش.ر_ح.ه: فتحه

وب.ي_ن.ه وك%ش.فه. وكل ما ف�تح من الواهر، فقد ش'ر,ح. أ%يضاv. تقول:
ش.ر.ح\ت' الغام1ض. إ,ذا ف%س_ر\ته؛ ومنه ت.ش\ريح' اللحم؛ قال الراجز:

كم قد أ%كلت' ك%ب,داv وإ,ن\ف%حه\،
ث اد_خ.ر\ت' أ%ل}ي.ةv م'ش.ر_حه

وكل سي من اللحم متد�، فهو ش.ر,ية وش.ر,يح. وش.ر.ح ال� صدر.ه
لقبول الي ي.ش\ر.حه ش.ر\حاv فان\ش.رح: و.س_ع.ه لقبول الق فات_س.ع. وف

التنزيل: فمن ي'ر,د ال� أ%ن ي.ه\د1ي.ه ي.ش\ر.ح\ صدر.ه لل3سلم. وف
حديث السن، قال له عطاء: أ%كان ال4نبياء� ي.ش\ر.ح'ون إ,ل الدنيا مع علمهم

بربم؟ فقال له: نعم إ,ن ل ت.رائك ف خ.ل}ق1ه؛ أ%راد: كانوا ينبسطون
إ,ليها وي.ش\ر.ح'ون% صدور.هم ويرغبون ف اقتنائها ر.غ}ب.ةv واسعة.

وال%ش\ر.ح': متاع الرأ%ة؛ قال:
ق%ر,ح.ت\ ع.ج,يز.ت'ها وم.ش\ر.ح'ها،

من ن.ص>ها د.أ}باv على الب'ه\ر,
وربا سي ش'ر.ي\حاv، وأ�راه على ترخيم التصغي. وال%ش\ر.ح': الرائق

الس\ت' 
(* قوله «والشنرح الراشق الست» كذا بالصل.).

وش.ر.ح. جاريته إ,ذا س.ل%قها على قفاها ث غ%ش1ي.ها؛ قال ابن عباس: كان
أ%هل الكتاب ل يأ}تون نساءهم إ,ل9 على ح.ر\ف{ وكان هذا الي� من قريش

ي.ش\ر.حون النساء4 ش.ر\حاv؛ ش.ر.ح. جاريته إ,ذا وطئها نائمة على قفاها.
وال%ش\ر'وح': الس_راب'؛ عن ثعلب، والسي لغة. قال أ%بو عمرو: قال رجل

من العرب لفتاه: أ%ب\غ1ن شار,حاv فإ,ن� أ%شاء4نا م'غ.و_س¬ وإ,ن أ%خاف
عليه الط�م\ل%؛ قال أ%بو عمرو: الشارح الافظ، وال�غ.و_س'

ال�ش.ن_خ'؛ قال ال4زهري: ت.ش\ن,يخ' النخل ت.ن\ق1يح'ه من السeل�ء. وال4شاء�:
ص1غار' النخل؛ قال ابن ال4عراب: الش_ر\ح' الفظ، والش_ر\ح الفتح،



والش_ر\ح البيان، والش_ر\ح الف%ه\م، والش_ر\ح' الق}ت1ضاض' لل4بكار؛
وشاهد' الشارح بعن الافظ قول� الشاعر:

وما شاكر¬ إ,ل9 عصافي' قرية{،
يقوم' إ,ليها شار,ح¬ ف%ي'طي'ها

والشارح' ف كلم أ%هل اليمن: الذي يفظ الزرع من الطيور وغيها.
وش'ر.ي\ح¬ وم1ش\ر.ح' بن عاهان%: اسان.

وبنو ش'ر.يح: ب.ط}ن¬.
وش.راح1يل�: اسم، كأ%نه مضاف إ,ل إ,يل، ويقال ش.راح1ي' أ%يضاv بإ,بدال

اللم نوناv، عن يعقوب.
@شردح: ابن ال4عراب: رجل ش1ر\داح' الق%د.م, إ,ذا كان عريضها غليظها.

@شرنفح: الشرنفح ! شطح ! الشفح 
(* زاد ف القاموس، والشرداح، بكسر

فسكون: الرجل اللحيم الرخو، والطويل العظيم من البل والنساء اهـ. قال الشارح:
ومثله السرداح، بالسي الهملة، كما تقدم. وزاد الد أيضاv الشرنفح، أي
vبفتح الشي والراء وسكون النون وفتح الفاء: الفيف القدمي. وزاد أيضا
vشطح، بكسر أوله وثانيه الشدد: زجر للعريض من أولد العز؛ وزاد أيضا

(.vالشفح كمعظم: الروم الذي ل يصيب شيئا
@شطح: الشرنفح ! شطح ! الشفح 

(* زاد ف القاموس، والشرداح، بكسر فسكون:
الرجل اللحيم الرخو، والطويل العظيم من البل والنساء اهـ. قال الشارح:

ومثله السرداح، بالسي الهملة، كما تقدم. وزاد الد أيضاv الشرنفح، أي
vبفتح الشي والراء وسكون النون وفتح الفاء: الفيف القدمي. وزاد أيضا
vشطح، بكسر أوله وثانيه الشدد: زجر للعريض من أولد العز؛ وزاد أيضا

(.vالشفح كمعظم: الروم الذي ل يصيب شيئا
@شفح: الشرنفح ! شطح ! الشفح 

(* زاد ف القاموس، والشرداح، بكسر فسكون:
الرجل اللحيم الرخو، والطويل العظيم من البل والنساء اهـ. قال الشارح:

ومثله السرداح، بالسي الهملة، كما تقدم. وزاد الد أيضاv الشرنفح، أي
vبفتح الشي والراء وسكون النون وفتح الفاء: الفيف القدمي. وزاد أيضا
vشطح، بكسر أوله وثانيه الشدد: زجر للعريض من أولد العز؛ وزاد أيضا



(.vالشفح كمعظم: الروم الذي ل يصيب شيئا
@شرمح: الش_ر\م.ح' والش_ر\م.ح1يe من الرجال: القوي الطويل؛ وأ%نشد

ال4خفش:
ول ت.ذ}ه.ب.ن\ عيناك. ف كل ش.ر\م.ح�

ط�وال�، فإ,ن� ال4ق}ص.ر,ين. أ%ماز,ر'ه\
(* قوله «فإن القصرين أمازره» يريد أ%مازرهم أي أ%قوياءهم قلوباv كما

يأت ف مزر.)
التهذيب: وهم الش_رام1ح'، ويقال: ش.رام1حة.

والش_ر\م.حة من النساء: الطويلة الفيفة السم؛ قال ابن ال4عراب: هي
الطويلة السم؛ وأ%نشد:

والش_ر\م.حات' عندها ق�ع'ود'
يقول: هي طويلة حت إ,ن النساء الش_رام1ح. لي.ص1ر\ن% ق�عوداv عندها
بال3ضافة إ,ليها، وإ,ن كن� قائمات. والش_ر.م_ح': كالش_ر\م.ح,؛ قال:

أ%ظ%ل� علينا، بعد ق%و\س.ي\ن,، ب'ر\د.ه،
أ%ش.مe طويل� الساع1د.ي\ن ش.ر.م_ح'

:vشفلح: الش_ف%ل�ح: ال1ر' الغليظ الروف السترخي. والش.ف%ل�ح أ%يضا@
الغليظ الش_ف%ة1 ال�س\ت.ر\خ1يها، وقيل: هو من الرجال الواسع النخرين
العظيم الشفتي، ومن النساء: الض_خ\مة� ال3س\ك%ت.ي, الواسعة ال%تاع؛

وأ%نشد أ%بو اليثم:
ل%ع.م\ر' الت جاءت\ بكم من ش.ف%ل�ح�،
ل%د.ى ن.س.ي.ي\ها ساق1ط% الس\ت1 أ%ه\ل%با

وش.ف%ةD ش.ف%ل�حة: غليظة. ول1ث%ة ش.ف%ل�حة: كثية اللحم عريضة. ابن
شيل: الش_ف%ل�ح ش1ب\ه الق1ث�اء يكون على الك%ب.ر. والش_ف%ل�ح': ثر

الك%ب.ر إ,ذا تفتح، واحدته ش.ف%ل�حة، وإ,نا هذا تشبيه. والش_ف%ف�ح:
شجر؛ عن كراع ول ي'ح.لYه 

(* قوله «ول يله» قد حله الد، فقال:
والشفلح شجرة لساقها أ%ربعة أ%حرف، إن شئت ذبت بكل حرف شاة، وثرته كرأس

زني.).
@شقح: الش_ق}حة� والشeق}حة: الب'س\ر.ة التغية إ,ل ال�م\رة؛ وف
الديث: كان على حي.ي> بن أ%خ\ط%ب. ح'ل�ةD ش'ق%ح1ي_ة أ%ي حراء.



ال4صمعي: إ,ذا تغيت الب'س\رة إ,ل ال�م\رة، قيل: هذه ش'ق}حة.
وقد أ%ش\ق%ح. النخل�، قال: وهو ف لغة أ%هل الجاز الز_ه\و'. وأ%ش\ق%ح.

النخل: أ%ز\ه.ى. وأ%ش\ق%ح. الب'س\ر' وش.ق�ح: ل%و_ن% واح\م.ر_
واص\ف%ر_، وقيل: إ,ذا اصفر� واحر�، فقد أ%ش\ق%ح؛ وقيل: هو أ%ن ي.ح\ل�و..

وش.ق�ح. النخل�: ح.س'ن. بأ%حاله، وكذلك الت_ش\ق1يح، ون'هي عن بيعه قبل أ%ن
ي'ش.قYح؛ وف حديث البيع: نى عن بيع الثمر حت ي'ش.قYح.؛ هو أ%ن

vي.ح\م.ر� أ%و ي.ص\ف%ر�. يقال:أ%ش\ق%حت الب'س\ر.ة وش.ق�ح.ت\ إ,ش\قاحا
وت.ش\ق1يحاv؛ أ%بو حات: يقال لل4ح\م.ر ال4ش\ق%ر: إ,نه ل4ش\ق%ح'؛ وقد يستعمل

الت_ش\ق1يح' ف غي النخل؛ قال ابن أ%حر:
ك%بان,ية{، أ%وتاد' أ%ط}ناب ب.ي\ت1ها

أ%راك¬، إ,ذا صاقت\ به ال%ر\د' ش.ق�حا
فجعل الت_ش\ق1يح. ف ال4راك إ,ذا تلو_ن ثره.

والش_ق1يح: الن_اق1ه' من الرض، ولذلك قيل: فلن قبيح¬ ش.ق1يح¬.
والش_ق}ح': ر.ف}ع' الكلب رجله ليبول.

والش_ق}حة: ظ%ب\ي.ة الكل}بة1 
(* قوله «والشقحة ظبية الكلبة» كذا

بالصل، بالظاء العجمة الفتوحة، وهي فرج الكلبة، كما ف الصحاح ف فصل الظاء
العجمة من العتل. وقال الد: هنا الشقحة حياء الكلبة، وبالضم: طيبتها

vاهـ. قال الشارح: وقيل مسلك القضيب من ظبيتها اهـ. والطاء مهملة متنا
وشرحاv لكنها ف نسخ الطبع مضبوطة بالشكل بضمة.)، وقيل: م.س\ل%ك' الق%ضيب

،Dوش.ق}حة Dمن ظ%ب\ي.ت1ها؛ قال الفراء: يقال ل1ح.ياء3 الك%ل}ب.ة1 ظ%ب\ي.ة
ولذوات الافر و.ظ}ب.ة. والشeق�اح': اس\ت' الكلب. وأ%ش\قاح' الكلب

أ%دبار'ها، وقيل: أ%ش\داق�ها.
ويقال: شاق%ح\ت' فلناv وشاق%ي\ت'ه وباذ%ي\ت'ه إ,ذا لس.ن\ت.ه

بال4ذ1ي_ة.
والش_ق}ح': الك%س\ر'. وش.ق%ح الشيء4: ك%س.ر.ه ش.ق}حاv. وش.ق%ح.

ال%و\زة ش.ق}حاv: استخرج ما فيها. ول4ش\ق%ح\ن_ه ش.ق}ح ال%و\زة بال%ن\د.ل,
أ%ي ل4ك}س3ر.نه، وقيل: ل4س\ت.خ\رج.ن_ جيع ما عنده. والعرب تقول:

ق�ب\حاv له وش.ق}حاv وق%ب\حاv له وش.ق}حاv كلها إ,تباع، وقيل: ها واحد.
وق%بيح ش.قيح. قال ال4زهري: ول تكاد العرب تقول الشeق}ح من الق�ب\ح؛



وق%ب'ح. الرجل� وش.ق�ح. ق%باحةv وش.قاحةv. وقد أ%ومأ% سيبويه إ,ل أ%ن
ش.ق1يحاv ليس بإ,تباع، فقال: وقالوا ش.ق1يح¬ ودميم، وجاء بالق%باحة

والش_قاحة. قال أ%بو زيد: ش.ق%ح. ال� فلناv وق%ب.ح.ه، فهو م.ش\ق�وح¬، مثل
.eحeق%ب.حه ال، فهو م.ق}ب'وح¬. والش_ق}ح': الب'ع\د'. والش_ق}ح': الش

يوف حديث ع.م_ار: سع رجلv ي.س'بe عائشة، فقال له بعدما لك%ز.ه
ل%ك%زات{: أ%أ%نت ت.س'بe ح.ب,يبة رسول ال، صلى ال عليه وسلم؟ اق}ع'د\

م.ن\ب'وحاv م.ق}ب'وحاv م.ش\ق�وحاv ال%ش\ق�وح' الكسور أ%و ال�ب\ع.د'؛ وف
حديثه الخر: قال ل�م س.ل%مة: د.ع1ي هذه ال%ق}بوحة ال%ش\قوحة؛ يعن

.vبنتها زينب.، وأ%خذها من ح.ج\رها وكانت ط1ف}لة
والشeق�اح': ن.بت' الك%ب.ر.

@شلح: الش_ل}حاء: السيف بلغة أ%هل الش_ح\ر وهي بأ%قصى اليمن. ابن
ال4عراب: الشeل}ح' السيوف' ال1داد'؛ قال ال4زهري: ما أ�ر.ى الش_ل}حاء4

والشeل}ح. عربيةv صحيحة، وكذلك الت_ش\ل1يح الذي يتكلم به أ%هل السواد،
سعتهم يقولون: ش'لYح. فلنD إ,ذا خرج عليه ق�ط�اع الطريق فسلبوه ثيابه

وع.ر_و\ه، قال: وأ%ح\س3ب'ها ن.ب.ط1ي_ة.
وف الديث: الارب' ال�ش.لYح؛ هو الذي ي'ع.ر>ي الناس. ثيابم؛ قال

ابن ال4ثي عن الروي: هي لغة س.واد1ي_ة؛ وف حديث علي�، رضي ال عنه،
ف وصف الشeراة: خرجوا ل�ص'وصاv م'ش.لYحي؛ قال ابن سيده: قال ابن دريد

أ%ما قول العامة ش.ل�حه فل أ%دري ما اشتقاقه.
@شنح: ال4زهري، الليث: الش_ناح1يe ينعت به المل ف تام خ.ل}قه؛

وأ%نشد:
أ%ع.دeوا كل� ي.ع\م.لة{ ذ%م'ول�،

وأ%ع\ي.س. باز,ل� ق%ط1م� ش.ناح1ي
ال4صمعي: الش_ناح1يe الطويل، ويقال: هو ش.ناح¬، كما ترى. ابن

ال4عراب قال: الشeن'ح الطYوال�. والشeن'ح': السeكار.ى. ابن سيده:
 eالش_ناح' والش_ناح1ي

(* قوله «الشناحي�» بزيادة الياء للتأكيد ل للنسب.
وقوله والشناحية بتخفيف الياء اهـ. القاموس وشرحه.) والش_ناح1ي.ة� من

ال3بل: الطويل� السيم، وال�نثى ش.ناح1ي.ةD ل غي.
.Dش.ناح1ية Dمن ال3بل، وب.ك}ر.ة eوب.ك}ر¬ ش.ناح�: وهو الف%ت1ي



ورجل ش.ناح� وش.ناح1يةD: طويل، حذفت الياء من ش.ناح� مع التنوين لجتماع
الساكني.

وص.ق}ر¬ شان,ح¬: متطاو,لD ف طيانه؛ عن الزجاج، قال: ومنه اشتقاق
الطويل، قال: ولست منها على ثقة 

(* زاد الد شو�ح على المر تشوياv: أنكر،
اهـ. مع زيادة من الشرح.).

@شيح: الش>يح' والشائ1ح' وال�ش1يح': الادe وال%ذ1ر'.
وش.اي.ح الرجل�: جد_ ف ال4مر؛ قال أ%بو ذؤيب الذل يرثي رجلv من

بن عمه ويصف مواقفه ف الرب:
وز.ع\ت.ه'م'، حت إ,ذا ما ت.ب.د_د'وا

س1راعاv، ولح.ت\ أ%و\ج'ه¬ وك�ش'وح'،
ب.د.ر\ت. إ,ل أ�وله'م' ف%س.ب.ق}ت.ه'م\،

وشاي.ح\ت. قبل% اليوم,، إ,نك. ش1يح'
وقال ال4ف}وه:

وبر.و\ضة1 السeل�ن1 منا م.ش\ه.د¬،
واليل� شائحةD، وقد ع.ظ�م. الث©ب.ى

وأ%شاح.: مثل شاي.ح.؛ قال أ%بو النجم:
ق�بìا أ%طاعت\ راع1ياv م'ش1يحا،
ل م'ن\ف1شاv ر,ع\ياv، ول م'ر,يا

الق�بe: الضامرة. وال�ن\ف1ش': الذي يتركها ليلv ت.ر\ع.ى. وال�ر,يح':
الذي ي'ريها على أ%هلها.

وف حديث: سطيح على ج.م.ل م'ش1يح أ%ي جاد� م'س\ر,ع؛ الفراء: ال�ش1يح
على وجهي: ال�ق}ب,ل� إ,ليك، والانع لا وراء ظهره.

ابن ال4عراب: وال3شاحة� ال%ذ%ر'؛ وأ%نشد ل4و\س�:
ف ح.ي\ث� ل ت.ن\ف%ع' ال3شاحة� من

أ%م\ر� لن قد ي'حاو,ل� الب,د.عا
وال3شاحة�: ال%ذ%ر والوف لن حاول أ%ن يدفع الوت، وماو.ل%ت'ه

د.ف}ع.ه ب,د\عةD؛ قال: ول يكون ال%ذ1ر' بغي جد� م'ش1يحاv؛ وقول
الشاعر:ت'ش1يح' على الف%لة1، ف%ت.ع\ت.ليها

بن.و\ع, الق%د\ر,، إ,ذ ق%ل1ق. الو.ض1ي'



أ%ي تدي السي. وال�ش1يح': ال�ج,دe؛ وقال ابن ال3ط}ناب.ة:
وإ,ق}دامي على ال%ك}ر'وه1 ن.ف}س3ي،

وض.ر\ب هامة% الب.ط%ل, ال�ش1يح,
وأ%شاح. على حاجته وشاي.ح. م'ش.اي.ح.ةv وش1ياحاv. والش>ياح': ال1ذار'

وال1دe ف كل شيء. ورجل شائح: ح.ذ1ر¬. وشاي.ح. وأ%شاح.، بعن ح.ذ1ر.؛
وقال أ%بو الس_و\داء الع1ج\لي:
إ,ذا س.م1ع\ن. الر>ز_ من ر.باح,،

شاي.ح\ن. منه أ%ي_ما ش1ياح,
أ%ي ح.ذ%ر�. وشاي.ح\ن.: ح.ذ1ر\ن%. والر>زe: الصوت. ور.باح: اسم راع؛

وتقول: إ,نه ل%م'ش1يح¬ حاز,م¬ ح.ذ1ر¬؛ وأ%نشد:
،Dمعي ف1ت\ي.ة vم'ش1يحا eأ%م'ر

فمن بي, م'ود{، ومن خاس1ر,
والشائح: الغ.ي'ور'، وكذلك الش_ي\حان� ل%ذ%ر,ه على ح'ر.م1ه؛ وأ%نشد

ال�ف%ض_ل:
ل�ا اس\ت.م.ر_ با ش.ي\حان� م'ب\ت.ج,ح¬،

بالب.ي\ن, عنك با ي.ر\آك. ش.ن\آنا
(* قوله «لا استمر إل» الذي تقدم ف بح: ث استمر.)

ال4زهري: شاي.ح. أ%ي قاتل؛ وأ%نشد:
وشاي.ح\ت. قبل% اليوم، إ,نك ش1يح'

والش_ي\حان�: الطويل� ال%س.ن الط©ول,؛ وأ%نشد شر:
م'ش1يح¬ فوق. ش.ي\حان{،

ي.د1رe، كأ%نه ك%ل}ب'
قال شر: ور'و,ي فوق ش1يحان{، بكسر الشي.

ال4زهري: قال خالد بن ج.ن\ب.ة: الش_ي\حان� الذي ي.ت.ه.م_س' ع.د\واv؛
أ%راد السرعة.

ابن ال4عراب: ش.ي_ح. إ,ذا نظر إ,ل خ.ص\م1ه فضايقه.
وأ%شاح. بوجهه عن الشيء: ن.ح_اه. وف صفته، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا
غ%ض1ب. أ%ع\ر.ض. وأ%شاح.؛ وقال ابن ال4عراب: أ%عرض بوجهه وأ%شاح. أ%ي

ج.د_ ف ال3عراض. قال: وال�ش1يح' الادe؛ قال وأ%قرأ%نا لطرفة:
أ%د_ت1 الصنعة� ف أ%مت'ن,ها،



فهي.، من تت'، م'ش1يح.ات' ال�ز'م\
يقول: ج.د_ ارتفاع'ها ف ال�ز'م؛ وقال: إ,ذا ضم_ وارتفع حزامه، فهو

م'شيح، وإ,ذا ن.ح_ى الرجل� وجه.ه عن و.ه.ج� أ%صابه أ%و عن أ%ذvى، قيل: قد
أ%شاح بوجهه؛ وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: اتقوا
النار ولو بش1ق> ترة، ث أ%عرض وأ%شاح؛ قال ابن ال4ثي: ال�ش1يح ال%ذ1ر'

والادe ف ال4مر، وقيل: القبل إ,ليك الانع لا وراء ظهره، فيجوز
أ%ن يكون أ%شاح. أ%حد. هذه العان أ%ي ح.ذ1ر. النار. كأ%نه ينظر إ,ليها،

أ%و ج.د_ على ال3يصاء باتقائها، أ%و أ%قبل إ,ليك بطابه. التهذيب،
الليث: إ,ذا أ%ر\خ.ى الف%ر.س' ذ%ن.ب.ه قيل: قد أ%شاح بذنبه؛ قال أ%بو منصور:

أ%ظن الصواب أ%ساح.، بالسي، إ,ذا أ%ر\خاه، والشي تصحيف.
وهم ف م.ش1يح.ى وم.ش\ي'وحاء4 من أ%مرهم أ%ي اختلط. وال%ش\ي'وحاء: أ%ن

يكون القوم ف أ%مر ي.ب\ت.د1ر'ونه. قال شر: ال�ش1يح' ليس من الضداد،
إ,نا هي كلمة جاء4ت بع\ن.ي.ي.

والش>يح': ض.ر\ب¬ من ب'رود1 اليمن، يقال له الش>يح وال�ش1يح'، وهو
الخطط؛ قال ال4زهري: ليس ف البود والثياب ش1يح¬ ول م'ش.ي_ح¬، بالشي

معجمة من فوق، والصواب الس>يح' وال�س.ي_ح'، بالسي والياء ف باب
الثياب، وقد ذكر ذلك ف موضعه.

والش>يح': نبات س'ه\ل1يÒ يتخذ من بعضه ال%كان,س'، وهو من ال4م\رار،
له رائحة طيبة وطعم م'رÒ، وهو م.ر\عÝى للخيل والن_ع.م وم.نابت'ه

الق1يعان� والر>ياض؛ قال:
ف زاهر الر_و\ض, ي'غ.طYي الش>يحا

وجعه ش1يحانD؛ قال:
ي.ل�وذ� بش1يحان1 الق�ر.ى من م'س43ف�ة{
ش.آم1ي.ة{، أ%و ن.ف}ح, ن.ك}باء4 ص.ر\ص.ر,

وقد أ%شاحت ال4رض'. وال%ش\ي'وحاء�: ال4رض الت ت'ن\ب,ت الش>يح، يقصر
ويد�؛ وقال أ%بو حنيفة إ,ذا كثر نباته بكان قيل: هذه م.ش\ي'وحاء.

وناقة ش.ي\حانة أ%ي سريعة.
@شبخ: الش_ب\خ': صوت اللب عند ال%ل}ب كالش_خ\ب,؛ عن كراع.

@شخخ: ش.خ_ ببوله ي.ش'خe ش.خ�اv: م.د� به وص.و�ت؛ وقيل: د.ف%ع. وش.خ_
الشيخ' ببوله ي.ش'خe ش.خ�اv: ل يقدر أ%ن يبسه فغلبه؛ عن ابن



ال4عراب، وع.م_ به ك�راع¬ فقال: ش.خ_ ببوله ش.خ�اv إذا ل يقدر على حبسه.
والش_خe: صوت الشeخ\ب إ,ذا خرج من الض_ر\ع.

والش_خ\ش.خة: صوت السلح والي.ن\ب'وت1 كال%ش\خ.شة، وهي لغة ضعيفة.
والش_خ\ش.خة وال%ش\خ.شة: حركة الق1ر\طاس, والثوب الديد. وش.خ\ش.خت1

الناقة�: رفعت صدرها وهي باركة.
@شدخ: الش_د\خ': الكسر' ف كل شيء ر.ط}ب؛ وقيل: هو الت_ه\ش1يم يعن به

ك%س\ر. اليابس وكلY أ%جوف.؛ ش.د.خ.ه ب.ش\د.خ'ه ش.د\خاv فان\ش.د.خ
وت.ش.د_خ. الليث: الش_د\خ كسرك الشيء4 ال4ج\و.ف. كالرأ}س ونوه؛ ش.د.خ.

رأ}س.ه فان\ش.د.خ. وش'د>خت1 الر'ؤ'وس، ش'د>د. للكثرة. وف الديث:
ف%ش.د.خ'وه بالجارة؛ الش_د\خ': كسر الشيء ال4ج\و.ف1 وكذلك كل شيء ر.خ\ص�

كالع.ر\ف%ج, وما أ%شبهه.
وال�ش.د_خ': ب'س\ر¬ ي'غ\م.ز حت ي.ن\ش.د1خ.

vأ%عن بالع.ج.ل%ة ضربا ،Dر.ط}ب.ة ر.خ\ص.ة Dش.د\خ.ة Dابن سيده: وع.ج.ل%ة
.Òش.د.خ¬: ر.خ\ص¬. وغلم شاد1خ¬: شاب Dمن النبات. وط1ف}ل
الوهري: ال�ش.د_خ' الب'س\ر ي'غ\م.ز حت ي.ن\ش.دخ ث ي'ي.ب_س' ف

الشتاء؛ قال أ%بو منصور: ال�ش.د_خ من الب'س\ر, ما اف}ت'ض1خ، والف%ض\خ
والش_د\خ واحد؛ وقول جرير:

ور.ك1ب. الشاد1خ.ة% ال�ح.ج_له
يعن ركب ف1ع\ل%ة مشهورة قبيحة من ق1ب.ل, أ%بيه؛ وقال ابن بري: الشعر
للع.ي>ف1 الع.ب\د1ي> يهجو به الرث بن أ%ب شر الغسان. ابن ال4عراب:
يقال للغلم ج.ف}ر ث ياف1ع¬ ث ش.د.خ ث م'ط%ب_خ ث ك%و\ك%ب¬. وروي ف

vأ%و م'ض\غ.ة vحديث ابن عمر أ%نه قال ف الس>ق}ط1: إ,ذا كان ش.د.خا
vمه ر.ط}با�فاد\ف1ن\ه ف بيتك؛ الش_د.خ، بالتحريك: الذي يسقط من جوف أ

ر.خصاv ل ي.ش\ت.د_.
vانتشرت وسالت س'ف}ل :vوش'د'وخا vوش.د.خ.ت1 الغ'ر�ة ت.ش\د.خ' ش.د\خا

فمل4ت البهة ول تبلغ العيني؛ وقيل: غ%ش1ي.ت1 الوجه. من أ%صل الناصية
إ,ل ال4نف؛ قال:

Dر_ت'نا بال%ج\د1 شاد1خ.ة�غ
للناظرين، كأ%نا الب.د\ر'

وفرس أ%ش\د.خ'، وال�نثى ش.د\خاء: ذو شاد1خ.ة{. قال أ%بو عبيدة يقال



لغ'ر_ة الفرس إ,ذا كانت مستديرة: و.ت1ية، فإ,ذا سالت وطالت، فهي شاد1خ.ة،
وقد ش.د.خ.ت\ ش'د'وخاv: اتسعت ف الوجه؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:

س.ق}ياv لكم يا ن'ع\م' س.ق}ي.ي\ن, اث}ن.ي\ن،
شاد1خ.ة الغ'ر_ة ن.ج\لء الع.ي\ن

وقال الراجز:
ش.د.خ.ت\ غ�ر_ة الس_وابق, فيهم،
ف و'جوه{ إ,ل الك1مام, ال1ع.اد1

والش1©د_اخ': أ%حد ح'ك�ام كنانة، وهو لقب له واسه ي.ع\م.ر'
بن' ع.و\ف؛ قال ال4زهري: كان ي.ع\م.ر' الش3eد_اخ' أ%حد حكام العرب ف
الاهلية، سي ش'د_اخاv ل4نه حكم بي خ'زاعة وق�ص.ي� حي ح.ك�موه

فيما تنازعوا فيه من أ%مر الكعبة، وكثر القتل� ف%ش.د.خ. د1ماء خزاعة تت
قدمه وأ%بطلها وقضى بالبيت ل1ق�ص.ي�؛ وخ'ر>ج. ش'3د_اخ¬ نعتاv مرج رجل

ط�و_ال وماء ط1ي_اب. ومن العرب من يقول: ي.ع\م.ر' الش_د_اخ'.
وأ%م\ر¬ شاد1خ¬ أ%ي مائل عن القصد؛ وقد ش.د.خ. ي.ش\د.خ' ش.د\خاv، فهو

شادخ؛ قال أ%بو منصور: ل أ%عرف هذا الرف ول أ%حقه؛ ث قال: صححه قول
أ%ب النجم:

م'ق}ت.د1ر' الن_ف}س, على ت.س\خ1ي,ها،
بأ%م\ر,ه الشاد1خ, عن أ�م'ور,ها

أ%ي ي.ع\د1ل� عن س.ن.نها وي.م1يل؛ وقال الراجز:
شاد1خ.ة ت.ش\د.خ' عن أ%ذ}لل1ها

قال أ%بو عبيدة: أ%ي ت.ع\د1ل� عن طريقها. وبنو الش_د_اخ,: بطن¬.
وال4ش\داخ': واد{ من أ%ودية ت1هام.ة%؛ قال حسان بن ثابت:

أ%ل ت.س\أ%ل, الر_ب\ع. ال%ديد. الت_ك%ل©ما،
ب,م.د\ف%ع, أ%ش\داخ� ف%ب'ر\ق%ة1 أ%ظ}ل%ما

@شرخ: الش_ر\خ' والس>ن\خ': ال4ص\ل� والع1ر\ق'. وش.ر\خ كل شيء�: حرفه
الناتئ� كالسهم ونوه. وش.ر\خا الف�وق: حرفاه ال�ش\ر,فان1 اللذان يقع

بينهما الو.تر؛ ابن شيل: ز.ن.م.تا السهم ش.ر\خا ف�وق1ه وها اللذان
الو.ت.ر' بينهما، وش.ر\خا السهم م1ث}ل�ه؛ قال الشاعر يصف سهماv رمى به

فأ%ن\ف%ذ% الر_مي_ة وقد اتصل به د.م'ها:
كأ%ن� ال%ت\ن. والش_ر\خ.ي\ن, منه



خ1لف الن_ص\ل، س1يط% به م'ش1يح'
وش.ر\خ' ال4مر والشباب: أ%وله. وش.ر\خا الر_ح\ل: حرفاه وجانباه؛ وقيل:

خشبتاه من وراء وم'ق%د_م. وش.ر\خ' الشباب: أ%و_له ون.ضارته وق�و_ته
وهو مصدر يقع على الواحد والثني والمع؛ وقيل: هو جع شارخ مثل شارب

وش.ر\ب�؛ وف التهذيب: ش.ر\خا الرحل آخ1ر.ت'ه وواسطته؛ قال ذو الرمة:
كأ%نه بي ش.ر\خ.ي\ ر.ح\ل ساه1مة{

ح.ر\ف{، إ,ذا ما اس\ت.ر.ق_ الليل�، م.أ}م'وم'
وقال العجاج:

ش.ر\خا غ%بيط{ س.ل1س� م1ر\كاح,
ابن ح.ب,يب�: ن.ج\ل� الرجل وش.ل}خ'ه' وش.ر\خ'ه واحد¬. وف حديث عبد ال

بن ر.واحة قال لبن أ%خيه ف غزوة م'ؤ\ت.ة%: لعلك ت.ر\ج,ع' بي ش.ر\خ.ي
vالر_ح\ل أ%ي جانبيه؛ أ%راد أ%نه ي'س\ت.ش\ه.د' فيجع ابن أ%خيه راكبا

موضعه على راحلته فيستريح، وكذا كان استشهد ابن رواحة فيها. ومنه حديث ابن
الزبي مع أ%ز.ب_: جاء4 وهو بي الش_ر\خ.ي\ن, أ%ي جانب الرح\ل,. شر:

الش_ر\خ' الش_ابe وهو اسم يقع موقع المع؛ قال لبيد:
ش.ر\خاv ص'ق�وراv ياف1عاv وأ%م\ر.دا

وش.ر\خ' الش_باب: ق�و_ت'ه ون.ضارته؛ وقال ال�ب.ر>د': الش_ر\خ'
الش_باب' ل4ن الش_ر\خ. ال%دe؛ وأ%نشد:

إ,ن� ش.ر\خ. الش_باب, ت.أ}ل%ف�ه البيـ
ـض'، وش.ي\ب' الق%ذال, ش.يء# ز.ه1يد'

والش_ر\خ': أ%و_ل الش_باب,. والشار,خ': الش_ابe، والش_ر\خ': اسم
للجمع؛ وف الديث: اق}ت'لوا ش'ي'وخ. الشركي واس\ت.ح\ي'وا ش.ر\خ.هم؛ قال

أ%بو عبيد: قيه قولن: أ%حدها أ%نه أ%راد بالشeيوخ 
(* قوله «أراد

بالشيوخ إل» عبارة النهاية: أراد بالشيوخ الرجال السان9 أهل اللد والقوة
على القتال، ول يرد الرمى. والشرخ: الصغار الذين ل يدركوا. وقيل أراد

بالشيوخ الرمى الذين إذا سبوا ل ينتفع بم ف الدمة. وأراد بالشرخ
الشبان أهل اللد الذين ينتفع بم ف الدمة.) الرجال ال%سان� أ%هل%
ال%ل%د1 والق�و_ة على القتال ول يريد ال%ر\مى الذين إ,ذا س'ب'وا ل ينتفع

بم ف الدمة)، وأ%راد بالش_ر\خ, الش_باب أ%هل اللد الذين ينتفع بم



ف الدمة؛ وقيل: أ%راد بم الص>غار. فصار تأ}ويل الديث اقتلوا الرجال
البالغي واستحيوا الصبيان؛ قال حسان بن ثابت:

إ,ن� ش.ر\خ. الش_باب, والش_ع.ر. ال4سـ
ـو.د.، ما ل ي'عاض.، كان ج'ن'ونا

وجع الش_ر\خ ش'روخ¬ وش'ر_خ¬، وش'روخ ش'ر_خ¬ على البالغة؛ قال
العجاج:

ص1يد¬ ت.سامى وش'روخ¬ ش'ر_خ¬
:vوالش_ر\خ': ن,تاج' كل سنة من أ%ولد ال3بل؛ قال ذو الرمة يصف فحل

س1ب.ح\لv أ%با ش.ر\خ.ي\ن,، أ%ح\يا بنات1ه
مق%ال1يت'ها. فهي اللبeاب' ال%بائش'

أ%بو عبيدة: الش_ر\خ' الن>ت.اج'؛ يقال: هذا من ش.ر\خ, فلن أ%ي من
ن,تاجه؛ وقيل: الش_ر\خ' ن,تاج' س.ن.ة ما دام صغاراv. والش_ر\خ': ناب'

البعي.
وش.ر.خ. ناب' البعي ي.ش\ر'خ' ش'ر'وخاv: ش.ق_ الب.ض\ع.ة وخرج؛ قال

الشاعر:
فلما اع.ت.ر.ت\ طارقات' ال�موم،

ر.ف%ع\ت' الول� وك%و\راv ر.بيخا
على بازل� ل ي.خ'ن\ها الض>راب،
وقد ش.ر.خ. الناب' منها ش'ر'وخا

.vش'روخا eوش.ر.خ الص_ب vوف الصحاح: ش.ر.خ ناب' البعي ش.ر\خا
والش_ر\خ': الن_ص\ل الذي ل ي'س\ق. ب.ع\د' ول ي'ر.ك�ب\ عليه قائم'ه،

والمع ش'ر'وخ¬. وها ش.ر\خان أ%ي م1ث}لن والمع ش'ر'وخ¬ وهم ال4تراب.
قال أ%بو بكر: ف الش_ر\خ, قولن: يقال الش_ر\خ' أ%ول الشباب فهو واحد
يكفي من المع كما تقول رجلD ص.و\م¬ ورجلن ص.و\م¬، والش_ر\خ' جع

شار,خ� مثل طائر وطي� وشارب� وش.ر\ب�؛ وقال أ%بو منصور: يقال هو ش.ر\خ1ي
وأ%نا ش.ر\خ'ه أ%ي ت1ر\ب ول1د.ت.
وف1ق%ع.ةD ش1ر\ياخ¬: ل خي فيها.

وف حديث أ%ب ر'ه\م�: لم ن.ع.م¬ بش.ب.ك%ة1 ش.ر\خ�؛ هو بفتح الشي
وسكون الراء3، موضع بالجاز، وبعضهم يقوله بالدال. والش>ر\ياخ': الك%م\أ%ة

الفاسدة الت قد اس\ت.ر\خ.ت\، وقد ذكرها بعضهم ف الرباعي.



@شردخ: رجل ش1ر\داخ' القدمي: عريضهما؛ وف النوادر: ق%د.م¬ ش1ر\داخة أ%ي
عريضة؛ وف بعض حواشي نسخ الصحاح قال أ%بو سهل: الذي أ%حفظه ش1ر\داح

القدم، بالاء3 الهملة.
@شلخ: الش_ل}خ': ال4صل� والع1ر\ق'؛ قال ابن حبيب: ش.ل}خ' الرجل

وش.ر\خ'ه ون.ج\ل�ه ون.س\ل�ه وز,ك}و,ت'ه وز,ك}ي.ت'ه واحد. قال أ%بو عدنان: قال ل
ك1لبÒ فلنD ش.ل}خ' س.و\ء� وخ.ل}ف' س.و\ء�؛ وأ%نشد بيت لبيد:

وب.ق1يت' ف ش.ل}خ� كج,ل}د1 ال4ج\ر.ب,
والش_ل}خ': ح'س\ن' الرجل؛ عن ابن ال4عراب.

وشال%خ': ج.دe إ,مباهيم، على نبينا وعليه الصلة والسلم.
@شخ: ش.م.خ. ال%ب.ل� ي.ش\م.خ' ش'موخاv: عل وارتفع. والبال

الش_وامخ': الشواهق. وجبل شامخ¬ وش.م_اخ¬: طويل ف السماء، ومنه قيل للمتكب:
شامخ. والشامخ: الرافع أ%نفه ع1ز�اv وتكباv والمع ش'م_خ¬. وقد ش.م.خ.
أ%نفه وبأ%نفه ي.ش\م.خ' ش'موخاv: تكب وتعظم. وف حديث ق�س¼: شامخ'

ال%س.ب؛ الشامخ: العال. وف الديث: ف%ش.م.خ. بأ%نفه ارتفع وتكب؛ وأ�ن'وف
vه ل إ,ذا رفع رأ}سه عز�ا�ش'م_خ¬. وش.م.خ فلنD بأ%نفه وش.م.خ. أ%ن\ف
وكباv؛ وال�ن'وف' الشeم_خ مثل الزeم_خ، ورجل ش.م_اخ: كثي

الشeم'وخ؛ قال أ%بو تراب: قال ع.ر_ام: ن,ي_ة ز.م.خ¬ وش.م.خ¬ وز.م'وخ وش.م'وخ
أ%ي بعيدة.

والش_م_اخ بن ض1رار: اسم شاعر، واسم الش_م_اخ م.ع\ق1لD وكنيته أ%بو
سعيد.

وش.م\خ¬: اسم. وبنو ش.م\خ: ب.ط}ن¬؛ قال: وش.م\خ' بن ف%زارة بطن¬.
@شرخ: الش>م\راخ' والشeم\روخ: الع1ث}كال� الذي عليه الب'س\ر'، وأ%صله

ف الع1ذ}ق وقد يكون ف العنب. التهذيب: الش>م\راخ' ع1س\ق%ب.ةD من
ع1ذ}ق, ع'ن\ق�ود{. وف الديث: أ%ن س.ع\د. بن ع'بادة أ%تى النب، صلى ال

عليه وسلم، برجل ف الي� م'خ\د.ج� سقيم و'ج,د. على أ%م.ة من إ,مائهم
ي.خ\ب'ث� با، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: خذوا له ع1ث}كالv فيه مائة

ش1م\راخ فاضربوه به ضربة ما بي خس مرات إ,ل عشر مرات. والشeم\روخ:
.vص\ن¬ دقيق ر.خ\ص¬ ي.ن\ب'ت' ف أ%على الغصن الغليظ خرج ف س.ن.ت1ه ر.خ\صا�غ

والش>م\راخ': رأ}س¬ مستدير طويل دقيق ف أ%على البل. ال4صمعي:
الش_ماريخ' رؤ'وس البال وهي الش_ناخ1يب'، واحدتا ش'ن\خ'وبة. والش>م\راخ من



الغ'ر.ر: ما است.د.ق_ وطال وسال م'ق}ب,لv حت ج.ل�ل% ال%ي\ش'وم. ول
يبلغ ال%ح\ف%ل%ة، والفرس ش1م\راخ¬؛ قال ح'ر.ي\ث� بن' ع.ت_اب

الن_ب\هان©:
ت.رى ال%و\ن% ذا الش>م\راخ, والو.ر\د. ي'ب\ت.غ.ى

ل%يال%ي ع.ش\راv، و.س\ط%نا، وهو عائر'
وقال الليث: الش>م\راخ من الغ'ر.ر, ما سال على ال4نف. وش1م\راخ'

السحاب: أ%عاليه.
:eوش.م\ر.خ. النخلة%: خ.ر.ط ب'س\ر.ها. وقال أ%بو ص.ب\ر.ة% الس_ع\دي

 vش.م\ر,خ الع1ذ}ق. أ%ي اخ\ر'ط} ش.ماريه بال1خ\ل%ب ق%ع\طا
«vقوله «قعطا *)

كذا بالصل بتقدي العي على الطاء وف القاموس قطعاv بتأخي العي قال
شارحه وانظره) والش>م\راخية: صنف من الوارج أ%صحاب عبدال بن

ش1م\راخ.
@شنخ: الش>ناخ': أ%نف البل؛ قال ذو الرمة يصف البال:

إ,ذا ش1ناخ' أ%ن\ف1ه ت.و.ق�دا
وف التهذيب:

إ,ذا ش1ناخا ق�ور,ها ت.و.قYدا
أ%راد ش.ناخ1يب ق�ور,ها وهي رؤ'وسها، الواحدة ش.ن\خ.ة كأ%ن الباء4 زيدت.

ال4زهري: ال�ش.ن_خ' من النخل الذي ن'قYح. س'ل�ؤه وقد ش.ن_خ.
.vن.خ\ل%ه ت.ش\ن,يخا

@شندخ: الشeن\د'خ': الو.ق�اد' من اليل؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة قول
ال%ر_ار:

ش'ن\د'خ¬ أ%ش\د.ف' ما و.ز_ع\ت.ه،
eؤ\ط1ئ% ط%ي_ار¬ ط1م1ر�وإ,ذا ط

ورواه غيه: ش'ن\د'ف¬؛ وقيل: هو العظيم الشديد. التهذيب: الشeن\د'خ من
اليل وال3بل والرجال الشديد الطويل الكتنز اللحم؛ وأ%نشد:

بش'ن\د'خ� ي.ق}د'م أ�ول ال�ن'ف1
وقال طالق بن ع.د1ي�:

ول ي.رى، الف%ر\س.خ. بعد الف%ر\س.خ،
شيئاv، على أ%ق%ب_ طاو� ش'ن\د'خ,



eن\د.اخيeضرب من الطعام. الفراء:الش :eن\د'خ1يeن\د'خ' والشeوالش
.vأو عمل بيتا vالطعام بعله الرجل إ,ذا ابتن دارا

@شيخ: الشي\خ': الذي استبانت\ فيه السن وظهر عليه الشيب'؛ وقيل: هو
ش.ي\خ¬ من خسي إ,ل آخره؛ وقيل: هو من إ,حدى وخسي إ,ل آخر عمره؛ وقيل:

هو من المسي إ,ل الثماني، والمع أ%شياخ وش1يخانD وش'يوخ¬ وش1ي.خ.ة
وش1يخةD وم.ش\ي.خ{ة وم41ش1يخة وم.ش\ي'وخاء وم.شاي,خ'، وأ%نكره ابن دريد.

وف الديث ذكر ش1يخان1 قريش، جع ش.ي\خ كض.ي\ف وض1يفان{، وال�نثى
ش.ي\خ.ة؛ قال ع.ب,يد' بن' ال4بر.ص:

كأ%نا ل1ق}و.ةD ط%ل�وب'،
ت.ي\ب.س' ف و.ك}ر,ها الق�ل�وب'
،vوبا�باتت\ على أ�ر_م� ع.ذ

كأ%نا ش.ي\خةD ر.ق�وب'
قال ابن بري: والضمي ف باتت يعود على اللYق}و.ة وهي الع'قاب، شبه با

فرسه إ,ذا انقضت للصيد. وع.ذ�وب¬: ل تأ}كل شيئاv. والر_ق�وب': الت
ت.ر\ق�ب' و.ل%د.ها خوفاv أ%ن يوت.

وقد شاخ. ي.ش1يخ' ش.ي.خاv، بالتحريك، وش'ي'وخة وش�1ي,و'خ1ي_ةv؛ عن
اللحيان، وش.ي\خ'وخة وش.ي\خوخ1ي_ة، فهو ش.ي\خ.

وش.ي_خ. ت.ش\ي,يخاv أ%ي شاخ.، وأ%صل الياء3 ف شيخوخة متحر�كة فسكنت
ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ل�ولD، وما جاء4 على هذا من الواو مثل ك%ي\ن'ونة

وق%ي\دودة وه.ي\ع'وعة فأ%صله ك%ي_ن'ونة، بالتشديد، فخفف ولول ذلك لقالوا
ك%و\ن'ونة وق%و\د'ودة ول يب ذلك ف ذوات الياء3 مثل ال%ي\د'ودة

والط�ي\رورة والش_ي\خوخة. وش.ي_خ\ته: د.ع.و\ت'ه ش.ي\خاv للتبجيل؛ وتصغي
الش_يخ ش'ي.ي\خ¬ وش'ي.ي\خ¬ أ%يضاv، بكسر الشي، ول تقل ش'و.ي\خ. أ%بو
زيد: ش.ي_خ\ت' الرجل ت.ش\ييخاv وس.م_عت به ت.س\ميعاv ون.د_دت به
ت.ن\ديداv إ,ذا فضحته. وش.ي_خ. عليه: شن_ع؛ أ%بو العباس: ش.ي\خ¬ ب.ي�ن

الت_ش.يeخ والتشييخ والش_ي\خ'وخة.
وأ%شياخ' النجوم: هي الدراريe؛ قال ابن ال4عراب: أ%شياخ' النجوم هي

الت ل تنزل ف منازل القمر السماة بنجوم ال4خ\ذ1؛ قال ابن سيده: أ�رى
أ%نه عن بالنجوم الكواكب الثابتة؛ وقال ثعلب: إ,نا هي أ%س\ناخ' النجوم

وهي أ�صولا الت عليها مدار الكواكب وس1رeها؛ وقوله أ%نشده ثعلب عن ابن



ال4عراب:
ي.ح\س.ب'ه الاهل�، ما ل ي.ع\ل%ما،
ش.ي\خاv، على ك�ر\س1ي>ه، م'ع.م_ما

لو أ%نه أ%بان% أ%و ت.ك%ل�ما،
لكان إ,ي_اه، ولكن أ%ع\ج.ما

وفسره فقال يصف و.ط}ب. لب شبهه برجل م'ل%ف�ف{ بكسائه وقال: ما ل
يعلم، فلما أ%طلق اليم ر.د_ها إ,ل اللم، وأ%ما سيبويه فقال: هو على
الضرورة وإ,نا أ%راد يعلمن\؛ قال: ونظيه ف الضرورة قول ج.ذي.ة

ال4ب\ر.ص:ربا أ%وف%ي\ت' ف ع.ل%م�
ت.ر\ف%ع.ن\ ث%و\ب ش.مالت'

وقول الشاعر:
م.ت م.ت ت'ط�ل%ع' ال%ثابا؟

ل%ع.ل� ش.ي\خاv م'ه\ت.راv م'صابا
قال: عن بالشيخ الو.ع1ل%.

والش>يخ.ة�: ن.ب\ت.ةD لبياضها، كما قالوا ف ضرب من ال%م\ض, ال%ر\م'.
والشاخة�: العتد1ل�؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على أ%ن أ%لف شاخة ياء

لعدم «ش و خ» وإ,ل فقد كان حقها الواو لكونا عيناv. قال أ%بو زيد: ومن
ال4شجار الش_ي\خ' وهي شجرة يقال لا شجرة الشeي'وخ,، وثرتا ج,ر\و¬

كج,ر\و, ال1ر>يع,، قال: وهي شجرة الع'ص\ف�ر م.ن\ب,ت'ها الر>ياض'
.�والق�ر\يان

وف حديث أ�ح'د{ ذكر ش.ي\خان1 
(* قوله «ذكر شيخان» قال ابن الثي: بفتح

الشي وكسر النون. وقال ياقوت شيخان بلفظ تثنية شيخ، ث قال: وشيخة رملة
بيضاء ف بلد أسد وحنظلة على الصحيح).بفتح الشي: هو موضع بالدينة

ع.س\ك%ر. به سيد'نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ليلة خ.ر.ج. إ,ل أ�ح'د{
وبه ع.ر.ض. الناس.، وال أ%علم.

@شحد: الليث: الشeح\د'ود' الس_ي�ء� ال�ل�ق,. قالت أ%عرابية وأ%راد.ت\
أ%ن} ت.ر\ك%ب. بغلv: لعله ح.ي'وص¬ أ%و ق%م'وص¬ أ%و ش'ح\د'ود¬؛ قال: وجاء

به غي الليث.
@شدد: الش>د_ة�: الص_لبة�، وهي ن.ق1يض' اللYي, تكون ف الواهر



وال4عراض، والمع ش1د.د¬؛ عن سيبويه، قال: جاء على ال4صل ل4نه ل
ي'ش\ب,ه1 الفعل، وقد ش.د_ه ي.ش'دeه وي.ش1دeه ش.د�اv فاش\ت.د_؛ وكل© ما

أ�ح\ك1م.، فقد ش'د_ وش'د>د.؛ وش.د_د. هو وتش.اد�: وشيء ش.د1يد¬: ب.ي>ن'
.Òق%و,ي Òالش>د_ة1. وشيء ش.ديد¬: م'شت.د

وف الديث: ل ت.بيع'وا ال%ب_ حت ي.ش\ت.د_؛ أ%راد بالب الطعام
كالنطة والشعي، واشتد.اد'ه ق�و_ت'ه وصلب.ت'ه. قال ابن سيده: ومن كلم

يعقوب ف صفة الاء: وأ%ما ما كان شديداv س.ق}ي'ه' غليظاv أ%مر'ه'؛ إ,نا
.vس.ق}ي'ه أ%ي صعبا vير,يد' به م'ش\ت.د�ا

وتقول: ش.د_ الل�ه' م'ل}ك%ه: وش.د_د.ه: ق%و_اه. والتشديد: خلف
التخفيف. وقوله تعال: وشد.د\نا ملك%ه أ%ي قو_يناه، وكان من تقوية ملك1ه
أ%نه كان ي.ح\رس' مرابه ف كل ليلة ثلثة وثلثون أ%لفاv من الرجال؛ وقيل:

vاس\ت.ع\د.ى إ,ليه على رجل، فاد�عى عليه أ%نه أ%خذ منه بقرا vإ,ن رجل
فأ%نكر الد�ع.ى عليه، فسأ%ل داود'، عليه السلم، الد�عي. البينة فلم

ي'ق1م\ها، فرأ%ى داود' ف منامه أ%ن ال، عز وجل، يأ}مره أ%ن يقتل ال%د�ع.ى
عليه، فتثبت داود، عليه السلم، وقال: هو النام، فأ%تاه الوحي بعد ذلك

أ%ن يقتله فأ%حضره ث أ%علمه أ%ن ال يأ}مر'ه بقتله، فقال الد�ع.ى
عليه: إ,ن ال ما أ%خ.ذ%ن بذا الذنب وإ,ن قتلت أ%با هذا غ1يل%ة، فقتله

داود، على نبينا وعليه الصلة والسلم، وذلك ما عظ�م. ال به ه.ي\ب.ت.ه
وشد_د. مل}كه. وشد_ على يده: قو_اه وأ%عانه؛ قال:

فإ,ن، ب.م\د1 الل�ه1، ل س.م_ ح.ي_ة{
س.ق%ت\ن، ول ش.د_ت\ على كف> ذابح

وش.د.د\ت' الشيء4 أ%ش'دeه ش.د�اv إ,ذا أ%وث%ق}ت.ه. قال ال تعال:
فش'دeوا الو.ثاق. وقال تعال: اش\د'د\ به أ%زري. ابن ال4عراب: يقال

ح.ل%ب\ت. بالساع1د1 ال4ش.د> أ%ي استع.ن\ت. بن يقوم' بأ%مرك وي'ع\ن باجتك.
وقال أ%بو عبيد: يقال ح.ل%ب\ت'ها بالساع1د1 ال4ش.د> أ%ي حي ل

vه قوله م'جاهر.ة�أ%ق}د1ر على الر>ف}ق أ%خ.ذ}ت'ه بالق�و_ة1 والش>د_ة1؛ ومثل
إ,ذا ل أ%ج,د\ م'خ\ت.لى. ومن أ%مثالم ف الرجل يرز بعض حاجته

وي.ع\ج,ز عن تامها: ب.ق1ي. أ%ش.دeه. قال أ%بو طالب: يقال إ,نه كان فيما يكى
عن البهائم أ%ن هر�اv كان قد أ%فن ال�ر\ذان، فاجتمع بقيتها وقلن:

تعال%ي\ن نتال بيلة لذا الر�، فأ%جع رأ}ي'هن على تعليق ج'ل}ج'ل ف رقبته،



فإ,ذا رآهن سعن صوت اللجل فهربن منه، فجئن بلجل وشددنه ف خيط ث قلن:
من يعلقه ف عنقه؟ فقال بعضهن: بقي أ%ش.دeه؛ وقد قيل ف ذلك:

أ%ل آم\ر'ؤ¬ ي.ع\ق1د' خ.ي\ط% ال�ل}ج'ل,
ورجل شديد¬: قويÒ، والمع أ%ش1د�اء� وش1داد¬ وش'دد¬: عن سيبويه، قال:
جاء على ال4صل ل4نه ل يشبه الفعل. وقد ش.د_ يش1د�، بالكسر ل غي،

ش1د_ةv إ,ذا كان قوي�اv، وشاد_ه م'شاد_ة وش1داداv: غالبه. وف الديث:
م.ن ي'شاد� هذا الد>ين. ي.غ\ل1ب'ه؛ أ%راد ي.غ\ل1ب'ه الدين'، أ%ي من

ي'قاويه ويعاو,م'ه وي'ك%لYف نفسه من العبادة فوق طاقته.
وال�شاد.د.ة: ال�غال%ب.ة، وهو مثل الديث الخر: إ,ن هذا الدين.

م.ت1ي¬ فأ%و\غ1ل} فيه برفق.
.vه ش1داداeإ,ذا كانت دواب �وأ%ش.د_ الرجل

وال�شاد_ة ف الشيء: الت_ش.دeد فيه. ويقال للرجل 
(* قوله «ويقال

للرجل» كذا بال4صل ولعل ال4ول ويقول الرجل) إ,ذا ك�لYف. عملv: ما أ%ملك
ش.د�اv ول إ,رخاءé أ%ي ل أ%قدر على شيء. وش.د_ ع.ض'د.ه أ%ي ق%و_اه.

واش\ت.د_ الشيء�: من الش>د_ة. أ%بو زيد: أ%صاب.ت\ن ش'د_ى على
ف�ع\ل%ى أ%ي ش1د_ة.

eوأ%ش.د_ الرجل إ,ذا كانت معه دابة شديدة. وف الديث: ي.ر'د
م'ش1دeه'م\ على م'ض\ع1ف1ه,م\؛ ال�ش1دe: الذي دوابه ش.ديدة قوية، وال�ض\ع1ف':
الذي دوابه ضعيفة. يريد أ%ن القوي� من الغ'زاة ي'ساه1م' الضعيف فيما

ي.ك}س3به من الغنيمة.
والش_ديد' من الروف ثانية أ%حرف وهي: المزة والقاف والكاف واليم

والطاء والدال والتاء والباء، قال ابن جن: ويمعها ف اللفظ قولك:
«أ%ج.د\ت. ط%ب.ق%ك.، وأ%ج,د'ك. ط%ب.ق}ت.». والروف الت بي الشديدة والرخوة

ثانية وهي: ال4لف والعي والياء واللم والنون والراء واليم والواو
يمعها ف اللفظ قولك: «ل ي'ر.و>ع\نا» وإ,ن شئت قلت «ل ي.ر. ع.و\ناv» ومعن

الشديد أ%نه الرف الذي ينع الصوت أ%ن ي\ر,ي. فيه، أ%ل ترى أ%نك لو
قلت الق والشرط ث رمت مد� صوتك ف القاف والطاء لكان متنعاv؟ وم1س\ك¬

ش.ديد' الرائحة: قويها ذ%ك1يeها. ورجل شديد العي: ل يغلبه النوم، وقد
يستعار ذلك ف الناقة؛ قال الشاعر:



بات. يقاسى كل� ناب� ض1ر,ز_ة{،
ش.ديدة1 ح.ف}ن, الع.ي,، ذات1 ض.ر,ير,

وقوله تعال: ربنا اطمس على أ%موالم واشدد على قلوبم؛ أ%ي اطبع على
قلوبم.

والش>د_ة: ال%جاعة. والش_دائ1د': ال%زاه1ز'. والش>د_ة: صعوبة
الزمن؛ وقد اشتد_ عليهم. والش>د_ة والش_د1يد.ة� من مكاره الدهر، وجعها

ش.دائد، فإ,ذا كان جع شديدة فهو على القياس، وإ,ذا كان جع شد�ة فهو
نادر. وش1د_ة العي\ش: ش.ظ%ف�ه. ورجل ش.د1يد: شحيح. وف التنزيل العزيز:
وإ,نه لب> الي, لشديد؛ قال أ%بو إ,سحق: إ,نه من أ%جل ح'ب> الال لبخيل.

وال�ت.ش.د>د': البخيل كالشديد؛ قال طرفة:
أ%رى ال%و\ت. ي.ع\تام' الك1رام.، وي.ص\ط%في

ع.ق1يل%ة% مال, الفاح1ش, ال�ت.ش.د>د1
وقول أ%ب ذؤ.يب:

ح.د.ر\ناه' بال4ثواب, ف ق%ع\ر, ه'و_ة{
شديد{، على ما ض'م_ ف الل�ح\د1، ج'ول�ها

أ%راد ش.ح1يح� على ذلك. وش.د_د. الض_ر\ب. وكل� شيء: بال%غ% فيه.
والش_دe: ال�ض\ر' والع.د\و'، والفعل اش\ت.د_ أ%ي عدا. قال ابن

ر'م.ي\ض� العنبي، ويقال ر'م.ي\ص�، بالصاد الهملة:
هذا أ%وان� الش_د> فاش\ت.د>ي ز,ي.م\.

وز,ي.م: اسم فرسه؛ وف حديث الجاج:
هذا أ%وان� الرب فاش\ت.د>ي ز,ي.م\

هو اسم ناقته أ%و فرسه. وف حديث القيامة: كح'ض\ر, الف%ر.س ث كش.د>
الرجل الش_ديد1 الع.د\و,؛ ومنه حديث الس_ع\ي: ل ي.ق}ط%ع الوادي إ,ل�
ش.د�اv أ%ي ع.د\واv. وف حديث أ�حد: حت رأ%يت النساء ي.ش\ت.د1د\ن% ف

البل أ%ي ي.ع\د'ون؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاءت اللفظة ف كتاب الميدي،
والذي جاء ف كتاب البخاري يش\ت.د\ن%، بدال واحدة، والذي جاء ف غيها

ي'س\ن,د\ن%، بسي مهملة ونون، أ%ي ي'ص.ع>د\ن% فيه، فإ,ن صحت الكلمة على ما
ف البخاري، وكثياv ما ييء� أ%مثالا ف كتب الديث، وهو قبيح ف

العربية ل4ن ال3دغام إ,نا جاز ف الرف ال�ض.ع_ف1، لا سكن ال4ول وترك
الثان، فأ%ما مع جاعة النساء فإ,ن التضعيف يظهر ل4ن ما قبل نون النساء



ل يكون إ,ل ساكناv فيلتقي ساكنان، فيحرك ال4و�ل وينفك ال3دغام فتقول
يشتددن، فيمكن تريه على لغة بعض العرب من بكر بن وائل، يقولون ر.د\ت'

ور.د\ت1 و.ر.د\ن%، يريدون ر.د.د\ت' ور.د.د\ت1 ور.د.د\ن%، قال الليل:
كأ%نم قدروا ال3دغام قبل دخول التاء والنون، فيكون لفظ الديث ي.ش\ت.د\ن%.

وشد� ف الع.د\و, شد�اv واش\ت.د_: أ%س\ر.ع. وع.د.ا. وف الثل: ر'ب_
ش.د¼ ف الك�ر\ز,؛ وذلك أ%ن9 رجلv خرج يركض فرساv له فرمت ب,س.خ\ل%ت1ها

فأ%لقاها ف ك�ر\ز� بي يديه، والكرز ال�وال1ق'، فقال له إ,نسان: ل1م.
تمله، ما تصنع به؟ فقال: ر'ب_ ش.د¼ ف الك�ر\ز,؛ يقول: هو سريع الشد>

كأ�مه؛ ي'ض\ر.ب' للرجل ي'ح\ت.ق%ر' عندك وله خ.ب.ر¬ قد علمته أ%نت؛ قال
عمرو ذو الكلب:

ف%ق�م\ت' ل ي.ش\ت.دe ش.د>ي ذو ق%د.م
جاء بالصدر على غي الفعل ومثله كثي؛ وقول مالك بن خالد ال�ناعي:

،Dبأ%س.رع, الش_د> من، يوم. ل ن,ي.ة
ل%م_ا ع.ر.ف}ت'هم، واه\ت.ز_ت1 اللYم.م'

يريد بأ%س.رع. شد�اv من، فزاد اللم ك%زيادتا ف بنات ال4وبر، وقد
يوز أ%ن يريد بأ%سرع. ف الشد فحذف الار وأ%وص.ل% الف1ع\ل%. قال سيبويه:

وقالوا ش.د_ ما أ%ن_ك. ذاهب، كقولك: ح.ق9اv أ%نك ذاهب، قال: وإ,ن شئت
جعلت ش.د_ بنزلة ن,ع\م. كما تقول: ن,ع\م. العمل� أ%نك تقول� ال%ق_.
والش>د_ة: الن_ج\د.ة وث%بات' القلب. وكل© ش.ديد{ ش'جاع¬. والش_دة،

بالفتح: الملة الواحدة. والش_دe. ال%م\ل. وش.د_ على القوم ف القتال
eح.م.ل%. وف الديث: أ%ل ت.ش1د :vوش'دودا vش.د�ا eوي.ش'د eي.ش1د

ف%ن.ش1د_ معك؟ يقال: ش.د_ ف الرب ي.ش1د، بالكسر؛ ومنه الديث: ث ش.د_
عليه فكان كأ%م\س, الذاهب أ%ي ح.م.ل% عليه فقتله. وش.د_ فلن على

العدو> ش.د_ة واحدة، وشد_ ش.د_ات{ كثية.
أ%بو زيد: خ1ف}ت' ش'د_ى فلن{ أ%ي ش1د_ته؛ وأ%نشد:

فإ,ن ل أ%ل1ي' ل1ق%و\ل, ش'د_ى،
ولو كانت\ أ%ش.د_ من ال%ديد1

.vم'د_ة �ويقال: أ%صاب.ت\ن ش'د_ى بعدك أ%ي الش>د_ة
وش.د_ الذئب على الغنم ش.د�اv وش'د'وداv: كذلك. ور'ؤ,ي. فارس يوم.

الك�لب, من بن الرث ي.ش1دe على القوم فيد�هم ويقول: أ%نا أ%بو ش.د�اد{،



فإ,ذا كرeوا عليه ر.د_هم وقال: أ%نا أ%بو ر.د_اد. وف حديث قيام شهر
رمضان: أ%ح\يا الليل% وش.د_ ال1ئ}زر؛ وهو كناية عن اجتناب النساء، أ%و

.vعن ال1د> والجتهاد ف العمل أ%و عنهما معا
وال4ش'دe: م.ب\ل%غ� الرجل ال�ن\ك%ة% وال%ع\ر,ف%ة%؛ قال ال عز وجل:

حت إ,ذا بلغ أ%ش'ده؛ قال الفراء: ال4ش'دe واحدها ش.دÒ ف القياس،
قال: ول أ%سع لا بواحد؛ وأ%نشد:
قد ساد.، وه\و ف%تÝ، حت إ,ذا ب.ل%غ.ت\

أ%ش'دeه، وع.ل ف ال4م\ر, واج\ت.م.عا
أ%بو اليثم: واحدة ال4ن\ع'م نع\م.ةD وواحدة ال4ش'د> ش1د_ة. قال:

والش>د_ة الق�و_ة وال%لد.ة. والش_ديد': الرجل الق%و,ي�، وكأ%ن9 الاء
ف النعمة والش>د_ة ل تكن ف الرف إ,ذ كانت زائدة، وكأ%ن9 ال4صل%

ن,ع\م. وش.د_ فجمعا على أ%ف}ع'ل كما قالوا: رج'ل وأ%رج'ل، وق%د.ح
وأ%ق}د'ح، وض1ر\س¬ وأ%ض\ر'س. ابن سيده: وبلغ الرجل أ%ش'د_ه' إ,ذا اك}ت.ه.ل.

وقال الزجاج: هو من نو سبع عشرة إ,ل ال4ربعي. وقال مرة: هو ما بي
الثلثي وال4ربعي، وهو يذكر ويؤ.نث؛ قال أ%بو عبيد: واحدها ش.دÒ ف
القياس؛ قال: ول أ%سع لا بواحدة؛ وقال سيبويه: واحدتا ش1د_ة كن,ع\م.ة

وأ%ن\ع'م؛ ابن جن: جاء على حذف التاء كما كان ذلك ف ن,ع\م.ة وأ%ن\ع'م. وقال
ابن جن: قال أ%بو عبيد: هو جع أ%ش.د� على حذف الزيادة؛ قال: وقال أ%بو

عبيدة: ربا استكرهوا على حذف هذه الزيادة ف الواحد؛ وأ%نشد بيت عنترة:
ع.ه\د1ي به ش.د_ الن_هار,، كأ%ن_ما
خ'ض1ب. الل�بان� ورأ}س'ه بالع1ظ}ل1م,

أ%ي أ%ش.د_ النهار، يعن أ%عله وأ%م\ت.ع.ه. قال ابن سيده: وذهب أ%بو
عثمان فيما رويناه عن أ%حد بن يي عنه أ%نه جع ل واحد له. وقال

السياف: القياس ش.دÒ وأ%ش'د� كما يقال ق%دÒ وأ%ق�دÒ، وقال مرة أ�خرى: هو
جع ل واحد له، وقد يقال بلغ أ%ش.د_ه، وهي قليلة؛ قال ال4زهري:

ال4ش'دe ف كتاب ال تعال ف ثلثة معان يقرب اختلفها، فأ%ما قوله ف قصة
يوسف، عليه السلم: ول�ا ب.ل%غ% أ%ش'د_ه؛ فمعناه ال3د\راك' والبلوغ

وحينئذ راودته امرأ%ة العزيز عن نفسه؛ وكذلك قوله تعال: ول تق}ر.بوا مال%
اليتيم إ,ل� بالت هي أ%حسن حت يبلغ% أ%ش'د_ه؛ قال الزجاج: معناه

احفظوا عليه ماله حت يبلغ% أ%ش'د_ه فإ,ذا بلغ أ%ش'د_ه فادفعوا إ,ليه



ماله؛ قال: وب'ل�وغ�ه أ%ش'د_ه أ%ن ي'ؤ\ن.س. منه الرeش\د' مع أ%ن يكون
بالغاv؛ قال: وقال بعضهم: حت يبلغ أ%شده؛ حت يبلغ ثان% ع.ش\ر.ة سنة؛ قال

أ%بو إ,سحق: لست أ%عرف ما وجه ذلك ل4نه إ,ن أ%د\ر.ك. قبل ثان ع.ش\ر.ة
سنة وقد أ�ون,س. منه الرشد فطل%ب. دف}ع. ماله إ,ليه وجب له ذلك؛ قال

ال4زهري: وهذا صحيح وهو قول الشافعي وقول أ%كثر أ%هل العلم. وف الصحاح: حت
يبلغ أ%شد�ه أ%ي قوته، وهو ما بي ثان ع.ش\رة إ,ل ثلثي، وهو واحد

جاء على بناء المع م1ث}ل% آن\ك{ وهو ال�س\ر'بe، ول نظي لما، ويقال:
هو جع ل واحد له من لفظه، م1ث}ل� آسال� وأ%باب,يل% وع.باد1يد.

وم.ذاك1ي.. وكان سيبويه يقول: واحده ش1د_ة وهو حسن ف العن ل4نه يقال بلغ
الغلم ش1د_ته، ولكن ل تمع ف1ع\لة على أ%ف}ع'ل؛ وأ%ما أ%ن\ع'م فإ,نه جع
ن'ع\م من قولم يوم ب'ؤ\س ويوم' ن'ع\م. وأ%ما من قال واحده ش.دÒ مثل

كلب وأ%ك}ل�ب أ%و ش1دÒ مثل ذئب وأ%ذؤب فإ,نا هو قياس، كما يقولون ف واحد
ال4بابيل, إ,ب_و\ل قياساv على ع1ج_ول�، وليس هو شيئاv س'م1ع. من

العرب. وأ%ما قوله تعال ف قصة موسى، صلوات ال على نبينا وعليه: ولا بلغ
أ%شد�ه واستوى؛ فإ,نه قرن بلوغ ال4ش'د> بالستواء3، وهو أ%ن يتمع
أ%مره وقوته ويكتهل وي.ن\ت.ه,ي. ش.باب'ه. وأ%ما قول ال تعال ف سورة

ال4حقاف: حت إ,ذا بلغ أ%ش'د_ه وبلغ أ%ربعي سنة؛ فهو أ%قصى ناية بلوغ
ال4ش'د> وعند تامها ب'ع1ث% ممد، صلى ال عليه وسلم، نبي�اv وقد اجتمعت

ح'ن\ك%ت'ه وتام' ع.ق}ل1ه، ف%ب'لوغ� ال4ش'د> م.حصور' ال4ول م.ح\ص'ور'
الن>هاية1 غي م.ح\ص'ور, ما بي ذلك.

eالنهار: ارتفاع'ه، وكذلك ش.د eوش.د_ النهار' أ%ي ارتفع. وش.د
الضeح.ى. يقال: جئتك ش.د_ النهار, وف ش.د> النهار,، وش.د_ الضeح.ى وف

ش.د> الضحى. ويقال: لق1يت'ه ش.د_ النهار وهو حي يرتفع، وكذلك امتد_.
وأ%تانا م.د_ النهار أ%ي قبل الزوال حي م.ض.ى من النهار خ.م\س.ةD. وف

حديث ع1ت\بان% بن, مالك: ف%غ.دا علي_ رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
بع\د.ما اش\ت.د_ النهار' أ%ي عل وارتفعت شسه؛ ومنه قول كعب:

ش.د_ النهار, ذراع.ي\ ع. gط%ل� ن.ص.ف{
�قام.ت\، ف%جاو.ب.ها ن'ك}د¬ م.ث%اك1يل

أ%ي وق}ت. ارتفاع1ه وع'ل�و>ه. وش.د_ه أ%ي أ%وثقه، ي.ش'دeوه وي.ش1دeه
أ%يضاv، وهو من النوادر. قال الفراء: ما كان من الضاعف على ف%ع.ل}ت'



غي. واقع، فإ,ن9 ي.ف}ع1ل� منه مكسور العي، مثل عف_ يع1فe وخ.ف_
ي.خ1فe وما أ%شبهه، وما كان واقعاv مثل م.د.د\ت' فإ,ن� ي.ف}ع'ل منه مضموم

إ,ل ثلثة أ%حرف، ش.د_ه ي.ش'دeه وي.ش1دeه'، وع.ل�ه ي.ع'ل©ه وي.ع1ل©ه
من الع.ل%ل, وهو الشeر\ب الثان، ون.م_ الديث% ي.ن'مeه وي.ن,مeه،

فإ,ن} جاء مثل هذا أ%يضاv ما ل نسمعه فهو قليل، وأ%صله الضم. قال: وقد
جاء حرف واحد بالكسر من غي أ%ن ي.ش\رك%ه الضم، وهو ح.ب_ه' ي.ح1بeه'.

وقال غيه: ش.د_ فلن ف ح'ض\ر,ه. وت.ش.د_د.ت1 الق%ي\ن.ة� إ,ذا ج.ه.د.ت\
نفس.ها عند رفع الصوت بالغناء؛ ومنه قول طرفة:

إ,ذا نن' ق�ل}نا: أ%س\م1ع1ينا، ان\ب.ر.ت\ لنا
على ر,س\ل1ها م.ط}ر'وق%ةv، ل ت.ش.د_د1

وش.د_اد: اسم. وبنو ش.د_اد{ وبنو ال4ش.د>: بطنان.
:vوش'رودا vوش1رادا vشرد: ش.ر.د. البعي' والدابة ي.ش\ر'د' ش.ر\دا@

ن.ف%ر.، فهو شار,د¬، والمع ش.ر.د¬. وش.ر'ود¬ ف الذكر والؤ.نث، والمع
ش'ر'ود¬؛ قال:

ول أ�طيق الب.ك%رات1 الش_ر.دا
قال ابن سيده: هكذا رواه ابن جن ش.ر.دا على مثال ع.ج.ل� وك�ت'ب�

است.ع\ص.ى وذ%ه.ب. على وج\هه؛ الوهري: المع ش.ر.د¬ على مثال خاد1م� وخ.د.م
وغائ1ب وغ%ي.ب، وجع الش_ر'ود ش'ر'د¬ م1ث}ل� ز.ب'ور� و.ز'ب'ر؛ وأ%نشد أ%بو

عبيدة لعبد مناف بن ربيع الذل:
حت إ,ذا أ%س\ل%كوه'م\ ف ق�تائ1د.ة{

ش.ل¾، كما ت.ط}ر'د الم_الة� الشeر'دا
ويروى الش_ر.دا. والت_ش\ريد': الط�ر\د. وف الديث: ل%ت.د\خ'ل�ن_

النة% أ%جعون أ%كتعون إ,ل من ش.ر.د. على ال أ%ي خرج عن طاعته وفارق
الماعة من ش.ر.د. البعي' إ,ذا نفر وذهب ف ال4رض. وفرس ش.ر'ود: وهو

ال�س\ت.ع\صي على صاحبه. وقاف%ي.ةD ش.ر'ود¬: عائ1ر.ةD سائ1ر.ةD ف البلد
ت.ش\ر'د' كمن يشرد البعي؛ قال الشاعر:

ش.ر'ود¬، إ,ذا الر_اؤ'ون% ح.ل©وا ع1قال%ها،
�م'ح.ج_لةD، فيها كلم¬ م'ح.ج_ل

وش.ر.د. المل ش'روداv، فهو شارد، فإ,ذا كان م'ش.ر_داv فهو ش.ريد
ط%ريد.وتقول: أ%ش\ر.د\ت'ه وأ%ط}ر.د\ت'ه' إ,ذا جعلته ش.ريداv ط%ريداv ل



ي'ؤ\وى. وش.ر.د. الرجل� ش'روداv: ذهب م.ط}ر'3وداv. وأ%ش\ر.د.ه وش.ر_د.ه:
ط%رد.ه. وش.ر_د. به: س.م_ع بعيوبه؛ قال:

أ�ط%و>ف' بال4باط1ح, ك�ل� ي.و\م،
م.خافة% أ%ن} ي'ش.ر>د. ب,ي ح.ك1يم'

معناه أ%ن ي'س.م>ع. ب. وأ�ط%و>ف': أ%ط�وف'. وح.ك1يم¬: رجل من بن
س'ل%ي\م كانت قريش ولته ال4خذ على أ%يدي السفهاء. ورجل ش.ريد¬: ط%ر,يد¬.

وقوله عز وجل: ف%ش.ر>د\ بم\ م.ن\ خ.ل}ف%هم؛ أ%ي ف%ر>ق وب.د>د\ جعهم.
وقال الفراء: يقول إ,ن أ%سرتم يا ممد ف%ن.كYل} ب,ه,م\ م.ن\ خ.ل}ف%هم

من ت.خاف' ن.ق}ض.ه' العهد لعلهم يذكرون فل ينقضون العهد. وأ%صل التشريد
الت_ط}ريد'، وقيل: معناه س.م>ع\ بم من خ.ل}ف%هم، وقيل: ف%ز>ع\ بم

م.ن\ خلفهم. وقال أ%بو بكر ف قولم: فلن طريد شريد: أ%م_ا الط�ريد'
فمعناه ال%ط}رود، والشريد فيه قولن: أ%حدها الارب من قولم ش.ر.د. البعي

وغي'ه إ,ذا هرب؛ وقال ال4صمعي: الشريد ال�ف}ر.د'؛ وأ%نشد اليمامي:
ت.راه' أ%مام. الن_اج,يات1 كأ%نه

شر.يد' ن.عان{، ش.ذ� ع.نه ص.واح1ب'ه
قال: وت.ش.ر_د. الق%و\م' ذ%هبوا.

وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ل%خو_ات بن ج'ب.ي\ر:
ما ف%ع.ل% ش1راد'ك؟ ي'ع.ر>ض' بقضي�ته مع ذات الن>ح\ي.ي\ن ف الاهلية،

وأ%راد بش1راده أ%نه لا فزع ت.ش.ر_د ف ال4رض خوفاv من الت_ب.عة؛ قال
ابن ال4ثي: كذا رواه الروي� والوهري� ف الصحاح وذكر القصة؛ وقيل:

إ,ن هذا وهم¬ من الروي والوهري، ومن ف%س_ر.ه بذلك قال: والديث له قصة
م.ر\وي_ةD عن خ.و_ات أ%نه قال: نزلت مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ب,م.ر> الظ�ه\ران1 فخرجت من خ1بائي فإ,ذا نسوة يت.ح.د�ثن فأ%عجبنن،
فرجعت فأ%خرجت ح'ل�ةv من ع.ي\ب.ت ف%لبس\ت'ها ث جلست إ,ليهن، فمر� رسول

ال صلى ال عليه وسلم، فه,بت'ه فقلت: يا رسول ال جل ل ش.ر'ود
وأ%نا أ%ب\ت.غ1ي له ق%ي\داv فمضى رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وت.ب,ع\ت'ه

فأ%لقى إ,ل� رداءه ث دخل ال4راك. فقضى حاجته وتوضأ%، ث جاء فقال:
يا أ%با عبد ال ما فعل ش.رو'د'ك؟ ث ارتلنا فجعل ل يلحقن إ,ل قال:

السلم عليكم، يا أ%با عبد ال، ما فعل ش1راد' ج.ملك؟ قال: فتعجلت إ,ل
الدينة واجتنبت السجد. وم'جال%سة رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فلما



طال ذلك علي� ت.ح.ي�ن\ت' ساعة% خ.ل}و.ة1 السجد ث أ%تيت السجد فجعلت
أ�صلي، فخرج رسول ال، صلى ال عليه وسلم، من بعض ح'ج.ر,ه فجاء فصلى
ركعتي خفيفتي وطو�لت الصلة رجاء4 أ%ن يذهب. ويد.ع.ن، فقال: طو>ل} يا أ%با

عبد ال ما شئت فلست' بقائم حت تنصرف، فقلت: وال ل4عتذرن إ,ليه،
فانصرفت، فقال: السلم عليكم أ%با عبد ال ما فعل ش1راد' المل؟ فقلت:
والذي بعثك بالق ما ش.ر.د. ذلك المل م'ن\ذ� أ%سلمت، فقال: رحك ال

مرتي أ%و ثلثاv ث أ%مسك عن فلم يعد.
والش_ريد': البقية من الشيء. ويقال: ف إ,داواه'م\ ش.ريد¬ من ماء أ%ي

بقية. وأ%ب\ق%ت1 الس_ن.ة� عليهم ش.رائ1د. من أ%موالم أ%ي بقايا، فإ,ما
أ%ن يكون ش.رائ1د' جع ش.ريد على غي قياس ك%فيل� 

(* قوله «كفيل» كذا
بال4صل العو�ل عليه، ولعل ال4ول كأفيل بالمز، وهو الفصيل من البل كما

ف القاموس.) وأ%فائ1ل%، وإ,ما أ%ن يكون ش.ريد.ةD لغة ف ش.ريد. وينو
الش_ريد1: ح.يÒ، منهم صخر أ%خو النساء؛ وفيهم يقول:

أ%ب.ع\د. ابن, ع.م\ر�و من آل, الش_ر يـ
ـد1، ح.ل�ت\ به ال4رض' أ%ث}قال%ها
وبنو الش_ريد1: ب.ط}ن¬ م1ن\ س'ل%ي\م.

@شعبد: ال�ش.ع\ب,د': الاز,يء� كال�ش.ع\و,ذ.
@شقد: الليث: الش>ق}د.ة� ح.ش1يش.ةD كثية اللب وال3هالة كالق1ش\د.ة1،

إ,ما مقلوبة وإ,ما لغة. قال ال4زهري: ل أ%سع الشقدة لغي الليث، قال:
وكأ%نه ف ال4صل الق1ش\د.ة والق1ل}د.ة.

@شكد: الشeك}د'، بالضم: الع.طاء�، وبالفتح: الصدر، ش.ك%د.ه ي.ش\ك�د'ه
ش.ك}داv: أ%عطاه أ%و منحه، وأ%ش\ك%د. لغة؛ قال ابن سيده: وليست بالعالية؛

قال ثعلب: العرب تقول منا من ي.ش\ك�د' وي.ش\ك�م'، والسم الشeك}د وجعه
أ%ش\كاد¬.

والشeك}د': ما ي'ز.و_د'ه ال3نسان من لب أ%و أ%قط أ%و سن أ%و تر
فيخرج به من منازلم. وجاء ي.س\ت.ش\ك1د' أ%ي يطلب الشeك}د.. وأ%ش\ك%د.

الرجل%: أ%ط}عمه أ%و سقاه من اللب بعد أ%ن يكون موضوعاv. والشeك}د': ما
كان موضوعاv ف البيت من الطعام والشراب. والشeك}د': ما يعطى من التمر عند

صرامه، ومن الب عند ح.صاد1ه، والف1ع\ل� كالف1ع\ل. والشeك}د': الزاء.



والشeك}د': كالشeك}ر,، يانية. يقال: إ,نه لشاكر شاكد. قال: والشeك}د
بلغتهم أ%يضاv ما أ%ع\ط%ي\ت. من الك�د\س عند الكيل، ومن ال�ز'م عند
ال%ص\د1. يقال: جاء ي.س\ت.ش\ك1د'ن فأ%ش\ك%د\ت'ه. ابن ال4عراب: أ%ش\ك%د.

الرجل� إ,ذا اق}ت.ن.ى رديء4 الال,؛ وكذلك أ%س\و.ك. وأ%ك}و.س. وأ%ق}م.ز.
وأ%غ}م.ز..

،vواش\م.ع.د_ إ,ذا امتل4 غضبا �@شعد: ال4زهري: اس\م.ع.د_ الرجل
وكذلك اس\م.ع.ط� واش\م.ع.ط�، ويقال ذلك ف ذكر الرجل إ,ذا ات\م.ه.ل�.

@شهد: الش_م\ه.د' من الكلم: ال%فيف'؛ وقيل: ال%ديد'؛ قال الطرماح
يصف الكلب:

ش.م\ع.د¬ أ%ط}راف' أ%ن\ياب,ها،
كم.ن.اشيل, ط�هاة1 اللYحام

أ%بو سعيد: كلبة ش.م\ه.د¬ أ%ي خ.ف1يفةD ح.ديد.ة� أط}راف ال4ن\ياب,.
والش_م\ه.د.ة�: الت_ح\ديد'. يقال ش.م\ه.د. حديدته إ,ذا ر.ق�ق%ها

وح.د_د.ها.
@شهد: من أ%ساء ال عز وجل: الشهيد. قال أ%بو إ,سحق: الشهيد من أ%ساء

ال ال4مي ف شهادته. قال: وقيل الشهيد' الذي ل ي.غيب عن ع1ل}مه شيء.
والشهيد: الاضر. وف%ع1يلD من أ%بنية البالغة ف فاعل فإ,ذا اعتب

الع1لم مطلقاv، فهو العليم، وإ,ذا أ�ضيف ف ال�مور الباطنة، فهو البي،
وإ,ذا أ�ضيف إ,ل ال�مور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتب مع هذا أ%ن

ي.ش\ه.د. على اللق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العال الذي ي'ب.ي>ن' ما
ع.ل1م.ه'، ش.ه,د. شهادة؛ ومنه قوله تعال: شهاد.ة� بين,كم إ,ذا حضر أ%حد.كم

الوت' حي الوصية اثنان؛ أ%ي الشهادة� بينكم شهاد.ة� اثني فحذف الضاف
وأ%قام الضاف إ,ليه مقامه. وقال الفراء: إ,ن شئت رفعت اثني بي

الوصية أ%ي ليشهد منكم اثنان ذوا عدل أ%و آخران من غي دينكم من اليهود
والنصارى، هذا للسفر والضرورة إ,ذ ل توز شهادة كافر على مسلم إ,ل ف هذا.

ورجل شاه1د¬، وكذلك ال�نثى ل4ن� أ%ع\ر.ف. ذلك إ,نا هو ف الذكر،
والمع أ%ش\هاد وش'هود، وش.هيد¬ والمع ش'ه.داء. والش_ه\د': اسم للجمع عند

سيبويه، وقال ال4خفش: هو جع. وأ%ش\ه.د\ت'ه'م عليه. واس\ت.ش\ه.د.ه: سأ%له
الشهادة. وف التنزيل: واستشهدوا ش.ه,يدين.

والش_هاد.ة خ.ب¬ قاطع¬ تقول� منه: ش.ه,د. الرجل� على كذا، وربا قالوا



ش.ه\د. الرجل�، بسكون الاء للتخفيف؛ عن الخفش. وقولم: اش\ه.د\ بكذا
أ%ي اح\ل1ف. والت_ش.هeد ف الصلة: معروف؛ ابن سيده: والت_ش.هeد

قراء4ة التحيات' ل3 واشتقاقه من «أ%شهد أ%ن ل إ,له إ,ل ال وأ%شهد أ%ن
ممداv عبده ورسوله» وهو ت.ف%عeلD من الشهادة. وف حديث ابن مسعود: كان

ي'ع.لYم'نا الت_ش.هeد. كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يريد تشهد الصلة
التحيات'. وقال أ%بو بكر بن ال4نباري ف قول الؤذن أ%شهد أ%ن ل إ,له

إ,ل ال: أ%ع\ل%م' أ%ن ل إ,له إ,ل ال وأ�ب.ي>ن' أ%ن ل إ,له إ,ل
vبي>ن أ%ن� ممدا�ال. قال: وقوله أ%شهد أ%ن ممداv رسول ال أ%علم وأ
رسول ال. وقوله عز وجل: شهد ال أ%نه ل إ,له إ,ل هو؛ قال أ%بو

عبيدة: معن ش.ه,د. ال قضى ال أ%نه ل إ,له إ,ل هو، وحقيقته ع.ل1م. ال�
وب.ي_ن. ال� ل4ن الشاهد هو العال الذي يبي ما علمه، فال قد دل

vعلى توحيده بميع ما خ.ل%ق، فبي_ن أ%نه ل يقدر أ%حد أ%ن ي'ن\ش1ئ% شيئا
واحداv ما أ%نشأ%، وش.ه,د.ت1 اللئكة� ل1ما عاينت من عظيم قدرته،

وش.ه,د. أ�ولو العلم با ثبت عندهم وت.ب.ي_ن. من خلقه الذي ل يقدر عليه
غيه. وقال أ%بو العباس: شهد ال، بي_ن ال وأ%ظهر. وش.ه,د. الشاه1د' عند

الاكم أ%ي بي ما يعلمه وأ%ظهره، يدل على ذلك قوله: شاهدين على أ%نفسهم
بالكفر؛ وذلك أ%نم يؤمنون بأ%نبياء� شع.روا بحمد وح.ث©وا على اتباعه،
ث خال%فوهم ف%ك%ذ�ب'وه، فبينوا بذلك الكفر على أ%نفسهم وإ,ن ل يقولوا

نن كفار؛ وقيل: معن قوله شاهدين على أ%نفسهم بالكفر معناه: أ%ن كل
ف1ر\قة ت'نسب إ,ل دين اليهود والنصارى والوس سوى مشركي العرب فإ,نم

كانوا ل يتنعون من هذا السم، ف%ق%ب'ولم إ,ياه ش.هاد.تم على أ%نفسهم
بالشرك، وكانوا يقولون ف تلبيتهم: لب_ي\ك. ل ش.ريك. لك إ,ل� شريك¬ هو

لك. ت.م\ل1ك�ه وما ملك. وسأ%ل النذري� أ%حد. بن يي عن قول ال عز وجل:
شهد ال أ%نه ل إ,له إ,ل هو، فقال: ك�ل© ما كان شهد ال فإ,نه

بعن علم ال. قال وقال ابن ال4عراب: معناه قال ال، ويكون معناه علم
ال، ويكون معناه كتب ال؛ وقال ابن ال4نباري: معناه بي_ن ال أ%ن ل

إ,له إ,ل هو.
وش.ه,د. فلن على فلن بق، فهو شاهد وشهيد. واس\ت'ش1ه\د. فلن، فهو

ش.ه,يد¬. وال�شاه.د.ة�: العاينة. وش.ه,د.ه ش'هوداv أ%ي ح.ض.ره، فهو شاهد¬.
وق%و\م ش'ه'ود أ%ي ح'ضور، وهو ف ال4صل مصدر، وش'ه_د¬ أ%يضاv مثل



راك1ع ور'ك9ع. وش.ه,د. له بكذا ش.هادةv أ%ي أ%د�ى ما عنده من الش_هادة، فهو
شاه1د، والمع ش.ه\د¬ مثل صاح1ب وص.ح\ب وسافر وس.ف}ر�، وبعضهم ي'ن\كره،

وجع الش_ه\د1 ش'هود وأ%ش\هاد. والش_ه,يد': الش_اه1د'، والمع
الشeه.داء. وأ%ش\ه.د\ت'ه على كذا ف%ش.ه,د. عليه أ%ي صار شاهداv عليه.

وأ%ش\ه.د\ت' الرجل على إ,قرار الغري واس\ت.ش\ه.دت'ه بعنÝى؛ ومنه قوله تعال:
واس\ت.ش\ه,د'وا ش.هيد.ي\ن من رجالكم؛ أ%ي أ%ش\ه,د'وا شاه1د.ي\ن. يقال للشاهد:

ش.هيد وي'جمع ش'ه.داء4. وأ%ش\ه.د.ن إ,م\لك%ه: أ%ح\ض.رن.
واس\ت.ش\ه.د\ت' فلناv على فلن إ,ذا سأ%لته اقامة شهادة احتملها. وف الديث: خ.ي\ر'

الشeه.داء3 الذي يأ}ت ب,شه.اد.ت1ه قبل إن} ي'س\أ%ل%ها؛ قال ابن
ال4ثي: هو الذي ل يعلم صاحب' الق أ%ن� له معه ش.هادةv؛ وقيل: هي ف

ال4مانة والو.ديع.ة وما ل ي.ع\ل%م'ه غيه؛ وقيل: هو مث%لD ف س'ر\ع.ة1 إ,جابة
الشاهد إ,ذا اس\ت'ش\ه,د. أ%ن ل ي'ؤ.خ>ر.ها وي.م\ن.ع.ها؛ وأ%صل

الشهادة: ال3خ\بار با شاه.د.ه. ومنه: يأ}ت قوم ي.ش\ه.دون ول ي'س\ت.ش\ه.دون،
هذا عام� ف الذي ي'ؤد�ي الشهاد.ة% قبل أ%ن ي.ط}ل�بها صاحب' الق منه

ول ت'قبل شهاد.ت'ه ول ي'ع\م.ل� با، والذي قبله خاص؛ وقيل: معناه هم
الذين ي.ش\ه.دون بالباطل الذي ل ي.ح\م1ل�وا الشهاد.ة% عليه ول كانت عندهم.

وف الديث: الل9ع_انون ل يكونون شهداء أ%ي ل ت'س\م.ع' شهادتم؛ وقيل:
ل يكونون شهداء يوم القيامة على ال�مم الالية. وف حديث اللقطة:

ف%ل}ي'ش\ه,د\ ذا ع.د\ل؛ ال4م\ر' بالشهادة أ%م\ر' تأ}ديب وإ,ر\شاد{ لا
ي'خاف' من تسويل, النفس وان\ب,عاث1 الر_غ}بة فيها، فيدعوه إ,ل ال1يانة بعد
ال4مانة، وربا نزله به حاد1ث� الوت فاد�عاها ورث%ت'ه وجعلوها قي جل
ت.ر,ك%ت1ه. وف الديث: شاهداك أ%و ي.م1ين'ه؛ ارتفع شاهداك بفعل مضمر
معناه ما قال شاه1داك.؛ وحكى الل9حيان: إ,ن� الش_هادة% لي.ش\ه.دون% بكذا

أ%ي أ%هل% الش_هاد.ة، كما يقال: إ,ن اللس ل%ي.ش\ه.د' بكذا أ%ي أ%هل%
اللس. ابن ب'زر'ج: ش.ه,د\ت' على ش.هاد.ة س.و\ء�؛ يريد ش'ه.داء4 سوء.

وك�ل� تكون الش_هاد.ة ك%لماv ي'ؤ.ذ�ى وقوماv ي.ش\ه.د'ون. والشاه1د'
والش_هيد: الاضر، والمع ش'ه.داء وش'ه_د¬ وأ%ش\هاد¬ وش'هود¬؛ وأ%نشد

ثعلب:كأ%ن، وإ,ن كان.ت\ ش'هوداv ع.ش1ي.ت،
إ,ذا غ1ب\ت. ع.ن�ى يا ع'ث%ي\م'، غ%ريب'

أ%ي إ,ذا غ1ب\ت. عن فإ,ن ل أ�كلYم عشيت ول آن.س' بم حجت كأ%ن



غريب. الليث: لغة تيم, شهيد، بكسر الشي، يكسرون ف1ع1يلv ف كل شيء كان
ثانيه أ%حد حروف اللق، وكذلك س'ف}لى م'صغر يقولون ف1ع1يلv، قال: ولغة

ش.ن\عاء� يكسرون كل ف1ع1يل، والنصب اللغة العالية.
وش.هد. ال4م.ر وال1ص\ر. ش.هاد.ةv، فهو شاهد¬، من قو\م ش'ه_د، حكاه

سيبويه. وقوله تعال: وذلك يوم¬ م.ش\هود¬، أ%ي مضور ي.حض'ره أ%هل السماء3
وال4رض. ومثله: إ,ن� قرآن الفجر كان مشهوداv؛ يعن صلة الفجر

ي.ح\ض'رها ملئكة الليل وملئكة النهار. وقوله تعال: أ%و أ%لقى السمع وهو شهيد؛
أ%ي أ%ح\ض.ر. سعه وقلب'ه' شاهد¬ لذلك غ%ي\ر' غائب عنه. وف حديث علي�،

عليه السلم: وش.ه,يد'ك. على أ�م_ت1ك يوم القيامة أ%ي شاه1د'ك. وف
الديث: سيد' ال4يام يوم المعة هو شاهد أ%ي ي.ش\ه.د' لن حضر صلت.ه. وقوله:

فشهاد.ة� أ%حد1هم أ%ربع شهادات بال؛ الشهادة معناها اليمي ههنا.
وقوله عز وجل9: إ,نا أ%رسلناك شاهداv؛ أ%ي على أ�متك بال3ب\لغ والرسالة،

وقيل: م'ب.ي>ناv. وقوله: ونزعنا من كل أ�مة شهيداv؛ أ%ي اخ\ت.ر\نا منها
vم_ت1ه. وقوله، عز وجل: تبغونا ع1و.جا�نبي�اv، وكل© نب ش.ه,يد' أ

وأ%ن\تم ش'ه.داء؛ أي أ%نتم تشهدون وتعلمون أ%ن نبوة ممد، صلى ال عليه وسلم،
حق ل4ن ال، عز وجل، قد بينه ف كتابكم. وقوله عز وجل: يوم يقوم

ال4ش\هاد'؛ يعن اللئكة، وال4شهاد': جع شاهد مثل ناصر وأ%نصار وصاحب
وأ%صحاب، وقيل: إ,ن ال4ش\هاد هم ال4نبياء� والؤمنون ي.ش\هد'ون على

Dوه شاهد منه أ%ي حافظ�الكذبي بحمد، صلى ال عليه وسلم، قال ماهد وي.ت\ل
م.ل%ك¬. وروى ش1ر ف حديث أ%ب أ%يوب ال4نصاري: أ%نه ذك%ر. صلة العصر

ث قال: قلنا ل4ب أ%يوب: ما الش_اه1د'؟ قال: الن_جم' كأ%نه ي.ش\ه.د'
ف الليل أ%ي ي\ض'ر' وي.ظ}ه.ر. وصلة� الشاه1د1: صلة� الغرب، وهو

اسها؛ قال شر: هو راجع إ,ل ما فسره أ%بو أ%يوب أ%نه النجم؛ قال غيه: وتسمى
هذه الصلة� صلة% الب.ص.ر, ل4نه ت'ب\ص.ر' ف وقته نوم السماء

فالب.ص.ر' ي'د\ر,ك' رؤ\ية% النجم؛ ولذلك قيل له 
(* قوله «قيل له» أي الذكور

صلة إل فالتذكي صحيح وهو الوجود ف ال4صل العول عليه.) صلة� البصر،
وقيل ف صلة1 الشاهد: إ,نا صلة� الفجر ل4ن� السافر يصليها كالشاهد

ل ي.ق}ص'ر' منها؛ قال:
ف%ص.ب_ح.ت\ قبل% أ%ذان1 ال4و_ل,



ت.ي\ماء، والصeب\ح' ك%س.ي\ف1 الص_ي\ق%ل،
ق%ب\ل% صلة1 الشاه1د1 ال�س\ت.ع\جل

وروي عن أ%ب سعيد الضرير أ%نه قال: صلة الغرب تسمى شاهداv لستواء3
�القيم والسافر فيها وأ%نا ل ت'ق}ص.ر؛ قال أ%بو منصور: والق%و\ل

ال4و_ل، ل4ن صلة الفجر ل ت'ق}ص.ر أ%يضاv ويستوي فيها الاضر والسافر ول
ت'س.م_ شاهداv. وقوله عز وجل: فمن ش.ه,د. منكم الشهر قليصمه؛ معناه من

ش.ه\د1 منكم ال1ص\ر. ف الشهر ل يكون إ,ل ذلك ل4ن الشهر ي.ش\ه.د'ه'
كل© ح.ي¼ فيه؛ قال الفراء: ن.ص.ب. الشهر بنزع الصفة ول ينصبه بوقوع

الفعل عليه؛ العن: فمن ش.ه,د. منكم ف الشهر أ%ي كان حاضراv غي غائب ف
سفره. وشاه.د. ال4مر. وال1صر: ك%شه,د.ه.

وامرأ%ة م'ش\ه,د¬: حاضرة البعل، بغي هاء�. وامرأ%ة م'غ1يب.ة: غاب عنها
زوجها. وهذه بالاء3، هكذا حفظ عن العرب ل على مذهب القياس. وف حديث

عائشة: قالت لمرأ%ة عثمان بن م.ظ}ع'ون وقد ت.ر.ك%ت الضاب والطYيب.:
أ%م'ش\ه,د¬ أ%م م'غ1يب¬؟ قالت: م'ش\ه,د¬ ك%م'غ1يب�؛ يقال: امرأ%ة م'ش\ه,د¬

إ,ذا كان زوجها حاضراv عندها، وم'غ1يب¬ إ,ذا كان زوجها غائباv عنها. ويقال
فيه: م'غ1يب.ة ول يقال م'ش\ه,د.ةD؛ أ%رادت أ%ن زوجها حاضر لكنه ل

ي.ق}ر.ب'ها فهو كالغائب عنها.
والشهادة وال%ش\ه.د': ال%ج\م.ع' من الناس. وال%ش\ه.د: م.ح\ض.ر'

الناس. وم.شاه1د' مكة: ال%واط1ن' الت يتمعون با، من هذا. وقوله تعال:
وشاهد{ ومشهود{؛ الشاه1د': النب، صلى ال عليه وسلم، وال%ش\هود': يوم'

القيامة. وقال الفراء�: الشاه1د' يوم' المعة، والشهود يوم عرفة% ل4ن
الناس ي.ش\ه.دونه وي.ح\ض'رونه ويتمعون فيه. قال: ويقال أ%يضاv: الشاهد يوم'

القيامة فكأ%نه قال: والي.و\م, الوعود1 والشاهد، فجعل الشاهد من صلة
الوعود يتبعه ف خفضه. وف حديث الصلة: فإ,نا م.ش\هودة مكتوبة أ%ي

ت.ش\ه.د'ها اللئكة وت.كت'ب' أ%جرها للمصلي. وف حديث صلة الفجر: فإ,نا
م.ش\هودة م.ح\ضورة ي.ح\ض'رها ملئكة الليل والنهار، هذه صاع1دةD وهذه

ناز,ل%ةD. قال ابن سيده: والشاه1د' من الشهادة عند السلطان؛ ل يفسره كراع
بأ%كثر من هذا.

والش_ه,يد': الق}تول ف سبيل ال، والمع ش'ه.داء. وف الديث:
أ%رواح' الشه.داء3 قي ح.واص1ل ط%ي\ر� خ'ض\ر� ت.ع\ل�ق' من و.ر.ق 



(* قوله «تعلق
:vمن باب قتل وعلوقا vمن ورق إل» ف الصباح علقت البل من الشجر علقا

أكلت منها بأفواهها. وعلقت ف الوادي من باب تعب: سرحت. وقوله، عليه
السلم: أرواح الشهداء تعلق من ورق النة، قيل: يروى من ال4ول، وهو الوجه اذ

لو كان من الثان لقيل تعلق ف ورق ، وقيل من الثان، قال القرطب وهو
.vت1ل% شه,يدا�الكثر.) النة، والسم الشهادة. واس\ت'ش\ه,د.: ق

وت.ش.ه_د.: طلب الشهادة. والش_ه,يد': اليe؛ عن النصر بن شيل ف تفسي الشهيد
الذي ي'س\ت.ش\ه.د': الي� أ%ي هو عند ربه حي�. ذكره أ%بو داود 

(* قوله
«ذكره أبو داود إل قوله قال أبو منصور» كذا بالصل العول عليه ول يفى ما

فيه من غموض. وقوله «كأن أرواحهم» كذا به أيضاv ولعله مذوف عن لن
أرواحهم.) أ%نه سأ%ل النضر عن الشهيد فلن ش.ه,يد ي'قال: فلن حي� أ%ي هو عند

ربه حي�؛ قال أ%بو منصور: أ�راه تأ%ول قول ال عز وجل: ول تسب الذين
ق�ت1لوا ف سبيل ال أ%مواتاv بل أ%حياء# عند ربم؛ كأ%ن� أ%رواحهم

أ�ح\ض1ر.ت\ دار. السلم أ%حياءé، وأ%رواح غ%ي\ر,ه1م أ�خ>ر.ت\ إ,ل البعث؛
قال: وهذا قول حسن. وقال ابن ال4نباري: سي الشهيد شهيداv ل4ن ال4

وملئكته ش'هود¬ له بالنة؛ وقيل: س'مeوا شهداء ل4نم من ي'س\ت.ش\ه.د'
يوم القيامة مع النب، صلى ال عليه وسلم، على ال�مم الالية. قال ال

عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداv؛ وقال أ%بو
إ,سحق الزجاج: جاء4 ف التفسي أ%ن أ�مم ال4نبياء تك%ذYب' ف الخرة من

أ�ر\س1ل% إ,ليهم فيجحدون أ%نبياء4هم، هذا فيمن ج.ح.د. ف الدنيا منهم
أ%م\ر. الرسل، فتشه.د' أ�مة ممد، صلى ال عليه وسلم، بصدق ال4نبياء وتشهد

عليهم بتكذيبهم، وي.ش\ه.د' النبe، صلى ال عليه وسلم، لذه بصدقهم.
قال أ%بو منصور: والشهادة تكون لل4فضل فال4فضل من ال�مة، فأ%فضلهم من

ق�ت1ل% ف سبيل ال، م'ي>زوا عن ال%ل}ق, بالف%ض\ل, وبي_ن ال أ%نم
أ%حياء# عند ربم ي'ر\زقون فرحي با آتاهم ال من فضله؛ ث يتلوهم ف
�الفضل من عد�ه النب، صلى ال عليه وسلم، شهيداv فإ,نه قال: ال%ب\ط�ون

ش.هيد، وال%ط}ع'ون ش.ه,يد. قال: ومنهم أ%ن ت.م'وت. الرأ%ة� ب,ج'م.ع. ودل
خب عمر بن الطاب، رضي ال عنه: أ%ن� م.ن\ أ%ن\ك%ر. م'ن\ك%راv وأ%قام

ح.ق9اv ول ي.خ.ف\ ف ال ل%وم.ة لئم أ%نه ف جلة الشهداء، لقوله،



رضي ال عنه: ما لكم إ,ذا رأ%يتم الرجل ي.خ\ر,ق' أ%ع\راض. الناس أ%ن ل
ت.ع\ز,م'وا عليه؟ قالوا: ن.خاف' لسانه، فقال: ذلك أ%ح\ر.ى أ%ن ل تكونوا

شهداء. قال ال4زهري: معناه، وال أ%علم، أ%ن_كم إ,ذا ل ت.ع\ز,موا
وت'ق%ب>حوا على من ي.ق}ر,ض' أ%ع\راض. السلمي مافة لسانه، ل تكونوا ف
جلة الشهداء الذين ي'س\ت.شه.د'ون يوم القيامة على ال�مم الت كذبت

أ%نبياء4ها ف الدنيا.
الكسائي: أ�ش\ه,د. الرجل� إ,ذا است'شهد ف سبيل ال، فهو م'ش\ه.د¬،

بفتح الاء3؛ وأ%نشد:
vس.أ%موت' م'ش\ه.دا �أ%نا أ%قول

وف الديث: الب\ط�ون� ش.ه,يد¬ والغ.ريق' ش.هيد¬؛ قال: الشهيد' ف
ال4صل من ق�ت1ل% ماهداv ف سبيل ال، ث اتeس3ع. فيه فأ�طلق على من ساه

النب، صلى ال عليه وسلم، من ال%ب\ط�ون والغ.ر,ق وال%ر,ق وصاحب
ال%د\م, وذات ال%ن\ب وغي,هم، وس'م>ي. ش.هيداv ل4ن ملئكته ش'ه'ود¬ له

بالنة؛ وقيل: ل4ن ملئكة الرحة ت.ش\ه.د'ه، وقيل: لقيامه بشهاد.ة الق ف
أ%م\ر, ال حت ق�ت1ل%، وقيل: ل4نه ي.ش\ه.د' ما أ%عد� ال له من

الكرامة بالقتل، وقيل غي ذلك، فهو ف%عيل بعن فاعل وبعن مفعول على اختلف
التأ}ويل.

والش_ه\د' والشeه\د: الع.س.ل ما دام ل ي'ع\ص.ر\ من ش%ع1ه، واحدته
ش.ه\د.ة وش'ه\د.ة وي'ك%س_ر على الش>هاد1؛ قال أ�مية:

إ,ل ر'د'ح�، من الش>يزى، م1لء�
ل�باب. الب'ر>، ي'ل}ب.ك' بالش>هاد1 

(* قوله «ملء» ككتاب، وروي بدله
عليها.) أ%ي من لباب الب يعن الفالوذ%ق. وقيل: الش_ه\د' والشeه\د'

والش_ه\د.ة الع.س.ل� ما كان.
وأ%ش\ه.د. الرج'ل: ب.ل%غ%؛ عن ثعلب. وأ%ش\ه.د.: اش\ق%ر_ واخ\ض.ر_

م1ئ}ز.ر'ه. وأ%ش\ه.د.: أ%م\ذ%ى، وال%ذ}ي': ع'س.ي\ل%ةD. أ%بو عمرو: أ%ش\ه.د.
الغلم إ,ذا أ%م\ذ%ى وأ%در.ك. وأ%ش\ه.دت الارية� إ,ذا حاضت وأ%د\ركت\؛

وأ%نشد:
قام.ت\ ت'ناج,ي عام1راv فأ%ش\ه.دا،

ف%داس.ها ل%ي\ل%ت.ه حت اغ}ت.د.ى



والش_اه1د': الذي ي.خ\ر'ج' مع الولد كأ%نه م'خاط؛ قال ابن سيده:
والشeهود' ما يرج' على رأ}س الولد، واح1د'ها شاهد؛ قال حيد بن ثور

اللل:فجاء4ت\ ب,مث}ل, الس_اب,ر,ي>، ت.ع.ج_بوا
له، والص_رى ما ج.ف_ عنه ش'هود'ها

ونسبه أ%بو عبيد إ,ل ال�ذ%ل وهو تصحيف. وقيل: الشeهود' ال4غراس
الت تكون على رأ}س ال�وار. وش'هود' الناقة: آثار موضع م.ن\ت.ج,ها من س.لvى

أ%و د.م�.
والش_اه1د': اللسان من قولم: لفلن شاهد حسن أ%ي عبارة جيلة.

والشاهد: ال%ل%ك؛ قال ال4عشى:
vلك ن.ع\م.ة vفل ت.ح\س.ب.ن>ي كاف1را

على شاه1دي، يا شاه1د. ال3 فاش\ه.د1
وقال أ%بو بكر ف قولم ما لفلن ر'واء# ول شاه1د¬: معناه ما له

م.ن\ظ%ر¬ ول لسان، والرeواء� ال%نظ%ر، وكذلك الر>ئ}ي,. قال ال تعال:
أ%حسن' أ%ثاثاv ور,ئ}ياv؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ل د.رe أ%بيك. ر.ب� ع.م.ي\د.ر�،
ح.س.ن الرeواء3، وقل}ب'ه م.د\ك�وك'

قال ابن ال4عراب: أ%نشدن أ%عراب ف صفة فرس:
له غائ1ب¬ ل ي.ب\ت.ذ1ل}ه وشاه1د'

قال: الشاه1د' م1ن ج.ر\ي,ه1 ما يشهد له على س.ب\ق1ه وج.و\د.ت1ه1، وقال
غيه: شاه1د'ه بذله ج.ر\ي.ه وغائبه مصون� ج.ر\يه.

@
شود: أ%شاد بالضال�ة: ع.ر_ف.. وأ%ش.د\ت' با: ع.ر_ف}ت'ها. وأ%ش.د\ت'
:�بالشيء3: ع.ر_ف}ت'ه. وأ%شاد. ذ1ك}ر.ه وبذ1ك}ر,ه: أ%شاع.ه. وال3شاد.ة

الت_ن\ديد' بالكروه؛ وقال الليث: ال3شاد.ة ش1ب\ه التنديد وهو ر.ف}ع'ك
الص_و\ت. با ي.كره صاحب'ك.. ويقال: أ%شاد. فلن بذك}ر فلن ف الي

والشر والدح والذم إ,ذا ش.ه_ر.ه ورفعه، وأ%ف}ر.د. به الوهري الي.
فقال: أ%شاد بذكره أ%ي رفع من ق%د\ره. وف الديث: من أ%شاد. على مسلم

ع.و\ر.ةv ي.ش1ين'ه با بغي حق شانه ال يوم. القيامة. ويقال: أ%شاد.ه وأ%شاد.
به إ,ذا أ%شاع.ه ورف%ع. ذ1كره من أ%ش.د\ت' البنيان، فهو م'شاد¬.

وش.ي_د\ت'ه إ,ذا ط%و_ل}ت.ه فاستعي لرفع صوتك با يكرهه صاحبك. وف حديث أ%ب



الدرداء: أ%يeما رج'ل� أ%شاد على مسلم كلمة هو منها ب.ر,يء، وسنذكر
ش.ي_د.. وقال ال4صمعي: كل© شيء رف%ع\ت. به ص.و\ت.ك، فقد أ%شدت. به، ضالة

كانت أ%و غي ذلك. وقال الليث: الت_ش\ويد' طلوع الشمس وارتفاع'ها.
الصحاح: ال3شادة ر.ف}ع' الصوت بالشيء3. وش.و_د.ت1 الشمس': ارتفعت. قال أ%بو
منصور: وهذا تصحيف، والصواب بالذال العجمة، من ال1ش\و.ذ وهو العمامة،

وعليه بيت أ�مية وسنذكره ف حرف الذال العجمة.
@شيد: الش>يد'، بالكسر: كل© ما ط�لي. به الائط� من ج,ص¼ أ%و ب.لط،

وبالفتح: الصدر، تقول: شاده ي.ش1يد'ه ش.ي\داv: ج.ص_ح.ه.
وبناء# م.ش1يد¬: معمول بالش>يد. وكل ما أ�ح\ك1م. من البناء3، فقد

ش'ي>د.. وت.ش\ييد' البناء: إ,حكام'ه ور.ف}ع'ه. قال: وقد ي'س.م>ي بعض العرب
ال%ض.ر. ش.ي\داv. وال%ش1يد': البن بالش>يد؛ وأ%نشد:

شاد.ه م.ر\م.راv، و.ج.ل�ل%ه ك1ل}ـ
ساv، فللط�ي\ر, ف ذ%راه' وك�ور'

قال أ%بو عبيد: البناء الش.ي_د، بالتشديد، الطو�ل. وقال الكسائي:
ال%ش1يد' للواحد، وال�ش1ي_د للجمع؛ حكاه أ%بو عبيد عنه؛ قال ابن سيده:
والكسائي يل عن هذا. غيه: ال%ش1يد' العمول بالش>يد. قال ال تعال:

وق%صر� م.شيد. وقال سبحانه: ف بروج م'شي_دة؛ قال الفراء: يشد�د ما كان
ف جع مثل قولك مررت بثياب م'ص.ب_غة وكباش م'ذ%ب_حة، فجاز التشديد ل4ن
الفعل متفرق ف جع، فإ,ذا أ%فردت الواحد من ذلك، فإ,ن كان الفعل يتردد'

ف الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف، مثل قولك مررت برجل م'ش.ج_ج
وبثوب م'خ.ر_ق، وجاز التشديد ل4ن الفعل قد ترد_د فيه وك%ث�ر. ويقال:

مررت بكبش مذبوح، ول تقل م'ذ%ب_ح، فإ,ن الذبح ل يتردد كتردeد
الت_خ.رeق. وقوله: وقصر مشيد؛ يوز فيه التشديد ل4ن التشييد بناء والبناء

يتطاول ويترد�د، ويقاس على هذا ما ورد. وحكى الوهري أ%يضاv قول الكسائي ف
أ%ن ال%شيد. للواحد وال�ش.ي_د للجمع، وذكر قوله تعال: وقصر م.ش1يد

للواحد، وبروج م'ش.ي_دة للجمع؛ قال ابن بري: هذا وهم¬ من الوهري على
الكسائي ل4نه إ,نا قال م'ش.ي_دة، بالاء، فأ%ما م'ش.ي_د فهو من صفة

الواحد وليس من صفة المع؛ قال: وقد غلط الكسائي ف هذا القول فقيل ال%ش1يد'
العمول بالش>يد، وأ%ما ال�ش.ي_د' فهو الطو�ل؛ يقال: ش.ي_دت البناء
إ,ذا طو�لته؛ قال: فال�ش.ي_د.ة على هذا جع م.ش1يد ل م'ش.ي_د؛ قال:



وهذا الذي ذكره الراد على الكسائي هو العروف ف اللغة؛ قال: وقد يتجه
عندي قول الكسائي على مذهب من يرى أ%ن قولم م'ش.ي_د.ة أ%ي م'ج.ص_ص.ة

بالش>يد فيكون م'ش.ي_د¬ وم.ش1يد¬ بعنÝى، إ,ل أ%ن م.ش1يداv ل تدخله الاء
للجماعة فيقال قصور م.شيدة، وإ,نا يقال قصور م'ش.ي_د.ة، فيكون من باب

ما يستغن فيه عن اللفظة بغيها، كاستغنائهم بت.ر.ك عن و.د.ع.،
وكاستغنائهم عن واحدة ال%خاض, بقولم خ.ل1ف%ة، فعلى هذا يتجه قول

الكسائي.
@شبذ: ناقة ش.ب.ر\ذاةD وشرذاة: ناجية سريعة؛ قال مرداس الزبيي:

لا أ%تانا رامعاv ق1ب,ر_اه\
على أ%مون{ ج.س\ر.ة{ ش.ب.ر\ذاه\

والش_ب.ر\ذى والش_م.ر\ذى: السريع فيما أ%خذ فيه. والش_ب.ر\ذى: اسم
رجل؛ قال:

لقد أ�وق1د.ت\ نار' الش_ب.ر\ذى بأ%ر\ؤس�
ع1ظام, اللYحى، م'ع\ر.ن\ز,مات1 الل�هاز,م,

ويروى الش_م.ر\ذى، واليم ف كل ذلك لغة.
@شجذ: الش_ج\ذ%ة: ال%طرة� الضعيفة، وهي فوق الب.غ\ش.ة1. وأ%شجذت

السماء: سكن مطرها وضعف؛ قال امروء القيس يصف دية:
ت'خ\ر,ج' الو.د_ إ,ذا ما أ%ش\ج.ذ%ت،

وت'وار,يه1 إ,ذ%ا ما ت.ش\ت.ك1ر\
الو.د�: جبل معروف. وتشتكر: يشتد مطرها، وف التهذيب: تعتكر؛ يقول: إ,ذا

أ%قلعت هذه الدية طهر الو.ت1د'، فإ,ذا عادت ماطرة وارته. ال4صمعي:
أ%ش\ج.ذ% الطر' منذ حي أ%ي نأ%ى وبعد وأ%قلع بعد إ,ث}جام1ه1. ويقال:

أ%شجذت المى إ,ذا أ%قلعت.
@شحذ: الليث: الش_ح\ذ� التحديد.

شح.ذ السكي. والسيف. ونوها ي.ش\ح.ذ�ه ش.ح\ذاv: أ%ح.د_ه بال1س.ن>
وغيه ما ي'خرج ح.د_ه، فهو شحيذ ومشحوذ؛ وأ%نشد:

ي.ش\ح.ذ� ل%ح\ي.ي\ه1 ب,ناب� أ%ع\ص.ل,
وال1ش\ح.ذ�: ال1س.نe. وف الديث: هلمي ال�د\ي.ة% واش\ح.ذيها. ورجل

ش'ح\ذ�وذD: حديد ن.ز,ق¬. وش.ح.ذ% الوع' م.ع1د.ت.ه: ضر�مها وقو�اها على
الطعام وأ%ح.د_ها. ابن سيده: الشحذان، بالتحريك، الائع، وهو من ذلك.



وش.ح.ذ%ه بعينه: أ%ح.د_ها إ,ليه ورماه با حت أ%صابه با؛ قال وكذلك
ذ%ر.ق}ت'ه وح.د.ج\ت'ه وش.ح.ذ}ت'ه أ%ي س'ق}ت.ه' س.و\قاv شديداv؛ وسائق م1ش\ح.ذ؛

قال أ%بو ن'خ.يلة:
قلت ل3بليس وهامان: خذا

س'وقا بن ال%ع\راء3 س.و\قاv م1ش\ح.ذا
واك}ت.ن,فاه'م من كذا ومن كذا،

ت.ك%نeف. الريح ال%ه.ام. الر_ذ%ذ%ا
وم.ر_ ي.ش\ح.ذ�هم أ%ي يطردهم. ورجل ش.ح\ذ%ان�: س.و_اق¬. وفلن مشحوذ

عليه أ%ي مغضوب عليه؛ قال ال4خطل:
�خيال ل4ر\وى والر_باب، ومن يكن له عند أ%ر\و.ى والر_باب ت'ب'ول

ي.ب,ت\، وهو م.ش\ح'وذD عليه، ول ي.رى
إ,ل ب.ي\ض.ت.ي\ و.ك}ر, ال4ن'وق, سبيل

ابن شيل: ال1ش\حاذ� ال4رض الستوية فيها حصى نو حصى السجد ول جبل
فيها؛ قال: وأ%نكر أ%بو الدeقيش ال1ش\حاذ%؛ وقال غيه: ال1ش\حاذ

ال4ك%م.ة� الق%ر\و.اء� الت ليست ب,ض.ر,س.ة الجارة ولكنها مستطيلة ف ال4رض
vش.ح\ذا �وليس فيها شجر ول سهل. أ%بو زيد: ش.ح.ذ%ت1 السماء� ت.ش\ح.ذ

Dوهي فوق الب.غ\ش.ة. وف النوادر: ت.ش.ح_ذ%ن فلن ،vوحلبت حلبا
وت.ر.ع_ف%ن أ%ي طردن وع.ن_ان.

@شخذ: أ%ش\خ.ذ% الكلب.: أ%غراه، يانية.
@شذذ: ش.ذ� عنه ي.ش1ذ© وي.ش'ذ© شذوذاv: انفرد عن المهور وندر، فهو

:vوش'ذوذا vوأ%شذ©ه غيه. ابن سيده: ش.ذ� الش_يء� ي.ش1ذ© ش.ذ9ا ،êشاذ
ندر عن جهوره؛ وش.ذ�ه هو ي.ش'ذ©ه ل غي، وأ%ش.ذ�ه'؛ أ%نشد أ%بو

الفتحب جن:
ف%أ%ش.ذ�ن لرورهم، ف%ك%أ%نن

غ�ص\ن¬ ل4و_ل عاضد{ أ%و عاس1ف1
قال: وأ%ب ال4صمعي شذه. وسى أ%هل� النحو ما فارق ما عليه بقية بابه

وانفرد عن ذلك إ,ل غيه شاذ9اv، حلv لذا الوضع على حكم غيه، وجاؤوا
.vأ%ي ق1لل vش'ذ�اذا

وقوم ش'ذ�اذ إ,ذا ل يكونوا ف منازلم ول حيهم. وش'ذ�ان� الناس: ما
تفر�ق منهم. وش'ذ�اذ� الناس: الذين يكونون ف القوم ليسوا ف قبائلهم



ول منازلم. وش'ذ�اذ� الناس: متفرقوهم. وف حديث قتادة وذكر قوم لوط
فقال: ث أ%تبع ش'ذ�ان% القوم ص.خ\راv م.ن\ض'وداv أ%ي من شذ منهم وخرج عن

جاعته. قال: وش'ذ�ان جع شاذ9 مثل شاب وش'ب_ان، ويروى بفتح الشي، وهو
التفرق من الصى وغيه. ويقال�: من قال ش'ذ�ان، فهو جع شاذ، ومن قال

ش.ذ�ان، فهو ف%ع\لن�، وهو ما شذ من الصى. ويقال�: ش'ذ�ان وإ,نا يقال
ش'ذ�ان، بالضم، ل يمع 

(* قوله «وانا يقال شذان بالضم ل يمع إل» كذا
بالنسخة العتمد عليها عندنا، ولعل فيها سقطاv والصل وال أعلم. وإنا
يقال شذان بالضم لن فاعلv ل يمع على فعلن يعن بفتح الفاء.) على
ف%علن. ابن سيده: وش'ذ�ان الصى ونوه ما تطاير منه. وحكى ابن جن:

ش.ذ�ان الصى؛ قال امروء القيس:
ت'طاير ش.ذ�ان% ال%صى ب,م.ناس1م

ص1لب الع'جى، م.ل}ثومها غ%ي' أ%معرا
الوهري: ش.ذان الصى، بالفتح والنون، التفرق منه؛ وقال:

يتركن ش.ذ�ان% ال%صى ج.واف1ل
وش.ذ�ان� ال3بل وش'ذ�ان'ها: ما افترق منها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ش'ذ�ان'ها رائعة ل1ه.د\ر,ه
رائعة: مرتاعة. الليث: شذ الرجل إ,ذا انفرد عن أ%صحابه؛ وكذلك كل شيء

منفرد، فهو شاذ؛ وكلمة شاذة.
ويقال: أ%ش\ذ%ذ}ت. يا رجل إ,ذا جاء بقول شاذð ناد¼. ابن ال4عراب:

يقال ما يدع فلن شاذ9اv ول ناد�اv إ,ل قتله إ,ذا كان شجاعاv ل يلقاه
أ%حد إ,ل قتله. ويقال: شاذ9 أ%ي متنح¼.

@شعذ: الش_ع\و.ذ%ة�: خ1ف�ةD ف اليد وأ�خ\ذD كالسحر ي'ري الشيء4 بغي
ما عليه أ%صله ف رأ}ي العي؛ ورجل م'ش.ع\و,ذD وم'ش.ع\و.ذD وليس من كلم

البادية. والش_ع\و.ذ%ة�: السeر\ع.ة�، وقيل: هي الفة ف كل أ%م\ر�.
والش_ع\و.ذ1يe: رسول ال�مراء ف مهاتم على البيد، وهو مشتق منه

لسرعته. وقال الليث: الش_ع\و.ذ%ة� والش_ع\و.ذيe مستعمل وليس من كلم أ%هل
البادية.

@شقذ: الش_ق}ذ1 والش_ق1يذ� والش_ق%ذان�: الذي ل يكاد ينام. وف
التهذيب: الش_ق1ذ� الع.ي\ن, الذي ل يكاد ينام. إ,نه ل%ش.ق1ذ� العي إ,ذا كان



ل ي.ق}ه.ر'ه النeعاس'؛ زاد الوهري: ول يكون إ,ل ع.ي'وناv يصيب
الناس بالعي. قال ابن سيده: وهو الع.ي'ون� الذي يصيب الناس بالع.ي، وقيل:

هو الشديد البصر السريع ال3صابة؛ وقد شق1ذ، بالكسر، ش.ق%ذاv. وشق1ذ%
الرجل�: ذهب وب.ع'د.. وأ%ش\ق%ذ%ه': طرده، وهو ش.ق1ذD وش.ق%ذان، بالتحريك.

ال4صمعي: أ%ش\ق%ذ}ت' فلناv إ,شقاذاv إ,ذا طردته. وش.ق1ذ% هو ي.ش\ق%ذ� إ,ذا
ذهب، وهو الش_ق%ذان�؛ قال عامر بن كثي الارب:

فإ,ن لست' من غ%ط%فان% أ%ص\لي،
ول بين وبينهم اع\ت1ش.ار'

إ,ذا غ%ض1ب'وا علي� وأ%ش\ق%ذ�ون،
فصرت' كأ%نن ف%ر.أD م'تار'

متار: ي'ر\م.ى تارة بعد تارة. ومعن متار: مفزع. يقال: أ%ت.ر\ت'ه أ%ي
أ%فزعته وطردته، فهو م'تار؛ قال ابن بري: أ%صله أ%تأ%رته فنقلت الركة إ,ل

ما قبلها وحذفت المزة. قال: وقال ابن حزة: هذا تصحيف وإ,نا هو م'نار¬
بالنون. يقال: أ%نرته بعن أ%فزعته، ومنه الن_وار'، وهي الن_ف�ور'.

والعتشار: بعن الع1ش\ر.ة؛ قال: وقد ذكره الوهري ف فصل تور شاهداv على
قولم فلن ي'تار على أ%ن يؤخذ أ%ي ي'دار'. وط%ر.د¬ م1ش\ق%ذD: بعيد؛ قال

بدج:
لقى النeخيلت' حناذاv م1ح\ن.ذا
من، وش.ل¾ لل4عادي م1ش\ق%ذا

أ%راد أ%با نلة فلم ي'ب.ل} كيف حر�ف اسه ل4نه كان هاجياv له.
والش_ق}ذاء�: الع'قاب الشديدة الوع. وعقاب ش.ق%ذى. شديدة الوع

:vوالطلب؛ قال يصف فرسا
ش.ق}ذاء� ي.ح\ت.ث©ها ف ج.ر\ي,ها ض.ر.م.

والش>ق}ذان: الض_بe والو.ر.ل� والط©ح.ن' وسامe أ%برص
والد_س_اس.ة�، وأ%خذته ش1ق}ذ%ةD؛ وجعلت امرأ%ة من العرب الش�ق}ذان% واح1داv فقالت

تجو زوجها وتشبهه بالرباء:
إ,ل ق%ص\ر, ش1ق}ذان{ ك%أ%ن� س1بال%ه'

وليته ف خ'ر\و م.ان{ م'ن.و_ر
الرؤ'مانة: بقلة خبيثة الريح تنبت ف ال4عطان والد>م.ن,؛ وأ%ورد

�ال4زهري هذا البيت مستشهداv به على الواحد من ال%راب>. والش_ق}ذ



والش>ق}ذ� والش_ق1ذ� والش_ق%ذان�: ال1ر\باء�، وجعه ش1ق}ذانD مثل ك%ر.وان{
وك1ر\وان{، وقيل: هو حرباء دقيق م.ع\ص'وب¬ ص.ع\ل� الرأ}س يلزق ب,س'وق,

الع1ض.اه. والش>ق%ذ� والش_ق%ذ� والشeق%ذ�: ولد ال1ر\باء؛ عن اللحيان،
والمع من كل ذلك الشeقاذى والش>ق}ذان�؛ قال:

ف%ر.ع.ت\ با ح.ت_ى إ,ذا
ر.أ%ت1 الشeقاذى ت.ص\ط%لي

اصطلؤ'ها: تر�يها للشمس ف شدة الر؛ وقال بعضهم: الشeقاذى ف هذا
البيت الف%راش؛ قال: وهذا خطأD ل4ن الف%راش. ل يصطلي بالنار، وإ,نا وصف

المر فذكر أ%نا رعت الربيع حت اشتد الر واص\ط%ل%ت1 ال%راب
وع.ط1ش.ت\ فاحتاجت1 الو'ر'ود.؛ وقال ذو الرمة يصف فلة قطعها:

Dحر, لج,ئ�ت.ق%اذ%ف والع'ص\ف�ور ف ال
م.ع. الض_ب>، والش>ق}ذان� ت.س\م'و ص'دور'ها

أ%ي تشخص ف الشجر، وقيل: الش>ق}ذان� الشرات كلها والوام، واحدتا
ش.ق1ذ%ةD وش.ق1ذD وش1ق}ذD؛ قال: ول أ%دري كيف تكون الش_ق1ذ%ة� واحدة%

�الش>ق}ذان إ,ل أ%ن يكون على طرح الزائد. والش_ق}ذ� والش_ق%ذان
والش>ق}ذان، ال4خية عن ثعلب: الذئب والصقر والرباء. والش>ق}ذان�؛ فراخ

ال�بارى والقطا ونوها. والش_ق}ذان.ة�: الفيفة الروح؛ عن ثعلب. وما له
ش.ق%ذD ول ن.ق%ذD أ%ي ما له شيء. ومتاع ليس به ش.ق%ذD أ%ي نقص ول خلل. ابن

ال4عراب: ما به ش.ق%ذD ول ن.ق%ذD أ%ي ما به ح.راك¬. وفلن يشاقذن
Dأ%ي يعادين. ال4زهري ف ترجة عذق: امرأ%ة ع.ق}ذانة وش.ق}ذان.ة

وع.د\وان.ةD أ%ي بذية سليطة.
@شذ: الليث: الش_م\ذ� رفع الذنب.

ش.م.ذ%ت1 الناقة ت.ش\م1ذ�، بالكسر، ش.م\ذاv وش1ماذاv وش'موذاv، وهي
شامذ، والمع شوامذ وش'م_ذ، أ%ي لقحت فشالت بذن.بها ل1ت'ري اللقاح بذلك؛

وربا فعلت ذلك م.ر.حاv ون.شاطاv؛ قال الشاعر يصف ناقة:
على ك�لY ص.ه\باء3 الع.ثان,ي, ش.ام1ذ{

ج'م.ال1ي_ة{، ف رأ}سها ش.ط%ن.ان1
وقيل: الشامذ من ال3بل ال%ل1ف%ة؛ وقول أ%ب زبيد يصف حرباء:

شام1ذاv ت.ت_قي ال�ب,س_ ع.لى ال�ر\
ي.ة1، ك%ر\هاv بالص>ر\ف ذي الط©ل�ء



يقول: الناقة إ,ذا أ�ب,س_ با اتقت ال�ب,س_ باللب، وهذه تتقيه
بالدم؛ وهذا مثل.

والعقرب شامذ من حيث قيل لا ش.ال% من ذنبها: ش.و\ل%ةD. قال أ%بو
الر_اح: من الك1باش, ما يشتمذ ومنها ما ي.غ'ل©؛ فالشتماذ: أ%ن يضرب ال4لية

حت ترتفع ف%ي.س\ف1ذ%، والغ.ل©: أ%ن ي.س\ف1ذ% من غي أ%ن يفعل ذلك.
والش_ي\م.ذان�: الذئب 

(* قوله «الشميذان الذئب» كذا بالصل، وف
القاموس وشرحه، واليشمذان هذا هو الصل، والشيذمان مقلوبه وهو الذئب.) سي بذلك

لشموذه بذنبه؛ وقول بدج يهجو أ%با نيلة:
لقى النeخيلت' ح1ناذاv م1ح\ن.ذا
من، وش.ل¾ لل4عاد1ي م1ش\ق%ذ%ا

وقافيات{ ع.ار,م.ات{ ش'م_ذا
إ,نا ذلك م.ث%لD، ش.ب_ه. القواف بال3بل الشeم_ذ1 وهي ما قد_مناه

من أ%نا الت ترفع أ%ذنابا نشاطاv وم.ر.حاv أ%و ل1ت'ري. بذلك
اللYق%اح.، وقد يوز أ%ن يكون شبهها بالعقارب ل1ح1د_تا وش1د_ة1 أ%ذنابا.

ويقال للنخيل إ,ذا أ�ب>ر.ت: قد ش.م.ذت\؛ ون.خ1يلD ش.وام1ذ؛ وأ%نشد:
غ�ل}ب¬ ش.وام1ذ� ل ي.د\خ'ل} لا ال%ص\ر

قال ال4صمعي: حصر النبت إ,ذا كان ف موضع غليظ ضيق فل يسرع نباته.
شر: يقال اش\م1ذ} إ,زارك أ%ي ارفعه. ورجل ش.م\ذان�: يرفع إ,زاره إ,ل

ركبتيه. وأ%ش\م.ذان1: موضعان أ%و جبلن؛ قال ر.ز.اح¬ أ%خو قصي� بن كلب:
ج.م.ع\نا من الس>ر> من أ%ش\م.ذ%ي\ن،

ومن كلY ح.ي¼ ج.م.ع\نا ق%بيل
@شرذ: الش_م\ر.ذ%ة�: السرعة. والش_م.ر\ذ%ى: لغة ف الش_ب.ر\ذ%ى.

وناقة ش.م.ر\ذاةD وش.ب.ر\ذاةD: ناجية سريعة، وقد تقدم؛ وقول الشاعر:
لقد أ�وق1د.ت\ نار' الش_م.ر\ذ%ى ب,أ%ر\و س

ع1ظ%ام, اللYح.ى، م'ع\ر.ن\ز,مات1 الل�هاز,م,
.vأ%و شجرا vقال: أ%حسبه نبتا

@شنذ: النهاية لبن ال4ثي ف حديث سعد بن معاذ: لا حكم ف بن قريظة
حلوه على ش.ن.ذ%ة من ليف، هي بالتحريك شبه إ,كاف يعل لقد>مته ح1ن\و¬؛

قال الطاب: ولست أ%دري بأ%ي� لسان هي.



@شوذ: ال1ش\و.ذ�: الع1مامة؛ أ%نشد ابن ال4عراب للوليد بن عقبة بن أ%ب
م'ع.ي\ط وكان قد ول% صدقات تغلب:

إ,ذا ما ش.د.د\ت' الر_أ}س. من ب,مش\و.ذ{،
ف%غ.ي_ك1 من ت.غ\ل1ب' اب\ن.ة% وائ1ل,

يريد غي�اv لك ما أ%طوله من، وقد ش.و_ذ%ه با. وف حديث النب�، صلى
ال عليه وسلم: أ%نه بعث سرية فأ%مرهم أ%ن يسحوا على ال%ش.او,ذ1

والت_س.اخ1ي؛ وقال أ%بو بكر: الشاوذ العمائم، واحدها م1ش\و.ذD، واليم
زائدة. ابن ال4عراب: يقال للعمامة الشوذ والع1م.اد.ة، ويقال: فلن حسن

الش>يذ%ة أ%ي حسن العمة.
 vنا�وقال أ%بو زيد: تشو�ذ الرجل واشتاذ إ,ذا تعمم ت.ش.و\ذ

(* قوله
«تشوذناv» كذا بالصل ولعله تشوذاv.) قال: وش.و_ذ}ت'ه ت.ش\ويذاv إ,ذا عممته.

قال أ%بو منصور: أ%حسبه أ�خذ من قولك ش.و_ذ%ت1 الشمس إ,ذا مالت للمغيب؛
وذلك أ%نا كانت غطيت بذا الغيم؛ قال الشاعر:

ل%ذ�ن} غ�د\و.ة حت إ,ذا الشمس' ش.و_ذ%ت
ل1ذ1ي س.و\رة م.خ\شي_ة وحذار

وتشو_ذ% الرجل واشتاذ أ%ي تعمم. وجاء ف شعر أ�مية: ش.و_ذ%ت الشمس؛
قال أ%بو حنيفة: أ%ي عممت بالسحاب؛ وبيت أ�مية:

وش.و_ذ%ت\ ش.م\س'هم إ,ذا ط%ل%عت
بال�ل}ب, ه1ف9اv، كأ%نه ك%ت.م'

ال4زهري: أ%راد أ%ن9 الشمس طلعت ف ق%ت.م.ة{ كأ%نا عممت بالغ'ب.ة
الت تضرب إ,ل الصeف}رة، وذلك ف سنة الدب والقحط، أ%ي صار حولا

خ'ل�ب' س.حاب� رقيق ل ماء فيه وفيه صفرة، وكذلك تطلع الشمس ف الدب وقلة
الطر. والك%ت.م': نبات يلط مع الو.س\م.ة1 ي'خ\ت.ض.ب' به.

@شب: الش>ب\ر': ما بي أ%على ال3بام وأ%على ال1ن\ص.ر مذكر، والمع
أ%ش\بار¬؛ قال سيبويه: ل ي'جاوز'وا به هذا البناء. والش_ب\ر'، بالفتح:

الصدر، مصدر ش.ب.ر. الثوب. وغي.ه' ي.ش\ب'ر'ه وي.ش\ب,ر'ه ش.ب\راv ك%ال%ه'
ب,ش1ب\ر,ه، وهو من الش>ب\ر, كما يقال ب'ع\ت'ه من الباع. وهذا أ%ش\ب.ر'

من ذاك أ%ي أ%وس.ع' ش1ب\راv. الليث: الش>ب\ر' السم والش_ب\ر'
الف1ع\ل.وأ%ش\ب.ر. الرجل%: أ%عطاه وفض_له، وش.ب.ر.ه سيفاv ومالv ي.ش\ب'ر'ه



:vوأ%ش\ب.ر.ه: أ%عطاه إ,ياه؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر� يصف سيفا vش.ب\را
وأ%ش\ب.ر.ن,يه1 الال1كيe، كأ%ن_ه

�غ%د1ير¬ ج.ر.ت\ ف م.ت\ن,ه1 الر>يح' س.ل}س.ل
ويروى: وأ%ش\ب.ر.ن,يها فتكون الاء للدرع؛ قال ابن بري: هو الصواب ل4نه

يصف د1ر\عاv ل سيفاv؛ وقبله:
وب.ي\ضاء4 ز.غ}ف{ ن.ث}ل%ة{ س'ل%م1ي_ة{،

�لا ر.ف}ر.ف¬ ف%و\ق. ال4نام1ل, م'ر\س.ل
الز_غ}ف': الد>ر\ع' الل�ي>ن.ة�. وس'ل%م1ي_ة: من صنعة سليمان بن

داود، عليهما السلم والال1كيe: الداد، وأ%راد به ههنا الص_ي\ق%ل%،
ومصدره الش_ب\ر' إ,ل أ%ن العجاج حركه للضرورة فقال:

المد ل الذي أ%عطى الش_ب.ر\
كأ%نه قال: أ%عطى الع.ط1ي_ة، ويروى: ال%ب.ر\؛ قال ابن بري: صواب

إ,نشاده:
فالمد ل الذي أ%عطى ال%ب.ر\

قال: وكذا ر.و.ت\ه الرeواة ف شعره. وال%ب.ر': السرور؛ وقوله: إ,ن
ال4صل فيه الش_ب\ر' وإ,نا حركه للضرورة وه.م¬ ل4ن الش_ب\ر.، بسكون

الباء، مصدر ش.ب.ر\ت'ه ش.ب\راv إ,ذا أ%عطيت.ه، والش_ب.ر'، بفتح الباء، اسم'
،vوالصدر خ.ب.ط%ت\ الشجرة خ.ب\طا ،�العطية؛ ومثله ال%ب\ط� وال%ب.ط

وال%ب.ط�: اسم' ما سق%ط من الور.ق من ال%ب\ط1؛ ومثله الن_ف}ض'
والن_ف%ض'، الن_ف%ض' هو الصدر، والن_ف}ض' اسم' ما نفضته؛ وكذلك جاء الش_ب\ر'

ف شعر عدي� ف قوله:
ل أ%خ'ن\ه والذي أ%عطى الش_ب.ر\

قال: ول يقل أ%حد من أ%هل اللغة إ,نه حرك الباء للضرورة ل4نه ليس يريد
به الفعل وإ,نا يريد به اسم. الشيء ال�عط%ى؛ وبعد بيت العجاج:

م.و.ال% ال%ق> أ%ن1 ال%و\ل ش.ك%ر\
ع.ه\د. ن.ب,ي¼، ما ع.ف%ا وما د.ث%ر\

وعهد. ص1د>يق� رأ%ى بر�اv ف%ب.ر\،
وعهد. ع'ث}م.ان% وعهداv من\ ع'م.ر\

وعهد. إ,خ\و.ان{ ه'م' كان'وا الو.ز.ر\،
وع'صب.ة% النب,ي> إ,ذ خافوا ال%ص.ر\



ش.د�وا له س'ل}طان.ه حت اق}ت.س.ر\،
بالق%ت\ل,، أ%ق}و.اماv، وأ%قواماv أ%س.ر\

ت.ح\ت. الت اخ\ت.ار له ال� الش_ج.ر\
ممداv، واختار.ه' ال� ال1ي.ر\

ف%م.ا و.ن ممد¬، م'ذ} أ%ن} غ%ف%ر\
له ال3له' ما م.ض.ى وما غ%ب.ر\

أ%ن} أ%ظ}ه.ر. النeور. به حت ظ%ه.ر\
والش_ب.ر': العطية والي؛ قال عدي بن زيد:

إ,ذ أ%تان ن.بأD م1ن م'ن\ع.م1ر\
ل أ%خ'ن\ه، والذي أ%ع\ط%ى الش_ب.ر\

(* قوله: «من منعمر» كذا بالنون، وهذا الضبط بالصل).
وقيل: الش_ب\ر' والش_ب.ر' لغتان كالق%د\ر, والق%د.ر, ابن ال4عراب:

الش>ب\ر.ة العطية. ش.ب.ر\ت'ه وأ%ش\ب.ر\ت'ه وش.ب_ر\ت'ه: أ%عطيته، وهو
الش_ب\ر'، وقد ح'ر>ك ف الشعر. ابن ال4عراب: ش.ب.ر. وش.ب_ر. إ,ذا

ق%د_ر.. وش.ب_ر. أ%يضاv إ,ذا ب.ط1ر.. ويقال: قصر ال ش.ب\ر.ك وش1ب\ر.ك أ%ي
قصر ال ع'م\ر.ك وط�ول%ك. الفراء: الش_ب\ر' الق%د�، يقال: ما أ%طول

ش.ب\ر.ه أ%ي ق%د_ه. وفلنD قصي' الش_ب\ر,. والش_ب\ر.ة: القامة تكون
قصية وطويلة. أ%بو اليثم: يقال ش'ب>ر. فلن ف%ت.ش.ب_ر. أ%ي ع'ظYم.

فتعظ�م. وق�ر>ب فتقر�ب. ابن ال4عراب: أ%ش\ب.ر. الرجل� جاء ببني طوال،
وأ%ش\ب.ر.: جاء بني ق1صار, ال4شبار,. وت.ش.اب.ر. الفريقان إ,ذا تقاربا ف

الرب كأ%نه صار بينهما ش1ب\ر¬ وم.د_ كل واحد منهما إ,ل صاحبه
الش>ب\ر.. والش_ب.ر': شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالق�ر\بان1 يتقر�بون به،

وقيل: هو الق�ر\بان� بعين,ه1. وأ%عطاها ش.ب\ر.ها أ%ي حق النكاح. وف
دعائه لعلي وفاطمة، رضوان ال عليهما: جع ال ش.م\ل%ك�ما وبارك ف

ش.ب\ر,ك�ما؛ قال ابن ال4ثي: الش_ب\ر' ف ال4صل العطاء ث ك�ن به عن النكاح
ل4ن فيه عطاء. وش.ب\ر' المل: ط%ر\ق�ه، وهو ض1ر.ابه. وف الديث: أ%نه
نى عن ش.ب\ر, ال%م.ل, أ%ي أ�جرة الض>ر.اب,. قال: ويوز أ%ن يسمى به

الضراب نفسه على حذف الضاف أ%ي عن كراء ش.ب\ر, ال%م.ل,؛ قال ال4زهري:
معناه النهي عن أ%خذ الكراء عن ضراب الفحل، وهو مثل� النهي عن ع.س\ب,

الفحل، وأ%صل الع.س\ب والش_ب\ر, الض>راب'؛ ومنه قول يي بن ي.ع\م.ر. لرجل



خاصمته امرأ%ته إ,ليه تطلب مهرها: أ%إ,ن سأ%لتك ث%م.ن. ش.ك}ر,ها وش.ب\ر,ك
أ%نشأ}ت. ت.ط�ل©ها وت.ض\ه.ل�ها؟ أ%راد بالش_ب\ر, النكاح.، فش.ك}ر'ها:

بض\ع'ها؛ وش.ب\ر'ه: و.ط}ؤه إ,ياها؛ وقال شر: الش_ب\ر' ثواب البضع من مهر
وع'ق}ر�. وش.ب\ر' المل: ثواب ض1ر.ابه. وروي عن ابن البارك أ%نه قال:

الش_ك}ر' الق�وت'، والش_ب\ر' الماع. قال شر: الق�ب'ل يقال له
الش_ك}ر'؛ وأ%نشد يصف امرأ%ة بالشر.ف وبالع1ف�ة وال1ر\فة:

ص.ن.اع¬ بإ,ش\فاها، ح.ص.انD ب,ش.ك}ر,ها،
ج.و.اد¬ بق�وت1 الب.ط}ن,، والع1ر\ق' ز.اخ1ر'

ابن ال4عراب: ال%ش\ب'ور.ة الرأ%ة الس_خ1ي_ة الكرية.
قال ابن سيده: فسر ابن ال4عراب ش.ب\ر. المل بأ%نه مثل ع.س\ب الفحل

فكأ%نه فسر الشيء بنفسه؛ قال: وذلك ليس بتفسي، وف طريق آخر نى عن ش.ب\ر,
الفحل. ورجل قصي الش>ب\ر, م'ت.قارب' ال%ط}و,؛ قالت النساء:

معاذ% ال ي.ر\ض.ع'ن,ي ح.ب.ر\ك%ى،
قص1ي' الش>ب\ر, من ج'ش.م, بن, ب.ك}ر,

وال%ش\ب.ر' وال%ش\ب.ر.ة�: ن.ه\ر¬ ينخفض فيتأ%دى إ,ليه ما يفيض عن
ال4رض1ي. ابن ال4عراب: ق1بال� الش>ب\ر, ال%ي_ة� وق1ب.ال� الش_س\ع,

الي_ة. وقال أ%بو سعيد\:
ال%ش.اب,ر' ح'ز'وز¬ ف الذYراع, الت ي'ت.باي.ع' با، منها حز

الش>ب\ر وحز نصف الش>ب\ر, ور\ب'ع1ه، كل© ج'ز\ء� منها ص.غ'ر أ%و كب
م.ش\ب.ر¬.والش_ب'ور': شيء ينفخ فيه، وليس بعرب صحيح. والش_بeور، على وزن

الت_نeور: الب'وق'، ويقال هو معر�ب. وف حديث ال4ذان ذ�ك1ر. له
الش_بeور؛ قال ابن ال4ثي: جاء ف تفسيه أ%نه الب'وق' وفسروه أ%يضاv بالق�ب\ع,،

واللفظة ع1بانية. قال ابن بري: ول يذكر الوهري ش.ب_ر وش.بياv ف
اسم السن وال�سي، عليهما السلم؛ قال: ووجدت ابن خالويه قد ذكر شرحهما

فقال: ش.ب_ر' وش.ب,ي¬ وم'ش.ب_ر¬ هم أ%ولد هرون، على نبينا وعليه
الصلة والسلم، ومعناها بالعربية حسن وحسي وم'ح.س>ن، قال: وبا س.م_ى علي،

vوحسينا vيعن حسنا vوم'ش.ب>را vعليه السلم، أ%ولده ش.ب_ر. وش.ب,يا
وم'ح.س>ناv، رضوان ال عليهم أ%جعي.

@شتر: التهذيب: الش_ت.ر' انقلب¬ ف جفن العي قلما يكون خلقة.
والش_ت\ر'، مففةv: ف1ع\لك با. ابن سيده: الش_ت.ر' انقلب ج.ف}ن, العي من



أ%على وأ%سفل وت.ش.نeج'ه، وقيل: هو أ%ن ينش.ق_ الفن حت ينفصل ال%ت.ار'،
وقيل: هو استرخاء الفن ال4سفل؛ ش.ت1ر.ت\ عين'ه ش.ت.راv وش.ت.ر.ها
ي.ش\ت'ر'ها ش.ت\راv وأ%ش\ت.ر.ها وش.ت_ر.ها. قال سيبويه: إ,ذا قلت ش.ت.ر\ت'ه'

فإ,نك ل ت.ع\ر,ض\ ل1شت1ر. ولو ع.ر.ض\ت. ل1شتر. لقلت. أ%ش\ت.ر\ت'ه.
،vالوهري: ش.ت.ر\ت'ه أ%نا مثل ث%ر,م وث%ر.م\ت'ه أ%نا وأ%ش\ت.ر\ت'ه أ%يضا

وانش.ت.رت\ عين'ه. ورجل أ%ش\ت.ر': ب.ي>ن' الش_ت.ر,، وال�نثى ش.ت\راء. وقد
ش.ت1ر. ي.ش\ت.ر' ش.ت.راv وش'ت1ر. أ%يضاv مثل أ%ف1ن. وأ�ف1ن.. وف حديث

قتادة: ف الش_ت.ر, ربع الدية، وهو قطع الفن ال4سفل وال4صل انقلب'ه
إ,ل أ%سفل.

والش_ت\ر': من ع.روض ال%ز.ج, أ%ن يدخله ال%ر\م' والق%ب\ض' فيصي فيه
مفاعيلن فاعل كقوله:
قلت': ل ت.خ.ف\ شي�ا،

فما يكون� يأ}تيكا
وكذلك هو ف جزء الضارع الذي هو مفاعيلن، وهو مشتق من ش.ت.ر, العي،

فكأ%ن البيت قد وقع فيه من ذهاب اليم والياء ما صار به كال4ش\ت.ر,
العي\ن. والش_ت.ر': انشقاق الشفة السفلى، ش.ف%ة ش.ت\راء.

وش.ت_ر. بالرجل ت.ش\ت1ياv: ت.ن.ق�ص.ه وعابه وسب_ه بنظم أ%و نثر. وف
حديث عمر: لو ق%د.ر\ت' عليهما لش.ت_ر\ت' بما أ%ي أ%سعتهما القبيح،

ويروى بالنون، من الش_ن.ار,، وهو العار والعيب. وش.ت.ر.ه: ج.ر.ح.ه'؛ ويروى
بيت ال4خطل:

ر.ك�وب¬ على الس_و\آت1 قد ش.ت.ر. اس\ت.ه'
م'ز.اح.م.ة� ال4عداء3، والن_خ\س' ف الدeب'ر\

،vون.د_د\ت' به تنديدا vوس.م_ع\ت' به تسميعا vوش.ت_ر\ت به ت.ش\ت1يا
كل هذا إ,ذا أ%سعت.ه القبيح وشتمت.ه. قال أ%بو منصور: وكذلك قال ابن

ال4عراب وأ%بو عمرو: ش.ت_ر\ت، بالتاء؛ وكان شر أ%نكر هذا الرف وقال:
إ,نا هو ش.ن_ر\ت'، بالنون؛ وأ%نشد:

Dوح.، وهي ح.ر,يص.ةeي الرYوبات.ت\ ت'و.ق
عليه، ولكن\ ت.ت_ق1ي أ%ن} ت'ش.ن_ر.ا

قال ال4زهري: جعله من الش_ن.ار, وهو العيب، والتاء صحيح عندنا. وقال
ابن ال4عراب: ش.ت1ر. انقطع، وش'ت1ر. انقطع. وش.ت.ر. ثوبه: م.ز_ق%ه'.



وال4ش\ت.ر.ان1: مالك وابنه. وش'ت.ي\ر' بن خالد: رجل من أ%ع\لم العرب كان
شريفاv؛ قال:

أ%و.ال1ب. ل فان\ه. ش'ت.ي\ر. بن. خال1د{
عن ال%ه\ل, ل ي.غ\ر'ر\ك�م' ب,أ%ث%ام,

وف حديث علي، عليه السلم، يوم بدر: فقلت' قريب¬ م.ف%رe ابن
الش_ت\ر.اء3؛ قال ابن ال4ثي: هو رجل كان يقطع الطريق يأ}ت الرeفقة فيدنو منهم

حت إ,ذا ه.مeوا به نأ%ى قليلv ث عاو.د.هم حت يصيب منهم غ1ر_ة،
العن: أ%ن م.ف%ر_ه قريب وسيعود، فصار مثلv. وش'ت.ي\ر¬: موضع؛ أ%نشد

ثعلب:وعلى ش'ت.ي\ر راح. م1ن_ا رائح¬،
يأ}ت ق%ب,يص.ة% كالف%ن,يق ال�ق}ر.م,

@شتعر: الش_ي\ت.ع'ور: الش_ع1ي'؛ عن ابن دريد: وقال ابن جن: إ,نا هو
الش_ي\ت.غ'ور، بالغي العجمة.

@شتغر: الش_ي\ت.غ'ور: الشعي، وقد تقدم قبل ذلك بالعي الهملة.
@شجر: الش_ج.ر.ة الواحدة تمع على الش_ج.ر والش_ج.ر.ات وال4ش\جار,،

وال�ج\ت.م1ع' الكثي' منه ف م.ن\ب,ت1ه: ش.ج\ر.اء�. الش_ج.ر والش_ج.ر
من النبات: ما قام على ساق؛ وقيل: الش_ج.ر كل ما سا بنفسه، د.ق_ أ%و

جل�، قاو.م. الش>تاء4 أ%و ع.ج.ز. عنه، والواحدة من كل ذلك ش.ج.ر.ة
وش1ج.ر.ة، وقالوا ش1ي.ر.ةD فأ%بدلوا، فإ,م_ا أ%ن يكون على لغة من قال ش1ج.ر.ة،

وإ,م_ا أ%ن تكون الكسرة لاورتا الياء؛ قال:
ت.ح\س.ب'ه بي ال4كام, ش1ي.ر.ه\

وقالوا ف تصغيها: ش1ي.ي\ر.ة وش'ي.ي\ر.ة. قال وقال مرة: قلبت اليم ياء
ف ش1ي.ي\ر.ة كما قلبوا الياء جيماv ف قولم أ%نا ت.م1يم1جÒ أ%ي

تيمي�، وكما روي عن ابن مسعود: على كل غ%ن,ج¼، يريد غ%ن,ي¼؛ هكذا حكاه أ%بو
حنيفة، بتحريك اليم، والذي حكاه سيبويه أ%ن ناساv من بن سعد يبدلون

اليم مكان الياء ف الوقف خاصة، وذلك ل4ن الياء خفيفة فأ%بدلوا من موضعها
أ%ب\ي الروف، وذلك قولم ت.م1يم1ج\ ف ت.م1يمي\، فإ,ذا وصلوا ل

يبدلوا؛ فأ%ما ما أ%نشده سيبويه من قولم:
خال ع'و.ي\ف¬ وأ%بو ع.ل1ج>،
ال�ط}ع1مان1 اللحم. بالع.ش1ج>،

وف الغ.داة1 ف1ل%ق. الب.ر\ن,ج>



فإ,نه اضطر إ,ل القافية فأ%بدل اليم من الياء ف الوصل كما يبدلا
منها ف الوقف. قال ابن جن: أ%ما قولم ف ش.ج.ر.ة ش1ي.ر.ة فينبغي أ%ن تكون

الياء فيها أ%صلv ول تكون مبدلة من اليم ل4مرين: أ%حدها ثبات الياء
ف تصغيها ف قولم ش'ي.ي\ر.ة� ولو كانت بدلv من اليم لكانوا

خ'ل%ق%اء إ,ذا ح.ق�روا السم أ%ن يرد�وها إ,ل اليم ليدلوا على ال4صل، والخر
أ%ن شي ش.ج.رة مفتوحة وشي ش1ي.ة% مكسورة، والبدل ل تغي فيه الركات

إ,نا يوقع حرف موضع حرف. ول يقال للنخلة شجرة؛ قال ابن سيده: هذا قول
أ%ب حنيفة ف كتابه الوسوم بالنبات. وأ%رض ش.ج,ر.ة وش.ج,ية وش.ج\ر.اء:

كثية الش_ج.ر,.
والش_ج\راء�: الش_ج.ر'، وقيل: اسم لماعة الش_ج.ر، وواحد الش_ج\راء

ش.ج.ر.ة، ول يأ}ت من المع على هذا الثال إ,ل� أ%حرف يسية: ش.ج.ر.ة
وش.جراء، وق%ص.ب.ة وق%ص\باء، وط%ر.فة وط%ر\فاء، وح.ل%ف%ة وح.ل}فاء؛ وكان

ال4صمعي يقول ف واحد اللفاء ح.ل1فة، بكسر اللم، م'خالفة ل4خ.واتا.
وقال سيبويه: الش_ج\راء واحد وجع، وكذلك الق%ص\باء والط�ر\فاء

وال%ل}فاء. وف حديث ابن ال4كوع: حت كنت 
(* قوله: «حت كنت» الذي ف النهاية

فإ,ذا كنت). ف الش_ج\راء أ%ي بي ال4شجار ال�ت.كاث1ف%ة، قال ابن
ال4ثي: هو الش_ج.رة كالق%ص\باء للق%ص.بة، فهو اسم مفرد يراد به المع،

وقيل: هو جع، وال4ول أ%وجه.
وال%ش\ج.ر': م.ن\ب,ت الش.جر. وال%ش\ج.ر.ة: أ%رض ت'نب,ت الشجر الكثي.

وال%ش\ج.ر: موضع ال4شجار وأ%رض م.ش\ج.ر.ة: كثية الشجر؛ عن أ%ب حنيفة.
وهذا الكان ال4ش\ج.ر' من هذا أ%ي أ%كثر ش.ج.ر.اv؛ قال: ول أ%عرف له
ف1ع\لv. وهذه ال4رض أ%شجر من هذه أ%ي أ%كثر ش.ج.راv. وواد{ أ%ش\ج.ر'

وش.ج,ي¬ وم'ش\جر¬: كثي الشجر. الوهري: واد{ ش.ج,ي¬ ول يقال واد{
أ%ش\ج.ر'. وف الديث: ونأ%ى ب الش_ج.ر'؛ أ%ي ب.ع'د. ب. الرع.ى ف

الش_ج.ر. وأ%رض ع.ش1ب.ة: كثية الع'ش\ب، وب.ق1يلة وعاش1ب.ة وب.ق1لة وث%م1ية
إ,ذا كان ث%م.ر.تا 

(* قوله: «إ,ذا كان ثرتا» كذا بال4صل ولعل فيها
تريفاv أ%و سقطاv، وال4صل إ,ذا كثرت ثرتا أ%و كانت ثرتا كثية أ%و نو

ذلك). وأ%رض م'ب\ق1ل%ة وم'ع\ش1ب.ة. التهذيب: الشجر أ%صناف، فأ%ما ج,ل©



الشجر ف%ع1ظام'ه لت تبقى على الش>تاء، وأ%ما د'قe الشجر فصنفان: أ%حدها
يبقى على الش>تاء، وت.ن\ب\ت' ف الربيع، ومنه ما ي.ن\ب'ت من ال%ب_ة

كما ت.ن\ب'ت' البق�ول، وفرق ما بي د1ق> الشجر والبقل أ%ن الشجر له
أ%ر'ومة تبقى على الشتاء ول يبقى للبق}ل شيء، وأ%هل الجاز يقولون هذه الشجر،

بغي هاء، وهم يقولون هي الب'رe وهي الش_عي. وهي التمر، ويقولون ف
الذهب ل4ن القطعة منه ذه.ب.ة؛ وب,ل�غ.تهم نزل قوله تعال: والذين

ي.ك1نز'ون الذهب والف1ض_ة ول ي'ن\فقون.ها؛ فأ%ن_ث%.
ابن السكيت: شاج.ر. الال� إ,ذا ر.ع.ى الع'ش\ب. والب.ق}ل% فلم ي'ب\ق
:vفصار إ,ل الشجر يرعاه؛ قال الراجز يصف إ,بل vمنها شيئا

ت.ع\ر,ف' ف أ%و\ج'ه,ها البشائ1ر,
آسان% كلY آفق� م'شاج,ر,

:vوكل ما س'م1ك ور'ف1ع.، فقد ش'ج,ر,. وش.ج.ر. الشج.رة والنبات ش.ج\را
ر.ف%ع ما ت.د.ل�ى من أ%غصانا. التهذيب قال: وإ,ذا نزلت\ أ%غصان� ش.ج.ر�
أ%و ثوب فرفعته وأ%جفيت.ه قلت ش.ج.ر\ته، فهو م.ش\ج'ور؛ قال العجاج:

ر.ف�ع. من ج,لل1ه ال%ش\ج'ور
وال�ش.ج_ر' من الت_ص.اوير: ما كان على صفة الشجر. وديباج م'ش.ج_ر¬:

ن.ق}ش'ه على هيئة الشجر. والشجرة الت بويع تتها سيد'نا رسول� ال، صلى
ال عليه وسلم، قيل كانت س.م'ر.ة. وف الديث: الص_خ\رة� والشج.رة من

النة، قيل: أ%راد بالشجرة الك%ر\م.ة، وقيل: يتمل أ%ن يكون أ%راد
بالشجرة ش.ج.ر.ة ب.ي\ع.ة الر>ضوان ل4ن أ%صحابا اس\ت.وج.بوا النة.

واش\ت.ج.ر. القوم': تالفوا: ورماح شواج,ر' وم'ش\ت.ج,رة وم'ت.شاج,ر.ة:
 vم'ت.داخلة. وش.ج.ر بينهم ال4م\ر' ي.ش\ج'ر' ش.ج\را Dم'خ\تلفة

(* قوله:
«وشجر بينهم ال4مر شجراv» ف القاموس وشجر بينهم ال4مر شجوراv). تنازعوا

فيه. وش.ج.ر بي القوم إ,ذا اختلف ال4مر بينهم. واش\ت.ج.ر. القوم
وت.شاج.ر'وا أ%ي تنازعوا. وال�شاج.رة: النازعة. وف التنزيل العزيز: فل

ور.ب>ك ل ي'ؤمنون حت ي'ح.كYم'وك فيما ش.ج.ر بينهم؛ قال الزجاج: أ%ي فيما
وقع من الختلف ف الصومات حت اش\ت.ج.ر'وا وتشاج.ر'وا أ%ي تشاب.ك�وا

متلفي. وف الديث: إ,ياكم وما ش.ج.ر. بي أ%صحاب؛ أ%ي ما وقع بينهم من
الختلف. وف حديث أ%ب عمرو النخعي: وذك%ر. فتنة ي.ش\ت.ج,رون فيها



اش\ت1جار. أ%ط}باق الر_أ}س؛ أ%راد أ%نم يشتبكون ف الفتنة والرب اش\تباك
أ%ط}باق الر_أ}س، وهي عظامه الت يدخل بعض'ها ف بعض؛ وقيل: أ%راد

يتلفون كما ت.ش\ت.ج,ر' ال4صابع إ,ذا دخل بعضها ف بعض. وكل© ما تداخل، فقد
تشاج.ر, واش\ت.ج.ر.. ويقال: الت.ق%ى فئتان فتشاج.ر'وا برماحهم أ%ي

تشابكوا. واش\ت.ج.ر'وا ب,ر,ماح1ه,م وتشاج.ر'وا بالر>ماح: تطاعنوا. وشج.ر.:
ط%عن بالرeمح. وش.ج.ره بالرمح: طعنه. وف حديث الشeر.اة: ف%ش.ج.ر\ناهم

بالرماح: أ%ي طعن_اهم با حت اشتبكت\ فيهم، وكذلك كل شيء يأ}ل%ف' بعض'ه
بعضاv، فقد اش\ت.بك واش\ت.ج.ر. وسي الشج.ر' ش.ج.ر.اv لدخول بعض أ%غصانه ف

بعض؛ ومن هذا قيل ل1م.راكب, الن>ساء: م.شاج,ر'، ل1تشاب'ك ع1يدان
ال%و\د.ج بعض1ها ف بعض. وش.ج.ر.ه' ش.ج\راv: ر.ب.ط%ه. وش.ج.ر.ه عن ال4مر

ي.ش\ج'ره' ش.ج\راv: صرفه. والش_ج\ر': الص_ر\ف. يقال: ما ش.ج.ر.ك عنه؟ أ%ي
ما ص.ر.فك؛ وقد ش.ج.ر.ت\ن عنه الش_واجر. أ%بو عبيد: كل© شيء اجتمع ث

ف%ر_ق بينه شيء فانفرق يقال له: ش'ج,ر.؛ وقول أ%ب و.ج\ز.ة:
ط%اف. ال%يال� بنا و.ه\ناv، فأ%ر_ق%ن.ا،

من آل, س'ع\د.ى، فبات. النوم' م'ش\ت.ج,ر.ا
معن اش\ت1جار النوم ت.جافيه عنه، وكأ%نه من الش_ج,ي وهو الغ.ر,يب'؛

ومنه ش.ج.ر. الشيء4 عن الشيء إ,ذا ن.ح_اه؛ وقال العجاج:
ش.ج.ر. ال�د_اب. عنه ف%جف%ا

أ%ي جافاه عنه ف%ت.ج.اف، وإ,ذا ت.جاف قيل: اش\ت.ج.ر وان\ش.ج.ر.
والش_ج\ر': م.ف}ر.ح' الف%م، وقيل: م'ؤ.خ_ر'ه، وقيل: هو الص_ام1غ،

وقيل: هو ما انفتح من م'ن\ط%ب,ق, الف%م، وقيل: هو م'ل}ت.ق%ى
اللYه\ز,م.ت.ي\ن، وقيل: هو ما بي الل�ح\ي.ي\ن. وش.ج\ر' الفرس: ما بي أ%عال

ل%ح\ي.ي\ه من م'ع\ظ%مها، والمع أ%ش\ج.ار وش'ج'ور.
واش\ت.ج.ر الرجل: وضع يده تت ش.ج\ر,ه1 على ح.ن.كه؛ قال أ%بو ذؤيب:

،vالليل% م'ش\ت.ج,را eوب,ت eنام. ال%ل1ي
كأ%ن ع.ي\ن.ي_ فيها الص_اب' م.ذ}ب'وح'

مذبوح: م.ش\ق�وق. أ%بو عمرو: الش_ج\ر' ما بي الل�ح\ي.ي\ن,. غيه: بات
فلن م'ش\ت.ج,راv إ,ذا اعتمد بش.ج\ر,ه1 على كفه. وف حديث العباس قال:
كنت آخذاv ب,ح.ك%م.ة1 بغلة رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يوم ح'ن.ي

وقد ش.ج.ر\ت'ها با أ%ي ض.رب\ت'ها بلجامها أ%ك�ف©ها حت فتحت\ فاها؛ وف



رواية: والعباس ي.ش\ج'رها أ%و ي.ش\ت.ج,ر'ها بلجامها؛ قال ابن ال4ثي:
الش_ج\ر م.ف}ت.ح الفم، وقيل: هو الذ�ق%ن. وف حديث سعد 

(* قوله: «وف حديث
سعد» الذي ف النهاية حديث أ%م سعد). أ%ن� أ�م_ه قالت له: ل أ%ط}ع.م'

ط%عاماv ول أ%شرب شراباv أ%و تكف�ر. بجد قال: فكانوا إذا أ%رادوا أ%ن
vوه.ا ش.ج.ر'وا فاها أ%ي أ%د\خ.لوا ف ش.ج\ر,ه ع'ودا�يطعموها أ%و ي.س\ق

ففتحوه. وكل شيء ع.م.دته ب,عماد، فقد ش.ج.ر\ت.ه. وف حديث عائشة، رضي
ال عنها، ف إ,حدى الروايات: ق�بض رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، بي

ش.ج\ر,ي ون.ح\ر,ي؛ قيل: هو التشبيك، أ%ي أ%نا ض.م_ته إ,ل نرها
م'شب>ك%ة أ%صابعها. وف حديث بعض التابعي: ت.ف%ق�د\ ف طهار.ت1ك. كذا وكذا

والش>اك1ل% والش_ج\ر. أ%ي م'ج\ت.م.ع. الل�ح\ي.ي\ن تت الع.ن\ف%ق%ة.
والش>جار': عود ي'جعل ف فم ال%د\ي لئل ي.ر\ض.ع أ�م_ه. والش_ج\ر'

من الر_ح\ل: ما بي الك%ر_ي\ن,، وهو الذي ي.ل}ت.ه,م ظهر البعي.
وال1ش\ج.ر'، بكسر اليم: ال1ش\ج.ب، وف الكم: ال%ش\ج.ر أ%عواد تربط

كال1ش\ج.ب بوضع عليها التاع.
وش.ج.ر\ت الشيء: طرحت'ه على ال1ش\ج.ر، وهو ال1ش\ج.ب. وال1ش\ج.ر

وال%ش\ج.ر والش>جار والش_جار: عود الودج، واحدتا م.3ش\ج.رة وش1ج.ارة،
وقيل: هو م.ر\ك%ب أ%صغر من الودج مكشوف' الرأ}س. التهذيب: وال1ش\ج.ر مركب

من مراكب النساء؛ ومنه قول لبيد:
وأ%ر\ت.د. فارس' ال%ي\جا، إ,ذا ما

ت.ق%ع_ر.ت1 ال%شاج,ر' بالقيام
.vش>ي. غ1ش.اء4ه صار ه.و\د.جا�الليث: الش>جار خشب الودج، فإ,ذا غ

الوهري: وال%ش.اجر عيدان الودج، وقال أ%بو عمرو: مراكب دون الوادج
مكشوفة� الرأ}س، قال: لا الشeج'ر' أ%يضاv، الواحد ش1جار 

(* قوله: «الواحد
شجار» بفتح أ%وله وكسره وكذلك الشجر كما ف القاموس). وف حديث ح'ن.ي:

ود'ر.ي\د' بن الص>م_ة يومئذ{ ف ش1جار له؛ هو مركب مكشوف دون الودج،
ويقال له م.3ش\ج.ر أ%يضاv. والش>جار': خشب البئر؛ قال الراجز:

ل%ت.ر\و.ي.ن\ أ%و ل%ت.ب,يد.ن� الشeج'ر\
والش>جار': س1م.ةD من سات ال3بل. والش>جار': الشبة الت ي'ض.ب_ب



با السرير من تت، يقال لا بالفارسية ال%ت.ر\س. التهذيب: والش>جار
الشبة الت توضع خ.ل}ف الباب، يقال لا بالفارسية ال%ت.ر\س، وبط ال4زهري

م.ت_رس، بفتح اليم وتشديد التاء؛ وأ%نشد ال4صمعي:
لول ط�ف%ي\لD ضاعت1 الغ.رائر'،

وفاء4، وال�ع\ت.ق' شيء بائر'،
غ�ل%ي>م¬ ر.ط}لD وش.ي\خ¬ دام1ر'،

كأ%نا ع1ظام'نا ال%ش.اج,ر'
والش>جار': ال%و\د.ج' الصغي الذي يكفي واحداv ح.س\ب. والش_جي':

الغريب' من الناس وال3بل. ابن سيده: والش_ج,ي' الغريب' والصاحب'، والمع
ش'ج.راء. والش_ج,ي': ق1د\ح يكون مع الق1د.اح غريباv من غي ش.ج.ر.ت1ها؛

قال التنخل:
وإ,ذا الر>ياح' ت.ك%م_ش.ت\

ب,ج.وان,ب, الب.ي\ت1 الق%ص1ي,،
أ%ل}ف%ي\ت.ن ه.ش_ الي.د.يـ

ـن, ب,م.ر\ي ق1د\حي، أ%و ش.ج,ي,ي
والق1د\ح' الش_ج,ي': هو الستعار الذي ي'ت.ي.م_ن' ب,ف%و\ز,ه1

والش_ر,يج': ق1د\ح'ه' الذي هو له. يقال: هو ش.ر,يج' هذا وش1ر\ج'ه' أ%ي مثله.
والش_ج,ي': الرد1يء�؛ عن كراع.

والن\ش1جار' والش\ت1جار': التقد�م والن_جاء؛ قال ع'و.ي\ف¬
ال�ذ%ل©:ع.م\داv ت.ع.د_ي\ن.اك.، وان\ش.ج.ر.ت\ ب,ن.ا

ط1وال� ال%واد1ي' م'ط}ب.ع.ات¬ م1ن. الو,ق}ر,
ويروى: واش\ت.ج.ر.ت\. والشتجار' أ%ن ت.ت_ك1ئ% على م.ر\ف1ق1ك. ول

ت.ض.ع. ج.ن\ب.ك. على الفراش.
والت_ش\جي' ف النخل,: أ%ن ت'وض.ع. الع'ذ�وق' على الريد، وذلك إ,ذا

كثر حل النخلة وع.ظ�م.ت1 الك%بائ1س' ف%خ1يف. على ال�م_ار.ة1 أ%و على
الع'ر\ج'ون1. والش_ج,ي': الس_يف'. وش.ج.ر. بيته أ%ي ع.م.د.ه ب,ع.م'ود{.

ويقال: فلن من ش.ج.ر.ة{ مباركة أ%ي من أ%صل مبارك.

ابن ال4عراب: الش_ج\ر.ة� النeق}ط%ة� الصغية ف ذ%ق%ن, الغ'لم,.
@شحر: ش.ح.ر. فاه ش.ح\راv: فتحه؛ قال ابن دريد: أ%حسبها يانية.

والش>ح\ر': ساحل اليمن، قال ال4زهري: ف أ%قصاها، وقال ابن سيده: يبنها وبي



ع'مان%. ويقال: ش1ح\ر' ع'مان% وش.ح\ر' ع'مان، وهو ساحل البحر بي ع'مان
وع.د.ن{؛ قال العجاج:

ر.ح.ل}ت' م1ن\ أ%ق}ص.ى ب,لد1 الرeح_ل,،
من ق�ل%ل, الش>ح\ر, ف%ج.ن\ب.ي\ م.و\ك%ل,

ابن ال4عراب: الش>ح\ر.ة� الش_ط© الض_ي>ق'، والش>ح\ر' الشط. ابن
سيده: الش_ح1ي' ض.ر\ب¬ من الشجر؛ حكاه ابن دريد، قال: وليس بث%ب.ت{.

.vو.ي\ق. الع'صفور يصو�ت أ%صواتا�والشeح\ر'ور': طائر أ%سود' ف
@شحشر: الش_ح\ش.ار: الطويل.

@شخر: الش_خ1ي': ص.و\ت¬ من ال%ل}ق,، وقيل: من ال4نف، وقيل: من الفم
دون ال4نف. وش.خ1ي' الفرس: ص.و\ت'ه من فمه، وقيل: هو من الفرس ب.ع\د.

الص_ه,يل، ش.خ.ر. ي.ش\خ1ر' ش.خ\راv وش.خ1ياv، وقيل: الش_خ\ر'
كالن_خ\ر,. الصحاح: ش.خ.ر. المار' ي.ش\خ1ر'، بالكسر، ش.خ1ياv. ال4صمعي: من

أ%صوات اليل الش_خ1ي' والن_خ1ي' والك%ر,ير'، فالشخي من الفم، والنخي
من النخرين، والكرير من الصدر؛ ورجل ش1خ>ي¬ ن,خ>ي¬. والش_خ1ي'

أ%يضاv: ر.ف}ع' الص_و\ت1 بالن_خ\ر,. وحار ش1خ>ي¬: م'ص.و>ت¬.
والش_خ1ي': ما ت.ح.ات_ من البل بال4قدام والوافر؛ قال الشاعر:

ب,ن'ط}ف%ة1 ب.ار,ق� ف رأ}س, ن,يق�
م'ن,يف{، د'ون.ها م1ن\ه' ش.خ1ي'

قال أ%بو منصور: ل أ%عرف الش_خ1ي. بذا العن إ,ل� أ%ن يكون
ال4صل فيه خ.ش1ياv فقلب. أ%بو زيد: يقال لا بي الك%ر_ي\ن, من الر_ح\ل,

ش.ر\خ¬ وش.خ\ر¬، والك%رe: ما ض.م_ الظ�ل1ف%ت.ي\ن,؛ أ%نشد الباهلي قول
العجاج:

إ,ذا اث}ب.ج.ر�ا من س.واد{ ح.د.ج.ا،
وش.خ.ر.ا اس\ت1نفاض.ةv ون.ش.ج.ا

قال: الثبجرار أ%ن يقوم وينقبض، يعن المار وال4تان. قال: وشخرا نفضا
بحافلهما. واستنفاضة أ%ي ينفضان ذلك الشخص ينظران ما هو. والن_ش1يج':

ص.وت¬ من الصدر. وش.خ\ر' الش_باب: أ%و_له وج,د_ت'ه ك%ش.ر\خ1ه1
وال4ش\خ.ر': ض.ر\ب¬ من الش_ج.ر,.

والش>خ>ي، بكسر الشي: اسم. ومطر�ف بن عبدال ابن الش>خ_ي,، مثال
.Dع>يل�الف1س>يق، ل4نه ليس ف كلم العرب ف%ع>يلD ول ف



@شخدر: ش.خ\د.ر¬: اسم.
@شذر: الش_ذ}ر: ق1ط%ع¬ من الذهب ي'ل}ق%ط� من الع\د1ن من غي إ,ذابة

الجارة، وما يصاغ من الذهب فرائد يفصل با اللؤلؤ والوهر. والش_ذ}ر'
أ%يضاv: صغار اللؤلؤ، شبهها بالشذر لبياضها. وقال شر: الش_ذ}ر' ه.ن.ات¬

ص1غار كأ%نا رؤوس النمل من الذهب تعل ف ال%و\ق, وقيل: هو خ.ر.ز¬ يفصل
به الن_ظ}م'، وقيل: هو اللؤلؤ الصغي، واحدته ش.ذ}ر.ةD؛ قال الشاعر:

ذ%ه1ب. ل%م_ا أ%ن} رآها ث�ر\م'ل%ه\،
وقال%: يا ق%و\م ر.أ%ي\ت' م'ن\ك%ر.ه،
ش.ذ}رة% و.اد{، و.ر.أ%ي\ت' الزeه.ر.ه\

:vوأ%نشد ش.م1ر¬ للم.ر_ار, ال4س.د1ي� يصف ظ%ب\يا
vأ%ت.ي\ن. على الي.م1ي,، ك%أ%ن� ش.ذ}را

�ت.تاب.ع. ف الن>ظام, ل%ه ز.ل1يل
وش.ذ�ر. الن_ظ}م.: ف%ص_ل%ه'. فأ%ما قولم: ش.ذ�ر كلم.ه ب,ش1ع1ر�،
فمول�د وهو على ال%ث%ل,. والت_ش.ذ©ر': الن_شاط� والسeر\عة ف

ال4مر. وت.ش.ذ�ر.ت1 الناقة� إ,ذا رأ%ت ر,ع\ياv ي.س'رeها فحر�كت برأ}سها
م.ر.حاv وف%ر.حاv. والت_ش.ذ©ر: الت_ه.دeد'؛ ومنه قول سليمان ابن ص'ر.د:
بلغن عن أ%مي الؤمني ذ%ر\ء# من قول ت.ش.ذ�ر. ل فيه بش.ت\م� وإ,يعاد
ف%س3ر\ت' إ,ليه ج.و.اداv أ%ي مسرعاv؛ قال أ%بو عبيد: لست أ%شك فيها

بالذال، قال: وقال بعضهم ت.ش.ز_ر.، بالزاي، كأ%نه من النظر الش_ز\ر، وهو
ن.ظ%ر' ال�غ\ض.ب,، وقيل: الت_ش.ذ©ر الت_هيeؤ' للش_ر>، وقيل:

الت_ش.ذ©ر' التوعد والت_ه.دeد'؛ وقال لبيد:
غ�ل}ب¬ ت.ش.ذ�ر' بالذ©ح'ول�، كأ%نا
ج,نe الب.د1ي>، ر.و.اس1ياv أ%ق}د.ام'ها

ابن ال4عراب: ت.ش.ذ�ر. فلن وت.ق%ت_ر. إ,ذا ت.ش.م_ر. وت.ه.ي_أ%
للح.م\ل%ة. وف حديث ح'ن.ي�: أ%رى كتيبة ح.ر\ش.ف{ كأ%نم قد ت.ش.ذ�ر'وا

أ%ي تي_أ�وا لا وتأ%ه_ب'وا. ويقال: ش.ذ�ر. به وش.ت_ر. به إ,ذا
س.م_ع. به. ويقال للقوم ف الرب إ,ذا تطاولوا: ت.ش.ذ�ر'وا. وت.ش.ذ�ر.

ف�لنD إ,ذا تيأ% للقتال. وت.ش.ذ�ر. ف%ر.س.ه' أ%ي ركبه من ورائه.
:�وت.ش.ذ�ر.ت1 الناقة�: ج.م.ع.ت\ ق�ط}ر.ي\ها وشالت بذنبها. وت.ش.ذ�ر. الس_و\ط

مال وتر_ك؛ قال:



وكان% ابن' أ%ج\مال�، إ,ذا ما ت.ش.ذ�ر.ت\
ص'د'ور' الس>ياط1، ش.ر\ع'ه'ن_ ال�خ.و_ف'

وت.ش.ذ�ر. القوم': تفرقوا. وذهبوا ف كل وجه ش.ذ%ر. م.ذ%ر. وش1ذ%ر.
م1ذ%ر. وب,ذ%ر. أ%ي ذهبوا ف كل وجه، ول يقال ذلك ف ال3ق}بال؛ وذهبت غنمك

ش.ذ%ر. م.ذ%ر. وش1ذ%ر. م1ذ%ر.: كذلك. وف حديث عائشة، رضي ال عنها:
أ%ن عمر، رضي ال عنه، ش.ر_د. الش>ر\ك. ش.ذ%ر. م.ذ%ر. أ%ي فر�قه

وب.د_ده ف كل وجه، ويروى بكسر الشي واليم وفتحهما. والت_ش.ذ©ر' بالثوب
وبالذ�ن.ب,: هو الستثفار به.

والش_و\ذ%ر': ال3ت\ب'، وهو ب'ر\د¬ ي'ش.قe ث تلقيه الرأ%ة ف عنقها
من غي ك�م_ي\ن, ول ج.ي\ب؛ قال:

م'ن\ض.ر,ج¬ ع.ن\ جان,ب.ي\ه1 الش_و\ذ%ر'
وقيل: هو ال3زار، وقيل: هو ال1ل}ح.ف%ة�، فارسي معرب، أ%صله شاذ%ر

وقيل: جاذ%ر. وقال الفراء: الش_و\ذ%ر' هو الذي تلبسه الرأ%ة تت ثوبا،
وقال الليث: الش_و\ذ%ر' ثوب ت.ج\تاب'ه الرأ%ة والارية إ,ل ط%ر.ف1

ع.ض'دها، وال أ%علم.
@شرر: الش_رe: السeوء� والفعل للرجل الش>ر>ير,، والصدر

الش_ر.ار.ة�، والفعل ش.ر_ ي.ش�1رe. وقوم أ%ش\ر.ار¬: ضد ال4خيار. ابن سيده:
الش_رe ضد� الي، وجعه ش'ر'ور¬، والشeرe لغة فيه؛ عن كراع. وف حديث

الدعاء: والي' ك�ل©ه بيديك والش_رe ليس إ,ليك؛ أ%ي أ%ن الشر ل ي'تقر�ب
به إ,ليك ول ي'ب\ت.غ.ى به و.ج\ه'ك.، أ%و أ%ن الشر ل يصعد إ,ليك وإ,نا

يصعد إ,ليك الطيب من القول والعمل، وهذا الكلم إ,رشاد إ,ل استعمال
ال4دب ف الثناء على ال، تعال وتقدس، وأ%ن تضاف إ,ليه، عز وعل، ماسن
ال4شياء دون مساوئها، وليس القصود نفي شيء عن قدرته وإ,ثباته لا، فإ,ن

هذا ف الدعاء مندوب إ,ليه، يقال: يا رب السماء وال4رض، ول يقال: يا رب
الكلب والنازير وإ,ن كان هو ربا؛ ومنه قوله تعال: ول ال4ساء

السن فادعوه با. وقد ش.ر_ ي.ش1رe وي.ش'رe ش.ر�اv وش.ر.ار.ةv، وحكى
بعضهم: ش.ر'ر\ت' بضم العي. ورجل ش.ر,ير¬ وش1ر>ير¬ من أ%ش\ر.ار�

وش1ر>ير,ين.، وهو ش.رÒ منك، ول يقال أ%ش.رe، حذفوه لكثرة استعمالم إ,ياه، وقد
حكاه بعضهم. ويقال: هو ش.رeه'م وهي ش.رeه'ن_ ول يقال هو أ%شرهم.

وش.ر_ إ,نساناv ي.ش'رeه إ,ذا عابه. اليزيدي: ش.ر_ر.ن,ي ف الناس وش.ه_رن



فيهم بعن واحد، وهو ش.رe الناس؛ وفلن ش.رe الثلثة وش.رe الثني.
وف الديث: و.ل%د' الزنا ش.رe الثلثة؛ قيل: هذا جاء ف رجل بعينه كان

موسوماv بالش_ر�، وقيل: هو عامÒ وإ,نا صار ولد الزنا ش.ر�اv من
والديه ل4نه ش.رeهم أ%صلv ونسباv وولدة، ل4نه خلق من ماء الزان

والزانية، وهو ماء خبيث، وقيل: ل4ن الد� يقام عليهما فيكون تحيصاv لما وهذا
ل يدرى ما يفعل به ف ذنوبه. قال الوهري: ول يقال أ%ش.رe الناس إ,ل
ف لغة رديئة؛ ومنه قول امرأ%ة من العرب: أ�عيذك بال من ن.ف}س� ح.ر_ى

وع.ي\ن� ش'ر_ى أ%ي خبيثة من الشر، أ%خرجته على ف�ع\ل%ى مثل أ%صغر
Dوص'غ\ر.ى؛ وقوم أ%ش\ر.ار¬ وأ%ش1ر_اء#. وقال يونس: واحد' ال4ش\ر.ار, ر.ج'ل

ش.رÒ مثل ز.ن\د{ وأ%ز\ن.اد{، قال ال4خفش: واحدها ش.ر,ير¬، وهو الرجل ذو
الش_ر> مثل يتيم وأ%يتام. ورجل ش1ر>ير¬، مثال ف1س>يق�، أ%ي كثي

الش_ر>. وش.ر_ ي.ش'3رe إ,ذا زاد ش.رeه'. يقال: ش.ر'ر\ت. يا رجل وش.ر,ر\ت.،
لغتان، ش.ر�اv وش.ر.راv وش.رار.ةv. وأ%شررت' الرجل%: نسبته إ,ل الش_ر،

وبعضهم ينكره؛ قال طرفة:
فما زال ش'ر\ب,ي الر_اح. حت أ%ش.ر_ن,ي

ص.د1يق1ي، وحت س.اء4ن,ي ب.ع\ض' ذل1كا
فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:

إ,ذا أ%ح\س.ن. ابن' الع.م� ب.ع\د. إ,ساء4ة{،
ف%ل%س\ت' ل1ش.ر�ي ف1ع\ل%ه1 ب.م'ول.

إ,نا أ%راد ل1ش.ر� ف1ع\ل1ه1 فقلب.
وهي ش.ر_ة وش'ر_ى: يذهب بما إ,ل الفاضلة؛ وقال كراع: الشeر_ى

أ�نثى الش_ر الذي هو ال4ش.رe ف التقدير كالف�ض\ل%ى الذي هو تأ}نيث
vفلنا eال4فضل، وقد ش.ار_ه'. ويقال: ش.ار_اه' وش.ار_ه'، وفلن ي'ش.ار

وي'م.ارeه' وي'ز.ارeه' أ%ي ي'عاديه. وال�ش.ار_ة�: الخاصمة. وف
الديث: ل ت'ش.ار> أ%خاك؛ هو ت'ف%اع1ل من الشر، أ%ي ل تفعل به شر�اv فتحوجه

إ,ل أ%ن يفعل بك مثله، ويروى بالتخفيف؛ ومنه حديث أ%ب ال4سود: ما
ف%ع.ل% الذي كانت امرأ%ته ت'ش.ار'ه وت'مار'ه. أ%بو زيد: يقال ف مثل: كل�م.ا

ت.ك}ب.ر' ت.ش1ر�. ابن شيل: من أ%مثالم: ش'ر_اه'ن_ م'ر_اه'ن_. وقد
أ%ش.ر_ بنو فلن فلناv أ%ي طردوه وأ%وحدوه.

والش>ر_ة�: الن_شاط. وف الديث: إ,ن لذا القرآن ش1ر_ةv ث إ,ن



للناس عنه ف%ت\ر.ةv؛ الش>ر_ة�: النشاط والرغبة؛ ومنه الديث الخر: لكل
عابد ش1ر_ةD. وش1ر_ة� الشباب: ح1ر\ص'ه ون.شاطه. والش>ر_ة�؛ مصدر

ل1ش.ر_.
والشeرe، بالضم: العيب. حكى ابن ال4عراب: قد قبلت' عطيتك ث رددتا

عليك من غي ش'ر>ك. ول ض'ر>ك.، ث فسره فقال: أ%ي من غي رد� عليك ول
عيب لك ول ن.ق}ص� ول إ,ز\ر.اء�. وحكى يعقوب: ما قلت ذلك لش'ر>ك.

وإ,نا قلته لغي ش'ر>ك. أ%ي ما قلته لشيء تكرهه وإ,نا قلته لغي شيء
تكرهه، وف الصحاح: إ,نا قلته لغي عيبك. ويقال: ما رددت هذا عليك من ش'ر¼

به أ%ي من عيب ولكن آثرتك به؛ وأ%نشد:
ع.ي\ن' الد_ل1يل, الب'ر\ت1 من ذي ش'ر>ه1

أ%ي من ذي عيبه أ%ي من عيب الدليل ل4نه ليس يسن أ%ن يسي فيه
ح.ي\ر.ةv.وعي¬ ش'ر_ى إ,ذا نظرت إ,ليك بالب.غ\ض.اء. وحكي عن امرأ%ة من بن عامر

ف ر'ق}ي.ة{: أ%ر\قيك بال من نفس ح.ر_ى وع.ي ش'ر_ى؛ أ%بو عمرو:
الشeر_ى: الع.ي_ان.ة� من النساء.

والش_ر.ر': ما تطاير من النار. وف التنزيل العزيز: إ,نا ترمي
ب,ش.ر.ر� كالق%ص\ر,؛ واحدته ش.ر.ر.ةD وهو الش_ر.ار' واحدته ش.ر.ار.ةD؛ وقال

الشاعر:
أ%و\ ك%ش.ر.ار, ال}ع.ل%ة1 ي.ض\ر,ب'ها ال}ـ
ـق%ي\ن'، ع.ل%ى ك�لY و.ج\ه,ه1 ت.ث1ب'

وش.ر_ اللح\م. وال4ق1ط% والثوب. ونو.ها ي.ش'رeه ش.ر�اv وأ%ش.ر_ه
وش.ر_ر.ه' وش.ر_اه' على تويل التضعيف: وضعه على خ.صف%ة{ أ%و غيها

لي.ج,ف_؛ قال ثعلب وأ%نشد بعض الرواة للراعي:
فأ%ص\ب.ح. ي.س\تاف' الب,لد.، ك%أ%ن_ه'

م'ش.ر_ى بأ%طراف1 الب'يوت1 ق%ديد'ها
قال ابن سيده: وليس هذا البيت للراعي إ,نا هو للح.لل ابن عمه.
:eما يبسط عليه ال4قط وغيه، والمع ال4شار,ير'. والش_ر :�وال3ش\ر.ارة

ب.س\ط�ك الشيء ف الشمس من الثياب وغيه؛ قال الراجز:
ث%و\ب¬ على قام.ة{ س.ح\لD، ت.ع.او.ر.ه'

أ%ي\د1ي الغ.و.اس1ل,، لل4ر\و.اح, م.ش\ر'ور'
وش.ر_ر\ت' الثوب. واللحم وأ%ش\ر.ر\ت'؛ وش.ر_ شيئاv ي.ش'رeه إ,ذا بسطه



ليجف. أ%بو عمرو: الش>ر.ار' صفائح بيض يفف عليها الك%ر,يص' وش.ر_ر\ت'
الثوب: بسطته ف الشمس، وكذلك الت_ش\ر,ير'. وش.ر_ر\ت' ال4ق1ط%

أ%ش'رeه' ش.ر�اv إ,ذا جعلته على خ.ص1ف%ة{ ليجف، وكذلك اللحم واللح ونوه.
وال4ش.ار,ير': ق1ط%ع ق%د1يد. وال3ش\ر.ار.ة�: الق%د1يد' ال%ش\ر'ور'

والش\ر.ار.ة�: ال%ص.ف%ة� الت ي'ش.رe عليها ال4ق1ط�، وقيل: هي ش'ق�ة من
ش'ق%ق, البيت ي'ش.ر_ر' عليها؛ وقول أ%ب كاهل الي.ش\ك�ر,ي>:

لا أ%شار,ير' م1ن\ ل%ح\م� ت'ت.م>ر'ه'،
من الث�عال1ي، و.و.خ\ز¬ من\ أ%ر.ان,يها

قال: يوز أ%ن يعن به ال3ش\ر.ار.ة من الق%ديد، وأ%ن يعن به ال%ص.ف%ة
أ%و الشeق�ة. وأ%رانيها أ%ي ال4رانب. والو.خ\ز': ال%ط1يئ%ة� بعد

ال%طيئ%ة والشيء� بعد الشيء أ%ي معدودة؛ وقال الكميت:
كأ%ن� الر_ذاذ% الض_ح\ك.، ح.و\ل% ك1ناس1ه1،

أ%شار,ير' م1ل}ح� ي.ت_ب,ع\ن. الر_وام1سا
ابن ال4عراب: ال3ش\ر.ار.ة� ص.ف1يح.ةD ي'ج.ف�ف' عليها القديد، وجعها

�ال4شار,ير' وكذلك قال الليث: قال ال4زهري: ال3ش\ر.ار' ما ي'ب\س.ط
عليه الشيء ليجف فصح به أ%نه يكون ما ي'ش.ر_ر' من أ%ق1ط{ وغيه ويكون ما

ي'ش.ر_ر' عليه. وال4شار,ير': جع إ,ش\رار.ة{، وهي اللحم الفف.
وال3ش\رارة: الق1ط}عة العظيمة من ال3بل لنتشارها وانبثاثها. وقد اس\ت.ش.ر_

إ,ذا صار ذا إ,شرارة من إ,بل، قال:
ال%د\ب' ي.ق}ط%ع' ع.ن\ك. غ%ر\ب. ل1سان,ه1،

فإ,ذا اس\ت.ش.ر_ ر.أ%يت.ه' ب.ر\ب.ارا
قال ابن بري: قال ثعلب اجتمعت مع ابن س.ع\دان% الراوية فقال ل:

أ%سأ%لك؟ فقلت: نعم، فقال: ما معن قول الشاعر؟ وذكر هذا البيت، فقلت له: العن
أ%ن الدب يفقره وييت إ,بله فيقل كلمه ويذل؛ والغرب: ح1د_ة اللسان.
وغ%ر\ب' كل شيء: حد�ته. وقوله: وإ,ذا استشر أ%ي صارت له إ,ش\ر.ار.ةD من

ال3بل، وهي القطعة العظيمة منها، صار ب.ر\باراv وكثر كلمه. وأ%ش.ر_
الشيء4: أ%ظهره؛ قال ك%ع\ب' بن ج'ع.ي\ل�، وقيل: إ,نه للح'ص.ي\ن, بن المام

ال�ر>ي> ي.ذك�ر' يوم ص1فYي:
فما ب.ر,ح'وا ح.ت_ى رأ%ى ال� ص.ب\ر.ه'م\،
وح.ت_ى أ�ش1ر_ت\ بال4ك�ف> الصاح1ف'



أ%ي ن'ش1ر.ت\ وأ�ظهرت؛ قال الوهري وال4صمعي: يروى قول امرئ القيس:
vإ,ليها وم.ع\ش.را vت.ج.او.ز\ت' أ%ح\راسا
ع.ل%ي_ ح1راصاv، لو ي'ش1رeون% م.ق}ت.ل1ي

(* ف معلقة امرئ القيس: لو ي'س3ر�ون).
على هذا قال، وهو بالسي أ%جود.

وش.ر,ير' البحر: ساحله، مفف؛ عن كراع. وقال أ%بو حنيفة: الش_ر,ير' مثل
الع.ي\ق%ة1، يعن بالعيقة ساحل% البحر وناحيته؛ وأ%نشد للج.ع\د1ي:

ف%ل ز.ال% ي.س\ق1يها، وي.س\ق1ي بلد.ها
من ال�ز\ن1 ر.ج_اف¬، ي.س'وق' الق%وار,ي.ا

ي'س.قYي ش.ر,ير. البحر, ح.و\لv، ت.ر'دeه'
ح.لئب' ق�ر\ح¬، ث أ%ص\ب.ح. غ%اد1ي.ا

والش_ر_ان� على تقدير ف%ع\لن%: د.وابe مثل البعوض، واحدتا
ش.ر_ان.ةD، لغة ل4هل السواد؛ وف التهذيب: هو من كلم أ%هل السواد، وهو شيء

.eتسميه العرب ال4ذى شبه البعوض، يغشى وجه ال3نسان ول ي.ع.ض
والش_ر.اش1ر': الن_ف}س' وال%ح.ب_ة� جيعاv. وقال كراع: هي مبة النفس، وقيل: هو

جيع السد، وأ%لقى عليه ش.ر.اش1ر.ه'، وهو أ%ن يبه حت يستهلك ف حبه؛
وقال اللحيان: هو هواه الذي ل يريد أ%ن يدعه من حاجته؛ قال ذو الرمة:

وكائ1ن\ ت.رى م1ن\ ر.ش\دة{ ف ك%ر,يه.ة{،
وم1ن\ غ%ي_ة{ ت'ل}ق%ى عليها الش_راش1ر'

قال ابن بري: يريد كم ترى من مصيب ف اعتقاده ورأ}يه، وكم ترى من مطئ
ف أ%فعاله وهو جاد� متهد ف فعل ما ل ينبغي أ%ن يفعل، ي'ل}ق1ي

ش.ر.اش1ر.ه' على مقابح ال�مور وينه.م1ك ف الستكثار منها؛ وقال الخر:
وت'ل}ق%ى ع.ل%ي\ه1، ك�ل� ي.و\م, ك%ر,يه.ة{،
ش.ر.اش1ر' م1ن\ ح.ي_ي\ ن,ز.ار� وأ%ل}ب'ب'

ال4ل}ب'ب': عروق متصلة بالقلب. يقال: أ%لقى عليه بنات أ%ل}ب'به إ,ذا
أ%حبه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

وما ي.د\ر,ي ال%ر,يص' ع.لم. ي'ل}قي
ش.ر.اش1ر.ه'، أ%ي'خ\ط1ئ� أ%م ي'ص1يب'؟

 Dش'ر\ش'ر.ة �والش_ر.اش1ر': ال4ثقال، الواحدة
(* قوله: «الواحدة شرشرة»



بضم العجمتي كما ف القاموس، وضبطه الشهاب ف العناية بفتحهما). يقال:
أ%لقى عليه شراشره أ%ي نفسه حرصاv ومبة، وقيل: أ%لقى عليه ش.راشره أ%ي

أ%ثقاله.
وش.ر\ش.ر. الشيء4: ق%ط�ع.ه'، وكل قطعة منه ش1ر\ش1ر.ةD. وف حديث
الرؤيا: ف%ي'ش.ر\ش1ر' ب,ش1د\ق1ه1 إ,ل ق%فاه؛ قال أ%بو عبيد: يعن ي'ق%طYع'ه'

وي'ش.قYق�ه'؛ قال أ%بو زبيد يصف ال4سد:
ي.ظ%ل© م'غ1ب�اv ع1ن\د.ه' م1ن\ ف%ر.ائ1س�،

ر'ف%ات' ع1ظ%ام�، أ%و ع.ر,يض¬ م'ش.رش.ر'
وش.ر\ش.ر.ة� الشيء: ت.ش\ق1يق�ه' وتقطيعه. وش.ر.اش1ر' الذن.ب:

ذ%باذ1ب'ه'. وش.ر\ش.ر.ت\ه' الية: ع.ض_ت\ه'، وقيل: الش_ر\ش.ر.ة� أ%ن ت.ع.ض_
الشيء ث تنفضه. وش.ر\ش.ر.ت1 الاش1ي.ة� النبات.: أ%كلته؛ أ%نشد ابن دريد

ل�ب.ي\ها ال4ش\ج.ع1ي>:
ف%ل%و\ أ%ن_ه.ا طاف%ت\ ب,ن.ب\ت{ م'ش.ر\ش.ر�،

�ن.ف%ى الد>ق_ عنه ج.د\ب'ه، ف%ه\و. ك%ال
وش.ر\ش.ر. الس>كYي واللحم: أ%ح.د_ها على حجر. والشeر\ش'ور: طائر

صغي مثل العصفور؛ قال ال4صمعي: تسميه أ%هل الجاز الشeر\ش'ور.، وتسميه
ال4عراب الب,ر\ق1ش.، وقيل: هو أ%غب على لطافة ال�م_ر.ة1، وقيل: هو

.vأ%كب من العصفور قليل
:�والش_ر\ش.ر': نبت. ويقال: الش_ر\ش1ر'، بالكسر. والش_ر\ش1ر.ة

ع'ش\ب.ة أ%صغر من الع.ر\ف%ج، ولا زهرة صفراء وق�ض'ب¬ وورق ضخام غ�ب\ر¬،
م.ن\ب,ت'ها الس_ه\ل� تنبت متفسحة كأ%ن أ%قناءها ال1بال� طولv، ك%ق%ي\س,
ال3نسان قائماv، ولا حب كحب ال%ر.اس,، وجعها ش1ر\ش1ر¬؛ قال:

ت.ر.و_ى م1ن. ال4ح\د.اب, ح.ت_ى ت.لح.ق%ت\
ط%ر.ائ1ق�ه، واه\ت.ز_ بالش>ر\ش1ر, ال%ك}ر'

قال أ%بو حنيفة عن أ%ب زياد: الش>ر\ش1ر' يذهب ح1بالv على ال4رض
طولv كما يذهب الق�ط%ب' إ,ل أ%نه ليس له شوك يؤذي أ%حداv؛ الليث ف ترجة

قسر:
eوش41ر\ش.ر¬ وق%س\و.ر¬ ن.ص\ر,ي

قال ال4زهري: فسره الليث فقال: والشرشر الكلب، والقسور الصياد؛ قال
ال4زهري: أ%خطأ% الليث ف تفسيه ف أ%شياء فمنها قوله الشرشر الكلب وإ,نا



الشرشر نبت معروف، قال: وقد رأ%يته بالبادية تسمن ال3بل عليه
وت.غ\ز'ر'، وقد ذكره ابن ال4عراب: من البقول الش_ر\ش.ر'. قال: وقيل لل4سدية

أ%و لبعض العرب: ما شجرة أ%بيك؟ قال: ق�ط%ب¬ وش.ر\ش.ر¬ وو.ط}ب¬ ج.ش1ر¬؛
قال: الش>ر\ش1ر' خي من ال3س\ل1يح والع.ر\ف%ج.

أ%بو عمرو: ال4ش1ر_ة� واحدها ش.ر,ير¬: ما قرب من البحر، وقيل:
الش_ر,ير' شجر ينبت ف البحر، وقيل: ال4ش1ر_ة� البحور؛ وقال الكميت:

إ,ذا هو أ%م\س.ى ف ع'باب, أ%ش1ر_ة{،
م'ن,يفاv على الع.ب\ر.ي\ن, بالاء، أ%ك}ب.دا

وقال العدي:
س.ق%ى ب,ش.ر,ير, الب.ح\ر ح.و\لv، ي.م'دeه'

ح.لئ1ب' ق�ر\ح¬ ث أ%ص\ب.ح. غاد1يا
(* قوله: «سقى بشرير إل» الذي تقدم: «تسقي شرير البحر حولv ترد�ه»

وها روايتان كما ف شرح القاموس).
وش1و.اء# ش.ر\ش.ر¬: يتقاطر د.س.م'ه، مثل س.ل}س.ل�. وف الديث: ل يأ}ت

عليكم عام إ,ل� والذي بعده ش.رÒ منه. قال ابن ال4ثي: سئل السن عنه
فقيل: ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الجاج؟ فقال: ل بد

للناس من تنفيس، يعن أ%ن ال تعال ينفس عن عباده وقتاv ما ويكشف البلء
عنهم حيناv. وف حديث الجاج: لا ك1ظ�ةD ت.ش\ت.رe؛ قال ابن ال4ثي:

يقال اش\ت.ر_ البعي كاج\ت.ر_، وهي ال1ر_ة� لا يرجه البعي من جوفه
إ,ل فمه يضغه ث يبتلعه، واليم والشي من مرج واحد.

وش'ر.اش1ر¬ وش'ر.ي\ش1ر¬ وش.ر\ش.ر.ة�: أ%ساء. والشeر.ي\ر': موضع، هو من
الار على سبعة أ%ميال؛ قال كثي عزة:

د1يار¬ ب.أ%ع\ن.اء� الشeر.ي\ر,، ك%أ%ن_م.ا
ع.ل%ي\ه,ن_ ف أ%ك}ناف1 ع.ي\ق%ة% ش1يد'

@شزر: ن.ظ%ر¬ ش.ز\ر¬: فيه إ,عراض كنظر العادي البغض، وقيل: هو نظر على
غي استواء ب,مؤ\خ1ر, العي، وقيل: هو النظر عن يي وشال. وف حديث

علي�: ال}ح.ظ�وا الش_ز\ر. واط}ع'ن'وا الي.س\ر.؛ الش_ز\ر': النظر عن اليمي
والشمال وليس بستقيم الطريقة، وقيل: هو النظر بؤخر العي، وأ%كثر ما

.vيكون النظر' الش_ز\ر' ف حال الغضب، وقد ش.ز.ر.ه' ي.ش\ز,ر'ه' ش.ز\را
وش.ز_ر. إ,ليه: نظر منه ف أ%حد ش1ق�ي\ه1 ول يستقبله بوجهه. ابن



ال4نباري: إ,ذا نظر بانب العي فقد ش.ز.ر. ي.ش\ز,ر'، وذلك من الب.غ\ض.ة1
وال%ي\ب.ة1؛ ون.ظ%ر. إ,ليه ش.ز\راv، وهو نظر الغضبان ب,م'ؤ.خ_ر, العي؛

وف لظه ش.ز.ر¬، بالتحريك. وت.شاز.ر. القوم' أ%ي نظر بعضهم إ,ل بعض
ش.ز\راv. الفراء: يقال ش.ز.ر\ته أ%ش\ز,ر'ه ش.ز\راv، ون.ز.ر\ته أ%ن\ز,ر'ه

ن.ز\راv أ%ي أ%صبته بالعي، وإ,نه ل%م1ئ� الع.ي\ن,، ول فعل له، وإ,نه
ل4ش\و.ه' الع.ي\ن, إ,ذا كان خبيث العي، وإ,نه لش.ق1ذ� الع.ي\ن, إ,ذا كان ل

ي.ق}ه.ره' النeعاس'، وقد ش.ق1ذ% ي.ش\ق%ذ� ش.ق%ذاv. أ%بو عمرو:
والش_ز\ر' من ال�شاز.ر.ة1، وهي العاداة؛ قال رؤبة:

ي.ل}ق%ى م'ع.اد1يه,م\ عذاب. الش_ز\ر,
ويقال: أ%تاه الدهر' بش.ز\ر.ة{ ل ينحل© منها أ%ي أ%هلكه. وقد

أ%ش\ز.ر.ه' ال أ%ي أ%لقاه ف مكروه ل يرج منه. والط�ع\ن' الش_ز\ر': ما طعنت
بيمينك وشالك، وف الكم: الطYع\ن' الش_ز\ر' ما كان عن يي وشال.

وش.ز.ر.ه' بالس>نان: طعنه.
الليث: البل ال%ش\ز'ور' الفتول وهو الذي يفتل ما يلي اليسار، وهو

أ%شد لقتله؛ وقال غيه: الش_ز\ر' إ,ل فوق. قال ال4صمعي: الشزور الفتول
إ,ل فوق، وهو الفتل الش_ز\ر'؛ قال أ%بو منصور: وهذا هو الصحيح. ابن
سيده: والش_ز\ر' من الف%ت\ل, ما كان عن اليسار، وقيل: هو أ%ن يبدأ% الفاتل

من خارج وي.ر'د_ه إ,ل بطنه وقد ش.ز.ر.ه'؛ قال:
ل1م'ص\ع.ب, ال4م\ر، إ,ذا ال4م\ر' ان\ق%ش.ر\

أ%م.ر_ه' ي.س\راv، فإ,ن} أ%ع\يا الي.س.ر\
وال}تاث% إ,ل م1ر_ة% الش_ز\ر,، ش.ز.ر\

أ%مر_ه أ%ي فتله فتلv شديداv. يسراv أ%ي فتله على الهة الي.س\راء3.
فإ,ن أ%ع\يا الي.س.ر' والتاث أ%ي أ%بطأ%. أ%م.ر_ه' ش.ز\راv أ%ي على

الع.س\راء3 وأ%غار.ه' عليها؛ قال: ومثله قوله:
بالف%ت\ل, ش.ز\راv غ%ل%ب.ت\ ي.س.ارا،

ت.م\ط�و الع1د.ى وال1ج\ذ%ب. الب.ت_ار.ا
يصف حبال ال%ن\ج.ن,يق, يقول: إ,ذا ذهبوا با عن وجوهها أ%قبلت على

الق%ص\د1.
واس\ت.ش\ز.ر. ال%ب\ل� واس\ت.ش\ز.ر.ه ف%ات1ل�ه؛ وروي بيت امرئ القيس

:vبالوجهي جيعا



غ%د.ائ1ر'ه م'س\ت.ش\ز,ر.ات¬ إ,ل الع'لى،
ت.ظ%ل© ال%د.ار,ي ف م'ث%ن_ى وم'ر\س.ل,

(* ف معلقة امرئ القيس: ت.ض1ل© الع1قاص').
ويروى م'س\ت.ش\ز.ر.ات. وغ%ز\لD ش.ز\ر¬: على غي استواء وف الصحاح:
والش_ز\ر' من الفتل ما كان إ,ل فوق خلف. د.و\ر, ال1غ\ز.ل. يقال: حبل

م.ش\ز'ور¬ وغدائر م'س\ت.ش\ز.رات. وط%ح\ن¬ ش.ز\ر¬: ذهب به عن اليمي. يقال:
ط%ح.ن. بالرحى ش.ز\راv، وهو أ%ن يذهب بالرحى عن يينه، وب.ت�اv أ%ي عن

يساره؛ وأ%نشد:
،vوش.ز\را vون.ط}ح.ن' بالر_ح.ى ب.ت�ا
ول%و\ ن'ع\ط%ى ال%غ.از,ل% ما ع.ي,ين.ا

والش_ز\ر': الشد�ة والصعوبة ف ال4مر. وت.ش.ز_ر. الرجل: تيأ%
للقتال. وت.ش.ز_ر.: غ%ض1ب.؛ ومنه قول سليمان بن ص'ر.د: بلغن عن أ%مي

الؤمني ذ%ر\ء# من خ.ب.ر� ت.ش.ز_ر. ل فيه ب,ش.ت\م� وإ,ب\ع.اد ف%س3ر\ت' إ,ليه
ج.و.اداv، ويروى ت.ش.ذ�ر، وقد تقدم؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

،vرائ1غا vما ز.ال% ف ال�1و.لء3 ش.ز\را
ع1ن\د. الص_ر,ي,، ك%ر.و\غ%ة{ م1ن\ ث%ع\ل%ب,

فسره فقال: ش.ز\راv آخذاv ف غي الطريق. يقول: ل يزل ف رحم أ�مه
ر.ج'ل% س.و\ء� كأ%نه يقول ل يزل ف أ�مه على الالة الت هو عليها ف الكب.

والصري هنا: ال4مر الصروم. وش.ي\ز.ر¬: بلد، وف الكم: أ%رض؛ قال
امرؤ القيس:

ت.ق%ط�ع. أ%س\ب.اب' الل©ب.ان.ة1 وال%و.ى،
ع.ش1ي_ة% ج.او.ز\نا ح.م.اة% وش.ي\ز.ر.ا

@شصر: الش_ص\ر' من الياطة: كالب.ش\ك1، وقد ش.ص.ر.ه ش.ص\راv. أ%بو عبيد:
ش.ص.ر\ت' الثوب ش.ص\راv إ,ذا خ1ط}ت.ه مثل الب.ش\ك1؛ قال أ%بو منصور:

وت.ش\ص1ي' الناقة من هذا. الصحاح: الش_ص\ر' الياطة التباعدة والتزنيد.
وش.ص.ر\ت' عي. البازي أ%ش\ص'ر'ه ش.ص\راv إ,ذا خ1ط}ت.ه'. والش>ص.ار:

أ%خ1ل�ة� الت_ز\ن,يد؛ حكاه الوهري عن ابن دريد. والش>ص.ار': خشبة تدخل
بي منخري الناقة، وقد ش.ص.ر.ها وش.ص_ر.ها. وش.ص.ر. الناقة ي.ش\ص1ر'ها

وي.ش\ص'ر'ها ش.ص\راv إ,ذا د.ح.ق%ت\ ر.ح1م'ها ف%خ.ل�ل% ح.ياء4ها ب,أ%خ1ل�ة{
ث أ%دار خلف ال4خ1ل�ة1 بع.ق%ب� أ%و خيط من ه'ل}ب, ذ%نبها.



والش>صار': ما ش'ص1ر. به. التهذيب: والش>صار' خشبة تشد� بي ش'ف}ر.ي الناقة. ابن
شيل: الش_ص\ران1 خشبتان ينفذ بما ف ش'ف}ر, خ'وران1 الناقة ث يعصب من

ورائها ب,خ'ل}ب.ة{ شديدة، وذلك إ,ذا أ%رادوا أ%ن يظأ%روها على ولد غيها
فيأ}خذون د'ر\ج.ةv م.ح\ش'و_ة{ وي.د'سeونا ف خ'وران,ها، وي.خ1ل©ون
ال�وران% بللي ها الش>صار.ان1 ي'وث%قان1 ب,خ'ل}ب.ة{ ي'ع\ص.بان1 با،

فذلك الش_ص\ر' والت_ز\ن,يد'.
وش.ص.ر. ب.ص.ر'ه ي.ش\ص1ر' ش'ص'وراv: ش.خ.ص. عند الوت. ويقال: تركت

فلناv وقد ش.ص.ر. ب.ص.ره'، وهو أ%ن تنقلب العي عند نزول الوت؛ قال
ال4زهري: وهذا عندي و.ه.م¬ والعروف ش.ط%ر. ب.ص.ر'ه وهو الذي كأ%نه ينظر إ,ليك

وإ,ل آخر؛ رواه أ%بو عبيد عن الفراء. قال: والشeص'ور بعن الشeط�ور
من مناكي الليث، قال: وقد نظرت ف باب ما يعاقب من حرف الصاد والطاء

لبن الفرج فلم أ%جده، قال: وهو عندي من وه.م الليث.
والش_ص\ر.ة�: ن.ط}ح.ة� الث�و\ر, الرجل% ب,ق%ر\نه1.

وش.ص.ر.ه' الث�و\ر' بقرنه ي.ش\ص'ر'ه' ش.ص\راv: نطحه، وكذلك الظب.
والش_ص.ر' من الظباء: الذي بلغ أ%ن ي.ن\ط%ح.، وقيل: الذي بلغ شهراv، وقيل:
هو الذي ل يتنك، وقيل: هو الذي قد قوي وتر�ك، والمع أ%ش\صار¬

وش.ص.ر.ةD. والش_و\ص.ر': كالش_ص.ر,. الليث: يقال له شاص1ر¬ إ,ذا ن.ج.م.
ق%ر\ن'ه. والش_ص.ر.ة�: الظبية الصغية. والش_ص.ر'، بالتحريك: ولد الظبية،

وكذلك الشاصر. قال أ%بو عبيد: وقال غي واحد من ال4عراب: هو ط%لv ث
خ1ش\ف¬، فإ,ذا طلع قرناه فهو شاد1نD، فإ,ذا قوي وترك فهو ش.ص.ر¬، وال�نثى

ش.ص.ر.ةD، ث ج.ذ%ع¬ ث ث%ن,يe، ول يزال ث%ن,ي�اv حت يوت ل يزيد
عليه.وش1صار¬: اسم رجل واسم ج,ن>ي¼؛ وقول خ'ناف1ر ف ر.ئي>ه1 من

الن:ن.ج.و\ت' ب,ح.م\د1 ال3 من ك�لY ف%ح\م.ة{
ت'ؤ.ر>ث� ه'ل}كاv، ي.و\م. شاي.ع\ت' شاص1ر.ا

إ,نا أ%راد ش1صاراv فغي السم لضرورة الشعر، ومثله كثي.
@شطر: الش_ط}ر': ن,ص\ف' الشيء، والمع أ%ش\ط�ر¬ وش'ط�ور¬.

وش.ط%ر\ت'ه: جعلته نصفي. وف الثل: أ%ح\ل�ب' ح.ل%باv لك. ش.ط}ر'ه.
وشاط%ر.ه مال%ه': ناص.ف%ه'، وف الكم: أ%م\س.ك. ش.ط}ر.ه' وأ%عطاه ش.ط}ره

الخر. وسئل مالك بن أ%نس: من أ%ن شاط%ر. عمر ابن الطاب ع'م_ال%ه'؟
فقال: أ%موال كثية ظهرت لم. وإ,ن أ%با الختار الكلب كتب إ,ليه:



ن.ح'جe إ,ذا ح.جeوا، ون.غ\ز'و إ,ذا غ%ز.و\ا،
ف%إ,ن>ي ل%ه'م\ وف}ر¬، ول%س\ت' ب,ذ1ي و.ف}ر,

إ,ذا الت_اج,ر' الد_ار,يe جاء4 ب,ف%أ}ر.ة{
م1ن. ال1س\ك1، راح.ت\ ف م.فار,ق1ه,م\ ت.ج\ر,ي

ف%د'ون.ك. مال% ال3 ح.ي\ث� وج.د\ت.ه'
س.ي.ر\ض.و\ن%، إ,ن} شاط%ر\ت.ه'م\، م1ن\ك. ب,الش_ط}ر,

قال: ف%شاط%ر.ه'م\ عمر، رضي ال عنه، أ%موالم. وف الديث: أ%ن
س.ع\داv استأ}ذن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن يتصد_ق باله، قال: ل، قال:

�فالش_ط}ر.، قال: ل، قال الث©ل�ث%، فقال: الث©ل�ث� والث©ل�ث
ك%ث1ي¬؛ الش_ط}ر': النصف، ونصبه بفعل مضمر أ%ي أ%ه.ب' الش_ط}ر. وكذلك الثلث،
وف حديث عائشة: كان عندنا ش.ط}ر¬ من ش.عي. وف الديث: أ%نه رهن درعه

بش.ط}ر من شعي؛ قيل: أ%راد ن,ص\ف. م.ك©وك{، وقيل: نصف. وس\ق�. ويقال:
ش1ط}ر¬ وش.ط1ي¬ مثل ن,ص\ف{ ون.ص1يف{. وف الديث: الط©ه'ور' ش.ط}ر'
ال3يان ل4ن ال3يان ي.ظ}ه.ر' باشية الباطن، والط©ه'ور يظهر باشية

الظاهر. وف حديث مانع الزكاة1: إ,ن_ا آخ1ذ�وها وش.ط}ر. مال1ه1 ع.ز\م.ةD م1ن\
ع.ز.مات1 ر.ب>نا. قال ابن ال4ثي: قال ال%ر\ب,يe غ%ل1ط% ب.ه\ز¬

الر_او,ي ف لفظ الرواية إ,نا هو: وش'طYر. مال�ه' أ%ي ي'ج\ع.ل مال�ه'
ش.ط}ر.ي\ن, وي.ت.خ.ي_ر عليه ال�ص.د�ق' فيأ}خذ الصدقة من خي النصفي، عقوبة
لنعه الزكاة، فأ%ما ما ل يلزمه فل. قال: وقال الطاب ف قول الرب:

ل أ%عرف هذا الوجه، وقيل: معناه أ%ن الق_ م'س\ت.و\فvى منه غ%ي\ر'
متروك عليه، وإ,ن ت.ل1ف. ش.طر' ماله، كرجل كان له أ%لف شاة فتلفت حت ل يبق

له إ,ل عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة ال4لف، وهو شطر ماله
الباقي، قال: وهذا أ%يضاv بعيد ل4نه قال له: إ,ن_ا آخذوها وشطر ماله، ول
يقل: إ,ن_ا آخذو شطر ماله، وقيل: إ,نه كان ف صدر ال3سلم يقع بعض

العقوبات ف ال4موال ث نسخ، كقوله ف الثمر ال�ع.ل�ق,: من خرج بشيء منه
فعليه غرامة� مثليه والعقوبة�، وكقوله ف ضالة ال3بل الكتومة: غ%رام.ت'ها

وم1ث}ل�ها معها، وكان عمر يكم به ف%غ.ر_م. حاطباv ض1ع\ف. ثن ناقة1
ال�ز.ن,ي> لا سرقها رقيقه ونروها؛ قال: وله ف الديث نظائر؛ قال: وقد

أ%خذ أ%حد ابن حنبل بشيء من هذا وعمل به. وقال الشافعي ف القدي: من
منع زكاة ماله أ�خذت منه وأ�خذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بذا



الديث، وقال ف الديد: ل يؤخذ منه إ,ل الزكاة ل غي، وجعل هذا الديث
منسوخاv، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات ف ال4موال، ث نسخت، ومذهب عامة

الفقهاء أ%ن ل واجب. على م'ت\ل1ف1 الشيء أ%ك}ث%ر' من مثله أ%و قيمته.
وللناقة ش.ط}ر.ان1 قاد1مان وآخ1ران1، فكل© خ1ل}ف%ي\ن, ش.ط}ر¬، والمع

أ%ش\ط�ر¬. وش.ط�ر. بناقته ت.ش\ط1ياv: ص.ر_ خ1ل}ف%ي\ها وترك خ1ل}ف%ي\ن,،
فإ,ن ص.ر_ خ1ل}فاv واحداv قيل: خ.ل�ف. با، فإ,ن ص.ر_ ثلثة%

أ%خ\ل%ف{ قيل: ث%ل%ث% با، فإ,ذا ص.ر_ها كلها قيل: أ%ج\م.ع. با وأ%ك}م.ش.
با. وش.ط}ر' الشاة1: أ%ح.د' خ'ل}ف%يها؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

،vل1ق%د\ع.ة% واح1دا vف%ت.ن.از.ع.ا ش.ط}را
ف%ت.د.ار.آ فيه1 فكان% ل1طام'

وش.ط%ر. ناق%ت.ه' وشاته ي.ش\ط�ر'ها ش.ط}راv: ح.ل%ب. ش.ط}راv وترك
vر.. وقد ش.ط%ر\ت' ط%ل1ي>ي أ%ي حلبت شطراYوكل ما ن'ص>ف.، فقد ش'ط .vش.ط}را

أ%و صررته وت.ر.ك}ت'ه' والش_ط}ر' الخر. وشاط%ر. ط%ل1ي_ه': احتلب
ش.ط}راv أ%و ص.ر_ه' وترك له الش_ط}ر. الخر. وثوب ش.ط�ور: أ%حد' ط%ر.ف%ي\

ع.ر\ض1ه1 أ%طول� من الخر، يعن أ%ن يكون ك�وساv بالفارسية.
وش.اط%ر.ن,ي فلنD الال% أ%ي قاس.من بالن>ص\ف1. وال%ش\ط�ور' من

الر_ج.ز, والس_ر,يع,: ما ذهب ش.ط}ر'ه، وهو على الس_ل}ب,.
والش_ط�ور' من الغ.ن.م,: الت ي.ب,س. أ%حد' خ1ل}ف%ي\ها، ومن ال3بل:

الت ي.ب,س. خ1ل}فان1 من أ%خلفها ل4ن لا أ%ربعة أ%خلف، فإ,ن يبس ثلثة
فهي ث%ل�وثD. وشاة ش.ط�ور¬ وقد ش.ط%ر.ت\ وش.ط�ر.ت\ ش1طاراv، وهو أ%ن يكون

�أ%حد ط�ب\ي.ي\ها أ%طول% من الخر، فإ,ن ح'ل1ب.ا جيعاv وال1ل}ف%ة
كذلك، سيت ح.ض'وناv، وح.ل%ب. فلنD الد_ه\ر' أ%ش\ط�ر.ه' أ%ي خ.ب.ر.

ض'ر'وب.ه'، يعن أ%نه مر_ به خي'ه وشره وشد�ته ورخاؤ'ه، تشبيهاv ب,ح.ل}ب, جيع
أ%خلف الناقة، ما كان منها ح.ف1لv وغي ح.ف1ل�، ود.ار�اv وغي دار�،
وأ%صله من أ%ش\ط�ر, الناقة1 ولا خ1ل}فان قادمان وآخ1ران1، كأ%نه حلب
القادم.ي وها الي، والخ1ر.ي\ن, وها الش_رe، وكل© خ1ل}ف%ي\ن, ش.ط}ر¬؛

وقيل: أ%ش\ط�ر'ه د1ر.ر'ه'. وف حديث ال4حنف قال لعلي، عليه السلم، وقت
التحكيم: يا أ%مي الؤمني إ,ن قد ح.ج.م\ت' الرجل% وح.ل%ب\ت'

أ%ش\ط�ر.ه' فوجدته قريب. الق%ع\ر, ك%ل1يل% ال�د\ي.ة1، وإ,نك قد ر'ميت ب,ح.ج.ر
ال4ر\ض,؛ ال4ش\ط�ر': جع ش.ط}ر�، وهو خ1ل}ف' الناقة، وجعل ال4ش\ط�ر.



موضع الش_ط}ر.ي\ن, كما تعل الواجب موضع الاجبي، وأ%راد بالرجلي
ال%ك%م.ي\ن, ال4و_ل أ%بو موسى والثان عمرو بن العاص. وإ,ذا كان نصف ولد

الرجل ذكوراv ونصفهم إ,ناثاv قيل: هم ش1ط}ر.ةD. يقال: و.ل%د' ف�لن{
.�ش1ط}ر.ةD، بالكسر، أ%ي نصف¬ ذكور¬ ونصف¬ إ,ناثD. وق%د.ح¬ ش.ط}ران� أ%ي ن.ص\فان

وإ,ناء# ش.ط}ران�: بلغ الكيل� ش.ط}ر.ه'، وكذلك ج'م\ج'م.ةD ش.ط}ر.ى
وق%ص\ع.ةD ش.ط}ر.ى.

وش.ط%ر. ب.ص.ر'ه ي.ش\ط1ر' ش'ط�وراv وش.ط}راv: صار كأ%نه ينظر إ,ليك
وإ,ل آخر. وقوله، صلى ال عليه وسلم: من أ%عان على دم امرئ مسلم ب,ش.ط}ر,

كلمة جاء يوم القيامة مكتوباv بي عينيه: يائس من رحة ال؛ قيل: تفسيه
هو أ%ن يقول: أ�ق\، يريد: أ�قتل كما قال، عليه السلم: كفى بالسيف شا،

يريد: شاهداv؛ وقيل: هو أ%ن يشهد اثنان عليه زوراv بأ%نه قتل فكأ%نما قد
اقتسما الكلمة، فقال هذا شطرها وهذا شطرها إ,ذا كان ل يقتل بشهادة

أ%حدها. وش.ط}ر' الشيء: ناح1ي.ت'ه. وش.ط}ر' كل شيء: ن.ح\و'ه' وق%ص\د'ه.
:eذام1ي�وقصدت' ش.ط}ر.ه أ%ي نوه؛ قال أ%بو ز,ن\باع� ال

أ%ق�ول� ل�م> ز,ن\باع�: أ%ق1يم1ي
ص'د'ور. الع1يس, ش.ط}ر. ب.ن ت.م1يم,

وف التنزيل العزيز: ف%و.لY وج\ه.ك ش.ط}ر. السج,د الرام,؛ ول فعل
له. قال الفر�اء: يريد نوه وتلقاءه، ومثله ف الكلم: ولY وجهك ش.ط}ر.ه

وت'جاه.ه'؛ وقال الشاعر:
إ,ن� الع.س3ي. با داء# م'خام1ر'ها،

ف%ش.ط}ر.ها ن.ظ%ر' الع.ي\ن.ي\ن, م.ح\س'ور'
وقال أ%بو إ,سحق: الشطر النحو، ل اختلف بي أ%هل اللغة فيه. قال: ونصب

قوله عز وجل: شطر. السجد الرام، على الظرف. وقال أ%بو إ,سحق: أ�مر
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن يستقبل وهو بالدينة مكة والبيت الرام،

vور.ة�وأ�مر أ%ن يستقبل البيت حيث كان. وش.ط%ر. عن أ%هله ش'ط�وراv وش'ط
وش.طار.ةv إ,ذا ن.ز.ح. عنهم وتركهم مراغماv أ%و مالفاv وأ%عياهم خ'ب\ثاv؛

،vوش.طار.ة vورا�والش_اط1ر' مأ}خوذ منه وأ�راه مول�داv، وقد ش.ط%ر. ش'ط
وهو الذي أ%عيا أ%هله وم'ؤ.د>ب.ه خ'ب\ثاv. الوهري: ش.ط%ر. وش.ط�ر.

أ%يضاv، بالضم، ش.طارة فيهما، قال أ%بو إ,سحق: قول الناس فلن شاط1ر¬ معناه
أ%نه أ%خ.ذ% ف ن.ح\و� غي الستواء، ولذلك قيل له شاطر ل4نه تباعد عن



الستواء.
ويقال: هؤلء القوم م'شاطر'ونا أ%ي د'ورهم تتصل بدورنا، كما يقال: هؤلء

ي'ناح'ون.نا أ%ي نن' ن.ح\و.ه'م وهم ن.ح\و.نا فكذلك هم م'شاط1ر'ونا.
Òور¬ أ%ي بعيدة. ومنزل ش.ط1ي¬ وبلد ش.ط1ي¬ وح.ي�ون,ي_ةD ش.ط

ش.ط1ي¬: بعيد، والمع ش'ط�ر¬. ون.وÝى ش'ط}ر¬، بالضم، أ%ي بعيدة؛ قال امرؤ
القيس:أ%شاق%ك ب.ي\ن. ال%ل1يط1 الشeط�ر\،

وف1يم.ن\ أ%قام. م1ن. ال%ي> ه1ر\
قال: والشeط�ر' ههنا ليس بفرد وإ,نا هو جع ش.ط1ي، والشeط�ر' ف

البيت بعن ال�ت.غ.ر>ب,ي. أ%و ال�ت.ع.ز>ب,ي.، وهو نعت الليط،
والليط: الخالط، وهو يوصف بالمع وبالواحد أ%يضاv؛ قال ن.ه\ش.ل� بن'

ح.ري¼:إ,ن� ال%ل1يط% أ%ج.دeوا الب.ي\ن. فاب\ت.ك%ر'وا،
واه\ت.اج. ش.و\ق%ك أ%ح\د.اج¬ ل%ها ز.م\ر'
والش_ط1ي' أ%يضاv: الغريب؛ قال:

ل ت.د.ع.ن>ي ف1يهم' ش.ط1يا،
إ,ن>ي إ,ذاv أ%ه\ل1ك. أ%و\ أ%ط1ي.ا
وقال غ%س_ان� بن' و.ع\ل%ة%:

إ,ذا ك�ن\ت. ف س.ع\د{، وأ�مeك. م1ن\ه'م'،
ش.ط1ياv ف%ل ي.غ\ر'ر\ك. خال�ك. م1ن\ س.ع\د1
وإ,ن� ابن. أ�خ\ت1 الق%و\م, م'ص\غÝى إ,ناؤ'ه'،

إ,ذا ل ي'زاح1م\ خال%ه' ب,أ%ب� ج.ل}د1
يقول: ل ت.غ\ت.ر_ ب'ؤ'ول%ت1ك. فإ,نك منقوص الظ ما ل تزاحم أ%خوالك

بآباء أ%شراف{ وأ%عمام أ%عزة. والصغ.ى: ال�مال�: وإ,ذا أ�ميل ال3ناء
انصب_ ما فيه، فضربه مثلv لنقص الظ، والمع المع. التهذيب:

والش_ط1ي' البعيد. ويقال للغريب: ش.ط1ي¬ لتباعده عن قومه. والش_ط}ر': الب'ع\د'.
وف حديث القاسم بن ممد: لو أ%ن رجلي شهدا على رجل بق¼ أ%حد'ها

شطي فإ,نه يمل شهادة الخر؛ الشطي: الغريب، وجعه ش'ط�ر¬، يعن لو شهد له
قريب من أ%ب أ%و ابن أ%و أ%خ ومعه أ%جنب ص.ح_ح.ت\ شهادة� ال4جنب

شهاد.ة% القريب، فجعل ذلك ح.م\لv له؛ قال: ولعل هذا مذهب القاسم وإ,ل
فشهادة ال4ب والبن لتقبل؛ ومنه حديث قتادة: شهادة ال4خ إ,ذا كان معه شطي

جازت شهادته، وكذا هذا فإ,نه ل فرق بي شهادة الغريب مع ال4خ أ%و



القريب فإ,نا مقبولة.
.Dمن البل وش.ظ1ي_ة Dشظر: التهذيب ف نوادر ال4عراب: يقال ش1ظ}ر.ة@

قال: وش1ن\ظ1ي.ةD وش1ن\ظ1يةD، قال ال4صمعي: الش>ن\ظ1ية� الف%ح_اش'
الس_ي>ئ ال�ل�ق، والنون زائدة.

vوش1ع\ر.ة vوش.ع\را vشعر: ش.ع.ر. به وش.ع'ر. ي.ش\ع'ر ش1ع\را@
وم.ش\ع'ور.ةv وش'ع'وراv وش'ع'ور.ةv وش1ع\ر.ى وم.ش\ع'وراء4 وم.ش\ع'وراv؛ ال4خية عن

اللحيان، كله: ع.ل1م.. وحكى اللحيان عن الكسائي: ما ش.ع.ر\ت'
ب,م.ش\ع'ور,ه حت جاءه فلن، وحكي عن الكسائي أ%يضاv: أ%ش\ع'ر' فلناv ما

ع.م1ل%ه'، وأ%ش\ع'ر' لفلن{ ما عمله، وما ش.ع.ر\ت' فلناv ما عمله، قال: وهو كلم
العرب.

ول%ي\ت. ش1ع\ر,ي أ%ي ليت علمي أ%و ليتن علمت، وليت. ش1عري من ذلك أ%ي
ليتن ش.ع.ر\ت'، قال سيبويه: قالوا ليت ش1ع\ر.ت فحذفوا التاء مع ال3ضافة

للكثرة، كما قالوا: ذ%ه.ب. ب,ع'ذ%ر.ت1ها وهو أ%بو ع'ذ}ر,ها فحذفوا التاء
مع ال4ب خاصة. وحكى اللحيان عن الكسائي: ليت. ش1ع\ر,ي لفلن ما

ص.ن.ع.، وليت ش1ع\ر,ي عن فلن ما صنع، وليت. ش1ع\ر,ي فلناv ما صنع؛
وأ%نشد:يا ليت. ش1ع\ر,ي عن ح1م.ار,ي ما ص.ن.ع\،

وعن\ أ%ب ز.ي\د{ وك%م\ كان% اض\ط%ج.ع\
وأ%نشد:

يا ليت. ش1ع\ر,ي ع.ن\ك�م' ح.ن,يف%ا،
وقد ج.د.ع\نا م1ن\ك�م' ال�ن'وفا

وأ%نشد:
ليت. ش1ع\ر,ي م'ساف1ر. بن. أب ع.م\ـ

�ـر�و، ول%ي\ت¬ ي.ق�ول�ها ال%ح\ز'ون
وف الديث: ليت. ش1ع\ر,ي ما ص.ن.ع. فلنD أ%ي ليت علمي حاضر أ%و ميط

با صنع، فحذف الب، وهو كثي ف كلمهم.
وأ%ش\ع.ر.ه' ال4م\ر. وأ%ش\ع.ر.ه به: أ%علمه إ,ياه. وف التنزيل: وما

ي'ش\ع1ر'كم\ أ%نا إ,ذا جاءت ل يؤمنون؛ أ%ي وما يدريكم. وأ%ش\ع.ر\ت'ه
ف%ش.ع.ر. أ%ي أ%د\ر.ي\ت'ه ف%د.ر.ى. وش.ع.ر. به: ع.ق%ل%ه. وحكى اللحيان:

أ%ش\ع.ر\ت' بفلن اط�ل%ع\ت' عليه، وأ%ش\ع.ر\ت' به: أ%ط}ل%ع\ت' عليه، وش.ع.ر.
لكذا إ,ذا ف%ط1ن. له، وش.ع1ر. إ,ذا ملك 



(* قوله: «وشعر إ,ذا ملك إ,ل»
.vبابه فرح بلف ما قبله فبابه نصر وكرم كما ف القاموس). عبيدا

وتقول للرجل: اس\ت.ش\ع1ر\ خشية ال أ%ي اجعله ش1عار. قلبك.
واس\ت.ش\ع.ر. فلنD الوف إ,ذا أ%ضمره.

.vمرضا eب�وأ%ش\ع.ر.ه فلنD ش.ر�اv: غ%ش1ي.ه' به. ويقال: أ%ش\ع.ر.ه ال
والش>ع\ر': منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإ,ن كان كل

ع1ل}م� ش1ع\راv من حيث غلب الفقه على علم الشرع، والع'ود' على ال%ند.ل,،
والنجم على الث©ر.ي_ا، ومثل ذلك كثي، وربا سوا البيت الواحد

ش1ع\راv؛ حكاه ال4خفش؛ قال ابن سيده: وهذا ليس بقوي� إ,ل� أ%ن يكون على
تسمية الزء باسم الكل، كقولك الاء للجزء من الاء، والواء للطائفة من

الواء، وال4رض للقطعة من ال4رض. وقال ال4زهري: الش>ع\ر' الق%ر,يض'
الدود بعلمات ل ياوزها، والمع أ%شعار¬، وقائل�ه شاع1ر¬ ل4نه ي.ش\ع'ر'

vوش.ع\را vي.ش\ع'ر' ش1ع\را �ما ل ي.ش\ع'ر' غيه أ%ي يعلم. وش.ع.ر. الرجل
وش.ع'ر.، وقيل: ش.ع.ر. قال الشعر، وش.ع'ر. أ%جاد الش>ع\ر.؛ ورجل شاعر،

والمع ش'ع.راء�. قال سيبويه: شبهوا فاع1لv ب,ف%ع1يل� كما شبهوه
بف%ع'ول�، كما قالوا: ص.ب'ور وص'ب'ر¬، واستغنوا بفاعل عن ف%ع1يل�، وهو ف أ%نفسهم

وعلى بال من تصو�رهم لا كان واقعاv موقعه، وك�س>ر. تكسيه ليكون
أ%مارة ودليلv على إ,رادته وأ%نه مغن عنه وبدل منه. ويقال: ش.ع.ر\ت' لفلن

أ%ي قلت له ش1ع\راv؛ وأ%نشد:
ش.ع.ر\ت' لكم ل%م_ا ت.ب.ي_ن\ت' ف%ض\ل%ك�م\

على غ%ي\ر,ك�م\، ما سائ1ر' الن_اس, ي.ش\ع'ر'
ويقال: ش.ع.ر. فلن وش.ع'ر. ي.ش\ع'ر ش.ع\راv وش1ع\راv، وهو السم، وسي
شاع1راv لف1ط}ن.ت1ه. وما كان شاعراv، ولقد ش.ع'ر، بالضم، وهو ي.ش\ع'ر.

وال�ت.شاع1ر': الذي يتعاطى قول% الش>ع\ر. وشاع.ر.ه ف%ش.ع.ر.ه' ي.ش\ع.ر'ه،
بالفتح، أ%ي كان أ%ش\عر منه وغلبه. وش1ع\ر¬ شاع1ر¬: جيد؛ قال سيبويه:

أ%رادوا به البالغة وال3شاد.ة، وقيل: هو بعن مشعور به، والصحيح قول
سيبويه، وقد قالوا: كلمة شاعرة أ%ي قصيدة، وال4كثر ف هذا الضرب من

.Dلئل Dول%ي\ل Dوائل Dالبالغة أ%ن يكون لفظ الثان من لفظ ال4ول، ك%و.ي\ل
وأ%ما قولم: شاع1ر' هذا الشعر فليس على حدذ قولك ضارب' زيد{ تريد النقولة%
من ض.ر.ب.، ول على حدها وأ%نت تريد ضارب¬ زيداv النقولة% من قولك يضرب



أ%و سيضرب، ل4من ذلك منقول من فعل متعد�، فأ%ما شاعر' هذا الشعر, فليس
قولنا هذا الشعر ف موضع نصب البتة ل4ن فعل الفاعل غي متعد� إ,ل�

برف الر، وإ,نا قولك شاعر هذا الشعر بنزلة قولك صاحب هذا الشرع ل4ن
vغي متعد� عند سيبويه، وإ,نا هو عنده بنزلة غلم وإ,ن كان مشتق9ا vصاحبا

من الفعل، أ%ل تراه جعله ف اسم الفاعل بنزلة د.ر� ف الصادر من قولم
ل د.رeك.؟ وقال ال4خفش: الشاع1ر' مثل� لب,ن� وتام1ر� أ%ي صاحب

ش1ع\ر، وقال: هذا البيت' أ%ش\ع.ر' من هذا أ%ي أ%حسن منه، وليس هذا على حد
قولم ش1ع\ر¬ شاع1ر¬ ل4ن صيغة التعجب إ,نا تكون من الفعل، وليس ف شاعر من

قولم شعر شاعر معن الفعل، إ,نا هو على النسبة وال3جادة كما قلنا،
اللهم إ,ل� أ%ن يكون ال4خفش قد علم أ%ن هناك فعلv فحمل قوله أ%ش\ع.ر'

منه عليه، وقد يوز أ%ن يكون ال4خفش توهم الفعل هنا كأ%نه سع ش.ع'ر.
البيت' أ%ي جاد ف نوع الش>ع\ر فحمل أ%ش\ع.ر' منه عليه. وف الديث: قال

رسول ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن من الش>ع\ر ل%ح1كم.ةv فإ,ذا أ%ل}ب.س.
.Òعليكم ش.ي\ء# من القرآن فال}ت.م1س'وه' ف الشعر فإ,نه ع.ر.ب,ي

والش_ع\ر' والش_ع.ر' مذكران1: ن,ب\ت.ة� السم ما ليس بصوف ول و.ب.ر�
لل3نسان وغيه، وجعه أ%ش\عار وش'ع'ور، والش_ع\ر.ة� الواحدة من

الش_ع\ر,، وقد يكن بالش_ع\ر.ة عن المع كما يكن بالش_يبة عن النس؛ يقال
رأ%ى 

(* قوله: «يقال رأى إل» هذا كلم مستأنف وليس متعلقاv با قبله
ومعناه أ%نه يكن بالشعرة عن الشيب: انظر الصحاح والساس). فلن الش_ع\ر.ة

إ,ذا رأ%ى الشيب ف رأ}سه. ورجل أ%ش\ع.ر' وش.ع1ر¬ وش.ع\ران9: كثي شعر
الرأ}س والسد طويل�ه، وقوم ش'ع\ر¬. ورجل أ%ظ}ف%ر': طويل ال4ظفار،

وأ%ع\ن.ق': طويل الع'نق. وسأ%لت أ%با زيد عن تصغي الشeع'ور فقال: أ�ش.ي\عار،
رجع إ,ل أ%ش\عار�، وهكذا جاء ف الديث: على أ%ش\عار,هم وأ%ب\شار,هم.

ويقال للرجل الشديد: فلن أ%ش\ع.ر' الر_ق%ب.ة1، شبه بال4سد وإ,ن ل يكن
ث9 ش.ع.ر¬؛ وكان زياد ابن أ%بيه يقال له أ%ش\ع.ر' ب.ر\كاv أ%ي أ%نه كثي

.vشعر الصدر؛ وف الصحاح: كان يقال لعبيد ال بن زياد أ%ش\ع.ر' ب.ر\كا
وف حديث عمر: إ,ن أ%خا الاج> ال4شعث ال4ش\ع.ر أ%ي الذي ل يلق شعره

ول ي'ر.ج�ل}ه'. وف الديث أ%يضاv: فدخل رجل أ%ش\ع.ر': أ%ي كثي الشعر
طويله. وش.ع1ر. التيس وغيه من ذي الشعر ش.ع.راv: ك%ث�ر. ش.ع.ر'ه؛ وتيس



ش.ع1ر¬ وأ%ش\ع.ر' وعنز ش.ع\راء�، وقد ش.ع1ر. ي.ش\ع.ر' ش.ع.راv، وذلك كلما
كثر شعره.

والش>ع\راء� والش>ع\ر.ة�، بالكسر: الش_ع.ر' النابت على عانة الرجل
ور.ك%ب, الرأ%ة وعلى ما وراءها؛ وف الصحاح: والش>ع\ر.ة�، بالكسر، ش.ع.ر'

الر_ك%ب, للنساء خاصة. والش>ع\ر.ة�: منبت الش>عر, تت السeر_ة،
وقيل: الش>ع\ر.ة� العانة نفسها. وف حديث البعث: أ%تان آت{ ف%ش.ق_ من

،�هذه إ,ل هذه، أ%ي من ث�غ\ر.ة1 ن.ح\ر,ه إ,ل ش1ع\ر.ت1ه؛ قال: الش>ع\ر.ة
بالكسر، العانة؛ وأ%ما قول الشاعر:

،vك%ر,يتا vفأ%ل}ق%ى ث%و\ب.ه'، ح.و\ل
على ش1ع\راء4 ت'ن\ق1ض' بالب,هام,

فإ,نه أ%راد بالشعراء خ'ص\ي.ةv كثية الشعر النابت عليها؛ وقوله
ت'ن\ق1ض' بالب,ه.ام, ع.ن أ�د\ر.ةv فيها إ,ذا ف%ش_ت\ خرج لا صوت كتصويت

الن_ق}ض, بالب.ه\م إ,ذا دعاها. وأ%ش\ع.ر. الني' ف بطن أ�مه وش.ع_ر.
واس\ت.ش\ع.ر.: ن.ب.ت. عليه الشعر؛ قال الفارسي: ل يستعمل إ,ل مزيداv؛ وأ%نشد

ابن السكيت ف ذلك:
كل© ج.ن,ي� م'ش\ع1ر¬ ف الغ1ر\س,

وكذلك ت.ش.ع_ر.. وف الديث: زكاة� الني زكاة� أ�م�ه إ,ذا أ%ش\ع.ر.،
وهذا كقولم أ%نبت الغلم' إ,ذا نبتت\ عانته. وأ%ش\ع.ر.ت1 الناقة�: أ%لقت

جنينها وعليه ش.ع.ر¬؛ حكاه ق�ط}ر'ب¬؛ وقال ابن هانئ ف قوله:
وك�ل© طويل�، كأ%ن� الس_ل1يـ

ـط% ف ح.ي\ث� وار.ى ال4د1ي' الش>عار.ا
أ%راد: كأ%ن السليط، وهو الزيت، ف شهر هذا الفرس لصفائه. والش>عار':
جع ش.ع.ر�، كما يقال ج.ب.ل وجبال؛ أ%راد أ%ن يب بصفاء شعر الفرس وهو

كأ%نه مدهون بالسليط. وال�و.ار,ي ف القيقة: الش>عار'. وال�وار.ى: هو
ال4دي ل4ن الشعر يواريه فقلب، وفيه قول آخر: يوز أ%ن يكون هذا البيت

من الستقيم غي القلوب فيكون معناه: كأ%ن السليط ف حيث وارى ال4دي
الشعر ل4ن الشعر ينبت من اللحم، وهو تت ال4دي، ل4ن ال4دي اللد؛

يقول: فكأ%ن الزيت ف الوضع الذي يواريه ال4دي وينبت منه الشعر، وإ,ذا
كان الزيت ف منبته نبت صافياv فصار شعره كأ%نه مدهون ل4ن منابته ف الدهن

كما يكون الغصن ناضراv ريان إ,ذا كان الاء ف أ�صوله. وداهية ش.ع\راء�



وداهية و.ب\راء�؛ ويقال للرجل إ,ذا تكلم با ينكر عليه: جئت. با
ش.ع\راء4 ذات. وب.ر�. وأ%ش\ع.ر. ال�ف_ والق%ل%ن\س'و.ة% وما أ%شبههما وش.ع_ر.ه

وش.ع.ر.ه' خفيفة؛ عن اللحيان، كل ذلك: ب.ط�ن.ه' بشعر؛ وخ'فÒ م'ش\ع.ر¬
وم'ش.ع_ر¬ وم.ش\ع'ور¬. وأ%ش\ع.ر. فلن ج'ب_ت.ه إ,ذا بطنها بالش_عر،

وكذلك إ,ذا أ%ش\ع.ر. م1يث%ر.ة% س.ر\ج,ه.
والش_ع1ر.ة� من الغنم: الت ينبت بي ظ1ل}ف%ي\ها الشعر ف%ي.د\م.يان1،

وقيل: هي الت تد أ�كالv ف ر.ك%ب,ها.
وداهيةD ش.ع\راء، ك%ز.ب_اء4: يذهبون با إ,ل خ'ب\ث1ها. والش_ع\ر.اء�:

الف%ر\و.ة، سيت بذلك لكون الشعر عليها؛ حكي ذلك عن ثعلب.
:vوحشي�ا vوالش_عار': الشجر اللتف؛ قال يصف حارا

وق%ر_ب جانب. الغ.ر\ب� ي.أ}د'و
م.د.ب_ الس_ي\ل,، واج\ت.ن.ب. الش_عار.ا

يقول: اجتنب الشجر مافة أ%ن يرمى فيها ولزم م.د\ر.ج. السيل؛ وقيل:
الش_عار ما كان من شجر ف لي وو.طاء� من ال4رض يله الناس نو الد_ه\ناء3
وما أ%شبهها، يستدفئ�ون به ف الشتاء ويستظلون به ف القيظ. يقال: أ%رض

ذات ش.عار� أ%ي ذات شجر. قال ال4زهري: قيده شر بطه ش1عار، بكسر الشي،
قال: وكذا روي عن ال4صمعي مثل ش1عار الرأ%ة؛ وأ%ما ابن السكيت فرواه
ش.عار، بفتح الشي، ف الشجر. وقال الر>ياش1يe: الشعار كله مكسور إ,ل
ش.عار الشجر. والش_عار': مكان ذو شجر. والش_عار': كثرة الشجر؛ وقال

ال4زهري: فيه لغتان ش1عار وش.عار ف كثرة الشجر. ور.و\ض.ة ش.ع\راء: كثية
الشجر. ورملة ش.ع\راء: تنبت الن_ص1ي_. وال%ش\ع.ر' أ%يضاv: الش_عار'،

وقيل: هو مثل ال%ش\ج.ر,. وال%شاعر: ك�ل موضع فيه ح'م'ر¬ وأ%ش\جار؛ قال ذو
الرمة يصف ثور وحش:

ي.ل�وح' إ,ذا أ%ف}ض.ى، وي.خ\ف%ى ب.ر,يق�ه،
إ,ذا ما أ%ج.ن_ت\ه' غ�يوب' ال%شاع1ر

يعن ما ي'غ.ي>ب'ه من الشجر. قال أ%بو حنيفة: وإ,ن جعلت ال%ش\ع.ر
الوضع الذي به كثرة الشجر ل يتنع كال%ب\ق%ل, وال%ح.ش>. والش_ع\راء:

الشجر الكثي. والش_ع\راء�: ال4رض ذات الشجر، وقيل: هي الكثية الشجر.
قال أ%بو حنيفة: الش_ع\راء الروضة يغم رأ}سها الشجر وجعها ش'ع'ر¬،

يافظون على الصفة إ,ذ لو حافظوا على السم لقالوا ش.ع\راوات¬ وش1عار¬.



والش_ع\راء أ%يضاv: ال4ج.م.ة�. والش_ع.ر': النبات والشجر، على التشبيه
بالش_ع.ر.

وش.ع\ران�: اسم جبل بالوصل، سي بذلك لكثرة شجره؛ قال الطرماح:
ش'مe ال4عال شائ1ك¬ ح.و\ل%ها

ش.ع\ران�، م'ب\ي.ضÒ ذ�ر.ى هام1ها
أ%راد: شم أ%عاليها فحذف الاء وأ%دخل ال4لف واللم، كما قال زهي:

ح'ج\ن' ال%خال1ب, ل ي.غ\ت.ال�ه الس_ب'ع'
أ%ي ح'ج\ن¬ مالب'ه. وف حديث ع.م\ر,و بن م'ر_ة%:

حت أ%ضاء ل أ%ش\ع.ر' ج'ه.ي\ن.ة%؛ هو اسم جبل لم.
وش.ع\ر¬: جبل لبن سليم؛ قال الب'ر.ي\ق':

ف%ح.ط� الش_ع\ر. من أ%ك}ناف1 ش.ع\ر�،
ول ي.ت\ر'ك\ بذي س.ل}ع� ح1مارا

وقيل: هو ش1ع1ر¬. وال4ش\ع.ر': جبل بالجاز.
والش>عار': ما ول ش.ع.ر. جسد ال3نسان دون ما سواه من الثياب، والمع

أ%ش\ع1ر.ةD وش'ع'ر¬. وف الثل: هم الش_عار' دون الد>ثار,؛ يصفهم
بالود�ة والقرب. وف حديث ال4نصار: أ%نتم الش_عار' والناس الد>ثار' أ%ي

أ%نتم الاص_ة والب,طان.ة� كما ساهم ع.ي\ب.ت.ه وك%ر,ش.ه'. والدثار: الثوب
الذي فوق الشعار. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: إ,نه كان ل ينام ف

ش'ع'ر,نا؛ هي جع الش>عار مثل كتاب وك�ت'ب، وإ,نا خصتها بالذكر ل4نا
أ%قرب إ,ل ما تنالا النجاسة من الدثار حيث تباشر السد؛ ومنه الديث

الخر: إ,نه كان ل يصلي ف ش'ع'ر,نا ول ف ل�ح'ف1نا؛ إ,نا امتنع من
الصلة فيها مافة أ%ن يكون أ%صابا شيء من دم اليض، وطهارة� الثوب شرطD ف

صحة الصلة بلف النوم فيها. وأ%ما قول النب، صلى ال عليه وسلم،
ل%غ.س.ل%ة1 ابنته حي طرح إ,ليهن ح.ق}و.ه' قال: أ%ش\ع1ر\ن.ها إ,ياه؛ فإ,ن أ%با

عبيدة قال: معناه اج\ع.ل}ن.ه ش1عارها الذي يلي جسدها ل4نه يلي شعرها،
وجع الش>عار, ش'ع'ر¬ والد>ثار, د'ث�ر¬. والش>عار': ما استشعرت\ به من

الثياب تتها.
وال1ق}و.ة: ال3زار. وال1ق}و.ة� أ%يضاv: م.ع\ق1د' ال3زار من

ال3نسان. وأ%ش\ع.ر\ت'ه: أ%لبسته الش�عار.. واس\ت.ش\ع.ر. الثوب.: لبسه؛ قال
طفيل:وك�م\تاv م'د.م_اةv، كأ%ن� م'ت'ون.ها



ج.ر.ى ف%و\ق%ها، واس\ت.ش\ع.ر.ت\ لون م'ذ}ه.ب,
وقال بعض الفصحاء: أ%ش\ع.ر\ت' نفسي ت.ق%بeل% أ%م\ر.ه وت.ق%بeل%

طاع.ت1ه؛ استعمله ف الع.ر.ض,.
وال%شاع1ر': الواسe؛ قال ب.ل}عاء بن قيس:

والرأ}س' م'ر\ت.ف1ع¬ فيه1 م.شاع1ر'ه'،
ي.ه\د1ي الس_ب,يل% ل%ه' س.م\ع¬ وع.ي\نان1

والش>عار': ج'ل© الفرس. وأ%ش\ع.ر. ال%مe قلب: لز,ق. به كلزوق
الش>عار, من الثياب بالسد؛ وأ%ش\ع.ر. الرجل� ه.م�اv: كذلك. وكل ما أ%لزقه
بشيء، فقد أ%ش\ع.ر.ه به. وأ%ش\ع.ر.ه س1ناناv: خالطه به، وهو منه؛ أ%نشد ابن

ال4عراب ل4ب عازب الكلب:
فأ%ش\ع.ر\ت'ه تت. الظلم,، وب.ي\ن.نا

من ال%ط%ر, ال%ن\ض'ود1 ف العي, ناق1ع
يريد أ%شعرت الذئب بالسهم؛ وسى ال4خطل ما وقيت به المر ش1عاراv فقال:

فكف_ الريح. وال4ن\داء4 عنها،
م1ن. الز_ر.ج'ون1، دونما ش1عار'

ويقال: شاع.ر\ت' فلنة إ,ذا ضاجعتها ف ثوب واحد وش1عار� واحد، فكنت لا
شعاراv وكانت لك شعاراv. ويقول الرجل لمرأ%ته: شاع1ر,ين,ي. وشاع.ر.ت\ه:

ناو.م.ت\ه' ف ش1عار� واحد. والش>عار': العلمة ف الرب وغيها.
وش1عار' العساكر: أ%ن ي.س3موا لا علمة ينصبونا ليعرف الرجل با ر'ف}ق%ت.ه.

وف الديث: إ,ن ش1عار. أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان ف
الغ.ز\و,: يا م.ن\ص'ور' أ%م1ت\ أ%م1ت\ وهو تفاؤل بالنصر بعد ال4مر

بال3ماتة. واس\ت.ش\ع.ر. القوم' إ,ذا تداع.و\ا بالش>عار ف الرب؛ وقال
النابغة:

م'س\ت.ش\ع1ر,ين. ق%د آل}ف%و\ا، ف د1ياره1م'،
د'عاء4 س'وع� ود'ع\م1ي¼ وأ%يeوب,

يقول: غزاهم هؤلء فتداعوا بينهم ف بيوتم بشعارهم. وش1عار' القوم:
.vعلمتهم ف السفر. وأ%ش\ع.ر. القوم' ف سفرهم: جعلوا ل4نفسهم ش1عارا

وأ%ش\ع.ر. القوم': ناد.و\ا بشعارهم؛ كلها عن اللحيان. وال3ش\عار':
ال3علم. والش�عار': العلمة. قالل4زهري: ول أ%دري م.شاع1ر. الج� إ,ل�

من هذا ل4نا علمات له. وأ%ش\ع.ر. الب.د.ن.ة%: أ%علمها، وهو أ%ن يشق



جلدها أ%و يطعنها ف أ%س\ن,م.ت1ها ف أ%حد الانبي ب,م1ب\ض.ع� أ%و نوه،
وقيل: طعن ف س.نامها ال4ين حت يظهر الدم ويعرف أ%نا ه.د\ي¬، وهو الذي

كان أ%و حنيفة يكرهه وزعم أ%نه م'ث}ل%ةD، وسن_ة النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%حق بالتباع. وف حديث مقتل عمر، رضي ال عنه: أ%ن رجلv رمى

المرة فأ%صاب ص.ل%ع.ت.ه' بجر فسال الدم، فقال رجل: أ�ش\ع1ر. أ%مي'
الؤمني، ونادى رجلD آخر: يا خليفة، وهو اسم رجل، فقال رجل من بن ل1ه\ب�:

ليقتلن أ%مي الؤمني، فرجع فقتل ف تلك السنة. ولب: قبيلة من اليمن فيهم
ع1ياف%ةD وز.ج\ر¬، وتشاءم هذا اللYه\ب,يe بقول الرجل أ�ش\عر أ%مي

الؤمني فقال: ليقتلن، وكان مراد الرجل أ%نه أ�علم بسيلن الدم عليه من الشجة
كما يشعر الدي إ,ذا سيق للنحر، وذهب به اللهب إ,ل القتل ل4ن العرب

كانت تقول للملوك إ,ذا ق�تلوا: أ�ش\ع1ر'وا، وتقول ل1س'وق%ة1 الناس,:
ق�ت1ل�وا، وكانوا يقولون ف الاهلية: دية ال�ش\ع.ر.ة1 أ%لف بعي؛ يريدون دية

vش\ع1ر. أ%مي الؤمني جعله اللهب قتل�اللوك؛ فلما قال الرجل: أ
فيما توجه له من علم العيافة، وإ,ن كان مراد الرجل أ%نه د'م>ي. كما

ي'د.م_ى ال%د\ي' إ,ذا أ�ش\ع1ر.، وح.ق�ت\ ط1ي.ر.ت'ه' ل4ن عمر، رضي ال عنه،
لا ص.د.ر. من الج ق�تل. وف حديث مكحول: ل س.ل%ب. إ,ل لن أ%ش\ع.ر.
ع1ل}جاv أ%و قتله، فأ%ما من ل ي'شعر فل سلب له، أ%ي طعنه حت يدخل

الس>نان� جوفه؛ وال3ش\عار': ال3دماء بطعن أ%و ر.م\ي� أ%و و.ج\ء� بديدة؛
وأ%نشد لكثي>ر:

ع.ل%ي\ها ول%م_ا ي.ب\ل�غا ك�ل� ج'هد1ها،
وقد أ%ش\ع.ر.اها ف أ%ظ%ل� وم.د\م.ع,

أ%شعراها: أ%دمياها وطعناها؛ وقال الخر:
ي.ق�ول� ل1ل}م'ه\ر,، والنeش_اب' ي'ش\ع1ر'ه':
ل ت.ج\ز.ع.ن_، ف%ش.رe الش>يم.ة1 ال%ز.ع'

وف حديث مقتل عثمان، رضي ال عنه: أ%ن التeج,يب,ي_ دخل عليه
فأ%ش\ع.ر.ه' م1ش\ق%صاv أ%ي د.م_اه' به؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

ن'ق%ت>ل�ه'م\ ج,يلv ف%ج,يلv، ت.راه'م'
ش.عائر. ق�ر\بان{، با ي'ت.ق%ر_ب'

وف حديث الزبي: أ%نه قاتل غلماv فأ%شعره. وف حديث م.ع\ب.د{
ال�ه.ن,ي>: لا رماه السن بالبدعة قالت له أ�مه: إ,نك قد أ%ش\ع.ر\ت. ابن ف



الناس أ%ي جعلته علمة فيهم وش.ه_ر\ت.ه' بقولك، فصار له كالطعنة ف
البدنة ل4نه كان عابه بالق%د.ر,. والش_ع1ية: البدنة ال�ه\داة�، سيت بذلك

ل4نه يؤثر فيها بالعلمات، والمع شعائر. وش1عار' الج: مناسكه وعلماته
وآثاره وأ%عماله، جع ش.عي.ة، وكل ما جعل ع.ل%ماv لطاعة ال عز وجل

كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغي ذلك؛ ومنه الديث: أ%ن جبيل
أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: مر أ�متك أ%ن يرفعوا أ%صواتم

بالتلبية فإ,نا من شعائر الج.
 �والش_ع1ي.ة� والش>عار.ة

vقوله: «والشعارة» كذا بالصل مضبوطا *)
بكسر الشي وبه صرح ف الصباح، وضبط ف القاموس بفتحها). وال%ش\ع.ر':

كالش>عار,. وقال اللحيان: شعائر الج مناسكه، واحدتا شعية. وقوله تعال:
فاذكروا ال عند ال%ش\ع.ر, الرام؛ هو م'ز\د.ل1ف%ة�، وهي جع¬ تسمى

بما جيعاv. وال%ش\ع.ر': ال%ع\ل%م' وال�ت.ع.ب_د' من م'ت.ع.ب_دات1ه1.
وال%شاع1ر': العال الت ندب ال إ,ليها وأ%مر بالقيام عليها؛ ومنه سي

ال%ش\ع.ر' الرام ل4نه م.ع\ل%م¬ للعبادة وموضع؛ قال: ويقولون هو
ال%ش\ع.ر' الرام وال1ش\ع.ر'، ول يكادون يقولونه بغي ال4لف واللم. وف

التنزيل: يا أ%يها الذين آمنوا ل ت'ح1ل©وا ش.عائر. ال؛ قال الفر�اء:
كانت العرب عامة ل يرون الصفا والروة من الشعائر ول يطوفون بينهما

فأ%نزل ال تعال: ل تلوا شعائر ال؛ أ%ي ل تستحلوا ترك ذلك؛ وقيل:
شعائر ال مناسك الج. وقال الزجاج ف شعائر ال: يعن با جيع متعبدات

ال الت أ%ش\عرها ال أ%ي جعلها أ%علماv لنا، وهي كل ما كان من موقف
أ%و مسعى أ%و ذبح، وإ,نا قيل شعائر لكل علم ما تعبد به ل4ن قولم

ش.ع.ر\ت' به علمته، فلهذا سيت ال4علم الت هي متعبدات ال تعال شعائر.
والشاعر: مواضع الناسك. والش>عار': الر_ع\د'؛ قال:

وق1طار غاد1ي.ة{ ب,غ.ي\ر, ش1عار,
الغادية: السحابة الت تيء غ�د\و.ةv، أ%ي مطر بغي رعد. وال4ش\ع.ر':

ما استدار بالافر من منتهى اللد حيث تنبت الشeع.ي\رات ح.وال%ي الافر.
وأ%شاعر' الفرس: ما بي حافره إ,ل منتهى شعر أ%رساغه، والمع أ%شاع1ر'

ل4نه اسم. وأ%ش\ع.ر' خ'ف> البعي: حيث ينقطع الش_ع.ر'، وأ%ش\ع.ر'
الافر, م1ث}ل�ه. وأ%ش\ع.ر' ال%ياء3: حيث ينقطع الشعر. وأ%شاع1ر' الناقة:



جوانب حيائها. وال4ش\ع.ران1: ال3س\ك%تان1، وقيل: ها ما يلي
الشeف}ر.ي\ن,. يقال ل1ناح1ي.ت.ي\ فرج الرأ%ة: ال3س\ك%تان1، ولطرفيهما: الشeف}ران1،

وللذي بينهما: ال4ش\ع.ران1. وال4ش\ع.ر': شيء يرج بي ظ1ل}ف%ي الشاة1
كأ%نه ث�ؤ\ل�ول� الافر تكوى منه؛ هذه عن اللحيان. وال4ش\ع.ر': اللحم

تت الظفر.
والش_ع1ي': جنس من البوب معروف، واحدته ش.ع1ي.ةD، وبائعه

ش.ع1ي,يÒ. قال سيبويه: وليس ما بن على فاع1ل ول ف%ع_ال كما يغلب ف هذا
النحو. وأ%ما قول بعضهم ش1ع1ي وب,ع1ي ور,غيف وما أ%شبه ذلك لتقريب الصوت من

الصوت فل يكون هذا إ,ل مع حروف اللق.
�والش_ع1ي.ة�: ه.ن.ةD تصاغ من فضة أ%و حديد على شكل الش_عية ت'د\خ.ل

ف الس>يلن1 فتكون م1ساكاv ل1ن,صاب, السكي والنصل، وقد أ%ش\ع.ر.
السكي: جعل لا ش.ع1ية. والش_ع1ي.ة�: ح.ل}ي¬ يتخذ من فضة مثل الشعي على

هيئة الشعية. وف حديث أ�م سلمة، رضي ال عنها: أ%نا جعلت ش.ار,ير.
الذهب ف رقبتها؛ هو ضرب من ال�ل1ي> أ%مثال الشعي.

والش_ع\راء: ذ�باب.ةD يقال هي الت لا إ,برة، وقيل: الش_ع\راء ذباب
يلسع المار فيدور، وقيل: الش_ع\راء� والشeع.ي\ر.اء� ذباب أ%زرق يصيب

الدواب_. قال أ%بو حنيفة: الش_ع\راء� نوعان: للكلب شعراء معروفة، ولل3بل
شعراء؛ فأ%ما شعراء الكلب فإ,نا إ,ل الزeر\ق%ة1 وال�م\ر.ة1 ول تس

شيئاv غي الكلب، وأ%ما ش.ع\راء� ال3بل فتضرب إ,ل الصeف}رة، وهي أ%ضخم
من شعراء الكلب، ولا أ%جنحة، وهي ز.غ}باء� تت ال4جنحة؛ قال: وربا
كثرت ف النعم حت ل يقدر أ%هل ال3بل على أ%ن يتلبوا بالنهار ول أ%ن
يركبوا منها شيئاv معها فيتركون ذلك إ,ل الليل، وهي تلسع ال3بل ف

م.راق> الضلوع وما حولا وما تت الذنب والبطن وال3بطي، وليس يتقونا بشيء
إ,ذا كان ذلك إ,ل بالق%ط1ران1، وهي تطي على ال3بل حت تسمع لصوتا

د.و,ي�اv، قال الشماخ:
ت.ذ�بe ص1ن\فاv م1ن. الش_ع\راء3، م.ن\ز,ل�ه'

�م1ن\ها ل%بانD وأ%ق}ر.اب¬ ز.هال1يل
والمع من كل ذلك ش.عار�. وف الديث: أ%نه لا أ%راد قتل أ�ب.ي� بن
خ.ل%ف{ تطاير الناس' عنه ت.طاي'ر. الشeع\ر, عن البعي ث طعنه ف حلقه؛

الشeع\ر، بضم الشي وسكن العي: جع ش.ع\راء4، وهي ذ1ب_انD أ%حر، وقيل



أ%زرق، يقع على ال3بل ويؤذيها أ%ذى شديداv، وقيل: هو ذباب كثي الشعر. وف
الديث: أ%ن كعب بن مالك ناوله ال%ر\ب.ة% فلما أ%خذها انتفض با

انتفاضةv تطايرنا عنه تطاير الش_عار,ير,؛ هي بعن الشeع\ر,، وقياس واحدها
ش'ع\رور¬، وقيل: هي ما يتمع على د.ب.ر.ة1 البعي من الذبان فإ,ذا هيجت\

تطايرت\ عنها.
والش_ع\راء�: ال%و\خ' أ%و ضرب من الوخ، وجعه كواحده. قال أ%بو

حنيفة: الش_ع\راء شجرة من ال%م\ض, ليس لا ورق ولا ه.د.ب¬ ت.ح\ر,ص' عليها
ال3بل ح1ر\صاv شديداv ترج عيداناv ش1داداv. والش_ع\راء�: فاكهة، جعه

وواحده سواء.
والش_ع\ران�: ض.ر\ب¬ من الر>م\ث1 أ%خ\ض.ر، وقيل: ضرب من ال%م\ض,

أ%خضر أ%غب.
والشeع\ر'ور.ة�: الق1ث�اء4ة الصغية، وقيل: هو نبت.

والش_عار,ير': صغار القثاء، واحدها ش'ع\ر'ور. وف الديث: أ%نه
أ�ه\د1ي. لرسول ال، صلى ال عليه وسلم، شعارير'؛ هي صغار القثاء. وذهبوا

ش.عال1يل% وش.عار,ير. ب,ق�ذ�ان% وق1ذ�ان% أ%ي متفر�قي، واحدهم ش'ع\ر'ور،
وكذلك ذهبوا ش.عار,ير. ب,ق1ر\د.ح\م.ة%. قال اللحيان: أ%صبحت\ ش.عار,ير.

ب,ق1ر\د.ح\م.ة% وق%ر\د.ح\م.ة% وق1ن\د.ح\ر.ة% وق%ن\د.ح\ر.ة% وق%3د\ح.ر_ة%
وق41ذ}ح.ر_ة%؛ معن كل ذلك بيث ل يقدر عليها، يعن اللحيان أ%صبحت

القبيلة. قال الفراء: الش_ماط1يط� والع.باد1يد' والش_عار,ير'
وال4باب,يل�، كل هذا ل يفرد له واحد. والش_عار,ير': ل�ع\بة للصبيان، ل يفرد؛

يقال: ل%ع1بن.ا الش_عارير. وهذا ل%ع1ب' الش_عارير,.
وقوله تعال: وأنه هو ر.بe الش>ع\ر.ى؛ الشعرى: كوكب ن.ي>ر¬ يقال له

ال1ر\ز.م' ي.ط}لع' بعد ال%و\زاء3، وطلوعه ف شد�ة الر�؛ تقول العرب:
إ,ذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى. وها الش>ع\ر.يان1: الع.ب'ور' الت

ف الوزاء، والغ'م.ي\صاء� الت ف الذYراع؛ تزعم العرب أ%نما أ�ختا
س'ه.ي\ل�، وطلوع الشعرى على إ,ث}ر, طلوع ال%ق}ع.ة1. وعبد الش>ع\ر.ى

vمن العرب ف الاهلية؛ ويقال: إ,نا ع.ب.ر.ت السماء ع.ر\ضا Dالع.ب'ور طائفة
ول ي.ع\ب'ر\ها ع.ر\ضاv غيها، فأ%نزل ال تعال: وأ%نه هو رب الشعرى؛

أ%ي رب الشعرى الت تعبدونا، وسيت ال�خرى الغ'م.ي\صاء4 ل4ن العرب قالت
ف أ%حاديثها: إ,نا بكت على إ,ثر العبور حت غ%م1ص.ت\.



والذي ورد ف حديث سعد: ش.ه,د\ت' ب.د\راv وما ل غي ش.ع\ر.ة{ واحدة ث
أ%كثر ال ل من اللYح.ى بعد'؛ قيل: أ%راد ما ل إ,ل ب,ن\ت¬ واحدة ث

أ%كثر ال ل من الو.ل%د1 بعد'.
وأ%ش\ع.ر': قبيلة من العرب، منهم أ%بو موسى ال4ش\ع.ر,يe، ويمعون

ال4شعري، بتخفيف ياء النسبة، كما يقال قوم ي.مان'ون%. قال الوهري:
وال4ش\ع.ر' أ%بو قبيلة من اليمن، وهو أ%ش\ع.ر' بن س.ب.أ ابن ي.ش\ج'ب. بن

ي.ع\ر'ب. بن ق%ح\طان%. وتقول العرب: جاء بك ال4ش\ع.ر'ون%، بذف ياءي
النسب.وبنو الشeع.ي\راء3: قبيلة معروفة.

والشeو.ي\ع1ر': لقب ممد بن ح'م\ران% بن أ%ب ح'م\ر.ان% ال�ع\ف1ي�،
وهو أ%حد من سي ف الاهلية بحمد، وال�س.م_و\ن% بحمد ف الاهلية سبعة

مذكورون ف موضعهم، لقبه بذلك امرؤ القيس، وكان قد طلب منه أ%ن يبيعه
فرساv فأ%ب فقال فيه:

أ%ب\ل1غا ع.ن>ي. الشeو.ي\ع1ر. أ%ن>ي
ع.م\د. ع.ي\ن� ق%ل�د\ت'ه'ن_ ح.ر,ي.ا

حري: هو جد الشeو.ي\ع1ر, فإ,ن أ%با ح'م\ران% ج.د_ه هو الرث بن
معاوية بن الرب بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حري بن ج'ع\ف1ي¼؛ وقال

الشويعر ماطباv لمرئ القيس:
أ%ت.ت\ن,ي أ�م'ور¬ ف%ك%ذYب\ت'ها،

وقد ن'م1ي.ت\ ل1ي. عاماv ف%عاما
،vبأ%ن� ام\رأ% الق%ي\س, أ%م\س.ى ك%ثيبا

على آل1ه1، ما ي.ذ�وق' الط�عام.ا
�ل%ع.م\ر' أ%بيك. ال�ذ1ي ل ي'هان

لقد كان% ع1ر\ض'ك. م1ن>ي ح.راما
وقالوا: ه.ج.و\ت.، ول أ%ه\ج'ه'،
وه.ل} ي,د.ن} فيك. هاج� م.ر.ام.ا؟

والشويعر النفي�: هو هانئ بن ت.و\ب.ة% الش_ي\بان,يe؛ أ%نشد أ%بو
العباس ثعلب له:

وإ,ن� الذي ي'م\س3ي، ود'ن\ياه ه.مeه'،
ل%م'س\ت.م\س3ك¬ م1ن\ها ب,ح.ب\ل, غ�ر'ور,
فسمي الشويعر بذا البيت.



@شعفر: ش.ع\ف%ر¬: من أ%ساء النساء؛ أ%نشد ال4زهري:
،vن\ ك%ر,ي�ا�يا ل%ي\ت. أ%ن ل أ%ك

ول أ%س'ق\ ب,ش.ع\ف%ر ال%ط1ي_ا
وقال ابن سيده: ش.ع\ف%ر¬ بطن من ثعلبة يقال لم ب.ن'و الس_ع\لة1،

وقيل: هو اسم الرأ%ة؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
صاد.ت\ك. ي.و\م. الر_م\ل%ت.ي\ن, ش.ع\ف%ر'

وقال ثعلب: هي شغفر، بالغي العجمة.
@شغر: الش_غ\ر': الرفع. ش.غ.ر. الكلب' ي,4ش\غ.ر' ش.غ\راv: رفع إ,حدى

رجليه ليبول، وقيل: رفع إ,حدى رجليه، بال أ%و ل يبل، وقيل: ش.غ.ر. الكلب'
برجله ش.غ\راv رفعها فبال؛ قال الشاعر:

ش.غ_ار.ةD ت.ق1ذ� الف%ص1يل% ب,ر,ج\ل1ها،
ف%ط�ار.ةD ل1ق%وا1م, ال4ب\كار,

وف الديث: فإ,ذا نام ش.غ.ر. الشيطان� برجله فبال ف أ�ذنه. وف حديث
ع.ل1ي¼: ق%ب\ل% أ%ن ت.ش\غ.ر. برجلها ف1ت\ن.ةD ت.ط%أ� ف خ1طام1ها.

وش.غ.ر. الرأ%ة% وبا ي.ش\غ'ر' ش'غ'وراv وأ%ش\غ.ر.ها: رفع ر,ج\ل%ي\ها للنكاح.
وبل}د.ةD شاغ1ر.ةD: ل تتنع من غارة أ%حد. وش.غ.ر.ت1 ال4رض' والبلد أ%ي

Dخلت من الناس ول يبق با أ%حد يميها ويضبطها. يقال: بلدة شاغ1رة
برجلها إ,ذا ل تتنع من غارة أ%حد.

vوش1غارا vعن بلده ش.غ\را vوالش>غار: الط�ر\د'، يقال: ش.غ.ر'وا فلنا
إ,ذا ط%ر.د'وه ون.ف%و\ه'. والش>غار، بكسر الشي: نكاح كان ف الاهلية،

وهو أ%ن ت'زو>ج الرجل% امرأ%ةv ما كانت، على أ%ن يزو�جك أ�خرى بغي مهر،
وخص بعضهم به القرائب فقال: ل يكون الش>غار' إ,ل أ%ن تنكحه ولي_تك،

على أ%ن ينكحك ولي_ته؛ وقد شاغ%ر.ه'؛ الفراء: الش>غار' ش1غار'
التناكحي، ونى رسول ال، صلى ال عليه وسلم، عن الش>غار,؛ قال الشافعي

�وأ%بو عبيد وغيها من العلماء: الش>غار' النهي عنه أ%ن يزو�ج الرجل
الرجل% حريت.ه على أ%ن يزو�جه الزو_ج حرية له أ�خرى، ويكون مهر كل واحدة

منهما ب'ض\ع. ال�خرى، كأ%نما رفعا الهر وأ%خليا البضع عنه. وف الديث:
ل ش1غار. ف ال3سلم. وف رواية: نى عن نكاح الش_غ\ر,. والش>غار':

أ%ن ي.ب\ر'ز. الرجلن من الع.س\ك%ر.ي\ن,، فإ,ذا كاد أ%حدها أ%ن يغلب
صاحبه جاء اثنان ليغيثا أ%حدها، فيصيح الخر: ل ش1غار. ل ش1غار.. قال ابن



سيده: والش>غار' أ%ن ي.ع\د'و الرجلن على الرجل.
والش_غ\ر': أ%ن يضرب الفحل برأ}سه تت النeوق, من قب.ل, ضروعها

فيفعها فيصرعها.
وأ%بو شاغ1ر: فحل من ال3بل معروف كان لالك بن ال�ن\ت.ف1ق,

الصeب.حي>.
وأ%ش\غ.ر. ال%ن\ه.ل�: صار ف ناحية من ال%ح.ج_ة؛ وف التهذيب:

واش\ت.غ.ر. ال%ن\ه.ل� إ,ذا صار ف ناحية من ال%ح.ج_ة؛ وأ%نشد:
شاف ال�جاج ب.ع1يد ال�ش\ت.غ.ر\

ور'ف}ق%ةD م'ش\ت.غ1ر.ةD: بعيدة عن الس_اب,ل%ة1. وأ%ش\غ.ر.ت1
الرeف}ق%ة�: انفردت عن السابلة. واش\ت.غ.ر. ف الفلة: أ%ب\ع.د. فيها. واش\ت.غ.ر

eر. فلم ي.ه\ت.د1 ل%ه'. وذهب فلن ي.ع'د�عليه ح1ساب'ه: ان\ت.ش.ر. وك%ث
بن فلن فاش\ت.غ.ر'وا عليه أ%ي كثروا. واش\ت.غ.ر. الع.د.د': كثر واتسع؛

قال أ%بو النجم:
وع.د.د ب.خ� إ,ذا ع'د_ اش\ت.غ.ر\،

ك%ع.دد التeر\ب, ت.دان.ى وان\ت.ش.ر\
أ%بو زيد: اش\ت.غ.ر. ال4مر بفلن أ%ي اتسع وع.ظ�م.. واش\ت.غ.ر.ت1 الرب

بي الفريقي إ,ذا اتسعت وعظمت. واش\ت.غ.ر.ت1 ال3بل�: كثرت واختلفت.
والش_غ\ر': التفرقة. وتفر�قت الغنم ش.غ.ر. ب,غ.ر. وش1غ.ر. ب.غ.ر. أ%ي ف

كل وجه؛ ويقال: ها اسان جعل واحداv وبنيا على الفتح، وكذلك تفر�ق القوم
ش.غ.ر. ب.غ.ر وش.ذ%ر. م.ذ%ر. أ%ي ف كل وجه، ول يقال ذلك ف ال3قبال.

والش_اغ1ران1: م'ن\ق%ط%ع' ع1ر\ق, السeر_ة1.
ورجل, ش1غ>ي: س.ي>ء� ال�ل�ق,. وشاغ1ر.ة� والش_اغ1ر.ة�، كلتاها:

موضع.
وت.ش.غ_ر. البعي' إ,ذا ل ي.د.ع\ ج'ه\داv ف سيه؛ عن أ%ب عبيد.
ويقال للبعي إ,ذا اش\ت.د_ ع.د\و'ه: هو ي.ت.ش.غ_ر' ت.ش.غeراv. ويقال:

م.ر_ ي.ر\ت.ب,ع' إ,ذا ضرب بقوائمه، والل�ب\ط%ة� نوه، ث الت_ش.غeر' فوق
ذلك. وف حديث ابن عمر: ف%ح.ج.ن ناق%ت.ه' حت أ%ش\غ.ر.ت\ أ%ي ات_س.ع.ت\

ف السي وأ%سرعت\. وش.غ.ر\ت' بن فلن من موضع كذا أ%ي أ%خرجتهم؛ وأ%نشد
الشيبان:

ونن' ش.غ.ر\نا اب\ن.ي\ ن,زار� ك1ل%ي\ه,ما،



وك%ل}باv بوق}ع� م'ر\ه1ب, م'ت.قار,ب,
وف التهذيب: بيث ش.غ.ر\نا اب\ن.ي ن,زار. والش_غ\ر': الب'ع\د'؛ ومنه

قولم: بلد شاغ1ر¬ إ,ذا كان بعيداv من الناصر والسلطان؛ قاله الفراء. وف
الديث: وال4رض لكم شاغ1ر.ةD؛ أ%ي واسعة. أ%بو عمرو: ش.غ.ر\ت'ه عن

ال4رض أ%ي أ%خرجته. أ%بو عمرو: الش>غار' الع.داو.ة�. واش\ت.غ.ر. فلن علينا
إ,ذا تطاول وافتخر.

وت.ش.غ_ر. فلن ف أ%مر قبيح إ,ذا ت.ماد.ى فيه وت.ع.م_ق..
والش_غ'ور': موضع ف البادية. وف الن,وادر: بئر¬ ش1غار¬ وبئار ش1غار¬ كثية الاء

واسعة ال4ع\طان1. وال1ش\غ.ر' من الرماح: كال1ط}ر.د1؛ وقال:
س1ناناv م1ن. ال%طYي> أ%س\م.ر. م1ش\غ.ر.ا

@شغب: روى ثعلب عن عمرو عن أ%بيه قال: الش_غ\ب.ر' ابن آوى، قال: ومن
قاله بالزاي فقد صحف. الليث: ت.ش.غ\ب.ر.ت الريح إ,ذا ال}ت.و.ت\ ف

ه'بوبا.
@شغفر: ش.غ\ف%ر¬: اسم امرأ%ة؛ عن ثعلب. وقال ابن ال4عراب: إ,نا هي

ش.ع\ف%ر، وقد تقدم ذكره ف حرف العي الهملة. أ%بو عمرو: الش_غ\ف%ر'
الرأ%ة السناء؛ أ%نشد عمرو بن ب.ح\ر ل4ب الطوف ال4عراب ف امرأ%ته وكان

اسها ش.غ\ف%ر وكانت و'ص1ف%ت\ بالق�ب\ح, والش_ناع.ة1:
جام'وس.ةD وف1يل%ةD وخ.ن\ز.ر'،

وك�ل©ه'ن_ ف ال%مال, ش.غ\ف%ر'
قال: وأ%نشدن النذري:
ول أ%س'ق\ ب,ش.غ\ف%ر. ال%ط1ي_ا

وقال:
صاد.ت\ك. ي.و\م. الق%ر_ت.ي\ن, * ش.غ\ف%ر' .

(* قوله: «يوم القرتي» الذي تقدم ف «شعفر» يوم الرملتي).
�@شفر: الشeف}ر'، بالضم: ش'ف}ر' العي، وهو ما نبت عليه الشعر وأ%صل
م.ن\ب,ت1 الشعر ف ال%ف}ن, وليس الشeف}ر' من الش_ع.ر, ف شيء، وهو مذكر؛

صرح بذلك اللحيان، والمع أ%ش\فار¬؛ سيبويه: ل ي'كس_ر' على غي ذلك،
والش_ف}ر': لغة فيه؛ عن كراع. شر: أ%ش\فار' العي م.غ\ر,ز' الش_ع.ر,.

والش_ع.ر': ال�د\ب'. قال أ%بو منصور: ش'ف}ر' العي منابت ال4هداب من
الفون. الوهري: ال4ش\فار' حروف ال4جفان الت ينبت عليها الشعر، وهو



الدب. وف حديث سعد بن الربيع: ل ع'ذ}ر. ل%ك�م\ إ,ن و'ص1ل% إ,ل رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، وفيكم ش'ف}ر¬ ي.ط}ر,ف'. وف حديث الش_ع\ب�:

.vمق%د_را vأ%ي ل يوجبون فيه شيئا vف}ر, شيئاeتون ف الشYكانوا ل ي'ؤ.ق
قال ابن ال4ثي: وهذا بلف الجاع ل4ن الدية واجبة ف ال4جفان، فإ,ن

vف}ر, ههنا الش_ع.ر. ففيه خلف أ%و يكون ال4و_ل مذهباeأ%راد بالش
للشعب.

وش'ف}ر' كل شيء: ناحيته. وش'ف}ر' الرحم وشاف1ر'ها: حروفها. وش'ف}ر.ا
الرأ%ة1 وشاف1راها: ح.ر\فا ر.ح1م1ها. والش_ف1ر.ة� والش_ف1ي.ة� من

النساء: الت تد شهوتا ف ش'ف}ر,ها فيجيء4 ماؤها سريعاv، وقيل: هي الت تقنع
من النكاح بأ%يسره، وهي ن.قيض' الق%ع1ي.ة1. والشeف}ر': حرف' ه.ن,

الرأ%ة وح.دe ال1ش\ف%ر,. ويقال لناحيت فرج الرأ%ة: ال3س\ك%تان1؛
ولطرفيهما: الشeف}ران1، الليث: الش_اف1ر.ان1 من ه.ن, الرأ%ة أ%يضاv، ول يقال

ال1ش\ف%ر' إ,ل� للبعي. قال أ%بو عبيد: إ,نا قيل م.شاف1ر' البش
تشبيهاv ب,م.شاف1ر, ال3بل. ابن سيده: وما بالدار ش'ف}ر¬ وش.ف}ر¬ أ%ي أ%حد؛

وقال ال4زهري: بفتح الشي. قال شر: ول يوز ش'ف}ر، بضمها؛ وقال ذو
الرمة فيه بل حرف النفي:
ت.م'رe بنا ال4يام' ما ل%م.ح.ت\ ب,نا

ب.ص1ي.ة� ع.ي\ن�، م1ن\ س1وانا، على ش.ف}ر,
أ%ي ما نظرت عي منا إ,ل إ,نسان سوانا؛ وأ%نشد شر:

ر.أ%ت\ إ,خ\و.ت بعد. الميع, ت.ف%ر_ق�وا،
فلم يبق. إ,ل� واح1داv م1ن\ه'م' ش.ف}ر'

وال1ش\ف%ر' وال%ش\ف%ر' للبعي: كالشفة لل3نسان، وقد يقال لل3نسان
مشافر على الستعارة. وقال اللحيان: إ,نه لعظيم الشافر، يقال ذلك ف

الناس وال3بل، قال: وهو من الواحد الذي فر�ق فجعل كل واحد منه م1ش\ف%راv ث
جع؛ قال الفرزدق:

فلو كنت. ض.ب>ي�اv ع.ر.ف}ت. ق%راب.ت،
ول%ك1ن_ ز,ن\ج,ي�اv ع.ظ1يم. ال%شاف1ر,

الوهري: وال1ش\ف%ر' من البعي كال%ح\ف%لة1 من الفرس، وم.شاف1ر' الفرس
مستعارة منه. وف الثل: أ%راك ب.ش.ر¬ ما أ%حار. م1ش\ف%ر¬ أ%ي أ%غناك

الظاهر عن سؤال الباطن، وأ%صله ف البعي. والش_ف1ي: ح.دe م1ش\ف%ر



البعي. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�اv قال: يا رسول
ال، إ,ن النeق}ب.ة% قد تكون ب,م1ش\ف%ر, البعي ف ال3بل العظيمة

ف%ت.ج\ر.ب' ك�ل©ها، قال: فما أ%ج\ر.ب. ال4و_ل%؟ ال1ش\ف%ر للبعي: كالشفة
لل3نسان وال%ح\ف%ل%ة1 للفرس، واليم زائدة.

وش.ف1ي' الوادي: ح.دe ح.ر\ف1ه، وكذلك ش.ف1ي' جهنم، نعوذ بال منها.
وف حديث ابن عمر: حت وقفوا على شفي جهنم أ%ي جانبها وحرفها؛ وشفي كل

شيء حرفه، وحرف' كل شيء ش'ف}ره وش.ف1يه كالوادي ونوه. وش.في الوادي
وش'ف}ر'ه: ناحيته من أ%عله؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:

ب,ز.ر\قاو.ي\ن, ل ت'ح\ر.ف\، ول%م_ا
ي'ص1ب\ها غائ1ر¬ ب,ش.ف1ي, مأ}ق,

قال ابن سيده: قد يكون الش_ف1ي ههنا ناحية ال%أ}ق, من أ%عله، وقد
يكون الش_ف1ي لغةv ف ش'ف}ر, العي. ابن ال4عراب: ش.ف%ر. إ,ذا آذى

إ,نساناv، وش.ف%ر. إ,ذا ن.ق�ص.. والش_اف1ر': ال�ه\ل1ك' ماله، والز_اف1ر':
الشجاع. وش.ف�ر. الال�: ق%ل� وذهب؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد لشاعر

يذكر نسوة:
م'ول%عات¬ ب,هات1 هات1، فإ,ن} ش.ـ
ـف�ر. مالD، أ%ر.د\ن% م1ن\ك. ان\خ1لع.ا

والت_ش\ف1ي: قلة النفقة. وع.ي\ش¬ م'ش.فYر¬: قليلD ض.ي>ق¬؛ وقال
الشاعر:

قد ش.ف�ر.ت\ ن.ف%قات' الق%و\م, ب.ع\د.ك�م'،
فأ%ص\ب.ح'وا ل%يس. ف1يهم\ غ%ي\ر' م.ل}ه'وف1

والش_ف}ر.ة� من الديد: ما ع'ر>ض. وح'د>د.، والمع ش1فار¬. وف
vالثل: أ%ص\غ.ر' الق%و\م, ش.ف}ر.ت'ه'م\ أ%ي خادمهم. وف الديث: إ,ن أ%نسا

كان ش.ف}ر.ة% القوم ف الس_ف}ر,؛ معناه أ%نه كان خادمهم الذي يكفيهم
م.ه\ن.ت.ه'م\، ش'ب>ه. بالش_ف}ر.ة1 الت تتهن ف قطع اللحم وغيه.

والش_ف}ر.ة�، بالفتح: الس>كYي' العريضة العظيمة، وجعها ش.ف}ر¬ وش1فار¬. وف
الديث: إ,ن ل%ق1يت.ها نعجةv ت.ح\م1ل� ش.ف}ر.ةv وز,ناداv فل ت1ج\ها؛

الش_ف}ر.ة�: السكي العريضة. وش.ف%رات' السيوف: حروف' ح.د�ها؛ قال الكميت
يصف السيوف:

ي.ر.ى الر_اؤ'ون% بالش_ف%رات1 م1ن\ها



و'ق�ود. أ%ب ح'باح1ب والظ©ب,ينا
وش.ف}ر.ة� السيف: حدeه. وش.ف}ر.ة� ال3س\كاف1: إ,ز\م1يل�ه الذي

ي.ق}ط%ع' به. أ%بو حنيفة: ش.ف}رتا الن_ص\ل, جانباه.
�وأ�ذ�نD ش'فار,ي_ة وش'راف1ي_ة: ضخمة، وقيل: طويلة عريضة ل%ي>ن.ة

�الف%ر\ع,. والشeفار,يe: ض.ر\ب¬ من الي.راب,يع,، ويقال لا ضأ}ن
الي.راب,يع,، وهي أ%سنها وأ%فضلها، يكون ف آذانا ط�ولD، وللي.ر\ب'وع,

الشeفار,ي� ظ�ف�ر¬ ف وسط ساقه. وي.ر\ب'وع ش'فار,ي�: على أ�ذنه ش.ع.ر¬.
وي.ر\ب'وع¬ ش'فار,يÒ: ض.خ\م' ال�ذني، وقيل: هو الطويل ال�ذني العاري

الب.راث1ن, ول ي'ل}ح.ق' س.ر,يعاv، وقيل: هو الطويل القوائم الر>خ\و' اللحم,
الكثي الد_س.م,؛ قال:

وإ,ن>ي ل4ص\طاد' اليابيع ك�ل�ها:
ش'فار,ي_ها والت_د\م'ر,ي_ ال�ق%ص>ع.ا

الت_د\م'ر,يe: الكسو الباثن الذي ل يكاد ي'ل}ح.ق'. وال1ش\ف%ر':
أ%رض من بلد ع.د1ي¼ وت.ي\م�؛ قال لراعي:

ف%ل%م_ا ه.ب.ط}ن. ال1ش\ف%ر. الع.و\د. ع.ر_س.ت\،
ب,ح.ي\ث� ال}ت.ق%ت\ أ%ج\راع'ه' وم.شار,ف�ه\

ويروى: م1ش\ف%ر الع.و\د1، وهو أ%يضاv اسم أ%رض. وف حديث ك�ر\ز�
الف1ه\ر,ي�: لا أ%غار على س.ر\ح الدينة كان ي.ر\ع.ى ب,ش'ف%ر�؛ هو بضم الشي

وفتح الفاء، جبل بالدينة يهبط إ,ل الع.ق1يق,.
والش_ن\ف%رى: اسم شاعر من ال4ز\د1 وهو ف%ن\ع.ل%ى؛ وف الثل: أ%ع\د.ى

من الش_ن\ف%ر.ى، وكان من الع.د_ائ1ي.
@شفتر: الش_ف}ت.ر.ة�: الت_ف%رeق'. واش\ف%ت.ر_ الشيء: ت.ف%ر_ق..

واش\ف%ت.ر_ الع'ود': ت.ك%س_ر.؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ت'باد1ر' الض_ي\ف. ب,ع'ود{ م'ش\ف%ت1ر\

أ%ي منكسر من كثرة ما تضرب به.
ورجل ش.ف%ن\ت.ر¬: ذاهب الشعر. التهذيب ف الماسي: الش_ف%ن\ت.ر' القليل

شعر الرأ}س، قال: وهو ف شعر أ%ب النجم. والش_ف%ن\ت.ر,يe: اسم.
ابن ال4عراب: اش\ف%ت.ر_ الس>راج' إ,ذا اتسعت النار فاحتجت أ%ن تقطع

من رأ}س الذ©بال,؛ وقال أ%بو اليثم ف قول طرفة:
ف%ت.ر.ى ال%ر\و.، إ,ذا ما ه.ج_ر.ت\



ع.ن\ ي.د.ي\ها، كالراد1 ال�ش\ف%ت1ر\
قال: ال�ش\ف%ت1رe التفرق. قال: وسعت أ%عرابي�اv يقول: الشفتر

ال�ن\ت.ص1ب'؛ وأ%نشد:
ت.غ\د'و على الش_ر> ب,و.ج\ه{ م'ش\ف%ت1ر\

وقيل: ال�ش\ف%ت\رe القشعر�. قال الليث: اش\ف%ت.ر_ الشيء
اش\ف1ت\راراv، والسم الش_ف}ت.ر.ة�، وهو تفر�ق كتفر�ق الراد. الوهري:

الش\ف1ت\رار' التفر�ق؛ قال ابن أ%حر يصف قطاة وفرخها:
،vفأ%ز\غ%ل%ت\ ف ح.ل}ق1ه1 ز'غ}ل%ة

ل ت'خ\ط1ئ ال1يد. ول ت.ش\ف%ت1ر\
ويروى: ل ت.ظ}لم, ال1يد..

@شقر: ال4ش\ق%ر' من الدواب: ال4ح\م.ر' ي م'غ\ر.ة1 ح'م\ر.ة{ صافية{
ي.ح\م.رe منها الس_ب,يب' وال%ع\ر.ف%ة� والناصية، فإ,ن اسود_ا فهو

الك�م.ي\ت'. والعرب تقول: أ%كرم' اليل وذوات الي منها ش'ق}ر'ها؛ حكاه ابن
ال4عراب. الليث: الش_ق}ر' والشeق}ر.ة� مصدر ال4ش\ق%ر,، والفعل ش.ق�ر.

�ي.ش\ق�ر' ش'ق}ر.ةv، وهو ال4حر من الدواب. الصحاح: والشeق}ر.ة� لون
ال4ش\ق%ر,، وهي ف ال3نسان ح'م\ر.ةD صافية وب.ش.ر.ت'ه مائلة إ,ل البياض؛

ابن سيده: وش.ق1ر. ش.ق%راv وش.ق�ر.، وهو أ%ش\ق%ر'، واش\ق%ر_ ك%ش.ق1ر.؛
قال العجاج:

وقد رأ%ى ف ال�ف�ق, اش\ق1رار.ا
والسم الشeق}ر.ة�. وال4ش\ق%ر' من ال3بل: الذي يشبه ل%و\ن'ه ل%و\ن%

ال4ش\ق%ر, من اليل. وبعي أ%ش\ق%ر' أ%ي شديد المرة. وال4ش\ق%ر' من
الرجال: الذي يعلو بياض.ه حرةD صافيةD. وال4ش\ق%ر' من الدم: الذي قد صار

ع.ل%قاv. يقال: دم أ%ش\ق%ر'، وهو الذي صار ع.ل%قاv ول ي.ع\ل�ه' غ�بار¬.
ابن ال4عراب قال: ل تكون ح.و\ر.اء� ح.و\ر.اء� ش.ق}راء4، ول أ%د\ماء�

ح.و\راء4 ول م.ر\هاء4، ل تكون إ,ل ناص1ع.ة% بياض, الع.ي\ن.ي\ن, ف
ن'صوع, ب.ياض, اللد ف غي م'ر\ه.ة{ ول ش'ق}ر.ة{ ول أ�د\م.ة{ ول س'م\ر.ة{

.vود.م'ها ظاهرا vول ك%م.د1 ل%و\ن{ حت يكون لونا م'ش\ر,قا
وال%ه\قاء� وال%ق}هاء�: الت ي.ن\في بياض. عينها الك�ح\ل� ول ي.ن\في بياض.

جلدها.والش_ق}راء�: اسم فرس ربيعة بن أ�ب.ي¼، صفة غالبة. والش_ق1ر'، بكسر
القاف: ش.قائ1ق' النeعمان1، ويقال: نبت أ%حر، واحدتا ش.قر.ةD، وبا



س'م>ي. الرجل� ش.ق1ر.ة، قال طرفة.
،vم'ر_ة vوت.ساق%ى الق%و\م' كأ}سا
وعلى ال%ي\ل, د1ماء# كالش_ق1ر\

ويروى: وع.ل اليل%.
vق�ار.ى والب'ق�ار.ى والش'ق�ار.ى والب'قار.ى، مثقلeوجاء بالش

ومففاv، أ%ي بالكذب. ابن دريد: يقال جاء فلن بالشeق%ر, والب'ق%ر, إ,ذا جاء
بالكذب.

vذات ز'ه.ي\ر.ة{، وهي أ%شبه ظهورا Dق�ار.ى: ن,ب\ت.ةeق�ار' والشeوالش
على ال4رض من الذنيان 

(* قوله: «من الذنيان» كذا بال4صل). وز.ه\ر.ت'ها
ش'ك%ي\لء� وورقها لطيف أ%غب، ت'ش\ب,ه' ن,ب\ت.ت'ها ن,ب\ت.ة% الق%ض\ب،

وهي تمد ف الرعى، ول تنبت إ,ل ف عام خصيب؛ قال ابن مقبل:
ح.شا ض1غ\ث� ش'ق�ار.ى ش.راس1يف. ض'م_ر�،

ت.خ.ذ�م. من\ أ%ط}راف1ها ما ت.خ.ذ�ما
وقال أ%بو حنيفة: الشeق�ار.ى، بالضم وتشديد القاف، نبت، وقيل: نبت ف

الرمل، ولا ريح ذ%ف1ر.ةD، وتوجد ف طعم اللب، قال: وقد قيل إ,ن
الشeق�ار.ى هو الش_ق1ر' نفسه، وليس ذلك بقوي�، وقيل: الشeق�ار.ى نبت له

ن.و\ر¬ فيه حرة ليست بناصعة وحبه يقال له ال1م\خ1م'.
والش>قران�: داء يأ%خذ الزرع، وهو مثل الو.ر\س, يعلو ال4ذ%ن.ة% ث

ي'ص.ع>د' ف الب والثمر. والش>ق1ران�: نبت 
(* قوله: «والشقران نبت إل»

قال ياقوت: ل أسع ف هذا الوزن إل شقران، بفتح فكسر وتفيف الراء،
وظربان وقطران). أ%و موضع.

وال%شاق1ر': منابت الع.ر\ف%ج,، واحدتا م.ش\ق%ر.ةD. قال بعض العرب
لراكب ورد عليه: من أ%ين و.ض.ح. الراكب'؟ قال: من ال1م.ى، قال: وأ%ين كان

م.بيت'ك.؟ قال: بإ,حدى هذه ال%شاق1ر,؛ ومنه قول ذي الرمة 
(* قوله: «ومنه

قول ذي الرمة إل» هو كما ف شرح القاموس:
كأن عرى الرجان منها تعلقت * على أ�م خشف من ظباء

الشاقر):



من ظ1باء ال%شاق1ر
وقيل: الشاقر مواضع. وال%شاق1ر' من الرمال: ما انقاد وت.ص.و_ب ف

ال4رض، وهو أ%جلد الرمال، الواحد م.ش\ق%ر¬.
وال4شاقر': جبال بي مكة والدينة.

والشeق%ي\ر': ضرب من ال1ر\باء3 أ%و الن.اد1ب.
وش.ق1ر.ة�: اسم رجل، وهو أ%بو قبيلة من العرب يقال لا ش.ق1ر.ة.

وش.ق1ي.ة: قبيلة ف بن ض.ب_ة%، فإ,ذا نسبت إ,ليهم فتحت القاف قلت
ش.ق%ر,يÒ.والشeق�ور: الاجة. يقال: أ%خبته بش'ق�ور,ي، كما يقال: أ%ف}ض.ي\ت'

إ,ليه ب,ع'ج.ري وب'ج.ر,ي، وكان ال4صمعي يقوله بفتح الشي؛ وقال أ%بو عبيد:
الضم أ%صح ل4ن الشeق�ور بالضم بعن ال�مور, اللصقة بالقلب

ال�ه,م_ة1 له، الواحد ش.ق}ر¬. ومن أ%مثال العرب ف س1رار, الرجل إ,ل أ%خيه ما
ي.س\ت'ره عن غيه: أ%ف}ض.ي\ت' إ,ليه بش'ق�ور'ي أ%ي أ%خبته بأ%مري

وأ%طلعته على ما أ�س1رeه من غيه. وب.ث�ه' ش'ق�ور.ه' وش.ق�ور.ه' أ%ي شكا إ,ليه
حاله؛ قال العجاج:

جار,ي.، ل ت.س\ت.ن\ك1ر,ي ع.ذ1ير,ي،
س.ي\ر,ي، وإ,ش\فاق1ي على ب.عي,ي
وك%ث}ر.ة% الديث1 عن ش.ق�ور,ي،

م.ع. ال%ل ولئ1ح, الق%ت1ي,
وقد استشهد بالش_قور, ف هذه ال4بيات لغي ذلك فقيل: الش_ق�ور،

بالفتح، بعن النعت، وهو ب.ث© الرجل وه.مeه'. وروى النذري عن أ%ب اليثم
أ%نه أ%نشده بيت العجاج فقال: روي ش'ق�ور,ي وش.ق�ور,ي؛ والشeق�ور:

ال�مور الهمة، الواحد ش.ق}ر¬. والش_ق�ور': هو الم ال�س\ه,ر'، وقيل:
أ%خبن بش.ق�وره أ%ي ب,س3ر>ه. وال�ش.ق�ر'، بفتح القاف مشدودة: حصن

بالبحرين قدي؛ قال لبيد يصف بنات الدهر:
وأ%ن\ز.ل}ن. بالدeوم1ي� من رأ}س, ح1ص\ن,ه1،

وأ%ن\ز.ل}ن. بال4س\ب.اب, ر.ب_ ال�ش.ق�ر,
(* قوله: «وأنزلن بالدومي إل» أ%راد به اكيدراv صاحب دومة الندل،

وقبله:
وأفن بنات الدهر أبناء ناعط * بستمع دون السماع

ومنظر).



وال�ش.ق�ر': موضع؛ قال امرؤ القيس:
د'و.ي\ن. الص_فا الل�ئ1ي ي.ل1ي. ال�ش.ق�ر.ا

وال�ش.ق�ر' أ%يضاv: حصن، قال الخبل:
ف%ل%ئ1ن\ ب.ن.ي\ت ل1ي. ال�ش.ق�ر. ف

ص.ع\ب� ت'ق%ص>ر' د'ون.ه' الع'ص\م'،
ل%ت'ن.قYب.ن\ ع.ن>ي ال%ن,ي_ة�، ان
ال4 ل%ي\س. ك%ع1ل}م1ه1 ع1ل}م'

أ%راد: فلئن بنيت ل حصناv مثل ال�ش.ق�ر,.
والش_ق}راء�: قرية ل1ع'ك�ل� با نل؛ حكاه أ%بو ر,ياش� ف تفسي

أ%شعار الماس.ة، وأ%نشد لزياد بن ج.م1يل�:
vعلى الش_ق}راء3 م'ع\ت.س3فا eم.ت.ى أ%م'ر

خ.ل� الن_ق%ى ب,م.ر'وح�، ل%ح\م'ها ز,ي.م'
والش_ق}راء�: ماء لبن ق%تادة بن س.ك%ن�. وف الديث: أ%ن عمرو بن

س.ل%م.ة% لا و.ف%د. على رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فأ%سلم
اس\ت.ق}ط%ع.ه' ما بي الس_ع\د1ي_ة1 والش_ق}راء3؛ وها ماءان، وقد تقدم ذكر السعدية

ف موضعه.
والش_ق1ي': أ%رض؛ قال ال4خطل:

وأ%ق}ف%ر.ت1 الف%راش.ة� وال�ب.ب_ا،
وأ%ق}ف%ر.، ب.ع\د. فاط1م.ة%، الش_ق1ي'

.eوال4شاق1ر': ح.ي.� ) من اليمن من ال4زد، والنسبة إ,ليهم أ%ش\ق%ري
وبنو ال4ش\ق%ر,: ح.ي� أ%يضاv، يقال ل�م>هم الشeق%ياء�، وقيل: أ%بوهم

ال4ش\ق%ر' س.ع\د' بن مالك بن عمرو بن مالك بن ف%ه\م�؛ وينسب إ,ل ب.ن
.Òبالفتح، كما ينسب إ,ل الن_م1ر, بن قاسط ن.م.ر,ي ،Òش.ق1ر.ة% ش.ق%ر,ي

�وأ%ش\ق%ر' وش'ق%ي\ر¬ وش'ق}ران�: أ%ساء. قال ابن ال4عراب: ش'ق}ران
السeلم1يe رجل من ق�ضاع.ة%. والش_ق}راء�: اسم فرس ر.م.ح.ت1 آبن.ها 

*)
قوله: «رمت ابنها إل» أي ل عن قصد منها بل رمت غلماv فأصابت ابنها

فقتلته. وقيل إ,نا جحت بصاحبها يوماv فأتت على واد فأرادت أ%ن تثبه فقصرت
فاندقت عنقها وسلم صاحبها فسئل عنها فقال: ان الشقراء ل يعد' شرها

رجليها). ف%ق%ت.ل%ت\ه'؛ قال بشر بن أ%ب خازم ال4س.د1يe يهجو ع'ت\ب.ة% بن



جعفر بن كلب، وكان عتبة قد أ%جار رجلv من بن أ%سد فقتله رجل من بن
كلب فلم ينعه:

فأ%ص\ب.ح. كالش_ق}راء3، ل ي.ع\د' ش.رeها
س.ناب,ك. ر,ج\ليها، وع1ر\ص'ك. أ%و\ف%ر'

التهذيب: والش_ق1ر.ة� هو الس_ن\ج'ر\ف' وهو الس_خ\ر'نج؛ وأ%نشد:
عليه د1ماء� الب'د\ن1 كالش_ق1رات
ابن ال4عراب: الشeق%ر' الد>يك'.

.vور' أ%يضا�@شكر: الشeك}ر': ع1ر\فان� ال3حسان ون.ش\ر'ه، وهو الشeك
قال ثعلب: الشeك}ر' ل يكون إ,ل� عن ي.د{، وال%م\د' يكون عن يد وعن غي

يد، فهذا الفرق بينهما. والشeك}ر' من ال: الازاة والثناء الميل،
ش.ك%ر.ه' وش.ك%ر. له ي.ش\ك�ر' ش'ك}راv وش'ك�وراv وش'ك}راناv؛ قال أ%بو

نيلة:
ش.ك%ر\ت'ك.، إ,ن� الشeك}ر. ح.ب\لD من. التeق%ى،

وما ك�ل© م.ن\ أ%و\ل%ي\ت.ه' ن,ع\م.ةv ي.ق}ض1ي
قال ابن سيده: وهذا يدل على أ%ن الشكر ل يكون إ,ل عن يد، أ%ل ترى

أ%نه قال: وما كل من أ%وليته نعمة يقضي؟ أ%ي ليس كل من أ%وليته نعمة يشكرك
عليها. وحكى اللحيان: شكرت اللهوشكرت ل وش.ك%ر\ت' بال، وكذلك شكرت

نعمة ال، وت.ش.ك�ر. له بلء4ه: كش.ك%ر.ه'. وت.ش.ك�ر\ت' له: مثل
ش.ك%ر\ت' له. وف حديث يعقوب: إ,نه كان ل يأ}كل ش'ح'وم. ال3بل ت.ش.ك©راv ل

عز وجل؛ أ%نشد أ%بو علي:
وإ,ن>ي لت1يك�م\ ت.ش.ك©ر. ما م.ض.ى

من ال4م\ر,، واس\تيجاب. ما كان ف الغ.د1
أ%ي ل1ت.ش.ك©ر, ما مضى، وأ%راد ما يكون فوضع الاضي موضع الت. ورجل

.vورا�ش.كور¬: كثي الشeك}ر,. وف التنزيل العزيز: إ,نه كان ع.ب\داv ش.ك
وف الديث: حي ر'ؤي.، صلى ال عليه وسلم، وقد ج.ه.د. ن.ف}س.ه'

بالعبادة فقيل له: يا رسول ال، أ%تفعل هذا وقد غفر ال لك ما تقد�م من ذنبك
وما تأ%خر؟ أ%نه قال، عليه السلم: أ%ف%ل أ%كون� ع.ب\داv ش.ك�وراv؟ وكذلك

ال�نثى بغي هاء. والش_ك�ور: من صفات ال جل اسه، معناه: أ%نه يزكو
عنده القليل� من أ%عمال العباد فيضاعف لم الزاء، وش'ك}ر'ه لعباده:
مغفرته لم. والش_ك�ور': من أ%بنية البالغة. وأ%ما الش_ك�ور' من عباد ال



فهو الذي يتهد ف شكر ربه بطاعته وأ%دائه ما و.ظ�ف. عليه من عبادته.
وقال ال تعال: اع\م.ل�وا آل% داود. ش'ك}راv وقليلD من ع1باد1ي.

الش_ك�ور'؛ نصب ش'ك}راv ل4نه مفعول له، كأ%نه قال: اعملوا ل ش'ك}راv، وإ,ن
شئت كان انتصابه على أ%نه مصدر مؤكد. والشeك}ر': مثل المد إ,ل أ%ن

المد أ%عم منه، فإ,نك ت.ح\م.د' ال3نسان% على صفاته الميلة وعلى معروفه،
ول تشكره إ,ل على معروفه دون صفاته. والشeك}ر': مقابلة النعمة بالقول
والفعل والنية، فيثن على النعم بلسانه ويذيب نفسه ف طاعته ويعتقد أ%نه

م'ول1يها؛ وهو من ش.ك%ر.ت1 ال3بل ت.ش\ك�ر إ,ذا أ%صابت م.ر\عÝى ف%س.م1ن.ت\
عليه. وف الديث: ل ي.ش\ك�ر' ال من ل ي.ش\ك�ر' الناس.؛ معناه أ%ن

ال ل يقبل شكر العبد على إ,حسانه إ,ليه، إ,ذا كان العبد ل ي.شك�ر'
إ,حسان% الناس وي.ك}ف�ر معروف%هم لتصال أ%حد ال4مرين بالخر؛ وقيل: معناه
أ%ن من كان من طبعه وعادته ك�ف}ران� نعمة الناس وترك' الشeك}ر, لم، كان
من عادته ك�ف}ر' نعمة ال وترك' الشكر له، وقيل: معناه أ%ن من ل يشك�ر

الناس كان كمن ل يشك�ر ال وإ,ن ش.ك%ر.ه'، كما تقول: ل ي'ح1بeن من
ل ي'ح1بeك أ%ي أ%ن مبتك مقرونة بحبت فمن أ%حبن يبك ومن ل يبك ل

يبن؛ وهذه ال4قوال مبنية على رفع اسم ال تعال ونصبه. والشeك}ر':
الثناء� على ال�ح\س3ن, با أ%و\لك%ه' من العروف. يقال: ش.ك%ر\ت'ه

وش.ك%ر\ت' له، وباللم أ%فصح. وقوله تعال: ل نريد منكم جزاءé ول ش'ك�وراv؛
يتمل أ%ن يكون مصدراv مثل ق%ع.د. ق�ع'وداv، ويتمل أ%ن يكون جعاv مثل

ب'ر\د{ وب'ر'ود وك�ف}ر� وك�ف�ور�. والشeك}ران�: خلف الك�ف}ران1.
والش_ك�ور من الدواب: ما يكفيه الع.ل%ف' القليل�، وقيل: الشكور من الدواب الذي

،vر' وإ,ن كان ذلك ال3حسان قليل�يسمن على قلة العلف كأ%نه ي.ش\ك
وش'ك}ر'ه ظهور' نائه وظ�ه'ور' الع.ل%ف1 فيه؛ قال ال4عشى:

ول ب'د_ م1ن\ غ%ز\و.ة{ ف الر_بيع,
ح.ج'ون{، ت'ك1ل© الو.ق%اح. الش_ك�ور.ا

والش_ك1ر.ة� وال1ش\كار' من ال%ل�وبات1: الت ت.غ\ز'ر' على قلة الظ
من الرعى. ون.ع.ت. أ%عرابÒ ناقةv فقال: إ,نا م1ع\شار¬ م1ش\كار¬

م1غ\بار¬، فأ%ما الشكار فما ذكرنا، وأ%ما العشار والغبار فكل منهما مشروح ف
بابه؛ وج.م\ع' الش_ك1ر.ة1 ش.كار.ى وش.ك}ر.ى. التهذيب: والش_ك1ر.ة� من
اللئب الت تصيب حظ9اv من ب.ق}ل أ%و م.ر\عÝى ف%ت.غ\ز'ر' عليه بعد قلة



لب، وإ,ذا نزل القوم منزلv فأ%صابت\ ن.ع.م'هم شيئاv من ب.ق}ل� ق%د\
ر.ب_ قيل: أ%ش\ك%ر. القوم'، وإ,نم ل%ي.ح\ت.ل1ب'ون% ش.ك1ر.ة% ح.ي\ر.م�، وقد

ش.ك1ر.ت1 ال%ل�وب.ة� ش.ك%راv؛ وأ%نشد:
ن.ض\ر,ب' د1ر_ات1ها، إ,ذا ش.ك1ر.ت\،

ب,أ%ق}ط1ها، والر>خاف. ن.س\ل%ؤ'ها
والر_خ\ف%ة�: الزeب\د.ة�. وض.ر_ةD ش.ك}ر.ى إ,ذا كانت م.ل4ى من

.vاللب، وقد ش1ك}ر.ت\ ش.ك%را
.vوأ%ش\ك%ر. الض_ر\ع' واش\ت.ك%ر.: امتل4 لبنا

وأ%ش\ك%ر. القوم': ش.ك1رت\ إ,ب,ل�ه'م\، والسم الش_ك}ر.ة�. ال4صمعي:
:vغزارا vالمتلئة الضرع من النوق؛ قال الطيئة يصف إ,بل �الش_ك1ر.ة

إ,ذا ل ي.ك�ن\ إ,ل� ال4م.ال1يس' أ%ص\ب.ح.ت\
ل%ها ح'ل�ق¬ ض.ر_ات'ها، ش.ك1رات

قال ابن بري: ويروى با ح'ل�قاv ض.ر_ات'ها، وإ,عرابه على أ%ن يكون ف
أ%صبحت ضمي ال3بل وهو اسها، وح'ل�قاv خبها، وضراتا فاعل ب,ح'ل�ق،
وشكرات خب بعد خب، والاء ف با تعود على ال4مال1يس,؛ وهي جع

إم\ل1يس�، وهي ال4رض الت ل نبات لا؛ قال: ويوز أ%ن يكون ضراتا اسم
أ%صبحت، وحلقاv خبها، وشكرات خب بعد بعد خب؛ قال: وأ%ما من روى لا حلق،

فالاء ف لا تعود على ال3بل، وحلق اسم أ%صبحت، وهي نعت لذوف تقديره
أ%صبحت لا ضروع حلق، واللق جع حالق، وهو المتلئ، وضراتا رفع بلق

وشكرات خب أ%صبحت؛ ويوز أ%ن يكون ف أ%صبحت ضمي ال4بل، وحلق رفع
بال3بتداء وخبه ف قوله لا، وشكرات منصوب على الال، وأ%ما قوله: إ,ذا ل يكن

إ,ل� ال4ماليس، فإ,ن� يكن يوز أ%ن تكون تامة، ويوز أ%ن تكون ناقصة،
فإ,ن جعلتها ناقصة احتجت إ,ل خب مذوف تقديره إ,ذا ل يكن ث%م_
إ,ل� ال4ماليس أ%و ف ال4رض إ,ل� ال4ماليس، وإ,ن جعلتها تامة ل تتج

إ,ل خب؛ ومعن البيت أ%نه يصف هذه ال3بل بالكرم وجودة ال4صل، وأ%نه
vفإ,نك تد فيها لبنا vإ,ذا ل يكن لا ما ترعاه وكانت ال4رض' ج.د\ب.ة

،vال4رض ت.ش\ك%ر' ش.ك%را eوف حديث يأ}جوج ومأ}جوج: د.واب .vغزيرا
Dوع'ش\ب¬ م.ش\ك%ر.ة: م.غ\ز.ر.ة .vبالتحريك، إ,ذا س.م1ن.ت وامتل4 ض.ر\ع'ها لبنا

للب، تقول منه: ش.ك1ر.ت1 الناقة، بالكسر، ت.ش\ك%ر' ش.ك%راv، وهي
ش.ك1ر.ةD. وأ%ش\ك%ر. القوم' أ%ي ي.ح\ل�ب'ون ش.ك1ر.ةv. وهذا زمان الش_ك}ر.ة1



إ,ذا ح.ف%لت\ من الربيع، وهي إ,بل ش.ك%ار.ى وغ%ن.م¬ ش.ك%ار.ى. واش\ت.ك%ر.ت1
السماء� وح.ف%ل%ت\ واغ}ب.ر_ت\: ج.د_ مطرها واشت\د_ وق}ع'ها؛ قال امرؤ

:vالقيس يصف مطرا
ت'خ\ر,ج' الو.د_ إ,ذا ما أ%ش\ج.ذ%ت\،

وت'وال1يه1 إ,ذا ما ت.ش\ت.ك1ر\
ويروى: ت.ع\ت.ك1ر\. واش\ت.ك%ر,4ت الرياح': أ%تت بالطر. واش\ت.ك%ر.ت1

الريح': اشتد� ه'بوب'ها؛ قال ابن أ%حر:
ال�ط}ع1م'ون% إ,ذا ر,يح' الش>ت.ا اش\ت.ك%ر.ت\،

�والط�اع1ن'ون% إ,ذا ما اس\ت.ل}ح.م. الب.ط%ل
.�واش\ت.ك%ر.ت1 الرياح': اختلفت؛ عن أ%ب عبيد؛ قال ابن سيده: وهو خطأ

واش\ت.ك%ر. الرe والبد: اشتد�؛ قال الشاعر:
غ%داة% ال1م\س, واش\ت.ك%ر.ت\ ح.ر'ور¬،

كأ%ن� أ%ج,يج.ها و.ه.ج' الص>لء3
وش.ك1ي' ال3بل: صغارها. والش_ك1ي' من الش_ع.ر, والنبات: ما ينبت من

الشعر بي الضفائر، والمع الشeك}ر'؛ وأ%نشد:
،vف%ب.ي\نا الف%ت ل1ل}ع.ي\ن, ناض1را

كع'س\ل�وج.ة{ ي.ه\ت.زe منها ش.ك1ي'ها
ابن ال4عراب: الش_ك1ي' ما ينبت ف أ%صل الشجرة من الورق وليس

بالكبار. والش_كي' من الف%ر\خ,: الز_غ%ب'. الفراء: يقال ش.ك1ر.ت1
الش_ج.ر.ة� وأ%ش\ك%ر.ت\ إ,ذا خرج فيها الشيء.

ابن ال4عراب: ال1ش\كار' من النeوق, الت ت.غ\زر' ف الصيف وتنقطع ف
الشتاء، والت يدوم لبنها سنتها كلها يقال لا: ر.ك�ود¬ وم.ك�ود¬

و.و.ش'ولD وص.ف1يÒ. ابن سيده: والش_ك1ي' الش_ع.ر' الذي ف أ%صل ع'ر\ف1
الف%ر.س, كأ%نه ز.غ%ب¬، وكذلك ف الناصية. والش_ك1ي' من الشعر والريش

والع.فا والن_ب\ت1: ما ن.ب.ت. من صغاره بي كباره، وقيل: هو أ%ول النبت على
أ%ثر النبت الائج ال�غ\ب.ر>، وقد أ%ش\ك%ر.ت1 ال4رض'، وقيل: هو الشجر

ينبت حول الشجر، وقيل: هو الورق الصغار ينبت بعد الكبار. وش.ك1ر.ت1 الشجرة
أ%يضاv ت.ش\ك%ر' ش.ك%راv أ%ي خرج منها الش_ك1ي'، وهو ما ينبت حول

الشجرة من أ%صلها؛ قال الشاعر:
وم1ن\ ع1ض.ة{ ما ي.ن\ب'ت.ن_ ش.ك1ي'ها



:vقال: وربا قالوا للش_ع.ر, الضعيف ش.ك1ي¬؛ قال ابن مقبل يصف فرسا
،vذ%ع.ر\ت' ب,ه1 الع.ي. م'س\ت.و\ز,يا

ش.ك1ي' ج.ح.اف1ل1ه1 ق%د\ ك%ت1ن\
وم'س\ت.و\ز,ياv: م'ش\ر,فاv منتصباv. وك%ت1ن.: بعن ت.ل%ز_ج.

وت.و.س_خ.. والش_ك1ي' أ%يضاv: ما ينبت من الق�ض\بان1 الر_خ\ص.ة1 بي
الق�ض\بان1 العاس1ي.ة1. والش_ك1ي': ما ينبت ف أ�صول الشجر الكبار. وش.ك1ي'

النخل,: ف1راخ'ه. وش.ك1ر. النخل� ش.ك%راv: كثرت فراخه؛ عن أ%ب ح.نيفة؛ وقال
يعقوب: هو من النخل ال�وص' الدر حول الس_ع.ف1؛ وأ%نشد لكثي>ر:

ب'ر'وك¬ بأ%ع\لى ذ1ي الب'ل%ي\د1، كأ%ن_ها
ص.ر,ي.ة� ن.خ\ل� م'غ\ط%ئ1لð ش.ك1ي'ها

مغطئل: كثي متراكب. وقال أ%بو حنيفة: الشكي الغصون؛ وروي ال4زهري
بسنده: أ%ن م.ج_اع.ة% أ%تى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، فقال

قائلهم:وم.ج_اع' الي.مام.ة1 قد أ%تانا،
�ي'خ.ب>ر'نا ب,م.ا قال الر_س'ول

فأ%ع\ط%ي\نا ال%قاد.ة% واس\ت.ق%م\نا،
�وكان% ال%ر\ء� ي.س\م.ع' ما ي.ق�ول

فأ%ق}ط%ع.ه رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وكتب له بذلك كتاباv: بسم
ال الرحن الرحيم، هذا كتاب¬ ك%ت.ب.ه' ممد¬ رسول� ال، ل1م.ج_اع.ة%

بن, م'رار.ة% بن س.ل}م.ى، إ,ن أ%قطعتك الف�ور.ة% وع.وان.ة% من الع.ر.م.ة1
وال%ب.ل فمن حاج_ك. فإ,ل�. فلما قبض رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، و.ف%د. إ,ل أ%ب بكر، رضي ال عنه، فأ%قطعه ال1ض\ر,م.ة%، ث و.ف%د.
إ,ل عمر، رضي ال عنه، فأ%قطعه أ%كثر ما بال1ج\ر,، ث إ,ن ه1لل% بن.
س1راج, بن, م.ج_اع.ة% و.ف%د إ,ل عمر بن عبد العزيز بكتاب رسول� ال،

صلى ال عليه وسلم، بعدما استخلف فأ%خذه عمر ووضعه على عينيه ومسح به
وجهه رجاء أ%ن يصيب وجهه موضع يد رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف%س.م.ر.

عنده هللD ليلةv، فقال له: يا هلل أ%ب.ق1ي. من ك�ه'ول, بن م.ج_اع.ة%
Dأ%حد¬؟ ثقال: ن.ع.م\ وش.ك1ي¬ كثي؛ قال: فضحك عمر وقال: ك%ل1م.ة

عربيةD، قال: فقال جلساؤه: وما الش_كي يا أ%مي الؤمني؟ قال: أ%ل ت.ر.
إ,ل الزرع إ,ذا زكا فأ%ف}ر.خ. فنبت ف أ�صوله فذلكم الش_كي'. ث أ%جازه
وأ%عطاه وأ%كرمه وأ%عطاه ف فرائض العيال وال�قات1ل%ة1؛ قال أ%بو منصور:



أ%راد بقوله وش.ك1ي كثي أ%ي ذ�ر>ي_ةD ص1غار¬،. شبههم بش.ك1ي, الزرع،
vصول الكبار؛ وقال العجاج يصف ر,كابا�وهو ما نبت منه صغاراv ف أ

أ%ج\ه.ض.ت\ أ%ولد.ها:
والش_د1ن,ي_ات' ي'س.اق1ط}ن. الن_غ.ر\،

خ'وص' الع'يون1 م'ج\ه,ض.ات¬ ما اس\ت.ط%ر\،
م1ن\ه'ن_ إ,ت\مام' ش.ك1ي� فاش\ت.ك%ر\

ما اس\ت.ط%ر_: من الط�ر>. يقال: ط%ر_ ش.ع.ر'ه أ%ي نبت، وط%ر_ شاربه
مثله. يقول: ما اس\ت.ط%ر_ منهن_. إ,تام يعن بلوغ التمام.

.vفاش\ت.ك%ر: صار ش.ك1يا vوالش_ك1ي': ما نبت صغيا
ب,حاج,ب� ول ق%فاv ول از\بأ%ر\

م1ن\ه'ن_ س1يساء#، ول اس\ت.غ\ش.ى الو.ب.ر\
والش_ك1ي': ل1حاء� الشجر؛ قال ه.و\ذ%ة� بن' ع.و\ف{ العام1ري�:

على كلY خ.و_ار, الع1نان1 كأ%نا
ع.ص.ا أ%ر\ز.ن{، قد طار. ع.ن\ه.ا ش.ك1ي'ها

والمع ش'ك�ر¬. وش'ك�ر' الك%ر\م,: ق�ض\بان.ه الطYوال�، وقيل: ق�ضبانه
ال4عال. وقال أ%بو حنيفة: الش_ك1ي الك%ر\م ي'غر.س' من قضيبه، والفعل

كل ذلك أ%ش\ك%ر.ت\ واش\ت.ك%ر.ت وش.ك1ر.ت\.
والش_ك}ر': ف%ر\ج' الرأ%ة وقيل لم فرجها؛ قال الشاعر يصف امرأ%ة،

أ%نشده ابن السكيت:
ص.ناع¬ بإ,ش\فاها، ح.صانD ب,ش.ك}ر,ها،
ج.واد¬ ب,ق�وت1 الب.ط}ن,، والع1ر\ض' واف1ر'

وف رواية: ج.واد¬ بزاد1 الر_ك}ب, والع1ر\ق زاخ1ر'، وقيل: الش_ك}ر'
ب'ض\ع'ها والش_ك}ر' لغة فيه؛ وروي بالوجهي بيت ال4عشى:

خ.ل%و\ت' ب,ش1ك}ر,ها وش.كرها
(* قوله: «خلوت إل» كذا بال4صل).

وف الديث: ن.ه.ى عن ش.ك}ر, الب.غ1ي>، هو بالفتح، الفرج، أ%راد عن
وطئها أ%ي عن ثن ش.ك}ر,ها فحذف الضاف، كقوله: نى عن ع.س3يب, الف%ح\ل, أ%ي

عن ثن ع.س\ب,ه1. وف الديث: ف%ش.ك%ر\ت' الشاة%، أ%ي أ%بدلت ش.ك}ر.ها
أ%ي فرجها؛ ومنه قول يي بن ي.ع\م'ر لرجل خاصمته إ,ليه امرأ%ته ف

م.ه\ر,ها: أ%إ,ن} سأ%ل%ت\ك. ثن ش.ك}ر,ها وش.ب\ر,ك أ%ن\شأ}ت. ت.ط�ل©ها



وت.ض\ه.ل�ها؟ والش>كار': فروج النساء، واحدها ش.ك}ر¬. ويقال للف1در.ة من اللحم
إ,ذا كانت سينة: ش.ك}ر.ى؛ قال الراعي:

ت.ب,يت' ال%خال الغ'رe ف ح.ج.رات1ها
ش.كار.ى، م.راها ماؤ'ها وح.د1يد'ها

أ%راد بديدها م1غ\ر.ف%ة{ من حديد ت'ساط� الق1د\ر' با وتغترف با
إ,هالتها. وقال أ%بو سعيد: يقال فات}ت' فلناv الديث وكاش.ر\ت'ه وشاك%ر\ت'ه؛

أ%ر.ي\ت'ه أ%ن شاك1ر¬.
والش_ي\ك%ران�: ضرب من النبت.

وب.ن'و ش.ك1ر�: قبيلة ف ال4ز\د1. وشاكر: قبيلة ف اليمن؛ قال:
م'عاو,ي.، ل ت.ر\ع. ال4مان.ة%، فار\ع.ها
وك�ن\ شاك1راv ل3 والد>ين,، شاك1ر'

أ%راد: ل ت.ر\ع. ال4مانة% شاكر¬ فارعها وكن شاكراv ل، فاعترض بي
الفعل والفاعل جلةD أ�خرى، والعتراض للتشديد قد جاء بي الفعل والفاعل

والبتدإ, والب والصلة والوصول وغي ذلك ميئاv كثياv ف القرآن وفصيح
الكلم. وب.ن'و شاكر�: ف ه.م\دان. وشاكر: قبيلة من ه.م\دان باليمن.

وش.و\ك%ر¬: اسم. وي.ش\ك�ر': قبيلة ف ربيعة. وبنو ي.ش\ك�ر. قبيلة ف بكر بن
وائل.

@لش_ف}ر': لغة فيه؛ عن كراع. شر: أ%ش\فار' العي م.غ\ر,ز' الش_ع.ر,.
والش_ع.ر': ال�د\ب'. قال أ%بو منصور: ش'ف}ر' العي منابت ال4هداب من

الفون. الوهري: ال4ش\فار' حروف ال4جفان الت ينبت عليها الشعر، وهو
الدب. وف حديث سعد بن الربيع: ل ع'ذ}ر. ل%ك�م\ إ,ن و'ص1ل% إ,ل رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، وفيكم ش'ف}ر¬ ي.ط}ر,ف'. وف حديث الش_ع\ب�:

.vمق%د_را vأ%ي ل يوجبون فيه شيئا vف}ر, شيئاeتون ف الشYكانوا ل ي'ؤ.ق
قال ابن ال4ثي: وهذا بلف الجاع ل4ن الدية واجبة ف ال4جفان، فإ,ن

vف}ر, ههنا الش_ع.ر. ففيه خلف أ%و يكون ال4و_ل مذهباeأ%راد بالش
للشعب.

وش'ف}ر' كل شيء: ناحيته. وش'ف}ر' الرحم وشاف1ر'ها: حروفها. وش'ف}ر.ا
الرأ%ة1 وشاف1راها: ح.ر\فا ر.ح1م1ها. والش_ف1ر.ة� والش_ف1ي.ة� من

النساء: الت تد شهوتا ف ش'ف}ر,ها فيجيء4 ماؤها سريعاv، وقيل: هي الت تقنع
من النكاح بأ%يسره، وهي ن.قيض' الق%ع1ي.ة1. والشeف}ر': حرف' ه.ن,



الرأ%ة وح.دe ال1ش\ف%ر,. ويقال لناحيت فرج الرأ%ة: ال3س\ك%تان1؛
ولطرفيهما: الشeف}ران1، الليث: الش_اف1ر.ان1 من ه.ن, الرأ%ة أ%يضاv، ول يقال

ال1ش\ف%ر' إ,ل� للبعي. قال أ%بو عبيد: إ,نا قيل م.شاف1ر' البش
تشبيهاv ب,م.شاف1ر, ال3بل. ابن سيده: وما بالدار ش'ف}ر¬ وش.ف}ر¬ أ%ي أ%حد؛

وقال ال4زهري: بفتح الشي. قال شر: ول يوز ش'ف}ر، بضمها؛ وقال ذو
الرمة فيه بل حرف النفي:
ت.م'رe بنا ال4يام' ما ل%م.ح.ت\ ب,نا

ب.ص1ي.ة� ع.ي\ن�، م1ن\ س1وانا، على ش.ف}ر,
أ%ي ما نظرت عي منا إ,ل إ,نسان سوانا؛ وأ%نشد شر:

ر.أ%ت\ إ,خ\و.ت بعد. الميع, ت.ف%ر_ق�وا،
فلم يبق. إ,ل� واح1داv م1ن\ه'م' ش.ف}ر'

وال1ش\ف%ر' وال%ش\ف%ر' للبعي: كالشفة لل3نسان، وقد يقال لل3نسان
مشافر على الستعارة. وقال اللحيان: إ,نه لعظيم الشافر، يقال ذلك ف

الناس وال3بل، قال: وهو من الواحد الذي فر�ق فجعل كل واحد منه م1ش\ف%راv ث
جع؛ قال الفرزدق:

فلو كنت. ض.ب>ي�اv ع.ر.ف}ت. ق%راب.ت،
ول%ك1ن_ ز,ن\ج,ي�اv ع.ظ1يم. ال%شاف1ر,

الوهري: وال1ش\ف%ر' من البعي كال%ح\ف%لة1 من الفرس، وم.شاف1ر' الفرس
مستعارة منه. وف الثل: أ%راك ب.ش.ر¬ ما أ%حار. م1ش\ف%ر¬ أ%ي أ%غناك

الظاهر عن سؤال الباطن، وأ%صله ف البعي. والش_ف1ي: ح.دe م1ش\ف%ر
البعي. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�اv قال: يا رسول

ال، إ,ن النeق}ب.ة% قد تكون ب,م1ش\ف%ر, البعي ف ال3بل العظيمة
ف%ت.ج\ر.ب' ك�ل©ها، قال: فما أ%ج\ر.ب. ال4و_ل%؟ ال1ش\ف%ر للبعي: كالشفة

لل3نسان وال%ح\ف%ل%ة1 للفرس، واليم زائدة.
وش.ف1ي' الوادي: ح.دe ح.ر\ف1ه، وكذلك ش.ف1ي' جهنم، نعوذ بال منها.

وف حديث ابن عمر: حت وقفوا على شفي جهنم أ%ي جانبها وحرفها؛ وشفي كل
شيء حرفه، وحرف' كل شيء ش'ف}ره وش.ف1يه كالوادي ونوه. وش.في الوادي

وش'ف}ر'ه: ناحيته من أ%عله؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:
ب,ز.ر\قاو.ي\ن, ل ت'ح\ر.ف\، ول%م_ا

ي'ص1ب\ها غائ1ر¬ ب,ش.ف1ي, مأ}ق,



قال ابن سيده: قد يكون الش_ف1ي ههنا ناحية ال%أ}ق, من أ%عله، وقد
يكون الش_ف1ي لغةv ف ش'ف}ر, العي. ابن ال4عراب: ش.ف%ر. إ,ذا آذى

إ,نساناv، وش.ف%ر. إ,ذا ن.ق�ص.. والش_اف1ر': ال�ه\ل1ك' ماله، والز_اف1ر':
الشجاع. وش.ف�ر. الال�: ق%ل� وذهب؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد لشاعر

يذكر نسوة:
م'ول%عات¬ ب,هات1 هات1، فإ,ن} ش.ـ
ـف�ر. مالD، أ%ر.د\ن% م1ن\ك. ان\خ1لع.ا

والت_ش\ف1ي: قلة النفقة. وع.ي\ش¬ م'ش.فYر¬: قليلD ض.ي>ق¬؛ وقال
الشاعر:

قد ش.ف�ر.ت\ ن.ف%قات' الق%و\م, ب.ع\د.ك�م'،
فأ%ص\ب.ح'وا ل%يس. ف1يهم\ غ%ي\ر' م.ل}ه'وف1

والش_ف}ر.ة� من الديد: ما ع'ر>ض. وح'د>د.، والمع ش1فار¬. وف
vالثل: أ%ص\غ.ر' الق%و\م, ش.ف}ر.ت'ه'م\ أ%ي خادمهم. وف الديث: إ,ن أ%نسا

كان ش.ف}ر.ة% القوم ف الس_ف}ر,؛ معناه أ%نه كان خادمهم الذي يكفيهم
م.ه\ن.ت.ه'م\، ش'ب>ه. بالش_ف}ر.ة1 الت تتهن ف قطع اللحم وغيه.

والش_ف}ر.ة�، بالفتح: الس>كYي' العريضة العظيمة، وجعها ش.ف}ر¬ وش1فار¬. وف
الديث: إ,ن ل%ق1يت.ها نعجةv ت.ح\م1ل� ش.ف}ر.ةv وز,ناداv فل ت1ج\ها؛

الش_ف}ر.ة�: السكي العريضة. وش.ف%رات' السيوف: حروف' ح.د�ها؛ قال الكميت
يصف السيوف:

ي.ر.ى الر_اؤ'ون% بالش_ف%رات1 م1ن\ها
و'ق�ود. أ%ب ح'باح1ب والظ©ب,ينا

وش.ف}ر.ة� السيف: حدeه. وش.ف}ر.ة� ال3س\كاف1: إ,ز\م1يل�ه الذي
ي.ق}ط%ع' به. أ%بو حنيفة: ش.ف}رتا الن_ص\ل, جانباه.

�وأ�ذ�نD ش'فار,ي_ة وش'راف1ي_ة: ضخمة، وقيل: طويلة عريضة ل%ي>ن.ة
�الف%ر\ع,. والشeفار,يe: ض.ر\ب¬ من الي.راب,يع,، ويقال لا ضأ}ن

الي.راب,يع,، وهي أ%سنها وأ%فضلها، يكون ف آذانا ط�ولD، وللي.ر\ب'وع,
الشeفار,ي� ظ�ف�ر¬ ف وسط ساقه. وي.ر\ب'وع ش'فار,ي�: على أ�ذنه ش.ع.ر¬.

وي.ر\ب'وع¬ ش'فار,يÒ: ض.خ\م' ال�ذني، وقيل: هو الطويل ال�ذني العاري
الب.راث1ن, ول ي'ل}ح.ق' س.ر,يعاv، وقيل: هو الطويل القوائم الر>خ\و' اللحم,

الكثي الد_س.م,؛ قال:



وإ,ن>ي ل4ص\طاد' اليابيع ك�ل�ها:
ش'فار,ي_ها والت_د\م'ر,ي_ ال�ق%ص>ع.ا

الت_د\م'ر,يe: الكسو الباثن الذي ل يكاد ي'ل}ح.ق'. وال1ش\ف%ر':
أ%رض من بلد ع.د1ي¼ وت.ي\م�؛ قال لراعي:

ف%ل%م_ا ه.ب.ط}ن. ال1ش\ف%ر. الع.و\د. ع.ر_س.ت\،
ب,ح.ي\ث� ال}ت.ق%ت\ أ%ج\راع'ه' وم.شار,ف�ه\

ويروى: م1ش\ف%ر الع.و\د1، وهو أ%يضاv اسم أ%رض. وف حديث ك�ر\ز�
الف1ه\ر,ي�: لا أ%غار على س.ر\ح الدينة كان ي.ر\ع.ى ب,ش'ف%ر�؛ هو بضم الشي

وفتح الفاء، جبل بالدينة يهبط إ,ل الع.ق1يق,.
والش_ن\ف%رى: اسم شاعر من ال4ز\د1 وهو ف%ن\ع.ل%ى؛ وف الثل: أ%ع\د.ى

من الش_ن\ف%ر.ى، وكان من الع.د_ائ1ي.
@شخر: الشeم_خ\ر' والش>م_خ\ر' من الرجال: السيم، وقيل: ال%سيم من

الف�ح'ول، وكذلك الضeم_خ\ر' والض>م_خ\ر؛ وأ%نشد لرؤبة:
أ%بناء� ك�لY م'ص\ع.ب� ش'3م_خ\ر,،

سام� على ر.غ}م, الع.د.ى، ض�1م_خ\ر,
وقيل: هو الط�امح' الن_ط%ر التكب>ر'. ويقال: رجل ش1م_خ\ر ض1م_خ\ر
إ,ذا كان متكباv. وامرأ%ة ش'3م_خ\رة: طامة الط�ر\ف. وفيه ش.م\خ.ر.ة

وش.م\خر,يرة أ%ي كب. وف طعامه ش'م.خ\ر,ير.ة 
(* قوله: «شخريرة» هي بذا

الضبط ف أصلنا العو�ل عليه). وهي الر>يح قال أ%بو اليثم: أ�خذ من
الرجل الشeم�1خ\ر,، وهو التكب التغض>ب وذلك من خ.ب\ت1 النفس، كما

vيقال: أ%ص.ن_ت1 الر_ي\حانة إ,ذا خ.ب,�ث%ت\ ر,ي'ها. يقال: رأ%يته م'ص1ن�ا
أ%ي غضبان% خ.ب,يث% النفس. ابن ال4عراب: ال�ش\م.خ1رe الطويل من

البال. وال�ش\م.خ1رe: الب.ل العال؛ قال الذل:
تال ي.ب\ق%ى على ال4يام ذ�و ح1ي.د{،

ب,م'ش\م.خ1ر¼ به الظ�ي_ان� والس'
أ%ي ل ي.ب\ق%ى. وقيل: ال�ش\م.خ1رe العال من البال وغيها.

@شختر: الش_م.خ\ت.ر': اللئيم.
@شذر: الش_م.ي\ذ%ر' من ال3بل: السريع، وال�نثى ش.م.ي\ذ%ر.ة

وش.م\ذ%ر.ة وش.م\ذ%ر. ورجل ش1م\ذار: ي.ع\ن'ف ف السي، وسي ش.م.ي\ذ%ر؛



وأ%نشد:وه'ن_ ي'بار,ين. الن_جاء الش_م.ي\ذ%را
وأ%نشد ال4صمعي لميد:

ك%ب\داء� لح1قة الر_ح.ى وش.م.ي\ذ%ر'
.vخفيفا vابن ال4عراب: غلم ش1مذار.ة وش.م.ي\ذ%ر¬ إ,ذا كان ن.ش1يطا

@شصر: الش_م\صر.ة: الض>يق. يقال: ش.م\ص.ر\ت' عليه أ%ي ضي_قت عليه.
وش.م.ن\ص1ي': موضع؛ قال ساعدة بن جؤي�ة:

م'س\ت.أ}ر'ضاv بي ب.ط}ن, الل�ي\ث1 أ%ي\س.ر'ه'
إ,ل ش.م.ن\ص1ي. غ%ي\ثاv م'ر\سلv م.ع.جا

فلم يصرفه، ع.ن به ال4رض أ%و الب'قعة. قال ابن ج,ن>ي: يوز أ%ن يكون
مر_فاv من ش.م.ن\ص1ي� 

(* قوله: «يوز أ%ن يكون مرفاv من شنصي إل»
كذا بالصل. وف معجم ياقوت: قال ابن جن يوز أ%ن يكون مأ%خوذاv من شصر

لضرورة الوزن إ,ن كان عربياv). لضرورة الشعر ل4ن ش.م.ن\ص1ياv بناء ل
يكه سيبويه، وقيل: ش.م.ن\ص1ي جبل من جبال هذيل معروف، وقيل: ش.م.ن\ص1ي

جب.ل ب,ساي.ة%، وساي.ة�: واد{ عظيم، با أ%كثر من سبعي ع.ي\ناv، وقالوا
.vش.ماص1ي أ%يضا

@شنر: الش_نار: العيب والعار'؛ قال الق%طامي يدح ال�مراء:
،Dو.ه'م' ر'عاة Dونن' ر.ع1ي_ة

ولول ر.ع\ي'ه'م\ ش.ن'ع. الش_نار'
وف حديث النخعي: كان ذلك ش.ن\اراv فيه نار¬؛ الش_نار: العيب والعار،

وقيل: هو العيب الذي فيه عار، والش_نار: أ%قبح العيب والعار. يقال: عار
وشنار، وق%ل�ما ي'ف}ردونه من عار؛ قال أ%بو ذؤيب:

فإ,ن>ي خ.ل1يق¬ أ%ن أ�ود>ع ع.ه\د.ها
بي�، ول ي'ر\ف%ع\ لدينا ش.نار'ها

وقد جعوه فقالوا ش.نائر؛ قال جرير:
تأ}ت أ%موراv ش'ن'عاv ش.نائرا

وش.ن_ر. عليه: عاب.ه'، ورجل ش1ن>ي¬: شر>ير كثي الشر والعيوب. ورجل
ش1ن>ي¬: سيء اللق. وش.ن_ر\ت' الرجل ت.ش\ن,ياv إ,ذا س_عت به

وفضحته. التهذيب ف ترجة شتر: وش.ت_ر\ت' به ت.ش\ت1ياv إ,ذا أ%سعته القبيح،
قال: وأ%نكر ش.م1ر¬ هذا الرف وقال إ,نا هو ش.ن_ر\ت، بالنون، وأ%نشد:



Dوح.، وه\ي. ح.ر,يص.ةeي الرYوبات.ت\ ت'و.ق
عليه، ولكن ت.ت_ق1ي أ%ن ت'ش.ن_ر.ا

قال ال4زهري: جعله من الش_نار وهو العيب، قال: والتاء صحيح عندنا.
والش_نار: ال4مر الشهور بالقبح والشنعة.

التهذيب ف ترجة نشر: ابن ال4عراب: امرأ%ة م.ن\ش'ورة وم.ش\ن'ورة إ,ذا
كانت س.خي_ة كرية.

ابن ال4عراب: الش>م\ر.ة م1ش\ي.ة الع.ي_ار، والش>ن\ر.ة م1ش\ية الرجل
الصال الشم>ر. وب.ن'و ش1ن>ي�: ب.ط}ن.

@شنب: خ1يار ش.ن\ب.ر: ض.ر\ب من الروب، وقد ذكرناه ف ترجة خي.
@شنتر: الشeن\ت'ر.ة: ال3صبع بالميي_ة؛ قال حييÒ منهم ي.ر\ثي

امرأ%ة أ%كلها الذئب:
أ%يا ج.ح\م.تا ب.كYي على أ�م> واه1ب,

أ%ك1يل%ة ق1ل�و\ب� ببعض ال%ذان,ب,
فلم يبق منها غي ش.ط}ر, ع1جانا،
وش'ن\ت'ر.ة{ م1نها، وإ,ح\د.ى الذ�وائ1ب,

التهذيب: الش_ن\ت.ر.ة� والش>ن\ت1ي.ة� ال3صبع بلغة أ%هل الي.م.ن؛
وأ%نشد أ%بو زيد:

ول يبق منها غي نصف ع1جان,ها،
وش1ن\ت1ي.ة{ م1نها، وإ,ح\د.ى الذ�وائ1ب,

وقولم: ل4ض'م_ن_ك ض.م_ الش_نات1ر، وهي ال4صابع، ويقال الق1ر.ط%ة
لغة ي.مان,ي.ة؛ الواحدة شن\ت'ر.ة.

وذو ش.نات1ر.: من م'لوك الي.م.ن، يقال: معناه ذ�و الق1ر.طة.
@شنذر: الش_ن\ذ%ر.ة: ش.ب,يه بالر_ط}ب.ة إ,ل� أ%ج.ل© منها وأ%عظم

و.ر.قاv؛ قال أ%بو حنيفة: هو فارسي�.
أ%بو زيد: ر.ج'ل ش1ن\ذار.ة أ%ي غ%ي'ور؛ وأ%نشد:

أ%ج.د_ بم ش1ن\ذار.ةD م'ت.ع.ب>س¬،
ع.د'وe ص.د1يق, الص_ال1حي ل%ع1ي'

الليث: رجل ش1ن\ذ1يرةD وش1ن\ظ1ي.ة وش1ن\في.ة إ,ذا كان س.ي�ء4 ال�ل�ق.
.�@شنزر: الش_ن\ز.ر.ة�: الغ1ل%ظ وال�ش'ون.ة

@شنظر: ش.ن\ظ%ر الرجل� بالقوم ش.ن\ظ%ر.ة: شتم أ%عراضهم؛ وأ%نشد:



ي'ش.ن\ط1ر' بالقوم الكرام، وي.ع\ت.رزي
إ,ل ش.ر> حاف{ ف الب,لد1 وناع1ل,

.vأ%بو سعيد: الش>ن\ظ1ي الس_خ1يف العقل، وهو الش>ن\ظ1ية أ%يضا
والش>نظ1ي: الفاحش' الغ.ل}ق' من الرجال وال3بل, الس_ي>ء� ال�ل�ق,. ورجل

ش1ن\غ1ي وش1ن\ظ1ي وش1ن\ظ1ية: ب.ذ1يÒ فاحش؛ أ%نشد ابن ال4عراب
لمرأ%ة من العرب:

ش1نظية ز.و_ج.ن,يه1 أ%ه\ل1ي،
من ح'م\ق1ه ي.ح\س.ب' رأ}س1ي ر,ج\لي،

كأ%نه ل ي.ر. أ�نثى ق%ب\ل1ي
وربا قالوا ش1ن\ذ1ير.ة، بالذال العجمة، لقربا من الظاء لغة أ%و

ل�ث}غ.ة، وال�نثى ش1ن\ظي.ة؛ قال:
قام.ت\ ت'ع.ن\ظ1ي ب,ك. بي ال%ي_ي\ن\

ش1ن\ظ1ي.ة� ال4خلق,، ج.ه\راء� الع.ي\ن\
شر: الش>ن\ظ1ي مثل الشeن\ظ�ر.ة وهي الصخرة تنف1لق من ر'ك}ن من

أ%ركان البل فتسقط. أ%بو الط�اب: ش.ناظ1ي البل أ%طرافه وحروفه، الواحد'
ش1ن\ظ1ي¬.

@شنغر: رجل ش1ن\غ1ي وش1ن\ظ1ي بي>ن' الش_ن\غ.ر.ة والش>ن\غ1رة
.Òوالش_ن\ظ%ر.ة والش>ن\غ1ي.ة والش>ن\ظ1ي.ة: فاحش ب.ذي

@شنفر: رجل ش1ن\ذي.رة وش1ن\ظية وش1ن\ف1ي.ه إ,ذا كان س.يء4 الل�ق؛
وأ%نشد:

ش1ن\ف1ي.ة{ ذي خ'ل�ق ز.ب.ع\ب.ق,
وقال الطYر,م_اح يصف ناقة:

ذات ش1ن\فار.ة، إ,ذا ه.م.ت1 الذYف}ـ
ـر.ى باء3 ع.صائم ج.سد'ه

(* قوله: «عصائم حسده» هكذا ف ال4صل).
أ%راد أ%نا ذات ح1د_ة ف الس_ي، وقيل: ذات ش1ن\فارة أ%ي ذات ن.شاط.

والش>ن\فار: الفيف؛ مث�ل به سيبويه وفس�ره الس>ياف. وناقة ذات
ش1ن\فارة أ%ي ح1د_ة. والش_ن\ف%ر.ى: اسم رجل.

@شنهب: الش_ن.ه\ب.رة والش_ن.ه\ب.ر': العجوز الكبية؛ عن كراع.
@شهر: الشeه\ر.ة�: ظهور الشيء ف ش'ن\ع.ة حت ي.ش\ه.ره الناس. وف



الديث: من ل%ب,س. ث%و\ب. ش'ه\ر.ة أ%لبسه ال ثوب. م.ذ%ل�ة. الوهري:
الشeه\ر.ة و'ض'وح ال4مر، وقد ش.ه.ر.ه ي.ش\ه.ر'ه ش.ه\راv وش'ه\ر.ة فاش\ت.ه.ر.

وش.ه_ر.ه' ت.ش\ه,ياv واش\ت.ه.ر.ه فاش\ت.ه.ر؛ قال:
أ�ح1بe ه'بوط% الواد1ي.ي\ن,، وإ,ن_ن,ي

ل�ش\ت.ه.ر¬ ب,الواد1ي.ي\ن, غ%ر,يب'
ويروى ل%م'ش\ت.ه,ر، بكسر الاء. ابن ال4عراب: والشeه\ر.ة� الفضيحة؛

أ%نشد الباهلي:
أ%ف1ينا ت.س'وم' الش_اه1ر,ي_ة% ب.ع\د.ما

ب.دا لك من ش.ه\ر, ال�ل%ي\ساء، كوكب؟
شهر ال�ل%ي\ساء: ش.ه\ر¬ بي الص_ف%ر,ي>ة والش>تاء، وهو وقت تنقطع

فيه ال1ي.ة؛ يقول: ت.ع\ر,ض علينا الش_اه1ر,ي_ة% ف وقت ليس فيه م1ية.
وت.س'وم': ت.ع\ر,ض. والش_اه1ر,ي_ة: ض.ر\ب من الع1ط}ر، معروفة. ورجل

ش.ه,ي ومشهور: معروف الكان مذكور؛ ورجل م.ش\هور وم'ش.ه_ر؛ قال ثعلب: ومنه
قول عمر بن الطاب، رضي ال عنه: إ,ذا ق%دم\ت'م\ علينا ش.ه.ر\نا

أ%ح\س.ن.كم اساv، فإ,ذا رأ%يناكم ش.ه.ر\نا أ%حسنكم و.ج\هاv، فإ,ذا ب.ل%و\ناكم
كان الخ\ت1يار'.

والش_ه\ر': الق%م.ر، سي بذلك لش'هرته وظ�هوره، وقيل: إ,ذا ظهر وقار.ب
الكمال. الليث: الش_ه\ر' وال4ش\ه'ر عدد والشهور جاعة. ابن سيده:

والشهر العدد العروف من ال4يام، سي بذلك ل4نه ي'ش\ه.ر بالقمر وفيه علمة
ابتدائه وانتهائه؛ وقال الزجاج: سي الشهر شهراv لشهرته وبيانه؛ وقال أ%بو

العباس: إ,نا س'مي شهراv لشهرته وذلك أ%ن الناس ي.ش\ه.ر'ون دخوله
وخروجه. وف الديث: صوموا الش_ه\ر. وس1ر_ه؛ قال ابن ال4ثي: الشهر اللل،

س'م>ي به لشهرته وظهوره، أ%راد صوموا أ%و�ل الشهر وآخره، وقيل: س1رeه
وس.طه؛ ومنه الديث: الشهر تسع وعشرون، وف رواية: إ,نا الشه\ر، أ%ي أ%ن

فائدة ار\ت1قاب اللل ليلة تسع وعشرين ل1ي'ع.رف نقص الشهر قبله، وإ,ن
eريد به الشهر' نفس'ه فتكون اللم فيه للعهد. وف الديث: س'ئ1ل أ%ي�أ

الصوم أ%فضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهر ال الرم'؛ أ%ضافه إ,ل ال
تعظيماv وتفخيماv، كقولم: بيت ال وآل ال ل1ق�ر.ي\ش�. وف الديث:

ش.ه\ر.ا ع1يد{ ل ي.ن\ق�صان؛ يريد شهر رمضان وذا الجة أ%ي إ,ن} ن.ق%ص. عددها
ف الساب فحكمهما على التمام لئل ت.ح\ر.ج. أ�م_ت'ه إ,ذا صاموا تسعة



وعشرين، أ%و وقع ح.جeهم خطأév عن التاسع أ%و العاشر ل يكن عليهم قضاء
ول يقع ف ن'س'كهم ن.ق}ص. قال ابن ال4ثي: وقيل فيه غي ذلك، قال: وهذا
أ%شبه، وقال غيه: س'مي شهراv باسم اللل إ,ذا أ%ه.ل� سي شهراv. والعرب

تقول: رأ%يت الشهر أ%ي رأ%يت هلله؛ وقال ذو الرeمة:
�ي.ر.ى الش_ه\ر. قب\ل% الناس, وهو ن.ح1يل

ابن ال4عراب: ي'س.م_ى القمر ش.ه\راv ل4نه ي'ش\ه.ر' به، والمع
أ%ش\ه'ر¬ وش'هور.

وشاه.ر. ال4جي. م'شاه.ر.ةv وش1هاراv: استأ}جره للش_ه\ر؛ عن اللحيان.
وال�شاه.ر.ة: العاملة شهراv بشهر. وال�شاه.رة من الشهر: كال�عاو.م.ة

من العام، وقال ال عز وجل: ال%جe أ%شهر¬ معلومات؛ قال الزجاج: معناه
وقت' الج� أ%شهر معلومات. وقال الفراء: ال4شهر العلومات من الج�

شو�ال وذو الق%ع\د.ة وعشر من ذي ال1ج_ة، وإ,نا جاز أ%ن يقال أ%شهر وإ,نا
ها شهران وعشر¬ من ثالث وذلك جائز ف ال4وقات. قال ال تعال:
واذكروا ال ف أ%يام معدودات فمن ت.ع.ج_ل% ف ي.و\م.ي\ن,؛ وإ,نا يتعجل ف
يوم ونصف. وتقول العرب: له اليوم. يومان م'ذ} ل أ%ر.ه'، وإ,نا هو يوم

وبعض آخر؛ قال: وليس هذا بائز ف غي الواقيت ل4ن العر.ب قد تفع.ل
الف1ع\ل ف أ%قل� من الساعة ث يوقعونه على اليوم ويقولون: ز'ر\ته العام.،

وإ,نا زاره ف يوم منه.
وأ%ش\ه.ر. القوم': أ%تى عليهم شهر¬، وأ%شهرت1 الرأ%ة: دخلت\ ف شهر,

و,لد1ها، والعرب تقول: أ%ش\ه.ر\نا م'ذ} ل نلتق أ%ي أ%تى علينا شهر: قال
الشاعر:

ما ز,لت'، م'ذ} أ%ش\ه.ر. السeف�ار' أ%نظر'هم،
م1ثل% ان\ت1ظار, ال�ض.ح>ي راع1ي. الغ.ن.م,

وأ%ش\ه.ر\ن.ا مذ نزلنا على هذا الاء أ%ي أ%تى علينا شهر.
وأ%شهرنا ف هذا الكان: أ%قمنا فيه شهراv. وأ%ش\ه.ر\نا: دخلنا ف

الشهر.وقوله عز وجل: فإ,ذا انسلخ ال4شه'ر' ال�ر'م؛ يقال: ال4ربعة� أ%شهر
كانت عشرين من ذي الجة والرم. وصفر. وشهر. ربيع ال4ول وعشراv من ربيع

الخر، ل4ن الباءة وقعت ف يوم عرفة فكان هذا الوقت ابتداء4 ال4ج.ل،
ويقال ل4يام الريف ف آخر الصيف: الص_ف%ر,ي_ة�؛ وف شعر أ%ب طالب يدح

سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم:



ف%إ,ن>ي والض_واب,ح. كل� يوم،
وما ت.ت\ل�و الس_فاس1ر.ة� الشeهور'

الشeهور: العلماء، الواحد ش.ه\ر. ويقال: لفلن فضيلة اش\ت.ه.رها
الناس'.وش.ه.ر فلن سيف%ه ي.ش\ه.ر'ه' ش.ه\راv أ%ي س.ل�ه؛ وش.ه_ر.ه': ان\ت.ضاه

فرفعه على الناس؛ قال:
يا ليت. ش1ع\ر,ي عنك�م ح.ن,يفا،

أ%شاه1ر'ون% ب.ع\دنا السeي'وفا
وف حديث عائشة: خرج شاه1راv سيفه راكباv راح1ل%ته؛ يعن يوم الر>د_ة،

أ%ي م'ب\ر,زاv له من غمده. وف حديث ابن الزبي: من ش.ه.ر سيفه ث وضعه
ف%د.م'ه ه.د.ر¬، أ%ي من أ%خرجه من غمده للقتال، وأ%راد بوض.ع.ه ضرب به؛

وقول ذي الرمة:
وقد لح. ل1لس_ار,ي الذي ك%م_ل% السeر.ى،

على أ�خ\ر.يات1 الليل، ف%ت\ق¬ م'ش.ه_ر'
أ%ي صبح مشهور. وف الديث: ليس م1ن�ا من ش.ه.ر علينا السلح.

وامرأ%ة ش.ه,ية: وهي الع.ر,يضة الضخمة، وأ%تانD ش.ه,ية مثل�ها.
وال4شاه1ر': ب.ياض الن_ر\ج,س. وامرأ%ة ش.ه,ية وأ%تان ش.ه,ية: عريضة

واسعة.والش>ه\ر,ي_ة: ضر\ب من الب.راذ1ين، وهو بي الب,رذ%ون وال�ق}ر,ف من
اليل؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

لا س.ل%ف¬ ي.ع'ود بكلY ر,يع�،
ح.م.ى ال%و\زات واش\ت.ه.ر ال3ف%ال

فس_ره فقال: واشتهر ال3فال معناه جاء تشبهه، ويعن بالس_ل%ف1 الفحل.
.vوم.ش\ه'ورا vوش'ه.ي\را vصغار ال3بل. وقد س.م_و\ا ش.ه\را :�وال3فال

وش.ه\ران�: أ%بو قبيلة من خ.ث}ع.م. وش'هار¬: م.وضع؛ قال أ%بو صخر:
vويوم. ش'هار� قد ذ%ك%ر\ت'ك ذ1ك}ر.ة

على د'ب'ر� م'ج\ل�، من الع.ي\ش,، ناف1د1
@شهب: الش_ه\ب.ر.ة والش_ه\ر.بة: العجوز الكبية. وف الديث: ل

ت.ت.ز.و�ج.ن_ ش.ه\ب.رة ول ن.ه\ب.رة؛ الش_ه\ب.ر.ة: الكبية الفانية.
والش_ي\ه.ب'ور: كالش_ه\ب.رة؛ وشيخ ش.ه\ر.ب وش.ه\ب.ر؛ عن يعقوب. قال ال4زهري:

ول يقال للرجل ش.ه\ب.ر¬؛ قال ش1ظاظ الضب_ي، وهو أ%حد اللصوص الف�ت_اك،
وكان رأ%ى عجوزاv معها جل حسن، وكان راكباv على بكر له فنزل عنه وقال:



أ%مسكي ل هذا البكر ل4قضي حاجة وأ%عود، فلم تستطع العجوز حفظ الملي
فانفلت منها جلها ون.د_، فقال: أ%نا آتيك به؛ فمضى وركبه، وقال:

ر'ب_ عجوز� من ن'م.ي\ر� ش.ه\ب.ر.ه\،
ع.ل�م\ت'ها ال3ن.ق%اض. بعد الق%رق%ر.ه\

أ%راد أ%نا كانت ذات إ,بل، فأ%غ%ر\ت' عليها ول أ%ترك لا غي
ش'و.ي\هات ت'ن\ق1ض' با، وال3ن\قاض: صوت الصغي من ال3بل، والق%ر\ق%ر.ة�: صوت

الكبي، والمع الش_هاب,ر؛ وقال:
جعت' منهم\ ع.ش.باv ش.هاب,ر.ا

@شهدر: الش>ه\دارة، بدال غي معجمة: الرجل القصي؛ وأ%نشد الفراء فيه:
ول ت.ك' ش1ه\دار.ة% ال4ب\ع.د1ين.،
ول ز'م_ح. ال4ق}ر.ب,ي. الش_ر,ير.ا

.vورجل ش1ه\دارة أ%ي فاحش، بالدال والذال جيعا
@شهذر: الش>هذارة، يذال معجمة: الكثي الكلم، وقيل: الع.ن,يف ف السي.

.vورجل ش1ه\ذارة أ%ي فاحش، بالدال والذال جيعا
vوش1ي.ار.ة وم.ش.ارا vوش1يارا vشور: شار. العسل% يش'وره ش.و\را@

وم.ش.ارة: استخرجه من الو.ق}ب.ة وا9حت.ناه؛ قال ساعدة بن جؤية:
ف%ق%ض.ى م.شارت.ه'، وح.ط� كأ%نه

ح.ل%ق¬، ول ي.ن\ش.ب\ با ي.ت.س.ب\س.ب'
وأ%ش.اره واش\تاره: ك%ش.ار.ه. أ%بو عبيد: ش'ر\ت العسل واش\ت.ر\ته

اج\ت.ن.ي\ته وأ%خذته من موضعه؛ قال ال4عشى:
كأ%ن ج.ن,ي�اv، من الز_ن\جب,يـ

ـل، بات. ل1ف1يها، وأ%ر\ياv م.ش'ور.ا
شر: ش'ر\ت العسل واش\ت.ر\ت'ه وأ%ش.ر\ت'ه لغة.

يقال: أ%ش1ر\ن على العسل أ%ي أ%ع1ن>ي، كما يقال أ%ع\ك1م\ن؛ وأ%نشد
أ%بو عمرو لعدي بن زيد:

وم.له{ قد ت.ل%ه_ي\ت' با،
وق%ص.ر\ت' اليوم. ف بيت ع1ذار,ي

ف س.م.اع� يأ}ذ%ن� الش_ي\خ' له،
وح.د1يث{ مث}ل, ماذ1ي¼ م'شار,

ومعن يأ}ذ%ن: يستمع؛ كما قال قعنب بن أ�م� صاحب:



ص'مÒ إ,ذا س.م1عوا خ.ي\راv ذ�ك1ر\ت' به،
و,إ,ن} ذ�ك1ر\ت' بس'وء عندهم أ%ذ1ن'وا
vطار'وا با ف%ر.حا vأ%و\ ي.س\م.ع'وا ر,يب.ة

م1ن>ي، وما س.م1عوا من صال د.ف%ن'وا
وال%اذ1ي�: العسل ال4بيض. وال�ش.ار: ال�ج\ت.ن.ى، وقيل: م'شتار قد

أ�عي على أ%خذه، قال: وأ%نكرها ال4صمعي وكان يروي هذا البيت: «م1ث}ل,
ماذ1ي> م.ش.ار» بال3ضافة وفتح اليم. قال: وال%ش.ار ال%ل1ي_ة ي'ش\تار

منها. وال%ش.او,ر: ال%حاب,ض، والواحد م1ش\و.ر¬، وهو ع'ود يكون مع
م'ش\تار العسل. وف حديث عمر: ف الذي ي'د\ل بب\ل لي.ش\ت.ار. عسلv؛ ش.ار

العسل ي.ش'وره واش\ت.اره ي.ش\تار'ه: اجتناه من خلياه ومواضعه. والش_و\ر':
العسل ال%ش'ور، س'م�ي بالصدر؛ قال ساعدة بن جؤية:

فل9ما دنا ال3فراد ح.ط� ب,ش.و\ر,ه،
إ,ل ف%ض.لت{ م'س\ت.ح1ي� ج'موم'ها

وال1ش\و.ار: ما شار به. وال1ش\و.ارة والشeورة: الوضع الذي ت'ع.س_ل
فيه النحل إ,ذا د.ج.ن.ها.

والش_ار.ة والشeو\ر.ة: ال�س\ن واليئة واللYباس، وقيل: الشeو\ر.ة
اليئة. والش_و\ر.ة، بفتح الشي: اللYباس؛ حكاه ثعلب، وف الديث: أ%نه

أ%قبل رجل وعليه ش'و\ر.ة ح.س.نة؛ قال ابن ال4ثي: هي بالضم، ال%مال
:vس\ن كأ%نه من الش_و\ر ع.ر\ض الشيء وإ,ظهاره؛ ويقال لا أ%يضا�وال

الش_ار.ة، وهي اليئة؛ ومنه الديث: أ%ن رجلv أ%تاه وعليه ش.ار.ة حس.نة،
vها مقلوبة عن الواو؛ ومنه حديث عاشوراء: كانوا يتخذونه ع1يدا�وأ%ل1ف

وي'لبسون نساء4هم فيه ح'ل1ي_ه'م وش.ار.تم أ%ي لباسهم الس.ن الميل. وف حديث
إ,سلم عمرو بن العاص. فدخل أ%بو هريرة ف%ت.شاي.ر.ه الناس أ%ي

اش\ت.ه.ر'وه بأ%بصارهم كأ%نه من الش_ار.ة، وهي الش_ارة الس.نة. وال1ش\و.ار:
ال%ن\ظ%ر. ورجل ش.ار¬ صار¬، وش.ي>ر¬ ص.ي>ر¬: حس.ن الصورة والش_و\رة،

وقيل: حس.ن ال%خ\ب.ر عند التجربة، وإ,نا ذلك على التشبيه بالنظ%ر، أ%ي
أ%نه ف مبه مثله ف منظره. ويقال: ما أ%حسن ش.و.ار. الرجل وش.ار.ته

وش1ي.ار.ه؛ يعن لباسه وهيئته وحسنه. ويقال: فلن حسن الش_ار.ة والش_و\ر.ة
إ,ذا كان حسن اليئة. ويقال: فلن حسن الش_و\ر.ة أ%ي حسن اللYباس.

ويقال: فلن حسن ال1ش\و.ار، وليس لفلن م1ش\و.ار أ%ي م.ن\ظ%ر. وقال



ال4صمعي: حسن ال1ش\و.ار أ%ي م'ج.ر_به وح.س.ن¬ حي تر�به. وقصيدة ش.ي>رة أ%ي
حسناء. وشيء م.ش'ور¬ أ%ي م'ز.ي>ن¬؛ وأ%نشد:

كأ%ن ال%راد ي'غ.ن>ي.نه،
ي'باغ1م\ن. ظ%ب\ي. ال4نيس ال%ش'ور.ا.

الفراء: إ,نه لسن الصeورة والشeو\ر.ة، وإ,نه لس.ن الش_و\ر
والش_و.ار، واحده ش.و\ر.ة وش.وارة، أ%ي ز,ينته. وش'ر\ت'ه: ز.ي_ن\ت'ه، فهو

م.ش'ور. والش_ار.ة والش_و\ر.ة: الس>م.ن. الفراء: ش.ار الرجل� إ,ذا حس'ن
وجهه، ور.اش. إ,ذا استغن. أ%بو زيد: اس\ت.ش.ار أ%مر'ه إ,ذا تبي_ن

vواس\ت.نار. والش_ار.ة والش_و\رة: الس>م.ن. واس\ت.ش.ار.ت1 ال3بل: لبست س1م.نا
وح'س\ناv ويقال: اشتارت ال3بل إ,ذا ل%ب,سها شيء من الس>م.ن وس.م1ن.ت\

بعض الس>م.ن وفرس ش.ي>ر وخيل ش1يار¬: مثل ج.ي�د وج,ياد. ويقال: جاءت
ال3بل ش1ياراv أ%ي س1ماناv ح1ساناv؛ وقال عمرو ابن معد يكرب:

أ%ع.ب_اس'، لو كانت ش1ياراv ج,ياد'نا،
ب,ت.ث}ل1يث%، ما ناص.ب\ت. بعدي ال4حام1س.ا

والش>و.ار والش_ار.ة: اللباس واليئة؛ قال زهي:
م'ق}و.ر_ة ت.ت.بار.ى ل ش.وار. لا

إ,ل الق�ط�وع' على ال4ج\واز, والو'ر'ك
(* ف ديوان زهي: إ,ل القطوع على ال4نساع).

ورجل حسن الصeورة والشeو\ر.ة وإ,نه ل%ص.ي>ر ش.ي>ر أ%ي حسن الصورة
والش_ارة، وهي اليئة؛ عن الفراء. وف الديث: أ%نه رأ%ى امرأ%ة ش.ي>ر.ة

وعليها م.ناج,د؛ أ%ي حسنة الش_ارة، وقيل: جيلة. وخيلD ش1يار: س1مان
ح1سان. وأ%خذت الدابة م1ش\و.ارها وم.ش.ار.ت.ها: س.م1نت وحس'نت هيئتها؛

قال:ول ه1ي. إ,ل أ%ن ت'ق%ر>ب. و.ص\ل%ها
ع.لةD ك1ناز' الل9حم، ذات' م.ش.ار.ة1

أ%بو عمرو: ال�س\ت.ش1ي الس_م1ي. واس\ت.شار البعي' مثل اش\تار أ%ي
س.م1ن، وكذلك ال�س\ت.شيط. وقد ش.ار الفرس' أ%ي س.م1ن وحس'ن. ال4صم.عي:

شار. الد_اب_ة وهو ي.ش'ورها ش.و\راv إ,ذا ع.ر.ض.ها. وال1ش\وار: ما
أ%بقت الداب_ة من عل%فها، وقد ن.ش\و.ر.ت\ ن,ش\واراv، ل4ن نفعلت 

(* قوله:
«لن نفعلت إل» هكذا بال4صل ولعله إ,ل أ%ن نفعلت). بناء ل يعرف إ,ل



أ%ن يكون ف%ع\و.ل%ت\، فيكون من غي هذا الباب. قال الليل: سأ%لت أ%با
الدeق%ي\ش عنه قلت: ن,ش\وار أ%و م1ش\وار؟ فقال: ن,ش\وار، وزعم أ%نه

فارسي.وش.ارها ي.ش'ورها ش.و\راv وش1واراv وش.و_ر.ها وأ%شار.ها؛ عن ثعلب، قال:
وهي قليلة، كل© ذلك: ر.اض.ها أ%و ر.ك1بها عند الع.ر\ض على م'ش\تر,يها،

وقيل: ع.ر.ضها للبيع، وقيل: ب.لها ينظ�ر ما عندها، وقيل: قل�بها؛ وكذلك
ال4م.ة، يقال: ش'ر\ت الد_ابة وال4مة أ%ش'ور'ها ش.و\راv إ,ذا

قل�بتهما، وكذلك ش.و_ر\ت'ه'ما وأ%ش.ر\تما، وهي قليلة. والت_ش\و,ير: أ%ن
ت'ش.و>ر. الدابة تنظر' كيف م1ش\وارها أ%ي كيف س.ي\ر.ت'ها. ويقال للمكان الذي

ت'ش.و_ر' فيه الد_واب� وتعر.ض: ال1ش\و.ار. يقال: أ%ياك وال�ط%ب
فإ,نا م1ش\وار¬ كثي الع1ث%ار,. وش'ر\ت الد_ابة ش.و\راv: ع.ر.ض\تها على

البيع أ%قبلت با وأ%دبرت. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه ركب
ف%رساv ي.ش'وره أ%ي ي.ع\ر,ض'ه. يقال: ش.ار. الد_ابة يش'ورها إ,ذا ع.ر.ضها

ل1ت'باع؛ ومنه حديث أ%ب ط%ل}ح.ة%: أ%نه كان ي.ش'ور نفسه بي ي.د.ي\ رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي يعر,ض'ها على الق%ت\ل، والق%ت\ل ف سبيل
ال ب.ي\ع النفس؛ وقيل: ي.ش'ور نفسه أ%ي ي.س\عى وي.خ1فe ي'ظهر بذلك

قو_ته. ويقال: ش'ر\ت الدابة إ,ذا أ%ج\ر.ي\تها لتعرف ق�و_تا؛ وف رواية: أ%نه
.�كان ي.ش'ور نفسه على غ�ر\ل%ت1ه أ%ي وهو صبÒ، والغ'ر\ل%ة: الق�ل}ف%ة
واش\تار الفحل الناقة: ك%ر.ف%ها فنظر إ,ليها لق1ح هي أ%م ل. أ%بو

عبيد: ك%ر.ف الفحل الناقة وشاف%ها واس\ت.شارها بعن واحد؛ قال الراجز:
إ,ذا اس\ت.شار. الع.ائط% ال4ب,ي_ا

وال�س\ت.ش1ي: الذي ي.عر,ف الائ1ل% من غيها، وف التهذيب: الف%ح\ل
الذي يعر,ف الائ1ل من غيها؛ عن ال�موي، قال:

أ%فز_ عنها كل9 م'س\ت.ش1ي,،
وكل9 ب.ك}ر� د.اع1ر� م1ئ}شي,

م1ئ}شي: م1ف}ع1يل من ال4ش.ر.
والش_و.ار' والش41و.ر' والشeو.ار؛ الضم عن ثعلب. م.تاع البيت، وكذلك

الش_و.ار ل1مت.اع الر_ح\ل، بالاء. وف حديث ابن الل©ت\ب,ي_ة: أ%نه
جاء بش.و.ار ك%ث1ي�، هو بالفتح، م.تاع الب.ي\ت. وش.وار الرج'ل: ذك%ره

وخ'ص\ياه واس\ت'ه. وف الدعاء: أ%ب\د.ى ال ش'واره؛ الضم لغة عن ثعلب، أ%ي
ع.و\ر.ته، وقيل: يعن م.ذاك1يه. والش_وار: فرج الرأ%ة والرج'ل؛ ومنه



قيل: ش.و_ر به كأ%نه أ%ب\د.ى ع.و\ر.ته. ويقال ف م.ث%ل�: أ%ش\و.ار. ع.روس�
ت.ر.ى؟ وش.و_ر. به: فع.ل به ف1ع\لv ي'س\ت.ح\يا منه، وهو من ذلك.

وت.ش.و_ر. هو: خ.ج,ل؛ حكاها يعقوب وثعلب. قال يعقوب: ض.ر.ط% أ%عراب�
،vف%ت.ش.و_ر، فأ%شار بإ,ب\هامه نو. اس\ت1ه وقال: إ,نا خ.ل}ف¬ نطق%ت\ خ.ل}فا

وكرهها بعضهم فقال: ليست بعرب,ي_ة. اللحيان: ش.و_ر\ت الرجل% وبالرجل
ف%ت.ش.و_ر إ,ذا خ.ج_ل}ته ف%خ.ج,ل، وقد تشو_ر الرجل.

والش_و\ر.ة: ال%مال الرائ1ع. والش_و\ر.ة: ال%ج\ل%ة.
والش_ي>ر': ال%م1يل. وال%شارة: الد_ب\ر.ة الت ف ال%ز\ر.عة. ابن

سيده: ال%شارة الد_ب\ر.ة القطعة ل1لز>راعة والغ1راس.ة؛ قال: يوز أ%ن
تكون من هذا الباب وأ%ن تكون من ال%ش\ر.ة.

وأ%شار إ,ليه وش.و_ر: أ%وم.أ%، يكون ذلك بالكف> والعي والاجب؛ أ%نشد
ثعلب:

ن'س3رe ال%و.ى إ,ل� إ,شار.ة حاج,ب�
ه'ناك، وإ,ل� أ%ن ت'ش1ي ال4صاب,ع'

وش.و_ر إ,ليه بيده أ%ي أ%شار.؛ عن ابن السكيت، وف الديث: كان ي'ش1ي
ف الصلة؛ أ%ي ي'وم1ئ باليد والرأ}س أ%ي يأ}م'ر' وي.ن\ه.ى بال3شارة؛

ومنه قوله ل1ل�ذى كان ي'شي بأ�صبعه ف الدeعاء: أ%ح>د\ أ%ح>د\؛ ومنه
الديث: كان إ,ذا أ%شار بكفYه أ%شار. با كلYها؛ أ%راد أ%ن�

إ,شار.ات1ه كل�ها متل1فة، فما كان منها ف ذ1ك}ر التوحيد والتشهeد فإ,نه كان
ي'ش1ي بال�سب>ح.ة وح\دها، وما كان ف غي ذلك كان ي'ش1ي بكفYه كلها

ليكون بي ال3شار.ت.ي\ن فر\ق، ومنه: وإ,ذا ت%د_ث ات_صل با أ%ي وص.ل%
ح.د1يث%ه بإ,شارة تؤكYده. وف حديث عائشة: م.ن\ أ%شار إ,ل مؤمن بد1يدة
يريد قتل%ه فقد و.ج.ب د.م'ه أ%ي حل� للمقصود با أ%ن يدفع.ه عن نفسه ولو

ق%ت.ل%ه. قال ابن ال4ثي: و.ج.ب هنا بعن حل�. وال�ش1ي.ة�: هي
ال3ص\ب.ع الت يقال لا الس_ب_اب.ة، وهو منه. ويقال للس_ب_اب.تي:

ال�ش1ي.تان. وأ%شار عليه بأ%م\ر, كذا: أ%م.ر.ه به.
وهي. الشeور.ى وال%ش'ور.ة، بضم الشي، م.ف}ع'ل%ة ول تكون م.ف}ع'ول%ة

ل4نا مصدر، وال%صاد1ر ل ت.ج,يء على مثال م.ف}ع'ولة، وإ,ن جاءت على
م1ثال م.ف}ع'ول، وكذلك ال%ش\و.ر.ة؛ وتقول منه: ش.او.ر\ت'ه ف ال4مر

واس\تشرته بعن. وفلن خ.ي>ر¬ ش.ي>ر¬ أ%ي يصل�ح ل1ل}م'شاور.ة. وشاو.ر.ه



م'شاو.ر.ة وش1و.اراv واس\ت.شاره: ط%ل%ب منه ال%ش'ور.ة. وأ%شار الرجل
ي'ش1ي' إ,شار.ةv إ,ذا أ%و\م.أ% بيدي\ه. ويقال: ش.و_ر\ت إ,ليه ب,ي.د1ي وأ%شرت

إ,ليه أ%ي ل%و_ح\ت إ,ليه وأ%ل%ح\ت' أ%يضاv. وأ%شار. إ,ليه بالي.د1:
أ%و\مأ%، وأ%شار. عليه بالر_أ}ي,. وأ%شار ي'ش1ي إ,ذا ما و.ج_ه الر_أ}ي.

ويقال: فلن جي>د ال%ش'ورة وال%ش\و.ر.ة، لغتان. قال الفراء: ال%ش'ورة
أ%صلها م.ش\و.ر.ة ث نقلت إ,ل م.ش'ورة لف�تها. الل�يث: ال%ش\و.ر.ة

مف}ع.ل%ة اشت'ق_ من ال3شارة، ويقال: م.ش'ورة. أ%بو سعيد: يقال فلن
و.ز,ير' فلن وشي>ر'ه أ%ي م'شاور'ه، وجعه ش'و.ر.اء�. وأ%ش.ار. الن_ار

وأ%شار. ب,ها وأ%ش\و.ر. با وش.و_ر. با: رفع.ها.
وح.ر_ة ش.و\ر.ان: إ,ح\د.ى ال1ر.ار, ف بلد العر.ب، وهي معروفة.

والق%ع\قاع' بن ش.و\ر: رج'لD من ب.ن,ي ع.م\رو بن ش.ي\بان بن ذ�ه\ل بن ثعلبة؛
وف حديث ظبيان: وهم' ال�ذ1ين. خ.ط©وا م.شائ1ر.ها أ%ي ديار.ها، الواحدة

م.شار.ة، وهي من الش_ارة، م.ف}ع.ل%ة، واليم زائدة.
@م1ئ}شي: م1ف}ع1يل من ال4ش.ر.

والش_و.ار' والش41و.ر' والشeو.ار؛ الضم عن ثعلب. م.تاع البيت، وكذلك
الش_و.ار ل1مت.اع الر_ح\ل، بالاء. وف حديث ابن الل©ت\ب,ي_ة: أ%نه

جاء بش.و.ار ك%ث1ي�، هو بالفتح، م.تاع الب.ي\ت. وش.وار الرج'ل: ذك%ره
وخ'ص\ياه واس\ت'ه. وف الدعاء: أ%ب\د.ى ال ش'واره؛ الضم لغة عن ثعلب، أ%ي

ع.و\ر.ته، وقيل: يعن م.ذاك1يه. والش_وار: فرج الرأ%ة والرج'ل؛ ومنه
قيل: ش.و_ر به كأ%نه أ%ب\د.ى ع.و\ر.ته. ويقال ف م.ث%ل�: أ%ش\و.ار. ع.روس�

ت.ر.ى؟ وش.و_ر. به: فع.ل به ف1ع\لv ي'س\ت.ح\يا منه، وهو من ذلك.
وت.ش.و_ر. هو: خ.ج,ل؛ حكاها يعقوب وثعلب. قال يعقوب: ض.ر.ط% أ%عراب�

،vف%ت.ش.و_ر، فأ%شار بإ,ب\هامه نو. اس\ت1ه وقال: إ,نا خ.ل}ف¬ نطق%ت\ خ.ل}فا
وكرهها بعضهم فقال: ليست بعرب,ي_ة. اللحيان: ش.و_ر\ت الرجل% وبالرجل

ف%ت.ش.و_ر إ,ذا خ.ج_ل}ته ف%خ.ج,ل، وقد تشو_ر الرجل.
والش_و\ر.ة: ال%مال الرائ1ع. والش_و\ر.ة: ال%ج\ل%ة.

والش_ي>ر': ال%م1يل. وال%شارة: الد_ب\ر.ة الت ف ال%ز\ر.عة. ابن
سيده: ال%شارة الد_ب\ر.ة القطعة ل1لز>راعة والغ1راس.ة؛ قال: يوز أ%ن

تكون من هذا الباب وأ%ن تكون من ال%ش\ر.ة.
وأ%شار إ,ليه وش.و_ر: أ%وم.أ%، يكون ذلك بالكف> والعي والاجب؛ أ%نشد



ثعلب:
ن'س3رe ال%و.ى إ,ل� إ,شار.ة حاج,ب�
ه'ناك، وإ,ل� أ%ن ت'ش1ي ال4صاب,ع'

وش.و_ر إ,ليه بيده أ%ي أ%شار.؛ عن ابن السكيت، وف الديث: كان ي'ش1ي
ف الصلة؛ أ%ي ي'وم1ئ باليد والرأ}س أ%ي يأ}م'ر' وي.ن\ه.ى بال3شارة؛

ومنه قوله ل1ل�ذى كان ي'شي بأ�صبعه ف الدeعاء: أ%ح>د\ أ%ح>د\؛ ومنه
الديث: كان إ,ذا أ%شار بكفYه أ%شار. با كلYها؛ أ%راد أ%ن�

إ,شار.ات1ه كل�ها متل1فة، فما كان منها ف ذ1ك}ر التوحيد والتشهeد فإ,نه كان
ي'ش1ي بال�سب>ح.ة وح\دها، وما كان ف غي ذلك كان ي'ش1ي بكفYه كلها

ليكون بي ال3شار.ت.ي\ن فر\ق، ومنه: وإ,ذا ت%د_ث ات_صل با أ%ي وص.ل%
ح.د1يث%ه بإ,شارة تؤكYده. وف حديث عائشة: م.ن\ أ%شار إ,ل مؤمن بد1يدة
يريد قتل%ه فقد و.ج.ب د.م'ه أ%ي حل� للمقصود با أ%ن يدفع.ه عن نفسه ولو

ق%ت.ل%ه. قال ابن ال4ثي: و.ج.ب هنا بعن حل�. وال�ش1ي.ة�: هي
ال3ص\ب.ع الت يقال لا الس_ب_اب.ة، وهو منه. ويقال للس_ب_اب.تي:

ال�ش1ي.تان. وأ%شار عليه بأ%م\ر, كذا: أ%م.ر.ه به.
وهي. الشeور.ى وال%ش'ور.ة، بضم الشي، م.ف}ع'ل%ة ول تكون م.ف}ع'ول%ة

ل4نا مصدر، وال%صاد1ر ل ت.ج,يء على مثال م.ف}ع'ولة، وإ,ن جاءت على
م1ثال م.ف}ع'ول، وكذلك ال%ش\و.ر.ة؛ وتقول منه: ش.او.ر\ت'ه ف ال4مر

واس\تشرته بعن. وفلن خ.ي>ر¬ ش.ي>ر¬ أ%ي يصل�ح ل1ل}م'شاور.ة. وشاو.ر.ه
م'شاو.ر.ة وش1و.اراv واس\ت.شاره: ط%ل%ب منه ال%ش'ور.ة. وأ%شار الرجل
ي'ش1ي' إ,شار.ةv إ,ذا أ%و\م.أ% بيدي\ه. ويقال: ش.و_ر\ت إ,ليه ب,ي.د1ي وأ%شرت

إ,ليه أ%ي ل%و_ح\ت إ,ليه وأ%ل%ح\ت' أ%يضاv. وأ%شار. إ,ليه بالي.د1:
أ%و\مأ%، وأ%شار. عليه بالر_أ}ي,. وأ%شار ي'ش1ي إ,ذا ما و.ج_ه الر_أ}ي.

ويقال: فلن جي>د ال%ش'ورة وال%ش\و.ر.ة، لغتان. قال الفراء: ال%ش'ورة
أ%صلها م.ش\و.ر.ة ث نقلت إ,ل م.ش'ورة لف�تها. الل�يث: ال%ش\و.ر.ة

مف}ع.ل%ة اشت'ق_ من ال3شارة، ويقال: م.ش'ورة. أ%بو سعيد: يقال فلن
و.ز,ير' فلن وشي>ر'ه أ%ي م'شاور'ه، وجعه ش'و.ر.اء�. وأ%ش.ار. الن_ار

وأ%شار. ب,ها وأ%ش\و.ر. با وش.و_ر. با: رفع.ها.
وح.ر_ة ش.و\ر.ان: إ,ح\د.ى ال1ر.ار, ف بلد العر.ب، وهي معروفة.

والق%ع\قاع' بن ش.و\ر: رج'لD من ب.ن,ي ع.م\رو بن ش.ي\بان بن ذ�ه\ل بن ثعلبة؛



وف حديث ظبيان: وهم' ال�ذ1ين. خ.ط©وا م.شائ1ر.ها أ%ي ديار.ها، الواحدة
م.شار.ة، وهي من الش_ارة، م.ف}ع.ل%ة، واليم زائدة.

@شأز: مكان ش.أ}ز¬ وش.ئ1ز¬: غليظ كشأ}س� وش.ئ1س�؛ قال رؤبة:
ش.أ}ز بن ع.و_ه ج.د\ب ال�ن\ط%ل%ق\

وش.ئ1ز. مكان'نا ش.أ%زاv: غلظ. ويقال: ق%ل1ق.. وأ%ش\أ%ز.ه': أ%قلقه، وقد
ش.ئ1ز. ش.أ%زاv: غلظ وارتفع؛ وأ%نشد لرؤبة:

ج.د\ب ال�ل%ه_ى ش.ئ1ز ال�ع.و_ه1
قال: وق%ل%ب.ه ف موضع آخر فقال:

شاز من ع.و_ه. ج.د\ب ال�ن\ط%ل%ق
ترك المز وأ%خرجه مرج عاث{ وعائ1ث وعاق وعائ1ق. وأ%ش\أ%ز. الرجل� عن

كذا وكذا: ارتفع عنه؛ وأ%نشد:
فلو ش.ه,د\ت. ع.ق%ب وت.ق}فاز،

أ%ش\أ%ز\ت. عن ق%و\لك أ%ي_ إ,ش\آز
ابن شيل: الش_أ}ز' الوضع الغليظ الكثي الجارة، وليست الشeؤ\ز.ة

.vإ,ل ف حجارة وخ'شونة، فأ%ما أ%رض¬ غليظة وهي طي فل ت'عد� ش.أ}زا
وش.ئ1ز. الرجل� ش.أ%زاv، فهو ش.ئ1ز: ق%ل1ق. من مرض أ%و ه.م�، وأ%ش\أ%زه

غي'ه. وف حديث معاوية، رضي ال عنه: أ%نه دخل على خاله هاشم بن ع'ت\بة وقد
ط�ع1ن. فبكى، فقال: ما يبكيك يا خال؟ أ%و.ج.ع¬ ي'ش\ئ1ز'ك أ%م ح1ر\ص¬ على

الدنيا؟ قال أ%بو عبيد: قوله ي'ش\ئ1ز'ك أ%ي ي'ق}ل1ق�ك. يقال: ش.ئ1ز\ت'
أ%ي قلقت. وأ%ش\أ%ز.ن غيي وش'ئ1ز. فهو م.ش\ؤ'وز¬؛ قال ذو الرeمة يصف

:vوحشي�ا vثورا
فبات. ي'ش\ئ1ز'ه ث%أ}د¬ وي'س\ه,ر'ه،

ت.ذ%ؤeب' الريح والو.س\واس' وال1ض.ب'
وش.أ%ز. الرأ%ة ش.أ}زاv: نكحها.

@شحز: الش_ح\ز: كلمة مرغوب عنها، يكن با عن النكاح.
@شخز: الش_خ\ز': شد�ة الع.ناء والشقة. والش_خ\ز': الط�عن. وش.خ.ز.ه
بالرمح ي.ش\خ.ز'ه ش.خ\زاv: طعنه. وش.خ.ز عينه ي.ش\خ.ز'ها ش.خ\زاv: فقأ%ها.

قال أ%بو عمرو: يقال ش.خ.ز. عينه وض.خ.ز.ها وب.خ.ص.ها بعن واحد؛ قال:
ول أ%ر أ%حداv يعرفه.

وت.شاخ.ز. القوم: تباغضوا وت.عاد.و\ا. والش_خ\ز: لغة ف الش_خ\س,، وهو



الضطراب؛ قال رؤبة:
إ,ذا ال�مور' أ�ول1ع.ت\ بالش_خ\ز,

@شرز: الش_ر\ز': الش_ر\س'، وهو الغلظ؛ وأ%نشد لر\داس الدeب.ي\ري�:
إ,ذا قلت': إ,ن اليوم. يوم' خ'ض'ل�ة{

ول ش.ر\ز.، لق%ي\ت' ال�مور. الب.جار,يا
ابن سيده: الش_ر\ز والش_ر\ز.ة� الشد�ة والقو�ة. أ%بو عمرو: الش_ر\ز

من ال�شار.ز.ة1 وهي العاداة؛ قال رؤبة:
ي.ل}قى م'عاد1يهم\ عذاب. الش_ر\ز,

والش_ر\ز.ة: الشديدة من شدائد الدهر. يقال: رماه ال بش.ر\ز.ة{ ل
ي.ن\ح.ل9 منها أ%ي أ%هلكة. وأ%ش\ر.ز.ه: أ%وقعه ف شد�ة وم.ه\ل%كة ل يرج

منها. وعذبه ال عذاباv ش.ر\زاv أ%ي شديداv. ورجل م'ش.ر>ز: شديد التعذيب
للناس؛ قال:

أ%نا ط%ل1يق' ال3 وابن' ه'ر\م'ز,،
أ%ن\ق%ذ%ن من صاحب� م'ش.ر>ز,

ابن ال4عراب: الشeر_از' الذين يعذبون الناس عذاباv ش.ر\زاv أ%ي
شديداv. وال�شار,ز': الشديد. الليث: رجل م'شار,ز¬ أ%ي م'حار,ب م'خاش1ن.

وش.ار.ز.ه أ%ي عاداه. وال�شار,ز': السيء ال�ل�ق؛ قال الشماخ يصف رجلv قطع
ن.ب\ع.ةv ب,ف%أ}س�:

فأ%ن\حى عليها ذات. ح.د¼ غ�راب.ها
ع.د'وÒ ل4و\ساط1 الع1ض.اه1 م'شار,ز'

أ%ي أ%مال عليها على الن_ب\عة فأ}ساv ذات حد�. غرابا: حد�ها. م'شار,ز:
.�م'عاد{. وال�شار.ز.ة: النازعة وال�شار.س.ة

@شزز: الش_ز.از.ة: الي'ب\س الشديد الذي ل يطاق على ت.ث}ق1يف1ه، ويقال:
هو الذي ل ينقاد للت_ث}ق1يف. ويقال: ش.ز_ ي.ش1زe ش.ز,يزاv. وشيء

.vوش.ز,يز¬: يابس جد�ا Òش.ز
@شغز: ابن ال4عراب: يقال للم1س.ل�ة الش_غ1يز.ة�، قال ال4زهري: هذا

حرف عرب، سعت أ%عرابي�اv يقول: س.و_ي\ت' ش.غ1يز.ةv من الط�ر\فاء
.vل4س'ف_ با س.ف1يف%ة

@شغبز: الليث ف الرباعي: الش_غ\ب.ز' ابن آوى، قال ال4زهري: هكذا قال
بالزاي، والصحيح الش_غ\ب.ز'، بالراء. وروي عن أ%ب عمرو أ%نه قال:



الش_غ\ب.ز' ابن آوى، ومن قاله بالزاي فقد ص.ح_ف.
@شفز: الش_ف}ز': الر_ف}س'. ش.ف%ز.ه ي.شف1ز'ه ش.ف}زاv: ر.ف%س.ه برجله؛

حكاها ابن دريد وقال: ليس بعرب صحيح.
@شكز: ش.ك%ز.ه بإ,صبعه ي.ش\ك�زه ش.ك}زاv: ن.خ.سه. وف نوادر ال4عراب:

ش.ك%ز. فلنD فلناv وب.س.ر.ه وخ.ل%به وخ.د.به وب.د.ح.ه وذ%ر.به إ,ذا جرحه
بلسانه. والش_ك�از: ال�جام1ع من وراء الثوب. أ%بو الثيم: يقال رجل

ش.ك�از¬ إ,ذا ح.د_ث% الرأ%ة أ%ن\زل قبل أ%ن يالطها ث ل ي.ن\ت.ش1ر بعد
ذلك لماعها. قال ال4زهري: هو عند العرب الزeم_ل1ق' والذ�وذ%ح'

والث�م'وت'.
وال�ش\ك�زe: ضرب من ال4د.م, أ%بيض. الليث: ال�ش\ك�زe كال4دي إ,ل

أ%نه أ%بيض يؤكد به السeر'وج؛ قال ال4زهري: هو معرب وأ%صله بالفارسية
أ%درنج.

@شلز: التهذيب: ال1ش\ل%و\ز ال1ش\م1ش.ة� ال�ل}وة الخ�. قال ال4زهري:
أ�خ1ذ% من الشمش والل�و\ز، قال: وال1ل�و\ز' نبت له ح.بÒ إ,ل الطول

ما هو، ويؤكل مه شبه الف�س\ت'ق.
@شز: الش_م\ز': الت_ق%بeض. اش%أ%ز_ اش1ئ}زازاv: انقبض واجتمع بعضه

إ,ل بعض؛ وقال أ%بو زيد: ذ�ع1ر. من الشيء وهو ال%ذ}عور. والش_م\ز:
نفور النفس من الشيء تكرهه. وقال الزجاج ف قوله تعال: وإ,ذا ذ�ك1ر. ال

وحده اش\م.أ%ز_ت\ قلوب' الذين ل يؤمنون بالخرة؛ معناه ن.ف%ر.ت\، وكان
الشركون إ,ذا قيل ل إ,له إ,ل ال ن.ف%روا من هذا. وقال ابن

ال4عراب: اش\م.أ%ز_ت اق}ش.ع.ر_ت\. وقال قتادة: اشأ%زت استكبت\ وكفرت
ون.ف%ر.ت\. وف الديث: ف%س.ي.ل1يك�م\ أ�مراء� ت.ق}ش.ع1ر� منهم اللود

وتش\م.ئ1زe منهم القلوب أ%ي تنقبض وتتمع، وهزته زائدة،وهي الشeم.أ}ز,يز.ة.
ورجل فيه ش'م.أ}ز,يز.ة من اش\م.أ}ز.ز\ت. قال شر: قال خالد بن ج.ن\ب.ة%:

اش\م1ئزاز السعر 
(* قوله « اشئزاز السعر إ,ل قوله أي مشدودة» كذا بالصل)
اشأ%ز الليل والنهار مقلولياv، قلت: ما القلول؟ قال: الندة الت

تمعها جعة واحدة، قلت: ما الندة؟ قال الس_وق الشديد حت يكون كأ%نه
م'ش\ر.بة ف ال4ق}ران أ%ي مشدودة ف البال.

وال�ش\م.4ئ1زe أ%يضاv: الن_افر الكاره للشيء. واش\م.أ%ز_ الشيء4:



ك%ر,هه بغي حرف جر؛ عن كراع. وال�ش\م.ئ1زe: ال%ذ}عور.
@شنز: الش>ين,يز' من الب,4ز\ر، بكسر الشي غي مهموز؛ عن أ%ب حنيفة:
هذه ال%ب_ة السوداء، قال: وهو فارسي ال4صل، قال: والف�ر\س يسمونه

الشeون,يز، بضم الشي.
@شهرز: الش>ه\ر,يز والشه\ريز: ضرب من التمر معرب، وأ%نكر بعضهم ضم

الشي، وال4كثر الش>ه\ريز. ويقال: فيه س1ه\ر,يز وش1ه\ر,يز، بالسي والشي
.Òوإ,ن شئت أ%ضفت مثل ثوب خز¼ وثوب¬ خ.ز ،vجيعا

@شهنز: ابن شيل ف الرباعي: سعت أ%با الدeق%ي\ش, يقول للشeون,يز
الش�ه\ن,يز.

@شئنيز: الش>ئ}نيز من الب,ز\ر، بكسر الشي وبالمز: عجمي معر�ب؛ عن ابن
ال4عراب.

@شوز: ال4ش\و.ز: مثل ال4ش\و.س، وهو التكب.
@شيز: الش>يز': خشب أ%سود تتخذ منه ال4م\شاط وغيها. والش>يز.ى: شجر

ت'ع\مل منه الق1ص.اع وال1ف%ان، وقيل: هو شجر ال%و\ز، وقيل: إ,نا هي
ق1صاع من خ.ش.ب ال%و\ز ف%ت.س\و.د� من الد_س.م. الوهري: الش>يز'

والش>يز.ى خشب أ%سود تتخذ منه القصاع؛ قال لبيد:
وص.باv غ%داة% م'قام.ة{ وز_ع\ت'ها

ب,ج,فان1 ش1يز.ى،فوقهن_ س.نام'
التهذيب: ويقال للجفان الت تسو_ى من هذه الشجرة الش>يز.ى؛ قال ابن

الز>ب.ع\ر.ى:
إ,ل ر'د'ح� من الش>يزى م1لء�،

ل�باب. الب'ر> ي'ل}ب.ك' بالش>هاد1
أ%بو عبيد ف باب ف1ع\لى: الش>يزى شجرة. أ%بو عمرو: الش>يزى يقال له

الب.ن'وس ويقال الس_اس.م؛ وف حديث بدر ف شعر ابن س.واد.ة%:
فماذا بالق%ل1يب, ق%ل1يب, ب.د\ر�،
من الش>يز.ى، ي'ز.ي_ن' بالس_ن.ام

الش>يز.ى: شجر تتخذ منه ال1فان، وأ%راد بال1فان أ%ربابا الذين كانوا
ي'ط}ع1مون فيها وق�ت1ل�وا ب,ب.د\ر وأ�ل}قوا ف القليب، فهو ي.ر\ث1يهم،

وس.م_ى ال1فان% ش1ي\ز.ى باسم أ%صلها، وال تعال أ%علم.
@شأس: مكان ش.ئ1س¬، وف الكم: مكان ش.أ}س¬ مثل شأ}ز�: خ.ش1ن من الجارة



وقيل غليظ؛ قال:
على طريق� ذي ك�ؤ'ود{ شاس,،

ي.ض'رe بال�و.ق�ح, ال1ر\داس,
خفف المز كقولم كاس ف كأ}س، والمع ش'ؤ'وس¬. وقد ش.ئ1س. ش.أ}ساv، فهو

ش.ئ1س¬. وشأ}س¬ ج.أ}س¬: على ال3نباع. وقال أ%بو زيد: ش.ئ1س. مكان'نا
ش.أ}ساv وش.ئ1ز. ش.أ%زاv إ,ذا غ%ل�ظ% واشتد_ وص.ل�ب.؛ قال أ%بو منصور: وقد

Dشاس1ئ Dمكان vيفف فيقال للمكان الغليظ شاس¬ وشاز¬، ويقال مقلوبا
غليظ، وأ%م\ك1ن.ة ش'وس¬ مثل ج.و\ن{ وج'ون{ وو.ر\د{ وو'ر\د.

وش.ئ1س. الرجل� ش.أ%ساv: ق%ل1ق. من م.ر.ض أ%و غ%م¼؛ وش.أ}س¬: أ%خو
علقمة الشاعر، قال فيه ياطب اللك:

وف كلY ح.ي¼ قد خ.ب.ط}ت. ب,ن\عم.ة{،
ف%ح'ق_ ل1شأ}س� من ن.داك. د.ن'وب'

فقال: نعم وأ%ذ}ن,ب.ةD، فأ%طلقه وكان قد حبسه.
@شبس: ش1ب\ر,س' وش.بار,س': د'و.ي\ب_ة زعموا؛ وقد نفى سيبويه أ%ن يكون

هذا البناء للواحد.
@شحس: قال أ%بو حنيفة: أ%خبن بعض أ%عراب ع'مان% قال: الش.ح\س' من شجر

جبالنا وهو مثل الع'تم, ولكنه أ%طول منه ول تتخذ منه الق1س3يe لصلبته،
فإ,ن الديد ي.ك1ل© عنه، ولو صنعت منه القس3يe ل ت'ؤ.ات1 الن_ز\ع..

@شخس: الش.خ\س': الضطراب والختلف. والش_خيس: الخالف لا يؤ\مر به؛
قال رؤ\بة:

ي.ع\د1ل� عن ال%د1ل% الش_خ1يسا
وأ%مر ش.خيس¬: متفر�ق. وشاخ.س. أ%م\ر' القوم: اختلف. وت.شاخ.س. ما

بينهم: تباعد وفسد. وضربه فت.شاخ.س. ق1ح\فا رأ}سه: تباينا واختلفا، وقد استعمل
ف ال3بام؛ قال:

،vت.شاخ.س. إ,باماك. إ,ن كنت كاذ1با
ول ب.ر,ثا من د.اح1س� وك�ناع,

وقد يستعمل ف ال3ناء؛ أ%نشد ابن ال4عراب ل4ر\طاة% ابن س'ه.ي_ة:
vونن ك%ص.د\ع, الع'س> إ,ن ي'ع\ط% شاع1با

ي.د.ع\ه'، وفيه ع.ي\ب'ه م'ت.شاخ1س'
أ%ي متباعد فاسد، وإ,ن أ�صلح فهو متمايل ل يستوي. وكلم م'ت.شاخ1س¬ أ%ي



.vوإ,ما ع.ر.ضا vمتفاوت. وت.شاخ.س.ت\ أ%سنانه: اختلفت إ,ما ف1ك}ر.ة
وشاخ.س. الدهر' فاه؛ قال الطYر,م_اح يصف و.ع1لv، وف التهذيب يصف

الع.ي\ر.:وشاخ.س. فاء الد_ه\ر' حت كأ%نه
م'ن.م>س' ثيان1 الك%ريص, الض_وائن

ابن السكيت: يقول خالف بي أ%سنانه من الك1ب.ر فبعضها طويل وبعضها
م'ع\و.ج وبعضها متكسر. والضوائن: البيض. قال: والشeخاس' والشاخ1س.ة ف

السنان، وقيل: الشeخاس' ف الفم أ%ن ييل بعض ال4سنان ويسقط بعض من ال%ر.م.
وال�ت.شاخ1س': التمايل. وضربه فت.شاخ.س. رأ%س'ه أ%ي مال.

والش_خ\س': فتح المار فمه عند التشاؤب أ%و الك%ر\ف1. وشاخ.س. الكلب'
فاه: فتحه؛ قال:

م.شاخ1ساv ط%و\راv، وط%وراv خائفا،
وتار.ةv ي.ل}ت.ه,س' الط�فاط1فا

وت.شاخ.س. ص.د\ع' الق%د.ح إ,ذا ت.باي.ن. فبقي غي ملتئم. ويقال
للش_ع_اب: قد شاخ.س\ت.. أ%بو سعيد: أ%ش\خ.ص\ت' له ف النطق وأ%ش\خ.س\ت' وذلك

إ,ذا ت.ج.ه_م\ت.ه.
@شرس: أ%بو زيد: الش_ر,س' الس_يء� ال�ل�ق. ورجل ش.ر,س' وش.ريس¬

وأ%ش\ر.س': ع.س3ر' ال�ل�ق شديد اللف، وقد ش.ر,س. ش.ر.ساv. وفيه ش1راس¬، ورجل
ش.ر,س' ال�لق ب.ي>ن' الش_ر.س, والش_راس.ة1، وش.ر,س.ت\ نف}س'ه

ش.ر.ساv وش.ر'س.ت\ ش.راسةv، فهي ش.ر,يس.ة؛ قال:
،Dف%ر'ح\ت'، ول ن.ف}سان1: ن.ف}س¬ ش.ر,يس.ة

ون.ف}س¬ ت.ع.ن_اها الف1راق' ج.زوع'
والش>راس': شد_ة ال�شار.س.ة1 ف معاملة الناس. وتقول: رجل أ%ش\ر.س'

ذو ش1راس� وناقة شريس.ة ذات ش1راس� وذات ش.ريس. وف حديث عمرو بن
م.ع\ديكرب: هم أ%عظمنا خ.م1يساv وأ%شد�نا ش.ريساv أ%ي ش.راسةv؛ وقد ش.ر,س.

ي.ش\ر.س'، فهو ش.ر,س¬، وقوم فيهم ش.ر.س¬ وش.ريس¬ وش.راس.ة أ%ي ن'ف�ور وس'وء
خ'لق. وشار.سه م'شار.س.ة وش1راساv: عاس.ره وشاك%س.ه. وناقة ش.ريس.ة: ب.ي>نة

الش>راس سيئة اللق. وإ,نه لذو ش.ريس أ%ي ع'س\ر�؛ قال:
قد علم.ت\ ع.م\ر.ة� بالغ.م1يس,
أ%ن� أ%با ال1س\وار, ذو ش.ريس,

وت.شار.س. القوم': ت.عاد.و\ا. ابن ال4عراب: ش.ر,س. ال3نسان� إ,ذا



تب_ب. إ,ل الناس. والش_ر\س': شد�ة و.ع\ك1 الشيء، ش.ر.س.ه ي.ش\ر'س'ه
ش.ر\ساv وش.ر.س. المار' آت'ن.ه ي.ش\ر'س'ها ش.ر\ساv: أ%م.ر_ ل%ح\ي.يه ونو

ذلك على ظهورها. الليث: الش_ر\س' ش1به الد_ع\ك1 للشيء3 كما ي.ش\ر'س'
المار' ظهور. العانة بل%ح\ي.ي\ه؛ وأ%نشد:

ق%د�اv بأ%ن\ياب� وش.ر\ساv أ%ش\ر.سا
ومكان ش.راس¬: ص'ل}ب¬ خ.ش1ن' ال%س>. الوهري: مكان ش.ر\س¬ أ%ي غليظ؛

قال العجاج:
إ,ذا أ�ن,يخ.ت\ بكان{ ش.ر\س,،

خ.و_ت\ على م'س\ت.و,يات{ خ.م\س,،
ك1ر\ك1ر.ة{ وث%ف1نات{ م'ل}س,

:vقال ابن بري: صواب إ,نشاده على التذكي ل4نه يصف جل
إ,ذا أ�نيخ بكان شرس,،

خ.و_ى على م'س\ت.و.يات{ خ.م\س,
وقبله بأ%بيات:

كأ%نه من ط�ول, ج.ذ}ع, الع.ف}س,،
ور.م.لن1 ال1م\س, بعد ال1م\س,،

ي'ن\ح.ت' من أ%ق}طار,ه بف%أ}س,
قوله خ.و_ى: يريد ب.ر.ك. متجافياv على ال4رض ف ب'روكه لض'م\ر,ه

وع1ظ%م, ث%ف1نات1ه، وهي ما ول ال4رض. من قوائمه إ,ذا برك. والك1ر\ك1ر.ة�: ما
و.ل% ال4رض. من صدره. وال%ذ}ع': البس على غي ع.ل%ف{. والع.ف}س':

ال3ذالة�. والر_م.لن�: ضرب من السي. وأ%رض ش.ر\ساء وش.راس,، على ف%عال,
مثال ق%طام,: خ.ش1ن.ة غليظة، نعت ال4رض واجب كالسم.

أ%بو زيد: الش_راس.ة شدة أ%كل الاشية؛ قال أ%بو حنيفة: ش.ر.س.ت1
الاشية� ت.ش\ر'س' ش.راس.ةv اشتد� أ%كل�ها. وإ,نه ل%ش.ر,يس' ال4كل أ%ي

شديده.والش_ريس': نبت ب.ش1ع الطعم، وقيل: كل© بشع الطعم ش.ريس¬. والش>ر\س'،
بالكسر: ع1ضاه' الب.ل وله شوك أ%صفر، وقيل: هو ما ص.غ'ر. من شجر الشوك

كالشeب\ر'م, والاج,، وقيل: الش>ر\س' ما ر.ق. شوكه، ونبات'ه ال�ج'ول
والص_حار.ى ول ينبت ف ال%ر.ع, ول قيعان ال4و\دية، وقيل: الش>ر\س'

شجر صغار له شوك، وقيل: الش>ر\س' ح.م\ل� ن.ب\ت م_ا. وأ%ش\ر.س. القوم':
ر.ع.ت\ إ,بلهم الش>ر\س.. وبنو فلن م'ش\ر,س'ون أ%ي ترعى إ,بلهم



الش>ر\س.. وأ%رض م'ش\ر,س.ة وش.ريس.ة: كثية الش>رس، وهو ضرب من النبات.
والش_ر.س'، بفتح الشي والراء: ما ص.غ'ر من ش.جر الشوك؛ حكاه أ%بو حنيفة. ابن

ال4عراب: الش>ر\س' الشeكاعى والق%تاد' والس_حا وكل ذي شوك ما
ي.ص\غ'ر'؛ وأ%نشد:

واضعة تأ}ك�ل� كل� ش.ر\س
وأ%ش\ر.س' وش.ريس¬: اسان.

@شسس: الش_سe والشeسوس': ال4رض الصلبة الغليظة اليابسة الت كأ%نا
حجر واحد، وف الكم: حجارة واحدة، والمع ش1ساس¬ وش'س'وس¬، ال4خية

شاذة، وقد ش.س_ الكان�، وأ%نشد للم.ر_ار بن م'ن\ق1ذ{:
أ%ع.ر.ف}ت. الد_ار أ%م أ%ن\ك%ر\ت.ها،
بي ت1ب\راك{ ف%ش1س_ي\ ع.ب.ق�ر�؟

@شطس: الش_ط}س': الد_هاء� والعلم والف1ط}ن.ة�، والمع أ%ش\طاس¬؛ قال
رؤبة:

يا أ%يها السائل� عن ن'حاس1ي
ع.ن>ي، ول�ا ي.ب\ل�غ'وا أ%ش\طاسي

ورجل ش'ط%س3يÒ: داه{ م'ن\ك%ر¬ ذو أ%ش\طاس�. أ%بو تراب عن ع.ر_ام�:
ش.ط%ف. فلن ف ال4رض وش.ط%س. إ,ذا دخل فيها إ,ما راسخاv وإ,ما واغلv؛

وأ%نشد:
ت.ش1بe لع.ي\ن.ي\ رام1ق� ش.ط%س.ت\ به
ن.وÝى غ�ر\ب.ةD، و.ص\ل% ال4حب_ة ت.ق}ط%ع'

@شكس: الش_ك�س' والش_ك1س' والش_ر,س'، جيعاv: الس_ي>ء� اللق، وقيل:
هو السي>ء� اللق ف البايعة وغيها. وقال الفراء: رجل ش.ك1س¬ ع.ك1ص¬؛

قال الراجز:
ش.ك}س¬ ع.ب'وس¬ ع.ن\ب.س¬ ع.ذ%و_ر'

وقوم ش'ك}س¬ مثال رجل ص.د\ق وقوم ص'د\ق؛ وقد ش.ك1س.، بالكسر، ي.ش\ك%س'
ش.ك%ساv وش.كاس.ةv. الفراء: رجل ش.ك1س¬، وهو القياس، وإ,نه ل%شك1س¬ ل%ك1س¬

أ%ي ع.س3ر¬. وال1ش\ك%س': كالش_ك�س,؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
خ'ل1ق}ت. ش.كس\اv لل4عادي م1ش\ك%سا

vوت.شاك%س. الرجلن: ت.ضاد_ا. وف التنزيل العزيز: ضرب الل�ه مثل
رجلv فيه ش'ر.كاء م'ت.شاك1سون ورجلv سالاv لرجل� هل ي.س\ت.ويان1 مثلv؛



أ%ي متضايقون م'ت_ضادeون، وتفسي هذا الثل أ%نه ضرب لن و.ح_د الل�ه
�تعال ولن جعل معه شركاء، فالذي و.ح_د. الل�ه تعال م.ث%ل�ه م.ث%ل

السال لرجل ل ي.ش\ر.ك�ه فيه غيه؛ يقال: س.ل1م. فلنD لفلن أ%ي خ.ل%ص.
له، وم.ث%ل� الذي ع.ب.د. مع الل�ه سبحانه غيه م.ث%ل� صاحب الشركاء

التشاكسي، والشركاء ال�ت.شاك1س'ون: الع.س3ر'ون% الختلفون الذين ل يتفقون،
وأ%راد بالشركاء اللة الت كانوا يعبدونا من دون الل�ه تعال. وف

حديث علي�، كرم الل�ه وجهه، فقال: أ%نتم شركاء م'ت.شاكسون؛ أ%ي متلفون
متنازعون.

وم.ح.ل�ةD ش.ك1س¬: ض.ي>ق%ة؛ قال عبد مناف ال�ذل:
وأ%نا الذي ب.ي_تeكم ف ف1ت\ي.ة{،
ب.ح.ل�ة{ ش.ك1س� وليل� م'ظ}ل1م

والليل والنهار' ي.ت.شاك%سان أ%ي يتضاد_ان. وبنو ش.ك}س�، بفتح الشي:
ت.ج\ر¬ بالدينة؛ عن ابن ال4عراب.

@شس: الشمس: معروفة. ول4ب\ك1ي.ن_ك الشمس. والق%م.ر أ%ي ما كان ذلك.
نصبوه على الظرف أ%ي طلوع. الشمس والقمر كقوله:

الشمس' طالعةD، ليس.ت\ بكاس1ف%ة{،
ت.ب\ك1ي عليك.، ن'جوم. الليل, والق%م.را

والمع ش'موس¬، كأ%نم جعلوا كل ناحية منها شساv كما قالوا للم.ف}ر,ق
:eم.فار,ق؛ قال ال4ش\ت.ر' الن_خ.ع1ي

،vإ,ن} ل أ%ش1ن_ على ابن, ه1ن\د{ غار.ة
ل ت.خ\ل� يوماv من ن,هاب, ن'ف�وس,
،vكأ%م\ثال, الس_عال ش'ز_با vخ.ي\ل

ت.ع\د'و ببيض� ف الكريهة1 ش'وس,
ح.م1ي. الديد' عليهم' فكأ%نه

و.م.ضان� ب.ر\ق� أ%و ش'عاع' ش'م'وس,
ش.ن_ الغارة: فر_قها. وابن هند: هو معاوية. والس_عال: جع س1ع\لة{،

وهي ساحرة الن�، ويقال: هي الغ'ول الت تذكرها العرب ف أ%شعارها.
والشeز_ب': الضامرة، واحدها شاز,ب¬. وقوله ت.ع\د'و ببيض أ%ي تعدو برجال

بيض. والكريهة: ال4مر الكروه. والشeوس': جع أ%ش\و.س.، وهو أ%ن ينظر
الرجل ف ش1ق¼ لع1ظ%م ك1ب\ر,ه. وتصغي الشمس: ش'م.ي\س.ة.



وقد أ%ش\م.س. يوم'نا، بال4لف، وش.م.س. ي.ش\م�1س' ش'موساv وش.م1س.
ي.ش\م.س'، هذا القياس؛ وقد قيل ي.ش\م'س' ف آت ش.م1س، ومثله ف%ض1ل% ي.ف}ض'ل؛

قال ابن سيده: هذا قول أ%هل اللغة والصحيح عندي أ%ن ي.ش\م'س' آت ش.م.س.؛
ويوم شامس¬ وقد ش.م.س ي.ش\م1س' ش'موساv أ%ي ذ�و ض1ح¼ نار'ه كله،

وش.م.س يوم'نا ي.ش\م1س' إ,ذا كان ذا شس. ويوم شام1س¬: واضح¬، وقيل: يوم ش.م\س
وش.م1س¬ ص.ح\و¬ ل غيم فيه، وشام1س¬: شديد' ال%ر>، وحكي عن ثعلب: يوم

م.ش\م'وس ك%شام1س�. وشيء م'ش.م_س أ%ي ع'م1ل% ف الشمس. وت.ش.م_س.
الرجل�: ق%ع.د. ف الشمس وانتصب لا؛ قال ذو الرمة:

،vكأ%ن� ي.د.ي\ ح1ر\بائ1ها، م'ت.ش.م>سا
ي.دا م'ذ}ن,ب�، ي.س\ت.غ\ف1ر' الل�ه، تائ1ب,

الليث: الشمس ع.ي\ن' الض>ح>؛ قال: أ%راد أ%ن الشمس هو العي الت ف
السماء تري ف الف%ل%ك1 وأ%ن الض>ح ض.و\ء�ه الذي ي.ش\ر,ق' على وجه

ال4رض.
ابن ال4عراب والفراء: الشeم.ي\س.تان جنتان بإ,زاء الف1ر\د.و\س.

والش_م1س' والش_م'وس' من الدواب: الذي إ,ذا ن'خ1س. ل يستقر�.
وش.م.س.ت الدابة والفرس' ت.ش\م'س' ش1ماساv وش'م'وساv وهي ش.م'وس¬: ش.ر.دت\
وج.م.ح.ت\ وم.ن.ع.ت\ ظهرها، وبه ش1ماس¬. وف الديث: ما ل أ%راكم رافعي

أ%يديكم ف الصلة كأ%نا أ%ذ}ناب' خيل ش'م\س�؟ هي جع' ش.م'وس�، وهو
الن_ف�ور' من الدواب الذي ل يستقر� لش.غ.به وح1د_ت1ه، وقد توصف به الناقة؛ قال

أ%عراب يصف ناقة: إ,نا لع.س'وس¬ ش.م'وس¬ ض.ر'وس¬ ن.ه'وس¬، وكل صفة من
هذه مذكورة ف فصلها. والش_م'وس' من النساء: الت ل ت'طال1ع' الرجال

ول ت'ط}م1ع'هم، والمع ش'م'س¬؛ قال النابغة:
ش'م'س¬، م.وان,ع' كلY ليلة1 ح'ر_ة{،

ي'خ\ل1ف}ن. ظ%ن_ الفاح1ش, ال1غ\يار,
وقد ش.م.س.ت\؛ وقول� أ%ب صخر الذل:
ق1صار' ال�ط%ى ش'مÒ، ش'م'وس¬ عن ال%نا،
خ1دال� الش_و.ى، ف�ت\خ' ال4ك�ف>، خ.راع1ب'

ج.م.ع. شام1س.ةv على ش'م'وس� كقاعدة وق�ع'ود، ك%س_ره على حذف الزائد،
وقد يوز أ%ن يكون ج.م.ع. ش.م'وس فقد ك%س_روا ف%ع1يلة على ف�ع'ول؛ أ%نشد

الفر�اء:



وذ�ب\ياني_ة أ%و\ص.ت\ ب.نيها
بأ%ن} ك%ذ%ب. الق%راط1ف' والق�طوف'

vخ\ت ف%ع1يل، فكما ك%س_روا ف%ع1يل�وقال: هو ج.مع ق%ط1يف%ة. وف%ع>ول أ
على ف�ع'ول كذلك ك%س_روا أ%يضاv ف%ع'ولv على ف�ع'ول، والسم الش>ماس'

كالن>وار,؛ قال ال%ع\دي:
بآن,س.ة{، غي. أ�ن\س, الق1راف،
ت'خ.لYط� باللYي, منها ش1ماسا

ورجل ش.م'وس: ص.ع\ب ال�ل�ق، ول تقل ش.م'وص. والش_م'وس': من أ%ساء
المر ل4نا ت.ش\م1س' بصاحبها ت.ج\م.ح' به؛ وقال أ%بو حنيفة: سيت بذلك

ل4نا ت.ج\م.ح' بصاحبها ج,ماح. الش_م'وس,، فهي مثل الدابة الش_م'وس،
وسيت ر.احاv ل4نا ت'ك}س3ب' شار,با أ%ر\ي.ح1ي_ة، وهو أ%ن ي.ه.ش_

للع.طاء وي.خ1ف_ له؛ يقال: ر,ح\ت' لكذا أ%راح؛ وأ%نشد:
وف%ق%د\ت' راح1ي ف الش_باب, وحال

ورجل ش.م'وس¬؛: ع.س3ر¬ ف عداوته شديد اللف على من عانده، والمع
ش'م\س¬ وش'م\س¬؛ قال ال4خطل:

ش'م\س' الع.داوة1 حت ي'س\ت.قاد. لم،
وأ%ع\ظ%م' الناس, أ%حلماv إ,ذا ق%د.ر'وا

وشام.س.ه م'شام.س.ةv وش1ماساv: عاداه وعانده؛ أ%نشد ثعلب:
قوم¬، إ,ذا ش'وم1سوا ل%ج_ الش>ماس' بم
ذات. الع1ناد1، وإ,ن ياس.ر\ت.ه'م\ ي.س.ر'وا

وش.م1س. ل فلنD إ,ذا ب.د.ت\ عداوته فلم يقدر على كتمها، وف التهذيب:
كأ%نه ه.م_ أ%ن يفعل، وإ,نه لذو ش1ماس� شديد¬. الن_ض\ر': ال�ت.ش.م>س'

من الرجال الذي ينع ما وراء ظهره، قال: وهو الشديد القومية، والبخيل
v؛ يقال: أ%تينا فلناvم'ت.ش.م>س، وهو الذي ل تنال منه خيا :vأ%يضا

نتعر_ض لعروفه فت.ش.م_س. علينا أ%ي بل.
والش_م\س': ض.ر\ب¬ من القلئد. والش_م\س': م1ع\لق' الف1لدة1 ف

الع'ن'ق، والمع ش'م'وس¬؛ قال الشاعر:
والدeرe، واللؤ\لؤ' ف ش.م\س3ه،

م'ق%لYد¬ ظ%ب\ي. الت_صاو,ير,
وج,يد¬ شام1س: ذو ش'م'وس�، على الن_س.ب؛ قال:



بع.ي\ن.ي\ن, ن.ج\لو.ي\ن, ل ي.ج\ر, فيهما
ض.مانD، وج,يد{ ح'لYي. الش_ذ}ر. شامس,

قال اللحيان: الش_م\س' ضرب من ال%ل}ي, مذكر. والش_م\س': ق1لدة
الكلب.

والش_م_اس' من رؤوس النصارى: الذي يلق وسط رأ}سه وي.ل}ز.م' الب,يع.ة؛
قال ابن سيده: وليس بعرب صحيح، والمع ش.مام1س.ةD، أ%لقوا الاء

للعجمة أ%و للع1و.ض.
والش_م\س.ة: م.ش\ط%ةD للنساء.

أ%بو سعيد: الش_م'وس' ه.ض\ب.ة معروفة، سيت به ل4نا صعبة
ال�ر\ت.ق%ى. وبنو الش_م'وس,: بطن¬. وع.ي\ن' ش.م\س: موضع. وش.م\س' ع.ي\ن,: ماء#.

وش.م\س¬: ص.ن.م قدي. وعبد' ش.م\س�: بطن¬ من قريش، قيل: س'مeوا بذلك
الصنم، وأ%و�ل من ت.س.م_ى به س.ب.أ} بن ي.ش\ج'ب.؛ وقال ابن ال4عراب ف

قوله:ك%ل� وش.م\س. لن.خ\ض1ب.ن_ه'م' د.ما
ل يصرف شس ل4نه ذهب به إ,ل العرفة ينوي به ال4لف واللم، فلما

كانت نيته ال4لف واللم ل ي'ج\ره وجعله معرفة، وقال غيه: إ,نا عن الصنم
السمى ش.م\ساv ولكنه ت.رك الص.ر\ف. ل4نه جعله اساv للصورة، وقال

سيبويه: ليس أ%حد من العرب يقول هذه شس' فيجعلها معرفة بغي أ%لف ولم،
فإ,ذا قالوا عبد شس فكلهم يعله معرفة، وقالوا ع.بeش.م\س� وهو من نادر

الدغم؛ حكاه الفارسي، وقد قيل: ع.ب' الش_م\س, ف%ح.ذفوا لكثرة الستعمال،
وقيل: ع.ب' الش_م\س, ل�عاب'ها. قال الوهري: أ%ما ع.ب\ش.م\س' بن' زيد

م.ناة% ابن تيم فإ,ن أ%با عمرو بن. الع.لء يقول: أ%صله ع.بe ش.م\س� كما
تقول ح.بe ش.م\س� وهو ض.وء�ها، والعي م'ب\د.لة من الاء، كما قالوا ف

ع.بe ق�ر¼ وهو الب.ر.د'. قال ابن ال4عراب: اسه ع.بء© ش.م\س�، بالمز،
والع.ب\ء� الع1د\ل�، أ%ي هو ع1د\لا ونظيها، ي'ف}ت.ح' ويكسر. وع.ب\د'

ش.م\س: من قريش، يقال: هم ع.ب' الش_م\س,، ورأ%يت' ع.ب. الش_م\س,، ومررت
بع.ب, الش_م\س,؛ يريدون عبد. ش.م\س�، وأ%كثر كلمهم رأ%يت عبد. ش.م\س؛

قال:
إ,ذا ما ر.أ%ت\ ش.مساv ع.ب' الش_م\س,، ش.م_ر.ت\

إ,ل ز,م\لها، وال�ر\ه'م1يe ع.م1يد'ها
وقد تقد_م ذلك م'س\ت.و\فvى ف ترجة عبأ% من باب المز. قال: ومنهم من



يقول ع.بe ش.م\س�، بتشديد الباء، يريد عبد. شس. ابن سيده: ع.ب' ش.م\س�
قبيلة من تيم والنسب إ,ل جيع ذلك ع.ب\ش.م1ي� ل4ن ف كل اسم مضاف

ثلثة% مذاهب: إ,ن شئت نسبت إ,ل ال4و�ل منهما كقولك ع.ب\د1يÒ إ,ذا نسبت
إ,ل عبد الق%ي\س؛ قال س'و.ي\د بن أ%ب كاهل:

وهم ص.ل%ب'وا الع.ب\د1ي_ ف ج,ذ}ع, ن.خ\ل%ة{،
فل ع.ط%س.ت\ ش.ي\بان� إ,ل بأ%ج\د.عا

وإ,ن شئت نسبت إ,ل الثان إ,ذا خفت اللبس فقلت م'ط�ل1ب,يÒ إ,ذا نسبت
إ,ل عبد ال�ط�ل1ب، وإ,ن شئت أ%خذت من ال4و�ل حرفي ومن الثان حرفي

ف%ر.د.د\ت. السم إ,ل الرباعي> ث نسبت إ,ليه فقلت ع.ب\د.ر,يe إ,ذا
نسبت إ,ل عبد الار، وع.ب\ش.م1يÒ إ,ذا نسبت إ,ل عبد ش.م\س�؛ قال عبد'

:eي.غ'وث% بن' و.ق�اص� الار,ثي
،Dع.ب\ش.م1ي_ة Dوت.ض\ح.ك' م1ن>ي ش.ي\خ.ة

كأ%ن} ل ت.ر. ق%ب\ل1ي أ%س1ياv ي.مان,يا
وقد ع.ل1م.ت\ ع1ر\س1ي م'ل%ي\ك%ة� أ%ن_ن
أ%نا الليث�، م.ع\د'و�اv علي_ وعاد1يا

وقد كنت' ن�ار. ال%ز'ور, وم'ع\م1ل% ال}ـ
ـم.ط1ي>، وأ%م\ض1ي حيث� ل ح.ي_ ماض1يا

وقد ت.ع.ب\ش.م. الرجل� كما تقول ت.ع.ب\ق%س. إ,ذا تعلق بسبب من أ%سباب
عبد1 الق%ي\س, إ,ما ب,حل}ف{ أ%و ج,وار� أ%و و.لء3.

وش.م\س¬ وش'م\س¬ وش'م.ي\س¬ وش.م1يس¬ وش.م_اس¬: أ%ساء. والش_م'وس':
ف%ر.س ش.ب,يب, بن ج.ر.اد1. والش_م'وس أ%يضا: فرس س'و.ي\د بن خ.ذ�اق�.

والش_م1يس' والش_م'وس': بلد باليمن؛ قال الراعي:
وأ%نا الذي س.م1ع.ت\ م.صان,ع' م.أ}رب�
وق�ر.ى الش_م'وس, وأ%ه\ل�ه'ن_ ه.د1ير,ي

ويروى: الش_م1يس.
.Òشنس: أ%ش\ناس': اسم ع.ج.م1ي@

@شوس: الش_و.س'، بالتحريك: النظر ب'ؤ\خ1ر, العي ت.ك%بeراv أ%و
ت.غ.يeظاv. ابن سيده: الش_و.س' ف النظر أ%ن ينظر بإ,حدى عينيه وي'م1يل% وجهه

ف ش.ق> العي الت ينظر با، يكون ذلك خلقة ويكون من الك1ب\ر
vش.و,س. ي.ش\و.س' ش.و.سا ،vوالت>يه1 والغضب، وقيل: الش_و.س' رفع الرأ}س تكبا



وشاس. ي.شاس' ش.و\ساv، ورجل أ%ش\و.س' وامرأ%ة ش.و\ساء�، والشeوس' جع
ال4ش\و.س,، وقوم ش'وس¬؛ قال ذو ال3ص\بع الع.د\وان©:

أ%إ,ن ر.أ%يت. بن أ%ب,يـ
ـك. م'ح.م>ج,ي إ,ليك ش'وسا؟

الت_ح\م1يج': الت_ح\د1يق' ف النظر بلء ال%د.ق%ة1، والت_شاو'س'
إ,ظهار ذلك مع ما ييء عليه عام_ة� هذا الباب نو قوله:

إ,ذا ت.خاز.ر\ت' وما ب من خ.ز.ر\
ويقال: فلن ي.ت.شاو.س' ف نظره إ,ذا ن.ظ%ر. ن.ظ%ر ذي ن.خ\و.ة{ وك1ب\ر�.

قال أ%بو عمرو: يقال ت.شاو.س. إ,ليه وهو أ%ن ينظر إ,ليه ب'مؤ\خ1ر, عينه
وي'م1يل% وجهه ف ش1ق> العي الت ينظر با. وف حديث الت_يمي>: ربا

رأ%يت أ%با عثمان% الن.ه\د1ي_ ي.ت.شاو.س' ينظر أ%زالت الشمس' أ%م ل؛
الت.شاو'س': أ%ن يقلب رأ}سه ينظر إ,ل السماء بإ,حدى عينيه.

والش_و.س': النظر بإ,حدى ش1ق�ي, العيني. وقيل: هو الذي ي'ص.غ>ر'
عينه ويضم أ%جفانه لينظر. التهذيب ف شوص: الش_و.س' ف العي بالسي أ%كثر

من الش_و.ص,، يقال: رجل أ%ش\وس' وذلك إ,ذا ع'ر,ف. ف نظره الغضب' أ%و
ال1ق}د' ويكون ذلك من الك1ب\ر,، وجعه الشeوس'. أ%بو عمرو: ال4ش\و.س'

وال4ش\و.ز' ال�ذ1يخ' التكب.
ويقال: ماء م'شاو,س¬ إ,ذا قل فلم ت.ك%د\ تراه ف الر_ك1ي_ة من قلته

أ%و كان بعيد الغ.و\ر؛ قال الراجز:
أ%د\ل%ي\ت' د.ل}و,ي ف ص.رÝى م'شاو,س,،

فب.ل�غ.ت\ن، بعد ر.ج\س, الراج,س,،
س.ج\لv عليه ج,ي.ف' ال%ناف1س,

والر_ج\س': تريك الدلو ل1ت.م\ت.ل1ئ%. ابن ال4عراب: الش_و\س'
والش_و\ص' ف السواك.

وال4ش\و.س': ال%ر,يء على القتال الشديد'، والفعل كالفعل، وقد يكون
الش_و.س ف ال�ل�ق. وال4ش\و.س': الرافع رأ}سه تكباv. وف حديث الذي 

*)
قوله «وف حديث الذي إل» من هنا إل آخر الزء قوبل على غي النسخة

النسوبة للمؤلف لضياع ذلك منها.) بعثه إ,ل الن قال: يا نب الل�ه أ%س'ف}ع¬
ش'وس¬؟ الشeوس': الطYوال، جع أ%ش\و.س.، رواه ابن ال4ثي عن الطاب.



ومكان شئ1س¬: وهو ال%ش1ن' من الجارة، قال أ%بو منصور: وقد يفف فيقال
للمكان الغليظ ش.أ}س¬ وش.أ}ز¬، والل�ه أ%علم.

@شغش: الش_غ'وش': ر.ديء� ال1ن\طة، فارسيÒ معر�ب؛ قال رؤبة:
قد كان ي'غ\ن,يه,م عن الش.غ'وش،
وال%ش\ل من ت.ساق�ط1 الع'روش،

ش.ح\م¬ وم.ح\ض¬ ليس بال%غ\شوش
@شوش: الليث: الو.ش\واش' الفيف' من الن_عام، وناقةD و.ش\واشةD وناقة

ش.و\شاء�، مدود؛ قال حيد:
من الع1يس, ش.و\شاء# م1ز.اق¬، ترى با

ن'دوباv من ال4ن\ساع, فذ¾ا وت.و\أ%ما
(* قوله «من العيس إل» نقل شارح القاموس عن الصاغان أ%ن الرواية: فجاء

بشوشاة إل.)
وقال بعضهم: ف%ع\لء وقيل هي ف%ع\لل، قال أ%بو منصور: وساعي من العرب

ش.و\شاة، بالاء وق%ص\ر ال4لف؛ أ%نشد أ%بو عمرو:
واع\ج.ل} لا بناضح� ل%غ'وب,،
ش.واشئ م'خ\تل1ف النeيوب,

�قال أ%بو عمرو: هز شواشئ للضرورة، وأ%صله من الش_و\شاة1، وهي الناقة
الفيفة�، والرأ%ة ت'عاب' بذلك فيقال: امرأ%ة ش.و\شاةD. أ%بو عبيد:

الش_و\شاة� الناقة� السريعة�، والو.ش\و.شة� الف�ة�، وأ%ما الت_ش\و,يش'
فقال أ%بو منصور: إ,نه ل أ%صل له ف العربية، وإ,نه من كلم الولدين،

وأ%صله الت_ه\و,يش وهو الت.خ\ل1يط�. وقال الوهري ف ترجة شيش:
الت_ش\و,يش الت_خ\ل1يط�، وقد ت.ش.و�ش عليه ال4م\ر'.

@صله الت_ه\و,يش وهو الت.خ\ل1يط�. وقال الوهري ف ترجة شيش:
الت_ش\و,يش الت_خ\ل1يط�، وقد ت.ش.و�ش عليه ال4م\ر'.

@شبص: الش_ب.ص': ال�شونة� ودخول� شوك1 الشجر, بعضه ف بعض. وقد
ت.ش.ب_ص الشجر'؛ يانية.

@شبص: التهذيب ف الماسي: الش_ب.ر\ب.ص' والق1ر\م1ل1يe وال%ب.ر\ب.ر':
المل الصغي.

@شحص: الش_ح\صاء�: الشاة� الت ل لب لا. والش_حاصة� والش_ح.ص':
الت ل لب لا، والواحدة والمع ف ذلك سواء، وقيل: القليلة اللب، وقال



شر: جع ش.ح.ص� أ%ش\ح'ص¬؛ وأ%نشد:
ب.أ%ش\ح'ص� م'س\ت.أ}خ1ر� مساف1د'ه\

ابن سيده: والش_ح\صاء� من الغ.ن.م السمينة�، وقيل: هي الت ل حل لا
ول لب. الكسائي: إ,ذا ذهب لب.ن' الشاة كل©ه فهي ش.ح\ص¬، بالتسكي،

الواحدة والمع ف ذلك سواء، وكذلك الناقة؛ حكاه عنه أ%بو عبيد. وقال
ال4صمعي: هي الش_ح.ص'، بالتحريك. قال الوهري: وأ%نا أ%رى أ%نما ل�غ.تان1

مثل ن.ه\ر� ون.ه.ر� ل4جل حرف اللق. والش_ح\ص': الت ل ي.ن\ز' عليها
الفحل� قط، الواحد والمع فيه سواء، والعائط�: الت قد أ�ن\ز,ي. عليها فلم

ت.ح\م1ل}. والش_ح.ص': ر.د1يء� الال, وخ'شارت'ه.
وف النوادر: يقال أ%ش\ح.ص\ته عن كذا وش.ح_ص\ته وأ%ق}ح.ص\ت'ه

وق%ح�ص\ت'ه وأ%م\ح.ص\ته وم.ح_ص\ته إ,ذا أ%ب\ع.د\ته؛ قال أ%بو وجزة
السعدي:ظ%عائ1ن\ من قيس, بن, ع.ي\لن% أ%ش\ح.ص.ت\

ب1ن_ الن_وى، إ,ن الن_وى ذات' م1غ\و.ل,
vش.ح\صا �أ%ش\ح.ص.ت\ بن أ%ي باع.د.ت\هن�. ابن سيده: ش.ح1ص. الرجل

ل%ح1ج.. وظ%ب\ي.ةD ش.ح\ص¬: مهزولة؛ عن ثعلب.
@شخص: الش_خ\ص': جاعة� ش.خ\ص, ال3نسان وغيه، مذكر، والمع أ%ش\خاص¬

وش'خ'وص¬ وش1خاص؛ وقول عمر بن أ%ب ربيعة:
فكان% م1ج.ن>ي، د'ون% م.ن\ كنت' أ%ت�قي،

ث%لث% ش'خ'وص�: كاع1بان1 وم'ع\ص1ر'
فإ,نه أ%ثبت الش_خ\ص. أ%راد به الرأ%ة. والش_خ\ص': سواد' ال3نسان

وغيه تراه من بعيد، تقول ثلثة أ%ش\خ'ص�. وكل9 شيء رأ%يت ج'س\مان.ه، فقد
رأ%يت. ش.خ\ص.ه. وف الديث: ل ش.خ\ص. أ%غ}ي.ر' من الل9ه؛ الش_خ\ص: كل©

�جسم له ارتفاع وظهور، والراد' به إ,ثبات' الذات فاس\ت'عي لا لفظ
الش_خ\ص,، وقد جاء ف رواية أ�خرى: ل شيء4 أ%غ}ي.ر' من الل9ه، وقيل: معناه

ل ينبغي لش.خ\ص� أ%ن يكون أ%غ}ي.ر. من الل9ه.
والش_خ1يص': العظ1يم الش_خ\ص,، وال�ن\ثى ش.خ1يصةD، والسم'

الش_خاصة�؛ قال ابن سيده: ول أ%سع له بف1ع\ل فأ%قول إ,ن الش_خاصة مصدر، وقد
ش.خ'ص\ت ش.خاصةv. أ%بو زيد: رجل ش.خ1يص¬ إ,ذا كان س.ي>داv، وقيل: ش.خ1يص¬

إ,ذا كان ذا ش.خ\ص� وخ.ل}ق� عظيم ب.ي�ن الش_خاصة1.
وش.خ'ص. الرجل�، بالضم، فهو ش.خ1يص¬ أ%ي ج.سي,م. وش.خ.ص.، بالفتح،



ش'خ'وصاv: ارتفع. ابن سيده: وش.خ.ص. الشيء� ي.ش\خ.ص' ش'خ'وصاv ان\ت.ب.ر.،
وشخ.ص. ال�ر\ح' و.ر,م.. والشeخ'وص': ض1دe ال�بوط1. وش.خ.ص. السهم'

ي.ش\خ.ص' ش'خ'وصاv، فهو شاخ1ص¬: عل الدف.؛ أ%نشد ثعلب:
لا أ%س\ه'م¬ ل قاص1رات¬ عن ال%ش.ا،
ول شاخ1صات¬ عن ف�ؤادي ط%وال1ع'

وأ%ش\خ.ص.ه صاح1ب'ه: ع.له ال%د.ف.. ابن شيل: ل%ش.د� ما ش.خ.ص.
س.ه\م'ك وق%ح.ز. س.ه\م'ك إ,ذا طم.ح. ف السماء، وقد أ%ش\خ.ص.ه الرامي

إ,ش\خاصاv؛ وأ%نشد:
ول قاص1رات¬ عن ف�ؤاد1ي شواخ1ص'

وأ%ش\خ.ص. الرامي إ,ذا جاز. س.ه\م'ه الغ.ر.ض. من أ%ع\له، وهو س.ه\م
شاخص¬. والشeخ'وص': الس_ي\ر' من ب.ل%د{ إ,ل بلد{. وقد ش.خ.ص. ي.ش\خ.ص'

ش'خ'وصاv وأ%ش\خ.ص\ت'ه أ%نا وش.خ.ص. من بلد{ إ,ل بلد{ ش'خ'وصاv أ%ي
ذ%ه.ب.. وقولم: نن على سفر قد أ%ش\خ.ص\نا أ%ي حان ش'خ'وص'نا. وأ%ش\خ.ص. فلن

بفلن وأ%ش\خ.س. به إ,ذا اغ}تاب.ه. وش.خ.ص. الرجل ب,ب.ص.ر,ه عند الوت
ي.ش\خ.ص' ش'خ'وصاv: ر.ف%ع.ه فلم ي.ط}ر,ف\، مشتق من ذلك. شر: يقال ش.خ.ص.

الرجل ب.ص.ر.ه ف%ش.خ.ص. الب.ص.ر' ن.ف}س'ه إ,ذا س.ما وط%م.ح. وش.صا كل©
ذلك مثل� الش'خ'وص. وش.خ.ص. ب.ص.ر' فلن{، فهو شاخص¬ إ,ذا ف%ت.ح. ع.ي\ن.ي\ه

وج.ع.ل% ل ي.ط}ر,ف. وف حديث ذكر ال%ي�ت: إ,ذا ش.خ.ص. ب.ص.ر'ه؛
ش'خ'وص' الب.ص.ر, ارتفاع' ال4جفان1 إ,ل ف%و\ق' وت.ح\ديد' النظ%ر وان\ز,عاج'ه.

وفرس¬ شاخ1ص الط�ر\ف1: طام1ح'ه، وشاخ1ص' العظام,: م'ش\ر,ف�ها. وش'خ1ص.
به: أ%تى إ,ليه أ%م\ر¬ ي'ق}ل1ق�ه. وف حديث ق%ي\ل%ة: إ,ن صاح1ب.ها

اس\ت.ق}ط%ع. النب_، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، الد_ه\ناء4 فأ%ق}طع.ه إ,ي�اها،
قالت: فش'خ1ص. ب. يقال للرجل إ,ذا أ%تاه ما ي'ق}ل1ق�ه: قد ش'خ1ص. به

كأ%نه ر'ف1ع. من ال4رض لق%ل%ق1ه وان\ز,عاج,ه، ومنه ش'خ'وص' الساف1ر,
خ'روج'ه عن م.ن\زله1. وش.خ.ص.ت الكلمة ف الف%م, ت.ش\خ.ص' إ,ذا ل ي.ق}د1ر\ على

خ.ف}ض, صوته با. التهذيب: وش.خ.ص.ت الكل1مة� ف الف%م, ن.ح\و. الن.ك1
ال4ع\لى، وربا كان ذلك ف الرجل خ1ل}ق%ةv أ%ي ي.ش\خ.ص' ص.و\ت'ه ل

ي.ق}د1ر على خ.ف}ضه. وش.خ.ص. عن أ%هل1ه ي.ش\خ.ص' ش'خ'وصاv: ذه.ب.. وش.خ.ص.
إ,ليهم: رج.ع.، وأ%ش\خ.ص.ه هو.

وف حديث عثمان: إ,نا ي.ق}ص'ر الصلة% من كان شاخ1صاv أ%و ب,ح.ض\رة



ع.د'و¼ أ%ي م'ساف1راv. والشاخ1ص': الذي ل ي'غ1بe الغ.ز\و.؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ما ت.ر.ي\ن الي.و\م ث1ل}باv شاخ1صا
الثYل}ب': ال�س3ن�. وف حديث أ%ب أ%يوب: فلم ي.ز.ل} شاخ1صاv ف سبيل

الل9ه.
وبنو ش.خ1يص�: ب'ط%ي\ن¬، قال ابن سيده: أ%ح\س.ب'هم ان\ق%ر.ض'وا.

وش.خ\صان1: موضع¬؛ قال الرث بن حلزة:
أ%و\ق%د.ت\ها ب.ي\ن. الع.ق1يق, فش.خ\ص.ي\ـ
ـن, ب,ع'ود{، كما ي.ل�وح' الض>ياء�

وكلم¬ م'ت.شاخ1ص¬ وم'ت.شاخ1س¬ أ%ي م'ت.فاو,ت.
@شرص: الش>ر\ص.تان1: ناح1يتا الناص1ية، وها أ%ر.ق©ها ش.ع.راv، ومنهما
ت.ب\د'و الن_ز.عة� عند الصeد\غ,، والمع ش1ر.صةD وش1راص¬؛ قال ال4غلب

العجلي:
ص.ل}ت ال%ب,ي, ظاهر الش>راص,

وقيل: الش>ر\ص.تان1 الن_نز.ع.تان1 اللتان ف جانب,ي. الرأ}س عند
الصeد\غ، وقال غيه: ها الش>ر\صان. وف حديث ابن عباس: ما رأ%يت أ%ح\س.ن.

من ش1ر.صة1 ع.لي¼؛ هي بفتح الراء ال%ل%حة�، وهي ان\ح1سار' الشع.ر, عن
جانب م'ق%د_م الرأ}س؛ قال ابن ال4ثي: هكذا قال الروي وقال الزمشري:

هو بكسر الشي وسكون الراء، وها ش1ر\صتان1 والمع ش1راص¬. ابن دريد:
الش>ر\صة� النز.عة�، والش_ر.ص' ش.ر.ص' الز>مام,، وهو ف%ق}ر¬ ي'ف}ق%ر' على
أ%نف الناقة، وهو ح.زÒ، في'ع\ط%ف' عليه ث1ن\ي' الز>مام ليكون أ%س\ر.ع.

وأ%ط}و.ع. وأ%د\و.م. ل1س.ي\ر,ها؛ وأ%نشد:
لول أ%بو ع'م.ر� ح.ف}ص¬، لا ان\ت.ج.ع.ت\

م.ر\واv قلوصي، ول أ%ز\رى با الش_ر.ص'
الش_ر.ص' والش_ر.ز' عند الص_ر\ع واحد، وها الغ1ل}ظة� من ال4رض.

@شرنص: الليث: جل ش1ر\ناص¬ ض.خ\م طويل العنق، وجعه ش.ران,يص'.
،�@شصص: الش_ص.ص' والش>صاص' والش_صاصاء�: الي'ب\س وال�ف�وف والغ1ل%ظ

ش.ص_ت\ م.ع1يشت'هم ت.ش1ص� ش.ص�اv وش1صاصاv وش'ص'وصاv، وفيها ش.ص.ص¬
وش1صاص¬ وش.صاصاء� أ%ي ن.ك%د¬ وي'ب\س¬ وج'فوف¬ وشد�ة. ال4صمعي: إ,نم
أ%صاب.ت\هم لgواء� ول%و\لء� وش.صاصاء� أ%ي س.ن.ة وش1د�ة. ويقال: انكشف عن



الناس ش.صاصاء� م'ن\كرة. والش_صاصاء�: الغ1ل%ظ� من ال4رض، وهو على ش.صاصاء
أ%مر أ%ي على ح.د> أ%م\ر� وع.ج.لة{. ولقيته على ش.صاصاء4، غي مضاف،

أ%ي على عجلة كأ%نم جعلوه اساv لا، ولقيته على ش.صاصاء4 وعلى أ%و\فاز�
وأ%و\فاض�؛ قال الراجز:
نن نت.ج\نا ناقة% ال%ج�اج

على ش.صاصاء4 من النتاج
ابن ب'ز'رج: لقيته على ش.صاصاء4، وهي الاجة الت ل ت.س\ت.ط1يع

ت.ر\ك%ها؛ وأ%نشد:
على ش.ص.اص.اء� وأ%م\ر� أ%ز\و.ر,

الفضل: الش_صاصاء� م.ر\ك%ب' الس_و\ء3.
والش_ص'وص': الناقة� الت ل لب.ن. لا، وقيل: القليلة� اللب، وقد

vش1صاصا eوت.ش.ص eوالشاة ت.ش1ص �أ%ش.ص_ت\. ابن سيده: ش.ص_ت الناقة
،vولوا م'شص�: قل9 ل%ب.ن'ها جد�ا�وش'ص'وصاv وأ%ش.ص_ت\، وهي ش.ص'وص¬، ول ي.ق

وقيل: انقطع البت_ة، والمع ش.صائ1ص' وش1صاص¬ وش'ص'ص¬؛ ومنه الديث: أ%ن
فلناv اع\ت.ذ%ر. إ,ليه من ق1ل9ة اللب وقال: إ,ن9 ماش1ي.ت.نا ش'ص'ص¬؛

وأ%نشد أ%بو عبيد لضرمي بن عامر وكان له تسعة إ,خوة فماتوا وو.ر,ثهم:
أ%ف}ر.ح' أ%ن} أ�ر\ز.أ% الك1رام.، وأ%ن}
أ�ور.ث% ذ%و\داv ش.صائ1صاv ن.ب.ل

وقد شرحنا هذا ف فصل جزأ%.
وأ%ش.ص_ت الناقة� إ,ذا ذ%ه.ب. لبن'ها من الك1ب.ر. وف حديث عمر، رضي

الل9ه عنه: رأ%ى أ%س\ل%م ي.ح\م1ل م.تاع.ه على بعي� من إ,ب,ل الص_د.قة1
قال: فهل ناقةv ش.ص'وصاv؛ والش_ص'وص': الت قل9 لبن'ها وذه.ب.. ويقال شاة

ش.ص'وص¬ للت ذهب لبن'ها، يستوي فيه الواحد والمع. قال ابن بري: وف
الصحاح يقال شاةD ش'ص'ص¬ للت ذهب لبنها يستوي فيه الواحد والمع، قال:

والشهور شاة ش.ص'وص¬ وش1ياه¬ ش'ص'ص¬، فإ,ذا قيل شاة ش'ص'ص¬ فهو وصف بالمع
كح.ب\ل أ%ر\مام¬ وثوب¬ أ%خ\لق¬ وما أ%شبهه.

وش.ص_ ال3نسان� ي.ش1صe ش.ص�اv: ع.ض_ على نواج,ذ1ه ص.ب\راv، وف
.vالتهذيب: إ,ذا ع.ض_ نو.اج,ذ%ه على الشيء ص.ب\را

ويقال: ن.فى الل9ه عنك الش_صائ1ص. أ%ي الشدائد.. وش.ص_ت معيشت'هم
ش'ص'وصاv، وإ,نم ل%في ش.صاصاء4 أ%ي ف شد�ة؛ قال الشاعر:



فح.ب>س الر_ك}ب. على ش.صاص
وش.ص�ه عن الشيء وأ%ش.ص�ه: من.ع.ه. والش>صe: اللYصe الذي ل ي.د.ع'

شيئاv إ,ل أ%تى عليه، وجع'ه ش'ص'وص¬. يقال: إ,نه ش1ص¬ من الشeص'وص,.
والش_صe والش>صe: شيء ي'صاد' به الس_م.ك'؛ قال ابن دريد: ل

:vوف حديث ابن عمر ف رجل أ%ل}قى ش1ص_ه' وأ%خذ س.م.كة .vأ%ح\س.ب'ه عربي�ا
الش>صe الش_صe، بالكسر والفتح، حديدة ع.ق}فاء� ي'صاد' با السمك.

@شقص: الش>ق}ص' والش_قيص': الطائفة من الشيء والقط}عة� من ال4رض،
تقول: أ%عطاه ش1ق}صاv من ماله، وقيل: هو قليلD من كثي، وقيل: هو ال%ظ©.

ولك ش1ق}ص' هذا وش.ق1يص'ه كما تقول ن,ص\ف�ه ون.ص1يف�ه، والمع من كل ذلك
vف}عة1: فإ,ن اش\ت.ر.ى ش1ق}صاeأ%ش\قاص¬ وش1قاص¬. قال الشافعي ف باب الش

من ذلك؛ أ%راد بالش>ق}ص, ن.ص1يباv معلوماv غي م.ف}روز، قال شر: قال
أ%عراب اج\عل من هذا ال%ر� ش.ق1يصاv أ%ي با اش\ت.ر.يتها. وف الديث: أ%ن

رجلv من ه'ذيل أ%ع\ت.ق. ش1ق}صاv من ملوك فأ%جاز. رسول� الل9ه، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، وقال: ليس لل9ه ش.ر,يك¬؛ قال شر: قال خالد الن_ص1يب'

والش>رك والش>ق}ص' واحد¬؛ قال شر: والش_ق1يص' مثله وهو ف العي
،vر,ز. جاز. أ%ن ي'س.م_ى ش1ق}صا�الشتركة من كل شيء. قال ال4زهري: وإ,ذا ف

�ومنه ت.ش\ق1يص' ال%ز.رة1 وهو ت.ع\ض1ي.ت'ها وتفصيل� أ%عضائ1ها وت.ع\د1يل
س1هام1ها بي الشeر.كاء3. والشاة� الت تكون للذبح تسمى ج.ز.رةv، وأ%ما

ال3بل فال%زور.
وروي عن الشعب أ%نه قال: من باع ال%م\ر. فل}ي'ش.قYص الناز,ير. أ%ي
فل}يست.ح1ل� بيع. النازير أ%يضاv كما ي.س\ت.ح1ل9 بيع. المر,؛ يقول: كما

أ%ن ت.ش\ق1يص. النازير, حرام¬ كذلك ل ي.ح1ل© بيع' المر، معناه
فل}ي'ق%طYع ال%ناز,ير. ق1ط%عاv وي'ع.ض>يها أ%ع\ضاءé كما ي'ف}عل بالشاة إ,ذا

ب,يع. لم'ها. يقال: ش.ق�ص.ه ي'ش.قYص'ه، وبه سي الق%ص�اب'
م'ش.قYصاv؛ العن من اس\ت.ح.ل9 بيع. المر, فل}ي.س\ت.ح1ل� بيع ال1ن\ز,ير,

فإ,نما ف التحري سواء، وهذا لفظD معناه الن_هي، تقدير'ه من باع. المر.
فليكن\ ل1ل}خ.نازير, ق%ص�اباv وجعله الزمشري من كلم الشعب وهو حديث

مرفوع رواه الغية بن شعبة، وهو ف سنن أ%ب داود. وقال ابن ال4عراب: يقال
للق%ص�اب م'ش.قYص¬.

وال1ش\ق%ص' من الن>ص.ال: ما طال% وع.ر'ض.؛ قال:



س1ه.ام¬ م.شاق1ص'ها كال1راب
قال ابن بري: وشاهده أ%يضاv قول ال4عشى:

،vن\ت'م\ ج'ر.امة�فلو ك�ن\ت'م' ن.خ\لv لك
ولو كنتم' ن.ب\لv لك�ن\ت'م\ مشاق1ص.ا

وف الديث: أ%نه ك%و.ى سعد. بن م'عاذ{ ف أ%ك}حل1ه ب1ش\ق%ص� ث
ح.س.م.ه؛ ال1ش\ق%ص': نصل� السهم, إ,ذا كان طويلv غي. عريض�، فإ,ذا كان

ع.ريضاv فهو ال1ع\ب.لة�؛ ومنه الديث: فأ%خ.ذ% م.ش.اق1ص. فق%ط%ع. ب.راج,م.ه،
وقد تكرر ف الديث مفرداv ومموعاv؛ ال1ش\ق%ص' من النصال: الطويل� وليس

بالعريض، فأ%ما الع.ر,يض' الطويل يكون قريباv من ف1ت\ر فهو ال1ع\ب.لة،
وال1ش\ق%ص' على النصف من الن_ص\ل ول خي فيه ي.ل}ع.ب به الصبيان� وهو

ش.رe النبل وأ%ح\ر.ض'ه، ي'ر\مى به الصيد وكل شيء ول ي'بال ان\ف1لل�ه؛
قال ال4زهري: والدليل� على صحة ذلك قول� ال4عشى:

ولو كنتم' نبلv لكنتم مشاقصا
ي.ه\ج'وهم وي'ر.ذYل�هم. وال1ش\ق%ص': سهم¬ فيه ن.ص\ل عريض ي'ر\مى به

الوحش'؛ قال أ%بو منصور: هذا التفسي للم1ش\ق%ص خطأD، وروى أ%بو عبيدة عن
ال4صمعي أ%نه قال: ال1ش\ق%ص' من النصال الطويل�، وف ترجة حشا:

Dال1ش\ق%ص' السهم' العريض' الن_ص\ل,. الليث: الش_ق1يص ف نعت اليل ف%راهة
وج.و\دةD، قال: ول أ%عرفه.

ابن سيده: الش_ق1يص' الفرس' ال%و.اد'. وأ%شاق1يص': اسم موضع، وقيل: هو
ماء لبن سعد؛ قال الراعي:

ي'ط1ع\ن ب,جو\ن{ ذي ع.ثان,ي. ل ت.د.ع\
أ%شاق1يص' فيه والب.دي_ان م.ص\ن.عا

أ%راد به البقعة فأ%ن�ثه. والش_ق1يص': الشريك'؛ يقال: هو ش.ق1يص1ي أ%ي
ش.ر,يكي ف ش1ق}ص� من ال4رض، والش_ق1يص': الشيء� اليسي؛ قال ال4عشى:

فت1ل}ك. الت ح.ر.م.ت\ك. الت.اع،
وأ%و\د.ت\ ب,ق%لب,ك. إ,ل9 ش.ق1يصا

@شكص: رجلD ش.ك1ص¬: بعن ش.ك1س�، وهي لغة لبعض العرب.
@شص: ش.م.ص.ه ذلك ي.ش\م'ص'ه ش'م'وصاv: أ%ق}ل%ق%ه. وقد ش.م.ص.ت\ن
.Dحاج.ت'ك. أ%ي أ%ع\ج.ل%ت\ن,ي، وقد أ%خذ%ه من ال4مر ش'م.اص¬ أ%ي ع.ج.لة

وش�ص. ال3بل%: ساق%ها وطر.د.ها طر\داv ع.ن,يفاv، وش.م_ص. الفرس.: ن.خ.س.ه



أ%و ن.ز_ق%ه ل1ي.ت.ح.ر_ك.؛ قال:
وإ,ن9 ال%ي\ل% ش.م_ص.ها الو.ل1يد'

الليث: ش.م.ص. فلنD الدواب_ إ,ذا طردها طرداv عنيفاv. فأ%ما
الت_ش\م1يص': فأ%ن} ت.ن\خ'س.ه حت ي.ف}عل ف1ع\ل% الش_م'وص,. قال ابن بري: وذكر

كراع ف كتاب النض�د ش.م.ص.ت الف%ر.س' وش.م.س.ت\ واحد. والش>م.اص'
والش>م.اس'، بالسي والصاد، سواء#. وداب_ةD ش.م'وص¬: ن.ف�ور كش.م'وس�. وحاد{

ش.موص¬: ه.ذ�اف؛ قال:
وساق. ب.ع1ي.هم ح.اد{ ش.م'وص'

وال%ش\م'وص': الذي قد ن'خ1س. وح'ر>ك، فهو شاخص' البصر؛ وأ%نشد:
جاؤوا من ال1ص\ر.ين, بالل©ص'وص,،

كل9 يتيم� ذي ق%فاv م.ح\ص'وص,
ليس بذي ب.ك}ر� ول ق%لوص,،

ب,ن.ظ%ر� كن.ظ%ر, ال%ش\م'وص,
وال3ش\م.اص': الذ©ع\ر'؛ قال رجل من بن ع1ج\ل:

أ%ش\م.ص.ت\ ل%م�ا أ%تانا م'ق}بل
التهذيب: الن\ش1م.اص' الذ©ع\ر'؛ وأ%نشد:

فان\ش.م.ص.ت\ ل9ا أ%تاها م'ق}ب,ل،
فهاب.ها فان\صاع. ث و.ل}و.ل

ونسبه ابن بري لل4سود الع1ج\لي؛ وأ%نشد لخر:
وأ%ن\ت'م\ أ%�ناس¬ ت'ش\م1ص'ون% من الق%ن.ا،

إ,ذا مار. ف أ%ع\طاف1كم\ وتأ%ط�ر.ا
وجارية ذات' ش1م.اص� وملص�: ذكرها ف ترجة ملص. ابن ال4عراب: ش.م.ص.

إ,ذا آذ%ى إ,ن\ساناv حت ي.غ\ض.ب. والش_م.اص.اء: الغ1ل%ظ والي'ب\س من
ال4رض كالش_ص.اصاء3.

@شنص: ش.ن.ص. ي.ش\ن.ص' ش'ن'وصاv: تعل9ق بالشيء. والشان,ص': التعلق
بالشيء. وفرس ش.ن.اص¬ وش.ناص1يÒ: طويلD نشيط مثل د.و¼ ود.و>ي� وق%ع\س.ر�

وق%ع\س.ر,ي¼ ود.ه\ر د.و_ار ودو�اري�، وقيل: فرس ش.ن.اص1ي� ن.ش1يطD طويل
الرأ}س. أ%بو عبيدة: فرس ش.ن.اص1ي�، وال�نثى ش.ن.اص1ي�ة، وهو الشديد؛

وأ%نشد لر�ار بن م'ن\ق1ذ:
ش'ن\د'ف¬ أ%ش\د.ف' ما و.ر_ع\ت'ه،



وش.ن.اص1يÒ إ,ذا ه1يج. ط%م.ر\
وش'ناص، بالضم: موضع؛ قال الشاعر:

د.ف%ع\ناه'ن� بال%ك%م.ات1، حت
د'ف1ع\ن إ,ل ع'لv وإ,ل ش'ن.اص

.vوع'ل: موضع أ%يضا
@شنبص: ش.ن\ب.ص: اسم.

@شوص: الش_و\ص': الغ.س\ل� والت_ن\ظ1يف'. شاص. الشيء4 ش.و\صاv: غ%س.ل%ه.
وشاص. فاه بالس>واك1 ي.ش'وص'ه ش.و\صاv: غ%س.ل%ه؛ عن كراع، وقيل:

أ%م.ر_ه على أ%س\نانه1 ع.ر\ضاv، وقيل: هو أ%ن ي.ف}ت.ح فاه وي'م1ر_ه على
أ%س\نان,ه من س'ف}ل� إ,ل ع'ل}و�، وقيل: هو أ%ن ي.ط}ع.ن به فيها. وقال أ%بو

عمرو: وهو ي.ش'وص' أ%ي ي.س\تاك'. أ%بو عبيدة: ش'ص\ت' الشيء4 نق�ي\ت'ه،
وقال ابن ال4عراب: ش.و\ص'ه دل}كه' أ%س\نان.ه وش1د\ق%ه وإ,ن\قاؤه. وف

الديث: اس\ت.غ\ن'وا عن الناس ولو ب.ش.و\ص, الس>واك1 أ%ي بغ'س.ال%ته، وقيل:
با ي.ت.ف%ت_ت' منه عند الت_س.وeك1. وف الديث: أ%ن النب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م، كان ي.ش'وص' فاه بالس>واك. قال أ%بو عبيد: الش_و\ص'
الغ.س\ل. وكل© شيء غ%س.ل}ته، فقد ش'ص\ت.ه ت.ش'وص'ه ش.و\صاv، وهو ال%و\ص'.
يقال: ماص.ه وشاص.ه إ,ذا غس.له. الفراء: شاس. ف%م.ه بالس>واك وشاص.ه،

وقالت امرأ%ة: الش_و\ص' ب,و.ج.ع� والش_و\س' أ%ل}ي.ن' منه. وشاص. الشيء4
ش.و\صاv: د.ل%كه. أ%بو زيد: شاص. الرجل� سواك%ه ي.ش'وص'ه إ,ذا م.ض.غ.ه

واس\ت.ن_ به فهو شائص¬. ابن ال4عراب: الش_و\ص الد_ل}ك، وال%و\ص'
الغ.س\ل.

والش_و\صة� والشeوص.ة�، وال4ول أ%على: ريح¬ ت.ن\ع.ق1د' ف الضلوع يد
صاحب'ها كالو.خ\ز, فيها، مشتق من ذلك. وقد شاص.ت\ه الر>يح' بي

أ%ض\لعه ش.و\صاv وش.و.ص.اناv وش'ؤوصة. والش_و\صة�: ر,يح¬ تأ}خذ ال3نسان ف
ل%ح\م1ه ت.ج'ول مر_ة ههنا ومرة ههنا ومرة ف النب ومرة ف الظهر ومرة ف

ال%و.اق1ن. تقول: شاص.ت\ن,ي ش.و\ص.ةD، والش_وائ1ص أ%س\ماؤها؛ وقال
جالينوس: هو و.ر.م¬ ف ح1جاب ال4ضلع من داخل. وف الديث: من س.ب.ق.

العاط1س. بالم\د1 أ%م1ن. الش_و\ص. والل�و\ص. والع1ل�و\ص.؛ الش_و\ص: وجع'
:�البطن من ريح تنعقد تت ال4ضلع. ورجل به ش.و\صةD؛ والش_و\صة

.Dأ%ي ش.و\صة D؛ به ر.ك}ز.ة�الر_ك}ز.ة



ورجل أ%ش\و.ص' إ,ذا كان ي.ض\ر,ب' ج.ف}ن' عين,ه إ,ل السواد. وش.و,ص.ت
الع.ي\ن' ش.و\صاv، وهي ش.و\صاء�: ع.ظ�م.ت فلم ي.ل}ت.ق, عليها ال%ف}نان1،

والش_و.ص' ف الع.ي، وقد ش.و,ص. ش.و\صاv وشاص. ي.ش.اص'. قال أ%بو منصور:
الش_و.س'، بالسي ف العي، أ%ك}ثر' من الش_و.ص,.

vهاج.. وشاص. به الع1ر\ق ش.و\صا :vوش.و.صا vوشاص. به الرض' ش.و\صا
وش.و.صاv: اضطرب. وشاص الشيء4 ش.و\صاv: ز.ع\ز.ع.ه. وقال ال%وازن: شاص.

.vم>ه إ,ذا ارتكض، ي.ش'وص' ش.و\صة�الول%د' ف بطن أ
@شيص: الش>يص' والش>يص.اء�: ر.د1يء التمر، وقيل: هو فارسي معرب واحدت'ه

ش1يصةD وش1يص.اء4ة مدودة، وقد 4أشاص. النخل� وأ%شاص.ت وش.ي_ص. النخل�؛
ال4خية عن كراع؛ الفراء: يقال للتمر الذي ل يشتدe نواه وي.ق}و.ى وقد

ل يكون له نوى أ%صلv، والش>يشاء� هو الش>يص'، وإ,نا ي'ش.ي>ص' إ,ذا
ل ي'ل}ق%ح\؛ قال ال�موي: هي ف لغة بلحرث بن كعب الص>يص'. ال4صمعي:

ص.أ}صأ%ت النخلة إ,ذا صارت ش1يصاv، وأ%هل� الدينة يسمون الش>يص.
الس_خ\ل%، وأ%شاص. النخل� إ,شاصةv إ,ذا فس.د. وصار حل�ه الش>يص.. وف

.vالديث: أ%نه نى عن ت.أ}ب,ي ن.خ\لهم فصارت شيصا
وف نوادر ال4عراب: ش.ي_ص. فلنD الناس. إ,ذا عذ�ب.هم بال4ذ%ى، قال:

وبينهم م'شاي.صةD أ%ي م'نافرةD. ويقال: أ%شاص. به إ,ذا رف%ع. أ%مر.ه
إ,ل السلطان؛ قال م.ق9اس العائذي�:

أ%شاص.ت\ بنا ك%ل}ب ش'ص'وصاv، وواج.ه.ت
على راف1دينا بالزيرة ت.غ\لب

@شرض: قال ال4زهري: أ�هلت الشي مع الضاد إ,ل قولم جل ش1ر\واض¬:
ر,خ\و¬ ض.خ\م، فإ,ن كان ض.خ\ماv ذا ق%ص.رة{ غليظة{ وهو ص'ل}ب¬، فهو

ج,ر\واض¬، والمع ش.راو,يض'، والل9ه أ%علم.
@شرنض: الليث: جل ش1ر\ناض¬ ض.خ\م طويل الع'ن'ق,، وجعه ش.ران,يض'؛ قال

أ%بو منصور: ل أ%عرفه لغيه.
@شرض: قال ف الماسي: والش_م1ر\ضاض' شجرة بالزيرة فيما قيل، قال أ%بو

منصور: هذا منكر، ويقال: بل هي كلمة� معاياة كما قالوا ع'ه\ع'خ، قال:
فإ,ذا بدأ}ت بالضاد ه'د1ر.، والل9ه أ%علم.

@شبط: الش_بeوط� والشeبeوط؛ ال4خية عن اللحيان وهي رديئة: ضرب من
السمك دقيق الذنب عريض الوسط صغي الرأ}س ل%ي�ن' ال%لم.س� كأ%نه



الب.ر\ب.ط�، وإ,نا يشب�ه الببط� إ,ذا كان ذا طول ليس بعريض بالشب�وط؛ قال
الشاعر:

م'ق}ب,لD م'د\ب,ر¬ خ.ف1يف¬ ذ%ف1يف¬،
د.س1م' الثو\ب, قد ش.و.ى س.م.كات1

من ش.باب,يط1 ل�ج�ة{ وس\ط% ب.ح\ر�،
ح.د.ث%ت\ من ش'ح'وم1ها، ع.ج,رات1

وهو أ%عجمي. قال ابن سيده: وحكى بعضهم الش_ب'وطة%، بفتح الشي
والتخفيف، قال: ولست منه على ثقة، والل9ه أ%علم.

@شحط: الش_ح\ط� والش_ح.ط�: الب'ع\د'، وقيل: الب'ع\د' ف كل الالت،
يثقل ويفف؛ قال النابغة:

وكل© ق%ر,ينة{ وم.ق%ر> إ,ل}ف{
م'فار,ق�ه، إ,ل الش_ح.ط1، الق%ر,ين'

وأ%نشد ال4زهري:
والش_ح\ط� ق%ط9اع¬ ر.جاء4 م.ن ر.جا

وش.ح.ط%ن, الد_ار' ت.ش\ح.ط� ش.ح\طاv وش.ح.طاv وش'ح'وطاv: ب.ع'د.ت\.
الوهري: ش.ح.ط% ال%ز.ار' وأ%ش\ح.ط}ت'ه أ%ب\ع.د\ت'ه. وش.واح1ط� ال4و\دية:

ما ت.باع.د. منها. وشح.ط% فلن ف الس_و\م, وأ%ب\ع.ط% إ,ذا اس\ت.ام.
بس3ل}ع.ت1ه وت.باع.د عن الق� وجاو.ز الق%د\ر؛ عن اللحيان. قال ابن سيده:

وأ%رى ش.ح1ط% لغة عنه أ%يضاv. وف حديث ربيعة% ف الرجل ي'ع\ت1ق'
الش>ق}ص. من العبد، قال: ي'ش\ح.ط� الثمن' ث ي'ع\ت.ق' كل©ه أ%ي ي'ب\ل%غ� به

أ%ق}ص.ى الق1يمة1، هو من ش.ح.ط ف الس_و\م, إ,ذا أ%ب\ع.د. فيه، وقيل: معناه
ي'ج\مع ث%ن'ه من ش.حط}ت' ال3ناء إ,ذا م.لgت.ه. وشح.ط% ش.راب.ه

ي.ش\ح.ط�ه: أ%ر.ق_ م1زاج.ه؛ عن أ%ب حنيفة.
والش_ح\طة�: داء يأ}خ'ذ ال3بل ف ص'د'ورها فل تكاد ت.ن\ج'و منه.

والش_ح\طة�: أ%ثر س.ح\ج� ي'صيب ج.ن\باv أ%و فخذاv ونوها؛ يقال: أ%صابته
شح\طة.

والتشحeط�: الض\طراب' ف الد_م. ابن سيده: الشح\ط� الض\طراب ف
الدم. وتش.ح_ط% الولد ف الس_ل%ى: اض\ط%رب فيه؛ قال النابغة:

وي.ق}ذ1ف}ن. بال4و\لد1 ف كل9 م.ن\ز,ل�،
ت.ش.ح_ط�، ف أ%س\لئ1ها، كالو.صائل,



الوصائل�: الب'ر'ود' ال�م\ر. وش.ح.ط%ه ي.ش\حط�ه ش.ح\طاv وس.ح.ط%ه:
ذب.حه، قال ابن سيده: والسي أ%ع\لى. وت.ش.ح_ط% الق}ت'ول� بد.م1ه أ%ي

اض\ط%ر.ب فيه، وشح_ط%ه غي'ه به ت.ش\ح1يطاv. وف حديث م'ح.ي>صة%: وهو
ي.ت.ش.ح_ط� ف دمه أ%ي ي.ت.خ.ب_ط� فيه وي.ض\ط%ر,ب' ويتمر�غ�. وشح.ط%ت\ه

العقرب' وو.ك%ع.ت\ه بعن واحد. وقال ال4زهري: يقال شح.ط% الطائر' وصام.
وم.ز.ق. وم.ر.ق. وس.ق}سق.، وهو الشح\ط� والصو\م'. ال4زهري: يقال جاء فلن

سابقاv قد شح.ط% اليل% شح\طاv أ%ي فات.ها. ويقال: شح.ط%ت\ بن'و هاشم
العرب. أ%ي فات'وهم ف%ض\لv وسب.ق�وهم. والشح\طة�: الع'ود' من الرeم�ان وغيه

�ت.غ\ر,س'ه إ,ل جنب ق%ض1يب ال%ب.لة1 حت ي.ع\ل�و. فوق%ه، وقيل: الشح\ط
خشبة توضع إ,ل جنب ال4غصان الر>طاب, التفر�قة الق1صار الت ترج من

الشeك�ر حت ترتفع عليها، وقيل: هو عود ترفع عليه ال%ب.لة حت
ت.س\تق1ل9 إ,ل الع.ر,يش. قال أ%بو الط9اب: شح.ط}تها أ%ي وضعت إ,ل جنبها خشبة

حت ترتفع إ,ليها.
وال1ش\ح.ط�: ع'و.ي\د ي'وضع عند الق%ض1يب من ق�ض\بان1 الكر\م ي.ق1يه من

ا%لرض.
والش_و\ح.ط�: ضرب من الن_ب\ع تتخذ منه الق1ياس' وهي من شجر البال,

جبال, الس_راة1؛ قال ال4عشى:
وج,ياداv، كأ%نا ق�ض'ب' الش_و\

ح.ط1، ي.ح\م1ل}ن. ش1ك9ة% ال4بطال,
قال أ%بو حنيفة: أ%خبن العال بالشوحط أ%ن� نبات.ه نبات' ال4ر\ز,

ق�ضبان تسمو كثية من أ%صل واحد، قال: وورقة فيما ذكر ر,قاق¬ ط1والD وله
ثرة مثل العنبة الطويلة إ,ل أ%ن� طرفها أ%د.قe وهي لينة تؤ\كل. وقال

مر�ة: الشو\ح.ط� والن_ب\ع' أ%صفرا العود ر.ز,يناه ث%ق1يلن1 ف اليد إ,ذا
تقاد.ما اح\م.ر_ا، واحدته ش.و\ح.طة. وروى ال4زهري عن البد أ%نه قال:

النب\ع' والشوحط� والش_ر\يان شجرة واحدة ولكنها تتلف أ%ساؤها بك%ر.م,
م.ناب,تها، فما كان منها ف ق�ل9ة البل فهو النب\ع'، وما كان ف س.ف}ح1ه

فهو الش>ر\يان، وما كان ف ال%ض1يض, فهو الشوحط. ال4صمعي: من أ%شجار
البال النبع والشوحط والت_أ}ل%ب'؛ وحكى ابن بري ف أ%مياله أ%ن النبع

:vوالشو\ح.ط% واحد واحتج بقول أ%و\س يصف قوسا
،Dت.ع.ل�م.ها ف غ1يل1ها، وهي ح.ظ}وة



�بواد} به ن.ب\ع¬ ط1والD وح1ث{ي.ل
،Dور.ن\ف¬ وش.و\ح.ط Dوظ%ي_ان Dو.بان

�أ%ل%فe أ%ث1يثD ناع1م¬ م'ت.ع.ب>ل
:v؛ وقال ابن مقبل يصف قوساvفجعل م.ن\ب,ت. النب\ع, والشو\حط1 واحدا

م1ن ف%ر\ع, ش.و\ح.طة{، ب,ضاحي ه.ض\بة{،
ل%ق1ح.ت\ به ل%قحاv خ1لف. ح1يال,

وأ%نشد ابن ال4عراب:
وقد ج.عل الو.س\م1يe ي'ن\ب,ت'، بيننا
وبي. بن د'ودان%، ن.ب\عاv وش.و\ح.طا

قال ابن بري: معن هذا أ%ن� العرب كانت ل تط}ل�ب ثأ}ر.ها إ,ل إ,ذا
أ%خ\ص.ب.ت\ بلد'ها، أ%ي صار هذا الطر ي'نب,ت لنا الق1س3ي� الت تكون من

النبع والشوحط. قال أ%بو زياد: وت'صنع القياس من الش_ر\يان وهي جيدة إ,ل
أ%نا سوداء م'ش\ر.بةD حرة؛ قال ذو الرمة:

Dوف الش>مال, من الش_ر\يان1 م'ط}ع1مة
ك%ب\داء، ف ع.س\ج,ها ع.ط}ف¬ وت.ق}و,ي'

وذكر الغنوي ال4عراب أ%ن الس_راء من النبع؛ ويقو�ي قول%ه قول� أ%و\س
ف صفة ق%و\س نبع أ%طنب ف وصفها ث جعلها س.راء فهما إ,ذاv واحد وهو

قوله:
وص.ف}راء من نبع كأ%ن� ن.ذ1ير.ها،

�إ,ذا ل ي'خ.فYض\ه عن الوحش، أ%ف}ك%ل
ويروى: أ%ز\م.ل� فبالغ ف وصفها؛ ث ذكر ع.ر\ض.ها للبيع 

(* قوله «ذكر
عرضها للبيع إل» كذا بالصل.) وام\ت1ناع.ه فقال:

فأ%ز\ع.ج.ه أ%ن ق1يل%: ش.ت_ان ما ترى
�إ,ليك.، وع'ود¬ من س.راء م'ع.ط�ل

فثبت بذا أ%ن النبع والشوحط والس_راء ف قول الغنوي� واحد، وأ%ما
الش_ر\يان فلم يذهب أ%حد إ,ل أ%4نه من النبع إ,ل� الب�د وقد ر'د_ عليه

ذلك. قال ابن بري: الشوحط والنبع شجر واحد، فما كان منها ف ق�ل9ة1
البل فهو ن.بع، وما كان منها ف س.ف}حه فهو شوحط، وقال البد: وما كان منها

ف ال%ضيض فهو ش.ر\يان وقد رد_ عليه هذا القول. وقال أ%بو زياد: النبع



والشوحط شجر واحد إ,ل أ%ن النبع ما ينبت منه ف البل، والشوحط ما ينبت
منه ف الس_ه\ل,. وف الديث: أ%نه ضرب.ه ب1خ\ر.ش من ش.و\ح.ط{، هو من

ذلك؛ قال ابن ال4ثي: والواو زائدة.
وش1يحاط: موضع بالطائف. وش'واح1طD: موضع؛ قال ساعدة بن العجلن الذل:

،vغ%داة% ش'واح1ط{ فن.ج.و\ت. ش.د�ا
وث%و\ب'ك. ف ع.باق1ية{ ه.ر,يد'

والشeم\ح'وط�: الطويل، واليم زائدة.
.�@شرط: الش_ر\ط�: معروف، وكذلك الش_ريطة�، والمع ش'روط وش.رائط

والش_ر\ط�: إ,لزام' الشيء والت1زام'ه ف البيع, ونوه، والمع ش'روط. وف
vالديث: ل يوز ش.ر\طان1 ف ب.ي\ع�، هو كقولك: بعتك هذا الثوب ن.ق}دا

بد1ينار، ون.س3يئةv بد1ينار.ي\ن,، وهو كالب.ي\ع.تي ف ب.ي\عة{، ول فرق عند
أ%كثر الفقهاء ف عقد البيع بي ش.ر\ط واحد أ%و شرطي، وفرق بينهما أ%حد
عملv بظاهر الديث؛ ومنه الديث الخر: نى عن ب.ي\ع وش.ر\ط{، وهو أ%ن

يكون الشرط� ملزماv ف العقد ل قبله ول بعده؛ ومنه حديث ب.ر,يرة%:
ش.ر\ط� الل9ه1 أ%ح.قe؛ يريد ما أ%ظهره وبي_نه من ح'كم الل9ه بقوله الولء
لن أ%ع\تق، وقيل: هو إ,شارة إ,ل قوله تعال: فإ,خ\وان'كم ف الد>ين

وم.وال1يكم؛ وقد شر.ط له وعليه كذا ي.ش\ر,ط� وي.ش\ر'ط� ش.ر\طاv واش\ت.ر.ط
عليه. والش_ر,يطة�: كالش_ر\ط1، وقد شار.ط%ه وشر.ط له ف ض.ي\ع.ت1ه

.vش.ر\طا �ي.ش\ر,ط وي.ش\ر'ط، وشر.ط لل4ج,ي ي.ش\ر'ط
والش_ر.ط�، بالتحريك: العلمة، والمع أ%ش\راطD. وأ%ش\راط� الساعة1:

أ%ع\لم'ها، وهو منه. وف التنزيل العزيز: فقد جاء أ%ش\راط�ها.
والش\ت1راط�: العلمة الت يعلها الناس بينهم.

وأ%ش\ر.ط% طائفةv من إ,بله وغنمه: ع.ز.ل%ها وأ%ع\ل%م. أ%نا للبيع.
والش_ر.ط� من ال3بل: ما ي'ج\ل%ب' للبيع نو الن_اب والد_ب,ر,. يقال: إ,ن

ف إ,بلك ش.ر.طاv، فيقول: ل ولكنها ل�باب¬ كلها. وأ%ش\ر.ط فلن نفس.ه
لكذا وكذا: أ%ع\ل%مها له وأ%ع.د_ها؛ ومنه سي الشeر.ط� ل4نم جعلوا
ل4نفسهم علمة ي'ع\ر.ف�ون با، الواحد ش'ر.طةD وش'ر.ط1يÒ؛ قال ابن

أ%حر:فأ%ش\ر.ط% نف}س.ه ح1رصاv عليها،
وكان بن.ف}س3ه ح.ج,ئاv ض.ن,ينا

Òل}طان: من العلمة وال3ع\داد1. ورجل ش'ر\ط1يeف الس �والشeر\طة



وش'ر.ط1يÒ: منسوب إ,ل الشeرطة1، والمع ش'ر.طD، سوا بذلك ل4نم
أ%ع.دeوا لذلك وأ%ع\ل%م'وا أ%نفس.هم بعلمات، وقيل: هم أ%ول كتيبة تشهد الرب
وتتهيأ� للموت. وف حديث ابن مسعود: وت'ش\ر.ط� ش'ر\طةD للموت ل يرج,ع'ون

إ,ل غال1بي؛ هم أ%و�ل طائفة من اليش تشهد الو.ق}عة، وقيل: بل صاحب
الشeر\طة1 ف حرب بعينها؛ قال ابن سيده: والصواب ال4ول؛ قال ابن بري:

شاهد' الشeر\ط1ي> احد الشeر.ط1 قول الد_هناء:
والل9ه1 لو\ل خ.ش\ية� ال4م1ي,،

وخ.ش\ي.ة� الشر\ط1ي� والث©ؤ\ث�ور,
الث©ؤ\ثور': الل}واز'؛ قال: وقال آخر:

أ%ع'وذ� بالل9ه1 وبال4م1ي,
من عام1ل الشeر\طة1 وال�ت\ر'ور,

وأ%ش\راط� الشيء: أ%وائل�ه؛ قال بعضهم: ومنه أ%شراط� الساعة1 وذكرها
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، والشتقاقان م'تقار,بان ل4ن علمة الشيء

أ%و_له. وم.شار,يط� ال4شياء: أ%وائلها كأ%ش\راط1ها؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:ت.شاب.ه' أ%ع\ناق' ال�م'ور,، وت.ل}ت.و,ي

م.شار,يط� ما ال4و\راد' عنه ص.واد1ر'
قال: ولواحد لا. وأ%ش\راط� كلY شيء: ابتداء أ%و_له. ال4صمعي:

أ%ش\راط� الساعة1 علماتا، قال: ومنه الش\ت1راط الذي ي.ش\ت.ر,ط� الناس'
بعض'هم على بعض أ%ي هي ع.لمات يعلونا بينهم، ولذا سيت الشeر.ط ل4نم

جعلوا ل4نفسهم علمة ي'ع\ر.فون با. وحكى الطاب عن بعض أ%هل اللغة أ%نه
أ%نكر هذا التفسي وقال: أ%شراط� الساعة1 ما ت'نك1ره الناس' من صغار

أ�مورها قبل أ%ن تقوم الساعة. وش'ر.ط� السلطان1: ن'خ\بة� أ%صحابه الذين
يقد>مهم على غيهم من جنده؛ وقول أ%وس بن حجر:

فأ%ش\ر.ط فيها نف}س.ه، وهو م'ع\ص1م¬،
وأ%ل}ق%ى بأ%س\باب� له وت.و.ك�ل

أ%جعل نف}س.ه عل%ماv لذا ال4مر؛ وقوله: أ%ش\ر.ط فيها نفسه أ%ي ه.ي_أ%
لذه الن_ب\عة1. وقال أ%بو عبيدة: سي الشeر.ط� ش'ر.طاv ل4نم

أ%ع1د�اء. وأ%شراط� الساعة1: أ%سباب'ها الت هي دون م'ع\ظ%م1ها
وق1يام1ها.والش_ر.طان1: ن.ج\مان1 من ال%م.ل, يقال لما ق%ر\نا المل,، وها

أ%و_ل نم من الر_بيع، ومن ذلك صار أ%وائل� كل أ%م\ر يقع أ%ش\راط%ه ويقال



لما ال4ش\راط؛ قال العجاج:
أ%ل}ج.أ%ه' ر.ع\د¬ من ال4ش\راط1،

ور.ي\ق' الليل, إ,ل أ%راط1
قال الوهري: الشرطان1 نمان1 من ال%م.ل وها ق%ر\ناه، وإ,ل جان,ب

الش_مال1ي> منهما كوكب صغي، ومن العرب من ي.ع'دeه معهما فيقول هو ثلثة
كواكب ويسميها ال4شراط؛ قال الكميت:

،Dهاج.ت\ عليه من ال4ش\راط1 ناف1جة
ف ف%ل}تة{، ب.ي\ن. إ,ظ}لم� وإ,س\فار,

والن_س.ب' إ,ليه أ%ش\راط1يÒ ل4نه قد غ%لب عليها فصار كالشيء الواحد؛
قال العجاج:

eمن باك1ر, ال4ش\راط1 أ%ش\راط1ي
أ%راد. الش_ر.ط%ي\ن,. قال ابن بري: الش_ر.طان1 تثنية ش.ر.ط{ وكذلك

Òجع ش.ر.ط{؛ قال: والنسب' إ,ل الش_ر.ط%ي\ن, شر.ط1ي �ال4ش\راط
كقوله:ومن ش.ر.ط1ي¼ م'ر\ث%ع1ن¼ بعام1ر

قال: وكذلك النس.ب' إ,ل ال4ش\راط1 ش.ر.ط1يÒ، قال: وربا تس.ب'وا
إ,ليه على لفظ المع أ%ش\راط1يÒ، وأ%نشد بيت العجاج. ور.و\ضةD أ%ش\راط1ي�ة:

م'ط1ر.ت\ بالش_ر.ط%ي\ن,؛ قال ذو الرمة يصف روضة:
ق%ر\حاء� ح.و_اء� أ%ش\راط1ي�ة وك%ف%ت\

فيها الذYهاب'، وح.ف�ت\ها الب.راع1يم'
يعن ر.و\ضة� م'طرت بن.وء الشر.طي,، وإ,نا قال قرحاء ل4ن� ف

وس.ط1ها ن'و_ارةv ب.ي\ضاء، وقال حو_اء ل�ض\رة1 نباتا. وحكى ابن ال4عراب:
طل%ع الش_ر.ط�، فجاء للش_ر.ط%ي\ن, بواحد، والتثنية� ف ذلك أ%ع\لى

وأ%ش\هر ل4ن أ%حدها ل ينفصل عن الخر فصارا كأ%بان.ي\ن, ف أ%نما
ي'ث}ب.تان1 معاv، وتكون حال%ت'هما واحدة ف كل شيء.

وأ%ش\ر.ط% الرسول%: أ%ع\ج.له، وإ,ذا أ%ع\ج.ل ال3نسان� رسولv إ,ل أ%مر
قيل أ%ش\ر.ط%ه وأ%ف}ر.ط%ه من ال4ش\راط الت هي أ%وائل ال4شياء كأ%نه

(* قوله «كأ%نه إل» كذا بالصل ويظهر ان قبله سقطاv.) من قولك فار,طD وهو
السابق.

والش_ر.ط�: ر'ذال� الال, وش1رار'ه، الواحد والمع والذكر والؤنث ف
ذلك سواء؛ قال جرير:



ت'ساق' م1ن ال1ع\ز.ى م'هور' ن,سائهم\،
وم1ن\ ش.ر.ط1 ال1ع\ز.ى ل%ه'ن_ م'هور'

وف حديث الزكاة: ول الش_ر.ط% الل�ئيمة أ%ي ر'ذال% الال,، وقيل:
ص1غار'ه وش1راره. وش.ر.ط� الناس: خ'شار.ت'هم وخ.م�ان'هم؛ قال الكميت:

وج.د\ت' الناس.، غ%ي\ر. اب\ن.ي\ ن,زار�،
ول%م\ أ%ذ}م'م\ه'م'، ش.ر.طاv ود'ونا

فالش_ر.ط�: الدeون� من الناس,، والذين هم أ%عظم منهم ليسوا بشر.ط{.
وال4ش\راط�: ال4ر\ذال�. وال4ش\راط� أ%يضاv: ال4ش\راف'؛ قال يعقوب: وهذا

الرف من الضداد؛ وأ%ما قول� ح.س�ان% بن ثابت:
ف ن.دامى ب,يض, الو'جوه1 ك1رام�،

ن'ب>ه'وا ب.ع\د. ه.ج\عة1 ال4ش\راط1
فيقال: إ,نه أ%راد به الر.س. وس.ف1لة% الناس؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ%شار,يط� من أ%ش\راط1 أ%ش\راط1 ط%ي>ء�،
وكان أ%بوهم\ أ%ش\ر.طاv واب\ن أ%ش\ر.طا

وف الديث: ل تقوم' الساعة� حت يأ}خ'ذ% الل9ه' شريطت.ه من أ%هل,
،vول ي'ن\ك1ر'ون م'ن\ك%را vال4رض في.ب\ق%ى ع.جاج¬ ل ي.ع\ر,فون م.ع\روفا

يعن أ%هل% الي, والد>ين,. وال4ش\راط� من ال4ض\داد: يقع على ال4شراف
وال4رذال؛ قال ال4زهري: أ%ظ�نeه ش.ر.ط%ت.ه أ%ي ال1يار. إ,ل أ%ن�

شراv كذا رواه. وشر.طD: لق%ب مال1ك1 بن ب'ج\ر.ة، ذه.بوا ف ذلك إ,ل
vاس\ت1ر\ذال1ه ل4نه كان ي'ح.م_ق'؛ قال خالد بن قيس التي\مي يهج'و مالكا

هذا:ل%ي\ت.ك. إ,ذ ر.ه1ب\ت. آل% م.و\أ%ل%ه\،
ح.زeوا بن.ص\ل, السي\ف1 عند الس_ب.له\

وح.ل�ق%ت\ بك الع'قاب' الق%ي\ع.ل%ه\،
م'د\ب,رةv بش.ر.ط{ ل م'ق}ب,ل%ه\

والغنم': أ%ش\رط� الال, أ%ي أ%ر\ذ%ل�ه، م'فاض.لةD، وليس هناك ف1ع\ل؛
قال ابن سيده: وهذا ناد1ر¬ ل4ن ال�فاضلة% إ,نا تكون من الفعل دون السم،
وهو نو ما حكاه سيبويه من قولم أ%ح\ن.ك' الشاتي ل4ن ذلك ل فعل له

�أ%يضاv عنده، وكذلك آب.ل� الناس, ل ف1ع\ل% له عند سيبويه. وش.ر.ط
ال3بل,: ح.واش1يها وص1غار'ها، واحدها ش.ر.طD أ%يضاv، وناقة ش.ر.طD وإ,بل

ش.ر.طD. قال: وف بعض نسخ ال3صلح: الغنم' أ%ش\راط� الال، قال: فإ,ن صح هذا



�فهو جع ش.ر.ط. التهذيب: وش.ر.ط� الال, صغارها، وقال: والشeر.ط
س'مeوا ش'ر.طاv ل4ن ش'ر\طة% كل شيء خ1يار'ه وهم ن'خ\بة� السلطان1 من ج'نده؛

وقال ال4خطل:
وي.و\م شر\طة1 ق%ي\س�، إ,ذ} م'ن,يت ب,ه,م\،
ح.ن_ت\ م.ثاك1يل� من أ%ي\فاع1هم\ ن'ك�د'

وقال آخر:
Dللمو\ت1 حار,دة Dحت أ%ت.ت\ ش'ر\طة

vأ%ي شيئا vوقال أ%و\س¬: فأ%ش\ر.ط فيها أ%ي استخ.ف_ با وجعلها ش.ر.طا
د'وناv خاط%ر. با.

أ%بو عمرو: أ%ش\ر.ط}ت' فلناv لعمل كذا أ%ي ي.س_ر\ت'ه وجعلته يليه؛
وأ%نشد:

ق%ر_ب. منهم كلY ق%ر\م� م'ش\ر.ط1
ع.ج.م\ج.م�، ذ1ي ك1د\نة{ ع.م.ل�ط1

�ال�ش\ر.ط�: ال�ي.س_ر' للعمل. وال1ش\ر.ط�: ال1ب\ض.ع'، وال1ش\راط
�مثله. والش_ر\ط�: ب.ز\غ� ال%ج�ام بال1ش\ر.ط1، ش.ر.ط% ي.ش\ر'ط

وي.ش\ر,ط� ش.ر\طاv إ,ذا بز.غ، وال1ش\راط� وال1ش\ر.طة�: اللة� الت ي.ش\ر'ط
با. قال ابن ال4عراب: حدثن بعض أ%صحاب عن ابن الك%ل}ب عن رجل عن

م'جال1د قال: كنت جالساv عند عبد الل9ه بن معاوية بن عبد الل9ه بن جعفر بن
أ%ب طالب بالكوفة فأ�ت1ي. برجل فأ%م.ر بض.ر\ب, ع'نقه، فقلت: هذا والل9ه1

ج.ه\د' الب.لء، فقال: والل9ه ما هذا إ,ل كش.ر\طة1 ح.ج�ام� بش\ر.ط%ت1ه
ولكن جهد البلء ف%ق}ر م'د\ق1ع¬ بعد غ1نÝ م'وسع. وف الديث: ن.هى النب،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م، عن ش.ر,يطة1 الشيطان1، وهي ذبيحة ل ت'ف}ر.ى فيها

ال4و\داج' ول ت'ق}ط%ع' ول ي'س\ت.ق}ص.ى ذب'ها؛ أ�خذ من ش.ر\ط الجام،
وكان أ%هل الاهلية يقطعون بعض. ح.ل}ق1ها ويتركونا حت توت.، وإ,نا

أ%ضافها إ,ل الشيطان ل4نه هو الذي حلهم على ذلك وحس�ن هذا الفعل%
لد.ي\ه,م وسو�ل%ه لم.

والش_ر,يطة� من ال3بل: الشق�وقة� ال�ذن. والش_ر,يطة�: ش1ب\ه خ'يوط{
ت'ف}تل من ال�وص واللYيف1، وقيل: هو البل� ما كان، سي بذلك ل4نه

Dوش.ر,يط Dوش'ر'ط �ي'ش\ر.ط� خ'وصه أ%ي ي'ش.قe ث يفتل، والمع ش.رائط
كش.عية وش.عي.



�والش_ر,ط�: الع.ت1يدة� للنساء ت.ض.ع' فيها ط1يب.ها، وقيل: هي ع.تيدة
الطYيب,، وقيل: الع.ي\بة�؛ حكاه ابن ال4عراب وبه ف�س>ر قول� ع.م\رو بن

م.ع\د1 يك%ر,ب:
ف%ز.ي\ن'ك. ف الش_ر,يط1 إ,ذا الت.ق%ي\نا،

وساب,غةD وذ�و النeون.ي\ن, ز.ي\ن
يقول: ز.ي\ن'ك. الطYيب' الذي ف الع.ت1يدة1 أ%و الثياب' الت ف

الع.ي\بة، وز.ي\ن أ%نا الس>لح'، وع.ن.ى بذي النeوني السيف. كما ساه بعضهم
ذا ال%ي�ات1؛ قال ال4سود بن ي.ع\ف�ر.:
ع.ل%و\ت' ب,ذي ال%ي�ات1 م.ف}ر.ق. رأ}س1ه،

ف%خ.ر_، كما خ.ر_ الن>ساء�، ع.ب,يط%ا
وقال م.ع\ق1ل� بن خ'و.ي\ل1د ال�ذل9:

وما ج.ر_د\ت' ذا ال%ي�ات1، إ,ل9
ل4ق}ط%ع. داب,ر. الع.ي\ش,، ال�باب,

(* قوله «الباب» ضبط ف الصل هنا وف مادة دبر بالضم، وقال هناك:
الباب اسم سيفه.)

كانت امرأ%ته نظرت إ,ل رجل فضر.با م.ع\ق1لD بالسيف فأ%ت.ر_ ي.د.ها
فقال فيها هذا، يقول: إ,نا كنت ضرب\ت'ك1 بالسيف1 ل4ق}ت'ل%ك1 فأ%خ\طأ}تك1

ل%د>ك1:
،vن� ح.ظ9ا�ف%عاد. عليك1 أ%ن� ل%ك

وواق1يةv كواق1ية1 الك1لب,
وقال أ%بو حنيفة: الش_ر.ط� ال%س3يل� الصغي ييء من ق%در عشرة أ%ذر'ع

م1ثل ش.ر.ط1 الال ر'ذال1ها، وقيل ال4ش\راط� ما سال من ال4س\لق, ف
الش>عاب,.

والش_ر\واط�: الطويل� ال�ت.ش.ذYب' القليل اللح\م الدقيق'، يكون ذلك
من الناس وال3بل، وكذلك ال�نثى بغي هاء؛ قال:

ي'ل1ح\ن. من ذ1ي ز.ج.ل� ش1ر\واط1،
م'ح\ت.ج,ز� ب.ل%ق� ش1م\طاط1

قال ابن بري: الرج.ز لس_اس, بن ق�ط%ي\ب� والرجز م'غ.ي_ر¬؛ وصوابه
بكماله على ما أ%نشده ثعلب ف أ%مال1يه:

وق�ل�ص� م'ق}و.ر_ة1 ال4ل}ياط1،



بات.ت\ على م'ل%ح_ب� أ%ط�اط1
ت.ن\ج'و إ,ذا قيل لا ي.عاط1،
فلو ت.راه'ن_ بذي أ�راط1،

وهن_ أ%مثال� السeر.ى ال4م\راط1،
ي'ل1ح\ن. من ذي د.أ%ب� ش1ر\واط1،

صات1 ال�داء3 ش.ظ1ف{ م1خ\لط1،
م'ع\ت.ج,ر� ب.ل%ق� ش1م\طاط1

على س.راو,يل% له أ%س\ماط1،
ليست له ش.مائل� الض_ف�اط1
يت\ب.ع\ن. س.د\و. س.ل1س, ال1لط1،

وم'س\ر.ب� آد.م. كالف�س\طاط1( ) قوله «ومسرب» كذا ف ال4صل بالسي
الهملة ولعله بالشي العجمة.
خ.و_ى قليلv، غي. ما اغ}ت1باط1،

على م.بان ع'س\ب� س1باط1
ي'ص\ب,ح' بعد الد_ل%ج الق%ط}قاط1،

وه\و م'د1لê حس.ن' ال4ل}ياط1
ال4ل}ياط�: ال�لود. وم'ل%ح_ب: طريق. وأ%ط9اطD: م'صو>ت¬. وي.عاط1:

:�ز.ج\ر. وأ�راطD: موضع. والسeر.ى، جع س'ر\وة{: الس_ه\م. وال4م\راط
ال�تمر>طة� الر>يش,. وي'ل1ح\ن: ي.ف}ر.ق}ن.. والد�أ%ب': شد_ة الس_ي\ر

والس_و\ق,. والش_ظ%ف': خ'شونة العي\ش,. والض_ف9اط�: الكثي اللحم، وهو
أ%يضاv الذي ي'ك}ر.ى من م.ن\ز,ل إ,ل منزل. وال1لط�: ال1ر\ف%ق'،

وع'س'ب¬ ق%وائمه. وس1باطD: جع س.ب\ط{. والق%ط}قاط�: السريع'. الليث: ناقة
ش1ر\واطD وجل ش1ر\واط طويل وفيه د1ق9ة، الذكر وال�نثى فيه سواء. ورجل

ش1ر\و.طD: طويل. وبنو ش.ر,يط{: بطن.
@شطط: الش_طاط�: الط©ول� واع\ت1دال� القامة1، وقيل: ح'سن الق%وام.

جاريةD ش.ط9ةD وشاط9ةD بينة� الش_طاط1 والش>طاط1، بالكسر: وها العتدال ف
القامة؛ قال الذل:

وإ,ذ} أ%نا ف ال%خيلة1 والش_طاط1
:vوش'طوطا vالب'ع\د'. ش.ط�ت\ دار'ه ت.ش'ط© وت.ش1ط© ش.ط9ا :�والش_طاط

ب.ع'دت. وكل ب.ع1يد{ شاطê؛ ومنه: أ%عوذ بك من الض>ب\نة1 ف السف%ر



وكآبة1 الش>ط9ة1؛ الش>ط�ة�، بالكسر: ب'ع\د السافة1 من ش.ط�ت1 الدار'
إ,ذا ب.ع'دت.

والش_ط%ط�: م'جاو.زة� الق%د\ر, ف بيع أ%و طل%ب أ%و احتكام أ%و غي ذلك
من كل شيء�، مشتق منه؛ قال عنترة:

ش.ط�ت\ م.زار. العاش1قي.، فأ%ص\ب.ح.ت
ع.س3راv علي_ ط1لب'ها اب\نة� م.خ\ر.م,

(* هكذا ر'وي هنا، وهو ف معلقة عنترة:
ح.ل�ت\ بأ%رض, الز_ائرين، فأ%صبحت * ع1س3راv علي_

ط1لب'ك1، ابنة% م}ر.م,)
أ%ي جاو.ز.ت\ م.زار. العاشقي، فعد_اه حلv على معن جاوزت، ويوز أ%ن

يكون منصوباv بإ,سقاط الباء تقديره ب.ع'دت بوضع م.زار,هم، وهو قول
عثمان بن جن إ,ل� أ%نه جعل الافض الساقط عن، أ%ي ش.ط�ت عن مزار,

العاشقي. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: لا م.ه\ر' م1ثلها ل وك}س. ول
ش.ط%ط% أ%ي ل ن'ق}صان ول ز,يادة%. وف التنزيل العزيز: وانه كان يقول

س.ف1يه'نا على الل9ه1 ش.ط%طاv؛ قال الراجز:
ي.ح\م'ون% أ%لفاv أ%ن ي'سام'وا ش.ط%طا

وش.ط9 ف س1ل}ع.ت1ه وأ%شط�: جاو.ز. الق%د\ر. وتباعد. عن الق. وش.ط�
عليه ف ح'ك}م1ه ي.ش1ط© ش.ط%طاv واش\ت.ط� وأ%ش.ط�: جار. ف قضي_ت1ه.

وف التنزيل: ول ت'ش\ط1ط}، وقرئ.: ول ت.ش\ط�ط} ول ت'ش.طYط}، ويوز ف
العربية ول ت.ش\ط1ط}، ومعناها كل9ها ل ت.ب\ع'د\ عن الق�؛ وأ%نشد:

ت.ش�1ط© غ%داv دار' ج,يان,نا،
ول%لد_ار' ب.ع\د. غ%د{ أ%ب\ع.د'

أ%بو عبيد: ش.ط%ط}ت' أ%ش'ط©، بضم الشي، وأ%ش\ط%ط}ت': ج'ر\ت: قال ابن
بري: أ%ش.ط� بعن أ%ب\ع.د.، وش.ط� بعن بع'د.؛ وشاهد أ%4ش.ط� بعن

أ%بعد. قول ال4حوص:
أ%ل يا ل%ق%و\م1ي، قد أ%ش.ط�ت\ ع.واذ1ل،

وي.ز\ع'م\ن. أ%ن أ%و\د.ى ب.قYي. باط1لي
وف حديث ت.ميم الد_ار,ي�: أ%ن� رجلv كلمه ف كثرة العبادة فقال:
أ%رأ%يت. إ,ن كنت' أ%نا م'ؤ\م1ناv ض.ع1يفاv وأ%نت م'ؤ\من قوي؟ إ,نك لشاطYي

حت أ%ح\م1ل% قو_ت.ك على ض.ع\ف1ي فل أ%س\ت.ط1يع. فأ%ن\ب.ت_؛ قال أ%بو



عبيد: هو من الش_ط%ط1 وهو ال%و\ر' ف ال�ك}م، يقول: إ,ذا ك%ل�ف}ت.ن
مثل عملك وأ%نت. قوي� وأ%نا ضع1يف¬ فهو ج.و\ر¬ منك علي_؛ قال ال4زهري:

جعل قوله شاطYي بعن ظال1م1ي وهو معتد¼؛ قال أ%بو زيد وأ%بو مالك:
ش.ط�ن فلن فهو ي.ش1ط©ن ش.ط9اv وش'طوطاv إ,ذا ش.ق_ عليك؛ قال ال4زهري:

أ%راد تيم بقوله شاطYي هذا العن الذي قاله أ%بو زيد أ%ي جائر علي_
ف الكم، وقيل: قول�ه لشاطYي أ%ي لظال1م¬ ل من الش_ط%ط وهو الور'

والظلم والب'ع\د' عن الق، وقيل: هو من قولم ش.ط�ن فلن ي.ش1ط©ن
ش.ط9اv إ,ذا ش.ق_ عليك وظلمك. وقوله عز� وجل9: لقد قلنا إ,ذاv شططاv؛ قال

أ%بو إ,سحق: يقول لقد قلنا إ,ذاv ج.و\راv وش.ط%طاv، وهو منصوب على الصدر،
العن لقد قلنا إ,ذاv ق%ولv شط%طاv. والشط%ط�: ماوزة� القد\ر, ف كل

.vول و.ك}سا vل ش.ط%طا vشيء. يقال: أ%عطيته ثنا
واشتط� الرجل فيما ي.ط}ل�ب' أ%و فيما يكم إ,ذا ل ي.ق}ت.ص1د. وأ%ش.ط�

ف طلبه: أ%م\ع.ن.. ويقال: أ%ش.ط� القوم' ف ط%لب,نا إ,ش\طاطاv إ,ذا
طلبوهم ر'ك}باناv وم'شاةv. وأ%ش.ط� ف ال%فازة1: ذهب.

والش_ط©: شاط1ئ� النهر وجانبه، والمع ش'طوطD وش'ط�انD؛ قال:
وت.ص.و_ح. الو.س\م1يe من ش'ط�ان,ه،

ب.ق}لD بظاه1ر,ه1 وب.ق}ل� م1تان,ه
ويروى: من ش'ط}آن,ه جع شاط1ئ{. وقال أ%بو حنيفة: ش.ط© الواد1ي

س.ن.د'ه الذي ي.لي بطن.ه. والش_ط©: جانب' الس_نام,، وقيل ش1ق©ه، وقيل
ن,ص\ف�ه، ولكل س.نام ش.ط�ان1، والمع ش'طوط.

وناقة ش.ط�وطD وش.ط%و\ط%ى: عظيمة جنب الس_نام,، قال ال4صمعي: هي
الضخ\مة� السنام,؛ قال الراجز يصف إ,بلv وراع1ي.ها:

،�قد ط%ل�ح.ت\ه ج,ل�ةD ش.طائط
�فه\و ل�ن_ حاب,لD وفار,ط

والش_ط©: جانب' النهر, والوادي والس_نام,، وكل© جانب� من السنام
ش.طê، قال أ%بو النجم:

،Yطeمن ب.نات1 الز vق}ت' خ.و\داYع'ل
،Yذات. ج.هاز� م.ض\غ.ط{ مل%ط
Yن\ع.ط�كأ%ن� تت. د1ر\ع1ها ال
،Yر.م.ي\ت ف%و\ق%ه بش.ط vش.ط9ا



Yل ي.ن\ز' ف الر_فع, ول ي.ن\ح.ط
والشeط�ان�: موضع؛ قال كثي>ر عز_ة:

وباقي ر'س'وم� ما تزال� كأ%ن_ها،
بأ%ص\ع1دة1 الشeط�ان1، ر.ي\طD م'ض.ل�ع'

وغ%د1ير' ال4ش\طاط1: موضع¬ ب'ل}ت.ق%ى الطريقي من ع'س\فان% للحاج�
إ,ل مكة، صانا الل9ه عز� وجل9؛ ومنه قول رسول الل9ه، ثل9ى الل9ه عليه

وسل9م، لب'ر.ي\دة% ال4سلمي: أ%ين تركت أ%هل%ك بغ.د1ير ال4ش\طاط1؟
والش_ط}شاط�: طائر.

@شقط: الش_ق1يط�: الرار' من ال%ز.ف1 ي'جعل فيها الاء، وقال الفراء:
الش_ق1يط� الف%خ_ار عام_ةv. وف حديث ضمضم: رأ%يت أ%با هريرة، رضي

الل9ه عنه، يشرب من ماء الش_ق1يط1، هو من ذلك، ورواه بعضهم بالسي الهملة،
وقد تقد_م.

@شلط: الش_ل}ط�: السكي بلغة أ%هل ال%و\ف1؛ قال ال4زهري: ل أ%عرفه
وما أ%راه عربي�اv، والل9ه أ%علم.

@شط: ش.م.ط% الشيء4 ي.ش\م1ط�ه ش.م\طاv وأ%ش\م.ط%ه: خل%طه؛ ال4خية عن
أ%ب زيد، قال: ومن كلمهم أ%ش\م1ط عملك بصد.قة{ أ%ي اخ\ل1ط}ه. وشيء#
ش.م1يطD: م.ش\م'وطD. وكل لوني اختلطا، فهما ش.م1يطD. وش%ط بي الاء

.Dفهم ش.م1يط ،vونصفهم إ,ناثا vواللب: خل%ط. وإ,ذا كان نصف ولد الرجل ذكورا
ويقال: اش\م1ط} كذا لع.د'و¼ أ%ي اخ\ل1ط}. وكل© خ.ل1يط%ي\ن خ.ل%ط}ت.هما،
فقد ش.م.ط}ت.ها، وها ش.م1يطD. والش_م1يط�: الصeبح لخ\ت1لط1 ل%و\ن.ي\ه

من الظ©ل}مة1 والبياض,، ويقال للصeب\ح,: ش.م1يطD م'و.ل�ع¬. وقيل
للصب\ح ش.م1يطD لخت1لط1 بياض, النهار بسواد الليل؛ قال الكميت:

وأ%ط}ل%ع. منه اللYياح. الش_م1يط%
�خ'دود¬، كما س'ل�ت1 ال4ن\ص'ل

قال ابن بري: شاهد الش_م1يط1 الصبح, قول� الب.ع1يث1:
وأ%ع\ج.ل%ها عن حاجة، ل ت.ف�ه\ با،
ش.م1يطD، تبك�ى آخ1ر. الليل,، ساط1ع'

(* قوله «تبكى» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف الساس يتلى أ%ي
بالتضعيف كما يفيده الوزن.)

وكان أ%بو عمرو بن الع.لء يقول ل4صحابه: اش\م1ط�وا أ%ي خذوا مر�ةv ف



قرآن، ومرة ف حديث، ومرة ف غريب، ومرة ف ش1عر، ومر�ة ف لغة أ%ي
خ'وض'وا.

vه بلوني من سواد وبياض، ش.م1ط% ش.م.طا�والش_م.ط� ف الشعر.: اختلف
واش\م.ط� واش\ماط�، وهو أ%ش\م.ط�، والمع ش'م\طD وش'م\طانD. والشم.ط� ف

الرجل: شي\ب' اللYحية، ويقال للرجل أ%ش\ي.ب'. والش.م.ط�: بياض شعر
الرأ}س, ي'خال1ط� س.واده، وقد ش.م1ط%، بالكسر، ي.ش\م.ط� ش.م\طاv، وف حديث

أ%نس: لو شئت' أ%ن أ%ع'د� ش.م.طات{ ك�ن_ ف رأ}س, رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، فع.ل}ت'؛ الشم.ط�: الشي\ب'، والش_م.طات': الش_عرات' البيض

الت كانت ف شعر رأ}سه يريد ق1ل�تها. وقال بعضهم: وامرأ%ة ش.م\طاء ول
يقال ش.ي\باء؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ش.م\طاء أ%ع\لى ب.ز>ها م'ط%ر_ح'،
قد ط%ال ما ت.ر_ح.ها ال�ت.ر>ح'

ش.م\طاء أ%ي بي\ضاء ال1ش\ف%ر.ي\ن، وذلك عند الب'زول,؛ وقوله: أ%ع\لى
ب.ز>ها م'ط%ر_ح أ%ي قد س.م1نت فس.قط وب.ر'ها، وقوله قد طال ما ت.ر_ح.ها

ال�ت.ر>ح' أ%ي ن.غ_ص.ها ال%ر\عى. وفرس ش.م1يط� الذ�ن.ب,: فيه
لو\نان1. وذئب ش.ميطD: فيه سواد وبياض. والش_م1يط� من الن_بات: ما رأ%يت.

بعض.ه هائجاv وبعضه أ%خ\ضر؛ وقد يقال لبعض الطي إ,ذا كان ف ذ%ن.به سواد
:vالذ©ناب.ى؛ وقال طفيل يصف فرسا �وبياض: إ,نه لشميط

ش.م1يط� الذ©ناب.ى ج'و>ف%ت\، وهي ج.و\نة،
بن'ق}بة1 د1يباج� ور.ي\ط{ م'ق%ط�ع,

الش_م\ط�: ال%ل}ط�، يقول: اختلط ف ذ%نب,ها بياض وغيه.
أ%بو عمرو: الشeمطان الرeط%ب ال�ن.ص_ف'، والشeم\طانة�: الب'س\رة

vوق1د\ر¬ تس.ع' شاة .vالت ي'ر\ط1ب' جانب منها وي.بقى سائر'ها يابسا
بش.م\ط1ها وأ%شاط1ها أ%ي بتاب.ل1ها. وحكى ابن بري عن ابن خالويه قال: الناس

كلهم على فتح الشي من ش.م\ط1ها إ,ل الع'ك}ل1ي_ فإ,نه يكسر الشي.
:�والش>م\طاط� والشeم\طوط�: الف1ر\قة� من الناس وغيهم. والش_ماط1يط
،vالق1ط%ع' التفر�قة. يقال: جاءت اليل ش.ماط1يط% أ%ي متفر�قة أ%ر\سال

وذه.ب القوم' ش.ماط1يط% وش.مال1يل% إ,ذا تفر�قوا، والش_مال1يل�: ما
تفر�ق من ش'ع.ب, ال4غ}صان1 ف رؤوسها مثل ش.ماريخ, الع1ذ}ق، الواحد

ش1م\طيطD؛ وف حديث أ%ب سفيان:



صريح ل�ؤي¼ ل ش.ماط1يط ج'ر\ه'م
الش_ماط1يط�: الق1ط%ع' التفر�قة�. وش.ماط1يط� اليل: جاعة ف

،vوق1ط%عا vوتفر�ق القوم' ش.ماط1يط% أ%ي ف1ر.قا .Dوط�ت.ف}ر,ق1ة{، واحدها ش'م\ط
واحدها ش1م\طاطD وش'م\ط�وطD، وثوب ش1م\طاطD؛ قال ج.س�اس' بن ق�ط%ي\ب�:

م'ح\ت.ج,ز� ب,خ.ل%ق� ش1م\طاط1،
على س.راو,يل% له أ%س\ماط1

وقد تقد�مت أ�ر\ج'وزته بكمالا ف ترجة شرط، أ%ي ب.ل%ق� قد تشقق
وتقط�ع. وصار الثوب' ش.ماط1يط% إ,ذا تشق9ق؛ قال سيبويه: ل واحد للش_ماط1يط1

ولذلك إ,ذا نس.ب إ,ليه قال ش.ماطيط1يÒ فأ%ب\ق%ى عليه لفظ المع، ولو
كان عنده جعاv لر.د_ النس.ب. إ,ل الواحد فقال ش1م\طاط1يÒ أ%و

ش'م\ط�وط1يÒ أ%و ش1م\ط1يط1يÒ. الفراء: الش_ماط1يط� والع.باد1يد' والش_عار,ير'
�وال4باب,يل� كل© هذا ل ي'ف}رد له واحد. وقال اللحيان: ثوب ش.ماط1يط

خ.ل%ق¬. والشeم\ط�وط�: ال4ح\مق؛ قال الراجز:
،�ي.ت\ب.ع'ها ش.م.ر\د.لD ش'م\ط�وط
�ل ور.ع¬ ج,ب\س¬ ول مأ}ق�وط

وش.ماط1يط�: اسم رجل؛ أ%نشد ابن جن:
أ%نا ش.ماط1يط� الذي ح'د>ث}ت به\،

مت.ى أ�ن.ب_ه\ للغ.داء أ%ن\ت.به\
ث أ�ن.ز> ح.و\ل%ه وأ%ح\ت.ب,ه\،

حت يقال� س.ي>د¬، ولس\ت' به\
والاء ف أ%ح\ت.ب,ه زائدة للوقف، وإ,نا زادها للوصل ل فائدة لا

أ%كثر من ذلك. وقوله حت يقال روي مرفوعاv ل4نه إ,نا أ%راد ف1ع.ل الال،
وف1عل� الال مرفوع ف باب حت، أ%ل ترى أ%ن قولم سر\ت' حت أ%دخل�ها

إ,نا هو ف معن قوله حت أ%نا ف حال دخول، ول يكون قوله حت يقال سي�د
على تقدير الفعل الاضي ل4ن هذا الشاعر إ,نا أ%راد أ%ن ي.ح\ك1ي حاله

الت هو فيها ول يرد أ%ن ي'خب أ%ن� ذلك قد مضى.
،vول�@شحط: الش_م\ح.ط� والش>م\حاط� والشeم\ح'وط�: ال�ف}ر,ط� ط

وذكره الوهري ف شحط وقال: إ,ن ميمه زائدة.
@شعط: قال أ%بو تراب: سعت بعض قيس يقول اش\م.ع.ط� القوم' ف الط�ل%ب

�واش\م.ع.ل©وا إ,ذا باد.ر'وا فيه وتفر�قوا. واش\م.ع.ل�ت1 ال3بل



واش\م.ع.ط�ت إ,ذا انتشرت. ال4زهري: قال م'د\ر,ك¬ ال%ع\ف%ر,ي� يقال ف%ر>ق�وا
لض.والYك�م ب'غ\ياناv ي'ض1بeون لا أ%ي ي.ش\م.ع1ط©ون، فسئل عن ذلك

فقال: أ%ض1بeوا لفلن أ%ي تفر_ق�وا ف ط%لبه. وأ%ض.ب_ القوم' ف
ب'غ\ي.تهم أ%ي ف ضال�ت1هم أ%ي تفر�ق�وا ف طل%بها. ال4زهري: اس\م.ع.د_

الرجل� واش\م.ع.د� إ,ذا امتل4 غ%ض.باv، وكذلك اس\م.ع.ط� واش\م.ع.ط�، ويقال
ذلك ف ذك%ر الرجل إ,ذا ات\م.ه.ل�.

@شنط: ال�ش.ن_ط�: الش>واء، وقيل: ش1واء م'ش.ن_طD ل ي'بال%غ} ف
.�ش.ي>ه. والشeن'ط�: الل©ح\مان� ال�ن\ض.جة

@شنحط: الشeن\ح'وط�: الطويل، مث9ل به سيبويه وفسره السياف.
@شوط: ش.و_ط% الشيء4: لغة ف ش.ي_طه.

والش_و\ط�: ال%ر\ي' مرة إ,ل غاية، والمع أ%ش\واطD؛ قال:
وبارح� م'ع\ت.ك1ر, ال4ش\واط1

يعن الريح. ال4صمعي: شاط% ي.ش'وط� ش.و\طاv إ,ذا ع.دا ش.و\طاv إ,ل
غاية، وقد ع.دا ش.و\طاv أ%ي ط%ل%قاv. ابن ال4عراب: ش.و_ط% الرجل� إ,ذا

طال سفره.
وف حديث س'ل%ي\م.ان بن ص'ر.د{ قال لعلي: يا أ%مي الؤمني، إ,ن

الش_و\ط% ب.ط1ي¬ وقد ب.ق1ي. من ال�مور, ما ت.ع\ر,ف' ص.د1يق%ك من عد'و>ك.؛
الب.ط1ي' الب.ع1يد'، أ%ي إ,ن الزمان طويل ي'مك1ن' أ%ن أ%س\ت.د\ر,ك. فيه

Dما فر_ط}ت'. وطاف. بالبيت1 سبعة% أ%ش\واط من الج.ر إ,ل الج.ر ش.و\ط
واحد. وف حديث الطواف1: رمل% ثلثة% أ%ش\واط{؛ هي جع ش.و\ط{، والراد به

الر�ة الواحدة� من الط�واف1 حو\ل% البيت1، وهو ف ال4صل م.سافة من
ال4رض ي.ع\د'وها الف%رس كال%ي\دان ونوه. وش.و\ط� باط1ل�: الض_و\ء الذي

يدخل من الك�و_ة. وش.و\ط� ب.راح�: ابن آوى أ%و داب_ةD غيه.
والش_و\ط�: مكان بي ش.ر.ف%ي\ن, من ال4رض يأ}خذ فيه الاء والناس' كأ%نه طريق

طول�ه م1ق}دار' الد_ع\وة1 ث ي.ن\قط1ع'، وجعه الش>ياط�، ودخول�ه ف
ال4رض أ%نه يواري البعي وراكبه ول يكون إ,ل ف س'هول, ال4رض ي'ن\ب,ت'

ن.ب\تاv حس.ناv. وف حديث ابن ال4كوع: أ%خ.ذ}ت عليه ش.و\طاv أ%و
ش.و\ط%ي\ن,. وف حديث الرأ%ة ال%و\ن,ي_ة1 ذ1ك}ر' الشو\ط1، هو اسم' حائط{ من

بسات1ي, الدينة1.
@شيط: شاط% الشيء� ش.ي\طاv وش1ياطةv وش.ي\ط�وطةv: احترق، وخص_ بعضهم به



الزيت. والرeب_؛ قال:
ك%شائط1 الرeب> عليه ال4ش\ك%ل,

وأ%شاط%ه وش.ي_ط%ه، وشاط%ت1 الق1د\ر ش.ي\طاv: احت.رق%ت\، وقيل: احترقت
ول%ص1ق. با الشيء، وأ%شاط%ها هو وأ%ش.ط}ت'ها إ,شاطة؛ ومنه قولم: شاط%

دم' فلن أ%ي ذهب، وأ%ش.ط}ت' بد.م1ه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه:
القسامة� ت'وج,ب' الع.ق}ل% ول ت'ش1يط� الد_م. أ%ي تؤخذ با الد>ي.ة� ول

ي'ؤ\خ.ذ� با الق1صاص'، يعن ل ت'ه\ل1ك' الدم رأ}ساv بيث ت'ه\د1ر'ه حت ل
يب فيه شيء من الدي�ة. الكلب: ش.و_ط الق1د\ر. وش.ي_ط%ها إ,ذا

أ%غ}لها. وأ%شاط% اللحم: ف%ر_قه. وشاط% السم\ن' والز_ي\ت': خ.ث�ر.. وشاط%
السمن' إ,ذا ن.ض1ج. حت ي.ح\ت.ر,ق. وكذلك الزيت؛ قال ن,قادة� ال4سدي يصف

:vماء آج,نا
أ%و\ر.د\ت'ه ق%لئصاv أ%ع\لطا،

أ%ص\ف%ر. م1ث}ل الز_ي\ت1، ل%م�ا شاطا
والت.ش\ي,يط�: لم ي'ص\ل%ح للقوم وي'ش\وى لم، اسم كالت_م\ت1ي،

وال�ش.ي_ط� م1ث}ل�ه، وقال الليث: التش.يeط� ش.ي\ط�وطة� اللحم إ,ذا مس_ته
:�النار ي.ت.ش.ي_ط� في.ح\ت.ر,ق' أ%ع\له، وت.ش.ي_ط% الصوف'. والش>ياط

ر,يح ق�طنة م'ح\ت.ر,قة{. ويقال: ش.ي_ط}ت' رأ}س الغنم وشو_ط}ت'ه إ,ذا
أ%ح\ر.ق}ت ص'وفه لت'نظYفه. يقال: ش.ي_ط% فلن اللحم إ,ذا د.خ_نه ول

ي'ن\ض1ج'ه؛ قال الكميت:
ل%م�ا أ%جاب.ت\ ص.ف1ياv كان آي.ت.ها

م1ن\ قاب,س� ش.ي_ط% الو.ج\عاء بالنار,
وش.ي_ط% الط�اهي الرأ}س والك�راع. إ,ذا أ%ش\ع.ل فيهما النار حت

ي.ت.ش.ي_ط% ما عليهما من الشعر. والصeوف1، ومنهم من يقول ش.و�ط%. وف الديث
ف صفة1 أ%هل النار: أ%ل ي.ر.و\ا إ,ل الرأ}س, إ,ذا ش'ي>ط%؛ من قولم
ش.ي_ط% اللحم. أ%و الشع.ر. أ%و الصeوف. إ,ذا أ%حرق. بعض.ه. وشاط%

الرجل� ي.شيط�: هل%ك؛ قال ال4عشى:
قد ن.خ\ض1ب' الع.ي\ر. ف م.ك}ن'ون فائ1له،

�وقد ي.ش1يط� على أ%ر\ماح1نا الب.ط%ل
(* ف قصيدة ال4عشى: قد نطعن' العي. بدل% قد نض1ب العي.)

وال3شاطة�: ال3ه\لك'. وف حديث زيد بن حارثة: أ%نه قاتل% ب,راية1



رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، حت شاط% ف ر,ماح, القوم أ%ي هل%ك؛
ومنه حديث عمر، رضي الل9ه عنه: لا ش.ه,د. على ال�غية ثلثة� ن.ف%ر�

بالز>نا قال: شاط% ثلثة� أ%رباع ال�غية. وكل© ما ذه.ب، فقد شاط%. وشاط%
د.م'ه وأ%شاط% دم.ه وبد.م1ه: أ%ذ}ه.ب.ه، وقيل: أ%شاط% فلن فلناv إ,ذا

أ%ه\ل%كه، وأ%صل� ال3شاطة1 ال3ح\راق'؛ يقال: أ%شاط بد.م1ه ع.م1ل ف
ه.لك1ه، وت.ش.ي_ط% دم'ه. وأ%شاط% فلن دم. فلن{ إ,ذا ع.ر_ضه للقتل. ابن

ال4نباري: شاط% فلنD بدم فلن{ معناه ع.ر_ضه لله.لك. ويقال: شاط دم'
فلن إ,ذا ج'عل الفعل للد�م,، فإ,ذا كان للرجل, قيل: شاط بدم1ه وأ%شاط

دم.ه. وتشي_ط% الدم' إ,ذا ع.ل بصاحبه، وشاط دم'ه. وشاط فلنD الد>ماء أ%ي
خل%ط%ها كأ%نه س.ف%ك. دم. القاتل على دم القتول؛ قال التل%م>س':

أ%حار,ث� إ,ن_ا لو ت'شاط� د1ماؤنا،
ت.ز.ي_ل}ن حت ما ي.م.س� د.م¬ د.ما

ويروى: ت'ساط�، بالسي، والس_و\ط�: ال%ل}ط. وشاط% فلن أ%ي ذهب دم'ه
ه.د.راv. ويقال: أ%شاط%ه وأ%شاط% بدم1ه. وشاط% بعن ع.ج,ل%.
ويقال للغ'بار الس_اط1ع, ف السماء: ش.ي\ط1يÒ؛ قال القطامي:

ت.عاد1ي ال%راخ1ي ض'م_راv ف ج'نوح1ها،
وه'ن_ من الش_يط1ي� عار� ولب,س'

يصف اليل وإ,ثار.ت.ها الغ'بار. بسناب,كها. وف الديث: أ%ن� س.ف1ينة%
أ%شاط% دم. ج.ز'ور� ب,ج,ذ}ل� فأ%ك%له؛ قال ال4صمعي: أ%شاط% دم. ج.ز'ور�

أ%ي س.ف%ك%ه وأ%راقه فشاط% ي.ش1يط� يعن أ%نه ذبه بع'ود، والذل العود.
واش\تاط% عليه: ال}ت.ه.ب. وال�س\ت.ش1يط�: الس_مي من ال3بل.

وال1ش\ياط� من ال3بل: السريعة� الس>م.ن,، وكذلك البعي. ال4صمعي:
،Dمن ال3بل الل�وات ي'س\ر,عن الس>م.ن، يقال: ناقة1 م1ش\ياط �ال%شاي,يط

وقال أ%بو عمرو: هي ال3بل الت تعل للن_ح\ر من قولم شاط% دم'ه.
غيه: وناقة م1ش\ياطD إ,ذا طار. فيها الس>من'؛ وقال العجاج:

بو.ل}ق, ط%ع\ن� كال%ر,يق, الش�اطي
قال: الش�اطي ال�ح\ت.ر,ق، أ%راد. ط%ع\ناv كأ%نه ل%ه.ب' النار من

شد_ته؛ قال أ%بو منصور: أ%راد بالشاطي الشائط% كما يقال للهائر هار,. قال
الل9ه عز� وجل9: هار� فان\هار. به.

ويقال: شاط% الس_م\ن' ي.ش1يط� إ,ذا ن.ض1ج. حت يترق.



ال4صمعي: شاط%ت1 ال%ز'ور إ,ذا ل يبق فيها نصيب إ,ل ق�سم. ابن شيل:
أ%شاط% فلن الزور إ,ذا قس.مها بعد التقطيع. قال: والتقطيع' نف}سه

إ,شاطةD أ%يضاv. ويقال: ت.ش.ي_ط% فلن من ال1ب�ة1 أ%ي ن.ح1ل% من كثرة
الماع. وروي عن عمر، رضي الل9ه عنه، أ%نه قال: إ,ن� أ%خ\وف. ما أ%خاف' عليكم

أ%ن يؤخذ الرجل� السلم' البيء فيقال% عاص� وليس بعاص في'شاط% لم'ه كما
ت'شاط� ال%ز'ور؛ قال الكميت:
ن'ط}ع1م' ال%ي\أ%ل% الل�ه,يد. من الكو'

م,، ول ن.د\ع' من ي'ش1يط� ال%ز'ورا
قال: وهذا من أ%ش.ط}ت' الزور إ,ذا قط�ع\تها وقس_مت لمها، وأ%شاط%ها
�فلن، وذلك أ%نم إ,ذا اق}ت.س.م'وها وبقي بينهم سهم فيقال: من ي'ش1يط
ال%ز'ور أ%ي من ي'ن.فYق' هذا السهم.، وأ%نشد بيت الكميت، فإ,ذا ل يبق

منها نصيب قالوا: شاطت الزور أ%ي تن.ف�ق%ت\.
واس\ت.شاط% الرجل� من ال4مر إ,ذا خ.ف� له. وغ%ض1ب. فلن واس\تشاط% أ%ي

اح\ت.د.م كأ%نه التهب ف غض.ب,ه؛ قال ال4صمعي: هو من قولم ناقة م1ش\ياط
وهي الت ي'س\ر,ع فيها الس>م.ن. واس\ت.شاط% البعي أ%ي س.م1ن. واستشاط

فلن أ%ي اح\ت.د_ وخ.ف� وتر�ق.. ويقال: استشاط أ%ي احتد_ وأ%شرف على
ال%لك1 من قولك شاط% فلن أ%ي هل%ك. وف الديث: إ,ذا اس\ت.شاط%

السeل}طان ت.س.ل�ط% الشيطان، يعن إ,ذا استشاط السلطان أ%ي تر_ق. من شد_ة
الغض.ب وتله_ب وصار كأ%نه نار تسل�ط عليه الشيطان� فأ%غ}راه بال3يقاع

بن غ%ضب عليه، وهو اس\ت.ف}ع.ل% من شاط% ي.ش1يط إ,ذا كاد يترق. واستشاط
فلن إ,ذا اس\ت.ق}ت.ل؛ قال:

أ%شاط% د1ماء ال�س\ت.ش1يط1ي كلYهم،
وغ�ل� ر'ؤوس' القوم, فيهم وس'ل}س3ل�وا

وروى ابن شيل بإ,سناده إ,ل النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: ما رؤي
ضاح1كاv م'س\ت.ش1يطاv، قال: معناه ضاحكاv ض.ح1كاv شديداv كال�ت.هال1ك1 ف

.Dض.ح1كه. واس\تشاط% ال%مام' إ,ذا طار. وهو نش1يط
والشي\طان، ف%ع\لن: من شاط% ي.ش1يط. وف الديث: أ%ع'وذ بك من شر>

الشيطان وف�تونه وش1يطاه وشجونه، قيل: الصواب وأ%ش\طان,ه أ%ي ح1بال1ه الت
ي.ص1يد با. والشيطان� إ,ذا س�ي به ل ينصرف؛ وعلى ذلك قول ط�فيل

الغ.ن.وي:



وقد م.ت_ت1 ال%د\واء� م.ت�اv عليه,م'،
وش.ي\طان� إ,ذ ي.د\عوه'م' وي'ث%و>ب'

فلم يصرف شيطان% وهو ش.ي\طان� بن الك%م, بن جلهمة، وال%ذ}واء فرسه.
والش_ي>ط�: فرس أ�ن.ي\ف1 بن جب.لة% الض�ب�ي. والش_ي>طان1: قاعان1

بالص_م�ان1 فيهما مساكات¬ لاء السماء.
@شظظ: شظ�ن ال4مر ش.ظ9اv وش'ظوظاv: شق_ علي_. والش>ظاظ�: الع'ود

الذي ي'دخل ف ع'ر\وة ال�وال1ق، وقيل: الش>ظاظ� خ'ش.ي\بة ع.ق}فاء
مد_دة� الطر.ف1 توضع ف الوالق أ%و بي ال4و\ن.ي, ي'ش.د� با الو,عاء؛

قال:وح.و\ق%ل� ق%ر_به م1ن ع1ر\س1ه
س.و\ق1ي، وقد غاب. الش>ظاظ� ف اس\ت1ه

ا%ك}فأ% بالسي والتاء؛ قال ابن سيده: ولو قال ف اس>ه لنجا من
ال3ك}فاء لكن أ%رى أ%ن الس� الت هي لغة ف الس\ت1 ل تك من لغة هذا الراجز،

أ%راد س.وقي الد�ابة% الت ركبها أ%و الناقة قر_به من عرسه، وذلك أ%نه
رآها ف النوم فذلك ق�ر\ب'ه منها؛ ومثله قول الراعي:

فبات. ي'ر,يه أ%هل%ه وب.نات1ه،
وب,تe أ�ر,يه1 الن_ج\م. أ%ي\ن. م.خاف1ق�ه\

أ%ي بات النوم وهو مسافر معي ي'ر,يه أ%هل%ه وبنات1ه، وذلك أ%ن السافر
يتذكر أ%هله في'خ.ي>ل�هم النوم له؛ وقال:

أ%ي\ن. الش>ظاظان1 وأ%ي\ن. ال1ر\ب.ع.ه\؟
وأ%ين. و.س\ق' الناقة1 ال%ل%ن\ف%ع.ه\؟

وش.ظ� الو,عاء4 ي.ش'ظ©ه ش.ظ9اv وأ%ش.ظ�ه. جع.ل فيه الش>ظاظ%؛ قال:
بعد. اح\ت1كاء أ�ر\ب.ت.ي\ إ,ش\ظاظ1ها

وش.ظ%ظ}ت الغ1رار.ت.ي بش1ظاظ{، وهو عود يعل ف ع'ر\وت الوالقي إ,ذا
ع'ك1ما على البعي، وها ش1ظاظان1. الفراء: الش_ظ1يظ� العود

ال�ش.ق�ق، والش_ظ1يظ� ال�والق ال%ش\دود. وش.ظ%ظ}ت الوالق أ%ي شد.د\ت عليه
شظاظه. وف الديث: أ%ن9 رجلv كان ي.ر\عى ل1ق}حة ف%فج,ئ%ها الوت' فنحر.ها

ب,ش1ظاظ{؛ هو خ'شي\بة م'حد�دة الطر.ف ت'دخل ف عروت ال�والقي لتجمع
بينهما عند حلهما على البعي، والمع أ%ش1ظ�ة. وف حديث أ�م زرع:

م1ر\فق�ه كالش>ظاظ. وش.ظ� الرجل� وأ%شظ� إ,ذا أ%ن\ع.ظ حت يصي م.تاعه
كالش>ظاظ؛ قال زهي:



إ,ذا ج.ن.ح.ت\ ن,ساؤك�م' إ,ليه،
أ%ش.ظ� كأ%ن_ه م.س.د¬ م'غار'

والش>ظاظ�: اسم ل1ص¼ من بن ض.ب�ة% أ%خذوه ف ال3سلم فص.ل%ب'وه؛
قال:الل9ه' ن.ج�اك. من الق%ض1يم,،
وم1ن, ش1ظاظ{ فات1ح الع'كوم,،

ومال1ك{ وس.ي\ف1ه ال%س\م'وم,
أ%بو زيد: يقال إ,نه ل4ل%صe من ش1ظاظ{، وكان ل1ص�اv م'غ1ياv فصار

مثلv. وأ%ش\ظ%ظ}ت القوم إ,ش\ظاظاv وش.ظ%ظ}تهم ش.ظ9اv إ,ذا فر_ق}ت.هم؛ وقال
:�الب.ع1يث

إ,ذا ما ز.عان,يف' الر>جال أ%ش.ظ�ها
ث1قال� الراد1ي والذ©رى والماج,م

ال4صمعي: طار. القوم' ش.ظاظاv وش.عاعاv أ%ي تفر_ق�وا؛ وأ%نشد
لر'و.ي\ش1د{ الطائي� يصف الضأ}ن:

ط1ر\ن% ش.ظاظاv ب.ي\ن. أ%ط}راف1 الس_ن.د\،
ل ت.ر\ع.و,ي أ�مÒ با على و.ل%د\،

كأ%ن_ما هاي.ج.ه'ن_ ذ�و ل1ب.د\
والش_ظ}ش.ظة�: ف1ع\ل� زب> الغ'لم, عند البو\ل. يقال: ش.ظ}ش.ظ% زب�

الغلم عند البول.
@شقظ: الفر�اء: الش_ق1يظ� الف%خ�ار، وقال ال4زهري: ج,رار¬ من خ.ز.ف{.

@شظ: ابن دريد: الش_م\ظ� ال%ن\ع'. ابن سيده: ش.م.ظ%ه 
(* قوله «شظه

إل» كذا ضبط ف ال4صل فهو عليه من حد ضرب ومقتضى اطلق الد أ%نه من حد
كتب.) عن ال4مر ي.شم1ظ�ه ش.م\ظاv منعه؛ قال:

س.ت.ش\م1ظ�كم عن ب.ط}ن, و.ج¼ س'يوف�نا،
وي'صب,ح منكم ب.ط}ن' ج,ل}ذان% م'ق}ف1را

ج,ل}ذان: ثن,ي�ة بالطائف؛ التهذيب: وش.م\ظة� اسم موضع ف شعر ح'ميد بن
ثور:

كما ان\ق%ض.ب.ت كد\راء ت.س\ق1ي ف1راخ.ها
بش.م\ظة% ر.ف}هاv، وال1ياه' ش'عوب'

(* قوله «انقبضت» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف معجم ياقوت:



انقبضت، بتقدي الباء على الضاد.)
@شنظ: ش.ناظ1ي البال,: أ%عال1يها وأ%طراف�ها ونواحيها، واحدتا

ش'ن\ظ�و.ةD على ف�ع\ل�و.ة{؛ قال الطرم�اح:
ف ش.ناظ1ي أ�ق%ن� د'ون.ها

ع'ر_ة� الطي\ر, كصو\م, الن>عام\
ال�ق%ن': ح'ف%ر¬ بي البال ينبت فيها الشجر، واحدتا أ�ق}نة، وقيل:
ال�قنة بيت ي'بن من حجر. وع'ر_ة� الطي: ذ%ر\ق�ها، والذي ف شعر

الطرماح: بينها عر�ة الطي. وامرأ%ة ش1ناظD: م'ك}ت.ن,زة� اللحم. وروى أ%بو تراب
.vلق ص.خ�ابة�عن مصعب. امرأ%ة ش1ن\ظ1يانD ب,ن\ظ1يان إ,ذا كانت سيئة% ال
ويقال: ش.ن\ظ%ى به إ,ذا أ%سعه الكروه. والش>ناظ: من نعت الرأ%ة وهو

اك}ت1ناز' لمها.
@شوظ: الش_واظ� والشeواظ�: الل�ه.ب الذي ل د'خان% فيه؛ قال أ�مية بن

خلف يهجو حسان بن ثابت، رضي الل9ه عنه:
،vأ%ل%ي\س. أ%بوك فينا كان ق%ي\نا

ل%د.ى الق%ي\نات1، ف%س\لv ف ال1فاظ1؟
،vك1يا eي.ظ%ل© ي.ش'د vي.مان,ي�ا

وي.ن\ف�خ' دائباv ل%ه.ب. الشeواظ1
وقال رؤبة:

إ,ن9 ل%هم من و.ق}ع1نا أ%ق}ياظ%ا،
ونار. ح.ر\ب� ت'س\ع1ر' الش_واظا

وف التنزيل العزيز: ي'ر\س.ل عليكما ش'واظ من نار وناس؛ وقيل: الشeواظ
ق1ط}عة من نار ليس فيها ن'حاس، وقيل: الشواظ لب النار ول يكون إ,ل من

نار وشيء� آخر ي.خ\ل1ط�ه؛ قال الفراء: أ%كثر القراء قرؤوا ش'واظ، وكسر
السن الشي، كما قالوا لماعة البقر, ص'وار¬ وص1وار. ابن شيل: يقال

لد'خان النار ش'واظ وش1واظ ولر�ها ش'واظ وش1واظ، وحر� الشمس ش'واظ، وأ%صابن
شواظ من الشمس، والل9ه أ%علم.

@شيظ: يقال: شاظ%ت\ 
(* قوله «شاظت إل» ف القاموس: وشاظت ف يدي إل

فعد�اه بفي.) ي.د1ي ش.ظ1ي�ةD من الق%ناة ت.ش1يظ�ها ش.ي\ظاv: دخلت فيها.
@شبع: الش>ب.ع': ضد� الوع,، ش.ب,ع. ش1ب.عاv وهو ش.ب\عان، وال�نثى



ش.ب\عى وش.ب\عانةD، وجعهما ش1باع¬ وش.باعى؛ أ%نشد ابن ال4عراب ل4ب عارم
الكلب:

فب,ت\نا ش.باعى آم1ن,ي. من الر_د.ى،
وبال4م\ن, ق1د\ماv ت.ط}م.ئ1نe ال%ضاج,ع'

وجاء ف الشعر شاب,ع¬ على الف1ع\ل. وأ%شب.ع.ه الطعام' والر>ع\ي'.
والش>ب\ع' من الطعام: ما ي.ك}ف1يك. وي'ش\ب,ع'ك من الطعام وغيه، والش>ب.ع':
الصدر، تقول: ق%د>م إ,ل9 ش1ب\ع1ي؛ وقول بشر بن الغية بن الهلب بن

أب ص'ف}رة:
وك�ل©ه'م' قد نال% ش1ب\عاv ل1ب.ط}ن,ه،

وش1ب\ع' الف%ت.ى ل�ؤ\م¬، إ,ذا جاع. صاح1ب'ه\
إ,نا هو على حذف الضاف كأ%نه قال: ون.ي\ل� ش1ب\ع, الفت ل�ؤ\م، وذلك

ل4ن الش>ب\ع. جوهر وهو الطعام ال�ش\ب,ع' ول�ؤ\م ع.ر.ض، والوهر ل يكون
عرضاv، فإ,ذا ق%د_رت حذف الضاف وهو النيل كان عرضاv ك%ل�ؤ\م فحس'ن،

تقول: ش.ب,ع\ت' خ'ب\زاv ولماv ومن خبز ول%ح\م ش1ب.عاv، وهو من مصادر
الطبائع. وأ%شب.ع\ت' فلناv من الوع. وعنده ش'ب\عةD من طعام، بالضم، أ%ي

ق%د\ر' ما ي.ش\ب.ع' به مر_ة. وف الديث: أ%ن ز.م\ز.م كان يقال لا ف
الاهلية ش'باعة� ل4ن ماءها ي'ر\و,ي العطشان% وي'ش\ب,ع' الغ.ر\ثان%.

.vف الساقي. وامرأ%ة ش.ب\عى ال%ل}خال,: م.ل4ى س1م.نا Dوالش>بع: غ1ل%ظ
وامرأ%ة ش.ب\ع.ى الو,شاح, إ,ذا كانت م'فاضةv ضخمة البطن,. وامرأ%ة ش.ب\عى

الد>ر\ع, إ,ذا كانت ضخمة% ال%ل}ق,. وب.ل%د¬ قد ش.ب,ع.ت غ%نم'ه إ,ذا وصف
بكثرة1 النبات وت.ناه1ي الش>ب.ع,، وش.ب_ع.ت\ إ,ذا وصفت بتوسط النبات
وم'قار.بة1 الش>ب.ع,. وقال يعقوب: ش.ب_ع.ت\ غن.م'ه إ,ذا قاربت الش>ب.ع. ول
ت.ش\ب.ع\. وب.ه\مةD شاب,ع¬ إ,ذا بلغت ال4كل، ل يزال ذلك وصفاv لا حت

ي.د\ن'و. ف1طام'ها. وح.ب\لD ش.ب,يع' الث�ل�ة: متينها، وث%ل�ت'ه ص'وف�ه
وشع.ره ووب.ر'ه، والمع ش'ب'ع، وكذلك الثوب، يقال: ثوب ش.ب,يع' الغزل

أ%ي كثيه، وثياب ش'ب'ع¬. ورجل م'ش\ب.ع' القلب وش.ب,يع' العقل وم'ش\ب.ع'ه:
م.ت1ين'ه؛ وش.ب'ع. عقله، فهو ش.ب,يع¬. م.ت'ن.. وأ%شب.ع. الثوب. وغي.ه:

ر.و�اه ص1ب\غاv، وقد يستعمل ف غي الواهر على الث%ل كإ,ش\باع الن_ف}خ
والق1راءة وسائر اللفظ. وكل© شيء ت'و.فYر'ه فقد أ%ش\ب.ع\ت.ه حت الكلم

ي'ش\ب.ع' ف%ت'و.ف�ر' حروف�ه وتقول: ش.ب,ع\ت' من هذا ال4مر ور.و,يت'



إ,ذا كرهته، وها على الستعارة.
وت.ش.ب_ع الرجل: تزي_ن با ليس عنده. وف الديث: ال�ت.ش.ب>ع' با

ل ي.م\ل1ك' كلب,س ث%و\ب.ي\ ز'ور أ%ي التكثر بأ%كثر ما عنده ي.ت.جم_ل
بذلك كالذي ي'ر,ي أ%نه ش.ب\عان وليس كذلك، وم.ن فعله فإ,نا ي.س\خ.ر من

نفسه، وهو من أ%فعال ذوي الزeور, بل هو ف نفسه ز'ور وكذب، ومعن ثوب
زور أ%ن} ي'ع\م.د. إ,ل الك�م_ي في'وص.ل% بما ك�م�ان آخ.ران1 فمن نظر

إ,ليهما ظنهما ثوبي. وال�تش.ب>ع': التز.ي>ن بأ%كثر ما عنده يتكثر
بذلك ويتزين بالباطل، كالرأ%ة تكون للرجل ولا ض.رائ1ر' ف%ت.ت.ش.ب_ع' با
ت.د_ع1ي من ال�ظ}وة عند زوجها بأ%كثر ما عنده لا تريد بذلك غيظ

جارت1ها وإ,دخال% ال4ذى عليها، وكذلك هذا ف الرجال.
وال3شباع' ف القواف: حركة الد_خ1يل، وهو الرف الذي بعد التأ}سيس

ككسرة الصاد من قوله:
ك1ل1ين,ي ل1ه.م¼، يا أ�م.ي\مة%، ناص1ب,

(* قوله «يا أ�ميمة» ف شرح الديوان: ونصب أميمة لنه يرى الترخيم فأقحم
الاء مثل يا تيم تيم عدي� إنا أراد يا تيم عدي� فأقحم الثان، قال

الليل من عادة العرب ان تنادي الؤنث بالترخيم فلما ل يرخم أجراها على
لفظها مرخة فأتى با بالفتح، قال الوزير: والحسن أن ينشد بالرفع.)

وقيل: إ,نا ذلك إ,ذا كان الر_وي� ساكناv ككسرة اليم من قوله:
ك%ن,عاج, و.ج\رة% ساق%ه'ن\

ن% إ,ل ظ1لل, الص_ي\ف1 ناج,ر\
وقيل: ال3شباع اختلف تلك الركة إ,ذا كان الر_و,ي� مقيداv كقول

الطيئة ف هذه القصيدة:
الواه1ب' الائة1 الص_فا

يا، ف%و\ق%ها و.ب.ر¬ م'ظاه.ر
بفتح الاء، وقال ال4خفش: ال3شباع حركة الرف الذي بي التأ}سيس

والر_و,ي� الطلق نو قوله:
ي.ز,يد' ي.غ'ضe الط�ر\ف. د'ون,ي، كأ%ن_ما

ز.و.ى ب.ي\ن. ع.ي\ن.ي\ه علي_ ال%حاج,م'
كسرة� اليم هي ال3شباع'، وقد أ%كثر منها العرب ف كثي من أ%ش\عارها،

ول يوز أ%ن ي'ج\مع فتح مع كسر ول ضم¼، ول مع كسر ضمÒ، ل4ن ذلك ل



ي'قل إ,ل قليلv، قال: وقد كان الليل ي'ج,يز' هذا ول ي'جيز' التوجيه.،
vوالتوجيه' قد جعته العرب وأ%كثرت من جعه، وهذا ل ي'قل إ,ل شاذ9ا

فهذا أ%ح\ر.ى أ%ن ل يوز، وقال ابن جن: س'م�ي بذلك من ق1ب.ل أ%نه ليس قبل
الروي� حرف مسمى إ,ل ساكناv أ%عن التأ}سيس والر>د\ف1، فلما جاء

الدخيل مركاv مالفاv للتأ}سيس والر>د\ف1 صارت الركة فيه كال3شباع له،
وذلك لزيادة التحرك على الساكن لعتماده بالركة وتكنه با.

@شبدع: الش>ب\د1عة�: العقرب، بالكسر، والدال غي معجمة. والش_باد1ع':
الع.قار,ب'. والش>ب\د1ع: اللسان تشبيهاv با. وف الديث: من ع.ض� على

ش1ب\د1عه س.ل1م. من الثام؛ قال ال4زهري: أ%ي لسان,ه يعن سكت ول ي.خ'ض\
مع الائضي ول ي.ل}س.ع\ به الناس ل4ن العاض� على لسانه ل يتكلم. ابن

ال4عراب: أ%لق%ي\ت' عليهم ش1ب\د1عاv وش1ب\د.عاv أ%ي داه1يةv، قال:
وأ%صله للعقرب. ابن بري: الش_باد1ع' الد_واهي؛ قال م.ع\ن' بن أ%وس:

إ,ذا الناس' ناس¬ والع1باد' بق�و�ة{،
وإ,ذ} ن.ح\ن' ل ت.د\ب,ب\ إ,لينا الش_باد1ع'

فتكون على هذا مستعارة من العقارب.
@شتع: ش.ت1ع. ش.ت.عاv: ج.ز,ع. من مر.ض أ%و ج'وع.

:�@شجع: ش.ج'ع.، بالضم، ش.جاعةv: اش\ت.د_ ع1ن\د. الب.أ}س,. والش_جاعة
ش1د�ة� الق%ل}ب, ف البأ}س. ورجلD ش.جاع¬ وش1جاع¬ وش'جاع¬ وأ%ش\ج.ع'

وش.ج,ع¬ وش.جيع¬ وش1ج.عةD على مثال ع1ن.بة؛ هذه عن ابن ال4عراب وهي
ط%ر,يفةD، من قوم ش1جاع� وش'ج\عان{ وش1ج\عان{؛ ال4خية عن اللحيان، وش'ج.عاء4

وش1ج\عة{ وش.ج\عة{ وش'ج\عة{، ال4ربع اسم للجمع؛ قال طريف بن مالك
،Dس.ي>د1، ش1ج\عة�العنبي:ح.و\ل1ي ف%وار,س'، من أ

وإ,ذا غ%ض1ب\ت' ف%ح.و\ل% ب.ي\ت1ي. خ.ض_م'
Dوش.ج,يعة Dسي�د.، غي مصروف. وامرأ%ة ش.ج,عة�ورواه الص>ق1لYيe: من أ

وش'جاعةD وش.ج\عاء� من نسوة ش.جائ1ع. وش'ج'ع� وش1جاع�؛ الميع عن
اللحيان، ون,س\وة شجاعات¬، والش_ج,عة� من النساء: ال%ريئة� على الرجال ف

كلمها وس.لط%ت1ها. وقال أ%بو زيد: سعت الك1لب,ي>ي. يقولون: رجل
ش'جاع¬ ول توصف به الرأ%ة. وال4ش\ج.ع' من الرجال: مثل الشeجاع، ويقال للذي

فيه خ1ف�ةD كال%و.ج لق�و�ته ويسمى به ال4س.د'، ويقال لل4سد أ%ش\ج.ع'
ولل9ب'وء4ة ش.ج\عاء�؛ وأ%نشد للعجاج:



ف%و.ل%د.ت\ ف%ر�اس. أ�س\د أ%ش\ج.عا
يعن أ�م تيم ولدته أ%سداv من ال�سود.

وت.ش.ج_ع. الرجل�: أ%ظ}ه.ر. ذلك من نفسه وت.ك%ل9فه وليس به، وش.ج_ع.ه:
جعله ش'جاعاv أ%و ق%و_ى قلبه. وحكى سيبويه: هو ي'ش.ج_ع' أ%ي ي'ر\مى
بذلك ويقال له. وش.ج�عه على ال4مر: أ%ق}د.م.ه. وال%ش\ج'وع: ال%غ\لوب'

بالشجاعة.
وال4ش\ج.ع' من الرجال: الذي كأ%ن� به جنوناv، وقيل: ال4ش\ج.ع'

النون؛ قال ال4عشى:
ب,أ%ش\ج.ع. أ%خ�اذ{ على الد_ه\ر, ح'ك}م.ه،
ف%م1ن\ أ%ي> ما ت.أ}ت1ي ال%واد1ث� أ%ف}ر.ق'

وقد فس�ر قوله بأ%ش\ج.ع. أ%خ�اذ قال يصف الدهر، ويقال: عن بال4ش\ج.ع
ن.ف}س.ه، ول يصح أ%ن يراد بال4شجع الدهر لقوله أ%خ�اذ{ على الدهر حكمه.
قال ال4زهري: قال الليث وقد قيل إ,ن ال4شجع من الرجال الذي كأ%ن� به
جنوناv، قال: وهذا خطأ ولو كان كذلك ما م.دح به الشeع.راء. وب,ه1 ش.ج.ع¬

أ%ي ج'نون. والش_ج,ع' من ال3بل: الذي ي.ع\ت.ر,يه جنون، وقيل: هو السريع
ن.ق}ل, القوائم,.

وناقة ش.ج,عةD وق%وائ1م' ش.ج,عات¬: سريعة خفيفة، والسم من كل ذلك
الش_ج.ع؛ قال:

عل%ى شجعات{ ل شحاب ول ع'ص\ل 
(* قوله «ل شحاب» كذا ف الصل وشرح

القاموس باء مهملة وباء موحدة ولعله شخات بعجمة ككتاب جع شخت وهو دقيق
العنق والقوائم.)

أ%راد بالشجعات ق%وائ1م. ال3بل الطYوال. والش_ج.ع' ف ال3بل:
س'ر\عة� نقل القوائم؛ جل ش.ج,ع' القوائ1م, وناقة ش.ج,عةD وش.ج\عاء�؛ قال

س'و.ي\د بن أ%ب كاهل:
ف%ر.ك1ب\ناها على م.ج\ه'ول1ها

ب,ص1لب, ال4رض,، ف1يه,ن_ ش.ج.ع\
أ%ي ب,ص1لب, الق%وائ1م، وناقة ش.ج\عاء� من ذاك؛ قال ابن بري: ل يصف

سويد ف البيت إ,بلv وإ,نا وصف خيلv بدليل قوله بعده:
vم'ن\ع.لة vف%ت.راها ع'ص'ما



. . . يد الق%ي\ن,، ي.ك}ف1يها الو.ق%ع\
(* كذا بياض ف الصل؛ ولعلها: ب,ح.د1يد1.)

فيكون العن ف قوله ب,ص1لب ال4رض أ%ي بيل صلب الواف1ر. وأ%رض'
الف%رس,: حواف1ر'ها، وإ,نا ف%س_ر. صلب ال4رض بالقوائم ل4نه ظ%ن_ أ%نه
يصف إ,بلv، وقد قد�م أ%ن الشج.ع. سرعة نقل القوائم، والذي ذكره

ال4صمعي ف تفسي الشج.ع ف هذا البيت أ%نه ال%ضاء� وال%راء4ة�. والش_ج.ع'
أ%يضاv: الطول. ورجل أ%شج.ع': طويلD، وامرأ%ة ش.ج\عاء. والش_ج\عة�: الرجل

(* قوله « والشجعة الرجل إل» ف شرح القاموس هو بالفتح وف شرح المثال
�للميدان. قال الزهري: الشجعة، بسكون اليم، الضعيف.) الطويل

.vالز_م1ن'. وف الثل: أ%ع\مى ي.قود ش.ج\عة :�ال�ض\ط%ر,ب'. والش_ج\عة
Dطويل :Dطويلة، وقد تقد�م أ%نا السريعة الفيفة. ورجل ش.ج\عة :Dوقوائ1م' ش.ج,عة

 Dملتف، وش'ج\عة
(* قوله «وشجعة» ف القاموس: والشجعة، بالضم ويفتح،

العاجز الضاوي ل فؤاد له.) ج.بانD ض.ع1يف¬. والش_ج\عة�: الف%ص1يل� ت.ض.ع'ه
أ�م�ه كال�خ.ب_ل,.

وال4ش\ج,ع' ف اليد والرجل: الع.ص.ب' المدود' فوق السeلمى من بي
الرeس\غ, إ,ل أ�صول ال4صابع الت يقال لا أ%طناب' ال4صابع فوق ظهر

الكف، وقيل: هو العظم الذي يصل ال3ص\ب.ع. بالرeس\غ, لكل إ,صبع أ%ش\ج.ع،
واحتج الذي قال هو العصب بقولم للذئب ولل4سد عار,ي ال4شاج,ع,، فمن جعل

ال4شاجع. العصب قال لتلك العظام هي ال4س\ناع' واحدها س1ن\ع¬. وف صفة
أ%ب بكر، رضي ال عنه: عار,ي ال4شاج,ع,؛ هي م.فاص1ل� ال4صابع، واحدها

أ%شج.ع، أ%ي كان اللحم عليها قليلv، وقيل: هو ظاهر عصبها، وقيل: ال4شاجع
رؤوس ال4صابع الت تتصل بعصب ظاهر الكف�، وقيل: ال4شاجع ع'روق ظاهر

الكف، وهو م.غ\ر,ز' ال4صابع، والمع ال4شاجع؛ ومنه قول لبيد:
ي'د\خ1ل�ها حت ي'وار,ي إ,ص\ب.ع.ه 

(* قوله «اصبعه» ل شاهد فيه ولذا
كتب بامش الصل: صوابه اشجعه.)

وناس يزعمون أ%نه إ,ش\ج.ع مثل إ,ص\ب.ع ول يعرفه أ%بو الغوث؛ ويقال
للحي_ة أ%ش\ج.ع؛ وأ%نشد:
ف%ق%ضى عليه ال4ش\ج.ع'



(* قوله «فقضى إل» ف هامش النهاية قال جرير: قد عضه فقضى إل.)
وأ%ش\ج.ع: ضرب من اليات، وتزعم العرب أ%ن الرجل إ,ذا طال جوعه تعر�ضت\

له ف بطنه حية يسمونا الشeجاع. والش>جاع والص_ف%ر.؛ وقال أ%بو خراش
ال�ذ%ل ياطب امرأ%ته:

أ%ر'دe ش�1جاع. الب.ط}ن, لو ت.ع\ل%م1ين.ه،
وأ�وث1ر' غ%ي\ري من ع1يال1ك1 بالط©ع\م,

وقال ال4زهري: قال ال4صمعي ش'جاع' البطن وش1جاع'ه' ش1د_ة� الوع،
وأ%نشد بيت أ%ب خراش أ%يضاv. وقال شر ف كتاب اليات: الشeجاع' ضرب من

اليات لطيف دقيق وهو، زعموا، أ%ج\ر.ؤ'ها؛ قال ابن أ%حر:
وح.ب.ت\ له أ�ذ�نD ي'راق1ب' س.م\ع.ها

ي.ص.ر¬، كناص1بة الشeجاع, ال�س\خ1د1
ح.ب.ت: انتصب. وناص1بة� الشeجاع,: ع.ي\ن'ه الت ي.ن\ص1ب'ها للنظر إ,ذا

نظر. والشeجاع' والش>جاع'، بالضم والكسر: الي�ة� الذك%ر، وقيل: هو
الية مطلقاv، وقيل: هو ض.ر\ب من الي�ات، وقيل: هو ضرب منها صغي، والمع

أ%ش\ج,عةD وش'ج\عانD وش1ج\عانD؛ ال4خية عن اللحيان. وف حديث أ%ب
هريرة ف منع الزكاة: إ,ل ب'ع1ث% عليه يوم القيامة س.ع.ف�ها ول1يف�ها

أ%شاج,ع. ي.ن\ه.ش\ن.ه أ%ي حيات وهي جع أ%شج.ع، وقيل: هو جع أ%ش\ج,عة{
وأ%ش\ج,عةD جع ش'جاع وش1جاع وهو الية، والش_ج\ع.م': الض_خ\م منها، وقيل: هو

ال%بيث الار,د' منها، وذهب سيبويه إ,ل أ%نه رباعي. وف الديث: أ%نه،
vصلى ال عليه وسلم، قال: ي.ج,يء� ك%ن\ز' أ%حدهم يوم القيامة ش'جاعا

أ%قر.ع.؛ وأ%نشد ال4حر:
قد سال%م. ال%ي_ات' منه الق%د.ما،
ال�ف}ع'وان% والشeجاع. الش_ج\عما

نصب الشجاع وال�ف}ع'وان بعن الكلم ل4ن الي�ات1 إ,ذا سالت الق%د.م
فقد سالها القدم فكأ%نه قال سال%م القدم' الي�ات1، ث جعل ال�ف}ع'وان

بدلv منها.
وم.ش\ج.عة� وش'جاع¬: اسان1. وبنو ش.ج\ع�: بطن من ع'ذ}رة%. وش1ج\ع¬:

قبيلة من ك1نانة، وقيل: إ,ن ف كلب بطناv يقال لم بنو ش.ج\ع�، بفتح الشي؛
قال أ%بو خراش:

غ%داة% د.عا ب.ن ش.ج\ع�، وول�ى



ي.ؤ'مe ال%ط}م.، ل ي.د\ع'و م'ج,يبا
وف ال4ز\د بنو ش'جاعة%. وأ%ش\ج.ع': قبيلة من غ%ط%فان، وأ%ش\ج.ع': ف

ق%ي\س.
@شرع: ش.ر.ع. الوار,د' ي.ش\ر.ع' ش.ر\عاv وش'روعاv: تناول الاء4 بف1يه.

وش.ر.ع.ت1 الدوابe ف الاء ت.ش\ر.ع' ش.ر\عاv وش'ر'وعاv أ%ي دخلت.
ودوابe ش'روع¬ وش'ر_ع¬: ش.ر.ع.ت\ نو الاء. والش_ريعة� والش>راع'

وال%ش\ر.عة�: الواضع' الت ي'ن\ح.در إ,ل الاء منها، قال الليث: وبا سي ما
ش.ر.ع. ال للعباد1 ش.ريعةv من الصوم والصلة1 والج والنكاح وغيه.

والش>ر\عة� والش_ريعة� ف كلم العرب: م.ش\ر.عة� الاء وهي م.و\ر,د'
الشاربة1 الت ي.ش\ر.ع'ها الناس فيشربون منها وي.س\ت.ق�ون%، وربا ش.ر_عوها

دواب_هم حت ت.ش\ر.عها وتشر.ب منها، والعرب ل تسميها ش.ريعةv حت يكون
الاء ع1دìا ل انقطاع له، ويكون ظاهراv م.ع1يناv ل ي'س\قى بالر>شاء3،

وإ,ذا كان من السماء وال4مطار فهو الك%ر.ع'، وقد أ%ك}ر.ع'وه إ,بلهم
فك%ر.ع.ت\ فيه وسق%و\ها بالك%ر\ع وهو مذكور ف موضعه. وش.ر.ع. إ,بله

�وش.ر_عها: أ%و\ر.د.ها شريعة% الاء فشربت ول ي.س\ت.ق, لا. وف الثل: أ%ه\و.ن
الس_ق}ي, الت_ش\ريع'، وذلك ل4ن م'ور,د. ال3بل إ,ذا و.ر.د. با

الشريعة ل ي.ت\ع.ب\ ف إ,س\قاء3 الاء لا كما يتعب إ,ذا كان الاء بعيداv؛
ور'ف1ع. إ,ل علي�، رضي ال عنه، أ%م\ر' رجل سافر مع أ%صحاب له فلم

ي.ر\ج,ع\ حي قف%لوا إ,ل أ%هاليهم، فات_ه.م. أ%هل�ه أ%صحاب.ه فر.ف%ع'وهم إ,ل
ش'ر.ي\ح، فسأ%ل% ال4ولياء4 البينة% فع.ج.ز'وا عن إ,قامتها وأ%خبوا

علي�اv بكم شريح فتمث�ل بقوله:
أ%و\ر.د.ها س.ع\د¬، وس.ع\د¬ م'ش\ت.م1ل}،
يا س.ع\د' ل ت.ر\وى ب,هذاك. ال3ب,ل}

(* ويروى: ما هكذا تورد'، يا سعد'، البل.)
ث قال: إ,ن أ%ه\و.ن% الس_ق}ي, الت_ش\ريع'، ث ف%ر_ق. بينهم وسأ%لم

واحداv واحداv، فاعتر.فوا بقتله فق%ت.ل%هم به؛ أ%راد علي: أ%ن هذا الذي
فعله كان يس3ياv هي>ناv وكان ن.و\ل�ه أ%ن ي.ح\تاط% وي.م\ت.ح1ن. بأ%ي\س.ر
ما ي'ح\تاط� ف الد>ماء3 كما أ%ن أ%ه\و.ن% الس_ق}ي, لل3بل, تشر,يع'ها

الاء، وهو أ%ن ي'ور,د. ر.بe ال3بل, إ,بله شريعةv ل تتاج مع ظهور
مائها إ,ل ن.ز\ع بالع.ل%ق من البئر ول ح.ث}ي� ف الوض، أ%راد أ%ن الذي



فعله شريح من طلب البينة كان هي>ناv فأ%ت.ى ال4ه\و.ن% وترك ال4ح\و.ط%
كما أ%ن أ%هون الس_ق}ي, التشريع'. وإ,بلD ش'ر'وع¬، وقد ش.ر.ع.ت1 الاء4

فش.ر,بت؛ قال الشماخ:
ي.س'دe به ن.وائ1ب. ت.ع\ت.ر,يه1

من ال4يام, كالن_ه.ل, الشeر'وع,
وش.ر.ع\ت' ف هذا ال4مر ش'ر'وعاv أ%ي خ'ض\ت'. وأ%ش\ر.ع. يد.ه ف

ال1ط}ه.رة1 إ,ذا أ%دخ.ل%ها فيها إ,ش\راعاv. قال: وش.ر.ع\ت' فيها وش.ر.ع.ت1
ال3بل� الاء4 وأ%شرع\ناها. وف الديث: فأ%شر.ع. ناقت.ه أ%ي أ%دخ.لها ف

شر,يعة1 الاء. وف حديث الوضوء: حت أ%شر.ع. ف العض'د أ%ي أ%دخ.ل الاء4
إ,ليه. وش.ر_ع.ت1 الدابة�: صارت على ش.ر,يعة1 الاء؛ قال الشماخ:

vفلم�ا ش.ر_ع.ت\ ق%ص.ع.ت\ غ%ليل
فأ%ع\ج.ل%ها، وقد ش.ر,ب.ت\ غ1مارا

�والشريعة� موضع على شاطئ البحر ت.ش\ر.ع' فيه الدوابe. والشريعة
والش>ر\عة�: ما سن_ ال من الد>ين وأ%م.ر به كالصوم والصلة والج والزكاة
وسائر أ%عمال الب> مشتقÒ من شاطئ البحر؛ عن كراع؛ ومنه قوله تعال:
vجعلنا منكم ش1ر\عة ðث جعلناك على شريعة{ من ال4م\ر، وقوله تعال: لكل

وم1نهاجاv؛ قيل ف تفسيه: الش>ر\عة� الد>ين، وال1نهاج' الطريق'،
وقيل: الشرعة والنهاج جيعاv الطريق، والطريق' ههنا الد>ين، ولكن اللفظ

إ,ذا اختلف أ%تى به بأ%لفاظ يؤ.كYد' با الق1صة وال4مر كما قال عنترة:
أ%قو.ى وأ%ق}ف%ر. بعد أ�م> ال%ي\ث%م,

فمعن أ%ق}و.ى وأ%ق}ف%ر. واحد على ال%ل}و.ة إ,ل أ%ن اللفظي أ%و\ك%د'
ف اللوة. وقال ممد بن يزيد: ش1ر\عةv معناها ابت1داء� الطريق،

وال1نهاج' الطريق الستقيم. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجاv س.بيلv وس'ن_ة، وقال
قتادة: شرعة ومنهاجاv، الد>ين واحد والشريعة متلفة. وقال الفراء ف

قوله تعال ث جعلناك على شريعة: على دين وم1ل�ة ومنهاج، وكل© ذلك يقال.
وقال القتيب: على شريعة، على م1ثال وم.ذ}هب�. ومنه يقال: ش.ر.ع. فلن ف

كذا وكذا إ,ذا أ%خذ فيه؛ ومنه م.شار,ع' الاء وهي الف�ر.ض' الت
ت.ش\ر.ع' فيها الواردة�. ويقال: فلن ي.ش\ت.رع' ش1ر\ع.ت.ه' وي.ف}ت.ط1ر'

ف1ط}ر.ت.ه وي.م\ت.ل© م1ل�ت.ه، كل ذلك من ش1ر\عة1 الد>ين وف1ط}رت1ه وم1لYت1ه.
وش.ر.ع. الد>ين. ي.ش\ر.ع'ه ش.ر\عاv: س.ن_ه. وف التنزيل: ش.ر.ع. لكم من



الد>ين ما وص_ى به نوحاv؛ قال ابن ال4عراب: ش.ر.ع. أ%ي أ%ظهر. وقال
ف قوله: ش.ر.عوا لم من الد>ين ما ل يأ}ذن به ال، قال: أ%ظه.ر'وا
لم. والشارع' الر_ب�ان: وهو العال العامل� الع.لYم. وش.ر.ع. فلن
إ,ذا أ%ظ}ه.ر. ال%ق_ وقم.ع. الباط1ل%. قال ال4زهري: معن ش.ر.ع. ب.ي_ن.

وأ%وض.ح مأ}خوذ من ش'ر,ع. ال3هاب' إ,ذا ش'ق_ ول ي'ز.ق�ق\ أ%ي يعل
ز,ق¾ا ول ي'ر.ج_ل}، وهذه ض'ر'وب¬ من الس_ل}خ, م.ع\ر'وفة أ%وسعها

وأ%بينها الش_ر\ع'، قال: وإ,ذا أ%رادوا أ%ن يعلوها ز,ق¾ا سل%خ'وها من ق1ب.ل
ق%فاها ول ي.ش'ق©وها ش.ق9اv، وقيل ف قوله: ش.ر.ع لكم من الد>ين ما
وص_ى به نوحاv: إ,ن� نوحاv أ%ول من أ%ت.ى بتحري الب.نات1 وال4خ.وات1

وال�م_هات. وقوله عز وجل: والذي أ%وحينا إ,ليك وما وص_ينا به إ,براهيم
وموسى؛ أ%ي وشرع لكم ما أ%وحينا إ,ليك وما وص_ي\نا به ال4نبياء قب\لك.

eذلك أ%ي م1ثاله؛ وأ%نشد الليل يذم �والش>ر\عة�: العادة�. وهذا ش1ر\عة
:vرجل

ك%ف9اك. ل ت'خ\ل%قا للن_د.ى،
ول ي.ك' ل�ؤ\م'هما ب,د\ع.ه\

،Dعن ال%ي, م.ق}ب'وضة Òف%ك%ف
كما ح'ط� عن مائ%ة{ س.ب\عه\

وأ�خ\ر.ى ث%لث%ة� آلف1ها،
وت1س\ع'م1ئيها لا ش1ر\عه\

وهذا ش1ر\ع' هذا، وها ش1ر\عان1 أ%ي م1ث}لن1.
والشار,ع': الطريق' ال4عظم الذي ي.ش\ر.ع' فيه الناس عام�ة وهو على هذا

العن ذ�و ش.ر\ع� من ال%ل}ق ي.ش\ر.ع'ون فيه. ود'ور¬ شار,عةD إ,ذا كانت
أ%بوابا شار,عةv ف الطريق. وقال ابن دريد: د'ور¬ ش.وار,ع' على ن.ه\ج�

واحد. وش.ر.ع. ال%ن\ز,ل� إ,ذا كان على طريق نافذ. وف الديث: كانت
ال4بواب' شار,عةv إ,ل ال%س\ج,د1 أ%ي م.ف}ت'وحةv إ,ليه. يقال: ش.ر.ع\ت'

vالباب. إ,ل الطريق أ%ي أ%ن\ف%ذ}ت'ه إ,ليه. وش.ر.ع. الباب' والدار' ش'ر'وعا
أ%ف}ض.ى إ,ل الطريق,، وأ%ش\ر.ع.ه إ,ليه. والش_وار,ع' من النجوم:

الد_ان,ية� من ال%غ1يب,. وكل© دان{ من شيء، فهو شار,ع¬. وقد ش.ر.ع. له ذلك،
وكذلك الدار' الشار,عة� الت قد دنت من الطريق وق%ر'ب.ت\ من الناس,، وهذا

كله راجع إ,ل شيء واحد، إ,ل الق�ر\ب من الشيء وال3ش\راف1 عليه.



وأ%ش\ر.ع. ن.ح\و.ه الرeم\ح. والسي\ف. وش.ر.ع.ه'ما: أ%ق}ب.ل%ه'ما إ,ياه
وس.د_د.ه'ما له، ف%ش.ر.ع.ت\ وهي. ش.وار,ع'؛ وأ%نشد:

أ%فاج'وا م1ن\ ر,ماح, ال%طY ل%م�ا
ر.أ%و\نا ق%د\ ش.ر.ع\ناها ن,هال

وش.ر.ع. الرeم\ح' والس_ي\ف' أ%ن\ف�س'ه'ما؛ قال:
غ%داة% ت.عاو.ر.ت\ه ث%م_ ب,يض¬،

ش.ر.ع\ن. إ,ليه1 ف الر_ه\ج, ال�ك1ن>
(* هذا البيت من قصيدة للنابغة. وف ديوانه: د'فعن اليه مكان شرعن

اليه.)وقال عبد ال بن أ%ب أ%و\ف%ى يهجو امرأ%ة:
،vول%ي\س.ت\ ب,تار,كة{ م'ح\ر.ما

ول%و\ ح'ف_ بال4س.ل, الشeر_ع,
 �ورمح ش'راع1ي¬ أ%ي طويلD وهو م.ن\س'وب. والش>ر\عة

(* قوله «والشرعة»
ف القاموس: هو بالكسر ويفتح، المع شرع بالكسر ويفتح وشرع كعنب، وجع

المع شراع.): الو.ت.ر' الرقيق'، وقيل: هو الو.ت.ر' ما دام م.ش\دوداv على
الق%و\س، وقيل: هو الوتر، م.ش\دوداv كان على الق%و\س أ%و غي مشدود، وقيل:

ما دامت مشدودة على قوس أ%و ع'ود، وجعه ش1ر.ع¬ على التكسي، وش1ر\ع¬ على
المع الذي ل يفارق واحده إ,ل بالاء، وش1راع¬ جع المع؛ قال الشاعر:

كما أ%ز\ه.ر.ت\ ق%ي\ن.ةD بالش>راع
ل3س\وار,ها ع.ل� منه اص\ط1باح.ا

(* قوله «كما أزهرت إل» أنشده ف مادة زهر: ازدهرت. وقوله «عل منه»
تقدم عل منها.)

وقال ساعدة بن جؤية:
وعاو.د.ن د.ي\ن، ف%ب,تe كأ%نا

خ1لل% ض'لوع, الص_د\ر, ش1ر\ع¬ م'م.د_د'
ذك�ر ل4ن المع الذي ل ي'فار,ق' واحده إ,ل بالاء لك تذكيه

وتأ}نيثه؛ يقول: ب,تe كأ%ن9 ف ص.د\ري ع'وداv من الد_و,ي> الذي فيه من
ال�موم، وقيل: ش1ر\عةD وثلث� ش1ر.ع�، والكثي ش'ر\ع¬؛ قال ابن سيده: ول

يعجبن على أ%ن أ%با عبيد قد قاله. والش>راع': كالش>ر\عة، وجعه ش'ر'ع¬؛
قال كثي:



إ,ل الظYباء4 با، كأ%ن� ت.ر,يب.ها
ض.ر\ب' الش>راع, ن.واحي. الش>ر\يان1

يعن ض.ر\ب الو.ت.ر, س1ي.ت.ي, الق%و\س,. وف الديث: قال رجل: إ,ن
أ�ح1بe ال%مال% حت ف ش1ر\ع, ن.ع\ل1ي أ%ي ش1راك1ها تشبيه بالش>ر\ع,، وهو

و.تر' الع'ود ل4نه م'م\ت.دÒ على وجه1 النعل كامت1داد1 الو.تر, على
الع'ود، والش>ر\عة� أ%خ.ص� منه، وجعهما ش1ر\ع¬؛ وقول النابغة:

ك%ق%و\س, الاس1خ1ي> ي.ر,ن© فيها،
من الش>ر\ع1ي>، م.ر\ب'وع¬ م.ت1ي'

أ%راد الش>ر\ع. فأ%ضافه إ%ل نفسه ومثله كثي؛ قال ابن سيده: هذا قول
أ%هل اللغة وعندي أ%نه أ%راد الش>ر\عة% ل الش>ر\ع. ل4ن� الع.ر.ب.
إ,ذا أ%رادت ال3ضافة إ,ل المع فإ,نا تردe ذلك إ,ل الواحد.
والش_ريع': الك%ت_ان� وهو ال4ب.ق' والز>ير' والراز,قيe، وم'شاق%ت'ه

الس_ب,يخة�. وقال ابن ال4عراب: الش_ر_اع' الذي يبيع الش_ريع.، وهو
الكت_ان� ال%ي>د'.

وش.ر_ع. فلن ال%ب\ل% أ%ي أ%ن\ش.طه وأ%د\خ.ل% ق�ط}ر.ي\ه ف الع'ر\وة.
وال4ش\ر.ع' ال4ن\ف1: الذي ام\ت.د_ت أ%ر\ن.ب.ت'ه. وف حديث ص'و.ر,

ال4نبياء، عليهم السلم: ش1راع' ال4نف1 أ%ي م'م\ت.دe ال4ن\ف1 طويله.
وال4ش\رع': الس_قائف'، واحدتا ش.ر.عة؛ قال ابن خشرم:

،vج.زاه ال� م.غ\ف1رة vكأ%ن� ح.و\طا
وج.ن_ةv ذات. ع1لYي¼ وأ%ش\راع,

Dها وق1لع'ها، والمع أ%ش\ر,عة�والش>راع': ش1راع' السفينة1 وهي ج'ل�ول
وش'ر'ع¬؛ قال الطYر,م�اح:

كأ%ش\ر,عة1 الس_ف1ي,
Dوف حديث أ%ب موسى: بينا نن ن.س3ي' ف البحر والريح' ط%ي>بة

والش>راع' مرفوع¬؛ ش1راع' السفينة: ما يرفع فوقها من ثوب ل1ت.د\خ'ل% فيه الريح
في'ج\ريها. وش.ر�ع. السفينة%: جعل لا ش1راعاv. وأ%شر.ع. الشيء4:

ر.ف%ع.ه جد�اv. وح1يتانD ش'ر'وع¬: رافعةD ر'ؤ'وس.ها. وقوله تعال: إ,ذ تأ}ت1يهم
ح1يتان'هم يوم س.ب\ت1هم ش'ر_عاv ويوم ل ي.س\ب,ت'ون ل تأ}تيهم؛ قيل:

معناه راعفةD ر'ؤ'وس.ها، وقيل: خافضة لا للشرب، وقيل: معناه أ%ن ح1يتان%
البحر كانت ت.ر,د' يوم السبت ع.ن.قاv من البحر ي'تاخ1م' أ%ي\لة%



أ%ل%م.ها ال تعال أ%نا ل تصاد يوم السبت لن.ه\ي,ه اليهود. عن ص.ي\د1ها،
Dوح1يتان .vفلما ع.ت.و\ا وصاد'وها بيلة تو.ج_ه.ت\ لم م'س3خ'وا ق1ر.دة
ش'ر_ع¬ أ%ي شار,عات¬ من غ%م\رة1 الاء3 إ,ل ال�د>. والش>راع': الع'ن'ق،

وربا قيل للبعي إ,ذا ر.ف%ع ع'ن'قه: ر.ف%ع ش1راع.ه. والشeراعي�ة
والش>راعي�ة�: الناقة� الطويلة� الع'ن'ق,؛ وأ%نشد:

ش'3راع1ي�ة ال4ع\ناق, ت.ل}ق%ى ق%ل�وص.ها،
قد اس\ت.ل4ت\ ف م.س\ك ك%و\ماء4 باد1ن1

قال ال4زهري: ل أ%دري ش'راع1ي�ةD أ%و ش1راع1ي�ةD، والك%س\ر عندي
أ%قرب، ش'ب>هت أ%عناق�ها بش1راع السفينة لطولا يعن ال3بل. ويقال للنب\ت1

إ,ذا اع\ت.م_ وش.ب,ع.ت\ منه ال3بل�: قد أ%شر.ع.ت\، وهذا ن.ب\ت¬ ش'راع¬،
ونن ف هذا ش.ر.ع¬ سواء# وش.ر\ع¬ واحد¬ أ%ي سواء# ل يفوق' بعض'نا

بعضاv، ي'ح.ر_ك' وي'س.ك�ن'. والمع والتثنية والذكر والؤنث فيه سواء. قال
ال4زهري: كأ%نه جع شار,ع� أ%ي ي.ش\ر.ع'ون فيه معاv. وف الديث: أ%نتم

فيه ش.رع¬ سواء# أ%ي متساوون ل ف%ض\ل ل4حد1كم فيه على الخر، وهو مصدر
بفتح الراء وسكونا. وش.ر\ع'ك هذا أ%ي ح.س\ب'ك؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

وكان% ابن. أ%جال�، إ,ذا ما ت.ق%ط�ع.ت\
ص'د'ور' الس>ياط1، ش.ر\ع'ه'ن_ ال�خ.و>ف'

فس�ره فقال: إ,ذا قط�ع الناس' الس>ياط على إ,بلهم كفى هذه أ%ن
ت'خ.و_ف.. ورجل ش.ر\ع'ك من رجل: كاف، يري على النكرة وصفاv ل4نه ف نية
النفصال. قال سيبويه: مررت برجل ش1ر\ع1ك. فهو نعت له ب,كمال1ه وب.ذYه، غيه:

ول يثن_ى ول يمع ول يؤن_ث، والعن أ%نه من النحو الذي ت.ش\ر.ع'
فيه وت.ط}ل�ب'ه. وأ%شر.ع.ن الرجل�: أ%ح\س.ب.ن. ويقال: ش.ر\ع'ك. هذا أ%ي

ح.س\ب'ك. وف حديث ابن مغفل: سأ%له غ%ز\وان� عما ح'ر>م. من الش_راب,
ف%ع.ر_ف%ه، قال: فقلت ش.ر\عي أ%ي ح.س\ب؛ وف الثل:

ش.ر\ع'ك. مل ب.ل�غ.ك. ال%ح.ل�
أ%ي ح.س\ب'ك. وكاف1يك.، ي'ض\ر.ب' ف التبليغ باليسي. والش_ر\ع': مصدر

ش.ر.ع. الهاب. ي.ش\ر.ع'ه ش.ر\عاv س.ل%خ.ه، وقال يعقوب: إ,ذا ش.ق_ ما
بي ر,ج\ل%ي\ه وس.ل%خ.ه؛ قال: وسعته من أ�م> ال�مار,س, الب.ك}ر,ي�ة1.

والش>ر\عة�: ح1بالةD من الع.ق%ب, ت'ج\ع.ل� ش.ر.كاv يصاد به الق%طا ويمع
ش1ر.عاv؛ وقال الراعي:



من آج,ن, الاء3 م.ح\ف�وفاv به الش>ر.ع'
وقال أ%بو زبيد:

أ%ب.ن_ ع1ر>يسةv ع.نان'ها أ%ش1ب¬،
وع1ن\د. غاب.ت1ها م'س\ت.و\ر.د¬ ش.ر.ع'

الش>ر.ع': ما ي'ش\ر.ع' فيه، والش_راعة�: ال�ر\أ%ة�. والش_ر,يع':
الرجل الشeجاع'؛ وقال أ%بو وج\زة%:

vوإ,ذا خ.ب.ر\ت.ه'م' خ.ب.ر\ت. س.ماحة
وش.راعةv، ت.ح\ت. الو.ش1يج, ال�ور,د1

والش>ر\ع': موضع 
(* قوله «والشرع موضع» ف معجم ياقوت: شرع، بالفتح،

قرية على شرقي ذرة فيها مزارع ونيل على عيون، ث قال: شرع، بالكسر، موضع،
واستشهد على كليهما.)، وكذلك الش�وار,ع'. وش.ر,يعة�: ماء# بعينه قريب من

ض.ر,ي�ة%؛ قال الراعي:
غ%دا ق%ل1قاv ت.خ.ل�ى ال�ز\ء� منه،

ف%ي.م_م.ها ش.ر,يعة% أ%و س.وار.ا
وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

Dوأ%س\م.ر عات1ك فيه س1نان
ش'راع1يÒ، ك%ساط1عة1 الشeعاع,

قال: ش'راع1يÒ نسبة إ,ل رجل كان يعمل ال4س1ن_ة كأ%ن اسه كان
ش'راعاv، فيكون هذا على قياس النسب، أ%و كان اسه غي ذلك من أ%ب\ن,ية ش.ر.ع.،

فهو إ,ذاv من ناد1ر, م.ع\د'ول النسب. وال4س\م.ر': الرeمح. والعات1ك':
ال�ح\م.رe من ق1د.م1ه. والش_ر,يع' من الليف: ما اشت.د_ ش.و\ك�ه وصل%ح.
ل1غ1ل%ظ1ه أ%ن} ي'خ\ر.ز. به؛ قال ال4زهري: سعت ذلك من الجريي

الن_خ\ل1ي>ي. وف جبال الد_ه\ناء3 جبلD يقال له شارع¬، ذكره ذو الرم�ة ف
شعره.

@شرجع: الش_ر\ج.ع': السر,ير' يمل عليه الي�ت. والش_ر\ج.ع': ال%نازة؛
وأ%نشد ابن بري لع.ب\دة بن الطبيب:

Dولقد ع.ل1م\ت' بأ%ن� ق%ص\ر,ي ح'ف}رة
غ%ب\راء�، ي.ح\م1ل�ن إ,ليها ش.ر\ج.ع'

ال4زهري: الش_ر\ج.ع�e الن_ع\ش'؛ قال أ�م.ي�ة� بن أ%ب الصل}ت يذكر



الال1ق. ومل%ك�وت.ه:
وي'ن.فYد' الط©وفان% نن ف1داؤ'ه،
واق}تاد. ش.ر\ج.ع.ه ب.داح' ب.د1يد'

قال شر: أ%ي هو الباقي ونن الالك�ون. واق}تاد. أ%ي و.س_ع. قال:
وش.ر\ج.ع'ه س.ر,ير'ه. وب.داح¬ ب.د1يد¬ أ%ي واس1ع¬. والش_ر\ج.ع': الطويل.

وش.ر\ج.ع. ال1ط}رقة والشبة إ,ذا كانت م'ر.ب_عةv ف%ن'ح1ت.ت\ من حروفها،
تقول منه: ش.ر\ج,ع\ه. وال�ش.ر\ج.ع': ال�ط%و_ل� الذي ل حرف لنواحيه من

مطارق الد�ادين؛ قال الشاعر:
كأ%ن� ما ب.ي\ن. ع.ي\ن.ي\ها وم.ذ}ب.ح1ها

�م'ش.ر\ج.ع¬ من ع.لة الق%ي\ن,، م.م\ط�ول
وم1ط}رقةD م'ش.ر\ج.عةD أ%ي م'ط%و_لةD ل حروف لنواحيها؛ وأ%نشد ابن

بر�ي� ل�فاف بن ندبة:
ج'ل}م'ود ب,ص\ر� إ,ذا ال1ن\قار' صاد.ف%ه،

ف%ل� ال�ش.ر\ج.ع. منها كلما ي.ق%ع'
قال ابن بري: وأ%ما قول أ%ع\شى ع'ك}ل�:

أ�ق1يم' على ي.د1ي وأ�ع1ي' ر,ج\لي،
كأ%ن>ي ش.ر\ج.ع¬ بعد اع\تدال,

قال: ل يشرحه الشيخ، قال: وأ%راد الق%و\س.، وال أ%علم.
@شسع: ش1س\ع' النعل: ق1بال�ها الذي ي'ش.د� إ,ل ز,مام1ها، والز>مام':

السي\ر' الذيث ي'ع\ق%د' فيه الش>س\ع'، والمع ش'س'وع¬، ل يكس_ر إ,ل على
هذا البناء. وش.س3ع.ت1 النع\ل� وق%ب,ل%ت\ وش.ر,ك%ت\ إ,ذا انقطع ذلك

منها. ويقال للرجل النقطع الش>س\ع,: شاس1ع¬؛ وأ%نشد:
من آل, أ%خ\ن.س. شاس1ع الن_ع\ل,

يقول: م'ن\ق%ط1ع'ه. وف الديث: إ,ذا ان\ق%ط%ع. ش1س\ع' أ%حد1كم فل
�ي.م\ش, ف ن.ع\ل� واحدة{؛ الش>س\ع': أ%حد س'ي'ور النعل، وهو الذي ي'د\خ.ل
بي ال3ص\ب.ع.ي\ن وي'دخل ط%ر.ف�ه ف الث�ق}ب الذي ف صدر النعل الش\دود

ف الز>مام,، وإ,نا ن'هي. عن ال%ش\ي ف نعل واحدة لئل تكون احدى
الرجلي أ%ر\ف%ع. من ال�خرى، ويكون%� سبباv للع1ثار ويقب'ح ف ال%ن\ظ%ر
وي'عاب فاعله. وش.س.ع. الن_ع\ل% ي.ش\س.ع'ها ش.س\عاv وأ%ش\س.ع.ها: ج.ع.ل

لا ش1س\عاv. وقال أ%بو الغ.و\ث1: ش.س_ع\ت'، بالتشديد، وربا زادوا ف



الشسع نوناv؛ وأ%نشد:
ويلD ل4ج\مال الك%ر,ي> م1ن>ي،
إ,ذا غ%د.و\ت' وغ%د.و\ن%، إ,ن>ي
أ%ح\د'و با م'ن\ق%ط1عاv ش1س\ع.ن>ي

فأ%دخل النون. وله ش1س\ع' مال أ%ي قليل، وقيل: هو ق1ط}عة من إ,بل وغنم،
وكله إ,ل الق1ل�ة ي'ش.ب_ه ب,ش1س\ع, النعل. وقال الفضل: الش>س\ع

ج'ل© مال الرجل. يقال: ذهب ش1س\ع' مال1ه أ%ي أ%كثره؛ وأ%نشد للم.ر_ار:
ع.دان عن ب.ن,ي_ وش1س\ع, مال

�ح1فاظD ش.ف�ن، ود.م¬ ثق1يل
ويقال: عليه ش1س\ع¬ من الال, ون.ص1ي�ةD وعن\ص'لةD وع1ن\ص1يةD، وهي
الب.ق1ي_ة�. وال4ح\و.ز': الق�ب.ضة� من الر>عاء ال%س.ن' القيام على ماله،

وهو الش>س\ع' أ%يضاv، وهو الش_ي\ص1ية� أ%يضاv. وفلن ش1س\ع' مال إ,ذا
كان ح.س.ن القيام عليه كقولك إ%ب,ل� مال� وإ,زاء� مال�. وش1س\ع' ال%كان1:

ط%ر.ف�ه. يقال: ح.لل}ن.ا ش1س\ع.ي الد_هناء3. وكل شيء� نت.أ% وش.خ.ص.،
فقد ش.س.ع.؛ قال بلل بن جرير:

لا شاس1ع¬ ت.ح\ت. الثYياب,، كأ%نه
ق%فا الديك أ%و\ف%ى ع.ر\ف�ه ث ط%ر_با

.vر\فة�ويروى: أ%و\ف غ
وش.س.ع. ي.ش\س.ع' ش'س'وعاv، فهو شاس1ع وش.س'وع¬، وش.س.ع. به

وأ%ش\س.ع.ه': أ%ب\ع.د.ه. والش_اس1ع': الكان البعيد. وش.س.ع.ت\ دار'ه ش'س'وعاv إ,ذا
ب.ع'د.ت. وف حديث ابن أ�م� مكتوم: إ,ن>ي رجل شاس1ع' الد_ار, أ%ي

بعيدها. وش.س3ع. الفر.س' ش.س.عاv: ان\ف%ر.ج. ما بي ث%ن,ي_ته ور.باع1ي.ت1ه،
وهو من الب'ع\د. والش_س\ع': ما ضاق من ال4رض.

@شعع: الشeعاع': ض.و\ء� الشمس الذي تراه عند ذ�ر'ور,ها كأ%نه البال أ%و
الق�ض\بان� م'ق}ب,لةv عليك إ,ذا نظرت إ,ليها، وقيل: هو الذي تراه

م'م\ت.دìا كالر>ماح, ب'ع.ي\د. الطلوع، وقيل: الشeعاع' انتشار' ضوئ1ها؛ قال
قيس ابن الطيم:

ط%ع.ن\ت' ابن. عبد1 الق%ي\س, ط%ع\ن.ة% ثائ1ر,،
لا ن.ف%ذD، لول الش_عاع' أ%ضاء4ها

وقال أ%بو يوسف: أ%نشدن ابن معن عن ال4صمعي: لول الشeعاع، بضم



الشي، وقال: هو ضوء� الدم وح'م\ر.ت'ه وت.ف%رeق�ه فل أ%دري أ%قاله وضعاv أ%م
على التشبيه، ويروى الش_عاع'، بفتح الشي، وهو ت.ف%رeق الد_م, وغيه،
وجع الشeعاع, أ%ش1ع_ةD وش'ع'ع¬. وفسر ال4زهري� هذا البيت فقال: لول

:vحت تستبي، وقال أ%يضا �ان\ت1شار' س.ن.ن, الد_م, ل4ضاء4ها الن_ف%ذ
شعاع الد_م, ما ان\ت.شر إ,ذا اس\ت.ن_ من خ.ر\ق الط�ع\نة1.

ويقال: س.ق%ي\ت'ه ل%ب.ناv ش.عاعاv أ%ي ض.ياحاv أ�ك}ث1ر. ماؤ'ه، قال:
والش_ع\ش.عة� بعن ال%ز\ج, منه. ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: إ,ن�
الشهر قد ت.ش.ع\ش.ع. فلو ص'م\نا ب.ق1ي_ت.ه، كأ%نه ذ%هب به إ,ل ر,ق�ة الشهر

وق1ل�ة1 ما بقي منه كما ي'ش.ع\ش.ع' اللب بالاء. وت.ش.ع\ش.ع. الشهر':
ت.ق%ض_ى إ,ل� أ%ق%ل�ه. وقد روي حديث عمر، رضي ال عنه، ن.ش.ع\س.ع.

من الشeس'وع, الذي هو البعد، بذلك فس_ره أ%بو عبيد، وهذا ل ي'وج,ب'ه
التصر,يف'.

وأش.ع_ت الشمس': ن.ش.ر.ت\ ش'عاع.ها؛ قال:
إ,ذا س.ف%ر.ت\ ت.لgل� و.ج\ن.تاها،

كإ,ش\عاع, الغ.زالة1 ف الض_حاء3
ومنه حديث ليلة الق%د\ر,: وإ,ن� الشمس ت.طل�ع' من غ%د1 يومها ل ش'عاع.

لا، الواحدة ش'عاعةD. وظ1لD ش.ع\ش.ع¬ أ%ي ليس بكثيف، وم'ش.ع\ش.ع¬
أ%يضاv كذلك، ويقال: الش_ع\ش.ع' الظYل© الذي ل ي'ظ1ل9ك كل©ه ففيه ف�ر.ج¬.

وش.عe السeنبل وش.عاع'ه وش1عاع'ه وش'عاع'ه: س.فاه إ,ذا ي.ب,س. ما دام
على السeن\ب'ل,. وقد أ%ش.ع_ الزر\ع': أ%خرج ش.عاع.ه. أ%بو زيد: شاع.

الشيء� ي.ش1يع' وش.ع_ ي.ش1عe ش.ع�اv وش.عاعاv كلها إ,ذا ت.ف%ر_ق.،
وش.ع\ش.ع\نا عليهم اليل% ن'ش.ع\ش1ع'ها. والش_عاع': التفر>ق. وت.طاي.ر.

القوم ش.عاعاv أ%ي متفر>قي. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: س.ت.ر.و\ن
بعدي م'ل}كاv ع.ض'وضاv وأ�م_ةv ش.عاعاv أ%ي متفر>قي متلفي. وذهب.

دم'ه ش.عاعاv أ%ي متفر>قاv. وطار. فؤ.اد'ه ش.عاعاv ت.ف%ر.قت\ ه'م.وم'ه.
يقال ذهبت نفسي ش.عاعاv إ,ذا انتشر رأ}يها فلم تتجه ل4م\ر ج.ز\م، ورجل

ش.عاع' الف�ؤ.اد منه. ورأ}ي ش.عاع¬ أ%ي م'ت.ف%ر>ق¬. ونف}س ش.عاع:
متفر>قة قد تفر_ق%ت\ ه1م.م'ها؛ قال قيس بن ذ%ريح:

فلم أ%ل}ف1ظ}ك1 م1ن\ ش1ب.ع�، ول%ك1ن\
أ�ق%ض>ي حاجة% الن_ف}س, الش_عاع,



:vوقال أ%يضا
فق%د\ت'ك1 م1ن ن.ف}س� ش.عاع�، أ%ل%م\ أ%ك�ن\

ن.ه.ي\ت'ك1 عن هذا وأ%ن\ت1 ج.ميع'؟
قال ابن بر>ي�: ومثل هذا لقيس بن معاذ منون بن عامر:

ف%ل ت.ت\ر'كي ن.ف}س3ي ش.عاعاv، فإ,ن_ها
من الو.ج\د1 ق%د\ كاد.ت\ ع.ل%ي\ك1 ت.ذ�وب'

والش_ع\شاع' أ%يضاv: ال�ت.ف%ر>ق'؛ قال الراجز:
ص.د\ق' اللYقاء3 غ%ي\ر' ش.ع\شاع, الغ.د.ر\

�يقول: هو جيع ال1مة غي متفرقها. وت.طاي.ر.ت1 الع.صا والق%ص.بة
.vوق1ط%عا vإ,ذا ضربت با على حائط ف%ت.ك%س_رت\ وتطايرت ق1ص.دا vش.عاعا

وأ%ش.ع_ البعي' ب.و\له أ%ي ف%ر_ق%ه وق%ط�عه، وكذلك ش.ع_ بول%ه ي.ش'عeه
أ%ي فر_قه أ%يضاv ف%ش.ع_ ي.ش1عe إ,ذا انت.شر وأ%و\ز.ع. به مثله. ابن

ال4عراب: ش.ع_ القوم' إ,ذا ت.ف%ر_ق�وا؛ قال ال4خطل:
ع1صابة� س.ب\ي� ش.ع_ أ%ن} ي'ت.ق%س_ما

.�أ%ي ت.ف%ر_ق�وا ح1ذار. أ%ن ي'ت.ق%س_موا. قال: والش_عe الع.ج.لة
قال: وان\ش.ع_ الذئب ف الغنم وان\شل� فيها وان\ش.ن_ وأ%غار فيها

واستغار بعن واحد. ويقال لبيت الع.ن\ك%ب'وت: الشeعe وح'قe الك�هول.
وش.ع\ش.ع. الش_راب. ش.ع\ش.ع.ةv: مز.ج.ه بالاء، وقيل: ال�ش.ع\ش.عة

ال%م\ر' الت أ�ر,ق_ م.ز\ج'ها. وش.ع\ش.ع. الث�ريدة% الزeر.ي\قاء4:
س.غ\ب.ل%ها بالز_ي\ت، يقال: ش.ع\ش1ع\ها بالز_ي\ت. وف حديث وائ1لة% بن
ال4س\ق%ع: أ%ن� النب، صلى ال عليه وسلم، ث%ر.د. ث%ر,يدةv ث ش.ع\ش.ع.ها

ث لب_قها ث ص.ع\ن.ب.ها؛ قال ابن البارك: ش.ع\ش.ع.ها خل%ط بعض.ها ببعض
�كما ي'ش.ع\ش.ع' الشراب' بالاء إ,ذا م'ز,ج. به، ور'و,يت\ هذه اللفظة

س.غ\س.غ.ها، بالسي الهملة والغي العجمة، أ%ي رو_اها د.س.ماv. وقال
بعضهم: ش.ع\ش.ع. الثريدة إ,ذا رفع رأ}سها، وكذلك ص.ع\ل%ك%ها وصع\ن.ب.ها. وقال

ابن شيل: ش.ع\ش.ع. الث�ريدة إ,ذا أ%ك}ث%ر. س.م\ن.ها، وقيل: ش.ع\ش.ع.ها
ط%و_ل% رأ}سها من الش_ع\شاع,، وهو الطويل من الناس، وهو ف المر

�أ%كثر منه ف الثريد. والش_ع\ش_ع' والش_ع\شاع' والش_ع\ش.عان
والش_ع\ش.عان©: الط�و,يل� ال%سن' الفيف' اللح\م,، ش'ب>ه بالمر ال�ش.ع\ش.عة1

ل1ر,ق�ت1ها، ياء� النسب فيه لغي علة، إ,نا هو من باب أ%حر.



وأ%ح\م.ر,ي¼ ودو_ار� ود.و_ار,ي¼؛ ووصف به العجاج ال1ش\ف%ر. لطوله ور,ق�ت1ه
فقال:

ت'باد1ر' ال%و\ض.، إ,ذا ال%و\ض' ش'غ1ل}،
ب,ش.ع\ش.عانð ص'هاب¼ ه.د1ل}،

وم.ن\ك1باها خ.ل}ف. أ%و\راك1 ال3ب,ل}
وقيل: الش_ع\شاع' الطويل، وقيل: الس.ن؛ قال ذو الرمة:

إ,ل ك�لY م.ش\ب'وح, الذYراعي,، ت'ت_ق%ى
به1 ال%ر\ب'، ش.ع\شاع� وآخ.ر. ف%د\غ%م,

وف حديث الب_ي\عة1: فجاء أ%ب\ي.ض' ش.ع\شاع¬ أ%ي طويل. ومنه حديث سفيان
بن ن'ب.ي\ح: تراه' ع.ظ1يماv ش.ع\ش.عاv، وقيل: الش_ع\شاع'

والش_ع\ش.عان© والش_ع\ش.عان� الطويل� الع'نق, من كل شيء. وع'ن'ق¬ ش.ع\شاع¬: طويل.
والش_ع\ش.عانة� م1ن ال3بل: ال%س3يمة�، وناقة ش.ع\ش.عانة؛ قال ذو

الرمة:ه.ي\هات. خ.رقاء� إ,ل� أ%ن} ي'ق%ر>ب.ها
ذ�و الع.ر\ش,، والش_ع\ش.عانات' الع.ياه1يم

ورجل ش'ع\ش'ع¬: خفيف ف السفر. وقال ثعلب: غلم ش'ع\ش'ع خفيف ف السفر،
فق%ص.ره على الغلم. ويقال: الشeع\ش'ع' الغلم الس.ن' الوجه الفيف

الرeوح,، بضم الشي.
وقال ال4زهري ف آخر هذه الترجة: كل© ما مضى ف الش_عاع, فهو بفتح

الشي، وأ%ما ض.وء� الشمس فهو الشeعاع'، بضم الشي، والش_ع.ل�ع:
الطويل، بزيادة اللم.

.�@شعلع: الش_ع.ل�ع': الطو,يل
@شفع: الشفع: خلف الو.ت\ر، وهو الزوج. تقول: كان% و.ت\راv ف%ش.ف%ع\ت'ه

ش.ف}عاv. وش.ف%ع. الو.ت\ر. من الع.د.د1 ش.ف}عاv: صي_ره ز.و\جاv؛ وقوله
أ%نشده ابن ال4عراب لسويد بن كراع وإ,نا هو لرير:

vوما بات. ق%و\م¬ ضام1ني. ل%نا د.ما
ف%ي.ش\ف1ين.ا، إ,ل� د1ماء# ش.واف1ع'

أ%ي ل ن.ك' ن'طال1ب' ب,د.م, قتيل من�ا قوماv ف%ن.ش\ت.في. إ,ل بقتل
جاعة، وذلك لعزتنا وقوتنا على إ,دراك الث�أ}ر. والش_ف1يع' من ال4ع\داد:

ما كان زوجاv، تقول: كان و.ت\راv فش.ف%ع\ت'ه بآخر؛ وقوله:
ل1ن.ف}س3ي حد1يثD دون% ص.ح\ب، وأ%ص\ب.ح.ت\



ت.ز,يد' ل1ع.ي\ن.ي_ الشeخ'وص' الش_واف1ع'
ل يفسره ثعلب؛ وقوله:

ما كان% أ%ب\ص.ر.ن ب,غ1ر_ات1 الص>با،
فالن% قد ش'ف1ع.ت\ ل% ال4ش\باح'

معناه أ%نه يس.ب' الشخص اثني لض.ع\ف1 بصره. وعي شاف1عةD: تنظ�ر
ن.ظ%ر.ي\ن,. والش_ف}ع': ما ش'ف1ع به، سي بالصدر، والمع ش1فاع¬؛ قال أ%بو

كبي:
وأ%خ'و ال3باء4ة1، إ,ذ} ر.أ%ى خ'ل�ن.ه،

ت.ل�ى ش1فاعاv حو\ل%ه كال3ذ}خ1ر,
ش.ب_ه.هم بال3ذ}خ1ر, ل4نه ل يكاد ينب'ت' إ,ل ز.و\جاv ز.و\جاv. وف
التنزيل: والش_ف}ع, والو.ت\ر,. قال ال4سود بن يزيد: الش_ف}ع' ي.و\م'

ال4ض\حى، والو.ت\ر' يوم' ع.ر.فة%. وقال عطاء: الوت\ر' هو ال، والشف}ع
خل}قه. وقال ابن عباس: الو.تر آدم' ش'ف1ع. بز.و\ج.ت1ه، وقيل ف الشف}ع

والوت\ر: إ,ن9 ال4عداد كلها ش.ف}ع و.و,ت\ر. وش'ف}عة� الضeحى: ر.ك}عتا
الضحى. وف الديث: م.ن\ حاف%ظ% على ش'ف}عة1 الضeحى غ�ف1ر. له ذنوب'ه، يعن

ركعت الضحى من الشف}ع, الز_و\ج,، ي'ر\وى بالفتح والضم، كالغ.ر\فة
والغ'ر\فة، وإ,نا س�اها ش.ف}عة ل4نا أ%كثر من واحدة. قال القتيب:
الش_ف}ع' الز_و\ج' ول أ%سع به مؤنثاv إ,ل ههنا، قال: وأ%حس.ب'ه ذ�ه1ب.
بتأ}نيثه إ,ل الف%ع\لة1 الواحدة أ%و إ,ل الصلة1. وناقة شاف1ع¬: ف بطنها

ولد ي.ت\ب.ع'ها أو ي.ت\ب.ع'ها ولد ب.ش\ف%ع.ها، وقيل: ف بطنها ولو
ي.س\بع'ها آخ.ر' ونو ذلك تقول منه: ش.ف%ع.ت1 الناقة� ش.ف}عاv؛ قال

الشاعر:وشاف1ع¬ ف ب.ط}ن,ها لا و.ل%د\،
وم.ع.ها م1ن خ.ل}ف1ها لا ول%د\

وقال:
ما كان% ف الب.ط}ن, ط%لها شاف1ع'،

وم.ع.ها لا وليد¬ تاب,ع'
وشاةD ش.ف�وع¬ وشاف1ع¬: ش.ف%عها ول%د'ها. وف الديث: أ%ن رسول ال،

صلى ال عليه وسلم، ب.ع.ث% م'ص.د>قاv فأ%تاه رجل بشاة شاف1ع� فلم
يأ}خ'ذ}ها فقال: ائ}ت1ن ب,م'ع\تاط{؛ فالشاف1ع': الت مع.ها ولدها، س�يت

�شاف1عاv ل4ن ولدها ش.ف%عها وشف%ع.ت\ه هي فصارا ش.ف}عاv. وف رواية: هذه شاة



Dال�ول وم.س\ج,د' الام1ع. وشاة �الشاف1ع, بال3ضافة كقولم صلة
م'ش\ف1ع¬: ت'ر\ض1ع' كل ب.ه\مة{؛ عن ابن ال4عراب. والش_ف�وع' من ال3بل: الت

ت.ج\مع بي م1ح\ل%ب.ي\ن, ف ح.ل}بة{ واحدة، وهي الق%ر'ون�. وش.ف%ع. ل
بالع.داوة: أ%عان% ع.لي�؛ قال النابغة:

،vأ%تاك. امر'ؤ¬ م'س\ت.ب\ط1ن¬ ل% ب,غ\ضة
له م1ن\ ع.د'و¼ م1ث}ل� ذلك شاف1ع'

وتقول: إ,ن� فلناv لي.ش\ف%ع' ل بع.داوة{ أ%ي ي'ضادeن؛ قال ال4حوص:
كأ%ن� م.ن\ لم.ن ل4ص\ر,م.ها،
كان'وا ع.ل%ي\نا ب,ل%و\م1ه,م\ ش.ف%ع'وا

معناه أ%نم كانوا أ%غ}ر.ون با حي لم'ون ف ه.واها، وهو كقوله:
إ,ن� الل�و\م إ,غ}راء�

وش.ف%ع ل ي.ش\ف%ع' ش.فاعةv وت.ش.ف�ع.: ط%لب. والش_ف1يع': الش_اف1ع'،
والمع ش'ف%عاء، واس\ت.ش\ف%ع. بف�لن على فلن وت.ش.ف�ع له إ,ليه

فش.ف�ع.ه فيه. وقال الفارسي�: اس\ت.ش\ف%عه طل%ب منه الش_فاعة% أ%ي قال له
ك�ن\ ل شاف1عاv. وف التنزيل: من ي.ش\ف%ع\ ش.فاعةv حس.نة يكن له نصيب منها

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له ك1ف}لD منها. وقرأ% أ%بو اليثم: من
ي.ش\ف%ع' ش.فاعةv حس.نة أ%ي ي.ز\داد' عملv إ,ل ع.م.ل. وروي عن البد وثعلب

أ%نما قال ف قوله تعال: م.ن\ ذا الذي ي.ش\ف%ع' عنده إ,ل9 بإ,ذنه،
قال: الشفاعة الدeعاء� ههنا. والش_فاعة�: كلم الش_ف1يع, ل1ل}م.ل1ك1 ف
حاجة يسأ%ل�ها لغيه. وش.ف%ع. إ,ليه: ف معن ط%ل%ب. إ,ليه. والش_اف1ع':
الطالب لغيه ي.ت.ش.ف�ع' به إ,ل الطلوب. يقال: ت.ش.ف�ع\ت' بفلن إ,ل

فلن ف%ش.ف9ع.ن فيه، واسم الطالب ش.ف1يع¬؛ قال ال4عشى:
واس\ت.ش\ف%ع.ت\ م.ن\ س.راة1 ال%ي> ذا ث1قة{،

ف%ق%د\ ع.صاها أ%ب'وها والذي ش.ف%عا
واس\ت.ش\ف%ع\ت'ه إ,ل فلن أ%ي سأ%لته أ%ن ي.ش\ف%ع. ل إ,ليه؛

وت.ش.ف�ع\ت' إ,ليه ف فلن فش.ف�ع.ن فيه ت.ش\ف1يعاv؛ قال حات ياطب
النعمان:ف%ك%ك}ت. ع.د1يìا ك�ل�ها من إ,سار,ها،

ف%أ%ف}ض1ل} وش.فYع\ن ب,ق%ي\س, بن ج.ح\د.ر,
وف حديث ال�د'ود: إ,ذا ب.ل%غ% ال%دe السلطان% ف%ل%ع.ن. ال�

الش_اف1ع. وال�ش.فYع.. وقد تكرر ذكر الش_فاعة1 ف الديث فيما يت.ع.ل�ق



بأ�م'ور الدنيا والخرة، وهي السeؤال� ف الت_جاو'ز, عن الذنوب
�وال%رائ1م,. وال�ش.فYع': الذي ي.ق}ب.ل الشفاعة، وال�ش.ف�ع': الذي ت'ق}ب.ل

ش.فاع.ت'ه.
والشeف}ع.ة� والشeف�ع.ة� ف الد_ار, وال4رض,: الق%ضاء با لصاح1بها.

�وسئل أ%بو العباس عن اشت1قاق, الشeف}عة1 ف اللغة فقال: الشeف}ع.ة
الز>يادة� وهو أ%ن} ي'ش.فYع.ك فيما ت.ط}ل�ب حت ت.ض'م_ه إ,ل ما عندك
vواحدا vف%ت.ز,يد.ه وت.ش\ف%ع.ه با أ%ي أ%ن تزيده با أ%ي أ%نه كان وترا

ف%ض.م_ إ,ليه ما زاده وش.ف%ع.ه به. وقال القتيب ف تفسي الشeف}عة: كان
الرجل ف الاهلية إ,ذا أ%راد ب.ي\ع. منزل أ%تاه رجل فش.ف%ع إ,ليه فيما

باع. ف%ش.ف�ع.ه' وج.ع.له أ%ول بال%ب,يع, من ب.ع'د. س.ب.ب'ه فسميت
ش'ف}ع.ةv وس'م>ي طالبها ش.ف1يعاv. وف الديث: الشeف}ع.ة�. ف ك�ل9 ما

ي'ق}س.م'، الشفعة ف اللك معروفة وهي مشتقة من الزيادة ل4ن الشف1يع يضم
.vشفعا vفصار زوجا vوترا vالبيع إ,ل ملكه ف%ي.ش\ف%ع'ه به كأ%نه كان واحدا

وف حديث الشعب: الشeف}عة على رؤوس الرجال؛ هو أ%ن تكون الد_ار بي
جاعة متلفي الس>هام فيبيع واحد منهم نصيبه فيكون ما باع لشركائه بينهم

على رؤوسهم ل على س1هام1هم. والشف1يع': صاحب الشeف}عة وصاحب' الشفاعة1،
والشeف}عة�: ال�ن'ون�، وجعها ش'ف%ع¬، ويقال للمجنون م.ش\ف�وع¬

Dور.د_ة Dوش'ن\عة Dوس.ف}عة Dوع¬؛ ابن ال4عراب: ف وجهه ش.ف}عة�وم.س\ف
ون.ظ}رةD بعن واحد. والشeف}عة�: العي. وامرأ%ة م.ش\ف�وعةD: م'صابةD من

.�العي، ول يوصف به الذكر. وال4ش\ف%ع': الطو,يل
وشاف1ع¬ وشف1يع¬: اسان. وبنو شاف1ع�: من بن الطلب بن, ع.بد مناف،

منهم الشافعي� الفقيه' ال3مام التهد، رحه ال ونفعنا به.
@شقع: ش.ق%ع. ف ال3ناء3 ي.ش\ق%ع' ش.ق}عاv إ,ذا ش.ر,ب. وك%ر.ع. منه،

وقيل: ش.ق%ع. ش.ر,ب. بغي إ,ناء� ك%ك%رع. ويقال: ق%م.ع. وم.ق%ع. وق%ب.ع. كل
ذلك من ش1د�ة الشرب. ويقال: ش.ق%ع.ه بعينه إ,ذا لق%ع.ه، وقيل: ش.ق%ع.ه

ول%ق%ع.ه بعن عان.ه. قال ال4زهري�: ل%ق%عه معروف وش.ق%عه م'ن\ك%ر ل
أ%ح'ق9ه.

@شقدع: الشeق}د'ع': الض>ف}د.ع' الصغي.
@شكع: ش.ك1ع. ي.ش\ك%ع' ش.ك%عاv، فهو شاك1ع¬ وش.ك1ع¬ وش.ك�وع¬: ك%ث�ر.

أ%ن,ين'ه وض.ج.ر'ه من الرض والوج.ع, ي'ق}ل1ق�ه، وقيل: الش_ك1ع' الشديد'



ال%ز.ع, الضeج'ور'، والش_ك%ع'، بالتحريك: الوج.ع' والغض.ب'. ويقال لكل
م'ت.ا%ذð من شيء: ش.ك1ع¬ وشاك1ع¬. وبات. ش.ك1عاv أ%ي و.ج,عاv ل ينام.

وش.ك1ع.، فهو ش.ك1ع¬: طال غض.ب'ه، وقيل: غ%ض1ب.. وأ%ش\ك%ع.ه: أ%غ}ض.ب.ه،
ويقال: أ%م.ل�ه وأ%ض\ج.ر.ه. ال4حر: أ%ش\ك%ع.ن,ي وأ%ح\م.ش.ن وأ%د\رأ%ن

وأ%ح\ف%ظ%ن,ي كل© ذلك أ%غ}ض.ب.ن,ي. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل%م�ا
د.نا من الشام ولق1ي.ه الناس' جع.لوا ي.ت.راط%ن'ون فأ%ش\ك%ع.ه ذلك وقال
ل4س\ل%م: إ,نم لن ي.ر.و\ا على صاح1ب,ك ب.ز�ة% ق%و\م� غض1ب. ال عليهم.

الش_ك%ع'، بالتحريك: شد�ة الض_جر، وقيل أ%غ}ض.ب.ه 
(* قوله «شدة الضجر

وقيل أغضبه كذا بالصل والذي ف النهاية بعد قوله شدة الضجر: يقال شكع
وأ%شكعه غيه وقيل معناه أغضبه.). وف الديث: أ%نه دخل على عبد الرحن ابن

سهيل وهو ي.ج'ود' بنفس3ه فإ,ذا هو ش.ك1ع' الب,ز_ة1 أ%ي ض.ج,ر' اليئة
والالة1. وش.ك1ع. ش.ك%عاv: غ%ر,ض.. وش.ك1ع. ش.ك%عاv: مال%، ويقال للبخ1يل

اللئيم: ش.ك1ع¬.
والشeكاع.ى: ن.ب\ت¬؛ قال ال4زهري: رأ%يته بالبادية وهو من أ%ح\رار

الب'ق�ول,. والشeكاع.ى: شجرة صغية ذات' ش.و\ك قيل هو م1ث}ل� ال�لو.ى ل
يكاد ي'ف}ر.ق' بينهما، وز.ه\ر.ت'هاح.م\راء� وم.ن\ب.ت'ها مثل م.ن\ب.ت1

 vلو.ى، ولما جيعا�ال
(* قوله «ولما جيعاv إل كذا بالصل.) يابستي

ورطبتي، وها كثيتا الشوكن وش.و\ك�هما أ%ل}ط%ف' من شو\ك ال�ل9ة1، ولما
ورق صغي مثل ورق الس_ذاب, يقع على الواحد والمع، وربا س.ل1م. جعها،

وقد يقال ش.كاع.ى، بالفتح؛ قال ابن سيده: ول أ%جد ذلك معروفاv، وقال
أ%بو حنيفة: الشeكاع.ى من د1ق� النبات وهي د.ق1يقة� العيدان صغية خضراء�

والناس ي.ت.داو.و\ن% با؛ قال عمرو بن أ%حر الباهلي يذكر ت.داو,ي.ه با،
وقد ش'ف1ي. ب.ط}ن'ه:

،vكاع.ى والت.د.د\ت' أ%ل1د_ةeش.ر,ب\ت' الش
وأ%ق}ب.ل}ت' أ%ف}واه. الع'روق, ال%كاو,يا

قال: واسها بالفارسية جرحه، ال4خفش: ش'كاعاةD، فإ,ذا صح ذلك فأ%لفها
لغي التأ}نيث، قال سيبويه: هو واحد وجع، وقال غيه: الواحدة منها

ش'كاعةD، والشeكاعة: ش.و\كةD تل فم البعي ل ورق لا إ,نا هي ش.و\ك¬



وع1يدانD د1قاق أ%طرافها أ%يضاv شوك، وجعها ش'كاع¬، وما أ%در,ي أ%ين ش.ك%ع.
أ%ي ذه.ب، والسي أ%على.

.�@شلع: قال الفراء: الش_ل�ع' الطويل
@شع: الش_م.ع' والش_م\ع': م'وم' الع.سل الذي ي'س\ت.ص\ب.ح' به، الواحدة

ش.م.عةD وش.م\عة؛ قال الفراء: هذا كلم العرب وال�و.ل�دون يقولون
ش.م\ع¬، بالتسكي، والش_م.عة� أ%خص منه؛ قال ابن سيده: وقد غ%ل1ط% ل4ن

الش_م.ع والش_م\ع. لغتان فصيحتان. وقال ابن السكيت: ق�ل, الش_م.ع. للموم
ول تقل الش_م\ع..

وأ%ش\م.ع. الس>راج': س.ط%ع نور'ه؛ قال الراجز:
ك%ل%م\ح, ب.ر\ق� أ%و س1راج� أ%ش\م.عا

والش_م\ع' والشeم'وع' والش>ماع' والش>ماعة� وال%ش\م.عة�: الط�ر.ب'
والض_ح1ك وال1زاح' والل�ع1ب'.

وقد ش.م.ع. ي.ش\م.ع' ش.م\عاv وش'م'وعاv وم.ش\م.عةv إ,ذا ل ي.ج,د_؛ قال
التنخل الذل يذكر أ%ضياف%ه:

س.أ%ب\د.ؤ'ه'م\ ب,م.شم.عة{، وأ%ث}ن,ي
ب,ج'ه\د1ي من ط%عام� أ%و ب,ساط1

أ%راد من ط%عام� وب,ساط{، يريد أ%نه يبدأ� أ%ضيافه عند نزولم بال1زاح,
وال�ضاحكة لي'ؤ.ن>س.هم بذلك، وهذا البيت ذكره الوهري: وآت

ب,ج'ه\د1ي؛ قال ابن بري: وصوابه وأ%ث}ن,ي ب'ه\دي أ%ي أ�ت\ب,ع'، يريد أ%نه
ي.ب\د.أ� أ%ضياف%ه بال41زاح, ل1ي.ن\ب.س3ط�وا ث يأ}تيهم بعد ذلك بالطعام. وف

الديث: من ت.ت.ب_ع ال%ش\م.عة% ي'ش.م>ع' ال� به؛ أ%راد ، صلى ال
عليه وسلم، أ%ن� م.ن كان م1ن شأ}نه الع.ب.ث� بالناس والستهزاء� أ%صار.ه

ال تعال إ,ل حالة ي'ع\ب.ث� به فيها وي'س\ت.ه\ز.أ� منه، فمن أ%راد
الستهزاء بالناس جازاه ال م'جازاة% ف1ع\ل1ه. وف حديث النب، صلى ال

عليه وسلم: إ,ذا كنا عندك ر.ق�ت قلوبنا وإ,ذا فارقناك. ش.م.ع\نا أ%و
ش.م.م\نا النساء وال4ولد. أ%ي لع.ب\نا ال4ه\ل% وعاش.ر\ناه'ن�، والش>ماع':

الل�ه\و' والل�ع1ب'. والش_م'وع': الارية الل�ع'وب' الض_ح'وك'
الن,سة�، وقيل: هي ال%ز�احة� الط�ي>بة� الديث الت ت'ق%ب>ل�ك. ول

ت'طاو,ع'ك على س1و.ى ذلك، وقيل: الش_م'وع' الل�ع'وب' الضحوك فقط، وقد
�ش.م.ع.ت\ ت.ش\م.ع' ش.م\عاv وش'م'وعاv. ورجل ش.موع¬: ل%ع'وب¬ ض.ح'وك¬، والف1ع\ل



كالف1ع\ل والصدر كالصدر؛ وقول� أ%ب ذ�ؤ.ي\ب� يصف ال1مار.:
ف%ل%ب,ث}ن. ح1يناv ي.ع\ت.ل1ج\ن. ب,ر.و\ضة،

ف%ي.ج,دe ح1يناv ف ال1راح, وي.ش\م.ع'
.eقال ال4صمعي: ي.ل}ع.ب' ل ي'جاد

vوش.ن.عا vش.ن'ع. ال4مر' أ%و الشيء ش.ناعة ،�@شنع: الش_ناعة�: الف%ظاعة
وش'نعاv وش'ن'وعاv: ق%ب'ح، فهو ش.ن,يع¬، والسم الشeن\عة�؛ فأ%ما قول

عاتكة بنت عبد الطلب:
سائ1ل} ب,نا ف ق%و\م1نا،

ول}ي.ك}ف1 من شر¼ س.ماع'ه\
ق%ي\ساv، وما ج.م.ع'وا ل%نا
ف م.ج\م.ع� باق� ش.ناع'ه\

فقد يكون ش.ناع¬ من مصادر ش.ن'ع. كقولم س.ق�م. س.قاماv، وقد يوز أ%ن
تريد شناعته فحذف' الاء للضرورة كما تأ%و_ل بعضهم قول أ%ب ذؤيب:

أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي، ه.ل} ت.ن.ظ�ر خال1د¬
ع1ياد1ي على ال1ج\ران1 أ%م\ هو يائ1س'؟

من أ%نه أ%راد عيادت فحذف التاء م'ض\ط%ر�اv. وأ%مر¬ أ%ش\ن.ع' وش.ن,يع¬:
ق%ب,يح¬؛ ومنه قول أ%ب ذؤ.يب:

م'ت.حام1ي.ي\ن ال%ج\د. كلê واث1ق¬
ب,ب.لئه، والي.و\م' ي.و\م¬ أ%ش\ن.ع'

(* قوله «متحاميي الد ف شرح القاموس: يتناهبان الد.)
ومثله لتمم بن ن'وي\رة:

،vلقي ح1ق}بة�ولقد غ�ب,ط}ت' با أ
ولقد ي.م'رe علي_ ي.و\م¬ أ%ش\ن.ع'

وف حديث أ%ب ذر: وعنده امرأ%ة سو\داء م'ش.ن_عةD أ%ي قب,يحةD. يقال:
:vم.ن\ظ%ر¬ ش.ن,يع¬ وأ%ش\ن.ع' وم'ش.ن_ع¬. وش.ن_ع عليه ال4مر. تش\نيعا

ق%ب_ح.ه. وش.ن,ع. بال4مر 
vقوله «وشنع بالمر ف القاموس: ورأى امرا *)

شنع به كعلم شنعأ بالضم اي استشنعه.) ش'ن\عاv واس\ت.ش\ن.عه: رآه
ش.ن,يعاv. وت.ش.ن_ع. القوم': ق%ب'ح. أ%مر'هم باخت1لف1هم واض\ط1راب, رأ}ي,هم؛

قال جرير:



ي.ك}ف1ي ال4د1ل�ة% بعد س'وء3 ظ�ن'ون,هم
م.رe ال%ط1ي>، إ,ذا ال�داة� ت.ش.ن_ع'وا

وت.ش.ن_ع ف�لن لذا ال4مر إ,ذا ت.ه.ي_أ% له. وت.ش.ن_ع الرجل: ه.م�
بأ%م\ر� ش.ن,يع�؛ قال الفرزدق:

ل%ع.م\ري، لقد قال%ت\ أ�مامة� إ,ذ} ر.أ%ت\
ج.ريراv ب,ذات1 الر_ق}م.ت.ي\ن, ت.ش.ن_عا

وش.ن.ع.ه ش.ن\عاv: س.ب_ه؛ عن ابن ال4عراب، وقيل: اس\ت.ق}ب.ح.ه
وس.ئ1م.ه' 

(* قوله «وسئمه هو كذلك ف الصحاح، والذي ف القاموس: وشتمه.)؛
وأ%نشد لكثي:

وأ%ساء� ل م.ش\ن'وعةD ب,م.لمة{
ل%د.ي\نا، ول م.ق}ل1ي�ةD باع\ت1لل1ها

(* قوله «مقلية كتب بطرة الصل ف نسخة: معذورة.)
والش_ن.ع' والش_ناعة� وال%ش\ن'وع' كل© هذا من ق�ب\ح, الشيء الذي

ي'س\ت.ش\ن.ع' ق�ب\ح'ه، وهو ش.ن,يع¬ أ%ش\ن.ع'، وقصة ش.ن\عاء� ورجل أ%ش\ن.ع'
اللق؛ وأ%نشد شر:

وف الام, منه ن.ظ}رةD وش'ن'وع'
أ%ي ق�ب\ح يتعجب منه. وقال الليث: تقول رأ%يت أ%مراv ش.ن,ع\ت' به

ش'ن\عاv أ%ي اس\ت.ش\ن.ع\ت'ه؛ وأ%نشد لر\وان:
ف%و>ض\ إ,ل ال3 ال�مور.، فإ,نه

س.ي.ك}فيك.، ل ي.ش\ن.ع\ ب,رأ}ي,ك. شان,ع'
أ%ي ل ي.س\ت.ق}ب,ح' رأ%ي.ك م'س\ت.ق}ب,ح¬. وقد اس\ت.ش\ن.ع. بفلن

ج.ه\ل�ه: خ.ف_، وش.ن.ع.نا ف�لن وف%ض.حنا. وال%ش\نوع: الشهور.
�والت_ش\ن,يع': الت_ش\مي. وش.ن_ع الرجل�: ش.م_ر وأ%س\رع.. وش.ن_ع.ت1 الناقة
وأ%ش\ن.ع.ت\ وت.ش.ن_ع.ت\: ش.م_ر.ت ف س.ي\ر,ها وأ%س\ر.ع.ت\ وج.د_ت، فهي

م'ش.ن>عةD؛ قال الراجز:
كأ%ن_ه ح1ي. ب.دا ت.ش.نeع'ه\،

وسال% بعد ال%م.عان1 أ%خ\د.ع'ه\،
جأ}ب¬ ب,أ%ع\لى ق�ن_ت.ي\ن, م.ر\ت.ع'ه

والتشنeع: ال1د� والن\ك1ماش' ف ال4مر؛ عن ابن ال4عراب، تقول منه:



تش.ن_ع. القوم'.
.�والش_ن.ع\ن.ع': الرجل الطو,يل

وت.ش.ن_ع\ت' الغارة%: ب.ث%ث}ت'ها، والفرس. والر�احلة% والق1ر\ن%:
ر.ك1ب\ت'ه وع.ل%و\ت'ه، والس>لح.: ل%ب,س\ت'ه.

@شوع: الش_و.ع': ان\ت1شار' الش_عر وت.ف%رeق�ه كأ%نه ش.و\ك؛ قال
الشاعر:ول ش.و.ع¬ ب.د_ي\ها،

ول م'ش\ع.ن_ةD ق%ه\دا
ورجل أ%ش\و.ع' وامرأ%ة ش.و\عاء�، وبه سي الرجل أ%ش\و.ع.. ابن

ال4عراب: ش.و'ع. رأ}س'ه ي.ش'وع' ش.و\عاv إ,ذا اش\عان�، قال ال4زهري: هكذا رواه
.vعنه أ%بو عمرو، والق1ياس' ش.و,ع. ي.ش\و.ع' ش.و.عا

ابن ال4عراب: يقال للرجل ش'ع\ ش'ع\ إ,ذا أ%مرته بالت_ق%شeف1 وتطويل
الشعر، ومنه قيل: ف�لنD ابن أ%ش\و.ع..

وب.و\لD شاع¬: م'ن\ت.ش1ر¬ م'ت.ف%ر>ق؛ قال ذو الرمة:
ي'ق%طYع\ن. ل1ل3ب\ساس, شاعاv كأ%ن_ه

ج.دايا، على ال4ن\ساء3 م1نها ب.صائ1ر
وش.و_ع. القوم.: جعهم؛ وبه فسر قول ال4عشى:

ن'ش.و>ع' ع'وناv ون.جتاب'ها
قال: ومنه ش1يعة� الرجل، وال4كثر أ%ن تكون عي الش>يعة ياء لقولم
أ%شياع¬، اللهم إ,ل أ%ن يكون من باب أ%عياد أ%و يكون ي'ش.و>ع' على

ال�عاقبة.
وشاعة� الرجل: امرأ%ت'ه، وإ,ن حلتها على معن ال�شاي.عة1 والل©زوم

فأ%لفها ياء.
ومض.ى ش.و\ع¬ من الليل وش'واع¬ أ%ي ساعة؛ حكي عن ثعلب ولست منه على ثقة.

والشeوع'، بالضم: شجر البان، وهو ج.ب.ليÒ؛ قال أ�ح.ي\ح.ة� بن ال�لح
:vيصف جبل

م'ع\ر.و\ر,ف¬ أ%س\ب.ل% ج.ب�اره،
ب,جاف%ت.ي\ه، الشeوع' والغ1ر\ي.ف'،

وهذا البيت اس\ت.ش\ه.د الوهري� بع.ج'زه ونسبه لقيس ابن الطيم، ونسبه
ابن ب.ر�ي أ%يضاv ل�ح.ي\حة% بن ال�لح، وواحدت'ه ش'وعةD وجعها ش1ياع¬.

ويقال: هذا ش.و\ع' هذا، بالفتح، وش.ي\ع' هذا للذي و'ل1د. بعده ول ي'ول%د\



بينهما.
@شيع: الش_ي\ع': م1قدار¬ من الع.د.د كقولم: أ%قمت عنده شهراv أ%و

ش.ي\ع. ش.ه\ر�. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ب.ع\د. ب.د\ر� ب,شهر أ%و
ش.ي\ع1ه أ%ي أ%و نو من شهر�. يقال: أ%قمت به شهراv أ%و ش.ي\ع. شهر أ%ي

م1ق}دار.ه أ%و قريباv منه. ويقال: كان معه مائة� رجل أ%و ش.ي\ع' ذلك، كذلك.
وآت1يك. غ%داv أ%و ش.ي\ع.ه أ%ي بعده، وقيل اليوم الذي يتبعه؛ قال عمر بن

أ%ب ربيعة:
قال ال%ل1يط�: غ%داv ت.ص.دeع'نا

أ%و ش.ي\ع.ه، أ%فل ت'ش.ي>ع'نا؟
وتقول: ل أ%ره منذ شهر وش.ي\ع1ه أ%ي ونوه. والش_ي\ع': ولد ال4سد1

إ,ذا أ%د\ر.ك. أ%ن} ي.ف}ر,س..
والش>يعة�: القوم الذين ي.ج\ت.م1عون على ال4مر. وكل© قوم اجت.م.عوا

على أ%م\ر، فهم ش1يعةD. وكل© قوم أ%مر'هم واحد ي.ت\ب.ع' بعض'هم رأ}ي بعض،
فهم ش1ي.ع¬. قال ال4زهري: ومعن الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاv وليس
كلهم متفقي، قال ال عز وجل: الذين فر_قوا د1ين.هم وكانوا ش1ي.عاv؛ كل©

ف1ر\قة{ تكفYر الفرقة الخالفة لا، يعن به اليهود والنصارى ل4ن9
النصارى بعض'ه'م بكفراv بعضاv، وكذلك اليهود، والنصارى تكفYر' اليهود

واليهود' تكفرهم وكانوا أ�مروا بشيء واحد. وف حديث جابر لا نزلت: أ%و
ي'ل}ب,س.ك�م\ ش1ي.عاv وي'ذيق. بعض.كم بأ}س بعض، قال رسول ال، صلى ال عليه

وسلم: هاتان أ%ه\و.ن� وأ%ي\س.ر'؛ الش>ي.ع' الف1ر.ق'، أ%ي ي.ج\ع.ل%ك�م
فرقاv متلفي. وأ%ما قوله تعال: وإ,ن� من شيعته ل3براهيم، فإ,ن ابن
ال4عراب قال: الاء� لمد، صلى ال عليه وسلم، أ%ي إ,براهيم خ.ب.ر.

ن.خ\ب.ره، فات_ب.ع.ه ود.عا له، وكذلك قال الفراء: يقول هو على م1ناجه ود1ينه
وإ,ن ك%ان ابراهيم سابقاv له، وقيل: معناه أ%ي من ش1يعة نوح ومن أ%هل

م1ل�ت1ه، قال ال4زهري: وهذا القول أ%قرب ل4نه معطوف على قصة نوح، وهو قول
الزجاج. والش>يعة�: أ%تباع الرجل وأ%ن\صار'ه، وجعها ش1ي.ع¬، وأ%ش\ياع¬

جع المع. ويقال: شاي.ع.ه كما يقال واله' من الو.ل}ي,؛ وحكي ف تفسي
قول ال4عشى:

ي'ش.و>ع' ع'وناv وي.ج\تاب'ها
ي'ش.و>ع': ي.ج\م.ع'، ومنه شيعة الرجل، فإ,ن صح هذا التفسي فعي



�الش>يعة واو، وهو مذكور ف بابه. وف الديث: الق%د.ر,ي_ة� ش1يعة
الد_ج_ال, أ%ي أ%ول1ياؤ'ه وأ%ن\صار'ه، وأ%صل� الش>يعة الف1رقة من الناس، ويقع

على الواحد والثني والمع والذكر والؤنث بلفظ واحد ومعن واحد، وقد
غل%ب هذا السم على من ي.ت.وال ع.ل1يìا وأ%هل% بيته، رضوان ال عليهم

أ%جعي، حت صار لم اساv خاص�اv فإ,ذا قيل: فلن من الش>يعة ع'ر,ف أ%نه
منهم. وف مذهب الشيعة كذا أ%ي عندهم. وأ%صل ذلك من ال�شاي.عة1، وهي

ال�تاب.عة وال�طاو.عة؛ قال ال4زهري: والش>يعة� قوم ي.ه\و.و\ن% ه.وى
:vع1ت\رة1 النب، صلى ال عليه وسلم، وي'والونم. وال4ش\ياع' أ%يضا

ال4مثال�. وف التنزيل: كما ف�ع1ل% بأ%ش\ياع1هم من قبل؛ أ%ي بأ%م\ثالم من
ال�مم الاضية ومن كان مذهب'ه مذهبهم؛ قال ذو الرمة:

،vأ%س\ت.ح\د.ث% الر_ك}ب' عن أ%ش\ياع1ه,م خ.ب.را
أ%م\ راج.ع. الق%ل}ب. من أ%ط}راب,ه ط%ر.ب'؟

:�يعن عن أ%صحابم. يقال: هذا ش.ي\ع' هذا أ%ي م1ث}له. والش>يعة
الف1ر\قة�، وبه فسر الزجاج قوله تعال: ولقد أ%رسلنا من قبلك ف ش1ي.ع,

ال4و�لي.. والش>يعة�: قوم ي.ر.و\ن% رأ}ي. غيهم. وت.شاي.ع. القوم': صاروا
vإ,ذا اد_عى د.ع\وى الش>يعة1. وشاي.ع.ه ش1ياعا �ش1ي.عاv. وشي_ع. الرجل

وش.ي_ع.ه: تاب.عه. وال�ش.ي_ع': الشeجاع'؛ ومنهم من خ.ص_ فقال: من
الرجال. وف حديث خالد: أ%نه كان رج'لv م'ش.ي_عاv؛ ال�ش.ي_ع: الشeجاع

ل4ن� ق%ل}ب.ه ل ي.خ\ذ�ل�ه فكأ%ن_ه ي'ش.ي>ع'ه أ%و كأ%ن_ه ي'ش.ي_ع'
بغيه. وش.ي_ع.ت\ه نف}س'ه على ذلك وشاي.ع.ت\ه، كلها: ت.ب,ع.ت\ه

وشج_ع.ت\ه؛ قال عنترة:
ذ�ل�لD ر,كاب ح.ي\ث� ك�ن\ت' م'شاي,عي

ل�ب>ي، وأ%ح\ف1ز'ه' ب,رأ}ي� م'ب\ر.م�
(* ف معلقة عنترة :

ذل�لD ج,مال حيث ش1ئت' مشايعي)
قال أ%بو إ,سحق: معن ش.ي_ع\ت' فلناv ف اللغة ات_ب.ع\ت'. وش.ي_عه

على رأ}يه وشاي.عه، كلها: تاب.ع.ه وق%و_اه؛ ومنه حديث ص.ف}وان%: إ,ن
أ%رى م.وض1ع. الش_هادة1 لو ت'شاي,ع'ن نف}سي أ%ي ت'تاب,ع'ن.

ويقال: شاع.ك ال%ي' أ%ي ل فارقك؛ قال لبيد:
ف%شاع.ه'م' ح.م\د¬، وزان.ت\ ق�بور.ه'م



أ%س1ر_ة� ر.ي\حان{ ب,قاع� م'ن.و_ر,
ويقال: فلن ي'ش.ي>ع'ه على ذلك أ%ي ي'ق%و>يه؛ ومنه ت.ش\ي,يع' النار

بإ,لقاء الطب عليها ي'ق%و>يها. وش.ي_ع.ه وشاي.ع.ه، كلها: خرج معه عند
رحيله لي'و.د>ع.ه وي'ب.لYغ.ه م.ن\ز,له، وقيل: هو أ%ن يرج معه يريد

ص'ح\بته وإ,يناس.ه إ,ل موضع م�ا. وش.ي_ع. ش.ه\ر. رمضان بستة أ%ي�ام� من
ش.و_ال أ%ي أ%تب.ع.ه با، وقيل: حافظ على س1يت1ه1 فيها على الثل. وفلن

ش1يع' ن,ساء: ي'ش.ي>ع'ه'ن_ وي'خال1ط�ه'ن_. وف حديث الض_حايا: ل
،vش.ي>عة1 من الغ.نم؛ هي الت ل تزال ت.تب.ع' الغنم ع.ج.فا�ي'ض.ح_ى بال

أ%ي ل ت.ل}ح.ق�ها فهي أ%بداv ت'ش.ي>ع'ها أ%ي تشي وراءها، هذا إ,ن كسرت
الياء، وإ,ن فتحتها فهي الت تتاج إ,ل من ي'ش.ي>ع'ها أ%ي ي.س'وق�ها

لتأ%خ�رها عن الغنم حت ي'ت\ب,ع.ها ل4نا ل ت.ق}د1ر' على ذلك. ويقال: ما
ت'شاي,ع'ن ر,ج\لي ول ساقي أ%ي ل ت.تب.ع'ن ول ت'ع1ين'ن على

ال%ش\ي,؛ وأ%نشد شر:
وأ%د\ماء4 ت.ح\ب'و ما ي'شاي,ع' ساق�ها،
لدى م1ز\ه.ر� ضار� أ%ج.ش_ وم.أ}ت.م,

الضار,ي: الذي قد ض.ر,ي. من الض_ر\ب به؛ يقول: قد ع'ق1ر.ت\ فهي تبو ل
تشي؛ قال كثي:

وأ%ع\ر.ض م1ن\ ر.ض\وى م.ع. اللي\ل,، دون.ه'م
ه1ضاب¬ ت.ر'دe الط�ر\ف. م1م_ن\ ي'ش.ي>ع'

.vأ%ي من ي'تبع'ه ط%ر\ف%ه ناظرا
Òفقال: هو ض.ب vرجل eم�ابن ال4عراب: س.م1ع أ%با الكار,م, ي.ذ

م.ش1يع¬؛ أ%راد أ%نه مثل الض_ب> القود ل ينتفع به. وال%ش1يع': من قولك
ش1ع\ت'ه أ%ش1يع'ه ش.ي\عاv إ,ذا م.لت.ه. وت.ش.ي_ع. ف الشيء: اس\ت.هلك ف

ه.واه. وش.ي_ع. النار. ف الطب,: أ%ض\ر.م.ها؛ قال رؤبة:
ش.داv كما ي'ش.ي_ع' الت_ض\ري'

(* قوله «شداv كذا بالصل.)
والش_ي'وع' والش>ياع': ما أ�وق1د.ت\ به النار، وقيل: هو د1قe الطب

ت'ش.ي_ع' به النار كما يقال ش1باب¬ للنار وج,لء# للعي. وش.ي_ع. الرجل%
بالنار: أ%ح\ر.ق%ه، وقيل: كل© ما أ�ح\ر,ق. فقد ش'ي>ع.. يقال:

ش.ي_ع\ت' النار إ,ذا أ%ل}ق%ي\ت. عليها حطباv ت'ذ}كيها به، ومنه حديث ال4حنف:



وإ,ن ح.س.كى 
(* قوله «حسكى كذا بالصل، وف نسخة من النهاية مضبوطة بسكون

vالسي وباء تأ}نيث ولعله سي بواحدة السك مركة.) كان رجل
م'ش.ي_عاv؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد به ههنا الع.جول% من قولك ش.ي_ع\ت' النار.
إ,ذا أ%لقيت عليها ح.طباv ت'ش\ع1ل�ها به. والش>ياع': صوت ق%ص.بة{ ينفخ فيها

الراعي؛ قال:
ح.ن,ي الن>يب, ت.ط}ر.ب' للش>ياع,

:�وش.ي_ع. الراعي ف الش>ياع,: ر.د_د. ص.و\ت.ه فيها. والشاعة
ال3هابة� بال3بل. وأ%شاع. بال3بل وشاي.ع با وشاي.ع.ها م'شاي.عةv وأ%هاب.

بعن واحد: صاح با ود.عاها إ,ذا استأ}خ.ر. بعض'ها؛ قال لبيد:
ت.بكYي على إ,ث}ر, الش_باب, الذي م.ض.ى،

أ%ل إ,ن� إ,خإوان% الش�باب, الر_عار,ع'
(* ف قصيدة لبيد: أخدان مكان إخوان.)

أ%ت.ج\ز.ع' ما أ%ح\د.ث% الد_ه\ر' بالف%ت.ى؟
وأ%يe كر,ي� ل ت'ص1ب\ه الق%وار,ع'؟

ف%ي.م\ض'ون% أ%ر\سالv ون.خ\ل�ف' ب.ع\د.ه'م،
كما ض.م_ أ�خ\ر.ى التاليات1 ال�شاي,ع'

(* قوله «فيمضون إل ف شرح القاموس قبله:
وما الال وال4هلون إل وديعة * ول بد يوماv أن ترد

الودائع)
وقيل: شاي.ع\ت' با إ,ذا د.ع.و\ت. لا لت.ج\ت.م1ع. وت.ن\ساق.؛ قال جرير

ياطب الراعي:
فأ%ل}ق, اس\ت.ك. ال%ل}باء4 ف%و\ق. ق%عود1ها،
وشاي,ع\ با، واض\م'م\ إ,ليك الت_وال1يا

يقول: صو�ت با ليلح.ق أ�خ\راها أ�ولها؛ قال الطرم�اح:
إ,ذا ل ت.ج,د\ بالس_ه\ل, ر,ع\ياv، ت.ط%و_ق%ت\

شار,يخ. ل ي.ن\ع1ق\ ب,ه,ن_ م'ش.ي>ع'
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ن� م.ر\ي ابنة
ع1م\ران% سأ%لت ربا أ%ن} ي'ط}ع1م.ها لماv ل دم فيه فأ%ط}ع.مها الراد،

فقالت: اللهم أ%ع1ش\ه بغي ر.ضاع وتاب,ع\ بينه بغي ش1ياع�؛ الش>ياع'،



بالكسر: الدعاء بال3بل لت.ن\ساق وتتمع؛ العن ي'تاب,ع' بينه ف الطيان
حت ي.ت.تابع من غي أ%ن} ي'شاي.ع كما ي'شاي,ع' الراعي بإ,بله لتجتمع ول

تتفرق عليه؛ قال ابن بري: بغي ش1ياع� أ%ي بغي صوت، وقيل لصوت
الز_م�ارة ش1ياع¬ ل4ن الراعي يمع إ,بله با؛ ومنه حديث علي�: أ�م1ر\نا بكسر

�الك�وبة1 والك1ن�ارة1 والش>ياع,؛ قال ابن ال4عراب: الش>ياع' ز.م�ارة
الراعي، ومنه قول مري: اللهم س'ق}ه بل ش1ياع� أ%ي بل ز.م�ارة راع.

vوش.ي\ع'وعة vوش'ي'وعا vوش.ي.عانا vوش1ياعا vوشاع. الشي\ب' ش.ي\عا
وم.ش1يعاv: ظه.ر. وتفر_ق.، وشاع. فيه الشيب'، والصدر ما تقد�م، وت.ش.ي_عه،

vوشي.عانا vكلها: استطار. وشاع. الب.ر' ف الناس ي.ش1يع' ش.ي\عا
وم.شاعاv وش.ي\ع'وعةv، فهو شائ1ع¬: انتشر وافتر.ق. وذاع. وظه.ر. وأ%4شاع.ه هو
وأ%شاع. ذ1كر. الشيء3: أ%طار.ه وأ%ظهره. وقولم: هذا خب.ر شائع وقد شاع.

ف الناس، معناه قد ات_ص.ل% بكل أ%حد فاستوى علم الناس به ول يكن علمه
عند بعضهم دون بعض. والشاعة�: ال4خ\بار ال�نتشرة�. وف الديث: أ%يeما

رجل� أ%شاع على رجل ع.و\رة لي.ش1ين.ه با أ%ي أ%ظهر عليه ما ي'ع1يب'ه.
وأ%ش.ع\ت' الال بي القوم والق1د\ر. ف ال%ي� إ,ذا فرقته فيهم؛ وأ%نشد

أ%بو عبيد:
فق�ل}ت': أ%ش1يع.ا م.ش>را الق1د\ر. ح.و\ل%نا،

وأ%يe زمان{ ق1د\ر'نا ل ت'م.ش_ر,؟
وأ%ش.ع\ت' الس>ر� وش1ع\ت' به إ,ذا أ%ذع\ت. به. ويقال: ن.ص1يب' فلن

شائ1ع¬ ف جيع هذه الدار وم'شاع¬ فيها أ%ي ليس ب.ق}س'وم ول م.ع\زول؛ قال
ال4زهري: إ,ذا كان ف جيع الدار فاتصل كل جزء منه بكل جزء منها، قال:

،vوأ%صل هذا من الناقة إ,ذا ق%ط�عت بولا، قيل: أ%وز.غ%ت\ به إ,يزاغا
وإ,ذا أ%رسلته إ,رسالv متصلv قيل: أ%شاعت. وسهم شائ1ع¬ أ%ي غي مقسوم،

وشاع¬ أ%يضاv كما يقال سائ1ر' اليوم وسار'ه؛ قال ابن بري: شاهده قول ربيعة
بن م.ق}روم:

له وه.ج¬ من الت_ق}ر,يب, شاع'
أ%ي شائع¬؛ ومثله:

خ.ف%ض'وا أ%س1ن_ت.ه'م\ فكلê ناع'
أ%ي نائ1ع¬. وما ف هذه الدار سهم شائ1ع¬ وشاع� مقلوب عنه أ%ي

م'ش\ت.ه,ر¬ م'ن\ت.ش1ر¬.



ورجل م1ش\ياع¬ أ%ي م1ذ}ياع¬ ل يكتم س1ر�اv. وف الدعاء: ح.ي�اكم ال�
وشاع.كم السلم' وأ%شاع.كم السلم. أ%ي ع.م_كم وجعله صاح1باv لكم
وتاب,عاv، وقال ثعلب: شاع.كم السلم' ص.ح1ب.ك�م وش.ي_ع.كم؛ وأ%نشد:

أ%ل يا ن.خ\لةv م1ن ذات1 ع1ر\ق�
ب.ر'ود1 الظYلY، شاع.ك�م' السلم'

أ%ي ت.ب,عكم السلم' وش.ي_ع.كم. قال: ومعن أ%شاعكم السلم. أ%صحبكم
إ,ي_اه، وليس ذلك بقوي�. وشاع.كم السلم' كما تقول عليكم السلم'، وهذا

إ,نا بقوله الرجل ل4صحابه إ,ذا أ%راد أ%ن يفارقهم كما قال قيس بن زهي
لا اصطلح القوم: يا بن عبس شاعكم السلم' فل نظر\ت' ف وجه1 ذ�ب\يانية

ق%ت.ل}ت' أ%باها وأ%خاها، وسار إ,ل ناحية ع'مان وهناك اليوم عق1ب'ه
وولده؛ قال يونس: شاع.كم السلم' ي.شاع'كم ش.ي\عاv أ%ي م.ل4كم. وقد أ%شاعكم

ال� بالسلم ي'ش1يع'كم إ,شاعةv. ونص1يب'ه ف الشيء شائ1ع¬ وشاع� على
القلب والذف وم'شاع¬، كل ذلك: غي معزول. أ%بو سعيد: ها م'تشاي,عان1
وم'شتاعان1 ف دار أ%و أ%رض إ,ذا كانا شريكي فيها، وهم ش'ي.عاء� فيها، وكل

واحد منهم ش.ي>ع¬ لصاحبه. وهذه الدار ش.ي>عةD بينهم أ%ي م'شاعةD. وكل©
شيء يكون به ت.مام' الشيء أ%و زيادت'ه، فهو ش1ياع¬ له. وشاع. الص_د\ع' ف

الزeجاجة: استطار. وافترق؛ عن ثعلب.
وجاءت اليل� ش.وائ1ع. وش.واع1ي. على القلب أ%ي م'ت.ف%ر>قة. قال

ال4ج\د.ع' بن مالك بن مسروق بن ال4جدع:
وكأ%ن� ص.ر\عاها ق1داح' م'قام1ر�

ض'ر,ب.ت\ على ش.ر.ن{، ف%ه'ن� ش.واع1ي
ويروى: ك1عاب' م'قام1ر�. وشاعت1 القطرة� من اللب ف الاء

وت.ش.ي_ع.ت\: ت.ف%ر_ق%ت. تقول: تقطر قطرة من لب ف الاء 
(* قوله «تقول تقطر قطرة

من لب ف الاء كذا بالصل ولعله سقط بعده من قلم الناسخ من مسودة
الؤلف فتشيع أو تتشيع فيه أي تتفرق.). وش.ي�ع فيه أ%ي تفر_ق فيه. وأ%شاع.

ببوله إ,شاعةv: حذف به وف%ر_قه. وأ%شاعت الناقة ببولا واشتاع.ت\
vور.م.ت\ه ر.م\يا vوأ%و\ز.غ%ت\ وأ%ز\غ%ل%ت\، كل هذا: أ%ر\س.ل%ت\ه متف%ر>قا

وق%ط�ع.ت\ه ول يكون ذلك إ,ل إ,ذا ض.ر.ب.ها الفحل. قال ال4صمعي: يقال لا
انتشر من أ%بوال ال3بل إ,ذا ضر.ب.ها الفحل فأ%شاع.ت\ ببولا: شاع¬؛



وأ%نشد:
ي'ق%طYع\ن. ل3ب\ساس, شاعاv كأ%ن�ه

ج.دايا، على ال4ن\ساء3 منها ب.صائ1ر
قال: والمل أ%يضاv ي'ق%طYع' ببوله إ,ذا هاج، وبوله شاع¬؛ وأ%نشد:

ولقد ر.م.ى بالش�اع, ع1ن\د. م'ناخ1ه،
ور.غا وه.د_ر. أ%ي_ما ت.ه\د1ير,

وأ%شاع.ت\ أ%يضاv: خ.د.ج.ت\، ول تكون ال3شاعة� إ,ل ف ال3بل. وف
vوش.عاعا vش.ع�ا eالتهذيب ف ترجة شعع: شاع. الشيء� ي.ش1يع' وش.ع_ ي.ش1ع

كلها إ,ذا تفر_ق..
وشاعة� الرجل,: امرأ%ت'ه؛ ومنه حديث سيف بن ذي ي.ز.ن قال لعبد الطلب:

هل لك من شاعة{؟ أ%ي زوجة ل4نا ت'شاي,ع'ه أ%ي ت'تاب,ع'ه. وال�شاي,ع':
:vاللح1ق'؛ وينشد بيت لبيد أ%يضا
في.م\ض'ون أ%ر\سالv ون.ل}ح.ق' ب.ع\د.ه'م،
كما ض.م_ أ�خ\ر.ى التال1يات1 ال�شاي,ع'

(* روي هذا البيت ف سابقاv ف هذه الادة وفيه: نلف بعدهم؛ وهو هكذا
ف قصيدة لبيد.)

هذا قول أ%ب عبيد، وعندي أ%نه من قولك شاي.ع. بال3بل دعاها.
وال1ش\ي.عة: ق�ف%ةD تض.ع' فيها الرأة قطنها.

وال1ش\ي.عة�: شجرة لا ن.و\ر أ%صغر' من الياسي أ%حر طيب ت'ع\ب.ق' به
الثياب؛ عن أ%ب حنيفة كذلك وجدناه ت'ع\ب.ق، بضم التاء وتفيف الباء، ف

نسخة موثوق با، وف بعض النسخ ت'ع.ب_ق'، بتشديد الباء. وش.ي\ع' ال3:
اسم كت.ي\م, ال.

وف الديث: الش>ياع' حرام¬؛ قال ابن ال4ثي: كذا رواه بعضهم وفسره
بال�فاخ.رة1 بكثرة الماع، وقال أ%بو عمرو: إ,نه تصحيف، وهو بالسي

الهملة والباء الوحدة، وقد تقدم، قال: وإ,ن كان مفوظاv فلعله من تسمية
.vالزوجة شاعة

وب.نات' م'شي�ع: ق�رÝى معروفة؛ قال ال4عشى:
من خ.م\ر, باب,ل% أ�ع\ر,ق%ت\ ب1زاج,ها،

أ%و خ.م\ر, عانة% أ%و بنات م'ش.ي�عا
:�@شتغ: ش.ت.غ% الشيء4 ي.ش\ت.غ'ه ش.ت\غاv: و.ط1ئ%ه وذ%ل�ل%ه. وال%شات1غ



ال%هال1ك'.
@شرغ: الش_ر\غ� والش_ر\غ�: الض>ف}د.ع' الصغي، والمع ش'ر'وغD. الليث:

�الش_ر\غ�، ي'خ.ف�ف' ويثق�ل، الضفدع الصغي، ويقال له الشeر.ي\ر,يغ
والش>ر>يغ�؛ وأ%نشد:

ت.ر.ى الشeر.ي\ر,يغ% ي.ط}ف�و فوق. طاح1رة{،
م'س\ح.ن\ط1راv ناظ1راv نو. الش_ناغ1يب,

يقال للغ'ص\ن, الناع1م,: ش'ن\غ\�وب¬ وش'غ\ن'وب¬.
@شرفغ: الشeر\ف�وغ�: الض>ف}دع الصغي، يانية.

@شغغ: الش_غ\ش.غة�: التص\ر,يد' ف الشeر\ب,. وش.غ\ش.غ% الشيء4:
أ%د\خ.له وأ%خرجه. والش_غ\ش.غة�: تريك اللYجام ف الفم. يقال: ش.غ\ش.غ%

ال�ل}ج,م' اللYجام. ف فم الداب_ة إ,ذا امتنع عليه فرد�ده ف فيه
تأ}د1يباv؛ قال أ%بو كبي ال�ذ%ل:

ذ�و غ%ي>ث{ ب.س\ر¬ ي.ب'ذ© ق%ذال%ه،
إن كان ش.غ\ش.غه س1وار' ال�ل}ج,م,

قال ال4زهري: من رواه إن كان فتح س1وار. قال: والرفع أ%جود. وش.غ\ش.غ%
،�الس>نان% ف الط�ع\نة: حركه ليتمكن ف ال%ط}عون1 وهو الش_غ\ش.غة

وقيل: هو أ%ن ي'د\خل%ه وي'خ\ر,ج.ه. والش_غ\ش.غة�: صوت الط�ع\ن,؛ قال عبد
م.ناف1 بن ر,ب\ع� الذل:

،Dوالض_ر\ب' ه.ي\ق%عة ،Dالط�ع\ن' ش.غ\ش.غ.ة
ض.ر\ب. ال�ع.و>ل, تت. الد>ية1 الع.ض.دا

ال�ع.و>ل�: الذي ي.ب\ن العالة% وهي شبه الظ©ل9ة1 ل1ي.س\ت.ت1ر. با
من الطر. والش_غ\ش.غة�: ض.ر\ب¬ من ال%د1ير,. وش.غ\ش.غ% ال3ناء4: صب_

فيه الاء أ%و غيه لي.م\ل4ه. وش.غ\ش.غ% البئر إذا ك%د_رها. قال
ال4زهري: كأ%نه مقلوب من الت_غ\ش1يش, والغ.ش.ش,، وهو الك%د1ر'،

وللش_غ\ش.غ.ة1 معنÝى آخر وهو ح1كاية صوت1 الط�ع\نة1 إذا رد�دها الطاع1ن' ف ج.و\ف1
ال%ط}ع'ون1 كما تقدم.

وف التهذيب: الش_غ\ش.غة� الت_ص\ر,يد' ف الشeر\ب وهو التقليل؛ قال
رؤبة:

لو كنت' أ%س\ط1يع'ك. ل ت'ش.غ\ش1غ,
ش1ر\ب، وما ال%ش\غ'ول� م1ث}ل% ال4ف}ر.غ,



قال ال4زهري: معن قوله ل تشغشغ ش1ر\ب أ%ي ل ت'ك%د>ر'ه.
@شلغ: ش.ل%غ% رأ}س.ه ش.ل}غاv: ش.د.خ.ه ك%ث%ل%غه وف%ل%غ.ه، وف%د.غ%ه مثله.

@شأف: ش.ئ1ف. صدر'ه علي_ ش.أ%فاv: غ%م1ر..
والشأ}فة�: ق%ر\حةD ترج ف الق%دم، وقيل: ف أ%س\فل القدم، وقيل: هو

ور.م¬ يرج ف اليد والقدم من ع'ود يدخل ف الب.خ.صة أ%و باطن الكف فيبقى
ف جوفها ف%ي.ر,م' الوضع ويعظ�م. وف الدeعاء: استأ}ص.ل الل9ه'

ش.أ}ف%ت.ه'م، وذلك أ%ن� الشأ}فة% ت'ك}و.ى فتذهب فيقال: أ%ذهبهم الل9ه كما أ%ذهب
vه ش.أ%فا�ذلك. وقيل: ش.أ}فة� الرجل أ%هل�ه ومال�ه. ويقال: ش.ئ1ف%ت\ رجل

مثال ت.ع1ب. ت.ع.باv إذا خرجت با الش_أ}فة� في'ك}و.ى ذلك الد_اء
فيذهب، فيقال ف الدعاء: أ%ذهبك الل9ه كما أ%ذهب ذلك الداء بالك%ي�. وف
الديث: خ.رج.ت\ بآدم. شأ}فةD ف رجله، قال: والشأ}فة� جاءت بالمز وغي

المز، وهي ق%ر\حة ترج بباطن القدم فت'ق}ط%ع أ%و ت'ك}و.ى فتذهب. وف الديث
:eج.ي\م1ي�عن عروة بن الزبي: أ%نه ق�ط1عت رجل�ه من شأ}فة{ با؛ ال

الشأ}فة� ال4صل�. واس\تأ}ص.ل الل9ه شأ}ف%ته أ%ي أ%صل%ه. وف حديث علي�، عليه
السلم: قال له أ%صحاب'ه لقد استأ}ص.ل}نا شأ}ف%ت.هم، يعن الوار,ج..

والشأ}فة�: العداوة�؛ وقال الكميت:
ول ن.ف}تأ} كذلك كل� يوم�،
ل1ش.أ}ف%ة1 واغ1ر�، م'س\ت.أ}ص1ل1ينا

وف التهذيب: اس\تأ}ص.ل% الل9ه شأ}ف%ته إذا ح.س.م. ال4مر. من أ%صله.
 �وش.ئ1ف. الر_جل

(* قوله «وشئف الرجل إل» كذا بالصل، وعبارة القاموس
وشرحه: أو شئفته خفت أن يصيبن بعي أو دللت عليه من يكره، قاله ابن

العراب.) إذا خفت حي تراه أ%ن ت'صيبه بعي أ%و ت.د'ل9 عليه م.ن يكره.
الوهري: ش.ئ1ف}ت من فلن 

*)
قوله «الوهري شئفت من فلن» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي فيما

بأيدينا من نسخ الوهري: شئفت فلناv.) ش.أ}فاv، بالتسكي، إذا أ%ب\غ.ض\ت.ه.
ابن سيده: وش.ئ1ف%ت\ يده ش.أ}فاv ش.ع1ث% ما حول% أ%ظ}فار,ها وت.ش.ق�ق؛

vوقال ثعلب: هو تشق©ق يكون ف ال4ظفار. أ%بو زيد: ش.ئ1ف%ت أ%صابعه ش.أ}فا
إذا تشققت. ابن ال4عراب: ش.ئ1ف%ت\ أ%صابع'ه وس.ئ1ف%ت\ وس.ع1ف%ت بعن



واحد، وهو التشعeث� حول ال4ظفار والشeقاق'. واس\ت.ش\أ%ف%ت القرحة:
خ.ب'ث%ت\ وع.ظ�م.ت وصار لا أ%صل. ورجل شأ%فةD: عزيز¬ م.ن,يع¬. وش'ئ1ف.
شأ}فاv: ف%ز,ع.. أ%بو عبيد: ش'ئ1ف. فلن شأ}فاv، فهو م.ش\ؤ'وف، مثل ج'ئ1ث%

وز'ئ1د. إذا ف%ز,ع. وذ�ع1ر.. والشآفة�: العداوة�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد
أ%بو العباس لرجل من بن ن.ه\ش.ل بن دارم:

،vإذا م.ولك. كان عليك. ع.و\نا
أ%تاك. القوم' بالع.ج.ب, الع.ج,يب,

فل ت.خ\ت.ع\ عليه ول ت'ر,د\ه،
ورام, ب,رأ}س1ه ع'ر\ض. ال%ن'وب,

وما ل1ش.آفة{ ف غي ش.يء�،
إذا و.ل�ى ص.ديق�ك.. من ط%ب,يب,

قال ابن بري: قال أ%بو العباس شآفةv وشأ%فاv أ%يضاv، بفتح المزة، قال:
،vوكذا قال القال ف كتابه البارع. وف ال4فعال: ش.ئ1ف}ت' الرجل شآفة

بالد، أ%بغض\ته، وقلب ش.ئ1ف¬؛ وأ%نشد:
ـ©ها الاهل�، أ%ل� ت.ن\ص.ر,ف\، يا أ%ي
ول ت'داو, ق%ر\ح.ة% القلب, الش_ئ1ف\

أ%بو زيد: ش.ئ1ف}ت له شأ}فاv إذا أ%بغض\ته.
@شحف: الش_ح\ف': ق%ش\ر' ال1لد، يانية.

@شخف: الش>خاف': اللب'، ح1م\ي.ر,ي�ةD. قال أ%بو عمرو: الش_خ\ف' صوت
اللب.ن عند ال%ل}ب، يقال: سعت له ش.خ\فاv؛ وأ%نشد:

كأ%ن� صوت. ش.خ\ب,ها ذي الش_خ\ف1
كش1يش' أ%ف}ع.ى ف ي.ب,يس, ق�ف>
.vقال: وبه سي الل%ب ش1خافا

@شدف: الشeد\فة�: الق1ط}عة من الشيء. وش.د.فه ي.ش\د1ف�ه ش.د\فاv: ق%ط%عه
ش'د\فةv ش'دفة. والش_د\فة� والشeد\فة� من الليل: كالسeد\فة، بالسي

الهملة، وهي الظلمة. والش_د.ف': كالش_د\فة1 الت هي الظلمة؛ قال ابن
سيده: والسي الهملة لغة؛ عن يعقوب. الفراء واللحيان: خرجنا بس'د\فة
وش'د\فة، وتفتح صدورها، وهو السواد الباقي. أ%بو عبيدة والفراء: أ%س\د.ف.

وأ%ش\د.ف. إذا أ%ر\خ.ى س'توره وأ%ظلم. والش_د.ف، بالتحريك: شخص كل شيء؛
قال ابن بري وأ%نشد ال4صمعي:



وإذا أ%رى ش.د.فاv أ%مام1ي خ1ل}ت'ه
رجلv، ف%ج'ل}ت' كأ%ن_ن خ'ذ}ر'وف

والمع ش'د'وف؛ قال ساعدة بن ج'ؤية الذل:
م'و.ك�لD بش'د'وف1 الص\وم, ي.ر\ق�ب'ها

من ال%غار,ب,، م.خ\ط�وف' ال%شى ز.ر,م'
قال يعقوب: إنا يصف المار إذا ورد الاء فعين'ه نو الشجر ل4ن الصائد
يك}م'ن بي الشجر فيقول: هذا ال1مار' من م.خافة الشeخوص كأ%نه موكل

بالنظر إل شخوص هذا ال4شجار من خوفه من الرeماة ياف أ%ن يكون فيه ناس؛
وكل© ما واراك، فهو م.غ\ر,ب¬. الوهري ف الش_د.ف1 الشخص, قال: هذا

الرف ف كتاب العي بالسي غي معجمة، قال ابن دريد: هو تصحيف، والصو\م:
شجر ق1يام¬ كالناس، ومن ال%غار,ب يعن من الف%ر.ق ليس من الوع. وفرس

أ%ش\د.ف': عظيم الشخص.
والش_د.ف: التواء رأ}س البعي، وهو عيب. وناقةD ش.د\فاء: تيل ف أ%حد

ش1ق�ي\ها. والش_د.ف' ف اليل والبل: إمالة الرأ}س من الن_شاط1،
الذكر أش\د.ف'. وش.د1ف. الف%رس' ش.د.فاv إذا م.ر,ح.، وهو أ%شد.ف'، وش.د1ف.:

م.ر,ح.؛ قال العجاج:
بذات{ ل%و\ث{ أ%و ن'باج� أ%ش\د.فا

وفر.س أ%ش\د.ف': وهو الائل ف أ%حد ش1ق�يه ب.غ\ياv؛ قال الر_ار:
ش'ن\د'ف أ%شد.ف ما و.ر_ع\ته،

وإذا ط�وط1ئ% ط%ي_ار¬ ط1م1ر\
قال: والشeن\د'وف' مثل ال4ش\د.ف1، والنون زائدة فيه. وال4ش\د.ف':

الذي ف خد>ه ص.ع.ر، وش.د1ف. ي.ش\د.ف' ش.د.فاv مثله. ال4صمعي: يقال
للق1س3ي� الفارسية ش'د'ف¬؛ واحدتا ش.د\فاء. وف حديث ابن ذي ي.ز.ن: يرمون عن

ش'د'ف؛ هي جع ش.د\فاء، وهي الع.و\جاء يعن القوس. الفار,س1ي�ة%. ابن
ال4ثي: قال أ%بو موسى: أ%كثر الروايات بالسي الهملة ول معن لا.
vوش'ر\ف%ة vشرف: الش_ر.ف': ال%س.ب' بالباء، ش.ر'ف. ي.ش\ر'ف' ش.ر.فا@
وش.رافةv، فهو شريف¬، والمع أ%ش\راف¬. غيه: والش_ر.ف' وال%ج\د' ل

يكونان1 إل بالباء. ويقال: رجل شريف¬ ورجل ماجد¬ له آباء# متقد>مون ف
الشر.ف. قال: والس.ب' والك%ر.م' يكونان1 وإن ل يكن له آباء لم ش.ر.ف¬.

والش_ر.ف': مصدر الش_ريف من الناس. وش.ريف¬ وأ%ش\راف¬ مثل ن.ص1ي�



وأ%ن\صار وش.ه,يد وأ%ش\هاد{، الوهري: والمع ش'ر.فاء وأ%ش\راف¬، وقد ش.ر'ف.،
بالضم، فهو شريف اليوم، وشار,ف¬ عن قليل أ%ي سيصي شريفاv؛ قال الوهري:

ذكره الفراء. وف حديث الشعب: قيل لل4عمش: ل% ل} ت.س\ت.ك}ث1ر من
الشعب؟ قال: كان ي.ح\ت.ق1ر'ن كنت آت1يه مع إبراهيم ف%ي'ر.ح>ب' به ويقول

ـ©ها العبد' ث يقول: ل: اق}ع'د\ ث%م_ أ%ي
ل ن.ر\ف%ع' العبد. فوق س'ن_ته،
ما دام. ف1ينا بأ%ر\ض1نا ش.ر.ف'

أ%ي شريف. يقال: هو ش.ر.ف' قومه وك%ر.م'هم أ%ي ش.ريف�ه'م وك%ريهم،
�واستعمل أ%بو إسحق الش_ر.ف. ف القرآن فقال: أ%ش\ر.ف' آية{ ف القرآن آية

الكرسي.
وال%ش\ر'وف': الفضول. وقد ش.ر.فه وش.ر.ف. عليه وش.ر_ف%ه: جعل له

ش.ر.فاv؛ وكل ما ف%ض.ل% على شيء، فقد ش.ر.ف.. وشار.ف%ه ف%ش.ر.ف%ه ي.ش\ر'فه:
فاق%ه ف الشرف1؛ عن ابن جن. و.ش.رف}ت'ه أ%ش\ر'فه ش.ر\فاv أ%ي غ%ل%ب\ته

بالشر.ف1، فهو م.ش\ر'وف، وفلن أ%ش\ر.ف' منه. وشار.ف}ت' الرجل: فاخرته
ـ©نا أ%ش\ر.ف'. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قال: ما أ%ي

ذ1ئبان عاد1يان1 أ%صابا ف%ريقة غ%ن.م� بأ%ف}س.د. فيها من ح'ب> الرء
الال% والش_ر.ف. ل1د1ينه؛ يريد أ%نه ي.ت.ش.ر_ف' للم'باراة1 وال�فاخ.رة1

وال�ساماة1. الوهري: وش.ر_ف%ه الل9ه ت.ش\ريفاv وت.ش.ر_ف. بكذا أ%ي
ع.د_ه ش.ر.فاv، وش.ر_ف. العظ}م. إذا كان قليل اللحم فأ%خذ لم. عظم آخر.

ووض.ع.ه عليه؛ وقول جرير:
إذا ما ت.عاظ%م\ت'م\ ج'ع'وراv، ف%ش.ر>ف�وا

ج.ح1يشاv، إذا آب.ت\ من الص_ي\ف1 ع1ي'ها
قال ابن سيده: أ%رى أ%ن� معناه إذا ع.ظ�م.ت\ ف أ%عينكم هذه القبيلة من
قبائلكم فزيدوا منها ف ج.ح1يش هذه القبيلة القليلة الذليلة، فهو على

نو ت.ش\ريف1 العظ}م, بالل�حم.
والشeر\فة�: أ%على الشيء. والش_ر.ف': كالشeر\فة1، والمع أ%ش\راف¬؛

قال ال4خطل:
وقد أ%كل الك1يان� أ%ش\راف%ها الع'ل،
وأ�ب\ق1ي.ت1 ال4ل}واح' والع.ص.ب' السeم\ر'

ابن بزرج: قالوا: لك الشeر\فة� ف ف�ؤ.ادي على الناس.



شر: الش_ر.ف' كل ن.ش\ز� من ال4رض قد أ%ش\ر.ف. على ما حوله، قاد. أ%و
ل ي.ق�د، سواء كان ر.م\لv أ%و ج.ب.لv، وإنا يطول نواv من عش\ر

أ%ذر'ع أ%و خس، ق%ل� ع1ر.ض' طهره أ%و كثر. وجبل م'ش\ر,ف¬: عال�. والش_ر.ف'
من ال4رض: ما أ%ش\ر.ف. لك. ويقال: أ%ش\ر.ف. ل ش.ر.ف¬ فما ز,ل}ت'

أ%ر\ك�ض' حت علوته؛ قال الذل:
إذا ما اش\ت.أ%ى ش.ر.فاv ق%ب\ل%ه

وواك%ظ%، أ%و\ش.ك. منه اق}ت1رابا
الوهري: الش_ر.ف' الع'ل�وe والكان العال؛ وقال الشاعر:

آت الن_د1ي_ فل ي'ق%ر_ب' م.ج\ل1سي،
وأ%ق�ود للش_ر.ف1 الر_ف1يع, ح1ماري

يقول: إن خ.ر,ف}ت فل ي'نتفع بر.أ}يي، وكب,ر\ت فل أ%ستطيع أ%ن أ%ركب
من ال4رض حاري إل من مكان عال. الليث: ال�ش\ر.ف' الكان الذي ت'ش\ر,ف'

عليه وتعلوه. قال: وم.شار,ف' ال4رض أ%عاليها. ولذلك قيل: م.شار,ف'
الش_ام,. ال4صمعي: ش'ر\فة� الال خ1يار'ه، والمع الشeر.ف'. ويقال: إن

.vوش.ر.فا vأ%ي ف%ض\ل vوأ%رى ذلك ش'ر\فة vإت\يان.كم ش'ر\فة eأ%ع'د
ـgف�ه؛ وقال عدي�: وأ%ش\راف' النسان: أ�ذ�ناه وأ%ن

ك%ق%ص1ي إذ ل ي.ج,د\ غي أ%ن} ج.د\
د.ع. أ%ش\راف%ه ل%ك}ر ق%ص1ي

ابن سيده: ال4ش\راف' أ%على النسان1، والشراف': النتصاب'. وفرس
م'ش\ت.ر,ف¬ أ%ي م'ش\ر,ف' ال%ل}ق. وفرس م'ش\ت.ر,ف¬: م'ش\ر,ف' أ%عال العظام.

وأ%ش\ر.ف الشيء4 وعلى الشيء: ع.له. وت.ش.ر_ف. عليه: كأ%ش\ر.ف..
وأ%ش\ر.ف. الشيء�: عل وارتفع. وش.ر.ف' البعي: س.نامه، قال الشاعر:

�ش.ر.ف¬ أ%ج.بe وكاه1لD م.ج\ز'ول
وأ�ذ�ن ش.ر\فاء أ%ي طويلة. والش_ر\فاء من الذان: الطويلة الق�وف1

القائمة ال�ش\ر,فة� وكذلك الشeراف1ي_ة، وقيل: هي النتصبة ف طول، وناقة
ش.ر\فاء وش'راف1ي_ةD: ض.خ\مة� ال�ذني جسيمة، وض.بÒ ش'رافê كذلك،

وي.ر\ب'وع¬ ش'راف9؛ قال:
وإن ل4ص\طاد' الي.رابيع. ك�ل�ها:
ش'راف1ي_ها والت_د\م'ري_ ال�ق%ص>عا

ومنكب أ%ش\ر.ف': عال، وهو الذي فيه ارتفاع ح.س.ن¬ وهو نق1يض ال4هدإ,.



يقال منه: ش.ر,ف. ي.ش\ر.ف' ش.ر.فاv، وقوله أ%نشده ثعلب:
ج.زى الل9ه' ع.ن_ا ج.ع\ف%راv، حي أ%ش\ر.ف%ت\

بنا ن.ع\ل�نا ف الواط1ئي ف%ز.ل�ت1
ل يفسره وقال: كذا أ%نشد.ناه عمر بن ش.ب_ة، وقال: ويروى حي
أ%ز\ل%ف%ت\؛ قال ابن سيده: وقوله هكذا أ%نشدناه ت.ب.رeؤ¬ من الرواية.
والشeر\فة�: ما يوضع على أ%عال الق�صور والد'ن، والمع ش'ر.ف¬.

وش.ر_ف. الائط%: جعل له ش'ر\فةv. وقصر م'ش.ر_ف¬: مطو_ل.
وال%ش\ر'وف: الذي قد ش.ر.ف. عليه غيه، يقال: قد ش.ر.ف%ه ف%ش.ر.ف. عليه. وف حديث

ابن عباس: أ�م1ر\نا أ%ن ن.ب\ن ال%دائ1ن. ش'ر.فاv والساج,د. ج'م�اv؛
،Dر.ف1، الواحدة ش'ر\فةeو�لت أ%ب\ن,ي.ت'ها بالش�أ%راد بالشeر.ف1 الت ط

وهو على ش.ر.ف1 أ%مر أ%ي ش.فvى منه. والش_ر.ف': الش\فاء على خ.ط%ر من خي
أ%و شر.

وأ%ش\ر.ف. لك الشيء�: أ%م\ك%ن.ك. وشار.ف. الشيء4: دنا منه وقار.ب. أ%ن
ي.ظ}ف%ر. به. ويقال: ساروا إليهم حت شار.ف�وهم أ%ي أ%ش\ر.ف�وا عليهم.

ويقال: ما ي'ش\ر,ف' له شيء إل أ%خذه، وما ي'ط1فe له شيء إل أ%خذه، وما
ي'وه1ف' له شيء إل أ%خذه. وف حديث علي�، كرم الل9ه وجهه: أ�م1ر\نا ف

ال4ضاحي أ%ن ن.س\ت.ش\رف. العي وال�ذن؛ معناه أ%ي نتأ%مل سلمتهما من آفة{
تكون بما، وآفة� العي ع.و.ر'ها، وآفة ال�ذن ق%ط}عها، فإذا س.ل1م.ت

ال�ض\ح1ية من الع.و.ر ف العي وال%د\ع, ف ال4ذن جاز أ%ن ي'ض.ح_ى با،
إذا كانت ع.و\راء أ%و ج.د\عاء أ%و م'قاب.ل%ةv أ%و م'داب.ر.ةv أ%و

خ.ر\قاء أ%و ش.ر\قاء ل ي'ض.ح_ با، وقيل: اس\ت1ش\راف' العي وال�ذن أ%ن
يطلبهما ش.ريف%ي\ن بالتمام والسلمة، وقيل: هو من الشeر\فة1 وهي خ1يار'

الال أ%ي أ�م1ر\نا أ%ن نتخيها. وأ%ش\ر.ف. على الوت وأ%ش\فى: قار.ب..
وت.ش.ر_ف. الشيء4 واس\ت.ش\ر.فه: وضع يده على حاج,ب,ه كالذي ي.س\ت.ظ1ل© من

الشمس حت ي'ب\ص1ر.ه وي.س\ت.ب,ين.ه؛ ومنه قول ابن م'ط%ي\ر:
ف%يا ع.ج.باv للناس, ي.س\ت.ش\ر,ف�ون.ن،

كأ%ن} ل ي.ر.وا ب.ع\دي م'ح1ب�اv ول قب\لي
وف حديث أ%ب طلحة، رضي الل9ه عنه: أ%نه كان حس.ن. الرم\ي فكان إذا رمى

اس\ت.ش\ر.ف%ه النب، صلى الل9ه عليه وسلم، لينظر إل م.واق1ع, ن.ب\له
أ%ي ي'ح.قYق' نظره وي.ط�ل1ع' عليه. والس\ت1ش\راف': أ%ن ت.ض.ع يدك على



حاجبك وتنظر، وأ%صله من الشر.ف الع'ل�و� كأ%نه ينظر إليه من موضع م'ر\ت.ف1ع
فيكون أ%كثر لدراكه. وف حديث أ%ب عبيدة: قال لعمر، رضي الل9ه عنهما،

لا ق%د1م. الشام. وخرج أ%هل�ه يستقبلونه: ما ي.س'رeن أ%ن أ%هل% هذا
البلد اس\ت.ش\ر.ف�وك أ%ي خرجوا إل لقائك، وإنا قال له ذلك لن عمر، رضي

الل9ه عنه، لا قدم الشام ما ت.ز.ي_ا ب,ز,ي> ال�مراء فخشي أ%ن ل
ي.س\ت.ع\ظ1م'وه. وف حديث الف1ت.ن: من ت.ش.ر_ف. لا اس\ت.ش\ر.ف%ت\ له أ%ي من

ت.ط%ل�ع. إليها وت.ع.ر_ض. لا وات.ت\ه فوقع فيها. وف الديث: ل
ت'ش\ر,ف\ ي'ص1ب\ك سهم أ%ي ل ت.ت.ش.ر_ف\ من أ%ع\لى الوضع؛ ومنه الديث: حت

إذا شار.ف%ت1 انقضاء عد�تا أ%ي ق%ر'ب.ت منها وأ%ش\ر.ف%ت عليها. وف
الديث عن سال عن أ%بيه: أ%ن رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، كان ي'ع\ط1ي

ع'م.ر العطاء فيقول له عمر: يا رسول% الل9ه أ%ع\ط1ه أ%ف}ق%ر. إليه من،
فقال له رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: خ'ذ}ه فت.م.و_ل}ه أ%و

ت.ص.د_ق\ به، وما جاءك من هذا الال وأ%نت. غي' م'ش\ر,ف{ له ول سائل فخذه وما
ل فل ت'ت\ب,ع\ه نفس.ك، قال سال: فمن أجل ذلك كان عبد الل9ه ل

ي.س\أ%ل� أحداv شيئاv ول ي'ر'دe شيئاv أ�ع\ط1ي.ه؛ وقال شر ف قوله وأ%نت غي
م'ش\ر,ف{ له قال: ما ت'ش\ر,ف' عليه وت.ح.د_ث� به نفسك وتتمناه؛ وأ%نشد:

لقد ع.ل1م\ت'، وما الش\راف' من ط%م.عي،
أ%ن� الذي ه'و ر,ز\قي س.و\ف. يأ}تين

(* قوله «من طمعي» ف شرح ابن هشام لبانت سعاد: من خلقي.)
وقال ابن ال4عراب: الش\راف' ال1ر\ص'. وروي ف الديث: وأ%نت. غي'

م'ش\ر,ف{ له أ%و م'شار,ف{ فخذه. وقال ابن العراب: اس\ت.ش\ر.ف%ن ح.ق9ي
أ%ي ظ%لم.ن؛ وقال ابن الر>قاع:
ولقد ي.خ\ف1ض' ال�جاو,ر' فيهم\،

غي. م'س\ت.ش\ر.ف{ ول م.ظ}لوم
قال: غي. م'س\ت.ش\ر.ف أ%ي غي. مظلوم. ويقال: أ%ش\ر.ف}ت' الشيء4

ع.ل%و\ت'ه، وأ%ش\ر.ف}ت' عليه: اط�ل%ع\ت' عليه من فوق، أ%راد ما جاءك منه وأ%نت
غي' م'ت.ط%لYع إليه ول طام1ع فيه، وقال الليث: اس\ت.ش\ر.ف}ت' الشيء4

إذا ر.ف%ع\ت. رأ}س.ك أ%و بص.رك تنظر إليه. وف الديث: ل ي.ن\ت.ه,ب'
ن'ه\بةv ذات. ش.ر.ف{ وهو مؤم1ن¬ أ%ي ذات. ق%د\ر وق1يمة ور,ف}عة{ يرفع الناس'

أ%بصارهم للنظر إليها وي.س\ت.ش\رفونا. وف الديث: ل ت.ش.ر_ف�وا 



*)
قوله «ل تشرفوا» كذا بالصل، والذي ف النهاية: ل تستشرفوا.) للبلء؛

قال شر: الت_ش.رeف للشيء الت_ط%ل©ع' والنظر' إليه وحديث� النف}س,
وت.و.ق©ع'ه؛ ومنه: فل ي.ت.ش.ر_ف' إبل% فلن أ%ي ي.ت.ع.ي_ن'ها. وأ%ش\ر.ف}ت

عليه: اط�ل%ع\ت' عليه من فوق، وذلك الوضع م'ش\ر.ف¬. وشار.ف}ت' الشيء
أ%ي أ%ش\ر.ف}ت عليه. وف الديث: اس\ت.ش\ر.ف. لم ناس¬ أ%ي رفعوا رؤ'وس.هم

وأ%بصار.هم؛ قال أ%بو منصور ف حديث سال: معناه وأ%نت غي طامع ول
طام1ح� إليه وم'ت.و.قYع له. وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال:

من أ%خ.ذ% الدنيا بإشراف1 نف}س ل ي'بار.ك له فيها، ومن أ%خذها بسخاوة1
ن.ف}س ب'ور,ك له فيها، أ%ي بر\ص� وط%م.ع�. وت.ش.ر_ف}ت' ال%ر\ب.أ%

وأ%ش\ر.ف}ت'ه أ%ي علوته؛ قال العجاج:
وم.ر\ب.إ� عال� ل1م.ن ت.ش.ر_فا،

أ%ش\ر.ف}ت'ه بل ش.فvى أ%و ب,ش.فى
قال الوهري: بل ش.فvى أ%ي حي غابت الشمس، أ%و بش.فvى أ%ي بق1ي.ت\ من

الشمس بق1ي�ة. يقال عند غروب الشمس: ما ب.ق1ي. منها إل ش.فvى.
واس\ت.ش\ر.ف. إبل%هم: ت.ع.ي_ن.ها لي'ص1يبها بالعي.

والشار,ف' من البل: ال�س3نe وال�س3ن_ة�، والمع ش.وار,ف' وش'ر_ف¬
وش'ر'ف¬ وش'ر'وف¬، وقد ش.ر'ف%ت\ وش.ر.ف%ت\ ت.ش\ر'ف ش'ر'وفاv. والشار,ف':

الناقة� الت قد أ%س.ن_ت\. وقال ابن العراب: الشار,ف' الناقة
ال1م�ة�، والمع ش'ر\ف¬ وش.وار,ف' مثل باز,ل� وب'ز\ل�، ول يقال للجمل شار,ف¬؛

وأ%نشد الليث:
ن.جاة من ال�وج, ال%راس1يل, ه1م_ة،

ك�م.ي\ت عليها ك%ب\رةD، فهي شارف'
وف حديث علي� وح.م\زة، عليهما السلم:

أ%ل يا ح.م\ز. للشeر'ف1 الن>واء،
ف%ه'ن_ م'ع.ق�لت¬ بالف1ناء

هي جع شار,ف{ وتضمe راؤ'ها وتسكن تفيفاv، ويروى ذا الشر.ف، بفتح
الراء والشي، أ%ي ذا الع.لء والر>ف}عة1. وف حديث ابن زم\ل: وإذا أ%مام

ذلك ناقةD ع.ج\فاء شار,ف¬؛ هي ال�س3ن�ة�. وف الديث: إذا كان كذا وكذا
أ%ن أ%ن ي.خ\ر'ج. بكم الشeر\ف' ال�ون�، قالوا: يا رسول الل9ه وما



الشeر\ف' ال�ون؟ قال: ف1ت.ن¬ كق1ط}ع, الليل, ال�ظ}لم,؛ قال أ%بو بكر:
الشeر\ف' جع شار,ف{ وهي الناقة ال%ر,مة�، شب_ه الف1ت.ن. ف ات>صالا

وام\ت1داد أ%وقاتا بالنeوق ال�س3ن_ة السeود، وال�ون�: السود؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا يروى بسكون الراء 

(* قوله «يروى بسكون الراء» ف القاموس:
وف الديث أتتكم الشرف الون بضمتي.) وهي جع قليل ف جع فاعل ل ي.رد\

إل ف أ%ساء معدودة، وف رواية أ�خرى: الشeر\ق' ال�ون، بالقاف، وهو
جع شار,ق وهو الذي يأ}ت من ناحية ال%ش\ر,ق، وش'ر\ف¬ جع شار,ف{ نادر ل

Dوعائذ Dوح'ول Dوحائل Dوب'ز\ل Dيأ}ت مثل%ه إل أ%حرف معدودة: باز,ل
وع'وذD وعائطD وع'وطD. وسهم شار,ف¬: بعيد العهد بالص>يانة1، وقيل: هو الذي

ان\ت.ك%ث% ر,يش'ه وع.ق%ب'ه، وقيل: هو الدقيق الطويل. غيه: وسهم شار,ف¬
إذا و'ص1ف بالع'ت\ق والق1د.م؛ قال أ%وس بن حجر:

ي'ق%لYب' س.ه\ماv راش.ه ب.ناك1ب�
ظ�هار ل�ؤام�، فهو أ%ع\ج.ف' شار,ف'

الليث: يقال أ%ش\ر.ف%ت\ علينا نف}س'ه، فهو م'ش\ر,ف¬ علينا أ%ي م'ش\ف1ق¬.
والش\راف': الش_ف%قة؛ وأ%نشد:

ومن م'ض.ر. ال%م\راء إش\راف' أ%ن\ف�س�
علينا، وح.ي�اها إلينا ت.م.ضeرا

ود.نê شار,ف¬: قد1ي' ال%م\ر؛ قال ال4خطل:
س'لفةD ح.ص.ل%ت\ من شار,ف{ ح.ل1ق�،

ـ�ما فار. منها أ%ب\ج.ر¬ ن.ع1ر' كأ%ن
وقول بشر:

وطائر¬ أ%ش\ر.ف' ذو خ'ز\رة{،
وطائر¬ ليس له و.ك}ر'

vنيه ح.ج\ما�قال عمرو: ال4ش\رف' من الطي ال�ف9اش' ل4ن� ل�ذ
ظاهراv، وهو م'ن\ج.ر,د¬ من الز>ف> والر>يش، وهو ي.ل1د' ول يبيض، والطي

�الذي ليس له وكر طي ي'خب,ر عنه البحريون أ%نه ل ي.س\قط إل ريثما ي.ج\ع.ل
لب.ي\ض1ه أ�ف}ح'وصاv من تراب وي'غ.طYي عليه ث ي.ط1ي' ف الواء وبيضه

يتف%ق�س من نفسه عند انتهاء مدته، فإذا أ%طاق ف%ر\خ'ه الطي.ران كان
كأ%بو.يه ف عادتما. والش\راف': س'رعة� ع.د\و, اليل. وش.ر_ف. الناقة%:



كاد. ي.ق}ط%ع' أ%خلفها بالص_ر�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ج.م.ع\ت'ها من أ%ي\ن'ق� غ1زار,،
من الل�وا ش'ر>ف}ن. بالص>رار,

أ%راد من اللوات، وإنا ي'فعل با ذلك لي.ب\قى ب'د\ن'ها وس1م.ن'ها
في'ح\م.ل عليها ف السنة ال�ق}بلة. قال ابن ال4عراب: ليس من الش_ر.ف ولكن

من التشريف، وهو أ%ن ت.كاد. تقطع أ%خ\لفها بالص>رار فيؤثYر ف
أ%خ\لف1ها؛ وقول العجاج يذكر ع.ي\راv ي.ط}ر'د أ�ت'نه:

وإن} ح.داها ش.ر.فاv م'غ.ر>با،
ـgفاس1ه وما ر.با ر.ف�ه. عن أ%ن

ح.داها: ساقها، شرفاv أ%ي وج\هاv. يقال: ط%ر.ده شر.فاv أ%و ش.ر.ف%ي،
يريد وج\هاv أ%و وج\ه.ي؛ م'غ.ر>باv: م'ت.باعداv بعيداv؛ ر.ف�ه. عن

أ%نفاسه أ%ي ن.ف�س. وفر_ج.. وع.دا ش.ر.فاv أ%و ش.ر.ف%ي, أ%ي ش.و\طاv أ%و
ش.و\ط%ي\ن,. وف حديث اليل: فاس\ت.ن_ت\ ش.ر.فاv أو ش.ر.في؛ ع.د.ت\

ش.و\طاv أ%و ش.و\ط%ي\ن.
وال%شار,ف': ق�رÝى من أ%رض اليمن، وقيل: من أ%رض العرب ت.د\ن'و من

الر>يف، والسeي'وف' ال%ش\ر.ف1ي�ة� م.ن\سوبة إليها. يقال: س.يف¬ م.ش\ر.ف9،
ول يقال م.شار,فê ل4ن المع ل ي'نسب إليه إذا كان على هذا الوزن،

ل يقال م.هال1ب� ول ج.ع.اف1ر,يÒ ول ع.باق1ر,يÒ. وف حديث س.ط1يح:
يسكن م.شار,ف. الشام؛ هي كل قرية بي بلد الر>يف1 وبي جزيرة العرب، قيل

لا ذلك ل4نا أش\ر.ف%ت\ على السواد، ويقال لا أ%يضاv ال%زار,ع'
والب.راغ1يل�، وقيل: هي القرى الت ت.ق}ر'ب من الدن.

ابن ال4عراب: الع'م.ر,ي_ة� ثياب مصبوغة بالش_ر.ف1، وهو طي أ%حر.
وثوب م'ش.ر_ف¬: مصبوغ بالش_ر.ف؛ وأ%نشد:

،Dع'م.ر,ي�ة vأ%ل ل ت.غ'ر_ن� ام\ر.أ
على غ%م\ل%ج� طال%ت\ وت.م_ ق%وام'ها

ويقال ش.ر\ف¬ وش.ر.ف¬ للم.غ\رة1. وقال الليث: الش_ر.ف' له ص1ب\غD أ%حر
يقال له الد�ار\ب.ر\ن.يان؛ قال أ%بو منصور: والقول ما قال ابن العراب

�ف ال�ش.ر_ف1. وف حديث عائشة: أ%نا س'ئ1ل%ت\ عن ال1مار ي'ص\ب.غ
بالش_ر\ف فلم تر. به بأ}ساv؛ قال: هو نبت أ%حر ت'ص\ب.غ به الثياب.

والشeراف©: ل%و\نD من الثياب أ%بيض.



وش'ر.يف¬: أ%طول� جبل ف بلد العرب. ابن سيده: والشeر.ي\ف جبل تزعم
العرب أ%نه أ%طول جبل ف ال4رض. وش.ر.ف¬: جبل آخر' يقرب منه. وال4ش\ر.ف':

اسم رجل: وش1راف' وش.راف1 م.ب\ن,ي_ةv: اسم ماء بعينه. وش.راف: موضع؛ عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

لقد غ1ظ}ت.ن بال%ز\م, ح.ز\م, ك�ت.ي\فة{،
ويوم. ال}ت.ق%ي\نا من وراء ش.راف1

(* قوله «غظتن بالزم حزم» ف معجم ياقوت: عضن بالو� جو�.)
التهذيب: وش.راف1 ماء لبن أ%سد. ابن السكيت: الش_ر.ف' ك%ب,د' ن.ج\د{،
قال: وكانت اللوك من بن آك1ل ال�رار ت.نز,ل�ها، وفيها ح1م.ى ض.ر,ي�ة%،

وضر,ي�ة بئر، وف الشرف الر_ب.ذة� وهي ال1م.ى ال4ين'، والشeر.ي\ف'
إل جنبه، ي.ف}ر'ق بي الشر.ف والشeريف1 واد{ يقال له الت_س\ر,ير'، فما

كان م'ش.ر>قاv فهو الشeر.ي\ف، وما كان مغر>ياv، فهو الشر.ف'؛ قال
أ%بو منصور: وقول� ابن السك9يت ف الشر.ف والشeريف صحيح. وف حديث ابن

مسعود، رضي الل9ه عنه: ي'وش1ك' أ%ن ل يكون% بي ش.راف1 وأ%رض, كذا ج.م_اء�
ول ذات' ق%ر\ن؛ ش.راف1: موضع، وقيل: ماء لبن أ%سد. وف الديث: أ%ن عمر

حى الش_ر.ف. والر_ب.ذ%ة%؛ قال ابن ال4ثي: كذا روي بالشي وفتح
الراء، قال: وبعضهم يرويه بالهملة وكسر الراء. وف الديث: ما أ�ح1بe أ%ن

أ%ن\ف�خ. ف الصلة وأ%ن ل م.م.ر_ الشر.ف1. والشeر.ي\ف'، م'ص.غ�ر: ماء
لبن ن'مي. والشاروف': جبل، وهو مو.ل�د. والشاروف': ال1ك}ن.سة�، وهو

فارسيÒ معر_ب. وأ%بو الش_رفاء: من ك�ناهم؛ قال:
أ%نا أ%بو الش_ر\فاء م.ن_اع' ال%ف%ر\

أ%راد م.ن�اع أ%هل الفر.
@شرحف: الش>ر\حاف': الق%د.م الغ.ل1يظة�. وق%د.م¬ ش1ر\حاف¬: عريضة. ورجل

ش1ر\حاف¬: عريض' صدر القدم. وش1ر\حاف¬: اسم رجل منه.
واش\ر.ح.ف_ الرجل� للرجل والدابة� للدابة1: ت.ه.ي_أ% لقتاله مارباv؛

قال:
لـم_ا رأ%يت' العبد م'شر.ح1ف9ا

للش_ر> ل ي'ع\ط1ي الرجال% الن>ص\فا،
أ%ع\د.م\ت'ه ع'ضاض.ه والك%ف9ا

الع'ضاض': ما بي ر.و\ثة1 ال4نف إل أ%صله؛ قال أ%بو دواد:



ولقد غ%د.و\ت' ب,م'ش\ر.ح1ف}ـ
ـف1 الشد> ف فيه اللYجام

ال4زهري: وبه سي الرجل ش1ر\حافاv. قال ابن سيده: وكذلك الت_ش.ر\ح'ف؛
قال:

لا رأ%يت العبد قد ت.ش.ر\ح.فا
والش>ر\حاف' وال�ش\ر.ح1فe: السريع'؛ أ%نشد ثعلب:

ت.ر\د1ي ب.ش1ر\حاف1 ال%غاو,ر,، بعد.ما
ن.ش.ر. النهار' س.واد. ل%ي\ل� م'ظ}ل1م

ابن العراب: الشeر\ح'وف' ال�س\ت.ع1د� للح.م\لة على الع.د'و>.
@شرسف: الشeر\س'وف': غ�ض\ر'وف¬ م'ع.ل�ق بكل ض1ل%ع� مثل غ�ض\روف1

Dالك%ت1ف. ابن سيده: الشرسوف ضلع على طرفها الغ'ض\روف' الر_ق1يق'. وشاة
Dبنبيها بياض قد غ%ش_ى ش.راس1يف%ها. وف التهذيب: شاة :Dم'ش.ر\س.ف%ة

م'ش.ر\س.ف%ةD إذا كان عليها بياض قد غ%ش_ى الشراسيف. والش_واك1ل%. ال4صمعي:
الش_راسيف' أ%ط}راف' أ%ض\لع, الصد\ر, الت ت'ش\ر,ف' على البطن، وف

الصحاح: م.قاط© ال4ض\لع,، وهي أ%ط}راف�ها. ابن العراب: الشeر\س'وف'
رأ}س' الض>ل%ع مـما يلي البطن. وف حديث ال%ب\ع.ث: ف%ش.ق_ ما بي ث�غ\ر.ة1

ن.ح\ري إل ش'ر\س'وف. والشeر\س'وف' أ%يضاv: البعي ال�ق%ي_د'، وهو
أ%يضاv ال4سي الكتوف، وهو البعي الذي قد ع'ر\ق1ب.ت\ إحدى رجليه.

@شرعف: الش>ر\عاف' والشeر\عاف، بكسر الشي وضمها: كاف�ور ط%ل}ع.ة1
الف�ح_ال، أ%ز\د1ي_ةD. والشeر\ع'وف: نبت أ%و ثر نبت.

@شرنف: الش>رناف': ورق الزرع إذا كثر وطال وخ'ش1ي. فساد'ه فق�ط1ع، يقال
حينئذ: ش.ر\ن.ف}ت' الزرع. إذا ق%ط%ع\ت. ش1رناف%ه. قال ال4زهري: وهي كلمة

يانية. والش>رناف': ع.ص\ف' الز_ر\ع, العريض'؛ يقال: قد ش.ر\ن.ف�وا
زرع.هم إذا جزوا ع.ص\ف%ه.

@شسف: ش.س.ف. الشيء� ي.ش\س'ف' وش.س'ف. ش'س'وفاv وشسافةv لغتان: ي.ب,س..
وس1قاء ش.س3يف¬: يابس¬؛ قال:

وأ%ش\ع.ث% م.ش\ح'وب� ش.س3يف{، ر.م.ت\ به
على الاء إح\د.ى الي.ع\م.لت1 الع.رام1س,

الليث: اللحم الش_س3يف' الذي كاد ي.ي\ب.س' وفيه ن'د'و�ةD بعد؛ وأ%نشد
ابن بري لل4ف}و.ه:



وقد غ%د.و\ت' أ%مام. ال%ي> ي.ح\م1ل�ن،
والف%ض.ل%ت.ي\ن, وس.ي\ف1ي، م'ح\ن,ق¬ ش.س3ف'

والش_اس1ف': القاح1ل� الضام1ر'. الوهري: الشاس1ف' اليابس' من
الضeم\ر, وال�زال, مثل الشاس1ب,؛ عن يعقوب، وقد ش.س.ف. البعي' ي.ش\س'ف'

ش'س'وفاv؛ قال ابن مقبل:
إذا اض\ط%غ.ن\ت' س1لح1ي عند م.غ\ر,ض1ها،

وم1ر\ف%ق� كر,ئاس, الس_ي\ف1 إذ} ش.س.فا
والش_س.ف': الب'س\ر الذي ي'ش.ق�ق' وي'ج.ف�ف'؛ حكاه يعقوب.

والش_س3يف': كالش_س.ف؛ عن أ%ب حنيفة، وقد ش.س_فه. التهذيب: الش_س3يف' الب'سر
ال�ش.ق�ق.

@شطف: ش.ط%ف. عن الشيء: ع.دل عنه؛ عن ابن ال4عراب. ال4صمعي: ش.ط%ف.
وش.ط%ب. إذا ذ%هب وتباعد؛ وأ%نشد:

أ%حان% من ج,يان,نا ح'ف�وف'،
وأ%ق}ل%ق%ت\ه'م ن,ي�ةD ش.ط�وف'؟

وف النوادر: ر.م\ي.ةD شاط1ف%ةD وشاط1بةD وصائفةD إذا ز.ل�ت عن القتل:
@شظف: الش_ظ%ف': ي'ب\س العيش وش1د_ت'ه؛ قال عدي� ابن الر>قاع,:

،vولقد أ%ص.ب\ت' من ال%ع1يش.ة1 ل%ذ�ة
وأ%ص.بت' من ش.ظ%ف1 ال�مور ش1داد.ها

الش_ظ%ف': الش�دة والض>يق' مثل الض_ف%ف1، وجعه ش1ظاف¬؛ قال الكميت:
وراج� ل1ي. ت.غ\ل1ب. عن ش.3ظاف{،

كم'ت_دن1 الص_فا ك%ي\ما ي.ل1ين.ا
قال ابن سيده: وأ%رى أ%ن الش_ظاف. لغة ف الش_ظ%ف1 وأ%ن بيت

الك�م.ي\ت1 قد روي بالفتح؛ قال ابن بري: ف الغريب الصن�ف ش1ظاف، بالكسر؛
وو.د.ن\ت' الشيء4 وات_د.ن\ت'ه: ب.ل%ل}ت'ه. وقد ش.ظ1ف. ش.ظ%فاv، فهو ش.ظ1ف¬. وف

النوادر: الش>ظ}ف' يابس' ال�بز. والش_ظ}ف': أ%ن ي.ش\ظ�ف. النسان عن
الشيء ي.م\نع'ه. وف الديث: أ%نه ، صلى الل9ه عليه وسلم، ل يشبع من

طعام إل على ش.ظ%ف{؛ الش_ظ%ف'، بالتحريك: شد�ة العيش وض1يق�ه. وش.ظ�ف.
الشجر، بالضم؛ ي.ش\ظ�ف' ش.ظافةv، فهو ش.ظ1يف¬: ل ي'ص1ب\ من الاء ري_ه

ف%خ.ش'ن. وص.ل�ب. من غي أ%ن تذهب ن'د'و�ت'ه. وأ%رض ش.ظ1فةD إذا كانت
خ.ش1نةv يابسةv؛ قال رؤبة:



وان\عاج. ع'ودي كالش_ظ1يف ال4خ\ش.ن,،
بع.د. اق}و,رار, ال1ل}د1 والت_ش.نeن,

وفحل ش.ظ1ف' ال1لط1: يال1ط البل خ1لطاv شديداv. والش_ظ%ف':
ان\ت1كاث� اللحم عن أ%صل إكل1يل الظ©ف�ر,.

والش_ظ}ف: أ%ن ت.ض'م� ال�ص\ي.ت.ي, بي ع'ود.ين وتشدها بع.ق%ب� حت
ت.ذ}ب'ل. والش_ظ}ف': ش1ق�ة� العصا؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%نت. أ%ر.ح\ت ال%ي_ من أ�م� الص_ب،
ك%ب\داء م1ث}ل% الش_ظ}ف1 أ%و ش.ر� الع1صي

عن بأ�م� الصب الق%و\س.، وبالصب� السهم. ل4ن القوس ت.ح\ت.ض1ن'ه كما
تتضن ال�م الصب�، وقوله ك%بداء أ%ي كبداء عظيمة الوسط وهي مع ذلك

مهزولة يابسة مثل ش1ق9ة العصا.
وش.ظ1ف. السهم' إذا دخل بي اللد واللحم.

@شعف: ش.ع.ف%ة� كل9 شيء: أ%عله. وشع.فة� البل، بالتحريك: رأ}س'ه،
والمع ش.ع.ف¬ وش1عاف¬ وش'عوف¬ وهي رؤوس البال. وف الديث: من خ.ي, الناس

رجلD ف ش.ع.فة{ من الش>عاف1 ف غ%ن.ي\م.ة{ له حت يأ}تي.ه الوت' وهو
معتزل الناس؛ قال ابن ال4ثي: يريد' به رأ}س. جبل من البال ويمع

ش.ع.فات، ومنه قيل ل4ع\لى شعر الرا}س ش.ع.ف%ة، ومنه حديث يأ}جوج ومأ}جوج.: فقال
ع1راض' الو'جوه1 ص1غار' الع'يون ش'ه\ب' الش>عاف1 من كل حد.ب

ي.ن\س3ل�ون؛ قوله صهب الش>عاف يريد شعور رؤوسهم، واحدتا ش.ع.فة، وهي أ%ع\لى
الشعر. وش.ع.فات' الرأ}س: أ%عال شعره، وقيل: ق%ناز,ع'ه، وقال رجل: ضربن عمر

بد1ر_ت1ه فسقط الب'ر\ن'س' عن رأ}سي فأ%غاثن الل9ه بش'ع.ي\ف%ت.ي\ن, ف
رأ}سي أ%ي ذ�ؤاب.تي على رأ}سه من شعره وقتاه الضرب، وما على رأ}سه إل

ش'ع.ي\فات¬ أ%ي ش'ع.يات من الذؤابة. ويقال لذؤابة الغلم ش.ع.فةD؛ وقول
الذل:

من ف%و\ق1ه ش.ع.ف¬ ق%رÒ، وأ%س\فل�ه
حيÒ ي'عان.ق' بالظ�ي�ان1 والع'ت'م,

قال قر� ل4ن المع الذي ل يفارق واحده إل بالاء يوز تأ}نيثه
وتذكيه.

والش_ع.ف': ش1ب\ه رؤوس الك%م\أ%ة1 وال4ثاف ت.س\ت.دير ف أ%علها.
وقال ال4زهري: الش_ع.ف' رأ}س' الكمأ%ة وال4ثاف الستديرة�. وش.ع.فات'



ال4ثاف وال4بنية: رؤوس'ها؛ وقال العجاج:
دواخ1ساv ف ال4رض إل� ش.ع.فا

وش.ع.فة� القلب,: رأ}س'ه عند م'ع.ل�ق, الن>ياط1. والش_ع.ف': ش1د�ة
ال�ب>. قال ال4زهري�: ما علمت أ%حداv جعل للقلب ش.ع.فة غي الليث،
وال�بe الشديد يتمكن من س.واد1 القلب ل من ط%رفه. وش.ع.ف%ن ح'بeها:

أ%صاب. ذلك من. يقال: ش.ع.ف. ال1ناء� البعي. إذا بل%غ منه أ%ل%م'ه.
وش.ع.ف}ت' البع1ي. بالق%ط1ران1 إذا ش.ع.ل}ت.ه به. والش_ع\ف': إح\راق' ال�ب>

القلب. مع لذة يدها كما أ%ن البعي إذا ه'ن,ئ% بالقطران يد له لذة مع
ح'ر\قة؛ قال ام\ر'ؤ القيس:

ل1ت.قت'ل%ن، وقد ش.ع.ف}ت' ف�ؤاد.ها،
كما ش.ع.ف. ال%ه\ن'وءة% الرجل� الط�ال

يقول: أ%ح\ر.ق}ت' فؤاد.ها ب,حب كما أ%حرق الطال هذه ال%ه\نوءة،
ففؤادها طائر من لذة ال1ناء ل4ن الهنوءة تد لله,ناء لذة مع ح'ر\قة،

والصدر الش_ع.ف' كال4ل؛ وأ%ما قول كعب بن زهي:
وم.طاف�ه لك ذ1ك}رةD وش'عوف

قال: فيحتمل أ%ن يكون جع ش.ع\ف، ويتمل أ%ن يكون مصدراv وهو الظاهر.
،vبالقلب، وقوله تعال: قد ش.ع.ف%ها ح'ب�ا eب�والش_عاف': أ%ن يذه.ب ال
ق�ر,ئت\ بالعي والغي، فمن قرأ%ها بالعي الهملة فمعناه ت.ي_مها، ومن

قرأ%ها بالغي العجمة أ%ي أ%صاب ش.غاف%ها. وش.ع.ف%ه ال%وى إذا بلغ منه،
وفلن م.ش\ع'وف¬ بفلنة، وقراءة� السن ش.ع.ف%ها، بالعي الهملة، هو من

.vقولم ش'ع1ف}ت' با كأ%نه ذ%ه.ب. با كل م.ذهب، وقيل: بط%ن.ها ح'ب�ا
وشع.ف%ه ح'بeها ي.ش\ع.ف�ه إذا ذهب بفؤاده مثل شعفه الرض إذا أ%ذاب.ه.
وشع.ف%ه ال�بe: أ%حرق قلب.ه، وقيل: أ%مرضه. وقد ش'ع1ف. بكذا، فهو

م.ش\عوف¬. وحكى ابن بري عن أ%ب العلء: الش_ع.ف'، بالعي غي معجمة، أ%ن يقع ف
القلب شيء فل يذهب. يقال: ش.ع.ف%ن يشع.ف�ن ش.ع.فاv؛ وأ%نشد للحرث بن

ح1لYز.ة الي.ش\ك�ري:
وي.ئ1س\ت' مـما كان ي.ش\ع.ف�ن

منها، ول ي'س\ل1يك كالياس
ويقال: يكون بعن ع.ل ح'بها على قلبه. وال%ش\ع'وف': الذاه1ب' القلب،
وأ%هل هجر. يقولون للمجنون م.ش\ع'وف. وبه ش'عاف¬ أ%ي ج'نون؛ وقال



:eالط©ه.وي Dج.ن\د.ل
وغ%ي\ر ع.د\وى من ش'عاف{ وح.ب.ن\

والب': الاء ال4صفر. ومعن ش'ع1ف. بفلن إذا ارتفع ح'بeه إل أ%على
الواضع من قلبه، قال: وهذا مذهب الفر_اء، وقال غيه: الش_ع.ف'

الذ©ع\ر، فالعن هو م.ذ}ع'ور¬ خائف ق%ل1ق¬. والش_ع.ف': شع.ف الدابة حي
ت'ذ}ع.ر ث نقلته العرب من الدواب� إل الناس؛ وأ%نشد بيت امرئ القيس:

ل1ت.ق}ت'ل%ن، وقد ش.ع.ف}ت' ف�ؤاد.ها،
كما ش.ع.ف. ال%ه\نوءة% الرجل� الط�ال

فالشع.ف' ال4و_ل� من الب�، والثان من الذ©ع\ر. ويقال: أ%لقى عليه
ش.ع.ف%ه وش.غ.ف%ه وم.ل%ق%ه وح'ب_ه وح'ب_ته، بعن واحد وف حديث عذاب

القب: فإذا كان الرجل صالاv ج.ل%س. ف قبه غي ف%ز,ع� ول م.ش\ع'وف{؛
الش_ع.ف': ش1د_ة� الف%ز.ع حت يذهب بالقلب؛ وقول أ%ب ذؤيب يصف الثور

والكلب:
ش.ع.ف. الك1لب' الضاريات' ف�ؤاد.ه،

فإذا ي.رى الصeبح. ال�ص.د_ق. ي.ف}ز.ع'
فإنه استعمل الشعف ف الفزع؛ يقول: ذهبت بقلبه الكلب فإذا نظر إل

الصبح ترقب الكلب. أ%ن تأ}تيه.
�والش_ع\فة�: ال%ط}رة� ال%ي>نة�. وف الثل: ما ت.ن\ف%ع' الش_ع\فة

ف الوادي الرeغ�ب,؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للذي ي'ع\طيك قليلv ل يقع منك
م.و\ق1عاv ول ي.س'دe م.س.د�اv، والوادي الرغ�ب': الواس1ع' الذي ل

ي.م\ل%ؤ'ه إل السيل� ال�حاف. والش_ع\فة�: الق%ط}رة الواحدة من الطر.
والش_ع\ف': مط}رة يسية؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

فل غ%ر\و. إل� ن'ر\و,ه1م\ من ن,بال1نا،
كما اص\ع.ن\ف%ر.ت\ م1ع\زى ال1جاز, من الش_ع\ف1

وش'ع.ي\ف¬: اسم. ويقال للرجل الطويل: ش1ن\عاف¬، والنون زائدة.
وش.ع\ف%ي\ن,: موضع، ففي ال%ث%ل: لكن بش.ع\ف%ي\ن, 

(* قوله «بشعفي» هو بلفظ الثن
كما ف القاموس تبعاv للزهري؛ وف معجم ياقوت مغلطاv للجوهري ف كسره

الفاء بلفظ المع.) أ%نت1 ج.د'ود¬؛ ي'ض\ر.ب مثلv لن كان ف حال سي>ئة{
فح.س'ن.ت\ حال�ه. وف التهذيب: وش.ع\فان1 ج.بلن1 بالغور، وذكر الثل؛



قاله رجل التقطه م.ن\ب'وذةv ورآها يوماv ت'لع1ب' أ%ت\راب.ها وتشي على
.Dب'ون فإن خ.ل1فة�أ%ربع وتقول: اح\ل

@شغف: الشeغاف': داء يأ}خذ تت الش_راس1يف1 من الش>ق> ال4ين؛ قال
النابغة:

وقد حال% ه.مÒ دون% ذلك وال1ج¬
م.كان% الشeغاف1 ت.ب\ت.غ1يه ال4صاب,ع'

(* ف ديوان النابغة: شاغل بدل وال.)
يعن أ%صابع ال4ط1ب�اء، ويروى و'ل�وج الشeغاف.

والش_غاف': غ1لف' الق%ل}ب، وهو جلدة د'ون.ه كالجاب وس'و.ي\داؤه.
التهذيب: الش_غاف' م.و\ل1ج' الب.ل}غم، ويقال: بل هو غشاء القلب. وش.غ.ف%ه

ال�بe ي.ش\غ.ف�ه ش.غ\فاv وش.غ.فاv: وص.ل إل ش.غاف1 قلبه. وقرأ% ابن
عباس: قد ش.غ.ف%ها ح'ب�اv، قال: دخل ح'بeه تت الش_غاف، وقيل: غ%ش_ى

البe ق%ل}ب.ها، وقيل: أ%صاب ش.غافها؛ قال أ%بو بكر: ش.غاف' القلب وش.غ.ف�ه
غ1لف�ه؛ قال قيس بن الطيم:
إن ل4ه\واك1 غي\ر. ذي ك%ذ1ب�،

قد ش.ف_ من>ي الح\شاء� والش_غ.ف'
أ%بو اليثم: يقال لجاب, القلب وهي ش.ح\مة تكون ل1باساv للقلب

الش_غاف'، وإذا وصل الداء إل الش_غاف فلز.مه م.ر,ض. القلب ول يص1ح�، وقيل:
ش'غ1ف. فلن ش.غ\فاv. أ%بو عبيد: الش_غف' أ%ن يبلغ الب ش.غاف القلب، وهي

جلدة دونه. يقال: ش.غ.ف%ه ال�بe أ%ي ب.لغ ش.فاف%ه. وقال الزجاج: ف
قوله ش.غ.ف%ها ح'ب�اv ثلثة أ%قوال: قيل الش_غاف غ1لف القلب، وقيل: هو
ح.ب�ة القلب وهو س'و.ي\داء القلب، وقيل: هو داء يكون ف الوف ف

الش_راس1يف، وأ%نشد بيت النابغة. قال أ%بو منصور: سي الداء ش.غافاv باسم ش.غاف
القلب، وهو حجابه وروى ال4صمعي أ%ن الشغاف داء ف القلب إذا اتصل

بالطYحال قتل صاحبه، وأ%نشد بيت النابغة، وروى ال4زهري عن السن ف قوله قد
شغفها حب�اv، قال: الش_غ.ف' أ%ن ي.ك}و,ي ب.طن.ها ح'بeه. وروي عن يونس

قال: ش.غ.ف%ها أ%صاب ش.غافها مثل ك%ب.د.ها. ابن السكيت: الش_غاف هو
ال1ل}ب' وهي ج'ليدة لصقة بالقلب، ومنه قيل خ.لب.ه إذا بلغ ش.غاف. قلب,ه. وقال

الفراء: شغفها ح'ب�اv أ%ي خ.ر.ق. ش.غاف. قلبها ووصل إليه. وف حديث علي�،
كرم الل9ه وجهه: أ%ن\ش.أ%ه ف ظ�ل%م, ال4ر\حام, وش'غ'ف1 ال4س\تار؛



استعار الشeغ'ف. جع ش.غاف القلب لوضع الولد. وف حديث ابن عباس: ما هذه
الف�ت\يا الت ت.ش.غ_ف%ت1 الناس. أ%ي و.س\و.س.ت\هم وف%ر_ق%تهم كأ%نا

دخلت ش.غاف قلوبم. وف حديث يزيد الف%ق1ي: كنت قد ش.غ.فن رأ}ي¬ من رأ}ي,
الوارج,. وش'غ1ف بالشي، على صيغة ما ل يسم فاعله: أ�ول1ع. به. وش.غ1ف.

بالشيء ش.غ.فاv، على صيغة الفاعل: ق%ل1ق.. والش_غ.ف': ق1ش\ر' شجر
الغاف1؛ عن أ%ب حنيفة.

وش.غ.ف¬: موضع ب,ع'مان% ي'ن\ب,ت' الغاف. العظام؛ وأ%نشد الليث:
حت أ%ناخ. بذات1 الغاف1 من ش.غ.ف{،

وف البلد لم و'س\ع¬ وم'ض\ط%ر.ب'
@شفف: ش.ف�ه ال�ز\ن� وال�بe ي.ش'ف©ه ش.ف9اv وش'ف�وفاv: لذ%ع.

ق%ل}ب.ه، وقيل أ%ن%ل%ه، وقيل أ%ذ}ه.ب. عقله؛ وبه فسر ثعلب قوله:
ولكن رآنا س.بع\ة ل ي.ش'ف9نا

ذ%كاء، ول ف1ينا غ�لم¬ ح.ز.و�ر'
وش.ف_ ك%ب,د.ه: أ%ح\ر.ق%ها؛ قال أ%بو ذؤيب:

ف%ه'ن_ ع'ك�وف¬ ك%ن.و\ح, الك%ريـ
ـم,، قد ش.ف_ أ%ك}باد.ه'ن_ الوى

وشف�ه ال�ز\ن�: أ%ظهر ما عنده من ال%ز.ع,: وشف�ه المe أ%ي ه.ز.ل%ه
وأ%ض\م.ر.ه حت ر.ق_ وهو من قولم ش.ف_ الثوب' إذا ر.ق_ حت ي.ص1ف
جلد لب,س3ه. والشeفوف': ن'ح'ول� ال1س\م من ال%م> والو.ج\د1. وش.ف_

ج,سم'ه ي.ش1فe ش'ف�وفاv أ%ي ن.ح.ل%. الوهري: ش.ف�ه' ال%مe ي.ش'ف©ه،
بالضم، ش.ف9اv هز.له وش.ف}ش.ف%ه أ%يضاv؛ ومنه قول الفرزدق:

م.وان,ع لل4س\رار, إل ل4هل1ها،
وي'خ\ل1ف}ن. ما ظ%ن_ الغ.ي'ور' ال�ش.ف}ش.ف'

قال ابن بري: ويروى ال�ش.ف}ش1ف' وهو ال�ش\ف1ق'. يقال: ش.ف}ش.ف. عليه
إذا أ%ش\ف%ق..

والش_فe والش>فe: الثوب' الرقيق'، وقبل: الس>ت\ر الرقيق ي'رى ما
vوش.ف1يفا vوفا�وراءه، وجعهما ش'ف�وف¬. وش.ف_ الستر' ي.ش1فe ش'ف

واس\ت.ش.ف_: ظهر ما وراءه. واس\ت.ش.ف�ه هو: رأ%ى ما وراءه. الليث: الش_ف' ضرب
من السeتور ي'رى ما وراءه، وهو ستر أ%حر رقيق من ص'وف ي'س\ت.ش.فe ما

وراءه، وجعه ش'ف�وف؛ وأ%نشد:



زان.ه'ن_ الشeف�وف' ين\ض.خ\ن. بال1سـ
ـك1، وع.ي\ش¬ م'فان,ق¬ وح.رير'

واس\ت.ش.ف�ت\ ما وراءه إذا أ%ب\ص.ر.ت\ه. وف حديث كعب: ي'ؤ\م.ر' برجلي
إل النة ف%ف�ت1ح.ت ال4بواب' ورفعت الشeف�وف'؛ قال: هي جع, ش1ف،

eبالكسر والفتح، وهو ضرب من الس�تور. وش.ف_ الثوب' عن الرأ%ة ي.ش1ف
ش'ف�وفاv: وذلك إذا أ%بدى ما وراءه من خ.ل}ق1ها. والثوب ي.ش1فe ف ر,ق�ت1ه،

وقد ش.ف_ عليه ثوب'ه ي.ش1فe ش'فوفاv وش.ف1يفاv أ%يضاv؛ عن الكسائي، أ%ي
ر.ق_ حت يرى ما خلفه. وثوب ش.ف� وش1ف� أ%ي رقيق. وف حديث عمر، رضي

الل9ه عنه: ل ت'ل}ب,سوا نساءكم الق%باط1ي_ فإنه إن ل ي.ش1ف_ فإنه
�ي.ص1ف'؛ ومعناه أ%ن� ق%باط1ي_ مصر ثياب ر,قاق¬، وهي مع ر,ق�ت1ها ص.ف1يق%ة

(* قوله «صفيقة» ف النهاية ضعيفة.) الن_س\ج، فإذا ل%ب,س.ت\ها الرأ%ة
ل%ص1ق%ت\ بأ%ر\داف1ها فوصفتها فن.هى عن ل�ب\س3ها وأ%حب� أ%ن ي'ك}س.ي\ن.

الثYخان% الغ1لظ%؛ ومنه حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: وعليها ثوب قد كاد
.eي.ش1ف

وتقول للبزاز,: اس\ت.ش1ف_ هذا الثوب. أ%ي اجعله طاقاv وار\ف%ع\ه ف ظل9
حت أ%نظر. أ%كثيف¬ هو أ%م س.خ1يف¬. وتقول: كتبت كتاباv فاس\ت.ش1ف�ه

أ%ي ت.أ%م_ل} ما فيه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،Dت.غ\ت.ر,ق' الط�ر\ف.، وهي له1ي.ة

كأ%ن_ما ش.ف_ و.ج\هها ن'ز\ف'
وش.ف_ الاء4 ي.ش'ف©ه ش.ف9اv واش\ت.ف�ه واس\ت.ش.ف�ه وتشاف�ه

وت.شافاه؛ قال ابن سيده: وهذه ال4خية من م'ح.و�ل التضعيف ل4ن أ%صله
ت.شاف�ه، كل ذلك: ت.ق%ص_ى شربه. قال بعض العرب لبنه ف و.صات1ه: أ%ق}ب.ح'

طاع1م� ال�ق}ت.فe، وأ%قبح' شارب� ال�ش\ت.ف�؛ واستعاره عبد الل9ه بن
س.ب\ر.ة% ال�ر.ش1ي� ف الوت فقال:

ساق%ي\ت'ه الوت. حت اش\ت.ف_ آخ1ر.ه،
فما اس\ت.كان% لا لق%ى ول ض.ر.عا

أ%ي حت شرب آخر الوت، وإذا شرب آخره فقد شربه كله. وف الثل: ليس
الر>يe عن الت_شاف> أ%ي ل4ن الق%د\ر الذي ي'س\ئ1ر'ه الشارب' ليس ما

ي'ر\وي، وكذلك الس\ت1ق}صاء ف ال�مور والس\ت1ش\فاف' مثله، وقيل: معناه
ليس من ل يشرب جيع ما ف الناء ل ي.ر\و.ى. ويقال: تشاف%ف}ت ما ف



الناء واس\ت.ش\ف%ف}ت'ه إذا شربت جيع ما فيه ول ت'س\ئ1ر فيه شيئاv. ابن
ال4عراب: ت.شاف%ي\ت' ما ف الناء ت.شاف1ياv إذا أ%تيت على ما فيه،

وت.شاف%ف}ت'ه أ%ت.شاف©ه ت.شاف9اv مثله. ويقال للبعي إذا كان عظيم ال�ف}رة1:
إن ج.و\ز.ه لي.ش\ت.فe ح1زامه أ%ي يستغرقه كله حت ل ي.ف}ض'ل% منه شيء؛

وقال كعب بن ز'هي:
له ع'ن'ق¬ ت.ل}و,ي با و'ص1ل%ت\ به،

ود.ف�ان1 ي.ش\ت.ف�ان1 كل� ظ1عان1
وهو حبل ي'شد� به ال%و\د.ج' على البعي. وف حديث أ�م زرع: وإن شرب

اش\ت.ف_ أ%ي شرب جيع ما ف الناء، وت.شاف%ف. مثله إذا شربته كله ول
ت'س\ئره.

وف حديث أ%نس، رضي الل9ه عنه: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، خط%ب
أ%صحاب.ه يوماv وقد كادت الشمس' ت.غ\ر'ب ول ي.ب\ق. منها إل ش1فÒ؛ قال

شر: معناه إل شيء يسي. وش'فافة� النهار: ب.ق1ي_ت'ه، وكذلك الش_ف%ى؛
وقال ذو الرمة:

ش'فاف' الش_ف%ى أ%و ق%م\شة� الشمس, أ%ز\م.عا
ر.واحاv، فمد_ا من ن,جاء� م.هاد1ب,

والشeفافة�: بق1ي_ة� الاء واللب ف الناء؛ قال ابن ال4ثي: وذكر
بعض التأ%خرين أ%نه روي بالسي الهملة وفسره بالكثار من الشرب. وحكي عن

أ%ب زيد أ%نه قال: س.ف1ف}ت' الاء4 إذا أ%كثرت. من شربه ول ت.ر\و.؛
ومنه حديث رد� السلم: قال إنه ت.شاف�ها أ%ي اس\ت.ق}صاها، وهو ت.فاع.ل%

منه.
والش_فe والش>فe: الفض\ل والر>ب\ح' والزيادة�، والعروف' بالكسر،

vوهو أ%يضا ،vح.مل �وقد ش.ف_ ي.ش1فe ش.ف9اv مثل ح.م.ل% ي.ح\م1ل
النeقصان�، وهو من ال4ض\داد؛ يقال: ش.ف_ الدر\ه.م' ي.ش1فe إذا زاد وإذا

نق%ص، وأ%ش.ف�ه غيه ي'ش1ف©ه. والشف1يف': كالش_ف> والش>ف>، يكون
للزيادة والنقصان، وقد ش.ف_ عليه ي.ش1فe ش'فوفاv وش.ف�ف. واس\ت.ش.ف_.

وش.ف%ف}ت' ف الس>ل}ع.ة1: ر.ب,ح\ت'. الفراء�: الش_فe الفضل�. وقد ش.ف%ف}ت.
عليه ت.ش1فe أ%ي ز,د\ت. عليه؛ قال جرير:

كان'وا ك%م'ش\ت.ر,كي. لا باي.ع'وا
خ.س3روا، وش.ف_ عليهم' واس\ت.و\ض.ع'وا



(* ف ديوان جرير: ب'ن,ي. شف� واستوضعوا بناء4 ما ل ي'سم_ فاعله.)
وف الديث: أ%نه نى عن ش1ف> ما ل ي'ض\م.ن\؛ الش_فe: الر>ب\ح'

زالزيادة، وهو كقوله نى عن ر,ب\ح ما ل ي'ضمن؛ ومنه الديث: ف%م.ث%ل�ه 
*)

قوله «فمثله إل» صدره كما ف النهاية: من صلى الكتوبة ول يتم ركوعها
ول سجودها ث يكثر التطوع فمثله إل . . . وبعده حت يؤدي رأس الال.)

كمث%ل ما ل ش1ف_ له؛ ومنه حديث الر>با: ول ت'ش1ف©وا أ%حدها على الخر
�أ%ي ل ت'ف%ض>ل�وا. وفلن أ%ش.فe من فلن أ%ي أ%كب منه قليلv؛ وقول

ال%ع\د1ي� يصف فرسي:
واس\ت.و.ت\ ل1ه\ز,م.تا خ.د_ي\ه,ما،

وج.رى الش>فe س.واءé فاع\ت.د.ل}
يقول: كاد أ%حد'ها يس\ب,ق' صاح1ب.ه فاس\ت.وي.ا وذهب الش>فe. وأ%ش.ف_

عليه: فض.ل%ه ف ال�س\ن وفاق%ه. وأ%ش.ف_ فلن بعض. ولده على بعض:
ف%ض_له. وف الديث: قلت ق%و\لv ش1ف9اv أ%ي فضلv. وف الديث ف

الص_ر\ف1: ف%ش.ف_ ال%ل}خالن ن.ح\واv من دان,ق� فق%ر.ض.ه؛ قال شر أ%ي زاد،
قال: والش>فe أ%يضاv الن_ق}ص'، يقال: هذا درهم ي.ش1فe ق%ليلv أ%ي

ي.ن\ق�ص'؛ وأ%نشد:
ول أ%ع\ر,ف%ن\ ذا الش>ف> ي.ط}ل�ب' ش1ف�ه،

ي'داويه من\كم بال4دي, ال�س.ل�م,
أ%راد: ل أ%عر,فن و.ض1يعاv ي.ت.ز.و_ج' إليكم ل1ي.ش\ر'ف. بكم. قال ابن

شيل: تقول للرجل: أ%ل أ%ن.ل}ت.ن مـما كان عندك؟ فيقول: إنه ش.ف_ عنك
أ%ي ق%ص'ر. عنك. وش.ف_ عنه الثوب ي.ش1فe: ق%ص'ر.. وش.ف_ لك الشيء�:

دام. وثبت. والش_ف%ف': الر>ق9ة وال1ف9ة، وربا سيت ر,ق�ة� الال
.vش.ف%فا

والش_فيف': ش1د_ة� ال%ر>، وقيل: ش1دة� ل%ذ}ع, البد؛ ومنه قول
الشاعر:

ون.ق}ري الض_ي\ف. من ل%ح\م� غ%ريض�،
إذا ما الك%ل}ب' أ%ل}جأ%ه الش_ف1يف'

قال ابن بري: ومثله لصخر الغ.ي�:
كم1ث}ل, الس_ب.ن\ت ي.راح' الش_ف1يفا



وف حديث الطفيل: ف ليلة ذات ظ�ل}مة وش1فاف{؛ الش>فاف': جع ش.فيف{،
هو ل%ذ}ع' البد، وقيل: ل يكون إل ب.ر\د. ر,يح� مع ن.داوة{. ووج.د. ف

أ%سنانه ش.فيفاv أ%ي ب.ر\داv، وقيل: الش_فيف' ب.ر\د¬ مع ن'د'و_ة{.
ويقال: ش.ف_ ف%م' فلن شفيفاv، وهو وج.ع يكون من البد ف ال4سنان

واللYثات. وفلن يد ف أ%سنانه ش.ف1يفاv أ%ي برداv. أ%بو سعيد: فلن ي.ج,د ف
.vأ%ي وج.عا vم.ق}ع.د.ته شفيفا

والش_ف�ان�: الريح الباردة مع الطر؛ قال:
غذا اجتمع. الش_ف�ان� والبل%د' ال%د\ب'

ويقال: إن ف ليلتنا هذه ش.ف�اناv ش.ديداv أ%ي برداv، وهذه غ%داةD ذات'
ش.ف9ان{؛ قال عدي بن زيد العبادي:

ف ك1ناس� ظاه1ر� ي.س\ت'ر'ه،
من ع.ل� الش_ف9ان، ه'د_اب' الف%ن.ن\

(* قوله «الشفان هداب» كذا ضبط ف الصل. وفيما بأيدينا من نسخ الصحاح
ف غي موضع أي يستره هداب الفنن من فوقه يستره من الشفان.)

أ%ي من الش�ف�ان1. والش_ف}شاف': الريح اللينة� البد؛ وقول أ%ب
ذؤ.يب:وي.ع'وذ� بال4ر\طى إذا ما ش.ف�ه

ق%ط}ر¬، وراح.ت\ه ب.ل1يلD ز.ع\ز.ع'
إنا يريد ش.ف�ت\ عليه وق%ب_ض.ت\ه لب.ر\د1ها، ول يكون من قولك ش.ف�ه

ال%مe وال�ز\ن ل4نه ف صفة الريح والطر.
والش>فe: ال%ه\ن.أ�، يقال: ش1فÒ لك يا فلن إذا غ%ب.ط}ت.ه بشيء قلت

له ذلك.
وت.ش.ف}ش.ف. النبات': أ%خذ ف الي'ب\س,. وش.ف}ش.ف. ال%رe النبات.

وغيه: أ%ي\ب.س.ه. وف التهذيب: وش.ف}ش.ف. ال%رe والبد' الشيء4 إذا
ي.ب_سه. والش_ف}ش.فة�: ت.ش\ويط� الص_ق1يع, نبت. ال4رض, في'ح\ر,ق�ه أ%و

الد.واء ت.ذ�رeه على ال�ر\ح.
ابن بزرج قال: يقولون من ش'فوف1 الال قد ش.ف_ ي.ش1فe من ال%م\نوع 

*)
قوله «من المنوع» هكذا ف الصل، ولعله اراد أن9 يش1ف� مكسور الشي
eبدليل قوله بعد ذلك يش'ف� صاحبه، مضمومة.) ، وكذلك الو.ج.ع' ي.ش'ف

صاح1ب.ه، مضمومة؛ قال: وقالوا أ%ش.ف_ الف%م' ي'ش1فe، وهو ن.ت\ن' ريح, فيه.



والش_فe: ب.ث}ر يرج في'ر\و,ح، قال: وال%ح\فوف' مثل ال%ش\ف�وف1 من
ال%ف%ف1 وال%ف>.

وال�ش.ف}ش1ف' وال�ش.ف}ش.ف': الس_خ1يف' الس_ي>ء� ال�ل�ق,، وقيل:
الغ.ي'ور'؛ قال الفرزدق يصف نساء:
وي'خ\ل1ف}ن. ما ظن الغ.يور ال�ش.ف}ش.ف'

ويروى ال�ش.ف}ش1ف'؛ الكسر عن ابن العراب، أ%راد الذي ش.ف�ت
الغ.ي\رة� ف�ؤاده فأ%ض\م.رته وهز.ل%ت\ه، وقد تقد_م. ف صدر هذه الترجة، وكرر

الشي والفاء تبليغاv كما قالوا م'ج.ث}ج,ثD، وت.ج.ف}ج.ف. الثوب، وقيل:
الش_ف}ش.ف' الذي كأ%ن� به ر,ع\دةv واخ\ت1لطاv من ش1د�ة الغ.ي\رة1.

والشف}شف%ة: الر\ت1عاد' والخ\تلط. والش_ف}شفة�: س'وء الظن> مع
الغ.ي\رة.

@شقف: التهذيب: أ%هله الليث، وروي عن أ%ب عمرو: الش_ق%ف' ال%ز.ف'
ال�ك%س_ر.

@شلخف: التهذيب: أ%بو تراب عن جاعة من أ%عراب ق%يس�: الش>ل�خ\ف'
والس>ل�خ\ف' الضطرب الل}ق,.

@شلغف: ابن الفرج: سعت جاعة من أ%عراب قيس يقولون: الش>ل�غ\ف'
والش>ل�ع\ف' الضطرب، بالعي والغي.

@شنف: الش_ن\ف': الذي يلبس ف أعلى ال�ذن، بفتح الشي، ول تقل ش'ن\ف¬،
والذي ف أ%سفلها الق�ر\ط�، وقيل الشن\ف' والقرط سواء؛ قال أ%بو كبي:

وب.ياض' وج\ه,ك ل ت.ح'ل} أ%س\رار'ه
م1ث}ل الو.ذيلة1، أ%و ك%ش.ن\ف1 ال4ن\ض'ر

والمع أ%ش\ناف¬ وش'نوف¬. ابن ال4عراب: الش_ن\ف'، بفتح الشي، ف
أ%على ال�ذن والر_ع\ثة� ف أ%سفل ال�ذن. وقال الليث: الش_ن\ف' م1ع\لق¬

ف ق�وف1 ال�ذن. الوهري: الش_ن\ف' الق�ر\ط ال4على. وش.ن_ف}ت'
الرأ%ة ت.ش\ن,يفاv ف%ت.ش.ن_ف%ت\: هي مثل ق%ر_ط}ت'ها ف%تق%ر_ط%ت\ هي. وف

حديث بعضهم: كنت أ%ختلف إل الضح�اك وعلي_ ش.ن\ف' ذ%هب؛ الش_ن\ف': من
ح'ل1ي> ال�ذن. والش_ن.ف': ش1د�ة الب,غ\ضة1؛ قال الشاعر:

vول%ن\ أ%زال%، وإن جام.ل}ت' م'ح\ت.س3با
ف غي نائرة{، ص.ب�اv لا ش.ن,فا

أ%ي م'ت.غ.ض>باv. والش_ن.ف'، بالتحريك: الب'غ\ض' والتنك©ر، وقد



ش.ن,ف}ت له، بالكسر، أ%ش\ن.ف' ش.ن.فاv أ%ي أ%بغض\ت'ه؛ حكاه ابن السكيت وهو مثل
شئ1ف}ت'ه، بالمز؛ وقول العجاج:

أ%ز\مان غ%ر�اء3 ت.ر'وق' الش_ن.فا
أ%ي ت'ع\ج,ب' من ن.ظ%ر. إليها. أ%بو زيد: الش_ف%ن' أ%ن يرفع النسان
ط%ر\ف%ه ناطراv إل الشيء كال�ت.ع.ج>ب منه أ%و كالكار,ه له، ومثله

�ش.ن.ف¬. أ%بو زيد: من الش>فاه الش_ن\فاء، وهي الشفة الع'ليا ال�ن\ق%ل1ب.ة
من أ%على. والسم الش_ن.ف'، يقال: ش.فة ش.ن\فاء.

وش.ن.ف}ت' إل الشيء، بالفتح: مثل ش.ف%ن\ت، وهو نظر ف اع\ت1راض�؛
:vوأ%نشد لرير يصف خيل

ـ�ما ي.ش\ن,فن. للنظ%ر, الب.ع1يد1، كأ%ن
إر\نان'ها ب,ب.وائ1ن, ال4ش\طان1

وقال ابن بري: هو للفرزدق يفضل ال4خطل ويدح بن تغلب ويهجو جريراv؛
وقبله:

يا ابن. ال%راغ%ة1، إن� ت.غ\ل1ب. وائل�
ر.ف%ع'وا ع1نان ف%و\ق. كل¾ ع1نان1

والب.وائ1ن': جع بائنة، وهي البئر البعيدة� الق%ع\ر كأ%نا ت.ص\ه,ل� من
آبار� ب.وائن.، وكذا ف شعره ي.ص\ه,ل}ن. للنظر البعيد؛ قال: وأ%نشد أ%بو

علي ف مثله:
وق%ر_ب'وا كل� ص1ه\م1يم� م.ناك1ب'ه،

إذا ت.داكأ% منه د.ف}ع'ه ش.ن.فا
وش.ن,ف%ه ش.ن.فاv: أ%ب\غ.ض.ه. والش_ن,ف': ال�ب\غ1ض'؛ وأ%نشد ابن بري

لشاعر:
لـم_ا رأ%ت\ن أ�م ع.م\ر�و ص.د.ف%ت\،

وم.ن.ع.ت\ن خ.ي\ر.ها وش.ن,ف%ت\
وأ%نشد لخر:

ول%ن\ ت'داو.ى ع1ل�ة� الق%ل}ب, الش_ن,ف\
وف إسلم أ%ب ذر¼: فإنم قد ش.ن,ف�وا له أ%ي أ%ب\غ.ضوه. وش.ن,ف. له

ـgغ.ضه. وف حديث زيد بن عمرو بن ن'ف%ي\ل: قال لرسول ش.ن.فاv إذا أ%ب
الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: ما ل أ%رى قوم.ك قد ش.ن,فوا لك؟ وش.ن,ف. له

ش.ن.فاv: ف%ط1ن.، وش.ن,ف}ت': ف%ط1ن\ت'؛ قال:



وت.ق�ول: قد ش.ن,ف. الع.د'وe، ف%ق�ل} لا:
ما للع.د'و> بغي,نا ل ي.ش\ن.ف'؟

وأ%ما ابن العراب فقال: ش.ن,ف. له وبه ف الب,غ\ض.ة1 والف1ط}نة1، قال
ابن سيده: والصحيح ما تقدم من أ%ن ش.ن,ف. ف الب,غ\ضة1 متعدية بغي حرف،

وف الفطنة متعدية برفي متعاقبي كما تتعد_ى ف%ط1ن. بما إذا قلت:
ف%ط1ن. له وف%ط1ن. به. وش.ن.ف. إليه ي.ش\ن,ف' ش.ن\فاv وش'ن'وفاv: نظر بؤخر

العي؛ حكاه يعقوب، وقال مرة: هو نظر فيه اع\تراض¬؛ قال ابن مقبل:
إذا تداكأ% منه د.ف}ع'ه ش.ن.فا

الكسائي: ش.ف%ن\ت' إل الشيء وش.ن.ف}ت' إليه إذا نظرت إليه. ابن
ال4عراب: شنفت له وعديت 

(* قوله «وعديت» كذا بالصل على هذه الصورة.) له إذا
أ%بغضته. ويقال: ما ل أ%راك شان,فاv عن وخان,فاv، وقد خ.ن.ف. عن وجه.ه

أ%ي صر.فه.
@شنحف: ش.ن\ح.ف¬: طويل،و هي بالاء أعلى.

@شنخف: بعي ش1ن\خاف¬: ص'ل}ب¬ شديد. ورجل ش1ن_خ\ف¬ مثل ج,ر\د.ح\ل� أ%ي
طويل. والش_ن\خاف' والش>ن_خ\ف': الطويل، والمع ش1ن_خ\فون ول

ي'ك%س�ر. وف الديث: إنك من ق%و\م� ش1ن_خ\ف1ي.؛ قال الشاعر:
Dوأ%ع\ج.بها، فيمن\ ي.س'وج'، ع1صابة
من الق%وم,، ش1ن_خ\فون% ج,د_ طوال,

(* قوله «جد إل» كذا ضبط ف الصل. وتقدم بدله ف مادة سوج: غي قضاف،
ولعله حذ جع الحذ الفيف اليد.)

@شندف: الشeن\د'ف' من اليل: الذي ييل رأ}سه من الن_شاط وفرس ش'ن\د'ف¬
أ%ي م'ش\ر,ف؛ قال الر_ار يصف الفرس:

ش'ن\د'ف¬ أ%ش\د.ف' ما و.ر_ع\ت.ه،
وإذا ط�وط1ئ ط%ي�ار¬ ط1م1ر�

�@شنعف: الش_ن\ع.ف%ة�: الطول. والش>ن\عاف' والش>ن\عاب': الطويل
الر>خ\و' العاجز، رجل ش1ن\عاف¬؛ وأ%نشد:

،vفآن.س\ت1 م'ق}ر,فا vت.ز.و_ج\ت1 ش1ن\عافا
إذا اب\ت.د.ر. ال4ق}وام' م.ج\داv ت.ق%ب_عا

والش>ن\عاف' والشeن\ع'وف': رأ}س يرج من البل، والنون زائدة.



الصمعي: الش_ناع1يف' رؤوس ترج من البال.
@شنغف: التهذيب: الش>ن\غاف' الطويل الدقيق من ال4ر\ش1ية وال4غصان،

قال: والشeن\غ'وف' ع1ر\ق طويل من ال4رض دقيق. قال ابن الفرج: سعت زائدة
البكري يقول: الش>ن_ع\ف' والش>ن_غ\ف' وال1ل�غ\ف': الضطرب

ال%ل}ق,.
@شنقف: الشeن\ق�ف' والش>ن\قاف': ضرب من الطي.

@شوف: شاف. الشيء4 ش.و\فاv: جله. والش_و\ف': ال%ل}و'. وال%ش'وف':
ال%ج\ل�وe. ودينار م.ش'وف¬ أ%ي م.ج\ل�وÒ؛ قال عنترة:

ولقد ش.ر,ب\ت' من ال�دامة1 ب.ع\دما
ركد. ال%واج,ر' بال%ش'وف1 ال�ع\ل%م,

يعن الدينار ال%ج\ل�و_، وأ%راد بذلك ديناراv شاف%ه ضارب'ه أ%ي جله،
وقيل: عن به ق%د.حاv صافياv م'ن.ق�شاv. وال%ش'وف' من البل:

ال%ط}ل1يe بالق%طران ل4ن الناء يش'وفه أ%ي يلوه. وقال أ%بو عبيد: الشوف
الائج، قال: ول أ%دري كيف يكون الفاعل عبارة عن الفعول؛ وقول لبيد:

ب,خ.ط1ية{ ت'وف ال%د1يل% س.ر,ي.ة{،
م1ث}ل, ال%ش'وف1 ه.ن.أ}ته ب,عص1يم,

،vقوله «بطية» ف شرح القاموس: الطية الت تطر بذنبها نشاطا *)
والسرية: السريعة السهلة السي.)

يتمل العنيي. وقال أ%بو عمرو: ال%ش'وف' المل الائج' ف قول لبيد،
ويروى الس'وف'، بالسي، يعن الشموم إذا ج.ر,ب. البعي فط�ل1ي.
بالق%ط1ران ش�ت\ه البل، وقيل: ال%ش'وف الزين بالع'ه'ون وغيها.
وال�ش.و_فة� من النساء: الت ت'ظ}ه,ر ن.فس.ها لياها الناس'؛ عن أ%ب

علي. وت.ش.و_ف%ت1 الرأ%ة�: تزينت. ويقال: ش1يفت1 الارية� ت'شاف'
ش.و\فاv إذا ز'ي>ن.ت\. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: أ%نا ش.و_ف%ت\

جارية فطاف%ت\ با وقالت لعل�نا ن.ص1يد' با بعض. ف1ت\يان ق�ريش، أ%ي
ز.ي_ن.ت\ها.

واش\تاف. فلن ي.ش\تاف' اش\ت1يافاv إذا ت.طاو.ل% ونظر. وت.ش.و_ف}ت' إل
الشيء أ%ي تط%ل�ع\ت'. ورأ%يت نساء ي.ت.ش.و_ف}ن من السeط�وح أ%ي

ي.ن\ظرن وي.تطاو.ل}ن.. ويقال: اش\تاف. البق. أ%ي شام.ه، ومنه قول
العجاج:واش\تاف. من نو, س'ه.ي\ل� ب.ر\قا



وت.ش.و_ف. الشيء� وأ%شاف.: ارتفع. وأ%شاف. على الشيء وأ%ش\فى: أ%ش\ر.ف.
عليه. وف الصحاح: هو قلب أ%ش\فى عليه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه:

ولكن ان\ظ�ر'وا إل ور.ع1ه إذا أ%شاف. أ%ي أ%ش\ر.ف. على الشيء، وهو بعن
أ%ش\فى؛ وقال ط�ف%ي\ل:

م'شيف¬ على إح\دى اب\ن.ت.ي\ن, بنفسه،
ف�و.ي\ت. الع.وال ب.ي\ن. أ%س\ر� وم.ق}ت.ل,

(* قوله «ابنتي» ف شرح القاموس اثنتي.)
وتث9ل الخ\تار' لا أ�ح1يط% به بذا البيت:

إما م'ش1يف على م\د{ وم.ك}ر'مة{،
وأ�س\وةD لك فيمن ي.ه\ل1ك' الو.ر.ق'

والش_ي>فة�: الط�ل1يعة�؛ قال ق%ي\س' بن ع.يزارة:
ور.د\نا الف�ضاض.، ق%ب\ل%نا ش.ي>فات'نا،

بأ%ر\ع.ن. ي.ن\في الطي. عن كلY م.و\ق1ع,
وش.ي>فة� القوم: ط%ل1يع.ت'هم الذي ي.ش\تاف' لم. ابن ال4عراب: بعث

.vأ%ي ط%ليعة vالقوم' ش.ي>فة
قال: والش_ي>فان� الد_ي\د.بان�. وقال أ%عراب: ت.ب.ص_ر'وا

الش_ي>فان% فإنه ي.ص'وك' على ش.ع.ف%ة1 ال%صاد1 أ%ي يلزمها.
واش\تاف. الفرس' والظ�ب\ي' وت.ش.و_ف.: ن.ص.ب ع'ن'ق%ه وجعل ينظر؛ قال

كثي عزة:
ت.ش.و�ف. من ص.و\ت1 الص_دى كل� ما د.عا،

ت.ش.وeف. ج.ي\داء ال�ق%ل�د1 م'غ\ي,ب,
الليث: تشو_فت1 ال4و\عال� إذا ارتفعت على معاق1ل, البال فأ%ش\رفت؛

وأ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ش\ت.ف}ن. للنظر, البعيد، كأ%نا

إرنان'ها بب.وائ1ن ال4ش\طان1
(* راجع هذا البيت ف مادة شنف فقد ورد فيه ي.شن.ف}ن بدل يشتفن.
يصف خيلv ن.ش1يطة إذا رأ%ت\ شخصاv بعيداv ط%م.ح.ت\ إليه ث ص.ه.ل%ت،

فكأ%ن� ص.ه,يلها ف آبار بعيدة الاء لسع.ة1 أ%ج\وافها. وف حديث
س'ب.ي\عة%: أ%نا ت.ش.و_فت للخ'ط9اب أ%ي ط%م.ح.ت\ وت.ش.ر_ف%ت\.
واس\ت.شاف. ال�رح'، فهو م'س\ت.ش1يف¬، بغي هز إذا غ%ل�ظ%.



وف الديث: خرجت بآدم شافةD ف رجله؛ قال: والشافة� جاءت بالمز وغي
المز، وهي ق�رحة ترج بباطن القدم وقد ذكرت ف شأ%ف، والل9ه أ%علم.
@شبق: الش_ب.ق': شدة الغ'ل}مة وطلب' النكاح. يقال: رجل ش.ب,ق¬ وامرأة

ش.ب,قةD. وش.ب,ق. الرجل، بالكسر، ش.ب.قاv، فهو ش.ب,ق¬: اشتدت غلمته، وكذلك
الرأة. وف حديث ابن عباس: أنه قال لر.جل م'ح\ر,م وطئ امرأ%ت.ه قبل

الفاضة ش.ب.ق¬ شديد، وقد يكون الش_ب.ق' ف غي النسان؛ قال رؤبة يصف
:vحارا

ل ي.ت\ر'ك الغ.ي\رة% من ع.ه\د1 الش_ب.ق\
@شبق: ثوب م'ش.ب\ر.ق وش.ب\ر.ق¬

وش1ب\راق وش'بار,ق وش.بار,ق وش.بار,يق: مقط�ع مز_ق. وقد ش.ب\ر.ق%ه
ش.ب\ر.قة وش1ب\راقاv وش.ر\ب.قه ش.ر\ب.قةv؛ الصدر عن كراع: مز_قه؛ قال

امرؤ القيس:
فأ%د\ر.ك}ن.ه يأخ'ذ}ن بالس�اق والن_سا،
كما ش.ب\ر.ق. الو,ل}دان� ثوب. ال�ق%د_س,

وال�ق%د_س': الراهب ينزل من ص.و\م.عت1ه إل بيت ال%ق}د1س فيمز>ق
vف}س3د. ن.س\جا�الصبيان� ثياب.ه تبeكاv به. الليث: ثوب م'ش.ب\ر.ق أ

وس.خافةv. وصار الثوب ش.بار,يق. أي ق1ط%عاv؛ وأ%نشد لذي الرمة:
فجاءت\ كن.سج, الع.ن\ك%ب'وت كأ%ن_ه،

على ع.ص.و.ي\ها، ساب,ريe م'ش.ب\ر.ق'
قال ابن بري: ومنه قول ال4سود بن يعفر:

،vل%ه.و\ت' ب,س3ر\بال, الش_باب, م'لوة
فأ%ص\ب.ح. س1ر\بال� الش_باب, ش.بار,قا

وال�ش.ب\ر.ق' من الثياب: الرقيق' الرديء النسج، ويقال للثوب من الكتان
مثل الس_ب.ن,ي�ة م'ش.ب.ق. وش.ب\ر.ق}ت اللحم. وش.ر\ب.ق}ت'ه أي قط�ع\ته.
وش.ب.ق. البازي اللحم: ن.ه.س.ه. وش.ب\ر.ق%ت الدابة� ف م.ش\يها:

باع.د.ت\ خ.ط}و.ها. والش>ب\راق: ش1د_ة تباع'د1 ما بي القوائم؛ قال:
كأن_ها، وهي ت.هاد.ى ف الرeف%ق\

من ذ%ر\و,ها، شب\راق ش.د{ç ذي ع.م.ق\
وروي:

من ج.ذ}ب,ها ش1ب\راق شد{ç ذي م.ع.ق\



والدابة ي'ش.ب,ق ف ع.د\و,ه: وهو شد_ة ت.باع'د قوائ1مه.
والش>ب\ر,ق,، بالكسر: نبات غضÒ، وقيل: شجرم.ن\ب,ته ند وتامة وثرت'ه
شاكة صغية الرم حرام مثل الدم منبتها الس>باخ والق1يعان، واحدته

ش1ب\ر,قة؛ وقالوا: إذاي.ب,س الض_ر,يع فهو الش>ب\ر,ق، وهو نبت كأظفار
ال1ر>. الفراء: الش>ب\ر,ق نبت وأ%هل الجاز يسمونه الض_ريع. إذا يبس،

وغيهم يسم�يه الش�ب\ر,ق.. الزجاج: الش>ب\ر,ق جنس من الشوك إذا كان رطباv فهو
ش1ب\ر,ق، فإذا يبس فهو الض_ريع. أ%بو زيد: الش>ب\ر,ق يقال له

ال1ل�ة، وم.ن\ب,ت'ه ند وتامة، وثرته ح.س.كة ص1غار، ولا زهرة حراء.
والش>ب\ر,قة�: الشيء السخيف القليل من النبات والشجر؛ هكذا حكاه أ%بو حنيفة

مؤثناv بالاء. ويقال: ف ال4رض ش1ب\ر,قة من نبات وهي ال�ن\ت.ث1رة. ابن
شيل: الش>ب,ق الشيء السخ1يف من نبت أو بقل أ%و شجر أ%و ع1ضاه{،
والش>ب\ر,قة من ال%ن.بة، وليس ف البقل ش1ب\ر,قة ول يرج إل ف الصيف.

والش>ب\ر,ق، بالكسر: نبت وهو ر.ط}ب الض_ريع؛ قال امرؤ القيس:
فأ%ت\ب.ع\ت'هم ط%ر\ف، وقد حال% د'ون.هم

ع.واز,ب' ر.م\ل� ذي أ%لء� وش1ب\ر,ق
وف حديث عطاء: ل بأس بالش>ب\ر,ق والض_غابيس ما ل ت.ن\ز,ع\ه من

أ%صله؛ الش>ب\ر,ق: نبت حجازي يؤكل وله شوك، وإذا ي.ب,س سي الضريع؛ معناه ل
بأس بقطعهما من الرم إذا ل ي'س\ت.أص.ل؛ ومنه ف ذكر الستهزئي:

Dفأ%ما العاص' بن وائل فإنه خرج على حار فدخل ف أ%خ\م.ص, ر,ج\ل1ه ش1ب\ر,قة
vش.ب\ر.ق الرقيق من الثياب، والقطوع أ%يضا�فهلك؛ أ%بو عمرو: ال

م'ش.ب\ر.ق.
اللحيان: ثوب¬ ش.بار,ق وش.مار,ق وم'ش.ب\ر.ق وم'ش.م\ر.ق، والش>ب\رقة

القطعة من الثوب، والش_بارق أ%لوان اللحم الطبوخة، فارسي معرب أ%لقوه
بع'ذاف1ر. وش1ب\ر,ق¬: اسم عرب؛ حكاه ابن دريد وقال: ل أ%عرفه.

@شبزق: قال ال4زهري: سعت النذري يقول سعت أبا علي يقول سعت أبا
اليثم يقول: الش_ب\ز.ق هكذا سعته د1ي\و\ك%د\ خ.ز,يد.ه\ ك%ر\د.ه؛ قال ممد:

وهكذا وجدته ف ال4صل فنقلته على صورته وأ%وهن فيه 
(* قوله «وأوهن

فيه إل» عبارة القاموس: الشبزق كجعفر: من يتخبطه الشيطان من الس، وفسره
أبو اليثم بالفارسية إل) نقطة على الراء ف لفظة الش_ب\ر.ق، فلست



أ%دري أ%هي سهو من الناسخ أ%و أ%ن تكون اللفظة ش.ب\ز.ق، بالزاي، وال
أعلم.

@شدق: الش>د\ق: جانب الفم. ابن سيده: الش>د\قان والش_د\قان1
ط1ف}ط1ف%ة� الفم من باطن ال%د_ين,. يقال نفخ ف ش1د\ق%يه. وش1د\قا الفرس:

م.ش.قe ف%م1ه إل منتهى حد> اللجام، والمع من كل ذلك أ%ش\داق وش'دوق. وحكى
اللحيان: إنه ل%واسع' ال4ش\داق,، وهو من الواحد الذي ف�ر>ق فجعل كل©

واحد منه جزءاv، ث جع على هذا. وش.فةD ش.د\قاء: واسعة� م.ش.ق>
الش>د\ق%ي\ن,. وال4ش\د.ق: العريض الش>د\ق الواسع'ه الائل�ه، أ%ي_ ذلك كان.

وش1د\قا الوادي: ناحيتاه. ورجل أ%ش\د.ق: واسع الش>د\ق، وال�نثى ش.د\قاء.
والش>د.ق، بالتحريك: س.عة الش>د\ق، وف التهذيب: س.عة الش>د\ق%ي\ن,

وقد ش.د1ق. ش.د.قاv. وخ.ط1يب¬ أ%ش\د.ق ب.ي>ن' الش_د.ق,: م'ج,يد.
وال�ت.ش.د>ق: الذي ي.ل}وي ش1د\ق%ه للت_ف%صeح. ورجل أ%ش\د.ق إذا كان

م'ت.ف%و>هاv ذا بيان{، ورجال ش'د\ق¬؛ قال: ومنه قيل لعمرو بن سعيد ال4ش\د.ق
ل4نه كان أ%حد. خ'طباء العرب. ويقال: هو م'ت.ش.د>ق ف منطقه إذا كان

يتوسع فيه وي.ت.ف%ي\ه.ق. وف الديث ف صفته، صلى ال عليه وسلم: ي.ف}ت.ت1ح
الكلم ويت.ت1مه بأ%ش\داق1ه؛ ال4ش\داق': جوانب الفم وإنا يكون ذلك

لر'ح\ب, ش1د\قيه، والعرب ت.م\ت.د1ح بذلك، ورجل أ%ش\د.ق بي�ن الش_د.ق.
فأ%ما حديثه الخر: أ%ب\غ.ض'كم إل� الث9ر\ثارون ال�ت.ش.د>قون، فهم

التوسعون ف الكلم من غي احتياط واحتراز، وقيل: أ%راد بال�ت.ش.د>ق
ال�س\تهزئ بالناس ي.ل}وي ش1د\قه بم وعليهم. وت.ش.د_ق ف كلمه: فتح فمه

واتسع.
والش_داق' من س1مات1 البل: ر.س\م¬ على الش>د\ق؛ عن ابن حبيب ف تذكرة

أ%ب علي�.
والش_د\ق%م والش_د\ق%مي�: الش\د.ق، زاد'وا فيه اليم كزيادتم لا ف
ف�س\ح'م� وس'ت\ه'م، وجعله ابن جن ر'باع1ي�اv من غي لفظ الش>د\ق.

وش1دق¬ ش.د\ق%م: عريض. وف حديث جابر: حد_ث%ه رجل بشيء فقال: من سعت. هذا؟
فقال: من ابن عباس، قال: من الش_دق%م؟ أي الواسع الش>د\ق، وبوصف به

ال1ن\ط1يق البليغ ال�ف%و_ه، واليم زائدة. وش.د\ق%م: اسم فحل.
وال4ش\دق: سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص.

@شذق: التهذيب: الس_و\ذ%ق والش_و\ذ%ق' الس>وار. قال أ%بو تراب: ويقال



للصقر س'وذان,ق وش'وذان,ق. ابن سيده: الشeوذان,ق؛ عن يعقوب،
والش_ي\ذ%قان� لغة ف الشeوذان,ق؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

كالش_ي\ذ%قان1 خاض1ب أ%ظ}فار.ه،
قد ض.ر.ب.ت\ه ش.م\أ%لD ف يوم, ط%ل9

�والش_و\ذ%ق: لغة فيه أيضاv. التهذيب: وف نوادر ال4عراب الش_و\ذقة
والت_ز\خيف أ%خذ� النسان1 عن صاحبه بأ%صاب,عه الشي\ذ%ق.. قال ال4زهري:

أ%حسب الش_و\ذ%قة معر�بة أ%صلها الشيذق.
@شرق: ش.ر.ق%ت الشمس' ت.ش\ر'ق ش'روقاv وش.ر\قاv: طلعت، واسم الوضع

ال%ش\ر,ق، وكان القياس ال%ش\ر.ق ولكنه أحد ما ندر من هذا القبيل. وف حديث
ابن عباس: نى عن الصلة بعد الصبح حت تشرق الشمس. يقال: ش.ر.ق%ت الشمس'

إذا طلعت، وأش\ر.ق%ت إذا أضاءت، فإن أراد الطلوع فقد جاء ف الديث الخر
حت تطلع الشمس، وإن أراد الضاءة فقد ورد ف حديث آخر: حت ترتفع

الشمس، والضاءة مع الرتفاع. وقوله تعال: يا ليت بين وب.ين.ك ب'ع\د.
ال%ش\ر,ق%ي\ن, فبئس الق%ر,ين؛ إنا أ%راد ب'ع\د. الشرق والغرب، فلما ج'ع1ل

اثني غ%ل�ب لفظ% الشرق لنه دال9 على الوجود والغرب دال على العدم،
والوجود' ل مالة أشرف'، كما يقال القمران للشمس والقمر؛ قال:

لنا ق%مراها والنجوم' الط�والع'
أ%راد الشمس والقمر فغ.ل9ب القمر لشرف التذكي، وكما قالوا س'ن_ة

الع'م.رين يريدون أ%با بكر وعمر، رضوان ال عليهما، فآثروا ال1ف�ة. وأما
قوله تعال: ر.ب� الشرقي ورب� ال%غ\رب.ي\ن ورب الشارق الغارب، فقد ذكر
ف فصل الغي من حرف الباء ف ترجة غرب. والش_ر\ق: ال%ش\ر,ق، والمع

أ%شراق؛ قال ك�ث%ي>ر عز�ة:
إذا ض.ر.ب'وا يوماv با الل، زي_ن'وا

م.ساند. أ%ش\راق� با وم.غاربا
والت_ش\ر,يق': الخذ ف ناحية الشرق. يقال: ش.ت�ان% ب.ي\ن م'ش.ر>ق�

وم'غر>ب�. وش.ر>قوا: ذهبوا إل الش_ر\ق أ%و أتوا الشرق. وكل ما طل%ع من
الشرق فقد ش.ر_ق، ويستعمل ف الشمس والقمر والنجوم.

وف الديث: ل ت.س\ت.ق}بلوا الق1ب\لة ول ت.س\ت.د\بروها، ولكن ش.ر>قوا
أ%و غ%ر>بوا؛ هذا أ%مر ل4هل الدينة ومن كانت ق1ب\لته على ذلك

الس_م\ت1 من هو ف جهة الشمال والنوب، فأما من كانت قبلته ف جهة ال%ش\ر,ق



أو الغرب فل يوز له أ%ن ي'ش.ر>ق ول ي'غ.ر>ب إنا ي.ج\ت.ن,ب
وي.ش\ت.م1ل. وف الديث: أناخ.ت\ بكم الشeر\ق ال�ون�، يعن الف1ت.ن الت تيء

من ق1ب.ل جهة الشرق جع شار,ق، ويروى بالفاء، وهو مذكور ف موضعه.
والش_ر\قي�: الوضع الذي ت'ش\ر,ق فيه الشمس من ال4رض. وأ%ش\ر.ق%ت الشمس'

إش\راقاv: أضاءت وانبسطت على ال4رض، وقيل: ش.ر.ق%ت وأ%ش\ر.قت طلعت، وحكى
سيبويه ش.ر.قت وأ%ش\ر.ق%ت أ%ضاءت. وش.ر,ق%ت، بالكسر: د.ن.ت\ للغروب. وآت1يك

كل� شارق� أي كل� يوم طلعت فيه الشمس، وقيل: الشار,ق' ق%ر\ن الشمس.
يقال: ل آت1يك ما ذ%ر_ شار,ق¬. التهذيب: والشمس تسمى شارقاv. يقال: إن

لت1يه كل�ما ذر_ شار,ق¬ أي كلما طلع الش_ر\ق'، وهو الشمس. وروى ثعلب عن
ابن ال4عراب قال: الش_ر\ق الضوء والش_ر\ق الشمس. وروى عمرو عن أ%بيه
أ%نه قال: الش_ر\ق الشمس، بفتح الشي، والش>ر\ق الضوء الذي يدخل من

شق� الباب، ويقال له ال1ش\ر,يق. وأ%ش\ر.ق. وجهه' ولون'ه: أ%سف%ر وأضاء
.vوتلل ح'س\نا

وال%ش\رقة: موضع القعود للشمس، وفيه أربع لغات: م.ش\ر'قة وم.ش\ر.قة،
بضم الراء وفتحها، وش.ر\قة، بفتح الشي وتسكي الراء، وم1ش\راق.

وت.ش.ر_ق}ت أي جلست فيه. ابن سيده: وال%ش\ر.قة وال%ش\ر'قة وال%ش\ر,قة الوضع
الذي ت.ش\ر'ق عليه الشمس، وخص_ بعضهم به الشتاء؛ قال:

ت'ر,يدين الف1راق.، وأن\ت1 من>ي
ب,عيش� م1ث}ل م.ش\ر.قة الش_مال,

ويقال: اقع'د ف الش_ر\ق أ%ي ف الش_م\س,، وف الش_ر\قة وال%ش\ر.قة
وال%ش\ر'قة.

�وال1ش\ر,يق': ال%ش\ر,ق'، عن السياف. وم1ش\ر,يق' الباب: مد\خ.ل
الشمس فيه. وف الديث: أ%ن� طائراv يقال له الق%ر\ق%ف%ن_ة يقع على

م1ش\ر,يق باب م.ن\ ل ي.غار على أهله فلو رأ%ى الرجال يدخلون عليها ما غ%ي_ر؛
قيل ف ال1ش\ر,يق: إنه الشق الذي يقع فيه ض1حe الشمس عند شروقها؛ وف

الرواية ال�خرى ف حديث وهب: إذا كان الرجل ل ينكر' ع.م.ل السوء على
أهله، جاء4 طائر يقال له الف%ر\ق%ف%ن_ة فيقع على م1ش\ر,يق بابه فيمكث أربعي

يوماv، فإن أنكر طار، وإن ل ي'ن\كر مسح بناحيه على عينيه فصار
ق�ن\ذ�عاv د.يeوثاv. وف حديث ابن عباس: ف السماء باب¬ للتوبة يقال له
ال1ش\ر,يق وقد ر'د_ فلم يبق إل9 ش.ر\ق�ه أ%ي الضوء� الذي يدخل من شق>



الباب.ومكان ش.ر,ق¬ وم'ش\ر,ق، وش.ر,ق. ش.ر.قاv وأ%ش\ر.ق: أ%ش\ر.ق%ت عليه الشمس
فأضاء. ويقال: أ%ش\ر.ق%ت ال4رض إشراقاv إذا أنارت بإش\راق الشمس

وض1ح>ها عليها. وف التنزيل: وأ%ش\ر.ق%ت ال4رض' بنور ر.ب>ها.
والش_ر\قة: الشمس، وقيل: الش_ر.ق والش_ر\ق، بالفتح. والش_ر,قة

والشار,ق' والش_ر,يق: الشمس، وقيل: الشمس حي ت.شر'ق. يقال: طلعت الش_ر.ق
والش_ر'ق، وف الصحاح: طلع الش_ر\ق ول يقال غر.بت الش_ر\ق ول

الش_ر.ق. ابن السكيت: الش_ر.ق الشمس، والش_ر\ق، بسكون الراء، الكان الذي
ت.ش\ر'ق فيه الشمس. يقال: آتيك كل يوم ط%ل}ع.ة% ش.ر.ق1ه. وف الديث:
كأ%ن_هما ظ�ل�تان س.و\داون1 بينهما ش.ر.ق¬؛ الش_ر.ق': الضوء� وهو الشمس،

والش_ر\ق والش_ر\قة والش_ر.قة موضع الشمس ف الشتاء، فأما ف الصيف فل
ش.رقة لا، وال%ش\ر,ق' موقعها ف الشتاء على ال4رض بعد طلوعها،
وش.ر\ق%ت'ها د.فاؤ'ها إل زوالا. ويقال: ما بي ال%ش\ر,ق%ي\ن, أ%ي ما بي

ال%ش\ر,ق والغرب.
وأ%ش\ر.ق الرجل� أ%ي دخل ف شروق, الشمس. وف التنزيل: فأ%خ.ذ%ت\هم

الص_ي\حة� م'ش\ر,ق1ي.؛ أ%ي م'ص\ب,حي. وأ%ش\ر.ق. القوم': دخلوا ف وقت
الشروق كما تقول أ%ف}ج.ر'وا وأ%ص\ب.ح'وا وأ%ظ}ه.ر'وا، فأما ش.ر_ق�وا
وغ%ر_بوا فسار'وا نو. ال%ش\ر,ق والغرب. وف التنزيل: فأ%ت\ب.ع'وهم

م'ش\رقي.، أي ل%ح1قوهم وقت دخولم ف شروق الشمس وهو طلوعها. يقال: ش.ر.ق%ت
الشمس' إذا طلعت، وأ%ش\ر.ق%ت أ%ضاءت على وجه ال4رض وص.ف%ت\، وش.ر,ق}ت إذا

غابت.
وال%ش\ر,قان: م.ش\ر,قا الصيف والشتاء.

ابن ال4نباري ف قولم ف النداء على الباق1ل� ش.ر\ق' الغداة ط%ر,ي�
قال أ%بو بكر: معناه ق%ط}ع' الغداة أ%ي ما ق�ط1ع بالغداة وال}ت'ق1ط؛ قال

ال4زهري: وهذا ف الباقل� الر_ط}ب ي'ج\ن.ى من شجره. يقال: ش.رق%ت'
الثمرة% إذا قطعتها.

وقال الفراء� وغيه من أ%هل العربية ف تفسي قوله تعال: من ش.ج.رة1
م'بار.كة ز.ي\تونة{ ل ش.ر\ق1ي_ة ول غ%ر\ب,ي_ة؛ يقول هذه الشجرة

ليست ما تط}لع عليها الشمس' ف وقت ش'روق1ها فقط أ%و ف وقت غروبا فقط،
ولكنها ش.ر\ق1ي_ة غر\ب,ي_ة ت'ص1يبها الشمس بالغداة والعشي_ة، فهو

أ%ن\ض.ر لا وأ%جود لزيتونا وزيت1ها، وهو قول أكثر أ%هل التفسي؛ وقال السن:



ل ش.ر\ق1ي_ة ول غ%ر\ب,ي_ة إنا ليست من شجر أ%هل الدنيا أ%ي هي من
شجر أ%هل النة، قال ال4زهري: والقول ال4ول أ%ول؛ قال وروى النذري عن

أ%ب اليثم ف قول الرث بن ح1لYزة:
إنه شار,ق الش_ق1يقة، إذ جا
ء4ت م.ع.دÒ، لكل ح.ي¼ لواء

قال: الش_ق1يقة مكان معلوم، وقوله شارق الش_ق1يقة أ%ي من جانبها
الش_ر\قي الذي يلي ال%ش\ر,ق فقال شارق، والشمس ت.ش\ر'ق فيه، هذا مفعول فجعله

فاعلv. وتقول ل1ما يلي ال%ش\ر,ق من ال4ك%م.ة1 والبل: هذا شار,ق'
البل وش.ر\ق1يeه وهذا غارب' البل وغ%رب,يeه؛ وقال العجاج:

والف�ت'ن الشارق والغ.ر\ب�
أ%راد الف�ت'ن. الت تلي ال%ش\ر,ق وهو الش_ر\قيe؛ قال الزهري: وإنا

جاز أ%ن يفعله شارقاv ل4نه جعله ذا ش.ر\ق� كما يقال س1رe كاتD ذو
ك1ت\مان وماء داف1ق¬ ذو د.ف}ق�.

وش.ر_ق}ت' اللحم: ش.ب\ر.ق}ته طولv وش.ر.ر\ته ف الشمس ليج,ف_ لن
لوم ال4ضاحي كانت ت'ش.ر_ق فيها بن؛ قال أ%بو ذؤيب:

فغدا ي'ش.ر>ق' م.ت\ن.ه، ف%ب.دا له
أ�ول س.واب,قها ق%ر,يباv ت'وز.ع'

يعن الثور ي'ش.ر>ق' م.ت\ن.ه أ%ي ي'ظ}ه,ر'ه للشمس ليج,ف ما عليه من ندى
الليل فبدا له سوابق'

الك1لب,. ت'وز.ع: ت'ك%ف�. وت.ش\ريق اللحم: ت.ق}ط1يع'ه وتقد1يد'ه
وب.س\ط�ه، ومنه سيت أيام التشريق.

وأيام التشريق: ثلثة أ%يام بعد يوم النحر ل4ن لم ال4ضاحي ي'ش.ر_ق
فيها للشمس أ%ي ي'ش.ر_ر، وقيل: سيت بذلك ل4نم كانوا يقولون ف

الاهلية: أ%ش\ر,ق\ ث%ب,ي كيما ن'غ1ي؛ ال3غارة�: الدفع، أ%ي ندفع للن_ف}ر؛
حكاه يعقوب، وقال ابن ال4عراب: سيت بذلك لن ال%د\ي. والضحايا ل

ت'ن\ح.ر حت ت.ش\ر'ق الشمس' أ%ي تطلع، وقال أ%بو عبيد: فيه قولن: يقال سيت
بذلك ل4نم كانوا ي'ش.ر>قون فيها ل�حوم ال4ضاحي، وقيل: بل سيت بذلك

vل4نا كل�ها أ%يام تشريق لصلة يوم, النحر،يقول فصارت هذه اليام تبعا
ليوم النحر، قال: وهذا أ%عجب القولي إل�، قال: وكان أ%بو حنيفة يذهب

بالت_ش\ر,يق, إل التكبي ول يذهب إليه غيه، وقيل: أ%ش\ر,ق اد\خ'ل} ف



الشروق، وث%ب,ي¬ جبل بكة، وقيل ف معن قوله أ%ش\ر,ق ثب,ي: ك%ي\ما
ن'غ1ي: يريد اد\خل أيها البل ف الشروق وهوضوء الشمس، كما تقول أ%ج\ن.ب

دخل ف النوب وأ%ش\م.ل% دخل ف الش>مال، كيما ن'غ1ي أ%ي كيما ندفع
للنحر، وكانوا ل ي'ف1يضون حت تطلع الشمس فخالفهم رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، ويقال كيما ندفع ف السي من قولك أ%غار. إغارة% الث�ع\لب, أ%ي
أ%س\رع ودفع ف ع.د\و,ه. وف الديث: م.ن\ ذ%ب.ح قبل التشريق فل}ي'ع1د\، أ%ي

قبل أ%ن يصلYي. صلة العيد ويقال لوضعها ال�ش.ر_ق. وف حديث
vص.ل�ى. وسأل أ%عراب رجل�م.س\روق: ان\ط%ل1ق\ بنا إل م'ش.ر>ق1كم يعن ال

فقال: أ%ين م.ن\ز,ل ال�ش.ر_ق؟ يعن الذي ي'ص.ل�ى فيه العيد، ويقال لسجد
ال%ي\ف ال�ش.ر_ق وكذلك لسوق الطائف. وال�ش.ر_ق: العيد، سي بذلك
لن الصلة فيه بعد الش_ر\قة1 أ%ي الشمس، وقيل: ال�ش.ر_ق م'ص.ل�ى العيد

بكة، وقيل: م'ص.ل�ى العيد ول يقيد بكة ول غيها، وقيل: مصلى
العيدين، وقيل: ال�ش.ر_ق الصل9ى مطلقاv؛ قال كراع: هو من تشريق اللحم؛ وروى

شعبة أن س1ماك بن ح.ر\ب قال له يوم عيد: اذهب بنا إل ال�ش.ر_ق يعن
الصلى؛ وف ذلك يقول ال4خطل:

وبال%دايا إذا اح\م.ر_ت\ م.دار,ع'ها،
ف يوم ذ%ب\ح� وت.ش\ر,يق� وت.ن\خار

والت_ش\ر,يق: صلة العيد وإنا أ�خذ من شروق الشمس ل4ن ذلك وقت'ها.
وف الديث: ل ذ%ب\ح. إل ب.ع\د الت_ش\ر,يق أ%ي بعد الصلة، وقال شعبة:

الت_ش\ر,يق الصلة ف الفطر وال4ضحى بال%ب�ان1. وف حديث علي�، رضي
ال عنه: ل ج'م\عة ول ت.ش\ر,يق. إل ف م1ص\ر� جامع؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
ق�ل}ت' ل1س.ع\د{ وهو بال4زار,ق:
ع.ل%ي\ك. بال%ح\ض, وبال%شارق

فسره فقال: معناه عليك بالشمس ف الشتاء فان\ع.م\ با ول%ذ�؛ قال ابن
سيده: وعندي أن ال%شار,ق هنا جع لم� م'ش.ر_ق، وهو هذا ال%ش\ر'ور عند

الشمس، ي'ق%و>ي ذلك قول�ه بالض ل4نما مطعومان؛ يقول: ك�ل, اللحم
واش\ر.ب اللب الض. والت_ش\ريق: المال� وإش\راق' الوجه؛ قاله ابن

ال4عراب ف بيت الرار:
،Dوي.ز,ين'هن_ مع المال, م.لحة



والد_ل© والت_ش\ر,يق' والف%خ\ر'
(* قوله «والفخر» كذ بالصل، وف شرح القاموس: والعذم، بالذال، وفسره عن

الصاغان بالعض من اللسان بالكلم).
والشeر'ق: الغ1ل}مان الرeوقة. وأ�ذ�نD ش.ر\قاء�: قط1عت من أ%طرافها
ول ي.ب,ن\ منها شيء. وم1ع\زة ش.ر\قاء: ان\ش.ق�ت\ أ�ذ�ناها ط�ولv ول
ت.ب,ن\، وقيل: الش_ر\قاء� الشاة ي'ش.قe باطن' أ�ذ�ن,ها من جانب ال�ذن

ش.ق9اv بائناv ويترك وسط أ�ذ�ن,ها صحيحاv، وقال أ%بو علي ف التذكرة:
الش_ر\قاء� الت ش'ق�ت أ�ذناها ش.ق�ي نافذين فصارت ثلث قطع متفرقة.

،�وش.ر.ق%ت\ الشاة أ%ش\ر'ق�ها ش.ر\قاv أ%ي ش.ق%ق}ت أ�ذ�ن.ها. وش.ر,قت الشاة
بالكسر، فهي شاة ش.ر\قاء بي�ن.ة الش_ر.ق,. وف حديث علي�، رضي ال عنه: أن

النب، صلى ال عليه وسلم، نى أن ي'ض.ح_ى ب,ش.ر\قاء أ%و خ.ر\قاء أ%و
ج.د\عاء. ال4صمعي: الش_ر\قاء ف الغنم الشقوقة ال�ذن باثني كأنه

زن.مة، واسم الس>م.ة1 الش_ر.قة، بالتحريك، ش.ر.ق. أ�ذ�ن.ها ي.ش\ر,ق�ها
ش.ر\قاv إذا ش.ق�ها؛ وال%ر\قاء: أ%ن يكون ف ال�ذن ثقب مستدير. وشاة

ش.ر\قاء: مقطوعة ال�ذن.
والش_ر,يق' من النساء: ال�ف}ضاة.

والش_ر,ق' من اللحم: ال4حر الذي ل د.س.م له.
والش_ر.ق': الشجا والغ'ص�ة. والش_ر.ق' بالاء والر>يق ونوها:

كالغ.ص.ص بالطعام؛ وش.ر,ق. ش.ر.قاv، فهو ش.ر,ق¬؛ قال عدي بن زيد:
لو ب,غ.ي\ر, الاء ح.ل}ق1ي ش.ر,ق¬،

كنت' كالغ.ص�ان1 بالاء اع\ت1صاري
الليث: يقال ش.ر,ق. فلنD بر,يق1ه وكذلك غ%ص_ بريقه، ويقال: أ%خذ%ت\ه

ش.ر\قة فكاد يوت. ابن ال4عراب: الشeر'ق الغ.ر\ق%ى. قال ال4زهري:
�والغ.ر.ق' أ%ن يدخل الاء� ف ال4نف حت تتلئ منافذ�ه. والش_ر.ق': دخول

الاء ال%ل}ق. حت ي.غ.ص_ به، وقد غ%ر,ق. وش.ر,ق.. وف الديث: فلما
بلغ ذ1ك}ر. موسى أ%خذت\ه ش.ر\قةD فرك%ع أي أ%خذته س'ع\لة منعته عن القراءة.

قال ابن ال4ثي: وف الديث أ%نه قرأ% سورة الؤمن ف الصلة فلما أتى
على ذكر, عيسى، عليه السلم، وأ�م>ه أ%خذته ش.ر\قةD فركع؛ الش_ر\قة:

الرة الواحدة من الش�ر.ق,، أ%ي ش.ر,ق. بدمع1ه فع.ي,ي. بالقراءة، وقيل:
أ%راد أ%نه ش.ر,ق. بريقه فترك القراءة وركع؛ ومنه الديث: ال%ر.ق'



والش>ر.ق' شهادةD؛ هو الذي ي.ش\ر.ق' بالاء فيموت. وف حديث أ�ب.ي�: لقد اصطلح
أ%هل هذه البلدة على أ%ن ي.ع\ص>ب'وه فش.ر,ق. بذلك أ%ي غ%ص_ به، وهو ماز
فيما ناله من أ%م\ر, رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وح.ل9 به حت كأ%نه

شيء ل يقدر علي إ,ساغت1ه وابتلع1ه فغ.ص_ به.
وش.ر,ق. الوضع' بأ%هله: امتل4 فضاق، وش.ر,ق. السد' بالطيب كذلك؛ قال

الخب_ل:
والز_ع\ف%ران� على ت.رائ1بها
ش.ر,قاv به الل�ب_ات' والن_ح\ر'

وش.ر,ق. الشيء� ش.ر.قاv، فهو ش.ر,ق¬: اختلط؛ قال الس_يب بن ع.ل%س�:
ش.ر,قاv باء3 الذ�و\ب, أ%س\ل%مه

للم'ب\ت.غ1يه م.عاقل الد_ب\ر,
والت_ش\ريق: الص_بغ بالزعفران غي ال�ش\ب.ع ول يكون بالع'ص\ف�ر.

والت_ش\ويق: ال�ش\ب.ع بالزعفران. وش.ر,ق. الشيء� ش.ر.قاv، فهو ش.ر,ق¬:
اشتدت حرته بدم أ%و بسن لون أ%حر؛ قال ال4عشى:

وت.ش\ر.ق' بالقول, الذي قد أ%ذ%ع\ته،
كما ش.ر,ق%ت ص.د\ر' الق%ناة1 من الد_م,

ومنه حديث عكرمة: رأ%يت اب\ن.ي, لسال� عليهما ثياب م'ش\ر.قة أ%ي
مم�رة. يقال ش.ر,ق. الشيء� إذا اشتدت حرته، وأ%ش\ر.ق}ته بالص>ب\غ إذا

بال%غ\ت ف حرته؛ وف حديث الشعب: س'ئ1ل عن رجل ل%ط%م. عي. آخ.ر. فش.ر,ق%ت
بالدم ول9ا ي.ذ}ه.ب\ ض.و\ء�ها فقال:

لا أ%م\ر'ها، حت إذا ما ت.ب.و_أ%ت\
بأ%خ\فاف1ها م.أ}وÝى، ت.ب.و_أ م.ض\ج.عا

الضمي ف لا للبل ي'ه\م1لها الراعي حت إذا جاءت إل الوضع الذي
أ%عجبها فأقامت فيه مال% الراعي إل م.ض\ج.ع1ه؛ ضربه مثلv للعي أ%ي ل

ي'ح\ك%م فيها بشيء حت تأت% على آخر أم\ر,ها وما تؤول إليه، فمعن ش.ر,ق%ت
بالدم أ%ي ظهر فيها ول ي.ج\ر, منها. وص.ر,يع ش.ر,ق¬ بدمه: م'خ\ت.ض1ب.

وش.ر,ق. لون'ه ش.ر.قاv: اح\م.ر_ من ال%ج.ل,. والش_ر\ق1ي�: ص1ب\غ أ%حر.
وش.ر,ق%ت\ عين'ه واش\ر.و\ر.ق%ت: اح\م.ر_ت، وش.ر,ق. الدم' فيها: ظهر.

ال4صمعي: ش.ر,ق. الدم بسده ي.ش\ر.ق' ش.ر.قاv إذا ظهر ول ي.س3ل}، وقيل إذا
ما ن.ش1ب.، وكذلك ش.ر,قت عين'ه إذاب.ق1ي فيها دم¬؛ قال: وإذا اختلطت



ك�دورةD بالشمس ث قلت ش.ر,ق%ت جاز ذلك كما ي.ش\ر.ق الشيء بالشيء ي.ن\ش.ب'
فيه ويتلط. يقال: ش.ر,ق. الرجل� ي.ش\ر.ق' ش.ر.قاv إذا ما دخل الاء�

ح.ل}ق%ه فش.ر,ق. أي ن.ش1ب.؛ ومنه حديث عمر، رضي ال عنه، قال ف الناقة
ال�ن\ك%سرة: ول هي بف%ق1ي¼ فتش\ر.ق أ%ي تتلئ دماv من مرض ي.ع\ر,ض' لا

ف جوفها؛ ومنه حديث ابن عمر: أ%نه كان ي'خ\ر,ج يديه ف السجود وها
م'ت.ف%لYق%تان قد ش.ر,ق بينهما الدم. وش.ر,ق. النخل وأ%ش\ر.ق وأ%ز\ه.ق. 

*)
قوله «وأزهق» هكذا ف الصل ولعله وأزهى.) لو_ن% بمرة. قال أ%بو حنيفة:

هو ظهور أ%لوان الب'س\ر. ون.ب\ت¬ ش41ر,ق¬ أ%ي ر.ي_ان؛ قال ال4عشى:
ي'ضاح1ك الشمس. منها كوك%ب¬ ش.ر,ق¬،

�م'ؤ.ز_ر¬ بع.م1يم الن_ب\ت1 م'ك}ت.ه,ل
وأ%ما ما جاء ف الديث من قوله: لعلكم ت'د\ر,كون قوماv ي'ؤ.خ>رون

الصلة إل ش.ر,ق, ال%و\ت.ى فص.ل9وا الصلة% للوقت الذي ت.ع\ر,فون ث ص.ل9وا
معهم؛ فقال بعضهم: هو أن ي.ش\ر.ق. النسان� بريق1ه عند الوت، وقال:

أ%راد أ%نم يصلون المعة ول يبق من النهار إل بقدر ما ب.ق1ي من ن.ف}س هذا
الذي قد ش.ر,ق بريقه عند الوت، أ%راد ف%و\ت. وق}ت1ها ول يقي�د الصلة

ف الصحاح بمعة ول بغيها، وسئل عن هذا الديث فقال: أ%ل تر. الشمس.
إذا ارتفعت عن اليطان وصارت بي القبور كأنا ل�ج�ة؟ فذلك ش.ر.ق' الوتى؛

قال أ%بو عبيد: يعن أ%ن طلوعها وش'روق%ها إنا هو تلك الساعة للموتى
دون ال4حياء. أ%بو زيد: ت'ك}ر.ه الصلة بش.ر.ق, الوتى حي تصفرe الشمس،

وفعلت ذلك بش.ر.ق, الوتى: ف ذلك الوقت. وف الديث: أ%نه ذكر الدنيا
فقال: إنا بقي منها كش.ر.ق, الوتى؛ له معنيان: أ%حدها أ%نه أ%راد به

آخ1ر. النهار لن الشمس ف ذلك الوقت إنا ت.ل}ب.ث قليلv ث تغيب فشب_ه ما
بقي من الدنيا ببقاء الشمس تلك الساعة، والخ.ر' من قولم ش.ر,ق. اليت

بريقه إذا غ%ص_ به، فش_به ق1ل�ة% ما بقي من الدنيا با بقي من حياة
الش_ر,ق بريقه إل أ%ن ترج نفسه. وسئل السن بن ممد بن النفية عنه

فقال: أ%ل ت.ر. إل الشمس إذا ارتفعت عن اليطان
فصارت بي القبور كأنا ل�ج�ة؟ فذلك ش.ر.ق' الوتى. يقال: ش.ر,ق%ت الشمس

ش.ر.قاv إذا ضعف ضوء�ها، قال: وو.ج�ه قول%ه حي ذكر الدنيا فقال إنا
بقي منها كش.ر.ق, الوتى إل معنيي: أ%حدها أ%ن الشمس ف ذلك الوقت إنا



ت.ل}ب.ث� ساعة ث تغيب فشب_ه ق1ل�ة ما بقي من الدنيا ببقاء الشمس تلك
الساعة من اليوم، والوجه الخر ف ش.ر.ق, الوتى ش.ر.ق' اليت بر,يق1ه عند

خروج نفسه. وف بعض الروايات: واجعلوا صلت.كم معهم س'ب\ح.ة أ%ي نافلة.
وقال أبو عبيد: ال�ش.ر_ق جبل بسوق الطائف، وقال غيه: ال�ش.ر_ق

س'وق' الطائف؛ وقول أب ذؤيب:
،Dحت كأ%ن>ي للحواد1ث1 م.ر\و.ة

بص.فا ال�ش.ر_ق، كل� يوم� ت'ق}ر.ع'
ي'ف%س_ر بكل ذ%ي\ن,ك، ورواه ابن العراب: بصفا ال�ش.ق�ر؛ قال: وهو

صفا ال�ش.ق�ر الذي ذكره امرؤ القيس فقال:
د'و.ي\ن. الص_فا الل�ئي ي.ل1ي. ال�ش.ق�را
والشار,ق': الك1ل}س'، عن كراع.

والش_ر\ق': طائر، وجعه ش'روق، وهو من س1باع الطي؛ قال الراجز:
قد أ%غ}ت.د1ي والصeب\ح' ذو ب.ر,يق,،

ب'ل}ح.م� أ%ح\م.ر. س.و\ذ%ن,يق,،
أ%ج\د.ل% أو ش.ر\ق� من الشeروق,

قال شر: أ%نشدن أ%عراب ف ملس ابن ال4عراب وكتبها ابن العراب:
ان\ت.ف1خي، يا أ%ر\ن.ب. الق1يعان،
وأ%ب\ش1ر,ي بالض_ر\ب, وال%وان1،

أو ضربة من شرق شاهيان،
أو توجي جائع غرثان

(* قوله «أو ضربة من شرق إل آخر البيت» هكذا ف الصل).
قال: الش_ر\ق بي ال1د.أ%ة والشاهي ولونه أ%سود. والشار,ق: صنم كان

.vف الاهلية، وعبد الشار,ق: اسم وهو منه. والش_ر,يق': اسم صنم أيضا
والش_ر\ق1يe: اسم رجل راو,ية أ%خبار. وم1ش\ر,يق: موضع. وش.ر,يق: اسم

رجل.
@شربق: ش.ر\ب.ق%ه ش.ر\ب.قةv: لغة ف ش.ب\ر.قه، وقد تقدم. الفراء:

ش.ر\ب.ق}ت الثوب، فهو م'ش.ر\ب.ق أ%ي قط�عته مثل ش.ب\ر.ق}ت.
@شرشق: الش>ر\ش1ق: طائر.

@شرنق: أ%بو عمرو: ث1ياب¬ ش.ران,ق' متخر>قة ل واحد لا؛ وأ%نشد:
منه وأ%على ج,ل}د1ه ش.ران,ق'



ويقال لس.ل}خ, ال%ي_ة إذا أ%ل}ق%ت\ه ش.ران,ق'
ويقال لس.ل}خ, ال%ي_ة إذا أ%ل}ق%ت\ه ش.ران,ق.

@شرقرق: الليث: الش>ق1ر�اق والش_ق1ر_اق والش_ر.ق}راق والش>ر.ق}راق،
لغتان: طائر يكون ف أرض ال%ر.م ف منابت النخيل كقدر ال�د\هد مرق�ط

ب'م\رة وخضرة وبياض وسواد.
@شفق: الش�ف%ق والش_ف%قة: السم من الش\فاق. والش_ف%ق: ال1يفة.

ش.ف1ق. ش.ف%قاv، فهو ش.ف1ق¬، والمع ش.ف1ق�ون؛ قال الشاعر إسحق بن خلف، وقيل
هو لبن ال�ع.ل�ى:

،vت.ه\وى ح.يات، وأ%ه\و.ى م.و\ت.ها ش.ف%قا
وال%و\ت' أك}ر.م' نز�ال� على ال�ر.م,

وأش\ف%ق}ت عليه وأ%نا م'ش\ف1ق وش.ف1يق، وإذا قلت: أ%ش\ف%ق}ت منه، فإنا
تعن حذ1ر\ته، وأ%صلهما واحد، ول يقال ش.ف%ق}ت. قال ابن دريد: ش.ف%ق}ت

وأ%ش\ف%ق%ت بعن، وأ%نكره أهل اللغة. الليث: الش_ف%ق' الوف. تقول: أنا
م'ش\ف1ق عليك أي أ%خاف. والش_ف%ق' أيضاv الش_ف%قة وهو أن يكون الناص1ح'

من ب'لوغ, النeص\ح خائفاv على ال%ن\صوح. تقول: أ%ش\ف%ق}ت عليه أن
ي.نال%ه مكروه. ابن سيده: وأش\ف%ق عليه ح.ذ1ر.، وأش\ف%ق منه ج.ز,ع، وش.ف%ق

لغة. والش_ف%ق والش_فقة: اليفة� من شدة النصح. والش_ف1يق: الناص1ح'
الريص على صلح النصوح. وقوله تعال: إن�ا كن�ا م1ن\ ق%ب\ل� ف أ%هل1نا

م'ش\ف1قي، أي كنا ف أهلنا خائفي لذا اليوم. وش.ف1يق: بعن م'ش\ف1ق مثل
أ%ليم وو.ج,يع وداع� 

(* قوله «وداع» هكذا ف الصل.) وس.ميع. والش_ف%ق
والش_ف%قة: رق�ة م1ن\ ن'ص\ح� أو ح'ب�ç يؤد>ي إل خوف. وش.ف1ق}ت من

المر ش.ف%ق%ةv: بعن أ%ش\ف%ق}ت؛ وأنشد:
فإن>ي ذ�و م'حاف%ظ%ة{ ل1ق%و\مي،

�إذا ش.ف1ق%ت\ على الر>ز\ق, الع1يال
وف حديث بلل: وإنا كان يفعل ذلك ش.ف%قاv من أ%ن يدركه الوت؛
الش_ف%ق والش\فاق: الوف، يقال: أ%ش\ف%ق}ت أ�ش\ف1ق إشفاقاv، وهي اللغة

العالية. وحكى ابن دريد: ش.ف1ق}ت أ%ش\ف%ق ش.ف%قاv؛ ومنه حديث السن: قال
ع'ب.ي\دة أ%ت.ي\ناه فاز\دح.م\نا على م.د\ر.جة{ ر.ث9ة{ فقال: أ%حسنوا م.ل4كم

أ%يeها ال%ر\ؤون وما على الب,ناء ش1ف%قاv ولكن عليكم؛ انتصب ش.ف%قاv بفعل



مضمر وتقديره وما أ�ش\ف1ق' على البناء ش.ف%قاv ولكن عليكم؛ وقوله:
�كما ش.ف1ق%ت على الزاد الع1يال

أراد ب.خ1لت وض.ن�ت، وهو من ذلك لن البخيل بالشيء م'ش\ف1ق عليه.
والش_ف%ق: الر�ديء من الشياء وقل9ما يمع. ويقال: عطاء م'ش.ف�ق أ%ي

م'ق%ل�ل؛ قال الكميت:
م.ل1ك أ%غرe من اللوك، ت.ح.ل9ب.ت

للسائلي يداه، غي م'ش.فYق
وقد أ%ش\ف%ق العطاء. وم1ل}حفة ش.ف%ق' النسج: رديئة. وش.ف�ق ال1ل}ح.فة:

جعلها ش.ف%قاv ف النسج. والش_ف%ق': بقية ضوء الشمس وحرت'ها ف أ%ول
الليل ت'ر.ى ف الغرب إل صلة العشاء. والش_ف%ق: النهار أ%يضاv؛ عن
الزجاج، وقد فسر بما جيعاv قوله تعال: فل أ�ق}س3م' بالش_ف%ق. وقال

الليل: الش_ف%ق' المرة من غروب الشمس إل وقت العشاء الخية، فإذا ذهب
قيل غاب. الش_ف%ق، وكان بعض الفقهاء يقول: الش_ف%ق البياض لن المرة
تذهب إذا أ%ظلمت، وإنا الش_ف%ق البياض' الذي إذا ذهب ص'لYي.ت العشاء�

ال4خية، وال أعلم بصواب ذلك. وقال الفراء: سعت بعض العرب يقول عليه ثوب
مصبوغ كأنه الش_ف%ق، وكان أ%حر، فهذا شاه1د' المرة. أبو عمرو:

الش_ف%ق' الثوب الصبوغ بالمرة . . . . . 
(* كذا بياض بالصل.) ف السماء.

وأ%ش\ف%ق%ن\ا: دخلنا ف الش_ف%ق. وأ%ش\ف%ق وش.ف�ق: أتى بش.ف%ق� وف
مواقيت الصلة حت يغيب الش_ف%ق'؛ هو من الضداد يقع على المرة الت ت'رى

بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي ف ال�ف�ق الغرب
بعد المرة الذكورة، وبه أ%خذ أ%بو حنيفة. وف النوادر.: أنا ف ع.روض منه

وف أ%ع\راض� منه أي ف نواح�.
@شفشلق: الش_ف}ش.ل1يق والش_م\ش.ل1يق: ال�س3ن�ة. يقال: عجوز ش.ف}ش.ل1يق

وش.م\ش.ل1يق إذا استرخى لمها.
الليث: ال%ن\ف%ل1يق من النساء العظيمة، وكذلك الش_ف}ش.ليق.

@شفلق: ابن العراب: الش_ف%ل�قة ل�ع\بة للحاضرة وهو أ%ن ي.ك}س.ع.
النسان من خ.ل}ف1ه في.ص\ر.ع.ه وهو ال4س\ن' عند العرب، قال: ويقال س.اتاه'

إذا ل%ع1ب معه الش_ف%ل�قة.
@شقق: الش_قe: مصدر قولك ش.ق%ق}ت الع'ود ش.ق9اv والش_قe: الص_د\ع



eالبائن، وقيل: غي البائن، وقيل: هو الصدع عامة. وف التهذيب: الش_ق
الصدع ف عود أ%و حائط أو ز'جاجة؛ ش.ق�ه ي.ش'ق©ه ش.ق9اv فان\ش.ق_

وشق�ق%ه فت.ش.ق�ق.؛ قال:
أل يا خ'ب\ز. يا اب\نة% ي.ث}ر'دان{،
أ%ب.ى ال�ل}قوم' ب.ع\د.ك1 ل ي.نام'
،vللع.ص1يدة لح. و.ه\نا vوب.ر\قا

كما ش.ق�ق}ت ف الق1د\ر, الس_ناما
vقوله «أل يا خبز إل» ف هذين البيتي عيب الصراف. وقوله: وبرقا *)

تقدم ف مادة ث ر د وبرق).
والش_قe: الوضع الشقوق كأ%نه سي بالصدر، وجعه ش'قوق. وقال

اللحيان: الش_قe الصدر، والش_قe السم؛ قال ابن سيده: ل أ%عرفها عن
غيه. والش>قe: اسم لا نظرت إليه، والمع الشeقوق. ويقال: بيد فلن ورجله

ش'قوق، ول يقال ش'قاق، إنا الشeقاق داء يكون بالدواب وهو ي'ش.3قYق
يأ}خذ ف الافر أو الرeسغ يكون فيهما منه ص'دوع وربا ارتفع إل

أو\ظ1ف%ت1ها. وش'ق_ الافر' والرسغ: أ%صاب.ه' ش'قاق¬. وكل ش.ق¼ ف جلد عن داء
ش'قاق، جاؤوا به على عام�ة أ%بنية الدواء. وف حديث قرة بن خالد: أصابنا

ش'قاق ونن م'ح\رمون فسأ%لنا أ%با ذر�ç فقال: عليكم بالش_ح\م,؛ هو
:eلق. والش_قeكام والسeعال والزeت.ش.ق©ق' اللد وهو من الدواء كالس

واحد الشeقوق وهو ف الصل مصدر. الزهري: والشeقاق ت.ش.ق©ق اللد من
ب.ر\د{ أ%و غيه ف اليدين والوجه. وقال الصمعي: الشeقاق ف اليد والرجل

من بدن النس واليوان.
وش.ق%ق}ت الشيء فان\ش.ق_. وش.ق_ النبت' ي.ش'قe ش'قوقاv: وذلك ف أ%ول
ما ت.ن\ف%ط1ر عنه الرض. وشق_ ناب' الصب ي.ش'قe شقوقاv: ف أ%و�ل ما

يظهر. وشق_ ناب' البعي ي.ش'قe شقوقاv: طلع، وهو لغة ف ش.قا إذا فطر
ناب'ه. وش.ق_ بصر الي>ت شقوقا: شخ.ص ونظر إل شيء ل يرتدe إليه

طر\ف�ه وهو الذي حضره الوت، ول يقال ش.ق_ ب.ص.ر.ه. وف الديث: أ%ل
ت.ر.و\ا إل الي>ت إذا ش.ق_ ب.ص.ر'ه أي انفتح، وض.مe الشي فيه غي' متار.

والش_قe: الصبح. وش.ق_ الصبح' ي.ش'قe ش.ق9اv إذا طلع. وف الديث:
فلما ش.ق_ الف%ج\ران أم.رنا بإقامة الصلة؛ يقال: ش.ق_ الفجر' وان\ش.ق_

إذا طلع كأنه ش.ق_ موضع. طلوع1ه وخرج منه. وان\شق_ البق' وت.ش.ق�ق.:



ان\ع.ق_، وش.ق1يقة الب.ر\ق: ع.ق1يقته. ورأ%يت شق1يقة% الب.ر\ق
وع.ق1يقته: وهو ما استطار منه ف ال�فق وانتشر. وف الديث: أن النب، صلى ال

عليه وسلم، سئل عن سحائب م.ر_ت وعن ب.ر\ق1ها فقال: أ%خ.ف}واv أم
و.م1يضاv أ%م ي.ش'قe ش.ق9اv؟ فقالوا: بل ي.ش'قe ش.ق9اv، فقال: جاءكم ال%يا؛

قال أ%بو عبيد: معن ش.ق_ البق' ي.ش'قe ش.ق9اv هو البق الذي تراه
ي.ل}م.ع' مستطيلv إل وسط السماء وليس له اعتراض، وي.شق� معطوف على الفعل

الذي انتصب عنه الصدران تقديره أ%ي.خ\ف1ي أم ي'ومض أ%م يشق.
وش.قائ1ق' النعمان: ن.ب\ت¬، واحدتا ش.قيقةD، سيت بذلك لمرتا على
التشبيه بش.ق1يقة1 الب.ر\ق، وقيل: واحده' وجعه' سواء وإنا أ�ضيف إل

النعمان لنه ح.م.ى أرضاv فكثر فيها ذلك. غيه: ون.و\ر¬ أحر يسمى ش.قائ1ق
النeعمان، قال: وإنا سي بذلك وأ�ضيف إل النعمان لن النعمان بن. النذر

نزل على ش.قائ1ق, رمل قد أ%ن\ب.ت.ت1 الش_ق1ر. ال4حر.، فاستحسنها وأ%مر
أ%ن ت'ح\م.ى، فقيل للش_ق1ر ش.قائ1ق النعمان ب.ن\ب,ت1ها ل أ%نا اسم

للش_ق1ر، وقيل: النeع\مان اسم الدم وش.قائ1ق�ه ق1ط%عه' فش'ب>هت حرتا
بمرة الدم، وسيت هذه الزهرة� ش.قائ1ق. النeع\مان وغل%ب اسم' الشقائق
عليها. وف حديث أب رافع: إن ف الن�ة ش.جرةv ت.ح\م1ل ك�س\وة أ%هل1ها

أ%شد_ حرةv من الش_قائ1ق؛ هو هذا الزهر الحر العروف، ويقال له
الش_ق1ر' وأصله من الش_ق1يقة وهي الف�ر\جة بي الرمال. قال ال4زهري:

والش_قائ1ق' س.حائب' ت.ب.ع_جت\ بالمطار الغ.د1قة؛ قال الذل:
فقلت لا: ما ن'ع\م' إل ك%ر.وضة{

د.م1يث1 الرeب، جاد.ت عليها الش_قائ1ق'
والش_ق1يقة�: ال%طرة� ال�ت_سعة لن الغيم ان\ش.ق_ عنها؛ قال عبد

ال بن الدeم.ي\نة:
ول%م\ح بع.ي\ن.ي\ها، كأ%ن� وم1يض.ه

و.م1يض' ال%يا ت'ه\د.ى, ل1ن.ج\د{ ش.قائ1ق�ه\
وقالوا: الال� بيننا ش.ق_ وش1ق_ الب\لم.ة1 وال�ب\ل�مة1 أي

vخذت فش'ق�ت طول�ال�وص1ة أي نن متساوون فيه، وذلك أ%ن ال�وصة% إذا أ
ان\ش.ق9ت بنصفي، وهذا ش.ق1يق' هذا إذا ان\ش.ق_ بنصفي، فكل واحد منهما
ش.ق1يق' الخر أ%ي أ%خوه، ومنه قيل فلنD ش.ق1يق' فلن{ أ%ي أ%خوه؛ قال أ%بو

زبيد الطائي وقد صغره:



يا ابن. أ�م�ي، ويا ش'ق%ي>ق. ن.ف}س3ي،
أ%نت. خ.ل�ي\ت.ن لم\ر� ش.د1يد

والش_قe وال%ش.قe: ما بي الشeف}ر.ين من ح.يا الرأ%ة.
eمن الط�ل}ع: ما طال فصار مقدار. الش>ب\ر لنا ت.ش'ق eوالش_واق

�الك1مام.، واحدت'ها شاق�ةD. وحكى ثعلب عن بعض بن س'واءة%: أ%ش.ق_ النخل
طلعت ش.واق©ه.

والش>ق�ة�: الش_ظ1ي�ة� أ%و الق1طعة� ال%ش\قوقة� من لوح أو خشب أ%و
غيه. ويقال للنسان عند الغضب: اح\ت.د_ فطارت منه ش1ق�ةD ف ال4رض
وش1ق�ةD ف السماء. وف حديث قيس بن سعد: ما كان ل1ي'خ\ن,ي. باب,نه ف

ش1ق9ة من تر أ%ي قطعة{ ت'ش.قe منه؛ هكذا ذكره الزمشري وأ%بو موسى بعده ف
الشي ث قال: ومنه أ%نه غضب فطارت منه ش1ق�ةD أ%ي قطعة، ورواه بعض

التأ%خرين بالسي الهملة، وهو مذكور ف موضعه. ومنه حديث عائشة رضي ال
عنها: فطارت ش1ق�ةD منها ف السماء وش1ق�ة ف الرض؛ هو مبالغة ف الغضب

والغيظ. يقال: قد ان\ش.ق_ فلن من الغضب كأنه امتل باطن'ه؛ به حت
ان\ش.ق_، ومنه قوله عز وجل: تكاد' ت.مي�ز' من الغيظ1. وش.ق�ق}ت' الطب.

وغيه فت.ش.ق�ق.. والش>قe والش>ق�ة، بالكسر: نصف الشيء إذا ش'ق_،
الخية عن أب حنيفة. يقال: أ%خذت ش1ق_ الشاة وش1ق9ة% الشاة1، والعرب تقول:

خ'ذ} هذا الش>ق_ ل1ش1ق9ة1 الشاة1.
ويقال: الال بين وبينك ش1ق_ الش_ع\رة وش.ق_ الشعرة، وها متقاربان،
فإذا قالوا ش.ق%ق}ت' عليك ش.ق9اv نصبوا. قال: ول نسمع غيه. والش>ق:
الناحية من البل. والش>قe: الناحية والانب من الش_ق> أ%يضاv. وحكى

ابن ال4عراب: ل والذي جعل البال والرجال حفلة واحدة ث خرقها فجعل
الرجال لذه والبال لذا. وف حديث أ�م زرع: وجدن ف أ%هل غ�ن.ي\مة{

ب,ش1ق>؛ قال أ%بو عبيد: هو اسم موضع بعينه وهذا يروى بالفتح والكسر، فالكسر
من ال%ش.ق9ة1؛ ويقال: هم ب,ش1ق¼ من العيش إذا كانوا ف جهد؛ ومنه قوله

تعال: ل تكونوا بال1غ1يه إل ب,ش1ق> ال4ن\ف�س,، وأ%صله من الش>ق>
ن,ص\ف الشيء كأ%نه قد ذهب بنصف أ%ن\ف�س3كم حت ب.ل%غ\ت'موه، وأما الفتح فمن

الش_ق> الف%ص\ل, ف الشيئ كأ%نا أ%رادت أنم ف موضع ح.ر,ج� ض.ي�ق�
كالش_ق> ف البل، ومن الول: اتقوا النار. ولو ب,ش1ق> ت.م\رة{ أي نصف1

.vترة؛ يريد أ%ن ل ت.س\ت.قل9وا من الصدقة شيئا



وال�شاق�ة� والش�قاق: غلبة العداوة1 واللف، شاق�ه' م'شاق�ة%
وش1قاقاv: خال%ف%ه. وقال الزجاج ف قوله تعال: إن الظالي لفي ش1قاق�

vبي فريقي واللف' بي اثني، سي ذلك ش1قاقا �ب.ع1يد؛ الش>قاق': العدواة
لن كل فريق من ف1ر\ق%ت.ي العدواة قصد ش1ق�اv أ%ي ناحية غي ش1ق>

.vفان\ش.ق_: ان\ف%ر.ق. وتبد�د اختلفا vصاحبه.وش.ق_ ام\ر.ه ي.ش'ق©ه ش.ق9ا
وش.ق_ فلنD العصا أي فارق الماعة، وش.ق_ عصا الطاعة فان\ش.ق�ت وهو

منه. وأما قولم: ش.ق_ الوارج' عصا السلمي، فمعناه أ%نم فر_قوا
eج.م\ع.هم وكلمت.هم، وهو من الش_ق> الذي هو الص_د\ع. وقال الليث: الارجي

ي.ش'قe عصا السلمي وي,شاق©هم خلفاv. قال أ%بو منصور: جعل ش.ق�هم
العصا وال�شاق�ة% واحداv، وها متلفان على ما مر من تفسيها آنفاv. قال

الليث: انش.ق�ت عصاها بعد ال}تئام1ها إذا ت.ف%ر_ق يقال وان\ش.ق�ت
العصا بالب.ي\ن, وت.ش.ق�قت؛ قال قيس بن ذريح:

وناح. غ�راب' الب.ي\ن, وان\ش.ق�ت العصا
ب,ب.ي\ن�، كما ش.ق_ ال4د1ي. الص_وان,ع'

vش.ق9ا eوان\ش.ق�ت العصا أ%ي تفر�ق ال4مر'. وش.ق_ علي_ المر' ي.شق
وم.شق9ة أ%ي ث%ق�ل علي�، والسم الش>قe، بالكسر. قال ال4زهري: ومنه

قوله، صلى ال عليه وسلم: لول أ%ن أ%ش'ق_ علي أ�م�ت ل4م.ر\ت'هم
بالس>واك عند كلY صلة؛ العن لول أ%ن أ�ث%قYل% على أ�مت من ال%ش.ق9ة

وهي الشدة.
والش>قe: الشقيق' ال4خ'. ابن سيده: ش1قe الرجل, وش.ق1يق�ه أخوه،

وجع الش_ق1يق, أ%ش1ق�اء�. يقال: هو أ%خي وش1ق> ن.ف}س3ي، وفيه: النساء�
ش.قائ1ق' الرجال أ%ي نظائر'هم وأمثالم ف ال4خ\لق, والطYباع كأنن

ش'ق1ق}ن. منهم ولن ح.و�اء خلقت\ من آدم. وش.ق1يق' الرجل: أ%خوه ل�م�ه
وأ%بيه. وف الديث: أ%نتم إخوان'نا وأ%ش1ق�اؤنا.

والش_ق1يقة�: داء يأ}خذ ف نصف الرأ}س والوجه، وف التهذيب: ص'داع
يأ}خذ ف نصف الرأ}س والوجه؛ وف الديث: اح\ت.ج.م وهو م'ح\ر,م¬ من ش.ق1يقة{؛

هو نوع من ص'داع� ي.ع\ر,ض ف م'ق%د_م, الرأ}س وإل أ%حد جانبيه.
والش>قe وال%ش.ق�ة�: الهد والعناء، ومنه قوله عز وجل: إل ب,ش1ق�

ال4ن\ف�س؛ وأكثر القراء على كسر الشي معناه إل بهد ال4نفس، وكأنه اسم
وكأ%ن الش_ق_ فعل، وقرأ أ%بو جعفر وجاعة: إل بش.ق� ال4نف�س،



بالفتح؛ قال ابن جن: وها بعن؛ وأ%نشد لعمرو بن م1ل}ق%ط{ وزعم أ%نه ف نوادر
أ%ب زيد:

وال%ي\ل قد ت.ج\ش.م' أ%ر\باب'ها الشق}ـ
ق.، وقد ت.ع\ت.س3ف' الر_او,يه\

قال: ويوز أ%ن يذهب ف قوله إل أ%ن الهد ي.ن\ق�ص من قوة الرجل ونفسه
حت يعله قد ذهب بالنصف من قوته، فيكون الكسر على أ%نه كالنصف.

والش>قe: ال%ش.ق�ة؛ قال ابن بري؛ شاهد الكسر قول النمر بن تولب:
وذي إب,ل� ي.س\ع.ى وي\س3ب'ها له،

أ%خي ن.ص.ب� م1ن\ ش1قYها ود'ؤ'وب,
وقول العجاج:

أ%ص\ب.ح. م.س\حولD ي'واز,ي ش1ق9ا
م.س\حولD: يعن ب.ع1يه، وي'وازي: ي'قاسي. ابن سيده: وحكى أ%بو زيد فيه

.vش.ق9ا eالش_ق�، بالفتح، ش.ق_ عليه ي.ش'ق
والشeق�ة�، بالضم: معروفة من الثياب السب,يبة� الستطيلة، والمع

ش1قاق¬ وش'ق%ق¬. وف حديث عثمان: أ%نه أ%رسل إل امرأ%ة بش'ق%ي\قة{؛
الشeق9ة: جنس من الثياب وتصغي'ها ش'ق%ي\قةD، وقيل: هي نصب ثوب. والشeق�ة

والش>ق9ة�: السفر البعيد، يقال: ش'ق�ةD شاق�ةD وربا قالوه بالكسر.
ال4زهري: والشeق�ة� ب'ع\د' م.سي� إل ال4رض البعيدة. قال ال تعال: ولكن

ب.ع'د.ت عليهم الشeق�ة�. وف حديث وفد عبد القيس: إن_ا ن.أ}ت1يك. من
ش'ق�ة{ بعيدة أ%ي مسافة بعيدة. والشeق�ة� أ%يضاv: السفر' الطويل.

:eوف حديث ز'ه.ي: على ف%رس� ش.ق�اء4 م.ق�اء4 أ%ي طويلة. والش\ق
الطويل� من الرجال واليل، والسم الش_قق' وال�نثى ش.ق�اء؛ قال جابر

أ%خو بن معاوية بن بكر التغلب:
ويوم. الك�لب, اس\ت.ن\ز.ل%ت\ أ%س.لت'نا

ش'ر.ح\ب,يل%، إذ} آل أ%ل1ي_ة م'ق}س3م,
ل%ي.ن\ت.ز,ع.ن\ أ%رماح.نا، فأ%زال%ة

أ%بو خ.ن.ش� عن ظ%ه\ر, ش.ق9اء4 ص1ل}د1م,
ويروى: عن س.ر\ج؛ يقول: حلف عدو�نا لينتزع.ن\ أ%رماح.نا من أ%يدينا

فقتلناه.
أ%بو عبيد: ت.ش.ق�ق. الفرس' ت.ش.ق©قاv إذا ضم.ر.؛ وأ%نشد:



وبال1لل, ب.ع\د. ذاك. ي'ع\ل%ي\ن،
حت ت.ش.ق�ق}ن. ول%م_ا ي.ش\ق%ي\ن

واش\ت1قاق' الشيء: ب'ن\يان'ه من ال�رت.ج.ل. واش\3ت1قاق' الكلم:
ال4خذ� فيه ييناv وشالv. واش\ت1قاق' الرف من الرف: أ%خ\ذ�ه منه. ويقال:

ش.ق�ق. الكلم. إذا أ%خرجه أ%ح\س.ن. م.خ\ر.ج. وف حديث البيعة: ت.ش\ق1يق'
الكلم عليكم شديد¬ أي التطل©ب' فيه ل1ي'خ\ر,ج.ه أ%حسن. مرج.

vوشال vواش\ت.ق_ الصمان وت.شاق�ا: تلح�ا وأ%خذا ف الصومة يينا
مع ترك القصد وهو الشت1قاق. والش_ق%قة�: الع\داء�. واش\ت.ق_ الفرس'

ف ع.د\و,ه: ذهب ييناv وشالv. وفرس أ%ش.قe وقد اش\ت.ق_ ف ع.د\و,ه:
كأ%نه ييل ف أ%حد ش1ق�ي\ه؛ وأ%نشد:

وت.بار.ي\ت كما ي\ش1ي ال4ش.ق�
ال4زهري: فرس أ%ش.قe له معنيان، فالصمعي يقول ال4ش.قe الطويل، قال:

وسعت عقبة بن رؤبة يصف فرساv فقال أ%ش.قe أ%م.قe خ1ب.قÒ فجعله كله
طولv. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: ال4ش.قe من اليل الواسع' ما بي

الرجلي. والش_ق�اء� ال%ق�اء� من اليل: الواسعة ال4ر\فاغ,، قال:
وسعت أ%عرابي�اv يس'بe أ%م.ةv فقال لا: يا ش.ق�اء مق�اء�، فسأ%لت\ه' عن

تفسيها فأ%شار إل س.عة م.ش.ق> ج.هازها.
والش�ق1يقة�: قطعة غليظة بي كل ح.ب\ل%ي ر.م\ل� وهي م.ك}ر'مةD للنبات؛

قال الزهري: هكذا فسره ل أ%ع\رابÒ، قال: وسعته يقول ف صفة
الد_ه\ناء وشقائ1قها: وهي سبعة أ%ح\ب'ل� بي كل حبلي ش.ق1يقةD وع.ر\ض' كل حبل�

م1يلD، وكذلك عرض' كلY شيء ش.ق1يقةD، وأما قدرها ف الطول فما بي
ي.ب\رين إل ي.ن\سوعة1 الق�ف�، فهو قدر خسي ميلv. والش_ق1يقة�: الفرجة بي
البلي من حبال الرمل تنبت العشب؛ قال أ%بو حنيفة: الش_ق1يقة لي من

غ1ل%ظ الرض يطول ما طال البل، وقيل: الش_ق1يقة� ف�ر\جة ف الرمال تنبت
العشب، والمع الش_قائ1ق'؛ قال ش.م\ع.لة بن ال4خضر:

ويوم. ش.ق1يقة الس.ن.ي\ن, لق%ت\
ي.ن'و ش.ي\بان% آجالv ق1صارا

وقال ذو الرمة:
ج,ماد وش.ر\قي�ات ر.م\ل, الش_قائ1ق

وال%س.نان1: ن.ق%وان1 من رمل بن سعد؛ قال أ%بو حنيفة: وقال ل أ%عراب



هو ما بي ال4م1يل%ي, يعن بال4م1يل البل%. وف حديث ابن عمرو: ف
الرض الامسة حي_ات¬ كال%طائ1ط بي الش_قائ1ق؛ هي ق1ط%ع¬ غلظ بي
�حبال الرمل، واحدت'ها ش.ق1يقةD، وقيل: هي الرمال نفسها. والش_ق1يقة

والش_ق�وقة�: طائر¬. وال4ش.قe: اسم بلد؛ قال ال4خطل:
ف م'ظ}ل1م� غ%د1ق, الر_باب,، كأ%ن_ما
ي.س\ق1ي ال4ش.ق_ وعال1جاv ب,د.وال

والش>ق}ش1قة�: ل%هاة� البعي ول تكون إل للعرب� من البل، وقيل: هو
شيء كالر>ئة يرجها البعي من فيه إذا هاج، والمع الش_قاش1ق'، ومنه

س'م�ي الطباء ش.قاش1ق.، ش.ب_هوا ال1ك}ثار بالبعي الكثي ال%د\ر,. وف
حديث علي، رضي ال عنه: أن كثياv من ال�ط%ب, من شقاش1ق الشيطان، فجعل

للشيطان ش.قاش1ق. ونسب. الطب. إليه ل1ما يدخل فيها من الكذب؛ قال أ%بو
منصور: شب�ه الذي ي.ت.ف%ي\ه.ق' ف كلمه وي.س\ر'ده س.ر\داv ل يبال ما

قال من ص1د\ق� أو كذب بالشيطان وإس\خاطه رب�ه، والعرب تقول للخطيب ال%ه,ر,
الصوت الاهر بالكلم: هو أ%ه\ر.ت' الش>ق}ش1قة وه.ر,يت' الش�د\ق؛ ومنه

قول ابن مقبل يذكر قوماv بال%طابة:
ه'ر\ت' الش_قاش1ق, ظ%ل�م'ون للج'ز'ر,

،Dقال الزهري: وسعت غي واحد من العرب يقول للش>ق}ش1قة ش1م\ش1قة
.vوحكاه شر عنهم أ%يضا

وش.ق}ش.ق. الفحل� ش.ق}ش.قةv: هد.ر، والعصفور' ي'ش.ق}ش1ق' ف صوته، وإذا
قالوا للخطيب ذو ش1ق}ش.3قة{ قإنا يشب�ه بالفحل؛ قال ابن بري: ومنه قول

العشى:
،Dواق}ن. فإن ف%ط1ن¬ عال

أ%ف}ط%ع' م1ن\ ش1ق}ش1قة1 الادر,
وقال النضر: الش>ق}ش1قة� جلدة ف حلق المل العرب ينفخ فيها الريح

فتنتفخ فيهدر فيها. قال ابن ال4ثي: الش>ق}ش1قة� اللدة� المراء الت
يرجها المل من جوفه ينفخ فيها فتظهر من ش1د\ق1ه، ول تكون إل للجمل

العرب، قال: كذا قال الروي، وفيه نظر؛ شبه الفصيح. ال1ن\ط1يق. بالفحل
الادر ول1سان.ه بش1ق}ش1ق%ته1 ونس.بها إل الشيطان ل1م.ا يدخل فيه من الكذب

والباطل وكون,ه ل ي'بال با قال، وأ%خرجه الروي عن علي، وهو ف كتاب
أ%ب عبيدة وغيه عن عمر، ورضي ال عنهم أج.معي. وف حديث علي، رضوان ال



عليه، ف خطبة له: ت1ل}ك ش1ق}ش1ق%ةD ه.د.ر.ت\ ث ق%ر_ت\؛ ويروى له ف
شعر:

ل1ساناv كش1ق}ش1قة1 ال4ر\ح.بي\ـ
ـي,، أ%و كال�سام, الي.مان الذ�ك%ر\

وف حديث ق�س�ç: فإذا أ%نا بالف%ن,يق ي'ش.ق}ش1ق' النeوق.؛ قيل: إنه
بعن ي'ش.قYق'، ولو كان مأ}خوذاv من الش>ق}شقة لاز كأ%نه ي.ه\د1ر وهو
بينها. وفلن ش1ق}ش1قة قومه أ%ي شريف�هم وف%ص1يح'هم؛ قال ذو الرمة:

كأ%ن أ%باهم ن.ه\ش.لD، أو كأ%ن_ه
بش1ق}ش1قة{ من ر.ه\ط1 ق%ب\س, بن, عاصم,

وأ%هل� العراق يقولون للم'ط%ر\م1ذ الص_ل1ف1: ش.ق�اق، وليس من كلم
العرب ول يعرفونه.

وش1قÒ: اسم كاهن من ك�ه_ان العرب. وش.ق1يق¬ أ%يضاv: اسم.
والش_ق1يقة�: اسم جدة النعمان بن النذر؛ قال ابن الكلب: وهي بنت أب ربيعة بن

ذ�ه\ل بن شيبان؛ قال النابغة الذبيان يهجو النعمان:
ح.د>ثون، بن الش_ق1يقة1، ما يـ

ـنع ف%ق}عاv ب,ق%ر\ق%ر� أن ي.زول؟
@شقرق: الش>ق1ر_اق' والش_ق1ر_اق': طائر يسمى ال4خ\ي.ل%، والعرب

�تتشاءم به، وربا قالوا ش1ر,ق}راق مثل س1ر,ط}راط. قال الفراء: ال4خ\ي.ل
الش>ق1ر_اق عند العرب بكسر الشي. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أنه قال:

ال4خ\ط%ب هو الش_قر_اق بفتح الشي. اللحيان: ش1ق1ر_اق ذكره ف باب
ف1ع1ل}ل. الليث: الش>ق1ر_اق والش�ر.ق}راق، لغتان، طائر يكون ف أ%رض

ال%ر.م ف منابت النخيل كقدر الدهد مرق�ط بمرة وخضرة وبياض وسواد، وال
أ%علم.

@شفشلق: الش_ف}ش.ل1يق والش_م\ش.ل1يق: ال�س3ن�ة. يقال: عجوز ش.ف}ش.ل1يق
وش.م\ش.ل1يق إذا استرخى لمها.

الليث: ال%ن\ف%ل1يق من النساء العظيمة، وكذلك الش_ف}ش.ليق.
@شلمق: أ%بو عمرو: يقال للعجوز ش.م\ل%ق وش.ل}م.ق وس.م\ل%ق وس.ل}م.ق.

@شق: الش_م.ق': م.ر.ح' النون، وف التهذيب: شب\ه' م.ر.ح, النون،
ش.م1ق. ش.م.قاv وش.ماقةv؛ قال رؤبة:

كأ%ن_ه إذ راح. م.س\ل�وس' الش_م.ق\



وقد ش.م1ق. ي.ش\م.ق' ش.م.قاv إذا ن.ش1ط. والش_م.ق': النشاط.
وال4ش\م.ق: الل©غام الختلط بالدم، وف التهذيب: ل�غام المل؛ قال

الراجز:ي.ن\ف�خ\ن م.ش\كول% الل©غام, أ%ش\م.قا
يعن جالv ي.ت.هاد.ر\ن%. والش>م1قe والش_م.ق}م.ق': الطويل�، وف

التهذيب: الطويل� السيم من الرجال، وقيل: الش_م.ق}م.ق' النشيط. وثوب
ش.م1ق¬: مر�ق. وم.ر\وان بن ممد الشاعر يكن بأ%ب الش_م.ق}م.ق.

@شرق: ثوب م'ش.م\ر.ق وش'مار,ق: كم'ش.ب\رق وش'بار,ق؛ عن اللحيان. قال
ابن سيده: وعندي أ%نه بدل، وش'مار,ق كش'بار,ق.

@ششلق: الش_م\ش.ل1يق' والش_ف}ش.ل1يق': ال�س3ن�ة�. ال4زهري:
الش_م\ش.ل1يق' من النساء السريعة� الشي الص_خ_ابة�؛ وأ%نشد:

بض.ر�ة{ ت.ش'ل© ف و.س1ي,قها،
ن.أ}آجة1 الع.د\و.ة1 ش.م\ش.ل1يق1ها،
ص.ل1يبة1 الص_ي\حة ص.ه\ص.ل1يق1ها

والش_م\ش.ل1يق': الفيف؛ وأنشد لب مصة( ): (قوله «مصة» كذا بالصل،
وف شرح القاموس: ميصة).

وه.ب\ت'ه ليس بش.م\ش.ل1يق,،
ول د.ح'وق, الع.ي\ن, ح.ن\د.ق�وق,،
ول ي'بال ال%و\ر. ف الط�ر,يق,

والش_م\ش.ليق': الطويل السمي:
@شلق: الش_م\ل%ق': السيئة اللق، وقيل: هي العجوز ال%ر,مة؛ قال:

أ%ش\كو إل ال ع1يالv د.ر\د.قا،
م'ق%ر\ق%م1ي. وع.ج'وزاv ش.م\ل%قا

وقيل: إنا هي س.م\ل%ق، وإن أبا عبيد صح�فه.
@شنق: الش_ن.ق': طول� الرأ}س كأ%نا ي'م.دe ص'ع'داv؛ وأ%نشد:

كأ%ن_ها ك%ب\داء� ت.ن\ز'و ف الش_ن.ق\
(* قوله «كأنا كبداء تنزو إل» ف شرح القاموس ما نصه: هكذا ف اللسان

وهو لرؤبة يصف صائداv، والرواية: سو�ى لا كبداء).
وش.ن.ق. الب.عي. ي.ش\ن,ق�ه وي.ش\ن'ق�ه ش.ن\قاv وأ%ش\ن.ق%ه إذا جذب

خطامه وكف�ه بزمامه وهو راكبه من ق1ب.ل رأ}س1ه حت ي'ل}ز,ق. ذ1ف}راه بقادمة
الرحل، وقيل: ش.ن.ق%ه إذا مد�ه بالزمام حت يرفع رأ}سه. وأ%ش\ن.ق.



البعي' بنفسه: ر.فع رأ}س.ه، يتعدى ول يتعدى. قال ابن جن: ش.ن.ق. البعي.
وأ%ش\ن.ق هو جاءت فيه القضية معكوسة مالفة للعادة، وذلك أ%نك تد فيها

ف%ع.ل% متعدياv وأ%ف}ع.ل% غي متعد، قال: وعلة ذلك عندي أ%نه جعل تعد>ي
ف%ع.ل}ت وجود أ%ف}ع.ل}ت كالعوض ل1ف%ع.ل}ت من غلبة أ%ف}ع.ل}ت لا على التعدي
نو جلس وأ%جلست، كما جعل قلب الياء واواv ف الب.ق}و.ى والر_ع\و.ى

عوضاv للواو من كثرة دخول الياء عليها، وأ�ن\ش1د. طلحة� قصيدة فما زال
شان,قاv راحلت.ه حت كتبت له، وهو التيمي ليس الزاعي. وف حديث علي، رضوان

ال عليه: إن أ%ش\ن.ق. لا خ.ر.م. أي إن بالع ف إش\ناق1ها خ.ر.م.
أ%ن\ف%ها. ويقال: ش.ن.ق. لا وأ%ش\ن.ق. لا. وف حديث جابر: فكان رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، أ%و�ل% طالع فأ%ش\ر.ع. ناقت.ه فش.ر,ب.ت وش.ن.ق. لا. وف
Dحديث عمر، رضي ال عنه: سأ%له رجل م'ح\ر,م¬ فقال ع.ن_ت ل ع1ك}ر,شة

فش.ن.ق}ت'ها ب.ب'وبة أ%ي رميتها حت ك%ف�ت عن العدو,.
Dوالش>ناق' حبل يذب به رأ}س البعي والناقة1، والمع أ%ش\ن,قة
وش'ن'ق¬. وش.ن.ق. البعي. والناقة% ي.ش\ن,ق�ه ش.ن\قاv: شد�ها بالش>ناق.

وش.ن.ق. الل1ي�ة% ي.ش\ن,قها ش.ن\قاv وش.ن_قها: وذلك أ%ن ي.عم1د إل عود
في.ب\ر,يه ث يأ}خذ ق�ر\صاv من ق1ر.صة1 العسل في'ث}بت ذلك العود. ف أ%سفل

الق�ر\ص ث يقيمه ف عر\ض, اللية فربا ش.ن.ق. ف اللية الق�ر\ص.ي
والثلثة، وإنا يفعل هذا إذا أ%ر\ضعت النحل� أولده.ا، واسم ذلك الشيء

الش_ن,يق'. وش.ن.ق. رأ}س. الدابة: شد_ه إل أ%على شجرة أو و.ت.د{ مرتفع حت
يتد عنقها وينتصب. والش>ناق': الطويل؛ قال الراجز:

قد ق%رن.ون بام\ر,ئ� ش1ناق,،
ش.م.ر\دل� يابس, ع.ظ}م, الس�اق,

وف حديث الجاج ويزيد بن الهلب:
وف الد>ر\ع ض.خ\م ال%ن\ك1ب.ي\ن, ش1ناق

أي طويل. النضر: الش_ن.ق' الي�د من الوتار وهو الس_م\ه.ر,ي� الطويل.
والش_ن.ق': طول الرأ}س. ابن سيده: والش_ن.ق' الطول�. ع'ن'ق¬ أ%ش\ن.ق'

وفرس أ%ش\ن.ق' وم.ش\ن'وق¬: طويل الرأ}س، وكذلك البعي، وال�نثى ش.ن\قاء
وش1ناق. التهذيب: ويقال للفرس الطويل, ش1ناق¬ وم.ش\نوق¬؛ وأ%نشد:

ي.م_م\ت'ه بأ%س1يل, ال%د> م'ن\ت.صب�،
خاظ1ي الب.ض1يع كم1ث}ل ال1ذ}ع م.ش\نوق



ابن شيل: ناقة ش1ناق¬ أ%ي طويلة س.ط}عاء، وجل ش1ناق¬ طويل ف د1ق9ة{،
ورجل, ش1ناق¬ وامرأ%ة ش1ناق¬، ل يثن ول يمع، ومثله ناقةD ن,ياف¬ وجل

ن,ياف¬، ل يثن ول يمع. وش.ن,ق. ش.ن.قاv وش.ن.ق.: ه.و,ي. شيئاv فبقي
كأ%نه م'عل9ق¬. وق%ل}ب¬ ش.ن,ق¬: هي\مان. والقلب الش_ن,ق' ال1ش\ناق':

الطامح' إل كل شيء؛ وأ%نشد:
يا م.ن\ ل1ق%ل}ب� ش.ن,ق� م1ش\ناق

ورجل ش.ن,ق¬: م'ع.ل�ق' القلب حذر؛ قال ال4خطل:
،vع'نا�وقد أ%قول� ل1ث�و\ر�: هل ترى ظ
ي.ح\دو بن� ح1ذار,ي م'ش\ف1ق¬ ش.ن,ق'؟

وش1ناق' الق1ربة1: علقت'ها، وكل خيط علقت به شيئاv ش1ناق¬. وأ%ش\ن.ق.
القربة إش\ناقاv: جعل لا ش1ناقاv وشد_ها به وعلقها، وهو خيط يشد به فم

القربة. وف حديث ابن عباس: أ%نه بات عند النب، صلى ال عليه وسلم، ف
بيت ميمونة، قال: فقام من الليل يصلي فح.ل� ش1ناق. القربة؛ قال أ%بو

عبيدة: ش1ناق' القربة هو اليط والسي الذي ت'عل9ق به القربة� على الوتد؛ قال
ال4زهري: وقيل ف الش>ناق إنه اليط الذي ت'وك1ئ� به فم. القربة أ%و

الزادة، قال: والديث يدل على هذا لن الع1صام. الذي ت'ع.ل�ق به القربة
ل ي'ح.ل9 إنا ي'ح.ل© الوكاء ليصب الاء، فالش>ناق' هو الوكاء، وإنا

حل9ه النب، صلى ال عليه وسلم، ل9ا قام من الليل ليتطهر من ماء تلك
القربة. ويقال: ش.ن.ق. القربة% وأ%ش\ن.ق%ها إذا أ%وكأ%ها وإذا علقها. أ%بو

عمرو الشيبان: الش>ناق' أن ت'غ.ل� اليد إل الع'ن'ق,؛ وقال عدي:
ساء4ها ما بنا ت.ب.ي_ن. ف ال4ي\ـ

ـدي، وإش\ناق�ها إل ال4ع\ناق,
وقال ابن ال4عراب: الش\ناق' أ%ن ت.ر\ف%ع. يد.ه بالغ'ل9 إل عنقه.

vأ%بو سعيد: أ%ش\ن.ق}ت' الشيء وش.ن.ق}ت'ه إذا عل�قته؛ وقال الذل يصف قوسا
:vونبل

ش.ن.ق}ت با م.عاب,ل% م'ر\ه.فات{،
م'سالت1 ال4غ1ر_ة كالق1راط1

قال: ش.ن.ق}ت' جعلت الوتر ف النبل، قال: والق1راط� ش'ع\لة الس>راج.
والش>ناق وال4ش\ناق': ما بي الفريضتي من البل والغنم فما زاد على

الع.ش\ر ل يؤخذ منه شيء حت تتم الفريضة الثانية، واحدها ش.ن.ق¬، وخص بعضهم



بال4ش\ناق البل%. وف الديث: ل ش1ناق. أ%ي ل يؤخذ من الش_ن.ق, حت
يتم�. والش>ناق' أ%يضاv: ما دون الدية، وقيل: الش_ن.ق' أ%ن تزيد البل

على الائة خساv أو ست�اv ف ال%مالة، قيل: كان الرجل من العرب إذا حل
ح.مالةv زاد أ%صحاب.ها ليقطع أ%لسنتهم ول1ي'ن\س.ب. إل الوفاء.

وأ%ش\ناق' الدية: ديات' جراحات دون التمام، وقيل: هي زيادة فيها واشتقاقها من
تعليقها بالدية العظمى، وقيل: الش_ن.ق' من الدية ما ل قود فيه كال%د\ش

ونو ذلك، والمع أش\ناق¬. والش_ن.ق' ف الصدقة: ما بي الفريضتي.
والش_ن.ق' أ%يضاv: ما دون الدية، وذلك أ%ن يسوق ذ�و ال%مالة1 مائة من البل

وهي الدية كاملة، فإذا كانت معها ديات جراحات ل تبلغ الدية فتلك هي
ال4ش\ناق' كأ%نا متعلقة بالدية العظمى؛ ومنه قول الشاعر:

بأ%ش\ناق, الد>يات1 إل الك�مول
قال أ%بو عبيد: الش>ناق' ما بي الفريضتي. قال: وكذلك أ%ش\ناق'

الديات، ور.د� ابن قتيبة عليه وقال: ل أ%ر أ%ش\ناق. الديات1 من أ%شناق,
الفرائض ف شيء لن9 الديات ليس فيها شيء يزيد على حد من عددها أو جنس من

أجناسها. وأ%ش\ناق' الديات: اختلف أ%جناسها نو بنات الخاض وبنات اللبون
والقاق والذاع، كل© جنس منها ش.ن.ق�؛ قال أ%بو بكر: والصواب ما قال أ%بو

عبيد ل4ن ال4ش\ناق. ف الديات بنزلة ال4ش\ناق, ف الصدقات، إذا كان
الش_ن.ق' ف الصدقة ما زاد على الفريضة من البل. وقال ابن ال4عراب

وال4صمعي والثرم: كان السيد إذا أ%عطى الدية زاد عليها خساv من البل
ليبي بذلك فضله وكرمه، فالش_ن.ق' من الدية بنزلة الش_ن.ق, ف الفريضة
إذا كان فيها لغواv، كما أنه ف الدية لغو ليس بواجب إنا ت.كرeم¬ من

العطي. أ%بو عمرو الشيبان: الش_ن.ق' ف خ.م\س� من البل شاة، وف عشر
شاتان، وف خس عشرة ثلث شياه، وف عشرين أ%ربع شياه، فالشاة ش.ن.ق¬
والشاتان ش.ن.ق¬ والثلث شياه ش.ن.ق¬ والربع شياه ش.ن.ق¬، وما فوق ذلك فهو

فريضة. وروي عن أحد بن حنبل: أ%ن الش_ن.ق. ما دون الفريضة مطلقاv كما دون
ال4ربعي من الغنم. وف الكتاب الذي كتبه النب، صلى ال عليه وسلم،
لوائل بن ح'ج\ر: ل خ1لط% ول و,راط% ول ش1ناق.؛ قال أ%بو عبيد: قوله ل

ش1ناق. فإن الش_ن.ق. ما بي الفريضتي وهو ما زاد من البل على المس إل
العشر، وما زاد على العشر إل خس عشرة؛ يقول: ل يؤخذ من الش_ن.ق, حت

:vيتم، وكذلك جيع الش\ناق,؛ وقال ال4خطل يدح رجل



ق%ر\م ت'ع.ل�ق' أ%ش\ناق' الد�يات به،
إذا ال1ئ�ون% أ�م1ر_ت\ ف%و\ق%ه ح.مل

وروى شر عن ابن العراب ف قوله:
ق%ر\م ت'ع.ل�ق' أ%ش\ناق' الد>يات به

يقول: يتمل الديات وافية كاملة زائدة. وقال غي' ابن ال4عراب ف ذلك:
إن أ%ش\ناق. الديات أ%صناف�ها، فد1ي.ة� الطإ, الض مائةD من البل

تملها العاقلة� أ%خ\ماساv: عشرون ابنة ماض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن
لبون، وعشرون ح1ق�ةv، وعشرون ج.ذ%عةv، وهي أ%ش\ناق¬ أ%يضاv كما وص.ف}نا،
وهذا تفسي قول الخطل يدح رئيساv يتحمل الديات وما دون الديات

في'ؤ.د>يها لي'ص\ل1ح. بي العشائر وي.ح\ق�ن. الد>ماء؛ والذي وقع ف شعر
ال4خطل: ض.خ\م� تعل�ق، بالفض على النعت لا قبله وهو:

وفارس� غي و.ق�اف{ برايته1،
يوم. الكر.يهة، حت ي.ع\م.ل ال4س.ل

وال4ش\ناق': جع ش.ن.ق وله معنيان: أ%حدها أ%ن ي.ز,يد. م'ع\طي
ال%مالة1 على الائة خ.م\ساv أو نوها لي'ع\ل%م به وفاؤه وهو الراد ف بيت

الخطل، والعن الخر أ%ن ي'ر,يد. بال4ش\ناق ال�ر'وش. كل�ها على ما فسره
الوهري؛ قال أ%بو سعيد الضرير: قول أ%ب عبيد الش_ن.ق' ما بي ال%م\س

إل العشر م'حالD، إنا هو إل تسع، فإذا بلغ الع.ش\ر. ففيها شاتان،
وكذلك قوله ما بي العشرة إل خ.م\س ع.ش\رة%، وكان حق©ه أ%ن يقول إل

أ%ر\ب.ع. ع.ش\رة ل4نا إذا بلغت خ.م\س. ع.ش\رة% ففيها ثلث� ش1ياه. قال أ%بو
سعيد: وإنا سي الش_ن.ق' ش.ن.قاv ل4نه ل يؤخذ منه شيء. وأ%ش\ن.ق. إل

ما يليه ما أ�خذ منه أ%ي أضيف وج'م1ع.؛ قال: ومعن قوله ل ش1ناق. أ%ي
ل ي'ش\ن,ق' الرجل غنمه وإبله إل غنم غيه ليبطل عن نفسه ما يب عليه من

الصدقة، وذلك أ%ن يكون لكل واحد منهما أ%ربعون شاة فيجب عليهما شاتان،
فإذا أ%ش\ن.ق. أ%حد'ها غنم.ه إل غنم الخر فوجدها ال�ص.د>ق' ف يده

أ%خ.ذ% منها شاة، قال: وقوله ل ش1ناق. أي ل ي'ش\ن,ق' الرجل� غنمه أو إبله
إل مال غيه ليبطل الصدقة، وقيل: ل ت.شان.ق�وا فتجمعوا بي متفرق،

قال: وهو مثل قوله ول خ1لط%؛ قال أ%بو سعيد: وللعرب أ%لفاظ ف هذا الباب
ل يعرفها أ%بو عبيد، يقولون إذا وجب على الرجل شاة ف خس من البل: قد

أ%ش\ن.ق. الرجل� أ%ي وجب عليه ش.ن.ق¬ فل يزال م'ش\ن,قاv إل أن تبلغ إبله



خساv وعشرين، فكل شيء يؤد>يه فيها فهي أ%ش\ناق¬: أ%رب.ع¬ من الغنم ف
عشرين إل أ%ربع وعشرين، فإذا بلغت خساv وعشرين ففيها بنت' م.خاض�

م'ع.ق�ل� أي م'ؤ.د�ىÝ للعقال، فإذا بلغت إبل�ه ست�اv وثلثي إل خس
وأ%ربعي فقد أ%ف}ر.ض. أي وجبت ف إبله فريضة. قال الفراء: حكى الكسائي عن بعض

العرب: الش_ن.ق' إل خس وعشرين. قال والش_ن.ق' ما ل تب فيه الفريضة؛
يريد ما بي خس إل خس وعشرين. قال ممد بن الكرم، عفا ال عنه: قد

أ%طلق أ%بو سعيد الضرير' ل1سان.ه ف أ%ب عبيد ون.د_د. به با ان\ت.ق%ده
عليه بقوله أ%و�لv إن قوله الش_ن.ق' ما بي ال%م\س, إل الع.ش\ر,

م'حالD إنا هو إل تسع، وكذلك قوله ما بي الع.ش\ر, إل خ.م\س. ع.ش\رة% كان
حقه أ%ن يقول إل أ%ربع. عشرة، ث بقوله ثانياv إن للعرب أ%لفاظاv ل

يعرفها أبو عبيد، وهذه مشاح_ةD ف اللفظ واستخفاف¬ بالعلماء، وأ%بو عبيد،
رحه ال، ل ي.خ\ف. عنه ذلك وإنا قصد ما بي الفريضتي فاحتاج إل

تسميتها، ول يصح له قول الفريضتي إل إذا ساها فيضطر أن يقول عشر أو خس
عشرة، وهو إذا قال تسعاv أو أربع عشرة فليس هناك فريضتان، وليس هذا

النتقاد بشيء، أل ترى إل ما حكاه الفراء عن الكسائي عن بعض العرب:
الش_ن.ق' إل خس وعشرين؟ وتفسيه بأنه يريد ما بي المس إل خس وعشرين، وكان

vعلى زعم أب سعيد يقول: الش_ن.ق' إل أربع وعشرين، لنا إذا بلغت خسا
وعشرين ففيها بنت ماض، ول ينتقد هذا القول على الفراء ول على الكسائي

ول على العرب النقول عنه، وما ذاك إل لنه قصد ح.د_ الفريضتي،
وهذا ان\ح1مال من أب سعيد على أب عبيد، وال أعلم. والش\ناق': ال�روش'

أ%ر\ش الس3نe وأ%ر\ش' ال�وض1حة والعي, القائمة واليد الشل�ء، ل
يزال يقال له أ%ر\ش¬ حت يكون% تكمل%ة دية{ كاملة؛ قال الكميت:

كأ%ن9 الد>يات1، إذا ع'لYق%ت\
�م1ئ�وها به، والش_ن.ق' ال4س\ف%ل

وهو ما كان دون الد>ية من ال%عاق1ل الص>غار,. قال ال4صمعي:
الش_ن.ق' ما دون الدية والف%ض\لة� ت.ف}ض'ل، يقول: فهذه ال4ش\ناق' عليه مثل

الع.لئ1ق على البعي ل يكترث با، وإذا أ�م1ر_ت الئون فوق%ه ح.م.لها،
وأ�م1ر_ت: ش'د_ت فوقه برار�، وال1رار' ال%ب\ل�. وقال غيه ف تفسي بيت

الكميت: الش_ن.ق' ش.ن.قان1: الش_ن.ق' ال4س\ف%ل� والش_ن.ق' ال4على،
�قالش_ن.ق' السفل شاةD تب ف خ.م\س من البل، والش_ن.ق' العلى ابنة



ماض تب ف خس وعشرين من البل؛ وقال آخرون: الش_ن.ق' ال4س\فل� ف
Dمقال çولكل� ،vالديات عشرون ابنة ماض�، والش_ن.ق' العلى عشرون جذعة

لنا كل�ها أ%ش\ناق¬؛ ومعن البيت أنه يست.خ1فe المالت1 وإعطاء4
الديات، فكأ%نه إذا غ%ر,م. د1يات{ كثيةv غ%ر,م. عشرين بعياv لستخفافه

إي�اها. وقال رجل من العرب: م1ن_ا م.ن\ ي'ش\ن,ق' أي بعطي ال4ش\ناق.، وهي ما
بي الفريضتي من البل، فإذا كانت من البقر فهي ال4و\قاص، قال: ويكون

ي'ش\ن,ق' يعطي الشeن'ق. وهي البال، واحدها ش1ناق¬، ويكون ي'ش\ن,ق' يعطي
الش_ن.ق. وهو ال4ر\ش؛ وقال ف موضع آخر: أ%ش\نق الرجل� إذا أخذ

الش_ن.ق. يعن أ%ر\ش. ال%ر\ق, ف الثوب. ولم م'ش.ن_ق¬ أي مقط9ع مأ}خوذ من
أش\ناق الدية. والش>ناق': أن يكون على الرجل والرجلي أو الثلثة1 أش\ناق¬

إذا تفر�قت أ%موالم، فيقول بعضهم لبعض: شان,ق}ن أي اخ\ل1ط} مال
ومال%ك، فإنه إن تفر�ق وجب علينا ش.ن.قان1، فإن اختلط خ.ف_ علينا؛ فالش>ناق':

الشاركة ف الش_ن.ق, والش_ن.ق%ي,.
وال�ش.ن_ق': العجي الذي ي'قط�ع ويعمل بالزيت. ابن العراب: إذا

ق�طYع العجي ك�ت.لv على ال1وان1 قبل أن يبسط فهو الف%ر.ز\د.ق
وال�ش.ن_ق' والع.جاجي.

ورجل ش1ن>يق¬: س.يء� ال�ل�ق. وبنو ش.نوق�: بطن. والش_ن,يق:
الد_ع1ي�؛ قال الشاعر:

أنا الد_اخ1ل� الباب الذي ل ي.روم'ه
د.نê، ول ي'د\ع.ى إليه ش.ن,يق'

وف قصة سليمان، على نبينا وعليه الصلة والسلم: اح\ش'روا الطي. إل
الش_ن\قاء4؛ هي الت تز'قe ف1راخ.ها.

@شنتق: الشeن\ت'قة�: خ1ر\قةD تكون على رأ}س الرأ%ة تقي با ال1مار. من
الدeه\ن.

@شندق: ش.ن\د.ق: اسم أ%عجمي معرب.
@شنفلق: الش_ن\ف%ل1يق: الضخمة من النساء.

@شهق: الش_ه,يق': أ%ق1بح' الصوات، ش.ه,ق. وش.ه.ق. ي.ش\ه.ق' وي.ش\ه,ق'
ش.ه,يقاv وش'هاقاv، وبعضهم يقول ش'هوقاv: رد_د البكاء ف صدره. الوهري:

شهق يشهق ارتفع. وش.ه,يق' المار: آخر صوته، وزفيه أو_له، وقيل:
ش.ه,يق' المار ن.هيقه. ويقال: الش_ه,يق ردe النف%س والز_ف1ي' إخراجه.



الليث: الش_ه,يق' ضد الزفي، والزفي إخراج النفس؛ قال ال عز وجل ف صفة
أهل النار: لم فيها ز.ف1ي¬ وش.ه,يق؛ قال الزجاج: الز_ف1ي والش_ه,يق

من أ%صوات الكروبي، قال: والزفي من شديد الن,ي وقبيحه، والش_ه,يق'
الن,ي' الشديد الرتفع جد�اv، قال: وزعم بعض أ%هل اللغة من البصريي

والكوفيي أن الزفي بنزلة ابتداء صوت المار من النهيق، والشهيق بنزلة
آخر صوته ف الش_ه,يق، وروي عن الربيع ف قوله لم فيها ز.ف1ي وش.ه,يق،

قال: الزفي ف اللق والش_ه,يق ف الصدر.
ورجل ذو شاهق�: شديد' الغضب. ويقال للرجل إذا اشتد غضبه: إنه لذو شاهق�
vوإنه لذو صاهل�. وفحل ذو شاهق� وذو صاهل� إذا هاج. وصال% فسمعت له صوتا

يرج من جوفه. ال4صمعي: يقال ش.ه.قت وش.ه,ق%ت عي الناظر عليه إذا
أ%صابه بعي؛ وقال مزاحم العقيلي:

إذا ش.ه,قت ع.ي\ن¬ عليه، ع.ز.و\ت'ه
لغي أ%بيه، أو ت.س.ن_ي\ت' راق1يا

أ%خب أ%نه إذا فتح إنسان عينه عليه فخشيت أن يصيبه بعينه، قلت: هو
هج,ي ل4ر'د_ عي. الناظر عنه وإعجاب.ه به. والش_ه\قة: كالصيحة، يقال:

ش.ه.ق. فلنD وش.ه,ق. ش.ه\قةv فمات. والت_ش\هاق': الش_ه,يق؛ وقال حنظلة بن
ش.ر\قي� وكنيته أ%بو الط�م.حان:

ب,ض.ر\ب� ي'ز,يل� الام. عن س.ك1نات1ه،
وط%ع\ن� كت.ش\هاق الع1ف%ا ه.م_ بالن_ه\ق,

ويقال: ض.ح1ك¬ ت.ش\هاق؛ قال ابن مي�ادة:
تقول خ.و\د¬ ذات' ط%ر\ف{ ب.ر_اق\،

م.ز_احةv ت.ق}طع' ه.م_ ال�ش\تاق\،
ذات' أ%قاويل% وض.ح\ك{ ت.ش\هاق\،
هل� اشت.ر.ي\ت. ح1ن\طةv بالرeس\تاق\،
س.م\راء4 م�ا د.ر.س. ابن' م1خ\راق\؟

.vوالشاه1ق': البل الرتفع. وجبل شاه1ق¬: طويل عال�، وقد ش.ه.ق ش'هوقا
وكل ما ر'ف1ع. من بناء أو غيه وطال فهو شاه1ق¬، وقد ش.ه.ق.؛ ومنه يقال:

ش.ه,ق. ي.ش\ه.ق' إذا ت.نف�س تنف©ساv، ومنه البل الشاه1ق'. وجبل
شاه1ق¬: متنع طولv، والمع شواهق. وف حديث بدء الوحي: ليت.ر.د_ى من ر'ؤوس

البال أي شواه1ق البال أي عواليها.



@شهرق: الش_ه\رق': القصبة الت ي'دير حولا الائك' الغزل%، كلمة فارسية
قد استعملها العرب؛ قال رؤبة:

رأ%يت' ف ج.ن\ب, الق%تام, ال4ب\رقا،
كف1ل}كة1 الطاو,ي أ%دار. الش_ه\ر.قا

وكذلك ش.ه\رق' الائ1ك والارط والف9ار؛ كله عن أب حنيفة.
@شوق: الش_و\ق' والش\تياق': ن,زاع' النفس إل الشيء، والمع أ%ش\واق¬،

شاق. إليه ش.و\قاv وت.ش.و_ق واشتاق. اش\تياقاv. والش_و\ق': حركة الوى.
vوق: الع'ش�اق. ويقال: ش'ق\ ش'ق\ إذا أ%مرته أ%ن ي'ش.و>ق. إنساناeوالش

إل الخرة. ويقال: شاق%ن الشيء� ي.ش'وق�ن، فهو شائ1ق¬ وأنا م.شوق¬؛
وقوله:

يا دار. س.لمى ب,د.كاد1يك الب'ر.ق\،
ص.ب\راv فقد ه.ي_ج\ت1 ش.وق. ال�ش\ت.ئ1ق\

إنا أ%راد الشتاق فأ%بدل اللف هزة، قال سيبويه: هز ما ليس بهموز
ضرورة، وقال ابن جن: القول عندي أ%نه اضطر إل حركة اللف الت قبل القاف

من ال�شتاق لنا تقابل لم مستفعلن، فلما حركها انقلبت هزة إل أ%نه
اختار لا الكسر لنه أ%راد الكسرة الت كانت ف الواو الت انقلبت اللف

عنها، وذلك أنه م'ف}ت.ع1لن من الش_و\ق، وأصله م'ش\ت.و,ق ث قلبت الواو
ألفاv لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلما احتاج إل حركة اللف حركها بثل

الكسرة الت كانت ف الواو هي أصل اللف. وشاق%ن ش.و\قاv وش.و_ق%ن:
هاجن ف%ت.شو_ق}ت إذا ه.ي_ج. ش.وق%ك، ويقال منه: شاق%ن ح'س\ن'ها
وذ1ك}ر'ها ي.ش'وقن أي هي�ج ش.و\قي؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

،vد\وة�إل ظ�ع'ن� للمالكي�ة غ
فيا ل%ك. م1ن\ م.ر\أ%ى أ%شاق. وأ%بعدا

فسره فقال: معناه وجدناه شائقاv بعيداv. وشاق. الط©ن'ب. إل الوتد
ش.و\قاv: مد_ه إليه فأ%وثقه به. ابن بزرج: ش'ق}ت' القربة أ%ش'وق�ها

ن.ص.ب\ت'ها م'س\ن.دة إل الائط، فهي م.ش'وقة.
والش>يق' والش>ي.اق': كالن>ياط انقلبت الواو فيها ياء للكسرة. ورجل

أ%ش\و.ق': طويل.
:Dشيق: الش>يق': شعر ذنب الدابة. والش>يق' الب'ر.ك'، واحدته ش1يقة@
طائر. والش>يق: الش_قe ف البل، والش>يق ما ج'ذ1ب.، والش>يق' ما ل



يزل، والش>يق' رأ}س' ال�داف1، والش>يق' شعر الفرس، والش>يق' الانب،
يقال: امتل4 من الش>يق, إل الش>يق,. والش>يق' س'ق}ع¬ مستو� دقيق ف

ل1ه\ب البل ل يستطاع ارتقاؤه وأ%نشد:
إح\ل1يل�ها ش.قe كش.ق> الش>يق,

وقيل: هو أ%على البل، وقيل: هو البل؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
تأ%ب_ط خافةv فيها م1ساب¬،

فأ%صب.ح. ي.ق}ت.ري م.س.داv ب,ش1يق,
أراد يقتري ش1يقاv بسد فقلبه؛ ويقال: هو أصعب موضع ف البل؛ قال

الشاعر:
ش.غ\واء� ت'وط1ن' بي الش>يق, والن>يق,

وقوله ي.ق}ت.ري م.س.داv، أ%راد أ%نه يتبع هذا البل الربوط ف الش>يق
عند نزوله إل موضع تعسيل النحل، فيكون ش1يق ف موضع الصفة لس.د{، ول

يتاج إل أن يعل مقلوباv. وال1ساب': سقاء العسل وأ%صله المز فخففه.
والش>يق': ض.ر\ب¬ من السمك. والش>ياق': مثل الن>ياط. يقال: ش1ق}ت'

الط©ن'ب. إل الوتد مثل ن'ط}ته؛ قال دريد بن الصمة يرثي أخاه:
فجئت' إليه، والر>ماح' ي.ش1ق}ن.ه

كو.ق}ع, الص_ياص1ي ف الن_سيج, ال�م.د_د1
ويروى: ت.ن'وش'ه.

@شبك: الش_ب\ك': من قولك ش.ب.ك}ت' أ%صابعي بعضها ف بعض فاش\ت.بكت
وش.ب_ك}ت'ها فت.ش.ب\ك�ت\ على التكثي. والش>ب\ك': اللط والتداخل، ومنه

تشبيك الصابع. وف الديث: إذا مضى أحد'كم إل الصلة فل ي'ش.ب>ك%ن_ بي
أ%صابعه فإنه ف صلة، وهو إدخال الصابع بعضها ف بعض؛ قيل: كره ذلك

كما كره ع.ق}ص' الشعر واش\ت1مال� الص_م_اء والخ\ت1باء�، وقيل: التشبيك
والحتباء ما ي.ج\ل�ب' النوم فنهى عن التعرeض لا ينقض الطهارة، وتأو�له

بعضهم أن تشبيك اليد كناية عن ملبسة الصومات والوض فيها، واحتج بقول،
صلى ال عليه وسلم، حي ذكر الفت: ف%ش.ب_ك بي أصابعه وقال: اختلفوا

فكانوا هكذا. ابن سيده: ش.ب.ك. الشيء ي.ش\ب,ك�ه ش.ب\كاv فاش\ت.بك
وش.ب_ك%ه فت.ش.ب_ك. أ%ن\ش.ب. بعضه ف بعض وأ%دخله. وت.ش.ب_ك%ت1 ال�مور'

وت.شاب.كت واش\ت.بكت: التبست واختلطت. واش\ت.بك الس_راب: دخل بعضه ف بعض.
وطريق شاب,ك¬: متداخل م'ل}ت.بس متلط ش.ر.ك�ه بعضها ببعض.



والش_اب,ك': من أساء ال4سد. وأ%سد¬ ش.اب,ك¬: م'ش\ت.ب,ك' ال4نياب
:eذ%ل1ي�متلفها؛ قال الب'ر.ي\ق ال

وما إن} شاب,ك¬ من أ�س\د1 ت.ر\ج�،
أ%بو ش1ب\ل%ي\ن,، قد م.ن.ع ال�دارا

وبعي شابك ال4نياب: كذلك. وش.ب.ك%ت1 النجوم' واش\ت.بكت وت.شاب.ك%ت\:
دخل بعضها ف بعض واختلطت، وكذلك الظلم.

التهذيب: والشeب_اك الق�ن_اص' الذين ي.ج\ل�بون الش>باك. وهي
ال%صايد للصيد. وكل شيء جعلت بعضه ف بعض، فهو م'ش\ت.ب,ك. وف حديث مواقيت
الصلة: إذا اش\ت.بكت النجوم' أي ظهرت جيعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر

منها. واش\تبك الظلم إذا اختلط. والشeب_اك': اسم لكل شيء كالق%ص.ب
ال�ح.ب_كة الت تعل على ص.ن\عة الب.واري. والشeب_اكة�: واحدة الشبابيك

وهي ال�ش.ب_ك%ة� من الديد. والشeب_اك: ما وضع من القصب ونوه على
صنعة البواري، فكل طائفة منها ش'ب_اكةD، وكذلك ما بي أ%حناء ال%حام1ل

من ت.ش\ب,يك الق1د�.
والش_ب.ك%ة�: الرأس، وجعها ش.ب\ك: والش_ب.كة�: ال1ص\ي.دة ف الاء

وغيه. والش_ب.كة�: ش.ر.كة� الصائد الت يصيد با ف الب والاء، والمع
ش.ب.ك¬ وش1ب.اك. والشeب_اك: كالش_ب.كة1؛ قال الراعي:

أ%و ر.ع\ل%ة من ق%طا ف%ي\حان ح.ل4ها،
من ماء3 ي.ث}ر,بة%، الشeب_اك' والر_ص.د'

والش_ب.ك': أ%سنان ال�ش\ط1. والش_ب.كة�: البار ال�تقاربة، وقيل: هي
الر_كايا الظاهرة وهي الش>ب.اك، وقيل: هي الرض الكثية البار، وقيل:

الش_ب.كة بئر على رأس جبل. والش_ب.كة�: ج'ح\ر' ال�ر.ذ، والمع,
ش1باك¬. وف الديث: أنه وقعت يد بعيه ف ش.ب.ك%ة ج,رذان{ أ%ي أ%ن\قابا

وج,ح.رتا تكون م'تقاربة بعضها من بعض. والش>باك من الرضي: مواضع ليست
بس3باخ ول منبتة كش1باك البصرة، قال: وربا س.م_وا البار ش1باكاv إذا

كثرت ف الرض وتقاربت. قال الزهري: ش1باك' البصرة ر.كايا كثية ف�ت1ح
بعضها ف بعض؛ قال ط%ل}ق' بن ع.د1ي�:

ف م'س\ت.وى الس_ه\ل, وف الد_ك}داك،
وف ص1ماد1 الب,يد1 والش>ب.اك1

وأ%ش\ب.ك. الكان� إذا أكثر الناس' اح\ت1فار الركايا فيه. وف حديث



ال1ر\ماس بن ح.بيب عن أ%بيه عن جده: أ%نه ال}ت.ق%ط ش.ب.ك%ةv بق�ل�ة1
vال%ز\ن1 أ%يام. عمر فأ%تى عم.ر فقال له: يا أمي الؤمني، اس\ق1ن ش.ب.كة

بق�ل�ة ال%ز\ن، فقال عمر: من تر.ك}ت. عليها من الشاربة؟ قال: كذا وكذا،
فقال الزبي: إنك يا أخا تيم تسأل خياv قليلv، فقال عمر، رضي ال عنه:

ل بل خي كثي ق1ر\ب.تان1 ق1ر\بةD من ماء وقربة من لب ت'غاد1يان1 أهل%
بيت من م'ض.ر بق�ل�ة1 ال%ز\ن قد أ%س\قاكه ال؛ قال الق�ت.يب:

الش_ب.كة آبار متقاربة قريبة الاء يفضي بعضها إل بعض، وقوله التقطتها أي
هجمت عليها وأنا ل أشعر با، يقال: وردت' الاء الت1قاطاv، وقوله اسقنيها

أ%ي أ%ق}ط1ع\نيها واجعلها ل س'ق}ياv، وأ%راد بقوله قربتان قربة من ماء
وقربة من لب أ%ن هذه الش_بكة ترد عليهم إبلهم وترعى با غنمهم فيأتيهم
اللب والاء كل يوم بقلة الزن. وف حديث عمر: أ%ن رجلv من بن تيم

ال}ت.قط ش.ب.كةv على ظهر ج.ل�ل�، هو من ذلك، والمع ش1باك ول واحد لا من
لفظها. ورجل شابك الرeمح إذا رأيته من ث%قاف%ت1ه ي.ط}عن' به ف جيع

الوجوه كلها؛ وأ%نشد:
ك%م1يÒ ت.ر.ى ر'م\ح.ة شاب,كا

والشeب\كة: القرابة والرحم، قال: وأ%رى كراعاv حكى فيه الش_ب.ك%ة%.
واشتباك' الرحم وغيها: اتصال بعضها ببعض؛ والر_ح1م' م'ش\ت.ب,كة. وقال
أ%بو عبيد: الرحم ال�ش\ت.ب,كة التصلة. ويقال: بين وبينه ش'ب\كة رحم. وبي

الرجلي ش'ب\ك%ة� نسب أ%ي قرابة. ويقال: د1ر\ع ش'ب_اك؛ قال طفيل:
لن لش'ب_اك1 الدeروع, ت.قاذ�ف¬

وت.شابكت السباغ�: ن.ز.ت\ أ%و أ%رادت النeزاء4؛ عن ابن ال4عراب.
والش>باك والشeب.ي\كة: موضعان. والشeب.ي\ك%ة�: ماء أ%و موضع بطريق

الجاز؛ قال مالك بن الر_ي\ب, الازن:
،vب.ي\كة1 ن,س\و.ةeفإن� بأ%طراف1 الش

ع.زيز¬ عليهن الع.ش1ي_ة% ما ب,ي.ا
وف حديث أ%ب ر'ه\م�: الذين لم بش.ب.كة ج,4ر\ح�، هي موضع بالجاز ف

ديار غ1فار.
والشeب.ي\ك: نبت الد_ل%ب'وث إل� أ%نه أ%عذب منه:؛ عن أ%ب حنيفة.

وبنو ش1ب\ك: ب.ط�ن.
@شحك: ش.ح.ك ال%د\ي. ش.ح\كاv: منعه من الر_ضاع والش>حاك والش_ح\ك':



ع'ود ي'ع.ر�ض ف فمه ليمنعه ذلك كال1شاك، ويقال للعود الذي يدخل ف
الفصيل لئل يرضع أ�مه: ش1حاك وح1ناك وش1ب.ام وش1جار.

@شرك: الش>ر\ك%ة� والش_ر,كة سواء: مالطة الشريكي. يقال: اشتر.كنا
بعن ت.شار.كنا، وقد اشترك الرجلن وت.شار.كا وشار.ك أ%حد'ها الخر؛ فأ%ما

قوله:
ع.لى ك�لY ن.ه\د1 الع.ص\ر.ي.ي\ن, م'ق%لYص¬
وج.ر\داء4 ي.أ}ب ر.بeها أ%ن ي'شار.كا

فمعناه أ%نه يغزو على فرسه ول يدفعه إل غيه، وي'شار.ك يعن يشاركه ف
الغنيمة. والش_ريك': ال�شار,ك. والش>ر\ك': كالش_ريك؛ قال ال�س.ي>ب

أ%و غيه:
ش1ر\كاv باء الذ�و\ب, ي.ج\م.عه'

ف ط%و\د أ%ي\م.ن.،ف ق�رى ق%س\ر,
والمع أ%ش\راك وش'ر.كاء؛ قال لبيد:

vت.طي' ع.دائد' الشراك1 ش.ف}عا
وو,ت\راv، والز_عام.ة� للغ'لم,

قال ال4زهري: يقال ش.ريك وأ%ش\راك كما يقال يتيم وأ%يتام ونصي
وأ%نصار، وهو مثل شريف وأ%شراف وش'رفاء. والرأة ش.ريكة والنساء ش.رائك. وشاركت

فلناv: صرت شريكه. واش\تركنا وت.شاركنا ف كذا وش.ر,ك}ت'ه ف البيع
والياث أ%ش\ر.ك�ه ش.ر,كةv، والسم الش>ر\ك؛ قال العدي:

وشار.ك}نا ق�ر.ي\شاv ف ت'قاها،
وف أ%ح\سابا ش1ر\ك. الع1نان

والمع أ%ش\راك مثل ش1ب\ر وأ%شبار، وأ%نشد بيت لبيد. وف الديث: من
أ%عتق ش1ر\كاv له ف عبد أ%ي حصة ونصيباv. وف حديث معاذ: أ%نه أ%جاز بي
أ%هل اليمن الش>ر\ك. أ%ي الشتراك. ف الرض، وهو أن يدفعها صاحبها إل

آخر بالنصف أو الثلث أو نو ذلك. وف حديث عمر بن عبد العزيز: إن الش>رك.
جائز، هو من ذلك؛ قال: والش\راك' أ%يضاv جع الش>ر\ك وهو النصيب كما

يقال ق1س\م¬ وأقسام، فإن شئت جعلت ال4ش\راك ف بيت لبيد جع شريك، وإن
شئت جعلته جع ش1ر\ك، وهو النصيب. ويقال: هذه ش.ر,يك%ت، وماء ليس فيه
أ%ش\راك أ%ي ليس فيه ش'ركاء، واحدها ش1ر\ك، قال: ورأ%يت فلناv م'شتركاv إذا

كان ي'ح.د>ث نفسه أن رأيه م'ش\ت.ر.ك ليس بواحد. وف الصحاح: رأيت



فلناv م'ش\ت.ر.كاv إذا كان يد>ث نفسه كالهموم. وروي عن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ%نه قال: الناس' ش'ر.كاء ف ثلث: الك%ل والاء والنار؛ قال

أ%بو منصور: ومعن النار ال%ط%ب' الذي ي'ستوقد به فيقلع من ع.ف}و,
البلد، وكذلك الاء الذي ي.ن\ب'ع والكل� الذي م.ن\بته غي ملوك والناس فيه

م'س\ت.و'ون؛ قال ابن الثي: أ%راد بالاء ماء السماء والعيون وال4نار
الذي ل مالك له، وأراد بالكل3 الباح. الذي ل ي'خ.صe به أ%حد، وأ%راد

بالنار الشج.ر الذي يتطبه الناس من الباح فيوقدونه؛ وذهب قوم إل أن
الاء ل يلك ول يصح بيعه مطلقاv، وذهب آخرون إل العمل بظاهر الديث ف

الثلثة، والصحيح الول؛ وف حديث أم معبد:
�ت.شار.ك}ن. ه.ز\ل م'خeهن_ ق%ليل

أ%ي ع.م_هن_ ال�زال فاشتركن فيه. وف%ريضة م'شت.ر.كة: يستوي فيها
القتسمون، وهي زوج وأ�م وأ%خوان لم، وأخوان ل4ب وأ�م، للزوج النصف، وللم

السدس، وللخوين للم الثلث، وي.ش\ر.ك�هم بنو الب وال�م لن ال4ب لا
سقط سقط حكمه، وكان كمن ل يكن وصاروا بن أم معاv؛ وهذا قول زيد. وكان

عمر، رضي ال عنه، حكم فيها بأن جعل الثلث للخوة لل�م، ول يعل للخوة
لل4ب وال�م شيئاv، فراجعه الخوة لل4ب وال�م وقالوا له: هب أ%ن

أ%بانا كان حاراv فأ%ش\ر,ك}نا بقرابة أ�منا، فأ%ش.ر.ك. بينهم، فسميت
الفريضة� م'ش.ر_كةv وم'ش.ر_كةv، وقال الليث: هي ال�ش\ت.ر.كة. وطريق

م'ش\ت.ر.ك: يستوي فيه الناس. واسم م'ش\ت.ر.ك: تشترك فيه معان كثية كالعي ونوها
فإنه يمع معان كثية؛ وقوله أنشده ابن ال4عراب:

ول ي.س\ت.و,ي ال%ر\آن1: هذا ابن' ح'ر_ة{،
وهذا ابن' أ�خ'رى، ظ%ه\ر'ها م'ت.ش.ر_ك'

فسره فقال: معناه م'ش\ت.ر.ك.
وأ%ش\ر.ك بال: جعل له ش.ريكاv ف ملكه، تعال ال عن ذلك، والسم
الش>ر\ك'. قال ال تعال حكاية عن عبده لقمان أنه قال لبنه: يا ب'ن.ي_

ل ت'ش\ر,ك\ بال إن الش>ر\ك. ل%ظ�لم عظيم. والش>ر\ك': أ%ن يعل ل
شريكاv ف ر'بوبيته، تعال ال عن الشeر.كاء والنداد، وإ,نا دخلت التاء

vف قوله ل تشرك بال لن معناه ل ت.ع\د1ل} به غيه فتجعله شريكا
له، وكذلك قوله تعال: وأ%ن ت'ش\ر,كوا بال ما ل ي'ن.ز>ل به س'ل}طاناv؛

لن معناه ع.د.ل�وا به، ومن ع.د.ل% به شيئاv من خ.لقه فهو كافر� م'شر,ك،



لن ال وحده ل شريك. له ول ن,د_ له ول ن.ديد.. وقال أ%بو العباس ف
قوله تعال: والذين هم م'ش\ر,كون؛ معناه الذين هم صاروا مشركي بطاعتهم

للشيطان، وليس العن أنم آمنوا بال وأ%شركوا بالشيطان، ولكن عبدوا
ال وعبدوا معه الشيطان فصاروا بذلك م'ش\ركي، ليس أ%نم أ%شركوا بالشيطان

وآمنوا بال وحده؛ رواه عنه أ%بو ع'مر الزاهد، قال: وع.ر.ض.ه على
ال�ب>د فقال م'ت\ل%ئ1بÒ صحيح. الوهري: الش>ر\ك الكفر. وقد أ%شرك فلن

بال، فهو م'ش\ر,ك وم'ش\ر,كيÒ مثل د.و�ç ود.و>ي�ç وس.ك{ç وس.كYي�
وق%ع\س.ر� ق%ع\س.ري� بعن واحد؛ قال الراجز:

وم'ش\ر,ك1ي�ç كافر� بالف�ر\ق,
أ%ي بالف�رقان. وف الديث: الش�ر\ك أ%خ\ف%ى ف أ�مت من دبيب النمل؛

قال ابن الثي: يريد به الرياء ف العمل فكأنه أشرك ف عمله غي ال؛
ومنه قوله تعال: ول ي'ش\ر,ك\ بعبادة ربه أ%حداv. وف الديث: من حلف بغي

ال فقد أ%ش\ر.ك حيث جعل ما ل ي'ح\ل%ف' به ملوفاv به كاسم ال الذي
به يكون الق%س.م. وف الديث: الطYي.رة� ش1ر\ك¬ ولكن� ال يذهبه

بالتوكل؛ جعل الت.ط%يeر. ش1ر\كاv به ف اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر، وليس
الكفر. بال لنه لو كان كفراv لا ذهب بالتوكل. وف حديث ت.ل}بية الاهلية:

لبيك ل شريك لك إل� شريك ه'و. لك تلكه وما م.لك.، ي.ع\نون بالشريك
الصنم، يريدون أ%ن الصنم وما يلكه ويتص به من اللت الت تكون عنده

وحوله والنذور الت كانوا يتقر�بون با إليه كلها ملك ل عز وجل، فذلك معن
قوله تلكه وما ملك. قال ممد بن الكرم: اللهم إنا نسألك صحة التوحيد

والخلص ف اليان، أنظر إل هؤلء ل ينفعهم طوافهم ول تلبيتهم ول
قولم عن الصنم ه'و.ل%ك.، ول قولم تلك وما مع تسميتهم الصنم شريكاv، بل

ح.ب,ط% ع.م.له'م بذه التسمية، ول يصح لم التوحيد مع الستثناء، ول
نفعتهم معذرتم بقولم: إل ليقر�بونا إل ال ز'ل}فى، وقوله تعال:

وأ%ش\ر,ك}ه' ف أ%م\ري؛ أ%ي اجعله شريكي فيه. ويقال ف ال�صاهرة: ر.غ1ب\نا ف
ش1رككم وص1ه\ر,كم أ%ي م'شاركتكم ف النسب. قال ال4زهري: وسعت بعض
العرب يقول: فلن شريك فلن إذا كان متزوجاv بابنته أ%و بأ�خته، وهو الذي

تسميه الناس ال%ت.ن.، قال: وامرأة الرجل ش.ر,يك%ت'ه وهي جارته، وزوجها
جار'ها، وهذا يدل على أ%ن الشريك جار، وأ%نه أ%قرب اليان. وقد ش.ر,كه ف

ال4مر بالتحريك، ي.ش\ر.ك�ه إذا دخل معه فيه وأ%ش\ر.كه معه فيه. وأ%ش\ر.ك



فلنD فلناv ف البيع إذا أ%دخله مع نفسه فيه. واش\ت.ر.ك. ال4مر':
التبس.والش_ر.ك': حبائل الصائد وكذلك ما ينصب للطي، واحدته ش.ر.ك%ة وجعها

ش'ر'ك¬، وهي قليلة نادرة. وش.ر.ك' الصائد: حبال%ت.ه ي.ر\ت.ب,ك فيها الصيد.
وف الديث: أ%عوذ بك من شر الشيطان وش1ر\ك1ه أي ما يدعو إليه ويوسوس به

من الشراك بال تعال، ويروى بفتح الشي والراء، أ%ي ح.بائله
وم.صايده، واحدتا ش.ر.ك%ة. وف حديث عمر، رضي ال عنه: كالطي ال%ذ1ر ي.رى أ%ن

له ف كل طريق ش.ر.كاv. وش.ر.ك' الطريق: ج.وادeه، وقيل: هي الط©ر'ق'
الت ل تفى عليك ول ت.س\ت.ج\م1ع' لك فأنت تراها وربا انقطعت غي أ%نا

ل تفى عليك، وقيل: هي الط©رق الت ت}ت.لج'، والعنيان متقاربان،
واحدته ش.ر.ك%ة. الصمعي: ال}ز.م\ ش.ر.ك الطريق وهي أ%ن\ساع الطريق، الواحدة

ش.ر.ك%ة، وقال غيه: هي أ%خاديد الطريق ومعناها واحد، وهي ما ح.ف%ر.ت
eم�الدوابe بقوائمها ف مت الطريق ش.ر.ك%ة ههنا وأ�خرى بانبها. شر: أ

الطريق م.ع\ظ%م'ه، وب'ن.ي_ات'ه أ%ش\راك�ه ص1غار¬ تتشعب عنه ث تنقطع.
الوهري: الش_ر.كة معظم الطريق ووسطه، والمع ش.ر.ك؛ قال ابن بري: شاهده

قول الش_م_اخ:
إذا ش.ر.ك' الطريق, ت.و.س_م.ت\ه'،
ب.و\صاو.ي\ن, ف ل�ح'ج� ك%ن,ي,

وقال رؤبة:
بالع1يس, ف%و\ق. الش_ر.ك1 الر>فاض,

والكل� ف بن فلن ش'ر'ك¬ أ%ي طرائق، واحدها ش1راك. وقال أ%بو حنيفة:
إذا ل يكن الرعى متصلv وكان طرائق فهو ش'ر'ك¬. والش>راك': سي النعل،

،vوالمع' ش'ر'ك. وأ%ش\رك. النعل% وش.ر_كها: جعل لا ش1راكا
والت_ش\ر,يك مثله. ابن ب'ز'ر\ج: ش.ر,ك%ت النعل� وش.س3ع.ت\ وز.م_ت\ إذا انقطع كل

ذلك منها. وف الديث: أ%نه صلى الظهر حي زالت الشمس وكان الف%ي\ء� بقدر
الش>راك1؛ هو أ%حد س'يور النعل الت تكون على وجهها؛ قال ابن ال4ثي:

وقدره ههنا ليس على معن التحديد، ولكن زوال الشمس ل يبي إل بأقل ما
ي'رى من الظل، وكان حينئد بكة، هذا الق%د\ر والظل يتلف باختلف الزمنة

والمكنة وإنا يبي ذلك ف مثل مكة من البلد الت ي.ق1ل9 فيها الظل،
فإذا كان أ%طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة ل ي'ر. لشيء من جوانبها
ظل9، فكل بلد يكون أقرب إل خط الستواء وم'ع\ت.دل النهار يكون الظل فيه



أ%قصر، وكلما ب.ع'د. عنهما إل جهة الش_مال يكون الظل فيه أ%طول.
ولط}م¬ ش'ر.ك1ي�: متتابع. يقال: لطمه لط}ماv ش'ر.ك1ي�اv، بضم الشي وفتح

الراء، أ%ي سريعاv متتابعاv كل%ط}م, ال�ن\ت.ق1ش, من البعي؛ قال أ%وس
بن ح.ج.ر:

وما أنا إل م'س\ت.ع1دÒ كما ت.رى،
أ%خ'و ش'ر.كي� الو,ر\د1 غ%ي\ر' م'ع.ت>م,

أ%ي و,ر\د بعد و,ر\د{ متتابع؛ يقول: أ%غ}شاك با تكره غي م'ب\ط1ئ
بذلك. ولطمه لطم. ال�ن\ت.ف1ش وهو البعي تدخل ف يده الشوكة فيضرب با الرض

ضرباv شديداv، فهو م'ن\ت.ق1ش.
والشeر.ك1ي� والشeر_ك1يe، بتخفيف الراء وتشديدها: السريع من السي.

وش1ر\ك¬: اسم موضع؛ قال حسان بن ثابت:
إذا ع.ض.لD س1يق%ت إلينا كأن_هم

ج,داي.ة� ش1ر\ك{، م'ع\ل%مات' ال%واج,ب
ابن بري: وش.ر\ك¬ اسم موضع؛ قال ع'مارة:

هل ت.ذك�رون غ%داة% ش.ر\ك، وأ%نت'م'
مثل الر_عيل من الن_عام, الن_اف1ر,؟

وبنو ش'ر.ي\ك: بطن¬. وش.ريك: اسم رجل.
@شكك: الش_كe: نقيض اليقي، وجعه ش'ك�وك، وقد ش.ك%ك}ت' ف كذا

وت.ش.ك�ك}ت'، وش.ك_ ف ال4مر ي.ش'كe ش.ك9اv وش.ك�ك%ه فيه غيه'؛ أ%نشد
ثعلب:من كان يزعم' أ%ن سي.كت'م حب_ه،

حت ي'ش.كYك. فيه، فهو ك%ذ�وب'
أ%راد حت ي'ش.كYك فيه غيه، وف الديث: أ%نا أ%ول بالش_ك> من

إبراهيم لا نزل قوله: أ%و.ل تؤمن قال بلى؛ قال قوم لا سعوا الية: ش.ك_
vمنه وتقديا vإبراهيم' ول ي.ش'ك_ نبينا، فقال، عليه السلم، تواضعا

لبراهيم على نفسه: أ%نا أ%حق بالشك من إبراهيم، أ%ي أ%نا ل أ%ش'ك_ وأ%نا
دونه، فكيف ي.ش'كe هو؟ وهذا كحديثه الخر: ل تفضلون على يونس بن
مت_ى؛ قال ممد بن الكرم: نقلت هذا الكلم على ن.ص�ه وف قلمي ن.ب\و.ةD عن

قوله وأ%نا دونه، ولقد كان ف قوله أ%نا ل أ%شك فكيف يشك هو كفاية، وغن
عن قوله وأ%نا دونه، وليس ف ذلك مناسبة لقوله ل تفضلون على يونس بن

مت، فليس هذا ما يدل على أن يونس بن مت أ%فضل منه، ولكنه يعطي معن



التأ%دب مع النبياء، صلوات ال عليهم، أ%ي وإن كنت أفضل منه فل تفضلون
عليه، تواضعاv منه وش.ر.ف. أ%خلق�، صلوات ال عليه. وقولم: صمت الشهر

الذي ش.ك�ه الناس'؛ يريدون شك فيه الناس.
والش_ك�وك': الناقة ي'ش.كe ف سنامها أ%به ط1ر\ق أ%م ل لكثرة وبرها

.Òفي'ل}م.س' سنام'ها، والمع ش'ك
وش.ك�ه بالرمح والسهم ونوها يش'ك©ه ش.ك9اv: انتظمه، وقيل: ل يكون

النتظام شك9اv إل أ%ن يمع بي شيئي بسهم أ%و رمح أ%و نوه. وش.كك}ت'ه
بالرمح إذا خزقته وانتظمته؛ قال طرفة:

ح1فاف%ي\ه ش'ك�ا ف الع.س3يب ب1س\ر.د1
وقال عنترة:

وش.ك%ك}ت' بالرeم\ح, ال4ص.م> ث1ياب.ه،
ليس الكري' على الق%نا ب'ح.ر_م,

وف حديث ال�د\ري�: أن رجلv دخل بيته فوجد حية فش.ك�ها بالرمح أ%ي
خزقها وانتظمها به. والش>ك�ة�: السلح، وقيل: الش>ك�ة� ما يلبس من

السلح، ومن ث قيل: شاكÒ ف سلحه أي داخل فيه؛ وكل شيء أ%دخلته ف شيء،
فقد ش.ك%ك}ته. والش>ك�ة�: خشبة عريضة تعل ف خ'ر\ت الفأس ونوه ي'ضي_ق'
با. ويقال: رجل شاكe السلح، وشاكÒ ف السلح، والش_اكe ف السلح

وهو اللبس السلح التام�. وقوم ش'ك�اك¬ ف الديد. وف الديث ف1داء
ع.ي_اش بن أ%ب ربيعة: فأ%ب النب� أ%ن} ي.فدي.ه إل ب,ش1ك�ة1 أ%بيه

.Dأ%ي بسلحه. وف حديث م'ح.ل�م بن ج.ث�ام.ة: فقام رجل عليه ش1ك�ة
وش.ك_ ف السلح: دخل. ويقال: هو شاكÒ ف السلح، وقد خفف فقيل: شاك1 السلح

وشاك' السلح، وتفسيه ف العتل9، وقد ش.ك� فيه فهو يش'كe ش.ك9اv أ%ي
لبسه تام�اv فلم ي.د.ع\ منه شيئاv، فهو شاكÒ فيه. أ%بو عبيد: فلن شاك

السلح مأخوذ من الش>ك�ة1 أ%ي تام� السلح. والش_اكي، بالتخفيف،
والشائ1ك' جيعاv: ذو الش_وكة وال%د> ف سلحه. ابن ال4عراب: ش'ك_ إذا

أ�ل}ح1ق. بنسب غيه، وش.ك_ إذا ظ%ل%ع وغ%م.ز.. أ%بو الر_اح واحد
الش_واك> شاكÒ، وقال غيه: شاك�ةD وهو ورم يكون ف اللق وأ%كثر ما يكون ف

الصبيان.
والش_كائك' من الوادج: ما ش'ك_ من عيدانا الت بقيت با بعضها ف

بعض؛ قال ذو الرمة:



وما خ1ف}ت' بي الي� حت ت.ص.د_ع.ت\،
على أ%وج'ه{ ش.ت_ى، ح'دوج' الش_كائ1ك1

والش_كe: ل�زوق' الع.ض'د1 بال%ن\ب، وقيل: هو أ%يسر من الظ�ل%ع.
وشك_ يش'كe ش.ك9اv، وبعي شاكe: أ%صابه ذلك.والش_كe: الل©زوم'

والل©صوق؛ قال أ%بو د.ه\ب.ل ال�م.حي�:
د1ر\عي د1لص¬، ش.ك©ها ش.كÒ ع.ج.ب\،

وج.و\ب'ها القات1ر' من س.ي\ر, الي.ل%ب\
وف حديث الغامدية: أ%نه أ%مر با فش'ك�ت\ عليها ثياب'ها ث ر'جت، أ%ي

ج'معت عليها ول�ف�ت لئل تنكشف كأ%نا ن'ظمت وز'ر_ت عليها ب,ش.وكة أ%و
�خ1لل، وقيل: معناه أ�رسلت عليها ثيابا. والش_كe: التصال

والل©صوق'. وش.ك_ البعي' يش'كe شك9اv أ%ي ظ%ل%ع ظ%ل}عاv خفيفاv؛ ومنه قول ذي
الرمة يصف ناقته وش_بهها بماروحش:

وث}ب. ال�س.ح_ج, من عانات1 م.ع\ق�ل%ة{،
كأ%نه م'س\ت.بان� الش_ك> أ%و ج.ن,ب'

يقول: ت.ث1ب' هذه الناقة� وث}ب. المار الذي هو ف تايله ف الشي من
النشاط كال%ن,ب, الذي يشتكي جن\ب.ه. والش_ك1يك%ة�: الفرقة من الناس:

والشكائك: الف1ر.ق' من الناس. ود.ع\ه على ش.ك1يك%ته أ%ي طريقته، والمع
ش.كائك، على القياس، وش'ك%ك¬ نادرة. ورجل متلف الش_ك�ة1 والش>ك�ة1:

متفاوت الخلق. ابن ال4عراب: الشeك%ك' الدعياء�، والشeك%ك' الماعات' من
العساكر يكونون فرقاv؛ قول ابن م'ق}ب,ل يصف اليل:

بك�لY أ%ش.ق_ م.ق}صوص, الذ©ناب،
بش.كYي_ات فار,س. قد ش'ج,ينا

يعن الل©ج'م. والش>كe: ال�ل�ة الت ت'ل}ب.س' ظهور. الس_ب.تي,.
التهذيب: يقال ش.ك_ القوم' بيوت.هم يش'ك©ونا ش.ك9اv إذا جعلوها على

طريقة واحدة ونظم واحد، وهي الش>كاك' للبيوت الصطف�ة؛ قال الفرزدق:
فإن، كما قالت ن.وار'، إن اج\ت.ل%ت\
على رج'ل� ما ش.ك_ ك%ف9ي خ.ليل�ها

(* ف ديوان الفرزدق: ما س.د_ كفي بدل ما شك_).
أ%ي ما قارن%. ورحم¬ شاك�ة أ%ي قريبة، وقد ش.ك�ت إذا اتصلت. وضربوا

بيوت.هم ش1كاكاv أ%ي صف9اv واحداv، وقال ثعلب: إنا هو س1كاك¬



يشتقه من الس>ك�ة1، وهو الزeقاق الواسع. أ%بو سعيد: كل شيء إذا ضممته
إل شيء، فقد ش.ك%ك}ت.ه؛ قال العشى:

أ%و اس\ف%ن\ط% عانة%، بعد. الرeقا
د1، ش.ك_ الر>صاف' إليها الغ.ديرا

ومنه قول لبيد:
ج'ماناv وم.ر\جاناv يش'كe ال%فاص1ل

أ%راد بالفاصل ض'روب. ما ف الع1ق}د1 من الواهر النظومة، وف حديث
علي�: خ.ط%بهم على م1نب الكوفة وهو غي م.ش\كوك أ%ي غي مشدود؛ ومنه قصيد

كعب:
بيض¬ س.وابغ� قد ش'ك�ت\ لا ح.ل%ق¬،

�كأ%نا ح.ل%ق' الق%ف}عاء م.ج\د'ول
ويروى بالسي الهملة من الس_ك%ك، وهو الض>يق'، وقد تقدم.

@شوك: الش_و\ك' من النبات: معروف، واحدته ش.و\كة، والطاقة� منها
ش.و\ك%ة؛ وقول أ%ب كبي:

فإذا دعان الد_اع1يان1 ت.أ%ي_دا،
وإذا أ�حاو,ل� ش.و\ك%ت ل أ�ب\ص1ر

إنا أ%راد شوكة تدخل ف بعض جسده ول يبصرها لضعف بصره من الكب.
وأ%رض¬ شاك%ةD: كثية الش_و\ك. وشجرة شاك%ةD وش.و,ك%ةD وشائك%ةD وم'شيكة:
فيها ش.و\ك¬. وشجر شائك أ%ي ذو ش.و\ك. وقد أ%ش\و.ك%ت1 النخلة أ%ي كثر

ش.و\ك�ها، وقد ش.و_ك%ت\ وأ%ش\وك%ت\. وقد شاك%ت\ إ,صب.عه ش.و\كةD إذا دخلت
فيها. وشاكته الش_و\كة� ت.ش'وكه: دخلت ف جسمه. وش'ك}ت'ه أ%نا: أ%دخلت

الش_و\ك ف جسمه. وشاك ي.شاك': وقع ف الش_و\ك. وشاك. الش_و\كة ي.شاك�ها:
خالطها؛ عن ابن العراب. وش1ك}ت' الش_و\ك. أ%شاكه إذا دخلت فيه، فإذا
أردت أ%نه أ%صابك قلت شاكن الش_و\ك' ي.شو'ك�ن ش.و\كاv. الوهري: وقد

ش1ك}ت' فأ%نا أ%شاك شاك%ةv وش1يكةv، بالكسر,، إذا وقعت ف الش_و\ك. قال ابن
بري: ش1ك}ت' فأ%نا أ%شاك'، أ%صله ش.و,ك}ت' فعمل به ما عمل% بق1يل%

وص1يغ%. وما أ%شاكه ش.و\كةv ول شاك%ه با أ%ي ما أ%صابه. قال بعضهم: شاك%ت\ه
الشوكة ت.ش'وكه أ%صابته. وتقول: ما أش.ك}ت'ه أ%نا ش.و\ك%ةv ول شك}ت'ه

با، فهذا معناه أ%ي ل أ�وذ1ه1 با؛ قال:
،vش.ن_ برجل غي,ك. ش.و\ك%ة�ل ت.ن\ق



ف%تق1ي برجل1ك. رجل% من قد شاك%ها
شاكها: من ش1ك}ت' الش_و\ك أ%شاك�ه. برجل غيك أ%ي من رجل غيك.

الكسائي: ش'ك}ت' الرجل% أ%ش'وكه إذا أ%دخلت الشوكة ف رجله. قال أ%بو منصور:
كأ%نه جعله متعدياv إل مفعولي؛ ومنه قول أ%ب وجزة:

Dشاك%ت ر'غام.ى ق%ذوف1 الط�رف1 خائفة
ه.و\ل ال%نان1، ن.زو'ر غي مداج,
ح.ر_ى م'و.ق�ع.ةD ماج. الب.ن.ان� با،

على خ1ض.م�ç ي'س.ق�ى الاء4 ع.ج_اج,
:Dم'وق�ع.ة Dرمى عليها فشاكت القوس' ر'غامى طائر، م1ر\ماة vيصف قوسا

م.سنونةD، والرeغامى: زيادة الك%ب.د، وال%ر_ى: ال1ر\ماة الع.طشى.
وش1يك. الرجل�، على ما ل ي'س.م_ فاعل�ه، ي'شاك' ش.وكاv وش1ك}ت' الش_وك.

أ%شاك�ه شاكةv وش1يك%ةv، بالكسر، إذا وقعت فيه. وش.و_ك. الائط%: جعل عليه
الشوك.. وأ%شو.كت1 ال4رض': كثر فيها الش_و\ك'. وشجرة م'ش\و,كةD وأ%رض

م'شو,ك%ة: فيها الس>حاء� والق%تاد وال%راس'، وذلك لن هذا كله شاك¬.
وش.و_ك الزرع' وأ%شو.ك: طالت أ%نيابه، وش.و_ك ت.شويكاv مثله، ومنه إبل

ش'و.ي\ك1ي_ةD؛ قال ذو الرمة:
على م'س\ت.ظ1ل�ت1 الع'يون1 س.واه1م�

ش'و.ي\ك1ي.ة، ي.ك}سو ب'راها ل�غام'ها
�وشوكة� العقرب: إ,برته. وش.و\كة� الائك: الت ت'س.و_ى با الس_داة

والل©ح\مة�، وهي الص>يصة. وش.و_ك الفرخ' ت.ش\ويكاv: خرجت رؤوس' ريشه.
وش.و_ك. شارب' الغلم: خش'ن ل%م\س'ه. وش.و_ك. ثدي' الارية: تد_د

طر.ف�ه. التهذيب: شاك ثدي' الرأة يشاك إذا تيأ% للنeهود، وش.و_ك ثدياها
إذا تي_آ للخروج ت.شويكاv، وش.و_ك الرأس' بعد اللق أ%ي نبت شعره؛

وح'ل�ة ش.و\كاء�؛ قال أ%بو عبيدة: عليها خشونة ال1د_ة، وقال الصمعي: ل
أ%دري ما هي؛ قال التنخل الذل:

وأ%كسو ال�ل�ة% الش_و\كاء4 خ1د\ن،
وبعض' الق%و\م, ف ح'ز.ن{ وراط1
وهذا البيت أ%ورده ابن بري:

وأ%كسو اللة الشوكاء خ.د>ي،
إذا ض.ن_ت ي.د' الل�ح1ز, اللYطاط1



والش_و\كة�: السلح، وقيل ح1د_ة� السلح. ورجل شاكي السلح وشائك'
السلح. أ%بو عبيد: الش_اكي والشائك جيعاv ذو الش_و\كة والد� ف سلحه.

أ%بو زيد: هو شاك{ ف السلح وشائك، قال: وإنا يقال شاك{ إذا أ%ردت معن
فاعل، فإذا أ%ردت معن فع1ل� قلت: هو شاك¬ للرجل، وقيل: رجل شاكي السلح

حديد' الس>نان1 والن_ص\ل ونوها. وقال الفراء: رجل شاكي السلح وشاك'
السلح، برفع الكاف، مثل ج'ر'ف{ هار� وهار¬؛ قال م.ر\ح.ب¬ اليهودي حي

بارز علي�اv، عليه السلم:
قد علم.ت\ خ.ي\ب.ر' أ%ن>ي م.ر\ح.ب'،
شاك' السلح، ب.ط%لD م'ج.ر_ب'

أ%بو اليثم: الشاكي من السلح أصله شائك¬ من الش_و\ك1 ث نقلت فتجعل
من بنات الربعة فيقال هو شاكي، ومن قال شاك' السلح، بذف الياء، فهو كما

يقال رجل مالD ونالD من الال والن_وال، وإنا هو مائل ونائل. وش.و,ك'
السلح، يانية: حديده'. والش_و\كة: شدة البأس والدe ف السلح. وقد

شاك الرجل� ي.ش.اك ش.و\كاv أي ظهرت ش.و\كت'ه وح1د_ته، فهو شائك السلح.
وش.و\كة القتال: شد�ة بأسه. وش.و\كة ال�قاتل: شد�ة بأسه. وف التنزيل
�العزيز: وت.و.دeون% أن غي ذات1 الش_gو\كة1 تكون� لكم؛ قيل: معناه حد�ة

السلح، وقيل شد�ة الك1فاح,. وفلن ذو ش.و\كة أ%ي ذو ن,كاية ف العدو�.
وف حديث أنس: قال لعمر، رضي ال عنه، حي قدم عليه بال�ر\م'زان1: تركت'

بعدي عدو�اv كثياv وش.و\كةv شديدة أ%ي قتالv شديداv وقو_ة ظاهرة؛ ومنه
الديث: هل�م_ إل جهاد ل ش.و\ك%ة فيه، يعن الج_.

والش_و\كة�: داء كالطاعون. والش_و\كة�: ح'م\رة ت.ر\ق%ى السد.
فت'ر\ق%ى؛ وقد شيك. الرجل: أ%صابته هذه العلة. الليث: الش_و\كة حرة تظهر ف

الوجه وغيه من السد فت'س.ك�ن بالرeق%ى، ورجل م.ش'وك. وف الديث: أ%نه
كوى سعد بن ز'رارة من الش_و\كة، وهي حرة تعلو الوجه والسد. يقال: قد

شيك.، فهو م.ش'وك، وكذلك إذا دخل ف جسمه ش.و\كة. وف الديث: وإذاش1يك.
فل ان\ت.ق%ش. أ%ي إذا شاكته ش.و\كةD فل يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها

�بال1ن\قاش؛ ومنه: ول ي'شاك' الؤمن؛ ومنه الديث الخر: حت الش_و\كة
ي'شاك�ها. والش_و\كة: طينة ت'دار' ر.ط}بةv وي'غ\م.ز' أ%علها حت تنبسط

ث يعل ف أ%علها س'ل�ء النخل لي'خ.ل�ص با الكت_ان�، وتسمى
ش'و.اكة الكتان، وف التهذيب: ش.و\كة الكتان. والشeو.ي\كة�: ضرب من



البل.وش.و\كة: بنت عمرو بن شأس؛ ولا يقول:
أ%ل ت.ع\ل%مي، يا ش.و\ك'، أ%ن ر'ب_ هال1ك{،

ولو ك%ب'ر.ت\ ر'زءاv ع.لي_ وج.ل�ت1
والشeو.ي\كة وش'وك¬ وش.و\كان� والش_و\كان: مواضع؛ أ%نشد ابن

ال4عراب.ص.واد1ر¬ عن ش'وك. أ%و أ%ضايا
(* وقوله «أو أضايا» كذا بالصل ول نده ف ياقوت ول ف غيه).

وقال:
كالن_خ\ل, من ش.و\كان% ذات1 صرام

Dو.لد' ال4س.د إ,ذا أ%درك الصيد.، والمع أ%شبال :�@شبل: الش>ب\ل
وأ%ش\ب'لD وش'بول وش1بال؛ قال رجل من بن ج.ذ1ية:

ش.ث}ن' الب.نان ف غ%داة{ ب.ر\د.ه،
ج.ه\م ال�ح.ي�ا ذو ش1بال� و.ر\ده

ول%ب'وء4ةD م'ش\ب,لD: معها أ%ولد'ها.
وش.ب.ل% فيهم ي.ش\ب'ل ش'بولv: ر.با وش.ب_ ول يكون إ,ل� ف ن.ع\مة.

وش.ب.ل% الغلم' أ%حسن. ش'بول إ,ذا ن.ش.أ%. وأ%ش\ب.ل عليه أ%ي ع.ط%ف. ابن
ال4عراب: إ,ذا كان الغ'لم متلئ البدن ن.ع\مة وشباباv فهو الش_اب,ل

والش_اب,ن وال1ض.ج\ر. أ%بو زيد فيما روى أ%بو عبيد عنه: إ,ذا مشى
ال�و.ار مع أ�مه وق%و,ي فهي م'ش\ب,لD، يعن ال�م_؛ قال أ%بو منصور: قيل

لا م'ش\ب,لD لش.ف%قتها على الو.لد. وأ%ش\ب.ل%ت1 الرأ%ة� على ولدها، فهي
م'ش\ب,لD: أ%قامت بعد زوجها وص.ب.ر.ت على أ%ولدها فلم تتزو_ج. وأ%ش\ب.ل

عليه: ع.ط%ف عليه وأ%عانه؛ قال الكم.يت:
وم1ن_ا، إ,ذا ح.ز.بت\ك. ال�مور،

ع.ل%ي\ك. ال�ل%ب\ل1ب' وال�ش\ب,ل
الكسائي: ال3ش\بال� التع.ط©ف على الرجل وم.ع'ون.ت'ه؛ قال الكميت

:vأ%يضا
ه'م ر.ئ1م'وها غي ظ%أ}ر�، وأ%ش\ب.ل�وا
عليها بأ%ط}راف1 الق%ن.ا، وت.ح.د_ب'وا

وش'ب\لن: اسم.
�@شثل: رجل ش.ث}ل ال4صابع: غليظ�ها خ.ش1ن'ها. وق%د.م¬ ش.ث}لةD: غليظة
اللحم م'ت.راك1بةD، وقد ش.ث1ل%ت\ ي.د'ه ور,ج\ل�ه، وزعم يعقوب وأ%بو عبيد



أ%ن لمها بدل من نون ش.ث}ن. ابن السكيت: الش_ث}ل لغة ف الش_ث}ن، وقد
.vونة�ش.ث�ل ش'ث�ولة وش.ث�ن. ش'ث

@شخل: ش.خ.ل% الش_راب. ي.ش\خ.ل�ه ش.خ\لv: ص.ف�اه، وش.خ.له ي.ش\خ.له:
.�ب.ز.ل%ه بال1ش\خ.لة. والش_خ\ل: الت_ص\فية. وال1ش\خ.لة: ال1ص\فاة

وش.خ.ل فلن ناق%ته وش.خ.بها إ,ذا ح.ل%بها. قال أ%بو منصور: سعت العرب
يقولون ش.خ.ل}ت الشراب. ش.خ\لv إ,ذا ص.ف�يته بال1ش\خ.لة، وسعتهم يقولون

ش.خ.ل}نا ال3بل% ش.خ\لv أ%ي ح.ل%بناها ح.ل}باv. وش.خ\ل� الر_ج'ل
وش.خ1يل�ه: ص.ف1يeه، وقد شاخ.له. والش_خ\ل�: الغ'لم ال%د.ث� ي'صاد1ق

ر.ج'لv. أ%بو زيد: الش_خ\ل الص_ديق، يقال: فلن ش.خ\لي أ%ي ص.د1يقي.
@شرحل: ش.ر.اح1يل� وش.ر.اح1ي': اسم رجل، نونه بدل؛ قال الوهري: ل

ينصرف ف معرفة ول ن.كرة عند سيبويه ل4نه ب,ز,ن.ة جع المع، قال: وينصرف
،Òعند ال4خفش ف النكرة، فإ,ن ح.ق�رته انصرف عندها ل4نه ع.ر.ب

وفار.ق. الس_ر.او,يل ل4نا أ%عجمية؛ وأ%ما قول الشاعر:
وما ظ%ن>ي، وظ%ن>ي كل© ظ%ن¼،
أ%م'س\ل1م'ن إ,ل قوم ش.ر.اح1ي

قال الفراء: أ%راد ش.ر.اح1يل فر.خ_م. ف غي النداء، وقال
أ%م'س\ل1م'ن، ووجه الكلم أ%ن يقول أ%م'س\ل1م1ي، بذف النون كما يقول هو ض.ار,ب؛

قال ابن الكلب: كل اسم كان ف آخره إ,يل أ%و إ,لê فهو مضاف إ,ل ال عز
وجل، وهذا ليس بصحيح، إ,ذ لو كان كذلك لكان مصروفاv ل4ن ال3يل وال3ل�

ع.ر.بي�ان 
(* قوله «لن اليل والل عربيان» كذا ف الكم ومعناها ظاهر

من العبارة التية ف الترجة بعدها).
@شرحبيل: ش'ر.ح\بيل�: اسم رجل، وقيل هي أ%عجمية؛ قال ابن الكلب: كل اسم

كان ف آخره إ,يل أ%و إ,لê فهو مضاف إ,ل ال عز وجل، وقد ب.ي_ن_ا
أ%ن ذلك ليس بصحيح، إ,ذ لو ص.ح_ لص'ر,ف ج,ب\ر,يل وأ%شباهه ل4نه مضاف إ,ل

إ,يل وإ,ل إ,لð، وها منصرفان ل4نما على ثلثة أ%حرف، وكان ينبغي
أ%ن يرفعا ف حال الرفع وينصبا ف حال النصب ويفضا ف حال الفض، كما يكون

ع.ب\د ال، وال أ%علم.
@شرذل: ف الستيعاب لبن عبد الب ف حرف القاف ف ترجة قيس بن الرث

ال4سدي عن خ.م1يصة بن الش_ر\ذ%ل: قال ابن أ%ب خ.ي\ث%مة: الش_ر\ذ%ل،



بالذال العجمة، الرجل� الطويل.
@ششقل: التهذيب ف الرباعي: الش_ش\ق%ل%ة�: كلمة ح1م\ي.ري_ة ل%ه,ج. با

ص.ي.ار,فة� أ%هل العراق ف ت.ع\ي,ي الدناني، يقولون قد ش.ش\ق%ل}ناها
أ%ي ع.ي_رناها أ%ي و.ز.ن_اها ديناراv ديناراv، وليست الش_ش\ق%ل%ة عربية

م.ح\ض.ة. ابن سيده: ش.ش\ق%ل% الدينار. ع.ي_ره، ع.ج.مي_ة؛ وقيل ليونس:
ب. ت.ع\ر,ف الش>ع\ر. ال%ي>د؟ قال: بالش_ش\ق%ل%ة. ابن ال4عراب: يقال
اش\ق�ل الد_ناني. وقد ش.ق%ل}ت'ها أ%ي و.ز.ن\تها؛ قال ال4زهري: وهذا

أ%شبه بكلم العرب، وأ%ما قول الليث ت.ع\يي الدناني فإ,ن أ%با عبيد روى
عن الكسائي وال4صمعي وأ%ب زيد أ%نم قالوا جيعاv عاي.ر\ت' ال%كاييل%

وعاو.ر\تا، ول ي'ج,يزوا ع.ي_رتا، وقالوا الت_ع\يي' بذا العن
ل%ح\ن¬.

@شصل: ابن ال4عراب: ش.و\صل% وش.ف}ص.ل% إ,ذا أ%كل الش_اص'ل�ى، وهو
ن.ب.ات.

@شعل: الش_ع.ل� والشeع\ل%ة: البياض' ف ذ%ن.ب الف%ر.س أ%و ناصيت1ه ف
ناحية منها، وخ.ص_ بعضه'م به ع.ر\ضها. يقال: غ�ر_ةD ش.ع\لء� تأ}خذ

إ,حدى العيني حت تدخل فيها، وقد يكون ف الق%ذ%ال، وهو ف الذ�ن.ب أ%كثر،
v؛ ال4خية شاذة، وكذلك اش\عال� اش\ع1يللvوش'ع\ل%ة vش.ع1ل% ش.ع.ل

إ,ذا صار ذا ش.ع.ل�؛ قال:
وب.عد. انت1هاض, الش_ي\ب ف كلY جانب�،

على ل1م_ت1ي، حت اش\ع.أ%ل� ب.ه,يم'ها
أ%راد اش\ع.ال� فحر_ك ال4لف للتقاء الساكني، فانقلبت هزة ل4ن

ال4لف حرف ضعيف واسع ال%خ\ر.ج ل ي.ت.ح.م_ل الركة، فإ,ذا اضط�رeوا إ,ل
تريكه ح.ر_كوه بأ%قرب الروف إ,ليه، ويقال إ,ذا كان البياض ف ط%ر.ف

ذ%ن.ب الفرس فهو أ%ش\ع.ل�، وإ,ن كان ف و.س.ط الذ�ن.ب فهو أ%ص\ب.غ، وإ,ن
كان ف ص.د\ره فهو أ%د\ع.م، فإ,ذا بلغ التحجيل� إ,ل ركبتيه فهو

م'ج.ب_ب، فإ,ن كان ف يديه فهو م'ق%ف�ز¬، وقال ال4صمعي: إ,ذا خالط البياض'
الذ�ن.ب ف أ%ي� لون كان فذلك الشeع\لة. والف%ر.س أ%ش\ع.ل� ب.ي>ن'

الش_ع.ل، وال�نثى ش.ع\لء.
وش.ع.ل النار. ف ال%ط%ب ي.ش\ع.ل�ها وش.ع_ل%ها وأ%ش\ع.لها فاش\ت.ع.ل%ت
وت.ش.ع_ل%ت\: أ%ل}ه.ب.ها فالت.ه.ب.ت. وقال اللحيان: اش\ت.ع.ل%ت النار'



ت.أ%ج_ج.ت\ ف الطب. وقال م'ر_ة�: نار¬ م'ش\ع.ل%ة م'ل}ت.ه,بة
م'ت_قدة. والشeع\ل%ة�: ما اش\ت.ع.ل%ت\ فيه من الطب أ%و أ%ش\ع.ل%ه فيها؛ قال

ال4زهري: الشeع\ل%ة ش1ب\ه ال1ذ}وة وهي قطعة خ.ش.ب ت'ش\ع.ل فيها النار'،
وكذلك الق%ب.س والش>ه.اب. والشeع\ل%ة: واحدة الشeع.ل. والشeع\لة
والشeع\ل�ول: الل�ه.ب'؛ وال%ش\ع.ل%ة�: الوضع الذي ت'ش\ع.ل فيه النار'.

والش_ع1يلة: النار ال�ش\ع.لة ف الذ©ب.ال، وقيل: الف%ت1يلة ال�ر.و_اة
بالدeه\ن ش'ع1ل فيها نار ي'س\ت.ص\ب.ح' با، ول يقال لا كذلك إ,ل

إ,ذا اش\ت.ع.ل%ت بالنار، وجعها ش'ع'لD مثل ص.ح1يفة{ وص'ح'ف{. وال%ش\ع.لة:
واحدة ال%ش.اع1ل؛ قال لبيد:

،vه.ب_ و.ه\نا vأ%صاح,، ت.ر.ى ب'ر.ي\قا
ك%م1صباح, الش_ع1يلة ف الذ©ب.ال

وف حديث عمر بن عبد العزيز: كان ي.س\م'ر مع ج'ل%سائه فكاد الس>راج'
ي.خ\م.د فقام وأ%ص\ل%ح. الش_ع1يلة وقال: ق�م\ت' وأ%نا ع'م.ر وق%ع.د\ت'

وأ%نا ع'م.ر؛ الش_ع1يلة: الف%ت1يلة ال�ش\ع.ل%ة. وال%ش\ع.ل:
الق1ن\ديل.وش'عل%ة�: اسم فرس ق%يس بن س1ب.اع على التشبيه بإ,شعال النار

لس'ر\عتها.واش\ت.ع.ل غ%ض.باv: هاج، على الثل، وأ%ش\ع.ل}ته أ%نا. واش\ت.ع.ل الشيب'
ف الرأ}س: ات_ق%د، على الثل، وأ%صله من اش\ت1عال النار. وف التنزيل

العزيز: واش\ت.ع.ل الرأ}س' ش.ي\باv؛ ونصب ش.ي\باv على التفسي، وإ,ن شئت
vوكذلك قال ح'ذ�اق' النحويي. واش\ت.ع.ل% الرأ}س' ش.ي\با ،vجعلته مصدرا

أ%ي ك%ث�ر شيب' رأ}سه، ودخل ف قوله الرأ}س ش.ع.ر' الرأ}س, واللYحية
ل4نه ك�ل�ه من الرأ}س. وأ%ش\ع.ل%ت1 العي': كث�ر دمع'ها. وأ%ش\ع.ل% إ,بل%ه

بالق%ط1ران: ك%ث�ر. عليها منه وع.م_ها بال1ن.اء ول ي.ط}ل, النeق%ب
:Dم'ش\ع.لة Dمن ال%ر.ب دون غيها من ب.د.ن الب.عي ال4ج\ر.ب. وك%ت1يبة

م.ب\ث�وثة ان\ت.ش.ر.ت. وأ%ش\ع.ل% ال%ي\ل% ف الغارة: ب.ث�ها؛ قال:
وال%ي\ل� م'ش\ع.لةD ف ساط1ع� ض.ر,م�،

كأ%ن_ه'ن_ ج.راد¬ أ%و ي.ع.اس1يب'
وأ%ش\ع.ل%ت1 الغارة�: ت.ف%ر_ق%ت. والغارة ال�ش\ع1ل%ة: النتش1رة

التفر>قة. ويقال: ك%ت1يبة م'ش\ع1لة، بكسر العي، إ,ذا ان\ت.ش.ر.ت\؛ قال جرير
ياطب رجلv، قال ابن بري: والصحيح أ%نه لل4خطل:

عاي.نت. م'ش\ع1ل%ة% الر>عال,، كأ%ن_ها



ط%ي\ر¬ ت'غ.او,ل� ف ش.م.ام, و'ك�ورا
وش.م.ام,: ج.ب.لD بالعالية. وج.ر.اد¬ م'ش\ع1لD: كثي متفر>ق إ,ذا

انت.ش.ر. وج.ر.ى ف كل وجه. يقال: جاء ج.ي\ش¬ كال%راد ال�ش\ع1ل، وهو الذي
ي.خ\ر'ج ف كل وجه، وأ%ما قولم جاء فلن كال%ر,يق, ال�ش\ع.ل، فمفتوحة

العي، ل4نه من أ%ش\ع.ل النار. ف ال%ط%ب أ%ي أ%ض\ر.م.ها؛ وأ%نشد ابن بري
لرير:

واس\أ%ل}، إ,ذا خ.ر,ج. ال1د.ام'، وأ�ح\م1ش.ت\
ح.ر\ب¬ ت.ض.ر_م' كال%ر,يق, ال�ش\ع.ل,

وأ%ش\ع.ل% ال3ب,ل%: ف%ر_ق%ها؛ عن اللحيان. وأ%ش\ع.ل}ت ج.م\ع.ه إ,ذا
ف%ر_قته؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:

ف%عاد زمانD ب.ع\د. ذاك م'ف%ر>ق¬،
وأ�شع1ل و.ل}ي¬ من ن.وÝى كل� م'ش\ع.ل

والشeع\لول: الف1ر\قة من الناس وغي,هم. وذ%ه.ب'وا ش.ع.ال1يل%
بق1ر\د.ح\م.ة{، وما ف ق1ر\د.ح\م.ة من اللغات مذكور ف موضعه. وذ%ه.ب القوم'

ش.ع.ال1يل% مثل ش.ع.ار,ير. إ,ذا تفر_قوا؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:
حت إ,ذا ما د.ن.ت\ منه س.واب,ق�ها،

�ول1ل©غ.ام, ب,ع1ط}ف%ي\ه ش.ع.ال1يل
وشع.ل% ف الشيء ي.ش\ع.ل� ش.ع\لv: أ%م\ع.ن.. وغلم¬ ش.ع\لD أ%ي خ.ف1يف

م'ت.و.قYد، وم.ع\لD مثل�ه؛ وقال:
ي'ل1ح\ن. م1ن س.و\ق, غلم� ش.ع\ل,،

قام فناد.ى بر.واح� م.ع\ل,
وكان تأ%ب_ط ش.رìا يقال له ش.ع\لD؛ ومنه قوله:

س.ر.ى ثابت¬ م.س\رÝى ذ%م1يماv، ول أ%كن
س.ل%ل}ت' عليه، ش.ل� من ال4صاب,ع'

،vل4ق}ت'ل م'ق}ب,ل Dوي.أ}م'رن ش.ع\ل
ف%ق�ل}ت' لش.ع\ل�: ب,ئ}س.ما أ%نت شاف1ع'

وال1ش\ع.ل: شيء من ج'ل�ود له أ%ربع قو.ائم ي'ن\ت.بذ� فيه؛ قال ذو
الرeم_ة:

،vأ%ض.عن. م.و.اق1ت. الص_لو.ات1 ع.م\دا
وحال%ف}ن. ال%شاع1ل% وال1ر.ارا



قال ابن بري: ومثه قول الراجز:
يا ح.ش.رات1 القاع, من ج'لج,ل،

قد ك%ش_ ما هاج. من ال%ش.اع1ل
(* قوله «قد كش ما هاج» تقدم ف ترجة كشش: قد نش ما كش).

ال%ش.رات: الق%ن.اف1ذ والض_باب، ك%ش_ ون.ش_ واحد¬ أ%ي ع.ل%ي\ك�ن_
بال%ر.ب من هذه الواضع ل ت'ؤ\ك%ل}ن.؛ ال1ش\ع.ل، بكسر اليم: شيء

ي.ت_خ1ذه أ%هل البادية من أ%د.م� ي'خ\ر.ز' بعضه إ,ل بعض� كالن>طع\ ث
ي'ش.دe إ,ل أ%ربع قوائم من خشب فيصي كالوض ي'ن\ب.ذ� فيه ل4نه ليس لم

ح1ب.اب¬. وف الديث: أ%نه ش.ق_ ال%ش.اع1ل% يوم خ.ي\ب.ر؛ قال: هي ز,ق%اق
كانوا ي.ن\ت.ب,ذ�ون فيها، واحدها م1ش\ع.لD وم1ش\عالD. ور.ج'لD شاع1لD أ%ي

ذ�و إ,ش\عال مثل تام1ر� ولب,ن�، وليس له فعل، قال عمرو بن ال3ط}نابة،
وال3ط}ن.اب.ة� أ�مeه وهي امرأ%ة من بن ك1نانة بن الق%ي\س بن ج.س\ر, بن

ق�ض.اعة، واسم أ%بيه ز.ي\د' م.ن.اة:
إ,ن م1ن. القوم, الذين إ,ذا اب\ت.د.و\ا،

ب.د.ؤ'وا ب.ق> ال3 ث�م_ السائل
الان,ع1ي من ال%ن.ى جارات1هم،

والاش1دين على ط%عام, الن_از,ل
لي\س'وا بأ%ن\كاس�، ول م1يل�، إ,ذا

ما الرب ش'ب_ت\ أ%شع.ل�وا بالش�اع1ل
.vإ,ذا سال% ماؤ'ها متفر>قا �وأ%ش\ع.ل%ت1 الق1ر\بة� وال%ز.ادة

وأ%شع.ل%ت1 الط�ع\نة� أ%ي خ.ر.ج د.م'ها م'ت.ف%ر>قاv. وأ%شع.ل% الس_ق}ي.:
أ%كث%ر الاء4؛ عن ابن ال4عراب. وش.ع\لD: اسم رجل. وبنو ش'ع.ل: ح.يÒ من

.�ت.م1يم. وش.ع\لن: موضع. والش_ع.ل�ع': الطويل
@شغل: الش_غ\ل والش_غ.ل والشeغ\ل والشeغ'ل ك�ل©ه واحد، والمع

أ%ش\غ.الD وش'غ'ول؛ قال ابن م.ي�ادة:
وما ه.ج\ر' ل%ي\ل%ى أ%ن ت.ك�ون% ت.باع.د.ت\
�ع.ل%ي\ك.، ول أ%ن أ%ح\ص.ر.ت\ك. ش'غ'ول

وقد ش.غ.ل%ه ي.ش\غ.ل�ه ش.غ\لv وش'غ\لv؛ ال4خية عن سيبويه،
وأ%ش\غ.ل%ه واش\ت.غ.ل% به وش'غ1ل به وأ%نا شاغ1لD له، وقيل: ل يقال أ%ش\غ.ل}ته

ل4نا لغة ر.د1يئة، وقد ش'غ1ل% فلن، فهو م.ش\غ'ولD، وقال ثعلب: ش'غ1ل% من



ال4فعال الت غ�ل9ب.ت فيها صيغة� ما ل ي'س.م_ فاعل�ه، قال:
وت.ع.ج_بوا من هذه الصيغة فقالوا ما أ%ش\غ.ل%ه، قال: وهذا شاذ إ,نا ي'ح\ف%ظ

ح1ف}ظاv، يعن أ%ن التعجب موضوع على صيغة فعل الفاعل، قال: ول ي'ت.ع.ج_ب'
ما ل ي'س.م_ فاعل�ه. ويقال ش'غ1ل}ت' عنك بكذا، على ما ل يسم_ فاعله،

Dوم'ش\ت.غ.ل Dغ\ل وم'ش\ت.غ1لeواش\ت.غ.ل}ت. ورجل ش.غ1ل: من الش
وم.ش\غ'ولD؛ قال ابن سيده: ورج'ل ش.غ1لD؛ عن ابن ال4عراب، قال: وعندي أ%نه على

Dوكذلك ر.ج'ل م'ش\ت.غ1ل ،Dالن_س.ب ل4نه ل ف1ع\ل% له ييء عليه ف%ع1ل
وم'ش\ت.غ.ل؛ ال4خية على لفظ الفعول، وهي نادرة؛ حكاها ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
إ,ن� الذي ي.أ}م'ل� الدeن\يا ل%م'ت_ل%ه¬،
�وك�ل© ذي أ%م.ل� عنه س.ي.ش\ت.غ1ل

وش'غ\لD شاغ1لD، على البالغة: مثل ل%ي\ل لئ1لD؛ قال سيبويه: هو بنزلة
قولم ه.مÒ ناص1ب¬ وع1يش.ةD ر.اض1ي.ةD. واش\ت.غ.ل% فلن بأ%مره، فهو

م'ش\ت.غ1لD. ابن ال4عراب: الش_غ\لة والع.ر.م.ة� والب.ي\د.ر والك�د\س'
واحد، وجع الش_غ\لة ش.غ\لD وهو الب.ي\د.ر، ورى الش_ع\ب ف الديث: أ%ن

علي�اv، عليه السلم، خ.ط%ب. الناس. بعد ال%ك%م.ي\ن على ش.غ\لة{، ع.ن.ى
الب.ي\د.ر.؛ قال ابن ال4ثي: هي بفتح الغي وسكونا.

@شفصل: الش>ف}ص1ل�ى: ح.م\ل الل�و,ي> الذي ي.ل}ت.و,ي على الشجر ويرج
عليه أمثال% ال%س.الY وي.ت.فل�ق عن ق�ط}ن� وح.ب¼ كالس>م\س3م. ابن
ال4عراب: ش.ف}ص.ل وش.و\ص.ل% إ,ذا أ%كل الش_اص'ل�ى، وهو ن.ب.ات.
@شفطل: ش.ف}ط%لD: اسم، قال ابن بري: ذكره شيخ ال4ز\د.

@شفقل: ش.ف}ق%ل: اس\م¬. وأ%بو ش.ف}ق%ل: راوية الف%ر.ز\دق، وقال ابن
خالويه: اسم راوية الفرزدق ش.ف}ق%ل، قال: ول نظي لذا السم.

@ششقل: التهذيب ف الرباعي: الش_ش\ق%ل%ة�: كلمة ح1م\ي.ري_ة ل%ه,ج. با
ص.ي.ار,فة� أ%هل العراق ف ت.ع\ي,ي الدناني، يقولون قد ش.ش\ق%ل}ناها

أ%ي ع.ي_رناها أ%ي و.ز.ن_اها ديناراv ديناراv، وليست الش_ش\ق%ل%ة عربية
م.ح\ض.ة. ابن سيده: ش.ش\ق%ل% الدينار. ع.ي_ره، ع.ج.مي_ة؛ وقيل ليونس:

ب. ت.ع\ر,ف الش>ع\ر. ال%ي>د؟ قال: بالش_ش\ق%ل%ة. ابن ال4عراب: يقال
اش\ق�ل الد_ناني. وقد ش.ق%ل}ت'ها أ%ي و.ز.ن\تها؛ قال ال4زهري: وهذا

أ%شبه بكلم العرب، وأ%ما قول الليث ت.ع\يي الدناني فإ,ن أ%با عبيد روى



عن الكسائي وال4صمعي وأ%ب زيد أ%نم قالوا جيعاv عاي.ر\ت' ال%كاييل%
وعاو.ر\تا، ول ي'ج,يزوا ع.ي_رتا، وقالوا الت_ع\يي' بذا العن

ل%ح\ن¬.
@شكل: الش_ك}ل�، بالفتح: الش>ب\ه وال1ث}ل، والمع أ%شكالD وش'ك�ول؛

وأ%نشد أ%بو عبيد:
فل ت.طل�ب.ا ل أ%ي>ماv، إ,ن ط%ل%ب\ت'ما،
فإ,ن ال4ي.ام.ى ل%س\ن. ل بش'ك�ول�

وقد ت.ش.اك%ل% الش_ي\ئ%ان1 وش.اك%ل% ك�ل© واحد منهما صاحب.ه. أ%بو
Dوش.اك1ل Dوش'ك}ل%ة Dوأ%ش\ك%ل%ة Dعمرو: ف فلن ش.ب.ه¬ من أ%بيه وش.ك}ل

وم'ش.اك%ل%ة. وقال الفراء ف قوله تعال: وآخ.ر' من ش.ك}ل1ه أ%زواج¬ ؛ قرأ%
الناس وآخ.ر' إ,ل� ماهداv فإ,نه قرأ%: وأ�خ.ر'؛ وقال الزجاج: من قرأ%

وآخ.ر' من ش.ك}ل1ه؛ فآخ.ر' عطف على قوله ح.م1يم¬ وغ%س_اق¬ أ%ي وع.ذاب
آخ.ر' من ش.ك}ل1ه أ%ي من م1ث}ل ذلك ال4ول، ومن قرأ% وأ�خ.ر' فالعن

وأ%نواع أ�خ.ر' من ش.ك}ل1ه ل4ن معن قوله أ%زواج أ%نواع. والش_ك}ل: ال1ث}ل،
تقول: هذا على ش.ك}ل هذا أ%ي على م1ث%اله. وفلن ش.ك}ل� فلن أ%ي م1ث}ل�ه

�ف حالته. ويقال: هذا من ش.ك}ل هذا أ%ي من ض.ر\به ونوه، وهذا أ%ش\ك%ل
بذا أ%ي أ%ش\ب.ه. وال�ش.اك%ل%ة: ال�واف%قة، والت_شاك�ل� مثله.

والشاك1لة�: الناحية والط�ريقة وال%د1يلة. وشاك1ل%ة� ال3نسان1: ش.ك}ل�ه
وناحيته وطريقته. وف التنزيل العزيز: ق�ل} ك�ل© ي.ع\م.ل على شاك1ل%ته؛ أ%ي
على طريقته وج.د1يل%ته وم.ذ}ه.به؛ وقال ال4خفش: على ش.اك1لته أ%ي على

ناحيته وجهته وخ.ل1يقته. وف الديث: فسأ%لت أ%ب عن ش.ك}ل النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%ي عن م.ذ}ه.به وق%ص\ده، وقيل: عما ي'ش.اكل� أ%فعال%ه.
والش>ك}ل، بالكسر: الد_ل©، وبالفتح: ال1ث}ل وال%ذ}هب. وهذا ط%ر,يق¬ ذو

ش.واك1ل أ%ي ت.ت.ش.ع_ب منه ط�ر'ق¬ جاعةD. وش.ك}ل� الشيء: صورت'ه
السوسة وال�ت.و.ه_مة، والمع كالمع.

وت.ش.ك�ل الشيء�: ت.ص.و_ر، وش.ك�ل%ه: ص.و_ر.ه. وأ%ش\ك%ل ال4م\ر':
ال}ت.ب.س. وأ�مور¬ أ%ش\كالD: ملتبسة، وب.ي\ن.هم أ%ش\ك%ل%ة أ%ي ل%ب\س¬. وف

حديث علي¼، عليه السلم: وأ%ن ل ي.ب,يع. من أ%ولد ن.خ\ل هذه الق�ر.ى
و.د1ي_ةv حت ت'ش\ك1ل أ%ر\ض'ها غ1ر.اساv أ%ي حت يكث�ر. غ1راس' الن_خ\ل

فيها فياها الناظر على غي الصفة الت ع.ر.فها با في'ش\ك1ل عليه



أ%م\ر'ها.
وال4ش\ك%ل%ة والش_ك}لء�: الاجة�. الليث: ال4ش\كال ال�مور'
والوائج' ال�خ\ت.ل1فة فيما ي'تك%ل�ف منها وي'ه\ت.مe لا؛ وأ%نشد

للع.ج_اج:وت.خ\ل�ج' ال4ش\كال� د'ون% ال4ش\كال
ال4صمعي: يقال لنا عند فلن ر.و\ب.ةD وأ%ش\ك%ل%ةD وها الاجة، ويقال

للحاجة أ%ش\ك%ل%ة وش.اك1لةD وش.و\ك%لء� بعن واحد. وال4شكل من ال3بل
والغنم: الذي ي.خ\ل1ط سواد.ه ح'م\رةD أ%و غ�ب\رةD كأ%نه قد أ%ش\ك%ل عليك
لون'ه، وتقول ف غي ذلك من ال4لوان: إ,ن� فيه ل%ش'ك}ل%ةv من لون كذا

وكذا، كقولك أ%س\مر فيه ش'ك}ل%ة من سواد؛ وال4ش\ك%ل ف سائر ال4شياء:
بياض¬ وح'م\رة قد اخ\ت.ل%ط%ا؛ قال ذو الرمة:

ي.ن\ف%ح\ن. أ%ش\ك%ل% ملوطاv ت.ق%م_ص.ه
م.ناخ1ر' الع.ج\ر.ف1ي_ات1 ال%لج,يج

وقول الشاعر:
فما زال%ت1 الق%ت\لى ت.م'ور د1ماؤها
�ب,د1ج\ل%ة، ح.ت_ى ماء� د1ج\ل%ة أ%ش\ك%ل

قال أ%بو عبيدة: ال4شكل فيه بياض¬ وح'م\رة. ابن ال4عراب: الض_ب'ع
فيها غ�ث}رة وش'ك}لة ل%و\نا فيه س.واد¬ وص'ف}رة س.م1ج.ة. وقال ش.م1ر:

الشeك}لة ال�م\رة تتلط بالبياض. وهذا شيء# أ%ش\ك%ل�، ومنه قيل لل4مر
الشت.به م'ش\ك1لD. وأ%ش\ك%ل ع.ل%ي_ ال4م'ر 

(* قوله «وأ%شكل علي� المر» ف
القاموس: وأشكل المر التبس كشكل وشكل) إ,ذا اخ\ت.ل%ط، وأ%ش\ك%ل%ت\ علي_

ال4خبار وأ%ح\ك%ل%ت\ بعنÝ واحد. وال4ش\ك%ل عند العرب: اللونان
الختلطان. ود.م¬ أ%ش\ك%ل� إ,ذا كان فيه بياض وح'م\ر.ة؛ قال ابن دريد: إ,نا

س'م>ي الدم أ%ش\ك%ل% للحمرة والبياض ال�خ\ت.ل%ط%ي\ن فيه. قال ابن سيده:
وال4ش\ك%ل� من سائر ال4شياء الذي فيه حرة وبياض قد اختلط، وقيل: هو

الذي فيه بياض¬ ي.ض\ر,ب إ,ل ح'م\رة وك�د\رة؛ قال:
ك%ش.ائط1 الرeب> عليه ال4ش\ك%ل,

و.ص.ف. الرeب_ بال4ش\ك%ل ل4نه من أ%ل}وان,ه، واسم اللون الشeك}لة،
والشeك}لة ف العي منه، وقد أ%ش\ك%ل%ت\. ويقال: فيه ش'ك}لة من س'م\رة

�وش'ك}لة من سواد، وع.ي\ن¬ ش.ك}لء� ب.ي>نة الش_ك%ل,، ور.ج'ل أ%ش\ك%ل



العي. وف حديث علي 
(* قوله «وف حديث علي إل» ف التهذيب: وف حديث علي

ف صفة النب، صلى ال عليه وسلم، إل) رضي ال عنه: ف ع.ي\نيه
ش'ك}لةD؛ قال أ%بو عبيد: الشeك}لة كهيئة ال�م\رة تكون ف بياض العي، فإ,ذا

كانت ف سواد العي فهي ش'ه\لة؛ وأ%نشد:
ول ع.ي\ب. فيها غ%ي ش'ك}لة ع.ي\ن,ها،
كذاك ع1ت.اق' الط�ي\ر ش'ك}لD ع'ي'ون'ها

(* قوله «شكل عيونا» ف التهذيب شكلv بالنصب).
ع1ت.اق' الط�ي,: هي الصeق�ور والب'ز.اة ول توصف بال�م\رة، ولكن

توصف بز'رقة العي وش'ه\لتها. قال: ويروى هذا البيت: غ%ي\ر. ش'ه\لة1
ع.ي\نها؛ وقيل: الشeك}لة ف العي الصeف}رة الت ت'خ.ال1ط بياض العي الذي

ح.و\ل% ال%د.قة على ص1ف%ة عي الص_ق}ر، ث قال: ول%ك1ن_ا ل نسمع
الشeك}ل%ة إ,ل ف ال�م\رة ول نسمعها ف الصeف}رة؛ وأ%نشد:

ون.ح\ن' ح.ف%ز\ن.ا ال%و\ف%ز.ان بط%ع\ن.ة{،
س.ق%ت\ه ن.ج,يعاv، من د.م, ال%و\ف، أ%ش\كل

قال: فهو ه.ه'ن.ا ح'م\رة ل ش.ك_ فيه. وقوله ف صفة سيدنا رسول ال،
صلى ال عليه وسلم: كان ض.ل1يع. الف%م أ%ش\ك%ل% العي م.ن\ه'وس.

الع.ق1بي؛ فسره س1م.اك ابن ح.ر\ب بأ%نه طويل ش.ق> الع.ي\ن؛ قال ابن سيده: وهذا
نادر، قال: ويكن أ%ن يكون من الشeك}لة التقدمة، وقال ابن ال4ثي ف
صفة أ%ش\ك%ل% العي قال: أ%ي ف بياضها شيء من ح'م\رة وهو م.ح\مود

م.ح\بوب؛ يقال: ماء أ%ش\ك%ل� إ,ذا خالطه الد_م'. وف حديث م.ق}ت.ل ع'م.ر، رضي
ال عنه: ف%خ.رج الن_ب,يذ� م'ش\ك1لv أ%ي متلطاv بالدم غي صريح، وكل

.Dم'خ\ت.ل1ط{ م'ش\ك1ل
وت.ش.ك�ل% الع1ن.ب': أ%ي\ن.ع. بعض'ه. الكم: ش.ك�ل% 

(* قوله «الكم
شكل إل» ف القاموس: شكل العنب مففاv ومشدداv وتشكل) الع1ن.ب'

وت.ش.ك�ل% اس\و.د_ وأ%خ.ذ% ف النeض\ج؛ فأ%ما قوله أ%نشده ابن
ال4عراب:ذ%ر.ع.ت\ بم د.ه\س. ال1د.م\ل%ة1 أ%ي\ن'ق¬

ش'ك}ل� الغ'رور,، وف الع'يون ق�د'وح'
فإنه ع.ن.ى بالشeك}لة هنا لون ع.ر.قها، والغ'رور هنا: جع غ%ر¼ وهو



ت.ث%ن>ي ج'لودها 
(* قوله «وهو تثن جلودها» زاد ف الكم: هكذا قال

والصحيح ثن جلودها) وفيه ش'ك}ل%ةD من د.م� أ%ي شيء يسي.
وش.ك%ل الك1تاب. ي.ش\ك�له ش.ك}لv وأ%ش\ك%له: أ%عجمه. أ%بو حات:

ش.ك%ل}ت الكتاب أ%شكله فهو م.ش\ك�ول إ,ذا ق%ي_د\ت.ه بال3ع\راب، وأ%ع\ج.م\ت
الك1تاب. إ,ذا ن.ق%ط%ت\ه. ويقال أ%يضاv: أ%ش\ك%ل}ت الكتاب. بال4لف كأ%نك

أ%ز.ل}ت به عنه ال3ش\كال واللتباس؛ قال الوهري: وهذا نقلته من كتاب من
غي ساع. وح.ر\ف م'ش\ك1لD: م'ش\ت.ب,ه¬ ملت.ب,س.

والش>ك%ال: الع1ق%ال، والمع ش'ك}لD؛ وش.ك%ل}ت الطائر. وش.ك%ل}ت الفرس.
بالش_ك%ال. وش.ك%ل الد_اب_ة ي.ش\ك�لها ش.ك}لv وش.ك�ل%ها: ش.د_

قوائمها ب.ب\ل، واسم ذلك ال%ب\ل, الش>ك%ال�، والمع ش'ك�لD. والش>ك%ال
ف الر_ح\ل: خ.يط يوضع بي ال%ق%ب, والت_ص\د1ير, لئل9 ي'ل1ح_

.vه، وهو الز>وار أ%يضا�ال%ق%ب' على ث1يل, الب.ع1ي, في.ح\ق%ب أ%ي ي.ح\تبس بول
والش>كال أ%يضاv: و,ث%اق¬ بي ال%ق%ب والب,ط%ان، وكذلك الوثاق بي

اليد والرجل. وش.ك%ل}ت عن البعي إ,ذا ش.د.دت ش1ك%اله بي التصدير وال%ق%ب،
.vش.ك}ل �أ%ش\ك�ل

وال%ش\ك�ول� من الع.ر'وض: ما ح'ذف ثانيه وسابع'ه نو حذفك أ%لف.
فاعلتن والنون% منها، س'م>ي بذلك ل4نك حذفت من طرفه الخ1ر ومن أ%و�له فصار

بنزلة الداب_ة الذي ش'ك1ل%ت ي.د'ه ورجل�ه.
وال�شاك1ل� من ال�مور: ما وافق فاع1ل%ه ونظي.ه. ويقال: ش.ك%ل}ت
vبعض'ه بعضا �الطي. وش.ك%ل}ت الد_اب_ة. وال4ش\ك%ال�: ح.ل}ي¬ ي'شاك1ل

ي'ق%ر_ط به النساء�؛ قال ذو الرمة:
س.م1ع\ت من ص.لص1ل ال4ش\ك%ال,

أ%د\باv على ل%ب_ات1ها ال%و.ال،
ه.ز_ الس_ن.ى ف ليلة الش_م.ال,

 �وش.ك�ل%ت1 الرأ%ة
(* قوله «وشكلت الرأة» ضبط مشدداv ف الكم

والتكملة وتبعهما القاموس، قال شارحه: والصواب أنه من حد نصر كما قيده ابن
القطاع) ش.ع.ر.ها: ض.ف%ر.ت خ'ص\ل%تي من م'ق%د_م رأ}سها عن يي وعن شال
ث ش.د_ت با سائر ذوائبها. والش>ك%ال ف اليل: أ%ن تكون ثلث� ق%وائم



منه م'ح.ج_لةv والواحدة م'ط}ل%قة؛ ش'ب>ه بالش>كال وهو الع1قال، وإ,نا
أ�خ1ذ هذا من الش>ك%ال الذي ت'ش\ك%ل به اليل، ش'ب>ه به ل4ن

الش>ك%ال إ,نا يكون ف ثلث قوائم، وقيل: هو أ%ن تكون الثلث� م'ط}ل%قة
والواحدة م'ح.ج_لة، ول يكون الش>ك%ال إ,ل ف الر>ج\ل ول يكون ف اليد،

والفرس' م.ش\ك�ولD، وهو ي.ك}ر.ه. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، ك%ر,ه الش>كال ف اليل؛ وهو أ%ن تكون ثلث� قوائم م'ح.ج_لة وواحدة

م'ط}ل%قة تشبيهاv بالش_ك%ال الذي ت'ش\ك%ل به اليل� ل4نه يكون ف ثلث
قوائم غالباv، وقيل: هو أ%ن تكون الواحدة مج_لة والثلث م'ط}ل%قة، وقيل:

هو أ%ن تكون إ,حدى يديه وإ,حدى رجليه من خلف م'ح.ج_لتي، وإ,نا
ك%ر,هه ل4نه كالشكول صورةv تفاؤلv، قال: ويكن أ%ن يكون ج.ر_ب ذلك النس

فلم يكن فيه ن.ج.ابة، وقيل: إ,ذا كان مع ذلك أ%غ%ر_ زالت الكراهة لزوال
شبه الش>ك%ال. ابن ال4عراب: الش>ك%ال أ%ن يكون البياض ف رجليه وف

إ,حدى يديه. وف%ر.س¬ م.ش\ك�ول: ذو ش1ك%ال. قال أ%بو منصور: وقد روى أ%بو
قتادة عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: خ.ي\ر' ال%ي\ل, ال4د\ه.م'

ال4ق}ر.ح' ال�ح.ج_ل الثلث ط%ل}ق' الي'م\ن أ%و ك�م.ي\ت¬ مثله؛ قال
ال4زهري: وال4ق}ر.ح' الذي غ�ر_ت'ه صغية بي عينيه، وقوله ط%ل}ق اليمن

ليس فيها من البياض شيء، وال�ح.ج_ل الثلث الت فيها بياض. وقال أ%بو
عبيدة: الش>ك%ال أ%ن يكون بياض التحجيل ف ر,ج\ل واحدة وي.د{ من خ1لف{

ق%ل� البياض' أ%و ك%ث�ر، وهو فرس م.ش\ك�ول.
ابن ال4عراب: الش_اك1ل البياض الذي بي الصeد\غ, وال�ذ�ن1. وح'كي

عن بعض التابعي: أ%نه أ%و\ص.ى ر.ج'لv ف ط%هارته فقال ت.ف%ق�د1
ال%ن\ش.ل%ة وال%غ\ف%لة والر_و\م. والف%ن,يك%ي\ن والش_اك1ل% والش_ج\ر. وورد

ف الديث أ%يضاv: ت.ف%ق�دوا ف الط©هور الشاك1ل%ة وال%غ\ف%لة
وال%ن\ش.لة؛ ال%غ\ف%لة: الع.ن\ف%قة نفس'ها، وال%ن\ش.لة�: ما تت ح.ل}قة

الات.م من ال3ص\ب.ع، والر_و\م': ش.ح\م.ة ال�ذ�ن، والش_اك1ل: ما بي
الع1ذ%ار وال�ذ�ن من البياض. وشاك1ل%ة الشيء: جانب'ه؛ قال ابن مقبل:

وع.م\داv ت.صد_ت، يوم ش.اك1لة ال1مى،
ل1ت.ن\كأ% ق%ل}باv قد ص.ح.ا وت.ن.ك�را

�وشاك1لة� الف%رس: الذي بي ع.ر\ض الاصرة والث�ف1نة، وهو م.و\ص1ل
الف%خ1ذ ف الساق. والش_اك1ل%تان: ظاهر' الط�ف}ط%ف%تي من ل%د'ن} م.ب\ل%غ



:�الق�ص.ي\ر.ى إ,ل ح.ر\ف ال%ر\ق%فة من جانب البطن. والش_اك1لة
الاص1رة�، وهو الط�ف}ط%فة. وف الديث: أ%ن ناض1حاv ت.ر.د_ى ف ب,ئر ف�ذكYي

من ق1ب.ل شاك1لته أ%ي خاص1ر,ته. والش_ك}لء من الن>عاج: البيضاء�
الش_اك1لة. ون.ع\جة ش.ك}لء إ,ذا اب\ي.ض_ت\ شاك1ل%تاها وسائر'ها أ%سود' وهي

ب.ي>ن.ة الش_ك%ل. وال4ش\ك%ل من الشاء: ال4بيض' الشاك1لة.
والش_واك1ل� من الط©ر'ق: ما ان\ش.ع.ب عن الطريق ال4عظم.

،vها؛ ش.ك1ل%ت\ ش.ك%لYها وح'س\ن د.ل�والش>ك}ل: غ�ن\ج' الرأ%ة وغ%ز.ل
فهي ش.ك1لةD؛ يقال: إ,نا ش.ك1لة م'ش\ك1لةD ح.س.نة الش>ك}ل؛ وف تفسي
الرأ%ة الع.ر,ب.ة أ%نا الش_ك1ل%ة، بفتح الشي وكسر الكاف، وهي ذات'
الد_ل9. والش_ك}ل: ال1ث}ل. والش>ك}ل، بالكسر: الد_ل©، ويوز هذا ف

هذا وهذا ف هذا. والش>ك}ل� للمرأ%ة: ما ت.ت.حس_ن به من الغ'ن\ج. يقال:
امرأ%ة ذات ش1ك}ل. وأ%ش\ك%ل% الن_خل�: طاب ر'ط%ب'ه وأ%د\ر.ك.

وال4ش\ك%ل: الس>د\ر ال%ب.ليe، واحدته أ%ش\ك%ل%ة. قال أ%بو حنيفة:
أ%خبن بعض العرب أ%ن ال4ش\ك%ل% شجر مثل شجر الع'ن_اب ف ش.و\كه وع.ق%ف

vوهو ص'ل}ب¬ ج,د�ا ،vوأ%كثر أ%ف}نانا vأ%غ}صانه، غي أ%نه أ%صغر و.ر.قا
وله ن'ب.ي\ق%ةD حامضة شديدة ال�م'وضة، م.ناب,ته شواهق' البال ت'ت_خ.ذ

منه الق1س3يe، وإ,ذا ل تكن شجرته ع.ت1يقة م'تقاد1مة كان ع'ود'ها أ%صفر
شديد الصeف}رة، وإ,ذا تقاد.م.ت\ شجرت'ه واس\ت.تم_ت جاء عود'ها نصفي:

نصفاv شديد الصفرة، ونصفاv شديد السواد؛ قال الع.ج_اج وو.ص.ف. ال%طايا
وس'ر\ع.ت.ها:

م.ع\ج. ال%رامي عن ق1ياس ال4ش\ك%ل,
قال: ون.بات ال4ش\ك%ل مثل شجر الش_ر\يان؛ وقد أ%وردوا هذا الشعر الذي

للعجاج:
ي.غ\ل�و با ر'ك}بان'ها وت.غ\ت.لي

ع'وجاv، كما اع\و.ج_ت\ ق1ياس' ال4ش\ك%ل
قال ابن بري: الذي ف شعره:
م.ع\ج. ال%رامي عن ق1ياس ال4ش\ك%ل

وال%ع\ج': ال%رe، وال%رامي الس>هام'، الواحدة م1ر\ماةD؛ وقال آخر:
أ%و و.ج\ب.ة من ج.ناة1 أ%ش\ك%ل%ة{

يعن س1د\رة ج.ب.ل1ي_ة. ابن ال4عراب: الش_ك}ل� ض.ر\ب من النبات



أ%صفر وأ%حر.
وش.ك}لة�: اسم امرأ%ة. وب.ن'و ش.ك%ل: بطن من العرب. والش_و\ك%ل:

الر_ج_ال%ة�، وقيل ال%ي\منة وال%ي\س.رة؛ كل© ذلك عن الز_ج_اجي. الفراء:
�الش_و\ك%ل%ة� الر_ج_ال%ة�، والش_و\ك%ل%ة� الن_اح1ية، والش_و\ك%ل%ة

الع.و\س.ج.ة.
@شلل: الش_ل%ل�: ي'ب\س' الي.د1 وذ%هاب'ها، وقيل: هو ف%ساد ف اليد،

ش.ل�ت\ ي.د'ه ت.ش.ل© بالفتح ش.ل¾ وش.ل%لv وأ%ش.ل�ها ال�. قال
اللحيان: ش.ل� ع.ش\ر'ه وش.ل� خ.م\س'ه، قال: وبعضهم يقول ش.ل�ت، قال: وهي

أ%ق%ل©، يعن أ%ن حذف علمة التأ}نيث ف مثل هذا أ%كثر من إ,ثباتا؛
وأ%نشد:ف%ش.ل�ت\ ي.مين، ي.و\م. أ%ع\ل�و اب\ن. ج.ع\ف%ر�

وش.ل� ب.ناناها، وش.ل� ال%ناص1ر'
ور.ج'لD أ%ش.ل©، وقد أ%ش.ل� ي.د.ه، ول ش.ل%لv ول ش.لل,:

م.ب\ن,ي_ة ك%ح.ذ%ام, أ%ي ل ت.ش\ل%ل} ي.د'ك. ويقال ف الدعاء: ل ت.ش\ل%ل} ي.د'ك
ول ت.ك}ل%ل}. وقد ش.ل1ل}ت. يا ر.ج'ل، بالكسر، ت.ش.ل© ش.ل%لv أ%ي ص1ر\ت

أ%ش.ل�، والرأ%ة ش.ل�ء. ويقال لن أ%جاد الر_م\ي. أ%و الط�ع\ن: ل
ش.ل%لv ول ع.مÝى، ول ش.ل� ع.ش\ر'ك أ%ي أ%صاب,ع'ك؛ قال أ%بو

ال�ض\ري> الي.ر\ب'وعي:
م'ه\ر. أ%ب ال%ب\حاب, ل ت.ش.لYي
Yبار.ك. فيك. ال� م1ن\ ذ1ي أ%ل

(* قوله «مهر اب البحاب» قال ف التكملة: والرواية مهر أب الرث).
ح.ر_ك ت.ش.لYي للقافية والياء من صلة الكسر؛ وهو كما قال امرؤ القيس:

أ%ل أ%يeها الل�ي\ل� الط�ويل أ%ل ان\ج.لي
بص'ب\ح�، وما ال3ص\باح' م1نك. بأ%م\ث%ل

الفراء: ل يقال ش'ل�ت\ ي.د'ه، وإ,نا يقال أ%ش.ل�ها ال�. الليث:
ويقال ل ش.ل%ل, ف معن ل ت.ش\ل%ل}، ل4نه و.ق%ع م.و\ق1ع ال4مر فش'ب>ه

به وج'ر_، ولو كان ن.ع\تاv لن'ص1ب؛ وأ%نشد:
ض.ر\باv على الامات1 ل ش.ل%ل,
قال: وقال نصربن س.ي_ار:

إ,ن أ%قول لن ج.د_ت\ ص.ر,ي.ت'ه،
ي.و\ماv، ل1غان,ي.ة{: ت.ص\ر,م\ ول ش.ل%ل,



قال: ول أ%سع الكسر ل ش.ل%ل, لغيه. ال4زهري: وسعت العرب تقول
للرجل ي'مار,س' ع.م.لv وهو ذو ح1ذق� به: ل ق%ط}عاv ول ش.ل%لv أ%ي ل

ش.ل1ل}ت. على الدعاء، وهو مصدر؛ وقوله: ت.ص\ر,م معناه ف هذا اص\ر,م، ول
ش.ل%ل, أ%ي ول ش.ل1ل}ت.، وقال ل ش.ل%ل,، فك%س.ر. ل4نه ن.وى ال%ز\م ث

ج.ر_ت\ه القافية؛ وأ%نشد ابن السكيت:
م'ه\ر. أ%ب ال%ب\حاب ل ت.ش.لYي

قال ال4زهري: معناه ل ش.ل1ل}ت. كقوله:
أ%ل%ي\ل%ت.نا بذي ح'س'م� أ%ن,يي،

إ,ذا أ%ن\ت1 ان\ق%ض.ي\ت1 فل ت.ح'وري
أ%ي ل ح'ر\ت1. قال ال4زهري: وسعت أ%عرابي�اv يقول ش'ل� ي.د' فلن

Dط1ع.ت\، قال: ول أ%سعه من غيه. وقال ثعلب: ش.ل�ت\ ي.د'ه لغة�بعن ق
فصيحة، وش'ل�ت لغة رديئة. قال: ويقال أ�ش1ل�ت يد'ه. وف الديث: وف

اليد الش_ل�ء3 إ,ذا ق�ط1ع.ت\ ث�ل�ث� د1يتها؛ هي ال�ن\ت.ش1رة العصب الت
ل ت'وات صاح1ب.ها على ما ي'ريد ل1ما با من الفة. قال ابن ال4ثي:

يقال ش.ل�ت\ يد'ه ت.ش.ل© ش.ل%لv، ول تضم الشي. وف الديث: ش.ل�ت\
يد'ه ي.و\م. أ�ح'د{. وف حديث ب.ي\ع.ة1 ع.لي¼، عليه السلم: ي.د¬ ش.ل�ء�
وب.ي\ع.ةD ل ت.ت1مe؛ يريد طلحة، كانت أ�صيبت ي.د'ه يوم أ�ح'د وهو

أ%و�ل من باي.ع.ه.
والش_ل%ل� ف الثوب: أ%ن يصيبه سواد¬ أ%و غيه فإ,ذا غ�س3ل ل ي.ذ}ه.ب.

يقال: ما هذا الش_ل%ل� ف ثوبك؟
والش_ل1يل�: م1س\ح¬ من صوف أ%و ش.ع.ر ي'ج\ع.ل على ع.ج'ز, البعي من

وراء الر>ح\ل؛ قال ج.م1يل:
ت.ئ1جe أ%ج,يج. الر_ح\ل, ل%م_ا ت.ح.س_ر.ت\

م.ناك1ب'ها، واب\ت'ز_ عنها ش.ل1يل�ها
والش_ل1يل�: ال1ل}س'؛ قال:

إ,ل%ي\ك سار. الع1يس' ف ال4ش1ل�ه
والش_ل1يل�: الغ1للة الت ت'ل}ب.س' فوق الد>ر\ع، وقيل: هي الد>ر\ع

الصغية القصية تكون تت الكبية، وقيل: تت الد>ر\ع من ثوب أ%و غيه،
وقيل: هي الد>ر\ع ما كانت، والمع ال4ش1ل�ة؛ قال أ%وس:

وج,ئ}نا با ش.ه\باء4 ذات. أ%ش1ل�ة{،



لا عار,ض¬ فيه ال%ن,ي_ة� ت.ل}م.ع
ابن شيل: ش.ل� الد>ر\ع. ي.ش'ل©ها ش.ل¾ إ,ذا ل%ب,سها، وش.ل�ها

:�عليه. ويقال للد>ر\ع نفس3ها ش.ل1يلD. والشeل�ة: الد>ر\ع. والش_ل1يل
:�النeخاع' وهو الع1ر\ق' ال4بيض الذي ف ف1ق%ر, الظ�ه\ر. والش_ل1يل

طرائق ط1والD من لم تكون متد_ة مع الظ�ه\ر، واحدتا ش.ل1يلةD؛ كلها
عن كراع 

(* قوله «كلها عن كراع إل» عبارة الكم: والشليل مرى الاء
ف الوادي وقيل وسطه الذي يري فيه الاء، والشليل النخاع وهو العرق

البيض الذي ف فقر الظهر، واحدتا شليلة، كلها عن كراع، والسي فيهما أعلى)
والسي فيها أ%على.

والش_ل© والش_ل%ل�: الط�ر\د، ش.ل�ه ي.ش'ل©ه ش.ل¾ فانش.ل�،
وكذلك ش.ل� الع.ي\ر' أ�ت'ن.ه والسائق إ,بله. وحار¬ م1ش.لê: كثي الطر\د.

والش_ل�ة: الط�ر\د'. وش.ل%ل}ت ال3ب,ل% أ%ش'ل©ها ش.ل¾ إ,ذا ط%ر.دتا
فانش.ل�ت. وم.ر_ فلن ي.ش'ل©هم بالسيف أ%ي ي.ك}س.ؤ'هم ويطر'د'هم.

وذهب. القوم' ش1للv أ%ي انش.ل©وا مطرودين. وجاؤوا ش1للv إ,ذا جاؤوا
ي.طر'دون ال3بل. والش>لل�: القوم' التفرقون؛ قال ابن الدeم.ي\نة:

أ%ما والذي حج_ت\ ق�ر.ي\ش¬ ق%ط1ين.ه
ش1للv، وم.و\ل ك�لY باق� وهال1ك1

والق%ط1ي: س.ك}ن' الدار. ابن ال4عراب: ش.ل� ي.ش'ل© إ,ذا ط%ر.د،
eع\و.ج�وش.ل� ي.ش1ل© إ,ذا اع\و.ج_ت يد'ه بالكسر. وال4ش.ل©: ال

ال1ع\ص.م الت.ع.طYل الك%ف>. قال ال4زهري: العروف ش.ل�ت\ يد'ه ت.ش.ل©،
بالفتح، فهي ش.ل�ء3. وع.ي¬ ش.ل�ء: للت ذهب ب.صر'ها، وف العي

Dل�ع1ر\ق¬ إ,ذا ق�ط1ع ذهب بصر'ها أ%و أ%ش.ل�ها. ورجل م1ش.لê وش.لولD وش'ل
وش'ل}ش'ل: خفيف سريع؛ قال ال4عشى:

وقد غ%د.و\ت' إ,ل الانوت1 ي.ت\ب.ع'ن
�شاو� م1ش.لê ش.ل�ولD ش'ل}ش'لD ش.و,ل

قال سيبويه: جع الشeل�ل, ش'ل�لون%، ول ي'ك%س_ر لق1لة ف�ع'ل� ف
الصفات؛ وقال أ%بو بكر ف بيت ال4عشى: الش�او,ي الذي ش.وى، والش_لول

الفيف، وال1ش.ل© ال1ط}ر.د، والشeل}ش'ل الفيف القليل، وكذلك الش_و,ل،
وال4لفاظ متقاربةD أ�ريد بذكرها والمع بينها البالغة. ابن ال4عراب:



êت'ن,ه. ويقال: إ,نه ل%م'ش1ل�ال�ش.لYل المار الن>هاية� ف الع1ناية بأ
م1ش.لê م'ش.لYل لعانته ث ينقل في'ضرب م.ث%لv للكاتب الن>ح\رير

الكاف، يقال: إ,نه ل1ش.لê ع'ون{. ابن ال4عراب: يقال للغلم الار>
الرأ}س الفيف الروح النشيط ف عمله ش'ل}ش'لD وش'ن\ش'ن وس'ل}س'ل ول�س\ل�س

،Dت.ش.ل}ش1ل: الذي قد ت%د_د لم'ه. ورجل ش'لش'ل�وش'ع\ش'ع¬ وج'ل}ج'ل. وال
بالضم، وم'ت.ش.ل}ش1ل: قليل اللحم خفيف فما أ%خ.ذ% فيه من ع.مل أ%و غيه؛

وقال تأ%ب_ط شرìا:
ولك1ن_ن أ�ر\و,ي من ال%م\ر, هام.ت،
وأ%ن\ض'و ال%ل بالش_اح1ب ال�ت.ش.لش1ل

إ,نا يعن الرجل الفيف التخد>د القليل اللحم، والشاحب على هذا يريد
به الصاحب، وقيل: يريد به السيف؛ وقال ال4صمعي: هو سيف ي.ق}ط�ر منه

الدم'، والشاح1ب': الذي أ%خ\ل%ق. ج.ف}ن'ه، قال: ورجل م'ت.ش.ل}ش1ل إ,ذا
ت%د_د لم'ه، ورجل ش.ل}شالD مثله. ابن ال4عراب: ش.ل%ل}ت الثوب. خ1ط}ت'ه

Dالاء وقد تش.ل}ش.ل. وماء# ش.ل}ش.ل �خ1ياطةv خفيفة. والش_ل}ش.لة: ق%ط%ران
وم'ت.ش.ل}ش1لD: تش.ل}ش.ل ي.ت\ب.ع ق%ط%ران� بعضه بعضاv وس.ي.لن'ه، وكذلك

الد_م'؛ ومنه قول ذي الرeم�ة:
و.ف}راء4 غ%ر\في_ة{ أ%ث}أ%ى خ.وار,ز.ها

م'ش.ل}ش.لD ض.ي_ع.ت'ه، بينها، الك�ت.ب'
والش_ل}ش.ل: الز>قe السائل. وش.ل}ش.ل}ت' الاء أ%ي ق%ط�رته، فهو

م'ش.ل}ش.ل. وماء ذو ش.ل}ش.ل� وش.ل}شال� أ%ي ذو ق%ط%ران{؛ وأ%نشد
ال4صمعي:واه\ت.م_ت1 الن_ف}س' اه\ت1مام. ذي الس_ق%م،

وواف%ت1 الل�ي\ل% ب,ش.ل}شال� س.ج.م
وف الديث: فإ,نه يأ}ت يوم. القيامة وجرح'ه يت.شل}شل أ%ي ي.تقاط%ر'

د.ماv. يقال: ش.لش.ل% الاء4 فت.ش.ل}ش.ل. وش.ل}شل السيف' الدم. وتش.لش.ل
به: ص.ب_ه، وقيل لن'ص.يب�: ما الش_ل}شال�؟ ف بيت{ قاله، فقال: ل أ%دري،

سعته يقال فق�لته. وشلش.ل% بوله وببوله شلشلة وش1لشالv: فر_قه
وأ%رسله منتشراv، والسم الش_لشال�، والصبe ي'ش.لش1ل� ببوله. وش.ل�ت1

�العي' د.م\ع.ها كش.ن_ت\ه: أ%ر\س.لته، وزعم يعقوب أ%نه من البدل. والش_ليل
�من الوادي: و.س.طه حيث ي.سيل م'ع\ظم الاء. شر: انس.ل� الس_ي\ل

:�وانش.ل�، وذلك أ%و_ل% ما يبتدئ حي ي.سيل قبل% أ%ن يشتد_. والش_ليل



الكساء الذي تت الر_ح\ل. والش_ليل: ال1ل}س الذي يكون على ع.ج'ز البعي؛
وقال حاجب الازن:

ص.حا ق%لب وأ%ق}ص.ر. غ%ي. أ%ن>ي
أ%ه.شe، إ,ذا م.ر.رت' على ال�مول

ك%س.و\ن% الفار,س1ي_ة% ك�ل� ق%ر\ن{،
وز.ي_ن_ ال4ش1ل�ة% بالسeد'ول,

ورواه ابن الغرقي: القاد1س1ي�ة؛ والقرن�: قرن ال%و\د.ج، والسeدول: جع
س.د1يل وهو ما أ�س\ب,ل على الودج.

والشeل�ى: الن>ي�ة ف السفر والصوم والرب، يقال: أ%ين. ش'ل�هم؟
ابن سيده: والشeل�ة الن�ية حيث انت.وى القوم'، وف التهذيب: الني�ة ف

السفر. والش_ل�ة والشeل�ة: ال4مر البعيد تطلبه؛ قال أ%بو ذؤيب:
ن.ه.ي\ت'ك. عن طلب,ك. أ�م_ ع.م\رو

ب,عاق1بة{، وأ%ن\ت. إ,ذ{ ص.ح1يح'
وقلت': ت%ن_ب.ن\ س'خ\ط% ابن, ع.م¼،
وم.ط}ل%ب. ش'ل�ة{، وهي الط�روح'

ورواه ال4خفش: س'خ\ط% ابن عمرو، وقال: يعن ابن ع'و.ير، ويروى: ونوÝى
ط%روح، والط�روح: الن>ي_ة البعيدة.

والشeلش1ل�: الغ.ضe من النبات؛ قال جرير:
ي.ر\ع.ي\ن بالصeل}ب بذي ش'لش1ل

وقول الشاعر:
ك%ر,ه\ت' الع.ق}ر. ع.ق}ر. بن ش.ل1يل

(* قوله «كرهت العقر إل» صدر بيت تقدم ف ترجة عقر وتامه: «إذا هبت
لقاريها الرياح» وضبط هناك شليل كزبي خطأ والصواب ما هنا).
ش.ل1يلD: ج.دe جرير بن عبد ال الب.ج.لي. التهذيب ف ترجة شغغ: ابن

ال4عراب انش.غ� الذئب' ف الغ.نم وانش.ل� فيها وانش.ن_ وأ%غار فيها
واس\ت.غار بعن واحد. وش.ل1يل�: اسم بلد؛ قال النابغة العدي:

حت غ%ل%ب\نا، ولول نن قد\ ع.ل1موا،
ح.ل�ت\ ش.ل1يلv ع.ذاراه'م وج.م�ال

(* قوله «حت غلبنا» تقدم ف ترجة جل: علمنا).
@شل: الش>مال�: نقيض' الي.م1ي، والمع أ%ش\م'لD وش.مائ1ل وش'م'لD؛ قال



أ%بو النجم:
ي.أ}ت لا م1ن أ%ي\م'ن� وأ%ش\م'ل

وف التنزيل العزيز: عن الي.مي والشمائل، وفيه: وعن أ%يانم وعن
ش.مائلهم؛ قال الزجاج: أ%ي ل�غ}و,ي.ن_هم فيما ن'ه'وا عنه، وقيل أ�غ}و,يهم
حت ي'ك%ذYبوا بأ�مور ال�مم السالفة وبالب.ع\ث، وقيل: عن وعن أ%يانم

وعن شائلهم أ%ي ل�ض1ل�ن_ه'م فيما يعملون ل4ن الك%س\ب يقال فيه ذلك
با ك%س.ب.ت\ ي.داك، وإ,ن كانت الي.دان ل ت.ج\ن,يا شيئاv؛ وقال ال4ز\ر.ق

الع.ن\بي:
ط1ر\ن% ان\ق1طاع.ة% أ%وتار� م'ح.ظ}ر.ب.ة{،
ف أ%ق}و'س� ناز.ع.ت\ها أ%ي\م'ن¬ ش'م'ل

وحكى سيبويه عن أ%ب الطاب ف جعه ش1مال، على لفظ الواحد، ليس من باب
ج'ن'ب ل4نم قد قالوا ش1مالن، ولك1ن_ه على ح.د> د1لص� وه1جان{.

والش>يمال�: لغة ف الش>مال؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن، بف%ت\خاء ال%ناح.ي\ن ل%ق}و.ة{

ص.ي'ود{ من الع1ق}بان، ط%أ}ط%أ}ت' ش1يمال
وكذلك الش>م\لل، ويروى هذا البيت: ش1م\لل، وهو العروف. قال

vاللحيان: ول يعرف الكسائي ول ال4صمعي ش1م\لل، قال: وعندي أ%ن ش1يمال
Dأ%ش\ب.ع الكسرة للضرورة، ول يكون ش1يمال vإ,نا هو ف الش>ع\ر خاص_ة

ف1يعالv ل4ن ف1يعالv إ,نا هو من أ%بنية الصادر، والش>يمال� ليس بصدر
Dإ,نا هو اسم. الوهري: والي.د' الش>مال خلف الي.م1ي، والمع أ%ش\م'ل

مثل أ%ع\ن'ق وأ%ذ}ر'ع ل4نا مؤنثة؛ وأ%نشد ابن بري للكميت:
أ%ق�ول� لم، ي.و\م. أ%ي\مان'ه'م

�ت'خاي,ل�ها، ف الن_دى، ال4ش\م'ل
ويقال ش'م'لD أ%يضاv؛ قال ال4زرق الع.ن\ب.ري:

ف أ%ق}و'س� نازع.ت\ها أ%ي\م'ن¬ ش'م'ل
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ذكر القرآن فقال: ي'ع\طى

صاح1ب'ه يوم. القيامة ال�ل}ك. بيمينه وال�ل}د. بشماله؛ ل ي'ر,د\ به أ%ن
شيئاv ي'وض.ع ف يينه ول ف ش1ماله، وإ,نا أ%راد أ%ن ال�ل}ك وال�ل}د

ي'ج\ع.لن له؛ وكل© من ي'ج\ع.ل له شيء فم.ل%ك%ه فقد ج'ع1ل ف ي.د1ه وف
ق%ب\ضته، ولا كانت الي.د' على الشيء س.ب.ب. ال1ل}ك له والستيلء عليه



اس\ت'ع1ي لذلك؛ ومنه قيل: ال4م\ر' ف ي.د1ك أ%ي هو ف قبضتك؛ ومنه قول
ال تعال: ب,ي.د1ه ال%ي\ر'؛ أ%ي هو له وإ,ل%ي\ه. وقال عز وجل: الذي

ب,ي.د1ه ع'ق}د.ة� الن>كاح؛ يراد به الو.ل© الذي إ,ليه ع.ق}د'ه أ%و
أ%راد الز_و\ج. الالك لنكاح الرأ%ة. وش.م.ل% به: أ%خ.ذ% به ذات. الش>مال؛

حكاه ابن ال4عراب؛ وبه فسر قول زهي:
ج.ر.ت\ س'ن'حاv، ف%ق�ل}ت' لا: أ%ج,يز,ي

ن.وÝى م.ش\م'ولةv، فم.ت اللYقاء�؟
قال: م.ش\م'ولةv أ%ي مأ}خ'وذاv با ذات. الش>مال؛ وقال ابن السكيت:
م.ش\م'ولة سريعة النكشاف، أ%خ.ذ%ه من أ%ن الريح. الش_مال إ,ذا ه.ب_ت

بالسحاب ل ي.ل}ب.ث} أ%ن ي.ن\ح.س3ر وي.ذ}هب؛ ومنه قول ال�ذ%ل:
حار. وع.ق�ت\ م'ز\ن.ه' الر>يح'، وان\ـ
ـقار. ب,ه1 الع.ر\ض'، ول يش\م.ل,

يقول: ل ت.ه'ب_ به الش_مال� ف%ت.ق}ش.ع.ه، قال: والن_وى والن>ي_ة
الوضع الذي ت.ن\ويه. وط%ي\ر' ش1مال�: كل© طي ي'ت.شاء4م به. وج.رى له
غ�راب' ش1مال� أ%ي ما ي.ك}ر.ه كأ%ن� الطائر إ,نا أ%تاه عن الش>مال؛ قال

أ%بو ذؤيب:
ز.ج.ر\ت. لا ط%ي\ر. الش>مال، فإ,ن ت.ك�ن\

ه.واك الذي ت.ه\وى، ي'ص1ب\ك اج\ت1ناب'ها
وقول الشاعر:

ر.أ%ي\ت' ب.ن الع.ل9ت1، لا ت.ض.اف%ر'وا،
ي.ح'وز'ون% س.ه\مي دونم ف الش_مائل

أ%ي ي'ن\ز,ل�ون.ن بالنزلة ال%س3يسة. والع.ر.ب تقول: فلن ع1ن\دي
بالي.م1ي أ%ي بنزلة ح.س.نة، وإ,ذا خ.س_ت\ م.ن\ز,ل%ت'ه قالوا: أ%نت عندي

بالش>مال؛ وأ%نشد أ%بو سعيد لع.د1ي> بن
زيد ياطب النeع\مان ف تفضيله إ,ياه على أ%خيه:

ك%ي\ف. ت.ر\ج'و ر.د_ ال�ف1يض، وقد أ%خ\ـ
خ.ر. ق1د\ح.ي\ك. ف ب.ياض الش>مال؟

يقول: ك�ن\ت أ%نا ال�ف1يض. ل1قد\ح أ%خيك وق1د\ح1ك ف%ف%و_ز\ت'ك عليه،
وقد كان أ%خوك قد أ%خ_ر.ك وجعل ق1د\ح.ك بالش>مال. والش>مال: الشeؤ\م؛

حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:



ول أ%ج\ع.ل} ش'ؤ'ون.ك بالش>مال
أ%ي ل أ%ضع\ها م.و\ضع ش'ؤم؛ وقوله:
،vن\ت.، إ,ذا أ%ن\ع.م\ت. ف الناس ن,ع\م.ة�وك

س.ط%و\ت. عليها قابضاv بش1مال1كا
معناه: إ,ن ي'ن\ع1م\ بيمينه ي.ق}ب,ض\ بش1مال1ه. والش>مال: الط�ب\ع،

والمع ش.مائل؛ وقول ع.ب\د ي.غ'وث:
أ%ل%م\ ت.ع\ل%ما أ%ن ال%لم.ة% ن.ف}ع'ها

ق%ل1يلD، وما ل%و\مي أ%خي من ش1مال1يا
يوز أ%ن يكون واحداv وأ%ن يكون جعاv من باب ه1جان{ ود1لص�.

والش>مال�: ال�ل�ق؛ قال جرير:
قليلD، وما ل%و\مي أ%خي من ش1مال1يا

والمع الش_مائل؛ قال ابن بري: البيت لع.ب\د ي.غ'وث% ابن وق�اص
ال%ر,ثي، وقال ص.خ\ر بن عمرو بن الش_ر,يد أ%خو ال%ن\ساء:

أ%ب الش_ت\م. أ%ن قد أ%صابوا ك%ر,ي.ت،
وأ%ن} ل%ي\س. إ,ه\داء� ال%ن.ى من ش1مال1يا

وقال آخر:
ه'م' ق%و\مي، وقد أ%ن\ك%ر\ت' منهم'

ش.مائ1ل% ب'د>ل�وها من ش1مال
(قوله «وقد انكرت منهم» كذا ف الصل هنا ومثله ف التهذيب وسيأت

قريباv بلفظ وهم انكرن من).
أ%ي أ%ن\ك%ر\ت' أ%خلقهم. ويقال: أ%ص.ب\ت' من فلن ش.م.لv أ%ي ر,ياv؛

وقال:
أ%ص1ب\ ش.م.لv من ال%ع.تي_ة%، إ,ن_ن،

على ال%و\ل، ش.ر_اب¬ بل%ح\م� م'ل%ه\و.ج
والش_مال: الر>يح الت ت.ه'بe من ناحية الق�ط}ب، وفيها خس لغات:

Dمهموز، وش.أ}م.ل ،Dوش.م\أ%ل Dبالتحريك، وش.مال ،Dبالتسكي، وش.م.ل ،Dش.م\ل
 �مقلوب، قال: وربا جاء بتشديد اللم؛ قال الز_ف%يان

(* قوله «قال
الزفيان» ف ترجة ومعل وشل من التكملة ان الرجز ليس للزفيان ول ينسبه لحد):

ت.ل�ف©ه ن.ك}باء� أ%و ش.م\أ%ل©



والمع ش.م.الت¬ وش.مائل أ%يضاv، على غي قياس، كأ%نم جعوا ش1م.الة
مثل ح1م.الة وح.مائل؛ قال أ%بو خ1راش:

ت.ك%اد' ي.د.اه' ت'س\ل1مان ر,د.اءه
�من ال�ود1، ل%م_ا اس\ت.ق}ب.ل%ت\ه الش_م.ائل

غيه: والش_م.ال� ريح ت.ه'بe من ق1ب.ل الش_أ}م عن ي.سار الق1ب\لة.
الكم: والش_م.ال� من الرياح الت تأ}ت من ق1ب.ل ال1ج\ر. وقال ثعلب:

الش_م.ال من الرياح ما است\ق}ب.ل%ك عن ي.م1ينك إ,ذا و.ق%ف}ت ف الق1ب\لة.
وقال ابن ال4عراب: م.ه.بe الش_م.ال من بنات ن.ع\ش� إ,ل م.س\ق%ط

الن_س\ر الطائر، ومن ت.ذ}ك1ر.ة أ%ب ع.لي¼، ويكون اساv وص1ف%ةv، والمع
ش.م.الت¬؛ قال ج.ذ1ية ال4ب\رش:

ر'ب_ما أ%و\ف%ي\ت' ف ع.ل%م�،
ت.ر\ف%ع.ن\ ث%و\ب ش.م.الت'

فأ%د\خ.ل النون% الفيفة ف الواجب ضرورةv، وهي الش_م'ول� والش_يم.ل
والش_م\أ%ل� والش_و\م.ل� والش_م\ل� والش_م.ل�؛ وأ%نشد:

ث%و.ى م.ال1ك¬ ب,بلد الع.د'و�،
ت.س\ف1ي عليه ر,ياح' الش_م.ل

فإ,ما أ%ن يكون على التخفيف القياسي ف الش_م\أ%ل، وهو حذف المزة
وإ,لقاء الركة على ما قبلها، وإ,ما أ%ن يكون الوضوع هكذا. قال ابن سيده:

وجاء ف شعر الب.ع1يث الش_م\ل بسكون اليم ل ي'س\م.ع إ,ل فيه؛ قال
الب.ع1يث:

أ%ه.اج. عليك الش_و\ق. أ%طلل� د1م\ن.ة{،
بناص1ف%ة1 الب'ر\د.ي\ن,، أ%و جان,ب, ال%ج\ل,
أ%ت.ى أ%ب.د¬ من دون ح1د\ثان ع.ه\د1ها،

وج.ر_ت عليها ك�ل© نافجة{ ش.م\ل,
وقال عمرو بن شاس:

وأ%ف}راس'نا م1ث}ل� الس_عال أ%ص.اب.ها
ق1ط%ار¬، وب.ل�ت\ها بناف1ج.ة{ ش.م\ل,

وقال الشاعر ف الش_م.ل، بالتحريك:
ث%و.ى مال1ك¬ ببلد الع.د'و>،
ت.س\ف1ي عليه ر,ي.اح' الش_م.ل



وقيل: أ%راد الش_م\أ%ل%، ف%خ.ف�ف. المز؛ وشاهد الش_م\أ%ل قول
الك�م.يت:

م.ر.ت\ه ال%ن'وب'، ف%ل%م_ا اك}ف%ه.ر\
�ر. ح.ل�ت\ ع.ز.ال1ي.ه' الش_م\أ%ل

وقال أ%وس:
وع.ز_ت1 الش_م\أ%ل الر>ي.اح، وإ,ذ

ب.ات. ك%م1يع' الف%ت.اة1 م'ل}ت.ف1عا
(* قوله «وعزت الشمأل إل» تقدم ف ترجة كمع بلفظ وهبت الشمأل البلبل

إل).
وقول الطYر,م_اح:
لgم ت.ح1نe به م.ز.ا

م1ي' ال4جان,ب وال4ش.ام1ل
قال ابن سيده: أ�راه ج.م.ع ش.م\لv على أ%ش\م'ل، ث ج.م.ع أ%ش\م'لv على

أ%شام1ل.
وقد ش.م.ل%ت1 الر>يح' ت.ش\م'ل ش.م\لv وش'م'ولv؛ ال�ول عن اللحيان:

ت.ح.و_ل%ت\ ش.م.الv. وأ%ش\م.ل% ي.و\م'نا إ,ذا ه.ب_ت\ فيه الش_م.ال.
وأ%ش\م.ل% القوم': د.خ.لوا ف ريح الش_م.ال، وش'م1ل�وا 

(* قوله «وشلوا»
هذا الضبط وجد ف نسخة من الصحاح، والذي ف القاموس: وكفرحوا أصابتهم

:Dوهم م.ش\م'ولون. وغ%د1ير¬ م.ش\مول ،�الشمال) أ%صابتهم الش_م.ال
ن.س.ج.ت\ه ريح' الش_م.ال أ%ي ض.ر.ب.ته ف%ب.ر.د. ماؤه وص.ف%ا؛ ومنه قول أ%ب

كبي:و.د\ق�ها ل ي'ش\م.ل
وقول الخر:

وك�لY ق%ض_اء4 ف ال%ي\ج.اء3 ت.ح\س.ب'ها
ن,ه\ياv بق%اع�، ز.ه.ت\ه الر>يح' م.ش\م'ول

وف ق%ص1يد كعب بن زهي:
ص.اف{ بأ%ب\ط%ح. أ%ض\ح.ى وهو م.ش\مول

أ%ي ماء# ض.ر.ب.ت\ه الش_م.ال�. ومنه: خ.م\ر م.ش\مولة باردة. وش.م.ل%
الم\ر: ع.ر_ض.ها للش_م.ال ف%ب.ر.د.ت\، ولذلك قيل ف المر م.ش\مولة،
وكذلك قيل خر م.ن\ح'وسة أ%ي ع'ر>ض.ت\ للن_ح\س وهو الب.ر\د؛ قال



كأ%ن� م'دامةv ف ي.و\م, ن.ح\س
ومنه قوله تعال: ف أ%يام� ن.ح1سات؛ وقول أ%ب و.ج\ز.ة:

م.ش\مول%ة� ال�ن\س م.ج\نوب¬ م.و.اع1د'ها،
من ال1جان ال1مال الشeط}ب والق%ص.ب

(* قوله «الشطب والقصب» كذا ف الصل والتهذيب، والذي ف التكملة:
الشطبة القصب).

قال ابن السكيت وف رواية:
م.ج\نوب.ة� ال�ن\س م.ش\مولD م.و.اع1د'ها

ومعناه: أ�ن\س'ها ممود¬ ل4ن ال%نوب مع الطر فهي ت'ش\ت.ه.ى للخ1ص\ب؛
وقوله م.ش\مولD م.واع1د'ها أ%ي ليست مواعدها بحمودة، وف%س_ره ابن

ال4عراب فقال: ي.ذ}ه.ب أ�ن\س'ها مع الش_م.ال وت.ذ}ه.ب م.و.اع1د'ها مع
ال%ن'وب؛ وقالت ل%ي\لى ال4خ\ي.ل1ي_ة:
ح.ب.اك. به اب\ن' ع.م> الص>د\ق، ل%م_ا

رآك م'حار.فاv ض.م1ن. الش>م.ال
تقول: ل%م_ا رآك ل ع1ن.ان% ف ي.د1ك ح.ب.اك بف%ر.س، والع1ن.ان� يكون

ف الش_م.ال، تقول كأ%ن_ك ز.م1ن' الش>م.ال إ,ذ ل ع1ن.ان% فيه. ويقال:
 Dبه ش.م\ل

(* قوله «ويقال به شل» ضبط ف نسخة من التهذيب غي مرة بالفتح
وكذا ف البيت بعد) من ج'نون أ%ي به ف%ز.ع¬ كال�نون؛ وأ%نشد:

vح.م.ل%ت\ به ف ل%ي\ل%ة{ م.ش\مولة
أ%ي ف%ز,عةv؛ وقال آخر:

،vف%م.ا ب. من ط%يف{، على أ%ن� ط%ي\ر.ة
إ,ذا خ1ف}ت' ض.ي\ماv، ت.ع\ت.ر,ين كالش_م\ل

قال: كالش_م\ل كال�نون من الف%ز.ع. والن_ار' م.ش\مول%ةD إ,ذا ه.ب�ت\
عليها ر,يح' الش_م.ال. والش>مال: ك1يس¬ ي'ج\ع.ل على ض.ر\ع الشاة،

وش.م.ل%ها ي.ش\م'ل�ها ش.م\لv: ش.د_ه عليها. والش>م.ال: ش1ب\ه م1خ\لة{
ي'غ.ش_ى با ض.ر\ع الشاة إ,ذا ث%ق�ل، وخ.ص_ بعضهم به ض.ر\ع الع.ن\ز,، وكذلك

النخلة إ,ذا ش'د_ت أ%عذاق�ها بق1ط%ع ال4كس3ية لئل ت'ن\ف%ض؛ تقول منه:
ش.م.ل الشاة% ي.ش\م'لها ش.م\لv وي.ش\م1ل�ها؛ الكسر عن اللحيان، ع.ل�ق

عليها الش>م.ال وش.د_ه ف ض.ر\ع الشاة، وقيل: ش.م.ل% الناقة% ع.ل�ق



عليها ش1م.الv، وأ%ش\م.ل%ها ج.ع.ل لا ش1م.الv أ%و ات_خ.ذ%ه لا.
والش>مال�: س1م.ةD ف ض.ر\ع الشاة. وش.م1لهم أ%م\ر¬ أ%ي غ%ش1ي.هم. واش\تمل

vوش'م'ول vبثوبه إ,ذا ت.ل%ف�ف. وش.م.لهم ال4مر ي.شم'لهم ش.م\ل
وش.م1ل%هم ي.ش\م.ل�هم ش.م.لv وش.م\لv وش'م'ولv: ع.م_هم؛ قال ابن قيس

الرeق%ي_ات:
ك%ي\ف. ن.و\مي على الف1راش,، ول%م_ا

ت.ش\م.ل, الش_ام. غارةD ش.ع\واء�؟
أ%ي متفرقة. وقال اللحيان: ش.م.لهم، بالفتح، لغة قليلة؛ قال الوهري:

.Dا: ع.م_هم به، وأ%مر¬ شام1لìول يعرفها ال4صمعي. وأ%ش\م.لهم ش.ر
وال1ش\م.ل: ثوب ي'ش\ت.م.ل به. واش\ت.م.ل بالثوب إ,ذا أ%داره على جسده ك�لYه

حت ل ترج منه ي.د'ه. واش\ت.م.ل% عليه ال4م\ر': أ%حاط به. وف
التنزيل العزيز: أ%م_ا اش\ت.م.ل%ت\ عليه أ%رحام ال�ن\ث%ي.ي\ن. وروي عن

النب،صلى ال عليه وسلم: أ%نه ن.هى عن اش\ت1مال الص_م_اء. الكم:
والش>م\لة الص_م_اء الت ليس تتها ق%م1يص¬ ول س.راو,يل، وك�ر,ه.ت الصلة
فيها كما ك�ر,ه أ%ن ي'ص.لYي ف ثوب واحد وي.د'ه ف جوفه؛ قال أ%بو عبيد:

اش\ت1مال� الص_م_اء هو أ%ن ي.ش\ت.م1ل% بالثوب حت ي'ج.لYل به جسد.ه ول
ي.ر\ف%ع منه جانباv فيكون فيه ف�ر\ج.ة ت.خ\رج منها يده، وهو الت_ل%ف©ع،

وربا اضطجع فيه على هذه الالة؛ قال أ%بو عبيد: وأ%ما تفسي الفقهاء
فإ,نم يقولون هو أ%ن ي.ش\ت.م1ل بثوب واحد ليس عليه غيه ث يرفعه من أ%حد

جانبيه في.ض.عه على م.ن\ك1به ف%ت.ب\د'و منه ف�ر\ج.ة، قال: والفقهاء أ%علم
بالتأ}ويل ف هذا الباب، وذلك أ%صح ف الكلم، فمن ذهب إ,ل هذا التفسي

ك%ر,ه الت_ك%شeف وإ,بداء4 العورة، ومن ف%س_ره تفسي أ%هل اللغة فإ,نه
ك%ر,ه أ%4ن ي.ت.ز.م_ل به شام1لv جسد.ه، مافة أ%ن يدفع إ,ل حالة

ساد_ة لت.ن.ف©سه في.ه\ل1ك؛ الوهري: اشتمال� الص_م_اء أ%ن ي'ج.لYل جسد.ه
كل�ه بالك1ساء أ%و بال3زار. وف الديث: ل ي.ض'رe أ%ح.د.ك�م إ,ذا

ص.ل�ى ف بيته شلv أ%ي ف ثوب واحد ي.ش\م.له. الكم: والش_م\لة ك1ساء#
دون الق%ط1يفة ي'ش\ت.مل به، وجعها ش1مالD؛ قال:

إ,ذا اغ}ت.ز.ل%ت\ من ب'قام, الف%رير،
فيا ح'س\ن. ش.م\ل%ت1ها ش.م\ل%تا

ش.ب_ه هاء التأ}نيث ف ش.م\ل%تا بالتاء ال4صلية ف نو ب.ي\ت{ وص.و\ت،



فأ%لقها ف الوقف عليها أ%لفاv، كما تقول ب.ي\تاv وصوتاv، فش.م\ل%تا
على هذا منصوب¬ على التمييز كما تقول: يا ح'س\ن. و.ج\ه,ك و.ج\هاv أ%ي من

vلeن، وقد ت.ش.م_ل% با ت.ش.م�وجه. ويقال: اشتريت ش.م\لةv ت.ش\م'ل
وت.ش\م1يلv؛ الصدر الثان عن اللحيان، وهو على غي الفعل، وإ,نا هو

كقوله: وت.ب.ت_ل} إ,ليه ت.ب\ت1يلv. وما كان ذا م1ش\م.ل� ولقد أ%ش\م.ل% أ%ي
صارت له م1ش\م.لة. وأ%ش\م.ل%ه: أ%عطاه م1ش\م.ل%ةv؛ عن اللحيان؛ وش.م.ل%ه

ش.م\لv وش'م'ولv: غ%ط�ى عليه ال1ش\م.لة؛ عنه أ%يضاv؛ قال ابن سيده:
وأ�راه إ,نا أ%راد غ%ط�اه بال1ش\م.لة. وهذه ش.م\لةD ت.ش\م'ل�ك أ%ي

ت.س.ع'ك كما يقال: ف1راش¬ ي.ف}ر'شك. قال أ%بو منصور: الش_م\لة عند العرب
م1ئ}ز.ر¬ من صوف أ%و ش.ع.ر ي'ؤ\ت.ز.ر' به، فإ,ذا ل�فYق ل1ف}ق%ي فهي

م1ش\م.لةD ي.ش\ت.م1ل با الرجل إ,ذا نام بالليل. وف حديث علي قال لل4ش.عت بن
ق%ي\س�: إ,ن� أ%با هذا كان ي.ن\س3ج' الش>مال% بي.مينه، وف رواية:

ي.ن\س3ج الش>مال باليمي؛ الش>مال�: جع ش.م\لة{ وهو الك1ساء وال1ئ}ز.ر
vي'ت_ش.ح به، وقوله الش>مال بيمينه من أ%حسن ال4لفاظ وأ%ل}ط%ف1ها بلغ%ة

وفصاح.ة. والش>م\لة�: الالة� الت ي'ش\ت.م.ل� با. وال1ش\م.لة: ك1ساء
ي'ش\ت.مل به دون الق%ط1يفة؛ وأ%نشد ابن بري:

،vما رأ%ي\نا لغ'راب� م.ث%ل
إ,ذ ب.ع.ث}ناه' ي.جي بال1شم.ل%ه
،vغ%ي\ر. ف1ن\د{ أ%ر\س.لوه قابسا

فث%وى ح.و\لv، وس.ب_ الع.ج.له
وال1ش\م.ل: سيف ق%ص1ي¬ د.قيق ن}و ال1غ\و.ل. وف الكم: سيف قصي

ي.ش\ت.م1ل عليه الرجل� في'غ.طYيه بثوبه. وفلن م'ش\ت.م1ل على داهية، على
الث%ل. وال1ش\مال�: م1ل}ح.ف%ةD ي'ش\ت.م.ل با. الليث: ال1ش\م.لة

وال1ش\م.ل كساء له خ.م\لD متفر>ق ي'ل}ت.ح.ف به دون الق%ط1يفة. وف الديث:
ول ت.ش\ت.م1ل اشتمال% الي.هود؛ هو افتعال من الش_م\لة، وهو ك1ساء

ي'ت.غ.ط9ى به وي'ت.ل%ف�ف فيه، وال%ن\ه.يe عنه هو الت_ج.ل©ل بالثوب
وإ,س\بال�ه من غي أ%ن يرفع ط%ر.فه. وقالت امرأ%ة الوليد له: م.ن\ أ%ن\ت.

ورأ}س'ك. ف م1ش\م.ل1ك؟ أ%بو زيد: يقال اش\ت.م.ل على ناقة{ ف%ذ%ه.ب با أ%ي
ر.ك1بها وذهب. با، ويقال: جاء4 فلن م'ش\ت.م1لv على داهية. والر_ح1م'

ت.ش\ت.مل على الولد إ,ذا ت.ض.م_ن.ته. والش_م'ول: ال%م\ر ل4ن_ها ت.ش\م.ل



ب,ريها الناس.، وقيل: س'م>يت بذلك ل4ن� لا ع.ص\ف%ةv كع.ص\ف%ة
الش_مال، وقيل: هي الباردة، وليس بق%و,ي¼. والش>مال: خ.ل1يقة الر_ج'ل،

وجعها ش.مائل؛وقال لبيد:
ه'م' ق%و\م1ي، وقد أ%ن\ك%ر\ت' منهم

ش.مائل% ب'د>ل�وها من ش1مال
وإ,ن_ها ل%س.نة� الش_مائل. ورج'ل ك%ري الش_مائل أ%ي ف أ%خلقه

ومالطت1ه. ويقال: فلن م.ش\م'ول ال%لئق أ%ي ك%ري ال4خلق، أ�خ1ذ من
eفب_د.ت\ه. ور.ج'ل م.ش\م'ول: م.ر\ض1ي �الاء الذي ه.ب_ت\ به الش_مال

ال4خلق ط%ي>ب'ها؛ قال ابن سيده: أ�راه من الش_م'ول. وش.م\ل القوم,:
م'ج\ت.مع ع.د.د1هم وأ%م\رهم. والل�و\ن� الش_ام1ل�: أ%ن يكون شيء أ%سود

ي.ع\لوه لون آخر؛ وقول ابن مقبل يصف ناقة:
ت.ذ�بe عنه ب,ل1يف{ ش.و\ذ%ب� ش.م1ل�،
ي.ح\مي أ%س1ر_ة بي الز_و\ر, والث�ف%ن

قال شر: الش_م1ل الر_قيق، وأ%س1ر_ة خ'طوط واحدتا س1رار¬، ب,ل1يف{
أ%ي بذ%ن.ب.

والش>م\ل: الع1ذ}ق'؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد للطYرم_اح ف ت.ش\بيه
ذ%ن.ب البعي بالع1ذ}ق ف س.ع.ته وكثرة ه'ل}به:

أ%و ب,ش1م\ل� شال% من خ.ص\ب.ة{،
ج'ر>د.ت\ للناس, ب.ع\د. الك1مام

vوالش>م1ل©: الع1ذ}ق الق%ل1يل ال%م\ل. وش.م.ل النخلة يش\م'لها ش.م\ل
وأ%ش\م.ل%ها وش.م\ل%ل%ها: لق%ط% ما عليها من الرeط%ب؛ ال4خية عن

السياف. التهذيب: أ%ش\م.ل فلن خ.رائف%ه إ,ش\مالv إ,ذا ل%ق%ط ما عليها من
الرeطب إ,ل قليلv، وال%رائف': الن_خ1يل اللوات ت'خ\ر.ص أ%ي

ت'ح\ز.ر، واحدتا خ.ر'وفةD. ويقال لا ب.ق%ي. ف الع1ذ}ق بعدما ي'ل}ق%ط بعضه
ش.م.لD، وإ,ذا ق%ل� ح.م\ل� النخلة قيل: فيها ش.م.لD أ%يضاv، وكان أ%بو
عبيدة يقول هو ح.م\ل� النخلة ما ل ي.ك}ب'ر وي.ع\ظ�م، فإ,ذا ك%ب'ر فهو

ح.م\لD. الوهري: ما على النخلة إ,ل ش.م.ل%ةD وش.م.لD، وما عليها إ,ل�
ش.مال1يل�، وهو الشيء القليل ي.ب\ق%ى عليها من ح.م\لها. وش.م\ل%ل}ت' النخلة%

إ,ذا أ%خ.ذ}ت من ش.مال1يل1ها، وهو التمر القليل الذي بقي عليها. وفيها
ش.م.لD من ر'ط%ب أ%ي قليلD، والمع أ%ش\مالD، وهي الش_ماليل واحدتا



ش'م\لولD. والش_مال1يل: ما ت.ف%ر_ق من ش'ع.ب ال4غصان ف رؤوسها كش.مار,يخ
الع1ذ}ق؛ قال العجاج:

،vوقد ت.ر.د_ى من أ%راط{ م1ل}ح.فا
منها ش.ماليل� وما ت.ل%ف�قا

وش.م.ل% الن_خلة% إ,ذا كانت ت.ن\ف�ض ح.م\ل%ها ف%ش.د_ تت أ%ع\ذاق1ها
ق1ط%ع. أ%ك}س3ي.ة. ووقع. ف ال4رض ش.م.لD من مطر أ%ي قليلD. ورأ%يت

ش.م.لv من الناس وال3بل أ%ي قليلv، وجعهما أ%شال. ابن السكيت: أ%صابنا
ش.م.لD من مطر، بالتحريك. وأ%خ\طأ%نا ص.و\ب'ه وواب,ل�ه أ%ي أ%صابنا منه

شيء# قليل. والش_مال1يل�: شيء خفيف من ح.م\ل النخلة. وذهب القوم'
ش.مال1يل%: ت.ف%ر_قوا ف1ر.قاv؛ وقول جرير:

بق%و¼ ش.ماليل ال%و.ى ان تبد_را
إ,نا هي ف1ر.ق�ه وطوائف�ه أ%ي ف كل قل}ب� من قلوب هؤلء ف1ر\قةD؛ وقال

ابن السكيت ف قول الشاعر:
ح.يeوا أ�م.امة%، واذ}ك�روا ع.ه\داv م.ض.ى،

ق%ب\ل% الت_ف%رeق من ش.مال1يل, الن_و.ى
قال: الش_ماليل� الب.قايا، قال: وقال ع'مارة وأ%بو ص.خ\ر ع.ن.ى

Dق%ها؛ قال: ويقال ما بقي ف النخلة إ,ل ش.م.لeبش.مال1يل الن_و.ى ت.ف%ر
وش.مال1يل� أ%ي شيء# متفر�ق¬. وثوب¬ ش.ماليل�: مثل ش.ماط1يط. والش>مال�: كل

قب\ض.ة من الز_ر\ع ي.ق}ب,ض عليها الاصد. وأ%ش\م.ل% الف%ح\ل� ش.و\ل%ه
إ,ش\مالv: أ%ل}ق%ح. الن>ص\ف. منها إ,ل الث©ل�ثي، فإ,ذا أ%لق%ح.ها

كل�ها قيل أ%ق%م_ها حت ق%م_ت\ ت.ق1مe ق�م'وماv. والش_م.ل، بالتحريك:
مصدر قولك ش.م1ل%ت\ ناقت'نا لقاحاv من ف%ح\ل فلن ت.ش\م.ل� ش.م.لv إ,ذا

ل%ق1ح.ت\. الكم: ش.م1ل%ت1 الناقة� لقاحاv قب,ل%ت\ه، وش.م1لت\ إ,ب\ل�ك�م
:�لنا بعياv أ%خ\ف%ت\ه. ودخل ف ش.م\لها وش.م.لها أ%ي غ�مارها. والش_م\ل

vالجتماع، يقال: ج.مع. ال� ش.م\ل%ك. وف حديث الدعاء: أ%سأ%لك ر.ح\مة
Dت.ج\م.ع با ش.م\لي؛ الش_م\ل: الجتماع. ابن ب'ز'ر\ج: يقال ش.م\ل

وش.م.لD، بالتحريك؛ وأ%نشد:
،vال� ب.عد. الع'س\ر, م.ي\س.ر.ة �قد ي.ج\ع.ل

وي.ج\م.ع' ال� ب.عد. الف�ر\قة1 الش_م.ل
وجع ال ش.م\ل%هم أ%ي ما ت.ش.ت_ت. من أ%مرهم. وف%ر_ق ال� ش.م\ل%ه



أ%ي ما اجتمع من أ%مره؛ وأ%نشد أ%بو زيد ف نوادره للب'ع.ي\ث ف
الش_م.ل، بالتحريك:

وقد ي.ن\ع.ش' ال� الف%ت بعد. ع.ث}رة{،
وقد ي.ج\م.ع' ال� الش_ت1يت. من الش_م.ل}

ل%ع.م\ر,ي لقد جاءت ر,سالة� مالك{
إ,ل ج.س.د{، ب.ي\ن. العوائد، م'خ\ت.ب.ل}

وأ%ر\س.ل% فيها مالك¬ ي.س\ت.ح1ث©ها،
وأ%ش\ف%ق. من ر.ي\ب, ال%ن'ون1 وما و.أ%ل}

أ%مال1ك'، ما ي.ق}د'ر\ لك. ال� ت.ل}ق%ه،
وإ,ن ح'م_ ر.ي\ثD من ر.ف1يقك أ%و ع.ج.ل

وذاك الف1راق' ل ف1راق' ظ%عائ1ن�،
ل�ن_ بذي الق%ر\ح.ى م'قام¬ وم'ر\ت.ح.ل

قال أ%بو عمرو ال%ر\مي: ما سعته بالتحريك إ,ل� ف هذا البيت.
والش_م\أ%لة�: ق�ت\رة الصائد ل4نا ت'خ\ف1ي م.ن\ يستتر با؛ قال ذو

الرمة:
وبالش_مائل من ج,ل9ن% م'ق}ت.ن,ص¬

ر.ذ}ل� الثياب، خ.ف1يe الش_خ\ص م'ن\ز.ر,ب'
ونن ف ش.م\ل1كم أ%ي ك%ن.ف1كم. وان\ش.م.ل الشيء�: كان\ش.م.ر؛ عن ثعلب.

ويقال: ان\ش.م.ل% الرجل� ف حاجته وان\ش.م.ر فيها؛ وأ%نشد أ%بو تراب:
و.ج\ناء� م'ق}و.ر_ة� ال4ل}ياط1 ي.ح\س.ب'ها،

م.ن\ ل ي.ك�ن\ قب\ل� ر.اها ر.أ}ي.ةv، ج.م.ل
حت ي.د'ل� عليها خ.ل}ق' أ%ر\بعة{

ف لزق� ل%ح1ق. ال4ق}راب فان\ش.م.ل
أ%راد أ%ربعة أ%خلف ف ض.ر\ع لزق� ل%ح1ق. أ%قرابا فان\ض.م_ وانشمر.

وش.م.ل% الرجل� وان\ش.م.ل وش.م\ل%ل: أ%سرع، وش.م_ر، أ%ظهروا التضعيف
Dبإ,ل}حاق1ه. وناقة ش1م1ل�ة، بالتشديد، وش1مال وش1م\لل vإ,شعارا

وش1م\ليلD: خفيفة سريعة م'ش.م_رة؛ وف قصيد كعب بن ز'ه.ي:
وع.مeها خال�ها ق%و\داء� ش1م\ل1يل

(* قوله «وعمها خالا إل» تقدم صدره ف ترجة حرف:
حرف أخوها أبوها من مهجنة * وعمها خالا قوداء شليل).



vالش>م\ل1يل، بالكسر: ال%ف1يفة الس_ريعة. وقد ش.م\ل%ل% ش.م\ل%ل%ة
:vإ,ذا أ%س\ر.ع؛ ومنه قول امرئ القيس يصف فرسا

كأ%ن بف%ت\خاء3 ال%ن.اح.ي, ل%ق}و.ة{،
د.ف�وف{ من الع1ق}بان1، ط%أ}طأ}ت' ش1م\لل

ويروى:
على ع.ج.ل� منها أ�ط%أ}ط1ئ� ش1م\لل

ومعن طأ}طأ%ت أ%ي ح.ر_ك}ت واح\ت.ث%ث}ت؛ قال ابن بري: رواية أ%ب عمرو
ش1م\لل بإ,ضافته إ,ل ياء التكلم أ%ي كأ%ن طأ}طأ}ت ش1م\لل من هذه
الناقة بع'قاب�، ورواه ال4صمعي ش1م\لل من غي إ,ضافة إ,ل الياء أ%ي

كأ%ن ب,ط%أ}طأ%ت بذه الفرس ط%أ}طأ}ت' بع'قاب� خفيفة ف ط%ي.ران,ها،
فش1م\لل على هذا من صفة ع'قاب الذي ت'ق%د>ره قبل ف%ت\خاء تقديره بع'قاب

ف%ت\خاء ش1م\لل�. وط%أ}طأ% فلن فرس.ه إ,ذا ح.ث�ها بساق%ي\ه؛ وقال
الر_ار:وإ,ذا ط�وط1ئ% ط%ي�ار¬ ط1م1ر�

قال أ%بو عمرو: أ%راد بقوله أ�ط%أ}ط1ئ� ش1م\لل ي.د.ه الش>م.ال،
والش>م.ال� والش>م\لل� واحد. وج.م.لD ش1م1لê وش1م\للD وش1م\ل1يلD: سريع؛

أ%نشد ثعلب:
Yبأ%و\ب, ض.ب\ع.ي\ م.ر,ح� ش1م1ل

وأ�مe ش.م\ل%ة: ك�ن\ي.ة� الدeن\يا، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
م1ن\ أ�م> ش}ل%ة ت.ر\م1ينا، ب,ذائف1ها،
غ%ر_ارة ز'ي>ن.ت\ منها الت_هاو,يل

والش_مال1يل�: ح1ب.ال ر,مال� متفرقة بناحية م.ع\ق�لة%. وأ�مe ش.م\ل%ة
وأ�مe ل%ي\ل%ى: ك�ن\ي.ة� ال%م\ر.

وف حديث مازن{ بق%ر\ية يقال لا ش.مائل، يروى بالسي والشي، وهي من
أ%رض ع'م.ان. وش.م\ل%ة� وش1م.الD وشام1لD وش'م.ي\لD: أ%ساء.

eبالدال غي معجمة، من ال3بل وغي,ها: الق%و,ي ،�@شردل: الش_م.ر\د.ل
السريع الف%ت1يe ال%س.ن' ال%ل}ق، وال�نثى بالاء؛ قال ال�ساو,ر بن

هند:
إ,ذا ق�ل}ت ع'ود'وا، عاد كل© ش.م.ر\د.ل�

أ%ش.م_ من الف1ت\يان1، ج.ز\ل� م.و.اه1ب'ه
Dال%ل}ق. الكم: وش.م.ر\د.ل �والش_م.ر\د.لة�: الناقة السنة الميلة



والش_م.ر\د.ل كلها اسم رج'ل، قال: د.خ.لت\ فيه اللم كدخولا ف
ال%ر,ث وال%س.ن والع.ب�اس وسقطت منه على ح.د> سقوطها ف قولك ح.ر,ث وح.س.ن

وع.ب�اس، على ما قد أ%ح\ك%مه سيبويه ف الباب الذي تر\ج.مه بقوله هذا باب
يكون فيه الشيء غالباv عليه اسم¬، يكون لكل من كان من أ�م_ته أ%و كان
ف صفته من ال4ساء الت تدخلها ال4لف واللم، وتكون ن.ك1رته الامعة%

لا ذكرت' من العان، ف%ت.ف%ه_م\ه ه'نالك، فإ,نه ف%ص\ل غام1ض' ال4حكام
ف ص1ناعة ال3عراب وق%ل� م.ن\ ي.أ}ب.ه' له. ابن ال4عراب:

eال%م.ل الض_خ\م ومثله الش_م.ر\د.ل. الليث: الش_م.ر\د.ل الف%ت1ي �ال%م.ر\ج.ل
الق%و,يe ال%ل}د'، قال: وكذلك من ال3بل؛ وأ%نشد:

Dال3يغال, ح.ر\ف¬ ش.م.ر\د.ل �م'و.اش1ك%ة
أ%بو عمرو: الش_م.ر\د.لة الناقة القوية على الس_ي، ويقال للج.م.ل

ش.م.ر\د.لD؛ قال ذو الرمة:
Dب.ع1يد' م.ساف1 ال%ط}و, ع.و\ج¬ ش.م.ر\د.ل

@ششل: الش>مش1ل: الف1يل�؛ عن كراع.
@شطل: التهذيب: الشeم\طالة� الب.ض\ع.ة� من اللحم يكون فيها شحم.

@شعل: ال�ش\م.ع1ل©: التفر>ق. وال�ش\م.ع1ل©: السريع يكون ف الناس
vأ%أ%ق1طا :vبي: كيف رأ%يت. ز.ب\راeم الز�وال3بل. وف حديث ص.ف1ي�ة أ

وت.م\راv، أ%و م'ش\م.ع1ل¾ ص.ق}راv؟ قال: ال�ش\م.ع1ل© السريع الاضي،
:�واليم زائدة. يقال: اش\م.ع.ل� فهو م'ش\م.ع1لê. واش\م.ع.ل�ت1 ال3بل
ت.ف%ر_قت\ م'سر,عةv. وناقة م'ش\م.ع1لê: خفيفة سريعة نشيطة. وناقة

ش.م\ع.ل%ة: سريعة نش1يطة. والش_م\ع.ل�: الناقة الفيفة؛ وأ%نشد:
،�يا أ%يeها الع.و\د' الض_عيف ال4ث%ي\ل
�ما ل%ك. إ,ذ ح'ث� ال%ط1يe ت.ز\ح.ل

أ�خ\راv، وت.ن\ج'و بالر>كاب, ش.م\ع.ل�؟
وقد اش\م.ع.ل�ت الناقة�، فهي م'ش\م.ع1ل�ة؛ قال ر.بيعة ابن م.ق}روم

الض_ب>ي:
كأ%ن� ه'و,ي_ها، لا اش\م.ع.ل�ت،

ه'و,يe الطي ت.ب\ت.د1ر ال3يابا
و.ز.ع\ت' ب,كال1ر.اوة1 أ%ع\و.جي¼،
إ,ذا و.ن.ت1 ال%ط1يe ج.ر.ى و.ثابا



ال4زهري: ال�ش\م.ع1ل�ة الناقة السريعة، وال�س\م.غ1ل�ة� الطويلة؛
بالغي والسي. وامرأ%ة م'ش\م.ع1ل�ة: كثية الركة؛ أ%نشد ثعلب:

،Dكو.اح1د.ة1 ال�د\ح1ي> ل م'ش\م.ع1ل�ة
ول ج.ح\مةD ت}ت. الثYياب ج.ش'وب'

ج.ش'وب¬: خفيفة. واش%ع.ل�ت الغارة�: ش.م1ل%ت\ وتفر_قت\ وانتشر.ت\؛
وأ%نشد:

،vم'ش\م.ع1ل�ة vغار.ة vص.ب.ح\ت' ش.ب.اما
وأ�خ\ر.ى سأ�ه\د1يها قر,يباv ل1شاك1ر,

وأ%نشد الوهري ل4وس بن م.غ\ر.اء التميمي:
و.ه\م\ ع1ن\د ال�روب,، إ,ذا اش%ع.ل�ت\،

ب.ن'وها ث%م_ وال�ت.ث%و>ب'ونا
قال أ%بو تراب: سعت بعض قيس يقول: اش\م.ع.ط� القوم' ف الط�ل%ب

واش\م.ع.ل©وا إ,ذا باد.روا فيه وتفر_قوا، واش\م.ع.ل�ت ال3بل� واش\م.ع.ط�ت
إ,ذا انتشرت. وال�ش\مع1ل©: الفيف الظريف، وقيل الطويل. ول%ب¬

م'ش\مع1ل©: غالب ب'م'وضته.
وش.م\ع.ل%ت1 اليهود ش.م\علةv: وهي قراءتم إ,ذا اجتمعوا ف ف�ه\ر,هم.
واش\م.عل� القوم' ف الطلب اش\م1ع\للv إ,ذا بادروا فيه وتفر_قوا؛ قال

أ�مي_ة بن أ%ب الص_لت:
،êله' د.اع� ب.ك�ة% م'ش\م.ع1ل

وآخ.ر' فو\ق. دار.ت1ه ي'ناد1ي
الليل: اش\م.ع.ل�ت ال3بل إ,ذا م.ض.ت وتفر_قت م.ر.حاv ونشاطاv؛ قال

الشاعر:
إ,ذا اش\م.ع.ل�ت\ س.ن.ناv ر.سا ب,ها
بذات1 ح.ر\ف%ي، إ,ذا خ.ج.ا با

@شنبل: ش.ن\ب.لD: اسم. ابن ال4عراب عن الدeب.ي\ري_ة: يقال قب_ل%ه'
ور.ش.ف%ه وثاغ%م.ه وش.ن\ب.ل%ه ول%ث%مه بعن واحد.

@شهل: الشeه\لة ف الع.ي,: أ%ن ي.ش'وب. س.واد.ها ز'ر\قةD، وع.ي¬
ش.ه\لء ورج'ل أ%ش\ه.ل� العي, ب.ي>ن' الش_ه.ل؛ وأ%نشد الفراء 

(* قوله
vوأنشد الفراء ول عيب إل» تقدم ف ترجة «غي» أن الفراء أنشد البيت شاهدا»



لنصب غي على اللغة الذكورة فما تقدم هناك من ضبط غي بالرفع ف قوله:
وأجاز الفراء ما جاءن غيه، خطأ) :

ول ع.ي\ب. فيها غي\ر. ش'ه\ل%ة ع.ي\ن,ها،
كذاك ع1تاق' الط�ي\ر ش'ه\لD عيون'ها

قال: وبعض بن أ%سد وق�ضاعة ينصبون غي إ,ذا كان ف معن إ,ل�، ت.م_
الكلم' قبلها أ%و ل ي.ت1م_. ابن سيده: الش_ه.ل والشeه\لة أ%قل© من

الز_ر.ق ف ال%د.قة، وهو أ%حسن منه، والشeه\لة أ%ن يكون سواد العي
بي ال�م\رة والسواد، وقيل: هي أ%ن ت'ش\ر.ب ال%د.قة� ح'م\رةv ليست

خ'طوطاv كالشeك}لة ولكنها قل�ة سواد ال%د.قة حت كأ%ن� سوادها ي.ض\رب إ,ل
المرة، وقيل: هو أ%ن ل ي.خ\ل�ص سواد'ها. أ%بو عبيد: الشeه\لة ح'م\رة

ف سواد العي، وأ%ما الشeك}لة فهي كهيئة المرة تكون ف بياض العي؛
ش.ه,ل% ش.ه.لv واش\ه.ل�، ور.ج'ل أ%ش\ه.ل� وامرأ%ة ش.ه\لء؛ قال ذو

الرمة:كأ%ن أ%ش\ه.ل� الع.ي\ني, باز�،
على ع.ل}ياء4 ش.ب_ه. فاس\ت.حال

أ%بو زيد: ال4ش\ه.ل� وال4ش\ك%ل� وال4س\ج.ر واحد. وع.ي\ن¬ ش.ه\لء
إ,ذا كان بياض'ها ليس بالص فيه ك�دورة. وف الديث: كان رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، ض.ل1يع. الف%م أ%ش\ه.ل% الع.ي\ني م.ن\ه'وس. الك%ع\بي؛ وف
رواية: كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ش\ك%ل% العيني. قال

ش'ع\بة: قلت لس3م.اك: ما أ%ش\ك%ل� العيني؟ قال: طويل ش.ق> العي؛ قال:
الشeه\لة ح'م\رة ف سواد العي كالشeك}لة ف البياض. وال4ش\ه.ل: ر.ج'ل من

ال4نصار صفة غالبة أ%و م'س.مìى با؛ فأ%ما قوله:
ح1ي. أ%ل}ق%ت\ ب,ق�باء� ب.ر\ك%ها،

واس\ت.حر_ الق%ت\ل� ف ع.ب\د1 ال4ش.ل
إ,نا أ%راد عبد. ال4شه.ل، هذا ال4نصاري_. ابن السكيت: ف فلن

و.ل}ع¬ وش.ه\لD أ%ي ك%ذ1ب¬، قال والش_ه.ل� اختلط اللوني، والك%ذ�اب
ي'ش.ر>ج ال4حاديث أ%لواناv. والش_ه\لء�: الاجة�، يقال: قض.ي\ت' من فلن

شهلئي أ%ي حاجت؛ قال الراجز:
ل أ%ق}ض,، حت ار\ت%لوا، ش.ه\لئي

من الع.ر'وب الكاع1ب, ال%س\ناء3
والش_ه\لة�: الع.جوز؛ قال:



بات.ت\ ت'ن.ز>ي د.لو.ها ت.ن\ز,ي�ا،
كما ت'ن.ز>ي ش.ه\ل%ةD ص.ب,ي�ا

(* قوله «باتت تنزي دلوها» هكذا ف الصل والكم، وهو الوجود ف
الشون. وف الصحاح والتهذيب: بات ينزي دلوه، فعلى هذا فيه روايتان).

وقال:
أ%ل أ%رى ذا الض_ع\فة ال%ب,يتا،

ي'شاه1ل الع.م.ي\ث%ل الب,لYيتا
(* قوله «ال ارى إل» لعل تريج هذا هنا من الناسخ وسيأت مله الناسب

عند قوله والشاهلة الشاتة كما ف التهذيب).
وقيل: الش_ه\لة الن_ص.ف' العاقلة�، وذلك اسم لا خاصةv ل يوصف به

الرجل. وامرأ%ة ش.ه\لة ك%ه\لة، ول يقال رجل ش.ه\لD ك%ه\لD، ول يوصف بذلك
�إ,ل أ%ن ابن دريد حكى: رجل ش.ه\لD ك%ه\ل. وال�شاه.لة�: الشاتة

وال�شار_ة وال�قار.صة، تقول: كانت بينهم م'شاهلةD أ%ي ل1حاء وم'قار.صة، وقيل
م'راجعة القول؛ قال أ%بو ال4سود العجلي:

قد كان فيما ب.ي\ن.نا م'شاه.له،
ث ت.و.ل�ت\، وهي تشي الباد.ل%ه

قال ابن بري: صوابه تشي الباز.له، بالزاي: مش\ية سريعة. النضر: ج.ب.ل
أ%شه.ل إ,ذا كان أ%غ}ب ف بياض، وذ1ئب¬ أ%ش\هل�؛ وأ%نشد:

،Dم'ت.و.ض>ح' ال4ق}راب, فيه ش'ه\لة
ش.ن,ج' الي.د.ين ت.خال�ه م.ش\كول

وش.ه\ل� بن ش.ي\بان الز_م_ان© اللقب بف1ن\د{.
@شهمل: ش.ه\م1يل: أ%بو ب.ط}ن وهو أ%خو الع.ت1يك، وزعم ابن دريد أ%نه

.vش1ه\ميل، كأ%نه مضاف إ,ل إ,يل كج,بيل، ولو كان كما قال لكان مصروفا
@شول: شالت الناقة� بذن.ب,ها ت.شول�ه ش.و\لv وش.و.لناv وأ%شال%ت\ه

:vواس\ت.شال%ت\ه أ%ي ر.ف%ع.ت\ه؛ قال النمر بن تولب يصف فرسا
ج.موم' الش_د> شائلة� الذ©ناب،
ت.خال� بياض. غ�ر_ت1ها س1راجا

وشال% ذ%ن.ب'ها أ%ي ارتفع؛ قال أ�ح.ي\حة بن ال�لح:
ت.أ%ب_ري، يا خ.ي\ر.ة الف%س3يل,،
ت.أ%ب_ري من ح.ن.ذ{، ف%ش'ول



أ%ي ار\ت.ف1عي. الكم: وشال الذ�نب' نف}س'ه؛ قال أ%بو النجم:
كأ%ن� ف أ%ذناب,هن_ الشeو_ل،

م1ن ع.ب.س, الص_ي\ف1، قرون ال3ي_ل
ويروى: الشeي_ل والش>ي_ل، على ما ي.ط�ر,د ف هذا النحو من بنات

الواو عند الكسائي، رواه عنه اللحيان. والش�ائلة� من ال3بل. الت أ%تى
عليها من ح.م\لها أ%و و.ض\عها سبعة� أ%شهر فخ.ف_ لبن'ها، والمع ش.و\لD؛

قال الرث بن ح1لYزة:
ل ت.ك}س.ع, الش_و\ل% بأ%غبار,ها،

إ,ن_ك ل ت.د\ري م.ن, الن_ات1ج'
وقوله أ%نشده سيبويه:

م1ن\ ل%د' ش.و\لv فإ,ل إ,ت\لئها
،vف%س_ر وجه نصبه ودخول ل%د' عليها فقال: ن.ص.ب ل4نه أ%راد زمانا

والش_و\ل ل يكون زماناv ول مكاناv، فيجوز فيها الرe كقولك م1ن لد' صلة1
العصر إ,ل وقت كذا، وكقولك م1ن\ لد' الائط إ,ل مكان كذا، فلما أ%راد

الزمان ح.م.ل الش_و\ل% على شيء ي.ح\س'ن أ%ن يكون زماناv إ,ذا ع.م1ل ف
الش_و\ل، ول ي.ح\س'ن البتداء كما ل ي.ح\س'ن ابتداء� ال4ساء بعد إ,ن}

حت أ%ض\م.ر\ت. ما ي.ح\س'ن أ%ن يكون بعدها عاملv ف ال4ساء، فكذلك
هذا، فكأ%نك قلت من ل%د' أ%ن كانت ش.و\لv إ,ل إ,تلئها، قال: وقد ج.ر_ه

قوم على س.ع.ة الكلم وجعلوه بنزلة الصدر حي جعلوه على الي، وإ,نا
يريد حي كذا وكذا وإ,ن ل يكن ف قو_ة الصدر، ل4نا ل تت.صر_ف

ت.صرeفها، وأ%شوالD جع المع. التهذيب: الش_و\ل� من النeوق الت خ.ف_
لبن'ها وارتفع ض.ر\ع'ها، وأ%تى عليها سبعة� أ%شهر من يوم ن.تاجها أ%و

ثانيةD فلم ي.ب\ق. ف ض'روع1ها إ,ل ش.ولD من اللب أ%ي ب.ق1ي_ة، مقدار ثلث1
ما كانت ت.ح\ل�ب ح1د\ثان ن.تاج,ها، واحدتا شائ1لةD، وهو جع على غي
قياس. وف حديث ن.ض\لة بن عمرو: فه.جم عليه ش.وائ1ل� له فس.قاه من
أ%لبانا، هو جع شائلة، وهي الناقة الت شال% لبن'ها أ%ي ار\ت.فع، وتسمى

الش_و\ل% أ%ي ذات ش.و\ل� ل4نه ل ي.بق ف ض.ر\ع1ها إ,ل ش.و\لD من لب أ%ي
ب.ق1ي�ة. وف حديث علي، كر_م ال وجهه: فكأ%نكم بالساعة ت}د'وكم ح.د\و.

الزاجر بش.و\له أ%ي الذي ي.ز\ج'ر إ,بله لت.سي، وقيل: الش_و\ل� من ال3بل
الت نق%صت\ أ%لبانا، وذلك إ,ذا ف�ص1ل% ولد'ها عند طلوع س'ه.يل� فل



تزال ش.و\لv حت ي'ر\س.ل فيها الفحل. وش.و_ل لبن'ها: نق%ص.، وش.و_ل%ت\
هي: خ.ف�ت\ أ%لبانا وق%ل�ت\، وهي الش_و\ل�. وقد ش.و_ل%ت ال3بل� أ%ي

صارت ذات. ش.و\ل من اللب، كما يقال ش.و_ل%ت الزادة� إ,ذا ق%ل� ما بقي
فيها من الاء. الوهري: ش.و_ل%ت الناقة�، بالتشديد، أ%ي صارت شائلةv؛

وقول الشاعر:
حت إ,ذا ما الع.ش\ر' عنها ش.و_ل

�يعن ذهب وتص.ر_م، قال: والشائل�، بل هاء، الناقة� الت تش'ول
بذ%ن.بها ل1لYقاح ول لب لا أ%صلv، والمع ش'و_لD مثل راك1ع� ور'ك�ع�؛

وأ%نشد شعر أ%ب النجم:
كأ%ن� ف أ%ذناب,ه,ن_ الشeو_ل

وش.و_ل%ت ال3بل�: ل1ق%ت\ ب'طون'ها بظ�هورها.
وقال بعضهم: يقال للت شالت\ بذ%ن.ب,ها شائل، وللت شال% لب.ن'ها شائلة.

قال ابن سيده: وهو ضدe القياس ل4ن الاء تثبت ف الت ي.ش'ول� لب.ن'ها
ول ح.ظ� للذ�ك%ر فيه، وأ�س\ق1طت من الت ت.شول ذ%ن.ب.ها، والذ�ك%ر

.Dي.ش'ول ذن.ب.ه، وإ,ن ل يكن من مذهب سيبويه، وكل© ما ارتفع شائل
التهذيب: وأ%ما الناقة الشائل�، بغي هاء، فهي اللقح الت ت.ش'ول بذ%ن.ب,ها
للفحل أ%ي ترفعه فذلك آية� ل1قاح1ها، وت.ر\ف%ع مع ذلك رأ}س.ها وت.ش\م.خ

بأ%ن\ف1ها، وهي حينئذ شامذ، وقد ش.م.ذ%ت\ ش1ماذاv، وجع الشائل والشام1ذ من
النeوق, ش'و�لD وش'م_ذD، وهي العاس1ر أ%يضاv، وقد ع.س.ر.ت ع1ساراv؛ قال

ال4زهري: أ%كثر هذا القول مسموع عن العرب صحيح، وقد روى أ%بو عبيد عن
ال4صمعي أ%كثر.ه، إ,ل� أ%نه قال 

(* قوله «إل أنه قال إل» عبارة
الزهري: إل انه قال إذا أتى على الناقة من يوم حلها سبعة أشهر خف لبنها وهو

غلط والصواب إذا أتى عليها من يوم نتاجها سبعة اشهر كما ذكرته ل من يوم
حلها اللهم إل آخر ما هنا وبذا يعلم ما هنا من السقط): إ,ذا أ%تى

على الناقة من يوم ح.م\لها سبعة� أ%شهر كما ذكرناه اللهم إ,ل أ%ن ت.ح\م1ل%
الناقة� ك1شافاv، وهو أ%ن ي.ض\ر,ب.ها الف%ح\ل� بعد ن.تاجها بأ%يام

قلئل، وهي ك%ش'وف¬ حينئذ، وهو أ%ر\دأ� الن>تاج.
وشال% ال1يزان�: ار\ت.ف%ع.ت إ,حدى ك1ف�ت.ي\ه. ويقال: شال% ميزان� فلن

ي.ش'ول� ش.و.لناv، وهو م.ث%لD ف الفاخرة، يقال فاخ.ر\ت'ه ف%شال%



م1يزان'ه أ%ي ف%خ.ر\ت'ه بآبائي وغ%ل%ب\ت'ه؛ قال ابن بري: ومنه قول
ال4خطل:وإ,ذا و.ض.ع\ت. أ%باك. ف م1يزان,هم

ر.ج.ح'وا، وشال% أ%بوك. ف ال1يزان
:�وشال%ت الع.ق}رب' بذ%ن.بها: ر.ف%ع.ت\ه. وش.و\ل%ة� وش.و_ال%ة

الع.ق}رب' اسم¬ ع.ل%م¬ لا. وش.و\ل%ة� العقرب,: ما شال من ذ%ن.بها، والع.ق}رب'
ت.ش'ول� بذ%ن.بها؛ وأ%نشد:

ك%ذ%ن.ب الع.ق}ر.ب, ش.و_ال ع.ل1ق
وقال ش.م1ر: ش.و\ك%ة� الع.ق}رب الت ت.ض\رب با ت'س.م_ى الش_و\ل%ة%

والش_باة والش_و\ك%ة% وال3ب\رة؛ قال أ%بو منصور: وبا س'م>يت إ,حدى
م.نازل الق%م.ر ف ب'ر\ج الع.ق}رب ش.و\ل%ة تشبيهاv با، ل4ن الب'ر\ج كلYه

على صورة العقرب. والش_و\ل%ة: م.ن\ز,لة وهي كوكبان ن.ي>ران1 متقاب,لن1
ي.ن\ز,لما القمر' يقال لما ح'م.ة� الع.ق}رب. أ%بو عمرو: أ%ش.ل}ت'

ال%ج.ر وش'ل}ت' به. الوهري: ش'ل}ت' بال%ر_ة أ%ش'ول با ش.و\لv رف%ع\تها،
ول تقل ش1لت'، ويقال أ%يضاv أ%ش.ل}ت' ال%ر_ة فانشال%ت\ هي؛ وقال

ال4سدي:
أ%إ,ب,لي تأ}ك�ل�ها م'ص1ن_ا،

خاف1ض. س1ن¼ ومش31يلv س1ن_ا؟
أ%ي يأ}خ'ذ� بنت. ل%ب'ون فيقول هذه بنت م.خاض فقد خ.ف%ض.ها عن س1ن>ها
الت هي فيها، وتكون له بن\ت' م.خاض� فيقول ل بنت ل%ب'ون، فقد ر.ف%ع

الس>ن_ الت هي له إ,ل س1ن¼ أ�خرى أ%على منها، وتكون له بنت ل%ب'ون
فيأ}خذ ح1ق�ةv؛ وقال الراجز:

حت إ,ذا اش\تال% س'ه.ي\لD ف الس_ح.ر
واش\تال% هنا: بعن شال%، مثل ار\ت.وى بعن ر.و,ي.. الكم: وأ%شال%

ال%ج.ر. وشال% به وشاو.ل%ه' ر.ف%عه. وال1ش\وال�: ح.ج.ر¬ ي'شال�؛ عن
اللحيان. اليزيدي: أ%ش.ل}ت' ال1ش\و.ل%ة فأ%نا أ�ش1يل�ها إ,شالةv، وش'ل}ت'

با أ%ش'ول� ش.و\لv وش.و.لناv، قال: وال1ش\و.لة� الت ي'ل}ع.ب با.
وشال السائل� يديه إ,ذا ر.ف%عهما يسأ%ل بما؛ وأ%نشد:

vبا ش.و,ل vوأ%ع\س.ر. الك%ف> سأ}آل
قال: وأ%ما قول ال4عشى:

�شاو, م1ش.لê ش.ل�ولD ش'ل}ش'لD ش.و,ل



فالش_و,ل� الذي ي.ش'ول بالشيء الذي يشتريه صاحب'ه أ%ي يرفعه. ورج'ل
�ش.و,لD أ%ي خفيف ف الع.م.ل وال1د\مة مثل ش'ل}ش'ل. الكم: والش_و,ل

الفيف.
وش.او.ل%ه' وشاو.ل% به: د.اف%ع.؛ قال عبد

الرحن بن الكم:
ف%شاو,ل} ب,ق%ي\س� ف الطYعان1، ول ت.ك�ن\

أ%خاها، إ,ذا ا ال%ش\ر.ف1ي_ة� س'ل�ت1
وشال%ت\ ن.عامت'ه: خ.ف_ وغ%ض1ب. ث س.ك%ن. وشال%ت\ ن.عام.ة� القوم:
خ.ف�ت\ م.نازل�هم منهم. ويقال للقوم إ,ذا خ.ف©وا وم.ض.و\ا: شال%ت\

ن.عام.ت'هم. وشالت ن.عام.ت'هم إ,ذا تفر_قت ك%ل1مت'هم. وشال%ت ن.عام.ت'هم إ,ذا
ذهب ع1زeهم؛ وف حديث ابن ذي ي.ز.ن%:

أ%تى ه1ر.ق}لv، وقد شال%ت\ ن.عام.ت'هم،
فلم ي.ج,د\ ع1ن\د.ه الن_ص\ر. الذي سال

يقال: شال%ت\ ن.عام.ت'هم إ,ذا ماتوا وت.ف%ر�قوا كأ%نم ل ي.ب\ق. منهم
إ,ل ب.ق1ي_ة، والن_عام.ة الماعة�. والش_و\ل�: ب.ق1ي_ة� الاء ف

الس>قاء والد_ل}و، وقيل: هو الاء القليل يكون ف أ%سفل الق1ر\بة
وال%زادة. وف الثل: ما ض.ر_ ناباv ش.و\ل�ها ال�ع.ل�ق؛ ي'ض\ر.ب ذلك للذي

ي'ؤمر أ%ن يأ}خذ بال%ز\م وأ%ن ي.ت.ز.و_د وإ,ن كان يصي إ,ل زاد؛ ومثل هذا
ال%ث%ل: ع.ش> ول ت.غ\ت.ر_ أ%ي ت.ع.ش_ ول ت.ت_كل} أ%نك ت.ت.ع.ش_ى

عند غيك، والمع أ%شوالD؛ قال ال4عشى:
حت إ,ذا ل%ع. الد_ل1يل� بث%و\به

س'ق1ي.ت\، وص.ب_ ر'وات'ها أ%ش\وال%ها
وش.و_ل ف الق1ر\ب.ة: أ%ب\قى فيها ش.و\لv. وش.و_ل الاء�: ق%ل�.

وش.و_ل%ت ال%زادة� وج.ز_ع.ت\ إ,ذا ب.قي. فيها ج'ز\ع.ةD من الاء، ول
يقال شال%ت1 ال%زادة� كما يقال د1ر\ه.م¬ واز,نD أ%ي ذو و.ز\ن{، ول يقال

و.ز.ن% الد>ر\ه.م'. وف%ر.س¬ م1ش\يال� ال%ل}ق أ%ي م'ض\ط%رب ال%ل}ق. ابن
السكيت: من أ%مثالم ف الذي ي.ن\ص.ح القوم.: أ%نت ش.و\لة� الناص1حة�؛

قال: وكانت أ%م.ةv لع.د\وان% ر.ع\ناء4 ت.ن\ص.ح' لواليها فت.ع'ود نصيحت'ها
و.بالv عليها 

(* قوله «وبالv عليها» هكذا ف التهذيب، والذي ف الصحاح



والقاموس: عليهم) ل�م\ق1ها. وقال ابن ال4عراب: الش_و\لة ال%م\قاء.
أ%بو زيد: ت.شاو.ل% القوم ت.شاو'لv إ,ذا ت.ناو.ل% بعض'هم بعضاv عند

الق1تال بالر>ماح، وال�شاو.لة� مثله؛ قال ابن بري: ومنه قول عبد الر_حن بن
ال%ك%م: فشاو,ل} بق%ي\س� ف الطYعان.

وال1ش\و.ل�: م1ن\ج.لD صغي.
والشeو.ي\لء: ن.ب\ت¬ من ن.ج,يل الس>باخ؛ قال أ%بو حنيفة: هي من

الع'ش\ب وم.ناب,ت'ها الس_ه\ل وهي معروفة ي'ت.داوى با، قال: ول ي.ح\ض'رن
صفت'ها. والشeو.ي\لء أ%يضاv: موضع. والش_و,يلة والشeو.لء�، ال�ول

على ف%ع1يلة مثل ك%ر,ية، والثانية على ف�ع.لء مثل ر'ح.ضاء: موضعان.
وش.و_الD: من أ%ساء الشهور معروف، اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو

أ%ول أ%شهر الج، قيل: س'م>ي بتشويل لب ال3بل وهو ت.و.لYيه
وإ,د\بار'ه، وكذلك حال ال3بل ف اشتداد الر وانقطاع الرeط}ب، وقال الفراء:

س'م>ي بذلك ل1ش.و.لن1 الناقة فيه بذ%ن.بها. والمع ش.واويل� على القياس،
وش.واو,ل� على طرح الزائد، وش.و_الت¬، وكانت العرب ت.ط%ي_ر' من ع.ق}د
الناكح فيه، وتقول: إ,ن النكوحة تتنع من ناكحها كما تتنع ط%روقة
ال%م.ل إ,ذا لق1ح.ت وشال%ت بذ%ن.بها، فأ%ب\ط%ل النبe، صلى ال عليه وسلم،
ط1ي.ر.ت.هم. وقالت عائشة، رضي ال عنها: ت.ز.و_ج.ن رسول� ال، صلى
ال عليه وسلم، ف ش.و_ال� وب.ن ب ف ش.و_ال فأ%يe نسائه كان أ%ح\ظى

عنده من؟
وامرأ%ة ش.و_الةD: ن.م_امةD؛ قال الراجز:

لي\س.ت\ بذات1 ن.ي\ر.ب� ش.و_اله
وال4ش\و.ل: ر.ج'لD؛ قال ابن ال4عراب: هو أ%بو س.ماع.ة بن ال4ش\و.ل

:Dالن_عامي�، هذا الشاعر العروف، يعن بالشاعر العروف س.ماعة. وش.و_ال
اسم رجل وهو ش.و_ال بن ن'ع.ي\م. وش.و\ل%ة�: فر.س' ز.ي\د1 الفوارس

الض_ب>ي�، وال أ%علم.
@شأم: الشeؤ\م': خلف' الي'م\ن,. ورجل م.ش\ؤ'وم على قومه، والمع
م.شائ1يم' نادر، وحكمه السلمة؛ أ%نشد سيبويه الل4ح\وص الي.ر\بوعي:

،vم.شائ1ي, ليسوا م'ص\لحي ع.شية
ول ناع1ب� إ,ل� بش'ؤ\م� غ�راب'ها

ر.د_ ناعباv على موضع مصلحي، وموضعه خفض بالباء أ%ي ليسوا بصلحي



ل4ن قولك ليسوا مصلحي وليسوا بصلحي معناها واحد، وقد ت.شاءم'وا به. وف
الديث: إ,ن كان الشeؤ\م ففي ثلث؛ معناه إ,ن كان فيما تكره عاقبته

وياف ففي هذه الثلث، وتصيصه لا ل4نه لا أ%بطل مذهب العرب ف
الت_ط%يeر بالس_وان,ح والب.وار,ح من الطي والظباء ونوها، قال: فإ,ن كانت

ل4حدكم دار يكره سكناها أ%و امرأ%ة يكره ص'ح\ب.ت.ها أ%و فرس يكره ارتباطها
فليفارقها بأ%ن ينتقل عن الدار ويطلق الرأ%ة ويبيع الفرس، وقيل: ش'ؤ\م'

الدار ض1يق�ها وسوء جارها، وشؤ\م الرأ%ة أ%ن ل تلد، وشؤم الفرس أ%ن ل
ي'ن\زى عليها، والواو ف الشؤم هزة ولكنها خففت فصارت واواv، وغلب عليها

التخفيف حت ل ينطق با مهموزة، وقد ش'ئ1م. عليهم وش.ؤ'م. وشأ%م.ه'م،
وما أ%ش\أ%مه، وقد ت.شاء4م به. وال%ش\أ%مة: الشeؤ\م'. ويقال: ش.أ%م.

فلنD أ%صحابه إ,ذا أ%صابم ش'ؤ\م من ق1ب.له. الوهري: يقال: ما أ%ش\أ%م.
فلناv، والعام_ة تقول ما أ%ي\ش.م.ه. وقد ش.أ%م. فلن على قومه

ي.ش\أ%م'هم، فهو شائ1م¬ إ,ذا ج.ر_ عليهم الشeؤم، وقد ش'ئ1م. عليهم فهو م.ش\ؤ'وم¬
إ,ذا صار ش'ؤماv عليهم. وطائر أ%ش\أ%م': جار� بالشeؤ\م. ويقال: هذا طائر

أ%ش\أ%م' وطي أ%ش\أ%م'، والمع ال4شائ1م'، وال4شائ1م' نقيض
ال4يام1ن,؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

فإ,ذا ال4شائ1م' كال4يا
م1ن,، وال4يام1ن' كال4شائ1م\

قال أ%بو اليثم: العرب تقول أ%ش\أ%م' كلY ام\رئ� بي ل%ح\ي.ي\ه؛ قال:
أ%ش\أ%م' ف معن الشeؤ\م يعن اللسان%؛ وأ%نشد لزهي:

ف%ت'ن\ت.ج\ لكم غ1ل}مان% أ%ش\أ%م. ك�ل©ه'م\
كأ%ح\م.ر, عاد{، ث ت'ر\ض1ع\ ف%ت.ف}ط1م

قال: غ1ل}مان% أ%ش\أ%م. أ%ي غ1ل}مان% ش'ؤ\م�؛ قال الوهري: وهو أ%فعل
بعن الصدر ل4نه أ%راد غ1ل}مان ش'ؤ\م� فجعل اسم الشeؤم أ%ش\أ%م كما
جعلوا اسم الض_ر> الض_ر_اء، فلهذا ل يقولوا ش.أ}ماء، كما ل يقولوا

أ%ض.رe للمذكر إ,ذا ل يقع بي مؤنثة ومذكره فصل ل4نه بعن الصدر.
ويقولون: قد ي'م1ن. فلنD على قومه فهو م.ي\مون عليهم، وقد ش'ئ1م. عليهم فهو

م.ش\ؤ'وم عليهم بمزة واحدة بعدها واو، وقوم م.شائ1يم' وقوم م.يامي.
ورجل ش.آم�

vوت.هام� إ,ذا نسبت إ,ل ت1هامة% والشأ}م، وكذلك رجل ي.مان{،زادوا أ%لفا



فخففوا ياء النسبة. وف الديث: إ,ذا ن.ش.أ%ت\ ب.ح\ريةv ث ت.شاء4م.ت\
فتلك ع.ي\ن¬ غ�د.ي\ق%ةD؛ تشاءمت: أ%خ.ذت\ نو. الش_أ}م. ويقال: ت.شاء4م.

الرجل إ,ذا أ%خذ نو ش1ماله. وأ%ش\أ%م. وشاء4م. إ,ذا أ%تى الش_أ}م.،
ويام.ن. القوم' وأ%ي\م.ن'وا إ,ذا أ%ت.وا الي.م.ن.. وف صفة ال3بل: ول

يأ}ت خ.ي\ر'ها إ,ل� من جانبها ال4ش\أ%م، يعن الش>مال؛ ومنه قيل لليد
الشمال الشeؤ\مى تأ}نيث� ال4ش\أ%م،يريد بيها ل%ب.ن.ها ل4نا إ,نا

ت'ح\ل%ب'
وت'ر\ك%ب' من الانب ال4يسر. وف حديث ع.د1ي¼: في.ن\ظ�ر' أ%ي\م.ن. منه

وأ%ش\أ%م. فل ي.ر.ى إ,ل�
ما قد_م.. والشeؤ\مى من اليدين: نقيض الي'م\ن، ناق%ض'وا

بالس\م.ي\ن, حيث تناقضت الهتان؛ قال القطام1يe يصف الكلب.
والث�و\ر.:ف%خ.ر_ على ش'ؤ\مى ي.د.ي\ه1، ف%ذ%اد.ها

بأ%ظ}مأ% م1ن\ ف%ر\ع, الذ©ؤ.ابة1 أ%س\ح.ما
والش_أ}م.ة�: خلف الي.م\ن.ة1. وال%ش\أ%مة: خلف ال%ي\م.ن.ة.

والش_أ}م': بلد تذكر وتؤنث، سيت با ل4نا عن م.ش\أ%مة القبلة؛ قال ابن بري:
شاهد التأ}نيث قول ج.و_اس بن الق%ع\ط%ل:

ج,ئ}ت'م\ من البلد1 الب.عيد1 ن,ياط�ه،
والش_أ}م' ت'ن\ك%ر'، ك%ه\ل�ها وف%تاها

قال: ك%ه\ل�ها وف%تاها بدل من الشأ}م؛ وشاهد التذكي قول الخر:
يقولون إ,ن� الش_أ}م. ي.ق}ت'ل� أ%ه\ل%ه'،

فمن ل% إ,ن} ل آت1ه1 ب'ل�ود1؟
وقال عثمان بن جن: الشأ}م مذكر، واستشهد عليه بذا البيت، وأ%جاز

تأ}نيثه ف الشعر، ذكر ذلك ف باب الجاء من الماسة، قال: وقد جاء الش_آم'
لغة ف الش_أ}م,؛ قال النون:

،vوخ'ب>ر\ت' ل%ي\لى بالش_آم, م.ريضة
فأ%ق}ب.ل}ت' من م1ص\ر� إ,ليها أ%ع'ود'ها

وقال آخر:
أ%ت.ت\نا ق�ر.يش¬ ق%ض_ها بق%ض1يض1ها،
وأ%ه\ل� الش_آم, والجاز, ت.ق%ص_ف'

وأ%ما قول الشاعر:



أ%ز\مان� س.ل}م.ى ل ي.رى م1ث}ل%ها الـ
ـر�اؤ'ون% ف ش.أ}م� ول ف ع1راق

إ,نا ن.ك�ره ل4نه جعل كل جزء منه ش.أ}ماv، كما احتاج إ,ل تنكي
،Òوهي الش_آم'، والنسب إ,ليها شام1ي ،vالعراق، فجعل كل جزء منه عراقا

وش.آم� على ف%عال� ول تقل ش.أ}م�، وما جاء ف ضرورة الشعر فمحمول على أ%نه
اقتصر من النسبة على ذلك البلد؛ قال ابن بري: شاهد شآم� ف النسبة قول أ%ب

الدرداء م.ي\س.ر.ة%:
فهاتيك. النeجوم'، وه'ن_ خ'ر\س¬،

ي.ن'ح\ن. على م'عاوية% الش_آم,
وامرأ%ة شآمي_ةD وشآم1ي.ةD مففة الياء. وال%ش\أ%مة�: ال%يس.رة،

وكذلك الش_أ}م.ة�، وأ%ش\أ%م. الرجل� والقوم': أ%ت.وا الشأ}م. أ%و ذهبوا
إ,ليها؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:

س.م1عت\ بنا ق1يل% الو'شاة1، فأ%ص\ب.ح.ت\
ص.ر.م.ت\ ح1بال%ك. ف ال%ل1يط ال�ش\ئ1م

وت.ش.أ}م الرجل�: انتسب إ,ل الشأ}م مثل ت.ق%ي_س وت.ك%و_ف. ويام1ن\
بأ%صحابك أ%ي خذ بم ي.م\ن.ةv، وشائ1م\ بأ%صحابك خذ بم شأ}م.ةv أ%ي ذات.

الشمال أ%و خ'ذ} بم إ,ل الشأ}م، ول يقال ت.يام.ن\ بم. ويقال: ق%ع.د.
فلنD ي.م\ن.ةv وقعد فلن شأ}مةv ونظرت' ي.م\ن.ة وشأ}م.ةv. ويقال:

ش.أ%م\ت' القوم. أ%ي ي.س.ر\ت'هم. ويقال: تشاء4م أ%خ.ذ% ناح1ية% الش_أ}م، فإ,ذا
أ%رد\ت. خ'ذ} ناحية الشأ}م قلت. شائ1م\، فإ,ذا أ%ردت أ%ت.ى الشأ}م قلت

أ%ش\أ%م، وكذلك أ%ي\م.ن. إ,ذا أ%ت.ى الي.م.ن.، وت.يام.ن. إ,ذا أ%خذ
الي.م.ن، ويام.ن. إ,ذا أ%خذ ناحية الي.م.ن.

والش>ئ}م.ة�. مهموز.ةv: الطبيعة�؛ حكاها أ%بو زيد واللحيان، وقال ابن
جن: قد هز بعضهم الش>ئمة ول ي'ع.لYل}ه'؛ قال ابن سيده: والذي عندي
فيه أ%ن هزه نادر ل4نه ليس هنالك ما يوجبه، وذكر ابن ال4ثي ف شأ}م
قال: وف حديث ابن ال%ن\ظ%ل1ي_ة: حت تكونوا كأ%ن_كم شأ}مةD ف الناس؛

قال: الشأ}مة الال� ف ال%سد معروفة، أ%راد كونوا ف أ%حسن ز,ي¼ وهيئة
حت ت.ظ}ه.روا للناس وينظروا إ,ليكم، كما ت.ظ}ه.ر'

الشأ}مة وي'نظر إ,ليها دون باقي السد.
@شبم: الش_ب.م'، بالتحريك: الب.ر\د'. ابن سيده: الش_ب.م' ب.ر\د' الاء.



يقال: ماء# ش.ب,م¬ ومطر ش.ب,م¬ وغ%داةD ذات' ش.ب.م�، وقد ش.ب,م. الاء�
بالكسر، فهو ش.ب,م¬. وماء ش.ب,م¬: بارد. وف حديث جرير: خي' الاء

الش_ب,م' أ%ي البارد، ويروى بالسي والنون، وقد تقدم. وف زواج فاطمة، عليها
السلم: دخل عليها النب، صلى ال عليه وسلم، ف غ%داة{ ش.ب,م.ة{؛ وف

قصيد كعب بن زهي:
ش'ج_ت\ بذي ش.بم� من ماء3 م.ح\ن,ية{

صاف{ بأ%ب\ط%ح.، أ%ضحى وهو م.ش\م'ول
يروى بكسر الباء وفتحها على السم والصدر؛ وقوله

وقد ش.ب_ه'وا الع1ي. أ%ف}راس.نا،
فقد و.ج.د'وا م.ي\رهم ذا ش.ب.م\

يقول: لا رأ%وا خيلنا مقبلة ظنوها عياv تمل إ,ليهم م.ي\راv، فقد
وجدوا ذلك ال%ي\ر بادراv ل4نه كان س.م�اv وسلحاv، والس_مe والسلح

باردان؛ وقيل: الش_ب.م' هنا 
(* قوله «وقيل الشبم هنا» أي ف البيت، ولعله روي

vذا شبم بكسر الباء أيضا
لنه الذي بعن الوت كما ف التكملة). الوت لن الي إ,ذا مات ب.ر.د،

vوالوت. ش.ب,ما vوالعرب تسمي الس_م_ ش.ب,ما
لبده، وقيل لب\نة1 ال�س>: ما أ%ط%يب' ال4شياء؟ قالت: لم' ج.ز'ور�

س.ن,مة، ف غ%داة{ ش.ب,م.ة{، بش1فار� خ.ذ1م.ة{، ف ق�دور� ه.ز,م.ة؛
:�أ%رادت ف غداة باردة، والش>فار' ال%ذ1م.ة�: القاطعة، والق�د'ور ال%ز,م.ة

السريعة الغ.ل%يان. أ%بو عمرو: الش_ب,م' الذي ي.ج,د' الب.ر\د. مع
ال�وع؛ وأ%نشد ل�م.ي\د1 بن ثور:
بع.ي\ن.ي\ ق�طام1ي¼ ن.ما فوق م.ر\ق%ب�،
غ%ذا ش.ب,ماv ي.ن\ق%ضe بي ال%جار,س,

.Dس.م1ينة؛ عن ثعلب، والعروف س.ن,مة :Dوبقرة ش.ب,م.ة
والش>بام': ع'ود ي'ع.ر_ض' ف ش1د\ق%ي الس_خ\لة ي'وث%ق' به من ق1ب.ل,
ق%فاه لئل ي.ر\ض.ع. فهو م.ش\ب'وم¬، وقد ش.ب.م.ها وش.ب_م.ها؛ وقال

:Òع.د1ي
ليس للم.ر\ء3 ع'ص\ر.ةD من و,قاع الـ

ـد_ه\ر, ت'غ\ن عنه ش1بام. ع.ناق,



وأ%س.د¬ م'ش.ب_م¬: م.ش\د'ود الفم. وف الثل: ت.ف}ر.ق' من صوت الغ'راب,
وت.ف}ت.ر,س' ال4س.د. ال�ش.ب_م؛ قال: وأ%صل� هذا الثل أ%ن امرأ%ة

اف}ت.ر.س.ت\ أ%سداv م'ش.ب_ماv وسعت صوت. غ�راب� فف%ر,قت\، ف%ض'ر,ب. ذلك
مثلv لكل من ي.ف}ز.ع' من الشيء اليسي وهو ج.ريء# على ال%س3يم.

ابن ال4عراب: يقال لرأ}س الب'ر\ق�ع الص_و\ق%ع.ة�، ولكف> ع.ي
الب'ر\ق�ع, ا لض>ر\س'، وليطه الش>بامان1؛ ابن سيده: والش>بامان1 خ.ي\طان1

ف الب'ر\ق�ع ت.ش'دeه الرأ%ة بما ف ق%فاها. والش_بام'، بفتح الشي:
نبات¬ ي'ش.بe به ل}ون� ال1ن_اء3؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:

على حي أ%ن شاب.ت\، ور.ق_ لرأ}س1ها
ش.بام¬ وح1ن_اء# معاv وص.ب,يب'
وش.بام¬: ح.يÒ من اليمن 

(* قوله «وشبام حي من اليمن» ضبط ف الصل
كنسخة من التهذيب بفتح الشي، وقوله «وشبام حي من هدان» ضبط ف الصل

والكم بفتح الشي، وقوله «وف الصحاح الشبام إل» ضبط ف الصل كالصحاح بكسر
الشي والذي ف القاموس كالتكملة بكسر الشي ف الميع، وأنشد ف التكملة

للحرث بن حلزة:
فما ينجيكم منا شبام * ول قطن ول أهل الجون

وقال: شبام وقطن جبلن. وقال ابن حبيب: شبام جبل هدان باليمن، وقال أبو
عبيدة: شبام ف قول امرئ القيس:

أنف كلون دم الغزال معتق * من خر عانة أو كروم شبام
موضع بالشأم، وعانة قرية على الفرات فوق هيت). وشبام¬: ح.يÒ من

ه.م\دان. وف الصحاح: الش>بام' حي� من العرب. وش1بام¬: اسم ج.ب.ل�.
،Dب\ر'م': ضرب من الشيح، وقيل: هو من الع1ض> وهي شجرة شاك%ةeشبم: الش@

ولا ز.ه\رة حراء، وقيل: الشeب\ر'م ضرب من النبات معروف، وقيل:
الشeب\ر'م من نبات السهل، له و.ر.ق¬ ط�والD كو.ر.ق, ال%ر\م.ل,، وله ثر مثل

ال1م_ص,، واحدته ش'ب\ر'مة وقيل: الش'ب\ر'و' ح.بÒ ي'ش\ب,ه ال1م_ص.؛
قال عنترة:

ت.س\ع.ى ح.لئ1لنا إ,ل ج'ث}مان,ه1،
ب.ن.ى ال4راك1 ت.ف1يئ%ةv والشeب\ر'م,

تفيئة: من الف%ي\ء3؛ قال ابن بري: إ,ذا كان ت.ف1يئ%ةv على ما ذكره من



�الفيء فأ%صله ت.ف}يئةv على ت.ف}ع1لة ل4نه مصدر ف%ي_أ%ت1 الشجرة
ت.ف}ي,ئ%ة، ث نقل كسرة الياء على الفاء فصارت ت.ف1يئةv، وهي ف موضع الال من

ال4راك، وقد يتمل أ%ن تكون الت_ف1يئ%ة� بعن ال1ي، يقال: أ%تيته ف
ت.ف1يئة ذلك وإ,ف�ان ذلك وت.ئ1ف�ة1 ذلك أ%ي حي ذلك، ت.ف1يئةD على هذا

مقلوب¬، فأ%صله ت.ئ1ف�ة1 ذلك ل4ن المزة فاء الكلمة والفاء ع.ينها. وف
حديث أ�م سلمة: أ%نا شر,ب.ت الشeب\ر'م. فقال إ,نه حارÒ جار¬،

الشeب\ر'م: ح.بÒ ي'ش\به ال1م_ص.
يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي، وقيل: إ,نه نوع من الشيح، قال: وأ%خرج.ه

الزمشري عن أ%ساء بنت ع'م.ي\س، قال: ولعله حديث آخر. والشeب\ر'م': الب.خيل،
 vوإ,ن كان طويل

(* قوله: وان كان طويلv؛ هكذا ف الصل، ولعل ف
الكلم سقطاv)، قال أ%بو حنيفة: والشeب\ر'م' شجرة حار_ةD تسمو على ساق�
كق1ع\د.ة1 الصب أ%و أ%عظم، لا ورق ط�والD ر'قاق¬، وهي شديدة ال�ض\ر.ة،

vصغارا vوزعم بعض ال4عراب أ%ن لا حب�ا
ك%ج.ماج,م ال�م_ر,. أ%بو زيد: ف العضاه1 الشeب\ر'م'، الواحدة

ش'ب\ر'م.ة، وهي شجرة شاكة، ولا ثرة نو الن_خ.ر ف لونه ون,ب\ت.ت1ه، ولا
ز.ه\ر.ة حراء، والن_خ.ر' المض. والشeب\ر'م': القصي من الرجال؛ قال

:�ه1م\يان
ما منهم' إ,ل لئيم¬ ش'ب\ر'م'،

أ%س\ح.م' ل يأ}ت ب.ي\ر� ح.ل}ك%م'
وف التهذيب:

أ%ر\ص.ع' ل ي'د.عى لع.نز� ح.ل}ك%م'
وال%ل}ك%م': ال4س\و.د'. الوهري: الشeب\ر'م البخيل� أ%يضاv؛ وأ%نشد

:vبيت هي\ان أ%يضا
ما منهم' إ,ل� لئيم ش'ب\ر'م'

:vنبت أ%و موضع؛ وقال يصف حيا :�والشeب\ر'مان
ت.ر\ف%ع' ف كل ز'قاق� ق%س\ط%ل،
فص.ب_ح.ت\ من ش'ب\ر'مان% م.ن\هل
أ%خ\ض.ر. ط%ي\ساv ز.غ}ر.بي�اv ط%ي\سل

وف الصحاح: ش'ب\ر'مان بغي ألف ولم. وش'ب\ر'مة�: اسم رجل.



،eشتم: الش_ت\م': قبيح الكلم وليس فيه ق%ذ}ف¬. والش_ت\م': الس_ب@
ش.ت.م.ه ي.ش\ت'م'ه وي.ش\ت1م'ه ش.ت\ماv، فهو م.ش\ت'وم، وال�نثى م.ش\ت'ومة

وش.ت1يم¬، بغي هاء؛ عن اللحيان: س.ب_ه'، وهي ال%ش\ت.م.ة� والش_ت1يمة؛
وأ%نشد أ%بو عبيد:

ل%ي\س.ت\ ب.ش\ت.مة{ ت'ع.دe، وع.ف}و'ها
ع.ر.ق' الس>قاء3 على الق%ع'ود1 الل�غ1ب,

يقول: هذه الكلمة وإ,ن ل ت'ع.د_ ش.ت\ماv فإ,ن الع.ف}و عنها شديد.
والت_شات'م': الت_سابe. وال�شات.مة�: ال�ساب_ة�؛ وقال سيبويه ف باب ما

ج.رى م.ج\رى ال%ث%ل:
كل© ش.يء� ول ش.ت1يمة� ح'ر¼

وشات.مه ف%ش.ت.مه ي.ش\ت'مه: غ%ل%ب.ه بالش_ت\م,. ورجل ش.ت_امةD: كثي
الش_ت\م,. الوهري: والش_ت1يم' الك%ريه' الوجه، وكذلك ال4س.د'. يقال:
فلن ش.ت1يم' ال�ح.ي�ا، وقد ش.ت'م. الرجل�، بالضم، ش.تام.ةv؛ وأ%نشد ابن

بري للم.ر_ار ال4س.د1ي�:
ي'ع\ط1ي ال%زيل% ول ي'رى، ف و.ج\ه,ه1

ل%ل1يل1ه، م.نÒ ول ش.ت\م'
قال: وشاهد ش.تام.ةv قول الخر:

vوه.ز,ئ}ن م1ن>ي أ%ن ر.أ%ي\ن. م'و.ي\ه,نا
ت.ب\د'و عليه ش.تام.ة� ال%م\ل�وك1

:�والش\ت1يام': ر.ئيس' الرeك9اب,. والش_ت1يم' والشeتام' والشeتامة
القبيح الوجه. والشeتام.ة� أ%يضاv: الس_ي>ء� ال�ل�ق,. والش_تامة:

ش1د_ة� ال%ل}ق, مع ق�ب\ح و.ج\ه{. وأ%سد¬ ش.ت1يم¬: عابس¬. وحار ش.ت1يم¬:
وهو الكريه الوجه القبيح. وش'ت.ي\م وم1ش\ت.م¬: اسان.

@شجم: ابن ال4عراب: الشeج'م' الطYوال ال4ع\فار'. أ%بو عمرو:
الش_ج.م' اللك.

@شجعم: الش_ج\ع.م': الطويل من ال�س\د وغيها مع ع1ظ%م�، وع'ن'ق¬
ش.ج\ع.م¬ كذلك، على التمثيل. وح.ي_ةD ش.ج\ع.م: شديدة غليظة، والش_جع.م من نعت

الية الشجاع؛ قال:
قد سال%م. ال%ي�ات' منه الق%د.ما

ال�ف}ع'وان% والشeجاع. الش_ج\ع.ما



،Dقال ابن سيده: ول يقض على هذه اليم بالزيادة إ,ذ ل يوجب ذلك ث%ب\ث
ول تزاد اليم إ,ل� بث%ب\ت{ لقلة ميئها زائدة ف مثله، هذا مذهب

سيبويه، وذهب غيه إ,ل أ%ن ف%ع\ل%م¬ من الشجاعة.
@شحم: ال4زهري: الش_ح.م' الب.ط%ر'. ابن سيده: الش_ح\م' جوهر

الس>م.ن,، والمع ش'ح'وم، والقطعة منه ش.ح\مةD، وش.ح'م. ال3نسان� وغي'ه'. وف
الديث: لعن. ال� اليهود. ح'ر>م.ت\ عليهم الشeح'وم' فباعوها وأ%كلوا

أ%ثان.ها؛ الش_ح\م' الر�م عليهم: هو ش.ح\م' الك�لى والكرش وال4معاء،
وأ%ما ش.ح\م ال4ل}ي.ة1 والظ©هور فل. وش.ح'م. فهو ش.ح1يم¬: صار ذا

ش.ح\م ف بدنه. وقد ش.ح'م، بالضم، وش.ح1م. ش.ح.ماv، فهو ش.ح1م¬: اش\ت.هى
الش_ح\م، وقيل: أ%كل منه كثياv. وأ%ش\ح.م.: كثر عنده الش_ح\م'. ابن

السكيت: رجل ش.ح1يم¬ ليم أ%ي سي. ورجل ش.ح1م¬ ل%ح1م¬ إ,ذا كان ق%ر,ماv إ,ل
الش_ح\م, والل�ح\م وهو يشتهيهما. ورجل شاح1م¬ لح1م¬: ذو ش.ح\م�

ول%ح\م� على الن_سب كما قالوا لب,ن¬ وتام1ر¬. وش.ح.م القوم. ي.ش\ح.م'هم
ش.ح\ماv وأ%ش\ح.م.هم: أ%ط}ع.مهم الش_ح\م. ورجل شاح1م¬ لح1م¬ إ,ذا أ%ط}عم

الناس. الش_ح\م. واللحم. ورجل ش.ح_ام¬: يبيع الش_ح\م.. والش_ح_ام':
الذي ي'ك}ث1ر' إ,ط}عام. الناس الش_ح\م.. وأ%ش\ح.م الرجل�، فهو م'ش\ح1م إ,ذا
ك%ث�ر. عنده الش_ح\م، وكذلك أ%ل}ح.م، فهو م'ل}ح1م¬. وش.ح1م.ت1 الناقة

وش.ح'م.ت\ ش'ح'وماv: س.م1ن.ت بعد ه'زال�، والعرب تسمي س.نام البعي
ش.ح\ماv، وبياض. البطن ش.ح\ماv. وش.ح\م.ة� ال�ذ�ن: ما لن% من أ%سفلها وهو

م'ع.ل�ق' الق�ر\ط1. وف الديث: وفيهم من ي.ب\ل�غ� الع.ر.ق' إ,ل ش.ح\مة
أ�ذنه، هو من ذلك، قال: هو موضع خ.ر\ق, الق�ر\ط1، وف حديث ربيعة ف الرجل:

يرفع يديه إ,ل ش.ح\مة أ�ذنيه. وش.ح\م.ة� العي: م'ق}ل%ت'ها، وف
ال4زهري: ح.د.ق%ت'ها؛ ويقال: هي الشحمة الت تت ال%د.قة. وطعام م.ش\حوم

وخ'بز¬ م.ش\ح'وم: قد ج'ع1ل% فيه الش_ح\م'. وش.ح\مة ال4رض: دودة بيضاء،
وقيل: هي ع.ظاء4ةD بي\ضاء غي' ض.خ\مة{، وقيل: ليست من الع.ظاء هي أ%ط}ي.ب'

وأ%ح\س.ن'، وقالوا: ش.ح\مة� الن_قا، كما قالوا: بنات' الن_قا. وف
الصحاح: ش.ح\م.ة� ال4رض الك%م\أ%ة� البيضاء�. ابن سيده: وش.ح\م.ة النخلة

ال�م_ارة�، وش.ح\م.ة� الرeم_انة ال%ن.ة� الت ت.فص1ل� بي ح.ب>ها.
ور'م_انة ش.ح1مةD: غليظة الش_ح\م.ة1. وف حديث علي، كرم ال وجهه: ك�ل�وا

الرeمان بش.ح\م1ه فإ,نه د1باغ� ال%ع1د.ة؛ قيل: هو ما ف جوفه سوى الب،



وش.ح\م' الرمانة ال4صفر بي ظ%ه\ران.ي, ال%ب>. وع1ن.ب¬ ش.ح1م¬: قليل
الاء غ%ل1يظ� اللYحاء. وش.ح\م.ة� ال%ن\ظ%ل: معروفة. وش.ح\م'
ال%ن\ظ%ل: ما ف جوفه سوى حبه. وأ%بو ش.ح\م.ة%: رجل.

@شخم: ش.خ.م. اللحم' ش'خوماv وش.خ1م. ش.خ.ماv، فهو ش.خ1م¬، وأ%ش\خ.م.
إ,ش\خاماv وش.خ_م.: تغيت رائحته، زاد ال4زهري: ل من ن.ت\ن� ولكن كراهة.

وش.خ.م الطعام'، بالفتح، وش.خ1م.، بالكسر، إ,ذا ف%س.د.، وش.خ_م.ه غيه،
وأ%ش\خ.م. ف�وه إ,ش\خاماv؛ وأ%نشد الوهري:

ول1ث%ةD قد ث%ت1ن.ت\ م'ش.خ_م.ه
أ%ي فاسدة؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده ول1ث%ةv، بالنصب، ل4ن قبله:

ل%م�ا رأ%ت\ أ%ن\ياب.ه' م'ث%ل�م.ه\
ويقال: ث%ن,ت. اللحم وث%ت1ن.، قال: وحكي ن.ث1ت. أ%يضاv. ولم فيه

ت.ش\خ1يم¬ إ,ذا تغي ريه. وأ%ز\خ.م.
اللحم': مثل أ%ش\خ.م. وأ%ش\خ.م. اللب': تغيت رائحته، وش.خ.م. ف%م'ه'
وش.خ_م.: تغيت رائحته أ%يضاv، ابن ال4عراب: الشeخ'م هم ال�س\ت.دeو

ال�ن'وف1 من الروائح الطيبة أ%و البيثة، قال: والشeخ'م' والشeح'م'
الب,يض' من الرحال، بالاء والاء جيعاv. والشeج'م'، باليم:

.Dوع1ف}ر,ي.ة Òال4ع\فار'، وال4ع\فار' ال4ش1د_اء�، واحدهم ع1ف}ري �الطYوال
وش.خ.م.

الرجل� وأ%ش\خ.م.: ت.ه.ي_أ% للب'كاء، وش.ع.ر أ%ش\خ.م': أ%بيض'.
وال4ش\خ.م': الرأ}س الذي عل بياض' رأ}سه س.واد.ه. واش\خام_ النب\ت': ع.ل

بياض'ه خ'ض\ر.ت.ه. وعام¬ أ%ش\خ.م: ل ماء فيه ول م.ر\عى؛ وحكى ثعلب أ%ن ابن
ال4عراب أ%نشده:

لا رأيت' العام. عاماv أ%ش\خ.م.ا،
ك%ل�ف}ت' ن.ف}سي وص1حاب ق�ح.م.ا،

وج'ه.ماv من ل%ي\ل1ها وج'ه.م.ا
وروض أ%ش\خ.م: ل ن.ب\ت. فيه. وف النوادر: حار أ%ط}خ.م' وأ%ش\خ.م'

وأ%د\غ%م' بعن واحد.
@شدقم: التهذيب ف الرباعي: الش_د\ق%م1يe والش_د\ق%م' الواس1ع'

الش>د\ق، وهو من الروف الت زادت العرب فيها اليم، مثل ز'ر\ق�م� وس'ت\ه'م�
:�وف�س\ح'م�؛ قال ابن بري: ومنه يقال ش'داق1م¬؛ قال الز_ف%يان



ش'داق1م� ذي ش1د\ق� م'ه.ر_ت1
وف حديث جابر: ح.د_ث%ه رجلD بشيء فقال من سعت.

هذا؟ فقال: من ابن عباس، قال: من الش_د\ق%م,؛ هو الواس1ع الش>د\ق,،
ويوصف به ال1ن\ط1يق' الب.ل1يغ� ال�ف%و_ه. وش.د\ق%م¬: اسم فحل من فحول

إ,بل العرب معروف؛ قال الوهري: ش.د\ق%م¬ فحل كان للنعمان بن النذر ينسب
إ,ليه الش_د\قم1ي_ات' من ال3بل؛ قال الكميت:

،Dال4نساب, أ%و ش.د\ق%م1ي_ة �غ�ر.ي\ر,ي_ة
ي.ص1ل}ن. إ,ل الب,يد1 الف%داف1د1 ف%د\ف%دا

Dشذم: ابن ال4عراب: يقال للناقة الف%ت1ي_ة1 السريعة ش1م1ل�ة@
�وش1م\للD وش.ي\ذ�مان.ةD. وقال الليث: الش_ي\ذ�ومان، بضم الذال، والشي\م.ذان

من أ%ساء الذئب؛ قال الطYر,م_اح':
على ح'و.لء4 ي.ط}فو السeخ\د' فيها،

ف%راها الش_ي\ذ�مان� عن ال%بي,
(* قوله «عن البي» كذا بالصل، والذي ف التهذيب: من الني اهـ.

ولعله عن الني باليم. زاد ف التكملة: الشذام كسحاب اللح وحة العقرب
والزنبور)

السeخ\د': ماء أ%صفر يكون ف ال�و.لء.
@شرم: الش_ر\م' والت_ش\ر,ي': ق%ط}ع' ال4ر\ن.ب.ة1 وث%ف%ر, الناقة، قيل

ذلك فيهما خاصة. ناقةD ش.ر\ماء وش.ر,ي¬ وم.ش\روم.ةD. ورجل أ%ش\ر.م'
ب.ي>ن' الش_ر.م,: م.ش\ر'وم' ال4ن\ف1، ولذلك قيل ل4ب\ر.ه.ة% ال4ش\ر.م'.

وأ�ذ�نD ش.ر\ماء� وم'ش.ر_م.ةD: ق�ط1ع من أ%علها شيء# يسي. وف الديث:
فجاءه ب'ص\ح.ف م'ش.ر_م, ال4ط}راف؛ فاستعمل ف أ%طراف الصحف كما ترى.

vف%ش.ر,م. ش.ر.ما vوالش_ر\م': الش_ق، ش.ر.م.ه' ي.ش\ر,م'ه ش.ر\ما
وان\ش.ر.م وش.ر_م.ه'

ف%ت.ش.ر_م. والش_ر\م': مصدر ش.ر.م.ه' أ%ي ش.ق�ه؛ قال أ%بو قيس بن'
ال4س\ل%ت1 يصف ال%ب.ش.ة والفيل% عند ورودهم إ,ل الكعبة الشريفة:

م.حاج,ن'هم\ ت.ح\ت. أ%ق}راب,ه،
وقد ش.ر.م'وا ج,ل}د.ه فان\ش.ر.م

والش_ار,م': الس_ه\م' الذي ي.ش\ر,م'
جان,ب. الغ.ر.ض,. والت_ش\ر,ي': الت_ش\ق1يق'. وت.ش.ر_م.



الشيء�: ت.م.ز_ق وت.ش.ق�ق.. وال4ش\ر.م': أ%ب\ر.ه.ة� صاحب' الفيل، سي
بذلك ل4نه جاءه حجر ف%ش.ر.م.

أ%نف%ه ون.ج_اه ال لي'خ\ب,ر. قوم.ه، فسمي ال4ش\ر.م.. وف ال%ديث:
أ%ن أ%برهة جاءه حجر ف%4ش.ر.م أ%ن\ف%ه فسمي ال4ش.رم.. وف حديث ابن عمر:

أ%نه اشترى ناقة فرأ%ى با ت.ش\ر,ي. الظYئار ف%ر.د_ها؛ قال أ%3بو
عبيد: الت_ش\ر,ي'

التشقيق، قال أ%بو منصور: ومعن ت.ش\ر,ي, الظYئار أ%ن� الظئار أ%ن
ت'ع.ط%ف. الناقة� على ولد غيها فت.ر\أ%م.ه. يقال: ظاءر\ت' أ�ظائ1ر'

ظ1ئاراv، قال: وقد شاهدت ظ1ئار. العرب الناقة% على ولد غيها، فإ,ذا أ%رادوا
ذلك ش.دeوا أ%ن\ف%ها وع.ي\ن.يها ث ح.ش.و\ا خ.و\ران.ها بد'ر\جة{

م.ح\ش'و_ة{ خ1ر.قاv وم'شاق%ة، ث خ.ل©وا ال%و\ران% ب,خ1لل%ي\ن, وت'ر,ك%ت\
كذلك يوماv، ف%ت.ظ�نe أ%نا قد م.خ1ض.ت\ للو,لد1، فإ,ذا غ%م_ها ذلك
ن.ف�س'وا عنها ونزعوا الدeر\ج.ة من خ.و\ران,ها، وقد ه'ي>ئ% لا ح'وار¬
ف%ت.ر.ى أ%نا و.ل%د.ت\ه' فت.ذ�رe عليه. وال%و\ران�: م.ج\ر.ى خروج الطعام

من الناس والدواب. ويقال للجلد إ,ذا تشقق وتزق: قد ت.ش.ر_م.، ولذا قيل
للمشقوق, الشفة أ%ش\ر.م'، وهو شبيه بالع.ل%م. وف حديث كعب: أ%نه أ�ت1ي
عمر بكتاب قد ت.ش.ر_م.ت\ نواحيه فيه التوراة أ%ي تشققت. ابن ال4عراب:

يقال للرجل الشقوق الشفة السeف}ل%ى أ%ف}ل%ح'، وف الع'ل}يا أ%ع\ل%م'،
وف ال4نف أ%خ\ر.م'، وف ال�ذ�ن أ%خ\ر.ب'، وف ال%ف}ن أ%ش\ت.ر'، ويقال

فيه ك�لYه أ%ش\ر.م'. وش.ر.م. الثريد.ة ي.ش\ر,م'ها ش.ر\ماv: أ%كل من
نواحيها، وقيل: ج.ر.ف%ها. وق%ر_ب. أ%عراب إ,ل قوم ج.ف}ن.ةv من ثريد فقال:

ل ت.شر,م'وها ول ت.ق}ع.ر'وها ول ت.ص\ق%عوها، فقالوا: و.ي.ك ومن أ%ين
نأ}كل؟ فالش_ر\م' ما ت.ق%د_م، والق%ع\ر' أ%ن يأ}كل من أ%سفلها،

والصقع' أ%ن يأ}كل من أ%علها؛ وقول عمرو ذي الكلب:
فقلت' خ'ذ}ها ل ش.وىÝ ول ش.ر.م\

إ,نا أ%راد ول ش.قÒ يسي¬ ل توت منه، إ,نا هو شق بالغ ي,ه\ل1ك�ك،
وأ%راد ول ش.ر\م¬، فحر_ك للضرورة. والش_ر,ي' والش_ر'وم': الرأ%ة

ال�ف}ضاة. وامرأ%ة ش.ر,ي: ش'ق_ م.س\لكاها فصارا شيئاv واحداv؛ قال:
ي.و\م' أ%د1ي, ب.ق�ة% الش_ر,ي,

أ%ف}ض.ل� من ي.وم\ اح\ل1ق1ي وق�وم1ي



أ%راد الش>د_ة%، وهذا مثل تضربه العرب فتقول: لقيت منه يوم.
اح\ل1ق1ي وق�ومي أ%ي الشد_ة%، وأ%صله أ%ن يوت زوج الرأ%ة ف%ت.ح\ل1ق

شعرها وتقوم مع النوائح؛ وب.ق�ة�: اسم امرأ%ة، يقول: يوم ش'رم. ج,ل}د'ها
يعن الق}ت1ضاض.. وكل©

ش.ق¼ ف جبل أ%و صخرة ل ي.ن\ف�ذ� ش.ر\م¬. والش_ر\م': ل�ج_ة البحر،
وقيل: موضع فيه، وقيل: هو أ%ب\ع.د' ق%ع\ره. الوهري: وش.ر\م¬ من البحر

خ.ل1يج¬ منه. ابن بري: والشeروم غ%م.رات' البحر، واحدها ش.ر\م¬؛ قال
أ�م.ي_ة يصف جهنم:

ف%ت.س\م'و ل ي'غ.ي>ب'ها ض.راء#،
ول ت.خ\ب'و ف%ت.ب\ر'د'ها الشeر'وم'ة

وع'ش\ب¬ ش.ر\م¬: كثي يؤ\كل من أ%عله ول يتاج إ,ل أ%وساطه ول
أ�صوله؛ ومنه قول بعض الرeو_اد1: و.ج.د\ت' خ'ش\باv ه.ر\م.ى وع'ش\باv ش.ر\ما؛

وال%ر\م.ى: الت ليس لا د'خان إ,ذا أ�وق1د.ت\ من ن.ف}سها وق1د.م1ها.
وش.ر.م. له من ماله أ%ي أ%عطاه قليلv. وت.ش\ر,ي' الص_ي\د1: أ%ن

ي.ن\ف%ل1ت. ج.ر,ياv؛ وقال أ%بو كبي ال�ذ%ل©:
و.ه1لv، وقد ش.4ر.ع. ال4س1ن_ة% ن.ح\و.ها،

من بي, م'ح\ت.ق¼ لا وم'ش.ر>م,
(* قوله «وهلv» كذا بالصل هنا، وفيه ف مادة حقق: هل).

�م'ح\ت.ق¼: قد ن.ف%ذ% الس>نان
فيه فقتله ول ي'ف}ل1ت\. وش'ر\م.ة�: موضع 
(* قوله «وشرمة موضع» كذا بضبط

الصل بضم فسكون، والذي ف القاموس وياقوت: أن اسم الوضع شرمة مركة
واسم البل بضم فسكون، وأنشد ياقوت البيت شاهداv على اسم البل)؛ قال ابن

:vمقبل يصف م.طرا
فأ%ض\ح.ى له ج'ل}ب¬ بأ%كناف ش'ر\م.ة{،

أ%ج.شe س1ماك1يÒ من الوب\ل, أف}ض.ح'
والشeر\م.ة�، بالضم: اسم جبل؛ قال أ%و\س¬:

وما ف%ت1ئ%ت\ خيلD كأ%ن� غ�بار.ها
س'راد1ق' يوم� ذي ر,ياح� ت.ر.ف�ع'

ت.ث�وب' عليهم من أ%بان{ وش'ر\مة{،



وت.ر\ك%ب' من أ%ه\ل, الق%نان1 وت.ف}ز.ع'
أ%بانD: جبل، وش'ر\مة: موضع، والف%ز.ع' هنا من ال3ص\راخ, وال3غاث%ة1.

@شردم: الش>ر\ذ1م.ة�: القليل من الناس، وف التنزيل العزيز: إ,ن� هؤلء
ل%ش1ر\ذ1مةD قليلون؛ قال ابن بري: حكى الوزير عن أ%ب عمر ش1ر\ذ1م.ة

وش1ر\د1م.ة، بالذال والدال، وال أعلم.
@شرذم: الش>ر\ذ1مة�: الق1ط}عة من الشيء، والمع ش.راذ1م'؛ قال ساعدة بن

جؤية:
،vف%خ.ر_ت\ وأ%ل}ق%ت\ كل� ن.ع\ل� ش.راذ1ما

ي.ل�وح' بضاحي ال1ل}د1 منها ح'د'ور'ها
الليث: الش>ر\ذ1مة� القطعة من الس_ف%ر\ج.لة ونوها؛ وأ%نشد:

ي'ن.فYر' الن>يب. عنها ب.ي\ن. أ%س\و'ق1ها،
ل ي.ب\ق. من ش.ر>ها إ,ل� ش.راذ1ي'

والش>ر\ذ1مة�: القليل من الناس، وقيل: الماعة� من الناس القليلة.
والش>ر\ذمة ف كلم العرب: القليل�. وف التنزيل العزيز: إ,ن هؤلء لش1ر\ذمة

قليلون؛ قال ابن بري: حكى الوزير عن أ%ب ع'م.ر ش1ر\ذ1مة وش1ر\د1مة،
بالدال والذال. وثياب شراذ1م' أ%ي أ%خ\لق متقطعة. وثوب ش.راذم' أ%ي ق1ط%ع¬؛

وأ%نشد ابن بري لراجز:
جاء الش>تاء� وق%م1يصي أ%خ\لق\،

ش.راذ1م¬ ي.ض\ح.ك' من الت_و_اق\
قال: والت_و_اق ابنه.

@شظم: الش_ي\ظ%م' والش_ي\ظم1يe: الطويل ال%س3يم' الف%ت1يe من الناس
واليل وال3بل، وال�نثى ش.ي\ظ%مة؛ قال عنترة:

،vت.ق}ت.ح1م' ال%بار. ع.واب,سا �وال%ي\ل
ما بي ش.ي\ظ%مة{ وأ%ج\ر.د. ش.ي\ظ%م,

ويروى: وآخ.ر. ش.ي\ظ%م,. ويقال: الش_ي\ظ%م1يe الف%ت1يe ال%س3يم'
والفرس'

الرائع'، ورجل ش.ي\ظ%م¬ وش.ي\ظ%م1يÒ من رجال ش.ياظ1مة{. الوهري عن ابن
السكيت: الش_يظ%م' الطويل الشديد'؛ قال: وأ%نشدنا أ%بو عمرو:

ي'ل1ح\ن. من أ%ص\وات1 حاد{ ش.ي\ظ%م,،
ص'ل}ب� ع.صاه' للم.ط1ي> م1ن\ه.م,



قال: وكذلك الفرس، وقيل الش_ي\ظ%م'
من اليل الطويل� الظاهر' الع.ص.ب، وهو من الرجال الطويل� أ%يضاv؛ وف

حديث عمر:
Òهن_ ج.ع\د¬ ش.ي\ظ%م1ي�ي'ع.قYل

الش_ي\ظ%م': الطويل، وقيل: ال%س3يم، والياء زائدة، وقيل: الش_ي\ظ%م'
eس3ن�الط�ل}ق' الوجه ال%شe الذي ل ان\قباض. له. والش_ي\ظ%م': ال

من الق%نافذ. ويقال لل4سد: ش.ي\ظ%م¬ وش.ي\ظ%م1يÒ. وش.ي\ظ%م¬: اسم، وال
أ%علم.

@شعم: الش_ع\م': الص\لح' بي الناس، وهو حرف غريب. والشeع\م'وم
والشeغ\موم، بالعي والغي: الطويل من الناس وال3بل، وف التهذيب: الطويل

بغي تقييد، وزعم يعقوب أ%ن عينها بدل من غي ش'غ\موم.
@شغم: رجل ش.غ1م¬: حريص. ويقال: ر.غ}ماv د.غ}ماv ش1ن_غ\ماv، كل ذلك

إ,تباع. قال ابن سيده: وزعم ثعلب أ%ن ش1ن_غ\ماv مشتق من الرجل الش>ن_غ\م
أ%ي الريص، فإ,ن كان ذلك فهو موافق لذا الباب، قال: والصحيح أ%نه رباعي؛

vله د.غ}ما vوذكر ال4زهري ف ترجة شنغم: روي عن ابن السكيت ر.غ}ما
ش.غ\ماv تأ}كيداv للر_غ}م بغي واو، دل الش_غ\م' على الش>ن_غ\م، قال:

ول أ%عرف الش_غ\م.. والشeغ\م'وم: الطويل التامe ال%س.ن' من الناس
وال3بل، وقد تقدم ف العي أ%يضاv. أ%بو عبيد: الشغام1يم' الطYوال

ال1سان�؛ قال ابن بري: ومنه قول ذي الرمة:
واس\ت.ر\ج.ف%ت\ هام.ها ال1يم' الش_غام1يم'

وامرأ%ة ش'غ\م'وم وش'غ\م'ومةD وناقة ش'غ\م'وم¬؛ قال ال%خ\ر'وع
الس_ع\دي�:

وتت. ر.حلي بازلD ش'غ\م'وم'،
م'ل%م\ل%م¬ غار,ب'ه م.د\م'وم'

�والمع الش_غاميم. والش>غ\م1يم' والشeغ\م'وم: هو الشابe الطويل
.Dأ%ي طويل ،vال%ل}د'. ورجل ش'غ\م'وم وجل ش'غ\م'وم¬، بالغي معجمة

@شقم: الش_ق%م': ضرب من النخل، واحدته ش.ق%م.ةD. قال أ%بو حنيفة
الش_ق%م' جنس من التمر، واحدته ش.ق%م.ةD؛ قال ابن بري: قال ابن خالويه

الش_ق%م.ة� من النخل الب'ر\ش'وم'.
@شكم: الشeك}م'، بالضم: الع.طاء، وقيل: الزاء؛ قال ابن سيده: وأ�رى



الشeك}مى لغةv، قال: ول أ%ح'ق©ها، شك%م.ه ي.ش\ك�مه ش.ك}ماv وأ%ش\ك%مه؛
ال4خية عن ثعلب. وف الديث: أ%ن أ%با ط%ي\بة ح.ج.م رسول% ال، صلى ال

عليه وسلم، فقال: اش\ك�م'وه أ%ي أ%ع\ط�وه أ%ج\ر.ه'؛ قال الشاعر:
أ%ب\ل1غ} ق%تاد.ة%، غ%ي\ر. سائ1ل1ه

ج.ز\ل% الع.طاء3 وعاج,ل% الشeك}م,
قال ف تفسي الديث: الشeك}م'، بالضم، ال%زاء�، والشeك}د' الع.طاء
بل ج.زاء�، قال: وقيل: هو مثله وأ%صله من ش.ك1يمة1 اللجام, كأ%نا

ت'م\س3ك' فاه عن القول، قال: ومنه حديث عبد ال بن ر.باح: أ%نه قال للراهب
إ,ن صائم، فقال: أ%ل أ%ش\ك�م'ك. على صومك ش'ك}مةv؟ ت'وضع يوم القيامة

مائدةD وأ%ول من يأ}كل منها الصائمون؛ أ%ي أ%ل أ�ب.ش>ر'ك. با ت'ع\طى على
ص.و\م1ك. وف ترجة شكب: الشeك}ب' لغةD ف الشeك}م,، وهو الزاء، وقيل:

العطاء، قال أ%بو عبيد: سعت ال�م.و,ي_ يقول: الشeك}م' الزاء،
والش_ك}م' الصدر، وقال الكسائي: الشeك}م' الع1و.ض'، وقال ال4صمعي:

Dع\مى. يقال: ف%ع.ل% فلنeك}م' النeك}د' العطية. الليث: الشeك}م' والشeالش
أ%مراv ف%ش.ك%م\ت'ه أ%ي أ%ث%ب\ت'ه: قال الوهري: الشeك}م' بالضم، الزاء،

فإ,ذا كان العطاء ابتداء فهو الشeك}د'، بالدال، تقول منه ش.ك%م\ت'ه أ%ي
جزيته.

والش_ك1يمة من اللYجام: الديدة ال�ع\ت.رضة ف الفم. الوهري:
الشك1يم' والش_ك1يمة� ف اللجام الديدة� ال�ع\ت.ر,ضة ف فم الفرس الت فيها

الفأ}س؛ قال أ%بو د'واد:
فهي ف%و\هاء� كال�وال1ق,، ف�وها
م'س\ت.جاف¬ ي.ض1ل© فيه الش_ك1يم'

والمع ش.كائ1م' وش.ك1يم¬ وش'ك�م¬؛ ال4خية على طرح الزائد أ%و على
أ%نه جع شكيم الذي هو جع ش.ك1يمة، فيكون جع جع. وش.ك%م.ه ي.ش\ك�م'ه

ش.ك}ماv: وضع الش_ك1يمة ف فيه. وش.ك%م\ت' الوال إ,ذا ر.ش.وت.ه كأ%نك
س.د.د\ت. ف%م.ه بالش_ك1يمة؛ وقال قوم: ش.ك%مه ش.ك}ماv وش.ك1يماv ع.ض_ه؛ قال

جرير:
فأ%ب\ق�وا عليكم، وات_ق�وا ناب. ح.ي_ة{

أ%صاب اب\ن. ح.م\راء3 الع1جان1 ش.ك1يم'ها
قال: وأ%ما فأ}س اللجام فالديدة القائمة ف الشكيمة. ويقال: فلن شديد'



�الش_كيمة إ,ذا كان ذا عارضة و.ج,د¼. ابن ال4عراب: الش_ك1يم.ة
ق�و_ة� القلب. ابن السكيت: إ,نه لشديد' الش_ك1يمة1 إ,ذا كان شديد.

الن_ف}س, أ%ن,فاv أ%ب,ي�اv. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال عنهما:
فما ب.ر,ح.ت\ ش.ك1يم.ت'ه ف ذات ال أ%ي ش1د_ة� ن.ف}س3ه، هو من ذلك،

:�وأ%صله من شكيمة اللجام فإ,ن ق�و_ت.ها تدل على قوة الفرس. والشك1يم.ة
ال4ن.ف%ة� والنتصار من الظ©ل}م، وهو ذو ش.ك1يمة{ أ%ي عار,ضة{ وج,د¼،

وقيل: هو أ%ن يكون صارماv حازماv، وفلن ذو شك1يمة إ,ذا كان ل ي.ن\قاد؛ قال
ع.م\ر'و بن شاس� ال4س.د1يe ي'خاط1ب امرأ%ته ف اب\ن,ه ع1رار:

وإ,ن� ع1راراv إ,ن} يكن ذا ش.ك1يمة{
ت.عاف1ين.4ها منه، فما أ%م\ل1ك' الش>ي.م\

وقوله:
أ%نا ابن' س.ي_ار� على ش.ك1يم1ه،

إ,ن الش>راك. ق�د_ من أ%د1ي,م1ه
قال: يوز أ%ن يكون جع ش.ك1يمة{ كما ذكر ف ش.ك1يمة1 اللجام، ويوز أ%ن

يكون لغة ف الش_ك1يمة، فيكون من باب ح'ق¼ وح'ق�ة{، ويوز أ%ن يكون
أ%راد على شكيمته فحذف الاء للضرورة؛ وقول أب صخر الذل:

ج.ه\م ال�ح.ي_ا ع.ب'وس باس1ل ش.ر,س،
و.ر\د ق�ساق1سة، ر,ئ}بال%ة ش.ك1م

قال السeك�ر,يe: ش.ك1م¬ غ%ض'وب¬. وش.ك1يم' الق1د\ر,: ع'راها؛ قال
الراعي:

وكان.ت\ ج.د1يراv أ%ن ي'ق%س_م. ل%ح\مها،
إ,ذا ظ%ل� بي. ال%ن\ز,ل%ي, ش.ك1يم'ها

وش'كام.ة� وش'ك%ي\م¬: اسان. وم1ش\ك%م¬، بالكسر: اسم رجل.
@شلم: الش_ال%م' والشس_و\ل%م' والث�ي\ل%م؛ ال4خية عن كراع:

الزeؤ.ان� الذي يكون ف الب'ر>، س.واد1ي_ةD. ابن ال4عراب: الش_ي\ل%م'
Dص1غار¬ مستطيل Òوالس_ع1يع'، وقال أ%بو حنيفة: الش_ي\ل%م' ح.ب �والزeؤان

eأ%حر قائم كأ%نه ف خ1ل}قة1 س'وس, ال1ن\طة ول ي'س\ك1ر' ولكنه ي'م1ر
الطعام إ,م\راراv شديداv؛ وقال مرة: نبات' الش_ي\ل%م س'ط�اح¬ وهو يذهب

،Dض\ر.ة رطبة�على ال4رض، وورقته كورقة ال1لف الب.ل}خ1ي> شديدة� ال
قال: والناس يأ}كلون ورقه إ,ذا كان رطباv وهو طيب ل م.رارة% له وح.بeه



أ%ع\ق%ى من الصب_ر.
قال أ1بو تراب: سعت السeل%م1ي_ يقول: لقيت رجلv ي.ت.طاير ش1ل�م'ه

وش1ن_م'ه أ%ي ش.رار'ه من الغضب؛ وأ%نشد:
إ,ن} ت.ح\م1ل1يه1 ساعةv، ف%ر'ب_ما

أ%طار. ف ح'ب> ر,ضاك1 الش>ل�ما
الفراء: ل يأ}ت1 على ف%ع_ل� اساv إ,ل ب,ق�م¬ وع.ث�ر' ون.د_ر'،

وها موضعان، وش.ل�م': بيت'
ال%ق}د1س، وخ.ض_م': اسم قرية. الوهري: ش.ل�م' على وزن ب.ق�م� موضع

بالشام، ويقال: هو اسم مدينة بيت القدس بالع1ب\ران,ي_ة وهو ل ينصرف
للعجمة ووزن الفعل؛ قال ابن بري: ذكر ابن خالويه ع1د_ة% أ%ساء لبيت

القدس منها ش.ل�م' وش.ل%م¬ وش.ل1م¬ وأ�ور,ي ش.ل1م 
(* قوله «وأوري شلم» ضبطت

أوري بشكل القلم مفتوحة الراء ف الصل والنهاية والتكملة، وف ياقوت
بالعبارة مكسورتا، وف القاموس: شل كبقم وكتف وجبل اهـ. وف التكملة:

بالخيين يروى قول العشى)؛ وأ%نشد بيت ال4عشى:
وقد ط�ف}ت' للمال آفاق%ه':

ع'مان% فح1م\ص. فأ�ور,ي ش.ل41م\
ويقال أ%يضاv: إ,يل1ياء� وبيت' ال%ق}د1س وبيت' ال1ك}ياش 

(* قوله
.�«الكياش إل» كذا بالصل). ودار' الض_ر\ب, وص.ل%م'ون

@شلجم: الوهري: الش_ل}ج.م' نبت معروف؛ قال الراجز:
ت.س\أ%ل�ن ب,رام.ت.ي ش.ل}ج.ما

ويقال: هو بالسي، وقد تقدم ف سلجم.
@شم: الش_مe: ح1سe ال4نف، ش.م1م\ت'ه أ%ش.مeه وش.م.م\ت'ه أ%ش'مeه
ش.م�اv وش.م1يماv وت.ش.م_م\ت'ه واش\ت.م.م\ت'ه وش.م_م\ت'ه؛ قال ق%ي\س بن

:vوس.ق}با vذ%ر,يح يصف أ%ين'قا
ي'ش.م>م\ن.ه' لو ي.س\ت.ط1ع\ن. ار\ت.ش.ف}ن.ه'،

إ,ذا س'ف}ن.ه ي.ز\د.د\ن% ن.كباv على ن.ك}ب,
وقال أ%بو حنيفة: ت.ش.م�م.4 الشيء4 واش\ت.م_ه أ%دناه من أ%نفه

لي.ج\ت.ذ1ب. رائ1ح.ت.ه. وأ%ش.م_ه إ,ي�اه: جعله ي.ش'مeه. وت.ش.م_م\ت' الشيء4:



eشام_ة م'فاع.لة منه، والت_شام�ش.م1م\ت'ه ف م.ه\ل%ة{، وال
الت_فاع'ل. وأ%ش\م.م\ت' فلناv الطيب ف%ش.م_ه' واش\ت.م_ه' بعن، ومنه

الت_ش.مeم' كما ت.ش.م_م' الب.هيمة� إ,ذا ال}ت.م.س.ت ر,ع\ياv. والش_مe: مصدر
ش.م1م\ت'. وأ%ش\م1من ي.د.ك أ�ق%ب>ل}ها، وهو أ%حسن من قولك ناو,ل}ن

ي.د.ك؛ وقول ع.ل}قمة بن ع.ب\د.ة%:
ي.ح\م1ل}ن. أ�ت\ر'ج_ةv ن.ض\ح' العبي, با،
كأ%ن� ت.ط}ياب.ها ف ال4ن\ف1 م.ش\م'وم'

قيل: يعن ال1س\ك.، وقيل: أ%راد أ%ن رائحتها باقية ف ال4نف، كما
يقال: أ%كلت طعاماv هو ف فمي إ,ل الن. وقولم: يا اب\ن. شام_ة1

الو.ذ}ر.ة1؛ كلمةD معناها الق%ذ}ف'. وال%ش\م'وم': ال1س\ك'، وأ%نشد بيت علقمة
أ%يضاv. والش_م_امات': ما ي'ت.ش.م_م' من ال4ر\واح الط�ي�بة1، اسم¬

كال%ب_ان.ة1. ابن ال4عراب: ش.م_ إ,ذا اخ\ت.ب.ر، وش.م_ إ,ذا
ت.ك%ب_ر.وف حديث علي، كرم ال وجهه، حي أ%راد أ%ن ي.ب\ر'ز. لعمرو بن و'د¼

قال: أ%خ\ر'ج إ,ليه فأ�شامeه قبل اللYقاء أ%ي أ%خ\ت.ب,ر'ه وأ%ن\ظ�ر' ما
عنده. يقال: شام.م\ت' فلناv إ,ذا قار.ب\ت.ه وت.ع.ر_ف}ت. ما عنده

بالخ\تبار والكشف، وهي م'فاع.لة من الش_م� كأ%نك ت.ش'مe ما عنده وي.ش'مe ما
ع1ن\د.ك لت.ع\م.ل بقت.ضى ذلك؛ ومنه قولم: شام.م\ناه'م\ ث

ناو.شناه'م\. وال3ش\مام': ر.و\م' ال%ر\ف1 الساكن بركة خفية ل ي'عتد� با ول
ت.ك}س3ر' وز\ناv؛ أل ترى أ%ن سيبويه حي أ%نشد:

م.ت.ى أ%نام' ل ي'ؤ.ر�ق}ن,ي الك%ر,ي
مزوم. القاف قال بعد ذلك: وسعت بعض العرب ي'ش1مeها الرف}ع كأ%نه قال

مت أ%نام'
غ%ي\ر. م'ؤ.ر_ق�؟ التهذيب: وال3شام أ%ن ي'ش.م_ الرف' الساكن'

ح.ر\فاv كقولك ف الضمة هذا العمل وتسكت، فت.ج,د' ف فيك إ,شاماv لل�م ل
يبلغ أ%ن يكون واواv، ول تريكاv ي'عتد� به، ولكن ش.م_ةD من ضم_ة

خفيفة، ويوز ذلك ف الكسر والفتح أ%يضاv. الوهري: وإ,ش\مام'
ال%ر\ف أ%ن ت'ش1م_ه الضمة% أ%و الكسرة%، وهو أ%قل من ر.و\م, الركة

ل4نه ل ي'سمع وإ,نا يتبي بركة الشفة، قال: ول ي'عتد� با حركة
لضعفها؛ والرف الذي فيه ال3شام ساكن أ%و كالساكن مثل قول الشاعر:

مت أ%نام' ل ي'ؤ.ر>ق}ن الك%ر,ي



ليلv، ول أ%س\م.ع' أ%ج\راس. ال%ط1ي
قال سيبويه: العرب ت'ش1مe القاف شيئاv من الضمة، ولو اعتددت بركة

ال3شام لنكسر البيت، وصار تقطيع: ر,ق�ن الك%ري، متفاعلن، ول يكون ذلك
إ,ل� ف الكامل، وهذا البيت من الرجز. وأ%ش.م_ ال%ج_ام' ال1تان%،

والافضة� الب.ظ}ر.: أ%خذا منهما قليلv. وف حديث النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه قال ل�م عطية: إ,ذا خ.ف%ض\ت1 فأ%شYي ول ت.ن\ه.كي فإ,نه

أ%ض\وأ� للوجه وأ%ح\ظى لا عند الزوج؛ قوله: ول ت.ن\ه.كي أ%ي ل تأ}خذي من
الب.ظ}ر,

كثياv، شبه القطع اليسي بإ,شام الرائحة، والن_ه\ك. بالبالغة فيه،
أ%ي اقطعي بعض. الن_واة1 ول تستأ}صليها،. وشام.م\ت' الع.د'و_ إ,ذا

د.ن.و\ت. منهم حت ي.ر.و\ك. وت.راهم. والش_م.م': الدeن'وe، اسم منه، يقال:
شام.م\ناه'م\ وناو.ش\ناه'م؛ قال الشاعر:

ول ي.أ}ت1 لل4م\ر, الذي حال د'ون.ه'
ر,جالD ه'م' أ%عداؤ'ك.، الد_ه\ر.، من ش.م.م\

:�وف حديث علي: فأ�شامeه' أ%ي أ%ن\ظ�ر ما عنده، وقد تقدم. وال�شام_ة
الدeن'وe من العدو> حت ي.ت.راءى الفريقان. ويقال: شام1م\ فلناv أ%ي

ان\ظ�ر\ ما عنده.
وشام.م\ت' الرجل إذا قاربته ودنوت منه.

والش_م.م': الق�ر\ب'؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لعبد ال بن س.م\عان%
الت_غ\ل%ب:

ول يأ}ت للمر الذي حال دونه
رجالD هم' أعداؤ'ك، الدهر.، من ش.م.م\

وش.م1م\ت' المر. وشام.م\ت'ه: و.ل1يت' ع.م.له بيدي. والش_م.م' ف
النف: ارتفاع' الق%ص.بة وح'س\ن'ها واستواء أعلها وانتصاب' ال4ر\نب.ة1،

وقيل: و'ر'ود الرنب.ة1 ف حسن استواء القصبة وارتفاعها أشد_ من ارتفاع
الذ�ل%ف1، وقيل: الش_م.م' أن ي.ط�ول% ال4نف وي.د1ق_ وت.س3يل% ر.و\ث%ت'ه،
رجلD أ%ش.مe، وإذا و.ص.ف. الشاعر' فقال أ%ش.مe فإنا يعن س.ي>داv ذا
أ%نفة. والش_م.م': طول� النف وو'ر'ود¬ من ال4ر\ن.بة1. الوهري:

الش_م.م' ارتفاع¬ ف قصبة النف مع استواء أعله وإشراف الرنبة قليلv، فإن
كان فيها اح\ديداب¬ فهو الق%نا، ورجل أ%ش.مe النف. وجبل أ%ش.مe أي طويل



الرأ}س ب.ي>ن' الش_م.م, فيهما. وف صفته، صلى ال عليه وسلم:
ي.ح\س3ب'ه من ل يتأ%م_ل}ه أ%ش.م_؛ ومنه قول كعب بن زهي:

ش'مe الع.ران,ي, أب\طالD ل%ب'وس'ه'م
جع أ%ش.م_، والع.ران,ي': ال�ن'وف، وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف
النفس؛ ومنه قولم للمتكب العال: ش.م.خ. بأ%نفه. وش'مe النوف: ما

eي'ش1م �يدح به، ورجل أ%ش.مe وامرأ%ة ش.م_اء. أبو عمرو: أ%ش.م_ الرجل
إش\ماماv، وهو أن ي.م'ر_ رافعاv رأ}س.ه، وحكي عن بعضهم: ع.ر.ض\ت' عليه

كذا وكذا فإذا هو م'ش1مÒ ل يريده. ويقال: ب.ي\نا ه'م\ ف و.ج\ه1 إذ}
أ%ش.مeوا أي ع.د.ل�وا. قال يعقوب: وسعت الك1لب_ يقول أ%ش.مeوا إذا

جاروا عن و'ج'وههم ييناv وشالv، وم.ن\ك1ب¬ أ%ش.مe: م'ر\ت.فع'
ال�شاش.ة1. رجل أ%ش.مe وقد ش.م_ ش.م.ماv فيهما.

وش.م_اء�: اسم أ%ك%م.ة{؛ وعليه فسر ابن' ك%ي\سان% قول الر,ث بن
ح1لYزة%:

ب.ع\د. ع.ه\د{ لنا بب'ر\3قة1 ش.م_ا
ء4، فأ%د\ن د1يار,ها ال%ل}صاء�

وجبل أ%ش.مe: طويل� الرأ}س,. والش_مام': جبل له رأ}سان1 ي'س.م_يان1
اب\ن.ي\ ش.مام�. وب'ر\ق%ة� ش.م_اء4: جبل معروف، وش.م.ام¬: اسم جبل؛ قال

جرير:
عاي.ن\ت' م'ش\ع1ل%ة% الر>عال,، كأ%ن_ها
ط%ي\ر¬ ي'غاو,ل� ف ش.مام. و'ك�ورا

ويروى بكسر اليم؛ قال ابن بري: الصحيح أن البيت للخطل، قال: وش.م.ام¬
جبل بالعالية؛ قال ابن بري: وقد أعربه جرير حيث يقول 

(* قوله «وقد أعربه
جرير حيث يقول» أي هاجياv الفرزدق، وقبله كما ف ياقوت:
تبدل يا فرزدق مثل قومي * لقومك إن قدرت على البدال):

فإن} أ%ص\ب.ح\ت. ت.ط}ل�ب' ذاك، فان\ق�ل}
ش.ماماv وال1ق%ر_ إل و'عال,

و'عالD بالس_و\د1 س.و\د1 باهل%ة%، وال1ق%رe بظهر الب.ص\رة1، قال:
ولش.مام� هذا البل رأ}سان يسم_يان اب\ن.ي\ ش.مام�؛ قال لبيد:

فهل ن'ب>ئ}ت. عن أ%خ.و.ي\ن, داما



على ال4ح\داث1، إل� اب\ن.ي\ ش.مام,؟
قال ابن بري: وروى ابن حزة هذا البيت:

وكل© أخ� م'فار,ق�ه' أخ'وه،
ل%ع.م\ر' أ%بيك.، إل� اب\ن.ي\ ش.مام,

أبو زيد: يقال لا ي.ب\قى على الك1باسة1 من الرeط%ب, الش_ماش1م'.
وق%ت.ب¬ ش.م1يم¬ أي مرتفع؛ وقال خالد ابن الص_ق}ع.ب, الن_ه\د1ي ©، ويقال

هو ل�ب.ي\رة بن عمرو النهدي:
م'لع1بة� الع1نان1 بغ'ص\ن, بان{

إل ك%ت1ف%ي\ن,، كالق%ت.ب, الش_م1يم,
:vشنم: ابن العراب: الش_ن\م' ال%د\ش'. ش.ن.مه ي.ش\نمه ش.ن\ما@

ج.ر.ح.ه وع.ق%ره؛ قال الخطل:
ر.ك�وب على الس_و\ آت1 قد ش.ن.م اس\ت.ه'
م'زاح.مة� الع\داء3، والن_خ\س' ف الد'ب'ر\

والشeن'م': ال�ق%ط�عو الذان. ور.مى فش.ن.م. إذا خ.ر.ق. ط%ر.ف.
ال1ل}د1. وف الديث: خ.ي\ر' الاء الش_ن,م'، يعن البارد. وقال

الق�ت41ي\بe: الس_ن,م'، بالسي والنون، وهو الاء على وجه الرض.
vله د.غ}ما vوذكر ال4زهري ف ترجة شنغم: روي عن ابن السكيت ر.غ}ما@

ش.غ\ماv تأ}كيداv للر_غ}م بغي واو، دل الش_غ\م' على الش>ن_غ\م، قال:
ول أ%عرف الش_غ\م.. والشeغ\م'وم: الطويل التامe ال%س.ن' من الناس
وال3بل، وقد تقدم ف العي أ%يضاv. أ%بو عبيد: الشغام1يم' الطYوال

ال1سان�؛ قال ابن بري: ومنه قول ذي الرمة:
واس\ت.ر\ج.ف%ت\ هام.ها ال1يم' الش_غام1يم'

وامرأ%ة ش'غ\م'وم وش'غ\م'ومةD وناقة ش'غ\م'وم¬؛ قال ال%خ\ر'وع
الس_ع\دي�:

وتت. ر.حلي بازلD ش'غ\م'وم'،
م'ل%م\ل%م¬ غار,ب'ه م.د\م'وم'

�والمع الش_غاميم. والش>غ\م1يم' والشeغ\م'وم: هو الشابe الطويل
.Dأ%ي طويل ،vال%ل}د'. ورجل ش'غ\م'وم وجل ش'غ\م'وم¬، بالغي معجمة

@شهم: الش_ه\م': الذ�ك1يe الف�ؤاد ال�ت.و.قYد'، ال%ل}د'، والمع
ش1هام؛ قال:



الش_ه\م' واب\ن' الن_ف%ر, الش>هام,
وقد ش.ه'م. الرجل�، بالضم، ش.هامة وش'هومة إذا كان ذك1ي�اv، فهو ش.ه\م¬

.vف ال�مور ماضيا vنافذا vأي ج.ل}د¬. وف الديث: كان ش.ه\ما
والش_ه\م': الس_ي>د' الن_ج\د' النافذ� ف ال�مور، والمع ش'هوم¬. وفرس

ش.ه\م¬: سريع¬ ن.ش1يطD قوي�. وش.ه.م الفرس. ي.ش\ه.م'ه ش.ه\ماv: زجره. وش.ه.م
الرجل% ي.ش\ه.م'ه وي.ش\ه'مه ش.ه\ماv وش'هوماv: أفزعه. وال%ش\هوم: الديد'

:vوحشي�ا vالفؤاد؛ قال ذو الرمة يصف ثورا
،Dطاوي ال%شا ق%ص_ر.ت\ عنه م'ح.ر_ج.ة
م'س\ت.و\ف%ض¬ من ب.نات1 الق%ف}ر, م.ش\هوم'

أي م.ذ}ع'ور. وال%ش\هوم': كال%ذ}ع'ور سواءé، وقد ش.ه.م\ت'ه أ%ش\ه.م'ه
ش.ه\ماv إذا ذ%ع.ر\ته. وقال الفراء: الش_ه\م' ف كلم العرب ال%م'ول

ال%ي>د' القيام با ح'م>ل% الذي ل ت.ل}قاه إل� ح.م'ولv ط%ي>ب
الن�ف}س با ح'م>ل%، وكذلك هو ف غي الناس. والش_ه\م': ح.ج.ر¬ يعلونه ف

أعلى بيت يبنونه من حجارة ويعلون ل%ح\م.ة الس_ب'ع ف م'ؤ.خ_ر, البيت،
فإذا دخل السبع فتناول اللحمة% سقط الجر على الباب ف%س.د_ه، والعروف

الس_ه\م'.
والش_ي\ه.م': الدeل}د'ل�. والش_ي\ه.م': ما ع.ظ�م شوكه من ذ�كور

الق%نافذ؛ ونو ذلك قال العشى:
ل%ئ1ن\ ج.د_ أ%س\باب' الع.داوة1 ب.ي\ن.نا،
ل%ت.ر\ت.ح1ل%ن\ من على ظ%ه\ر, ش.ي\ه.م,

وقال أبو عبيدة ف قوله على ظهر شيهم: أي على ذ�ع\ر�، وقال ابن
ال4عراب: وهو الق�ن\ف�ذ� والدeل}د'ل والش_ي\ه.م'. أبو زيد: يقال للذكر من

القنافذ ش.ي\ه.م¬. وش.ه\مة�: اسم امرأة؛ قال ال�س.ي\ن' بن م'ط%ي\ر�:
،Dوالظ�ل}ماء� داج,ية ،�زار.ت\ك ش.ه\مة
والع.ي\ن' هاج,عةD والرeوح م.ع\روج'

.�م.ع\روج¬ أراد م.ع\روج به. والش_هام: الس>ع\لة
@شهسفرم: شاه.س\ف%ر.م 

(* قوله «شاهسفرم» ضبط ف الصل كالكم بفتح
الاء، وضبط ف القاموس بكسرها): ريان� اللك، قال أبو حنيفة: هي فارسية

دخلت ف كلم العرب؛ قال العشى:



وشاه.س\ف%ر.م\ والياس1ي' ون.ر\ج,س¬
ي'ص.ب>ح'نا ف كلY د.ج\ن� ت.غ.ي_ما
@شوم: بنو ش'و.ي\م: ب.ط}ن¬.

@شيم: الش>يمة�: ال�ل�ق'. والش>يمة�: الطبيعة، وقد تقدم أن المز فيها
ل�غ.ي_ة، وهي نادرة. وت.ش.ي_م أباه: أشبهه ف شيمت1ه؛ عن ابن

العراب.والش�امة: علمة مالفة لسائر اللون. والمع شامات¬ وشام¬. الوهري:
الش_ام' جع شامة{ وهي الال�، وهي من الياء، وذكر ابن الثي الشامة ف

شأ%م، بالمز، وذكر حديث ابن النظلية قال: حت تكونوا كأنكم ش.أ}مة ف
çف السد معروفة، أراد كونوا ف أ%ح\سن ز,ي� �الناس، قال: الشأ}مة� الال

�وه.ي\ئة{ حت ت.ظ}هروا للناس وي.ن\ظ�روا إليكم كما ت.ظ}ه.ر' الشأ}مة
وي'ن\ظ%ر' إليها دون باقي السد، وقد ش1يم. ش.ي\ماv، ورجل م.ش1يم¬ وم.ش\ي'وم¬

وأ%ش\ي.م'، وال�نثى ش.ي\ماء. قال بعضهم: رجل م.ش\ي'وم ل فعل له.
الليث: ال4ش\ي.م' من الدواب ومن كل شيء الذي به شامة، والمع ش1يم¬. قال أبو

عبيدة: ما ل يقال له ب.ه,يم¬ ول ش1ي.ة% له ال4ب\ر.ش' وال4ش\ي.م'،
�قال: وال4ش\ي.م' أن تكون به شامةD أو شام¬ ف ج.سده. ابن شيل: الشامة

شامةD تالف لون الفرس على مكان ي'ك}ر.ه' وربا كانت ف دوائرها. أبو زيد:
رجل أش\ي.م' ب.ي>ن' الش�يم, 

(* قوله «بي الشيم» كذا بالصل، والذي ف
:vأيضا �التهذيب: بي الشام) الذي به شامة، ول نعرف له فعلv. والشامة

ال4ث%ر' الس\ود' ف البدن وف الرض، والمع شام¬؛ قال ذو الرمة:
وإن} ل ت.ك�ون غ%ي\ر. شام� بق%ف}رة{،

ت.ج'رe با ال4ذ}يال% ص.ي\ف1ي_ةD ك�د\ر'
ول يستعملوا من هذا الخي فعلv ول فاعلv ول مفعولv. وشام.
ي.ش1يم' إذا ظهرت ب1ل}د.ته الر_ق}م.ة� السوداء. ويقال: ما له شامةD ول

ز.ه\راء� يعن ناقة� سوداء ول بيضاء؛ قال الرث بن ح1لYز.ة%:
وأ%ت.و\نا ي.س\ت.ر\ج,عون، فلم ت.ر\
ج,ع\ لم شامةD ول ز.ه\راء�

ويروى: فلم ت'ر\ج.ع\. وحكى نفطويه: شأ}مة، بالمز، قال ابن سيده: ول
أعرف وجه هذا إل أن يكون نادراv أو يهمزه من يهمز الأ}ت والعأ}ل.

والش>يم': السeود'. وش1يم' البل وش'وم'ها: س'ود'ها، فأما ش1يم¬ فواحدها



أش\ي.م' وش.ي\ماء، وأما ش'وم¬ فذهب الصمعي إل أنه ل واحد له، وقد يوز أن
يكون جع أش\ي.م. وش.ي\ماء، إل� أنه آثر إخراج الفاء مضمومة على

:v؛ قال أبو ذؤيب يصف خراvالصل، فانقلبت الياء واوا
فما ت'ش\ت.رى إل� برب\ح� س1باؤ'ها،

ب.نات' ال%خاض, ش'وم'ها وح1ضار'ها
ويروى: ش1يم'ها وح1ضار'ها، وهو جع أ%ش\ي.م.، أي س'ودها وبيضها؛ قال ذلك

أبو عمرو وال4صمعي، هكذا سعتها، قال: وأظنها جعاv واحدها أش\ي.م'،
وقال الصمعي: ش'ومها ل واحد له، وقال عثمان بن جن: يوز أن يكون لا
جعه على ف�ع\ل� أ%بقى ضمة الفاء فانقلبت الياء واواv، ويكون واحده على هذا

أ%ش\ي.م، قال: ونظي هذه الكلمة عائ1طD وع1يطD وع'وطD؛ قال: ومثله قول
ع'ق}فان% بن قيس بن عاصم:

س.واء# عليكم ش'وم'ها وهجان'ها،
وإن كان فيها واضح' الل�و\ن1 ي.ب\ر'ق'

�ابن ال4عراب: الشامة الناقة� السوداء، وجعها شام¬. والش>يم': البل
Dود'، وال1ضار'�: الب,يض'، يكون للواحد والمع على حد� ناقةeالس

ه1جانD ون'وق ه1جانD ود1ر\ع د1لص¬ ود'روع د1لص¬.
وشام. الس_حاب. والبق. ش.ي\ماv: نظر إليه أين ي.ق}ص1د' وأين ي'م\طر،

وقيل: هو النظر إليهما من بعيد، وقد يكون الش_ي\م' النظر. إل النار؛ قال
ابن مقبل:

ولو ت'ش\ت.رى منه لباع. ث1ياب.ه'
بن.ب\حة1 كل}ب�، أو بنار� ي.ش1يم'ها

وش1م\ت' م.خاي,ل% الشيء إذا ت.ط%ل�ع\ت. نوها ببصرك منتظراv له.
وش1م\ت' الب.ر\ق. إذا ن.ظ%ر\ت إل سحابته أين تطر. وت.ش.ي_مه الض>رام' أي

دخله؛ وقال ساعدة ابن ج'ؤ.ي_ة%:
أف%ع.ن\ك. ل ب.ر\ق¬، كأ%ن� و.م1يض.ه'

غاب¬ ت.ش.ي_مه' ض1رام¬ م'ث}ق%ب'
ويروى: ت.س.ن_مه، يريد أف%م1ن\ك. ل ب.ر\ق¬، وم'ث}ق%ب¬: م'وق%د¬؛ يقال:

أث}ق%ب\ت' النار. أو\ق%د\ت'ها.
�وان\شام. الرجل إذا صار منظوراv إليه. والن\ش1يام' ف الشيء: الدخول

فيه. وشام. السيف. ش.ي\ماv: سل�ه وأغمده، وهو من الضداد، وشك أبو عبيد



ف ش1م\ت'ه بعن سلل}ته، قال شر: ول أ%ع\ر,ف�ه أنا؛ وقال الفرزدق ف
الس_لY يصف السيوف.:

إذا هي ش1يم.ت\ فالقوائ1م' تتها،
وإن} ل ت'ش.م\ يوماv ع.ل%ت\ها القوائم'

قال: أراد س'ل�ت\، والقوائم: مقابض' السيوف؛ قال ابن بري: وشاهد'
ش1م\ت' السيف أغ}م.د\ت'ه قول الفرزدق:

بأ%يد1ي رجال� ل ي.شيموا سيوف%ه'م،
ول ت.ك}ث�ر, الق%ت\لى با حي س'ل�ت1

قال: الواو ف قوله ول واو الال أي ل يغمدوها والق%ت\لى با ل تكثر،
وإنا ي'غ\م1دونا بعد أن تكثر القتلى با؛ وقال الطYر,م_اح':

وقد كنت' ش1م\ت' السيف. بعد اس\ت1لل1ه،
وحاذ%ر\ت'، يوم. الو.ع\د1، ما قيل ف الوع\د1

وقال آخر:
إذا ما رآن م'ق}ب,لv شام. ن.ب\ل%ه'،

وي.ر\م1ي إذا أ%د\ب.ر\ت' عنه بأ%س\ه'م,
وف حديث أب بكر، رضي ال عنه: ش'ك1ي. إليه خالد بن الوليد فقال: ل

أ%ش1يم' س.ي\فاv س.ل�ه ال� على الشركي أي ل أ�غ}م1د'ه. وف حديث
علي�، عليه السلم: قال لب بكر لا أراد أن يرج إل أهل الر>د_ة وقد

ش.ه.ر. سيف%ه: ش1م\ س.ي\ف%ك ول تف}ج.ع\نا بن.ف}س3ك. وأصل الش_ي\م,
النظر' إل البق، ومن شأ}نه أنه كما ي.خ\ف1ق' يفى من غي ت.ل%بeث{ ول

ي'شام' إل� خافقاv وخافياv، ف%ش'ب>ه بما الس_ل© والغ}ماد'. وشام.
ي.ش1يم' ش.ي\ماv وش'ي'وماv إذا ح.ق�ق. ال%م\ل%ة ف الرب. وشام. أبا

ع'م.ي\ر� إذا نال من الب,ك}ر, م'راد.ه. وشام. الشيء4 ف الشيء: أدخله وخ.ب.أ%ه؛
قال الراعي:

ب'ع\ت.ص1ب� من لم, ب,ك}ر� س.م1ينة{،
وقد شام. ر.ب_ات' الع1جاف1 ال%ناق1يا

أي خ.ب.أ}ن.ها وأدخلنها البيوت خشية ال4ضياف. وان\شام الشيء� ف الشيء
وت.ش.ي_م فيه وت.ش.ي_مه: دخل فيه؛ وأنشد بيت ساعدة بن جؤي_ة:

غاب¬ ت.ش.ي_مه ض1رام¬ م'ث}ق%ب'
(* روي هذا البيت سابقاv ف هذه الادة).



قال: وروي ت.س.ن_مه أي عله ور.ك1ب.ه أراد: أعنك البق؛ قال ابن سيده:
هذا تفسي أب عبيد، قال: والصواب عندي أنه أراد أعنك ب.ر\ق¬، لن ساعدة

ل يقل أف%ع.ن\ك. ل البق، معرفاv بال4لف واللم، إنا قال أفعنك ل
برق، منكراv، فالكم أن يفسر بالنكرة. وشام إذا دخ.ل. أبو زيد: ش1م\ ف

الف%رس, ساق%ك. أ%ي ار\كلها بساق1ك. وأم1ر_ها. أبو مالك: ش1م\ أد\خ1ل} وذلك
إذا أ%دخ.ل% رجله ف بطنها يضربا. وت.ش.ي_مه الش_ي\ب': كثر فيه

وانتشر؛ عن ابن العراب.
والش>يام': ح'ف}رةD أو أرض¬ ر,خ\و.ةD. ابن العراب: الش>يام'،

بالكسر، الفأ}ر. الكسائي: رجل م.ش1يم¬ وم.ش'وم¬ وم.ش\ي'وم من الشامة.
والش>يام': التراب' عام_ةv؛ قال الطرماح:

ك%م\ به من م.ك\ء� و.ح\شي_ة{،
ق1يض. ف م'ن\ت.ث%ل� أو شيام

(* قوله «من مكء إل» كذا بالصل كالتكملة بمزة بعد الكاف، والذي ف
الصحاح والتهذيب: من مكو بواو بدلا ولعله روي بما إذ كل منهما صحيح،

وقبله كما ف التكلمة:
منزل كان لنا مرة * وطناv نتله كل عام).

م'ن\ت.ث%ل: مكان كان مفوراv فاندفن ث نظف. وقال الليل: ش1يام¬ حفرة،
وقيل: أرض ر,خ\وة التراب. وقال الصمعي: الش>يام الك1ناس'، سي بذلك

لن\ش1يامه فيه أي دخوله. الصمعي: الش>يمة� التراب ي'ح\ف%ر من الرض.
وشام. ي.ش1يم' إذا غ%ب_ر. رجليه من الش>يام، وهو التراب. قال أبو سعيد:

سعت أبا عمرو ينشد بيت الطرماح أو ش.يام، بفتح الشي، وقال: هي الرض
vالسهلة؛ قال أبو سعيد: وهو عندي ش1يام، بكسر الشي، وهو الك1ناس'، سي ش1ياما

لن الوحش ي.ن\شام' فيه أي يدخل، قال: وال�ن\ت.ث%ل� الذي كان اندف%ن
فاحتاج الثور' إل ان\ت1ثاله أي استخراج ترابه، والش>يام' الذ ي ل
ي.ن\د.ف1ن\ ول يتاج إل ان\ت1ثاله فهو ي.ن\شام' فيه، كما يقال ل1باس¬ لا

ي'ل}ب.س'. ويقال: ح.ف%ر. فش.ي_م.، قال: والش_ي.م' كل أرض ل ي'ح\ف%ر\ فيها
:v؛ وقال الطرماح يصف ثوراeفالفر' على الافر فيها أ%ش.د �ق%ب\ل

غاص.، حت است.باث% من ش.ي.م, ال4ر\
ض, سفاةv، من د'نا ث%أ%د'ه\

(* قوله «غاص» وقع ف التهذيب بالصاد الهملة كما ف الصل، وف التكلمة



بالطاء الهملة وكل صحيح).
التهذيب: ال%ش1يم.ة� هي للمرأ%ة الت فيها الو.ل%د'، والمع م.ش1يم¬

وم.شاي,م'؛ قال جرير:
وذاك الف%ح\ل� جاء ب,شر> ن.ج\ل�

خ.بيثات1 ال%ثاب,ر, وال%ش1يم,
ابن ال4عراب: يقال لا يكون فيه الولد ال%ش1يم.ة� والك1يس'

 �وال%و\ران
(* قوله «والوران» كذا بالصل والتهذيب بالاء الهلمة.)

والق%م1يص'.الوهري: والش>يم' ضرب من السمك؛ وقال:
ق�ل} ل1ط%غام, ال4ز\د1: ل ت.ب\ط%ر'وا
بالش>يم, وال1ر>يث1. والك%ن\ع.د1

وال%ش1يمة�: الغ1ر\س'، وأصله م.ف}ع1لةD فسكنت الياء، والمع م.شاي,م'
مثل� م.عايش.؛ قال ابن بري: ويمع أيضاv م.ش1يماv؛ وأنشد بيت جرير:

خبيثات الثابر والشيم
وقوم ش'ي'وم¬: آم1ن'ون%، ح.ب.ش1ي_ةD. ومن كلم النجاشي لقريش: اذهبوا

فأ%نتم ش'ي'وم¬ بأ%ر\ض1ي.
وب.ن'و أ%ش\ي.م.: قبيلة. وال4ش\ي.م' وش.ي\مان�: اسان. وم.ط%ر' بن

أ%ش\ي.م.: من شعرائهم. وص1لة� ابن أش\ي.م.: رجلD من التابعي؛ وقول بلل مؤذن
سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم:

vأل ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي هل أ%ب,يت.ن_ ليلة
بواد{، وح.و\ل إذ}خ1ر¬ وج.ليل�؟
وه.ل} أر,د.ن} يوماv م1ياه. م.ج.ن_ة{؟

وهل ي.ب\د'و.ن} ل شام.ةD وط%ف1يل�؟
ها جبلن م'ش\ر,فان1، وقيل: عينان، والول أكثر. وم.ج.ن_ة�: موضع قريب
من مكة كانت ت'قام به س'وق¬ ف الاهلية، وقال بعضهم: إنه شابة بالباء
(* قوله «وقال بعضهم إنه شابة بالباء» هو الذي صو�به ف التكملة وزاد

فيها: أول ما ترج الضرة ف اليبيس هو التشيم، ويقال تشيمه الشيب واشتام فيه
أي دخل، وشم ما بي كذا إل كذا أي قد�ره، والشام الفرق من الناس اهـ.

ومثله ف القاموس)، وهو جبل حجازي. وال4ش\ي.مان: موضعان.
فصل الصاد الهملة



@شأن: الش_أ}ن�: ال%ط}ب' وال4م\ر' والال، وجعه ش'ؤونD وش1ئانD؛ عن
ابن جن عن أ%ب علي الفارسي. وف التنزيل العزيز: كل� يوم هو ف شأ}ن؛

vقال الفسرون: من شأ}نه أ%ن ي'ع1ز_ ذليل
Dه ش.أ}ن�وي'ذ1ل� عزيزاv، وي'غ\ن. فقياv وي'ف}قر غني�اv، ول ي.ش\غ.ل

عن شأ}ن{، سبحانه وتعال. وف حديث ال�لعنة: لكان ل ولا شأ}نD أ%ي
لول ما حكم ال به من آيات اللع.نة وأ%نه أ%سقط عنها ال%د_

ل4ق%م\ت'ه عليها حيث جاء4ت بالولد شبيهاv بالذي ر'م1ي.ت\ به. وف حديث ال%ك%م
ابن ح.ز\ن: والش_أ}ن� إذ ذاك د'ونD أ%ي الال� ضعيفة ل ترتفع ول ي.حصل

الغ1ن؛ وأ%ما قول ج.و\ذابة% بن عبد الرحن بن عبد ال بن ال%ر_اح
ل4بيه:

وش.رeنا أ%ظ}ل%م'نا ف الشeون1،
أ%ر.ي\ت. إذ أ%س\ل%م\تن وش'ون

فإ,نا أ%راد: ف الشeؤون، وإذ أ%سلمتن وش'ؤون، فحذف، ومثله كثي،
وقد يوز أ%ن يريد جعه على ف�ع\ل� كج.و\ن{ وج'ون{، إل أ%نه خفف أ%و أ%بدل

للوزن والقافية، وليس هذا عندهم بإ,يطاء لختلف وجهي التعريف، أ%ل ترى
أ%ن ال4ول معرفة بال4لف واللم والثان معرفة بال3ضافة؟

ول4ش\أ%ن.ن_ خ.ب.ره أ%ي ل4خ\ب'ر.ن_ه'. وما ش.أ%ن% ش.أ}ن.ه أ%ي ما أ%راد. وما
ش.أ%ن% ش.أ}ن.ه؛ عن ابن ال4عراب، أ%ي ما ش.ع.ر به، واش\أ%ن} ش.أ}ن.ك؛ عنه

أ%يضاv، أ%ي عليك به. وحكى اللحيان: أ%تان ذلك وما ش.أ%ن\ت' ش.أ}ن.ه أ%ي
ما ع.ل1مت' به. قال: ويقال أ%قبل فلنD وما ي.ش\أ%ن� ش.أ}ن% فلن

ش.أ}ناv إذا ع.م1ل% فيما يب أ%و فيما يكره. وقال: إ,نه ل%م1ش\آن� شأ}ن{ أ%ن
ي'ف}س3د.ك أ%ي أ%ن يعمل ف فسادك. ويقال: ل4ش\أ%ن.ن_ ش.أ}ن.هم أ%ي

ل�ف}س3د.ن� أ%مر.هم، وقيل: معناه ل4خ\ب'ر.ن� أ%مر.هم. التهذيب: أ%تان فلن
وما ش.أ%ن\ت' ش.أ}ن.ه، وما م.أ%ن\ت' م.أ}ن.ه، ول ان\ت.ب.ل}ت' ن.ب\ل%ه

أ%ي ل أ%كتر,ث} به ول ع.ب.أ}ت' به. ويقال: اش\أ%ن} ش.أ}ن.ك أ%ي اع\م.ل}
ما ت'ح\س3نه. وش.أ%ن\ت' ش.أ}ن.ه: ق%ص.د\ت' ق%ص\د.ه. والش_أ}ن�: م.ج\رى

الد_م\ع إل العي، والمع أ%ش\ؤ'ن وش'ؤون. والشؤون: ن.مان,م' ف
ال%ب\هة ش1ب\ه' ل1حام النeحاس يكون بي القبائل، وقيل: هي مواص1ل قب.ائ1ل
الرأ}س إل العي، وقيل: هي الس_لس1ل� الت ت.ج\م.ع بي القبائل. الليث:

الشeؤ'ون� ع'روق الدeموع من الرأ}س إل العي، قال: والشeؤ'ون� نان,م'



ف ال�م\ج'مة بي القبائل. وقال أ%حد بن يي: الشeؤ'ون ع'روق فوق
القبائل، فكلما أ%س.ن_ الرجل� ق%و,ي.ت\ واشتد_ت. وقال ال4صمعي: الشeؤون

م.واص1ل القبائل بي كل قبيلتي ش.أ}نD، والدموع ترج من الشeؤ'ون، وهي
أ%ربع بعضها إل بعض. ابن ال4عراب: للنساء3 ثلث� قب.ائل. أ%بو عمرو

وغيه: الش_أ}نان1 ع1ر\قان ي.نحد1ران من الرأ}س, إل الاجبي ث إل
العيني؛ قال عبيد بن ال4برص:

ع.ي\ناك د.م\ع'ها س.ر'وب'، كأ%ن� ش.أ}ن.ي\ه,ما ش.ع1يب'.
قال: وحجة ال4صمعي قوله:

ل ت'ح\ز,نين بالف1راق,، فإ,ن_ن
ل تس\ت.ه,ل© من الف1راق, ش'ؤون.

الوهري: والشأ}ن� واحد' الشeؤ'ون، وهي مواصل� قبائل الرأ}س
�وم'لت.قاها، ومنها تيء الدموع. ويقال: اس\ت.ه.ل�ت\ ش'ؤ'ونه، والس\ت1ه\لل

ق%ط}ر¬ له صو\ت؛ قال أ%وس' بن حجر: ل تزنين بالفراق (البيت). قال أ%بو
حات: الشeؤ'ون الشeع.ب الت تمع بي قبائل الرأ}س وهي أ%ربعة أ%ش\ؤ'ن{؛

قال ابن بري: وأ%ما قول الراعي:
وط�ن\ب'ور أ%ج.ش� وريح ض1غ\ث{،
من الر_ي\حان1، ي.ت_ب,ع' الشeؤ'ونا.

فمعناه أ%نه تطي الرائحة حت تبلغ إل ش'ؤ'ون رأ}سه. وف حديث الغسل:
حت ت.ب\ل�غ به ش'ؤ'ون% رأ}س1ها؛ هي ع1ظام'ه وطرائقه وم.واص1ل� ق%بائله،

وهي أ%ربعة بعضها فوق بعض، وقيل: الشeؤ'ون ع'روق ف البل ي.ن\ب'ت فيها
الن_ب\ع، واحدها ش.أ}نD. ويقال: رأ%يت نيلv نابتة ف ش.أ}ن{ من ش'ؤ'ون

البل، وقيل: إنا ع'روق من التراب ف ش'قوق البال ي'غ\ر.س فيها النخل.
وقال ابن سيده: الشeؤ'ون خ'طوط ف البل، وقيل: ص'دوع؛ قال قيس' بن

ذ%ريح:
وأ%ه\ج'ر'ك�م ه.ج\ر. الب.غ1يض، وح'بeكم

على ك%ب,دي منه ش'ؤ'ونD ص.واد1ع'
شبه ش'قوق كبده بالشeقوق الت تكون ف البال. وف حديث أ%يوب

الع.لYم: لا ان%ز.م\نا ر.ك1ب\ت' ش.أ}ناv من ق%ص.ب فإ,ذا ال%س.ن' على شاطئ
د1ج\ل%ة فأ%د\ن.ي\ت' الش_أ}ن% فحملت'ه معي؛ قيل: الش_أ}ن عرق ف البل

فيه تراب ي'ن\ب,ت'، والمع ش'ؤونD؛ قال ابن ال4ثي: قال أ%بو موسى ول



أ%رى هذا تفسياv له؛ وقول ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
كأ%ن� ش'ؤ'ون.ه ل%ب_ات' ب'د\ن{،

.�خ1لف. الو.ب\ل,، أ%و س'ب.د¬ غ%سيل
شبه ت.ح.دeر. الاء عن هذا البل بت.ح.دeر,ه عن هذا الطائر أ%و

ت.ح.دeر, الدم عن ل%ب�ات الب'د\ن. وش'ؤ'ون المر: ما دب_ منها ف ع'روق
السد؛ قال الب.عيث:

بأ%ط}ي.ب. من فيها، ول ط%ع\م. ق%ر\ق%ف{
ع'قار� ت.م.ش_ى ف الع1ظام, ش'ؤون'ها

(* قوله «تشى ف العظام» كذا بالصل والتهذيب باليم، وف التكملة:
تفشى بالفاء).

@شب: الش_اب,ل والش_اب,ن': الغلم الت_ارe الناعم، وقد ش.ب.ن.
وش.ب.ل%.

@شت: الش_ت\ن': الن_س\ج'. والش_ات1ن والش_تون: الناسج. يقال: ش.ت.ن.
الش�ات1ن ثوبه أ%ي نسجه، وهي هذلية؛ وأ%نشد:

،vس.بائبا �ن.س.ج.ت\ با الزeو.ع' الش_ت'ون
ل ي.ط}و,ها ك%فe الب,ي.ن\ط1 ال%ج\ف%ل,

:�قال: الزeو.ع' العنكبوت، وال%ج\ف%ل: العظيم البطن، والب,ي.ن\ط
الائك، وفسره ابن ال4عراب كذلك. وف حديث حجة الو.د.اع, ذكر' ش.ت.ان{، وهو

بفتح الشي وتفيف التاء جبل عند مكة، يقال بات به رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، ث دخل مكة، شرفها ال تعال.

@شثن: الش_ث}ن' من الرجال: كالش_ث}ل، وهو الغليظ، وقد ش.ث�1ن.ت\ كف©ه
وق%د.م'ه ش.ث%ناv وش'ث�ونةv وهي ش.ث}ن.ة. وف صفته، صلى ال عليه وسلم:
ش.ث}ن' الكفي والقدمي أ%ي أ%نما تيلن إل الغ1ل%ظ1 والق1ص.ر، وقيل:

eهو الذي ف أ%نامله غلظ بل قصر، ويمد ذلك ف الرجال ل4نه أ%شد
لق%ب\ض1هم، ويذم ف النساء. ومنه حديث الغية: ش.ث}نة الكف أ%ي غليظتها.

والشeث�ونة: غ1ل%ظ� الكف وج'س'وء� الفاصل. وأ%سد ش.ث}ن' الباث1ن:
خ.ش1ن'ها، وهو منه. وش.ث�1ن. البعي ش.ث%ناv: ر.ع.ى الش_و\ك من الع1ضاه1 فغ.ل�ظت

عليه مشافره. قال خالد الع1ت\ريف1يe: الشeث�ونة� ل ت.ع1يب' الرجال%
بل هي أ%شد لق%ب\ض1هم وأ%ص\ب.ر' لم على ال1راس,، ولكنها ت.ع1يب' النساء.

قال خالد: وأ%نا ش.ث}ن¬. الفراء: رجل م.ك}ب'ون� ال4صابع مثل الش_ث}ن,.



الليث: الش_ث}ن' وش'ث�ونةv؛ قال أ%بو منصور: وفيه لغة أ�خرى ش.ن,ث%،
وقد تقدم ذكره. الوهري: الش_ث%ن'، بالتحريك، مصدر ش.ث1ن.ت\ كفه، بالكسر،

أ%ي خ.ش'ن.ت\ وغ%ل�ظ%ت\. ورجل ش.ث}ن' ال4صابع، بالتسكي، وكذلك الع1ض\و؛
وقال امرؤ القيس: وت.ع\ط�و ب,ر.خ\ص� غي ش.ث}ن�، كأ%نه

أ%سار,يع' ظ%ب\ي�، أ%و م.ساو,يك' إ,س\ح1ل,
وش.ث�3ن.ت م.شافر ال3بل من أ%كل الشوك.

@شجن: الش_ج.ن': الم� وال�ز\ن، والمع أ%ش\جانD وش'ج'ونD. ش.ج,ن.،
بالكسر، ش.ج.ناv وش'ج'وناv، فهو شاج,ن¬، وش.ج'ن. وتش.ج_ن.، وش.ج.ن.ه

ال4مر' ي.ش\ج'ن'ه ش.ج\ناv وش'ج'وناv وأ%ش\ج.نه': أ%حزنه؛ وقوله:
ي'و.د>ع' بال4مر.اس, كل� ع.م.ل�س�،

من ال�طع1مات1 الل�ح\م. غي الش_واج,ن,
إ,نا يريد أ%نن ل ي'ح\ز,ن� م'ر\س1ليها وأ%صحاب.ها ل%ي\ب.ت1ها من

الصيد بل ي.ص1د\ن.ه ما شاء. وش.ج.نت1 المامة تش\ج'ن' ش'ج'وناv: ناحت
وت.ح.ز_نت\. والش_ج.ن': ه.و.ى الن_ف}س. والش_ج.ن': الاجة، والمع

أ%ش\جان، والش_ج.ن'، بالتحريك: الاجة أ%ينما كانت؛ قال الراجز:
إن سأ�ب\دي لك. فيما أ�ب\دي
ل ش.ج.نان1: ش.ج.ن¬ بن.ج\د1،

وش.ج.ن¬ ل بب,لد1 ال1ن\د1
(* قوله «ببلد الند» مثله ف الكم، والذي ف الصحاح: ببلد السند).

والمع أ%ش\جانD وش'ج'ونD؛ قال:
ذ%ك%ر\ت'ك1 حيث� اس\ت.أ}م.ن. الو.حش'، والت.ق%ت\

ر,فاق¬ من الفاق, ش.ت_ى ش'ج'ون'ها
vحون'ها أ%ي لغاتا، وأ%راد أ%رضا�ويروى: ل

كانت له ش.ج.ناv ل و.ط%ناv أ%ي حاجةv، وهذا البيت استشهد الوهري بعجزه
وتمه ابن بري وذكر عجزه:

ذ%ك%رت'ك1 حيث� استأ}م.ن الوحش'، وال}ت.ق%ت\
ر,فاق¬ به، والنفس' ش.ت_ى ش'ج'ون'ها

قال: ومن هذه القصيدة:
ر.غا صاحب، عند. البكاء3، كما ر.غ%ت\

م'و.ش_م.ة� ال4طراف1 ر.خ\ص¬ ع.رين'ها



:vوأ%نشد ابن بري أ%يضا
حت إذا ق%ضeوا ل�بانات1 الش_ج.ن\،

وك�ل� حاج� لف�لن{ أ%و ل1ه.ن\
�قال: فلن كناية عن العرفة، وه.ن¬ كناية عن النكرة. وش.ج.ن.ت\ه الاجة

تش\ج'نه ش.ج\ناv: ح.ب.س.ت\ه، وش.ج.ن.ت\ن تش\ج'ن'ن. وما ش.ج.ن.ك. عنا
Dأ%ي ما ح.ب.سك، ورواه أ%بو عبيد: ما ش.ج.ر.ك.. وقالوا: شاج,ن.ت ش'ج'ون

كقولم عاب,ل%ت ع'ب'ول. وقد أ%ش\ج.نن ال4مر' فش.ج'ن\ت' أ%ش\ج'ن'
ش'ج'وناv. الليث: ش.ج'ن\ت' ش.ج.ناv أ%ي صار الش_ج.ن' ف�، وأ%ما تش.ج_ن\ت'

فكأ%نه بعن تذ%ك�ر\ت، وهو كقولك ف%ط�ن\ت' ف%ط%ناv، وف%ط1ن\ت' للشيء
ف1ط}نةv وف%ط%ناv؛ وأ%نشد:

ه.ي_ج\ن. أ%ش\جاناv لن تش.ج_نا
والش_ج.ن' والش>ج\نة� والشeج\نة� والش_ج\نة�: الغ'ص\ن' الشتبك. ابن

ال4عراب: يقال ش'ج\نة وش1ج\ن¬ وش'ج\ن¬ للغ'صن، وش'ج\ن.ة وش'ج.ن¬
Dوش1ج\نة

�وش1ج.ن¬ وش'ج\نات¬ وش1ج\نات¬ وش'ج'نات¬ وش1ج,نات¬. الوهري: والش>ج\نة
�والش_ج\نة� عروق الشجر الشتبكة. وبين وبينه ش1ج\ن.ة� ر.ح1م� وش'ج\نة

ر.ح1م� أ%ي قرابةD م'شتبكة. والش_ج.ن' والشeج\نة والش>ج\نة:
الشeع\بة من الشيء. والش>ج\نة: الشeعبة من الع'نقود ت'د\ر,ك' كلها، وقد

أ%ش\ج.ن. الك%ر\م' وتش.ج_ن. الشجر: التف. وف الثل: الديث ذو ش'ج'ون أ%ي
فنون وأ%غراض، وقيل: أ%ي يدخل بعضه ف بعض أ%ي ذو ش'ع.ب وام\ت1ساك بعض'ه

ببعض؛ وقال أ%بو عبيد: ي'راد أ%ن الديث يتفر_ق بالنسان ش'ع.ب'ه وو.ج\ه'ه؛
وقال أ%بو طالب: معناه ذو فنون وتش.بeث بعضه ببعض؛ قال أ%بو عبيد: يضرب

هذا مثلv للحديث يستذكر به غيه؛ قال: وكان ال�ف%ض_ل� الض_ب>ي
ي'ح.د>ث عن ض.ب_ة بن أ�د¼ بذا الثل، وقد ذكره غيه؛ قال: كان قد خرج

لضب_ة ابن أ�د¼ ابنان: س.ع\د¬ وس.ع1يد ف طلب إ,بل، فرجع سعد ول يرجع
سعيد، فبينا هو ي'ساي,ر' الرث% بن كعب إذ قال له: ف هذا الوضع قتلت فت،

ووصف صفة ابنه، وقال هذا سيفه، فقال ض.ب_ة�: أ%ر,ن أ%ن\ظ�ر\ إليه، فلما
أ%خذه عرف أ%نه سيف ابنه، فقال: الديث ذ�و ش'ج'ون{، ث ضرب به الرث

فقتله؛ وفيه يقول الفرزدق:
فل تأ}م.ن.ن_ ال%ر\ب.، إن9 اس\ت1عار.ها



�كض.ب_ة% إذ} قال: الديث� ش'ج'ون
ث إن ضبة لمه الناس ف قتل الرث ف ال4شهر الرم فقال: س.ب.ق.

.Yذ%ل�السيف' الع.ذ%ل%. ويقال: إن� س.ب.ق. السيف' الع.ذ%ل% ل�ر.ي\م� ال
والشeج\نة والش>ج\نة: الر_ح1م' الشتبكة. وف الديث: الر_ح1م, ش1ج\نة

من ال م'ع.ل�قة بالعرش تقول: اللهم ص1ل} من و.ص.ل%ن واق}طع من
Dقطعن، أ%ي الر_ح1م' مشتقة من الر_ح\من تعال؛ قال أ%بو عبيدة: يعن ق%رابة
من ال مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مازاv أ%و اتساعاv، وأ%صل

الشeج\نة، بالكسر والضم، ش'ع\بة من غ�ص\ن من غصون الشجرة، والش_ج\نة� لغة
فيه؛ عن ابن ال4عراب، وقيل: الشeج\نة� الص>ه\ر'. وناقة ش.ج.ن¬:

م'ت.داخ1ل%ة ال%ل}ق مشتبك بعضها ببعض كما تشتبك الشجرة؛ وف حديث س.ط1يح
الكاهن,:

ت�وب' ب ال4رض. ع.ل%ن\داةD ش.ج.ن\
أ%ي ناقة م'ت.داخ1ل%ة� ال%ل}ق كأ%نا شجرة م'ت.ش.ج>ن.ة أ%ي متصلة

ال4غصان بعضها ببعض، ويروى: شزن، وسيجيء، والش>ج\نة، بكسر الشي: الص_د\ع'
vضرب من ال4و\دية ي'ن\بت نباتا :�ف البل؛ عن اللحيان. والشاج,ن.ة

حسناv، وقيل: الش_واج,ن' والشeج'ون أ%عال الوادي، واحدها ش.ج\ن؛ قال
ابن سيده: وإ,نا قلت إن واحدها ش.ج\ن ل4ن أ%با عبيدة حكى ذلك، وليس

بالقياس ل4ن ف%ع\لv ل يكس_ر على ف%واعل، ل سيما وقد وجدنا الشاج,نة،
فأ%ن} يكون الش_واج,ن' جع شاج,ن.ة{ أ%ول؛ قال الطرماح:

كظ%هر, الل4ى لو ت'ب\ت.غ.ى ر,ي_ةD به
ن.هاراv، لع.ي_ت\ ف ب'ط�ون1 الش_واج,ن,

وكذلك روى ال4زهري عن أ%ب عمرو: الش_واج,ن' أ%عال الوادي، واحدتا
شاج,ن.ة. وقال ش1مر¬: جع ش.ج\ن� أ%ش\جان. قال ال4زهري: وف ديار ضب_ة

واد{ يقال له الش_واج,ن' ف بطنه أ%ط}واء كثية، منها ل%صاف1
واللYه.اب.ة� وث%ب\ر.ة�، ومياه'ها عذبة. الوهري: الش_ج\ن'، بالتسكي، واحد'

ش'ج'ون ال4ودية وهي ط�ر'ق�ها. والشاج,نة: واحدة الشواج,ن,، وهي أ%ودية كثية
الشجر؛ وقال مالك بن خالد ال�ناعي:

لا رأ%يت' ع.د1ي_ القو\م, ي.س\ل�ب'ه'م\
ط%ل}ح' الش_واج,ن, والط�ر\فاء� والس_ل%م'
ك%ف%تe ث%و\ب. ل أ�ل}و,ي على أ%ح.د{،



إ,ن ش.ن,ئ}ت' الف%ت كالب.ك}ر, ي'خ\ت.ط%م'
ع.د1يÒ: جع عاد كغ.ز,ي¼ جع غاز�، وقوله: ي.سلب'هم ط%ل}ح' الش_واجن

أ%ي لا هربوا تعلقت ثياب'هم بالط�ل}ح فتركوها؛ وأ%نشد ابن بري للطرماح
ف شاجنة للواحدة:

أ%م1ن\ د1م.ن�، بشاج,ن.ة1 ال%ج'ون1،
ع.ف%ت\ منها الناز,ل� م'ن\ذ� ح1ي,

وقول ال%ذ}ل%م1ي>:
فضار,ب. الض_ب\ه وذي الشeج'ون1

يوز أ%ن يعن به وادياv ذا الشeجون، وأ%ن يعن به موضعاv. وش1ج\ن.ة،
بالكسر: اسم رجل، وهو ش1ج\نة بن ع'طار,د بن ع.و\ف بن ك%ع\ب بن س.ع\د بن

زيد مناة بن تيم؛ قال الشاعر:
ك%ر,ب' بن' ص.ف}وان% بن, ش1ج\نة% ل ي.د.ع\

من د.ار,م� أ%ح.داv، ول من ن.ه\ش.ل,.
@شحن: قال ال تعال: ف الف�لك ال%ش\ح'ون1؛ أ%ي الملوء. الش_ح\ن':

م.ل}ؤ'ك. السفينة وإ,ت\مام'ك ج,هاز.ها كله. ش.ح.ن. السفينة ي.ش\ح.ن'ها
ش.ح\ناv: م.ل4ها، وش.ح.ن.ها ما فيها كذلك. والش>ح\ن.ة�: ما ش.ح.نها.

وش.ح.ن. البلد. باليل: مل4ه. وبالبلد ش1ح\نةD من اليل أ%ي رابطة. قال ابن
بري: وقول العام_ة ف الش>ح\نة1 إنه ال4مي غلط. وقال ال4زهري:

ش1ح\نة� الكور.ة م.ن\ فيهم الكفاية لضبطها من أ%ولياء السلطان؛ وقوله:
تأ%ط�ر\ن% باليناء3 ث ت.ر.ك}ن.ه،

�وقد ل%ج_ من أ%ح\مال1ه,ن_ ش'ح'ون
.vقال ابن سيده: يوز أ%ن يكون مصدر ش.ح.ن.، وأ%ن يكون جع ش1ح\نة نادرا

وم.ر\ك%ب¬ شاح1ن¬ أ%ي م.ش\ح'ون؛ عن كراع، كما قالوا س1رÒ كات1م¬ أ%ي
مكتوم. وش.ح.ن. القوم. ي.ش\ح.ن'هم ش.ح\ناv: طردهم. وم.ر_ ي.ش\ح.ن'هم أ%ي

ي.ط}ر'دهم وي.ش'ل©هم وي.كس.ؤ'هم، وقد ش.ح.نه إذا طرده. ال4زهري: سعت
أ%عرابياv يقول لخر: اش\ح.ن\ عنك فلناv أ%ي ن.ح>ه وأ%ب\ع1د\ه.

:vوالش_ح\ن': الع.د\و' الشديد. وش.ح.ن.ت1 الكلب' ت.ش\ح.ن' وت.ش\ح'ن' ش'ح'ونا
أ%ب\ع.دت1 الط�ر.د ول ت.ص1د شيئاv؛ قال الطرماح يصف الصيد والكلب:

ي'و.د>ع' بال4م\راس, كل� ع.م.ل�س�
من ال�ط}ع1مات1 الص_ي\د.، غي, الش_واح1ن,.



والشاح1ن' من الكلب: الذي ي'ب\ع1د' الط�ر,يد. ول يصيد. ال4زهري:
الش>ح\نة ما ي'قام' للدواب� من الع.ل%ف الذي يكفيها يومها وليلتها هو
ش1ح\ن.تها. والش_ح\ناء: القد. والش_ح\ناء: العداوة، وكذلك الشحg1نه،
بالكسر، وقد ش.ح1ن. عليه ش.ح\ن.اv وشاح.ن.ه، وع.د'وÒ م'شاح1ن¬. وشاح.ن.ه

م'شاحنةv: من الش_ح\ناء، وآح.ن.ه م'ؤ.اح.نة: من ال3ح\نة1، وهو م'شاح1ن¬ لك.
وف الديث: يغفر ال لكل ب.ش.ر� ما خل م'ش\ر,كاv أ%و م'شاح1ناv؛

ال�شاح1ن': ال�عادي. والت_شاح'ن': تفاعل من الش_ح\ناء العداوة؛ وقال
ال4وزاعي: أ%راد بال�شاحن ههنا صاح1ب. الب,د\عة وال�فار,ق. لماعة

ال�م_ة، وقيل: ال�شاح.نة� ما دون القتال من الس_ب>، والت_عاي'ر من
الش_ح\ناء3 مأ}خوذ، وهي العداوة، ومن ال4ول: إل رجلv كان بينه وبي أ%خيه

ش.ح\ناء أ%ي عداوة. وأ%ش\ح.ن. الصبe، وقيل: الرجل�، إ,ش\حاناv وأ%ج\ه.ش.
إ,ج\هاشاv: ت.هيأ% للبكاء، وقيل: هو الس\ت1ع\بار' عند استقبال البكاء؛

قال الذل:
وقد ه.م_ت\ بإ,ش\حان1

ال4زهري: ابن ال4عراب سيوف م'ش\ح.نة ف أ%غماد1ها؛ وأ%نشد:
إذ عار.ت1 الن_ب\ل� والت.ف_ الل©ف�وف'، وإ,ذ}

س.ل©وا السeي'وف. ع'راةv بعد. إ,ش\حان1
وهذا البيت أ%ورده ابن بري ف أ%ماليه متمماv لا أ%ورده الوهري ف

قوله: وقد ه.م_ت\ بإ,ش\حان1، مستشهداv به على أ%ج\ه.ش. الص_بe إذا تيأ%
للبكاء، فقال ال�ذ%ل: هو أ%بو ق1لب.ة؛ والبيت بكماله:

إذ عار.ت1 الن_ب\ل� والت.ف_ الل©فوف'، وإ,ذ}
سل©وا السيوف، وقد ه.م_ت بإش\حان1

وقد أ%ورده ال4زهري:
إذا عار.ت1 الن_بل� والت_ف_ الل©فوف'، وإذ}

س.ل©وا السيوف عراة بعد إ,شحان1
vقال ابن سيده: والش>يحان والش_ي\حان الطويل، وقد يكون ف%ع\لنا

فيكون من غي هذا الباب، وسي'ذ}كر.
@شخن: ش.خ_ن.: تيأ% للبكاء، وقد يفف.

@شدن: ش.د.ن% الصبe وال1ش\ف' وجيع' ولد1 الظYل}ف1 وال�ف> والاف1ر
ي.ش\د'ن� ش'د'وناv: ق%و,ي. و.ص.ل%ح. جسمه وت.ر.ع\ر.ع. وم.ل%ك. أ�م_ه



فمشى معها. ويقال للم'ه\ر أ%يضاv: قد ش.د.ن، فإ,ذا أ%فردت الشاد1ن% فهو ولد
الظبية. أ%بو عبيد: الشاد1ن� من أ%ولد الظباء الذي قد قوي وطلع قرناه

واستغن عن أ�مه؛ قال علي� بن أ%حد الع'ر.ي\ت:
يا ما أ�ح.ي\س3ن. غ1ز\لناv ش.د.ن� لنا

ويقال: إن علي بن حزة هذا ح.ض.ر,ي� ل بد.و,ي� ل4نه مدح علي بن عيسى.
وأ%ش\د.ن.ت1 الظبية� وظ%بية م'ش\د1نD إذا ش.د.ن% ول%د'ها، وظبية م'ش\د1ن:

ذات شاد1ن{ يتبعها، وكذلك غيها من الظ�ل}ف والف والافر، والمع
م.شاد1ن� على القياس، وم.شاد1ين على غي قياس مثل مطافل وم.طافيل. ابن

ال4عراب: امرأ%ة م.ش\د'ونة وهي العات1ق' من ال%وار,ي. وش.د.نD: موضع باليمن،
وال3بل الش_د.نية منسوبة إليه؛ قال العجاج:

والش_د.ن,ي�ات ي'ساق1ط}ن. النeع.ر\
وقيل: ش.د.نD ف%ح\ل باليمن؛ عن ابن ال4عراب، قال: وإليه تنسب هذه

Dبسكون الدال: شجر له س1يقان ،�ال3بل. والش_د\ن
خ.و_ارةD غ1لظ ون.و\ر¬ شبيه بن.و\ر الي.اس.م1ي, ف اللقة، إ,ل أ%نه

أ%حر م'ش\ر.ب، وهو أ%طيب من الي.اس.مي؛ قال ابن بري: وهو طيب الريح؛
وأ%نشد:

كأ%ن� فاها، بعد.ما ت'عان,ق'،
الش_د\ن� والش>ر\يان� والش_بار,ق'.

@شرن: ابن ال4عراب: الش_ر\ن� الش_قe ف الصخرة. أ%بو عمرو: ف
Dالصخرة ش.ر\م¬ وش.ر\ن

وث%تÒ وف%تÒ وش1يق¬ وش1ر\يانD. وقد ش.ر,م. وش.ر,ن% إذا ان\ش.ق_، وذكر
،eابن بري ف هذه الترجة الش>ر\يان%، وهو شجر ص'ل}ب تتخذ منه الق1س3ي

واحدته ش1ر\يانة، وهو كج,ر\يال� م'ل}ح.ق بس3ر\داح�؛ قال:
،Dوق%و\س'ك ش1ر\يانة

ون.ب\ل�ك ج.م\ر' الغ.ضى
Dر، قال: والصحيح عندي أ%ن� ش1ر\يان ف1ع\لن�قال: والشeور.ان� الع'ص\ف

ل4نه أ%كثر من ف1ع\يال، قال: ولذا ذكره الوهري ف شري، ورأ%يت هنا
حاشية قال: ل يذكر الوهري الش>ر\يان% هذا للشجر أ%صلv ف كتابه، وإ,نا

ذكر ف فصل شري: الش>ر\يان واحد الش_رايي وهي الع'روق النابضة.
وت.ش\ر,ين': اسم شهر من شهور الريف، وهو أ%عجمي، وهو إل وزن تفعيل أ%قرب منه



إل وزن غيه من ال4مثلة؛ قال: ول يذكره صاحب الكتاب.
@شرحن: ش.راحيل� وش.راحي': اسم رجل، وقد ذكر ف ترجة شرحل ف باب

اللم.
@شزن: الش_ز.ن�، بالتحريك، والشeز'ونة: الغ1ل%ظ� من ال4رض؛ قال

ال4عشى:
ت.يم_م\ت' ق%ي\ساv، وكم دونه

من ال4رض من م.ه\م.ه{ ذي ش.ز.ن}
(* قوله «تيممت قيساv إل» الصاغان الرواية: تيمم قيساv إل. على الفعل

الضارع أ%ي تتيمم ناقت أي تقصد، وقبله:
فأفنيتها وتعاللتها * على صحيح كرداء الردن.)

وف حديث الذي اختطفته النe: كنت إذا هبطت ش.ز.ناv أ%جده بي
،Dوش'زون Dث%ن\د'و.ت.ي_؛ الش_ز.ن، بالتحريك: الغليظ من ال4رض، والمع ش'ز'ن

وقد ش.ز'ن% ش'ز'ونة. ورجل ش.ز,4ن: ف خ'ل�قه ع.س.ر¬. وت.ش.ز_ن% ف ال4مر:
ت.ص.ع_ب.. وف حديث ل�ق}مان% ابن عاد{: وو.ل�هم ش.ز.ن.ه، يروى بفتح

الشي والزاي وبضمهما وبضم الشي وسكون الزاي، وهي لغات ف الش>د_ة
والغ1ل}ظة، وقيل: هو الانب، أ%ي ي'و.لYي أ%عداء4ه ش1د_ته وبأ}سه أ%و جانبه

أ%ي إذا د.ه.م.هم أ%مر و.ل�هم جانبه فح.اط%هم بنفسه. يقال: و.ل�يته
:vعنه. وش.ز,ن.ت ال3بل ش.ز.نا eب�ظهري إذا جعله وراءه وأ%خذ% ي.ذ

ع.ي,ي.ت\ من الفا. والش_ز.ن�: شدة ال3عياء من الفا، وقد ش.ز,نت ال3بل.
وروى أ%بو سفيان حديث لقمان بن عاد: ش'ز'ن.ه، قال: وسأ%لت ال4صمعي عنه

فقال: الشeز'ن� ع'ر\ض'ه وجانبه، وهو لغة؛ وأ%نشد لبن أ%حر:
أ%ل ل%ي\ت. ال%ناز,ل% قد ب.ل1ينا،

.vفل ي.ر\م1ي. عن ش'ز'ن{ ح.ز,ينا
يريد أ%نم حي د.ه.م.هم ال4مر أ%قبل عليهم وول�هم جانبه. قال

ال4زهري: وهذا الذي قاله ال4صمعي حسن؛ وقال ال�ذ%ل9:
كلنا، ولو طال% أ%ي_ام'ه،

س.ي.ن\د'ر' عن ش.ز.ن{ م'د\ح1ض,.
قال: الش_ز.ن� ال%ر\ف يعن به الوت وأ%ن كل أ%حد س.ت.ز\ل%ق' قدمه

بالوت وإن طال عمره؛ وقال ابن م'ق}ب,ل:
إن ت'ؤ\ن,س.ا نار. ح.ي� قد ف�ج,ع\ت' بم،



أ%م\س.ت\ على ش.ز.ن{ من دار,هم د.ار,ي
والشeز'ن�: الك%ع\ب' الذي يلعب به؛ قال الشاعر:

كأ%نه ش'ز'نD بالد_و> م.ح\كوك'
وقال ال4ج\د.ع' بن مالك بن م.س\روق:

وكأ%ن� ص1ر\ع.ي\ها ك1عاب' م'قام1ر�
ض'ر,ب.ت\ على ش'ز'ن{، فهن� ش.واع1ي

والش_ز.ن� والشeز'ن�: ناحية الشيء وجانبه. والشeز'ن: الرف والانب
والناحية مثال الط©ن'ب. ويقال: عن ش'ز'ن{ أ%ي عن ب'ع\د{ واعتراض

وت.ح.رeف. وف حديث ال�د\ر,ي�: أ%نه أ%تى ج.نازة فلما رآه القوم ت.ش.ز_ن'وا له
�لي'و.س>ع'وا له؛ قال شر: أ%ي ت.ح.ر_ف�وا. يقال: ت.ش.ز_ن% الرجل

للر_م\ي إذا ت.ح.ر_ف. واع\ت.رض. ورماه عن ش'ز'ن{ أ%ي ت.ح.ر_ف له، وهو
أ%شد للرمي؛ وف حديث س.طيح:

ت.ج'وب' ب ال4رض. ع.ل%ن\داةD ش.ز.ن}
:�أ%ي تشي من نشاطها على جانب. وش.ز,ن% فلنD إذا ن.ش1ط%. والش_ز.ن

الن_شاط، وقيل: الش_ز.ن ال�ع\ي.ى من ال%فا. والت_ش.زeن ف الص>راع:
أ%ن ي.ض.عه على و.ركه في.ص\ر.عه، وهو الت_و.رeك. ويقال: ما أ�بال على

أ%ي� ق�ط}ر.ي\ه1 وعلى أ%ي� ش'ز\ن.ي\ه وقع، بعن واحد أ%ي جان,بيه.
وت.ش.ز_ن% الرجل� صاحب.ه ت.ش.زeناv وت.ش\ز,يناv، على غي قياس: صرعه؛

ونظيه: وت.ب.ت_ل إليه ت.ب\ت1يلv. وت.ش.ز_ن% الشاة%: أ%ضجعها ليذبها.
وت.ش.ز_ن للر_م\ي ولل4مر وغيه إذا اس\ت.ع.د_ له. وف حديث عثمان، رضي

ال عنه، حي س'ئل% ح'ض'ور. ملس للمذاكرة أ%نه قال: حت أ%ت.ش.ز_ن%.
وت.ش.ز_ن له أ%ي انتصب له ف الصومة وغيها. وف الديث: أ%نه قرأ% سورة ص،

فلما بلغ السجدة ت.ش.ز_ن% الناس' للسجود، فقال، عليه الصلة والسلم:
إنا هي توبة نب� ولكن رأ%يتكم ت.ش.ز_ن\ت'م، فنزل وسجد وسجدوا؛

الت_ش.زeن�: التأ%هeب والت_ه.يeؤ للشيء والستعداد له، مأ}خوذ من ع'ر\ض
الشيء وجانبه كأ%ن� ال�ت.ش.ز>ن% ي.د.ع' الطمأ}نينة ف جلوسه ويقع'د'

مستوفزاv على جانب. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: أ%ن عمر دخل على النب،
صلى ال عليه وسلم، يوماv فق%ط�ب. وت.ش.ز_ن% له أ%ي تأ%هب. وف حديث

عثمان: قال لس.ع\د وع.م�ار ميعاد'كم يوم' كذا حت أ%ت.ش.ز_ن% أ%ي
�أ%س\ت.ع1د_ للجواب. وف حديث ابن زياد: ن,ع\م. الشيء ال3مارة� لول ق%ع\ق%عة



الب'ر'د1 والت_ش.زeن� للخ'ط%ب. وف حديث ظ%ب\يان: فترام.ت\ م.ذ}ح1ج'
بأ%س1ن_ت1ها وت.ش.ر_ن.ت\ بأ%ع1ن_تها.

@شصن: أ%هله الليث. أ%بو عمرو: الش_واص1ي' الب.ران، الواحدة شاص'ونة.
قال ال4زهري: الب.ران تكون القوارير. وتكون الد>ي.كة، قال: ول أ%دري

أ%راد با.
@شطن: الش_ط%ن': ال%ب\ل، وقيل: البل الطويل الشديد' الف%ت\ل ي'س\ت.قى

به وت'ش.دe به ال%ي\ل، والمع أ%ش\طان؛ قال عنترة:
ي.د\ع'ون% ع.ن\ت.ر، والر>ماح' كأ%نا
أ%ش\طان� بئر� ف ل%بان1 ال4د\ه.م,.

ووصف أ%عراب فرساv ل ي.ح\فى فقال: كأ%نه ش.ي\طانD ف أ%ش\طان.
وش.ط%ن\ت'ه أ%ش\ط�نه إذا ش.د.د\ته بالش_ط%ن. وف حديث الباء: وعنده ف%ر.س¬
م.ر\بوطة بش.ط%ن.ي؛ الش_ط%ن': البل، وقيل: هو الطويل منه، وإ,نا ش.د_ه
بش.ط%ن.ي\ن لقو�ته وشد�ته. وف حديث علي�، عليه السلم: وذكر الياة
فقال: إن ال جعل الوت. خال1جاv ل4ش\طانا؛ هي جع ش.ط%ن، والال1ج'

ال�س\ر,ع ف ال4خذ، فاستعار ال4ش\طان% للحياة لمتدادها وطولا.
والش_ط%ن': البل الذي ي'ش\ط%ن به الدلو. وال�شاط1ن': الذي ي.نز,ع' الدلو من

البئر ببلي؛ قال ذو الرمة:
ون.ش\وان% من ط�ول, النeعاس, كأ%نه،

ب.ب\لي, ف م.ش\طونة{، ي.ت.ط%و_ح'
وقال الطرماح:

أ%خ'و ق%ن.ص� ي.ه\ف�و، كأ%ن� س.رات.ه'
ور,جل%يه س.ل}م¬ بي ح.ب.لي م'شاطن

vويقال للفرس العزيز الن_ف}س: إنه لي.ن\ز'و بي ش.ط%ن.ي؛ يضرب مثل
للنسان ال4ش1ر القوي�، وذلك أ%ن الفرس. إذا استعصى على صاحبه ش.د_ه
بب.لي من جانبي، يقال: فرس م.ش\طون. والش_طون من البار: الت ت'ن\ز.ع
ب.ب\لي من جانبيها، وهي متسعة ال4على ضيقة ال4سفل، فإ,ن نز.ع.ها ببل

واحد ج.ر_ها على الط�ي> فتخر_قت. وبئر ش.ط�ونD: م'لت.وية ع.و\جاء.
وحرب¬ ش.ط�ونD: ع.س3رةD شديدة؛ قال الراعي:

،Dلنا ج'ب.ب¬ وأ%ر\ماح¬ ط1وال
ب,هن_ ن'مار,س' ال%ر\ب. الش_طونا



وبئر ش.طون: بعيدة القعر ف ج,رابا ع1و.ج¬. ورمح ش.طونD: طويل أ%عوج.
وش.ط%ن. عنه: ب.ع'د.. وأ%ش\ط%ن.ه: أ%بعده. وف الديث: كل ه.وÝى شاطن¬ ف

النار؛ الشاط1ن': البعيد عن الق، وف الكلم مضاف مذوف تقديره كل ذي
ه.وÝى، وقد روي كذلك. وش.ط%ن.ت1 الدار' ت.ش\ط�ن' ش'طوناv: ب.ع'د.ت. ونية

Dبعيدة، وغز\وة ش.طون :Dش.طون
كذلك. والش_ط1ي': البعيد. قال ابن سيده: كذلك وقع ف بعض نسخ

ال�ص.ن_ف، والعروف الش_ط1ي، بالراء، وهو مذكور ف موضعه. ون.وÝى ش.طون:
بعيدة شاقة؛ قال النابغة:

�ن.أ%ت\ ب,س'عاد عنك ن.وÝى ش.طون
فبان.ت\، والف�ؤ.اد' با ر.هي'.

وإ,ل}ي.ة شطونD إذا كانت مائلة ف ش1ق�. والش_ط}ن': مصدر ش.ط%ن.ه
vن'ه ش.ط}نا�ي.ش\ط

خالفه عن وج\هه ونيته. والشيطان�: ح.ي_ةD له ع'ر\ف¬. والشاط1ن':
،vف%ي\عال من ش.ط%ن. إذا ب.ع'د. فيمن جعل النون أ%صل :�البيث. والش_ي\طان

وقولم الشياطي دليل على ذلك. والشيطان: معروف، وكل عات متمرد من الن
وال3نس والدواب شيطان؛ قال جرير:

أ%يام. ي.د\ع'ون.ن الشيطان% من غ%ز.ل�،
vوه'ن_ ي.ه\و.ي\ن.ن، إذ كنت' ش.ي\طانا

وت.ش.ي\ط%ن. الرجل وش.ي\ط%ن إذا صار كالش_ي\طان وف%ع.ل ف1ع\له؛ قال
رؤبة:

شاف{ لب.غ\ي, الك%ل1ب, ال�ش.ي\ط1ن
وقيل: الشيطان ف%ع\لن من شاط% ي.شيط إذا هلك واحترق مثل ه.ي\مان

وغ%يمان من هام. وغام.؛ قال ال4زهري: ال4ول أ%كثر، قال: والدليل على أ%نه من
ش.ط%ن. قول أ�مية بن أ%ب الصلت يذكر سليمان النب، صلى ال عليه وسلم:

أ%يeما شاط1ن� عصاه ع.كاه.
أ%راد: أ%يا شيطان. وف التنزيل العزيز: وما ت.نز_لت\ به الشياطي'،

وقرأ% السن': وما تنز_لت به الش_ياطون؛ قال ثعلب: هو غلط منه، وقال ف
ترجة جنن: وال%جاني' جع ل%ج\نون، وأ%ما م.جانون فشاذ كما شذ ش.ياطون

ف شياطي، وقرئ: وات_ب.ع'وا ما ت.ت\لو الشياطي. وتش.ي\ط%ن. الرجل:
ف%ع.ل ف1ع\ل الشياطي. وقوله تعال: ط%ل}ع'ها كأ%نه رؤوس الشياطي؛ قال



الزجاج: وجهه أ%ن الشيء إذا اس\ت'ق}بح ش'ب>ه بالشياطي فيقال كأ%نه وجه
شيطان وكأ%نه رأ}س شيطان، والشيطان ل ي'رى، ولكنه ي'س\ت.ش\ع.ر أ%نه أ%قب.ح

ما يكون من ال4شياء، ولو ر'ؤ,ي. ل%ر'ؤ,ي. ف أ%قبح صورة؛ ومثله قول
امرئ, القيس:

أ%ي.ق}ت'ل�ن، وال%ش\ر.ف1يe م'ضاج,عي،
وم.س\نونةD ز'ر\ق¬ كأ%نياب, أ%غوال,؟

ول ت'ر. الغ'ول� ول أ%نيابا، ولكنهم بالغوا ف تثيل ما يستقبح من
الذكر بالشيطان وفيما ي'س\ت.ق}ب.ح من الؤنث بالتشبيه له بالغول، وقيل:

كأ%نه رؤوس الشياطي كأ%نه رؤوس ح.ي_ات، فإ,ن العرب تسمي بعض اليات
شيطاناv، وقيل: هو حية له ع'ر\ف¬ قبيح ال%ن\ظ%ر؛ وأ%نشد لرجل يذم امرأ%ة له:

ع.ن\ج.ر,د¬ ت.ح\ل1ف' حي أ%ح\ل1ف'،
كم1ث}ل, ش.ي\طان1 ال%ماط1 أ%ع\ر.ف'

وقال الشاعر يصف ناقته:
ت'لع1ب' م.ث}ن.ى ح.ض\ر.مي¼، كأ%نه

ت.ع.مeج' ش.ي\طان{ بذي خ1ر\و.ع� ق%ف}ر,
وقيل: ر'ؤ'وس الشياطي نبت معروف قبيح، يسمى رؤوس الشياطي، شبه به

ط%ل}ع هذه الشجرة، وال أ%علم. وف حديث ق%ت\ل, ال%ي�ات1: ح.ر>ج'وا عليه،
فإ,ن امتنع وإ,ل9 فاقتلوه فإ,نه شيطان؛ أ%راد أ%حد شياطي الن، قال:

وقد تسمى الية الدقيقة الفيفة شيطاناv وجان�اv على التشبيه. وف الديث:
،Dهذا م.ث%ل :eع بي ق%ر\ن.ي\ ش.ي\طان؛ قال ال%ر\ب�إن� الشمس ت.ط}ل

يقول حينئذ{ ي.ت.ح.ر_ك الشيطان ويت.سل�ط فيكون كال�ع1ي لا، قال:
وكذلك قوله إن الشيطان ي.ج\ري من ابن آدم م.ج\ر.ى الدم إنا هو م.ث%لD أ%ي

يتسلط عليه فيوسوس له، ل أ%نه يدخل ف جوفه، والشيطان نونه أ%صلية؛ قال
أ�مية 

(* قوله «قال أمية» هو ابن أب الصلت، قال الصاغان والرواية:
والكبال، والغلل ف بيت بعده بسبعة عشر بيتاv ف قوله:

واتقي ال وهو ف الغلل ).
يصف سليمان بن داود، عليهما السلم:

أ%يeم.ا شاط1ن� ع.صاه' ع.ك%اه'،
ث ي'ل}ق%ى ف الس>ج\ن, وال4غ}لل,



قال ابن بري: ومثله قول الخر:
أ%ك�ل� يوم� لك شاط1ن.ان1

على إ,زاء3 الب,ئ}ر, م1ل}ه.ز.ان1؟
ويقال أ%يضاv: إنا زائدة، فإ,ن جعلته ف%ي\عالv من قولم ت.ش.ي\طن

الرجل صرفته، وإن جعلته من ش.ي.ط% ل تصرفه ل4نه ف%ع\لن؛ وف النهاية: إن
جعلت نون الشيطان أ%صلية كان من الش_ط}ن, الب'ع\د1 أ%ي ب.ع'د. عن الي

أ%و من البل الطويل كأ%نه طال ف الشر�، وإن جعلتها زائدة كان من شاط%
ي.ش1يط� إذا ه.ل%ك، أ%و من اس\ت.شاط غ%ض.باv إذا اح\ت.د_ ف غضبه

وال}ت.ه.ب. قال: وال4ول أ%صح. وقال ال%ط�اب: قوله بي ق%ر\ن.ي, الشيطان من
أ%لفاظ الشرع الت أ%كثرها ينفرد هو بعانيها، ويب علينا التصديق با

Dوالوقوف عند القرار بأ%حكامها والعمل با. وف الديث: الراكب' شيطان
والراكبان شيطانان والثلثة� ر.ك}ب¬؛ يعن أ%ن النفراد. والذهاب. ف ال4رض

على سبيل الو.ح\د.ة من فعل الشيطان أ%و شيء# يمله عليه الشيطان، وكذلك
الراكبان، وهو ح.ثê على اجتماع الرeف}ق%ة ف السفر. وروي عن عمر، رضي

ال عنه، أ%نه قال ف رجل سافر وحده: أ%رأ%يتم إن مات من أ%سأ%ل عنه؟
والش_ي\طان�: من س1م.ات1 ال3بل، و.س\م¬ يكون ف أ%على الورك منتصباv على

الفخذ إل الع'ر\ق�وب م'ل}توياv؛ عن ابن حبيب من تذكرة أ%ب علي. أ%بو زيد:
من الشم.ات الف1ر\تاج' والص_ل1يب' والش�ج.ار' وال�ش.ي\ط%نة. ابن بري:

:Dف%ي\ل�وش.ي\طان بن ال%ك%م بن جاه1م.ة الغ.ن.وي�؛ قال ط
وقد م.ن_ت1 ال%ذ}واء� م.ن�اv عليهم'،
وش.ي\طان� إذ} ي.د\ع'وه'م وي'ث%و>ب'

وال%ذ}واء: فرسه. قال ابن بري: وجاه1م' قبيلة، وخ.ث}ع.م' أ%خ\وال�ها،
وشيطانD ف البيت مصروف، قال: وهذا يدل على أ%ن شيطان ف%ع\لنD، ونونه

زائدة.
@شعن: اش\ع.ن_ الشعر: ان\ت.ف%ش.. واش\عان� اش\ع1يناناv: ت.ف%ر_ق،

وكذلك م.ش\ع'ونD؛ قال:
ول ش.و.ع¬ ب.د_ي\ها،
ول م'ش\ع.ن_ة ق%ه\دا.

vوالعرب تقول: رأ%يت فلنا
vم'ن\ت.ف1ش. الرأ}س م'غ\ب.ر�ا vم'ش\عان� الرأ}س إذا رأ%يته ش.ع1ثا



أ%ش\ع.ث. وف الديث: فجاء رجل م'ش\عانê بغنم يسوقها؛ هو ال�ن\ت.ف1ش الشعر
الثائر الرأ}س. يقال: ش.ع.ر م'ش\عان9 ورجل م'ش\عانê وم'ش\عان© الرأ}س،

واليم زائدة. وأ%ش\ع.ن. الرجل� إذا ناص.ى عدو_ه فاش\عان� شعر'ه.
والش_ع.ن': ما تناثر من ورق الع'ش\ب بعد ه.ي\ج,ه وي'ب\س3ه، وروى عبد ال بن

ب'ر.ي\د.ة: أ%ن رجلv جاء ش.ع1ثاv م'ش\عان� الرأ}س فقال له: ما ل أ%راك
ش.ع1ياv؟ فقال: إن النب، صلى ال عليه وسلم، نى عن ال3ر\فاه1؛ قال

الراوي: قلت لبن بريدة ما ال3ر\فاه'؟ فقال: الت_ر.جeل كل يوم.
�@شغن: الشeغ\نة: الال، وهي الت يسميها الناس' الكار.ة%. وش'غ\ن.ة
الق%ص�ار: كار.ت'ه وما يمعه من الثياب. والشeغ\ن.ة: الغ'ص\ن' الر_ط}ب'،

وجعها ش'غ.ن¬.
@شغزن: رباعي. ال4زهري: أ%بو سعيد يقال ش.غ\ز.ب. الرجل% وش.غ\ز.نه بعن

واحد، وهو إذا أ%خذه الع'ق�ي\لى.
@شفن: ش.ف%ن.ه ي.ش\ف1نه، بالكسر، ش.ف}ناv وش'ف�وناv وش.ف1ن.ه ي.ش\ف%نه
ش.ف}ناv، كلها: نظر إليه ب'ؤ\خ1ر, عينيه ب,غ\ض.ةv أ%و تعجباv، وقيل:

نظره نظراv فيه اعتراض. الكسائي: ش.ف%3ن\ت' إل الشيء وش.ن,ف}ت إذا نظرت
إليه؛ قال ال4خطل:

وإذا ش.ف%ن_ إل الطريق, رأ%ي\ن.ه
ل%ه,قاv، كشاك1ل%ة1 الصان1 ال4ب\ل%ق,

eص�وف حديث م'جالد بن مسعود: أ%نه نظر إل ال4سو.د1 ابن س'ر.ي\ع� ي.ق
ف ناحية1 السجد فش.ف%ن. الناس' إليهم؛ قال أ%بو عبيد: قال أ%بو زيد
الش_ف}ن' أ%ن يرفع ال3نسان طرفه ناظراv إل الشيء3 كالتعجب منه أ%و

كالكاره له أ%و ال�ب\غ1ض,، ومثله شن,ف.. وف رواية أ%ب عبيد عن م'جال1د{:
رأ%يتكم صنعتم شيئاv فش.ف%ن. الناس' إليكم فإ,ياكم وما أ%نكر السلمون.

أ%بو سعيد: الش_ف}ن' الن_ظ%ر' ب'ؤ\خ1ر, العي، وهو شاف1ن¬ وش.ف�ون؛
وأ%نشد الوهري للق%ط%امي�:

ي'سار,ق}ن. الكلم. إل� ل%م�ا ح.س3س\ن. ح1ذ%ار. م'رت.ق1ب� ش.ف�ون1
قال: وهو الغ.ي'ور. ابن السكيت: ش.ف1ن\ت إليه وش.ن,ف}ت بعن، وهو نظر

ف اعتراض؛ وقال رؤبة:
ي.ق}ت'ل}ن.، بال4طراف1 وال�ف�ون1،

ك�ل� ف%تÝى م'ر\ت.ق1ب� ش.ف�ون1



ون.ظ%ر¬ ش.ف�ونD ورجل ش.ف�ون وش'ف%ن¬؛ وقال ج.ن\د.ل بن ال�ث%ن_ى
الارثي:

ذي خ'ن\ز'وانات{ ول%م_اح� ش'ف%ن\
ورواه بعضهم: ول%م_اح� ش'فا؛ قال ابن سيده: ول أ%دري ما هذا.
والش_ف�ون�: الغ.ي'ور الذي ل ي.ف}ت'ر طرفه عن النظر من ش1د_ة الغ.ي\رة

وال%ذ%ر,. والش_ف}ن' والش_ف1ن': الك%ي>س' العاقل. والش_ف}ن': الب'غ\ض.
والش_ف�ان�: الق�رe وال%طر؛ قال الشاعر:

،eول%ي\ل%ة{ ش.ف�ان'ها ع.ر,ي
eت'ح.ج_ر' الكلب. له ص.ئ1ي

وقال آخر:
ف ك1ناس� ظاهر� ي.س\ت'ره،

من ع.ل� الش_ف�ان، ه'د_اب' الف%ن.ن\.
والش_ف}ن': ر.ق�وب' الياث 

(* قوله «رقوب الياث» عبارة غيه: رقيب
الياث). أ%بو عمرو: الش_ف}ن' النتظار؛ ومنه حديث السن: ت.موت'

وت.ت\ر'ك' مالك للش_اف1ن, أ%ي للذي ينتظر موتك، استعار النظر للنتظار كما
استعمل فيه النظر، ويوز أ%ن يريد به الع.د'و� ل4ن الشeف�ون نظر

ال�ب\غ1ض,.
@شفت: ابن ال4عراب: أ%ر_ فلنD إذا ش.ف}ت.ن. وآر. إذا ش.ف}ت.ن.؛ قال

أ%بو منصور: كأ%ن معن ش.ف}ت.ن. إذا ناكح وجامع مثل أ%ر_وآر.. قال ابن
بري: الش_ف}ت.نة ي'ك}ن با عن النكاح. قال ابن خالويه: سأ%ل ال4ح\د.ب'

الؤد>ب' أ%با عمر الزاهد عن الش_ف}ت.نة فقال: هي ع.ف}ج'ك الصبيان% ف
الك�ت_اب.

@شقن: ال4زهري ف ترجة زله: أ%نشد:
وقد ز.ل1ه.ت\ ن.ف}سي من ال%هد1، والذي

�أ�طال1ب'ه ش.ق}ن¬، ولكنه ن.ذ}ل
قال: الش_ق}ن' القليل الو.ت\ح' من كل شيء. وشيء ش.ق}ن¬ وش.ق1ن¬

وش.ق1ي: قليل. الكسائي: قليل ش.ق}ن¬
وو.ت\3ح¬ وب.ي�ن' الشeق�ونة والو'ت'وحة1، وقد ق%ل�ت\ عطيت'ه

وش.ق�ن.ت\، بالضم، ش'ق�ونة وأ%ش\ق%ن\ت'ها وش.ق%ن\تها أ%نا ش.ق}ناv وأ%ش\ق%ن.



الرجل�: ق%ل� ماله. وقليل ش.ق}ن¬: إ,تباع¬ له مثل و.ت\ح� و.ع\ر�، وهي
الشeق�ونة؛ قال ابن بري: قال علي بن حزة ل وجه لل3تباع ف ش.ق}ن ل4ن له

معن معروفاv ف حال انفراده؛ قال الراجز:
قد د.ل1ه.ت\ ن.ف}س3ي من الش_ق}ن,.

.vشكن: ان\ش.ك%ن.: ت.عام.س. وتاهل؛ قال ال4صمعي: ول أ%حسبه عربي�ا@
@شنن: الش_نe والش_ن_ة�: ال%ل%ق' من كل آنية ص'ن,ع.ت\ من جلد،

Dوحكى اللحيان: ق1ر\بة .Dوجعها ش1ن.ان
أ%ش\نانD، كأ%نم جعلوا كل جزء منها ش.ن_اv ث جعوا على هذا، قال: ول

أ%سع أ%ش\ناناv ف جع شن¼ إل9 ه'نا. وت.ش.ن_ن. الس�ق%اء� واش\ت.ن_
،vأ%يضا �واس\ت.ش.ن_: أ%خل%ق. والش_نe: القربة ال%ل%ق، والش_ن_ة

وكأ%نا صغية، والمع الش>نان�. وف الثل: ل ي'ق%ع\ق%ع' ل بالش>نان؛
قال النابغة:

كأ%نك من جال, ب.ن أ�ق%ي\ش،
ي'ق%ع\ق%ع' خ.ل}ف. ر,ج\ل%يه بش.ن>.

وت.ش.ن_ن.ت1 القربة� وت.ش.ان_ت\: أ%خ\ل%ق%ت\. وف الديث: أ%نه أ%مر
بالاء فق�ر>س. ف الش>ن.ان1؛ قال أ%بو عبيد: يعن ال4س\ق1ية والق1ر.ب.
ال�ل}قان%. ويقال للسقاء ش.نÒ وللقربة ش.نÒ، وإنا ذكر الش>ن.ان%

vتبيدا eد'د1 ل4نا أ%ش.د�دون ال
للماء من ال�د'د1. وف حديث قيام الليل: فقام إل ش.ن¼ معلقة أ%ي

قربة؛ وف حديث آخر: هل عندكم ماء# بات ف ش.ن_ة{؟ وف حديث ابن مسعود أ%نه
ذكر القرآن فقال: ل ي.ت\ف%ه' ول ي.ت.ش.ان©؛ معناه أ%نه ل ي.خ\ل%ق'

على كثرة القراءة والت_ر\داد. وقد اس\ت.ش.ن_ السقاء� وش.ن_ن. إذا صار.
 vخ.ل%قا

(* قوله «وشنن إذا صار خلقاv» كذا بالصل والتهذيب والتكملة وف
القاموس: وتشنن). وف حديث عمر بن عبد العزيز: إذا اس\ت.ش.ن� ما بينك وبي

ال فاب\ل�ل}ه بال3حسان إل عباده، أ%ي إذا أ%خ\ل%ق.. ويقال: ش.ن_
ال%م.ل� من الع.طش ي.ش1نe إذا ي.ب,س. وش.ن_ت1 القربة� ت.ش1نe إذا

ي.ب,س.ت. وحكى ابن بري عن ابن خالويه قال: يقال ر.ف%ع فلنD الش_ن_ إذا
اعتمد على راحته عند القيام، وع.ج.ن. وخب.ز. إذا كر.4ره. والت_ش.نeن:

الت_ش.نeج' والي'ب\س' ف جلد النسان عند ال%ر.م؛ وأ%نشد لر'ؤ\بة:



وان\عاج. ع'ود1ي كالش_ظ1يف1 ال4خ\ش.ن,،
ب.ع\د. اق}و,رار, ال1ل}د1 والت_ش.نeن,.

وهذا الرجز أ%نشده الوهري: عن اق}و,رار, ال1ل}د1؛ قال ابن بري: وصوابه
بعد اقورار، كما أ%وردناه عن غيه؛ قال ابن بري: ومنه قول أ%ب ح.ي_ة%

النeم.ي\ر,ي�:
ه'ر,يق. ش.باب واس\ت.ش.ن_ أ%د1يي.

وتش.ان� اللد: ي.ب,س. وت.ش.ن_ج. وليس ب.ل%ق�. وم.ر.ةD ش.ن_ةD: خل
من س1ن>ها؛ عن ابن ال4عراب، أ%راد. ذ%ه.ب. من عمرها كثي فب.ل1ي.ت\،
وقيل: هي العجوز ال�س3ن_ة البالية. وقوس ش.ن_ة: قدية؛ عنه أ%يضاv؛

وأ%نشد:
فل ص.ر,يخ. الي.و\م. إ,ل ه'ن_ه\،

م.عاب,لD خ'وص¬ وق%و\س¬ ش.ن_ه\.
والش_نe: الضعف، وأ%صله من ذلك. وت.ش.ن_ن. جلد ال3نسان: ت.غ.ض_ن.

عند ال%ر.م. والش_ن'ون�: الهزول من الدواب، وقيل: الذي ليس بهزول ول
سي، وقيل: السمي، وخص به الوهري ال3بل. وذئب ش.ن'ونD: جائع؛ قال

الطYر,م_اح:
ي.ظ%ل© غ�راب'ها ض.ر,ماv ش.ذ%اه،

ش.ج� ب'ص'ومة1 الذئب, الش_ن'ون1.
وف الصحاح: الائع ل4نه ل يوصف بالس>م.ن وال�زال؛ قال ابن بري:

وشاهد الش_ن'ون1 من ال3بل قول زهي:
منها الش_ن'ون� ومنها الزاه1ق' الز_ه1م'.

ورأ%يت هنا حاشية: إن زهياv وصف بذا البيت خيلv ل إ,بلv؛ وقال أ%بو
خ.ي\ر.ة: إنا قيل له ش.ن'ون ل4نه قد ذهب بعض' س1م.ن,ه، فقد اس\ت.ش.ن_

كما ت.س\ت.ش1نe القربة. ويقال للرجل والبعي إذا ه'ز,ل%: قد
اس\ت.ش.ن_. اللحيان: م.ه\ز'ول ث م'ن\ق� إذا س.م1ن. قليلv، ث ش.ن'ون ث س.م1ي

ث ساحÒ ث م'ت.ر.طYم إذا انتهى س1م.ناv. والش_ن,ي' والت_ش\ن,ي'
والت_ش\نان�: ق%ط%ران� الاء من الش_ن_ة1 شيئاv بعد شيء؛ وأ%نشد:

يا م.ن\ لد.م\ع� دائ1م الش_ن,ي.
وقال الشاعر ف الت_ش\ن.ان1:

ع.ي\ن.ي_ ج'وداv بالدeموع, التوائ1م



س1جاماv، كت.ش\نان1 الش>نان1 ال%زائم.
وش.ن_ الاء4 على شرابه ي.ش'نeه ش.ن�اv: ص.ب_ه ص.ب�اv وفر�قه، وقيل:

vشبيه بالن_ض\ح,. وس.ن_ الاء4 على وجهه أ%ي صبه عليه صب�ا Òهو ص.ب
سهلv. وف الديث: إذا ح'م_ أ%حد'كم ف%ل}ي.ش'ن_ عليه الاء4

:eع، والس_نYت.ق%ط�ف%ل}ي.ر'ش_ه عليه ر.ش�اv متفر�قاv؛ الش_نe: الص_بe ال
الص_بe التصل؛ ومنه حديث عمر: كان ي.س'نe الاء4 على وجهه ول ي.ش'نeه

أ%ي ي'ج\ر,يه عليه ول ي'ف%ر>قه. وف حديث بول ال44عراب ف السجد:
فدعا بدلو من ماء فش.ن_ه عليه أ%ي صبها، ويروى بالسي. وف حديث

ر'ق%ي\ق%ة%: فل}ي.ش'نeوا الاء4 ول}ي.م.سeوا الطيب.. وع.ل%ق¬
ش.ن,ي¬: مصبوب؛ قال عبد مناف بن ر,ب\ع1ي¼ الذل:

وإن�، بع'ق}د.ة1 ال4نصاب, منكم،
غ�لماv خ.ر_ ف ع.ل%ق� ش.ن,ي,

وش.ن_ت1 العي' د.م\ع.ها كذلك. والش_ن,ي': اللب ي'ص.بe عليه الاء،
vح.ليبا

كان أ%و ح.ق1يناv. وش.ن_ عليه د1ر\ع.ه ي.ش'نeها ش.ن�اv: صبها، ول
يقال س.ن>ا. وش.ن_ عليهم الغارة% ي.ش'نeها ش.ن�اv وأ%ش.ن_: ص.ب_ها

وب.ث�ها وف%ر_قها من كل وجه؛ قالت ليلى ال4خ\ي.ل1ي_ة:
ش.ن.ن�ا عليهم ك�ل� ج.ر\داء4 ش.ط}ب.ة{

ل%ج'وج� ت'بار,ي كل� أ%ج\ر.د. ش.ر\ح.ب,
وف الديث: أ%نه أ%مره أ%ن ي.ش'ن_ الغار.ة% على بن ال�ل%و>ح, أ%ي

ي'ف%ر>ق%ها عليهم من جيع جهاتم. وف حديث علي: ات_خ.ذ}ت'موه وراء4كم
ظ1ه\ر,ي�اv حت ش'ن_ت عليكم الغارات'. وف البي الش_ان_ان1: وها

عرقان ينحدران من الرأ}س إل الاجبي ث إل العيني؛ وروى ال4زهري بسنده
عن أ%ب عمرو قال: ها الش_أ}ن.ان1، بالمز، وها عرقان؛ واحتج بقوله:

كأ%ن� ش.أ}ن.ي\ه,ما ش.ع1يب'
والش_ان_ة� من السايل: كالر_ح.ب.ة1، وقيل: هي م.د\ف%ع' الوادي

الصغي. أ%بو عمرو: الش_و.ان© من م.سايل البال الت ت.ص'بe ف ال4و\د1ية1
من الكان الغليظ، واحدتا شان_ة. والشeنان�: الاء البارد؛ قال أ%بو

ذؤيب:
باء� ش'نان{ ز.ع\ز.ع.ت\ م.ت\ن.ه الص_ب.ا،



وجاد.ت\ عليه ديةD ب.ع\د. واب,ل,.
،Dوهذا البيت استشهد به الوهري على قوله ماء ش'نان ،Dويروى: وماء ش'نان

.vبالضم، متفر>ق، والاء الذي يقطر من قربة أ%و شجرة ش'ن.انة أ%يضا
ولب ش.ني¬: م.ح\ض¬

ص'ب_ عليه ماء بارد؛ عن ابن ال4عراب. أ%بو عمرو: ش.ن_ بس.ل}ح1ه إذا
رمى به رقيقاv، وال�ب.ار.ى ت.ش'نe بذ%ر\ق1ها؛ وأ%نشد ل�د\ر,ك بن ح1ص\ن

ال4س.د1ي>:
فش.ن_ بالس_ل}ح، فلما ش.ن�ا
ب.ل� الذ©ناب.ى ع.ب.ساv م'ب,ن�ا}.

Òط%ب.ق%ه، وف الصحاح: وش.ن Òقبيلة. وف الثل: واف%ق. ش.ن :Òوش.ن
حيÒ من ع.ب\د الق%ي\س، ومنهم ال4ع\و.ر' الش_ن>يe؛ قال ابن السكيت: هو

ش.نe بن' أ%ف}صى بن عبد الق%ي\س بن أ%ف}صى بن د'ع\م1ي� بن ج.د1يل%ة% بن
أ%س.د1 بن ر.بيعة بن ن,زار�، وط%ب.ق¬: حيÒ من إ,ياد، وكانت ش.نÒ ل

Òي'قام' لا، فواق%ع.ت\ها ط%ب.ق¬ فان\ت.ص.ف%ت\ منها، فقيل: واف%ق. ش.ن
ط%ب.ق%ه، واف%ق%ه فاع\ت.ن.ق%ه؛ قال:

ل%ق1ي.ت\ ش.نÒ إ,ياداv بالق%ن.ا
ط%ب.قاv، واف%ق. ش.نÒ ط%ب.قه\.

وقيل: ش.نÒ قبيلة كانت ت'ك}ث1ر' الغارات، فوافقهم ط%ب.ق¬ من الناس,
فأ%بار'وهم وأ%باد'وهم، وروي عن ال4صمعي: كان لم وعاء من أ%د.م فت.ش.ن_ن

عليهم فجعلوا له ط%ب.قاv فوافقه، فقيل: وافق ش.نÒ طبقه. وش.نÒ: اسم
رجل. وف الثل: ي.ح\مل� ش.نÒ وي'ف%د_ى ل�ك%ي\ز¬. والش>ن\ش1ن.ة: الطبيعة

وال%ل1يق%ة والس_ج,ي_ة. وف الثل: ش1ن\ش1ن.ةD أ%ع\ر,ف�ها من أ%خ\ز.م.
التهذيب: وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال لبن عباس ف شيء شاو.ر.ه

فيه فأ%عجبه كلمه فقال: ن,ش\ن,ش.ة أ%ع\ر,ف�ها من أ%خ\ش.ن؛ قال أ%بو
عبيد: هكذا ح.د_ث% به س'ف}يان، وأ%ما أ%هل العربية فيقولون غيه. قال

ال4صمعي: إنا هو ش1ن\ش1ن.ة أ%ع\ر,ف�ها من أ%خ\زم، قال: وهذا بيت رجز تثل به
ل4ب أ%خ\ز.م. الطائي وهو:

إن� ب.ن,ي_ ز.م_ل�ون بالد_م,،
ش1ن\ش1ن.ةD أ%ع\ر,ف�ها من أ%خ\ز.م,،

م.ن\ ي.ل}ق. آساد. الر>جال, ي'ك}ل%م,



قال ابن بري: كان أ%خ\ز.م' عاق9اv ل4بيه، فمات وترك ب.ن,ي. ع.ق©وا
ج.د_هم وضربوه وأ%د\م.و\ه، فقال ذلك؛ قال أ%بو عبيدة: ش1ن\ش1نة

ون,ش\ن,ش.ة، والن>ش\ن,ش.ة قد تكون كال�ض\غ.ة أ%و كالقط}عة تقطع من اللحم، وقال
غي واحد: الش>ن\ش1نة� الطبيعة والس_ج,ي_ة�، فأ%راد عمر إن أ%عرف فيك

م.ش.اب,ه. من أ%بيك ف رأ}ي,ه وع.ق}له وح.ز\مه وذ%كائه. ويقال: إنه ل يكن
ل1ق�ر.ش1ي¼ مثل� رأ}ي العباس. والش>ن\ش1نة: القطعة من اللحم. الوهري:

والش_ن.ان، بالفتح، لغة ف الش_ن.آن1؛ قال ال4ح\و.ص':
وما الع.ي\ش' إل ما ت.ل%ذ© وت.ش\ت.هي،
وإن} لم. فيه ذ�و الش_نان1 وف%ن_دا.

التهذيب ف ترجة فقع: الش_ن\ش.ن.ة� والن_ش\ن.شة حركة الق1ر\طاس,
والثواب الديد.

@شهن: الشاه1ي': من سباع الطي، ليس بعرب مض.
@شون: التهذيب: ابن ال4عراب: الت_و.شeن قلة الاء، والت_ش.وeن خفة

العقل، قال: والش_و\نة الرأ%ة المقاء 
(* قوله «والشونة الرأة

المقاء» وأ%يضاv مزن الغلة والركب العد للجهاد ف الرب كما ف القاموس).
وقال ابن ب'ز'ر\ج: قال الكلب كان فينا رجل ي.ش'ون الرؤوس، يريد ي.ف}ر,ج'
ش'ؤ'ون% الرأ}س وي'خ\ر,ج' منها دابة تكون على الدماغ؛ فترك المز وأ%خرجه

على حد يقول كقوله:
ق�ل}ت' ل1رج\ل%ي_ اع\م.ل ود'وب.ا

فأ%خرجها من د.أ%ب\ت' إل د'ب\ت'، كذلك أ%راد الخر ش'ن\ت'.
@شبه: الش>ب\ه' والش_ب.ه' والش_ب,يه': ال1ث}ل�، والمع أ%ش\باه¬.

وأ%ش\ب.ه الشيء� الشيء4: ماثله. وف الثل: م.ن\ أ%ش\ب.ه أ%باه فما ظ%ل%م.
وأ%ش\ب.ه الرجل� أ�م_ه: وذلك إذا عجز وض.ع'ف.؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:أ%ص\ب.ح. فيه ش.ب.ه¬ من أ�م>ه1،
من ع1ظ%م, الرأ}س, ومن خر\ط�م>ه1

أ%راد من خ'ر\ط�م1ه1، فشدد للضرورة، وهي لغة ف ال�ر\ط�وم، وبينهما
ش.ب.ه بالتحريك، والمع م.ش.اب,ه' على غي قياس، كما قالوا م.حاس1ن

وم.ذاكي. وأ%ش\ب.ه\ت' فلناv وشاب.ه\ت'ه واش\ت.ب.ه ع.ل%ي_ وت.شاب.ه الشيئان1
vواش\ت.ب.ها: أ%ش\ب.ه. كل© واحد{ صاح1ب.ه. وف التنزيل: م'ش\ت.ب,ها



وغ%ي\ر. م'ت.شابه. وش.ب_هه إ,ياه وش.ب_ه.ه به مثله. وال�ش\ت.ب,هات' من
Dت.ماث1لت'. وت.ش.ب_ه. فلن�ال�مور: ال�ش\ك1لت'. وال�ت.شاب,هات': ال

بكذا. والت_ش\ب,يه': التمثيل. وف حديث حذيفة: وذ%ك%ر فتنةv فقال
ت'ش.ب_ه' م'ق}ب,ل%ةv وت'ب.ي>ن' م'د\ب,ر.ةv؛ قال شر: معناه أ%ن الفتنة إذا

أ%قبلت ش.ب_ه.ت\ على القوم وأ%ر.ت\ه'م\ أ%نم على الق حت يدخلوا فيها
وي.ر\ك%ب'وا منها ما ل يل، فإذا أ%دبرت وانقضت بان% أ%مر'ها، فع.ل1م. م.ن\

دخل فيهاأ%نه كان على الطأ. والشeب\هة�: اللتباس'. وأ�مور¬
 Dوم'ش.ب>ه.ة Dم'ش\ت.ب,هة

(* قوله ومشبهة» كذا ضبط ف الصل والكم، وقال الد:
مشبهة كمعظمة): م'ش\ك1ل%ة ي'ش\ب,ه' بعض'ها بعضاv؛ قال:

واع\ل%م\ بأ%ن_ك ف ز.ما
ن1 م'ش.ب>هات{ ه'ن_ ه'ن_ه\

وبينهم أ%ش\باه¬ أ%ي أ%شياء� يت.شابون فيها. وش.ب_ه. عليه: خ.ل�ط%
عليه ال4م\ر. حت اش\ت.به بغيه. وفيه م.شابه' من فلن أ%ي أ%ش\باه¬، ول
يقولوا ف واحدته م.ش\ب.هةD، وقد كان قياسه ذلك، لكنهم اس\ت.غ\ن.و\ا

Dبش.ب.ه{ عنه فهو من باب م.لم1ح وم.ذاكي؛ ومنه قولم: ل ي.س\ر, رجل
ق%ط© ليلةv حت ي'ص\ب,ح. إل أ%ص\ب.ح وف وجهه م.شاب,ه' من أ�م>ه.

�وفيه ش'ب\ه.ةD منه أ%ي ش.ب.ه¬. وف الديث الد>يات1: د1ي.ة
ش1ب\ه1 الع.م\د1 أ%ث}لثD؛ هو أ%ن ترمي إ,نساناv بشيء� ليس من عادته أ%ن

vوق%د.را éه، وليس من غ%ر.ض1ك. قتله، في'صاد1ف. ق%ضاء�ي.ق}ت'ل م1ث}ل
في.ق%ع. ف م.ق}ت.ل� في.ق}ت'ل، فيجب فيه الدية� دون القصاص. ويقال:
ش.ب_ه\ت' هذا بذا، وأ%ش\ب.ه فلنD فلناv. وف التنزيل العزيز: منه

آيات¬م'ح\ك%مات¬
ه'ن_ أ�مe الكتاب وأ�خ.ر' م'ت.شاب,هات¬؛ قيل: معناه ي'ش\ب,ه' بعض'ها

بعضاv. قال أ%بو منصور: وقد اختلف الفسرون ف تفسي قوله وأ�خر متشابات،
فروي عن ابن عباس أ%نه قال: التشابات ال الر، وما اش\ت.به على اليهود

من هذه ونوها. قال أ%بو منصور: وهذا لو كان صحيحاv ابن عباس كان
م'س.ل�ماv له، ولكن أ%هل العرفة بال4خبار و.ه_ن'وا إس\ناد.ه، وكان الفراء

يذهب إل ما روي عن ابن عباس، وروي عن الضحاك أ%نه قال: الكمات ما ل
ي'ن\س.خ\، وال�ت.شاب,هات ما قد نسخ. وقال غيه: ال�ت.شاب,هات' هي اليات'



الت نزلت ف ذكر القيامة والبعث ض.ر\ب. ق%و\ل1ه: وقال الذين كفروا هل
ن.د'ل©ك�م\ على رجل ي'ن.ب>ئ�كم إذا م'ز>ق}ت'م\ ك�ل� م.ز_ق� إن_كم

لفي خ.ل}ق� جديد أ%ف}ت.رى على ال ك%ذ1باv أ%م به ج,ن_ةD، وض.ر\ب.
قول1ه: وقالوا أ%ئ1ذا م1ت\نا وكنا ت'راباv وع1ظاماv أ%ئنا ل%ب\ع'وثون أ%و

آباؤ'نا ال4و_لون%؛ فهذا الذي تشابه عليهم، فأ%ع\ل%مهم ال الو.ج\ه. الذي
ينبغي أ%ن ي.س\ت.د1ل©وا به على أ%ن هذا ال�ت.شاب,ه. عليهم كالظاهر لو

ت.د.ب_ر'وه فقال: وض.ر.ب لنا مثلv ون.س3ي. خ.ل}ق%ه قال من ي'ح\ي,ي
الع1ظام. وهي ر.م1يم¬

قل ي'ح\ي,يها الذي أ%ن\شأ%ها أ%و_ل% مر_ة{ وهو بكل خ.ل}ق� عليم الذي
ج.ع.ل% لكم من الش_جر ال4خض.ر, ناراv فإذا أ%نتم منه ت'وق1د'ون،

أ%و.ل%ي\س الذي خلق السموات وال4رض بقادر على أ%ن ي.خ\ل�ق مثلهم؛ أ%ي إذا كنتم
أ%قررت بال3نشاء والبتداء فما تنكرون من البعث والنeشور، وهذا قول

كثي من أ%هل العلم وهو ب.ي>ن¬ واضح، وما يدل على هذا القول قوله عز وجل:
في.ت_ب,ع'ون% ما ت.شاب.ه منه اب\ت1غاء الف1ت\نة وابتغاء ت.أ}ويله؛ أ%ي

أ%نم طلبوا تأويل بعثهم وإ,حيائهم فأ%علم ال أ%ن تأ}ويل ذلك ووقته ل
يعلمه إل ال عز وجل، والدليل على ذلك قوله: هل ي.ن\ظ�رون إل تأ}ويل%ه

يوم. يأ}ت تأ}ويل�ه؛ يريد قيام الساعة وما و'ع1د'وا من البعث والنشور،
وال أ%علم. وأ%ما قوله: وأ�ت'وا به م'ت.شاباv، فإن أ%هل اللغة قالوا

معن م'ت.شاباv ي'ش\ب,ه' بعض'ه بعضاv ف ال%و\د.ة وال�س\ن، وقال
الفسرون: متشاباv يشبه بعضه بعضاv ف الصورة ويتلف ف الط�ع\م، ودليل

�الفسرين قوله تعال: هذا الذي ر'ز,ق}نا من ق%ب\ل�؛ ل4ن ص'ورت.ه الصورة
ال�gول، ولكن_ اختلف. الطعم مع اتفاق الصورة أ%بلغ� وأ%غرب عند اللق، لو

رأ%يت تفاحاv فيه طعم كل الفاكهة لكان نايةv ف الع.ج.ب,. وف الديث
ف صفة القرآن: آمنوا ب'ت.شاب1ه واع\م.ل�وا ب'ح\ك%م1ه؛ ال�ت.شابه: ما
ل ي'ت.ل%ق_ معناه من لفظه، وهو على ضربي: أ%حدها إذا ر'د_ إل

ال�ح\كم ع'رف معناه، والخر ما ل سبيل إل معرفة حقيقته، فال�ت.ت.ب>ع' له
م'ب\ت.غ� للفتنة ل4نه ل يكاد ينتهي إل شيء ت.س\ك�ن' ن.ف}س'ه إليه.

وتقول: ف فلن ش.ب.ه¬ من فلن، وهو ش1ب\ه'ه وش.ب.ه'ه وش.ب,يه'ه؛ قال العجاج
يصف الرمل:

،eم\ط1ي�وبالف1ر,ن\داد1 له أ



وش.ب.ه¬ أ%م\ي.ل� م.ي\لن©
ال�م\ط1يe: شجر له ع1ل}ك¬ ت.م\ض.غ'ه ال4عراب. وقوله: وش.ب.ه¬، هو اسم

آخر اسه ش.ب.ه¬، أ%م\ي.ل�: قد مال، م.ي\لن©: من ال%يل. ويروى:
.vوهو شجر معروف أ%يضا ،�وس.ب.طD أ%م\ي.ل

eم_ة1 ال%ح\ن,يYان\ح.ن ذو الل �ح.ي\ث
حيث انن: يعن هذا الش_ب.ه. ذو اللYم_ة1: حيث ن.م_ الع'ش\ب'؛

وش.ب_هه بل1م_ة1 الرأ}س، وهي ال�م_ة.
eس1ي Dف ب.ي\ض, و.د\عان% ب,ساط

ب.ي\ض' و.د\عان%: موضع¬. أ%بو العباس عن ابن ال4عراب: وش.ب_ه الشيء�
إذا أ%ش\ك%ل%، وش.ب_ه إذا ساوى بي شيء وشيء، قال: وسأ%لته عن قوله

تعال: وأ�ت'وا به م'ت.شاباv، فقال: ليس من الش\ت1باه1 ال�ش\ك1ل إنا هو
من التشاب'ه الذي هو بعن الستواء. وقال الليث: ال�ش\ت.ب,هات' من

ال�مور ال�ش\ك1لت'. وتقول: ش.ب_ه\ت. علي_ يا فلن� إذا خ.ل�ط% عليك.
واش\ت.ب.ه ال4م\ر' إذا اخ\ت.ل%ط%، واش\ت.به علي_ الشيء�.

وتقول: أ%ش\ب.ه. فلنD أ%باه وأ%نت مثله ف الش>ب\ه1 والش_ب.ه1.
وتقول: إن لفي ش'ب\هة{ منه، وح'روف' الشي يقال لا أ%ش\باه¬، وكذلك كل شيء

يكون� س.واءé فإ,نا أ%ش\باه¬ كقول لبيد ف الس_واري وت.ش\بيه قوائم,
الناقة با:

كع'ق}ر, الاج,ري>، إذا اب\ت.ناه'،
بأ%ش\باه{ خ'ذ1ين. على م1ثال,

�قال: ش.ب_ه قوائم ناقته بال4ساطي. قال أ%بومنصور: وغي'ه ي.ج\ع.ل
ال4شباه. ف بيت لبيد الج'ر_ ل4ن ل%ب,ن.ها أ%ش\باه¬

ي'ش\ب,ه بعض'ها بعضاv، وإنا ش.ب_ه ناقته ف تام خ.ل}ق1ها وح.صانة1
ج,ب,ل�تها بق%ص\ر مبن بالجر، وجع' الشeب\هة1 ش'ب.ه¬، وهو اسم من

الش\ت1باه1. روي عن عمر، رضي ال عنه، أنه قال: الل�ي.ن' ي'ش.ب_ه' عليه 
*)

قوله «اللي يشبه عليه» ضبط يشبه ف الصل والنهاية بالتثقيل كما ترى،
وضبط ف التكملة بالتخفيف مبنياv للمفعول). ومعناه أ%ن ال�ر\ض1ع.ة إذا

أ%ر\ض.ع.ت\
غلماv فإ,نه ي.ن\ز,ع' إل أ%خلق1ها في'ش\ب,ه'ها، ولذلك ي'ختار



Dللر_ضاع, امرأة
ح.س.ن.ة� ال4خلق, صحيحة� السم عاقلةD غي' ح.م\قاء. وف الديث عن

زياد{ الس_ه\م1ي� قال: نى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن
ت'س\ت.ر\ض.ع. الم\قاء فإن الل�ب. ي'ش.ب_ه. وف الديث: فإن اللب

ي.ت.ش.ب_ه'.والش>ب\ه' والش_ب.ه': النeحاس ي'ص\ب.غ� في.ص\ف%رe. وف التهذيب:
ض.ر\ب¬ من النحاس ي'ل}قى عليه دواء#

في.ص\ف%رe. قال ابن سيده: سي به ل4نه إذا ف�ع1ل% ذلك به أ%ش\ب.ه
الذهب. بلونه، والمع أ%ش\باه¬، يقال: ك�وز'

ش.ب.ه{ وش1ب\ه{ بعنÝ؛ قال ال%ر_ار':
ت.دين' ل%ز\ر'ور� إل ج.ن\ب ح.ل}ق%ة{،
من الش>ب\ه1، س.و_اها بر,ف}ق� ط%ب,يب'ها

أ%بو حنيفة: الش_ب.ه' شجرة كثية الش_و\ك ت'ش\ب,ه' الس_م'ر.ة% وليست
با. وال�ش.ب_ه': ال�ص\ف%رe من الن_ص1ي>. والش_باه': ح.بÒ على

ل%و\ن1 ال�ر\ف1 ي'ش\ر.ب' للدواء. والش_ب.هان�: نبت ي'ش\ب,ه' الث©مام،
ويقال له الش_ه.بان�. قال ابن سيده: والش_ب.هان� والشeب'هان� ض.ر\ب¬

من الع1ضاه، وقيل: هو الث©مام'، ي.مانية؛ حكاها ابن دريد؛ قال رجل من
عبد القيس:

بواد{ ي.مان{ ي'ن\ب,ت' الش_ث� ص.د\ر'ه'،
وأ%س\ف%ل�ه بال%ر\خ, والش_ب.هان1

قال ابن بري: قال أ%بو عبيدة البيت لل4ح\و.ل الي.ش\ك�ري، واسه ي.ع\لى،
قال: وتقديره وينبت أ%سفل�ه ال%ر\خ.؛ على أ%ن تكون الباء زائدة، وإ,ن

شئت ق%د_ر\ت.ه: وي.ن\ب'ت' أ%سفل�ه بال%ر\خ,، فتكون الباء للتعدية لا
ق%د_ر\ت. الفعل ثلثي�اv. وف الصحاح: وقيل الش_ب.هان� هو الث©مام' من

الرياحي. قال ابن بري: والش_ب.ه' كالس_م'ر, كثي الش_و\ك1.
@شده: ش.د.ه. رأ}س.ه ش.د\هاv: ش.د.خ.ه. قال ابن جن: أ%ما قولم

الس_د\ه' ف الش_د\ه1، ورجل م.س\د'وه ف معن م.ش\د'وه، فينبغي أ%ن تكون السي
vش.د.ها �بدلv من الشي ل4ن الشي أ%عم ت.ص.رeفاv. وش'د1ه. الرجل

�وش'د\هاv: ش'غ1ل: وقيل: ت.ح.ي_ر، والسم الشeداه'. ال4زهري: ش'د1ه. الرجل
د'ه1ش.، فهو د.ه1ش¬ وم.ش\د'وه¬

 vش.د\ها �ش.د.هاv، وقد أ%ش\د.ه.ه كذا. أ%بو زيد: ش'د1ه. الرجل



(* قوله
«شده الرجل شدهاv إل» جاء الصدر مركاv وبضم أو فتح فسكون كما ف

القاموس وغيه). فهو م.ش\د'وه¬: د'ه1ش.، والسم الشeد\ه' والش_د.ه' مثل
الب'خ\ل, والب.خ.ل,، وهو الشeغ\ل ليس غيه. وقال: ش'د1ه. الرجل� ش'غ1ل% ل

غ%ي\ر'. قال أ%بو منصور: ل ي.جع.ل} ش'د1ه. من الد_ه.ش, كما يظن بعض الناس
أ%نه مقلوب منه، واللغة العالية د.ه1ش.، على ف%ع1ل%، وأ%ما الش_د\ه'

فالدال ساكنة.
vال1ر\ص,، وهو غلبة ال1ر\ص,، ش.ره. ش.ر.ها �شره: الش_ر.ه': أ%س\و.أ

فهو ش.ره¬
وش.ر\هان�. ورجل ش.ره¬: ش.ر\هان� النفس ح.ريص¬. والش_ر,ه'

والش_ر\هان�: السريع' الط�ع\م, الو.ح1يe، وإن كان قليل% الط�ع\م,. ويقال: ش.ر,ه.
Dفلن

إل الطعام ي.ش\ر.ه' ش.ر.هاv إذا اش\ت.د_ ح1ر\ص'ه عليه. وس.نة ش.ر\هاء:
م'ج\د1بة؛ عن الفارسي. وقول�هم: ه.يا 

(* قوله «وقولم هيا إل» مثله ف
التهذيب، والذي ف التكملة ما نصه: قال الصاغان هذا غلط وليس هذا اللفظ
من هذا التركيب ف شيء أعن تركيب شره، وبعضهم يقول آهيا شراهيا مثل

عاهيا وكل ذلك تصحيف وتريف وإنا هو إهيا بكسر المزة وسكون الاء وأشر
بالتحريك سكون الراء وبعده إهيا مثل الول وهو اسم من أساء ال جل ذكره،

ومعن إهيا أشر إهيا الزل الذي ل يزل، هكذا أقرأنيه حب من أحبار اليهود
بعدن أبي). ش.راه1يا، معناه يا حيe يا قيeوم' بالع1ب\ران,ي_ة1.

vال1ر\ص,، وهو غلبة ال1ر\ص,، ش.ره. ش.ر.ها �@شره: الش_ر.ه': أ%س\و.أ
فهو ش.ره¬

وش.ر\هان�. ورجل ش.ره¬: ش.ر\هان� النفس ح.ريص¬. والش_ر,ه'
والش_ر\هان�: السريع' الط�ع\م, الو.ح1يe، وإن كان قليل% الط�ع\م,. ويقال: ش.ر,ه.

Dفلن
إل الطعام ي.ش\ر.ه' ش.ر.هاv إذا اش\ت.د_ ح1ر\ص'ه عليه. وس.نة ش.ر\هاء:

م'ج\د1بة؛ عن الفارسي. وقول�هم: ه.يا 
(* قوله «وقولم هيا إل» مثله ف

التهذيب، والذي ف التكملة ما نصه: قال الصاغان هذا غلط وليس هذا اللفظ



من هذا التركيب ف شيء أعن تركيب شره، وبعضهم يقول آهيا شراهيا مثل
عاهيا وكل ذلك تصحيف وتريف وإنا هو إهيا بكسر المزة وسكون الاء وأشر

بالتحريك سكون الراء وبعده إهيا مثل الول وهو اسم من أساء ال جل ذكره،
ومعن إهيا أشر إهيا الزل الذي ل يزل، هكذا أقرأنيه حب من أحبار اليهود

بعدن أبي). ش.راه1يا، معناه يا حيe يا قيeوم' بالع1ب\ران,ي_ة1.
�@شفه: الش_ف%تان1 من ال3نسان: ط%ب.قا الفم,، الواحدة� ش.فةD، منقوصة

Dأ%صلها ش.ف%هة �لم, الفعل, ولم'ها هاء#، والش_فة
ل4ن تصغيها ش'ف%ي\هة، والمع ش1فاه، بالاء، وإذا نس.ب\ت. إليها

Òفأ%ن\ت باليار، إ,ن شئت. تركتها على حالا وقلت. شف1ي
مثال د.م1ي�ç وي.د1ي�ç وع.د1ي�ç، وإن شئت ش.ف%هيÒ، وزعم قوم أ%ن الناقص

من الش_ف%ة1 واو ل4نه يقال ف المع ش.ف%وات¬. قال ابن بري، رحه
ال: العروف ف جع ش.فة{ ش1فاه¬، مك%س_راv غي. م'س.ل�م، ولمه هاء عند

جيع البصريي، ولذا قالوا الروف الش_ف%ه,ي_ة� ول يقولوا
الش_ف%و,ي_ة، وحكى الكسائي إ,ن_ه لغ.ل1يظ� الش>فاه1 كأ%نه جع.ل كل� جزء� من

الش_فة ش.فةv ث ج.ع على هذا. الليث: إذا ث%ل�ث�وا الش_فة% قالوا
ش.ف%هات وش.ف%وات، والاء أ%ق}ي.س' والواو أ%عمe، ل4نم ش.ب_هوا

بالس_ن.وات1 ون'ق}صان'ها ح.ذ}ف' هائ1ها. قال أ%بو منصور: والعرب تقول هذه
Dبالاء، فمن قال ش.فة Dف الوصل، وش.فة Dش.فة

قال كانت ف ال4صل ش.ف%هة فحذ1فت الاء ال4صلية وأ�ب\ق1ي.ت\ هاء�
العلمة1 للتأ}نيث، وم.ن\ قال ش.ف%ه بالاء أ%ب\ق%ى الاء ال4صلية. قال ابن

بري: الش_ف%ة� للنسان وقد ت'س\ت.عار للفرس قال أ%بو دواد:
فب,ت\نا ج'لوساv على م'ه\ر,نا،
ن'ن.ز>ع' م1ن\ ش.ف%تي\ه1 الص_فارا

الص_فار': يبيس' الب'ه\م.ى وله شوك¬
ي.ع\ل%ق' ب.حاف1ل ال%ي\ل، واستعار أ%بو عبيد الش_فة% للد_ل}و, فقال:

ك%ب\ن' الد_ل}و, ش.ف%ت'ها، وقال: إذا خ'ر,ز.ت1 الد_ل}و' فجاءت
الش_فة� مائلةv قيل كذا، قال ابن سيده: فل أ%دري أ%م1ن. العرب س.م1ع هذا أ%م\

eهو تعبي' أ%ش\ياخ, أ%ب عبيد. ورجل أ%ش\ف%ى إذا كان ل ت.ن\ض.م
ش.ف%تاه' كال4ر\و.ق, قال: ول دليل% على صحته. ورجل ش'فاه1يÒ، بالضم: عظيم'

الش_فة1، وف الصحاح: غ%ليظ� الش_فت.ي\ن.



،vوشاف%ه.ه: أ%د\ن.ى ش.فت.ه م1ن\ ش.فته فك%ل�م.ه، وكل�مه م'شاف%هة
جاؤوا بالصدر على غي ف1ع\له وليس ف كل شيء قيل مثل� هذا، لو ق�ل}ت.
ك%ل�م\ت'ه م'فاو.هةv ل ي.ج'ز\ إنا ت.ح\كي من ذلك ما س'م1ع؛ هذا قول سيبويه.

الوهري: ال�شاف%هة� ال�خاط%بة� م1ن\ فيك إل فيه. والروف'
الش_فه,ي_ة�: الباء والفاء واليم'، ول تقل ش.ف%و,ي_ةD، وف التهذيب: ويقال

للفاء والباء واليم ش.ف%و,ي_ةD، وش.ف%ه,ي_ةD ل4ن م.خ\ر.ج.ها من الش_فة
.Dسان1 فيها عم.لYليس لل

ويقال: ما س.م1ع\ت' منه ذات ش.فة{ أ%ي ما سعت منه كلمةv. وما
Dك%ل�م\ت'ه بب,ن\ت1 ش.فة{ أ%ي بكلمة{. وفلن

Dؤال للن_اس,. وله ف الناس ش.ف%ةeالس �خفيف' أ%ي قليل
Dأ%ي ثناء# حس.ن¬. وقال اللحيان: إن� ش.فة% الناس, عليك لس.نة Dحس.نة

أ%ي ث%ناء4هم عليك حس.ن¬ وذ1ك}رهم لك، ول ي.ق�ل} ش1فاه' الناس.
ورجلD شاف1ه¬: ع.ط}شان� ل ي.ج,د من الاء ما ي.ب'ل© به ش.فت.ه؛ قال

تيم بن م'قبل:
فكم\ وط1ئ}نا با م1ن\ شاف1ه{ ب.ط%ل�،
وك%م\ أ%خ.ذ}نا م1ن انفال� ن'فاد1يها

ورجلD مش\فوه¬: ي.س\أ%له الناس' كثياv. وماء# م.ش\ف�وه¬: كثي'
الشار,بة1، وكذلك الال� والطعام'. ورجل م.ش\فوه¬ إذا كث�ر. سؤال� الناس إياه

حت ن.ف1د. ما عنده، مثل م.ث}مود{ وم.ض\فوف{ وم.ك}ثور� عليه. وأ%صبح\ت. يا
فلن� م.ش\فوهاv م.ك}ثوراv عليك: ت'س\أ%ل� وت'كل�م؛ قال ابن بري، رحه

ال: وقد يكون ال%ش\فوه' الذي أ%ف}ن.ى مال%ه عيال�ه وم.ن\ ي.ق�وت'ه؛ قال
:vالفرزدق يصف صائدا

عاري ال4شاج,ع, م.ش\فوه¬، أ%خو ق%ن.ص�،
ما ي'ط}ع1م' الع.ي. ن.و\ماv غي. ت.ه\و,ي,

والش_ف}ه': الش_غ\ل�. يقال: ش.ف%ه.ن عن كذا أ%ي ش.غ.لن. ونن
ن.ش\ف%ه عليك ال%ر\ت.ع والاء4 أ%ي نش\غ.ل�ه عنك أ%ي هو ق%د\ر'نا ل ف%ض\ل%

فيه. وش'ف1ه. ما ق1ب.ل%نا ش.ف}هاv: ش'غ1ل% عنه. وقد ش.ف%هن فلنD إذا
أ%ل%ح_ عليك ف السأ%لة حت أ%ن\ف%د ما ع1ن\دك. وماء#

م.ش\فوه¬: بعن م.ط}لوب. قال ال4زهري: ل أ%سعه لغي الليث، وقيل: هو
الذي قد كث�ر. عليه الناس كأ%ن_هم نز.ح'وه بش1فاه1ه,م وش.غ.ل�وه با عن



غ%ي,هم. وقيل: ماء# م.ش\فوه¬
م.م\نوع¬ م1ن\ و,ر\د1ه لق1ل�ت1ه. وو.ر.د\نا ماءé م.ش\فوهاv: كثي.

ال4هل,. ويقال: ما ش.ف%ه\ت' عليك من خ.ب, فلن{ شيئاv وما أ%ظنe إب,ل%ك
إل ست.ش\ف%ه علينا الاء4 أ%ي ت.ش\غ.ل�ه. وفلنD م.ش\فوه¬

عن_ا أ%ي م.ش\غول عن_ا م.ك}ثور¬
عليه. وف الديث: إذا ص.ن.ع ل4ح.د1كم خاد1م'ه ط%عاماv فلي'ق}ع1د'ه
معه، فإن كان م.ش\فوهاv فلي.ض.ع\ ف يد1ه منه أ�ك}لةv أ%و أ�ك}ل%ت.ي؛

ال%ش\فوه': القليل�، وأ%صله الاء الذي كثرت عليه الش>فاه حت ق%ل�، وقيل:
أ%راد فإن كان م.ك}ثوراv عليه أ%ي ك%ث�رت أ%ك%ل%ت'ه. وحكى ابن ال4عراب:

ش.ف%ه\ت' ن.صب، بالفتح، ول يفسره، ورد_ ثعلب عليه ذلك وقال: وإنا هو
س.ف1ه\ت' أ%ي ن.س3يت.

@شقه: ف الديث: نى عن بيع التمر حت ي'ش\ق1ه.؛ قال ابن ال4ثي: جاء
تفسيه ف الديث الش\قاه أ%ن ي.ح\م.ر_ وي.ص\ف%ر_، وهو من أ%ش\ق%ح

ي'ش\ق1ح، فأ%بدل من الاء هاء، وقد تقدم ويوز فيه التشديد.
@شكه: شاك%ه. الشيء4 م'شاك%هةv وش1كاهاv: شاب.ه.ه' وشاك%له ووافق%ه

�وقار.به. وها يت.شاك%هان أ%ي يت.شابان1. وال�شاك%هة� ال�شاب.هة
وال�قار.بة�. وف أ%مثال العرب قولم للرجل ي'ف}ر,ط� ف مد\ح, الشيء: شاك1ه\ أ%با

فلن{ أ%ي قار,ب\ ف الدح ول ت'ط}ن,ب\، كما يقال: بدون ذا ي.ن\ف%ق'
المار؛ قال زهي:

ع.ل%و\ن% بأ%ن\ماط{ ع1تاق� وك1ل�ة{،
و,ر.اد{ ح.واش1يها م'شاك1ه.ة1 الد_م,

وأ%صل مث%ل العرب,: شاك1ه\ أ%با فلن{، أ%ن� رجلv رأ%ى آخر. ي.ع\ر,ض'
فرساv له على البيع، فقاله له: هذا ف%ر.س'ك الذي كنت. ت.ص1يد' عليه

الو.ح\ش.، فقال له: شاك1ه\ أ%با فلن أ%ي قار,ب\ ف الدح. وأ%ش\ك%ه. ال4مر:
مثل أ%ش\ك%ل%.

@شهه: ش.ه\: حكاية كلم� ش1ب\ الن\تهار. وش.ه\: طائر¬
.Òش1ب\ه' الشاهي وليس به، أعجمي

@شوه: رجل أ%ش\و.ه': قبيح' الوجه1. يقال: شاه. وج\ه'ه ي.ش'وه، وقد
شو_ه.ه ال� عز وجل، فهو م'ش.و_ه؛ قال ال�طي\ئة:

أ%رى ث%م_ و.ج\هاv ش.و_ه. ال� خ.ل}ق%ه،



فق�ب>ح. م1ن\ و.ج\ه{، وق�ب>ح. حام1ل�ه\
شاه.ت الوجوه' ت.ش'وه' ش.و\هاv: ق%ب'ح.ت. وف حديث النب، صلى ال عليه

وسلم: أ%نه ر.مى ال�ش\ر,كي. يوم. ح'ن.ي\ن� بكف{ç م1ن\ ح.صىÝ وقال
شاه.ت الوجوه، فه.ز.م.هم ال تعال؛ أ%بو عمرو: يعن ق%ب'ح.ت الو'جوه'. ورجل

أ%ش\و.ه' وامرأ%ة ش.و\هاء إذا كانت ق%بيحةv، والسم الشeوه.ة. ويقال
للخ'ط}بة الت ل ي'ص.ل�ى فيها على النب، صلى ال عليه وسلم: ش.و\هاء.

وفيه: قال لبن ص.ي�اد{: ش.اه. الو.ج\ه'. وت.ش.و_ه له أ%ي تن.ك�ر له
وتغ.و_ل. وف الديث: أ%نه قال لص.ف}وان بن ال�ع.ط�ل حي ضر.ب. ح.س_ان%

بالسيف: أ%ت.ش.و_ه\ت. على قومي أ%ن} ه.داه'م ال للسلم أ%ي
أ%تن.ك�ر\ت. وتق%ب_ح\ت. لم، وجعل% ال4نصار. قوم.ه لن'ص\ر.ت1هم إياه. وإنه
ل%قبيح الش_و.ه1 والشeوهة1؛ عن اللحيان، والش_و\هاء�: العاب,سة�، وقيل:

ال%ش\ؤوم.ة�، والسم' منها الش_و.ه'. والش_و.ه': مصدر' ال4ش\و.ه
والش_و\هاء، وها القبيحا الوجه1 وال1ل}قة. وكل شيء من ال%ل}ق ل ي'واف1ق

بعض'ه بعضاv أ%ش\و.ه' وم'ش.و_ه. وال�ش.و_ه' أ%يضاv: القبيح' الع.قل,3،
:�وقد شاه. ي.ش'وه' ش.و\هاv وش'وهةv وش.و,ه. ش.و.هاv فيهما. والشeوهة

الب'ع\د'، وكذلك الب'وهة�. يقال: ش'وهةv وب'وهةv، وهذا يقال ف الذم.
والش_و.ه: س'رعة� الصاب.ة1 بالعي، وقيل: شد_ة� ال3صابة1 با، ورجل

أ%ش\و.ه. وشاه. مال%ه: أ%صاب.ه بعي؛ هذه عن اللحيان. وت.ش.و_ه: ر.ف%ع ط%ر\فه
إليه لي'ص1يب.ه بالعي. ول ت'ش.و>ه\ علي_ ول ت.ش.و_ه علي� أ%ي ل

ت.ق�ل ما أ%ح\س.ن.ه' فت'ص1يب.ن بالعي، وخ.ص_صه ال4زهري فروى عن أ%ب
الكارم: إذا س.م1ع\ت.ن أ%تكلم فل ت'ش.و>ه علي� أ%ي ل ت.ق�ل} ما

أ%ف}ص.ح.ك. فت'ص1يب.ن بالعي. وفلنD يت.شو_ه' أ%موال% الناس, لي'صيب.ها
بالعي. الليث: ال4ش\و.ه' السريع' الصابة بالعي، والرأ%ة� ش.و\هاء. أ%بو

عمرو: إن ن.ف}س.ه' لت.ش'وه' إل كذا أ%ي ت.ط}م.ح إ,ليه. ابن ب'ز'ر\ج:
يقال رجل ش.ي'وه¬، وهو أ%ش\ي.ه' الناس,، وإ,نه ي.ش'وه'ه وي.ش1يه'ه أ%ي

ي.ع1ين'ه. اللحيان: ش'ه\ت' مال% فلن{ ش.و\هاv إ,ذا أ%ص.ب\ته بع.ي\ن. ورجل
أ%ش\و.ه' ب.ي>ن'

الش_و.ه1 وامرأ%ةD ش.و\هاء� إ,ذا كانت ت'ص1يب' الناس. بع.ي\نها
فت.ن\ف�ذ� ع.ي\ن'ها. والشائ31ه': الاسد'، والمع ش'و_ه¬؛ حكاه اللحيان عن

.vأ%فزعه؛ عن اللحيان، فأ%نا أ%ش'وه'ه ش.و\ها :vال4صمعي. وشاه.ه' ش.و\ها



وفرس ش.و\هاء، صفةD ممودةD فيها: طويلةD رائ1عة م'ش\ر,فةD، وقيل: هي
ال�ف}ر,طة� ر'ح\ب الش>د\ق%ي\ن, وال%ن\خ.ر.ي\ن,، ول يقال فرس أ%ش\و.ه'

إ,نا هي صفة لل�نثى، وقيل: فرس ش.و\هاء وهي الت رأ}سها ط�ول وف
�م.ن\خ.ر.ي\ها وف%م1ها س.عةD. والش_و\هاء: القبيحة�. والش_و\هاء�: ال%ل1يحة

والش_و\هاء: الواس1عة� الفم. والش_و\هاء: الصغية� الفم؛ قال أ%بو دواد
:vيصف فرسا

فه\ي. ش.و\هاء� كال�وال1ق، ف�وها
م'س\ت.جاف¬ ي.ض1ل© فيه الش_ك1يم'

قال ابن بري: والش_و\هاء فرس' حاجب بن ز'رارة؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب
خازم:وأ%ف}ل%ت. حاج,ب¬ ت}ت. الع.وال،

على الش_و\هاء، ي.ج\م.ح' ف اللYجام
وف حديث ابن الزبي: ش.و_ه ال� ح'ل�وق%كم\ أ%ي و.س_عها. وقيل:

�الش_و\هاء� من ال%ي\ل ال%ديدة
الف�ؤاد1، وف التهذيب: فرس ش.و\هاء إ,ذا كانت ح.ديدة% البصر، ول يقال

�للذكر أ%ش\و.ه'؛ قال: ويقال هو الطويل إ,ذا ج'ن>ب.. والش_و.ه': ط�ول
الع'ن'ق, وارتفاع'ها وإ,شراف' الرأ}س,، وفرس¬ أ%ش\و.ه'. والش_و.ه':
ال�س\ن'. وامرأ%ة ش.و\هاء: ح.سن.ةD، فهو ضدÒ؛ قال الشاعر:

وب,جارة{ ش.و\هاء4 ت.ر\ق�ب'ن،
وح.ماv ي.ظ%ل© ب.ن\ب,ذ1 ال1ل}س,

وروي عن م'ن\ت.ج,ع بن ن.ب\هان أ%نه قال: امرأ%ة ش.و\هاء� إ,ذا كانت
رائعةv ح.س.نةv. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ب.ي\نا أ%نا

نائم¬ رأ%يت'ن ف ال%ن_ة فإ,ذا امرأ%ةD ش.و\هاء� إ,ل ج.ن\ب,
قصر�، فقلت: ل1م.ن\ هذا القصر؟ قالوا: لع'م.ر..

ورجل شائه البصر وشاه{: حديد' البصر,، وكذلك شاهي البصر,.
والشاة�: الواحد من الغنم، يكون للذكر، وال�نثى، وحكى سيبويه عن

الليل: هذا شاةD بنزلة هذا رحةD من رب، وقيل: الشاة� تكون من الضأ}ن
وال%عز والظ�باء3 والب.ق%ر والنعام, وح'م'ر, الوحش؛ قال ال4عشى:

وحان% ان\ط1لق' الش�اة1 من ح.ي\ث� خ.ي_ما
الوهري: والشاة� الث�و\ر' الو.ح\ش1ي�، قال: ول يقال إ,ل للذكر،

واستشهد بقول ال4عشى من حيث خ.ي_ما؛ قال: وربا ش.ب_هوا به الرأ%ة



فأ%نثوه كما قال عنترة:
يا شاة% ما ق%ن.ص� ل1م.ن\ ح.ل�ت\ له
ح.ر,�م.ت\ علي_، ول%ي\ت.ها ل ت.ح\ر'م,

فأ%نتها؛ وقال طرفة:
م'و.ل�لتان1 ت.ع\ر,ف' الع1ت\ق. فيهما
كسام1ع.ت.ي\ شاة{ ب.و\م.ل% م'ف}ر.د1
قال ابن بري: ومثله للبيد:
أ%و أ%س\ف%ع ال%د_ي\ن, شاة إ,ران1

وقال الفرزدق:
ت.ج'وب' ب. الف%لة% إ,ل س.عيد{،
إ,ذا ما الشاة� ف ال4ر\طاة1 قال

والرواية:
فو.ج_ه\ت' الق%ل�وص. إ,ل سعيد{

وربا ك�ن,ي. بالشاة عن الرأ%ة أ%يضاv؛ قال ال4عشى:
ف%رم.ي\ت' غ�ف}ل%ة% ع.ي\ن,ه عن شات1ه،
فأ%ص.ب\ت' ح.ب_ة% ق%ل}بها وط1حال%ها

ويقال للثور الوحشي: شاةD. الوهري: تش.و_ه\ت' شاةD إ,ذا اص\ط%د\ته.
والشاة�: أ%صلها شاه.ةD، فحذفت الاء ال4صلية وأ�ثبتت هاء العلمة الت

ت.ن\قل1ب' تاء4 ف ال3د\راج، وقيل ف المع ش1ي.اه¬ كما قالوا ماء،
وال4صل ماه.ة وماءة، وجعوها م1ياهاv. قال ابن سيده: والمع شاء#، أ%صله شاه¬

وش1ياه¬ وش1و.اه¬ وأ%شاو,ه' وش.و,يÒ وش1ي\ه¬ وش.ي>ه¬ كس.ي>د{،
الثلثة� اسم¬ للجمع، ول يمع بال4لف والتاء كان جنساv أ%و مسمى به، فأ%ما

ش1ي\ه فعلى التوفية، وقد يوز أ%ن يكون ف�ع'لv كأ%ك%مة{ وأ�ك�م� ش'و'ه¬، ث
،vع\ل�وقع ال3علل بال3سكان، ث وقع البدل للخفة كع1يد{ فيمن جعله ف

وأ%ما ش.و,يÒ فيجوز أ%ن يكون أ%صله ش.و,يه¬ على التوفية، ث وقع البدل
للمجانسة ل4ن قبلها واواv وياءé، وها حرفا علة، ولشاكلة الاء الياء،
أ%ل ترى أ%ن الاء قد أ�بدلت من الياء فيما حكاه سيبويه من قولم: ذ1ه\

ف ذ1ي؟ وقد يوز أ%ن يكون ش.و,يÒ على الذف ف الواحد والزيادة ف
المع، فيكون من باب لgآلD ف التغيي، إ,ل� أ%ن ش.و,ي�اv مغي بالزيادة

éبدلت الواو ياء�ولgآل� بالذف، وأ%ما ش.ي>ه¬ ف%بي>ن¬ أ%نه ش.ي\و,ه¬، فأ



لنكسارها وماور.تا الياء. غيه: تصغيه ش'و.ي\هة، والعدد ش1ياه¬،
والمع شاء#، فإ,ذا تركوا هاء التأ}نيث مد�وا ال4لف، وإ,ذا قالوها بالاء
قصروا وقالوا شاةD، وتمع على الش_و,ي>. وقال ابن ال4عراب: الشاء�

والش_ويe والش_ي>ه' واحد¬؛ وأ%نشد:
قالت\ ب'ه.ي_ة�: ل ي'جاو,ر' ر.ح\ل%نا

أ%هل� الش_و,ي>، وعاب. أ%هل� الام1ل,
(* قوله «ل ياور رحلنا أهل الشوي� وعاب إل» هكذا ف الصل ياور

بالراء، وعاب بالعي الهملة. وف شرح القاموس: ل ياوز بالزاي).
ورجل كثي'

الشاة1 والبعي: وهو ف معن المع ل4ن ال4لف واللم للجنس. قال:
وأ%صل الشاة شاه.ةD ل4ن تصغيها ش'و.ي\هة. وذكر ابن ال4ثي ف تصغيها
ش'و.ي_ةD، فأ%ما عينها فواو، وإ,نا انقلبت ف ش1ياه{ لكسرة الشي، والمع'

ش1ياه¬ بالاء أ%دن ف العدد، تقول ثلث� ش1ياه{ إ,ل العشر، فإ,ذا
جاو.ز\ت. فبالتاء، فإ,ذا ك%ث�ر\ت. قلت هذه شاء# كثية. وف حديث سواد.ة%

بن,الر_بيع: أ%ت.ي\ت'ه بأ�م>ي فأ%م.ر لا بش1ياه1 غنم�. قال ابن ال4ثي:
وإ,نا أ%ضافها إل الغنم ل4ن العرب تسمي البقرة الوحشية شاة فميزها

بال3ضافة لذلك، وجع' الشاء3 ش.و,يÒ. وف حديث الصدقة: وف الش_و,ي>
ف كل أ%ربعي واحدة؛ الش_و,يe: اسم جع للشاة، وقيل: هو جع لا نو

كل}ب� وك%ل1يب�، ومنه كتاب'ه لق%ط%ن, بن 3 حارثة: وف الش_و,ي> الو.ر,ي>
م'س3ن_ة. وف حديث ابن عمر: أ%نه سئل عن ال�ت.عة أ%ي'ج\زئ' فيها

شاةD، فقال: ما ل وللش_و,ي> أ%ي الش_اء3، وكان مذهبه أ%ن التمتع بالعمرة
:Òاص\طاد.ها. ورجل شاو,ي :vإ,ل الج تب عليه بدنة. وت.ش.و_ه شاة

صاحب' شاء؛ قال:
،Dول%س\ت' بشاوي¼ عليه د.مام.ة

إ,ذا ما غ%د.ا ي.غ\د'و بق%و\س� وأ%س\ه'م,
وأ%نشد الوهري ل�ب.ش>ر, بن ه'ذ%ي\ل� الش_م\خ1ي>:

ور'ب_ خ.ر\ق� نازح� ف%لت'ه'،
ل ي.ن\ف%ع' الشاو,ي_ فيها شات'ه'

ول ح1ماراه' ول ع.لت'ه'،
إ,ذا ع.لها اق}ت.ر.ب.ت\ وفات'ه'



وإ,ن نسبت إ,ليه رجلv قلت شائيÒ، وإ,ن شئت. شاو,يÒ، كما تقول
ع.طاو,يÒ؛ قال سيبويه: هو على غي قياس، ووجه ذلك أ%ن المزة ل تنقلب ف ح.د>

النسب واواv إ,ل� أ%ن تكون هزة تأ}نيث كحمراء ونوه، أ%ل ترى أ%نك
تقول ف ع.طاء� ع.طائيÒ؟ فإ,ن سيت بشاء� فعلى القياس شائيÒ ل غي.

وأ%رض م.شاه.ةD: كثية الشاء، وقيل: ذات' شاء�، ق%ل�ت\ أ%م كثرت، كما يقال
أ%رض مأ}ب.لةD، وإ,ذا نسبت إ,ل الشاة قلت شاه1يÒ. التهذيب: إ,ذا نسبوا

إ,ل الشاء قيل رجل شاو,يÒ؛ وأ%ما قول ال4عشى يذكر بعض ال�ص'ون:
أ%قام. به شاه.ب'ور. ال�نو

د. ح.و\ل%ي\ن, ت.ض\ر,ب' فيه الق�د'م\
فإ,نا عن بذلك ساب'ور. ال%ل1ك.، إ,ل أ%نه لا احتاج إ,ل إ,قامة وزن

الشعر ر.د_ه إ,ل أ%صله ف الفارسية، وجعل السي واحداv وبناه على
الفتح مثل خسة عشر؛ قال ابن بري: هكذا رواه الوهري شاه.ب'ور.، بفتح
الراء، وقال ابن القطاع: شاهبور' النود1، برفع الراء وال3ضافة إ,ل النود،

والشهور شاهبور' ال�نود.، برفع الراء ونصب الدال، أ%ي أ%قام النود.
به حولي هذا ال%ل1ك'. والشاه'، باء أ%صلية: ال%ل1ك'، وكذلك الشاه

الستعملة ف الش>ط}ر.ن\ج,، هي بالاء ال4صلية وليست بالتاء الت تبدل منها
�ف الوقف الاء ل4ن الشاة ل تكون من أ%ساء اللوك. والشاه': اللفظة
الستعملة ف هذا الوضع ي'راد با ال%ل1ك'، وعلى ذلك قولم ش.ه.ن\شاه\،

يراد به مل1ك اللوك؛ قال ال4عشى:
وك1س\رى ش.ه.ن\شاه' الذي سار. م'ل}ك�ه

له ما اش\ت.هى راح¬ ع.تيق¬ وز.ن\ب.ق'
قال أ%بو سعيد السeك�ر,يe ف تفسي ش.ه.ن\شاه بالفارسية: إ,نه م.ل1ك'

ال�لوك، ل4ن الشاه. ال%ل1ك'، وأ%راد شاهان} شاه؛ قال ابن بري: انقضى
كلم أ%ب سعيد، قال: وأ%راد بقوله شاهان} شاه\ç أ%ن ال4صل كان كذلك،

ولكن ال4عشى حذف ال4لفي منه فبقي ش.ه.ن\شاه، وال أ%علم.
@شأي: الش_أ}و': الط�ل%ق' والش_و\ط�. والش_أ}و': الغ.اية� وال4م.د'،

وف الديث: ف%ط%ل%ب\ت'ه أر\ف%ع' ف%ر.س1ي ش.أواv وأ%س1ي' ش.أ}واv؛
الش�أ}و': الش_و\ط� وال%د.ى؛ ومنه حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: قال

لالد ابن صفوان% صاحب, ابن, الزeب.ي\ر وقد ذك%ر. س'ن_ة الع'م.ر.ي\ن فقال
vم'غ.ر_با vوف رواية: شأ}وا ،vب.عيدا vت.ر.ك}ت'م.ا س'ن_ت.ه'ما ش.أ}وا



وم'غ.ر>باv، وال�غ.ر_ب' وال�غ.ر>ب' الب.ع1يد'، ويريد بقوله
ت.ر.ك}ت'ما خالداv واب\ن. الزeب.ي\ر. والش_أ}و': الس_ب\ق'، ش.أ%و\ت' الق%و\م.
ش.أ}واv: س.ب.ق}ت'هم. وش.أ%ي\ت' الق%و\م. ش.أ}ياv: سب.ق}ت'هم؛ قال امرؤ

القيس:
ف%كان% ت.ناد1ين.ا وع.ق}د. ع1ذ%ار,ه،

وقال% ص1حاب: ق%د\ شأ%و\ن.ك. فاط}ل�ب,
قال ابن بري: الواو ههنا بعن م.ع\ أ%ي مع ع.ق}د1 عذاره، فأ%غ}ن.ت\ عن

ال%ب.ر على حد> قولم ك�ل© رجل� وض.ي\ع.ت.ه؛ وأ%نشد أ%بو القاسم
الزجاجي:

ش.أ%ت\ك. ال%ناز,ل� بال4ب\ر.ق,
د.وار,س. كالو.ح\ي, ف ال�ه\ر.ق,

أ%ي أ%ع\ج.ل%ت\ك من خ.رابا إذ صار.ت\ كال%طY ف الصحيفة. وش.آن
الشيء� ش.أ}واv: أ%ع\ج.ب.ن، وقيل حز.ن.ن,ي؛ قال ال%ر,ث� بن خالد

،vف%م.ا ش.أ%و\ن.ك. ن.ق}ر.ة �الخزومي:م.ر_ ال�م'ول
ول%ق%د\ أ%راك. ت'شاء� بال4ظ}عان1

وقيل: شآن,ي ط%ر_ب.ن,ي، وقيل: شاق%ن,ي؛ قال ساعدة:
حت_ى ش.آها ك%ل1يلD، م.و\ه1ناv، ع.م1لD؛
بات.ت\ ط1راباv، وبات. الل�ي\ل ل%م\ ي.ن.م,

ش.آها أ%ي شاق%ها وط%ر_ب.ها بوزن ش.عاها. ال4صمعي: ش.آن,ي ال4م\ر'
مثل� ش.عان، وشاءن مثل شاع.ن,ي إذا ح.ز.ن.ك، وقد جاء ال%ر,ث� بن' خالد

ف بيته باللغتي جيعاv. وش'ؤ\ت'ه أ%ش'وء�ه' أ%ي أ%ع\ج.ب\ت'ه. ويقال:
ش'ؤت' به أ%ي أ�ع\ج,ب\ت' به. ابن سيده: وش.آن الشيء� ش.أ}ياv ح.ز.ن.ن

وشاق%ن؛ قال ع.د1يe ابن زيد:
ل%م\ أ�غ%م>ض\ له وش.أ}يي به م_ا،

ذاك. أ%ن>ي بص.و\ب,ه1 م.س\رور'
ويقال: ع.دا الف%ر.س' ش.أ}واv أ%و ش.أ}و.ي\ن, أ%ي ط%ل%قاv أ%و

ط%ل%ق%ي\ن. وش.آه' ش.أ}واv إذا س.ب.ق%ه. ويقال: ت.شاء4ى ما بينهم بوزن ت.شاعى أ%ي
ت.باع.د.؛ قال ذو الرeم_ة يدح ب,لل% بن. أ%ب ب'ر\د.ة:

أ%بوك. ت.لف الد>ين. والناس. ب.ع\د.ما
ت.شاء4و\ا، وب.ي\ت' الد>ين, م'ن\ق%ط1ع' الك1س\ر,



فش.د_ إصار. الد>ين,، أ%ي�ام. أ%ذ}ر'ح�،
ور.د_ حروباv قد ل%ق1ح\ن. إل ع'ق}ر,

ابن سيده: وشاء4ن الشيء� سب.ق%ن. وشاء4ن: ح.زن.ن، مق}لوب¬ من ش.آن،
قال: والدليل على أ%ن_ه' مقلوب¬

منه أ%نه ل مصد.ر. له، ل يقولوا شاء4ن ش.و\ءاv كما قالوا ش.آن
vوأ%ما ابن ال4عراب فقال: ها لغتان، ل4نه ل يكن نو,ي�ا ،vش.أ}وا

في.ض\ب,ط مثل% هذا؛ وقال ال%ر,ث� بن' خالد الخزومي فجاء بما:
،vفما ش.أ%و\ن.ك. ن.ق}ر.ة �م.ر_ ال�مول

ول%ق%د\ أ%راك. ت'شاء� بال4ظ}عان1
،Dدور,، وما ل%ه'ن_ ب.شاش.ة�ت.ح\ت. ال

أ�ص'لv، خ.وار,ج. م1ن\ ق%فا ن.ع\مان1
يقول: م.ر_ت ال�مول وهي البل عليها النساء� فما ه.ي_ج\ن. ش.و\ق%ك،
:�وكنت. قبل ذلك يهيج' وج\د'ك ب1ن_ إذا عاي.ن\ت. ال�مول%، وال4ظ}عان

:�ال%واد1ج' وفيها الن>ساء�، وال�ص'ل�: ج.م\ع' أ%صيل�، ون.ع\مان
م.و\ض1ع¬ معروف¬، والبشاشة: السeرور' والب\ت1هاج؛ يريد أ%نه ل ي.ب\ت.ه,ج\

ب1ن_ إذ م.ر.رن عليه ل4نه قد فارق شباب.ه وع.ز.ف%ت\ نف}س'ه عن الل�ه\و,
فلم ي.ب\ت.ه,ج\ ل�رور,ه1ن_ به، وقوله: وما شأ%و\ن.ك. ن.ق}ر.ةv أ%ي ل
:vي'حر>ك}ن. م1ن ق%ل}ب,ك. أ%د\ن شيء�. وش'ؤ\ت' بالر_ج'ل, ش.و\ءا

س'ر,ر\ت'. وشاء4ن الشيء� يشوء�ن ويش.يئ�ن: شاق%ن، م.ق}لوب¬ من شآن؛ حكاه
يعقوب؛ وأ%نشد:

لقد شاء4نا القوم' الس>راع' فأ%وع.بوا
أ%راد: شآنا، والدليل� على أ%نه مقلوب¬

أ%نه ل مصدر له. وشاءاه' على فاع.ل%ه أ%ي سابقه. وشاء4ه: مثل شآه' على
Dشي>ئان Dالقلب, أ%ي س.ب.ق%ه. ورجل

بوزن1 ش.ي>عان: بعيد' النظر,، وي'ن\ع.ت' به الفرس، وهو يتمل أ%ن يكون
مقلوباv من ش.أ%ى الذي هوسبق ل4ن نظره ي.س\ب,ق' ن.ظ%ر غيه، ويتمل أ%ن
يكون من ماد_ة{ على ح1يال1ها كشاءن الذي هو س.ر_ن؛ قال العجاج:

م'خ\ت.ت1ياv ل1ش.ي>ئان{ م1ر\ج.م,
وشيء# م'ت.شاء�: متل1ف¬؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

ل%ع.م\ري لقد أ%ب\ق%ت\ وقيعة� راه1ط{،



ل1م.ر\وان%، ص.د\عاv ب.ي>ناv م'ت.شائ1يا
قال ابن سيده: ل ي'ف%س>ره. واش\ت.أ%ى: اس\ت.م.ع. أ%بو عبيد:

اش\تأ%4ي\ت' اس\ت.م.ع\ت؛ وأ%نشد للشماخ:
وح'ر_ت.ي\ن, ه1جان{ ليس ب.ي\ن.ه'ما،

�إذا ه'ما اش\تأ%تا للسمع، ت.ه\ميل
(* قوله «تميل» هكذا ف نسخة بيدنا غي معول عليها، وف شرح القاموس:

تسهيل).
واش\تأ%ى: اس\ت.م.ع، وقال ال�ف%ض_ل: س.ب.ق.. ابن ال4عراب: الش_أ%ى

الفساد' مثل� الث�أ%ى، قال: والش_أ%ى الت_ف}ريق'. يقال: ت.شاء4ى
Òومن أ%مثالم شر :vالق%و\م' إذا ت.ف%ر_قوا. التهذيب ف هذه الترجة أ%يضا

ما أ%شاء4ك. إل م'خ_ة1 ع'ر\قوب�، وش.رÒ ما أ%جاء4ك. أ%ي أ%ل%أ%ك.. وقد
أ�ش1ئ}ت' إل ف�لن{ وأ�ج,ئ}ت' إليه أ%ي أ�ل}ج,ئ}ت' إليه. الليث:

:vال%شيئة مصدر' شاء4 ي.شاء� م.شيئ%ة
وش.أ}و' الناقة1: ب.ع\ر'ها، والسي أ%على. الليث: ش.أ}و' الناقة1

ز,مام'ها وش.أ}و'ها ب.ع\ر'ها؛ قال الشماخ يصف ع.ي\راv وأ%تانه:
إذا ط%ر.حا ش.أ}واv بأ%ر\ض�، ه.وى ل%ه'

م'ق%ر_ض' أ%ط}راف1 الذYراع.ي\ن, أ%ف}ل%ج'
وقال ال4صمعي: أ%ص\ل� الش_أ}و, ز.بيلD من ت'راب� ي'خ\ر.ج' م1ن.
�الب,ئ}ر، ويقال للز_بيل, ال1ش\آة، ف%ش.ب_ه ما ي'ل}قيه1 ال1مار' وال4تان

من ر.و\ث1ه,ما به؛ وقال الشماخ ف الشأ}و, بعن الز>مام:
ما إن ي.زال� لا ش.أ}و¬ ي'ق%و>م'ها،

�م'ج.ر�ب¬ مثل� ط�وط1 الع1ر\ق,، م.ج\دول
،vم'غ.ر_با vويقال للرجل إذا ت.ر.ك. الشيء4 ون.أ%ى عنه: تر.ك%ه ش.أ}وا

وه.ي\هات. ذلك ش.أ}و¬ م'غ.ر_ب¬؛ قال الكميت:
أ%ع.ه\د.ك. من أ�ول الش_بيب.ة1 ت.ط}ل�ب'
على د'ب'ر�، ه.ي\هات. ش.أ}و¬ م'غ.ر>ب'

وقال الازن ف قوله:
ي'ص\ب,ح\ن.، ب.ع\د. الط�ل%ق, الت_ج\ريد1،

ش.وائ1ياv للس_ائ1ق, الغ1ر>يد1
التجريد: التجرد الاضي، والش_وائي: الش_وائ1ق'، وقول الرث بن خالد:



vف%3ما ش.أ%و\ن.ك. ن.ق}ر.ة
أ%ي ما ش'ق}ن.ك. ولقد ن.راك وأ%نت. ت.ش\تاق إل%ي\ه,ن فقد ك%ب,ر\ت.

وص1ر\ت. ل ي.ش'ق}ن.ك إذا م.ر.ر\ن%. والش_أ}و': ما أ�خ\ر,ج. من ت'راب,
الب,ئ}ر, ب1ث}ل ال1ش\آة1. وش.أ%و\ت' الب,ئر. ش.أ}واv: ن.ق�ي\ت'ها

وأ%خ\ر.ج\ت ت'راب.ها، واسم' ذلك التراب الش_أ}و' أ%يضاv. وحكى اللحيان:
:�ش.أ%و\ت' الب,ئ}ر. أ%خ\ر.ج\ت منها ش.أ}واv أو ش.أ}و.ي\ن من تراب. وال1ش\آة

الشيء� الذي ت'خ\ر,جه' به، وقال غيه: ال1ش\آة� الز_بيل� ي'خر.ج' به
ت'راب البئر، وهو على وزن ال1ش\عاة1، وال%م\ع ال%شائي؛ قال:

لول الل%ه' ما س.كن_ا خ.ض_ما،
ول ظ%ل1ل}نا بال%شائي ق�ي_ما

وق�ي_م¬: جع قائم� مثل ص'ي_م�، قال: وقياسه ق�و_م وص'و_م.
وش.أ%و\ت' من البئر إذا نز.ع\ت. منها التeراب. اللحيان: إنه ل%ب.عيد' الش_أ}و,

أي ال1م_ة، والع\ر'وف' السي.
Yكل eه'. وح.دeط%ر.ف1ه1، وقيل ح.د eشيء�: حد Yل�@شبا: ش.باة� ك

شيء� ش.باته'، والم\ع' ش.ب.وات¬ وش.باv. وش.با الن_ع\ل,: جان,با
أ%س.ل%ت1ها. والش_با: الب.ر.د'؛ قال الطر,م�اح:

ليل%ة هاج.ت\ ج'ماد1ي_ة،
ذات ص1ر¼ ج,ر\بياء الب.شام\

(* قوله «البشام» هكذا ف الصل العتمد بيدنا هنا، وف مادة ج م د من
اللسان:التسام، وف التهذيب ف مادة ج د م: السنام).

ور\د.ة أ%د\ل%ج. ص1ن_ب\ر'ها،
تت. ش.ف�ان1 ش.باv ذي س1جام\

ور.دة ح.م\راء أ%ي الس_نة الشديدة، والش_با: الب.ر.د'، وس1جام: م.طر.
وف حديث وائ1ل بن, ح'ج\ر�: أ%نه كتب ل4ق}يال, ش.ب\و.ة% با كان لم

فيها من م1ل}ك{؛ ش.ب\و.ة�: اسم' الناح1ية1 الت كانوا با من الي.م.ن
وح.ض\ر.م.وت.، وفيه: فما ف%ل©وا له ش.باةv؛ الش_باة�: ط%ر.ف' الس_ي\ف1

وح.دeه، وج.م\ع'ها ش.باv. والش_باة�: الع.ق}ر.ب' حي ت.ل1د'ها أ�مeها،
وقيل: هي الع.قرب' الص_ف}راء�، وجعها ش.ب.وات. قال أ%بو منصور:

والن_ح\و,يeون يقولون ش.ب\و.ة� الع.ق}ر.ب'، م.ع\ر,ف%ةD ل تنصرف ول تدخلها
ال4لف واللم، وقيل: ش.ب\و.ة� هي الع.ق}ر.ب' ما كانت\، غي' م'ج\راة{؛



،eت.ز\ب.ئ1ر �قال:قد\ ج.ع.4لت\ ش.ب\و.ة
eوت.ق}ش.ع1ر vت.ك}س'و اس\ت.ها ل}ما

ويروى: وت.ق}م.ط1رe؛ يقول: إذا لد.غ%ت\ صار اس\ت'ها ف ل%ح\م الناس,
فذلك اللح\م ك1سو.ةD لا. ثعلب عن ابن ال4عراب: من أ%ساء3 الع.ق}ر.ب,

الش_و\ش.ب' والف1ر\ض1خ' وت.م\ر.ة 
(* قوله «وترة» هكذا ف الصل

والتهذيب)، ل ت.ن\ص.رف'؛ قال: وش.باة� الع.ق}رب إب\ر.ت'ها.
.Dجريئة كثية الركة فاحشة :Dش.ب\و.ة Dوالش_ب\و': ال4ذى. وجارية

وأ%ش\ب الرجل�: و'ل1د. له' ولد¬ ك%ي>س¬ ذ%ك1يÒ؛ قال ابن هر\م.ة:
ه'م'و نب.ت'وا ف%ر\عاv بك�لY ش.رار.ة{

ح.رام�، فأ%ش\ب ف%ر\ع'ها وأ�ر'وم'ها
ورجلD م'ش\بÝ إذا و'ل1د. له و.لد¬ ذك1يÒ؛ قال ابن سيده: كذلك رواه

ابن ال4عراب م'ش\بÝ على صيغة الفعول، ور.د_ ذلك ثعلب فقال: إنا هو
م'ش\ب�، قال: وهو القياس والعلوم. اليزيدي: ال�ش\ب الذي ي'ولد له و.لد¬

ذكيÒ، وقد أ%ش\ب؛ وأ%نشد ش1ر قول ذي الص\ب.ع الع.د.وان:
وه'م\ إن} و.ل%د'وا أ%ش\ب.و\ا
ب,س3ر> الس.ب, ال%ح\ض,

Dقال: وأ%ش\ب إذا جاء4 بو.لد{ مثل ش.با الد1يد. ابن ال4عراب: رجل
م'ش\ب� و.ل%د الك1رام. وال�ش\ب: ال�ش\ف1ق'، وهو ال�ش\ب,ل�. وأ%ش\ب

ف�لناv و.لده' أ%ي أ%ش\ب.ه'وه؛ وأ%نشد ابن بري لع1م\ران% بن, ح.ط�ان%
يصف رجلv من الوار,ج وأ%ن� أ�م_ه قد أ%ن\ج.ب.ت\ بولد.ته:

قد أ%ن\ج.ب.ت\ه' وأ%ش\ب.ت\ه وأ%ع\ج.ب.ها،
�لو كان ي'عج,ب'ها الناب' وال%ب.ل

قال أ%بو عمرو: الش\باء� الع\طاء؛ وأ%نشد للقشيي:
إن� الطر,م_اح. الذي د.ر\ب.ي\ت1

د.حاك1، ح.ت_ى ان\ص.ع\ت1 قد\ أ%م\ن.ي\ت1
فك�ل� خ.ي\ر� أ%ن\ت1 قد أ%ش\ب.ي\ت1،

ت'وب من. ال1ط}ء3 ف%ق%د\ أ%ش\ص.ي\ت1
وقال ثعلب: أ%ش\ب أ%ش\ف%ق.؛ وأ%نشد لرؤبة:

ي'ش\ب علي_ والك%ر,ي' ي'ش\ب



وامرأ%ة م'ش\ب,ي.ةD على ولد1ها: كم'ش\ب,لة. وال�ش\ب: ال�ك}ر.م'؛ عن
ابن ال4عراب. والش\باء�: الدف}ع'.

وأ%ش\ب.ي\ت' الرجل%: رفع\ت'ه وأ%ك}ر.م\ت'ه. وأ%ش\ب.ت1 الش_ج.رة:
ار\ت.ف%عت. ويقال: أ%ش\ب زيد¬ عمراv إذا أ%ل}قاه ف بئر� أ%و فيما ي.ك}ر.ه'؛

وأ%نشد:
إع\ل%و_طا عم\راv لي'ش\ب,ياه'،
ف كلY س'وء�، وي'د.ر\ب,ياه'

 :�الفراء: ش.با وجه'ه إذا أ%ضاء بعد ت.غ{يeر�. وأ%ش\ب الرجل
(* قوله

«وأشب الرجل» هكذا ف الصل، وف الكم: وأ%شب الشجر). طال والت.ف_
من الن_ع\م.ة والغ'ض'وض.ة1. والش_با: الط©ح\ل�ب، يانية.

وش.ب\و.ة: موضع¬؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
أ%ل ظ%ع.ن. ال%ل1يط� غ%داة% ر,يع'وا
بش.ب\و.ة%، وال%ط1يe با خ'ض'وع'

والش_با: واد{ من أ%و\دية الدينة فيه عي¬ لبن جعفر بن إبراهيم. من
بن جعفر, بن, أ%ب طالب�، رضوان� ال عليهم.

@شتا: ابن السكيت: الس_نة عند العرب اسم¬ لث}ن.ي عش.ر شهراv؛ ث قسموا
الس_نة فجعلوها نصفي: ستة أ%شهر وستة أ%شهر، فبدؤوا بأ%و_ل السنة أ%ول

eنثى، ث جعلوا الشتاء نصفي: فالش_ت.وي�الشتاء ل4نه ذك%ر¬ والصيف أ
أ%و_له والربيع آخره، فصار الش_ت\ويe ثلثة أشهر والربيع ثلثة

أ%شهر، وجعلوا الصيف ثلثة أشهر والق%ي\ظ ثلثة أ%شهر، فذلك اثنا عشر
شهراv. غيه: الشتاء معروف أ%حد أ%رباع, السنة، وهي الش_ت\وة، وقيل:
الش>تاء� جع ش.ت\وة{. قال الوهري: وجع' الش>تاء أ%ش\ت\ي,ة. قال ابن بري:

الش>تاء� اسم¬ مفرد ل جع¬ بنزلة الصيف ل4نه أ%حد الفصول ال4ربعة،
ويدل©ك على ذلك قول� أ%هل, اللغة أ%ش\تي\نا دخ.ل}نا ف الش>تاء،

وأ%ص.ف}نا دخ.ل}نا ف الصيف، وأ%ما الش_ت\وة% فإنا هي مصدر ش.تا بالكان
vوص.ي\فة vصاف. بالكان% ص.ي\فا :�ش.ت\واv وش.ت\وةv للمرة الواحدة، كما تقول

واحدةv، والنسبة إل الشتاء ش.ت\ويÒ، على غي قياس. وف الصحاح:
النسبة إليها ش.ت\ويÒ وش.ت.ويÒ مثل خ.ر\ف�ç وخ.ر.ف1ي�ç؛ قال ابن سيده: وقد

يوز أ%ن يكونوا نس.بوا إل الش_ت\و.ة ور.فضوا الن_سب إل الش>تاء،



وهو ال%ش\ت.ى وال%ش\تاة�، وقد ش.تا الش>تاء� ي.ش\ت'و، ويوم¬ شات{
مثل� يوم� صائف، وغداةD شاتيةD كذلك. وأ%ش\ت.و\ا: د.خلوا ف الش>تاء، فإن

أ%قام'وه' ف موضع قيل: ش.ت.و\ا؛ قال ط%ر.فة:
حي\ث�ما قاظ�وا بن.ج\د{، وش.ت.و\ا

عند ذات1 الط�ل}ح, من ث1ن\ي.ي و'ق�ر\
وت.ش.ت_ى الكان%: أ%قام. به ف الش_ت\وة1. تقول العرب: من قاظ%

الش_ر.ف. وت.ر.ب_ع. ال%ز\ن% وتش.ت_ى الص_م�ان% فقد أ%صاب.
ال%ر\عى.ويقال: ش.ت.و\نا الص_م�ان% أ%ي أ%ق%م\نا با ف الش_تاء. وت.ش.تي_نا

الص_م�ان أ%ي ر.ع.ي\ناها ف الش>تاء. وهذه م.شات1ينا وم.صاي,ف�نا
وم.راب,ع'نا أ%ي من.از,ل�نا ف الش>تاء والص_ي\ف والر_بيع,. وش.ت.و\ت' بوض1ع

كذا وت.ش.ت_ي\ت': أ%قمت' به الش>تاء4. وهذا الذي ي'ش.ت>ين أ%ي
ي.ك}ف1ين ل1ش1تائي؛ وقال يصف ب.ت�اv له:

م.ن\ ي.ك' ذا ب.ت{ç فهذا ب.ت>ي،
م'ق%ي>ظD م'ص.ي>ف¬ م'ش.ت>ي،

ت.خ1ذ}ت'ه م1ن ن.ع.جات{ س1ت>
وحكى أ%بو زيد: ت.ش.ت_ي\نا من الش>تاء كت.صي_ف}نا من الص\يف1.

Òش.ت\و,ي �وال�ش\ت، بتخفيف التاء، من البل: ال�ر\ب,ع'، والف%صيل
وش.ت.و,يÒ وش.ت1يÒ؛ عن ابن ال4عراب. وف الصحاح: الش_ت1يe على فعيل،

والش_ت.و,يe مط%ر الشتاء، والش�ت1يe مط%ر' الشتاء3، وف التهذيب: ال%ط%ر
الذي يقع ف الش>تاء؛ قال الن_م1ر' بن تو\ل%ب� يصف روضة:

ع.ز.ب.ت\ وباك%ر.ها الش_ت1يe بد1ي.ة{
و.ط}فاء4، ت.م\ل%ؤ'ها إل أ%ص\بار,ها

قال ابن بري: والش_ت\و,يe منسوب¬ إل الش_ت\و.ة1؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن� الن_دى الش_ت\و,ي_ ي.ر\ف%ضe ماؤ'ه'
على أ%ش\ن.ب, ال4ن\ياب,، م'ت_س3ق, الث�غ\ر,

،éوش1تاء vمن الش>تاء3. غيه': وعام.له م'شاتاة :vوعام.ل%ه م'شاتاة
وش1تاء4 ههنا منصوب¬ على الصدر ل على الظ�ر\ف. وش.تا القوم' ي.ش\ت'ون:

أ%ج\د.بوا ف الش>تاء3 خاص_ة، قال:
ت.م.ن_ى ابن' ك�وز�، والس_فاه.ة� كاس\م1ها،

لي.ن\ك1ح. ف1ينا، إن} ش.ت.و\نا، ل%يال1يا



قال أ%بو منصور: والعرب' تسم>ي الق%ح1ط% ش1تاءé ل4ن� ال%جاعات1
أ%كثر' ما ت'ص1يبه'م ف الش>تاء البار,د1؛ وقال ال�ط%ي\ئة وجعل الشتاء4

:vق%ح\طا
إذا ن.ز.ل% الش>تاء� بدار, ق%و\م�،
ت.ج.ن_ب. جار. ب.ي\ت1ه,م' الش>تاء�

أ%راد بالشتاء3 ال%جاع.ة%. وف حديث أ�م> معبد حي. ق%ص_ت\ أ%م\ر.
النب، صلى ال عليه وسلم، مار�اv با قالت: والناس' م'ر\م1ل�ون

م'ش\ت'ون؛ ال�ش\ت1ي: الذي أصابت\ه' ال%جاع.ة، وال4صل� ف ال�ش\ت1ي الداخل� ف
الش>تاء كال�ر\ب,ع, وال�ص\ي,ف1 الداخ1ل ف الر_ب,يع, والصي_ف1،

والعرب' تعل� الش>تاء4 م.جاعةv ل4ن الناس. يل}ت.ز,مون% فيه الب'يوت. ول
ي.خر'جون للن\ت1جاع,، وأ%رادت\ أ�مe معبد أ%ن الناس. كانوا ف
أ%ز\مة{ وماعة وق1ل�ة1 ل%ب.ن�. قال ابن ال4ثي: والرواية الشهورة

م'س\ن,ت1ي.، بالسي الهملة والنون قبل التاء، وهو مذكور ف موضعه. ويقال:
.Dأ%ش\ت.ى القوم' فهم م'ش\ت'ون% إذا أ%صاب.ت\ه'م م.جاعة

ابن ال4عراب: الش_تا ال%و\ض1ع' ال%ش1ن'. والش_ثا، بالثاء: ص.د\ر'
الوادي. ابن بري: قال أ%بو عمرو الش_ت\يان� جاعة ال%راد1 وال%يل

والرeك}بان1؛ وأ%نشد لعنترة الطائي:
وخ.ي\ل� كش.ت\يان1 ال%راد1، وز.ع\ت'ها
بط%ع\ن� على الل�ب�ات1 ذي ن.ف%حان1

@شثا: ابن ال4عراب: الش_ثا، بالثاء، ص.در' الوادي.
@شجا: الش_ج\و': ال%مe وال�ز\ن�، وقد ش.جان ي.ش\ج'ون ش.ج\واv إذا

ح.ز.ن.ه، وأ%شجان، وقيل: ش.جان ط%ر_ب.ن وه.ي_ج.ن. التهذيب: ش.جان
ت.ذ%ك©ر' إلف1ي أ%ي ط%ر_ب.ن وه.ي_ج.ن.وش.جاه' الغ1ناء� إذا ه.ي_ج.

أ%حزان.ه وش.و_ق%ه. الليث: ش.جاه' ال%مe، وف لغة أ%ش\جاه'؛ وأ%نشد:
إن>ي أ%تان خ.ب.ر¬ فأ%ش\جان}،
أ%ن� الغ'واة% ق%ت.ل�وا ابن. ع.ف9ان}

ويقال: ب.ك%ى ش.ج\و.ه، ود.ع.ت ال%مامة� ش.ج\و.ها. وأ%ش\جان: ح.ز.ن.ن
وأ%غ}ض.بن. وأ%ش\ج.ي\ت' الرج'ل%: أو\ق%ع\ته' ف ح.ز.ن{. وف حديث عائشة

تص1ف' أ%باها، رضي ال عنهما، قالت: ش.ج,يe النش1يج,؛ الش_ج\و':
ال�ز\ن�، والن_ش1يج': الص_وت' الذي يتر.د_د' ف ال%ل}ق,. وأ%ش\جاه':



ح.ز.ن.ه. الوهري: أ%ش\جاه' ي'ش\ج,يه1 إش\جاءé إذا أ%غ%ص_ه 
(* قوله «أغصه»

هكذا ف الصل، وف الكم: أغضبه)، تقول منهما جيعاv: ش.ج,ي.، بالكسر.
وأ%ش\جاك. ق1ر\ن'ك: ق%ه.رك. وغ%ل%ب.ك حت ش.ج,يت. به ش.جاv؛ ومثله

أ%ش\جان الع'ود' ف ال%ل}ق, حت ش.ج,يت' به ش.جاv، وأ%ش\جاه' الع.ظ}م' إذا
اع\ت.ر.ض ف ح.ل}قه1. والش_جا: ما اع\ت.ر.ض ف ح.ل}ق, النسان1 والداب_ة1

من ع.ظ}م� أ%و ع'ود{ أ%و غيها؛ وأ%نشد:
وي.ر.ان كالش_جا ف ح.ل}ق1ه1،

ع.س3راv م.خ\ر.ج'ه ما ي'ن\ت.ز.ع\
وقد ش.ج,ي. به،بالكسر، ي.ش\جى ش.جاv؛ قال ال�س.ي_ب بن زيد م.ناة%:

ل ت'ن\ك1ر'وا الق%ت\ل%، وقد س'ب,ينا،
ف ح.ل}ق1كم ع.ظ}م¬، وقد ش.ج,ينا

أ%راد ف خ'ل�وق1كم؛ وقول عدي> بن الرقاع:
فإذا ت.ج.ل}ج.ل% ف الف�ؤاد1 خ.يال�ها،

ش.ر,ق. ال�ف�ون� بع.ب\ر.ة{ ت.ش\جاها
يوز أ%ن يكون أ%راد ت.ش\ج.ى با فحذ%ف. وع.د_ى، ويوز أ%ن يكون ع.د_ى

vت.ش\ج.ى نف}س.ها دون% واس1طة{، وال4و_ل أ%ع\ر.ف. وأ%ش\ج.ي\ت' فلنا
عن>ي: إم�ا غري¬، وإما رج'لD سأ%لك فأ%ع\ط%ي.ت.ه شيئاv أ%ر\ض.ي\ت.ه به

فذ%هب فقد أ%ش\ج.ي\ت.ه. ويقال للغ.ر,ي,: ش.ج,ي. عن>ي ي.ش\ج.ى أي ذ%ه.ب.
وأ%ش\جاه الشيء�: أ%غص_ه. ورجلD ش.ج� أ%ي حزين، وامرأ%ةD ش.ج,ي.ةD، على

ف%ع1ل%ة{، ورجلD شج�. وف مث%ل� للعرب: ويلD للش_ج,ي من ال%ل1ي، وقد
ت'شدد ياء� الش_جي فيما حكاه صاحب العي، قال ابن سيده: وال4ول أ%عرف.

الوهري: قال البد ياء� ال%لي> مشددةD وياء� الش_جي مففة، قال: وقد
شد>د ف الشعر؛ وأ%نشد:

نام. ال%ل1يeون عن ليل, الش_ج,ي>ينا،
ش.أ}ن� السeلة1 س1وى شأ}ن1 ال�ح1ب>ينا

Òفهو م.ش\ج'و �قال: فإن جع.ل}ت الش_جي_ فعيلv من ش.جاه' ال�زن
وش.ج,يÒ، بالتشديد ل غي، قال: والنسبة إل ش.ج� ش.ج.ويÒ، بفتح اليم كما

ف�ت1حت ميم ن.م1ر�، فانقلبت الياء أ%لفاv ث قلبت.ها واواv، قال ابن
�بري: قال أ%بو جعفر أ%حد بن عبيد العروف بأ%ب ع.صيد.ة الصواب ويل



الش_جي> من ال%لي>، بتشديد الياء، وأ%ما الش_جي، بالتخفيف، فهو الذي
أ%صاب.ه الش_جا وهو الغ.ص.ص'، وأ%ما الزين' فهو الش_جيe، بتشديد

الياء، قال: ولو كان الثل� ويل� الش>جي بتخفيف الياء لكان ين\بغي أن
eالش_جا كما أ%ن الف%رح ضد eس3يغ,، ل4ن الساغ%ة ضد�يقال من ال

ال�زن1، قال: وقد رواه بعضهم ويل� الش_جي من ال%لي، وهو غلط من رواه، وصوابه
الش_جي�، بتشديد الياء؛ وعليه قول أ%ب ال4سود الدؤ.ل:

ويل� الش_جي> من ال%لي>، فإنه
ن.ص1ب' الف�ؤاد لش.ج\وه1 م.غ\م'وم'

قال: ومنه قول أ%ب دواد:
م.ن لع.ي� بد.م\ع1ها م.و\ل1ي_ه\،
ولن.ف}س� ما عناها ش.ج,ي_ه\

قال ابن بري: فإذا ثبت هذا من جهة السماع وجب أ%ن ي'ن\ظ%ر تو\ج,يه'ه من
جهة القياس، قال: ووجهه أ%ن يكون الفعول% من ش.ج.و\ت'ه أ%ش\جوه، فهو
م.ش\ج'وÒ وش.جيÒ، كما تقول جر.ح\ته فهو م.ج\روح¬ وجريح¬، وأ%ما ش.ج�،

بالتخفيف، فهو اسم' الفاعل من ش.جي. ي.ش\جى، فهو ش.ج�؛ قال أ%بو زيد:
eابن السكيت: الش_جي، مقصور، وال%لي .�الش_جي الشغول وال%لي الفار,غ

مدود؛ التهذيب: هو الذي ش.جي. بع.ظ}م� غ%ص_ به حل}قه. يقال: ش.جي ي.ش\جى
vفهو ش.ج� كما ترى، وكذلك الذي ش.جي. بالم> فلم ي.ج,د\ مرجا vش.جا

منه والذي ش.جي. بق1ر\نه1 فلم ي'قاو,م\ه، وكل© ذلك مقصور. قال ال4زهري:
وهذا هو الكلم الفصيح فإن تام.ل% إنسانD ومد_ الش_جي_ فله مارج'

من جهة العربية ت'س.و>غ� له مذ}ه.ب.ه، وهو أ%ن تعل% الش_جي_ بعن
eمن شجاه ي.ش\جوه، والوجه الثان أ%ن العرب تد vال%ش\ج'و> فعيل

ف%ع1ل% بياء� فتقول فلن ق%م1ن¬ لكذا وق%م1ي لكذا، وس.م1ج¬ وس.م1يج¬، وفلن
كر� وكر,يÒ للنائم؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

مت ت.ب,ت\ بب.ط}ن, واد{ أ%و ت.ق1ل}،
تتر'ك\ به مثل% الك%ر,ي> ال�ن.جد1ل}

وقال التنخل:
eوما إن صوت' نائح.ة{ ش.جي

�فشد_ الياء4، والكلم صوت¬ ش.ج�، والوجه الثالث أ%ن العرب تواز,ن
اللفظ باللفظ از\د1واجاv، كقولم إن لتيه بالغ.دايا والع.شايا، وإنا



ت'ج\م.ع الغ.داة� غ%د.وات{ فقالوا غ%دايا لز\د1واجه1 بالع.شايا، ويقال له ما
ساء4ه وناء4ه'، وال4صل أ%ناء4ه، وكذلك واز.ن'وا الش_جي_ بال%لي>،

وقيل: معن قولم ويلD للش_ج,ي� من ال%لي� ويل للمهموم من الفار,غ,،
قال: وش.ج,ي. إذا غص_. أ%بو العباس ف الفصيح عن ال4صمعي: ويلD للش_جي�

من ال%لي>، بتثقيل الياء فيهما؛ وأ%نشد:
ويل� الش_جي� من ال%لي�، فإنه
ن.ص1ب' الف�ؤاد، ب'ز\نه1 م.ه\موم'

.Dال%س\ل%ك1 م.ه\م.ة �والش_ج\و': الاجة. وم.فاز.ةD ش.ج\واء�: صعب.ة
أ%بو عمرو بن العلء: ج.م_ش. فتÝ من العرب ح.ض.ر,ي_ةv فت.شاج.ت\ عليه،

فقال لا: وال3 ما لك1 م'ل4ة� ال�س\ن, ول ع.موده' ول ب'ر\ن'سه'
فما هذا المت1ناع'؟ قال: م'ل4ت'ه بياضه'، وع.موده' ط�ول�ه، وب'ر\ن'سه'
ش.ع.ر.ه'، تشاج.ت أ%ي ت.من_ع.ت وتاز.ن.ت، فقالت: واح.ز.نا حي.

�ي.ت.ع.ر_ض' ج,ل}ف¬ ل1مثلي قال عمرو بن بر: قلت لبن د.ب'وقاء4 أ%يe شيء� أ%ول
الت_شاجي؟ قال: الت_باه'ر' والق%ر\م.طة ف الشي.قال: وتوصف م1ش\ية

الرأ%ة ب1ش\ية الق%طاة1 لت.قار'ب ال%ط}وة؛ قال:
ي.ت.م.ش_ي\ن. كما ت.م\ـ

شي ق%طاv، أ%و ب.ق%رات
والش_ج.و\جى: الطويل� الظ�ه\ر, القصي' الر>ج\ل,، وقيل: هو

ال�ف}ر,ط� الطول, الض_خ\م' الع1ظام,، وقيل: هو الطويل� التامe، وقيل: هو
الطويل� الر>ج\ل%ي, مثل� ال%ج.و\جى، وف الكم: ي'م.دe وي'ق}ص.ر. وف%ر.س¬

ش.ج.و\جىÝ ض.خ\م¬؛عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وكل ش.ج.و\جىÝ ق�ص_ أ%سفل� ذ%ي\ل1ه1،

فش.م_ر. عن ن.ه\د{ م.راك1ل�ه ع.ب\ل
وريح¬ ش.ج.و\جىÝ وش.ج\و\جاةD: دائمة� ال�بوب. والش_ج.و\جى: الع.ق}ع.ق،
وال�نثى ش.ج.و\جاةD. وف حديث الجاج: أ%ن ر'ف}ق%ةv مات.ت\ بالش_جي؛

هو بكسر اليم وسكون الياء م.نز,لD ف طريق مكة، ش.ر_فها ال تعال.
@شحا: ش.حا فاه' ي.ش\حوه وي.ش\حاه ش.ح\واv: فت.حه. وش.حا ف�وه' ي.ش\ح'و:

انف%ت.ح.، ي.تعد_ى ول يت.عد_ى. ابن ال4عراب: ش.حا فاه' وش.حا ف�وه'
وأ%ش\حى فاه' وش.ح_ى ف�وه، ول يقال أ%ش\حى ف�وه'. ويقال: ش.حا فاه'

ي.ش\حاه' ش.ح\ياv فت.حه، وهو بالواو أ%عرف. واللجام' ي.ش\حى فم. الفرس



ش.ح\ياv؛ وأ%نشد:
كأ%ن فاها، واللYجام' شاح1يه\،

ج.ن\با غ%ب,يط{ س.ل1س� ن.واح1يه\
�وجاءت اليل� ش.واح1ي. وشاح1يات{: فات.حات{ أ%فواه.ها. وش.حا الرجل

ي.ش\ح'و ش.ح\واv: باع.د ما بي. خ'طاه'. والش_ح\وة�: ال%ط}وة�. ويقال
للفرس إذا كان واس1ع. الذ�ر\ع,: إنه لر.غ1يب الش_ح\وة1. وف حديث علي، عليه

السلم، ذكر. ف1ت\نةv فقال لعم�ار�: وال3 لت.ش\ح'و.ن فيها ش.ح\واv ل
ي'د\ر,ك�ك الرجل� السريع'؛ الش_ح\و': س.ع.ة� ال%ط}و,، يريد بذلك

ت.س\عى فيها وتت.ق%د_م؛ ومنه حديث كعب يصف فتنة قال: وي.كون� فيها ف%تÝ من
ق�ر.ي\ش� ي.ش\ح'و فيها ش.ح\واv ك%ثياv أ%ي ي'م\ع1ن' فيها ويت.وس_ع'.

ويقال: ناقةD ش.ح\وى أ%ي واس1ع.ة� ال%ط}و؛ ومنه: أ%نه كان للنب، صلى ال
عليه وسلم، فرس يقال لا الش_ح.اء� كذا ر'وي بالد> وف�س>ر.

بالواس1ع, ال%ط}و.ة. وفرس¬ ر.غ1يب' الش_ح\وة1 كثي' ال4خ\ذ1 من ال4رض وفرس¬
بعيد' الش_ح\وة1 أ%4ي بع1يد' ال%ط}و. وجاء4نا شاح1ياv أ%ي ف غي حاجة،

وشاح1ياv خاط1ياv من ال%ط}وة. وبي\ر' واس1عة الش_ح\و.ة وض.ي>ق%ت'ها
أ%ي الف%م,.

وت.ش.ح_ى الرجل� ف الس_و\م,: اس\تام. بس3ل}ع.ته وت.باع.د. عن الق>.
أ%بو سعيد: ت.ش.ح_ى فلن على فلن إذا ب.س.ط لسان.ه' فيه، وأ%صله

الت_و.سeع ف كلY شيء�.
وش.حاة�: ماء#، وكذلك ش.حا؛ قال:

ساقي ش.حا ييل� م.ي\ل% الس_ك}ران}
وقد قيل: إنا هو و.ش\حى، فاحتاج الشاعر فغ.ي_ره. ال4زهري: الفراء

ش.حا ماء4ةD لبعض العرب، ي'ك}ت.ب بالياء وإن شئت. بال4لف، ل4نه يقال
ش.ح.و\ت وشح.ي\ت ول ت'ج\ر,يها، تقول هذه ش.حى، فاعلم. قال ابن ال4عراب:
س.جا، بالسي واليم، اسم بئر�، قال: وماء4ةD أ�خرى يقال لا و.ش\حى، بفتح

الواو وتسكي الشي؛ قال الراجز:
ص.ب_ح\ن. م1ن\ و.ش\حى ق%ل1يباv س'ك�ا

وقال ابن بري: ش.حى اسم بئر�؛ وأ%نشد:
ساقي ش.حى ي.ميل م.ي\ل% ال%خ\م'ور\

قال: وهذا قول الفراء، قال: وقال ابن جن س'ميت ش.حى ل4نا كف%م�



م.ش\ح'و�ç، قال ابن بري: وأ%ما ابن ال4عراب فقال: هي س.جا بالسي واليم،
قال: وهو الصحيح، وقول الفراء غلط.

وأ%ش\حى: اسم موضع؛ قال معن بن أ%وس:
قع\ر,ي_ة أ%ك%ل%ت\ أ%ش\حى، وم.د\ف%ع'ه

أ%ك}ناف' أ%ش\حى، ول ت'ع\ق%ل} بأ%ق}ياد1
(* قوله «قعرية إل» هكذا ف الصل والكم).

@شخا: ابن ال4عراب: ال%شا الزرع ال4س\ود' من الب.ر\د، قال: والش_خا
الس_ب.خة�، وال أ%علم.

@شدا: الش_د\و': كل© شيء� قليل� من كثي�. ش.دا من الع1ل}م, والغ1ناء3
:vوش.دا بصوته ش.د\وا ،vأ%ح\س.ن. منه ط%ر.فا :vش.د\وا vوغيها شيئا

م.د_ه بغ1ناء� أ%و غيه. وشد.و\ت' الب,ل ش.د\واv: س'ق}ت'ها. ابن ال4عراب:
الشادي ال�غ.ن>ي، والشادي الذي تع.ل�م شيئاv من الع1ل}م وال4د.ب,

والغ1ناء3 ونو, ذلك أ%ي أ%خ.ذ ط%ر.فاv منه، كأ%نه ساقه وج.م.ع.ه.
وش.د.و\ت' إذا أ%نش.د\ت. بيتاv أ%و بيتي ت�دe بما صوت.ك كالغ1ناء3. ويقال

للمغن الشادي. وقد ش.دا ش1ع\راv أ%و غ1ناءé إذا غ%ن_ى أ%و تر.ن_م به.
ويقال: ش.د.و\ت' منه بعض. العرفة إذا ل تعرفه معرفة جي>دة؛ قال

ال4خطل:فه'ن_ ي.ش\د'ون% م1ن>ي بعض. م.ع\ر,فة{،
وه'ن_ بالو.ص\ل, ل ب'خ\لD ول ج'ود'

ع.ه,د\ن.ه شاب�اv ح.س.ناv ث رأ%ي\ت.ه بعد ك1ب.ره1 فأ%نك%ر\ن% معرفته.
قال أ%بو منصور: وأ%صل هذا من الش_دا وهو البقي_ة؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:
فلو كان% ف لي\لى ش.داv من\ خ'ص'وم.ة{

أ%ي ب.قى�ةD؛ قال أ%بو بكر: الشدا ح.دe كلY شيء� يكت.ب' بال4لف،
قال: والش_دا من ال4ذى؛ وأ%نشد:

فلو كان ف ل%ي\لى ش.داv من خ'صوم.ة{،
ل%ل%و_ي\ت' أ%ع\ناق. ال%ط1ي> ال%لو,يا

وقال: ال%لوي جع' م.ل}وىÝ، قال: وهو مصدر، أ%نشده الفراء ش.ذا،
،eبالذال,، وأ%نشده غيه بالدال، وأ%كثر الناس على أ%نه بالدال، وهو ال%د

وأ%ورده ابن بري بالدال شاهداv على قوله الش_دا ط%ر.ف¬ من الشيء3، قال:
ومنه قول� ال}ن'ون، وقال ابن خال%و.ي\ه: الش_دا البقية�، وأ%نشد هذا



البيت. ابن ال4عراب: ش.دا إذا ق%و,ي. ف ب.د.نه1، وش.دا إذا أ%ب\قى
بقيةv، وشدا تعل�م شيئاv من خصومة{ أ%و ع1ل}م�. ويقال للمريض إذا أ%ش\فى على

الوت1: ل ي.بق منه إل� ش.داv؛ قال مصبح بن منظور� ال4س.دي:
ولو أ%ن� ل%ي\لى أ%ر\س.ل%ت\، بشفاعة{،

من الود> شيئاv، ل ن.ج,د\ ما ن.ز,يد'ها
وما ت.س\ت.زيد الن من\ ح.ج\م, أ%ع\ظ�م�،

ون.ف}س� ش.داv ل} ي.ب\ق. إل} ش.د1يد'ها
وشد.و\ت' الرجل% فلناv: ش.ب_ه\ته إي>اه. والش_دا: ب.ق1ي_ة� الشيء3؛

عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
Yكالف%ل vوار\ت.ح.ل% الشيب' ش.دا

:�والش_دا أ%يضاv: الشيء� القل1يل�، وال}ع\ن.يان م'ق}ت.ر,بان. وشد.وان
موضع؛ قال:

vف%ل%ي\ت. لنا، من ماء� ز.م\ز.م، ش.ر\بة
م'ب.ر_د.ةv بات.ت\ على ش.د.وان1

@شذا: ش.ذا كلY شيء�: ح.دeه. والش_ذاة�: ال1د_ة�، وجعها ش.ذ%وات¬
وش.ذاv. التهذيب ف ترجة ش.دا بالدال الهملة قال: قال أ%بو بكر الش_دا

ح.دe كلY شيء، يكتب بال4لف. قال: والش_ذا من ال4ذى؛ وأ%نشد:
فلو\ كان ف لي\لى ش.ذاv من خ'صوم.ة{،

للو_ي\ت' أ%ع\ناق. الط1ي> ال%لويا
وأ%نشده الفراء ش.داv، بالدال، وأ%نشده غيه ش.ذاv، بالذال العجمة،

وأ%كثر الناس على الدال، وهو الدe؛ قال ابن بري: ومنه قول أ%وس:
أ%قول� فأ%م_ا ال�ن\ك%رات1 فأ%ت_قي،

وأ%م_ا الش_ذا، ع.ن>ي، ال�ل1م_ فأ%ش\ذ1ب'
وقال أ%ساء بن خارجة:

يا ض.ل� س.ع\ي'ك. ما ص.ن.ع\ت. با
ج.م_ع\ت. من ش'ب�ç إل د'ب,ç؟
فاع\م1د\ إل أ%ه\ل, الو.ق1ي، ف%ما

ي.خ\شى ش.ذاك م'ق%ر\ق%م' الز\ب,
وض.ر,م. ش.ذاه': اشت.د_ ج'وع'ه، يقال ذلك للجائ1ع,؛ قال الطر,م_اح:

ي.ظ%ل© غ�راب'ها ض.ر,ماv ش.ذاه'،



ش.ج� ل�صوم.ة الذYئ}ب, الش_ن'ون1
.eوالش_ذا، مقصور¬: ال4ذى والشر

والش_ذاة�: ذ�باب¬، وقيل: ذباب¬ أ%ز\رق' عظيم¬ يقع على الدواب
في'ؤ\ذ1يها، وال%مع ش.ذاv، مقصور، وقيل: هو ذ�باب¬ يعض� البل%، وقيل: الش_ذا

ذ�باب' الكل}ب، وقيل: كل ذ�باب� ش.ذاv؛ وأ%نشد ابن بري ليزيد بن الكم يصف
:vقداحا

vوتارة ،vيقيها الش_ذا بالن_جو, ط%ورا
ي'ق%لYبها فيكفYه وي.ذوق'

يقول: ل يترك الذباب يسق�ط� عليها؛ وقال آخر:
ع.ر\ك. ال1مال, ج'ن'وب.هن_ من الش_ذا

قال: وقد يقع هذا الذ©باب' على البعي، الواحدة شذاةD. وأ%ش\ذى
الرجل�: آذى، ومنه قيل للرجل: آذي\ت. وأ%ش\ذي\ت.. ابن ال4عراب: ش.ذا إذا آذى،

وش.ذا إذا تطي_ب. بالش_ذ}و, وهو ال1س\ك'، ويقال: وهو رائحة السك.
وف حديث علي، عليه السلم: أ%و\ص.ي\ت'هم با يب عليهم من كف> ال4ذى

وصرف الش_ذا؛ هو بالقصر الش_رe وال4ذى. وكل شيء� ي'ؤ\ذي فهو ش.ذاv؛
وأ%نشد:

ح.ك_ ال1مال ج'نوب.هن_ من الش_ذا
ويقال: إن ل4خشى ش.ذاة فلن أ%ي ش.ر_ه. وقال الليث: ش.ذاته' شد_ته'

وج.ر\أ%ته. والش_ذاة�: بقية القو_ة والش>د_ة؛ قال الراجز:
فاط1م. ر'د>ي ل ش.ذاv من ن.ف}سي،

وما ص.ري' ال4مر مثل� الل�ب\س,
والش_ذا: ك1س.ر العود الصغار، منه. والش_ذا: ك1س.ر العود الذي

ي'ت.طي_ب به. والش_ذا: ش1د_ة� ذكاء3 الريح الط�ي>بة، وقيل: ش1د_ة ذكاء3
الريح؛ قال ابن الط}نابة:

إذا ما م.ش.ت\ نادى با ف ث1يابا
ذكيe الش_ذا، وال%ن\د.ل© ال�ط%ي_ر'

قال ابن بري: ويقال البيت' للع'ج.ي الس_لول، ويروى: إذا ات_كأ%ت\.
قال: وقال ابن ول�د الش_ذا ال1سك ف بيت الع'ج.ي. والش_ذا: ال1س\ك؛

عن ابن جن، وهو الش_ذ}و'؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
إن لك الف%ضل% على ص'ح\ب.ت،



وال1سك' قد ي.س\ت.صح1ب' الر_ام1كا
حت يظل� الش_ذ}و'، من لو\نه1،

أ%س\ود. م.ض\نوناv به حال1كا
وقال ال4صمعي: الش_ذا من الطيب يكت.ب' بال4لف؛ وأ%نشد:

ذكيe الش_ذا والندل© الطي_ر'
قال: وقال أ%بو عمرو بن العلء الش_ذ}و' لون� ال1سك؛ وأ%نشد:

حت يظلY الش_ذ}و'g من لونه1
قال ابن بري: والش>ذ}ي'، بكسر الشي، لون� السك؛ عن أ%ب عمرو وعيسى

بن عمر؛ وأ%نشد:
حت يظل� الش>ذ}ي' من لو\نه1

قال: وذكره ابن ول�د{ بفتح الشي وغ�لYط فيه، وصحح ابن حزة كسر
.vالقط}عة من اللح,، والمع ش.ذا :�الشي. والش_ذا: الرب. والش_ذاة

.Dوالش_ذا: شجر¬ ينب'ت بالس_راة1 ي'ت_خذ منه ال%ساو,يك وله صمغ
والش_ذا: ضرب¬ من السeفن؛ عن الزجاجي، الواحدة ش.ذاةD؛ قال أ%بو منصور:

هذا معروف ولكنه ليس بعرب. قال ابن بري: الش_ذاة� ضر\ب¬ من السeف�ن،
والمع ش.ذ%وات¬.

@شري: ش.رى الشيء4 ي.ش\ريه ش1رىÝ وش1راءé واش\ت.راه س.واء#، وش.راه'
واش\ت.راه': باع.ه. قال ال تعال: ومن الناس من ي.ش\ري نفس.ه اب\ت1غاء4

م.ر\ضاة1 ال3، وقال تعال: وش.ر.و\ه' بثم.ن� ب.خ\س� د.راه1م. م.ع\دودة{؛
أ%ي باعوه. وقوله عز وجل: أ�ولئك. الذين اش\ت.ر.و'ا الضللة بال�دى؛ قال

أ%بو إسحق: ليس هنا ش1راء# ول بيع¬ ولكن رغ%بت'هم فيه بت.م.سeك1هم به
vش\تري باله ما ي.رغ%ب' فيه، والعرب تقول لكل من ت.رك شيئا�كر.غ}بة ال

وتس_ك. بغيه قد اش\تراه'. الوهري ف قوله تعال: اش\ت.ر.و'ا
الضللة%؛ أ%صل�ه اش\ت.ر.ي'وا فاس\ت'ثق1لت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمع

ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء وح'ر>كت الواو بركت1ها لا اس\ت.قب.لها
ساكن؛ قال ابن بري: الصحيح ف تعليله أ%ن الياء لا تركت ف اش\ت.ر.ي'وا

وانفتح ما قبلها قلبت أ%لفاv ث حذ1فت للتقاء الساكني، قال: ويم.ع
الش>رى على أ%ش\ر,بة{، وهو شاذ9، ل4ن ف1ع.لv ل يمع على أ%فع1ل%ة. قال

ابن بري: ويوز أ%ن يكون أ%ش\ر,ي.ةD جعاv للممدود كما قالوا أ%ق}ف1ية ف
جع ق%فاv ل4ن منهم من ي'دeه. وشاراه' م'شاراةv وش1راءé: باي.عه، وقيل:



شاراه من الش>راء3 والبيع جيعاv وعلى هذا وج_ه بعضهم م.د_
الش>راء3. أ%بو زيد: ش.ر.ي\ت' بع\ت'، وش.ر.يت' أ%ي اش\ت.ر.ي\ت'. قال ال عز وجل:

ول%ب,ئ}س.ما ش.ر.و\ا به أ%نفس.هم؛ قال الفراء: بئ}س.ما باع'وا به
أ%نفس.هم، وللعرب ف ش.ر.و\ا واش\ت.ر.و\ا م.ذ}هبان: فال4كثر منهما أ%ن يكون

ش.ر.وا باع'وا، واش\ت.ر.وا اب\تاعوا، وربا جعل�وها ب.عن باعوا.
الوهري: الش>راء� ي.دe وي'ق}ص.ر. ش.ر.ي\ت' الشيء4 أ%ش\ر,يه ش1راءé إذا

بع\ت.ه وإذا اش\ت.ر.ي\ت.ه أ%يضاv، وهو من ال4ضداد؛ قال ابن بري: شاهد
الش>راء بالد� قولم ف الثل: ل ت.غ\ت.ر_ بال�ر_ة عام. ه1دائ1ها ول

بال4م.ة1 عام. ش1رائ1ها؛ قال: وشاه1د' ش.ر.يت' بعن بعت' قول يزيد بن
م'ف%ر>ع:

ش.ر.ي\ت' ب'ر\داv، ولول ما تك%ن_ف%ن
من ال%واد1ث، ما فار.ق}ت'ه أ%بدا

:vوقال أ%يضا
وش.ر.ي\ت' ب'ر\داv ل%يت.ن،

من ب.عد1 ب'ر\د{، كنت' هام.ه\
وف حديث الزبي قال لب\نه1 عبد ال: وال3 ل أ%ش\ري ع.ملي بشي�

وللدeنيا أ%هو.ن� علي� من منحة{ ساح_ة{؛ ل أ%ش\ري أ%ي ل أ%بيع'.
وش.ر\وى الشيء: مثل�ه، واو'ه م'ب\د.لةD من الياء ل4ن الشيء4 إنا

ي'ش\رى بثله1 ولكنها ق�ل1ب.ت ياءé كما ق�ل1بت ف ت.ق}و.ى ونوها. أ%بو سعيد:
يقال هذا ش.ر\واه وش.ر,يeه أ%ي م1ث}ل�ه؛ وأ%نشد:

وت.ر.ى هال1كاv ي.ق�ول: أ%ل تبـ
صر ف مال1ك{ لذا ش.ر,ي_ا؟

وكان ش'ر.ي\ح¬ ي'ض.م>ن' الق%ص_ار. شر\واه' أ%ي م1ث}ل, الث�وب, الذي
أ%خ.ذه وأ%ه\ل%ك%ه؛ ومنه حديث علي، كرم ال وجهه: اد\ف%ع'وا ش.ر\واها من

الغنم أ%ي م1ث}ل%ها. وف حديث عمر، رضي ال عنه، ف الصدقة: فل يأ}خذ
إل� تلك الس>ن_ م1ن ش.ر\و.ى إبل1ه أ%و قيمة% ع.د\ل� أ%ي من م1ث}ل,

إبله1. وف حديث شريح: ق%ض.ى ف رجل� ن.ز.ع ف ق%و\س, رجل� فكس.رها فقال له
ش.ر\واها. وف حديث النخعي ف الرجل, يبيع' الرجل% ويشترط ال%لص. قال:

له الش_ر\و.ى أ%ي ال1ث}ل�. وف حديث أ�م> زرع� قال: ف%ن.ك%ح\ت' بعده
vوأ%راح. علي_ ن.ع.ما vي�اYوأ%خذ% خ.ط vر.ك1ب. ش.ر,ي�ا vس.ر,ي�ا vرجل



vأ%ي فرسا v؛ قال أ%بو عبيد: أ%رادت بقول1ها ر.ك1ب. ش.ر,ي�اvث%ري�ا
ي.س\ت.ش\ر,ي ف سيه1 أ%ي ي.ل1جe وي.م\ض1ي وي.ج,دe فيه بل ف�تور� ول

انكسار�، ومن هذا يقال للرجل إذا ل%ج_ ف ال4مر: قد ش.ري. فيه
واس\ت.ش\رى؛ قال أ%بو عبيد: معناه جادe ال%ر\ي. يقال: ش.ر,ي. الرجل� ف غ%ض.ب,ه1

واس\ت.ش\ر.ى وأ%ج.د_ أ%ي ج.د_. وقال ابن السكيت: ر.ك1ب. ش.ر,ي�اv أي
.vفائقا vخ1يارا vفر.سا

وش.ر.ى الال, وش.رات'ه: خياره'. والش_ر.ى بنزلة الش_و.ى: وها
ر'ذال� الال، فهو حرف من ال4ضداد. وأ%شراء� ال%ر.م,: نواح1يه، والواح1د

ش.رىÝ، مقصور. وش.ر.ى الف�رات1: ناحيته'؛ قال القطامي:
ل�ع1ن. الك%واع1ب' ب.ع\د. يوم. وص.ل}ت.ن

ب,ش.ر.ى الف�رات1، وب.ع\د. ي.و\م, ال%و\س.ق,
وف حديث ابن السيب: قال لرجل� ان\ز,ل} أ%ش\راء4 ال%ر.م, أ%ي نواحي.ه

.Ýوج.وان,ب.ه، الواحد' ش.رى
وش.ر,ي. ز,مام' الناقة1: اضط%رب.. ويقال لز,مام, الناقة إذا تتاب.ع.ت\

Ýحركاته لتحريكها رأ}س.ها ف ع.د\و,ها: قد ش.ر,ي. زمام'ها ي.ش\ر.ى ش.رى
إذا كث�ر اضطرابه'. وش.ر,ي. الشرe بينهم ش.رىÝ: اس\ت.طار.. وش.ر,ي. البق،

بالكسر، ش.رىÝ: ل%م.ع وتتاب.ع ل%عان'ه، وقيل: اس\ت.طار. وت.ف%ر_ق ف
وجه الغ.ي\م,؛ قال:

أ%صاح, ت.ر.ى الب.ر\ق. ل%م\ يغ\ت.م1ض\،
ي.م'وت' ف�واقاv، وي.ش\ر.ى ف�واق%ا

وكذلك اس\ت.ش\ر.ى؛ ومنه يقال للرجل, إذا ت%اد.ى ف غ%ي>ه1 وفساد1ه:
ش.ر,ي. ب.ش\ر.ى ش.رىÝ. واس\ت.ش\ر.ى ف�لنD ف الش_ر> إذا ل%ج_ فيه.

وال�شاراة�: ال�لج_ة�، يقال: هو ي'شار,ي فلناv أي ي'لجeه. وف حديث
عائشة ف صفة أ%بيها، رضي ال عنهما: ث� اس\ت.ش\ر.ى ف د1ينه أي ل%ج_

وت.ماد.ى وج.د_ وق%و,ي. واه\ت.م_ به، وقيل: هو م1ن\ ش.ري. البق'
واس\ت.ش\ر.ى إذا تتاب.ع ل%عانه'. ويقال: ش.ر,ي.ت\ عينه' بالد_م\ع, إذا ل%ج_ت

Ýوش.ر,ي. الرجل ش.رى ،vغ%ض.با Dوتاب.ع.ت ال%م.لن. وش.ر,ي. فلن
واس\ت.شر.ى: غ%ض1ب. ول%ج_ ف ال4م\ر,؛ وأ%نشد ابن بري لبن أ%حر:

Dع.ر\ش1ي_ة Dبات.ت\ ع.ل%يه ليلة
ش.ر,ب.ت، وبات. ع.لى ن.قاv م'ت.ه.د>م,



ش.ر,ي.ت\: ل%ج_ت\، وع.ر\ش1ي_ةD: منسوبة إل ع.ر\ش, الس>ماك1،
وم'ت.ه.د>م: م'تهاف1ت ل ي.تماسك.

والشeراة: ال%وار,ج'، س'مeوا بذلك ل4ن_هم غ%ض1ب'وا ول%جeوا،
وأ%م�ا ه'م\ فقالوا نن الشeراة� لقوله عز وجل: وم1ن. الناس, م.ن\ ي.ش\ر,ي

نفس.ه ابت1غاء4 م.ر\ضاة1 ال3، أ%ي ي.ب,يع'ها ويبذ�ل�ها ف الهاد
وث%م.ن'ها النة، وقوله تعال: إن� ال4 اش\ت.ر.ى من الؤ\مني أ%نف%س.هم
وأ%موال%هم بأ%ن� ل�م النة%؛ ولذلك قال ق%ط%ر,يe بن الف�جاء4ة وهو

:Òخارجي
رأ}gت ف1ئةv باع'وا الله. نفوس.ه'م
ب,ج.ن_ات1 ع.د\ن{، ع1ند.ه'، ون.ع1يم,

التهذيب: الشeراة� ال%وار,ج'، س.م_و\ا أ%نفسهم ش'راةv ل4نم أرادوا
أنم باع'وا أ%نفسهم ل، وقيل: س'موا بذلك لقولم إن_ا ش.ر.ي\نا

أ%نفسنا ف طاعة1 ال أ%ي بعناها بالنة حي فار.ق}نا ال4ئ1م_ة% الائ1رة،
والواحد شار�، ويقال منه: ت.ش.ر_ى الرجل�. وف حديث ابن عمر: أنه جع

ب.ن,يه1 حي أ%ش\ر.ى أ%هل� الدينة1 مع ابن, الزeب.ي\ر وخ.ل%ع'وا
ب.ي\ع.ة% يزيد. أ%ي صاروا كالشeراة1 ف ف1ع\ل1هم، وه'م ال%وارج'، وخ'روج,هم

عن طاعة1 المام,؛ قال: وإنا لزم.هم هذا اللق%ب' ل4نم زعموا أ%نم
ش.ر.و\ا د'ن\ياهم بالخرة% أ%ي باع'وها. وش.ر.ى نفس.ه ش1رىÝ إذا باع.ها؛ قال

الشاعر:
فل%ئ1ن\ ف%ر.ر\ت' م1ن ال%ن,ي_ة1 والش>ر.ى

والش>ر.ى: يكون بيعاv واش\ت1راءé. والشار,ي: ال�ش\ت.ر,ي. والشاري:
�البائ1ع'. ابن ال4عراب: الشراء، مدود¬ وي'ق}ص.ر فيقال الشرا، قال: أ%هل
ند{ يقص'رونه وأ%هل تام.ة ي.م'دeونه، قال: وش.ر.ي\ت بنفسي للقوم إذا

تقدمت بي أ%يديهم إل ع.د'و>هم فقات.ل}ت.هم أ%و إل السلطان
ف%ت.ك%ل�م\ت عنهم. وقد ش.ر.ى بنفسه إذا ج.ع.ل نفسه ج'ن_ةv لم. شر: أ%ش\ر.ي\ت'

الرجل% والش_يء3 واش\ت.ر.ي\ت'ه أ%ي اخ\ت.ر\ت'ه. وروي بيت ال4عشى: ش.راة
ال1جان1.

وقال الليث: ش.راة� أ%رض¬ والن_3سبة إليها ش.ر.و,ي�، قال أ%بو تراب:
سعت السeل%م1ي_ يقول أ%ش\ر.ي\ت' بي القوم, وأ%غ}ر.ي\ت' وأ%ش\ر.ي\ته'

به ف%ش.ر,ي. مثل� أ%غ}ر.ي\ته' به فف%ر,ي..



،Òوش.ر,ي. الف%ر.س' ف س.ي\ره واس\ت.ش\ر.ى أ%ي ل%ج_، فهو ف%ر.س¬ ش.ر,ي
علي فعيل. ابن سيده: وف%ر.س¬ ش.ر,يÒ ي.س\ت.ش\ر,ي ف ج.ر\ي,ه1 أ%ي

ي.ل1جe. وشاراه' م'شاراةv: لج_ه'. وف حديث السائب: كان النب، صلى ال
عليه وسلم، ش.ريكي فكان خي ش.ريك{ ل ي'شار,ي ول ي'مار,ي ول ي'دار,ي؛

ال�شاراة�: ال�لج_ة�، وقيل: ل يشار,ي من الش_ر> أ%ي ل ي'شار,ر'،
فقلب إحدى الراء4ي\ن ياءé؛ قال ابن ال4ثي: وال4ول الوجه؛ ومنه الديث

الخر: ل ت'شار, أ%خاك ف إحدى الروايتي,، وقال ثعلب ف قوله ل
ي'شار,ي: ل ي.ست.ش\ري من الش_ر>، ول ي'مار,ي: ل ي'داف1ع' عن الق> ول

ي'ر.د>د' الكلم.؛ قال:
وإن ل4س\ت.ب\ق1ي ابن. ع.م>ي، وأ%ت_قي

م'شارات.4ه ك%ي\ ما ي.ر,يع. وي.ع\ق1ل
قال ثعلب: سأ%لت ابن ال4عراب عن قوله ل ي'شار,ي ول ي'مار,ي ول

ي'دار,ي، قال: ل ي'شار,ي من الش_ر>، قال: ول ي'ماري ل ياصم ف شيء�
ليست له فيه منفعة، ول ي'داري أ%ي ل ي.د\ف%ع' ذا ال%ق> عن ح.قYه؛ وقوله

أ%نشده ثعلب:
إذا أ�وق1د.ت\ نار¬ ل%وى ج,ل}د. أ%ن\ف1ه،

إل النار,، ي.س\ت.ش\ري ذ%رى كلY حاط1ب,
ابن سيده: ل يفسر ي.س\ت.ش\ري إل أ%ن يكون ي.ل1جe ف تأ%مeله.

ويقال: ل%حاه ال وش.راه'. وقال اللحيان: ش.راه' ال وأ%و\ر.م.ه وع.ظاه'
وأ%ر\غ%م.ه. والش_رى: شيء# ير'ج' على ال%س.د أ%ح.ر' كهيئة1 الدراهم،

وقيل: هو ش1ب\ه' الب.ث}ر يرج ف السد. وقد ش.ر,ي. ش.رىÝ، فهو ش.ر� على
ف%ع1ل�، وش.ر,ي. جل}د'ه ش.رىÝ، قال: والش_رى خ'راج صغار لا ل%ذ}ع¬ شديد.

وت.ش.ر�ى القوم': ت.ف%ر_قوا. واست.ش\ر.ت\ بينهم ال�مور': عظ�مت
وتفاق%م.ت\. وف الديث: حت ش.ر,ي. أ%مر'ها أ%4ي عظ�م 

(* قوله «حت شري
أمرها أي عظم إل» عبارة النهاية: ومنه حديث البعث فشري المر بينه وبي
الكفار حي سب التم أي عظم وتفاقم ولو فيه، والديث الخر حت شري

أمرها وحديث أم زرع إل). وت.فاق%م. ول%جeوا فيه. وف%ع.ل% به ما شراه' أ%ي
ساء4ه. وإب,لD ش.راةD كس.راة{ أ%ي خ1يار¬؛ قال ذو الرمة:

ي.ذ�بe الق%ضايا عن ش.راة{ كأ%ن_ها



ج.ماهي' ت.ح\ت. ال�د\ج,نات1 ال%واض1ب,
والش_رى: الناحية، وخ.ص_ بعض'هم به ناحية النهر، وقد ي'م.دe، والق%صر

أ%ع\لى، والمع أ%ش\راء#. وأ%ش\راه ناحية% كذا: أ%مال%ه'؛ قال:
أ%ل� ي.ع\ل%م' أ%ن_ا ف ت.ل%ف©ت1نا،

يوم. الف1راق,، إل أ%ح\باب,نا صور'
وأ%ن_ن ح.و\ث�ما ي'ش\ري ال%وى ب.ص.ري،
م1ن\ حيث� ما س.ل%كوا، أ%ث}ن فأ%ن\ظور'

(* قوله حوثا: لغة ف حيثما).
يريد أ%نظ�ر' فأ%ش\ب.ع ض.م_ة الظاء فنش.أ%ت عنها واو. والش_رى:

الطريق'، مقصور¬، والمع كالمع.
والش_ر\ي'، بالتسكي: ال%ن\ظ%ل�، وقيل: شجر' النظل؛ وقيل: ورق�ه،

واحدته ش.ر\ي.ةD؛ قال رؤ\بة:
ف الز_ر\ب, ل%و\ ي.م\ض'غ� ش.ر\ياv ما ب.ص.ق\

ويقال: ف فلن ط%ع\مان1 أ%ر\ي¬ وش.ر\ي¬، قال: والش_ر\ي' شجر النظل؛
قال العلم الذل:

على ح.ت> الب'راية1 ز.م\خ1ر,ي> الس_ـ
واع1د1، ظ%ل� ف ش.ر\ي� ط1وال,

وف حديث أ%نس ف قوله تعال: كشجرة خ.بيثة، قال: هو الش_ر\يان؛ قال
�الزمشري: الش_ر\يان� والش_ر\ي' النظل، قال: ونوه'ما الر_ه\وان

والر_ه\و' للمطمئ1ن> من ال4رض، الواحدة ش.ر\ي.ةD. وف حديث ل%قيط:
أ%ش\ر.ف}ت' عليها وهي ش.ر\ية واحدة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا رواه بعضهم، أ%راد أن

ال4رض اخضرت بالن_بات فكأ%نا حنظلة واحدة، قال: والرواية ش.ر\بة،
بالباء الوحدة. وقال أ%بوحنيفة:

يقال ل1ث}ل, ما كان من شجر الق1ث�اء3 والب,طYيخ, ش.ر\ي¬، كما يقال
لش.ج.ر, النظل، وقد أ%ش\ر.ت الشجرة واس\ت.ش\ر.ت\. وقال أ%بو حنيفة:

الش_ر\ية النخلة الت تنب'ت من الن_واة1.
وت.ز.و_ج. ف ش.ر,ي_ة1 ن,ساء� أ%ي ف ن,ساء� ي.ل1د\ن% الناث%.

والش_ر\يان� والش>ر\يان�، بفتح الشي وكسرها: شجر¬ من ع1ضاه البال
ي'ع\م.ل� م1ن\ه' الق1س3يe، واحدته ش1ر\يانةD. وقال أ%بو حنيفة: ن.بات
الش>ر\يان1 نبات' الس>د\ر ي.س\نو كما ي.س\نو الس>د\ر وي.ت_س3ع'، وله



أ%يضاv ن.ب,ق%ةD ص.ف}راء� ح'ل}و.ةD، قال: وقال أ%بو زياد{ ت'ص\ن.ع' القياس'
من الش>ر\يان1، قال: وق%و\س' الش>ر\يان1 ج.ي>د.ةD إل أ%نا س.وداء�

م'ش\ر.ب.ةD ح'م\رةv، وهو من ع'ت\ق, العيدان1 وزعموا أ%ن عوده ل ي.كاد'
ي.ع\و.جe؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرمة:

Dوف الش>مال, من الش>ر\يان1 م'ط}ع.م.ة
ك%ب\داء�، وف عود1ها ع.ط}ف¬ وت.ق}وي'

وقال الخر:
س.ياح1ف. ف الش>ر\يان1 ي.أ}م'ل� ن.ف}ع.ها
ص1حاب، وأول ح.د_ها م.ن\ ت.ع.ر_ما

البد: الن_ب\ع' والش_و\ح.ط� والش>ر\يان� شجرةD واحدةD، ولك1ن_ها
ت.خ\ت.ل1ف أ%س\ماؤ'ها وت.ك}ر'م, ب,م.ناب,ت1ها، فما كان منها ف ق�ل�ة

جب.ل� فهو الن_ب\ع'، وما كان ف س.ف}ح1ه1 فهو الش>ر\يان، وما كان ف
.�ال%ضيض, فه'و الش_و\ح.ط

�والش>ر\يانات': عروق¬ دقاق¬ ف ج.س.د1 النسان وغ%يه. والش_ر\يان
والش>ر\يان�، بالفتح والكسر: واحد الش_رايي، وهي الع'روق' الن_ابض.ة

وم.ن\ب,ت'ها من الق%ل}ب,. ابن ال4عراب: الش>ريان الش_قe، وهو
الث�تe، وجعه ث�ت'وت¬ وهو الش_قe ف الص_خ\رة. وأ%ش\رى حوض.ه: م.ل4ه

وأ%ش\رى ج,فان.ه إذا م.ل4ها، وقيل: م.ل4ها للض>يفان1؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو:ن.ك�بe الع1شار. ل4ذ}قان,ها،
ون'ش\ري ال1فان% ون.ق}ري الن_زيل

والش_رى: موضع¬ ت'ن\سب إليه ال�س\د'، يقال للشeج\عان1: ما ه'م\ إل
أ�سود' الش_رى؛ قال بعضهم: ش.رى موضع ب,ع.ي\نه1 تأ%gوي إليه ال�س\د'،

وقيل: هو ش.رى الف�رات1 وناح1ي.ته'، وبه غ1ياض¬ وآجام¬ وم.أ}س.د.ةD؛ قال
الشاعر:

أ�سود' ش.رىÝ لقت\ أ�سود. خف1ي_ة{.
والش_رى: طريق¬ ف س.ل}مى كثي ال�س\د1. والش_راة�: موض1ع.

وش1ر\يان�: واد{؛ قالت أ�خت عمرو ذي الكلب:
،évخي.هم حس.با vبأ%ن� ذا الك%ل}ب, عمرا

بب.ط}ن, ش1ر\يان%، ي.ع\وي, ع1ن\ده الذYيب'
وش.راء#، وش.راء3 ك%حذام,: موضع¬؛ قال النمر بن تولب:



،�تأ%ب_د. من أ%ط}لل, ج.م\ر.ة% م.أ}س.ل
�فقد أ%ق}ف%ر.ت منها ش.راء# في.ذ}ب'ل

(* قوله «أطلل جرة» هو باليم ف الكم).
وف الديث ذكر الش_راة1؛ هو بفتح الشي جبل شامخ¬ من دون% ع'س\فان%،
وص'ق}ع¬ بالشام قريب من د1م.ش\ق، كان يسكنه علي بن عبد ال بن العباس

وأ%ولده إل أ%ن أ%تتهم اللفة. ابن سيده: وش.راو.ة� موضع¬ قريب من
ت1ر\ي.م. دون% م.د\ين؛ قال كثي عزة:

ت.رامى ب,نا منها، ب.ز\ن1 ش.راو.ة{
�مف%و>ز.ة{، أ%ي\د{ إل%ي\ك وأ%ر\ج'ل

وش.ر.و\رى: اسم جبل ف البادية، وهو ف%ع.و\ع.ل، وف الكم: ش.ر.و\رى
جبل، قال: كذا حكاه أ%بو عبيد، وكان قياسه أ%ن يقول ه.ض\بة أ%و أ%رض ل4نه

ل ينو�نه أ%حد من العرب، ولو كان اسم جبل لنو�نه ل4نه ل شيء ينعه
من الصرف.

@شسا: التهذيب ف العتل: ابن ال4عراب الش_سا الب'س\ر' اليابس.
@ششا: ثعلب عن ابن ال4عراب: الش_شا الش>يص'.

@شصا: الفراء: الشeص'وe من الع.ي\ن مثل الشeخ'وص,. يقال: ش.صا بص.ره'،
فهو ي.ش\ص'و ش'ص'و�اv. وش.ص.ت\ عينه' ش'ص'و�اv: ش.خ.ص.ت حت كأ%نه ينظر'

إليك وإل آخر؛ قال:
يا ر'ب_ م'ه\ر� شاص,،

ور.ب\ر.ب� خ1ماص,،
ي.ن\ظ�ر\ن% م1ن خ.صاص,،

بأ%ع\ي'ن� ش.واص,،
كف1ل%ق, الر>صاص,

وش.صا بص.ر'ه ي.ش\ص'و ش'ص'و�اv: ش.خ.ص. وأ%ش\صاه صاح1ب'ه: رف%ع.ه. وش.صا
النسان� وغيه' ش'ص'و�اv: ق�ط1ع.ت ق%وائ1م'ه فار\ت.فعت\ م.فاص1ل�ه،

.vه أ%بدا�قال: والشاصي الذي إذا ق�ط1عت\ قوائمه' ار\ت.فعت\ مفاص1ل
اللحيان: ش.صا الي>ت' ي.ش\ص'و ش'ص'و�اv ان\ت.فخ. وار\ت.فعت يداه' ور,ج\له،

فهو شاص�، وكذلك القر\بة إذا م'ل1ئت\ ماءé، والز>قe إذا م'ل1ئ%
خ.م\راv ونو.ها من الس_ي�ال فار\تف%عت\ قوائ1مه' وشال%ت\؛ قال:

وط%ع\ن� كف%م الز>ق>



�ش.صا، والز>قe م.لن
ويقال للز>قاق, ال%م\لوء4ة1 الشائ1لة1 الق%وائ1م, والق1ر.ب, إذا كانت
م.م\لوء4ةv أ%و ن'ف1خ. فيها فار\ت.فعت\ قوائ1م'ها: شاص1ي.ةD، والمع

ش.واص� وشاص1يات¬؛ أ%نشد أ%بو عمرو:
يا ر.ب_نا ل ت'خ\ف1ض.ن_ عاص1ي.ه\

س.ريعة% ال%ش\ي، ط%ي'ور. الناص1ي.ة}
(* قوله «ل تفضن» هكذا ف الصل، وتقدم لنا ف مادة اصي: ل تبقي�).

ت.خاف�ها أ%هل� الب'يوت1 القاص1ي.ه\،
ت'سامر' القو\م. وت'ض\حي شاص1ي.ه\
م1ث}ل% ال%جي, ال4ح\م.ر, ال�راص1ي.ه\،
والث}ر' والص_ر\ب' معاv كالص1ي.ه\

وقال ال4خطل يصف زقاق خر:
أ%ناخ'وا، ف%ج.رeوا شاص1يات{ كأ%نا
ر,جالD من السeودان1 ل يت.س.ر\ب.ل�وا

قال: وكذلك الق1ر.ب والز>قاق' إذا كانت م.م\لوء4ةv أو ن'ف1خ. فيها
فارتفعت\ قوائ1م'ها وشال%ت\. وكل© ما ار\ت.فع. فقد شصا. اللحيان: يقال

للميت إذا انتفخ فارتفعت يداه' ورجله': قد ش.ص.ى ي.ش\ص1ي 
(* قوله «قد شصى

يشصي إل» ضبط ف الكم والتهذيب والصحاح من باب رمى، وف القاموس شصي
كرضي، قال شارحه: وقد ضبط الفعل مثل رمى يرمي على ما هو ف النسخ وصحح عليه

فقول الصنف كرضي مل تأ}مل). ش'ص1ي�اv، فهو شاص�؛ حكاه عن الكسائي؛ قال
ابن سيده: والعروف ي.ش\ص'و. الكم: ش.صا بر,ج\ل1ه ش'ص1ي�اv رف%عها.

.vال4زهري: ويقال للشاصي شاظ{، بالظاء، وقد ش.ظ%ى ي.ش\ظي ش'ظ1ي�ا
اللحيان: ش.ط%ى وش.ظ%ى مثل� ذلك 

(* قوله «اللحيان شطى وشظى مثل ذلك» ضبطهما ف
القاموس كرضي، وكتب عليهما شارحه بأنما من حد رمى). ومن أ%مثال العرب:

إذا ار\ج.ح.ن_ شاص1ياv فار\ف%ع\ ي.دا
معناه إذا أ%ل}ق%ى الرج'ل� لك. نف}س.ه وغ%ل%ب\ت.ه فر.ف%ع. ر,ج\ل%ي\ه1

فاك}ف�ف\ ي.د.ك عنه، قال: ومعناه إذا سق%ط% ورفع. ر,ج\ليه فاك}ف�ف\ عنه.
الليث: ش.ص.ت الس_حابة� ت.ش\ص'و إذا ار\تفعت ف ن'ش'وئ1ها، وش.صا السحاب.



.�ابن ال4عراب: الش_ص\و' الس>واك'، والش_ص\و' الش>د_ة
والشاص1ل�ى مثل الباق1ل�ى 

(* قوله «والشاصلى مثل الباقلى» هكذا ف
الصل والصحاح، وف القاموس: والشاصلى بضم الصاد وفتح اللم الشددة). نبت¬

إذا ش.د_د\ت ق%ص.ر\ت، وإذا خف�ف}ت. مدد\ت.، ويقال له بالفارسية
وك}ر.او.ن\د.

@شطي: شطى: أ%رض¬، وقيل: ش.ط%ى اسم' ق%ر\ية{ بناحية1 م1ص\ر. ت'نس.ب'
إليها الثياب' الش_ط%و,ي_ة، وقول الشاعر:

ت.ج.ل�ل بالش_ط1ي_ وال1ب.رات1
يريد الش_ط%وي_. غيه: الش_ط%و,ي_ة ضر\ب¬ من ثياب الك%تان ت'ص\نع'

ف ش.ط%ى، وف التهذيب: ي'ع\م.ل� بأ%رض يقال لا الش_طاة�؛ قال: وأ%لف
شطى ياء# لكونا لماv، واللم' ياءé أ%كثر' منها واواv. وف النوادر:

ما ش.ط�ي\نا هذا الطعام أ%ي ما ر.ز.أ}نا منه شيئاv. وقد ش.ط�ي\نا
ال%ز'ور. أ%ي س.ل%خ\ناه وف%ر_ق}نا ل%ح\م.ه.

:vوف التهذيب ش'ظ1ي�ا ،vشظي: ش.ظ%ى الي>ت' ي.ش\ظ1ي ش.ظ}يا@
ان\ت.ف%خ. فار\تف%عت\ ي.داه' ورج\له' كش.صا؛ حكاه اللحيان. ال4صمعي: ش.ظ%ى

الس>قاء� ي.ش\ظ1ي ش'ظ1ي�اv مثل� ش.صى، وذلك إذا م'ل1ئ% فار\تف%عت\
ق%وائ1م'ه. والش_ظاة�: ع'ظ%ي\م¬ لزق¬ بالو.ظيف1، وف الكم: بالرeك}بة1،

وجع'ها ش.ظىÝ، وقيل: الش_ظ%ى ع.ص.ب¬ صغار¬ ف الو.ظ1يف1 ، وقيل:
الش_ظ%ى ع'ظ%ي\م¬ لزق¬ بالذYراع,، فإذا زال قيل ش.ظ1ي.ت\ ع.ص.ب' الدابة. أ%بو

Dلص1ق%ة Dوهي ش.ظ1ي_ة ،Dعبيدة: ف رؤ'وس, ال1ر\ف%ق}ي, إب\ر.ة
بالذYراع, ليست\ منها؛ قال: والش_ظ%ى عظم¬ لص1ق¬ بالرeك}بة1، فإذا ش.خ.ص.

قيل ش.ظ1ي. الفر.س'، وت.ح.رeك' الش_ظ%ى كانت1شار, الع.ص.ب غي. أ%ن�
الفر.س. لنت1شار, الع.ص.ب, أ%شدe اح\ت1مالv منه لت.ح.رeك1 الش_ظ%ى،

وكذلك قال الصمعي. ابن العراب: الش_ظ%ى ع.ص.بةD دق1يقةD بي
ع.ص.ب.ت الو.ظيف، وقال غيه: هو ع'ظ%ي\م¬ دق1يق¬ إذا زال عن موضع1ه1 ش.ظ1ي.

الف%رس'. وش.ظ1ي. الفر.س' ش.ظىÝ، فهو ش.ظ{: ف�ل1ق. ش.ظاه'. والش_ظ%ى:
ان\ش1قاق' الع.ص.ب,؛ قال امرؤ' القيس:

ول أ%ش\ه.د1 ال%ي\ل% ال�غ1ي.ة% بالضeحى
على ه.ي\ك%ل� ن.ه\د1 ال�ز.ار.ة1 ج.و_ال,



س.ل1يم, الش_ظى ، ع.ب\ل, الش_وى، ش.ن,ج, الن_سا،
له ح.جبات¬ م'ش\ر,فات¬ على الفال,

قال ابن بري: ومثله لل4غلب. الع1جلي:
ليس بذي واه1ن.ة{ ول ش.ظى

ال4صمعي: الش_ظى ع'ظ%ي\م' م'لز.ق¬ بالذYراع,، فإذا ت%ر_ك. من
موضع1ه1 قيل قد ش.ظ1ي. الفر.س'، بالكسر، وقد تش.ظ�ى وش.ظ�اه' هو.

.Dوالش_ظ1ي_ة: ع.ظ}م' الساق,، وكل© ف1ل}ق%ة{ من شيء� شظ1ي_ة
والش_ظ1ي_ة: ش1ق9ة من خ.شب� أ%و ق%ص.ب� أ%و ق1ض�ة{ أ%و ع.ظ}م�. وف الديث: إن

ال عز وجل ل9ا أ%راد. أ%ن ي.خ\ل�ق لب\ل1يس. ن.س\لv وز.و\جةv، أ%لقى
عليه الغ.ض.ب. فطار.ت\ منه ش.ظ1ي�ةD من نار� فخ.لق. منها امرأ%ت.ه؛ ومنه

حديث ابن عباس�: فطار.ت\ منه ش.ظ1ي�ةD وو.قع.ت\ منه أ�خرى من ش1د_ة1
الغ.ض.ب. والش_ظ1ي_ة: القوس'. وقال أ%بو حنيفة: الش�ظ1ي_ة� الق%وس'

ل4ن}� خشب.ها ش.ظ1ي.ت\ أ%ي ف�ل1ق%ت\؛ قال ابن سيده: فأ%ما ما أ%نشده ابن
العراب من قوله:

م.هاها الس>نان� الي.ع\م.ليe فأ%ش\ر.ف%ت\
س.ناس1ن' منها، والش_ظ1يe ل�ز'وق'

قال: فإنه قد زعم أ%ن الش_ظ1ي_ جع ش.ظىÝ، قال: وليس كذلك ل4ن
ف%ع.لv ليس ما ي'كس_ر على ف%ع1يل� إل� أ%ن يكون اساv للجمع فيكون من

باب ك1ليب� وع.بيد{، وأ%يضاv فإنه إذا كان الش_ظ1يe جع ش.ظىÝ والش_ظى
ل مالة جع ش.ظاة{، فإنا الش_ظيe جع' جع� وليس بمع، وقد بي_ن_ا

أ%نه ليس كل© جع ي'جمع'؛ قال ابن سيده: والذي عندي أ%ن الش_ظ1ي_ جع
ش.ظ1ي_ة{ الت هي عظم' الساق, كما أ%ن ر.ك1ي�اv جع ر.ك1ي_ة{.
وتش.ظ�ى الشيء�: تف%ر_ق. وتش.ق�ق وت.طاي.ر ش.ظايا؛ قال:

يا من رأ%ى ل ب'ن.ي_ الل�ذ%ي\ن ها
كالدeر_ت.ي\ن تش.ظ�ى عنهما الص_د.ف'

وش.ظ�اه' هو، وتش.ظ�ى القوم': تف%ر_قوا، قال:
فص.د�ه، عن لع\ل%ع� وبار,ق,،

ضر\ب¬ ي'ش.ظ9يهم\ على ال%نادق,
أ%ي يفر>ق�هم وي.ش'قe جع.هم. وش.ظ�يت' القوم. تش\ظ1ي.ةv أ%ي
فر_ق�تهم فتش.ظ�و\ا أ%ي تفر_ق�وا. وش.ظ1ي. القوم' إذا تف%ر_ق�وا.



والش_ظى من الناس: ال%وال والت>باع'. وش.ظى القوم,: خلف'
صم1يم1ه,م\، وهم ال4ت\باع' والدeخلء� عليهم بال1ل}ف؛ وقال ه.و\ب.ر¬

الارثي:أ%ل هل أ%تى الت_ي\م. بن. عبد1 م.ناء4ة{،
على الش_ن\ء3 فيما بيننا، ابن, ت1يم,

ب.ص\ر.ع1نا النeعمان%، يوم. تأ%ل�ب.ت\
علينا تيم¬ من ش.ظىÝ وص.ميم,

،vذ}ن.يه1 ط%عنة�ت.ز.و_د من_ا بي أ
د.ع.ت\ه إل هاب التراب, ع.قيم,

قوله: ب.ص\رع1نا النeعمان% ف موضع الفاعل بأ%تى ف البيت قبل%ه،
والباء� زائدةD؛ ومثله قول� امرئ القيس:

،Dج.م_ة �أ%ل هل أ%تاها، والوادث
بأ%ن امرأ% القيس, بن. ت.مل1ك. ب.ي\ق%را؟

قال: ومثله قول الخر:
أ%ل} يأ}تيك.، وال4نباء� ت.ن\مي،
با لقت\ ل%ب'ون� بن زياد1؟

والش_ظى: جبلD؛ أ%نشد ثعلب:
أ%ل} تر. ع'ص\م. ر'ؤوس الش_ظى،

إذا جاء4 قان,ص'ها ت}لب'؟
وهو الش_ظاء� أ%يضاv، مدود¬؛ قال عنترة

،vكم'د1ل�ة{ ع.ج\زاء4 ت.ل}ح.م' ناه1ضا
ف الو.ك}ر,، م.و\ق1ع'ها الش_ظاء� ال4ر\فع'

وأ%ما الديث الذي جاء عن عقبة بن عامر أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،
قال: تع.ج_ب. ر.بeك من راع� ف ش.ظ1ي_ة يؤذYن� ويقيم' الصلة ياف'

من قد غ%ف%ر\ت' لع.بدي وأ%دخلته' النة؛ فالش_ظ1ي_ة�: ف1ن\ديرةD من
ف%نادير, البال,، وهي قطعةD من رؤ'وسها؛ عن ال4زهري، قال: وهي

الش>ن\ظ1ية� أ%يضاv، وقيل: الش_ظ1ي_ة� ق1طع.ةD مرتفعةD ف رأ}س البل.
والش_ظ1ي_ة�: الف1ل}قة� من العصا ونو,ها، والمع الش_ظايا، وهو من

الت_ش.ظYي الت_ش.عeب, والت_ش.ق©ق,؛ ومنه الديث: فانش.ظ%ت ر.باعية� رسو,ل
ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي انكسرت. التهذيب: ش.واظي البال

وش.ناظ1يها هي الك1س.ر من رؤوس البال كأ%نا ش'ر.ف' السجد، وقال: كأ%نا



ش.ظ1ي_ةD انش.ظ%ت\ ول ت.ن\ق%س3م\ أي انكسرت ول تن\فر,ج\. والش_ظ1ي_ة من
البل: ق1ط}عةD ق�ط1ع.ت منه مثل الدار ومثل البيت، وجع'ها ش.ظايا، وأ%صغر

منها وأ%كب كما تكون. الن_ض\ر': الش_ظى الد_ب\ر.ة� على إثر,
الد>ب\رة1 ف الز\ر.عة حت تبل�غ% أ%ق}صاها، الواح1د' ش.ظىÝ بد1بار,ها،

والماعة� ال4ش\ظ1ية�، قال: والش_ظى ربا كانت عش\ر د.ب.رات{، ي'ر\وى ذلك عن
الشافعي.

@شعا: أ%ش\عى القوم' الغارة% إش\عاءé: أ%ش\ع.ل�وها. وغارةD ش.ع\واء�:
فاش1يةD متفر�قة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ماو,ي_ يا ر'ب_ت.ما غارة{
ش.ع\واء4 كالل�ذ}عة بال1يس.م,
وقال ابن قيس الرقيات:

كيف نومي على الفراش، ولا
ت.ش\م.ل, الشام. غارةD ش.ع\واء�

ت'ذ}ه1ل� الش_يخ. عن ب.ن,يه1، وت'ب\دي،
عن خ1دام,، الع.ق1يلة� الع.ذ}راء�

العقيلة: فاعلة لت'ب\دي، وحذف التنوين للتقاء الساكني للضرورة 
(* يريد

حذف التنوين من خدام). وشع1ي.ت الغارة� تش\عى ش.عاv إذا انت.ش.رت، فهي
ش.ع\واء�، كما يقال ع.ش1ي.ت1 الرأ%ة ت.ع\شى ع.شاv فهي ع.ش\واء. والشاعي:

البعيد'.
.Yش\عان�والش_ع\و': انت1فاش' الش_ع.ر. والشeعى: خ'ص.ل� الش.ع.ر ال

والش_ع\وانة: ال�م_ة من الش_ع.ر ال�شعانY. وشجرة ش.ع\واء�:
م'ن\ت.ش1رة ال4غصان1. وأ%ش\عى به: اه\ت.م_؛ قال أ%بو خراش:

أ%ب\ل1غ} عل1ي�اv، أ%ذ%ل� ال س.ع\ي.ه'م'
�أن الب'ك%ي\ر. الذي أ%ش\ع.و\ا به ه.م.ل

قال ابن جن: هو من قول1هم غارةD ش.ع\واء�، ور'و,ي: أ%س\ع.و\ا به،
بالسي غي معجمة، وقد تقدم. ال4صمعي:

جاءت اليل� ش.واع1ي. وش.وائ1ع. أ%ي متفرقةv؛ وأ%نشد لل4ج\دع بن مالك:
وكأ%ن ص.ر\ع.ي\ها ك1عاب' م'قام1ر�

ض'ر,ب.ت\ على ش'ز'ن{، فهن_ ش.واعي



أ%راد: ش.وائ1ع.، فقل%به؛ الش_ز.ن: الناحية والانب' الرتفع؛ قال ابن
بري: صوابه وكأ%ن ص.ر\عاها، قال: والشهور' ف ش1ع\ر,ه ع.ق}راها، يصف

خيلv ع'ق1رت وص'ر,ع.ت، يقول: ع.ق}رى هذه ال%ي\ل, يقع بعض'ها على جن\به
وب.ع\ض'ها على ظ%ه\ره كما يقع' كعب' ال�قامر م.ر_ة على ظه\ره ومر_ة على

جن\به1، فهي كك1عاب ال�قام1ر ب.ع\ض'ها على ظه\ر� وبعض'ها على جن\ب�
وبعض'ها على حر\ف{.

والش_ع\واء�: اسم' ناقة الع.ج_اج؛ قال:
ل ت.ر\ه.ب, الش_ع\واء� أ%ن ت'ناصا

@شغا: الش_غا: اخ\ت1لف' ال4س\نان1، وقيل: اختلف ن,ب\ت.ة ال4س\نان
بالط©ول والق1ص.ر والدeخ'ول وال�روج. وش.غ.ت\ س1نeه ش'غ'و�اv وش.غ1ي.ت\

ش.غىÝ ورجلD أ%ش\غى وامرأ%ة ش.غواء� وشغ\ياء� م'عاق%ب.ةD، حجازي_ة،
والمع ش'غ\و¬. والس>نe الش�اغ1ي.ة�: هي الزائ1د.ة� على ال4سنان، وهي

ال�خالفة لن,ب\ت.ة غيها من ال4س\نان، وقد ش.غ1ي. ي.ش\غى ش.غاv، مقصور¬.
قال ابن بري: الش_غا اخت1لف ن,ب\ت.ة ال4س\نان1 وليس. الز>ياد.ة كما

ذكر.ه الوهري. وف حديث ع'م.ر: أ%ن� رجلv من تيم ش.كا إليه الاجة
ف%مار.ه' فقال: بعد. ح.و\ل� ل�ل1م_ن_ بع'م.ر، وكان شاغ1ي. الس>ن> فقال:

ما أ�رى ع'م.ر إل� سي.عرف�ن، فعال%ج.ها حت قلع.ها؛ الش_اغ1ية� من
ال4سنان: الت تال1ف' ن,ب\ت.ت'ها ن,ب\ت.ة أ%خ.وات1ها، وقيل: هو خروج

الث�ني_ت.ي\ن، وقيل: هو الذي تقع أ%سنان'ه الع'ليا تت. رؤوس السeف}لى،
قال ابن ال4ثي: وال4و_ل أ%صح�، ويروى: شاغ1ن.، بالنون،وهو تصحيف. وف

حديث عثمان: ج,يء إليه بعام1ر ابن قي\س� 
(* قوله «بعامر بن قيس» ف بعض

نسخ التهذيب: بعامر بن عبد قيس). فرأ%ى شيخاv أ%ش\غى؛ ومنه حديث كعب:
Òمن قريش أ%ش\غى، وف رواية: له س1ن Dينه.ض' فيها رجل Dفت\ن.ة �تكون

.Dشاغ1ية
والش_غ\واء�: الع'قاب'، قيل لا ذلك لف%ض\ل� ف منقارها ال4على على
ال4سفل، وقيل: س'م>يت بذلك لت.ع.ق©ف{ ف م1ن\قارها؛ قال الشاعر:

ش.غ\واء� ت'وط1ن' بي الش>يق, والن>يق
وقال أ%بو كاهل اليشك�ري يشب�ه ناق%ت.ه بالع'قاب:

كأ%ن� ر,ج\لي على ش.غ\واء4 حاد1ر.ة{



ظ%م\ياء4، قد ب'ل� م1ن\ ط%ل�ç خ.واف1يها
سيت بذلك لنعطاف منقارها ال4على.

والت_ش\غ1ي.ة�: ت.قط1ي' الب.و\ل، والسم' الش_غى. ال4زهري:
الش_غ\ية أ%ن يق}ط�ر الب.و\ل� قليلv قليلv. وف حديث عمر: أ%ن_ه ضر.ب.

امرأ%ةv حت أ%شاغ%ت\ بب.و\لا، هكذا يروى وإنا هو أ%ش\غ.ت\. والش\غاء�: أ%ن
يق}ط�ر الب.و\ل� قليلv قليلv. وأ%ش\غ.ى فلنD رأ}ي.ه إذا فر_ق%ه؛

وقال:
أ%ب\ل1غ} ع.ل1ي�اv، أ%طال ال� ذ�ل�ه'م'

�أ%ن� الب'ك%ي\ر. الذي أ%ش\غ.و\ا به ه.م.ل
وب'ك%ي\ر¬: اسم رجل ق%تل�وه، ه.م.لD: غي صحيح.

@شفي: الش>فاء: دواء# معروف¬، وهو ما ي'بئ' من الس_ق%م، والمع'
،éوأ%شاف{ جع' ال}مع، والفعل ش.فاه ال من م.ر.ضه1 ش1فاء ،Dأ%ش\ف1ية

مدود¬. واس\ت.ش\فى فلنD: طلب. الش>فاء. وأ%ش\ف%يت' فلناv إذا وه.بت. له
ش1فاءé من الدواء. ويقال: ش1فاء� الع1ي> السؤ.ال�. أ%بو عمرو: أ%ش\فى زيد
vيكون ش1فاؤه فيه، وأ%ش\فى إذا أ%ع\طى شيئا éإذا و.ص.ف. له دواء vعمرا

ما؛ وأ%نشد:
ول ت'ش\ف1ي أ%باها، لو\ أ%تاها

فقياv ف مب.اء4ت1ها ص1ماما
وأ%ش\ف%ي\ت'ك الشيء4 أ%ي أ%عطي\ت'ك%ه ت.ست.ش\في به. وشفاه بلسانه:

أ%ب\رأ%ه'. وشفاه' وأ%ش\فاه': طلب له الش>فاء4. وأ%ش\ف1ن ع.س.لv: اج\ع.ل}ه
ل ش1فاءé. ويقال: أ%ش\فاه' ال� عس.لv إذا جعله له ش1فاءé؛ حكاه أ%بو

عبيدة. واس\ت.ش\فى: طلب الش>فاء4، واس\ت.ش\فى: نال الش>فاء. والش_فى:
حر\ف' الشيء3 وح.دeه، قال ال تعال: على ش.فى ج'ر'ف{ هار�؛ والثنان

ش.ف%وان. وش.فى كلY شيء: ح.ر\ف�ه؛ قال تعال: وكنتم على ش.فى ح'ف}رة من
النار,؛ قال ال4خفش: ل�ا ل ت.ج'ز\ فيه المالة� ع'ر,ف. أ%نه من الواو

ل4ن� المالة من الياء. وف حديث علي، عليه السلم: نازلD ب,ش.فا 
*)

ف النهاية: يشفى بدل بشفا). ج'ر'ف{ هار� أ%ي جان,به، والمع أ%ش\فاء#؛
وقال رؤبة يصف قوساv ش.ب_ه ع1ط}ف%ها بع1ط}ف1 اللل:

كأ%ن_ها ف ك%فYه تت الروق



(* قوله «تت الروق إل» هكذا ف الصل).
وف}ق' ه1لل� بي. لي\ل� وأ�ف�ق\،

أ%مسى ش.فىÝ أ%و خ.ط©ه' يوم. ال%ح.ق\
الش_فى: ح.ر\ف' كلY شيء، أ%راد أ%ن� قو\س.ه كأ%ن_ها خ.ط© هلل� يوم

ال%ح.ق.
وأ%ش\ف}ى على الشيء: أ%شرف. عليه، وهو من ذلك. ويقال: أ%شفى على اللك

إذا أ%شرف. عليه. وف الديث:فأ%ش\ف%و\ا على الر\ج أ%ي أ%شر.ف�وا،
وأ%ش\ف%و\ على الوت1. وأ%شاف. على الشيء وأ%شفى أ%ي أ%شر.ف. عليه. وش.ف%ت

:�الشمس ت.ش\ف�وا: قار.ب.ت الغ'روب، والكلمة واو,ي_ة ويائي_ة. وشفى اللل
ط%لع.، وش.فى الشخص': ظ%ه.ر.؛ هاتان عن الوهري. ابن السكيت: الش_فى

مقصور¬ بقي_ة� اللل, وبقية� البصر وبقية النهار وما أ%شبهه؛ وقال
العجاج:وم.ر\ب.إ� عال� ل1م.ن\ ت.ش.ر_فا،

أ%ش\ر.ف}ت'ه بل ش.فى أ%و ب,ش.فى
قوله بل ش.فى أ%ي وقد غاب.ت1 الشمس'، أ%و بش.ف%ى اي أ%و قد\ ب.ق1ي.ت\

منها بق1ي_ةD؛ قال ابن بري: ومثله قول أ%ب النجم:
كالش>ع\ر.ي.ي\ن لح.تا بع\د. الش_فى

شب_ه عين أ%س.د{ ف ح'م\ر.ت1ه,ما بالش>ع\ر.ي.ي\ن بعد غروب الشمس
ل4ن_هما ت.ح\م.ر_ان ف أ%و_ل الليل,؛ قال ابن السكيت: يقال للرجل عند

موته1 وللقمر عند ام>حاق1ه وللشمس عند غروبا ما ب.ق1ي. منه إل ش.فىÝ أ%ي
قليلD. وف الديث عن عطاء قال: سعت ابن عباس يقول ما كانت ال�ت\عة

إل� ر.ح\مةv ر.ح1م. ال� با أ�م_ة ممد{، صلى ال عليه وسلم، فلول
ن.ه\ي'ه عنها ما احتاج إل الز>نا أ%ح.د¬ إل� ش.فىÝ أ%ي إل� قليلD من

الناس؛ قال: وال لك%أ%ن>ي أ%س.ع' قوله إل� شفىÝ؛ عطاء القائل�؛ قال
أ%بو منصور: وهذا الديث يدل© على أ%ن� ابن عباس ع.ل1م. أ%ن�

النب_، صلى ال عليه وسلم، نى عن ال�ت\عة فرجع إل ت.ح\ر,ي1ها بعدما كان
vمن الناس قليلة vأ%ي إل� خ.ط1يئة Ýباح بإح\لل1ها، وقوله: إل� ش.فى

ل ي.جدون% شيئاv ي.س\ت.ح1ل©ون به الف�روج، من قولم غابت1 الشمس' إل
Ýمن ض.و\ئ1ها عند غروبا. قال ال4زهري: قوله إل ش.فى vأ%4ي قليل Ýش.فى

أ%ي إل أ%ن} ي'ش\في.، يعن ي'ش\ر,ف. على الز>نا ول ي'واق1ع.ه، فأ%قام
السم. وهو الش_فى م'قام. الصدر, القيقي، وهو الشفاء� على الشيء. وف



حديث ابن ز,م\ل�: فأ%ش\ف%و\ا على ال%ر\ج, أ%ي أ%شر.ف�وا عليه ول
vأ%ش\ف%ى إل ف الش_ر>. ومنه حديث س.عد{: م.ر,ض\ت' م.ر.ضا �ي.كاد' يقال

أ%ش\ف%ي\ت' منه على الوت. وف حديث عمر: ل ت.ن\ظ�روا إل صلة أ%حد{ ول
إل ص1يام1ه ولكن انظروا إل و.ر.عه إذا أ%ش\ف%ى أ%ي إذا أ%شر.ف على

الدeنيا وأ%قب.ل%ت\ عليه، وف حديث الخر: إذا اؤ\gت'م1ن. أ%د_ى وإذا
أ%ش\ف%ى و.ر,ع أ%ي إذا أ%شرف على شيءé تو.ر_ع. عنه، وقيل: أ%راد ال%ع\ص1ية

وال1يانة. وف الديث: أ%ن رج'لv أ%صاب. من م.غ\ن.م� ذ%ه.باv فأ%تى به
Dالنب_، صلى ال عليه وسلم، يد\ع'و له فيه فقال: ما ش.ف�ى فلن

أ%فضل� ما ش.ف�ي\ت. ت.ع.ل�م. خ.مس. آيات{؛ أ%راد: ما از\داد. ور.ب,ح.
بت.عل©م1ه اليات المس. أ%فضل� ما اس\ت.ز.د\ت. ور.ب,ح\ت. من هذا الذ�ه.ب,؛

�قال ابن ال4ثي: ولعله من باب الب\دال, فإن� الش_ف_ الزيادة
والر>ب\ح'، فكأ%ن9 أ%صل%ه ش.ف9ف. فأ�ب\د1لت إحدى الفاء4ات ياءé، كقوله تعال:

د.س�اها، ف د.س_س.ها، وتق%ض_ى البازي ف تق%ض_ض.، وما بق1ي. من
الش_م\س, والق%م.ر, إل ش.فىÝ أ%ي قليلD. وش.ف%ت1 الشمس' ت.ش\في وش.ف1ي.ت\

ش.فىÝ: غ%ر.ب.ت\، وف التهذيب: غاب.ت\ إل قليلv، وأ%تيته' بش.فىÝ من
ض.و\ء3 الشمس,؛ وأ%نشد:

وما ن,يل� م1ص\ر� ق�ب.ي\ل% الش_ف%ى،
إذا نف%ح.ت\ ر,ي'ه الناف1ح.ه\

أ%ي ق�ب.ي\ل% غروب, الشمس. ولا أ%مر. النب، صلى ال عليه وسلم،
ح.س�ان% ب1جاء3 ك�فار, ق�ر.ي\ش� فف%ع.ل% قال: ش.ف%ى واش\ت.ف%ى؛ أ%راد أ%نه

شفى ال}ؤمني واشت.ف%ى بنف}سه1 أ%ي اخ\ت.ص_ بالش>فاء3، وهو من
الش>فاء3 الب'ر\ء3 من الرض، يقال: ش.فاه' ال ي.ش\فيه، واشت.ف%ى افت.ع.ل منه،

فنق%له من ش1فاء3 ال4جسام, إل ش1فاء الق�ل�وب, والنeف�وس. واشت.ف%ي\ت'
Yبكذا وتش.ف�ي\ت' من غ%ي\ظي. وف حديث الل}د'وغ,: فش.ف%و\ا له بكل

شيء� أ%ي عال%ج'وه' بكلY ما ي'ش\ت.ف%ى به، فو.ض.ع. الش>فاء4 م.و\ض1ع.
الع1لج, وال�داواة.

والش\ف%ى: ال1ث}ق%ب؛ حكى ثعلب عن العرب: إن} لط%م\ت.ه لط%م\ت.
الش\ف%ى، ول يفسره. قال ابن سيده: وعندي أ%نه إنا ذه.ب إل ح1د_ته1 ل4ن

النسان% لو لط%م. الش\ف%ى لكان ذلك عليه ل له. والش\ف%ى: الذي
للساك1فة، قال ابن السكيت: الش\ف%ى ما كان لل4ساقي وال%زاود والق1ر.ب,



وأ%شباه1ها، وهو مقصور، وال1خ\ص.ف' للن>عال,؛ قال ابن بري: ومنه قول
الراجز:فحاص. ما بي. الش>راك1 والق%د.م\،

و.خ\ز.ة إش\ف%ى ف ع'ط�وف{ من أ%د.م\
وقوله أ%نشده الفارسي:

م1ئ%ب.رة� الع'ر\ق�وب, إش\ف%ى ال1ر\ف%ق,
vع.ن.ى أ%ن� م1ر\ف%ق%ها حديد¬ كالش\ف%ى، وإن كان ال%و\ه.ر يقتضي وصفا

�ما فإن الع.ر.ب ر'با أ%قامت\ ذلك ال%و\ه.ر م'قام. تلك الص>فة1. يقول
Dعلي�، رضي ال عنه: ويا ط%غام. ال4حلم,، ل4ن� الط�غامة% ضعيفة

فكأ%نه قال: يا ض1عاف. ال4حلم؛ قال ابن سيده: أ%ل1ف' الش\ف%ى ياء#
لوج'ود ش ف ي وعدم ش ف و مع أ%نا لم¬. التهذيب: الشفى الس>راد' الذي

ي'خ\ر.ز' به، وجعه ال4شاف. ابن ال4عراب: أ%ش\ف%ى إذا سار ف ش.ف%ى القمر،
وهو آخر' الليل، وأ%ش\ف%ى إذا أ%شرف على وص1ي_ة{ أ%و و.ديعة{.

وش'ف%ي_ة: اسم ر.ك1ي�ة معروفة. وف الديث ذكر ش'ف%ي�ة، وهي بضم الشي
مصغرة: بئر قدية بكة حفرتا بنو أ%سد. التهذيب ف هذه الترجة: الليث

الش_ف%ة� ن'ق}صان'ها واو¬، تقول ش.ف%ةD وثلث� ش.ف%وات{، قال: ومنهم من
يقول ن'ق}صان'ها هاء# وت'ج\م.ع' على ش1فاه{، وال�شافهة م'فاع.لة منه.
الليل: الباء� واليم' ش.ف%و,ي�تان1، نس.به'ما إل الش_ف%ة، قال: وسعت
بعض العرب يقول أ%خ\ب.ر.ن فلنD خ.ب.راv اش\ت.ف%ي\ت' به أ%ي انت.ف%ع\ت'

بصح_ته وصد\ق1ه. ويقول القائل� منهم: تش.ف�ي\ت' من فلن{ إذا أ%ن\ك%ى ف
ع.د'و>ه ن,كايةv ت.س'رeه.

@شقا: الش_قاء� والش_قاوة�، بالفتح: ضدe السعادة، ي'م.دe وي'ق}ص.ر'،
ش.ق1ي. يش.ق%ى ش.قاv وش.قاءé وش.قاوةv وش.ق}وةv وش1ق}وةv. وف التنزيل

العزيز: رب_نا غ%ل%ب.ت\ علينا ش1ق}و.ت'نا؛ وهي قراءة عاصم وأ%هل الدينة؛
قال الفراء: وهي كثيةD ف الكلم، وقرأ% ابن مسعود ش.قاو.ت'نا؛ وأ%نشد

أ%بو ثروان:
ك�لYف. م1ن\ ع.نائه1 وش1ق}و.ت1ه\

ب,نت. ثان ع.ش\ر.ة{ من ح1ج_ت1ه\
وقرأ% قتادة: ش1قاوت'نا، بالكسر، وهي لغة، قال: وإنا جاء بالواو ل4نه

ب'ن,ي على التأ}نيث ف أ%و_ل, أ%حواله، وكذلك النهاية� فلم تكن الياء
Dكقولم ع.ظاءة vوالواو حرف إعراب، ولو ب'ن,ي. على التذكي لكان مهموزا



وع.باء4ةD وص.لء4ة، وهذا أ�ع1ل� قبل% د'خول, الاء، تقول: ش.ق1ي.
الرجل�، انقلبت الواو' ياءé لكسرة ما قبل%ها، وي.ش\ق%ى انق%لبت\ ف الضارع

أ%ل1فاv لفتحة ما قبل%ها، ث تقول� ي.ش\ق%يان1 فيكونان1 كالاضي. وقوله
تعال: ول أ%ك�ن\ بد'عائ1ك. ر.ب> ش.ق1ي�اv؛ أ%راد: كنت' م'س\ت.جاب.

الد_ع\وة، ويوز أ%ن يكون أ%راد م.ن\ د.عاك. مل1صاv فقد وح_د.ك. وع.ب.د.ك فلم
أ%كن\ بع1باد.ت1ك. ش.ق1ي�اv؛ هذا قول� الزجاج.

وشاق%اه' فش.ق%اه': كان أ%ش.د_ ش.قاءé منه. ويقال: شاقان فلن
فش.ق%و\ته أ%ش\ق�وه أ%ي غ%ل%ب\ته فيه. وأ%ش\قاه ال�، فهو ش.ق1يÒ بي>ن'

الش>ق}وة، بالكسر، وفتح'ه لغة. وف الديث: الش_ق1يe م.ن\ ش.ق1ي. ف بط}ن,
أ�م>ه، وقد تك%ر_ر, ذ1ك}ر' الش_ق1ي> والش_قاء3 وال4شق1ياء ف

الديث، وهو ضد الس_ع1يد والسeعداء3 والس_عادة1، والعن أ%ن� م.ن\
ق%د_ر. ال� عليه ف أ%ص\ل, خ1ل}ق%ته أ%ن يكون ش.ق1ي�اv فهو الش_ق1ي على

القيقة، ل م.ن\ ع.ر.ض له الش_قاء بعد. ذلك، وهو إ,شارة إ,ل ش.قاء3
الخرة ل الدنيا. وشاق%ي\ت فلناv م'شاقاةv إ,ذا عاش.ر\ت.ه وعاش.ر.ك.

والش_قاء�: الش>دة� والع'س\رة�. وشاق%ي\çته أ%ي صاب.ر\ته؛ وقال
الراجز:إ,ذ ي'شاقي الص_اب,رات1 ل ي.ر,ث}،

يكاد' م1ن\ ض.ع\ف\ الق�وى ل ي.ن\ب.ع1ث}
يعن ج.م.لv يصابر' ال1مال% م.ش\ياv. ويقال: شاق%يت' ذلك ال4مر بعن

:�عاني\ت'ه. وال�شاقاة�: ال�عال%جة ف الر\ب وغيها. وال�شاقاة
ال�عاناة�: وال�مارس.ة�. والش_اقي: ح.ي\د¬ من ال%بل طويلD ل ي'س\ت.طاع

ار\ت1قاؤ'ه، والم\ع' ش'ق}يانD. وش.قا ناب'
الب.ع1ي, ي.ش\قى ش.ق}ياv: ط%لع وظ%ه.ر كش.ق%أ%.

@شكا: شكا الرجل� أ%م\ر.ه يش\ك�و ش.ك}واv، على ف%ع\لv، وش.ك}وى على
ف%ع\لى، وش.كاةv وش.كاو.ةv وش1كايةv على ح.د� الق%ل}ب كع.لية{، إ,ل� أ%ن�

éل1بت واو'ه ياء�ذلك ع.لم¬ فهو أ%ق}ب.ل� للت_غ\يي؛ السياف: إ,نا ق
ل4ن أ%كثر مصاد1ر,

ف1عال%ة{ من ال�ع\ت.ل9 إ,نا هو من ق1س\م, الياء3 نو ال1راية
والو,لي.ة والو,صاي.ة، فح'م1لت الش>كاي.ة� عليه ل1قل�ة ذلك ف الواو.

وت.ش.ك�ى واش\ت.كى: كش.كا. وت.شاكى القوم': ش.كا بعض'ه'م إ,ل ب.ع\ض�.
وش.ك%و\ت' فلناv أ%ش\كوه ش.ك}وى وش1كاي.ةv وش_ك1ي_ةv وش.كاةv إذا أ%خ\ب.4ر\ت.



عنه بس'وء3 ف1ع\ل1ه ب,ك.، فهو م.ش\ك�وÒ وم.ش\ك1يÒ والس\م الش_ك}وى.
قال ابن بري: الش>كاية والش_ك1ي_ة إ,ظ}هار' ما ي.ص1ف�ك به غي'ك من
ال%ك}ر'وه1، والش\ت1كاء� إ,ظ}هار' ما ب,ك. من م.ك}روه{ أ%و م.ر.ض� ونو,ه.

وأ%ش\ك%ي\ت' فلناv إ,ذا ف%ع.ل}ت. به ف1ع\لv أ%ح\و.جه إ,ل أ%ن
ي.ش\ك�وك، وأ%ش\ك%ي\ت'ه أ%يضاv إ,ذا أ%ع\ت.ب\ته من ش.ك}واه' ون.ز.ع\ت. عن ش.كاته

وأ%ز\ل}ت.ه عم_ا ي.ش\ك�وه، وهو من ال4ض\داد. وف الديث: ش.ك%و\نا
إ,ل رسول ال؛ صلى ال عليه وسلم، ح.ر_ الر_م\ضاء3 فلم ي'ش\ك1نا أ%ي

ش.ك%و\ا إ,لي\ه حر_ الش_م\س, وما ي'ص1يب' أ%ق}دام.ه'م منه إ,ذا خ.رجوا
إ,ل ص.لة1 الظ©ه\ر,، وسأ%لوه تأ}خ1ي.ها قليلv فلم ي'ش\ك1ه,م\ أ%ي ل

ي'ج,ب\ه'م إ,ل ذلك ول ي'ز,ل} ش.ك}واهم. ويقال: أ%ش\ك%ي\ت الرج'ل% إ,ذا
أ%ز.ل}ت ش.ك}واه وإ,ذا ح.ل}ته على الش_ك}وى؛ قال ابن ال4ثي: وهذا

الديث يذكر ف مواقيت الصلة ل4ج\ل, قول أ%ب إسحق أ%حد ر'واته: قيل له ف
ت.ع\جيل1ها فقال نع.م، والف�ق%هاء ي.ذ}كرونه ف السeجود1، فإ,ن_هم

كانوا ي.ض.عون أ%ط}راف. ث1يابم تت جباه1ه,م ف السجود من ش1د_ة الر�،
ف%ن'ه'وا عن ذلك، وأ%ن_هم ل�ا ش.ك%و\ا إليه ما يدونه من ذلك ل
�ي.ف}س.ح\ ل�م\ أ%ن ي.س\ج'دوا على ط%ر.ف ث1ياب,ه,م\. واش\ت.ك%ي\ته: مثل

ش.ك%و\ته. وف حديث ض.ب_ة% ابن, م1ح\ص.ن� قال: شاك%ي\ت' أ%با م'وسى ف ب.ع\ض ما
ي'شاكي الرجل� أ%مي.ه؛ هو فاع.ل}ت من الش_ك}وى، وهو أ%ن ت'خ\ب عن

مكروه أ%صاب.ك. والش_ك}و' والش_ك}وى والش_كاة� والش_كاء� ك�ل©ه:
ال%ر.ض. قال أ%بو اليب لبن عم>ه: ما ش.كات'ك يا ابن ح.كيم�؟ قال له:

انت1هاء� ال�د�ة1 وان\قضاء� الع1د_ة1. الليث: الش_ك}و' الش\ت1كاء�، تقول:
ش.كا ي.ش\ك�و ش.كاةv، ي'س\ت.ع\م.ل ف ال%و\ج,د.ة1 والر.ض. ويقال: هو

شاك{ مريض. الليث: الش_ك}و' الر.ض' نفس'ه؛ وأ%نشد:
أ%خي إ,ن} ت.ش.ك�ى من أ%ذىÝ كنت' ط1ب_ه'،
وإ,ن كان ذاك. الش_ك}و' ب فأ%خ1ي ط1ب>ي

واش.ت.كى ع'ضواv من أ%عضائه وت.ش.ك�ى بعنÝ. وف حديث عمرو بن
vح'ر.ي\ث: دخل على السن ف ش.ك}و� له؛ هو الرض'، وقد ش.كا الرض. ش.ك}وا
وش.كاةv وش.ك}وى وت.ش.ك�ى واش\ت.كى. قال بعضهم: الشاكي والشك1يe الذي

:eالذي ي.ش\ت.كي. والش_ك1ي :eي\ر.ض' أ%قل� الر.ض وأ%ه\و.نه. والش_ك1ي
الشك�وe. وأ%شكى الرجل%: أ%تى إ,ليه ما ي.ش\كو فيه به.



وأ%ش\كاه': نز.ع له من ش1كايت1ه وأ%ع\ت.ب.ه: قال الراجز يصف' إ,بلv قد
أ%ت\ع.بها الس_ي\ر'، فهي ت.ل}وي أ%عناقها تارةv وت.م'دeها أ�خ\رى

وت.ش\ت.كي إ,لينا فل ن'ش\كيها، وش.ك}واها ما غ%ل%بها من س'وء الال, وال�زال
فيقوم مقام. كلم1ها، قال:

ت.م'دe بال4ع\ناق أ%و ت.ث}نيها،
وت.ش\تكي لو أ%ن_نا ن'ش\ك1يها،
م.س_ ح.وايا ق%ل�ما ن'ج\فيها

Dقال أ%بو منصور: ولل3ش\كاء معنيان آخران: قال أ%بو زيد شكان فلن
فأ%ش\ك%ي\ت'ه إ,ذا ش.كاك. فز,د\ت.ه أ%ذىÝ وشك}وى، وقال الفراء أ%ش\كى إ,ذا

صاد.ف. ح.بيب.ه يشك�و؛ وروى بعض'هم قول% ذي الرeم_ة يصف الربع ووقوفه
عليه:

وأ�شك1يه، حت كاد ما أ�ب,ث©ه
ت'ك%لYمن أ%حجار'ه وملع1ب'ه\

قالوا: معن أ�ش\ك1يه أ%ي أ�ب,ث©ه ش.ك}واي وما أ�كابد'ه من الش_و\ق
إ,ل الظاع1ن,ي عن الر_ب\ع, حي ش.و_ق%ت\ن معاه1د'ه'م فيه إ,ليهم.

وأ%ش\كى فلناv من فلن{: أ%خذ% له منه ما ي.ر\ضى. وف حديث خ.ب_اب بن
ال4ر.ت>: شك%و\نا إ,ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الر_م\ضاء4 فما

أ%ش\كانا أ%ي ما أ%ذ1ن% لنا ف التخل©ف عن صلة الظ�هية وقت. الر_م\ضاء.
قال أ%بو عبيدة: أ%ش\ك%ي\ت' الرجل أ%ي أ%ت.ي\ت' إ,ليه ما يش\كون،
وأ%ش\ك%يت'ه إ,ذا ش.كا إ,ليك. فر.ج.ع\ت له من ش1كايت1ه إ,ي_اك. إ,ل ما

ي'ح1بe. ابن سيده: وهو ي'ش\كى بكذا أ%ي ي'ت_ه.م' وي'ز.ن©؛ حكاه يعقوب' ف
ال4ل}فاظ1؛ وأ%نشد:

قالت له ب.ي\ضاء� من أ%هل, م.ل%ل}،
ر.ق}راقة� الع.ي\ني ت'ش\كى بالغ.ز.4ل}

وقال م'زاح1م:
خل1يل%ي_، هل باد{ به الش_ي\ب' إ,ن بكى،

وقد كان ي'ش\كى بالع.زاء م.ل�ول
والش_ك1ي� أ%يضاv: ال�وج,ع؛ وقول الطYر,م_اح بن ع.د1ي¼:

أ%نا الط�ر,م_اح' وع.م>ي حات1م'،
وس\مي ش.ك1يÒ ولسان عار,م'،



كالب.حر حي. ت.ن\ك%د' ال%زائ1م'
وس\مي: من الس>م.ة1، وش.كيÒ: موج,ع¬، والزائم': البئار' الكثية

الاء3، وسي ش.ك1يÒ أ%ي ي'ش\كى لذ}ع'ه وإ,ح\راق�ه.
التهذيب: سلمة يقال به ش.كأD شديد¬ ت.ق%شeر¬. وقد ش.ك1ئ%ت\ أ%صابع'ه،

وهو الت_ق%شeر بي اللحم, وال4ظفار, ش.بيةD بالتشقق,. ويقال� للبعي
إذا أ%تعب.ه الس_ي فمد_ عن'ق%ه وكثر أ%ن,ين'ه: قد ش.كا؛ ومنه قول

الراجز:شكا إ,ل� جلي طول% السeرى،
صباv ج'م.ي\لي، فك1لنا م'ب\ت.لى

أ%بو منصور: الش_كاة� ت'وضع موضع الع.يب والذ�م>؛ وعي_ر رجلD عبد
ال بن. الزeب.ي, بأ�م>ه فقال ابن الزبي 

(* قوله «بأمه فقال ابن
الزبي إل» هكذا ف الصل، وعبارة التهذيب: وعي رجل عبد ال بن الزبي بأمه

فقال يا ابن ذات النطاقي فتمثل بقول الذل: وتلك شكاة إل):
وتلك ش.كاةD ظاهر¬ عنك عار'ها

أ%راد: أ%ن تعيي.ه إ,ي_اه بأ%ن أ�م_ه كانت ذات النطاق%ي ليس بعار�،
ومعن قوله ظاهر¬ عنك عار'ها أ%ي ناب�، أ%راد أ%ن هذا ليس عاراv ي.لز.ق

به وأ%نه ي'فت.خر بذلك، ل4نا إ,نا سيت ذات الن>طاق%ي ل4نه كان لا
ن,طاقان1 ت}م1ل� ف أ%حدها الزاد إ,ل أ%بيها وهو مع رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، ف الغار,، وكانت ت.ن\ت.ط1ق بالنطاق الخر، وهي أ%ساء�
بنت' أ%ب بكر� الصديق,، رضي ال عنهما.

الوهري: ورجلD شاكي السلح إ,ذا كان ذا ش.و\كة{ وحد¼ ف سلحه؛ قال
ال4خفش: هو مقلوب¬ من شائك، قال: والش_ك1يe ف السلح, م'ع.ر_ب¬، وهو

بالترك�ية بش.
ابن سيده: كل ك%و_ة{ ليست بناف1ذة{ م1ش\كاةD. ابن جن: أ%لف م1ش\كاة{

منقل1بة عن واو، بدليل أ%ن العرب قد تن\حو با م.ن\حاة الواو كما يفعلون
بالصلة. التهذيب: وقوله تعال: كم1ش\كاة{ فيها م1صباح¬؛ قال الزجاج: هي

الك%و_ة�، وقيل: هي بلغة البش، قال: وال1ش\كاة� من كلم العرب، قال:
ومثل�ها، وإ,ن كان لغي الك%و_ة1، الش_ك}وة�، وهي معروفة، وهي

الزeق%ي\ق' الصغي'ر أ%ول% ما ي'عم.ل مثل�ه؛ قال أ%بو منصور: أ%راد، وال أ%علم،
بال1ش\كاة قص.بة الزجاجة الت ي'س\ت.صبح فيها، وهي موض1ع الف%تيلة،



ش'ب�هت بال1ش\كاة وهي الك%و_ة الت ليست بناف1ذ%ة.
والعرب تقول: سلY شاكي. فلن{ أ%ي ط%ي>ب نفس.ه وعز>ه عما عراه.

ويقال: سل�يت شاكي. أ%رض كذا وكذا أ%ي تركت'ها فلم أ%قر.ب\ها. وكل شيء كف%ف}ت
عنه فقد سل�يت. شاك1ي.ه.

:�وف حديث النجاشي: إ,نا يرج' من م1ش\كاة{ واحدة{؛ الش\كاة
الك%و_ة� غي النافذة1، وقيل: هي الديدة الت يعل�ق عليها الق1نديل�، أ%راد

أ%ن القرآن وال3نيل كلم ال تعال، وأ%نما من شيء� واحد{.
والش_ك}وة�: جلد' الرضيع وهو ل1ل�ب,، فإ,ذا كان جلد. ال%ذ%ع, فما

فوق%ه س>ي و.ط}باv. وف حديث عبد ال بن,
عمرو: كان له ش.ك}وةD ي.ن\ق%ع' فيها ز.بيباv، قال: هي وعاء# كالد_لو,
أ%و الق1ر\ب.ة الصغية، وجع'ها ش'كىÝ. ابن سيده: الش_ك}وة م.س\ك'
الس_خ\ل%ة ما دام. ي.ر\ض.ع'، فإ,ذا ف�ط1م فم.س\ك�ه الب.د\رة�، فإ,ذا أ%ج\ذ%ع

فم.س\ك�ه الس>قاء�، وقيل: هو و,عاء# من أ%د.م� ي'ب.ر_د' فيه الاء�
وي'حب.س فيه اللب، والمع ش.ك%وات¬ وش1كاء#. وقول الرائد: وشك�4ت1 النساء�

أ%ي ات_خذت الش>كاء4، وقال ثعلب: إ,نا هو تش.ك�ت النساء� أ%ي اتذ}ن
الش>كاء4 ل1م.خ\ض, اللب ل4نه قليلD، يعن أ%ن الش_ك}وة% صغيةD فل

ي'م.خ\ض' فيها إ,ل القليل�، من اللب. وف حديث الجاج: تش.ك�ى النساء�
أ%ي اتذ}ن الشeكى لل�ب,. وش.ك�ى وتش.ك�ى واش\ت.كى إ,ذا اتذ%

ش.ك}وةv. أ%بو يي بن' ك�ناسة: تقول العرب ف طلوع الث©ر.ي_ا بالغ.د.وات1
ف الصيف:

طل%ع الن_جم' غ�د.ي_ه\،
ابت.غى الر_اعي ش'كي_ه\

والشeك%ي_ة: تصغي الش_ك}وة، وذلك أ%ن الث©ر.ي�ا إ,ذا ط%ل%عت هذا
الوقت ه.ب_ت البوار,ح' ور.م1ض.ت ال4رض وع.ط1ش.ت الرeعيان، فاحتاجوا إ,ل

ش1كاء� ي.س\تق�ون فيها لشفاه1ه,م، ويق1ن'ون الل©ب.ي\نة ف بعض1ها
ليشربوها قار,صةv. يقال: ش.ك�ى الراعي وتش.ك�ى إ,ذا اتذ الش_ك}وة%؛ وقال

الشاعر:
وحت رأ%يت' الع.نز. ت.ش\رى، وش.ك�ت1 الـ

أ%يامي، وأ%ض\حى الر>ئ}م' بالد_و> طاو,يا
الع.نز' ت.ش\رى للخ1ص\ب س1م.ناv ونشاطاv، وقوله: أ%ضحى الر>ئ}م'



طاو,ياv أ%ي ط%وى عن'قه من الش>ب.ع فر.ب.ض.، وقوله: ش.ك�ت ال4يامى أ%ي كث�ر.
الرeس\ل� حت صارت ال4ي>م' يفضل� لا لب¬ ت.ح\ق1ن'ه ف ش.ك}وت1ها.

.vواش\ت.كى أ%ي اتذ ش.ك}وة
والش_ك}و': ال%م.ل� الصغي 

(* قوله «المل الصغي» هكذا بالاء
الهملة ف الصل والكم، وف القاموس باليم).

وب.نو ش.ك}و�: ب.ط}ن¬؛ التهذيب: وقيل ف قول ذي الرمة:
على م'س\ت.ظ1ل�ت الع'يون1 س.واه1م�

ش'و.ي\ك1ي.ة{، ي.ك}س'و ب'راها ل�غام'ها
.Dمنسوبة Dبغي هز، إ,بل ،Dقيل: ش'و.ي\ك1ي.ة

@شل: الش>ل}و' والش_ل: ال1لد' والس.د من كل شيء، وكل© مسلوخة
أ�ك1ل% منها شيء# فب.ق1ي_ت'ها ش1ل}و¬ وش.لv؛ وأ%نشد الراعي:

فاد\فع\ مظال% عي_لت أ%ب\ناء4نا
ع.ن�ا، وأ%ن\ق1ذ} ش1ل}و.نا الأ}ك�ول

وف حديث أ%ب رجاء�: لا بلغ.نا أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%خذ
ف القتل هرب\نا فاس\ت.ث%ر\نا ش1ل}و. أ%رنب� دفيناv. ويمع الش>ل}و' على

أ%ش\ل� وأ%ش\لء�؛ فمن أ%ش\ل� حديث بكار�: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، م.ر_ بقوم� ي.نالون من الث�ع\د1 وال�ل}قان وأ%ش\ل من لم أ%ي قط%ع
vكأ%ضر'س�، فح'ذفت الضمة والواو استثقال Dمن اللحم، ووزن'ه أ%فع'ل

وأ�ل1ق بالن\قوص كما ف�عل بدلو وأ%د\ل؛ ومن أ%ش\لء� حديث علي، كرم ال
وجهه: وأ%ش\لء� جامعة ل4ع\ضائها. والش>ل}و والش_ل: الع'ض\و من أ%عضاء

اللحم. وف الديث: ائتن بش1لوها ال4ي.من أ%ي بع'ضو,ها ال4ي.من,، إ,ما
يد1ها أ%و رجل1ها، والمع' أ%ش\لء#، مدود¬.. وأ%ش\لء� ال3نسان:

أ%عضاؤ'ه بعد. الب,لى والتف%رeق. وف حديث أ�ب.ي> بن, ك%ع\ب�: أ%ن� النب،
صلى ال عليه وسلم، قال له ف الق%و\س,

الت أ%ه\داها له الط©ف%ي\ل� ابن' ع.م\رو� الد_و\س1ي على إ,قرائ1ه
إ,ي_اه الق�رآن: ت.ق%ل�دها ش1ل}وةv من جهن_م؛ ويروى: ش1ل}واv من

ج.ه.ن_م أ%ي ق1ط}ع.ةv منها، ومنه قيل للع'ض\و, ش1ل}و¬ ل4نه طائ1فةD من
ال%س.د. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه س.أ%ل% ج'ب.ي\ر. بن. م'ط}ع1م� عن

النeع\مان1 ابن,



الن\ذ1ر أ%نه م1ن\ ول%د1 م.ن\ هو؟ فقال: كان م1ن\ أ%ش\لء ق%ن.ص, بن,
م.عد¼؛ أ%راد أ%نه من ب.قايا أ%ولد1ه، وكأ%ن_ه من الش>ل}و, الق1ط}عة

من اللحم, ل4ن_ها بق1ي_ة منه. وبنو فلن{ أ%ش\لء# ف بن ف�لن{ أ%ي
ب.قايا فيهم. وأ%ش\لء� اللYج.ام,: ح.دائ1د'ه ب,ل س'ي'ور�؛ قال ابن

سيده: أ�راه' على الت_ش\ب,يه1 بالع'ض\و, من الل�ح\م,؛ قال كثي عزة:
ر.أ%ت\ن كأ%ش\لء3 اللYجام,، وب.ع\ل�ها
من. الق%و\م, أ%ب\ز.ى م'ن\ح.ن� م'ت.طام1ن'

ويروى: عاج,ن¬ م'ت.باط1ن'، ويروى: وز.و\ج'ها من ال%ل}ء3؛ وأ%نشد ابن
بري:

ر.م.ى ال3د\لج' أ%ي\س.ر. م1ر\ف%ق%ي\ه.ا
بأ%ش\ع.ث% م1ث}ل, أ%ش\لء3 اللYجام,

Dش.ل�ى من الر>جال,: ال%ف1يف' الل�ح\م,. وب.ق1ي.ت\ له ش.ل1ي_ة�وال
من ال%ال,

أ%ي ق%ل1يلD، وكل©ه م1ن الش>ل}و,. أ%بو زيد: ذ%ه.ب.ت\ ماش1ي.ة� ف�لن1
وب.ق1ي.ت\ له ش.ل1ي_ةD، وجع'ها ش.لي.ا، ول يقال� إ,ل� ف ال%ال,.

وأ%ص\ل� الش>ل}و,: ب.ق1ي_ة� الش_يء3. ابن ال4نباري: ش.لي.ا،
مقصور¬، ب.قاي.ا من أ%م\وال1هم، والواح1د.ة� ش.ل1ي_ة. ابن ال4عراب: الش_ل

بق1ي_ة� ال%ال,. والش_ل1يe: بقايا ك�لY شيء. وش.ل إ,ذا سار.، وش.ل
إ,ذا ر.ف%ع شيئاv. وقال بنو عامر� ل�ا ق%ت.لوا ب.ن ت.ميم� يوم.

ج.ب.لة: ل يبق. منهم\ إ,ل� ش1ل}و¬ أ%ي ب.ق1ي_ة، ف%غ.ز.و\ه'م يوم. ذ1ي
ل%ج.ب ف%ق%ت.ل%ت\هم ت.م1يم¬؛ وقال أ%وس' بن' ح.ج.ر� ف ذلك:

ف%ق�ل}ت'م': ذ%اك. ش1ل}و¬ س.و\ف. ن.أ}ك�ل�ه
فك%ي\ف. أ%ك}ل�ك�م\ الش>ل}و. الذي ت.ر.ك�وا؟

واش\ت.لى الرجل�: اس\ت.ن\ق%ذ% ش1ل}و.ه واس\ت.ر\ج.ع.ه. وف الديث:
اللYصe إ,ذا ق�ط1ع. س.ب.ق%ت\ه' ي.د'ه إ,ل النار، فإ,ن تاب اش\ت.لها، وف

نسخة: اس\ت.ش\لها أ%ي اس\ت.ن\ق%ذ%ها واس\ت.خ\ر.جها، ومعن س.ب\ق1ه.ا
�أ%ن_ه بالس_ر,ق%ة1 اس\ت.و\ج.ب. النار.، فكان.ت\ من ج'م\ل%ة{ ما ي.دخ'ل
النار.، فإ,ذا ق�ط1ع.ت\ س.ب.ق%ت\ه إل%ي\ها ل4ن_ها قد فار.ق%ت\ه، فإذا تاب.

اس\ت.ن\ق%ذ% ب,ن\ي.ت.ه حت ي.د.ه'. واش\ت.لى الرجل� فلناv أ%ي أ%ن\ق%ذ%
ش1ل}و.ه؛ وأ%نشد:



إ,ن� س'ل%ي\مان%، اش\ت.لن.ا، ابن. ع.لي
أ%ي أ%ن\ق%ذ% ش1ل}و.ن.ا أ%ي ع'ض\و.نا. وف الديث: أ%نه، عليه الصلة

والسلم، قال ف الو.ر,ك1 ظ%اه1ر'ه ن.ساv وباط1ن'ه ش.لv؛ يريد ل ل%ح\م.
على باط1ن,ه كأ%ن_ه اش\ت'لي. ما فيه من اللحم أ%ي أ�خذ.

التهذيب: أ%ش\ل%ي\ت' الك%ل}ب. وق%ر\ق%س\ت' به إ,ذا د.ع.و\ت.ه. وأ%ش\لى
الش_اة% والك%ل}ب. واس\ت.ش\له'ما: د.عاه'ما بأ%س\مائ1ه,ما. وأ%ش\لى

د.اب_ت.ه: أ%راها ال�خ\لة لت.أ}ت1ي.ه. قال ثعلب: وقول� الناس, أ%شليت'
الك%ل}ب. على الصي_د1 خ.ط%أD، وقال أ%بو زيد: أ%ش\ل%ي\ت' الك%ل}ب.

د.ع.و\ته، وقال ابن السكيت: يقال أ%وس.د\ت' الك%ل}ب. بالص_ي\د1 وأ%س_د\ت'ه إ,ذا
أ%غ}ر.ي\ته به، ول ي'قال� أ%ش\ل%ي\ته، إ,نا ال3ش\لء� الدeعاء�.

يقال: أ%ش\ل}يت' الشاة% والن_اق%ة% إ,ذا د.ع.و\ت.ه'ما بأ%سائ1ه,ما
لت.ح\ل�ب.ه'ما؛ قال الراعي:

Dوإ,ن} ب.ر.ك%ت\ م1ن\ها ع.ج.اساء� ج,ل�ة
ب,م.ح\ن,ي.ة{، أ%ش\لى الع1فاس. وب.ر\و.ع.ا
وها اسا نافتيه؛ وقال الخر:
أ%ش\ل%ي\ت' ع.ن\ز,ي وم.س.ح\ت ق%ع\ب،

ث�م_ ت.ه.ي_أ}ت' ل1ش'ر\ب� ق%أ}ب,
وقول زياد ال4عجم:

أ%ت.ي\نا أ%با ع.م\رو� ف%أ%ش\لى ك1لب.ه'
�ع.ل%ي\ن.ا، فك1د\نا ب.ي\ن. ب.ي\ت.يه1 ن'ؤ\ك%ل

ويروى: فأ%غ}ر.ى ك1لب.ه. قال ابن بري: الشهور' ف أ%ش\ل%يت' الك%ل}ب
أ%ن_ه د.ع.و\ته، قال: وقال ابن د.ر.س\ت.و.ي\ه1 من قال أ%ش\ل%ي\ت الك%ل}ب.

على الص_يد1 فإ,ن_ما م.عناه' د.ع.و\ته فأ%ر\س.ل}ته على الص_ي\د، لكن
ح.ذ%ف. فأ%ر\س.ل}ته تفيفاv واختصاراv، وليس حذف' مثل هذا الختصار
بطإ,، ونفس أ%ش\ل%ي\ت إ,نا هو أ%ف}ع.ل}ت من الش>ل}و,، فهو يقتض1ي الدeعاء4

إ,ل الش>ل}و, ض.رورةv. والش>لو' من. ال%ي.وان1: ج,ل}د'ه وج.س.د'ه،
وأ%ش\لؤ'ه' أ%ع\ضاؤ'ه. وأ%نك%ر. أ%و\س.د\ت وقال: إ,نا ه'و. م1ن.

الو,س.اد.ة1؛ قال ابن بري: انقضى كلم ابن د.ر.س\ت.و.ي\ه1 وقد ثب.ت. صحة
أ%ش\ل%ي\ت الك%ل}ب. بعن أ%غ}ر.ي\ته، من أ%ن� إ,ش\لء4 الك%ل}ب إ,ن_ما هو
مأ}خوذD من الش>ل}و,، وأ%ن� الراد به التسليط على أ%ش\لء3 الصيد1



وهي أ%ع\ضاؤ'ه. قال: ورأ%يت ب.طY الوزير ابن, ال%غ\ر,ب ف بعض,
ت.صان,يف1ه يذكر أ%نه قد أ%جاز الكسائيe أ%ش\ل%ي\ت الكلب على الصيد1 بعن

أ%غ}ر.ي\ت'ه، قال: ل4نه ي'دع.ى ث ي'وس.د' فو'ض1ع موض1ع.ه'، قال: وهذا
القول� الذي حكاه' عن الكسائي� هو العن الذي أ%شار إ,ليه ابن'

د.ر.س\ت.و.ي\ه ف تصحيح كون ال3ش\لء3 بعن ال3غ}راء3. وقال الشافعي: إ,ذا
أ%ش\ل%يت. ك%ل}ب.ك. على الصيد1، فغ'لYط% ول ي.غ\ل%ط}؛ قال: وقد جاء4 ذلك ف

أ%شعار, الف�ص.ح.اء، منه بيت' زياد{ الذي أ%نشده الوهري؛ ومنه ما
أ%نشده أ%بو هلل� العسكري:
أ%ل أ%يeها ال�ش\لي ع.ل%ي_ ك1لب.ه'،

ول غ%ي\ر. أ%ن} ل%م\ أ�ش\ل1ه,ن_ ك1لب'
ومثله ما أ%نشدة حبيب' بن' أ%و\س� ف باب ال�ل%ح, من ال%م.اس.ة1:

وإ,ن_ا لن.ج\ف�و الض_ي\ف. من غي, ع'س\ر.ة{،
م.خاف%ة% أ%ن ي.ض\ر.ى ب,نا فيع'ود'

ون'ش\لي ع.ل%ي\ه1 الك%ل}ب. ع1ند. م.ح.لYه،
ون'ب\د1ي له ال1ر\مان% ث�م_ ن.ز,يد'

:vومثله للف%ر.ز\د.ق ي.ه\ج'و جريرا
،Dت'ش\لي ك1لب.ك.، وال4ذ}ناب' شائلة

على ق�ر'وم, ع1ظام, ال%ام, والق%ص.ر,
فقوله: على ق�روم, ي.ش\ه.د' بأ%ن� ال3ش\لء4 بعن ال3غ}راء3، ل4ن�

على إ,نا يكون� مع أ%غ}ر.ي\ت' وأ%ش\ل%ي\ت' إ,ذا كانت بعناها، وإ,ذا
قلت. أ%ش\ل%ي\ت' بعن دع.و\ت ل ت}ت.ج\ إ,ل ذ1ك}ر على. وف حديث مطر>ف

بن عبد ال قال: وج.د\ت' الع.ب\د. بي. ال3 وبي الشيطان1 فإ,ن1
اس\ت.ش\له' ربeه ن.ج�اه، وإ,ن} خ.ل�ه والشيطان% ه.ل%ك.. أ%بو عبيد:

اس\ت.ش\له' أ%ي است.ن\ق%ذ%ه' من ال%ل%كة وأ%خ.ذ%ه، وكذلك اش\ت.له؛ ومنه قول
ح'ميد ال4ر\قط:

قد اش\ت.لنا ع.ف}و'ه وك%ر.م'ه\
أ%ي استنقذ%نا، وقيل: هو من الدعاء؛ قال حات طيء� يذكر' ناقةv دعاها

فأ%ق}بلت\ إ,ليه:
أ%ش\ل%ي\ت'ها باس\م, ال�راح, فأ%قب.ل%ت\

ر.ت.كاv، وكانت\ قبل% ذلك ت.ر\س'ف'



قال: فأ%راد مطر>ف أ%ن ال إ,ن} أ%غاث% عب\د.ه ود.عاه فأ%نقذ%ه من
:vطامي يدح' رج'ل�ال%لكة فقد نا، وذلك الس\ت1شلء�؛ وقال الق

قت.ل}ت. ك%ل}باv وب.ك}راv واش\ت.لي\ت. بنا،
فقد\ أ%ر.د\ت. بأ%ن} ي.س\ت.ج\م1ع. الوادي

وقوله: اش\ت.لي\ت واستش\ل%يت سواء# ف العن، وكل© من\ دع.و\ت.ه فقد
أ%ش\ل%ي\ت.ه، وكل© من دع.و\ت.ه حت ت'خ\ر,ج.ه وت'ن.ج>ي.ه' من الض>يق

أ%و من ال%لكة أ%و من موض1ع� أ%و مكان{ فقد است.ش\ليت.ه واش\ت.ليت.ه،
وأ%نشد بيت الق�طامي.

@شا: التهذيب: ابن ال4عراب قال ش.ما إ,ذا ع.ل أ%م\ر'ه، قال: والش_ما
الش_م.ع، وال أ%علم.

@شنا: ش.ن'و_ة�: لغة ف ش.ن'وء4ة، والنسب إ,ليه ش.ن.ويÒ. قال ابن سيده:
ولذا قضينا نن' أ%ن� ق%ل}ب. المزة واواv ف ش.ن'و_ة من قولم أ%ز\د

ش.ن'و_ة بد.لD ل قياس، ل4نه لو كان تفيفاv ق1ياس1ي�اv ل ي.ث}ب'ت\
ف النسب واواv، فإ,ن جعلت تفيف ش.ن'و_ة ق1ياس1ي�اv قلت ف النسب إ,ليه

ش.ن.ئ1يÒ على مثال ش.ن.ع1ي¼، ل4نك كأ%نك إ,نا نسبت. إ,ل ش.ن'وءة،
فتف%ط�ن\ إ,ن ي'س>ر. لك ذلك، قال: ولول اعتقاد'نا أ%نه بد.ل لا

أ%فر.د\نا له باباv ول%وس1ع.ت\ه ترجة ش.ن.أ% ف حرف المزة. وحكى اللحيان:
رجلD م.ش\ن,يÒ وم.ش\ن'وÒ أ%ي م'ب\غ.ض، لغة ف م.ش\ن'وء3؛ وأ%نشد:

أ%ل يا غ�راب. الب.ي, م1م_ ت.صيح'؟
فص.و\ت'ك. م.ش\ن'وÒ إ,ل� ق%بيح'

فم.ش\ن,يÒ يدل على أ%نه ل ي'ر,د\ ف م.ش\ن'و¼ الم\ز. بل قد أ%لق%ه
ب.ر\ض'و¼ وم.ر\ض1ي¼ وم.د\ع'و¼ وم.د\ع1ي¼.

Dش1ن\ظ1يان Dشنظي: التهذيب ف الرباعي: قال أ%بو الس_ميد.ع, امرأ%ة@
ع1ن\ظ1يانD إ,ذا كانت سي>ئة% ال�ل�ق.

@شها: ش.ه,يت' الشيء، بالكسر؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:
وأ%ش\ع.ث% ي.ش\ه.ى الن_وم. قلت' له: ار\ت.ح1ل}،

إ,ذا ما النeج'وم' أ%ع\ر.ض.ت\ واس\بك�ر.ت1
وش.ه,ي. الشيء4 وش.هاه' ي.ش\هاه' ش.ه\و.ةv واش\ت.هاه' وت.ش.ه�اه':

أ%ح.ب_ه ور.غ1ب فيه. قال ال4زهري: يقال ش.ه,ي. ي.ش\هى وش.ها ي.ش\ه'و إ,ذا
اش\ت.هى، وقال: قال ذلك أ%بو زيد. والت_ش.ه>ي: اقت1راح' ش.ه\وة{ بعد



ش.ه\وة{، يقال: ت.ش.ه_ت1 الرأ%ة� على زوج,ها فأ%شهاها أ%ي أ%ط}ل%بها
ش.ه.وات1ها. وقوله عز وجل: وح1يل% بينهم وبي ما ي.ش\ت.ه'ون؛ أ%ي ي.ر\غ%ب'ون

فيه من الرجوع إ,ل الدنيا. غيه: الش_ه\وة� معروفة. وطعام¬ ش.ه,يÒ أ%ي
م'ش\ت.هىÝ. وت.ش.ه_ي\ت' على فلن كذا. وهذا شيء# ي'ش.ه>ي الطعام. أ%ي

Dوامرأ%ة êوش.ه\وان �يم1ل� على اش\ت1هائ1ه، ورجلD ش.ه,يÒ وش.ه\وان
ش.ه\و.ى وما أ%شهاها وأ%شهان لا، قال سيبويه: هذا على م.ع\ن.ي.ي ل4نك

إ,ذا قلت ما أ%شهاها إ,ل� فإ,نا ت'خ\ب,ر' أ%نا م'ت.شه�اةD، وكأ%نه على
ش'ه,ي.، وإ,ن ل ي'ت.ك}ل�م\ به فقلت ما أ%شهاها كقولك ما أ%ح\ظاها، وإ,ذا

قلت. ما أ%شهان فإ,نا ت'خ\ب' أ%نك شاه. وأ%شهاه': أ%عطاه ما
ي.ش\ت.ه,ي، وأ%نا إ,ليه ش.ه\وان�؛ قال العجاج:

فه,ي. ش.ه\وى وهو ش.ه\وان©
وقوم¬ ش.هاوى أ%ي ذ%وو' ش.ه\وة{ شديدة{ لل4كل. وف حديث راعبة: يا

ش.ه\وان© يقال: رجلD ش.ه\وان� وش.ه\وانê إ,ذا كان شديد. الش_ه\وة1،
والمع' ش.هاوى كس.كارى. وف الديث: إ,ن� أ%خ\و.ف. ما أ%خاف' عليكم

الر>ياء� والش_ه\وة� الفي_ة؛ قال أ%بو عبيد: ذهب با بعض' الناس إ,ل
ش.ه\وة1 الن>ساء3 وغي,ها من الشه.وات1، قال: وعندي أ%نه ليس بخصوص� بشيء�

واحد، ولكنه ف كل شيء� من العاصي ي'ض\م1ر'ه صاحبه وي'ص1رe عليه، فإ,نا
هو ال3صرار' وإ,ن} ل ي.ع\م.ل}ه، وقال غي' أ%ب غDبيد: هو أ%ن ي.رى

جاريةv ح.سناء4 فيف�ض_ طر\ف%ه ث ينظ�ر. إ,ليها بقلبه كما كان ينظ�ر
بعين,ه، وقيل: هو أ%ن} ينظ�ر إ,ل ذات1 م.ح\ر.م� له ح.سناء4، ويقول ف نفس3ه:

لي\ت.ها ل ت.ح\ر'م علي_. أ%بو سعيد: الشهوة� الف1ي_ة من الفواحش ما
ل ي1ل© ما ي.س\ت.خ\في به ال3نسان�، إ,ذا فع.ل%ه أ%خفاه' وك%ر,ه. أ%ن}

ي.ط�ل1ع. عليه الناس'؛ قال ال4زهري: والقول� ما قاله أ%بو عبيد ف
الشهوة1 الف1ي_ة، غي أ%ن أ%ست.ح\س3ن' أ%ن} أ%ن\ص1ب. قوله والش_هوة%

الف1ي_ة%، وأ%جعل الواو. بعن م.ع\ كأ%نه قال: أ%خ\وف' ما أ%خاف' عليكم'
الرياء� مع الش_هوة1 الف1ي_ة1 للمعاصي، فكأ%نه ي'رائي الناس. بت.ر\ك1ه

ال%عاص1ي.، والشهوة� لا ف قلب,ه م'خ\فاةD، وإ,ذا است.خ\ف%ى با
eالف1ي_ة ح'ب �ع.م1ل%ها، وقيل: الرياء� ما كان ظاهراv من العمل، والشهوة

اطYلع, الناس, على العمل,.
Dابن ال4عراب: شاهاه' ف إ,صابة1 العي, وهاشاه' إ,ذا ماز.ح.ه. ورجل



شاه1ي البصر,: ق%ل}ب' شائ1ه الب.صر, أ%ي حديد' البصر,.
وم'وس.ى ش.ه.وات{: شاعر معروف.

@شوا: ناقةD ش.و\شاةD مثل� ال%و\ماة1 وش.و\شاء�: سريعة؛ فأ%ما قول أ%ب
ال4سود:

على ذات1 ل%و\ث{ أ%و بأ%ه\و.ج. ش.و\ش.و�،
ص.نيع� نبيل ي.م\ل� الر_ح\ل% كاه1ل�ه\

فقد يوز أ%ن ي'ريد. ش.و\ش.وي¼ كأ%ح\م.ر وأ%حري¼. قال ابن بري:
والش_و\شاة� الرأ%ة الكثية� الديث؛ قال ابن أ%حر:

ل%ي\س.ت\ بش.و\ش.اة1 ال%د1يث1، و.ل
ف�ت'ق� م'غال1ب.ة على ال4م\ر,

والش_يe: م.ص\د.ر' ش.و.ي\ت'، والش>و.اء� السم'. وش.و.ى الل�ح\م.
شي�اv فان\ش.و.ى واش\ت.و.ى، قال الوهري: ول ت.ق�ل, اش\ت.و.ى؛ وقال:

،�ق%د1 ان\ش.و.ى ش1و.اؤ'نا ال�ر.ع\ب.ل
فاق}ت.ر,ب'وا إ,ل الغ.داء ف%ك�ل�وا

قال ابن بري: وأ%ج.از. سيبويه أ%ن} يقال ش.و.ي\ت' الل�ح\م فان\ش.و.ى
واش\ت.وى؛ ومنه قول الراجز يصف ك%م\أ%ةv ج.ناها:

أ%ج\ن الب,ك%ار ال�و_ م1ن\ أ%ك}م1يها،
ت.م\ل� ث1ن\تاها ي.د.ي\ ط%اه1يها،
ق%اد1ر'ها ر.اض� وم'ش\ت.و,ي.ها

وهو الش>واء� والش_ويe؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:
وم'ح\س3ن.ة{ ق%د\ أ%خ\ط%أ% ال%قe غ%ي\ر.ها،

ت.ن.ف�س. ع.ن\ها ح.ي\ن'ها ف%ه\ي. كالش_و,ي
وتفسي هذا البيت مذكور ف ترجة حسب، والقط}ع.ة� منه ش1و.اءةD؛ وأ%نشد:

وان\ص1ب\ ل%نا الد_ه\م.اء4، ط%اه1ي، وع.ج>ل%ن\
ل%نا ب,ش1واة{ م'ر\م.ع1لð ذ�ؤ'وب'ها

واش\ت.و.ى الق%و\م': ات_خ.ذ�وا ش1واءé؛ وقال لبيد:
وغ�لم� أ%ر\س.ل%ت\ه أ�مeه

بأ%ل�وك{، ف%ب.ذ%ل}نا ما س.أ%ل}
أ%و ن.ه.ت\ه فأ%ت.اه' ر,ز\ق�ه،

ف%اش\ت.و.ى ل%ي\لة% ر,يح� واج\ت.م.ل}



:vوأ%ش\واه' ل%ح\ما .éوش.و_اه'م\ وأ%ش\واه'م\: أ%ط}ع.م.ه'م ش1واء
أ%ط}ع.م.ه إ,ي_اه. وقال أ%بو زيد: ش.و_ى الق%و\م. وأ%ش\واه'م\ أ%ع\طاه'م\

لماv طر,ي�اv ي.ش\ت.و'ون% منه، تقول: أ%ش\و.ي\ت' أ%ص\حاب,ي إ,ش\واءé إ,ذا
أ%ط}ع.م\ت.ه'م ش1واءé، وكذلك ش.و_ي\ت'ه'م ت.ش\و,ي.ةv، واش\ت.و.ي\نا

لماv ف حال ال�صوص,، وحكى الكسائي عن بعضهم: الشeواء يريد'
الش>و.اء4؛ وأ%نشد:

وي}رج' ل1ل}ق%و\م الشeواء ي.ج'رeه،
بأ%ق}ص.ى ع.ص.اه'، م'ن\ض.جاv أ%و م'ل%ه\و.ج.ا

قال أ%بو بكر: والعرب تقول ن.ض1ج. الشeواء�، بضم الشي، يريدون
الش>واء.

والشeواي.ة�: الق1ط}عة� من اللح\م,، وقيل: ش'واي.ة الشاة1 ما ق%ط%ع.ه
الاز,ر' من أ%ط}راف1ها. والشeواي.ة�، بالضم: الشيء� الصغي' من الكبي
كالق1ط}عة1 من الش_اة1. وت.ع.ش_ى فلنD فأ%ش\و.ى من ع.شائ1ه أ%ي أ%ب\ق%ى

�منه ب,قي_ةv. ويقال: ما ب.ق1ي من الشاة1 إ,ل� ش'و.اي.ةD. وش'واي.ة
ال�ب\ز: الق�ر\ص' منه.

وأ%ش\و.ى الق%م\ح': أ%ف}ر.ك. وصل%ح. أ%ن} ي'ش\و.ى، وقد يستعمل ذلك ف
ت.س\خي, الاء3؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ب,ت\نا ع'ذ�وباv، وبات. الب.قe ي.ل}س3ب'نا،
ن.ش\و,ي الق%راح.، كأ%ن} ل ح.ي_ ف الو.اد1ي

ن.ش\و,ي الق%راح. أ%ي ن'س.خ>ن' الاء4 فن.ش\ر.ب'ه' ل4نه إ,ذا ل%م\
ي'س.خ_ن\ ق%ت.ل من الب.ر\د1 أ%و آذى، وذلك إ,ذا ش'ر,ب. على غي, ث�ف}ل� أ%و

غ1ذ%اء�. ابن ال4عراب: ش.و.ي\ت' الاء4 إ,ذا س.خ_ن\ت.ه. وف الديث:
ل ت.ن\ق�ض, الائ1ض' ش.ع.ر.ها إ,ذا أ%صاب. الاء� ش.و.ى رأ}س1ها أ%ي

ج,ل}د.ه. والش_واة�: ج,ل}د.ة� الرأ}س,؛ وقول� أ%ب ذ�ؤ.ي\ب:
على إ,ث}ر, أ�خ\ر.ى ق%ب\ل%ها قد أ%تت\ لا
إ,ليك.، فجاءت\ م'ق}ش.ع1ر�اv ش.وات'ها

أ%راد: ال%آل1ك. الت هي الرسائل�، فاست.عار لا الش_واة% ول ش.واة%
لا ف القيقة، وإ,نا الش_و.ى للح.ي.وان، وقيل: هي القائمة�، والمع

ش.وىÝ، وقيل: الش_و.ى الي.دان1 والر>ج\لن1، وقيل: الي.دان1
والر>ج\لن1 والرأ}س' من الد1مي>ي. وك�ل© ما ليس م.ق}ت.لv. وقال بعضهم:



�الش_و.ى جاعة ال4طراف1. وش.و.ى الف%ر.س,: ق%و.ائ�مه. ي'قال�: ع.ب\ل
الش_و.ى، ول يكون� هذا للر_أ}س, ل4نم وص.ف�وا ال%ي\ل% بأ%سال%ة1

ال%د_ي\ن, وع1ت\ق, الو.ج\ه1، وهو ر,ق�ت'ه؛ وقول الذل:
إ,ذا هي قام.ت\ ت.ق}ش.ع1رe ش.و.ات'ها،

وت'ش\ر,ف' بي اللYيت1 منها إ,ل الصeق}ل,
أ%راد ظاه1ر. ال1لد1 كل9ه، ويد'ل© على ذلك قوله بي الل9يت1 منها إ,ل

الصeق}ل, أ%ي من أ%صل,
ال�ذ�ن1 إ,ل الاص1ر.ة. ور.ماه' فأ%ش\واه' أ%ي أ%صاب. ش.واه' ول

ي'ص1ب\ م.ق}ت.ل%ه؛ قال الذل:
فإ,ن� من الق%و\ل الت ل ش.و.ى لا،
إ,ذ ز.ل� عن ظ%ه\ر, اللسان1 ان\فلت'ها

يقول: إ,ن� من الق%و\ل ك%ل1م.ةv ل ت'ش\و,ي ولكن\ ت.ق}ت'ل�، والسم'
منه الش_و.ى؛ قال ع.م\رو ذ�و الك%ل}ب:

ف%ق�ل}ت': خ'ذ}ه.ا ل ش.وىÝ ول ش.ر.م\
Ýوإ,ن ل يكن له ش.وى ،vم.ن أ%خ\ط%أ% غ%ر.ضا Yل�ث اس\ت'ع\م1ل% ف ك

ول م.ق}ت.لD. الفراء ف قوله تعال: ك%ل� إ,ن_ها ل%ظ%ى ن.ز_اع.ة
للش_و.ى؛ قال: الش_و.ى الي.د.ان1 والر>ج\لن1 وأ%ط}راف' ال4صابع وق1ح\ف'

الر_أ}س,، وج,ل}د.ة� الر_أ}س, يقال لا ش.و.اةD، وما كان غي. م.ق}ت.ل�
فهو ش.وىÝ؛ وقال الزجاج: الش_و.ى جع الش_و.اة1

وهي ج,ل}د.ة� الر_أ}س,؛ وأ%نشد:
ق%ال%ت\ ق�ت.ي\ل%ة�: م.ا ل%ه'

ق%د\ ج'لYل%ت\ ش.ي\باv ش.و.ات'ه\؟
قال أ%بو عبيد: أ%نشدها أ%بو الطاب ال4خفش أ%با عمرو ابن العلء3 فقال
له: صح_فت.، إ,نا هو سرات'ه أ%ي نواحيه، فسكت أ%بو الط�اب ال4خ\ف%ش

ث قال لنا:بل هو ص.ح_ف.، إ,نا هو ش.وات'ه؛ وقوله أ%نشده أ%بو
الع.م.ي\ث%ل ال4عراب:

ك%أ%ن9 ل%د.ى م.ي\س'ورها مت\ن. ح.ي_ة{
ت.ح.ر_ك. م'ش\واه.ا، وم.ات. ض.ر,يب'ها

فس_ره فقال: ال�ش\و.ى الذي أ%خ\ط%أ%ه ال%ج.ر، وذكر ز,مام. ناق%ة{
ش.ب_ه ما كان م'ع.ل�قاv منه بالذي ل ي'ص1ب\ه' ال%جر' من الي_ة فهو



ح.يÒ، وشب_ه ما كان بال4رض غي متحرك با أ%صابه الجر منها فهو
مي>ت¬.والش_و,ي_ة� والش_وى: ال%ق}تل�؛ عن ثعلب. والش_وى: ال%ي>ن' من

ال4مر. وف حديث ماهد: كل ما أ%صاب. الصائم' ش.وىÝ إ,ل� الغ1يبة%
والك%ذ1ب. فهي له كالق}ت.ل؛ قال يي بن سعيد: الش_وى هو الشيء� الي.سي'

ال%ي>ن، قال: وهذا وجه'ه، وإ,ياه أ%راد ماهد¬، ولكن, ال4صل� ف الش_وى
ال4ط}راف، وأ%راد أ%ن الش_وى ليس ب.ق}تل�، وأ%ن كل� شيء� أ%صاب.ه
الصائم ل ي'ب\ط1ل صو\م.ه فيكون كال%قتل له، إ,ل الغ1يبة% والك%ذ1ب.

فإ,نما ي'ب\ط1لن الص_و\م فهما كال%قتل له؛ وقول� أ�سامة ال�ذ%ل:
تال3 ما ح'ب>ي ع.ل1ي�اv بش.وى

أ%ي ليس ح'ب>ي إ,ياه خطأv بل هو صواب¬.
 �والشeواي.ة� والش>واي.ة

(* قوله «والشواية» هي مثلثة كما ف
القاموس): الب.ق1ية من الال,

أ%و القوم ال%ل}كى. والش_و,ي_ة�: بقي_ة� قوم� ه.ل%كوا، والمع
ش.وايا؛ وقال:

فهم\ ش.رe الش_وايا من ث�مود{،
وع.و\ف¬ ش.رe م'ن\ت.ع1ل� وحاف1

وأ%ش\وى من الشيء3: أ%بقى، والسم الش_وى؛ قال الذل:
فإ,ن� من القول, الت ل ش.وى لا،
إ,ذ ذل� عن ظهر, اللسان1 انف1لت'ها

يعنيي ل إ,ب\قاء4 لا، وقال غي'ه: ل خطأ% لا؛ وقال الكميت:
أ%ج,يبوا ر'ق%ى السي الن>هطاسي>، واح\ذ%روا

م'ط%فYئة% الر_ض\ف1 الت ل ش.وى لا
أ%ي ل برء لا. وال3ش\واء�: ي'وض.ع' م.وض1ع ال3ب\قاء3 حت قال بعض'هم

تعش_ى فلنD فأ%ش\وى عن ع.شائ1ه أ%ي أ%ب\قى بعضاv، وأ%نشد بيت الكميت ؛
وقال أ%بو منصور: هذا كل©ه من إ,ش\واء3 الرامي وذلك إ,ذا ر.مى فأ%صاب.

ال4ط}راف. ول يص1ب, الق}تل، فيوض.ع ال3ش\واء� موضع ال%طإ, والشيء
ال%ي>ن؛ وأ%نشد ابن بري للب'ر.ي\ق ال�ذل:

،vوكنت'، إ,ذا ال4يام' أ%ح\د.ثن. هال1كا
أ%قول� ش.وىÝ، ما ل ي'ص1ب\ن. صميمي



وف حديث عبد الطلب: كان ي.رى أ%ن السهم. إ,ذا أ%خطأ%ه فقد أ%ش\وى؛
�يقال: ر.مى فأ%ش\وى إ,ذا ل ي'ص1ب, القتل%. قال أ%بو بكر: الش_وى جلدة

الرأ}س. والش_وى: إ,خ\طاء� الق}تل. والش_وى: اليدان1 والر,جلن.
والش_وى: ر'ذال� الال,. ويقال�: كل© شيء� ش.وىÝ أ%ي ه.ي>ن¬ ما س.ل1م. لك
دين'ك. والش_وى: ر'ذال� ال3بل والغنم، وصغار'ها ش.وىÝ؛ قال الشاعر:

،Ýأ%ك%ل}نا الش_وى، حت إ,ذا ل ن.د.ع\ ش.وى
أ%ش.ر\نا إ,ل خ.يات1ها بال4صابع,

وللس_يف' أ%ح\رى أ%ن ت'باش1ر. ح.د_ه'
من ال�وع,، ل يثن عليه الضاجع

(* قوله «من الوع إل آخر البيت» هو هكذا ف الصل).
يقول: إ,نه نر. ناقةv ف ح.ط}م.ة{ أ%صاب.ت\هم، وهي الس_نة ال�ج\د1بة،
يقول�: ن}ر' الناقة1 خي¬ من الوع, وأ%ح\رى، وف ت'باش1ر ضمي'

الناقة.
وش1واية� ال3بل, والغ.ن.م وش.واي.ت'ه,ما ر.د1يئ�هما؛ كل}تاه'ما عن

اللحيان.
وأ%ش\وى الرجل� وش.و\شى وش.و\ش.م. 

(* قوله «وشوشى وشوشم» هكذا ف الصل
:�والتهذيب). وأ%شرى إ,ذا اق}ت.ن الن_ق%ز. من رديء الال,، والش_اة

الت ي'ص\ع.د' با الن_خ\ل فهو ال1ص\عاد'، وهو الش_وائي 
(* قوله «وهو

الشوائي» وقوله «التبليا» ها هكذا ف الصل)، قال: وهو الذي يقال له
الت_ب.ل}يا، وهو الك%رe بالعربية. والش_اوي: صاحب' الشاء3؛ وقال مبشر بن

هذيل الشمخي:
بل ر'ب_ خ.ر\ق� ناز,ح� ف%لت'ه'

ل ي.ن\ف%ع' الش_او,ي_ فيها ش.ات'ه،
ول ح1ماراه' ول ع.لق'

والش_و,يe: جع شاة{؛ قال الراجز:
إ,ذا الش_و,يe ك%ث�رت م.واج'ه\،

وكان% من ت}ت1 الك�لى منات1ج'ه\
(* قوله «نواته» هكذا ف الصل).



أ%ي توت' الغنم من ش1د_ة1 ال%د\ب,
فت'شقe ب'طون'ها وت'خ\ر.ج' منها أ%ولد'ها. وف حديث الصد.قة: وف

الش_و,ي> ف كل© أ%ر\ب.عي. واحدةD؛ الش_و,يe: اسم' جع� للشاة1، وقيل:
هو جع¬ لا نو ك%ل}ب وك%ل1يب�؛ ومنه كتاب'ه لق%ط%ن بن حارثة: وف

الش_و,ي> الوري> م'س3ن_ةD. وف حديث ابن عمر: أ%نه س'ئ1ل عن ال�تعة
أ%ت.ج\زي فيها شاةD؟ فقال: ما ل وللش_واي> أ%ي الشاء، وكان مذه.ب'ه أ%ن

ال�ت.م.ت>ع بالع'م\رة إ,ل الجe ت1ب' عليه بدن.ة.
وجاء4 بالع1ي> والش_ي>: إ,ت\باع¬، واو' الش_ي> م'د\غ%مة ف يائ1ها.

قال ابن سيده: وإ,نا قلنا إ,ن واو.ها مدغ%مة ف يائ1ها لا يذكر من
قول1ه ش.و,يÒ، وع.ي,يÒ وش.و,يÒ وش.ي,يÒ م'عاقب.ة، وما أ%ع\ياه وأ%ش\واه'
وأ%ش\ياه'. الكسائي: يقال فلن ع.ي,يÒ ش.ي,يÒ إ,تباع¬ له، وبعض'هم

يقول ش.و,يÒ، يقال: هو ع.و,يÒ ش.و,يÒ. وف حديث ابن, ع'م.ر: أ%نه قال
لبن عباس هذا الغلم الذي ل يتمع. ش.وى رأ}س1ه، يريد شؤون.ه.

@شيا: أ%بو عبيد عن ال4حر: يا ف� مال ويا ش.ي_ مال ويا ه.ي_
مال؛ معناه كله ال4سف' والتلهف' والزن�. الكسائي: يا ف%ي_ مال ويا ه.ي_

مال ل يهمزان، ويا ش.ي_ مال ويا ش.ي\ء4 مال ي'همز ول يهمز، وما ف
كلها ف موضع رفع، تأ}ويله يا ع.ج.باv مال ومعناه التلهeف وال4سى.

قال الفراء: قال الكسائي من العرب من يتعجب بش.ي_ وه.ي_ وف%ي_، ومنهم من
يزيد' ما فيقول يا ش.ي_ما ويا ه.ي_ما ويا ف%ي_ما أ%ي ما أ%حسن هذا.
Òوجاء بالع1ي> والش>ي>، واو الش>ي> مدغمة ف يائ1ها. وفلن ع.ي,ي

ش.ي,يÒ، ويقال ع.و,يÒ ش.و,يÒ. ال4صمعي: ال4ي\د.ع' والش_ي_ان� د.م'
ال4خوين,، وهو ف%ع\لن�؛ قال ابن بري شاهده ما أ%نشده ال4صمعي:

م1لطD، ت.رى الذYئبان% فيه كأ%نه
م.ط1ي¬ بثأ}ط{ قد أ�م1ي بش.ي_ان

:�ال1لط: الك%ت1ف، والذYئبان�: الو.ب.ر الذي يكون عليه، والث�أ}ط
ال%م\أ%ة� الرقيقة، والش_ي_ان�: البعيد' الن_ظ%ر.



حرف الصاد



@ص: الصاد الهملة حرف من الروف العشرة الهموسة، والزاي' والسي'
والصاد' ف ح.ي�ز واحد، وهذه الثلثة أ%ح\ر'ف هي ال4س.ل1ي_ة ل4ن مبناها من
أ%س.ل%ة اللسان، وهي م'س\تد.ق� طرف اللسان، ول ت.أ}ت.ل1ف الصاد مع السي

ول مع الزاي ف شيء من كلم العرب.

@صأصأ: ص.أ}ص.أ% ال%ر\و: ح.ر_ك عينيه قبل الت_ف}ق1يح,. وقيل
 ص.أ}ص.أ%: كاد ي.ف}ت.ح' عينيه ول يفتحهما .وف الصحاح: إ,ذا الت.م.س. الن_ظ%ر. قبل أ%ن ي.ف}تح. ع.ي\ن.ي\ه، وذلك أ%ن يريد فتحهما ق%ب\ل

أ%وانه.
وكان ع'ب.ي\دالل9ه1 بن ج.ح\ش� أ%س\لم. وهاج.ر إ,ل ال%ب.شة1 ث ار\ت.د_

وت.ن.ص_ر. بال%ب.شة1 فكان ير بالـم'هاج,رين. فيقول: ف%ق�ح\نا
وص.أ}ص.أ}ت'م أ%ي أ%ب\ص.ر\نا أ%م\ر.نا ول ت'ب\ص1ر'وا أ%م\ر.ك�م. وقيل%:

 أ%ب\ص.ر\نا وأ%نتم تلتمسون البصر. قال أ%بو عبيد: يقال ص.أ}ص.أ% ال%ر\و' إ,ذا ل ي.ف}تح\ ع.ي\ن.ي\ه1 أ%وان% ف%ت\ح1ه، وف%ق�ح. إ,ذا ف%ت.ح. ع.ي\ن.ي\ه1،فأ%راد:
أ%ن_ا أ%ب\ص.ر\نا أ%م\ر.نا ول ت'بص1روه. وقال أ%بو عمرو:

الص_أ}ص.أ�: تأ}خي الرو ف%ت\ح. ع.ي\نيه. والص_أ}ص.أ�: الف%ز.ع'
الشديد.وص.أ}ص.أ% م1ن الرجل وت.ص.أ}ص.أ% مثل ت.ز.أ}ز.أ%: ف%ر,ق. منه

واس\ت.ر\خ.ى. حكى ابن ال4عراب عن الع'ق%ي\لي>: ما كان ذلك إ,ل� ص.أ}ص.أ%ةv من أ%ي خ.و\فاv وذ�ل¾. 
وص.أ}ص.أ% به: ص.و_ت..
)1والص_أ}صاء�: الش>يص'(

 قوله «والصأصاء الشيص» هو ف التهذيب بذا الضبط ويؤيده ما ف شرح القاموس من أنه كدحداح.).1(
والص>ئ}ص1ئ� والص>يص1ئ� كلها: ال4صل، عن يعقوب. قال: والمز أ%عرف.

والص>ئ}صاء: ما ت.ح.ش_ف. من التمر فلم ي.ع\ق1د\ له ن.وÝى، وما كان من
ال%ب> ل ل�ب_ له كحب> البطYيخ, وال%ن\ظ%ل, وغيه، والواحد ص1يصاءة.

وص.أ}ص.أ%ت1 النخلة� ص1ئ}صاءé إ,ذا ل ت.ق}ب.ل, الل�قاح ول يكن
 لب'س\رها ن.وÝى. وقيل: ص.أ}ص.أ%ت إ,ذا صارت ش1يصاv. وقال ال�موي: ف لغة ب.ل}حارث بن كعب الص>يص' هو الش>يص' عند

الناس، وأ%نشد:
بأ%ع\قار,ها الق1ر\دان� ه.ز\ل%ى، كأ%نا *  نواد1ر' ص1يصاء3 ال%ب,يد1 الـم'ح.ط�م,

قال أ%بو عبيد: الص>يصاء: ق1ش\ر حب> ال%ن\ظ%ل,. أ%بو عمرو: الص>يصة� من الر>عاء: ال%س.ن' الق1يام, على ماله.
ابن السكيت: هو ف ص1ئ}ص1ئ1 ص1د\ق� وض1ئ}ض1ئ ص1د\ق�، قاله شر

 واللحيان. وقد روي ف حديث ال%وار,ج,: ي.خرج من ص1ئ}ص1ئ1 هذا قوم¬ ي.م\ر'ق�ون من الدين كما ي.م\ر'ق الس_هم من الر_م1ي_ة.
.vروي بالصاد الهملة، وسنذكره ف فصل الضاد العجمة أ%يضا

@صبأ: الصاب,ئون: قوم ي.زع'مون أ%نم على دين نوح، عليه السلم، بكذبم.



وف الصحاح: جنس¬ من أ%هل الكتاب وق1ب\ل%ت'هم من م.ه.ب> الش_مال عند م'ن\ت.ص.ف النهار.
التهذيب، الليث: الصاب,ئون قوم ي'ش\ب,ه د1ين'هم د1ين. الن_صارى إ,ل�

أ%ن� ق1ب\ل%ت.هم نو م.ه.ب> ال%ن'وب,، ي.ز\ع'مون أ%نم على د1ين نوح�،
 وهم كاذبون. وكان يقال للرجل, إ,ذا أ%س\لم. ف زمن النب صلى الل9ه عليه وسلم: قد ص.ب.أ%، ع.ن.و\ا أ%نه خرج من دين إ,ل دين.
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 وقد ص.ب.أ% ي.ص\ب.أ� ص.ب\أv وص'ب'وءاv، وص.ب'ؤ. ي.ص\ب'ؤ' ص.ب\أv وص'ب'وءاv كلها: خرج من دين إ,ل دين آخر، كما ت.ص\ب.أ� النeجوم أ%ي

 ت.خ\ر'ج' من م.طال1عها. وف التهذيب: ص.ب.أ% الر_ج'ل� ف دينه ي.ص\ب.أ� ص'ب'وءاv إ,ذا كان صاب,ئاv. أ%بو إ,سحق الزج_اج ف قوله تعال
والص_اب,ئي: معناه الار,ج,ي من دين� إ,ل دين. يقال: ص.ب.أ% فلن ي.ص\ب.أ� إ,ذا خرج من دينه.

أ%بو زيد يقال: أ%ص\ب.أ}ت' القوم. إ,ص\باءé إ,ذا هجمت عليهم، وأ%نت ل
ت.ش\عر' بكانم، وأ%نشد:

ه.و.ى عليهم م'ص\ب,ئاv م'ن\ق%ض_ا
وف حديث بن ج.ذي,مة: كانوا يقولون، لا أ%س\ل%موا، ص.ب.أ}نا، ص.ب.أ}نا.

 وكانت العرب تسمي النب، صلى الل9ه عليه وسلم، الصاب,ئ%، ل4نه خرج م1ن دين ق�ر.ي\ش إ,ل ال3سلم، ويسمون م.ن يدخل
 ف دين السلم م.ص\ب'و�اv، ل4نم كانوا ل يهمزون، فأ%بدلوا من المزة واواv، ويسمون السلمي الصeباة%، بغي هز، كأ%نه ج.م\ع

الصاب، غي مهموز، كقاض� وق�ضاة{ وغاز� وغ�زاة.
وص.ب.أ% عليهم ي.ص\ب.أ� ص.ب\أv وص'ب'وءاv وأ%ص\بأ% كلها: ط%ل%ع.

عليهم. وص.ب.أ% ناب' ال�ف> والظYل}ف والاف1ر ي.ص\ب.أ� ص'ب'وءاv: ط%ل%ع.
ح.دeه وخرج. وص.ب.أ%ت\ س1نe الغلم,: ط%ل%ع.ت. وصب.أ% النجم' والقمر'

:vوأ%ص\بأ%: كذلك. وف الصحاح: أ%ي طلع الثري_ا. قال الشاعر يصف قحطا ،�ي.ص\ب.أ
وأ%ص\ب.أ% الن_ج\م' ف غ%ب\راء4 كاس1فة{، *  كأ%ن_ه بائ1س¬، م'ج\تاب' أ%خ\لق,

وص.ب.أ%ت1 النeجوم' إ,ذا ظ%ه.ر.ت. وق�د>م إليه ط%عام فما ص.ب.أ% ول أ%ص\بأ% فيه أ%ي ما و.ض.ع فيه ي.د.ه، عن ابن ال4عراب.
أ%بو زيد يقال: ص.ب.أ}ت على القوم ص.ب\أv وص.ب.عت' وهو أ%ن ت.د'ل�

عليهم غيهم.
وقال ابن ال4عراب: ص.ب.أ% عليه إ,ذا خ.رج عليه ومال% عليه بالع.داوة.

وجعل% قوله، عليه الصلة والسلم، ل%ت.ع'ود'ن� فيها أ%ساو,د. ص'بìى:
ف�ع_لv من هذا خ'فYف هزه. أ%راد أ%نم كالي_ات الت ي.م1يل بعضها على بعض.

@صتأ: صت.أ%ه يص\ت.ؤ'ه ص.ت\أv: ص.م.د. له.
@صدأ: الصeد\أ%ة�: ش'ق}رةD ت.ض\ر,ب' إ,ل الس_واد1 الغال1ب,. ص.د1ئ.

ص.د.أv، وهو أ%ص\د.أ� وال�نثى ص.د\آء� وص.د1ئةD، وفرس أ%ص\د.أ� وج.د\ي¬



 أ%ص\د.أ� بي>ن' الص_د.إ,، إ,ذا كان أ%سود. م'ش\ر.باv ح'م\رةv، وقد ص.د1ئ..وع.ناق¬ ص.د\آء�. وهذا اللون من ش1يات1 الع1ز ال%ي\ل. يقال:
 ك�م.ي\ت¬ أ%ص\د.أ� إ,ذا ع.ل%ت\ه ك�د\رةD، والفعل على وجهي: ص.د1ئ. ي.ص\د.أ� وأ%ص\د.أ% ي'ص\د1ئ'. ال4صمعي ف باب أ%لوان1 ال3بل: إ,ذا

خال%ط% ك�م\تة% الب.ع1ي, مث}ل� ص.د.إ, الديد فهو ال�و_ة.
 شر: الص_د\آء� على ف%ع\لء: ال4رض الت ت.رى ح.ج.رها أ%ص\د.أ% أ%حر ي.ض\ر,ب إ,ل الس_واد، ل تكون إ,ل� غ%ل1يظة، ول تكون

 م'س\ت.و,يةv بال4رض، وما تت. ح1جارة الصد\آء أ%رض غ%ل1يظةD، وربا كانت ط1يناv وح1جارة. وص'داء، مدود: ح.يÒ م1ن. الي.م.ن,.
وقال لبيد:

ف%ص.ل%ق}نا ف م'راد{ ص.ل}قةv، *  وص'داء# أ%ل}ح.ق%ت\ه'م\ بالث�ل%ل}
والن>سبة� إليه ص'داو,يÒ بنزلة الر'هاو,ي. قال: وهذه الـم.د_ة�، وإ,ن

 كانت ف ال4صل ياءé أ%و واواv، فانا تعل ف الن>س\بة واواv كراهية% التقاء الياءات. أ%ل ترى أ%نك تقول: ر.حÝى ور.ح.يان1، فقد
علمت أن أ%لف ر.حÝى
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ياء. وقالوا ف النسبة اليها ر.ح.و,يÒ لتلك الع1ل9ة.

والص_د.أ�، مهموز مقصور: الط�ب.ع' والد_ن.س' ي.ر\ك%ب الديد..
وص.د.أ� الديد1: وس.خه'. وص.د1ئ. الديد' ونوه' ي.ص\د.أ� ص.د.أv، وهو
أ%ص\د.أ�: ع.له الط�ب.ع'، وهو الوس.خ'. وف الديث: إ,ن� هذه الق�لوب

ت.ص\د.أ� كما ي.ص\د.أ� ال%د1يد'، وهو أ%ن ي.ر\ك%ب.ها الر_ي\ن' ب,م'باش.رة1
الـم.عاص1ي والثام,، ف%ي.ذ}ه.ب. ب,ج.لئ1ها، كما يعلو الص_دأ� وج\ه.

ال1رآة1 والس_ي\ف1 ونوها.
 وك%ت1يبةD ص.د\آء: ع1ل}ي.ت'ها ص.د.أ� ال%دي,د، وك%ت1يبةD ج.أ}واء إ,ذا كان ع1ل}ي.ت'ها صدأ% الديد. وف حديث عمر رضي الل9ه عنه: أ%نه سأ%ل

ال�س\ق�ف_ عن ال�ل%فاء فح.د_ثه حت انتهى إ,ل ن.ع\ت1 الر_اب,ع منهم فقال:
 ص.د.أD م1ن\ ح.د1يد{، ويروى: ص.د.ع¬ من حديد، أ%راد. د.وام. ل�ب\س ال%د1يد لت>صال الروب ف أ%يام علي¼ عليه السلم، وما م'ن,ي. به

من م'قات.لة1 ال%وار,ج والب'غاة وم'لب.سة1 ال�م'ور, الـم'ش\ك1لة وال�ط�وب
 الـم'ع\ض1لة، ولذلك قال عمر رضي الل9ه عنه: واد.ف}راه، ت.ض.جeراv من ذلك واست1ف}حاشاv. ورواه أ%بو عبيد غي مهموز، كأ%ن

 الص_د.ا لغة ف الص_د.ع، وهو الل�ط1يف' ال1س\م. أ%راد أ%ن� ع.ل1ي_اv خ.فيف' ال1س\م, ي.خ1فe إ,ل ال�روب، ول ي.ك}س.ل�، ل1شد�ة بأ}سه
وشجاع.ته.

وي.د1ي م1ن ال%د1يد ص.د1ئةD أ%ي س.ه,كةD. وفلن صاغ1ر¬ ص.د1ئ إ,ذا
 ل%ز,م.ه ص.د.أ� العار, والل�و\م,. ورجل ص.د.أ: ل%ط1يف' ال1سم, ك%ص.د.ع�.وروي الديث: ص.د.ع¬ من حديد. قال: والص_دأ� أ%شبه

)1بالعن، لن الص_د.أ% له د.ف%ر¬، ولذلك قال عمر واد.ف}راه، وهو ح1د�ة� رائحة1 الشيء خبيثا(
  قوله «خبيثاv إل» هذا التعميم انا يناسب الذفر بالذال العجمة كما هو النصوص ف كتب اللغة، فقوله وأ%ما الذفر1(

بالذال فصوابه بالدال الهملة فانقلب الكم على الؤلف، جل من ل يسهو.)



 كان أ%و طيباv. وأ%ما
 الذفر، بالذال، فهو الن_ت\ن خاصة. قال ال4زهري: والذي ذهب إليه شر معناه حسن. أ%راد أ%نه، يعن ع.ل1يìا رضي الل9ه عنه،

خفيف¬ ي.خ1فe إ,ل ال�ر'وب فل ي.ك}س.ل�، وهو ح.د1يد¬ لشدة1 بأ}سه وش.جاعت1ه. قال الل9ه تعال:
وأ%نزلنا الديد. فيه بأ}س¬ شديد. وص.د\آء�: ع.ي\ن¬ عذبة الاء، أ%و بئر.

وف الثل: ماء# ول ك%ص.د\آء4.
 قال أ%بو عبيد: من أ%مثالم ف الرجلي يكونان1 ذ%و.ي\ فضل غي أ%ن ل4حدها فضلv على الخر ق%ولم: ماء# ول ك%ص.د\آء4،

 ورواه النذري عن أ%ب اليثم: ول ك%ص.د_اء4، بتشديد الدال والـم.د�ة، وذكر أ%ن الث%ل لق%ذور. بنت قيس بن خالد الش_يبان،
وكانت زوجة% ل%ق1يط بن ز'رارة%، فتزو�جها بعده رج'ل من ق%ومها، فقال لا يوما: أ%نا أ%جل� أ%م ل%ق1يطD؟ فقالت:

 ماء# ول ك%ص.د\آء أ%ي أ%نت ج.ميلD ولست. مثل%ه'. قال الفضل: ص.د_اء�: ر.ك1ي�ةD ليس عندهم ماء أ%عذب من مائها، وفيها يقول
ض1رار' بن ع.مرو الس_ع\دي:

 وإ,ن، وت.ه\يامي بز.ي\ن.ب.، كالذي *  ي'طال1ب'، من أ%ح\واض, ص.د_اء4، م.ش\ر.با قال ال4زهري: ول أ%دري صد_اء ف%ع_الD أ%و فعلء،
 فإ,ن كان ف%ع_ال: فهو من ص.دا ي.ص\د'و أ%و ص.د1ي. ي.ص\د.ى. وقال شر: ص.دا الام' ي.ص\د'و إ,ذا صاح.، وإ,ن كانت ص.د_اء� ف%ع\لء،

فهو من الـم'ضاع.ف1 كقولم: ص.م_اء من الص_م.م.
@صمأ: ص.م.أ% عليهم ص.م\أv: ط%ل%ع. وما أ%دري م1ن أ%ين ص.م.أ% أ%ي

ط%ل%ع..قال: وأ%ر.ى اليم ب.دلv من الباء.  
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@صيأ: الصاءة والصاء�: الاء الذي يكون ف الس_ل%ى. وقيل: 
 الاء الذي يكون على رأ}س الولد كالص_آة. وقيل إ,ن� أ%با ع'ب.ي\د{ قال: صآةD، فصح_ف، فر'د_ ذلك عليه، وقيل له: إ,نا هو

صاءة. فق%ب,ل%ه أ%بو عبيد، وقال:
 الصاءة على مثال, الساعة1، ل1ئل ي.ن\ساه' بعد ذلك. وذكر الوهريe هذه الترجة ف ص.وأ% وقال: الصاءة على مثال الص_اعة1:

 ما ير'ج' من ر.ح1م, الشاة بعد الو,لدة1 م1ن الق%ذ%ى. وقال ف موضع آخر: ماء# ث%خ1ي¬ يرج' مع الولد. يقال أ%لق%ت1 الشاة
صاء4تا.

.�وص.ي_أ% رأ}س.ه ت.ص\ي,يئاv: ب.ل�ه قليلv قليلv. والسم: الص>يئة
وص.ي_أ%ه: غ%س.له فلم ي'ن\ق1ه وب.ق1ي.ت آثار' الوس.خ, فيه.

 وص.ي_أ% النخل�: ظ%ه.رت أ%لوان� ب'س\ر,ه، عن أ%ب حنيفة. وف حديث علي� قال لمرأ%ة{: أ%نت1 مثل� الع.ق}ر.ب ت.ل}د.غ� وت.ص1يء�. صاء4ت
)1الع.ق}ر.ب ت.ص1يء� إ,ذا صاح.ت. قال الوهري: هو مقلوب من ص.أ%ى ي.ص\ئ1ي مثل ر.م.ى ي.ر\م1ي(

  قوله «مثل رمى إل» كذا ف النهاية والذي ف صحاح الوهري مثل سعى يسعى وكذا ف التهذيب والقاموس.)،1(
والواو، ف قوله وت.ص1يء�، للحال، أ%ي ت.ل}د.غ�، وهي صائ1حة. وسنذكره أ%يضاv ف العتل.

 @صأب: ص.ئ1ب. من الش_راب صأ%باv: ر.و,ي. وامت.ـل4، وأ%كثر من شرب الاء. وص.ئ1ب. من الاء3 إ,ذا أ%كثر شربه، فهو رجل
م1ص\ـأ%ب¬، على م1ف}ع.ل.والصeـؤ.اب' والصeـؤ.ابة، بالمز: بيض البغوث والقمل، وجع الصؤ.اب ص1ئبان؛ قال جرير:



كثية ص1ئ}بان1 الن>طاق, كأ%نا، *  إ,ذا ر.ش.ح.ت\ منها العاب,ن'، ك1ـي'
 وف الصحاح: الصeـؤ.ابة، بالمز، بيض.ة� القملة، والمع الصeـؤ.اب والص>ئبان؛ وقد غ%ل1ط% يعقوب ف قوله: ول تقل

صئبان.
وقد ص.ئ1ب. رأ}س'ه، وأ%ص\ـأ%ب. أ%يضاv، إ,ذا كثر ص1ئ}بان'ه؛ وقوله

أ%نشده ابن ال4عراب:
يا رب>!أ%وج,د\ن ص'ـؤ.اباv ح.ـي_ا، *  فما أ%ر.ى الط�ـي_ار. ي'غ\ن ش.ـي_ا

 أ%ي أ%وجدن كالصـؤ.اب من الذهب، وعن بالي الصحيح الذي ليس ب,م'ر\ف%ت¼ ول م'ن\ف%ت¼، والط�ـي_ار': ما طارت به
الريح من دقيق

الذهب.أ%بو عبيد: الص>ـئ}بان� ما يتحبب من الليد كاللؤلؤ الص>غار؛
وأ%نشد:

فأ%ضح.ى، وص1ئ}بان� الص_قيع كأ%نه *  ج'مانD، بضاحي مت\ن,ه، ي.ت.حد_ر'
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 @صبب: صب_ الاء4 ونوه ي.ص'بeه صب�اv ف%ص'ب_ وان\ص.ب_ وت.ص.ب_ب.: أ%راقه، وص.ب.ب\ت' الاء4: س.ك%ب\ت'ه. ويقال: ص.ب.ب\ت' لفلن ماء
 ف الق%د.ح ليشربه، واص\ط%ب.ب\ت' لنفسي ماءé من الق1ربة ل4ش\ر.به، واص\ط%ب.ب\ت' لنفسي قدحا. وف الديث: فقام إ,ل ش.ج\ب

 فاصط%ب_ منه الاء4؛ هو افتعل من الص_ب> أ%ي أ%خذه لنفسه. وتاء� الفتعال مع الصاد تقلب طاء لي.س\ه'ل النطق با، وها من
حروف ال3طباق. وقال أ%عراب: اصط%ب.ب\ت' من الـم.زادة ماءé أ%ي أ%خذته

لنفسي، وقد ص.ب.ب\ت' الاء فاصط%ب_ بعن انص.ب_؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:

ل%يت. ب'ني>ـي قد سعى وشب_ا، *  وم.ن.ع. الق1ر\ب.ة% أ%ن ت.ص\ط%ـب_ا
)1وقال أ%بو عبيدة نوه. وقال هي جع ص.بوب� أ%و صاب¼ (

  قوله «وقال هي جع صبوب أو صاب» كذا بالنسخ وفيه سقط ظاهر، ففي شرح القاموس ما نصه وف لسان1(
 العرب عن أ%ب عبيدة وقد يكون الصب جع صبوب أو صاب.) . قال ال4زهري وقال غيه: ل يكون ص.بÒ جعاv لصاب
 أ%و ص.بوب، إ,نا جع ص.بوب أ%و صاب: ص'ب'ب¬، كما يقال: شاة ع.ز'وز وع'ز'ز وج.د'ود¬ وج'د'د. وف حديث ب.ر,ير.ة%: إ,ن أ%ح.ب
 أ%ه\ل�ك1 أ%ن أ%ص'ب_ لم ث%م.ن.ك1 ص.ب_ـةv واحدة أ%ي د.فع.ة واحدة، م1ن ص.ب_ الاء ي.ص'بeه صب�اv إ,ذا أ%فرغه. ومنه صفة علي� ل4ب بكر،
 عليهما السلم، حي مات: كنت. على الكافرين عذاباv ص.ب�اv؛ هو مصدر بعن الفاعل أ%و الفعول. ومن كلمهم: ت.ص.ب_ب\ت
 ع.ر.قاv أ%ي ت.ص.ب_ب. ع.ر.قي، فنقل الفعل فصار ف اللفظ ل%ـيÒ، فخرج الفاعل ف ال4صل ميزا. ول يوز: ع.ر.قاv تصبب، ل4ن
 هذا المي>ز هو الفاعل ف العن، فكما ل يوز تقدي الفاعل على الفعل، كذلك ل يوز تقدي الميز إ,ذا كان هو الفاعل

ف العن على الفعل؛ هذا قول ابن جن. وماء# ص.بÒ، كقولك: ماء# س.ك}ب¬ وماء# غ%و\ر؛ قال دكي بن رجاء:
ت.ن\ض.ح' ذ1ف}راه' باء� ص.ب>، *  م1ث}ل, الك�ح.ي\ل,، أ%و ع.ق1ـيد1 الرeب>

والك�ح.ي\ل�: هو الن>ف}ط الذي يطلى به ال3بل� ال%رب.



واصط%ب_ الاء4: ات_خذه لنفسه، على ما ييء عليه عامة هذا النحو، حكاه سيبويه.
والاء� ي.ن\ص.بe من البل، وي.ت.ص.ب_ب' من البل أ%ي ي.ت.ح.د_ر.

 والصeب_ة: ما ص'ب_ من طعام وغيه متمعاv، وربا س'م>ي. الصeب_، بغي هاء. والصeب_ة: السeفرة ل4ن الطعام ي'ص.بe فيها؛ وقيل:
 هي شبه السeف}رة. وف حديث واثل%ة% بن ال4س\ق%ع ف غزوة ت.ب'وك: فخرجت مع خي صاحب زادي ف ص'ب_ت ورويت ص1ن_ت،

 بالنون، وها سواء. قال ابن ال4ثي: الصeب_ة الماعة من الناس؛ وقيل: هي شيء يشبه السeف}رة. قال يزيد: كنت آكل مع
الرفقة الذين صحبتهم، وف السeف}رة الت كانوا يأ}كلون منها.

 قال: وقيل إ,نا هي الص>ن_ة، بالنون، وهي، بالكسر والفتح، شبه الس_ل�ة، يوضع فيها الطعام. وف الديث: ل%ت.س\م.ع' آيةv خي
 من ص.بيب� ذ%هباv؛ قيل: هو ذهب كثي مص\ب'وب غي معدود؛ وقيل: هو فعيل بعن مفعول؛ وقيل: ي'حتمل أ%ن يكون اسم

.vجبل، كما قال ف حديث آخر: خ.ي من ص.بي� ذهبا
والصeب_ة: الق1ط}عة من ال3بل والشاء، وهي القطعة من اليل، والص>رمة من ال3بل، والصeب_ة، بالضم، من اليل كالسeر\ب.ة؛ قال:
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ص'ب_ةD، كاليمام، ت.ه\و,ي س1راعاv، *  وع.د1يÒ كم1ث}ل, ش1ب\ه1 الـم.ض1ـيق

 وال4س\ـي.ق ص'ب.ب¬ كاليمام، إ,ل9 أ%نه آثر إتام الزء على الب، لن الشعراء يتارون مثل هذا؛ وإ,ل9 فمقابلة المع بالمع
 أ%شكل. واليمام: طائر. والصeب_ة من ال3بل والغنم: ما بي العشرين إ,ل الثلثي وال4ربعي؛ وقيل: ما بي العشرة إ,ل

 ال4ربعي. وف الصحاح عن أ%ب زيد: الصeب_ة من العز ما بي العشرة إ,ل ال4ربعي؛ وقيل: هي من ال3بل ما دون الائة،
 كالف1ر\ق من الغنم، ف قول من جعل الف1ر\ق. ما دون الائة. والف1ز\ر' من الضأ}ن1: م1ثل� الصeب_ة من الـم1ع\ز.ى؛ والص>د\ع.ة� نوها،

 وقد يقال ف ال3بل. والصeب_ة: الماعة من الناس. وف حديث شقيق، قال لبراهيم التيمي�: أ%ل أ�ن\ـب_ـأ} أ%نكم ص'ب_تان؟
 ص'ب_تان أ%ي جاعتان جاعتان. وف الديث: أ%ل هل} عسى أ%حد منكم أ%ن ي.ت_خ1ذ الصeـب_ة من الغنم؟ أ%ي جاعة منها، تشبيها
 بماعة الناس. قال ابن ال4ثي: وقد اخت'ل1ف ف عد�ها فقيل: ما بي العشرين إ,ل ال4ربعي من الضأ}ن والعز، وقيل: من العز

خاصة، وقيل: نو المسي، وقيل: ما بي الستي إ,ل السبعي.
 قال: والصeـب_ة من ال3بل نو خس أ%و ست. وف حديث ابن عمر: اشتريت ص'ب_ة من غنم. وعليه ص'ب_ة من مال أ%ي قليل.

والصeب_ة والصeب.ابة، بالضم: بقية الاء واللب وغيها تبقى ف ال3ناء والسقاء؛ قال ال4خطل ف الصبابة:
جاد الق1لل� له بذات1 ص'بابة{، *  حراء4، م1ثل, ش.خ1ـيب.ة1 ال4وداج,

)1الفراء: الصeب_ة والش_ول والغرض :(
 قوله «والغرض» كذا بالنسخ الت بأيدينا وشرح القاموس ولعل الصواب البض بوحدة مفتوحة فراء ساكنة.) 1(

الاء القليل.
وتصاب.ب\ت الاء إ,ذا شربت ص'بابته. وقد اصط%ب_ها وت.ص.ب_ـب.ها

وت.صاب_ها. قال ال4خطل�، ونسبه ال4زهري� للشماخ: 
ل%ق%و\م¬، ت.صاب.ب\ت' الع1ـيش.ة% بعد.هم، *  أ%عزe علينا من ع1فاء� ت.غ.ي_را

)2جعله للمعيشة (



 وقوله «جعله للمعيشة إل» كذا بالنسخ وشرح القاموس ولعل2(
 الحسن جعل للمعيشة.) ص'باباv، وهو على الثل؛ أ%ي ف%ق}د' من كنت معه أ%شدe علي_ من ابيضاض شعري. قال ال4زهري:

شبه ما بقي من العيش ببقية الشراب ي.ت.م.ز_ز'ه وي.ت.صابeه.
 وف حديث عتبة بن غ%زوان أ%نه خطب الناس، فقال: أ%ل إ,ن� الدنيا قد آذ%ن.ت\ ب,ص.ر\م وول�ت\ ح.ذ�اء، فلم ي.ب\ق. منها إ,ل ص'باب.ة

كص'باب.ة
ال3ناء3؛ ح.ذ�اء أ%ي م'سر,عة. وقال أ%بو عبيد: الصبابة الب.ق1ـي_ة

اليسية تبقى ف ال3ناء3 من الشراب، فإ,ذا شربا الرجل قال ت.صاب.ب\ت'ها؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قول الشاعر:
ول%ي\ل�، ه.د.ي\ت' به ف1ت\ـي.ةv،  *  س'ق�وا ب,ص'باب, الك%ر.ى ال4غ}يد

قال: قد يوز أ%نه أ%راد بص'بابة الك%ر.ى فحذف الاء؛ كما قال الذل:
أ%ل ليت. ش1ع\ري! هل ت.ن.ظ�ر. خالد¬  *  ع1ـيادي على الـه,ج\ران1، أ%م هو بائس'؟

 وقد يوز أ41ن يعله جع ص'بابة، فيكون من المع الذي ل يفارق واحده إ,ل بالاء3 كشعية وشعي. ولا استعار السقي
للكرى، استعار الصeبابة له أ%يضاv، وكل ذلك على الثل. ويقال: قد ت.صاب_ فلن 
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 الع1ـيش.ة% بعد فلن أ%ي عاش. وقد ت.صاب.ب\تهم أ%جعي إ,ل واحداv. ومضت ص'ب_ة من الليل أ%ي طائفة. وف الديث أ%نه ذكر

فتناv فقال: ل%ـت.ع'ود'ن� فيها أ%س.او,د. ص'ب�اv، يض\ر,ب' بعض'كم ر,قاب. بعض.
 وال4ساود: الي_ات. وقوله ص'ب�اv، قال الزهري، وهو راوي الديث: هو من الص_ب>. قال: والية إ,ذا أ%راد الن_ه\ش ارتفع ث

 ص.ب_ على اللدوغ؛ ويروى ص'ب_ـى بوزن ح'ب\لى. قال ال4زهري: قوله أ%ساو,د. ص'ب�اv جع ص.ب'وب وص.ب,ـب، فحذفوا حركة
 الباء ال�ول وأ%دغموها ف الباء3 الثانية فقيل ص.بÒ، كما قالوا: رجل ص.بÒ، وال4صل ص.ب,ـب¬، فأ%سقطوا حركة الباء

 وأ%دغموها، فقيل ص.بÒ كما قال؛ قاله ابن ال4نباري، قال: وهذا القول ف تفسي الديث. وقد قاله الزهري، وصح عن
أ%ب عبيد

،vوابن ال4عراب وعليه العمل. وروي عن ثعلب ف كتاب الفاخر فقال: سئل أ%بو العباس عن قوله أ%ساو,د. ص'ب�ا
 فحدث عن ابن ال4عراب أ%نه كان يقول: أ%ساو,د. يريد به جاعات{ س.واد وأ%س\و,د.ة وأ%ساو,د، وص'ب�اv: ي.ن\ص.بe بعضكم على

 بعض بالقتل. وقيل: قوله أ%ساود ص'ب�اv على ف�ع\ل، من ص.با ي.ص\بو إ,ذا مال إ,ل الدنيا، كما يقال: غاز.ى وغ%زا؛ أ%راد ل%ت.ع'ود'ن
 فيها أ%ساود أ%ي جاعات متلفي وطوائف. متنابذين، صابئي إ,ل الف1ت\نة، مائلي إ,ل الدنيا وز'خ\ر'فها. قال: ول أ%دري من

 روى عنه، وكان ابن ال4عراب يقول: أ%صله ص.ب.ـأ% على ف%ع.ل، بالمز، مثل ص.ابـئ{ من صبا عليه إ,ذا ز.ر.ى عليه من حيث
ل يتسبه، ث خفف هزه ونو_ن، فقيل: ص'ب�اv بوزن غ�زìا. يقال: ص'ب_ ر,ج\ل فلن ف القيد إ,ذا ق�ي>د؛ قال الفرزدق:

وما ص.ب_ ر,ج\لي ف ح.د1يد1 م'جاش1ـع، *  م.ع. الق%د\ر,، إ,ل9 حاج.ة ل أ�ر,يد'ها
 والص_ب.ب': ت.ص.وeب' ن.هر أ%و طريق يكون ف ح.دور�. وف صفة النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه كان إ,ذا مشى كأ%نه ي.ن\ح.ط
 ف ص.ب.ب أ%ي ف موضع م'ن\حدر؛ وقال ابن عباس: أ%راد به أ%نه قوي� البدن، فإ,ذا مشى فكأ%نه يشي على ص.د\ر قدميه من

القوة؛ وأ%نشد:



الواط1ئ1ـي. على ص'د'ور, ن,عال1هم، *  ي.م\شون% ف الد�ف}ئ1ـي> وال3ب\راد1
)1وف رواية: كأ%نا ي.ه\و,ي من صب.ب (

  قوله «يهوي من صبب» ويروى بالفتح كذا بالنسخ الت بأ%يدينا وفيها سقط ظاهر وعبارة شارح القاموس بعد أن1(
قال

 يهوي من صبب كالصبوب ويروى إل.) ؛ وي'روى بالفتح والضم، والفتح اسم ل1ـما ي'ص.بe على ال3نسان من ماء� وغيه
 كالط�ه'ور والغ.س'ول، والضم جع ص.ب.ب. وقيل: الص_ب.ب' والص_ب'وب' ت.صوeب' ن.هر أ%و طريق. وف حديث الطواف: حت إ,ذا

ان\ص.ب_ت\ قدماه ف بطن الوادي أ%ي اندرتا ف السعي.
 وحديث الصلة: ل ي'ص\ب, رأ}س.ه أ%ي ي'م.ي>ل}ه إ,ل أ%سفل. ومنه حديث أ�سامة: فجعل ي.ر\ف%ع' يده إ,ل السماء3 ث ي.ص'بeها علي�،
 أ%عر,ف أ%نه يدعو ل. وف حديث مسيه إ,ل بدر: أ%نه ص.ب_ ف ذ%ف1ران%، أ%ي مضى فيه منحدراv ودافعاv، وهو موضع عند

 بدر. وف حديث ابن عباس: وس'ئ1ل% أ%يe الط©ه'ور أ%فضل؟ قال: أ%ن ت.ق�وم وأ%نت ص.بÒ، أ%ي تنصب مثل الاء؛ يعن ينحدر من
ال4رض، والمع أ%صباب؛ قال رؤ\بة:

ب.ل} ب.ل%د{ ذي ص'ع'د{ وأ%ص\باب\
 ويقال: ص.ب_ ذ�ؤ.الة� على غنم فلن إ,ذا عاث فيها؛ وصب_ الل9ه عليهم سوط عذابه إ,ذا عذبم؛ وص.ب_ت الي_ة� عليه إ,ذا

ارتفعت فانصبت عليه من فوق. والص_ب'وب ما ان\ص.ب.ب\ت. فيه والمع ص'ب'ب¬.
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وص.ب.ب¬ وهي كالـه.ب.ط والمع أ%ص\باب. وأ%ص.بeوا: أ%خذوا ف الص_ب>.
 وص.ب_ ف الوادي: ان\ح.در. أ%بو زيد: سعت العرب تقول للـح.د'ور: الص_بوب، وجعها ص'ب'ب، وهي الص_ب,ـيب' وجعه

أ%صباب؛ وقول علقمة بن عبدة:
فأ%و\ر.د\ت'ها ماءé، كأ%ن� ج,مام.ه،  *  من ال4ج\ن، ح1ن_اء# م.عاv وص.بيب'

 قيل: هو الاء الـم.ص\بوب، وقيل: الص_ب,ـيب' هو الدم، وقيل: ع'صارة الع.ن\دم، وقيل: ص1ب\غ أ%حر. والص_بيب': شجر يشبه
 الس_ذاب ي'خ\تضب به. والصبيب الس_ناد' الذي يتضب به اللYحاء كال1ن_اء. والصبيب أ%يضاv: ماء شجرة السمسم. وقيل:

 ماء ورق السمسم. وف حديث عقبة بن عامر: أ%نه كان يتضب بالص_ب,ـيب؛ قال أ%بو عبيدة: يقال إ,نه ماء ورق السمسم
 أ%و غيه من نبات ال4رض؛ قال: وقد و'ص1ف ل بصر ولون مائه أ%حر يعلوه سواد؛ ومنه قول علقمة بن عبدة البيت

التقدم، وقيل: هو ع'صارة ورق الن_اء والعصفر. والص_ب,ـيب': العصفر الخلص؛ وأ%نشد:
ي.ب\ك�ون%، م1ن بع\د1 الدeموع, الغ'ز_ر،  *  د.ماv س1جالv، ك%ص.ب,ـيب, الع'ص\ف�ر

والصبيب: شيء يشبه الو.س\م.ة. وقال غيه: ويقال للع.ر.ق ص.بيب؛ وأ%نشد:
ه.واج,ر¬ ت.ج\تل1ب' الص_ب,ـيب.ا

 ابن ال4عراب: ضربه ضرباv ص.ب�اv وح.د\راv إ,ذا ضربه بد� السيف. وقال مبتكر: ضربه مائة فصب�اv منو_نD؛ أ%ي فدون ذلك، ومائة
 فصاعداv أ%ي ما فوق ذلك. وف قتل أ%ب رافع اليهودي: فوضعت ص.بيب. السيف ف ب.طن,ه أ%ي ط%ر.فه، وآخ1ر. ما يبلغ

.vس1ـيلنه حي ضرب، وقيل: س1ـيلنه مطلقا



والص_بابة: الش_و\ق'؛ وقيل: رقته وحرارته. وقيل: رقة الوى.
ص.ب,ب\ت' إ,ليه ص.ب.ابة، فأ%نا ص.بÒ أ%ي عاشق مشتاق، وال�نثى ص.ب_ة.

ـ�ك تقول: ص.ب,ـب\ت.، بالكسر، يا رجل ص.بابة، كما تقول: ق%ن,ع\ت. قناعة. وحكى اللحيان  سيبويه: وزن ص.ب_ ف%ع1ل، ل4ن
فيما يقوله نساء� ال4عراب عند التأ}خ1ـيذ1 بال�خ.ذ: ص.بÒ فاص\ب.ب\ إ,ليه، أ%ر,ق¬ فار\ق. إ,ليه؛ قال الكميت:

ول%س\ت. ت.ص.بe إ,ل الظ�اع1ـن,ـي\، *  إ,ذا ما ص.د1يق�ك ل%م\ ي.ص\ب.ب,
 ابن ال4عراب: ص.ب_ الرجل إ,ذا ع.ش1ق. ي.ص.بe ص.بابة، ورجل ص.بÒ، ورجلن ص.ب_ان، ورجال ص.بeون، وامرأ%تان ص.ب_تان،

 ونساء ص.ب_ات، على مذهب من قال: رجل ص.بÒ، بنزلة قولك رجل ف%ه,م¬ وح.ذ1ر¬. وأ%صله ص.ب,ـب¬ فاستثقلوا المع بي
 باء4ين متحركتي، فأ%سقطوا حركة الباء ال�ول وأ%دغموها ف الباء3 الثانية، قال: ومن قال رجل ص.بÒ، وهو يعل الصب

مصدر
 ص.ب,ـب\ت. ص.ب�اv، على أ%ن يكون ال4صل فيه ص.ب.باv ث لقه ال3دغام، قال ف التثنية: رجلن ص.بÒ ورجال ص.بÒ وامرأ%ة صب.

أ%بو عمرو: الص_ب,ـيب' ال%ليد'؛ وأ%نشد ف صفة الشتاء:
ول ك%ل}ب.، إ,ل9 وال1ـج¬ أ%ن\ف%ه اس\ـت.ه، *  وليس با، إ,ل ص.باv وص.ب,ـيب'ها

والص_ب,ـيب': ف%رس من خيل العرب معروف، عن أ%ب زيد.
وص.ب\ص.ب. الشيء4: م.ح.قه وأ%ذ}هبه. وبص\ب.ص. الشيء�: 

>519<ص:
ام_ح.ق وذ%ه.ب. وص'ب_ الرجل� والشيء� إ,ذا م'ح1ق.. أ%بو عمرو: والـم'ت.ص.ب\ص1ب' الذاهب الـم'م_ح1ق'.

وت.ص.ب\ص.ب. الليل ت.ص.ب\ص'باv: ذهب إ,ل قليلv؛ قال الراجز:
إ,ذا ال4داوى، ماؤ'ها ت.ص.ب\ص.با

الفراء: ت.ص.ب\ص.ب. ما ف سقائك أ%ي قل9؛ وقال الرار:
ت.ظ%ل© ن,ساء� بن عام1ر�، *  ت.ت.ب_ع' ص.ب\صاب.ه كل عام

 ص.ب\صابه': ما بقي منه، أ%و ما ص'ب_ منه. والت_ص.ب\ص'ب': شد�ة ال1لف وال�ر\أ%ة. يقال: ت.ص.ب\ص.ب. علينا فلن، وت.ص.ب\ص.ب
النهار: ذهب إ,ل قليلv؛ وأ%نشد:

حت إ,ذا ما ي.وم'ها ت.ص.ب\ص.با
قال أ%بو زيد: أ%ي ذهب إ,ل قليلv. وتص.ب\صب الرe: اشتد�؛ قال العجاج:

حت إ,ذا ما يومها تصبصبا
 أ%ي اشتد عليها الر� ذلك اليوم. قال ال4زهري: وقول أ%ب زيد أ%حب إ,ل�. وتصبصب أ%ي مضى وذهب؛ ويروى:

تصب�ـبا؛ وبعده قوله:
من صاد1ر� أ%و وار,د{ أ%يدي سبا



 وتص.ب\ص.ب القوم: تفرقوا. أ%بو عمرو: صبصب إ,ذا فر_ق ج.يشاv أ%و مالv. وق%ر.ب¬ ص.ب\صاب: شديد. ص.بصاب¬ مثل ب.ص\باص.
 ال4صمعي: خ1م\س¬ صب\صاب وب.ص\باص وح.ص\حاص: كل هذا السي الذي ليست فيه و.ث1ـية ول ف�تور. وبعي ص.ب\ص.ب

وص'باص1ب: غليظ شديد.
 @صحب: ص.ح1ـب.ه ي.ص\ح.ب'ه ص'ح\بة، بالضم، وص.حابة، بالفتح، وصاحبه: عاشره. والص_ح\ب: جع الصاحب مثل

راكب وركب. وال4ص\حاب: جاعة الص_ح\ب مثل ف%ر\خ وأ%ف}راخ.
والصاحب: الـم'عاشر؛ ل يتعد_ى ت.ع.د>ي. الفعل، أ%عن أ%نك ل تقول:

زيد صاح1ب¬ ع.م\راv، ل4نم إ,نا استعملوه استعمال ال4ساء،
 نو غلم زيد؛ ولو استعملوه استعمال الصفة لقالوا: زيد صاح1ب¬ عمراv، أ%و زيد صاحب' ع.م\رو، على إ,رادة التنوين، كما

 تقول: زيد ضارب¬ عمراv، وزيد ضارب' عم\ر�و؛ تريد بغي التنوين ما تريد بالتنوين؛ والمع أ%صحاب، وأ%صاحيب'،
وص'ح\بان،

 مثل شاب� وش'ب�ان، وص1حاب مثل جائع وج,ـياع، وص.ح\ب وص.حابة وص1حابة، حكاها جيعاv ال4خفش، وأ%كثر الناس
 على الكسر دون الاء3، وعلى الفتح معها، والكسر معها عن الفراء خاصة. ول يتنع أ%ن تكون الاء مع الكسر من جهة

القياس، على أ%ن تزاد الاء لتأ}نيث المع. وف حديث قيلة: خرجت
 أ%بتغي الص_حابة إ,ل رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم؛ هو بالفتح جع صاحب،ول يمع فاع1ل على ف%عالة إ,ل هذا؛ قال

امرؤ' القيس:
فكان% ت.دان,ـينا وع.ق}د' ع1ذاره1،  *  وقال ص1حاب: ق%د\ ش.ـأ%ون.ك، فاط}ل�ب

 قال ابن بري: أ%غن عن خب كان الواو الت ف معن مع، كأ%نه قال: فكان تدانينا مع عقد عذاره، كما قالوا: كل رجل
 وض.ي\ع.ت'ه؛ فكل مبتدأ، وضيعته معطوف على كل، ول يأ}ت له بب، وإ,نا أ%غن عن الب كون الواو ف معن مع، والضيعة

هنا: الرفة، كأ%نه قال: كل رجل مع حرفته. وكذلك قولم: كل رجل وشأ}نه. وقال الوهري: الص_حابة، بالفتح:
>520<ص:

ال4ص\حاب، وهو ف ال4صل مصدر، وجع ال4ص\حاب أ%صاح1ـيب.
 وأ%ما الصeح\بة والص_ح\ب فاسان للجمع. وقال ال4خفش: الص_ح\ب' جع، خلفاv لذهب سيبويه، ويقال: صاحب

 وأ%ص\حاب، كما يقال: شاه1د وأ%شهاد، وناص1ر وأ%ن\صار. ومن قال: صاحب وص'ح\بة، فهو كقولك فار,ه وف�ر\ه.ة، وغلم
رائ1ق، والمع

 ر'وق%ة؛ والصeح\ب.ة� مصدر قولك: ص.ح1ب. ي.ص\ح.ب' ص'ح\ب.ةv. وقالوا ف النساء3: هن_ صواح1ب' يوسف. وحكى الفارسي عن
أ%ب السن: هن� صواحبات يوسف، جعوا ص.واح1ب. جع السلمة، كقوله:

ف%ه'ن_ ي.ع\ل�ك}ن. ح.دائ1دات1ها
وقوله:

ج.ذ}ب الص_رار,ي>ـي بالك�رور



 والص>حاب.ة: مصدر قولك صاحب.ك الل9ه' وأ%ح\س.ن صحاب.ت.ك. وتقول للرجل عند التوديع: م'عاناv م'صاح.ـباv. ومن قال: م'عان
م.صاح.ب¬، فمعناه: أ%نت معان م'صاح.ب. ويقال: إ,نه ل%ـم1ص\حاب لنا با ي'ح.ب�؛ وقال ال4عشى:

فقد أ%راك. لنا بالو'د> مص\حابا
وف�لنD صاح1ب' ص1د\ق�. واص\ط%ح.ب الرجلن، وتصاحبا، 

 واص\ط%ح.ب. القوم: ص.ح1ب. بعضهم بعضاv؛ وأ%صله اص\ت.ح.ب، ل4ن تاء الفتعال تتغي عند الصاد مثل اصطحب، وعند الضاد
مثل اض\ط%رب.، وعند الطاء مثل اط�ل%ب، وعند الظاء مثل اظ�ل%م،

 وعند الدال مثل اد_عى، وعند الذال مثل اذ9خ.ر، وعند الزاي مثل از\د.ج.ر، ل4ن التاء لن% م.خ\ر.ج'ها فلم توافق هذه الروف
لشدة مارجها، فأ�ب\د1ل% منها ما يوافقها، لتخف� على اللسان، وي.ع\ذ�ب. اللفظ به.

وحار¬ أ%ص\ح.ب' أ%ي أ%ص\ح.ر يضرب لونه إ,ل المرة.
وأ%ص\ح.ب.: صار ذا صاحب وكان ذا أ%صحاب. 

 وأ%ص\ح.ب.: بلغ ابنه مبلغ الرجال، فصار مثله، فكأ%نه صاحبه. واس\ت.ص\ح.ب. الرج'ل%: د.عاه إ,ل الصeح\بة؛ وكل ما لزم شيئا
فقد 

استصحبه؛ قال:
إ,ن9 لك الف%ض\ل% على ص'ح\ب.ت،  *  والـم1س\ك' قد\ ي.س\ت.ص\ح1ب' الر�ام1كا

الرام1ك: نوع من الطيب رديء خسيس.
وأ%ص\ح.ب\ت'ه الشيء: جعلته له صاحباv، واستصحبته الكتاب وغيه.

 وأ%ص\ح.ب. الرجل% واص\ط%ح.به: حفظه. وف الديث: اللهم اص\ح.ب\نا ب,ص'ح\ب.ة{ واقل1ب\نا بذمة؛ أ%ي احفظنا بفظك ف س.ف%رنا،
 وأ%رج,عنا بأ%مانتك وع.ه\د1ك إ,ل بلدنا. وف التنزيل: ول هم منا ي'ص\ح.بون ؛ قال: يعن اللة ل تنع أ%نفسنا، ول هم منا
 ي'ص\ح.بون: يارون أ%ي الكفار؛ أ%ل ترى أ%ن العرب تقول: أ%نا جار¬ لك؛ ومعناه: أ�ج,ـي'ك وأ%م\ن.ع'ك. فقال: ي'ص\ح.بون

 بال3جارة. وقال قتادة: ل ي'ص\ح.ب'ون من الل9ه1 بي؛ وقال أ%بو عثمان الازن9: أ%ص\ح.ب\ت' الرجل% أ%ي م.ن.ع\ت'ه؛ وأ%نشد ق%و\ل
الـه'ذ%ل:

ي.ر\ع.ى ب,ر.و\ض, الـح.ز\ن1، من أ%ب>ه،  *  ق�ر\بان.ه، ف عاب,ه، ي'ص\ح1ب'
ي'ص\ح1ب': ي.م\ن.ع' وي.ح\ف%ظ� وهو من قوله تعال: ول هم منا ي'ص\ح.بون

أ%ي ي'م\نعون. وقال غيه: هو من قوله ص.ح1ب.ك الل9ه أ%ي ح.ف1ظ%ك. وكان لك جاراv؛ وقال:
جار,ي و.م.و\لي. ل ي.ز\ن ح.ري'ه'ما، *  وصاح1ـب من\ د.واعي السeوء3 م'ص\ط%ح.ب'

>521<ص:
وأ%ص\حب. البعي' والدابة�: انقادا. ومنهم م.ن ع.م_ فقال: وأ%ص\ح.ب.

ذل� وانقاد من بعد ص'عوبة؛ قال امرؤ القيس:
ول%س\ت' ب,ذ1ي ر.ث}ي.ة{ إ,م_ر�، *  إ,ذا ق1ـيد. م'س\ت.ك}ر.هاv أ%ص\حبا



 ال3م_ر': الذي يأ}ت.م1ر' لكل أ%حد لض.ع\ف1ه، والر_ث}ي.ة�: وج.ع الفاصل. وف الديث: فأ%ص\ح.ب.ت الناقة� أ%ي انقادت، واسترسلت،
وتبعت صاحبها.

قال أ%بو عبيد: صح1ـب\ت' الرج'ل% من الصeح\بة، وأ%ص\ح.ب\ت' أ%ي انقدت
له؛ وأ%نشد:

ت.وال ب,ر,ب\ع1ـي> الس�قاب'، فأ%ص\ح.با
والـم'ص\ح1ب' الـم'ست.ق1ـيم' الذ�اه1ب' ل ي.ت.ل%ب_ث؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

يا ابن شهاب�، ل%س\ت. ل ب,صاح1ب، *  مع الـم'ماري وم.ع. الـم'صاح1ب
 فسره فقال: الـم'مار,ي الـم'خال1ف'، والـم'صاح1ب' الـم'ن\قاد، من ال3ص\حاب,. وأ%ص\ح.ب. الاء�: عله الط©ح\ل�ب

 والع.ر\م.ض'، فهو ماء# م'ص\ح1ب. وأ%د1ي¬ م'ص\ح1ب¬ عليه ص'وف�ه أ%و ش.عره أ%و وب.ر'ه، وقد أ%ص\ح.ب\ته: تركت ذلك عليه. وق1رب.ة
م'ص\ح1ـب.ة: بقي فيها من صوفها شيء ول ت'ع\ط%ن\ه'. والـح.م1ـيت': ما ليس عليه شعر.

 ورجل م'ص\ح1ب: منون.
وص.ح.ب. الـم.ذ}بوح.: سل%خه ف بعض اللغات.

)1وت.ص.ح_ب من م'جال%س.ت1نا: است.ح\يا. وقال ابن برزح (
 قوله «برزح» هكذا ف النسخ العتمدة بيدنا.)1(

إ,نه ي.ت.ص.ح_ب' من مالستنا أ%ي يست.ح\ي,ـي منها. وإ,ذا قيل: فلن
يتس.ح_ب علينا، بالسي، فمعناه: أ%نه ي.تماد.ح' وي.ت.د.ل�ل. وقولم ف

 النداء3: يا صاح,، معناه يا صاحب؛ ول يوز ترخيم الضاف إ,ل9 ف هذا وحده، س'م1ـع. من العرب م'رخ_ماv. وبنو ص'ح\ب:
ب.ط}نان، واحد¬ ف باه1ل%ة، وآخر ف كل}ب. وص.ح\بان�: اسم رجل�.

 @صخب: الص_خ.ب': الص>ـياح' والل%بة، وشدة الصوت  واختلط�ه'. وف حديث كعب ف التوراة: ممد¬ عبدي ليس
بف%ظð ول غ%ل1ـيظ، ول ص.خ'وب� ف ال4سواق؛ وف رواية: ول ص.خ_اب.

الص_خ.ب والس_خ.ب: الض_ج�ة واختلط ال4صوات للخ1صام؛ وف%ع'ول
 وف%ع�ال: للمبالغة. وف حديث خدية: ل ص.خ.ب. فيه، ول ن.ص.ب. وف حديث أ�م> أ%ين: وهي ت.ص\خ.ب وت.ذ}م'ر عليه. وقد
:� ص.خ1ب، بالكسر، ي.ص\خ.ب صخ.با. والس_خ.ب: لغة فيه ر.ب.ع1ـي_ة قبيحة. ورجل ص.خ_اب وص.خ1ب¬ وص.خ'وب¬ وص.خ\بان

شديد الصخ.ب كثيه، وجع الص_خ\بان: ص'خ\بان عن كراع، وال�نثى ص.خ1ـب.ة وص.خ�ابة وص'خ'ب_ة وص.خ'وب؛ قال:
ف%ع.ل�ك. لو\ ت'ب.د>ل�نا ص.خ'وباv،  *  ت.ر'دe ال4م\ر.د. الخ\تار. ك%ه\ل

وقول أ�سامة الذل:
)2إ,ذا اض\ط%ر.ب. الـم'م.رe بان,ـب.ي\ها، *  ت.ر.ن_م' ق%ي\ل%ةD ص.خ1ب¬ ط%روب(

  قوله «قيلة» كذا بالنسخ الت بأيدينا باللم وف شرح القاموس قينة بالنون وهو أ%ليق بقوله ترن وبقول الصنف ل2 (
يعرف إل.)

حله على الشخص فذك�ر، إ,ذ ل ي'ع\ر.ف ف الكلم: امرأ%ة ف%ع1لD، بل هاء. واص\ط%خ.ب: افت.عل، منه؛ قال الشاعر:



إ,ن� الض�فاد1ع.، ف الغ'د\ران1، ت.ص\ط%خ1ب
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 وف حديث النافقي: صخب¬ بالنهار أ%ي صي�احون فيه ومتجادلون. وعي ص.خ\ب.ةD: م'ص\ط%ف1ق%ة عند ال%ي.شان1. واص\ط%خ.ب
 القوم وت.صاخ.ب'وا إ,ذا تصايوا وتضاربوا. وماء ص.خ1ب' الذ1ي> وم'ص\ط%خ1ـب'ه إ,ذا تلطمت أ%مواج'ه أ%ي له صوت؛ قال

الشاعر:
م'ف}ع.و\ع1م¬، ص.خ1ب' الذ1ي>، م'ن\ب.ع1ق

 واص\ط1خاب' الطي: اختلط أ%صواتا. وحار ص.خ1ب' الشوار,ب,: ي'ر.د>د' ن'هاق%ه ف شواربه. والشوار,ب': ماري الاء ف
الـح.ل}ق؛ قال: 

ص.خ1ب' الشوار,ب, ل ي.زال، كأ%نه  *  عب\د¬، لل, أ%ب ر.بيعة%، م'س\ب.ع'
والص_خ\ـب.ة: الع.ط}فة.

 @صرب: الص_ر\ب' والص_ر.ب': اللب الـح.قي' الام1ض. وقيل: هو الذي قد ح'ق1ن. أ%ياماv ف السقاء3 حت اشتد_ ح.م.ض'ه،
 واحدته: ص.ر\ب.ةD وص.ر.ب.ةD. يقال: جاءنا ب,ص.ربة ت.ز\وي الوجه. وف حديث ابن الزبي: فيأ}ت بالص_ربة من اللب؛ هو اللب

الامض.
 وص.ربه ي.ص\ر'ب'ه ص.ر\باv، فهو م.ص\روب وص.ريب. وص.ر.به: حلب بعض.ه على بعض وتركه ي.ح\م.ض'. وقيل: ص.ر.ب. اللب

والسمن. ف الن>ح\ي. ال4صمعي: إ,ذا ح'ق1ن اللب أ%ياماv ف السقاء3 حت اشت.د_ ح.م.ض'ه، فهو الصر\ب والصر.ب؛ وأ%نشد:
فال4ط}ي.بان1 با الط©ر\ثوث� والص�ر.ب

 قال أ%بو حات: غلط ال4صمعي ف الص�رب أ%نه اللب الامض؛ قال وقلت له: الص_رب الصم\غ والص_رب اللب، فعرفه، وقال:
كذلك. ويقال: ص.ر.ب اللب. ف السقاء3.

ابن ال4عراب: الص>ر\ب' البيوت القليلة من ض.ع\ف%ى ال4عراب. قال
)1ال4زهري: والص>ر\م مثل الص>ر\ب، قال: وهو باليم أ%عرب(

 قوله «أعرب» كذا ف نسخة وف أخرى وشرح القاموس أعرف بالفاء.) .1(
 ويقال: ك%ر.ص. فلن ف م1ك}ر.صه، وص.ر.ب. ف م1ص\ر.به، وق%ر.ع. ف م1ق}ر.عه: ك�ل©ه السقاء ي'ح\قن فيه اللب. وقدم أ%عراب على
 أ%عرابية، وقد ش.ب,ق. لطول الغيبة، فراودها فأ%قبلت ت'ط%ي>ب' وت'متعه، فقال: ف%ق%د\ت' ط%ي>ـباv ف غي ك�ن\هه أ%ي ف غي وجهه
 وموضعه، فقالت الرأ%ة: فقد\ت. صر\بة مستعجلv با؛ عنت بالصربة: الاء التمع ف الظهر. وإ,نا هو على الثل باللب

التمع ف السقاء.
والـم1ص\ر.ب: ال3ناء� الذي ي'صر.ب فيه اللب أ%ي ي'ح\ق%ن، وجعه

الصارب. تقول: ص.ر.ب\ت' اللب ف الو.ط}ب واص\ط%ر.ب\ت'ه إ,ذا جعته فيه شيئاv بعد شيء� وترك}ت.ه لي.ح\م.ض.
.vكان أ%و حاز,را vوالص_ر\ب: ما ي'ز.و_د' من اللب ف السقاء3، حليبا

 وقد اص\ط%ر.ب. ص.ر\بة، وصر.ب. بول%ه ي.ص\ر'به وي.ص\ر,به صرباv: حقن.ه إ,ذا طال حبسه؛ وخص بعضهم به الفحل من ال3بل، ومنه
قيل للب.ح1ـية: ص.ر\ب على ف%ع\لى، ل4نم ل ي.ح\ل�بونا إ,ل للضيف، فيجتمع اللب ف ضرعها. 



وقال سعيد بن السيب: الب.ح1ـية الت ي'م\نع د.رeها للطواغيت، فل
 يل�بها أ%حد من الناس. وف حديث أ%ب ال4حوص ال�ش.م1ـي> عن أ%بيه قال: هل ت'ن\ت.ج إ,بل�ك واف1ـيةv أ%عينها وآذان'ها فت.ج\د.ع'ها
 وتقول صرب؟ قال القتيب: قوله ص.ر\ب مثل سكرى، من ص.ر.ب\ت اللب ف الضرع إ,ذا جعته ول تلبه، وكانوا إ,ذا جدعوها

أ%ع\ف%و\ها من الل}ب. وقال بعضهم:
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  تعل� الصر\ب من الص_ر\م، وهو القطع، بعل الباء3 م'بدل%ة من اليم، كما يقال ضر\ب.ة� لز,م ولزب؛ قال: وكأ%نه أ%صح
 التفسيين لقوله فتج\دع هذه فتقول ص.ر\ب. ابن ال4عراب الصرب: جع ص.ر\ب.ـى، وهي الشقوقة ال�ذن من ال3بل، مثل

 البحية أ%و القطوعة. وف رواية أ�خرى عن أ%ب ال4حوص أ%يضاv عن أ%بيه قال: أ%تيت رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وأ%نا
 ق%ش1ف اليئة، فقال: هل ت'ن\ت.ج إ,بلك ص1حاحاv آذان'ها، فت.ع\م1د. إ,ل الـم'وس.ى فتقط%ع. آذان.ها، فتقول: هذه ب.ح1ـية، وتشقها

فتقول: هذه ص.ر\م فتحرمها عليك وعلى أ%هلك؟ قال: نعم.
  قال: فما آتاك الل9ه لك ح1لê، وساع1د' الل9ه أ%شد�، وم'وساه أ%حد�. قال: فقد بي بقوله صرم ما قال ابن ال4عراب ف الص_ر\ب:
 ان الباء مبدلة من اليم.وص.ر.ب. الصبـيe: مكث أ%ياماv ل ي'ح\د1ث، وص.ر.ب. ب.ط}ن' الصبـي� ص.ر\باv إ,ذا ع.ق%د ليسمن، وهو إ,ذا

اح\ت.ب.س. ذ�و ب.ط}ن,ه فيمكث يوماv ل يدث، وذلك إ,ذا أ%راد أ%ن ي.س\م.ن.
والص_ر\ب والص_ر.ب: الصمغ ال4حر؛ قال الشاعر يذكر البادية:

أ%ر\ض¬، عن الي\ر, والسeل}طان1، نائ1ـي.ةD،  *  فال4ط}ي.بان1 با الط©رث�وث� والص_ر.ب'
  واحدته ص.ر\ب.ةD، وقد يمع على ص1راب؛ وقيل: هو ص.م\غ� الط�ل}ح والع'ر\ف�ط، وهي حر كأ%نا سبائك تكسر بالجارة. وربا

كانت الصربة مثل رأ}س الس>ـن_و\ر، وف جوفها شيء كالغ1راء3 والد>ب\س ي'م.صe ويؤ\ك%ل؛ قال الشاعر:
س.ي.ك}ف1ـيك. ص.ر\ب' الق%و\م,، ل}م¬ م'غ.ر�ض¬، *  وماء� ق�دور�، ف ال1فان1، م.ش'وب

  قال: والص_ر\ب الصمغ ال4حر، صمغ الطل}ح. والص_ر.ب.ة�: ما ي'ت.خي من العشب والشجر بعد اليابس، والمع ص.ر.ب¬ وقد
 ص.ر,بت ال4رض'، واص\ر.أ%ب_ الشيء: ام\لس_ وصفا؛ ومن روى بيت امرئ, الق%يس: ص.ر.اب.ة% ح.ن\ظ%ل، أ%راد الصفاء واللوسة؛

ومن روى: ص.راية%، أ%راد نقيع ماء النظل، وهو أ%حر صاف.
)1@صطب:(

  قوله «صطب» أهل الوهري والؤلف قبله مادة ص ر خ ب والصرخبة فسرها ابن دريد بالفة والنزق كالصربة،1(
 أفاده شارح القاموس.): التهذيب ابن ال4عراب: الـم1ص\ط%ب س.ن\دان الـح.د_اد. قال ال4زهري: سعت أ%عرابياv من بن
 ف%زار.ة% يقول لادم له: أ%ل وارفع ل عن ص.ع1ـيد ال4رض م1ص\ط%بة أ%ب,ـيت' عليها بالليل، فرفع له من الس_ه\لة1 ش1ب\ه. دكان

مربع، قدر ذراع من ال4رض، يتقي با من الوام� بالليل. قال: وسعت آخر من بن
 ح.ن\ظلة ساها الص\ط%ف�ة، بالفاء3. وروي عن ابن سيين أ%نه قال: إ,ن كنت ل أ�جالسكم مافة الشهرة، حت ل يزل ب البلء
 حت أ%خذ بلحيت وأ%قمت على م.ص\ط%بة بالبصرة. وقال أ%بو اليثم,: الـم.ص\ط%ب_ة والـم1ص\ط%ب_ة بالتشديد متمع الناس، وهي

 شبه الدكان ي'ج\لس عليها. وال�ص\ط�ب_ة: م'شاقة الك%ت_ان. وف الديث: رأ%يت أ%با هريرة، رضي الل9ه عنه، عليه إ,زار فيه ع.ل%ق¬،
قد خي_طه بال�ص\ط�ب_ة، حكاه الروي ف الغ.ريبي.



 @صعب: الص_ع\ب': خلف الس_ه\ل، نقيض الذ�ل�ول؛ وال�نثى ص.ع\ب.ة، بالاء3، وجعها ص1عاب؛ ونساء# ص.ع\بات، بالتسكي
ل4نه صفة.

.vوص.ع'ب ال4مر وأ%ص\ع.ب.، عن اللحيان، ي.ص\ع'ب ص'عوبة: صار ص.ع\با
واس\ت.ص\ع.ب وت.ص.ع_ب وصع_به وأ%ص\ع.ب. ال4مر.:
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 وافقه ص.ع\باv؛ قال أ%ع\شى باهلة:

ل ي'ص\ع1ب' ال4مر.، إ,ل9 ر.ي\ث% ي.ر\ك%ب'ه،  *  وكل9 أ%مر�، س1وى الف%ح\شاء، يأ}ت.م1ر'
 واس\ت.ص\ع.ب. عليه ال4مر' أ%ي ص.ع'ب. واستص\ع.به: رآه ص.ع\باv؛ ويقال: أ%خذ فلن بك}راv من ال3بل ليقت.ض1ـي.ه، فاست.صع.ب عليه

 است1صعابا. وف حديث ابن عباس: فلما ر.ك1ب. الناس' الص_ع\ب.ة والذل�ول%، ل نأ}خذ} من الناس إ,ل� ما نعر,ف' أ%ي شدائد. ال�مور
وس'ه'ول%ها. والراد: ت.ر.ك. الـم'بالة% بال4شياء3 والحتراز ف القول والعمل.

والص_ع\ب' من الدواب�: نقيض الذ�ل�ول؛ وال�نثى: ص.ع\بة، والمع
ص1عاب.وأ�ص\ع1ب. الم.ل�: ل ي'ر\كب قط؛ وأ%ص\ع.به صاحب'ه: تركه وأ%عفاه من الركوب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

س.نام'ه ف ص'ورة{ من ض'م\ر,ه1، *  أ%صع.ب.ه ذ�و ج,د.ة{ ف د.ث}ره
 قال ثعلب: معناه ف صورة ح.س.ن.ة من ض'م\ره أ%ي ل يضعه أ%ن كان ضامراv؛ وف الصحاح: تركه فلم يركبه، ول ي.م\س.س\ه

ح.ب\ل حت صار ص.ع\با. وف حديث جبي: من كان م'ص\ع1ـباv فليجع أ%ي من كان بعيه صعباv غي منقاد ول ذلول.
ي'قال: أ%ص\ع.ب الرجل فهو م'ص\ع1ب. وجل م'ص\ع.ب إ,ذا ل يكن

 م'ن.و_قاv، وكان م'ح.ر_م الظهر. وقال ابن السكيت: الـم'ص\ع.ب' الفحل الذي ي'ود.ع' من الركوب والعمل للف1ح\لة.
والـم'ص\ع.ب: الذي ل يسسه حبل، ول ي'ركب.

والق%ر\م: الفحل الذي ي'ق}ر.م أ%ي يودع وي'ع\ف%ى من الركوب، وهو
الـم'ق}ر.م' والق%ريع' والف%ن,ـيق'؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

ك%ـأ%ن� م.صاع1ـيب.، ز'ب> الرeؤو *  س,، ف دار, ص.ر\م� ت.لق%ى، م'ريا
 أ%راد: م.صاع1ب جع م'ص\ع.ب، فزاد الياء4 ليكون الزء� فعولن، ولو ل يأ}ت1 بالياء3 لكان حسناv. ويقال: جال م.صاع1ب

وم.صاع1ـيب. وقوله: ت.لقى م'ريا، إ,نا ذك�ر. على إ,رادة القطيع.
 وف حديث حنفان: ص.عاب,ـيب'، وهم أ%هل ال4نابيب. الصعابيب: جع ص'ع\بوب، وهم الص>عاب أ%ي الشدائد. والص_اع1ب':

.�من ال4رضي ذات' الن_ق%ل والجارة ت'ح\ر.ث
.vورجل م'ص\ع.ب: مسو_د، من ذلك. ومصعب: اسم رجل، منه أ%يضا .vوالـم'ص\ع.ب': الفحل، وبه سي الرجل م'ص\ع.با 

وص.ع\ب: اسم رجل غلب على الي�. وص.ع\ب.ة وص'ع.ي\ب.ة: اسا امرأ%تي.
  وبنو ص.ع\ب: ب.ط}ن. والـم'ص\ع.بان: م'ص\ع.ب بن' الزبي، وابنه عيسى بن' م'ص\ع.ب. وقيل: م'ص\ع.ب' بن الزبي، وأ%خوه عبدالل9ه.

وكان ذو القرني الـم'ن\ذ1ر' بن ماء3السماء3 ي'ل%ق�ب' بالص_ع\ب؛ قال لبيد: 
والص_ع\ب'، ذو الق%ر\ن.ي,، أ%ص\ب.ح ثاو,ياv  *  بالـح1نو، ف ج.د.ث{، أ�م.ي\م.، م'ق1ـيم



وع.ق%ب.ة ص.ع\ب.ة إ,ذا كانت شاقة.
@صعرب: الصeع\ر'وب': الصغي' الرأ}س, من الناس وغيهم.

@صعنب: الص_ع\ن.ب': الصغي الرأ}س؛ قال ال4زهري أ%نشد أ%بو عمرو:
ي.ت\ب.ع\ن. ع.و\داv، كاللYواء3، م1س\أ%با، *  ناج�، ع.ف%ر\ن.ى، س.ر.حاناv أ%غ}ل%با

ر.ح\ب. الف�روج,، ذا ن.ص1ـيع� م1ن\ه.با، *  ي'ح\س.ب'، بالليل، ص'ـوÝى م'ص.ع\ن.با
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 أ%ي يأ}ت منزله'. الصeو.ى: الجارة الموعة�، الواحدة ص'و_ة. والـم'ص.ع\ن.ب: الذي ح'د>د. رأ}س'ه. يقال: إ,نه ل%ـم'ص.ع\ن.ب
الر_أ}س, إ,ذا كان م'ح.د_د. الرأ}س. وقوله: ناج�، أ%راد ناجياv. والـم1ن\ه.ب: السريع'.

وقد أ%ج'وب' ذا الس>ماط% الس_ب\س.ب.ا،
فما ت.ر.ى إ,ل� الس>راج. الل�غبا،
فإ,ن} ت.ر.ى الث�ع\ل%ب. ي.ع\ف�و مربا

وص.عن.ب.ـى: قرية باليمامة؛ قال ابن سيده: وص.ع\ن.بـى أ%رض؛ قال
ال4عشى:

وما ف%ل%ج¬، ي.س\ق1ـي ج.داو,ل% ص.ع\ن.بـى، *  له ش.ر.ع¬ س.ه\لD على كلY م.و\ر,د1
 والص_ع\ن.ب.ة�: أ%ن ت'ص.ع\ن.ب. الث�ريد.ة�، ت'ض.م_ ج.وان,ـب'ها، وت'ك%و_م. ص.و\م.ع.ت'ها، وي'ر\ف%ع. ر.أ}س'ها؛ وقيل: ر.ف}ع' وس.ط1ها، وق%و\ر' ر.أ}س1ها؛
 يقال: ص.ع\ن.ب. الث�ريدة. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، س.و�ى ث%ريدة% فل%ب_ق%ها ب,س.م\ن ث ص.ع\ن.ب.ها. قال أ%بو

عبيدة: يعن ر.ف%ع. ر.أ}س.ها؛ وقال ابن البارك: يعن جعل لا ذ�ر\و.ة؛ وقال شر: هو أ%ن ي.ض'م_ ج.وان,ـب.ها، وي'ك%و>م. ص.و\م.ع.ت.ها.
والص_ع\ن.ب.ة�: ان\ق1ـباض' الب.خيل, ع1ند. الـم.س\ـأ%ل%ة1. وعم_ ابن سيده فقال: الص_ع\ن.ب.ة� الن\ق1ـباض.

@صغب: قال أ%بو تراب: سعت الباهلي_ يقول: ي'قال� ل1ـب.ي\ض.ة1
الق%م\ل%ة1: ص'غاب وص'ـؤ.اب¬.

 @صقب: الص_ق}ب والص_ق%ب، لغتان: الط�ويل� التارe من كل شيء�، ويقال ل1ل}ـغ'ص\ن, الر_ي_ان1 الغ.ل1ـيظ1 الط�ويل,. وص.ق}ب
 الن_اق%ة1 و.ل%د'ها وج.م\ع'ه ص1قاب¬ وص1ق}بان. والص_ق}ب' ع.م'ود¬ ي'ع\م.د' به الب.ي\ت'؛ وقيل: ه'و الع.م'ود' ال4طو.ل� ف و.س.ط1 الب.ي\ت1 والمع

ص'ق�وب.
 وص.ق%ب. الب,ناء4 وغ%ي\ر.ه ر.ف%ع.ه. وص'ق�وب' ال3ب,ل,: أ%ر\ج'ل�ها، لغة ف س'ق�وب,ها؛ حكاها ابن ال4عراب. قال: و.أ%ر.ى ذلك لكان

القاف،
Dـ�ها أ%ف}ش.ى من السي، وهي مواف1ق%ة وض.ع'وا م.كان% الس>ي, صاداv، ل4ن

للقاف1 ف ال3ط}باق, لي.ـك�ون% الع.م.ل� م1ن و.ج\ه{ واحد. قال: وهذا تعليل� س1ـيبوي\ه ف هذا الض_ر\ب, من الـم'ضار.ع.ة1.
والص_ق%ب': الق�ر\ب. وحكى سيبويه ف الظ©روف1 الت ع.ز.ل%ها ما

ـ�ها غ%رائ1ب': هو ص.ق%ب'ك، ومعناه الق�ر\ب؛ ومكانD ص.ق%ب¬ وص.ق1ب¬: قريب. وهذا أ%ص\ق%ب' من  ق%ب\ل%ها ل1ـي'ف%س>ر. معان,ـيها ل4ن
هذا أ%ي أ%ق}ر.ب.



وأ%ص\ق%ب.ت\ دار'هم وص.ق1ـب.ت، بالكسر، وأ%س\ق%ب.ت\: د.نت\ وق%ر'ب.ت\. وف
الديث: الار' أ%حقe ب,ص.ق%به؛ قال ابن ال4نباري: أ%راد بالص_ق%ب
الـم'لص.ق%ة والق�ر\ب والراد به الشeف}ع.ة� كأ%نه أ%راد. با ي.ل1ـيه؛

وقال ب.ع\ض'ه'م\: أ%راد. الش_ريك.؛ وقال ب.ع\ض'ه'م\: أ%راد. الـم'لص1ق.؛
ـ�ه كان أ%بو عبيد: ي.ع\ن الق�ر\ب.. ومنه حديث علي، عليه السلم: أ%ن

 إ,ذا أ�ت1ـي. بالق%ت1ـيل, ق%د\ و'ج,د. ب.ي\ن. الق%ر\ي.ت.ي\ن,، ح'م1ل% على أ%ص\ق%ب, الق%ري.ت.ي\ن, إ,ليه أ%ي أ%ق}رب,ه,ما، ويروى بالسي؛ وأ%نشد لبن
الرeق%ي_ات:

ك�وف1ـي_ةD، ناز,ح¬ م.ح1ل�ت'ها، *  ل أ%م.م¬ دار'ها ول ص.ق%ب'
قال: م.ع\ن.ى الـح.ديث1 أ%ن� الار. أ%ح.قe بالشeف}ع.ة من الذي ل%ي\س. بار.

وداري م1ن دار,ه بس.ق%ب� وص.ق%ب� وز.م.م� وأ%م.م� وص.د.د{ أ%ي ق%ريب¬.
ويقال: هو جاري م'ص.اق1ـبـي، وم'طانب، وم'ؤ.اص1ري  
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)1أ%ي ص.ق}ب' دار,ه (

  قوله «صقب داره» أي عمود بيته بذاء عمود بيت. وإصاره: أي البل القصي يشد به أسفل الباء إل الوتد بذاء1(
 حبل بيت القصي أو الوتد بذاء وتد بيت وطنبه: أي حبل بيته الطويل بذاء حبل بيت الطويل. هذا هو الناسب ول يغتر

با للشارح.) وإ,صاره' وط�ن'ب'ه بذاء ص.ق}ب بيت وإ,صاري. وقيل:
أ%ص\ق%ب.ك الص_ي\د' فار\م1ه أ%ي د.نا م1ن\ك. وأ%م\ك%ن.ك. ر.م\ي'ه.

:vوص1قابا vوتقول: أ%ص\ق%ب.ه ف%ص.ق1ب أ%ي ق%ر_ب.ه' ف%ق%ر'ب. وصاق%ب\ناه'م م'صاق%ب.ـة
قار.ب\ناه'م\. ول%ق1ـيت'ه م'صاق%ب.ةv، وص1قاباv وص1فاحاv م1ثل% الص>راح

أ%ي م'واج.ه.ة. والص_ق}ب: ال%م\ع'.
وصق%ب. قف%اه': ض.رب.ه ب,ص.ق}ب,ه. والص_ق}ب: الض_ر\ب' على كل شيء م'ص\م.ت{ ياب,س. وص.ق%ب. الطائر': ص.و_ت.؛ عن ك�راع.

والص_اق1ب': ج.ب.ل معروف، زاد ابن ب.ري ف بلد بن عامر، قال: 
ر'م1ـي.ت\ بأ%ث}ق%ل% م1ن ج,ـبال, الص_اق1ب,

) 2والسي(
  قوله «والسي إل»: سقط قبله من النسخ الت بأيدينا بعد قوله من جبال الصاقب ما صرح به شارح القاموس نقل2(

عن اللسان ما نصه، وقال غيه:
على السيد الصعب لو أ%نه *  يقوم على ذروة الصاقب)

ف كل ذلك لغة.
@صقعب: الص_ق}ع.ب: الط�ويل� م1ن الر�جال,، بالصاد1 والسي,؛ وهو ف الصحاح: الط�ويل� م'ط}ل%قاv، م1ن غي ت.ق}ييد{.

@صقلب: بعي ص1ق}لب¬: ش.ديد' ال4ك}ل. ابن ال4عراب: الص>ق}لب'



الرجل� ال4ب\ي.ض'. وقال أ%بو عمرو: هو ال4ح\م.ر'؛ وأ%نشد لندل:
ب.ي\ن. م.ق%ذ�ى رأ}س1ه الص>ق}لب

 قال أ%بو منصور: الصقال1ـب.ة� ج,ـيلD ح'م\ر' ال4لوان، ص'ه\ب' الشeع'ور، ي'تاخ1م'ون ال%ز.ر وب.ع\ض. ج,ـبال, الرeوم. وقيل للر_ج'ل
ال4حر:

ص1ق}لب¬ ت.ش\ب,ـيهاv بم.
@صلب: الصeل}ب' والصeل�ب': ع.ظ}م¬ من ل%د'ن1 الكاه1ل إ,ل الع.ج\ب،

والمع: أ%ص\ل�ب وأ%ص\لب وص1ل%ب.ةD؛ أ%نشد ثعلب:
أ%ما ت.ر.ي\ن، الي.و\م.، ش.ي\خاv أ%ش\ي.ب.ا، *  إ,ذا ن.ه.ض\ت' أ%ت.ش.ك�ى ال4ص\ل�با

ج.م.ع. ل4نه ج.ع.ل% ك�ل� ج'ز\ء� م1ن ص'ل}به ص'ل}باv؛ كقول جرير:
قال الع.واذ1ل�: ما ل1ج.ه\ل1ك. ب.ع\د.ما *  شاب. الـم.فار,ق'، واك}ت.س.ي\ن. ق%ت1ـيا

وقال ح'م.ي\د¬:
وان\ت.س.ف.، الال1ب. من أ%ن\داب,ه، *  أ%غ}باط�نا الـم.ي\س' ع.لى أ%ص\لب,ه

كأ%نه جعل كل� ج'ز\ء� من ص'ل}ب,ه ص'ل}باv. وحكى اللحيان عن, العرب: هؤلء أ%بناء3 ص1ل%ب.ت1ه,م\.
 والصeل}ب من الظ�ه\ر، وك�ل© شيء من الظ�ه\ر فيه ف%ق%ار¬ فذلك الصeل}ب؛ والص_ل%ب'، بالتحريك، لغة فيه؛ قال الع.جاج يصف

امرأ%ة:
ر.ي_ا العظام,، ف%خ\م.ة الـم'خ.د_م,،

ف ص.ل%ب� مث}ل, الع1نان1 الـم'ؤ\د.م،
إ,ل س.واء� ق%ط%ن� م'ؤ.ك�م,

ـ�ه إ,ن} ك�س3ر. الصeل}ب' فح.د1ب. الر_ج'ل  وف حديث سعيد بن جبي: ف الصeل}ب الدية�. قال الق�ت.ي\ب,ـيe: فيه قولن أ%حد'ها أ%ن
ففيه الدية�، والخ.ر' إ,ن} أ�ص1ـيب. ص'ل}به بشيء� ذ%ه.ب. به 
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 ال1ماع' فلم ي.ق}د1ر\ ع.ل%يه1، ف%س'م>ي. ال1ماع' ص'ل}باv، ل4ن� الـم.ن,ـي_ ي.خ\ر'ج' منه'. وقول� الع.باس, بن, ع.بد1الـم'ط�ل1ب, ي.مد.ح' النبـي_،

صلى الل9ه عليه وسلم:
ت'ن\ق%ل� م1ن\ ص.ال%ب� إ,ل ر.ح1م،  *  إ,ذا م.ض.ى عال%م¬ ب.دا ط%ب.ق

قيل: أ%راد بالص_ال%ب الصeل}ب، وهو قليل الستعمال. ويقال للظ�ه\ر:
ص'ل}ب وص.ل%ب وصال%ب¬؛ وأ%نشد:

كأ%ن� ح'م_ى بك. م.غ\ر,ي_ةD، *  ب.ي\ن. الـح.يازي إ,ل الص_ال%ب,
وف الديث: إ,ن� الل9ه خ.ل%ق. للج.ن_ة1 أ%ه\لv، خ.ل%ق%ها ل%ـه'م، وه'م\ ف أ%صلب آبائ1ه,م.

ال4ص\لب': ج.م\ع' ص'ل}ب وهو الظهر. والص_لب.ة�: ضدe اللYي.
)1ص.ل�ب. الشيء� ص.لب.ـةv فهو ص.ل1ـيب¬ وص'ل}ب وص'ل�ب وصلب (



  قوله «وصلب» هو كسكر ولينظر ضبط ما بعده هل هو بفتحتي لكن الوهري خصه با صلب من الرض أو1(
 بضمتي الثانية للتباع إل أن الصباح خصه بكل ظهر له فقار أو بفتح فكسر ويكن أن يرشحه ما حكاه ابن القطاع

 والصاغان عن ابن العراب من كسر عي فعله.) أ%ي شديد. ورجل ص'ل�ب¬: مثل الق�ل�ب, والـح'و_ل، ورجل ص'ل}ب
وص.ل1ـيب: ذو صلبة؛ وقد ص.ل�ب، وأ%رض ص'ل}ب.ة، والمع ص1ل%ب.ة.

 ويقال: ت.ص.ل�ب. فلن أ%ي ت.ش.د_د.. وقولم ف الراعي: ص'ل}ب' الع.صا وص.ل1ـيب' الع.صا، إ,نا ي.ر.و\ن% أ%نه ي.ع\ن'ف' بال3بل؛ قال
الراعي:

ص.ل1ـيب' الع.صا، باد1ي الع'روق,، ت.ر.ى له، *  ع.ل%ي\ها، إ,ذا ما أ%ج\د.ب. الن_اس'، إ,ص\ب.عا
وأ%نشد:

ر.أ%ي\ت'ك1 ل ت'غ\ن,ـي. عن>ي ب,ق�ر_ة{؛ *  إ,ذا اخ\ت.ل%ف%ت\ ف� الـه.راو.ى الد_مام1ك'
فأ%ش\ه.د' ل آت1ـيك1، ما دام. ت.ن\ض'ب¬ *  بأ%ر\ض1ك1، أ%و ص'ل}ب' الع.صا من رجال1ك1

أ%ص\ل� هذا أ%ن ر.ج'لv واع.د.ت\ه ام\ر.أ%ةD، فعث%ر. ع.ليها أ%ه\ل�ها، فضربوه بع1ص1ـي> الت_ن\ض'ب. وكان ش.ج.ر' أ%رضها إ,نا كان التنضب.
فضربوه ب,ع1ص1ـي>ها.

وص.ل�ب.ه: جعله ص'ل}باv وشد_ه وقو_اه؛ قال ال4عشى:
م1ن س.راة1 الـه,جان1 ص.ل�ب.ها الع'ضe،  *  و.ر.ع\ي' الـح1مى، وط�ول� الـح1ـيال,

 أ%ي شد�ها. وس.راة� الال: خ1ـياره، الواحد س.ر,ي�؛ يقال: بعي¬ س.ر,ي�، وناقة س.ر,ي_ة. والـه,جان�: ال1ـيار' من كل شيء�؛
 ي'قال: ناقة ه1جانD، وج.م.ل ه1جانD، ونوق¬ ه1جان. قال أ%بو زيد: الناق%ة� الـه,جان� هي ال4د\ماء�، وهي الب.ي\ضاء� الال1ص.ة� الل�و\ن1.

 والع'ضe: ع.ل%ف' ال4م\صار مثل الق%ت> والن_و.ى. وقوله: ر.ع\ي الـح1مى ي'ريد' ح1مى ض.ر,ي_ة، وهو مرعى إ,بل اللوك، وح1م.ى
الر_ب.ذ%ة1 د'ون.ه. وال1ـيال: م.ص\د.ر' حالت الناقة إ,ذا ل ت.ح\م1ل}.

وف حديث العباس: إ,ن� الـم'غال1ب. ص'ل}ب. الل9ه1 م.غ\ل�وب أ%ي ق�و_ة%
الل9ه1.

.Dح.ج,ر¬، والمع: ص1ل%ب.ة Dومكان ص'ل}ب وص.ل%ب¬: غ%ليظ
والصeل}ب' من ال4رض: الـم.كان� الغ.ل1ـيظ� الـم'ن\قاد، والمع ص1ل%ب.ةD، مثل ق�ل}ب وق1ل%ب.ة.

والص_ل%ب أ%يضاv: ما ص.ل�ب. من ال4رض. شر: الص_ل%ب ن.ح\و¬ من
الـح.زيز, الغ.ل1ـيظ1 الـم'ن\قاد1. وقال 
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غيه:الص_ل%ب من ال4رض أ%س\ناد الكام والر_واب، وجعه أ%ص\لب؛ قال رؤبة:

نغشى ق%رÝى، عار,يةv أ%ق}راؤ'ه،
ت.ح\ب'و، إ,ل أ%ص\لب,ه، أ%م\عاؤ'ه

ال4صمعي: ال4ص\لب' هي من ال4رض الص_ل%ب الشديد' الـم'ن\قاد'،



 وال4م\عاء� م.ساي,ل� ص1غار. وقوله: ت.ح\ب'و أ%ي ت.د\نو. وقال ابن ال4عراب: ال4ص\لب: ما ص.ل�ب من ال4رض وار\ت.ف%ع.، وأ%م\عاؤ'ه: ما
لن% منه وان\خ.ف%ض.

 والصeل}ب: موضع بالص_م_ان، أ%ر\ض'ه' حجارةD، من ذلك غ%ل%ب.ت\ عليه الص>ف%ة�، وبي ظ%هران الصeل}ب وق1فاف1ه، رياض¬ وق1ـيعان
)1ع.ذ}ب.ة� الـم.ناب,ت1 (

  قوله «عذبة النابت» كذا بالنسخ أيضاv والذي ف العجم لياقوت عذبة الناقب أي الطرق فمياه الطرق عذبة.)1(
ك%ث1ـية� الع'ش\ب,، وربا قالوا: الصeل}بان1؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

س'ق}نا به الصeل}ب.ي\ن,، فالص_ـم_انا
 فإ,ما أ%ن ي.ك�ون% أ%راد الصeل}ب، ف%ث%ن_ى للضرورة، كما قالوا: رام.تان1، وإ,نا هي رامة واحدة. وإ,ما أ%ن يكون أ%راد م.و\ض1ع.ي\ن

 ي.غ\ل1ب' عليهما هذه الص>ف%ة�، ف%ي'س.م_يان1 با. وص.و\ت¬ ص.ل1ـيب¬ وج.ر\ي¬ ص.ل1ـيب، على الثل. وص.ل�ب. على الال, ص.لبة: ش.ح
به؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ف%إ,ن ك�ن\ت. ذا ل�ب¼ ي.ز,د\ك. ص.لب.ـةv،  *  على الال,، م.ن\زور' الع.طاء3، م'ث%ر>ب'
الليث: الصeل}ب' من ال%ر\ي ومن الص_ه,ـيل, الش_ديد'؛ وأ%نشد:

ذو م.ي\ع.ة، إ,ذا ترامى ص'ل}ب'ه
والصeل�ب' والصeل�ب,ـيe والصeل�ب.ة والصeل�ب,ـي_ة: حجارة الـم1س.ن>؛ قال ام\ر'ؤ' الق%ي\س:

كح.د> الس>نان الصeل�ب,ـي> الن_ح1ـيض
أ%راد بالسنان الـم1س.ن_. ويقال: الصeل�ب,ـيe الذي ج'لي.، وش'ح1ذ

بجارة الصeل�ب,، وهي حجارة تتخذ منها الـم1سان©؛ قال الشماخ:
وكأ%ن� ش.ف}ر.ة% خ.ط}م1ه وج.ن,ـين,ه، *  لـم_ا ت.ش.ر_ف. ص'ل�ب¬ م.ف}ل�وق

والصeل©ب': الشديد من الجارة، أ%ش.دeها ص.لب.ـةv. ور'م\ح¬
vوص'ل�ب¬ أ%يضا Òص'ل©ب,ـي Dم'ص.ل�ب¬: م.ش\حوذ بالص_ل�ـبـي�. وتقول: س1نان

أ%ي م.س\ن'ون.
والص_ل1ـيب: الودك، وف الصحاح: ودك' الع1ظام,. قال أ%بو خراش الذل يذكر ع'قاباv ش.ب_ه ف%رس.ه' با:

كأ%ن، إ,ذ} غ%د.و\ا، ض.م_ن\ت' ب.ز>ي، *  من الع1ق}بان1، خائ1ت.ـةv ط%ل�وبا
ج.ر,ي.ة% ناه1ض�، ف رأ}س, ن,ـيق�، *  ت.رى، ل1ع1ظام, ما ج.م.ع.ت\، ص.ل1ـيبا

 أ%ي ود.كاv، أ%ي كأ%ن إ,ذ} غ%د.و\ا للحرب ض.م_ن\ت' ب.ز>ي أ%ي سلحي ع'قاباv خائ1ت.ـةv أ%ي م'ن\ق%ض_ةv. يقال خات.ت\ إ,ذا ان\ق%ض_ت\.
وج.ر,ي.ة: بعن كاس1ـب.ة، يقال: هو ج.ر,ي.ة� أ%ه\ل1ه أ%ي كاس1ـب'ه'م. والناه1ض':

ف%ر\خ'ها. وانتصاب قوله ط%ل�وبا: على الن_ع\ت1 لائت.ة. والن>يق': أ%ر\ف%ع'
م.و\ض1ـع� ف ال%ب.ل.

وص.ل%ب. الع1ظام. ي.ص\ل�ب'ها ص.ل}باv واص\ط%ل%ب.ها: ج.م.ع.ها وط%ب.خ.ها واس\ت.خ\ر.ج. و.د.ك%ها ل1ـي'ؤ\ت.د.م
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 به، وهو الص\ط1لب'، وكذلك إ,ذا ش.و.ى الل�ح\م. فأ%سال%ه؛ قال الك�م.ي\ت' ال4س.د1ي�:
واح\ت.ل� ب.ر\ك' الش>ـتاء3 م.ن\ز,ل%ه، *  وبات. ش.ي\خ' الع1ـيال, ي.ص\ط%ل1ب'

 اح\ت.ل�: بعن ح.ل�. والب.ر\ك': الص_د\ر'، واس\ت.عار.ه' للش>تاء3 أ%ي ح.ل� ص.د\ر' الش>تاء وم'ع\ظ%م'ه ف منزله: يصف ش1د_ة% الزمان وج.د\ب.ه،
 ل4ن غال1ب. ال%د\ب, إ,نا يكون ف ز.م.ن الش>تاء. وف الديث: أ%نه لـم_ا ق%د1م. م.ك�ة% أ%تاه أ%صحاب' الصeل�ب؛ قيل: هم الذين

 ي.ج\م.ع'ون الع1ظام إ,ذا أ�خ1ذ%ت عنها ل�حوم'ها في.ط}ب'خونا بالاء3، فإ,ذا خرج الد_س.م' منها جعوه وائ}ت.د.م'وا به. يقال اص\ط%ل%ب. فلن
الع1ظام إ,ذا ف%ع.ل با ذلك. والصeل�ب' جع ص.ليب، والص_ل1ـيب': الو.د.ك'.

والص_ل1ـيب' والص_ل%ب': الصديد الذي ي.سيل� من اليت.
والص_ل}ب': مصدر ص.ل%ب.ه ي.ص\ل�به ص.ل}باv، وأ%صله من الص_ل1ـيب وهو
الو.د.ك'. وف حديث علي�: أ%نه اس\ت'ف}ت1ـي. ف استعمال ص.ل1ـيب,

 الـم.و\ت.ى ف الد>لء3 والسeف�ن، ف%ـأ%بـى عليهم، وبه س'م>ي الـم.ص\ل�وب لا ي.س3ـيل� من و.د.كه. والص_ل}ب'، هذه الق1ت\لة
العروفة، مشتق من ذلك، ل4ن و.د.كه وصديده ي.س3ـيل.

وقد ص.ل%به ي.ص\ل1ـب'ه ص.ل}باv، وص.ل�به، ش'د>د. للتكثي. وف التنزيل
العزيز: وما ق%ت.ل�وه وما ص.ل%ب'وه. وفيه: ول�ص.لYـب.ن_كم ف ج'ذ�وع,
الن_خ\ل,؛ أ%ي على ج'ذ�وع, النخل. والص_ل1ـيب': الـم.ص\ل�وب'.

 والص_ليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الش_ك}ل. وقال الليث: الص_ل1ـيب' ما يتخذه النصارى ق1ـب\ل%ةv، وال%م\ع' ص'ل}بان
وص'ل�ب¬؛ قال ج.رير:

لقد و.ل%د. ال�خ.ي\ط1ل% أ�مe س.و\ء�، *  على باب, اس\ت1ها ص'ل�ب¬ وشام'
وص.ل�ب الراهب': ات_خ.ذ ف ب,ـيع.ته ص.ليباv؛ قال ال4عشى:

وما أ%ي\ب'ل1ـيÒ على ه.ي\ك%ل�، *  ب.ناه' وص.ل�ب. فيه وصارا
صار.: ص.و_ر.. عن أ%ب علي� الفارسي: وثوب م'ص.ل�ب¬ فيه ن.ق}ش¬

كالص_ل1ـيب,.
 وف حديث عائشة: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كان إ,ذا ر.أ%ى الت_ص\ل1ـيب. ف ث%و\ب ق%ض.به؛ أ%ي ق%ط%ع م.و\ض1ـع

 الت_ص\ل1ـيب, منه. وف الديث: ن.ه.ى عن الصلة ف الثوب الـم'ص.ل�ب,؛ هو الذي فيه ن.قش¬ أ%م\ثال الصeل}بان. وف حديث
 عائشة أ%يضا: ف%ناو.ل}ـت'ها ع1طافاv فر.أ%ت\ فيه ت.ص\ل1ـيباv، فقالت: ن.ح>يه ع.ن. وف حديث أ�م سلمة: أ%نا كانت ت.كر.ه الثياب

 الـم'ص.ل�بة. وف حديث جرير: رأ%يت' على السن, ثوباv م'ص.ل�باv. والص_ل1ـيبان1: ال%ش.ب.تان1 الل�تان1 ت'ع.ر_ضان1 على الد_ل}و
كالع.ر\ق�و.ت.ي\ن,؛ وقد ص.ل%ب. الدل}و وص.ل�ب.ها.

وف م.ق}ت.ل, عمر: خ.ر.ج ابن'ه ع'بيد'الل9ه ف%ض.ر.ب ج'ف%ي\ن.ة% ال4ع\ج.م1ـي_، ف%ص.ل�ب بي ع.ي\ن.ي\ه، أ%ي ضربه على ع'ر\ض1ه1، حت صارت
 الض_ر\بة كالص_ل1ـيب. وف بعض الديث: ص.ل�ي\ت' إ,ل ج.ن\ب, عمر، رضي الل9ه عنه، ف%وض.ع\ت' ي.د1ي على خاص1رت، فلما
 ص.ل�ى، قال: هذا الص_ل}ب' ف الصلة. كان النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ي.ن\ه.ى عنه أ%ي إ,نه ي'ش\ب,ه الص_ل}ب. ل4ن� الرجل إ,ذا

ص'ل1ب. م'د_ ي.د'ه، وباع'ه' على ال1ذ}ع.
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وهيئة� الص_ل}ب ف الصلة: أ%ن ي.ض.ع. يديه على خاص1رتيه،  وي'جاف% بي ع.ض'د.ي\ه ف القيام.

والص_ل1ـيب': ض.ر\ب¬ من س1مات1 ال3بل. قال أ%بو علي ف الت_ذ}ك%رة1:
الص_ليب' قد يكون كبياv وصغياv ويكون ف ال%د_ين والع'ن'ق والفخذين.

وقيل: الص_ل1ـيب' م1ـيس.م¬ ف الصeد\غ,، وقيل ف الع'نق, خ.ط�ان1
أ%حدها على الخر. وبعي م'ص.ل�ب¬ وم.ص\ل�وب: س1م.ت'ه الص_ليب. وناقة م.ص\ل�وبة كذلك؛ أ%نشد ثعلب:

س.ي.ك}ف1ـي ع.ق1ـيلv ر,ج\ل� ظ%ب\ـي� وع'ل}بةD،  *  ت.م.ط�ت به م.ص\ل�وبةD ل ت'حار,د1
وإ,بلD م'ص.ل�بة. أ%بو عمرو: أ%ص\ل%ب.ت1 الناقة� إ,ص\لباv إ,ذا قامت

وم.د_ت\ عنقها نو. السماء3، لت.د1ر_ لولدها ج.ه\د.ها إ,ذا ر.ض.ع.ها،
وربا ص.ر.م.ها ذلك أ%ي ق%ط%ع لب.ن.ها.

والت_ص\ل1ـيب': ض.رب¬ من ال1م\رة1 للمرأ%ة. ويكره للرجل أ%ن ي'ص.لYي
ف ت.ص\ل1ـيب, الع1مامة، حت ي.ج\ع.له ك%و\راv بعض.ه فوق بعض. يقال:

خ1مار م'ص.ل�ب¬، وقد ص.ل�ب.ت1 الرأ%ة خار.ها، وهي ل1ـب\سةD معروفة عند النساء3.
وص.ل�ب.ت1 الت_م\ر.ة�: ب.ل%غ.ت الي'ب\س..

وقال أ%بو حنيفة: قال شيخ من العرب أ%ط}ي.ب' م'ض\غة{ أ%ك%ل%ها الناس'
ص.ي\حان,ـي_ةD م'ص.لYبةD، هكذا حكاه م'ص.لYبةD، بالاء3.

 ويقال: ص.ل�ب. الرeط%ب' إ,ذا ب.ل%غ% الي.ب,ـيس.، فهو م'ص.لYب، بكسر اللم، فإ,ذا ص'ب_ عليه الد>ب\س' ل1ـي.ل1ـي.، فهو م'ص.قYر. أ%بو
عمرو: إ,ذا ب.ل%غ الرeط%ب' الي'ب\س. فذلك الت_ص\ل1ـيب، وقد ص.ل�ب.؛ وأ%نشد الازن ف صفة التمر:

م'ص.لYبة من أ%و\ت.كى القاع, كلما *  ز.ه.ت\ها النeعامى خ1ل}ت.، من ل%ب.ن�، ص.خ\را
أ%و\ت.ك%ى: ت.مر الش>ه\ريز,. ول%ب.ن¬: اسم جبل بع.ي\ن,ه.

شر: يقال ص.ل%ب.ت\ه الش_مس' ت.ص\ل1ـب'ه وت.صل�ب'ه ص.ل}باv إ,ذا أ%ح\ر.قته، فهو م.ص\ل�وب: م'ح\ر.ق؛ وقال أ%بو ذؤ.يب:
م'س\ت.و\ق1د¬ ف ح.صاه' الشمس' ت.ص\ل1ـب'ه، *  كأ%نه ع.ج.م¬ بالب,ـيد1 م.ر\ض'وخ'

وف حديث أ%ب عبيدة: ت.م\ر' ذ%خ1ـية% م'ص.لYبةD أ%ي ص'ل}بة. وتر
الدينة ص'ل}ب¬.

ويقال: ت.م\ر¬ م'ص.لYب، بكسر اللم، أ%ي يابس شديد.
والصال1ب' من الـح'م_ى الار_ة� غي النافض، تذك�ر وتؤ.نث. ويقال:

 أ%خ.ذ%ت\ه الـح'م_ى بصال1ب�، وأ%خذته ح'م_ى صال1ب¬، وال4ول أ%فصح، ول يكادون ي'ض1ـيفون؛ وقد ص.ل%ب.ت\ عليه، بالفتح،
 ت.ص\ل1ب'، بالكسر، أ%ي دامت واشتدت، فهو م.ص\لوب عليه. وإ,ذا كانت الـح'م_ى صال1ـباv قيل: ص.ل%ب.ت\ عليه. قال ابن

ب'ز'ر\ج: العرب تعل الصال1ب. من الصeداع,؛ وأ%نشد:
ي.ر'وع'ك. ح'م_ى من م'لل� وصال1ب,



وقال غيه: الصال1ب' الت معها حرÒ شديد، وليس معها برد. وأ%خذه صال1ب¬ أ%ي ر,ع\دة؛ أ%نشد ثعلب:
ع'قاراv غ%ذاها البحر' من خ.م\ر, عانة{، *  لا س.و\ر.ةD، ف رأ}س1ه، ذات' صال1ب,

والصeل}ب': الق�و_ة. والصeل}ب': الـح.س.ب'. قال 
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ع.د1ي� بن زيد:
اج\ل% أ%ن� الل9ه. قد ف%ض_ل%ك�م\، *  ف%وق. ما أ%ح\ك%ى بص'ل}ب� وإ,زار\

ف1س>ر بما جيعاv. وال3زار: الع.فاف. ويروى:
فوق. من أ%ح\كأ% ص'ل}باv بـإ,زار\

 أ%ي ش.د_ ص'ل}باv: يعن الظ�ه\ر.. بـإ,زار: يعن الذي ي'ؤ\ت.ز.ر به. والعرب ت'س.م>ي ال4ن\ج'م. ال4ربعة الت خ.ل}ف. الن_سر, الواق1ـع,:
 ص.ل1ـيباv. ورأ%يت حاشية ف بعض النسخ، بط الشيخ ابن الصلح الد>ث، ما صورته: الصواب ف هذه ال4نم, ال4ربعة أ%ن

 ي'قال خ.ل}ف الن_سر, الطائ1ر, ل4نا خ.ل}ـف%ه ل خ.ل}ف. الواقع، قال: وهذا ما و.ه1م. فيه الوهريe. الليث�: والص_و\ل%ب' والص_و\ليب
هو الب.ذ}ر' الذي ي'ن\ث%ر على ال4رض ث ي'ك}ر.ب' عليه؛ قال ال4زهري: وما أ�راه عربي�اv: والصeل}ب': اسم' أ%رض؛ قال ذو الرمة:

كأ%نه، كـل�ما ار\ف%ض_ت\ ح.زيق%ت'ها، *  بالصeل}ب,، م1ن ن.ه\س3ه أ%ك}فال%ها، ك%ل1ب'
والصeل%يب': اسم' موضع؛ قال س.لمة بن ج.ن\د.ل�:

ل1ـم.ن\ ط%ل%لD مثل� الكتاب, الـم'ن.م_ق,، *  ع.فا ع.ه\د'ه بي الصeل%ي\ب, وم'ط}ر,ق,
@صلهب: الص_ل}ه.ب' من الرجال: الطويل�، وكذلك الس_ل}ه.ب'. وهو أ%يضاv البيت' الكبي؛ قال الشاعر:

وشاد. ع.م\ر¬و لك. ب.ي\تاv ص.ل}ه.با،  *  واس1عةv أ%ظ}لل�ه م'ق%ب_با،
والص_ل}ه.ب' والص_ل%ه\ب.ـى من ال3بل: الشديد، والياء� لل3لاق،

 وكذلك الص_ل%خ\د.ى، وال�نثى: ص.ل}ه.ب.ةD وص.ل%ه\باة. أ%بو عمرو: الص_له1ب' من ال3بل: الشداد'. وح.ج.ر ص.ل}ه.ب¬ وص'له1ب¬:
.�ش.ديد ص'ل}ب¬. والـم'ص\ل%ه,بe: الطويل

@صنب: الص>ناب': ص1ـباغD ي'ت_خذ� من ال%ر\د.ل, والزبيب. ومنه قيل للب,رذ%و\ن1: ص1نابÒ، ش'ب>ه. ل%ون'ه بذلك؛ قال جرير:
ت'ك%لYف�ن م.ع1ـيشة% آل, زيد{، *  ومن ل بالص_لئق, والص>ناب,

والـم1ص\ن.ب': الـم'ول%ع' بأ%كل, الص>ناب، وهو ال%ر\د.ل� بالزبيب.
 وف الديث: أ%تاه أ%عراب بأ%ر\ن.ب قد ش.واها، وجاء4 معها بص1نابا أ%ي بص1ـباغ1ها، وهو ال%ر\د.ل العمول بالزبيب، وهو

ص1ـباغD ي'ؤ\ت.د.م' به.
 وف حديث عمر: لو شئت' ل%د.ع.و\ت' بص1لء� وص1ناب�. والص>نابe من ال3بل والدواب: الذي لونه من الـح'م\رة والصeف}رة،

مع كثرة الش_ع.ر والوبر.
وقيل: الص>ناب� هو الك�م.ي\ت' أ%و ال4ش\ق%ر' إ,ذا خالط ش'ق}ر.ت.ه ش.ع\رةD بيضاء؛ ي'نسب إ,ل الص>ناب,. والل9ه أ%علم.

@صنخب: ابن ال4عراب: الص>ن\خاب' المل الض_خ\م'.
.�@صهب: الصeه\بة�: الشeق}رة ف شعر الرأ}س، وهي الصeه'وبة



 ال4زهري: الص_ه.ب' والصeه\بة: لون� ح'م\رة{ ف شعر الرأ}س واللحية، إ,ذا كان ف الظاهر ح'م\رةD، وف الباطن اسوداد¬، وكذلك
ف لون ال3بل؛ بعي¬ أ%ص\ه.ب' وص'هابÒ وناقة ص.ه\باء وص'هاب,ـي_ةD؛ قال ط%ر.فة:

ص'هاب,ـي_ة� الع'ث}ن'ون1، م'ؤ\ج.د.ة� الق%ر.ا، *  ب.عيدة� و.خ\د1 الر>ج\ل,، م.و_ار.ة� الي.د1
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ال4صمعي: ال4ص\ه.ب': قريب¬ من ال4ص\ـب.ح. والص_ه.ب' والصeه\ب.ة:
أ%ن ي.ع\ل�و. الشعر. ح'م\ر.ةD، وأ�ص'ول�ه س'ود¬، فإ,ذا د'ه1ن. خ'ي>ل إ,ليك أ%نه أ%سود. وقيل: هو أ%ن ي.ح\م.ر_ الشعر ك�ـل©ه'.

.Dواص\ه.ب_ واص\هاب_ وهو أ%ص\ه.ب'. وقيل: ال4ص\ه.ب' من الش_عر الذي ي'خالط بياض.ه حرة vص.ه,ب. ص.ه.با
 وف حديث اللYعان1: إ,ن جاء4ت به أ%ص\ه.ب. فهو لفلن؛ هو الذي ي.ع\ل�و لون.ه ص'ه\ب.ةD، وهي كالشeق}رة، قاله الطاب. والعروف

أ%ن الصeه\بة متصة بالشعر، وهي ح'م\ر.ة يعلوها سواد.
) 1وال4ص\ه.ب' من ال3بل: الذي ليس بشديد البياض. وقال ابن ال4عراب: العرب تقول: ق�ريش'(

 قوله «قريش البل إل» بـإضافة قريش للبل كما ضبطه1(
 ف الكم ول يفى وجهه) . ال3بل ص'ه\ب'ها وأ�د\م'ها؛ يذهبون ف ذلك إ,ل تشريفها على سائر ال3بل. وقد أ%وضحوا ذلك

بقولم: خي' ال3بل ص'ه\ب'ها وح'م\ر'ها، فجعلوها خي ال3بل، كما أ%ن قريشاv خي' الناس عندهم.
 وقيل: ال4ص\ه.ب' من ال3بل الذي يالط بياض.ه ح'م\رةD، وهو أ%ن ي.ح\م.ر_ أ%على الو.ب.ر وت.ب\ي.ض_ أ%ج\واف�ه. وف التهذيب: وليست

أ%جواف�ه
بالشديدة1 البياض,، وأ%ق}راب'ه ود'ف�وفه فيها ت.وض1ـيح¬ أ%ي ب.ياض. قال:

 وال4ص\ه.ب' أ%قل© بياضاv من الد.م، ف أ%عاليه ك�د\رة، وف أ%سافله بياض¬. ابن ال4عراب: ال4ص\ه.ب' من ال3بل ال4بيض'.
 ال4صمعي: الد.م' من ال3بل: ال4بيض'، فإ,ن خالطته ح'م\رة، فهو أ%ص\ه.ب'. قال ابن ال4عراب: قال ح'ن.ي\ف' الـح.نات1م، وكان

 آب.ل% الناس: الر_م\ك%اء� ب'ه\ي.ا، والـح.م\راء� ص'ب\ر.ى، وال%و_ار.ة� غ�ز\ر.ى، والص_ه\ب.اء� س'ر\ع.ى. قال: والصeه\ب.ة� أ%ش\ه.ر' ال4لوان وأ%حسن'ها،
حي ت.ن\ظ�ر إ,ليها؛ ورأ%يت' ف حاشية: الب'ه\يا تأ}نيث الب.ه,ـي_ة1، وهي الرائعة.

:Dأ%ي أ%ص\ه.ب' اللون، ويقال: هو منسوب إ,ل ص'هاب�: اسم ف%حل أ%و موضع. التهذيب: وإ,بل ص'هاب,ـي_ة Òص'هاب Dوج.م.ل 
منسوبة إ,ل فحل اسه ص'هاب¬. قال: وإ,ذا ل ي'ض1ـيف�وا الصeهاب,ـي_ة، فهي من أ%ولد ص'هاب�؛ قال ذو الرمة:

ـ�ما *  ي'ناط� بأ%ل}ح1ـيها ف%راع1ل%ةD غ�ث}ر' ص'هاب,ـي_ةD غ�ل}ب' الر>قاب,، كأ%ن
قيل: ن'سبت إ,ل ف%ح\ل ف ش1ق> اليمن. وف الديث: كان ي.ر\مي ال1مار. على ناقة{ له ص.ه\باء.

ويقال لل4عداء: ص'ه\ب' الس>بال,، وس'ود ال4كباد، وإ,ن ل يكونوا
ص'ه\ب. الس>بال، فكذلك يقال لم؛ قال:

جاؤوا ي.ج'رeون% الـح.ديد. ج.ر_ا،  *  ص'ه\ب. الس>بال, ي.ب\ت.غ'ون% الش_ـر_ا
وإ,نا يريد أ%ن� عداوتم لنا كعداوة الروم. والروم' ص'ه\ب' الس>بال

والشعور، وإ,ل9 فهم ع.ر.ب¬، وأ%لوانم: ال�د\م.ة� والسeم\رة� والس_واد'؛ وقال ابن' ق%ي\س, الرeق%ي_ات1:
ف%ظ1لل� السeيوف1 ش.ي_ب\ن. رأ}س1ـي، *  واع\ت1ناقي ف الق%و\م, ص'ه\ب. الس>بال,



ويقال: أ%صله للروم، ل4ن الصeه'وبة% فيهم، وهم أ%عداء� العرب.
ال4زهري: ويقال للج.راد ص'هاب,ـي_ةD؛ وأ%نشد:

ص'هاب,ـي_ةD ز'ر\ق¬ بعيد¬ م.سي'ها
والص_ه\باء�: ال%م\ر؛ سيت بذلك للونا. قيل: هي الت ع'ص1ر.ت من عنب أ%بيض.؛ وقيل: هي الت
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 تكون منه ومن غيه، وذلك إ,ذا ض.ر.ب.ت\ إ,ل الب.ياض؛ قال أ%بو حنيفة: الص_ه\باء� اسم لا كالع.ل%م، وقد جاء4 بغي أ%لف ولم

ل4نا ف ال4صل صفة؛ قال ال4عشى:
وص.ه\باء4 طاف. ي.هود1يها،  *  وأ%ب\ر.ز.ها، وعليها خ.ت.م\

ويقال للظ�ل1ـيم: أ%ص\ه.ب' الب.ل%د1 أ%ي ج,ل}د'ه.
:eالشديد كالوت ال4حر؛ قال ال%ع\د1ي :eهابeوالوت' الص

ف%ج,ئ}نا إ,ل الـم.وت1 الصeهاب> بعدما *  ت.ج.ر_د. ع'ر\يانD، من الش_ر>، أ%حد.ب'
وأ%ص\ه.ب. الرجل�: و'ل1د. له أ%ولد¬ ص'ه\ب¬. والصeهابe: كال4ص\ه.ب؛ وقول� ه1م\يان%:

ي'طي' عنها الو.ب.ر. الصeه.اب,ج.ا
أ%راد الصeه.اب_، فخف�ف وأ%بدل؛ وقول العجاج:

ب,ش.ع\ش.عانð ص'هاب¼ ه.د1ل}
إ,نا عن به الـم1ش\ف%ر. وحد.ه، وصفه با توصف به الملة. وص'ه\ب: اسم فرس, الن_م1ر بن ت.و\ل%ب، وإ,ياها ع.ن.ى بقوله:

لقد غ%د.و\ت' بص'ه\ب.ـى ، وهي م'ل}ه,ب.ةD، *  إ,ل}ه.اب'ها كض1رام, النار, ف الش>يح,
قال: ول أ%دري أ%ش\ـت.ق�ه من الص_ه.ب,، الذي هو اللون، أ%م

.vار\ت.ج.ل%ه ع.ل%ما
والصeه.ابe: الوافر الذي ل ي.ن\ق�ص\. ون.ع.م¬ ص'ه.ابÒ: ل ت'ؤ\خ.ذ} ص.د.قت'ه بل هو ب,و.ف}ر,ه. والصeه.ابe من الرجال: الذي ل ديوان

له.ور.ج'لD ص.ي\ه.ب¬: ط%ويلD. التهذيب: ج.م.لD ص.ي\ه.ب¬، وناقة ص.ي\ه.ب.ة
:�إ,ذا كانا شديدين، ش'ب>ها بالص_ي\ه.ب,، الـح1جارة1؛ قال ه1م\ي.ان
ح.ت_ى إ,ذا ظ%ل}ماؤ'ها ت.ك%ش_ف%ت\ *  ع.ن>ي، وع.ن\ ص.ي\ه.ب.ة{ قد ش.د1ف%ت\

أ%ي عن ناقة{ ص'ل}ب.ة{ قد ت.ح.ن_ت\. وص.خرةD ص.ي\ه.ب¬: ص'ل}ب.ة.
والص_ي\ه.ب' الجارة؛ قال شر: وقال بعضهم هي ال4رض الستوية؛ قال الق�طامي�:

)1ح.دا، ف ص.ح.ار.ى ذي حاس� وع.ر\ع.ر�، *  ل1قاحاv ي'غ.ش>يها ر'ؤ'وس. الص_ياه1ب(
)1(.vذي حاس وعرعر» موضعان كما ف ياقوت والبيت ف التكملة أيضا » 

قال شر: ويقال الص_ي\ه.ب' الوضع الشديد؛ قال كثي:
على لح1ب�، ي.ع\ل�و الص_ي.اه1ب.، م.ه\ي.ع,



.vالـح.ر>؛ عن ابن ال4عراب وحده ول ي.ح\ك1ه1 غيه' إ,ل و.ص\فا � ويوم¬ ص.ي\ه.ب¬ وص.ي\ه.د¬: ش.ديد الـح.ر>. والص_ي\ه.ب' ش1د_ة
وص'هاب':

موضع جعلوه اساv للب'ق}عة؛ أ%نشد ال4صمعي:
وأ%ب الذي ت.ر.ك. الـم'ل�وك. وج.م\ع.هم، *  بص'هاب, هام1دة{، كأ%م\س, الد_اب,ر

وبي الب.ص\رة والبحرين عي¬ ت'عرف بعي ال4ص\ه.ب,. قال ذو الرمة، فجمعه على ال4ص\ه.ب,ـي_ات:
د.عاه'ن_ من ث%ـأ}ج�، فأ%ز\م.ع\ن. و,ر\د.ه،  *  أ%و ال4ص\ه.ب,ـي_ات، الع'ي'ون� الس_وائح'

وف الديث ذ1ك}ر' الص_ه\باء3، وهو موضع على ر.و\حة{ من خ.ي\ب.ر.
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 وص'ه.ي\ب' بن, س1نان{: رجل، وهو الذي أ%راده الشركون مع ن.ف%ر� معه على ترك ال3سلم، وقتلوا بعض الن_ف%ر, الذين كانوا
 معه، فقال لم ص'ه.ي\ب:أ%نا شيخ كبي، إ,ن} كنت' عليكم ل أ%ض'ر_ك�م، وإ,ن كنت' معكم ل أ%نفعكم، فخ.ل©ون وما أ%نا عليه،
 وخ'ذ�وا مال. فق%بلوا منه، وأ%تى الدينة% فلقيه أ%بو بكر الصديق'، رضي الل9ه عنه، فقال له: ر.ب,ح. البيع يا ص'ه.ي\ب'. فقال له:

 وأ%نت. ر.ب,ح. بيع'ك يا أ%با بكر. وتل قوله تعال: ومن الناس, من ي.ش\ري ن.ف}س.ه ابتغاء4 م.ر\ضاة1 الل9ه. وف حاشية{: والـم'ص.ه_ب':
 .�ص.ف1ـيف' الش>واء3 والو.ح\ش, الـم'خ\ت.ل1ط

@صوب: الص_و\ب': ن'زول� الـم.ط%ر.
ص.اب. الـم.ط%ر' ص.و\باv، وان\صاب.: كلها ان\ص.ب_. وم.ط%ر¬ ص.و\ب¬
وص.ي>ب¬ وص.يeوب¬، وقوله تعال: أ%و ك%ص.ي>ب� من السماء3؛ قال أ%بو

 إ,سحق: الص_ي>ب' هنا الطر، وهذا م.ث%لD ض.ر.به الل9ه تعال للمنافقي، كـأ%ن9 العن: أ%و كأ%ص\حاب, ص.ي>ب�؛ ف%ج.ع.ل% دين. ال3سلم
 لم مثلv فيما ينال�هم فيه من ال%و\ف1 والشدائد، وج.ع.ل% ما ي.س\ت.ض1ـيئ�ون به من البق مثلv لا يستضيئ�ون به من ال3سلم،

 وما ينالم من الوف ف البق بنزلة ما يافونه من القتل. قال: والدليل على ذلك قوله تعال: ي.ح\س.ب'ون% ك�ل� ص.ي\ح.ة
عليهم. وك�ل© ناز,ل� من ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل�، فقد صاب. ي.ص'وب'؛ وأ%نشد:

ـ�هم' صابت\ عليهم س.حاب.ةD،  *  ص.واع1ق�ها لط%يهن_ د.بيب'( )1كأ%ن
 عجز هذا البيت غامض.)1(

وقال الليث: الص_و\ب' الطر.
وصاب. الغيث� بكان كذا وكذا، وصاب.ت1 الس_ماء� ال4رض.: جاد.ت\ها.

وصاب. الاء4 وصو_به: صب_ه وأ%راق%ه؛ أ%نشد ثعلب ف صفة ساقيتي:
وح.ب.ش1ـي_ـي,، إ,ذا ت.ح.ل�با،  *  قال ن.ع.م\، قال ن.ع.م\، وص.و_با

والت_ص.وeب': ح.د.ب¬ ف ح'د'ور�، والت_ص.وeب': الندار.
والت_ص\ويب': خلف الت_ص\ع1ـيد1.

وص.و_ب. رأ}س.ه: خ.ف%ض.ه. التهذيب: ص.و_بت' ال3ناء4 ورأ}س. الشبة



 ت.ص\ويباv إ,ذا خ.ف%ض\ت'ه؛ وك�ر,ه ت.ص\ويب' الرأ}س, ف الصلة. وف الديث: من ق%ط%ع س1د\رةv ص.و_ب. الل9ه رأ}س.ه ف النار؛ س'ئ1ل% أ%بو
 داود الس>جس\تان9 عن هذا الديث، فقال: هو م'خ\ت.ص.ر، ومعناه: م.ن\ ق%ط%ع. س1د\رةv ف فلة، ي.س\ت.ظ1ل© با ابن' السبيل، بغي حق

يكون له فيها، ص.و_ب. الل9ه رأ}س.ه أ%ي نك�س.ه؛ ومنه الديث: وص.و_ب. ي.ده أ%ي خ.ف%ض.ها.
وال3صابة�: خلف' ال3ص\عاد1، وقد أ%صاب. الرجل�؛ قال ك�ث%ي>ر ع.ز_ة%:

�وي.ص\د'ر' شت_ى من م'ص1ـيب� وم'ص\ع1د{،  *  إ,ذا ما خ.ل%ت\، م1ـم_ن\ ي.ح1ل©، الناز,ل
والص_ـي>ب': السحاب' ذو الص_و\ب,.

وصاب. أ%ي ن.ز.ل%؛ قال الشاعر:
ـgل4ك{،  *  ت.ن.ز_ل%، من ج.و> السماء3، ي.صوب' ف%ل%س\ت. ل3ن\س3ي¼ ولكن لـم.

 قال ابن بري: البيت' لرجل� من عبد1القيس يد.ح' النeع\مان%؛ وقيل: هو ل4ب وجز.ة يدح عبد.الل9ه بن الزeبي؛ وقيل: هو لع.ل}ق%م.ة
بن

ع.ب\د.ة. قال ابن بري: وف هذا البيت1 شاهد¬ على أ%ن قول%هم م.ل%ك ح'ذ1فت منه وخ'فYف%ت بنقل حركت1ها على ما 
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ـgل4ك، فأ%عاد المزة، وال4صل ف  قبل%ها، بدليل قولم م.لئكة، فأ�عيدت المزة ف المع، وبقول الشاعر: ولكن لـم.
 المزة أ%ن تكون قبل اللم ل4نه من ال4ل�وك%ة، وهي الرسالة، فكأ%ن� أ%صل% م.ل4ك{ أ%ن يكون مأ}ل%كاv، وإ,نا أ%خروها بعد اللم

ليكون طريقا
إ,ل حذفها، ل4ن المزة مت ما سكن ما قبلها، جاز حذفها وإ,لقاء حركتها على ما قبلها.

والص_و\ب' مثل الص_ي>ب,، وتقول: صاب.ه' الـم.ط%ر' أ%ي م'ط1ر.. وف
.vمتدفقا v؛ أ%ي م'ن\ه.م1راvص.ي>با vحديث الستسقاء: اللهم اسق1نا غيثا

وص.و_ب\ت' الفرس. إ,ذا أ%رسلته ف ال%ر\ي,؛ قال امرؤ' القيس:
ف%ص.و_ب\ت'ه، كأ%نه ص.و\ب' غ%ب\ي.ة{، *  على ال4م\ع.ز, الضاحي، إ,ذا س1ـيط% أ%ح\ض.را

والص_واب': ضدe الطإ,. وص.و_به: قال له أ%ص.ب\ت..
 وأ%صاب.: جاء4 بالصواب. وأ%صاب.: أ%راد الصواب.؛ وأ%صاب. ف قوله، وأ%صاب. الق1ر\طاس.، وأ%صاب. ف الق1ر\طاس. وف
 حديث أ%ب وائل: كان ي'س\ـأ%ل� عن التفسي، فيقول: أ%صاب. الل9ه' الذي أ%راد.، يعن أ%راد. الل9ه' الذي أ%راد.؛ وأ%صله من

 الصواب، وهو ضدe الطإ. يقال أ%صاب فلنD ف قوله وف1ع\ل1ه؛ وأ%صاب. السهم' الق1ر\طاس. إ,ذا ل ي'خ\ط1ـئ}؛ وقولD ص.و\ب
 وص.واب. قال ال4صمعي: يقال أ%صاب. فلنD الصواب. فأ%خطأ% الواب؛ معناه أ%نه ق%ص.د. ق%ص\د. الصواب, وأ%راده، فأ%خ\ط%ـأ

م'راد.ه، ول ي.ع\م1د1 الطأ% ول ي'ص1ب. وقولم: د.ع\ن وعلي_ خط%ئي وص.و\ب أ%ي ص.واب؛ قال أ%وس' بن غ%ل}فاء:
:�أ%ل قال%ت\ أ�مامة� ي.و\م. غ�ول�، *  ت.ق%ط�ع، بابن, غ%ل}فاء4، ال1ـبال
�د.ع1ـين إ,نا خ.ط%ئي وص.و\ب *  علي_، وإ,ن� ما أ%ه\ل%ك}ت' مال

وإ,ن� ما: كذا منفصلة. قوله: مال�، بالرفع، أ%ي وإ,ن� الذي أ%هلكت'
.vواس\ت.ص\و.ب.ه واس\ت.صاب.ه وأ%صاب.ه: رآه ص.وابا .Dإ,نا هو مال



وقال ثعلب: اس\ت.ص.ب\ت'ه قياس¬. والعرب تقول: اس\ت.ص\و.ب\ت' رأ}ي.ك.
وأ%صابه بكذا: ف%ج.ع.ه به. وأ%صابم الدهر' بنفوسهم وأ%موالم. جاح.ه'م فيها ف%ف%ج.ع.هم.

 ابن ال4عراب: ما كنت' م'صاباv ولقد أ�ص1ب\ت'. وإ,ذا قال الرجل� لخر: أ%نت. م'صاب¬، قال: أ%نت. أ%ص\و.ب' م1ن؛ حكاه ابن
ال4عراب؛

وأ%صاب.ت\ه' م'ص1ـيبةD فهو م'صاب¬.
�والص_ابة� والـم'ص1ـيبة�: ما أ%صاب.ك من الدهر، وكذلك الـم'صابة

 والـم.ص'وبة، بضم الصاد، والتاء للداهية أ%و للمبالغة، والمع م.صاو,ب' وم.صائ1ب'، ال4خية على غي قياس، ت.و.ه_موا م'ف}ع1لة
 ف%ع1ـيلة الت ليس لا ف الياء3 ول الواو أ%صل. التهذيب: قال الزج_اج أ%جع النحويون على أ%ن} ح.ك%و\ا م.صائ1ب. ف جع

 م'ص1ـيبة، بالمز، وأ%جعوا أ%ن� الختيار. م.صاو,ب'، وإ,نا م.صائب' عندهم بالمز من الشاذ. قال: وهذا عندي إ,نا هو بدل
من الواو الكسورة، كما قالوا وسادة وإ,سادة؛ قال: وزعم ال4خفش أ%ن 

م.صائ1ب. إ,نا وقعت المزة فيها بدلv من الواو، ل4نا أ�ع1ل�ت\ ف
م'ص1ـيبة. قال الزج�اج: وهذا رديء ل4نه يلزم أ%ن يقال ف م.ق%ام

 م.ق%ائ1م، وف م.ع'ونة م.عائ1ن. وقال أ%حد' بن ييـى: م'ص1ـيب.ة كانت ف ال4صل م'ص\و,بة. ومثله: أ%قيموا الصلة، أ%صله أ%ق}و,م'وا،
فأ%ل}ق%و\ا حركة% الواو على القاف فانكسرت، وقلبوا الواو ياء لكسرة القاف. وقال الفراء: ي'ج\م.ع'
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  الف�واق أ%ف}ي,ـق%ةv، وال4صل أ%ف}و,قةD. وقال ابن ب'ز'ر\ج.: تركت' الناس. على م.صابات1هم أ%ي على ط%بقات1هم وم.ناز,لم. وف الديث:
 من ي'ر,د1 الل9ه' به خياv ي'ص1ب\ منه، أ%ي ابتله بالصائب ليثيبه عليها، وهو ال4مر الكروه ينزل بال3نسان. يقال أ%صاب. ال3نسان

 من الال وغيه أ%ي أ%خ.ذ% وت.ن.اول؛ وف الديث: ي'ص1ـيبون% ما أ%صاب. الناس' أ%ي ي.نالون ما نالوا. وف الديث: أ%نه كان
ي'ص1ـيب' من رأ}س بعض نسائه وهو صائم؛ أ%راد التقبيل% . والـم'صاب': ال3صابة�؛ قال الرث� بن خالد الخزومي:

أ%س'ل%ي\م. ! إ,ن� م'صاب.ك�م\ ر.ج'لv *  أ%ه\د.ى الس_لم.، تي_ـةv، ظ�ل}م'
أ%ق}ص.د\ت1ه وأ%راد. س1ل}م.ك�م'، *  إ,ذ} جاء4ك�م\، ف%ل}ـي.ن\ف%ع, الس>ل}م'

 قال ابن بري: هذا البيت ليس للع.ر\ج,ـي>، كما ظنه الريري، فقال ف د'ر_ة الغواص: هو للع.ر\ج,ـي>. وصوابه: أ%ظ�ل%ي\م؛
وظ�ل%يم: ترخيم ظ�ل%ي\مة، وظ�ل%ي\مة: تصغي ظ%ل�وم تصغي الترخيم.

�ويروى: أ%ظ%ل�وم' إ,ن� م'صاب.كم. وظ�ل%ي\م': هي أ�مe عم\ران، زوجة
عبد1الل9ه بن' م'ط1ـيع�، وكان الرث� ي.ن\س3ب' با، ولا مات زوجها تزوجها.

ورجلv: منصوب¬ ب'صاب�، يعن: إ,ن� إ,صاب.ت.كم رجلv؛ وظ�ل}م: خب إ,ن�.
 وأ%جعت العرب على هز الـم.صائ1ب، وأ%صله الواو، كأ%نم شبهوا ال4صلي� بالزائد. وقول�هم للش>دة إ,ذا نزلت\: ص.اب.ت\ بق�ر

أ%ي صارت الش>د_ة ف ق%رار,ها.
وأ%صاب. الشيء4: و.ج.د.ه. وأ%صابه أ%يضاv: أ%راده. وبه ف�س>ر قول�ه

تعال: ت.ج\ري بأ%م\ره ر'خاءé حيث� أ%صاب.؛ قال: أ%راد حيث أ%راد؛ قال الشاعر:



وغ%ي_رها ما غ%ي_ر الناس. ق%ب\ل%ها، *  فناء4ت\، وحاجات' النeفوس, ت'ص1ـيب'ها
 أ%راد: ت'ريدها؛ ول يوز أ%ن يكون أ%ص.اب.، من الص_واب الذي هو ضد� الطإ,، ل4نه ل يكون� م'صيباv وم'خ\ط1ئاv ف حال

واحد.
 وص.اب. الس_ه\م' نو. الر_م1ـي_ة1 ي.ص'وب' ص.و\باv وص.ي\ب'وبةv وأ%صاب. إ,ذا ق%ص.د ول ي.ج'ز\؛ وقيل: ص.اب. جاء4 من ع.ل�، وأ%صاب.: من

ال3صابة1، وص.اب. السهم' الق1ر\طاس. ص.ي\باv، لغة ف أ%صابه. وإ,نه لس.ه\م¬ صائ1ب¬ أ%ي قاص1د¬.
والعرب تقول للسائر ف ف%لة ي.ق}ط%ع' بالـح.د\س,، إ,ذا زاغ% عن

الق%ص\د1: أ%ق1م\ ص.و\ب.ك أ%ي ق%ص\د.ك. وفلن م'ستقيم الص_و\ب, إ,ذا ل ي.ز,غ} عن ق%ص\د1ه ييناv وشالv ف م.س3ـيه.
وف الثل: مع ال%و.اط1ـئ1 سهم¬ صائب¬؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

إ,ذا ن.ه.ض.ت\ فيه ت.ص.ع_د. ن.ف}ر'ها، *  كع.ن\ز, الف%لة1، م'س\ت.د1رÒ ص1ـياب'ها
 أ%راد. جع. ص.ائ1ب�، كصاح1ب وص1حاب�، وأ%ع.ل� العي. ف المع كما أ%ع.ل�ها ف الواحد، كصائم وص1ـيام� وقائم وق1ـيام�،

 هذا إ,ن كان ص1ـياب¬ من الواو ومن الص_واب, ف الرمي، وإ,ن كان من ص.اب. الس_هم' الـه.د.ف. ي.ص1ـيب'ه، فالياء فيه أ%صل؛
وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

فكيف. ت'ر.ج>ي الع.اذ1لت' ت.ج.ل©دي، *  وص.ب\ر,ي إ,ذا ما الن_ف}س' ص1ـيب. ح.م1ـيم'ها
فسره فقال: ص1ـيب. كقولك. ق�ص1د.؛ قال: ويكون 
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 على لغة من قال: ص.اب الس_ه\م'. قال: ول أ%د\ري كيف هذا، ل4ن صاب السهم' غي متعد¼. قال: وعندي أ%ن ص1ـيب. ههنا

من قولم: صابت1 السماء� ال4ر\ض. أ%صاب.ت\ها ب,ص.و\ب�، فكأ%ن� النية% كانت صاب.ت1 الـح.م1يم. فأ%صاب.ت\ه بص.و\ب,ها.
 وسهم¬ ص.ي'وب¬ وص.و,يب¬: صائب¬؛ قال ابن جن: ل نعلم ف اللغة صفة على فعيل ما صحت فاؤ'ه ولمه، وعينه واو، إ,ل
 قولم ط%و,يلD وق%و,ي وص.و,يب؛ قال: فأ%ما الع.و,يص' فصفة غالبة ت.ج\ر,ي م.ج\رى السم. وهو ف ص'و_ابة1 قومه أ%ي ف ل�بابم.

 وص'و_ابة� القوم: ج.ماعت'هم، وهو مذكور ف الياء3 ل4نا يائية وواوية. ورجلD م'صاب¬، وف ع.ق}ل فلن صابةD أ%ي ف%ت\رة وض.ع\ف
وط%ر.ف¬ من ال�نون؛ وف التهذيب: كأ%نه منون. ويقال للمجنون: م'صاب¬. والـم'صاب': ق%ص.ب السeك�ر.

التهذيب، ال4صمعي: الص_اب' والسeل%ع' ضربان، من الشجر، م'ر_ان.
 والص_اب' ع'صارة شجر م'ر¼؛ وقيل: هو شجر إ,ذا اع\ت'ص1ر. خ.ر.ج منه كهيئة الل�ب.ن، وربا ن.ز.ت منه ن.ز,ي_ةD أ%ي ق%ط}ر.ةD فتقع ف

العي
كأ%نا ش1هاب' نار�، وربا أ%ض\ع.ف. البصر؛ قال أ%بو ذ�ؤ.يب الـه'ذ%ل:

)1إ,ن أ%ر,ق}ت' فب,تe الليل% م'ش\ت.ج,راv،  * كأ%ن� ع.ي\ن,ـي. فيها الص�اب' م.ذ}ب'وح'(
 قوله «مشتجراv» مثله ف التكملة والذي ف الكم مرتفقاv ولعلهما روايتان.)1 (

ويروى:
vالليل% م'ش\ت.جرا eوبت eنام ال%ل1ـي

والـم'ش\ت.ج,ر': الذي يضع يده تت ح.ن.ك1ه م'ذكYراv ل1ش1د_ة ه.م>ه.



وقيل: الص_اب' شجر م'رÒ، واحدته صاب.ةD. وقيل: هو ع'صارة الص_ب,ر,.
قال ابن جن: ع.ي\ن' الص_اب, واو¬، قياساv واشتقاقاv، أ%ما القياس

 فل4نا عي وال4كثر أ%ن تكون واواv، وأ%ما الشتقاق فل4ن� الص_اب. شجر إ,ذا أ%صاب العي ح.ل%بها، وهو أ%يضاv شجر إ,ذا ش'ق
سال% منه الاء.

وكلها ف معن صاب. ي.ص'وب' إ,ذا ان\ح.در.
ابن ال4عراب: الـم1ص\و.ب' الـم1غ\ر.ف%ة�؛ وقول الذل:

صاب'وا بست_ة1 أ%بيات{ وأ%ربعة{،  * حت_ى كأ%ن عليهم جاب,ـياv ل�ب.د.ا
صاب'وا بم: و.ق%عوا بم. والاب: ال%راد. والل©ب.د': الكثي.

والصeوبة�: الماعة من الطعام. والصeوبة�: الك�د\سة� من الـح1ن\طة
 والتمر وغيها. وك�ل© م'ج\ت.مع� ص'وبةD، عن كراع. قال ابن  السكيت: أ%هل� الف%ل}ج, ي'س.مeون% ال%ر,ين. الصeوبة%، وهو موضع

 التمر. والصeوبة�: الك�ث}بة من ت'راب أ%و غيه. وحكى اللحيان عن أ%ب الدينار ال4عراب: دخلت على فلن فإ,ذا الدناني' ص'وبة
 بي يديه أ%ي ك�د\س¬ متمع م.ه,ـيلةD؛ وم.ن رواه: فإ,ذا الدينار، ذهب بالدينار إ,ل معن النس، ل4ن الدينار الواحد ل يكون

 ص'وبة. والص_و\ب': ل%ق%ب' رجل من العرب، وهو أ%بو قبيلة منهم. وب.ن'و الص_و\ب,: قوم من ب.ك}ر بن وائل. وص.و\بة�: فرس
العباس, بن م1ر\داس. وص.و\بة أ%يضاv: فرس لبن س.د'وس�.

)2@صيب: الصeي_اب' والصeي_ابة(
  قوله الصياب والصيابة إل» بشد التحتية وتفيفها على العنيي الذكورين كما ف القاموس وغيه.): أ%صل� القوم.2 (

والصeي.ابة� والصeي.اب': الال1ص' من كلY شيء؛ أ%نشد ثعلب:
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إ,ن و.س.ط}ت' مال1كاv وح.ن\ظ%ل،  * ص'ي_اب.ها، والع.د.د. الـم'ح.ج_ل
وقال الفر_اء: هو ف ص'ي_ابة قومه وص'و_ابة قومه أ%ي ف ص.م1ـيم,

قومه.
والصeي_ابة: ال1ـيار' من كل شيء�؛ قال ذو الرمة:

وم'س\ت.ش\ح1جات{ للف1راق,، كأ%نا  *  م.ثاك1ـيل�، من ص'ي_ابة النeوب,، ن'و_ح
الـم'س\ت.ش\ح1جات: الغ1ر\بان�؛ ش.ب_ه.ها بالنeوبة ف س.وادها. وفلن

من ص'ي_ابة1 قومه وص'و_ابة1 قومه أ%ي من م'صاص1هم وأ%خ\ل%ص1هم
 ن.س.باv.وف الديث: ي'ول%د' ف ص'ي_ابة قومه؛ ي'ريد' النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي ص.م1ـيم1هم وخال1ص1هم وخ1ـيار,هم.

)1يقال: ص'و_ابة� القوم وص'ي_ابتهم، بالضم والتشديد (
  قوله «بالضم والتشديد» ثبت التخفيف أيضاv ف القاموس وغيه.) فيهما. وص'ي_ابة� القوم: جاعتهم؛ عن كراع. وقوم1(

ص'ي_اب¬ أ%ي خيار؛ قال جندل بن ع'ب.ي\د1 بن ح'ص.ي\ن�، ويقال هو ل4بيه ع'ب.ي\د{ الراعي ي.ه\ج'و ابن. الر>قاع:
ج'ناد1ف¬، لح1ق¬ بالرأ}س, م.ن\ك1ـب'ه، *  كأ%نه ك%و\د.نD ي'وش.ى بك�ل�ب,



من م.ع\ش.ر�، ك�ح1ل%ت\ بالل©ؤ\م, أ%عين'هم، * ق�ف}د1 ال4ك�ف>، ل1ئام�، غي, ص'ي_اب,
ج'ن.اد1ف¬ أ%ي قصي؛ أ%راد أ%نه أ%و\ق%ص'. والك%و\د.ن�: الب,ر\ذ%ون.

وي'وش.ى: ي'س\ت.ح.ث© وي'س\ت.خ\ر.ج' ما عنده من ال%ر\ي. وال4ق}ف%د' الكف�:
الائ1ل�ها. والصeي_ابة�: الس_ي>د'.

وص.اب السهم' ي.ص1ـيب' كي.ص'وب: أ%صاب..
وسهم ص.ي'وب¬، والمع ص'ي'ب¬؛ قال الكميت:

أ%س\ه'م'ها الص_ائ1دات' والصeي'ب\
والل9ه تعال أ%علم.

@صتت: الص_تe: ش.ب\ه الص_د\م، والد_ف}ع, بق%ه\ر�؛
وقيل: هو الض_ر\ب' باليد، أ%و الد_ف}ع'.

وص.ت_ه بالعصا ص.ت�اv: ض.ر.ب.ه؛ قال رؤبة:
ط%أ}ط%أ% م.ن ش.يطانه الت.ع.ت>ي،

ص.كYي ع.ران,ي. الع1دى، وص.ت>ي
ط%أ}ط%أ%: خ.ف�ض. من أ%مره. والت.ع.ت>ي: أ%ن ي.ع\ت'و. أ%ي ص.كYي

طأ}طأ% منه الع.راني'، وهي ال�نوف'. وص.ت>ي، من الض_رب,؛ يقال: ص.ت_ه
ص.ت�اv إ,ذا ض.ر.به. والص_ت1يت': الف1ر\قة من الناس ف ج.ل%بة ونوها؛

وتركتهم ص.ت1يت.ي\ن, أ%ي ف1ر\ق%ت.ي\ن. وف حديث ابن عباس: أ%ن بن إ,سرائيل،
لا أ�مروا أ%ن يقتلوا أ%نفسهم، قاموا ص1ت_ي\ن,؛ وأ%خرجه الروي عن

قتادة: أ%ن بن إ,سرائيل قاموا ص.ت1يت.ي\ن؛ قال أ%بو عبيد: أ%ي ج.ماع.ت.ي\ن.
ويقال: صات_ القوم'. وقال أ%بو عمرو: ما ز,ل}ت' أ�صاتeه وأ�عاتeه،

ص1تاتاv وع1تاتاv، وهي الصومة.
أ%بو عمرو: الصeت_ة� الماعة من الناس؛ وقيل: هو الص_فe منهم.

والص_ت1يت': الص_و\ت' وال%ل%بة؛ قال الذل:
ت'يوساv، خي'ها ت.يس¬ شآم�،
له، بس.وائل, ال%ر\عى ص.ت1يت'

أ%ي صوت¬.
وصات_ه' م'صات_ة% وص1تاتاv: ناز.عه وخاص.مه.

ورجل م1ص\ت1يت¬: ماض� م'ن\ك%م1ش¬.
وهو بص.ت.ت1 كذا أ%ي بص.د.د1ه

@صعت: قال ابن شيل: ج.م.لD ص.ع\ت' الرeب.ة إ,ذا كان لطيف ال�ف}رة1؛



أ%نشد ابن ال4عراب:
هل ل%ك1، يا خ.د\لة�، ف ص.ع\ت1 الرeب.ه\،

م'ع\ر.ن\ز,م�، هام.ت'ه كال�ب\ج'ب.ه\؟
.�وقال: الرeب.ة� الع'ق}دة، وهي ههنا الك%وس.لة، وهي ال%ش.فة

@صفت: رجل ص1ف}ت1يت¬ وص1ف}تات¬: قويÒ جسيم. ابن سيده: الص>ف}تات' من
الرجال التارe الل�ح\م,، الت.م1ع ال%ل}ق، الشديد' ال�ك}ت.ن,ز،

وال�نثى: ص1ف}تات¬ وص1ف}تاتةD. وقيل: ل ت'ن\ع.ت' الرأ%ة بالص>ف}تات1،
واختلفوا ف ذلك.

والص_ف1ت_ان�: كالص>ف}تات1. ورجل ص1ف1ت_ان ع1ف1ت_ان: يكثر الكلم،
والمع ص1ف}تانD وع1ف}تانD. وف حديث السن، قال ال�ف%ض_ل� بن' ذالن%:

سأ%لته عن الذي يستيقظ في.ج,د' ب.ل�ة، فقال: أ%ما أ%نت فاغ}ت.س3ل}،
ورآن ص1ف}تاتاv؛ وهو الكثي اللحم، ال�ك}ت.ن,ز'ه.

@صلت: الص_ل}ت': البار,ز' ال�س\ت.وي. وسيف¬ ص.ل}ت¬، وم'ن\ص.ل1ت¬،
وإ,ص\ل1يت¬: م'ن\ج.ر,د¬، ماض� ف الض_ريبة؛ وبعض¬ يقول: ل يقال الص_ل}ت'

.Dول�إ,ل لا كان فيه ط
ويقال: أ%ص\ل%تe السيف. أ%ي ج.ر_د\ت'ه؛ وربا اش\ت.ق©وا ن.ع\ت.

أ%ف}ع.ل% من إ,ف}عيل�، مثل إ,ب\ل1يس.، ل4ن ال، عز وجل، أ%ب\ل%س.ه.
وسيف إ,ص\ل1يت¬ أ%ي ص.ق1يلD، ويوز أ%ن يكون ف م.ع\ن م'ص\ل%ت{. وف

.vأ%ي م'ج.ر_دا vحديث غ%و\ر.ث{: فاخ\ت.ر.ط السيف. وهو ف يده ص.ل}تا
ابن سيده: أ%ص\ل%ت. السيف. ج.ر_ده من غ1م\ده، فهو م'ص\ل%ت¬. وض.ر.به

بالسيف ص.ل}تاv وص'ل}تاv أ%ي ض.ر.به به وهو م'ص\ل%ت¬.
والص_ل}ت' والصeل}ت': الس3كYي' ال�ص\ل%تة؛ وقيل: هي الكبية،

والمع أ%ص\لت¬. أ%بو عمرو: سكYي¬ ص.ل}ت¬، وسيف ص.ل}ت¬، وم1خ\ي.طD ص.ل}ت¬
إ,ذا ل يكن له غ1لف¬؛ وقيل: ان\ج.ر.د. من غ1م\د1ه. ور'وي عن الع'ك}لي�

أ%و غيه: وجاؤ'وا بص.ل}ت{ مثل ك%ت1ف1 الناقة أ%ي بش.ف}رة عظيمة.
وان\ص.ل%ت. ف ال4مر: ان\ج.ر.د.. أ%بو عبيد: ان\ص.ل%ت. ي.ع\د'و،

وان\ك%د.ر. ي.ع\د'و، وان\ج.ر.د. إ,ذا أ%س\ر.ع. بعض. ال3س\راع.
والص_ل}ت': ال4م\ل%س'؛ ورجل ص.ل}ت' الوجه وال%د>؛ تقول منه: ص.ل�ت.،

بالضم، ص'ل�وتةv. ورجل ص.ل}ت' ال%بي: واضح'ه. وف صفة النب، صلى ال
عليه وسلم: أ%نه كان ص.ل}ت. البي. قال خالد' بن ج.ن\ب.ة%: الص_ل}ت'



البي, الواسع' ال%بي,، ال4بيض' ال%بي,، الواضح'؛ وقيل: الص_ل}ت'
ال4م\ل%س، وقيل: البارز'. يقال: أ%ص\ب.ح. ص.ل}ت. ال%بي، ي.ب\ر'ق'؛ قال:

فل يكون ال4س\و.د' ص.ل}تاv. ابن ال4عراب: ص.ل}ت' ال%بي ص'ل}ب¬،
صحيحة؛ قال رؤ\بة:

وخ'ش\ن.ت بعد. الش_باب, الص_ل}ت1
وكل© ما ان\ج.ر.د. وب.ر.ز.، فهو ص.ل}ت¬. وقال أ%بو عبيد: الص.ل}ت'

البي, ال�س\ت.وي. وقال ابن شيل: الص_ل}ت' الواسع' ال�س\ت.وي الميل.
وف حديث آخر: كان س.ه\ل% ال%د_ي\ن,، ص.ل}ت.هما. ورجل ص.ل}ت¬،
وأ%ص\ل%ت1يÒ، وم'ن\ص.ل1ت¬: ص'ل}ب¬، ماض� ف الوائج، خفيف' اللباس.

الوهري: رجل م1ص\ل%ت¬، بكسر اليم، إ,ذا كان ماضياv ف ال�مور، وكذلك
أ%ص\ل%تÒ، وم'ن\ص.ل1ت¬، وص.ل}ت¬، وم1ص\لت؛ قال عامر بن الط©ف%ي\ل:

وإ,ن_ا ال%صال1يت'، ي.و\م. الو.غ%ى،
إ,ذا ما ال%غاوير' ل ت.ق}د.م,

وال�ن\ص.ل1ت': ال�س\ر,ع' من كل شيء�. ون.ه\ر م'ن\ص.ل1ت¬: شديد
ال1ر\ية؛ قال ذو الرمة:

ي.س\ت.ل©ها ج.د\ولD، كالس_يف1، م'ن\ص.ل1ت¬
بي. ال4شاء3، ت.سامى ح.و\ل%ه الع'ش'ب'

والص_ل%تان� من الرجال وال�م'ر: الشديد الصeل}ب'، والمع ص1ل}تانD؛
عن كراع. وقال ال4صمعي: الص_ل%تان� من المي ال�ن\ج.ر,د' الق%صي

الشعر، من قولك: هو م1ص\لت' الع'ن'ق أ%ي بارزه، م'ن\ج.ر,د'ه. ال4ح\مر'
والف%ر_اء�: الص_ل%تان�، والف%ل%تان�، والب.ز.وان�، والص_م.يان�: كل هذا

من الت_ق%ل©ب,، والو.ث}ب, ونوه. وقال الوهري: الص_ل%تان�، من ال�مر:
الشديد' الن_ش1يط�، ومن اليل: ال%ديد' الفؤاد.

وجاء4 ب.رق ي.ص\ل1ت'، ول%ب.ن� ي.ص\ل1ت' إ,ذا كان قليل الد_س.م، كثي.
الاء3؛ قال: ويوز ي.ص\ل1د، بذا العن. وص.ل%تe ما ف الق%د.ح إ,ذا

ص.ب.ب\ت.ه. وص.ل%تe الف%رس إ,ذا ر.ك%ض\ت.ه.
،Dوان\ص.ل%ت. ف س.يه أ%ي م.ض.ى وس.بق. وف الديث: م.ر_ت\ س.حابة

فقال: ت.ن\ص.ل1ت' أ%ي ت.ق}صد للمطر. يقال: ان\ص.ل%ت. ي.ن\ص.ل1ت' إ,ذا
ت.ج.ر�د. وإ,ذا أ%س\ر.ع ف السي. وي'روى: ت.ن.ص_ل%ت\، بعن

أ%ق}ب.ل%ت\.والص_ل}ت': اسم رجل، وال أ%علم.



 vوص'م\تا vصمت: ص.م.ت. ي_س\م'ت' ص.م\تا@
(* قوله «صمتاv وصمتاv» الول

بفتح فسكون متفق عليه. والثان بضم فسكون بضبط الصل والكم. وأ%هله
الد وغيه. قال الشارح: والضم نقله ابن منظور ف اللسان وعياض ف

الشارق.) وص'م'وتاv وص'ماتاv، وأ%ص\م.ت.: أ%طال% السكوت..
والت_ص\ميت': الت_س\ك1يت. والت_ص\ميت' أ%يضاv: السكوت'.

ورجل ص1م>يت¬ أ%ي س1كYيت¬.
والسم من ص.م.ت.: الصeم\تة�؛ وأ%ص\م.ت.ه هو، وص.م_ت.ه. وقيل:

الص_م\ت' الصدر؛ وما س1وى ذلك، فهو اس\م¬. والصeم\تة�، بالضم: مثل
السeك}تة1. ابن سيده: والصeم\تة، والص>م\تة�: ما أ�ص\م1ت. به. وص'م\تة� الصب�:

ما أ�س\ك1ت. به؛ ومنه قول بعض, م'ف%ض>لي التم\ر على الزبيب: وما له
ص'م\تةD لع1يال1ه، وص1م\ت.ةD؛ جيعاv عن اللحيان، أ%ي ما ي'ط}ع1م'هم،

في'ص\م1ت'هم به. والصeم\تة�: ما ي'ص\م.ت' به الصبe من تر أ%و شيء طريف{.
وف الديث ف صفة التمرة: ص'م\تة� الصغي,؛ يريد أ%نه إ,ذا ب.ك%ى،

أ�ص\م1ت.، وأ�س\ك1ت.4 با، وهي السeك}تة، لا ي'س\ك%ت' به الصب. ويقال: ما
.vق}ت' شيئا�ذ�ق}ت' ص'ماتاv أ%ي ما ذ

ويقال: ل ي'ص\م1ت\ه ذاك أ%ي ل ي.كف1ه؛ وأ%صل�ه ف الن_ف}ي، وإ,نا
يقال ذلك فيما ي'ؤ\كل أ%و ي'ش\ر.ب.

ورماه بص'مات1ه أ%ي با ص.م.ت. منه. الوهري عن أ%ب زيد: ر.م.ي\ت'ه
بص'مات1ه وس'كات1ه أ%ي با ص.م.ت. به وسك%ت..

الكسائي: والعرب تقول: ل ص.م\ت. يوماv إ,ل الليل، ول ص.م\ت. يوم¬
vإ,ل الليل، ول ص.م\ت. يوم� إ,ل الليل؛ فم.ن نصب أ%راد: ل ن.ص\م'ت\ يوما

إ,ل الليل؛ وم.ن رفع أ%راد: ل ي'ص\م.ت' يوم¬ إ,ل الليل؛ وم.ن خفض،
فل سؤال فيه. وف حديث علي، عليه السلم: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،

قال: ل ر.ضاع بعد ف1صال�، ول ي'ت\م بعد ال�ل�م، ول ص.م\ت. يوماv إ,ل
الليل؛ الليث: الص_م\ت' السكوت'؛ وقد أ%خ.ذه الصeمات'. ويقال للرجل

إ,ذا اع\ت.ق%ل% لسان'ه فلم يتكلم: أ%ص\م.ت.، فهو م'ص\م1ت¬؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو:

ما إ,ن} رأ%يت' من م'ع.ن_يات1
ذ%وات1 آذان{ وج'م\ج'مات1،



أ%ص\ب.ر منهن_ على الصeمات1
قال: الصeمات' السكوت'. ورواه ال4صمعي: من م'غ.ن>يات1؛ أ%راد: من

ص.ر,يفه,ن. قال: والصeمات' الع.ط%ش' ههنا.
وف حديث أ�سامة بن زيد، قال: لا ث%ق�ل% رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، ه.ب.ط}نا وه.ب.ط% الناس'، يعن إ,ل الدينة، فدخلت' على رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، يوم. أ%ص\م.ت. فل يتكلم، فجعل ي.ر\ف%ع ي.ده إ,ل
السماء، ث ي.ص'بeها علي_، أ%ع\ر,ف' أ%نه ي.د\ع'و ل؛ قال ال4زهري: قوله

يوم. أ%ص\م.ت.؛ معناه: ليس بين وبينه أ%حد؛ قال أ%بو منصور: يتمل أ%ن
تكون الرواية يوم أ%ص\م.ت.، يقال: أ%ص\م.ت. العليل�، فهو م'ص\م1ت¬ إ,ذا
اع\ت.ق%ل لسان'ه. وف الديث: أ%ص\م.ت.ت\ أ�مامة بنت' العاص أ%ي اع\ت.ق%ل

لسان'ها؛ قال: وهذا هو الصحيح عندي، ل43ن ف الديث: يوم. أ%ص\م.ت. فل
يتكلم. قال ممد بن الكرم، عطا ال عنه: وف الديث أ%يضاv دليل أ%ظهر

من هذا، وهو قوله: يرفع يده إ,ل السماء، ث ي.ص'بeها علي_، أ%عرف أ%نه
يدعو ل؛ وإ,نا ع.ر.ف. أ%نه يدعو له بال3شارة ل بالكلم والعبارة،

لكنه ل يصح عنه أ%نه، صلى ال عليه وسلم، ف مرضه اع\ت.ق%ل% يوماv فلم
يتكلم، وال أ%علم. وف الديث: أ%ن� امرأ%ة من أ%ح\م.س. ح.ج_ت\ م'ص\م1تة

أ%ي ساكتة% ل تتكلم.
ولقيته ببلدة إ,ص\م1ت.: وهي الق%ف}ر الت ل أ%حد. با؛ قال أ%بو زيد:

وق%ط%ع بعضهم ال4لف. من إ,ص\م1ت. ون.ص.ب. التاء4، فقال:
بو.ح\ش, ال3ص\م1ت.ي\ن له ذ�ناب'

وقال كراع: إ,نا هو ببلدة إ,ص\م1ت.. قال ابن سيده: وال4ول� هو
العروف. وت.ر.ك}ت'ه بصحراء4 إ,ص\م1ت. أ%ي حيث� ل ي'د\رى أ%ين. هو. وت.ر.ك}ت'ه

بوحش إ,ص\م1ت.، ال4لف مقطوعة مكسورة؛ ابن سيده: تركت'ه بو.ح\ش, إ,ص\م1ت.
وإ,ص\م1تة%؛ عن اللحيان، ول يفسره. قال ابن سيده: وعندي أ%نه

الف%لة�؛ قال الراعي:
أ%ش\لى س.ل�وق1ي_ةv بات.ت، وبات. ل%ا،

بو.ح\ش, إ,ص\م1ت.، ف أ%ص\لبا، أ%و.د'
ولقيته ببلدة إ,ص\م1ت. إ,ذا لقيته بكان{ ق%ف}ر�، ل أ%نيس. به، وهو

غي' م'ج\رÝى.
�وما ل%ه صامت¬ ول ناطق¬؛ الصام1ت': الذ�هب والفضة، والناطق': اليوان



ال3بل� والغنم، أ%ي ليس له شيء. وف الديث: على رق%ب.ت1ه صام1ت¬؛ يعن
الذهب والفضة، خلف الناطق،وهو اليوان.

ابن ال4عراب: جاء با صاء4 وص.م.ت.؛ قال: ما صاء4 يعن الشاء4
�وال3بل%، وما ص.م.ت. يعن الذهب والفضة%. والص_م'وت' من الدeروع: الل�ي>نة

ال%س�، ليست ب.ش1نة{، ول ص.د1ئ%ة{، ول يكون لا إ,ذا ص'ب_ت\
ص.و\ت¬؛ وقال النابغة:

وكل© ص.م'وت1 ن.ث}لة{ ت'ب_ع1ي_ة{،
ون.س\ج' س'ل%ي\م� كل9 ق%ض_اء ذائ1ل,

قال: والسيف' أ%يضاv يقال له: ص.م'وت¬، لر'س'وبه ف الض_ر,يبة، وإ,ذا
كان كذلك ق%ل� ص.وت' خ'روج, الد_م؛ وقال الزبي بن عبد الطلب:

وي.ن\ف1ي الاه1ل% ال�خ\تال% ع.ن>ي
ر'قاق' ال%د>، و.ق}ع.ت'ه ص.م'وت'

وض.ر\بةD ص.م'وت¬: ترe ف الع1ظام، ل ت.ن\ب'و عن ع.ظ}م�، فت'ص.و>ت'؛
وأ%نشد ثعلب بيت. الزبي أ%يضاv على هذه الصورة:

وي'ذ}ه1ب'، ن.خ\وة% ال�خ\تال, ع.ن>ي،
ر.قيق' ال%د>، ض.ر\ب.ت'ه ص.م'وت'

وص.م_ت. الرجل%: ش.ك%ا إ,ليه، فن.ز.ع إ,ليه من ش1كايت1ه: قال:
إ,نك. ل ت.ش\ك�و إ,ل م'ص.م>ت1،

فاص\ب,ر\ على ال1م\ل, الث�قيل,، أ%و م'ت1
التهذيب: ومن أ%مثالم: إ,نك ل ت.ش\ك�و إ,ل م'ص.م>ت{ أ%ي ل ت.ش\ك�و

إ,ل من ي.ع\ب.أ� بش.ك}واك.. وجارية ص.م'وت' ال%ل}خال%ي\ن إ,ذا كانت
غ%ليظة% الساق%ي، ل ي'س\م.ع' ل1خ.ل}خال1ها صوت¬ لغ'موضه ف رجليها.

والروف ال�ص\م.تة: غي' حروف الذ�لقة1، سيت بذلك، ل4نه ص'م1ت.
عنها أ%ن ي'ب\ن.ى منها كلمة رباعية، أ%و خاسية، م'ع.و_اة من حروف

الذلقة.وهو بص1مات1ه إ,ذا أ%ش\ر.ف. على ق%ص\د1ه. ويقال: بات. فلنD على ص1مات1
أ%م\ره إ,ذا كان م'ع\ت.ز,ماv عليه. قال أ%بو مالك: الص>مات' الق%ص\د'،

وأ%نا على ص1مات1 حاجت أ%ي على ش.ر.ف{ من قضائها، يقال: فلن على ص1مات1
ال4م\ر إ,ذا أ%ش\ر.ف على قضائه؛ قال:

وحاجة{ ب,تe على ص1مات1ها
أ%ي على ش.ر.ف قضائها. ويروى: ب.تات1ها. وبات. من القوم على ص1مات{ أ%ي



ب.رأى وم.س\م.ع ف الق�ر\ب,. وال�ص\م.ت': الذي ل ج.وف. له؛
وأ%ص\م.تeه أ%نا. وباب¬ م'ص\م.ت¬، وق�ف}لD م'ص\م.ت¬: م'ب\ه.م، قد أ�ب\ه,م.

إ,غ}لق�ه؛ وأ%نشد:
ومن دون1 ل%ي\لى م'ص\م.تات' ال%قاص1ر,

وثوب م'ص\م.ت¬: لون'ه لونD واحد¬، ل ي'خالطه لونD آخ.ر'. وف حديث
العباس: إ,نا ن.ه.ى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، عن الث�وب, ال�ص\م.ت1

من خ.ز¼؛ هو الذي جيعه اب\ر.ي\س.م¬، ل ي'خالطه ق�ط}ن¬ ول غيه.ويقال
لل%ون1 الب.هيم: م'ص\م.ت¬. وفرس م'ص\م.ت¬، وخيل م'ص\م.تات¬ إ,ذا ل يكن

فيها ش1ي.ةD، وكانت ب'ه\ماv. وأ%د\ه.م' م'ص\م.ت¬: ل يالط�ه لونD غي
الدeه\مة1. الوهري: ال�ص\م.ت' من اليل الب.هيم' أ%ي_ لون{ كان، ل

ي'خال1ط� لون.ه لونD آخ.ر. وح.ل}ي¬ م'ص\م.ت¬ إ,ذا كان ل يالطه غي'ه؛ قال
أ%حد بن عبيد: ح.ل}ي¬ م'ص\م.ت¬، معناه قد ن.ش1ب. على لبسه، فما
ي.تحر_ك' ول ي.ت.ز.ع\ز.ع'، مثل� الدeم\ل�ج وال%ج\ل، وما أ%شبههما. ابن

السكيت: أ%عطيت' فلناv أ%لفاv كاملv، وأ%لفاv م'ص\م.تاv، وأ%لفاv أ%ق}ر.ع.،
بعنÝ واحد. وأ%لف¬ م'ص.م_ت¬ م'ت.م_م¬، كم'ص.ت_م�.

والصeمات': س'رعة� العطش ف الناس والدواب.
والتصامت' من اللب: الائر'.

والص.م'وت: اسم فرس ال�ث%ل�م بن عمرو الت_ن'وخي�؛ وفيه يقول:
حت أ%رى فارس. الص_م'وت1 على

�أ%ك}ساء3 خ.ي\ل�، كأ%ن_ها ال3ب,ل
معناه: حت ي.ه\ز,م. أ%عداء4ه، في.س'وق%هم من ورائهم، وي.ط}ر'د.هم كما

ت'ساق ال3بل.
@صمعت: ال4زهري: الص_م\ع.ت'وت' 

(* قوله «الصمعتوت» كذا بالصل بثناة
فوقية قبل الواو. والذي ف القاموس والتكملة بط الصاغان مؤلفها الصمعيوت

بثناة تتية قبل الواو، ولول معارضة الشارح للمجد با ف اللسان
لزمنا با ف القاموس لوافقته ما ف التكملة.) الديد' الرأ}س.

@صنت: الص>ن\ت1يت': الص>ن\ديد'، وهو السيد الكري؛ ال4صمعي:
الص>ن\ت1يت' السيد الشريف.

ابن ال4عراب: الصeن\ت'وت' الف%ر\د' ال%ريد'.



@صوت: الص_وت': ال%ر\س'، معروف، مذكر؛ فأ%ما قول ر'و.ي\ش1د1 بن ك%ثي�
الطائي:

يا أ%يeها الراكب' ال�ز\ج,ي م.ط1ي_ت.ه،
سائل} ب.ن أ%س.د{: ما هذه الص_و\ت'؟

فإ,ن_ما أ%نثه، ل4نه أ%راد به الض_وضاء4 وال%ل%بة، على معن
الص_ي\حة1، أ%و الستغاثة؛ قال ابن سيده: وهذا قبيح من الضرورة، أ%عن تأ}نيث

الذكر، ل4نه خروج¬ عن أ%صل� إ,ل ف%ر\ع�، وإ,نا ال�س\ت.جاز من ذلك
ر.دe التأ}نيث إ,ل التذكي، ل4ن التذكي هو ال4ص\ل�، بدللة أ%ن الشيء

مذكر، وهو يقع على الذكر والؤنث، فع'لم بذا ع'موم' التذكي، وأ%نه هو
ال4صل الذي ل ي'ن\ك%ر؛ ونظي هذا ف الشذوذ قوله، وهو من أ%بيات

الكتاب:إ,ذا ب.ع\ض' الس>ني. ت.ع.ر_ق%ت\نا،
كف%ى ال4يتام. ف%ق}د' أ%ب الي.تيم

قال: وهذا أ%سهل من تأ}نيث1 الصوت1، ل4ن بعض. السني: سنة، وهي مؤ.نثة،
وهي من لفظ السني، وليس الصوت' بعض. الستغاثة، ول م1ن لفظها، والمع'

أ%ص\وات¬.
وقد صات. ي.ص'وت. وي.صات' ص.وتاv، وأ%صات.، وص.و_ت. به: كل©ه ناد.ى.

ويقال: ص.و_ت. ي'ص.و>ت' تص\ويتاv، فهو م'ص.و>ت¬، وذلك إ,ذا ص.و_ت
بإ,نسان{ فدعاه. ويقال: صات. ي.ص'وت' ص.وتاv، فهو صائت، معناه صائح. ابن

السكي: الصوت' صوت' ال3نسان وغيه. والصائت': الصائح. ابن ب'ز'ر\ج.: أ%صات.
الرجل� بالرجل إ,ذا ش.ه_ره بأ%مر ل ي.ش\ت.هيه. وان\صات. الزمان� به

ان\ص1ياتاv إ,ذا اش\ت.هر.
وف الديث: ف%ص\ل� ما بي اللل والرام الص_وت' والدeفe؛ يريد

إ,علن% النكاح. وذ%هاب. الص_وت1، والذYكر. به ف الناس؛ يقال: له ص.وت¬
وص1يت¬ أ%ي ذ1ك}ر¬.والدeفe: الذي ي'ط%�ب.ل� به، وي'فتح ويضم. وف

الديث: أ%نم كانوا يكرهون الص_وت. عند القتال؛ هو أ%ن ي'نادي. بعض'هم
بعضاv، أ%و يفعل أ%حد'هم ف1ع\لv له أ%ثر، في.ص1يح. وي'ع.ر>ف. بنفسه على طريق

الف%خ\ر والع'ج\ب.
وف الديث: كان العباس رجلv ص.ي>تاv أ%ي شديد. الصوت، عاليه؛ يقال:

،Dهو طي>ت¬ وصائ1ت¬، كم.ي>ت{ ومائ1ت{، وأ%صله الواو، وبناؤ'ه ف%ي\ع1ل
فقلب وأ�دغم؛ ورجل ص.ي>تÒ وصات¬؛ وحار¬ صات¬: شديد' الص_وت1. قال ابن



سيده: يوز أ%ن يكون صات¬ فاعلv ذ%ه.ب.ت\ عينه، وأ%ن يكون ف%ع1لv مكسور
العي؛ قال الن_ظ�ار' الف%ق}ع.س3ي�:

كأ%ن_ن فوق. أ%ق%ب� س.ه\و.ق�
ج.أ}ب�، إ,ذا ع.ش_ر.، صات1 ال3ر\نان}

:Dنال Dكثي' الال، ورجل :Dمال Dكقولم رجل ،Dقال الوهري: وهذا م.ث%ل
كثي الن_وال، وكبش¬ صاف¬، ويوم طانD، وبئر ماهةD، ورجل هاع¬ لع¬، ورجل

خ.اف¬، قال: وأ%صل هذه ال4وصاف1 كلYها ف%ع1ل، بكسر العي.
والعرب تقول: أ%سع' ص.وتاv وأ%رى ف%وتاv أ%ي أ%س\م.ع' ص.وتاv ول أ%رى
ف1علv. ومثله إ,ذا كنت. ت.سمع' بالشيء ث ل ت.رى ت.ح\ق1يقاv؛ يقال:

ذ1ك}ر¬ ول ح1ساس.، ينصب على التبئة، ومنهم من يقول: ل ح1ساس¬، ومنهم من
يقول: ل ح1ساس�، ومنهم من يقول: ذ1ك}ر¬ ول ح.س3يس.، فينصب بغي نون،

ويرفع بنون. ومن أ%مثالم ف هذا العن: ل خي. ف ر.ز.م.ة ل د1ر_ة معها
أ%ي ل خي ف قول ول ف1ع\ل% معه. وكل© ض.ر\ب� من الغ1ناء صوت¬،

والمع ال4ص\وات. وقوله عز وجل: واس\ت.ف}ز,ز\ من اس\ت.ط%ع\ت. منهم بص.وت1ك؛
قيل: بأ%صوات الغ1ناء وال%زامي.

وأ%صات. الق%وس.: ج.ع.ل%ها ت'ص.و>ت'.
والص>يت': الذYك}ر'؛ يقال: ذ%ه.ب ص1يت'ه ف الناس أ%ي ذ1ك}ر'ه.

�والص>يت' والص_ات': الذYك}ر' ال%س.ن'. الوهري: الص>يت' الذYك}ر الميل
الذي ي.ن\ت.ش1ر' ف الناس، دون القبيح. يقال: ذهب ص1يت'ه ف الناس،

وأ%صله من الواو، وإ,نا انقلبت ياء لنكسار ما قبلها، كما قالوا: ر,يح¬ من
الرeوح,، كأ%نم ب.ن.وه على ف1ع\ل�، بكسر الفاء، للفرق بي الص_وت1

السموع، وبي الذYك}ر العلوم، وربا قالوا: ان\ت.ش.ر. ص.وت'ه ف الناس،
بعن الص>يت1. قال ابن سيده: والص_و\ت' لغةD ف الص>يت1. وف الديث: ما

من عبد{ إ,ل9 له ص1يت¬ ف السماء أ%ي ذ1ك}ر¬ وش'ه\رة وع1رفان؛ قال:
ويكون ف الي والشر.

والص>يت.ة�، بالاء: مثل� الص>يت1؛ قال لبيد:
وكم م'ش\ت.ر� من ماله1 ح'سن. ص1يتة{

لبائ1ه1، ف كلY م.ب\دÝى وم.ح\ض.ر,
وان\صات. لل4م\ر إ,ذا اس\ت.ق%ام.. وقول�هم: د'عي. فان\صات. أ%ي أ%جاب.
وأ%ق}بل، وهو ان\ف%عل% م1ن الص_و\ت. وال�ن\صات': الق%وي القامة. وقد



ان\صات. الرجل� إ,ذا اس\ت.و.ت\ قام.ت'ه' بعد ان\حن.اء�، كأ%نه اق}ت.ب.ل
:eر\ش'ب, ال4ن\بار,ي�ش.باب'ه'؛ قال سلمة بن ال

ون.ص\ر' بن' د.ه\مان% ال�ن.ي\دة% عاش.ها
وت1س\ع1ي. ح.و\لv، ث�م_ ق�و>م. فان\صات.ا

وعاد. سواد' الرأ}س, بعد اب\يضاض1ه،
وراج.عه' ش.ر\خ' الش_باب, الذي فات.ا
وراج.ع. أ%ي\داv، بعد ض.عف{ وق�و_ة{،

ولكنه، من بعد1 ذا كل1ه، مات.ا
@صبث: الفراء قال: الص_ب\ث� ت.ر\ق1يع' الق%م1يص, ور.ف}و'ه. ويقال: رأ�يت

.vأ%ي م'ر.ق�عا vم'ص.ب_ثا vعليه ق%ميصا

@صجج: أ%هلها الليث، وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب: ص.ج_ إ,ذا ضرب
حديداv على حديد فصو_تا. والص_ج,يج': ض.ر\ب الديد بعضه على بعض.

@صرج: التهذيب: الص_ار'وج' النeورة وأ%خلط�ها الت ت'ص.ر_ج' با
النeز'ل وغي'ها، فارسي م'ع.ر_ب، وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم، ل4نما ل

يتمعان ف كلمة واحدة من كلم العرب. ابن سيده: الص_ار'وج النeورة
بأ%خلطها ت'ط}ل%ى با الياض والم_امات، وهو بالفارسية جاروف، ع'ر>ب

فقيل: صار'وج، وربا قيل: شار'وق. وصر_جها به: ط%لها، وربا قالوا:
شر_قه.

@صلج: الصeل�جة: الف1يل%ج.ة� من الق%ز> والق%د>.
والص_و\ل%ج: الص>ماخ؛ والص_و\ل%ج والص_و\ل%جة: الفضة الالصة. ابن

ال4عراب: الص_ل1يج.ة والن_سيك%ة والس_بيكة: الف1ض_ة ال�ص.ف�اة؛
ومنه أ�خذ النeس'ك ل4نه ص'فYي من الر>ياء. والص_و\ل%ج والص_و\ل%ج.ان

والص_و\ل%ان.ة: العود العوجe، فارسي معر_ب، ال4خية عن سيبويه،
قال: والمع ص.و.ال%ة، الاء لكان الع'جمة؛ قال ابن سيده: وهكذا و'جد

vبالاء. التهذيب: الص_و\ل%ان ع.صا vأ%كثر هذا الض_ر\ب ال4عجمي م'كس_را
ي'ع\ط%ف طر.فها ي'ض\ر.ب با الك�ر.ة على الد_واب>، فأ%ما العصا الت

اعوج_ طر.فاها خ1ل}قة ف شجرتا، فهي م1ح\جن؛ وقال ال4زهري: الص_و\ل%جان
والص_و\ل%ج والصeل�جة، كلها معر_بة. الوهري: الص_و\ل%ان، بفتح

اللم: ال1ح\ج.ن، فارسي معرب. وال4ص\ل%ج: ال4ص\ل%ع، بلغة بعض ق%ي\س؛
وأ%صمe أ%ص\ل%ج': كأ%ص\ل%خ؛ عن ال%ج.ري، قال ال4زهري ف ترجة ص.ل%خ.:



ال4ص\ل%خ ال4ص.مe؛ كذلك قال الفراء وأ%بو عبيد؛ قال ابن ال4عراب:
فهؤلء الكوفيون أ%جعوا على هذا الرف بالاء، وأ%ما أ%هل البصرة وم.ن\ ف

ذلك الش>ق> من الع.ر.ب فإ,نم يقولون ال4ص\ل%ج باليم؛ قال: وسعت
vيقول: فلن ي.ت.صال%ج' علينا أ%ي يت.ص.ام.م'؛ قال: ورأ%يت أ%م.ة vأ%عرابي�ا

ص.م_اء ت'عر.ف بالص_ل}خاء؛ قال: فهما لغتان ج.ي>دتان، بالاء واليم؛
قال ال4زهري: وسعت غي واحد من أ%عراب قيس وتيم يقول لل4صم أ%صلج،

وفيه لغة أ�خرى لبن أ%سد وم.ن\ جاو.رهم أ%ص\ل%خ، بالاء.
@صلهج: ال4صمعي: الص_ي\ه.ج' الص_خرة العظيمة، وكذلك الص_ل}ه.ج

وال%ي\ح.ل.
@صمج: الص_م.ج': القناديل، واحدتا ص.م.ج.ة؛ قال الشماخ 

(* قوله «قال
الشماخ إل» الذي ف شرح القاموس:

والنجم مثل الصمج الروميات):
بالص_م.ج, الرeوم1ي_ات

وف نوادر ال4عراب: ليلة قمراء صم_اج.ة وصي_اجة؛ م'ض1يئة.
@صملج: أ%بو عمر: الص_م.ل�ج الصeلب من اليل وغيها.

 Òوف ونوه، ع.ر.ب�@صنج: الص_ن\ج' العربe: هو الذي يكون ف الدeف
*)

قوله «عرب» ينافيه ما تقدم ف مادة صرج، عن التهذيب. وكل من الصحاح
والقاموس مصرح بأنه بكل معنييه معرب.) ؛ فأ%ما الص_ن\ج' ذو ال4وتار

ف%د.خ1يل معر_ب، تتص به الع.ج.م وقد تكلمت به العرب؛ قال ال4عشى:
وم'س\ت.ج,يباv ت.خال� الص_ن\ج. ي.س\م.ع'ه،

�إ,ذا ت'ر.ج>ع' فيه الق%ي\ن.ة� الف�ض'ل
وقال الشاعر:

ق�ل} ل1س.و_ار�، إ,ذا ما
ج,ئ}ت.ه' وابن ع'لث%ه\:

زاد. ف الص_ن\ج, ع'ب.ي\د' ال3
أ%وتاراv ث%لث%ه\

وامرأ%ة ص.ن_اجة: ذات ص.ن\ج؛ قال الشاعر:
إ,ذا شئت' غ%ن_ت\ن دهاق1ي' ق%ر\ي.ة{،



وص.ن_اج.ةD ت.ج\ذ�و على كلY م.ن\س3م,
(* قوله «إ,ذا شئت إل» أ%نشده ف الصحاح ف مادة جذا: تذو على حرف

منسم.)
الوهري: الص_ن\ج الذي تعرفه العرب من هذا ي'تخذ من ص'ف}ر يض\ر.ب
أ%حدها بالخر. ابن ال4عراب: الصeن'ج' الش>يز.ى، وقال غيه: الص_ن\ج ذو

ال4وتار الذي ي'ل}عب به، والل�عب به يقال له: الص_ن_اج
والص_ن_اجة. وكان أ%ع\ش.ى ب.ك}ر� يسمى ص.ن_اجة العرب ل1ج.و\دة

ش1ع\ره.وص.ن\ج' الن>: صوت'ها؛ قال الق%طامي:
ت.ب,يت' الغ'ول ت.ه\ر,ج أ%ن ت.ر.اه'،
وص.ن\ج' ال1ن> من ط%ر.ب� يه,يم'

وهو من الص_ن\ج الذي تقدم؛ كأ%ن الن ت'غ.ن>ي بالص_ن\ج. وص.ن\ج.ة
ال1يزان وس.ن\ج.ته؛ فارسي معر_ب. وقال ابن السكYيت: ل يقال س.ن\ج.ة.

وال�صنوج.ة: الزeوال1قة من العجي 
(* قوله «الزوالقة من العجي» هكذا

بالصل، وف القاموس: الدوالقة، بالدال.).
@صهج: ال4زهري: ن.ب\ت ص.ي\ه'وج إ,ذا م.ل�1س.، وظ%ه\ر ص.ي\ه'وج: أ%م\ل%س؛

قال جندل:
على ض'ل�وع ن.ه\د.ة1 ال%ناف1ج,،

ت.ن\ه.ض' فيهن_ ع'رى الن_سائ1ج,،
ص'ع\داv إ,ل س.ن.اس1ن� ص.ي.اه1ج,

ال4صمعي: الص_ي\ه.ج' الصخرة العظيمة، وكذلك الص_ل}ه.ج وال%ي\ح.ل.
@صهبج: التهذيب ف الرباعي: و.و.ب.ر¬ ص'ه.اب,ج¬ أ%ي ص'ه.اب�، أ%بدلوا
اليم من الياء، كما قالوا: الص>يص1ج� والع.ش1ج� وص1ه\ر,يج¬ وس1ه\ر,يÒ؛

وقول ه1م\يان:
ي'طي' عنها الو.ب.ر الصeهاب,ج.ا

أ%راد الصeهاب�، فخفف وأ%بدل.
@صهرج: الص>ه\ر,يج': واحد الص_هاريج، وهي كالياض يتمع فيها الاء؛

وقال العجاج:
حت ت.ن.اه.ى ف ص.هار,يج, الص_فا

يقول: حت وقف هذا الاء ف ص.هار,يج من ح.ج.ر. ابن سيده: الص>ه\ر,يج



م.ص\نعة يتمع فيها الاء، وأ%صله فارسي�، وهو الص>ه\ر,ي�، على الب.د.ل،
وحكى أ%بو زيد ف جعه: ص.هاري�.

وص.ه\ر.ج. الوض.: ط%له، ومنه قول بعض الط�ف%ي\ل1ي>ي: و.د1د\ت' أ%ن
الك�وفة ب,ر\ك%ة م'ص.هر.ج.ة. وحوض ص'هار,ج: م.ط}ل1يÒ بالص_ار'وج.

والصeهارج، بالضم: مثل الص>ه\ر,يج؛ وأ%نشد ال4زهري:
ق%ص.ب_ح.ت\ حاب,ي.ةv ص'ه.ار,جا

وقد ص.ه\ر.ج'وا ص1ه\ر,ياv؛ قال ذو الرeمة:
ص.وار,ي الام,، وال4حشاء� خاف1ق%ة،

ت'ناو,ل� ال1يم. أ%ر\ش.اف. الص_هار,يج
(* قوله «صواري الام» هكذا بالصل وشرح القاموس.)

@صوج: الص_و\جان من ال3بل والد_واب�: الشديد الصeلب؛ قال:
ف ظ%ه\ر, ص.و\جان الق%ر.ى ل1لم'م\ت.ط1ي

وع.صاv ص.و\جان.ةD: ك%ز_ة. ون.خ\لة ص.و\جانة: ك%ز_ة الس_ع.ف.
والص_و\جان: الص_و\ل%جان.

@صبح: الصeب\ح': أ%و�ل النهار. والصeب\ح': الفجر. والص_باح': نقيص
ال%ساء، والمع أ%ص\باح¬، وهو الص_بيحة� والص_باح' وال3ص\باح'

وال�ص\ب.ح'؛ قال ال عز وجل: فال1ق' ال3ص\باح,؛ قال الفراء: إ,ذا قيل
ال4م\س.اء وال4ص\باح، فهو جع ال%ساء والصeب\ح، قال: ومثله ال3ب\كار'

وال4ب\كار'؛ وقال الشاعر:
أ%ف}ن.ى ر,ياحاv وذ%و,ي ر,ياح,،
ت.ناس'خ' ال3م\ساء3 وال3ص\باح,

يريد به ال%ساء والصeب\ح.. وحكى اللحيان: تقول العرب' إ,ذا
ت.ط%ي_ر'وا من ال3نسان وغيه: صباح' ال ل ص.باح'ك قال: وإ,ن شئت

نصبت..وأ%ص\ب.ح. القوم': دخلوا ف الص_باح، كما يقال: أ%م\س.و\ا دخلوا ف
الساء؛ وف الديث: أ%ص\ب,ح'وا بالصeبح, فإ,نه أ%عظم لل4جر أ%ي صلوها عند

طلوع الصeب\ح؛ يقال: أ%ص\ب.ح. الرجل إ,ذا دخل ف الصeب\ح؛ وف
التنزيل: وإ,نكم ل%ت.م'رeون عليهم م'ص\ب,ح1ي. وبالليل؛ وقال سيبويه:

أ%ص\ب.ح\نا وأ%م\س.ينا أ%ي صرنا ف حي ذاك، وأ%ما ص.ب_ح\نا وم.س_ي\نا فمعناه
أ%تيناه ص.باحاv ومساء؛ وقال أ%بو عدنان: الفرق بي ص.ب.ح\نا وص.ب_ح\نا

أ%نه يقال ص.ب_ح\نا بلد كذا وكذا، وص.ب_ح\نا فلناv، فهذه م'ش.د_دة،



وص.ب.ح\نا أ%هل%ها خياv أ%و شر�اv؛ وقال النابغة:
وص.ب_ح.ه ف%ل}جاv فل زال ك%ع\ب'ه،

عل كلY من عادى من الناس,، عاليا
ويقال: ص.ب_ح.ه بكذا ومس_اه بكذا؛ كل ذلك جائز؛ ويقال للرجل ي'ن.ب_ه

من س1ن.ة1 الغ.ف}لة: أ%ص\ب,ح\ أ%ي ان\ت.ب,ه\ وأ%ب\ص1ر\ ر'ش\د.ك وما
ي'ص\ل1ح'ك؛ وقال رؤبة:

أ%ص\ب,ح\ فما من ب.ش.ر� م.أ}ر'وش,
�أ%ي ب.ش.ر� م.ع1يب�. وقول ال، عز من قائل: فأ%خذتم الص_ي\حة

vم'ص\ب,ح1ي أ%ي أ%خذتم ال%ل%كة وقت دخولم ف الصباح. وأ%ص\ب.ح. فلن عالا
أ%ي صار. وص.ب_حك ال بي: د'عاء له.

وص.ب_ح\ته أ%ي قلت له: ع1م\ ص.باحاv؛ وقال الوهري: ول ي'راد'
بالتشديد ههنا التكثي. وص.ب_ح. القوم.: أ%تاهم غ�د\و.ةv وأ%تيتهم ص'ب\ح.

خام1سة{ كما تقول ل1م'س\ي, خامسة{، وص1ب\ح, خامسة، بالكسر، أ%ي ل1ص.باح, خسة
أ%يام.

وحكى سيبويه: أ%تيته ص.باح. م.ساء4؛ من العرب من يبنيه كخمسة عشر، ومنهم
من يضيفه إ,ل ف ح.د> الال أ%و الظرف، وأ%تيته ص.باحاv وذا ص.باح�؛

قال سيبويه: ل يستعمل إ,ل� ظرفاv، وهو ظرف غي متمكن، قال: وقد جاء ف
لغة ل1خ.ث}ع.م اساv؛ قال أ%نس ابن' ن'ه.ي\ك{:

ع.ز.م\ت' على إ,قامة1 ذي صباح�،
ل4م\ر� ما ي'س.و_د' ما ي.س'ود'

وأ%تيته أ�ص\ب'وحة% كل يوم وأ�م\س3ي_ة% كلY يوم. قال ال4زهري:
ص.ب.ح\ت' فلناv أ%تيته صباحاv؛ وأ%ما قول ب'ج.ي\ر بن ز'هي الزنY، وكان

أ%سلم:
ص.ب.ح\ناهم\ بأ%لف{ من س'ل%ي\م�،
وس.ب\ع� من بن ع'ثمان% واف

فمعناه أ%تيناهم ص.باحاv بأ%لف رجل من س'ليم؛ وقال الراجز:
ن}ن' ص.ب.ح\نا عامراv ف دار,ها
ج'ر\داv، ت.عاد.ى ط%ر.ف%ي\ ن.هار,ها

يريد أ%تيناها صباحاv بيل ج'ر\د؛ وقول الش_م_اخ:
وت.ش\ك�و بع.ي\ن� ما أ%ك%ل� ر,كاب.ها،



وقيل% ال�ناد1ي: أ%ص\ب.ح. القوم' أ%د\ل1ج,ي
قال ال4زهري: يسأ%ل السائل عن هذا البيت فيقول: ال3دلج سي الليل،

فكيف يقول: أ%صبح القوم، وهو يأ}مر بال3دلج؟ والواب فيه: أ%ن العرب إ,ذا
قربت من الكان تريده، تقول: قد بلغناه، وإ,ذا قربت للساري طلوع. الصبح

وإ,ن كان غي طالع، تقول: أ%ص\ب.ح\نا، وأ%راد بقوله أ%صبح القوم': دنا
وقت' دخولم ف الصباح؛ قال: وإ,نا فسرته ل4ن بعض الناس فسره على غي ما

هو عليه.
والصeب\حة والص_ب\حة: نوم الغداة. والت_ص.بeح': النوم بالغداة، وقد

كرهه بعضهم؛ وف الديث: أ%نه نى عن الصeب\حة وهي النوم أ%و�ل النهار
ل4نه وقت الذYكر، ث وقت طلب الكسب. وفلن ينام الصeب\حة والص_ب\حة
أ%ي ينام حي ي'ص\بح، تقول منه: ت.ص.ب_ح الرجل�،؛ وف حديث أ�م زرع أ%نا

قالت: وعنده أ%قول فل أ�ق%ب_ح وأ%ر\ق�د' فأ%ت.ص.ب_ح'؛ أ%رادت أ%نا
م.كف1ي_ة، فهي تنام الصeب\حة. والصeب\حة: ما ت.ع.ل�ل}ت. به

غ�د\و.ةv.وال1ص\باح' من ال3بل: الذي ي.ب\ر'ك ف م'ع.ر_سه فل ي.ن\ه.ض حت
ي'صبح وإ,ن أ�ثي، وقيل: ال1ص\ب.ح' وال1ص\باح' من ال3بل الت ت'ص\ب,ح' ف

م.ب\ر.كها ل ت.ر\ع.ى حت يرتفع النهار؛ وهو ما يستحب من الستبل وذلك
لقو_تا وسنها؛ قال م'ز.ر>د:

،vض.ر.ب\ت' له بالسيف1 ك%و\ماء4 م1ص\ب.حا
فش'ب_ت\ عليها النار'، فهي ع.ق1ي'

والص_ب'وح': كل ما أ�كل أ%و شرب غ�د\و.ةv، وهو خلف الغ.ب'وق,.
والص_ب'وح': ما أ%ص\ب.ح. عندهم من شرابم فشربوه، وحكى ال4زهري عن الليث:

الص_ب'وح' المر؛ وأ%نشد:
ولقد غ%د.و\ت' على الص_ب'وح,، م.ع1ي

ش.ر\ب¬ ك1رام' من بن ر'ه\م,
:�والص_ب'وح' من اللب: ما ح'لب بالغداة. والص_ب'وح' والص_ب'وحة

الناقة اللوبة بالغداة؛ عن اللحيان. حكي عن العرب: هذه ص.ب'وح1ي
وص.ب'وح.ت. والص_ب\ح': س.ق}ي'ك. أ%خاك ص.ب'وحاv من لب. والص_ب'وح: ما شرب

بالغداة فما دون القائلة وفعل�ك. ال3صطباح'؛ وقال أ%بو اليثم: الص_ب'وح
اللب ي'ص\ط%ب.ح'، والناقة الت ت'ح\ل%ب' ف ذلك الوقت: ص.ب'وح أ%يضاv؛

يقال: هذه الناقة ص.ب'وح1ي وغ%ب'وق1ي؛ قال: وأ%نشدنا أ%بو ل%ي\ل%ى



ال4عراب:ما ل1ي. ل أ%س\ق1ي ح'بي\بات
ص.بائ1حي غ%ب.ائقي ق%ي\لت؟

والق%ي\ل�: اللب الذي يشرب وقت الظهية.
واص\ط%ب.ح. القوم': ش.ر,ب'وا الص_ب'وح..

وص.ب.ح.ه ي.ص\ب.ح'ه ص.ب\حاv، وص.ب_ح.ه: سقاه ص.ب'وحاv، فهو م'ص\ط%بح¬؛
وقال ق�ر\ط� بن التeؤ\م الي.شك�ري:
كان ابن' أ%ساء4 ي.ع\ش'وه وي.ص\ب.ح'ه

من ه.ج\مة{، كف%س3يل, الن_خ\ل، د'ر_ار,
ي.عشون: يطعمه عشاء. وال%ج\مة: القطعة من ال3بل. ود'ر_ار: من صفتها.

وف الديث: وما لنا ص.ب,يÒ ي.ص\ط%ب,ح' أ%ي ليس لنا لب بقدر ما يشربه
الصب ب'ك}ر.ة من ال%د\ب والقحط فضلv عن الكثي، ويقال: ص.ب.ح\ت'

فلناv أ%ي ناولته ص.ب'وحاv من لب أ%و خر؛ ومنه قول طرفة:
vر.و,ي_ة vمت ت.أ}ت1ن,ي أ%صب.ح\ك. كأ}سا

أ%ي أ%سقيك كأ}ساv؛ وقيل: الص_ب'وح' ما اص\ط�ب,ح. بالغداة حارìا.
ومن أ%مثالم السائرة ف وصف الكذاب قولم: أ%ك}ذ%ب' من الخ1ذ1

الص_ب\حان1؛ قال شر: هكذا قال ابن ال4عراب، قال: وهو ال�و.ار' الذي قد شرب
ف%ر.و,ي.، فإ,ذا أ%ردت أ%ن ت.س\ت.د1ر_ به أ�مه ل يشرب ل1ر,ي>ه

د1ر_تا، قال: ويقال أ%يضاv: أ%كذب من ال4خ1يذ1 الص_ب\حان1؛ قال أ%بو عدنان:
ال4خ1يذ� ال4سي'. والص_ب\حان�: الذي قد اص\ط%ب.ح. ف%ر.و,ي.؛ قال ابن

ال4عراب: هو رجل كان عند قوم فص.ب.ح'وه حت ن.ه.ض عنهم شاخصاv، فأ%خذه
قوم وقالوا: د'ل�نا على حيث كنت، فقال: إ,نا ب,تe بالق%ف}ر، فبينما هم

كذلك إ,ذ قعد يبول، فعلموا أ%نه بات قريباv عند قوم، فاستدلوا به عليهم
واس\ت.باحوهم، والصدر' الص_ب.ح'، بالتحريك.

وف الثل: أ%عن ص.ب'وح� ت'ر.قYق؟ ي'ض\ر.ب' مثلv لن ي'ج.م\ج,م' ول
ي'ص.ر>ح، وقد يضرب أ%يضاv لن ي'و.ر>ي عن ال%ط}ب العظيم بكناية عنه،

ولن يوجب عليك ما ل يب بكلم يلطفه؛ وأ%صله أ%ن رجلv من العرب نزل برجل
من العرب ع1شاءé فغ.ب.ق%ه ل%ب.ناv، فلما ر.وي. ع.ل1ق. يد�ث أ�م_

م.ث}واه بديث ي'ر.قYقه، وقال ف خ1لل كلمه: إ,ذا كان غداv اصطحبنا وفعلنا
كذا، ف%ف%ط1ن. له النزول� عليه وقال: أ%عن ص.ب'وح ت'ر.قYق؟ وروي عن
الش_ع\ب> أ%ن� رجلv سأ%له عن رجل ق%ب_ل أ�م امرأ%ته، فقال له الشعب:



أ%عن صبوح ترقق؟ حرمت عليه امرأ%ته؛ ظن الشعب أ%نه كن بتقبيله إ,ياها
عن جاعها؛ وقد ذكر أ%يضاv ف رقق.

ورجل ص.ب\حان� وامرأ%ة ص.ب\ح.ى: شربا الص_ب'وح. مثل سكران وس.ك}ر.ى.
وف الديث أ%نه سئل: مت تل© لنا اليتة؟ فقال: ما ل ت.ص\ط%ب,ح'وا

أ%و ت.غ\ت.ب,ق�وا أ%و ت.ح\ت.ف©وا ب.ق}لv فشأ}نكم با؛ قال أ%بو عبيج:
معناه إ,نا لكم منها الص_ب'وح' وهو الغداء، والغ.ب'وق' وهو الع.شاء؛

يقول: فليس لكم أ%ن تمعوها من اليتة؛ قال: ومنه قول س.م'رة لبنيه: ي.ج\زي
من الض_ار'ورة1 ص.ب'وح¬ أ%و غ%ب'وق¬؛ قال ال4زهري وقال غي أ%ب عبيد:

معناه لا سئل: مت تل لنا اليتة؟ أ%جابم فقال: إ,ذا ل تدوا من
اللب ص.ب'وحاv ت.ت.ب.ل�غون% به ول غ%ب'وقاv ت.ج\تز,ئون به، ول تدوا مع

ع.د.مكم الص_ب'وح. والغ.ب'وق. ب.ق}ل%ةv تأ}كلونا وي.ه\جأ� غ%ر\ث�كم
حل�ت لكم اليتة حينئذ، وكذلك إ,ذا وجد الرجل غداء أ%و عشاء من الطعام ل

تل� له اليتة؛ قال: وهذا التفسي واضح ب.ي>ن¬، وال الوفق. وص.ب'وح'
.vالناقة وص'ب\ح.ت'ها: ق%د\ر' ما ي'ح\ت.ل%ب منها ص'ب\حا

ولقيته ذات. ص.ب\حة وذا صب'وح� أ%ي حي أ%ص\ب.ح. وحي شرب الص_ب'وح.؛
vد\و.ة�ابن ال4عراب: أ%تيته ذات. الص_ب'وح وذات الغ.ب'وق إ,ذا أ%تاه غ
وع.ش1ي_ةv؛ وذا ص.باح وذا م.ساء� وذات. الزeم.ي\ن, وذات. الع'و.ي, أ%ي

مذ ثلثة أ%زمان وأ%عوام.
.vجاء4هم به ص.باحا :vا ي.ص\ب.ح'هم ص.ب\حاìوص.ب.ح. القوم. ش.ر

وص.ب.ح.تهم اليل� وص.ب_ح.تهم: جاء4تم ص'ب\حاv. وف الديث: أ%نه ص.ب_ح
خ.ي\ب.ر أ%ي أ%تاها صباحاv؛ وف حديث أ%ب بكر:

كل© امرئ� م'ص.ب_ح¬ ف أ%هله،
والوت' أ%د\ن من ش1راك ن.ع\ل1ه

أ%ي م.أ}تê بالوت صباحاv لكونه فيهم وقتئذ. ويوم الص_باح: يوم
الغارة؛ قال ال4عشى:

به ت'ر\ع.ف' ال4ل}ف'، إ,ذ أ�ر\س1ل%ت\
غ%داة% الص_باح,، إ,ذا الن_ق}ع' ثارا

يقول: بذا الفرس يتقد_م صاحب'ه ال4لف. من اليل يوم الغارة.
والعرب تقول إ,ذا ن.ذ1ر.ت\ بغارة من اليل ت.ف}ج.ؤ'هم ص.باحاv: يا

ص.باحاه ي'ن\ذ1رون% ال%ي_ أ%ج\م.ع. بالنداء العال. وف الديث: لا نزلت.



وأ%ن\ذ1ر\ عشيتك ال4قربي؛ ص.ع_د. على الصفا، وقال: يا صباحاه هذه
كلمة تقولا العرب إ,ذا صاحوا للغارة، ل4نم أ%كثر ما ي'غ1يون عند

الصباح، وي'س.مeون% يوم. الغارة يوم الص_باح، فكأ%ن� القائل% يا صباحاه
يقول: قد غ%ش1ي.نا العدوe؛ وقيل: إ,ن التقاتلي كانوا إ,ذا جاء4 الليل

يرجعون عن القتال فإ,ذا عاد النهار عادوا، فكأ%نه يريد بقوله يا صباحاه: قد
جاء4 وقت' الصباح فتأ%ه_بوا للقتال. وف حديث س.ل%مة بن ال4ك}و.ع: لا

أ�خ1ذ%ت\ ل1قاح' رسول ا¾، صلى ال عليه وسلم، ناد.ى: يا ص.باحاه
وص.ب.ح ال3بل% ي.ص\ب.ح'ها ص.ب\حاv: سقاها غ�د\و.ةv. وص.ب_ح. القوم. الاء4:

.vو.ر.ده بم صباحا
والص_اب,ح': الذي ي.ص\ب.ح إ,بل%ه الاء4 أ%ي يسقيها صباحاv؛ ومنه قول

أ%ب ز'ب.ي\د{:
ح1ي. لحت. للص_اب,ح, ال%و\زاء

وتلك الس_ق}ية تسميها العرب الصeب\ح.ة%، وليست بناجعة عند العرب،
ووقت' الو,ر\د1 المود1 مع الض_حاء ال4كب. وف حديث جرير: ول ي.ح\س3ر'

صاب,ح'ها أ%ي ل ي.ك1ل© ول ي.ع\يا، وهو الذي يسقيها صباحاv ل4نه
يوردها ماء ظاهراv على وجه ال4رض.

قال ال4زهري: والت_ص\ب,يح' على وجوه، يقال: ص.ب_ح\ت' القوم. الاء4
إ,ذا س.ر.ي\ت. بم حت توردهم الاء4 صباحاv؛ ومنه قوله:

وص.ب_ح\ت'هم ماءé بف%ي\فاء4 ق%ف}ر.ة{،
وقد ح.ل�ق. النجم' اليمان©، فاستوى

أ%راد. س.ر.ي\ت' بم حت انتهيت' بم إ,ل ذلك الاء؛ وتقول: ص.ب_ح\ت'
:vذا أ%تيتهم مع الصباح؛ ومنه قول عنترة يصف خيل�القوم تصبيحاv إ

،vوغ%داة% ص.ب_ح\ن. ال1فار. ع.واب,سا
ي.ه\د1ي أ%وائ1ل%ه'ن_ ش'ع\ثD ش'ز_ب'

أ%ي أ%تينا ال1فار. صباحاv؛ يعن خيلv عليها ف�ر\سانا؛ ويقال
ص.ب_ح\ت' القوم. إ,ذا سقيتهم الص_ب'وح..

والت_ص\بيح: الغ.داء؛ يقال: ق%ر>ب\ إ,ل� ت.ص\ب,يح1ي؛ وف حديث
البعث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان ي.ت1يماv ف حج\ر أ%ب طالب، وكان

ي'ق%ر_ب' إ,ل الص>ب\يان ت.ص\ب,يح'هم فيختلسون وي.ك�ف� أ%ي ي'ق%ر_ب'
إ,ليهم غداؤهم؛ وهو اسم ب'ن على ت.ف}ع1يل مثل الت.ر\ع1يب للس_نام



ال�ق%ط�ع، والتنبيت اسم لا ن.ب.ت. من الغ1راس، والتنوير اسم لن.و\ر
الشجر.والص_ب'وح: الغ.داء، والغ.ب'وق: الع.شاء، وأ%صلهما ف الشرب ث استعمل

ف ال4كل.
وف الديث: من ت.ص.ب_ح. بسبع ت.مرات1 ع.ج\و.ة، هو ت.ف%ع_ل% من

ص.ب.ح\ت' القوم. إ,ذا سقيتهم الص_ب'وح.. وص.ب_ح\ت'، بالتشديد، لغة
فيه.والصeب\حة� والص_ب.ح': سواد إ,ل ال�م\ر.ة، وقيل: لون قريب إ,ل

الشeه\ب.ة، وقيل: لون قريب من الصeه\ب.ة، الذك%ر' أ%ص\ب.ح' وال�نثى
ص.ب\حاء، تقول: رجل أ%ص\ب.ح' وأ%س.د أ%ص\ب.ح ب.ي>ن' الص_ب.ح. وال4ص\ب.ح' من

الش_ع.ر: الذي يالطه بياض بمرة خ1ل}ق%ة أ%ي�اv كان%؛ وقد اص\باح_.
وقال الليث: الص_ب.ح' شد�ة المرة ف الش_ع.ر، وال4ص\ب.ح' قريب من

ال4ص\ه.ب. وروى شر عن أ%ب نصر قال: ف الشع.ر الصeب\ح.ة وال�ل}ح.ة. ورجل
eومن ذلك قيل: د.م¬ ص1باح.ي ،Dأ%ص\ب.ح' اللحية: للذي تعلو شعر.ه ح'م\رة

لشد_ة حرته؛ قال أ%بو ز'بيد:
ع.ب,يطD ص'باح1يÒ من ال%و\ف1 أ%ش\ق%را

وقال شر: ال4ص\ب.ح' الذي يكون ف سواد شعره حرة؛ وف حديث اللعنة:
إ,ن جاء4ت به أ%ص\ب.ح. أ%ص\ه.ب.؛ ال4ص\ب.ح': الشديد حرة الشعر، ومنه

ص'ب\ح' النهار مشتق من ال4ص\ب.ح؛ قال ال4زهري: ولون� الصeب\ح, الصادق
ي.ض\ر,ب إ,ل المرة قليلv كأ%نا لون الشف%ق ال4و�ل ف أ%و_ل الليل.

والص_ب.ح': ب.ريق' الديد وغيه.
وال1ص\باح': السراج، وهو ق�ر\ط�ه الذي تراه ف الق1نديل وغيه،

والق1راط� لغة، وهو قول ال، عز وجل: ال1ص\باح' ف ز'جاجة{ الزeجاجة� كأ%نا
كوكب¬ د'ر>يÒ. وال1ص\ب.ح': ال1س\ر.جة. واس\ت.ص\ب.ح به: اس\ت.س\ر.ج..

وف الديث: فأ%ص\ب,حي س1راج.ك أ%ي أ%ص\ل1حيها. وف حديث جابر ف ش'حوم
اليتة: وي.س\ت.ص\ب,ح' با الناس' أ%ي ي'ش\ع1لون% با س'ر'ج.هم. وف حديث

vيي بن زكريا، عليهما السلم: كان ي.خ\د'م بيت. القد1س نارا
وي'ص\ب,ح' فيه ليلv أ%ي ي'س\ر,ج' الس>راح. وال%ص\ب.ح، بالفتح: موضع ال3ص\باح,

ووقت' ال3ص\باح أ%يضاv؛ قال الشاعر:
ب.ص\ب.ح المد1 وحيث� ي'م\س3ي

وهذا مبن على أ%صل الفعل قبل أ%ن يزاد فيه، ولو ب'ن على أ%ص\ب.ح لقيل
م'ص\ب.ح، بضم اليم؛ قال ال4زهري: ال�ص\ب.ح' الوضع الذي ي'ص\ب.ح' فيه،



وال�م\سى الكان الذي ي'م\س.ى فيه؛ ومنه قوله:
قريبة� ال�ص\ب.ح, من م'م\ساها

وال�ص\ب.ح' أ%يضاv: ال3صباح'؛ يقال: أ%ص\ب.ح\نا إ,صباحاv وم'ص\ب.حاv؛
وقول النمر بن ت.و\ل%ب�:

فأ%ص\ب.ح\ت' والليل� م'سم\ت.ح\ك1م¬،
وأ%ص\ب.ح.ت1 ال4رض' ب.ح\راv ط%ما

فسره ابن ال4عراب فقال: أ%ص\ب.ح\ت' من ال1ص\باح,؛ وقال غيه: شبه
الب.ر\ق. بالليل بال1ص\باح، وشد_ ذلك قول� أ%ب ذؤ.يب:

أ%م1ن\ك ب.ر\ق¬ أ%ب,يت' الليل% أ%ر\ق�ب'ه؟
كأ%نه، ف ع1راص, الشام,، م1ص\باح'

فيقول النمر بن تولب: ش1م\ت' هذا البق والليل� م'س\ت.ح\ك1م، فكأ%ن�
البق. م1ص\باح إ,ذ الصابيح إ,نا توقد ف الظ©ل%م، وأ%حسن من هذا أ%ن

يكون البق' ف%ر_ج له الظ©ل}مة% حت كأ%نه ص'ب\ح، فيكون أ%صبحت حينئذ من
الص_باح؛ قال ثعلب: معناه أ%ص\ب.ح\ت' فلم أ%ش\ع'ر بالصeبح من شد�ة

الغيم؛ والش_م.ع' ما ي'ص\ط%ب.ح' به أ%ي ي'س\ر.ج' به. وال1ص\ب.ح'
وال1ص\باح': ق%د.ح¬ كبي؛ عن أ%ب حنيفة. وال%صابيح: ال4ق}داح الت ي'ص\طبح

با؛ وأ%نشد:
ن'ه,ل© ون.س\ع.ى بال%صاب,يح, و.س\ط%ها،

لا أ%م\ر' ح.ز\م� ل ي'ف%ر_ق'، م'ج\م.ع'
وم.صابيح' النجوم: أ%علم الكواكب، واحدها م1ص\باح. وال1ص\باح:

الس>نان� العريض'. وأ%س1ن_ةD ص'باح1ي_ةD، كذلك؛ قال ابن سيده: ل أ%دري
إ,لم. ن'س3ب..

والص_باحة�: ال%مال؛ وقد ص.ب'ح.، بالضم، ي.ص\ب'ح ص.باحة. وأ%ما من
الص_ب.ح فيقال ص.ب,ح. 

(* قوله «فيقال صبح إل» أي من باب فرح، كما ف
القاموس.) ي.ص\ب.ح' ص.ب.حاv، فهو أ%ص\ب.ح' الشعر.

ورجل ص.ب,يح¬ وص'باح¬، بالضم: جيل، والمع ص1باح¬؛ وافق الذين يقولون
ف�عال الذين يقولون ف%ع1يل لعت1قابما كثياv، وال�نثى فيهما، بالاء،

والمع ص1باح¬، وافق مذكره ف التكسي لتفاقهما ف الوصفية؛ وقد ص.ب'ح.
ص.باحة؛ وقال الليث: الص_ب,يح الو.ض1يء� الوجه. وذو أ%ص\ب.ح.: م.ل1ك¬ من



ملوك ح1م\ي.ر 
(* قوله «ملك من ملوك حي» من أ%جداد المام مالك بن أنس.)

وإ,ليه تنسب الس>ياط� ال4ص\ب.ح1ي_ة. وال4ص\ب.ح1يe: السوط.
vوص'ب.ي\حا vوص.باحا vوص.باح¬: حي� من العرب، وقد س.م_ت\ ص'ب\حا

وص_ب_احاv وص.ب,يحاv وم.ض\ب.حاv. وبنو ص'باح: بطون، بطن ف ض.ب_ة وبطن ف
عبد الق%ي\س وبطن ف غ%ن,ي¼. وص'باح': حي� من ع'ذ}ر.ة ومن عبد الق%ي\س,.

وص'ناب,ح': بطن من م'راد.
 �@صحح: الصeحe والص>ح_ة

(* قوله «الصح والصحة» قال شارح القاموس: قد
وردت مصادر على فعل، بالضم، وفعلة، بالكسر، ف أ%لفاظ هذا منها، وكالقل

والقلة، والذل والذلة، قاله شيخنا.) والص_حاح': خلف' السeق}م,، وذهاب'
الرض؛ وقد ص.ح_ فلن من علته واس\ت.ص.ح_؛ قال ال4عشى:

أ%م\ كما قالوا س.ق1يم¬، فلئن
gن.ف%ض. ال4س\قام. عنه، واس\ت.ص.ح�

ل%ي'ع1يد.ن} ل1م.ع.د¼ ع.ك}ر.ها،
د.ل%ج. الليل, وتأ}خاذ% ال1ن.ح\

يقول: لئن ن.ف%ض. ال4س\قام. الت به وب.ر.أ% منها وص.ح_، ل%ي'ع1يد.ن�
ل%ع.د¼ ع.ط}ف%ها أ%ي ك%ر_ها وأ%خ\ذ%ها ال1ن.ح.. وص.ح_حه ال �،

فهو ص.ح1يح وص.حاح، بالفتح، وكذلك ص.ح1يح' ال4دي وص.حاح' ال4دي، بعن،
أ%ي غي مقطوع، وهو أ%يضاv الباء4ة من كل عيب وريب؛ وف الديث:

ي'قاس1م' ابن' آدم أ%هل% النار ق1س\م.ةv ص.حاحاv؛ يعن قابيل% الذي قتل أ%خاه
هابيل أ%ي أ%نه يقاسهم قسمة صحيحة، فله نصفها ولم نصفها؛ الص_حاح'،

بالفتح: بعن الص_حيح؛ يقال: د1ر\ه.م صحيح وص.حاح¬، ويوز أ%ن يكون بالضم
كط�وال ف طويل، ومنهم م.ن يرويه بالكسر ول وجه له. وحكى ابن دريد عن

أ%ب عبيدة: كان ذلك ف ص'ح>ه وس'ق}مه؛ قال: ومن كلمهم: ما أ%قرب
الص_حاح. من الس_ق%م

وقد ص.ح_ ي.ص1حe ص1ح_ةv، ورجل ص.حاح¬ وص.حيح¬ من قوم أ%ص1ح_اء4
وص1حاح� فيهما، وامرأ%ة صحيحة من ن,سوة ص1حاح وص.حائ1ح..

وأ%ص_ح. الرجل�، فهو م'ص1حÒ: ص_ح_ أ%هل�ه وماشيته، صحيحاv كان هو
أ%و مريضاv. وأ%ص.ح_ القوم' أ%يضاv، وهم م'ص1حeون إ,ذا كانت قد أ%صابت



أ%موال%هم عاهةD ث ارتفعت. وف الديث: ل ي'ور,د' ال�م\ر,ض' على
ال�ص1ح�؛ ال�ص1حe الذي ص.ح_ت\ ماشيته من ال4مراض والعاهات، أ%ي ل ي'ور,د'
م.ن إ,بله م.ر\ض.ى على م.ن إ,بله ص1حاح ويسقيها معها، كأ%نه كره ذلك أ%ن

يظهر 
(* قوله «كره ذلك أن يظهر» لفظ النهاية كره ذلك مافة أن يظهر إل.)

بال ال�ص1ح ما ظهر بال ال�م\ر,ض، فيظن أ%نا أ%ع\د.تا فيأ}ث بذلك؛
وقد قال، صلى ال عليه وسلم: ل ع.د\وى؛ وف الديث الخر: ل

يور,د.ن� ذو عاهة على م'ص1ح¼ أ%ي أ%ن الذي قد مرضت ماشيته ل يستطيع أ%ن
ي'ور,د. على الذي ماشيته ص1حاح¬.

وف الديث: الص_و\م م.ص.ح_ةD وم.ص1ح_ةD، بفتح الصاد وكسرها، والفتح
أ%على، أ%ي يصح عليه؛ هو م.ف}ع.لة من الص>ح_ة العافية، وهو كقوله ف

الديث الخر: ص'وم'وا ت.ص1حeوا. والس_ف%ر أ%يضاv م.ص41ح_ة. وأ%رض
م.ص.ح_ة وم.ص1ح_ةD: بريئة من ال4و\باء صحيحة ل و.باء4 فيها، ول تكثر فيها

الع1ل%ل� وال4سقام'.
وص.حاح' الطريق: ما اشتد_ منه ول ي.س\ه'ل} ول ي'وط%أ}. وص.حاح'

الطريق: شد_ته؛ قال ابن م'ق}بل يصف ناقة:
إ,ذا واج.ه.ت\ و.ج\ه. الطريق,، ت.ي.م_م.ت\

ص.حاح. الطريق,، ع1ز_ةv أ%ن ت.س.ه_ل
.vوص.ح_ الشيء4: جعله صحيحا

وص.ح_ح\ت' الكتاب. والساب. تصحيحاv إ,ذا كان سقيماv فأ%صلحت خطأ%ه.
.vفأ%ص\ح.ح\ت'ه أ%ي وجدته صحيحا vوأ%تيت' فلنا

والصحيح من الش>ع\ر: ما س.ل1م. من النقص، وقيل: كل ما يكن فيه
الز>حاف' ف%س.ل1م. منه، فهو صحيح؛ وقيل: الصحيح كل آخر نصف يسلم من ال4شياء

الت تقع ع1للv ف ال4عاريض والضروب ول تقع ف الشو. والص_ح\ص.ح'
والص_ح\صاح' والص_ح\ص.حان: كله ما استوى من ال4رض وج.ر,د.، والمع
الص_حاص1ح'. والص_ح\ص.ح': ال4رض' ال%ر\داء� الستوية ذات' ح.صÝى ص1غار.

وأ%رض ص.حاص1ح' وص.ح\ص.حانD: ليس با شيء ول شجر ول قرار للماء، قال:
وقل�ما تكون إ,ل� إ,ل س.ن.د1 واد{ أ%و جبل قريب من س.ن.د1 واد{؛ قال:

والص_ح\راء� أ%شدe استواء منها؛ قال الراجز:
ت.راه' بالص_حاص1ح, الس_مال1ق,،



كالس_يف1 من ج.ف}ن, الس>لح, الد_ال1ق,
وقال آخر:

وكم ق%ط%ع\نا من ن,صاب, ع.ر\ف%ج,،
وص.ح\ص.حان{ ق%ذ�ف{ م'خ.ر_ج,،
به الر_ذايا كالس_ف1ي, ال�خ\ر.ج,

ون,صاب' الع.ر\ف%ج: ناحيته. والق�ذ�ف': الت ل م.ر\ت.ع. با.
وال�خ.ر_ج': الذي ل يصبه مطر؛ أ%رض¬ م'خ.ر_جة. فشبه ش'خ'وص. ال3بل ال%س\ر.ى

بش'خ'وص, السeف�ن؛ ويقال: ص.ح\صاح¬؛ وأ%نشد:
حيث� ار\ث%ع.ن_ الو.د\ق' ف الص_ح\صاح,

وف حديث ج'ه.ي\ش�: وكائ{ن\ ق%ط%ع\نا إ,ليك من كذا وكذا وت.ن'وفة{
ص.ح\ص.ح�؛ والص_ح\ص.ح' والص_ح\صحة والص_ح\ص.حان�: ال4رض الستوية الواسعة.

�والت_ن'وفة�: الب.ر>ي_ة�؛ ومنه حديث ابن الزبي لا أ%تاه ق%ت\ل
الضحاك، قال: إ,ن� ث%ع\ل%ب. بن ث%gعل%ب� ح.ف%ر. بالص_ح\صحة1، فأ%خطأ%ت

اس\ت'ه ال�ف}رة%؛ وهذا مثل للعرب تضربه فيمن ل يصب موضع حاجته، يعن أ%ن
الضحاك طلب ال3مارة والتقدeم. فلم ينلها.

ورجل ص'ح\ص'ح¬ وص'ح\ص'وح¬: ي.ت.ت.ب_ع' دقائق ال�مور في'ح\ص1يها
وي.ع\لم'ها؛ وقول م'ل%ي\ح, الذل:
ف%ح'بeك. ل%ي\لى حي ي.د\ن'و ز.مانه،

وي.ل}حاك. ف ل%ي\لى الع.ر,يف' ال�ص.ح\ص1ح'
قيل: أ%راد الناص1ح.، كأ%نه ال�ص.ح>ح' فكره التضعيف. والت_ر_هات'

الص_حاص1ح' 
(* قوله «والترهات الصحاصح إل» عبارة الوهري: والترهات

الصحاصح هي الباطل؛ هكذا حكاه أ%بو عبيد، وكذلك الترهات البسابس، وها
بالضافة أجود عندي.): هي الباطل، وكذلك الترهات الب.ساب,س'، وها بال3ضافة

أ%جود'؛ قال ابن مقبل:
وما ذ1ك}ر'ه د.ه\ماء4، بعد. م.زار,ها

بن.ج\ران%، إ,ل� التeر_هات' الص_حاص1ح'
ويقال للذي يأ}ت بال4باطيل: م'ص.ح\ص1ح¬.

@صدح: ص.د.ح. الرجل� ي.ص\د.ح' ص.د\حاv وص'داحاv، وهو ص.د_اح¬ وص.د'وح¬
وص.ي\د.ح¬: رفع صوته بغناء أ%و غيه. والق%ي\ن.ة� الصادحة: الغنية.



والص_ي\د.ح' والص_د'وح' وال1ص\د.ح': الص_ي_اح'.
وص.د.ح. الطائر' والغ'راب' والد>يك' ي.ص\د.ح' ص.د\حاv وص'داحاv. صاح.،
واسم الفاعل منه ص.د_اح¬؛ قال لبيد يرثي عام1ر. بن. مالك بن جعفر

م'لع1ب. ال4س1ن_ة:
وف1ت\ي.ة{ كالر_س.ل, الق1ماح,،
باك%ر\ت'ه'م\ ب,ح'ل%ل� وراح,،

وز.ع\ف%ران{ ك%د.م, ال4ذ}باح,،
وق%ي\ن.ة{ وم1ز\ه.ر� ص.د_اح,

الر_س.ل�: القطعة من ال3بل. والق1ماح': الرافعة رؤ'وسها. وال4ذ}باح':
جع ذ1ب\ح�، وهو ما ذ�ب,ح.؛ وقال ح'م.ي\د' بن ثور:

م'ط%و_قة خ.ط}باء ت.ص\د.ح' كلما
دنا الصيف'، وان\زاح. الربيع' فأ%ن%ما

والص_د\ح' أ%يضاv: شد�ة الصوت وح1د_ته والفعل كالفعل، والصدر
كالصدر. والص_د'وح' والص_ي\داح': الشديد الصوت؛ قال:

وذ�ع1ر.ت\ من زاجر� و.ح\واح,،
م'لزم� آثار.ها، ص.ي\داح,

والص_ي\د.ح': الفرس الشديد الصوت. وص.د.ح. المار'، وهو ص.د'وح¬:
ص.و_ت.؛ قال أ%بو النجم:
م'ح.ش\ر,جاv وم.ر_ةv ص.د'وحا

وقال ال4زهري: قال الليث الص_د\ح' من شدة صوت الديك والغراب ونوها.
وحكي عن ابن ال4عراب: الص_د.ح' ال4س\و.د'، وقال: قال ابن شيل

الص_د.ح' أ%ن\ش.ز' من الع'ن_اب قليلv وأ%شدe ح'م\ر.ةv، وح'م\ر.ت'ه تضرب
إ,ل السواد. وذكر ال4زهري: الص_د\حان� آكام¬ ص1غار¬ ص1لب' الجارة،

واحدها ص.د.ح¬.
والص_د\حة� والص_د.حة� والصeد\حة�: خرزة ي'س\ت.ع\ط%ف' با الرجال؛

وقال اللحيان: هي خ.ر.زة ت'ؤ.خ>ذ� با النساء� الرجال%.
والص_د.ح': حجر عريض.

وص.ي\د.ح': اسم ناقة ذي الرمة، وفيها يقول:
،vس.م1ع\ت': الناس' ي.ن\ت.ج,ع'ون% غ%ي\ثا
فقلت' ل1ص.ي\د.ح.: ان\ت.ج,ع1ي ب,لل



(* قوله «سعت الناس إل» برفع الناس. هكذا ضبطه غي واحد. ووجدت بط
الوهري: رأيت بل سعت، وهو خطأ، والصواب ما هنا فتأ%مل؛ كذا بط السيد

مرتضى بامش الصل.)
@صرح: الص_ر.ح' والص_ر,يح' والص_راح' والص>راح والصeراح'، والكسر

أ%فصح: ال%ح\ض' الالص' من كل شيء؛ رجل ص.ر,يح¬ وص'ر.حاء، وهي أ%على 
*)

قوله «رجل صريح وصرحاء وهي أ%على» كذا بالصل، ولعل فيه سقطاv. والصل: رجل
صريح من قوم صرائح وصرحاء وهي أ%على. وعبارة القاموس وشرحه: وهو أي الرجل

الالص النسب الصريح من قوم صرحاء، وهي أعلى، وصرائح.)، والسم
.�الص_راحة� والصeر'وحة

وص.ر'ح. الشيء�: خ.ل�ص.. وكل خالص: ص.ريح. والص_ريح' من الرجال واليل:
ال%ح\ض'، ويمع الرجال على الصeر.حاء، واليل على الص_رائح؛ قال ابن
سيده: الص_ريح الرجل الالص النسب، والمع الصeر.حاء؛ وقد ص.ر'ح.،

بالضم، ص.راحة وص'ر'وحة؛ تقول: جاء بنو تيم ص.ر,يةv إ,ذا ل يالطهم غيهم؛
وقول الذل:

وك%ر_م. ماءé ص.ريا
أ%ي خالصاv، وأ%راد بالتكري التكثي، قال: وهي لغة هذلية. وف الديث:

حديث الوسوسة ذاك صريح ال3يان كراهتكم له صريح' ال3يان. والصريح':
الالص من كل شيء، وهو ض1دe الكناية؛ يعن أ%ن صريح ال3يان هو الذي

ينعكم من قبول ما يلقيه الشيطان ف قلوبكم حت يصي ذلك وسوسة ل يتمكن ف
قلوبكم، ول تطمئنe إ,ليه نفوسكم؛ وليس معناه أ%ن الوسوسة نفسها صريح

vال3يان ل4نا إ,نا تتولد من فعل الشيطان وتسويله فكيف تكون إ,يانا
ص.رياv؟ وص.ريح¬: اسم فحل� م'ن\ج,ب�؛ وقال أ%و\س' بن غ%ل}فاء

ال�ج.ي\م1ي:وم1ر\ك%ض.ة{ ص.ر,يي¼ أ%بوها،
ي'هان� لا الغ'لمة� والغ'لم'

قال ابن بري: صواب إ,نشاده وم1ر\ك%ض.ةD ص.ر,ي1يÒ، ل4ن قبله:
أ%عان% على م1ر.اس, ال%ر\ب, ز.غ}ف¬

م'ضاع.ف%ةD، لا ح.ل%ق¬ ت'ؤام'
وفرس صريح¬ من خيل ص.رائ1ح.؛ والص_ريح': فحل من خيل العرب معروف؛ قال

ط�فيل:



ع.ناج,يج' فيهن_ الص_ريح' ولح1ق¬،
م.غاو,ير' فيها لل4ر,يب, م'ع.ق�ب'

ويروى من آل الص_ريح وأ%ع\و.ج�، غلبت الصفة على هذا الفحل فصارت له
.vاسا

وأ%تاه بال4مر ص'راح1يةv أ%ي خالصاv. وخ.م\ر ص'راح وص'راح1ية: خالصة.
وكأ}س¬ ص'راح¬: ل ت'ش.ب\ ب,م.ز\ج؛ وف حديث أ�م م.ع\ب.د{:

د.عاها ب,شاة{ حائل�، ف%ت.ح.4ل�ب.ت\
له بص.ر,يح�، ض.ر_ة� الشاة1، م'ز\ب,د1

أ%ي لب خالص ل ي'م\ذ%ق\. والض_ر_ة: أ%صل الض_ر\ع. وف حديث ابن
عباس: سئل مت ي.ح1ل© ش1راء� النخل؟ قال: حي ي'ص.ر>ح'، قيل: وما التصريح؟

قال: حي ي.س\ت.بي ال�ل}و' من ال�ر>؛ قال الطاب: هكذا ي'ر\و.ى
وي'ف%سر، والصواب ي'ص.و>ح'، بالواو، وسيذكر ف موضعه.

والصeراح1ي_ة: آنيةD للخمر؛ قال ابن دريد: ول أ%دري ما صحته.
والص_ر.ح، بالتحريك: ال4بيض الالص من كل شيء؛ قال التنخل الذل:

ت.ع\ل�و السeي'وف' بأ%يديهم ج.ماج,م.هم،
كما ي'ف%ل�ق' م.ر\و' ال4م\ع.ز, الص_ر.ح'

وأ%ورد ال4زهري والوهري هذا البيت مستشهداv به على الالص من غي
تقييد بال4بيض.

وأ%ب\ي.ض' ص.ر.اح¬، ك%ل%ياح�: خالص¬ ناصع¬.
والص_ريح': اللب إ,ذا ذهبت ر.غ}و.ت'ه. ولب ص.ريح: ساكن الر_غ}و.ة1

خالص. وف الثل: ب.ر.ز. الصريح' بانب ال%ت\ن,؛ يضرب هذا لل4مر الذي
و.ض.ح..

وناقة م1ص\راح: قليلة الرغوة خالصة اللب؛ ال4زهري: يقال للناقة الت
.vي أ%بداYي: م1ص\راح ي.ف}ت'ر' ش.خ\ب'ها ول ت'ر.غYل ت'ر.غ

وبول ص.ر,يح¬: خالص ليس عليه رغوة؛ قال ال4زهري: يقال لل�ب والبول
صريح إ,ذا ل يكن فيه رغوة؛ قال أ%بو النجم:

ي.س'وف' من أ%ب\وال1ها الص_ريا
وص.ر,يح' النeص\ح,: م.ح\ض'ه.

ويوم م'ص.ر>ح¬ أ%ي ليس فيه سحاب؛ وهو ف شعر الطYر,م_اح ف قوله يصف
:vذئبا



إ,ذا ام\ت.ل� ي.ه\و,ي، قلت.: ظ1ل© ط%خاءة{،
ذ%ر.ى الر>يح' ف أ%ع\قاب, يوم� م'ص.ر>ح,

ام\ت.ل�: عدا. وط%خاء4ة: سحابة خفيفة أ%ي ذراه الر>يح ف يوم م'ص\ح�؛
شبه الذئب ف عدوه ف ال4رض بسحابة خفيفة ف ناحية من نواحي السماء.

وص.ر_ح.ت1 ال%م\ر تصرياv: انلى ز.ب.د'ها ف%خ.ل%ص.ت\، وهو التصريح'؛
تقول: قد ص.ر_ح.ت\ من بعد ت.ه\دار� وإ,ز\باد{. وت.ص.ر_ح. الز_ب.د'

عنها: ان\ج.ل%ى ف%خ.ل%ص.؛ قال ال4عشى:
ك�م.ي\تاv ت.ك%ش_ف' عن ح'م\ر.ة{،

إ,ذا ص.ر_ح.ت\ بعد. إ,ز\باد1ها
وان\ص.ر.ح. القe أ%ي بان%، وك%ذ1ب¬ ص'ر\حانD: خال1ص¬؛ عن اللحيان.
ولقيته م'صار.حةv وم'قار.حةv وص'راحاv وص1راحاv وك1فاحاv بعن واحد

إ,ذا لقيته مواجهة؛ قال:
قد كنت' أ%ن\ذ%ر\ت' أ%خا م.ن_اح,

ع.م\راv، وع.م\ر¬و وع'ر\ضة� الصeر.اح,
وش.ت.م\ت' فلناv م'صار.حة وص'راحاv وص1راحاv أ%ي ك1فاحا% ومواجهة،

والسم الصeراح'، بالضم. وك%ذ1ب¬ ص'راح1ي.ةD وص'راح1يÒ وص'راح¬: ب.ي>ن¬
يعرفه الناس'. وتكلم بذلك ص'راحاv وص1راحاv أ%ي جهاراv. ويقال: جاء بالكفر

ص'راحاv خالصاv أ%ي جهاراv؛ قال ال4زهري: كأ%نه أ%راد ص.رياv. وص.ر_ح.
فلنD با ف نفسه وصار.ح.: أ%بداه وأ%ظهره؛ وأ%نشد أ%بو زياد:

وإ,ن ل4ك}ن'و عن ق%ذ�ور� بغيها،
وأ�ع\ر,ب' أ%حياناv با، فأ�صار,ح'

،vر\ب.ة�أ%م'ن\ح.د1راv ت.ر\مي بك. الع1يس' غ
وم'ص\ع1د.ة ب.ر\ح¬ لعينيك. بار,ح'؟

وف الثل: ص.ر_ح. القe عن م.ح\ض1ه1 أ%ي انكشف. ال4زهري: وص.ر.ح.
الشيء4 وص.ر_حه وأ%ص\ر.حه إ,ذا ب.ي_نه وأ%ظهره؛ ويقال: ص.ر_ح. فلنD ما

ف ن.ف}س3ه تصرياv إ,ذا أ%بداه. والتصريح': خلف' التعريض؛ ومن أ%مثال
العرب: ص.ر_ح.ت\ ب,ج,د_ان وج,ل}دان% 

(* قوله «صرحت بدان وجلدان» الضمي
ف صرحت للقصة، وروي اعجام الدال واهالا، وانظر ياقوت واليدان.)

إ,ذا أ%بدى الرجل� أ%ق}ص.ى ما يريده.



والصeراح': اللب الرقيق الذي أ�ك}ث1ر. ماؤ'ه ف%ت.رى ف بعضه س'م\ر.ة
من مائه وخ'ض\ر.ةv. والصeراح': ع.ر.ق الدابة يكون ف اليد؛ كذا حكاه

كراع، بالراء، والعروف الصeم.اح'.
والص_ر\ح': بيت واحد ي'ب\ن منفرداv ض.خ\ماv طويلv ف السماء؛ وقيل:
هو الق%ص\ر'؛ وقيل: هو كل بناء عال مرتفع؛ وف التنزيل: إ,نه ص.ر\ح¬

م'م.ر_د¬ من ق%وار,ير.؛ والمع ص'ر'وح¬؛ قال أ%بو ذؤيب:
على ط�ر'ق� كن'ح'ور, الظYبا

ء3، ت.ح\س3ب' آرام.ه'ن_ الصeر'وحا
وقال الزجاج ف قوله تعال: ق1يل% لا اد\خ'لي الص_ر\ح.؛ قال:

الص_ر\ح'، ف اللغة، الق%ص\ر' والص_ح\ن'؛ يقال: هذه ص.ر\حة� الدار وقار,ع.ت'ها
Dف%سرين: الص_ر\ح' ب.لط�أ%ي ساحتها وع.ر\ص.ت'ها؛ وقال بعض' ال

.�اتeخ1ذ% لا من ق%وارير. والص_ر\ح': ال4رض ال�م.ل�سة
والص_ر\حة�: م.ت\ن¬ من ال4رض م'س\ت.و�. والص_ر\حة� من ال4رض: ما

استوى وظهر؛ يقال: هم ف ص.ر\حة1 ال1ر\ب.د1 وص.ر\حة1 الدار، وهو ما استوى
وظهر؛ وإ,ن ل يظهر، فهو ص.ر\حة بعد أ%ن يكون مستوياv حسناv، قال: وهي

الصحراء فيما زعم أ%بو أ1سلم؛ وأ%نشد للراعي:
كأ%نا، حي. فاض. الاء� واخ\ت.ل%ف%ت\،
ف%ت\خاء�، لح. لا، بالص_ر\حة1، الذYيب'

والص_ر\حة�: موضع.
وص1ر\واح': ح1ص\ن باليمن؛ أ%مر سليمان، عليه السلم، الن_ ف%ب.ن.و\ه

ل1ب.ل}ق1يس.، وهو ف الصحاح معر_ف بال4لف واللم.
وتقول: ص.ر_ح.ت\ ك%ح\ل� أ%ي أ%ج\د.ب.ت وصارت صرية أ%ي خالصة ف

الشد_ة؛ وكذلك تقول: ص.ر_ح.ت1 الس_ن.ة� إ,ذا ظهرت ج'د'وب.ت'ها؛ قال س.لمة
بن' ج.ن\دل:

قوم¬ إ,ذا ص.ر_ح.ت\ ك%ح\لD، ب'يوت'ه'م'
م.أ}و.ى الضeيوف1، ومأ}وى كلY ق�ر\ضوب, 

(* قوله «مأوى الضيوف» أنشده
الوهري مأوى الضريك، والضريك والقرضوب واحد، فعلى ما أنشده الؤلف هنا

يكون عطف القرضوب على الضيوف من عطف الاص بلفه على ما أنشده
الوهري.)الق�ر\ض'وب': الفقي'. والصeمار,ح'، بالضم: الالص' من كل شيء، واليم



.vماد1ح'، بالدال، قال الوهري: ول أ%ظنه مفوظاeزائدة. ويروى الص
@صردح: الص_ر\د.ح.ة�: الصحراء الت ل تنبت، وهي غ%ل}ظD من ال4رض

م'س\ت.و�.
والص_ر\د.ح': الكان الستوي، والص>ر\داح' مثله. والص_ر\د.ح'

والص>ر\داح': الكان� الصeل}ب'؛ وقيل: الص_ر\دح الكان الواسع ال4م\ل%س'
الستوي؛ وقيل: الص>ر\داح' الفلة الت ل شيء فيها؛ عن كراع. ابن شيل:

الص_راد1ح' واحدتا ص.ر\د.حة، وهي الصحراء الت ل شجر با ول نبت، وهي
غ%ل}ظD من ال4رض، وهي مستوية. أ%بو عمرو: الص_راد1ح' ال4رض' اليابسة

الت ل شيء با. وف حديث أ%نس: رأ%يت الناس. ف إ,مارة أ%ب بكر ج'م1عوا
ف ص.ر\د.ح ي.ن\ف�ذ�هم الب.ص.ر' وي'س\م1ع'هم الصوت'؛ الص_ر\دح: ال4رض

اللساء، وجعها ص.راد1ح'.
وض.ر\ب¬ ص'راد1ح1يÒ وص'ماد1ح1يÒ: شديد ب.ي>ن¬.

@صرطح: الص_ر\ط%ح': الكان الصeل}ب'، وكذلك الص>ر\داح' 
(* قوله «وكذلك

الصرداح إل» كذا بالصل بالدال الهملة، والذي ف شرح القاموس الطبوع:
وكذلك الصرطاح، والسي لغة.)، والسي لغة.

@صرفح: الص_ر.ن\ف%ح': الشديد الصومة والصوت كالص.ر.ن\ق%ح، وص.ر_ح.
ثعلب بأ%ن العروف إ,نا هو بالفاء.

@صرقح: الص_ر.ن\ق%ح': الاضي ال%ريء؛ وقال ثعلب: الص_ر.ن\ق%ح' الشديد
الصومة والصوت، وأ%نشد ل1ج.ران1 الع.و\د1 ف وصف نساء ذكرهن ف شعر له

فقال:
،Dإ,ن� من الن>س\وان1 من هي ر.و\ضة

ت.ه,يج' الر>ياض' ق�ب\ل%ها، وت.ص.و_ح'
ومنهن_ غ�لê م'ق}ف%لD، ما ي.ف�ك©ه'

من الناس, إ,ل ال4ح\و.ذ1يe الص_ر.ن\ق%ح'
وف التهذيب: إ,ل الش_ح\شحان� الص_ر.ن\ق%ح'؛ قال شر: ويقال
ص.ر.ن\ق%ح¬ وص.ل%ن\ق%ح¬، بالراء واللم. والص_ر.ن\ق%ح' أ%يضاv: التال؛

ال4زهري: الص_ر.ن\ق%ح' من الرجال الشديد الش_كيمة الذي له عزية ل ي'ط}م.ع
فيما عنده ول ي'خ\د.ع'؛ وقيل: الص_ر.ن\ق%ح' الظريف.

@صفح: الص_ف}ح': ال%ن\ب'. وص.ف}ح' ال3نسان: ج.ن\ب'ه. وص.ف}ح' كل شيء�:



جانبه. وص.ف}حاه: جانباه. وف حديث الستنجاء: ح.ج.ر.ين للص_ف}ح.تي
وح.ج.راv للم.س\ر'بة1 أ%ي جانب ال%خ\ر.ج. وص.ف}ح'ه: ناحيته. وص.ف}ح'

البل,: م'ض\ط%ج.ع'ه، والمع ص1فاح¬.
وص.ف}ح.ة� الرجل: ع'ر\ض' وجهه. ونظر إ,ليه بص.ف}ح, وجهه وص'ف}ح1ه أ%ي

بع'ر\ض1ه.
وف الديث: غي. م'ق}ن,ع� رأ}س.ه ول صافح� ب,خ.د�ه أ%ي غي. م'ب\ر,ز�

ص.ف}حة% خ.د>ه ول مائل� ف أ%حد الش>ق�ي\ن؛ وف شعر عاصم بن ثابت:
�ت.ز,ل© عن ص.ف}حت1ي. ال%عاب,ل
أ%ي أ%حد جان,ب.ي وجهه.

ولقيه ص1فاحاv أ%ي استقبله بص.ف}ح, وجهه، هذه عن اللحيان.
وص.ف}ح' السيف وص'ف}ح'ه: ع'ر\ض'ه، والمع أ%صفاح. وص.ف}ح.تا السيف:

وجهاه.
وض.ر.به بالسيف م'ص\ف%حاv وم.ص\فوحاv، عن ابن ال4عراب أ%ي م'ع.ر_ضاv؛

وضربه بص'ف}ح السيف، والعامة تقول بص.ف}ح, السيف، مفتوحة، أ%ي بع'ر\ضه؛
وقال الطYر,م�اح:

فلما تن.اهت\، وهي ع.ج\لى كأ%نا
على ح.ر\ف1 سيف{، ح.دeه غي' م'ص\ف%ح,

وف حديث سعد بن ع'بادة: لو وجدت' معها رجلv لضربته بالسيف غي.
م'ص\ف41ح�؛ يقال: أص\ف%حه بالسيف إ,ذا ضربه بع'ر\ضه دون% ح.د>ه، فهو م'ص\ف1ح¬،

والسيف م'ص\ف%ح¬، ي'ر\و.يان معاv. وقال رجل من الوارج: لنضر,ب.ن_كم
بالسيوف غي. م'ص\ف%حات؛ يقول: نضربكم بد�ها ل بع'ر\ضها؛ وقال الشاعر:

بيث� م.ناط الق�ر\ط1 من غي, م'ص\ف%ح�،
أ�جاذ1ب'ه ح.د_ ال�ق%ل�د1 ضار,ب'ه\

(* قوله «بيث مناك القرط إل» هكذا هو ف الصل بذا الضبط.)
وص.ف%ح\ت' فلناv وأ%ص\ف%ح\ته جيعاv، إ,ذا ضربته بالسيف م'ص\ف%3حاv أ%ي

بع'ر\ضه. وسيف م'ص\ف%ح وم'ص.ف�ح: عريض؛ وتقول: و.ج\ه' هذا السيف
م'ص\ف%ح أ%ي عريض، م1ن أ%ص\ف%ح\ت'ه؛ قال ال4عشى:

أ%ل%س\نا نن' أ%ك}ر.م.، إ,ن ن'س3ب\نا،
وأ%ض\ر.ب. بال�ه.ن_د.ة1 الص>فاح,؟

يعن الع1راض؛ وأ%نشد:



وص.د\ري م'ص\ف%ح¬ للموت1 ن.ه\د¬،
إ,ذا ضاقت\، عن الوت1، الصeدور'

وقال بعضهم: ال�ص\ف%ح' العريض الذي له ص.ف%حات¬ ل تستقم على وجه واحد
كال�ص\ف%ح, من الرؤوس، له جوانب. ورجل م'ص\ف%ح الوجه: س.ه\ل�ه ح.س.ن'ه؛

عن اللحيان:
وص.ف1يحة� الوجه: ب.ش.ر.ة� جلده.

والص_ف}حان1 والص_ف}حتان1: ال%د_ان، وها الل�ح\يان1. والص_ف}حان1
من الك%ت1ف: ما ان\ح.د.ر عن العي 

(* قوله «ما اندر عن العي» هكذا ف
الصل وشرح القاموس، ولعله العنق.) من جانبيهما، والمع ص1فاح¬.

وص.ف}ح.تا الع'ن'ق: جانباه. وص.ف}ح.تا الو.ر.ق,: و.ج\هاه اللذان ي'كتبان.
والص_ف1يحة: السيف العريض؛ وقال ابن سيده: الص_فيحة من السيوف العريض'.

وص.فائ1ح' الرأ}س: قبائ1ل�ه، واح1دت'ها ص.فيحة. والصفائح: حجارة ر,قاق¬ ع1راض،
والواحد كالواحد.

والصeف�اح'، بالضم والتشديد: الع.ر,يض'؛ قال: والصeف�اح من الجارة
كالص_فائح، الواحدة ص'ف�احة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وص'ف�احة{ مثل, الف%ن,يق,، م.ن.ح\ت'ها
ع1يال% ابن, ح.و\ب� ج.ن_ب.ت\ه أ%قار,ب'ه

شبه الناقة بالصeف�احة1 لصلبتها. وابن ح.و\ب�: رجلD مهود متاج ل4ن
ال%و\ب. ال%ه\د' والش>د_ة.

وو.ج\ه' كل شيء عريض: ص.ف1يحةD. وكل عريض من حجارة أ%و لوح ونوها:
ص'ف�احة، والمع ص'ف�اح¬، وص.ف1يحةD والمع صفائح؛ ومنه قول النابغة:

وي'وق1د\ن% بالصeف�اح, نار. ال�باح1ب,
قال ال4زهري: ويقال للحجارة العريضة ص.فائح، واحدتا ص.ف1يحة وص.ف1يح¬؛

قال لبيد:
وص.فائ1حاv ص'م�اv، ر.وا

سيها ي'س.د>د\ن% الغ'ض'ونا
وص.فائح الباب: أ%لواحه. والصeف�اح' من ال3بل: الت عظمت

أ%س\ن,م.ت'ها فكاد. سنام' الناقة يأ}خذ ق%راها، جعها ص'ف�احات¬ وص.فافيح. وص.ف}ح.ة
الرجل: ع'ر\ض' صدر,ه.



وال�ص.ف�ح' من الرؤوس الذي ض'غ1ط% من ق1ب.ل, ص'د\غ%ي\ه، فطال ما بي
جبهته وقفاه؛ وقيل: ال�ص.ف�ح الذي اطمأ%ن� جنبا رأ}سه ون.ت.أ% جبينه

،vص\ف%ح' إ,ص\فاحا�فخرجت وظهرت ق%م.ح\د'و.ت'ه؛ قال أ%بو زيد: من الرؤوس ال
وهو الذي م'س3ح. جنبا رأ}سه ون.ت.أ% جبينه فخرج وظهرت ق%م.ح\د'و.ت'ه،
وال4ر\أ%س' مثل� ال�ص\ف%ح,، ول يقال: ر'ؤ.اس1ي�؛ وقال ابن ال4عراب: ف
جبهته ص.ف%ح¬ أ%ي ع1ر.ض¬ فاحش؛ وف حديث ابن ال%ن.ف1ي_ة: أ%نه ذكر

رجلv م'ص\ف%ح. الرأ}س أ%ي عريضه. وت.ص\ف1يح' الشيء: ج.ع\ل�ه عريضاv؛ ومنه
قولم: رجل م'ص.ف�ح' الرأ}س أ%ي عريضها. وال�ص.ف�حات': السيوف العريضة،

:vوص.فيح¬؛ وأ%ما قول لبيد يصف سحابا Dوهي الص_فائح، واحدتا ص.ف1يحة
كأ%ن� م'ص.ف�حات{ ف ذ�راه'،

وأ%ن\واحاv عليهن_ ال%آل
قال ال4زهري: شب_ه البق ف ظلمة السحاب بسيوف{ ع1راض�؛ وقال ابن

سيده: ال�ص.ف�حات' السيوف ل4نا ص'فYح.ت\ حي ط�ب,ع.ت\، وت.ص\ف1يحها
تعريضها وم.ط©ها؛ ويروى بكسر الفاء، كأ%نه شب_ه ت.ك%شeف. الغيث إ,ذا ل%ع.

منه الب.ر\ق فانفرج، ث التقى بعد خ'ب'و>ه بتصفيح النساء إ,ذا
ص.ف�ق}ن. بأ%يديهن.

والت_صفيح مثل التصفيق. وص.ف�ح. الرجل� بيديه: ص.ف�ق. والت_ص\فيح
للنساء: كالتصفيق للرجال؛ وف حديث الصلة: التسبيح للرجال والتصفيح

للنساء، ويروى أ%يضاv بالقاف؛ التصفيح والتصفيق واحد؛ يقال: ص.ف�ح. وص.ف�ق.
بيديه؛ قال ابن ال4ثي: هو من ض.ر\ب ص.ف}حة1 الكف> على صفحة الكف

ال�خرى، يعن إ,ذا سها ال3مام نبهه الأ}موم إ,ن كان رجلv قال: سبحان ال
وإ,ن كانت امرأ%ة ضربت كفها على كفها ال�خرى ع1و.ض. الكلم؛ وروى بيت

لبيد:
كأ%ن� م'ص.فYحات{ ف ذ�راه'

جعل ال�ص.فYحات نساءé ي'ص.فYق}ن بأ%يديهن ف مأ}ت.م�؛ ش.ب_ه صوت.
الرعد بتصفيقهن، وم.ن رواه م'ص.ف�حات{، أ%راد با السيوف العريضة؛ شبه

ب.ر,يق. الب.ر\ق, ببيقها. وال�صاف%حة�: ال4خذ باليد، والتصاف�ح' مثله.
والرجل ي'صاف1ح' الرجل% إ,ذا وضع ص'ف}ح. كفه ف ص'ف}ح كفه؛ وص'ف}حا كفيهما:

و.ج\هاه'ما؛ ومنه حديث ال�صاف%ح.ة عند اللYقاء، وهي م'فاع.لة من
إ,لصاق ص'ف}ح الكف بالكف وإ,قبال الوجه على الوجه.



وأ%ن\ف¬ م'ص.ف�ح¬: معتدل الق%ص.بة م'س\ت.و,يها بال%ب\هة. وص.ف%ح.
الكلب' ذراعيه للعظم ص.ف}حاv ي.ص\ف%حهما: نصبهما؛ قال:

ي.ص\ف%ح' للق1ن_ة1 و.ج\هاv ج.أ}با،
ص.ف}ح. ذ1راع.ي\ه1 لع.ظ}م� ك%ل}با

أ%راد: ص.ف}ح. ك%ل}ب� ذراعيه، ف%ق%ل%ب.؛ وقيل: هو أ%ن يبسطهما
وي'ص.ي>ر. العظم بينهما ليأ}كله؛ وهذا البيت أ%ورده ال4زهري، قال: وأ%نشد أ%بو

اليثم وذكره، ث قال: وصف ح.ب\لv ع.ر_ضه فاتله حت فتله فصار له وجهان،
فهو م.ص\ف�وح أ%ي عريض، قال: وقوله ص.ف}ح. ذراعيه أ%ي كما ي.ب\س'ط

الكلب' ذراعيه على ع.ر.ق� ي'و.ت>د'ه على ال4رض بذراعيه ي.ت.ع.ر_قه، ونصب
كلباv على التفسي؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

ص.ف�وح¬ ب.د_ي\ها إ,ذا طال% ج.ر\ي'ها،
كما ق%ل�ب. الك%ف_ ال4ل%دe ال�ماح1ك'

عن أ%نا تنصبهما وت'ق%لYبهما. وص.ف%ح. الق%وم. ص.ف}حاv: ع.ر.ض.هم
واحداv واحداv، وكذلك ص.ف%ح. و.ر.ق. الصحف. وت.ص.ف�ح. ال4مر. وص.ف%ح.ه:

نظر فيه؛ قال الليث: ص.ف%ح\ت و.ر.ق. الصحف ص.ف}حاv. وص.ف%ح. القوم.
وت.ص.ف�ح.هم: نظر إ,ليهم طالباv ل3نسان. وص.ف%ح. و'ج'وه.هم وت.ص.ف�ح.ها:

نظرها م'ت.ع.ر>فاv لا. وت.ص.ف�ح\ت' و'جوه. القوم إ,ذا تأ%م_ل}ت. وجوههم
تنظر إ,ل ح1لهم وص'و.رهم وت.ت.ع.ر_ف' أ%مرهم؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ص.ف%ح\نا ال�م'ول%، للس_لم,، بن.ظ}ر.ة{،
فلم ي.ك' إ,ل� و.م\ؤ'ها بال%واج,ب,

أ%ي ت.ص.ف�ح\نا وجوه الر>كاب. وت.ص.ف�ح\ت الشيء إ,ذا نظرت ف
ص.ف%حاته. وص.ف%ح\ت' ال3بل% على الوض, إ,ذا أ%مررتا عليه؛ وف التهذيب: ناقة

م'ص.ف�حة وم'ص.ر�اة وم'ص.و�اة وم'ص.ر_ب.ةD، بعن واحد. وص.ف%ح.ت1
الشاة� والناقة ت.ص\ف%ح' ص'ف�وحاv: و.ل�ى ل%ب.ن'ها، ابن ال4عراب:

الصافح الناقة الت ف%ق%د.ت\ و.لد.ها ف%غ.ر.ز.ت\ وذهب لبنها؛ وقد ص.ف%ح.ت\
ص'ف�وحاv. وص.ف%ح الرجل% ي.ص\ف%ح'ه' ص.ف}حاv وأ%ص\ف%ح.ه: سأ%له فمنعه؛

قال:ومن ي'ك}ث1ر, الت_س\آل% يا ح'ر�، ل ي.ز.ل}
ي'م.ق�ت' ف ع.ي, الصديق,، وي'ص\ف%ح'

ويقال: أ%تان فلن ف حاجة فأ%ص\ف%ح\ت'ه عنها إ,ص\فاحاv إ,ذا طلبها
فم.ن.ع\ت.ه. وف حديث أ�م سلمة: أ�ه\د1ي.ت\ ل ف1د\ر.ةD من لم، فقلت



للخادم: ارفعيها لرسول ال، صلى ال عليه وسلم، فإ,ذا هي قد صارت ف1د\ر.ة%
ح.ج.ر، فقصصت' الق1ص_ة% على رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: لعله

وقف على بابكم سائل فأ%ص\ف%ح\تموه أ%ي خ.ي_ب\ت'موه. قال ابن ال4ثي: يقال
ص.ف%ح\ت'ه إ%ذا أ%عطيته، وأ%ص\ف%ح\ت'ه إ%ذا ح.ر.م\ت.ه. وص.ف%حه عن حاجته

ي.ص\ف%ح'ه ص.ف}حاv وأ%ص\ف%ح.ه، كلها: ر.د_ه. وص.ف%ح. عنه ي.ص\ف%ح
ص.ف}حاv: أ%عرض عن ذنبه.

وهو ص.ف�وح¬ وص.ف�اح¬: ع.ف�وÒ. والص_ف�وح': الكري، ل4نه ي.ص\ف%ح
عمن ج.ن عليه.

واست\ص.gف%ح.ه ذنبه: استغفره إ,ياه وطلب أ%ن ي.ص\ف%ح. له عنه.
وأ%ما الص_ف�وح' من صفات ال عز وجل، فمعناه الع.ف�وe؛ يقال:

ص.ف%ح\ت' عن ذنب فلن وأ%عرضت عنه فلم أ�ؤ.اخذ}ه به؛ وضربت عن فلن ص.ف}حاv إ,ذا
أ%عرضت عنه وتركته؛ فالص_ف�وح' ف صفة ال: الع.ف�وe عن ذنوب العباد

م'ع\ر,ضاv عن مازاتم بالعقوبة ت.كرeماv. والص_ف�وح' ف نعت الرأ%ة:
vالخر. ونصب قوله ص.ف}حا eفأ%حدها ضد ،vهاج,ر.ة vصاد_ة �ال�ع\ر,ض.ة

ف قوله:أ%ف%ن.ض\ر,ب' عنكم الذYك}ر. ص.ف}حاv؟ على الصدر ل4ن معن قوله
أ%ن'ع\ر,ض' 

(* قوله «لن معن قوله أنعرض إل» كذا بالصل.) عنكم
الص_ف}ح.؛ وض.ر\ب' الذ�ك}ر, ر.دeه ك%ف©ه؛ وقد أ%ض\ر.ب. عن كذا أ%ي كف عنه

وتركه؛ وف حديث عائشة تصف أ%باها: ص.ف�وح' عن الاهلي أ%ي الص_ف}ح
والعفو, والت_جاو'ز, عنهم؛ وأ%صله من ال3عراض بص.ف}ح.ه وجهه كأ%نه أ%عرض

بوجهه عن ذنبه. والص_ف�وح' من أ%بنية البالغة. وقال ال4زهري ف قوله
تعال: أ%ف%ن.ض\ر,ب' عنكم الذYك}ر. ص.ف}حاv؟ العن أ%ف%ن'ع\ر,ض' عن أ%ن

ن'ذ%كYر.كم إ,عراضاv من أ%جل إ,سرافكم على أ%نفسكم ف كفركم؟ يقال ص.ف%ح
عن فلنD أ%ي أ%عرض عنه م'و.لYياv؛ ومنه قول كثي يصف امرأ%ة أ%عرضت

،vفما ت.ل}قاك. إ,ل ب.خ1يلة vوحا�عنه:ص.ف
فمن م.ل� منها ذلك الوصل% م.ل�ت1

وص.ف%ح الرجل% ي.ص\ف%ح'ه ص.ف}حاv: سقاه أ%ي_ ش.راب كان ومت كان.
وال�ص\ف%ح': ال�مال� عن الق؛ وف الديث: قلب' الؤمن م'ص\ف%ح¬ على

الق أ%ي م'مالD عليه، كأ%نه قد جعل ص.ف}ح.ه أ%ي جانبه عليه؛ وف حديث
حذيفة أ%نه قال: القلوب أ%ربعة: فقلب¬ أ%غDل%ف' فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس



فذلك قلب رجع إ,ل الكفر بعد ال3يان، وقلب أ%ج\ر'د' مثل الس>راج
ي.ز\ه.ر' فذلك قلب الؤمن، وقلب م'ص\ف%ح¬ اجتمع فيه النفاق وال3يان،
فم.ث%ل� ال3يان فيه كم.ث%ل بقلة ي'م1دeها الاء� العذب'، وم.ث%ل النفاق كمثل

ق%ر\حة ي'م1دeها الق%ي\ح' والدم'، وهو ل4يهما غ%ل%ب.؛ ال�ص\ف%ح' الذي
له وجهان: يلقى أ%هل% الكفر بوجه وأ%هل ال3يان بوجه. وص.ف}ح' كل شيء:

وجهه وناحيته، وهو معن الديث الخر: من ش.ر> الرجال ذو الوجهي، الذي
يأ}ت هؤلء بوجه وهؤلء بوجه وهو النافق. وجعل حذيفة� قلب النافق الذي

يأ%ت الكفار بوجه وأ%هل ال4يان بوجه آخر ذا وجهي؛ قال ال4زهري:
وقال شر فيما قرأ}ت بطه: القلب' ال�ص\ف%ح' زعم خالد أ%نه ال�ض\ج.ع' الذي

فيه غ1لê الذي ليس بالص الدين؛ وقال ابن ب'ز'ر\ج�: ال�ص\ف%ح'
القلوب؛ يقال: قلبت السيف وأ%ص\ف%ح\ت'ه وصاب.ي\ت'ه؛ وال�ص\ف%ح': ال�صاب.ى
الذي ي'ح.ر_ف على حد�ه إ,ذا ض'رب به وي'مال� إ,ذا أ%رادوا أ%ن ي.غ\م1د'وه.
ويقال: ص.ف%ح فلن عن أ%ي أ%عرض بوجه وو.ل�ن و.ج\ه. ق%فاه؛ وقوله

أ%نشده ثعلب:
وناد.ي\ت' ش1ب\لv فاس\ت.جاب.، وربا

ض.م1ن_ا الق1ر.ى ع.ش\راv لن ل ن'صاف1ح'
ويروى: ض.م1ن_ا ق1ر.ى ع.ش\ر� لن ل ن'صاف1ح'؛ فسره فقال: لن ل نصافح

أ%ي لن ل نعرف،وقيل: لل4عداء الذين ل يتمل أ%ن ن'صافحهم.
وال�ص\ف%ح' من سهام ال%ي\سر: السادس'، ويقال له: ال�س\ب,ل� أ%يضاv؛

أ%بو عبيد: من أ%ساء قداح ال%ي\س3ر ال�ص\ف%ح' وال�ع.ل�ى.
وص.ف}ح¬: اسم رجل من ك%ل}ب بن و.ب\ر.ة، وله حديث عند العرب معروف؛ وأ%ما

قول بشر:
،Dص.ف}ح� بال1باه1 م'ل1م_ة �ر.ض1يع.ة
لا ب.ل%ق¬ فوق. الرeؤوس, م'ش.ه_ر'

(* قوله «بالباه» كذا بالصل بذا الضبط. وف ياقوت الباة، بفتح اليم
ونقط الاء، والراسانيون يروونه الباه بكسر اليم وآخره هاء مضة: وهو

ماء بالشام بي حلب وتدمر.)
فهو اسم رجل من كلب جاور قوماv من بن عامر فقتلوه غ%د\راv ؛ يقول:

غ%د\ر.تكم بص.ف}ح� الك%ل}ب>.
وص1فاح' ن.ع\مان%: جبال ت'تاخ1م' هذا البل وتصادفه؛ ون.ع\مان�: جبل بي



مكة والطائف؛ وف الديث ذكر الص>فاح,، بكسر الصاد وتفيف الفاء، موضع
�بي ح'ن.ي وأ%نصاب, ال%ر.م ي.س\ر.ة% الداخل إ,ل مكة. وملئكة

الص_فيح ال4ع\لى: هو من أ%ساء السماء، وف حديث علي� وعمار: الص_ف1يح'
ال4ع\لى من م.ل%ك�وته.
 �@صقح: الصeق}حة

(* قوله «الصقحة إل» كذا بالصل بذا الضبط. وعبارة
الد وشرحه: الصقح، مركة، الصلع، والنعت أصقح، وهي صقحاء والسم الصقحة،

مركة، والصقحة، بالضم، لغة يانية.): الص_ل%عة�. ورجل أ%ص\ق%ح':
.Dأ%ص\ل%ع'، ي.مان,ية

@صلح: الص_لح: ضد� الفساد؛ ص.ل%ح ي.ص\ل%ح' وي.ص\ل�ح ص.لحاv وص'ل�وحاv؛
وأ%نشد أ%بو زيد:

فكيف. بإ,ط}راقي إ,ذا ما ش.ت.م\ت.ن؟
وما بعد. ش.ت\م, الوال1د.ي\ن, ص'ل�وح'

وهو صال وص.ل1يح¬، ال4خية عن ابن ال4عراب، والمع ص'ل%حاء�
وص'ل�وح¬؛ وص.ل�ح: كص.ل%ح، قال ابن دريد: وليس ص.ل�ح. بث%ب.ت. ورجل صال ف نفسه

من قوم ص'ل%حاء وم'ص\ل1ح ف أ%عماله وأ�موره، وقد أ%ص\ل%حه ال، وربا
ك%ن.و\ا بالصال عن الشيء الذي هو إ,ل الكثرة كقول يعقوب: م.غ.ر.ت\ ف
ال4رض م.غ\ر.ةD من مطر؛ هي م.ط%ر.ةD صالة، وكقول بعض النحويي، كأ%نه

ابن جن: أ�بدلت الياء من الواو إ,بدالv صالاv. وهذا الشيء ي.ص\ل�ح لك
أ%ي هو من باب.ت1ك. وال3صلح: نقيض ال3فساد.

وال%ص\ل%حة: الص_لح'. وال%صعل%حة واحدة الصال. والس\ت1ص\لح:
نقيض الستفساد.

وأ%ص\ل%ح الشيء4 بعد فساده: أ%قامه. وأ%ص\ل%ح. الدابة: أ%حسن إ,ليها
ف%ص.ل%ح.ت\. وف التهذيب: تقول أ%ص\ل%ح\ت' إ,ل الدابة إ,ذا أ%حسنت

إ,ليها.والصeل}ح': ت.صال�ح القوم بينهم. والصeل}ح': الس>ل}م. وقد
اص\ط%ل%ح'وا وصالوا واص_ل%ح'وا وت.صالوا واص_الوا، مشد�دة الصاد، قلبوا التاء

صاداv وأ%دغموها ف الصاد بعن واحد. وقوم ص'ل�وح: م'تصال1ح'ون، كأ%نم
وصفوا بالصدر.

والص>لح'، بكسر الصاد: مصدر ال�صال%حة1، والعرب تؤنثها، والسم
الصeلح، يذكر ويؤنث. وأ%ص\ل%ح ما بينهم وصال%حهم م'صال%حة وص1لحاv؛ قال



ب,ش\ر' ابن أ%ب خازم:
ي.س'وم'ون% الص>لح. بذات1 ك%ه\ف{،

وما فيها لم\ س.ل%ع¬ وقار'
وقوله: وما فيها أ%ي وما ف ال�صال%حة، ولذلك أ%ن_ث الص>لح.

وص.لح, وص.لح¬: من أ%ساء مكة، شرفها ال تعال، يوز أ%ن يكون من
الصeل}ح لقوله عز وجل: ح.ر.ماv آمناv؛ ويوز أ%ن يكون من الص_لح,، وقد

�صرف؛ قال ح.ر\ب' بن أ�مية ياطب أ%با م.ط%ر� ال%ض\ر.م1ي_؛ وقيل هو
للحرث بن أ�مية:

أ%با م.ط%ر� ه.ل�م_ إ,ل ص.لح�،
ف%ت.ك}ف1يك. الن_د.ام.ى من ق�ر.ي\ش,

وت.أ}م.ن' و.س\ط%ه'م\ وت.ع1يش' فيهم،
أ%با م.ط%ر�، ه'د1يت. ب.ي\ر, ع.ي\ش,
،vع.ز_ت\ ل%قاحا vن' ب.ل}د.ة�وت.س\ك

وتأ}م.ن' أ%ن ي.ز'ور.ك ر.بe ج.ي\ش,
قال ابن بري: الشاهد ف هذا الشعر صرف صلح؛ قال: وال4صل فيها أ%ن تكون

مبنية كقطام. ويقال: ح.يÒ ل%قاح¬ إ,ذا ل ي.دينوا للم.ل1ك؛ قال: وأ%ما
الشاهد على صلح, بالكسر من غي ص.ر\ف، فقول الخر:

،vناYم1ن_ا الذي بص.لح, قام. م'ؤ.ذ
ل ي.س\ت.ك1ن\ ل1ت.ه.دeد{ وت.ن.مeر,
يعن خ'ب.ي\ب. بن. ع.د1ي¼.

قال ابن بري: وص.لح, اسم علم لكة.
.vوص'ل%يحا vوم'ص\ل1حا vوقد س_ت العرب' صالا

والص>ل}ح': نر ب.ي\سان%.
@صلنبح: الصلنباح 

(* زاد الد الصلنباح، أ%ي بكسرتي وسكون النون: سك
طويل.):

 �@صلدح: الص_ل%و\د.ح': الصeل}ب'. والص_ل%ن\د.حة
(* قوله «والصلندحة»

هذه بفتح الصاد وضمها مع فتح اللم فيهما كما ف القاموس وشرحه.):
الصeل}بة. ال4زهري عن الليث: الص_ل}د.ح' هو الجر العريض'؛ وجارية ص.ل}د.حة.



ابن دريد: ناقة ج.ل%ن\د.حة شديدة، وص.ل%ن\د.حة: ص'ل}بة، ول يوصف بما
إ,ل ال3ناث.

@صلطح: الثص_ل}ط%حة: العريضة من النساء. واص\ل%نط%حت الب.ط}حاء#: اتسعت؛
قال ط�ر.ي\ح¬:

أ%نت. ابن' م'ص\ل%ن\ط1ح الب,طاح,، ول
ت.ع\ط1ف\ عليك ال�ن,يe والو'ل�ج'

يدحه بأ%نه من ص.م1يم قريش، وهم أ%هل الب.ط}حاء. ون.ص\لD م'ص.ل}ط%ح¬:
عريض. ومكان س'لط1ح¬: عريض؛ ومنه قول الساجع: ص'لط1ح ب'لط1ح؛ بلطح

إ,تباع¬. والص_ل%و\ط%ح': موضع 
(* قوله « والصلوطح موضع» ذكره الد هنا وف

سلطح أيضاv بالسي كالؤلف. وياقوت اقتصر عليه بالسي، وأنشد البيت
بالسي، فقال: لقيط بن يعمر الزدي: ان يعين إل . . . وبعده:

طوراv أراهم وطوراv ل أ%بينهم * إذا تواضع خدر ساعة لعا)
قال:

إن>ي بع.ي\ن إ,ذا أ%ن_ت\ ح'م'ول�ه'م'
ب.ط}ن. الص_ل%و\ط%ح,، ل ي.ن\ظ�ر\ن من ت.ب,عا

@
صلقح: ص.ل}ق%ح الدراهم 

(* قوله «صلقح الدراهم إل» أورده الؤلف بالقاف،
وأ%ورده الد بالفاء، ونبه عليهما الشارح وزاد الد الصلنقح أ%ي

بالقاف كسفرجل الشديد الشكيمة أ%و الظريف.): ق%ل�ب.ها. والص_لق1ح':
الدراهم؛ عن كراع ول يذكر واحدها.

والص_ل%ن\ق%ح': الص_ي_اح'، وكذلك ال�نثى، بغي هاء. وقال بعضهم:
إ,نا ل%ص.ل%ن\ق%حة� الص_وت ص'ماد1ح1ي_ة، فأ%دخل الاء.

@صمح: ص.م.ح.ت\ه الشمس' 
(* قوله « صمحته الشمس إل» بابه منع وضرب كما ف

القاموس.) ت.ص\م.ح'ه وت.ص\م1حه ص.م\حاv إ,ذا اشتد_ عليه ح.رeها حت
كادت\ ت'ذ1يب' د1ماغ%ه؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{ الطائى�:

من س.م'وم� كأ%نا ل%ف}ح' نار�،
ص.م.ح.ت\ها ظ%هيةD غ%ر_اء�



الليث: ص.م.ح.ه الصيف إ,ذا كاد' ي'ذيب' دماغه من شد_ة الر؛ وقال
الطYر,م_اح' يصف كانساv من البقر:

ي.ذيل� إ,ذا ن.س.م. ال4ب\ر.دان1،
وي'خ\د1ر' بالص_ر_ة1 الص_ام1حه

والص_ر_ة: شد�ة الر�. والص_ام1حة�: الت ت'ؤل الدماغ بشدة حرها.
وشس¬ ص.م'وح¬: حارة متغية؛ قال:

شس¬ ص.م'وح¬ وح.ر'ور¬ كال�ه.ب\
ويوم ص.م'وح¬ وصام1ح¬: شديد الر�.

والصeماح': الع.ر.ق' النت؛ وقيل: خ'ب\ث� الرائحة من الع.ر.ق,،
وال%ع\ن.يان متقاربان.

والصeماحيe: مأ%خوذ من الصeماح,، وهو الصeنان؛ وأ%نشد:
ساكنات' الع.قيق, أ%شهى، إ,ل الن_ف}ـ
ـس,، من الساكنات1 د'ور. د1م.ش\ق,

ي.ت.ض.و_ع\ن.، لو ت.ض.م_خ\ن. بالسـ
ـك1، ص'ماحاv، كأ%نه ر,يح' م.ر\ق,

ال%ر\ق': ال1ل}د الذي ل ي.س\ت.حكم د1باغ�ه، وهو الهاب ال�ن\ت1ن'؛
وأ%نشد ال4صمعي� ف صفة ماتح:

إذا بدا منه ص'ماح' الص_م\ح,،
وفاض. ع1ط}ف%اه باء س.م\ح,

والصeماح': الك%يe؛ عن كراع.
أ%بو عمرو: ال4ص\م.ح' الذي ي.ت.ع.م_د' رؤوس ال4بطال بالن_ق}ف1

والضرب لشجاعته؛ قال الع.ج_اج':
ذوق1ي، ع'ق%ي\د'، و.ق}ع.ة% الس>لح,،

والد_اء� قد ي'ط}ل%ب' بالصeماح,
ويروى ي'ب\ر.أ� ف تفسيه. ع'ق%ي\د': قبيلة من ب.جيلة ف ب.ك}ر, بن,

وائل. وقوله بالصeماح أ%ي بالك%ي�؛ يقول: آخ1ر' الدواء الك%يe؛ قال أ%بو
منصور: والصeماح' أ�خ1ذ% من قولم ص.م.ح.ت\ه الشمس' إ,ذا آل%م.ت\ دماغ%ه

بشد�ة ح.ر>ها.
والص_م\حاء� والص>م\حاء4ة� وال1ر\باء4ة�: ال4رض الغليظة،وجعها

الص>م\حاء وال1ر\باء.



وص.م.ح. ي.ص\م.ح': غ%ل�ظ% له ف مسأ%لة ونوها؛ قال أ%بو وج\ز.ة:
ز,ب.نeون% ص.م_اح'ون% ر.ك}ز. ال�صام1ح

vأ%ص\م.حه ص.م\حا vوه فغلبوه. وص.م.ح\ت' فلناeيقول: من شاد_هم شاد
إذا غ%ل�ظ}ت له ف مسأ%لة أ%وغي ذلك، وص.م.حه بالسوط ص.م\حاv: ضربه.

وحافر ص.م'وح¬ أ%ي شديد، وقد ص.م.ح ص'م'وحاv؛ قال أ%بو النجم:
ل ي.ت.ش.ك�ى الاف1ر. الص_م'وحا،

ي.ل}ت.ح\ن. و.ج\هاv بالصى م.ل}ت'وحا
وقيل: حافر ص.م'وح شديد الو.ق}ع؛ عن كراع. والص_م.ح\م.ح'

والص_م.ح\م.ح1يe من الرجال: الشديد' ال�ج\ت.م1ع' ال4لواح، وكذلك الد_م.ك}م.ك'،
قال: وهو ف الس>ن> ما بي الثلثي وال4ربعي؛ وقيل: هو القصي، وقيل:

الغليظ القصي، وقيل: ال4صلع،وقيل: ال%حلوق الرأ}س؛ عن السياف،
وال�نثى من كل ذلك بالاء؛ قال:

ص.م.ح\م.حةD ل ت.ش\ت.ك1ي الدهر. رأ}سها،
ولو ن.ك%ز.ت\ها ح.ي_ةD ل4ب.ل�ت1

،Dوقال ثعلب: رأ}س ص.م.ح\م.ح¬ أ%ي أ%ص\ل%ع' غليظ شديد، وهوف%ع.ل}ع.ل
ك�ر>ر. فيه العي واللم. وبعي ص.م.ح\م.ح¬: شديد قوي�؛ قال ابن جن: الاء

ال�ول من ص.م.ح\م.ح� زائدة، وذلك أ%نا فاصلة بي العيني، والعينان
مت اجتمعتا ف كلمة واحدة مفصولv بينهما، فل يكون الرف الفاصل بينهما

إ,ل زائداv، نو ع.ث%و\ث%ل� وع.ق%ن\ق%ل� وس'لل1م� وح.ف%ي\ف%د{ 
(* قوله

«وحفيفد» هكذا بالصل والذي ف شرح القاموس حفدفد.)، وقد ثبت أ%ن العي
ال�ل هي الزائدة، فثبت إ,ذاv أ%ن اليم والاء ال4و_ل%ت.ي\ن ف

ص.م.ح\م.ح� ها الزائدتان، واليم والاء ال4خيتي ها ال4صل1يتان، فاعرف
ذلك.

وص.و\م.ح¬ وص.و\م.حان: موضع؛ قال:
ويوم¬ بال%ج.ازة1 والك%ل%ن\د.ى،

ويوم¬ بي ض.ن\ك. وص.و\م.حان1
هذه كلها مواضع.

@صمدح: الصeماد1ح' والصeماد1ح1يe: الصeل}ب الشديد. وصوت ص'ماد1ح¬
وص'ماد1ح1يÒ وص.م.ي\د.ح¬: شديد؛ قال:



ما ل ع.د1م\ت' ص.و\ت.ها الص_م.ي\د.حا
وقال أ%بو عمر: الصeماد1ح' الشديد' من كل شيء؛ وأ%نشد:

ف%شام. فيها م'د\ل1غاv ص'ماد1حا
ورجل ص.م.ي\د.ح¬: ص'ل}ب¬ شديد. وضرب ص'ر.اد1ح1يÒ وص'ماد1حيÒ: شديد

ب.ي>ن¬؛ أ%بو عمرو: الصeماد1ح' الالص من كل شيء. ال4زهري: سعت
أ%عرابي�اv يقول لن'ق}ب.ة1 ج.ر.ب� ح.د.ث%ت\ ببعي فش'ك_ فيها أ%ب.ث}ر أ%م

ج.ر.ب¬: هذا خاق¬ ص'ماد1ح¬: ال%ر.ب.
والص_م.ي\د.ح': اليار 

(* قوله «والصميدح اليار إل» كذا بالصل. ونقله
شارح القاموس ف الستدركات، لكن ف القاموس الصميدح كسميدع: اليوم

الار اهـ.)؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد بيتاv فيه:
وس.ك�وا الص_م.ي\د.ح. وانا

(* هكذا بالصل.)
ونبيذ ص'ماد1ح1يÒ: قد أ%د\ر.ك. وخ.ل%ص..

@صنبح: ص'ناب,ح: اسم، وهو أ%بو بطن من العرب، منه ص.ف}وان� بن ع.س_ال�
الصeناب,ح1يe صحب النب، صلى ال عليه وسلم؛ وقيل: ص'ناب,ح' ب.ط}ن¬ من

م'راد{.
@صوح: ت.ص.و_ح. الب.ق}ل� وص.و_ح.: ت.م� ي'ب\س'ه؛ وقيل: إ,ذا أ%صابته

آفة ويبس؛ قال ابن بري: وقد جاء ص.و_ح. الب.ق}ل� غي متعد بعن ت.ص.و_ح
إ,ذا يبس؛ وعليه قول أ%ب علي� الب.ص1ي:

ولكن_ البلد.، إ,ذا اق}ش.ع.ر_ت\
وص.و_ح. ن.ب\ت'ها، ر'ع1ي. ال%ش1يم'

وص.و_ح.ت\ه الريح': أ%ي\ب.س.ت\ه؛ قال ذو الرمة:
وص.و_ح. الب.ق}ل% ن.أ}آج¬ ت.ج,يء� به
ه.ي\ف¬ ي.مان,يةD، ف م.ر>ها ن.ك%ب'

وقيل: ت.ص.و_ح. البقل� إ,ذا يبس أ%عله وفيه ن'د'و_ةD؛ وأ%نشد للراعي:
وحار.ب.ت ال%ي\ف' الش_مال%، وآذ%ن.ت\

م.ذان,ب'، منها الل�د\ن� وال�ت.ص.و>ح'
وت.ص.و_ح.ت1 ال4رض' من الي'ب\س, ومن الب.ر\د1: ي.ب,س. ن.بات'ها.

والن\ص1ياح': كالت_ص.وeح,.



.vأ%بدا vمن ال4رض: الت ل ت'ن\ب,ت' شيئا �والص_اح.ة
ال4صمعي: إ,ذا ت.ه.ي_أ% النبات' للي'ب\س, قيل: قد اق}طار_، فإ,ذا

ي.ب,س. وان\ش.ق_ قيل: قد ت.ص.و_ح.؛ قال ال4زهري: وت.ص.وeح'ه من ي'ب\س3ه
زمان% الر> ل من آف%ة{ ت'صيبه. وف الديث: نى عن بيع النخل قبل أ%ن
ي'ص.و>ح. أ%ي قبل أ%ن يستبي صلح'ه وج.ي>د'ه من ر.ديئه. وف حديث ابن

عباس: أ%نه سئل مت ي.ح1ل© ش1راء� النخل؟ قال: حي ي'ص.و>ح'، ويروى
بالراء، وقد تقدم. وف حديث الستسقاء: اللهم ان\صاحت\ ج,بال�نا أ%ي ت.ش.ققت

وج.ف�ت\ لعدم الطر. يقال: صاح.ه ي.ص'وح'ه، فهو م'ن\صاح¬ إ,ذا ش.ق�ه.
وص.و_ح. النبات' إ,ذا ي.ب,س. وت.ش.ق�ق.؛ وف حديث علي�: فباد1ر'وا

الع1لم من قبل ت.ص\و,يح ن.ب\ت1ه؛ وف حديث ابن الزبي: فهو ي.ن\صاح' عليكم
بوابل الب.ليا أ%ي ي.ن\ش.قe عليكم؛ قال الزمشري: ذكره الروي بالصاد

والاء، قال: وهو تصحيف. وان\صاح. الثوب' ان\ص1ياحاv: تشقق من ق1ب.ل,
ن.ف}سه؛ ومنه قول ع.بيد{ يصف مطراv قد مل4 الو,هاد. والق%رارات:

،vم'ت\ر.ع.ة �فأ%ص\ب.ح. الر_و\ض' والق1يعان
ما بي م'ر\ت.ت1ق� منها وم'ن\صاح,

قال شر: ورواه ابن ال4عراب:
من بي م'ر\ت.ف1ق� منها وم'ن\صاح,

وف%س_ر.: ال�ن\صاح' الفائض الاري على وجه ال4رض، قال: وال�ر\ت.ف1ق'
المتلئ. وال�ر\ت.ت1ق' من النبات: الذي ل يرج ن.و\ر'ه' وز.ه\ر'ه من

أ%كمامه. وال�ن\صاح': الذي قد ظهر ز.ه\ر'ه. وقوله: منها، يريد من نبتها
فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه مقامه؛ قال: وروي عن أ%ب ت.م_ام

ال4س.د1ي> أ%نه أ%نشده:
من بي م'ر\ت.ف1ق� منها ومن طاحي

وقال: الطاحي الذي فاض. وسال% وذهب.
وت.ص.اي.ح. غ1م\د' السيف إ,ذا تشقق.

وف النوادر: ص.و_ح.ت\ه الشمس' ول%و_ح.ت\ه وص.م.ح.ت\ه إ,ذا أ%ذ}و.ت\ه'
وآذ%ت\ه'. والت_ص.وeح': الت_شق©ق ف الش_ع.ر وغيه. وت.ص.وeح'

الشعر: تشق©ق�ه من ق1ب.ل, نفسه وت.ناثره؛ وقد ص.و_ح.ه ال�ف�وف'.
وص'ح\ت' الشيء4 فان\صاح. أ%ي شققته فانشق_. وان\صاح. القمر: استنار.

وان\صاح. الفجر' ان\ص1ياحاv إ,ذا استنار وأ%ضاء4، وأ%صله النشقاق.



والصeو_احة�، على تقدير ف�ع_الة: من تشقق الصeوف 
(* قوله «من تشقق

الصوف» عبارة القاموس ما تشقق من الشعر.)؛ وقد ص.و_حه.
والصeو.اح': ع.ر.ق' اليل خاصةv، وقد ي'ع.مe به؛ وأ%نشد ال4صمعي:

ج.ل%ب\ن. ال%ي\ل% دام1يةv ك�لها،
ي'س.نe على س.ناب,ك1ها الصeواح'
ويروى يسيل؛ ومثله قوله:
�ت'س.نe على س.ناب,ك1ها الق�ر'ون

وف الديث: أ%ن م'ح.لYم بن. ج'ثامة% الليثي قتل رجلv يقول: ل إ,له
إ,ل� ال؛ فلما مات هو دفنوه فلفظته ال4رض فأ%لقته بي ص.و\ح.ي\ن, 

*)
قوله «فأ%لقته بي صوحي» الذي ف النهاية فألقوه.) فأ%كلته السباع؛ ابن

ال4عراب: الص_و\ح'، بفتح الصاد: الانب من الرأ}س والبل؛ ويقال:
ص'وح¬ لوجه البل القائم كأ%نه حائط، وها لغتان صحيحتان؛ وص'وحا الوادي:

حائطاه ويفرد، فيقال: ص'وح¬، ووجه البل القائم 
(* قوله «ووجه البل القائم

تراه إل» عبارة الوهري ووجه البل القائم تراه كأنه حائط. وف الديث:
وألقوه بي الصوحي.) تراه كأ%نه حائط؛ وأ%ل}ق%و\ه بي الصeوح.ي\ن, حت

أ%كلته السباع أ%ي بي البلي، فأ%ما ما أ%نشده بعضهم:
وش1ع\ب� ك%ش.ك> الثوب ش.ك}س� طريق�ه،

م.دار,ج' ص'وح.ي\ه1 ع1ذاب¬ م.خاص1ر'
ت.ع.س_ف}ت'ه' باللي\ل,، ل ي.ه\د1ن له

د.ل1يلD، ول ي.ش\ه.د\ له الن_ع\ت. خاب,ر'
فإ,نا ع.ن.ى ف%ماv ق%ب_له، فجعله كالش>ع\ب, لصغره، وم.ث�ل%ه بش.ك

الثوب، وهي طريقة خياطته، لستواء منابت أ%ضراسه وحسن اصطفافها
وت.راص'ف1ها، وجعل ر,يق%ه كالاء، وناح1ي.ت.ي, ال4ضراس كص'وح.ي, الوادي. وص'وح'

البل: أ%سفله.
والصeواح': الط�ل}ع' حي ي.ج,فe فيتناث%ر'؛ عن أ%ب حنيفة.

وص'وحان�: اسم؛ قال:
قتلت ع1ل}باء4 وه1ن\د. ال%م.ل,،



واب\ناv ل1ص'وحان% على د1ين, ع.ل1ي
وبنو ص'وحان%: من بن عبد القيس. والصeواح': ال1صe. ال4زهري عن

الفراء قال: الصeواح1يe مأ}خوذ من الصeواح,، وهو ال1صe؛ وأ%نشد:
ج.ل%ب\نا اليل% من ت.ث}ل1يت.، حت
كأ%ن� على م.ناس1ج,ها ص'و.احا

قال: ش.ب_ه ع.ر.ق اليل لا ابيض_ بالصeواح، وهو ال1صe؛ قال ابن
بري: ف هذا البيت شاهد على أ%ن الصeواح. العرق كما ذكر الوهري، وفيه
أ%يضاv شاهد على الص> على ما رواه ابن خالويه هنا منصوباv، والبيت مهول

القائل فلهذا وقع الختلف ف روايته؛ أ%بو سعيد: الصeواح' من اللب ما
غلب عليه الاء، وهو الض_ياح' والش_هاب'؛ والصeواح': الن_ج\و.ة� من

ال4رض 
(* قوله «والصواح النجوة من ال4رض» أي ما ارتفع منها. وف القاموس:
والصواح الرخوة من ال4رض.). وصاحة�: موضع؛ قال بشر بن أ%ب خازم:

ت.ع.رeض. جأ}بة1 ال1د\ر.ى خ.ذ�ول�
بصاحة%، ف أ%س1ر_ت1ها الس>لم'

وقيل: صاحة� اسم جبل؛ وف الديث ذ1ك}ر' الصاحة؛ قال ابن ال4ثي: هي
بتخفيف الاء ه1ضاب¬ ح'م\ر¬ بقرب ع.ق1يق الدينة.

@صيح: الص>ياح': الصوت'؛ وف التهذيب: صوت' كل شيء إ,ذا اشتد�.
،vوص.ي.حانا vبالضم، وص.ي\حا ،vوص'ياحا vصاح. ي.ص1يح' ص.ي\حة وص1ياحا

بالتحريك، وص.ي_ح.: ص.و_ت. بأ%قصى طاقته، يكون ذلك ف الناس وغيهم؛
قال:وصاح. غ�راب' الب.ي\ن,، وان\ش.ق�ت1 الع.صا،

كما ناش.د. الذ�م_ الك%ف1يل� ال�عاه1د'
وال�صاي.ح.ة� والتصاي'ح': أ%ن ي.ص1يح. القوم' بعضهم ببعض.

والص_ي\ح.ة�: العذاب'، وأ%صله من ال4و�ل؛ قال ال عز وجل:
فأ%خ.ذ%ت\هم الص_ي\حة�؛ يعن به العذاب؛ ويقال: ص1يح. ف آل, فلن إ,ذا ه.ل%ك�وا.

فأ%خ.ذ%ت\هم الص_ي\حة� أ%ي أ%هلكتهم. والص_يحة�: الغارة� إ,ذا ف�وج,ئ%
اليe با. والصائ1حة�: ص.ي\ح.ة� ال%ناحة1؛ يقال: ما ينتظرون إ,ل�

مثل% ص.ي\حة1 ال�ب\لى أ%ي ش.رìا س.يعاج,ل�هم؛ قال ال عز وجل: وأ%خ.ذ%
الذين ظ%ل%موا الصيحة�؛ فذكر الفعل ل4ن الصيحة مصدر أ�ريد به الص>ياح'،

ولو قيل: أ%خذت الذين ظلموا الصيحة� بالتأ}نيث، كان جائزاv يذهب به إ,ل



لفظ الص_ي\حة؛ وقال امرؤ القيس:
د.ع\ عنك. ن.ه\باv ص1يح. ف ح.ج.رات1ه1،

ولكن\ ح.ديثاv، ما حديث� الر_واح1ل,؟
ولقيته قبل كل ص.ي\ح ون.ف}ر�؛ الص_ي\ح': الص>ياح'، والنفر: التفرق؛

وكذلك إ,ذا لقيته قبل طلوع الفجر. وغ%ض1ب. من غي ص.ي\ح� ول ن.ف}ر أ%ي من
غي شيء ص1يح. به؛ قال:

vال4 ج'ن_ة �كذوب¬ م.حولD، يعل
ل4ي\مان,ه، من غي ص.ي\ح� ول ن.ف}ر,

أ%ي من غي قليل ول كثي. وصاح. الع'نق�ود' ي.ص1يح إ,ذا اس\ت.ت.م_
خروج'ه من أ%ك1م_ته وطال، وهو ف ذلك غ%ضÒ؛ وقول رؤبة:

كالك%ر\م إ,ذ ناد.ى من الكاف�ور,
إ,نا أ%راد صاح. فيما زعم أ%بو حنيفة فلم يستقم له، فإ,ن كان إ,نا

فر_ إ,ل ناد.ى من صاح. ل4نه لو قال صاح. من الكافور لكان ال�ز\ء�
م.ط}و,ي�اv، فأ%راد رؤبة أ%ن يسلمه من الط%ي> فقال ناد.ى، فتم الزء.

وت.ص.ي_ح. البقل� وال%ش.ب' والش_ع.ر' ونو ذلك: لغة ف ت.ص.و_ح.
ت.ش.ق�ق وي.ب,س..

وص.ي_ح.ت\ه الريح' والر� والشمس: مثل ص.و_ح.ته؛ وأ%نشد أ%عراب لذي
الرمة:

ويو من ال%و\زاء3 م'وت.ق1د' ال%ص.ى،
ت.كاد' ص.ياح1ي العي, منه ت.ص.ي_ح'

(* قوله «صياحي العي» هكذا ف الصل.)
وت.ص.ي_ح. الشيء�: تكسر وتشقق، وص.ي_ح\ت'ه أ%نا. وان\صاح. الثوب':

تشقق من ق1ب.ل, نفسه. وان\صاح.ت ال4رض: ت.غ.ط�ى بعض'ها بالنبات وبقي بعضها
فكانت كالثوب ال�ن\ش.ق>؛ قال عبيد:

،vم'ث}ر,ي.ة �وأ%م\س.ت1 ال4رض' والق1يعان
من ب.ي, م'ر\ت.ت1ق� منها وم'ن\صاح,

.vوقد تقجم هذا البيت ف صوح أ%يضا
والص_ي\حان©: ض.ر\ب¬ من تر الدينة؛ قال ال4زهري: الص_ي\حان©

ضرب من التمر أ%سود ص'ل}ب' ال%م\ض.غ.ة، وسي ص.ي\حان,ي�اv ل4ن ص.ي\حان%
 vص.ي\حان,ي�ا vاسم كبش كان ربط إ,ل نلة بالدينة، فأ%ثرت ترا



(* قوله
«فأثرت تراv صيحانياv» كذا بالصل ولفظ صيحانياv هنا ل حاجة إليه.)

ف%ن'س3ب. إ,ل ص.ي\حان%.
@صبخ: الص_ب.خ.ة�: لغة ف الس_ب.خ.ة، والسي أ%على. والص_ب,يخ.ة لغة

ف س.ب,يخة1 القطن، و السي فيه أ%فشى.
@صخخ: الصخe: الضرب بالديد على الديد، والعصا الصلبة على شيء� م'صمت{.

و.ص.خe الصخرة و.ص.خ1يخ'ها: صوت'ها إ,ذا ضربتها بجر أ%و غيه. وكل©
صوت من وقع صخرة على صخرة ونوه: ص.خÒ وص.خيخ¬، وقد ص.خ_ت تصخe؛ تقول:

.vضربت الصخرة بجر فسمعت لا ص.خ_ة
والصاخ_ة�: القيامة، وبه فسر أ%بو عبيد.ة قوله تعال: ف%إ,ذا جاء4ت

الصاخة؛ فإ,ما أ%ن يكون اسم. الفاعل من صخ يصخ، وإ,ما أ%ن يكون الصد.ر؛
eوقال أ%بو إ,سحاق: الصاخة هي الصيحة الت تكون فيها القيامة تص'خ

ال4ساع. أ%ي ت'ص1مeها فل تسمع إ,ل� ما تدعى به لل3حياء.
وتقول: صخ_ الصوت' ال�ذ�ن% ي.ص'خeها صخ�اv. وف نسخة من التهذيب أ%صخ

إ,صخاخاv، ول ذكر له ف الثلثي. وف حديث ابن الزبي وبناء الكعبة:
فخاف الناس أ%ن يصيبهم صاخة من السماء؛ هي الصيحة الت ت.ص'خe ال4ساع
أ%ي تقرعها وتصمها. قال ابن سيده: الصاخة صيحة تصخ ال�ذن أ%ي تطعنها
فتصمها لشدتا؛ ومنه سيت القيامة الصاخة، يقال كأ%نا ف أ�ذنه صاخة أ%ي
طعنة. والغراب' يص'خe بنقاره ف د.ب.ر, البعي أ%ي يطعن؛ تقول منه صخ يصخ.

والصاخة: الداهية.
@صرخ: الص_ر\خ.ة�: الصيحة الشديدة عند الفزع أ%و الصيبة. وقيل

الصeراخ' الصوت الشديد ما كان؛ صرخ يصر'خ' ص'راخاv. ومن أ%مثالم: كان.ت\
ك%ص.ر\خ.ة1 ال�ب\لى؛ لل4مر يفج.و ك.

والصارخ والصريخ: الستغيث. وف الثل: ع.ب\د¬ ص.ري�ه' أ%م.ةD أ%ي
ناصره أ%ذل منه وأ%ضعف؛ وقيل: الصارخ الستغيث والستصرخ الستغيث والصرخ

الغيث،؛ وقيل: الصارخ الستغيث والصارخ الغيث؛ قال ال4زهري: ول أ%سع
لغي ال4صمعي ف الصارخ أ%ن يكون بعن الغيث. قال: والناس كلهم على أ%ن

.vالصارخ الستغيث، والصرخ الغيث، والستصرخ الستغيث أ%يضا
وروى شر عن أ%ب حات أ%نه قال: الستصراخ الستغاثة، والستصراخ

الغاثة. وف حديث ابن عمر: أ%نه استصرخ على امرأ%ته صفية استصراخ الي� على



اليت أ%ي استعان به ليقوم بشأ}ن اليت فيعينهم على ذلك، والصراخ صوت
استغاثتهم؛ قال ابن ال4ثي: اس\ت'ص\ر,خ ال3نسان إ,ذا أ%تاه الصارخ، وهو

.vالصوت يعلمه بأ%مر حادث ليستعي به عليه، أ%و ينعى له ميتا
واس\ت.ص\ر.خ\ت'ه' إ,ذا حلته على الصراخ. وف التنزيل: ما أ%نا بصرخكم وما أ%نتم

بصرخي_. والصريخ': الغيث، والصريخ الستغيث أ%يضاv، من ال4ضداد؛ قال أ%بو
اليثم: معناه ما أ%نا بغيثكم. قال: والصريخ الصارخ، وهو الغيث مثل

قدير وقادر.
واص\ط%ر.خ. الق%وم' وتصارخوا واستصرخوا: استغاثوا. والصطراخ: التصارخ،

افتعال.
والتصر�خ: تكلف الصراخ. ويقال: التصر�خ به حق أ%ي بالعطاس.

والستصرخ: الستغيث؛ تقول منه: استصرخن فأ%صرخته. والص_ريخ': صوت'
الستصرخ.

ويقال: صرخ فلن يصرخ' صراخاv إ,ذا استغاث فقال: واغ%وثاه\
واص.ر\خ.تاه\ قال: والصريخ يكون فعيلv بعن م'فع1ل مثل نذير بعن منذر وسيع

بعن مسمع؛ قال زهي:
إ,ذا ما سعنا صارخاv، م.ع.ج.ت\ ب,نا
إ,ل صوته1 و'ر\ق' ال%راكل,، ض'م_ر'

وسعت صارخة القوم أ%ي صوت استغاثتهم، مصدر على فاعلة. قال: والصارخة
بعن الغاثة، مصدر؛ وأ%نشد:

فكانوا م'هل1ك1ي ال4بناء3، لول
تدار'ك�هم ب,صارخة{ ش.ف1يق,

قال الليث: الصارخة بعن الصريخ الغيث؛ وصرخ صرخ.ة واصطرخ بعن.
ابن ال4عراب: الصر_اخ' الطاووس، والن_ب_اح' الدهد. وف الديث:

أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان يقوم من الليل إ,ذا سع صوت الصارخ،
يعن الديك ل4نه كثي الصياح ف الليل.

@صلخ: ال4ص\ل%خ': ال4ص.مe، كذلك قال الفراء وأ%بو عبيد؛ قال ابن
ال4عراب: فهؤلء الكوفيون أ%جعوا على هذا الرف بالاء العجمة، وأ%م_ا

أ%هل البصرة ومن ف ذلك الشق من العرب فإ,نم يقولون ال4صلج، باليم، قال
ال4زهري: وسعت أ%عرابي�اv يقول: فلن يتصال علينا أ%ي يتصامم. قال:

ورأ%يت أ%مة صماء كانت تعرف بالصلجاء، قال: فهما لغتان جيدتان بالاء3



واليم.
وقد ص.ل1خ. س.مع'ه' وص.ل1خ.؛ ال4خية� عن ابن ال4عراب: ذهب فل يسمع

شيئاv البتة. ورجل أ%صلخ ب.ي>ن الص_ل%خ,، قال ابن ال4عراب: فإ,ذا
بالغوا بال4صم قالوا: أ%صم أ%صلخ؛ قال الشاعر:

لو أ%ب\ص.ر.ت\ أ%ب\كم. أ%عمى أ%صل%خا
إ,ذاv ل%س.م_ى، واهت.دى أ%ن_ى و.خ.ى

أ%ي أ%ن_ى توجه. يقال: وخ.ى ي.خ1ي و.خ\ياv. وإ,ذا د'عي على الرجل قيل:
ص.ل}خاv كص.ل}خ, النعام ل4ن النعام كله أ%صلخ'، وكان الكميت أ%صم
أ%صلخ. وج.م.لD أ%صلخ وناقة صلخاء وإ,بل صلخى: وهي ال�1رب.

والر.ب الصال1خ': وهو الناخس الذي يقع ف د.ب.ر,ه فل يشك أ%نه سيصلخه،
وصلخه إ,ياه أ%ي أ%نه يشمل بدنه. والعرب تقول لل4سود من اليات: صال1خ¬

وسال1خ¬، حكاه أ%بو حات بالصاد والسي؛ غيه: أ%ق}ت.ل� ما يكون� من
اليات إ,ذا ص.ل%خ.ت\ جلدها. ويقال لل4برص ال4صلخ.

@صمخ: الص>ماخ' من ال�ذن: الرق' الباطن الذي ي'فضي إ,ل الرأ}س،
تيمية، والسماخ لغة فيه. ويقال: إ,ن الصماخ هو ال�ذن نفسها؛ قال

العجاج:حت إ,ذا صر_ الصماخ. ال4صمع.ا
وف حديث الوضوء: فأ%خذ ماء فأ%دخل أ%صابعة ف صماخ أ�ذنيه؛ قال: الصماخ

ثقب ال�ذن؛ وقول العجاج:
أ�م_ الص_دى عن الص_دى وأ%ص\م'خ'

أ%ص\م'خ': أ%ص'كe الصماخ، وهو ثقب ال�ذن الاضي إ,ل داخل الرأ}س.
وأ�مe الصدى: الام.ة�. وأ�مeها: اللدة الت تمع الدماغ، والمع أ%صمخة

وص'م'خ¬، وهو ال�ص\موخ'، وبالسي لغة.
وص.م.خ.ه يصم'خ'ه صمخاv: أ%صاب صماخه. وصمخت فلناv إ,ذا عقرت صماخ

أ�ذنه بعود أ%و غيه. ابن السكيت: ص.م.خ\ت عينه أ%صم'خ'ها صم\خاv، وهو ضربك
العي بمع يدك، ذكره بعقب: صمخت صماخه. وص.م.خ أ%ن\ف%ه': دق�ه'؛ عن

اللحيان.
ويقال للعطشان: إ,نه ل%صاد1ي الصeماخ. والصeماخ: البئر القليلة الاء،

وجعه ص'م'خ. والص_م\خ': كل ضربة أ%ثرت؛ قال أ%بو زيد: كل ضربة أ%ثرت
ف الوجه فهي صم\خ. أ%بو عبيد: صمخته الشمس أ%صابته. شر: صمخته، بالاء،

أ%صابت صماخه. ويقال: صمخ الصوت' ص1ماخ. فلن. ويقال: ضرب ال على صماخه



إ,ذا أ%نامه. وف حديث أ%ب ذر�: فضرب ال على أ%صمختنا فما انتبهنا
حت أ%ضحينا؛ وهو كقوله عز وجل: فضربنا على آذانم ف الكهف؛ ومعناه

أ%نناهم؛ وقول أ%ب ذر�: فضرب ال على أ%صمختنا؛ هو جع قلة للصماخ أ%ي أ%ن
ال أ%نامهم. وف حديث علي�، رضوان ال عليه: أ%صخت' لستراق صمائخ

ال4ساع؛ هي جع صماخ كشمال وشائل. وصمخته الشمس: اشتد� وقعها عليه. أ%بو
عبيد: الشاة إ,ذا حلبت عند ولدها يوجد ف أ%حاليل ضرعها شيء يابس يسمى

الص_م\خ. والصمغ%، الواحدة ص.م\خ.ة وص.م\غ.ة، فإ,ذا قطر ذلك أ%فص.ح.
لب.ن'ها بعد ذلك واح\ل%و\ل%ى؛ ويقال للحالب إ,ذا حلب الشاة: ما ترك فيها

.vق%ط}را
@صملخ: الص>م\لخ' والصeم\ل�وخ': وسخ صماخ ال�ذن وما يرج من قشورها،

والمع الصماليخ؛ وقال النضر: ص'م\لوخ' ال�ذن وس.م\ل�وخ'ها. ولب¬
ص'مال1خ وص'مال1خيÒ، خاثر متلبد؛ وقال ابن شيل ف باب اللب: الصeمالي�

والسeمالي� من اللب الذي حقن. ف السقاء ث حفر له حفرة ووضع فيها حت
يروب، يقال سقان لبناv صمالياv؛ وقال ابن ال4عراب: الصمالي من الطعام

واللب الذي ل طعم له. والصeم\ل�وخ': أ�م\ص'وخ' الن_ص1ي>، وهو ما
ينتزع منه مثل القضيب، حكاه أ%بو حنيفة؛ والعرب تقول ل4صل الن_ص1ي>
والص>لYيان1 من الورق الرقيق إ,ذا يبس: صملوخ، والمع الصماليخ؛ قال

الطرم_اح:
ساو,ي_ةD ز'غ}ب¬، كأ%ن9 شك1ي.ها

ص.مال1يخ' م.ع\هود1 الن_ص1ي> ال�ج.ل�خ,
وهو ما رق_ من نبات أ�صولا.

@صنخ: أ%بو عمرو: ص.ن,خ. الو.دك' وس.ن,خ. وهو الوض.ح' والوس.خ'. وف حديث
أ%ب الدرداء: نعم البيت الم_ام يذهب الص_نخ.ة ويذكر النار يعن

الدرن والوسخ. يقال: صنخ بدنه وسنخ، والسي أ%شهر.
@صيخ: أ%صاخ له' يص1يخ' إ,صاخة: استمع وأ%نصت لصوت؛ قال أ%بو دواد:

ويصيخ أ%حياناv، كما اسـ
ـتمع الضل9 لصوت ناشد

وف حديث ساعة المعة: ما من دابة إ,ل وهي م'صيخة أ%ي مستمعة منصتة،
ويروى بالسي وقد تقدم.

والصاخ.ة، خفيف¬: ورم يكون ف العظم من صدمة أ%و كدمة يبقى أ%ثرها



كال%ش.ش,، والمع صاخات وصاخ¬: وأ%نشد:
بل%ح\ييه1 صاخ¬ من ص1دام, الوافر

وف حديث الغار: فانصاخت الصخرة هكذا؛ روي بالاء العجمة وإ,نا هو
بالهملة بعن انشقت. ويقال: انصاخ الثوب إ,ذا انشق من قبل نفسه، وأ%لفها
منقلبة عن واو، وقد رويت بالسي وهي مذكورة فيما تقدم؛ قال ابن ال4ثي:
ولو قيل إ,ن الصاد فيها مبدلة من السي ل تكن الاء غلطاv، يقال: ساخ ف

ال4رض يسوخ ويسيخ إ,ذا دخل فيها، وال أ%علم.
@صخد: الص_خ\د': صوت الام والصeر.د.

وقد ص.خ.د. الام' والصeرد ي.ص\خ.د' ص.خ\داv وص.خ1يداv: ص.و_ت؛
وأ%نشد:وصاح. من ال3فراط1 هام¬ ص.واخ1د'

والص_ي\خ.د': عي الشمس، سي به لشدة حرها؛ وأ%نشد:
ب.ع\د. الع.ج,ي إ,ذا اس\ت.ذاب. الص_ي\خ.د'

وح.رÒ صاخ1د¬: ش.ديد. ويقال: أ%ص\خ.د\نا كما يقال أ%ظ}ه.ر\نا،
وص.ه.د.هم الر� وص.خ.د.هم. وال3ص\خاد' والص_خ.دان�: شد�ة الر�. وقد ص.خ.د.

يوم'نا ي.ص\خ.د' ص.خ.داناv، وص.خ1د. ص.خ.داv، فهو صاخ1د¬ وص.ي\خ'ود.
.Dوص.ي\خ.د وص.خ.دات وص.خ\دان، ال4خية عن ثعلب: ش.ديد' الر�، وليلة ص.خ\دانة

وص.خ.د.ت\ه الشمس ت.ص\خ.د'ه ص.خ\داv: أ%صابته وأ%حرقته أ%و ح.ميت عليه.
ويقال: أ%تيته ف ص.خ.دان الر� وص.خ\دان,ه أ%ي ف شد_ته.

والص_اخ1د.ة: الاجرة. وهاجرة ص.ي\خ'ود¬: م'ت_ق1دة. وأ%ص\خ.د.
ال1ر\باء�: ت.ص.ل�ى بر> الشمس واستقبلها؛ وقول كعب:

،vي.ظ%ل© به ال1ر\باء� م'ص\ط%خ1دا vيوما
كأ%ن� ضاح1ي.ه بالنار, م.م\ل�ول

الص\ط%خ1د': النتصب؛ وكذلك الص\ط%خ1م، يصف انتصاب الرباء إ,ل الشمس
ف شدة الر>.

وص.خ\رة ص.ي\خ'ود¬: ص.م_اء راس1ي.ة شديدة. والص_ي\خ'ود: الصخرة
اللساء الصeل}بة ل تر_ك من مكانا ول يعمل فيها الديد؛ وأ%نشد:

حراء� م1ث}ل� الص_خ\ر,ة الص_ي\خ'ود
وهي الص_ل�ود. والص_ي\خ'ود: الصخرة العظيمة الت ل يرفعها شيء ول

يأ}خ'ذ فيها م1ن\قار¬ ول شيء؛ قال ذو الرمة:
ي.ت\ب.ع\ن. م1ث}ل% الصخرة الص_ي\خود1



وقيل: صخرة ص.ي\خود وهي الصeلبة الت يشتد� حر�ها إ,ذا حيت عليها
الشمس. وف حديث علي�، كر_م ال وجهه: ذوات الش_ناخ1يب الصeم> من

ص.ياخ1يد1ها، جع ص.ي\ه,ود وهي الصخرة الشديدة، والياء زائدة. وص.خ.د فلن إ,ل
فلن ي.ص\خ.د ص'خوداv إ,ذا است.مع منه ومال إ,ليه، فهو صاخد؛ قال

الذل:هل} ع.ل1م\ت.، أ%با إ,ياس�، م.ش\ه.دي،
أ%ي_ام. أ%نت. إ,ل ال%وال ت.ص\خ.د'؟

والسeخ\د': د.م¬ وما ف الس_اب,ياء3، وهو الس_ل%ى الذي يكون فيه
الولد.

والس_خ\د: الر_ه.ل والصeف}ر.ة ف الوجه، والصاد فيه لغة على
الضارعة.

eوي.ص'د eد'وف. ص.د> عنه ي.ص1دeصدد: الص_د�: ال3ع\راض' والص@
ص.د�اv وص'د'وداv: أ%عرض. ورجل صادÒ من قوم ص'د_ا،، وامرأ%ة صاد_ةD من

ن,سوة ص.واد_ وص'د_اد{ أ%يضاv؛ قال القطامي:
،Dب_ان1 مائ1ل%ةeأ%ب\صار'ه'ن_ إ,ل الش

وقد أ%راه'ن_ عنهم غ%يحر. ص'د_اد.
(*قوله «وقد أراهن عنهم» الشهور: عن).

ويقال: صد�ه عن ال4مر ي.ص'دeه ص.د�اv منعه وصرفه عنه. قال ال عز
وجل: وصذ�ها ما كانت تعبد من دون ال؛ يقال عن اليان، العادة� الت كانت

عليها ل4نا نشأ%ت ول تعرف إ,ل قوماv يعبدون الشمس، فص.د_تا
العادة�، وهي عادتا، بقوله: إ,نا كانت من قوم كافرين؛ العن ص.د_ها كون'ها

من قوم كافرين عن ال3يان. وف الديث: فل ي.ص'د_ن_كم ذلك. وصعد_ه
عنه وأ%ص.د_ه: صرفه. وف التنزيل: فصد_هم عن السبيل؛ وقال امرؤ القيس:

أ%ص.د_ ن,شاص. ذي الق%ر\نعي\ن,، حت
ت.و.ل�ى عار,ض' ال%لك1 ال�مام

وص.د_د.ه: كأ%ص.د_ه؛ وأ%نشد الفراء لذي الرمة:
أ�ناس¬ أ%ص.دeوا الناس. بالس_ي\ف1 عنهم'،
ص'د'ود الس_واقي ع.ن\ أ�نوف1 ال%وائ1م,

وهذا البيت أ%نشده الوهري وغيه على هذا النص؛ قال ابن بري: وصاب
إ,نشاده:

ص'د'ود. الس_واقي عن رو وس, الخار,م



والس_واقي: م.جاري الاء. وال%خ\ر,م: م'ن\ق%ط%ع' أ%ن,ف البل. يقول:
ص.دeوت الناس. عنهم بالسيف1 كما ص'د_ت\ هذه ال4نار' عن ال%خار,م فلم

تستطع أ%ن ترتفع إ,ليها. وحكى اللحيان: ل ص.د_ عن ذلك؛ قال:
.vاس\ت.غ\ر.ب ض.ح1كا :vص.د�ا eأ%نت ف%ع.ل}ت. ذاك. وص.د_ ي.ص1د vوالتأ}ويل ح.ق9ا

ولا ضخرب. ابن' مري مثلv إ,ذا قومك. منه ي.ص1دeون؛ وقرئ:
وي.ص'دeون، ف%ي.ص1دeون ي.ض1جeون وي.ع1جeون كما قد_منا، وي.ص'دeون ي'ع\ر,ضون،

eمثل شد_ ي.ش1د eوي.ص'د eوال أ%علم. ال4زهري: تقول ص.د_ ي.ص1د
وي.ش'دe، والختيار يصهدون، بالكسر، وهي قراءة ابن عباس،. وفسره

ي.ض1جeون وي.ع1جeون. وقال الليث: إ,ذا قومك منه ي.ص1دeون، أ%ي يضحكون؛ قال
ال4زهري: وعلى قول ابن عباس ف تفسيه العمل. قال أ%بو منصور: يقال

ث%د.د\ت' فلناv عن أ%مره أ%ص'دeه ص.د�اv ف%ص.د_ ي.صخدe، يستوي فيه لفظ
الواقع واللزم، فإ,ذا كان العن ي.ض1جe وي.ع1جe فالوجه اليد ص.د_

ي.ص1د_ مثل ض.ج_ ي.ض1جe، ومنه قوله عز وجل: وما كان صلت'هم عند البيت إ,ل
م'كاءé وت.ص\د1يةv، فال�كاء� الص_ف1ي والت_ص\دية التصفيق، وقيل

للت_ص�ف1يق ت.ص\دي.ةD ل4ن اليدين تتصافقان فيقابل ص.ف}ق' هذه ص.ف}ق.
ال�خرى، وصدe هذه ص.د_ ال�خرى وها و.ج\هاها.

والص_دe: ال1ج\ران�؛ ومنه ف%ي.صدe هذا وي.ص'دe هذا أ%ي ي'عر,ض
بوجهه عنه. ابن سيده: التصدية الت_صفيق' والص_وت' على تويل التضعيف. قال:

،vونظيه ق%ص_ي\ت' أ%ظفاري ف حروف كثية. قال: وقد عمل فيه سيبويه بابا
وقد ذكر منه يعقوب' وأ%بو عبيد أ%حرفاv. ال4زهري: يقال ص.د_ى ي'ص.د>ي

ت.ص\د'ي.ةv إ,ذا ص.ف�ق، وأ%صله ص.د_د1 ي'ص.د>د فكثرت الدالت فقلبت
إ,حداهن ياء، كما قالوا قصيت أ%ظفاري وال4صل قص_صت' أ%ظفاري. قال: قال

ذلك أ%بو عبيد وابن السكيت وغيها. وص.د1يد' ال�ر\ح,: ماؤ'ه الرقيق'
الختلط بالدم قبل أ%ن ت.غ\ل�ظ ال1د_ة. وف الديث: ي'س\ق%ى من ص.د1يد1

أ%هل, النار,؛ وهو الدم والقيح الذي يسيل من السد؛ ومنه حديث الصد>يق ف
الكفن: إ,نا هو للم'ه\ل, والص_د1يد1؛ ابن سيده: الصديد الق%ي\ح الذي

كأ%نه ماء وفيه ش'ك}لةD. وقد أ%ص.د_ الرح' وص.د_د. أ%ي صار فيه
ال1د_ة. والص_د1يد' ف القرآن: ما ي.س3يل� من جلود أ%هل النار، وقيل: هو

ال%م1يم إ,ذا أ�غ}ل1ي. حت خ.ث�ر.. وصديد الف1ض_ة1: ذؤاب.ت'ها، على
التشبيه، وبذلك س'م>ي ال�ه\ل%ة�. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: وي'س\ق%ى من



ماء� ص.د1يد{: ي.ت.ج.ر_ع'ه؛ قال: الصديد ما يسيل الدم' الختلط بالقيح
ف ال�ر\ح.

وف نوادر ال4عراب: الص>داد' ما اض\ط%ر.ب. 
(* قوله «ما اضطرب إل»

صوابه ما اصطدمت به الرأة وهو إل كتبه السيد مرتضى بامش الصل العول
عليه وهو نص القاموس). وهو الس>ت\ر'.

ابن' ب'ز'رخ: الص_د'ود' ما د.ل%ك}ت.ه على م1ر\آة{ ث ك%ح.ل}ت. به
عيناv.والص_دe والصeدe: البل؛ قالت ليلى ال4خيلية:

أ%ناب,غ%، ل ت.ن\ب.غ} ول ت.ك' أ%و�ل،
وكنت. ص'ن.ي�اv بي ص.د_ين، م.ج\ه.ل

والمع أ%ص\داد وص'د'ود، والسي فيه لغة. والص_دe: الرتفع من السحاب
تراه كالبل، والسي فيه أ%على. وص'د_ا البل: ناحيتاه ف م.ش\ع.ب,ه.
والص_د_ان: ناحيتا الش>ع\ب أ%و البل أ%و الوادي، الواحد ص.دÒ، وها

الص_د.فان أ%يضاv؛ وقال حيد:
ت.ق%ل}ق%ل% ق1د\ح¬، بي ص.د_ين، أ%ش\خ.ص.ت\

له ك%فe رام� و,ج\ه.ةv ل ي'ريد'ها
Òقال أ%بو عمرو: يقال لكل جبل ص.د .Òوس.د eقال: ويقال للجبل ص_د

وص'دÒ وس.دÒ وس'دÒ. قال أ%بو عمرو: الصeد_ان البلن، وأ%نشد بيت ليلى
eش1ع\ب¬ صغي ي.س3يل فيه الاء، والص_د eن.يeال4خيلية. وقال: الص

الانب.
والص_د.د': الناحية. والص_د.د': ما اس\ت.ق}ب.لك. وهذا ص.د.د. هذا

وبص.د.د1ه وعلى ص.د.ده أ%ي ق�ب.ال%ت.ه.
والص_د.د': الق�ر\ب. والص_د.د': الق%ص\د. قال ابن سيده: قال سيبويه هو

ص.د.د'ك ومعناه القص\د'. قال: وهي من الروف الت ع.ز.ل%ها ليفسر
 �معانيها ل4نا غرائب. ويقال: ص.د_ السبيل

(* قوله «صد السبيل إل» عبارة
الساس صد السبيل إذا اعترض دونه مانع من عقبة أ%و غيها فأخذت ف غيه)

إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل%ك. ع.ق%ب.ةD ص.ع\ب.ةD فتركت.ها وأ%خ.ذت. غيها؛ قال
الشاعر:إ,ذا رأ%ي\ن. عل%ماv م'ق}و.د_ا،
ص.د.د\ن% عن خ.ي\ش'وم1ها وص.د_ا



وقول أ%ب ال%ي\ثم:
فك�ل© ذلك. م1ن_ا وال%ط1يe بنا،

إ,ليك. أ%ع\ناق�ها م1ن واس1ط{ ص.د.د'
قال: ص.د.د¬ ق%ص\د¬. وص.د.د' الطريق: ما استقبلك منه.

وأ%ما قول ال عز وجل: أ%م_ا م.ن, اس\ت.غ\ن.ى فأ%نت له ت.ص.د�ى؛
فمعناه تتعر�ض له وت.م1يل إ,ليه وت'ق}ب,ل عليه. يقال: ت.ص.د�ى فلن لفلن

ي.ت.ص.د�ى إ,ذا ت.ع.ر_ض له، وال4صل فيه أ%يضاv ت.ص.د_د يت.ص.د_د. يقال:
ت.ص.د_يت له أ%ي أ%ق}ب.ل}ت' عليه؛ وقال الشاعر:

ل�ا ر.أ%ي\ت' و.ل%دي فيهم م.ي.ل}
إ,ل الب'يوت1، وت.ص.د_و\ا ل1لح.ج.ل}

قال ال4زهري: وأ%صله من الص_د.د وهو ما اس\ت.قبلك. وصار ق�بال%ت.ك..
�وقال الزجاج: معن قوله عز وجل: فأ%نت. له ت.ص.د�ى؛ أ%ي أ%نت ت'ق}ب,ل

عليه، جعله من الص_د.د1 وهو الق�بال%ة�. وقال الليث: يقال هذه الدار' على
ص.د.د1 هذه أ%ي ق�بال%ت.ها. وداري ص.د.د. دار,ه أ%ي ق�بال%ت.ها، ن.ص\ب على

الظرف. قال أ%بو عبيد: قال ابن السكيت: الص_د.د' والص_ق%ب' الق�ر\ب'.
قال ال4زهري: فجائز أ%ن يكون معن قوله تعال: فأ%نت له تصد�ى؛ أ%ي

ت.ت.ق%ر_ب إ,ليه على هذا التأ}ويل.
والصeد�اد، بالضم والتشديد: د'و.ي\ب_ةD وهي من جنس ال�ر\ذان1؛ قال
eد_اد' سامeأ%ب\ر.ص.. ابن سيده: الص eأ%بو زيد: هو ف كلم قيس سام

أ%ب\ر.ص.، وقيل: الو.ز.غ؛ أ%نشد يعقوب:
م'ن\ج.ح1راv م'ن\ج.ح.ر. الصeد�اد1

ث فسره بالوزغ، والمع منهما الص_دائد'، على غي قياس؛ وأ%نشد
ال4زهري:

إ,ذا ما ر.أ%ى إ,ش\راف%ه'ن_ ان\ط%و.ى ل%ها
خ.ف1يÒ، ك%ص'د_اد1 ال%دير.ة1، أ%ط}ل%س'

والص_د�ى، مقصور¬: ت1ي¬ أ%بيض' الظاهر أ%كحل� الوف1 إ,ذا أ%ريد.
تزبيبه' ف�ل}ط1ح، فيجيء� كأ%نه الف%ل%ك'، وهو صادق اللوة؛ هذا قول أ%ب

حنيفة. وص.د�اء�: اسم بئر، وقيل: اسم ر.ك1ي_ة عذبة الاء، وروى بعضهم هذا
ال%ث%ل: ماء# ول ك%ص.د_اء؛ أ%نشد أ%بو عبيد:

وإ,ن>ي وت.ه\يام1ي ب,ز.ي\ن.ب. كالذي



ي'حاو,ل�، من أ%ح\واض, ص.د_اء4، م.ش\ر.با
وقيل ل4ب علي� النحوي: هو ف%ع\لء� من الضاعف، فقال: نعم؛ وأ%نشد

لضرار بن ع'ت\ب.ة% العبشمي:
كأ%ن>ي.، م1ن\ و.ج\د{ بز.ي\ن.ب.، هائم¬،

ي'خالس' من أ%ح\واض ص.د_اء4 م.ش\ر.با
،vوذاد.ة vي.ر.ى د'ون% ب.ر\د1 الاء3 ه.و\ل

إ,ذا ش.د_ صاحوا ق%ب\ل% أ%ن} ي.ت.ح.ب_ب.ا
وبعضهم يقول: ص.د\آء�، بالمز، مثل ص.د\عاء4؛ قال الوهري: سأ%لت عنه

رجلv ف البادية فلم يهمزه. والصeد_اد': 
(* هو كرمان وكتاب كما ف

القاموس.): الطريق إ,ل الاء.
@صدصد: ص.د\ص.د': اسم ام\رأ%ة. والص_د\ص.د.ة�: ض.ر\ب' ال�ن\خ'ل, بيدك

(* زاد ف القاموس الصداصد كعلبط جبل لذيل.)
@صرد: الص_ر\د' والص_ر.د': الب.ر\د'، وقيل: ش1د_ت'ه'، ص.ر,د.، بالكسر،
ي.ص\ر.د' ص.ر.داv، فهو ص.ر,د¬، من قوم ص.ر\د.ى. الليث: الص_ر.د' مصدر

الص_ر,د1 من البد. قال: والسم الص_ر\د مزوم؛ قال رؤبة:
ب,م.ط%ر� ل%ي\س. ب,ث%ل}ج� ص.ر\د

وف الديث: ذاك1ر' ال ف الغافلي مثل� الش_ج.رة ال%ض\راء وس.ط%
الش_جر الذي ت.ح.ات_ و.ر.قه من الص_ر,يد؛ هو البد، ويروى: من ال%ل1يد.
وف الديث: س'ئ1ل% ابن عمر عما يوت ف البحر ص.ر\داv، فقال: ل بأ}س

به، يعن السمك الذي يوت فيه من الب.ر\د.
ويوم¬ ص.ر,د¬ ول%يل%ةD ص.ر,د.ةD: شديدة البد. أ%بو عمرو: الص_ر\د مكان

م'ر\ت.فع من البال وهو أ%بردها؛ قال العدي:
أ%س.د1ي_ةD ت'د\ع.ى الص>راد.، إ,ذا

ن.ش1بوا، وت.ح\ض'ر جان,ب.ي\ ش1ع\ر
(* قوله «تدعى» ولعله تدع أي تترك. وقوله «شعر جبل» كذا بال4صل، بكسر
الشي، وسكون العي، وان صح هذا الضبط فهو جبل ببلد بن جشم، أما بفتح
الشي، فهو جبل لبن سليم أو بن كلب كما ف القاموس. وهناك شعر، بضم

الشي وسكون العي أيضاv، جبل آخر ذكره ياقوت.)
قال: ش1ع\ر ج.ب.ل: الوهري: الص_ر\د' البد، فارسي معر_ب.



والصeر'ود' م1ن البلد: خلف ال�ر'وم أ%ي الار_ة. ور.ج'لD م1ص\راد:
ل يصب على البد؛ وف التهذيب: هو الذي ي.ش\ت.دe عليه البد ويقل

ص.ب\ر'ه عليه؛ وف الصحاح: هو الذي يد البد سريعاv؛ قال الساجع:
أ%ص\ب.ح. ق%ل}ب ص.ر,دا،
ل ي.ش\ت.هي أ%ن ي.ر,د.ا

وف حديث أ%ب هريرة سأ%له رجل فقال: إ,ن رجل م1ص\راد¬؛ هو الذي يشتد�
عليه البد ول ي'طيق�ه. وال1صراد' أ%يضاv: الق%ويe على البد؛ فهو من

ال4ضداد. والصeر_اد': ريح بار,د.ةD مع ن.دÝى. وريح¬ م1صراد¬: ذات'
ص.ر.د أ%و ص'ر_اد{؛ قال الشاعر:

إ,ذا رأ%ي\ن. ح.ر\ج.فاv م1صراد.ا،
و.ل�ي\ن.ها أ%ك}س3ي.ةv ح1دادا

والصeر_اد' والصeر_ي\د' والص_ر\د.ى: سحاب بارد تس\ف1ر'ه الريح.
ال4صمعي: الصeر_اد' سحاب بارد ن.د1يÒ ليس فيه ماء؛ وف الصحاح: غ%ي\م

رقيق ل ماء فيه.
ابن ال4عراب: الص_ر,يد.ة النعجة الت قد أ%نلها البد وأ%ض.ر_ با،

وجعها الص_رائ1د'؛ وف الكم: الص_ر,يد.ة الت أ%نلها البد
وأ%ض.ر_ با؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

vل%ع.م\ر'ك.، إ,ن وال1ز.ب\ر. وعارما
وث%و\ر.ة% ع1ش\نا ف ل�حوم الص_رائد1
ويروى: ف%يا ل%ي\ت. أ%ن>ي والزبر»

وأ%رض¬ ص.ر\د¬: باردة، والمع ص'ر'ود.
وص.ر,د. عن الشيء3 ص.ر.داv وهو ص.ر,د¬: انتهى؛ ال4زهري: إ,ذا ان\ت.ه.ى

القلب عن شيء ص.ر,د. عنه، كما قال:
أ%ص\ب.ح. قلب ص.ر,دا

قال: وقد يوصف اليش بالص_ر.د. وجيش¬ ص.ر.د¬ وص.ر\د¬، مزوم: تراه من
ت'ؤ.د.ت1ه كأ%نه 

(* قوله «من تؤدته كأ%نه إل» عبارة الساس كأ%نه من تؤدة
سيه جامد.) س.ي\ر'ه جامد، وذلك لكثرته، وهو معن قول النابغة العدي:

بأ%ر\ع.ن. م1ث}ل, الط�و\د1 ت}س.ب' أ%ن_ه'م
و'ق�وف¬ ل1ح.اج�، والر>كاب' ت'ه.م\ل1ج



وقال خ'ف%اف' بن' ن'د\ب.ة%:
ص.ر.د¬ ت.و.ق�ص. بال4ب\دان ج'م\ه'ور

والت_و.ق©ص': ث1ق%ل الو.ط}ء3 على ال4رض. والت_صريد': س.ق}ي¬ دون
الر_ي>؛ وقال عمر يرثي عروة بن مسعود:

ي'س\ق%و\ن% منها ش.راباv غ%ي\ر. ت.ص\ر,يد
وف التهذيب: ش'ر\ب¬ دون الري�. يقال: ص.ر_د. ش'ر\به أ%ي قطع.ه.

وص.ر,د. الس_قاء� ص.ر.داv أ%ي خرج ز'ب\د'ه متقطعاv ف%ي'داوى بالاء الار>،
ومن ذلك أ�خ1ذ% ص.ر\د' البد. والت_ص\ر,يد' ف العطاء: ت.ق}ليله، وشراب

.vأ%و ي'ع\طى قليل vم'ص.ر_د¬ أ%ي م'ق%ل�ل، وكذلك الذي ي'سق%ى ق%ل1يل
وف الديث: لن يدخل النة إ,ل ت.صر,يداv أ%ي قليلv. وص.ر_د. العطاء:

ق%ل�له.
:vوص.ر,د الرمح' والس_هم ي.ص\ر.د' ص.ر.دا .�والص_ر\د': الطعن' النافذ

ن.ف%ذ% حدeه. وص.ر.د.ه هو وأ%ص\رده: أ%ن\ف%ذ%ه من الر_مي_ة، وأ%نا
أ%ص\ر.د\ت'ه؛ وقال الل�ع1ي' ال1ن\ق%ريe ياطب ج.ريراv والفرزدق:

فما ب'ق}يا علي_ ت.ر.ك}ت'مان،
ولك1ن\ خ1ف}ت'ما ص.ر.د. الن>بال

وأ%ص\ر.د. السهم': أ%خ\ط%أ%. وقال أ%بو عبيدة ف بيت اللعي: من أ%راد
الصواب قال: خفتما أ%ن ت'ص1يب. ن,بال، ومن أ%راد ال%ط%أ% قا: خف}تما

إ,خ\طاء4 نبالكما. والص_ر.د' والص_ر\د': ال%ط%أ� ف الرمح والسهم
ونوها، فهو على هذا ضد�. وسهم م1ص\راد¬ وصارد¬ أ%ي نافذ. وقال قطرب: سهم

م'ص.ر>د مصيب، وسهم م'ص\ر,د¬ أ%ي م'خ\ط1ئ؛ وأ%نشد ف ال3صابة:
على ظ%ه\ر, م1ر\نان{ بس.ه\م� م'ص.ر>د

أ%ي م'ص1يب؛ وقال الخر:
أ%ص\ر.د.ه الوت' وقد أ%ط%ل�

أ%ي أ%خ\ط%أ%ه.
والصeر.د': طائر فوق العصفور، وقال ال4زهري: ي.ص1يد' العصافي؛ وقول

أ%ب ذؤيب:
حت اس\ت.بانت\ مع ال3ص\باح, ر.ام.ت'ها،

كأ%ن_ه ف ح.واش1ي ث%و\ب,ه ص'ر.د
أ%راد: أ%نه بي حاش1يت ثوبه ص'ر.د¬ من خ1فته وتضاؤله، والمع



ص1ر\دانD؛ قال حيد اللل:
كأ%ن9، و.ح.ى الص>ر\دان1 ف ج.و\ف1 ض.ال%ة{،

ت.ل%ه\ج'م. ل%ح\ي.ي\ه1، إ,ذا ما ت.ل%ه\ج.ما
(* قوله «كأن وحى إل» وحى خب كأن مقدم وتلهجم اسها مؤخر كما هو صريح

حل الصحاح ف مادة لجم.)
وف الديث: ن'ه,ي الر,م' عن ق%ت\ل, الصeر.د1. وف حديث آخر: ن.هى

النب، صلى ال عليه وسلم، عن قتل أ%ربع: النملة1 والنحلة والصeر.د1
وال�دهد؛ وروي عن إ,براهيم ال%ر\ب أ%نه قال: أ%راد بالنملة الك�ب_ار.

الطويلة القوائم الت تكون ف ال%ر,بات وهي ل تؤذي ول تضر، ونى عن قتل
النحلة ل4نا ت'ع.س>ل� شراباv فيه شفاء للناس ومنه الشمع، ون.ه.ى عن قتل
الصeر.د1 ل4ن العرب كانت ت.ط�ي_ر' من صوته وتتشاء4م بصوته وش.خ\ص1ه؛

وقيل: إ,نا كرهوه من اسه من التصريد وهو التقليل، وهو الواق1ي عندهم،
vي.رة، ونى عن قتل الدهد ل4نه أ%طاع نبي�اYللط vونى عن قتله ر.د�ا

من ال4نبياء3 وأ%عانه؛ وف النهاية: أ%ما نيه عن قتل الدهد والصرد
فلتحري لمهما ل4ن اليوان إ,ذا ن'ه,ي عن قتله، ول يكن ذلك لحترامه أ%و

لضرر فيه، كان لتحري لمه، أ%ل ترى أ%نه ن'ه,ي. عن قتل اليوان لغي
مأ}كلة؟ ويقال: إ,ن الدهد منت الريح فصار ف معن ال%ل�ل%ة1؛ وقيل:

الصeر.د' طائر أ%بقع ضخم الرأ}س يكون ف الشجر، نصفه أ%بيض ونصفه أ%سود؛
ضخم ال1نقار له ب'ر\ث�ن¬ عظيم ن.ح\و¬ م1ن. القار,ية ف الع1ظ%م, ويقال له

ال4خ\ط%ب 
(* قوله «ويقال له الخطب إل» عبارة الصباح: ويسمى الو�ف

لبياض بطنه، والخطب لضرة ظهره، والخيل لختلف لونه.) لختلف لونيه،
والصeر.د ل تراه إ,ل ف ش'ع\ب.ة أ%و شجرة ل يقدر عليه أ%حد. قال

س'ك%ي\ن¬ النeم.يي: الصeر.د' ص'ر.دان: أ%حدها أ%س\ب.د' يسميه أ%هل العراق
الع.ق}ع.ق.، وأ%ما الصeر.د' ال%م\ام، فهو الب.ر>يe الذي يكون بنجد ف

العضاه، ل تراه إ,ل ف ال4رض يقفز من شجر إ,ل شجر، قال: وإ,ن
أ%ص\ح.ر وط�ر,د. فأ�خذ%؛ يقول: لو وقع إ,ل ال4رض ل يستقل حت يؤخذ، قال:

ويصرصر كالصقر؛ وروي عن ماهد قال: ل ي'صاد بكلب موسي¼ ول يؤكل من صيد
الوسي إ,ل السمك، وك�ر,ه لم الصeر.د، وهو من سباع الطي. وروي عن

ماهد ف قوله: سكينة من ربكم، قال: أ%قبلت السكينة والصرد وجبيل مع



إ,براهيم من الشام. والص_ر\د': الب.ح\ت' الالص' من كل شيء. أ%بو زيد: يقال
vوشراب ص.ر\د¬. وسقاه المر ص.ر\دا ،vأ%ي خالصا vص.ر\دا vك. ح'ب�اeح1ب�أ

أ%ي ص1رفاv؛ وأ%نشد:
فإ,ن� الن.ب,يذ% الص_ر\د. إ,ن} ش'ر\ب. و.ح\د.ه'،

على غ%ي\ر, ش.يء�، أ%وج.ع. الك1ب\د. ج'وعها
وذه.ب¬ ص.ر\د¬: خالص. وجيش ص.ر\د¬: بنو أ%ب واحد ل يالطهم غيهم. وقال

أ%بو عبيدة: يقال معه ج.ي\ش ص.ر\د¬ أ%ي كلهم بنو عمه؛ وك%ذ1ب¬ ص.ر\د¬.
أ%بو عبيدة: الص_ر.د' أ%ن يرج وب.ر¬ أ%بيض' ف موضع الد_ب.ر.ة1 إ,ذا

ب.ر.أ%ت\، فيقال لذلك الوض1ع ص'ر.د¬ وجعه ص1ر\دانD؛ وإ,ياها عن الراعي
:vيصف إ,بل

كأ%ن� م.و.اض1ع. الص>ر\دان1 منها
منارات¬ ب'د1ين. على خ1مار,

جعل الد_ب.ر. ف أ%سنمة شبهها بالنار.
الوهري: الصeر.د' بياض يكون على ظهر الفرس من أ%ثر الد_ب.ر,. ابن

سيده: والصeر.د' بياض يكون ف سنام البعي والمع كالمع. والصeر.د'
كالبياض يكون على ظهر الفرس من الس_ر\ج. يقال: فرس¬ ص.ر,د¬ إ,ذا كان بوضع

السرج منه بياض¬ من د.ب.ر أ%صابه يقال له الصeر.د'؛ وقال ال4صمعي:
الصeر.د' من الفرس, ع1ر\ق¬ تت لسانه؛ وأ%نشد:

خ.ف1يف' الن_عام.ة1 ذ�و م.ي\ع.ة،
ك%ث1يف' الف%راش.ة1 نات1ي الصeر.د\

ابن سيده: والصeر.د' ع1ر\ق¬ ف أ%س\فل لسان الفرس.
والصeر.د.ان1: ع1ر\قان أ%خضران يستبطنان اللسان%، وقيل: ها عظمان
يقيمانه، وقيل: الصeر.د.ان1 عرقان م'ك}ت.ن,فان1 اللسان%؛ وأ%نشد ليزيد بن

الص_ع1ق:
وأ%يe الناس, أ%ع\ذ%ر' م1ن\ ش.آم�،
له ص'ر.دان1 م'ن\ط%ل1قا اللYسان1؟

أ%ي ذ%ر,بان1. قال الليث: الصeر.دان1 ع1ر\قان1 أ%خضران أ%س\ف%ل% اللسان
فيهما يدور اللسان؛ قاله الكسائي.

والصeر.د': مسمار يكون ف س1نان الرeمح؛ قال الراعي:
منها ص.ريع¬ وضاغ� فوق. ح.ر\ب.ت1ه1،



كما ض.غا ت.ح\ت. ح.د> العام1ل, الصeر.د'
وص.ر_د. الش_ع1ي' والب'رe: طلع س.فاها ول ي.ط}ل�ع س'ن\ب'ل�هما وقد

كاد؛ قال ابن سيده: هذه عن ال%ج.ري�. قال شر: تقول العرب للرجل:
اف}ت.ح\ ص'ر.د.ك 

(* قوله «افتح صردك» هكذا بال4صل العتمد عليه بأ%يدينا
والذي ف اليدان صررك، بالراء، جع صرة.) ت.ع\ر,ف\ ع'ج.ر.ك وب'ج.ر.ك؛ قال:

ص'ر.د'ه نفسه، يقول: افتح ص'رد.ك. ت.ع\ر,ف\ ل�ؤم.ك. من كرمك وخيك من
ش.ر>ك. ويقال: لو فتح ص'ر.د.ه عرف ع'ج.ره وب'ج.ره أ%ي عرف أ%سرار ما
يكتم.الوهري: والص>م\ر,د'، بالكسر، الناقة القليلة اللب. وبنو الصار,د1:

حيÒ من بن مرة بن عوف بن غطفان.
@صرخد: ص.ر\خ.د': موضع نسب إ,ليه الشراب ف قول الراعي:

ول%ذð ك%ط%ع\م, الص_ر\خ.دي> ط%ر.ح\ت'ه،
ع.ش1ي_ة% خ1م\س, القوم,، والعي' عاش1ق�ه

والل�ذ©: النوم'. قال ابن بري: ورواه ابن القطاع والعي عاشق%ه؛ قال:
والرفع أ%صح ل4ن قبله:

وس1ر\بال, ك%ت_ان{ ل%ب,س\ت' ج.د1يد.ه
على الر_ح\ل,، حت أ%س\ل%م.ت\ه ب.ن.ائ1ق�ه\

وقوله: ول%ذð، يريد و.ر'ب_ نوم لذيذ، والاء ف عاشقه تعود على النوم،
وذك�ر. العي. على معن الط�ر\ف، كقول طفيل:

،Dإ,ذ هي أ%ح\وى من الر>ب\عي> خاذ1ل%ة
�والعي' بال3ثد1 الار,ي> م.ك}ح'ول

@صعد: ص.ع1د. الكان% وفيه ص'ع'وداv وأ%ص\ع.د. وص.ع_د.: ارتقى
م'ش\ر,فاv؛ واستعاره بعض الشعراء للعر.ض الذي هو الوى فقال:

فأ%ص\ب.ح\ن. ل ي.س\أ%ل}ن.ه' عن\ ب,ما ب,ه1،
أ%ص.ع_د.، ف ع'ل}و.، ال%و.ى أ%م\ ت.ص.و_ب.ا

أ%راد عما به، فزاد الباء وف%ص.ل با بي عن وما جر_ته، وهذا من غريب
مواضعها، وأ%راد أ%ص.ع_د. أ%م صو�ب فلما ل يكنه ذلك وضع ت.صو_ب موضع

ص.و_ب..
وج.ب.لD م'ص.ع>د: مرتفع عال؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:

يأ}و,ي إ,ل م'ش\م.خ1ر_ات{ م'ص.ع>د.ة{



ش'م¼، ب,ه,ن_ ف�ر'وع' الق%ان1 والن_ش.م,
والص_ع'ود': الطريق صاعداv، مؤنثة، والمع أ%ص\ع1دةD وص'ع'د¬.

والص_ع'ود' والص_ع'وداء�، مدود: الع.ق%بة الشاقة، قال تيم بن مقبل:
Dوح.د_ث%ه' أ%ن السبيل% ث%ن,ي_ة

ص.ع'ود.اء�، تدعو كل� ك%ه\ل� وأ%م\ر.دا
وأ%ك%م.ة ص.ع'ود¬ وذات' ص.ع\داء4: ي.شتد� ص'عودها على الراقي؛ قال:

وإ,ن� س1ياس.ة% ال4ق}وام,، فاع\ل%م،
�ل%ا ص.ع\د.اء�، م.ط}ل%ع'ها ط%و,يل

والص_ع'ود': الشقة، على الثل. وف التنزيل: سأ�ر\ه1ق�ه ص.ع'وداv؛ أ%ي
على مشقة من العذاب. قال الليث وغيه: الص_ع'ود' ضد ال%ب'وط، والمع

صعائد' وص'ع'د¬ مثل عجوز وعجائز وع'ج'ز. والص_ع'ود': العقبة الكؤود،
وجعها ال4ص\ع1د.ة�. ويقال: ل�ر\ه1ق%ن_ك. ص.ع'وداv أ%ي ل�ج.ش>م.ن_ك.

eمن ال4مر، وإ,نا اشتقوا ذلك ل4ن الرتفاع ف ص.ع'ود أ%ش.ق vم.ش.ق�ة
Dمن الندار ف ه.ب'وط؛ وقيل فيه: يعن مشقة من العذاب، ويقال بل ج.ب.ل

ف النار من جرة واحدة يكلف الكافر' ارتقاء4ه وي'ضرب بالقامع، فكلما وضع
عليه رجله ذابت إ,ل أ%سفل, و.ر,ك1ه1 ث تعود مكانا صحيحة؛ قال: ومنه
اشتق ت.ص.ع_د.ن ذلك ال4مر' أ%ي شق علي�. وقال أ%بو عبيد ف قول عمر،

رضي ال عنه: ما ت.ص.ع_د.ن شيء# ما ت.ص.ع_د.ت\ن خ1ط}ب.ة� النكاح أ%ي
ما تكاء4دت\ن وما ب.ل%غ.ت\ من وما ج.ه.د.ت\ن، وأ%صله من الص_ع'ود، وهي

العقبة الشاقة. يقال: ت.ص.ع_د.ه' ال4م\ر' إ,ذا شق عليه وص.ع'ب.؛ قيل:
إ,نا ت.ص.ع_ب' عليه لقرب الوجوه من الوجوه ونظ%ر, بعضهم إ,ل بعض،

ول4نم إ,ذا كان جالساv معهم كانوا ن'ظ%راء4 وأ%ك}فاءé، وإ,ذا كان على
النب كانوا س'وق%ةv ورعية.

والص_ع.د': الشقة. وعذاب ص.ع.د¬، بالتحريك، أ%ي شديد. وقوله تعال:
ن.س\ل�كه عذاباv ص.ع.داv؛ معناه، وال أ%علم، عذاباv شاق9اv أ%ي ذا ص.ع.د

وم.ش.ق�ة.
وص.ع_د. ف البل وعليه وعلى الدرجة: ر.ق1ي.، ول يعرفوا فيه ص.ع1د..

وأ%ص\ع.د ف ال4رض أ%و الوادي ل غي: ذهب من حيث ييء السيل ول يذهب
إ,ل أ%سفل الوادي؛ فأ%ما ما أ%نشده سيبويه لعبد

ال بن هام السلول:



فإ,م_ا ت.ر.ي\ن اليوم. م'ز\ج,ي م.ط1ي_ت،
أ�ص.ع>د' س.ي\راv ف البلد1 وأ�ف}ر,ع'

فإ,نا ذهب إ,ل الصeعود ف ال4ماكن العالية. وأ�ف}ر,ع' ههنا:
أ%ن\ح.د1ر' ل4ن9 ال3ف}راع من ال4ض\داد، فقابل الت_ص.عeد. بالت_س.ف©ل؛ هذا

قول أ%ب زيد؛ قال ابن بري: إ,نا جعل أ�ص.ع>د' بعن أ%ندر لقوله ف
آخر البيت وأ�فرع، وهذا الذي حل ال4خفش. على اعتقاد ذلك، وليس فيه دليل

ل4ن ال3فراع من ال4ضداد يكون بعن الندار، ويكون بعن ال3صعاد؛
وكذلك ص.ع_د. أ%يضاv ييء بالعنيي. يقال: ص.ع_د. ف البل إ,ذا طلع

وإ,ذا اندر منه، فمن جعل قوله. أ�ص.ع>د' ف البيت الذكور بعن
ال3صعاد كان قوله أ�ف}ر,ع' بعن الندار، ومن جعله بعن الندار كان قوله

أ�فرع بعن ال3صعاد؛ وشاهد ال3فراع بعن ال3صعاد قول الشاعر:
إ,ن ام\ر'ؤ¬ م1ن ي.مان{ حي ت.ن\س'ب'ن،

وف أ�م.ي_ة% إ,ف}راع1ي وت.ص\ويب
فال3فراع ههنا: ال3صعاد لقترانه بالتصويب. قال: وحكي عن أ%ب زيد
أ%نه قال: أ%ص\ع.د. ف البل، وص.ع_د. ف ال4رض، فعلى هذا يكون العن ف

البيت أ�ص.ع>د' ط%و\راv ف ال4رض وط%و\راv أ�ف}ر,ع' ف البل، ويروى:
«وإ,ذ ما ترين اليوم» وكلها من أ%دوات الشرط، وجواب الشرط ف قوله

إ,م_ا ترين ف البيت الثان:
ف%إ,ن% م1ن\ ق%و\م� س1واك�م\، وإ,نا

ر,جال% ف%ه\م¬ بالجاز وأ%ش\ج.ع'
وإ,نا انتسب إ,ل ف%ه\م� وأ%شجع، وهو من س.لول بن عامر، ل4نم كانوا

كلهم من قيس عيلن بن مضر؛ ومن ذلك قول الشماخ:
فإ,ن} ك%ر,ه\ت. ه1جائي فاج\ت.ن,ب\ س.خ.ط1ي،

ل ي.د\ه.م.ن_ك. إ,ف}راع1ي وت.ص\ع1يد1ي
وف الديث ف ر.ج.ز�:

vفهو ي'ن.م>ي ص'ع'دا
أ%ي يزيد' ص'عوداv وارتفاعاv. يقال: ص.ع1د. إ,ليه وفيه وعليه. وف

الديث: ف%ص.ع_د. ف1ي_ الن_ظ%ر. وص.و_به أ%ي نظر إ,ل أ%علي وأ%سفلي
يتأ%ملن. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: كأ%نا ي.ن\ح.ط© ف ص.ع.د؛ هكذا

جاء4 ف رواية يعن موضعاv عالياv ي.ص\ع.د' فيه وينحط9، والشهور: كأ%نا



ينحط ف ص.ب.ب�.
والصeع'د'، بضمتي: جع ص.ع'ود، وهو خلف ال%ب'وط، وهو بفتحتي، خلف

الص_ب.ب,. وقال ابن ال4عراب: ص.ع1د. ف البل واستشهد بقوله تعال:
إ,ليه ي.ص\ع.د' الك%ل1م' الط�ي>ب'؛ وقد رجع أ%بو زيد إ,ل ذلك فقال:

اس\ت.و\أ%ر.ت1 ال3بل� إ,ذا ن.ف%ر.ت ف%ص.ع1د.ت1 البال، ذ%كره ف المز. وف
التنزيل: إ,ذ ت'ص\ع1د'ون% ول ت.ل}و'ون% على أ%ح.د{؛ قال الفراء:

ال3ص\عاد' ف ابتداء ال4سفار والخارج، تقول: أ%ص\ع.د\نا من مكة، وأ%ص\ع.د\نا
من الكوفة إ,ل خ'راسان وأ%شباه ذلك، فإ,ذا ص.ع1د\ت. ف السeل�م, وف
الد_ر.ج.ة1 وأ%شباهه ق�ل}ت.: ص.ع1د\ت'، ول تقل أ%ص\ع.د\ت'. وقرأ% السن:

إ,ذ ت.ص\ع.د'ون؛ جعل الصeعود. ف البل كالصeع'ود ف السلم. ابن
السكيت: يقال ص.ع1د. ف البل وأ%ص\ع.د. ف البلد. ويقال: ما زلنا ف ص.عود،

وهو الكان فيه ارتفاع. وقال أ%بو صخر: يكون الناس ف م.باديهم، فإ,ذا
ي.ب,س. البقل ودخل الر� أ%خذوا إ,ل حاض1ر,ه1م، فمن أ%م_ القبلة فهو

م'ص\ع1د¬، ومن أ%م_ العراق فهو م'ن\ح.د1ر¬؛ قال ال4زهري: وهذا الذي قاله
أ%بو صخر كلم عرب فصيح، سعت غي واحد من العرب يقول: عار.ض\نا الاج_

ف م.ص\ع.د1هم أ%ي ف ق%ص\د1هم مكة%، وعار.ض\ناهم ف م'ن\ح.د.ر,هم أ%ي ف
م.ر\ج,عهم إ,ل الكوفة من مكة. قال ابن السكيت: وقال ل ع'مار.ة:

ال3ص\عاد' إ,ل ند والجاز واليمن، والندار إ,ل العراق والشام وع'مان. قال
ابن عرفة: ك�ل© مبتدئ وج\هاv ف سفر وغيه، فهو م'ص\ع1د¬ ف ابتدائه

م'ن\ح.د1ر¬ ف رجوعه من أ%ي� بلد كان. وقال أ%بو منصور: ال3ص\عاد' الذهاب
ف ال4رض؛ وف شعر حسان:

ي'بارين. ال4ع1ن_ة% م'ص\ع1دات{
أ%ي مقبلت متوجهات نو.كم. وقال ال4خفش: أ%ص\ع.د. ف البلد سار ومضى

وذهب؛ قال ال4عشى:
فإ,ن} ت.س\أ%ل عن، ف%ي.ا ر'ب_ سائ1ل�

ح.ف1ي¼ ع.ن ال4عشى، به ح.ي\ث� أ%ص\ع.دا
وأ%ص\ع.د. ف الوادي: اندر فيه، وأ%ما ص.ع1د. فهو ارتقى. ويقال:

أ%ص\ع.د. الرجل� ف البلد حيث توجه. وأ%ص\ع.د.ت1 السفينة� إ,ص\عاداv إ,ذا
م.د_ت ش1راع.ها فذهبت با الريح ص.ع.داv. وقال الليث: ص.ع1د. إ,ذا ارتقى،

وأ%ص\ع.د. ي'ص\ع1د' إ,ص\عاداv، فهو م'ص\ع1د¬ إ,ذا صار م'س\ت.ق}ب,ل% ح.د'ور�



أ%و ن.ه.ر أ%و واد، أ%و أ%ر\ف%ع. 
(* قوله «او أرفع إل» كذا بالصل

العو�ل عليه، ولعل فيه سقطاv والصل أو أرض أ%رفع بقرينة قوله الخرى وقال
الساس أصعد ف الرض مستقبل أرض أخرى): من ال�خرى؛ قال: وص.ع_د. ف

الوادي ي'ص.ع�د' ت.ص\ع1يداv وأ%ص\ع.د. إ,ذا اندر فيه. قال ال4زهري:
والص>ع_اد' عندي مثل الصeع'ود. قال ال تعال: كأ%نا ي.ص_ع>د ف

السماء. يقال: ص.ع1د. واص_ع_د. واص_اع.د. بعن واحد. ور.ك%ب¬ م'ص\ع1د¬:
وم'ص_ع>د¬: مرتفع ف البطن منتصب؛ قال:

تقول ذات' الر_ك%ب, ال�ر.ف�د1:
ل خافض� ج,د�اv، ول م'ص_ع>د

وتص.ع_دن ال4مر' وت.صاع.دن: ش.ق_ علي_. والصeع.داء�، بالضم
والد�: تنفس مدود. وتص.ع_د. الن_ف%س': ص.ع'ب. م.خ\ر.ج'ه، وهو الصeع.داء�؛

وقيل: الصeع.داء� النف%س' إ,ل فوق مدود، وقيل: هو النف%س' بتوجع، وهو
ي.ت.ن.ف�س' الصeع.داء ويتنفس ص'ع'داv. والصeع.داء�: هي الشقة

أ%يضاv.وقولم: ص.ن.ع. أ%و ب.ل%غ% كذا وكذا ف%صاع1داv أ%ي فما فوق ذلك. وف
الديث: ل صلة% لن ل يقرأ} بفاتة الكتاب ف%صاع1داv أ%ي فما زاد عليها،

كقولم: اشتريته بدرهم فصاعداv. قال سيبويه: وقالوا أ%خذته بدرهم
فصاعداv؛ حذفوا الفعل لكثرة استعمالم إ,ياه، ول4نم أ%م1نوا أ%ن يكون على

الباء، ل4نك لو قلت أ%خذته ب,صاع1د{ كان قبيحاv، ل4نه صفة ول يكون ف موضع
.vأ%و فذهب صاعدا vالسم، كأ%نه قال أ%خذته بدرهم فزاد الثمن' صاع1دا

ول يوز أ%ن تقول: وصاعداv ل4نك ل تريد أ%ن تب أ%ن الدره.م مع صاع1د{
ث%م.ن¬ لشيء كقولك بدرهم وزيادة، ولكنك أ%خبت بأ%دن الثمن فجعلته

أ%ولv ث ق%ر_ر\ت. شيئاv بعد شيء ل4ث}مان{ ش.ت_ى؛ قال: ول ي'ر.د\ فيها
هذا العن ول ي'ل}ز,م الواو' الشيئي أ%ن يكون أ%حدها بعد الخر؛

وصاع1د¬ بدل من زاد ويزيد، وث مثل الفاء إ,ل� أ%ن9 الفاء أ%كثر ف كلمهم؛
قال ابن جن: وصاعداv حال مؤكدة، أ%ل ترى أ%ن تقديره فزاد الثمن'

صاع1داv؟ ومعلوم أ%نه إ,ذا زاد الثمن' ل يكن إ,ل صاع1داv؛ ومثله
قوله:ك%فى بالن_أ}ي, من أ%س\ماء4 كاف{

غي أ%ن للحال هنا مزية أ%ي ف قوله فصاعداv ل4ن صاعداv ناب ف اللفظ
عن الفعل الذي هو زاد، وكاف ليس نائباv ف اللفظ عن شيء، أ%ل ترى أ%ن



الفعل الناصب له، الذي هو كفى ملفوظ به معه؟
والصعيد': الرتفع' من ال4رض، وقيل: ال4رض الرتفعة من ال4رض

النخفضة1، وقيل: ما ل يالطه رمل ول س.ب.خ.ةD، وقيل: وجه ال4رض لقوله تعال:
ف%ت'ص\ب,ح. ص.ع1يداv ز.ل%قاv؛ وقال جرير:

إ,ذا ت.ي\م¬ ث%و.ت\ ب,ص.ع1يد أ%ر\ض�،
ب.ك%ت\ من خ'ب\ث1 ل�ؤ\م1ه,م الص_عيد'

وقال ف آخرين:
وال4ط}ي.ب,ي. من التراب ص.عيدا

وقيل: الص_ع1يد' ال4رض'، وقيل: ال4رض الط�ي>ب.ة�، وقيل: هو كل تراب
طيب. وف التنزيل: ف%ت.ي.م_موا ص.ع1يداv ط%ي>باv؛ وقال الفراء ف

قوله: ص.عيداv ج'رز'اv: الصعيد التراب؛ وقال غيه: هي ال4رض الستوية؛ وقال
الشافعي: ل ي.قع اس\م' ص.عيد إ,ل9 على تراب ذي غ�بار، فأ%ما الب.ط}حاء�

الغليظة والرقيقة والك%ث1يب' الغليظ فل يقع عليه اسم صعيد، وإ,ن خالطه
تراب أ%و صعيد 

(* قوله «تراب أو صعيد إل» كذا بالصل ولعل الول تراب
أو رمل أو نو ذلك) أ%و م.د.ر¬ يكون له غ�بار كان الذي خالطه الصعيد.، ول

ي'ت.ي.م_م' بالنورة وبالكحل وبالز>ر\نيخ وكل هذا حجارة. وقال أ%بو
إ,سحق: الصعيد وجه ال4رض. قال: وعلى ال3نسان أ%ن يضرب بيديه وجه ال4رض

ول يبال أ%كان ف الوضع تراب¬ أ%و ل يكن ل4ن الصعيد ليس هو التراب.،
إ,نا هو وجه ال4رض، تراباv كان أ%و غيه. قال: ولو أ%ن أ%رضاv كانت كلها
صخراv ل تراب عليه ث ضرب التيمم يد.ه على ذلك الصخر لكان ذلك
ط%ه'وراv إ,ذا مسح به وجهه؛ قال ال تعال: ف%ت'ص\ب,ح صعيداv؛ ل4نه ناية ما

يصعد إ,ليه من باطن ال4رض، ل أ%علم بي أ%هل اللغة خلفاv فيه أ%ن
الصعيد وجه ال4رض؛ قال ال4زهري: وهذا الذي قاله أ%بو إ,سحق أ%حس.به مذه.ب.

مالك ومن قال بقوله ول أ%س\ت.ي\ق1ن'ه. قال الليث: يقال للح.ديق%ة1 إ,ذا
خ.ر,بت وذهب ش.ج\راؤ'ها: قد صارت صعيداv أ%ي أ%رضاv مستوية ل ش.ج.ر.

فيها. ابن ال4عراب: الصعيد' ال4رض' بعينها. والصعيد': الطريق'، سي
بالصعيد من التراب، والمع من كل ذلك ص'ع\دانD؛ قال حيد بن ثور:

وت1يه{ ت.شاب.ه. ص'ع\دان'ه،
وي.ف}ن به1 الاء� إ,ل� الس_م.ل}



وص'ع'د¬ كذلك، وص'ع'دات¬ جع المع. وف حديث علي، رضوان ال عليه:
إ,ياكم والق�ع'ود. بالصeع'دات1 إ,ل� م.ن\ أ%د_ى ح.ق�ها؛ هي الط©ر'ق'،

وهي جع ص'ع'د{ وص'ع'د¬ جع' ص.ع1يد، كطريق وطر'ق وط�ر'قات، مأ}خوذ من
الص_عيد1 وهو التراب؛ وقيل: هي جع ص'ع\د.ة{ كظ�ل}مة، وهي ف1ناء� باب
الدار وم.م.رe الناس بي يديه؛ ومنه الديث: ول%خ.ر.ج\تم إ,ل الصeع\دات1

.vوض.ي>قا vت.ج\أ%ر'ون% إ,ل ال. والص_ع1يد': الطريق' يكون واسعا
والص_عيد': الوضع' العريض' الواسع'. والص_عيد': القب.

وأ%ص\ع.د. ف الع.د\و: اش\ت.د_.
ويقال: هذا النبات ي.ن\مي ص'ع'داv أ%ي يزداد طولv. وع'ن'ق¬ صاع1د¬ أ%ي

طويل. ويقال فلن يتتبع ص'ع.داء4ه أ%ي يرفع رأ}سه ول ي'طأ}ط1ئ�ه. ويقال
للناقة: إ,نا لفي ص.ع1يد.ة1 باز,ل%ي\ها أ%ي قد دنت ول�ا ت.ب\ز'ل؛

وأ%نشد:
س.ديس¬ ف ص.ع1يد.ة1 باز,ل%ي\ها،

ع.ب.ن_اةD، ول ت.س\ق, ال%ن,ينا
والص_ع\د.ة�: الق%ناة، وقيل: القناة الستوية تنبت كذلك ل تتاج إ,ل

التثقيف؛ قال كعب بن ج'ع.ي\ل يصف امرأ%ةv ش.ب_ه. ق%د_ها بالق%ناة:
فإ,ذا قامت\ إ,ل جارات1ها،

لح.ت1 الس_اق' ب,خ.ل}خال� زج,ل}
ص.ع\د.ةD ناب,ت.ةD ف حائر�،

أ%ي\ن.ما الر>يح' ت'م.ي>ل}ها ت.م1ل}
وقال آخر:

خ.رير' الر>يح, ف ق%ص.ب, الص>عاد1
وكذلك الق%ص.ب.ة�، والمع ص1عاد¬، وقيل: هي نو من ال4ل�ة1،

وال4ل�ة� أ%صغر من ال%ر\ب.ة1؛ وف حديث ال4حنف:
إ,ن� على ك�لY ر.ئ1يس� ح.ق�ا.

أ%ن ي.خ\ض1ب. الص_ع\د.ة% أ%و ت.ن\د.ق�ا
قال: الص_ع\دة� القناة الت تنبت مستقيمة. والص_ع\د.ة� من النساء:

الستقيمة� القامة كأ%نا ص.ع\د.ة� ق%ناة{. وجوار� ص.ع\دات¬، خفيفةD ل4نه
نعت، وثلث� ص.ع.دات{ للقنا، م'ث%ق�لة ل4نه اسم.

والص_ع'ود' من ال3بل: الت و.ل%د.ت\ لغي تام ولكنها خ.د.ج.ت\ لستة



أ%شهر أ%و سبعة ف%ع.ط%ف%ت\ على ولد1 عام, أ%و_ل%، وقيل: الص_ع'ود الناقة
ت'ل}قي ول%دها بعدما ي'ش\ع1ر'، ث ت.ر\أ%م' ولد.ها ال4و�ل أ%و و.ل%د.

غيها ف%ت.د1رe عليه. وقال الليث: الص_ع'ود الناقة يوت ح'وار'ها
ف%ت.ر\ج,ع' إ,ل فصيلها ف%ت.د1رe عليه، ويقال: هو أ%طيب للبنها؛ وأ%نشد لالد

:vبن جعفر الكلب يصف فرسا
أ%م.ر\ت' لا الر>عاء4، لي'ك}ر,م'وها،

لا ل%ب.ن' الل1ي_ة1 والص_ع'ود1
:�قال ال4صمعي: ول تكون ص.ع'وداv حت تكون خاد1جاv. وال%ل1ي_ة

�الناقة ت.ع\ط1ف مع أ�خرى على ولد واحد ف%ت.د1ر_ان1 عليه، ف%ي.ت.خلى أ%هل
البيت بواحدة ي.ح\ل�ب'ونا، والمع ص.عائد وص'ع'د¬؛ فأ%ما سيبويه فأ%نكر

الصeع'د..
وأ%ص\ع.د.ت1 الناقة� وأ%ص\ع.د.ها، بال4لف، وص.ع_د.ها: جعلها ص.ع'وداv؛

عن ابن ال4عراب. والصeع'د: شجر ي'ذاب منه القار'.
والت_ص\ع1يد': ال3ذابة، ومنه قيل: خلê م'ص.ع_د¬ وشراب¬ م'ص.ع_د¬

.vولونا vإ,ذا ع'ول بالنار حت يول عما هو عليه طعما
وب.نات' ص.ع\د.ة%: ح.مي' الو.ح\ش، والنسبة إ,ليها صاع1دي� على غي

قياس؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
vم1ط}ح.را vف%ر.م.ى فأ%ل%ق صاع1د1ي_ا

بالك%ش\ح,، فاشتملت\ عليه ال4ض\ل�ع'
وقيل: الص_ع\د.ة� ال4تان. وف الديث: أ%نه خرج على ص.ع\د.ة{

ي.ت\ب.ع'ها ح'ذاقيÒ، عليها ق%و\ص.ف¬ ل ي.ب\ق منها إ,ل ق%ر\ق%ر'ها؛
الص_ع\د.ة�: ال4تان الطويلة الظهر. وال�ذاق1يe: ال%ح\ش'. والق%و\ص.ف':

الق%طيفة. وق%ر\ق%ر'ها: ظ%ه\ر'ها.
وصع.يد' مصر: موضع¬ با.

وص.ع\د.ة�: موضع باليمن، معرفة ل يدخلها ال4لف واللم. وص'عادى
وص'عائد': موضعان؛ قال لبيد:
ع.ل1ه.ت\ ت.ب.ل�د'، ف ن,هاء3 ص'عائ1د{،

س.ب\عاv تؤ.اماv كاملv أ%يام'ها
@صغد: الصeغ\د': جبل معروف؛ وأ%نشد أ%بو إ,سحق:

وو.ت_ر. ال4ساو,ر' الق1ياسا



ص'غ\د1ي_ةv، ت.ن\ت.ز,ع' ال4ن\فاسا
@صفد: الص_ف%د' والص_ف}د': الع.طاء�، وقد أ%ص\ف%د.ه'، وي'ع.د_ى إ,ل

:vمفعولي؛ قال ال4عشى ف العط1ية ي.م\دح رجل
تض.ي_ف}ت'ه ي.و\ماv ف%ق%ر_ب. م.ق}ع.د1ي،
وأ%ص\ف%د.ن على الز_مانة1 قائ1دا

ي'ريد وه.ب. ل قائداv ي.ق�ود'ن. والص_ف}د والص_فاد': الش_دe. وف
حديث عمر: قال له عبد ال بن أ%ب عمار: لق%د\ أ%ر.د\ت' أ%ن آت% به
م.ص\ف�وداv أ%ي م'ق%ي_داv. وف الديث: ن.هى عن صلة الص_اف1د1؛ ه'و. أ%ن}

ي.ق}ر'ن% بي ق%د.م.ي\ه1 معاv كأ%نما ف ق%يد.
وص.ف%ده ي.ص\ف1د'ه ص.ف}داv وص'ف�وداv وص.ف�د.ه: أ%و\ث%ق%ه وشده

وق%ي_ده ف الديث وغيه، ويكون من ن,س\ع أ%و ق1د¼؛ وأ%نشد:
هل كر.رت. على ابن أ�م>ك م.ع\ب.د{،

والعامريe يقوده بص1فاد1
وكذلك الت_صف1يد. والص_فد: الو.ثاق'، والسم الص_فاد'. والص>فاد':

ح.ب\لD ي'وث%ق' به أ%و غ�لê، وهو الص_ف}د والص_ف%د'، والمع
ال4ص\فاد'؛ قال ابن سيده: ل نعلمه ك�س>ر على غي ذلك، قصروه على بناء أ%دن

العدد. وف التنزيل العزيز: وآخ.رين م'ق%ر_ن,ي ف ال4ص\فاد، قيل: هي
ال4غلل، وقيل: القيود، واحدها ص.ف%د. يقال: ص.ف%د\ت'ه بالديد وف الديد
وص.ف�د\ت'ه، مفف ومثقل؛ وقيل: الص_ف%د القيد، وجعها أ%صفاد. الوهري:

الص>فاد' ما ي'وث%ق' به ال4سي من ق1د¼وق%ي\د{ وغ�لð. وروي عن النب،
صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ذا دخل شهر رمضان ص'فYد.ت الشياطي؛
ص'فYد.ت يعن ش'د_ت وأ�وث1ق%ت بال4غ}لل. يقال منه: ص.ف%د\ت الرجل، فهو

vم.ص\فود، وص.ف�د\ته فهو م'ص.ف�د، فأ%ما أ%ص\ف%د\ته، بال4لف، إ,ص\فادا
فهو أ%ن ت'ع\ط1ي.ه وت.ص1ل%ه، والسم من العطية الص_ف%د وكذلك من

الو.ثاق؛ قال النابغة:
ف%ل%م\ أ�ع.ر>ض\، أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن.، بالص_ف%د1

يقول: ل أ%م\د.ح\ك لت'عط1ي.ن، والمع منها أ%ص\فاد، والصدر من
الع.ط1ي_ة1 ال3ص\فاد، ومن الو.ثاق الص_ف}د والت_ص\فيد'. وأ%ص\ف%د\ته

إ,ص\فاداv أ%ي أ%ع\ط%ي\ت'ه مالv أ%و و.ه.ب\ت له عبداv؛ وقول الشاعر يصف
روضة:وب.دا لك%و\ك%ب,ها س.ع1يطD، م1ث}ل% ما



ك�ب,س. الع.ب,ي' على ال%لب, ال4ص\ف%د
قال: إ,نا أ%راد ال3ص\ف%ن\ط

@صفرد: الص>ف}ر,د': طائر أ%عظم من الع'صفور. وف الثل: أ%ج\ب.ن' من
ص1ف}ر,د{؛ ابن ال4عراب: هو طائر ج.بان ي.ف}ز.ع' من الص_ع\و.ة وغيها؛

وقال الليث: هو طائر ي.أ}ل%ف' البيوت وهو أ%ج\ب.ن' طائر، وال أ%علم.
@صلد: ح.جر ص.ل}د وص.ل�ود: بي>ن الص_لدة والصeل�ود1 ص'ل}ب أ%م\ل%س'،

والمع من كل ذلك أ%ص\لد. وحجر أ%ص\ل%د: كذلك؛ قال ال�ث%ق�ب'
الع.ب\دي:ي.ن\م1ي بن'ه_اض� إ,ل حار,ك{

ث%م_، ك%ر'ك}ن, الج.ر ال4ص\لد1
قال ال عز وجل: ف%ت.ر.كه ص.ل}داv؛ قال الليث: يقال حجر ص.ل}د وج.بي

صلد أ%ي أ%م\ل%س' يابس، فإ,ذا قلت ص.ل}ت فهو م'س\ت.و�. ابن السكيت:
�الص_فا الع.ريض' من. الجارة ال4م\ل%س'. قال: والص_ل}داء والص_ل}داء4ة

ال4رض الغ.ليظة الصeل}بة. قال: وكل© ح.ج.ر ص'ل}ب� فكل ناحية منه ص.ل}د¬،
وأ%ص\لد¬ جع ص.ل}د؛ وأ%نش.د لرؤبة:

ب.ر_اق أ%ص\لد1 ال%بي, ال4ج\ل%ه
أ%بو اليثم: أ%صلد' البي الوضع الذي ل شعر عليه، ش'ب>ه. بالجر

ال4ملس. وج.بي ص.ل}د ورأ}س ص.ل}د ورأ}س ص'لد1م¬ ك%ص.ل}د، ف�عال1م¬ عند
الليل وف�عال1لD عند غيه؛ وكذلك حافر ص.ل}د وص'لد1م¬ وسنذكره ف
اليم. ومكان ص.ل}د: ل ي'ن\ب,ت، وقد ص.ل%د الكان وص.ل%د.. وأ%رض ص.ل}د

وص.ل%د.ت ال4رض' وأ%ص\ل%د.ت\. ومكان ص.ل}د¬: ص'ل}ب¬ شديد¬. وامرأ%ة ص.ل�ود:
قليلة الي؛ قال جيل:

أ%ل%م\ ت.ع\ل%م1ي، يا أ�م_ ذي الو.د\ع,، أ%ن_ن
أ�ضاح1ك' ذ1ك}راك�م\، وأ%نت ص.ل�ود؟

وقيل: ص.ل�ود ههنا ص'ل}بة ل ر.ح\م.ة ف فؤ.د1ها. ورجل ص.ل}د وص.ل�ود
.vد. ص.لد.ة�وأ%ص\ل%د': بيل جد�اv؛ ص.ل%د. ي.ص\ل1د' ص.ل}داv، وصل

وال4ص\ل%د': البخيل. أ%بو عمرو: ويقال للبخيل ص.ل%د.ت\ ز,ناد'ه؛
وأ%نشد:ص.ل%د.ت\ ز,ناد.ك. يا ي.زيد'، وطال%ما

ث%ق%ب.ت\ ز,ناد'ك. للض_ريك1 ال�ر\م1ل,
وناقةD ص.ل�ود¬ وم1ص\لد أ%ي بكيئ%ة. وبئ}ر¬ ص.ل�ود: غ%ل%ب. ج.ب.ل�ها
فام\ت.ن.ع.ت\ على حاف1رها؛ وقد ص.ل%د. عليه ي.ص\ل1د' ص.ل}داv وص.ل�د



ص.لد.ة وص'ل�ود.ة وص'ل�وداv، وسأ%له فأ%ص\ل%د. أ%ي وج.د.ه ص.ل}داv؛ عن ابن
ال4عراب هكذا حكاه؛ قال ابن سيده: وإ,نا قياسه فأ%ص\ل%د\ت'ه كما قالوا

أ%ب\خ.ل}ت'ه وأ%ج\ب.ن\ت'ه أ%ي صاد.ف}ت'ه بيلv وجباناv. وفرس ص.ل�ود¬:
ب.طيء� ال3ل}قاح,، وهو أ%يضاv الق%ليل� الاء3، وقيل: هو الب.طيء� الع.ر.ق؛
وكذلك الق1د\ر' إ,ذا أ%بطأ% غ%لي\ه'ا. التهذيب: فرس ص.ل�ود وص.ل%د¬ إ,ذا

ل ي.ع\ر.ق\، وهو مذموم.
ويقال�: ع'ود¬ ص.ل�د¬ ل ي.ن\ق%د1ح' منه النار'. وص.ل%د الز_ن\د'

ي.ص\ل1د' ص.ل}داv، فهو صالد وص.ل�د وص.ل�ود وم1ص\لد، وأ%ص\ل%د.: صو_ت.
ول ي'ور,، وأ%ص\ل%د.ه هو وأ%ص\ل%د\ت'ه أ%نا، وق%د.ح. ف�لن فأ%ص\ل%د..

وح.ج.ر¬ ص.ل}د¬: ل ي'وري ناراv، وح.ج.ر ص.ل�ود مثله.
وحكى الوهري: ص.ل1د. الزند، بكسر اللم 

(* قوله «صلد الزند بكسر اللم
إل» كذا بالصل النقول من مسودة الؤلف، والذي ف نسخ بأيدينا من

الصحاح طبع وخط: صلد الزند يصلد، بكسر اللم، فمفاده أنه من باب جلس.)
ي.ص\ل%د' ص'ل�وداv إ,ذا صو�ت ول ي'خ\ر,ج\ ناراv. وأ%ص\ل%د. الرجل� أ%ي ص.ل%د.

ز.ن\د'ه. وص.ل%د. ال%س\ؤ'ول� السائ1ل% إ,ذا ل ي'ع\طه ش.ي\ئاv؛ وقال
الراجز:

ت.س\م.ع'، ف ع'ص\ل� لا ص.وال1دا،
ص.ل� خطاط1يف. على ج.لم1دا

ويقال: ص.ل%د.ت\ أ%ن\يابه، فهي صالدة وصو.ال1د' إ,ذا س'م1ع. ص.و\ت'
ص.ري,فها. وص.ل%د. الو.ع1ل� ي.ص\ل1د' ص.ل}داv، فهو ص.ل�ود¬: ت.ر.ق�ى ف

البل. وص.ل%د. الرجل بي.د.ي\ه ص.ل}داv: مثل ص.ف%ق. سواء. والص_ل�ود
الصeل}ب: بناء نادر. التهذيب ف ترجة ص.ل%ت.: وجاء4 ب,م.ر.ق� ي.ص\ل1ت'

ول%ب.ن� ي.ص\ل1ت' إ,ذا كان قليل الد_س.م كثي الاء، ويوز ي.ص\ل1د' بذا
vع1ن. سقاه الطبيب' لبنا�العن. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه لا ط

فخرج من موضع الطعنة أ%بيض. يص\ل1د أ%ي ي.ب\ر'ق وي.ب,صe. وف حديث عطاء بن
vيسار قال له بعض القوم: أ%قسمت عليك لا ت.ق%ي_أ}ت.، فقاء4 ل%بنا

ي.ص\لد. وف حديث ابن مسعود يرفعه: ث ل%حا ق%ضيب.ه فإ,ذا هو أ%بيض' ي.ص\ل1د.
وص.ل%د.ت ص.ل%عة الرجل إ,ذا ب.ر.ق%ت؛ وقال الذل يصف بقرة وحشية:

وش.ق�ت\ مق%اط1يع' الرeماة1 ف�ؤ.اد.ها،



إ,ذا س.م1ع.ت\ ص.و\ت. ال�غ.ر>د ت.ص\ل1د'
والق%اط1يع: الن>صال�. وقوله ت.ص\ل1د' أ%ي تنتصب. والص_ل�ود':

ال�ن\ف%رد؛ قال ذلك ال4صمعي، وأ%نشد:
تال ي.ب\قى على ال4يام, ذ�و ح1ي.د{،

إ,ذ} ما ص.ل�ود¬ م1ن. ال4و\عال, ذ�و خ.ذ%م,
أ%راد بال1ي.د1 ع'ق%د ق%ر\نه، الواحدة ح.ي\د.ة.

@صلخد: الص_ل}خ.د' والص>ل%خ\د' والص>ل}خ.دe والصeلخ1د'
والص>ل}خاد' والص_ل%خ\دى كله: المل ال�س3نe الش_ديد' الط�ويل�، وقيل: هو
الاضي من ال3بل، وقيل للفح\ل الشديد ص.ل%خ\دÝى، بالتنوين، وال�نثى

ص.ل%خ\داة وص.ي\ل%خود. وال�ص\ل%خ1دe: ال�ن\ت.ص1ب' القائم. واص\ل%خ.د_
.vانت.ص.ب. قائما :vاص\ل1خ\دادا

الوهري: الص_ل%خ\دى القوي الشديد مثل الص_ل%خ\دم، الياء واليم
زائدتان. ويقال: جل ص.ل%خ\دÝى، بتحريك اللم، وناقة ص.ل}خ.داة وجل ص'لخ1د¬،

بالضم، والمع ص.لخ1د'، بالفتح.
@صلغد: الص>ل}غ.دe من الرجال: اللئيم، وقيل: الطويل، وقيل: الل�ح1م'
ال4حر ال4ق}ش.ر، وقيل: ال4ح\م.ق ال�ض\طرب'، وقيل: هو الذي يأ}كل ما

ق%د.ر. عليه.
@صمد: ص.م.د.ه ي.ص\م1د'ه ص.م\داv وص.م.د إ,ليه كلها: ق%ص.د.ه. وص.م.د.

ص.م\د. ال4م\ر: ق%ص.د. ق%ص\د.ه واعتمده. وت.ص.م_د له بالعصا: ق%ص.د..
وف حديث معاذ بن ال%م'وح ف قتل أ%ب جهل: ف%ص.م.د\ت له حت أ%مكن.تن

منه غ1ر_ة أ%ي وث%ب\ت' له وق%ص.د\ته وانتظرت غفلته. وف حديث علي:
ف%ص.م\داv ص.م\داv حت ي.ت.جلى لكم عمود الق. وبيت م'ص.م_د، بالتشديد، أ%ي

م.ق}صود.
vوت.ص.م_د. رأ}س.ه بالعصا: ع.م.د لع\ظ%مه. وص.م.ده بالع.صا ص.م\دا

إ,ذا ضربه با.
وص.م_د. رأ}سه ت.ص\ميداv: وذلك إ,ذا لف رأ}سه برقة أ%و ثوب أ%و

م1ن\ديل� ما خل العمامة%، وهي الص>ماد'. والص>ماد': ع1فاص' القارورة؛ وقد
ص.م.د.ها ي.ص\م1د'ها. ابن ال4عراب: الص>ماد' س1داد' القار'ورة؛ وقال
الليث: الصماد.ة� ع1فاص القارورة. وأ%ص\م.د. إ,ليه ال4م.ر: أ%س\ن.د.ه.
والص_م.د، بالتحريك: الس_ي>د' ال�طاع الذي ل ي'ق}ضى دونه أ%مر،



وقيل: الذي ي'ص\م.د' إ,ليه ف الوائج أ%ي ي'ق}ص.د'؛ قال:
أ%ل ب.ك�ر. الن_اعي ب.ي\ر.ي\ ب.ن أ%س.د\،

بع.م\رو بن, م.س\ع'ود، وبالس_يد الص_م.د\
ويروى ب,خ.ي\ر, بن أ%سد؛ وأ%نشد الوهري:

ع.ل%و\ت'ه ب,ج'سام�، ث ق�ل}ت' له:
خ'ذ}ها ح'ذ%يف'، فأ%ن\ت. الس_ي>د1 الص_م.د'

والص>م.د: من صفاته تعال وتقد�س ل4نه أ�ص\م1د.ت\ إ,ليه ال�مور فلم
ي.ق}ض, فيها غيه؛ وقيل: هو ال�ص\م.ت' الذي ل ج.و\ف. له، وهذا ل يوز

على ال، عز وجل. وال�ص\م.د': لغة ف ال�ص\م.ت وهو الذي ل ج.وف له،
وقيل: الص_مد الذي ل ي.ط}ع.م، وقيل: الصمد السي>د الذي ينتهي إ,ليه

السeود.د، وقيل: الصمد السيد الذي قد انتهى س'ود.د'ه؛ قال ال4زهري: أ%ما
ال تعال فل ناية لس'ود.د1ه ل4ن س'ود.د.ه غي م.ح\دود؛ وقيل: الصمد
الدائم الباقي بعد فناء خ.لقه؛ وقيل: هو الذي ي'صم.د إ,ليه ال4مر فل

ي'ق}ض.ى دونه، وهو من الرجال الذي ليس فوقه أ%حد، وقيل: الصمد الذي ص.م.د
إ,ليه كل شيء أ%ي الذي خ.لق ال4شياء4 كلها ل ي.س\ت.غ\ن عنه شيء وكلها
دال9 على وحدانيته. وروي عن عمر أ%نه قال: أ%يها الناس إ,ياكم وت.ع.ل©م.

ال4نساب والط�ع\ن فيها، فو.الذي نفس' ممد بيده، لو قلت: ل يرج من هذا
الباب إ,ل ص.م.د¬، ما خرج إ,ل أ%ق%ل©كم؛ وقيل: الص_م.د هو الذي انتهى

ف س.و\د.د1ه والذي ي'ق}ص.د ف الوائج؛ وقال أ%بو عمرو: الصمد من
الرجال الذي ل ي.ع\ط%ش' ول ي.جوع ف الرب؛ وأ%نشد:

وس.ارية{ ف%و\ق%ها أ%س\و.د'
ب,ك%ف> س.ب.ن\ت.ى ذ%فيف{ ص.م.د\

قال: السارية البل ال�ر\ت.ف1ع' الذاهب' ف السماء كأ%نه عمود.
وال4سود: العلم ب,ك%ف> رجل ج.ر,يء. والصم.د: الر_ف%يع' من كل شيء.

والص_م\د': ال%كان� الغليظ الرتفع من ال4رض ل يبلغ أ%ن يكون جبلv، وجعه
أ%ص\ماد¬ وص1ماد؛ قال أ%بو النجم:

ي'غاد1ر' الص_م\د. ك%ظ%ه\ر ال4ج\ز.ل
وال�ص.م_د': الصeل}ب الذي ليس فيه خ.و.ر.

أ%بو خية: الص_م\د والص>ماد ما د.ق_ من غل%ظ1 البل وتواض.ع.
واط}مأ%ن� ون.ب.ت. فيه الشجر. وقال أ%بو عمرو: الص_م\د' الشديد من ال4رض.



بناء# م'ص\م.د¬ أ%ي م'ع.ل¾ى. ويقال لا أ%شر.ف. من ال4رض الص_م\د'،
بإ,سكان اليم. ور.و\ضات' بن ع'ق%ي\ل يقال لا الص>ماد' والر�باب'.

والص_م\د.ة والصeم\دة: ص.خ\رة راسية ف ال4رض م'س\ت.و,ي.ةD ب,م.ت\ن,
ال4رض وربا ارتفعت شيئاv؛ قال:

م'خال1ف' ص'م\د.ة{ وق%ر,ين' أ�خرى،
�ت.ج'رe عليه حاص1ب.ه.ا الش_مال

وناقة ص.م\د.ة وص.م.دة: ح'م1ل% عليها قلم ت.ل}ق%ح\؛ الفتح عن كراع.
ويقال: ناقة م1ص\ماد¬ وهي الباقية على الق�ر> وال%د\ب, الدائمة� الر>س\ل%؛

ونوق¬ م.صام1د' وم.صام1يد'؛ قال ال4غلب:
ب.ي\ن. ط%ر,ي> س.م.ك{ ومال%،

ول�ق�ح� م.صام1د{ م.جال1ح,
والص_م\د': ماء للر�باب وهو ف شاكلة{ ف شق> ض.ر,ي_ة% النوب>.

@صمخد: الص>م.خ\د.د': الالص من كل شيء؛ عن السياف.
@صمرد: الص>م\ر,د'، بالكسر، من ال3بل: الناقة القليلة اللب؛ قال

الوهري: وأ�رى اليم زائدة. غيه: والص>م\ر,د' الناقة الغ.زيرة اللب. وقال
ف موضع آخر: الص_مار,د' الغ.نم ال1هاز,يل. والص_مار,يد': الغنم

الس>مان�. والص_مار,يد': ال4ر.ض'ون الص>لب. وبئر¬ ص1م\ر,د¬: قلية الاء؛
وأ%نشد:

ج'م_ة� ب,ئر من ب,ئار� م'ت_ح,،
لي\س.ت\ ب,ث%م\د{ للش>باك الب'ل�ح,

@صمعد: رجل ص1م.ع\د¬: ص'لب، والغي لغة. وال�ص\م.ع1دe: الذاهب.
واص\م.ع.د� ف ال4رض: ذه.ب. فيها وأ%م\ع.ن؛ قال ال4زهري: ال4صل أ%ص\ع.د

فزادوا اليم وقالوا اص\م.ع.د� فشد�دوا. وال�ص\م.ع1دe: الوارم إ,م_ا من
ش.ح\م� وإ,ما من مرض. وف الديث: أ%ص\ب.ح. وقد اص\م.ع.د_ت\ قدماه' أ%ي

انتف%ختا وو.ر,م.تا. وال�ص\م.ع1دe: الستقيم من ال4رض؛ قال رؤبة:
على ض.ح'وك الن_ق}ب, م'ص\م.ع1د�

:�والص\م1ع\داد: النطلق السريع؛ قال الز_ف%يان
ت.س\م.ع' للر>يح إ,ذا اص\م.ع.د�ا،

ب.ي\ن. ال�طى منه إ,ذا ما ار\ق%د�ا،
م1ثل% ع.ز,يف1 ال1ن> ه.د_ت\ ه.د�ا



@صمغد: رجل ص1م.غ\د¬: ص'ل}ب، لغة ف ص1م.ع\د بالعي الهملة.
@صند: الص>ن\د1يد': اللك الض_خ\م الشريف. ال4صمعي: الص>ن\د1يد'

والص>ن\ت1يت' الس_ي>د' الشريف، وقيل: السيد الشجاع. والص_ناد1يد':
الشدائد من ال�مور والدواهي. وكان السن يقول: نعوذ بال من صن.اد1يد1

الق%د.ر أ%ي من د.واهيه ون.وائبه الع1ظام, الغوال1ب,، ومن ج'نون العمل وهو
ال3ع\جاب، ومن م.ل}خ, الباطل وهو الت_ب.خ\ت'ر' فيه. وصناد1يد' السحاب: ما

كثر و.ب\ل�ه. وصناديد السحاب: ع1ظامه؛ قال أ%بو و.ج\زة السعدي:
د.ع.ت\نا ب,م.س\ر.ى لي\لة{ ر.ح.ب,ي_ة،

ج.ل ب.ر\ق�ها ج.و\ن% الصناديد1 م'ظ}ل1ما
وب.ر\د¬ ص1ن\د1يد¬: شديد. ومطر صنديد: وابل. وغ%ي\ثD ص1ند1يد¬: عظيم

القطر؛ وحكي عن ثعلب: يوم¬ حامي الص>ن\ديد أ%ي ش.ديد' الر�؛ قال:
لق%ي\ن. م1ن أ%ع\ف%ر. يوماv ص.ي\ه.ب.ا،
حامي الص_ناد1يد1 ي'ع.ن>ي ال�ندبا

والص>ن\دد: السيد؛ وأ%نشد ال4زهري لندل ف ترجة جلعد:
كانوا، إ,ذا ما عاي.ن'ون، ج'ل}ع1د'وا،

وض.م_ه'م ذو ن.ق1مات{ ص1ن\د1د'
ابن ال4عراب: الص_ناد1يد' السادات' وهم ال4جواد وهم ال�ل%ماء وهم

ح'ماة العسكر. وف الديث ذكر صناديد قريش وهم أ%ش\راف�ه'م وع'ظماؤ'هم،
الواحد صنديد. وكل عظيم غالب: ص1ن\د1يد. وص1ن\د1يد¬ 

(* قوله «وصنديد» كذا
بال4صل العول عليه، وهو صريح شارح القاموس، وقد استدرك عليه بانه ف

المهرة كزبرج، والذي ف معجم البلدان لياقوت كما ف المهرة واستشهد عليه
بعدة شواهد): اسم ج.ب.ل معروف.

@صهد: ص.ه.د.ت'ه الشمس': لغة ف ص.خ.د.ت\ه. ابن سيده: ص.ه.د.ت\ه
الش_م\س' ت.ص\ه.د'ه ص.ه\داv وص.ه.داناv: أ%صاب.ت\ه وح.م1ي.ت\ عليه.

والص_ي\ه.د': شد�ة ال%ر>؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:
فأ%و\ر.د.ها ف%ي\ح' ن.ج\م, الف�ر'و

ع,، من ص.ي\ه.د1 الص_يف1، ب.رد. الشمال
وقال أ%بو عبيد: الص_ي\ه.د هنا الس_راب'؛ قال ابن سيده: وهو خطأD. وف

التهذيب: الص_ي\ه.د' السراب' الاري؛ وأ%ورد بيت أ�مية بن أ%ب عائذ



الذل:
من صيهد الصيف برد الشمال

قال: وأ%نك%ر. شر الص_ي\ه.د السراب، وقال: ص.ي\ه.د' الر� شد�ته؛ ويوم
ص.ي\ه.د¬ وص.ي\ه.ب¬ وص.ي\خ'ود. وقد ص.ه.د.هم الر وص.خ.د.هم بعن واحد؛

وهاج,ر.ةD ص.ي\ه.د¬ وص.ي\ه'ود: حار_ة.
والص_ي\ه.د': الطويل. والص_ي\ه'ود: ال%سيم. وفلة ص.ي\ه.د¬: ل

ي'نال� ماو ها؛ وقال م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي:
،Dإ,ذا ع.ر.ض.ت\ م.ج\ه'ولة ص.ي\ه.د1ي_ة

م.خ'وف¬ ر.د.اها من س.راب� وم1غ\و.ل
وما غال%ك وأ%ه\ل%ك%ك.، فهو م1غ\و.ل.

،vل زائدا vوبدل vصود: الصاد حرف هجاء وهو حرف مهموس يكون أ%صل@
والصاد أ%حد الروف الستعلية الت تنع ال3مالة؛ قال ابن سيده: وأ%لفها

منقلبة عن واو ل4ن عينها أ%لف.
@صيد: صاد الص_ي\د. ي.ص1يد'ه وي.صاد'ه ص.ي\داv إ,ذا أ%خذه وت.ص.ي_د.ه
واص\طاد.ه وصاد.ه إ,ياه. يقال: ص1د\ت' فلناv ص.ي\داv إ,ذا ص1د\ت.ه له،

كقولك ب.غيت'ه حاجة أ%ي ب.غ.ي\ت'ها له. صاد. الكان% واص\طاد.ه: صاد. فيه؛
قال:

أ%ح.بe ما اص\طاد. مكان� ت.خ\ل1ي.ه
وقيل: إ,نه ج.ع.ل% الكان% م'ص\طاداv كما ي'ص\طاد' الو.ح\ش. قال سيبويه:

ومن كلم العرب ص1د\نا ق%ن.و.ي\ن؛ يريد صدنا وح\ش. ق%ن.و.ي\ن، وإ,نا
ق%نوان اسم أ%رض.

والص_ي\د': ما ت'ص'ي>د.. وقوله تعال: أ�ح1ل� لكم ص.ي\د' البحر,
وط%عام'ه'؛ يوز أ%ن ي'ع\ن.ى به ع.ي\ن' ال�ت.صي_د، ويوز أ%ن يكون على قوله
ص1د\نا ق%ن.و.ين أ%ي ص1د\نا و.حش قنوين. قال ابن سيده: قال ابن جن:

و'ض1ع. ال%ص\د.ر' م.و\ض1ع. ال%ف}ع'ول، وقيل: كل© وحش ص.ي\د¬، ص1يد. أ%و
ل ي'ص.د\؛ حكاه ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: وهذا قول شاذ. وقد تكرر ف

الديث ذ1ك}ر الص_ي\د اساv وف1ع\لv ومصدراv، يقال: صاد. ي.ص1يد'
ص.ي\داv، فهو صائ1د وم.ص1يد. وقد ي.ق%ع' الص_ي\د' على ال%ص1يد ن.ف}س3ه

ت.س\م1ي.ةv بالصدر؛ كقوله تعال: ل تقتلوا الص_ي\د. وأ%نتم ح'ر'م؛ قيل: ل
يقال للشيء ص.ي\د¬ حت يكون متنعاv حللv ل مالك له.



وف حديث أ%ب قتادة قال له: أ%ص.د\ت'م\؛ يقال: أ%ص.د\ت' غيي إ,ذا
ح.م.ل}ت.ه على الص_ي\د1 وأ%غ}ر.ي\ت.ه به. وف الديث: إ,نا اص_د\نا ح1مار

و.ح\ش؛ قال ابن ال4ثي: هكذا يروى بصاد مشد�دة، وأ%صل�ه اص\ط%دن\ا فقلبت
الطاء صاداv وأ�دغمت مثل اص\ط%ب، وأ%صل الطاء مبدلة من تاء اف}ت.ع.ل.

وال%ص1يد.ة� وال1ص\ي.د.ة� وال%ص\ي.د.ة كله: الت ي'صاد' با، وهي من
بنات الياء العتلة، وجعها م.صاي,د'، بل هز، مثل معاي,ش. جع

م.ع1يش.ة. ال1صي.د' وال1ص\ي.دة، بالكسر: ما ي'صاد' به. وبط ال4زهري:
ال%ص\ي.د' وال%ص\ي.د.ة، بالفتح.

وحكى ابن ال4عراب: ص1د\نا ك%م\أ%ةv، قال: وهو من جيد كلم العرب، ول
يفسره. قال ابن سيده: وعندي أ%نه يريد است.ث%ر\نا كما ي'س\ت.ثار' الوحش.
وحكى ثعلب: ص1د\نا ماء4 السماء3 أ%ي أ%خ.د\ناه. التهذيب: والعرب تقول

خ.ر.ج\نا ن.ص1يد' ب.ي\ض. النعام ون.ص1يد' الك%م\أ%ة% والف}ت1عال� منه
الص\ط1ياد'. يقال: اص\طاد. ي.ص\طاد' فهو م'ص\طاد، وال%ص1يد' م'ص\طاد¬

أ%يضاv. وخرج فلن ي.ت.ص.ي_د' الو.ح\ش أ%ي يطلب صيدها؛ قال ابن سيده: وأ%ما
قول الشاعر:

إ,ل الع.ل%م.ي\ن أ%د\ه.م. ال%مe وال�ن،
ي'ر,يد' الف�ؤ.اد' و.ح\ش.ها ف�يص.اد'ها

قال: فسره ثعلب فقال: الع.ل%مان اسم امرأ%ة؛ يقول: أ�ريد أ%ن أ%نساها
فل أ%ق}د1ر' على ذلك، ول يزد على هذا التفسي. وكلب وصقر ص.ي'ود وكذلك

ال�نثى والمع ص'ي'د. قال: وحكى سيبويه عن يونس ص1يد¬ أ%يضاv، وكذلك فيمن
قال ر'س\ل مففاv؛ قال: وهي اللغة التميمية وت'ك}س.ر' الصاد لتسلم

الياء.والص_ي'ود' من النساء: السيئة ال�ل�ق. وف حديث الجاج: قال لمرأ%ة{:
إ,ن_ك ك%ن'ونD ك%ف�وت¬ ص.ي'ود¬؛ أ%راد أ%نا ت.ص1يد' شيئاv من زوجها،

وف%ع'ولD من أ%ب\ن,ية ال�بالغة.
وال4ص\ي.د: الذي ل ي.س\ت.ط1يع' اللتفات.، وقد ص.ي,د. ص.ي.داv وصاد.،
وم.ل1ك¬ أ%ص\ي.د'، وأ%ص\ي.د. ال ب.عي.ه'؛ قال ابن سيده: قال سيبويه:

ل ي'ع1ل©وا الياء حي لقته الزيادة وإ,ن ل يقولوا اص\ي.د_ تشبيهاv له
بع.و,ر..

والصاد': ع1ر\ق بي ال4نف والعي. ابن السكيت: الصاد' والص>يد
والص_ي.د' داء# يصيب ال3بل ف رؤ'وسها فيسيل من أ�نوف1ها م1ث}ل� الز_ب.د



وت.س\م'و عند ذلك برؤ'وسها. وف الديث أ%نه قال لعلي�: أ%نت. الذائ1د' عن
ح.و\ض1ي يوم. القيامة1، ت.ذ�ود' عنه الرجال كما ي'ذاد' الب.ع1ي' الصاد'؛

يعن الذي به الص_ي.د' وهو داء يصيب ال3بل ف رؤ'وسها ف%ت.سهيل� أ�نوفها
وترف%ع' رؤ'وس.ه.ا ول تقدر أ%ن ت.ل}و,ي. معه أ%عناقها. يقال: بعي صاد¬

أ%ي ذو صاد{، كما يقال: رجل مالD ويوم¬ راح¬ أ%ي ذو مال� وريح. وقيل:
أ%صل� صاد{ ص.ي,د، بالكسر. قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن يروى صاد{، بالكسر،

على أ%نه اسم فاعل من الص_د.ى العطش.
قال: والص>يد' أ%يضاv جع ال4ص\ي.د1.

وقال الليث وغيه: الص_ي.د' مص\د.ر ال4ص\ي.د، وهو الذي يرفع رأ}سه
،vول شال v؛ ومنه قيل للم.ل1ك: أ%ص\ي.د' ل4نه ل يلتفت ييناvك1ب\را

وكذلك الذي ل يستطيع اللتفات من داء، والفعل ص.ي,د.، بالكسر، ي.ص\يد'؛
قال: أ%هل الجاز ي'ث}بتون الياء والواو نو ص.ي,د. وع.و,ر.، وغيهم يقول

صاد. ي.صاد' وعار يعار. قال الوهري: وإ,نا صحت الياء فيه لصحتها ف أ%صله
لتدل عليه، وهو اص\ي.د_، بالتشديد، وكذلك اع\و.ر_ ل4ن ع.و,ر.

واع\و.ر_ معناها واحد، وإ,نا حذفت منه الزوائد للتخفيف ولول ذلك لقلت صاد.
وعار. وق%ل%ب\ت. الواو أ%لفاv كما قلبتها ف خاف؛ قال: والدليل على أ%نه

اف}ع.ل� ميء� أ%خواته على هذا ف ال4لوان والعيوب نو اس\و.د_
واح\م.ر_، ولذا قالوا ع.و,ر. وع.ر,ج. للتخفيف، وكذلك قياس ع.م1ي. وإ,ن ل يسمع،

ولذا ل يقال من هذا الباب ما أ%فعله ف التعجب، ل4ن أ%صله يزيد على
الثلثي� ول يكن بناء الرباعي� من الرباعي�، وإ,نا يبن الوزن ال4كثر

من ال4قل. وف حديث ابن ال4كوع: قلت لرسول ال، صلى ال عليه وسلم:
إ,ن رجل أ%ص\ي.د'، أ%ف%أ�ص.لYي ف القميص الواحد؟ قال: نعم واز\ر'ره

عليك ولو بش.و\ك%ة{؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية وهو الذي ف رقبته
علة ل يكنه اللتفات معها. قال: والشهور إ,ن رجل أ%ص\ي.د' من

الصطياد. قال: ودواء� الص_ي.د أ%ن ي'ك}و.ى م.و\ض1ع¬ بي عينيه فيذهب الص_ي.د؛
وأ%نشد:

أ%ش\في ال%جان,ي. وأ%ك}وي ال4ص\ي.دا
والص_اد': النحاس'؛ قال أ%بو عبيد: الصاد' قد'ور الصeف}ر, والنحاس؛

قال حسان بن ثابت:
ر.أ%ي\ت' ق�دو'ر. الصاد1 ح.و\ل% ب'ي'وت1نا،



قب.ائ1ل% س'ح\ماv ف ال%ح1لة ص'ي_ما
(* قوله «قبائل» ف الساس قنابل.)

والمع ص1يدانD، والصاد1يe منسوب إ,ليه، وقيل: الصاد' الصeف}ر'
ن.ف}س'ه. وقال بعضهم: الص_ي\دان� النeحاس؛ وقال كعب:

وق1د\راv ت.غ\ر.ق' ال4و\صال� ف1يه،
من الص_ي\دان1، م'ت\ر.ع.ةv ر.كودا

والص_ي\دان� والص_ي\داء�: حجر أ%بيض ت'ع\م.ل� منه الب,رام'. غيه:
والص>ي\دان، بالفتح، ب,رام' الجارة؛ قال أ%بو ذؤيب:

وس'ود{ من. الص_ي\دان1 فيها م.ذان,ب¬
ن'ضار¬، إ,ذا ل ن.س\ت.ف1دها ن'عار'ها

قال ابن بري: ويروى هذا البيت بفتح الصاد من الص_ي\دان وكسرها، فمن
فتحها جعل الص_ي\دان جع ص.ي\دانة، فيكون من باب تر وترة، ومن كسرها

جعلها جع صاد للنحاس، ويكون صاد¬ وصيدانD بنزلة تاج وتيجان. وقوله فيها
مذان,ب' ن'ضار¬، يريد فيها مغار,ف' معمولة من النeضار، وهو شجر معروف.

قال: وأ%ما الجارة الت ت'عمل منها الق�دور فهي الص_ي\داء�، بالد�.
وقال النضر: الص_يداء� ال4رض الت ت'ر\بتها حراء غليظة الجارة مستوية

بال4رض. وقال أ%بو و.ج'زة%: الص_ي\داء الصى؛ قال الشماخ:
ح.ذاها م1ن. الص_ي\داء3 ن.ع\لv ط1راق�ها
ح.وامي الك�راع ال�ؤ\ي.دات1 العاور

أ%ي حذاها حو�ة 
(* قوله «حوة» كذا بالصل العو�ل عليه والذي لياقوت ف

معجمه حرة، بالراء.) ن,عالا الصخور. أ%بو عمرو: الص_ي\داء� ال4رض
Dالستوية إ,ذا كان فيها حصر فهي قاع؛ قال: ويكون ف الب'ر\م.ة1 ص.ي\دان

وصيداء يكون فيها كهيئة بريق الذهب والفضة، وأ%جوده ما كان كالذهب؛
�وأ%نشد:ط1ل}ح¬ ك%ضاح1ي.ة الص_ي\داء م.ه\ز'ول

وص.ي\دان الصى: صغارها. والص_ي\داء: أ%ر\ض¬ ع.ليظ%ةD ذات' حجارة.
وبنو الص_ي\داء3: حي� من بن أ%س.د. وص.ي\داء: موضع؛ وقيل: ماء بعينه.

والصائد: الس�اق' بلغة أ%هل اليمن.
ابن السكيت: والص_ي\دان.ة� الغول. والص_ي\دان.ة� من النساء:

الس_ي�ئ%ة� ال�ل�ق الكثية الكلم. وف حديث جابر: كان يلف أ%ن� ابن. ص.ي_اد{



Dوهو رجل من اليهود أ%و د.خ1يل .vوقد اختلف الناس فيه كثيا ،�الدجال
فيهم، واسه صاف' فيما قيل، وكان عنده شيء من الك%هان.ة أ%و الس>ح\ر،

وجلة أ%مره أ%نه كان ف1ت\ن.ةv ام\ت.ح.ن ال� به عباده الؤمني لي.ه\ل1ك.
م.ن\ ه.ل%ك. ع.ن\ ب.ي�ن.ة وييا م.ن\ ح.ي_ عن بينة، ث إ,نه مات بالدينة

ف ال4كثر، وقيل إ,نه ف�ق1د. يوم ال%ر_ة فلم يدوه، وال أ%علم.
@صأر: ص.و\أ%ر¬: م.و\ض1ع عاق%ر فيه س'ح.يم بن و.ث1يل� الر�ياحي غ%ال1ب.

بن ص.ع\ص.ع.ة أ%با الف%ر.ز\د.ق فعقر س'ح.يم خ.م\ساv ث ب.د.ا ل%ه' وع.ق%ر.
غال1ب مائة؛ قال جرير:

ل%ق%د\ س.ر_ن أ%ن} ل ت.ع'د_ م'جاش1ع¬،
من الف%خ\ر,، إ,ل� ع.ق}ر. ن,يب� ب,ص.و\أ%ر,

@صب: ف أ%ساء ال تعال: الص_ب'ور تعال وتقد_س، هو الذي ل
ي'عاج,ل الع'صاة بالن\تقام,، وهو من أ%بنية ال�بال%غة، ومعناه ق%ر,يب من
م.ع\ن.ى ال%ل1يم، والفر\ق بينهما أ%ن ال�ذن,ب ل يأ}م.ن' الع'قوبة ف ص1ف%ة
الص_ب'ور كما يأ}م.ن'ها ف ص1ف%ة ال%ل1يم. ابن سيده: ص.ب.ر.ه عن الشيء

ي.ص\ب,ر'ه ص.ب\راv ح.ب.س.ه؛ قال الطيئة:
:vل}ت' لا أ%ص\ب,ر'ها جاه1دا�ق

و.ي\ح.ك، أ%م\ثال� ط%ر,يف{ ق%ل1يل}
والص_ب\ر': ن.ص\ب ال3نسان للق%ت\ل، فهو م.ص\ب'ور. وص.ب\ر' ال3نسان

على الق%ت\ل: ن.ص\ب'ه عليه. يقال: ق%ت.ل%ه ص.ب\راv، وقد ص.ب.ره عليه وقد
ن.ه.ى رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن} ت'ص\ب.ر. الرeوح. ورجل

ص.ب'ور.ة، بالاء: م.ص\ب'ور للقتل؛ حكاه ثعلب. وف حديث النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه ن.ه.ى عن ق%ت\ل شيء من الد_واب� ص.ب\راv؛ قيل: هو أ%ن ي'م\سك

الطائر' أ%و غي'ه من ذوات1 الرeوح ي'ص\ب.ر ح.ي�اv ث ي'ر\م.ى بشيء حت
ي'ق}ت.ل؛ قال: وأ%صل الص_ب\ر ال%ب\س، وكل من ح.ب.س شيئاv فقد ص.ب.ر.ه؛

ومنه الديث: نى عن ال%ص\ب'ورة ون.ه.ى عن ص.ب\ر, ذ1ي الرeوح؛
vوال%صب'ورة الت نى عنها؛ هي ال%ح\ب'وس.ة على ال%و\ت. وكل ذي روح يصب حي�ا

ث يرمى حت يقتل، فقد، قتل صباv. وف الديث الخر ف ر.ج'ل أ%مس.ك
رج'لv وق%ت.ل%ه آخر فقال: اق}ت'ل�وا القاتل واص\ب'روا الص_ابر.؛ يعن

اح\ب,س'وا الذي ح.ب.س.ه للمو\ت حت ي.م'وت كف1ع\ل1ه1 به؛ ومنه قيل للرج'ل
يقد_م فيضرب. عنقه: ق�ت1ل ص.ب\راv؛ يعن أ%نه أ�مس3ك على ال%و\ت، وكذلك لو



ح.ب.س رج'ل نفس.ه على شيء ي'ر,يد'ه قال: ص.ب.ر\ت' نفس3ي؛ قال عنترة يذك�ر
حر\باv كان فيها:

vلذلك ح'ر_ة vف%ص.ب.ر\ت' عار,ف%ة
ت.ر\س'و، إ,ذا ن.ف}س' البان ت.ط%ل�ع'

يقول: ح.ب.ست نفساv صاب,رة. قال أ%بو عبيد: يقول إ,نه ح.ب.س نفس.ه،
وكل© من ق�ت1ل ف غي م.ع\ر.كة ول ح.ر\ب ول خ.ط%إ�، فإ,نه م.ق}تول

ص.ب\راv. وف حديث ابن مسعود: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ن.ه.ى عن
ص.ب\ر, الرeوح، وهو ال1صاء�، وال1صاء� ص.ب\ر¬ شديد؛ ومن هذا ي.م1ي'

الص_ب\ر,، وهو أ%ن يب,س.ه السلطان على اليمي حت يل1ف با، فلو حل%ف
إ,نسان من غي, إ,حلف ما قيل: حل%ف ص.ب\راv. وف الديث: م.ن\ ح.ل%ف على

ي.م1ي م.ص\ب'ور.ة{ كاذ1باv، وف آخر: على ي.م1ي, ص.ب\ر� أ%ي أ�ل}ز,م با
وح'ب,س عليها وكانت لز,م.ة لصاح1بها من ج,ه.ة ال%ك%م، وقيل لا م.ص\ب'ورة

وإ,ن كان صاح1ب'ها ف القيقة هو ال%ص\ب'ور ل4نه إ,نا ص'ب,ر. من
أ%ج\ل1ها أ%ي ح'بس، فو'ص1فت بالص_ب\ر وأ�ضيفت إ,ليه مازاv؛ وال%ص\بورة: هي

الي.م1ي، والص_ب\ر: أ%ن تأ}خذ ي.م1ي إ,نسان. تقول: ص.ب.ر\ت' ي.م1ينه
أ%ي حل�فته. وكل© من ح.ب.س\ت.ه لق%تل� أ%و ي.م1ي، فهو قتل� ص.ب\ر�.

والص_ب\ر': ال3كراه. يقال: ص.ب.ر. الاكم ف�لناv على ي.مي ص.ب\راv أ%ي
.vأ%و قتلت.ه ص.ب\را vأ%كرهه. وص.ب.ر\ت الر_جل إ,ذا ح.ل�فته ص.ب\را

يقال: ق�ت1ل فلنD ص.ب\راv وح'لYف ص.ب\راv إ,ذا ح'ب,س. وص.ب.ر.ه: أ%ح\ل%فه
ي.م1ي ص.ب\ر� ي.ص\ب,ر'ه. ابن سيده: وي.م1ي الص_ب\ر, الت ي'م\س3ك�ك.
ال%ك%م عليها حت ت.ح\ل1ف؛ وقد ح.ل%ف ص.ب\راv؛ أ%نشد ثعلب:

ف%أ%و\ج,ع, ال%ن\ب. وأ%ع\ر, الظ�ه\ر.ا،
أ%و ي'ب\ل1ي. ال� ي.م1يناv ص.ب\ر.ا

وص.ب.ر. الرجل% ي.ص\ب,ر'ه: ل%ز,م.ه.
والص_ب\ر': نق1يض ال%ز.ع، ص.ب.ر. ي.ص\ب,ر' ص.ب\راv، فهو صاب,ر¬

وص.ب_ار وص.ب,ي¬ وص.ب'ور، وال�نثى ص.ب'ور أ%يضاv، بغي هاء، وجعه ص'ب'ر¬.
الوهري: الص_ب ح.ب\س النفس عند الز.ع، وقد ص.ب.ر. فلن عند ال�ص1يبة

ي.ص\ب,ر' ص.ب\راv، وص.ب.ر\ت'ه أ%نا: ح.ب.س\ته. قال ال تعال: واص\ب,ر\
نفس.ك مع الذين. ي.د\ع'ون ر.ب_هم. والت_ص.بeر': تكل©ف الص_ب\ر,؛

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:



أ%ر.ى أ�م_ ز.ي\د{ ك�ل�م.ا ج.ن_ ل%ي\ل�ها
ت'ب.كYي على ز.ي\د{، ول%ي\س.ت\ ب.أ%ص\ب.ر.ا

Òأ%راد: وليست بأ%ص\ب.ر. من ابنها، بل ابنها أ%ص\ب.ر' منها ل4نه عاق
.vأ%صب.ر' من أ%ب.و.ي\ه1. وت.ص.ب_ر وآص\ط%ب.ر.: جعل له ص.ب\را eوالعاق

وتقول: آص\ط%ب.ر\ت' ول تقول اط�ب.ر\ت' ل4ن الصاد ل تدغم ف الطاء،
فإ,ن أ%ردت ال3دغام قلبت الطاء صاداv وقلت اص_ب.ر\ت'. وف الديث عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ال تعال قال: إ,ن>ي أ%نا الص_ب'ور؛ قال
أ%بو إ,سحق: الص_ب'ور ف صفة ال عز وجل9 ال%ل1يم. وف الديث: ل

vى ي.س\م.ع'ه من ال عز_ وجل�؛ أ%ي أ%شد� ح1ل}ماvأ%ح.د. أ%ص\ب.ر' على أ%ذ
على فاع1ل ذلك وترك ال�عاقبة عليه. وقوله تعال: وت.ت.واص.و\ا

بالص_ب\ر,؛ معناه: وت.و.اص.و\ا بالصب على طاعة ال والص_ب\ر, على الدخول ف
م.عاص1يه. والص_ب\ر': ال%راءة؛ ومنه قوله عز وجل9: فما أ%ص\ب.ر.ه'م\ على

النار؛ أ%ي ما أ%ج\ر.أ%ه'م على أ%عمال أ%هل النار. قال أ%بو عمرو: سأ%لت
الليحي عن الصب فقال: ثلثة أ%نواع: الص_ب\ر' على طاعة ال%ب_ار،

والص_ب\ر' على معاص1ي 
(* قوله: «الليحي» وقوله: «والصب على معاصي إل»

كذا بال4صل). ال%ب_ار، والص_ب على الص_ب على طاعته وت.ر\ك معصيته.
وقال ابن ال4عراب: قال ع'مر: أ%فضل الص_ب الت_ص.ب. وقوله: ف%ص.ب\ر¬

ج.م1يل؛ أ%ي ص.ب\ر,ي ص.ب\ر¬ ج.م1يل. وقوله عز وجل: اص\ب,ر'وا وص.اب,ر'وا؛
أ%ي اص\ب,ر'وا واث}ب'ت'وا على د1ين,كم، وصابروا أ%ي صابروا أ%عداء4ك�م

ف ال1هاد. وقوله عز وجل: اس\ت.ع1ينوا بالص_ب\ر,؛ أ%ي بالثبات على ما
أ%نتم عليه من ال3يان. وش.ه\ر' الص_ب\ر,: شهر الص_و\م. وف حديث

الص_و\م: ص'م\ ش.ه\ر. الص_ب\ر؛ ه'و. شهر' رمضان وأ%صل الص_ب\ر, ال%ب\س،
وس'م>ي الصوم' ص.ب\راv ل1م.ا فيه من ح.ب\س النفس عن الط�عام والش_ر.اب

والن>كاح. وص.ب.ر. به ي.ص\ب'ر' ص.ب\راv: ك%ف%ل%، وهو ب,ه1 ص.ب,ي¬
والص_ب,ي': الك%ف1يل؛ تقول منه: ص.ب.ر\ت' أ%ص\ب'ر'، بالض_م، ص.ب\راv وص.ب.ارة

.vأ%ي ك%ف%ل}ت به، تقول منه: اص\ب'ر\ن يا رجل أ%ي أ%ع\ط1ن,ي ك%ف1يل
وف حديث الس.ن: م.ن\ أ%س\ل%ف. س.ل%فاv ف%ل يأ}خ'ذ%ن� به ر.ه\ناv ول
ص.ب,ياv؛ هو الكف1يل. وص.ب,ي القوم: ز.ع1يم'هم ال�ق%د_م ف أ�م'ور,هم،

والمع ص'ب.راء. والص_ب,ي': السحاب ال4بيض الذي يصب' بعضه فوق بعض



:v؛ قال يص1ف ج.ي\شاvدرجا
ك%ك1ر\ف1ئ%ة الغ.ي\ث ذات1 الصب,ي

قال ابن بري: هذا الصدر يتمل أ%ن يكون صدراv لبيت عامر بن جوين الطائي
من أ%بيات:

وجار,ي.ة{ من ب.ن.ات ال�ل�و
ك، ق%ع\ق%ع\ت' بالي\ل خ.ل}خال%ها
ك%ك1ر\ف1ئ%ة الغ.ي\ث ذات الص_ب,يـ
ـر,، تأ}ت1ي الس_حاب. وت.أ}تال%ها

قال: أ%ي ر'ب_ جارية من ب.نات ال�ل�وك ق%ع\ق%عت' خ.ل}خ.ال%ها ل%م_ا
أ%غ%ر\ت عليهم فه.ر.ب.ت\ وع.د.ت فس'م1ع ص.و\ت خ.ل}خ.ال1ها، ول تكن قبل

ذلك ت.ع\د'و. وقوله: ك%ك1ر\ف1ئ%ة الغ.ي\ث ذات الص_ب,ي, أ%ي هذه الارية
كالس_حابة الب.ي\ضاء الك%ث1يفة تأ}ت الس_حاب أ%ي تقص1د' إ,ل ج'م\ل%ة
الس_حاب. وتأ}تال�ه أ%ي ت'ص\ل1ح'ه، وأ%صله تأ}ت.و,ل�ه' من ال4و\ل وهو

ال3ص\لح، ونصب تأ}تال%ها على الواب؛ قال ومثله قول لبيد:
ب,ص.ب'وح, ص.اف1ي.ة وج.ذ}ب ك%ر,ين.ة{،

ب,م'و.ت_ر� ت.أ}تال�ه إ,بام'ها
أ%ي ت'ص\ل1ح هذه الك%ر,ين.ة، وهي ال�غ.ن>ية، أ%و\تار ع'ود1ها

ب,إ,ب\هام1ها؛ وأ%صله ت.أ}ت.و,ل�ه إ,ب\هام'ها فقلبت الواو أ%لفاv لتحركها وانفتاح
ما قبلها؛ قال: وقد يتمل أ%ن يكون ك%ك1ر\ف1ئ%ة الغي\ث ذات الصبي

لل}خ.ن\س.اء، وعجزه:
ت.ر\م1ي الس_حاب. وي.ر\م1ي ل%ها

وقبله:
ور.ج\راج.ة ف%و\ق%ها ب.ي\ض'نا،

عليها ال�ض.اع.ف'، ز'ف}نا ل%ها
والص_ب,ي: السحاب ال4بيض ل يكاد ي'مط1ر؛ قال ر'ش.ي\د بن ر'م.ي\ض

الع.ن.زي�:
ت.ر'وح إ,ليهم' ع.ك%ر¬ ت.راغ%ى،
كأ%ن د.و,ي_ها ر.ع\د' الص_ب,ي

الفراء: ال4ص\بار السحائب البيض، الواحد ص1ب\ر وص'ب\ر، بالكسر والضم.
والص_ب,ي: السحابة البيضاء، وقيل: هي القطعة من السحابة تراها كأ%نا



م.ص\ب'ورة أ%ي مب'وسة، وهذا ضعيف. قال أ%بو حنيفة: الص_بي السحاب يثبت
يوماv وليلة ول يب.ح كأ%نه ي'ص\ب.ر' أ%ي يبس، وقيل: الص_ب,ي السحاب

ال4بيض، والمع كالواحد، وقيل: جعه ص'ب'ر¬؛ قال ساعدة بن جؤية:
فار\م, ب,هم ل1ي_ة% وال4خ\لفا،

ج.و\ز. النeعام.ى ص'ب'راv خ1فافا
والصeب.ارة من السحاب: كالص_ب,ي.

وص.ب.ر.ه: أ%و\ثقه. وف حديث ع.م_ار حي ضر.به ع'ثمان: فلم_ا ع'وت1ب
ف ض.ر\به أ%ياه قال: هذه ي.د1ي ل1ع.م_ار ف%ل}ي.ص\ط%ب,ر؛ معناه فليقتص�.

يقال: ص.ب.ر. فلن فلناv لول9 فلن أ%ي حبسه، وأ%ص\ب.ر.ه أ%ق%ص_ه منه
فاص\ط%ب أ%ي اقتص_. ال4حر: أ%قاد. السلطان فلناv وأ%ق%ص_ه

وأ%ص\ب.ر.ه بعن واحد إ,ذا ق%ت.ل%ه ب,ق%و.د، وأ%باء4ه' مثله'. وف الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، ط%ع.ن إ,نساناv بقض1يب م'د.اع.بة فقال له:
أ%ص\ب,ر\ن، قال: اص\ط%ب، أ%ي أ%ق1د\ن من نفسك، قال: اس\ت.ق1د\. يقال:

ص.ب.ر فلن من خص\مه واص\ط%ب.ر أ%ي اقتص_ منه. وأ%ص\ب.ر.ه الاكم أ%ي
أ%قص_ه من خص\مه.

وص.ب,ي' ال�وان1: ر'ق%اق%ة ع.ر,يض.ة ت'ب\س.ط� تت ما يؤكل من الطعام.
ابن ال4عراب: أ%ص\ب.ر. الرجل إ,ذا أ%كل الص_ب,ي.ة، وهي الرeقاقة

الت ي.غ\ر'3ف' عليها ال%ب'4از ط%عام الع'ر\س.
وال4ص\ب,4رة� من الغ.ن.م وال3بل؛ قال ابن سيده ول أ%سع لا بواحد:

الت ت.ر'وح وت.غ\د'و على أ%هلها ل ت.ع\ز'ب عنهم؛ وروي بيت عنترة:
لا بالص_ي\ف أ%ص\ب,ر.ةD وج'ل9،
وس1تe من ك%رائ1م1ها غ1ز.ار'

الص_ب' والصeب\ر': جانب الشيء، وب'ص\ره مثل�ه، وهو ح.ر\ف الشيء
وغ1ل%ظه. والص_ب\ر' والصeب\ر': ناحية الشيء وح.ر\ف�ه، وجعه أ%ص\بار.

وص'ب\ر' الشيء: أ%عله. وف حديث ابن مسعود: س1د\رة ال�ن\ت.هى ص'ب\ر' النة؛
قال: ص'ب\ر'ها أ%علها أ%ي أ%على نواحيها؛ قال النمر بن ت.و\ل%ب يصف

روضة:ع.ز.ب.ت\، وباك%ر.ها الش_ت1يe ب,د1ي.ة
و.ط}فاء، ت.م\ل%ؤ'ها إ,ل أ%ص\بار,ها

وأ%د\ه.ق. الكأ}س إ,ل أ%ص\بارها وم.ل4ها إ,ل أ%ص\بارها أ%ي إ,ل
أ%عال1يها ورأ}سها. وأ%خذه بأ%ص\باره أ%ي تام�اv بميعه.



وأ%ص\بار القب: نواحيه وأ%ص\بار ال3ناء: جوان,به. ال4صمعي: إ,ذا
ل%ق1ي. الرجل الش>دة بكمالا قيل: ل%ق1يها بأ%ص\بارها.

والصeب\ر.ة: ما ج'م1ع من الطعام بل ك%ي\ل ول و.ز\ن بعضه فوق بعض.
الوهري: الصeبة واحدة ص'ب.ر, الطعام. يقال: اشتريت الشيء ص'ب\ر.ةv أ%ي
بل وزن ول كيل. وف الديث: م.ر_ على ص'ب\ر.ة ط%عام فأ%دخل ي.د.ه فيها؛

الصeب\رة: الطعام التم1ع كالك�وم.ة. وف حديث ع'م.ر: دخل على النب،
صلى ال عليه وسلم، وإ,ن� عند رجليه ق%ر.ظاv م.ص\ب'وراv أ%ي مموعاv، قد

ج'عل ص'ب\رة كص'ب\رة الطعام. والصeب\ر.ة: الك�د\س، وقد ص.ب_ر'وا
طعامهم.

وف حديث ابن عباس ف قوله عز وجل: وكان عر\شه' على الاء، قال: كان
ي.ص\ع.د إ,ل السماء ب'خ.ار¬ من الاء، فاس\ت.ص\ب.ر فعاد ص.ب,ياv؛

اس\ت.ص\ب.ر. أ%ي استك}ث%ف، وتراك%م، فذلك قوله: ث اس\ت.وى إ,ل السماء وهي
د'خ.ان؛ الص_ب,ي: س.حاب أ%بيض متكاث1ف يعن ت.ك%اث%ف. الب'خار وت.راك%م فصار

س.حاباv. وف حديث ط%ه\فة: ويس\ت.ح\لب الص_ب,ي؛ وحديث ظبيان:
وس.ق%و\ه'م ب,ص.ب,ي الن_ي\ط%ل أ%ي س.حاب الو\ت وال%لك.

والصeب\رة: الطعام ال%ن\خ'ول بشيء شب,يه بالس_ر.ن\د 
(* قوله:

«بالسرند» هكذا ف ال4صل وشرح القاموس). والصeب\ر.ة: الجارة الغليظة
التمعة، وجعها ص1ب.ار. والصeب.ارة، بضم الصاد: الجارة، وقيل: الجارة

ال�ل}س؛ قال ال4عشى:
م.ن\ م'ب\ل1غD ش.ي\بان أ%ن�

ال%ر\ء4 ل ي'خل%ق ص'بار.ه\؟
قال ابن سيده: ويروى ص1ي.ار.ه\؛ قال: وهو نوها ف العن، وأ%ورد

الوهري ف هذا الكان:
م.ن\ م'ب\ل1غD ع.م\راv بأ%ن�

ال%ر\ء4 ل ي'خ\ل%ق ص'بار.ه\؟
واستشهد به ال4زهري أ%يضاv، ويروى ص.ب.اره\، بفتح الصاد، وهو جع

ص.ب.ار والاء داخلة لمع المع، ل4ن الص_ب.ار. جع ص.ب\رة، وهي حجارة
شديدة؛ قال ابن بري: وصوابه ل يلق ص1باره\، بكسر الصاد، قال: وأ%ما ص'بارة

وص.بارة فليس بمع لص.ب\رة ل4ن ف%عالv ليس من أ%بنية الموع، وإ,نا ذلك



ف1عال، بالكسر، نو ح1جار� وج,بال�؛ وقال ابن بري: البيت ل%ع.م\رو بن
م1ل}ق%ط الطائي ياطب بذا الشعر عمرو بن هند، وكان عمرو بن هند قتل له أ%خ

عند ز'رار.ة% بن ع'د'س الد_ار,م1ي، وكان بي عمرو بن م1ل}ق%ط وبي
ز'رار.ة ش.رÒ، فحر�ض ع.مرو ابن هند على بن دار,م؛ يقول: ليس ال3نسان بجر

فيصب على مثل هذا؛ وبعد البيت:
وح.واد1ث ال4يام ل

ي.ب\ق%ى لا إ,ل� الجاره
ها إ,ن� ع1ج\ز.ة% أ�م�ه

بالس_ف}ح,، أ%س\ف%ل% م1ن\ أ�وار.ه\
ت.س\ف1ي الر>ياح خ1لل ك%ش\ـ

ـح.ي\ه، وقد س.ل%بوا إ,ز.ار.ه\
فاقتل} ز'ر.ار.ة%، ل أ%ر.ى

ف القوم أ%وف من ز'ر.ار.ه\
وقيل: الصeبارة قطعة من حجارة أ%و حديد.

والصeب'ر': ال4رض ذات ال%ص\باء وليست بغليظة، والصeب\ر' فيه لغة؛ عن
كراع.

ومنه قيل للح.ر_ة: أ�م ص.ب_ار ابن سيده: وأ�مe ص.ب_ار، بتشديد
الباء، الر_ة، مشتق من الصeب'ر, الت هي ال4رض ذات ال%ص\باء، أ%و من
الصeب.ارة، وخ.ص_ بعضهم به الر_ج\لء منها. والص_ب\رة من الجارة: ما

اشتد وغ%ل�ظ، وجعها الص_بار؛ وأ%نشد لل4عشى:
كأ%ن ت.ر.نeم. ال%اج.ات1 فيها،

ق�ب.ي\ل% الصeبح، أ%ص\و.ات الص_ب.ار,
ال%اج.ات: الض_فاد1ع؛ شب_ه ن.ق1يق الضفادع ف هذه العي بوقع

الجارة. والص_ب,ي: ال%ب.ل. قال ابن بري: اذكر أ%بو عمر الزاهد أ%ن أ�م
ص.ب_ار الر�ة، وقال الفزاري: هي حرة ليلى وحر_ة النار؛ قال: والشاهد لذلك

قول النابغة:
ت'داف1ع الناس. عن�ا ح1ي ن.ر\ك%ب'ها،

من الظال ت'د\ع.ى أ�م_ ص.ب_ار
أ%ي ت.د\ف%ع' الناس عن�ا فل س.ب,يل ل4حد إ,ل غ%ز\و,نا ل4نا تنعهم

من ذلك لكونا غ%ل1يظة ل ت.ط%ؤ'ها اليل ول ي'غار علينا فيها؛ وقوله:



من الظال هي جع م'ظ}ل1مة أ%ي هي ح.ر_ة سوداء م'ظ}ل1مة. وقال ابن
السكYيت ف كتاب ال4لفاظ ف باب الختلط والشر> يقع بي القوم: وتدعى

الر_ة وال%ض\ب.ة� أ�م_ ص.ب_ار. وروي عن ابن شيل: أ%ن أ�م ص.ب_ار هي
الص_ف%اة الت ل ي.ح1يك فيها شيء. قال: والص_ب_ارة هي ال4رض الغ.ل1يظة

ال�ش\رفة ل نبت فيها ول ت'نب,ت شيئاv، وقيل: هي أ�م ص.ب_ار، ول
ت'سم_ى ص.ب_ارة، وإ,نا هي ق�فÒ غليظة.

قال: وأ%ما أ�م� ص.بeور فقال أ%بو عمرو الشيبان: هي ال%ض\بة الت ليس
لا منف%ذ. يقال: وقع القوم ف أ�م� ص.بeور أ%ي ف أ%مر� ملتب,س شديد
ليس له منف%ذ كهذه ال%ض\بة الت ل منف%ذ لا؛ وأ%نشد ل4ب الغريب

النصري:
أ%و\ق%ع.ه ال� ب,س'وء� فع\ل1ه1

ف أ�م> ص.بeور، فأ%ود.ى ون.ش1ب\
وأ�م� ص.ب_ار وأ�مe ص.بeور، كلتاها: الداهية والرب الشديدة. وأ%صب
الرجل�: وقع ف أ�م ص.بeور، وهي الداهية، وكذلك إ,ذا وقع ف أ�م

ص.ب_ار، وهي الر_ة. يقال: وقع القوم ف أ�م ص.بeور أ%ي ف أ%مر شديد. ابن
سيده: يقال وقعوا ف أ�م ص.ب_ار وأ�م ص.بeور، قال: هكذا قرأ}ته ف

ال4لفاظ ص.بeور، بالباء، قال: وف بعض النسخ: أ�م صيeور، كأ%نا مشتق�ة من
الص>يارة، وهي الجارة. وأ%ص\ب.ر. الرجل� إ,ذا جلس على الص_ب,ي، وهو

البل. والص>ب.ارة: ص1م.ام القار'ور.ة وأ%صب رأ}س. ال%و\ج.ل%ة
بالص>ب.ار، وهو الس>داد، ويقال للس>داد القعولة والب'ل}ب'ل%ة 

(* قوله:
«القعولة والبلبلة» هكذا ف الصل وشرح القاموس). والع'ر\ع'رة. والص_ب,ر':

ع'ص.ارة شجر م'ر¼، واحدته ص.ب,ر.ة وجعه ص'ب'ور؛ قال الفرزدق:
يا ابن ال%ل1ي_ة1، إ,ن� ح.ر\ب م'ر_ة،

فيها م.ذاق%ة ح.ن\ظ%ل وص'ب'ور
قال أ%بو حنيفة: ن.بات الص_ب,ر كن.بات الس_و\س.ن ال4خضر غي أ%ن ورق.

الص_ب, أ%طول وأ%عرض وأ%ث}خ.ن كثياv، وهو كثي الاء جد�اv. الليث:
الص_ب,ر,، بكسر الباء، ع'صارة شجر ورقها كق�ر'ب الس_كاك1ي ط1و.ال

غ1لظ، ف خ'ض\رتا غ�ب\رة وك�م\د.ة م'ق}ش.ع1ر_ة النظ%ر، يرج من وسطها ساق¬
عليه ن.و\ر أ%صفر ت.م1ه' الر>يح. الوهري: الص_ب,ر هذا الد_واء



الرe، ول يسك�ن إ,ل� ف ضرورة الشعر؛ قال الراجز:
أ%م.رe من ص.ب\ر� وح'ض.ض\

وف حاشية الصحاح: ال�ض.ض' ال�ولن، وقيل هو بظاءين، وقيل بضاد وظاء؛
قال ابن بري: صواب إ,نشاده أ%م.ر_، بالنصب، وأ%ورده بظاءين ل4نه يصف

ح.ي_ة؛ وقبله:
أ%ر\ق%ش. ظ%م\آن إ,ذا ع'ص\ر. ل%ف%ظ}

والصeب.ار'، بضم الصاد: حل شجرة شديدة الموضة أ%شد ح'موض.ة من
ال%ص\ل له ع.ج.م¬ أ%حر ع.ر,يض يل%ب من ال1ن\د، وقيل: هو التمر الندي

الامض الذي ي'ت.داو.ى به.
وص.ب.ار_ة الشتاء، بتشديد الراء: شدة الب.ر\د؛ والتخفيف لغة عن

اللحيان. ويقال: أ%تيته ف ص.ب.ار_ة الشتاء أ%ي ف شد_ة الب.ر\د. وف حديث
علي، رضي ال عنه: ق�ل}تم هذه ص.ب.ار_ة الق�ر�؛ هي شدة البد ك%ح.م.ار_ة

الق%ي\ظ.
أ%بو عبيد ف كتاب الل�ب.ن: ال�م.ق�ر وال�ص.ب_ر' الشديد الموضة

إ,ل ال%رارة؛ قال أ%بو حات: اشت'ق�ا من الص_ب,ر وال%ق1ر، وها
م'ر_ان.

والصeب\ر': قبيلة من غ%س_ان؛ قال ال4خطل:
ت.س\أ%له الصeب\ر' من غ%س_ان، إ,ذ ح.ض.ر'وا،
وال%ز\ن�: كيف ق%راك الغ1ل}م.ة� ال%ش.ر'؟

الصeب\ر وال%ز\ن: قبيلتان، ويروى: فسائل الصeب\ر من غ%س_ان إ,ذ}
حضروا، وال%ز\ن%، بالفتح، ل4نه قال بعده:

ي'ع.ر>فونك رأ}س ابن ال�ب.اب، وقد
أ%مسى، وللس_ي\ف ف خ.ي\ش'ومه أ%ث%ر'

يعن ع'مي بن ال�باب السeل%مي ل4نه ق�ت1ل وح'م1ل رأ}سه' إ,ل ق%بائل
غ%س_ان، وكان ل يبال ب,ه,م ويقول: ليسوا بشيء إ,نا هم ج.ش.ر¬.

وأ%بو ص.ب\ر.ة 
*)

قوله: «أ%بو صبة أ%ل» عبارة القاموس وأ%بو صبية كجهينة طائر احر
البطن اسود الظهر والرأس والذنب): طائر أ%حر' البطن, أ%سو.د' الرأ}س

والناح.ي\ن والذ�ن.ب وسائره أ%حر.



وف الديث: م.ن\ ف%ع.ل كذا وكذا كان له خياv من ص.ب,ي ذ%ه.باv؛ قيل:
هو اسم جبل باليمن، وقيل: إ,نا هو م1ث}ل� ج.ب.ل, ص1ي�، بإ,سقاط الباء

الوحدة، وهو جبل% لطي�ء؛ قال ابن ال4ثي: وهذه الكلمة جاءت ف حديثي
لعلي� ومعاذ: أ%ما حديث علي فهو ص1ي¬، وأ%ما رواية معاذ فص.ب,ي، قال: كذا

ف%رق بينهما بعضهم.
@صحر: الص_ح\راء من ال4رض: ال�ستو,ية� ف ل1ي� وغ1ل%ظ دون الق�ف>،

وقيل: هي الف%ضاء الواسع؛ زاد ابن سيده: ل ن.بات فيه. الوهري: الص_حراء
الب.ر>ي_ة؛ غي مصروفة وإ,ن ل تكن صفة، وإ,نا ل تصرف للتأ}نيث

ولزوم حرف التأ}نيث لا، قال: وكذلك القول ف ب'شرى. تقول: ص.ح\راء� واسعة
ول تقل ص.ح\راء4ة فتدخل تأ}نيثاv على تأ}نيث. قال ابن شيل: الص_ح\راء من

ال4رض مثل ظهر الدابة ال4ج\ر.د ليس با شجر ول إ,كام ول ج,بال
م.ل}ساء. يقال: صحراء ب.ي>نة الص_ح.ر والصeح\ر.ة.

وأ%ص\ح.ر الكان� أ%ي ات_سع. وأ%ص\ح.ر.. الرجل: نزل الصحراء. وأ%ص\ح.ر.
القوم: برزوا ف الص_ح\راء، وقيل: أ%ص\ح.ر. الرجل إ,ذا . . . 

(* هكذا
بياض بالصل). كأ%نه أ%فضى إ,ل الص_ح\راء الت ل خ.م.ر. با فانكشف.

وأ%ص\ح.ر. القوم إ,ذا برزوا إ,ل فضاء ل ي'وار,يهم شيء. وف حديث أ�م سلمة
لعائشة: س.ك�ن ال ع'ق%ياك1 فل ت'ص\ح1ر,يها؛ معناه ل ت'ب\ر,ز,يها

إ,ل الص_ح\راء؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف هذا الديث متعد>ياv على
حذف الار وإ,يصال الفعل فإ,نه غي متعد�، والمع الص_حارى والص_حار,ي،

ول يمع على ص'ح\ر ل4نه ليس بنعت. قال ابن سيده: المع ص.ح\ر.او.ات
وص.حار�، ول يكس_ر على ف�ع\ل ل4نه وإ,ن كان صفة فقد غلب عليه السم. قال
الوهري: المع الص_حار,ي والص_ح\راوات، قال: وكذلك جع كل فعلء إ,ذا

ل يكن مؤنث أ%ف}ع.ل% مثل ع.ذ}راء وخ.ب\راء وو.ر\قاء اسم رجل، وأ%صل
الص_حار,ي ص.حار,ي�، بالتشديد، وقد جاء ذلك ف الشرع ل4نك إ,ذا جعت

ص.ح\راء أ%دخلت بي الاء والراء أ%لفاv وكسرت الراء، كما ي'كسر ما بعد أ%ل1ف
المع ف كل موضع نو مساجد وج.عاف1ر، فتنقلب ال4لف ال�ول الت بعد

vللكسرة الت قبلها، وتنقلب ال4لف الثانية الت للتأ}نيث أ%يضا éالراء ياء
ياء فتدغ%م، ث حذفوا الياء ال�ول وأ%بدلوا من الثانية أ%لفاv فقالوا

ص.حارى، بفتح الراء، لتسلم ال4لف من الذف عند التنوين، وإ,نا فعلوا



ذلك ليفرقوا بي الياء النقلبة من ال4لف للتأ}نيث وبي الياء النقلبة من
ال4لف الت ليست للتأ}نيث نو أ%ل1ف1 م.ر\مÝى ومغزÝى، إ,ذ قالوا

م.ر.ام1ي وم.غاز,ي، وبعض العرب ل يذف الياء4 ال�ول ولكن يذف الثانية فيقول
الص_حار,ي بكسر الراء، وهذه ص.حار�، كما يقول ج.وار�. وف حديث علي:

فأ%ص\ح1ر\ لعد'و�ك وام\ض على ب.ص1ي.ت1ك أ%ي ك�ن\ من أ%مره على أ%مر� واضح
منك%ش1ف، من أ%ص\ح.ر الرجل إ,ذا خرج إ,ل الص_حراء. قال ابن ال4ثي:

ومنه حديث الدعاء: فأ%ص\ح1ر\ ب,ي لغ.ض.بك ف%ريداv. وال�صاح1ر': الذي يقاتل
ق1ر\نه ف الص_حراء ول ي'خات1ل�ه.

والصeح\رة: ج.و\بة ت.ن\جاب ف الر_ة وتكون أ%رضاv لي>نة ت'ط1يف با
:vحجارة، والمع ص'ح.ر¬ ل غي؛ قال أ%بو ذؤيب يصف ير.اعا

س.ب,يÒ من ي.راع.ت1ه ن.فاه'
أ%تê م.د_ه' ص'ح.ر¬ و.ل�وب'

قوله س.ب,ي� أ%ي غريب. والي.راع.ة ههنا: ال4ج.م.ة. ول%ق1يته ص.ح\ر.ة%
ب.ح\ر.ة% إ,ذا ل يكن بينك وبينه شيء، وهي غي م'ج\راة{، وقيل ل

ي'ج\ر.ي.ا ل4نما اسان جعل اساv واحداv. وأ%خبه بال4مر ص.ح\ر.ة% ب.ح\ر.ة%،
وص.ح\ر.ةv ب.ح\ر.ةv أ%ي ق%ب.ل ل يكن بينه وبينه أ%حد.

وأ%برز له ما ف نفسه ص.ح.اراv: كأ%نه جاهره به ج,هاراv. وال4ص\ح.ر':
قريب من ال4صه.ب، واسم الل�و\ن الص_ح.ر' والصeح\ر.ة�، وقيل: الص_ح.ر'

غ�بة ف ح'م\رة خفيفة إ,ل بياض قليل؛ قال ذو الرمة:
،vم'ح.م\ل%جة vي.ح\د'و ن.حائ1ص. أ%ش\باها
ص'ح\ر. الس_راب,يل ف أ%ح\شائها ق%ب.ب'

وقيل: الصeح\رة حرة تضر,ب إ,ل غ�بة؛ ورجل أ%ص\ح.ر وامرأ%ة ص.ح\راء
ف لونا. ال4صمعي: ال4ص\ح.ر' نو ال4ص\ب.ح، والصeح\رة ل%و\ن

ال4ص\ح.ر، وهو الذي ف رأ}سه ش'قرة.
واص\حار_ النب\ت اص\ح1ياراv: أ%خذت فيه حرة ليست بالصة ث هاج
فاصفر_ فيقال له: اص\حار_. واصحار_ السeن\ب'ل: احر_، وقيل: ابيض_ت

أ%وائله. وح1مار أ%ص\ح.ر' اللون، وأ%تان ص.ح'ور¬: فيها بياض وحرة، وجعه
ص'ح'ر، والصeح\رة اسم الل�و\ن، والص_ح.ر الصدر.
والص_ح'ور أ%يضاv: الر_م'وح يعن الن_ف�وح. برجلها.

،vوالص_ح1ية: الل�ب.ن الل1يب يغلى ث يصب عليه السمن فيشرب شربا



وقيل: هي م.ح\ض ال3بل والغنم ومن ال1ع\ز.ى إ,ذا احتيج إ,ل ال%س\و,
وأ%ع\و.ز.ه'م' الدقيق ول يكن بأ%رضهم ط%ب.خ'وه ث س.ق%و\ه الع.ليل حار�اv؛

وص.ح.ره ي.ص\ح.ره ص.ح\راv: طبخه، وقيل: إ,ذا س'خ>ن الليب خاصة حت يترق،
فهو ص.ح1ية، والف1ع\ل كالفعل، وقيل: الص_ح1ية اللب الليب يسخن ث

يذرe عليه الدقيق، وقيل: هو اللب الليب ي'ص\ح.ر وهو أ%ن يلقى فيه
الر_ض\ف' أ%و يعل ف الق1د\ر فيغلى فيه ف%و\ر¬ واحد حت يترق، والحتراق

قبل الغ.ل}ي، وربا جعل فيه دقيق وربا جعل فيه سن، والفعل كالفعل، وقيل:
هي الص_ح1ية من الص_ح\ر, كالف%ه,ية من الف1ه\ر.

والصeح.ي\راء، مدود على مثال الك�د.ي\راء: ص1ن\ف من اللب؛ عن كراع،
ول ي'عي>نه.

،vوص'ح.ارا vوالص_ح1ي: من صو\ت المي، ص.ح.ر المار ي.ص\ح.ر ص.ح1يا
وهو أ%شد من الص_ه,يل ف اليل. وص'حار اليل: عر.قها، وقيل: ح'م_اها.

وص.ح.رته الشمس: آل%م.ت\ د1ماغه.
وص'ح\ر': اسم أ�خت ل�ق}مان بن عاد. وقولم ف الثل: ما ل ذ%ن\ب إ,ل�

ذنب ص'ح\ر.؛ هو اسم امرأ%ة ع'وقبت على ال3حسان؛ قال ابن بري: ص'ح'ر' هي
،vق%يم، باليم، خرجا ف إ,غارة فأ%صابا إ,بل�بنت لقمان العادي وابنه ل

فسبق ل�ق%يم فأ%تى منزله فنحرت أ�خته ص'ح\ر' ج.ز'وراv من غ%نيمته وصنعت
منها طعاماv تتح1ف به أ%باها إ,ذا قد1م، فلما قد1م ل�ق}مان قد_مت له

الطعام، وكان يس'د لقيماv، ف%ل%ط%م.ه.ا ول يكن لا ذنب. قال: وقال ابن
خال%و\يه1 هي أ�خت لقمان بن عاد، وقال: إ,ن� ذنبها هو أ%ن لقمان رأ%ى ف

بيتها ن'خامة ف الس_ق}ف فقتلها، والشهور من القولي هو ال4ول.
وص'ح.ار¬: اسم رجل من عبد الق%ي\س؛ قال جرير:

لقيت ص'حار. بن س1نان فيهم
ح.د.باv كأ%عصل, ما يكون ص'حار

ويروي: كأ%ق}ط%م, ما يكون ص'حار. وص'حار: قبيلة. وص'حار: مدينة ع'م.ان.
قال الوهري: ص'حار، بالضم، ق%ص.ب.ة ع'مان ما يلي البل، وت'ؤ.ام

ق%ص.بتها ما يلي الس_احل. وف الديث: ك�فYن رسول� ال، صلى ال عليه
وسلم، ف ث%و\ب.ي\ن ص'ح.ار,ي_ي\ن,؛ صحار: قرية باليمن ن'س3ب الثوب' إ,ليها،

وقيل: هو من الصeخ\رة من الل�و\ن، وث%و\ب أ%ص\ح.ر وص'حار,ي�. وف حديث
عثمان: أ%نه رأ%ى رجلv يقط%ع س.م'رة ب,ص'ح.يات الي.مام؛ قال ابن



ال4ثي: هو اسم موضع، قال: والي.مام ش.جر. أ%و طي.
والصeح.يات: جع¬ مصغر واحده ص'ح\رة،. وهي أ%رض ل%ي>نة تكون ف وسط

الر_ة. قال: هكذا قال أ%بو موسى وف%س_ر الي.مام بشجر أ%و طي، قال:
فأ%ما الطي فصحيح، وأ%ما الشجر فل ي'عرف فيه ي�مام، بالياء، وإ,نا هو
ث�مام، بالثاء الثلثة، قال: وكذلك ضبطه الاز,مي قال: هو ص'ح.ي\رات

الث©م.امة، ويقال فيه الث9مام، بل هاء قال: وهي إ,حدى مراحل النب، صلى ال
عليه وسلم، إ,ل ب.د\ر.

@صخر: الص_خرة: الجر العظيم الصeل}ب، وقوله عز وجل: يا ب'ن.ي_ إ,نا
إ,ن} ت.ك' م1ث}قال ح.ب_ة من خ.رد.ل� فتكن ف ص.خ\رة أ%و ف السموات أ%و

ف ال4رض؛ قال الزجاج: قيل ف ص.خ\رة أ%ي ف الص_خ\رة الت تت ال4رض،
فال عز وجل لطيف باستخراجها، خ.4ب,ي¬ بكانا. وف الديث: الص_خ\رة

من النة؛ يريد ص.خ\رة بيت ال%ق}د1س. والص_خ.ر.ة: كالص_خ\رة، والمع
ص.خ\ر¬ وص.خ.ر وص'خ'ور وص'خورة وص1خ.رة وص.خ.رات.

ومكان ص.خ1ر وم'ص\خ1ر: كثي الص_خ\ر.
والص_اخ1ر.ة: إ,ناء# من خ.ز.ف.

والص_خ1ي: نب\ت.
وص.خ\ر بن عمرو بن الش_ر,يد: أ%خو ال%ن\ساء.
والص_اخ1ر: صو\ت الديد بعضه على بعض.

@صدر: الص_د\ر: أ%على مقد_م كل شيء وأ%و_له، حت إ,نم ليقولون: ص.د\ر
النهار والليل، وص.د\ر الشتاء والصيف وما أ%شبه ذلك مذك9راv؛ فأ%ما قول

ال4عشى:
وت.ش\ر.ق' بالق%و\ل الذي قد أ%ذ%ع\ت.ه،

كما ش.ر,ق%ت\ ص.د\ر الق%ناة من الد_م,
قال ابن سيده: فإ,ن شئت قلت أ%نث ل4نه أ%راد القناة، وإ,ن شئت قلت إ,ن

ص.د\ر الق%ناة ق%ناة؛ وعليه قوله:
م.ش.ي\ن. كما اه\ت.ز_ت ر,ماح، ت.س.ف�ه.ت\

أ%عال1يها م.رe الر>ياح الن_واس1م
والص_د\ر: واحد الصeد'ور، وهو مذكر، وإ,نا أ%نثه ال4عشى ف قوله كما

ش.ر,ق%ت\ ص.د\ر الق%ناة على العن، ل4ن ص.د\ر الق%ناة من الق%ناة، وهو
كقولم: ذهبت بعض أ%صابعه ل4نم يؤن>ث�ون السم الضاف إ,ل الؤنث،



وص.د\ر القناة: أ%علها. وص.د\ر ال4مر: أ%و�له. وص.د\ر كل شيء: أ%و�له.
وكل© ما واجهك: ص.د\ر¬، وصدر ال3نسان منه مذك�ر؛ عن اللحيان، وجعه

ص'د'ور ول يكس_ر على غي ذلك. وقوله عز وجل: ولكن ت.ع\م.ى الق�لوب الت
ف الصeد'ور؛ والقلب ل يكون إ,ل� ف الص_د\ر إ,نا جرى هذا على

التوكيد، كما قال عز وجل: يقولون بأ%فواههم؛ والقول ل يكون إ,ل� بالف%م,
لكنه أ%ك�د بذلك، وعلى هذا قراءة من قرأ%: إ,ن أ%خي له ت1س\ع¬ وتسعون
ن.ع\ج.ةv أ�نثى. والصeد'رة: الص_د\ر، وقيل: ما أ%شرف من أ%عله. والص_د\ر:

الطائفة من الشيء. التهذيب: والصeد\رة من ال3نسان ما أ%شرف من أ%على
صد\ره؛ ومنه الصeد\رة الت ت'لب.س؛ قال ال4زهري: ومن هذا قول امرأ%ة

طائي_ة كانت تت امرئ القيس، ف%ف%ر, ك%ت\ه' وقالت: إ,ن ما ع.ل1م\ت'ك.
إ,ل� ث%ق1يل الصeد\رة سريع ال1داف%ة% ب.ط1يء ال3فاقة.

وال4ص\د.ر: الذي أ%شرفت ص.د\رته.
وال%ص\د'ور: الذي يشتكي صدره؛ وف حديث ابن عبد العزيز: قال لعبيدال

بن عبدال بن عتبة: حت مت.ى تقول� هذا الشعر؟ فقال:
ل ب'د_ للم.ص\د'ور من أ%ن ي.س\ع'ل

ال%ص\د'ور: الذي يشتكي ص.د\ره، ص'د1ر. فهو مصدور؛ يريد: أ%ن من أ�صيب
ص.د\ره ل بد� له أ%ن ي.س\ع'ل، يعن أ%نه ي.ح\د'ث لل3نسان حال يتمث�ل

فيه بالشعر ويطي>ب به نفسه ول يكاد يتنع منه. وف حديث الزهري: قيل له
إ,ن عبيد ال يقول الش>ع\ر، قال: وي.س\ت.ط%يع' ال%ص\د'ور أ%ن ل

ي.ن\ف�1ث% أ%ي ل ي.ب\ز'ق؛ ش.ب_ه الش>ع\ر بالن_ف}ث ل4نما يرجان من
الف%م,. وف حديث عطاء: قيل له رجل م.ص\د'ور ي.ن\ه.ز' ق%ي\حاv أ%ح.د.ثD ه'و.؟

قال: ل، يعن ي.بز'ق ق%ي\حاv. وب.ن.ات الصدر: خ.ل%ل ع1ظامه.
وص'د1ر. ي.ص\د.ر' ص.د\راv: شكا ص.د\ر.ه؛ وأ%نشد:

كأ%نا ه'و. ف أ%حشاء م.ص\د'ور,
وص.د.ر. فلن فلناv ي.ص\د'ر'ه ص.د\راv: أ%صاب ص.د\ر.ه. ورجل أ%ص\د.ر':

عظيم الص_د\ر,، وم'ص.د_ر: قوي� الص_د\ر شديده؛ وكذلك ال4س.د والذئب.
وف حديث عبد اللك: أ�ت1ي. بأ%س1ي م'ص.د_ر؛ هو العظيم الص_د\ر. وف%رس

م'ص.د_ر¬: ب.ل%غ الع.ر.ق ص.د\ر.ه. وال�ص.د_ر' من اليل والغنم:
ال4بيض ل%ب_ة1 الص_د\ر,، وقيل: هو من الن>عاج الس_وداء الصدر وسائر'ها
أ%بيض'؛ ونعجة م'ص.د_ر.ة. ورجل بعيد الص_د\ر: ل ي'عط%ف، وهو على



الث%ل.والت_ص.دeر: نص\ب الص_د\ر ف ال�لوس. وص.د_ر كتابه: جعل له
ص.د\راv؛ وص.د_ره ف اللس فتصد_ر. وتصد_ر الفرس' وص.د_ر، كلها: تقد_م

اليل% ب,ص.دره. وقال ابن ال4عراب: ال�ص.د_ر' من اليل السابق، ول
يذكر الص_د\ر.؛ ويقال: ص.د_ر. الفرس' إ,ذا جاء قد سبق وبرز ب,ص.د\ر,ه

:v؛ وقال طفيل الغ.ن.و,ي� يصف فرساvوجاء م'ص.د_را
كأ%نه ب.ع\د.ما ص.د.çر\ن% م1ن\ ع.ر.ق�

�س1يد¬، ت.م.ط�ر. ج'ن\ح. الليل، م.ب\ل�ول
كأ%نه: الاء� ل%ف%رس1ه1. بعدما ص.د_ر\ن%: يعن خ.ي\ل% س.ب.ق}ن.

بص'د'ور,ه1ن_. والع.ر.ق: الصفe من اليل؛ وقال دكي:
م'ص.د_ر¬ ل و.س.طD ول ب.ال

(* قوله: «مصدر إ,ل» كذا بال4صل).
vوقال أ%بو سعيد ف قوله: بعدما ص.د_ر\ن% من عرق أ%ي ه.ر.ق}ن. ص.د\را

ومن الع.ر.ق ولن ي.س\ت.ف}ر,غ}ن.ه كل�ه؛ ور وي عن ابن ال4عراب أ%نه قال:
رواه بعدما ص'د>ر\ن%، على ما ل يسم_ فاعله، أ%ي أ%صاب الع.ر.ق'

ص'د'وره'ن_ بعدما ع.ر,ق.؛ قال: وال4ول أ%جود؛ وقول الفرزدق ياطب
،vوح.س3بت. خي\ل% بن كليب م.ص\د.را:vجريرا

ف%غ.ر,ق}ت. حي و.ق%ع\ت. ف الق%م\ق%ام,
يقول: اغ}ت.ر.ر\ت. بي\ل قومك وظننت أ%نم يلYصونك من بر فلم يفعلوا.

ومن كلم, ك�ت_اب الد_واو,ين أ%ن يقال: ص'ود1ر. فلنD العامل على مال�
يؤد>يه أ%ي ف�ور,ق. على مال� ض.م1ن.ه.

والص>د.ار': ث%و\ب¬ رأ}سه كال1ق}ن.ع.ة1 وأ%سفل�ه ي'غ.ش>ى الص_د\ر.
وال%ن\ك1ب.ي\ن, تلب.س'ه الرأ%ة؛ قال ال4زهري: وكانت الرأ%ة الث�ك}ل%ى

إ,ذا فقدت حيمها فأ%ح.د�ت\ عليه لبست ص1د.اراv من ص'وف؛ وقال الراعي
يصف فلة:

ك%أ%ن� الع1ر\م1س. الو.ج\ناء4 فيها
ع.ج'ولD، خ.ر_ق%ت\ عنها الص_دار.ا

ابن ال4عراب: ال1ج\و.ل� الصeد\ر.ة، وهي الص>دار وال�ص\د.ة.
والعر.ب تقول للقميص الصغي والد>ر\ع القصية: الصeد\ر.ة�، وقال ال4صمعي:

يقال ل1م.ا ي.لي الص_د\ر من الد>ر\ع, ص1دار¬. الوهري: الص>دار'. بكسر
الصاد، قميص صغي ي.لي السد. وف الثل: كل© ذات ص1دار� خال%ةD أ%ي من



ح.ق> الرجل أ%ن ي.غار. على كل امرأ%ة كما ي.غار' على ح'ر.م1ه1. وف حديث
ال%ن\ساء: دخلت\ على عائشة وعليها خ1مار¬ م'م.ز_ق وص1دار شع.ر؛

.vالص>دار: القميص القصي كما و.ص.فناه أ%و_ل
وص.د\ر' الق%د.م,: م'ق%د_م'ها ما بي أ%صابعها إ,ل ال1مار.ة. وص.د\ر'

النعل: ما ق�د_ام ال�ر\ت منها. وص.د\ر' الس_ه\م: ما جاوز وس.ط%ه إ,ل
م'س\ت.د.قYه1، وهو الذي ي.لي الن_ص\ل% إ,ذا ر'م1ي. به، وس'مي بذلك

ل4نه التقد>م إ,ذا ر'م1ي، وقيل: ص.د\ر' السهم ما فوق نصفه إ,ل ال%ر.اش.
وسهم م'ص.د_ر: غليظ الص_د\ر، وص.د\ر' الرمح: مثله. ويوم¬ كص.د\ر,

الرمح: ضي>ق شديد. قال ثعلب: هذا يوم ت'خ.صe به الر\ب؛ قال وأ%نشدن ابن
ال4عراب:

ويوم كص.د\ر, الرeم\ح, ق%ص_ر\ت ط�ول%ه
ب,ل%ي\لي ف%ل%ه_ان,ي، وما ك�ن\ت' له1ي.ا

وص'د'ور' الوادي: أ%عاليه وم.قادم'ه، وكذلك ص.د.ائر'ه'؛ عن ابن
ال4عراب، وأ%نشد.

Dأ%أ%ن} غ%ر_د.ت\ ف ب.ط}ن, واد{ ح.مام.ة
ب.ك%ي\ت.، ول ي.ع\ذ1ر\ك. ف الهل, عاذ1رف؟

ت.ع.ال%ي\ن. ف ع'ب\ر,ي_ة{ ت.ل%ع. الضeحى
على ف%ن.ن�، قد ن.ع_م.ت\ه' الص_دائ1ر'
واحدها ص.اد1ر.ة وص.د1ير.ة. 

(* قوله: «واحدها صادرة وصديرة» هكذا ف
ال4صل وعبارة القاموس جع صدارة وصديرة). والص_د\ر\� ف الع.روض,: ح.ذ}ف

أ%ل1ف1 فاع1ل�ن\ ل1م'عاق%ب.ت1ها نون فاع1لت'ن\؛ قال ابن سيده: هذا قول
الليل، وإ,نا حكمه أ%ن يقول الص.د\ر ال4لف الذوفة ل1م'عاق%ب.تها نون

فاع1لت'ن\. والت_ص\د1ير'؛ حزام الر_ح\ل وال%و\د.ج,. قال سيبويه: فأ%ما
قولم الت_ز\د1ير' فعلى ال�ضارعة وليست بل�غ.ة؛ وقد ص.د_ر. عن

البعي. والت_ص\د1ير': ال1زام، وهو ف ص.د\ر, البعي، وال%ق%ب' عند الثYيل.
والليث: الت_ص\د1ير' حبل ي'ص.د_ر' به البعي إ,ذا جر_ ح1م\له إ,ل

خل}ف، والبل� اسه الت_ص\د1ير'، والفعل الت_ص\د1ير'. قال ال4صمعي: وف
الرحل ح1زام.ةD يقال له الت_ص\د1ير'، قال: والو.ض1ي' والب,طان

ل1ل}ق%ت.ب,، وأ%كثر ما يقال ال1زام للس_رج. وقال الليث: يقال ص.د>ر\ عن



ب.ع1يك، وذلك إ,ذا خ.م'ص. بطن'ه واضطرب ت.ص\د1ي'ره' في'شدe حبل من
الت_ص\د1ير, إ,ل ما وراء الك1ر\ك1ر.ة، فيثبت الت_ص\د1ير ف موضعه، وذلك البل

يقال له الس>ناف'. قال ال4زهري: الذي قاله الليث أ%ن� الت_صد\ي,ر حبل
ي'ص.د_ر به البعي إ,ذا جر_ ح1م\له خ.ط%أD، والذي أ%راده يسم_ى

الس>ناف، والت_ص\دير': الزام نفس'ه. والص>دار': س1م.ةD على صدر
البعي.وال�ص.د_ر': أ%ول القداح الغ'ف}ل الت ليست لا ف�روض¬ ول أ%ن\صباء،

إ,نا تثق�ل با القداح كراه1ي.ة التeه.م.ة؛ هذا قول اللحيان.
والص_د.ر'، بالتحريك: السم، من قولك ص.د.ر\ت عن الاء وعن الب,لد.

وف الثل: ت.ر.ك}ته على م1ث}ل ليل%ة الص_د.ر,؛ يعن حي ص.د.ر. الناس من
ح.ج>ه,م. وأ%ص\د.ر\ته فصد.ر. أ%ي ر.ج.ع\ت'ه' فر.ج.ع، والوضع م.ص\د.ر

ومنه م.صاد1ر ال4فعال. وصاد.ر.ه على كذا. والص_د.ر': نق1يض الو,ر\د.
ص.د.ر. عنه ي.ص\د'ر' ص.د\راv وم.ص\دراv وم.ز\د.راv؛ ال4خية مضار,عة؛

قال:ود.ع\ ذا ال%و.ى قبل الق1لى؛ ت.ر\ك' ذي ال%و.ى،
م.ت1ي, الق�و.ى، خ.ي\ر¬ من الص_ر\م, م.ز\د.ر.ا

وقد أ%ص\د.ر. غي.ه وص.د.ر.ه'، وال4و_ل أ%على. وف التنزيل العزيز:
حت ي.ص\د'ر. الر>عاء�؛ قال ابن سيده: فإ,م_ا أ%ن يكون هذا على ن,ي_ة1
التعد_ي كأ%نه قال حت ي.ص\د'ر الر>عاء إ,ب,ل%هم ث حذف الفعول،

وإ,م_ا أ%ن يكون ي.صدر' ههنا غي متعد¼ لفظاv ول معن ل4نم قالوا ص.د.ر\ت'
vواحدا vون% م.ه\ل%كا�عن الاء فلما ي'ع.دeوه. وف الديث: ي.ه\ل1ك

وي.ص\د'ر'ون م.صاد1ر ش.ت_ى؛ الص_د.ر'، بالتحريك: ر'جوع السافر من م.قص1ده
والش_ار,بة1 من الو,ر\د1. يقال: ص.د.ر. ي.ص\د'ر' ص'د'وراv وص.د.راv؛

يعن أ%نه ي'خ\س.ف' بم جيعهم ف%ي\هلكون بأ%س\ر,هم خ1يارهم وش1رارهم، ث
ي.ص\د'رون بعد ال%ل%ك%ة م.صاد1ر. متفر>قة على قد\ر أ%عمالم

�ون,ي_ات1هم، ففريق¬ ف النة وفريق ف السعي. وف الديث: ل1ل}م'هاج,ر, إ,قام.ة
ثلث{ بعد الص_د.ر؛ يعن بكة بعد أ%ن يقضي ن'س'ك%ه. وف الديث: كانت له

ر.ك}وة تسم_ى الصاد1ر.؛ س>يت به ل4نه ي'ص\د.ر' عنها بالر>ي�؛ ومنه:
فأ%ص\د.ر\نا ر,كاب.ن.ا أ%ي ص'ر,ف}نا ر,واءé فلم نتج إ,ل ال�قام با

للماء. وما له صاد1ر¬ ول وار,د¬ أ%ي ما له شيء. وقال اللحيان: ما ل%ه'
شيء ول قو\م. وطريق صاد1ر¬: معناه أ%نه ي.ص\د'ر ب,أ%ه\له عن الاء.

ووار,د¬: ي.ر,د'ه' ب,هم؛ قال لبيد يذكر ناق%ت.ي\ن:



ث أ%ص\د.ر\ناه'ما ف وار,د{
صاد1ر� و.ه\م�، ص'و.اه' قد م.ث%ل}

أ%راد ف طريق ي'ورد فيه وي'ص\د.ر عن الاء فيه. والو.ه\م': الض_خ\م'،
وقيل: الص_د.ر' عن كل شيء الرeج'وع. الليث: الص_د.ر' النصراف عن
الو,ر\د وعن كل أ%مر. يقال: ص.د.ر'وا وأ%ص\د.ر\ناهم. ويقال للذي ي.ب\ت.د1ئ'

أ%م\راv ث ل ي'ت1مeه: ف�لن ي'ور,د ول ي'ص\د1ر، فإ,ذا أ%ت.م_ه' قيل:
أ%و\ر.د. وأ%ص\د.ر.. قال أ%بو عبيد: ص.د.ر\ت' عن الب,لد وعن الاء

ص.د.راv، وهو السم، فإ,ذا أ%ردت الصدر جزمت الدال؛ وأ%نشد لبن مقبل:
وليلة{ قد جعلت' الصبح. م.و\ع1د.ها
ص.د\ر. الط1ي_ة حتء تعرف الس_د.فا

قال ابن سيده: وهذا منه ع1يÒ واختلط، وقد و.ض.ع. منه بذه القالة ف
خطبة كتاب,ه الك%م فقال: وهل أ%وح.ش' من هذه العبارة أ%و أ%فحش' من هذه

ال3شارة؟ الوهري: الص_د\ر'، بالتسكي، الصدر، وقوله ص.د\ر.
الط1ي_ة مصدر من قولك ص.د.ر. ي.ص\د'ر' ص.د\راv. قال ابن بري: الذي رواه أ%بو
عمرو الشيبان الس_د.ف، قال: وهو الصحيح، وغيه يرويه السeد.ف جع
س'د\ف%ة، قال: والشهور ف شعر ابن مقبل ما رواه أ%بو عمرو، وال أ%علم.

والص_د.ر: اليوم الرابع من أ%يام النحر ل4ن الناس ي.ص\د'رون فيه عن مكة إ,ل
أ%ماكنهم. وتركته على م1ث}ل ليلة الص_د.ر أ%ي ل شيء له. والص_د.ر:

اسم لمع صادر؛ قال أ%بو ذؤيب:
ب,أ%ط}ي.ب. منها، إ,ذا مال النeج'و
م' أ%ع\ت.ق}ن. مثل% ه.و.اد1ي الص_د.ر\

وال4ص\د.ر.ان1: ع1ر\قان يضربان تت الصeد\غ%ي\ن,، ل يفرد لما واحد.
وجاء يضر,ب أ%ص\د.ر.ي\ه إ,ذا جاء فار,غاv، يعن ع1ط}ف%ي\ه1، وي'ر\و.ى

أ%س\د.ر.ي\ه1، بالسي، وروى أ%بو حات: جاء فلن يضرب أ%ص\د.ر,ي\ه1
وأ%ز\د.ر.يه1 أ%ي جاء فارغاv، قال: ول يدر ما أ%صله؛ قال أ%بو حات: قال بعضهم

أ%ص\د.راه' وأ%ز\د.راه' وأ%ص\دغاه' ول يعر,ف شيئاv منهن_. وف حديث
الس.ن: يضرب أ%ص\د.ر.ي\ه أ%ي منك1بيه، ويروى بالزاي والسي. وقوله تعال:

ي.ص\د'ر. الر>عاء؛ أ%ي يرجعوا من س.ق}ي,هم، ومن قرأ% ي'ص\د1ر. أ%راد
يرد�ون. مواش1ي.ه'م\. وقوله عز وجل: يومئذ{ ي.ص\د'ر' الناس أ%شتاتاv؛ أ%ي

يرجعون. يقال: ص.د.ر. القوم عن الكان أ%ي ر.ج.ع'وا عنه، وص.د.ر'وا إ,ل



الكان صاروا إ,ليه؛ قال: قال ذلك ابن عرفة. والوار,د': الائ1ي،
والص_اد1ر': النصرف.

التهذيب: قال الليث: ال%ص\د.ر' أ%صل الكلمة الت ت.ص\د'ر' عنها
ص.واد1ر' ال4فعال، وتفسيه أ%ن الصادر كانت أ%ول الكلم، كقولك الذ9هاب

والس_م\ع وال1ف}ظ، وإ,نا ص.د.ر.ت1 ال4فعال عنها، فيقال: ذهب ذهاباv وس1ع
س.م\عاv وس.م.اعاv وح.ف1ظ ح1ف}ظاv؛ قال ابن كيسان: أ%علم أ%ن الصدر

النصوب بالفعل الذي اشت'ق_ منه مفعولD وهو توكيد للفعل، وذلك نو قمت
ق1ياماv وضربته ض.ر\باv إ,نا كررته 

*)
قوله: «إ,نا كررته إ,ل قوله وصادر موضع» هكذا ف ال4صل). وف قمت'
دليلD لتوكيد خبك على أ%حد وجهي: أ%حدها أ%نك خ1ف}ت أ%ن يكون من

ت'خاط1به ل ي.فهم عنك أ%و_ل% كلمك، غي أ%نه علم أ%نك قلت فعلت فعلv، فقلت.
فعلت' ف1علv لترد>د اللفظ الذي بدأ}ت به مكر_راv عليه ليكون أ%ثبت

عنده من ساعه مر_ة واحدة، والوجه الخر أ%ن تكون أ%ردت أ%ن تؤكد خ.ب.ر.ك.
عند م.ن\ تاطبه بأ%نك ل تقل قمت' وأ%نت تريد غي ذلك، فرد_دته لتوكيد

أ%نك قلت.ه على حقيقته، قال: فإ,ذا وصفته بصفة لو عر_فت\ه دنا من
vمن أ%نواع متلفة خصصته بالتعريف، كقولك قلت قول vالفعول به ل4ن فعلته نوعا

حسناv وقمت القيام الذي و.ع.د\تك.
وصاد1ر¬: موضع؛ وكذلك ب'ر\ق%ة� صادر؛ قال النابغة:

لقد\ قلت' للنeعمان، ح1ي. ل%ق1يت'ه
ي'ريد' ب.ن,ي ح'ن¼ ب,ب'ر\ق%ة1 صاد1ر,

وصاد1ر.ة: اسم س1د\ر.ة معروفة: وم'ص\د1ر¬: من أ%ساء ج'ماد.ى ال�ول؛
قال ابن سيده: أ�راها عاد1ي_ة.

@صرر: الص>رe، بالكسر، والص>ر_ة�: شد_ة الب.ر\د1، وقيل: هو الب.ر\د
عام_ة؛ حك1ي.ت1 ال4خية عن ثعلب. وقال الليث: الص>رe البد الذي يضرب

الن_بات ويس>نه. وف الديث: أ%نه نى عما قتله الص>رe من الراد
أ%ي الب.ر\د. ور,يح¬ وص.ر\ص.ر¬: شديدة الب.ر\د1، وقيل: شديدة الص_و\ت.

الزجاج ف قوله تعال: ب,ريح� ص.ر\ص.ر�؛ قال: الص>رe والص>ر_ة شدة
البد، قال: وص.ر\ص.ر¬ متكرر فيها الراء، كما يقال: ق%ل}ق%ل}ت' الشيء

وأ%ق}ل%ل}ت'ه إ,ذا رفعته من مكانه، وليس فيه دليل تكرير، وكذلك ص.ر\ص.ر. وص.ر_



وص.ل}ص.ل% وص.ل�، إ,ذا سعت صو\ت الص_ر,ير, غي م'ك%ر_ر� قلت: ص.ر_
وص.ل�، فإ,ذا أ%ردت أ%ن الصوت ت.ك%ر_ر قلت: قد ص.ل}ص.ل% وص.ر\ص.ر.. قال

ال4زهري: وقوله: ب,ريح ص.ر\صر؛ أ%ي شديد الب.ر\د جد�اv. وقال ابن
السكيت: ريح ص.ر\ص.ر¬ فيه قولن: يقال أ%صلها ص.ر_ر¬ من الص>ر�، وهو الب.ر\د،

فأ%بدلوا مكان الراء3 الوسطى فاء الفعل، كما قالوا ت.ج.ف}ج.ف. الثوب'
وك%ب\ك%ب'وا، وأ%صله تف�ف وك%ب_ب'وا؛ ويقال هو من ص.رير الباب ومن
الص_ر_ة، وهي الض_ج_ة، قال عز وجل: ف%أ%ق}ب.ل%ت1 امرأ%ت'ه ف ص.ر_ة{؛ قال

الفسرون: ف ض.ج_ة وص.ي\ح.ة؛ وقال امرؤ القيس:
ج.و.اح1ر'ها ف ص.ر_ة ل ت.ز.ي_ل,

فقيل: ف ص.ر_ة ف جاعة ل تتفر_ق، يعن ف تفسي البيت. وقال ابن
ال4نباري ف قوله تعال: ك%م.ث%ل, ر,يح� فيها ص1رÒ، قال: فيها ثلثة

أ%قوال: أ%حدها فيها ص1رÒ أ%ي ب.ر\د، والثان فيها ت.ص\و,يت وح.ر.كة، وروي
عن ابن عباس قول آخر فيها ص1رÒ، قال: فيها نار.

vوص.ر,يرا vص.ر�ا eوص.ر_ ي.ص1ر .eوص'ر_ النبات': أ%صابه الص>ر
وص.ر\ص.ر.: صو_ت وصاح اشد_ الصياح. وقوله تعال: فأ%قبلت1 امرأ%ت'ه ف

ص.ر_ة فص.ك�ت\ و.ج\ه.ها؛ قال الزجاج: الص_ر_ة أ%شدe الصياح تكون ف
الطائر وال3نسان وغيها؛ قال جرير ي.ر\ث1ي ابنه س.واد.ة:

ق%ال�وا: ن.ص1يبك. من أ%ج\ر�، فقلت لم:
من ل1ل}ع.ر,ين, إ,ذا فار.ق}ت' أ%ش\بال؟

فار.ق}ت.ن ح1ي. ك%ف_ الدهر' من ب.ص.ر,ي،
وحي ص1ر\ت' كع.ظ}م الر>م_ة البال
ذاك�م\ س.واد.ة� ي.ج\ل�و م'ق}ل%ت.ي\ ل%ح1م�،
باز� ي'ص.ر\ص1ر' ف%و\ق. ال%ر\ق%ب, العال

وجاء ف ص.ر_ة{، وجاء ي.ص\ط%رe. قال ثعلب: قيل لمرأ%ة: أ%يe النساء
أ%بغض إ,ليك؟ فقالت: الت إ,ن} ص.خ1ب.ت\ ص.ر\ص.ر.ت\. وص.ر_ ص1م.اخ'ه'

ص.ر,يراv: ص.و_ت من الع.ط%ش. وص.ر.ص.ر. الطائر': ص.و_ت؛ وخص_ بعضهم به
الباز,ي. والص_ق}ر. وف حديث جعفر ابن ممد: اط�ل%ع. علي_ ابن السي

وأ%نا أ%ن\ت1ف' ص.ر�اv؛ هو ع'ص\ف�ور أ%و طائر ف قد>ه أ%ص\ف%ر' الل�و\ن،
س>ي بصو\ته. يقال: ص.ر_ الع'ص\ف�ور ي.ص1رe إ,ذا صاح. وص.ر_

ال�ن\د'ب ي.ص1رe ص.ر,يراv وص.ر_ الباب ي.ص1رe. وكل صوت ش1ب\ه' ذلك، فهو



ص.ر,ير¬ إ,ذا امتد_، فإ,ذا كان فيه تفيف وترج,يع ف إ,عاد.ة ض'وع1ف، كقولك
ص.ر\ص.ر. ال4خ.ط%ب' ص.ر\ص.ر.ةv، كأ%نم ق%د_ر'وا ف صو\ت ال�ن\د'ب

ال%د�، وف ص.و\ت ال4خ\ط%ب الت_ر\ج,يع ف%حك%و\ه على ذلك، وكذلك الص_ق}ر
والبازي؛ وأ%نشد ال4صمعي ب.ي\ت. جرير ي.ر\ث1ي ابنه س.واد.ة:

باز� ي'ص.ر\ص1ر' ف%و\ق. ال%ر\ق%ب, العال
ابن السكYيت: ص.ر_ ال%ح\م1ل� ي.ص1رe ص.ر,يراv ، والص_قر'

ي'ص.ر\ص1ر' ص.ر\ص.ر.ةv؛ وصر_ت أ�ذ�ن,ي ص.ريراv إذا سعت لا د.و,ي�اv. وص.ر_
القلم' والباب ي.ص1رe ص.ر,يراv أ%ي صو_ت. وف الديث: أ%نه كان يط�ب إ,ل

ح1ذ}ع� ث ات_خ.ذ ال1ن\ب.ر. فاض\ط%ر_ت الس_ار,ية؛ أ%ي صو_تت
وحن_ت، وهو اف}ت.ع.ل%ت\ من الص_ر,ير، فق�ل1بت الت_اء طاءé ل4جل

الصاد.ود1ر\ه.م¬ ص.ر>يÒ وص1ر>يÒ: له صو\ت وص.ر,ير¬ إ,ذا ن'ق1ر.، وكذلك
الد>ينار، وخص_ بعضهم به ال%ح\د. ول يستعمله فيما سواه. ابن ال4عراب:
ما لفلن ص1رe أ%ي ما عنده در\هم ول دينار، يقال ذلك ف الن_ف}ي خاصة.

وقال خالد بن ج.نب.ة: يقال للد>ر\هم ص.ر>يÒ، وما ترك ص.ر>ياv إ,ل�
ق%ب.ضه، ول يثن>ه ول يمعه.

والص_ر>ة�: الض_ج_ة والص_ي\ح.ة�. والص_رe: الص>ياح وال%ل%بة.
والص_ر_ة: الماعة. والص_ر_ة: الش>دة من الك}رب والر\ب وغيها؛ وقد

فسر قول امرئ القيس:
فأ%ل}ح.ق%ن.ا بال%اد1يات1، ود'ون.ه'

ج.واح1ر'ها، ف ص.ر_ة{ ل ت.ز.ي_ل,
ف�س>ر. بالماعة وبالشد_ة من الكر\ب، وقيل ف تفسيه: يتمل الوجوه

الثلثة التقد>مة قبله. وص.ر_ة الق%ي\ظ1: شد_ته وشد_ة� ح.ر>ه.
والص_ر_ة: الع.ط}فة. والص_ار_ة: الع.ط%ش'، وجعه ص.ر.ائ1ر' نادر؛ قال ذو

الرمة:
فان\صاع.ت ال�ق}ب' ل ت.ق}ص.ع\ ص.رائ1ر.ها،

وقد ن.ش.ح\ن.، فل ريÒ ول ه1يم'
ابن ال4عراب: ص.ر> ي.ص1رe إ,ذا ع.ط1ش. وص.ر_ ي.ص'رe إ,ذا ج.م.ع..

ويقال: ق%ص.ع. ال1مار صار_ته إ,ذا شرب الاء فذه.ب ع.ط%شه، وجع'ها
ص.رائ1ر، 

(* قوله: «وجعها صرائر» عبارة الصحاح: قال أ%بو عمرو وجعها صرائر



إل وبه يتضح قوله بعد: وعيب ذلك على أ%ب عمرو). وأ%نشد بيت ذي الرمة
أ%يضاv: «ل ت.ق}ص.ع\ ص.رائ1ر.ها» قال: وع1يب ذلك على أ%ب عمرو، وقيل:

إ,نا الص_رائر' جع ص.ر,يرة، قال: وأ%ما الص_ار_ة� فجمعها ص.وار�.
والص>رار: اليط الذي ت'ش.دe به الت_واد1ي على أ%طراف الناقة

وت'ذ%ي_ر' ال4طباء� بالب.ع.ر الر_ط}ب لئل� ي'ؤ.ثYر. الص>رار' فيها.
الوهري: وص.ر.ر\ت' الناقة شددت عليها الص>رار، وهو خيط ي'ش.دe فوق ال1ل}ف

ل1ئل� يرضع.ها ولدها. وف الديث: ل ي.ح1ل© لرجل ي'ؤمن بال واليوم
الخر أ%ن ي.ح'ل� ص1ر.ار. ناقة{ بغي إ,ذ}ن1 صاحبها فإ,نه خات.م'

أ%ه\ل1ها. قال ابن ال4ثي: من عادة العرب أ%ن ت.ص'ر_ ض'ر'وع. ال%ل�وبات إ,ذا
،vون ذلك الر>باط% ص1راراeأ%رسلوها إ,ل ال%ر\ع.ى سار,ح.ة، ويسم

فإ,ذا راح.ت\ ع.ش1ي�اv ح'ل�ت تلك ال4ص1ر_ة وح'ل1ب.ت\، فهي م.ص\ر'ورة
وم'ص.ر_رة؛ ومنه حديث مالك بن ن'و.ي\ر.ة% حي ج.م.ع. ب.ن'و ي.ر\ب'و.ع

ص.د.قاتم لي'و.ج>هوا با إ,ل أ%ب بكر، رضي
ال عنه، فمنع.هم من ذلك وقال:

وق�ل}ت': خ'ذ�وها هذ1ه ص.د.قاتك�م\
م'ص.ر_ر.ة أ%خلفها ل ت'ح.ر_د1

سأ%ج\ع.ل� نفسي د'ون% ما ت.ح\ذ%ر'ونه،
وأ%ر\ه.ن'ك�م\ ي.و\ماv با ق�ل}ت'ه' ي.د1ي

قال: وعلى هذا العن تأ%و_ل�وا قول% الشافعي فيما ذ%هب إ,ليه من
أ%م\ر, ال�ص.ر_اة. وص.ر_ الناقة ي.ص'رeها ص.ر�اv وص.ر_ با: شد_
ض.ر\ع.ها. والص>رار': ما ي'شدe به، والمع أ%ص1ر_ة؛ قال:

إ,ذا الل�قاح غ%د.ت\ م'ل}قvى أ%ص1ر_ت'ها،
ول ك%ري. من الو,ل}دان1 م.ص\ب'وح'
،vم'ص.ر_م.ة vور.د_ جاز,ر'ه'م\ ح.ر\فا

ف الرأ}س منها وف ال4ص\لد ت.م\ل1يح'
ورواية سيبويه ف ذلك:

ور.د\ جاز,ر'ه'م\ ح.ر\فاv م'ص.ر_مة،
ول كري. من الو,ل}د.ان م.ص\ب'وح

والص_ر_ة�: الشاة ال�ض.ر_اة. وال�ص.ر_اة: ال�ح.ف�ل%ة على تويل
التضعيف. وناقةD م'ص1ر_ةD: ل ت.د1رe؛ قال أ�سامة الذل:



أ%قر_ت\ على ح'ول� ع.س'وس م'ص1ر_ة،
ور.اه.ق. أ%خ\لف. الس_د1يس, ب'ز,�ول�ها

والصeر_ة: ش.ر.ج\ الد_راهم والدناني، وقد ص.ر_ها ص.ر�اv. غيه:
الصeر_ة ص'ر_ة الدراهم وغيها معروفة. وص.ر.ر\ت الصeر_ة: شددتا. وف

الديث: أ%نه قال لبيل، عليه السلم: تأ}ت1ين وأ%نت صارÒ بي
ع.ي\ن.ي\ك؛ أ%ي م'ق%ب>ض جامع¬ بينهما كما يفعل ال%ز,ين. وأ%صل الص_ر>: المع
والشدe. وف حديث عمران بن حصي: ت.كاد ت.ن\ص.رe من ال1ل}ء3، كأ%نه من

ص.ر.ر\ته إ,ذا ش.د.د\ته؛ قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف بعض الطرق،
والعروف تنضرج أ%ي تنشقe. وف الديث: أ%نه قال ل1خ.ص\م.ي\ن, تقد_ما إ,ليه:

أ%خر,جا ما ت'ص.ر�رانه من الكلم، أ%ي ما ت'ج.م>عان,ه ف ص'د'وركما.
وكل© شيء جعته، فقد، ص.ر.ر\ته؛ ومنه قيل لل4سي: م.ص\ر'ور ل4ن ي.د.ي\ه

ج'م1عت.ا إ,ل ع'نقه؛ ول�ا بعث عبدال بن عامر إ,ل ابن عمر بأ%سي, قد
ج'معت يداه إ,ل ع'نقه ل1ي.ق}ت'ل%ه قال: أ%م_ا وهو م.ص\ر'ور¬ ف%ل.
وص.ر_ الفرس' والمار بأ�ذ�ن,ه ي.ص'رe ص.ر�اv وص.ر_ها وأ%ص.ر_ با:

س.و_اها ون.ص.بها ل1لستماع. ابن السكيت: يقال ص.ر_ الفرس أ�ذنيه ض.م_ها
إ,ل رأ}سه، فإ,ذا ل ي'وق1عوا قالوا: أ%ص.ر_ الفرس، بال4لف، وذلك إ,ذا

جع أ�ذنيه وعزم على الش_د>؛ وف حديث س.ط1يح:
أ%ز\ر.ق' م'ه\م.ى الن_اب, ص.ر_ار' ال�ذ�ن}

ص.ر_ أ�ذ�نه وص.ر_رها أ%ي ن.ص.بها وسو_اها؛ وجاءت اليل� م'ص1ر_ة
آذانا إ,ذا ج.د_ت ف السي. ابن شيل: أ%ص.ر_ الزرع' إ,صراراv إ,ذا

خ.ر.ج أ%طراف الس_فاء3 قبل أ%ن يل�ص سنبله، فإ,ذا خ.ل�ص س'ن\ب'ل�ه قيل: قد
أ%س\ب.ل؛ وقال قي موضع آخر: يكون الزرع ص.ر.راv حي ي.ل}ت.وي الور.ق

وي.ي\ب.س طر.ف السeن\ب'ل، وإ,ن ل ير'ج فيه الق%م\ح. والص_ر.ر: السeن\ب'ل
بعدما ي'ق%ص>ب وقبل أ%ن يظهر؛ وقال أ%بو حنيفة: هو السeن\ب'ل ما ل

يرج فيه القمح، واحدته ص.ر.ر.ة، وقد أ%ص.ر_. وأ%ص.ر_ يع\د'و إ,ذا أ%سرع
بعض ال3سراع، ورواه أ%بو عبيد أ%ض.ر_، بالضاد، وزعم الطوسي أ%نه تصحيف.

وأ%ص.ر_ على ال4مر: ع.ز.م.
وهو من ص1ر>ي وأ%ص1ر>ي وص1ر_ي وأ%ص1ر_ي وص'ر_ي وص'ر_ى أ%ي

ع.ز,ية وج,دe. وقال أ%بو زيد: إ,نا م1ن>ي ل4ص1ر>ي أ%ي ل%ق1يق%ة؛ وأ%نشد
أ%بو مالك:



قد ع.ل1م.ت\ ذات' الث�نايا الغ'ر>،
أ%ن الن_د.ى م1ن\ ش1يم.ت أ%ص1ر>ي

أ%ي ح.ق1يقة. وقال أ%بو الس_م_ال ال4س.د1ي حي ضل�ت ناقته: اللهم
إ,ن ل ترد_ها ع.ل%ي_ فلم أ�ص.لY لك صلةv، فوج.د.ها عن قريب فقال:

ع.ل1م. ال أ%نا م1ن>ي ص1ر_ى أ%ي ع.ز\م عليه. وقال ابن السكيت: إ,نا
ع.ز,ية م.ح\ت'ومة، قال: وهي مشتقة من أ%ص\ر.ر\ت على الشيء إ,ذا أ%قمت.

ود'م\ت عليه؛ ومنه قوله تعال: ول ي'ص1رeوا على ما ف%ع.ل�وا وهم
ي.ع\ل%م'ون. وقال أ%بو اليثم: أ%ص1ر_ى أ%ي اع\ز,م1ي، كأ%نه ي'خاط1ب نفس.ه، من

قولك: أ%ص.ر_ على فعله ي'ص1رe إ,ص\راراv إ,ذا ع.ز.م على أ%ن يضي فيه ول
يرج,ع. وف الصحاح: قال أ%بو س.م_ال ال4س.د1ي وقد ض.ل�ت ناقت'ه:

أ%ي\م'ن'ك. ل%ئ1ن\ ل ت.ر'د_ها ع.ل%ي_ ل ع.ب.د\ت'ك فأ%صاب ناقت.ه وقد
تعل�ق ز,مام'ها ب,ع.و\س.ج.ة{ فأ%حذها وقال: ع.ل1م. ر.ب>ي أ%ن_ها م1ن>ي

ص1ر_ي. وقد يقال: كانت هذه الف%ع\ل%ة م1ن>ي أ%ص1ر>ي أ%ي ع.ز,ية، ث
جعلت الياء أ%لفاv، كما قالوا: بأ%ب أ%نت، وبأ%با أ%نت؛ وكذلك ص1ر>ي

وص1ر>ي على أ%ن ي'حذف ال4لف' من إ,ص1ر>ي ل على أ%نا لغة ص.ر.ر\ت' على
الشيء وأ%ص\ر.ر\ت'. وقال الفراء: ال4صل ف قولم كانت م1ن>ي ص1ر>ي
وأ%ص1ر>ي أ%ي أ%مر، فلما أ%رادوا أ%ن ي'غ.ي>ر'وه عن مذهب الفعل ح.و_ل�وا

ياءه أ%لفاv فقالوا: ص1ر_ى وأ%ص1ر_ى، كما قالوا: ن'ه,ي. عن ق1ي.ل�4
وق%ال%�، وقال: أ�خ\ر,ج.تا من ن,ي_ة1 الفعل إ,ل ال4ساء. قال: وسعت العرب

تقول أ%ع\ي.ي\ت.ن من ش'ب_ إ,ل د'ب_، ويفض فيقال: من ش'ب¼ إ,ل
د'ب¼؛ ومعناه ف%ع.ل ذلك م'ذ} كان صغياv إ,ل أ%ن} د.ب_ كبياv وأ%ص.ر_ على

الذنب ل ي'ق}ل1ع\ عنه. وف الديث: ما أ%ص.ر_ من استغفر. أ%صر_ على
الشيء ي.ص1رe إ,ص\راراv إ,ذا لزمه ود.او.مه وثبت عليه، وأ%كثر ما يستعمل
ف الشر> والذنوب، يعن من أ%تبع الذنب الستغفار فليس ب,م'ص1ر¼ عليه
وإ,ن تكر_ر منه. وف الديث: ويلD ل1ل}م'ص1ر>ين الذين ي'ص1رeون على ما

فعلوه وهعم يعلمون. وصخرة ص.ر_اء: م.ل}ساء.
ورجلD ص.ر'ور¬ وص.ر'ور.ة: ل ي.ح'ج_ ق%ط©، وهو العروف ف الكلم،

وأ%صله من الص_ر> البس, والنع,، وقد قالوا ف الكلم ف هذا العن:
ص.ر'ويÒ وص.ار'ور,يe، فإ,ذا قلت ذلك ث%ن_يت وجعت وأ%ن_ث}ت؛ وقال ابن

ال4عراب: كل ذلك من أ%وله إ,ل آخره مثن_ى مموع، كانت فيه ياء النسب



أ%و ل تكن، وقيل: رجل ص.ار'ور.ة وصار'ور¬ ل ي.ح'ج_، وقيل: ل يتزو_ج،
الواحد والمع ف ذلك سواء، وكذلك الؤنث.

والص_ر'ورة ف شعر الن_اب,غة: الذي ل يأ}ت النساء كأ%نه أ%ص.ر_ على
تركهن_. وف الديث: ل ص.ر'ور.ة ف السلم. وقال اللحيان: رجل

ص.ر'ور.ة ل يقال إ,ل بالاء؛ قال ابن جن: رجل ص.ر'ور.ة وامرأ%ة صرورة، ليست
الاء لتأ}نيث الوصوف با هي فيه قد لقت ل3ع\لم السامع أ%ن هذا

vالوصوف با هي فيه وإنا بلغ الغاية والنهاية، فجعل تأ}نيث الصفة أ%مار.ة
لا أ�ريد من تأ}نيث الغاية والبالغة. قال الفراء عن بعض العرب: قال رأ%يت

أ%قواماv ص.ر.اراv، بالفتح، واحد'هم ص.ر.ار.ة، وقال بعضهم: قوم
ص.و.ار,ير' جع ص.ار'ور.ة، وقال ومن قال ص.ر'ور,يe وص.ار'ور,يÒ ثن_ى وجع

وأ%ن_ث، وفس_ر أ%بو عبيد قوله، صلى ال عليه وسلم: ل ص.ر'و\ر.ة ف
ال3سلم؛ بأ%نه الت_ب.تeل وت.ر\ك. النكاح، فجعله اساv للح.د.ث1؛ يقول: ليس

ينبغي ل4حد أ%ن يقول ل أ%تزوج، يقول: هذا ليس من أ%خلق السلمي وهذا
فعل الرeهب\ان؛ وهو معروف ف كلم العرب؛ ومنه قول النابغة:

ل%و\ أ%ن_ها ع.ر.ض.ت\ ل4ش\م.ط% راه1ب�،
ع.ب.د. ال3له.، ص.ر'ور.ة{ م'ت.ع.ب>د1

يعن الراهب الذي قد ترك النساء. وقال ابن ال4ثي ف تفسي هذا الديث:
وقيل أ%راد من ق%ت.ل ف الرم ق�ت1ل%، ول يقب.ل منه أ%ن يقول: إ,ن

ص.ر'ور.ة ما ح.ج.ج\ت ول عرفت ح'ر\مة ال%ر.م. قال: وكان الرجل ف الاهلية
إ,ذا أ%حدث ح.د.ثاv ول%ج.أ% إ,ل الكعبة ل ي'ه.ج\، فكان إ,ذا ل1قي.ه

ول© الد_م, ف ال%ر.م, قيل له: هو ص.ر'ورةD ول ت.ه,ج\ه.
:eض.ي>ق م'ت.ق%ب>ض. وال4ر.ح :Òوحافر¬ م.ص\ر'ور¬ وم'ص\ط%ر

الع.ر,يض'، وكلها عيب؛ وأ%نشد:
ل ر.ح.ح¬ فيه ول اص\ط1رار'

وقال أ%بو عبيد: اص\ط%ر_ الاف1ر' اص\ط1راراv إ,ذا كان فاح1ش.
الض>يق,؛ وأ%نشد ل4ب النجم العجلي:

ب,كلY و.أ}ب, للح.ص.ى ر.ض_اح,،
ل%ي\س. ب,م'ص\ط%ر¼ ول ف1ر\شاح,

أ%ي بكل حاف1ر� وأ}ب� م'ق%ع_ب� ي.ح\ف1ر' ال%ص.ى لقو_ته ليس بض.ي>ق
وهو ال�ص\ط%رe، ول ب,ف1ر\شاح� وهو الواسع الزائد على العروف.



والص_ار_ة�: الاجة�. قال أ%بو عبيد: ل%نا ق1ب.ل%ه صار_ةD، وجعها
ص.وارe، وهي الاجة.

وشرب حت مل4 مصار_ه أ%ي أ%م\عاء4ه؛ حكاه أ%بو حنيفة عن ابن ال4عراب
ول يفسره بأ%كثر من ذلك.

والص_رارة�: نر يأ}خذ من الف�رات1. والص_رار,يe: ال%ل�ح'؛ قال
القطامي:

ف ذي ج'ل�ول� ي,ق%ض>ي ال%و\ت. صاح1ب'ه،
إ,ذا الص_رار,يe م1ن\ أ%ه\وال1ه ار\ت.س.ما

أ%ي ك%ب_ر.، والمع صرار,يeون% ول ي'ك%س_ر'؛ قال العجاج:
ج.ذ}ب. الص_رار,ي>ي. بالك�ر'ور,

ويقال للم.ل�ح: الص_ار,ي مثل القاض1ي، وسنذكره ف العتل9. قال ابن
بري: كان ح.قe صرار,ي� أ%ن يذكر ف فصل ص.ري العتل9 اللم ل4ن الواحد
عندهم صار�، وجعه ص'ر�اء وجع ص'ر�اء� ص.رار,يe؛ قال: وقد ذكر الوهري

ف فصل صري أ%ن9 الصار,ي� ال%ل�ح'، وجعه ص'ر�اء#. قال ابن دريد: ويقال
للملح صار�، والمع ص'ر�اء، وكان أ%بو علي يقول: ص'ر�اء# واحد مثل

ح'س_ان{ للح.س.ن,، وجعه ص.رار,يe؛ واحتج بقول الفرزدق:
أ%شار,ب' خ.م\رة{، وخ.دين' ز,ير�،

وص'ر�اء#، لف%س\و.ت1ه ب'خ.ار؟
قال: ول حجة ل4ب علي� ف هذا البيت ل4ن الص_ر.ار,ي� الذي هو عنده

جع بدليل قول السيب بن ع.ل%س يصف غائصاv أ%صاب درة، وهو:
وت.ر.ى الص_رار,ي ي.س\ج'د'ون% لا،

وي.ض'مeها ب.ي.د.ي\ه1 للن_ح\ر,
وقد استعمله الفرزدق للواحد فقال:

ت.ر.ى الص_رار,ي_ وال4م\واج' ت.ض\ر,ب'ه،
ل%و\ ي.س\ت.ط1يع' إ,ل ب.ر>ي�ة{ ع.ب.را

وكذلك قول خلف بن جيل الطهوي:
ت.ر.ى الص_رار,ي_ ف غ%ب\ر.اء4 م'ظ}ل1مة{
ت.ع\ل�وه ط%و\راv، وي.ع\ل�و ف%و\ق%ها ت1ي.ر.ا

قال: ولذا السبب جعل الوهري الص_رار,ي_ واحداv لا رآه ف أ%شعاره
العرب يب عنه كما يب عن الواحد الذي هو الص_ار,ي، فظن أ%ن الياء فيه



للنسبة كل4نه منسوب إ,ل ص.رار� مثل ح.واري� منسوب إ,ل حوار�،
وح.وار,يe الرجل: خاص_ت'ه، وهو واحد ل ج.م\ع¬، ويدلك على أ%ن� الوهري ل%ح.ظ%

هذا العن كون'ه جعله ف فصل صرر، فلو ل تكن الياء للنسب عنده ل
يدخله ف هذا الفصل، قال: وصواب إ,نشاد بيت العجاج: ج.ذ}ب' برفع الباء ل4نه

فاعل لفعل ف بيت قبله، وهو
لgياv ي'ثان,يه1، ع.ن, ال�ؤ'ور,،

ج.ذ}ب' الص_رار,ي>ي. بالك�ر'ور,
اللgي': الب'ط}ء�، أ%ي ب.ع\د. ب'ط}ء� أ%ي ي.ث}ن هذا الق�ر\ق�ور. عن

�ال�ؤ'ور ج.ذ}ب' ال%ل�حي. بالك�ر'ور,، والك�رور' جع ك%ر¼، وهو حب\ل
الس_ف1ينة الذي يكون ف الش_راع, قال: وقال ابن حزة: واحدها ك�ر� بضم

الكاف ل غي.
والص_رe: الد_ل}و' ت.س\ت.ر\خ1ي ف%ت'ص.رe أ%ي ت'ش.د� وت\س\م.ع

بال1س\م.ع,، وهي عروة ف داخل الدلو بإ,زائها عروة أ�خرى؛ وأ%نشد ف
ذلك:إ,ن} كانت1 آم_ا ام_ص.ر.ت\ ف%ص'ر_ها،

إ,ن� ام>صار. الد_ل}و, ل ي.ض'رeها
والص_ر_ة�: ت.ق}ط1يب' الو.ج\ه1 من الك%راهة.

والص>رار': ال4ماك1ن' الر\ت.ف1ع.ة� ل يعلوها الاء.
وص1رار¬: اسم جبل؛ وقال جرير:

إ,ن� الف%ر.ز\د.ق. ل ي'زاي,ل� ل�ؤ\م.ه،
حت ي.ز'ول% ع.ن, الط�ر,يق, ص1رار'

وف الديث: حت أ%تينا ص1راراv؛ قال ابن ال4ثي: هي بئر قدية على
ثلثة أ%ميال من الدينة من طريق الع1راق,، وقيل: موضع.

ويقال: صار_ه على الشيء أ%كرهه.
والص_ر_ة�، بفتح الصاد: خرزة ت'ؤ.خ>ذ� با النساء� الرجال%؛ هذه عن

اللحيان.
وص.ر_ر.ت1 الناقة�: تقد_مت\؛ عن أ%ب ليلى؛ قال ذو الرمة:

إ,ذا ما تأ%ر_تنا ال%راس1يل�، ص.ر_ر.ت\
أ%ب'وض الن_س.ا ق%و_ادة أ%ي\ن'ق. الر_ك}ب,

(* قوله: «تأرتنا الراسيل�» هكذا ف الصل).
وص1ر>ين': موضع؛ قال ال4خطل:



إ,ل هاج,س� م1ن\ آل ظ%م\ياء4، والت
�أ%تى د'ونا باب¬ ب,ص1ر>ين م'ق}ف%ل

والص_ر\ص.ر' والصeر\ص'ر' والصeر\ص'ور مثل ال�ر\جور: وهي الع1ظام من
ال3بل. والصeر\ص'ور': الب'خ\ت1يe من ال3بل أ%و ولده، والسي لغة. ابن
ال4عراب: الصeر\ص'ور الف%ح\ل الن_ج,يب من ال3بل. ويقال للس_ف1ينة:

الق�ر\قور والصeر\صور.
والص_ر\ص.ران,ي_ة من ال3بل: الت بي الب.خاتY والع1راب، وقيل: هي

الف%وال1ج'. والص_ر\ص.ران�: إ,ب,ل ن.ب.ط1ي_ة يقال لا
الص_ر\ص.ران,ي_ات. الوهري: الص_ر\ص.ران,يe واحد' الص_ر\ص.ران,ي_ات، وهي ال3ل بي

الب.خات9 والع1راب. والص_ر\ص.ران� والص_ر\ص.ران©: ضرب من س.م.ك
البحر أ%م\ل%س ال1ل}د ض.خ\م؛ وأ%نشد:

م.ر_ت\ كظ%ه\ر, الص_ر\ص.ران1 ال4د\خ.ن,
والص_ر\ص.ر': د'و.ي\ب_ة تت ال4رض ت.ص1رe أ%يام الربيع. وص.ر_ار

الليل: ال�د\ج'د'، وهو أ%كب' من الن\د'ب، وبعض العرب ي'س.م>يه
الص_د.ى. وص.ر\ص.ر: اسم نر بالعراق. والص_راص1ر.ة�: ن.ب.ط� الشام.

التهذيب ف النوادر: ك%م\ه.ل}ت' الال% ك%م\ه.ل%ة وح.ب\ك%رت'ه ح.ب\ك%ر.ة
vوح.ب\ح.ب\ت'ه وز.م\ز.م\ت'ه ز.م\ز.م.ة vود.ب\ك%ل}ت'ه د.ب\ك%ل%ة

وص.ر\صرت'ه وك%ر\ك%ر\ت'ه إ,ذا جعت.ه ور.د.د\ت أ%طراف ما انت.ش.ر. منه، وكذلك
ك%ب\ك%ب\ت'ه.

@صطر: التهذيب: الكسائي ال�ص\طار' ال%م\ر الام1ض؛ قال ال4زهري: ليس
ال�ص\طار من ال�ضاع.ف، وقال ف موضع آخر: هو بتخفيف الراء، وهي لغة

روم1ي_ة؛ قال ال4خطل يصف المر:
ت.د\م.ى، إ,ذا ط%ع.ن'وا فيها ب,ج.ائف%ة

ف%و\ق. الزeجاج، ع.ت1يق¬ غي م'ص\طار,
وقال: ال�ص\طار الد1يثة ال�ت.غ.ي>ر.ة� الطعم والريح. قال ال4زهري:

،vص\طار من أ%ساء المر الت اع\ت'ص1ر.ت من أ%بكار الع1ن.ب ح.د1يثا�وال
ب,ل�غة أ%هل الشام؛ قال: وأ�راه ر'وم1ي�اv ل4نه ل ي'ش\به أ%بنية كلم

العرب. قال: ويقال ال�س\طار'، بالسي، وهكذا رواه أ%بو عبيد ف باب
المر وقال: هو الام1ض منه. قال ال4زهري: ال�ص\طار أ%ظنه م'ف}ت.علv من

صار، قلبت التاء طاء. وجاء ال�ص\طار' ف شعر ع.د1ي� ابن الرقاع ف نعت



المر ف موضعي، بتخفيف الراء، قال: وكذلك وجدته مقي_داv ف كتاب
ال3ياد1ي ال%ق}ر'و> على شر.

ابن سيده ف ترجة سطر: الس_ط}ر الع.تود من ال%ع.ز,، والصاد لغة،
وقرئ: وزاده بص\ط%ةv وم'ص.ي\ط1ر، بالصاد والسي، وأ%صل صاده سي قلبت مع

الطاء صاداv لقرب م.خارجها.
@صعر: ال�صع.ر: م.ي.لD ف الو.ج\ه1، وقيل: الص_ع.ر' ال%ي.ل ف الد>

خاصة، وربا كان خ1ل}قة ف ال3نسان والظ�ليم، وقيل: هو م.ي.لD ف
الع'ن'ق وان\ق1لب ف الوجه إ,ل أ%حد الشق�ي. وقد ص.ع_ر. خ.د_ه وصاع.ر.ه:

أ%ماله' من الك1ب\ر,؛ قال ال�ت.ل%م>س واسه ج.رير بن عبد السيح:
وك�ن_ا إ,ذا الب_ار' ص.ع_ر. خ.د_ه'،

أ%ق%م\نا ل%ه' من م.يل1ه1 ف%ت.ق%و_ما
يقول: إ,ذا أ%مال متكب>ر¬ خد_ه أ%ذ}ل%ل}ناه' حت يتقو_م م.ي\ل�ه،

وقيل: الص_ع.ر' داء# يأ}خذ البعي في.ل}و,ي منه ع'ن'ق%ه وي'ميل�ه، ص.ع1ر.
ص.ع.راv، وهو أ%ص\ع.ر؛ قال أ%بو د.ه\ب.ل: أ%نشده أ%بو عمرو بن العلء:

وت.ر.ى ل%ا د.ل¾ إ,ذا ن.ط%ق%ت\،
ت.ر.ك%ت\ ب.نات1 فؤاد1ه ص'ع\را

وقول أ%ب ذؤيب:
ف%ه'ن_ ص'ع\ر¬ إ,ل ه.د\ر, الف%ن,يق, ول
ي'ج\ر.، ول ي'س\ل1ه1 ع.ن\ه'ن_ إ,لقاح'

عد_اه بإ,ل ل4نه ف معن م.وائ1ل%، كأ%نه قال: ف%ه'ن_ م.وائ1ل� إ,ل
ه.د\ر الف%نيق.

ويقال: أ%صاب البعي. ص.ع.ر¬ وص.ي.د¬ أ%ي أ%صابه د.اء# ي.ل}وي منه
ع'ن'قه. ويقال للمتكب>ر: فيه ص.ع.ر¬ و.ص.ي.د¬. ابن ال4عراب: الص_ع.ر

والص_ع.ل� ص1غ.ر' الرأ}س. والص_ع.ر': الت_ك%بeر'. وف الديث: كل©
ص.ع_ار� م.ل}عون؛ أ%ي كل ذي ك1ب\ر� وأ�ب_ه.ة{، وقيل: الص_ع_ار' التكب

ل4نه ي.م1يل ب,خ.د>ه وي'ع\ر,ض عن الناس بوجهه، ويروى بالقاف بدل العي،
وبالضاد العجمة والفاء والزاي، وسيذكر ف موضعه. وف التنزيل: ول

ت'ص.ع>ر\ خ.د_ك للناس، وقرئ: ول ت'صاع1ر\؛ قال الفراء: معناها ال3عراض من
الك1ب\ر,؛ وقال أ%بو إ,سحق: معناه ل ت'ع\ر,ض عن الناس تكبeراv، وماز'ه

�ل تلزم خد_ك الص_ع.ر. وأ%ص\ع.ره: كص.ع_ر.ه. والت_ص\ع1ي': إ,مال%ة



الد> عن النظر إ,ل الناس ت.هاو'ناv من ك1ب\ر� كأ%نه م'عر,ض¬. وف
الديث: يأ}ت على الناس ز.مان ليس فيهم إ,ل� أ%ص\ع.ر' أ%و أ%ب\ت.ر؛ يعن

ر'ذالة الناس الذين ل دين لم، وقيل: ليس فيهم إ,ل ذاهب بنفسه أ%و
ذ%ل1يل. وقال ابن ال4ثي: ال4ص\ع.ر' ال�ع\ر,ض بوجهه ك1باv. وف حديث

عم_ار: ل ي.لي ال4م\ر. بعد. فلن{ إ,ل كل© أ%ص\ع.ر أ%ب\ت.ر أ%ي كل©
م'ع\ر,ض عن الق ناق1ص. ول�ق1يم.ن_ ص.ع.رك أ%ي م.ي\لك، على الث%ل. وف
حديث ت.و\ب.ة1 ك%ع\ب: فأ%نا إ,ليه أ%ص\ع.ر أ%ي أ%م1يل. وف حديث الجاج:

أ%نه كان أ%ص\ع.ر. ك�هاك1هاv؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
وم.ح\ش.ك أ%م\ل1ح1يه، ول ت'د.اف

على ز.غ%ب� م'ص.ع_ر.ة{ ص1غ.ار,
قال: فيها ص.ع.ر¬ من ص1غ.رها يعن م.ي.لD. وق%ر.ب¬ م'ص\ع.رÒ: شديد¬؛

قال:
وق%د\ ق%ر.ب\ن. ق%ر.باv م'ص\ع.رìا،

أ%ذا ال1د.ان� حار. واس\ب.ك%ر_ا
والص_ي\ع.ر,ي_ة�: اع\ت1راض¬ ف الس_ي، وهو من الص_ع.ر,.

والص_ي\ع.ر,ي_ة�: س1م.ة ف عنق الناقة خاص_ة. وقال أ%بو علي ف التذكرة:
الص_ي\ع.ر,ي_ة و.س\م ل4هل الي.من، ل يكن ي'وسم إ,ل النeوق؛ قال وقول

ال�س.ي_ب بن ع.ل%س:
وقد أ%ت.ن.اس.ى ال%م_ عند اح\ت1ض.ار,ه

ب,ناج�، عليه الص_ي\ع.ر,ي_ة، م'ك}د.م
(* وينسب هذا البيت إ,ل التلم�س).

يدل© على أ%نه قد ي'وس.م با الذ©ك�ور. وقال أ%بو عبيد:
الص_ي\ع.ري_ة س1م.ة ف ع'ن'ق البعي، ولا س.مع. ط%ر.ف%ة� هذا البيت من السي_ب قال

له: اس\ت.ن\و.ق. الم.ل� أ%ي أ%نك كنت. ف صفة ج.مل، فلما قلت
الص_ي\ع.ر,ي_ة ع'د\ت إ,ل ما ت'وص.ف به النeوق، يعن أ%ن الص_ي\ع.ر,ي_ة س1م.ة

.Dقانئ :Òوق. وأ%ح\م.ر' ص.ي\ع.ر,يeل تكون إ,ل لل3ناث، وهي الن
وص.ع\ر.ر. الشيء4 ف%ت.ص.ع\ر.ر.: د.ح\ر.ج.ه فت.د.ح\ر.ج. واس\ت.د.ار.؛ قال

الشاعر:
ي.ب\ع.ر\ن م1ث}ل الف�ل}ف�ل, ال�ص.ع\ر.ر,

وقد ص.ع\ر.ر\ت ص'ع\ر'ور.ة، والصeع\ر'ور.ة�: د'ح\ر'وج.ة ال�ع.ل,



ي.جم.ع'ها ف%ي'د1ير'ها ويدفعها، وقد ص.ع\ر.ر.ها، والمع ص.عار,ير.
وكل© حل شجرة تكون مثل% ال4ب\ه.ل, والف�ل}ف�ل, وش1ب\ه,ه ما فيه
�ص.لب.ةD، فهو ص'ع\ر'ور¬، وهو الص_عار,ير'. والصeع\ر'ور: الص_م\غ

الد_ق1يق الطويل الل}ت.و,ي، وقيل: هو الص_م\غ عام_ة، وقيل: الص_عار,ير صمغ
جامد يشب,ه ال4صاب,ع، وقيل: الصeع\ر'ور الق1طعة من الص_م\غ؛ قال أ%بو

حنيفة: الصeع\ر'ور.ة، بالاء، الص_م\غ.ة الص_غية ال�س\ت.د1يرة؛
وأ%نشد:

إ,ذا أ%و\ر.ق. الع.ب\س3يe جاع. ع1يال�ه،
ول ي.ج,د'وا إ,ل الص_عار,ير. م.ط}ع.ما

ذه.ب بالع.ب\س3ي> م.ج\ر.ى ال1ن\س كأ%نه قال: أ%و\ر.ق. الع.ب\س3يeون،
ولول ذلك لقال: ول ي.ج,د\، ول ي.ق�ل}: ول ي.ج,د'وا، وع.ن أ%ن

م'ع.و_له ف قوت1ه وقوت1 ب.ن.اته على الص_ي\د1، فإ,ذا أ%و\ر.ق. ل يد\
�ط%عاماv إ,ل الص_م\غ، قال: وهم ي.ق}تاتون الص_م\غ. والص_ع.ر': أ%كل

الص_عار,ير، وهو الص_م\غ قال أ%بو زيد: الصeع\ر'ور، بغي هاء، ص.م\غ.ة تطول
وت.لت.و,ي، ول تكون ص'ع\ر'ور.ةv إ,ل م'ل}ت.و,ي.ة، وهي نو الش�ب.

وقال مر_ة عن أ%ب نص\ر: الصeع\ر'ور' يكون مثل% الق%ل%م وينعط1ف بنزلة
الق%ر\ن. والص_ع.ار,ير': ال4باخ1س الطYوال، وهي ال4صابع، واحدها

أ%ب\خ.س. والص_عار,ير: اللب.ن' الصم_غ ف اللب.إ قبل ال3ف}صاح.
والص\ع1رار': الس_ي' الشديد؛ يقال: اص\ع.ر_ت ال3بل اص\ع1راراv، ويقال:

اص\ع.ر_ت ال3بل واص\ع.ن\ف%ر.ت وت.م.ش\م.ش.ت\ وام\ذ%ق%ر_ت إ,ذا تفر_قت. وضر.به
فاص\ع.ن\ر.ر. واص\ع.ر_ر، بإ,دغام النون ف الراء، أ%ي استدار من الوجع

مكانه وتقب_ض.
.Òوالص_م\ع.ر': الشديد، واليم زائدة؛ يقال: رجل ص.م\ع.ر,ي

والص_م\ع.ر.ة�: ال4رض الغل1يظة.
وقال أ%بو عمرو: الص_عار,ير' ما ج.م.د. من الل�ث%ا. وقد س.م_و\ا

أ%ص\ع.ر. وص'ع.ياv وص.ع\ران%، وث%ع\ل%ب.ة� بن ص'ع.ي� الاز,ن.
@صعب: الص_ع\ب.ر' والص_ن.ع\ب': شج.ر كالس>د\ر. والصeع\ب'ور':

الصغي الرأ}س كالصeع\ر'وب,.
@صعتر: الص_ع\ت.ر' من الب'قول، بالصاد، قال ابن سيده: هو ضرب من

الن_بات، واحدته ص.ع\ت.ر.ة، وبا ك�ن,ي الب.و\لن© أ%با ص.ع\ت.ر.ة. قال أ%بو



حنيفة: الص_ع\ت.ر' ما ينبت بأ%رض العر.ب، منه س'ه\ل1يÒ ومنه
ج.ب.ل1يÒ. وترجة الوهري عليه سعتر، بالسي، قال: وبعضهم يكتبه بالصاد ف ك�ت'ب

الطYب> لئل ي.ل}ت.بس بالش_عي. وص.ع\تر: اسم موضع.
والص_ع\ت.ر,يe: الشاط1ر'؛ عراقي_ة. ال4زهري: رجل ص.ع\ت.ر,يÒ ل غي

.vش'جاعا vى ك%رياÝإ,ذا كان ف%ت
@صعفر: اص\ع.ن\ف%ر.ت ال3بل: أ%ج.د_ت ف س.ي,ها. واص\ع.ن\ف%ر. إ,ذا

ن.ف%ر.. واص\ع.ن\ف%ر.ت ال�م'ر إ,ذا اب\ذ%ع.ر_ت\ ف%ن.ف%ر.ت وتفر_قت
وأ%س\ر.ع.ت\ ف1راراv، وإ,نا ص.ع\ف%ر.ها ال%وف والف%ر.ق؛ قال الراجز يصف

الرامي والمر:
فلم ي'ص1ب\ واص\ع.ن\ف%ر.ت ج.واف1ل

وروي: واسحنفرت. قال ابن سيده: وكذلك ال%ع.ز اص\ع.ن\ف%ر.ت\ نفرت
وتفر_قت؛ وأ%نشد:

ول غ%ز\و. إ,ن} ن'ر\و,ه1م\ م1ن\ ن,بال1نا،
كما اص\ع.ن\ف%ر.ت م1عز.ى ال1جاز, من الس_ع\ف

وال�ص\ع.ن\ف1ر': الاضي كال�س\ح.ن\ف1ر,.
@صعمر: الصeع\م'ور: الدeولب كالع'ص\م'ور.

@صغر: الص>غ.ر': ضد الكب. ابن سيده: الص>غ.ر والص_غارة� خ1لف
vالع1ظ%م، وقيل: الص>غ.ر ف ال1ر\م، والص_فارة ف الق%د\ر؛ ص.غ'ر. ص.غارة

وص1غ.راv وص.غ1ر. ي.ص\غ.ر' ص.غ.راv؛ بفتح الصاد والغي، وص'غ\راناv؛ كلها
عن ابن ال4عراب: فهو ص.غ1ي وص'غار، بالضم، والمع ص1غ.ار. قال
سيبويه: وافق الذ1ين يقولون ف%ع1يلv الذين يقولون ف�عالv لعت1قاب,هما

كثياv، ول يقولوا ص'غ.راء، اس\ت.غ\نوا عنه ب,ف1عال، وقد ج'مع الص_غ1ي ف
الشعر على ص'غ.راء؛ أ%نشد أ%بو عمرو:

وللك�ب.راء3 أ%ك}لD حيث شاؤوا،
وللصeغ.راء أ%ك}لD واق}ت1ثام'

وال%ص\غ'وراء�: اسم للجمع. وال4صاغ1ر.ة: جع ال4ص\غ.ر. قال ابن سيده:
vإ,نا ذكرت هذا ل4نه م1م_ا تلحقه الاء ف حد> المع إذ ليس منسوبا

ول أ%عجمي�اv ول أ%هل أ%رض ونو. ذلك من ال4سباب الت تدخلها الاء ف
حد� المع، لكن ال4ص\غ.ر لا خرج على بناء الق%ش\ع.م وكانوا يقولون
الق%شاع1م.ة أ%لق�وه الاء، وقد قالوا ال4صاغ1ر، بغي هاء، إ,ذ قد يفعلون



ذلك ف ال4عجمي نو ال%وار,ب والك%راب,ج، وإ,نا حلهم على تكسيه أ%نه
ل يتمك�ن ف باب الصفة. والصeغ\ر.ى: تأ}نيث ال4ص\غ.ر، والمع

الصeغ.ر'؛ قال سيبويه: يقال ن,س\و.ة ص'غ.ر' ول يقال قوم أ%صاغ1ر إ,ل بال4لف
واللم: قال: وسعنا العرب تقول ال4صاغ1ر، وإ,ن شئت قلت ال4ص\غ.ر'ون.

ابن السكيت: ومن أ%مثال العرب: الر\ء ب,أ%ص\غ.ر.ي\ه1؛ وأ%ص\غ.راه قل}ب'ه
ولسانه، ومعناه أ%ن ال%ر\ء4 يعلو ال�مور وي.ض\ب,طها ب,ج.نانه ولسانه.

وأ%ص\غ.ر.ه غيه وص.غ_ره ت.ص\غ1ياv، وت.ص\غ1ي' الص_غ1ي ص'غ.ي>ر
وص'غ.ي>ي؛ ال�ول على القياس وال�خرى على غي قياس؛ حكاها سيبويه.

.vوص.غ_ر.ه وأ%ص\غ.ر.ه: جعل%ه ص.غ1يا .vواس\ت.ص\غ.ره: ع.د_ه ص.غ1يا
وأ%ص\غ.ر\ت الق1ر\ب.ة: خ.رز.ت'ها ص.غ1ية؛ قال بعض ال4غفال:

ش'ل�ت\ ي.دا فار,ي.ة{ ف%ر.ت\ها،
ل%و\ خاف%ت1 الن_ز\ع ل4ص\غ.ر.ت\ها

ويروى:
لو خاف%ت1 الس_اقي ل4ص\غ.ر.ت\ها

والتصغي للسم والنعت يكون تقياv ويكون شفقة ويكون تصيصاv، كقول
ال�باب بن النذ1ر: أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج_ب؛

وهو مفسر ف موضعه. والتصغي ييء بعان{ شتÝى: منها ما ييء على التعظيم
لا، وهو معن قوله: فأ%صابتها س'ن.ي_ة حراء، وكذلك قول ال4نصاري: أ%نا

ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج_ب، ومنه الديث: أ%تتكم
الدeه.ي\ماء�؛ يعن الفتنة الظلمة فصغ_رها تويلv لا، ومنها أ%ن يصغ'ر

الشيء ف ذاته كقولم: د'و.ي\ر.ة وج'ح.ي\ر.ة، ومنها ما ييء للتحقي ف
غي الخاطب، وليس له نقص ف ذاته، كقولم: هلك القوم إ,ل أ%هل%
ب'ي.ي\ت{، وذهبت الدراهم إ,ل د'ر.ي\ه,ماv، ومنها ما ييء للذم كقولم: يا
ف�و.ي\س3ق'، ومنها ما ييء للع.ط}ف والشفقة نو: يا ب'ن.ي_ ويا أ�خ.ي_؛ ومنه

قول عمر: أ%خاف على هذا السبب 
(* قوله: «هذا السبب» هكذا ف ال4صل من

غي نقط). وهو ص'د.ي>ق1ي أ%ي أ%خصe أ%صدقائي، ومنها ما ييء بعن
التقريب كقولم: د'و.ي\ن. الائط وق�ب.ي\ل% الصبح، ومنها ما ييء للمدح، من ذلك

قول عمر لعبدال: ك�ن.ي\ف¬ م'ل1ئ% ع1ل}ماv. وف حديث عمرو بن دينار
قال: قلت ل1ع'ر\و.ة%: ك%م\ ل%ب,ث% رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بكة؟



قال: عشراv، قلت: فابن عباس يقول ب,ض\ع. عشرة% سنةv، قال عروة: فصغ_ره أ%ي
استصغر سن_ه عن ضبط ذلك، وف رواية: ف%غ.ف�ر.ه' أ%ي قال غفر ال له،
وسنذكره ف غفر أ%يضاv. وال3صغار من الني: خلف ال3كبار؛ قالت

النساء:
فما ع.ج'ولD على ب.و¼ ت'ط1يف' ب,ه1،

لا ح.نينان1: إ,ص\غار¬ وإ,ك}بار'
ف%إ,ص\غار'ها: ح.ن,ينها إ,ذا خ.ف%ضته، وإ,ك}بار'ها: ج.ن,ينها إ,ذا

ر.ف%عته، والعن لا ح.ن,ي¬ ذو صغار وح.ن,ي¬ ذ�و كبار.
وأ%رض¬ م'ص\غ1ر.ة: ن.ب\تها صغي ل ي.ط�ل. وفلن ص1غ\ر.ة أ%ب.و.ي\ه1
وص1غ\ر.ة� ول%د أ%بويه أ%ي أ%ص\غ.ره'م\، وهو ك1ب\ر.ة و.ل%د1 أ%بيه أ%ي

أ%كبهم؛ وكذلك فلن ص1غ\ر.ة� القوم وك1ب\ر.ت'هم أ%ي أ%صغر'هم وأ%كبهم. ويقول
صبÒ من صبيان العر.ب إ,ذ ن'ه,ي. عن الل�ع1ب: أ%نا من الص>غ\ر.ة أ%ي

من الص>غار. وحكى ابن ال4عراب: ما ص.غ.ر.ن إ,ل بسنة أ%ي ما ص.غ'ر.
ع.ن>ي إ,ل بسنة. والص_غار، بالفتح: الذل والض_ي\م'، وكذلك الصeغ\ر'،

بالضم، والصدر الص_غ.ر'، بالتحريك. يقال: ق�م\ على ص'غ\ر,ك وص.غ.ر,ك.
الليث: يقال ص.غ1ر. فلن ي.ص\غ.ر' ص.غ.راv وص.غاراv، فهو صاغ1ر إ,ذا
ر.ض1ي. بالض_ي\م وأ%ق%ر_ ب,ه1. قال ال تعال: حت ي'ع\ط�وا الز\ية عن

ي.د{ وه'م\ صاغ1رون؛ أ%ي أ%ذ1ل�ء�. وال%ص\غ'وراء: الص_غار. وقوله عز
وجل: س.ي'ص1يب الذين أ%ج\ر.م'وا ص.غار عند ال؛ أ%ي ه'م\، وإ,ن كانوا

أ%كابر ف الدنيا، فسيصيبهم ص.غار عند ال أ%ي م.ذ%ل�ة. وقال الشافعي، رحه
ال، ف قوله عز وجل: عن ي.د{ وه'م\ صاغ1ر'ون؛ أ%ي يري عليهم ح'ك}م'

السلمي. والص_غار: مصدر الص_غ1ي ف الق%د\ر. والص_اغ1ر': الراضي
بالذ©لY والضي\م,، والمع ص.غ.رة. وقد ص.غ'ر. 

(* قوله: «وقد صغر إل» من
باب كرم كما ف القاموس ومن باب فرح أ%يضاv كما ف الصباح كما أ%نه منهما

بعن ضد العظم). ص.غ.راv وص'غ\راv وص.غاراv وص.غار.ة وأ%ص\غ.ر.ه: جعله
صاغ1راv. وت.صاغ%ر.ت\ إ,ليه نفس'ه: ص.غ'رت وت.حاق%ر.ت\ ذ�ل¾ وم.هان.ة.

وف الديث: إ,ذا قلت. ذلك ت.صاغ%ر. حت يكون مثل% الذ©باب؛ يعن
الشيطان، أ%ي ذ%ل� و.ام_ح.ق.؛ قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن يكون من الص>غ.ر

والص_غار,، وهو الذل والوان. وف حديث علي� يصف أ%با بكر، رضي ال



عنهما: ب,ر.غ}م, ال�ناف1قي وص.غ.ر الاس1دين أ%ي ذ�لYه,م وه.وان,هم. وف
حديث1 ال�ح\ر,م: يقتل الي_ة بص.غ.ر� ل%ها. وص.غ'ر.ت1 الشمس': مال%ت\

للغروب؛ عن ثعلب. وص.غ\ران: موضع.
@صفر: الصeف}رة من ال4لوان: معروفة تكون ف اليوان والنبات وغي ذلك

م_ا يقب.ل�ها، وحكاها ابن ال4عراب ف الاء أ%يضاv. والصeف}رة
أ%يضاv: الس_واد، وقد اص\ف%ر_ واصفار� وهو أ%ص\ف%ر وص.ف�ر.ه غي'ه. وقال

الفراء ف قوله تعال: كأ%نه ج,م.الت¬ ص'ف}ر¬، قال: الصeفر س'ود ال3بل ل
ي'ر.ى أ%سود من ال3بل إ,ل وهو م'ش\ر.ب ص'ف}رة، ولذلك س_ت العرب س'ود

ال3بل ص'فراv، كما س.م_وا الظYباء4 أ�د\ماv ل1ما ي.ع\ل�وها من الظلمة
ف ب.ياض1ها. أ%بو عبيد: ال4صفر ال4سود؛ وقال ال4عشى:

تلك خ.ي\لي منه، وتلك ر,كاب،
ه'ن_ ص'ف}ر¬ أ%ولد'ها كالز_ب,يب

وفرس أ%ص\ف%ر: وهو الذي يسمى بالفارسية ز.ر\د.ه\. قال ال4صمعي: ل
يسم_ى أ%صفر حت يصفر_ ذ%ن.ب'ه وع'ر\ف�ه'. ابن سيده: وال4ص\ف%ر' من ال3بل

الذي ت.ص\ف%رe أ%ر\ض'ه' وت.ن\ف�ذ�ه ش.ع\رة ص.ف}راء.
وال4ص\ف%ران: الذهب والز_ع\ف%ران، وقيل الو.ر\س' والذهب. وأ%ه\ل%ك.
الن>ساء4 ال4ص\ف%ران: الذهب والز_ع\ف%را، ويقال: الو.ر\س والزعفران.

والص_ف}راء: الذهب ل1ل%و\نا؛ ومنه قول علي� بن أ%ب طالب، رضي ال عنه:
يا دنيا اح\م.ر>ي واص\ف%ر>ي وغ�ر>ي غيي. وف حديث آخر عن علي�، رضي

ال عنه: يا ص.ف}راء� اص\ف%ر>ي ويا ب.ي\ضاء اب\ي.ض>ي؛ يريد الذهب
والفضة، وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، صال%ح. أ%هل% خ.ي\ب.ر على

الص_ف}راء والب.ي\ضاء وال%ل}ق%ة؛ الص_ف}راء: الذهب، والبيضاء: الف1ضة،
وال%ل}قة: الدeر'وع. يقال: ما لفلن صفراء ول ب.ي\ضاء. والص_ف}راء�

من ال1ر.ر,: س_يت بذلك للونا. وص.ف�ر. الثوب.: ص.بغ.ه' ب,ص'ف}ر.ة؛
ومنه قول ع'ت\بة ابن ر.ب,يعة ل4ب جهل: سيعلم ال�ص.فYر اس\ت.ه م.ن

ال%ق}ت'ول� غ%داv. وف حديث ب.د\ر: قال عتبة بن ربيعة ل4ب جهل: يا
م'ص.فYر اس\ت1ه1؛ ر.ماه بال�ب\ن.ة1 وأ%نه ي'ز.ع\ف1ر اس\ت.ه'؛ ويقال: هي كلمة

تقال للم'ت.ن.ع>م, ال�ت\ر.ف1 الذي ل ت'ح.ن>ك}ه' الت_جار,ب والشدائد،
وقيل: أ%راد يا م'ض.ر>ط نفسه من الص_ف1ي، وهو الص_و\ت' بالفم

والشفتي، كأ%نه قال: يا ض.ر_اط، ن.س.به إ,ل ال�ب\ن وال%و.ر؛ ومنه الديث:



أ%نه س.م1ع. ص.ف1ي.ه. الوهري: وقولم ف الشتم: فلن م'ص.ف�ر اس\ت1ه؛
هو من الص1في ل من الصeفرة، أ%ي ض.ر_اط.

والص_ف}راء: الق%و\س. وال�ص.فYرة: ال�ذ1ين ع.لم.ت'هم الصeف}ر.ة،
.�كقولك ال�ح.م_رة وال�ب.ي>ض.ة

والصeف}ري_ة: ترة يامي_ة ت'ج.ف�ف ب'س\راv وهي ص.ف}راء، فإ,ذا
ج.ف�ت ف%ف�رك%ت\ ان\ف%ر.ك%ت\، وي'ح.ل�ى با الس_و,يق ف%ت.فوق م.و\ق1ع

السeك�ر؛ قال ابن سيده: حكاه أ%بو حنيفة، قال: وهكذا قال: ترة ي.مام1ي_ة
فأ%وقع لفظ ال3فراد على النس، وهو يستعمل مثل هذا كثياv. والصeف%ار.ة

من الن_بات: ما ذ%و,ي. فتغي_ر إ,ل الصeف}ر.ة. والصeفار': ي.ب,يس'
الب'ه\م.ى؛ قال ابن سيده: أ�راه ل1ص'ف}ر.ته؛ ولذلك قال ذو الرمة:

وح.ت_ى اع\ت.لى الب'ه\م.ى من الص_ي\ف1 ناف1ض¬،
كما ن.ف%ض.ت\ خ.ي\لD نواص1ي.ها ش'ق}ر'

والص_ف%ر': داء# ف البطن يصفرe منه الوجه. والص_ف%ر': ح.ي_ة تلز.ق
بالضلوع ف%ت.ع.ضeها، الواحد والميع ف ذلك سواء، وقيل: واحدته ص.ف%ر.ة،

وقيل: الص_ف%ر' داب_ة ت.ع.ضe الضeلوع والش_ر.اس1يف؛ قال أ%عشى
باه1لة ي.ر\ث1ي أ%خاه:

ل ي.ت.أ%ر_ى ل1م.ا ف الق1د\ر, ي.ر\ق�ب'ه'،
ول ي.ع.ضe على ش'ر\س'وف1ه الص_ف%ر'

وقيل: الص_ف%ر ههنا ال�وع. وف الديث: ص.ف}ر.ة ف سبيل ال خي من
ح'م\ر الن_ع.م,؛ أ%ي ج.و\ع.ة. يقال: ص.غ1ر الر.ط}ب إ,ذا خل من الل�ب.ن،
وقيل: الص_ف%ر ح.ن.ش الب.ط}ن، والص_ف%ر فيما تزعم العرب: حي_ة ف

البطن ت.ع.ضe ال3نسان إ,ذا جاع، والل�ذ}ع الذي يده عند الوع من ع.ض>ه.
eفار: د'ود¬ يكون ف البطن وش.راسيف ال4ضلع فيصفرeوالص_ف%ر والص

عنه ال3نسان ج,د�اv ورب_ما قتله. وقولم: ل ي.ل}تاط� هذا ب,ص.ف%ري أ%ي
ل ي.ل}ز.ق ب ول تقب.له نفسي. والصeفار: الاء ال4ص\ف%ر' الذي ي'صيب

البطن، وهو الس_ق}ي'، وقد ص'ف1ر.، بتخفيف الفاء. الوهري: والصeفار،
بالضم، اجتماع الاء ال4صفر ف البطن، ي'عال%ج' بقطع الن_ائط، وهو ع1ر\ق

ف الصeل}ب؛ قال العجاج يص1ف ثور وحش ضرب الكلب بقرنه فخرج منه دم كدم
الفصود أ%و ال%ص\ف�ور الذي يرج من بطنه الاء ال4صفر:

وب.ج_ كل� عان,د{ ن.ع'ور,،



ق%ض\ب. الط�ب,يب, نائط% ال%ص\ف�ور,
وب.ج_: شق، أ%ي شق الثور' بقرنه كل ع1ر\ق عان,د{ ن.ع'ور. والعان,د:

الذي ل ي.ر\قأ� له دم¬. ون.ع'ور: ي.ن\ع.ر' بالدم أ%ي ي.ف�ور؛ ومنه ع1ر\ق
ن.ع_ار. وف حديث أ%ب وائل: أ%ن رجلv أ%صابه الص_ف%ر فن'ع1ت له

السeك�ر؛ قال القتيب: هو ال%ب.ن'، وهو اجتماع الاء ف البطن. يقال: ص'ف1ر،
فهو م.ص\ف�ور، وص.ف1ر. ي.ص\ف%ر' ص.ف%راv؛ وروى أ%بو العباس أ%ن ابن

ال4عراب أ%نشده ف قوله:
يا ر,يح. ب.ي\ن'ون.ة% ل ت.ذ}م1ينا،
ج,ئ}ت1 بأ%ل}وان ال�ص.ف�ر,ينا

vقال قوم: هو مأ}خوذ من الاء ال4صفر وصاحبه ي.ر\ش.ح' ر.ش\حا
م'ن\ت1ناv، وقال قوم: هو مأ}خوذ من الص_ف%ر، وهو الوع'، الواحدة

ص.ف}ر.ة.ورجل م.ص\ف�ور وم'ص.ف�ر إ,ذا كان جائعاv، وقيل: هو مأ}خوذ من الص_ف%ر،
وهي حي_ات البطن.

ويقال: إ,نه لفي ص'ف}رة للذي يعتريه النون إ,ذا كان ف أ%يام يزول فيها
عقله، ل4نم كانوا يسحونه بشيء من الزعفران.

والصeف}ر: النeحاس اليد، وقيل: الصeف}ر ضر\ب من النeحاس، وقيل: هو
ما صفر منه، واحدته ص'ف}رة، والص>ف}ر: لغة ف الصeف}ر؛ عن أ%ب عبيدة

وحده؛ قال ابن سيده: ل ي.ك' ي'جيزه غيه، والضم أ%جود، ونفى بعضهم الكسر.
الوهري: والصeف}ر، بالضم، الذي ت'عمل منه ال4وان. والص_ف�ار: صانع

الصeف}ر؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ل ت'ع\ج,لها أ%ن} ت.ج'ر_ ج.ر�ا،

ت.ح\د'ر' ص'ف}راv وت'ع.لYي ب'ر�ا
قال ابن سيده: الصeف}ر هنا الذهب، فإ,م_ا أ%ن يكون عن به الدناني
ل4نا ص'ف}ر، وإ,م_ا أ%ن يكون ساه بالصeف}ر الذي ت'ع\مل منه النية لا

.vون ش.ب.ها�بينهما من الشابة حت سي الل�ط
والص>ف}ر والص_ف}ر والصeف}ر: الشيء الال، وكذلك المع والواحد

والذكر والؤنث سواء؛ قال حات:
ت.ر.ى أ%ن� ما أ%نفقت' ل ي.ك' ض.ر_ن،

وأ%ن� ي.د1ي، م1م_ا بلت' به، صف}ر'
والمع من كل ذلك أ%صفار؛ قال:



ل%ي\س.ت\ بأ%ص\فار ل1م.ن\
ي.ع\ف�و، ول ر'ح¼ ر.ح.ارح\

وقالوا: إ,ناء# أ%ص\فار¬ ل شيء فيه، كما قالوا: ب'ر\م.ة أ%ع\شار. وآنية
ص'ف}ر: كقولك نس\و.ة ع.د\ل. وقد ص.ف1ر. ال3ناء من الطعام والشراب،

والر.ط}ب من الل�ب.ن بالكسر، ي.ص\ف%ر' ص.ف%راv وص'ف�وراv أ%ي خل، فهو
ص.ف1ر. وف التهذيب: ص.ف�ر ي.ص\ف�ر ص'ف�ورة. والعرب تقول: نعوذ بال من

ق%ر.ع, الف1ناء وص.ف%ر, ال3ناء؛ ي.ع\ن'ون به ه.لك ال%واشي؛ ابن السكيت:
ص.ف1ر. الرجل ي.ص\ف%ر ص.ف1ياv وص.ف1ر ال3ناء. ويقال: بيت ص.ف1ر من التاع،

ورجل ص1ف}ر' اليدين. وف الديث: إ,ن� أ%ص\ف%ر. البيوت 
(* قوله: «ان

أصفر البيوت» كذا بال4صل، وف النهاية أصفر البيوت بإسقاط لفظ إ,ن). من
الي الب.ي\ت' الص_ف1ر' من ك1تاب ال. وأ%ص\ف%ر الرجل، فهو م'ص\ف1ر، أ%ي

افتقر. والص_ف%ر: مصدر قولك ص.ف1ر الشيء، بالكسر، أ%ي خل.
والص>ف}ر ف ح1ساب الند: هو الدائرة ف البيت ي'ف}ن ح1سابه.

وف الديث: نى ف ال4ضاحي عن ال%ص\ف�ورة وال�ص\ف%رة؛ قيل:
ال%ص\فورة الستأ}ص.لة ال�ذ�ن، سيت بذلك ل4ن ص1ماخيها ص.ف1را من ال�ذ�ن أ%ي

خ.ل%و.ا، وإ,ن ر'و,ي.ت ال�ص.ف�رة بالتشديد ف%للت_كس3ي، وقيل: هي
الهزولة للو>ها من الس>م.ن؛ وقال القتيب ف ال%ص\ف�ورة: هي

ال%ه\ز'ولة، وقيل لا م'ص.ف�رة ل4نا كأ%نا خ.ل%ت من الشحم واللحم، من قولك: هو
ص'3ف}ر من الي أ%ي خال�. وهو كالديث الخر: إ,ن_ه ن.ه.ى عن الع.ج\فاء
الت ل ت'ن\ق1ي، قال: ورواه شر بالغي معجمة، وفسره على ما جاء ف

الديث، قال ابن ال4ثي: ول أ%عرفه؛ قال الزمشري: هو من الص>غار. أ%ل
ترى إ,ل قولم للذليل م'ج.د_ع وم'صل�م؟ وف حديث أ�م> ز.ر\ع�: ص1ف}ر'

ر,دائها وم1لء� ك1سائها وغ%ي\ظ� جار.ت1ها؛ العن أ%نا ضام1ر.ة البطن
فكأ%ن ر,داءها ص1ف}ر أ%ي خال� لشد_ة ض'مور بطنها، والر>داء ينتهي إ,ل

البطن فيقع عليه. وأ%صف%ر. البيت.: أ%خله. تقول العرب: ما أ%ص\غ.ي\ت لك
إ,ناء ول أ%ص\ف%ر\ت لك ف1ناءé، وهذا ف ال%ع\ذ1رة، يقول: ل آخ'ذ}

إ,ب,ل%ك ومال%ك فيبقى إ,ناؤ'ك م.ك}بوباv ل تد له ل%ب.ناv ت.ح\ل�به فيه، ويبقى
ف1ناؤك خال1ياv م.س\ل�وباv ل تد بعياv ي.ب\ر'ك فيه ول شاة ت.ر\ب,ض'

هناك.



والص_فار,يت: الفقراء، الواحد ص1ف}ر,يت؛ قال ذو الرمة:
ول خ'ور¬ ص.فار,يت'

والياء زائدة؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده ول خ'ور�، والبيت بكماله:
ب,ف1ت\ي.ة{ كس'ي'وف ال1ن\د1 ل و.ر.ع�

من الش_باب، ول خ'ور� ص.فار,يت1
والقصيدة كلها مفوضة وأ%ولا:

يا د.ار. م.ي_ة% بال%ل}صاء ح'ي>يت1
وص.ف1ر.ت و,طاب'ه: مات، قال امرؤ' القيس:

،vوأ%ف}ل%ت.ه'ن_ ع1ل}باء# ج.ر,يضا
ولو أ%د\ر.ك}ن.ه' ص.ف1ر. الو,طاب

وهو مث%ل معناه أ%ن جسمه خل من ر'وحه أ%ي لو أ%دركته اليل لقتلته
ففز,عت، وقيل: معناه أ%ن اليل لو أ%دركته ق�تل فص.ف1ر.ت و,طاب'ه الت كان

ي.ق}ر,ي منها و,طاب' ل%ب.ن,ه، وهي جسمه من د.م1ه إ,ذا س'ف1ك. والص_ف}راء:
الرادة إ,ذا خ.ل%ت من الب.ي\ض,؛ قال:

فما ص.ف}راء� ت'ك}ن.ى أ�م_ ع.و\ف{،
كأ%ن� ر'ج.ي\ل%ت.ي\ها م1ن\ج.لن1؟

وص.ف%ر: الشهر الذي بعد الر_م، وقال بعضهم: إ,نا سي ص.ف%راv ل4نم
كانوا ي.م\تار'ون الطعام فيه من الواضع؛ وقال بعضهم: سي بذلك ل3ص\فار

مكة من أ%هلها إ,ذا سافروا؛ وروي عن رؤبة أ%نه قال: س.م_وا الشهر
ص.ف%راv ل4نم كانوا ي.غ\زون فيه الق%بائل فيتركون من ل%ق�وا ص1ف}راv من
.vبعد الرم فقالوا: ص.ف1ر الناس م1ن_ا ص.ف%را vال%تاع، وذلك أ%ن ص.ف%را
قال ثعلب: الناس كلهم ي.صر,فون ص.ف%راv إ,ل� أ%با عبيدة فإ,نه قال ل

ينصرف؛ فقيل له: ل1م. ل تصرفه؟ 
(* هكذا بياض بالصل) . . . ل4ن النحويي

قد أ%جعوا على صرفه، وقالوا: ل ي.منع الرف من الص_ر\ف إ,ل�
عل�تان، فأ%خبنا بالعلتي فيه حت نتبعك، فقال: نعم، العل�تان العرفة

والس_اعة�، قال أ%بو عمر: أ%راد أ%ن ال4زمنة كلها ساعات والساعات مؤنثة؛ وقول
أ%ب ذؤيب:

أ%قام.ت\ به كم'قام ال%ن,يـ
ـف1 ش.ه\ر.ي\ ج'مادى، وش.ه\ر.ي\ ص.ف%ر



أ%راد الر_م وصفراv، ورواه بعضهم: وشهر. صفر على احتمال القبض ف
الزء، فإ,ذا جعوه مع الر_م قالوا: ص.فران، والمع أ%صفار؛ قال

النابغة:ل%ق%د\ ن.ه.ي\ت' ب.ن ذ�ب\يان% عن أ�ق�ر�،
وعن ت.ر.بeع1ه,م ف كلY أ%ص\فار,

وحكى الوهري عن ابن دريد: الص_ف%ران1 شهران من السنة سي أ%حد'ها ف
ال3سلم الر_م. وقوله ف الديث: ل ع.د\و.ى ول هام.ة% ول ص.ف%ر؛

قال أ%بو عبيد: فسر الذي روى الديث أ%ن صفر د.و.ابe الب.ط}ن. وقال أ%بو
عبيد: سعت يونس سأ%ل رؤبة عن الص_ف%ر، فقال: هي ح.ي_ة تكون ف البطن
تصيب الاشية والناس، قال: وهي أ%عدى من ال%ر.ب عند العرب؛ قال أ%بو

عبيد: فأ%بطل النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نا تعدي. قال: ويقال إ,نا تشتد
على ال3نسان وتؤذيه إ,ذا جاع. وقال أ%بو عبيدة ف قوله ل ص.ف%ر: يقال

ف الص_ف%ر أ%يضاv إ,نه أ%راد به الن_سيء4 الذي كانوا يفعلونه ف
الاهلية، وهو تأ}خيهم الر_م إ,ل صفر ف تريه ويعلون ص.ف%راv هو الشهر

الرام فأ%بطله؛ قال ال4زهري: والوجه فيه التفسي ال4ول، وقيل للحية
الت ت.ع.ضe البطن: ص.ف%ر ل4نا تفعل ذلك إ,ذا جاع ال3نسان.

والص_ف%ر,ي_ة�: نبات ينبت ف أ%و_ل الريف يض>ر ال4رض ويورق
الشجر. وقال أ%بو حنيفة: سيت صفرية ل4ن الاشية ت.ص\ف%رe إ,ذا رعت ما يضر

من الشجر وترى م.غاب,ن.ها وم.ش.اف1ر.ها وأ%و\بار.ها ص'ف}راv؛ قال ابن
.vسيده: ول أ%جد هذا معروفا

والصeف%ار': ص'ف}ر.ة تعلو اللون والبشرة، قال: وصاحبه م.ص\ف�ور¬؛
وأ%نشد:

ق%ض\ب. الط�ب,يب, نائط% ال%ص\ف�ور,
والصeف}ر.ة�: لون ال4ص\ف%ر، وفعله اللزم الص\ف1ر.ار'. قال: وأ%ما

الص\ف1يار' ف%ع.رض يعرض ال3نسان؛ يقال: يصفارe مرة ويمارe أ�خرى،
.eقال: ويقال ف ال4و_ل اص\ف%ر_ ي.ص\ف%ر

والص_ف%ريe: ن.ت.اج الغنم مع طلوع سهيل، وهو أ%و_ل الشتاء، وقيل:
 �الص_ف%ر,ي_ة

(* قوله: وقيل الصفرية إل» عبارة القاموس وشرحه: والصفرية
نتاج الغنم مع طلوع سهيل، وهو أو�ل الشتاء. وقيل الصفرية من لدن طلوع سهيل

إ,ل سقوط الذراع حي يشتد البد، وحينئذ يكون النتاج مموداv كالصفري



مركة فيهما). من لدن طلوع س'ه.ي\ل� إ,ل سقوط الذراع حي يشتد البد
.vوحينئذ ي'ن\ت.ج' الناس، ون,تاجه ممود، وتسمى أ%مطار هذا الوقت ص.ف%ر,ي_ة

وقال أ%بو سعيد: الص_ف%ر,ي_ة� ما بي تول القيظ إ,ل إ,قبال الشتاء،
وقال أ%بو زيد: أ%ول الصفرية طلوع س'ه.ي\ل� وآخرها طلوع الس>ماك. قال:

وف أ%و_ل الص_ف%ر,ي_ة1 أ%ربعون ليلة يتلف حرها وبردها تسمى العتدلت،
والص_ف%ر,يe ف الن�تاج بعد الق%ي\ظ1ي>. وقال أ%بو حنيفة:

الص_ف%ر,ي_ة� تولYي الر وإ,قبال البد. وقال أ%بو نصر: الص_ق%ع1يe أ%ول
النتاج، وذلك حي ت.ص\ق%ع' الشمس' فيه رؤوس. الب.ه\م ص.ق}عاv، وبعض العرب يقول

له الش_م\س3ي والق%ي\ظي ث الص_ف%ري بعد الص_ق%ع1ي، وذلك عند صرام
�النخيل، ث الش_ت\و,يe وذلك ف الربيع، ث الد_ف%ئ1يe وذلك حي تدفأ

الشمس، ث الص_ي\في ث الق%ي\ظي ث ال%ر\ف1يe ف آخر القيظ.
والص_ف%ر,ية: نبات يكون ف الريف؛ والص_ف%ري: الطر يأ}ت ف ذلك

الوقت.وت.ص.ف�ر. الال: حسنت حاله وذهبت عنه و.غ}ر.ة القيظ.
وقال مرة: الص_ف%ر,ية أ%ول ال4زمنة يكون شهراv، وقيل: الص_ف%ري أ%ول

السنة.
،vوالص_ف1ي: من الصوت بالدواب إ,ذا سقيت، ص.ف%ر. ي.ص\ف1ر' ص.ف1يا

وص.ف%ر. بالمار وص.ف�ر.: دعاه إ,ل الاء. والص_اف1ر': كل ما ل يصيد من
الطي. ابن ال4عراب: الص_فار,ي_ة الص_ع\و.ة� والص_اف1ر ال%بان؛

وص.ف%ر. الطائر ي.ص\ف1ر' ص.ف1ياv أ%ي م.ك%ا؛ ومنه قولم ف الثل:
أ%ج\ب.ن' من ص.اف1ر� وأ%صف%ر' من ب'ل}ب'ل�، والن_س\ر ي.ص\ف1ر. وقولم: ما ف

الدار صافر أ%ي أ%حد يصفر. وف التهذيب: ما ف الدار 
(* قوله: وف التهذيب

ما ف الدار إل» كذا بال4صل). أ%حد ي.ص\ف1ر' به، قال: هذا ما جاء على
لفظ فاعل ومعناه مفعول به؛ وأ%نشد:

خ.ل%ت1 ال%نازل ما ب,ها،
م1م_ن ع.ه,د\ت ب,ه,ن_، ص.اف1ر

وما با ص.اف1ر أ%ي ما با أ%حد، كما يقال ما با د.ي_ار¬، وقيل: أ%ي
ما با أ%حد ذو ص.في. وحكى الفراء عن بعضهم قال: كان ف كلمه ص'فار،

بالضم، يريد صفياv. والص_ف�ار.ة�: الست. والص_ف�ار.ة�: ه.ن.ةD ج.و\فاء
من ناس ي.ص\ف1ر فيها الغلم للح.م.ام، وي.ص\ف1ر فيها بالمار ليشرب.



والص_ف%ر': الع.قل والعقد. والص_ف%ر': الرeوع' ول�بe الق%ل}ب,،
يقال: ما يلزق ذلك بص.ف%ري.

والصeف%ار والص>ف%ار': ما بقي ف أ%سنان الدابة من التب والعلف
للدواب كلها. والصeف%ار: القراد، ويقال: د'و.ي\ب_ةD تكون ف مآخي الوافر

والناسم؛ قال ال4فوه:
vز.م.عا vن\ت'م\ ح.د1يثا�ولقد ك

وذ�ن.اب.ى، ح.ي\ث� ي.ح\ت.ل© الصeف%ار
ابن السكيت: الش_ح\م' والص_ف%ار، بفتح الصاد، ن.ب\ت.ان1؛ وأ%نشد:

إ,ن� الع'ر.ي\م.ة% مان,ع¬ أ%ر\و.احنا،
ما كان% م1ن\ ش.ح\م ب,ه.ا و.ص.ف%ار

(* قوله: «أرواحنا» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف الصحاح وياقوت:
ان العرية مانع أرماحنا * ما كان من سحم با وصفار

والسحم، بالتحريك: شجر).
والص_ف%ار، بالفتح: ي.ب,يس 

(* قوله «والصفار بالفتح يبيس إل» كذا ف
الصحاح وضبطه ف القاموس كغراب) الب'ه\مى.

وص'ف}ر.ة� وص.ف�ار¬: اسان. وأ%بو ص'ف}ر.ة%: ك�ن\ي.ة.
والصeف}ر,ي_ة�، بالضم: جنس من الوارج، وقيل: قوم من ال%ر'ور,ي_ة

سوا ص'ف}ر,ي_ةv ل4نم نسبوا إ,ل ص'ف}ر.ة1 أ%لوانم، وقيل: إ,ل عبدال
بن ص.ف�ار�؛ فهو على هذا القول ال4خي من النسب النادر، وف الصحاح:

ص1ن\ف¬ من الوارج نسبوا إ,ل زياد بن ال4ص\ف%ر, رئيسهم، وزعم قوم أ%ن
الذي نسبوا إ,ليه هو عبدال ابن الص_ف�ار وأ%نم الص>ف}ر,ي_ة، بكسر

الصاد؛ وقال ال4صمعي: الصواب الص>ف}ر,ي_ة، بالكسر، قال: وخاصم رج'ل منهم
صاحب.ه ف السجن فقال له: أ%نت وال ص1ف}ر¬ من الد>ين,، فسموا

 �الص>ف}ر,ي_ة، فهم ال%ه.ال1ب.ة
(* قوله: «فهم الهالبة إل» عبارة القاموس

وشرحه: والصفرية، بالضم أ%يضاv، الهالبة الشهورون بالود والكرم، نسبوا
إ,ل أ%ب صفرة جدهم). نسبوا إ,ل أ%ب ص'ف}ر.ة%، وهو أ%بو ال�ه.ل�ب,

وأ%بو ص'ف}ر.ة% ك�ن\ي.ت'ه'.
والص_ف}راء�: من نبات الس_ه\ل, والر_م\ل، وقد تنب'ت بال%ل%د، وقال



أ%بو حنيفة: الص_ف}راء� نبتا من الع'شب، وهي ت'س.ط�ح على ال4رض،
وكأ%ن� ورق%ها ورق' ال%س>، وهي تأ}كلها ال3بل أ%كل شديداv، وقال أ%بو نصر:

هي من الذكور. والص_ف}راء�: ش1ع\ب بناحية بدر، ويقال لا ال4ص.اف1ر'.
والصeف%ار,ي_ة�: طائر. والص_ف}راء: فرس الرث

بن ال4صم، صفة غالبة. وبنو ال4ص\ف%ر,: الر_وم، وقيل: ملوك الر�وم؛
قال ابن سيده: ول أ%دري ل سوا بذلك؛ قال عدي ابن زيد:

و,ب.ن'و ال4ص\ف%ر, الك1رام'، م'ل�وك' الـ
ـروم,، ل ي.ب\ق. م1ن\ه'م' م.ذ}ك�ور'

وف حديث ابن عباس: اغ}ز'وا ت.غ\ن.م'وا ب.نات1 ال4ص\ف%ر,؛ قال ابن
ال4ثي: يعن الروم. ل4ن أ%باهم ال4ول كان أ%ص\ف%ر. اللون، وهو ر'وم

بن ع1ي\ص'و بن إ,سحق
بن إ,براهيم. وف الديث ذكر م.ر\ج, الصeف�ر,، وهو بضم الصاد وتشديد

الفاء، موضع بغ'وط%ة دمشق وكان به وقعة للمسلمي مع الروم. وف حديث مسيه
إ,ل بدر: ث�م_ ج.ز.ع الصeف%ي\راء4؛ هي تصغي الص_ف}ر.اء، وهي موضع

ماور بدر. وال4ص.اف1ر': موضع؛ قال ك�ث%ي>ر:
ع.ف%ا راب.غD م1ن\ أ%ه\ل1ه1 ف%الظ�و.اه1ر'،

فأ%ك}ن.اف' ت\ب\ن.ى قد ع.ف%ت\ ف%ال4صاف1ر'
(* قوله: «تبن» ف ياقوت: تبن، بالضم ث السكون وفتح النون والقصر،

بلدة بوران من أ%عمال دمشق، واستشهد عليه بأ%بيات أ�خر. وف باب المزة مع
الصاد ذكر ال4صافر وأ%نشد هذا البيت وفيه هرشى بدل تبن، قال هرشى

بالفتح ث السكون وشي معجمة والقصر ثنية ف طريق مكة قريبة من الحفة اـ هـ.
وهو الناسب).

وف حديث عائشة: كانت إذا س'ئ1ل%ت\ ع.ن\ أ%ك}ل, ك�لY ذ1ي ن.اب� من
الس>ب.اع, ق%ر.أ%ت\: ق�ل} ل أ%ج,د' فيما أ�وح1ي. إ,ل� م'ح.ر_ماv على
ط%اع1م� ي.ط}ع.م'ه (الية) وتقول: إ,ن الب'ر\م.ة% ل%ي'ر.ى ف مائ1ه.ا

ص'ف}ر.ةD، تعن أ%ن ال حر_م الد_م ف كتابه، وقد ت.ر.خ�ص الناس ف ماء
الل�ح\م ف القدر وهو دم، فكيف ي'ق}ض.ى على ما ل يرمه ال بالتحري؟ قال:

كأ%نا أ%رادت أ%ن ل تعل لوم الس>ب.اع حراماv كالدم وتكون عندها
مكروهة، فإ,نا ل تلو أ%ن تكون قد سعت ني النب، صلى ال عليه وسلم،

عنها.



@صقر: الص_gر': الطائر الذي ي'صاد به، من الوارح. ابن سيده: والص_ق}ر'
كل شيء ي.صيد من الب'ز.اة1 والش_واهي, وقد تكرر ذكره ف الديث،

والمع أ%ص\ق�ر¬ وص'ق�ور¬ وص'ق�ور.ةD وص1ق%ار¬ وص1ق%ار.ةD. والصeق}ر': ج.م\ع'
الصeق�ور الذي هو جع ص.ق}ر�؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ك%أ%ن� ع.ي\ن.ي\ه1، إ,ذا ت.و.ق�د.ا،
ع.ي\ن.ا ق%ط%ام1ي¼ من. الصeق}ر, ب.د.ا

قال ابن سيده: فسره ثعلب با ذكرنا؛ قال: وعندي أ%ن الصeق}ر. جع
ص.ق}ر� كما ذهب إ,ليه أ%بو حنيفة من أ%ن ز'ه\واv جع ز.ه\و، قال: وإ,نا

وجهناه على ذلك فراراv من جع المع، كما ذهب ال4خفش ف قوله تعال: فر'ه'ن¬
م.ق}ب'وض.ة، إ,ل أ%نه جع ر.ه\ن� ل جع ر,ه.ان الذي هو جع ر.ه\ن�

،vع'ل� قليل�ه.ر.باv من جع المع، وإ,ن كان تكسي ف%ع\ل� على ف�ع\ل� وف
وال�نثى ص.ف}ر.ةD. والص_ق}ر': اللب الشديد ال�م'وض.ة. يقال: ح.ب.انا

ب,ص.ق}ر.ة{ ت.ز\و,ي الوجه، كما يقال ب,ص.ر\ب.ة{؛ حكاها الكسائي. وما م.ص.ل%
من الل�ب فام_از.ت\ خ'ث%ار.ته وص.ف%ت\ ص.ف}و.ت'ه فإ,ذا ح.م1ض.ت\ كانت

ص1ب.اغاv طي>باv، فهو ص.ق}ر.ة. قال ال4صمعي: إ,ذا بلغ اللب من
ال%م.ض, ما ليس فوقه شيء، فهو الص_ق}ر'. وقال شر: الص_ق}ر الامض الذي
ضربته الشمس ف%ح.م1ض.. يقال: أ%تانا ب,ص.ق}ر.ة{ حامضة. قال: م1ك}و.ز.ة�: كأ%ن

الص_ق}ر. منه. قال ابن ب'ز'رج: ال�ص\ق%ئ1رe من اللب الذي قد ح.م1ض.
وامتنع. والص_ق}ر' والص_ق}ر.ة�: شدة وقع, الشمس وح1د_ة� حر�ها، وقيل:
شدة وق}ع1ها على رأ}سه؛ ص.ق%ر.ت\ه' ص.ق}راv: آذاه ح.رeها، وقيل: هو إ,ذا

ح.م1ي.ت\ عليه؛ قال ذو الرمة:
إ,ذا ذ%اب.ت الشم\س'، ات_ق%ى ص.ق%ر.ات1ها

ب,أ%ف}ن.ان1 م.ر\ب'وع, الص_ر,ي.ة1 م'ع\ب,ل,
وص.ق%ر. الن_ار. ص.ق}راv وص.ق�ر.ه.ا: أ%و\ق%د.ها؛ وقد اص\ت.ق%ر.ت\

واص\ط%ق%ر.ت\: جاؤوا با م.ر_ةv على ال4صل وم.ر_ةv على الضار.عة.
:vوأ%ص\ق%ر.ت الشمس: ات_ق%د.ت\، وهو مشتق من ذلك. وص.ق%ر.ه' بالعصا ص.ق}را

ضربه با على رأ}سه. والص_و\ق%ر' والص_اق�ور': الفأ}س العظيمة الت لا
رأ}س واحد دقيق تكسر به الجارة، وهو ال1ع\و.ل أ%يضاv. والص_ق}ر: ضرب

الجارة بال1ع\و.ل. وص.ق%ر. ال%ج.ر. ي.ص\ق�ر'ه' ص.ق}راv: ضربه بالص_اق�ور
وكسره به.



والص_اق�ور': اللYسان. والص_اق1ر.ة�: الداهية النازلة الشديدة
كالد_ام1غ.ة1.

والص_ق}ر' والص_ق%ر': ما ت.ح.ل�ب من الع1ن.ب والزبيب والتمر من غي
أ%ن ي'ع\ص.ر، وخص بعضهم من أ%هل الدينة به د1ب\س. التمر، وقيل: هو ما

يسيل من الرeط%ب إ,ذا يبس.. والص_ق}ر': الد>بس عند أ%هل الدينة.
وص.ق�ر. التمر: صب_ عليه الص_ق}ر.. ورطب ص.ق1ر¬ م.ق1ر¬: ص.ق1ر¬ ذو ص.ق}ر�

وم.ق1ر¬ إ,تباع، وذلك التمر الذي يصلح للد>بس. وهذا التمر أ%ص\ق%ر' م.ن\
هذا أ%ي أ%ك}ث%ر' ص.ق}راv؛ حكاه أ%بو حنيفة وإ,ن ل يك له ف1ع\ل. وهو

كقولم للساني 
.v(* قوله: «للساني» هكذا بال4صل). وقد تقدم مرارا

وال�ص.ق�ر' من الرطب: ال�ص.لYب' ي'ص.بe عليه الد�بس لي.لي.، وربا جاء
بالسي، ل4نم كثياv ما يقلبون الصاد سيناv إ,ذا كان ف الكلمة قاف أ%و طاء

أ%و عي أ%و خاء مثل الص_د\ع والص>ماخ والص>راط والب'صاق. قال أ%بو
منصور: والص_ق}ر، عند الب.ح\ر.ان,ي>ي.، ما سال من ج,لل, التمر الت

ك�ن,ز.ت\ وس'د>ك بعض'ها فوق بعض ف بيت م'ص.ر_ج تتها خ.واب� خ'ض\ر،
vط%ب ال%ي>د ملقوطاeفينعصر منها د1ب\س خام¬ كأ%نه العسل، وربا أ%خذوا الر

من الع1ذ}ق, فجعلوه ف ب.سات1يق. وص.ب�وا عليه من ذلك الص_ق}ر، فيقال له
ر'ط%ب م'ص.قYر، ويبقى ر'طباv طيباv طول السنة وقال ال4صمعي:

الت_ص\ق1ي' أ%ن ي'ص.ب على الرeط%ب الد>ب\س' فيقال ر'ط%ب م'ص.ق�ر، مأ}خوذ من
الص_ق}ر,، وهو الد>ب\س. وف حديث أ%ب ح.ث}م.ة%: ليس الص_ق}ر ف رؤوس

الن_حل. قال ابن ال4ثي: هو عسل الرeط%ب ههنا، وهو الد>ب\س، وهو ف
غي هذا الل�ب.ن' الامض. وماء م'ص\ق%رÒ: متغي. والص_ق%ر: ما ان\ح.ت_

من ورق الع1ضاه1 والع'ر\ف�ط1 والس_ل%م, والط�ل}ح والس_م'ر، ول يقال
له ص.ق%ر¬ حت ي.س\قط.
والص_ق}ر': ال%اء� الج,ن'.

والص_اق�ور.ة�: باطن الق1ح\ف ال�ش\ر,ف' على الد>ماغ، وف التهذيب:
والص_اق�ور باطن الق1ح\ف1 ال�ش\ر,ف فوق الد>ماغ كأ%نه ق%ع\ر' ق%ص\عة.

وص.اق�ور.ة� والص_اق�ور.ة�: اسم السماء الث�الثة.
والص_ق�ار': الن_م_ام'. والص_ق�ار: الل�ع_ان� لغي

ال�س\ت.ح1قي. وف حديث أ%نس: م.ل}ع'ون كل9 ص.ق�ار� قيل: يا رسول� ال، وما



الص_قYار؟ قال: ن.ش\ء# يكونون ف آخر الزمن ت.ح1ي\ت'هم بينهم إ,ذا تلقوا
الت_لع'ن. التهذيب عن سهل بن معاذ عن أ%بيه: أ%ن رسول� ال، صلى ال

عليه وسلم، قال: ل تزال ال�مة على ش.ريع.ة{ ما ل يظهر فيهم ثلث: ما ل
ي'ق}ب.ض\ منهم الع1ل}م'، وي.ك}ث�ر\ فيهم ال�ب\ث�، وي.ظ}ه.ر\ فيهم

الس_ق�ار'ون%، قالوا: وما الس_ق�ار'ون يا رسول� ال؟ قال: ن.ش.أD يكونون
ف آخر الزمان تكون تيتهم بينهم إ,ذا تلقوا التلعن.، وروي بالسي
وبالصاد، وفسره بالن_م_ام,. قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن يكون أ%راد به ذا

الك}ب, وال�ب_ه.ة1 بأ%نه ييل بد�ه. أ%بو عبيدة: الص_ق}ر.ان1
د.ائ1رتان1 من الش_عر عند مؤخر اللYب\د1 من ظهر الفرس، قال: وحدe الظهر إ,ل

الص_ق}رين.
الفراء: جاء فلن بالصeق%ر, والب'ق%ر, والصeقار.ى والب'قار.ى إ,ذا

جاء4 بالك%ذ1ب الفاحش. وف النوادر: ت.ص.ق�ر\ت بوضع كذا وتشكلت وتنكفت 
*)

قوله: «وتشكلت وتنكفت» كذا بال4صل وشرح القاموس). بعن ت.ل%ب_ث}ت.
والص_ق�ار: الكافر. والص_ق�ار: الد_ب>اس، وقيل: الس_ق�ار الكافر،
بالسي. والص_ق}ر': الق1ي.اد.ة� على ال�ر.م؛ عن ابن ال4عراب؛ ومنه

الص_قYار الذي جاء ف الديث.
والص_ق©ور: الد_يeوث، وف الديث: ل ي.ق}ب.ل� ال� من الص_ق©ور

يوم القيامة ص.ر\فاv ول ع.د\لv؛ قال ابن ال4ثي: هو بعن الص_ق�ار،
وقيل: هو الد_يeوث الق%و_اد على ح'ر.مه.

وص.ق%ر': من أ%ساء جهنم، نعوذ بال منها، لغة ف س.ق%ر.
والص_و\ق%ر,ير': ص.و\ت طائر ي'ر.ج>ع فتسمع فيه نو هذه الن_غ\م.ة.

وف التهذيب: الص_و\ق%ر,ير' حكاية صوت طائر ي'ص.و\ق1ر' ف صياحه يسمع ف
صوته نو هذه النغمة.

وص'قار.ى: موضع.
@صقعر: الصeق}ع'ر': الاء ال�رe الغليظ. والص_ق}ع.ر.ة�: هو أ%ن

ي.صيح. النسان ف أ�ذن آخر. يقال: فلن ي'ص.ق}ع1ر' ف أ�ذن فلن.
@صمر: الت_ص\م1ي: ال%م\ع وال%ن\ع. يقال: ص.م.ر. متاع.ه وص.م_ره
وأ%ص\م.ر.ه'. والت_ص\م1ي' أ%يضاv: أ%ن يدخل ف الصeم.ي\ر,، وهو م.غ1يب
الشمس. ويقال: أ%ص\م.ر\نا وص.م_ر\نا وأ%ق}ص.ر\نا وق%ص_ر\نا وأ%ع\ر.ج\ن.ا



vوص'م'ورا vوع.ر_ج\ن.ا بعن واحد. ابن سيده: ص.م.ر ي.ص\م'ر ص.م\را
ب.خ1ل% وم.ن.ع؛ قال:

ف%إ,ن>ي ر.أ%ي\ت' الص_ام1ر,ين. م.تاع.هم
ي.م'وت' وي.ف}ن، ف%ار\ض.خ1ي م1ن\ وعائ1ي.ا

أ%راد يوتون ويفن مالم، وأ%راد الصامرين بتاعهم.
ور.ج'ل ص.م1ي¬: يابس' الل�ح\م, على العظام.

والص_م.ر'، بالتحريك: الن_ت\ن. 
(* قوله: «بالتحريك النت» ف القاموس

.Dوشرحه بالفتح: النت، ومثله ف التكملة) يقال: يدي ف اللحم ص.م1ر.ة
وف حديث علي: أ%نه أ%عطى أ%با رافع ح.تي�اv وع'ك�ة% س.م\ن�، وقال: ادفع

هذا إ,ل أ%س\ماء4 بنت ع'م.ي\س�، وكانت تت أ%خيه جعفر، لت.د\ه'ن به بن
أ%خيه من ص.مر. الب.ح\ر، يعن من ن.ت\ن, ريه وت.ط}ع.مهن من ال%ق>؛ أ%ما

ص.م.ر' البحر فهو ن.ت\ن ريه وغ%م.ق�ه وو.م.د'ه. وال%ت1يe: س.و,يق'
ال�ق}ل. ابن ال4عراب: الص_م\ر' رائحة ال1س\ك الطري. والص_م\ر':

غ%ت\م' البحر إ,ذا خ.ب_ أ%ي هاج موجه، وخ.بيب'ه ت.ناط�ح' أ%مواجه. ابن دريد:
رجل ص.م1ي¬ يابس' اللحم على العظ}م تفوح منه رائحة الع.ر.ق.

وص.م.ر. الاء� ي.ص\مر ص'م'وراv: جرى من ح'د'ور ف م'س\ت.وÝى ف%س.كن،
وهو ج.ار�، وذلك الكان يسمى ص1م\ر الوادي، وص1م\ر'ه: م'س\ت.ق%رeه'.

والصeم.ارى، مقصوراv: الست لن.ت\ن,ها. الصحاح: الصeم.ار.ى، بالضم،
الدeب'ر؛ وف التهذيب: الص_م.ار.ى، بكسر الصاد.

والصeم\ر': الصeب\ر؛ أ%خ.ذ% الشيء4 بأ%ص\م.ار,ه أ%ي بأ%ص\ب.ار,ه،
وقيل: هو على البدل. ومل4 الكأ}س إ,ل أ%ص\م.ارها أ%ي إل أ%عاليها

كأ%ص\ب.ارها، واحدها ص'م\ر وص'ب\ر. وص.ي\م.ر: أ%رض من م1ه\ر,ج.ان؛ إ,ليه نسب
ال�ب\ن' الص_ي\م.ري.

والص_و\م.ر': الب.اذ1ر'وج'، وقال أ%بو حنيفة: الص_و\م.ر شجر ل ينبت
وحده ولكن ي.ت.ل%و_ى على الغاف1، وهو ق�ض\ب.انD لا ورق كورق ال4ر.اك،

وله ثر يشبه الب.ل©وط يؤكل، وهو لي>ن شديد اللوة.
:eالشديد من كل شيء. والص_م\ع.ر,ي :eصمعر: الص_م\ع.ر' والص.م\ع.ر,ي@

اللئيم، وهو أ%يضاv الذي ل تعمل فيه ر'ق}ي.ةD ول سحر، وقيل: هو الالص
المرة. والص>م\ع.ر,ية من اليات: الية البيثة؛ قال الشاعر:



،Dص.م\ع.ري_ة ،Dو.اد{ ب.غ\ر.ة �أ%ح.ي_ة
أ%ح.بe إ,ل%ي\ك�م\ أ%م\ ث%لثD ل%و.اق1ح'؟

أ%راد بالل�و.اقح,: العقارب. والصeم\ع'ور: القصي الشجاع. وص.م\ع.ر:
اسم موضع؛ قال القتال الكلب:

ع.ف%ا ب.ط}ن' 
(* قوله: «عفا بطن إ,ل» تامه:

«خلء فبطن الارثية أ%عسر»). س1ه\ي� م1ن\ س'ل%ي\مى ف%ص.م\ع.ر'
@صمقر: ص.م\ق%ر. اللب' واص\م.ق%ر_، فهو م'ص\م.ق1رe: اشتدت حوضته.

واص\م.ق%ر_ت الشمس: ات_ق%د.ت\، وقيل: إ,نا من قولك ص.ق�ر\ت' النار إ,ذا
أ%وقدتا، واليم زائدة، وأ%صلها الصقرة. أ%بو زيد: سعت بعض العرب يقول:

يوم م'ص\م.ق1رÒ إ,ذا كان شديد الر، واليم زائدة.
@صنر: الص_ن.ار.ة�، بكسر الصاد: الديدة الدقيقة ال�ع.ق�ف%ة� الت ف

�رأ}س ال1غ\زل، وقيل: الص>ن.ار.ة� رأ}س ال1غ\زل، وقيل: ص1ن.ار.ة
�الغزل الديدة الت ف رأ}سه، ول تقل ص1ن_ار.ةv. وقال الليث: الص>ن.ار.ة

م1غ\زل الرأ%ة، وهو دخيل. والص>ن.ار.ة: ال�ذن، يانية.
والص>ن.ار,ي_ة�: قوم ب,إ,ر\م1ين,ي.ة% نسبوا إ,ل ذلك.

ورجل ص1ن.ار.ةD وص.ن.ارة: سي�ء� اللق، الكسر عن ابن ال4عراب والفتح
عن كراع.

التهذيب: الص>ن_و\ر' البخيل السي�ء اللق، والص_نان,ي' السي>ئ�و
ال4دب، وإ,ن كانوا ذوي نباهة. وقال أ%بو علي: ص1نارةD، بالكسر، سي�ء

اللق، ليس من أ%بنية الكتاب ل4ن هذا البناء ل يئ صفة.
والص>ن_ار': شجر الدeل}ب,، واحدته ص1ن_ارة؛ عن أ%ب حنيفة، قال: وهي

فارسية وقد جرت ف كلم العرب؛ وأ%نشد بيت العجاج:
ي.ش'قe د.و\ح. ال%و\ز, والص>ن_ار,

وقال بعضهم: هو الص>ن.ار، بتخفيف النون، وأ%نشد بيت العجاج بالتخفيف.
وص1نارة ال%ج.ف%ة1: م.ق}ب,ض'ها، وأ%هل اليمن يسمون ال�ذن ص1نارة.

@صنب: الصeن\ب'ور.ة� والصeن\ب'ور' جيعاv: النخلة الت دقت من أ%سفلها
وان\ج.ر.د ك%ر.ب'ها وقل9 ح.م\لها، وقد ص.ن\ب.ر.ت\. والصeن\ب'ور:

س.ع.فات يرجن ف أ%صل النخلة. والصeن\ب'ور أ%يضاv: النخلة ترج من أ%صل
النخلة ال�خرى من غي أ%ن تغرس. والصeن\ب'ور أ%يضاv: النخلة النفردة من



جاعة النخل، وقد ص.ن\ب.ر.ت. وقال أ%بو حنيفة: الصeن\ب'ور، بغي هاء، أ%صل
النخلة الذي ت.ش.ع_بت منه الع'ر'وق.

ورجل ص'ن\ب'ور¬: ف%ر\د ضعيف ذليل ل أ%هل له ول ع.ق1ب ول ناصر. وف
الديث: أ%ن كفار قريش كانوا يقولون ف النب، صلى ال عليه وسلم، ممد

ص'ن\ب'ور، وقالوا: ص'ن.ب\ي¬ أ%ي أ%ب\�ت.ر ل عقب له ول أ%خ فإ,ذا مات
انقطع ذ1ك}ر'ه'، فأ%نزال ال تعال: إ,ن� شان,ئ%ك. هو ال4بت.ر'. التهذيب:

ف الديث عن ابن عباس قال: لا قدم ابن' ال4شرف مكة% قالت له قريش:
أ%نت خ.ي\ر' أ%هل الدينة وسي>د'هم؟ قال: نعم، قالوا: أ%ل ترى هذا
الصeن.ي\بي,ر. ال�ب.ي\ت1ر. من قومه يزعم أ%نه خي منا ونن أ%هل ال%ج,يج
وأ%هل الس_دان.ة1 وأ%هل الس>قاية؟ قال: أ%نتم خي منه، فأ�ن\ز,ل%ت\: إ,ن
شان,ئك هو ال4بتر؛ وأ�نزلت: أ%ل%م\ ت.ر. إ,ل الذين أ�وتوا ن.ص1يباv من

الكتاب يؤمنون بال1ب\ت1 والط�اغ�وت1 ويقولون لل�ذ1ين. ك%ف%ر'وا ه.ؤ'لء
أ%ه\د.ى من الذين آمنوا س.ب,يلv. وأ%صل الصeن\ب'ور,: س.ع.ف%ةD تنب'ت

ف ج,ذ}ع النخلة ل ف ال4رض. قال أ%بو عبيدة: الصeن\ب'ور' النخلة تبقى
منفردة وي.د1قe أ%سفلها وي.ن\ق%ش1ر'. يقال: ص.ن\ب.ر. أ%سفل� النخلة؛

م'راد كفار قريش بقولم ص'ن\ب'ور أ%ي أ%نه إ,ذا ق�ل1ع. انقطع ذ1ك}ر'ه كما
يذهب أ%صل الصeن\ب'ور ل4نته ل ع.ق1ب له. ولقي رجلD رج'لv من الع.ر.ب

فسأ%له عن نلة فقال: ص.ن\ب.ر. أ%سف%ل�ه وع.ش_ش. أ%عله، يعن د.ق_
أ%سفل�ه وقل� س.ع.فه وي.ب,س؛ قال أ%بو عبيدة: فشب_هوا النب، صلى ال عليه
وسلم، با، يقولون: إ,نه ف%ر\د¬ ليس له ولد فإ,ذا مات انقطع ذ1ك}ر'ه؛ قال

:vأ%وس يعيب قوما
م'خ.ل�ف�ون% وي.ق}ض1ي الن_اس' أ%م\ر.ه'م'،

غ�شe ال4مان.ة1 ص'ن\ب'ور¬ ف%ص'ن\ب'ور'
ابن ال4عراب: الصeن\ب'ور من النخلة 4س.عف%ات تنبت' ف جذع النخلة غي

م'س\ت.أ}ر,ض.ة{ ف ال4رض، وهو ال�ص.ن\ب,ر' من النخل، وإ,ذا نبتت
الصن_ابي ف جذع النخلة أ%ض\و.ت\ها ل4نا تأ}خذ غذاء ال�مهات؛ قال:

وع1لجها أ%ن ت'ق}ل%ع تلك الص_نابي منها، فأ%راد كفار قريش أ%ن ممداv، صلى
ال عليه وسلم، ص'ن\ب'ور¬ نبت ف جذع نلة فإ,ذا ق�ل1ع. انقطع، وكذلك

ممد إ,ذا مات فل ع.ق1ب. له. وقال ابن سعان: الص_نابي يقال لا
الع1ف�ان� والر_و.اك1يب'، وقد أ%ع.ق�ت النخلة� إ,ذا أ%نبتت الع1ق�ان%؛ قال:



ويقال ل1ل}ف%س3يل%ة1 الت تنبت ف أ�مها الصeن\ب'ور'، وأ%صل النخلة
أ%يضاv: ص'ن\ب'ور'ها. وقال أ%بو سعيد: ال�ص.ن\ب,ر.ة� أ%يضاv من النخيل الت
تنبت الص_ناب,ي' ف جذوعها فتفسدها ل4نا تأ}خذ غذاء ال�مهات

ف%ت'ض\و,ي.ها؛ قال ال4زهري: وهذا كله قول أ%ب عبيدة. وقال ابن ال4عراب:
الصeن\ب'ور الو.حيد'، والصeن\ب'ور الضعيف، والصeن\ب'ور الذي ل ولد له ول
عشية ول ناصر من قريب ول غريب، والصeن\ب'ور الداهية. والص_ن\ب.ر':
الرقيق الضعيف من كل شيء من اليوان والشجر، والصeنب'ور اللئيم،

والصeن\بور فم الق%ناة، والصeن\بور الق%ص.بة الت تكون ف ال3داو.ة1 ي'ش\ر.ب'
منها، وقد تكون من حديد ور.صاص، وص'ن\ب'ور' الوض م.ث}ع.ب'ه'،

والصeن\ب'ور' م.ث}ع.ب' الوض خاص_ة؛ حكاه أ%بو عبيد، وأ%نشد:
ما ب.ي\ن. ص'ن\ب'ور� إ,ل ال3ز.اء3

وقيل: هو ث%ق}به الذي يرج منه الاء إ,ذا غ�سل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ل%ي\هن,ئ} ت'راثي لم\ر,ئ� غ%ي\ر, ذ1ل�ة{،

صن.اب,ر' أ�ح\دانD ل%ه'ن_ ح.ف1يف'
س.ر,يع.ات' م.و\ت{، ر.ي>ث%ات' إ,فاق%ة{،
إ,ذا ما ح'م1ل}ن. ح.م\ل�ه'ن_ خ.ف1يف'

وفسره فقال: الص_نابر هنا الس>هام الد>قاق، قال ابن سيده: ول أ%جده
إ,ل� عن ابن ال4عراب ول يأ}ت لا بواحد؛ وأ�ح\دانD: أ%ف}راد¬، ل

نظي لا، كقول الخر:
ي.ح\م1ي الصeر.ي>م. أ�ح\دان� الر>جال, ل%ه'

ص.ي\د¬ وم'ج\ت.ر,ئ¬ بالل�ي\ل, ه.م_اس'
وف التهذيب ف شرح البيتي: أ%راد بالصنابر س1هاماv د1قاقاv ش'ب>هت

ب,ص.نابي النخلة الت ترج ف أ%صلها د1قاقاv. وقوله: أ�حدان أ%ي أ%فراد.
سريعات' موت أ%ي ي'م1ت\ن. م.ن\ ر'م1ي بن. والص_ن.و\ب.ر': شجر مضر شتاء

وصيفاv. ويقال: ث%م.ر'ه، وقيل: ال4ر\ز' الشجر وث%م.ر'ه الص_ن.و\ب.ر'،
وهو مذكور ف موضعه. أ%بو عبيد: الص_ن.و\ب.ر' ثر ال4رزة، وهي شجرة،

قال وتسمى الشجرة ص.ن.و\ب.ر.ةv من أ%جل ثرها؛ أ%نشد الفراء:
ن'ط}ع1م' الش_ح\م. والس_د1يف.، ون.سقي الـ

ـم.ح\ض. ف الص>ن_ب,ر> والصeر_اد1
قال: ال4صل ص1ن.ب\ر مثل ه1ز.ب\ر� ث شدد النون، قال: واحتاج الشاعر مع



ذلك إ,ل تشديد الراء فلم يكنه إ,ل� بتحريك الباء لجتماع الساكني
فحركها إ,ل الكسر، قال: وكذلك الزمرذ والزمرذي. وغ%داةD ص1ن_ب\ر¬

وص1ن>ب\ر¬: بار,د.ةD. وقال ثعلب: الص>ن_ب\ر' من ال4ضداد يكون ال%ار_ ويكون
البار,د.؛ حكاه ابن ال4عراب. وص.ناب,ر' الشتاء: شدة برده، وكذلك

الص>ن_ب,ر، بتشديد النون وكسر الباء. وف الديث: أ%ن رجلv وقف على ابن
الزبي حي ص'ل1ب.، فقال: قد كنت. ت}مع بي ق�ط}ر.ي الليلة الص>ن_ب\ر.ة1

قائماv؛ هي الشديدة البد. والص>ن_ب والص>ن_ب,ر': البد، وقيل:
الريح الباردة ف غيم؛ قال طرفة:

ب,ج,فان{ ن.ع\ت.ري ناد1ي.ن.ا،
وس.د1يف{ حي. هاج, الص>ن_ب

وقال غيه: يقال ص1ن>ب\ر، بكسر النون. قال ابن سيده: وأ%ما ابن جن
فقال: أ%راد الص>ن_ب فاحتاج إ,ل تريك الباء، فتطرق إ,ل ذلك فنقل حركة

ال3عراب إ,ليها تشبيهاv بقولم: هذا ب.ك�ر ومررت ب,ب.ك1ر فكان يب على
هذا أ%ن يقول الص>ن_ب'ر'، فيضم الباء ل4ن الراء مضمومة، إ,ل� أ%نه

تصور معن إ,ضافة الظرف إ,ل الفعل فصار إ,ل أ%نه كأ%نه قال حي ه.ي\ج,
الص_ن_ب\ر,، فلما احتاج إ,ل حركة الباء تصور معن الر فكسر الباء،

وكأ%نه قد نقل الكسرة عن الراء إ,ليها كما أ%ن القصيدة 
(* قوله: «كما أ%ن

القصيدة إل» كذا بال4صل). النشدة لل4صمعي الت فيها:
كأ%ن_ها وقد ر.آها الر_ائي

إ,نا سوغه ذلك مع أ%ن ال4بيات كلها متوالية على الر أ%نه توهم فيه
معن الر، أ%ل ترى أ%ن معناه كأ%نا وقت رؤية الرائي؟ فساغ له أ%ن يلط

vهذا البيت بسائر ال4بيات وكأ%نه لذلك ل يالف؛ قال: وهذا أ%قرب مأ}خذا
من أ%ن يقول إ,نه حر_ف القافية للضرورة كما حر_فها الخر 

(* قوله: «كما
حرفها الخر إل» ف ياقوت ما نصه: كأ%نه توهم تثقيل الراء، وذلك إ,نه
احتاج إ,ل تريك الباء ل3قامة الوزن، فلو ترك القاف على حالا ل يئ

مثله وهو عبقر ل يئ على مثال مدود ول مثقل فلما ضم القاف توهم به بناء
قربوس ونوه والشاعر له ان يقصر قربوس ف اضطرار الشعر فيقول قربس). ف

قوله:



ه.ل} ع.ر.ف}ت. الد_ار.، أ%و\ أ%ن\ك%ر\ت.ها
ب.ي\ن. ت1ب\ر.اك{ وش.س_ي\ ع.ب.ق�ر؟

ف قول من قال ع.ب\ق%ر فحر�ف الكلمة. والص>ن_ب\ر'، بتسكي الباء:
اليوم الثان من أ%يام العجوز؛ وأ%نشد:

فإ,ذا ان\ق%ض.ت\ أ%ي_ام' ش.ه\ل%ت1نا:
ص1نÒ وص1ن_ب\ر¬ م.ع. الو.ب,ر

قال الوهري: ويتمل أ%ن يكونا بعن وإ,نا حركت الباء للضرورة.
@صنخر: التهذيب ف الرباعي: أ%بو عمرو: الص>ن_خ\ر' والص>ن\خ1ر'

ال%م.ل� الضخم. قال أ%بو عمرو: الص>ن_خ\ر'، بوزن ق1ن\ذ%ع\ل�، وهو ال4حق،
والص>ن\خ1ر'، بوزن الق1م\ق1م,، وهو الب'ر� اليابس. وف النوادر: جل

ص'ن.خ1ر¬ وص'ناخ1ر¬ عظيم طويل من الرجال وال3بل.
@صنعب: الص_ن.ع\ب.ر': شجرة، ويقال لا الص_ع\ب.ر'.

@صهر:الص_ه\ر': القرابة. والص>ه\ر': ح'ر\مة ال�ت'ونة، وخ.ت.ن' الرجل
ص1ه\ر'ه، والتزو_ج' فيهم أ%ص\هار' ال%ت.ن,، وال4ص\هار' أ%هل� بيت

الرأ%ة ول يقال ل4هل بيت الرجل إ,ل� أ%خ\تان، وأ%هل بيت الرأ%ة
أ%ص\هار، ومن العرب من يعل الص_ه\ر. من ال4حاء3 وال4خ\تان جيعاv. يقال:

صاه.ر\ت' القوم إ,ذا تزوجت فيهم، وأ%ص\ه.ر\ت' بم إ,ذا ات_صلت بم
وتر_مت ب1وار أ%و نسب أ%و تزوeج�. وص1ه\ر' القوم: خ.ت.ن.ه'م، والمع

أ%ض\هار¬ وص'ه.راء�؛ ال4خية نادرة، وقيل: أ%هل� بيت1 الرأ%ة أ%ص\هار¬ وأ%هل
بيت الرجل أ%خ\تانD. وقال ابن ال4عراب: الص>ه\ر' زوج' بنت1 الرجل وزوج

أ�خته. وال%ت.ن' أ%بو امرأ%ة الرجل وأ%خو امرأ%ته، ومن العرب من يعلهم
أ%ص\هاراv كلهم وص1ه\راv، والفعل ال�صاه.ر.ة�، وقد صاه.ر.ه'م\ وصاه.ر.

فيهم؛ وأ%نشد ثعلب:
ح.ر.ائ1ر' صاه.ر\ن% ال�ل�وك.، ول ي.ز.ل}
على الن_اس,، م1ن\ أ%ب\نائ1ه,ن_، أ%مي'

وأ%ص\ه.ر. ب,ه,م\ وإ,ليهم: صار فيهم ص1ه\راv؛ وف التهذيب: أ%ص\ه.ر. بم
ال%ت.ن. وأ%ص\ه.ر.: م.ت_ بالص>ه\ر. ال4صمعي: ال4ح\ماء� من ق1ب.ل

الز�وج وال4خ\تان� من ق1ب.ل الرأ%ة والص>ه\ر' يمعهما، قال: ل يقال
غيه. قال ابن سيده: وربا ك%ن.و\ا بالص>هر, عن الق%ب\ر ل4نم كانوا

ي.ئ1د'ون% البنات فيدفنو نن، فيقولون: زو�جناهن من الق%ب\ر، ث استعمل هذا



اللفظ ف ال3سلم فقيل: ن,ع\م. الص>ه\ر' الق%ب\ر'، وقيل: إ,نا هذا على
الثل أ%ي الذي يقوم م.قام الص>ه\ر,، قال: وهو الصحيح. أ%بو عبيد: يقال

فلن م'ص\ه,ر¬ بنا، وهو من القرابة؛ قال زهي:
ق%و\د ال1ياد1، وإ,ص\هار ال�ل�وك، وص.ب\ـ
ـر ف م.و.اط1ن.، لو كانوا با س.ئ1م'وا

وقال الفراء ف قوله تعال: وهو الذي خ.ل%ق. من الاء بشراv فجعله
ن.س.باv وص1ه\راv؛ فأ%ما الن_س.ب' فهو الن_س.ب' الذي ي.ح1ل© نكاحه كبنات

العم والال وأ%شباههن من القرابة الت يل تزويها، وقال الزجاج:
ال4ص\هار' من النسب ل يوز لم التزويج، والن_س.ب' الذي ليس ب,ص1ه\ر� من قوله:

ح'ر�مت عليكم أ�مهاتكم . . . إ,ل قوله: وأ%ن تمعوا بي ال�ختي؛ قال
أ%بو منصور: وقد روي\نا عن ابن عباس ف تفسي الن_س.ب, والص>ه\ر, خلف.

ما قال الفراء� ج'م\ل%ةv وخلف. بعض, ما قال الزجاج. قال ابن عباس:
حر_م ال من النسب سبعاv ومن الص>ه\ر, سبعاv: ح'ر�م.ت\ عليكم أ�مهات'كم

وبنات'كم وأ%خوات'كم وعمات'كم وخالت'كم وبنات' ال4خ, وبنات' ال�خت1 من
النسب، ومن الصهر: وأ�مهاتكم اللت أ%ر\ض.ع\ن.كم وأ%خوات'كم من الر_ضاعة
وأ�مهات' نسائكم ور.بائ1ب'ك�م اللت ف حجوركم من نسائكم اللت دخلتم
بن وحلئل� أ%بنائ1كم الذين من أ%صلبكم ول تنكحوا ما نكح. آباؤكم من

النساء وأ%ن تمعوا بي ال�ختي؛ قال أ%بو منصور: ون.ح\و. ما روي\نا عن
ابن عباس قال الشافعي: حرم ال تعال سبعاv ن.س.باv وسبعاv س.ب.باv فجعل

السبب. القرابة% الادثة% بسبب ال�صاه.ر.ة والر_ضاع، وهذا هو الصحيح ل
ار\ت1ياب. فيه.

وص.ه.ر.ت.ه' الشمس' ت.ص\ه.ر'ه ص.ه\راv وص.ه.د.ت\ه': اشتد_ وق}ع'ها عليه
وح.رeها حت أ%ل1م. د1ماغه' وان\ص.ه.ر. هو؛ قال ابن أ%حر يصف فرخ

قطاة:ت.ر\و,ي ل%قvى أ�ل}ق1ي ف ص.ف}ص.ف{،
ت.ص\ه.ر'ه' الش_م\س' ف%ما ي.ن\ص.ه,ر\

أ%ي ت'ذ�يبه الشمس في.ص\ب على ذلك. ت.ر\وي: تسوق إ,ليه الاء أ%ي تصي
له كالراو,ي.ة1. يقال: ر.و.ي\ت' أ%هلي وعليهم ر.ي�اv أ%تيتهم بالاء.

والص_ه\ر': الارe؛ حكاه كراع، وأ%نشد:
إ,ذ ل ت.زال�3 ل%ك�م\ م'غ.ر\غ1ر.ة

ت.غ\لي، وأ%ع\لى ل%و\ن,ها ص.ه\ر'



فعلى هذا يقال: شيء ص.ه\ر¬ حارÒ. والص_ه\ر': إ,ذاب.ة� الش_ح\م.
وص.ه.ر. الشحم. ون.ح\وه ي.ص\ه.ر'ه ص.ه\راv: أ%ذابه فان\ص.ه.ر.. وف التنزيل:

ي'ص\ه.ر' ب,ه ما ف بطونم واللود'؛ أ%ي ي'ذ%اب. واص\ط%ه.ر.ه: أ%ذابه
وأ%ك%ل%ه'، والصeهار.ة�: ما أ%ذبت منه، وقيل: كل© قطعة من اللحم، ص.غ'ر.ت

.Dأ%و ك%ب'رت، ص'هار.ة
وما بالبعي ص'هار.ةD، بالضم، أ%ي ن,ق}ي¬، وهو ال�خ�. ال4زهري:

الص_ه\ر إ,ذابة الشح\م، والصeهار.ة� ما ذاب منه، وكذلك الص\ط1هار' ف
إ,ذابته أ%و أ%ك}ل, ص'هار.ت1ه1؛ وقال العجاج:

ش.ك� الس.فاف1يد1 الش_واء4 ال�ص\ط%ه.ر\
والص_ه\ر': ال%ش\و,ي. ال4صمعي: يقال لا أ�ذيب من الشحم الصeهارة

وال%م1يل�. وما أ�ذيب من ال4ل}ي.ة، فهو ح.مÒ، إ,ذا ل يبق فيه الو.د.ك'.
أ%بو زيد: ص.ه.ر. خبز.ه إ,ذا أ%د.م.ه بالصeهار.ة، فهو خبز م.ص\ه'ور¬

وص.ه,ي¬. وف الديث: أ%ن ال4س\و.د كان ي.ص\ه.ر ر,جليه بالشحم وهو مرم؛
أ%ي كان ي'ذ1يبه وي.د\ه'ن'هما به. ويقال: ص.ه.ر. بدنه إ,ذا دهنه

بالص_ه,ي,. وص.ه.ر. فلنD رأ}س.ه ص.ه\راv إ,ذا دهنه بالصeهار.ة، وهو ما أ�ذيب
من الشحم. واص\ط%ه.ر ال1ر\باء� واص\هار_: ت.لgل4 ظهره من شدة حر

الشمس، وقد، ص.ه.ر.ه الرe. وقال ال تعال: ي'ص\ه.ر' به ما ف بطونم حت
يرج من أ%دبارهم؛ أ%بو زيد ف قوله: ي'ص\ه.ر' به قال: هو ال3ح\راق،

ص.ه.ر\ته بالنار أ%ن.ض.جت\ه، أ%ص\ه.ر'ه. وقولم: ل4ص\ه.ر.ن_ك. ب,ي.م1ي�
م'ر_ة{، كأ%نه يريد ال3ذابة. أ%بو عبيدة: ص.ه.ر\ت' فلناv بيمي� كاذبة{

توجب له النار. وف حديث أ%هل النار: ف%ي'س\ل%ت' ما ف جوفه حت
ي.م\ر'ق. من قدميه، وهو الص_ه\ر'. يقال: ص.ه.ر\ت الشحم إ,ذا أ%ذبته. وف

الديث: أ%نه كان يؤس>س' مسجد. ق�باء� ف%ي.ص\ه.ر' الجر. العظيم. إ,ل بطنه؛
أ%ي ي'د\نيه إ,ليه. يقال: ص.ه.ر.ه وأ%ص\ه.ر.ه إ,ذا قر_به وأ%دناه. وف

حديث علي، رضي ال عنه: قال له ربيعة بن الرث: ن,ل}ت. ص1ه\ر. ممد فلم
ن.ح\س'د\ك عليه؛ الص>ه\ر' حرمة التزويج، والفرق بينه وبي الن_س.ب: أ%ن

النسب ما يرجع إ,ل ولدة قريبة{ من جهة الباء، والص>ه\ر ما كان من
خ'ل}ط%ة{ ت'شب,ه القرابة% يدثها التزويج.

والص_ي\ه'ور': ش1ب\ه' م1ن\ب ي'عمل من طي أ%و خشب بوضع عليه متاع
البيت من ص'ف}ر� أ%و نوه؛ قال ابن سيده: وليس بثبت.



والص_اه'ور': غ1لف القمر، أ%عجمي معرب.
والص>ه\ر,يe: لغة ف الص>ه\ر,يج، وهو كالوض؛ قال ال4زهري: وذلك
أ%نم يأ}تون أ%سفل الش>ع\ب.ة من الوادي الذي له م.أ}ز,مان1 فيبنون بينهما

بالطي والجارة فيترادe الاء� فيشربون به زماناv، قال: ويقال
.vت.ص.ه\ر.ج'وا ص1ه\ر,ي�ا

@بو منصور: وقد روي\نا عن ابن عباس ف تفسي الن_س.ب, والص>ه\ر, خلف.
ما قال الفراء� ج'م\ل%ةv وخلف. بعض, ما قال الزجاج. قال ابن عباس:

حر_م ال من النسب سبعاv ومن الص>ه\ر, سبعاv: ح'ر�م.ت\ عليكم أ�مهات'كم
وبنات'كم وأ%خوات'كم وعمات'كم وخالت'كم وبنات' ال4خ, وبنات' ال�خت1 من
النسب، ومن الصهر: وأ�مهاتكم اللت أ%ر\ض.ع\ن.كم وأ%خوات'كم من الر_ضاعة
وأ�مهات' نسائكم ور.بائ1ب'ك�م اللت ف حجوركم من نسائكم اللت دخلتم
بن وحلئل� أ%بنائ1كم الذين من أ%صلبكم ول تنكحوا ما نكح. آباؤكم من

النساء وأ%ن تمعوا بي ال�ختي؛ قال أ%بو منصور: ون.ح\و. ما روي\نا عن
ابن عباس قال الشافعي: حرم ال تعال سبعاv ن.س.باv وسبعاv س.ب.باv فجعل

السبب. القرابة% الادثة% بسبب ال�صاه.ر.ة والر_ضاع، وهذا هو الصحيح ل
ار\ت1ياب. فيه.

وص.ه.ر.ت.ه' الشمس' ت.ص\ه.ر'ه ص.ه\راv وص.ه.د.ت\ه': اشتد_ وق}ع'ها عليه
وح.رeها حت أ%ل1م. د1ماغه' وان\ص.ه.ر. هو؛ قال ابن أ%حر يصف فرخ

قطاة:ت.ر\و,ي ل%قvى أ�ل}ق1ي ف ص.ف}ص.ف{،
ت.ص\ه.ر'ه' الش_م\س' ف%ما ي.ن\ص.ه,ر\

أ%ي ت'ذ�يبه الشمس في.ص\ب على ذلك. ت.ر\وي: تسوق إ,ليه الاء أ%ي تصي
له كالراو,ي.ة1. يقال: ر.و.ي\ت' أ%هلي وعليهم ر.ي�اv أ%تيتهم بالاء.

والص_ه\ر': الارe؛ حكاه كراع، وأ%نشد:
إ,ذ ل ت.زال�3 ل%ك�م\ م'غ.ر\غ1ر.ة

ت.غ\لي، وأ%ع\لى ل%و\ن,ها ص.ه\ر'
فعلى هذا يقال: شيء ص.ه\ر¬ حارÒ. والص_ه\ر': إ,ذاب.ة� الش_ح\م.

وص.ه.ر. الشحم. ون.ح\وه ي.ص\ه.ر'ه ص.ه\راv: أ%ذابه فان\ص.ه.ر.. وف التنزيل:
ي'ص\ه.ر' ب,ه ما ف بطونم واللود'؛ أ%ي ي'ذ%اب. واص\ط%ه.ر.ه: أ%ذابه

وأ%ك%ل%ه'، والصeهار.ة�: ما أ%ذبت منه، وقيل: كل© قطعة من اللحم، ص.غ'ر.ت
.Dأ%و ك%ب'رت، ص'هار.ة



وما بالبعي ص'هار.ةD، بالضم، أ%ي ن,ق}ي¬، وهو ال�خ�. ال4زهري:
الص_ه\ر إ,ذابة الشح\م، والصeهار.ة� ما ذاب منه، وكذلك الص\ط1هار' ف

إ,ذابته أ%و أ%ك}ل, ص'هار.ت1ه1؛ وقال العجاج:
ش.ك� الس.فاف1يد1 الش_واء4 ال�ص\ط%ه.ر\

والص_ه\ر': ال%ش\و,ي. ال4صمعي: يقال لا أ�ذيب من الشحم الصeهارة
وال%م1يل�. وما أ�ذيب من ال4ل}ي.ة، فهو ح.مÒ، إ,ذا ل يبق فيه الو.د.ك'.

أ%بو زيد: ص.ه.ر. خبز.ه إ,ذا أ%د.م.ه بالصeهار.ة، فهو خبز م.ص\ه'ور¬
وص.ه,ي¬. وف الديث: أ%ن ال4س\و.د كان ي.ص\ه.ر ر,جليه بالشحم وهو مرم؛

أ%ي كان ي'ذ1يبه وي.د\ه'ن'هما به. ويقال: ص.ه.ر. بدنه إ,ذا دهنه
بالص_ه,ي,. وص.ه.ر. فلنD رأ}س.ه ص.ه\راv إ,ذا دهنه بالصeهار.ة، وهو ما أ�ذيب

من الشحم. واص\ط%ه.ر ال1ر\باء� واص\هار_: ت.لgل4 ظهره من شدة حر
الشمس، وقد، ص.ه.ر.ه الرe. وقال ال تعال: ي'ص\ه.ر' به ما ف بطونم حت

يرج من أ%دبارهم؛ أ%بو زيد ف قوله: ي'ص\ه.ر' به قال: هو ال3ح\راق،
ص.ه.ر\ته بالنار أ%ن.ض.جت\ه، أ%ص\ه.ر'ه. وقولم: ل4ص\ه.ر.ن_ك. ب,ي.م1ي�

م'ر_ة{، كأ%نه يريد ال3ذابة. أ%بو عبيدة: ص.ه.ر\ت' فلناv بيمي� كاذبة{
توجب له النار. وف حديث أ%هل النار: ف%ي'س\ل%ت' ما ف جوفه حت

ي.م\ر'ق. من قدميه، وهو الص_ه\ر'. يقال: ص.ه.ر\ت الشحم إ,ذا أ%ذبته. وف
الديث: أ%نه كان يؤس>س' مسجد. ق�باء� ف%ي.ص\ه.ر' الجر. العظيم. إ,ل بطنه؛

أ%ي ي'د\نيه إ,ليه. يقال: ص.ه.ر.ه وأ%ص\ه.ر.ه إ,ذا قر_به وأ%دناه. وف
حديث علي، رضي ال عنه: قال له ربيعة بن الرث: ن,ل}ت. ص1ه\ر. ممد فلم

ن.ح\س'د\ك عليه؛ الص>ه\ر' حرمة التزويج، والفرق بينه وبي الن_س.ب: أ%ن
النسب ما يرجع إ,ل ولدة قريبة{ من جهة الباء، والص>ه\ر ما كان من

خ'ل}ط%ة{ ت'شب,ه القرابة% يدثها التزويج.
والص_ي\ه'ور': ش1ب\ه' م1ن\ب ي'عمل من طي أ%و خشب بوضع عليه متاع

البيت من ص'ف}ر� أ%و نوه؛ قال ابن سيده: وليس بثبت.
والص_اه'ور': غ1لف القمر، أ%عجمي معرب.

والص>ه\ر,يe: لغة ف الص>ه\ر,يج، وهو كالوض؛ قال ال4زهري: وذلك
أ%نم يأ}تون أ%سفل الش>ع\ب.ة من الوادي الذي له م.أ}ز,مان1 فيبنون بينهما

بالطي والجارة فيترادe الاء� فيشربون به زماناv، قال: ويقال
.vت.ص.ه\ر.ج'وا ص1ه\ر,ي�ا



vوص.ي\ر'ور.ة vوم.ص1يا vصي: صار. ال4مر' إ,ل كذا ي.ص1ي' ص.ي\را@
وص.ي_ر.ه إ,ليه وأ%صار.ه، والص_ي\ر'ور.ة� مصدر صار. ي.ص1ي'. وف كلم
ع'م.ي\ل%ة% الف%زار,ي لعمه وهو ابن ع.ن\قاء4 الف%زار,ي: ما الذي أ%صار.ك

إ,ل ما أ%رى يا ع.م\؟ قال: ب'خ\لك بال1ك، وي'خ\ل غي,ك من أ%مثالك،
وص.و\ن أ%نا وجهي عن مثلهم وت.س\آلك ث كان من إ,ف}ضال ع'م.ي\لة على عمه ما

قد ذكره أ%بو تام ف كتابه الوسوم بالماسة. وص1ر\ت إ,ل فلن م.ص1ياv؛
كقوله تعال: وإ,ل ال ال%ص1ي؛ قال الوهري: وهو شاذ والقياس م.ص.ار

مثل م.عاش. وص.ي_رته أ%نا كذا أ%ي جعلته.
وال%ص1ي: الوضع الذي ت.ص1ي إ,ليه الياه. والص_ي>ر: الماعة.

والص>ي': الاء يضره الناس. وصار.ه' الناس: حضروه؛ ومنه قول ال4عشى:
ب,م.ا ق%د\ ت.ر.ب_ع ر.و\ض. الق%طا

ور.و\ض. الت_ن.اض'ب, حت ت.ص1ي.ا
أ%ي حت تضر الياه. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، وأ%ب بكر،
رضي ال عنه، حي ع.ر.ض. أ%مر.ه على قبائل العرب: فلما حضر بن ش.ي\بان

وكلم س.راتم قال ال�ث%ن بن حارثة: إ,نا نزلنا بي ص1ي.ين, اليمامة
والشمامة، فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: وما هذان الص>يان1؟ قال:

مياه العرب وأ%نار ك1س\رى؛ الص>ي': الاء الذي يضره الناس. وقد صار.
القوم ي.ص1يون إ,ذا حضروا الاء؛ ويروى: بي ص1ي.ت.ي\ن، وهي ف1ع\لة منه،

ويروى: بي ص.ر.ي.ي\ن,، تثنية ص.رÝى.
قال أ%بو العميثل: صار. الرجل� ي.ص1ي إ,ذا حضر الاء4، فهو صائ1ر¬.
والص_ائ1ر.ة�: الاضرة. ويقال: ج.م.ع.ت\هم صائر.ة� القيظ1. وقال أ%بو

اليثم: الص_ي\ر رجوع ال�ن\ت.ج,عي إ,ل ماضرهم. يقال: أ%ين الص_ائر.ة أ%ي
أ%ين الاضرة ويقال: أ%ي_ ماء صار. القوم' أ%ي حضروا. ويقال: صر\ت'

إ,ل م.ص1ي.ت وإ,ل ص1ي,ي وص.يeوري. ويقال للمنزل الطي>ب: م.ص1ي¬
وم1ر.بÒ وم.ع\م.ر¬ وم.ح\ض.ر¬. ويقال: أ%ين م.ص1ي'كم أ%ي أ%ين منزلكم.

وص1ي.ر' ال4مر: م'ن\تهاه وم.ص1يه وم.ص1يه وعاق1ب.ته وما ي.صي إ,ليه. وأ%نا
على ص1ي� من أ%مر كذا أ%ي على ناحية منه. وتقول للرجل: ما صنعت. ف

حاجتك؟ فيقول: أ%نا على ص1ي, قضائها وصمات1 قضائها أ%ي على ش.ر.ف1 قضائها؛
قال زهي:

،vوقد كنت' من س.ل}م.ى س1ن,ي. ثان,يا



على ص1ي, أ%م\ر� ما ي.م.رe وما ي.ح\ل�و
وص.يeور الشيء: آخره ومنتهاه وما يؤول إ,ليه كص1ي,ه ومنتهاه 

(* قوله:
«كصيه ومنتهاه» كذا بال4صل). وهو فيعول؛ وقول طفيل الغنوي:

أ%م\سى م'ق1يماv ب,ذ1ي الع.و\صاء3 ص.ي>ر'ه
بالبئر، غاد.ر.ه' ال4ح\ياء� واب\ت.ك%ر'وا

قال أ%بو عمرو: ص.ي>ره ق%ب\ره. يقال: هذا ص.ي>ر فلن أ%ي قبه؛ وقال
عروة بن الورد:

أ%حاد1يث� ت.ب\ق%ى والف%ت غي' خال1د{،
إ,ذا هو أ%م\سى هام.ةv ف%و\ق. ص.ي>ر

قال أ%بو عمرو: بال�ز.ر, أ%ل}ف' ص.ي>ر، يعن قبوراv من قبور أ%هل
الاهلية؛ ذكره أ%بو ذؤيب فقال:

كانت ك%ل%ي\ل%ة1 أ%ه\ل, ال�ز.ر
(* قوله: كانت كليلة إل» أنشد البيت بتمامه ف هزر:

لقال الباعد والشامتوـــــن كانوا كليلة أهل الزر).
وه'ز.ر: موضع. وما له ص.يeور، مثال ف%ي\ع'ول، أ%ي ع.ق}ل ور.أ}ي¬.

وص.يeور ال4مر: ما صار. إ,ليه. ووقع ف أ�م> ص.يeور أ%ي ف أ%مر ملتبس ليس
له م.ن\ف%ذ، وأ%صله ال%ض\بة الت ل م.ن\ف%ذ لا؛ كذا حكاه يعقوب ف

ال4لفاظ، وال4س\ب.ق' ص.بeور. وصار.ة� البل: رأ}سه. والص_يeور
والص_ائر.ة�: ما ي.ص1ي إ,ليه النبات' من الي'ب\س. والص_ائر.ة�: الطر'

والك%ل�. والص_ائر': ال�ل%و>ي أ%عناق. الرجال. وصار.ه ي.ص1يه: لغة ف
صار.ه' ي.ص'وره أ%ي قطعه، وكذلك أ%ماله.

والص>ي: ش.قe الباب؛ يروى أ%ن رجلv اط�لع من ص1ي باب النب، صلى
ال عليه وسلم. وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: من

اط�لع من ص1ي باب فقد د.م.ر؛ وف رواية: من ن.ظ%ر.؛ ودمر: دخل، وف
رواية: من نظر ف صي باب فف�ق1ئ%ت\ عينه فهي ه.د.ر؛ الص>ي الش�ق�؛ قال

أ%بو عبيد: ل ي'سمع هذا الرف إ,ل ف هذا الديث. وص1ي الباب: خ.ر\قه.
ابن شيل: الص>ي.ة� على رأ}س الق%ار.ة1 مثل ال4م.ر.ة غي أ%نا ط�و,ي.ت\

�ط%ي�اv، وال4م.ر.ة� أ%طول منها وأ%عظم مطويتان جيعاv، فال4م.ر.ة
م'ص.ع\ل%كة طويلة، والص>ي.ة� مستديرة عريضة ذات أ%ركان، وربا حفرت فوجد



فيها الذهب والفضة، وهي من صنعة عاد{ وإ,ر.م، والص>ي' شبه الص_ح\ناة،
وقيل هو الصحناة نفسه؛ يروى أ%ن رجلv م.ر_ بعبدال بن سال ومعه ص1ي¬
فل%ع1ق منه (قوله: «فلعق منه» كذا بالصل. وف النهاية والصحاح فذاق

منه). ث سأ%ل: كيف ي'باع؟ وتفسيه ف الديث أ%نه الص_ح\ناة. قال ابن دريد:
:v؛ قال جرير يهجو قوماvأ%حسبه سرياني�ا

،vكانوا إ,ذا ج.ع.لوا ف ص1ي,ه1م\ ب.ص.ل
ث اش\ت.و.و\ا ك%ن\ع.داv من مال�، ج.د.ف�وا

والص>ي': السمكات الملوحة الت تعمل منها الص_ح\ناة؛ عن كراع. وف
حديث العافري: لعل الص>ي. أ%ح.بe إ,ليك من هذا.

وص1ر\ت' الشيء: قطعته. وصار. وجه.ه ي.ص1يه: أ%قبل به. وف قراءة
عبدال بن مسعود وأ%ب جعفر الدن: فص1رهن إ,ليك، بالكسر، أ%ي قطYعهن

وشققهن، وقيل: وج>ه\هن. الفراء: ض.م_ت العامة الصاد وكان أ%صحاب عبدال
يكسرونا، وها لغتان، فأ%ما الضم فكثي، وأ%ما الكسر ففي هذيل وسليم؛ قال

وأ%نشد الكسائي:
وف%ر\ع ي.ص1ي ال1يد. وح\ف ك%أ%ن�ه،

على اللYيت، ق1ن\وان� الك�ر'وم, الد_و.ال1ح'
ي.ص1ي: ييل، ويروى: ي.ز,ين' اليد، وكلهم فسروا فص'ر\هن أ%م1ل}هن،

وأ%ما فص1ر\هن، بالكسر، فإ,نه فسر بعن ق%طYعهن؛ قال: ول ند قط9عهن
معروفة؛ قال ال4زهري: وأ�راها إ,ن كانت كذلك من ص.ر.يت' أ%ص\ر,ي أ%ي ق%ط%عت
فقدمت ياؤها. وص1ر\ت عنقه: لويتها. وف حديث الدعاء: عليك توكلنا وإ,ليك

أ%نبنا وإ,ليك ال%ص1ي أ%ي الرجع. يقال: ص1ر\ت إ,ل فلن أ%ص1ي
م.ص1ياv، قال: وهو شاذ والقياس م.صار مثل م.عاش. قال ال4زهري: وأ%ما صار.

فإ,نا على ضربي: بلوغ ف الال وبلوغ ف الكان، كقولك صار. زيد إ,ل عمرو
وصار زيد رجلv، فإ,ذا كانت ف الال فهي مثل كان% ف بابه. ورجل

Dور.ة والش_ار.ة؛ عن الفراء. وت.ص.ي_ر فلنeص.ي>ر¬ ش.ي>ر¬ أ%ي حسن الص
أ%باه: نزع إ,ليه ف الش_ب.ه.

والص>يار.ة� والص>ي.ة�: حظية من خشب وحجارة تبن للغ.ن.م والبقر،
والمع ص1ي¬ وص1ي.ر¬، وقيل: الص>ي.ة حظية الغنم؛ قال ال4خطل:

vم'ز.ن_م.ة vد.ان.ة% ع1د_انا�واذ}ك�ر\ غ
من ال%ب.ل�ق,، ت'ب\ن ف%و\ق%ها الص>ي.ر'



وف الديث: ما من أ�م_ت أ%حد إ,ل وأ%نا أ%عرفه يوم القيامة، قالوا:
وكيف تعرفهم مع كثرة اللئق؟ قال: أ%ر.أ%ي\ت. لو دخلت1 ص1ي.رةv فيها خيل

د'ه\م¬ وفيها ف%ر.س¬ أ%غ%رe م'ح.ج_ل أ%ما كنت. تعرفه منها؟ الص>ي.ة:
ح.ظ1ية ت'تخذ للدواب من الجارة وأ%غصان الشجر، وجعها ص1ي.ر. قال أ%بو

عبيد: ص.ي\ر.ة، بالفتح، قال: وهو غلط.
والص>ي.ار: صوت الص_ن\ج؛ قال الشاعر:

ك%أ%ن� ت.ر.اط�ن. ال%اج.ات1 ف1يها،
ق�ب.ي\ل% الصeب\ح,، ر.ن_ات' الص>ي.ار,

يريد رني الص>ن\ج بأ%و\تاره. وف الديث: أ%نه قال لعلي، عليه السلم:
أ%ل أ�علمك كلمات{ إ,ذا قلت.هن وعليك مثل ص1ي غ�ف1ر لك؟ قال ابن

،vال4ثي: وهو اسم جبل، ويروى: ص'ور، بالواو، وف رواية أ%ب وائل: أ%ن علي�ا
رضي ال عنه، قال: لو كان عليك مثل ص1ي� د.ي\ناv ل4داه ال عنك.

@صعفص: ال4زهري: الص_ع\ف%صة� الس>ك}باج'. وحكي عن الفراء: أ%هل
الي.مامة يسمون الس>ك}باجة% ص.ع\ف%صةv، قال: وت.ص\رف رجلv تسميه ب,ص.ع\ف%ص

.vإ,ذا جعلته عربي�ا
@صوص: رجل ص'وص¬: ب.خ1يل. والعرب تقول: ناقةD أ%ص'وص¬ عليها ص'وص¬ أ%ي

كرية عليها بيل. والصeوص': النفرد' بطعامه ل ي'ؤاكل� أ%حداv. ابن
ال4عراب: الصeوص هو الرجل اللئيم الذي ي.ن\ز,ل وحده ويأ}كل وحده، فإ,ذا

كان بالليل أ%ك%ل% ف ظلY القمر لئل يراه الضيف'؛ وأ%نشد:
ص'وص الغ1ن.ى س.د_ غ1ناه ف%ق}ر.ه

يقول: ي'ع.فYي على ل�ؤ\م1ه ث%ر\وت'ه وغناه، قال: ويكون الص'وص' جعاv؛
وأ%نشد:

وأ%ل}ف%ي\ت'كم ص'وصاv ل�ص'وصاv، إ,ذا دج.ا الـ
ـظلم'، وه.ي_اب,ي. عند الب.وار,ق

وقيل: الصeوص' اللئيم' القليل� الند.ى والي.
vوص.ي_ص.ت ت.ص\ي,يصا vصيص: ابن ال4عراب: أ%ص.اص.ت الن_خ\لة إ,ص.اصة@

إ,ذا صارت ش1يصاv، قال: وهذا من الص>يص, ل من الص>يص.اء، يقال: من
الص>يص.اء ص.أ}ص.ت ص1يص.اءé. والص>يص' ف لغة بلحرث بن كعب: ال%ش.ف من

التمر. والص>يص' والص>يص.اء�: ل�غةD ف الش>يص, والش>يص.اء.
والص>يص.اء�: حبe النظل الذي ليس ف جوفه ل�بÒ؛ وأ%نشد أ%بو نصر لذي



الرمة:وكائن\ ت.خ.ط9ت\ ناق%ت1ي من م.فازة{
إ,ليك، ومن أ%ح\واض ماء� م'س.د_م,

بأ%ر\جائه الق1ر\دان ه.ز\ل، كأ%نا
نواد1ر' ص1يص.اء ال%ب,يد1 ال%ط�م,

وصف. ماءé بع1يد العهد1 بور'ود ال3بل عليه فق1ر\دان'ه ه.ز\ل؛ قال ابن
بري: ويروى بأ%ع\قار,ه القردان، وهو جع ع'ق}ر�، وهو مقام الشاربة عند
vالوض. وقال أ%بو حنيفة الد>ين.و.ر,ي�: قال أ%بو زياد ال4عراب وكان ثقة

،vإ,نه ربا رحل الناس عن دارهم بالبادية وتركوها ق1ف%ارا vصد'وقا
والق1ر\دان� منتشرة ف أ%عطان ال3بل وأ%ع\قار, الياض، ث ل يعودون إ,ليها

عشر سني وعشرين سنة ول ي.خ\ل�فهم فيها أ%حد¬ سواهم، ث يرجعون إ,ليها
فيجدون الق1ر\دان% ف تلك الواضع أ%حياء وقد أ%ح.س�ت بروائح ال3بل قبل

�أ%ن ت'واف فتحركت؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة الذكور، وص1يصاء� ال%بيد1 مهزول
حب� ال%ن\ظ%ل, ليس إ,ل القشر وهذا للق�راد1 أ%شبه' شيء به؛ قال ابن

بري: ومثل قول ذي الرمة قول الراجز:
ق1ر\دان'ه، ف الع.ط%ن, ال%و\ل9،

س'ود¬ كحب� ال%ن\ظل, ال%ق}ل1ي�
والص>يصية�: ش.و\كة� الائك الت ي'س.و>ي با الس_د.اة% والل�ح\مة؛

قال دريد بن الص>مة:
فجئت' إ,ليه، والر>ماح' ت.ن'وش'ه،

كو.ق}ع, الص_ياص1ي ف الن_س3يج ال�م.د_د1
ومنه ص1يص1ية� الد>يك1 الت ف ر,ج\له. قال ابن بري: حق ص1يص1ية شوكة

.vالائك أ%ن ت'ذ}كر ف العتل ل4ن لمها ياء# وليس لم'ها صادا
وص.ياص1ي البقر,: ق�رونا وربا كانت ت'ر.ك9ب' ف الر>ماح مكان%

ال4س1ن�ة؛ وأ%نشد ابن بري لعبد بن ال%س\حاس,:
فأ%ص\ب.ح.ت الثYيان� غ%ر\ق%ى، وأ%ص\ب.ح.ت\

ن,ساء� ت.ميم ي.ل}ت.ق1ط}ن الص_ياص.يا
أ%ي ي.ل}ت.ق1ط}ن. القرون% لين\س3ج\ن با؛ يريد لكثرة الطر غ%ر,ق.

الو.ح\ش'، وف التهذيب: أ%نه ذكر فتنة تكون ف أ%قطار ال4رض كأ%نا ص.ياص1ي
بقر� أ%ي ق�رون'ها، واحدت'ها ص1يصة، بالتخفيف، شب_ه الفتنة با لشدتا

وصعوبة ال4مر فيها. والص_ياصي: ال�صون�. وكل© شيء ام\ت'ن,ع به



وت'ح'ص>ن. به، فهو ص1يصةD، ومنه قيل للحصون: الص>ياص1ي؛ قيل: شب_ه الرماح.
الت ت'ش\ر.ع ف الفتنة وما يشبهها من سائر السلح بقرون بقر متمعة؛ ومنه

حديث أ%ب هريرة: أ%صحاب' الدجال ش.وار,ب'هم كالص_ياصي، يعن أ%نم
:vب.ق%ر�. والص>يص.ة أ%يضا �أ%طال�وها وف%ت.ل�وها حت صارت كأ%نا قرون

الو.ت1د' الذي يق}ل%ع به الت_م\ر، والص>ن�ارة� الت ي'غ\ز.ل با
وي'ن\س.ج.

@صرط: ال4زهري: قرأ% ابن كثي ونافع وأ%بو عمرو وابن عامر وعاصم
والكسائي: اه\د1نا الص�راط% الستقيم، بالصاد، وقرأ% يعقوب بالسي، قال: وأ%صل
�صاده سي قلبت مع الطاء صاداv لق�رب مارجها. الوهري: الصراط� والسراط

والز�راط� الطريق؛ قال الشاعر:
أ%ك�رe على ال%ر'ور,ي>ي. م'ه\ر,ي،

وأ%ح\م1ل�هم على وض.ح, الص>راط1
@صعط: قال اللحيان: الص_ع'وط والس_ع'وط� بعنÝ واحد. قال ابن سيده:

أ%رى هذا إ,نا هو على ال�ضار.عة الت حكاها سيبويه ف هذا وأ%شباهه.
@صبع: ال4ص\ب.ع': واحدة ال4صاب,ع، تذكر وتؤنث، وفيه لغات: ال3ص\ب.ع'

وال�ص\ب.ع'، بكسر المزة وضمها والباء مفتوحة، وال4ص\ب'ع' وال�ص\ب,ع'
وال4ص\ب,ع' وال3ص\ب,ع' مثال اض\ر,ب\، وال�ص\ب'ع': بضم المزة والباء،

وال3ص\ب'ع' ناد1ر¬، وال�ص\ب'وع': ال�نلة مؤنثة ف كل ذلك؛ حكى ذلك
اللحيان عن يونس؛ روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه د.م1ي.ت\

إ,ص\ب.ع'ه ف ح.ف}ر ال%ن\د.ق فقال:
ه.ل} أ%ن\ت1 إ,ل� إ,ص\ب.ع¬ د.م1يت1،

وف س.ب,يل, ال3 ما ل%ق1يت1
فأ%ما ما حكاه سيبويه من قولم ذهبت\ بعض أ%صاب,عه فإ,نه أ%نث البعض

ل4نه إ,صبع ف العن، وإ,ن ذ%ك�ر. ال3صبع. م'ذ%كYر جاز ل4نه ليس فيها
علمة التأ}نيث. وقال أ%بو حنيفة: أ%صابع الب'ن.ي�ات1 

(* «اصابع البنيات
ف القاموس اصابع الفتيات، قال شارحه: كذا ف العباب والتكملة، وف
النهاج لبن جزلة اصابع الفتيان وف اللسان اصابع البنيات.) نبات ي.ن\ب'ت

بأ%رض العرب من أ%طراف اليمن وهو الذي يسمى الف%ر.ن\ج.م'ش\ك.، قال:
وأ%صاب,ع' العذار.ى أ%يضاv صنف من العنب أ%سود ط1وال كأ%نه الب.ل©وط�، يشب�ه



بأ%صاب,ع العذار.ى ال�خ.ض_بة1، وع'ن\ق�ود'ه نو الذراع متداخ1س' الب وله
زبيب جي>د وم.ناب,ت'ه الش�راة�. وال3ص\ب.ع': ال4ث%ر الس.ن'، يقال:

فلن من ال عليه إ,ص\ب.ع¬ حس.نة أ%ي أ%ث%ر¬ نعمة حسنة ؛ وعليك منك
اص\ب.ع¬ خس.نة أ%ي أت.ر¬ حس.ن؛ قال لبيد:

م.ن\ ي.ج\ع.ل, ال� إ,ص\ب.عا،
ف ال%ي\ر, أ%و ف الش�ر>، ي.ل}قاه' م.عا

وإ,نا قيل لل4ثر السن إ,صبع ل3شارة الناس إ,ليه بال3صبع. ابن
ال4عراب: إ,نه لسن' ال3ص\ب.ع, ف ماله وحس.ن' ال%س> ف ماله أ%ي حس.ن

ال4ثر؛ وأ%نشد:
أ%ور.د.ها راع� م.ر,يء3 ال3ص\ب.ع,،

ل ت.ن\ت.ش1ر\ عنه ول ت.ص.د_ع,
وفلنD م'غ1ل© ال3ص\ب.ع إ,ذا كان خائناv؛ قال الشاعر:

ح.د_ث}ت. ن.ف}س.ك. بالو.فاء3، ول ت.ك�ن\
للغ.د\ر, خائ1نةv م'غ1ل� ال3ص\ب.ع,

وف الديث: ق%ل}ب' الؤم1ن بي إ,ص\ب.ع.ي\ن, من أ%صاب,ع ال ي'ق%ل9ب'ه
كيف يشاء، وف بعض الروايات: قلوب العباد بي إ,صبعي؛ معناه أ%ن تقلب

القلوب بي حسن آثاره وص'ن\ع1ه تبارك وتعال. قال ابن ال4ثي: ال3صبع من
صفات ال4جسام،تعال ال عن ذلك وتقد�س، وإ,طلقها عليه ماز كإ,طلق

اليد واليمي والعي والسمع، وهو جار مرى التمثيل والكناية عن سرعة تقلب
القلوب، وإ,ن ذلك أ%مر معقود بشيئة ال سبحانه وتعال، وتصيص ذكر

ال4صابع كناية عن أ%جزاء القدرة والبطش ل4ن ذلك باليد وال4صابع أ%جزاؤها.
ويقال: للراعي على ماشيته إ,صبع أ%ي أ%ثر حسن، وعلى ال3بل من راعيها

إ,صبع مثله، وذلك إ,ذا أ%حسن القيام عليها فتبي أ%ثره فيها؛ قال الراعي يصف
:vراعيا

ض.ع1يف' الع.صا باد1ي الع'روق,، ت.ر.ى له
عليها، إ,ذا ما أ%ج\د.ب. الناس'، إ,ص\ب.عا

ض.ع1يف' الع.صا أ%ي حاذ1ق' الر_ع\ية1 ل يضرب ضرباv شديداv، يصفه بسن
قيامه على إ,بله ف الدب.

وص.ب.ع. به وعليه ي.ص\ب.ع' ص.ب\عاv: أ%شار نو.ه بإ,ص\ب.ع1ه واغتابه أ%و
أ%راده بش.ر¼ والخر غافل ل ي'ش\ع'ر. وص.ب.ع. ال3ناء ي.ص\ب.ع'ه



ص.ب\عاv إ,ذا كان فيه ش.راب¬ وقاب.ل% بي إ,ص\ب.ع.ي\ه1 ث أ%رسل ما فيه ف شيء
ض.ي>ق, الرأ}س، وقيل: هو إ,ذا قابل بي إ,صبعيه ث أ%رسل ما فيه ف
إ,ناء آخ.ر. أ%ي_ ض.ر\ب� من النية1 كان، وقيل: وض.ع\ت. على ال3ناء3

إ,ص\ب.ع.ك حت سال عليه ما ف إ,ناء آخر غيه؛ قال ال4زهري: وص.ب\ع' ال3ناء
أ%ن ي'ر\س.ل الش_راب' الذي فيه بي طرف ال3بامي أ%و السب_ابتي

لئل ينتشر فيندفق، وهذا كله مأ}خوذ من ال3صبع ل4ن ال3نسان إ,ذا اغتاب
إ,نساناv أ%شار إ,ليه بإ,صبعه، وإ,ذا دل إ,نساناv على طريق أ%و شيء خفي

أ%شار إ,ليه بال3صبع. ورجل م.ص\ب'وع¬ إ,ذا كان متكباv. والص_ب\ع':
الك1ب\ر التامe. وص.ب.ع. فلناv على فلن: د.ل�ه عليه بال3شارة. وص.ب.ع. بي

القوم ي.ص\ب.ع' ص.ب\عاv: دل عليهم غيهم. وما ص.ب.ع.ك علينا أ%ي ما
د.ل�ك. وص.ب.ع على القوم ي.ص\ب.ع' ص.ب\عاv: طلع عليهم، وقيل: إ,نا أ%صله

ص.ب.أ% عليهم ص.ب\أv فأ%ب\د.ل�وا العي من المزة. وإ,ص\ب.ع¬: اسم جبل
بعينه.

@صتع: الص_ت.ع': ح1مار' الو.ح\ش. والص_ت.ع': الشاب� الق%و,يe؛ قال
الشاعر:

يا اب\ن.ة% ع.م\ر�و، قد م'ن,حت1 و'د>ي
وال%ب\ل% ما ل%م\ ت.ق}ط%ع1ي، ف%م'د>ي وما و,صال� الص_ت.ع, الق�م'د>

ويقال: جاء فلن ي.ت.ص.ت_ع' علينا بل زاد{ ول نفقة ول حق� واجب،
وجاء فلن ي.ت.ص.ت�ع' إ,لينا وهو الذي ييء وحده ل شيء معه. وف نوادر

ال4عراب: هذا ب.ع1ي ي.ت.س.م_ح' وي.ت.ص.ت_ع' إ,ذا كان ط%ل}قاv، ويقال
لل3نسان مثل ذلك إ,ذا رأ%يته ع'ر\ياناv. وت.ص.ت_ع.: ت.ر.د_د.؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
وأ%ك%ل% ال%م\س. ع1يالD ج'و_ع'،

وت'لYي.ت\ واح1دةD ت.ص.ت_ع'
قال: ت'لYي. فلن بعد. ق%و\م1ه وغ%در إ,ذا ب.قي. 

(* قوله «وغدر إذا بقي
ف الصحاح: وغدرت الناقة عن البل والشاة عن الغنم إذا تلفت عنها.)،

قال: وت.ص.تeع'ها ت.ر.دeدها، وقال غيه: ت.ص.ت_ع ف ال4مر إ,ذا
ت.ل%د_د. فيه ل يدري أ%ين ي.ت.و.ج_ه. والص_ت.ع': ال}ت1واء# ف رأ}س

الظ�ل1يم وص.لبةD؛ قال الشاعر:



عار,ي الظ�ناب,يب, م'ن\ح.صÒ ق%واد1م'ه،
ي.ر\م.دe ح.ت_ى ت.ر.ى ف1ي رأ}س1ه ص.ت.ع.ا

@صدع: الص_د\ع': الش_قe ف الشيء3 الصeل}ب, كالزeجاجة1 والائ1ط1
وغيها، وجعه ص'د'وع¬؛ قال قيس ابن ذريح:

،vن.واف1ذا vطارت\ ص'د'وعا vأ%يا ك%ب,دا
ويا ح.س\ر.تا ماذا ت.غ.ل}غ.ل% ب,ال}ق%ل}ب,؟

ذهب فيه أ%ي أ%ن كل جزء منها صار ص.د\عاv، وت.أ}و,يل الص_د\ع, ف
الزجاج أ%ن ي.ب,ي. بعض'ه من بعض. وص.د.ع. الشيء4 ي.ص\د.ع'ه ص.د\عاv وص.د_ع.ه

فان\ص.د.ع. وت.ص.د_ع.: ش.ق9ه بنصفي، وقيل: ص.د�عه شق9ه ول يفترق.
وقوله عز وجل: يومئذ ي.ص_د_ع'ون؛ قال الزجاج: معناه ي.ت.ف%ر_ق�ون فيصيون

ف%ر,يق%ي\ن, فريق ف النة وفريق ف السعي، وأ%صلها ي.ت.ص.د_ع'ون فقلب
التاء صاداv وأ�دغمت ف الصاد، وكل نصف منه ص1د\عةD وص.د1يع¬؛ قال ذو

الرمة:
ع.ش1ي�ة% ق%ل}ب,ي ف ال�ق1يم ص.د1يع'ه،
وراح. ج.ناب. الظاع1ني. ص.د1يع'

وص.د.ع\ت' الغنم ص1د\ع.ت.ي\ن، بكسر الصاد، أ%ي ف1ر\ق%ت.ي\ن، وكل واحدة
منهما ص1د\عة؛ ومنه الديث: أ%ن� ال�ص.د>ق. يعل الغنم صد\ع.ي\ن, ث

يأ}خذ منهما الص_د.قة%، أ%ي ف1ر\ق%ي\ن,؛ وقول قيس بن ذريح:
فل%م�ا ب.دا منها الف1راق' كما ب.دا،

ب,ظ%ه\ر, الص_فا الص_ل}د1، الشeق�وق' الص_واد1ع'
يوز أ%ن يكون ص.د.ع. ف معن ت.ص.دع لغة ول أ%عرفها، ويوز أ%ن يكون

على النسب أ%ي ذات' ان\ص1داع� وت.ص.دeع�. وص.د.ع الف%لة% والنهر.
ي.ص\د.ع'هما ص.د\عاv وص.د_ع.هما: ش.ق�هما وق%ط%ع.هما، على الثل؛ قال

لبيد:ف%ت.و.س_طا ع'ر\ض. الس_ر,ي>، وص.د_عا
م.س\ج'ورةv م'ت.جاو,راv ق�ل�م'ها

وص.د.ع\ت' الف%لة% أ%ي ق%ط%ع\ت'ها ف وس.ط ج.و\زها.
والص_د\ع': نبات' ال4رض ل4نه ي.ص\د.ع'ها ي.ش'ق©ها ف%ت.ن\ص.د1ع' به.

وف التنزيل: وال4رض, ذات1 الص_د\ع,؛ قال ثعلب: هي ال4رض' ت.ن\ص.د1ع'
بالنبات. وت.ص.د_ع.ت1 ال4رض' بالنبات: تش.ق�ق%ت. وان\ص.د.ع. الصبح':

انش.ق_ عنه الليل�. والص_د1يع': الفجر' لنص1داع1ه؛ قال عمرو بن



معديكرب:ت.ر.ى الس>ر\حان% م'ف}ت.ر,شاv ي.د.ي\ه1،
كأ%ن� ب.ياض. ل%ب_ت1ه ص.د1يع'

ويسمى الصبح ص.د1يعاv كما يسمى ف%ل%قاv، وقد ان\ص.د.ع. وان\ف%ج.ر.
وان\ف%ل%ق. وان\ف%ط%ر. إ,ذا ان\ش.ق_.

والص_د1يع': انص1داع' الصeب\ح، والص_د1يع': الرeق}عة� الديدة ف
الثوب ال%ل%ق كأ%نا ص'د1ع.ت\ أ%ي ش'ق�ت\. والص_د1يع': الثوب
ال�ش.ق�ق'. والص>د\عة�: الق1ط}عة� من الثوب ت'ش.قe منه؛ قال لبيد:

د.ع1ي الل�و\م. أ%و\ ب,ين,ي كشق> ص.د1يع,
قال بعضهم: هو الر>داء� الذي ش'ق_ ص1د\ع.ي\ن، ي'ض\رب مثلv لكل

ف�ر\قة{ ل اجت1ماع. بعدها.
وص.د.ع\ت' الشيء4: أ%ظه.ر\ت'ه وب.ي_ن\ت'ه؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب:

وكأ%ن_ه'ن_ ر,بابةD، وكأ%ن_ه
ي.س.ر¬ ي'ف1يض' على الق1داح, وي.ص\د.ع'

وص.د.ع. الشيء4 ف%ت.ص.د_ع.: فز�قه فتفر_ق.. والتصديع': التفريق'. وف
حديث الستسقاء: فت.ص.د_ع. الس_حاب' ص1د\عاv أ%ي تقط�ع. وتفر_ق..

يقال: ص.د.ع\ت' الر�داء ص.د\عاv إ,ذا ش.ق%ق}ت.ه، والسم الص>د\ع'، بالكسر،
والص_د\ع ف الزجاجة، بالفتح؛ ومنه الديث: فأ%عطان,ي ق�ب\ط1ي�ةv وقال:
اص\د.ع\ها ص.د\ع.ي\ن, أ%ي ش'ق�ها بنصفي. وف حديث عائشة، رضي ال

عنها: ف%ص.د.ع.ت\ منه ص.د\عةv فاخ\ت.م.ر.ت\ با. وتص.د_ع. القوم تفر_ق�وا.
وف الديث: فقال بعدما ت.ص.د�ع. كذا وكذا أ%ي بعدما تفر�قوا؛ وقوله:

فل ي'ب\ع1د.ن\ك. ال� خ.ي\ر. أ%خ1ي ام\رئ�،
إ,ذا ج.ع.ل%ت\ ن.ج\وى الر>جال, ت.ص.د_ع'

معناه ت.ف%ر_ق' فت.ظ}ه.ر' وت'ك}ش.ف'. وص.د.ع.ت\هم الن_و.ى
وص.د_ع.ت\هم: فر_ق%ت\هم، والت_ص\داع'، ت.ف}عالD من ذلك؛ قال قيس بن

ذريح:إ,ذا اف}ت.ل%ت.ت\ م1ن\ك. الن_و.ى ذا م.و.د�ة{،
ح.ب,يباv ب,ت.ص\داع� م1ن. الب.ي\ن, ذ1ي ش.عب,

ويقال: رأ%يت' بي القوم ص.د.عات{ أ%ي تفرeقاv ف الرأ}ي وال%و.ى.
ويقال: أ%ص\ل1حوا ما فيكم من الص_د.عات1 أ%ي اج\ت.م1عوا ول تتف%ر_ق�وا.

ابن السكيت: الص_د\ع' الف%ص\ل�؛ وأ%نشد لرير:
هو ال%ل1يفة� فار\ض.و\ا ما ق%ض.ى لك�م'،



بال%ق> ي.ص\د.ع'، ما ف قوله ج.ن.ف'
قال: ي.ص\دع يف}ص1ل� وي'ن.فYذ�؛ وقال ذو الرمة:

فأ%ص\ب.ح\ت' أ%ر\مي ك�ل� ش.ب\ح� وحائ1ل�،
كأ%ن>ي م'س.و>ي ق1س\مة1 ال4رض, صاد1ع'

يقول: أ%صبحت' أ%ر\مي بعين كل ش.ب\ح� وهو الشخص. وحائ1ل: كل شيء
ي.ت.ح.ر_ك'؛ يقول: ل يأ}خ'ذ�ن ف عين.ي� ك%س\ر¬ ول ان\ث1ناء# كأ%ن

م'س.و¼، يقول: كأ%ن أ�ر,يك. ق1س\مة% هذه ال4رض بي أ%قوام. صاد1ع¬: قاض�
ي.ص\د.ع' ي.ف}ر'ق' بي الق� والباطل.

والصeداع': وج.ع' الرأ}س، وقد ص'د>ع. الرجل� ت.ص\د1يعاv، وجاء ف
الشعر ص'د1ع.، بالتخفيف، فهو م.ص\د'وع¬.

Dمن الغنم. وعليه ص1د\عة �والص�د1يع': الص>ر\مة� من ال3بل والف1ر\قة
من مال� أ%ي ق%ليلD. والص>د\عة� والص_د1يع': نو الس>تي من ال3بل،

وما بي العشرة إ,ل ال4ربعي من الضأ}ن، والق1ط}عة� من الغنم إ,ذا بلغت
�س1تي، وقيل: هو الق%ط1يع' من الظ9باء والغنم. أ%بو زيد: الص>ر\مة

والق1ص\لة� وال�د\رة� ما بي العشرة إ,ل ال4ربعي من ال3بل، فإ,ذا بلغت
ستي فهي الص>د\عة�؛ قال ال%ر_ار':

إ,ذا أ%ق}ب.ل}ن هاج,رةv، أ%ثار.ت\
م1ن. ال4ظ}لل, إ,ج\لv أ%و ص.د1يعا

ورجل ص.د\ع¬، بالتسكي وقد يرك: وهو الض_ر\ب الف1يف' اللحم.
والص_د.ع' والص_د\ع': الف%ت1يe الشابe الق%و,يe من ال4ر\عال والظYباء

وال3بل وال�م'ر,، وقيل: هو الو.س.ط� منها؛ قال ال4زهري: الص_د\ع'
الو.ع1ل� بي الو.ع1ل%ي\ن,. ابن السكيت: ل يقال ف الو.ع1ل إ,ل ص.د.ع¬،

بالتحريك، و.ع1لD ب.ي\ن. الو.ع1ل%ي\ن, وهو الو.سط منها ليس بالعظيم ول الصغي،
وقيل: وهو الشيء بي الشيئي من أ%ي� نوع كان بي الطويل والقصي

والف%ت1ي� وال�س3ن� والسمي وال%ه\زول والعظيم والصغي؛ قال:
يا ر'ب_ أ%ب_از� م1ن. الع'ف}ر, ص.د.ع\،

ت.ق%ب_ض. الذYئ}ب' إ,ليه واج\ت.م.ع\
ويقال: هو الرجل الشابe ال�س\ت.ق�1م' الق%ناة. وف حديث عمر، رضي ال

عنه، حي سأ%ل ال�س\ق�ف_ عن اللفاء فلم�ا انت.هى إ,ل نع\ت الرابع
قال: ص.د.ع¬ من حديد، فقال عمر: واد.ف%راه قال شر: قوله ص.د.ع¬ من



ح.د1يد{ يريد كالص_د.ع, من الو'ع'ول, ال�د.م_ج, الشديد اللق الشاب�
الصeل}ب, الق%و,ي>، وإ,نا يوصف بذلك لجتماع القوة فيه والفة، شب�هه ف

ن.ه\ض.ت1ه إ,ل ص1عاب, ال�مور وخ1ف�ته ف الروب حت ي'ف}ضى المر' إ,ليه
بالو.ع1ل, لتو.ق©ل1ه ف ر'ؤوس البال، وجعل%ه من حديد مبالغة ف وصفه

بالشد�ة والبأ}س والصب على الشدائد1، وكان حاد بن زيد يقول: ص.د.أD من
حديد. قال ال4صمعي: وهذا أ%شبه ل4ن الص_د.أ% له د.ف%ر¬ وهو الن_ت\ن'.

وقال الكسائي: رأ%يت رجلv ص.د.عاv، وهو الر_ب\عة� القليل اللحم. وقال
أ%بو ث%ر\وان%: تقول إ,نم على ما ت.رى من ص.داع.ت1هم 

(* قوله «صداعتهم» كذا
ضبط ف الصل ولينظر ف الضبط والعن وما الغرض من حكاية أب ثروان هذه

هنا.) ل%ك1رام¬. وف حديث حذيفة: فإ,ذا ص.د.ع¬ من الرجال، فقلت': م.ن
هذا الص_د.ع'؟ يعن هذا الر_ب\عة% ف خ.ل}ق1ه رجلD بي الرجلي، وهو

كالص_د.ع, من الو'ع'ول وع1لD بي الو.ع1لي,. والص_د1يع': القميص بي
القميصي ل بالكبي ول بالصغي.

وص.د.ع\ت' الشيء: أ%ظ}ه.ر\ت'ه وب.ي_ن\ت'ه؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب:
ي.س.ر¬ ي'ف1يض' على الق1داح, وي.ص\د.ع'

:vورجل ص.د.ع¬: ماض� ف أ%مر,ه1. وص.د.ع. بال4مر, ي.ص\د.ع' ص.د\عا
أ%صاب. به موض1ع.ه وجاه.ر. به. وص.د.ع. بالق: تكلم به جهاراv. وف التنزيل:
فاصدع با تؤمر؛ قال بعض الفسرين: اج\ه.ر\ بالقرآن، وقال ابن ماهد أ%ي

،vبالقرآن، وقال أ%بو إ,سحق: أ%ظ}ه,ر\ ما ت'ؤ\م.ر' به ول ت.خف\ أ%حدا
أ�خ1ذ% من الص_د1يع وهو الصبح، وقال الفراء: أ%راد عز وجل فاص\د.ع\

بال4مر الذي أ%ظ}ه.ر. د1ين.ك، أ%قام. ما م'قام. الصدر، وقال ابن عرفة: أ%ي
ف%ر>ق\ بي الق والباطل من قوله عز وجل: يومئذ ي.ص.د_عون، أ%ي
يتفر_ق�ون، وقال ابن ال4عراب ف قوله: فاص\د.ع\ با ت'ؤ\م.ر'، أ%ي ش'ق_

جاعتهم بالتوحيد، وقال غيه: ف%ر>ق, القول فيهم متمعي وف�رادى. قال ثعلب:
سعت أ%عرابي�اv كان ي.ح\ض'ر ملس ابن ال4عراب يقول معن اص\د.ع\ با

ت'ؤ\م.ر' أ%ي اق}ص1د\ ما ت'ؤ\م.ر'، قال: والعرب تقول اصدع فلناv أ%ي اقصده
ل4نه كري.

ودل1يلD م1ص\د.ع¬: ماض� لوجهه. وخط1يب¬ م1ص\د.ع¬: ب.ل1يغD جر,يء# على
الكلم.



قال أ%بو زيد: ه'م\ إ,ل}ب¬ عليه وص.د\ع¬ واحد، وكذلك هم و.ع\لD عليه
وض1ل}ع¬ واحد إ,ذا اجتمعوا عليه بالع.داوة1، والناس' علينا ص.د\ع¬ واحد أ%ي

متمعون بالع.داوة.
وص.د.ع\ت' إ,ل الشيء أ%ص\د.ع' ص'د'وعاv: م1ل}ت' إ,ليه. وما ص.د.ع.ك. عن
هذا ال4مر, ص.د\عاv أ%ي ص.ر.ف%ك.. وال%ص\د.ع': طريق سهل ف غ1ل%ظ{ من

ال4رض. وج.ب.لD صاد1ع¬: ذاه1ب¬ ف ال4رض طولv، وكذلك سبيل صاد1ع¬
وواد{ صاد1ع¬، وهذا الطريق ي.ص\د.ع' ف أ%رض كذا وكذا. وال1ص\د.ع':

ال1ش\ق%ص' من السهام.
@صرع: الص.ر\ع': الط�ر\ح' بال4رض، وخ.ص_ه ف التهذيب بال3نسان،

صار.ع.ه فص.ر.ع.ه ي.ص\ر.ع'ه ص.ر\عاv وص1ر\عاv، الفتح لتميم والكسر لقيس؛ عن
يعقوب، فهو مصروع¬ وصر,يع¬، والمع ص.ر\ع.ى؛ وال�صار.عة� والص>راع':

م'عال%ج.ت'هما أ%يeه'ما ي.ص\ر.ع' صاح1ب.ه. وف الديث: مث%ل� الؤم1ن
كالامة1 من الز_ر\ع, ت.ص\ر.ع'ها الريح' مرة وت.ع\د1ل�ها أ�خ\رى أ%ي ت'م1يل�ها
وت.ر\م1يها من جانب إ,ل جانب. وال%ص\ر.ع': موض1ع¬ وم.ص\د.ر¬؛ قال

ه.و\ب.ر¬ الارثي�:
ب.ص\ر.ع1نا النeع\مان%، يوم. تأ%ل�ب.ت\

علينا ت.م1يم¬ من ش.ظvى وص.م1يم,،
،vذ}ن.ي\ه ط%ع\نة�ت.ز.و_د. م1ن�ا ب.ي\ن. أ

د.ع.ت\ه إ,ل هاب,ي التeراب, ع.ق1يم,
ورجل ص.ر�اع¬ وص.ر,يع¬ ب.ي>ن' الص�راعة1، وص.ر,يع¬: ش.د1يد الص_ر\ع

وإ,ن ل يكن معروفاv بذلك، وص'ر.عةD: كثي الص_ر\ع ل4ق}ران,ه ي.ص\ر.ع'
الناس.، وص'ر\عةD: ي'ص\ر.ع' كثياv ي.ط�ر,د' على هذين باب¬. وف الديث:
أ%نه ص'ر,ع. عن داب_ة فج'ح1ش. ش1ق©ه أ%ي سق%ط% عن ظهرها. وف الديث

Dورج'ل .vأ%نه أ%رد.ف. ص.ف1ي�ة% ف%ع.ث%ر.ت\ ناقت'ه فص'ر,عا جيعا :vأ%يضا
ص1ر>يع¬ مثال ف1س>يق�: كثي الص_ر\ع ل4ق}رانه، وف التهذيب: رجل

ص1ر>يع¬ إ,ذا كان ذلك ص.ن\ع.ت.ه وحال%ه الت ي'ع\ر.ف' با. ورجل ص.ر�اع¬ إ,ذا
كان شديد الص_ر\ع, وإ,ن ل معروفاv. ورجل ص.ر'وع' ال4ق}ران1 أ%ي كثي
الص_ر\ع لم. والصeر.عة: هم القوم الذين ي.ص\ر.ع'ون من ص.ار.ع'وا. قال

ال4زهري: يقال رجل ص'ر.عةD، وقوم ص'ر.عةD وقد ت.صار.ع. القوم'
واص\ط%ر.ع'وا، وصار.ع.ه م'صار.عةv وص1راعاv. والص>ر\عان1: ال�ص\ط%ر,عان1. ورجل



ح.س.ن' الص>ر\عة1 مثل الر>ك}بة1 وال1ل}سة1، وف ال%ثل,: س'وء�
الس\ت1م\ساك1 خ.ي\ر من ح'س\ن, الص>ر\عة1؛ يقول: إ,ذا اس\ت.م\س.ك. وإ,ن ل

ي'ح\س3ن, الر�ك}بة% فهو خي من الذي ي'ص\ر.ع' ص.ر\عةv ل ت.ض'رeه، ل4ن الذي
.�ي.تماس.ك' قد ي.ل}ح.ق' والذي ي'ص\ر.ع' ل ي.ب\ل�غ

والص_ر\ع': ع1ل9ة م.ع\ر'وفة. والص_ريع': النون�، ومررت ب,ق%ت\لى
�م'ص.ر_ع1ي، ش'د>د للكثرة. وم.صار,ع' القوم: حيث ق�ت1ل�وا. وال%ن,ي�ة

ت.ص\ر.ع' اليوان%، على ال%ثل.
والصeر.عة�: الل1يم' عند الغ.ض.ب, ل4ن ح1ل}م.ه ي.ص\ر.ع' غ%ض.ب.ه على

ض1د� معن قولم: الغ.ض.ب' غ�ول� ال1ل}م,. وف الديث: الصeر.عة�، بضم
الصاد وفتح الراء مثل ال�م.زة1، الرجل� الليم' ع1ند. الغ.ض.ب، وهو

البالغ ف الص>راع, الذي ل ي'غ\ل%ب' ف%ن.ق%ل%ه إ,ل الذي ي.غ\ل1ب' نفسه
عند الغضب وي.ق}ه.ر'ها، فإ,نه إ,ذا م.ل%كها كان قد ق%ه.ر. أ%ق}وى أ%ع\دائ1ه

وش.ر_ خ'ص'وم1ه، ولذلك قال: أ%ع\د.ى ع.د'و¼ لك نفس'ك الت بي
ج.ن\ب.ي\ك.، وهذا من ال4لفاظ الت نق%لها اللغويون 

(* قوله «نقلها اللغويون إل
كذا بالصل، والذي ف النهاية: نقلها عن وضعها اللغوي، والتبادر منه

أن اللغوي ضفة للوضع وحينئذ فالناقل النب، صلى ال عليه وسلم، ويؤيده
قول الؤلف قبله: فنقله ال الذي يغلب نفسه.) عن وضعها ل1ض.ر\ب� من

الت_و.سeع والاز، وهو من فصيح الكلم ل4نه لا كان الغضبان� بالة شديدة من
الغ.ي\ظ1، وقد ثار.ت\ عليه شهوة الغضب ف%ق%ه.رها بلمه وص.ر.ع.ها

بثباته، كان كالصeر.ع.ة1 الذي ي.ص\ر.ع' الرجال% ول ي.ص\ر.ع'ونه. والص_ر\ع'
والص>رع' والض>ر\ع': الضر\ب' والف%نe من الشيء، والمع أ%ص\ر'ع¬

وص'ر'وع¬؛ وروى أ%بو عبيد بيت لبيد:
وخ.ص\م� ك%باد1ي ال1ن� أ%س\ق%ط}ت' ش.أ}و.ه'م\

ب,م'س\ت.ح\وذ{ ذ1ي م1ر�ة{ وص'ر'وع,
بالصاد الهملة أ%ي ب,ض'روب� من الكلم، وقد رواه ابن ال4عراب بالضاد

العجمة، وقال غيه: ص'ر'وع' البل ق�واه. ابن ال4عراب: يقال هذا
ص1ر\ع'ه وص.ر\ع'ه وض1ر\ع'ه وط%ب\ع'ه وط%ل}ع'ه وط1باع'ه وط1ب.يع'ه وس1نeه

وض.ر\ع'ه وق%ر\ن'ه وش1ل}و'ه' وش'ل�ت'ه أ%ي م1ث}ل�ه؛ وقول الشاعر:
وم.ن\ج'وب� له من\ه'ن_ ص1ر\ع¬



ي.م1يل�، إ,ذا ع.د.ل}ت. به1 الش�وارا
هكذا رواه ال4صمعي أ%ي له م1ن\ه'ن_ مثل؛ قال ابن ال4عراب: ويروى
ض1ر\ع¬، بالضاد العجمة، وفسره بأ%نه ال%ل}بة. والص_ر\عان1: إ,بلن ت.ر,د'

إ,حداها حي ت.ص\د'ر ال�خرى لكثرتا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
م1ث}ل الب'رام, غ%دا ف أص\دة{ خ.ل%ق�،

ل ي.س\ت.ع1ن\ وح.وام1ي ال%و\ت1 ت.غ\شاه'
ف%ر_ج\ت' عنه ب,ص.ر\ع.ي\نا ل4ر\ملة{،

وبائ1س� جاء4 م.ع\ناه' ك%م.ع\ناه
قال يصف سائلv ش.ب_ه.ه بالب'رام وهو الق�راد. ل ي.س\ت.ع1ن\: يقول ل

ي.ح\ل1ق\ عانته. وح.وام1ي الوت وح.وائ1م'ه': أ%سباب'ه. وقوله
بص.ر\ع.ي\نا أ%راد با إ,بلv متلفة الت>م\شاء تيء هذه وتذهب هذه لكثرتا، هكذا
رواه بفتح الصاد، وهذا الشعر أ%ورده الشيخ ابن بري عن أ%ب عمرو وأ%ورد

صدر البيت ال4ول:
وم'ر\ه.ق سال% إ,م\تاعاv بأص\دت1ه

والص>ر\ع': ال1ث}ل�؛ قال ابن بري شاه1د'ه قول الراجز:
إ,ن� أ%خاك. ف ال4شاو�ي ص1ر\ع'كا

والص>ر\عان1 والض>ر\عان1، بالكسر: ال1ث}لن1. يقال: ها ص1ر\عان1
�وش1ر\عان1 وح1ت\نان1 وق1ت\لن1 كله بعن. والص_ر\عان1: الغ.داة

والعش1يe، وزعم بعضهم أ%نم أ%رادوا الع.ص\ر.ي\ن, فق�ل1ب.. يقال: أ%تيت'ه ص.ر\ع.ى
النهار,، وفلن يأ}تينا الص_ر\ع.ي\ن, أ%ي غ�د\وةv وع.ش1ي_ةv، وقيل:

الص_ر\عان1 نصف النهار ال4ول ونصفه الخر؛ وقول ذي الرمة:
كأ%ن_ن ناز,ع¬، ي.ث}ن,يه1 عن و.ط%ن�
ص.ر\عان1 رائحةv ع.ق}لD وت.ق}ي,يد'

أ%راد ع.ق}لD ع.ش1ي�ةv وت.ق}ي,يد¬ غ�د\وةv فاكتفى بذكر أ%حدها؛ يقول:
كأ%نن بعي نازع¬ إ,ل و.ط%ن,ه وقد ثناه عن إ,رادته ع.ق}لD وت.ق}ي,يد¬،

ف%ع.ق}ل�ه بالغداة1 لي.ت.م.ك�ن. ف ال%ر\ع.ى، وتقييد'ه بالليل خوفاv من
ش1راد1ه. ويقال: طلب\ت' من فلن حاجة فانص.ر.ف}ت' وما أ%در,ي على أ%ي�

ص1ر\ع.ي\ أ%مر,ه هو أ%ي ل يتبي ل أ%مر'ه؛ قال يعقوب: أ%نشدن
الكلب:ف%ر'ح\ت'، وما ود_ع\ت' ل%ي\لى، وما د.ر.ت\

على أ%ي> ص1ر\ع.ي\ أ%مر,ها أ%ت.ر.و_ح'



�يعن أ%واصلv ت.ر.و_ح\ت' من عندها أ%و قاطعاv. ويقال: إ,نه ل%ي.ف}ع.ل
ذلك على كلY ص1ر\عة{ 

(* قوله «على كل صرعة هي بكسر الصاد ف الصل وف
القاموس بالفتح.) أ%ي ي.ف}ع.ل� ذلك على كل9 حال. ويقال لل4مر ص.ر\عان
أ%ي ط%ر.فان. وم1ص\راعا الباب,: بابان منصوبان ينضمان جيعاv م.د\خ.ل�هما

ف الو.س.ط من ال1ص\راع.ي\ن,؛ وقول رؤبة:
gإ,ذ} حاز. د'ون م1ص\ر.ع. الباب, ال1ص.ك�

يتمل أ%ن يكون عندهم ال1ص\ر.ع' لغة ف ال1ص\راع,، ويتمل أ%ن يكون
مذوفاv منه. وص.ر.ع. الباب.: جع.ل له م1ص\راع.ي\ن,؛ قال أ%بو إ,سحق:

ال1ص\راعان1 بابا القصيدة بنزلة ال1ص\راع.ي\ن, اللذين ها بابا البيت، قال:
واشت1قاقهما الص_ر\ع.ي\ن,، وها نصفا النهار، قال: فمن غ�د\وة{ إ,ل

انتصاف النهار ص.ر\ع¬، ومن انتصاف النهار إ,ل سقوط الق�ر\ص ص.ر\ع. قال
ال4زهري: وال1ص\راعان1 من الشع\ر ما كان فيه قافيتان ف بيت واحد، ومن

ال4بواب ما له بابان منصوبان ينض.م�ان جيعاvم.د\خ.ل�هما بينهما ف وسط
الصراعي، وبيت¬ من الشع\ر م'ص.ر_ع¬ له م1ص\راعان1، وكذلك باب

م'ص.ر_ع¬.والتصريع' ف الشعر: ت.ق}ف�1ه' ال1ص\راع, ال4ول مأ}خوذ من م1ص\راع,
الباب، وها م'ص.ر_عان1، وإ,نا وقع التصريع' ف الشعر ليدل على أ%ن9

صاحبه مبتد1ئ¬ إ,ما ق1ص�ةv وإ,ما قص1يدة، كما أ%ن إ,م�ا إ,نا اب\ت'د1ئ.
با ف قولك ضربت إ,ما زيداv وإ,م�ا عمراv ليعلم أ%ن التكلم شاك�؛ فمما

الع.ر'وض' فيه أ%كثر حروفاv من الضرب ف%ن.ق%ص. ف التصريع, حت لق بالضرب
ق%و\ل� امر,ئ, الق%ي\س,:

ل1م.ن\ ط%ل%لD أ%ب\ص.ر\ت'ه ف%ش.ج.ان
ك%خ.طY ز.ب'ور� ف ع.س3يب, ي.مان؟

فقوله ش.جان فعولن وقوله يان فعولن والبيت من الطويل وعروضه العروف
إ,نا هو مفاعلن، وما ز,يد ف عروضه حت ساو.ى الضر\ب. قول امرئ

القيس:أ%ل ان\ع1م\ ص.باحاv أ%يeها الط�ل%ل� البال،
وهل ي.ن\ع.م.ن\ م.ن كان ف الع'ص'ر, الال؟

وص.ر_ع. البيت. من الشعر: جعل% ع.ر'وضه كضربه.
والصر,يع': القض1يب' من الشجر ي.ن\ه.ص1ر' إ,ل ال4رض فيسقط عليها

وأ%صله ف الشجرة فيبقى ساقطاv ف الظل ل ت'ص1يب'ه الشمس فيكون أ%ل}ي.ن. من



الف%ر\ع, وأ%طي.ب. ر,ياv، وهو ي'س\تاك' به، والمع ص'ر'ع¬. وف الديث:
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان يعجبه أ%ن ي.س\تاك. بالصeر'ع,؛ قال

.Dمن شجر الب.شام، وجعه ص1ر\عان �ال4زهري: الص_ر,يع' القض1يب' ي.س\ق�ط
والص_ريع' أ%يضاv: ما ي.ب,س. من الشجر، وقيل: إنا هو الص_ر,يف'،

بالفاء، و.قيل: الص_ر,يع' السو\ط� أ%و الق%و\س' الذي ل ي'ن\ح.ت\ منه شيء،
ويقال الذي ج.ف_ ع'وده على الشجرة؛ وقول لبيد:

منها م.صار,ع' غاية{ وق1يام'ها
(* ف معلقة لبيد: منه مصر_ع' غابة{ وقيامها.)

قال: ال%صار,ع' جع م.ص\ر'وع� من الق�ض'ب، يقول: منها م.ص\ر'وع¬ ومنها
قائم، والقياس م.صار,يع'.

وذكر ال4زهري ف ترجة صعع عن أ%ب القدام السeل%م1ي� قال: ت.ض.ر_ع.
الرجل� لصاحبه وت.ص.ر_ع. إ,ذا ذ%ل� واس\ت.خ\ذ%ى.

@صرقع: ال4زهري: يقال س.م1ع\ت' لرجله ص.ر\ق%ع.ةv وف%ر\ق%ع.ةv بعن
واحد.

@صطع: قال ال4زهري: روى أ%بو تراب له ف كتابه: خ.ط1يب¬ م1ص\ط%ع¬
وم1ص\ق%ع¬ بعن واحد.

@صعع: الص_ع\ص.ع.ة�: الركة والضط1راب'. والص_ع\ص.عة�: التحريك؛
وأ%نشد ل4ب النجم:

ت.ح\س.ب'ه ي'ن\ح1ي ل%ها ال%غاو,ل
ل%ي\ثاv، إ,ذا ص.ع\ص.ع\ت.ه، م'قات1ل

أ%ي حر_كته للقتال. وص.ع\ص.ع.هم أ%ي ح.ر_كهم أ%و ف%ر_ق. بينهم،
vبعن واحد. وص.ع\ص.ع\ت' القوم. ص.ع\ص.عة �والز_ع\ز.عة� والص_ع\ص.عة
وص.ع\صاعاv فت.ص.ع\ص.عوا: فر_ق}ت'هم فتفر_قوا. وكل© ما فر_ق}ت.ه، فقد

ص.ع\ص.ع\ت.ه. والص_ع\ص.عة�: التفريق. والص_ع\ص.ع': ال�ت.فر>ق'؛ قال أ%بو
النجم ف التفريق:

وم'ر\ث%ع1ن¼ وب\ل�ه ي'ص.ع\ص1ع'
أ%ي يفر>ق' الطي وي'ن\فYر'ه؛ وقال جرير:

باز ي'ص.ع\ص1ع' بالد_ه\نا ق%طاv ج'ونا
وف الديث: ف%ت.ص.ع\ص.ع.ت1 الرايات' أ%ي تفر_ق%ت\، وقيل: تركت

واضطربت. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: ت.ص.ع\ص.ع. بم الدهر' فأ%ص\ب.ح'وا



ك%ل شيء4 أ%ي ب.د_د.هم وفر_ق%هم، ويروى بالضاد العجمة، أ%ي أ%ذ%ل�هم
.vص.عاص1ع. أ%ي متفر>قة ناد_ة �وأ%خض.ع.هم. وذهبت1 ال3بل

والص_ع\ص.عة�: ال%ل%بة�، وقال أ%بو سعيد: الص_ع\ص.عة� نبت ي'س\ت.م\ش.ى به، وقيل:
هو نبت ي'شرب ماؤ'ه للم.ش\ي,، وقال: ت.ص.ع\ص.ع. وت.ض.ع\ض.ع بعن واحد

إ,ذا ذ%ل� وخض.ع، قال: وسعت أ%با القدام السeلمي� يقول: ت.ض.ر_ع.
الرجل� لصاحبه وت.ص.ر_ع. إ,ذا ذل� واس\ت.خ\ذ%ى. وقال أ%بو السميوع:

ت.ص.ع\ص.ع. الرجل� إذا ج.ب'ن، قال: والص_ع\ص.ع.ة� الف%ر.ق'؛ قال ذو
الرمة:واض\ط%ر_هم م1ن\ أ%ي\م.ن� وأ%ش\أ%م,

ص1ر_ة� ص.ع\صاع� ع1تاق� ق�ت_م,
أ%ي ي'ص.ع\ص1ع' الطي ف%ي'ف}ر,ق�ها. والع1تاق': الب'زاة� والصeق�ور'

.�والع1ق}بان
والص_ع\ص.ع': طائ1ر¬ أ%ب\ر.ش' ي.ص1يد' ال%ناد1ب.، وجعه ص.عاص1ع'.

وص.ع\ص.ع. رأ}س.ه بالدeه\ن إ,ذا رو_اه' ور.و_غ%ه. وقال أ%بو منصور: ل
أ%عرف ص.ع_ ي.ص1عe ف الضاعف وأ%حسب ال4صل ف الص_ع\ص.عة1 من صاع.ه

ي.ص'وع'ه إ,ذا فر_قه.
وص.ع\ص.عة�: أ%بو قبيلة من ه.واز,ن% وهو ص.ع\ص.عة� بن م'عاو,ية% بن بكر

بن هوازن.
@صفع: ص.ف%ع.ه ي.ص\ف%ع'ه ص.ف}عاv إ,ذا ضرب ب,ج'م\ع, ك%فYه قفاه، وقيل:

هو أ%ن ي.ب\س'ط% الرجل كفه فيضرب با قفا ال3نسان أ%و بدنه، فإ,ذا جع
كف�ه وقبضها ث ضرب با فليس ب,ص.ف}ع�، ولكن يقال ضربه ب,ج'م\ع, كفYه؛

ورجل م.ص\ف%عانê: ي'ف}ع.ل� به ذلك، وقيل: الص_ف}ع' كلمة مول�دة، والرجل
ص.ف}عان. قال ابن دريد: الص_و\ف%عة� هي أ%ع\لى الك�م_ة والعمامة1.

يقال: ضربه على ص.و\ف%ع.ت1ه إ,ذا ضربه ه'نال1ك، قال: والص_ف}ع' أصله من
الص_و\ف%عة1، والصوفعة� معروفة.

@صقع: ص.ق%ع.ه ي.ص\ق%ع'ه ص.ق}عاv: ضربه ب,ب.س\ط1 كفYه. وص.ق%ع رأ}س.ه:
عله بأ%ي> شيء� كان؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وع.م\ر'و بن' ه.م�ام� ص.ق%ع\نا ج.بين.ه
بش.ن\عاء4، ت.ن\ه.ى ن.خ\و.ة% ال�ت.ظ%لYم,

ال�ت.ظ%لYم' هنا: الظال1م'. وف الديث: من ز.ن.ى م1ن. ام\ب,ك}ر
فاص\ق%ع'وه مائة أ%ي اضربوه، هو من ذلك؛ وقوله م1ن. ام\ب,ك}ر لغة أ%هل اليمن



ي'ب\دل�ون لم التعريف ميماv؛ ومنه الديث أ%يضاv: أ%ن م'ن\ق1ذاv ص'ق1ع.
آم�ةv ف الاهلية أ%ي ش'ج_ ش.ج_ةv بلغ.ت\ أ�م_ رأ}س1ه. وص'ق1ع. الرجل
آم�ةv: وهي الت تبل�غ أ�م_ الد>ماغ,، وقد ي'س\ت.عار' ذلك للظهر؛ قال

ف صفة السيوف:
إ,ذا اس\ت'ع1ي.ت\ م1ن\ ج'ف�ون1 ال4غ}ماد،

ف%ق%أ}ن% بالص_ق}ع, ي.راب,يع. الص_اد
أ%راد الصيد. وقيل: الص_ق}ع' ضرب' الشيء اليابس ال�ص\م.ت1 بثله

كالجر بالجر ونوه، وقيل: الص_ق}ع' الضرب' على كل شيء يابس؛ قال
العجاج:ص.ق}عاv إ,ذا صاب. الي.آف1يخ. اح\ت.ق%ر\

وص'ق1ع. الرجل: كص'ع1ق.، والصاق1عة� كالصاع1قة1؛ حكاه يعقوب؛ وأ%نشد:
ي.ح\ك�ون%، بال%ص\ق�ولة1 الق%واط1ع,،

ت.شق©ق. الب.ر\ق, عن, الص_واق1ع,
ويقال: ص.ق%ع.ت\ه الصاق1عة�. قال الفراء: تيم تقول صاق1عةD ف صاع1قة{؛

وأ%نشد لبن أ%حر:
أ%ل ت.ر. أ%ن� الرمي. أ%صاب.ه'م

ص.واق1ع'، ل بل} ه'ن_ فوق. الص_واق1ع,؟
والصق1يع': الل1يد'؛ قال:

وأ%د\ر.ك%ه ح'سام¬ كالص_ق1يع,
وقال:

ت.ر.ى الش_يب.، ف رأ}س, الفر.ز\د.ق,، قد ع.ل
لاز,م. ق1ر\د{ ر.ن_ح.ت\ه الص_واق1ع'

وقال ال4خطل:
كأ%ن_ما كانوا غ�راباv واق1عا،
ف%طار. ل%م�ا أ%ب\ص.ر. الص_واق1عا

والصق1يع': الذي ي.س\ق�ط� من السماء بالليل ش.بيه¬ بالثلج.
وص'ق1ع.ت1 ال4رض وأ�ص\ق1ع.ت\ فهي مصقوعةD: أ%صاب.ها الصق1يع'. ابن

ال4عراب: ص'ق1ع.ت1 ال4رض' وأ�ص\ق1ع\نا، وأ%رض¬ ص.ق1عةD وم.ص\قوعةD، وكذلك
ض'ر,ب.ت1 ال4رض'وأ�ض\ر,ب\نا وج'ل1د.ت وأ�ج\ل1د. الناس'، وقد ض'ر,ب.

الب.ق}ل� وج'ل1د. وص'ق1ع.، ويقال: أ%ص\ق%ع. الصق1يع' الشجر.، والشجر' ص.ق1ع¬
.vوض.ر,بة vوم'ص\ق%ع¬. وأ%صبحت1 ال4رض' ص.ق1عة



والص.ق%ع': الضلل� واللك'.
والص>ق1ع': الغائب' البعيد' الذي ل ي'د\ر.ى أ%ين هو، وقيل: الذي قد

ذه.ب فنزل وحده؛ وقو\ل� أ%و\س أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%أ%با د'ل%ي\جة%، م.ن\ ل1ح.ي¼ م'ف}ر.د{،
ص.ق1ع� من ال4ع\داء3 ف ش.و�ال,؟

ص.ق1ع: م'ت.ن.ح¼ بع1يد من ال4عداء، وذلك أ%ن الرجل كان إ,ذا اشتد_
عليه الشتاء ت.ن.ح_ى لئل ينزل به ضيف. وقوله ف شو�ال يعن أ%ن الب.ر\د

�كان ف شو�ال حي تنحى هذا ال�ت.ن.ح>ي. وال4عداء�: الض_يفان
الغ'ر.باء�.

وقد ص.ق1ع. أ%ي ع.د.ل% عن الطريق. والصاق1ع': الذي ي.ص\ق%ع' ف كل
النواحي.

وص.و\ق%عة� الثر,يد: و.ق}ب.ت'ه، وقيل: أ%عله. وص.ق%ع. الثر,يد.
ي.ص\ق%ع'ه ص.ق}عاv: أ%ك%له من ص.و\ق%عت1ه؛ وصنع رجل ل4عراب� ثريدة يأ}كل�ها ث

قال: ل ت.ص\ق%ع\ها ول ت.ش\ر,م\ها ول ت.ق}ع.ر\ها، قال: فمن أ%ين آك�ل
لأ%با ل%ك ت.ش\ر,م\ها ت.خ\ر,ق}ها، وت.ق}ع.ر\ها تأ}كل من أ%س\ف%لها.

وص.و\ق%ع. الثريدة% إ,ذا سط%ح.ها، قال: وص.و\م.ع.ها وص.ع\ن.ب.ها إ,ذا
ط%و_لا.

والص_و\ق%عة�: ما ن.ت.أ% من أ%على رأ}س, ال3نسان1 والبل.
:�والص_و\ق%ع.ة�: ما بقي الرأ}س. من الع1مامة1 وال1مار, والر>داء3. والص_و\ق%عة

�خ1ر\قةD ت'ق}ع.د' ف ر.أ}س, ال%و�د.ج, ي'ص.فYق�ها الريح'. والص_و\ق%عة
والص>قاع'، جيعاv: خ1ر\قة تكون على رأ}س الرأ%ة ت'و.قYي با ال1مار

من الدeه\ن,، وربا قيل للبقع ص1قاع¬. والص_و\ق%عة� من لب'ر\ق�ع:
رأ}س'ه، ويقال ل1ك%ف> ع.ي\ن, الب'ر\ق�ع الض>ر\س' ول1خ.ي\ط%ي\ه

لش>بامان1.والص>قاع': الذي ي.لي رأ}س. الف%ر.س, دون الب'ر\ق�ع, ال4كب.
والص>قاع': ما ي'ش.دe به أ%نف الناقة إ,ذا أ%رادوا أ%ن ت.ر\أ%م. ولدها أ%و ولد

غيها؛ قال القطامي:
،vإ,ذا ر.أ}س¬ ر.أي\ت' به ط1ماحا

ش.د.د\ت له الغ.مائ1م. والص>قاعا
قال أ%بو عبيد: يقال للخرقة الت ت'ش.دe با الناقة� إ,ذا ظ�ئ1ر.ت1

الغ1مامة�، والت ي'ش.دe با عيناها الص>قاع'، وقد ذكر ذلك ف ترجة درج.



والص>قاع': ص1قاع' ال1باء3، وهو أ%ن ي'ؤ\خ.ذ ح.ب\ل في'مد� على أ%عله
وي'و.ت_ر. وي'شد_ طر.فاه إ,ل و.ت1د.ي\ن, ر'ز�ا ف ال4رض، وذلك إ,ذا

اشتد_ت الريح فخافوا ت.ق%وeض. ال1باء. والعرب تقول: اص\ق%ع'وا بيتكم فقد
ع.ص.فت1 الريح'، ف%ي.ص\ق%ع'ونه بالب\ل كما وصفته. والص>قاع': حديدة تكون

ف موضع الك%م.ة1 من اللYجام,؛ قال ربيعة ابن مقروم الض_ب>ي:
وخ.ص\م� ي.ر\ك%ب' الع.و\صاء4 طاط{

عن ال�ث}ل%ى، غ�ناماه' الق1ذاع'
،vن\ت' له ل1جاما�ط%م'وح, الرأ}س, ك

ي'خ.ي>س'ه له منه ص1قاع'
ويقال: ص.ق%ع\ت'ه ب,ك%ي¼ أ%ي وس.م\ت'ه على رأ}سه أ%و وجهه.

وال4ص\ق%ع' من الطي واليل وغيها: ما كان على رأ}سه بياض؛ قال:
كأ%ن_ها، ح1ي. فاض. الاء� واح\ت.ف%ل%ت\

ص.ق}عاء�، لح. لا بالق%ف}ر.ة1 الذYيب'
يعن الع'قاب.. وع'قاب¬ أ%ص\ق%ع' إ,ذا كان ف رأ}س1ه بياض؛ قال ذو

الرمة:من الزeر\ق, أ%و ص'ق}ع� كأ%ن� ر'ؤ'وس.ها،
من الق1ه\ز, والق�وه1ي>، ب,يض' ال%قان,ع,

وظليم أ%ص\ق%ع': قد اب\ي.ض_ رأ}س'ه. ونعامة ص.ق}عاء�: ف وسط رأ}سها
بياض على أ%ي�ة1 حالت1ها كانت. وال4ص\ق%ع': طائر كالع'ص\فور ف ريشه ورأ}سه
بياض، وقيل: هو كالعصفور ف ريشه خ'ض\رةD ورأ}سه أ%بيض، يكون ب,ق�ر\ب,
الاء3، إ,ن ش1ئت كس_رته تكسي. ال4ساء ل4نه صفة غابة، وإ,ن شئت كسرته

على الصفة ل4نا أ%صله، وقيل: ال4ص\ق%ع' طائر وهو الصeفار,ي�ة�؛ قاله
قطرب.وقال أ%بو حات: الص_ق}عاء� د'خ_لةD ك%د\راء� الل�و\ن1 صغية

رأ}سها أ%صفر قصية� الز>م1ك�ى. أ%بو الوازع: الصeق}ع.ة� بياض ف وسط رأ}س
الشاة السوداء وم.و\ض1ع'ها من الرأ}س الص_و\ق%عة�. وص.ق%ع\ت'ه: ضربته

على ص.و\ق%ع.ت1ه؛ قال رؤبة:
بال%ش\ر.ف1ي_ات1 وط%ع\ن� و.خ\ز,،

والص_ق}ع, من خاب,ط%ة{ وج'ر\ز,
وفرس¬ أ%صق%ع': أ%بيض' أ%على الرأ}س,. وال4ص\ق%ع' من الفرس: ناص1ي.ت'ه،

وقيل: ناصيته البيضاء.
:vوص'قاعا vوالص_ق}ع': ر.ف}ع' الصو\ت1. وص.ق%ع. بصوته ي.ص\ق%ع' ص.ق}عا



رف%عه. وص.ق}ع' الد>يك1: صو\ت'ه، والصق1يع' أ%يضاv صوت'ه. وقد ص.ق%ع.
الد>يك' ي.ص\ق%ع' أ%ي صاح.

والصeق}ع': ناحية� ال4رض, والبيت. وص'ق}ع' الر_ك1ي�ة1: ما ح.و\ل%ها
وتتها من نواحيها، والمع أ%ص\قاع¬؛ وقوله:

ق�ب>ح\ت1 من سال1فة{ ومن ص'د'غ}،
كأ%ن_ها ك�ش\ي.ة� ض.ب¼ ف ص'ق�ع\

إ,نا معناه ف ناحية، وجع بي العي والغي لتقارب مرجيهما، وبعضهم
يرويه ف ص'ق�غ، بالغي؛ قال ابن سيده: فل أ%د\ر,ي أ%هو ه.ر.ب¬ من

ال3ك}فاء3 أ%م الغي ف ص'ق�غ وضع، وزعم يونس أ%ن أ%با عمرو بن العلء رواه كذلك
وقال، أ%عن أ%با عمرو: لول ذلك ل أ%رو,ها، قال ابن جن: فإ,ذا كان

ال4مر على ما رواه أ%بو عمرو فالال ناطقة بأ%ن ف ص'قع لغتي: العي والغي
جيعاv، وأ%ن يكون إ,بدال الرف للحرف. وفلن من أ%هل هذا الصeق}ع, أ%ي

من أ%هل هذه الناحية.
وخ.ط1يب¬ م1ص\ق%ع¬: ب.ل1يغD؛ قال قيس بن عاصم:

خ'ط%باء� ح1ي. ي.ق�وم' قائ1ل�نا،
ب,يض' الو'ج'وه1، م.صاق1ع¬ ل�سن

قيل: هو من ر.ف}ع, الص_و\ت1، وقيل: يذهب ف كل ص'ق}ع� من الكلم أ%ي
ناحية، وهو للفارسي. ابن ال4عراب: الص_ق}ع' البلغة ف الكلم والو'ق�وع'

على العان. والص_ق}ع': ر.ف}ع' الص_و\ت1؛ قال الفرزدق:
وع'طار,د¬ وأ%بوه م1ن\هم حاج,ب¬،
والش_ي\خ' ناج,ية� ال1ض.مe ال1ص\ق%ع'

وف حديث حذيفة بن أ�س.ي\د{: ش.رe الناس, ف الف1ت\نة1 الطيب'
ال1ص\ق%ع' أ%ي البل1يغ� الاه1ر' ف خطبته الداعي إ,ل الف1ت.ن الذي ي'حر>ض' الناس

عليها، وهو م1ف}ع.لD من الص_ق}ع, ر.ف}ع, الص_و\ت1 وم'تاب.ع.ت1ه،
وم1ف}ع.لD من أ%بنية البالغة.

والعرب تقول: ص.ه\ صاق1ع' ت.قوله للرجل ت.س\م.ع'ه ي.ك}ذ1ب' أ%ي اسك�ت\
يا ك%ذ�اب' فقد ض.ل%ل}ت. عن الق>. والصاق1ع': الك%ذ�اب'. وص.ق%ع ف كل

الن_واح1ي ي.ص\ق%ع': ذ%ه.ب.؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
وع.ل1م\ت' أ%ن إ,ن} أ�خ1ذ}ت' ب,ح1يل%ة{،

ن.ه,ش.ت\ ي.داي. إ,ل و.ج.ى ل%م\ ي.ص\ق%ع,



(* قوله«نشت يداي إ,ل وجى كذا بالصل ولعله بشت.)
هو من هذا أ%ي ل يذهب عن طريق الكلم. ويقال: ما أ%د\ر,ي أ%ين ص.ق%ع.

وب.ق%ع. أ%ي ما أ%د\ر,ي أ%ين. ذ%ه.ب.، ق%ل�ما ي'تكلم به إ,ل� برف
النفي. وما أ%دري أ%ين ص.ق%ع. أ%ي ما أ%دري أ%ين توجه؛ قال:

و ص'ع\ل�وك¬ ت.ش.د_د. ه.مeه
عليه، وف ال4رض الع.ر,يضة1 م.ص\ق%ع'

أ%ي م'ت.و.ج_ه. وص.ق%ع. فلنD نو ص'ق}ع, كذا وكذا أ%ي ق%ص.د.ه.
وص.ق1ع.ت1 الر_كي_ة� ت.ص\ق%ع' ص.ق%عاv: انارت كص.ع1ق%ت\. والص_ق%ع':

الق%ز.ع' ف الرأ}س، وقيل: هو ذ%هاب' الشعر، وكل صاد وسي تيء� قبل القاف
فللعرب فيها لغتان: منهم من يعلها سيناv، ومنهم من يعلها صاداv، ل يبالون

متصلة كانت بالقاف أ%و منفصلة، بعد أ%ن تكونا ف كلمة واحدة، إ,ل� أ%ن�
الصاد ف بعض أ%ح\س.ن' والسي ف بعض أ%حسن.

eالذي ي'ول%د' ف الص_ف%ر,ي_ة. ابن دريد: الص_ق%ع1ي :eوالص_ق%ع1ي
ال�وار الذي ي'ن\ت.ج' ف الص_ق1يع, وهو من خي الن>تاج,؛ قال الراعي:

خ.راخ1ر' ت'ح\س3ب' الص_ق%ع1ي_، حت
ي.ظ%ل9 ي.ق�ر�ه الر_اع1ي س1جال

ال%راخ1ر': الغ.ز,يرات'، الواح1دة� خ1ر\خ1رةD، يعن أ%ن� اللب يكثر
حت يأ}خذه الراعي فيصبه ف سقائه سجالv سجالv. قال: وال3ح\ساب'

ال3ك}فاء�. وقال أ%بو نصر: الص_ق%ع1يe أ%و_ل� الن>تاج، وذلك حي ت.ص\ق%ع'
الشمس' فيه رؤ'وس. الب.ه\م, ص.ق}عاv، قال: وبعض العرب تسميه الش_م\س3ي�

والق%ي\ظ1ي_ ث الص_ف%ر,يe بعد الص_ق%ع1ي�، وأ%نشد بيت الراعي. قال
أ%بو حات: سعت طائ1ف1ي�اv يقول ل1ز'ن\ب'ور� عندهم: الصقيع' والص_ق1ع'
كالغ.م> يأ}خذ بالنف}س من شد_ة الر؛ قال سويد بن أ%ب كاهل:

ف ح'ر'ور� ي.ن\ض.ج' اللحم' با،
يأ}خ'ذ� السائ1ر. فيها كالص_ق%ع\

والص_ق}عاء�: الشمس. قالت ابنة أ%ب ال4سود الدeؤ.ل9 ل4بيها ف يوم
شديد الر: يا أ%بت ما أ%شدe الر؛ قال: إ,ذا كانت الص_ق}عاء� من

فو\ق1ك1 والر_م\ضاء� من تت1ك، فقالت: أ%ر.د\ت' أ%ن الر_ شديد¬، قال: فقول
ما أ%شد_ الر فحينئذ وضع باب التعجب.

@صلع: الص_ل%ع': ذ%هاب' الشعر من مقد_م الرأ}س إ,ل م'ؤ.خره، وكذلك إ,ن



ذهب وس.ط�ه، ص.ل1ع. ي.ص\ل%ع' ص.ل%عاv، وهو أ%ص\ل%ع' ب.ي>ن' الص_ل%ع,،
وهو الذي ان\ح.س.ر. شع.ر' م'ق%د_م رأ}س1ه. وف حديث الذي ي.ه\د1م'

الكعبة%: كأ%ن به أ�ف%ي\د1ع. أ�ص.ي\ل1ع.؛ هو تصغي' ال4ص\ل%ع, الذي انس.ر.
الشعر' عن رأ}س1ه. وف حديث بدر: ما قتلنا إ,ل� عجائز. ص'ل}عاv أ%ي

مشاي,خ. ع.ج.ز.ةv عن الرب، ويمع ال4ص\ل%ع' على ص'ل}عان{. وف حديث عمر:
أ%يeما أ%شر.ف' الصeلع\ان� أ%و الف�ر\عان�؟ وامرأ%ةD ص.ل}عاء�، وأ%نكرها

بعضهم قال: إ,نا هي ز.ع\راء� وق%ز\عاء�. والص_ل%عة� والصeل}عة�: موض1ع'
الص_ل%ع, من الرأ}س، وكذلك الن_ز.عة� والك%ش.فة� وال%ل%ح.ة� جاء4ت\

م'ث%ق�لت{ كل©ها؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ي.ل�وح' ف حافات ق%ت\له' الص_ل%ع\

أ%ي ي.ت.ج.ن_ب' ال4و\غاد. ول يقت'ل إ,ل� ال4شراف. وذ%و,ي
ال4س\نان1 ل4ن أ%كثر ال4شراف1 وذو,ي ال4سنان1 ص'ل}ع كقوله:

ف%ق�ل}ت' ل%ها: ل ت'ن\ك1ر,ين ف%ق%ل�ما ي.س'ود' الف%ت.ى حت يش1يب.
وي.ص\ل%عا

والص_ل}عاء� من الر>مال: ما ليس فيها شجر. وأ%رض¬ ص.ل}عاء�: ل نبات
فيها. وف حديث عمر ف صفة التمر 

(* قوله« حديث عمر ف صفة التمر» كذا
بالصل، والذي ف النهاية هنا وف مادة حرش أيضا: حديث أب حثمة ف صفة التمر،

وساق ما هنا بلفظه): وت'ح\ت.ر.ش' به الض>باب' من ال4رض, الص_ل}عاء؛ يريد
الصحراء الت ل تنبت شيئاv مثل الرأ}س ال4ص\ل%ع,، وهي ال%ص_اء� مثل

الرأ}س ال4ح.ص�.
وص.ل1ع.ت1 الع'ر\ف�طة ص.ل%عاv، وع'ر\ف�طةD ص.ل}عاء� إ,ذا سقطت ر'ؤ'وس

أ%غصان,ها أ%و أ%كل%ت\ها ال3بل؛ قال الشماخ ف وصف ال3بل:
إ,ن ت'م\س, ف ع'ر\ف�ط{ ص'ل}ع� ج.ماج,م'ه

من ال4سال1ق,، عار,ي الش_و\ك1 م.ج\ر'ود1
(* قوله« إن تس إل» جوابه ف البيت بعده كما ف شرح القاموس:

vتصبح وقد ضمنت ضراتا غرقا
من طي�ب الطعم حلو غي مهود)

والص_ل}عاء�: الداهية� الشديدة�، على ال%ث%ل، أ%ي أ%نه ل م'ت.ع.ل�ق.
منها، كما قيل لا م.ر\م.ريس¬ من ال%راسة1 أ%ي ال%لسة1، يقال: ل%ق1ي.



منه الص_ل}عاء4؛ قال الكميت:
ف%ل%م�ا أ%ح.ل©ون ب,ص.ل}عاء4 ص.ي\ل%م�

بإح\د.ى ز'ب ذ1ي اللYب\د.ت.ي\ن, أ%ب الش>ب\ل,
أ%راد ال4سد. وف الديث: أ%ن معاوية ق%د1م. الدينة فدخل على عائشة،

رضي ال عنها، فذكرت له شيئاv فقال: إ,ن� ذلك ل ي.ص\ل�ح، قالت: الذي ل
ي.ص\ل�ح اد>عاؤ'ك ز,ياداv، فقال: ش.ه,د.ت الشهود'، فقالت: ما ش.ه,د.ت

الشeهود' ولكن ر.ك1ب\ت. الصeل%يعاء 
(* قوله« ركبت الصليعاء» هو بذا الضبط

ف القاموس والناية ونص القاموس بعد قولا ركبت الصليعاء: تعن ف ادعائه
زياداv وعمله بلف الديث الصحيح: الولد للفراش وللعاهر الجر، وسية ل

يكن لب سفيان فراشاv)؛ معن قولا ركبت الصeليعاء أ%ي ش.ه,دوا ب,ز'ور؛
وقال ابن ال4ثي: أ%ي الداهية% وال4مر. الشديد. أ%و الس_و\ءة%

الشنيعة% البارزة الكشوفة؛ قال العتمر: قال أ%ب الصeل%ي\عاء� الفخ\ر'.
والص_ل}عاء� ف كلم العرب: الداهية� وال4مر الشديد؛ قال م'ز.ر>د¬ أ%خو

الشم�اخ:
ت.أ%وeه. ش.ي\خ� قاع1د{ وع.جوزه،

ح.ر,ي_ي\ن, بالص_ل}عاء3 أ%و بال4ساو,د1
وال4ص\ل%ع': رأ}س الذكر م'ك%نìى عنه. وف التهذيب: ال�ص.ي\ل1ع' الذكر،

كن عنه ول ي'ق%ي>د\ برأ}سه. وال4ص\ل%ع': حي�ة دقيقة العنق
م'د.ح\ر.جة� الرأ}س كأ%ن9 رأ}سها بندقة، ويقال ال�صيلع، وأ%راه على التشبيه بذلك.

وقال ال4زهري: ال�ص.ي\ل1ع' من الي�ات1 العريض' الع'ن'ق كأ%ن9 رأ}سه
بندقة مدحرجة. والص_ل%ع' والصeل�ع': الوضع الذي ل ن.ب\ت. فيه. وقول

لقمان% بن عاد{: إ,ن أ%ر. م.ط}م.عي ف%ح1د.أD و'ق�ع¬، وإ,ل� أ%ر.
م.طم.عي فو.ق�اع¬ ب,ص'ل�ع�؛ قيل: هو الب\ل الذي ل نبت عليه أ%و ال4رض الت

ل نبات عليها، وأ%صله من ص.ل%ع, الرأ}س وهو ان1سار' الشع.ر عنه. وف
الديث: يكون كذا وكذا ث تكون ج.ب.ر'و�ةD ص.ل}عاء�؛ قال: الصلعاء� ههنا

البارزة� كالبل ال4ص\ل%ع, البارز, ال4م\لس, الب�اق,؛ وقول أ%ب ذؤيب:
فيه س1نانD كال%نارة1 أ%ص\ل%ع'

أ%ي ب.ر_اق أ%م\ل%س'؛ وقال آخر:
ي.لوح' با ال�ذ%ل�ق' م'ذ} رماه



خ'روج. الن_ج\م, من ص.ل%ع, الغ1يام,
vوف الديث: ما ج.رى الي.ع\فور' بص'ل�ع�. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�ا

سأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم، عن الصeل%ي\عاء والق�ر.ي\عاء؛ هي تصغي
الصلعاء ال4رض الت ل ت'ن\ب,ت'.

والصeل�ع': الجر. والصeل9ع'، بالضم والتشديد: الصeف9اح' العريض'
من الصخ\ر، الواحدة ص'ل9عةD. والصeل�عة�: الصخرة اللساء. وص.ل�ع

الرجل� إ,ذا أ%ع\ذ%ر.، وهو الت_ص\ل1يع'، والتص\ل1يع'، والسeلح'، اسم
�كالت_ن\بيت والت_م\تي، وقد ص.ل�ع إ,ذا ب.س.طه. والص_و\ل%ع': الس_نان

.eو�ال%ج\ل
وص1لع' الشمس,: حرeها، وقد ص.ل%ع.ت\: تكب_د.ت\ وس.ط% السماء،

وان\ص.ل%ع.ت وتص.ل�ع.ت: بدت ف شد�ة الر� ليس دونا شيء يسترها وخرجت من تت
الغ.يم,. ويوم أ%صلع: شديد الر�. وتص.ل�عت1 السماء ت.ص.ل©عاv إ,ذا انقطع

غ%يم'ها وان%ر.دت، والسماء ج.ر\داء إ,ذا ل يكن فيها غيم.
وص.ي\ل%ع¬: موضع.

قال ابن بري: ويقال ص.ل�ع. الرجل� إ,ذا أ%حد.ث. ويقال للع1ذ}ي.و\ط1
إ,ذا أ%حد.ث عند الماع: ص.ل�ع..

@صلفع: الص_ل}ف%عة�: ال3ع\دام'. ص.ل}ف%ع الرجل�: أ%فل%س. وص.ل}ف%ع
ع1لوت.ه ورأ}س.ه: ضر.ب ع'ن'قه، والقاف فيهما أ%يضاv منقولة، وكذلك

الس_ل}ف%عة�، بالسي والقاف. وص.ل}ف%ع. رأ}س.ه: حلقه.
@صلقع: الص_ل}ق%ع' والص_ل}ق%عة�: ال3عدام. وقد ص.ل}ق%ع. الرجل�، فهو

م'ص.ل}ق1ع¬: ع.د1ي م'ع\د1م، وص.ل}ق%ع¬ إ,تباع ل1ب.ل}ق%ع، وهو الق%ف}ر،
ول ي'ف}رد. والص_ل%ن\ق%ع': الاضي الشديد'. ويقال: رجل ص.ل%ن\ق%ع¬

ب.ل%ن\ق%ع¬ إ,ذا كا فقياv معدماv. قال: ويوز فيه السي وهو نعت يتبع البلقع
ل يفرد. وص.ل}ق%ع. ع1لوت.ه، بالفاء والقاف جيعاv، أ%ي ضرب عنقه.

@صلمع: ص.ل}م.ع. الشيء4: ق%ل%ع.ه من أ%صله ص.ل}م.عةv. وص.ل}م.عة� بن
ق%ل}م.عة%: كناية عمن ل يعرف ول ي'ع\ر.ف' أ%وه؛ قال مغلس بن لقيط:

أ%ص.ل}م.عة� بن. ق%ل}م.عة% بن, ف%ق}ع�
ل%ه,ن_ك، ل أ1با لك ت.ز\د.ر,ين

eويقال للرجل الذي ل ي'عرف هو ول أ%بوه: ص.لمعة بن قلمعة، وهو ه.ي
بن' ب.ي¼، وه.ي_ان� بن' ب.ي�ان{، وطام1ر' بن' طام1ر، والض_لل� بن'



ب'ه\ل�ل%. وحكى ابن بري قال: يقال تركته ص.لمعة بن ق%ل}معة إ,ذا أ%خذت كل شيء
عنده. وص.ل}م.ع. رأ}سه: حلقه كق%ل}م.عه. وص.ل}م.ع. الشيء4: م.ل�سه.

وص.لمع الرجل�: أ%فلس. والص_ل}م.عة�: ال3فلس' مثل الص_ل}ف%عة1، وهو
ذ%هاب' الال. ورجل م'ص.ل}م1ع¬ وم'ص.ل}ف1ع¬: م'ف}ق1ع¬ م'د\ق1ع¬. وص.ل}ف%ع.

رأ}س.ه وص.ل}م.عه وض.ل}ف%عه وق%ل}م.ع.ه وج.ل}م.طه إ,ذا حلقه؛ وقول عامر. بن
:vالطفيل يهجو قوما

س'ود¬ ص.ناع1يةD إ,ذا ما أ%و\ر.د'وا،
ص.د.ر.ت\ ع.ت'وم'ه'م'، ول%م_ا ت'ح\ل%ب

ص'ل}ع¬ ص.لم1عةD كأ%ن� أ�ن'وف%ه'م
ب.ع\ر¬ ي'ن.ظYم'ه الول1يد' ب,م.ل}ع.ب,

ل ي.خ\ط�بون% إ,ل الك1رام, ب.نات1هم،
وت.ش1يب' أ�مeه'م' ول%م_ا ت'خ\ط%ب

ص.ناع1يةD: الذين ي.ص\نعون الال وي'س.م>نون ف�ص\لنم ول ي.سقون
أ%لبان% إ,بلهم ال4ض\ياف.. ص.لم1عةD. د1قاق' الرؤوس. ع.توم¬: ناقة غزيزة

يؤخ_ر ح1لب'ها إ,ل آخر الليل.
@صمع: ص.م1ع.ت\ أ�ذنه ص.م.عاv وهي ص.م\عاء�: ص.غ'ر.ت ول ت'ط%ر_ف\ وكان

فيها اض\ط1مار¬ ول�صوق¬ بالرأ}س، وقيل: هو أ%ن ت.ل}ص.ق. بالع1ذار, من
أ%صلها وهي قصية غي م'ط%ر_فة، وقيل: هي الت ضاق ص1ماخ'ها وت.حد_د.ت؛

رجل أ%ص\م.ع وامرأ%ة ص.م\عاء�. والص_م1ع': الصغي ال�ذن الليحها.
والص_م\عاء� من ال%عز: الت أ�ذنا كأ�ذن الظب بي الس_ك9اء وال4ذ}ناء3.

وال4ص\م.ع': الصغي ال�ذن، وال�نثى صمعاء�. وقال ال4زهري: الصمعاء
الشاة اللطيفة ال�ذن الت ل%ص1ق. أ�ذناها بالرأ}س. يقال: عنز صمعاء وتيس

أ%صمع إ,ذا كانا صغيي ال�ذن. وف حديث علي، رضي ال عنه: كأ%ن برجل
أ%ص\ع.ل% أ%ص\م.ع. ح.م1ش, الساق%ي, ي.ه\د1م' الكعبة%؛ ال4ص\م.ع': الصغي

ال�ذني من الناس وغيهم. وف الديث: أ%ن ابن عباس كان ل ي.رى بأ}ساv بأ%ن
ي'ض.ح_ى بالص_م\عاء3 أ%ي الصغية1 ال�ذني. وظب¬ م'ص.م_ع¬:

أ%ص\م.ع' ال�ذن؛ قال طرفة:
،Dلع.م\ر,ي، لقد م.ر_ت\ ع.واط1س' ج.م�ة

وم.ر_ ق�ب.ي\ل% الصeب\ح, ظ%ب\ي¬ م'ص.م_ع'
وظب م'ص.م_ع¬: م'ؤ.ل�ل� الق%ر\ني,. وال4ص\م.ع': الظليم لص1غ.ر,



أ�ذنه ول�صوق1ها برأ}سه؛ وأ%ما قول أ%ب النجم ف صفة الظ�ل1يم:
إ,ذا ل%وى ال4خ\د.ع. من ص.م\عائ1ه،

صاح. به عش\ر'ون% من ر,عائ1ه
يعن الر>ئال%؛ قالوا: أ%راد بص.م\عائ1ه سال1ف%ت.ه وموضع. ال�ذن منه،

سيت صمعاء ل4نه ل أ�ذن للظليم، وإ,ذا ل%ز,ق%ت1 ال�ذن بالرأ}س فصاحبها
أ%ص\م.ع. والص_م.ع' ف الك�عوب: ل%ط%اف%تها واست1واؤها. وامرأ%ة صمعاء�

الكعبي: لطيفتمها م'س\ت.و,ي.ت'هما. وكع\ب¬ أ%صم.ع': لطيف م'ح.د_د¬؛ قال
النابغة:

ف%ب.ث�ه'ن� عليه واس\ت.م.ر� به
ص'م\ع' الك�عوب, ب.ر,يئ%ات¬ م1ن. ال%ر.د1

ع.ن با الق%وائ1م. وال%ف}ص1ل أ%نا ضامرةD ليست بنتفخة{. ويقال
للك1لب: ص'م\ع' الك�عوب أ%ي صغار الكعوب؛ قال الشاعر:

أ%ص\م.ع' الك%ع\ب.ي\ن, م.ه\ض'وم' ال%شا،
س.ر\ط%م' الل�ح\ي.ي\ن, م.ع_اج¬ ت.ئ1ق\

وقوائ1م' الث�و\ر الو.ح\ش1ي� تكون ص'م\ع. الك�عوب, ليس فيها ن'ت'وء ول
ج.فاء#؛ وقال امرؤ القيس:
وساقان1 ك%ع\باه'ما أ%ص\م.عا
ن1، ل%ح\م' ح.مات.ي\ه,ما م'ن\ب.ت1ر\

أ%راد بال4صمع الضامر الذي ليس بنتفخ. وال%ماة�: ع.ض.ة� الساق,،
والعرب ت.س\ت.ح1بe انب,تار.ها وت.ز.يeم.ها أ%ي ض'مور.ها واك}ت1ناز.ها.
وقناةD ص.م\عاء� الك�عوب,: م'ك}ت.ن,زة الو\ف1 ص'ل}بةD لطيفة الع'قد.

وب.ق}لةD ص.م\عاء�: م'ر\ت.وية مكتنزة. وب'ه\م.ى ص.م\عاء�: غ%ض�ةD ل
ت.ت.ش.ق�ق\؛ قال:

vوب'س\رة vر.ع.ت\ بار,ض. الب'ه\م.ى ج1يعا
وص.م\عاء4، حت آن.ف%ت\ها ن,صال�ها

(* قوله« رعت وآنفتها» هذا ما بالصل وف الصحاح: رعى وآنفته،
بالتذكي.)آن.ف%ت\ها: أ%وج.ع.ت\ها آن'ف%ها بس.فاها، ويروى حت أ%ن\ص.ل%تها؛ قال

Dابن ال4عراب: قالوا ب'ه\م.ى ص.م\عاء� فبالغوا با كما قالوا ص1ل�يان
ج.ع\د¬ ون.ص1يÒ أ%س\ح.م'، قال: وقيل الص_م\عاء الت نبتت ثرها ف

أ%علها، وقيل: الصمعاء الب'همى إ,ذا ارتفعت قبل أ%ن ت.ت.ف%ق�أ%. وف الديث:



كإ,بل أ%ك%ل%ت\ ص.م\عاء4، هو من ذلك، وقيل: الصمعاء البق}لة� الت
ار\ت.و.ت\ واك}ت.ن.ز.ت، قال ال4زهري: الب'ه\م.ى أ%و�ل ما يبدو منها البار,ض'،

فإ,ذا تر�ك قليلv فهو ج.م1يم¬، فإ,ذا ارتفع وت.م_ قبل أ%ن ي.ت.ف%ق�أ%
فهو الصم\عاء، يقال له ذلك لض'مورة. والر>يش' ال4ص\م.ع': اللطيف'

.vالع.س3يب,، ويمع ص'م\عانا
ويقال: ت.ص.م_ع. ر,ش' الس_هم, إ,ذا ر'م1ي. به رمية فتلطخ بالدم

وانضم_ والصeم\عان�: ما ر,يش. به السهم من الظ©هار,، وهو أ%فضل الر>يش.
وال�ت.ص.م>ع': التلطخ بالدم؛ فأ%ما قول أ%ب ذؤيب:

ف%ر.م.ى فأ%ن\ف%ذ% من ن.ح'وص� عائ1ط{
س.ه\ماv، ف%خ.ر_ ور,يش'ه م'ت.ص.م>ع'

فال�ت.ص.م>ع': الض.م� الريش من الدم من قولم أ�ذن صمعاء، وقيل: هو
التلطخ بالدم وهو من ذلك ل4ن الريش إ,ذا تلطخ بالدم انضم. ويقال للسهم:

خرج م'ت.ص.م>عاv إ,ذا اب\ت.ل�ت\ ق�ذ%ذ�ه من الدم وغيه فان\ض.م_ت.
وص.م.ع' الف�ؤاد1: ح1د_ت'ه. ص.م1ع. صم.عاv، وهو أ%صم.ع'. وقلب أ%صم.ع':

ذ%ك1يÒ م'ت.و.قYد¬ ف%ط1ن¬ وهو من ذلك، وكذلك الرأ}ي' الازم على ال%ث%ل
كأ%نه انضم� وتم�ع. وال4صمعان1: القلب' الذ�ك1ي� والرأ}ي' العازم.

ال4صمعي: الف�ؤاد ال4ص\م.ع' والرأ}ي' ال4ص\م.ع العاز,م' الذك1ي�. ورجل
أ%صمع القلب إ,ذا كان حاد� الف1ط}نة. والص_م1ع': الديد' الف�ؤاد1.

وع.ز\مةD ص.م\عاء� أ%ي ماضيةD. ورجل ص.م1يع¬ ب.ي>ن' الص_م.ع,: ش'جاع¬ ل4ن
الشجاع يوص.ف' بت.ج.مeع القلب وانضمامه. ورجل أ%ص\م.ع' القلب إ,ذا كان

م'ت.ي.قYظاv ذ%ك1يìا. وص.م_ع. فلن على رأ}يه إ,ذا صمم عليه.
والص_و\م.عة� من البناء سيت ص.و\م.عةv لتلطيف أ%علها، والصومعة:
م.نار' الراه1ب,؛ قال سيبويه: هو من ال4ص\م.ع, يعن الد_د. الطر.ف1
ال�ن\ض.م_. وص.و\م.ع. ب,ناء4ه: ع.ل�ه، مشتق من ذلك، مث�ل به سيبويه
وفس�ره السياف. وص.و\م.عة� الثريد: ج'ث�ته وذ1ار\و.ت'ه، وقد ص.م_ع.ه.
ويقال: أ%تانا بثريدة م'ص.م_عة إ,ذا د'قYق%ت وح'د>د رأ}س'ها ور'ف1ع.ت،

�وكذلك ص.ع\ن.ب.ها، وتسمى الثريدة إ,ذا س'و>يت كذلك ص.و\م.عةv، وصومعة
Dمن هذا ل4نا دقيقة الرأ}س. ويقال للع'قاب, ص.و\م.عة Dالنصارى ف%و\ع.لة

vمرتفعة على أ%شرف1 مكان ت.ق}د1ر' عليه؛ هكذا حكاه كراع منونا vل4نا أ%بدا
ول يقل صومعة% الع'قاب,. والص_وام1ع': الب.ران,س'؛ عن أ%ب علي¼ ول



يذكر لا واحداv؛ وأ%نشد:
ت.م.ش_ى با الثYيان� ت.ر\د1ي كأ%ن_ها
د.هاق1ي' أ%نباط{، عليها الص_وام1ع'

قال: وقيل الع1ياب'. وص.م.ع. الظ�ب\ي': ذهب' ف ال4رض,. وروي عن
الؤر�ج أ%نه قال: ال4صمع الذي يترقى أ%شرف موضع يكون. وال4ص\م.ع': السي\ف'

القاطع'. ويقال: ص.م1ع. فلن ف كلمه إ,ذا أ%خ\طأ%، وص.م1ع. إ,ذا ر.ك1ب.
رأ}س.ه فمض.ى غي. م'ك}ت.ر,ث{. وال4ص\م.ع': الساد1ر'؛ قال ال4زهري:

وكل© ما جاء عن الؤر�ج فهو ما ل ي'ع.ر_ج' عليه إ,ا أ%ن تصح الرواية عنه.
والت_ص.مeع: الت_ل%ط©ف.

وأ%ص\م.ع': قبيلة. وقال ال4زهري: ق%ع\ط%ر.ه أ%ي ص.ر.ع.ه وص.م.ع.ه أ%ي
ص.ر.ع.ه.

@صملكع: ابن بري: الص_م.ل}ك%ع' الذي ف رأ}سه ح1د�ةD؛ قال م1ر\داس¬
الدeب.ي\ر,ي:

قال%ت\: ور.ب> البيت1 إ,ن>ي أ�ح1بeها،
وأ%ه\و.ى ابن.ها ذاك. ال%ل1يع. الص_م.ل}ك%عا

@صنع: ص.ن.ع.ه ي.ص\ن.ع'ه ص'ه\عاv، فهو م.ص\نوع¬ وص'ن\ع¬: ع.م1ل%ه. وقوله
تعال: ص'ن\ع. ال3 الذي أ%ت\ق%ن. ك�ل� شيء؛ قال أ%بو إ,سحق: القراءة

بالنصب ويوز الرفع، فمن نصب فعلى الصدر ل4ن قوله تعال: وترى ال1بال%
ت.ح\س.ب'ها جام1دةv وهي ت.م'رe م.ر_ الس�حاب,، دليل على الص_ن\عة1 كأ%نه

قال ص.ن.ع. ال� ذلك ص'ن\عاv، ومن قرأ% ص'ن\ع' ال فعلى معن ذلك ص'ن\ع'
ال.

واص\ط%ن.ع.ه: ات_خ.ذه. وقوله تعال: واص\ط%ن.ع\ت'ك لنفسي، تأ}ويله
اخترتك ل3قامة ح'ج_ت وجعلتك بين وبي خ.ل}ق1ي حت ص1ر\ت. ف الطاب عن

والتبليغ بالنزلة الت أ%كون أ%نا با لو خاطبتهم واحتججت عليهم؛ وقال
ال4زهري: أ%ي ربيتك لاصة أ%مري الذي أ%ردته ف فرعون وجنوده. وف حديث آدم:

قال لوسى، عليهما السلم: أ%نت كليم ال الذي اص\ط%ن.ع.ك لنفسه؛ قال ابن
ال4ثي: هذا تثيل لا أ%عطاه ال من منزلة التق}ر,يب, والتكري,.

والصط1ناع: افت1عالD من الصن,يعة وهي الع.ط1ي�ة� والكرامة وال3حسان. وف
الديث: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل ت'وق1د'وا بليل ناراv، ث قال:

أ%و\ق1دوا واص\ط%ن,ع'وا فإ,نه لن ي'در,ك قوم بعدكم م'د_كم ول صاع.ك�م؛



قوله اصط%ن,عوا أ%ي ات_خ1ذوا ص.ن,يعاv يعن ط%عاماv ت'ن\ف1ق�ونه ف سبيل
.vأ%ن ي.ص\ن.ع له خاتا vإ,ذا سأ%ل رجل vال. ويقال: اطط%ن.ع. فلن خاتا

وروى ابن عمر أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، اصط%ن.ع. خاتاv من ذهب
كان يعل ف%ص_ه ف باطن ك%فYه إ,ذا لبسه فصن.ع. الناس' ث إ,نه ر.مى به،

أ%ي أ%م.ر أ%ن ي'ص\ن.ع. له كما تقول اكت.ت.ب. أ%ي أ%م.ر أ%ن ي'ك}ت.ب. له،
والطاء� بدل من تاء الفتعال ل4جل الصاد.

واس\ت.ص\ن.ع. الشيء4: د.عا إ,ل ص'ن\ع1ه؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:
إ,ذا ذ%ك%ر.ت ق%ت\لى ب.ك%وساء4 أ%ش\ع.ل%ت\،

ك%واه1ية1 ال4خ\رات ر.ث9 ص'ن'وع'ها
�قال بان سيده: ص'نوع'ها جع ل أ%عرف له واحداv. والص_ناعة�: ح1ر\فة

الصان,ع، وع.م.ل�ه الص_ن\عة�. والص>ناعة�: ما ت.س\ت.ص\ن,ع' من أ%م\ر�؛
ورجلD ص.ن.ع' اليد1 وص.ن.اع' اليد1 من قوم ص.ن.ع.ى ال4ي\د1ي وص'ن'ع�

وص'ن\ع، وأ%ما سيبويه فقال: ل ي'ك%س_ر ص.ن.ع¬، اس\ت.غ\ن.وا عنه بالواو
والنون. ورجل ص.ن,يع' اليدين وص1ن\ع' اليدين، بكسر الصاد، أ%ي صان,ع¬ حاذ1ق¬،

وكذلك رجل ص.ن.ع' اليدين، بالتحريك؛ قال أ%بو ذؤيب:
وعليه,ما م.س\ر'ودتان1 ق%ضاه'ما
داود'، أ%و ص.ن.ع' الس_واب,غ, ت'ب_ع'

هذه رواية ال4صمعي ويروى: ص.ن.ع. الس_واب,غ%؛ وص1ن\ع' اليد1 من قوم
.vص1ن\ع1ي ال4ي\د1ي وأ%ص\ناع, ال4ي\د1ي، وحكى سيبويه الص>ن\ع. م'ف}ردا

وامرأ%ة ص.ناع' اليد1 أ%ي حاذ1قةD ماه1رة بعمل اليدين، وت'ف}ر.د' ف
الرأ%ة من نسوة ص'ن'ع, ال4يدي، وف الصحاح: وامرأ%ة ص.ناع' اليدين ول يفرد
ص.ناع' اليد ف الذكر؛ قال ابن بري: والذي اختاره ثعلب رجل ص.ن.ع' اليد

وامرأ%ة ص.ناع' اليد، ف%ي.ج\ع.ل� ص.ناعاv للمرأ%ة بنزلة ك%عاب� ور.داح�
وح.صان{؛ وقال ابن شهاب الذل:
ص.ناع¬ ب,إ,ش\فاها، ح.صانD ب,ف%ر\ج,ها،

جواد¬ بق�وت1 الب.ط}ن,، والع1ر\ق' زاخ1ر'
وج.م\ع' ص.ن.ع عند سيبويه ص.ن.ع'ون ل غي، وكذلك ص1ن\ع¬؛ يقال: رجال

ص1ن\ع'و اليد، وجع' ص.ناع� ص'ن'ع¬، وقال ابن درستويه: ص.ن.ع¬ مصدر¬ و'ص1ف.
به مثل د.ن.ف{ وق%م.ن�، وال4صل فيه عنده الكسر ص.ن,ع¬ ليكون بنزلة

د.ن,ف{ وق%م1ن�، وحكي أ%ن� ف1عله ص.ن,ع ي.ص\ن.ع' ص.ن.عاv مثل ب.ط1ر.



ب.ط%راv، وحكى غيه أ%نه يقال رجل ص.ن,يع¬ وامرأ%ة صن,يعةD بعن ص.ناع؛ وأ%نشد
لميد بن ثور:

أ%طاف%ت\ به الن>س\وان� ب.ي\ن. ص.ن,يعة{،
وب.ي\ن. الت جاءت\ ل1ك%ي\ما ت.ع.ل�ما

وهذا يدل أ%ن� اسم الفاعل من ص.ن.ع. ي.ص\ن.ع' ص.ن,يع¬ ل ص.ن,ع¬ ل4نه
ل ي'س\م.ع\ ص.ن,ع¬؛ هذا جيع'ه كل ابن بري. وف الثل: ل ت.ع\د.م'

�ص.ناع¬ ث%ل�ةv؛ الث�ل�ة�: الصوف والشعر والو.ب.ر. وورد ف الديث: ال4مة
غي' الص_ناع,. قال ابن جن: قولم رجل ص.ن.ع اليد1 وامرأ%ة ص.ناع'

اليد1 دليل على مشابة حرف الد� قبل الطر.ف لتاء التأ}نيث، فأ%غنت ال4لف'
قبل الطر.ف م.غ\ن.ى التاء الت كانت تب ف صن.عة لو جاء على حكم نظيه نو

حس.ن وحس.نة؛ قال ابن السكيت: امرأ%ة ص.ناع¬ إ,ذا كانت رق1يقة% اليدين
Dت'س.و>ي ال4شاف وت.خ\ر,ز' الد>لء وت.ف}ر,يها. وامرأ%ة ص.ناع¬: حاذقة

بالعمل: ورجل ص.ن.ع¬ إ,ذا أ�ف}ر,د.ت\ فهي مفتوحة مركة، ورجل ص1ن\ع'
اليد1 وص1ن\ع' اليدين، مكسور الصاد إ,ذا أ�ضيفت؛ قال الشاعر:

ص1ن\ع' الي.د.ي\ن, بيث� ي'ك}و.ى ال4ص\ي.د'
وقال آخر:

أ%ن\ب.ل� ع.د\وان% كلYها ص.ن.عا
وف حديث عمر: حي ج'ر,ح. قال لبن عباس انظر م.ن ق%ت.ل%ن، فقال: غلم'

ال�غ1ية1 بن, ش'ع\بة%، قال: الص_ن.ع'؟ قال: نعم. يقال: رجل ص.ن.ع¬
وامرأ%ة ص.ناع إ,ذا كان لما ص.ن\عة ي.ع\م.لن,ها بأ%يديهما وي.ك}س3بان1

با. ويقال: امرأ%تان1 ص.ناعان1 ف التثنية؛ قال رؤبة:
إ,م�ا ت.ر.ي\ د.ه\ر,ي ح.نان ح.ف}ضا،
أ%ط}ر. الص_ناع.ي\ن, الع.ر,يش. الق%ع\ضا

ونسوة ص'ن'ع¬ مثل ق%ذال� وق�ذ�ل�. قال ال3يادي: وسعت شراv يقول رجل
Dص.ن\ع¬ وق%وم¬ ص.ن\ع'ون%، بسكون النون. ورجل ص.ن.ع' اللسان1 ول1سان

ص.ن.ع¬، يقال ذلك للشاعر ولكل بي>ن 
(* قوله« بي» ف القاموس وشرحه: يقال ذلك

للشاعر الفصيح ولكل بليغ بي) وهو على الثل؛ قال حسان بن ثابت:
أ%هد.ى ل%ه'م م1د.حي ق%ل}ب¬ ي'ؤاز,ر'ه،

فيما أ%راد، ل1سانD حائ1ك¬ ص.ن.ع'



وقال الراجز ف صفة الرأ%ة:
وه\ي. صناع¬ باللYسان والي.د1

وأ%صن.ع. الرجل� إ,ذا أ%عان% أ%خ\ر.ق..
وال%ص\ن.عة�: الد_ع\وة� ي.ت_خ1ذ�ها الرجل� وي.د\ع'و إ,خوانه إ,ليها؛

قال الراعي:
وم.ص\ن.عة ه'ن.ي\د. أ%ع.ن\ت فيها

قال ال4صمعي: يعن م.د\عاةv. وص.ن\عة� الفر.س,: ح'س\ن' الق1يام, عليه.
وص.ن.ع. الف%ر.س. ي.ص\ن.ع'ه ص.ن\عاv وص.ن\عةv، وهو فرس صن,يع¬: قام عليه.

وفرس صن,يع¬ لل�نثى، بغي هاء، وأرى اللحيان خص به ال�نثى من اليل؛
وقال عدي بن زيد:

ف%ن.ق%ل}نا ص.ن\ع.ه حت ش.تا،
ناع1م. البال, ل%ج'وجاv ف الس_ن.ن\

وقوله تعال: ول1ت'ص\ن.ع. على ع.ي\ن؛ قيل: معناه ل1ت'غ.ذ�ى، قال
ال4زهري: معناه لت'ر.ب_ى ب,م.ر\أ%ى م1ن�ي. يقال: ص.ن.ع. فلن جاريته إ,ذا

ر.ب�اها، وص.ن.ع فرسه إ,ذا قام ب,ع.ل%ف1ه وت.س\م1ينه، وقال الليث: ص.نع
فرسه، بالتخفيف، وص.ن_ع. جاريته، بالتشديد، ل4ن تصنيع الارية ل يكون
إ,ل بأ%شياء كثية وعلج؛ قال ال4زهري: وغي الليث ي'ج,يز صنع جاريته

بالفيف؛ ومنه قوله: ولتصنع على عين.
وت.ص.ن_ع.ت1 الرأ%ة إ,ذا ص.ن.ع.ت\ ن.ف}سها.

وقوم¬ ص.ناعيةD أ%ي ي.ص\ن.ع'ون الال وي'س.م>نونه؛ قال عامر بن الطفيل:
س'ود¬ ص.ناع1يةD إ,ذا ما أ%و\ر.د'وا،

ص.د.ر.ت\ ع.ت'وم'ه'م'، ول%م_ا ت'ح\ل%ب
ال4زهري: ص.ناع1يةD يصنعون الال وي'س.م>ن'ون ف�ص\لنم ول ي.س\ق�ون

أ%لبان إ,بلهم ال4ضياف، وقد ذكرت ال4بيات كلها ف ترجة صلمع.
Dوفر.س¬ م'صان,ع¬: وهو الذي ل ي'ع\ط1يك جيع ما عنده من السي له ص.و\ن

ي.ص'ونه فهو ي'صان,ع'ك. بب.ذ}له س.ي\ر.ه.
والصن,يع': الث�و\ب' ال%ي>د' النقي؛ وقول نافع بن لقيط الفقعسي

أ%نشده ابن ال4عراب:
م'ر'طD الق1ذاذ1، ف%ل%ي\س. فيه م.ص\ن.ع¬،
ل الر>يش' ي.نف%ع'ه، ول الت_ع\ق1يب'



فس�ره فقال: م.ص\ن.ع¬ أ%ي ما فيه م'س\ت.م\ل%ح¬. والت_ص.نeع': تك%ل©ف'
الص_لح, وليس به. والت_ص.نeع': ت.ك%ل©ف' ح'س\ن, الس_م\ت1

وإ,ظ}هار'ه والت_ز.يeن' به والباطن' مدخولD. والص>ن\ع': ال%و\ض'، وقيل:
ش1ب\ه' الص>ه\ر,يج, ي'ت_خ.ذ� للماء، وقيل: خشبة ي'ح\ب.س' با الاء

وت'م\س3ك�ه حيناv، والمع من كل ذلك أ%صناع¬. والص_ن_اعة�: كالص>ن\ع الت هي
الشب.ة. وال%ص\ن.عة� وال%ص\ن'عة�: كالص>ن\ع, الذي هو ال%و\ض أ%و شبه

الص>ه\ر,يج, ي'ج\م.ع' فيه ماء� الطر. وال%صان,ع' أ%يضاv: ما ي.ص\ن.ع'ه
الناس' من البار وال4ب\ن,ية1 وغيها؛ قال لبيد:

ب.ل1ينا وما ت.ب\لى النeجوم' الط�وال1ع'،
وت.ب\قى الد>يار' ب.ع\د.نا وال%صان,ع'

قال ال4زهري: ويقال للق�صور أ%يضاv م.صانع'؛ وأ%ما قول الشاعر أ%نشده
ابن ال4عراب:

ل أ�ح1بe ال�ث%د_نات1 الل�وات1ي،
ف ال%صان,يع,، ل ي.ن,ي. اطYلعا

فقد يوز أ%ن ي'ع\ن با جيع م.ص\نعة{، وزاد الياء للضرورة كما قال:
ن.ف}ي. الد�راه1يم, ت.ن\قاد' الص_يار,يف1

وقد يوز أ%ن يكون جع م.ص\ن'وع� وم.ص\نوعة{ ك%م.ش\ؤوم� وم.شائ1يم
وم.ك}س'ور ومكاس1ي. وف التنزيل: وت.ت_خ1ذون مصان,ع. لعلكم ت.خ\ل�د'ون؛

ال%صان,ع' ف قول بعض الفسرين: ال4بنية، وقيل: هي أ%حباس¬ تتخذ للماء،
واحدها م.ص\ن.عةD وم.ص\ن.ع¬، وقيل: هي ما أ�خذ للماء. قال ال4زهري: سعت
العرب تسمي أ%حباس. الاء3 ال4ص\ناع. والصeنوع.، واحدها ص1ن\ع¬؛ وروى أ%بو

عبيد عن أ%ب عمرو قال: ال1ب\س' مثل ال%ص\ن.عة1، والز_ل%ف'
ال%صان,ع'، قال ال4صمعي: وهي م.ساكات¬ لاء3 السماء ي.ح\ت.ف1ر'ها الناس'
في.م\ل%ؤ'ها ماء� السماء يشربونا.وقال ال4صمعي: العرب ت'س.م>ي الق�رى

م.صان,ع.، واحدتا م.ص\ن.عة؛ قال ابن مقبل:
أ%ص\وات' ن,سوان1 أ%ن\باط{ ب,م.ص\ن.عة{،

ب_د\ن% ل1لن_و\ح, واج\ت.ب\ن. الت_باب,ينا
وال%ص\نعة� وال%صان,ع': ال�صون؛ قال ابن بري: شاهده قول البعيث:

،vب.ن ز,ياد¬ لذ1كر ال م.ص\ن.عة
م1ن. الجارة1، ل ت'ر\ف%ع\ م1ن. الطYي,



وف الديث: م.ن\ ب.ل%غ% الص>ن\ع. ب,س.ه\م�؛ الص>ن\ع'، بالكسر:
ال%و\ض1ع' ي'ت_خ.ذ� للماء، وجعه أ%ص\ناع¬، وقيل: أ%راد بالص>ن\ع ههنا

ال1ص\ن.. وال%صان,ع': مواض1ع' ت'ع\ز.ل� للنحل م'ن\ت.ب,ذةv عن البيوت، واحدتا
م.ص\ن.عةD؛ حكاه أ%بو حنيفة. والصeن\ع': الر>ز\ق. والصeن\ع'، بالضم:
vص'ن\عا vتقول: ص.ن.ع. إ,ليه ع'ر\فا ،vمصدر قولك ص.ن.ع. إ,ليه معروفا
واص\ط%ن.عه، كلها: ق%د_مه، وص.ن.ع به ص.ن,يعاv ق%بيحاv أ%ي ف%ع.ل%.

والص_ن,يعة�: ما اص\ط�ن,ع. من خي. والص_ن,يعة�: ما أ%ع\ط%ي\ت.ه
وأ%س\د.ي\ت.ه من معروف أ%و يد إ,ل إ,نسان ت.ص\ط%ن,ع'ه با، وجعها

الص_نائ1ع'؛ قال الشاعر:
،vص.ن,يعة �إ,ن� الص_ن,يعة% ل ت.كون
حت ي'صاب. ب,ها ط%ر,يق' ال%ص\ن.ع,

واص\ط%ن.ع\ت' عند فلن ص.ن,يعةv، وفلن ص.نيعة� فلن وص.ن,يع' فلت إ,ذا
اص\ط%ن.ع.ه وأ%د_ب.ه وخ.ر_ج.ه ور.ب_اه. وصان.ع.ه: داراه ول%ي_ن.ه

وداه.ن.ه. وف حديث جابر: كالب.ع1ي, ال%خ\ش'وش, الذي ي'صان,ع' قائد.ه' أ%ي
يداريه. وال�صان.عة�: أ%ن ت.ص\ن.ع. له شيئاv لي.ص\ن.ع. لك شيئاv آخر،
:�وهي م'فاع.لةD من الصeن\ع,. وصان,ع. الوال: ر.شاه. وال�صان.عة

الر_ش\وة�. وف لثل: من صان.ع. بالال ل ي.ح\ت.ش1م\ م1ن\ ط%ل%ب الاجة1.
وصان.ع.ه عن الشيء: خاد.عه عنه. ويقال: صان.ع\ت' فلناv أ%ي راف%ق}ت'ه.

والص>ن\ع': السeود' 
(* قوله« والصنع السود» كذا بالصل، وعبارة القاموس مع

شرحه: والصنع، بالكسر، السفود، هكذا ف سائر النسخ ومثله ف العباب
والتكملة، ووقع ف اللسان: والصنع السود، ث قال: فليتأمل ف العبارتي؛) قال

الر�ار' يصف ال3بل:
وجاء4ت\، ور'ك}بان'ها كالشeر'وب،

وسائ1ق�ها م1ث}ل� ص1ن\ع, الش>واء
يعن س'ود. ال4لوان، وقيل: الص>ن\ع' الش>واء� ن.ف}س'ه؛ عن ابن

ال4عراب. وكل© ما ص'ن,ع. فيه، فهو ص1ن\ع¬ مثل السفرة أ%و غيها. وسيف
ص.ن,يع¬: م'ج.ر_ب¬ م.ج\ل�وÒ؛ قال عبد الرحن بن الكم بن أ%ب العاصي يدح

معاوية:
أ%ت.ت\ك. الع1يس' ت.ن\ف%ح' ف ب'راها،



ت.ك%ش_ف' عن م.ناك1بها الق�ط�وع'
ب,أ%ب\ي.ض. م1ن\ أ�مي�ة م.ض\ر.ح1ي¼،

كأ%ن� ج.ب,ين.ه س.ي\ف¬ ص.ن,يع'
وسهم ص.ن,يع¬ كذلك، والمع ص'ن'ع¬؛ قال صخر الغي�:

وار\م'وه'م' بالصeن'ع, ال%ح\ش'ور.ه\
وص.ن\عاء�، مدودة: ببلدة، وقيل: هي ق%ص.بة� اليمن؛ فأ%ما قوله:

ل ب'د_ م1ن\ ص.ن\عا وإ,ن} طال% الس_ف%ر\
فإ,نا ق%ص.ر. للضرورة، وال3ضافة إ,ليه ص.ن\عائي، على غي قياس، كما

قالوا ف النسبة إ,ل ح.ر�ان% ح.ر\نانê، وإ,ل مانا وعانا م.ن_ان,ي�
وع.ن_ان,يÒ، والنون فيه بدل من المزة ف ص.ن\عاء؛ حكاه سيبويه، قال ابن جن:

ومن ح'ذ�اق, أ%صحابنا من يذهب إ,ل أ%ن� النون ف صنعان9 إ,نا هي بد.ل
من الواو الت تبدل من هزة التأ}نيث ف النسب، وأ%ن ال4صل ص.ن\عاو,ي�

وأ%ن النون هناك بدل من هذه الواو كما أ%بدلت الواو من النون ف قولك: من
و_اف1د1، وإن و_ق%ف}ت. وقفت'، ونو ذلك، قال: وكيف تصر�فت1 الال� فالنون

بدل من بدل من المزة، قال: وإ,نا ذهب من ذهب إ,ل هذا ل4نه ل ير
النون أ�ب\د1ل%ت\ من المزة ف غي هذا، قال: وكان يتج ف قولم إ,ن نون

ف%ع\لن% بدل من هزة ف%ع\لء فيقول: ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نو قولم ف
ذ1ئ}ب� ذيب، وف ج'ؤ\نة{، وإ,نا يريدون أ%ن النون ت'عاق1ب' ف هذا الوضع

المزة كما تعاقب ام' العرفة التنوين. أ%ي ل تتمع معه، فلما ل
تامعه قيل إ,نا بدل منه، وكذلك النون والمزة. وال4ص\ناع': موضع؛ قال عمرو

بن ق%م1يئ%ة:
،vوض.ع.ت\ ل%د.ى ال4ص\ناع, ضاح1ية
�ف%ه\ي. الس�يوب' وح'ط�ت1 الع1ج.ل

vوقولم: ما ص.ن.ع\ت. وأ%باك؟ تقديره م.ع. أ%بيك ل4ن مع والواو جيعا
لا كانا للشتراك والصاحبة أ�قيم أ%حدها م'قام. الخ.ر، وإ,نا نصب

لقبح العطف على الضمر الرفوع من غي توكيد، فإ,ن وكدته رفعت وقلت: ما صنعت
أ%نت وأ%بوك؟ واما الذي ف حديث سعد: لو أ%ن9 ل4حدكم واد1ي. مال� مر�

على سبعة أ%سهم ص'ن'ع� ل%ك%ل�ف%ت\ه نف}س'ه أ%ن ينزل فيأ}خذها؛ قال ابن
ال4ثي: كذا قال ص'ن'ع، قاله الرب، وأ%ظنه ص1يغةv أ%ي مستوية من عمل رجل

واحد. وف الديث: إ,ذا ل ت.س\ت.ح\ي, فاص\ن.ع\ ما شئت.؛ قال جرير: معناه



أ%ن يريد الرجل أ%ن ي.ع\م.ل% الي. ف%ي.د.ع.ه ح.ياء من الناس كأ%نه ياف
مذهب الرياء، يقول فل ي.م\ن.ع.نك ال%ياء� من ال�ض1ي� لا أ%ردت؛ قال

أ%بو عبيد: والذي ذهب إ,ليه جرير معن صحيح ف مذهبه ولكن الديث ل تدل
س1ياقت'ه ول لفظه على هذا التفسي، قال: ووجهه عندي أ%نه أ%راد بقوله
إ,ذا ل ت.س\ت.ح\ي فاصنع ما شئت إ,نا هو من ل ي.س\ت.ح, ص.ن.ع. ما شاء على
جهة الذم� لترك الياء، ول يرد بقوله فاصنع ما شئت أ%ن يأ}مرع بذلك

أ%مراv، ولكنه أ%مر¬ معناه الب كقوله، صلى ال عليه وسلم: من كذب علي�
م'ت.ع.م>داv ف%ل}ي.ت.ب.و_أ} م.ق}ع.د.ه من النار، والذي يراد من الديث

أ%نه ح.ث� على الياء، وأ%مر. به وعاب. ت.ر\ك%ه؛ وقيل: هو على الوعيد
والتهديد اصنع ما شئت فإ,ن ال مازيك، وكقوله تعال: اعملوا ما شئتم، وذكر ذلك

كله مستوف ف موضعه؛ وأ%نشد:
إ,ذا ل%م\ ت.خ\ش. عاق1بة% الل9يال،

ول} ت.س\ت.ح\ي، فاص\ن.ع\ ما تشاء�
وهو كقوله تعال: فمن شاء ف%ل}ي'ؤ\م1ن\ ومن شاء ف%ل}ي.ك}ف�ر\. وقال ابن

ال4ثي ف ترجة ضيع: وف الديث ت'ع1ي' ضائ1عاv أ%ي ذا ضياع� من ق%ف}ر
أ%و ع1يال� أ%و حال ق%ص_ر عن القيام با، قال: ورواه بعضهم بالصاد

الهملة والنون، وقيل: إ,نه هو الصواب، وقيل: هو ف حديث بالهملة وف آخر
بالعجمة، قال: وكلها صواب ف العن.

@صنبع: ال4زهري: تقول رأ%يت'ه ي'ص.ن\ب,ع' ل�ؤ\ماv. وص'ن.ي\ب,عات¬:
م.و\ض1ع¬ سي بذه الماعة. أ%بو عمرو: الصeن\ب'عة� الناقة� الصeل}بة.

@صنتع: الصeن\ت'ع: الشابe الشديد. وح1مار ص'ن\ت'ع¬: ص'ل}ب' الرأ}س
نات1ئ� الاج,ب.ي\ن, ع.ر,يض' البهة. وظ%ل1يم¬ ص'ن\ت'ع¬: ص'ل}ب الرأ}س؛ قال

الطرماح بن حكيم:
ص'ن\ت'ع' لاج,ب.ي\ن, خ.ر_ط%ه الب.ق}ـ
ل� ب.د1يìا ق%ب\ل% اس\ت1كاك1 الر>ياض,

قل: وهو ف�ن\ع'لD من الص_ت.ع,؛ وقال ابن بري: الصeن\ت'ع' ف البيت من
صفة ع.ي\ر� ت.ق%د_م ذكره ف بيت قبله وهو:

م1ث}ل ع.ي\ر, الف%لة شاخ.س فاه'
ط�ول� ش1ر\س, الل9ط%ى، وط�ول� الع.ضاض,

ويقال للحمار الو.ح\ش1ي�: ص'ن\ت'ع¬. وفرس ص'ن\ت'ع¬: ق%وي� شديد ال%ل}ق,



ن.ش1يطD عن الامض؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ناه.ب\ت'ها الق%و\م. على ص'ن\ت'ع�

أ%ج\ر.د.، كالق1د\ح, من. الس_اس.م,
وقال أ%بو دواد{:

ف%ل%ق%د\ أ%غ}ت.دي ي'داف1ع' ر.أ}ي
ص'ن\ت'ع' ال%ل}ق, أ%ي>د' الق%ص.رات1

والصeن\ت'ع' عند أ%هل اليمن: الذYئ}ب'؛ عن كراع.
@صوع: صاع. الشeجاع' أ%ق}ران.ه والراعي ماشيته ي.ص'وع': جاءهم من

ن.واح1يه,م\، وف بعض العبارة: حاز.ه'م من ن.واحيهم؛ حكى ذلك ال4زهري عن الليث
وقال: غ%ل1ط الليث فيما فس�ر، ومع\ن.ى الك%م1يe ي.ص'وع' أ%ق}ران.ه أ%ي

ي.ح\م1ل� عليهم ف%ي'ف%ر>ق جعهم، قال: وكذلك الر�اعي ي.ص'وع' إ,بله إ,ذا
ف%ر_ق%ها ف ال%ر\ع.ى، قال: والتي\س' إ,ذا أ�ر\س1ل% ف الشاء3 صاع.ها

إ,ذا أ%راد سفادها أ%ي ف%ر_ق%ها. والرجل� ي.ص'وع' ال3بل، والتي\س' يصوع'
ال%ع.ز.، وصاع. الغ.ن.م. ي.ص'وع'ها ص.و\عاv: فر�قها؛ قال أ%و\س' بن

ح.ج.ر:ي.ص'وع' ع'ن'وق%ها أ%ح\و.ى ز.ن,يم'،
له ظ%أ}ب¬ كما ص.خ1ب. الغ.ر,ي'

قال ابن بري: البيت للمعلى بن جال العبدي، وص.و_ع.ها ف%ت.ص.و_ع.ت\
كذلك، وعم� به بعضهم فقال: صاع. الشيء4 ي.ص'وع'ه ص.و\عاv فان\صاع.

وص.و_ع.ه: ف%ر_قه. والت_ص.وeع': التفر�ق؛ قال ذو الرمة:
ع.س.ف}ت' اع\ت1سافاv د'ون.ها ك�ل9 م.ج\ه.ل،

ت.ظ%ل© ب,ها الجال� ع.ن>ي ت.ص.و_ع'
وت.ص.و_ع. القوم' ت.ص.وeعاv: ت.ف%ر_ق�وا. وت.ص.و_ع. الشعر:

ت.ف%ر_ق.. وصاع. القوم': ح.م.ل بعض'هم على بعض؛ كلها عن اللحيان. وصاع.
الشيء4 ص.و\عاv: ث%ناه ولواه. وان\صاع. القوم': ذ%ه.ب'وا س1راعاv. وان\صاع.

أ%ي ان\ف%ت.ل% راجعاv وم.ر_ م'س\ر,عاv. وال�ن\صاع': ال�ع.ر�د'
والناك1ص'؛ قال ذو الرمة: فان\صاع. جام1به' الو.ح\ش1يe، وان\ك%د.ر.ت\

ي.ل}ح.ب\ن. ل ي.أ}ت.لي ال%ط}ل�وب' والط�ل%ب'
وف حديث ال4عراب: فان\صاع. م'د\براv أ%ي ذ%ه.ب. س.ر,يعاv؛ وقول رؤبة:

ف%ظ%ل� ي.ك}سوها الن_جاء4 ال4صي\عا
(* قوله« النجاء» كذا بالصل، وسيأت ف صنع: يكسوها الغبار.)



عاق%ب. بالياء وال4صل الواو، ويروى: ال4ص\وعا؛ قال ال4زهري: لو رد�
إ,ل الواو لقال ال4ص\وعا. وص.و_ع. موض1عاv للق�طن: ه.ي�أ%ه لن.د\ف1ه،

والصاعة�: اسم موضع ذلك؛ قال ابن شيل: ربا اتeخ1ذ%ت صاعةD من أ%د1ي�
كالن>طع لن.د\ف القطن أ%و الصوف عليه، وقال الليث: إ,ذا ه.ي_أ%ت1

الرأ%ة� لندف القطن موضعاv يقال: ص.و_ع.ت\ موضعاv، والصاعة�: البقعة
ال%ر\داء� ليس فيها شيء، قال: والصاحة� ي.ك}س.ح'ها الغلم' وي'ن.ح>ي حجارتا

وي.ك}ر'و فيها بك�ر.ته فتلك البقعة هي الصاعة�، وبعضهم يقول الصاع'، والصاع'
الطمئنe من ال4رض كال�ف}رة، وقيل: مطمئن� م'ن\ه.ب,ط من حروفه

ال�ط1يفة1 به؛ قال السي>ب بن علس:
م.ر,ح.ت\ ي.داها للن_جاء3، كأ%ن_ما
ت.ك}ر'و ب,ك%ف�ي\ لع1ب� ف صاع,

والصاع': م1كيالD ل4هل الدينة يأ�خذ أ%ربعة أ%مداد{، يذكر ويؤنث، فمن
أ%نت قال: ثلث أ%ص\و'ع� مثل ثلث أ%د\و'ر�، ومن ذك�ره قال: أ%ص\واع مثل

أ%ثواب، وقيل: جعه أ%ص\و'ع¬، وإ,ن شئت أ%ب\دلت. من الواو الضمومة
هزة. وأ%ص\واع¬ وص1يعانD، والصeواع' كالصاع. وف الديث: أ%نه، صلى ال

عليه وسلم، كان يغتسل بالصاع, ويتوض_أ� بال�د�. وصاع' النب�، صلى ال
عليه وسلم، الذي بالدينة أ%ربعة� أ%مداد{ ب'د>هم العروف1 عندهم، قال:

وهو يأ}خذ من ال%ب� ق%د\ر. ث�ل�ث%ي\ م.ن� ب.لدنا، وأ%هل� الكوفة يقولون
ع1يار' الصاع, عندهم أ%ربعة أ%م\ناء�، وال�دe ر'ب\ع'ه، وصاع'هم هذا هو

eد�الق%ف1يز' الجازي ول يعرفه أ%هل الدينة؛ قال ابن ال4ثي: وال
م'خ\ت.ل%ف فيه، فقيل: هو ر,ط}ل وثلث بالع1راقي�، وبه يقول الشافعي وفقهاء

الجاز، فيكون الصاع خسة أ%ر\طال وثلثاv على رأ}يهم، وقيل: هو رطلن، وبه
أ%خذ أ%بو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع ثانية أ%رطال على رأ}يهم؛ وف

أ%مال ابن بري:
أ%و\د.ى ابن ع1م\ران% ي.ز,يد بالو.ر,ق\،

فاك}ت.ل} أ�ص.ي�اع.ك. منه وانط%لق\
وف الديث: أ%نه أ%ع\طى ع.ط1ي�ة% بن مالك صاعاv من سح.ر�ة1 الوادي أ%ي

موضعاv ي'ب\ذ%ر' فيه صاع¬ كما يقال: أ%عطاه ج.ر,يباv من ال4رض أ%ي
م.ب\ذ%ر. ج.ر,يب�، وقيل: الصاع الطمئن من ال4رض.

والصeواع' والص>واع' والص_و\ع' والصeوع'، كله: إ,ناء يشرب فيه،



مذكر. وف التنزيل: قالوا ن.ف}ق1د' ص'واع. الل1ك؛ قال: هو ال3ناء الذي كان
اللك يشرب منه. وقال سعيد بن جبي ف قوله ص'واع. اللك، قال: هو

ال%ك©وك' الفارسي الذي يلتقي طر.فاه، وقال السن: الصeواع' والس>قاية� شيء
واحد، وقد قيل: إ,نه كان من و.ر,ق فكان ي'كال� به، وربا شربوا به. وأ%ما
قوله تعال: ث استخرجها من و,عاء أ%خيه، فإ,ن9 الضمي رجع إ,ل الس>قاية

من قوله جعل السقاية ف ر.ح\ل أ%خيه، وقال الزجاج: هو يذكر ويؤنث، وقرأ%
بعضهم: ص.و\ع. الل1ك، ويقرأ�: صو\غ% الل1ك، كأ%نه مصدر و'ض1ع م.وض1ع

مفعول أ%ي م.ص'وغ%ه، وقرأ% أ%بو هريرة: صاع الل1ك، قال الزجاج: جاء ف
التفسي أ%نه كان إ,ناءé مستطيلv يشبه الك©وك. كان يشر.ب الل1ك به وهو

السقاية، قال: وقيل إ,نه كان مصوغاv من فضة م'م.و_هاv بالذهب، وقيل: إ,نه
كان يشبه الطاس.، وقيل: إ,نه كان م1ن\ م1س\ 

(* قوله«من مس» ف شرح القاموس:
والس، بالكسر، النحاس، قال ابن دريد: ل أدري أعرب هو أم ل، قلت: هي

فارسية والسي مففة.)
وص.و_ع. الطائر' رأ}سه: حركه. وص.و_ع. الفرس': ج.م.ح. برأ}سه. وف حديث

سلمان: كان إ,ذا أ%صاب. الشاة% من ال%غ\ن.م, ف دار الرب ع.م.د. إ,ل
جلدها فجع.ل منه ج,راباv، وإ,ل شعرها فجعل منه حب\لv، فينظر رجلv ص.و_ع.

به فرس'ه في'ع\ط1يه، أ%ي ج.م.ح. برأ}سه وامتنع على صاحبه. وت.ص.و_ع.
الشعر': ت.ق%ب_ض. وتشق9ق. وتصو�ع البقل� ت.ص.وeعاv وت.ص.ي_ع.

ت.ص.يeعاv: هاج. كت.ص.و_ح..وص.و_ع.ت\ه الريح': ص.ي_ر.ت\ه ه.ي\جاv كص.و_ح.ت\ه؛
قال ذو الرمة:

وص.و_ع. الب.ق}ل% ن.أ}آج¬ ن.ج,يء� به
ه.ي\ف¬ ي.مان,يةD، ف م.ر>ها ن.ك%ب'

ويروى: وص.و_ح.، بالاء.
@صيع: ص1ع\ت' الغنم وأ%ص.ع\ت'ها أ%ص'وع'ها وأ%ص1يع'ها: فر_ق}ت'ها.

vعاeت.ص.ي �وص'ع\ت' القوم.: حلت على بعض، وكذلك ص1ع\ت'هم. وت.ص.ي_ع. البقل
وت.ص.و_ع. ت.ص.وeعاv: هاج.. وت.ص.ي_ع. الاء�: اضط%ر.ب. على وجه

ال4رض، والسي أ%على؛ قال رؤبة:
فانصاع. ي.ك}س'وها الغ'بار. ال4ص\ي.عا

@صبغ: الص_ب\غ� والص>باغ�: ما ي'ص\ط%ب.غ� به من ال3دام,؛ ومنه قوله



تعال ف الز_ي\ت'ون: ت.ن\ب.ت' بالدeه\ن, وص1ب\غ� للك1ل1ي، يعن
د'ه\ن.ه؛ وقال الفراء: يقول الكلون% ي.ص\ط%ب,غ'ون بالز_يت فجعل الص>ب\غ%

الزيت نفس.ه، وقال الزجاج: أ%راد بالص_ب\غ الزيتون%، قال ال4زهري: وهذا
أ%جود القولي ل4نه قد ذكر الدeهن قبله، قال: وقوله ت.ن\ب'ت' بالدeه\ن

أ%ي تنبت وفيها د'ه\ن ومعها د'ه\ن كقولك جاءن زيد بالسيف أ%ي جاءن ومعه
السيف. وص.ب.غ% اللقمة% ي.ص\ب'غ'ها ص.ب\غاv: د.ه.نها وغم.سها، وكل© ما

غ�م1س.، فقد ص'ب,غ%، والمع ص1باغD؛ قال الراجز:
ت.ز.ج_ م1ن\ د'ن\ياك. بالي.لغ,،

وباك1ر, ال1ع\د.ة% بالد>باغ,
بال1ل}ح, ، أ%و ما خ.ف_ من ص1باغ,

ويقال: ص.ب.غ.ت1 الناقة� م.شاف1ر.ها ف الاء إذا غ%م.س.ت\ها، وص.ب.غ%
يد.ه ف الاء؛ قال الراجز:

قد ص.ب.غ.ت\ م.شاف1راv كال4ش\بار\،
ت'ر\ب,ي على ما ق�د_ ي.ف}ر,يه1 الف%ار\،

م.س\ك. ش.ب'وب.ي, لا بأ%ص\بار\
vقال ال4زهري: وس_ت1 النصارى غ%م\س.هم أ%و\لد.هم ف الاء ص.ب\غا

لغ.م\س3هم إياهم فيه. والص_ب\غ�: الغ.م\س'. وص.ب.غ% الثوب. والش_ي\ب.
ونو.ها ي.ص\ب.غ'ه وي.ص\ب'غ'ه وي.ص\ب,غ'ه ثلت' لغات{؛ الكسر عن اللحيان،
ص.ب\غاv وص1ب\غاv وص1ب.غةv؛ التثقيل عن أ%ب حنيفة. قال أ%بو حات: سعت

vال4صمعي وأ%با زيد يقولن ص.ب.غ\ت' الثوب. أ%ص\ب.غ'ه وأ%ص\ب'غ'ه ص1ب.غا
حسناv، الصاد مكسورة والباء متحركة، والذي يصبغ به الص>ب\غ�، بسكون

الباء، مثل الش>ب.ع, والش>ب\ع؛ وأ%نشد:
واص\ب.غ} ث1ياب ص1ب.غاv ت.ح\ق1يقا،
م1ن ج.ي>د1 الع'ص\ف�ر, ل ت.ش\ر,يقا

�قال: والت_ش\ر,يق' الص_ب\غ� الفيف'. والص>ب\غ� والص>باغ
والص>ب\غة�: ما ي'ص\ب.غ� به وت'ل%و_ن� به الثياب، والص_ب\غ� الصدر، والمع

.Dوأ%ص\ب,غة Dأ%ص\باغ
واص\ط%ب.غ%: ات_خ.ذ% الص>ب\غ%، والص>باغ�: م'عال1ج' الص�ب\غ,،

وح1ر\فته الص>باغة�. وثياب¬ م'ص.ب_غةD إ,ذا ص'ب,غ.ت\، ش'د>د. للكثرة. وف
حديث علي ف الج: فوج.د فاطمة ل%ب,س.ت\ ثياباv ص.ب,يغاv أ%ي م.ص\بوغة غي



vف النار ص.ب\غة �بيض، وهي ف%ع1يل بعن م.ف}عول. وف الديث: ف%ي'ص\ب.غ
أ%ي ي'غ\م.س' كما ي'غ\م.س' الثوب' ف الص>ب\غ. وف حديث آخر: اص\ب'غ'وه

ف النار. وف الديث: أ%ك}ذ%ب' الناس, الصب�اغ�ون والص_و�اغ�ون؛ هم
ص.ب�اغو الثياب وصاغة� ال�ل1ي> ل4نم ي.م\ط�ل�ون بال%واع1يد، وأ%صله

الص_ب\غ� التغيي. وف حديث أ%ب هريرة: رأ%ى قوماv ي.ت.عاد.و\ن% فقال: ما
لم؟ فقالوا: خرج الد_ج�ال�، فقال: ك%ذ1بةD ك%ذ%ب.ها الص�باغ�ون، وروي

الصو_اغون. وقولم: قد ص.ب.غ'ون ف ع.ي\ن,ك.، يقال: معناه غ%ي_رون
عندك وأ%خبوا أ%ن قد تغيت عما كنت عليه. قال: والص_ب\غ� ف كلم العرب

الت_غ\ي,ي'، ومنه ص'ب,غ% الثوب' إذا غ�ي>ر. ل%ون'ه وأ�ز,يل% عن حاله
إل حال, س.واد{ أ%و ح'م\رة{ أ%و ص'ف}رة{، قال: وقيل هو مأ}خوذ من قولم
ص.ب.غ'ون ف عينك وص.بغون عندك أ%ي أ%شار'وا إليك بأ%ن موضع لا

ق%ص.د\ت.ن به، من قو\ل, العرب ص.ب.غ\ت' الرجل% بعين ويدي أ%ي أ%ش.ر\ت' إليه؛
قال ال4زهري: هذا غلط إذا أ%رادت بإشارة{ أ%و غيها قالوا ص.ب.ع\ت،

بالعي الهملة؛ قال أ%بو زيد.
،�وص1ب\غة� ال: د1ين'ه، ويقال أ%صل�ه. والص>بغة�: الشر,يعة� وال1لقة

وقيل: هي كل ما ت'ق�ر>ب. به. وف التنزيل: ص1ب\غة% ال وم.ن\
أ%ح\س.ن' من ال3 ص1ب\غةv؛ وهي مشتقÒ من ذلك، ومنه ص.ب\غ� النصارى أ%ولدهم ف

ماء لم؛ قال الفراء: إنا قيل ص1ب\غة% ل4ن بعض النصارى كانوا إذا
و'ل1د. الولود جعلوه ف ماء� لم كالتطهي فيقولون هذا تطهي له كال1تانة.
قال ال عز وجل: قل صبغة ال، يأ}مر با ممداv، صلى ال عليه وسلم،

وهي ال1تانة� اخ\ت.ت.ن. إ,براهيم، وهي الص>ب\غ.ة� فجرت الص>ب\غة على
ال1تانة لص.ب\غهم الغ1ل}مان% ف الاء، ونصب صبغة% ال ل4نه ر.د_ها

على قوله بل م1ل�ة% إبراهيم أ%ي بل ن.ت_ب,ع م1ل�ة إبراعهيم ونت_ب,ع
صبغة% ال، وقال غي الفراء: أ%ضمر لا فعلv اع\ر,ف�وا ص1ب\غة ال

وتدب_ر'وا صبغة ال وشبه ذلك. ويقال: صبغة� ال د1ين' ال وف1ط}رته. وحكي
عن أ%ب عمرو أ%نه قال: كل ما ت'ق�ر>ب. به إل ال فهو الصبغة.

وت.ص.ب_غ% فلن ف الدين ت.ص.بeغاv وص1بغةv ح.س.نةv؛ عن اللحيان. وص.ب.غ%
الذ�م>يe ولد.ه ف اليهودي�ة أ%و النصرانية ص1ب\غةv قبيحة: أ%دخلها فيها.

وقال بعضهم: كانت النصارى ت.غ\م1س' أ%بناءها ف ماء ي'ن.ص>رونم بذلك،
قال: وهذا ضعيف.



والص_ب.غ� ف الفرس: أ%ن ت.ب\ي.ض_ الث©ن�ة� كل©ها ول ي.ت_صل%
بياض'ها بب.ياض, الت_ح\ج,3يل,. والص_ب.غ� أ%يضاv: أ%ن ي.ب\ي.ض_ الذن.ب'

كله والناصية� كلها، وهو أ%ص\ب.غ�. والص_ب.غ� أ%يضاv: أ%خ.فe من
.�الش_ع.ل، وهو أ%ن تكون ف طر.ف ذن.به ش.عرات ب,يض، يقال من ذلك فرس أ%ص\ب.غ

قال أ%بو عبيدة: إذا شابت ناصية الفرس فهو أ%س\ع.ف'، فإ,ذا ابيضت كلها فهو
أ%ص\ب.غ�، قال: والش_ع.ل� ب.ياض ف ع'ر\ض, الذن.ب، فإ,ن ابيض كله أ%و

أ%ط}راف�ه فهو أ%ص\ب.غ�، قال: والك%س.ع' أ%ن تبيض_ أ%ط}راف' الث©ن.ن,،
فإ,ن ابيضت الثنن كلها ف يد أ%و رجل ول تتصل ببياض التحجيل فهو

أ%ص\ب.غ�.والص_ب\غاء� من الضأ}ن: البيضاء� طر.ف1 الذنب وسائر'ها أ%سود، والسم
الصeب\غة�. أ%بو زيد: إ,ذا ابيض ط%ر.ف' ذن.ب النعجة1 فهي ص.ب\غاء، وقيل:

ال4صبغ� من اليل الذي ابيضت ناص1يته أ%و ابيضت أ%طراف ذنبه،
وال4ص\ب.غ� من الطي ما ابيض أ%على ذنبه، وقيل ما ابيض ذن.ب'ه. وف حديث أ%ب

قتادة: قال أ%بو بكر كل� ل ي'ع\ط1يه1 أ�ص.ي\ب,غ% ق�ريش، يصفه بالع.ج\ز,
والض_ع\ف1 وال%وان، فشبه بال4صبغ وهو نوع من الطيور ضعيف، وقيل ش.ب_هه

بالص_ب\غاء3 الن_بات1، وسيجيء، ويروى بالضاد العجمة والعي الهملة
تصغي ض.ب'ع على غي قياس ت.ح\قياv له.

وص.ب.غ% الثوب' ي.ص\ب'غ� ص'بوغاv: ات_س.ع. وطال% لغة ف س.ب.غ%.
وص.ب_غ.ت1 الناقة�: أ%ل}ق%ت\ ولد.ها لغة ف س.ب_غ.ت\. ال4صمعي: إذا أ%لقت
الناقة� ولد.ها وقد أ%ش\ع.ر. قيل: س.ب_غ\ت\، فهي م'سب>غD؛ قال ال4زهري:

ومن العرب من يقول ص.ب_غ.ت\ فهي م'ص.ب>غD، بالصاد، والسي' أ%كثر.
ويقال: ناقة صاب,غD إذا ام\ت.ل4 ض.ر\ع'ها وح.س'ن. لونه، وقد ص.ب'غ% ض.رع'ها

ص'بوغاv، وهي أ%ج\و.د'ها م.ح\لبة وأ%ح.بeها إل الناس,. وص.ب.غ.ت\
ع.ض.لة� فلن أ%ي طالت\ ت.ص\ب'غ، وبالسي أ%يضاv. وص.ب.غ.ت1 ال3بل� ف

:v؛ وقال جندل يصف إ,بلDفهي صابغة ،�الرع\ي ت.ص\ب'غ
ق%ط%ع\ت'ها ب,ر'ج_ع� أ%ب\لء3 ،

إذا اغ}ت.م.س\ن. م.ل%ث% الظ�ل}ماء3
بالق%و\م, ، ل ي.ص\ب'غ\ن. ف ع.شاء3

ويروى: ل ي.ص\ب'ؤ\ن% ف ع.شاء. يقال: ص.بأ% ف الطعام إذا وض.ع. فيه
رأ}س.ه. وقال أ%بو زيد: يقال ما ت.ر.ك}ت'ه ب,ص1ب\غ الث�م.ن, أ%ي ل أ%تركه
بث%م.ن,ه الذي هو ثنه، وما أ%خذته ب,ص1ب\غ الثمن أ%ي ل آخذه بثمنه



الذي هو ثنه، ولكن أ%خذته ب,غل%ء�.
ويقال: أ%ص\ب.غ.ت1 النخلة� فهي م'ص\ب,غD إذا ظ%هر ف ب'س\ر,ها

النeض\ج'، والب'س\رة� الت قد ن.ض1ج. بعضها هي الصeب\غة�، تقول: ن.ز.ع\ت' منها
ص'ب\غةv أ%و ص'ب\غ.ت.ي,، والصاد ف هذا أ%كثر. وص.ب_غ.ت الرeط%بة�: مثل

ذن_ب.ت\. والص_ب\غاء�: ض.ر\ب¬ من نبات الق�ف>. وقال أ%بو حنيفة:
الص_ب\غاء شجرة شبيهة بالض_عة1 تأ}ل%ف�ها الظYباء بيضاء الثمرة، قال: وعن

ال4عراب الص_ب\غاء� مثل الث©مام,. قال ال4زهري: الص_ب\غاء� نبت
معروف. وجاء ف الديث: هل رأ%يتم الص_ب\غاء ما ي.لي الظل� منها أ%صفر'

وأ%بيض'؟ وروي عن عطاء بن يسار عن أ%ب سعيد ال�د\ري أ%ن رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، قال ف%ي.ن\ب'ت'ون% كما ت.ن\ب'ت'� ال1ب_ة� ف ح.م1يل

السي\ل,، أ%ل ت.ر.و\ها ما ي.ل1ي الظل� منها أ�ص.ي\ف1ر' أ%و أ%بيض'، وما يلي
الشمس. منها أ�خ.ي\ض1ر'؟ وإذا كانت كذلك فهي ص.ب\غاء�؛ وقال: إ,ن�

الطاق%ة% الغ.ض_ة% من الصب\غاء حي ت.ط}ل�ع' الشمس' يكون ما يلي الشمس. من
أ%عال1يها أ%بيض. وما يلي الظل� أ%خضر كأ%نا شبهت بالنعجة الصبغاء؛ قال

ابن قتيبة: ش.ب_ه ن.بات. لومهم بعد إح\راق1ها بنبات الطاقة من النبت
حي تطل�ع، وذلك أ%نا حي تطل�ع تكون ص.ب\غاء، فما يلي الشمس. من

أ%عال1يها أ%خضر'، وما يلي الظل� أ%بيض'.
وبنو ص.ب\غاء: قوم. وقال أ%بو نصر: الص_ب\غاء شجرة بيضاء الثمرة1.

وص'ب.ي\غD وأ%ص\ب.غ� وصب,يغD: أ%ساء. وص1ب\غD: اسم رجل كان ي.ت.ع.ن_ت'
الناس. بس'ؤالت ف م'ش\ك1ل القرآن فأ%مر عمر بن الطاب، رضي ال عنه، بضربه

ونفاه إل الب.صرة ون.هى عن م'جال%س.ت1ه.
@صدغ: الصeد\غ�: ما اندر من الرأ}س إل م.ر\ك%ب, الل�حيي، وقيل: هو
ما بي العي وال�ذن، وقيل: الصدغان ما بي ل1حاظ%ي العيني إل أ%صل

ال�ذن؛ قال: ق�ب>ح\ت1 من سال1فة{ وم1ن\ ص'د'غ}،
كأ%نا ك�ش\ية� ض.ب¼ ف ص'ق�ع\

(* ف مادة «سقغ» يوجد سقغ بدل ص'ق�ع\.)
أ%راد قبحت1 يا سالفة� من سالفة وقب>حت. يا ص'د'غ� من صدغ، فحذف لعلم

الخاطب با ف قوة كلمه وحر_ك الصد'غ%. قال ابن سيده: فل أ%دري
أ%للشعر ف%ع.ل ذلك أ%م هو ف موضوع الكلم، وكذلك ص'ق�ع فل أ%دري أ%ص'ق�ع لغة

أ%م حر�كه تريكاv م'ع\ت.بطاv، وقال: ص'د'غ وص'ق�ع فجمع بي الغي والعي



ل4نما مان,سان1 إذ} ها حرفا حلق، ويروى ص'ق�غ}، فل أ%دري هل ص'ق�غ}
vل4نما جيعا vع أ%م احتاج إليه للقافية فحو_ل العي غينا�لغة ف ص'ق

من حروف اللق، والمع أ%4ص\داغD وأ%ص\د'غD، ويسمى أ%يضاv الشع.ر'
التدل عليه ص'د\غاv، ويقال: ص'د\غD م'ع.ق}ر.ب¬؛ قال الشاعر:

عاض.ها ال� غ�لماv، ب.ع\د.ها
شاب.ت1 ال4صداغ� ، والض>ر\س' ن.ق1د\

وقال أ%بو زيد: الصeد\غان1 ها م.و\ص1ل� ما بي اللYحية والرأ}س إل
أ%سف%ل من الق%ر\ن.ي\ن, وفيه الدeو�ارة، الواو ثقيلة والدال مرفوعة، وهي

الت ف وسط الرأ}س يدعونا الدائرة، وإليها ي.نت.هي ف%رو' الرأ}س,،
والق%رنان1 حرفا جان,ب.ي, الرأ}س، قال: وربا قالوا السeد\غ�، بالسي، قال

ممد بن ال�س\ت.ن,ي ق�ط}ر'ب: إ,ن� قوماv من بن تيم يقال لم
ب.ل}ع.ن\ب.ر يقلبون السي صاداv عند أ%ربعة أ%حرف: عند الطاء والقاف والغي

والاء إ,ذا ك�ن_ بعد السي، ول ي'بالون أ%ثانيةv ك�ن_ أ%م ثالثةv أ%م
رابعة بعد أ%ن ي.ك�ن_ بعدها، يقولون س1راط وص1راط وب.س\طة وبصطة وس.ي\قل

وصيقل وس.ر.ق}ت وصرقت وم.س\غ.بة وم.صغبة وم1س\د.غة وم1صدغة وسخ_ر لكم
وصخ_ر لكم والس_خ.ب' والص_خ.ب'.

وص.د.غ%ه ي.ص\د.غ�ه ص.د\غاv: ضرب ص'د\غ%ه أ%و حاذى ص'د\غ%ه بص'د\غ1ه ف
الشي. وص'د1غ% ص.د.غاv: اشتكى ص'د\غ%ه. وال1ص\دغة�: ال1خ.د�ة� الت

توض.ع' تت الصeد\غ، وقالوا م1ز\دغة، بالزاي.
وال4ص\دغان1: عرقان تت الصeد\غي ها يضربان من كل أ%حد ف الدنيا

أ%بداv ول واحد لما يعرف، كما قالوا الذ}ر.وان لناح1ي.ت.ي الرأ}س ول
يقال م1ذ}رى للواحد، والعروف ال4ص\دران1.

�والص>داغ�: س1مةD ف موضع الصeد\غ, ط�ولv. وبعي م.ص\دوغD وإ,بل
م'ص.د_غةD إ,ذا و'س1م.ت\ بالص_داغ.

والص_د1يغ�: الولد قبل اس\ت1متامه سبعة% أ%يام,، س'م>ي بذلك ل4نه ل
يشت.دe ص'دغاه إل إل سبعة أ%يام. وف حديث قتادة: كان أ%هل الاهلية
ل ي'ور�ثون الصب، يقولون: ما شأ}ن هذا الص_د1يغ, الذي ل ي\ت.ر,ف' ول
Dف الياث؟ الصديغ: الضعيف، وقيل: هو ف%ع1يل vي.ن\ف%ع نعل له نصيبا
بعن م.ف}عول من ص.د.غه عن الشيء إذا صرفه. وما ي.ص\د.غ� نلةv من

ض.ع\ف1ه أ%ي ما يقتل نلة. وص.د'غ%، بالضم، ي.ص\د.غ� ص.داغةv أ%ي ض.ع'ف؛ قال



ابن بري: شاهده قول رؤبة:
إ,ذا ال%نايا ان\ت.ب\ن.ه ل ي.ص\د'غ

أ%ي ل ي.ض\ع'ف\. وص.د.غ% إل الشيء ي.ص\د'غ ص'دوغاv وص.د.غاv: مال%.
وص.د.غ عن طريقة: مال. ول�ق1يم.ن_ ص.د.غ%ك أ%ي م.ي\ل%ك. وص.د.غ%ه.: أ%قام

ص.د.غ%ه. وص.د.غ%ه عن ال4مر ي.ص\د.غ�ه ص.د\غاv: صر.ف%ه. يقال: ما
ص.د.غك عن هذا ال4مر أ%ي ما ص.ر.ف%ك ورد_ك؟ قال ابن السكيت: ويقال للفرس أ%و

البعي إ,ذا مر_ م'ن\ف%ل1تاv ي.ع\دو فأ�تب,ع. ل1ي'ر.د�: ات_ب.ع. فلن
بعيه فما ص.د.غ%ه أ%ي فما ثناه وما رد_ه، وذلك إذا ن.د_؛ وروى أ%صحاب

أب عبيد هذا الرف عنه بالعي، والصواب بالغي، كما قال ابن ال4عراب
وغيه.

@صغصغ: ص.غ\ص.غ% رأ}س.ه بالدeه\ن ص.غ\ص.ةv وص.غ\صاغاv: لغة ف
،vوص.غ\ص.غ% ث%ريد.ه: ر.و_اه د.س.ما .Dط}ر'ب� وهي م'ضار,عة�س.غ\س.غ.ه؛ حكاها ق

ومثله س.غس.غ.ه. وف حديث ابن عباس: س'ئل عن الطYيب, للمحرم فقال: أ%م�ا
أ%نا فأ�ص.غ\ص1غ'ه ف رأ}سي، قال ابن ال4ثي: هكذا روي، وقال الرب:

إ,نا هو أ�س.غ\س3غ'ه أ%ي أ�ر.و>يه به، والسي والصاد يتعاقبان مع الاء
والغي والقاف والطاء كما تقدم ذكره ف ترجة صدغ، وقيل: ص.غ\ص.غ% شعر.ه

إ,ذا رج_ل%ه.
@صفغ: الص_ف}غ: الق%م\ح' باليد، عرب معروف. ص.ف%غ% الشيء4 ي.ص\ف%غ'ه

ص.ف}غاv وأ%ص\ف%غ.ه ف%م.ه؛ وأ%نشد أ%بو مالك:
د'ون.ك1 ب.و\غاء4 ت'راب. الر_ف}غ,،

فأ%ص\ف1غيه1 فاك1 أ%ي_ ص.ف}غ,
وإ,ن ت.ر.ي\ ك%ف�4ك1 ن.ف}ع, ،

ش.ف%ي\ت1ها بالن_ف}ث1 أ%و بال%ر\غ,
أ%راد أ%ي� إصفاغ فلم يكنه. ويقال: ق%م.ح\ت' الشيء وص.ف%غ\ت'ه

أ%ص\ف%غ'ه ص.ف}غاv؛ قال أ%بو منصور: هذا حرف صحيح رواه ع.م\رو بن ك1ر\ك1رة% وهو
ثقة، قال: والر_ف}ع' ت1ب\ن' الذ©رة، والر_ف}ع' أ%سفل الوادي،

والن_ف}غ� الت_ن.ف©ط�، وال%ر\غ الر>يق.
@صقغ: الصeق}غ�: لغة ف الصeق}ع، وقد تقدم؛ قال:

ق�ب>ح.ت1 من سال1فة{ ومن ص'د'غ} ،
كأ%نا ك�ش\ية� ض.ب¼ ف ص'ق�غ}



(* راجع هذا البيت ف فصل السي سقغ وفصل الصاد صدغ.)
هكذا رواية يونس عن أ%ب عمرو، وقال له أ%بو عمرو: لول ذلك ل أ%روها،

كأ%نه آن.س. من يونس ت.و.حeشاv من هذا.
@صلغ: الص_ل}غة�: السفينة الكبية. والصeلوغ� ف ذوات الظ}لف مثل

السeلوغ,. وص.ل%غ.ت الشاة� والبقرة ت.ص\ل%غ� ص'لوغاv وس.ل%غ.ت\، وهي
صال1غD، بغي هاء: تت أ%س\نانا، وهي ت.ص\ل%غ� بالامس والسادس، وزعم سيبويه

أ%ن ال4صل السي، والصاد' م'ضار,عة لكان الغي. وغنم ص'ل�غD: س.وال1غ�؛
قال رؤبة:

والر\ب' ش.ه\باء� الك1باش, الصeل�غ,
الك1باش': ال4ب\طال. والص�ال1غ�: كالقار,ح, من اليل. قال أ%بو عبيد:

ليس بعد الصال1غ, ف الظYل}ف س1نÒ، وقد تقدم ترتيب ال4س\نان ف ترجة
س.ل%غ%. أ%بو زيد: الشاة� ت.ص\ل%غ� ف السنة1 السادسة1، وقال ال4صمعي:

صال1غD بالصاد، قال: وت.ص\ل%غ� الشاة� ف السنة الامسة،وكذلك البقرة، قال:
وليس بعد الصeلوغ, س1نÒ.ابن ال4عراب: ال1ع\زى س'ل�غD وص'ل�غ

�وس.وال1غ� وص.وال1غ� لتمام خس سني. وف الديث: عليهم فيه الصال1غ
والقار,ح'، قال: هو من البقر والغنم الذي ك%م.ل وانتهى س1نeه، وذلك ف السنة

السادسة، ويقال بالسي.
�@صمغ: الص_م\غ�: واحد ص'موغ ال4شجار. ابن سيده: الص_م\غ� والص_م.غ
شيء ي.ن\ض.ح'ه الشجر وي.سيل منها، واحدته ص.م\غة وص.م.غة، وكس_ر أ%بو

حنيفة الص_م\غة أ%و الصم.غة على ص'موغ فقال: ومن الصموغ ال�ق}ل�، قال:
وهذا ليس معروفاv، وأ%نواع الصمغ كثية، وأ%ما الذي يقال له الصمغ العرب

فصمغ الط�ل}ح,. وف حديث ابن عباس ف اليتيم إ,ذا كان م.ج\د'وراv: كأ%نه
ص.م.غةD، يريد حي ي.ب\ي.ضe ال�د.ر,يe على يديه فيصي كالصمغ. وف حديث

الجاج: ل4ق}ل%ع.ن_ك. ق%ل}ع. الص_مغة أ%ي ل4س\ت.أ}ص1ل%ن_ك.، والصمغ
إذا ق�ل1ع. انق%لع كله من الشجرة ول يبق له أ%ثر، وربا أ%خ.ذ معه بعض.

ل1حائ1ها. وف الثل: ت.ر.ك}ت'ه على م1ث}ل م.ق}ر,3ف1 الصمغة، وذلك إ,ذا
ل يترك له شيئاv ل4نا ت'ق}ت.ل%ع' من شجرتا حت ل ت'بقى ع'ل}قة.

وح1ب\ر¬ م'ص.م_غD أ%ي متخذ منه. قال الوهري: وهذا الرف ل أ%دري من
سعته.والص>م\غان1: م'ل}ت.قى الشفتي ما يلي الش>د\قي. والص>م\غتان

والصام1غان1 والص>ماغان: جان,با الفم، وقيل: ها مؤخ_ر الفم، وقيل: ها



م'ج\ت.م.ع' الريق من الشفتي الذي يسحه ال3نسان، وف التهذيب: متمع الريق
ف جانب الشفة، ويسميهما العام�ة� الص>وار.ين. وف حديث بعض القرشيي:

حت ع.ر,ق}ت. وز.ب_ب. ص1ماغاك. أ%ي طلع ز.ب.د'ها. وف حديث علي�، عليه
السلم: ن.ظYفوا الص>ماغ%ي\ن فإ,نما م.ق}ع.دا ال%ل%ك%ي، وهذا حض على

الس�واك؛ قال الراجز:
قد\ شان% أ%ب\ناء4 ب.ن ع.ت_اب,

ن.ت\ف' الص_اغ%ي\ن, على ال4بواب,
قال: والص_ماغان1 والصام1غان من الفرس منتهى الش>د\قي ف الرأ}س.

واس\ت.ص\م.غ\ت الصاب.: وذلك أ%ن ت.ش\ر'ط شجره ليخرج منه شيء مرÒ فينعقد
كالص�ب؛ عن أ%ب الغوث. ال4زهري ف ترجة صمخ: أ%بو عبيد الشاة� إ,ذا
ح'لبت عند ولدها فو'ج,د. ف أ%حال1يل, ض.ر\ع1ها شيء يابس يسمى الص_م\خ.

والص_م\غ%، الواحدة ص.م\خةD وص.م\غة، فإ,ذا ف�ط1ر ذلك أ%فصح لبنها بعد
ذلك واح\ل%ول.

@صوغ: الص_و\غ�: مصدر صاغ% الشيء4 ي.ص'وغ�ه ص.و\غاv وص1ياغةv وص'غ\ت'ه
أ%صوغ�ه ص1ياغةv وص1يغةv وص.ي\غ'وغةv؛ ال4خية عن اللحيان: س.بك%ه'

ومثله كان ك%ي\ن'ونةv ودام د.ي\م'ومةv وساد س.ي\د'ودةv. قال: وقال الكسائي
كان أ%صل�ه ك%و\ن'ونةv وس.و\د'ودةv ود.و\م'ومةv فق�لبت الواو' ياء طلب.

ال1ف�ة1، وكل ذلك عند سيبويه ف%ع\ل�ولةv، كانت من ذوات الياء أ%و من ذوات
الواو.

ورجل صائ1غD وص.و_اغD وص.ي_اغD م'عاق1بةD ف لغة أ%هل الجاز. وف
حديث علي: واع.د\ت' ص.و_اغاv من بن ق%ي\ن'قاع.؛ هو ص.و_اغ� ال%ل}ي، قال
ابن جن: إنا قال بعضهم ص.ي�اغD ل4نم كرهوا التقاء الواوين ل س_يما

فيما كثر استعماله، فأ%بدلوا ال�ول من العيني ياء كما قالوا ف أ%م_ا
أ%ي\ما ونو ذلك فصار تقديره الص_ي\واغ�، فلما التقت الواو والياء على

هذا أ%بدلوا الواو للياء قبلها فقالوا الصي_اغ، فإبدالم العي ال�ول
من الصو_اغ, دليل على أ%نا هي الزائدة ل4ن ال3ع\لل بالزائد أ%ول

vمنه بالصل؛ قال ابن سيده: فإ,ن قلت فقد قلب\ت. العي الثانية أ%يضا
فقلت. ص.ي_اغ، فلسنا نراك إل وقد أ%عللت العيني جيعاv، فمن جعلك بأ%ن
تعل ال�ول هي الزائدة دون ال4خية وقد انقلبتا جيعاv؟ قيل: قلب الثانية

ل يستنكر ل4نه عن وجوب وذلك لوقوع الياء ساكنة قبلها، فهذا غي



ت.ع.د¼ ول ي'ع\ت.ذ%ر منه، لكن قلب' ال�ول وليس هناك علة ي'ض\ط%ر إل
إبدالا أ%كثر من الستخفاف مرداv هو الت_ع.د>ي الستنكر ولكنه العو�ل عليه

.Dوالشيء� م.ص'وغ ،�التج به، فلذلك اعتمدناه، وع.مل�ه الص>ياغة
:Dما ص1يغ%، وقد قرئ: قالوا ن.ف}ق1د' ص.و\غ% اللك. ورجل ص.و_اغ :�والص_و\غ

ي.ص'وغ� الكلم. وي'ز.و>ر'ه'، وربا قالوا: فلن ي.صوغ� الكذب، وهو
استعارة. وصاغ% فلن ز'وراv وكذباv إ,ذا اختلقه. وهذا شيء حس.ن' الص>يغة1

أ%ي حس.ن' الع.مل,. وف الديث أ%ك}ذ%ب' الناس الص_ب_اغ�ون
والص_و_اغ�ون؛ هم ص.ب_اغ�و الثياب, وصاغة� ال�ل1ي� ل4نم ي.م\ط�ل�ون%

بالواع1يد1 الكاذبة، وقيل: أ%راد الذين يرت>ب'ون الديث: وي.ص'وغ�ون الكذب. يقال:
صاغ شعراv وكلماv أ%ي وضعه ورت_ب.ه، ويروى الصي_اغون، بالياء، وروي

عن أ%ب رافع الصائغ قال: كان عمر ي'ماز,ح'ن يقول أ%ك}ذ%ب' الناس
الص_و_اغ�، يقول اليوم وغ%داv، وقيل: أ%راد الذين ي.ص\ب'غون الكلم

وي.ص'وغ�ونه أ%ي ي'غ.ي>ر'ونه وي.خ\ر'ص'ونه؛ وأ%صل الص_ب\غ, التغ\يي. وف حديث
أ%ب هريرة: رأ%ى قوماv ي.ت.عاد.و\ن% فقال:ما لم؟ فقالوا: خرج

الد_ج_ال� فقال: ك%ذ1ب.ةD ك%ذ%ب.ها الصي_اغون؛ وروي الصو_اغون، أ%ي اخ\تلقها
الكذابون.

وهذا ص.و\غ� هذا أ%ي على قدره. وغ�لمان1 ص.و\غان1: على ل1دة{ واحدة{.
وها ص.و\غان1 أ%ي س1ي_ان1. قال ابن بزرج: هو س.و\غ� أ%خيه ط%ر,يد'ه
Dالعال1ية1 وه'ذ%ي\ل �و'ل1د. ف إ,ثره.قال الفراء: بنو س'ليم وه.واز,ن� وأ%هل

يقولون هو أ%خوه ص.و\غ�ه، بالصاد، قال: وأ%كثر الكلم بالسي سوغ�ه.
وفلن حس.ن' الص>يغة1 أ%ي حس.ن' ال1ل}قة1 والق%د>. وصاغ%ه ال�

ص1يغةv ح.س.نةv أ%ي خ.ل%ق%ه، وص1يغ% على ص1يغ.ت1ه أ%ي خ'ل1ق. خ1ل}ق%ت.ه،
�وصاغ% ال� اللق. ي.ص'وغ�ها. ابن شيل: صاغ% ال�د\م' ف الطعام ي.ص'وغ
أ%ي ر.س.ب.، وصاغ% الاء� ف ال4رض ر.س.ب. فيها. وف حديث بكي 

(* قوله
«بكي» كذا ف الصل، والذي ف النهاية: بكر.) الزن ف الطعام: يدخل

ص.و\غاv ويرج س'ر'حاv أ%ي ال4ط}ع1مة� ال%ص'وغة� أ%لواناv الهيأ%ة بعضها
إ,ل بعض. والص>يغة�: الس>هام' الت من عمل رجل واحد وهو من ذلك؛ قال

العجاج:
وص1يغة ق%د\ راش.ها ور.ك�با



وس1هام¬ ص1يغةD من ذلك أ%ي من ع.م.ل, رج'ل واحد{، وهو من الواو, إ,ل
أ%نا انقلبت ياء لكسرة ما قبلها؛ قال ابن بري: شاهده قول حيد ال4رقط:

ش.ر\يانة تنع ب.ع\د. اللYي, ،
وص1يغة ض'ر>ج\ن. بالب.ش\ن,ي,

@صيغ: ص.ي_غ% فلن ط%عاماv أ%ي أ%ن\ق%ع.ه ف ال�د\م, حت ت.ر.و_غ%،
وقد ر.ي_غ.ه بالسم\ن ور.و_غ%ه وص.ي_غ.ه بعن واحد؛ وقال ابن ال4عراب

ف قول رؤبة:
ي'ع\طي ، من ف%ض\ل, ال3له1 ال4س\ب.غ, ،

آذ1ي_ د.ف�اع� ك%س.ي\ل, ال4ص\ي.غ,
فال4ص\ي.غ�: الاء العامe الكثي. ويقال: ال4ص\ي.غ� واد{، ويقال

نر. وف حديث الجاج: ر.م.ي\ت. بكذا وكذا ص1يغةv من كثب 
(* قوله «من كثب»

كذا بال4صل والنهاية أيضاv بل ضبط، ولعله يريد من شجر كثب جع الكثيب.)
ف ع.د'و�ك؛ يريد س1هاماv ر.م.ى با فيه. يقال: هذه س1هام¬ ص1يغةD أي

م'س\توية من عمل رجل واحد، وأ%صلها الواو فانقلبت ياء لكسرة ما قبلها.
ويقال: ص1يغة� ال4مر, كذا وكذا أ%ي هيئته الت بن عليها.

@فتغ: ف%ت.غ% الشيء4 ي.ف}ت.غ'ه ف%ت\غ.اv إ,ذا و.ط1ئ%ه حت ي.ت.ش.د_خ.،
وهو مثل الف%د\غ,.

@صحف: الصحيفة: الت يكتب فيها، والمع ص.حائف' وص'ح'ف¬ وص'ح\ف¬. وف
التنزيل: إن هذا لفي الصeح'ف1 ال�ول ص'ح'ف1 إبراهيم وموسى؛ يعن الكتب
النزلة عليهما، صلوات الل9ه على نبينا وعليهما؛ قال سيبويه: أ%ما ص.حائ1ف'

فعلى بابه وص'ح'ف¬ داخل عليه ل4ن ف�ع'لv ف مثل هذا قليل، وإنا
شب�هوه بق%ل1يب� وق�ل�ب� وق%ض1يب� وق�ض'ب� كأ%نم جعوا ص.ح1يفاv حي علموا

أ%ن الاء ذاهبة، شبهوها بفرة{ وح1فار� حي أ%ج\روها م'ج\رى ج'م\د{
وج,ماد. قال ال4زهري: الصeح'ف' جع الصحيفة من النوادر وهو أ%ن ت.ج\مع
ف%ع1يلةv على ف�ع'ل، قال: ومثله س.فينة وس'ف�ن¬، قال: وكان قياسهما ص.حائف

وسفائ1ن.. وص.ح1يفة� الوج\ه: ب.ش.ر.ة� جلده، وقيل: هي ما أ%قبل عليك منه،
والمع ص.ح1يف¬؛ وقوله:

إذا ب.دا من\ وج\ه,ك الص_حيف'
يوز أ%ن يكون جع صحيفة الت هي بشرة جلده، ويوز أ%ن يكون أ%راد



بالصحيف الصحيفة. والص_حيف: وج\ه ال4رض؛ قال:
بل م.ه\م.ه م'ن\ج.ر,د الص_حيف1

وكلها على التشبيه بالصحيفة الت يكتب فيها.
وال�ص\ح.ف' وال1ص\ح.ف': الامع للصeح'ف الكتوبة بي الد_ف�ت.ي\ن,

كأ%نه أ�ص\ح1ف.، والكسر والفتح فيه لغة، قال أ%بو عبيد: تيم تكسرها وقيس
تضمها، ول يذكر من يفتحها ول أ%نا تفتح إنا ذلك عن اللحيان عن

vصح1ف أ%ي جعل جامعا�الكسائي، قال ال4زهري: وإنا سي الصحف مصحفاv ل4نه أ
للصحف الكتوبة بي الدفتي، قال الفراء: يقال م'ص\ح.ف¬ وم1ص\ح.ف¬ كما
يقال م'ط}ر.ف¬ وم1ط}ر.ف¬؛ قال: وقوله م'ص\حف من أ�ص\ح1ف. أ%ي ج'م1ع.ت\ فيه

الصحف وأ�ط}ر,ف. ج'ع1ل% ف ط%ر.ف%ي\ه الع.ل%مان، استثقلت العرب الضمة ف
حروف فكسرت اليم، وأ%صلها الضم�، فمن ض.م_ جاء به على أ%صله، ومن كسره

فلستثقاله الض1مة، وكذلك قالوا ف ال�غ\ز.ل م1غ\ز.ل، وال4صل
م'غ\ز.لD من أ�غ}ز,ل% أ%ي أ�دير. وف�ت1ل%، وال�خ\د.ع, وال�ج\س.د1؛ قال أ%بو

زيد: تيم تقول ال1غ\زل� وال1ط}رف' وال1ص\ح.ف'، وقيس تقول ال�ط}ر.ف'
وال�غ\ز.ل� وال�ص\ح.ف'. قال الوهري: أ�صح1ف جعت فيه الصeح'ف،

وأ�ط}ر,ف. ج'ع1ل ف طرفيه علمان، وأ�ج\س3د. أ%ي أ�ل}ز,ق. بال%سد. قال ابن بري:
.�صوابه أ�ل}ص1ق. بال1ساد1 وهو الز_ع\فران

وقال الوهري: والصحيفة الكتاب. وف الديث: أ%نه كتب لع'ي.ي\ن.ة% بن
vإل قومي كتابا vفلما أ%خذه قال: يا ممد، أ%ت'ران حام1ل vح1صن� كتابا

كصحيفة ال�ت.ل%م>س؟ الصحيفة: الكتاب، والتلمس: شاعر معروف واسه عبد
ال%سيح بن ج.رير، وكان قدم هو وطر.فة� الشاعر على اللك عمرو بن, ه1ن\د{،

فنقم عليهما أ%مراv فكتب لما كتابي إل عامله بالبحرين يأ}م'ر'ه
بقتلهما، وقال: إن قد كتبت لكما بائزة، فاجتازا بالية فأ%عطى التلمس'

صحيفته صبي�اv فقرأ%ها فإذا فيها يأ}مر عام1ل%ه بقتله، فأ%لقاها ف الاء
ومضى إل الشام، وقال لطرفة: افعل مثل فعلي فإن صحيفتك مثل صحيفت، فأ%ب

عليه ومضى إل عامله فقتله، فض'رب بما الثل.
وال�ص.ح>ف والص_ح.فيe: الذي ي.ر\وي ال%ط%أ% عن قراءة الصحف

بأ%ش\باه الروف1، م'و.ل�دة 
(* ف القاموس: الص_ح.ف1يe الذي يطئ ف قراءة

الصحف.).



والص_ح\فة: كالق%ص\عة1، وقال ابن سيده: ش1به ق%ص\عة م'س\ل%ن\ط1حة{
عريضة وهي ت'ش\ب,ع المسة% ونوهم، والمع ص1حاف¬. وف التنزيل: ي'طاف عليهم

ب,ص1حاف{ من ذهب؛ وأ%نشد:
وال%كاك1يك' والص>حاف' من الف1ض\ـ
ـض.ة1 والض_ام1رات' ت.ح\ت. الر>حال,

والصeح.ي\ف%ة� أ%قل9 منها، وهي ت'ش\ب,ع' الرجل%، وكأ%نه مصغ�ر ل
مك%ب_ر له. قال الكسائي: أ%عظم الق1صاع, ال%ف}ن.ة�، ث الق%ص\عة� تليها تشبع
العشرة، ث الصح\ف%ة� تشبع ال%مسة ونوهم، ث ال1ئ}كلة� تشبع الرجلي

والثلثة، ث الصeح.ي\ف%ة� تشبع الرجل. وف الديث: ل ت.س\أ%ل,
الرأ%ة� طلق. أ�خ\ت1ها ل1ت.س\ت.ف}ر,غ% ما ف ص.ح\ف%ت1ها، هو من ذلك، وهذا مثل

يريد به الست1ئ}ثار. عليها ب.ظYها فتكون� كمن استفرغ% ص.حفة غيه
وق%ل%ب ما ف إنائه.

والت_ص\ح1يف': ال%ط%أ� ف الص_ح1يفة1.
@صخف: الص_خ\ف': ح.ف}ر' ال4رض,. وال1ص\خ.ف%ة�: ال1س\حاة�، يانية.

@صدف: الصeد'وف': ال%ي\ل� عن الشيء. وأ%ص\د.ف%ن عنه كذا وكذا أ%ي
أ%مال%ن. ابن سيده: ص.د.ف. عنه ي.ص\د1ف' ص.د\فاv وص'د'وفاv: ع.د.ل%.

وأ%ص\د.ف%ه عنه: ع.د.ل به، وص.د.ف. عن أ%ي أ%ع\ر.ض.. وقوله عز وجل: س.ن.ج\ز,ي
الذين ي.ص\د1فون عن آياتنا س'وء العذاب با كانوا ي.ص\د1ف�ون%، أ%ي

ي'ع\ر,ضون. أ%بو عبيد: ص.د.ف. ونك%ب. إذا ع.دل%؛ وقيل ف قول ال4عشى:
ولقد ساءها البياض ف%ل%ط�ت\

ب,ح1جاب�، من ب.ي\ن,نا، م.ص\د'وف1
أ%ي بعن م.س\ت'ور.

ويقال: امرأ%ة ص.د'وف¬ للت ت.ع\ر,ض' وجهها عليك ث ت.ص\د1ف'. ابن سيده:
والص_د'وف' من النساء الت ت.ص\د1ف' عن ز.وجها؛ عن اللحيان، وقيل:
.vالت ل تشتهي القبل، وقيل: الص_د'وف' الب.خ\راء؛ عن اللحيان أ%يضا

والص_د.ف': ع.و.ج¬ ف اليدين، وقيل: م.ي.لD ف الافر إل الانب
الوح\ش1ي>، وقيل: هو أ%ن ي.م1يل خ'فe البعي من اليد أ%و الرجل إل الانب

الوحشي، وقيل: الص_د.ف' م.يل ف القدم؛ قال ال4صمعي: ل أ%دري أ%عن يي
أ%و شال، وقيل: هو إق}بال� إحدى الرeك}ب.تي على ال�خرى، وقيل: هو ف
اليل خاص�ة إق}بال� إحداها على ال�خرى، وقد ص.د1ف. ص.د.فاv، فإن مال%



إل الانب النسي�، فهو الق%ف%د'، وقد ق%ف1د. ق%ف%داv، وقيل: الص_د.ف'
ت.دان الع'جاي.ت.ي وتباع'د' الافرين ف الت1واء� من الرeس\غ.ي,،

وهو من عيوب اليل الت تكون خ1ل}قةv، وقد ص.د1ف. ص.د.فاv، وهو أ%ص\د.ف'.
الوهري: فرس أ%ص\د.ف' ب.ي>ن' الص_د.ف1 إذا كان م'ت.دان% الف%خ\ذين

م'ت.باع1د الافرين ف التواء من الرسغي.
ال4صمعي: الصدف' كل شيء مرتفع عظيم كالد.ف والائط والبل. والصد.ف'

والصد.ف%ة�: الان,ب' والناح1ية�. والص_د.ف' والصeد'ف': م'ن\ق%ط%ع'
البل الرتف1ع. ابن سيده: والصد.ف' جانب البل، وقيل الصد.ف' ما بي

البلي، والصeد'ف' لغة فيه؛ عن كراع.
وقال ابن دريد: الصeد'فان1، بضم الدال، ناح1يتا الش>ع\ب أ%و الوادي

كالص_د_ي\ن,. ويقال لانب البل إذا ت.حاذيا: ص'د'فان1 وص.د.فان1
لت.صاد'ف1هما أ%ي ت.لق1يهما وت.حاذي هذا الان,ب, الان,ب. الذي ي'لقيه، وما

بينهما ف%جÒ أ%و ش1ع\ب أ%و واد{، ومن هذا يقال: صاد.ف}ت فلناv أ%ي
لق%ي\ت'ه ووج.د\ت'ه. والص_د.فان1 والصeد'فان1: جبلن م'تلق1يان1 بيننا

وبي يأ}جوج. ومأ}جوج.. وف التنزيل العزيز: حت إذا ساو.ى بي
الص_د.ف%ي\ن,؛ قرئ الص_د.ف%ي\ن, والصeد'ف%ي\ن, والصeد.ف%ي\ن, 

(* قوله «قرئ
الصدفي إل» بقيت رابعة الصدفي كعضدين كما ف القاموس.). وف الديث:

أ%ن� النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كان إذا مر_ بص.د.ف{ أ%و ه.د.ف{ مائل
أ%س\ر.ع الشي؛ ابن ال4ثي: هو بفتحتي وضمتي؛ قال أ%بو عبيد: الص_د.ف'

والد.ف' واحد، وهو كل© بناء مرتفع عظيم؛ قال ال4زهري: وهو مثل صد.ف1
البل ش.ب_هه به وهو ما قابلك من جانبه. وف حديث م'ط%ر>ف{: من نام. تت.

ص.دف{ مائل� ي.ن\و,ي التوك©ل% ف%لي.ر\م, ن.ف}س.ه من ط%مار,؛ وهو
ي.ن\و,ي الت_وكل% يعن أ%ن� الح\ت1راز. من ال%هال1ك واجب وإلقاء الرجل بيده

.Dوخ.طأ Dض' لا ج.ه\لeإليها والت_ع.ر
والص_واد1ف': البل الت تأ}ت على ال%و\ض فت.ق1ف عند أ%ع\جازها تنتظر

ان\ص1راف. الشار,بة1 لت.دخل؛ ومنه قول الراجز:
الن_اظ1رات' الع'ق%ب. الص_واد1ف'

(* قوله «الناظرات إل» صدره كما ف شرح القاموس:
ل ري_ حت تنهل الروادف)



وقول مليح ال�ذ%ل:
فلما اس\ت.و.ت\ أ%ح\مال�ها، وتص.د_ف%ت\

ب,ش'م> ال%راقي بار,دات1 ال%داخ1ل,
قال السكري: ت.ص.د_ف%ت\ ت.ع.ر_ض.ت\.

والص_د.ف': ال%حار'، واحدته ص.د.ف%ةD. الليث: الص_د.ف' غ1شاء خ.ل}ق�
ف البحر تضم�ه ص.د.ف%تان1 م.ف}ر'وج.تان1 عن لم فيه روح يسمى

ال%حار.ة%، وف مثله يكون اللؤلؤ. الوهري: وص.د.ف' الدر_ة1 غ1شاؤها، الواحدة
صد.ف%ةD. وف حديث ابن عباس: إذا م.ط%ر.ت1 السماء ف%ت.حت1 ال4ص\داف'

أ%ف}واه.ها؛ ال4ص\داف': جع الص_د.ف1، وهو غ1لف' الل©ؤلؤ, وهو من حيوان
البحر. والص_دفة�: م.حارة� ال�ذن. والص_د.فتان1: النeق}ر.تان1 اللتان1

فيهما م.غ\ر,ز' رأ}س.ي, الف%خ1ذ%ين وفيهما ع.ص.بةD إل رأ}سهما.
.�وال�صاد.فة�: ال�واف%ق%ة

والصeد.ف': سبع من الس>باع,، وقيل طائر.
والص_د1ف': قبيلة من ع.رب اليمن؛ قال:

يوم¬ ل%م\دان% وي.و\م¬ للص_د1ف\
ابن سيده: والص_د.ف© ضرب من البل، قال: أ�راه نسب إليهم؛ قال طرفة:

لدى ص.د.فð كال%ن,ي�ة1 بار,ك
وقال ابن بري: الص_د1ف' ب.ط}ن من ك1ن\دة والنسب إليه ص.د.ف9؛ قال

الراجز:
يوم لم\دان ويوم للص_د1ف\،

ول1ت.م1يم� م1ث}ل�ه أ%و ت.ع\تر,ف\
قال: وقال طرفة:

،vعلي_ الر>يح' ثوب قاعدا eي.ر'د
لدى صدف9 كالن,ي_ة1 باز,ل,

وص.ي\دفا وت.ص\د.ف': موضعان؛ قال السeل%ي\ك' بن السeل%كة1:
إذا أ%س\ه.ل%ت\ خ.ب_ت\، وإن أ%ح\ز.نت\ م.ش.ت\،

وي'غ\ش.ى با بي الب'طون1 وت.ص\د.ف1
قال ابن سيده: وإنا قضيت بزيادة التاء فيه ل4نه ليس ف الكلم مثل

جعفر.
vه ص.ر\فا�@صرف: الص_ر\ف': ر.دe الشيء عن وجهه، ص.ر.ف%ه ي.ص\ر,ف



فان\ص.ر.ف.. وصار.ف. نف}س.ه عن الشيء: ص.رف%ها عنه. وقوله تعال: ث
ان\ص.ر.فوا؛ أ%ي ر.ج.عوا عن الكان الذي استمع'وا فيه، وقيل: ان\ص.ر.ف�وا عن العمل

بشيء مـما سعوا. ص.ر.ف. الل9ه قلوب.هم أ%ي أ%ضل�ه'م الل9ه م'جازاةv على
vن\ص.ر.ف': قد يكون مكانا�فعلهم؛ وص.رف}ت' الرجل عن فان\ص.ر.ف.، وال

وقد يكون مصدراv، وقوله عز وجل: سأ%صرف' عن آيات؛ أ%ي أ%ج\ع.ل� ج.زاءهم
الض\لل% عن هداية آيات. وقوله عز وجل: فما ي.س\ت.ط1يع'ون ص.ر\فاv ول

ن.ص\راv أ%ي ما يستطيعون أ%ن ي.ص\ر,ف�وا عن أ%نفسهم الع.ذاب. ول أ%ن
ي.ن\ص'روا أ%نفس.هم. قال يونس: الص_ر\ف' ال1يلة�، وص.ر.ف}ت' الص>ب\يان:

ق%ل%ب\ت'هم. وص.ر.ف. الل9ه عنك ال4ذى، واس\ت.ص\ر.ف}ت' الل9ه
ال%كار,ه..والص_ريف': الل�ب.ن' الذي ي'ن\ص.ر.ف' به عن الض_ر\ع,

حار�اv.والص_ر\فان1: الليل� والنهار'.
والص_ر\فة�: م.ن\ز,ل من م.ناز,ل, القمر نم واحد ن.ي>ر¬ ت1ل}قاء

الزeب\رة1، خل}ف. خرات.ي ال4س.د. يقال: إنه قلب ال4سد إذا طلع أ%مام الفجر
فذلك ال%ريف'، وإ,ذا غاب. مع ط�ل�وع الفجر فذلك أ%ول الربيع، والعرب

تقول: الص_ر\فة� ناب' الد_ه\ر, ل4نا تف}ت.رe عن البد أ%و عن ال%ر� ف
الالتي؛ قال ابن ك�ناسة%: سيت بذلك لن\صراف البد وإقبال الر�،

وقال ابن بري: صوابه أ%ن يقال سيت بذلك لن\صراف الر> وإقبال البد.
والص_ر\فة�: خر.زةD من الر.ز الت ت'ذ}كر ف ال�خ.ذ1، قال ابن سيده:

ي'س\ت.ع\ط%ف' با الرجال ي'ص\ر.فون با عن م.ذاه1بهم ووجوههم؛ عن اللحيان؛
قال ابن جن: وقول� البغداديي ف قولم: ما ت.أ}تينا فت'ح.د>ث%نا،

ت.ن\ص1ب' الواب. على الص_ر\ف، كلم فيه إجال بعضه صحيح وبعضه فاسد، أ%ما
الصحيح فقولم الص_ر\ف' أ%ن ي'ص\ر.ف الف1ع\ل� الثان عن معن الفعل ال4ول،

قال: وهذا معن قولنا إن الفعل الثان يالف ال4و�ل، وأ%ما انتصابه
بالصرف فخطأD ل4نه ل بد� له من ناصب م'ق}ت.ض له ل4ن العان ل تنصب

ال4فعال وإنا ترفعها، قال: والعن الذي يرفع الفعل هو وقوع السم، وجاز ف
ال4فعال أ%ن يرفعها العن كما جاز ف ال4ساء أ%ن يرفعها العن

ل�ضارع.ة الفعل للسم، وص.ر\ف' الكلمة إج\راؤها بالتنوين.
وص.ر_ف}نا اليات1 أ%ي بي_ن\اها. وت.ص\ريف' اليات ت.ب\يين'ها.

والص_ر\ف': أ%ن ت.ص\ر,ف. إنساناv عن وج\ه{ يريده إل م.ص\ر,ف{ غي ذلك.
وص.ر_ف. الشيء4: أ%ع\مله ف غي وجه كأ%نه ي.صر,ف�ه عن وجه إل وجه،



وت.ص.ر_ف. هو. وت.صار,يف' ال�مور,: ت.خال1يف�ها، ومنه ت.صار,يف' الر>ياح,
والس_حاب,. الليث: ت.ص\ريف' الر>ياح, ص.ر\ف�ها من جهة إل جهة، وكذلك تصريف'

السeي'ول, وال�يول, وال�مور واليات، وت.ص\ريف' الرياح,: جعل�ها
ج.ن'وباv وش.مالv وص.باv ود.ب'وراv فجعلها ض'روباv ف أ%ج\ناس1ها. وص.ر\ف'

الد_ه\ر,: ح1د\ثان'ه ون.وائب'ه. والصر\ف': ح1د\ثان الدهر، اسم له ل4نه
ي.ص\ر,ف' ال4شياء عن وج'وهها؛ وقول صخر الغ.ي�:

عاو.د.ن ح'بeها، وقد ش.ح1ط%ت\
ص.ر\ف' ن.واها، فإن_ن ك%م1د'

أ%ن_ث الصرف لت.ع\ل1يقه بالن_وى، وجعه ص'روف¬. أ%بو عمرو: الص_ريف
الفض�ة�؛ وأ%نشد:

vل%س\ت'م' ذ%ه.با vدانة%، ح.ق9ا�ب.ن غ
ـgت'م' خ.ز.ف' ول ص.ريفاv، ولكن أ%ن

وهذا البيت' أ%ور.د.ه الوهري:
vدان.ة%، ما إن أ%نت'م' ذ%ه.با�بن غ

ول ص.ريفاv، ولكن أ%نت'م' خز.ف'
ـgت'م' ذ%هب¬، ل4ن زيادة إن} قال ابن بري: صواب إنشاده: ما إ,ن أ%ن

ت'ب\ط1ل عمل ما.
والص_ر\ف': ف%ض\ل� الد3ìرهم على الدرهم والدينار على الد>ينار ل4ن�

كل� واحد منهما ي'ص\ر.ف' عن ق1يمة1 صاح1به. والص_ر\ف': بيع الذهب
بالفضة وهو من ذلك ل4نه ي'ن\ص.ر.ف' به عن ج.و\هر إل ج.و\هر. والتص\ريف' ف

جيع الب,ياعات1: إن\فاق الد_راهم.
والص_ر_اف' والص_ي\ر.ف' والص_ي\ر.ف©: النق9اد' من ال�صارفة1 وهو

الت_ص.رeف1، والمع ص.يار,ف' وص.يار,فةD. والاء للنسبة، وقد جاء ف
الشعر الص_يار,ف'؛ فأ%ما قول الفرزدق:

ت.ن\ف1ي ي.داها ال%صى ف كلY هاج,ر.ة{،
ن.ف}ي. الد_راه1يم, ت.ن\قاد' الص_يار,يف1

فعلى الضرورة لا احتاج إل تام الوزن أ%ش\بع الركة ضرورةv حت صارت
حرفاv؛ وبعكسه:

والب.ك%رات1 الف�س_ج. العطام1سا
ويقال: ص.ر.ف}ت' الد_راه1م. بالد_نان,ي. وبي الد>رهي ص.ر\ف¬ أ%ي



ف%ض\لD ل%و\دة1 فضة أ%حدها. ورجل ص.ي\ر.ف¬: م'ت.ص.ر>ف¬ ف ال�مور؛
قال أ�م.ي_ة ابن أ%ب عائذ الذل:

،vص.ي\ر.فا vوجا�قد ك�ن\ت' خ.ر_اجاv و.ل
ل ت.ل}ت.ح1ص\ن ح.ي\ص. ب.ي\ص. ل%حاص,

أ%بو اليثم: الص_ي\رف' والص_ي\ر.ف© التال ال�تقلب ف أ�موره
ال�ت.ص.ر>ف' ف ال�4مور ال�ج.ر�ب لا؛ قال سويد بن أ%ب كاهل

الي.ش\ك�ر,ي�:
،vصار,ما vص.ي\ر.ف1ي�ا vول1سانا

كح'سام, الس_ي\ف1 ما م.س_ ق%ط%ع\
والص_ر\ف': الت_ق%ل©ب' وال1يلة�. يقال: فلن ي.ص\ر,ف وي.ت.ص.ر_ف'

وي.ص\ط%ر,ف' لعياله أ%ي ي.كتسب لم. وقولم: ل ي'قبل له ص.ر\ف¬ ول
ع.د\لD؛ الص_ر\ف': ال1يلة، ومنه الت_ص.رeف' ف ال4مور. يقال: إنه يتصر_ف

ف ال�4مور. وص.ر_ف}ت الرجل ف أ%م\ري ت.ص\ريفاv فت.ص.ر_ف. فيه
واص\ط%ر.ف. ف طل%ب, الكس\ب؛ قال العجاج:

قد ي.ك}س3ب' الال% ال1دان� الاف،
بغ.ي\ر, ما ع.ص\ف{ ول اص\ط1راف1

والع.د\ل�: الف1داء؛ ومنه قوله تعال: وإن ت.ع\د1ل} كل� ع.د\ل�، وقيل:
�الص_ر\ف' الت_ط%وeع' والع.د\ل� الف%ر\ض'، وقيل: الص_ر\ف' التوبة

والعدل الف1د\ية�، وقيل: الصرف' الو.ز\ن� والع.د\ل� الك%ي\ل�، وقيل:
الص_ر\ف' القيمة� والع.دل� ال1ث}ل�، وأ%صل�ه ف الف1دية، يقال: ل يقبلوا منهم

vأ%ي ل يأ}خذوا منهم دية ول يقتلوا بق%تيلهم رجل vول ع.دل vص.رفا
واحداv أ%ي طلبوا منهم أ%كثر من ذلك؛ قال: كانت العرب تقتل الرجلي

والثلثة بالرجل الواحد، فإذا قتلوا رجلv برجل فذلك العدل فيهم، وإذا أ%خذوا
دية فقد انصرفوا عن الدم إل غيه ف%ص.ر.فوا ذلك صر\فاv، فالقيمة ص.ر\ف

ل4ن الشيء ي'ق%و�م بغي ص1فته وي'ع.د_ل با كان ف صفته، قالوا: ث ج'ع1ل
بعد' ف كل شيء حت صار مثلv فيمن ل يؤخذ منه الشيء الذي يب عليه،

وأ�لز,م. أ%كثر منه. وقوله تعال: ول يدوا عنها م.ص\ر,فاv، أ%ي
م.ع\د1لv؛ قال:

أ%ز'ه.ي\ر'، هل} عن ش.ي\بة{ من م.ص\ر,ف1؟
�أ%ي م.ع\د1ل؛ وقال ابن ال4عراب: الصرف ال%ي\ل�، والع.د\ل



الس\ت1قامة�. وقال ثعلب: الص_ر\ف' ما ي'ت.ص.ر_ف' به والع.د\ل اليل، وقيل الصرف
الز>يادة� والفضل وليس هذا بشيء. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه

وسلم، ذكر الدينة فقال: من أ%ح\دث% فيها ح.د.ثاv أ%و آو.ى م'ح\د1ثاv ل
�ي'قبل منه ص.ر\ف¬ ول ع.د\لD؛ قال مكحول: الص_رف' التوبة� والعد\ل

الف1دية. قال أ%بو عبيد: وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضة. وقال يونس:
الصرف ال1يلة، ومنه قيل: فلن ي.ت.ص.ر_ف' أ%ي ي.ح\تال�. قال الل9ه تعال:

ل ي.س\ت.ط1يع'ون% ص.رفاv ول نص\راv. وص.رف' الديث: ت.ز\ي,ين'ه
والزيادة� فيه. وف حديث أ%ب إد\ر,يس. ال%و\لن أ%نه قال: من ط%ل%ب. ص.ر\ف.

الديث1 ي.ب\ت.غ1ي به إقبال% وجوه1 الناس, إليه؛ أ�خ1ذ% من ص.رف1
الدراهم,؛ والصرف': الفضل، يقال: لذا صر\ف¬ على هذا أ%ي فضل�؛ قال ابن ال4ثي:

أ%راد بصر\ف1 الديث ما يتكلفه النسان من الزيادة فيه على قدر الاجة،
وإنا كره ذلك لا يدخله من الر>ياء والت_ص.نeع، ولا ي'خال1ط�ه من

الكذب والت_ز.يeد1، والديث� مرفوع من رواية أ%ب هريرة عن النب، صلى
الل9ه عليه وسلم، ف سنن أ%ب داود. ويقال: فلن ل ي'ح\سن' صر\ف. الكلم

أ%ي فض\ل% بعض1ه على بعض، وهو من ص.ر\ف1 الد�راهم,، وقيل لن ي'م.ي>ز:
ص.ي\ر.ف¬ وص.ي\ر.فê. وص.ر.ف. ل4هله ي.ص\ر,ف' واص\ط%ر.ف.: ك%س.ب. وط%ل%ب.

واخ\تال%؛ عن اللحيان.
والص_راف': ح1ر\مة� كلY ذات1 ظ1ل}ف{ وم1خ\ل%ب�، ص.ر.ف%ت\ ت.ص\ر,ف'

ص'ر'وفاv وص1رافاv، وهي صارف¬. وكلبةD صار,ف¬ بي>نة الص>راف1 إذا اشتهت
الفحل. ابن ال4عراب: السباع' كلها ت'ج\ع1ل� وت.ص\ر,ف' إذا اشتهت الفحل،

وقد صر.فت ص1رافاv، وهي صار,ف¬، وأ%كثر ما يقال ذلك كل©ه للكل}ب.ة1. وقال
الليث: الص>راف' ح1ر\مة� الشاء والكلب والبق%ر,.

والص_ريف': صوت ال4نياب, وال4بواب,. وص.ر.ف. النسان� والبعي' ناب.ه
وبناب,ه ي.ص\ر,ف' ص.ريفاv: ح.ر.ق%ه فسمعت له صوتاv، وناقة ص.روف¬

ب.ي>ن.ة� الص_ر,يف1. وص.ر,يف' الفحل: ت.ه.دeر'ه. وما ف فمه صارف¬ أ%ي ناب¬.
وص.ريف' الق%ع\و,: صوته. وص.ريف' البكرة1: صوتا عند الستقاء. وصريف'

القلم والباب ونوها: صريرها. ابن خالويه: صريف' ناب, الناقة1 يدل على
كلل1ها وناب, البعي على ق%ط%م1ه وغ�ل}م.ت1ه؛ وقول النابغة:

م.ق}ذ�وف%ة{ ب,د.خ1يس, الن_ح\ض, باز,ل�ها،
له ص.ر,يف¬ ص.ريف. الق%ع\و, بال%س.د1



هو و.ص\ف¬ لا بالك%لل,. وف الديث: أ%نه دخل حائطاv من ح.وائط1
الدينة1 فإذا فيه ج.م.لن1 ي.ص\رفان ويوع1دان1 ف%د.نا منهما فوضعا ج'ر'ن.هما؛
قال ال4صمعي: إذا كان الص_ر,يف' من الف�حولة1، فهو من الن_شاط1، وإذا
كان من الناث، فهو من الع\ياء. وف حديث علي�: ل ي.ر'وع'ه منها 

*)
قوله «ل يروعه منها» الذي ف النهاية: ل يروعهم منه.) إل صريف' أ%نياب,

ال1د\ثان. وف الديث: أ%س\م.ع' ص.ر,يف. ال4قلم, أ%ي صوت. ج.ر.يان,ها
با تكت'به من أ%ق}ض1ية1 الل9ه وو.ح\ي,ه، وما ي.ن\س.خ'ونه من اللوح,

الفوظ. وف حديث موسى، على نبينا وعليه السلم: أ%نه كان يسمع ص.ريف الق%لم
حي كتب الل9ه تعال له التوراة؛ وقول أ%ب خ1راش�:

Dف%ي\ل�م'قاب.ل%ت.ي\ن, ش.د_ها ط
�ب,ص.ر�اف%ي,، ع.ق}د'ها ج.م1يل

عن بالص_ر_اف%ي\ن, شراك%ي\ن, لما ص.ر,يف¬.
والص>ر\ف': الال1ص' من كل شيء. وش.راب¬ ص1ر\ف¬ أ%ي ب.ح\ت¬ ل

ي'م\ز.ج\، وقد ص.ر.ف%ه ص'روفاv؛ قال الذ%ل:
إن ي'م\س, ن.ش\وان% ب,م.ص\ر'ف%ة{
منها بري¼ وعلى م1ر\ج.ل,

وص.ر_ف%ه وأ%ص\ر.ف%ه: ك%ص.رف%ه؛ ال4خية عن ثعلب. وص.ر,يفون: موضع
بالعراق؛ قال العشى:

و.ت'ج\ب.ى إليه الس_ي\ل%ح'ون%، ودون.ها
ص.ر,يف�ون% ف أ%نار,ها وال%و.ر\ن.ق'

قال: والص_ر,يفي�ة� من المر منسوبة إليه. والص_ريف': المر الطيبة�؛
وقال ف قول ال4عشى:
ص.ر,يف1ي�ةD ط%ي>ب¬ ط%ع\م'ها،

لا زبد¬ ب.ي\ن. ك�وب� ود.ن9
(* قوله «صريفية إل» قبله كما ف شرح القاموس:

تعاطي الضجيع إذا أقبلت * بعيد الرقاد وعند
الوسن)

قال بعضهم: جعلها ص.ر,يف1ي�ةv ل4نا أ�خ1ذت من الد_نY ساع.تئذ{
كاللب الص_ريف، وقيل: ن'س3ب. إل ص.ريفي وهو نر يتخل�ج' من الف�رات1.



والص_ريف': المر الت ل ت'م\ز.ج\ بالاء، وكذلك كل شئ ل خ1ل}ط% فيه؛
وقال الباهلي� ف قول التنخل:

إن} ي'م\س, ن.ش\وان% ب,مص\ر'وفة{
قال: بصروفة أ%ي بكأ}س ش'ر,ب.ت\ ص1ر\فاv، على م1ر\ج.ل� أ%ي على لم�

.vبخ ف م1رجل، وهي الق1د\ر. وت.ص\ر,يف' المر: ش'ر\ب'ها ص1ر\فا�ط
والص_ريف': اللب الذي ينصرف عن الض_ر\ع حار�اv إذا ح'ل1ب.، فإ,ذا سكنت

ر.غ}و.ت'ه، فهو الص_ريح'؛ ومنه حديث الغار,: وي.بيتان1 ف ر,س\ل1ها وص.ر,يف1ها؛
الص_ريف': اللب ساعة ي'ص\ر.ف' عن الضر\ع؛ وف حديث س.لم.ة ابن

ال4كوع:لكن غ%ذاها اللب.ن' ال%ريف':
أ%ل%ح\ض' والقار,ص' والص_ريف'

وحديث عمرو بن معديك%ر,ب.: أ%ش\ر.ب' الت>ب\ن. من اللب ر.ث1يئةv أ%و
ص.ريفاv. والص>رف'، بالكسر: شيء ي'د\ب.غ� به ال4دي'، وف الصحاح: ص1ب\غ

أ%حر تصبغ به ش'ر'ك' الن>عال,؛ قال ابن ك%ل}ح.ب.ة% اليبوعي، واسه
ـgماري، قال ابن ه'ب.ي\ر.ة� بن عبد م.ناف، ويقال س.ل%مة بن خ'ر\ش'ب� ال4ن

بري: والصحيح أ%نه ه'بية بن عبد مناف، وكلحبة اسم أ�مه، فهو ابن كلحبة
أ%حد' بن ع'ر.ي\ن بن ث%ع\لبة بن ي.ر\ب'وع�، ويقال له الكلحبة، وهو لقب له،

فعلى هذا يقال؛ وقال الكلحبة اليبوعي:
ك�م.ي\ت¬ غي' م'ح\ل1فة{، ولكن\

كل%و\ن1 الص>رف1 ع'ل� به ال4د1ي'
�يعن أ%نا خالصة الك©م\تة1 كلون1 الص>ر\ف1، وف الكم: خالصة

اللون1 ل ي'حلف عليها أ%نا ليست كذلك. قال: والك�م.ي\ت' ال�ح\ل1ف' ال4ح.م�
وال4ح\و.ى، وها يشتبهان حت ي.ح\ل1ف. إنسان أ%نه كميت أ%حمe، ويلف

الخر أ%نه ك�ميت أ%ح\و.ى. وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: أ%ت.ي\ت'
رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وهو نائم ف ظلY الك%عبة فاس\ت.ي\ق%ظ
م'ح\مار�اv وج\ه'ه كأ%نه الص>ر\ف'؛ هو بالكسر، شجر أ%حر. ويسمى الدم'
والشراب' إذا ل ي'م\ز.جا ص1ر\فاv. والص>ر\ف': الال1ص' من كل شيء. وف

حديث جابر، رضي الل9ه عنه: ت.غ.ي_ر وج\ه'ه حت صار. كالص>ر\ف. وف حديث
علي، كر_م الل9ه وجهه: لت.ع\ر'ك%ن_ك�م\ ع.ر\ك. ال4دي, الص>ر\ف1 أ%ي

ال4حر. والص_ريف': الس_ع.ف' الياب,س'، الواحدة ص.ريفةD، حكى ذلك أ%بو
حنيفة؛ وقال مرة: هو ما ي.ب,س. من الشجر مثل الض_ريع، وقد تقد_م. ابن



ال4عراب: أ%ص\رف الشاعر' ش1ع\ر.ه' ي'ص\ر,ف�ه إصرافاv إذا أ%قوى فيه
وخالف بي القاف1ي.ت.ي؛ يقال: أ%ص\ر.ف. الشاعر' القافية%، قال ابن بري: ول

يئ أ%صرف غيه؛ وأ%نشد:
بغي م'ص\رفة الق%واف

(* قوله «بغي مصرفة» كذا بالصل.)
ابن بزرج: أ%ك}فأ}ت' الشعر. إذا رفعت قاف1يةv وخفضت أ�خرى أ%و نصبتها،
وقال: أ%ص\ر.ف}ت' ف الشعر مثل الكفاء، ويقال: ص.ر.ف}ت فلناv ول يقال

أ%ص\ر.ف}ته. وقوله ف حديث الش'فعة: إذا ص'ر>ف%ت1 الط©ر'ق' فل ش'ف}عة%
أ%ي ب'ي>ن.ت\ م.صار,ف�ها وشوار,ع'ها كأ%نه من الت_ص.رeف1

والت_ص\ريف1.والص_ر.فان�: ضرب¬ من التمر، واحدته ص.رفان.ةD، وقال أ%بو حنيفة:
الص_رفانة� ترة حراء مثل الب.ر\ن,ي�ة1 إل أ%نا ص'ل}بة� ال%م\ض.غ.ة1

ع.ل1كةD، قال: وهي أ%ر\ز.ن التمر كله؛ وأ%نشد ابن بري للن�جاش1ي�:
ح.س3ب\ت'م\ ق1تال% ال4ش\ع.رين. وم.ذ}ح1ج�

وك1ن\د.ة% أ%ك}ل% الزeب\د1 بالص_ر.فان1
وقال ع1م\ران الكلب:

أ%ك�ن\ت'م\ ح.س3ب\ت'م\ ض.ر\ب.نا وج,لد.نا
على الج\ر, أ%ك}ل% الزeب\د1 بالص_ر.فان1

(* قوله «الجر» ف معجم ياقوت: الجر، بالكسر وبالفتح وبالضم، أساء
مواضع.)

وف حديث وف}د عبد القيس: أ%ت'س.مeون هذا الص_رفان؟ هو ضرب من أ%جود
التمر وأ%و\ز.نه. والصر.فان�: الر_صاص' الق%ل%ع1يe؛ والصر.فان�: الوت'؛

ومنهما قول الز_ب�اء الل1كة:
ما ل1ل}ج,مال, م.ش\ي'ها وئيدا؟

أ%ج.ن\د.لv ي.ح\م1ل}ن. أ%م ح.ديدا؟
أ%م\ ص.ر.فاناv بار,داv ش.ديدا؟
أ%م الر>جال ج'ث�ماv ق�ع'ودا؟

قال ا%بو عبيد: ول يكن يهدى لا شيء أ%ح.ب� إليها من التمر الصر.فان؛
وأ%نشد:

ولا أ%ت.ت\ها الع1ي' قالت: أ%بار,د¬
من التمر, أ%م\ هذا ح.ديد¬ وج.ن\د.ل�؟



والص_ر.ف©: ض.ر\ب من الن_جائب منسوبة، وقيل بالدال وهو الصحيح، وقد
تقدم.

@صطف: قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv من بن حنظلة يسمي ال1ص\ط%ب.ة%
ال%ص\ط%ف%ة، بالفاء.

@صعف: الص_ع\ف' والص_ع.ف': شراب ل4هل اليمن، وص1ناع.ت'ه أ%ن ي'ش\د.خ.
العنب ث ي'ل}قى ف ال4و\ع1ية1 حت ي.غ\لي، قال أ%بو عبيد: وج'ه�ال�هم

ل يرونه خراv لكان اس\مه، وقيل: هو شراب العنب أ%ول ما ي'د\ر,ك'، وقيل:
هو شراب يتخذ من العسل.

والص_ع\فان�: ال�ول%ع' بشراب الص_ع\ف1، وهو العصي.
والص_ع\ف': طائر صغي، وجعه ص1عاف¬.

قال ابن بري: أ%ص\ع.ف. الز_ر\ع' أ%ف}ر.ك.، وهو الص_ع1يف'؛ عن أ%ب
عمرو.

@صفف: الص_فe: الس_ط}ر' ال�س\ت.وي من كل شيء معروف¬، وجعه ص'ف�وف¬.
وص.ف%ف}ت' القوم فاص\ط%ف©وا إذا أ%قمتهم ف الرب ص.ف9اv. وف حديث صلة

ال%و\ف1: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كان م'صاف_ الع.د'و>
بع'س\فان% أ%ي م'قاب,لهم. يقال: ص.ف_ اليش. ي.ص'ف©ه ص.ف9اv وصاف�ه'، فهو

،eوف1 العدو�، وال%صاف�م'صافÒ إذا ر.ت_ب. ص'ف�وف%ه ف م'قاب,ل ص'ف
بالفتح وتشديد الفاء: جع م.ص.ف¼ وهو موضع الرب الذي يكون فيه الصeف�وف'.

.vواص\ط%ف©وا وت.صاف©وا: صاروا ص.ف9ا vوص.ف_ القوم ي.ص'ف©ون% ص.ف9ا
وت.صاف©وا عليه: اجتمعوا ص.ف9اv. اللحيان: ت.صاف©وا على الاء

وت.ضاف©وا عليه بعن واحد إذا اجتمعوا عليه، ومثله ت.ض.و_ك. ف خ'ر\ئ1ه1،
وت.ص.و_ك. إذا ت.ل%ط�خ. به، وصلص1ل� الاء وض.لض1ل�ه. وقوله عز وجل:

والصاف�ات1 ص.ف9اv؛ قيل: الصاف�ات' اللئكة� م'ص\ط%ف©ون% ف السماء
يسبحون الل9ه تعال؛ ومثله: وإنا لنحن الص_اف©ون؛ قال: وذلك ل4ن� لم
م.رات1ب. يقومون عليها ص'ف�وفاv كما ي.ص\ط%فe ال�ص.ل©ون. وقول ال4عرابية

لبنيها: إذا ل%ق1يت'م' الع.د'و_ فد.غ%رى ول ص.ف9اv أ%ي ل ت.ص'ف©وا
ص.ف9اv. والص_ف: موقف الصeفوف1. وال%ص.فe: الو\قف' ف الرب، والمع

ال%صافe، وصاف©وهم الق1تال%. والص_فe ف القرآن ال�ص.ل�ى وهو من
ذلك ل4ن الناس ي.ص\ط%ف©ون هنالك. قال الل9ه تعال: ث ائ}ت'وا ص.ف9اv؛

م'ص\ط%ف9ي فهو على هذا حال. قال الزهري: معناه ث ائ}ت'وا الوضع الذي



تتمعون فيه لعيدكم وصلت1كم. يقال: ائ}ت1 الصف_ أ%ي ائ}ت1 ال�ص.ل�ى،
قال: ويوز ث ائ}ت'وا صف9اv أ%ي مصطفي ليكون أ%ن\ظ%م لكم\ وأ%شد�

ل%ي\ب.ت1كم. الليث: الصفe واحد الصeفوف معروف. والطي الص_وافe: الت
ت.ص'فe أ%ج\ن,حت.ها فل تركها. وقوله تعال: وع'ر,ض'وا على ربك ص.ف9اv؛ قال

ابن عرفة: يوز أ%ن يكونوا كلهم ص.ف9اv واحداv ويوز أ%ن يقال ف مثل
هذا ص.ف�اv يراد به الصeف�وف' فيؤدي الواحد' عن الميع.

وف حديث البقرة وآل عمران: كأ%نما ح1ز\قان1 من ط%ي\ر ص.واف_ باس1طات{
أ%ج\ن,ح.ت.ها ف الطيان، والصوافe: جع صاف9ة{. وناقة ص.ف�وف¬:

ت.ص'فe يديها عند ال%ل%ب,. وصف�ت الناقة ت.ص'فe، وهي ص.فوف¬: جعت بي
م1ح\ل%ب.ي\ن أ%و ثلثة ف ح.ل}بة. والصف: أ%ن ت.ح\ل�ب. الناقة% ف م1ح\لبي

أ%و ثلثة ت.ص'فe بينها؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
ناقة� ش.ي\خ� للله1 راه1ب,

تص'فe ف ثلثة1 ال%حال1ب:
ف الل�ه\ج.م.ي\ن, وال%ن, ال�قار,ب

الل�ه\ج.م': الع'سe الكبي، وع.ن بال%ن, ال�قار,ب, الع'س_ بي
الع'س_ي\ن,. ال4صمعي: الص_ف�وف' الناقة� الت تمع بي م1ح\ل%ب.ي\ن, ف

ح.ل}بة واحدة، والش_ف�وع والق%ر'ون مثلها. الوهري: يقال ناقة ص.ف�وف¬
للت ت.ص'فe أ%ق}داحاv من لبنها إذا ح'ل1بت\، وذلك من كثرة لبنها، كما

يقال ق%ر'ونD وش.ف�وع¬؛ قال الراجز:
ح.ل}بان.ة{ ر.ك}بان.ة{ ص.ف�وف1،
ت.خ\ل1ط� ب.ي. و.ب.ر� وص'وف1

وقول الراجز:
ت.ر\ف1د' ب.ع\د. الص_ف> ف ف�ر\قان1

هو جع ف%ر\ق�. والف%ر\ق': م1ك}يالD ل4هل الدينة يس.ع' ستة عشر
ر,طلv. والصفe: الق%دحان1 لقران,هما. وص.ف�ها: ح.ل%ب.ها. وص.ف�ت1 الطي'

ف السماء ت.ص'فe: ص.ف�ت\ أ%جنحتها ول تركها . وقوله تعال: والطي'
صاف�ات{؛ باس1طات{ أ%ج\ن,ح.تها. والب'د\ن� الص_وافe: الصفوفة للنحر

الت ت'ص.ف�ف' ث ت'نحر. وف قوله عز وجل: فاذكروا اسم الل9ه عليها
ص.واف_؛ منصوبة على الال أ%ي قد ص.ف�ت\ ق%وائمها فاذكروا الل9ه عليها ف

حال, ن}رها صواف_، قال: ويتمل أ%ن يكون معناها أ%نا م'ص\ط%ف9ةD ف



م.ن\ح.ر,ها. وعن ابن عباس ف قوله تعال صواف�، قال: قياماv. وعن ابن عمر ف
قوله صواف� قال: ت'ع\ق%ل� وتقوم على ثلث، وقرأ%ها ابن عباس ص.واف1ن.

وقال: معقولة، يقول: بسم الل9ه والل9ه أكب اللهم منك ولك. الوهري: ص.ف9ت1
،vوص.ف_ اللحم. ي.ص'ف©ه ص.ف9ا .eوص.واف Dق%وائ1مها، فهي صاف�ة �البل
vوقيل: الص_ف1يف' الذي ي'غ\لى إغ}لء4ة ،vفهو ص.ف1يف¬: ش.ر_ح.ه ع1راضا

ث ي'ر\ف%ع'، وقيل: الذي ي'ص.فe على الصى ث ي'ش\و.ى، وقيل: الق%د1يد'
إذا ش'ر>ر. ف الشمس يقال ص.ف%ف}ت'ه أ%ص'ف©ه ص.ف9اv؛ قال امرؤ القيس:

ف%ظ%ل� ط�هاة� الل�ح\م, من\ ب.ي, م'ن\ض1ج�
ص.ف1يف. ش1واء، أ%و ق%د1ير� م'ع.ج_ل,

ابن شيل: الت_ص\ف1يف نو الت_ش\ريح, وهو أ%ن ت'عر>ض الب.ض\عة% حت
ت.ر,ق� فتراها ت.ش1فe ش.ف1يفاv . وقال خالد بن ج.ن\بة: الصف1يف' أ%ن

ي'ش.ر_ح. اللحم' غي تشريح الق%د1يد1، ولكن ي'و.س_ع' مثل الرeغ}فان، فإذا
د'ق_ الصف1يف' ليؤكل، فهو ق%د1ير¬، فإذا ت'ر,ك ول ي'د.ق_، فهو ص.فيف¬.
الوهري: الص_ف1يف' ما ص'ف_ من اللحم على المر ل1ي.ن\ش.وي.، تقول
منه: ص.ف%ف}ت' اللحم. ص.ف9اv. وف حديث الزبي: كان ي.ت.ز.و_د' ص.ف1يف

الو.ح\ش, وهو م'ح\ر,م أ%ي ق%د1يد.ها. يقال: ص.ففت' اللحم. أ%ص'ف©ه صف9اv إذا
تركته ف الشمس حت ي,ف_.

وص'ف9ة� الر_ح\ل, والس_ر\ج,: الت ت.ض'م� الع.ر\ق�و.ت.ي,
والب,داد.ين, من أ%ع\لها وأ%سفلهما، والمع ص'ف%ف¬ على القياس. وحكى سيبويه:

وص.ف_ الدابة% وصف_ لا عمل لا ص'ف�ةv. وص.ف%ف}ت' لا ص'ف�ة أ%ي
ع.م1ل}ت'ها لا. وص.ف%ف}ت السر\ج.: جعلت له ص'ف�ة. وف الديث: ن.ه.ى عن ص'ف%ف1

النeم'ور,؛ هي جع ص'ف9ة وهي للسرج بنزلة ال1يثر.ة من الر_ح\ل؛ قال
�ابن ال4ثي: وهذا كحديثه الخر: ن.هى عن ر'كوب, جلود النeم'ور,. وص'ف9ة

الدار,: واحدة الصeف%ف1؛ الليث: الصeف9ة� من الب'ن\يان1 شبه الب.ه\و
الواس1ع الطويل, الس_م\ك1. وف الديث ذكر أ%ه\ل, الصeف9ة، قال: هم

ف�قراء الهاجرين ومن ل يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا ي.أ}و'ون إل موضع
م'ظ%ل�ل ف مسجد الدينة يسكنونه وف الديث: مات رجلD من أ%هل الصeف9ة؛

هو موضع مظل�ل من السجد كان يأ}وي إليه الساكي' وص'ف9ة� الب'ن\يان1:
ط�ر_ته. والصeف�ة�: الظ©ل�ة�. ابن سيده: وعذاب يوم الصeف�ة كعذاب

يوم الظ©ل�ة. التهذيب: الليث وعذاب يوم الصفة كان قوم¬ ع.ص.و\ا



رس'ول%هم فأ%رسل الل9ه عليهم ح.ر�اv وغ%م�اv غ%ش1ي.هم من فوقهم حت هلكوا. قال
أ%بو منصور: الذي ذكره الل9ه ف كتابه ع.ذاب' يوم الظلة ل عذاب' يوم

الصفة، وع'ذYب. قوم ش'ع.يب به، قال: ول أ%د\ري ما عذاب' يوم الصف�ة. وأ%رض
vص.ف}ص.ف¬: م.ل}ساء م'س\ت.و,ية. وف التنزيل: ف%4ي.ذ%ر'ها فاعا

ص.ف}صفاv؛ الفراء الص_ف}ص.ف' الذي ل نبات فيه، وقال ابن ال4عراب: الصفصف
الق%ر\عاء، وقال ماهد: قاعاv صفصفاv، مستوياv. أ%بو عمرو: الصفصف الستوي من

ال4رض، وجعه ص.فاص1ف'؛ قال الشاعر:
،vم'د\ل%ه,م�ة vإذا ر.ك1ب.ت\ داو,ي_ة

وغ%ر_د. حاد1يها لا بالص_فاص1ف1
.�والص_ف}ص.ف%ة� كالص_ف}ص.ف1؛ عن ابن جن، والصفص.ف': الف%لة

والصeف}ص'ف': الع'ص\فور، ف بعض اللغات.
والص_ف}صاف': ال1لف'، واحدته ص.ف}صافةD، وقيل: شجر ال1لف شام1ي�ة.

والص_ف}ص.فة� د'و.ي\ب�ة، وهي دخيل ف العربية؛ قال الليث: هي الدويبة
الت تسميها العجم السيسك، وروي أ%ن الجاج قال ل1طب�اخ1ه: اع\م.ل} لنا

صفصافةv وأ%ك}ث1ر\ ف%ي\ج.ن.ها، قال: الص_ف}صافة� لغة ث%ق1يف1ي�ةD، وهي
الس>ك}باجة. أ%بو عمرو: الص_ف}صفة� الس>كباجة والف%ي\ج.ن' الس_داب'. وف

حديث أ%ب الدرداء، رضي الل9ه عنه: أ%ص\ب.ح\ت' ل أ%مل1ك ص'ف�ةv ول
�ل�ف�ةv؛ الصف�ة�: ما يعل على الر_احة من ال�ب'وب,، والل©ف9ة

الل©ق}م.ة. وص.ف}ص.فة� الغ.ض.ا: موضع، وذكر ابن بري ف هذه الترجة ص1ف©ون%،
قال: وهو موضع كانت فيه ح.ر\ب بي علي�، عليه السلم، وبي معاوية؛ وأ%نشد

ل�د\ر,ك1 بن ح'ص.ي\ن� ال4سدي:
،Dج_ة�وص1ف©ون% والن_ه\ر' ال%ن,يe ول

من الب.ح\ر,، م.وق�وف¬ عليها س.ف1ين'ها
قال: وتقول ف النصب والر رأ%يت ص1فYي. ومررت ب,ص1فYي، ومن أ%عرب

النون قال هذه صفي' ورأ%يت صفي.، وقال ف ترجة صفن عند كلم الوهري
على ص1فYي، قال: حقه أ%ن يذكر ف فصل صفف ل4ن نونه زائدة بدليل قولم

ص1ف©ون% فيمن أعربه بالروف.
@صقف: التهذيب عن ابن ال4عراب: الصeق�وف' ال%ظال©؛ قال ال4زهري:

وال4صل فيه السeق�وف.
@صلف: الص_ل%ف': م'جاو.ز.ة� الق%د\ر ف الظ�ر\ف والباعة والد>عاء�



فوق ذلك تكب�راv، ص.ل1ف. ص.ل%فاv، فهو ص.ل1ف¬ من قوم ص.لف%ى، وقد
�ت.ص.ل�ف.، وال�4نثى ص.ل1فةD، وقيل: هو م'و.ل�د. ابن ال4ثي ف قوله آفة
الظ�ر\ف1 الص_ل%ف': هو الغ'ل�و� ف الظ�ر\ف والز>يادة� على ال1ق}دار مع

تكب. وص.ل1ف%ت1 الرأ%ة� ص.ل%فاv، فهي ص.ل1ف%ةD: ل ت.ح\ظ% عند
ق%ي>مها وزوجها، وجعها ص.لئ1ف' نادر؛ قال الق�طام1يe وذكر امرأ%ة:

لا ر.و\ض.ةD ف الق%ل}ب,، ل ت.ر\ع. م1ث}ل%ها
ف%ر'وك¬، ول ال�س\ت.ع\ب,رات' الصلئ1ف'

وروي ول ال�س\تعب.رات'. وأ%صل%ف. الر_جل�: ص.ل1ف%ت1 امرأ%ت'ه فلم
ت.ح\ظ% عنده، وأ%ص\ل%ف%ها وص.ل%ف%ها ي.ص\ل1ف�ها، فهو ص.ل1ف¬: أ%بغضها؛ قال

م'د\ر,ك' بن ح'ص.ي\ن� ال4س.دي:
غ%د.ت\ ناق%ت من ع1ن\د س.ع\د{، كأ%ن_ها

م'ط%ل9قةD كانت ح.ل1يلة% م'ص\ل1ف1
وطعام¬ ص.ل1ف¬: م.س3يخ' ل ط%ع\م فيه . ابن ال4نباري: ص.ل1ف%ت1

الرأ%ة� عند زوجها أ%ب\غ.ض.ها، وص.ل%ف%ها ي.ص\ل1ف�ها أ%ب\غ.ضها؛
وأ%نشد:وقد خ'ب>ر\ت' أ%ن_ك1 ت.ف}ر.ك1ين،

فأ%ص\ل1ف�ك1 الغ.داة% ول أ�بال
وال�ص\ل1ف': الذي ل ي.ح\ظى عنده امرأ%ة، والرأ%ة ص.ل1فةD. وف

الديث: لو أ%ن امرأ%ة ل ت.ت.ص.ن_ع' لزوجها ص.ل1ف%ت\ عنده أ%ي ث%ق�ل%ت\ عليه
ول ت.ح\ظ عنده، وو.ل9ها ص.ل1يف. ع'ن'ق1ه أ%ي جانب.ه. وف حديث عائشة،

رضي الل9ه عنها: ت.ن\ط%ل1ق' إحداك�ن_ فت'صان,ع' بال1ها عن اب\ن.ت1ها
ال%ظ1ي�ة1 ولو صان.ع.ت\ عن الص_ل1فة1 كانت أ%ح.ق_. الش_ي\بان©: يقال

للمرأ%ة أ%ص\ل%ف. الل9ه ر'ف}غ.ك1 أ%ي ب.غ_ض.ك1 إل ز.و\ج,ك1. ومن
أ%مثالم ف التمسك بالد>ين وذكره ابن ال4ثي حديثاv: من ي.ب\غ, ف الدين
ي.ص\ل%ف\ أ%ي ل ي.ح\ظ% عند الناس ول ي'ر\ز.ق منهم ال%ح.بة%؛ قال ابن بري:

:vوأ%نشده ابن السكيت م'ط}لقا
م.ن\ ي.ب\غ, ف الد�ين ي.ص\ل%ف\

قال ابن ال4ثي: معناه أ%ي من ي.ط}ل�ب\ ف الدين أ%كثر مـما وقف عليه
ي.ق1ل� ح.ظ©ه.

والص_ل%ف': قلة ن.ز.ل, الطعام. وط%عام¬ ص.ل1ف¬ وص.ل1يف¬: قليل الن_ز.ل
والر>ي\ع,، وقيل: هو الذي ل ط%ع\م. له، وقالوا: من ي.ب\غ, ف الدين,



يصلف أ%ي يقل ن.ز.ل�ه فيه. وإناء ص.ل1ف¬: قليل ال4خذ من الاء، وقال أ%بو
العباس: إناء ص.ل1ف¬ خال� ل يأ}خذ من الاء شيئاv، وس.حاب¬ ص.ل1ف¬ ل

ماء فيه؛ الوهري: سحاب ص.ل1ف¬ قليل الاء كثي الر_ع\د، وقد ص.ل1ف.
ص.ل%فاv. وف الثل ف الواج,د1 وهو بيل مع ج,د.ت1ه: ر'ب_ ص.ل1ف{ ت.ح\ت.

الر_اع1دة1؛ وقيل: ي'ض\ر.ب' مثلv للرجل الذي ي'ك}ث1ر الكلم وال%د\ح.
لنفسه ول خي عنده. والص_ل%ف': قلة الن_ز.ل, والي؛ أ%رادوا أ%ن هذا مع

كثرة ماله مع النع كالغ.مامة كثية الرعد مع قلة مطرها؛ وف الصحاح:
،vللرجل ي.ت.و.ع_د' ث ل يقوم' به، وذكره ابن ال4ثي حديثا vيضرب مثل

وقال: هو مثل لن يكثر قول ما ل يفعل أ%ي تت. س.حاب ير\ع.د' ول
ي.م\ط�ر'.

وت.ص.ل�ف. الرجل: ق%ل� خيه. التهذيب: قالوا أ%ص\ل%ف' من ث%ل}ج� ف
ماء ومن ملح� ف ماء. والص_ل%ف': قلة� الي. وامرأ%ة ص.ل1فة: قليلة الي

ل ت.ح\ظى عند زوجها. وقال ابن العراب: قال قوم الص_ل%ف' مأ}خوذ من
الناء القليل ال4خذ1 للماء فهو قليل الي، وقال قوم: هو من قولم إناء

ص.ل1ف¬ إذا كان ث%خ1يناv ثقيلv، فالص_ل1ف' بذا العن وهذا الختيار
والعام_ة� وض.ع.ت1 الص_ل%ف. ف غي موضعه. قال: وقال ابن العراب

الصل1ف الناء الصغي، والص_ل1ف' الناء السائل� الذي ل يكاد ي'م\س3ك'
الاء. وأ%صل%ف. الرجل إذا قل خيه، وأ%ص\ل%ف. إذا ث%ق�ل% ر'وحه. وفلن

ص.ل1ف¬: ث%ق1يل� الرeوح. وأ%رض ص.ل1فةD: ل ن.بات فيها.
ابن العراب: الص_ل}فاء ال%كان الغ.ل1يظ� ال%ل%د'، وقال ابن شيل:

هي الص_ل1فة� ال4رض الت ت'ن\ب,ت' شيئاv. وكل ق�ف¼ ص.ل1ف¬ وظ%ل1ف¬، ول
يكون الص_ل%ف' إل ف ق�ف¼ أ%و شبهه، والقاع' الق%ر.ق�وس' ص.ل1ف¬،
.vز.ع.م. قال: وم.ر\ب.د' البصرة1 ص.ل1ف¬ أ%س1يف¬ ل4نه ل ي'ن\ب,ت' شيئا

ال4صمعي�: الص_ل}فاء وال4ص\ل%ف' ما اشت.د� من ال4رض وص.ل�ب.؛ وقال أ%و\س
بن حجر:

وخ.ب_ س.فا قربانه وت.و.ق�د.ت\،
عليه من الص_م_انتي ال4صال1ف'

(* قوله «وخب سفا قربانه» كذا بالصل على هذه الصورة. )
والكان� أ%ص\ل%ف'. والكان ال4ص\ل%ف': الذي ل ي'ن\ب,ت'؛ وأ%نشد ابن

بري لذي الرم_ة:



ن.ح'وص¬ من اس\ت1ع\راض1ها الب,يد. ك�ل�ما
ح.زى الل% ح.رe الشمس,، ف%و\ق. ال4صال1ف

وال4ص\ل%ف' والص_ل}فاء: الصeل}ب' من ال4رض فيه حجارة، والمع ص.لف{
ل4نه غل%ب غ%ل%بة% ال4ساء فأ%ج\ر.وه ف التكسي م'ج\رى ص.ح\راء ول

ي'جروه م'ج\رى ور\قاء قبل التسمية.
والص_ل1يف': نعت للذكر. أ%بو زيد: الص_ل1يفان1 رأ}سا الف%ق}رة الت

تلي الرأ}س. من ش1ق�ي\ها. والص_ل1يفان: ع'ودان ي'ع.ر_ضان1 على الغ.ب,يط1
ت'ش.دe بما ال%حام1ل�؛ ومنه قول الشاعر:

أ%ق%بe كأ%ن� هاد1ي.ه الص_ل1يف'
(* قوله «أقب إل» صدره كما ف شرح القاموس:

ويمل بزة ف كل هيجا)
والص_ليفان: جانبا الع'نق، وقيل: ها ما بي الل�ب_ة1 والق%ص.رة1.

والص_ل1يف': ع'ر\ض' الع'ن'ق، وها ص.ل1يفان1 من الانبي. وص.ل1يفا
الكاف1: ال%ش.ب.تان اللتان ت'ش.د�ان ف أ%ع\له. ور.ج'ل ص.ل%ن\فى وص.ل%ن\فاء:

كثي الكلم. والصeل%يفاء: موضع؛ قال:
لول ف%وار,س' من ن'ع\م� وأ�س\ر.ت1ه,م\،
ي.و\م. الصeل%ي\فاء، ل ي'وف�ون% بالار,

قال: ل يوفون، وهو شاذê، وإنا جاز على تشبيه ل بل إذ معناها النفي
فأثبت النون كما قال الخر:

أ%ن} ت.ه\ب,ط1ي. ب,لد. ق%و\
م, ي.ر\ت.ع'ون% من الطYلح,

قال ابن جن: فهذا على تشبيه أ%ن با الت بعن الصدر ف قول
الكوفيي؛ قال ابن سيده: فأما على قولنا نن فإنه أ%راد أ%ن� الثقيلة وخف9فها

ضرورة، وتقديره أ%نك ت.ه\ب,ط1ي.
.Dص.ل}فة �ابن العراب: الص_ل}ف' خ.واف ق%ل}ب النخلة، الواحدة

ال4صمعي: خذه ب,ص.ل1يف1ه وبص.ل1يف%ته بعن خ'ذ ب,ق%فاه.
وف حديث ض'م.ي\رة: قال يا رسول% الل9ه، إن أ�حال1ف' ما دام

الص_ال1فان1 مكان.ه 
vقوله «الصالفان مكانه إل» كذا هو ف الصل تبعا *)

للنهاية.)، قال: بل ما دام أ�ح'د¬ مكان.ه؛ قيل: الص_ال1ف' جبل كان يتحال%ف' أ%هل



الاه.لي�ة عنده، وإنا ك%ر,ه ذلك لئل ي'ساوي فعل%هم ف الاهلية فعل�هم
ف السلم.

@صنف: الص>ن\ف' والص_ن\ف': الن_و\ع' والض_ر\ب' من الشيء. يقال:
ص.ن\ف¬ وص1ن\ف¬ من ال%تاع لغتان، والمع أ%صناف¬ وص'ن'وف¬.

والت_ص\ن,يف': تييز ال4شياء بعضها من بعض. وص.ن_ف الشيء4: م.ي_ز
بعض.ه من بعض. وت.ص\ن,يف' الشيء: جع\ل�ه أ%ص\نافاv. والص>ن\ف':

الص>ف%ة�.وص.ن,ف%ة� الزار,، بكسر النون: ط�ر_ت'ه الت عليها ال�د\ب'، وقيل: هي
حاشيته، أ%ي_ةv كانت. الوهري:ص1ن\ف%ة� الزار,، بالكسر، ط�ر_ت'ه، وهي

جانبه الذي ل ه'د\ب. له، ويقال: هي حاشية الثوب، أ%ي_ جانب كان. وف
الديث: فلي.ن\ف�ض\ه ب,ص.ن,ف%ة1 إزاره فإنه ل يدري ما خ.ل%ف%ه عليه.

وص.ن,ف%ة� الثوب: زاويته، والمع ص.ن,ف¬، وللثوب أ%ربع ص.ن,فات{،
وس'م>ي الزار' إزاراv لفظه صاح1ب.ه وص1يانت1ه ج.س.ده، أ�خذ% من آز.ر\ت'ه أ%ي

Dق1طعة �عاو.ن\ت'ه، ويقال إزار وإزارةD. الليث: الص_ن,فة� والص>ن\فة
من الثوب؛ وقول العدي:
على ل ح1ب� كح.صي, الص_نا
ع,، س.و_ى لا الص>ن\ف' إرمال�ها

قال ش.م1ر¬: الص>ن\ف' والص>نف%ة� الطر.ف' والزاوية من الثوب وغيه.
والص>ن\فة� طائفة من القبيلة. الليث: الص>ن\ف طائف%ة من كل شيء، وكل ضرب

من ال4شياء ص1ن\ف¬ على ح1د.ة{؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ي'عاط1ي الق�ور. بالص_ن,فات1 منه،

كما ت'ع\ط1ي ر.واح1ض.ها السeب'وب'
فسره ثعلب فقال: إنا يصف س.راباv ي'عاط1ي بوانبه البال% كأ%نه

ي'ف1يض' عليها كما ت'عطي السeب'وب' غ%واس1ل%ها من بياض ونقاء، فالص_نفات' على
هذا جوانب السراب، وإنا الصنفات ف القيقة للم'لء، فاستعاره للس_راب

من حيث ش'ب>ه السراب' بال�لء ف الصفة والن_قاء؛ قال:
ت'ق%طYع' غ1يطاناv كأ%ن� م'ت'ون.ها،

إذا أ%ظ}ه.ر.ت\، ت'ك}س.ى م'لءé م'ن.ش_را
وروى سلمة أ%ن� الفراء أ%نشده لبن أ%حر:

س.ق}ياv ل�ل}وان% ذ1ي الك�روم,، وما
ص'ن>ف. م1ن\ ت1ينه ومن ع1ن.ب,ه\



أ%نشده الفراء ص'ن>ف، ورواه غيه ص.ن_ف.؛ ويقال: ص'ن>ف. م'ي>ز.،
وص.ن_ف. خرج ور.ق�ه، وص.ن_ف%ت1 الع1ضاه' اخضر�ت؛ قال ابن مقبل:

رآها فؤاد1ي أ�م_ خ1ش\ف{ خ.ل لا،
بق�ور, الو,راق%ي,، الس_راء� ال�ص.ن>ف

قال أ%بو حنيفة: ص.ن_ف. الشجر' إذا بدأ ي'ور,ق' فكان صنفي صنف قد
أ%و\ر.ق. وصنف ل يور,ق\، وليس هذا بقوي، وكذلك ت.ص.ن_ف.؛ قال م'ل%ي\ح:

با الاز,ئات' الع1ي' ت'ض\ح1ي وك%و\ر'ها
ف1يالD، إذا ال4ر\ط%ى لا ت.ت.ص.ن_ف

وظ%ل1يم¬ أ%ص\ن.ف' الساقي: م'ت.ق%ش>ر'ه'ما؛ قال ال4علم الذل:
،Dأ%صنف' الساق%ي\ن, ه1ق}ل Òه1ز.ف

ي'باد1ر ب.ي\ض.ه ب.ر\د' الش_مال,
أ%ص\ن.ف': متقشر. ت.ص.ن_ف%ت\ ساق�ه إذا ت.ش.ق�ق%ت\. وت.ص.ن_ف%ت\

ش.ف%ت'ه إ,ذا ت.ش.ق�ق%ت\.
وعود¬ ص.ن\ف1يÒ، بالفتح: لضرب من عود الطيب ليس بيد، قال الوهري:

منسوب إل موضع، وقيل: ع'ود¬ ص.ن\ف1يÒ، بالفتح، للب.خ'ور, ل غي'.
@صوف: الصeوف' للضأ}ن وما أ%شبهه؛ الوهري: الصوف للشاة والصeوفة� أ%خص

منه. ابن سيده: الصوف' للغنم كالش_ع.ر للم.ع.ز, والو.ب.ر, للبل،
والمع أ%صواف¬، وقد يقال الصوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الميع؛ حكاه

سيبويه؛ وقوله:
ح.ل}بان.ة{ ر.ك}بانة{ ص.ف�وف1،
ت.خ\ل1ط� بي وب.ر� وص'وف1

قال ثعلب: قال ابن ال4عراب معن قوله تلط بي وبر وصوف أ%نا تباع
فيشترى با غنم وإبل، وقال الصمعي: يقول ت'س\ر,ع' ف م1ش\ي.ت1ها، شب�ه

ر.ج\ع يديها بق%و\س, الند_اف1 الذي ي.خ\ل1ط بي الوبر والصوف، ويقال لواحدة
الصوف ص'وفةD، ويصغر ص'و.ي\فة.

وكبش أ%ص\و.ف' وص.و,ف¬ على مثال ف%ع1ل، وصائف¬ وصاف¬ وصاف{، ال4خية
مقلوبة، وصوفانê، كل ذلك: كثي الصوف، تقول منه: صاف. الك%ب\ش' بعدما

ز.م1ر. ي.ص'وف' ص.و\فاv، قال: وكذلك صو,ف الك%ب\ش'، بالكسر، فهو كبش ص.و,ف¬
Dب.ي>ن' الص_و.ف1؛ حكاه أ%بو عبيد عن الكسائي، وال�نثى صافة

:vي'ش\ب,ه شعر'ها الصوف.؛ قال تأ%بط شر�ا :Dصافة Dول1ي�ة .Dوص'وفانة



إذا أ%ف}ز.ع'وا أ�م_ الص_ب,ي_ي,، ن.ف�ض'وا
غ%فار,ي_ ش'ع\ثاv، صاف%ةv ل ت'ر.ج_ل,

أ%بو اليثم: يقال كبش ص'وفانD ونعجة صوفانة. ال4صمعي: من أ%مثالم ف
الال يلكه من ل يسأ}ه1ل�ه: خ.ر\قاء� وجدت ص'وفاv؛ يضرب للحق يصيب

مالv في'ض.ي>ع'ه ف غي موضعه. وص'وف' البحر: شيء على شكل هذا الصeوف1
اليوان، واحدته ص'وفةD. ومن ال4ب.د1ي_ات قولم: ل آتيك ما ب.ل�

.vوحكى اللحيان: ما ب.ل� البحر' ص'وفة ،vب.ح\ر¬ ص'وفة
والصeوفان.ة�: بقلة معروفة وهي زغ}باء قصية؛ قال أ%بو حنيفة: ذكر أ%بو

نصر أ%نه من ال4ح\رار ول ي'حلYه، وأ%خ.ذ% بص'وف%ة1 ر.ق%ب.ت1ه
وص'وف1ها وصاف1ها: وهي ز.غ%بات فيها، وقيل: هي ما سال ف ن'ق}ر.ت1ها، التهذيب:

وتسمى ز.غ%بات' الق%فا صوفة% الق%فا. ابن ال4عراب: خ'ذ} بصوفة1 قفاه
وبص'وف قفاه وبق%ر\د.ت1ه وبك%ر\د.ت1ه. ويقال: أ%خذه بص'وف1 رق%ب.ت1ه وبط�وف

ر.ق%ب.ت1ه وبطاف1 ر.ق%ب.ت1ه وبظ�وف1 ر.ق%ب.ت1ه وبظاف1 رقبت1ه وبق�وف1
رقبته وبقاف1 رقبته أ%ي بلد رقبته؛ وقال أ%بو الس_ميدع: وذلك إذا تبعه وظن

أ%ن لن يدركه فل%ح1ق%ه، أ%خذ برقبته أ%م ل يأ}خذ؛ وقال ابن دريد أ%ي
بشعره التد.ل ف ن'ق}رة1 قفاه؛ وقال الفراء إذا أ%خذه بقفاه جعاء، وقال

أ%بو الغوث أ%ي أ%خذه قهراv، قال: ويقال أ%يضاv أ%عطاه بصوف رقبته كما
يقال أ%عطاه بر'م_ته. وقال أ%بو عبيد: أ%ع\طاه م.ج�اناv ول يأ}خذ

ثناv.وص.و_ف. الكر\م': بدت نوام1يه بعد الص>رام.
والصوفة�: كل من ول شيئاv من عمل البيت، وهم الصeوفان. الوهري:
وص'وفة� أ%بو ح.ي� من م'ض.ر. وهو الغوث بن م'ر� بن أ�د> بن طابة% بن إلياس.

بن م'ض.ر.، كانوا ي.خ\د'3م'ون الكعبة ف الاهلية وييزون الاج_ أ%ي
ي'ف1يضون بم. ابن سيده: وص'وفة� ح.يÒ من تيم وكانوا ي'ج,يزون الاج� ف

الاهلية من م1نÝى، فيكونون أ%و�ل من يدفع. يقال ف الج: أ%ج,يزي
ص'وفة�، فإذا أ%جازت قيل: أ%ج,يزي خ1ن\د1ف'، فإذا أ%جازت أ�ذ1ن% للناس كلهم ف

الجازة، وهي الفاضة؛ وفيهم يقول أ%و\س' بن م.غ\راء السعدي:
ول ي.ري'ون% ف التعريف م.و\ق1ف%ه'م\
حت يقال%: أ%ج,يز'وا آل ص'وفانا

قال ابن بري: وكانت الجازة بالج إليهم ف الاهلية، وكانت العرب إذا
حجت وحضرت عرفة% ل تدفع منها حت يدفع با صوف�ة، وكذلك ل ي.ن\ف1ر'ون من



م1نÝى حت ت.ن\ف1ر. ص'وفة�، فإذا أ%بطأ%ت\ بم قالوا: أ%جيزي صوفة�؛
وقيل: صوفة قبيلة اجتمعت من أ%ف}ناء قبائل.

وصاف. عن ش.رeه يص'وف' ص.و\فاv: ع.د.ل%. وصاف. السه\م' عن ال%د.ف1
ي.ص'وف' وي.ص1يف': عدل عنه، وهو مذكور ف الياء أ%يضاv ل4نا كلمة واوية

ويائية؛ ومنه قولم: صاف. عن شرe فلن، وأ%صاف. الل9ه عن ش.ر_ه.
@صيف: الص_ي\ف': من ال4زمنة1 معروف، وجعه أ%ص\ياف¬ وص'ي'وف¬. ويوم¬
صائف¬ أ%ي حارÒ، وليلة صائفة. قال الوهري: وربا قالوا يوم صاف¬ بعن

صائف{ كما قالوا يوم راح¬ ويوم¬ طانD ومطر صائف¬. ابن سيده وغيه:
والص_ي>ف' الطر الذي ييء ف الصيف1 والنبات' الذي ييء فيه. قال الوهري:
الص_ي\ف' الطر الذي ييء ف الصيف، قال ابن بري: صوابه الص_ي>ف، بتشديد

الياء. وص1ف}نا أ%ي أ%صابنا مطر الص_ي\ف1، وهو ف�ع1ل}نا على ما ل يسم_
فاعله مثل خ'ر,ف}نا ور'ب,ع\نا. وف حديث ع'بادة: أ%نه صلى ف ج'ب�ة{

ص.ي>فة{ أ%ي كثية الصeوف. يقال: صاف. الك%ب\ش' يص'وف' ص.و\فاv، فهو
صائ1ف¬ وص.ي>ف¬ إذا كثر ص'وف�ه، وبناء اللفظة ص.ي\و,فة فقلبت ياء

وأ�د\غ1مت.وص.ي_ف%ن هذا الشيء أ%ي كفان ل1ص.ي\فت؛ ومنه قول الراجز:
م.ن\ ي.ك' ذا ب.ت¼ فهذا ب.ت>ي

م'ق%ي>ظD م'ص.ي>ف¬ م'ش.ت>ي
وص1يف%ت1 ال4رض'، فهي م.ص1يفةD وم.ص\يوفةD: أ%صابا الص_ي>ف'،

وص'ي>ف}نا كذلك؛ وقول أ%ب كبي الذل:
ولقد و.ر.د\ت' الاء ل ي.ش\ر.ب\ به
ح.د_ الر_بيع, إل ش'هور الص_ي>ف1

يعن به مطر الصيف، الواحد ص.ي>فةD؛ قال ابن بري: وفاعل يشرب ف البيت
الذي بعده وهو:

،Dال ع.واب,س' كال1راط1 م'ع1يدة
بالليل,، م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف

ويقال: أ%صاب.ت\نا ص.ي>فة غ%زيرة، بتشديد الياء. وت.ص.ي_ف.: من
الص_ي\ف كما يقال ت.ش.ت_ى من الش>تاء. وأ%صاف القوم': دخلوا ف الص_يف،
وصاف�وا بكان كذا: أ%قاموا فيه ص.ي\ف%ه'م،وص1ف}ت' بكان كذا وكذا وص1ف}ت'ه

وت.ص.ي_ف}ته وص.ي_ف}ته؛ قال لبيد:
،vب,د.ح\ل� ساك1نا éف%ت.ص.ي_فا ماء



ي.س\ت.نe فوق س.رات1ه الع'ل}ج'وم'
وقال الذل:

ت.ص.ي_ف}ت ن.ع\مان% واص_ي_ف%ت\
وصاف. بالكان أ%ي أ%قام به الصيف، واص\طاف. مثل�ه، والوضع م.ص1يف¬

وم'ص\طاف¬. التهذيب: صاف. القوم' إذا أ%قاموا ف الص�يف1 بوضع فهم صائفون،
وأ%صافوا فهم م'ص1يفون إذا دخلوا ف زمان الص_يف، وأ%ش\ت.وا إذا دخلوا

ف الش>تاء. ويقال: ص'ي>ف. القوم' ور'ب,عوا إذا أ%صابم م.ط%ر الصيف
والربيع، وقد ص1ف}نا ور'ب,ع\نا، كان ف ال4صل ص'ي,ف}نا، فاستثقلت الضمة مع

الياء فحذفت وكسرت الصاد لتدل عليها. وصاف. فلنD ببلد كذا ي.ص1يف' إذا
أ%قام به ف الص_يف، وال%ص1يف': اسم الزمان؛ قال سيبويه: أ�جري م'جرى

.vوص1يافا vالكان وعامله م'صاي.ف%ة
�والصائفة: أ%وان� الص_يف. والصائفة�: الغ.ز\وة� ف الصيف. والصائفة

والص_ي\ف1ي�ة�: ال1ية� قبل الصيف، وهي ال1ية الثانية، وذلك ل4ن
أ%و_ل% ال1ي.ر, الر_ب\ع1ي_ة ث الص_ي\ف1ي_ة ث الد_ف%ئ1ي_ة. الوهري:

وصائفة� القوم م1ي.ت'هم ف الصيف.
الوهري: الص_ي\ف' واحد ف�ص'ول السنة وهو بعد الربيع ال4ول وقبل

الق%ي\ظ1. يقال: ص.ي\ف¬ صائف'، وهو توكيد له كما يقال ل%ي\لD لئلD وه.م.ج
هام1ج¬. وف حديث الك%للة حي س'ئل عنها عمر، رضي الل9ه عنه، فقال: تكفيك

آية� الص_يف أ%ي الت نزلت ف الصيف وهي الية الت ف آخر سورة النساء
والت ف أ%و_ل1ها نزلت ف الشتاء.

وأ%صاف%ت1 الناقة�، وهي م'ص1يف¬ وم1ص\ياف¬: ن'ت1ج.ت\ ف الص_ي\ف
وولد'ها ص.ي\ف1ي�.

vفهو م'ص1يف¬: و'لد له ف الك1ب.ر,، وولده أ%يضا ،�وأ%صاف. الرجل
ص.ي\في� وص.ي\ف1يeون، وشيء ص.ي\ف1يÒ؛ وقال أ%كثم' بن ص.ي\في، وقيل هي لسعد بن

مالك ابن ضبيعة:
إن� ب.ن_ ص1ب\ي.ةD ص.ي\ف1يeون}،

أ%ف}ل%ح. م.ن\ كان له ر,ب\ع1يeون}
ف حديث سليمان بن عبد اللك: ل�ا حضرته الوفاة قال هذين البيتي أ%ي

و'لدوا على الك1ب.ر. يقال: أ%صاف. الرجل ي'ص1يف إ,صافةv إذا ل يولد له
حت ي'س3ن� وي.ك}ب.ر.، وأ%و\لده ص.ي\ف1يeون. والر>ب\ع1يeون: الذين



و'لدوا ف حداثته وأ%و�ل ش.بابه، قال: وإنا قال ذلك ل4نه ل يكن ف
أ%بنائه من ي'ق%لYده العهد بعده. وأ%صاف.: ترك النساء شاب�اv ث تزو_ج

كبياv.الليث: الص_ي\ف' ر'ب'ع من أ%ر\باع السنة، وعند العامة نصف السنة. قال
الزهري: الصيف عند العرب الفصل الذي تسميه عوامe الناس بالعراق وخ'راسان

الربيع.، وهي ثلثة أ%شهر، والف%ص\ل الذي ي.ليه عند العرب الق%ي\ظ، وفيه
يكون ح.م\راء الق%ي\ظ1، ث بعده فصل ال%ريف، ث بعده فصل الشتاء.
والك%ل� الذي ي.ن\ب'ت' ف الص_ي\ف ص.ي\ف1يÒ، وكذلك الطر الذي يقع ف
الربيع ربيع, الك%ل3 ص.ي\ف¬ وص.ي\ف1ي�. وقال ابن ك�ناسة: اعلم أ%ن السنة

أ%ربعة أ%زم1نة عند العرب: الربيع' ال4ول وهو الذي تسم>يه الف�ر\س' الريف
�ث الشتاء ث الصيف، وهو الربيع الخ1ر، ث الق%ي\ظ، فهذه أ%ربعة

،vأ%زم1نة{. وس'ميت غ%ز\و.ة الروم الصائفة% ل4ن س'ن_ت.هم أ%ن ي'غ\ز.وا صيفا
وي'ق}ف%ل% عنهم قبل الشتاء لكان البد1 والثلج.

أ%بو عبيد: استأ}جرته م'صاي.فةv وم'رابعةv وم'شاتاةv وم.خارفةv من
الص_يف1 والر_بيع, والشتاء وال%ر,يف1 م.ث}ل ال�شاهر.ة1 وال�ياوم.ة1

وال�عاوم.ة1. وف أ%مثالم ف إتام ق%ضاء الاجة1: تام' الر_بيع الصيف'،
وأ%صله ف الطر، فالربيع أ%و_له والصيف الذي بعده، فيقول: الاجة

بكمالا كما أ%ن� الربيع ل يكون تامه إل بالصيف1. ومن أ%مثالم: الصيف.
ض.ي_ع\ت1 اللب. إذا ف%ر_ط% ف أ%مره ف وقته، معناه طل}بت1 الشيء ف غي

وقته، وذلك أ%ن ال4لبان تكثر ف الصيف في'ض\ر.ب مثلv لترك الشيء وهو
مكن وط%ل%ب,ه وهو م'ت.ع.ذYر، قال ذلك ابن ال4نباري وأ%و�ل� من قاله عمرو

بن عمرو بن ع'د.س. ل1د.خ\ت.ن'وس. بنت لق1يط{، وكانت ت.ح\ت.ه ف%ف%ر,ك%ت\ه
vفتزو�جها ع.م\ر'و بن م.ع\ب.د وهو ابن عم>ها وكان شاب�ا .vوكان م'وسرا

م'قتراv، فمر_ت به إبل عمرو فسألت\ه اللب فقال لا ذلك.
وضاف. عنه ص.يفاv وم.صيفاv وص.ي\فوفةv: ع.د.ل%. وصاف. الس_ه\م' عن

ال%د.ف1 ي.ص1يف' ص.يفاv وص.ي\فوفة: كذلك ع.د.ل% بعن ضاف.، والذي جاء ف
الديث ضاف.، بالضاد؛ قال أ%بو زبيد:

كل� يوم� ت.ر\ميه1 منها ب,ر.ش\ق�،
فم.ص1يف¬ أ%و صاف. غ%ي. ب.ع1يد1

وقال أ%بو ذؤيب:
،vع'وف. د.وائ1باeج.وار,س'ها تأ}و,ي الش



وت.ن\ص.بe أ%ل}هاباv م.صيفاv ك1راب'ها
أ%ي م.ع\د'ولv با م'ع\و.ج_ةv غي م'ق%و_م.ة{، ويروى م.ض1يفاv، وقد

eه\ب': الش�قYوالل ،Dتقد_م؛ والك1راب': م.جار,ي الاء، واحدتا ك%ر.ب.ة
ف البل أ%ي ت.ن\ص.بe إل الل�ه\ب, لكونه بار,داv، وم.ص1يفاv أ%ي

م'ع\و.ج�اv من صاف. إذا ع.دل%. الوهري: ال%صيف' ال�ع\و.جe من م.جاري
الاء، وأ%صله من صاف. أ%ي عدل% كال%ض1يق, من ضاق.. وصاف. الف%ح\ل� عن

ط%ر'وق%ت1ه: عدل عن ض1رابا. وف حديث أ%نس أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم،
شاو.ر. أ%با بكر، رضي الل9ه عنه، يوم ب.د\ر ف ال4س\ر.ى فتكلم أ%بو بكر

فصاف. عنه؛ قال ال4صمعي: يقال صاف ي.ص1يف' إذا عد.ل% عن ال%دف؛ العن:
عدل، صلى الل9ه عليه وسلم، بوجهه عنه لي'شاور غيه. وف حديث آخر: صاف.

أ%بو بكر عن أ%ب ب'ر\د.ة%، ويقال: أ%صافه الل9ه عن أ%ي ن.ح_اه،
وأ%صاف. الل9ه عن شر_ فلن أ%ي ص.ر.فه وعد.ل به. والصيف': ال�نثى من الب'وم؛

عن كراع.
وصائف¬: اسم موضع؛ قال معن بن أ%وس:

ف%ف%د\ف%د' ع.بeود{ ف%خ.ب\راء صائف{،
ف%ذ�و ال%ف}ر, أ%ق}و.ى منهم' ف%ف%داف1د'ه\

وص.يف1يÒ: اسم رجل، وهو صيفي بن أ%ك}ث%م..
vوص1د\قا vصدق: الص>د\ق: نقيض الكذب، ص.د.ق. ي.ص\د'ق' ص.د\قا@

وت.ص\داقاv. وص.د_قه: ق%ب,ل قول%ه. وصد.ق%ه الديث: أ%نبأ%ه بالص>د\ق؛ قال
ال4عشى:

فصد.ق}ت'ها وك%ذ%ب\ت'ها،
وال%ر\ء� ي.ن\ف%ع'ه ك1ذاب'ه\

ويقال: ص.د.ق}ت' القوم. أي قلت لم ص1د\قاv، وكذلك من الوعيد إذا أ%وقعت
بم قلت ص.د.ق}ت'هم. ومن أ%مثالم: الص>دق' ينبئ� عنك ل الو.ع1يد.

ورجل ص.د'وق¬: أبلغ من الصادق. وف الثل: ص.د.ق%ن س1ن_ ب.ك}ر,ه؛ وأ%صله
أن رجلv أ%راد بيع ب.ك}ر� له فقال للمشتري: إنه جل، فقال الشتري: بل
هو ب.ك}ر¬، فينما ها كذلك إذ ند_ البكر فصاح به صاح1ب'ه: ه1د.ع\ وهذه

كلمة يسك�ن با صغار البل إذا نفرت، وقيل: يسكن با الب.كارة خاص_ة،
فقال الشتري: صدق%ن س1ن_ ب.ك}ر,ه. وف حديث علي، رضي ال عنه:

ص.د.ق%ن س1ن_ ب.ك}ر,ه.؛ وهو مثل يضرب للصادق ف خبه. وال�ص.د>ق': الذي



ي'ص.د>ق�ك ف حديثك. وك%ل}ب¬ تقلب الصاد مع القاف زاياv، تقول از\د'ق}ن أي
اص\د'ق}ن، وقد بي_ن سيبويه هذا الضرب من الضارعة ف باب الدغام.

وقوله تعال: ل1ي.س\أ%ل% الص_اد1قي. عن ص1د\ق1هم؛ تأ}ويله ليسأل
ال�ب.لYغي من الرسل عن ص1د\ق1هم ف تبليغهم، وتأ}ويل سؤالم التبكيت' للذين
كفروا بم لن ال تعال يعلم أ%نم صاد1ق�ون. ورجل ص1د\ق¬ وامرأ%ة ص1د\ق¬:

و'ص1فا بالصدر، وص1د\ق¬ صاد1ق¬ كقولم ش1ع\ر¬ شاع1ر¬، يريدون البالغة
والشارة. والص>د>يق'، مثال الف1س_يق: الدائم' الت_ص\د1يق,، ويكون

الذي ي'ص.د>ق' قول%ه بالعمل؛ ذكره الوهري، ولقد أ%ساء التمثيل بالف1س>يق
ف هذا الكان. والص>د>يق': ال�ص.د>ق'. وف التنزيل: وأ�مeه

ص1د>يقةD أي مبالغة ف الص>د\ق والت_ص\دي,ق, على النسب أي ذات ت.ص\د1يق.
وقوله تعال: والذي جاء بالص>د\ق, وص.د_ق به. روي عن علي بن أب طالب،
رضوان ال عليه، أنه قال: الذي جاء بالص>د\ق ممد¬، صلى ال عليه وسلم،

والذي ص.د_ق. به أ%بو بكر، رضي ال عنه، وقيل: جبئيل وممد، عليهما
الصلة والسلم، وقيل: الذي جاء بالصدق ممد¬، صلى ال عليه وسلم، وص.د_ق.

به الؤمنون. الليث: كل من ص.د_ق. بكل أ%مر ال ل ي.تخال%ج'ه ف شيء
منه شكÒ وص.د_ق. النب، صلى ال عليه وسلم، فهو ص1د>يق¬، وهو قول ال

عز وجل: والص>د>يقون والشeه.داء عند ربم. والص>د>يق': البالغ ف
الص>د\ق. وفلن ل ي.ص\د'ق أ%ث%ر'ه' وأ%ث%ر.ه. ك%ذ1باv أي إذا قيل له من

أين جئت قال فلم ي.ص\د'ق\.
ورجلD ص.د\ق¬: نقيض رجل س.و\ء#، وكذلك ثوب¬ ص.د\ق¬ وخار ص.د\ق¬؛ حكاه
سيبويه. ويقال: رج'ل� ص1د\ق�، مضاف بكسر الصاد، ومعناه ن,عم الرجل هو،

وامرأ%ة� ص1د\ق� كذلك، فإن جعلته نعتاv قلت هو الرجل الص_د\ق'، وهي
ص.د\قةD، وقوم ص.د\قون ونساء ص.د\قات؛ وأ%نشد:

م.ق}ذوذة الذان1 ص.د\قات ال%د.ق\
:vأي نافذات الدق؛ وقال رؤبة يصف فرسا

والراي الصدق يبلي الصدقا
(* قوله «الراي الصدق إل» هكذا ف الصل، وف نسخة الؤلف من شرح

القاموس: والري إل).
وقال الفراء ف قوله تعال: ولقد ص.د.ق. عليهم إبليس' ظ%ن_ه؛ قرئ

بتخفيف الدال ونص\ب, الظن أ%ي ص.د.ق. عليهم ف ظنه، ومن قرأ%: ولقد ص.د_ق.



عليهم إبليس' ظن_ه؛ فمعناه أ%نه حقق ظنه حي قال: ول�ض1ل�ن_هم
ول�م.ن>ي.ن_هم، لنه قال ذلك ظان�اv فحققه ف الضالي. أ%بو اليثم: ص.د.ق%ن

فلنD أي قال ل الص>د\ق.، وك%ذ%ب.ن أي قال ل الكذب. ومن كلم العرب:
ص.د.ق}ت' ال حديثاv إن ل أ%فعل كذا وكذا؛ العن ل ص.د.ق}ت' ال4

حديثاv إن ل أ%فعل كذا وكذا.
والص_داقة� وال�صاد.قة�: ال�خال9ة. وص.د.ق%ه النصيحة% والخاء:

أ%م\ح.ضه له. وصاد.ق}ت'ه م'صاد.قةv وص1داقاv: خال%ل}ت'ه، والسم الص_داقة.
وتصاد.قا ف الديث وف الود�ة، والص_داقة� مصدر الص_د1يق، واشتقاق�ه

أ%نه ص.د.ق%ه الود_ة والنصيحة%. والص_د1يق': ال�صاد1ق' لك، والمع
ص'د.قاء وص'د\قانD وأ%ص\د1قاء وأ%صاد1ق'؛ قال عمارة بن طارق:

فاع\ج.ل} ب,غ.ر\ب� مثل غ%ر\ب, طار,ق,،
ي'ب\ذ%ل� للجيان1 والصاد1ق,

وقال جرير:
وأ%ن\ك%ر\ت. الصاد1ق. والبلدا

وقد يكون الص_د1يق' جعاv وف التنزيل: فما لنا من شاف1عي ول ص.ديق�
ح.ميم؛ أل تراه عطفه على المع؟ وقال رؤبة:

دع\ها فما الن_ح\ويe من ص.د1ي,قها
وال�نثى صديق أ%يضاv؛ قال جيل:

كأن} ل ن'قات1ل} يا ب'ث%ي\ن' ل%و. ان_ها
ت'ك%ش_ف' غ�م.اها، وأنت1 ص.ديق

وقال ك�ث%ي�ر فيه:
ل%يال%ي من ع.ي\ش� ل%ه.و\نا ب,و.ج\ه,ه

�ز.ماناv، وس'ع\دى ل ص.د1يق¬ م'واص1ل
وقال آخر:

فلو أ%ن_ك1 ف يوم الر_خاء س.أ%ل}ت1ن
ف1راق%ك.، ل أ%ب\خ.ل}، وأنت1 ص.د1يق'

وقال آخر ف جع الذكر:
لع.م\ري ل%ئ1ن\ ك�ن\ت\م على الن_أ}ي, والن_وى

ب,ك�م م1ث}ل� ما ب، إ,ن�كم ل%ص.د1يق'
وقيل ص.د1يقةD؛ وأ%نشد أ%بو زيد وال4صمعي ل%ق%ع\ن.ب بن أ�م� صاحب:



ما بال� ق%و\م� ص.د1يق� ث� ليس لم
د1ين¬، وليس لم ع.ق}لD إ,ذا ائ}ت'م1نوا؟

ويقال: فلن ص'د.ي>ق1ي أ%ي أ%خ.صe أ%ص\د1قائي وإ,نا يصغر على جهة
الدح كقول حباب بن النذر: أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك وع'ذ%ي\ق�ها

ال�ر.ج_ب؛ وقد يقال للواحد والمع والؤنث ص.د1يق¬؛ قال جرير:
ن.ص.ب\ن. ال%وى ث ار\ت.م.ي\ن. ق�لوب.نا

بأ%ع\ي'ن, أ%ع\داء�، وه'ن_ ص.د1يق'
أ%وان,س، أ%م�ا م.ن\ أ%ر.د\ن% عناء4ه
فعان{، وم.ن\ أ%ط}ل%ق}نه فط%ل1يق'

وقال يزيد بن الكم ف مثله:
وي.ه\ج'ر\ن% أ%4ق}واماv، وه'ن_ ص.د1يق'

والص_د\ق': الث�ب\ت' اللقاء، والمع ص'د\ق، وقد ص.د.ق. اللقاء4
ص.د\قاv؛ قال حسان بن ثابت:
صل�ى ال3له' على ابن, ع.م\رو� إ,ن>ه

ص.د.ق. اللYقاء4، وص.د\ق' ذلك أ%وفق'
ورجل ص.د\ق' اللقاء وص.د\ق' النظر وقوم ص'د\ق¬، بالضم: مثل فرس و.ر\د¬

وأ%فراس و'ر\د¬ وج.و\ن وج'ون. وص.د.ق�وهم الق1تال%: أ%قدموا عليهم،
عاد.ل�وا با ض1د_ها حي قالوا ك%ذ%ب.

عنه إ,ذا أ%حجم، وح.م\لةD صاد1قةD كما قالوا ليست لا مكذوبة؛ فأ%ما
قوله:

ي.ز,يد زاد. ال ف حياته،
حام1ي نزار� عند م.ز\د'وقات1ه

فإ,نه أ%راد م.ص\د'وقات1ه1 فقلب الصاد زاياv لضرب من الضارعة. وص.د.ق.
الو.ح\ش1ي إ,ذا حلت عليه فعدا ول يلت،ت. وهذا م1ص\داق' هذا أ%ي ما

ي'ص.د>ق�ه. ورجل ذو م.ص\د.ق�، بالفتح، أ%ي صادق' ال%م\ل1ة، يقال ذلك
للشجاع والفرس,

ال%واد1، وصاد1ق' ال%ر\ي: كأ%نه ذو ص1د\ق� فيما ي.ع1د'ك. من ذلك؛ قال
خفاف ابن ندبة:

إ,ذا ما است\ح.م_ت\ أ%ر\ض'ه من س.مائ1ه1
ج.رى، وهو م.و\دوع¬ وواع1د' م.ص\د.ق,



يقول: إ,ذا ابتل�ت حوافره من ع.رق أ%عاليه جرى وهو متروك ل ي'ضرب ول
يزجر ويصدقك فيما يعدك البلوغ إل الغاية؛ وقول أ%ب ذؤيب:

Dن.ماه من ال%ي_ي\ن, قر\د¬ ومازن
ل�يوثD، غداة% الب.أ}س، بيض¬ م.صاد1ق'

يوز أ%ن يكون جع ص.د\ق على غي قياس كم.لمح وم.شاب,ه، ويوز أ%ن يكون
على حذف الضاف أ%ي ذو م.صاد1ق فحذف، وكذلك الفرس، وقد يقال ذلك ف

الرأ}ي. وال%ص\د.ق أ%يضاv: ال1دe، وبه فسر بعضهم قول دريد:
،vالقوم, م.ص\د.قا �وت'خ\ر,ج' منه ض.ر_ة

وط�ول� السeرى د'ر>ي_ ع.ض\ب� م'ه.ن_د1
ويروى ذ%ر>ي�. وال%ص\د.ق: الصلبة؛ عن ثعلب. وم1ص\داق ال4مر:

حقيقت'ه.والص_د\ق، بالفتح: الصلب من الرماح وغيها.
ورمح ص.د\ق¬: مستو�، وكذلك سيف ص.د\ق؛ قال أ%بو قيس بن ال4سلت السلمي:

ص.د\ق� ح'سام� وادق� ح.دeه،
وم'ح\نإ� أ%س\م.ر. قر_اع,

قال ابن سيده: وظن أ%بو عبيد الص_د\ق. ف هذا البيت الرمح. فغلط؛ وروى
ال4زهري عن أ%ب اليثم أ%نه أ%نشده لكعب:

،Dو د'ر\سة�وف ال1ل}م إ,د\هانD، وف الع.ف
وف الص>د\ق م.ن\جاةD من الشر>، فاص\د'ق,

قال: الص>د\ق' ههنا الشجاعة والصلبة؛ يقول: إ,ذا ص.ل�ب\ت وص.د.ق}ت
انزم عنك من ت.ص\د'قه، وإ,ن ضعفت ق%وي عليك واستمكن منك؛ روى ابن بري عن

ابن درستويه قال: ليس الص>دق من الصلبة ف شيء، ولكن أ%هل اللغة أ%خذوه
من قول النابغة:

ف حال1ك الل�و\ن ص.د\ق غي ذي أم.د
قال: وإ,نا الص>د\ق' الامع لل4وصاف المودة، والرمح يوصف بالطول

واللي والصلبة ونو ذلك. قال الليل: الص_د\ق' الكامل من كل شيء. يقال:
رجل ص.د\ق¬ وامرأ%ة ص.د\قة؛ قال ابن درستويه؛ وإ,نا هذا بنزلة قولك رجل

ص.د\ق¬ وامرأ%ة ص.د\ق¬، فالص_د\ق من الص>د\ق بعينه، والعن أ%نه
ي.ص\د'ق ف وصفه من صلبة وقوة وجودة، قال: ولو كان الص>د\ق الصeل}ب. لقيل

حجر ص.د\ق¬ وحديد ص.د\ق، قال: وذلك ل يقال.
وص.د.قات'



ال4نعام,: أ%حد' أ%ثان فرائضها الت ذكرها ال تعال ف الكتاب.
والص_د.قة: ما تص.د_ق}ت به على للفقراء . والص_د.قة: ما أ%عطيته ف ذات

ال للفقراء. وال�ت.ص.د>ق: الذي يعطي الص>د.ق%ة%. والص_د.قة: ما
تص.د_ق}ت به على مسكي، وقد ت.ص.د_ق عليه، وف التنزيل: وت.ص.د_ق\ علينا،

وقيل: معن تصدق ههنا تف%ض_ل} با بي الي�د والرديء كأ%نم يقولون اسح
لنا قبول%

هذه البضاعة على رداءتا أ%و قل�تها ل4ن ثعلب فسر قوله تعال: وج,ئ}نا
ب,بضاعة{ م'ز\جاة{

فأ%و\ف1 لنا الكيل% وت.ص.د_ق\ علينا، فقال: مزجاة فيها اغماض ول يتم
صلح'ها، وت.ص.د_ق\ علينا قال: ف%ض>ل ما بي الي�د والرديء. وص.د_ق

عليه: كت.ص.د_ق، أ%راه ف%ع_ل ف معن ت.ف%ع_ل. وال�ص.د>ق: القابل
للص_دقة، ومررت برجل يسأ%ل ول تقل برجل ي.ت.ص.د_ق، والعامة تقوله، إ,نا

ال�ت.ص.د>ق الذي يعطي الص_د.قة. وقوله تعال: إ,ن ال�ص_د>ق1ي
vت.ص.د>ق1ي فقلبت التاء صادا�وال�ص_د_قات، بتشديد الصاد، أ%صله ال

فأ�دغمت ف مثلها؛ قال ابن بري: وذكر ابن ال4نباري أ%نه جاء ت.ص.د_ق بعن
سأ%ل؛ وأ%نشد:

ول%و. ان_هم ر'ز,ق�وا على أ%ق}دار,ه1م،
ل%ل%ق1يت. أ%كث%ر م.ن\ ت.رى ي.ت.ص.د_ق'
وف الديث لا قرأ: ولتنظ�ر\

نفس¬ ما قد_مت ل1غد{، قال: تص.د_ق رجل من دينار,ه ومن د1ر\ه1ه ومن
ثوبه أ%ي ليتصدق، لفظه الب ومعناه ال4مر كقولم أ%نز ح'رÒ ما وعد أ%ي

لي'ن\ج,ز\.
وال�ص.د>ق': الذي يأ}خذ ال�قوق. من ال3بل والغنم. يقال: ل تشترى

الصد.ق%ة� حت ي.ع\ق1ل%ها ال�ص.د>ق' أ%ي يقبضها، والعطي م'ت.ص.د>ق
والسائل م'ت.ص.د>ق ها سواء؛ قال ال4زهري: وح'ذ�اق النحويي ينكرون أ%ن
يقال للسائل م'ت.ص.د>ق ول ييزونه؛ قال ذلك الفراء وال4صمعي وغيها.

وال�تص.د>ق: العطي؛ قال ال تعال: وت.ص.د_ق\
علينا إ,ن� ال ي.ج\ز,ي ال�ت.ص.د>ق1ي، ويقال للذي يقبض الص_د.قات

ويمعها ل4هل السeه\مان م'ص.د>ق، بتخفيف الصاد، وكذلك الذي ينسب
ال�حد>ث إ,ل الص>د\ق م'ص.د>ق، بالتخفيف قال ال تعال: أ%ئ1ن_ك لن



ال�ص.د>ق1ي، الصاد خفيفة والدال شديدة، وهو من ت.ص\دي,ق1ك صاح1ب.ك إ,ذا
حد_ثك؛ وأ%ما ال�ص_د>ق، بتشديد الصاد والدال، فهو ال�ت.ص.د>ق أ�دغمت

التاء ف الصاد فشددت. قال ال تعال: إ,ن� ال�ص_د>ق1ي.
وال�ص_د>قات1 وهم الذين ي'ع\طون الص_د.قات. وف حديث الزكاة: ل ت'ؤ\خ.ذ� ف

الص_د.قة1 ه.ر,مةD ول ت.ي\س¬ إ,ل� أ%ن يشاء4 ال�ص.د_ق'؛ رواه أ%بو
عبيد بفتح الدال والتشديد، ي'ر,يد صاحب. الاشية الذي أ�خذت ص.دقة� ماله،

وخال%فه عامة الرeواة فقالوا بكسر الدال، وهو عامل الزكاة الذي
يستوفيها من أ%ربابا، ص.د_ق%هم ي'ص.د>ق�هم، فهو م'ص.د>ق¬؛ وقال أ%بو موسى:

الرواية بتشديد الصاد والدال معاv وكسر الدال، وهو صاحب الال، وأ%صله
ال�ت.ص.د>ق فأ�دغمت التاء ف الصاد، والستثناء�

من الت_ي\س, خاصة، فإ,ن� ال%ر,مة وذات الع'و_ار ل يوز أ%خذها ف
الصدقة إ,ل� أ%ن يكون الال كله كذلك عند بعضهم، وهذا إ,نا يتجه إ,ذا

كان الغرض من الديث النهي عن أ%خذ التيس ل4نه فحل ال%ع.ز، وقد ني عن
أ%خذ الفحل ف الصدقة ل4نه م'ض1رÒ بر.ب> الال ل4نه ي.ع1زe عليه

إ,ل� أ%ن يسمح به فيؤ\خذ؛ قال ابن ال4ثي: والذي شرحه الطاب ف العال
أ%ن ال�ص.د>ق، بتخفيف الصاد، العامل� وأ%نه وكيل الفقراء ف القبض فله

�أ%ن يتصرف بم با يراه ما يؤ.د>ي إ,ليه اجتهاده. والص_د.قة
�والص_د'قة� والصeد'قة� والصeد\قة�، بالضم وتسكي الدال، والص_د\قة

والص_داق'
والص>داق': مهر الرأ%ة، وجعها ف أ%دن العدد أ%ص\د1قةD، والكثي

ص'د'ق¬، وهذان البناء4 ان إ,نا ها على الغالب. وقد أ%ص\د.ق الرأ%ة% حي
تزو_جها أ%ي جعل لا ص.داقاv، وقيل: أ%ص\د.ق%ها س_ى لا ص.داقاv. أ%بو

إ,سحق ف قوله تعال: وآتوا النساء4 ص.د'قات1هن_ ن,ح\لةv؛ الص_د'قات
جع الص_د'قة1، ومن قال ص'د\قة قال ص'د\قات1هن_، قال: ول يقرأ� من هذه

اللغات بشيء إ,ن القراء4ة سن_ة. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل ت'غال�وا
ف الص_د'قات1؛ هي جع ص.د'قة وهو مهر الرأ%ة؛ وف رواية: ل ت'غال�وا

ف ص'د'ق النساء، جع ص.داق�. وف الديث: وليس عند أ%ب.و.ي\نا ما
ي'ص\د1قان1 ع.ن_ا أ%ي ي'ؤد>يان1 إ,ل أ%زواجنا الص_داق..

والص_ي\د.ق'، على مثال ص.ي\رف: النجم' الصغي اللصق بالو'س\ط%ى من
نبات نعش الكبى؛ عن كراع، وقال شر: الص_ي\دق' ال4م1ي'؛ وأ%نشد قول



أ�مية:
فيها النجوم' ت'ط1يع' غي م'راحة{،
ما قال ص.ي\د.ق�ها ال4م1ي' ال4ر\ش.د'

وقال أ%بو عمرو: الص_ي\د.ق' القطب، وقيل ال%ل1ك، وقال يعقوب: هي
الصeن\دوق والمع الص_ناد1يق.

@صرق: الص_ريقة�: الرeقاقة�؛ عن ابن ال4عراب، والعروف الص_ل1يقة،
ويمع على ص.رائ1ق. وص'ر'ق وص'ر'وق وص.ر,يق؛ عن الفراء، والعامة تقول

باللم وهو بالراء. وروي حديث عمر، رضي ال عنه: لو ش1ئت' ل%د.ع.و\ت
ب,ص.رائ1ق. وص1ناب�، وال4ع\رف ب,ص.لئ1ق.؛ حكاه الروي ف الغريبي. وروي عن

ابن عباس: أ%نه كان يأ}كل يوم الفطر قبل أ%ن يرج إ,ل ال�ص.ل�ى من
ط%ر.ف1 الص_ريقة ويقول: إ,نه س'ن�ةD. وروى الطاب ف غريبه عن عطاء كان
يقول: ل أ%غ}د'و حت آك�ل% من ط%ر.ف1 الص_ر,يفة1، وقال: هكذا روي بالفاء

وهو بالقاف؛ قال ال4زهري: وعوام الناس يقولون الص_لئ1ق. للر>قاق، قال:
والصواب ما تقدم. وقال ابن ال4عراب: كل©

شيء رقيق فهو ص.ر.ق¬. وس.ر.ق' الرير: ج.ي�د'ه. ابن شيل: وصر.ق'
الرير، بالصاد.

@صعق: ص.ع1ق. ال3نسان ص.ع\قاv وص.ع.قاv، فهو ص.ع1ق¬: غ�ش1ي. عليه وذهب
vوص.ع\قة vوص.ع\قا vعقله من صوت يسمعه كال%د_ة الشديدة. وص.ع1ق. ص.عق%ا

:Dفهو ص.ع1ق¬: مات.، قال مقاتل ف قول أ%صابته صاع1قة ،vوت.ص\عاقا
الصاع1قة� الوت، وقال آخرون: كل© عذاب م'ه\ل1ك، وفيها ثلث لغات: صاع1قة

وص.ع\قة وصاق1عة؛ وقيل: الصاع1قة� العذاب، والص_ع\قة الغ.ش\ية، والص_ع\ق'
مثل الغشي يأ}خذ ال3نسان من الر> وغيه، ومثل� الصاع1قة الصوت' الشديد

من الرعدة يسقط معها قط}عة� نار�، ويقال إ,نا ال1خ\راق' الذي بيد
ال%ل%ك ل يأ}ت عليه شيء إ,ل أ%ح\ر.ق%ه. ويقال: أ%ص\ع.ق%ت\ه الصاعقة

ت'ص\ع1ق�ه إ,ذا أ%صابته، وهي الص_واع1ق' والص_واق1ع'. ويقال للب.ر\ق إ,ذا
أ%حرق إ,نساناv: أ%صابته صاع1قةD؛ وقال لبيد يذكر أ%خاه أ%ر\ب.د:

ف%ج.ع.ن الر_ع\د' والص_واع1ق' بالـ
ـفار,س، ي.و\م. الك%ريهة1، الن_ج,د1

�أ%بو زيد: الصاع1قة
نار تسقط من السماء ف رعد شديد، والصاع1قة� ص.ي\حة� العذاب. قال ابن



بري: الص_ع\قة� الصوت الذي يكون عن الصاعقة1، وبه قرأ% الكسائي: فأ%خذتم
الص_ع\قة؛ قال الراجز:

لح. س.حاب¬ فرأ%ينا برق%ه،
ث تدل�ى فسمعنا ص.ع\ق%ه

وف حديث خزية وذك%ر السحاب.: فإ,ذا ز.ج.ر. ر.ع.د.ت\ وإ,ذا ر.ع.د.ت\
ص.ع.ق%ت\ أ%ي أ%صابت بصاع1قة{.

والص_اع1قة�: النار الت يرسلها ال مع الرعد الشديد. يقال: ص.ع1ق
الرجل� وص'ع1ق. وف حديث السن: ي'ن\ت.ظر' بال%ص\عوق,

ث%لثاv ما ل يافوا عليه ن.ت\ناv؛ هو الغ\ش1ي� عليه أ%و الذي يوت
فجأ%ة ل يعج_ل دفنه. وقوله عز وجل: فأ%خ.ذ%ت\كم الص�اع1قة� وأ%نتم

ت.ن\ظ�رون؛ قال أ%بو إ,سحق: الصاع1قة� ما ي.ص\ع.قون منه أ%ي يوتون؛ وف هذه
الية ذكر البعث بعد موت وقع ف الدنيا مثل قوله تعال: فأ%مات.ه ال

مائة% عام ث ب.ع.ث%ه؛ فأ%ما قوله تعال: وخر_ موسى ص.ع1قاv، فإ,نا هو
غ%ش\ي¬ ل م.و\ت¬ لقوله تعال: فلما أ%فاق.، ول يقل فلما ن'ش1ر.، ون.ص.ب
ص.ع1قاv على الال، وقيل: إ,نه خ.ر_ م.ي�تاv، وقوله فلما أ%فاق. دليل على

الغ.ش\ي ل4نه يقال للذي غ�ش1ي. عليه، والذي يذهب عقله: قد أ%فاق. وقال
�تعال ف الذين ماتوا: ث ب.ع.ث}ناكم من ب.ع\د1 م.وت1كم. والصاع1قة

والص_ع\قة�: الصيحة� ي'غ\ش.ى منها على من يسمعها أ%و يوت. وقال عز وجل:
وي'ر\س1ل� الص_واعق في'ص1يب با م.ن يشاء؛ يعن أ%صوات الرعد ويقال لا

الص_واق1ع' أ%يضاv. وف الديث: فإ,ذا موسى باط1ش¬ بالع.ر\ش فل أ%دري
أ%ج'وز,ي. بالص_ع\قة1 أ%م ل؛ الص_ع\ق': أ%ن ي'غشى على ال3نسان من صوت شديد

يسمعه وربا مات منه، ث استعمل ف الوت كثياv، والص_ع\قة الر_ة
الواحدة منه؛ وأ%ما قوله: فص.ع1ق. م.ن\ ف الس_موات، فقال ثعلب: يكون

الوت. ويكون ذهاب. العقل، والص_ع\ق' يكون موتاv وغ%ش\ياv. وأ%ص\ع.ق%ه:
قت.له؛ قال ابن مقبل:

تر.ى النeع.رات1 ال�ض\ر.، تت لب.ان,ه،
ف�راد.ى وم.ث}ن أ%ص\ع.ق%ت\ها ص.واه1ل�ه\

أ%ي قت.ل%تها. وقوله عز وجل: فذ%ر\هم حت ي'لقوا يوم.هم الذي فيه
ي.ص\ع.ق�ون، وقرئت: ي'ص\ع.ق�ون، أ%ي فذرهم إ,ل يوم القيامة حت ينفخ ف الصور

في.ص\ع.ق اللق' أ%ي يوتون. والص_ع1ق': الشديد' الصوت بي�ن الص_ع.ق,؛



قال رؤبة:
إ,ذا ت.ت.ل�هن_ ص.ل}صال� الص_ع.ق\

قال ال4زهري: أ%راد الص_ع\ق. فثق9له وهو شدة نيقه وصوته. وص.ع.ق.
الث�و\ر' ي.ص\ع.ق' ص'عاقاv: خار خ'واراv شديداv. والص�اع1قة�: العذاب'،

وقيل: قطعة من نار تسقط بإ,ث}ر,
الرعد ل تأ}ت على شيء إ,ل أ%حرقته. وص.ع1ق. الرجل�، فهو ص.ع1ق¬،

وص'ع1ق: أ%صابته صاع1قةD قال عمرو بن بر: النسان� ي.ك}ر.ه صوت. الصاع1قة
وإ,ن كان على ثقة من السلم من ال3حراق، قال: والذي نشاه1د اليوم
ال4م\ر.عليه أ%نه مت ق%ر'ب من ال3نسان قت.ل%ه؛ قال: ولعل ذلك إ,نا هو ل4ن9

الشيء إ,ذا اشتد_ ص.د\م'ه فسخ الق�و�ة، أ%و لعل الواء الذي ف ال3نسان
واليط% به أ%نه ي.ح\م.ى ويستحيل ناراv قد شارك ذلك الصوت من النار،

قال: وهم ل يدون الصوت شديداv جي�داv إ,ل ما خالط منه النار. وص.ع.ق%تهم
.vالسماء� وأ%ص\ع.ق%ت\هم أ%ل}ق%ت\ عليهم صاع1قة

والص_ع1ق' الك1لب�: أ%حد' ف�ر\سان العرب، سي بذلك ل4نه أ%صابته
صاع1قةD، وقيل: سي بذلك ل4ن بن تيم ضربوه على رأ}سه فأ%مeوه، فكان إ,ذا

سع الصوت. الشديد ص.ع1ق. فذهب عقله؛ قال أ%بو سعيد السياف: كان
ي'ط}ع1م' الناس ف الدب بتهامة فهب�ت الريح' فهال% التراب.

ف قصاع1ه، فس.ب_ الريح فأ%صابته صاع1قةD فقتلته، واسه خ'و.ي\ل1د؛
وفيه يقول القائل:

ب,أ%ن� خ'و.ي\ل1داv، فاب\ك1ي عليه،
ق%ت1يل� الر_يح, ف الب.ل%د الت>هام1ي

قال سيبويه: قالوا فلن ابن الص_ع1ق، والص_ع1ق' صفة تقع على كل من
أ%صابه الص_عق,، ولكنه غلب عليه حت صار بنزلة زيد وعمرو علماv كالنجم،

والنسب إ,ليه ص.ع.ق1ي� على القياس، وص1ع.ق1يÒ على غي القياس ل4نم
يقولون فيه قبل ال3ضافة ص1ع1ق، على ما يط�رد ف هذا النحو ما ثانيه حرف من

حروف اللق ف السم والفعل والصفة ف لغة قوم.
وص.ع1ق%ت الركية ص.ع.قاv: ان\قاض.ت\ فانار.ت\. وص'واعق: موضع.

والص_ع1ق': اسم رجل؛ قال تيم بن الع.م.ر�د وكان الع.م.ر�د طع.ن يزيد. بن الصعق
فأ%ع\ر.ج.ه:

أ%ب الذي أ%خ\ن.ب. رج\ل% ابن, الص_ع1ق\،



إ,ذ} كانت اليل� كع1ل}باء الع'ن'ق\
ويروى لبن أ%حر، ومعن أ%خنب رجله: أ%وه.نها.

@صعفق: الص_ع\ف%قة�: ض.آلة� السم. والص_عاف1قة�: قوم يشهدون السeوق.
وليست عندهم رؤ'وس أ%موال ول ن.ق}د. عندهم، فإ,ذا اشترى التeج_ار'

شيئاv دخلوا معهم فيه، واحدهم ص.ع\ف%ق¬ وص.ع\ف%ق1ي� وص.ع\ف�وق، وهو الذي ل
مال له، وكذلك كل من ليس له رأ}س مال. وف حديث الشعب: ما جاءك عن

أ%صحاب ممد فخ'ذ}ه ود.ع\ ما يقول هؤلء الص_عاف1قة�؛ أ%راد أ%ن هؤلء ليس
عندهم ف1ق}ه¬ ول علم بنزلة أ�ولئك التجار الذين ليس لم رؤوس أ%موال؛ وف
حديثه الخر: أ%نه سئل عن رجل أ%فطر يوماv من رمضان% فقال: ما تقول فيه

الص_عاف1قة�؟ ال4زهري: وقال أ%عراب ما هؤلء الص_عاف1قة حو\ل%ك؟
:�ويقال: هم بالجاز مسكنهم. والص_ع\ف�وق: اللئيم' من الرجال، والص_عاف1قة

ر'ذالة� الناس. والص_عاف1قة�: قوم¬ كان آباؤهم ع.بيداv فاس\ت.ع\ر.ب'وا،
وقيل: هم قوم باليمامة من بقايا ال�م.م الالية ضل9ت أ%نسابم، واحدهم
ص.ع\ف%ق1ي�، وقيل: هم خ.و.لD هناك، ويقال لم بنو ص.ع\فوق وآل ص.ع\فوق؛

قال العجاج:
من آل ص.ع\ف�وق وأ%ت\باع� أ�خ.ر\،
من طام1ع1ي ل ي.نالون الغ.م.ر\

(* قوله «من طامعي ل ينالون» هكذا ف بعض نسخ الصحاح، وف بعضها:
طاعمي ل يبالون اهـ. من هامش الصحاح).

وقيل: إ,نه أ%عجمي ل ينصرف للعجمة والعرفة، ول يئ على ف%ع\لول شيء#
غيه، وأ%ما ال%ر\نوب فإ,ن الفصحاء يضمونه ويشددونه مع حذف النون

وإ,نا يفتحه العامة؛ وقال ال4زهري: كل ما جاء على ف�ع\لول فهو مضموم ال4ول
مثل ز'ن\بور وب'ه\لول وع'م\روس وما أ%شبه ذلك، إ,ل حرفاv جاء نادراv وهو
بنو ص.ع\فوق ل1خو.ل� باليمامة، وبعضهم يقول ص'ع\فوق، بالضم؛ قال ابن

بري: رأ%يت بط أ%ب سهل الروي على حاشية كتاب: جاء على ف%ع\لول ص.ع\فوق
وص.ع\قول لضرب من الكمأ%ة وب.ع\ك�وكة الوادي لانبه؛ قال ابن بري: أ%ما

بعكوكة الوادي وبعكوكة الشر فذكرها السياف وغيه بالضم ل غي، أ%عن بضم
vالباء، وأ%ما الصعقول لضرب من الكمأ%ة فليس بعروف، ولو كان معروفا

لذكره أ%بو حنيفة ف كتاب النبات وأ%ظنه نبط9ياv أ%و أ%عجمي�اv. الوهري:
 �الص_ع.اف1ق%ة



(* قوله «الوهري الصعافقة إل» عبارة الوهري: صعفوق وجعه
صعافقة وصعافيق). جع ص.ع\ف%ق1ي� وص.عافيق؛ قال أ%بو النجم:

يوم. ق%در\نا، والعزيز' م.ن\ ق%د.،
وآب.ت1 اليل� وق%ض_ي\ن. الو.ط%ر\
من الص_عافيق,، وأ%د\ر.ك}نا ال1ئ%ر\

أ%راد بالصعافيق أ%نم ضعفاء ليست لم شجاعة ول سلح وقوة على قتالنا.
@صفق: الص_ف}ق: الضرب الذي يسمع له صوت، وكذلك الت_ص\ف1يق'. ويقال:

ص.ف�ق. بيديه وصف�ح سواء. وف الديث: التسبيح' للرجال والت_ص\ف1يق'
للنساء؛ العن إ,ذا ناب الصلي شيء ف صلته فأ%راد تنبيه م.ن\ بذائه

:vص.ف�ق%ت الرأ%ة بيديها وسب_ح الرجل بلسانه. وصف%ق. رأ}س.ه ي.صف1قه صف}قا
ضربه، وص.ف%ق. عينه كذلك أ%ي رد_ها وغم_ضها. وصف%قه بالسيف إ,ذا ضربه؛

قال الراجز:
كأ%نا ب.ص\ر,ية صوافق

واص\ط%ف%ق.
القوم': اضطربوا. وتصاف%ق�وا: تبايعوا. وص.ف%ق. ي.ده بالبيعة والبيع

وعلى يده ص.ف}قاv: ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع، والسم منها
الص_ف}ق' والص>ف1ق�ى؛ حكاه سيبويه اس\ماv؛ قال السياف: يوز أ%ن يكون من

ص.ف}ق, الكف> على ال�خرى، وهو الت_ص\فاق' يذهب به إ,ل التكثي؛ قال
سيبويه: هذا باب ما يكثر فيه الصدر من ف%ع.ل}ت فت'ل}ح1ق الزوائد

وت.ب\نيه بناء آخر، كما أ%نك قلت ف ف%ع.لت ف%ع_لت حي كث�رت الفعل ث ذكرت
الصادر الت جاءت على الت_ف}عال كالت_ص\فاق, وأ%خواتا، قال: وليس هو

مصدر ف%ع.ل}ت ولكن لا أ%ردت التكثي بنيت الصدر على هذا كما بنيت ف%ع.لت
على ف%ع_لت، وت.صاف%ق. القوم' عند الب.يعة.

.Dخاس1رة Dوص.ف}قة Dرابة Dويقال: ر.ب,ح.ت ص.ف}ق%ت'ك، للش>راء، وص.ف}قة
وص.ف%ق}ت له بالبيع والبيعة ص.ف}قاv أ%ي ضربت يدي على يده. وف حديث ابن

مسعود: ص.ف}ق%تان1
ف ص.ف}قة{ ر,باv؛ أ%راد ب.ي\عتان1 ف بيعة، وهو مثل حديث بيعتي ف

بيعة وهو مذكور ف موضعه، وهو على وجهي: أ%حدها أ%ن يقول البائع للمشتري
ب,ع\ت'ك عبدي هذا بائة درهم على أ%ن تشتري من هذا الثوب. بعشرة دراهم،

والوجه الثان أ%ن يقول ب,ع\ت'ك هذا الثوب. بعشرين در\ه.ماv على أ%ن



ت.ب,يعن س1لعة بعينها بكذا وكذا درهاv، وإ,نا قيل للبيعة صفقة ل4نم
كانوا إ,ذا تباي.عوا ت.صاف%ق�وا بال4يدي. ويقال: إ,نه ل%م'بار.ك' الص_ف}قة1

vإ,ل� ر.ب,ح. فيه؛ وققد اشتريت اليوم ص.ف}قة vأ%ي ل يشتري شيئا
�صالة. والص_ف}قة

تكون للبائع والشتري. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ل}هاه'م الص_ف}ق'
بال4سواق أ%ي التباي'ع'. وف الديث: إ,ن أ%ك}ب.ر.

الكبائ1ر أ%ن تقات1ل% أ%هل% ص.ف}ق%ت1ك.؛ هو أ%ن ي'ع\ط1ي. الرجل% عهد.ه
وميثاق%ه ث يقاتله، ل4ن التعاهدين يضع أ%حدها يده ف يد الخر كما

يفعل التبايعان، وهي الر_ة من الت_ص\ف1يق باليدين. ومنه حديث ابن عمر:
أ%ع\طاه ص.ف}ق%ة يد1ه وثرة% ق%ل%به. والت_ص\ف1يق' باليد: التصويت با.

وف الديث: أ%نه نى عن الص_ف}ق, والصفي؛ كأ%نه أ%راد معن قوله
تعال: وما كان ص.لت'هم عند البيت إ,ل� م'كاءé وت.ص\د1يةv؛ كانوا

ي'ص.فYقون% وي'صفYرون% لي.ش\غ.لوا النب، صلى ال عليه وسلم، والسلمي ف
القراءة والصلة، ويوز أ%ن يكون أ%راد الص_ف}ق. على وجه اللهو واللعب.

وأ%ص\ف%ق%ت\ يد'ه بكذا أ%ي صاد.ق%ت\ه وواف%ق%ت\ه؛ قال النمر بن تولب يصف
:vجز�ارا

حت إ,ذا ط�ر,ح. الن_ص1يب'، وأ%ص\ف%ق%ت\
يد'ه ب,ج,ل}دة1 ض.ر\ع1ها وح'وار,ها

وأ%نشد أ%بو عمرو:
ي.ن\ض.ح\ن. ماء4 الب.د.ن1 ال�س.ر�ى،

ن.ض\ح. ال4داو.ى الص_ف%ق. ال�ص\ف%ر�ا
أ%ي كأ%ن9 ع.ر.ق%ها الص_ف%ق'

ال�س.ر�ى النضوح'. يقال: هو ي'س.ر>ي الع.ر.ق. عن نفسه؛ وقال أ%بو
كبي الذل:

أ%ح.ل وإ,ن ي'ص\ف%ق\ ل4هل ح.ظ1ية،
فيها ال�ج.ه\جه' والن.ارة� ت'رز,م'

إ,ن ي'ص\ف%ق أ%ي ي'ق}د.ر وي'تاح. يقال: أ�ص\ف1ق. ل أ%ي أ�ت1يح. ل؛
،vد1ر. ل4هل ح.ظ1ية مت.ح.ر>زين ال4سد كان القدور كائنا�يقول: إ,ن ق

وأ%راد بالنارة ت.و.ق©د عين ال4سد كالنار، أ%راد وذو النارة ي'ر\ز,م'.
وص.ف%ق الطائر' بناحيه ي.ص\ف1ق' وص.ف�ق: ضرب بما. وان\ص.ف%ق.



الثوب': ضرب.ت\ه الريح ف%ن.اس.
. الليث: يقال الثوب العلق ت'ص.فYقه الريح كل م'ص.ف�ق في.ن\ص.ف1ق'؛

وأ%نشد:
وأ�خ\ر.ى ت'ص.فYق�ها كل© ر,يح�

س.ر,يع�، لد.ى ال%و\ر,، إ,ر\غان'ها
والص_ف}قة�: الجتماع' عى الشيء. وأ%ص\ف%ق�وا على ال4مر: اجتمعوا

عليه، وأ%ص\ف%ق�وا على الرجل, كذلك؛ قال زهي:
رأ%يت بن آل, امر,ئ, الق%ي\س أ%ص\ف%ق�وا

علينا، وقالوا: إ,ن_نا ن.ح\ن' أ%كثر'
�وف حديث عائشة، رضوان ال عليها: فأ%ص\ف%ق%ت\ له ن,س\وان

مكة أ%ي اجتمعت إ,ليه، وروي فان\ص.ف%ق%ت\ له. وف حديث جابر: فن.ز.ع\نا
ف ال%و\ض, حت أ%ص\ف%ق}ناه أ%ي ج.م.ع\ناه فيه الاء؛ هكذا جاء ف

رواية والفوظ أ%ف}ه.ق}ناه أ%ي ملgناه. وأ%ص\ف%ق�وا له: ح.ش.د'وا.
vمن الناس أ%ي قوم¬. وان\ص.ف%قوا عليه يينا Dوص.ف%ق%ت\ علينا صاف1قة

وشالv: أ%قبلوا. وأ%ص\ف%ق�وا على كذا أ%ي أ%طبقوا عليه؛ قال يزيد بن
الط�ث%ر,ي�ة:

أ%ث1يب أ%خا ضار'ورة أ%ص\ف%ق. الع1دى
عليه، وق%ل�ت\ ف الص_ديق, أ%واص1ر'ه\

ويقال: اص\ف1ق}ه'م عنك أ%ي اص\ر,ف}ه'م عنك؛ وقال رؤبة:
فما اش\ت.لها ص.ف}ق%ةv ف ال�ن\ص.ف%ق،

حت ترد_ى أ%ربع¬ ف ال�ن\ع.ف%ق
وانص.ف%ق�وا: رجعوا. ويقال: ص.ف%ق ماشيت.ه ي.ص\ف1ق�ها ص.ف}قاv إ,ذا

صرفها. والص_ف}ق' والص_ف%ق': الانب' والناحية؛ قال:
ل ي.ك}د.ح' الناس' لن_ ص.ف}قا

وجاء أ%هل ذلك الص_ف%ق أ%ي أ%هل ذلك الانب. وص.ف}ق' البل,: ص.ف}ح'ه
وناح1ي.ت'ه؛ قال أ%بو ص.ع\ترة% الب.و\لن:

وما ن'ط}ف%ةD ف رأ}س, نيق� تن_عت\
بع.ن\قاء4 من ص.ع\ب، ح.م.ت\ها ص'ف�وق�ها
وص.ف%ق. عين.ه أ%ي رد_ها وغمضها.

وصاف%ق%ت الناقة�: نامت على جانب مرة وعلى جانب أ�خرى، فاع.ل%ت\ من



الصف}ق الذي هو الانب. وت.ص.ف�ق. الرجل�: تقل�ب وتردد من جانب إ,ل جانب؛
قال القطامي:

وأ%ب.ي\ن. ش.ي\م.ت.ه'ن_ أ%ول% م.ر�ة{،
وأ%ب.ى ت.ق%ل©ب' دهر,ك ال�ت.ص.فYق.

وت.ص.ف�ق%ت1 الناقة إ,ذا انقلبت ظهراv لبطن عن الخاض. وت.ص.ف�ق.
فلن لل4مر أ%ي تعرض له؛ قال رؤبة:

ل%م�ا رأ%ي\ت' الش_عر_ قد ت.أ%ل�قا،
وف1ت\ن.ةv ت.ر\مي ب,م.ن\ ت.ص.ف�ق%ا،

ه.ن_ا وه.ن_ا عن ق1ذاف{ أ%خ\ل%قا
قال شر: تصف�ق أ%ي تعر_ض وترد_د. وال�ص.اف1ق' من ال3بل: الذي ينام

على جنبه مرة وعلى الخر مرة، وإ,ذا م%ض.ت الناقة صاف%ق%ت؛ قال الشاعر
يصف الدجاجة وبيضها:

وحام1لة ح.يا¾é، ول%ي\س.ت\ ب,حي_ة{
إ,ذا م%ض.ت\ يوماv به ل ت'ص.اف1ق

وص.ف}ق%ا الع'ن'ق,: ناحيتاه. وصفقا الفرس: خد�اه. وص.ف}ق' البل: وجهه
ف أ%عله. وهو فوق الضيض.

وص.ف�ق. الشراب.: مزج.ه، فهو م'ص.ف�ق¬. وص.ف%ق%ه وص.ف�ق%ه
وأ%ص\ف%ق%ه: حو_له من إ,ناء إ,ل إ,ناء ل1ي.ص\ف�و؛ قال حسان:

ي.س\ق�ون% م.ن و.ر.د. الب.ريص. ع.ل%ي\ه,م'،
ب.ر.د.ى ي'ص.ف�ق' بالر_ح1يق, الس_ل}س.ل,

وقال ال4عشى:
وش.مول ت.ح\س.ب' الع.ي\ن'، إ,ذا
ص'فYق%ت\، و.ر\د.ت.ها ن.و\ر. الذ©ب.ح\

الفراء: ص.ف%ق}ت' القدح. وص.ف�ق}ت'ه وأ%ص\ف%ق}ت'ه إ,ذا م.لgته.
والت_ص\ف1يق': تويل� الشراب من د.نð إ,ل د.نð ف قول ال4صمعي؛

وأ%نشد:إ,ذا ص'فYق%ت\ ب.ع\د. إ,ز\باد1ها
وص.ف%ق%ت الريح' الاء4: ضر.ب.ت\ه فص.ف�ت\ه، والر>يح' ت.ص\ف1ق'

ال4شجار. فت.ص\ط%ف1ق' أ%ي تضطرب. وص.ف�ق%ت الر>يح' الشيء إ,ذا ق%ل%ب.ت\ه
ييناv وشالv ورد_د.ت\ه. يقال: ص.ف%ق%ت\ه الريح' وص.ف�ق%ت\ه. وص.ف�ق%ت
الريح' السحاب. إ,ذا ص.ر.م.ت\ه واختلفت عليه؛ قال ابن مقبل:



وكأ%نا اع\ت.ن.ق%ت\ ص.ب,ي. غ%مامة{،
ب'ع\د.ى ت'ص.فYق�ه الر>ياح' ز'لل,

قال ابن بري: وهذا البيت ف آخر كتاب سيبويه من باب ال3دغام بنصب
ز'لل، وهو غلط ل4ن القصيدة مفوضة الروي. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ذا

اص\ط%ف%ق. الفاق' بالبي.اض, أ%ي اضطرب وان\ت.ش.ر الض_وء�، وهو اف}ت.ع.ل من
الص_ف}ق، كما تقول اضطرب اللس بالقوم.

وص1فاق' البطن,: اللدة� الباطنة الت تلي السواد سواد. البطن وهو حيث
ينقب البيطار من الدابة؛ قال زهي:

أ%مي ص.فاة ل ي'خ.ر_ق ص1فاقه
ب,م1ن\ق%ب,ه، ول ت'ق%ط�ع\ أ%باج,ل�ه\

والمع ص'ف�ق¬، ل ي'كس_ر على غي ذلك؛ قال زهي:
،vم'ع.ط�لة vحت ي.ؤ'وب. با ع'وجا

ت.ش\ك�و الد_وابر. وال4ن\ساء4 والصeف�قا
وبعض يقول: جلد البطن كله ص1فاق¬. ابن شيل: الص>فاق' ما بي اللد

وال�ص\ران1، وم.راقe البطن: صفاق¬ أ%جع ما تت اللد نه إ,ل سواد
البطن، قال: وم.راقe البطن كل ما ل ينحن عليه عظم. وقال ال4صمعي:

الص>فاق' اللد ال4س\فل الذي دون اللد الذي ي'س\لخ، فإ,ذا سلخ ال%س\ك بقي ذلك
م'م\س3ك. البطن، وهو الذي إ,ذا ان\ش.ق_ كان منه الف%ت\ق,�. وقال أ%بو

عمرو: الص>فاق' ما حول السر�ة حيث ي.ن\ق�ب' الب.ي\طار'؛ وقال بشر:
م'ذ%ك�رة كأ%ن9 الر_ح\ل% منها،

على ذي عانة{، واف الص>فاق,
واف الصفاق أ%راد أ%ن ضلوع.ه ط1والD. وقال ال4صمعي ف كتاب الفرس:

الص>فاق' اللد ال4سفل الذي تت اللد الذي عليه الشعر؛ وأ%نشد
للجعدي:ل�ط1م\ن. ب,ت'ر\س� ش.ديد1 الص>فا

ق من خ.ش.ب, ال%و\ز, ل ي'ث}ق%ب
يقول: ذلك الوضع منه كأ%نه ت'ر\س وهو شديد الص>فاق. وف حديث عمر:

أ%نه سئل عن امرأ%ة أ%خذ%ت بأ�ن\ث%ي.ي\ ز.و\ج,ها ف%خ.ر.ق%ت1 ال1ل}د. ول
ت.خ\ر,ق, الص>فاق.، فقضى بنصف ثلث الدية؛ الص>فاق': ج,لدة رقيقة تت

اللد ال4على وفوق اللحم.
والص_ف%ق': ال4د1ي' الديد ي'ص.بe عليه الاء فيخرج منه ماء أ%صفر



واسم ذلك الاء الص_ف}ق'
والص_ف%ق'. والص_ف%ق'، بالتحريك: الاء الذي ي'ص.بe ف القربة

الديدة فيحرك فيها فيصفر�؛ قال ابن بري: شاهده قول أ%ب ممد الفقعسي:
ي.ن\ض.ح\ن. ماء4 الب.د.ن1 ا ل�س.ر_ى،
ن.ض\ح. الب.د1يع, الص_ف%ق. ال�ص\ف%ر�ا

وال�س.ر�ى: ال�س\ت.س3رe ف البدن. ويقال: وردنا ماء4 كأ%ن_ه ص.ف%ق¬،
وهو أ%ول ما ي'ص.بe ف القربة الديدة فيخرج الاء أ%صفر؛ وص.ف�ق

القربة: فعل با ذلك. وقال أ%بو حنيفة: الص_ف%ق' ر,يح' الدباغ وطعمه.
وص.ف%ق. الكأ}س. وأ%ص\ف%ق%ها: مل4ها؛ عن اللحيان. وص.ف%ق. الباب.

ي.ص\ف1ق}ه ص.ف}قاv وأ%ص\ف%ق%ه، كلها: أ%غ}ل%ق%ه ورد�ه مثل ب.ل%ق}ت'ه
وأ%ب\ل%ق}ت'ه؛ قال عدي بن زيد:

مت_ك1ئاv ت'ص\ف%ق' أ%ب\واب'ه،
يس\ع.ى عليه العب\د' بالك�وب,

قال أ%بو منصور: وها بعن الفتح. وقال النضر: س.ف%ق}ت الباب
وص.ف%ق}ته، قال: وقال أ%بو الدقيش ص.ف%ق}ت الباب. أ%ص\ف1ق�ه ص.ف}قاv إ,ذا فتحته؛
وتركت باب.ه م.ص\فوقاv أ%ي مفتوحاv، قال: والناس يقولون ص.ف%ق}ت الب.اب

وأ%ص\ف%ق}ته أ%ي ر.د.د\ته، قال: وقال أ%بو الطاب يقال هذا كله. وباب
م.ب\لوق¬ أ%ي مفتوح. وروى أ%بو تراب عن بعض ال4عراب: أ%ص\ف%ق}ت' الباب.

وأ%ص\م.ق}ته بعن أ%غ}ل%ق}ته، وقال غيه: هي ال3جافة� دون الغ}لق.
ال4صمعي: ص.ف%ق}ت الباب أ%ص\ف1ق�ه ص.ف}قاv، ول يذكر أ%ص\ف%ق}ته. وم1ص\راعا

الباب: ص.ف}قاه. والص_ف}ق': الر_دe والص_ر\ف'، وقد ص.ف%ق}ته
فان\ص.ف%ق..وف كتاب معاوية إ,ل ملك الروم: ل4ن\ز,ع.ن_ك. من ال�ل}ك1 ن.ز\ع.

ال4ص\ف%قان,ي�ة؛ هم ال%ول� بلغة اليمن. يقال: ص.ف%ق%هم من بلد إ,ل بلد
أ%ي أ%خرجهم منه ق%ه\راv وذ�لv. وص.ف%ق%هم عن كذا أ%ي صر.ف%هم.

والت_ص\فيق: أ%ن يكون نوى ن,ي_ة عزم عليها ث رد� ني�ته؛ ومنه قوله:
وز.لل, الن>ي_ة1 والت_ص\ف1يق,

وف النوادر: والص_ف�وق الجاب المتنع من ال1بال، والصeف�ق'
المع. وال%ريق' من الوادي: شاطئ�ه، والمع خ'ر'ق¬. وناقة خ.ر,يق¬:

غزيرة.
وثوب ص.ف1يق: م.ت1ي بي�ن الص_فاقة، وقد ص.ف�ق. ص.قاقةv: كث�ف نسجه،



وأ%ص\ف%ق%ه الائك. وثوب ص.ف1يق وس.ف1يق: جي�د' النسج. والص_ف1يق':
ال%ل}د'. والص_ف�وق: الص_ع'ود ال�ن\كرة، وجعها ص.فائ1ق' وص'ف�ق¬.

وصاف%ق. بي قميصي: ل%ب,س أ%حد.ها فوق الخر. والد>يك' الص_ف9اق':
الذي يضرب بناحيه إ,ذا صو�ت.

وص.ف%ق. ماش1ي.ته ص.ف}قاv: صر.فها. وص.ف%ق. الرجل� ص.ف}قاv: ذهب. وف
vحديث لقمان بن عاد أ%نه قال: خذ1ي من�ي أ%خ1ي ذا الع1فاق, ص.ف9اقا

أ%ف9اقاv؛ قال ال4صمعي: الص_ف9اق الذي ي.ص\ف1ق'
على ال4مر العظيم، وال4ف9اق الذي يتصرف ويضر,ب إ,ل الفاق؛ قال أ%بو

منصور: روى هذا ابن قتيبة عن أ%ب سفيان عن ال4صمعي، قال: والذي أ%راه
ف تفسي ال4ف9اق الص�ف9اق, غي' ما حكاه، إ,ن_ما الص_ف9اق الكثي

ال4سفار والتصر�ف ف التجارات، والص_ف}ق' وال4ف}ق' قريبان من الس_واء،
وكذلك الص_ف9اق' وال4ف9اق' معناها متقارب، وقيل: ال4ف9اق' من أ�ف�ق,
ال4رض أ%ي ناحيتها. وان\ص.ف%ق. القوم' إ,ذا انصرفوا. وص.ف%ق. القوم' ف
البلد إ,ذا أ%ب\ع.د'وا ف طلب الرعى؛ وبه فسر ابن ال4عراب قول أ%ب

ممد ال%ذل1م1ي�:
إ,ن9 لا ف العام, ذي الف�ت'وق,،

وز.ل%ل, الن>ي_ة1 والت_ص\ف1يق,،
ر,ع\ية% م.و\لv ناص1ح� ش.فيق,

وت.صف1يق' ال3بل: أ%ن تو\ل%ها م1ن مرعى قد ر.ع.ت\ه إ,ل مكان فيه
.Ýم.ر\عى

وأ%ص\ف%ق. الغ.ن.م. إ,ص\فاقاv: حلبها ف اليوم مر�ة؛ قال:
أ%و\د.ى بنو غ%ن\م� بأ%ل}بان1 الع'ص'م\

بال�ص\فقات1 ور.ضوعات1 الب.ه.م\
وأ%نشد ابن ال4عراب:

وقالوا: عليكم عاص1ماv ي'ع\ت.ص.م\ به،
ر'و.ي\د.ك حت ي'ص\ف1ق. الب.ه\م. عاص1م'

أ%راد أ%نه ل خي عنده وأ%نه مشغول بغنمه؛ وال3ص\فاق: أ%ن يل�ب.ها
مر�ة واحدة ف اليوم والليلة. وف الصحاح: أ%ص\ف%ق}ت' الغنم. إ,ذا ل

ت.ح\ل�ب\ها ف اليوم إ,ل مرة. والصاف1قة�: الداهية�؛ قال أ%بو الرeب.ي\س
الت_غ\لب,ي:



vي ت.ح1ي�ةYق1ف1ي ت'خ\ب,رينا، أ%و ت.ع'ل
لنا، أ%و ت'ش1يب ق%ب\ل% إح\د.ى الص_وافق

والص_فائ1ق': ص.وار,ف' الطوب وحوادثها، الواحدة ص.فيقة؛ وقال كثي>ر:
وأ%ن\ت1 ال�ن.ى، يا أ�م_ ع.م\روا، لو ان_نا

ن.نال�ك، أ%و ت'د\ن,ي ن.واك1 الص_فائ1ق'
وهي الص_واف1ق' أ%يضاv؛ قال أ%بو ذؤيب:

أ%خ لك. م.أ}مون الس_ج,ي�ات1 خ1ض\ر,م،
إ,ذا ص.ف%ق%ت\ه ف ال�روب الص_واف1ق'

وص.ف%ق}ت' العود إ,ذا حر�كت أ%و\تار.ه فاص\ط%ف%ق.. واص\ط%ف%ق%ت
ال%زاه1ر' إ,ذا أ%جاب. بعضها بعضاv؛ قال ابن الط�ث%ر,ي�ة:

ويوم كظ1لY الرeم\ح, ق%ص_ر. ط�ول%ه
د.م' الز>ق> عن�ا، واص\طفاق' ال%زاه1ر,

قال ابن بري: نسب الوهري هذا البيت ليزيد بن الط�ثري�ة، وصوابه
ل1ش'ب\ر'مة بن الطفيل.

@صفرق: الصeف}روق': نبت 
(* قوله «الصفروق نبت» الذي ف القاموس: الصفرق

بالضمات وشد الراء). مث�ل به سيبويه وفسره السياف عن ثعلب، وقيل: هو
الفالوذ.

�@صلق: الص_ل}قة
والص_ل}ق والص_ل%ق': الصياح' والو.ل}و.لة� والصوت الشديد، وقد

ص.ل%ق�وا وأ%ص\ل%ق�وا. وف الديث: ليس م1ن_ا م.ن\ ص.ل%ق. أ%و ح.ل%ق. شعره؛
الص�ل}ق': الصوت الشديد يريد ر.ف}ع.ه عند ا لصائب وعند الوت ويدخل فيه

الن_و\ح؛ ومنه الديث: أ%نا ب.ر,ي¬ م1ن. الص�ال1قة1 والال1قة1؛ وقول
،vلبيد:فص.ل%ق}نا ف م'راد{ ص.ل}قة

و'ص.داء أ%ل}ح.ق%ت\هم بالث�ل%ل
أ%ي وقعنا بم وقعة ف م'راد{. قال الليث ف قوله ول ح.ل%ق. ول

ص.ل%ق.: يقال بالصاد والسي يعن رف%ع الصوت، وقد أ%ص\ل%قوا إ,ص\لقاv، وأ%ما
أ%بو عبيد فإ,نه رواه بالسي ذهب به إ,ل قوله س.ل%ق�وك�م\ بأ%ل}س3نة{

حد.اد{.
�وت.ص.ل�ق%ت الرأ%ة



إ,ذا أ%خذ%ها الط�ل}ق' ف%ص.رخ.ت\. ابن ال4عراب: ص.ل%ق}ت' الشاة
ص.ل}قاv إ,ذا ش.و.ي\تها على جنبيها، قال: فكأ%نه أ%راد على مذهب ابن ال4عراب
ما شوي من الشاة وغيها يعن قول عمر، رضي ال عنه: ليس م1ن�ا م.ن\

ص.ل%ق. أ%و ح.ل%ق. أ%ي رفع صوته ف الصائب.
وض.ر\ب¬ ص.ل�ق¬ وم1ص\لق¬: شديد. وخطيب¬ ص.ل�ق¬ وم1ص\لق¬: بليغ.
والص_ل}ق': صوت' أ%نياب البعي إ,ذا ص.ل%ق%ها وضر.ب ب.ع\ضها ببعض، وقد

ص.ل%ق%ا أ%نياب'ه. وص.ل%قات' ال3بل,: أ%ن\ياب'ها الت تصللق؛ قال
الشاعر:ل ت.ب\ك ح.و\لك. ن,يب'ها، وت.قاذ%ف%ت\

ص.ل%قات'ها كم.ناب,ت1 ال4ش\جار,
وص.ل%ق. ناب.ه'

ي.ص\ل1ق�ه ص.ل}قاv: ح.ك9ه بالخ.ر فحدث بينهما صوت¬، وأ%ص\ل%ق. الباب'
نفسه'؛ قال العجاج:

إ,ن} ز.ل� ف�وه ع.ن\ أ%تان{ م1ئ}ش1ي\،
أ%ص\ل%ق. ناباه ص1ياح. الع'ص\فور\

يريد إ,ن زل� فو العي عن هذه ال4تان أ%ص\ل%ق. ناباه ل1ف%و\ت ذلك؛
وقال رؤ\بة:

أ%ص.ل%ق. ناب,ي ع1ز�ة وص.ل}قما
وأ%ص\ل%ق. الفحل�: ص.ر.ف أ%نيابه؛ قال:

أ%ص\ل%ق%ها الع1زe بنات{ فاص\ل%ق%م�
والفحل ي.ص\ط%ل1ق' بنابه: وذلك ص.ر,يف�ه. والص_ل}ق%م': الشديد

الصeراخ,، منه.
وص.ل%قه بلسانه ي.ص\ل1ق�ه ص.ل}قاv: شتمه. وف التنزيل: ص.ل%قوكم

بأ%ل}س3نة{ حداد{؛ وس.ل%ق�وكم لغةD ف ص.ل%ق�وكم؛ قال الفراء: جائز ف العربية
ص.ل%ق�وكم والقراءة سن_ة. الليث: الامل� إ,ذا أ%خذها الط�ل}ق' فأ%ل}قت

نفسها على جنبيها مر�ة كذا ومرة كذا قيل ت.ص.ل�قت\ ت.ص.ل©قاv، وكذلك كل
ذي أ%ل%م إ,ذا ت.ص.ل�ق على جنببيه، يقال بالصاد ت.ص.ل�قت ت.ص.ل©قاv؛

وت.ص.ل�ق%ت الرأ%ة إ,ذا أ%خذها الط�ل}ق' فص.ر.خ.ت\. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: أ%نه ت.ص.ل�ق. ذات. ليلة من ال�وع أ%ي تق%ل�ب. ويقال:

ت.ص.ل�ق. ذات. ليلة من ال�وع أ%ي تق%ل�ب. ويقال: ت.ص.ل�ق. الوت ف الاء
إ,ذا تقل�ب وتلو_ى. وص.ل%ق%ه بالعصا ي.ص\ل1ق�ه ص.ل}قاv وص.ل%قاv: ضربه



�على أ%ي موضع كان من يديه. وص.ل%ق%ت1 اليل
إ,ذا ص.د.م.ت\ بغارتا. والص_ل}قة�: الص_د\مة� ف الرب؛ قال:

،vف%ر� ي.س.راg.م1ن\ ب.ع\د1 ما ص.ل%ق%ت\ ف ج.ع
ي.خ\ر'ج\ن. ف الن_ق}ع م'ح\مر�اv هواد1يها

جعفر هنا يعن جعفر بن كلب، والي.س\ر'
الطعن ح1ذاء4 الوجه، وإ,نا حر_كه ضرورة.

والص_ل%ق': القاع' الطمئن الل9ي الستدير ال4م\لس وشجره قليل؛ قال
الشماخ:

من ال4صال1ق, عار,ي الش_و\ك1 م.ج\رود
قال ال4زهري: والس_ل%ق' بالسي أ%كثر، والمع ص'ل}قانD وأ%صال1ق'.

وال9ص.ل%ق' مثل الس_ل%ق,: القاع' الصفصف؛ قال أ%بو دواد:
ت.رى فاه، إ,ذا أ%ق}ـ

ـب.ل%، مث}ل% الص_ل%ق, ال%د\ب,
له، ب.ب\ن. ح.وام1يه،

ن'سور¬ كن.و.ى الق%س\ب,
وال�ت.ص.لYق': ال�ت.مر>غ على جنبيه من ال4ل. وف حديث ابن عمر:

أ%نه ت.ص.ل�ق.
ذات ليلة{ على ف1راش1ه أ%ي ت.لو_ى وت.قل�ب، من ت.ص.ل�ق. الوت' ف

الاء إ,ذا ذهب وجاء. وحديث أ%ب مسلم ال%و\لن�ي: ث ص.ب_ فيه من الاء3
وهو يت.ص.ل�ق'. والص_ل1يقة�: ال�ب\زة الرقيقة والقطعة ال�ش\واة من

اللحم؛ قال الفرزدق:
فإ,ن ت.ف}ر.ك_ ع1ل}جة� آل زيد{،

وت'ع\و,ز\ك. الص_لئ1ق' والص>ناب'
،vكان% ع.ي\ش' أ%ب,يك. م'ر�ا vفق1د\ما
ي.عي,ش' با ت.ع1يش' به الك1لب'

وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: أ%ما وال ما أ%ج\هل� عن
ك%راك1ر.وأ%س\ن,مة{ ولو ش1ئ}ت' لدع.وت' ب,صلء� وص1ناب� وص.لئ1ق.؛ قيل: هي

الر>قاق'، وقال أ%بو عمرو: الس_لئق، بالسي، كل ما س'ل1ق من الب'قول
وغيها، وقيل: هي ال�م\لن ال%ش\و,ي�ة من ص.ل%ق}ت الشاة إ,ذا ش.و.ي\ت.ها.

وقال غي أ%ب عمرو: الص_لئق، بالصاد، ال�بز الرقيق؛ وأ%نشد لرير:



تكلYفن م.عيشة آل زيد{،
وم.ن\ ل1ي بالص�لئق والص>ن.اب؟

وقال غي هؤلء: هي الص_رائق'، بالراء، الر>قاق'؛ وقيل: الصلئق اللحم
ال%شو,ي� الن_ض�يج.

والص_ل1يقاء، مدود¬: ضرب من الطي.
والص_ل}ق%م: الشديد؛ عن اللحيان، قال: واليم فيه زائدة، والمع

ص.لق1م' وص.لق1مة؛ قال طرفة:
ج.ماد¬ با الب.س\باس' ي'ر\ه1ص' م'ع\ز'ها
ب.نات1 ال�خاض,، والص_لق1مة% ال�م\را

والص_ل}ق�م: السي�د؛ عن اللحيان، وميمه زائدة أ%يضاv وبنو
ال�ص\ط%ل1ق: حي� من خزاعة.

@صملق: الص_م\ل%ق': لغة ف الس_م\ل%ق, وهو القاع ال4ملس، وهي مضارعة
وذلك لكان القاف وهي فرع، وحكى سيبويه صمال1يق؛ قال ابن سيده: ول أ%دري

ما ك%س_ر إ,ل أ%ن يكونوا قد قالوا ص.محل%قة ف هذا العن فعو_ض من
الاء كما حكي م.واع1يظ. قال أ%بو الدقيش: قاع¬ ص.م\ل%ق¬، ويقال: تركته

بقاع ص.م\ل%ق�.
@صمق: أ%هله الليث، وروى أ%بو تراب عن أ%صحابه: أ%ص\م.ق}ت الباب.
أ%غلقته. وف النوادر: ما زال فلن صام1قاv منذ اليوم وصامياv وصاب,ياv أ%ي

عطشان% أ%و جائعاv، وقال: هذه ص.م.قةD من ال%ر_ة أ%ي غليظة.
@صنق: ابن ال4عراب: الصeن'ق' ال4ص1ن_ة� ف التهذيب، وف الكم:

الص_ن.ق' ش1د_ة ذ%ف%ر,
ال3ب\ط1 والسد، ص.ن,ق. ص.ن.قاv، فهو ص.ن,ق¬، وأ%ص\ن.ق%ه العر.ق'؛

وأ%ص\ن.ق. الرجل� ف ماله إ,ص\ناقاv إ,ذا أ%حسن القيام عليه. ورجل م1ص\ناق¬
وم1يصاب¬ إ,ذا ل%زم مال%ه وأ%حسن القيام عليه.

والص_ن.ق': اللقة من الشب تكون ف طرف الرير، والمع أ%ص\ناق¬؛ عن
أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:

أ%م1ر_ة اللYيف وأ%ص\ناق الق%ط%ف\
ال4م1ر_ة: البال� جع م1رار�، وال4ص\ناق'

جع الص_ن.ق وهو اللقة من الشبة تكون ف طرف الرير، والق%ط%ف':
ضر\ب¬ من الشجر متي القضبان تتخذ منه ال4ص\ناق.



vإ,ذا كان ضخما Dوصنخة وق%بصاة وقبصة Dوف النوادر: يقال جل ص.ن.قة
كبياv. وص.ن.قةD من ال1رار وص.م.قةD وصمغة: وهو ما غلظ.

@صندق: الصeن\دوق: ال�وال1ق. التهذيب: الصeن\دوق لغة ف السeن\دوق
وي'ج\مع ص.ناد1يق، وقال يعقوب: هي الصeن\دوق بالصاد.

@صهصلق: صوت ص.ه\ص.ل1ق¬ أ%ي شديد؛ وأ%نشد:
قد ش.ي_ب.ت\ رأ}س1ي بص.و\ت{ ص.ه\ص.ل1ق\

ورجل ص.ه\ص.ل1ق' الصوت1: شديد'ه. وامرأ%ة ص.هص1لق¬ وص.ه\ص.ليق¬: شديدة
الصوت ص.خ_ابة، ومنهم من ق%ي�د فقال: الص_ه\ص.ل1ق' العجوز الصخ�ابة؛

ومنه قول الشاعر:
أ�مe حوار ض.ن\ؤ'ها غي' أ%م1ر\،

ص.ه\ص.ل1ق' الصوت1 بع.ين.ي\ه.ا الص_ب,ر\
سائلة أ%ص\داغ�ها ل ت.خ\ت.م1ر\،

ت.ع\دو على الذئب ب,عود م'ن\ك%س3ر\
ت'باد1ر' الذئب. بع.د\و� م'ش\ف%ت1ر\،

eم.ن\ قات.لها، ول ت.ف1ر eي.ف1ر
لو ن'ح1ر.ت\ ف بيت1ها ع.ش\ر' ج'ز'ر\،

ل4ص\ب.ح.ت\ من. ل%حم1هن_ ت.ع\ت.ذ1ر\
قال: وكذلك الص_ه\ص.ل1يق'؛ وأ%شد للع'ل%يكم الكندي:

نأ}آج.ة� الع.د\وة1 ش.م\ش.ل1يقها،
ش.د1يدة الص_ي\حة1 ص.ه\ص.ليقها،

ت'سام1ر' الض>ف}د.ع. ف ن.ق1يق1ها
والش_م\ش.ل1يق': السريعة الشي.

vراه ض.ر\با�@صوق: الص�اق': لغة ف الس�اق,، ع.ن\بي�ة. قال ابن سيده: وأ
من الضارعة لكان القاف. والص_ويق': لغة ف الس_ويق العروف لكان

الضارعة.
@صيق: الص�يق' والص>يقة�: الغبار'

الائل� ف الواء؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
Dل كل� ي.و\م� ص1يقة

ف%و\ق1ي، ت.أ%ج_ل� كالظ©لل%ه\
وقال سلمة بن جندل:



بواد1ي جدود، وقد ب'وك1ر.ت
ب,صيق, الس_ناب,ك أ%ع\طان'ها

وقال آخر:
كما ان\ق%ض_ ت}ت. الص>يق, ع'و_ار'

والمع ص1ي.ق¬ مثل ج,يفة{ وج,ي.ف؛ وأ%نشد ابن بري ف ترجة لرؤبة يصف
أ�ت'ناv وفحلها:

ي.د.ع\ن. ت'ر\ب. ال4ر\ض, م.ج\نون الص>ي.ق\،
وال%ر\و. ذا الق%د_اح, م.ض\بوح. الف1ل%ق\

وقال: الص>يق' الغبار، وج'نونه تطايره. والص>يق': الصوت' . والص>يق':
الريح ال�ن\ت1نة من الناس والدواب؛ عن الليث، وقال بعضهم: هي كلمة

معر�بة أ%صلها زيقا، بالعبانية.
أ%بو عمرو: الص�ائ1ق' والصائ1ك' الل4ز,ق'؛ قال جندل:

أ%س\و.د ج.ع\د ذي ص'نان{ صائ1ق
والص>يق': بطن منهم 

(* قوله بطن منهم: هكذا ف الصل).
@صأك: الص_أكة�، مزومة: الرائحة� تدها من الشبة إذ ن.د1ي.ت\ فتغي
ريها، ومن الرجل ذا ع.ر,ق. فهاجت منه ريح م'ن\ت1نة، وقد صئك. ي.ص\أك'

صأ%كاv إذا عرق فهاجت منه ريح منتنة من ذ%ف%ر أ%و غيه.
وص.ئ1ك به الشيء: ل%ز,ق.. والصائ1ك': الواك1ف' إذا كانت فيه تلك الريح،

والفعل� ص.ئ1ك%ت1 الشبة، وهي ت.ص\أك ص.أكاv؛ قال صاحب العي: ومنه قول
العشى:

ومثلك1 م'ع\ج,بة{ بالشبا
ب، صاك العبي' بأ%ثوابا

أ%راد به ص1ئ1ك. فخفف ول%ي_ن. فقال صاك؛ قال ابن سيده: وليس عندي على
ما ذهب إليه بل لفظه على موضوعه، وإنا يذهب إل هذا الضرب من التخفيف

البدل9 إذا ل يتمل الشيء وجهاv غيه. وف النوادر: رجل ص1ئك¬ وهو الشديد
من الرجال.

@صطك: ال�ص\ط�ك%ى: من الع'ل�وك؛ رومي� وهو دخيل ف كلم العرب؛قال:
فشام. فيها مثل% م1حراث الغ.ض.ا،

ت.ق}ذ1ف' عيناه بثل, ال�ص\ط�ك%ى



ودواء م'م.ص\ط%ك¬: خلط بال�ص\ط�ك%ى.ابن النباري: م.ص\ط%كاء، بالد، عن
الفراء، وث%ر\مداء�: موضع، قال: وهي على مثال ف%ع\ل%لء؛ وقد قصره

الغلب ضرورة 
(* قوله «وقد قصره الغلب ضرورة» ف القاموس أن القصور فيه

الفتح والضم والمدود فيه الفتح فقط أهـ. وعليه فل ضرورة). ف قوله:
ت.قذ1ف' عيناه ب,عل}ك ال%ص\ط%ك%ا

@صعلك: الصeع\ل�وك: الفقي الذي ل مال له، زاد الزهري: ول اعتماد.
وقد ت.ص.ع\ل%ك. الرجل إذا كان كذلك؛ قال حات طي>ء:

غ%ن,ين.ا ز.ماناv بالت_ص.ع\ل�ك1 والغ1ن،
فك�ل¾ سقاناه، بك%أس.ي\هما، الدهر'

فما زادنا ب.غ\ياv على ذي قرابة{
غ1نانا، ول أ%ز\ر.ى بأ%ح\سابنا الف%ق}ر'

(* رواية ديوان حات لذين البيتي تتلف عن الرواية الت هنا).
أ%ي ع1شنا زماناv. وت.ص.ع\ل%كت البل: خرجت أ%وبارها وانردت وط%رحتها.
ورجل م'ص.ع\ل%ك' الرأس: مدو�ره. ورجل م'ص.ع\ل%ك الرأس: صغيه؛ وأ%نشد:

ي'خ.ي>ل� ف ال%ر\ع.ى لن_ بشخصه،
م'ص.ع\ل%ك' أ%على ق�ل�ة الرأس, ن,ق}ن,ق'

وقال شر: ال�ص.ع\ل%ك'، من ال4س\نمة، الذي كأنا ح.د\ر.ج\ت. أ%عله
حد\رجةv، كأ%نا ص.ع\ل%ك}ت. أ%سفله بيدك ث م.ط%ل}ت.ه ص'ع'داv أ%ي رفعته

على تلك الد_م\ل%كة وتلك الستدارة؛ وقال الصمعي ف قول أب د'واد يصف
:vخيل

قد ت.ص.ع\ل%ك}ن ف الربيع، وقد قر\
ر.ع. ج.ل}د. الفرائض, ال4قدام'

قال: ت.ص.ع\ل%ك}ن د.ق%ق}ن وطار ع1فاؤها عنها، والفريضة موضع قدم الفارس.
وقال شر: ت.ص.ع\ل%ك%ت1 البل إذا د.ق�ت قوائمها من الس>من.

وص.ع\ل%ك%ها البقل� وص.ع\ل%ك الثريدة%: جعل لا رأساv، وقيل: رفع رأسها.
والت_ص.ع\ل�ك': وص.عاليك' العرب: ذ�ؤبان'ها. وكان ع'ر\وة بن الو.ر\د يسمى: عروة

الصعاليك لنه كان يمع الفقراء ف حظية في.ر\ز'ق�هم ما ي.غ\ن.م'ه.
@صكك: الص_كe: الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل: هو الضرب عامة بأي�

شيء كان، ص.ك�ه ي.ص'ك©ه ص.ك9اv. الصمعي: ص.ك%م\ته ولك%م\ت'ه وص.ك%ك}ت'ه



ود.ك%ك}ت'ه ولك%ك}ت'ه، كأنه إذا دفعته. وص.ك�ه أ%ي ضربه؛ قال م'د\ر,ك
بن ح1ص\ن:

يا ك%ر.واناv ص'ك_ فاك}ي.أ%ن_ا،
فش.ن_ بالس_ل}ح, فلما ش.ن_ا

vومنه قوله تعال: ف%صك9ت\ وجهها. وف حديث ابن ال4كوع: فأ%ص'ك� سهما
ف رج\له أ%ي أضربه بسهم؛ ومنه الديث: فاص\ط%ك©وا بالسيوف أ%ي تضاربوا

با، وهو اف}ت.علوا من الص_ك>، قلبت التاء طاء لجل الصاد، وفيه ذكر
الص_كيك1، وهو الضعيف، فعيل بعن مفعول، من الص_ك> الضرب أي ي'ض\رب

كثياv لستضعافه. وبعي م.ص\كوك وم'ص.ك�ك¬: مضروب باللحم 
(* قوله «مضروب

باللحم» قال شارح القاموس: كأن اللحم صك فيه صكاv أي شك). واص\ط%ك_
ال1ر\مان1: ص.ك_ أ%حده'ما الخر.

والص_ك%ك': اضطراب الرeكبتي والع'رقوبي من النسان وغيه، والنعت
رجل أ%ص.كe، ص.ك_ ي.ص.كe ص.ك%كاv فهو أ%ص.كe وم1ص.ك�، وقد ص.ك1ك}ت. يا

رجل. أ%بو عمرو: كل ما جاء على ف%ع1ل%ت\ ساكنة التاء من ذوات التضعيف فهو
مدغم نو ص.م_ت1 الرأة وأ%شباهه، إل أ%حرفاv جاءت نوادر ف إظهار

التضعيف: وهو ل%ح1ح.ت\ عينه إذا التصقت، وقد م.ش1ش.ت الدابة وص.ك1كت\، وقد
ض.ب,ب. البلد' إذا كثر ض1باب'ه، وأ%ل1ل% الس>قاء إذا تغيت ريه، وقد

ق%ط1ط% شعره. ابن العراب: ف قدميه ق%ب.لD ث ح.ن.ف¬ ث ف%ح.ج¬، وف
ركبتيه ص.ك%ك¬

وف فخذيه ف%جÝى. وال1ص.كe: القويe الشديد من الناس والبل والمي؛
وأ%نشد يعقوب:

ترى ال1ص.ك_ ي.ط}ر'د الع.واش1يا
ج,ل�ت.ها وال�خ.ر. ال%واش1يا

ورجل م1ص.ك�: قوي شديد. وف الديث: على جل م1ص.ك�، بكسر اليم وتشديد
الكاف؛ هو القوي السيم الشديد ال%ل}ق، وقيل: هو من الص_ك> احتكاك1

الع'رقوبي. والص.كe: كال1ص.ك�؛ قال الفرزدق:
ق%ب.ح. الله' خ'صاك�ما، إذ أ%نتما
ر,د\فان1، فوق أ%ص.ك_ كالي.ع\فور,

vم1ف}ع.ال vقال سيبويه: وال�نثى م1ص.ك�ة، وهو عزيز عنده لن م1ف}ع.ل



قلما تدخل الاء ف مؤنثه.
والص_ك�ة�: شد_ة الاجرة. يقال: لقيته ص.ك�ة% ع'م.ي¼ وص.ك�ة%

أ%ع\م.ى، وهو أ%شد الاجرة حر�اv، قال بعضهم: ع'م.يÒ اسم رجل من العماليق
أ%غار على قوم ف وقت الظهية فاجتاحهم، فجرى به الثل؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
vص.ك_ با عي الظهية غائرا
ع'م.يÒ، ول ي.ن\ع.ل}ن. إل9 ظ1لل%ها

ويقال: هو تصغي أ%عمى مرخاv. وف الديث: كان ي'س\تظل بظل ج.ف}نة عبد
ال بن ج'د\عان% ص.ك�ة% ع'م.ي¼، يريد ف الاجرة، والصل فيها أ%ن

عمي�اv مصغ_راv مرخم كأنه تصغي أعمى، وقيل إن عمي�اv اسم رجل من ع.د.وان%
كان ي'فيض بالج عند الاجرة وشدة الر، وقيل: إنه أ%غار على قومه ف حر�

الظهية فضرب به الثل فيمن يرج ف شدة الر، يقال: لقيته ص.ك�ة%
ع'م.ي¼، وهذه ال%ف}نة كانت لبن جدعان ف الاهلية ي'طعم فيها الناس وكان

يأكل منها القائم والراكب لعظمها، وكان له مناد{ ينادي: ه.ل�م_ إل
الفالوذ1، وربا حضر طعام.ه سيد'نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم.وظ%ليم

أ%ص.كe: لتقارب ركبتيه ي'صيب بعض'ها بعضاv إذا عدا؛ قال الشاعر:
،eإن� ب.ن و.ق}دان% قوم¬ س'ك
eالن_عام,، والن_عام' ص'ك �مث}ل

الوهري: ظ%ليم أ%ص.كe لنه أ%ر.حe طويل الرجلي ربا أ%صاب لت.قارب,
ركبتيه بعض'ها بعضاv إذا مشى. وف الديث: م.ر_ ب.د\ي� أ%ص.ك_ مي>ت{؛
الص_ك%ك': أ%ن تضرب إحدى الركبتي ال�خرى عند العد\و فتؤثر فيها

أثراv، كأ%نه لا رآه ميتاv قد تقل�صت ركبتاه وصفه بذلك، أ%و كأ%ن� شعر
ركبتيه قد ذهب من الص\طكاك وان\ج.ر.د. فعر_فه به، ويروى بالسي؛ ومنه كتاب

عبد اللك إل الجاج: قاتلك ال، أ�خ.ي\ف1ش. العيني أ%ص.كÒ وص'ك�وك¬
وص1ك%اك؛ قال أ%بو منصور: والصك الذي ي'كتب' للع'هدة، معر_ب أ%صله

ح.ك_، وي'جم.ع' ص1ك%اكاv وص'كوكاv، وكانت الرزاق تسمى ص1كاكاv لنا كانت
ت'خ\ر.ج' مكتوبة؛ ومنه الديث ف النهي عن شراء الص>كاك والق�ط�وط، وف
حديث أ%ب هريرة: قال ل%ر\وان% أ%ح\ل%ل}ت. بيع الص>كاك؛ هي جع ص.ك{ç وهو

الكتاب، وذلك أ%ن ال�مراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأ%ع\طياتم
كتباv فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها م'ع.ج_لv، وي'عط�ون الشتري



الص_ك_ ليمضي ويقبضه، فن'هوا عن ذلك لنه بيع ما ل ي'ق}ب.ض. وص.ك_ الباب.
ص.ك9اv: أ%غلقه، وص.ك%ك}ت'ه: أ%طبقته. وال1ص.كe: الغلق.

والص_ك1يك': الضعيف؛ عن ابن النباري، حكاه الروي� ف الغريبي.
أ%بو عمرو: كان عبد الصمد بن علي� ق�ع\د'داv وكانت فيه خ.ص\لة ل تكن ف
هاشي�: كانت أ%سنانه وأ%ضراسه كلها ملتصقة؛ قال: وهذا يسمى أ%ص.ك_،

.vأ%يضا eقال ال4زهري: ويقال له ال4ل%ص
@صمك: الص_مكيك' والص_م.ك�وك': الغليظ من الرجال الاف، وقيل: الاهل

السريع إل الشر والغ.واية؛ قال ابن بري: شاهد' الص_م.ك�وك قول زياد
ال1ل}ق%ط1ي�:

فقلت'، ول أ%م\ل1ك\: أ%غو\ث% بن. ط%ي>ء�
على ص.م.كوك1 الرأس, ح.ش\ر, الق%وادم,

قال: وقال آخر ف الص_م.ك1يك1:
Yوص.م.كيك{ ص.م.ي.ان{ ص1ل

والص_م.ك�وك' والص_م.ك1يك: القوي� الشديد وهو الشيء� الل�ز,ج.
والص_م.ك}م.ك': القوي، وقد اص\م.اك>؛ وأ%نشد شر:

،Yوص.م.كيك{ ص.م.يان{ ص1ل
،Yابن عجوز� ل يزل ف ظ1ل

Yهاج بع1ر\س� ح.و\ق%ل� ق1ث}و.ل
والص_م.ك1يك: التارe الغليظ من الرجال وغيهم. وقال الليث:

الص_م.ك1يك ال4هوج الشديد.، وهو الص_م.ك�وك' ال�ص\م.ئ1كe ال4هوج' الشديد
الي>د' السم القوي. واص\م.أ%ك_ الرجل واز\م.أ%ك_ واه\م.أ%ك_ إذا غضب.

وال�ص\م.ئ1كe: الغضبان. أ%بو الذيل: السماء� م'ص\م.ئ1ك�ة أ%ي مستوية
خ.ليقة للمطر؛ وروى شر عنه: أ%صبحت الرض م'ص\م.ئ1ك�ةv عن الطر أ%ي

مبتل�ة. وجل ص.م.ك%ةD أ%ي قوي�، وكذلك عبد ص.م.ك%ةD. واص\م.أ%ك�ت1 الرض،
فهي م'ص\م.ئ1ك�ة: وهي الن_د1ي_ة المطورة، وهذه ذكرها ال4زهري ف

الرباعي وقال: أ%صل هذه الكلمة وما أ%ش\بهها ثلثي، والمزة فيها م\ت.لبة.
واص\ماك_ اللب': خ.ث�ر. ج,د�اv حت يصي كال�ب. ابن السكيت: لب

ص.م.كيك¬ وص.م.ك�وك وهو الل�ز,ج. واص\ماك_ الرجل�: غضب.، والمز فيهما
لغة. واص\مأ%ك_ ال�ر\ح، مهموز:انتفخ.

والص_م.ك1يك' من اللب: الاث1ر' جد�اv وهو حامض. ابن سيده: وص.م.ك1يك¬



موضع، زعموا.
@صملك: الصeم_ل1ك' 

(* قوله «الصملك إل» كذا بضبط الصل، وف القاموس
وشرحه: الصملك كعملس أي بفتحات مشدد اللم وضبطه بعضهم بضم الصاد وتشديد

اليم الفتوحة وكسر اللم). القوي الشديد الب.ض\ع.ة1 والقو_ة، قال:
والمع الص_مال1ك'.

@صهك: أ%بو عمرو: الصeه\ك' الواري السeود.
@صوك: صاك. به الدم' والزعفران وغيه1ما ي.صو'ك ص.و\كاv: لزق؛ وأ%نشد:

س.قى ال ط1ف}لv خ.و\دةv ذات. ب.ه\ج.ة{،
ي.ص'وك' بك%ف�ي\ها ال1ضاب' وي.ل}ب.ق'

ي.ص'وك: ي.ل}ز.ق'، والياء فيه لغة، وسنذكرها. أ%بوعمرو: الصائك اللزق،
وقد صاك. يص1يك؛ وظ%ل� ي'صايك�ن منذ اليوم وي'حاي,ك�ن. ولقيته أ%و_ل%

ص.و\ك{ وبو\ك{. أ%ي أ%و_ل شيء؛ واف}عله أ%و_ل% كلY ص.و\ك{ وب.و\ك{.
والص_و\ك': ماء الرجل؛ عن كراع وثعلب. وت.ص.و_ك ف عذرته: التطخ با
ك%ت.ض.و_ك، وسنذكره ف الضاد العجمة. والصائ1ك': الدم اللزق، ويقال:

الصائك دم ال%و\ف.
@صيك: صاك الشيe ص.ي\كاv: ل%ز,ق.. وصاك. الدم' ي.ب,س.، وهو من ذلك لنه
إذا يبس لزق. وصاك. به الطيبخ ي.ص1يك' أ%ي ل%ص1ق. به؛ ومنه قول ال4عشى:

وم1ث}لك1 م'ع\ج.بة بالش_با
ب,،صاك. الع.ب,ي' بأ%ج\لد1ها

(* قوله «بأجلدها» أنشده ف ص أ%ك: بأجسادها، وأنشده الصحاح:
بأثوابا).

@صعلك: الصeع\ل�وك: الفقي الذي ل مال له، زاد الزهري: ول اعتماد.
وقد ت.ص.ع\ل%ك. الرجل إذا كان كذلك؛ قال حات طي>ء:

غ%ن,ين.ا ز.ماناv بالت_ص.ع\ل�ك1 والغ1ن،
فك�ل¾ سقاناه، بك%أس.ي\هما، الدهر'

فما زادنا ب.غ\ياv على ذي قرابة{
غ1نانا، ول أ%ز\ر.ى بأ%ح\سابنا الف%ق}ر'

(* رواية ديوان حات لذين البيتي تتلف عن الرواية الت هنا).
أ%ي ع1شنا زماناv. وت.ص.ع\ل%كت البل: خرجت أ%وبارها وانردت وط%رحتها.



ورجل م'ص.ع\ل%ك' الرأس: مدو�ره. ورجل م'ص.ع\ل%ك الرأس: صغيه؛ وأ%نشد:
ي'خ.ي>ل� ف ال%ر\ع.ى لن_ بشخصه،
م'ص.ع\ل%ك' أ%على ق�ل�ة الرأس, ن,ق}ن,ق'

وقال شر: ال�ص.ع\ل%ك'، من ال4س\نمة، الذي كأنا ح.د\ر.ج\ت. أ%عله
حد\رجةv، كأ%نا ص.ع\ل%ك}ت. أ%سفله بيدك ث م.ط%ل}ت.ه ص'ع'داv أ%ي رفعته

على تلك الد_م\ل%كة وتلك الستدارة؛ وقال الصمعي ف قول أب د'واد يصف
:vخيل

قد ت.ص.ع\ل%ك}ن ف الربيع، وقد قر\
ر.ع. ج.ل}د. الفرائض, ال4قدام'

قال: ت.ص.ع\ل%ك}ن د.ق%ق}ن وطار ع1فاؤها عنها، والفريضة موضع قدم الفارس.
وقال شر: ت.ص.ع\ل%ك%ت1 البل إذا د.ق�ت قوائمها من الس>من.

وص.ع\ل%ك%ها البقل� وص.ع\ل%ك الثريدة%: جعل لا رأساv، وقيل: رفع رأسها.
والت_ص.ع\ل�ك': وص.عاليك' العرب: ذ�ؤبان'ها. وكان ع'ر\وة بن الو.ر\د يسمى: عروة

الصعاليك لنه كان يمع الفقراء ف حظية في.ر\ز'ق�هم ما ي.غ\ن.م'ه.
@صأبل: الكسائي: الض>ئ}بل الداهية ول�غ.ة� بن ض.ب_ة% الص>ئ}ب,ل، قال:
والضاد أ%عرف، وأ%بو عبيدة رواه الض>ئ}ب,ل، بالضاد، قال: ول أ%سعه

بالصاد إ,ل ما جاء به أ%بو ت'راب.
@صأصل: الص_أ}ص.ل� والص_و\ص.لء�، زعم بعض الرeواة أ%نما شيء واحد:

وهو من الع'ش\ب؛ قال أ%بو حنيفة: ول أ%ر. من يعرفه.
@صحل: ص.ح1ل الر_ج'ل�، بالكسر، وص.ح1ل% صوت'ه ي.ص\ح.ل ص.ح.لv، فهو

أ%ص\ح.ل� وص.ح1لD: ب.ح_؛ ويقال: ف صوته ص.ح.لD أ%ي ب'ح'وحة؛ وف صفة رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، حي وص.ف%ت\ه أ�م� م.ع\ب.د: وف صوته ص.ح.لD؛
هو بالتحريك، كالب'ح_ة وأ%ن ل يكون حادìا؛ وحديث ر'ق%ي\ق%ة: فإ,ذا أ%نا

باتف{ ي.ص\ر'خ' ب,ص.و\ت{ ص.ح1ل؛ وحديث ابن عمر: أ%نه كان ي.ر\ف%ع صوت.ه
بالت_ل}بية حت ي.ص\ح.ل أ%ي ي.ب.ح_. وحديث أ%ب هريرة ف ن.ب\ذ1 العهد

ف ال%ج>: فك�ن\ت أ�نادي ح.ت ص.ح1ل صوت؛ قال الراجز:
فلم ي.ز.ل} م'ل%ب>ياv ول ي.ز.ل}،

حت_ى عل الص_وت. ب'حوح¬ وص.ح.ل،
g9ل�ما أ%و\ف على ن.ش\ز� أ%ه.ل�وك

قال ابن بري: وقد ص.ح1ل% ح.ل}ق�ه أ%يضاv، قال الشاعر:



وقد ص.ح1ل%ت\ من الن_و\ح, ال�ل�وق'
والص_ح.ل�: ح1د_ة الصوت مع ب.ح.ح�؛ وقال ف صفة الاجرة:

ت'ص\ح1ل� ص.و\ت. ال�ن\د'ب ال�ر.ن>م
وقال اللحيان: الص_ح.ل� من الص>ياح، قال: والص_ح.ل أ%يضاv ان\شقاق

الصوت وأ%ن ل يكون مستقيماv يزيد م.ر_ة وي.س\تقيم أ�خ\رى، قال:
والص_ح.ل أ%يضاv أ%ن يكون ف ص.د\ره ح.ش\ر.ج.ة.

@صدل: الص>ي\د.لن�: موضع معروف؛ وأ%نشد سيبويه:
،vحابس3ي_ة vم'ر>ي_ة vض.باب,ي_ة

م'ن,يفاv بن.ع\ف1 الص_ي\د.ل%ي\ن و.ضيع'ها
والص_ي\د.لن,يe: معروف، فارسي م'ع.ر_ب، والمع ص.ياد1لة.

@صطبل: قال ابن بري: ل يذكر الوهري ال3ص\ط%ب\ل ل4نه أ%عجمي، وقد
تكلمت به العرب؛ قال أ%بو ن'خ.يلة:

لو\ل أ%بو الف%ض\ل, ولو\ل ف%ض\ل�ه،
لس'د_ باب¬ ل ي'س.ن_ى ق�ف}ل�ه،

وم1ن\ ص.لح راش1د{ إ,ص\ط%ب\ل�ه
@صطفل: ف حديث معاوية: ك%ت.ب إ,ل م.ل1ك الرeوم ول4ن\ز,ع.ن_ك من

ال�ل}ك ن.ز\ع. ال3ص\ط%ف}ل1ينة أ%ي ال%ز.رة، قال: وذكرها الزمشري ف
المزة، وغيه ف الصاد على أ%صلية المزة وزيادتا. وف حديث القاسم بن

م'خ.ي\م.رة: إ,ن� الوال لي.ن\ح1ت' أ%قارب'ه أ%مان.ت.ه كما ت.ن\ح1ت' الق%د'وم
ال3ص\ط%ف}ل1ينة حت ت.خ\ل�ص إ,ل ق%ل}بها؛ قال ابن ال4ثي: ليست

.vاللفظة بعربية مضة ل4ن الصاد والطاء ل يكادان يتمعان إ,ل قليل
@صعل: الص_ع\لة من الن_خ\ل: الت فيها ع.و.ج¬ وهي ج.ر\داء أ�صول,

الس_ع.ف؛ حكاه أ%بو حنيفة عن أ%ب عمرو؛ وأ%نشد:
،vل ت.ر\ج'و.ن� بذي الطام, حام1ل%ة
ما ل ت.ك�ن ص.ع\ل%ةv ص.ع\باv م.راق1يها

ويقال للنخلة إ,ذا د.ق�ت\ ص.ع\لة؛ قال ابن بري: والص_ع\لة من النخل
الطويلة؛ قال: وهي مذمومة ل4نا إ,ذا طالت ربا ت.ع\و.جe؛ قال ذ%ك}وان

الع1ج\لي:
بع1يدة بي\ن الز_ر\ع ل ذات ح'ش\و.ة{
ص1غار�، ول ص.ع\ل� س.ريع� ذ%هاب'ها



قال: وال%م\ع ص.ع\لD. والص_ع\ل� وال4ص\ع.ل�: الد_قيق الرأ}س والعنق،
وال�نثى ص.ع\لة وص.ع\لء، يكون ف الناس والنعام والنخل، وقد ص.ع1ل%

ص.ع.لv واص\عال�؛ قال العجاج يصف' د.ق%ل السفينة وهو الذي ي'ن\ص.ب ف
و.س.طه الش>راع:

،eأ%ج\ر.د' ش.و\ذ%ب Dود.ق%ل
eمن الس_اج, ور'ب_ان,ي Dص.ع\ل

أ%راد بالص_ع\ل الط�و,يل، وإ,نا يصف مع طوله استواء أ%عله بوسطه ول
ي.ص1ف}ه بد1ق�ة الرأ}س. رأ%يت ف حاشية نسخة من التهذيب على قوله ص.ع\ل

�من الساج، قال: صوابه من الس_ام,، باليم، شجر ي'ت_خ.ذ� منه د.ق%ل
السeف�ن. وف حديث علي¼: اس\ت.ك}ث1روا من الط�واف بذا البيت قبل أ%ن
ي.ح'ول% بينكم وبينه من ال%ب.شة ر.ج'لD أ%ص\ع.ل� أ%ص\م.ع؛ وف حديث آخر

له: كأ%ن>ي بر.ج'ل� من ال%ب.شة أ%ص\ع.ل% أ%ص\م.ع. قاعد{ عليها وهي
،Dت'ه\د.م؛ قال ال4صمعي: قوله أ%ص\ع.ل هكذا يروى، فأ%ما كلم العرب فهو ص.ع\ل

بغي أ%لف، وهو الصغي الرأ}س. وقد ورد ف حديث آخر ف ه.د\م الكعبة:
كأ%ن>ي به ص.ع\لD ي.ه\د1م الكعبة%، وأ%صحاب الديث ي.ر\وونه أ%ص\ع.ل. وف

حديث أ�م> م.ع\ب.د ف صفة النب، صلى ال عليه وسلم: ل ت'ز\ر, به
ص.ع\لةD؛ قال أ%بو عبيد: الص_ع\لة ص1غ.ر' الرأ}س، ويقال: هي أ%يضاv الد>ق9ة

:vحول وال1ف�ة ف البدن؛ قال الشاعر يصف ع.ي\راeوالن
vن.فى عنها ال%ص1يف. وصار. ص.ع\ل

يقول: خ.ف_ ج,س\م'ه وض.م'ر؛ وقال الراجز:
جاري.ةD لقت\ غ�لماv ع.ز.با،
أ%ز.ل� ص.ع\ل% الن_س.و.ي\ن أ%ر\ق%با

وف صفة ال4ح\نف: كان ص.ع\ل% الرأ}س. وقال أ%بو نصر: ال4ص\ع.ل� الصغي
الرأ}س، وقال غيه: الص_ع.ل الد>ق�ة ف الع'ن'ق والبدن ك�لYه؛ قال

ابن بري: الذي ذكره ال4صمعي رج'لD ص.ع\لD وامرأ%ة ص.ع\ل%ةD ل غي؛ قال:
Dويقال: ر.ج'ل .�وح.كى غيه وامرأ%ة ص.ع\لء�، والرجل على هذا أ%ص\ع.ل

ص.ع\ل� الرأ}س إ,ذا كان صغي الرأ}س، ولذلك يقال للظ�ل1يم ص.ع\لD ل4نه
صغي الرأ}س.

والص_ع\لة: الن_عامة؛ عن يعقوب، ول يعي أ%ي� نعامة هي. والص_اع1ل:
الن_ع.ام' الفيف. وقال ش.م1ر: الص_ع\ل من الر>جال الصغي' الرأ}س



الطويل� الع'ن'ق الد_ق1يق�ه'ما. وح1مار¬ ص.ع\لD: ذاه1ب' الو.ب.ر؛ قال ذو
الرمة:

با ك�ل© خ.و�ار� إ,ل ك�لY ص.علة{
ض.ه'ول�، ور.ف}ض, ال�ذ}ر,عات1 الق%ر.اه1ب

وهذا البيت اس\ت.ش\ه.د. الوهري بصدره كما ذكرناه على قوله. وح1م.ار
ص.ع\لD: ذاهب الو.ب.ر. قال ابن بري: الص_ع\لة ف بيته الن_ع.امة،

وال%و_ار': الث�ور' الوحشي الذي له خ'و.ار¬ وهو صوته، وض.ه'ول: ت.ذ}ه.ب
وت.ر\ج.ع، وال�ذ}ر,عات من البقر: الت معها أ%ولد'ها، يقال: ذ%ر.ع¬، وج.م\ع'ه

ذ1ر\عانD. والص_ع.ل�: الد>ق�ة؛ قال الكميت:
�ر.ه\طD من ال1ن\د1 ف أ%يد1يه,م' ص.ع.ل

( * قوله «ف أيديهم» كذا أنشده الوهري، قال ف التكملة: والرواية ف
أبدانم، وصدر البيت:

كأنا وهي سطع للمشبهها)
@صعقل: ف ترجة صعفق قال ابن بري: رأ%يت بطY أ%ب س.ه\ل ال%ر.وي على

حاشية كتاب: جاء على ف%ع\ل�ول ص.ع\ف�وق وص.ع\ق�ول لض.ر\ب� من الك%م\أ%ة؛
قال ابن بري ف أ%ثناء كلمه: أ%ما الص_ع\ق�ول لض.ر\ب� من الك%م\أ%ة

فليس بعروف، ولو كان معروفاv لذ%ك%ره أ%بو حنيفة ف كتاب النبات؛ قال:
.vا أ%و أ%عجمي�اìه ن.ب.ط1يeن�وأ%ظ

@صغل: الص_غ1ل�: لغةD ف الس_غ1ل وهو الس_ي>ء� الغ1ذاء، والسي فيه
أ%كثر من الصاد. والص>ي_غ\ل: التمر الذي ي.ل}ت.ز,ق بعضه ببعض

وي.ك}ت.ن,ز، فإ,ذا ف�ل1ق أ%و ق�ل1ع رؤي فيه كاليوط، وق%ل�ما يكون ذلك ف غ%ي\ر,
الب.ر\ن,ي>؛ قال:

ي'غ.ذ�ى بص1ي_غ\ل� ك%ن,يز� م'تار,ز�،
وم.ح\ض� من ال4ل}بان غ%ي\ر, م.خ1يض

قال: وليس ف الكلم اسم¬ على ف1ي_ع\ل� غيه. وف التهذيب:
الص>ي_غ\ل، الياء شديدة، من التمر ال�خ\ت.ل1ط� الخذ� بعضه ببعض أ%خذاv شديداv؛

.vأ%يضا Dوطي¬ ص1ي_غ\ل
@صغبل: ص.غ\ب.ل% الطعام.، لغةD ف س.غ\ب.ل%ه': أ%د.مه بال3ه.الة أ%و

الس_م\ن؛ قال ابن سيده: وأ�رى ذلك لكان الغي.
@صفل: التهذيب: أ%ص\ف%ل الر_جل� إ,ذا ر.ع.ى إ,بل%ه الص>ف}ص1ل�.



@صفصل: الص>ف}ص1ل©: ن.ب\ت¬ أ%و شجر؛ قال:
ر.ع.ي\ت'ها أ%ك}ر.م. ع'ود{ ع'ودا،

الص>ل� والص>ف}ص1ل� والي.ع\ض1يدا
وأ%ص\ف%ل الر_جل�: ر.ع.ى إ,بل%ه الص>ف}ص1ل�.

،vوص1ق%ال vه ص.ق}ل�@صقل: الص_ق}ل�: ال1لء3. ص.ق%ل% الشيء4 ي.ص\ق�ل
فهو م.ص\ق�ولD وص.ق1يلD: ج.له'، والسم الص>ق%ال�، وهو صاق1لD والمع

ص.ق%ل%ةD؛ وقال يزيد بن عمرو بن الص_ع1ق:
ن.ح\ن' رؤوس' الق%و\م, يوم. ج.ب.ل%ه،

ي.و\م. أ%ت.ت\نا أ%س.د¬ وح.ن\ظ%له
ن.ع\ل�وه'م' بق�ض'ب� م'ن\ت.خ.له،

ل ت.ع\د' أ%ن} أ%ف}ر.ش. عنها الص_ق%له
وال1ص\ق%لة: الت ي'ص\ق%ل با السيف ون.حو'ه.

،Dيوف وج.ل�ؤها، والمع ص.ي.اق1ل وصياق1لةeالس �والص_ي\ق%ل: ش.ح_اذ
دخلت فيه الاء لغي علة من العلل ال4ربع الت توجب دخول الاء ف هذا

الض_ر\ب من المع، ولكن على ح.د> دخولا ف ال%لئ1كة والق%ش.اع1مة.
والص_ق1يل�: الس_ي\ف.

وص1ق%ال� الف%ر.س: ص.ن\ع.ت'ه وص1يان.ت'ه، يقال: الف%رس' ف ص1ق%ال1ه أ%ي
ف ص1و.انه1 وص.ن\ع.ته. ويقال: جع.ل فلن ف%ر.س.ه ف الص>ق%ال أ%ي ف

:vالص>وان والص_ن\عة؛ قال أ%بو النجم ي.ص1ف فرسا
ح.ت_ى إ,ذا أ%ث}ن.ى ج.ع.لنا ن.ص\ق�ل�ه

قال ش.م1ر: ن.ص\ق�له أ%ي ن'ض.م>ره، ويقال ن.ص\ق�له أ%ي ن.ص\ن.عه
بال1لل, والع.ل%ف والق1ي.ام عليه، وهو ص1ق%ال� اليل. وف حديث أ�م> م.ع\بد:

ول ت'ز\ر, به ص'ق}لةD: أ%ي د1ق�ة ون'ح'ول، وقال شر ف قولا ل
ت'ز\ر, به ص'ق}ل%ةD تريد ض'م\ره ود1ق�ت.ه؛ وقال كثي>ر:

ر.أ%ي\ت' با الع'وج. الل�هاميم. ت.غ\ت.لي،
وقد ص'ق1ل%ت\ ص.ق}لv وش.ل�ت\ ل�حوم'ها

أ%بو عمرو: ص.ق%ل}ت' الناقة% إ,ذا أ%ضمر\ت.ها، وص.ق%ل%ها السي' إ,ذا
أ%ض\م.رها، وش.ل�ت\ أ%ي ي.ب,ست؛ قال: والصeق}ل� الاصرة أ�خ1ذ% من هذا؛

vا ول ناح1لìوقال غيه: أ%رادت أ%نه ل يكن م'نتف1خ. الاص1رة ج,د
ج,دìا، ولكن ر.ج'لv ر.ت.لv، ورواه بعضهم: ول ت.ع1ب\ه ث�جلةD ول ت'ز\ر,



به ص.ع\لةD؛ فالث©ج\لة استرخاء البطن، والص_ع\لة ص1غ.ر' الرأ}س، وبعضهم
ي.ر\ويه: ل ت.ع1ب\ه ن'ح\لة، ويروى بالسي على ال3بدال من الصاد س'ق}لة.

ابن سيده: والصeق}لة والصeق}ل الاص1ر.ة، والصeق}لن1 الق�ر\بان1 من
الد_اية وغيها، وف التهذيب: من كل9 داب_ة؛ قال ذو الرمة:

خ.ل�ى لا س1ر\ب. أ�ولها وه.ي_ج.ها،
م1ن\ خ.ل}ف1ها، لح1ق' الصeق}ل%ي\ن ه1م\ه,يم'

والصeق}ل ال%ن\ب، والص_ق%ل� ان1ضام الصeق}ل، والصeق}ل الفيف من
الدواب؛ قال ال4عشى:

،vن.ف%ى عنه ال%ص1يف. وصار. ص'ق}ل
وقد ك%ث�ر الت_ذ%ك©ر والف�ق�ود'

(* قوله «نفى عنه» تقدم ف صعل: نفى عنها بضمي الؤنث).
ويروى: وصار. ص.ع\لv، وق%ل�م.ا طالت ص'ق}ل%ة ف%ر.س� إ,ل ق%ص\ر.

ج.ن\باه'، وذلك ع.ي\ب¬. ويقال: فرس ص.ق1لD ب.ي>ن' الص_ق%ل إ,ذا كان ط%و,يل
الصeق}ل%ي\ن. أ%بو عبيدة: فرس ص.ق1لD إ,ذا طالت ص'ق}ل%ت'ه وق%ص'ر. جنباه؛

وأ%نشد:
ل%ي\س. بأ%س\ف%ى ول أ%قن.ى ول ص.ق1ل

ورواه غيه: ول س.غ1ل؛ وال�نثى ص.ق1ل%ةD، والمع ص1ق%الD، وهو الطويل
الصeق}لة، وهي الط©ف}ط%فة، والعرب ت'س.م>ي الل�ب.ن الذي عليه

د'و.ايةD رقيقة م.ص\قول الك1ساء. ويقول أ%ح.د'ه'م لصاحبه: ه.ل} لك ف م.ص\ق�ول,
الك1ساء؟ أ%ي ف ل%ب.ن� قد د.و_ى؛ قال الراجز:

ف%ه\و، إ,ذا اه\ت.اف. أ%و ت.ه.ي_فا،
ي.ن\ف1ي الدeو.ايات1 إ,ذا ت.ر.ش_فا،

عن ك�لY م.ص\ق�ول الك1ساء3 قد ص.ف%ا
اه\ت.اف أ%ي جاع وع.ط1ش؛ وأ%نشد ال4صمعي:

،Dفبات. دون% الص_ب.ا، وهي ق%ر_ة
ل1ح.اف¬، وم.ص\ق�ول� الك1ساء3 ر.قيق'

أ%ي بات له ل1باس¬ وطعام¬؛ هذا قول ال4صمعي، وقال ابن ال4عراب: أ%راد
ب.ص\ق�ول الكساء م1ل}ح.فةv تت الكساء حراء، فقيل له: إ,ن ال4صمعي

يقول أ%راد به ر.غ}و.ة% الل�ب.ن، فقال: إ,نه ل%م_ا قاله اس\ت.ح.ى أ%ن
يرجع عنه. أ%بو تراب عن الفراء: أ%نت ف ص'ق}ع� خال� وص'ق}ل خال� أ%ي ف



ناحية خالية، قال: وس.م1ع\ت ش'جاعاv يقول: ص.ق%عه بالعصا وص.ق%ل%ه وص.ق%ع به
ال4رض. وص.ق%ل به ال4رض. أ%ي ض.ر.ب به ال4رض..

وم.ص\ق%لة�: اسم' رجل؛ قال ال4خطل:
د.ع, ال�غ.م_ر. ل ت.س\أ%ل} ب.ص\ر.ع1ه،

واس\أ%ل} ب.ص\ق%ل%ة الب.ك}ري> ما ف%ع.ل
وهو م.ص\ق%لة بن ه'ب.ي\رة من بن ثعلبة بن شيبان 

(* قوله «شيبان» هكذا
ف الصل، وف الكم: سفيان) والص_ق}لء: موضع؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

إ,ذا ه'م' ثاروا، وإ,ن} ه'م\ أ%ق}بلوا
�أ%ق}ب.ل% م1س\ماح¬ أ%ر,يب¬ م1ص\ق%ل

ف%س_ره فقال: إ,نا أ%راد م1ص\ل%ق فق%ل%ب، وهو الطيب البليغ، وقد ذكر
ف موضعه.

@صقعل: الص>ق}ع.ل�، على وزن الس>ب.ح\ل: التمر اليابس ي'ن\ق%ع ف
ال%خ\ض؛ وأ%نشد:

ت.ر.ى ل%ه'م ح.و\ل% الص>ق}ع.ل, ع1ث}ي.ره
vوص.ل}ص.ل% ص.ل}ص.ل% ص.ل}ص.ل%ة vصلل: ص.ل� ي.ص1ل© ص.ل1يل@

وم'ص.ل}ص.لv؛ قال:
كأ%ن� ص.و\ت. الص_ن\ج, ف م'ص.ل}ص.ل1ه

ويوز أ%ن يكون موضعاv للص_ل}ص_لة. وص.ل� اللYجام': امتد� صوت'ه،
فإ,ن ت.و.ه_م\ت ت.ر\جيع. صوت قلت ص.ل}ص.ل% وت.ص.ل}ص.ل%؛ الليث: يقال ص.ل�

اللYجام' إ,ذا توهت ف صوته حكاية ص.و\ت ص.ل}، فإ,ن ت.و.ه_م\ت
�ت.ر\جيعاv قلت ص.ل}ص.ل% اللYجام'، وكذلك كل يابس ي'ص.ل}ص1ل�. وص.ل}ص.ل%ة

Dوص.ل}صال Dوص'لص1ل Dجام': صوت'ه إ,ذا ض'وع1ف. وح1م.ار¬ ص'ل}ص'لYالل
وم'ص.ل}ص1لD: م'ص.و>ت؛ قال ال4عشى:

ع.ن\تر,يس¬ ت.ع\د'و، إ,ذا م.س_ها الص_و\
ت'، ك%ع.د\و, ال�ص.ل}ص1ل, ال%و_ال

وف%رس ص.ل}ص.الD: حاد� الصوت د.قيق�ه. وف الديث:
أ%ت'ح1بeون أ%ن تكونوا مثل ال%م1ي الص_ال�ة؟ قال أ%بو أ%حد

العسكري: هو بالصاد الهملة ف%ر.و.و\ه بالعجمة، وهو خطأD، يقال للح1مار الوحشي
الاد� الصوت صالê وص.ل}ص.الD، كأ%نه يريد الصحيحة ال4جساد الشديدة



ال4صوات لق�و_ت1ها ون.شاطها.
والص_ل}ص.ل%ة�: ص.فاء� ص.و\ت الر_ع\د، وقد ص.ل}ص.ل% وت.ص.ل}ص.ل%

ال%ل}ي' أ%ي ص.و_ت، وف صفة الوحي: كأ%ن_ه ص.ل}صلةD على ص.ف}وان{؛
الص_ل}صلة�: ص.و\ت الديد إ,ذا ح'ر>ك، يقال: ص.ل� الديد' وص.ل}ص.ل%،

vمن الص_ل1يل. وف حديث ح'ن.ي: أ%ن_هم سعوا ص.ل}ص.ل%ة eوالص_ل}صلة: أ%شد
بي السماء وال4رض.

والص_ل}صال� من الطYي: ما ل ي'ج\ع.ل خ.ز.فاv، س'م>ي به
لت.ص.ل}ص'له؛ وكل© ما ج.ف_ من طي أ%و ف%خ_ار فقد ص.ل� ص.ل1يلv. وط1ي¬ صل�ل

وم1ص\للD أ%ي ي'ص.و>ت كما يصو>ت ال%ز.ف' الديد؛ وقال النابغة
العدي:فإ,ن� ص.خ\ر.ت.نا أ%ع\ي.ت\ أ%باك.، فل

ي.أ}ل�وها ما اس\ت.طاع.، الد_ه\ر.، إ,خ\بال
(* قوله «فل يألولا» ف التكملة: فلن يألوها.)

،vم'ف%ل�لة vر.د_ت\ م.ع.او,ل%ه' خ'ث}ما
وصاد.ف%ت\ أ%خ\ض.ر. الال%ي\ن ص.ل�ل

يقول: صاد.ف%ت\ 
(* قوله «يقول صادفت إل» قال الصاغان ف التكملة:

والضمي ف صادفت للمعلول ل للناقة، وتفسي الوهري خطأ) ناقت ال%و\ض.
يابساv، وقيل: أ%راد ص.خ\ر.ةv ف ماء قد اخ\ض.ر_ جانباها منه، وع.ن

بالص_خرة م.ج\د.هم وش.ر.ف%هم ف%ض.ر.ب. الصخرة% م.ث%لv. وجاء4ت اليل� ت.ص1ل©
ع.ط%شاv، وذلك إ,ذا سعت ل4جوافها ص.ل1يلv أ%ي صوتاv. أ%بو إ,سحق:

الص.ل}صال� الطي اليابس الذي ي.ص1ل© من ي'ب\س3ه أ%ي ي'ص.و>ت. وف التنزيل
العزيز: من ص.ل}صال� كالف%خ_ار؛ قال: هو ص.ل}ص.الD ما ل ت'ص1ب\ه

النار'، فإ,ذا م.س_ته النار' فهو حينئذ ف%خ_ار، وقال ال4خفش نو.ه، وقال:
ك�ل© شيء� له صوت فهو ص.ل}صالD من غي الطي؛ وف حديث ابن عباس ف تفسي

eالص_ل}صال: هو الص_ال© الاء الذي يقع على ال4رض ف%ت.ن\ش.ق
Dح.م.أ �في.ج,فe فيصي له صوت فذلك الص_ل}صال، وقال ماهد: الص_ل}صال
م.س\نون، قال ال4زهري: ج.ع.له ح.مأ مسنوناv ل4نه ج.ع.له تفسياv للص_ل}ص.ال

ذ%ه.ب إ,ل ص.ل� أ%ي أ%ن\ت.ن؛ قال:
وص.د.ر.ت\ م'خ\ل1ق�ها ج.د1يد'،

وك�ل© ص.ل9ل� لا ر.ث1يد'



،vج'د'دا éيقول: ع.ط1ش.ت\ فصارت كال4س\ق1ي.ة البالية وص.د.ر.ت\ ر,واء
وقوله وك�ل© ص.ل�ل� لا ر.ث1يد أ%ي ص.د.ق%ت ال4كل% بعد الر>ي> فصار

كل ص.ل�ل� ف ك%ر,شها ر.ث1يداv با أ%صابت من النبات وأ%ك%ل%ت.
الوهري: الص_ل}صال� الطي ال�رe خ'ل1ط بالرمل فصار ي.ت.ص.ل}ص.ل إ,ذا ج.ف_،

فإ,ذا ط�ب,خ بالنار فهو الف%خ_ار.
وص.ل� الب.ي\ض' ص.ل1يلv: س.م1عت له ط%ن,يناv عند م'ق%ار.عة السeيوف.

ال4صمعي: س.م1عت ص.ل1يل% الديد يعن صوت.ه. وص.ل� ال1س\مار' ي.ص1ل©
ص.ل1يلv إ,ذا ض'ر,ب فأ�ك}ر,ه أ%ن ي.د\خل ف شيء، وف التهذيب: أ%ن يدخل

ف الق%ت1ي فأ%نت ت.س\مع له صوتاv؛ قال لبيد:
أ%ح\ك%م. ال�ن\ث1ي� من ع.و\ر.ات1ها
ك�ل� ح1ر\باء�، إ,ذا أ�ك}ر,ه. ص.ل9

(* قوله «عوراتا» هي عبارة التهذيب، وف الكم: صنعتها).
ال�ن\ث1ي� بالرفع والنصب، فمن قال ال�ن\ث1يe بالرفع ج.ع.له ال%د_اد

أ%و الز_ر_اد أ%ي أ%ح\ك%م. ص.ن\ع.ة هذه الد>ر\ع، ومن قال ال�ن\ث1ي_
بالنصب ج.ع.له السيف.؛ يقول: هذه الد>ر\ع' ل%و\دة صنعتها ت.م\ن.ع

السيف. أ%ن ي.م\ضي فيها، وأ%ح\ك%م هنا: ر.د_؛ وقال خالد ابن كلثوم ف قول
ابن مقبل:

ل1ي.ب\ك1 ب.ن'و ع'ث}مان%، ما د.ام. ج,ذ}م'هم،
عليه بأ%ص\لل� ت'ع.ر_ى وت'خ'ش.ب

ال4ص\لل�: السeيوف' القاطعة، الواحد ص1ل©. وص.ل�ت ال3بل ت.ص1ل©
ص.ل1يلv: ي.ب,ست أ%م\عاؤها من الع.ط%ش ف%سم1ع\ت لا صوتاv عند الشeرب؛

قال الراعي:
،vف%س.ق%و\ا ص.واد1ي. ي.س\معون ع.شي_ة

vل1ل}ماء ف أ%ج\واف1ه,ن_، ص.ل1يل
التهذيب: س.م1عت لوفه ص.ل1يلv من العطش، وجاءت ال3بل ت.ص1ل©

ع.ط%شاv، وذلك إ,ذا سعت ل4جوافها ص.و\تاv كالب'ح_ة؛ وقال م'زاح1م الع'ق%ي\لي
يصف الق%ط%ا:

غ%د.ت\ م1ن\ ع.ل%ي\ه، ب.ع\د.ما ت.م_ ظ1م\ؤ'ها،
ت.ص1ل©، وعن ق%ي\ض� بز.ي\زاء4 م.ج\ه.ل

قال ابن السكيت ف قوله م1ن\ ع.ل%ي\ه: م1ن\ ف%و\ق1ه؛ يعن م1ن\ فوق



الف%ر\خ، قال: ومعن ت.ص1ل© أ%ي هي يابسة من العطش، وقال أ%بو عبيدة: معن
قوله م1ن\ ع.ل%ي\ه م.ن\ عند ف%ر\خها. وص.ل� الس>قاء� ص.ليلv: ي.ب,س.

والص_ل�ة: ال1ل�د اليابس قبل الد>باغ. والص_ل�ة: ال4رض' اليابسة،
وقيل: هي ال4رض الت ل ت'م\ط%ر 

(* قوله «وقيل هي الرض الت ل تطر
إل» هذه عبارة الكم، وف التكملة؛ وقال ابن دريد الصلة الرض المطورة

بي أرضي ل يطرن) بي أ%رضي\ن م.م\طورتي، وذلك ل4نا يابسة
م'ص.و>تة، وقيل: هي ال4رض ما كانت كالس_اه1رة، والمع صللD. أ%بو عبيد:

ق%ب.ر.ه' ف الص_ل�ة وهي ال4رض. وخ'فÒ ج.ي>د الص_ل�ة أ%ي ج.ي�د اللد،
وقيل أ%ي جي�د الن_ع\ل، س'م>ي باسم ال4رض ل4ن الن�عل ل ت'سم�ى

ص.ل�ةv؛ ابن سيده: وعندي أ%ن الن_ع\ل ت'س.م�ى ص.ل�ة لي'ب\سها وتصويتها عند
الوطء، وقد ص.ل%ل}ت' ال�ف_. والص>للة: ب,طانة ال�ف>. والص_ل�ة:

ال%ط}رة التفرقة القليلة، والمع ص1للD. ويقال: وق%ع بال4رض ص1للD من
مطر؛ الواحدة ص.ل�ة وهي الق1ط%ع' من ال4مطار التفرقة يقع منها الشيء�

بعد الشيء؛ قال الشاعر:
س.ي.ك}ف1يك ال3له' ب'س\ن.مات{،

كج.ن\د.ل, ل�ب\ن. ت.ط�رد' الص>لل
وقال ابن ال4عراب ف قوله:
كجند.ل ل�ب\ن. ت.ط�ر,د' الص>لل

قال: أ%راد الص_لص1ل% وهي ب.قايا ت.ب\قى من الاء، قال أ%بو اليثم:
وغ%ل1ط% إ,نا هي ص.ل�ة وص1للD، وهي م.واقع الطر فيها نبات فال3بل

تتبعها وترعاها. والص_ل�ة أ%يضاv: الق1ط}عة التفرقة من العشب س'م>ي باسم
vالطر، والمع كالمع. وص.ل� اللحم' ي.ص1ل©، بالكسر، ص'لول

وأ%ص.ل�: أ%نت.، مطبوخاv كان أ%و نيئاv؛ قال الطيئة:
ذاك ف%تÝ ي.ب\ذ�ل ذا ق1د\ر,ه1،

ل ي'ف}س3د' اللحم. لديه الصeلول
وأ%ص.ل� مثله، وقيل: ل يستعمل ذلك إ,ل ف الن>يء؛ قال ابن بري: أ%ما

قول الطيئة الصeلول فإ,نه قد يكن أ%ن يقال الصeل©ول ول يقال
ص.ل�، كما يقال الع.طاء من أ%ع\طى، والق�لوع من أ%قل%ع.ت1 ال�م_ى؛ قال

الشماخ:



كأ%ن� ن.طاة% خ.ي\ب.ر ز.و_د.ت\ه
ب.ك�ور. الو,ر\د1، ر.ي>ث%ة% الق�لوع

وص.ل�ل}ت اللYجام.: ش'د>د للكثرة. وقال الز_ج�اج: أ%ص.ل� اللحم'
ول يقال ص.ل�. وف التنزيل العزيز: وقالوا أ%ئذا ص.ل%ل}نا ف ال4رض؛ قال
أ%بو إ,سحق: م.ن\ قرأ% ص.ل%لنا بالصاد الهملة فهو على ضربي: أ%حدها

أ%ن\ت.ن_ا وت.غ.ي_ر\نا وت.غ.ي_ر.ت ص'و.ر'نا من ص.ل� اللحم' وأ%ص.ل�
إ,ذا أ%نت وتغ.ي، والضرب الثان ص.ل%ل}نا ي.ب,س\نا من الص_ل�ة وهي

ال4رض اليابسة. وقال ال4صمعي: يقال ما ي.ر\ف%عه من الص_ل�ة م1ن\ هوانه
عليه، يعن من ال4رض. وف الديث: كل} ما ر.د_ت عليك قوس'ك ما ل
ي.ص1ل� أ%ي ما ل ي'ن\ت1ن\، وهذا على سبيل الستحباب فإ,نه يوز أ%كل اللحم

التغي الريح إ,ذا كان ذك1يìا؛ وقول زهي:
ت'ل%ج\ل1ج' م'ض\غةv فيها أ%ن,يض¬

أ%ص.ل�ت\، فه\ي. تت. الك%ش\ح, داء�
قيل: معناه أ%نتن.ت\؛ قال ابن سيده: فهذا يدل على أ%نه يستعمل ف الطبيخ

والش>واء، وقيل: أ%ص.ل�ت\ هنا أ%ثق%ل%ت\. وص.ل� الاء�: أ%ج.ن..
وماء# ص.ل�لD: آج,ن¬. وأ%ص.ل�ه الق1د.م': غ%ي_ره.

والصeل}ص.لة� والصeل}ص'لة� والصeل}ص'ل: ب.ق1ي�ة الاء ف ال3دارة
وغيها من النية أ%و ف الغدير. والص_لص1ل: ب.قايا الاء؛ قال أ%بو

و.جزة:
ول ي.ك�ن\ م.ل%ك¬ للق%و\م, ي'ن\ز,ل�هم

إ,ل ص.لص1ل�، ل ت'ل}وى على ح.س.ب
وكذلك البقي�ة من الدeه\ن والز_يت؛ قال العج�اج:

كأ%ن� ع.ي\ن.يه من الغ'ؤ'ور,
ق%ل}تان1، ف ل%ح\د.ي\ ص.فاv منقور،

ص1ف}ران1 أ%و ح.و\ج.ل%تا قار'ور,،
غ%ي_ر.تا، بالن_ض\ح, والت_ص\بي،

ص.لص1ل% الز_ي\ت1 إ,ل الشeطور
وأ%نشده الوهري: ص.لص1ل�؛ قال ابن بري: صوابه ص.لص1ل%، بالفتح، ل4نه

مفعول لغ.ي_ر.تا، قال: ول ي'ش.ب>ههما بال1رار وإ,نا ش.ب_ههما
بالقارورت.ي، قال ابن سيده: ش.ب_ه أ%عي'ن.ها حي غار.ت\ بال1رار فيها



الزيت' إ,ل أ%نصافها.
والصeل}ص'ل: ناصية الفرس، وقيل: بياض ف شعر م.ع\ر.فة الفرس. أ%بو

عمرو: هي ال�م_ة والصeل}ص'لة للو.ف}رة. ابن ال4عراب: ص.ل}ص.ل% إ,ذا
أ%و\ع.د، وص.ل}ص.ل إ,ذا ق%ت.ل س.ي>د. العسكر. وقال ال4صمعي: الصeل}ص'ل

الق%د.ح الصغي؛ الكم: والصeل}ص'ل من ال4قداح مثل الغ'م.ر؛ هذه عن أ%ب
حنيفة. ابن ال4عراب: الصeل}ص'ل الراعي الاذ1ق؛ وقال الليث:

الصeل}ص'ل طائر تسميه العجم الفاخ1تة، ويقال: بل هو الذي ي'ش\بهها، قال ال4زهري:
هذا الذي يقال له موسحة 

(* قوله «موسحة» كذا ف الصل من غي نقط) ابن
ال4عراب: الص_لص1ل� الف%واخ1ت'، واحدها ص'ل}ص'ل. وقال ف موضع آخر:

الصeلص'لة والع1ك}ر,مة والس_ع\دانة� ال%مامة. الكم: والصeلص'ل
طائر صغي.

ابن العراب: ال�ص.لYل� ال4س\ك%ف' وهو ال3سكاف' عند العام�ة؛
وال�ص.لYل أ%يضاv: الالص' الك%ر.م والن_س.ب؛ وال�ص.لYل: الطر

ال%و\د.الفراء: الص_ل�ة ب.ق1ي�ة الاء ف الوض، والص_ل�ة الطرة الواسعة.
والص_ل�ة ال1ل1د النت، والص_ل�ة ال4رض الصeلبة، والص_ل�ة صوت'

السمار إ,ذا أ�ك}ر,ه. ابن ال4عراب: الص_ل�ة الط}رة الفيفة،
والص_ل�ة ق�وارة� ال�ف> الصeلبة.

والص>ل©: الي�ة الت ت.ق}ت'ل إ,ذا ن.ه.شت\ من ساعتها. غيه:
والص>ل©، بالكسر، الية الت ل تنفع فيها الرeق}ية، ويقال: إ,نا ل%ص1ل©
vص'ف1ي¼ إ,ذا كانت م'ن\ك%رة مثل ال4فعى، ويقال للرجل إ,ذا كان داه1يا

م'ن\ك%راv: إ,نه لص1ل© أ%ص\لل� أ%ي ح.ي�ة من الي�ات؛ معناه أ%ي داه{
م'ن\ك%ر¬ ف الصومة، وقيل: هو الداهي ال�ن\ك%ر ف الصومة وغيها؛ قال ابن

بري: ومنه قول الشاعر:
إ,ن ك�ن\ت. داه.يةv ت'خ\شى ب.وائق�ها،
فقد ل%ق1يت. ص'م'ل¾ ص1ل� أ%ص\لل,

ابن سيده: والص>ل© والص�ال�ة الداهية. وص.ل�ت\هم الص�ال�ة
ت.ص'ل©هم، بالضم، أ%ي أ%صابتهم الداهية. أ%بو زيد: يقال إ,نه لص1ل© أ%ص\لل�

�وإ,نه ل1ت\ر' أ%ه\تار�؛ يقال ذلك للرجل ذي الد_هاء وال3ر\ب، وأ%ص\ل
الص>لY من الي�ات ي'ش.ب_ه الرجل به إ,ذا كان داهية؛ وقال النابغة



الذبيان:
ماذا ر'ز,ئ}نا به من ح.ي_ة{ ذ%ك%ر�،

ن.ض\ناضة{ بالر_زايا ص1لY أ%ص\لل
وص.ل� الش_راب. يص'ل©ه ص.ل¾: ص.ف�اه. وال1ص.ل�ة: ال3ناء الذي

ي'ص.ف�ى فيه، ي.مان,ية، وها ص1ل�ن1 أ%ي م1ث}لن؛ عن كراع. والص>ل©
والي.ع\ض1يد' والص>ف}ص1ل©: شجر، والص>ل© نب\ت¬؛ قال:

ر.ع.ي\ت'ها أ%ك}ر.م. ع'ود{ ع'ودا،
الص>ل� والص>ف}ص1ل� والي.ع\ض1يدا

والص>لYيان�: شجر، قال أ%بو حنيفة: الص>لYيان� من الط�ريفة وهو
ي.ن\ب'ت ص'ع'داv وأ%ض\خ.مه' أ%عجاز'ه، وأ�صول�ه على قدر ن.ب\ت ال%لي>،
وم.نابت'ه السeهول والر>ياض'. قال: وقال أ%بو عمرو الص>لYيان� من

ال%ن\بة لغ1ل%ظه وبقائه، واحدته ص1لYيانةD. ومن أ%مثال العرب تقول للرجل
ي'ق}دم على الي.مي الكاذبة ول ي.ت.ت.ع\ت.ع' فيها: ج.ذ�ها ج.ذ� الع.ي\ر,

الص>لYيانة؛ وذلك أ%ن الع.ي\ر إ,ذا ك%د.م.ها ب,ف1يه اج\ت.ث�ها بأ%صلها
إ,ذا ار\ت.ع.اها، والتشديد فيها على اللم، والياء� خفيفة، فهي

ف1ع\ل1يانة من الص_ل}ي, مثل ح1ر\ص1يان.ة{ من ال%ر\ص، ويوز أ%ن يكون من
الص>لY، والياء� والنون زائدتان. التهذيب: والض>لYيان� من أ%طيب الك%ل3، وله

ج,ع\ث1نةD وو.ر.ق�ه رقيق.
ودار.ة� ص'ل}ص'ل: موضع؛ عن كراع.

@صمل: الص_م\ل�: الي'ب\س' والش>د_ة. والصeم'ل©: الشديد ال%ل}ق من
�الناس, وال3بل, وال1بال، وال�نثى ص'م'ل�ةD. وقد ص.م.ل% ي.ص\م'ل

ص'مولv إ,ذا ص.ل�ب واش\ت.د_ واك}ت.ن.ز.، يوصف به ال%م.ل وال%ب.ل
والر_ج'ل؛ وقال رؤبة:

عن صام1ل عاس� إ,ذا ما اص\ل%خ\م.ما
ي.ص1ف ال%ب.ل. والصeم'ل©: الشديد ال%ل}ق العظيم. واص\م.أ%ل�

،êص'م'ل Dأ%ي اش\ت.د_. وف الديث: أ%نت رج'ل vالشيء�، بالمز، اص\م1ئ}لل
بالضم والتشديد، أ%ي شديد ال%ل}ق. واص\م.أ%ل� النبات' إ,ذا ال}ت.ف_.

و.ص.م.ل% الشجر' إ,ذا ع.ط1ش. فخ.ش'ن وي.ب,س.؛ ومنه حديث معاوية: إ,نا
،vأ%ي ف ساقها ي'ب\س وخ'ش'ونة. وص.م.ل% الس>قاء� والشجر' ص.م\ل Dص.م1يلة

فهو ص.م1يلD وصام1لD: ي.ب,س.، وقيل: ص.م.ل إ,ذا ل ي.ج,د\ ر,ي�اv فخ.ش'ن؛



قال الع'ج.ي الس_ل�ول، ويروي لزينب أ�خت ي.ز,يد بن الط�ث%ر,ي_ة1:
ت.رى جاز,ر.ي\ه ي'ر\ع.دان1، وناره

عليها ع.دام1يل� ال%ش1يم, وصام1ل�ه
والع'د\م'ول: القدي؛ يقول: على النار ح.ط%ب يابس¬؛ وأ%نشد ابن بري

ل4ب السوداء ال1ج\لي:
vك، يا ابن ر.م\ل%ة%، صام1ل�وي.ظ%ل© ض.ي\ف

ما إ,ن} ي.ذ�وق'، س1وى الش_راب، ع.ل�وسا
الليث: الص_م1يل الس>قاء اليابس'، والصام1ل ال%ل%ق؛ وأ%نشد:

إ,ذا ذ%اد. عن ماء الف�رات1، ف%ل%ن ت.رى
أ%خا ق1ر\بة{ ي.س\قي أ%خاv بص.م1يل

ويقال: ص.م.ل% بدن'ه وب.ط}ن'ه، وأ%ص\م.له الص>يام' أ%ي أ%ي\ب.س.ه. أ%بو
عمرو: ص.م.ل%ه بالع.صا ص.م\لv إ,ذا ض.ر.ب.ه؛ وأ%نشد:

ه1راوةD فيها ش1فاء الع.ر>،
ص.م.ل}ت' ع'ق}فان% با ف ال%ر>،

فب'ج\ت'ه وأ%ه\ل%ه بشر>
ال%رe: س.ف}ح' ال%ب.ل، ب'ج\ت'ه: أ%ص.ب\ت'ه به. السeل%مي: ص.ق%ل%ه

بالع.صا وص.م.ل%ه إ,ذا ض.ر.ب.ه با.
والص>م\ل1يل�: الض_ع1يف الب,ن\ي.ة. والص>مليل: ض.ر\ب¬ من الن_ب\ت؛

قال ابن دريد: ل أ%قف' على ح.د>ه ول أ%سعه إ,ل من رجل من ج.ر\م�
ق%د1ياv. وال�ص\م.ئ1ل©: النتفخ من الغ.ض.ب. أ%بو زيد: ال�ص\م.ئ1ل©

الشديد، ويقال للداهية م'ص\م.ئ1ل�ة؛ وأ%نشد للكميت:
ول ت.ت.ك%أ9د\ه'م' ال�ع\ض1لت،

�ول م'ص\م.ئ1ل�ت'ها الض>ئ}ب,ل
وال�ص\م.ئ1ل�ة�: الداهية�. والص_و\م.ل�: شجرة بالعالية.

@صنبل: الصeن\ب'ل والص>ن\ب,ل: ال%ب,يث� ال�ن\ك%ر. وص1ن\ب,لD: اسم؛
قال م'ه.ل}ه,ل:

ل%م_ا ت.و.ق�ل% ف الك�راع, ه.ج,ين'ه'م ،
ه.ل}ه.ل}ت' أ%ث}أ%ر' مال1كاv أ%و ص1ن\ب,ل

(* قوله «لا توقل» هكذا ف الكم، وف القاموس: توغل، بالغي العجمة،
وف التكملة توعر، بالهملة والراء).



وابن ص1ن\ب,ل�: ر.ج'لD من أ%هل البصرة أ%ح\ر.ق. جارية� ابن ق�دامة%، وهو
من أ%صحاب علي�، عليه السلم، خسي رجلv من أ%هل البصرة ف داره.

@صنتل: التهذيب: الص>ن\ت1ل الناقة الض_خ\مة، على ف1ع\ل1ل بكسر أ%و�له
وثالثه؛ قال: ر.وى هذا الرف. الفراء�، قال: ول أ%دري أ%صحيح أ%م ل، وهو

ص1ن\ت1ل� الادي أ%ي طويل�ه، قال: وقرأ}ته ف نوادر أ%ب عمرو.
@صندل: الص_ن\د.ل: خ.ش.ب¬ أ%حر ومنه ال4صفر، وقيل: الص_ن\د.ل شجر

ط%ي>ب الريح. وح1مار¬ ص.ن\د.لD وص'ناد1لD: عظيم¬ شديد¬ ض.خ\م الرأ}س، وكذلك
البعي. وص.ن\د.ل% البعي': ض.خ'م ر.أ}س'ه. التهذيب: الص_ن\د.ل� من

ال�م'ر الشديد ال%ل}ق الص>خ\م الرأ}س؛
قال رؤبة:

أ%ن\ع.ت' ع.ي\راv ص.ن\د.لv ص'ناد1ل
الوهري: الص_ن\د.ل البعي الض_خ\م الرأ}س؛ قال الراجز:

رأ%ت ل1ع.م\رو�، واب\ن,ه الش_ر,يس,،
ع.ناد1لv ص.ناد1ل% الرeؤ'وس

والص_ي\د.لن©: لغة ف الص_ي\د.نان؛ قال ابن بري: الص_ي\د.لن©
والص_ي\دن.ان© الع.ط�ار منسوب إ,ل الص_ي\د.ل والص_ي\د.ن، وال4صل

فيهما حجارة الف1ض_ة، فش'ب>ه با حجارة الع.قاق1ي؛ وعليه قول ال4عشى
يصف ناقة ش.ب_ه ز.و\ر.ها بص.لءة الع.ط�ار:

vت.رى ف م1ر\ف%ق%يه ت.جان'فا vوز.و\را
ن.ب,يلv، ك%دو\ك1 الص_ي\د.نانY، دام1كا

ويروى: الص_ي\د.لنY دامكا. والدeوك': الص_لءة�، ويقال للح.ج.ر
الذي ي'ط}ح.ن به الطYيب، والد_ام1ك': ال�ر\تفع.

@صنطل: ال�ص.ن\ط1ل: الذي ي.م\شي وي'طأ}ط1يء رأ}سه.
@صهل: الص_ه.ل�: ح1د_ة� الصوت مع ب.ح.ح كالص_ح.ل. يقال: ف صوته

ص.ه.لD وص.ح.لD، وهو ب'ح_ة ف الصوت، والص_ه,يل� للخيل. قال الوهري:
الص_ه,يل والصeهال صوت الفرس مثل الن_ه,يق والنeهاق. وف حديث أ�م> ز.ر\ع:

ف%ج.ع.ل%ن ف أ%ه\ل ص.ه,يل� وأ%ط1يط{؛ تريد أ%نا كانت ف أ%هل ق1ل�ة
ف%ن.ق%لها إ,ل أ%هل ك%ث}رة وث%ر\وة، ل4ن أ%هل اليل وال3بل أ%كثر من

أ%هل الغ.نم. ابن سيده: الص_ه,يل من أ%صوات اليل، ص.ه.ل% الفرس' ي.ص\ه.ل
وي.ص\ه,ل� ص.ه,يلv. وف%ر.س ص.ه_الD: كثي الص_ه,يل. وف حديث أ�م>



م.ع\ب.د: ف صوته ص.ه.لD؛ ح1د_ةD وص.لبة من ص.ه,يل, اليل وهو صوتا.
ورج'ل ذ�و صاه1ل: شديد الص>ياح وال1ياج. والصاه1ل� من ال3بل: الذي

ي.خ\ب,ط بيده ورجله وتسمع ل%و\فه د.و,ي�اv من ع1ز_ة نفسه. النضر:
الص_اهل من ال3بل الذي ي.خ\ب,ط وي.ع.ضe ول ي.ر\غ�و بواحدة من ع1ز_ة نفسه.

يقال: ج.م.لD صاه1لD وذو صاه1ل� وناقةD ذات' صاهل؛ وأ%نشد:
وذو صاه1ل� ل ي.أ}م.ن ال%ب\ط% قائد'ه

وجعل ابن' م'ق}بل الذYب_ان% ص.واه1ل% ف الع'ش\ب، ي'ريد ع'ن_ة%
ط%يانا وص.و\ت.ه، فقال:

كأ%ن� ص.واه1ل% ذ1ب_ان,ه،
ق�ب.ي\ل% الص_باح,، ص.هيل� ال�ص'ن

وجعل أ%بو ز'ب.يد{ الطائي أ%صوات1 ال%ساح1ي ص.واهل% فقال:
لا ص.واه1ل� ف ص'م> الس>لم، كما

صاح الق%س3ي_ات' ف أ%يدي الص_يار,يف
والص_واه1ل�: جع الصاه1لة، مصدر على فاع1ل%ة بعن الص_ه,يل، وهو

الصوت كقولك س.م1ع\ت' رواغ1ي. ال3بل.
وصاه1ل%ة�: اسم¬. وب.ن'و صاه1لة%: بطن¬.

vوصال vوص.و.لنا vوص'ؤ'ول vوص1يال vصول: صال% على ق1ر\ن,ه ص.و\ل@
وم.صالةv: س.طا؛ قال:

ول ي.خ\ش.و\ا م.صال%ت.ه' عليهم،
وت.ح\ت. الر_غ}و.ة1 الل�ب.ن' الص_ريح'

والص_ؤ'ول من الرجال: الذي ي.ض\رب الناس. وي.ت.طاول عليهم؛ قال
ال4زهري: ال4صل فيه ترك المز وكأ%نه ه'م1ز لنضمام الواو، وقد ه.م.ز. بعض

الق�ر_اء: وإ,ن ت.ل}ؤ'وا، بالمز، أ%و ت'ع\ر,ضوا لنضمام الواو. وصال% عليه
إ,ذا اس\تطال. وصال% عليه: و.ث%ب. ص.و\لv وص.و\لةv، يقال: ر'ب_ ق%و\ل�

أ%ش.د� من ص.و\ل.
وال�صاو.ل%ة�: ال�واث%بة، وكذلك الص>يال� والص>يالة. والف%ح\لن

ي.ت.صاولن1 أ%ي ي.ت.واث%بان1.
الليث: صال% ال%م.ل� ي.ص'ول� ص1يالv وص'والv وهو ج.م.لD ص.ؤولD، وهو
الذي يأ}كل راع.يه وي'واث1ب' الناس. فيأ}كلهم. وف حديث الدعاء: بك

أ%ص'ول، وف رواية: أ�صاو,ل أ%ي أ%س\ط�و وأ%ق}ه.ر. والص_ولة: الو.ث}بة. وصال%



الف%ح\ل� على ال3بل ص.و\لv، فهو ص.ؤ'ول: قات.ل%ها وق%د_م.ها. أ%بو
زيد: ص.ؤ'ل البعي ي.ص\ؤ'ل، بالمز، صآلةv إ,ذا صار ي.ش'ل© الناس وي.ع\د'و

عليهم، فهو ص.ؤول.
وص1يل% لم كذا أ%ي أ�ت1يح لم؛ قال خ'فاف بن ن'د\ب.ة:

ف%ص1يل% ل�م ق%ر\م¬ كأ%ن� بك%فYه
ش1هاباv، بدا ف ظ�ل}مة الل�يل ي.ل}م.ع

وصال% الع.ي\ر' على العانة1: ش.ل�ها وح.م.ل% عليها. وف الديث: إ,ن�
هؤلء ال%ي_ي\ن, من ال4و\س وال%ز\رج كانا يتصاو.لن1 مع رسول ال،

vصلى ال عليه وسلم، ت.صاو'ل% الف%ح\لي أ%ي ل يفعل أ%حد'ها معه شيئا
إ,ل فعل الخر مثله. وف حديث عثمان: ف%صام1ت¬ ص.م\ت'ه أ%ن\ف%ذ� من
ص.و\ل, غيه أ%ي إ,م\ساك�ه أ%ش.دe من ت.طاو'ل غيه؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
ل خ.ي\ر. فيه غ%ي\ر أ%ن ل ي.ه\ت.دي،

وأ%ن_ه ذ�و ص.و\ل%ة{ ف ال1ز\و.د1،
وأ%ن_ه غي' ث%ق1يل ف الي.د1

قوله ذ�و ص.و\لة ف ال1ز\و.د، يقول: إ,نه ذو ص.و\لة{ على الطعام يأ}كله
وي.ن\ه.كه وي'بال1غ فيه، فكأ%نه إ,نا ي.ص'ول� على ح.ي.وان م_ا، أ%و

ي.ص'ول على أ%ك1يله لذ%و\د1ه إ,ي_اهم وم'داف%ع.ته لم؛ وقوله وأ%نه غي
ثقيل� ف اليد، يقول: إ,ذا ب.ل1ل}ت. به ل ي.ص1ر\ ف يدك منه خ.ي\ر ت.ث}ق�ل

به ي.د'ك ل4نه ل خي عنده.
ابن ال4عراب: ال1ص\و.لة ال1ك}ن.سة الت ي'ك}ن.س با نواحي

الب.ي\د.ر. أ%بو زيد: ال1ص\و.ل شيء ي'ن\ق%ع فيه ال%ن\ظ%ل لت.ذ}ه.ب م.رارت'ه،
والص>يلة، بالكسر: ع'ق}دة الع.ذ%بة. وص'ولD: اسم موضع؛ قال ح'ن\د'ج ابن

ح'ن\د'ج ال�ر>ي:
،�ف ل%ي\ل, ص'ول� ت.ناهى الع.ر\ض' والط©ول

�كأ%نا ل%ي\ل�ه بالل�يل م.و\صول
ل1ساه1ر� طال% ف ص'ول� ت.م.ل}م'ل�ه،

�كأ%نه ح.ي_ة بالس_و\ط م.ق}تول
 vصأم: ص.ئ1م. من الشراب صأ}ما@

(* قوله «صئم من الشراب صأماv» ضبط الصدر



ف الصل بسكون المزة، وف الكم بفتحها وهو الوافق لقوله كصئب لنه
من باب فرح كما ف القاموس وغيه ولحتمال أن اليم مبدلة مبدلة من

الباء، وأما قول الد صئم كعلم فليس نصاv ف سكون هزة الصدر). كص.ئ1ب. إذا
أكثر. ش'ر\ب.ه'، وكذلك ق%ئ1ب. وذ%ئ1ج.. أ%بو عمرو: ف%أ%م\ت' وص.أ%ب\ت'

إذا ر.و,يت. من الاء. وقال أ%بو الس_م.ي\د.ع: فأ%م\ت' ف الش_راب
.vوص.أ%م\ت' إذا ك%ر.ع\ت. فيه ن.ف%سا

@صتم: الص_ت\م'، بالتسكي، والص_ت.م'، بالفتح، من كل شيء: ما ع.ظ�م.
واشتد�. وال�نثى ص.ت\م.ة وص.ت.مةD. ورجل ص.ت\م¬ وجل ص.ت\م¬: ض.خ\م¬ شديد،

وناقة ص.ت.مة كذلك. وعبد ص.ت\م¬، بالتسكي: غليظ شديد، والمع ص'ت\م¬،
بالضم. وحكى ابن السكيت: عبد ص.ت.م¬، بالتحريك، أي غليظ شديد، وجل ص.ت.م¬

أ%يضاv وناقة ص.ت.مةD، قال: ول يعرفه ثعلب إل� بالتسكي؛ قال:
وأ%نشدنا ابن ال4عراب:

وم'ن\ت.ظري ص.ت\ماv فقال: ر.أ%ي\ت'ه
ن.ح1يفاv، وقد أ%ج\رى عن الرجل الص_ت\م,

وص.ت_م. الشيء4: أ%ح\ك%م.ه وأ%ت.م_ه'. أبو عمرو: ص.ت_م\ت' الشيء4 فهو
م'ص.ت_م' وص.ت\م¬ أي مكم تامÒ. وشيء ص.ت\م¬ أي مكم تام.

والت_ص\ت1يم': التكميل. وأ%ل}ف م'ص.ت_م: م'ت.م_م¬. وأ%ل}ف ص.ت\م¬ أي تامÒ. ومال
ص.ت\م¬: تام، وأموال ص'ت\م¬. وف حديث ابن ص.ي_اد{: أنه وزن تسعي فقال

ص.ت\ماv فإذا هي مائة؛ الص_ت\م': التام، يقال أعطيته ألفاv ص.ت\ماv أي
.Dوع.ب\د ص.ت\م¬ أي غليظ شديد، وجل ص.ت\م¬ وناقة ص.ت\م.ة .vكامل vتام�ا

وقال الليث: الص_ت\م' من كل شيء ما ع.ظ�م. واشتد، وجل ص.ت\م¬ وبيت
ص.ت\م¬، وأعطيته أ%لفاv ص.ت\ماv وم'ص.ت_ماv؛ قال زهي:

صحيحات أ%لف{ بعد ألف{ م'ص.ت_م,
(* ف رواية اخرى: ع'للة� الف؛ وف رواية الديوان: صحيحات مال� طالعات

ب'خرم,).
ابن السكيت: يقال للرجل الذي قد أ%س.ن_ ول ي.ن\ق�ص\: فلنD وال

ب.ش.ر¬ من الرجال، وفلن ص.ت\م¬ من الرجال، وفلن ص'م'لê من الرجال قد بلغ
أقصى الكهولة. والص_ت\م' من اليل: الذي ش.خ.ص.ت\ م.حان ضلوعه حت تساوت

ب.ن\ك1ب,ه وع.ر'ض.ت\ ص.ه\و.ت'ه. والروف الصeت\م': الت ليست من حروف
اللق. قال ابن سيده: ولذلك معن ليس من غرض هذا الكتاب. قال الوهري:



الروف الصeت\م' ما عدا الذ©ل}ق.. والص_ت1يمة�: الصخرة الصeل}بة.
Dمعظم الشيء، تيمية، التاء فيها بدل من الطاء. وفلن :�وال�ص\ت'مeة

ف أ�ص\ت'م_ة1 قوم1ه: مثل أ�ص\ط�م_تهم. التهذيب: وال4صات1م' جع
ال�ص\ط�م_ة بلغة تيم، جعوها بالتاء كراهة تفخيم أصاط1م. ف%ر.دeوا الطاء

إل التاء 
(* زاد ف التكملة: وهامة صتام بالضم، قال رؤبة:
وبريها عن هامة صتام * ف جانبيها الشيب كالثغام

.(vشديدا vوالصتمة أي بفتح فسكون كالصتيمة، وتصتم إذا عدا عدوا
@صحم: ال4ص\ح.م' والصeح\م.ة�: سواد إل الصeف}رة، وقيل: هي لون من
الغ'ب\رة إل سواد قليل، وقيل: هي حرة وبياض¬، وقيل: صفرة ف بياض،

الذ�ك%ر أ%ص\ح.م' وال�نثى على القياس، وبلدة ص.ح\ماء�: ذات اغ}ب,رار�؛ وأ%نشد
:vيصف حارا

أو. اص\ح.م. حام� ج.رام1يز.ه،
ح.زاب,ي.ة{ ح.ي.دى بالد>حال}

(* قوله «أو اصحم» كذا بالصل بأو، وأنشده ف الصحاح مرة بأو ومرة
بالواو).

قال ابن بري: أو اص\ح.م ف موضع خفض معطوف على ما تقدم، وهو:
كأ%ن ور.ح\لي، إذا ز'ع\ت'ها،

على ج.م.زى جاز,ئ� بالر>مال}
وقال: قال ال4صمعي ل أ%سع ف%ع.لى ف مذكر إل� ف هذا الرف فقط،

قال: وقد جاء ف حرفي آخرين وها: ح.ي.دى، ف البيت الخر، ود.ل%ظى للشديد
الد_ف}ع؛ وقال لبيد ف نعت المي:

وص'ح\م� ص1يام� بي ص.م\د{ ور,ج\ل%ة{
وقال شر ف باب الف%ياف: الغ.ب\راء� والص_ح\ماء� ف ألوانا بي

:vح\مة؛ وقال الطرم�اح يصف ف%لةeالغ'ب\رة1 والص
وص.ح\ماء4 أ%ش\باه1 ال%زاب>، ما ي'رى

با سار,ب¬ غي' الق%طا ال�ت.راط1ن,
�أبو عمرو: ال4ص\ح.م' ال4س\و.د' الال1ك'، وإذا أ%خ.ذ%ت1 الب.ق}ل%ة

ر,ي_ها واش\ت.د_ت\ خ'ض\ر.ت'ها قيل اص\حام�ت\. فهي م'ص\حام_ة؛ قال
الوهري: اص\حام_ت1 الب.قل%ة� اص\فار_ت\، واص\حام_ الن_بت' اشتد�ت خ'ض\رته؛



،Dوقال أبو حنيفة: اص\حام_ النبت' خال%ط% س.واد. خ'ض\رته ص'ف}ر.ة
واص\حام_ت1 الرض تغي نبتها وأ%د\ب.ر. م.طر'ها، وكذلك الزرع إذا تغي لونه

ف أ%و_ل الت_ي.بeس, أو ض.ر.به شيء# من الق�ر>. واص\حام_ت ال4رض':
تغي لون زرعها للحصاد، واص\حام_ ال%بe كذلك. وح.ن.أ%ت1 ال4رض'

ت.ح\ن.أ� وهي حان,ئ%ةD إذا اخ\ض.ر_ت\ وال}ت.ف_ ن.ب\ت'ها، قال: وإذا أ%دبر
الطر وتغي نبتها قيل اص\حام_ت، فهي م'ص\حام_ة. والص_ح\ماء�: بقلة ليست

بشديدة الضرة. وأ%ص\ح.م.ة�: اسم رجل.
:vل}ب بشيء مثله. وص.د.م.ه ص.د\ماeصدم: الص_د\م': ض.ر\ب' الشيء الص@

ض.ر.به بسده. وصاد.م.ه' فت.صاد.ماv واصط%د.ما، وص.د.م.ه ي.صد1م'ه
ص.د\ماv، وص.د.م.ه'م أ%م\ر¬: أصابم. والت_صاد'م': الت_زاح'م'. والر_ج'لن1
ي.ع\د'وان1 في.ت.صاد.مان1 أي ي.ص\د1م' هذا ذاك وذاك هذا، وال%ي\شان1

ي.ت.صاد.مان. قال الزهري: واصط1دام' السفينتي إذا ضربت\ كل© واحدة
صاح1ب.ت.ها إذا م.ر_تا فوق الاء ب.م\و.ت1هما، والسفينتان ف البحر

تت.صاد.مان1 وت.ص\ط%د1مان إذا ضرب بعض'هما بعضاv، والفارسان ي.ت.صادمان أ%يضاv. وف
الديث: الص_ب\ر' عند الص_د\مة1 ال�ول أي عند ف%و\رة الص1يبة

وح.م\و.ت1ها؛ قال شر: يقول من ص.ب.ر. تلك الساعة وت.ل%ق�اها بالر>ضا فله
ال4جر؛ قال الوهري: معناه أن كل ذي م.ر\ز,ئة{ ق�صاراه الصب' ولكنه إنا

ي'ح\م.د' عند ح1د_ت1ها. ورجل م1ص\د.م¬: م1ح\ر.ب¬.
:�والص_د1م.تان، بكسر الدال: جانبا ال%ب,ين.ي,. والص_دم.ة

الن_ز.عة�. ورجل أ%ص\د.م' إذا كان أ%ن\ز.ع. أبو زيد: ف الرأ}س الص_د1م.تان،
بكسر الدال، وها البينان. وف حديث مسيه إل ب.د\ر�: حت أ%ف}ت.ق. من

الص_د1م.ت.ي\ن,، يعن من جانب الوادي، س>يتا بذلك كأ%نما لتقابلهما
ت.ت.صاد.مان1، أو ل4ن� كل واحدة منهما ت.ص\د1م' من ي.م'رe با

وي'قابلها.والصeدام': داء يأ}خذ ف رؤوس الدواب؛ قال الوهري: الص>دام'، بالكسر،
داء يأ}خذ رؤوس. الدواب، قال: والعام_ة تضمه، قال: وهو القياس، قال ابن

شيل: الصeدام' داء يأ}خذ البل فت.خ\م.ص' ب'ط�ون'ها وت.د.ع' الاء وهي
ع1طاش¬ أياماv حت ت.ب\رأ% أو توت، يقال منه: جل م.ص\د'وم وإبل

م'ص.د_م.ةD، وبعضهم يقول: الصeدام' ث1ق%لD يأخذ النسان ف رأ}سه، وهو
ال�شام'.

�أبو العباس عن ابن العراب: الص_د\م' الد_ف}ع'، ويقال: ل أ%ف}ع.ل



المرين ص.د\م.ةv واحدة أي د.ف}ع.ةv واحدة. وقال عبد' ال%ل1ك1 بن'
م.ر\وان% وكتب إل الجاج: إن و.ل�ي\ت'ك. العراقي ص.د\مةv واحدة أي د.ف}ع.ة%

.vواحدة
وص1دام¬: اس\م' فرس ل%ق1يط بن ز'رار.ة%. وص1دام¬: فرس معروف؛ قال ابن

بري: وأ%نشد ال%ر.ويe ف فصل ن.ق%ص. قول الشاعر:
وما ات_خ.د\ت' ص1داماv للم'كوث1 با،

وما ان\ت.ق%ش\ناك. إل� للو.ص.ر_ات1
وقال الزهري: ل أ%دري ص1دام¬ أو ص.رام¬. وص1دام¬ وم1ص\د.م¬: اسان.

@صذم: التهذيب: قال أبو حات يقال هذا ق%ضاء� ص.ذ�وم.، بالذال العجمة،
ول يقال س.د'وم.

@صرم: الص_ر\م': الق%ط}ع' البائن'، وعم بعضهم به القطع أي_ ن.و\ع� كان،
ص.ر.م.ه ي.ص\ر,م'ه ص.ر\ماv وص'ر\ماv فان\ص.ر.م، وقد قالوا ص.ر.م.

البل� ن.ف}س'ه؛ قال كعب بن زهي:
وكنت' إذا ما ال%ب\ل� من خ'ل�ة{ ص.ر.م\

قال سيبويه: وقالوا للصار,م, ص.ر,ي كما قالوا ض.ر,يب' ق1داح� للضارب،
وص.ر_م.ه ف%ت.ص.ر_م، وقيل: الص_رم الصدر، والصeر\م' السم. وص.ر.م.ه
ص.ر\ماv: قطع كلمه. التهذيب: الص_ر\م' ال1ج\ران� ف موضعه. وف

الديث: ل ي.ح1ل© لسلم أن ي'صار,م. م'س\ل1ماv فوق. ثلث{ أي ي.ه\ج'ر.ه ويقطع
م'كالت.ه. الليث: الص_ر\م' دخيل، والص_ر\م' الق%ط}ع البائن للحبل
والع1ذ}ق,، ونو ذلك الص>رام'، وقد ص.ر.م. الع1ذ}ق. عن النخلة.

والصeر\م': اسم للقطيعة، وف1ع\ل�ه الص_ر\م'، وال�صارمة� بي الثني.
الوهري: والن\ص1رام' النقطاع، والتصار'م' التقاطع، والت_ص.رeم

الت_ق%ط©ع'. وت.ص.4ر_م. أي ت.ج.ل9د. وت.ص\ر,ي' البال: تقطيعها ش'د>د.
للكثرة. الوهري: ص.ر.م\ت' الشيء4 ص.ر\ماv قطعته. يقال: ص.ر.م\ت' أ�ذ�ن.ه
وص.ل%م\ت' بعنÝ. وف حديث ال�ش.م1ي>: فت.ج\د.ع'ها وتقول هذه ص'ر'م¬؛
هي جع ص.ر,ي�، وهو الذي ص'ر,م.ت\ أ�ذ�ن'ه أي ق�ط1ع.ت\؛ ومنه حديث

ع'ت\ب.ة% بن, غ%ز\وان%: إن الدنيا قد أ%د\ب.ر.ت\ بص.ر\م� 
(* قوله «وقد أدبرت

بصرم» هكذا ف الصل، والذي ف النهاية: قد آذنت بصرم) أي بانقطاع
وانقضاء. وسيف¬ صار,م¬ وص.ر'وم¬ ب.ي>ن' الص_رام.ة1 والصeر'وم.ة1: قاطع ل



ينثن. والصارم': السيف القاطع. وأ%مر ص.ري¬: م'ع\ت.ز.م¬؛ أ%نشد ابن
العراب:

،vرائغا vو.لء3 ش.ز\را�ما زال% ف ال
ع1ن\د. الص_ر,ي,، كر.و\غ%ة{ من ثع\ل%ب,

وص.ر.م. و.ص\ل%ه ي.ص\ر,م'ه ص.ر\ماv وص'ر\ماv على ال%ث%ل، ورجل صار,م¬
وص.ر_ام¬ وص.ر'وم¬؛ قال لبيد:

فاق}ط%ع\ ل�بان.ة% من ت.ع.ر_ض. و.ص\ل�ه،
ول%خ.ي\ر' واص1ل, خ'ل�ة{ ص.ر_ام'ها

ويروى: ول%ش.رÒ؛ وأنشد ابن العراب:
صرم\ت. ول ت.ص\ر,م\، وأنت. ص.ر'وم'،

وكيف. ت.صاب م.ن\ ي'قال� ح.ل1يم'؟
يعن أنك ص.ر'وم¬ ول ت.ص\ر,م\ إل بعدما ص'ر,م\ت.؛ هذا قول ابن

العراب، وقال غيه: قوله ول ت.ص\ر,م\ وأنت ص.ر'وم' أي وأنت ق%و,يÒ على
الص_ر\م,. والص_ر,ي.ة�: العزية على الشيء وق%ط}ع' المر.

والص_رية�: إح\كام'ك أ%م\�راv وع.ز\م'ك. عليه. وقوله عز وجل: إن كنتم
صار,م1ي.؛ أي عازمي على ص.ر\م النخل. ويقال: فلن ماضي الص_رية

والع.ز,ية؛ قال أ%بو اليثم: الص_ر,ي.ة� والعزية واحد، وهي الاجة الت
ع.ز.م\ت. عليها؛ وأ%نشد:

وط%و.ى الف�ؤاد. على ق%ضاء3 ص.ر,ية{
ح.ذ�اء4، وات_خ.ذ% الز_ماع. خ.ل1يل

وق%ضاء� الشيء: إحكامه والف%راغ� منه. وق%ض.ي\ت' الصلة إذا ف%ر.غ}ت.
منها. ويقال: ط%وى فلنD ف�ؤ.اده على ع.زية{، وط%وى ك%ش\ح.ه على ع.داوة أي
ل يظهرها. ورجل صار,م¬ أي ماض� ف كل أمر. الكم وغيه: رجل صار,م¬

:�ج.ل}د¬ ماض� ش'جاع¬، وقد ص.ر'م. بالضم، ص.رام.ةv. والص_رام.ة
ال�س\ت.ب,دe برأ}يه ال�ن\ق%ط1ع' عن ال�شاورة. وص.رام,: من أساء الرب 

(* قوله
«وصرام من اساء الرب» قال ف القاموس: وكغراب الرب كصرام كقطام اهـ.

ولذلك تركنا صراح ف البيت الول بالفتح وف الثان بالضم تبعاv للصل) ؛
قال الكميت:

ج.ر_د. الس_ي\ف. تار.ت.ي\ن, من الد_ه\ـ



ـر,، على ح1ي, د.ر_ة{ من ص.رام,
وقال ال%ع\د1يe واسه قيس بن عبد ال وكنيته أبو ليلى:

أل أ%ب\ل1غ} بن ش.ي\بان% ع.ن>ي:
فقد ح.ل%ب.ت\ ص'رام' لكم ص.راها

وف اللفاظ لبن السكيت: ص'رام' داهيةD، وأنشد بيت الكميت:
على حي د.ر_ة{ من ص'رام,
والص_ي\ر.م': الرأ}ي الكم'.

والص_رام' والص>رام': ج.داد' النخل. وص.ر.م. النخل% والشجر. والزرع
ي.ص\ر,م'ه ص.ر\ماv واص\ط%ر.مه: ج.ز_ه. واص\ط1رام' النخل: اج\ت1رام'ه؛ قال

:�ط%ر.ف%ة
أ%ن\ت'م' ن.خ\لD ن'ط1يف' به،
فإذا ما ج.ز_ ن.ص\ط%ر,م'ه\

والص_ري': الك�د\س' ال%ص\رو'م من الز_ر\ع. ون.خ\لD ص.ري¬:
م.ص\رو'م¬. وص1رام' النخل وص.رام'ه: أوان� إدراكه. وأ%ص\ر.م. النخل�: حان وقت'

ص1رام1ه. والصeرام.ة�: ما ص'ر,م. من النخل؛ عن اللحيان. وف حديث ابن
عباس: لا كان ح1ي' ي'ص\ر.م' النخل� ب.عث% رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

عبد. ال بن ر.واحة إل خ.ي\ب.ر؛ قال ابن الثي: الشهور ف الرواية
فتح الراء أي ح1ي' ي'ق}ط%ع' ثر النخل وي'ج.ذ©. والص>رام': ق%ط}ع'

الثمرة واجتناؤها من النخلة؛ يقال: هذا وقت' الص>رام, وال%ذاذ1، قال: ويروى
حي' ي'ص\ر,م' النخل�، بكسر الراء، وهو من قولك أ%ص\ر.م. النخل� إذا جاء
وقت' ص1رامه. قال: وقد يطلق الص>رام' على النخل نفسه ل4نه ي'ص\ر.م'.

:�ومنه الديث: لنا من د1ف}ئ1هم وص1رام1هم أي نلهم. والص_ري' والص_رية
الق1طعة النقطعة من معظم الرمل، يقال: أ%ف}عى ص.رية{. وص.ريةD من

غ%ضىÝ وس.ل%م� أي جاعةD منه. قال ابن بري: ويقال ف الثل: بالص_رائ1م,
اع\ف�ر\، يضرب مثلv عند ذكر رجل ب.ل%غ.ك. أنه وقع ف ش.ر�ç ل أ%خ\ط%أ%ه.

الكم: وص.ريةD من غ%ضىÝ وس.ل%م� وأ%ر\طىÝ ونل� أي قطعةD وجاعة منه،
وص1ر\م.ةD من أ%ر\طىÝ وس.م'ر� كذلك. وف حديث عمر، رضي ال عنه: كان ف

و.ص1ي_ت1ه إن} ت'و'فYيت' وف يدي ص1ر\مة� ابن, ال4ك}و.ع, ف%س'ن_ت'ها
س'ن_ة� ث%م\غ%؛ قال ابن عيينة: الص>ر\مة� هي قطعة من النخل خفيفة،

:Dإذا كانت خفيفة، وصاحبها م'ص\ر,م¬، وث%م\غ Dويقال للقطعة من البل ص1ر\مة



:�مالD لعمر، رضي ال عنه، وقفه، أ%ي سبيل�ها سبيل� تلك. والص_ري.ة
ال4رض' الصود' زرع'ها.

والص_ري': الصبح' لنقطاعه عن الليل. والص_ري: الليل� لنقطاعه عن
النهار، والقطعة منه ص.ري¬ وص.ريةD؛ ال�ول عن ثعلب. قال تعال:

فأ%ص\ب.ح.ت\ كالص_ري,؛ أي احترقت فصارت\ سوداء4 مثل% الليل؛ وقال الفراء:
يريد كالليل ال�س\و.د>، ويقال فأصبحت كالصري أي كالشيء الصروم الذي ذهب

ما فيه، وقال قتادة: فأ%ص\ب.ح.ت\ كالص_ري، قال: كأ%نا ص'ر,م.ت\، وقيل:
�الصري أرض¬ سوداء ل تنبت شيئاv. الوهري: الص_ر,ي' ال%ج\ذ�وذ

القطوع، وأصبحت كالص_ري, أي اح\ت.رقت واس\واد_ت\، وقيل: الص_ري' هنا
الشيء ال%ص\روم' الذي ل شيء فيه، وقيل: الرض' الصودة، ويقال لليل
والنهار ال4ص\ر.مان1 لن كل واحد منهما ي.ن\ص.ر,م' عن صاحبه. والص_ري:

الليل. والص_ر,ي': النهار' ي.ن\ص.ر,م' الليل من النهار والنهار' من الليل.
الوهري: الص_ري' الليل الظلم؛ قال النابغة:

أو ت.ز\ج'روا م'ك}ف%ه,ر�اv ل ك1فاء4 له،
كالليل, ي.خ\ل1ط� أص\راماv بأ%ص\رام,

قوله تزجروا فعل منصوب معطوف على ما قبله؛ وهو:
إن ل4خ\شى عليكم أن يكون ل%ك�م\،

من أج\ل, ب.غ\ضائكم، يوم¬ كأ%ي_ام,
وال�ك}ف%ه,ر�: اليش العظيم، ل ك1فاء له أي ل نظي له، وقيل ف قوله

يلط أصراماv بأ%صرام أي يلط كل ح.ي�ç بقبيلته خوفاv من الغارة عليه،
فيخلط، على هذا، من صفة اليش دون الليل؛ قال ابن بري: وقول زهي:

غ%د.و\ت' عليه، غ%د\و.ة، فتركت'ه
ق�ع'وداv، لديه بالص_ري، ع.واذ1ل�ه\

(* رواية ديوان زهي:
ب.ك%رت' عليه، غ�دوةv، فرأ%يت'ه).

قال ابن السكيت: أراد بالص_ري الليل. والصري: الصبح وهو من الضداد.
وال4ص\ر.مان1: الليل� والنهار لن كل واحد منهما ان\ص.ر.م. عن صاحبه؛

:vوقال ب,ش\ر' بن أب خازم ف الصري بعن الصبح يصف ثورا
فبات يقول�: أ%ص\ب,ح\، ليل�، ح.ت_ى

ت.ك%ش_ف. عن ص.ريت1ه الظ�لم'



قال الصمعي وأبو عمرو وابن ال4عراب: ت.ك%ش_ف. عن صريته أي عن رملته
الت هو فيها يعن الثور؛ قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو عمرو:

ت.طاو.ل% ل%ي\ل�ك. ال%و\ن� الب.ه,يم'،
فما ي.ن\جاب'، عن ليل�، ص.ري'

ويروى بيت بشر:
ت.ك%ش_ف. عن ص.ري.ي\ه1

قال: وص.رياه أ%و_ل�ه وآخره. وقال الصمعي: الص_رية� من الرمل قطعة
ض.خ\مةD ت.ن\ص.ر,م' عن سائر الرمال، وت'ج\م.ع' الص_رائم.. ويقال: جاء

فلنD ص.ري. س.ح\ر� إذا جاء يائساv خائباv؛ وقال الشاعر:
أ%ي.د\ه.ب' ما ج.م.ع\ت' ص.ري. س.ح\ر�

ط%ليفاv؟ إن� ذا ل%ه'و. الع.ج,يب'
أي.4ذ}ه.ب' ما جعت' وأنا يائس منه.

الوهري: الصeرام'، بالضم، آخر اللب بعد الت_غ\زير إذا احتاج إليه
الرجل� ح.ل%ب.ه ض.ر'ور.ةv؛ وقال بشر:

،vأل% أ%ب\ل1غ} بن س.ع\د{، ر.س'ول
وم.و\له'م\، فقد ح'ل1ب.ت\ ص'رام'

يقول: بل%غ الع'ذ}ر' آخر.ه، وهو مثل؛ قال الوهري: هذا قول أب عبيدة،
قال: وقال الصمعي الصeرام' اسم من أساء الرب والداهية؛ وأنشد اللحيان

للكميت:
Dمآشي' ما كان الر_خاء�، ح'ساف%ة
إذا الرب س.م_اها ص'رام. ال�ل%قYب'

وقال ابن بري ف قول بشر:
فقد ح'ل1ب.ت\ ص'رام'

يريد الناقة الص_ر,م.ة% الت ل لب لا، قال: وهذا مثل ضربه وجع.ل
السم. معرفة يريد الداهية؛ قال: ويقو�ي قول% ال4صمعي قول� الكميت:

إذا الرب س_اها صرام. اللقب
وتفسي بيت الكميت قال: يقول هم مآشي ما كانوا ف رخاء وخ1ص\ب�، وهم

ح'سافةD ما كانوا ف حرب، والسافة ما تنائر من التمر الفاسد.
.vالق1ط}عة من النخل ومن البل أيضا :�والص_رية

والص>ر\م.ة�: الق1ط}عة من السحاب. والص>ر\م.ة: القطعة من البل، قيل:



هي ما بي العشرين إل الثلثي، وقيل: ما بي الثلثي إل المسي
والربعي، فإذا بلغت الستي فهي الص>د\ع.ة، وقيل: ما بي العشرة إل

ال4ربعي، وقيل: ما بي عشرة إل ب,ض\ع ع.ش\رة%. وف كتابه لعمرو بن م'ر_ة%:
Dر.ي\مة1 شاتان ان اجتمعتا، وإن ت.فر�قتا فشاةeف الت_ب,ع.ة1 والص

شاةD؛ الصeر.ي\مة تصغي الص>ر\م.ة1 وهي القطيع من البل والغنم، قيل: هي من
العشرين إل الثلثي والربعي كأنا إذا بلغت هذا القدر تستقل بنفسها

في.ق}ط%ع'ها صاحب'ها عن م'عظ%م, إبله وغنمه، والراد با ف الديث من
مائة وإحدى وعشرين شاةv إل الائتي إذا اجتمعت ففيها شاتان، فإن كانت

لرجلي وف�ر>ق بينهما فعلى كل واحد منهما شاةD؛ ومنه حديث عمر، رضي ال
عنه: قال لوله أ%د\خ1ل} ر.ب_ الصeر.ي\مة1 والغ'ن.ي\مة، يعن ف ال1مى
:�وال%ر\عى، يريد صاحب البل القليلة والغنم القليلة. والص>ر\م.ة

القطعة من السحاب، والمع ص1ر.م¬؛ قال النابغة:
وه.ب_ت1 الريح'، من تل}قاء3 ذي أ�ر\ك{،

ت'ز\جي مع الليل,، من ص'ر_اد1ها، ص1ر.ما
(* ف ديوان النابغة: ذي أ�ر'ل بدل ذي أ�ر'ك).

:�والصeر_اد': غيم رقيق ل ماء فيه، جع صار,د{. وأ%ص\ر.م. الرجل
افتقر. ورجل م'ص\ر,م¬: قليل الال من ذلك. وال4ص\ر.م': كال�ص\ر,م؛

قال:ولقد م.ر.ر\ت' على ق%طيع� هالك{
من مال, أص\ر.م. ذي ع1يال� م'ص\ر,م,

يعن بالقطيع هنا الس_و\ط%؛ أل تراه يقول بعد هذا:
من ب.ع\د1 ما اع\ت.ل�ت\ علي_ م.ط1ي_ت،
فأ%ز.ح\ت' ع1ل�ت.ها، فظ%ل�ت\ ت.ر\ت.م1ي

يقول: أزحت علتها بضرب لا.
ويقال: أصرم الرجل� إص\راماv فهو مص\ر,م¬ إذا ساءت حاله وفيه ت.ماس'ك،

والصل فيه: أنه بقيت له ص1ر\مة من الال أي قطعة؛ وقول أب س.ه\م�
ال�ذ%ل:

أ%بوك. الذي ل ي'د\ع. من و'ل}د1 غي,ه،
وأنت. به من سائر, الناس م'ص\ر,م'

م'ص\ر,م¬، يقول: ليس لك أب غيه ول ي.د\ع' هو غيك.؛ يدحه وي'ذ%كYره
بالب,ر>. ويقال: ك%ل# ت.ي\ج.ع' منه ك%ب,د' ال�ص\ر,م, أي أنه كثي فإذا



رآه القليل� الال تأ%سف أن ل تكون له إبل كثية ي'ر\ع1يها فيه.
وال1ص\ر.م'، بالكسر: م1ن\ج.ل� ال%غاز,ل9.

والص>ر\م'، بالكسر: البيات' ال�ج\ت.م1عة� النقطعة من الناس،
والص>ر\م أ%يضاv: الماعة من ذلك. والص>ر\م': الف1ر\قة من الناس ليسوا

بالكثي، والمع أ%ص\رام¬ وأ%صاري' وص'ر\مانD؛ الخية عن سيبويه؛ قال
الطرماح:يا دار' أق}و.ت\ بعد أ%صرام1ها

عاماv، وما ي'ب\ك1يك. من عام1ها
وذكر الوهري ف جعه أصار,م.؛ قال ابن بري: صوابه أصاري؛ ومنه قول ذي

الرمة:
وان\ع.د.ل%ت\ عنه ال4صاري'

وف حديث أب ذر: وكان ي'غ1ي' على الص>رم, ف ع.ماية الصبح؛
الص>ر\م': الماعة� ينزلون بإبلهم ناحيةv على ماء. وف حديث الرأ%ة صاحبة1

الاء: أنم كانوا ي'غ1ي'ون% على م.ن\ ح.و\ل%هم ول ي'غ1ي'ون على الص>ر\م,
الذي هي فيه.

وناقة م'ص.ر_مةD: مقطوعة الط©ب\ي.ي\ن,، وص.ر\ماء�: قليلة اللب لن
غ�ز\ر.ها انقطع. التهذيب: وناقة م'ص.ر_مةD وذلك أن ي'ص.ر_م. ط�ب\ي'ها
في'ق}ر.ح. ع.م\داv حت ي.ف}س'د. الح\ليل� فل يرج اللب ف%ي.ي\ب.س وذلك

أقوى لا، وقيل: ناقة م'ص.ر_مةD وهي الت ص.ر.م.ها الص>رار' فو.ق�ذ%ها،
وربا ص'ر,م.ت\ ع.م\داv لت.س\م.ن. فت'ك}وى؛ قال الزهري: ومنه قول

عنترة:ل�ع1نت\ ب.ح\ر'وم, الش_راب, م'ص.ر_م,
(* صدر البيت:

.(Dي دار.ها شدني_ةY,ه.ل} ت'بل1غ.ن
قال الوهري: وكان أ%بو عمرو يقول وقد تكون� ال�ص.ر_مة� ال4ط}باء3 من
انقطاع اللب، وذلك أن ي'ص1يب. الض_ر\ع. شيء# في'ك}و.ى بالنار فل يرج

منه لب أبداv؛ ومنه حديث ابن عباس: ل ت.ج'وز' ال�ص.ر_مة� ال4طباء؛
يعن القطوعة الضeروع.

والص_ر\ماء�: الفلة من الرض. الوهري: والص_ر\ماء الفازة الت ل
ماء فيها. وف%لة صرماء: ل ماء با، قال: وهو من ذلك 

(* قوله «قال وهو من
ذلك» ليس من قول الوهري كما يتوهم، بل هو من كلم ابن سيده ف الكم،



وأول عبارته: وفلة صرماء إل).
والص\رمان1: الذئب والغ'راب' لن\ص1رام1ه,ما وانقطاعهما عن الناس؛ قال

ال%ر_ار':
على ص.ر\ماء4 فيها أص\ر.ماها،

�وح1ر>يت' الف%لة1 با م.ل1يل
Dأي هو م.ليل، قال: كأ%نه على م.ل�ة{ من الق%ل%ق، قال ابن بري: م.ل1يل

م.ل�ت\ه الشمس أي أ%حرقته؛ ومنه خ'ب\زةD م.ل1يلD. وتركته بو.ح\ش,
ال4ص\ر.م.ي\ن,؛ حكاه اللحيان ول يفسره، قال ابن سيده: وعندي أنه يعن

.�الفلة.والص>ر\م': ال�فe ال�ن.ع_ل
eوالص_ري': الع'ود' ي'ع.ر_ض' على ف%م, ال%د\ي أو الف%ص1يل ث ي'ش.د

إل رأ}سه لئل ي.ر\ض.ع..
والص_ي\ر.م': الو.ج\ب.ة�. وأكل% الص_ي\ر.م. أي الو.ج\ب.ة%، وهي

ال4ك}ل%ة� الواح1دة� ف اليوم؛ يقال: فلن يأ}كل الص_ي\ر.م. إذا كان يأ}كل
الو.ج\بة ف اليوم والليلة، وقال يعقوب: هي أ%ك}ل%ة عند الضحى إل مثلها من

الغ.د1، وقال أبو عبيدة: هي الص_ي\ل%م' أيضاv وهي ال%ر\ز.م' 
(* قوله

«وهي الرزم» كذا بذا الضبط ف التهذيب ول نده بذا العن فيما
بأيدينا من الكتب) ؛ وأنشد:

وإن} ت'ص1ب\ك. ص.ي\ل%م' الصي_ال,،
ل%ي\لv إل ل%ي\ل�، فع.يش' ناع1م,

Dوف الديث: ف هذه ال�مة خ.م\س' ف1ت.ن� قد م.ض.ت\ أربع وبقيت واحدة
وهي الص_ي\ر.م'؛ وكأ%نا بنزلة الص_ي\ل%م، وهي الداهية الت تستأ}صل كل

شيء كأ%نا فتنة ق%ط�اعة، وهي من الص_ر\م, الق%ط}ع,، والياء زائدة.
والص_ر'وم': الناقة� الت ل ت.ر,دe الن_ض1يح. حت ي.خ\ل�و. لا،

ت.ن\ص.ر,م' عن البل، ويقال لا الق%ذ�ور' والك%ن'وف' والع.ضاد' والص_د'وف'
والز,ي.ة�، بالزاي.

ال�ف%ض_ل� عن أبيه: وص.ر.م. ش.ه\راv بعن مكث. والص_ر\م': ال1ل}د'،
فارسي معر�ب.

وبنو ص'ر.ي\م�: ح.يÒ. وص1ر\م.ة� وص'ر.ي\م وأ%ص\ر.م': أساء. وف
الديث: أنه غ%ي_ر اسم أص\ر.م. فجعله ز'ر\عة%، ك%ر,ه.ه' لا فيه من معن



القطع، وساه ز'ر\عة% لنه من الز_ر\ع النبات1.
@صطم: ال�ص\ط�م_ة� وال�ص\ط�مe: لغة ف ال�س\ط�م_ة وال�س\ط�م> ف

جيع ما ت.ص.ر_ف. منه.
@صطخم: ال�ص\ط%خ1م': ال�ن\ت.ص1ب' القائم، وف التهذيب: ال�ص\ل%خ1م'،

بتشديد اليم، قال: وال�ص\ط%خ1م' ف معناه غي أنا مففة اليم.
واص\ط%خ.م\ت' فأ%نا م'ص\ط%خ1م¬ إذا انتصبت قائماv. ال4زهري: ال�ص\ط%خ1م'

م'ف}ت.ع1لD من ض.خ.م وهو ثلثي، قال: ول أجد لصخم ذكراv ف كلم العرب، وكان
ف الصل م'ص\ت.خ1م فقلبت التاء طاء كال�ص\ط%خ1ب, من الص_خ.ب,، وذكره

الزهري أيضاv ف الرباعي؛ قال: وأنشد أبو العباس:
،vي.ظ%ل© به ال1ر\باء� م'ص\ط%خ1ما vيوما

�كأ%ن� ضاح1ي.ه' بالنار, م.م\ل�ول
قال: م'ص\ط%خ1م¬ ساكت قائم كأ%نه غضبان.

@صطكم: ال�ص\ط�ك}مة�: خ'ب\زة ال%ل�ة1.
@صقم: أهله الليث. ابن العراب: الص_ي\ق%م' ال�ن\ت1ن' الرائحة.

@صكم: ص.ك%م.ه ص.ك}ماv: ضربه ودفعه. وص.ك%م.ه' ص.ك}م.ةv: ص.د.مه. الليث:
الص_ك}م.ة� ص.د\مة شديدة بجر أو نو حجر، والعرب تقول: ص.ك%م.ت\ه

ص.واك1م' الد_ه\ر، وصواك1م' الدهر: ما يصيب من نوائبه. وص.ك%م. الفرس'
ي.ص\ك�م': ع.ض_ على اللجام ث م.د_ رأ}س.ه كأ%نه يريد أن يغلبه. الصمعي:

ص.ك%م\ت'ه ول%ك%م\ت'ه وص.ك%ك}ت'ه ود.ك%ك}ت'ه ول%ك%ك}ت'ه كله إذا
د.ف%ع\ت.ه.

@صلم: ص.ل%م. الشيء4 ص.ل}ماv: قطعه من أصله، وقيل: الص_ل}م' قطع ال�ذن
والنف من أ%صلهما. ص.ل%مهما ي.ص\ل1م'هما ص.ل}ماv وص.ل�م.ه'ما إذا

اس\ت.أ}ص.ل%هما، وأ�ذ�نD ص.ل}ماء ل1ر,ق�ة1 ش.ح\متها. وعبد م'ص.ل�م
وأ%ص\ل%م': مقطوع' ال�ذن. ورجل أ%ص\ل%م' إذا كان م'س\ت.أ}ص.ل ال�ذني. ورجل

م'ص.ل�م ال�ذني إذا اق}ت'ط1ع.تا من أ�صولما. ويقال للظ�ليم م'ص.ل�م'
ال�ذني كأ%نه م\س\ت.أ}ص.ل� ال�ذني خ1ل}قةv. والظ�ل1يم' م'ص.ل�م،

و'ص1ف. بذلك لصغر أ�ذنيه وق1ص.ر,ه1ما؛ قال زهي:
أ%س.كe م'ص.ل�م' ال�ذ�ن.ي\ن, أج\ن.ى،

له، بالس>ي>، ت.نeوم¬ وآء�
(* ف ديوان زهي: أص.ك�، وهو التقارب العرقوبي، بدل اس.ك� وهو القصي



الذن الصغيها).
وف حديث ابن الزبي لا ق�تل أخوه م'ص\ع.ب¬: أ%س\ل%م.ه الن_عام'

ال�ص.ل�م' الذان1 أ%هل� العراق,؛ يقال للنعام م'ص.ل�م¬ لنا ل آذان% لا
ظاهرةv. والص_ل}م': الق%ط}ع' ال�س\ت.أ}ص1ل�؛ فإذا أ�طلق على الناس

فإنا يراد به الذليل� ال�هان� كقوله:
فإن} أ%ن\ت'م' ل ت.ث}أ%ر'وا وات_د.ي\ت'م'،
ف%م.شeوا بآذان1 الن_عام, ال�ص.ل�م,

وال4ص\ل%م' من الش>ع\ر: ض.ر\ب¬ من الديد والسريع على التشبيه.
التهذيب: وال4ص\ل%م ال�ص.ل�م' من الش>ع\ر وهو ضرب من السريع يوز ف قافيته

ف%ع\ل�ن ف%ع\ل�ن كقوله:
ليس على ط�ول, الياة1 ن.د.م\،

وم1ن\ و.راء3 الوت1 ما ي'ع\ل%م\
والص_ي\ل%م': الداهية ل4نا ت.ص\ط%ل1م'، وي'س.م_ى السيف' ص.ي\ل%ماv؛

قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:
غ%ض1ب.ت\ ت.ميم¬ أن ت.ق%ت_ل% عام1ر¬،
ي.و\م. الن>سار,، فأ�ع\ت1ب'وا بالص_ي\ل%م,

قال ابن بري: ويروى فأ�ع\ق1ب'وا بالص_ي\ل%م أي كانت عاقبت'هم
الص_ي\ل%م.؛ قال ابن بري: وشاهد' الص_ي\ل%م, الداهية1 قول الراجز:

د.سeوا ف%ل1يقاv ث د.سeوا الص_ي\ل%ما
وف حديث ابن عمر: فيكون الص_ي\ل%م' بين وبينه أي القطيعة ال�ن\ك%رة.
والص_ي\ل%م': الداهية، والياء زائدة. وف حديث ابن عمرو: اخر'ج'وا يا

أ%هل% مكة قبل الص_ي\ل%م, كأ%ن>ي به أ�ف%ي\ح1ج. أ�ف%ي\د1ع. ي.ه\د1م'
الك%ع\بة%. التهذيب ف ترجة صنم قال: والص_ن.م.ة الداهية، قال الزهري:

أصلها ص.ل%مة. وأمر ص.ي\ل%م: شديد م'ستأ}ص1ل، وهو الص_ي\ل%مي_ة.
والص_ي\ل%م: المر ال�س\تأ}ص1ل�، ووقعة ص.ي\ل%م.ة من ذلك.

والص\ط1لم': الس\ت1ئ}صال�. واص\ط�ل1م. القوم: أ�بيدوا. والص\ط1لم'
إذا أ�بيد ق%وم¬ من أ%صلهم قيل اص\ط�ل1م'وا. وف حديث الفت:
وت'ص\ط%ل%م'ون ف الثالثة؛ الص\ط1لم' اف}ت1عالD من الص_ل}م, القطع.

وف حديث ال%د\ي, والضحايا: ول ال�ص\ط%ل%م.ة� أ%ط}باؤ'ها. وحديث
عاتكة: لئن عد\ت'م لي.ص\ط%ل1م.ن_كم.



والص_ي\ل%م': ال4ك}ل%ة� الواحدة كل يوم. وهو يأ}كل الص_ي\ل%م: وهي
vح.ى، كما تقول: هو يأ}كل الص_ي\ر.م.؛ حكاها جيعاeف الض Dأ%ك}ل%ة

يعقوب.
والص_لم.ة� والص>لم.ة� والصeلمة�: الف1ر\قة� من الناس.

والصeلمات' والص>لمات': الماعات والف1ر.ق'. وف حديث ابن مسعود: وذ%ك%ر.
ف1ت.ناv فقال يكون الناس' ص�1لمات{ ي.ض\رب' بعض'هم رقاب. بعض؛ قال أبو عبيد:

قوله ص�1لمات يعن الف1ر.ق من الناس يكونون طوائف. فتج\ت.مع كل© فرقة
على ح1يالا ت'قاتل أ�خرى، وكل© جاعة فهي ص'لم.ةD وص1لم.ةD؛ قال ابن

ال4عراب: ص.لم.ةD بفتح الصاد1؛ وأ%نشد أبو ال%ر_اح:
ص.لم.ةD كح'م'ر, ال4ب.ك>،

ل ض.ر.ع¬ فيها ول م'ذ%كYي
والص_لم.ة�: القوم ال�س\ت.و'ون ف الس>ن> والشجاعة1 والس_خاء.

والص_ل�م والصeل�م': ل�بe ن.و.ى الن_ب,ق,. التهذيب: الصeل�م'
الذي ف داخل ن.واة1 الن_ب,ق%ة1 يؤكل، وهو ال�ل}ب'وب'.

@صلخم: بعي ص1ل�خ\م ص1ل�خ\د¬ وص.ل}خ.م¬ مثل س.ل}ه.ب� وم'ص\ل%خ1مÒ، كل
ذلك: ج.س3يم¬ شديد¬ ماض�؛ وأ%نشد:

وأ%ت\ل%ع. ص1ل�خ\م� ص1ل%خ\د{ ص.ل%خ\د.م,
وقال آخر:

إن تس\أ%ل1ين: كيف. أ%ن\ت.؟ فإن_ن,ي
ص.ب'ور¬ على العداء3 ج.ل}د¬ ص.ل%خ\د.م

والص_ل%خ\د.م': خاسي أ%صله من الص_ل}خم والص_ل}خد، ويقال: بل هو
كلمة خاسية أصلية فاشتبهت الروف والعن واحد؛ قال الفر_اء: ومن نادر

كلمهم:
م'س\ت.ر\ع1لت ل1ص1ل�ل}خم سامي

يريد ل1ص1ل�خ\م فزاد لماv؛ وقال أبو نيلة:
ل1ب.ل}خ. م.خ\شي� الشذا م'ص\ل%خ\م1م,

eص\ل%خ1د�فضاعف اليم كما ترى. أبو عمرو: ال�صل%خ1مe وال
ال�ن\ت.ص1ب' القائم، وال�ص\ط%خ1م' خفيف اليم ف معناها؛ وقال رؤبة:

إذا اص\ل%خ.م_ ل ي'ر.م\ م'ص\ل%خ\م.م'ه\
:Òأي غضب، قاله شر، وقال غيه: انتصب. وجبل ص1ل�خ\م¬ وم'ص\ل%خ1م



ص'ل}ب¬ متنع؛ قال الشاعر:
عن صائل� عاس� إذا ما اص\ل%خ\م.ما

وف الديث: ع'ر,ض.ت1 ال4مانة� على البال الصeم> الص_لخ1م, أي
الص>لب, الانعة1، الواحد' ص.ل}خ.م¬؛ قال:

ور.أ}س ع1ز�ç راس1ياv ص1ل�خ\م.ا
.vإذا انتصب قائما vالغ.ض\بان. واص\ل%خ.م_ اص\ل1خ\ماما :eص\ل%خ1م�وال
:vس\ت.كب؛ قال ذو الرمة يصف حيا�وقال الباهلي: ال�ص\ل%خ1مe ال

فظ%ل�ت\ ب.ل}ق%ى واج,ف{ ج.ز,ع ال%ع.ى
ق1ياماv، ت'فال م'ص\ل%خ1م�اv أم1ي.ها

eص\ل%خ1م�أي مستكباv ل يركها ول ينظر إليها. وقال: ال
وال�ط}ل%خ1مe وال�ط}ر.خ1مe واحد.

@صلخدم: الص_ل%خ\د.م': المل الاضي الشديد، وقيل: اليم زائدة.
والص_ل%خ\دم': الصeل}ب' الق%و,يe؛ وأ%نشد الزهري ف ال�ماس1ي�:

إن تس\أ%ل1ين: كيف أنت؟ فإن_ن
ص.ب'ور¬ على ال4عداء ج.ل}د¬ ص.ل%خ\د.م

قال: والص_ل%خ\د.م' خاسي أ%صله من الص_ل}خ.م, والص_ل}خ.د1، قال:
ويقال بل هو كلمة خ'ماسية أ%صلية فاش\ت.ب.هت1 الروف' والعن واحد.

@صلدم: الص>ل}د1م' والصeلد1م': الشديد الافر,، وقيل الص>ل}د1م
القوي� الشديد من الافر، وال�نثى ص1ل}د1م.ة وص'لد1م.ةD، وعم_ به بعضهم وهو

ثلثي عند الليل، وجعه ص.لد1م'. الوهري: فرس ص1ل}د1م¬، بالكسر،
ص'ل}ب¬ شديد، وال�نثى ص1ل}د1م.ة. ورأ}س¬ ص1ل}د1م¬ وص'لد1م¬، بالضم: ص'لب؛

وأ%نشد ابن السكيت:
من كلY ك%و\ماء3 الس_نام, فاطم,،

ت.ش\ح.ى، ب'س\ت.ن> الذ�نوب, الر_اذ1م,،
ش1د\ق%ي\ن, ف رأ}س� لا ص'لد1م,

والمع ص.لد1م'، بالفتح. والص>ل}دام': الشديد كالص>ل}د1م,؛ قال جرير:
فلو مال% م.ي\لD من ت.م1يم� ع.ل%ي\ك�م'،
ل4م_ك. ص1ل}دام¬ من الع1يس, قار,ح'

@صلقم: الص_ل}ق%م.ة�: تصاد'م' ال4ن\ياب,؛ وأنشد الليث:
gأ%ص\ل%ق%ه الع1ز> بناب� فاص\ل%قم�



ويقال: اليم زائدة. والص_ل}ق%م': الذي ي.قرع' بعض.ها ببعض. وص.ل}ق%م.:
ق%ر.ع. بعض أ%نيابه ببعض؛ قال ك�راع: الصل الص_ل}ق، واليم زائدة،

والصحيح أنه رباعي. والص_ل}ق%م' والص>ل}ق1م': الض_خ\م' من البل، وقيل:
هو البعي الشديد العض> والف%ك>، والمع ص.لق1م' وص.لق1مةD، الاء

:�لتأ}نيث الماعة؛ قال ط%ر.ف%ة
ج.ماد¬ با الب.س\باس'، ي'ر\ه1ص' م'ع\ز'ها
ب.نات1 ال%خاض, والص_لق1مة% ال�م\را

التهذيب: والص>ل}قام' الض_خ\م' من البل؛ وأ%نشد:
ي.ع\ل�و ص.لقيم. الع1ظام, ص1ل}ق1م'ه

:eص\ل%ق1م�أي ج,س\م'ه العظيم. والص_ل}ق%م': الشديد؛ عن اللحيان. وال
:vأ%يضا eص\ل%ق1م�الصeل}ب' الشديد، وقيل: الشديد ال4ك}ل,. وال

الرأ%ة الكبية، أ%زالوا الاء كما أ%زالوها من م'ت\ئ1م� ونوها. أ%بو عمرو:
الص>ل}ق1م' العجوز الكبية؛ وأ%نشد ل�ل%ي\د{ الي.ش\ك�ر,ي�:

فتلك ل ت'ش\ب,ه أ�خ\رى ص1ل}ق1ما،
ص.ه\ص.ل1ق. الص_و\ت1 د.ر'وجاv ك1ر\ز,ما

@صلهم: الص>ل}هام': من صفات السد 
(* قوله «من صفات السد» ويقال رجل

صلهام بكسر الصاد أيضاv جريء كما ف التكملة). واص\ل%ه.م_ الشيء�: ص.ل�ب.
واش\ت.د_.

eالسمع. ص.م_ ي.ص.م �@صمم: الص_م.م': ان\س3داد' ال�ذن وث1ق%ل
وص.م1م.، بإظهار التضعيف نادر¬، ص.م�اv وصم.ماv وأ%ص.م_ وأ%ص.م_ه' ال�

فص.م_ وأ%ص.م_ أيضاv بعن ص.م_؛ قال الكميت:
أ%ش.ي\خاv، كالو.ليد1، بر.س\م, دار�
ت'سائ1ل� ما أ%ص.م_ عن السeؤال,؟

يقول ت'سائ1ل� شيئاv قد أ%ص.م_ عن السؤال، ويروى: أ%أ%ش\ي.ب. كالوليد،
قال ابن بري: ن.ص.ب. أ%ش\ي.ب. على الال أي أ%شائباv ت'سائ1ل� ر.س\م.

دار� كما يفعل الوليد'، وقيل: إن� ما ص1ل%ةD أ%راد ت'سائل أ%ص.م_؛ وأ%نشد
ابن بري هنا لبن أ%حر:

أ%ص.م_ د'عاء� عاذ1ل%ت ت.ح.ج_ى
بآخ1ر,نا، وت.ن\سى أ%و_ل1ينا



vيدعو عليها أي ل جعلها ال تدعو إل� أص.م_. يقال: ناديت فلنا
فأ%ص\م.م\ت'ه أي أ%ص.ب\ت'ه أ%ص.م_، وقوله ت.ح.ج_ى بآخ1رنا: ت.س\بق' إليهم

بالل�و\م, وت.د.ع' ال4و_لي.، وأ%ص\م.م\ت'ه: و.ج.د\ت'ه أ%ص.م_. ورجل
أ%ص.مe، والمع ص'مÒ وص'م_انD؛ قال ال�ل%ي\ح':

ي.د\ع'و با الق%و\م' د'عاء4 الصeم_ان}
وأ%ص.م_ه الداء� وت.صام_ عنه وت.صام_ه: أ%راه أ%نه أ%ص.مe وليس به.

وت.صام_ عن الديث وت.صام_ه: أ%رى صاح1ب.ه الص_م.م. عنه؛ قال:
ت.صام.م\ت'ه حت أ%تان ن.ع1يeه'،

وأ�ف}ز,ع. منه م'خ\طئD وم'صيب'
وقوله أنشده ثعلب:

وم.ن\ه.ل� أ%ع\و.ر, إح\دى الع.ي\ن.ي\ن،
ب.صي, أ�خ\رى وأ%ص.م_ ال�ذ�ن.ي\ن

قد تقدم تفسيه ف ترجة عور. وف حديث اليان1: الصeم_ الب'ك}م. 
*)

قوله «الصم البكم» بالنصب مفعول بالفعل قبله، وهو كما ف النهاية: وان
ترى الفاة العراة الصم إل) ر'ؤوس. الناس,، ج.م\ع' ال4ص.م> وهو الذي ل

ي.س\م.ع'، وأ%راد به الذي ل ي.ه\ت.دي ول ي.ق}ب.ل� ال%ق_ من ص.م.م,
:vالع.قل ل ص.م.م, ال�ذن؛ وقوله أنشده ثعلب أيضا

ق�ل} ما ب.دا ل%ك. من ز'ور� ومن ك%ذ1ب�
ح1ل}مي أ%ص.مe وأ�ذ}ن غ%ي' ص.م_اء3

:vاستعار الص_م.م للحلم وليس بقيقة؛ وقوله أنشده هو أيضا
أج.ل} ل، ولكن\ أنت. أ%ل4م' من م.شى،

وأ%س\أ%ل� من ص.م_اء4 ذات1 ص.ليل,
فسره فقال: يعن الرض، وص.ل1يل�ها ص.و\ت' د'خول, الاء فيها. ابن

ال4عراب: يقال أ%س\أ%ل� من ص.م_اء4، يعن الرض.. والص_م_اء� من الرض:
الغليظة�. وأ%ص.م_ه: و.ج.د.ه أ%ص.م_؛ وبه فسر ثعلب¬ قول% ابن أ%حر:

أ%ص.م_ د'عاء� عاذ1ل%ت ت.ح.ج_ى
بآخ1ر,نا، وت.ن\سى أ%و_ل1ينا

أراد واف%ق. ق%وماv ص'م�اv ل ي.س\م.عون عذ}ل%ها على وجه الدeعاء.
ويقال: ناديته فأ%ص\م.م\ت'ه أي صاد.ف}ت'ه أ%ص.م_. وف حديث جابر بن



س.م'ر.ة%: ث تكلم النب، صلى ال عليه وسلم، بكلمة{ أص.م_ن,يها الناس' أي
�شغ.لون عن ساعها فكأ%نم جعلون أ%ص.م_. وف الديث: الف1ت\نة

الص_م_اء� الع.م\ياء؛ هي الت ل سبيل إل تسكينها لتناهيها ف ذهابا ل4ن
ال4ص.م_ ل يسمع الستغاثة ول ي'ق}ل1ع' عما ي.ف}ع.ل�ه، وقيل: هي كالية

الص_م_اء الت ل ت.ق}ب.ل� الرeقى؛ ومنه الديث: والفاج,ر' كال4ر\ز.ة1
ص.م_اء4 أي م'ك}ت.نزةv ل ت.خ.ل}خ'ل% فيها. الليث: الض_م.م' ف ال�ذ�ن1
ذهاب' س.م\ع1ها، ف الق%ناة اك}ت1ناز' ج.وف1ها، وف الجر ص.لب.ت'ه،

وف ال4مر شد_ت'ه. ويقال: أ�ذ�نD ص.م_اء� وق%ناة ص.م_اء� وح.ج.ر¬
أ%ص.مe وف1ت\ن.ةD ص.م_اء�؛ قال ال تعال ف صفة الكافرين: ص'مe ب'ك}م¬

vكيف جعل%هم ال ص'م�ا �ع'م\ي¬ فهم ل ي.ع\ق1ل�ون؛ التهذيب: يقول القائل
وهم يسمعون، وب'ك}ماv وهم ناطقون، وع'م\ياv وهم ي'ب\ص1رون؟ والواب ف ذلك

أن س.م\ع.ه'م ل%م_ا ل ي.ن\ف%ع\هم لنم ل ي.ع'وا به ما س.م1عوا،
وب.ص.ر.ه'م لا ل ي'ج\د1 عليهم لنم ل ي.ع\ت.ب,روا با عاي.ن'وه من ق�د\رة

ال وخ.ل}ق1ه الدالY على أنه واحد ل شريك له، ون'ط}ق%هم لا ل
ي'غ\ن, عنهم شيئاv إذ ل يؤمنوا به إياناv ي.ن\ف%عهم، كانوا بنزلة من ل

ي.س\م.ع ول ي'ب\ص1ر' ول ي.عي؛ ون.ح\و¬ منه قول الشاعر:
أص.مÒ ع.م_ا ساء4ه س.م1يع'

يقول: ي.ت.صام.م' عما ي.س'وء�ه وإن س.م1ع.ه فكان كأ%نه ل ي.س\م.ع\، فهو
:Òريد به. وص.و\ت¬ م'ص1م�سيع ذو س.م\ع� أ%ص.مe ف تغابيه عما أ

ي'ص1مe الص>ماخ..
ويقال لص1مام, القار'ورة: ص1م_ةD. وص.م_ رأ}س. القارورة% ي.ص'مeه
ص.م�اv وأ%ص.م_ه: س.د_ه وش.د_ه، وص1مام'ها: س1داد'ها وش1داد'ها.

والص>مام': ما أ�د\خ1ل% ف فم القارورة، والع1فاص' ما ش'د_ عليه، وكذلك
ص1مام.ت'ها؛ عن ابن ال4عراب. وص.م.م\ت'ها أ%ص'مeها ص.م�اv إذا ش.د.د\ت.

ر.أ}س.ها. الوهري: تقول ص.م.م\ت' القارورة أي س.د.د\ت'ها. وأ%ص\م.م\ت'
القارورة أي جعلت لا ص1ماماv. وف حديث الوطء: ف ص1مام� واحد أي ف م.س\ل%ك{

واحد{؛ الص>مام': ما ت'س.دe به الف�ر\جة� فسمي به الف%ر\ج'، ويوز أ%ن
يكون ف موضع, ص1مام� على حذف الضاف، ويروى بالسي، وقد تقدم. ويقال:

ص.م_ه بالعصا ي.ص'مeه ص.م�اv إذا ض.ر.به با وقد ص.م_ه بجر. قال ابن
العراب: ص'م_ إذا ض'ر,ب ض.ر\باv شديداv. وص.م_ ال�ر\ح. ي.ص'مeه



ص.م�اv: س.د_ة� وض.م_د.ه بالدواء وال4ك�ول,.
وداهيةD ص.م_اء�: م'ن\س.د_ة شديدة. ويقال للداهية الشديدة1: ص.م_اء�

وص.مام,؛ قال العجاج:
ص.م_اء� ل ي'ب\ر,ئ�ها من الص_م.م\

ح.وادث� الد_ه\ر,، ول ط�ول� الق1د.م\
ويقال للنذير إذا أ%ن\ذ%ر قوماv من بعيد وأ%ل}م.ع. لم بثوبه: ل%م.ع بم

ل%م\ع. ال4ص.م�، وذلك أنه لا ك%ث�ر إلاع'ه بثوبه كان كأ%نه ل
ي.س\م.ع' الواب. فهو ي'د1ي' الل�م\ع.؛ ومن ذلك قول� ب,ش\ر:

أ%شار. بم ل%م\ع. ال4ص.م�، فأ%ق}ب.ل�وا
ع.ران,ي. ل ي.أ}ت1يه ل1لن_ص\ر, م'ج\ل1ب'

أي ل يأ}تيه م'ع1ي¬ من غي قومه، وإذا كان ال�عي' من قومه ل يكن
eص.م_اء�: شديدة، ورجل أ%ص.م Dوفتنة .�م'ج\ل1باv. والص_م_اء�: الداهية

ب.ي�ن' الص_م.م, فيهن، وقول�هم للقطاة1 ص.م_اء� ل1س.ك%ك1 أ�ذنيها،
وقيل: ل%ص.م.م1ها إذا ع.ط1ش.ت؛ قال:

ر,د1ي ر,د1ي و,ر\د. ق%طاة{ ص.م_ا،
ك�د\ر,ي_ة{ أ%ع\ج.بها برد' الا

وال4ص.مe: ر.ج.ب¬ لعدم ساع السلح فيه، وكان أهل� الاهلية
ي'س.مeون% ر.ج.باv ش.ه\ر. ال ال4ص.م_؛ قال الليل: إنا سي بذلك لنه كان ل
ي'س\م.ع فيه صوت' مستغيث{ ول حركة� قتال� ول ق%ع\ق%عة� سلح، لنه من

الشهر ال�ر'م، فلم يكن ي'س\مع فيه يا ل%ف�لن{ ول يا ص.ب.احاه؛ وف
الديث: ش.ه\ر' ال3 ال4ص.مe ر.ج.ب¬؛ سي أ%ص.م_ لنه كان ل ي'سمع فيه

صوت السلح لكونه شهراv حراماv، قال: ووصف بال4صم مازاv والراد به
النسان الذي يدخل فيه، كما قيل ليلD نائم¬، وإنا النائم. م.ن\ ف الليل،

�فكأ%ن� النسان% ف شهر رج.ب� أ%ص.م_ عن ص.و\ت1 السلح، وكذلك م'ن\ص1ل
ال4لY؛ قال:

يا ر'ب_ ذي خال� وذي ع.م�ç ع.م.م\
gقد ذاق. ك%أ}س. ال%ت\ف1 ف الش_ه\ر, ال4ص.م�

وال4ص.مe من اليات1: ما ل ي.ق}ب.ل� الرeق}ي.ة% كأ%نه قد ص.م_ عن
س.ماع1ها، وقد يستعمل ف العقرب؛ أ%نشد ابن العراب:

ق%ر_ط%ك1 ال�، على ال�ذ}ن.ي\ن,،



ع.قارباv ص'م�اv وأ%ر\ق%م.ي\ن,
ورجل أ%ص.مe: ل ي'ط}م.ع' فيه ول ي'ر.دe عن ه.واه كأ%نه ي'ناد.ى فل

ي.س\م.ع'. وص.م_ ص.داه أي ه.ل%ك. والعرب تقول: أ%ص.م_ ال� ص.د.ى
فلن{ أي أهلكه، والص_د.ى: الص_و\ت' الذي ي.ر'دeه البل� إذا ر.ف%ع فيه

النسان� ص.و\ت.ه؛ قال امرؤ القيس:
ص.م_ ص.د.اها وع.فا ر.س\م'ها،

واس\ت.ع\ج.م.ت\ عن م.ن\ط1ق السائ1ل,
ومنه قولم: ص.م>ي اب\ن.ة% ال%ب.ل مهما ي'ق%ل} ت.ق�ل}؛ يريدون باب\نة1

البل الص_د.ى. ومن أمثالم: أص.مe على ج.م'وح� 
(* قوله «ومن أمثالم

أصم على جوح إل» الناسب أن يذكر بعد قوله: كأنه ينادى فل يسمع كما هي
عبارة الكم)؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للرجل الذي هذه الصفة صفته؛ قال:

،vفأ%ب\ل1غ} ب.ن أ%س.د{ آية
إذا جئت. س.ي>د.هم وال%س'ود.ا
فأ}وص1يكم' بط1عان1 الك�ماة1،
ف%ق%د\ ت.ع\ل%م'ون% بأ%ن} ل خ'ل�ود.ا

وض.ر\ب, ال%ماج,م, ض.ر\ب. ال4ص.م\ـ
ـم, ح.ن\ظ%ل% شاب.ة%، ي.ج\ن ه.ب,يد.ا

ويقال: ض.ر.ب.ه ض.ر\ب. ال4ص.م> إذا تاب.ع. الضر\ب. وبال%غ% فيه، وذلك
أن ال4ص.م_ إذا بال%غ% ي.ظ�نe أنه م'ق%ص>ر¬ فل ي'ق}ل1ع'. ويقال:

د.عاه د.ع\وة% ال4ص.م> إذا بالغ به ف النداء؛ وقال الراجز يصف
ف%لةv:ي'د\ع.ى با القوم' د'عاء4 الص_م_ان}

ود.ه\ر¬ أ%ص.مe: كأ%ن_ه ي'ش\كى إليه فل ي.س\م.ع.
وقول�هم: ص.م>ي ص.مام,؛ ي'ض\ر.ب للرجل يأ}ت الداه1ية% أي اخ\ر.سي يا

ص.مام,. الوهري: ويقال للداهية: ص.م>ي ص.مام,، مثل ق%طام,، وهي الداهية
أي ز,يدي؛ وأ%نشد ابن بري لل4س\ود بن ي.ع\ف�ر:

ف%ر_ت\ ي.ه'ود' وأ%س\ل%م.ت\ ج,يان'ها،
ص.م>ي، ل1م.ا ف%ع.ل%ت\ ي.ه'ود'، ص.م.ام,

ويقال: ص.م>ي ابنة% البل، يعن الص_د.ى؛ يضرب أ%يضاv مثلv للداهية
الشديدة كأ%نه قيل له اخ\ر.س1ي يا داهية، ولذلك قيل للحي_ة1 الت ل



ت'ج,يب' الر_اق1ي. ص.م�اء�، ل4ن الرeقى ل تنفعها؛ والعرب تقول للحرب إذا
اشتد_ت وس'ف1ك فيها الد>ماء� الكثية�: ص.م_ت\ ح.صاةD ب,د.م؛ يريدون

Dأ%ن الدماء لا س'ف1كت وكثرت اس\ت.ن\ق%ع.ت\ ف ال%ع\ر.كة، فلو وقعت حصاة
على الرض ل ي'سمع لا صوت لنا ل تقع إل ف ن.ج,يع�، وهذا العن

أراد امرؤ القيس بقوله ص.م>ي ابنة% البل,، ويقال: أراد الص_د.ى. قال
ابن بري: قوله ح.صاةD بدم� ي.نبغي أن يكون حصاة بدمي، بالياء؛ وبيت' امرئ

القيس بكماله هو:
ب'د>ل}ت' من وائل� وك1ن\دة% ع.د\

وان% وف%ه\ماv، ص.م>ي ابنة% ال%ب.ل,
ق%و\م¬ ي'حاج'ون بالب,هام, ون,س\ـ

وان ق1صار، كه.ي\ئة1 ال%ج.ل,
�الكم: ص.م_ت\ ح.صاةD بدم� أي أن الدم كثر حت أ�ل}قيت فيه ال%صاة
فلم ي'س\م.ع لا صوت؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لس.د'وس. بنت ضباب:

إن>ي إل كلY أ%ي\سار� وناد1بة{
أ%د\ع'و ح'ب.ي\شاv، كما ت'د\عى ابنة ال%بل,

أي أ�ن.و>ه' كما ي'ن.و_ه' بابنة1 البل، وهي الي_ة، وهي الداهية
العظيمة. يقال: ص.م>ي ص.مام,، وص.م>ي اب\نة% البل. والص_م_اء�:

الداهية�؛ وقال:
ص.م_اء� ل ي'ب\ر,ئ�ها ط�ول� الص_م.م\

أي داهيةD عار'ها باق� ل ت'ب\ر,ئها الوادث�. وقال الصمعي ف كتابه ف
المثال قال: ص.م>ي ابنة% البل، يقال ذلك عند المر ي'س\ت.ف}ظ%ع'.

ويقال: ص.م_ ي.ص.مe ص.م.ماv؛ وقال أ%بو اليثم: يزعمون أنم يريدون بابنة
البل الص_د.ى؛ وقال الكميت:

إذا ل%ق1ي. الس_ف1ي. با، وقال
لا: ص.م>ي اب\ن.ة% البل,، الس�ف1ي'

يقول: إذا ل%ق1ي السف1ي' الس_ف1ي. وقال لذه الداهية ص.م>ي ابنة%
البل، قال: ويقال إنا صخرة، قال: ويقال ص.م>ي ص.مام,؛ وهذا م.ث%لD إذا
أتى بداهية{. ويقال: ص.م.ام, ص.م.ام,، وذلك ي'ح\م.ل على معنيي: على معن

ت.صامeوا واس\ك�توا، وعلى معن اح\م1ل�وا على العد'و�، وال4ص.مe صفة
غالبة؛ قال:



gجاؤوا ب,ز'ور.ي\هم\ وجئ}نا بال4ص.م�
وكانوا جاؤوا ب,بعيين فع.ق%لوها وقالوا: ل ن.ف1رe حت ي.ف1ر_ هذان.

وال4ص.مe أيضاv: عبد' ال بن' ر,ب\ع1ي¼ الدeب.ي\ري�؛ ذكره ابن
العراب. والص_م.م' ف ال%ج.ر: الش>د_ة�، وف الق%ناة1 الكت1ناز'.

وح.جر¬ أ%ص.مe: ص'ل}ب¬ م'ص\م.ت¬. وف الديث: أنه ن.ه.ى عن اش\ت1مال
الص�م_اء3؛ قال: هو أن ي.تجل�ل% الرجل� بثوب\ه1 ول يرفع. منه جانباv، وإنا

قيل لا ص.م_اء لنه إذا اش\ت.مل با س.د_ على يديه ورجليه ال%نافذ%
كل�ها، كأ%ن_ها ل ت.ص1ل إل شيء ول ي.ص1ل إليها شيء# كالصخرة

الص_م�اء الت ليس فيها خ.ر\ق¬ ول ص.د\ع؛ قال أبو عبيد: اش\ت1مال الص_م_اء3
أن ت'جلYل% ج.س.د.ك بتوب,ك ن.ح\و. ش1م\لة1 ال4ع\راب بأ%ك}سي.ت1هم، وهو

أن ير'د_ الك1ساء4 من ق1ب.ل, يين,ه على يده1 اليسرى وعات1ق1ه اليسر، ث
ي.ر'د_ه ثانيةv من خلف1ه على يده اليمن وعات1ق1ه الين في'غ.طYي.هما

جيعاv، وذكر أ%بو عبيد أ%ن الف�قهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب� واحد{
وي.تغ.ط�ى به ليس عليه غيه، ث يرفعه من أحد جانبيه في.ض.ع.ه على منكبيه

في.ب\د'و. منه ف%ر\ج'ه، فإذا قلت اش\ت.مل فلنD الص_م_اء4 كأ%نك قلت
اش\ت.مل% الش>م\لة% الت ت'ع\ر.ف بذا السم، لن الصم�اء ض.ر\ب¬ من

الشتمال. والص_م_ان� والص_م_انة�: أرض¬ ص'ل}بة ذات حجارة إل ج.ن\ب
ر.م\ل، وقيل: الص�م_ان موضع¬ إل جنب رمل, عال1ج�. والص_م�ان�: موضع¬

ب,عال1ج� منه، وقيل: الص_م_ان� أرض¬ غليظة دون البل. قال الزهري: وقد
ش.ت.و\ت' الص_م�ان% ش.ت\و.ت.ي\ن، وهي أرض فيها غ1ل%ظD وار\تفاع¬، وفيها

،Dور,ياض¬ م'ع\ش1بة Dوخ.ب.ار.ى ت'ن\ب,ت الس>د\ر، ع.ذ1ي.ة Dواسعة Dق1يعان
وإذا أ%خصبت الص_م_ان� ر.ت.ع.ت1 العرب' جيع'ها، وكانت الص_م_ان� ف

قدي الد_ه\ر, لبن حنظلة، وال%ز\ن� لبن ي.ر\ب'وع، والد_ه\ناء�
ل%ماعتهم، والص_م_ان� م'ت.اخ1م' الد_ه\ناء.

وص.م_ه بالعصا: ض.ر.ب.ه با. وص.م_ه بجر� وص.م_ رأ}س.ه بالعصا
والجر ونوه ص.م�اv: ضربه.

eشجاع. والص>م :Dالشجاع'، وج.م\ع'ه ص1م.م¬. ورجل ص1م_ة :�والص>م_ة
،eبالكسر: من أ%ساء ال4سد لشجاعته. الوهري: الص>م ،�والص>م_ة

بالكسر، من أساء السد1 والداهية1. والص>م_ة�: الرجل� الشجاع، والذكر' من
اليات، وجعه ص1م.م¬؛ ومنه سي د'ر.ي\د' بن الص>م_ة؛ وقول جرير:



س.ع.ر\ت' ع.ل%ي\ك. ال%ر\ب. ت.غ\لي ق�د'ور'ها،
فه.ل� غ%داة% الص>م_ت.ي\ن ت'د1ي'ها

(* قوله «سعرت عليك إل» قال الصاغان ف التكملة: الرواية سعرنا).
أ%راد بالص>م_تي أ%با د'ر.ي\د{ وع.م_ه مال1كاv. وص.م_م. أ%ي ع.ض_

ون.ي_ب فلم ي'ر\س1ل} ما ع.ض�. وص.م_م. ال%ي�ة� ف ع.ض_ت1ه: ن.ي_ب.؛
قال ال�ت.لم>س:

فأ%ط}ر.ق. إط}راق. الشeجاع,، ولو ر.أ%ى
م.ساغاv ل1ناب.ي\ه الشeجاع' ل%ص.م_ما

وأ%نشده بعض التأ%خرين من النحويي: ل1ناباه؛ قال ال4زهري: هكذا
أ%نشده الفراء لناباه على اللغة القدية لبعض العرب 

(* أي أ%نه منصوب بالفتحة
القدرة على ال4لف للتعذر).

والص_م1يم': الع.ظ}م' الذي به ق1وام' الع'ض\و كص.ميم الو.ظ1يف وص.ميم,
الرأ}س؛ وبه يقال للرجل: هو من ص.م1يم قومه إذا كان من خال1ص1هم، ولذلك

قيل ف ض1د>ه و.ش1يظD ل4ن الو.ش1يظ% أ%صغر' منه؛ وأ%نشد الكسائي:
ب41ص\ر.ع1نا النeع\مان%، يوم تأ%ل�ب.ت\
علينا ت.ميم¬ من ش.ظىÝ وص.م1يم,

وص.م1يم' كلY شيء: ب'ن\كه وخال1صه'. يقال: هو ف ص.ميم ق%و\م1ه.
وص.ميم' الر> والبد: شد�ت'ه. وص.ميم' القيظ1: أ%شدeه حر�اv. وص.ميم'

الشتاء: أ%شدeه بر\داv؛ قال خ'ف%اف بن ن'د\ب.ة%:
وإن} ت.ك' خ.ي\لي قد أ�ص1يب. ص.م1يم'ها،

فع.م\داv على ع.ي\ن� ت.ي.م_م\ت' مالكا
قال أ%بو عبيد: وكان ص.ميم. خيله1 يومئذ معاوية أخو خ.ن\ساء، قتله

د'ر.ي\د¬ وهاشم اب\نا حرملة% ال�ر>يان1؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده: إن تك'
خيلي، بغي واو على الرم ل4نه أول القصيدة. ورجل ص.م1يم¬: م.ح\ض¬،

وكذلك الثنان والمع والؤنت'.
والت_ص\ميم': ال�ض1يe ف ال4مر. أ%بو بكر: ص.م_م. فلنD على كذا

أ%ي م.ض.ى على رأ}يه بعد إرادته.
وص.م_م. ف السي وغيه أي م.ض.ى؛ قال ح'م.يد بن ث%و\ر:

وح.ص\ح.ص. ف ص'م> الق%ن.ا ث%ف1نات1ه1،



وناء4 ب,س.ل}م.ى ن.و\ءةv ث ص.م_ما
ويقال للضارب بالسيف إذا أصاب. العظم فأن\فذ الضريبة: قد ص.م_م.، فهو

م'ص.م>م،فإذا أ%صاب ال%ف}ص1ل، فهو م'ط%ب>ق¬؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ي'ص.م>م' أ%ح\ياناv وح1يناv ي'ط%ب>ق'

أ%راد أ%نه ي.ض\ر,ب مر_ةv ص.م1يم. العظم وم.ر_ةv ي'ص1يب ال%ف}ص1ل.

وال�ص.م>م' من السeيوف: الذي ي.م'رe ف الع1ظام، وقد ص.م_م.
وص.م\ص.م.. وص.م_م. السيف' إذا مضى ف العظم وقط%ع.ه، وأما إذا أ%صاب ال%ف}ص1ل%

:vوقطعه فيقال ط%ب_ق.؛ قال الشاعر يصف سيفا
ي'ص.م>م أ%ح\ياناv وحيناv ي'ط%ب>ق

وسيف¬ ص.م\صام¬ وص.م\صامةD: صار,م¬ ل ي.ن\ث%ن؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ص.م\صام.ةD ذ%ك�ر.ه' م'ذ%كYر'ه\

إنا ذ%ك�ر.ه على معن الص_م\صام, أ%و الس_ي\ف1. وف حديث أ%ب ذر:
لو و.ض.ع\تم الص_م\صامة% على ر.قب.ت؛ هي السيف القاطع، والمع ص.ماص1م.

وف حديث ق�س�ç: ت.ر.د_و\ا بالص_ماص1م أ%ي جعلوها لم بنزلة
ال4ر\د1ية ل%م\ل1هم لا وح.م\ل, ح.مائ1لها على ع.وات1قهم. وقال الليث:

�الص_م\صام.ة� اسم¬ للسيف1 القاطع والليل,. الوهري: الص_م\صام' والص_م\صامة
السيف' الصار,م' الذي ل ي.ن\ثن؛ والص_م\صامة�: اسم' سيف1 ع.م\رو بن معد

يكرب، س.م_اه بذلك وقال حي و.ه.ب.ه:
خ.ليلD ل} أ%خ'ن\ه' ول ي.خ'ن>ي،

على الص_م\صامة1 الس_ي\ف1 الس_لم'
قال ابن بري صواب إنشاده:

على الص_م\صامة1 ام س.ي\في س.لم1ي
(* قوله «ام سيفي» كذا بالصل والتكملة بياء بعد الفاء).

وبعده:
خ.ليلD ل%م\ أ%ه.ب\ه' من ق1له'،

ولكن_ ال%واه1ب. ف الك1رام,
(* قوله «من قله» الذي ف التكملة: عن قله. وقوله «ف الكرام» الذي

فيها: للكرام).
ح.ب.و\ت' به ك%رياv من ق�ر.ي\ش�،

ف%س'ر_ به وص1ي. عن اللYئام,



يقول عمرو هذه ال4بيات. لا أ%ه\د.ى ص.م\صامت.ه لس.ع1يد ابن العاص؛
قال: ومن العرب من يعل ص.م\صامة غي. م'نو�ن معرفةv للس_ي\ف فل ي.ص\ر,فه

إذا س.م_ى به سي\فاv بعينه كقول القائل:
ت.ص\ميم. ص.م\صامة% حي. ص.م_ما

Dص.م.م¬ وص1م\ص1م¬ وص.م\صام¬ وص.م\صامة Dورجل
وص'م.ص1م¬ وص'ماص1م¬: م'ص.م>م¬، وكذلك الف%ر.س'، الذكر' وال�نثى فيه

سواء#، وقيل: هو الشديد' الصeل}ب'، وقيل: هو التمع' ال%ل}ق. أ%بو
عبيد: الص>م\ص1م'، بالكسر، الغليظ� من الرجال؛ وقول� ع.ب\د م.ناف بن ر,ب\ع

ال�ذ%ل9:
ولقد أ%تاكم ما ي.ص'وب' س'يوف%نا،
ب.عد. ال%وادة1، كل© أ%ح\م.ر. ص1م\ص1م

قال: ص1م\ص1م
غليظ شديد. ابن ال4عراب: الص_م\ص.م' البخيل� النهاية� ف الب'خ\ل.

والص>م\ص1م' من الرجال: القصي الغليظ، ويقال: هو الريء� الاضي.
والص>م\ص1ة�: الماعة� من الناس كالز>م\ز,مة1؛ قال:

،Dوحال% د'ون من ال4ن\بار, ص1م\ص1مة
كانوا ال�ن'وف. وكانوا ال4كرم1ي. أ%با

ويروى: ز,م\ز,مة، قال: وليس أ%حد' الرفي بدلv من صاحبه لن ال4صمعي
قد أ%ثبتهما جيعاv ول يعل ل4حد1ها م.ز,ي_ةv على صاحب,ه، والمع

ص1م\ص1م¬. النضر: الص>م\ص1مة� ال4كم.ة� الغليظة الت كادت حجارتا أ%ن
تكون� م'ن\ت.ص1بة.

أ%بو عبيدة: من ص1فات اليل الص_م.م'، وال�نثى ص.م.مةD، وهو الشديد'
ال4س\ر, الع\ص'وب'؛ قال العدي:

وغارة{، ت.ق}ط%ع' الف%ياف%، ق%د
حار.ب\ت' فيها ب,صل}د1م� ص.م.م,

أ%بو عمرو الشيبان: وال�ص.م>م' المل� الشديد'؛ وأ%نشد:
ح.م_ل}ت' أ%ث}قال م'ص.م>مات1ها

Dوق,: الل�ق1ح'، وإب,لeوالص_م�اء� من الن
:eر.ي\عي�ص'مÒ؛ قال ال%ع\ل�وط� الق

وكان% أ%واب,يها وص'مe م.خاض1ها،



وشاف1عةD أ�مe الف1صال, ر.ف�ود'
والصeم.ي\ماء�: نبات¬ ش1ب\ه الغ.ر.ز, ي.ن\بت بن.ج\د{ ف الق1يعان.

@صنم: الص_ن.م': معروف¬ واحد' ال4ص\نام,، يقال: إنه معر_ب ش.م.ن\، وهو
الو.ث%ن؛ قال ابن سيده: وهو ي'ن\ح.ت' من خ.ش.ب� وي'ص.اغ� من فضة

ون'حاس�، والمع أ%صنام، وقد تكرر ف الديث ذكر' الص_ن.م, وال4صنام، وهو ما
اتeخ1ذ% إلاv من دون ال، وقيل: هو ما كان له جسم¬

أ%و صورة، فإن ل يكن له جسم أ%و صورة فهو و.ث%ن. وروى أ%بو العباس عن
ابن ال4عراب: الص_ن.مة� والن_ص.مة� الصeورة� الت ت'ع\ب.د. وف

التنزيل العزيز: واج\ن'ب\ن وب.ن,ي_ أ%ن} ن.ع\ب'د. ال4صنام؛ قال ابن عرفة:
ما تذوه من آلة{ فكان غي. ص'ورة{ فهو و.ث%ن¬، فإذا كان له صورة فهو

ص.ن.م¬، وقيل: الفرق بي الو.ث%ن والصنم, أ%ن الو.ث%ن. ما كان له ج'ث�ة من
خشب أ%و حجر أ%و فضة ي'ن\ح.ت وي'ع\ب.د، والصنم الصورة بل جثة، ومن العرب

Òوروي عن السن أ%نه قال: ل يكن حي ،vمن جعل الو.ث%ن. النصوب. صنما
من أ%ح\ياء3 العرب إل ولا صنم¬ يعبدونا يسمونا أ�نثى بن فلن 

*)
قوله: ولا صنم يعبدونا: لعل�ه أنث الضمي العائد إل الي� لنه ف معن
القبيلة. وأنث الضمي العائد إل الصنم لنه ف معن الصورة)؛ ومنه قول

ال عز وجل: إن} ي.د\عون م1ن\ دون,ه إل� إناثاv؛ والناث كل شيء ليس
فيه روح مثل ال%شبة والجارة، قال: والص_ن.مة� الداهية�؛ قال ال4زهري:

أ%صلها ص.ل%مة. وبنو ص'ن.ي\م: بطن¬.
@صهم: الص_ي\ه.م': الشديد'؛ قال:

فغ.د.ا على الرeك}بان1، غ%ي. م'ه.لYل�
ب,ه,راوة{، ش.ك1س' ال%ل1يقة1 ص.ي\ه.م'

والص>ه\م1يم': السيد' الشريف من الناس، ومن البل, الكري'.
والص>ه\ميم': الالص' ف الي, والش_ر> مثل� الص_م1يم؛ قال الوهري: والاء

عندي زائدة؛ وأ%نشد أ%بو عبيد للم'خ.ي>س:
إن� ت.م1يماv خ'ل1ق%ت\ م.ل}موما

مثل% الص_فا، ل ت.ش\ت.كي الك�لوم.ا
ق%و\ماv ت.رى واح1د.هم ص1ه\م1يما،
ل راح1م. الناس, ول م.ر\حوما



قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول وأ%نشد أ%بو عبيدة للم'خ.ي>س ال4عرجي>،
قال: كذا قال أ%بو عبيدة ف كتاب الاز ف سورة الفرقان عند قوله عز

وجل: وأ%ع\ت.د\نا ل1م.ن\ ك%ذ�ب. بالساعة1 س.عياv؛ فالسعي' م'ذ%ك�ر ث
أ%ن_ثه فقال: إذا ر.أت\ه'م من مكان{ ب.عيد{ س.م1ع'وا لا؛ وكذلك قوله:

إن9 تيماv خ'ل1ق%ت\ م.ل}موما
فجمع. وهو يريد أ%با الي�؛ ث قال ف الخر:

ل راح1م. الناس, ول م.ر\ح'وما
قال: وهذا الرجز ف رجز رؤبة أ%يضاv؛ قال ابن بري: وهو الشهور.
الوهري: والص>ه\ميم' الس_ي>ء� ال�ل�ق, من البل. والص>ه\ميم: من ن.ع\ت

ال3بل ف س'وء ال�ل�ق,؛ قال رؤبة:
وخ.ب\ط ص1ه\ميم, الي.د.ي\ن, ع.ي\د.ه

والص>ي.ه\م': المل� الضخم'. والص>ي.ه\م': الذي ي.ر\فع رأ}س.ه، وقيل:
هو العظيم' الغليظ�، وقيل: هو ال%ي>د' الب.ض\عة1، وقيل: هو القصي'،

م.ث�ل% به سيبويه وفسره السياف، وقال بعضم: الص>ي.ه\م' الشديد' من
البل، وكل© ص'ل}ب� شديد{ فهو ص1ي.ه\م¬

وص1ي.مÒ وكأ%ن� الص>ه\ميم. منه؛ وقال م'زاح1م:
حت ات_ق%ي\ت. ص1ي.ه\ماv ل ت'و.ر>ع'ه،
م1ث}ل% ات>قاء3 الق%ع'ود1 الق%ر\م. بالذ�ن.ب,

والص>ه\ميم' من الرجال: الشجاع' الذي ي.ر\ك%ب' رأ}س.ه ل ي.ث}ن,يه شيء
عم_ا ي'ريد وي.ه\و.ى. والص>ه\م1يم' من البل: الشديد' الن_ف}س

المتنع' الس>يء� ال�لق,، وقيل: هو الذي ل ي.ر\غ�و، وسئل% رجل من أ%هل
البادية عن الص_ه\ميم, فقال: هو الذي ي.ز'مe بأ%ن\ف1ه وي.خ\ب,ط� بيد.ي\ه

وي.ر\ك�ض برجليه؛ قال ابن م'قب,ل:
وق%ر_بوا كل� ص1ه\ميم� م.ناك1به'،

إذا ت.د.اكأ% منه د.ف}ع'ه ش.ن.فا
قال يعقوب: م.ناك1ب'ه نواحيه، وت.داكأ تدافع، وت.دافع'ه' س.ي\ر'ه. ورجل

Dورجل .�ص1ي.ه\م¬ وامرأ%ة ص1ي.ه\مةD: وهو الض_خ\م' والضخمة
ص1ي.ه\م¬: ضخم¬؛ قال ابن أ%حر:

وم.ل� ص1ي.ه\م¬ ذو ك%راد1يس ل ي.ك�ن\
أ%ل�وفاv، ول ص.ب�اv خ1لف. الر_كائ1ب,



ابن ال4عراب: إذا أ%عطيت الكاهن. أ�ج\رت.ه فهو ال�ل}وان
والص>ه\ميم'.

@صهتم: ال4زهري ف الرباعي: ابن السكيت رجل ص.ه\تم¬ شديد¬ ع1سر¬ ل
يرت.دe وج\ه'ه، وهو م1ث}ل� الص>ه\ميم؛ وأ%نشد غيه:

فع.دا على الرeك}بان1، غي. م'ه.لYل�
ب,هراوة{، س.ل1س, ال%ل1يقة1، ص.ه\ت.م'

(* قوله «فعدا على الركبان إل» أنشده ف الادة الت قبل هذه: فغدا
بالغي العجمة وشكس بالشي العجمة والكاف تبعاv للمحكم، وأنشده الزهري
هنا فعدا بالعي الهملة وسلس بسي مهملة فلم، ث قال: أراد غي مهلل سلس.

أ هـ. وأنشده الصاغان ف التكملة كالتهذيب لكن على أن صهتماv اسم رجل).
كذا وجدته مضبوطاv ف التهذيب.

@صوم: الص_و\م': ت.ر\ك' الطعام, والش_راب, والن>كاح, والكلم,، صام.
ي.ص'وم ص.و\ماv وص1ياماv واص\طام.، ورجل صائم¬ وص.و\م¬ من قوم� ص'و_ام�

وص'ي�ام� وص'و_م�، بالتشديد، وص'ي_م، قلبوا الواو لقربا من الطرف؛
وص1ي_م�؛ عن سيبويه، كسروا لكان الياء، وص1ي.ام� وص.ي.امى، ال4خي نادر،

وص.و\م� وهو اسم¬ للجمع، وقيل: هو جع' صائم�. وقوله عز وجل: إن
ن.ذ%ر\ت'للر_ح\م.ن, ص.و\ماv؛ قيل: معناه ص.م\تاv، وي'قو>يه قوله' تعال: فلن

أ�كلYم. اليوم. إن\س3ي�اv. وف الديث: قال النب، صلى ال عليه وسلم،
قال ال تعال كل© عمل, ابن, آدم. له إل9 الص_وم. فإنه ل؛ قال أ%بو

عبيد: إنا خص ال تبارك وتعال الص_وم. بأ%نه له وهو ي.ج\ز,ي به، وإن}
كانت أ%عمال� الب,ر> كل©ها له وهو ي.ج\ز,ي با، ل4ن الص_و\م. ليس

ي.ظ}ه.ر' من ابن, آدم. بلسان{ ول ف1ع\ل� فت.ك}ت'به ال%ف%ظ%ة�، إنا هو
ن,ي_ةD ف القلب وإم\ساك¬ عن حركة ال%ط}ع.م وال%ش\ر.ب، يقول ال تعال:

فأنا أ%تو.ل�ى جزاءه على ما أ�ح1بe من التضعيف وليس على كتاب� ك�ت1ب.
له، ولذا قال النب، صلى ال عليه وسلم: ليس ف الصوم ر,ياء#، قال: وقال

سفيان بن ع'ي.ي\نة: الص_و\م' ه'و الص_ب\ر'، ي.ص\ب,ر' النسان� على
الطعام والشراب والنكاح، ث قرأ: إنا ي'و.ف�ى الصابرون% أ%ج\ر.هم بغي

ح1ساب. وقوله ف الديث: ص.و\م'ك�م\ يوم. ت.ص'ومون أ%ي أ%ن ال%طأ% موضوع عن
الناس فيما كان سبيل�ه الجتهاد.، ف%لو أن� قوماv اجتهد'وا فلم ي.ر.وا

ال1لل إل بعد. الثلثي ول ي'ف}ط1روا حت اس\ت.و\ف%وا العدد.، ث



ث%ب.ت أ%ن الشهر. كان ت1س\عاv وعشرين فإن ص.و\م.هم وفط}رهم ماض� ول شيء
عليهم من إث}م أ%و قضاء�، وكذلك ف الج إذا أ%خطؤ'وا يوم. ع.رفة والعيد فل

شيء عليهم. وف الديث: أ%نه سئل عم_ن\ ي.ص'وم' الدهر. فقال: ل صام.
ول أ%ف}ط%ر. أ%ي ل ي.ص'م\ ول ي'ف}ط1ر\ كقوله تعال: فل ص.د_ق ول

ص.ل�ى؛ وهو إح\باطD ل4ج\ر,ه على ص.و\م1ه حيث خالف السن_ة%، وقيل: هو
vد'عاء# عليه كراه1ية

لصنيعه1. وف الديث: فإن1 ام\ر'ؤ¬ قات.ل%ه' أ%و شات.مه ف%ل}ي.ق�ل} إن
صائم¬؛ معناه أن ي.ر'د_ه بذلك عن نفسه لي.ن\ك%ف_، وقيل: هو أ%ن يقول
ذلك ف نفسه وي'ذ%كYر.ها به فل ي.خ'وض. معه ول ي'كاف1ئ%ه على ش.ت\م1ه
ف%ي'ف}س3د. ص.و\م.ه وي'ح\ب,ط% أ%ج\ر.ه. وف الديث: إذا د'ع1ي. أ%حد'كم إل

طعام وهو صائم¬ ف%ل}ي.ق�ل} إن صائم؛ ي'ع.ر>ف�هم بذلك لئل ي'ك}ر,ه'وه
على ال4كل أ%و لئل ت.ض1يق. صدور'هم بامتناعه من الكل. وف الديث:

م.ن\ مات وهو صائم¬ فل}ي.ص'م\ عنه و.ليeه. قال ابن ال4ثي: قال بظاهر,ه
قوم¬ من أ%صحاب الديث، وبه قال الشافعي ف القدي، وح.م.ل%ه أ%كثر'

Dالفقهاء على الكف�ارة وع.ب_ر عنها بالصوم إذ كانت ت'لز,م'ه. ويقال: رجل
ص.و\م¬ ورج'لن1 ص.و\م¬ وقوم ص.و\م¬

وامرأ%ة ص.و\م¬، ل يثن ول يمع ل4نه نعت بالصدر، وتلخيصه رجلD ذو
ص.و\م� وقو\م ذو صوم وامرأ%ة ذات' ص.و\م�. ورجل ص.و_ام¬ ق%و_ام¬ إذا كان

ي.ص'وم النهار. ويقوم' الليل%، ورجالD ون,ساء# ص'و_م¬ وص'ي_م¬
وص'و_ام¬ وص'ي_ام¬. قال أ%بو زيد: أ%قمت' بالبصرة ص.و\م.ي, أي ر.مضاني,.

وقال الوهري: رجل ص.و\مان� أي صائم¬. وصام. الفرس' ص.و\ماv أي قام على غي
اع\تلف{. الكم: وصام. الفر.س' على آر,ي>ه ص.و\ماv وص1ياماv إذا ل
ي.ع\ت.ل1ف\، وقيل: الصائم' من اليل القائم' الساكن' الذي ل ي.ط}ع.م

شيئاv؛ قال النابغة الذ©بيان:
خ.ي\لD ص1يام¬ وخيلD غي' صائمة{،

تت. الع.جاج,، وأ�خرى ت.ع\ل�ك' الل©ج'ما
ال4زهري ف ترجة صون: الصائ1ن' من اليل القائم' على طر.ف1 حاف1ره من

ال%فاء، وأما الصائم' فهو القائم' على قوائمه ال4ربع من غي ح.فاء.
التهذيب: الص_و\م' ف اللغة المساك' عن الشيء والت_ر\ك' له، وقيل للصائم

صائم¬ لم\ساك1ه عن ال%ط}ع.م وال%ش\ر.ب وال%ن\ك%ح، وقيل للصامت صائم



لمساكه عن الكلم، وقيل للفرس صائم لمساكه عن الع.ل%ف1 مع قيام1ه.
والص_و\م': ت.ر\ك' ال4كل. قال اللىل: والص_و\م' قيام¬ بل عمل. قال أ%بو
عبيدة: كل© م'م\سك{ عن طعام� أ%و كلم� أ%و سي� فهوصائم¬. والص_و\م':

الب,يعة�. وم.صام' الفرس, وم.صام.ت'ه: م.قام'ه وم.و\ق1ف�ه؛ وقال امرؤ
القيس:

كأن� الث©ر.ي�ا ع'لYق%ت\ ف م.صام1ها،
بأم\راس, ك%ت_ان{ إل ص'م> ج.ن\د.ل,

وم.ص.ام' الن_ج\م,: م'ع.ل�ق�ه. وصام.ت1 الريح': ر.ك%د.ت\. والص_و\م':
ر'ك�ود' الريح,. وصام. النهار' ص.وماv إذا اع\ت.د.ل% وقام. قائم'

الظهية؛ قال امرؤ القيس.
فد.ع\ها، وس.لY ال%م_ عن\ك. ب,ج.س\رة{
ذ%م'ول�، إذا صام. النهار'، وه.ج_را

وصام.ت الشمس': استوت. التهذيب: وصام.ت الشمس' عند انتصاف النهار إذا
قام ول ت.ب\ر.ح\ مكان.ها. وب.ك}رةD صائمةD إذا قامت فلم ت.د'ر\؛ قال

الراجز:
ش.رe الد>لء3 الو.ل}غ.ة� ال�لز,م.ه\،
والب.ك%رات' ش.رeه'ن_ الص_ائ1مه\

يعن الت ل ت.د'ور'. وصام. الن_عام' إذا ر.م.ى ب,ذ%ر\ق1ه وهو
�ص.و\م'ه. الكم: صام. النعام' ص.و\ماv أ%ل}ق%ى ما ف بطنه. والص_و\م': ع'ر_ة

الن_عام,، وهو ما ي.ر\مي به من د'ب'ر,ه. وصام. الرجل� إذا ت.ظ%ل�ل%
بالص_و\م,، وهو شجر¬؛ عن ابن ال4عراب. والص_و\م': شجر¬

على ش.ك}ل شخص النسان1 كر,يه' ال%ن\ظ%ر ج,د�اv، يقال ل1ث%مر,ه رؤ'وس
الشياطي، ي'ع\ن بالشياطي ال%ي�ات'، وليس له و.ر.ق¬؛ وقال أ%بو حنيفة:

للص_و\م ه.د.ب¬ ول ت.ن\ت.ش1ر' أ%ف}نان'ه ين\ب'ت' نبات. الث}ل ول
ي.ط�ول� ط�ول%ه، وأكثر' م.ناب,ته بلد' بن ش.بابة؛ قال ساعدة بن

ج'ؤ.ي_ة:م'و.ك�لD بش'دوف1 الص_و\م, ي.ر\ق�ب'ها،
من ال%ناظ1ر، م.خ\طوف' ال%ش.ا ز.ر,م'

،vع\ب, ي.ح\س.ب'ها ناساeبها من الر�ش'د'وف�ه: ش'خوص'ه، يقول: ي.ر\ق
واحدت'ه ص.و\مة. الوهري: الص_و\م' شجر¬

ف لغة ه'ذ%ي\ل، قال ابن بري: يعن قول ساعدة:



موك�ل بشدوف الصوم يبصرها،
من العازب، مطوف' ال%ش.ا ز.ر,م'

وفسره فقال: من ال%عازب من حيث ي.ع\ز'ب' عنه الشيء أ%ي يتباعد، ومطوف'
ال%شا: ضام1ر'ه، وز.ر,م: ل ي.ث}ب'ت' ف مكان، والشeد'وف': ال4شخاص،

واحدها ش.د.ف¬.
قال ابن بري: وص.وام¬ ج.ب.لD؛ قال الشاعر:

ب'س\ت.ه\ط1ع� ر.س\ل�، كأ%ن� ج.د1يل%ه
بق%ي\د'وم, رع\ن� م1ن\ ص.وام� م'م.ن_ع

@صيم: الص>ي.مe: الصeل}ب' الشديد التمع' ال%ل}ق,، وال تعال
أ%علم.

@صان بعضها ببعض، ويروى: شزن، وسيجيء، والش>ج\نة، بكسر الشي: الص_د\ع'
vضرب من ال4و\دية ي'ن\بت نباتا :�ف البل؛ عن اللحيان. والشاج,ن.ة

حسناv، وقيل: الش_واج,ن' والشeج'ون أ%عال الوادي، واحدها ش.ج\ن؛ قال
ابن سيده: وإ,نا قلت إن واحدها ش.ج\ن ل4ن أ%با عبيدة حكى ذلك، وليس

بالقياس ل4ن ف%ع\لv ل يكس_ر على ف%واعل، ل سيما وقد وجدنا الشاج,نة،
فأ%ن} يكون الش_واج,ن' جع شاج,ن.ة{ أ%ول؛ قال الطرماح:

كظ%هر, الل4ى لو ت'ب\ت.غ.ى ر,ي_ةD به
ن.هاراv، لع.ي_ت\ ف ب'ط�ون1 الش_واج,ن,

وكذلك روى ال4زهري عن أ%ب عمرو: الش_واج,ن' أ%عال الوادي، واحدتا
شاج,ن.ة. وقال ش1مر¬: جع ش.ج\ن� أ%ش\جان. قال ال4زهري: وف ديار ضب_ة

واد{ يقال له الش_واج,ن' ف بطنه أ%ط}واء كثية، منها ل%صاف1
واللYه.اب.ة� وث%ب\ر.ة�، ومياه'ها عذبة. الوهري: الش_ج\ن'، بالتسكي، واحد'

ش'ج'ون ال4ودية وهي ط�ر'ق�ها. والشاج,نة: واحدة الشواج,ن,، وهي أ%ودية كثية
الشجر؛ وقال مالك بن خالد ال�ناعي:

لا رأ%يت' ع.د1ي_ القو\م, ي.س\ل�ب'ه'م\
ط%ل}ح' الش_واج,ن, والط�ر\فاء� والس_ل%م'
ك%ف%تe ث%و\ب. ل أ�ل}و,ي على أ%ح.د{،
إ,ن ش.ن,ئ}ت' الف%ت كالب.ك}ر, ي'خ\ت.ط%م'

ع.د1يÒ: جع عاد كغ.ز,ي¼ جع غاز�، وقوله: ي.سلب'هم ط%ل}ح' الش_واجن
أ%ي لا هربوا تعلقت ثياب'هم بالط�ل}ح فتركوها؛ وأ%نشد ابن بري للطرماح



ف شاجنة للواحدة:
أ%م1ن\ د1م.ن�، بشاج,ن.ة1 ال%ج'ون1،
ع.ف%ت\ منها الناز,ل� م'ن\ذ� ح1ي,

وقول ال%ذ}ل%م1ي>:
فضار,ب. الض_ب\ه وذي الشeج'ون1

يوز أ%ن يعن به وادياv ذا الشeجون، وأ%ن يعن به موضعاv. وش1ج\ن.ة،
بالكسر: اسم رجل، وهو ش1ج\نة بن ع'طار,د بن ع.و\ف بن ك%ع\ب بن س.ع\د بن

زيد مناة بن تيم؛ قال الشاعر:
ك%ر,ب' بن' ص.ف}وان% بن, ش1ج\نة% ل ي.د.ع\

من د.ار,م� أ%ح.داv، ول من ن.ه\ش.ل,.
@صب: ص.ب.ن. الرجل�: خ.ب.أ% شيئاv كالد>ر\هم وغيه ف كفه ول ي'ف}ط%ن'
به. وص.ب.ن. الساقي الكأ}س. من هو أ%حق با: ص.ر.ف%ها؛ وأ%نشد لعمرو بن

كلثوم:
ص.ب.ن\ت1 الكأ}س. ع.ن_ا، أ�م_ عمرو�،
وكان% الكأ}س' م.ج\راها الي.م1ينا.

ال4صمعي: ص.ب.ن\ت. عنا الدية، بالصاد، ت.ص\ب,ن' ص.ب\ناv، وكذلك كل
معروف بعن ك%ف%ف}ت.، وقيل: هو إذا صرفته إل غيه، وكذلك ك%ب.ن\ت.

وح.ص.ن\ت.؛ قال ال4صمعي: تأ}ويل� هذا الر\ف صرف'
الدية أ%و العروف عن جيانك ومعارفك إل غيهم. وص.ب.ن. الق1د\ح.ي\ن,

ي.ص\ب,نهما ص.ب\ناv: س.و_اها ف كفه ث ضرب بما، وإ,ذا س.و_ى
ال�قامر' الك%عبي ف الكف ث ضرب بما فقد ص.ب.ن.. يقال: أ%ج,ل} ول ت.ص\ب,ن\.

ابن ال4عراب: الص_ب\ناء ك%فe ال�قام1ر إذا أ%مالا لي.غ\د'ر.
بصاحبه، يقول له شيخ البي 

(* قوله «يقول له شيخ البي» كذا بالصل والتهذيب).
وهو رئيس ال�قام1رين: ل ت.ص\ب,ن\ ل ت.ص\ب,ن\ فإنه ط%ر.ف¬

من الض_غ\و؛ قال ال4زهري: ل أ%دري هو الص_غ\و أ%و الض_غ\و، قال:
وقيل إن الض_غ\و معروف عند ال�قامرين، بالضاد، يقال: ض.غا إذا ل

ي.ع\د1ل}. والصابون: الذي تغسل به الثياب معروف، قال ابن دريد: ليس من كلم
العرب.

@صت: التهذيب: ال�م.و,ي� يقال للبخيل الصeو\ت.ن'؛ قال ال4زهري: ل



vع.ل1ل�، قال: ول أ%عرف حرفا�أ%عرفه لغيه، وهو بكسر التاء أ%شبه على ف
على ف�ع.ل%ل�، وال�م.و,ي� صاحب نوادر.

@صحن: الص_ح\ن': ساحة� و.س\ط1 الدار، وساحة� و.س\ط1 الف%لة1 ونوها من
م'ت'ون ال4رض وس.ع.ة1 ب'طون,ها، والمع ص'ح'ون، ل يكسر على غي ذلك؛

قال:
وم.ه\م.ه{ أ%غ}ب.ر. ذي ص'ح'ون{.

والص_ح\ن': الستوي من ال4رض. والص_ح\ن': ص.ح\ن' الوادي، وهو س.ن.د'ه
وفيه شيء من إ,ش\راف{ عن ال4رض، ي'ش\ر,ف' ال4و_ل% فال4و_ل كأ%نه

�م'س\ن.د¬ إ,س\ناداv، وص.ح\ن' ال%ب.ل وص.ح\ن' ال4كمة مثله. وص'ح'ون
vوإ,ن ل يكن م'ن\ج.ر,دا ،�ال4رض: د'ف�وفها، وهو م'ن\ج.ر,د¬ ي.س3يل

فليس بص.ح\ن�، وإن كان فيه شجر فليس بص.ح\ن� حت ي.س\ت.وي.، قال:
وال4رض ال�ست.وية أ%يضاv مثل ع.ر\ص.ة ال41ر\ب.د ص.ح\ن¬. وقال الفراء:

الص\4ح\ن' والص_ر\ح.ة ساحة الدار وأ%وس.ع'ها. والص_ح\ن': ش1ب\ه' الع'س>
العظيم إ,ل أ%ن فيه ع1ر.ضاv وق�ر\ب. ق%ع\ر�. يقال: ص.ح.ن\ت'ه إذا أ%عطيته

vفيه. والص_ح\ن': العطية. يقال: ص.ح.ن.ه دينارا vشيئا
أ%ي أ%عطاه، وقيل: الص_ح\ن' القد.ح' ل بالكبي ول بالصغي؛ قال عمرو

ابن كلثوم:
أ%ل ه'ب>ي ب,ص.ح\ن,ك1 فاص\ب.ح1ينا،

ول ت'ب\ق1ن_ خ.م\ر ال4ن\د.ر,ين.ا.
ويروى: ول ت'ب\قي خ'مور.، والمع أ%ص\ح'ن¬ وص1ح.ان؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
من الع1لب, ومن الص>ح.ان1.

ابن ال4عراب: أو_ل ال4قداح, الغ'م\ر'، وهو الذي ل ي'ر\و,ي الواحد.،
ث الق%ع\ب ي'ر\و,ي الرجل%، ث الع'سe ي'ر\و,ي الر_ف}د.، ث

الص_ح\ن'، ث الت>ب\ن'. والص_ح\ن': باط1ن' الافر. وص.ح\ن' ال�ذ�ن: داخلها،
وقيل: م.حار.ت'ها. وص.ح\نا أ�ذ�ن الفرس: م'ت_س.ع' م'س\ت.ق%ر> داخلهما،
�والمع أ%ص\حان. وال1ص\ح.ن.ة: إ,ناء نو الق%ص\عة. وت.ص.ح_ن. السائل

الناس.: سأ%لم ف قصعة وغيها. قال أ%بو زيد: خرج فلن ي.ت.ص.ح_ن' الناس.
أ%ي يسأ%لم، ول يقل ف قصعة ول ف غيها. وقال أ%بو عمرو: الص_ح\ن'

الضرب. يقال: ص.ح.ن.ه عشرين س.و\طاv أ%ي ضربه. وص.ح.ن\ت'ه ص.ح.نات{ أ%ي



ضربته. ال4صمعي: الص_ح\ن' الر_م\ح'، يقال: ص.ح.ن.ه برجله إذا رم.ح.ه
با؛ وأ%نشد قوله يصف ع.ياv وأ%تانه:

،Dق%و\داء� ل ت.ض\غ.ن' أ%و ض.غ'ون
.�م'ل1ح_ةD ل1ن.ح\ر,ه ص.ح'ون

يقول: كلما دنا المار منها ص.ح.ن\ته أ%ي ر.م.ح.ت\ه. وناقة ص.ح'ون أ%ي
ر.م'وح. وص.ح.ن\ته الفرس' ص.ح\ناv: ر.ك%ض.ت'ه برجلها. وفرس ص.ح'ون: رامة.

وأ%تانD ص.ح'ون: فيها بياض وحرة. والص_ح\ن': ط�س.ي\ت¬، وها ص.ح\نان1
ي'ض\ر.ب' أ%حدها على الخر؛ قال الراجز:

سامر.ن أ%ص\وات' ص.ن\ج� م'ل}م1ي.ه\،
وص.و\ت' ص.ح\ن.ي ق%ي\ن.ة{ م'غ.ن>ي.ه\

وص.ح.ن. بي القوم, ص.ح\ناv: أ%صلح. والص_ح\ن.ة، بسكون الاء: خرزة
ت'ؤ.خ>ذ� با النساء� الرجال. اللحيان: والص>ح\ناء�، بالكسر، إدام

ي'ت_خذ� من السمك، ي'م.دe ويقصر، والص>ح\ناة� أ%خص منه. وقال ابن سيده:
الص>ح\نا والص>ح\ناة� الص>ي'. ال4زهري: الص>ح\ناة�، بوزن ف1ع\لة، إذا

ذهبت عنها الاء دخلها التنوين، وتمع على الص_ح\ن.ا، بطرح الاء. وحكي
عن أ%ب زيد: الص>ح\ناة فارسية وتسميها العرب' الص>ي.، قال: وسأ%ل رجل

السن عن الصحناة فقال: وهل يأ}كل السلمون الص>ح\ناة%؟ قال: ول
يعرفها السن ل4نا فارسية، ولو سأ%له عن الص>ي, ل4جابه. وأ%ورد ابن
ال4ثي هذا الفصل وقال فيه: الص>ح\ناة� هي الت يقال لا الص>ي'، قال:

وكل اللفظي غي عرب.
@صخن: ماء ص'خ\ن¬: لغة ف س'خ\ن مضارعة.

@صخدن: الص_ي\خ.د'ون�: الصeل}بة.
@صدن: الص_ي\د.ن: الثعلب، وقيل: من أ%ساء الثعالب؛ وأ%نشد ال4عشى يصف

:vجل
vت.ر.ى ف م1ر\ف%ق%ي\ه ت.جان'فا vوز.و\را

ن.بيلv، كد'وك1 الص_ي\د.نانY، تام1كا.
أ%ي عظيم السنام. قال ابن السكيت: أ%راد بالص_يد.نان,ي� الثعلب، وقال

كثي ف مثله يصف ناقة:
كأ%ن� خ.ليف%ي\ ز.و\ر,ها ور.ح.اها
ب'ن.ى م.ك%و.ي\ن, ث�لYم.ا بعد ص.ي\د.ن1



�(* قال الصاغان: الكوان الجران، وخليفاها أبطالا). فالص_ي\د.ن
والص_ي\د.نان9 واحد. وأ%ورد الوهري هذا البيت، بيت كثي، شاهداv على

الص_ي\د.ن دويبة تعمل لنفسها بيتاv ف ال4رض وت'ع.م�يه. قال ابن بري:
الص_ي\د.ن� هنا عند المهور الثعلب كما أ%وردناه عن العلماء. وقال ابن

خالويه: ل ييء الص_ي\د.ن� إ,ل ف شعر كثي يعن ف هذا البيت. قال
ال4صمعي: وليس بشيء. قال ابن خالويه: والص�عي\د.ن� أ%يضاv نوع من الذ©باب

ي'ط%ن\ط1ن' فوق الع'ش\ب. وقال ابن حبيب: والص_ي\د.ن� البناء ال�ح\ك%م، قال:
�ومنه س'م>ي ال%ل1ك ص.ي\دناv ل3حكامه أ%مره. قال ابن بري: والص_ي\د.ن

العطار؛ وأ%نشد بيت ال4عشى:
كد'و,ك الص_ي\دنان9 د.ام1كا

وقال ع.ب\د' بن ال%س\حاس ف صفة ثور:
ي'ن.ح>ي ت'راباv عن م.ب,يت{ وم.كg1ن,س�

ر'كاماv، كبيت1 الص_ي\دنانY، دانيا.
والدeوك' وال1د\و.ك': ح.ج.ر¬ ي'د.قe به الطيب. وف الكم:

والص_ي\د.ن� البناء الكم والثوب الكم. والص_ي\د.ن: الك1س.اء الص_فيق، ليس
eوالص_ي\دنان,ي �بذلك العظيم، ولكنه وثيق الع.م.ل. والص_ي\د.ن
والص_ي\د.لن,يe: ال%ل1ك'، سي بذلك لحكام أ%مره؛ قال ر'ؤبة:

إن إذا اس\ت.غ\ل%ق. باب' الص_ي\د.ن1،
ل أ%ن\س.ه' إذ ق�ل}ت. يوماv وص>ن.

وقال ح'م.ي\د بن ثور يصف صائداv وبيته:
ظ%ل1يل كبيت1 الص_ي\د.نان,ي>، ق�ض\ب'ه'

من الن_ب\ع, والض_ال, الس_ليم, ال�ث%ق�ف1.
والص_ي\د.نان: دابة تعمل لنفسها بيتاv ف جوف ال4رض وت'ع.م>يه أ%ي
تغطيه، ويقال له الص_ي\د.ن� أ%يضاv. ابن ال4عراب: يقال لدابة كثية

ال4رجل ل ت'ع.دe أ%ر\ج'ل�ها من كثرتا وهي ق1صار وط1والD ص.ي\د.نان9،
وبه ش'ب>ه الص_ي\د.نان,ي� لكثرة ما عنده من ال4دوية. وقال ابن خالويه:

vد'و.ي\ب_ة ت.ج\م.ع' ع1يد.انا �الص_ي\د.ن
من النبات فشبه به الص_ي\د.نان9 لمعه العقاقي. والص_ي\دان�: قطع

الفضة إذا ض'ر,ب. من ح.جر الفضة، واحدته ص.ي\د.انة. والص_ي\دان.ة: أ%رض
غليظة ص'ل}بة ذات حجر دقيق. والص_ي\دان�: ب,رام' الجارة؛ قال أ%بو ذؤيب:



وس'ود من الص_ي\دان1 فيها م.ذان,ب¬
ن'ض.ار¬، إذا ل ي.س\تفد\ها ن'عار'ها.

والص_ي\د.ان�: ال%ص.ى الصغار. وحكى ابن بري عن ابن درستويه قال:
الص_ي\د.ن� والص_ي\د.ل� حجارة الفضة، شبه با حجارة العقاقي فنسب إليها

الص_ي\دنان9 والص_ي\دلن©، وهو العطار. والص_ي\د.ان.ة� من النساء:
السيئة ال�ل�ق الكثية الكلم. والص_يدانة: الغ'ول؛ وأ%نشد:

ص.ي\د.ان.ةD ت'وق1د' نار. ال1ن>.
 vإن جعلته ف%ع\لنا �قال ال4زهري: الص_ي\دان

(* قوله «إن جعلته
vإل» عبارة ال4زهري: إن جعلته فيعال vفعلنا

فالنون أصلية وإن جعلته إل). فالنون زائدة كن'ون السكران والسكرانة.
@صعن: الص_ع\و.ن©، بكسر الصاد وتشديد النون: الد_ق1يق' الع'نق الصغي

الرأ%س من أ%ي� شيء كان، وقد غلب على الن�عام، وال�نثى ص1ع\و.ن_ة.
وأ%ص\ع.ن. الرجل� إذا ص.غ'ر رأ}س'ه ون.ق%ص. عقله. والص\ع1نان�: الد>ق�ة

والل�طافة. وأ�ذ�نD م'ص.ع_ن.ة: لطيفة د.قيقة؛ قال ع.دي بن زيد:
له ع'ن'ق¬ مثل� ج,ذ}ع, الس_ح'وق،

وأ�ذ}نD م'ص.ع_ن.ةD كالق%ل%م\.
وف التهذيب:

وال�ذ}ن� م'ص\ع.ن_ةD كالق%ل%م\.
@صفن: الص_ف}ن' والص_ف%ن' والص_ف}ن.ة والص_ف%ن.ة�: و,عاء ال�ص\ية.

.Dوف الصحاح: الص_ف%ن'، بالتحريك، جلدة بيضة النسان، والمع أ%ص\فان
وص.ف%ن.ه ي.ص\ف1ن'ه ص.ف}ناv: شق ص.ف%ن.ه. والصeف}ن': كالسeف}رة بي

الع.ي\بة1 والق1ر\بة يكون فيها التاع، وقيل: الصeف}ن' من أ%د.م كالسeف}رة
ل4هل البادية يعلون فيها زادهم، وربا اس\ت.ق%و\ا به الاء4 كالد_ل}و,؛

ومنه قول أ%ب د'واد:
ه.ر.ق}ت' ف ح.و\ض1ه ص'ف}ناv لي.ش\ر.ب.ه
ف دائ1ر� خ.ل%ق, ال4ع\ضاد1 أ%ه\دام,.

ويقال: الصeف}ن' هنا الاء. وف حديث عمر، رضي ال عنه: لئن بقيت'
ل�س.و>ي.ن_ بي الناس, حت يأ}ت1ي. الراع1ي. حق©ه ف ص'ف}ن,ه ل

ي.ع\ر.ق\ فيه ج.بين'ه؛ أ%بو عمرو: الصeف}ن'، بالضم، خريطة يكون للراعي فيها



طعامه وز,ناد'ه وما يتاج إليه؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
معه س1قاء# ل ي'ف%ر>ط� ح.م\ل%ه'

ص'ف}ن¬، وأ%خ\راص¬ ي.ل�ح\ن.، وم1س\أ%ب'
وقيل: هي السeف}رة الت تمع باليط، وتضم صادها وتفتح؛ وقال الفراء:

هو شيء مثل الدلو أ%و الر_ك}و.ة يتوضأ� فيه؛ وأ%نشد ل4ب صخر الذل يصف
ماءé ور.د.ه:

ف%خ.ض\خ.ض\ت' ص'ف}ن,ي. ف ج.م>ه1،
خ1ياض. ال�داب,ر, ق1د\حاv ع.ط�وفا

قال أ%بو عبيد: ويكن أ%ن يكون كما قال أ%بو عمرو والفراء جيعاv أ%ن
ي'س\ت.ع\م.ل% الصeف}ن' ف هذا وف هذا، قال: وسعت من يقول الص_ف}ن'،
بفتح الصاد، والص_ف}نة أ%يضاv بالتأ}نيث. ابن ال4عراب: الص_ف}ن.ة�، بفتح
الصاد، هي السeف}رة الت ت'ج\م.ع باليط؛ ومنه يقال: ص.ف%ن. ثياب.ه ف

س.ر\جه إذا جعها. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ع.و_ذ%
علي�اv حي ر.كب. وص.ف%ن. ثياب.ه ف س.ر\جه أ%ي جعها فيه. أ%بو عبيد:
الص_ف}ن.ة� كالع.ي\ب.ة يكون فيها متاع الرجل وأ%دات'ه، فإ,ذا طرحت الاء

ضممت الصاد وقلت ص'ف}ن¬، والصeف}ن'، بضم الصاد: الر_ك}و.ة�. وف حديث
علي�، عليه السلم: ال}ح.ق}ن,ي بالصeف}ن, أ%ي بالر_ك}و.ة. والص_ف%ن': جلد

ال�نثيي، بفتح الفاء والصاد؛ ومنه قول جرير:
ي.ت\ر'ك}ن. أ%ص\فان% ال�ص.ى ج.لج,ل.

والص_ف}ن.ة�: دلو صغية لا ح.لقة واحدة، فإ,ذا عظمت فاسها الصeف}ن'،
والمع أ%ص\ف�ن¬؛ قال:

غ%م.ر\ت'ها أ%ص\ف�ناv من آج,ن� س'د'م�،
كأ%ن� ما ماص. منه ف الف%م, الص_ب,ر'.

ع.د_ى غ%م.رت إل مفعولي ل4نا بعن س.ق%ي\ت'. والص_اف1ن': ع1ر\ق
ينغمس ف الذYراع ف ع.ص.ب, الو.ظ1يف1. والص_اف1نان1: عرقان ف الرجلي،

vول�وقيل: ش'ع\ب.تان ف الفخذين. والص_اف1ن': ع1ر\ق ف باطن الصلب ط
متصل به ن,ياط� القلب، ويسمى ال4ك}حل. غيه: ويسمى ال4كحل� من البعي

الصافن'، وقيل: ال4كحل� من الدواب ال4ب\ج.ل�. وقال أ%بو اليثم:
ال4ك}ح.ل وال4ب\ج.ل� والصاف1ن' هي العروق الت ت'فصد، وهي ف الر>ج\ل,
صاف1ن¬، وف اليد أ%ك}ح.ل�. الوهري: الص_اف1ن' عرق الساق. ابن شيل:



الص_اف1ن' عرق ضخم ف باطن الساق حت ي.د\خ'ل% الفخذ%، فذلك الصافن'. وص.ف%ن.
الطائر' الشيش. والو.ر.ق. ي.ص\ف1ن'ه ص.ف}ناv وص.ف�ن.ه: ن.ض_د.ه

ل1فراخه، والص_ف%ن': ما ن.ض_د.ه من ذلك . الليث: كل دابة وخ.ل}ق ش1ب\ه
ز'ن\ب'ور� ي'ن.ض>د' حول% م.د\خ.له ور.قاv أ%و حشيشاv أ%و نو ذلك، ث ي'ب.ي>ت'

ف وسطه بيتاv لنفسه أ%و ل1فراخه فذلك الص_ف%ن'، وفعله الت_ص\ف1ي'.
وص.ف%ن.ت1 الدابة� ت.ص\ف1ن' ص'ف�وناv: قامت على ثلث{ وث%ن.ت\ س'ن\ب'ك.

يد1ها الرابع.. أ%بو زيد: ص.ف%ن. الفرس' إذا قام على طرف الرابعة. وف
التنزيل العزيز: إذ ع'ر,ض. عليه بالع.ش1ي> الصاف1نات' ال1ياد'. وص.ف%ن.

ي.ص\ف1ن' ص'ف�وناv: ص.ف_ قدميه. وخيل ص'ف�ونD: كقاعد وق�ع'ود؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب ف صفة فرس:

أ%ل1ف. الصeف�ون%، فل ي.زال� كأ%نه
ما ي.ق�وم' على الثلث1 كسيا

قوله: ما يقوم، ل يرد من قيامه وإنا أ%راد من النس الذي يقوم على
الثلث، وجعل كسياv حالv من ذلك النوع الز_م1ن, ل من الفرس الذكور ف

�أ%ول البيت؛ قال الشيخ: جعل ما اساv منكوراv. أ%بو عمرو: ص.ف%ن. الرجل
برجله وب.ي\ق%ر. بيده إذا قام على طرف حافره. ومنه حديث الب.ر.اء3 بن

عاز,ب�: كنا إذا ص.ل�ي\نا مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فرف%ع رأ}س.ه
من الركوع قمنا خ.ل}ف%ه ص'ف�وناv، وإ,ذا سجد ت.ب,ع\ناه، أ%ي واقفي قد

ص.ف%ن_ا أ%قدامنا؛ قال أ%بو عبيد: قوله ص'ف�وناv ي'ف%س_ر' الصافن'
تفسيين: فبعض الناس يقول كل صاف¼ قدميه قائماv فهو صاف1ن¬، والقول الثان أ%ن

الص_اف1ن. من اليل الذي قد ق%ل%ب أ%حد. حوافره وقام على ثلث قوائم.
وف الصحاح: الص_اف1ن' من اليل القائم على ثلث قوائم وقد أ%قام الرابعة
على طرف الافر، وقد قيل: الصاف1ن' القائم على الطلق؛ قال الكميت:

ن'ع.ل9م'هم با ما ع.ل�م.ت\نا
أ�ب'و_ت'نا جوار,ي.، أ%و ص'ف�ونا

وف الديث: من س.ر_ه أ%ن يقوم له الناس' ص'ف�وناv أ%ي واقفي.
والصeف�ون: الصدر أ%يضاv؛ ومنه الديث: فلما د.نا القوم' صاف%ن_اه'م أ%ي

واق%ف}ناهم وق�م\نا ح1ذاء4هم. وف الديث: نى عن صلة1 الص_اف1ن, أ%ي الذي
يمع بي قدميه، وقيل: هو أ%ن ي.ث}ن,ي. قدمه إل ورائه كما يفعل الفرس'
إذا ث%ن حافره. وف حديث مالك ابن دينار: رأ%يت' ع1ك}ر,م.ة% ي'ص.لYي وقد



ص.ف%ن. بي قدميه. وكان ابن عباس وابن مسعود يقرآن: فاذكروا اسم. ال
عليها ص.واف1ن.، بالنون، فأ%ما ابن عباس ففسرها م.ع\ق�ولةv إ,ح\دى

ي.د.ي\ها على ثلث قوائم، والبعي إذا نر فعل به ذلك، وأ%ما ابن مسعود فقال:
يعن ق1ياماv. وقال الفراء: رأ%يت العرب تعل الص_اف1ن. القائم. على ثلث

وعلى غي ثلث، قال: وأ%شعارهم تدل على أ%ن الصeف�ون% القيام' خاصة؛
وأ%نشد:

وقام. ال%ها ي'ق}ف1ل}ن. ك�ل� م'ك%ب_ل�،
كما ر'ص_ أ%ي\قا م'ذ}ه.ب, الل�و\ن1 صاف1ن,.

ال%ها: البقر يعن النساء، وال�ك%ب_ل�: أ%راد الودج، ي'ق}ف1ل}ن.:
،�ي.س\د'د\ن%، كما ر'ص_: كما ق�ي>د وأ�ل}ز,ق، وال4ي\ق': الرeس\غ

vم'ذ}ه.ب, اللون: أ%راد فرسا
يعلوه ص'ف}ر.ة، صاف1ن: قائم على ثلث قوائم، قال: وأ%ما الص_ائ1ن' فهو

القائم على طرف حافره من ال%فا، والعرب تقول لمع الصاف1ن, ص.واف1ن
وصاف1ن.ات وص'ف�ونD. وت.ص.اف%ن. القوم' الاء4 إذا كانوا ف سفر فقل� عندهم

فاقتسموه على ال%صاة1. أ%بو عمرو: ت.ص.اف%ن. القوم' ت.ص.اف�ناv، وذلك
إذا كانوا ف سفر ول ماء معهم ول شيء، يقتسمونه على ح.صاة{ ي'ل}قونا ف

ال3ناء، ي'ص.بe فيه من الاء بقدر ما ي.غ\م'ر الصاة فيعطاه كل رجل
منهم؛ وقال الفرزدق:

فلما ت.ص.اف%ن_ا الد.اوة%، أ%ج\ه.ش.ت\
إل� غ�ض'ون� الع.ن\ب.ر,ي> ال�راض1م,

الوهري: ت.ص.اف%ن. القوم' الاء اقتسموه بال1ص.ص، وذلك إ,نا يكون
بال%ق}ل%ة1 ت.س\قي الرجل% قدر ما ي.غ\م'رها، فإ,ن كانت من ذهب أ%و فضة فهي

الب.ل%د'. وص'ف%ي\نة: قرية كثية النخل غ%ن_اء� ف س.واد1 ال%ر_ة1؛
قالت ال%ن\ساء:

،vد\و.ة�ط%ر.ق. الن_ع1يe على ص'ف%ي\ن.ة% غ
ون.ع.ى ال�ع.م_م. من ب.ن ع.م\ر,و.

أ%بو عمرو: الص_ف}ن' والص_ف}نة الش_ق}ش1ق%ة. وص1فYي': موضع كانت به
وقعة بي علي، عليه السلم، ومعاوية، رضي ال عنه، قال ابن بري: وحقه

أ%ن يذكر ف باب الفاء ف ترجة صفف، ل4ن نونه زائدة بدليل قولم
ص1ف©ون، فيمن أ%عربه بالروف. وف حديث أ%ب وائل: ش.ه,د\ت' ص1فYي. وب,ئ}س.ت1



الص>ف©ون%، وفيها وف أ%مثالا لغتان: إ,حداها إ,جراء العراب على ما
قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السلمة كما قال أ%بو وائل، والثانية أ%ن

تعل النون حرف ال3عراب وتقر� الياء بالا فنقول: هذه ص1فYي' ورأ%يت
ص1فYي. ومررت بصفYي.، وكذلك تقول ف ق1ن_س\ر,ين. وف1ل%س\ط1ي.

وي.ب\ر,ين..
@صنن: ال�ص1نe: الشامخ بأ%نفه تكباv أ%و غضباv؛ قال:

قد أ%خ.ذ%ت\ن ن.ع\س.ةD أ�ر\د'ن©،
.eوم.و\ه.ب¬ م'ب\ز� با م'ص1ن

ابن السكيت: ال�ص1نe الرافع رأ}سه تكباv؛ وأ%نشد ل�د\ر,ك1 بن
ح1ص\ن�:

يا ك%ر.و.اناv ص'ك_ فاك}ب.أ%ن_ا،
ف%ش.ن_ بالس_ل}ح,، فلما ش.ن�ا

بل� الذ©ناب ع.ب.ساv م'ب,ن_ا
أ%إ,ب,ل1ي تأ}كل�ها م'ص1ن_ا،

خاف1ض. س1ن¼ وم'ش1يلv س1ن.çا؟
أ%بو عمرو: أ%تانا فلن م'ص1ن�اv بأ%نفه إذا رفع أ%نفه من الع.ظ%مة.

وأ%ص.ن_ إذا شخ بأ%نفه تكباv. ومنه قولم: أ%ص.ن_ت1 الناقة� إذا حلت
.vأ%ي متلئ غضبا vغضبا Òفاستكبت على الفحل. ال4صمعي: فلن م'ص1ن

وأ%ص.ن_ت1 الناقة�: م.خ1ض.ت\ فوقع رجل الولد ف ص.لها. التهذيب: وإذا تأ%خر
ولد الناقة حت يقع ف الص_ل فهو م'ص1نÒ، وهن م'ص1ن_ات وم.ص.ان©.

ابن شيل: ال�ص1نe من النeوق الت ي.د\ف%ع' و.ل%د'ها بك�راعة وأ%نفه ف
د'برها إذا ن.ش1ب. ف بطنها ود.نا ن.تاج'ها. وقد أ%صن_ت\ إذا دف%ع

ولد'ها برأ}سه ف خ.و\رانا. قال أ%بو عبيدة: إذا دنا ن.تاج الفرس وار\ت.ك%ض.
ولدها وتر�ك ف ص.لها فهي حينئذ م'ص1ن_ة وقد أ%ص.ن_ت1 الف%ر.س'،
وربا و.ق%ع. الس_ق}ي' ف بعض حركته حت ي'ر.ى س.واد'ه من ظ%ب\ي.ت1ها،

والس_ق}ي' طرف الس_ابياء، قال: وق%ل�ما تكون الفرس م'ص1ن_ة إذا كانت
م'ذ}ك1راv تلد الذكور. وأ%ص.ن_ت1 الرأ%ة� وهي م'ص1نÒ: ع.ج'ز.ت\ وفيها
بقية.والص_نe، بالفتح: ز.ب,يلD كبي مثل الس_ل�ة1 ال�ط}ب.ق%ة يعل فيها

،eت ب,ع.ر.ق�، يعن الص>ن_. والص>ن�الطعام وال�ب\ز. وف الديث: فأ
بالكسر: بول الو.ب\ر, ي'خ.ث�ر' لل4د\وية، وهو م'ن\ت1ن¬ جد�اv؛ قال



جرير:
ت.ط%ل�ى، وهي س.يئ%ة� ال�ع.ر_ى،
ب,ص1ن> الو.ب\ر, ت.ح\س.ب'ه م.لب.ا

وص1نÒ: يوم¬ من أ%يام العجوز، وقيل: هو أ%ول أ%يامها، وذكره ال4زهري
والوهري م'ع.ر>فاv فقال: والص>نe؛ وأ%نشد:

فإ,ذا ان\ق%ض.ت\ أ%يام' ش.ه\ل%ت1نا:
ص1نÒ وص1ن_ب\ر¬ مع الو.ب\ر,

ابن بري عن ابن خالويه قال: ال�ص1نe ف كلم العرب سبعة أ%شياء:
ال�ص1نe الية إذا ع.ض_ ق%ت.ل% مكان.ه، تقول العرب رماه ال بال�ص1ن�

ال�س\ك1ت1، وال�ص1نe التكب، وال�ص1نe ال�ن\ت1ن، أ%ص.ن_ اللحم'
أ%ن\ت.ن.، وال�ص1نe الذي له ص'نان؛ قال جرير:

ل ت'وعد'ون يا ب.ن,ي ال�ص1ن_ه. أ%ي النتنة الريح من الصeنان1،
وال�ص1نe الساكت، وال�ص1نe المتلئ غضباv، وال�ص1نe الشامخ بأ%نفه.

والصeن.ان: ريح الذ�ف%ر، وقيل: هي الريح الطيبة؛ قال:
يا ر,ي_ها، وقد بدا ص'نان،

كأ%نن جان ع.ب.ي\ث%ران1
وص.ن_ اللحم': كص.ل�، إما لغة وإما بدل. وأ%ص.ن_ إذا سكت، فهو

م'ص1نÒ ساكت. وعن عطية بن قيس الك�لع1ي: أ%ن أ%با الدرداء3 كان يدخل المام
فيقول نعم البيت' المام' ي.ذ}ه.ب' بالص>ن_ة وي'ذ%كYر' النار.؛ قال

أ%بو منصور: أ%راد بالص>ن_ة الصeنان، وهو رائحة ال%غ.اب,ن, وم.عاط1ف1
السم إذا فسد وتغي فع'ول1ج. بال%ر\ت.ك وما أ%شبهه. ن'ص.ي\ر¬ الرازي:
ويقال للت_ي\س, إذا هاج قد أ%ص.ن_، فهو م'ص1نÒ، وص'نانه ريه عند

ه1ي.اج,ه. والصeن.ان�: ذ%ف%ر' ال3ب,ط1. وأ%ص.ن_ الرجل�: صار له ص'ن.ان. ويقال
للب.غ\لة إذا أ%مسكتها ف يدك فأ%نتنت: قد أ%ص.ن_ت\. ويقال للرجل

ال�ط1يخ ال�خ\ف1ي كلمه: م'ص1نÒ. والص>ن>ي': بلد: قال:
ليت. ش1ع\ر,ي مت ت.خ'بe ب. النا

قة� بي الع'ذ%ي\ب, فالص>ن>ي,؟
vوصان% الشيء4 ص.و\نا ،vأ%و ثوبا vأ%ن ت.ق1ي. شيئا :�@صون: الص_و\ن

وص1يان.ةv وص1ي.اناv واص\طانه؛ قال أ�مية ابن أ%ب عائذ الذل:
أ%ب\ل1غ} إ,ياساv أ%ن� ع1ر\ض. ابن, أ�خ\ت1ك�م\



ر,داؤ'ك.، فاص\ط%ن\ ح'س\ن.ه أ%و ت.ب.ذ�ل,
أ%راد: فاص\ط%ن\ ح.س.نه، فوضع الصدر موضع الصفة. ويقال: ص'ن\ت' الشيء4

أ%ص'ونه، ول تقل أ%ص.ن\ت'ه، فهو م.ص'ون، ول تقل م'صانD. وقال الشافعي،
رضي ال عنه: ب,ذ}ل%ة� كلم1نا ص.و\ن� غ%ي\ر,نا. وجعلت' الث�و\ب. ف

ص'و.انه وص1و.انه، بالضم والكسر، وص1ي.انه أ%يضاv: وهو وعاؤه الذي ي'صان
فيه. ابن ال4عراب: الص_و\ن.ة� الع.ت1يد.ة. وثوب م.ص'ونD، على النقص،

وم.ص\ـو'ون، على التمام؛ ال4خية نادرة، وهي تيمية، وص.و\نD و.ص\ف¬
،�بالصدر. والص>و.ان� والصeوان�: ما ص'ن\ت. به الشيء. والص>ين.ة�: الص_و\ن

يقال: هذه ثياب الص>ين.ة1 أ%ي الص_و\ن1. وص.ان% ع1ر\ض.ه ص1ي.انة
وص.و\ناv، على ال%ثل؛ قال أ%و\س بن ح.ج.ر:

،vفإ,نا ر.أ%ي\ن.ا الع1ر\ض. أ%ح\و.ج.، ساعة
إل الص_و\ن1 من ر.ي\ط{ ي.مان{ م'س.ه_م,

eر�وقد ت.ص.او.ن% الرجل� وت.ص.و_ن%؛ ال4خية عن ابن جن، وال
ي.ص'ون� ع1ر\ض.ه كما ي.ص'ون� ال3نسان ثوبه. وص.ان% الفرس' ع.د\و.ه وج.ر\ي.ه

ص.و\ناv: ذ%خ.ر. منه ذ%خية ل4وان1 الاجة1 إليه؛ قال لبيد:
ي'راو,ح' بي ص.و\ن{ واب\تذال,

أ%ي ي.ص'ون� ج.ر\يه مرة في'ب\ق1ي منه، وي.ب\ت.ذ1ل�ه مرة في.ج\تهد' فيه.
وص.ان% ص.و\ناv: ظ%ل%ع. ظ%ل}عاv شديداv؛ قال النابغة:

،vفأ%و\ر.د.ه'ن_ ب.ط}ن. ال4ت\م ش'ع\ثا
ي.ص'ن_ ال%ش\ي. كال1د.إ التeؤ.ام,

وقال الوهري ف هذا البيت: ل يعرفه ال4صمعي، وقال غيه: ي'ب\ق1ي
بعض. ال%ش\ي,، وقال: ي.ت.و.جي\ن. من ح.فاv. وذكر ابن بري: صان% الف%ر.س'

ي.ص'ون� ص.و\ناv إذا ظ%ل%ع. ظ%ل}عاv خفيفاv، فمعن ي.ص'ن_ ال%ش\ي أ%ي
ي.ظ}ل%ع\ن. و.ي.ت.و.ج_ي\ن. من التعب. وصان% الفرس' ي.ص'ون� ص.و\ناv: ص.ف_

بي رجليه، وقيل: قام على طرف حافره؛ قال النابغة:
وما حاو.ل}ت'ما بقياد1 خ.ي\ل،

ي.ص'ون� الو.ر\د' فيها والك�م.ي\ت'
أ%بو عبيد: الصائن من اليل القائم على طرف حافره من ال%ف%ا أ%و
.vالو.ج.ى، وأ%ما الصائم فهو القائم على قوائمه ال4ربع من غي ح.فا

والص_و_ان�، بالتشديد: حجارة ي'ق}د.ح' با، وقيل: هي حجارة س'ود ليست بصلبة،



واحدتا ص.و_انة. ال4زهري: الص_و_ان حجارة ص'ل}بة إذا مسته النار ف%ق�ع
ت.ف}ق1يعاv وتشقق، وربا كان ق%د_احاv ت'ق}ت.د.ح' به النار، ول يصلح

للنeور.ة1 ول للر>ضاف1؛ قال النابغة:
ب.ر.ى و.ق%ع' الص_و�ان1 ح.د_ ن'س'ور,ها،
فه'ن_ ل1طاف¬ كالص>ع.اد1 الذ�واب,ل,.

@صي: الصي: بلد معروف. والص_وان: ال4وان منسوبة إليه، وإليه ينسب
الدار صين، ودار ص1ين. وص1يني: ع1قYي¬ معروف.

@صهصه: ص.ه_ الق%و\م. وص.ه\ص.ه. بم: ز.ج.ر.ه'م\، وقد قالوا ص.ه\ص.ي\ت'
فأ%بدلوا الياء من الاء، كما قالوا د.ه\د.ي\ت' ف د.ه\د.ه\ت'. وص.ه\:

كلمة ز.ج\ر� للسكوت؛ قال:
ص.ه\ ل ت.ك%ل�م\ ل%م_اد{ بداه1ية{،

ع.ل%ي\ك. ع.ي\ن¬ من ال4ج\ذاع, والق%ص.ب,
وص.ه\: كلمة بنيت على السكون، وهو اسم سي به الفعل، ومعناه اسكت، تقول

للرجل إ,ذا س.ك�ن\ته وأ%س\ك%ت_ه' ص.ه\، فإ,ن وصلت نونت قلت ص.ه{ ص.ه\،
وكذلك م.ه\، فإ,ن وصلت قلت م.ه{ م.ه\، وكذلك تقول للشيء، إ,ذا رضيته ب.خ\

وب.خ� ب.خ\، ويقال: ص.ه1، بالكسر، قال ابن جن: أ%ما قولم ص.ه{ إ,ذا
نو_نت فكأ%نك قلت س'كوتاv، وإ,ذا ل تنو�ن فكأ%نك قلت السكوت.، فصار

التنوين علم التنكي وتركه علم التعريف؛ وأ%نشد الليث:
إ,ذا قال حاد1ينا لت.ش\ب,يه1 ن.ب\أ%ة{:

ص.ه{ ل ي.ك�ن\ إ,ل� د.و,يe ال%سامع
قال: وكل شيء من موقوف1 الز_ج\ر فإ,ن العرب قد ت'ن.و>ن'ه مفوضاv، وما

كان غي. موقوف فعلى حركة{ ص.ر\ف�ه ف الوجوه كلها. وتضاعف ص.ه\ فيقال:
ص.ه\ص.ه\ت' بالقوم؛ قال البد: إ,ن وصلت فقلت ص.ه{ يا رجل بالتنوين

فإ,نا تريد الفرق بي التعريف والتنكي ل4ن التنوين تنكي، قال ابن
ال4ثي: وقد ت.ك%ر_ر. ذ1ك}ر' ص.ه ف الديث، وهي تكون للواحد والثني والمع

والذكر والؤنث بعن اس\ك�ت\؛ قال: وهي من أ%ساء ال4فعال، وتنو�ن ول
تنو�ن، فهي للتنكي كأ%نك قلت اسكت سكوتاv، وإ,ذا ل تنو�ن فللتعريف أ%ي

اسكت السكوت العروف منك، وال تعال أ%علم.
 (* قوله «مضارب الضبه» الذي ف الكم: فضارب بالفاء).

@صأي: الص_ئ1يe، على فعيل�: ص.و\ت' الف%ر\خ. ص.أ%ى الط�ائر' والف%ر\خ'



والفأ}ر' وال1ن\زير' والس>ن_و\ر' والكلب' والف1يل� بوزن ص.ع.ى
ي.ص\أ%ى ص.ئي�اv وص1ئ1ي�اv وت.صاء4ى أ%ي صاح.، وكذلك الي.ر\ب'وع'؛ وأ%نشد أ%بو

صفوان للعجاج:
eل%ه'ن_ ف ش.بات1ه ص.ئ1ي

وقال جرير:
ل%ح.ى ال� الف%ر.زدق. حي. ي.ص\أ%ى
ص.ئ1ي_ الكل}ب,، ب.ص\ب.ص للع1ظال,

وأ%ص\أ%ي\ت'ه أ%نا. ويقال للكلبة: صئ1ي�يÒ، سيت بذلك ل4نا ت.ص\أ%ى
أ%ي ت'ص.و>ت. ابن ال4عراب: ف الثل جاء با ص.أ%ى وص.م.ت، يعن جاء

بالشاء وال3بل,، وما ص.م.ت. بالذهب, والف1ضة، وقيل: أ%ي جاء بالال
الكثي أ%ي بالناط1ق والصام1ت، ويقال أ%يضاv: جاء با صاء4 وص.م.ت. وهو مقلوب¬

من صأ%ى. ال4صمعي: الصائي كل© مال� من ال%ي.وان مثل الرقيق,
والد_واب>، والصام1ت' مثل� ال4ثواب, والو.ر,ق,، وس'م>ي صام1تاv ل4نه ل

ر'وح. له. ويقال: صاء4 ي.ص1يء� مثل صاع. ي.صيع'، وص.أ%ى ي.ص\أ%ى مثل� ص.ع.ى
ي.ص\عى صاح؛ قال الشاعر:

ما ل إ,ذا أ%ن\ز,ع'ها ص.أ%ي\ت'؟
أ%ك1ب.ر¬ غ%ي_ر.ن أ%م\ ب.ي\ت'؟

قال الفراء: والع.ق}ر.ب أ%يضاv ت.ص\ئ1ي، وف الثل: ت.ل}د.غ� العقر.ب'
�وت.ص.gئ1ي، والواو للحال؛ حكاه ال4صمعي ف كتاب الف%ر\ق,. والص_آة� مثل

الص_عاة1: الاء� الذي يكون على رأ}س, الو.لد، وقال ال4حر: هو
الص_اءة�، بوزن الصاعة 

(* قوله «وقال الحر الصاءة بوزن الصاعة إل» هكذا ف
الصل، وعبارة التهذيب: أبو عبيد عن الحر الصآة بوزن الصعاة ماء ثخي

يرج مع الولد. ثعلب عن ابن العراب: الصاءة بوزن الصاعة إل). ماء#
ثخ1ي¬ ي.خ\ر'ج' مع الو.لد.

@صبا: الص_ب\و.ة: ج.ه\ل%ة الف�ت'و_ة1 والل�ه\و,
Ýوص1ب vوص'ب'و�ا vمن الغ.ز.ل، ومنه الت_صاب والص>با. ص.با ص.ب\وا

وص.باءé. والص>ب\و.ة: جع الص_ب>، والص>ب\ية� لغة، والصدر الص>با.
يقال: رأ%يت'ه ف ص1باه' أ%ي ف ص1غ.ر,ه. وقال غيه: رأ%يت'ه ف ص.بائ1ه

أ%ي ف ص1غ.ره.



Dمن ل%د'ن} ي'ول%د إ,ل أ%ن} ي'ف}ط%م، والمع أ%ص\ب,ي.ة :eوالص_ب
 Dوص1ب\ي.ة Dوص1ب\وة

(* قوله «وصبية» هي مثلثة كما ف القاموس. وقوله «صبوان
vوص1ب\وان Dوصبيان» ها بالكسر والضم كما ف القاموس). وص.ب\ي.ة

وص'ب\وانD وص1ب\يانD، قلبوا الواو فيها ياءé للكسرة الت قبلها ول يعتدeوا
بالساكن حاج,زاv ح.صيناv لض.ع\ف1ه بالسكون، وقد يوز أ%ن يكونوا آث%ر'وا
الياء4 ل1ف�تها وأ%نم ل ي'راعوا قر\ب. الكسرة، وال4ول أ%حسن'، وأ%ما قول

بعضهم ص'ب\يانD، بضم الصاد والياء بالا الت هي عليها ف لغة من ك%س،
وتصغي، ففيه من النظر أ%نه ضم_ الصاد بعد أ%ن ق�ل1ب.ت الواو' ياءé ف

لغة من ك%س.ر فقال ص'بيان، فلما ق�ل1ب.ت الواو' ياءé للكسرة وضمت الصاد
بعد ذلك أ�ق1ر_ت الياء� ص1ب\ي.ة أ�ص.gيب,ي.ةD، وتصغي أ%ص\ب,ي.ة ص'ب.ي_ة،
كلها على غي قياس؛ هذا قول سيبويه؛ وأ%نشد لرؤبة:

ص'ب.ي_ةv على الدeخ.ان1 ر'م\كا،
ما إ,ن} ع.دا أ%ك}ب.ر'هم أ%ن} ز.ك�ا

قال ابن سيده: وعندي أ%ن� ص'ب.ي_ة تصغي ص1ب\ي.ة{، وأ�ص.ي\ب,ي.ة تصغي'
:eأ%ص\ب,ية، ليكون كل© شيء� منهما على بناء م'ك%ب_ره. والصب

الغلم'، والمع ص1ب\ي.ة وص1ب\يانD، وهو من الواو، قال: ول يقولوا أ%ص\ب,ي.ة
استغناءé بص1ب\ية{ كما ل يقولوا أ%غ}ل1م.ة استغناءé ب,غل}مة، وتصغي

ص1ب\ي.ة{ ص'ب.ي_ةD ف القياس. وف الديث: أ%نه رأ%ى ح.س.ناv ي.ل}ع.ب' مع
ص1ب\وة{ ف الس>ك�ة؛ الص>ب\وة والص>ب\ي.ة: جع' ص.ب,ي¼، والواو هو

القياس وإ,ن كانت الياء� أ%كثر استعمالv. وف حديث أ�م> س.ل%م.ة: ل�ا
�خ.طبها رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، قالت إ,ن امرأ%ةD م'ص\ب,يةD م'وت1م.ةD أ%ي
ذات' ص1ب\ي\ان{ وأ%يتام�، وقد جاء ف الشعر أ�ص.ي\ب,ي.ة كأ%نه تصغي'

أ%ص\ب,ي.ة{، قال الشاعر عبد ال بن الجاج التغلب:
ار\ح.م\ أ�ص.ي\ب,ي.ت الذين كأ%نم\

ح1ج\لى، ت.د.ر_ج' ف الش_ر.ب_ة1، و'ق�ع'
ويقال: ص.ب,يÒ بي>ن' الص>با والص_باء3، إ,ذا فتحت الصاد مد.د\ت،

وإ,ذا كس.ر\ت قص.ر\ت؛ قال س'و.ي\د' بن ك�راع:
فهل} ي'ع\ذ%ر.ن} ذ�و ش.ي\ب.ة{ بص.بائ1ه؟



وهل} ي'حم.د.ن} بالص_ب,، إ,ن} كان ي.صب,ر'؟
والارية ص.بي_ةD، والمع ص.بايا مثل� م.ط1ي_ة{ وم.طايا. وص.ب,ي.

ص1باv: ف%ع.ل% ف1ع\ل% الص>ب\يان1.
وأ%ص\ب.ت1 الرأ%ة، فهي م'ص\ب� إ,ذا كان لا ولد¬ ص.بÒ أ%و ولد¬ ذكر¬

Dبالاء: ذات' ص1ب\ية{. التهذيب: امرأ%ة ،Dم'ص\ب,ي.ة Dنثى.وامرأ%ة�أ%و أ
،Òابن شيل: يقال للجارية ص.ب,ي_ة وصب .Òم'ص\ب�، بل هاء�، معها ص.ب

وص.بايا للجماعة، والص>ب\يان� للغ1ل}مان.
vوص'ب'و�ا vوالص>با من الش_و\ق يقال منه: ت.صاب.ى وص.با يص\ب'و ص.ب\وة

أ%ي مال% إ,ل الهل والف�تو_ة1. وف حديث الف1ت,: ل%ت.ع'ود'ن� فيها
أ%ساو,د. ص'ب�ىÝ؛ هي جع' صاب� كغاز� وغ�ز�ىÝ، وهم الذين ي.ص\ب'ون إ,ل

الفتنة أ%ي ييلون إ,ليها، وقيل: إ,نا هو ص'ب�اء# جع صاب,ئ{ بالمز
كشاه1د{ وش'ه_اد{، ويروى: ص'ب�، وذكر ف موضعه. وف حديث ه.واز,ن%: قال

د'ر.يد ابن' الص>م_ة ث ال}ق. الصeب_ى على م'ت'ون1 اليل أ%ي الذين
ي.ش\ت.ه'ون ال%ر\ب. وييلون إ,ليها ويبeون التقدeم فيها والب,راز.

ويقال: ص.با إ,ل الل�ه\و, ص.باv وص'ب'و�اv وص.ب\وةv؛ قال زيد' بن'
ض.ب_ة:

إ,ل هن\د{ ص.با ق%ل}ب،
وه1ن\د¬ م1ث}ل�ها ي'ص\ب,ي

وف حديث السن بن علي، رضي ال عنهما: وال3 ما ت.ر.ك. ذ%ه.باv ول
ف1ض_ةv ول شيئاv ي'ص\ب.ى إ,ليه. وف الديث: وشابÒ ليست له ص.ب\وةD أ%ي

م.ي\لD إ,ل ال%و.ى، وهي ال%ر_ة� منه. وف حديث النخعي: كان
ي'ع\ج,ب'هم أ%ن يكون للغلم, إ,ذا نش.أ% ص.ب\وةD، وذلك ل4نه إ,ذا تاب وار\ع.و.ى

كان أ%شد� لجتهاده ف الطاعة وأ%كثر. لن.د.م1ه على ما ف%ر.ط منه،
�وأ%ب\ع.د. له من أ%ن} ي'ع\ج.ب. بعم.له أ%و يت_ك1ل% عليه. وأ%ص\ب.ت\ه الارية
وص.ب,ي. ص.باءé مثل� س.م1ع. س.ماعاv أ%ي ل%ع1ب. مع الص>ب\يان1. وص.با

إ,ليه ص.ب\وةv وص'ب'و�اv: ح.ن_. وكانت قريش¬ ت'س.مي أ%صحاب النب، صلى
ال عليه وسلم، ص'باةv. وأ%ص\ب.ت\ه الرأ%ة� وت.ص.ب_ت\ه: شاق%ت\ه ود.ع.ت\ه

إ,ل الص>با فح.ن_ لا وص.با إ,ليها. وص.ب,ي.: مال%، وكذلك ص.ب.ت\
إ,ليه وص.ب,ي.ت\، وت.ص.ب_اها هو: د.عاها إ,ل م1ث}ل ذلك، وت.ص.ب_اها

أ%يضاv: خد.عها وف%ت.نها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:



لع.م\ر'ك ل أ%د\ن'و ل4م\ر د.ن,ي_ة{،
ول أ%ت.ص.ب_ى آصرات1 خ.ليل,

قال ثعلب: ل أ%ت.ص.ب_ى ل أ%ط}ل�ب خديع.ة ح'ر\م.ة خ.ليل� ول أ%د\عوها
إ,ل الص>با، والص1رات': ال�م\س3كات' الث�وابت' كإ,صار, الب.ي\ت1،

وهو الب\ل� من حبال ال1باء3. وف التنزيل العزيز ف خب يوسف، عليه
السلم: وإ,ل� ت.ص\ر,ف\ ع.ن>ي ك%ي\د.ه'ن_ أ%ص\ب' إ,ليهن_؛ قال أ%بو

vوص¬ وص.ب\وة�اليثم: ص.با ف�لن إ,ل فلنة وص.با لا ي.ص\ب'و ص.باv م.ن\ق
أ%ي مال% إ,ليها. قال: وص.با ي.ص\ب'و، فهو صاب� وص.ب,يÒ مثل قادر�

وق%دير�، قال: وقال بعضهم إ,ذا قالوا ص.بÒ فهو بعن ف%عول، وهو الكثي
ال3ت\يان للص>با، قال: وهذا خطأD، لو كان كذلك لقالوا ص.ب'وÒ، كما قالوا

د.ع'وÒ وس.م'و¬ ول%ه'وÒ ف ذوات الواو، وأ%ما البك1يe فهو بعن
ف%ع'ول� أ%ي كثي الب'كاء ل4ن أ%ص\له ب.ك�وي¬؛ وأ%نشد:

eوإ,ن_ما يأ}ت الص>با الص_ب
ويقال: أ%ص\ب فلن ع1ر\س فلن إ,ذا اس\ت.مالا.

وص.ب.ت1 الن_خ\لة� ت.ص\ب'و: مالت\ إ,ل الف�ح_ال البعيد منها. وص.ب.ت
الراع1ي.ة� ت.ص\ب'و ص'ب'و�اv: أ%مالت\ رأ}س.ها فوضع.ت\ه ف الر\عى.

وصاب ر'م\ح.ه: أ%ماله للط�عن به؛ قال النابغة العدي:
م'صابي. خ1ر\صان% الو.ش1يج, كأ%ن_نا،
ل4عدائ1نا، ن'ك}ب¬، إ,ذا الطعن' أ%فق%را

وصاب رمه إ,ذا ص.د_ر س1نانه إ,ل ال4رض للط�عن به. وف الديث: ل
ي'ص.ب>ي رأ}س.ه ف الرeك�وع, أ%ي ل يف1ض'ه كثياv ول ي'ميل�ه إ,ل

ال4رض,، م1ن\ ص.با إ,ل الشيء ي.صب'و إ,ذا مال%، وص.ب_ى رأ}سه، ش'د>د
للتكثي، وقيل: هو مهموز من ص.بأ% إ,ذا خرج من د1ين إ,ل دين. قال

.eال4زهري: الصواب ل ي'ص.و>ب'، ويروى ل ي.ص'ب
والص_با: ريح¬ معروفة ت'قابل الد_ب'ور. الصحاح: الص_با ريح¬

�وم.ه.بeها ال�س\ت.و,ي أ%ن ت.ه'ب_ من موضع مطلع الشمس إ,ذا اس\ت.وى الليل
والنهار' وني>حت'ها الد_ب'ور. الكم: والص_با ر,يح¬ ت.س\ت.قبل� البيت.،

قيل: ل4ن_ها ت1نe إ,ل البيت. وقال ابن ال4عراب: م.ه.بe الص_با من
vمط}لع الث©ر.ي_ا إ,ل بنات ن.ع\ش، من تذكرة أ%ب علي�، تكون اسا

وص1فة، وت.ث}نيته ص.ب.وان1 وص.ب.يان1؛ عن اللحيان، والمع ص.ب.وات¬



.vوص.با vوأ%ص\باء#. وقد ص.بت الريح ت.ص\ب'و ص'ب'و�ا
وص'ب. القوم': أ%صاب.ت\ه'م' الص_با، وأ%ص\ب.و\ا: دخلوا ف الص_با،

وتزعم' الع.ر.ب أ%ن� الد_ب'ور ت'ز\ع1ج الس_حاب وت'ش\خ1ص'ه ف الواء ث
تسوق�ه، فإ,ذا عل كش.ف%ت\ عنه واستقبلته الص_با فوز_ع بعض.ه على بعض

حت يصي. ك1س\فاv واحداv، وال%ن'وب' ت'ل}ح1ق' روادف%ه به وت'م1دeه من
ال%دد، والش_مال� تز>ق' الس_حاب. والصابي.ة: النeك%ي\باء� الت تري
بي الص_با والش_مال. والص_ب,يe: ناظر' الع.ي، وع.زاه كراع¬ إ,ل

العامة. والص_بي_ان: جان,با الر_ح\ل. والص_بي_ان، على فعيلن:
ط%ر.فا الل�ح\ي.ي للب.ع1ي وغيه، وقيل: ها الر\فان ال�ن\خ1يان من وس.ط

الل�ح\ي.ي من ظاه1ره1ما؛ قال ذو الرمة:
Dب\ن.ة�ت'غ.ن>يه، من بي الص_ب,ي_ي\ن، أ

ن.ه'وم¬، إ,ذا ما ار\ت.د_ فيها س.ح1يل�ها
ال�ب\ن.ة� ههنا: غ%ل}ص.م.ت'ه. وقال شر: الص_ب,ي_ان م'ل}ت.قى

الل�ح\ي.ي ال4س\ف%لي. وقال أ%بو زيد: الص_بي_ان ما د.ق_ من
أ%ساف1ل1الل�ح\ي.ي، قال: والر_أ}دان1 ه'ما أ%ع\لى اللح\ي.ي عند الاضغت.ي،

:v؛ وقال أ%بو صدقة العجلي يصف فرساvؤ\دان1 أ%يضاeويقال الر
عار� من. الل�ح\م ص.ب,ي_ا الل�ح.ي\ي\،

م'ؤ.ل�ل� ال�ذ}ن أ%س1يل� ال%د_ي\ن\
وقيل: الص_بe رأ}س الع.ظ}م الذي هو أ%س\فل� من ش.حم.ة ال�ذن1 بنحو

من ثلث أ%صابع. م.ض\م'ومة. والص_ب,يe من الس_يف: ما د'ون الظ©ب.ة1
قليلv. وص.بe السي_ف: ح.دeه، وقيل: ع.ي\ر'ه الناتئ� ف و.س.ط1ه،

وكذلك الس>نان�. والص_ب,يe: رأ}س' الق%دم. التهذيب: الص_بe من الق%دم
ما بي ح1مارت1ها إ,ل ال4صاب,ع.

وصاب سيف%ه: جعله ف غ1م\ده م.قلوباv، وكذلك صاب.ي\ت'ه أ%نا. وإ,ذا
أ%غ}م.د الرجل� س.يفاv مقلوباv قيل: قد صاب س.يف%ه ي'صابيه؛ وأ%نشد ابن بري

:vلع1م\ران بن ح.ط�ان يصف رجل
ل ت'ل}ه,ه أ%و\ب.ةD عن ر.م\ي, أ%س\ه'م1ه،

وس.ي\فه ل م'صاباةD ول ع.ط%ل
وصاب.ي\ت' الرeمح: أ%م.ل}ت'ه للط�ع\ن. وصاب البيت.: أ%ن\ش.ده فلم

ي'ق1م\ه. وصاب الكلم: ل ي'ج\ر,ه على وجهه. ويقال: صاب البعي' مشاف1ره



:vرب؛ وقال ابن مقبل يذكر إ,بلeإ,ذا قلبها عند الش
Dي'صاب,ين.ها، وهي م.ث}ن,ي_ة

ك%ث%ن\ي السeب'وت ح'ذين. ال1ثال
وقال أ%بو زيد: صاب.ي\نا عن ال%م\ض عد.ل}نا.

@صتا: صتا يص\ت'و ص.ت\واv: مشى م.ش\ىاv فيه وث}ب¬.
@صحا: الص_ح\و': ذهاب' الغ.ي\م، يوم¬ صحو¬ وس.ماء# صحو¬، واليوم'

صاح�. وقد أ%ص\ح.يا وأ%ص\ح.ي\نا أ%ي أ%ص\حت\ لنا السماء. وأ%صح.ت
السماء�، فهي م'ص\ح1يةD: ان\ق%ش.ع عنها الغ.ي\م، وقال الكسائي: فهي ص.ح\و¬ قال:

ول ت.ق�ل} م'ص\ح1يةD، قال ابن بري: يقال أ%ص\ح.ت السماء، فهي
م'صح1ي.ةD، ويقال: يوم¬ م'ص\ح�. وصحا الس_ك}ران� ل غ%ي\ر'. قال: وأ%ما العاذ1لة

فيقال فيها أ%صح.ت وصح.ت\، في'شب_ه ذهاب' الع.ق}ل عن\ها تارةv بذهاب
الغ.يم وتارة بذهاب السeك}ر، وأ%ما ال3فاقة عن ال�ب> فلم ي'سم.ع فيه

إ,ل� صح.ا مثل السeك}ر؛ قال جرير:
أ%ت.صح'و أ%م فؤ.اد'ك. غي' صاح,؟

ويقال: ص.ح\وان مثل� سك}ران؛ قال الرح_ال وهو عمرو بن النعمان بن,
الباء:

بان ال%ليط�، ول أ%ك�ن\ ص.ح\وانا
د.نفاv بز.ي\ن.ب.، لو ت'ريد' ه.وانا

والص_ح\و': ار\ت1فاع' النهار,؛ قال س'و.ي\د:
،vواض1حا vت.م\ن.ح' ال1ر\آة% و.ج\ها

مثل% ق%ر\ن1 الشمس ف الص_ح\و, ار\ت.ف%ع\
والص_ح\و': ذ%هاب' السeك}ر, وت.ر\ك' الص>با والباطل,. يقال: ص.ح.ا

قلبه'. وص.حا السكران� من س'ك}ر,ه ي.ص\ح'و ص.ح\واv وص'ح'و�اv، فهو صاح�،
وأ%ص\ح.ى: ذ%ه.ب س'ك}ر'ه، وكذلك ال�ش\تاق'؛ قال:

Yص'ح'و_ ناش1ي الش_و\ق, م'س\ت.ب,ل
والعرب تقول: ذ%ه.ب. بي الص_ح\و, والس_ك}ر.ة1 أ%ي بي أ%ن} ي.ع\ق1ل%

ول ي.ع\ق1ل%. ابن ب'ز'ر\ج: من أ%مثالم يريد' أ%ن يأ}خذ%ها بي
الس_ك}ر.ة1 والص_ح\و.ة1، م.ثلD لطالب, ال4م\ر, ي.تجاه.ل� وهو يعلم.

وال1ص\حاة: جام¬ ي'ش\ر.ب' فيه. وقال أ%بو عبيدة: ال1ص\حاة إناء#، قال:
ول أ%در,ي من أ%ي> شيء� هو؛ قال ال4عشى:



بك%أ}س� وإب\ر,يق� كأ%ن9 ش.راب.ه'،
إذا ص'ب_ ف ال1ص\حاة1، خال%ط% ب.ق�م.ا

وقيل: هو الطاس'. ابن ال4عراب: ال1ص\حاة� الك%أ}س'، وقيل: هو الق%د.ح
من الف1ضة1؛ واح\ت.ج_ بقول أ%و\س�:

إذا س'ل9 م1ن ج.ف}ن� ت.أ%ك�ل% أ%ث}ر'ه،
على م1ثل م1ص\حاة1 الل©ج.ي، تأ%ك©ل

قال: ش.ب_ه. ن.قاء4 ح.ديدة السيف1 بن.قاء3 الف1ضة1. قال ابن بري:
ال1ص\حاة� إناء# م1ن ف1ضة{ قد ص.ح.ا من ال4د\ناس, وال4ك}دار, ل1نقاء3

الف1ضة1؛ وقي النهاية ف ت.ر\ج.م.ة م.ص.ح.: د.خ.ل%ت\ عليه أ�م ح.بيبة% وهو
.Dم.ح\ض'ور¬ كأ%ن� وجه.ه م1صحاة

@صخا: الليث: ص.خ1ي. الثوب' ي.ص\خ.ى ص.خاv، فهو ص.خ�، ات_س.خ. ود.ر,ن%،
والسم الص_خاوة�، وربا جعلت الواو' ياءé ل4نه ب'ن,ي. على ف%ع1ل%

ي.ف}ع.ل؛ قال أ%بو منصور: ل أ%س\م.ع\ه لغي, الليث.
والصخاءة�: ب.ق}ل%ة ت.ر\ت.ف1ع' على ساق� لا كهيئة1 السeن\ب'ل%ة1، فيها

ح.بÒ كح.ب الي.ن\ب'وت، ول�باب ح.ب>ها دواء# للج'روح، والسي فيها
أ%عل%ى.

@صدي: الص_د.ى: شد_ة� الع.ط%ش,، وقيل: هو العطش' ما كان، ص.د1ي.
ي.ص\د.ى ص.دىÝ، فهو ص.د{ وصاد{ وص.د\يان�، وال�ن\ث%ى ص.د\يا؛ وشاهد صاد{ قول

القطامي:
فه'ن_ ي.ن\ب,ذ}ن% م1ن ق%و\ل� ي'ص1ب\ن. به

م.واق1ع. الاء من ذ1ي الغ'ل�ة1 الصاد1ي
والمع ص1داء#. ورجل م1ص\داء#: كثي' الع.ط%ش,؛ عن اللحيان. وكأ}س¬

م'ص\داةD: كثية الاء، وهي ض1دe ال�ع\ر.ق%ة1 الت هي القليلة� الاء3.
والص_واد1ي الن_خ\ل� الت ل ت.ش\ر.ب' الاء4؛ قال ال%ر�ار:

بنات' بنات1ها وبنات' أ�خ\ر.ى
ص.و.اد{ ما ص.د1ين.، وق%د\ ر.و,ينا

ص.د1ين. أ%ي ع.ط1ش\ن.. قال ابن بري: وقال أ%بو عمرو الص_وادي الت
ب.ل%غ.ت\ ع'ر'وق�ها الاء4 فل ت.ح\تاج' إل س.ق}ي�. وف الديث:

�لت.ر,د'ن}ç يوم. القيامة1 ص.وداي. أ%ي ع1طاشاv، وقيل: الص_واد1ي الن_خ\ل
الطYوال� منها ومن غي,ها؛ قال ذو الرeم_ة:



م.ا ه1ج\ن.، إذ} ب.ك%ر\ن% بال4ح\مال,،
م1ث}ل% ص.واد1ي الن_خ\ل, والس_يال,

واحدتا صاد1ي.ةD؛ قال الشاعر:
ص.واد1ياv ل ت'م\ك1ن' الل©ص'وص.ا

�والص_دى: ج.س.د' الن\س.ان1 بعد. م.و\ت1ه1. والص_د.ى: الد>ماغ
ن.ف}س'ه، وح.ش\و' الر_أ}س,، يقال: ص.د.ع. ال� ص.د.اه'. والص_د.ى: موض1ع'

الس_م\ع, من الر_أ}س,. والص_دى.: طائ1ر¬ ي.ص1يح' ف هام.ة1
ال%ق}ت'ول, إذا ل%م\ ي'ث}أ%ر\ به، وقيل: هو طائ1ر¬ ي.خ\ر'ج' من ر.أ}س1ه1 إذا

ب.ل1ي.، وي'د\ع.ى الام.ة%، وإنا كان يزع'م ذلك أ%هل� الاه1لية.
والص_د.ى: الص_و\ت. والص_د.ى: ما ي'ج,يب'ك. من ص.و\ت1 ال%ب.ل, ونوه1 ب1ث}ل,

éص.و\ت1ك.. قال ال تعال: وما كان ص.لت'ه'م عند. الب.ي\ت1 إل م'كاء
وت.ص\د1ي.ةv؛ قال ابن عرفة: الت_ص\د1ي.ة من الص_د.ى، وهو الص_و\ت'

الذي ي.ر'دeه' عليك. ال%ب.ل�، قال: وال�كاء� والت_ص\دي.ة ل%ي\س.ا
بص.لة{، ولكن� ال عز وجل أ%خب أ%نم جعلوا مكان% الص_لة1 ال�ت أ�م1روا

vض.ر\يا Dبا الكاء والت_ص\د1ي.ة؛ قال: وهذا كقول1ك. ر.ف%د.ن,ي فلن
وحر\ماناv أ%ي ج.عل ه.ذ%ي\ن مكان% الر>ف}د1 والع.طاء3 كقول الفرزدق:

ق%ر.ي\ناه'م' ال%أ%ث�ور.ة% الب,يض. ق%ب\ل%ها،
ي.ث�جe الق�رون% ال4ي\ز.ن,يe ال�ث%ق�ف

(* قوله «القرون» هكذا ف الصل هنا، والذي ف التهذيب هنا واللسان ف
مادة يزن: يثج العروق).

أ%ي ج.ع.ل}نا لم بد.ل% الق1ر.ى السeيوف. وال4س1ن_ة. والت_ص\د1ي.ة:
éوهو من قوله م'كاء ،vعلى ي.د{ لت'س\م1ع. ذلك إنسانا vض.ر\ب'ك. ي.دا

وت.ص\د1ي.ة. ص.د_ى: قيل% أ%ص\ل�ه ص.د_د. ل4ن_ه يقاب,ل� ف الت_ص\ف1يق,
ص.دe هذا ص.د_ الخ.ر, أ%ي وج\هاه'ما وج\ه' الك%ف> يقاب,ل� و.ج\ه.

الك%ف> ال�خ\ر.ى.
قال أ%بو الع.ب_اس, روايةv عن ال�ب.ر>د1 

(* قوله «رواية عن البد»
هكذا ف الصل، وف التهذيب: وقال أبو العباس البد). الص_د.ى على ستة

أ%وجه، أ%حدها م.ا ي.ب\ق%ى من ال%ي�ت1 ف ق%ب\ر,ه وهو ج'ث�ته'؛ قال
الن_م1ر بن' ت.و\ل%ب�:



أ%عاذ1ل�، إن} ي'ص\ب,ح\ ص.د.اي. بق%ف}ر.ة{
ب.ع1يداv ن.آن,ي ناص1ر,ي وقر,يب

فص.د.اه': ب.د.نه' وج'ث�ته'، وقوله: ن.آن,ي أ%ي ن.أ%ى ع.ن>ي، قال:
والص_د.ى الثان ح'ش\وة� الرأ}س, يقال لا ال%ام.ة� والص_د.ى، وكانت

العرب ت.قول�: إن� ع1ظام. ال%و\ت.ى ت.ص1ي' هام.ةv فت.ط1ي'، وكان أ%بو
عبيدة يقول: إنم كانوا يس.مون ذلك الط�ائ1ر. الذي ير'ج' من ه.ام.ة1

ال%ي>ت1 إذا ب.ل1ي. الص_د.ى، وج.م\ع'ه أ%ص\داء#؛ قال أ%بو دواد:
س'لYط% ال%و\ت' وال%ن'ون� ع.ل%ي\ه,م،
فل%ه'م\ ف ص.د.ى ال%قاب,ر, ه.ام'

وقال لبيد:
ف%ل%ي\س. الناس, ب.ع\د.ك ف ن.ق1ي�،

ول%ي\س'وا غ%ي\ر. أص\داء� وهام,
والثالث الص_د.ى الذ�ك%ر من الب'وم,، وكانت العرب تقول: إذا ق�تل%

ق%ت1يلD فلم ي'د\ر.ك\ به الث�أ}ر' خ.رج. من ر.أ}س1ه طائ1ر¬ كالب'وم.ة وهي
الام.ة والذ�كر الص_د.ى، فيصيح على ق%ب\ر,ه: اس\ق�ون,ي اس\ق�ون,ي فإن

ق�ت1ل قات1ل�ه ك%ف_ عن ص1ياحه1؛ ومنه قول الشاعر 
(* هو أبو الصبع

العدوان، وصدر البيت:
يا عمرو وإن ل تدع شتمي ومنقصت).

أ%ض\ر,ب\ك. حت�ى ت.قول% ال%ام.ة�: اس\ق�ون,ي
والرابع الص�دى ما يرج,ع عليك من صوت1 البل؛ ومنه قول امرئ القيس:

صم_ ص.داها وع.فا ر.س\م'ها،
واس\ت.ع\ج.م.ت\ عن منط1ق, الس_ائل

وروى ابن أ%خي ال4صمعي عن عمه قال: العرب تقول الص_دى ف الامة%،
والس_م\ع' ف الد>ماغ. يقال: أ%صم_ ال� ص.داه'، من هذا، وقيل: بل

أ%صم_ ال4 ص.داه، من صدى الصوت1 الذي ييب صوت ال�نادي؛ وقال رؤبة ف
تصديق من يقول الص_دى الد>ماغ:

ل1هام1ه,م أ%ر'ضeه وأ%نق%خ'
أ�م_ الص_دى عن الص_دى وأ%ص\م.خ'

،Ýي.ص\دى ص.دى �وقال البد: والص_دى أ%يضاv الع.طش. يقال: ص.د1ي الرجل



فهو ص.د{ وص.د\يان�؛ وأ%نشد 
(* البيت لطرفة من معلقته) :

ستعلم'، إن م'تنا ص.دىÝ، أ%يeنا الص_دي
وقال غيه: الص_د.ى الع.ط%ش' الشديد'. ويقال: إنه ل يشتدe العطش' حت

ييب.س. الدماغ�، ولذلك تنش.قe جلدة� ج.بهة1 من يوت' عطشاv، ويقال:
امرأ%ة ص.د\يا وصاد1ي.ةD. والص_دى السادس' قول�ه'م: فلن ص.دى مال إذا كان

رفيقاv بس3ياس1تها 
(* الراد بالال هنا البل، ولذلك أنث الضمي العائد

إليها)؛ وقال أ%بو عمرو: يقال فلنD ص.دى مال� إذا كان عالاv با
وب.صلح.ت1ها، ومثل�ه هو إزاء� مال�، وإنه لص.دى مال� أ%ي عال1م¬ بصلحته1،

وخص_ بعضهم به العال بصلحة1 البل فقال: إنه لص.دى إبل�. وقال: ويقال
للرجل إذا مات وه.ل%ك صم_ ص.داه، وف الدعاء عليه: أ%ص.م_ ال ص.داه أ%ي

�أ%ه\لكه، وأ%صله' الصوت ي.ر'دeه عليك البل إذا ص1ح\ت. أ%و الكان
ال�ر\ت.ف1ع' العال، فإذا مات الرجل فإنه ل ي'س\م.ع ول ي'ص.و>ت في.ر'د_

عليه البل، فكأ%ن معن قوله ص.م_ ص.داه' أ%ي مات حت ل ي'س\مع صوته'
ول ياب'، وهو إذا مات. ل ي.س\م.ع الص_دى منه شيئاv في'جيب.ه؛ وقد

أ%ص\دى البل. وف حديث الجاج: قال ل4ن.س� أ%ص.م_ ال ص.داك. أ%ي
vص.و>ت' عق%يب. ص1ياحه1 راجعا�أ%ه\ل%كك الص_دى: الص_و\ت' الذي يسم.ع'ه ال

إليه من ال%بل, والب,ناء3 ال�ر\ت.ف1ع، ث استعي للهلك ل4نه ياب
ال%يe، فإذا هلك. الرجل� ص.م_ ص.داه كأ%نه ل ي.س\م.ع' شيئاv في'جيب.4

عنه؛ ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده لس.دوس, بن ض1باب�:
إن إل كلY أ%ي\سار� وناد1ب.ة{

أ%د\ع'و ح'ب.ي\شاv، كما ت'د\عى اب\ن.ة� ال%بل,
أي أ�ن.و>ه' به كما ي'ن.و_ه باب\نة ال%بل، وقيل: ابنة� ال%بل هي

ال%ي_ة، وقيل: هي الداهية؛ وأ%نشد:
إن ت.د\عه' م.و\ه1ناv ي.ع\ج.ل} باب.ت1ه1

عار,ي ال4شاج,ع,، ي.س\عى غ%ي\ر. م'ش\تم1ل
يقول:ي.ع\ج.ل جبيش باب.ته1 كما ي.ع\ج.ل� الص_دى وهو صوت' ال%بل. أ%بو
عبيد: والص_دى الرجل� الل9ط1يف' ال%س.د1؛ قال شر: روى أ%بو عبيد هذا

ال%ر\ف. غي. مهموز�، قال: وأ�راه' مهموزاv كأ%ن� الص_دأ% لغةD ف



الص_د.ع,، وهو اللطيف ال1س\م,، قال: ومنه ما جاء ف الديث ص.د.أD من
حديد{ ف ذ1ك}ر, علي�ç، عليه السلم. والص_دى: ذكر' الب'وم, والام'،

والمع' أ%ص\داء#؛ قال يزيد بن ال%ك%م:
بكلY ي.فاع� ب'وم'ها ت'س\م1ع' الص_دى
د'عاءé، مت ما ت'س\م1ع, الام. ت.ن\أ%ج,

ت.ن\أ%ج: ت.ص1يح'، قال: وجعه' ص.د.وات؛ قال يزيد ابن الص_ع1ق:
Dن\ب'ل%ة ور.ج\ل�فلن\ ت.ن\ف%ك_ ق

إليكم\، ما د.عا الص_د.وات1 ب'وم'
قال: والياء� فيه أ%عر.ف'.

والت_ص\د1ية�: الت_ص\ف1يق'. وص.د_ى الرجل: ص.ف�ق. بيديه، وهو من
م'ح.و_ل الت_ض\ع1يف. والصاداة�: ال�عار.ض.ة. وتص.د�ى للرجل,: ت.ع.ر_ض
له وت.ض.ر_ع.، وهو الذي ي.س\ت.ش\ر,فه' ناظراv إليه. وف حديث أ%نس� ف

غزوة حني�: فجعل الر_ج'ل� يت.صد_ى لرسول, ال، صلى ال عليه وسلم،
لي.أ}م'ر.ه بق%ت\ل1ه؛ الت_ص.د>ي: الت_ع.رeض للشيء3. وتصد_ى لل4مر:
�ر.فع رأ}س.ه إليه. والص_دى: فعل� ال�ت.ص.د>ي. والصداة�: فعل

ال�ت.ص.د>ي، وهو الذي ي.ر\فع' رأ}س.ه وص.د\ر.ه يتص.د_ى للشيء ي.ن\ظ�ر' إليه؛
وأ%نشد للطرماح:

Dور.ك}د.ة Dلا كل�ما صاحت\ ص.داة
(* قوله «كلما صاحت إل» هكذا ف الصل، وف التكملة: كلما ريعت إل).

يصف هامةv إذا صاحت\ ت.ص.د_ت\ مر_ةv ورك%د.ت أ�خ\رى.
وف التنزيل العزيز: ص والقرآن1 ذي الذYك}ر,؛ قال الزجاج: من قرأ% صاد1

بالكسر, فله وجهان1: أ%حدها أ%نه هجاء# موقوف¬ فك�س3ر. للتقاء
الساكني، والثان أ%نه أ%مر¬ من ال�صاداة1 على معن صاد1 القرآن% بع.مل1ك أ%ي

قاب,ل}ه. يقال: صاد.ي\ت'ه أ%ي قاب.ل}ت'ه وعاد.ل}ت'ه، قال: والقراءة صاد\
بسكون1 الدال، وهي أ%كثر' القراءة ل4ن الصاد. من ح'روف1 ال1جاء وتقدير

سكون1 الوق}ف1 عليها، وقيل: معناه الصاد1ق' ال�، وقيل: معناه الق%س.م،
وقيل: ص اسم السورة1 ول ي.ن\ص.ر,ف. أ%بو عمرو: وصاد.ي\ت الرجل%

وداج.ي\ت'ه ودار.ي\ت'ه وسات.ر\ت'ه بعنÝى واحد؛ قال ابن أ%حر يصف
قدوراv:ود'ه\م� ت'صاد1يها الو.لئ1د' ج,ل�ة{،

إذا ج.ه,ل%ت أ%ج\واف�ها ل ت.ح.ل�م,



قال ابن بري: ومنه قول� الشاعر:
صاد1 ذا الظ�ع\ن إل غ1ر_ت1ه1،
وإذا د.ر_ت\ ل%بونD فاح\ت.ل1ب\

(* قوله «الظعن» هو بالظاء العجمة ف الصل، وف بعض النسخ بالطاء
الهملة).

vوف حديث ابن عباس: ذ%ك%ر أ%با بكر، رضي ال عنهما، كان وال ب.ر�ا
ت.ق1ي�اv ل ي'صادى غ%ر\ب'ه أ%ي ت'دارى حد_ث�ه وت'س.ك�ن'، والغ.ر\ب'

ال1د_ة�، وف رواية: كان ي'صادى منه غ%ر\ب¬، بذف النفي، قال: وهو
ال4ش\ب.ه ل4ن أ%با بكر، رضي ال عنه، كانت فيه ح1د_ةD ي.سية؛ قال أ%بو
العباس ف الصاد.اة1: قال أ%هل� الكوف%ة هي الداراة�، وقال ال4صمعي\:

هي العناية بالشيء، وقال رجل من العرب وقد نت.ج. ناقةv له فقال لا
م.خ.ض.ت\: بتe أ�صاد1يها طول% ليلي، وذلك أ%نه ك%ر,ه أ%ن ي.ع\ق1ل%ها

في'ع.ن>ت.ها أ%و ي.د.ع.ها فت.ف}ر.ق. أ%ي ت.ن,د_ ف ال4رض فيأ}ك�ل% الذئب'
ولد.ها، فذلك م'صاداته' إي�اها، وكذلك الراعي ي'صادي إب,ل%ه إذا ع.ط1ش.ت\

قبل تام, ظ1م\ئ1ها ينع'ها عن الق%ر.ب؛ وقال كثي:
أ%يا ع.زe، صادي الق%ل}ب. حت ي.و.د_ن

فؤاد'ك1، أ%و ر'د>ي عل%ي> فؤاد1يا
وقيل ف قولم ف�لنD ي.تص.د_ى لفلن{: إنه مأ}خ'وذD من ات>باعه1

ص.داه أ%ي ص.و\ت.ه؛ ومنه قول آخر مأ}خوذ من الص_د.د1 فق�ل1ب.ت\ إحدى الدالت
ياءé ف يت.صد_ى، وقيل ف حديث ابن, عباس� إنه كان ي'صادى منه غ%ر\ب¬

أ%ي أ%صدقاؤ'ه' كانوا ي.ح\ت.ملون حد_ت.ه'؛ قوله يصاد.ى أ%ي ي'دار.ى.
وال�صاداة� وال�والة� وال�داجاة� وال�داراة� وال�راماة� كل© هذا ف

معن ال�داراة1. وقوله تعال: فأ%ن\ت. له ت.ص.د_ى؛ أ%ي تت.ع.ر_ض، يقال:
ت.ص.د_ى له أ%ي ت.ع.ر_ض. له؛ قال الشاعر:

م1ن. ال�ت.ص.د_يات1 بغي, س'وء�،
تس3يل�، إذا م.شت\، س.ي\ل% ال�باب,

يعن ال%ي_ة%، وال4صل� فيه الص_د.د وهو الق�ر\ب، وأ%صله يتص.د_د'
فق�ل1بت\ إحدى الدالت ياءé. وكل© ما صار ق�بال%ت.ك فهو ص.د.د'ك.

eد\ج'د' الذي ي.ص1ر�أ%بو عبيد عن الع.د.ب_س,: الص_د.ى هو ال
بالليل أ%يضاv، قال: وال�ن\د'ب' أ%صغر من الص_د.ى يكون ف الب.راري؛ قال:



vبالليل وي.ق}ف1ز ق%ف%زانا eوالص_د.ى هو هذا الطائر' الذي ي.ص1ر
وي.ط1ي'، والناس' ي.ر.و\ن.ه ال�ن\د'ب.، وإنا هو الص_د.ى.

وصادى ال4مر. وصاد. ال4مر. 
(* قوله «وصادى المر وصاد المر» هكذا

ف الصل). د.ب_ر.ه'. وصاداه': د.اراه' ولي.ن.ه.
والص_د\و': س'مÒ ت'س\قاه' الن>صال� مثل� د.م, ال4س\ود1.

وص'داء#: ح.يÒ من اليمن؛ قال:
فق�ل}ت'م: تعال% يا ي.زي بن. م'ح.ر>ق�،

فقلت' لكم: إن ح.ل1يف' ص'داء3
 Òوالن_س.ب' إليه ص'داو,ي

(* قوله «صداوي» هكذا ف بعض النسخ، وهو
موافق لا ف الكم هنا وللسان ف مادة صدأ، وف بعضها صدائي وهو موافق لا

ف القاموس). على غي قياس.
@صري: ص.ر.ى الشيء4 ص.ر\ياv: ق%ط%ع.ه ود.ف%عه؛ قال ذو الرeمة:

فو.د_ع\ن. م'ش\تاقاv أ%ص.ب\ن. ف�ؤاد.ه'،
ه.واه'ن_، إن ل ي.ص\ر,ه1 ال�، قات1ل�ه\

وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال إن� آخ1ر. م.ن\
ي.د\خ'ل� الن_ة% لر.ج'لD يشي على الصراط في.ن\ك%بe مرة ويشي مرة
وت.س\ف%ع'ه النار'، فإذا جاوز الصراط% ت'ر\ف%ع له ش.جرةD فيقول يا رب>

أ%د\ن,ن منها؛ فيقول ال� عز وجل أ%ي عبدي ما ي.ص\ر,يك من؟ قال أ%بو
عبيد: قوله ما ي.ص\ر,يك. ما ي.قط%ع' م.س\أ%لت.ك عن وي.م\ن.ع'ك من سؤال.

يقال: ص.ر.ي\ت' الشيء4 إذا قط%ع\ته ومن.ع\ته. ويقال: ص.ر.ى ال� عنك.
شر_ فلن{ أ%ي د.ف%عه؛ وأ%نشد ابن بري للطرماح:

vولو أ%ن� الظعائ1ن. ع'ج\ن. يوما
علي_ بب.ط}ن, ذي ن.ف}ر�، ص.ران

(* قوله «ذي نفر» هكذا ف الصل بذا الضبط، ولعله ذي بقر).
أ%ي د.فع. عن ووقان. وص.ر.ي\ته': من.ع\ت'ه؛ قال ابن مقبل:

،vؤاد' ب,راء� أ%ر\ض.ها أ%بدا�ليس الف
وليس صار,ي.ه' م1ن\ ذ1كر,ها صار,

وص.ر.ي\ت' ما بينهم ص.ر\ياv أ%ي ف%ص.ل}ت'. يقال: اخ\ت.ص.منا إل الاكم



فص.ر.ى ما بين.نا أ%ي ق%ط%ع. ما بين.نا وف%ص.ل%. وص.ر.ي\ت' الاء4 إذا
اس\ت.ق%ي\ت. ث ق%ط%ع\ت.. والصاري: الاف1ظ�. وص.راة� ال: وقاه، وقيل:

ح.ف1ظ%ه، وقيل: ن.ج_اه وك%فاه'، وكل© ذلك قريب¬ بعضه' من بعض�. وص.ر.ى
أ%يضاv: ن.ج_ى؛ قال الشاعر:

ص.ر.ى الف%ح\ل% م1ن>ي أ%ن} ض.ئ1يلD س.نام'ه،
ول ي.ص\ر, ذات. الن_ي> منها ب'ر'وع'ها

وص.ر.ى ما بين.نا ي.ص\ري ص.ر\ياv: أ%ص\ل%ح.. والص_ر.ى والص>ر.ى:
الاء� الذي طال% اس\ت1نقاعه؛ وقال أ%بو عمرو: إذا طال م'ك}ث�ه وتغ.ي_ر، وقد

ص.ر,ي الاء� بالكسر؛ قال ابن بري: ومنه قول ذي الرمة:
ص.رىÝ آج,ن¬ ي.ز\وي له ال%ر\ء� وج\ه.ه،

إذا ذاق%ه ظ%م\آن� ف ش.ه\ر, ناج,ر,
:vوأ%نشد لذي الرمة أ%يضا

وماء ص.رىÝ عاف الث�نايا كأ%نه،
من ال4ج\ن,، أ%ب\وال� ال%خاض, الض_وار,ب,

vالاء4 ف ظ%ه\ر,ه ز.مانا Dلن�ون'ط}فةD ص.راةD: م'ت.غي>ر.ة. وص.ر.ى ف
:Dص.راة Dح.ب.سه بام\ت1ساكه عن النكاح، وقيل ج.م.عه. ون'ط}فة :vص.ر\يا

ص.ر.اها صاح1ب'ها ف ظ%ه\ره1 زماناv؛ قال ال4غلب العجلي:
ر'ب_ غ�لم� قد ص.ر.ى ف ف1ق}ر.ت1ه\
ماء4 الش_باب,، ع'ن\ق�وان% س.ن\ب.ت1ه\،
أ%ن\ع.ظ% حت اشت.د_ س.4مe س'م_ت1ه\

ويروى: رأ%ت\ غلماv، وقيل: ص.ر.ى أ%ي اج\ت.مع، وال4صل ص.ر,ي.، فقلبت
الياء� أ%لفاv كما يقال ب.ق%ى ف ب.ق1ي.. ال�ن\ت.جع: الص_ر\يان� من

الرجال والدواب> الذي قد اج\ت.مع الاء� ف ظ%ه\ره1؛ وأ%نشد:
فهو م1ص.كe ص.م.ىان ص.ر\يان

أ%بو عمرو: ماء# ص.رىÝ وص1رىÝ، وقد ص.ر,ي ي.ص\رى. والص_ر.ى: اللب الذي
قد ب.ق1ي. فت.غ.ي_ر. ط%ع\مه'، وقيل: هو بقي_ة� الل�ب.ن,، وقد ص.ر,ي.

ص.رىÝ، فهو ص.ر�، كالاء. وص.ر,ي.ت1 الناقة� ص.رىÝ وأ%ص\ر.ت\: ت.ح.ف�ل
لب.ن'ها ف ض.ر\ع1ها؛ وأ%نشد:

م.ن\ للج.عاف1ر, يا قو\مي، فقد ص.ر,ي.ت\،
وقد ي'ساق' لذات1 الص_ر\ية1 ال%ل%ب'



الليث: ص.ر,ي. الل�ب.ن' ي.ص\رى ف الض_ر\ع, إذا ل ي'ح\ل%ب\ فف%س.د.
ط%ع\م'ه'، وهو ل%ب.ن¬ ص.رىÝ. وف حديث أ%ب موسى: أ%ن� رجلv اس\ت.ف}تاه

فقال: امرأ%ت ص.ر,ي. لب.ن'ها ف ث%د\يها فد.ع.ت\ جار,يةv لا فم.ص_ته،
فقال: ح.ر'م.ت عليك.، أ%ي اج\ت.م.ع ف ثد\ي,ها حت فس.د. ط%ع\م'ه،

وت}ري'ها على رأ}ي, من ي.ر.ى أ%ن� إر\ضاع الكبي ي'ح.ر>م. وص.ر.ي\ت'
الناقة% وغي.ها من ذوات1 الل�ب, وص.ر_ي\ت'ها وأ%ص\ر.يتها: حف�ل}تها.

وناقةD ص.ر\ياء�: م'ح.ف�لة، وجع'ها ص.رايا على غي قياس. وف حديث النب،
صلى ال عليه وسلم: من اشترى م'ص.ر_اة فهو بي الن_ظ%ر.ين,، إن شاء4

�ر.د_ها ور.د_ معها صاعاv من تر�؛ قال أ%بو عبيد: ال�ص.ر�اة هي الناقة
أ%و الب.قرة أ%و الشاة ي'ص.ر_ى اللب' ف ض.ر\ع1ها أ%ي ي'ج\م.ع'

وي'ح\ب.س'، يقال منه: ص.ر.ي\ت' الاء4 وص.ر_ي\ت'ه. وقال ابن بزرج: ص.ر.ت1
الناقة� ت.ص\ر,ي من الص_ر\ي,، وهو جع اللب, ف الض_ر\ع,: وص.ر_ي\ت الشاة

ت.ص\ر,يةv إذا ل ت.ح\ل�ب\ها أ%ياماv حت يتمع. الل�ب.ن' ف
ض.ر\ع1ها، والشاة� م'ص.ر_اة. قال ابن بري: ويقال ناقةD ص.ر\ياء� وص.ر,ي_ة؛

وأ%نشد أ%بو ع.م\رو ل�غ.لYس ال4س.د1ي>:
،vل%ي.ال% ل ت'ن\ت.ج\ ع'ذام¬ خ.ل1ي_ة

ت'س.و>ق' ص.ر\ى4ا ف م'ق%ل�د.ة{ ص'ه\ب,
(* قوله «ليال إل» هذا البيت هو هكذا بذا الضبط ف الصل).
قال: وقال ابن خال%وي.ه الص_ر\ية اجتماع' اللب,، وقد ت'ك}س.ر الصاد'،

والفتح أ%ج\و.د'. وروى ابن بري قال: ذكر الشافعي، رضي ال عنه،
ال�ص.ر_اة% وفسرها أ%نا الت ت'ص.رe أ%خلف�ها ول ت}ل%ب' أ%ياماv حت

يتمع. اللب' ف ض.ر\ع1ها، فإذا ح.ل%ب.ها الشتري اس\تغ\زر.ها. قال: وقال
ال4زهري جائز¬ أ%ن تكون% س'م>ي.ت\ م'ص.ر_اةv من ص.ر> أ%خلف1ها كما ذكر،

إل� أ%نم لا اجت.مع ف لم الكلمة ثلث� راء4ات{ ق�ل1ب.ت\ إحداها
ياءé كما قالوا ت.ظ%ن_ي\ت' ف ت.ظن_ن\ت'، ومثله' ت.ق%ض_ى الباز,ي ف

ت.ق%ض_ض.، والت_ص.د>ي ف ت.ص.د_د.، وكثي¬ من أ%مثال, ذلك أ%ب\دلوا من
أ%حد1 ال4حرف1 الكر_رة1 ياءé كراهيةv لجتماع, ال4مثال,، قال: وجائز
أ%ن تكون س>يت\ م'ص.ر_اةv من الص_ر\ي,، وهو المع كما س.بق، قال:

وإليه ذهب ال4كثرون، وقد تكررت هذه اللفظة� ف أ%حاديث منها قوله، صلى ال
عليه وسلم: ل ت.ص'رeوا الب,ل% والغ.ن.م، فإن كان من الص_ر> فهو بفتح



التاء وضم الصاد، وإن كان من الص_ر\ي, فيكون بضم التاء وفتح الصاد،
وإنا ن.ه.ى عنه ل4نه خ1داع¬ وغ1شÒ. ابن ال4عراب: قيل لب\ن.ة1 ال�س>

أ%يe الطع.ام, أ%ث}ق%ل�؟ فقالت: ب.ي\ض' ن.عام\ وص.ر.ى عام� بعد. عام\
أ%ي ناقة ت'ع.ز>ز'ها عاماv بعد. عام�؛ الص_ر.ى الل�ب.ن' ي'ت\ر.ك' ف

ض.ر\ع, الن_اق%ة1 فل ي'حت.ل%ب' ف%يص1ي' م1ل}حاv ذا ر,ياح�. ورد_ أ%بو
اليثم على ابن ال4عراب قوله ص.ر.ى عام� بعد. عام�، وقال: كيف يكون� هذا

والناق%ة� إن_ما ت'ح\ل%ب ست_ة% أ%شه'ر� أ%و س.ب\ع.ة% أ%ش\ه'ر� ف
كلم� ط%ويل� ق%د\ و.ه1م. ف أ%ك}ث%ر,ه؛ قال ال4زهري: والذي قاله ابن

ال4عراب صحيح¬، قال: ورأ%يت' الع.ر.ب ي.ح\ل�ب\ون% الن_اق%ة% من يوم,
ت'ن\ت.ج' س.ن.ةv إذا ل ي.ح\م1ل�وا الف%ح\ل% ع.ل%ي\ها ك1شافاv، ث

ي'غ.ر>ز'ون.ها بعد. تام, الس_ن.ة1 لي.ب\ق%ى ط1ر\ق�ها، وإذا غ%ر_ز'وها ول
ي.ح\ت.ل1ب'وها وكانت الس_ن.ة� م'خ\ص1ب.ةv ت.راد_ اللب' ف ض.ر\ع1ها ف%خ.ث�ر.

وخ.ب'ث% ط%ع\م'ه ف%ام_س.ح، قال: ولقد ح.ل%ب\ت' ل%يل%ةv من الل�يال
ناقةv م'غ.ر_ز.ة فلم ي.ت.هيأ} ل شرب' ص.ر.اه.ا ل1خ'ب\ث1 ط%ع\م1ه1

ود.ف%ق}ت'ه، وإنا أ%رادت1 ابن.ة� ال�س> بقول1ها ص.ر.ى عام� بعد عام� ل%ب.ن.
عام� اس\ت.ق}ب.ل%ت\ه بعد ان\ق1ضاء3 عام� ن'ت1ج.ت\ فيه، ول ي.ع\ر,ف أ%بو
اليثم م'راد.ها ول ي.ف}هم منه ما ف%ه,م.ه ابن ال4عراب، فط1ف1ق.

ي.ر'دe على من ع.ر.ف%ه بت.ط}ويل� ل معن فيه. وص.ر.ى ب.و\له ص.ر\ياv إذا
vف يد1 فلن{ إذا ب.ق1ي. ف ي.د1ه1 ر.ه\نا Dق%ط%ع.ه. وص.ر,ي. فلن

م.ح\بوساv؛ قال رؤ\بة:
ر.ه\ن. ال%ر'ور,ي>ي. قد ص.ريت'

والص_رى: ما اج\ت.مع من الد_م\ع,، واحدته ص.راةD. وص.ر,ي. الد_م\ع'
إذا اج\ت.مع ف%ل%م\ ي.ج\ر,؛ وقالت خ.ن\ساء:

فلم أ%م\ل1ك\، غ%داة% ن.ع1ي> ص.خ\ر�،
س.واب,ق. ع.ب\رة{ ح'ل1ب.ت\ ص.ر.اها

ابن ال4عراب: ص.ر.ى ي.ص\ر,ي إذا ق%ط%ع، وص.ر.ى ي.ص\ر,ي إذا ع.ط%ف.،
وص.ر.ى ي.ص\ر,ي إذا تقد_م، وص.ر.ى ي.ص\ري إذا تأ%خ_ر.، وص.ر.ى ي.ص\ري إذا

vع.ل، وص.ر.ى ي.ص\ر,ي إذا س.ف%ل%، وص.ر.ى ي.ص\ر,ي إذا أ%ن\ج.ى إن\سانا
م1ن\ ه.ل%كة{ وأ%غاث%ه'؛ وأ%نشد:

vأ%ص\ب.ح\ت' ل%ح\م. ض1باع, ال4رض, م'ق}ت.س.ما



ب.ي\ن. الف%راع1ل,، إن} ل%م\ ي.ص\ر,ن الصاري
وقال آخر ف ص.ر.ى إذا س.ف%ل:
والناش1يات1 الاشيات1 ال%ي\ز.ر.ى

وف الديث: أ%نه م.س.ح. بيده1 الن_ص\ل% الذي ب.ق1ي. ف ل%ب_ة1
راف1ع, بن خ.د1يج� وت.ف%ل% عليه فلم ي.ص\ر, أي ل ي.ج\م.ع ال1د_ة%. وف حديث

ع.ر\ض, ن.ف}س3ه على القبائل: وإنا نزلنا الص_ر.ي.ي\ن, الي.مامة%
والس_مامة؛ ها تثنية� ص.رى، ويروى الص>ي.ي\ن، وهو مذكور ف موضعه. وكل©

ماء� م'ج\ت.م1ع� ص.رىÝ، ومنه الصراة؛ وقال:
كع'ن'ق الرام أ%و\ف أ%و صرى

(* قوله «كعنق الرام إل قوله وصرى سفل» هكذا ف الصل. ومل هذه
العبارة بعد قوله: والناشيات الاشيات اليزرى).
قال: أ%و\ف ع.ل، وص.ر.ى س.ف%ل%؛ وأ%نشد ف ع.ط%ف.:

وص.ر.ي\ن. بال4ع\ناق, ف م.ج\د'ولة{،
و.ص.ل% الص_وان,ع' ن,صف%ه'ن_ ج.د1يد.ا

قال ابن بزرج: ص.ر.ت1 الن_اقة� ع'ن'ق%ها إذا ر.ف%ع.ت\ه من ث1ق%ل,
الو,ق}ر,؛ وأ%نشد:

والع1يس' بي\ن. خاض1ع� وصار,ي
والص_راة: نر¬ معروف، وقيل: هو نر بالعراق، وهي العظمى والصغرى.

والص_ر.اية: ن.ق1يع' ماء3 ال%ن\ظ%ل,. ال4صمعي: إذا اص\ف%ر_
ال%ن\ظ%ل� فهو الص_راء�، مدود¬؛ وروي قول امرئ, القيس:

vكأ%ن� س.رات.ه ل%د.ى الب.ي\ت1 قائما
م.داك' ع.ر'وس�، أ%و ص.ر.اية� ح.ن\ظ%ل,

(* صدر البيت متل9 الوزن، ورواية العلقة:
كأن� على التني منه، إذا انتحى، * مداك. عروس� أو

ص.لية% ح.نظل,).
والص_ر.اية: ال%ن\ظ%ل%ة� إذا اص\ف%ر_ت\، وج.م\عها ص.راء# وص.ر.ايا.

قال ابن ال4عراب: أ%نشد أ%بو م.ح\ض.ة أ%بياتاv ث قال هذه ب,ص.راه'ن_
وب,ط%راه'ن_؛ قال أ%بو تراب: وسأ%لت ال�ص.ي\ن_ عن ذلك فقال: هذه

ال4بيات ب,ط%ر.او.ت1ه,ن_ وص.ر.وات.ه,ن_ أ%ي ب,ج,د_ت1ه,ن_ وغ%ضاض.ت1ه,ن_؛
قال العجاج:



eور' ساج�، ساج'ه م.ص\لي�ق�ر\ق
eبالق%ي\ر, والض_باب ز.ن\ب.ر,ي
،eر.ف�ع. من ج,لل1ه1 الد_ار,ي
،eوم.د_ه'، إذ} ع.دل% ال%لي

،eوصر_ار,ي Dوأ%ش\طان êج.ل
eأ%ج\ر.د' ش.و\ذ%ب,ي Dود.ق%ل

وقال س'ل%ي\ك بن' السeل%كة:
كأ}ن� مفال1ق الامات م1نه'م\
ص.رايات¬ ناد.ت\ها الواري

�قال بعضهم: الص>راي.ة� نق1يع' ال%نظل. وف نوادر ال4عراب: الناقة
ف ف1خاذ1ها، وقد أ%ف}خ.ذت\، يعن ف إل}بائ1ها، وكذلك هي ف إح\دائها

وص.راها. والص_رى: أ%ن ت}م1ل الناقة� اث}ن.ي عشر شهراv فت'ل}بئ% فذلك
الص_رى، وهذا الص_رى غي ما قاله ابن ال4عراب، فالص_رى وجهان.

والص_اري.ة� من الر_كايا: الب.ع1يد.ة الع.ه\د بالاء فقد أ%ج.ن.ت
وع.ر\م.ض.ت\. والص_اري: الل9ح'، وجعه ص'رÒ على غي قياس، وف الكم:

والمع ص'ر_اء#، وص.رار,يe وص.رار,يeون كلها جع المع؛ قال:
جذ}ب' الص_راري>ي بالك�ر'ور

وقد تقدم أ%ن9 الص_رار,ي_ واحد ف ت.ر\جة ص.رر؛ قال الشاعر:
vخ.ش1ي الص_رار,ي ص.و\لة
منه'، فعاذوا بالكلك1ل}

وصاري الس_ف1ينة: ال%ش.بة ال�عترضة� ف و.س.ط1ها. وف حديث ابن
الزeب.ي\ر وبناء البيت: فأ%مر. بص.وار� فن'ص1ب.ت\ حو\ل الك%عبة؛ هي جع

الص_اري وه'و ذ%ق%ل� السفينة الذي ي'نص.ب' ف و.س.ط1ها قائماv ويك�ون عليه
الش>راع'. وف حديث السراء ف ف%ر\ض الصلة: عل1م\ت' أ%ن_ها ف%ر\ض'
ال ص1ر_ى أ%4ي ح.ت\م¬ واجب¬، وقيل: هي م'شت.ق�ة من ص.ر.ى إذا ق%ط%ع،

وقيل: من أ%ص\ر.ر\ت على الشيء إذا لزمنه، فإن كان هذا فهو من الص_اد
والر_اء3 ال�ش.د_دة.

وقال أ%بو موسى: هوص1ر>يÒ بوزن ج,ن>ي�ç، وص1ر>يe الع.ز\م ثابت'ه
وم'ست.ق1رeه، قال: ومن ال4ول حديث أ%ب س.م_ال ال4س.دي وقد ض.ل�ت

ناق%ت'ه فقال: أ%ي\م'نك. لئ1ن\ ل تر'د_ها علي_ ل ع.ب.د\ت'ك فأ%صابا وقد



ت.عل�ق زمام'ها بع.و\سجة فأ%خذها وقال: عل1م. رب_ي أ%ن_ها من ص1ر_ى
أ%ي عزية قاطعةD ويي¬ لزم.ة. التهذيب ف قوله تعال: فص'ر\ه'ن_
إليك.، قال: فسروه كل©هم فص'ر\ه'ن_ أ%م1ل�ه'ن_، قال: وأ%ما فص1ر\ه'ن_،

بالكسر، فإنه ف�س>ر بعن ق%طYع\ه'ن_، قال: ول ند ق%طYع\ه'ن_
معروفة، قال: وأ�راها إن كانت كذلك من ص.ر.ي\ت' أ%ص\ري أ%ي قط%ع\ت،
فق�د>م.ت\ ياؤ'ها وقلب، وقيل: ص1ر\ت' أ%ص1ي كما قالوا ع.ث%ي\ت أ%ع\ثي وع1ث}ت

أ%عيث� بالعي، من قولك ع1ث}ت' ف ال4رض أ%ي أ%فس.د\ت.
@صعا: ف حديث أ�م> س'ل%ي\م: قال لا ما ل أ%رى ابن.ك1 خات1ر. النف}س؟

قالت: ماتت ص.ع\و.ته؛ الص_ع\و.ة�: ص1غار' العصافي، وقيل: هو طائر¬
أ%صغر' من العصفور وهو أ%حر الرأ}س، وجع'ه ص1عاء# على لفظ س1قاء� ويقال:

ص.ع\و.ةD واحدةD وص.ع\و¬ كثي¬، وال�نثى ص.ع\وة، والمع ص.ع.وات¬. ابن
ال4عراب: صع.ا إذا د.ق_، وص.عا إذا ص.غ'ر؛ قال ال4زهري: كأ%نه ذه.ب.

إل الص_ع\وة وهو طائ1ر¬ لطيف¬ وجعه ص1عاء#، قال: وال4ص\عاء جع
الص_ع\و طائر¬ صغي¬. ويقال: الص_ع\و' والوص\ع واحد، كما يقال ج.ب.ذ%

وجذ%ب..
@صغا: ص.غا إليه ي.ص\غى وي.ص\غ'و ص.غ\واv وص'غ'و�اv وص.غاv: مال، وكذلك
ص.غ1ي.، بالكسر، ي.ص\غى ص.غىÝ وص'غ1ي�اv. ابن سيده ف معتل9 الياء: ص.غى

ص.غ\ياv مال%. قال شر: ص.غ.و\ت' وص.غ.ي\ت' وص.غ1يت' وأ%كثره' ص.غ.ي\ت.
وقال ابن السكيت: ص.غ.ي\ت إل الشيء أ%ص\غى ص'غ1ي�اv إذا م1لت، وص.غ.و\ت

أ%ص\غ'و ص'غ'و�اv. قال ال تعال: ول1ت.ص\غى إليه أ%ف}ئ1دة؛ أ%ي
ول1ت.م1يل. وص.غ\وه معك وص1غ\وه وص.غاه' أ%ي م.ي\ل�ه مع.ك. وصاغ1ية� الرجل: الذين

ييلون% إليه ويأ}تونه وي.ط}ل�بون ما عنده وي.غ\ش.و\ن.ه؛ ومنه قولم:
أ%كر,موا فلناv ف صاغ%يت1ه؛ قال ابن سيده: وأ�راه'م إنا أ%ن_ث�وا على
معن الماعة، وقال اللحيان: الصاغ1ي.ة كل© من أ%ل�م بالرجل, من

أ%هله1. وف حديث ابن ع.و\ف: كات.ب\ت' أ�م.ي_ة بن. خ.ل%ف أ%ن ي.ح\ف%ظ%ن ف
صاغ1ي.ت بكة وأ%ح\ف%ظه ف صاغ1ي.ته بالدينة؛ هم خاص_ة النسان

والائلون إليه. وف حديث علي�، كرم ال وجهه: كان إذا خل مع صاغيته وزاف1رته1
ان\ب.سط، والص_غا كتابته بال4لف.

وصغا الرجل� إذا مال على أ%حد1 ش1ق�ي\ه أ%و ان\ح.ن ف قوسه، وصغ.ا
vإذا كان هواه مع غيهم. وصغا إليه س\عي ي.ص\غ'و ص'غ'و�ا vعلى القوم ص.غا



وص.غ1ي. ي.ص\غى صغاv: مال. وأ%ص\غى إليه رأ}س.ه وس.م\عه: أ%ماله.
وأ%ص\غ.ي\ت' إل فلن{ إذا م1ل}ت بس.م\عك نوه.؛ وأ%نشد ابن بري شاهداv على

الص\غاء بالسم\ع لشاعر:
ت.رى الس_ف1يه به عن كل9 م.كر'م.ة{

ز.ي\ع¬، وف إل التشبيه إصغاء�
(* قوله «وف إل التشبيه» هكذا ف الصول، ولعلها: وفيه إل التسفيه).

وقال بعض'هم: صغ.و\ت إليه برأ}سي أ%ص\غى ص.غ\واv وص.غاv وأ%ص\غ.ي\ت'.
وأ%ص\غ.ت1 الناقة� ت'ص\غي إذا أ%مالت\ رأ}س.ها إل الرجل, كأ%نا ت.س\ت.مع

شيئاv حي ي.ش'دe عليها الرح\ل؛ قال ذو الرمة يصف ناقته:
،vور, جان,ح.ة�ت'ص\غ1ي إذا ش.د_ها بالك

eحت إذا ما است.وى ف غ%ر\ز,ها ت.ث1ب
وأ%صغى الناء4: أ%ماله وح.ر.ف%ه على ج.ن\به لي.ج.تم1ع ما فيه،

وأ%ص\غاه': نق%ص.ه. يقال: فلن م'ص\غىÝ إناؤ'ه إذا ن'ق1ص. ح.ق©ه. ويقال: أ%ص\غى
ف�لن إناء4 ف�لن{ إذا أ%ماله ونق%ص.ه من حظYه، وكذلك أ%ص\غى حظ�ه

إذا نق%ص.ه؛ قال الن_م1ر' بن ت.و\لب�:
وإن� ابن أ�خ\ت1 القوم, م'ص\غىÝ إناؤ'ه،

إذا ل يزاح1م\ خال%ه بأ%ب� ج.ل}د1
وف حديث الر_ة: كان ي'صغي لا الناء4 أي ي'ميل�ه لي.س\ه'ل عليها

الشرب'؛ ومنه الديث: ينفخ' ف الصeور فل يسم.ع'ه أ%حد¬ إل أ%ص\غى
ل1يتاv أي أ%مال ص.ف}ح.ة ع'نقه1 إليه. وقالوا: الص_بe أ%علم' ب'ص\غى

خذYه أي هو أعلم إل من يلجأ� أوحيث� ي.ن\فع'ه.
vف ال%ن.ك ف إحدى الش_ف%تي، ص.غا ي.ص\غ'و ص'غ'و�ا Dوالص_غا: م.ي.ل

وص.غ1ي. ي.ص\غى ص.غاv، فهو أ%ص\غى، وال�ن\ثى ص.غ\واء�؛ قال الشاعر:
ق1راع¬ ت.ك}ل%ح' الر_و\قاء� منه،
ويع\ت.د1ل� الص_فا منه س.و,ي_ا

وقوله أنشده ثعلب:
ل ي.ب\ق. إل كل© ص.غ\واء4 ص.غ\و.ة{

بص.ح\راء ت1يه{، بي أ%ر\ض.ي\ن, م.ج\ه.ل,
ل يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه يعن الق%طاة%. والص_غ\واء�: الت

مال% ح.ن.ك�ها وأ%حد' م1ن\قار.ي\ها، فأ%م�ا ص.غ\وةD فعلى البالغة، كما



تقول ل%ي\لD لئ1لD، وإن اخت.ل%ف الب,ناء4ان1، وقد يوز أ%ن يريد
ص.غ1ي_ةv فخ.ف�ف. فرد_ الواو. لعدم الكسرة، على أ%ن هذا الباب. الكم' فيه

أ%ن ت.ب\ق%ى الياء� على حال1ها ل4ن الكسرة ف الرف1 الذي ق%ب\ل%ها
منوية. وص.غ.ت1 الشمس' والنجوم' ت.ص\غ'و ص'غ'و�اv: مال%ت\ للغ'روب,، ويقال
للشمس, حينئذ ص.غ\واء�، وقد يت.قارب' ما بي الواو والياء ف أ%كثر, هذا

الباب، قال: ورأ%يت' الشمس. ص.غ\واء4؛ يريد' حي مال%ت\؛ وأ%نشد:
ص.غ\واء4 قد مال%ت\ ول%م_ا ت.ف}ع.ل,

وقال ال4ع\ش.ى:
ت.ر.ى عين.ها ص.غ\واء4 ف ج.ن\ب, م'وق1ها،

ت'راق1ب' ك%فYي والق%ط1يع. ال�ح.ر_م.ا
قال الفراء: ويقال� للق%م.ر, إذا د.نا للغ'روب, ص.غ.ا، وأ%ص\غ.ى إذا

د.ن.ا.
وص1غ\و' ال1غ\ر.ف%ة1: ج.و\ف�ها. وص1غ\و' البئر,: ناح1ي.ت'ها. وص1غ\و'

الد_ل}و,: ما ت.ث%نÝ من ج.وان,ب,ه؛ قال ذو الرم_ة:
فجاءت ب'د{ç ن,صف�ه الد>م\ن' آج,ن¬،
ك1ماء الس_ل%ى ف ص1غ\و,ها ي.ت.ر.ق}ر.ق'

ابن ال4عراب: ص1غ\و' ال1ق}د.ح.ة1 ج.و\ف�ها. ويقال: هو ف ص1غ\و,
كف9ه1 أ%ي ف ج.و\ف1ها.

وال4صاغي: بلد؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
ل%ه'ن_ با ي.ب\ن. ال4صاغ1ي وم.ن\ص.ح�
ت.ع.او�، كما ع.ج_ ال%ج,يج' ال�ل%ب>د'

(* قوله «اللبد» تقدم لنا ف مادة نصح: الجيج البلد؛ والصواب ما
هنا).

@صفا: الص_ف}و' والص_ف%اء�، م.م\دود¬: ن.ق1يض' الك%د.ر,، صف%ا الشيء�
والش_راب' ي.ص\ف�و ص.فاءé وص'ف�و�اv، وص.ف}و'ه' وص.ف}و.ت'ه وص1ف}و.ت'ه

Yل�وص'ف}و.ت'ه: ما ص.ف%ا منه، وص.ف�ي\ت'ه أ%ن.ا ت.ص\ف1ي.ةv. وص.ف}و.ة� ك
شيء�: خال1ص'ه' من ص.ف}و.ة الال, وص.ف}و.ة1 الخ.اء. الكسائي: هو

ص'ف}و.ة� ال%اء3 وص1ف}و.ة� الاء3، وكذلك الال�. وقال أ%بو عبيدة: يقال له
ص.ف}و.ة� مال1ي وص1ف}و.ة� مال1ي وص'ف}و.ة مال1ي، فإذا ن.ز.ع'وا الاء4

قالوا له ص.ف}و' مال1ي، بالفتح ل غي. وف حديث ع.وف1 بن مالك: ل%ه'م\



ص1ف}و.ة� أ%م\ر,ه1م\؛ الص>ف}وة�، بالك%س\ر,: خ1يار' الشيء وخ'لص.ت'ه وما
ص.ف%ا منه، فإذا حذفت الاء فتحت الصاد، وهو ص.ف}و' الهال%ة ل غي'.
والص_فاء�: م.ص\د.ر' الشيء3 الصاف. وإذا أ%خ.ذ% ص.ف}و. ماء� من غد1ير� قال:

اس\ت.ص\ف%ي\ت' ص.ف}و.ةv. وص.ف%و\ت' الق1د\ر. إذا أ%خ.ذ}ت. ص.ف}و.ت.ها.
وال1ص\ف%اة�: الر_اوو'ق'. وف الناء3 ص1ف}و.ةD م1ن م.اء� أ%و\ خ.م\ر�

أ%ي ق%ل1يلD. وص.ف%ا ال%وe: ل تكن فيه ل�ط}خ.ة� غ%ي\م�. ويوم¬ صاف{
وص.ف}وان� إذا كان ص.اف1ي. الش_م\س ل غ%ي\م. فيه ول ك%د.ر. وهو شد1يد'

الب.ر\د1. وقول� أ%ب ف%ق}ع.س� ف ص1ف%ة1 ك%ل�: خ.ض1ع¬ م.ض1غD صاف{
ر.ت1ع¬؛ أ%راد أ%ن_ه ن.ق1يe من ال4غ}ث%اء3 والن_ب\ت1 الذي ل خ.ي\ر. فيه،

فإذا كان ذلك فهو من هذا الباب، وقد يكون ص.اف{ مقلوباv من صائ1ف{ أ%ي
أ%نه ن.ب\ت¬ ص.ي\ف1يÒ فق�ل1ب.، فإذا كان هذا فليس من هذا الباب وإنا هو

من باب ص ي ف. أ%بو عبيد: الص_ف1يe من الغنيمة ما اخ\تار.ه الرئيس من
ال%غ\ن.م, واص\ط%فاه لن.ف}س3ه قبل% القس\م.ة1 من\ ف%رس� أ%و سيف{ أ%و

غيه، وهو الص_في_ة� أ%يضاv، وج.م\ع'ه ص.فايا؛ وأ%نشد لعبد ال بن
ع.ن.مة ياطب ب,س\طام. بن. ق%ي\س�:

ل%ك. ال1ر\باع' ف1يها والص_ف%ايا،
�وح'ك}م'ك. والن_ش1يط%ة� والف�ضول

وف الديث: إن} أ%ع\ط%ي\ت'م' ال�م'س وسهم. النب، صلى ال عليه
وسلم، والص_ف1ي_ فأ%ن\ت'م آم1ن'ون%؛ قال الشعب: الصفي� ع1ل}ق¬ ت.خ.ي_ر.ه'
�رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، من. ال%غ\نم، كان% منه ص.ف1ي_ة

بنت' ح'ي.ي�ç؛ ومنه حديث عائشة: كانت ص.ف1ي_ة� من الص_ف%ايا، ت.ع\ن
ص.ف1ي_ة بن\ت. ح'ي.ي�ç كانت\ من غ%نيم.ة1 خ.ي\ب.ر..

واس\ت.ص\ف%ي\ت' الشيء إذا اس\ت.خ\ل%ص\ت.ه. ومن قرأ%: فاذك�روا اسم.
ال3 ع.ل%ي\ها ص.واف1ي.، بالياء، ف%تفسيه' أ%ن_ها خالص.ة ل تعال يذ}ه.ب
�با إل جع صافية؛ ومنه قيل للض>ي.اع الت ي.س\ت.خ\ل1ص'ها السلطان

لاصته: الص_و.اف1ي. وف حديث علي� والعباس، رضي ال عنهما: أ%نما
د.خ.ل على عمر، رضي ال عنه، وه'ما ي.خ\ت.ص1مان ف الص_واف1ي الت أ%فاء4

ال� على رسول1ه، صلى ال عليه وسلم، من أ%موال ب.ن الن_ض1ي؛
الص_واف1ي: ال4م\لك' وال4رض الت ج.ل ع.ن\ها أ%ه\ل�ها أ%و مات'وا ول
وار,ث% ل%ها، واحدتا صاف1ي.ةD. واس\ت.ص\ف%ى ص.ف}و. الشيء: أ%خ.ذ%ه.



وص.ف%ا الشيء4: أ%خ.ذ% ص.ف}و.ه؛ قال ال4س\ود' بن ي.ع\ف�ر.:
ب.ه.ال1يل� ل ت.ص\ف�و الم.اء� ق�د'ور.ه'م\،
إذا الن_ج\م' واف%اه'م\ ع1شاءé بش.م\أ%ل,

وقول كثي عزة:
كأ%ن� م.غار,ز. ال4ن\ياب, من\ها،

إذا ما الصeب\ح' ن.و_ر. لن\ف1لق,،
ص.ل1يت' غ%مام.ة{ ب.ناة1 ن.ح\ل�،

ص.ف%اة1 الل�و\ن1 ط%ي>ب.ة1 ال%ذ%اق,
قال ابن سيده:؛ قيل ف تفسي ص.فاة� الل�و\ن1 ص.اف1يةD، قال: وهو عندي

ف%ع1ل%ةD على الن_س.ب كأ%نه ص.ف1ي.ةD، ق�ل1ب إل ص.ف%اة{، كما قيل
ناص.اةD وباناةD. واس\ت.ص\ف%ى الشيء4 واص\ط%فاه: اختار.ه'. الليث: الص_ف%اء�

Dم'صافاة ال%و.د_ة1 والخاء3. والص\ط1فاء�: الخ\ت1يار'، اف}ت1عال
من الص_ف}و.ة1. ومنه: النب,يe، صلى ال عليه وسلم، ص.ف}و.ة� ال من\

خ.ل}ق1ه وم'ص\ط%فاة�، وال4ن\ب,ياء� ال�ص\ط%ف%و\ن%، وهم من ال�ط}ط%ف%ي
إذا اخ\ت1ي'وا، وه'م' ال�ص\ط%ف�ون إذا اختاروا، وهذا بضم الفاء.

وص.ف1يe الن\سان1: أ%خ'وه' الذي ي'صاف1يه الخاء4. والص�1ف1يe: ال�صاف1ي.
وأ%ص\ف%ي\ت'ه الو'د_: أ%خ\ل%ص\ته وص.افيت'ه. وت.صاف%ي\نا: تال%ص\نا.

وصاف%ى الرجل%: ص.د.ق%ه' الخاء4. وص.ف1يeك.: الذي ي'صاف1يك..
والص_ف1يe: الال1ص' من كلY شيء�. واص\طفاه: أ%خذ%ه صفي�اv؛ قال أ%بو

ذؤيب:ع.ش1ي_ة% قامت\ بالف1ناء كأ%نا
ع.قيل%ة� ن.ه\ب� ت'ص\ط%فى وت.غ'وج'

وف الديث: إن ال ل ي.ر\ضى لعبده1 ال�ؤم1ن إذا ذ%ه.ب. بص.ف1ي_ه
من أ%هل, ال4رض فص.ب.ر واح\ت.س.ب بث%واب� دون% النة1؛ ص.ف1يe الرجل,:

الذي يصاف1يه1 الو'د_ وي'خ\ل1ص'ه له، ف%ع1يلD بعن فاعل� أ%و مفعول.
وف الديث: ك%سان,يه ص.ف1ي>ي ع'م.ر' أ%ي صديقي. وناقةD ص.ف1يÒ أ%ي

غ%زيرةD كثية� اللب,، والمع' ص.فايا؛ قال سيبويه: ول ي'جم.ع بال4لف
والتاء ل4ن الاء ل ت.د\خ'ل}ه ف ح.د> الفراد1، وقد ص.ف�و.ت\ وص.ف%ت\.

وف حديث عوف بن مالك: ت.س\ب,يحةD ف ط%ل%ب حاج.ة{ خي¬ من ل%ق�وح�
ص.ف1ي�ç ف عام, ل%ز\ب.ة{، هي الناقة الغزيرة�، وكذلك الشاة. ويقال: ما كانت

الناقة� والشاة� ص.ف1ي�اv ولقد ص.ف%ت\ ت.ص\ف�و، وكذلك البل�. وبنو فلن{



Dون% إذا كانت غنم'ه'م\ ص.فايا، والن_خ\لة كذلك. ون.خ\لة�م'ص\ف
ص.ف1يÒ: كثية� ال%م\ل، والمع الص_فايا. ويقال: أ%ص\ف%ي\ت' فلناv بكذا

وكذا إذا آثر\ت.ه به. ال4صمعي: الص_ف}واء� والص_ف}وان� والص_فا، مقصور،
كل©ه واحد¬؛ وأ%نشد لمرئ القيس:
ك�م.يت¬ ي.ز,ل© اللYب\د' عن حال, م.ت\ن,ه،

كما ز.ل�ت1 الص_ف}واء� بال�ت.ن.ز_ل, 
(* وف رواية أخرى: ي'ز,ل©

الل1بد.. وال�ت.نز>ل بدل وال�تنز�ل).
ابن السكيت: الص_فا العريض' من ال1جار.ة1 ال4م\ل%س'، جع ص.فاة{

يكت.ب' بال4لف، فإذا ث�ن>ي قيل ص.ف%وان1، وهو الص_ف}واء� أ%يضاv؛ ومنه
الص_فا والروة�، وها ج.ب.لن1 بي ب.ط}حاء م.ك�ة وال%س\ج,د، وف

الديث ذ1كر'ها. والص_فا: اسم أ%حد جبل%ي ال%س\عى. والص_فا: موض1ع¬
بكة.والص_فاة�: صخ\رةD م.ل}ساء�. يقال ف ال%ث%ل: ما ت.ن\دى صف%ات'ه. وف

حديث معاوية: ي.ض\ر,ب' ص.فات.ها ب1ع\و.ل1ه، هو تثيلD أ%ي أ%ج\ت.هد
عليه وبالغ% ف ام\تحانه1 واخ\ت1باره؛ ومنه الديث: ل ت'ق}ر.ع' لم\

ص.فاةD أ%ي ل ي.نالم أ%حد¬ بس'وء�. ابن سيده: الص_فاة� ال%جر الص_ل}د'
،vوجع' الص_فاة ص.ف%وات¬ وص.فا ،vخ\م' الذي ل ي'نب,ت' شيئاeالض
مقصور، وجع المع أ%ص\فاء# وص'ف1يÒ وص1فيÒ؛ قال ال4خيل:

كأ%ن م.ت\ن.ي\ه1، م1ن. الن_ف1ي>،
مواقع' الط�ي\ر على الصeف1ي>

كذا أ%نشده متنيه؛ والصحيح م.ت\ن.ي_ كما أ%نشده ابن دريد ل4ن بعده:
من طول إش\راف على الط�وي>

vإنا هو جع ص.فا vوص'في�ا éقال ابن سيده: وإنا ح.ك%منا بأ%ن أ%ص\فاء
ل جع ص.فاة{ ل4ن ف%ع.لةv ل ت'ك%س_ر على ف�ع'ول�، إنا ذلك ل%ف%ع\لة
vل ص.فاة{ ل4ن ف%ع.لة vكب.د\ر.ة{ وب'دور�، وكذلك أ%ص\فاء# جع' ص.فا

،Dل تمع على أ%ف}عال�. وهو الص_ف}واء�: كالش_ج\راء3، واحدت'ها ص.فاة
وكذلك الص_ف}وان� واحد.ته ص.فوانةD. وف التنزيل: كمثل ص.ف}وان{ عليه

ت'راب¬؛ قال أ%وس ابن حجر:
على ظ%ه\ر, ص.ف}وان{ كأ%ن م'ت'ون.ه

ع'ل1ل}ن. بد'ه\ن� ي'ز\ل1ق' ال�ت.ن.ز>ل



وف حديث الوح\ي: كأ%نا س1ل}سل%ةD على ص.ف}وان{. وأ%ص\فى الاف1ر':
.vبل%غ الص_فا فار\ت.د.ع. وأ%ص\فى الشاعر': انقط%ع ش1ع\ر'ه ول يقل} ش1ع\را

ابن ال4عراب: أ%ص\فى الرجل� إذا أ%ن\ف%د.ت النساء� ماء4 ص'ل}به1.
وأ%ص\في الرجل� من الال, وال4د.ب, أي خل. وأ%ص\فى ال4م1ي' دار. فلن{؛

:éإص\فاء �واس\ت.ص\فى مال%ه إذا أ%خذه كل�ه. وأ%ص\ف%ت1 الد_جاجة
ان\قط%ع بيض'ها.

:vوالص_فا: اسم نر� بعي\نه1؛ قال لبيد يصف نل
س'ح'ق¬ ي'م.ت>ع'ها الص_فا وس.ر,يeه'،

ع'مe ن.واع1م'، بينهن_ كروم'
وبالبحرين نر¬ ي.ت.خ.ل�ج' من عي, م'ح.لYم� يقال له الص_فا،

:�مقصور¬. وص.ف1يÒ: اسم أب قيس بن ال4س\ل%ت1 السeل%مي. وص.ف}وان
اسم.

@صكا: ابن ال4عراب: ص.كا إذا لز,م. الشيء4.
@صل: الص_لة�: الرeكوع' والسeجود'. فأ%ما قول�ه، صلى ال عليه
وسلم: ل ص.لة% لار, ال%س\ج,د إل ف الس\ج,د، فإنه أ%راد ل صلة%

فاض1ل%ةD أ%و كام1لةD ، والمع صلوات. والصلة�: الدeعاء� والستغفار'؛ قال
ال4عشى:

وص.ه\باء4 طاف. ي.ه'ود1يeها
وأ%ب\ر.ز.ها، وعليها خ.ت.م\
وقاب.ل%ها الر>يح' ف د.ن>ها،

وصلى على د.ن>ها وار\ت.س.م\
قال: د.عا لا أ%ن ل ت.ح\م.ض. ول تفس'د.. والص_لة� من ال تعال:

الر_حة؛ قال عدي بن الرقاع:
صلى الل%ه' على ام\ر,ئ� ود_ع\ت'ه،

وأ%ت� ن,ع\م.ت.ه عليه وزاد.ها
وقال الراعي:

صلى على ع.ز_ة% الر_ح\م.ن' واب\ن.ت1ها
ليلى، وصلى على جارات1ها ال�خ.ر

وصلة� ال على رسوله: رح\م.ت'ه له وح'س\ن' ثنائ1ه عليه. وف حديث ابن
أ%ب أ%و\ف أ%نه قال: أ%عطان أ%ب ص.د.قة ماله1 فأ%تيت' با رسول%



ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: اللهم ص.لY على آل, أ%ب أ%و\ف؛ قال
ال4زهري: هذه الص_لة� عندي الر_ح\مة؛ ومنه قوله عز وجل: إن ال4
وملئكته يصل©ون على النب> يا أ%يeها الذين آمن'وا ص.ل©وا عليه وس.لYموا

،Dمن اللئكة د'عاء# واس\ت1غ\فار¬، ومن ال رحة �تسليماv؛ فالص_لة
وبه س'م>ي.ت الصلة� ل1ما فيها من الدeعاء3 والس\ت1غ\فار,. وف الديث:
التحي_ات' ل والص_لوات؛ قال أ%بو بكر: الصلوات' معناها الت_ر.حeم.
وقوله تعال: إن ال وملئكت.ه يصل©ون على النب>؛ أ%ي يت.ر.ح_م'ون.

�وقوله: اللهم ص.لY على آل, أ%ب أ%و\ف أ%ي ت.ر.ح_م عليهم، وتكون
الصلة� بعن الدعاء. وف الديث قوله، صلى ال عليه وسلم: إذ د'عي.

أ%حد'ك�م إل ط%عام� فلي'ج,ب\، فإن كان م'ف}ط1راv فل%يط}ع.م\، وإن كان
صائماv فلي'ص.ل9؛ قوله: فل}ي'ص.ل9 ي.ع\ن فل}ي.د\ع' ل4ر\باب, الط�عام,

بالبكة1 والي,، والص_ائم' إذا أ�ك1ل% عنده الط�عام' ص.ل�ت عليه
اللئكة�؛ ومنه قوله، صلى ال عليه وسلم: من ص.لى علي_ ص.لةv ص.ل�ت

عليه اللئكة� ع.ش\راv. وكل© داع� فهو م'ص.ل�ç؛ ومنه قول ال4عشى:
عليك1 مثل% الذي ص.ل�ي\ت1 فاغت.م1ض1ي

نو\ماv، فإن ل1ج.ن\ب, الرء33 م'ض\ط%ج.عا
معناه أ%نه يأ}م'ر'ها بإن ت.د\ع'و. له مثل% دعائ1ها أ%ي ت'عيد الدعاء4

�له، ويروى: عليك1 مثل� الذي ص.ل�يت، فهو ردÒ عليها أ%ي عليك مثل
د'عائ1ك1 أ%ي ي.نال�ك1 من الي, مثل� الذي أ%ر.د\ت1 ب ود.ع.و\ت1 به ل.

أ%بو العباس ف قوله تعال: هو الذي ي'ص.لYي عليكم وملئكت'ه؛ فيصلYي
ي.ر\ح.م'، وملئكت'ه ي.د\عون للمسلمي والسلمات. ومن الصلة بعن
الستغفار حديث سود.ة%: أ%نا قالت يا رسول% ال، إذا م'ت\نا ص.ل�ى لنا

عثمان� بن' م.ظ}عون حت تأ}ت1ينا، فقال لا: إن الوت. أ%شدe ما
�ت'ق%د>رين.؛ قال شر: قولا صل�ى لنا أ%ي اس\ت.غ\ف%ر. لنا عند ربه، وكان عثمان

مات. حي قالت سود.ة� ذلك. وأ%ما قوله تعال: أ�ولئك عليهم ص.ل%وات من
ربم ورحةD؛ فمعن الص_لوات ههنا الثناء� عليهم من ال تعال؛ وقال

الشاعر:
صل�ى، على ي.ح\ي.ى وأ%ش\ياع1ه،

ربe كري¬ وشف1يع¬ مطاع\
معناه ترح_م ال عليه على الدعاء3 ل على الب,. ابن ال4عراب:



الصلة� من ال3 رحةD، ومن الخلوقي اللئكة1 والن\س, وال1ن>:
القيام' والركوع' والسجود' والدعاء� والتسبيح'؛ والصلة� من الط�ي,

وال%و.ام> التسبيح. وقال الزجاج: ال4صل� ف الصلة1 الل©زوم. يقال: قد
ص.ل1ي. واص\ط%ل%ى إذا ل%ز,م.، ومن هذا م.ن\ ي'ص\ل%ى ف النار أ%ي ي'ل}ز.م

النار.. وقال أ%هل� اللغة ف الصلة: إنا من الص_ل%و.ي\ن,، وها
م'ك}ت.ن,فا الذ�ن.ب, من الناقة وغيها، وأ%و_ل� م.و\ص1ل, الفخذين من النسان1
فكأ%نما ف القيقة م'ك}ت.ن,فا الع'ص\ع'ص,؛ قال ال4زهري: والقول� عندي

هو ال4و�ل، إنا الصلة� ل�زوم' ما فر.ض. ال� تعال، والصلة� من
أ%عظم الف%ر\ض الذي أ�م1ر. بل�زوم1ه. والصلة�: واحدة� الص_لوات1

ال%ف}روضة1، وهو اسم¬ يوض.ع' م.و\ض1ع. ال%ص\در، تقول: ص.ل�ي\ت' صلةv ول
ت.ق�ل} ت.ص\ل1يةv، وصل�ي\ت' على النب، صلى ال عليه وسلم. قال ابن

ال4ثي: وقد تكرر ف الديث ذكر' الصلة1، وهي العبادة� الخصوصة�،وأ%صل�ها
الدعاء� ف اللغة فس'م>يت ببعض أ%جزائ1ها، وقيل: أ%صل�ها ف اللغة

التعظيم، وس'م>يت الصلة� الخصوصة صلةv لا فيها من تعظيم الر_ب> تعال
وتقدس. وقوله ف التشهد: الصلوات' ل أ%ي ال4د\ع1ية الت ي'راد' با

تعظيم' ال3 هو م'س.تح1ق©ها ل ت.ل1يق' بأ%حد{ سواه. وأ%ما قولنا: اللهم
صلY على ممد{، فمعناه ع.ظYم\ه ف الدeنيا بإعلء3 ذ1كر,ه1 وإظ}هار,
دع\و.ت1ه وإبقاء3 ش.ريعت1ه، وف الخرة بت.ش\ف1يعه1 ف أ�م_ته1 وتضعيف1

أ%ج\ره1 وم.ث�وب.ته1؛وقيل: العن ل�ا أ%م.ر.نا ال� سبحانه بالصلة
عليه ول ن.ب\ل�غ ق%د\ر. الواجب, من ذلك أ%ح.ل}ناه' على ال3 وقلنا: اللهم

صلY أ%نت. على ممد{، ل4نك أ%ع\ل%م' با ي.ليق به، وهذا الدعاء� قد
اخت'ل1ف. فيه هل يوز' إطلق�ه على غي النب>، صلى ال عليه وسلم، أ%م

ل، والصحيح أ%نه خاصÒ له ول يقال لغيه. وقال الطاب: الصلة� الت
بعن التعظيم والتكري ل ت'قال لغيه، والت بعن الدعاء

والتبيك تقال� لغيه؛ ومنه: اللهم صلY على آل, أ%ب أ%و\ف%ى أ%ي ت.ر.ح_م
وب.ر>ك، وقيل فيه: إن� هذا خاصÒ له، ولكنه هو آث%ر. به غيه.؛ وأ%ما

س1واه فل يوز له أ%ن ي.خ'ص_ به أ%حداv. وف الديث: من ص.ل�ى علي_
صلةv ص.ل�ت\ عليه اللئكة� عشراv أ%ي د.ع.ت\ له وب.ر_ك%ت\. وف الديث:

الصائم' إذا أ�ك1ل% عند. الطعام' ص.ل�ت\ عليه اللئكة�. وص.لوات
اليهود1: ك%نائ1س'هم. وف التنزيل: ل%ه'د>م.ت\ ص.وام1ع' وب,ي.ع¬ وص.ل%وات¬



ومساج,د'؛ قال ابن عباس: هي ك%نائ1س' اليهود أ%ي م.واض1ع' الص_لوات1،
وأ%صل�ها بالع1ب\ران,ي_ة ص.ل�وتا. وق�رئ%ت\ وص'ل�وت¬ ومساج,د'، قال: وقيل

إنا مواض1ع' ص.لوت1 الصاب,ئ1ي، وقيل: معناه ل%ه'د>م.ت\ مواضع'
الصلوات1 فأ�ق1يمت الصلوات' مقام.ها، كما قال: وأ�ش\ر,ب'وا ف قلوبم' العجل%؛

أي ح'ب_ العجل,؛ وقال بعضهم: ت.ه\د1ي' الصلوات ت.ع\ط1يل�ها، وقيل:
الصلة� بي\ت¬ ل4ه\ل, الكتاب, ي'ص.ل©ون فيه. وقال ابن ال4نباري: عليهم

ص.ل%وات¬ أ%ي ر.ح.مات¬، قال: ون.س.ق. الر_حة على الصلوات لختلف1
الل�فظ%ي. وقوله: وص.لوات' الرسول أ%ي ود.ع.واته.

والص_ل: وس.ط� الظ�هر, من النسان1 ومن كلY ذي أ%ر\ب.ع�، وقيل: هو
ما ان\ح.د.ر من الو.ر,ك%ي\ن,، وقيل: هي الف�ر\ج.ة� بي الاع1ر.ة1

والذ�ن.ب، وقيل: هو ما عن يي الذ�ن.ب, وش1مال1ه، والمع' ص.ل%وات¬
وأ%ص\لء# ال�ول ما ج'م1ع. من ال�ذ%ك�ر بال4لف والتاء.

وال�ص.لYي من ال%ي\ل: الذي ييء بعد. السابق, ل4ن رأ}س.ه ي.ل1ي
vياYص.ل التقد>م وهو تال السابق، وقال اللحيان: إنا س'م>ي. م'ص.ل

ل4نه ييء ورأ}س'ه على ص.ل السابق,، وهو مأ}خوذ من الص>ل%و.ي\ن ل
م.حالة، وها م'ك}ت.ن,فا ذ%ن.ب, الف%ر.س، فكأ%نه يأ}ت ورأ}س'ه مع ذلك

.vياYالكان1. يقال: ص.ل�ى الف%ر.س' إذا جاء م'ص.ل
وص.ل%و\ت' الظ�ه\ر.: ض.ر.ب\ت. ص.له أ%و أ%ص.ب\ت'ه بشيء س.ه\م� أ%و

غيه1؛ عن اللحيان قال: وهي ه'ذ%ل1ي_ة. ويقال: أ%ص\ل%ت1 الناقة� فهي
م'ص\ل1يةD إذا و.ق%ع. ولد'ها ف ص.لها وق%ر'ب. ن.تاج'ها. وف حديث علي�

أ%نه قال: سبق رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وص.ل�ى أ%بو بكر وث%ل�ث
ع'م.ر وخ.ب.ط%ت\نا ف1ت\نةD فما شاء ال؛ قال أ%بو عبيد: وأ%صل� هذا ف

�اليل, فالسابق' ال4ول�، وال�ص.لYي الثان، قيل له م'ص.ل�ç ل4نه يكون
عند ص.ل ال4و�ل,، وص.له' جان,با ذ%ن.ب,ه عن يينه1 وشاله1، ث

ي.ت\ل�وه الثالث�؛ قال أ%بو عبيد: ول أ%س.ع\ ف سوابق, اليل, من يوث%ق'
بع1ل}م1ه اساv لشيء� منها إل الثان% والسeك%ي\ت.، وما س1وى ذلك إنا

يقال الثالث� والرابع وكذلك إل التاسع. قال أ%بو العباس: ال�ص.لYي ف
كلم العرب, السابق' ال�ت.قد>م'؛ قال: وهو م'ش.ب_ه¬ بال�ص.لYي من

اليل,، وهو السابق' الثان، قال: ويقال للسابق, ال4ول, من اليل,
ال�ج.لYي، وللثان ال�ص.لYي، وللثالث ال�س.لYي، وللرابع التال، وللخامس



،�ال�ر\تاح'، وللسادس العاطف'، وللسابع ال%ظ1يe، وللثامن ال�ؤ.م_ل
وللتاسع, الل�ط1يم'، وللعاش1ر, السeك%ي\ت، وهو آخر' السeب_ق جاء به ف

.çم'ص.ل� Dتفسي قول1ه,م ر.ج\ل
وص.لء4ة�: اس\م¬. وص.لء4ة بن' ع.م\رو� النeم.ي\ر,ي: أ%حد'

الق%ل}عي\ن,؛ قال ابن بري: الق%ل}عان ل%ق%ب.ان1 لر.ج'ل%ي\ن, من ب.ن,ي ن'م.ي\ر�،
وها ص.لء4ة وش'ر.ي\ح¬ ابن.ا ع.م\ر,و بن, خ'و.ي\ل1ف%ة% بن, عبد1 ال بن

ال%ر,ث ابن ن'م.ي\ر.
vش.واه'، وص.ل%ي\ته' ص.ل}يا :vوص.ل%ى الل�ح\م. وغيه' ي.ص\ليه1 ص.ل}يا
مثال� ر.م.ي\ت'ه ر.م\ياv وأ%نا أ%ص\ليه1 ص.ل}ياv إذا ف%ع.ل}ت ذلك وأ%ن\ت

éت'ريد أ%ن} ت.ش\وي.ه، فإذا أ%ر.د\ت أ%ن_ك ت'ل}ق1يه فيها إل}قاء
كأ%ن_ك. ت'ريد' الح\راق. قلت. أ%ص\ل%ي\ته، بال4لف، إص\لءé، وكذلك

ص.ل�ي\ت'ه أ�ص.لYيه ت.ص\ل1يةv. التهذيب: ص.ل%ي\ت' الل�ح\م.، بالت_خفيف1، على
و.ج\ه1 الص.لح, معناه ش.و.ي\ته، فأ%م_ا أ%ص\ل%ي\ت'ه وص.ل�ي\ت'ه ف%ع.ل%ى

،vوج\ه1 الف%ساد1 والح\راق؛ ومنه قوله: ف%س.و\ف. ن'ص\ل1يه1 نارا
وقوله: وي.ص\ل%ى س.ع1ياv. والص>لء�، بالد> والك%س\ر,: الش>واء� ل4ن_ه

ي'ص\ل%ى بالن_ار,. وف حديث عمر: ل%و\ ش1ئ}ت' ل%د.ع.و\ت' بص1لء�؛ هو
بالك%س\ر, وال%د> الش_و.اء�. وف الديث: أ%ن� النب_، صل�ى ال

�عليه وسلم، أ�ت1ي. بش.اة{ م.ص\ل1ي_ة{؛ قال الكسائي: ال%ص\ل1ي_ة
ال%ش\و,ي_ة�، فأ%م_ا إذا أ%ح\ر.ق}ت.ه وأ%ب\ق%ي\ت.ه ف النار, ق�ل}ت.

ص.لYي\ته، بالتشديد، وأ%ص\ل%ي\ته. وص.ل%ى اللح\م. ف النار وأ%ص\له وص.ل�ه':
أ%ل}قاه' ل1لح\راق,؛ قال:

أ%ل ي.ا اس\ل%م1ي ي.ا ه1ن\د'، ه1ن\د. ب.ن ب.د\ر,،
ت.ح1ي_ة% م.ن\ ص.ل�ى ف�ؤ.اد.ك1 بال%م\ر,

أ%راد. أ%ن_ه ق%ت.ل قوم.ها ف%أ%ح\رق فؤادها بال�ز\ن1 ع.ل%يهم. وص.ل1ي.
éوص1لء Ýوص.لى vوص1ل1ي�ا vوص'ل1ي�ا vبالنار, وص.ل1يه.ا ص.ل}يا

واص\ط%ل%ى با وت.ص.ل�ه.ا: ق%اس.ى ح.ر_ها، وكذلك ال4مر' الش_ديد'؛ قال
أ%بو ز'ب.ي\د:

ف%ق%د\ ت.ص.ل�ي\ت ح.ر_ ح.ر\ب,ه,م،
ك%ما ت.ص.ل�ى ال%ق}ر'ور' للهر' م1ن\ ق%ر.س,

وف�لن ل ي'ص\ط%ل%ى بنار,ه إذا كان% ش'جاعاv ل ي'طاق. وف حديث



الس_ق1يف%ة: أ%نا الذي ل ي'ص\ط%ل%ى بنار,ه1؛ الص\طلء� اف}ت1عالD من ص.ل
النار, والت_س.خeن, با أي أنا الذي ل ي'ت.ع.ر_ض' ل%ر\ب,ي.

وأ%ص\له' النار.: أ%د\خ.ل%ه إي_اها وأ%ث}واه' فيها، وص.له' النار. وف
الن_ار, وعلى الن_ار ص.ل}ياv وص'ل1ي�اv وص1ل1ي�اv وص'لYي. فلنD النا�ر

vل}ما�ت.ص\ل1ي.ةv. وف التنزيل العزيز: وم.ن\ ي.ف}ع.ل} ذلك ع'د\واناv وظ
ف%س.و\ف. ن'ص\ل1يه1 ن.اراv. ويروى عن علي�، رضي ال عنه، أ%نه ق%ر.أ%:

وي'ص.ل�ى س.ع1ياv، وكان الكسائيe يقر.أ� به، وهذا ليس. من الش_ي> إنا
هو من إل}قائ1ك. إي_اه' فيها؛ وقال ابن مقبل:

ي'خ.ي_ل� ف1يها ذ�و وس'وم� كأ%ن_م.ا
ي'ط%ل�ى ب,ج,ص�ç، أ%و ي'ص.ل�ى ف%ي'ض\ي.ح'

vبالنار ي.ص\ل%ى ص'ل1ي�ا Dوم.ن\ خ.ف�ف. فهو من قولم: ص.ل1ي. فلن
اح\ت.ر.ق. قال ال تعال: هم أ%و\ل%ى ب.ها ص'ل1ي�اv؛ وقال العجاج: قال ابن

بري، وصوابه الزفيان:
ت.ال3 ل%ول النار' أ%ن} ن.ص\لها،
أ%و ي.د\ع'و. الناس' ع.ل%ي\ن.ا ال4،

ل%م.ا س.م1ع\ن.ا ل4م1ي� ق%اه.ا
وص.ل1يت' النار. أ%ي قاس.ي\ت' ح.ر_ها. اص\ل%و\ها أ%ي قاس'وا ح.ر_ها،
وهي الص_ل والص>لء� مثل ال4ي.ا والي.اء3 للض>ياء، إذا ك%س.ر\ت.

م.د.د\ت، وإذا ف%ت.ح\ت ق%ص.ر\ت؛ قال امرؤ القيس:
وق%ات.ل% ك%ل}ب ال%ي> ع.ن\ ن.ار,أ%ه\ل1ه1
ل1ي.ر\ب,ض. فيه.ا، والص_ل م'ت.ك%ن_ف'

ويقال: ص.ل%ي\ت' الر_ج'ل% ناراv إذا أ%د\خ.ل}ت.ه النار. وج.ع.ل}ت.ه
ي.ص\له.ا، فإن أ%ل}ق%ي\ت.ه فيها إل}قاءé كأ%ن_ك. ت'ر,يد' الح\راق. ق�لت
أ%ص\ل%ي\ته، بال4لف، وص.ل�ي\ته ت.ص\ل1ي.ةv. والص>لء� والص_ل%ى: اسم¬
للو.ق�ود1، تقول: ص.ل%ى النار,، وقيل: ه'ما النار'. وص.ل�ى ي.د.ه'

بالنار,: س.خ_ن.ها؛ قال:
أ%تانا ف%ل%م\ ن.ف}ر.ح بط%ل}ع.ة1 وج\ه,ه1

ط�روقاv، وص.ل�ى ك%ف_ أ%ش\ع.ث% س.اغ1ب,
واص\ط%ل%ى با: اس\ت.د\ف%أ%. وف التنزيل: لعلكم ت.ص\ط%ل�ون؛ قال

الزجاج: جاء4 ف التفسي أ%نم كانوا ف ش1تاء� فلذلك احتاج. إل الص\ط1لء3.



وص.ل�ى الع.ص.ا على النار, وت.ص.ل�ها: ل%و_ح.ها وأ%دار.ها على
النار, لي'ق%و>م.ها وي'ل%ي>ن.ها. وف الديث: أ%ط}ي.ب' م'ض\غ.ة{

ص.ي\حان,ي_ةD م.ص\ل1ي_ةD قد ص'ل1ي.ت\ ف الشمس, وش'م>س.ت\، ويروى بالباء، وهو
مذكور ف موضعه. وف حديث ح'ذ%ي\ف%ة: فرأ%ي\ت' أ%با س'ف}يان% ي.ص\ل1ي

ظ%ه\ر.ه بالنار أ%ي ي'د\ف1ئ�ه'. وق1د\ح¬ م'ص.ل9ىÝ: م.ض\بوح¬؛ قال قيس بن
زهي:ف%ل ت.ع\ج.ل} بأ%م\ر,ك. واس\ت.د1م\ه'،

فم.ا ص.ل�ى ع.صاه' ك%م'س\ت.د1ي,
وال1ص\لة�: ش.ر.ك¬ ي'ن\ص.ب للص_ي\د. وف حديث أ%هل, الش_ام: إن�
لل1شي\طان1 م.ص.ال1ي. وف�خ'وخاv؛ والصال شبيهة بالش_ر.ك ت'ن\ص.ب'

للط�ي\ر, وغيها؛ قال ذلك أ%بو عبيد يعن ما ي.ص1يد' به الناس. من الفات
الت ي.س\ت.ف1زeه'م با م1ن ز,ين.ة1 الدeنيا وش.ه.وات1ها، واح1د.ت'ها

م1ص\لة. ويقال: صل1ي. بال4م\ر, وقد ص.ل1يت' به أ%ص\ل%ى به إذا ق%اس.ي\ت
ح.ر_ه وش1د_ت.ه وت.ع.ب.ه؛ قال الط©ه.و,ي:

ول ت.ب\ل%ى ب.سال%ت'ه'م\، وإن} ه'م\
ص.ل�وا بال%ر\ب, ح1يناv ب.ع\د. ح1ي,

وص.ل%ي\ت' ل1ف�لن{، بالت_خف1يف1، مثال� ر.م.ي\ت: وذلك إذا ع.م1ل}ت.
ل%ه ف أ%م\ر� ت'ر,يد' أ%ن ت.م\ح.ل% به وت'وق1ع.ه ف ه.ل%كة، وال4صل� ف

هذا من ال%ص.ال وهي ال4ش\راك' ت'ن\ص.ب للط�ي\ر, وغيها. وص.ل%ي\ت'ه
وص.ل%ي\ت' له: م.ح.ل}ت' به وأ%و\ق%ع\ت'ه ف ه.ل%ك%ة{ من ذلك.

والص_لي.ة� والص_لء4ة�: م'د'قe الطYيب,؛ قال سيبويه: إنا ه'م1ز.ت
ول ي.ك' حرف العلة فيها طر.فاv ل4نم جاؤوا بالواح1د1 على قولم ف
المع, ص.لء#، مهموزة، كما قالوا م.س\ن,ي_ة وم.ر\ض1ي�ة حي. جاء4ت على

م.س\ن,ي�ç وم.ر\ض1ي�ç، وأ%ما من قال صلي.ة فإن�ه ل يئ بالواحد على
ص.لء�. أ%بو عمرو: الص_لية كل© ح.ج.ر� ع.ر,يض� ي'د.قe عليه ع1ط}ر¬

أ%و ه.ب,يد¬. الفراء: تمع الص_لء4ة ص'ل1ي�اv وص1ل1ي�اv،والس_ماء�
س'م1ي�اv وس1م1ي�اv؛ وأ%نشد:
أ%ش\ع.ث م_ا ن.اط%ح الصeل1ي_ا

.çوخ1ث1ي� çيعن الو.ت1د. وي'ج\م.ع' خ1ث}ي' الب.ق%ر على خ'ث1ي�
والص_لي.ة�: الف1ه\ر'؛ قال أ�م.ي_ة يصف السماء:

س.راة ص.لبة{ خ.ل}قاء ص1يغ.ت\



ت'ز,ل© الشمس.، ليس لا ر,ئاب'
(* قوله «ليس لا رثاب» هكذا ف الصل والصحاح، وقال ف التكملة

الرواية:
تزل الشمس، ليس لا اياب).

قال: وإنا قال امرؤ' القيس:
م.داك' عروس� أ%و\ ص.لية� حن\ظل,

فأ%ضافه إليه ل4نه ي'ف%ل�ق به إذا ي.ب,س.. ابن شيل: الص_لي.ة
س.ر,ي.ةD خ.ش1نةD غ%ل1يظةD من الق�ف>، والص_ل ما عن يي الذ�ن.ب

وش1ماله، وه'ما ص.ل%وان. وأ%ص\لت1 الف%رس' إذا اس\ت.ر\خى ص.ل%واها، وذلك إذا
قر'ب. نتاج'ها. وص.ل%ي\ت' الظ�ه\ر.: ض.ر.ب\ت ص.له أ%و أ%ص.ب\ته، نادر¬،

وإنا ح'ك}م'ه ص.ل%و\ته كما تقول ه'ذ%يل.
الليث: الص>لYيان� نب\ت¬؛ قال بعضهم: هو على تقدير ف1ع>لن، وقال

بعضهم: ف1ع\ل1يان، فمن قال ف1ع\ل1يان قال هذه أ%رض¬ م.ص\لةD وهو نب\ت¬ له
سن.م.ة عظيمة كأ%نا رأ}س' الق%ص.بة إذا خرجت أ%ذ}ناب'ها ت}ذ1ب'ها

البل، والعرب ت'سم>يه خ'بز.ة البل، وقال غيه: من أ%مثال العرب ف اليمي,
إذا أ%قد.م. عليها الرج'ل� ليقت.ط1ع. با مال% الرج'ل,: ج.ذ�ها ج.ذ�

الع.ي\ر الص>لYيانة، وذلك أ%ن� لا ج,ع\ث1ن.ةv ف ال4رض، فإذا ك%د.مها
الع.ي\ر اقتلعها ب1ع\ث1نتها. وف حديث كعب: إن� ال بار.ك. لد.واب>

ال�جاهدين ف ص1لYيان أ%رض الرeوم كما بارك لا ف شعي س'وري.ة؛
معناه أي يقوم' ليل1هم مقام. الشعي، وس'ورية هي بالشام.
@صما: الص_م.يان� من الر>جال: الشديد' ال�ح\ت.ن.ك الس>ن>.

والص_م.يان: الشجاع' الصادق' ال%م\ل%ة، والمع ص1م\يان؛ عن كراع. قال أ%بو
إسحق: أ%صل الص_م.يان ف اللغة السرعة وال1ف�ة�. ابن ال4عراب:

الص_م.يان� ال%ريء� على العاصي. قال ابن ب'ز'ر\ج: يقال ل ص.م\ياء له ول
Dع.م\ياء من ذلك متروك%تان كذلك إذا أ%ك%ب_ على أ%مر فلم ي'قل1ع عنه. ورج'ل

ص.م.يان: جريء# شجاع. والص_م.يان�، بالت_حريك:التلف©ت والو.ث}ب'.
ورج'لD ص.م.يانD إذا كان ذا توث©ب على الناس.

وأ%ص\مى الفر.س' على لامه إذا عض_ عليه وم.ضى؛ وأ%نشد:
أ%ص\مى على فأ}س اللYجام، وق�ر\ب'ه

�بالاء يقط�ر تارةv ويسيل



وان\ص.مى عليه أ%ي ان\ص.ب_؛ قال جرير:
إن>ي ان\ص.م.ي\ت' من السماء عليك�م'

حت اخت.ط%ف}ت'ك، يا فرز\د.ق'، من ع.ل
ويروى: ان\ص.بب\ت'. وأص\م.يت الصيد إذا رم.ي\ت.ه فقت.ل}ت.ه وأ%نت تراه.

وأ%ص\مى الر_مي_ة: أ%نفذ%ها. وروي عن ابن عباس أ%نه س'ئل عن الرج'ل
ي.ر\مي الصيد فيجده مقتولv فقال: ك�ل} ما أ%ص\م.ي\ت ودع ما أ%ن\م.ي\ت؛ قال

أ%بو إسحق: العن ف قوله ك�ل} ما أ%ص\م.ي\ت أ%ي ما أ%صاب.ه السهم'
وأ%4نت تراه فأ%س\رع ف الوت فرأ%ي.ته، ول مالة أ%نه مات بر.م\يك،

وأ%صله من الص_م.يان وهو السeرعة وال1ف�ة. وص.مى الصيد' ي.ص\مي إذا مات
وأ%نت تراه. والص\ماء�: أن تقت'ل% الصيد. مكانه، ومعناه سرعة� إز\هاق

الرeوح, من قولم للم'س\ر,ع ص.م.يانD، والن\ماء� أ%ن تصيب إصاب.ةv غي
قاتلة{ ف الال. يقال: أ%ن\م.ي\ت الر_م1ي_ة ون.م.ت\ بن.ف}سها، ومعناه

إذا صد\ت ب,كل}ب أ%و بسه\م أ%و غيها فمات وأ%نت تراه غي غائب عنك فك�ل}
منه، وما أ%ص.ب\ته ث غاب عنك فمات بعد ذلك فل تأ}كله فإنك ل تدري

أ%مات بصيدك أ%م بعارض� آخر.
وان\ص.مى عليه: ان\قض_ وأ%قبل نوه. وقال شر: يقال ص.ماه ال4م\ر'

أ%ي حل� به ي.ص\م1يه ص.م\ياv؛ وقال عمران بن ح1ط�ان:
وقاض1ي ال%وت يع\لم' ما عليه،

إذا ما متe منه ما ص.مان
أي ما حل� ب. ورجلD ص.م.يان: ين\صمي على الناس بال4ذى. وصامى
م.ن,ي_ته وأ%ص\ماها: ذاقها. والن\ص1ماء: القبال� نو الشيء كما ين\ص.مي

البازي إذا ان\قض_.
eصنا: الص_نا والص>ناء�: الو.س.خ'، وقيل: الر_ماد'؛ قال ثعلب: يد@
وي'ق}ص.ر' وي'ك}ت.ب بالياء وال4لف، وكتابه بال4لف أ%جود. ويقال:

ت.ص.ن_ى فلن إذا قع.د عند الق1د\ر من شره1ه ي'ك%ب>ب' وي.ش\وي حت ي'صيب.ه
الص>ناء. وف حديث أ%ب قلب.ة قال: إذا طال ص1ناء� اليت ن'قYي.

بال�ش\نان1 إن شاؤ'وا 
(* قوله «إن شاؤوا»هكذا ف الصل، وليست ف النهاية)؛

قال ال4زهري: أ%ي در.ن'ه وو.س.خ'ه، قال: وروي ض1ناء، بالضاد، والصواب
ص1ناء، بالصاد، وهو وس.خ' النار والرماد. الفراء: أ%خ.ذ}ت' الشيء4



بص1ناي.ته أ%ي أ%خذ}ت'ه' بم1يع1ه، والسي' لغةD. أ%بو عمرو: الصeن.يe ش1عب¬
صغي يسيل� فيه الاء بي جبلي، وقيل: الصeن.يe ح1س\ي¬ صغي ل

ي.ر,د'ه' أ%حد¬ ول ي'ؤ\به له، وهو تصغي ص.ن\و� قالت ليلى
ال4خ'ي.ل1ي_ة:أ%نابغ%، ل ت.ن\ب.غ} ول ت.ك' أ%و_ل،

وك�ن\ت. ض'ن�ي�اv بي ص'د_ين, م.ج\ه.ل
ويقال: هو شقe ف ال%بل. ابن ال4عراب: الص_ان اللز,م'

للخ1د\م.ة، والن_اصي ال�ع.ر\ب,د'.
والص_ن\و': الغ.و\ر' 

(* قوله «الغور» هكذا ف الصل، والذي ف القاموس
والتهذيب: العود). ال%س3يس' بي الب.لي؛ قال: والص_ن\و' الاء�

القل1يل� بي البلي.والص_ن\و': الجر بي البلي، وجعها كلYها
،Dوالبن'، والمع أ%صناء# وص1ن\وان eوالص>ن\و': ال4خ الشقيق والعم.Òص'ن'و

وال�ن\ثى ص1ن\وة. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: عمe الرجل ض1ن\و'
أ%بيه؛ قال أ%بو عبيد: معناه أ%ن أ%صله'ما واحد¬، قال: وأ%صل الص>ن\و

إنا هو ف الن_خ\ل. قال شر: يقال ف�لنD ص1ن\و' فلن أ%ي أ%خوه، ول
يسم_ى ص1ن\واv حت يكون معه آخر، فهما حينئذ ص1ن\وان1، وكل© واحد{ منهما

ص1ن\و صاح1به. وف حديث: الع.ب_اس' ص1ن\و¬ أ%ب، وف رواية: ص1ن\وي.
والص>ن\و': ال1ثل�، وأصله أن تطلع نلتان1 من ع1ر\ق واحد، يريد أ%ن�

أ%صل العب_اس وأ%4صل% أ%ب واحد¬، هو مثل� أ%ب أو م1ث}لي، وجعه
ص1ن\وانD، وإذا كانت نلتان أو ثلثD أو أ%كثر' أ%صلها واحد فكل واحد منها
ص1ن\و¬، والثنان ص1ن\وان، والمع ص1ن\وانD، برفع النون، وحكى الزجاجي فيه

ص'ن\و¬، بصم الصاد، وقد يقال لسائر الش_جر إذا تشابه، والمع'
كالمع. وقال أ%بو حنيفة: إذا نبتت الشجرتان من أ%صل واحد فكل واحدة منهما

ص1ن\و ال�خرى. ورك1ي_تان ص1ن\وان: متجاورتان إذا تقاربتا ون.ب.عتا من
ع.ي واحدة{. وروي عن الب.راء3 بن عاز,ب� ف قوله تعال: ص1ن\وانD وغي'

ص1ن\وان{؛ قال الص>ن\وان� ال�ج\ت.م1ع' وغي' الص>ن\وان1 ال�تفر>ق'،
�وقال: الص>ن\وان� الن_خلت' أ%ص\ل�ه'ن_ واحد¬، قال: والص>ن\وان

الن_خلتان والثلث� والمس' والستe أ%صل�هن_ واحد¬ وفروع'هن_ شت_، وغي'
D؛: وقال أ%بو زيد: هاتان نلتان1 ص1ن\وان1 ون.خ1يل�ص1ن\وان{ الفار,د.ة

Dوأ%ص\ناء#، ويقال للثني ق1ن\وان1 وص1ن\وان1، وللجماعة ق1ن\وان Dص1ن\وان



وص1ن\وانD. الفراء: ال4ص\ناء� ال4م\ثال� وال4ن\صاء� السابقون. ابن
ال4عراب: الص>ن\وة� الف%س3يلة�. ابن بزرج: يقال للح.ف%ر, ال�ع.ط�ل

ص1ن\و¬، وجع'ه ص1ن\وانD. ويقال إذا اح\ت.ف%ر: قد1 اص\ط%ن.ى.
@صها: ص.ه\و.ة� كل9 شيء�: أ%ع\له'؛ وأ%نشد بيت عار,ق�:

فأ%ق}س.م\ت' ل أ%ح\ت.ل© إل بص.ه\و.ة{
ح.رام� علي_ ر.م\ل�ه وش.قائ1ق�ه\

(* قوله «حرام علي» هكذا ف الصل، وف الصحاح: عليك).
وهي من. الف%ر.س, موض1ع' اللYب\د1 من ظ%ه\ر,ه، وقيل: م.ق}ع.د'

الفار,س, وقيل: هي ما أ%س\ه.ل% من س.ر.اة1 الف%ر.س, من ناح1يتي\ها
ك1ل}ت.ي\ه,ما، والص_ه\و.ة�: م'ؤ.خ_ر الس_نام,، وقيل: هي الر_اد1فة ت.راها فو\ق.

الع.ج'ز,؛ قال ذو الرمة يصف ناقة:
إل ص.ه\و.ة{ ت.ت\ل�و م.حالv كأ%نا

ص.فاv د.ل�ص.ت\ه' ط%ح\م.ة� الس_ي\ل, أ%خ\ل%ق'
والمع ص.ه.وات¬ وص1هاء#. الوهري: أ%ع\لى كلY ج.بل� ص.ه\و.ت'ه'.

والص>هاء�: م.ناب,ع' الاء3، الواحدة ص.ه\وةD؛ وأ%نشد ابن بري:
ت.ظ%ل�ل� ف1يه,ن_ أ%ب\صار'ها،

gكما ظ%ل�ل الص_خ\ر ماء الص>هاء
والص_ه\وة�: ما ي'ت_خ.ذ� فوق. الر_واب من الب'رو'ج ف

أ%عاليها،والمع' صهىÝ ناد1ر¬، وف التهذيب: والص_ه.وات'؛ وأ%نشد:
أ%ز\ن.أ%ن ال�بe ف ص'ه.ى ت.ل%ف{،
ماكنت' لول الر_باب' أ%ز\ن.ؤ'ها

والص_ه\وة�: مكانD م'ت.طام1ن¬ من ال4رض تأ}وي إليه ض.و.ال© الب,ل:
والص_ه.وات': أ%و\ساط� ال%ت\ن.ي\ن, إل الق%طاة1. وهاصاه': كس.ر.

ص'ل}ب.ه. وصاهاه: ر.ك1ب. ص.ه\و.ت.ه. والص_ه\وة: كالغار, ف ال%بل يكون� فيه
الاء�، وقد يكون� فيه ماء� ال%ط%ر، والمع' ص1هاء#.

وص.ه.ا ال�ر\ح'، بالفتح، ي.ص\هى ص.ه\ياv: ن.د1ي.. وقال الليل: ص.ه,ي.
ال�ر\ح'، بالكسر. وأ%ص\ه.ى الص_ب_: د.ه.نه بالس_م\ن, ووض.عه ف

الشمس من مرض� ي'ص1يبه'. قال ابن سيده: وح.م.ل}ناه' على الواو, ل4ن�ا ل
ن.ج,د' هـ ص ي. ابن ال4عراب: ت.ي\س¬ ذو ص.ه.وات{ إذا كان سيناv؛

وأ%نشدذا ص.ه.وات{ ي.ر\ت.ع1ي ال4د\لسا،



كأ%ن� فوق. ظ%ه\ر,ه أ%ح\لسا،
من ش.ح\م1ه ول%ح\م1ه1 د1حاسا

والد_ل}س': أ%رض¬ أ%ن\ب.تت\ بعد.ما أ�ك1ل%ت\. وص.ها إذا ك%ث�ر. ماله'.
ال4صمعي: إذا أ%صاب. النسان% ج'ر\ح¬ فجع.ل% ي.ن\د.ى قيل% ص.ها ي.ص\هى.

وص1ه\ي.و\ن�: هي الرeوم، وقيل: هي بيت' ال%ق}د1س؛ وأ%نشد:
وإن} أ%ج\ل%ب.ت\ ص1ه\ي.و\ن� يوماv عليك�ما،
فإن� ر.حى ال%ر\ب, الد_لوك ر.حاك�ما

�@صوي: الصeو_ة�: ج.ماعة� الس>باع,؛ عن كراع. والصeو_ة: ح.ج.ر¬ يكون
علمةv ف الطريق، والم\ع ص'وىÝ، وأ%ص\واء جع' المع,؛ قال:

قد أ%غ}ت.دي والط�ي' فوق. ال4ص\وا
وأ%نشد أ%بو زيد:

وم1ن ذات1 أ%ص\واء� س'ه'وب كأ%نا
م.زاح1ف' ه.ز\ل%ى، بين.ها م'ت.باع.د'

قال ابن بري: وقد جاء ف�ع\ل%ةD على أ%فعال� كما قال:
eوع'ق}بة ال4ع\قاب, ف الشهر ال4ص.م

قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%ص\واء# جع. ص'وىÝ مثل% ر'ب.ع� وأ%رباع�،
وقيل: الصeو.ى وال4ص\واء� ال4علم' ال%ن\ص'وبة ال�ر\ت.ف1عة ف غ%ل}ظ{.

وف حديث أ%ب هريرة: إن� للسلم, ص'وىÝ وم.ناراv كم.نار, الطريق,،
ومنه قيل للقبور أ%ص\واء#. قال أ%بو عمرو: الصeو.ى أ%ع\لم¬ من حجارة{

منصوبةD ف الف%ياف وال%فازة1 الهولة1 ي'س\تد.ل© با على الطريق وعلى
ط%ر.فيها، أ%4راد أ%ن� للسلم ط%رائق. وأ%ع\لماv ي'ه\ت.د.ى با؛ وقال

ال4صمعي: الصeو.ى ما غ%ل�ظ% من ال4رض وارتفع ول ي.ب\ل�غ أ%ن يكون
جبلv؛ قال أ%بو عبيد: وقول� أ%ب عمرو أ%ع\ج.ب' إل� وهو أ%ش\ب.ه'

بعن الديث؛ وقال لبيد:
ث أ%ص\د.ر\ناها ف وار,د{

صاد1ر,، و.ه\م� ص'واه' قد مث%ل}
(* قوله «قد مثل» هكذا ف الصل هنا، وتقدم ف مادة مثل: صواه كالثل؛

وشرحه هناك نقلv عن ابن سيده).
وقال أ%بو النجم:

وبي. أ%علم, الصeو.ى ال%وائ1ل,



ابن ال4عراب: أ%خ\ف%ض' ال4علم, الث�اي.ة�، وهي بل�غة بن أ%س.د{
بق%د\ر, ق1ع\د.ة1 الرجل,، فإذا ار\تفع.ت\ عن ذلك فهي ص'و_ة. قال يعقوب':

والع.ل%م ما ن'ص1ب. من الجارة لي'س\تد.ل� به على الطريق,، والع.ل%م'
البل�. وف حديث ل%قيط: في.خ\ر'جون م1ن ال4ص\واء3 في.ن\ظ�رون إليه
ساعةv، قال الق�تيب: يعن بال4ص\واء3 الق�بور.، وأ%صل�ها ال4علم'، ش.ب_ه
القبور. با، وهي أ%يضاv الصeو.ى، وهي الرام، واحدها أ%ر.م¬ وإر.م¬

وأ%ر.ميÒ وإر.ميÒ وأ%ي\ر.ميÒ وي.ر.ميÒ أ%يضاv. وف حديث أ%ب هريرة:
فتخرجون من ال4ص\واء3 فت.ن\ظ�ر'ون إليه؛ ال4ص\واء�: الق�بور'. والصاوي:

الياب,س'.
ال4صمعي ف الشاء: إذا أ%ي\ب.س أ%ر\باب'ها أ%ل}بان.ها ع.م\داv ليكون

أ%س\م.ن. لا فذلك الت_ص\و,ي.ة� وقد ص.و_ي\ناها، يقال: ص.و_ي\تها
فص.و.ت\. ابن ال4عراب: الن_ص'و,ي.ة ف الناث1 أ%ن ت'ب.ق�ى أ%لبان'ها ف

ض'روع1ها ليكون أ%شد_ لا ف العام, ال�ق}ب,ل,. وص.و_ي\ت الناقة:
ح.ف�ل}ت'ها لت.س\م.ن.، وقيل: أ%ي\ب.س\ت' ل%بن.ها، وإنا ي'ف}ع.ل� ذلك ليكون%

أ%س\م.ن. لا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
إذا الد>ع\ر,م' الد>ف}ناس' ص.و_ى ل1قاح.ه،

فإن� لنا ذ%و\داv ع1ظام. ال%حال1ب,
قال: وناقةD م'ص.و_اةD وم'ص.ر�اة وم'ح.ف�ل%ةD بعنÝ واحد{. وجاء ف

الديث: الت_ص'و,ي.ة� خ1لب.ةD، وكذلك الت_ص\ر,ية. وص.و_ي\ت الغ.نم.:
أ%ي\ب.س\ت' ل%بن.ها ع.م\داv ليكون أ%س\م.ن. لا مثل�ه ف الب,ل، والسم'

من كلY ذلك الص_و.ى، وقيل: الص_وى أن تتر'ك%ها فل ت.ح\ل�ب.ها؛ قال:
ي.ج\مع للر>عاء3 ف ث%لث{:

ط�ول% الص_و.ى، وق1ل�ة% الر\غاث1
vأ%ي�اما �والت_ص\و,ي.ة� مثل� الت_ص\ر,ي.ة1: وهو أ%ن} ت'ت\ر.ك. الشاة

ل ت'ح\ل%ب. وال1لب.ة�: ال1د.اع'. وض.ر\ع¬ صاو� إذا ض.م.ر. وذ%ه.ب.
ل%ب.ن'ه؛ قال أ%بو ذ�ؤ.يب:

م'ت.ف%لYق أ%ن\ساؤ'ها عن ق%ان,ئ{
كالق�ر\ط1 ص.او�، غ�ب\ره' ل ي'ر\ض.ع'

أ%راد. بالقان,يء3 ض.ر\ع.ها، وهو ال4ح\م.ر ل4نه ض.م.ر وار\ت.فع.
ل%ب.ن'ه. التهذيب: الص_و.ى أن} ت'ع.ر_ز الناقة� في.ذ}ه.ب. ل%ب.ن'ها؛ قال



الراعي:
ف%ط%أ}ط%أ}ت' ع.ي\ن، هل} أ%ر.ى من س.م1ينة

ت.دار.ك م1نها ن.ي� عام.ي\ن, والص_و.ى؟
قال: ويكون الص_و.ى بعن الش_ح\م, والس>م.ن,. ال4حر: هو

الص_اء4ة� بوزن الص_اع.ة ماء# ث%خ1ي ي.خ\ر'ج مع الو.ل%د. وقال الع.د.ب_س
الك1ن.ان: الت_ص\و,ي.ة لل}ف�حول, من ال3ب,ل, أ%ن ل ي'ح\م.ل عليه ول

ي'ع\ق%د فيه حبلD ليكون أ%ن\ش.ط% له ف الض>ر.اب وأ%ق}و.ى؛ قال الفقعسي يصف
الراعي وال3بل:

صو_ى لا ذا ك1د\نة{ ج'ل}ذ1ي_ا،
أ%خ\ي.ف. كان.ت\ أ�مeه ص.ف1ي_ا

وص.و_ي\ت' الف%ح\ل% من ذلك، وقيل: إ,ن_ما أ%صل ذلك ف ال3ناث1
ت'غ.ر_ز' فل ت'ح\ل%ب لت.س\م.ن ول ت.ض\ع'ف. ف%ج.ع.له الف%ق}ع.سي للف%ح\ل أ%ي
ت'ر,ك. من العمل, وع'ل1ف. حت ر.ج.ع.ت نفس'ه إ,ليه وس.م1ن.. وصو_ي\ت'

ل3بلي ف%ح\لv إ,ذا اخ\ت.ر\ت.ه ور.ب_ي\ت.ه للف1ح\لة.
الليث: الصاو,ي من النخيل الياب,س'، وقد ص.و.ت1 النخلة� ت.ص\و,ي

ص'و,ي�اv. قال ابن ال4نباري: الص_و.ى ف النخلة مقصور¬ يكتب بالياء، وقد
ص.و,يت النخل%ة، فهي صاوية إ,ذا ع.ط1ش.ت وض.م.ر.ت\ وي.ب,س.ت\، قال: وقد ص.و,ي.

الن_خ\ل� وص.و_ى الن_خ\ل�، قال ال4زهري: وهذا أ%ص.حe ما قال%
الليث، وكذلك غي' الن_خ\ل, من الش_ج.ر، وقد يك�ون� ف ال%ي.وان1 أ%يضاv؛

قال ساعدة يصف ب.ق%ر وحش:
،Dل� م.اء� ف%ه\ي صاوية�ق%د\ أ�وب,ي.ت\ ك
م.ه.م.ا ت'ص1ب\ أ�ف�قاv م1ن\ بار,ق� ت.ش1م,

والص_وe: الفار,غ�. وأ%ص\و.ى إ,ذا ج.ف_. والصeو_ة�: م'خ\ت.ل%ف'
الر>يح,؛ قال امرؤ' الق%يس:

وه.ب_ت\ ل%ه' ريح¬، ب,م'خ\ت.ل%ف1 الصeو.ى،
ص.باv وشالD ف م.ن.از,ل, ق�ف�ال,

ابن ال4عراب: الص_و.ى السeن\ب'ل� الفار,غ� والق�ن\ب'ع' غ1لف�ه'؛
ال4زهري ف ترجة صعنب:
تسب' بالل�ي\ل ص'وىÝ م'ص.ع\ن.ب.ا

قال: الصeو.ى الجارة� ال%ج\م'وع.ة، الواحد.ة ص'و_ة. ابن ال4عراب:



الصeو_ة� ص.و\ت' الص_د.ى، بالصاد. التهذيب ف ترجة ض.و.ى: س.م1ع\ت'
ض.و_ة% الق%و\م, وع.و_ت.ه'م أ%ي أ%ص\و.ات.ه'م، وروي عن ابن ال4عراب

الص_و_ة والع.و_ة بالصاد.
وذات' الصeو.ى: م.و\ض1ع¬؛ قال الراعي:

ت.ض.م_ن.ه'م، وار\ت.د_ت1 الع.ي\ن' د'ون.ه'م،
بذات1 الصو.ى من ذ1ي الت_ن.ان,ي، ماه1ر'

@صيا: الص_ي_ة�: ما ي.خ\ر'ج' من ر.ح1م, الش_اة1 بعد. الو,لدة. قال
ابن أ%حر: الص_اء4ة� بوزن الص_اع.ة1، والص_آة� بوزن الص_ع.اة1،

والص_ي\أة� بوزن الص_ي\ع.ة1، والص_ي_ة� الاء� الذي يكون� ف ال%ش1يم.ة1؛
وأ%نشد شر:

على الر>ج\ل%ي\ن, ص.اء� كال�راج,
قال: وب,ع\ت' الن_اق%ة% بص.ي_ت1ها أ%ي ب,ج,د\ثان1 ن.تاج,3ها.

والص>ي_ة�: أ�ن\ث%ى الط�ائ1ر, الذي يقال له ال%ام'.
والص_يباص1ي: ش.و\ك' الن_س_اج,ي.، واح1د.ت'ه ص1يص1يةD، وقيل:

ص1يص1ي.ة� ال%ائ1ك الذي ي.خ'ط© به الث�و\ب. وت'د\ع.ى ال1خ.ط�. أ%بو
اليثم: الصي>ص1ي_ة ح.فÒ ص.غ1ي¬ من ق�ر'ون1 الظYب.اء3 ت.ن\س.ج' به

ال%ر\أ%ة�؛ قال د'ر.ي\د' ابن' الص>م_ة:
فج,ئ}ت' إ,ل%ي\ه، والر>ماح' ت.ن'وش'ه

كو.ق}ع, الص>ي.اص1ي ف الن_س3يج, ال�م.د_د1
ومنه الديث حي ذ%ك%ر الف1ت\ن.ة فقال: ك%أ%ن_ها ص.ياص1ي الب.ق%ر,؛ قال

أ%بو بكر: شب_ه الف1ت\نة بق�رون1 الب.ق%ر, لش1د_ت1ها وص'عوب.ة1
vص.م_اء� إ,ذا كان.ت\ ه.ائ1ل%ة Dول: ف1ت\ن.ة�ال4م\ر, فيها. والعرب ت.ق

ع.ظ1يم.ةv. وف حديث أ%ب هريرة: أ%صحاب' الد_ج_ال, ش.و.ار,ب'ه'م\
كالص_ي.اص1ي ي.ع\ن ق�رون%

الب.ق%ر,، يريد' أ%ن_هم أ%ط%ال�وا ش.و.ار,ب.ه'م وف%ت.ل�وها فصار.ت\
كأ%ن_ها ق�ر'ون� ب.ق%ر�. والص_ي.اص1ي: الق�ر.ى، وقيل: ال�ص'ون�. وف

التنزيل: وأ%ن\ز.ل الذين ظ%اه.ر'وه'م من أ%هل الكتاب من ص.ي.اص1يه,م\؛ قال
الفراء�: من ح'ص'ونم، وقال الزجاج: الص_ي.اص1ي كل© ما ي'م\ت.ن.ع' به،

وهي ال�ص'ون�، وقيل: الق�ص'ور ل4ن_ه ي'ت.ح.ص_ن' با. وص1يص1ي_ة
الث�و\ر,: ق%ر\نه لح\ت1صان,ه به م1ن ع.د'و>ه؛ قال الن_ابغة ال%ع.د1ي،



وقيل س'ح.ي\م¬ عبد' بن ال%س\حاس,:
ف%أ%ص\ب.ح.ت1 الثYي.ان� غ%ر\ق%ى، وأ%ص\ب.ح.ت\

ن,ساء� ت.م1يم� ي.ل}ت.ق1ط}ن, الص_ي.اص1ي.ا
ذهب إ,ل أ%ن� رجال% ت.م1يم� نس_اج'ون فن,ساؤ'هم ي.ل}ت.ق1ط}ن. ل�م
الصي_اص1ي. لي.ح\ف1زوا با الغ.ز\ل. وص1يص1ي_ة الديك: م1خ\ل%بان1

ف ساق%ي\ه، وقيل: صيص1ي_ة� الد>يك1 وغي,ه من الط�ي\ر, ال3ص\ب.ع
الزائ1دة� الت ف م'ؤ.خ_ر, ر,ج\ل1ه، وقيل: صيص1ي_ة الد>يك1 ش.و\ك%ت'ه

ل4نه ي.ت.ح.ص_ن' با.



حرف الضاد



@ض: الضاد حرف من الروف الهورة، وهي تسعة عشر حرفاv، واليم والشي
والضاد ف حيز واحد، وهذه الروف الثلثة هي الروف الش_ج\ري�ة.

@ضأضأ: الض>ئ}ض1ئ� والضeؤ\ض'ؤ': ال4صل والـم.ع\د1ن�. قال الكميت:
و.ج.د\ت'ك ف الض>ن\ء3 من ض1ئ}ض1ئ{، *  أ%ح.ل� ال4كاب,ر' منه الص>غارا

 وف الديث: أ%ن رجلv أ%ت.ى النب_ صلى الل9ه عليه وسلم، وهو ي.ق}س3م' الغنائم، فقال له: اع\د1ل} فإ,نك ل ت.ع\د1ل}. فقال: يرج
من ض1ئ}ض1ئي هذا قوم ي.ق}ر.ؤ'ون القرآن ل ي'جاو,ز' ت.راق1ي.ه'م\، ي.م\ر'قون من الد>ين كما ي.م\ر'ق الس_هم' من الر_م1ي_ة.

الضئ}ض1ئ�: ال4ص\ل�. وقال الكميت:
  قوله «بأصل الضنو إل» صدره كما ف ضنأ من التهذيب: ومياث ابن آجر2) (2 بأ%صل الض>ن\و, ضئ}ض1ئ1ه ال4ص1يل (

حيث ألقت.)
وقال ابن السكيت مثله، وأ%نشد:

أ%نا من ض1ئ}ض1ئ1 ص1د\ق�، *  ب.خ\ وف أ%ك}ر.م, ج,ذ}ل,
ومعن قوله ي.خ\ر'ج من ض1ئ}ض1ئي هذا أ%ي من أ%صل1ه ون.س\ل1ه. قال الراجز:

غ%ي\ران من ض1ئض1ئ1 أ%ج\مال� غ�ي'ر\
 تقول: ض1ئ}ض1ئ� ص1د\ق� وض'ؤ\ض'ؤ' ص1د\ق�. وحكي: ض1ئ}ض1يء# مثل ق1ن\د1يل�؛ يريد أ%نه يرج م1ن ن.س\ل1ه وع.ق1به. ورواه بعضهم
 بالصاد الهملة وهو بعناه. وف حديث عمر رضي الل9ه تعال عنه: أ%عط%ي\ت' ناقةv ف سبيل الل9ه، فأ%ردت' أ%ن أ%شتر,ي. م1ن

 ن.س\ل1ها، أ%و قال: من ض1ئ}ض1ئها، فسأ%ل}ت' النب_ صلى الل9ه عليه وسلم فقال: دع\ها حت ت.جيء4 يوم. القيامة هي وأ%ولد'ها ف
 ميزان,ك. والض>ئ}ض1ئ�: كثرة الن_س\ل وب.ر.ك%ت'ه، وض1ئ}ض1ئ� الض_أ}ن1 ، من ذلك. أ%بو عمرو: الضأ}ضاء� ص.و\ت' الناس,، وهو

الض_و\ضاء. والضeؤ\ض'ؤ': هذا الطائر' الذي يسمى ال4خ\ي.ل%.قال ابن دريد: ول أ%دري ما صحته.
 @ضبأ: ض.ب.أ% بال4رض ي.ض\ب.أ� ض.ب\أv وض'ب'وءاv وض.ب.أ% ف ال4رض، وهو ض.ب,يء#: ل%ط1ئ% واخ\ت.بأ%، والوضع: م.ض\ب.أD. وكذلك الذئب

إ,ذا ل%ز,ق. بال4رض أ%و بشجرة  
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 أ%و است.ت.ر بال%م.ر ل1ي.خ\ت1ل% الص_ي\د. ومنه س'م>ي الرجل� ضاب,ئاv، وهو ضابئ� بن ال%ر,ث1 الب'ر\ج'م1يe. وقال الشاعر ف الضاب,ئ
الـم'خ\ت.ب,ئ1 الص_ي_اد:

)1إ,ل9 ك�م.ي\تاv، كالق%ناة1 وضاب,ئاv *  بالف%ر\ج, ب.ي\ن. ل%بان,ه و.ي.د1ه\(
  قوله «ويده» كذا ف النسخ والتهذيب بالفراد ووقع ف شرح القاموس بالتثنية ويناسبه قوله ف التفسي بعده ما بي1(

يدي فرسه.)
ي.صف' الص_ي_اد. أ%نه ض.ب.أ% ف ف�روج ما بي يدي فرسه ل1ي.خ\ت1ل% به

الو.ح\ش.، وكذلك الناقة� ت'ع.ل�م ذلك، وأ%نشد:
ل%ـم_ا ت.ف%ل�ق. عنه ق%ي\ض' ب.ي\ض.ت1ه، * آواه ف ض1ب\ن, م.ض\ب.إ� به ن.ض.ب'

.�قال: والـم.ض\ب.أ�: الوضع الذي يكون فيه. يقال للناس: هذا م.ض\ب.ؤ'كم أ%ي م.و\ض1ع'كم، وجعه م.ضاب,ئ



:éوض.ب.أ%: ل%ص1ق. بال4رض,. وض.ب.أ}ت' به ال4رض.، فهو م.ض\بوء# به، إ,ذا أ%ل}ز.قه با. وض.ب.أ}ت' إ,ليه: ل%جأ}ت. وأ%ض\ب.أ% على الشيء3 إ,ض\ب.اء 
 س.ك%ت. عليه وك%ت.مه، فهو م'ض\ب,ئD عليه. ويقال: أ%ض\ب.أ% فلن على داهية{ مثل أ%ض.ب_. وأ%ض\ب.أ% على ما ف ي.د.ي\ه: أ%م\س.ك..

اللحيان: أ%ض\ب.أ% على ما ف يديه، وأ%ض\ب.ى، وأ%ض.ب_ إ,ذا أ%مسك، وأ%ض\ب.أ% القوم' على ما ف أ%نف�سهم إ,ذا كتموه.
وض.ب.أ%: اس\ت.خ\ف%ى. وض.ب.أ% منه: اس\ت.ح\ي.ا. أ%بو عبيد: اض\ط%ب.أ}ت'

منه أ%ي اس\ت.ح\ي.ي\ت'، رواه بالباء3 عن ال�موي. وقال أ%بو اليثم: إ,نا
هو اض\ط%ن.أ}ت' بالنون، وهو مذكور ف موضعه. وقال الليث: ال4ض\باء�:

)2و.ع\وعة ج.ر\و, الكلب إ,ذا و.ح\و.ح.، وهو بالفارسية فحنحه(
 قوله «فحنحه» كذا رسم ف بعض النسخ.). قال أ%بو منصور: هذا خطأD وتصحيف وصوابه:2 ( 

.eال4ص\ياء�، بالصاد، من ص.أ%ى ي.ص\أ%ى، وهو الص_ئ1ي
vوروى النذري بإ,سناده عن ابن السكيت عن الع'ك}لي>: أ%ن� أ%عرابي�ا

أ%نشده:
ف%هاؤ'وا م'ضاب,ئ%ةv، ل%م ي.ؤ'ل� *  باد1ئ%ها الب.د\ء�، إ,ذ ت.ب\د.ؤ'ه\

قال ابن الس�كيت: الـم'ضاب,ئ%ة�: الغ1رارة� الـم'ث}ق%ل%ة� ت'ض\ب,ئ� من
ي\م1ل�ها تتها أ%ي ت'خ\ف1يه.

قال: وعن با هذه القصيدة البتورة. وقوله: ل ي.ؤ'ل� أ%ي ل
ي'ض\ع1ف\. بادئها: قائ1ل%ها الذي اب\ت.دأ%ها. وهاؤ'وا أ%ي هاتوا.

وض.ب.أ%ت1 الرأ%ة� إ,ذا ك%ث�ر. ولدها. قال أ%بو منصور: هذا تصحيف
والصواب ض.ن.أ%ت الرأ%ة، بالنون والمزة، إ,ذا كثر ولدها.

والض_اب,ئ�: الر_ماد'.
@ضنأ: ض.ن.أ%ت1 الرأ%ة� ت.ض\ن.أ� ض.ن\أv وض'ن'وءاv وأ%ض\ن.أ%ت\: كثر

ولدها، فهي ضان,ئD وضان,ئةD. وقيل: ض.ن.أ%ت\ ت.ض\ن.أ� ض.ن\أv وض'ن'وءاv إ,ذا ول%دت.
الكسائي: ام\رأ%ةD ضان,ئةD وماش1يةD معناها أ%ن يكثر ولدها. وض.ن.أ%

الال: ك%ث�ر، وكذلك الاشية�. وأ%ض\ن.أ% القوم' إ,ذا ك%ث�رت م.واش1يهم.
والض_ن\ء�: كثرة الن_س\ل. وض.ن.أ%ت1 الاشية�: ك%ث�ر ن,تاج'ها. وض.ن\ء�

كلY شيء�: ن.س\ل�ه. قال:
)3أ%ك}ر.م ض.ن\ء� وض1ئ}ض1ئ{ عن\ *  ساق%ي, ال%و\ض ض1ئ}ض1ئها وم.ض\ن.ؤ'ها(

 قوله «أكرم ضنء» كذا ف النسخ.)3 (
والض_ن\ء� والض>ن\ء�، بالفتح والكس\ر مهموز ساكن النون: الولد، ل

يفرد له واحد، إ,نا هو من باب ن.ف%ر� 
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ور.ه\ط{، والمع ض'ن'وء#.
التهذيب، أ%بو عمرو: الض_ن\ء� الولد، مهموز ساكن النون. وقد يقال له:

الض>ن\ء�. والض>نء�، بالكسر: ال4ص\ل� وال%ع\د1ن. وف حديث ق�ت.يلة بنت النضر بن الرث أ%و أ�خته:
أ%م'ح.م_د¬، ول4ن\ت. ض1ن\ء� ن.ج,يب.ة{ *  م1ن\ ق%و\م1ها والف%ح\ل� ف%ح\لD م'ع\ر,ق'
الض>ن\ء�، بالكسر: ال4صل. ويقال: فلن ف ض1ن\ء3 ص1د\ق� وض1ن\ء3

س.و\ء�.
واض\ط%ن.أ% ل%ه ومنه: اس\ت.ح\يا وان\ق%ب.ض.. قال الطYر,م_اح':

إ,ذا ذ�ك1ر.ت\ م.س\عاة� وال1د1ه اض\ط%نا، *  ول ي.ض\ط%ن م1ن\ ش.ت\م, أ%ه\ل, الف%ضائ1ل,
أ%راد اض\ط%ن.أ% فأ%ب\د.ل%. وقيل: هو من الض_ن.ى الذي هو الـم.رض'،
كأ%ن_ه ي.م\ر.ض' من س.ماع م.ثال1ب أ%بيه. وهذا البيت ف التهذيب:

ول ي'ض\ط%نا م1ن ف1ع\ل, أ%ه\ل, الف%ضائ1ل, 
وقال:

)1ت.زاء4ك. م'ض\ط%ن,ئD آر,م¬، * إ,ذا ائ}ت.ب_ه' ال3دe ل ي.ف}ط%ؤ'ه\ (
  قوله «تزاءك مضطنئ» هذا هو الصواب كما هو النصوص ف كتب اللغة. نعم أنشده الصاغان تزاؤك مضطنئ1(

 بالضافة ونصب تزاؤك. قال ويروى تزؤل باللم على تفعل ويروى تتاؤب فايراد الؤلف له ف زوك خطأ وما أسنده ف
مادة زأل للتهذيب ف ضنأ من أنه تزاءل باللم فلعله نسخة وقعت له وال فالذي فيه تزاءك بالكاف كما ترى.)

التزاؤ'ك: الس\ت1ح\ياء�.
وض.ن.أ% ف ال4رض ض.ن\أv وض'ن'وءاv، اخ\ت.ب.أ%. و.ق%ع.د. م.ق}ع.د.

ض'ن\أ%ة{ أ%ي م.ق}ع.د. ض.ر'ور.ة{، ومعناه ال4ن.ف%ة.
قال أ%بو منصور: أ%ظن ذلك من قولم اض\ط%ن.أ}ت' أ%ي اس\ت.ح\ي.ي\ت'.

  ضاه.أ% الرج'ل% وغ%ي\ر.ه: ر.ف%ق به؛ هذه رواية أ%ب عبيد عن ال�م.و,ي> ف ال�ص.ن_ف. وال�ضاه.أ%ة�: ال�شاك%ل%ة�. وقال صاحب@ضهأ:
العي: ض.اه.أ}ت' الرجل وض.اه.ي\ت'ه أ%ي شاب.ه\ت'ه، يهمز ول يهمز، وقرئ. بما قوله عز_ وجل�: ي'ضاه1ئ�ون قول الذين كفروا.

 @ضوأ: الض_وء� والضeوء�، بالضم، معروف: الض>ياء�، وجعه أ%ض\واء#. وهو الض>واء� والض>ياء�. وف حديث ب.د\ء3 الو.ح\ي,: ي.س\م.ع
 الص_و\ت. و.ي.ر.ى الض_ؤ\ء4، أ%ي ما كان ي.سمع من صوت الـم.ل%ك ويراه م1ن ن'وره وأ%ن\وار, آيات1 ر.ب>ه. التهذيب، الليث: الض_و\ء

والض>ياء: ما أضاء4 لك.
 وقال الزجاج ف قوله تعال: ك�ل�ما أ%ضاء4 لم م.ش.و\ا ف1يه1. يقال: ضاء4 الس>راج' ي.ضوء� وأ%ضاء4 ي'ض1يء�. قال: واللغة الثانية هي

 الـم'ختارة، وقد يكون الض>ياء� جعا. وقد ضاء4ت1 النار' وضاء4 الشيء� ي.ض'وء� ض.و\ءاv وض'وءاv وأ%ضاء4 ي'ض1يء�. وف شعر
العباس:

وأ%ن\ت.، لـم_ا و'ل1د\ت. أ%ش\ر.ق%ت ال4رض'، *  وضاء4ت\، ب,ن'ور,ك، ال�ف�ق'
.vيقال: ضاء4ت\ وأ%ضاء4ت\ بعن أ%ي اس\ت.نار.ت\، وصار.ت م'ض1يئة



وأ%ض.اء4ت\ه، ي.تعد_ى ول ي.تعد_ى. قال العدي�:
أضاء4ت\ لنا النار' و.ج\هاv أ%غ%ر_، *  م'ل}ت.ب,ساv، بالف�ؤ.اد1، الت1باسا

 أ%بو عبيد: أ%ضاء4ت1 النار' وأ%ضاء4ها غي'ها، وهو الض_و\ء� والضeوء�، وأ%م_ا الض>ياء�، فل هز ف يائه. وأ%ضاء4ه له واس\ت.ض.أ}ت' به.
وف حديث علي كر_م الل9ه وجهه: 
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 ل ي.س\ت.ض1يئ�وا ب,ن'ور, الع1لم ول ي.ل}ج.ؤ'وا إ,ل ر'ك}ن� وث1يق�. وف الديث: ل ت.س\ت.ض1يئ�وا بنار الـم'ش\ر,ك1ي، أ%ي ل ت.س\ت.ش1ي'وهم ول
 تأ}خ'ذ�وا آراء4هم. ج.ع.ل الضوء4 مثلv للرأ}ي عند ال%ي\ر.ة1. وأ%ضأ}ت' به البيت. وض.و_أ}ت'ه به وض.و_أ}ت' عنه.الليث: ض.و_أ}ت' عن ال4مر

ت.ض\و,ئ%ةv أ%ي ح1د\ت. قال أ%بو منصور: ل أ%سعه من غيه.
أ%بو زيد ف نوادره: الت_ض.وeؤ' أ%ن ي.قوم. النسان� ف ظ�ل}م.ة{ حيث

ي.رى ب,ض.و\ء3 النار أ%ه\ل%ها ول ي.ر.و\نه. قال: وع.ل1ق. رجل من الع.ر.ب
امرأ%ةv، فإ,ذا كان الليل اج\ت.ن.ح إ,ل حيث ي.ر.ى ض.و\ء4 نار,ها

ف%ت.ض.و_أ%ها، ف%قيل ل%ها إ,ن فلناv ي.ت.ض.و_ؤ'ك1، ل1ك%ي\ما ت.ح\ذ%ره، فل
ت'ريه إ,ل� ح.س.ناv. فلما سعت ذلك ح.س.ر.ت\ عن ي.د1ها إ,ل م.ن\ك1بها ث

ض.ر.بت\ ب,ك%فYها ال�خ\رى إ,ب\ط%ها، وقالت: يا م'ت.ض.و>ئاه\ ! هذه ف
اس\ت1ك. إ,ل ال3ب\ط1. فلما رأ%ى ذلك ر.ف%ض.ها. يقال ذلك عند تعيي م.ن ل ي'ب.ال ما ظ%ه.ر منه من ق%ب,يح.

وأ%ضاء4 ب,ب.و\ل1ه: ح.ذ%ف به، حكاه عن كراع ف الـم'ن.ج_د.
.vكثر ول%د'ها، والعروف ض.ن.أ%. قال: وأ%رى ال4و_ل تصحيفا :�@ضيأ: ض.ي_أ%ت1 الرأ%ة

)2@ضأب: (
 ضأب استخفى وضأب قتل عدواv. اهـ. التهذيب.): الض_ي\ـأ%ب':2(

 الذي ي.ق}ت.ح1م' ف ال�مور؛ عن ك�راع؛ وهو الض_ي\ـأ%ز'. وف بعض نسخ الصحاح: الض_ي\ـأ%ن�. وج.م.لD ض'ؤ\بان: سي شديد؛
قال ز,ياد

:eالـم1ل}ق%ط1ـي
)3على كلY ض'ؤ\بان{، كأ%ن� ص.ر,يف%ه *  ب,ناب.ي\ه1، ص.و\ت' ال4خ\ط%ب, الـم'ت.غ.ر>د1(

 قوله «التغرد» الذي ف التهذيب الترن.)3 (
وقول الشاعر:

لا رأ%يت' الـه.م_ قد أ%ج\فان،
ق%ر_ب\ت' للر_ح\ل, وللظYعان1،

ك�ل� ن,ـياف1ـي> الق%ر.ى ض'ؤ\بان1
أ%نشده أ%بو زيد. ض'ؤ\بان: بالمز والضاد.



،Dف¼، وض1ـباب¬ وض'ب_ان� @ضبب: الض_بe: د'و.ي\ب_ة من الشرات معروف، وهو يشبه الو.ر.ل%؛ والمع أ%ض'بÒ مثل ك%ف¼ وأ%ك
 ال4خية عن اللحيان. قال: وذلك إ,ذا ك%ث�ر.ت\ ج,د�اv؛ قال ابن سيده: ول أ%دري ما هذا الفرق، ل4ن� ف1ع.الv وف�ع\لناv سواء ف
 أ%نما بناء4ان من أ%بنية الكثرة، وال�نثى: ض.ب_ة. وأ%رض م.ض.ب_ةD وض.ب,ـب.ةD: كثية� الض>باب. التهذيب: أ%رض¬ ض.ب,ـب.ةD؛ أ%حد' ما

 �جاء4 على أ%صله. قال أ%بو منصور: الو.ر.ل� س.ب\ط� ال%ل}ق،طويل
>539<ص:

 الذ�ن.ب، كأ%ن� ذ%نبه ذنب' ح.ي_ة؛ ور'ب_ و.ر.ل� ي'ر\ب ط�ول�ه على ذراعي. وذ%ن.ب' الض_ب> ذو ع'ق%د، وأ%طول�ه يكون ق%د\ر. ش1ب\ر.
 والعرب ت.س\ت.خ\ب,ث� الو.ر.ل% وتستقذره ول تأ}كله، وأ%ما الض_بe فإ,نم ي.ح\ر,ص'ون على ص.ي\ده وأ%كله؛ والض_بe أ%ح\ر.ش' الذ�ن.ب،
 خ.ش1ن'ه، م'ف%ق�ر'ه، ولون'ه إ,ل الصeح\م.ة1، وهي غ�ب\ر.ة م'ش\ر.بةD س.واداv؛ وإ,ذا س.م1ن. اص\ف%ر_ ص.د\ر'ه، ول يأ}كل إ,ل� ال%ناد1ب. والد_بـى

 والع'ش\ب.، ول يأ}كل الـه.وام_؛ وأ%ما الو.ر.ل� فإ,نه يأ}كل العقارب، واليات، والـح.راب,ـي_، والنافس، ولمه د'ر\ياق،
والنساء ي.ت.س.م_ن_ بلحمه.

)1وض.ب,ـب. البلد' ، (
 قوله «وضبب البلد» كفرح وكرم اهـ القاموس.) 1(

وأ%ض.ب_: كث�ر.ت ض1ـباب'ه؛ وهو أ%حد' ما جاء4 على ال4ص\ل من هذا
الضرب.ويقال: أ%ض.ب_ت\ أ%رض' بن فلن{ إ,ذا كثر ض1ـب.اب'ها.

وأ%رض¬ م'ض1ـب_ةD وم'ر\ب,عةD: ذات ض1ـباب� وي.راب,ـيع.. ابن السكيت:
 ض.ب,ـب. البلد' كث�ر.ت\ ض1ـباب'ه؛ ذكره ف حروف أ%ظهر فيها التضعيف، وهي متحركة، مثل ق%ط1ط% شعر'ه وم.ش1ش.ت1 الدابة
 وأ%ل1ل% الس>قاء. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�اv أ%تى النبـي_، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال: إ,ن ف غ%ائط{ م'ض1ـب_ة{. قال ابن ال4ثي:

هكذا جاء4 ف
 الرواية، بضم اليم وكسر الضاد، والعروف بفتحهما، وهي أ%ر\ض¬ م.ض.ب_ة مثل م.ـأ}س.د.ة وم.ذ}أ%بة وم.ر\ب.ع.ة أ%ي ذات أ�سود

 وذ1ئاب وي.راب,ـيع.؛ وجع الـم.ض.ب_ة م.ض.اب. فأ%ما م'ض1ـب_ة: فهو اسم فاعل من أ%ض.ب_، كأ%غ%د_ت\، فهي م'غ1د_ة. فإ,ن صحت
 الرواية فهي بعناها. قال: ونو' هذا البناء الديث� الخر: ل أ%ز.ل} م'ض1ـب�اv ب.ع\د'؛ هو من الض_ب>: الغ.ض.ب والـح1ق}د أ%ي ل

أ%زل ذا ض.ب.
 ووقعنا ف م.ضاب_ م'ن\ك%رة{: وهي ق1ط%ع من ال4رض كثية� الض>باب، الواحدة م.ض.ب_ة. قال ال4صمعي: سعت غي. واحد{ من

 العرب, يقول: خرجنا نصطاد الـم.ض.ب_ة أ%ي ن.صيد' الض>باب.، جعوها على م.ف}ع.لة، كما يقال للشeيوخ م.ش\ي.خة، وللسeيوف
م.س\ي.ف%ة.

والـم'ض.ب>ب': الار,ش' الذي ي.ص'بe الاء ف ج'ح\ر,ه حت ي.خر'ج.
ليأ}خذ%ه.

والـم'ض.ب>ب': الذي ي'ؤ.ت>ي الاء4 إ,ل ج,ح.رة الض>ب.اب حت ي'ذ}ل1ق%ها ف%ت.ب'ز. في.ص1ـيد.ها؛ قال الكميت:
بغ.ب\ي.ة1 ص.ي\ف{ ل ي'ؤ.ت>ي ن,طاف%ها *  ل1ـي.ب\ل�غ.ها، ما أ%خ\ط%ـأ%ت\ه'، الـم'ض.ب>ب'



 يقول: ل يتاج الـم'ض.ب>ب' أ%ن ي'ؤ.ت>ي الاء4 إ,ل ج,ح.رتا حت يستخرج الض>باب. وي.ص1ـيد.ها، ل4ن الاء4 قد كثر، والسيل� قد
ع.ل% الزeب، فكفاه ذلك.

وض.ب_ب\ت' على الض_ب> إ,ذا ح.ر.ش\ت.ه، فخر.ج. إ,ليك م'ذ%ن>باv، فأ%خ.ذ}ت. بذ%ن.به.
والض_ب_ة�: م.س\ك' الض_ب> ي'د\ب.غ� في'ج\ع.ل� فيه الس_م\ن. وف الثل: أ%ع.قe من ض.ب¼، ل4نه ربا أ%كل ح'س'ول%ه.

 وقولم: ل أ%ف}ع.ل�ه حت ي.حن_ الض_بe ف أ%ث%ر ال3بل الص_اد1ر.ة، ول أ%ف}ع.ل�ه حت ي.ر,د. الض_بe الاء4؛ ل4ن الضب_ ل ي.ش\ر.ب' الاء4. ومن
كلمهم الذي ي.ض.ع'ونه على أ%لسنة البهائم، قالت السمكة:

و,ر\داv يا ض.بe؛ فقال:
أ%ص\ب.ح. قلب ص.ر,دا،  *  ل ي.ش\ت.ه,ـي أ%ن ي.ر,د.ا،

ـ4ر,د.ا، ( )2إ,ل� ع.راداv ع.ر,دا،  *  وص1لYيانـــــــاv بـــــ
وع.ن\ك%ثاv م'ل}ت.ب,د.ا

  قوله «وصلياناv بردا» قال ف التكملة تصحيف من القدماء فتبعهم اللف. والرواية زرداv أي بوزن كتف وهو2 (
السريع الزدراد.) 

والض_بe يكن أ%با ح1س\ل�؛ والعرب ت'ش.ب>ه ك%ف_ 
>540<ص:

البخيل إ,ذا ق%ص_ر. عن العطاء3 بكف> الض_ب>؛ ومنه قول الشاعر:
م.نات1ـي'، أ%ب\رام¬، كأ%ن� أ%ك�ف�ه'م *  أ%ك�فe ض1ـباب� أ�ن\ش1ق%ت\ ف الـح.بائ1ل,

وف حديث أ%نس: أ%ن الض_ب_ ل%ـي.موت' ه'زالv ف ج'ح\ر,ه بذ%ن\ب, ابن
آدم أ%ي ي'ح\ب.س' الطر عنه بش'ـؤ\م ذنوبم. وإ,نا خص الض_ب_،
ـ�ه أ%ط}و.ل� اليوان ن.ف%ساv وأ%ص\ب.ر'ها على ال�وع. ويروى: أ%ن ل4ن

.vالـح'بار.ى ب.د.ل الض_ب ل4نا أ%بعد' الطي ن.ج\ع.ـة
 ورجل خ.بÒ ض.بÒ: م'ن\ك%ر¬ م'راو,غD ح.ر,ب¬. والض_بe والض>بe: الغ.ي\ظ� والـح1ق}د'؛ وقيل: هو الض>غ\ن والع.داوة، وج.م\عه

ض1ـباب؛قال الشاعر:
فما زالت\ ر'قاك. ت.س'ل© ض1غ\ن، *  وت'خ\ر,ج'، من م.كام1نها، ض1باب

.vإ,ض\بابا eعلى ح1ق}د{ ف القلب، وهو ي'ض1ب �وتقول: أ%ض.ب_ فلنD على غ1لð ف قلبه أ%ي أ%ض\مره. وأ%ض.ب_ الرجل
 ويقال للرجل إ,ذا كان خ.ب�اv م.ن'وعاv: إ,نه ل%خ.بÒ ض.بÒ. قال: والض_بe الـح1ق}د ف الص_د\ر. أ%بو عمرو: ض.ب_ إ,ذا ح.ق%د. وف

حديث علي، كر�م الل9ه وجهه: كلê منهما حامل� ض.ب¼ لصاحبه. وف حديث
عائشة، رضي الل9ه عنها: فغ.ض1ب. القاسم' وأ%ض.ب_ عليها.

وض.ب_ ض.ب�اv، وأ%ض.ب_ به: س.ك%ت. مثل� أ%ض\ـب.ـأ%، وأ%ض.ب_ على
الشيء3، وض.ب_: سكت عليه.

وقال أ%بو زيد: أ%ض.ب_ إ,ذا تكلم، وض.ب_ على الشيء3 وأ%ض.ب_



 وض.ب_ب.: اح\تواه. وأ%ض.ب_ الشيء4: أ%خفاه. وأ%ض.ب_ على ما ف يديه: أ%مسكه. وأ%ض.ب_ القوم': صاحوا وج.ل�ب'وا؛ وقيل: تكلموا
 أ%و ك%ل�م بعض'هم بعضا. وأ%ض.بeوا ف الغارة: ن.ه.دوا واس\ت.غار'وا. وأ%ض.بeوا عليه إ,ذا أ%كثروا عليه؛ وف الديث: فلما أ%ض.بeوا عليه

 أ%ي أ%كثروا. ويقال: أ%ض.بeوا إ,ذا تكلموا متتابعاv، وإ,ذا ن.ه.ض'وا ف ال4مر جيعاv. وأ%ض.ب_ ف�لنD على ما ف نفسه أ%ي
 سكت.ال4صمعي: أ%ض.ب_ فلنD على ما ف نفسه أ%ي أ%خرجه. قال أ%بو حات: أ%ض.ب_ القوم' إ,ذا سكتوا وأ%مسكوا عن

الديث، وأ%ض.بeوا إ,ذا ت.ك%ل�موا وأ%فاض'وا ف الديث؛ وزعموا أ%نه من ال4ضداد.
 وقال أ%بو زيد: أ%ض.ب_ الر_جل� إ,ذا تكلم، ومنه يقال: ض.ب_ت\ ل1ث%ت'ه دماv إ,ذا سالت\، وأ%ض\ب.ب\ت'ها أ%نا إ,ذا أ%س.ل}ت' منها الدم، فكأ%نه

أ%ض.ب_ الكلم
أ%ي أ%خرجه كما ي'خ\رج' الد_م.. وأ%ض.ب_ الن_ع.م': أ%قبل% وفيه ت.ف%رeق¬.

والض_بe والت_ض\بيب': تغطية الشيء ودخول بعضه ف بعض.
والض_باب': ن.ـدÝى كالغيم.

وقيل: الض_بابة� س.حابة ت'غ.ش>ي ال4رض. كالدخان، والمع: الض_باب'.
وقيل: الض_باب' والض_بابة� ن.ـدÝى كالغ'بار ي'غش>ي ال4رض.

 بالغ.د.وات1. ويقال: أ%ض.ب_ ي.وم'نا، وساء# م'ض1ـب_ةD. وف الديث: كنت' مع النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ف طريق مكة،
 فأ%صاب.ت\نا ض.بابة ف%ر_قت بي الناس؛ هي الب'خار الـم'ت.صاع1د' من ال4رض ف يوم الد_ج\ن,، يصي كالظ©ل�ة ت.ح\ج'ب' ال4ب\صار

لظلمتها. وقيل: الض_باب' هو السحاب الرقيق؛ سي بذلك ل1ت.غ\طيته ال�ف�ق، واحدت'ه ض.بابة.
 وقد أ%ض.ب_ت1 الس_ماء� إ,ذا كان لا ض.ب.اب¬. وأ%ض.ب_ الغيم': أ%ط}ب.ق.. وأ%ض.ب_ يوم'نا: صار ذا ض.باب�. وأ%ض.ب_ت1 ال4رض': كثر

نبات'ها.
ابن ب'ز'ر\ج: 

>541<ص:
.vأ%ض.ب_ت1 ال4رض' بالنبات: ط%ل%ع. نبات'ها جيعا

وأ%ض.ب_ القوم': ن.ه.ضوا ف ال4مر جيعاv. وأ%ض.ب_ الش_ع.ر': ك%ث�ر..
وأ%ض.ب_ الس>قاء�: ه'ريق. ماؤ'ه من خ.ر\ز.ة{ فيه، أ%و و.ه\ي.ة{. وأ%ض\ب.ب\ت'

 على الشيء3: أ%ش\ر.ف}ت' عليه أ%ن أ%ظ}ف%ر. به. قال أ%بو منصور: وهذا من ض.ب.ـأ% ي.ض\ب.ـأ�، وليس من باب الضاعف. وقد جاء4 به
 الليث ف باب الضاعف. قال: والصواب ال4ول، وهو مروي� عن الكسائي. وأ%ض.ب_ على الش_يء3:ل%ز,م.ه فلم ي'فارق}ه، وأ%صل

الض_ب> الل©ص'وق بال4رض. وض.ب_ الن_اق%ة% ي.ض'بeها: ج.م.ع. خ1ل}ف%ي\ها ف ك%فYه للـح.ل}ب؛ قال الشاعر:
ج.م.ع\ت' له ك%ف�ـي_ بالرeم\ح, طاع1ناv، *  كما ج.م.ع. ال1ل}ف%ي,، ف الض_ب>، حال1ب'

ويقال: فلن ي.ض'بe ناق%ت.ه، بالضم، إ,ذا ح.لب.ها ب,خ.م\س, أ%صابع..
 والض_بe أ%يضاv: الـح.ل}ب' بالك%ف> كلها؛ وقيل: هذا هو الض_فe، فأ%ما الض_بe فأ%ن ت.ج\ع.ل إ,ب\هام.ك. على ال1ل}ف1، ث ت.ر'د

 أ%صابعك على ال3بام وال1ل}ف1 جيعاv؛ هذا إ,ذا طال% ال1ل}ف'، فإ,ن كان و.س.طاv، فالب.ز\م' ب.ف}ص1ل السب_ابة وط%ر.ف1 ال3بام، فإ,ن
كان ق%صياv، فالف%ط}ر' بط%رف1 السب_ابة وال3بام. وقيل: الض_بe أ%ن} ت.ض'م_ ي.د.ك. على الض_ر\ع وت'ص.ي>ر إ,بام.ك ف و.س.ط1 راحتك.



:� وف حديث موسى وش'ع.يب، عليهما السلم: ليس فيها ض.ب'وب¬ ول ث%ع'ولD. الض_ب'وب: الض_ي>ق%ة ث%ق}ب, ال3ح\ليل.والض_ب_ة
الـح.ل}ب' ب,ش1د_ة1 العصر.

 وقوله ف الديث: إ,نا ب.ق1ـي.ت\ من الدeن\يا م1ث}ل� ض.ب.ابة{؛ يعن ف الق1ل�ة1 وس'رع.ة1 الذهاب. قال أ%بو منصور: الذي جاء ف
الديث: إ,نا ب.ق1ـي.ت\ من الدنيا ص'ب.ابةD كص'بابة ال3ناء، بالصاد غي معجمة، هكذا رواه أ%بو عبيد وغيه.

 والض_بe: الق%ب\ض' على الشيء بالك%ف. ابن شيل: الت_ض\بيب ش1د_ة� القبض على الشيء كيل ي.ن\ف%ل1ت. من يده؛ يقال: ض.ب_ـب\ت
عليه ت.ضبيبا.

والض_بe: داء يأ}خذ ف الشفة، فترم'، أ%و ت.ج\س.ـأ�، أ%و ت.سيل� دماv؛
ويقال ت.ج\س.ـأ� بعن ت.ي\ب.س' وت.ص\ل�ب.

والض_ب,ـيب.ة�: س.م\ن¬ ور'بÒ ي'ج\ع.ل للصبـي ف الع'ك�ة1 ي'ط}ع.م'ه.
وض.ب_ـب\ت'ه وض.ب_ـب\ت' له: أ%ط}ع.م\ت'ه الض_بيبة%؛ يقال: ض.ب>ـب'وا لص.بي>كم. وض.ب_ـب\ت' ال%ش.ب. ونوه: أ%ل}ب.س\ته الـح.ديد..

والض_ب_ة�: حديدةD ع.ريضةD ي'ض.ب_ب' با الباب' وال%ش.ب'، والمع
 ض1ـباب¬؛ قال أ%بو منصور: يقال لا الض_ب_ة� والك%تيفة�، ل4نا ع.ريض.ة كهيئة خ.ل}ق, الض_ب>؛ وسيت ك%تيفة ل4نا ع'ر>ض.ت\ على
 هيئة الك%ت1ف.وض.ب_ الشيء� ض.ب�اv: سال% ك%ب.ض_. وض.ب_ت\ ش.ف%ت'ه ت.ض1بe ض.ب�اv وض'بوباv: سال% منها الدم'، وانل%ب. ر,يق�ها. وقيل:

الض_بe دون الس_يلن1 الشديد.
وض.ب_ت\ لثته ت.ض1بe ض.ب�اv: ان\ح.ل%ب. ر,يق�ها؛ قال:

أ%ب.ي\نا، أ%ب.ي\نا أ%ن} ت.ض1ب_ ل1ثات'ك�م\، *  على خ'ر_د{ م1ث}ل, الظYباء3، وجام1ل,
وجاء: ت.ض1بe ل1ث%ت'ه، بالكسر، ي'ض\ر.ب' ذلك مثلv للحريص على ال4مر؛ وقال ب,ش\ر' بن أ%ب خاز,م:

وب.ن تيم�، قد ل%ق1ـينا من\ه'م' *  خ.ي\لv، ت.ض1بe ل1ثات'ها للم.غ\ن.م,
>542<ص:

 وقال أ%بو عبيدة: هو ق%ل}ب' ت.ب,ضe أ%ي ت.س3ـيل� وت.ق}ط�ر. وت.ر.ك}ت' ل1ث%ت.ه ت.ض1بe ض.ب,ـيباv من الد_م, إ,ذا سالت\. وف الديث: ما
زال م'ض1ـب�اv م'ذ1 اليوم, أ%ي إ,ذا تكلم ض.ب_ت\ ل1ثات'ه دما.

وض.ب_ ف%م'ه ي.ض1بe ض.ب�اv: سال ريقه. وض.ب_ الاء� والد_م' 
eت.ض1ب Dسال%. وأ%ض\ب.ب\ت'ه أ%نا، وجاء4نا فلن :vبالكسر، ض.ب,ـيبا،eي.ض1ب

ل1ث%ت'ه إ,ذا و'ص1ف. بش1د_ة1 الن_ه.م, لل4كل والش_ب.ق, للغ'ل}مة، أ%و الـح1ر\ص, على حاجته وقضائها؛ قال الشاعر:
أ%بينا، أ%بينا أ%ن ت.ض1ب_ ل1ثات'كم، *  على م'ر\ش1قات، كالظYباء3، ع.واط1ـيا

ي'ض\ر.ب' هذا مثلv للحريص الن_ه,م. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان
 ي'ف}ض1ـي بيديه إ,ل ال4رض إ,ذا سجد، وها ت.ض1ـب_ان1 د.ماv أ%ي ت.س3ـيلن؛ قال: والض_بe دون الس_ـي.لن1، يعن أ%نه ل ي.ر

الد_م. القاطر. ناق1ضاv للوضوء.
يقال: ض.ب_ت\ ل1ثات'ه دماv أ%ي ق%ط%ر.ت\. والض_ب'وب' من الد_واب>: الت ت.ب'ول وهي ت.ع\دو؛ قال ال4عشى:

م.ت ت.ـأ}ت1نا، ت.ع\د'و ب,س.رج,ك. ل%ق}وةD *  ض.ب'وب¬، ت'ح.ي>ـينا، ورأ}س'ك مائل



وقد ض.ب_ت\ ت.ض1بe ض'بوباv. والض_بe: و.ر.م¬ ف ص.د\ر, البعي؛ قال:
وأ%ب,ـيت' كالس_ـر_اء3 ي.ر\ب'و ض.بeها، *  فإ,ذا ت.ح.ز\ح.ز' عن ع1د.اء�، ض.ج_ت1

وقيل: هو أ%ن يز_ م1ر\ف%ق' البعي ف ج,ل}د1ه؛ وقيل: هو أ%ن ي.ن\ح.ر,ف. الـم1رف%ق' حت ي.قع ف النب في.خ\ر,ق%ه؛ قال: 
ليس ب,ذي ع.ر\ك{، ول ذ1ي ض.ب>

والض_بe أ%يضاv: و.ر.م¬ يكون ف خ'ف> البعي، وقيل: ف ف1ر\س1نه؛
تقول منه: ض.ب_ ي.ض.بe؛ بالفتح، فهو بعي أ%ض.بe، وناقة ض.ب_اء� ب.ي>نة� الض_ب.ب,.

والت_ض.بeب: ان\ف1تاق¬ من ال3بط1 وكثرةD من اللحم؛ تقول: ت.ض.ب_ب.
الصبـيe أ%ي س.م1ن.، وان\ف%ت.ق%ت\ آباط�ه وق%ص'ر. ع'ن'قه.

 ال�م.و,يe: بعي أ%ض.بe وناقة ض.ب_اء� ب.ـي>نة� الض_ب.ب,، وهو وج.ع يأ}خذ ف الف1ر\س1ن,. وقال الع.د.ب_س' الك1نان,ـيe: الضاغ1ط� والض_ب
 شيء# واحد، وها ان\ف1تاق¬ من ال3بط وكثرةD من اللحم. والت_ض.بeب': الس>م.ن' حي ي'ق}ب,ل�؛ قال أ%بو حنيفة يكون ف البعي

وال3نسان.
وض.ب_ب. الغلم': ش.ب_.

والض_بe والض_ب_ة�: الط�ل}عة� قبل% أ%ن ت.ن\ف%ل1ق. عن الغ.ريض,، والمع' ض1ـباب¬؛ قال الب.ط1ـي' الت_ي\م1ـيe، وكان وص_افاv للن_حل:
 ي'ط1ف}ن. بف�ح_ال�، كأ%ن� ض1ـباب.ه' *  ب'ط�ون� الـم.وال، يوم. ع1ـيد{، ت.غ.د_ت1

يقول: ط%ل}ع'ها ض.خ\م¬ كأ%نه ب'طون� موال� ت.غ.د_و\ا فت.ض.ل�ع'وا.
وض.ب_ة�: ح.يÒ من العرب.

وض.ب_ة� بن' أ�د¼: ع.مe ت.ميم بن م'ر¼.
ال4زهري، ف آخر العي مع اليم: قال م'در,ك¬ ال%ع\ف%ري�: يقال

 ف%ر>ق�وا ل1ض.والYك�م ب'غ\ياناv ي'ض1ـبeون% لا أ%ي ي.ش\م.ع1ط©ون%؛ فس'ئ1ل عن ذلك، فقال: أ%ض.بeوا لف�لن{ أ%ي ت.ف%ر_ق�وا ف ط%ل%به؛ وقد أ%ض.ب
القوم' ف ب'غ\ي.ت1هم أ%ي ف ضال�ت1هم أ%ي تف%ر_قوا ف طلبها.

وض.بÒ: اسم رجل. وأ%بو ض.ب¼: شاعر من ه'ذ%ي\ل.
>543<ص:

(يتبع...)
): ضبب: الض_بe: د'و.ي\ب_ة من الشرات معروف، وهو يشبه الو.ر.ل%؛... ...1@(تابع... 

والض>باب': اسم رجل، وهو أ%بو بطن، سي بمع الض_ب>؛ قال:
�ل%ع.م\ري ! لق%د ب.ر_ الض>باب. ب.ن'وه'،  *  وبعض' الب.ن,ـي. غ�ص_ةD وس'عال

والن_س.ب' اليه ض1ـبابÒ، ول ي'ر.دe ف الن_س.ب إ,ل واحده ل4نه
 ج'ع1ل اساv للواحد كما تقول ف النسب إ,ل ك1لب�: ك1لب�. وض.باب¬ والض_باب': اسم رجل أ%يضاv، ال4ول عن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ن.ك1د\ت. أ%ب.ا ز.ب,ـينة%، إ,ذ سأ%ل}نا *  باج.ت1نا، ول ي.ن\ك%د\ ض.باب'



وروى بيت امرئ, القيس:
وع.ل%ي\ك1، س.ع\د. بن. الض_باب,، فس.م>ح1ي *  س.ي\راv إ,ل س.ع\د{، ع.ل%ي\ك1 بس.ع\د1

 قال ابن سيده: هكذا أ%نشده ابن جن، بفتح الضاد. وأ%بو ض.ب¼ من ك�ناهم. والضeب.ي\ب': فرس¬ معروف من خيل العرب،
وله حديث. وض'ب.ي\ب¬: اسم واد{. وامرأةD ض1ب\ض1ب¬: سينة.

 ورجلD ض'باض1ب¬، بالضم: غليظ سي قصي¬ ف%ح_اش ج.ر,يء#. والضeباض1ب': الرجل� ال%ل}د الشديد؛ وربا استعمل ف البعي.
 أ%بو زيد: رجل ض1ب\ض1ب¬، وامرأ%ةD ض1ب\ض1ـبةD، وهو الريء� على ما أ%تى؛ وهو ال4بل%خ' أ%يضاv، وامرأ%ة ب.ل}خاء�: وهي ال%ر,يئ%ة الت

ت.ف}خ.ر' على جيانا. وض.بÒ: اسم ال%ب.ل الذي مسجد' ال%ي\ف1 ف أ%ص\ل1ه، والل9ه أ%علم. 
@ضرب: الضرب معروف، والض_ر\ب' مصدر ض.ر.ب\ت'ه؛ وض.ر.ب.ه ي.ض\ر,ب'ه ض.ر\باv وض.ر_ب.ه.

ورجل ضار,ب¬ وض.ر'وب¬ وض.ريب¬ وض.ر,ب¬ وم1ض\ر.ب¬، بكسر اليم: شديد' الض_ر\ب، أ%و كثي الض_ر\ب.
والض_ريب': الـم.ض\روب'.

والـم1ض\ر.ب' والـم1ض\راب' جيعاv: ما ض'ر,ب. به.
وض.ار.ب.ه' أ%ي جال%د.ه. وت.ضاربا واض\ط%ر.با ب.عـنÝى. وض.ر.ب. الو.ت1د. ي.ض\ر,ب'ه ض.ر\باv: د.ق�ه حت ر.س.ب ف ال4رض. وو.ت1د¬ ض.ر,يب¬:

م.ض\ر'وب¬؛ هذه عن اللحيان.
:vوض.ر'ب.ت\ ي.د'ه: جاد ض.ر\ب'ها. وض.ر.ب. الد>ر\هم. ي.ض\ر,ب'ه ض.ر\با
ط%ب.ع.ه. وهذا د1ر\ه.م¬ ض.ر\ب' ال4مي، ود1ر\ه.م¬ ض.ر\ب¬؛ و.ص.ف�وه

 بالـم.ص\د.ر، وو.ض.ع'وه موضع. الصفة، كقولم ماء# س.ك}ب¬ وغ%و\ر¬. وإ,ن شئت ن.ص.ب\ت. على ني_ة الصدر، وهو ال4كثر، ل4نه
 ليس من اسم ما ق%ب\ل%ه ول هو هو. واض\ط%ر.ب. خات.ماv: سأ%ل أ%ن ي'ض\ر.ب. له. وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم،

 اض\ط%ر.ب. خاتاv من ذ%ه.ب أ%ي أ%م.ر. أ%ن ي'ض\ر.ب. له وي'صاغ%؛ وهو اف}ت.ع.ل من الض_ر\ب: الص>ياغة1، والطاء� بدل من التاء3. وف
الديث: ي.ض\ط%ر,ب' بناءé ف السجد أ%ي ي.ن\ص1ـبه وي'ق1ـيمه' على أ%وتاد{ م.ض\روبة ف ال4رض. ورجلD ض.ر,ب¬: ج.ي>د' الض_ر\ب.

وض.ر.ب.ت الع.ق}رب' ت.ض\ر,ب' ض.ر\باv: ل%د.غ%ت\.
وض.ر.ب. الع1ر\ق' والق%ل}ب' ي.ض\ر,ب' ض.ر\باv وض.ر.باناv: ن.ب.ض. وخ.ف%ق.. وض.ر.ب. ال�ر\ح' ض.ر.باناv وض.ر.به الع1ر\ق' ض.ر.باناv إ,ذا آل%ـم.ه'.

والض_ار,ب': الـم'ت.ح.ر>ك. والـم.و\ج' ي.ض\ط%ر,ب' أ%ي ي.ض\ر,ب' بعض'ه
.vبعضا
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وت.ض.ر_ب. الشيء� واض\ط%ر.ب.: ت.ح.ر_ك. وماج.. والضط1راب': ت.ض.رeب' الولد ف الب.ط}ن,.
ويقال: اض\ط%ر.ب. الـح.ب\ل بي القوم إ,ذا اخ\ت.ل%ف%ت ك%ل1ـم.ت'هم.

واض\ط%ر.ب أ%م\ره: اخ\ت.ل�، وحديثD م'ض\ط%ر,ب' الس_ن.د1، وأ%م\ر¬ م'ض\ط%ر,ب¬.
 والض\ط1راب': الركة�. والضط1راب': ط�ولD مع ر.خاوة. ورجلD م'ض\ط%ر,ب' ال%ل}ق,: ط%ويلD غي شديد ال4س\ر,. واض\ط%ر.ب. البق

ف السحاب: ت.ح.ر_ك..



 والض_ريب': الرأ}س'؛ سي بذلك لكثرة اض\ط1رابه. وض.ريبة� الس_ي\ف1 وم.ض\ر.ب'ه وم.ض\ر,ب'ه وم.ض\ر.ب.ت'ه وم.ض\ر,ب.ت'ه: ح.دeه؛ حكى
ال4خيتي سيبويه، وقال: جعلوه اساv كالـح.ديدة1، يعن أ%نما ليستا على الفعل.

وقيل: هو د'ون الظ©ب.ة1، وقيل: هو نو¬ من ش1ب\ر� ف ط%ر.ف1ه.
والض_ريبة�: ما ض.ر.ب\ت.ه بالسيف1. والض_ريبة: الـم.ض\روب' بالسيف،

وإ,نا دخلته الاء�، وإ,ن كان بعن مفعول، ل4نه صار ف ع1داد1
ال4ساء3، كالن_ط1ـيحة1 وال4ك1ـيل%ة. التهذيب: والض_ريب.ة كل© شيء� ضرب\ت.ه بس.يف1ك من حي¼ أ%و م.ي\ت{. وأ%نشد لرير:

)1وإ,ذا ه.ز.ز\ت. ض.ريبةv ق%ط�ع\ت.ها، *  فم.ض.ي\ت. ل ك%ز,ماv، ول م.ب\ه'ورا(
)1(.vبالزاي النقوطة أي خائفا vقوله ل كزما 

.vابن سيده: وربا س'م>ي السيف' نفس'ه ض.ريبة
وض'ر,ب. ب,ـب.ل1ـي_ة{: ر'م1ـي. با، ل4ن ذلك ض.ر\ب¬.

وض'ر,ب.ت1 الشاة� بل%و\ن1 كذا أ%ي خول1ط%ت\. ولذلك قال اللغ.ويون:
ال%و\زاء� من الغنم الت ض'ر,ب. و.س.ط�ها بب.ياض�، من أ%علها إ,ل

 أ%سفلها.وض.ر.ب. ف ال4رض, ي.ضر,ب' ض.ر\باv وض.ر.باناv وم.ض\ر.باv، بالفتح، خ.ر.ج. فيها تاج,راv أ%و غاز,ياv، وقيل: أ%س\ر.ع.، وقيل:
ذ%ه.ب فيها، وقيل: سار. ف اب\ت1غاء3 الرزق.

.vأ%ي ض.ر\با vيقال: إ,ن ل ف أ%لف درهم لـم.ض\ر.با
والطي' الض_وار,ب': الت ت.ط}ل�ب' الر>ز\ق..

 وض.ر.ب\ت' ف ال4رض أ%ب\ت.غ1ـي ال%ي\ر. من الرزق؛ قال الل9ه، عز وجل: وإ,ذا ض.ر.ب\ت'م ف ال4رض؛ أ%ي سافرت، وقوله تعال: ل
 يس\ـت.ط1ـيع'ون% ض.ر\باv ف ال4رض. يقال: ض.ر.ب. ف ال4رض إ,ذا سار فيها مسافراv فهو ضار,ب¬. والض_ر\ب' يقع على جيع

ال4عمال، إ,ل قليل.
ض.ر.ب. ف التجارة وف ال4رض وف سبيل الل9ه وضار.به ف الال، من الـم'ضار.بة: وهي الق1راض'.

والـم'ضار.بة�: أ%ن تعطي إ,نساناv من مالك ما ي.ت_ج,ر' فيه على أ%ن
 يكون الربح' بينكما، أ%و يكون% له سهم¬ معلوم¬ من الر�ب\ح. وكأ%نه مأ}خوذ من الض_ر\ب ف ال4رض لطلب الرزق. قال الل9ه

 تعال: وآخ.ر'ون% ي.ض\ر,بون ف ال4رض, ي.ب\ت.غون% من ف%ض\ل, الل9ه1؛ قال: وعلى قياس هذا العن، يقال للعامل: ضار,ب¬، ل4نه هو
 الذي ي.ض\ر,ب' ف ال4رض. قال: وجائز أ%ن يكون كل واحد من رب الال ومن العامل يسمى م'ضارباv، ل4ن� كل واحد
 منهما ي'ضار,ب' صاح1ـب.ه، وكذلك الـم'قار,ض. وقال الن_ض\ر': الـم'ضار,ب' صاحب' الال والذي يأ}خذ الال%؛ كلها

م'ضار,ب: هذا ي'ضار,ب'ه وذاك
ي'ضار,ب'ه. ويقال: فلن ي.ض\ر,ب' الـم.ج\د. أ%ي ي.ك}س3ـب'ه وي.ط}ل�ب'ه؛ وقال الكميت:

ر.ح\ب' الف1ناء3، اض\ط1راب' الـم.ج\د1 ر.غ}ب.ت'ه، *  والـم.ج\د' أ%ن\ف%ع' م.ض\ر'وب� لـم'ض\ط%ر,ب,
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وف حديث الزهري: ل ت.ص\ل�ح م'ضار.بة� م.ن ط�ع\م.ت'ه حرام. قال:



 الـم'ضار.بة أ%ن ت'ع\ط1ـي. مالv لغيك ي.ت_ج,ر' فيه فيكون له سهم معلوم¬ من الربح؛ وهي م'فاع.لة من الض_ر\ب ف ال4رض
والس_ي, فيها للتجارة.

وض.ر.ب.ت الطي': ذ%ه.ب.ت\.
 والض_ر\ب: ال3سراع ف الس_ي. وف الديث: ل ت'ض\ر.ب' أ%كباد ال3بل إ,ل� إ,ل ثلثة مساجد. أ%ي ل ت'ر\ك%ب' ول ي'سار' عليها.

يقال:
ض.ر.ب\ت' ف ال4رض إ,ذا ساف%ر\ت. ت.ب\ت.غ1ـي الرزق.. والط�ي\ر'

الض_وار,ب': الـم'خ\ت.ر,قات' ف ال4رض,، الطال1ـبات' أ%رزاق%ها.
وض.ر.ب. ف سبيل الل9ه ي.ض\ر,ب' ض.ر\باv: ن.ه.ض.. وض.ر.ب. بن.ف}سه

 ال4رض. ض.ر\باv: أ%قام، فهو ض1دÒ. وض.ر.ب. البعي' ف ج.هاز,ه أ%ي ن.ف%ر.، فلم ي.ز.ل} ي.ل}ت.ب,ـط� وي.ن\ز'و حت ط%و_ح. عنه ك�ل� ما عليه من
أ%دات1ه

وح1م\ل1ه.
وض.ر.ب.ت\ فيهم فلنة� بع1ر\ق� ذي أ%ش.ب� أ%ي الت1ـباس� أ%ي أ%ف}س.د.ت\

ن.س.ب.ه'م\ بولد.ت1ها فيهم، وقيل: ع.ر_ق%ت\ فيهم ع1رق. س.و\ء�.
وف حديث علي� قال: إ,ذا كان كذا، وذك%ر. ف1ت\نةv، ض.ر.ب. ي.ع\س'وب'

 الد>ين بذ%ن.به؛ قال أ%بو منصور: أ%ي أ%س\ر.ع الذهاب. ف ال4رض فراراv من الفت؛ وقيل: أ%سرع الذهاب. ف ال4رض بأ%ت\باعه،
وي'قال� لل4ت\باع: أ%ذ}ناب¬.

قال أ%بو زيد: جاء4 فلنD ي.ض\ر,ب' وي'ذ%ب>ب' أ%ي ي'س\ر,ع؛ وقال
الـم'س.ي_ب:

فإ,ن� الذي ك�ن\ت'م' ت.ح\ذ%ر'ون}،  *  أ%ت.ت\نا ع'يونD به ت.ض\ر,ب'
قال وأ%نشدن بعضهم:

ولكن\ ي'جاب' الـم'س\ت.غ1يث� وخ.ي\ل�هم، *  عليها ك�ماةD، بالـم.ن,ـي_ة، ت.ض\ر,ب'
أ%ي ت'س\ر,ع'.

 وض.ر.ب. بيد1ه إ,ل كذا: أ%ه\و.ى. وض.ر.ب. على ي.د1ه: أ%م\س.ك.. وض.ر.ب. على ي.د1ه: ك%ف�ه' عن الشيء3. وض.ر.ب. على ي.د1 ف�لن{ إ,ذا
ح.جر عليه.

الليث: ض.ر.ب. ي.د.ه إ,ل ع.م.ل, كذا، وض.ر.ب. على ي.د1 ف�لن{ إ,ذا
منعه من أ%مر� أ%خ.ذ% فيه، كقولك ح.ج.ر. عليه.

وف حديث ابن عمر: فأ%ر.د\ت' أ%ن أ%ض\ر,ب. على ي.د1ه أ%ي أ%ع\ق1د. معه
البيع، ل4ن من عادة التبايعي أ%ن ي.ض.ع. أ%حد'ها ي.د.ه ف يد الخر، عند ع.ق}د1 الت_باي'ع.

وف الديث: حت ض.ر.ب. الناس' بع.ط%ن� أ%ي ر.و,ي.ت\ إ,بل�هم ح.ت
ب.ر.ك%ت\، وأ%قامت مكان.ها.



وضار.ب\ت' الرجل% م'ضار.بةv وض1راباv وتضار.ب. القوم' واض\ط%ر.ب'وا:
ض.ر.ب. بعض'هم بعضاv. وضار.ب.ن ف%ض.ر.ب\ت'ه أ%ض\ر'ب'ه: كنت' أ%ش.د_

ض.ر\باv منه.
وض.ر.ب.ت1 الـم.خاض' إ,ذا شالت\ بأ%ذ}نابا، ث ض.ر.ب.ت\ با ف�روج.ها

وم.ش.ت، فهي ض.وار,ب'.
وناقة ضارب¬ وضاربة: فضار,ب¬، على الن_س.ب؛ وضاربةD، على الف1ع\ل.

 وقيل: الض_وار,ب' من ال3بل الت تتنع بعد اللYقاح، فت'ع1زe أ%ن\ف�س.ها، فل ي'ق}د.ر' على ح.ل}بها. أ%بو زيد: ناقة ضارب¬، وهي الت
تكون ذ%ل�ولv، فإ,ذا ل%ق1ح.ت\ ض.ر.ب.ت\ حالب.ها من ق�د_امها؛ وأ%نشد:

بأ%بوال الـم.خاض, الض_وار,ب,
وقال أ%بو عبيدة: أ%راد جع ناقة{ ضار,ب، رواه ابن' هانئ.

وض.ر.ب. الفحل� الناقة% يض\ر,ب'ها ض1راباv: نكحها؛ قال سيبويه: ض.ر.با الفح\ل� ض1راباv كالنكاح، قال: 
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والقياس ض.ر\باv، ول يقولونه كما ل يقولون: ن.ك}حاv، وهو القياس.
 وناقةD ضار,ب¬: ض.ر.با الفحل�، على الن_سب. وناقةD ت.ض\راب¬: كضار,ب�؛ وقال اللحيان: هي الت ض'ر,ب.ت\، فلم ي'د\ر. أ%لق1ـح

 هي أ%م غي لقح.وف الديث: أ%نه ن.هى عن ض1راب, ال%م.ل، هو ن.ز\و'ه على ال�نثى، والراد بالنهي: ما يؤ\خذ عليه من
ال�جرة، ل عن نفس الض>راب,، وتقدير'ه: ن.هى عن ثن ض1راب, الم.ل، كنهيه عن ع.س3ـيب, الف%ح\ل أ%ي عن ثنه.

يقال: ض.ر.ب. ال%م.ل� الناقة ي.ض\ر,ب'ها إ,ذا ن.زا عليها؛ وأ%ض\ر.ب.
فلنD ناقت.ه أ%ي أ%ن\ز.ى الف%ح\ل% عليها.

ومنه الديث� الخ.ر: ض1راب' الف%ح\ل, من السeح\ت1 أ%ي إ,نه حرام، وهذا عامÒ ف كل فحل.
والض_ار,ب': الناقة الت ت.ض\ر,ب' حالب.ها. وأ%ت.ت1 الناقة� على

م.ض\ر,با، بالكسر، أ%ي على ز.م.ن, ض1رابا، والوقت الذي ض.ر.ب.ها الفحل� فيه. جعلوا الزمان كالكان.
.vالفحل% الناقة%، فض.ر.با ض1رابا �وقد أ%ض\ر.ب\ت' الف%ح\ل% الناقة% فض.ر.با، وأ%ض\ر.ب\ت'ها إ,ياه؛ ال4خية� على الس_عة. وقد أ%ض\ر.ب. الرجل

 وض.ريب' الـح.م\ض,: ر.د1يئ�ه وما أ�ك1ل% خ.ي\ر'ه وب.ق1ـي. ش.رeه وأ�صول�ه، ويقال: هو ما ت.ك%س_ر منه. والض_ريب': الص_ق1ـيع
.Yل�ت\ من الط�ل�وال%ليد.وض'ر,ب.ت1 ال4رض' ض.ر\باv وج'ل1د.ت\ وص'ق1ع.ت\: أ%صابا الض_ريب'، كما تقول ط

قال أ%بو حنيفة: ض.ر,ب. النبات' ض.ر.باv فهو ض.ر,ب¬: ض.ر.ب.ه الب.ر\د'،
فأ%ض.ر_ به.

وأ%ض\ر.ب.ت1 الس_مائم' الاء4 إ,ذا أ%ن\ش.ف%ت\ه حت ت'س\ق1ـي.ه' ال4رض..
وأ%ض\ر.ب. الب.ر\د' والريح' الن_بات.، حت ض.ر,ب. ض.ر.باv فهو ض.ر,ب¬

إ,ذا اشت.د_ عليه الق�رe، وض.ر.ب.ه' الب.ر\د' حت ي.ب,س..



 وض'ر,ب.ت1 ال4رض'، وأ%ض\ر.ب.ها الض_ريب'، وض'ر,ب. البقل� وج'ل1د. وص'ق1ع.، وأ%ص\ب.ح.ت1 ال4رض' ج.ل1د.ة وص.ق1ع.ةv وض.ر,ب.ـةv. ويقال
 للنبات: ض.ر,ب¬ وم.ض\رب؛ وض.ر,ب. البقل� وج.ل1د. وص.ق1ع.، وأ%ض\ر.ب. الناس' وأ%ج\ل%د'وا وأ%ص\ق%ع'وا: كل هذا من الض_ريب

 وال%ل1ـيد1 والص_ق1ـيع, الذي ي.ق%ع' بال4رض. وف الديث: ذاكر' الل9ه ف الغافلي مثل� الش_ج.رة ال%ض\راء3، و.س.ط% الش_ج.ر الذي
ت.حات_ من الض_ريب,، وهو ال4زيز' أ%ي الب.ر\د' وال%ل1ـيد.

.vوأ%ض\ر.ب.ها الض_ريب إ,ض\رابا ،vإ,ذا أ%صابا ال%ل1ـيد' فأ%ح\ر.ق. ن.بات.ها، وقد ض.ر,ب.ت ال4رض' ض.ر.با Dأ%بو زيد: ال4رض' ض.ر,بة 
والض_ر.ب'، بالتحريك: الع.سل ال4بيض الغليظ، يذكر ويؤ.نث؛ قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب الـه'ذ%ل ف تأ}نيثه:

وما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء� ي.ـأ}و,ي م.ل1ـيك�ها *  إ,ل ط�ن'ف{؛ أ%ع\يا، ب,راق� وناز,ل,
وخ.ب.ر' ما ف قوله: 

بأ%ط}ي.ب. م1ن فيها، إ,ذا ج,ئ}ت. طار,قاv، *  وأ%ش\ه.ى، إ,ذا نام.ت\ كلب' ال4ساف1ل
.� ي.ـأ}وي م.ل1ـيك�ها أ%ي ي.ع\س'وب'ها؛ وي.ع\سوب النحل: أ%ميه؛ والط©ن'ف': ح.ي.د¬ ي.ن\د'ر من ال%ب.ل، قد أ%ع\يا بن ي.ر\ق%ى ومن ي.ن\ز,ل

 وقوله: كلب' ال4سافل: يريد أ%سافل% الـح.ي>، ل4ن م.واشي.هم ل ت.ب,ـيت' معهم فر'عات'ها، وأ%صحاب'ها ل ينامون إ,ل آخ1ر. من
ي.نام'، لشتغالم 

ب.ل}بها.
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 وقيل: الض_ر.ب' ع.س.ل� الب.ر>؛ قال الش_م_اخ': 
كأ%ن� ع'يون% الن_اظ1رين. ي.ش'وق�ها، *  با ض.ر.ب¬ طاب.ت\ ي.دا م.ن\ ي.ش'ور'ها

والض_ر\ب'، بتسكي الراء: لغة فيه؛ حكاه أ%بو حنيفة قال: وذاك قليل.
والض_ر.ب.ة�: الض_ر.ب'؛ وقيل: هي الطائفة منه.

واس\ت.ض\ر.ب. العسل�: غ%ل�ظ% واب\ي.ض_ وصار ض.ر.باv، كقولم: 
اس\ت.ن\و.ق. المل�، واس\ت.ت\ي.س. الع.ن\ز'، بعن الت_ح.وeل, من حال� إ,ل

حال�؛ وأ%نشد:
ـ�ما *  ر,يق%ت'ه م1س\ك¬، عليه ض.ر.ب .................. كأ%ن

والض_ريب': الش_ه\د'؛ وأ%نشد بعضهم قول% ال�م.ي\ح:
ي.د1بe ح'م.ي_ا الك%ـأ}س, فيهم، إ,ذا ان\ت.ش.وا، *  د.ب,ـيب. الدeج.ى، و.س\ط% الض_ريب, الـم'ع.س_ل,

 وعسلD ض.ريب¬: م'س\ت.ض\ر,ب¬. وف حديث الجاج: ل4ج\ز'ر.ن_ك. ج.ز\ر. الض_ر.ب,؛ هو بفتح الراء3: العسل ال4بيض الغليظ،
 ويروى بالصاد: وهو العسل ال4حر. والض_ر\ب': الـم.ط%ر الفيف. ال4صمعي: الد>ي.ة� م.ط%ر ي.د'وم مع س'ك�ون{، والض_ر\ب

فوق ذلك قليل. والض_ر\بة�: الد_ف}ع.ة� من الطر وقد ض.ر.ب.ت\هم السماء�.
 وأ%ض\ر.ب\ت' عن الشيء3: ك%ف%ف}ت' وأ%ع\ر.ض\ت'. وض.ر.ب. عنه الذYك}ر. وأ%ض\ر.ب. عنه: ص.ر.ف%ه. وأ%ض\ر.ب. عنه أ%ي أ%ع\ر.ض. وقول�ه عز

 وجل: أ%ف%ن.ض\ر,ب' عنكم الذYك}ر. ص.ف}حاv؟ أ%ي ن'ه\م1لكم، فل ن'ع.ر>ف�كم ما ي.جب عليكم، ل4ن} كنتم قوماv م'س\ر,في أ%ي ل4ن
 أ%س\ر.ف}ت'م. وال4صل ف قوله: ض.ر.ب\ت' عنه الذYك}ر.، أ%ن الراكب إ,ذا ر.ك1ب. دابة فأ%راد أ%ن ي.ص\ر,ف%ه عن ج,ه.ت1ه، ض.ر.به بع.صاه،



 لي.ع\د1ل%ه عن الهة الت ي'ريدها، فو'ض1ع. الض_ر\ب' موضع. الص_ر\ف1 والع.د\ل. يقال: ض.ر.ب\ت' عنه وأ%ض\ر.ب\ت'. وقيل ف ق%ول1ه1:
 أ%ف%ن.ض\ر,ب' عنكم الذYكر ص.ف}حاv: إ,ن معناه أ%ف%ن.ض\ر,ب' القرآن% عنكم، ول ن.د\ع'وكم إ,ل ال3يان به ص.ف}حاv أ%ي م'ع\ر,ضي عنكم.

أ%قام. ص.ف}حاv وهو مصدر مقام. صاف1حي. وهذا ت.ق}ريع لم، وإ,ياب¬ للحجة عليهم، وإ,ن كان لفظه لفظ استفهام. 
 ويقال: ض.ر.ب\ت' فلناv عن فلن أ%ي كففته عنه، فأ%ض\ر.ب. عنه إ,ض\راباv إ,ذا ك%ف_. وأ%ض\ر.ب. فلنD عن ال4مر فهو م'ض\ر,ب¬ إ,ذا

ك%ف_؛ وأ%نشد:
أ%ص\ب.ح\ت' عن ط%ل%ب, الـم.ع1ـيشة1 م'ض\ر,باv، *  ل%ـم_ا و.ث1ق}ت' بأ%ن� مال%ك. مال1ـي

ومثله: أ%ي.ح\س.ب' ال3نسان� أ%ن ي'ت\رك. س'ـدÝى؟ وأ%ض\ر.ب. أ%ي أ%ط}ر.ق.. تقول رأ%يت' ح.ي_ـةv م'ض\ر,باv إ,ذا كانت ساكنة ل تتحر�ك.
والـم'ض\ر,ب': الـم'ق1ـيم' ف البيت؛ وأ%ض\ر.ب. الرجل� ف البيت: أ%قام؛ 

(يتبع...)
): ضرب: الضرب معروف، والض_ر\ب' مصدر ض.ر.ب\ت'ه؛ وض.ر.ب.ه ي.ض\ر,ب'ه... ...1@(تابع... 

قال ابن السكيت: سعتها من جاعة من ال4عراب.
 ويقال: أ%ض\ر.ب. خ'ب\ز' الـم.ل�ة1، فهو م'ض\ر,ب¬ إ,ذا ن.ض1ج.، وآن% له أ%ن} ي'ض\ر.ب. بالع.صا، وي'ن\ف%ض. عنه ر.ماد'ه وت'راب'ه، وخ'ب\ز¬ م'ض\ر,ب

وم.ض\ر'وب¬؛ قال ذو الرمة يصف خ'ب\ز.ة: 
وم.ض\ر'وبة{، ف غي, ذ%ن\ب�، ب.ريئة{، *  ك%س.ر\ت' ل4ص\حاب، على ع.ج.ل�، ك%س\ر.ا

وقد ض.ر.ب. بالق1داح,، والض_ريب' والض_ار,ب': الـم'و.ك�ل� بالق1داح,،
وقيل: الذي ي.ض\ر,ب' با؛
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 قال سيبويه: هو فعيل بعن فاعل، قال: هو ض.ريب' قداح�؛ قال: ومثله قول ط%ريف1 بن مالك الع.ن\ب.ري�:

أ%و.ك�ـل�ما و.ر.د.ت\ ع'كاظ% ق%بيلةD، *  ب.ع.ث�وا إ,ل� ع.ريف%هم ي.ت.و.س_م'
إ,نا يريد عار,ف%هم. وجع الض_ريب: ض'ر.ب.اء�؛ قال أ%بو ذ�ؤ.يب:

ف%و.ر.د\ن%، والع.يeوق' م.ق}ع.د' رابـئ1 الــ *  ــضeر.باء3، خ.ل}ف. الن_ج\م ل ي.ت.ت.ل�ع'
 والض_ريب: الق1د\ح' الثالث من ق1داح, الـم.ي\سر. وذكر اللحيان أ%ساء4 ق1داح, الـم.ي\سر ال4ول والثان، ث قال: والثالث

 الرقيب، وبعض'هم ي'سميه الض_ريب.، وفيه ثلثة فروض وله غ�ن\م ثلثة1 أ%ن\صباء إ,ن فاز، وعليه غ�ر\م' ثلثة1 أ%ن\ص1ـباء إ,ن ل ي.ف�ز.
وقال غيه: ض.ريب' الق1داح,: هو الـم'و.ك�ل با؛ وأ%نشد للكميت:

وع.د_ الرقيب' خ1صال% الض_ريــ *  ــب، ل ع.ن\ أ%فان,ـي. و.ك}ساv ق1مار.ا
وض.ر.ب\ت' الشيء4 بالشيء3 وض.ر_بته: خ.ل%ط}ت'ه. وض.ر.ب\ت' بينهم ف

الش_ر>: خ.ل%ط}ت'. والت_ضريب' بي القوم: ال3غ}راء.
والض_ريبة: الصوف' أ%و الش_ع.ر ي'ن\ف%ش ث ي'د\ر.ج' وي'ش.دe بيط

 لي'غ\ز.ل، فهي ض.رائب. والضريبة: الصوف' ي'ض\ر.ب' بالـم1ط}ر.ق,. غيه: الض_ريبة� الق1ط}عة من الق�ط}ن,، وقيل من القطن
والصوف.



 وض.ريب' الش_و\ل,: ل%ب.ن¬ ي'ح\ل%ب' بعض'ه على بعض فهو الضريب'. ابن سيده: الض_ريب' من اللب: الذي ي'ح\ل%ب من ع1د_ة1 ل1قاح
 ف إ,ناء واحد، في'ض\ر.ب' بعض'ه ببعض، ول يقال ض.ريب¬ ل4ق%ل� من لب, ثلث1 أ%ن\ي'ق. قال بعض أ%هل البادية: ل يكون ض.ريبا

إ,ل من ع1د_ة من ال3بل، فمنه ما يكون ر.قيقاv ومنه ما يكون خائ1راv؛ قال ابن أ%حر: 
وما كنت' أ%خ\ش.ى أ%ن تكون% م.ن,ـي_ت1ـي *  ض.ريب. ج,لد1 الش_و\ل,، خ.م\طاv وصاف1ـيا

 أ%ي س.ب.ب' منيت ف%ح.ذ%ف. وقيل: هو ض.ريب¬ إ,ذا ح'ل1ب. عليه من الليل، ث ح'ل1ب. عليه من الغ.د1، فض'ر,ب. به. ابن ال4عراب:
الض_ريب': الش_ك}ل� ف الق%د> وال%ل}ق,.

 ويقال: فلنD ض.ريب' فلن{ أ%ي نظيه، وض.ريب' الشيء3 مثل�ه وشكله. ابن سيده: الض_ر\ب' الـم1ث}ل والش_بيه'، وجعه
 ض'ر'وب. وهو الض_ريب'، وجعه ض'ر.باء. وف حديث ابن عبدالعزيز: إ,ذا ذ%ه.ب. هذا وض'ر.باؤ'ه: هم ال4م\ثال� والنeظ%راء،

 واحدهم ض.ريب. والض_رائب': ال4ش\كال�. وقوله عز وجل: كذلك ي.ض\ر,ب' الل9ه' الق_ والباطل%؛ أ%ي ي'م.ثYل� الل9ه' الق_ والباطل%،
 حيث ض.ر.ب. مثلv للحق والباطل والكافر والؤمن ف هذه الية. ومعن قوله عز وجل: واض\ر,ب\ لم مثلv؛ أ%ي اذ}ك�ر\ لم و
 م.ثYل} لم.يقال: عندي من هذا الض_ر\ب, شيء# كثي أ%ي من هذا الـم1ثال,. وهذه ال4شياء� على ض.ر\ب� واحد{ أ%ي على م1ثال�.

قال ابن عرفة: ض.ر\ب' ال4م\ثال
اعتبار' الشيء بغي,ه. وقوله تعال: واض\ر,ب\ لم مثلv أ%صحاب.

.vر\ لم م.ث%ـل�الق%ر\ية1؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه اذ}ك
 ويقال: هذه ال4شياء على هذا الض_ر\ب أ%ي على هذا الـم1ثال,، فمعن اض\ر,ب\ لم م.ث%لv: م.ثYل} لم م.ث%ـلv؛ قال: وم.ث%ـل

 منصوب ل4نه مفعول به، ون.ص.ب. قوله أ%صحاب. القرية، ل4نه بدل من قوله مثلv، كأ%نه قال: اذ}ك�ر\ لم أ%صحاب. القرية أ%ي
خ.ب.ر أ%صحاب القرية.
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والض_ر\ب' من بيت الش>ع\ر: آخر'ه، كقوله: «ف%ح.و\م.ل,» من قوله:

بسق}ط1 اللYو.ى بي الد_خ'ول, ف%ح.و\م.ل,
والمع: أ%ض\ر'ب¬ وض'ر'وب¬.

 والض_وار,ب': كالر>حاب, ف ال4و\دية، واحدها ضار,ب. وقيل: الضار,ب' الكان الـم'طمئ1ن� من ال4رض, به ش.ج.ر¬، والمع
كال%مع، قال ذو الرمة:

)1قد اك}ت.ف%ل%ت\ بالـح.ز\ن1، واع\و.ج_ د'ون.ها *  ض.وارب'، من غ%س_ان%، م'ع\و.ج_ةD س.د\ر.ا(
  قوله «من غسان» الذي ف الكم من خفان بفتح فشد� أيضاv ولعله روي بما اذ ها موضعان كما ف ياقوت1 (

وأنشده ف ك ف ل تتابه سدرا وأنشده ف الساس متابة سدرا.)
وقيل: الضار,ب' ق1ط}عة من ال4رض غليظة، ت.س\ـت.ط1ـيل� ف الس_ه\ل.

والضار,ب': الكان� ذو الشجر. والض_ار,ب': الوادي الذي يكون فيه الشجر.
يقال: عليك بذلك الض_ار,ب, فأ%ن\ز,ل}ه؛ وأ%نشد:

ل%عمر'ك. إ,ن� البيت. بالضار,ب, الذي *  ر.أ%يت.، وإ,ن} ل آت1ه، ل1ـي. ش.ائ1ق'



والضارب': السابح' ف الاء3؛ قال ذو الرمة:
ـ�ن,ـي ضار,ب¬ ف غ%م\رة{ ل%ع1ب' ليال% الل�ه\و, ت'ط}ب,ـين,ي فأ%ت\ب.ع'ه، *  كأ%ن

والض_ر\ب': الر_جل الفيف' اللحم؛ وقيل: الن_د\ب' الاضي الذي ليس بر.ه\ل؛ قال طرفة:
أ%نا الرجل� الض_ر\ب'، الذي ت.ع\ر,ف�ون.ه، *  خ.شاش¬ كرأ}س, الـح.ي_ة1 الـم'ت.و.قYد1

.eوف صفة موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: أ%نه ض.ر\ب¬ من الرجال؛ هو الفيف اللحم، الـم.م\ش'وق' الـم'س\ت.د1ق 
 وف رواية: فإ,ذا رجلD م'ض\ط%ر,ب¬ ر.ج\ل� الرأ}س,، وهو م'فت.علD من الض_ر\ب,، والطاء بدل من تاء الفتعال. وف صفة الدجال:

ط�و.الD ض.ر\ب¬ من الرجال؛ وقول أ%ب الع1ـيال,:
ص'لة� الـح.ر\ب, ل ت'خ\ش1ع\ـ  *  ـه'م'، وم.ص.ال1ت¬ ض'ر'ب'

قال ابن جن: ض'ر'ب¬ جع ض.ر\ب�، وقد يوز أ%ن يكون جع ض.ر'وب.
وض.ر_ب. الن_ج_اد' الـم'ض.ر_بة% إ,ذا خاط%ها.

 والض_ريبة: الطبيعة والس_ج,ـي_ة، وهذه ض.ريب.ت'ه الت ض'ر,ب. عليها وض'ر,ب.ها. وض'ر,ب.، عن اللحيان، ل يزد على ذلك شيئا
 أ%ي ط�ب,ـع. وف الديث: أ%ن� الـم'س\ل1م. الـم'س.د>د. ل%ـي'د\ر,ك' د.ر.جة% الصeو_ام,، ب'سن, ض.ر,يب.ت1ه أ%ي س.ج,ـي_ته وطبيعته. تقول:

فلنD ك%ري' الض_ر,يبة، ول%ئيم الض_ر,يبة1، وكذلك تقول ف الن_ح1ـيت.ة1 والس_ل1ـيقة1
والن_ح1ـيز.ة والتeوس,؟ والسeوس, والغ.ر,يزة1 والن>ح.اس, وال1ـيم,. والض_ريبة�: الل1ـيقة�. يقال: خ'ل1ق. الناس' على ض.ر.ائب. ش.ت_ى.
 ويقال: إ,نه لكري' الض_رائب,. والض_ر\ب': الص>ف%ة. والض_ر\ب': الص>ن\ف' من ال4شياء3. ويقال: هذا من ض.ر\ب, ذلك أ%ي من نوه

وص1ن\ف1ه، والمع ض'روب¬؛ أ%نشد ثعلب: 
أ%راك. من الض_ر\ب, الذي ي.ج\م.ع' الـه.و.ى، *  وح.و\ل%ك. ن,س\وانD، ل%ـه'ن_ ض'ر'وب'

وكذلك الض_ر,يب'.
وض.ر.ب. الل9ه م.ث%لv أ%ي و.ص.ف. وب.ي_ن، وقولم: ض.ر.ب. له الثل%

بكذا، إ,نا معناه ب.ي_ن له ض.ر\باv من ال4مثال أ%ي ص1ن\فاv منها. وقد
ت.ك%ر_ر ف الديث
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.� ض.ر\ب' ال4م\ثال,، وهو اع\تبار' الشيء بغيه وتثيل�ه به. والض_ر\ب': الـم1ثال

والض_ر,يب': الن_ص1ـيب'. والض_ر,يب': الب.ط}ن' من الناس وغيهم.
 والض_ر,يبة�: واحدة� الض_رائ1ب, الت ت'ؤ\خ.ذ ف ال4ر\صاد وال1ز\ية ونوها؛ ومنه ض.ريبة الع.ب\د1: وهي غ%ل�ت'ه. وف حديث

 الـح.ج_ام: كم ض.ر,يب.ت'ك.؟ الض_ر,يبة: ما يؤ.د>ي العبد' إ,ل سيده من ال%راج, الـم'ق%ر_ر, عليه؛ وهي ف%ع1ـيلة بعن م.ف}عولة،
 وت'ج\م.ع' على ضرائب. ومنه حديث ال3ماء3 الل�ت كان عليهن_ لـم.واليهن_ ض.رائب'. يقال: كم ض.ر,يبة� عبدك ف كل شهر؟

والض_ر.ائب: ض.رائ1ب' ال4ر.ض1ـي.، وهي وظائ1ف' ال%راج, عليها.
وض.ر.ب. على الع.بد1 ال3تاو.ة% ض.ر\باv: أ%و\ج.ب.ها عليه بالتأ}جيل.

والسم: الض_ر,يبة�. وض.ار.ب. فلنD لف�لن{ ف ماله إ,ذا اتر فيه،



وقار.ض.ه.
وما ي'ع\ر.ف' لف�لن{ م.ضر.ب' وم.ضر,ب' ع.س.ل%ة{، ول ي'ع\ر.ف' فيه 

 م.ض\ر.ب' وم.ضر,ب' ع.س.لة{ أ%ي من الن_سب, والال. يقال ذلك إ,ذا ل يكن له ن.س.ب¬ م.ع\روف¬، ول ي'ع\ر.ف' إ,ع\راق�ه ف ن.س.به. ابن
سيده: ما ي'ع\ر.ف' له م.ض\ر,ب' ع.س.لة أ%ي أ%ص\لD ول ق%و\م¬ ول أ%ب¬ ول

ش.ر.ف¬.والضار,ب': الليل� الذي ذ%ه.ب.ت\ ظ�ل}مته ييناv وشالv وم.ـل4ت1
الدنيا. وض.ر.ب. الليل� بأ%ر\واق1ه: أ%ق}ب.ل%؛ قال ح'م.يد: 

س.ر.ى م1ث}ل% ن.ب\ض, الع1ر\ق,، والليل� ضار,ب¬  * بأ%ر\واق1ه، والصeب\ح' قد كاد. ي.س\ط%ع'
وقال:

يا ليت. أ�م_ الغ.م\ر, كان.ت\ صاح1ـبـي،
ور.اب.ع.ت\ن ت.ح\ت. ليل� ضار,ب,،
بس.اع1د{ ف%ع\م�، وك%ف¼ خاض1ب,

والض_ار,ب': الط�ويل� من ك�لY شيء�. ومنه قوله:
ورابعتن تت ليل ضارب

وض.ر.ب. الليل� عليهم طال؛ قال:
ض.ر.ب. الليل� عليهم\ ف%ر.ك%د\

وقوله تعال: ف%ض.ر.بنا على آذانم ف الك%ه\ف1 سني. ع.د.داv؛ قال
 الز�جاج: م.ن.ع\ناهم الس_م\ع. أ%ن ي.س\م.ع'وا، والعن: أ%ن.م\ناهم وم.ن.ع\ناهم أ%ن ي.س\م.ع'وا، ل4ن النائم إ,ذا سع ان\ـت.به. وال4صل ف

ذلك: أ%ن� النائم ل يسمع إ,ذا نام. وف الديث: ف%ض.ر.ب. الل9ه على أ%ص\م1خ.تهم
أ%ي نام'وا فلم ي.ن\ت.ب,ه'وا، والص>م.اخ': ث%ق}ب' ال�ذ�ن. وف الديث: 

 ف%ض'ر,ب. على آذانم؛ هو كناية عن النوم؛ ومعناه: ح'ج,ب. الص_وت' والـح1سe أ%ن} ي.ل1ج.ا آذان.هم ف%ي.ن\ت.بهوا، فكأ%نا قد ض'ر,ب
عليها ح1جاب.

ومنه حديث أ%ب ذر: ض'ر,ب. على أ%ص\م1خ.تهم، فما ي.ط�وف' بالبيت أ%حد¬.
 وقولم: ف%ض.ر.ب الدهر' ض.ر.بان.ه، كقولم: ف%ق%ض.ى من الق%ض.اء3، وض.ر.ب. الده\ر' من ض.ر.بان,ه أ%ن} كان كذا وكذا. وقال أ%بو

عبيدة: ض.ر.ب. الده\ر' ب.ي\ن.نا أ%ي ب.ع_د. ما ب.ي\ن.نا؛ قال ذو الرمة:
ـ�ام'، يا م.ي�، بين.نا،  * فل ناش1ر¬ س1ر�اv، ول م'ت.غ.ي>ر' فإ,ن} ت.ض\ر,ب, ال4ي

وف الديث: فض.ر.ب. الدهر' م1ن\ ض.ر.بان,ه، ويروى: من ض.ر\ب,ه أ%ي م.ر_ من م'روره وذ%ه.ب. بعض'ه.
وجاء4 م'ض\ط%ر,ب. الع1نان1 أ%ي م'ن\ف%ر,داv م'ن\ه.ز,ماv. وض.ر_ب.ت\ عين'ه: غار.ت\ ك%حج_ل%ت\.
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والض_ر,يبة�: اسم' رجل� من العرب.



 والـم.ض\ر.ب': الع.ظ}م' الذي فيه م'خÒ؛ تقول للشاة إ,ذا كانت م.ه\ز'ولةv: ما ي'ر,مe منها م.ض\ر.ب¬ أ%ي إ,ذا ك�س3ر. عظم من عظامها
أ%و ق%ص.ب,ها، ل ي'ص.ب\ فيه م'خ.

والـم1ض\راب': الذي ي'ض\ر.ب' به الع'ود.
وف الديث: الصeداع' ض.ر.بانD ف الصeد\غ%ي\ن,.

ض.ر.ب. الع1ر\ق' ض.ر\باv وض.ر.باناv إ,ذا تر_ك بقو_ة{. وف حديث 
عائشة: ع.ت.ب'وا على عثمان% ض.ر\ب.ة% الس_وط1 والعصا أ%ي كان م.ن\ ق%ب\ل%ه ي.ض\ر,ب' ف العقوبات بالد>ر_ة والن_ع\ل، فخالفهم.

 وف الديث: النهي عن ض.ر\بة1 الغائ1ص هو أ%ن يقول الغائ1ص' ف البحر للتاجر: أ%غ�وص' غ%و\ص.ةv، فما أ%خرجته فهو لك بكذا،
فيتفقان على ذلك، ون.ه.ى عنه ل4نه غ%ر.ر.

ابن ال4عراب: الـم.ضار,ب' الـح1ـي.ل� ف الـح'روب.
والت_ض\ريب': ت.ح\ريض¬ للشeجاع, ف الرب. يقال: ض.ر_به وح.ر_ض.ه.

والـم1ض\ر.ب': ف�س\طاط الـم.ل1ك.
،vويقال للرجل إ,ذا خاف. شيئا .vم'ض.ر_ب¬ إ,ذا كان م.خ1ـيطا �والب,ساط

ف%خ.ر,ق ف ال4رض ج'ب\ناv: قد ض.ر.ب. بذ%ق%ن,ه ال4رض.؛ قال الراعي
:vخاف%ت\ ص.ق}را vيص1ف' غ1ربانا

ض.وار,ب' بال4ذ}قان1 من ذ1ي ش.ك1ـيمة{، *  إ,ذا ما ه.و.ى، كالن_ي\ز.ك1 الـم'ت.و.قYد1
أ%ي من ص.ق}ر ذي شكيمة، وهي شد�ة نفسه.

ويقال: رأ%يت ض.ر\ب. نساء� أ%ي رأ%يت نساءé؛ وقال الراعي:
)1وض.ر\ب. ن,ساء� لو رآهن_ ضار,ب¬،  * له ظ�ل�ةD ف ق�ل�ة{، ظ%ل� ران,ـيا(

 قوله «وقال الراعي: وضرب نساء» كذا أنشده ف التكملة بنصب ضرب وروي راهب بدل ضارب.)1 (
قال أ%بو زيد: يقال ض.ر.ب\ت' له ال4رض. كل�ها أ%ي ط%ل%ب\ت'ه ف كل

ال4رض.
ويقال: ض.ر.ب. فلنD الغائط إ,ذا م.ض.ى إ,ل موضع ي.ق}ض1ـي فيه حاجت.ه.

ويقال: فلنD أ%ع\ز.ب' ع.ق}لv من ضار,ب�، يريدون هذا العن.
)�) 2ابن ال4عراب: ض.ر\ب' ال4رض, البول

  قوله «ضرب الرض البول إل» كذا بذا الضبط ف التهذيب.) والغائط� ف ح'ف%رها. وف حديث الـم'غ1ية: أ%ن النب،2(
 صلى الل9ه عليه وسلم، ان\ط%ل%ق. حت ت.وار.ى عن، فض.ر.ب. ال%ل%ء4 ث جاء يقال: ذ%ه.ب. ي.ض\ر,ب' الغائط% واللء4 وال4ر\ض. إ,ذا

ذهب
لقضاء الاجة. ومنه الديث: ل ي.ذ}ه.ب الر_ج'لن1 ي.ضر,بان1 الغائط% ي.ت.ح.د_ثان1.

 @ضغب: الض_اغ1ب': الر_ج'ل. وف الكم: الض_اغ1ب' الذي ي.خ\ت.ب,ـئ� ف ال%م.ر,، في'ف}ز,ع' ال3نسان% ب1ث}ل, ص.و\ت1 الس_ب'ع أ%و
ال4سد أ%و الوحش، حكاه أ%بو حنيفة، وأ%نشد:



ـ©ها الضاغ1ب' بالغ'م\ل�ول}، *  إ,ن_ك. غ�ولD، و.ل%د.ت\ك. غ�ول} يا أ%ي
هكذا أ%نشده بال3سكان، والصحيح بال3طلق، وإ,ن كان فيه حينئذ إ,ق}واء.

وقد ض.غ.ب. فهو ضاغ1ب¬. والض_غ1ـيب' والضeغاب': ص.و\ت' ال4رنب
والذئب؛ ض.غ.ب. ي.ض\غ.ب' ض.غ1ـيباv؛
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 وقيل: هو ت.ض.وeر ال4ر\نب عند أ%خذها، واستعاره بعض' الشعراء لل�ب.ن، فقال أ%نشده ثعلب: 

كأ%ن� ض.غ1ـيب. الـم.ح\ض, ف ح.اويائ1ه،  * م.ع. الت_م\ر, أ%ح\ياناv، ض.غ1ـيب' ال4ران,ب,
والض_غ1ـيب': صوت' ت.ق%ل}ق�ل ال�ر\دان1 ف ق�ن\ب, الف%ر.س,، وليس له

.Dف1ع\ل
قال أ%بو حنيفة: وأ%رض¬ م'ض\غ.ب.ةD كثية� الض_غاب,ـيس، وهي ص1غار

) 1الق1ث�اء. ورجل ض.غ\ب¬(
 قوله «ورجل ضغب إل» ضبط ف الكم بكسر الغي1(

العجمة وف القاموس بسكونا.) ، وامرأ%ة ض.غ\بةD إ,ذا اش\تهيا
 الض_غاب,ـيس.، أ�س\ق1ط%ت1 السي' منه ل4نا آخر حروف السم، كما قيل ف تصغي فر.ز\د.ق�: ف�ر.ي\ز,د¬. ومن كلم امرأ%ة من

،Òلث1ـي� العرب: وإ,ن} ذ%ك%ر\ت1 الض_غاب,ـيس. فإ,ن�ي ض.غ1ـبةD. ول%ي\س.ت1 الض_غ1ـبة من لفظ الضeغ\ب'وس,، ل4ن الض_غ1ـب.ة% ث
والضeغ\بوس' ر'باعي�، فهو إ,ذ%ن} من باب, لgآل.

:vض.ر.با ب,ه1، وض.ب.ن. به ض.ب\نا :vضنب: ض.ن.ب. به ال4رض. ض.ن\با@
قب.ض. عليه؛ كلها عن كراع.

@ضهب: ت.ض\ه,ـيب' الق%و\س, والرeم\ح: ع.ر\ض'هما على النار عند 
الت_ث}قيف. وض.ه_به بالنار: ل%و_ح.ه وغ%ي_ره. وض.ه_ب. اللحم: ش.و.اه على

ح1جارة{ م'ح\ماة، فهو م'ض.ه_ب¬. وقيل: ض.ه_ب.ه ش.واه ول ي'بالغ ف 
ن'ض\ج,ه. أ%بو عمرو: لم م'ض.ه_ب¬ م.ش\و,يÒ على النار ول ي.ن\ض.ج\؛ قال امرؤ القيس:

ن.م'شe ب,أ%ع\راف1 ال1ـياد1 أ%ك�ف�نا، *  إ,ذا ن.ح\ن' ق�م\نا ع.ن ش1واء� م'ض.ه_ب,
أ%بو عمرو: إ,ذا أ%د\خ.ل}ت. اللحم. النار.، ول ت'بالغ ف ن'ض\ج,ه

قلت.: ض.ه_ب\ت'ه فهو م'ض.ه_ب¬.
وقال الليث: اللحم الـم'ض.ه_ب' الذي قد ش'و,ي. على ج.م\ر� م'ح\مÝى.

ابن ال4عراب: الض_ه\باء الق%و\س' الت ع.م1ل%ت\ فيها النار'، 
والض_ب\حاء� م1ث}ل�ها.

ال4زهري ف ترجة هضب وف النوادر: ه.ض.ب. القوم'، وض.ه_ب'وا، وه.ل%ب'وا، وأ%ل%ب'وا، وح.ط%ب'وا: كل©ه ال3كثار' وال3س\راع'.
والض_ي\ه.ب': ك�ل9 ق�ف¼ أ%و ح.ز\ن{ أ%و موضع من ال%ب.ل، ت.ح\م.ى عليه



الش_مس' حت ي.ن\ش.و,ي. عليه اللحم'؛ وأ%نشد:
و.غ}ر ت.جيش' ق�دور'ه بض.ياه1ب,

 قال أ%بو منصور: الذي أ%راد الليث� إ,نا هو الص_ي\ه.ب'، بالصاد، وكذلك هو ف البيت: «تيش ق�دور'ه بص.ياه1ب» جع
الص_ي\هب، وهو اليوم الشديد الر�؛ قاله أ%بو عمرو.

@ضوب: الض_و\بان� والضeوبان: ال%م.ل� الـم'س3نe الق%و,ي� الض_خ\م'،
واحد'ه وجع'ه سواء؛ قال:

�فق%ر�ب\ت' ض'وباناv قد اخ\ض.ر_ ناب'ه، *  ف%ل ناض1ح1ـي وان{، ول الغ.ر\ب' واش1ل
وف رواية: ول الغ.ر\ب' ش.و_ل؛ وقال الشاعر:

ع.ر.ك}ر.ك¬ م'ه\ج,ر' الضeوبان1، أ%و_م.ه *  ر.و\ض' الق1ذاف1، ر.ب,ـيعاv، أ%ي_ ت.ـأ}و,ي,
 وذكره ال4زهري ف ترجة «ضب» قال: من قال ض.و\بان، احتمل أ%ن تكون اللم لم الفعل، ويكون على مثال ف%و\عال،

�ومن قال ض'وبانD، جعله من ضاب. ي.ض'وب؛ وقال أ%بو عمرو: الضeوبان
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 من المال السمي' الشديد'؛ وأ%نشد:
على كلY ض'وبان{، كأ%ن� ص.ريف%ه'،  * بناب.ي\ه1، ص.و\ت' ال4خ\ط%ب, الـم'ت.ر.ن>م,

وقال:
لـم�ا رأ%ي\ت' الـه.م_ قد أ%ج\فان،

ق%ر_ب\ت' للر_ح\ل, وللظYعان1،
كل� ن,ـياف1ـي> الق%رى ض'وبان1

وأ%نشده أ%بو زيد: ض'ؤ\بان، بالمز.
الفراء: ضاب. الرجل� إ,ذا اس\ت.خ\ف%ى. ابن ال4عراب: ضاب. إ,ذا خ.ت.ل%

ع.د'وìا.
 @ضيب: الض_ي\ب': شيء من دواب> الب.ر> على خ1ل}قة1 الكلب,. وقال الليث: بلغن أ%ن الض_ي\ب. شيء من دواب> البحر، قال:

ولس\ت' على ي.ق1ي� منه.
وقال أ%بو الفرج: سعت أ%با الـه.م.ي\س.ع ينشد:

إ,ن} ت.م\ن.عي ص.وب.ك1 ص.و\ب. الـم.د\م.ع,،  * ي.ج\ري على ال%د> كض.ي\ب, الث�ع\ث%ع,
قال أ%بو منصور: الث�عث%ع' الص_د.فة. وض.ي\ب'ه: ما ف جوف1ه من ح.ب>

الل©ؤ\ل�ؤ، ش.ب_ه ق%ط%رات الد_م\ع, به.
@ضغت: الض_غ\ت': الل�و\ك' بال4ن\ياب والن_واج,ذ1.

.vشديدا vوط1ئه وط}ئا :vضهت: ض.ه.ت.ه' ي.ض\ه.ت'ه ض.ه\تا@
@ضوت: ض.وت¬: اسم موضع.



@ضبث: ض.ب.ث}ت' بالشيء ض.ب\ثاv، واض\ط%ب.ث}ت' به إ,ذا ق%ب.ض\ت. عليه
بكفك.والض_ب\ث�: ق%ب\ض'ك بك%فYك على الشيء. والض_ب\ث�: القاؤ'ك ي.د.ك

.vض.ب\ثا �بد_ فيما تعمله؛ وقد ض.ب.ث% به ي.ض\ب,ث
وم.ضاب,ث� ال4س.د: م.خال1ب'ه. وض'باثD: اسم' ال4س.د1، م1ن ذلك؛ وقيل:

ض'باث� ال4س.د1 كالظ©ف}ر لل3نسان. والض_ب\ث�: الض_ر\ب'. وقد ض'ب,ث%
عليه، على صيغة ما ل ي'س.م_ فاعله. وقال شر: ض.بث% به إ,ذا ق%ب.ض.

عليه وأ%خذه.
ورجل ض'باثيÒ أ%ي شديد' الض_ب\ثة أ%ي الق%ب\ضة1. وأ%سد¬ ض'باثيÒ أ%ي

شديد' الض_ب\ثة1 أ%ي الق%ب\ضة؛ وقال رؤ\بة:
وكم ت.خ.ط�ت\ من ض'باثي¼ أ%ض1م\

وف حديث س'م.ي\ط{: أ%و\ح.ى ال� تعال إ,ل داود، على نبينا وعليه
الصلة والسلم: قل للمل3 من بن إ,سرائيل ل ي.د\ع'ون، وال%طايا بي

أ%ض\باث1هم أ%ي ف ق%ب\ضات1هم. والض_ب\ث%ة�: الق%ب\ضة؛ يقال: ض.ب.ث}ت' على
الشيء إ,ذا ق%ب.ض\ت. عليه؛ أ%ي هم م'ح\ت.ق1ب'ون% لل4و\زار، م'ح\ت.م1لوها

غي م'ق}ل1ع1ي عنها؛ ويروى بالنون، وهو مذكور ف موضعه.
Yل�وف حديث ال�غ1ية: ف�ض'لD ض.باثD أ%ي م'خ\تال%ة م'ع\ت.ل1ق%ةD بك

شيء م'م\س3ك%ة له؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية؛ والشهور:
م1ئ}ناثD أ%ي ت.ل1د' ال3ناث%. وض.ب.ث%ه بيد1ه: ج.س_ه.

�والض_ب'وث� من ال3بل: الت ي'ش.كe ف س1م.ن,ها وه'زالا، فت'ض\ب.ث
باليد أ%ي ت'ج.سe. والض_ب\ث%ة: من س1مات1 ال3بل، إ,نا هي ح.لقة، ث

لا خ'طوط من ورائها وق�د_امها.
يقال: بعي م.ض\ب'وثD، وبه الض_ب\ثة، وقد ض.ب.ث}ت'ه ض.ب\ثاv؛ ويكون

الض_ب\ث� ف الف%خ1ذ1 ف ع'ر\ض1ها، وال أ%علم.
@ضغث: الض_غ'وث� من ال3بل: الت ي'ش.كe ف س.نامها، أ%به ط1ر\ق¬ أ%م

.Dل؟ والمع ض'غ'ث
وض.غ.ث% السنام.: ع.ر.كه. وض.غ.ث%ها ي.ض\غ.ث�ها ض.غ\ثاv: ل%سها

لي.تي.ق�ن. ذلك.
:�وقيل: الض_غ'وث� الس_نام ال%ش\ك�وك فيه؛ عن كراع.والض_غ\ث

ال}ت1باس' الشيء بعضه ببعض.
وناقة ض.غ'وثD، مثل ض.ب'وث{: وهي الت ي'ض\غ.ث� الضاغ1ث� س.نام.ها أ%ي



ي.ق}ب,ض' عليه بكفه، أ%و ي.ل}م.س'ه لي.ن\ظ�ر. أ%س.م1ينةD هي. أ%م ل؟ وهي
الت ي'ش.كe ف س1م.نها، ت'ض\غ.ث�، أ%با ط1ر\ق¬ أ%م ل؟

vوف حديث عمر: أ%نه طاف بالبيت فقال: اللهم إ,ن ك%ت.ب\ت. ع.لي_ إ,ث}ما
أ%و ض1غ\ثاv فام\ح'ه عن، فإ,نك ت.م\ح'و ما تشاء قال شر: الض>غ\ث� من

ال%ب, وال4م\ر: ما كان م'خ\ت.ل1طاv ل حقيقة له؛ قال ابن ال4ثي:
أ%راد ع.م.لv م'خ\ت.ل1طاv غي. خالص، م1ن ض.غ.ث% الديث% إ,ذا خ.ل%طه، فهو

.Dل}ت.ب,س.ة: أ%ض\غاث�ف1ع\لD بعن مفعول؛ ومنه قيل لل4ح\لم ال
وقال الك1لبe ف كلم له: كل© شيء� وعلى سبيله والناس' ي.ض\غ.ث�ون%

أ%شياء على غي وجهها، قيل له: ما ي.ض\غ.ث�ون؟ قال: يقولون للشيء ح1ذاء4
الش_يء3، وليس به؛ وقال: ض.غ.ث% ي.ض\غ.ث� ض.غ\ثاv ب.تìا، فقيل له: ما

ت.ع\ن بقولك ب.تìا؟ فقال: ليس إ,ل� هو.
.Dل خي فيه، والمع أ%ض\غاث :Dوض.غ.ث Dوكلم¬ ض.غ\ث

وف النوادر: يقال لن'ف%اية1 الال, وض.ع\فانه: ض.غاث%ةD من ال3بل،
وض.غابةD، وغ�ثابة، وغ�ثاثة، وق�ثاثة.

وأ%ض\غ.اث� أ%حلم الرeؤ\يا: الت ل يصحe تأ}ويلها لختلطها،
والض>غ\ث�: ال�ل}م الذي ل تأ}ويل له، ول خي فيه، والمع أ%ض\غاثD. وف

التنزيل العزيز: قالوا أ%ض\غاث� أ%ح\لم� أ%ي رؤ\ياك. أ%خلطD، ليست برؤ\يا
ب.ي>نة{، وما نن بتأ}ويل ال4حلم بعالي أ%ي ليس للرeؤ\يا الختلفة

عندنا تأ}ويل، ل4نا ل يصحe تأ}ويلها. وقد أ%ض\غ.ث% الرؤ\يا، وض.غ.ث%
الديث%: خ.ل%ط%ه. ابن شيل: أ%تانا بض1غ\ث1 خ.ب�، وأ%ض\غ.اث{ من

ال4خ\بار, أ%ي ض'ر'وب� منها؛ وكذلك أ%ض\غاث� الرؤ\يا: اخ\ت1لطها والت1باس'ها.
وقال ماهد: أ%ض\غ.اث� الرؤ\يا أ%هاو,يل�ها؛ وقال غيه: سيت أ%ض\غ.اث%

أ%حلم�، ل4نا م'خ\ت.ل1طةD، فد.خ.ل بعض'ها ف بعض، وليست كالصحيحة، وهي
ما ل تأ}ويل له؛ وقال الفراء ف قوله: أ%ض\غاث� أ%ح\لم� وما نن

بتأ}ويل ال4حلم بعالي؛ هو مثل قوله: أ%ساطي ال4ولي. وقال غيه:
أ%ض\غاث� ال4حلم ما ل ي.س\ت.ق1يم' تأ}ويله' لد'خ'ول بعض ما رأ%ى ف بعض،

كأ%ض\غاث{ من ب'يوت{ متلفة{، ي.خ\ت.ل1ط� بعضها ببعض، فلم تتميز م.خار,ج'ها،
ول ي.س\ت.ق1م\ تأ}ويلها.

�والض>غ\ث�: ق%ب\ض.ةD من ق�ض\بان{ متلفة، يمع'ها أ%صلD واحد¬ مثل
ال4س.ل، والك�ر_اث1، والث©مام؛ قال الشاعر:



كأ%نه، إ,ذ ت.د.ل�ى، ض1غ\ث� ك�ر_اث
وقيل: هو دون ال�ز\مة؛ وقيل: هي ال�ز\مة من الشيش، والث©د_اء،

والض_ع.ة1، وال4س.ل,، ق%د\ر. الق%ب\ضة ونوها، م'خ\ت.ل1طة% الر_ط}ب,
باليابس، وربا اس\ت'ع1ي. ذلك ف الش_ع.ر. وقال أ%بو حنيفة: الض>غ\ث� كل©

vما م.ل4 الك%ف_ من النبات. وف التنزيل العزيز: وخ'ذ} بيدك ض1غ\ثا
فاض\ر,ب\ به. يقال: إ,نه كان ح'ز\مةv من أ%س.ل�، ض.ر.ب. با امرأ%ت.ه،

�ف%ب_ت\ يين'ه. وف حديث علي�، عليه السلم، ف مسجد الكوفة: فيه ثلث
أ%ع\ي'ن� أ%ن\ب.ت.ت\ بالض>غ\ث1؛ يريد به الض>غ\ث% الذي ض.ر.ب. به أ%يوب'،

.Dعليه السلم، زوجت.ه، والمع' من ذلك كله: أ%ض\غاث
.vوض.غ_ث% النبات.: ج.ع.له أ%ض\غاثا

الفراء: الض>غ\ث� ما جعته من شيء�، مثل� ح'ز\مة1 الر_ط}بة، وما قام
على ساق واس\تطال، ث ج.م.ع\ته، فهو ض1غ\ثD. وقال أ%بو اليثم: كل©

مموع� م.ق}بوض� عليه ب'م\ع, الك%ف>، فهو ض1غ\ثD، والفعل ض.غ.ث%. وف حديث
ابن ز'م.ي\ل: فمنهم الخ1ذ� الض>غ\ث؛ هو م1لء� اليد1 من ال%شيش

ال�خ\ت.ل1ط1؛ وقيل: ال�ز\مة منه، وما أ%شبهه من الب'قول؛ أ%راد: ومنهم من نال
من الدنيا شيئاv. وف حديث ابن ال4كوع: فأ%خ.ذ}ت' س1لح.هم فجعلت'ه

ض1غ\ثاv أ%ي ح'ز\مة. وف حديث أ%ب هريرة: ل4ن} ي.م\ش1ي. معي ص1غ\ثان1 من نار
أ%ح.بe إ,ل� من أ%ن ي.س\ع.ى غ�لمي خ.ل}في أ%ي ح'ز\متان من ح.ط%ب،

.vفاستعارها للنار؛ يعن أ%نما قد اش\ت.ع.لتا وصارتا نارا
vوض.غ_ث رأ}س.ه: ص.ب_ عليه الاء4، ث ن.ف%ش.ه، فجعله أ%ض\غاثا

�لي.ص1ل% الاء� إ,ل ب.ش.رته. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كانت ت.ض\غ.ث
�رأ}سها. الض_غ\ث�: معالة� شعر الرأ}س باليد عند الغ.س\ل، كأ%نا ت.خ\ل1ط

بعض.ه ببعض، ليدخ'ل فيه الغ.س'ول.
 �والضاغ1ث

(* قوله «والضاغث الذي إل» هذا هو قول الوهري وغلط فيه،
فإنه تصحيف وصوابه الضاغب، بالباء، وقد ذكره الزهري وغيه، أ%فاده ف

التكملة.): الذي ي.خ\ت.ب,ئ� ف ال%م.ر,، ي'ف%ز>ع' الص>ب\يان بص.و\ت{
ي'ر.د>د'ه ف ح.ل}قه.

@ضبج: ض.ب.ج. الرجل�: أ%لقى نفسه ف ال4رض من ك%لل أ%و ض.ر\ب؛ قال ابن
دريد: وليس بثبت.



@ضجج: ض.ج_ ي.ض1جe ض.ج�اv وض.جيجاv وض.ج.اجاv وض'جاجاv، ال4خية عن
اللحيان: صاح، والسم الض_ج_ة. وض.ج_ البعي ض.جيجاv وض.ج_ القوم

ض.جاجاv. قال: وض.ج_ القوم ي.ض1جeون ض.جيجاv: ف%ز,ع'وا من شيء وغ�ل1بوا،
وأ%ض.جeوا إ,ض\جاجاv إ,ذا صاحوا فج.ل�ب'وا. أ%بو عمرو: ض.ج_ إ,ذا صاح

مستغيثاv. وسعت ض.ج_ة القوم أ%ي ج.ل%بتهم؛ وف حديث ح'ذيفة: ل يأ}ت على
الناس زمان ي.ض1جeون منه إ,ل9 أ%ر\د.ف%ه'م' ال أ%مراv يشغ.ل�هم عنه.

الض_جيج: الص>ياح عند الكروه والش.ق�ة والز.ع.
وضاج_ه م'ضاج_ة وض1جاجاv: جادله وشار_ه وشاغ%ب.ه، والسم الض_ج.اج،

بالفتح، وقيل: هو اسم من ضاج.ج\ت'، وليس بصدر. والض_جاج: الق%س\ر؛
وأ%نشد ال4صمعي ف الض>جاج والض_جاج ال�شاغ%بة وال�شار_ة:

إ,ن�ي إ,ذا ما ز.ب_ب. ال4ش\داق'،
وك%ث�ر. الض_3جاج' والل9قاق'

(* قوله «واللقاق» هكذا ف ال4صل والذي ف الصحاح ف مادة لقق:
واللقلق.)
وقال آخر:

وأ%غ}ش.ب. الناس' الض>جاج. ال4ض\ج.جا،
وصاح. خاش1ي ش.ر>ها، وه.ج\ه.جا

أ%راد ال4ض.ج_، فأ%ظهر التضعيف اضطراراv، وهذا على نو قولم: ش1ع\ر
شاعر؛ التهذيب ف قول العجاج:

وأ%ع\ش.ب. ال4رض ال4ض\ج.جا
(* قوله «وأعشب الرض إل» هكذا ف الصل.).

قال: أ%ظهر الرفي وبن منه أ%فعل لاجته إ,ل القافية، وقد وصف
بالصدر منه، فقيل: رجل ض1ج.اج، وقوم ض'ج'ج¬؛ قال الراعي:

فاق}د'ر\ ب,ذ%ر\ع1ك.، إ,ن>ي لن ي'ق%و>م.ن
ق%و\ل� الض>جاج,، إ,ذا ما كنت' ذا أ%و.د1

والض_3جاج': ثر ن.ب\ت أ%و ص.م\غD ت.غسل به النساء رؤوسهن، حكاها ابن
eدريد بالفتح، وأ%بو حنيفة بالكسر، وقال م.ر_ة: الض>جاج كل شجرة ت'س.م

با الس>باع أ%و الط�ي. وض.ج_ج.ها: س.م_ها. ابن ال4عراب:
الض_3جاج ص.م\غD يؤ\كل، فإ,ذا ج.ف_ س'ح1ق، ث كيل% وق�و>ي. بالق%ل}ي,، ث

eيه تنقية الصابون. والض_ج'وج من النوق: الت ت.ض1جYس3ل به الثوب في'ن.ق�غ



إ,ذا ح'ل1بت. التهذيب: الض>جاج' العاج، وهو م1ث}ل الس>وار للمرأ%ة؛
قال ال4عشى:

وت.ر'دe معطوف. الض_جاج على
غ%ي\ل، كأ%ن الو.ش\م. فيه خ1ل%ل}

@ضرج: ض.ر.ج. الثوب. وغي.ه: ل%ط%خه بالدم ونو,ه من ال�م\رة، وقد يكون
بالصeفرة؛ قال يصف الس_راب على وجه ال4رض:

ف ق%ر\ق%ر� ب,ل�عاب الشمس م.ض\ر'وج
يعن السراب. وض.ر_ج.ه ف%ت.ض.ر_ج، وثوب¬ ض.ر,ج وإ,ض\ر,يج: م'ت.ض.ر>ج

بالمرة أ%و الصeفرة؛ وقيل: ال3ض\ريج' ص1بغ أ%حر، وثوب¬ م'ض.ر_ج، من
هذا؛ وقيل: ل يكون ال3ض\ريج' إ,ل� من خ.ز¼.

وت.ض.ر_ج بالد_م أ%ي ت.ل%ط�خ. وف الديث: م.ر_ ب جعفر ف ن.ف%ر�
من اللئكة مض.ر_ج الناحي بالدم أ%ي م'ل%ط�خاv. وكل شيء ت.ل%ط�خ

بشيء، ب,د.م� أ%و غيه، فقد ت.ض.ر_ج؛ وقد ض'ر>ج.ت\ أ�ثوابه بدم الن_جيع.
ويقال: ض.ر_ج أ%ن\ف%ه بدم إ,ذا أ%د\ماه؛ قال م'ه.ل}ه,ل:

ل%و\ ب,أ%بان.ي\ن, جاء ي.خ\ط�ب'ها،
ض'ر>ج. ما أ%ن\ف' خاطب� بد.م,

وف كتابه ل1وائ1ل�: وض.ر_ج'وه بال4ضام1يم أ%ي د.م�وه بالض_ر\ب.
وقال اللحيان: ال3ض\ريج' ال%زe ال4حر؛ وأ%نشد:

وأ%ك}س3ية� ال3ض\ريج, ف%و\ق. ال%شاج,ب,
يعن أ%ك}س3ية% خ.ز¼ ح'م\راv؛ وقيل: هو الز ال4صفر؛ وقيل: هو كساء

ي'تخذ من ج.ي�د ال1ر\ع1ز_ى. الل�يث�: ال3ضريج' ال4كسية تتخذ من
ال1ر\ع1ز_ى من أ%جوده. وال3ض\ريج': ضرب من ال4كسية أ%صفر.

وض.ر.ج. الشيء4 ض.ر\جاv فان\ض.ر.ج، وض.ر_جه فت.ض.ر_ج: شق�ه.
والض_ر\ج: الش_قe؛ قال ذو الرeمة يصف نساء:

ض.ر.ج\ن. الب'ر'ود. عن ت.رائب ح'ر_ة{
أ%ي ش.ق%ق}ن.، ويروى بالاء أ%ي أ%لقي. وف حديث الرأ%ة: صاحبة

ال%زاد.ت.ي\ن ت.كاد ت.ت.ض.ر_ج' من ال1ل}ء3 أ%ي تنشقe. وت.ض.ر_ج الثوب':
انشق_؛ وقال هيان يصف أ%نياب الف%حل:

أ%و\س.ع\ن. من أ%نيابه ال%ضار,ج,
وال%ض.ار,ج: ال%شاقe. وت.ض.ر_ح الثوب إ,ذا ت.ش.ق�ق.. وض.ر_ج\ت



الثوب ت.ض\رياv إ,ذا ص.ب.غ\ته بالرة، وهو دون ال�ش\ب.ع وفوق ال�و.ر_د1.
وف الديث: وع.ل%ي_ ر.ي\ط%ة م'ض.ر_ج.ة أ%ي ليس ص1ب\غها بال�ش\ب.ع.
وال%ضار,ج': الثياب ال�ل}قان تبتذل مثل ال%عاو,ز؛ قاله أ%بو عبيد:

واحد'ها م1ض\ر.ج. وعي¬ م.ض\ر'وجة: واسعة الش_ق> ن.ج\لء؛ قال ذو
الرمة:ت.ب.س_م\ن. عن ن.و\ر, ال4قاح1ي> ف الث�ر.ى،

وف%ت_ر\ن% عن أ%بصار, م.ض\ر'وج.ة{ ن'ج\ل,
وان\ض.ر.ج.ت لنا الطريق: ات_س.عت. والن\ض1راج: الت>ساع؛ قال الشاعر:

أ%م.ر\ت' له ب,ر.اح1لة{ وب'ر\د{
ك%ري�، ف ح.واش1يه ان\ض1ر.اج'

وان\ض.ر.ج ما بي القوم: ت.باعد ما بينهم. وان\ض.ر.ج الشجر: انشق�ت
ع'يون� ور.ق1ه وب.د.ت\ أطرافه. وت.ض.ر_ج.ت\ عن الب.ق}ل ل%فائ1ف�ه إ,ذا

انفتحت، وإ,ذا ب.د.ت\ ثار الب'قول من أ%ك}مام1ها، قيل: ان\ض.ر.ج.ت\ عنها
لفائف�ها أ%ي ان\فتحت\. والن\ض1راج: الن\شقاق؛ قال ذو الرمة:

م1م_ا ت.عال%ت\ م1ن. الب'ه\م.ى ذ%و.ائ1ب'ها
بالص_ي\ف1، وان\ض.ر.ج.ت\ عنه ال4كام1يم'

ت.عال%ت: ارتفعت. وذ%وائبها: س.فاها. وال4كام1يم جع أ%ك}مام، وأ%ك}مام
جع ك1م¼، وهو الذي يكون فيه الز_ه\ر'.

وض.ر.ج. النار ي.ض\ر,جها: فتح لا عيناv؛ رواه أ%بو حنيفة.
وانض.ر.ج.ت1 الع'قاب: انط�ت من ال%و> كاسرةv. وان\ض.ر.ج البازي عن

الصيد إ,ذا ان\ق%ض_؛ قال امرؤ القيس:
ك%ت.ي\س, الظYباء ال4ع\ف%ر,، ان\ض.ر.ج.ت\ ل%ه'
ع'قاب¬، ت.د.ل�ت\ من ش.مار,يخ ث%ه\لن1

وقيل: ان\ض.ر.ج.ت\ ان\ب.ر.ت\ له؛ وقيل: أ%خ.ذ%ت\ ف ش1ق¼. أ%بو سعيد:
ت.ض\ريج الكلم ف ال%عاذ1ير هو ت.ز\و,يق�ه وتسينه. ويقال: خي ما

ض'ر>ج به الصدق'، وش.رe ما ض'ر>ج به الكذ1ب. وف النوادر: أ%ض\ر.ج.ت1
الرأ%ة ج.ي\ب.ها إ,ذا أ%ر\خ.ت\ه. وض'ر>جت1 ال3بل أ%ي ر.ك%ض\ناها ف

الغ.ار.ة؛ وض.ر.جت1 الناقة ب,ج,ر_ت1ها وج.ر.ض.ت\.
وال3ض\ريج: ال%ي>د من اليل. أ%بو عبيدة: ال3ضريج من اليل ال%واد

الكثي الع.ر.ق؛ قال أ%بو د'واد:
ولقد أ%غ}ت.د1ي، ي'داف1ع ر'ك}ن,ي



أ%ج\و.ل1يÒ ذ�و م.ي\ع.ة{، إ,ض\ر,يج'
وقال: ال3ض\ريج الواس1ع الل�ب.ان؛ وقيل: ال3ض\ريج' الفرس ال%واد

الشديد الع.د\و,. وع.د\و¬ ض.ر,يج¬: شديد؛ قال أ%بو ذؤيب:
ج,ر.اء# و.ش.دÒ كال%ريق ض.ر,يج'

والض_ر\ج.ة والض_ر.ج.ة: ض.ر\ب من الطي.
وض.ار,ج: اسم موضع معروف؛ قال امرؤ القيس:

ت.ي.م_م.ت1 الع.ي\ن. الت عند ضار,ج�،
ي.ف1يء� عليها الظYل©، ع.ر\م.ض'ها طامي

قال ابن ب.ر>ي: ذكر النحاس أ%ن الرواية ف البيت يفيء� عليها
الط�ل}ح'، ور.و.ى بإ,سناد ذكره أ%نه وف%د. قوم من الي.م.ن على النب، صلى ال

عليه وسلم، فقالوا: يا رسول ال، أ%حيانا ال ببيتي من شعر امرئ القيس
ابن ح'ج\ر، قال: وكيف ذلك؟ قالوا: أ%قبلنا نريدك فض.ل%ل}نا الطريق فبقينا

ث%لثاv بغي ماء، فاستظللنا بالط�ل}ح والس_م'ر,، فأ%قبل راكب متلثYم
بعمامة وتثل رجل ببيتي، وها:

ول�م_ا رأ%ت\ أ%ن الش_ر,يعة ه.مeها،
وأ%ن� الب.ياض من ف%رائ1ص1ها د.امي،
تي.م_مت1 الع.ي الت عند ضار,ج،

يفيء� عليها الط9لح، ع.رم.ضها طامي
فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ قال: امرؤ القيس بن حجر، قال: وال ما

كذب، هذا ضار,ج عندكم، قال: ف%ج.ث%و\نا على الرeك%ب إ,ل ماء، كما
ذك%ر، وعليه الع.ر\م.ض يفيء عليه الط�ل}ح، فشرب\نا ر,ي_نا، وحل}نا ما

يكفينا وي'ب.لYغ'نا الطريق، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: ذاك رجل مذكور
ف الدنيا شريف فيها، منسيÒ ف الخرة خامل فيها، ييء يوم القيامة معه

لواء الشعراء إ,ل النار؛ وقوله:
ولا رأ%ت\ أ%ن الش_ريعة ه.مeها

الش_ريعة: مورد الاء الذي ت.ش\ر.ع فيه الد_وابe. وه©ها: طلبها،
والضمي ف رأ%ت\ للح'م'ر؛ يريد أ%ن المر لا أ%رادت ش.ر,يعة الاء وخافت

على أ%نفسها من الرeماة، وأ%ن ت.د\م.ى فرائصها من سهامها، عدلت إ,ل
ضار,ج لعدم الرeماة على الع.ي\ن, الت فيه. وضار,ج: موضع ف بلد بن

ع.ب\س. والع.ر\م.ض: الط©ح\ل�ب. وطامي: مرتفع.



@ضربج: روى ثعلب أ%ن ابن ال4عراب أ%نشده:
،vث1ق%ة vقد كنت' أ%ح\ج'و أ%با ع.م\رو أ%خا

حت أ%ل%م_ت\ ب,ن.ا، ي.و\ماv، م'ل1م_ات'
فقلت'، وال%ر\ء� قد تط1يه م'ن\ي.ت'ه:

أ%د\ن ع.ط1ي_اته إ,ي_اي. م1ئيات'
فكان% ما جاد. ل، ل جاد. من س.ع.ة{،

دراهم زائ1فات ض.ر\ب.ج,ي_ات'
قال ابن ال4عراب: درهم ض.ر\ب.ج,يÒ: زائ1ف، وإ,ن شئت قلت: ز.ي\ف

ق%س>يÒ؛ والق%س>يe: الذي ص.ل�ب. ف1ض_ته من ط�ول ال%ب\ء3. م1ئيات: ال4صل
ف م1ئ%ة{ م1ئ}ي.ة، بوزن م1ع\ية.

@ضمج: ض.م1ج الرجل� بال4رض وأ%ض\م.ج: ل%ز,ق. به.
والض_م\جة: د'و.ي\ب_ة منتنة الرائحة ت.ل}س.ع'، والمع ض.م\ج¬.

والض_ام1ج': اللزم.
قال ال4زه.ري ف ترجة خعم: قال أ%بو عمرو: الض_م.ج' ه.ي.جان

ال%ي\عامة، وهو الأ}ب'ون ال%ج\ب'وس، وقد ض.مج ض.م.جاv؛ ويقال: ض.م.ج.ه إ,ذا
ل%ط%خ.ه؛ وقال هيان:

أ%ب,ع\ت ق%ر\ماv بال%د1ير عاج,جا،
ض'باض1ب. ال%ل}ق,، و.أيÝ، د'هام1جا

ي'ع\ط1ي الز>مام. ع.نقاv ع.م.ال1جا،
كأ%ن ح1ن_اء عليه ضام1جا

أ%ي لص1قاv؛ وقال أ%عراب من بن تيم يذكر دواب_ ال4رض، وكان من
بادية الشام:

وف ال4رض أ%ح\ناش¬ وس.ب\ع¬ وخارب'،
ونن أ�سار.ى، وس\طهم نتقل�ب'

(* قوله «وخارب» هكذا ف الصل، وشرح القاموس، ولعله وجارن بدليل قوله
قبل يذكر دواب الرض لن الارب اللص، والارن ولد الية.)

ر'ت.ي\ل وط%بeوع¬ وشبث%ان� ظلمة،
وأ%ر\ق%ط� ح'ر\ق�وص¬ وض.م\ج¬ وع.ن\ك%ب'

والض_م\ج': من ذوات السموم. والط�بeوع: من جنس الق�راد.
@ضمعج: الض_م\ع.ج': الضخمة من النوق. وامرأ%ة ض.م\ع.ج: قصية ضخمة؛ قال



الشاعر:
يا ر'ب_ بيضاء4 ض.ح'وك ض.م\ع.ج

وف حديث ال4شتر يصف امرأ%ة أ%رادها ض.م\ع.جاv ط�ر\ط�ب�اv. الض_م\ع.ج:
الغليظة، وقيل: القصية، وقيل: التامة اللق؛ ول يقال ذلك للذكر؛ وقيل:

الض_م\ع.ج من النساء الض_خ\م.ة الت ت9 خل}قها واس\ت.و\ث%ج.ت\
ن.ح\واv من التمام؛ وكذلك البعي والفرس وال4تان؛ قال هيان بن قحافة

السعدي:ي.ظ%ل© ي.د\ع'و ن,يب.ها الض_ماع1ج.ا،
والب.ك%رات1 الل©ق�ح. الف%وائ1جا

وقيل: الض_م\ع.ج الارية الس_ريعة ف الوائج. والض_م\ع.ج: الناقة
السريعة. والض_م\ع.ج: الفحجاء الساقي.

@ضهج: أ%ض\ه.ج.ت1 الناقة: كأ%ض\ج.ه.ت، إ,م_ا مقلوب وإ,م_ا لغة؛ عن
الجري: وأ%نشد:

ف%ردeوا ل1ق%و\ل1ي كل� أ%ص\ه.ب. ضام1ر�
وم.ض\ب'ورة{، إ,ن ت.ل}ز.م, ال%ي\ل% ت'ض\ه,ج,

@ضوج: ض.و\ج الوادي: م'ن\ع.ط%ف�ه، والمع أ%ض\واج وأ%ض\و'ج، ال4خية
نادرة؛ قال ضرار بن الطاب الفهري:

وق%ت\ل%ى من ال%ي� ف م.ع\ر.ك{،
أ�ص1يب'وا ج.ميعاv ب,ذي ال4ض\و'ج,

وقد ت.ض.و_ج، وض.اج الواد1ي ي.ض'وج ض.و\جاv: ات_س.ع. ول%ق1ي.ن.ا
ض.و\ج¬ من أ%ض\واج ال4ودية فان\ض.و.ج فيه، وان\ض.و.ج\ت' على إ,ث}ر,ه1. وف

الديث ذكر أ%ض\واج, الوادي أ%ي م.عاط1فه، الواحدة ض.و\ج؛ وقيل: هو إ,ذا
كنت بي ج.ب.ل%ي متضايقي ث ات_س.ع، فقد ان\ضاج لك. التهذيب: الض_و\ج

ج,ز\ع' الوادي، وهو م'ن\ع.ر.جه حيث ينعطف؛ وقال رؤبة:
وح.و\فاv من\ تراغ�ب, ال4ض\واج

(* قوله «وحوفاv من تراغب إل» هكذا ف الصل.)
الليث: الض_و\جان من البل والدواب كل© ياب,س, الص'ل}ب؛ وأ%نشد:

ف ض.ب\ر, ض.و\جان الق%ر.ى للم'م\ت.ط1ي
(* قوله «ف ضب ضوجان» هكذا ف الصل هنا. وتقدم ف مادة صوج: ف ظهر

صوجان إل.)
يصف فحلv ونلة ض.و\جانة، وهي اليابسة الك%ز_ة الس_ع.ف1؛ قال: والعصا



الك%ز_ة ض.و\جانة.
ضيج: ضاج. عن الشيء ض.ي\جاv: عد.ل ومال عنه، كجاض.. وضاج. عن الق�: مال

عنه؛ وقد ضاج. ي.ض1يج' ض'يوجاv وض.ي.جاناv؛ وأ%نشد:
أ%ما ت.ر.ي\ن كالع.ريش, ال%ف}ر'وج\،

ضاج.ت\ ع1ظام1ي عن ل%فvى م.ض\ر'وج\؟
الل�ف%ى: ع.ض.ل� ل%ح\م1ه1. وضاج. الس_ه\م عن ال%د.ف أ%ي مال عنه.

وضاج.ت\ ع1ظامه ض.ي\جاv: تركت من ال�زال؛ عن كراع.
@ضيج: ضاج. عن الشيء ض.ي\جاv: عد.ل ومال عنه، كجاض.. وضاج. عن الق�: مال

عنه؛ وقد ضاج. ي.ض1يج' ض'يوجاv وض.ي.جاناv؛ وأ%نشد:
أ%ما ت.ر.ي\ن كالع.ريش, ال%ف}ر'وج\،

ضاج.ت\ ع1ظام1ي عن ل%فvى م.ض\ر'وج\؟
الل�ف%ى: ع.ض.ل� ل%ح\م1ه1. وضاج. الس_ه\م عن ال%د.ف أ%ي مال عنه.

وضاج.ت\ ع1ظامه ض.ي\جاv: تركت من ال�زال؛ عن كراع.
@ضبح: ض.ب.ح. الع'ود. بالنار ي.ض\ب.ح'ه ض.ب\حاv: أ%حرق شيئاv من أ%عاليه،

وكذلك اللحم وغيه؛ ال4زهري: وكذلك حجارة� الق%د_احة1 إ,ذا طلعت
كأ%نا م'ت.ح.ر>قةD م.ض\بوحةD. وض.ب.ح. الق1د\ح. بالنار: ل%و_ح.ه.

وق1د\ح¬ ض.ب,يح¬ وم.ض\بوح¬: م'ل%و_ح؛ قال:
وأ%ص\ف%ر. م.ض\بوح� ن.ظ%ر\ت' ح1وار.ه

على النار,، واس\ت.و\د.ع\ت'ه ك%ف_ م'ج\م1د1
أ%صفر: ق1د\ح¬، وذلك أ%ن الق1د\ح. إ,ذا كان فيه ع.و.ج¬ ث�قYف. بالنار

حت يستوي. وال%ض\بوحة�: حجارة الق%د�اح.ة1 الت كأ%نا مترقة؛ قال رؤبة
بن العجاج يصف أ�ت'ناv وف%ح\ل%ها:

ي.د.ع\ن. ت'ر\ب. ال4رض, م.ج\ن'ون% الص>ي.ق\،
وال%ر\و. ذا الق%د_اح, م.ض\ب'وح. الف1ل%ق\

والص>ي.ق': الغ'بار. وجنونه: تطايره. وال%ض\ب'وح': حجر ال%ر_ة
لسواده.

والض>ب\ح': الر_ماد'، وهو من ذلك؛ ال4زهري: أ%صله من ض.ب.حته النار.
وض.ب.ح.ت\ه الشمس' والنار ت.ض\ب.ح'ه ض.ب\حاv فان\ض.ب.ح.: ل%و_حته

وغي_رته؛ وف التهذيب: وغ%ي_ر.ت\ لون.ه؛ قال:
ع'لYق}ت'ها قبل% ان\ض1باح, ل%و\ن،



وج'ب\ت' ل%م_اعاv بعيد. الب.و\ن1
والن\ض1باح': تغي اللون؛ وقيل: ض.ب.ح.ت\ه' النار' غيته ول تبالغ

:eفيه؛ قال م'ض.ر>س¬ ال4سدي
،éفلما أ%ن ت.ل%ه\و.ج\نا ش1واء

به الل�ه.بان� م.ق}هوراv ض.ب,يحا،
خ.ل%ط}ت' لم م'دامة% أ%ذ}ر,عات{
باء� س.حابة{، خ.ض1لv ن.ض'وحا

:�وال�ل%ه\و.ج' من الشواء: الذي ل ي.ت1م_ ن'ض\ج'ه. والل�ه.بان
ات>قاد' النار واش\ت1عال�ها.

وان\ض.ب.ح. لون'ه: تغي إل السواد قليلv. وض.ب.ح. ال4رنب' وال4سود'
:vمن اليات والب'وم' والص_د.ى والثعلب' والقوس' ي.ض\ب.ح' ض'باحا

ص.و_ت؛ أ%نشد أ%بو حنيفة ف وصف قوس:
ح.ن_انةD من ن.ش.م� أ%و ت.و\ل%ب,،

ت.ض\ب.ح' ف الك%ف> ض'باح الث�علب,
قال ال4زهري: قال الليث الضeباح، بالضم، صوت الثعالب؛ قال ذو الرمة:

س.باريت' ي.خ\ل�و س.م\ع' م'ج\تاز, ر.ك}ب,ها
من الصوت1، إ,ل من ض'باح, الثعالب,

وف حديث ابن الزبي: قاتل ال� فلناv ض.ب.ح ض.ب\ح.ة الثعلب وق%ب.ع.
ق%ب\عة% الق�ن\ف�ذ1؛ قال: والام' ت.ض\ب.ح أ%يضاv ض'باحاv؛ ومنه قول

الع.ج_اج:
من ضاب,ح, الام, وب'وم� ب.و_ام

وف حديث ابن مسعود: ل ي.خ\ر'ج.ن_ أ%حد'كم إ,ل ض.ب\حة{ بليل أ%ي
ص.ي\حة يسمعها فلعله يصيبه مكروه، وهو من الضeباح, صوت الثعلب؛ ويروى صيحة،

بالصاد الهملة والياء الثناة تتها؛ وف شعر أ%ب طالب:
فإ,ن والض_وابح, كل� يوم�

جع ضابح. يريد الق%س.م. بن رفع صوته بالقراءة، وهو جع شاذ ف صفة
الدمي كف%وارس.

وض.ب.ح. ي.ض\ب.ح' ض.ب\حاv وض'باحاv: ن.ب.ح.. والضeباح': الص_هيل.
vأ%س\م.ع.ت\ من أ%فواهها صوتا :vف ع.د\و,ها ت.ض\ب.ح' ض.ب\حا �وض.ب.ح.ت اليل
ليس بصهيل ول ح.م\ح.م.ة؛ وقيل: ت.ض\ب.ح' ت.ن\ح1م'، وهو صوت أ%نفاسها



إ,ذا عدون؛ قال عنترة:
واليل� ت.ع\ل%م'، حي ت.ض\ـ

ـب.ح' ف ح1ياض, الوت1 ض.ب\حا
(* قوله «واليل تعلم» كذا بالصل والصحاح. وأ%نشده صاحب الكشاف؛ واليل

تكدح.)
وقيل: هو سي، وقيل: هو ع.د\و¬ دون التقريب؛ وف التنزيل: والعاديات1

ض.ب\حاv؛ كان ابن عباس يقول: هي اليل ت.ض\ب.ح'، وكان، رضوان ال عليه،
يقول: هي ال3بل؛ يذهب إ,ل وقعة بدر، وقال: ما كان معنا يومئذ إ,ل� فرس

كان عليه ال1ق}داد. والض_ب\ح ف اليل أ%ظهر عند أ%هل العلم؛ قال ابن
عباس، رضي ال تعال عنهما: ما ض.ب.ح.ت\ دابة قط إ,ل ك%ل}ب¬ أ%و فرس؛
وقال بعض أ%هل اللغة: من جعلها لل3بل جعل ض.ب\حاv بعن ض.ب\عاv؛ يقال:

ض.ب.ح.ت الناقة ف سيها وض.ب.ع.ت\ إ,ذا م.د_ت\ ض.ب\ع.يها ف السي؛ وقال
أ%بو إ,سحق: ض.ب\ح' اليل صوت أ%جوافها إ,ذا ع.د.ت؛ وقال أ%بو عبيدة:

ض.ب.ح.ت1 اليل� وض.ب.ع.ت\ إ,ذا عدت، وهو السي؛ وقال ف كتاب اليل: هو أ%ن
ي.م'د_ الفرس' ض.ب\ع.ي\ه إ,ذا عدا حت كأ%نه على ال4رض طولv؛ يقال:

ض.ب.ح.ت\ وض.ب.ع.ت\؛ وأ%نشد:
إ,ن� ال1ياد. الض_اب,حات1 ف الع.د.د\

وقال ابن قتيبة ف حديث أ%ب هريرة: ت.ع1س. عبد' الدينار والدرهم الذي
إ,ن أ�ع\ط1ي. م.د.ح. وض.ب.ح.، وإ,ن م'نع ق%ب.ح. وك%ل%ح.، ت.ع1س. فل

ان\ت.ع.ش. وش1يك. فل ان\ت.ق%ش؛ معن ض.ب.ح.: صاح وخاصم عن م'ع\طيه، وهذا كما
يقال: فلن ي.ن\ب.ح' دونك، ذهب إ,ل الستعارة؛ وقيل: الض_ب\ح'

ال%ض1يعة ت'س\م.ع' من جوف الفرس؛ وقيل: الض_ب\ح' شد�ة� الن_ف%س عند الع.د\و؛
وقيل: هو ال%م\ح.مة؛ وقيل: هو كالب.ح.ح,؛ وقيل: الض_ب\ح' ف السي

كالض_ب\ع,.
وض'ب.ي\ح وم.ض\بوح¬: اسان.

@ضحح: الض>حe: الشمس، وقيل: هو ضوؤها، وقيل: هو ضوؤها إ,ذا استمكن من
ال4رض، وقيل: هو ق%ر\ن'ها يصيبك، وقيل: كل© ما أ%صابته الشمس ض1حÒ؛ وف

الديث: ل ي.ق}ع'د.ن� أ%حد'كم بي الض>ح> والظYلY فإ,نه م.ق}ع.د'
الشيطان أ%ي نصفه ف الشمس ونصفه ف الظل؛ قال ذو الرمة يصف ال1ر\باء:

غدا أ%ك}ه.ب. ال4على وراح. كأ%نه،



من الض>ح> واستقباله1 الشمس.، أ%خ\ض.ر'
أ%ي واستقباله عي. الشمس. ال4زهري: قال أ%بو اليثم: الض>حe نقيض

الظل، وهو نور الشمس الذي ف السماء على وجه ال4رض، والشمس هو النور الذي
ف السماء ي.ط}ل�ع' وي.غ\ر'ب، وأ%ما ضوؤه على ال4رض فض1حÒ؛ قال: وأ%صله

الض>ح\ي' فاستثقلوا الياء مع سكون الاء ف%ث%ق�ل�وها، وقالوا
الض>حe، قال: ومثله العبد' الق1نe أ%صله ق1ن\ي¬، من الق1ن\ي.ة1؛ ومن أ%مثال

العرب: جاء بالض>ح> والر�يح,.
وض.ح\ض.ح. ال4مر' إ,ذا تبي؛ قال ال4صمعي: هو مثل� الض_ح\ضاح

ي.ن\ت.ش1ر على وجه ال4رض.
وروى ال4زهري عن أ%ب اليثم أ%نه قال: الض>حe كان ف ال4صل

الو,ض\ح'، وهو نور النهار وض.و\ء� الشمس، فحذفت الواو وزيدت حاء# مع الاء
ال4صلية فقيل: الض>حe؛ قال ال4زهري: والصواب أ%ن أ%صله الض>ح\ي' م1ن

�ض.ح1ي.ت1 الشمس'؛ قال ال4زهري ف كتابه: وكذلك الق1ح_ة� أ%صلها الو,ق}ح.ة
فأ�سقطت الواو وب'د>لت الاء مكانا فصارت ق1ح_ة باء4ين. وجاء فلن

بالض>ح> والريح إ,ذا جاء بالال الكثي؛ يعنون إ,نا جاء با طلعت عليه
الشمس وج.ر.ت عليه الريح يعن من الكثرة، ومن قال: الض>يح والريح ف هذا

العن فليس بشيء وقد أ%خطأ% عند أ%كثر أ%هل اللغة، وإ,نا قلنا عند
أ%كثر أ%هل اللغة ل4ن أ%با زيد قد حكاه، وإ,نا الض>يح' عند أ%هل اللغة لغة

�الض>ح> الذي هو الضوء وسيذكر؛ وف حديث أ%ب خ.ي\ث%مة: يكون رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ف الض>ح> والريح وأ%نا ف الظل أ%ي يكون

بارزاv لر� الشمس وهبوب الرياح؛ قال: والض>حe ضوء الشمس إ,ذا استمكن من
ال4رض، وهو كالق%م\راء للقمر؛ قال ابن ال4ثي: هكذا هو أ%صل الديث

eومعناه، وذكر الروي فقال: أ%راد كثرة اليل واليش؛ ابن ال4عراب: الض>ح
ما ض.حا للشمس، والريح' ما نالته الريح'.وقال ال4صمعي: الض>حe الشمس

بعينها؛ وأ%نشد:
أ%بي.ض أ%ب\ر.ز.ه للض>ح> راق1ب'ه،

م'ق%ل�د ق�ض'ب. الر_ي\حان1 م.ف}غ'وم
وف حديث ع.ي_اش بن أ%ب ربيعة: لا هاجر أ%ق}س.م.ت\ أ�مeه بال ل

ي'ظ1ل©ها ظ1لê ول تزال ف الض>ح> والريح حت يرجع إ,ليها؛ وف
الديث: لو مات ك%ع\ب¬ عن الض>ح> والريح, ل%و.ر,ث%ه الزبي؛ أ%راد: لو مات



عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح، ك%ن.ى بما عن كثرة الال؛ وكان
النب، صلى ال عليه وسلم، قد آخ.ى بي الزبي وبي كعب بن مالك. قال ابن

ال4ثي: ويروى عن الض>يح والريح. والض>حe: ما ب.ر.ز. من ال4رض للشمس.
والض>حe: الب.راز الظاهر' من ال4رض، ول جع لكل شيء من ذلك.

والض_ح\ض.ح' والض_ح\ضاح': الاء القليل يكون ف الغدير وغيه،
والض_ح\ل� مثله، وكذلك ال�ت.ض.ح\ض1ح'؛ وأ%نشد شر لساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:

واس\ت.د\ب.ر'وا كل� ض.ح\ضاح� م'د.فYئ%ة{،
وال�ح\ص.نات1 وأ%وزاعاv من الص.ر.م,

(* قوله «واستدبروا» أي استاقوا. والضحضاح: البل الكثية. والدفئة ذات
الدفء. وال4وزاع: الضروب التفرقة، كما فسره صاحب الساس. والصرم جع

صرمة: القطعة من البل نو الثلثي. فحينئذ حق البيت أن ينشد عند قوله
الت قريباv وإ,بل ضحضاح كثية.)

وقيل: هو الاء اليسي؛ وقيل: هو ما ل غ%ر.ق. فيه ول له غ%م\ر¬؛ وقيل:
هو الاء� إ,ل الكعبي إ,ل أ%نصاف السeوق,؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ي.ح'شe ر.ع\داv ك%ه.د\ر, الف%ح\ل,، ي.ت\ب.ع'ه
أ�د\م¬، ت.ع.ط�ف' ح.و\ل% الف%حل,، ض.ح\ضاح'

قال خالد بن ك�ل}ثوم: ض.ح\ضاح¬ ف لغة هذيل كثي ل يعرفها غيهم؛ يقال:
عنده إ,بل ض.ح\ضاح¬، قال ال4صمعي: غ%ن.م¬ ض.ح\ض.اح¬ وإ,بلD ض.ح\ضاح¬
كثية؛ وقال ال4صمعي: هي النتشرة على وجه ال4رض؛ ومنه قوله:

ت'ر.ى ب'يوت¬، وت'ر.ى ر,ماح'،
وغ%ن.م¬ م'ز.ن_م¬ ض.ح\ضاح'

قال: ال4صمعي: هو القليل على كل حال، وأ%راد هنا جاعة إ,بل قليلة.
وقد ت.ض.ح\ض.ح. الاء�؛ قال ابن م'ق}بل:

وأ%ظ}ه.رش ف ع1لن1 ر.ق}د{، وس.ب\ل�ه
ع.لج,يم'، ل ض.ح\لD ول م'ت.ض.ح\ض1ح'

(* قوله «وأ%ظهر ف علن إل» أ%ي نزل السحاب ف هذا الكان وقت الظهر.)
وماء ض.ح\ضاح¬ أ%ي قريب القعر. وف حديث أ%ب ال1ن\هال: ف النار
أ%وديةD ف ض.ح\ضاح؛ ش.ب_ه ق1ل�ة% النار بالض_ح\ضاح, من الاء فاستعاره

فيه؛ ومنه الديث الذي يروى ف أ%ب طالب: وجدته ف غمرات من النار
فأ%خ\ر.ج\ت'ه إ,ل ض.ح\ضاح�؛ وف رواية: إ,نه ف ض.ح\ضاح� من نار ي.غ\لي منه



د1ماغ�ه. والض_ح\ضاح' ف ال4صل: ما ر.ق_ من الاء على وجه ال4رض ما يبلغ
الكعبي واستعاره للنار.

والض_ح\ض.ح' والض_ح\ض.حة� والت_ض.ح\ض'ح': ج.ر\ي' الس_راب. وض.ح\ض.ح.
الس_راب وت.ض.ح\ض.ح. إ,ذا ت.ر.ق}ر.ق..

.�@ضرح: الض_ر\ح': التنحية
وقد ص.ر.ح.ه أ%ي ناه ودفعه، فهو م'ض\ط%رح¬ أ%ي ر.م.ى به ف ناحية؛ قال

الشاعر:
فلما أ%ن أ%ت.ي\ن. على أ�ضاخ�،

ض.ر.ح\ن. ح.صاه أ%ش\تاتاv ع1ز,ينا
وض.ر.ح. عنه شهادة القوم ي.ض\ر.ح'ها ض.ر\حاv: ج.ر_ح.ها وأ%لقاها عنه

لئل يشهدوا عليه بباطل. والض_ر\ح': أ%ن يؤخذ شيء فيمى به ف ناحية؛ قال
الذل:

تعلو السيوف' بأ%يديهم ج.ماج,م.ه'م\،
كما ي'ف%لYق' م.ر\و. ال4م\ع.ز, الض_ر.ح'

أ%راد الض_ر\ح، فحرك للضرورة.
واض\ط%ر.ح'وا فلناv: ر.م.و\ه ف ناحية، والعامة تقول: اط�ر.ح'وه،

يظنونه من الط�ر\ح، وإ,نا هو من الض_ر\ح. قال ال4زهري: وجائز أ%ن يكون
اط�ر.ح'وه افتعالv من الط�ر\ح، قلبت التاء طاء ث أ�دغمت الضاد فيها

فقيل اط�ر.ح..
vؤ.ر>ج': وفلن ض.ر.ح¬ من الرجال أ%ي فاسد. وأ%ض\ر.ح\ت' فلنا�قال ال
vوض.ر\حا vوق. حت ض.ر.ح.ت\ ض'ر'وحاeالس Dأ%ي أ%فسدته. وأ%ض\ر.ح. فلن

أ%ي أ%ك}س.د.ها حت ك%س.د.ت\.
وقوس¬ ض.ر'وح¬: شديدة ال%ف}ز, والدفع للسهم؛ عن أ%ب حنيفة.

والض_ر'وح': الفرس الن_ف�وح' برجله، وفيها ض1راح¬، بالكسر. وض.ر.ح.ت1 الدابة 
*)

قوله «وضرحت الدابة إل» بابه منع وكتب كما ف القاموس.) برجلها ت.ض\ر.ح'
ض.ر\حاv وض1راحاv، ال4خية عن سيبويه، فهي ض.ر'وح¬؛ ر.م.ح.ت\؛ قال

العجاج:
وف الد_هاس, م1ض\ب.ر¬ ض.ر'وح'

وقيل: ض.ر\ح' اليل بأ%يديها ور.م\ح'ها بأ%رج'لها. والض_ر\ح'



.eوالض_ر\ج'، بالاء واليم: الش_ق
وقد ان\ض.ر.ح. الشيء� وان\ض.ر.ج. إ,ذا انشق. وكل ما ش'ق_، فقد ض'ر,ح.؛

قال ذو الرمة:
ض.ر.ح\ن. الب'رود. عن ت.رائ1ب, ح'ر_ة{،

وعن أ%ع\ي'ن� ق%ت_ل}ن.نا كل� م.ق}ت.ل,
وقال ال4زهري: قال أ%بو عمرو ف هذا البيت: ض.ر.ح\ن. الب'رود أ%ي

أ%لق%ي، ومن رواه باليم فمعناه ش.ق%ق}ن.، وف ذلك تغاير.
والض_ر,يح': الش_قe ف وسط القب، واللحد' ف الانب؛ وقال ال4زهري

ف ترجة لد: والضريح والض_ر,ية� ما كان ف وسطه، يعن القب؛ وقيل:
الضريح القب كل©ه؛ وقيل: هو قب بل لد.

والض_ر\ح': ح.ف}ر'ك. الض_ر,يح. للميت. وض.ر.ح. الض_ر,يح. للميت
eل4نه ي'ش.ق v؛ قال ال4زهري: سي ضرياvحفر له ض.ر,يا :vي.ض\ر.ح'ه ض.ر\حا
�ف ال4رض شق9اv. وف حديث د.ف}ن, النب، صلى ال عليه وسلم: ن'ر\س1ل
إ,ل اللحد والضارح فأ%يeهما س.ب.ق. تركناه؛ وف حديث س.ط1يح: أ%و\ف%ى

على الض_ر,يح. ورجل ض.ريح: بعيد، فعيل بعن مفعول؛ قال أ%بو ذؤيب:
ع.صان الف�ؤاد' فأ%س\ل%م\ت'ه'،
ول أ%ك' ما ع.ناه' ض.ر,يا

وقد ض.ر.ح.: تباعد. وانض.ر.ح. ما بي القوم: مثل ان\ض.ر.ج. إ,ذا تباعد
ما بينهم، وأ%ضرحه عنك أ%ي أ%بعده. وبين وبينهم ض.ر\ح¬ أ%ي تباع'د

ووح\شة. وضار.ح\ته ورام.ي\ته وساب.ب\ته واحد.
وقال ع.ر_ام: ن,ي_ةD ض.ر.ح¬ وط%ر.ح¬ أ%ي بعيدة؛ وقال غيه: ض.ر.ح.ه

وط%ر.حه بعن واحد؛ وقيل: ن,ي_ةD ن.ز.ح¬ ون.ف%ح¬ وط%و.ح¬ وض.ر.ح¬ وم.ص.ح¬
وط%م.ح¬ وط%ر.ح¬ أ%ي بعيدة؛ وأ%حال ذلك على نوادر ال4عراب.

والن\ض1راح': التساع.
وال%ض\ر.ح1يe من الصeقور: ما طال جناحاه وهو كري؛ وقال غيه:

ال%ض\ر.ح1يe الن_س\ر' وبناحيه شبه طرف ذنب الناقة وما عليه من ال�ل}ب,؛
قال طرفة:

كأ%ن� ج.ناح.ي\ م.ض\ر.ح1ي¼ ت.ك%ن_فا
ح1فاف%ي\ه1، ش'ك�ا ف الع.س3يب, ب,م1س\ر.د1

شب_ه ذنب الناقة ف طوله وض'ف�و>ه بناحي الصقر؛ وقد يقال للصقر



م.ض\ر.ح¬، بغي ياء؛ قال:
كالر_ع\ن, وافاه الق%طام' ال%ض\ر.ح'

eوال%ض\ر.ح1ي �وال4كثر ال%ض\ر.ح1يe؛ قال أ%بو عبيد: ال4ج\د.ل
eالرجل السيد الس_ر,ي :eواح1د¬. وال%ض\ر.ح1ي eوالص_ق}ر' والق%ط%ام1ي

الكري؛ قال عبد الرحن بن الكم يدح معاوية:
بأ%ب\ي.ض. من أ�م.ي_ة% م.ض\ر.ح1ي¼،

كأ%ن� ج.ب,ين.ه س.ي\ف¬ ص.ن,يع'
ومن هذه القصيدة:

أ%ت.ت\ك. الع1يس' ت.ن\ف%ح' ف ب'راها،
ت.ك%ش_ف' عن مناكبها الق�ط�وع'

ورجل م.ض\ر.ح1يÒ: عتيق' الن>جار,. وال%ض\ر.ح1يe أ%يضاv: ال4بيض من
كل شيء.

وال%ضار,ح': مواضع معروفة.
والضeراح'، بالضم: بيت ف السماء م'قاب,ل� الكعبة ف ال4رض؛ قيل: هو

البيت العمور؛ عن ابن عباس. وف الديث: الضeراح' بيت ف السماء ح1يال%
الكعبة؛ ويروى الض_ر,يح، وهو البيت العمور من ال�ضار.حة، وهي القابلة
وال�ضار.عة، وقد جاء ذكره ف حديث علي� وماهد؛ قال ابن ال4ثي: ومن

رواه بالصاد فقد صح_ف.
وض.راح¬ وم>ض.ر>ح¬ وضار,ح' وض'ر.ي\ح¬ وم.ض\ر.ح1يÒ: كلها أ%ساء.

@ضيح: الض_ي\ح' والض_ي.اح': اللب الرقيق الكثي الاء؛ قال خالد بن
مالك الذل:

،vص\ر,م'ون% لم س'ج'ودا�ي.ظ%ل© ال
ولو ل ي'س\ق. عنده'م' ض.ياح'

وف التهذيب: الض_ياح' اللب الاثر يصب� فيه الاء ث ي'ج.د_ح'.
وقد ضاح.ه ض.ي\حاv وض.ي_حه ت.ض\ييحاv: مزجه حت صار ض.ي\حاv؛ قال ابن

دريد: ض1ح\ت'ه م'مات¬ وكل دواء أ%و س.م¼ ي'ص.ب� فيه الاء ث ي'ج.د_ح
ض.ياح¬ وم'ض.ي_ح¬ وقد ت.ض.ي_ح.

وض.ي_ح\ت' الرجل%: سقيت'ه الض_ي\ح.؛ ويقال: ض.ي_ح\ت'ه فت.ض.ي_ح.؛
ال4زهري عن الليث: ول يسمى ض.ي.احاv إ,ل اللب. وت.ض.يeحه: ت.ز.يeده.

قال: والضي_اح' والض_ي\ح عند العرب أ%ن ي'ص.ب_ الاء� على اللب حت



ي.ر,ق_، سواء كان اللب حليباv أ%و رائباv؛ قال: وسعت أ%عرابي�اv يقول:
ض.و>ح\ ل ل�ب.ي\ن.ةv، ول يقل ض.ي>ح\، قال: وهذا ما أ%علمتك أ%نم

ي'د\خ1ل�ون أ%حد. ح.ر\ف%ي اللYي على الخر، كما يقال ح.ي_ض.ه وح.و_ض.ه
وت.و_ه.ه وت.ي_ه.ه. ال4صمعي: إ,ذا كثر الاء ف اللب، فهو الض_ي\ح

والضي_اح'؛ وقال الكسائي: قد ض.ي_حه من الض_ياح,. وف حديث ع.م_ار؛
إ,ن آخ1ر. ش.ر\بةv ت.ش\ر.ب'ها ض.ياح¬؛ الض_ي.اح' والض_ي\ح'، بالفتح:

اللب الاثر ي'ص.بe فيه الاء ث يلط، رواه يوم ق�ت1ل% بص1فYي. وقد جيء
vحام1ضة vبلب فشربه؛ ومنه حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: فس.ق%ت\ه ض.ي\حة

أ%ي شربة من الض_ي\ح.
وجاء بالريح, والض>يح؛ عن أ%ب زيد؛ الض>يح إ,تباع للريح, فإ,ذا أ�فرد

ل يكن له معن؛ وقال ابن دريد: العامة تقول جاء بالض>يح والريح وهذا
ما ل ي'عرف؛ وقال الليث: الض>يح تقوية للفظ الريح؛ قال ال4زهري: وغيه

ل ي'ج,يز الض>يح؛ قال أ%بو عبيد: معن الض>يح الشمس' أ%ي إ,نا جاء
بثل الشمس والريح ف الكثرة؛ وقال أ%بو عبيد: العامة تقول جاء بالض>يح

والريخ وليس الض>يح' بشيء؛ وف حديث كعب بن مالك: لو مات يومئذ عن
الض>يح, والريح لو.ر,ثه الزeبي؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية،

والشهور الض>حe، وهو ضوء الشمس، قال: وإ,ن صحت الرواية، فهو مقلوب من ض'ح.ى
الشمس، وهو إ,شراقها؛ وقيل: الض>يح' قريب من الريح.

وضاح.ت1 البلد': خلت؛ وف دعاء الستسقاء: اللهم ضاحت بلد'نا أ%ي خلت
.vج.د\با

وال�ت.ض.ي>ح': الذي ييء آخر الناس ف الو,ر\د1؛ وف الديث: من ل
ي.ق}ب.ل, الع'ذ}ر. من ت.ن.ص_ل إ,ليه، صادقاv كان أ%و كاذباv، ل ي.ر,د\

ع.لي_ ال%و\ض. إ,ل م'ت.ض.ي>حاv؛ التفسي ل4ب اليثم حكاه الروي ف
الغريبي؛ وقال ابن ال4ثي: معناه أ%ي متأ%خراv عن الواردين ييء بعدما
شربوا ماء الوض إ,ل أ%قله، فيبقى كدراv متلطاv بغيه كاللب الخلوط

بالاء؛ وأ%نشد شر:
قد علمت\ يوم و.ر.د\نا س.ي\حا،

أ%ن ك%ف%ي\ت' أ%خ.و.ي\ها ال%ي\حا،
فام\ت.ح.ضا وس.ق�يان ض.ي\حا

:�وال�ت.ض.ي>ح': موضع؛ قال ت.و\ب.ة



ت.ر.ب_ع. ل%ي\ل1ي بال�ض.ي_ح, فال1م.ى
@آخ1ر. ش.ر\بةv ت.ش\ر.ب'ها ض.ياح¬؛ الض_ي.اح' والض_ي\ح'، بالفتح:

اللب الاثر ي'ص.بe فيه الاء ث يلط، رواه يوم ق�ت1ل% بص1فYي. وقد جيء
vحام1ضة vبلب فشربه؛ ومنه حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: فس.ق%ت\ه ض.ي\حة

أ%ي شربة من الض_ي\ح.
وجاء بالريح, والض>يح؛ عن أ%ب زيد؛ الض>يح إ,تباع للريح, فإ,ذا أ�فرد

ل يكن له معن؛ وقال ابن دريد: العامة تقول جاء بالض>يح والريح وهذا
ما ل ي'عرف؛ وقال الليث: الض>يح تقوية للفظ الريح؛ قال ال4زهري: وغيه

ل ي'ج,يز الض>يح؛ قال أ%بو عبيد: معن الض>يح الشمس' أ%ي إ,نا جاء
بثل الشمس والريح ف الكثرة؛ وقال أ%بو عبيد: العامة تقول جاء بالض>يح

والريخ وليس الض>يح' بشيء؛ وف حديث كعب بن مالك: لو مات يومئذ عن
الض>يح, والريح لو.ر,ثه الزeبي؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية،

والشهور الض>حe، وهو ضوء الشمس، قال: وإ,ن صحت الرواية، فهو مقلوب من ض'ح.ى
الشمس، وهو إ,شراقها؛ وقيل: الض>يح' قريب من الريح.

وضاح.ت1 البلد': خلت؛ وف دعاء الستسقاء: اللهم ضاحت بلد'نا أ%ي خلت
.vج.د\با

وال�ت.ض.ي>ح': الذي ييء آخر الناس ف الو,ر\د1؛ وف الديث: من ل
ي.ق}ب.ل, الع'ذ}ر. من ت.ن.ص_ل إ,ليه، صادقاv كان أ%و كاذباv، ل ي.ر,د\

ع.لي_ ال%و\ض. إ,ل م'ت.ض.ي>حاv؛ التفسي ل4ب اليثم حكاه الروي ف
الغريبي؛ وقال ابن ال4ثي: معناه أ%ي متأ%خراv عن الواردين ييء بعدما
شربوا ماء الوض إ,ل أ%قله، فيبقى كدراv متلطاv بغيه كاللب الخلوط

بالاء؛ وأ%نشد شر:
قد علمت\ يوم و.ر.د\نا س.ي\حا،

أ%ن ك%ف%ي\ت' أ%خ.و.ي\ها ال%ي\حا،
فام\ت.ح.ضا وس.ق�يان ض.ي\حا

:�وال�ت.ض.ي>ح': موضع؛ قال ت.و\ب.ة
ت.ر.ب_ع. ل%ي\ل1ي بال�ض.ي_ح, فال1م.ى

@ضخخ: الض_خe: امتداد البول.
والضخة: قصبة ف جوفها خشبة يرمى با الاء من الفم. قال أ%بو منصور:

الضخ مثل النضخ للماء؛ وقد ض.خ_ه ضخ�اv إ,ذا نضحه بالاء.



@ضردخ: نلة ض1ر\داخ¬: ص.فيÒ كرية؛ قال بعض الطائيي:
ع.ر.س\ت. ف ج.ب_ان.ة{ ل ت.س\ن.خ,

كل� ص.ف1ي¼ ذات فرع� ض1ر\د.خ,،
ت.ط�لب' الاء4 مت ما ترسخ

وقيل: الضردخ العظيم من كل شيء.
@ضمخ: الض_م\خ': لطخ السد بالطيب حت كأ%نا يقطر؛ وأ%نشد:

ت.ض.م_خ\ن. بالادي� حت كأ%نا ال�
نوف'، إ,ذا اس\تع\ر.ض\ت.ه'ن_، رواع1ف'

ابن سيده: ض.م.خ.ه بالطيب يضم.خ'ه ض.خ\ماv وضمخه تضميخاv: لطخه.
وتضمخ به: تلطخ به؛ وف الديث: كان ي'ض.م>خ رأ}سه بالطيب؛ التضمخ:
التلطخ بالطيب وغيه وال3كثار منه. وف الديث: كان متضمخاv بال%لوق؛

واض_مخ واضطمخ والضخ لغة شنعاء ف الضمخ.
وضخ. عينه ووجهه وأ%نفه يضمخه ضخماv: ضربه بمعه. وقيل: الضمخ ضرب

ال4نف، رع.ف. أ%و ل يرع'ف\؛ وقيل: هو كل ضرب مؤثر ف أ%نف أ%و عي أ%و وجه،.
وضمخه فلن: أ%تعبه.

@ضيخ: ابن ال4ثي ف حديث الزبي: إ,ن� الوت قد تغش_اكم سحابه وهو
منضاخ¬ عليكم بوابل البليا؛ يقال: انضاخ الاء وانضخ_ إ,ذا انصب_، ومثله

ف التقدير انقاض الائط وانقض� إ,ذا سقط؛ شبه النية بالطر وانسيابه؛
قال ابن ال4ثي: هكذا ذكره الروي وشرحه وذكره الزمشري ف الصاد والاء

الهملتي وأ%نكر ما ذكره الروي.
:vوضؤ\ودا vض'ؤ\ادا �@ضأد: الضeؤ\د والضeؤ\دة: الزكام. ض'ئ1د. الرجل

ز'ك1م.، والس\م الض�ؤ\د.ة�. وقد أ%ض\أ%د.ه ال أ%ي أ%ز\ك%م.ه، فهو
م.ض\ؤ'ود¬ وم'ض\أ%د¬؛ قال ابن سيده: وأ�رى م.ض\ؤ'وداv على ط%ر\ح, الز_ائ1د1

أ%و كأ%نه جعل فيه ض.أ%د.. قال: وأ%باها أ%بو عبيد، وحكى أ%بو زيد ض.أ%د\ت'
الرجل% ض.أ}داv إ,ذا خ.ص.م\ت.ه.

وض.ئ1د.ة�: اسم موضع؛ قال الراعي:
ج.ع.ل}ن. ح'ب.ي�ا بالي.م1ي,، ون.ك�ب.ت\

ك�ب.ي\شاv ل1و,ر\د{، من ض.ئ1يد.ة%، باكر
@ضبد: الض_ب.د': الغ.ي\ظ. وض.ب.د\ت'ه: ذكرته با ي.غ1يظ�ه.

@ضدد: الليث: الض>دe ك�ل© شيء� ضاد_ شيئاv ليغلبه، والس�واد' ض1د�



البياض، والوت' ض1دe الياة، والليل ض1دe النهار إ,ذا جاء هذا ذهب ذلك.
ابن سيده: ضدe الشيء3 وضد.يد'ه وض.ديد.ت'ه خلف�ه؛ ال4خية عن ثعلب؛

وض1دeه أ%يضاv م1ث}ل�ه؛ عنه وح\د.ه، والمع أ%ضداد. ولقد ضاد_ه وها
متضاد�ان1، وقد يكون الض>دe جاعةv، والقوم على ض1د¼ واح1د{ إ,ذا اجتمعوا

عليه ف الصومة. وف التنزيل: ويكونون عليهم ضد�اv؛ قال الفراء: يكونون
عليهم ع.و\ناv؛ قال أ%بو منصور: يعن ال4نام. الت ع.ب.د.ها الك�ف�ار

تكون أ%ع\واناv على عاب,ديها يوم القيامة. وروي عن ع1ك}رمة: يكونون عليهم
أ%عداء، وقال ال4خفش ف قوله، عز وجل: ويكون عليهم ضد�اv؛ قال: الض>د�

يكون واحداv وجاعة مثل الر_ص.د1 وال4ر\صاد، والر_ص.د' يكون للجماعة؛
وقال الفراء: معناه ف التفسي ويكونون عليهم ع.و\ناv فلذلك و.ح_د.. قال
ابن السكيت: حكى لنا أ%بو عمرو الضد م1ث}ل� الشيء3، والض�دe خلفه.

والض_دe الملوء�، قال الوهري: الض_دe، بالفتح، ال%ل}ء؛ عن أ%ب
:�عمرو. يقال: ض.د_ الق1ر\ب.ة% ي.ض'دeها أ%ي م.ل4ها. وأ%ض.د_ الرجل
غ%ض1ب.. أ%بو زيد: ض.د.د\ت' فلناv ض.د�اv أ%ي غ%ل%ب\ت'ه وخ.ص.م\ت'ه.

ويقال: ل%ق1ي. القوم' أ%ض\داد.ه'م وأ%ن\داد.ه'م أ%ي أ%ق}ران.ه'م.
أ%بو اليثم: يقال ضاد_ن فلن إ,ذا خالفك، فأ%ر.د\ت. طولv وأ%راد

ق1ص.راv، وأ%رد\ت. ظ�ل}مة وأ%راد نوراv، فهو ض1دeك وض.ديد'ك، وقد يقال إ,ذا
خالفك فأ%ردت وجهاv تذهب فيه ونازعك ف ضده. وفلن ن,د>ي ون.ديدي: للذي

يريد خلف. الوج\ه الذي ت'ريده، وهو م'س\ت.ق1لê من ذلك بثل ما
ت.س\ت.ق1ل© به. ال4خفش: الن>دe الضد والش>ب\ه'؛ ويعلون له أ%ن\داداv أ%ي

أ%ضداداv وأ%ش\باهاv. ابن ال4عراب: ن,دe الشيء م1ث}ل�ه وض1دeه
خ1لف�ه. ويقال: ل ضد� له ول ضديد له أ%ي ل نظي له ول ك�ف\ء4 له. قال أ%بو

تراب: سعت زائدة يقول: ص.د_ه عن ال4م\ر وض.د_ه أ%ي ص.ر.ف%ه عنه برفق.
أ%بو عمرو: الضeد.د' الذين ي.م\لؤ'ون للناس الن,ية% إ,ذا ط%ل%ب'وا

الاء، واح1د'هم ضادÒ؛ ويقال: ضاد1د¬ وض.د.د. وبنو ض1د¼: بطن؛ قال ابن
دريد: هم قبيلة من عاد؛ وأ%نشد:

وذ�و النeون.ي\ن, من ع.ه\د1 اب\ن, ض1د¼،
ت.خ.ي_ر.ه الف%ت م1ن\ ق%و\م, عاد1

.vيعن سيفا
@ضرغد: قال ف ترجة ضرغط: ض.ر\غ%ط� اسم جبل، وقيل: هو موضع ماء ونل،



ويقال له أ%يضاv: ذو ض.ر\غ%د؛ قال:
،vتائ1دا�إ,ذا ن.ز.ل�وا ذا ض.ر\غ%د{ ف%ق
ي'غ.ن>يه,م' فيها ن.ق1يق' الضف�اد1ع,

وقيل: ض.ر\غ%د جبل؛ قال عامر بن الطفيل:
،vوع'وار,ضا vم' ق%نا�ف%ل4ب\غ1ي.ن_ك

ول�ق}ب,ل%ن_ ال%ي\ل% لب.ة% ض.ر\غ%د1
ويقال: م.ق}ب'ر.ةD ت'ص\رف' من ال4و�ل ول ت'ص\رف' من الثان. ومعن

vم ب,ق%نا�قوله: ل4ب\غ1ي.ن_ك�م' ق%ناv وع'وار,ضاv أ%ي ل4ط}ل�ب.ن_ك
وع'وار,ض�، وها مكانان معروفان، فأ%سقط الباء فلما س.ق%ط الافض' ت.ع.د_ى

الفعل� إ,ليهما ف%نصبهما، وأ�ق}ب,ل� ف1ع\ل يتعد�ى إ,ل مفعولي منقول من
قولم ق%ب.ل% الدابة� الواد1ي. إ,ذا استقبله. والل�ب.ة�: ال%ر_ة.

التهذيب: الليث: ض.ر\غ%د اسم جبل.
@ضغد: الض_غ\د' مثل الز_غ}د: وهو ع.ص\ر ال%ل}ق وقد ض.غ.ده.

@ضفد: ض.ف%د\ت'ه أ%ض\ف1د'ه ض.ف}داv: ض.ر.ب\ت.ه ببطن ك%فYك.. والض_ف}د':
الك%س\ع'، وهو ض.ر\ب'ك. اس\ت.ه بباطن, ر,ج\ل%ي\ك.

وامرأ%ة ض.ف%ن\د.د¬، بغي هاء: ض.خ\م.ة الاصرة� م'سترخية اللحم. ورجل
ض.ف%ن\د.د: كثي' اللحم ثقيلD مع ح'م\ق؛ وض.ف1د. واض\ف%أ%د_: صار كذلك،

وجعل ابن جن اض\ف%أ%د� رباعياv؛ قال ابن شيل: ال�ض\ف%ئ1دe من الناس
وال3بل ال�ن\ز.وي ال1ل}د الب.ط1ي' الباد1ن�؛ وقال ال4صمعي: اضفأ%د�

الرجل ي.ض\ف%ئ1دe اض\ف1ئ}داداv إ,ذا انتفخ من الغ.ض.ب. الوهري:
الض_ف%ن\د.د' الض_خ\م ال4حق، قال: وهو ملحق بالماسي بتكرير آخره.

@ضفند: التهذيب ف الرباعي: امرأ%ة ض.ف%ن\د.د.ة رخوة، والذكر ض.ف%ن\د.د.
الفراء: إ,ذا كان مع ال�م\ق, ف الرجل كثرة لم وث1ق%لD قيل: رجل

ض.ف%ن\د.د¬ ض1ف%نÒ خ'ج.أ%ة. وقال الليث: رجل ض.ف%ن_د¬ ر,خ\و ض.خ\م، وقد ذكر
عامة ذلك ف ترجة ضفد.

@ضمد: ض.م.د\ت' الرح وغيه أ%ض\م1د'ه ض.م\داv، بال3سكان: ش.د.د\ت'ه
بالض>ماد1 والض_ماد.ة، وهي الع1صاب.ة�، وع.ص_ب\ت'ه وكذلك الرأ}س إ,ذا

م.س.ح\ت عليه ب,د'ه\ن أ%و ماء ث لففت عليه خ1ر\ق%ة، واسم ما يلزق بما
eالضماد؛ وقد ت.ض.م_د. الليث: ض.م_د\ت رأ}سه بالض>ماد، وهي خرقة ت'ل%ف
على الرأ}س عند الذد�هان1 والغ.س\ل ونو ذلك، وقد يوضع الض>ماد' على



الرأ}س للصeداع ي'ض.م_د به، وال1ض.دe لغة يانية. وض.م_د. فلن رأ}س.ه
ت.ض\م1يداv أ%ي ش.د_ه بعصابة أ%و ثوب ما خل العمامة، وقد ض'م>د. به
ف%ت.ض.م_د. وف حديث طلحة: أ%نه ض.م_د. ع.ي\ن.ي\ه بالص_ب,ر, وهو م'ح\رم

أ%ي جعله عليهما وداواها به. وأ% صل الض_م\د الش_دe م1ن\ ض.م.د.
رأ}س.ه وج'ر\ح.ه إ,ذا شد�ه بالض>ماد، وهي خرقة ي'ش.د� با الع'ض\و ال%ؤ'وف'،

ث قيل ل1و.ض\ع الدواء3 على ال�رح وغيه، وإ,ن} ل ي'شد�. ويقال:
ض.م_د\ت الرح إ,ذا جعلت عليه الدواء. قال: وض.م_د\ت'ه بالز_ع\ف%ران

والص_ب,ر, أ%ي ل%ط%خ\ت'ه. وض.م_دت رأ}سه إ,ذا لف%ف}ته برقة. وقال ابن هانئ:
هذا ض1ماد، وهو الدواء الذي ي'ض.م_د' به الرح'، وجعه ض.مائ1د'.

ويقال: ض.م1د. الد�م' عليه أ%ي يبس و.ق%ر.ت.؛ وقول النابغة أ%نشده ابن
ال4عراب:

وما ه'ريق. على غ%ر,ي>ك. الض_م.د'
فقد فسره فقال: الض_م.د' الذي ض'م>د. بالدم؛ وقال الروي: يقال ض.مد.
الدم' على حلق الشاة إ,ذا ذ�بت فسال% الدم' وي.ب,س على ج,ل}دها. ويقال:

رأ%يت على الدابة ض.م.داv من الد_م، وهو الذي ق%ر.ت. عليه وج.ف_، ول
يقال الض_م.د' إ,ل على الدابة ل4نه ييء منه ف%ي.ج\م'د عليه. قال:
والغ.ر,يe ف بيت النابغة م'ش.ب_ه بالدابة. أ%بو مالك: اض\م�1د\ عليك

ثياب.ك أ%ي ش'د_ها. وأ%ج,د\ ض.م\د. هذا الع1د\ل,. وض.م.د\ت' رأ}س.ه بالعصا:
ضربته وع.م_م\ت'ه بالسيف.

والض_م\د': الظ©ل}م. والض_م.د'، بالتحريك: ال1ق}د' اللز,ق' بالقلب،
وقيل: هو ال1ق}د' ما كان. وقد ض.م1د. عليه، بالكسر، ض.م.داv أ%ي أ%ح1ن.

عليه؛ قال النابغة:
vوم.ن\ ع.صاك. ف%عاق1ب\ه' م'عاق%ب.ة

ت.ن\هى الظ�لوم.، ول ت.ق}ع'د\ على الض_م.د
وأ%نشده الوهري: ول ت.ق}ع'د\ على ض.م.د، بغي تعريف. وف حديث علي،
رضي ال عنه، وقيل له: أ%نت أ%م.ر\ت. بقتل, عثمان، رضي ال عنه، ف%ض.م1د.

أ%ي اغتاظ. يقال: ض.م1د. ي.ض\م.د' ض.م.داv، بالتحريك، إ,ذا اشتد�
غ%ي\ظ�ه وغضبه. وف%ر.ق قوم بي الض_م.د والغ.ي\ظ1 فقالوا: الض_م.د أ%ن يغتاظ

على م.ن\ ي.ق}د1ر عليه، والغيظ� أ%ن ي.غتاط على م.ن\ ي.ق}د1ر' عليه ومن
ل يقد1ر'. يقال: ض.م1د. عليه إ,ذا غ%ض1ب. عليه؛ وقيل: الض_م.د' شد�ة



الغيظ. وأ%نا على ض1ماد.ة{ من ال4م\ر أ%ي أ%ش\ر.ف}ت' عليه.
والض_م\د': ال�داجاة�. والض_م\د': ر.ط}ب' الشجر ويابس'ه ق%دي'ه

وح.ديث�ه؛ وقيل: الض_م\د' رطب النبت ويابسه إ,ذا اختلطا. يقال: ال3بل تأ}كل
من ض.م\د1 الوادي أ%ي من ر.ط}ب,ه ويابسه1 إ,ذا اخ\ت.ل%طا. وف صفة مكة،

شرفها ال تعال: من خ'وض� وض.م\د{؛ الض_مد'، بالسكون، ر.ط}ب' الشجر
ويابس'ه. وقال رجل لخر: ف1يم. ت.ر.ك}ت. أ%ر\ض.ك.؟ قال: ت.ر.ك}ت'هم\ ف

أ%رض قد ش.ب,ع.ت\ غ%ن.م'ها من س.واد1 ن.ب\تها، وشب,عت إ,بل�ها من ض.م\دها
ول%ق1ح. ن.ع.م'ها؛ قوله ض.م\دها قال: ليس فيها ع'ود إ,ل� وقد ث%ق%ب.ه

النب\ت أ%ي أ%و\ر.ق. وأ%ض\م.د. الع.ر\ف%ج': ت.ج.و_ف%ت\ه ال�وص.ة� ول
ت.ب\د'ر\ منه أ%ي كانت ف جوفه ول تظهر. والض_م\د': خ1يار' الغ.نم,

ور'ذ%ل}ها. وأ�عطيك. م1ن\ ض.م\د1 هذه الغنم أي من ص.غي.ت1ها وكبيت1ها
�وصال1ح.تها وطال1ح.ت.ها ود.ق1يقها وج.ل1يلها. والض_م\د': أ%ن} ي'خال� الرجل
:vالرأ%ة ومعها زوج؛ وقد ض.م.د.ت\ه ت.ض\م1د'ه وت.ض\م'ده. والض_م\د أ%يضا

أ%ن ي'خال�ها خ.ل1يلن1، والف1ع\ل كالف1عل؛ قال أ%بو ذؤيب:
،vت'ريدين. ك%ي\ما ت.ض\م'دين وخالدا

وهل ي'ج\م.ع' الس_ي\فان1 وي\ح.ك1 ف غ1م\د1؟
والض>ماد' كالض_م\د. قال: والض_م\د أ%ن ت'خال� الرأ%ة� ذات' الزوج

رجلv غي زوجها أ%و رجلي؛ عن أ%ب عمرو؛ قال مدرك:
ل ي'خ\ل1ص'، الد_ه\ر.، خ.ل1يلD ع.ش\ر.ا

ذات. الض>ماد أ%و ي.ز'ور. الق%ب\را،
إ,ن ر.أ%ي\ت' الض_م\د. شيئاv ن'ك}را

قال: ل ي.دوم' رجل على امرأ%ته ول أ%مرأ%ةD على زوجها إ,ل ق%د\ر.
ع.ش\ر. ليال للع'ذ}ر ف الناس ف هذا العام، فوصف ما رأ%ى ل4نه رأ%ى الناس

كذلك ف ذلك العام؛ وأ%نشد:
أ%ر.د\ت1 ل1ك%ي\ما ت.ض\م'دين وصاح1ب،

أ%ل ل، أ%ح1ب_ي صاح1ب ود.ع1ين
الفراء: الض>ماد' أ%ن ت'صاد1ق. الرأ%ة� اثني أ%و ثلثة ف القحط

لتأ}كل عند هذا وهذا لتشبع. قال أ%بو يوسف: سعت منتجعاv الكلب�ي وأ%با
م.ه\د1ي� يقولن: الض_م.د' الغابر الباقي من الق؛ تقول: لنا عند بن فلن

ض.م.د أ%ي غاب,ر¬ من حق¼ من م.ع\ق�ل%ة{ أ%و د.ي\ن.



وال1ض\م.د.ة�: خ.ش.ب.ة تعل على أ%ع\ناق, الث�و\ر.ي\ن, ف ط%ر.ف1ها
ث%قبان1، ف كل واحدة منها ث�ق}ب.ة بينهما فرض ف ظهرها ث يعل ف الثقبي

خيط ي'خ\رج طرفاه من باطن ال1ض\م.د.ة، وي'وث%ق' ف ط%رف1 كلY خ.ي\ط{
ع'ود¬ ي'ج\ع.ل� ع'ن'ق' الث�و\ر, ب.ي\ن. الع'ود.ي\ن,.

والض_ام1د': اللزم؛ عن أ%ب حنيفة.
وع.ب\د¬ ض.م.د.ة: ض.خ\م¬ غل1يظD؛ عن ال%ج.ري>.

وف الديث: أ%ن رجلv سأ%ل ر.سول% ال، صلى ال عليه وسلم، عن
الب.داو.ة، فقال: ات_ق, ال4 ول ي.ض'رeك أ%ن ت.ك�ون% بان,ب ض.م.د{؛ هو

بفتح الضاد واليم: موضع باليمن.
@ضهد: ض.ه.د.ه ي.ض\ه.د'ه ض.ه\داv واض\ط%ه.د.ه: ظ%ل%مه وق%هر.ه. وأ%ض\ه.د.

به: جار. عليه. ورجلD م.ض\ه'ود¬ وم'ض\ط%ه.د: م.ق}ه'ور ذليل مضطر. وف
حديث شريح: كان ل ي'جيز' الض\ط1هاد.؛ هو الظلم' والق%ه\ر'. يقال: ض.ه.د.ه

واض\ط%ه.ده، والطاء بدل من تاء الفتعال؛ العن: مان ل ي'جيز' البيع
واليم1ي. وغيها ف ال3ك}راه والق%ه\ر. وروى ابن الفرج ل4ب زيد:

أ%ض\ه.دت' بالرجل إ,ض\هاداv، وأ%ل}ه.د\ت' به إ,لاداv، وهو أ%ن} ت.ج'ور. عليه
وتس\ت.أ}ث1ر.. ابن شيل: اض\ط%ه.د. فلنD فلناv إ,ذا اض\ط%ع.ف%ه

وق%س.ر.ه.
وهي الضeه\د.ة؛ يقال: ما ناف بذا الب.ل%د1 الضeه\د.ة أ%ي الغ.ل%ب.ة
والق%ه\ر. وفلن ض'ه\د.ة لكل أ%ح.د{ أ%ي كل© م.ن\ شاء4 أ%ن ي.ق}ه.ر.ه

ف%ع.ل%.
ورجل ض.ه,يد¬: ص'ل}ب¬ شديد¬.

وض.ه\ي.د¬: موضع، ليس ف الكلم ف%ع\ي.لD غي'ه، وذكر الليل أ%نه
مصنوع.

@ضود: الضاد حرف هجاء وهو حرف م.ج\ه'ور، وهو أ%حد الروف ال�س\ت.ع\لية
يكون أ%صلv ل بدلv ول زائداv. والضاد للع.ر.ب خاصة ول توجد ف كلم

العجم إ,ل ف القليل؛ ولذلك قيل ف قول أ%ب الطيب:
وب,ه,م\ ف%خر' كلY م.ن\ ن.ط%ق. الض_ا

د.، وع.و\ذ� الان، وغ%و\ث� الط�ريد1
ذهب به إ,ل أ%نا للعرب خاصة. قال ابن جن: ول يعترض بثل هذا على

أ%صحابنا؛ قال: وعينها منقلبة عن واو.



والض_وادي: ما ي'ت.ع.ل�ل� به من الكلم ول يقق له فعل؛ قال أ�مية بن
أ%ب الصلت:

وما ل1ي. ل أ�ح.ي>يه، وعندي
ق%لئ1ص' ي.ط�ل1ع\ن. م1ن. الن>جاد1؟

إ,ل� وإ,ن_ه للناس, ن.ه\ي¬،
ول ي'ع\ت.ل© بالك%ل1م, الض_واد1

قال ابن سيده: وهذه الكلم ل يكها إ,ل ابن درستويه، قال: ول أ%صل لا
ف اللغة. التهذيب: ابن ال4عراب: الض_واد1ي الف�ح\ش. وقال ابن

ب'زر'ج: يقال ضاد.ى فلنD فلناv، وضاد_ه بعن واحد.
وإ,نه لصاح1ب' ض.دÝى م1ث}لv ق%فاv: من ال�ض.اد_ة أ%خرجه من التضعيف.

@ضب: ض.ب.ر. الف%ر.س' ي.ض\ب'ر ض.ب\راv وض.ب.راناv إ,ذا ع.د.ا، وف
الكم: ج.م.ع قوائمه وو.ث%ب.، وكذلك القي_د ف ع.د\وه. ال4صمعي: إ,ذا وث%ب

الفرس' فوقع موعةv يداه فذلك الض_ب\ر؛ قال العجاج يدح عمر بن
عبيدال بن معمر القرشي:

ل%ق%د\ س.م.ا ابن م.ع\م.ر� حي اع\ت.م.ر\
م.غ\زÝى ب.عيداv م1ن\ ب.عيد وض.ب.ر\،

ت.ق%ض>ي. الب.از,ي إ,ذا الب.از,ي ك%س.ر\
.vمن الشام وجع لذلك جيشا vبعيدا vيقول: ارتفع ق%د\ر'ه حي غ%ز.ا موضعا

وف حديث سعد بن أ%ب وق�اص�: الض_ب\ر ض.ب الب.ل}قاء والطعن طعن أ%ب
م1ح\ج.ن�؛ الب.ل}قاء: فرس سعد، واكن أ%بو م1ح\جن قد حبسه سعد¬ ف شرب

المر وهم ف قتال الف�ر\س، فلما كان يوم الق%اد1س1ي_ة رأ%ى أ%بو م\جن
الثقفي من الف�ر\س قو�ة، فقال لمرأ%ة سعد: أ%طلقين ولك1 ال4 علي_ أ%ن

أ%رجع حت أ%ضع ر,ج\لي ف القيد؛ فحلته، فركب ف%ر.ساv لسعد يقال لا
الب.ل}قاء، ف%ج.ع.ل ل ي.ح\م1ل على ناحية من نواحي العدو� إ,ل هزمهم، ث رجع

حت وضع ر,ج\له ف القيد وو.ف لا بذم_ته، فلما رجع سعد أ%خبته با
كان من أ%مره فخلى سبيله.

وفرس ض1ب,رÒ، مثال ط1م1ر¼، ف1ع1لê منه، أ%ي وث�اب، وكذلك الرجل.
وض.ب_ر الشيء4: جعه. والض_ب\ر والت_ض\ب,ي: شدة ت.ل}ز,يز العظام واكتناز

اللحم؛ ج.م.لD م.ض\ب'ور وم'ض.ب_ر، وفرس م'ض.ب_ر اللق أ%ي م'و.ث�ق'
اللق، وناقة م'ض.ب_رة ال%ل}ق. ورجل ض1ب,رÒ: شديد. ورجل ذو ض.ب.ار.ة{



ف خلقه: متمع اللق، وقيل: و.ث1يق' اللق؛ وبه سي ض.ب.ار.ة�، وابن
ض.ب.ارة كان رجلv من رؤساء أ%جناد بن أ�مية. وال%ض\ب'ور: التمع اللق

ال4ملس؛ ويقال للم1ن\جل: م.ض\ب'ور. الليث: الض_ب\ر شدة ت.ل}ز,يز العظام
واكتناز اللحم، وجل م'ض.ب_ر الظهر؛ وأ%نشد:

م'ض.ب_ر الل�ح\ي.ي\ن ن.س\راv م1ن\ه.سا
وأ%سد ض'ب.ار,م وض'ب.ار,م.ة منه ف�عال عند الليل.

وال3ض\ب.ار.ة�: ال�ز\مة من الصeح'ف، وهي ال3ض\م.ام.ة. ابن السكيت:
يقال جاء فلن بإ,ض\ب.ار.ة{ من ك�تب وإ,ض\مامة{ من ك�تب، وهي ال4ض.اب,ي

وال4ض.ام1يم. الليث: إ,ض\بار.ةD من ص'ح'ف أ%و سهام أ%ي ح'ز\مة،
وض'ب.ار.ة� لغة، وغي الليث ل ييز ض'ب.ارة من ك�ت'ب، ويقول: أ%ض\ب.ارة

وإ,ض\بارة. وض.ب_رت الك�تب وغيها تضب,ياv: جعتها. الوهري: ض.ب.رت الك�تب
أ%ض\ب'ر'ها ض.ب\راv إ,ذا جعلتها إ,ض\بار.ة.

وف حديث النب،
صلى ال عليه وسلم، أ%نه ذكر قوماv يرجون من النار ض.ب.ائ1ر.

ض.ب.ائ1ر.، كأ%نا جع ض1ب.ار.ة{ مثل ع1م.ار.ة{ وع.مائ1ر. وكل متمع: ض1ب.ار.ة.
والض_ب.ائ1ر: جاعات الناس. يقال: رأ%يتهم ض.بائر. أ%ي جاعات ف

ت.ف}رقة. وف حديث{ آخر: أ%ت.ت\ه اللئكة� بريرة فيها م1س\ك ومن ض.بائ1ر
الريان. والض1©ب.ار: الك�ت'ب، ل واحد لا؛ قال ذو الرمة:

أ%قول� ل1ن.ف}سي واق1فاv عند م'ش\ر,ف{،
على ع.ر.ص.ات{، كالضب.ار, الن_و.اطق

والض_ب\ر: الماعة يغزون على أ%رجلهم؛ وقال ف موضع آخر: الماعة
يغزون. يقال: خرج ض.ب\ر¬ من بن فلن؛ ومنه قول ساعدة بن جؤية الذل:

ب.ي\نا ه'م' ي.و\ماv كذلك ر.اع.ه'م\
ض.ب\ر¬، لباس'ه'م' الق%تي' م'ؤ.ل�ب'

الق%ت1ي: مسامي الدروع وأ%راد به ههنا الدروع. ومؤلب: م'جم_ع، ومنه
ت.أ%ل�ب'وا أ%ي تم_عوا. والض_ب\ر: الر_ج_الة. والض_ب\ر: جلد

ي'غ.ش_ى خ.ش.باv فيها رجال ت'ق%ر_ب' إ,ل ال�صون لقتال أ%هلها، والمع
ض'ب'ور¬، ومنه قولم: إ,نا ل نأ}م.ن' أ%ن يأ}توا بض'ب'ور؛ هي الد_ب_ابات

الت ت'ق%ر_ب للحصون لتنقب من نتها، الواحدة ض.ب\رة. وض.ب.ر. عليه
الص_خ\ر ي.ض\ب'ره أ%ي ن.ض_د.ه؛ قال الراجز يصف ناقة 



(* قوله: «يصف ناقة» ف
شرح القاموس قال الصاغان: والصواب يصف جلv، وهذا موضع الثل: استنوق

المل. والرجز ل4ب ممد الفقعسي والرواية شؤون رأسه):
ترى ش'ؤ'ون رأ}س1ها الع.وار,دا

م.ض\ب'ور.ةv إ,ل ش.باv ح.دائ1دا،
ض.ب\ر. ب.راط1يل% إ,ل ج.لم1دا

والض_ب\ر' والض_ب,ر: شجر ج.و\ز الب� ينو�ر ول يعقد؛ وهو من نبات
جبال الس_ر.اة1، واحدته ض.ب,ر.ة؛ قال ابن سيده: ول يتنع ض.ب\ر.ة غي أ%ن
ل أ%سعه. وف حديث الزهري: أ%نه ذكر بن إ,سرائيل فقال: جعل ال

ع1ن.ب.ه'م' ال4ر.اك. وج.و\ز.هم الض_ب\ر. ور'م_انم ال%ظ�؛ ال4صمعي:
الض_ب\ر ج.و\ز الب، الوهري: وهو جوز صلب، قال: وليس هو الرeمان البي،

ل4ن ذلك يسمى ال%ظ9.
والضeب_ار: شجر طي�ب ال%ط%ب؛ عن أ%ب حنيفة. وقال مرة: الضeب_ار

شجر قريب الشبه من شجر الب.ل©وط وح.ط%به جيد مثل حطب ال%ظ9، وإ,ذا جع
حطبه رطباv ث أ�شعلت فيه النار ف%ر\ق%ع. ف%ر\ق%ع.ة ال%خ.اريق، ويفعل ذلك
بقرب الغي.اض الت تكون فيها ال�س\د فتهرب، واحدته ض'ب_ارة. ابن

ال4عراب: الض_ب\ر الفقر، والض_ب\ر الشد، والض_ب\ر جع ال4جزاء؛
وأ%نشد:مضبورةv إ,ل شباv حدائدا،

ضب براطيل% إ,ل جلمدا
وقول العجاج يصف النجنيق:

وكل أ�نثى ح.م.ل%ت\ أ%ح\جارا،
ت'ن\ت.ج' حي ت.ل}ق%ح اب\ت1قارا

قد ض'ب,ر. القوم' لا اض\طبارا،
كأ%نا تم_عوا ق�ب�ارا

أ%ي يرج حجرها من وسطها كما ت'ب\قر الدابة. والق�ب�ار من كلم أ%هل
عمان: قوم¬ يتمعون فيحوزون ما يقع ف الش>باك من ص.ي\د، البحر، فشبه ج.ذ}ب

أ�ولئك ح1بال% الن\ج.ن,يق بذب هؤ'لء الشباك با فيها.
ابن الفرج: الض>ب\ر والض>ب\ن ال3ب\ط؛ وأ%نشد لندل:

ول ي.ؤ'وب' م'ض\م.راv ف ض1ب\ر,ي
زاد1ي، وقد ش.و_ل% ز.اد' الس_ف}ر,



أ%ي ل أ%خ\ب.أ� الطعام ف السفر ف%أ%ؤ'وب به إ,ل بيت وقد نفد زاد
�أ%صحاب ولكن أ�طعمهم إ,ياه. ومعن ش.و_ل% أ%ي خف، وقل�ما ت'ش.و>ل

الق1ر\بة� إ,ذا قل9 ماؤها. وعامر بن ض.بارة، بالفتح 
(* قوله: «وعامر بن ضبارة

بالفتح» كذا بال4صل. وف القاموس وشرحه: وعمرو بن ضبارة، بالضم، وضبطه
بعضهم بالفتح). وض'ب.ي\ر.ة: اسم امرأ%ة؛ قال ال4خطل:

،vن\ د.ار,ي لا أ%م.ما�ب.ك}ر,ي_ةD ل تك
ول ض'ب.ي\ر.ة� م1م_ن ت.ي_م.ت ص.د.د'

ويروى ص'ب.ي\ر.ة�. وض.ب_ار: اسم كلب؛ قال:
س.ف%ر.ت\ ف%ق�ل}ت ل%ها: ه.ج�، ف%ت.ب.ر\ق%ع.ت\،

ف%ذ%ك%ر\ت' حي ت.ب.ر\ق%ع.ت\ ض.ب_ارا
@ضبطر: الض>ب.ط}ر، مثال ال1ز.ب\ر: الضخم الكت.ن,ز' الشديد الضابط؛

أ%سد ض1ب.ط}ر¬ وجل ض1ب.ط}ر¬؛ وأ%نشد:
أ%شبه أ%ركانه ض1ب.ط}ر.ا

الض>ب.ط}ر' والس>ب.ط}ر': من نعت ال4سد بال%ض.اء والشدة.
@ضبغطر: الض_ب.غ\ط%ر.ى: كلمة ي'ف%ز_ع با الصبيان�. والض_ب.غ\ط%رى:

الشديد وال4حق؛ مث�ل به سيبويه وفسره السياف. ورجل ض.ب.غ\ط%ر.ى إ,ذا
ح.م_ق}ت.ه ول ي'ع\جبك، وت.ث}نية الض_ب.غ\ط%ر.ى ض.ب.غ\ط%ر.ان1، ورأ%يت

ض.ب.غ\ط%ر.ين. ابن ال4عراب: الض_ب.غ\ط%ر.ى ما حلته على رأ}سك وجعلت
يديك فوقه على رأ}سك لئل� يقع. والض_ب.غ\ط%ر.ى أ%يضاv: اللعي الذي

ي'نصب ف الزرع ي'ف%ز_ع به الطي'.
@ضجر: الض_ج.ر: القلق من الغم، ض.ج,ر. منه وبه ض.ج.راv. وت.ض.ج_ر:

.Dت.ب.ر_م؛ ورجل ض.ج,ر¬ وفيه ض'ج\ر.ة
قال أ%بو بكر: فلن ض.ج,ر¬ معناه ضي�ق النفس، من قول العرب مكان ض.ج,ر

أ%ي ضي�ق؛ وقال دريد:
vفإ,م_ا ت'م\س, ف ج.د.ث{ م'قيما

ب,م.س\ه.ك%ة{، من ال4ر\واح,، ض.ج\ر
(* قوله: «فاما تس» كذا بال4صل وف شرح القاموس مت ما تس).
أ%بو عمرو: مكان ض.ج\ر وض.ج,ر أ%ي ضي>ق، والض_ج\ر السم والض>ج.ر

الصدر. الوهري: ض.ج,ر، فهو ض.ج,ر¬، ورجل ض.ج'ور، وأ%ض\ج.رن فلن، فهو



م'ض\ج,ر¬، وقوم م.ضاج,ر' وم.ضاج,ي'؛ قال أ%وس:
ت.ناه.ق�ون% إ,ذا اح\ض.ر_ت\ نعال�ك�م'،

وف ال%ف1يظ%ة1 أ%ب\رام¬ م.ضاج,ي'
و.ض.ج,ر. البعي: كثر ر'غاؤه؛ قال ال4خطل يهجو كعب بن ج'ع.ي\ل:

Dف%إ,ن} أ%ه\ج'ه ي.ض\ج.ر\، ك%م.ا ض.ج\ر. باز,ل
م1ن. ال�د\م, د.ب\ر.ت\ ص.ف}ح.تاه' وغار,ب'ه

وقد خ.ف�ف ص.خ1ر. ود.ب,ر.ت ف ال4فعال؛ كما يفف ف%خ1ذ ف ال4ساء.
والب.از,ل� من ال3بل: الذي ي.ب\ز'ل ناب'ه أ%ي ي.ش'ق� ف السنة التاسعة

وربا ي.ز.ل ف الثامنة. وال�د\م: جع آد.م.، ويقال: ال�د\مة من ال3بل
البياض. وص.ف}حتاه: جانباv ع'ن'قه. والغ.ار,ب: ما بي السنام والعنق؛

يقول: إ,ن أ%ه\ج'ه ي.ض\ج.ر ويلحقه من ال4ذى ما يلحق البعي الد_ب,ر من
ال4ذى. ابن سيده: وناقة ض.ج'ور ت.ر\غ�و عند الل}ب. وف الثل: قد ت.ح\ل�ب

الض_ج'ور الع'ل}بة أ%ي قد تصيب اللي>ن. من السي>ء ال�ل�ق. قال أ%بو
عبيد: من أ%مثالم ف البخيل يستخرج منه الال على بله: إ,ن الض_ج'ور قد

تلب أ%ي إ,ن هذا وإ,ن كان م.نوعاv فقد ي'نال منه الشيء� بعد الشيء كما
أ%ن الناقة الض_ج'ور. قد ي'نال من لبنها.

@ضجحر: ال4صمعي: ض.ج\ح.ر\ت الق1ر\بة ض.ج\4ر.ةv إ,ذا ملتا، وقد
اض\ج.ح.ر_ الس>قاء� اض\ج,ح\راراv إ,ذا امتل4؛ وأ%نشد ف صفة إ,بل

،vم'ض\ج.ح1ر�ا vغ1زار�:ت.ت\ر'ك' الو.ط}ب. شاص1يا
ب.ع\د.ما أ%د_ت1 ال�ق�وق. ال�ض'ورا

وض.ج\ح.ر. ال3ناء4: مله.
@ضرر: ف أ%ساء ال تعال: الن_اف1ع' الض_ارe، وهو الذي ينفع من

يشاء من خلقه ويضر�ه حيث هو خالق ال4شياء كلYها: خي,ها وشر�ها ونفعها
وضر�ها. الض_رe والضeرe لغتان: ضد النفع. والض_رe الصدر، والضeر�

السم، وقيل: ها لغتان كالش_ه\د والشeه\د، فإ,ذا جعت بي الض_ر�
،vر� ض.م.م\ت الضاد إ,ذا ل تعله مصدراeوالنفع فتحت الضاد، وإ,ذا أ%فردت الض

كقولك: ض.ر.ر\ت' ض.ر�اv؛ هكذا تستعمله العرب. أ%بو الدeق%ي\ش: الض_ر�
ضد النفع، والضeر، بالضم، الزال� وسوء الال. وقوله عز وجل: وإ,ذا مس�

ال3نسان% الضeرe دعانا ل1ج.ن\به؛ وقال: كأ%ن ل ي.د\ع'نا إ,ل ض'ر¼
مس_ه؛ فكل ما كان من سوء حال وفقر أ%و شد�ة ف بدن فهو ض'ر�، وما كان



ضد�اv للنفع فهو ض.ر�؛ وقوله: ل ي.ض'ر�كم كيد'هم؛ من الض_ر.ر، وهو ضد
النفع.

وال%ض.ر�ة: خلف ال%ن\فعة. وض.ر_ه' ي.ض'ر�ه ض.ر�اv وض.ر� ب,ه وأ%ض.ر�
ب,ه وض.ار_ه' م'ض.ار_ةv وض1راراv بعن؛ والسم الض_ر.ر. وروي عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ل ض.ر.ر. ول ض1رار. ف السلم؛
قال: ولكل واحد من اللفظي معن غي الخر: فمعن قوله ل ض.ر.ر. أ%ي ل

ي.ض'ر� الرجل أ%خاه، وهو ضد النفع، وقوله: ول ض1رار أ%ي ل ي'ض.ار� كل واحد
منهما صاحبه، فالض>ر.ار' منهما معاv والض_ر.ر فعل واحد، ومعن قوله:

ول ض1ر.ار أ%ي ل ي'د\خ1ل� الضرر على الذي ض.ر_ه' ولكن يعفو عنه، كقوله
عز وجل: اد\ف%ع\ بالت هي أ%حسن فإ,ذا الذي بينك وبينه عداوة كأ%نه
ول1يÒ ح.م1يم¬؛ قال ابن ال4ثي: قوله ل ض.ر.ر. أ%ي ل ي.ض'ر� الرجل أ%خاه
ف%ي.ن\ق�صه شيئاv من حقه، والض>رار' ف1ع.الD من الضر�، أ%ي ل يازيه على
إ,ضراره بإ,دخال الض_ر.ر عليه؛ والض_ر.ر فعل الواحد، والض>ر.ار' فعل

الثني، والض_ر.ر ابتداء الفعل، والض>ر.ار الزاء عليه؛ وقيل:
الض_ر.ر ما ت.ض'ر� ب,ه صاحبك وتنتفع أ%نت به، والض>رار أ%ن ت.ض'ره من غي أ%ن

تنتفع، وقيل: ها بعن وتكرارها للتأ}كيد.
وقوله تعال: غي م'ض.ار�؛ م.نع من الض>ر.ار ف الوصية؛ وروي عن أ%ب

هريرة: من ض.ار_ ف و.ص1ي_ة{ أ%لقاه ال تعال ف و.اد{ من جهنم أ%و
نار؛ والض>رار ف الوصية راجع إ,ل الياث؛ ومنه الديث: إ,ن9 الرجل%

يعم.ل� والرأ%ة بطاعة ال ستي سنةv ث ي.ح\ض'ر'ها الوت' ف%ي'ض.ار,ران
ف الوصية فتجب' لما النار؛ ال�ضار_ة� ف الوصية: أ%ن ل ت'م\ضى أ%و
ي'ن\ق%ص. بعض'ها أ%و ي'وصى لغي أ%هلها ونو ذلك ما يالف السeن�ة.

ال4زهري: وقوله عز وجل: ول ي'ض.ار_ كاتب ول شهيد، له وجهان: أ%حدها ل
ي'ض.ار� ف%ي'د\عى إ,ل أ%ن يكتب وهو مشغول، والخر أ%ن معناه ل ي'ض.ار,ر,

الكاتب' أ%ي ل ي.ك}ت'ب\ إ,ل بالق ول يشهد1 الش�اهد إ,ل بالق،
ويستوي اللفظان ف ال3دغام؛ وكذلك قوله: ل ت'ض.ار_ والدةD بولدها؛ يوز أ%ن

يكون ل ت'ض.ار.ر\ على ت'فاع.ل، وهو أ%ن ي.ن\ز,ع الزوج' ولدها منها
فيدفعه إ,ل م'ر\ضعة أ�خرى، ويوز أ%ن يكون قوله ل ت'ض.ار_ معناه ل

ت'ض.ار,ر, ال�مe ال4ب. فل ترض1عه.
والض_ر_اء�: الس_ن.ة. والض_ار'وراء�: القحط والشدة.



والض_رe: سوء الال، وجعه أ%ض'رÒ؛ قال عدي� بن زيد العب�ادي:
وخ1لل% ال4ض'ر� ج.مÒ من الع.ي\ـ

ش, ي'ع.فYي ك�ل�وم.ه'ن_ الب.واقي
وكذلك الض_ر.ر' والت_ض1ر_ة والت_ض'ر_ة؛ ال4خية مثل با سيبويه

وفسرها السياف؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
م'ح.ل¾ى بأ%ط}و.اق� ع1تاق� ي'ب,ين'ها،

على الض_ر�، ر.اعي الضأ}ن1 لو ي.ت.ق%و_ف'
إ,نا كن به عن سوء حاله ف الهل وقلة التمييز؛ يقول: كرم'ه وجوده

ي.ب,ي' لن ل يفهم الي فكيف بن يفهم؟ والض_ر_اء�: نقيض الس_ر_اء.
وف الديث: اب\ت'ل1ين.ا بالض_ر_اء3 ف%ص.ب.ر\نا، وابتلينا بالس_ر_اء

فلم ن.ص\ب,ر\؛ قال ابن ال4ثي: الض_ر_اء� الالة الت ت.ض'رe، وهي
نقيض الس_ر_اء، وها بناءان للمؤنث ول مذكر لما، يريد أ%نا اخ\ت'ب,ر\نا
بالفقر والشدة والعذاب فصبنا عليه، فلما جاءتنا الس_ر_اء� وهي الدنيا

والس_ع.ة والراحة ب.ط1ر\نا ول نصب. وقوله تعال: وأ%خذناهم بالبأ}ساء3
والض_ر_اء3؛ قيل: الض_ر_اء� النقص ف ال4موال وال4نفس، وكذلك

الض_ر_ة والض_ر.ار.ة، والض_ر.ر': النقصان يدخل ف الشيء، يقال: دخل عليه
ض.ر.ر¬ ف ماله. وسئل أ%بو اليثم عن قول ال4عشى:

ث�م_ و.ص�ل}ت ض.ر_ةv بربيع
vر� أ%يضاeشدة الال، ف%ع\ل%ة من الض_ر�، قال: والض �فقال: الض_ر_ة

هو حال الض_ر,ير,، وهو الز_م1ن'. والض_ر_اء�: الز_مانة. ابن
ال4عراب: الض_ر_ة ال4ذاة، وقوله عز وجل: غي أ�ول الض_ر.ر؛ أ%ي غي أ�ول

الز_مانة. وقال ابن عرفة: أ%ي غي من به ع1ل�ة ت.ض'ر�ه وتقطعه عن
الهاد، وهي الض_ر.ار.ة أ%يضاv، يقال ذلك ف البصر وغيه، يقول: ل ي.س\ت.وي

القاعدون والاهدون إ,ل أ�ولو الض_ر.ر, فإ,نم يساوون الاهدين؛
الوهري: والب.أ}ساء� والض_ر_اء الشدة، وها اسان مؤنثان من غي تذكي،

قال الفراء: لو ج'م1ع.ا على أ%ب\ؤ'س� وأ%ض'ر¼ كما تمع الن_ع\ماء بعن
الن>ع\مة على أ%ن\ع'م لاز. ورجل ض.ر,ير¬ ب.ي>ن الض_ر.ار.ة: ذاهب

البصر، والمع أ%ض1ر_اء�. يقال: رجل ض.ر,ير' البصر,؛ وإ,ذا أ%ض.ر_ به
الرض' يقال: رجل ض.ر,ير وامرأ%ة ض.ر,ير.ة. وف حديث الباء: فجاء ابن أ�م�

مكتوم يشكو ض.ر.ار.ت.ه؛ الض_ر.ار.ة ههنا الع.م.ى، والرجل ض.ر,ير¬، وهي من



الض_ر� سوء الال. والض_ر,ير': الريض الهزول، والمع كالمع،
وال�نثى ض.ر,ير.ة. وكل شيء خالطه ض'رÒ، ض.ر,ير¬ وم.ض\ر'ور¬. والض_رائ1ر':

ال%حاويج.
والضط1ر.ار': الحتياج إ,ل الشيء، وقد اض\ط%ر_ه إ,ليه أ%م\ر¬، والسم

الض_ر_ة؛ قال دريد بن الصمة:
،vالق%و\م, م.ص\د.قا �وت'خ\ر,ج' منه' ض.ر_ة

و.ط�ول� السeر.ى د'ر>ي_ ع.ض\ب� م'ه.ن_د1
أ%ي ت.لgل�ؤ. ع.ض\ب، ويروى: ذ%ر>ي_ عضب يعن ف1ر,ن\د. السيف ل4نه

ي'ش.ب_ه ب.د.ب> النم\ل,.
والض_ر'ورة�: كالض_ر_ة1. والض>رار': ال�ض.ار_ة�؛ وليس عليك ض.ر.ر¬

ول ض.ر'ورةD ول ض.ر_ة ول ضار'ورةD ول ت.ض'ر�ةD. ورجل ذو ضار'ورة{
وض.ر'ورة{ أ%ي ذ�و حاجة{، وقد اض\ط�ر_ إ,ل الش_يء3 أ%ي أ�ل}جئ% إ,ليه؛

قال الشاعر:
أ%ث1يب أ%خا صار'ورة{ أ%ص\ف%ق. الع1دى
عليه، وق%ل�ت\ ف الص_د1يق أ%واص1ر'ه\

الليث: الض�ر'ورة� اسم¬ لص\در, الض\ط1رار,، تقول: ح.م.ل%ت\ن
الض�ر'ور.ة� على كذا وكذا. وقد اض\ط�ر� فلن إ,ل كذا وكذا، ب,ناؤ'ه اف}ت.ع.ل%،

ف%ج'ع1ل%ت التاء� طاءé ل4ن� التاء4 ل ي.ح\س'ن\ لف}ظ�ه مع الض_اد1.
وقوله عز وجل: فمن اضط�ر� غي. باغ� ول عاد{؛ أ%ي فمن أ�ل}ج,ئ% إ,ل أ%ك}ل

الي\تة1 وما ح'ر>م وض'ي>ق. عليه ال4م\ر' بالوع، وأ%صله من
الض�ر.ر,، وهو الض>يق'. وقال ابن بزرج: هي الضار'ورة� والضار'وراء� مدود. وف
حديث علي�، عليه السلم، عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن_ه نى عن بيع

ال�ض\ط%ر�؛ قال ابن ال4ثي: هذا يكون من وجهي: أ%حد'ها أ%ن}
ي'ض\ط%ر� إ,ل الع.ق}د1 من ط%ر,يق, ال3ك}راه1 عليه، قال: وهذا بيع¬ فاسد¬ ل

ي.ن\ع.ق1د'، والثان أ%ن} ي'ض\ط%ر_ إ,ل البليع, ل1د.ي\ن ر.ك1ب.ه أ%و
م.ؤونة{ تر\ه.ق�ه في.بيع. ما ف ي.د1ه بالو.ك}س, للض_ر'روة1، وهذا سبيل�ه ف

ح.ق> الد>ين, وال�روءة1 أ%ن ل ي'باي.ع. على هذا الوج\ه1، ولكن
ي'ع.ان وي'ق}ر.ض إ,ل ال%ي\س.ر.ة1 أ%و ت'ش\ت.رى س1ل}ع.ت'ه بق1يمتها، فإ,ن}

ع'ق1د. الب.ي\ع مع الضرورة1 على هذا الوج\ه صح_ ول ي'ف}س.خ\ مع كراهة1
أ%هل, العل}م له، ومعن الب.ي\ع, ههنا الش>راء� أ%و ال�باي.عة� أ%و



ق%ب'ول� الب.ي\ع,. وال�ض\ط%رe: م'ف}ت.ع.لD من الض�ر>، وأ%ص\ل�ه مض\ت.ر.ر¬،
فأ�د\غ1م.ت الراء� وق�ل1ب.ت التاء� طاءé ل4ج\ل, الضاد1؛ ومنه حديث ابن

عمر: ل ت.ب\ت.ع\ من م'ض\ط%ر¼ ش.ي\ئاv؛ حل%ه أ%بو ع'ب.ي\د{ على
ال�ك}ر.ه1 على الب.ي\ع, وأ%ن\ك%ر. ح.م\ل%ه على ال�ح\تاج. وف حديث س.م'ر.ة%:

ي.ج\ز,ي من الض_ار'ورة ص.ب'وح¬ أ%و غ%ب'وق؛ الضارروة� لغةD ف الض�ر'ورة1،
eل% منها ما يس'د�أ%ي إ,ن_ما ي.ح1ل9 للم'ض\ط%ر� من ال%ي\تة أ%ن} يأ}ك

الر_م.ق. غ%داءé أ%و ع.شاءé، وليس له اين ي.ج\مع. بينهما. والض_ر.ر':
الض>يق'. ومكانD ذو ض.ر.ر� أ%ي ض1يق�. ومكانD ض.ر.ر¬: ض.ي>ق¬؛ ومنه قول

ابن م'ق}ب,ل:
ض1يف ال%ض\ب.ة1 الض_ر.ر

وقول ال4خطل:
لكل9 ق%رارة%� منها وف%ج¼

أ%ضاةD، ماؤها ض.ر.ر¬ ي.م'ور
قال ابن ال4عراب: ماؤها ضر.ر¬ أ%ي ماء# ن.م1ي¬ ف ض1يق�، وأ%راد.

:eض1ر�أ%ن_ه غ%ز,ير¬ كثي¬ ف%مجار,يه ت.ض1يق' به، وإ,ن ات_س.ع.ت\. وال
الد_ان من الشي\ء3؛ قال ال4خ\طل:

،vظ%ل�ت\ ظ1ياء# ب.ن الب.ك�اء3 رات1ع.ة
حت اق}ت'ن,ص\ن. على ب'ع\د{ وإ,ض\رار

وف حديث معاذ: أ%ن_ه كان ي'ص.لYي فأ%ض.ر_ به غ�ص\ن¬ فم.د_ ي.ده
فك%س.ر.ه'؛ قوله: أ%ض.ر_ به أ%ي دنا منه د'ن'و�اv شديداv فآذاه. وأ%ض.ر_

ب فلنD أ%ي د.نا من�ي د'ن'و�اv شديداv وأ%ض.ر_ بالطريق,: دن.ا منه ول
ي'خال1ط}ه؛ قال عبدال بن ع.ن\مة 

(* قوله: «ابن عنمة» ضبط ف الصل
بسكون النون وضبط ف ياقوت بالتحريك). الض_ب>ي ي.ر\ثي ب,س\ط%ام. اب\ن.

ق%ي\س�:
ل�م> ال4ر\ض, وي\لD ما أ%ج.ن_ت\

غداة% أ%ض.ر_ بالس.ن, الس_بيل�؟
(* قوله: «غداة» ف ياقوت بيث).

ي'ق%س>م' مال%ه ف1ينا ف%ن.د\ع'و
�أ%با الص_ه\با، إ,ذا ج.ن.ح. ال4ص1يل



Dب,، أ%ي و.ي\لeهذا على جهة التعج �ال%س.ن': اسم' ر.م\ل�؛ ي.ق�ول
ل�م> ال4ر\ض, ماذا أ%ج.ن_ت من ب,س\طام أ%ي بيث د.ن.ا ج.ب.ل� ال%س.ن, من

الس_ب,يل,. وأ%بو الصهباء: ك�ن\ي.ة� بس\طام. وأ%ض.ر_ السي\ل� من
الائط: د.ن.ا منه. وس.حاب¬ م'ض1رÒ أ%ي م'س3فÒ. وأ%ض.ر_ الس_حاب' إ,ل

ال4ر\ض,: د.ن.ا، وكل© ما د.نا د'ن'و�اv م'ض.ي_قاv، فقد أ%ض.ر_. وف
�الديث: ل ي.ض'رeه أ%ن} ي.م.س_ م1ن\ ط1يب� إ,ن} كان% له؛ هذه الكلمة

eومعناها ال%ض �ي.س\ت.ع\م1ل�ها العر.ب' ظاهر'ها ال3باح.ة
والت_ر\غ1يب'.والض_ر,ير': ح.ر\ف' الواد1ي. يقال: ن.ز.ل% فلنD على أ%حد1 ض1ر,ير.ي

الواد1ي أ%ي على أ%ح.د1 جان,ب.ي\ه1، وقال غي'ه: بإ,ح\د.ى ض.ف�ت.ي\ه.
والض_ر,يران1: جان,با الواد1ي؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر:

وما خ.ل1يج¬ من ال%رeوت1 ذ�و ش'ع.ب�،
ي.ر\م1ي الض_ر,ير. ب,خ'ش\ب, الط�ل}ح, والض_ال,

واح1د'ها ض.ر,ير¬ وجع'ه أ%ض1ر_ةD. وإ,نه ل%ذ�و ض.ر,ير� أ%ي ص.ب\ر�
على الشر> وم'ق%اساة{ له. والض_ر,ير'خ من الن_اس, والدواب>: الصب'ور'

على كل9 شيء؛ قال:
بات. ي'قاسي ك�ل� ناب� ض1رز_ة{،

ش.د1يدة ج.ف}ن, الع.ي\ن, ذات1 ض.رير,
وقال:

أ%ما الصeد'ور ل ص'د'ور. ل1ج.ع\ف%ر�،
ولكن_ أ%ع\جازاv شديداv ض.ر,ير'ها

ال4صمعي: إ,نه ل%ذ�و ض.ر,ير� على الشيء3 والش>د.ة1 إ,ذا كان ذا صب�
عليه وم'ق%اساة{؛ وأ%نشد:
وه�ام' ب\ن' م'ر_ة% ذو ض.ر,ير,

يقال ذلك ف الناس والدواب> إ,ذا كان لا صب¬ على مقاساة1 الشر>؛ قال
ال4صمعي ف قول الشاعر:

ب'ن\س.ح_ة1 الباط1 طاح. ان\ت1قال�ها
بأ%ط}راف1ها، والع1يس' باق� ض.ر,ير'ها

قال: ضرير'ها شد_ت'ها؛ حكاه الباه1ليe عنه؛ وقول مليح الذل:
وإ,ن>ي ل4ق}ر,ي ال%م_، حي ي.نوبن،
�ب'ع.يد. الك%ر.ى منه، ض.ر,ير¬ م'حاف1ل



أ%راد م'لز,م ش.د1يد. وإ,ن_ه ل%ض1رe أ%ض\رار� أ%ي ش.د1يد'
أ%ش1د_اء4، وض1ل© أ%ض\لل� وص1ل© أ%ص\لل� إ,ذا كان داه1ي.ةv ف رأ}يه؛ قال أ%بو

خراش:
والقوم أ%ع\ل%م لو ق�ر\طD أ�ر,يد. با،

لك1ن_ ع'ر\وة% فيها ض1رe أ%ض\رار,
أ%ي ل يستنقذه بب.أ}سهه وح1يل%ه1. وع'ر\وة�: أ%خ'و أ%ب خ1راش�، وكان

ل4ب خراش� عند ق�ر\ط{ م1ن_ةD، وأ%س.ر.ت\ أ%زد الس_راة1 ع'ر\وة% فلم
يم.د نياب.ة ق�ر\ط{ عن\ه ف أ%خيه:

إ,ذا ل%ب'ل� ص.ب,يe الس_ي\ف1 من ر.ج'ل�
من سادة1 الق%وم,، أ%و\ لل}ت.ف_ بالد_ار

الفراء: سعت أ%ب.ا ث%روان% يقول: ما ي.ض'رeك. عليها جار,ي.ةv أ%ي ما
ي.ز,يد'ك.؛ قال: وقال الكسائي سعتهم يقولون ما ي.ض'رeك. على الضب>

ص.ب\راv، وما ي.ض1ي'ك. على الضب> ص.ب\راv أ%ي ما ي.ز,يد'ك.. ابن
ال4عراب: ما ي.ز,يد'ك عليه شيئاv وما ي.ض'رeك. عليه شيئاv، واح1د¬. وقال ابن

vأ%ي ل ت.ج,د' رجل Dك عليه رجلeالسكيت ف أ%بواب النفي: يقال ل ي.ض'ر
Dك. عليه ح.م\لeي.ز,يد'ك. على ما عند هذا الرجل من الكفاية، ول ي.ض'ر

أ%ي ل ي.ز,يد'ك. والض_ر,ير': اسم¬ لل}م'ض.ار_ة1، وأ%ك}ث�ر ما
ي'س\ت.ع\م.ل ف الغ.ي\رة1. يقال: ما أ%ش.د_ ض.ر,ير.ه ع.ل%يها. وإ,نه لذ�و ض.ر,ير�

:vعلى امرأ%ته أ%ي غ%ي\رة؛ قال الراجز يصف حارا
حت إ,ذا ما لن% م1ن\ ض.ر,ير,ه

وضار�ه م'ضار_ةv وض1راراv: خال%ف%ه؛ قال نابغة� بن,ي ج.ع\دة:
وخ.ص\م.ي\ ض1رار� ذ%و.ي\ ت'د\ار.إ,،

مت بات. س1ل}م'ها ي.ش\غ.با
ورو'ي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قيل له: أ%ن.ر.ى ر.ب_نا يوم.

القيامة1؟ فقال: أ%ت'ضارeون% ف ر'ؤ\ي.ة1 الشم\س, ف غي, س.حاب�؟
قالوا: ل، قال: فإ,ن_كم ل ت'ضارeون ف ر'ؤ\يت1ه تبارك. وتعال؛ قال أ%بو

منصور: ر'و,ي هذا الرف' بالتشديد من الضeر�، أ%ي ل ي.ض'رe بعض'كم
ب.ع\ضاv، وروي ت'ضار'ون%، بالتخفيف، من الض_ي\ر,. ومعناها واحد¬؛ ضار.ه'

ض.ي\راv فض.ر_ه ض.ر�اv، والعن ل ي'ضارe بع\ض'كم بع\ضاv ف ر'ؤ\ي.ت1ه1
أ%ي ل ي'ضاي,ق�ه لي.ن\ف%ر,د. بر'ؤ\يت1ه. والضر.ر': الض>يق'، وقيل: ل



ت'ضارeون ف ر'ؤ\يته أ%ي ل ي'خال1ف' بعض'كم بعضاv في'ك%ذYب'ه. يقال:
ضار.ر\ت الرج'ل% ض1راراv وم'ضار_ةv إ,ذا خال%ف}ته، قال الوهري: وبعض'هم

يقول ل ت.ضار�ون، بفتح التاء، أ%ي ل ت.ضامeون، ويروى ل ت.ضامeون ف
ر'ؤ\يته أ%ي ل ي.ن\ضمe بعض'كم إ,ل بع\ض� في'زاح1م'ه ويقول� له:

êون عند، الن_ظ%ر, إ,ل ال1لل,، ولكن ي.ن\ف%رد' كل�أ%ر,ن,يه1، كما ي.ف}ع.ل
منهم بر'ؤ\يته؛ ويروى: ل ت'ضام'ون، بالتخفيف، ومعناه ل ي.نال�ك}م

ض.ي\م¬ ف رؤيته أ%ي ت.ر.و\ن.ه حت ت.س\ت.و'وا ف الرeؤ\ي.ة1 فل ي.ض1يم
بعض'كم بع\ضاv. قال ال4زهري: ومعان هذه ال4لفاظ1، وإ,ن اخ\تلفت،

م'ت.قار,بةD، وكل© ما ر'و,ي فيه فهو صحيح¬ ول ي.د\ف%ع' ل%ف}ظD منها لفظاv، وهو
من صحاح أ%خ\بار, سي�د1نا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وغ�ر.ر,ها ول

ي'ن\ك1ر'ها إ,ل� م'ب\ت.د1ع¬ صاحب' ه.وÝى؛ وقال أ%بو بكر: م.ن\ رواه: هل
ت.ضارeون ف رؤيته، م.ع\ناه هل ت.ت.ناز.عون وت.خ\ت.ل1فون، وهو

ت.ت.فاعل�ون% من الض_رار,، قال: وتف}سي' ل ت'ضارeون ل يقع' ب,ك�م ف رؤيته
ض'رÒ، وت'ضار'ون، بالتخفيف، من الض_ي\ر,، وهو الضeرe، وت'ضام'ون ل

ي.ل}ح.ق�كم ف رؤيته ض.ي\م¬؛ وقال ابن' ال4ثي: ر'و,ي. الديث� بالتخفيف
والت_ش\ديد، فالتش\ديد' بعن ل ت.ت.خال%ف�ون ول ت.ت.جادل�ون ف ص1ح�ة1

الن_ظر إ,ليه ل1و'ض'وح1ه وظ�ه'وره، يقال: ضار_ة� ي'ضارeه م1ث}ل
ض.ر_ه ي.ض'رeه، وقيل: أ%راد. بال�ضار�ة1 الج\ت1م.اع. والز\دحام. عند

الن_ظر, إ,ليه، وأ%ما التخ\فيف' فهو من الض_ي, ل�غ.ة ف الضر>،
وال%ع\ن.ى فيه كال4و�ل، قال ابن سيده: وأ%ما م.ن\ رواه ل ت'ضار'ون ف رؤيته على

صيغة1 ما ل ي'س.م_ فاعل�ه فهو من ال�ضايق%ة1، أ%ي ل ت.ضامeون
ت.ضام�اv ي.د\ن'و به بعض'كم من بعض� فت'ضاي.ق�ون.

وض.ر_ة� ال%ر\أ%ة1: امرأ%ة� ز.و\ج,ها. والض_ر_تان: امرأ%تا الرج'ل,،
كل© واحد.ة{ منهما ض.ر_ةD لصاح1ب.ت1ها، وهو من ذلك، وه'ن_ الضرائ1ر'،

:vد'ورا�ناد1ر¬؛ قال أ%بو ذ�ؤ.يب يص1ف' ق
ل%ه'ن_ ن.ش'يج¬ بالن_ض1يل كأ%ن_ها

ض.رائ1ر' ج,ر\م1ي¼، ت.فاح.ش. غار'ها
وهي الض>رe. وتزو_ج. على ض1ر¼ وض'ر¼ أ%ي م'ضار_ة بي.

ام\ر.أ%تي,، ويكون الض>رe للث�لث1. وح.كى ك�راع¬: ت.زو_ج\ت' الرأ%ة% على
ض1ر¼ك�ن_ ل%ها، فإ,ذا كان كذلك فهو م.ص\د.ر¬ على ط%ر\ح الزائد1 أ%و ج.م\ع¬



ل واحد. له. وال3ض\رار': التز\ويج' على ض.ر_ة{؛ وف الصحاح: أ%ن}
.Òم'ض1ر Dوامرأ%ة Òم'ض1ر Dعلى ض.ر_ة1؛ ومنه قيل: رجل �يتزو�ج. الرجل
والض>رe، بالك%س\ر,: تزوeج' الرأ%ة1 على ض.ر_ة{. يقال: نك%ح\ت' ف�لنة

:�على ض'ر¼ أ%ي على امرأ%ة{ كانت قب\ل%ها. وحكى أ%بو عبدال الط©و.ال
Òم'ض1ر Dت.ز.و_ج\ت' الرأ%ة% على ض1ر¼ وض'ر¼، بالكسر والضم>. وامرأ%ة

Òم'ض1ر Dصاحب' ض1ر¼، ويقال: امرأ%ة Dفلن �أ%يضاv: لا ضرائر، يقال
إ,ذا كان لا ض.ر_ةD، ورجلD م'ض1رÒ إ,ذا كان له ض.رائر'، وجع' الض_ر_ة1

ضرائر'. والض_ر_تان1: امرأ%تان1 للرجل، س'م>يتا ض.ر_ت.ي, ل4ن�
كل� زاحدة{ منهما ت'ضارe صاح1بت.ها، وك�ر,ه. ف ال3س\لم, أ%ن يقال% لا
ض.ر_ة، وقيل: جارةD؛ كذلك جاء ف الديث. ال4صمعي: ال3ض\رار'

التز\و,يج' على ض.ر_ة{؛ يقال منه: رجلD م'ض1رÒ وامرأ%ةD م'ضرÒ، بغي هاء. ابن
ب'ز'رج: تزوج فلنD امرأ%ةv، إ,ن_ها إ,ل ض.ر_ة1 غ1نÝى وخ.ي�. ويقال:
هو ف ض.ر.ر, خ.ي� وإ,نه لفي ط%ل%ف%ة1 خي� وضف�ة خي وف ط%ث}ر.ة1

خي� وص.ف}و.ة{ من الع.ي\ش,. وقوله ف حديث ع.م\رو بن م'ر_ة%: عند
اع\ت1كار, الضرائر,؛ هي ال�م'ور ال�خ\ت.ل1ف%ة� كضرائر, النساء3 ل

.Dي.ت_ف1ق}ن,، واح1دت'ها ض.ر_ة
والض_ر_تان1: ال4ل}ية� من جان,ب.ي\ ع.ظ}م1ها، وه'ما الش_ح\متان، وف

�الكم: الل�ح\متان1 الل�تان1 ت.ن\ه.دلن1 من جان,ب.ي\ها. وض.ر_ة
ال3ب\هام: ل%ح\م.ةD تت.ها، وقيل: أ%ص\ل�ها، وقيل: هي باطن' الك%ف>
ح1يال% ال1ن\ص.ر, ت'قاب,ل� ال4ل}ية% ف الك%ف>. والض_ر_ة�: ما و.ق%ع عليه

�الوط}ء� من ل%ح\م, باطن, الق%د.م, ما ي.لي ال3ب\هام.. وض.ر_ة
الض_ر\ع,: ل%ح\م'ها، والض_ر\ع' يذك9ر ويؤنث. يقال: ض.ر_ةD ش.ك}ر.ى أ%ي

م.ل4ى من الل�ب.ن,. والض_ر_ة�: أ%صل� الضر\ع, الذي ل ي.خ\ل�و من الل�ب.ن
أ%و ل يكاد' ي.خ\ل�و منه، وقيل: هو الضر\ع' كل©ه ما خ.ل ال4طباء4،

ول يسمى بذلك إ,ل� أ%ن يكون% فيه ل%ب¬، فإ,ذا ق%ل%ص. الضر\ع' وذه.ب.
الل%ب' قيل له: خ.ي\ف¬، وقيل: الض_ر_ة� ال1ل}ف'؛ قال طرفة يصف نعجة:

من الز_م1رات1 أ%س\ب.ل% قاد1ماها،
وض.ر_ت'ها م'ر.ك�ن.ةD د.ر'ور'

وف حديث أ�م� م.ع\ب.د{: له بص.ر,يح� ض.ر_ة� الشاة1 م'زب,د؛
الض_ر_ة�: أ%ص\ل� الضر\ع,. والضر_ة�: أ%ص\ل� الث�د\ي,، والمع' من ذلك ك�لYه



ضرائر'، وهو ج.م\ع¬ ناد1ر¬؛ أ%نشد ثعلب:
وصار أ%م\ث%ال% الف%غ.ا ض.رائ1ر,ي

:�إ,نا ع.ن.ى بالضرائر, أ%حد. هذه ال4شياء3 ال�ت.ق%د�م.ة1. والضر_ة
الال� ي.ع\ت.م1د' عليه الرجل� وهو لغيه من أقار,به، وعليه ض.ر_تان1

من ضأ}ن{ ومع.ز�. والضر_ة�: الق1ط}ع.ة� من الال وال3بل, والغنم,، وقيل:
هو الكثي' من الاشية1 خاص_ةv د'ون الع.ي\ر,. ورجلD م'ض1رÒ: له

ض.ر_ةD من مال�. الوهري: ال�ض1ر� الذي ي.روح' عليه ض.ر_ةD من الال؛ قال
ال4ش\ع.ر' الر_ق%بان� ال4س.د1ي� جاه1لي� ي.ه\ج'و ابن عم>ه رضوان:

ت.جان.ف. ر,ض\وان� عن ض.ي\ف1ه،
أ%ل%م\ ي.أ}ت1 ر,ض\وان% ع.ن>ي النeد'ر\؟
ب,ح.س\بك ف الق%وم أ%ن} ي.ع\ل%م'وا

بأ%ن_ك فيهم\ غ%نÒ م'ض1ر\
وقد علم ال%ع\ش.ر' الط�ار,حون
بأ%ن_ك.، للض_ي\ف1، ج'وع¬ وق�ر\

وأ%نت. م.س3يخ¬ ك%ل%ح\م, ال�وار،
فل أ%ن.ت. ح'ل}و¬، ول أ%نت م'ر\

وال%س3يخ: الذي ل ط%ع\م. له. والض_ر�ة: الال� الكثي'.
�والض_ر�تان1: ح.ج.ر الر�حى، وف الكم: الرح.يان1. والض_ر,ير: النف}س' وب.ق1ي_ة

ال1س\م,؛ قال العجاج:
حام1ي ال�م.ي_ا م.ر,س الض_ر,ير,

ويقال: ناقةD ذات' ض.ر,ير� إ,ذا كانت ش.د1يدة% النف}س, ب.ط1يئة%
Dذات' ض.ر,ير�: م'ض1ر_ة Dالنف}س, وناقة �الل©غ'وب,، وقيل: الض_ر,ير بقية

بال3بل ف ش1د_ة1 س.ي\ر,ها؛ وبه ف�س>ر. قول� أ�م.ي_ة بن عائذ{
الذل:ت'بار,ي ض.ر,يس¬ أ�ولت1 الض_ر,ير،

وت.ق}د'م'ه'ن� ع.ت'وداv ع.ن'ونا
وأ%ض.ر_ ي.ع\د'و: أ%س\ر.ع.، وقيل: أ%س\رع. ب.ع\ض. ال3س\راع,؛ هذه

حكاية أ%ب عبيد؛ قال الطوسي: وقد غ%ل1ظ%، إ,نا هو أ%ص.ر_.
وال1ض\رار' من الن>ساء3 وال3ب,ل, وال%ي\ل,: الت ت.ن,دe وت.ر\ك%ب'

ش1د\ق%ها من الن_شاط1؛ عن ابن ال4عراب: وأ%نشد:
إ,ذ} أ%نت م1ض\رار¬ ج.واد' ال�ض\ر,،



أ%غ}ل%ظ� شيء� جانباv ب,ق�ط}ر,
وض'رÒ: ماء# معروف؛ قال أ%بو خراش:

ن'ساب,ق�1م على ر.ص.ف{ وض'ر¼،
كد.اب,غة{، وقد ن.غ1ل% ال4د1ي'

وض1رار¬: اسم' رجل�. ويقال: أ%ض.ر_ الفرس' على فأ}س, الل�جام. إ,ذا
أ%ز.م. عليه مثل أ%ض.ز_، بالزاي. وأ%ض.ر_ فلنD على الس_ي, الشديد1 أ%ي

ص.ب.ر.. وإ,نه ل%ذ�و ض.ر,ير� على الشيء إ,ذا كان ذا صب\ر عليه وم'قاساة
له؛ قال جرير:

ط%ر.ق%ت\ س.و.اه1م. قد أ%ض.ر_ با السeر.ى،
ن.ز.ح.ت\ بأ%ذ}ر'ع1ها ت.نائ1ف. ز'ور.ا

من كلY ج'ر\ش'ع.ة1 ال%واج,ر,، زاد.ها
ب'ع\د' الفاو,ز, ج'ر\أ%ةv وض.ر,ير.ا

من كلY ج'ر\ش'ع.ة أ%ي من كل ناقة{ ض.خ\م.ة{ واسعة1 الوف1 ق%و,ي_ة{ ف
الواجر لا عليها ج'ر\أ%ةD وصب¬، والضمي ف ط%ر.ق%ت\� يع'ود' على

امرأ%ة تقد�م ذكر'ها، أ%ي ط%رق%ت.ه\م وه'م\ مسافرون، أ%راد طرقت أ%ص\حاب.
إ,ب,ل� س.و.اه1م. وي'ريد' بذلك خيال%ها ف الن_وم,، والس_واه1م':

ال%ه\ز'ولة�، وقوله: ن.ز.ح.ت\ بأ%ذ}ر'ع1ها أ%ي أ%ن\ف%د.ت ط�ول% التنائف
بأ%ذ}ر'ع1ها ف السي كما ي'ن\ف%ذ� ماء� الب,ئ}ر, بالن_ز\ح,. والزeور': جع

ز.و\راء4. والت_نائ1ف': جع ت.ن'وف%ة{، وهي ال4ر\ض' الق%ف}ر'، وهي الت
.vوي.س\ر.ة vل ي'سار' فيها على ق%ص\د{ بل يأ}خذون فيها ي.م\ن.ة

@ضغدر: ح.ك%ى ال4زهريe ف ترجة خرط، قال: قرأ}ت ف نسخة من كتاب
الليث:ع.ج,ب\ت' ل1خ'ر\ط1يط{ ور.ق}م ج.ناح1ه،

ور'م_ة1 ط1خ\م1يل� ور.ع\ث1 الض_غاد1ر
.Dقال: الض_غاد1ر' الد�جاج'، الواحد' ض'غ\د'ورة

@ضطر: الض_و\ط%ر': العظ1يم'، وكذلك الض_ي\ط%ر' والض_ي\طار'، وقيل: هو
الض_خ\م' اللئيم'، وقيل: الض_ي\ط%ر' والض_ي\ط%ر.ى الضخم' ال%ن\بي,

العظيم' الس\ت، وقيل: الض_ي\ط%ر' الضخم' ال%ن\بي, العظيم' الس\ت،
Dوقيل: الض_ي\ط%ر' العظيم' من الرجال,، والمع' ض.ياط1ر' وض.ياط1رة

وض.ي\طار'ون%؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لع.و\ف1 بن مالك:
ت.ع.ر_ض. ض.ي\طار'و ف�عال%ة% د'ون.نا،



وما خ.ي\ر' ض.ي\طار� ي'ق%لYب' م1س\ط%ح.ا؟
يقول: ت.ع.ر_ض. لنا ه.ؤ'لء3 الق%و\م' لي'قات1ل�ونا ول%ي\سوا بشيء�

ل4ن_ه ل س1ل%ح. معهم سوى ال1س\ط%ح؛ وقال ابن بزي: البيت لالك بن عوف
الن_ض\ر,ي�. وف�عالة�: كنايةD عن خ'زاعة%، وإ,نا ك%ن.ى هو وغي'ه عنهم

بف�عال%ة لك%ون,هم ح'ل%فاء4 ل1ل9نب�، صلى ال عليه وسلم، يقول: ليس فيهم
شيء# ما ي.ن\ب.غ1ي أ%ن يكون% ف الرجال, إ,ل� ع1ظ%م. أ%ج\سام1هم،

وليس لم مع ذلك ص.ب\ر¬ ول ج.ل%د¬، وأ%يe خ.ي\ر� عند ض.ي\طار� س1لح'ه
م1س\ط%ح¬ ي'ق%لYب'ه ف يده؟ وقيل: الض_ي\ط%ر' اللئيم'؛ قال الراجز:

�ص.اح, أ%ل%م\ ت.ع\ج.ب\ ل1ذاك. الض_ي\ط%ر,؟ الوهري: الض_ي\ط%ر' الرجل
الضخم' الذي ل غ%ناء4 ع1ن\د.ه، وكذلك الض_و\ط%ر' والض_و\ط%ر.ى. وف
حديث علي�، عليه السلم: م.ن\ ي.ع\ذ1ر'ن م1ن\ هؤلء3 الض_ياط1رة1؟ هم

الض_خام' الذين ل غ%ناء4 عندهم، الواحد' ض.ي\طار¬، والياء زائدة، وقالوا
ض.ي.اط1ر'ون كأ%ن_هم ج.م.ع'وا ض.ي\ط%راv على ض.ياط1ر. ج.م\ع. السلمة1؛

وقول خ1داش
بن, ز'ه.ي:

ون.ر\ك%ب' خ.ي\لv ل ه.و.اد.ة% ب.ي\ن.ها،
وت.ش\ق%ى الر>ماح' بالض_ياط1رة ال�م\ر,

قال ابن سيده يوز أ%ن يكون% ع.ن.ى أ%ن الرماح. ت.ش\ق%ى بم أ%ي أ%نم
ل ي'ح\س3نون ح.م\ل%ها ول الط�ع\ن. با، ويوز أ%ن يكون% على الق%ل}ب,

أ%ي ت.شقى الضياطر.ة� ال�م\ر' بالرماح يعن أ%ن_هم ي'ق}ت.ل�ون با.
وال%وادة�: ال�صال%ة� وال�وادعة�. والض_ي\طار': التاجر' ل ي.ب\رح'

مكان.ه.
وب.ن'و ض.و\ط%رى: ح.يÒ معروف، وقيل: الض_و\ط%ر.ى ال%م\قى، قال ابن
سيده: وهو الصحيح. ويقال للقوم إ,ذا كانوا ل ي.غ\نون غ%ناءé: ب.ن'و

ض.وط%ر.ى؛ ومنه قول جرير ي'خاطب' الفرزدق. حي افتخر بع.ق}ر, أ%بيه غالب ف
معاقرة س'ح.يم بن و'ث%يل� الر>ياح1ي مائة% ناقة بوضع يقال له ص.و\أ%ر¬ على

:vمسية يوم من الكوفة، ولذلك يقول جرير أ%يضا
وقد سر�ن أ%ن} ل ت.ع'د_ م'ج.اش1ع¬

من ال%ج\د إ,ل� ع.ق}ر. ن,يب� بص.وأ%ر,
قال ابن ال4ثي: وسبب' ذلك أ%ن غالباv نر. بذلك الوضع, ناقةv وأ%م.ر



أ%ن} ي'ص\نع. منها طعام¬، وجع.ل% ي'ه\د'3ي إ,ل قوم� من بن تيم�
ج,فاناv، وأ%ه\د.ى إ,ل س'ح.يم ج.فنةv فكفأ%ها، وقال: أ%م'فت.ق1ر¬ أ%نا إ,ل

طعام, غالب� إ,ذا ن.حر. ناق%ةv؟ ف%ن.ح.ر. غالب¬ ناقتي ف%ن.ح.ر. س'حيم¬
مث}ل%هما، فنحر غالب¬ ثلثاv فن.حر س'ح.يم¬ مثل%هن، فع.م.د. غالب¬ ف%ن.ح.ر.
ما ناقة{ ون.ك%ل% س'ح.ي\م¬، فافتخر الفرزدق' ف ش1ع\ره بك%رم أ%بيه غالب

فقال: 
(* قوله: «فقال» يعن جريراv كما يفيده كلم الؤلف بعد).

ت.ع'دeون ع.ق}ر. الن>يب, أ%ف}ض.ل% م.ج\د1كم،
ب.ن ض.و\ط%ر.ى، لول الك%م1ي_ ال�ق%ن_عا

ي'ريد': ه.ل� الك%م1ي_، ويروى: ال�د.ج_جا، وم.ع\ن ت.ع'دeون
ت.ج\ع.ل�ون وت.ح\س.بون، ولذا عد_اه إ,ل مفعولي؛ ومثله قول ذي

الرeم_ة:أ%ش.م� أ%غ%ر� أ%ز\ه.ر ه1ب\ر,ز,ي�،
ي.ع'دe القاص1د1ين. له ع1يال
قال: ومثله للكميت:

فأ%نت. الن�د.ى فيما ي.ن'وب'ك والس_د.ى،
إ,ذا ال%و\د' ع.د�ت\ ع'ق}بة% الق1د\ر مال%ها

قال: وعليه قول أ%ب الطيب:
ول%و ان� الياة% ت.ب\ق%ى ل1ح.ي¼،

ل%ع.د.د\نا أ%ض.ل�نا الشeج\عانا
قال: وقد يوز أ%ن يكون ت.ع'د�ون ف بيت جرير من العد�، ويكون على

إ,سقاط من الار، تقدير'ه ت.ع'د�ون عقر النيب من أ%ف}ضل, مد1كم، فلما أ%سقط
الافض ت.ع.د�ى الفعل� فن.صب.
وأ%بو ض.و\ط%ر.ى: ك�ن\ي.ة ال�وع.

@ضفر: الض_ف}ر': ن.س\ج' الشعر وغي,ه ع.ر,يضاv، والتض\ف1ي' مثل�ه.
والض_فية�: الع.ق1يص.ة؛ وقد ض.ف%ر الشعر ونو.ه وي.ض\ف1ر'ه ض.ف}راv: نسج.

بعض.ه على بعض. والض_ف}ر': الف%ت\ل. وان\ض.ف%ر. ال%ب\لن1 إ,ذا ال}ت.ويا
معاv. وف الديث: إ,ذا ز.ن.ت1 ال4مة� فب,ع\ها ولو بضف%ي�؛ أ%ي ب.ب\ل

مفتول من شعر، ف%ع1يل بعن مفعول. والض_ف}ر: ما ش.د.د\ت به البعي. من
الشعر الض\ف�ور، والمع' ض'ف�ور¬. والض_ف%ار': كالض_ف}ر, والمع

ض'ف�ر؛ قال ذو الرمة:



أ%و\ر.د\ته ق%ل1قات1 الضeف}ر قد ج.ع.لت
ت.ش\كو ال4خ1ش_ة% ف أ%عناقها ص.ع.را

ويقال للذ©ؤابة: ض.ف1يةD. وكل© خ'ص\لة من خ'ص.ل شعر الرأ%ة ت'ض\ف%ر
على ح1د.ة: ض.ف1يةD، وجع'ها ض1فائ1ر'؛ قال ابن سيده: والض_فر كل

خ'ص\لة من الشعر على ح1د.ت1ها؛ قال بعض ال4غ}فال:
ود.ه.ن.ت\ و.س.ر_ح.ت\ ض'ف%ي\رى

:vكالض_ف}ر. وض.ف%ر.ت الرأ%ة شعرها ت.ض\ف1ره ض.ف}را :�والض_ف1ية
ج.معته. وف حديث علي¼: أ%ن� ط%ل}حة بن ع'ب.يدال ناز.ع.ه ف ض.ف1ية{

كان عليÒ ض.ف%ر.ها ف واد{ كانت إ,حدى ع'3د\و.ت.ى الوادي له، وال�خرى
ل1ط%ل}حة%، فقال طلحة�: ح.م.ل علي� السeيول% وأ%ض.ر� ب؛ قال ابن

ال4عراب: الض_ف1ية� مثل ال�س.ن_اة الستطيلة ف ال4رض فيها خشب¬ وحجارة،
وض.ف}رها ع.مل�ها من الض_ف}ر، وهو الن_س\ج، ومنه ض.ف}ر' الش_ع.ر

وإ,د\خال� بعض1ه ف بعض؛ ومنه الديث الخر: فقام على ض.ف1ية السeد_ة،
�والديث الخر: وأ%شار. بيده وراء4 الض_ف1ية؛ قال منصور: أ�خذ%ت الض_ف1ية

من الض_ف}ر وإ,د\خال, بعض1ه ف بعض م'ع\تر,ضاv؛ ومنه قيل للب,ط%ان1
ال�ع.ر_ض: ض.ف}ر¬ وض.ف1ية. وك1نانةD ضف1يةD أ%ي متلئة. وف حديث أ�م
سلمة أ%نا قالت للنب، صلى ال عليه وسلم: إ,ن امرأ%ةD أ%ش'د� ض.ف}ر.
ر.أ}س1ي أ%فأ%ن\ق�ض'ه للغ'س\ل؟ أ%ي ت.ع\مل شعرها ض.فائر.، وهي الذ�وائ1ب

ال%ض\ف�ورة، فقال: إ,نا ي.كفيك ث%لث� ح.ث%يات{ من الاء. وقال ال4صمعي:
هي الضفائر' وال%مائر'، وهي غدائ1ر' الرأ%ة، واحدتا ض.ف1ية

وج.م1يةD، ولا ض.ف1يتان وض.ف}ران1 أ%يضاv أ%ي ع.ق1يصت.ان؛ عن يعقوب. أ%بو زيد:
الض_ف1يتان للرجال دون النساء، والغدائر' للنساء، وهي ال%ض\ف�ورة وف

حديث عمر: م.ن\ ع.ق%ص. أ%و ض.ف%ر. فعليه ال%ل}ق'، يعن ف الج�. وف
حديث النخعي: الضاف1ر وال�ل%ب>د' وال�ج.م>ر' عليهم ال%ل}ق'. وف حديث

السن بن علي: أ%نه غ%ر.ز ض.ف}ر.ه ف قفاه أ%ي طر.ف. ضفيته ف أ%صلها.
ابن ب'ز'رج: يقال ت.ض.اف%ر. القوم' على فلن وت.ظاف%ر'وا عليه وتظاه.روا

بعن واحد كل©ه إ,ذا تع.اونوا وت.ج.م_ع'وا عليه، وتأ%ل9ب'وا
وتصاب.ر'وا مثل�ه. ابن سيده: ت.ض.اف%ر. القوم' على ال4مر ت.ظاه.ر'وا وت.عاو.نوا

عليه.
الليث: الض_ف}ر' ح1ق}ف¬ من الر_م\ل ع.ريض طويل، ومنهم من ي'ث%قYل؛



وأ%نشد:
ع.وان,ك¬ م1ن\ ض.ف%ر� م.أ}ط�ور,

الوهري: يقال للح1ق}ف من الرمل ض.ف1يةD، وكذلك ال�س.ن�اة، والض_ف}ر
من الرمل: ما عظ�م وتم�ع، وقيل: هو ما ت.ع.ق9د بعض'ه على بعض، والمع

ض'ف�ور¬. والض_ف1رة�، بكسر الفاء: كالض_ف}ر,، والمع ض.ف1ر¬.
والض_ف1رة�: أ%رض¬ س.هلة مستطيلة م'ن\ب,تة تق�ود' يوماv أ%و يومي. وض.ف1ي' البحر:

ش.ط©ه. وف حديث جابر: ما ج.ز.ر. عنه الاء� ف ض.ف1ي, البح\ر
ف%ك�ل}ه'، أ%ي ش.طYه وجانبه، وهو الض_ف1ية� أ%يضاv. والض_ف}ر': الب,ناء�

.vبجارة بغي ك1ل}س� ول ط1ي�؛ وض.ف%ر. الجارة% حول% بي,ته ض.ف}را
والض_ف}ر': الس_ع\ي'. وض.ف%ر. ف ع.د\وه1 ي.ض\ف1ر ض.ف}راv أ%ي عد.ا، وقيل:
أ%سرع. ال4صمعي: أ%ف%ر. وض.ف%ر، بالراء جيعاv، إ,ذا و.ث%ب. ف ع.د\وه1.

وف الديث: ما على ال4رض من ن.ف}س� ت.موت له عند ال خي¬ ت'ح1ب� أ%ن
ت.ر\ج,ع. إ,ليكم ول ت'ضاف1ر. الدeنيا إ,ل� الق%ت1يل ف سبيل ال،

فإ,نه ي'ح1بe أ%ن يرجع. في'ق}ت.ل% مر_ة أ�خ\ر.ى؛ ال�ضاف%ر.ة�: ال�ماو.دة
وال�لبسة�، أ%ي ل ي'حبe م'عاو.4دة% الدنيا ومل%بستها إ,ل�

الش_ه,يد'؛ قال الزمشري: هو عندي م'فاعلة من الض_ف}ر وهو الط�ف}ر والو'ثوب
ف الع.د\و,، أ%ي ل ي.ط}م.ح' إ,ل الدنيا ول ي.ن\ز'و إ,ل الع.و\د

إ,ليها إ,ل� هو، وذكره الروي بالراء وقال: ال�ضافرة، بالضاد والراء،
التأ%ل©ب'؛ وذكره الزمشري ول يقيده لكنه جع.ل اشتقاق%ه من الض_ف}ز وهو

الظ�ف}ر' والق%ف}ز'، وذلك بالزاي؛ قال ابن ال4ثي: ولعله يقال بالراء
والزاي، فإ,ن� الوهري قال: الض_ف}ر' الس_ع\ي'، وقد ض.ف%ر يض1ف}ر

ض.ف}راv، وال4ش\ب.ه' با ذهب إ,ليه الزمشري أ%نه بالزاي. وف حديث علي¼:
م'ضاف%رة القوم, أ%ي م'عاون.تهم، وهذا بالراء ل شك فيه. والض_ف}ر': حزام'

الر_ح\ل، وض.ف%ر. الداب_ة% ي.ض\ف1ر'ها ض.ف}راv: أ%ل}ق%ى اللجام. ف
فيها.

@ضفطر: الض_ف}طار': الضبe ال%ر,م' الق%دي' القبيح' ال1ل}قة.
@ضمر: الضeم\ر' والضeم'ر، مثل� العeس\ر والع'س'ر: ال�زال� ول%حاق'

البطن,، وقال الر�ار ال%ن\ظلي�:
قد ب.ل%و\ناه على ع1ل�ت1ه،

وعلى الت_ي\س'ور, منه والضeم'ر\



ذ�و م1راح�، فإ,ذا وق�ر\ت.ه،
فذ%ل�ولD ح.سن¬ ال�ل}ق ي.س.ر\

الت_ي\سور': الس>م.ن' وذو م1راح أ%ي ذو ن.شاط{.
وذ%لولD: ليس بص.ع\ب. وي.س.ر: س.ه\لD؛ وقد ض.م.ر. الفرس' وض.م'ر.؛ قال

ابن سيده: ض.م.ر.، بالفتح، ي.ض\م'ر ض'موراv وض.م'ر، بالضم، واض\ط%م.ر؛ قال
أ%بو ذؤيب:

ب.ع1يد الغ.ز.اة، فما إ,ن ي.زا
ل� م'ض\ط%م1راv ط�ر�تاه ط%ل1يحا

وف الديث: إ,ذا أ%ب\ص.ر. أ%حد'كم امرأ%ةv ف%ل}يأ}ت أ%ه\ل%ه فإ,ن ذلك
ي'ض\م1ر' ما ف نفسه؛ أ%ي ي'ض\ع1فه وي'ق%ل9ل�ه، من الضeمور، وهو ال�زال
والضعف. وجل ضام1ر¬ وناقة ضام1ر¬، بغي هاء أ%يضاv، ذ%هبوا إ,ل

الن_س.ب، وضام1رةD. والض_م\ر' من الرجال: الضامر' الب.ط}ن,، وف التهذيب:
ال�ه.ض_م' البطن اللطيف' ال1س\م، وال�نثى ض.م\ر.ةD. وفرس ض.م\ر¬: دقيق

ال1جاج.ي,؛ عن كراع. قال ابن سيده: وهو عندي على التشبيه با تقدم.
وق%ض1يب ضامر¬ وم'ن\ض.م1ر¬ وقد ان\ض.م.ر. إ,ذا ذهب ماؤ'ه. والض_م1ي':

الع1نب' الذابل�. وض.م_ر\ت' اليل%: ع.ل}فتها الق�وت. بعد الس>م.ن,.
وال1ض\مار': الوضع الذي ت'ض.م_ر' فيه اليل�، وت.ض\مي'ها: أ%ن

ت'ع\ل%ف ق�وتاv بعد س1م.نها. قال أ%بو منصور: ويكون ال1ض\مار' وقتاv لل4يام
الت ت'ض.م>ر فيها اليل� للس>باق, أ%و للر_كض, إ,ل الع.د'و>،

وت.ض\مي'ها أ%ن ت'ش.د� عليها س'روج'ها وت'ج.ل�ل بال4ج,ل�ة حت_ى ت.ع\رق
تتها، فيذهب ر.ه.ل�ها ويشتد� لمها وي'ح\مل عليها غ1لمانD خ1فاف¬

ي'ج\ر'ونا ول ي.ع\ن'فون% با، فإ,ذا ف�عل ذلك با أ�م1ن. عليها الب'ه\ر' الشديد
عند ح'ض\رها ول يقطعها الش_دe؛ قال: فذلك الت_ض\مي' الذي شاهدت'

العرب ت.ف}عله، ي'سم�ون ذلك م1ض\ماراv وت.ض\م1ياv. الوهري: وقد
أ%ض\م.ر\ت'ه أ%نا وض.م_ر\ت'ه ت.ض\م1ياv فاض\ط%م.ر. هو، قال: وت.ض\م1ي' الفرس
أ%يضاv أ%ن ت.ع\ل1ف%ه حت ي.س\م.ن ث ترد�ه إ,ل الق�وت، وذلك ف أ%ربعي

يوماv، وهذه الد�ة تسمى ال1ض\م.ار.، وف الديث: من صام. يوماv ف سبيل
ال باع.د.ه ال� من النار س.ب\عي خ.ريفاv للم'ض.م>ر, ال�ج,يد1؛

ال�ض.م>ر': الذي ي'ض.م>ر' خيل%ه لغ.ز\و� أ%و س1باق�. وت.ض\م1ي' اليل,:
هو أ%ن ي'ظاه1ر. عليها بالع.لف1 حت ت.س\م.ن. ث ل ت'ع\لف إ,ل�



ق�وتاv. وال�جيد': صاحب' ال1ياد1؛ والعن أ%ن ال ي'باع1د'ه من النار
مسافة% سبعي سنة ت.ق}طع'ها اليل ال�ض.م_رة� ال1ياد' ر.ك}ضاv. وم1ض\مار'

الفرس: غايت'ه ف الس>باق. وف حديث حذيفة: أ%نه خطب فقال: الي.وم.
ال1ض\مار' وغداv الس>باق'، والسابق' من س.ب.ق. إ,ل الن�ة؛ قال شر: أ%راد

أ%ن اليوم العمل� ف الدنيا للس\ت1باق إ,ل النة كالفرس ي'ض.م_ر' قبل
أ%ن ي'ساب.ق. عليه؛ ويروي هذا الكلم لعلي�، كرم ال وجهه. ول�ؤ'لؤ¬

م'ض\ط%م1ر¬: م'ن\ض.م�؛ وأ%نشد ال4زهري بيت الراعي:
ت.لgل4ت1 الث©ر.ي_ا، فاس\تنار.ت\،

ت.لgل�ؤ. ل�ؤ\ل�ؤ� فيه اض\ط1مار'
واللؤلؤ ال�ض\ط%م1ر': الذي ف وسطه بعض' النضمام.

وت.ض.م�ر. وجه'ه: انضمت ج,ل}دت'ه من الزال.
والض_م1ي': الس>رe وداخ1ل� الاطر,، والمع الضم_ائر'.

الليث: الضمي الشيء الذي ت'ض\م1ره ف قلبك، تقول: أ%ض\م.ر\ت ص.ر\ف.
الرف إ,ذا كان متحركاv فأ%س\ك%ن\ته، وأ%ض\م.ر\ت' ف نفسي شيئاv، والسم

الض_م1ي'، والمع الضمائر. وال�ض\م.ر': الوضع' وال%ف}عول�؛ وقال
ال4ح\وص بن ممد ال4نصاري:

سي.ب\ق%ى لا، ف م'ض\م.ر, الق%ل}ب وال%شا،
س.ر,ير.ة� و'د{، يوم ت'ب\لى الس_رائ1ر'

وكل© خ.ل1يط{ ل م.حال%ة% أ%نه،
إ,ل ف�رقة{، يوماv من الد_ه\ر,، صائر'

وم.ن\� ي.ح\ذ%ر, ال4مر. الذي هو واقع¬،
ي'ص1ب\ه'، وإ,ن ل ي.ه\و.ه ما ي'حاذ1ر'

وأ%ض\م.ر\ت' الشيء: أ%خ\ف%يته. وه.وÝى م'ض\م.ر¬ وض.م\ر¬ كأ%نه اع\ت'قد
م.صدراv على حذف الزيادة: م.خ\ف1يÒ؛ قال ط�ريح¬:

به د.خ1يل� ه.وÝى ض.م\ر�، إ,ذا ذ�ك1ر.ت\
س.ل}م.ى له جاش. ف ال4حشاء3 والت.هبا

وأ%ض\م.ر.ت\ه ال4رض': غ%ي_ب.ت\ه إ,ما بوت وإ,ما بس.ف%ر�؛ قال
ال4عشى:أ�رانا، إ,ذا أ%ض\م.ر.ت\ك الب,ل

د'، ن'ج\فى، وت'ق}ط%ع' م1نا الر_ح1م
أ%راد إ,ذا غ%ي_ب.ت\ك. البلد'.



وال3ض\مار': س'كون� التاء من م'ت.فاع1لن ف الكامل حت يصي م'ت\فاعلن،
وهذا بناء# غي م.ع\قول� فن'ق1ل إ,ل بناء� م.ق�ول�، م.ع\قول�، وهو

م'س\ت.ف}ع1لن، كقول عنترة:
vإ,ن ام\ر'ؤ¬ من خي, عب\س� م.ن\ص1با

ش.ط}ر,ي، وأ%ح\م1ي سائري بال�ن\ص'ل,
فكل© جزء من هذا البيت م'س\ت.ف}علن وأ%ص\ل�ه ف الدائرة م'ت.فاعلن،

وكذلك تسكي' العي من ف%ع1لت'ن\ فيه أ%يضاv ف%ي\بقى ف%ع\لتن في'ن\ق%ل ف
التقطيع إ,ل مفعولن؛ وبيته قول ال4خطل:

ولقد أ%ب,يت' من الف%تاة ب.ن\ز,ل,،
فأ%ب,يت' ل ح.ر,ج¬ ول م.ح\ر'وم

وإ,نا قيل له م'ض\م.ر¬ ل4ن حركته كال�ض\م.ر، إ,ن شئت جئت با، وإ,ن
شئت س.ك�ن\ته، كما أ%ن أ%كثر ال�ض\م.ر ف العربية إ,ن شئت جئت به، وإ,ن

شئت ل تأ}ت1 به.
والض>مار' من الال: الذي ل ي'ر\ج.ى ر'جوع'ه والض_م.ار'� من

الع1د.ات: ما كان عن تس\و,يف. الوهري: الض>م.ار' ما ل ي'ر\جى من الد_ين
والو.ع\د وكلY ما ل ت.كون منه على ث1قة{؛ قال الراعي:

وأ%ن\ضاء أ�ن,خ\ن. إ,ل س.ع1يد{
ط�ر'وقاv، ث ع.ج_ل}ن اب\ت1كارا

ح.م1د\ن% م.زار.ه، فأ%ص.ب\ن. منه
ع.طاءé ل يكن ع1د.ةv ض1مارا

والض>م.ار' من الد_ين,: ما كان بل أ%ج.ل معلوم. الفراء: ذ%ه.ب'وا
بال ض1ماراv مثل ق1م.اراv، قال: وهو الن_س3يئة� أ%يضاv. والض>مار':

:vخ1لف' الع1ي.ان1؛ قال الشاعر يذم� رجل
وع.ي\ن'ه كالك%ال1ئ الض>م.ار,

يقول: الاضر' من ع.ط1ي�ت1ه كالغائب الذي ل ي'ر\تى؛ ومنه قول عمر بن
عبد العزيز، رحه ال، ف كتابه إ,ل ميمون بن م1ه\ران% ف أ%موال

الظال الت كانت ف بيت الال أ%ن ي.ر'د�ها ول ي.أ}خذ% زكات.ها: فإ,نه كان
مالv ض1ماراv ل ي'رجى؛ وف التهذيب والنهاية: أ%ن ي.ر'د_ها على

أ%ر\بابا ويأ}خ'ذ% منها زكاة% عام1ها فإ,نه كان مالv ض1ماراv؛ قال أ%بو عبيد:
الال� الض>مار' هو الغائب الذي ل ي'ر\ج.ى فإ,ذا ر'ج,ي. فليس ب,ضمار�



من أ%ض\م.ر\ت الشيء إ,ذا غ%ي_ب\ت.ه، ف1ع.الD بعن فاع1ل� أ%و م'ف}ع.ل�،
قال: ومثل�ه من الصفات ناقةD ك1ناز¬، وإ,نا أ%خذ% منه زكاة عام� واحد
ل4ن أ%رباب.ه ما كانوا ي.ر\جون ر.د_ه عليهم، فلم ي'وج,ب\ عليهم زكاة%

الس>ن,ي. الاضية وهو ف بيت الال.
ال4صمعي: الض_م1ية� والض_ف1ية الغ.د1يرة� من ذوائب الرأ}س، وجعها

ض.مائر'. والت_ض\م1ي'؛ ح'س\ن' ض.ف}ر, الض_مية وح'س\ن' د.ه\ن,ها.
وض'م.ي¬، م'ص.غ�ر¬: ج.ب.لD بالشام. وض.م\ر¬: رم\لة بع.ي\ن,ها؛ أ%نشد

ابن دريد:
من ح.ب\ل, ض.م\ر� حي. هابا ود.جا

والضeم\ران� والض_م\ران�: من د1ق> الشجر، وقيل: هو من ال%م\ض؛ قال
أ%بو منصور: ليس الضeم\ران من د1ق> الشجر له ه.د.ب¬ ك%ه.دب, ال4ر\طى؛

ومنه قول ع'مر بن ل%ج.إ�:
ب,ح.س\ب, م'ج\ت.لY ال3ماء3 ال�ر_م,،
من ه.د.ب, الض_م\ران1 ل ي'ح.ز_م,

وقال أ%بو حنيفة: الض_م\ران� مثل الر>م\ث1 إ,ل� أ%نه أ%صغر وله
خ.ش.ب قليل ي'ح\ت.ط%ب'؛ قال الشاعر:

نن' م.ن.ع\نا م.ن\ب,ت. ال%ل1ي>،
وم.ن\ب,ت. الض_م\ران1 والن_ص1ي>
 �والض>ي\م'ران� والض_و\م.ران

(* قوله: «والضيمران والضومران» ميمهما
تضم وتفتح كما ف الصباح). ضرب من الشجر؛ قال أ%بو حنيفة: الض_و\م.ر'

والض_و\م.ران� والض_ي\م'ران� من ر.يان1 الب، وقال بعض' الرeواة: هو
الش_اه1س\ف%ر.م\، وقيل: هو مثل� ال%و\ك1 سواء، وقيل: هو طي>ب الريح؛ قال

الشاعر:
أ�ح1بe الك%رائن. والض_و\م.ران%،
وش'ر\ب. الع.ت1يق%ة1 بالس>ن\ج,لط}

وض'م\ران� وض.م\ران�: من أ%ساء الكلب؛ وقال ال4صمعي فيما روى ابن
السكيت أ%نه قال ف قول النابغة:
فهاب. ض.م\ران� منه' حيث ي'وز,ع'ه'

(* قوله «فهاب ضمران إل» عجزه: «طعن العارك عند الحر النجد» طعن



فاعل يوزعه. والجر، بيم مضمومة فجيم ساكنة فحاء مهملة مفتوحة وتقدي
الاء غلط كما نبه عليه شارح القاموس. والنجد، بضم اليم وكسرها كما نبه

.( vعليخه أيضا
قال: ورواه أ%بو عبيد ض'م\ران�، وهو اسم كلب ف الروايتي معاv. وقال

الوهري: وض'م\ران�، بالضم، الذي ف شعر النابغة اسن كلبة. وبنو ض.م\ر.ة%:
من كنانة ر.ه\ط� عمرو بن أ�م.ي_ة% الض_م\ر,ي_.

@ضمخر: الضeم_خ\ر': العظيم من الناس التكب وف ال3بل؛ مثل به سيبويه
وفسره السياف. وفحل ض'م_خ\ر¬: ج.سيم. وامرأ%ة ض'م_خ\ر.ةD؛ عن كراع.

ويقال: رجل ش'م_خ\ر¬ ض'م_خ\ر¬ إ,ذا كان متكباv؛ قال الشاعر:
م1ث}ل الص_ف%ايا ذ�م>م.ت\ بابر,،
ت.أ}و,ي إ,ل ع.ج.ن_س� ض'ماخ1ر,

@ضمزر: ناقة ض1م\ز,ر¬: م'س3ن_ة وهي فوق الع.و\ز.م,، وقيل: كبية قليلة
اللب. والض_م\ز.ر' من النساء: الغليظة؛ قال:

Dل ت.ث}ن,ها ح.ي\د.ر,ي_ة vثن.ت\ ع'ن'قا
ع.ضاد¬، ول م.ك}نوز.ة� الل�ح\م ض.م\ز.ر'
وض.م\ز.ر: اسم ناقة الش_م_اخ؛ قال:

وكل© ب.ع1ي� أ%ح\س.ن. الناس' ن.ع\ت.ه'،
وآخ.ر' ل ي'ن\ع.ت\ ف1داء# لض.م\ز.را

وبعي ض'مار,ز¬ وض'ماز,ر¬: ص'ل}ب¬ شديد؛ قال:
وش1ع\ب كلY باز,ل� ض'مار,ز,

Dق1ه1 ض.م\ز.ر.ة�ال4صمعي: أ%راد ض'ماز,راv فقلب. ويقال: ف خ'ل
:Dوض'ماز,ر¬ أ%ي س'وء وغ1ل%ظ؛ قال جندل

إ,ن ام\ر'ؤ¬ ف خ'ل�ق1ي ض'ماز,ر'
وع.ج\ر.ف1ي_ات¬، لا ب.واد1ر'

والض_م\ز.ر': الغليظ من ال4رض؛ قال رؤبة:
كأ%ن ح.ي\د.ي\ ر.أ}س1ه1 ال�ذ%ك�ر,

ص.م\دان1 ف ض.م\ز.ين ف%و\ق. الض_م\ز.ر,
@ضمطر: الض_ماطي': أ%ذناب' ال4ود1ي.ة1.

@ضنب: ض.ن\ب.ر¬: اسم.
@ضهر: الض_ه\ر': السeل%ح\فاة�؛ رواه علي بن حزة عن عبد السلم بن



عبدال ال%ر\ب. والض_ه\ر': م'د\ه'ن¬ ف الص_فا يكون فيه الاء؛ وقيل:
الض_ه\ر' خ1ل}ق%ةD ف البل من ص.خ\ر.ة ت'خالف ج,ب,ل�ته'؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ر'ب_ ع'ص\م� ر.أ%ي\ت' ف و.س\ط1 ض.ه\ر�

والض_ه\ر: الب'ق}ع.ة من البل يالف لون'ها سائ1ر. لونه، قال: ومثل
الض_ه\ر, الو.ع\ث%ة�، وقيل: الض_ه\ر' أ%على البل، وهو الض_اه1ر'؛

قال:ح.ن\ظ%ل%ةD ف%وق. ص.فاv ضاه1ر,،
ما أ%ش\ب.ه. الض_اه1ر. بالن_اض1ر,

الن_اض1ر: الط©ح\ل�ب'. وال%ن\ظ%ل%ة�: الاء ف الصخرة. والض_اه1ر'
أ%يضاv: الوادي.

@ضور: ضار.ه' ال4م\ر' ي.ض'ور'ه كي.ض1ي'ه ض.ي\راv وض.وراv أ%ي ض.ر_ه،
وزعم الكسائي أ%نه سع بعض أ%هل العالية يقول: ما ينفعن ذلك ول

ي.ض'ور'ن. والض_ي\ر' والض_رe واحد. ويقال: ل ض.ي\ر. ول ض.و\ر بعن واحد.
والض_و\ر.ة�: ال%و\ع.ة�، والض_و\ر': شدة ال�وع,. والت_ض.وeر':

الت_ل%و>ي والص>ياح' من و.ج.ع, الض_ر\ب أ%و ال�وع,، وهو ي.ت.ل%ع\ل%ع' من
الوع أ%ي ي.ت.ض.و_ر'. وت.ض.و_ر. الذئب' والكلب' وال4سد والثعلب: صاح

عند الوع. الليث: الت>ض.وeر' ص1ياح¬ وت.ل%و¼ عند الضرب من الوجع،
قال: والثعلب ي.ت.ض.و_ر' ف صياحه. وقال ابن ال4نباري: تركته ي.ت.ض.و_ر'

أ%ي يظهر الضeر_ الذي به وي.ض\ط%ر,ب'. وف الديث: دخل رسول� ال، صلى
ال عليه وسلم، على امرأ%ة يقال لا أ�مe الع.لء3 وهي ت.ض.و_ر' من

شد�ة ال�م_ى أ%ي ت.ت.ل%و_ى وت.ض1جe وت.ت.ق%ل�ب' ظ%ه\راv لب.ط}ن�،
وقيل: ت.ت.ض.و_ر' تظهر الض_و\ر. بعن الضeر>. يقال: ضار.ه' ي.ض'ور'ه'

وي.ض1ي'ه، وهو مأ}خوذ من الض_و\ر,، وهو بعن الضeر�. يقال: ض.ر_ن
وضار.ن ي.ض'ور'ن ض.و\راv وقال أ%بو العباس: الت_ض.وeر' الت_ض.عeف'،

من قولم رجل ض'ور.ةD وامرأ%ة ض'ور.ةD. والضeور.ة�، بالضم، من الرجال
الصغي القي الشأ}ن، وقيل: هو الذليل الفقي الذي ل يدفع عن نفسه. قال

أ%بو منصور: أ%ق}ر.أ%ن,يه ال3ياد1يe عن ش.م1ر� بالراء، وأ%قرأ%نيه
النذري عن أ%ب اليثم الضeؤ\ز.ة� بالزاي مهموزاv، فقال: كذلك ضبطته عنه، قال

أ%بو منصور: وكلها صحيح. ابن ال4عراب: الضeور.ة� الضعيف من الرجال.
قال الفراء: سعت أ%عرابي�اv من بن عامر يقول لخر أ%ح.س3ب\ت.ن



ض'ور.ةv ل أ%ر'دe عن نفسي؟
وبنو ض.و\ر�: ح.يÒ من ه1ز_ان41 بن ي.ق}د'م.؛ قال الشاعر:

ض.و\ر,ي_ة أ�ول1ع\ت' باش\ت1هار,ها،
ناصل%ة ال%ق}و.ي\ن, من إ,زارها

ي'طر,ق' ك%ل}ب' الي> من ح1ذار,،
أ%ع\ط%ي\ت' فيها طائعاv أ%و كار,ها

ح.د1يق%ةv غ%ل}باء4 ف ج,دار,ها،
وف%ر.ساv أ�ن\ث%ى وع.ب\داv فار,ه.ا

@ضي: ضار.ه' ض.ي\راv: ض.ر_ه؛ قال أ%بو ذؤيب:
ف%ق1يل%: ت.ح.م_ل} ف%و\ق. ط%و\ق1ك. إ,ن_ها

م'ط%ب_ع.ةD، من ي.أ}ت1ها ل ي.ض1ي'ها
أ%ي ل ي.ضي أ%ه\ل%ها لكثرة ما فيها، ويروى: ناب.ها؛ يقال: ضار.ن

ي.ض1ي'ن وي.ض'ور'ن ض.و\راv. وقوله، عليه السلم: أ%ت'ضار'ون% ف رؤية
الشمس؟ فإ,نكم ل ت'ضار'ون% ف رؤيته، هو من هذا؛ أ%ي ل ي.ض1ي' بعض'كم

بعضاv. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، وقد حاضت ف الج: ل ي.ض1ي'ك1 أ%ي
ل ي.ض'رeك1. الفراء: قرأ% بعضهم ل ي.ض1ر\كم ك%ي\دهم شيئاv، يعله من

الض_ي\ر,. قال: وزعم الكسائي أ%نه سع بعض أ%هل العالية يقول: ما ينفعن
ذلك ول ي.ض'ور'ن، والض_ي\ر' والض_و\ر' واحد.

وف التنزيل العزيز: ل ض.ي\ر.ان_ا إ,ل ربنا م'ن\ق%ل1ب'ون%؛ معناه ل
ض.ر_. يقال: ل ض.ي\ر. ول ض.و\ر. ول ض.ر_ ول ض.ر.ر. ول ض.ار'ور.ة%

بعن واحد. ابن ال4عراب: هذا رجل ما ي.ض1ي'ك عليه 
(* قوله: «رجل ما

يضيك عليه إل» كذا بالصل). بثاv مثله للشعر أ%ي ما يزيدك على قوله
الشعر.

@ضأز: ض.أ%ز.ه حقه ي.ض\أ%ز'ه ض.أ}زاv وض.أ%زاv: منعه. وقسمة ض'ؤ\ز.ى
وض.أ}ز.ى مقصوران: جائرة غي ع.د\ل وض.از. ي.ض1يز' وض.أ%ز. ي.ض\أ%ز': مثله؛

وأ%نشد أ%بو زيد:
إ,ن ت.ن\أ% ع.ن_ا ن.ن\ت.ق1ص\ك.، وإ,ن ت'ق1م\

ف%ح.ظ©ك م.ض\ؤ'وز، وأ%ن\ف�ك ر.اغ1م
ابن ال4عراب: تقول العرب قسمة ض'ؤ\ز.ى، بالضم والمز، وض'وز.ى، بالضم



بل هز، وض1ئ}ز.ى، بالكسر والمز، وض1يز.ى، بالكسر وترك المز، قال:
ومعناها كلها ال%و\ر. ال4زهري ف ترجة ضوز قال: والضeوز.ة من الرجال

القي الصغي الشأ}ن، قال: وأ%ق}رأ%ن,يه النذري عن أ%ب الثيم:
الضeؤ\ز.ة، بالزاي مهموزة، قال: وكذلك ضبطته عنه. قال أ%بو منصور: وكلها

صحيح.والض_ي\أ%ز': القتحم ف ال�مور.
@ضبز: الض_ب\ز: شد�ة اللحظ يعن نظراv ف جانب. وذئب ض.ب,يز¬: حديد

اللحظ، وهو منه. الليث: الض_ب,يز' الشديد التال من الذئاب,؛ وأ%نشد:
وت.س\ر,ق مال% جار,ك. باح\ت1يال�،

ك%ح.و\ل, ذ�ؤ.ال%ة{ ش.ر,س� ض.ب,يز
@ضرز: الض>ر,زe: ما صلب من الجارة والصeخور. والض>ر,زe: الرجل

التشدد الشديد الشeح>. ورجل ض1ر,زÒ: شحيح شديد. يقال: رجل ض1ر,ز� مثل
ف1ل1ز¼ للبخيل الذي ل يرج منه شيء، وقيل: هو لئيم قصي قبيح ال%ن\ظ%ر،

وال�نثى ض1ر,ز_ة م'و.ث�ق%ة ال%ل}ق, قوية؛ قال:
بات. ي'قاسي كل� ناب� ض1ر,ز_ة{،

شديدة1 ج.ف}ن, العي,، ذات1 ض.ر,ير,
وامرأ%ة ض1ر,ز_ة: قصية لئيمة. وناقة ض1م\ر,ز: ق%ل}ب' ض1ر\ز,م إ,ذا

كانت قليلة اللب؛ ع.د_ه يعقوب' ثلثياv واشتقه من الرجل الض>ر,ز>، وهو
البخيل، واليم زائدة، قال: وقياسه أ%ن يكون رباعياv. النضر: ض.ر\ز'

ال4رض كثرة ه'ب\ر,ها وقلة ج.د.د1ها. يقال: أ%رض ذات ض.ر\ز�.
@ضزز: الض_ز.ز': ل�ز'وق' النك ال4على بال4سفل إ,ذا تكلم الرجل تكاد

أ%ضراسه الع'ليا ت.م.سe السفلى فيتكلم وف�وه' م'ن\ض.مÒ، وقيل: هو ض1يق
الش>دق والفم ف د1ق�ة{ من ملتق%ى ط%ر.ف%ي الل�ح\يي ل يكاد فمه

ينفتح، وقيل: هو أ%ن يتكلم كأ%نه عاض� بأ%ضراسه ل يفتح فاه، وقيل: هو أ%ن تقع
ال4ضراس الع'ليا على السفلى فيتكلم وف�وه' منضم، وقيل: هو تقارب ما بي

eوهو أ%ض.ز vض.ز.زا eال4سنان؛ رواه ثعلب، والفعل ض.ز_ ي.ض.ز
وال�نثى ض.ز_اء. التهذيب: ال4ض.ز� الض_ي>ق الف%م, ج,د�اv، مصدره الض_ز.ز'

وهو الذي إ,ذا تكلم ل يستطع أ%ن ي'ف%ر>ج بي حنكيه خلقة خلق عليها، وهي
من صلبة الرأ}س فما يقال؛ وأ%نشد لرؤبة بن العجاج:

د.ع\ن,ي فقد ي'ق}ر.ع' لل4ض.ز>
ص.كYي ح1جاج.ي\ رأ}س1ه وب.ه\ز,ي



ابن ال4عراب: ف ل%ح\ي,ه1 ض.ز.ز¬ وك%ز.ز¬ وهو ض1يق الش>د\ق وأ%ن
تلتقي ال4ضراس العليا بالسفلى إ,ذا تكلم ل ي.ب,ن\ كلمه.والضeز_از: الذين
تقر'ب أ%ل}ح1ي\ه,م\ فيضيق عليهم مرج الكلم حت يستعينوا عليه بالضاد؛

وقول الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب:
ن.ج,يبة� م.و\لvى ض.ز_ها الق%ت_ والن_و.ى

بي.ث}ر,ب.، حت ن,يeها م'ت.ظاه1ر
أ%ي حشاها ق%ت�اv ون.وÝى، مأ}خوذ من الض_ز.ز, الذي هو تقارب ما بي

ال4سنان. وض.ز_ها: أ%كثر لا من الماع؛ عن ابن ال4عراب. أ%بو عمرو:
ر.ك%ب¬ أ%ض.زe شديد ضي>ق؛ وأ%نشد:

يا ر'ب_ ب.ي\ضاء ت.ك�زe ك%زìا
بالف%خ1ذ%ي\ن رك%باv أ%ض.ز_ا

وبئر فيها ض.ز.ز¬ أ%ي ض1يق؛ وأ%نشد:
وف%ح_ت ال4ف}ع.ى ح1ذاء4 ل1ح\ي.ت،

eي. ف ال%ال, ال4ض.زYون.ش1ب.ت ك%ف
أ%ي الضي>ق، يريد جال% البئر. وأ%ض.ز_ الفرس' على ف%أ}س, اللجام أ%ي

أ%ز.م. عليه مثل أ%ض.ر_.
@ضعز: الض_ع\ز: الوطء الشديد. وض.ي\ع.ز: موضع؛ قال ابن سيده: أ�راه'

.vدخيل
@ضغز: الليث: الض>غ\ز' من السباع السيء� ال�ل�ق؛ قال الشاعر:

،vفيها ال%ر,يش' وض1غ\ز¬ ما ي.ن,ي ض.ئ1زا
يأ}و,ي إ,ل ر.ش.ف{ منها وت.ق}ل1يص

�قال أ%بو منصور: ل أ%عرف الض>غ\ز من السباع ول أ%دري م.ن\ قائل
البيت.

@ضفز: الض_ف%ز' والض_ف1يزة: شعي ي'ج.شe ث ي'ب.ل© وت'ع\ل%ف�ه
ال3بل�، وقد ض.ف%ز\ت' البعي أ%ض\ف1ز'ه ض.ف}زاv فاض\ط%ف%ز.، وقيل: الض_ف}ز'

أ%ن ت'ل}ق1م.ه ل�ق%ماv كباراv، وقيل: هو أ%ن ت'ك}رهه على الل�ق}م، وكل
واحدة من الل©ق%م, ض.ف1يز.ة؛ ومنه حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه

م.ر_ بوادي ثود فقال: من كان اع\ت.ج.ن. بائ1ه1 ف%ل}ي.ض\ف1ز\ه ب.ع1ي.ه
أ%ي ي'ل}ق1م\ه إ,ياه. وف حديث الرؤ\يا: ف%ي.ض\ف1ز'ون.ه ف أ%حدهم أ%ي
يدفعونه فيه من ض.ف%ز\ت البعي إ,ذا علفته الض_فائ1ز.، وهي الل©قم



الكبار، وقال لعلي، كرم ال وجهه: أ%ل إ,ن� قوماv يزعمون أ%نم يبونك
ي'ض\ف%ز'ون% ال3سلم ث ي.ل}ف1ظونه، قالا ثلثاv؛ معناه ي'ل%ق�ن'ونه ث

يتركونه فل يقبلونه. وف بعض الديث: أ%و\ت.ر. بسبع أ%و تسع ث نام حت
س'م1ع ض.ف1يز'ه؛ إ,ن كان مفوظاv فهو الغ.ط1يط�، وبعضهم يرويه وص.ف1يه،

بالصاد الهملة والراء، والص_ف1ي بالشفتي يكون. وض.ف%ز\ت' الفرس.
اللجام. إ,ذا أ%دخلته ف ف1يه1؛ قال الطاب: الص_ف1ي ليس بشيء� وأ%ما

الض_ف1يز' فهو كالغ.ط1يط وهو الصوت الذي ي'س\مع من النائم عند ترديد ن.ف%سه.
وض.ف%زه برجله ويده: ضربه. والض_ف}ز': الماع. وض.ف%ز.ها: أ%كث%ر. لا من

الماع؛ عن ابن ال4عراب. وقال أ%عراب: ما زلت أ%ض\ف1ز'ها أ%ي
أ%ن,يك�ها إ,ل أ%ن سطع الف�ر\قان� أ%ي الس_ح.ر. أ%بو زيد: الض_ف}ز' وال4ف}ز'

الع.د\و'. يقال: ض.ف%ز. ي.ض\ف1ز' وأ%ف%ز. يأ}ف1ز'، وقال غيه: أ%ب.ز.
وض.ف%ز. بعن واحد.

وف الديث: ما على ال4رض من ن.ف}س توت لا عند ال خي ت'ح1بe أ%ن
ترجع. إ,ليكم ول ت'ضاف1ز. الدنيا إ,ل� القتيل% ف سبيل ال فإ,نه

ي'ح1بe أ%ن يرجع في'ق}ت.ل% مرة أ�خرى؛ الضافز.ة: العاودة واللبسة، أ%ي
ل يب م'عاو.د.ة% الدنيا وملب.س.ت.ها إ,ل� الشهيد'؛ قال الزمشري: هو
عندي م'فاع.لة من الض_ف}ز,، وهو الط�ف}ر والو'ثوب ف الع.د\و,، أ%ي ل
يطمح إ,ل الدنيا ول ي.ن\ز'و إ,ل العود إ,ليها إ,ل هو، وذكره الروي

بالراء وقال: ال�ضاف%ر.ة، بالضاد والراء، الت_أ%ل©ب'، وقد ت.ضاف%ر.
القوم' وت.طاف%روا إ,ذا تأ%ل�ب'وا، وذكره الزمشري ول يقيده لكنه جعل

اشتقاقه من الض_ف}ز وهو الط�ف}ر والق%ف}ز، وذلك بالزاي، قال: ولعله يقال
بالراء والزاي، فإ,ن الوهري قال ف حرف الراء: والض_ف}ر السعي، وقد

ض.ف%ر ي.ض\ف1ر ض.ف}راv، قال وال4شبه با ذهب إ,ليه الزمشري أ%نه بالزاي؛
ومنه الديث: أ%نه، عليه السلم، ض.ف%ز. بي الص_فا والروة أ%ي ه.ر\و.ل
من الض_ف}ز, الق%فز والوثوب؛ ومنه حديث الوارج: لا قتل ذو الث©د.ي_ة

ض.ف%ز أ%صحاب' علي�، كرم ال وجهه، أ%ي ق%ف%ز'وا فرحاv بقتله.
والض_ف}ز: الت_ل}ق1يم. والض_ف}ز: الدفع. والض_ف}ز: الق%ف}ز'. وف

الديث عن علي�، رضوان ال عليه، أ%نه قال: ملعونD كل© ض.ف�از�؛ معناه
ن.م_ام مشتق من الض_ف}ز، وهو شعي ي'ج.ش� لي'ع\ل%ف%ه البعي'، وقيل

للن_مام ض.ف�از ل4نه ي'زو>ر القول كما ي'ه.ي_أ� هذا الشعي لع.ل}ف1



ال3بل، ولذلك قيل للنمام, ق%ت_ات من قولم د'ه\ن م'ق%ت_ت أ%ي م'ط%ي_ب
بالرياحي.

.vشديدا vغ%م.زه غ%م\زا :vز'ه ض.ك}زا�@ضكز: ض.ك%ز.ه ي.ض\ك
@ضمز: ض.م.ز. البعي' ي.ض\م1ز' ض.م\زاv وض'مازاv وض'موزاv: أ%مسك.

ج,ر_ت.ه ف ف1يه1 ول ي.ج\ت.ر� من الفزع، وكذلك الناقة. وبعي ضام1ز¬: ل
ي.ر\غ�و. وناقة ضام1ز¬: ل ت.ر\غو. وناقة ضام1ز¬ وض.م'وز: تضم فاها ل

vت.س\م.ع لا ر'غاء. والمار ضام1ز¬: ل4نه ل ي.ج\ت.ر�؛ قال الشماخ يصف ع.ي\را
وأ�ت'ن.ه:

وهن_ وق�وف¬ ي.ن\ت.ظ1ر\ن% ق%ضاء4ه،
ب,ضاح1ي غ%داة{ أ%م\ر'ه، وهو ضام1ز'

وقال ابن مقبل:
وقد ض.م.ز.ت\ ب,ج,ر_ت1ها س'ل%يم¬
م.خاف%ت.نا، كما ض.م.ز ال1مار'

ونسب الوهري هذا البيت إ,ل بشر بن أ%ب خازم ال4سدي؛ معناه قد خضعت
وذل�ت كما ض.م.ز. المار ل4ن المار ل ي.ج\ت.رe وإ,نا قال ض.م.ز.ت\

ب,ج,ر_تا على جهة ال%ث%ل أ%ي سكتوا فما يتحركون ول ينطقون. ويقال: قد
ض.م.ز. ب,ج,ر_ته وك%ظ%م ب,ج,ر_ت1ه1 إ,ذا ل ي.ج\ت.ر�، وق%ص.ع.

ب,ج,ر_ته إ,ذا اج\ت.ر_، وكذلك د.س.ع. ب,ج,ر_ته. وف حديث علي�، كرم ال تعال
وجهه: أ%فواههم ضام1ز.ةD وقلوبم ق%ر,ح.ةD؛ الضام1ز': ال�م\س3ك؛ ومنه

قول كعب:
،vمنه ت.ظ%ل© س1باع ال%و> ضام1ز.ة
�ول ت.م.ش_ى ب,و.اد1يه1 ال4راج,يل

أ%ي مسكة من خوفه؛ ومنه حديث الجاج: إ,ن ال3بل ض'م'ز خ'ن'س¬ أ%ي
مسكة عن ال1ر�ة1، ويروى بالتشديد، وها جع ضام1ز�. وف حديث س'ب.ي\ع.ة:
ف%ض.م.ز. ل بعض' أ%صحابه؛ قال ابن ال4ثي: قد اختلف ف ضبط هذه اللفظة،

فقيل هي بالضاد والزاي، من ض.م.ز. إ,ذا سكت وض.م.ز. غيه إ,ذا س.ك�ته،
قال: ويروى ف%ض.م_ز.ن أ%ي س.ك�ت.ن، قال: وهو أ%شبه، قال: وقد روي

بالراء والنون وال4و�ل أ%ش\ب.ه'ه'ما. وض.م.ز. ي.ض\م1ز' ض.م\زاv فهو ضامز¬:
سكت ول يتكلم، والمع ض'م'وز، ويقال للرجل إ,ذا ج.م.ع ش1د\قيه فلم يتكلم:

قد ض.م.ز.. الليث: الض_ام1ز' الساكت ل يتكلم. وكل من ض.م.ز. فاه'، فهو



ضامز¬، وكل© ساكت{ ضام1ز¬ وض.م'وز¬. ض.م.ز. فلنD على مال ج.م.د. عليه
ول%ز,مه.

والض_م'وز من الي_ات: ال�ط}ر,قة، وقيل الشديدة، وخص بعضهم به
ال4فاعي؛ قال م'ساو,ر' بن هند الع.ن\س3ي ويقال هو ل4ب ح.ي_ان

الف%ق}ع.س3ي:يا ر.ي_ها يوم ت'لقي أ%س\ل%ما،
يوم. ت'لق1ي الش_ي\ظ%م ال�ق%و_ما

ع.ب\ل% ال�شاش, ف%ت.راه' أ%ه\ض.ما،
ت.ح\س.ب' ف ال�ذ}ن.ي\ن, منه ص.م.ما
قد س.ال%م. ال%ي_ات' منه الق%د.ما،
ال�ف}ع'وان% والشeجاع. الش_ج\ع.ما
وذات. ق%رن.ي\ن, ضم'وزاv ض1ر\ز.ما

قوله: يا ر.ي_ها نادى الر_ي_ كأ%نه حاضر على جهة التعجب من كثرة
استقائه. وأ%س\لم: اسم راع�. والشيظم: الطويل والقو_م الذي ليس فيه انناء.

وعبل الشاش: غليظ العظام. وال4هضم: الضامر البطن، ونسبه إ,ل الصمم
أ%ي ل يكاد' ييب أ%حداv ف أ%و�ل ندائه لكونه مشتغلv ف مصلحة ال3بل

فهو ل يسمع حت يكرر عليه النداء. ومسالة اليات قدم.ه لغلظها وخشونتها
وشدة وطئها. وال�ف}ع'وان: ذكر ال4فاعي، وكذلك الشجاع هو ذكر اليات،

ويقال هو ضرب معروف من اليات. والشجعم: الريء. والض>رزم: السنة، وهو
أ%خبث لا وأ%كثر ل1س.م>ها. وامرأ%ة ض.م'وز: على التشبيه بالية

الض_م'وز.والض_م\ز.ة: أ%ك%م.ةD صغية خاشعة، والمع ض.م\ز، والضeم_ز من
الكام؛ وأ%نشد:

م'وف{ با على ال3كام الضeم_ز,
ابن شيل: الض_م\ز' جبل من أ%صاغر البال منفرد وحجارته ح'م\ر ص1لب

وليس ف الض_م\ز طي، وهو الض_م\ز.ز أ%يضاv. والض_م\ز من ال4رض: ما
ارتفع وص.ل�ب.، وجعه ض'م'وز. والض_م\ز: الغلظ من ال4رض؛ قال رؤبة:

كم جاو.ز.ت\ من ح.د.ب� وف%ر\ز,،
ون.ك�ب.ت\ من ج'وء4ة{ وض.م\ز,

أ%بو عمرو: الض_م\ز' الكان الغليظ التمع. وناقة ض.م'وز: م'س3ن_ة.
وض.م.ز ي.ض\م1ز ض.م\زاv: ك%ب_ر الل©ق%م. والض_م'وز: الك%م.رة.

@ضمرز: ناقة ض1م\ر,ز¬: مسنة، وهي فوق الع.و\ز.م,، وقيل: كبية قليلة



اللب. والض_م\ر.ز' من النساء: الغليظة؛ قال:
Dل ث%ت\ن,ها ح.ي\د.ر,ي_ة vث%ن_ت\ ع'ن'قا

ع.ضاد¬، ول م.ك}ن'وز.ة� اللحم ض.م\ر.ز'
وض.م\ر.ز': اسم ناقة الش_ماخ؛ قال:

وكل© ب.عي� أ%ح\س.ن. الناس' ن.ع\ت.ه،
وآخ.ر' ل ي'ن\ع.ت\ ف1داء# لض.م\ر.زا

وبعي ض'مار,ز¬: ص'لب شديد؛ قال:
وش1ع\ب كلY باز,ل� ض'مار,ز,

أ%راد ض'ماز,راv فقلب. أ%بو عمرو: فحل ض'مار,ز¬ وض'ماز,ر¬ غليظ؛ وأ%نشد:
ترد ش1ع\ب. ال�م_ح, ال%وام1ز,،
وش1ع\ب. ك�ل9 باج,ح� ض'مار,ز,

Dقه ض.م\ر.ز.ة�الباج,ج': الف%ر,ح كأ%نه الذي هو فيه. ويقال: ف خ'ل
وض'مار,ز أ%ي سوء وغلظ، وعد يعقوب قوله ناقة ض1م\رز¬ ثلثياv واشتقه من الرجل

الض>ر,ز�، وهو البخيل، واليم زائدة، قال: وقياسه أ%ن يكون رباعيìا.
وناقة ض1م\رز¬ أ%ي قوية.

.vشديدا vوط1ئ%ه وطأ :vضهز: ض.ه.ز.ه ي.ض\ه.ز'ه ض.ه\زا@
@ضوز: ضاز.ه ي.ض'وز'ه ض.و\زاv: أ%كله، وقيل: م.ض.غه، وقيل: أ%كله وف%مه

ملن� أ%و أ%كل على ك�ر\ه وهو شبعان؛ قال:
ف%ظ%ل� ي.ض'وز' الت_مر، والت_م\ر' ناق1ع
ب,و.ر\د ك%ل%و\ن1 ال�ر\ج'وان1 س.بائ1ب'ه

يعن رجلv أ%خذ التمر ف الد>ي.ة1 بدلv من الدم الذي لونه
كال�ر\ج'وان1 فجعل يأ}كل التمر فكأ%ن ذلك التمر ناقع ف دم القتول. وضاز.

التمرة%: لك%ها ف فمه؛ قال الشاعر:
بات. ي.ض'وز' الص>لYيان% ض.و\زا،

ض.و\ز. الع.ج'وز الع.ص.ب. الد>ل�و\صا
وهذا م'ك}ف%أD، جاء بالصاد مع الزاي. ابن ال4عراب: الض_و\ز' ل%و\ك'

الشيء والض_و\س' أ%كل الطعام. قال أ%بو منصور: وقد جعل ابن ال4عراب
الضاد مع السي غي م'ه\مل� كما أ%هله الليث. وضاز. ي.ض'وز' إ,ذا أ%كل.

وضاز. البعي' ض.و\زاv: أ%كل. وبعي ض1ي.زÒ: أ%كول؛ عن ابن ال4عراب، قلبت
الواو فيه ياء للكسرة قبلها؛ قال:



ي.ت\ب.ع'ها كل© ض1ي.ز¼ ش.د\ق%م,،
قد لك. أ%ط}راف. النeي'وب, النeج_م,

واختار ثعلب: كل ض1ب,ر¼ ش.د\ق%م، من الض_ب\ر وهو الع.د\و'. ويقال:
ض1ز\ت'ه حق9ه أ%ي ن.ق%ص\ته. وضاز.ن,ي ي.ض'وز'ن: ن.ق%ص.ن؛ عن كراع.
وال1ض\واز: ال1س\واك، والضeواز.ة: النeفاث%ة� منه، وقيل: هو ما بقي

بي أ%سنانه ف%ن.ف%ثه. ابن ال4عراب: ما أ%غن عن ض.وز. س1واك{؛
وأ%نشد:ت.ع.ل�ما يا أ%يeها الع.ج'وزان

ما ه.ه'نا ما ك�ن\ت'ما ت.ضوز.ان،
ف%ر.و>زا ال4م\ر. الذي ت.ر'وزان
وق1س\م.ةD ض1يز.ى وض'وز.ى.

@ضيز: ضاز. ف الكم أ%ي جار. وضاز.ه حق�ه ي.ض1يز'ه ض.ي\زاv: نقصه
وب.خ.س.ه ومنعه.

وض1ز\ت' فلناv أ%ض1يز'ه ض.ي\زاv: ج'ر\ت' عليه. وضاز. ي.ض1يز' إ,ذا جار،
وقد يهمز فيقال: ض.أ%ز.ه ي.ض\أ%ز'ه ض.أ}زاv. وف التنزيل العزيز: تلك

إ,ذاv ق1س\م.ةD ض1يز.ى؛ وقسمة ض1يز.ى وض'وز.ى أ%ي جائرة، والقراء جيعهم
على ترك هز ض1يز.ى، قال: ومن العرب من يقول ض1يز.ى، ول يهمز، ويقولون

ض1ئ}ز.ى وض'ؤ\ز.ى، بالمز، ول يقرأ} بما أ%حد نعلمه. ابن ال4عراب: تقول
العرب قسمة ض'ؤ\زى، بالضم والمز، وض'وزى، بالضم بل هز، وض1ئ}ز.ى،

بالكسر والمز، وض1يزى، بالكسر وترك المز، ومعناها كلها ال%و\ر. وض1يز.ى،
ف�ع\لى، وإ,ن رأ%يت أ%و�لا مكسوراv وهي مثل ب,يض� وع1ي، وكان أ%و�لا

مضموماv فكرهوا أ%ن يترك على ضمته فيقال ب'وض¬ وع'ونD، والواحدة ب.يضاء
وع.ي\ناء، فكسروا الباء لتكون بالياء ويتأ%لف المع والثنان والواحدة،

وكذلك كرهوا أ%ن يقولوا ض'ؤ\ز.ى فتصي بالواو وهي من الياء؛ قال ابن سيده:
وإ,نا قضيت على أ%ولا بالضم ل4ن النعوت للمؤ.نث تأ}ت إ,ما بفتح وإ,ما

بضم؛ فالفتوح مثل س.ك}ر.ى وع.ط}شى، والضموم مثل أ�نثى وح'ب\ل%ى،وإ,ذا
كان اساv ليس بنعت كسر أ%وله كالذYك}ر.ى والش>ع\ر.ى. قال الوهري: ليس

ف الكلم ف1ع\ل%ى صفةv وإ,نا هو من بناء ال4ساء كالش>ع\ر.ى
والد>ف}ل%ى. قال الفراء: وبعض العرب يقول ض1ئ}ز.ى وض'ؤ\ز.ى بالمز، وحكي عن أ%ب

زيد أ%نه سع العرب تمز ض1يز.ى، قال: وضاز. ي.ض1يز'؛ وأ%نشد:
إ,ذا ضاز. ع.ن_ا ح.ق�نا ف غ%ن,يم.ة{،



ت.ق%ن_ع. جار.انا فلم ي.ت.ر.م\ر.ما
:�قال: وض.أ%ز. ي.ض\أ%ز' مثله. والض_ي\ز': العوجاج. والض_ي\ز.ن

ن'ون'ه عند يعقوب زائدة، وهو مذكور ف موضعه.
@ضبس: الض_ب\س': البخيل�. والض_ب,يس' والض_ب,يس': الريص' الش_ر,س'
ال�ل�ق. ورجل ض.ب,س¬ وض.ب,يس¬ أ%ي ش.ر,س¬ ع.س3ر¬ ش.ك1س¬. وف حديث

ط%ه\ف%ة: والف%ل�و� الض_ب,يس؛ الف%ل�وe: ال�ه\ر' والض_ب,يس': الص_ع\ب'
الع.س3ر'. والض_بيس': القليل الف1ط}نة الذي ل يهتدي للحيلة. والض_ب,يس':

ال%بان�. وذكر شر ف حديث عمر، رضي الل�ه عنه، أ%نه قال ف الزبي: هو
ض.ب,س¬ ض.ر,س¬. وقال عدنان�: الض_ب,س' ف لغة تيم ال%بe، وف لغة

ق%ي\س الداهية، قال: ويقال ض1ب\س¬ وض.ب,يس¬؛ وقال ال4صمعي ف أ�رجوزة
له:بالار, ي.ع\ل�و ح.ي\ل%ه ض1بس¬ ش.ب,ث

أ%بو عمرو: الض_ب\س' والض>ب\س' الثقيل البدن والروح. وقال ابن
ال4عراب: الض_ب\س' إ,لاح' الغري على غريه. يقال: ض.ب.س. عليه والض>ب\س':

ال4ح\م.ق' الضعيف البدن. وض.ب,س.ت\ ن.ف}س'ه، بالكسر، أ%ي ل%ق1س.ت
وخ.ب'ث%ت\.

@ضرس: الض>ر\س': الس>نe، وهو مذكر ما دام له هذا السم ل4ن ال4سنان
كلها إ,ناث إ,ل ال4ض\راس. وال4نياب.. وقال ابن سيده: الض>ر\س' السن،

يذكر ويؤ.نث، وأ%نكر ال4صمعي تأ}نيثه؛ وأ%نشد قول% د'ك%ي\ن�:
ف%ف�ق1ئ%ت\ عي¬ وط%ن_ت\ ض1رس'

فقال: إ,نا هو وط%ن_ الض>ر\س' فلم يفهمه الذي سعه؛ وأ%نشد أ%بو زيد
ف أ�ح\ج,ي_ة{:

وس1ر\ب, س1لح� قد رأ%ينا و'ج'وه.ه'
إ,ناثاv أ%دانيه، ذ�ك�وراv أ%واخ1ر'ه

السرب: الماعة، فأ%راد ال4سنان ل4ن أ%دانيها الث�ني_ة والرباعي.ة،
وها مؤنثان، وباقي ال4سنان مذكر مثل الناج,ذ1 والض>ر\س, والن_اب,؛

وقال الشاعر:
وقافية ب.ي\ن. الث�ن,ي_ة1 والض>ر\س,

زعموا أ%نه يعن الشي ل4ن مرجها إ,نا هو من ذلك؛ قال أ%بو السن
ال4خفش: ول أ�راه عناها ولكنه أ%راد شد�ة البيت، وأ%كثر الروف يكون من

بي الثنية والضرس، وإ,نا ياوز الثنية من الروف أ%قلها، وقبل: إ,نا



يعن با السي، وقيل: إ,نا يعن با الضاد. والمع أ%ض\راس¬ وأ%ض\ر'س'
:vرادا�وض'ر'وس¬ وض.ر,يس¬؛ ال4خية اسم للجمع؛ قال الشاعر يصف ق

وما ذ%ك%ر¬ فإ,ن ي.ك}ب'ر\ فأ�ن\ث%ى،
ش.د1يد' ال4ز\م، ليس له ض'ر'وس'؟

ل4نه إ,ذا كان صغياv كان ق�راداv، فإ,ذا ك%ب'ر. س'م>ي ح.ل%م.ةv. قال
ابن بري: صواب إ,نشاده: ليس بذي ض'ر'وس,، قال: وكذا أ%نشده أ%بو علي

الفارسي، وهو لغة ف الق�راد، وهو مذكر، فإ,ذا ك%ب'ر. سي ح.ل%مة واللمة
مؤنثة لوجود تاء التأ}نيث فيها؛ وبعده أ%بيات لغز ف الشطرنج وهي:

وخ.ي\ل� ف الو.غ%ى بإ,زاء3 خ.ي\ل�،
ل�هام� ج.ح\ف%ل� ل%ج,ب, ال%م1يس,

وليس'وا باليهود ول الن_صار.ى،
ول الع.ر.ب, الصeراح, ول ال%ج'وس,

إ,ذا اق}ت.ت.لوا رأ%يت. هناك. ق%ت\لى،
بل ض.ر\ب, الر>قاب, ول الرeؤوس

وأ%ض\راس الع.ق}ل, وأ%ض\راس' ال�ل�م أ%ربعة أ%ضراس ي.خ\ر'ج\ن. بعدما
يستحكم ال3نسان.

والض_ر\س': الع.ضe الشديد بالض>ر\س,. وقد ض.ر.س\ت' الرجل% إ,ذا
ع.ض.ض\ت.ه بأ%ض\راس1ك. والض_ر\س': أ%ن ي.ض\ر.س. ال3نسان من شيء حامض.

ابن سيده: والض_ر.س'، بالتحريك، خ.و.ر¬ وكللD يصيب الض>ر\س. أ%و
الس>ن_ عند أ%كل الشيء الامض، ض.ر,س. ض.ر.ساv، فهو ض.ر,س¬، وأ%ض\ر.س.ه ما

أ%كله وض.ر,س.ت\ أ%سنان'ه، بالكسر. وف حديث و.ه\ب�: أ%ن و.ل%د. ز,ناv ف
بن إ,سرائيل ق%ر_ب. ق�ر\باناv فلم ي'ق}ب.ل} فقال: يا رب يأ}كل أ%بواي.

ال%م\ض. وأ%ض\ر.س' أ%نا؟ أ%نت أ%كرم من ذلك. فقبل ق�ر\بانه؛ ال%م\ض':
من مراعي ال3بل إ,ذا رعته ض.ر,س.ت\ أ%سنانا؛ والض_ر.س'، بالتحريك: ما

يعرض لل3نسان من أ%كل الشيء الامض؛ العن ي'ذ}ن,ب' أ%بواي وأ�ؤاخذ
أ%نا بذنبهما.

وض.ر.س.ه ي.ض\ر,س'ه ض.ر\ساv: ع.ض_ه. والض_ر\س': تعليم الق1د\ح، وهو
أ%ن ت'ع.لYم. ق1د\ح.ك بأ%ن ت.ع.ض_ه بأ%ضراسك فيؤثر فيه. ويقال: ض.ر.س\ت'

الس_ه\م. إ,ذا ع.ج.م\ت.ه؛ قال د'ر.ي\د' بن' الص>م_ة1:
وأ%ص\ف%ر. من ق1داح, الن_ب\ع, ف%ر\ع�،



به ع.ل%مان1 من ع.ق%ب� وض.ر\س,
وهذا البيت أ%ورده الوهري:

وأ%س\م.ر. من ق1داح, الن_ب\ع, ف%ر\ع�
وأ%ورده غيه كما أ%وردناه؛ قال ابن بري وصواب إ,نشاده:

وأ%ص\ف%ر. من ق1داح, الن_ب\ع, ص'ل}ب
قال: وكذا ف شعره ل4ن سهام اليسر توصف بالصفرة والصلبة؛ وقال طرفة

يصف سهماv من سهام اليسر:
وأ%ص\ف%ر. م.ض\ب'وح� ن.ظ%ر\ت' ح1وار.ه

على النار، واس\ت.و\د.ع\ت'ه ك%ف_ م'ج\م1د1
فوصفه بالصفرة. وال%ض\ب'وح': ال�ق%و>م' على النار، وح1وار'ه:

ر'ج'وع'ه. وال�ج\م1د': ال�فيض'، ويقال للداخل ف ج'مادى وكان ج'مادى ف ذلك
الوقت من شهور البد. والع.ق}ب': مصدر ع.ق%ب\ت' الس_هم إ,ذا ل%و.يت. عليه

شيئاv، وصف نفسه بضرب ق1داح, ال%ي\س3ر ف زمن البد وذلك يدل على كرمه.
وأ%ما الض_ر\س' فالصبح فيه أ%نه الز الذي ف وسط السهم. وق1د\ح¬

م'ض.ر>س¬: غي أ%ملس ل4ن فيه كال4ضراس.
الليث: الت_ض\ريس' تزيز ون.ب\ر¬ يكون ف ياقوته أ%و لؤ\لؤ.ة أ%و خشبة

يكون كالض>رس؛ وقول أ%ب ال4سود الدeؤل أ%نشده ال4صمعي:
أ%تان� ف الض_ب\عاء أ%و\س' بن' عام1ر�،

ي'خاد1ع'ن فيها ب,ج,ن> ض1راس1ها
فقال الباهلي: الض>راس' م1يس3م¬ لم وال1نe ح1د\ثان ذلك، وقيل: أ%راد

eب,ح1دثان1 نتاجها، ومن هذا قيل: ناقة ض.ر'وس¬ وهي الت ت.ع.ض
حال1ب.ها. ورجل أ%خ\ر.س' أ%ض\ر.س': إ,تباع¬ له. والض_ر\س': ص.م\ت' يوم إ,ل

الليل. وف حديث ابن عباس، رضي الل�ه عنهما: أ%نه كره الض_ر\س.، وأ%صله من
الع.ض>، كأ%نه ع.ض_ على لسانه فص.م.ت..

وثوب¬ م'ض.ر_س¬: م'و.ش_ى به أ%ث%ر' الط�ي>؛ قال أ%بو ق1لب.ة%
ال�ذ%ل9:

ر.د\ع' ال%ل�وق, ب,ج,ل}د1ها فكأ%ن_ه
ر.ي\طD ع1تاق¬، ف الص_وان1، م'ض_ر_س'

أ%ي م'و.شìى، حله م.ر_ةv على اللفظ فقال م'ض.ر_س¬، وم.ر�ةv على
العن فقال عتاق. ويقال: ر.ي\طD م'ض.ر_س¬ لضرب من الو.ش\ي,.



وت.ضار.س. الب,ناء� إ,ذا ل ي,س\ت.و,، وف الكم: ت.ض.ر_س. البناء�
إ,ذا ل يستو فصار كال4ض\راس,.

وض.ر.س.هم الزمان�: اشتد� عليهم. وأ%ض\ر.س.ه أ%مر كذا: أ%قلقه.
وض.ر_س.ت\ه ال�روب' ت.ض\ريساv أ%ي ج.ر_ب.ت\ه وأ%حكمته. والرجل� م'ض.ر_س أ%ي

قد ج.ر_ب. ال�مور.. شر: رجل م'ض.ر_3س¬ إ,ذا كان قد سافر وج.ر_ب
وقات.ل%. وضار.س\ت' ال�مور.: ج.ر_ب\ت'ها وع.ر.ف}ت'ها. وض.ر,س. بنو فلن

بالرب إ,ذا ل ينتهوا حت يقاتلوا.
ويقال: أ%صبح القوم' ض.راسى إ,ذا أ%صبحوا جياعاv ل يأ}تيهم شيء إ,ل

أ%كلوه من الوع، ومثل� ض.راسى قوم ح.زان لماعة ال%زين، وواحد'
الض_راسى ض.ريس وض.ر.س.ت\ه ال�روب' ت.ض\ر,س'ه ض.ر\ساv: ع.ض.ت\ه. وح.ر\ب¬

ض.ر'وس¬: أ%كول، ع.ض'وض¬. وناقة ض.ر'وس¬: ع.ض'وشض¬ سيئة ال�ل�ق، وقيل: هي
الع.ض'وض لت.ذ�ب_ عن ولدها، ومنه قولم ف ال%ر\ب: قد ض.ر,س. ناب'ها أ%ي

ساء خ'ل�قها، وقيل: هي الت ت.ع.ضe حالبها؛ ومنه قولم: هي ب,ج,ن>
ض1راس1ها أ%ي ب,ح1د\ثان1 ن.تاج,ها وإ,ذا كان كذلك حام.ت\ عن ولدها؛ وقال

ب,ش\ر¬:ع.ط%ف}نا لم ع.ط}ف. الض_روس, من ال%ل
بش.ه\باء4، ل ي.م\شي الض_راء4 ر.ق1يب'ها

وض.ر.س. الس_ب'ع' ف%ريس.ته: م.ض.غ.ها ول يبتلعها. وض.ر.س.ت\ه ال�ط�وب
ض.ر\ساv: ع.ج.م.ت\ه، على ال%ث%ل؛ قال ال4خطل:

ك%ل%م\ح, أ%ي\دي مت.اك1يل� م'س.لYب.ة{،
ي.ن\د'ب\ن. ض.ر\س. ب.نات1 الدهر, وال�ط�ب,

أ%راد ال�ط�وب. فحذف الواو، وقد يكون من باب ر.ه\ن ور'ه'ن�.
وال�ض.ر_س من الرجال: الذي قد أ%صابته البليا؛ عن اللحيان، كأ%نا

أ%صابته بأ%ضراس1ها، وقيل: ال�ض.ر_س' ال�ج.ر_ب' كما قالوا
ال�ن.ج_ذ�، وكذلك الض>رس' والض_ر,س'، والمع أ%ض\راس¬، وكل©ه من الض_ر\س,.

والض>رس': الرجل ال%ش1ن'. والض_ر\س'، كفe عي, الب'ر\ق�ع. والض_ر\س':
طول القيام ف الصلة. والض_ر'س': ع.ضe الع1د\ل,، والض>ر\س': الف1ن\د'

ف ال%ب.ل,. والض_ر\س': س'وء ال�ل�ق. والضY1ر\س': ال4رض ال%ش1ن.ة.
والض_ر\س': امتحان الرجل فيما يد�عيه من علم أ%و شجاعة. والض>ر\س':

الش>يح' والر>م\ث ونوه إ,ذا أ�كلت ج'ذ�ول�ه'؛ وأ%نشد:
ر.ع.ت\ ض1رساv بصحراء3 الت_ناه1ي،



فأ%ض\ح.ت\ ل ت'ق1يم' على ال�د'وب,
أ%بو زيد: الض_ر,س' والض_ر,م' الذي يغضب من الوع. والض_ر.س': غ%ض.ب'

ال�وع,. ورجل ض.ر,س¬: غضبان ل4ن ذلك ي'ح.د>د' ال4ضراس. وفلن ض.ر,س¬
ش.ر,س¬ أ%ي ص.ع\ب ال�ل�ق. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه

وسلم، اشترى من رجل فرساv كان اسه الض_ر,س. فسماه الس.ك}ب.، وأ%و�ل ما غزا
عليه أ�ح'داv؛ الض_ر,س: الص_ع\ب' السيء ال�ل�ق. وف حديث عمر، رضي
الل�ه عنه، ف الزبي: هو ض.ب,س¬ ض.ر,س¬. ورجل ض.ر,س¬ وض.ر,يس¬. ومنه

الديث ف صفة ع.لي¼، رضي الل�ه عنه: فإ,ذا ف�ز,ع. ف�ز,ع. إ,ل ض.ر,س� حديد
أ%ي ص.ع\ب الع.ريكة ق%و,ي¼، ومن رواه بكسر الضاد وسكون الراء، فهو أ%حد

الضروس، وهي الكام الشنة، أ%ي إ,ل جبل من حديد، ومعن قوله إ,ذا ف�زع
أ%ي فزع إ,ليه والت'جئ% فحذف الار واستتر الضمي، ومنه حديثه الخر:

كان ما نشاء من ض1ر\س قاطع أ%ي ماض� ف ال�مور نافذ الع.ز,ية. يقال: فلن
ض1ر\س¬ من ال4ض\راس أ%ي داهية، وهو ف ال4صل أ%حد ال4سنان فاستعاره

لذلك؛ ومنه حديثه الخر: ل ي.ع.ضe ف الع1لم ب,ض1ر\س� قاطع أ%ي ل
ي'ت\ق1نه ول ي'ح\ك1م ال�مور. وت.ضار.س. القوم': ت.عاد.و\ا وت.حار.بوا، وهو
،Dالشنة الغليظة الت كأ%نا م'ض.ر_س.ة �من ذلك. والض>ر\س': ال4كم.ة

وقيل: الض>ر\س' قطعة من الق�ف> م'ش\ر,ف%ةD شيئاv غليظةD جد�اv خشنة
الو.طء، إ,نا هي ح.ج.ر واحد ل يالطه طي ول ينبت، وهي الضeروس، وإ,نا

ض.ر.س'ه غ1ل}ظ%ةD وخ'ش'ونة. وح.ر_ةD م'ض.ر_س.ة وم.ض\روس.ة: فيها
كأ%ض\راس, الكلب من الجارة. والض_ر,يس': الجارة الت هي كال4ضراس. التهذيب:

الض>ر\س' ما خ.ش'ن. من الكام وال4خاشب، والض_ر\س ط%يe البئر
بالجارة. الوهري: والضeر'وس، بضم الضاد، الجارة الت ط�و,ي.ت\ با البئر؛

قال ابن م.ي_اد.ة%:
إ,ما ي.زال� قائلD أ%ب,ن\، أ%ب,ن\

د.ل}و.ك. عن حد> الضeر'وس, والل�ب,ن\
وبئر م.ض\روس.ةD وض.ر,يس¬ إ,ذا ك�و,ي.ت\ بالض_ر,�يس، وهي الجارة، وقد

ض.ر.س\ت'ها أ%ض\ر'س'ها وأ%ض\ر,س'ها ض.ر\ساv، وقيل: أ%ن تسد_ ما بي
خ.صاص, ط%ي>ها ب.ج.ر وكذا جيع البناء.

والض_ر\س': أ%ن ي'ل}و.ى على ال%ر,ير ق1دÒ أ%و و.ت.ر¬. ور.ي\ط
م'ض.ر_س: فيه ض.ر\ب¬ من الو.ش\ي، وف الكم: فيه ك%ص'ور, ال4ضراس. قال أ%بو



ر,ياش: إ,ذا أ%رادوا أ%ن ي'ذ%لYل�وا المل الصعب لث�وا على ما يقع على
خ.ط}م1ه ق1دìا فإ,ذا ي.ب,س. ح.زeوا على خ.ط}م, المل ح.زìا ليقع ذلك

الق1دe عليه إ,ذا ي.ب,س. في'ؤ\ل1م.ه ف%ي.ذ1ل�، فذلك هو الض_ر\س'، وقد
ض.ر.س\ت'ه وض.ر_س\ت'ه. وج.ر,ير¬ ض.ر,س¬: ذو ض1ر\س�. والض_ر\س': أ%ن
ي'ف}ق%ر. أ%نف' البعي ب,م.ر\و.ة{ ث ي'وض.ع عليه و.ت.ر¬ أ%و ق1دÒ ل�و,ي. على

الرير لي'ذ%ل�لل به. فيقال: جل م.ض\ر'وس' ال%رير.
والض>ر\س': الطرة القليلة. والض>ر\س': الطر الفيف. ووقعت ف ال4رض

ض'ر'وس¬ من مطر إ,ذا وقع فيها ق1ط%ع¬ متفر>قة، وقيل: هي ال4مطار
التفر�قة، وقيل: هي ال%و\د'؛ عن ابن ال4عراب، واحدها ض1ر\س¬. والض>رس':

السحابة� ت'م\ط1ر' ل ع.رض. لا. والض>ر\س': ال%ط%ر' ههنا وههنا. قال
الفراء: مررنا بض1ر\س� من ال4رض، وهو الوضع يصيبه الطر يوماv أ%و ق%د\ر.

يوم.
وناقةD ض.ر'وس¬: ل ي'س\م.ع' لد1ر_ت1ها ص.و\ت، والل�ه أ%علم.

@ضعرس: الض_ع\ر.س': الن_ه,م' ال%ر,يص'.
@ضغس: الضغيس: الك%ر.و\يا؛ يانية، حكاه ابن دريد قال: ليس ب,ث%ب.ت ل4ن

أ%هل اليمن يسمونا الت>ق}د.ة.
@ضغبس: الضeغ\ب'وس': الضعيف. والضeغ\ب'وس': و.ل%د' الث©ر\م'ل%ة1.
والضeغ\ب'وس'. الرجل ال%ه,ي'. والضeغ\ب'وس' والض_غاب,يس': الق1ث�اء

الصغار، وقيل: شبيه به يؤكل، وقيل: الضeغ\ب'وس' أ%غ}صانD ش1ب\ه' الع'ر\ج'ون
تنبت بالغ.و\ر, ف أ�صول الث©مام, والش_و\ك1 ط1والD ح'م\ر¬ ر.خ\ص.ة

تؤكل. وف الديث: أ%ن ص.ف}وان% بن أ�م.ي_ة أ%هدى إ,ل رسول الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم، ضغابيس. وج,داي.ةv؛ هي صغار القثاء، واحدها ض'غ\ب'وس¬:

Yص'ول الث©مام, يشبه ال1ل}ي.و\ن% ي'س\ل%ق' بال%ل�وقيل: هو نبت ف أ
والزيت ويؤكل. وف حديث آخر: ل ب.أ}س. باجت1ناء الض_غابيس ف ال%ر.م،

وبه ي.ش.ب_ه الرجل الضعيف، يقال: رجل ض'غ\ب'وس¬؛ قال ج.ر,ير يهجو عمر بن
ل%إ� الت_ي\مي:

قد ج.ر_ب.ت\ ع.ر.ك1ي ف كلY م'ع\ت.رك{
غ�ل}ب' الر>جال,، فما بال� الض_غاب,يس,؟

ت.د\ع'وك. ت.ي\م¬، وت.ي\م¬ ف ق�رى س.ب.إ,،
قد ع.ض_ أ%ع\ناق%ه'م\ ج,ل}د' ال%وام1يس,



والت_ي\م' أ%ل4م' م.ن ي.م\شي، وأ%ل4م'ه'م\
ذ�ه\ل� بن' ت.ي\م� بنو السeود1 ال%د.ان,يس,
ت'د\ع.ى ل1ش.ر> أ%ب� يا م1رف%ق%ي\ ج'ع.ل�،

ف الص_ي\ف1 ت.دخ'ل� ب.ي\تاv غي م.ك}ن'وس,
قال ابن بري: صواب إ,نشاده غ�ل}ب' ال�س'ود، قال: وكذلك هو ف شعره.

وال4غ}ل%ب' الغليظ الرقبة. والع.ر.ك': ال�ع.ار.ك%ة� ف الرب. وقال أ%بو
حنيفة: الضeغ\ب'وس' نبات' ال1ل}ي.و\ن1 سواء، وهو ضعيف، فإ,ذا ج.ف_

خ.م_ت\ه الريح فطيته.
 Dوامرأ%ة ض.غ1ب.ة

(* قوله «وامرأة ضغبة» ليس هذا مشتق9اv من الضغابيس
لن السي فيه غي مزيدة، وإنا هو منه كسبط من سبطر ودمث من دمثر، ول فصل

بي حرف ل يزاد أ%صلv وبي حرف وقع ف موضع غي الزيادة وإن عد� ف
جلة الزوائد ؛ كذا بامش النهاية.): م'ول%ع.ةD ب,حب> الض_غاب,يس,، وقد

تقدم ف حرف الباء. والضeغ\ب'وس': البيث من الشياطي.
@ضفس: ض.ف%س\ت' البعي: ج.م.ع\ت له ض1غ\ثاv من خ.لvى فأ%ل}ق%م\ته إ,ياه

ك%ضف%ز\ته.
@ضمس: ض.م.س.ه ي.ض\م1س'ه ض.م\ساv: م.ض.غ.ه م.ض\غاv خ.ف1ي�اv. وف حديث

عمر، رضي الل�ه عنه، عن الزبي: ض.ر,س¬ ض.م1س¬؛ قال ابن ال4ثي والرواية
ض.ب,س¬، قال: واليم قد تبدل من الباء، وها بعن الص_ع\ب الع.س3ر.

@ضنبس: الض_ن\ب,س': الر>خ\و' اللئيم. ورجل ض1ن\ب,س¬: ضعيف الب.ط}ش,
سريع النكسار، والل�ه أ%علم.

@ضنفس: الض>ن\ف1س': الر>خ\و' اللئيم.
@ضهس: ض.ه.س.ه ي.ض\ه.س'ه ض.ه\ساv: ع.ض_ه ب'ق%د_م فيه وف كلم بعضهم

إ,ذا د.ع.و\ا على الرجل: ل يأ}كل إ,ل ضاه1ساv، ول ي.ش\رب' إ,ل
قار,ساv، ول ي.ح\ل�ب إ,ل جال1ساv؛ يريدون ل يأ}كل ما يتكلف م.ض\غه إ,نا

يأ}كل الن_ز\ر. القليل من نبات ال4رض ويأ}كله ب'ق%د_م فيه؛ والقار,س':
البارد، أ%ي ل يشرب إ,ل الاء دون اللب؛ ول ي.ح\ل�ب' إ,ل جالساv، يدعو

بلب الغنم وعدم ال3بل.
@ضيس: ضاس. النبت' ي.ض1يس'. هاج؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وقال مرة؛ هو أ%ول

ال%ي\ج، ن.ج\د1ي_ة.



وضاس¬: اسم جبل، قال ابن سيده: وإ,نا قضينا بأ%ن أ%لفه ياء وإ,ن كانت
عيناv، والعي واواv أ%كثر منها ياء لوجودنا ي.ض1يس' وعدمنا هذه الادة من

الواو جلة؛ قال:
ت.ه.ب_ط}ن. من أ%كناف ضاس. وأ%ي\ل%ة{
إ,ليها، ولو أ%غ}رى بن_ ال�ك%لYب'

@ضأط: ض.ئ1ط% ض.أ%طاv: حر_ك م.ن\ك1ب.ي\ه وجس.د.ه ف م.ش\ي,ه؛ عن أ%ب
زيد.

@ضبط: الض_ب\ط�: لزوم الشيء وح.ب\س'ه، ض.ب.ط% عليه وض.ب.ط%ه ي.ض\ب'ط 
*)

قوله «يضبط» شكل ف الصل ف غي موضع بضم الباء، وهو مقتضى اطلق الد
وضبط هامش نسخة من النهاية يوثق با، لكن الذي ف الصباح والختار أ%نه

من باب ضرب.) ض.ب\طاv وض.باطةv، وقال الليث: الض�ب\ط� لزوم' شيء ل
يفارقه ف كل شيء، وض.ب\ط� الشيء ح1ف}ظ�ه بالزم، والرجل ضاب,طD أ%ي حاز,م¬.

ورجل ضاب,طD وض.ب.ن\طى: قويÒ شديد¬، وف التهذيب: شديد البطش والق�و_ة1
والسم. ورجل أ%ض\ب.ط�: يعمل بيديه جيعاv. وأ%س.د¬ أ%ض\ب.ط�: يعمل

بي.ساره كعمله بيمينه؛ قالت م'ؤ.ب>نة� ر.و\ح, بن زنباع ف ن.و\ح1ها:
أ%س.د¬ أ%ض\ب.ط� ي.م\ش1ي
بي ق%ص\باء� وغ1يل,

وال�نثى ض.ب\طاء، يكون ص1فة للمرأ%ة والل�ب'ؤة؛ قال ال�م.ي\ح'
ال4س.د1ي:

Dأ%م�ا إ,ذا أ%ح\ر.د.ت\ ح.ر\د.ى فم'ج\ر,ية
ض.ب\طاء، ت.س\ك�ن' غ1يلv غي. م.قروب,

وشب�ه الرأ%ة باللبؤة الضب\طاء ن.ز.قاv وخ1ف9ة وليس له ف1عل. وف
،vالديث: أ%نه سئل عن ال4ض\بط1؛ قال أ%بو عبيد: هو الذي يعمل بيديه جيعا

يعمل بيساره كما يعمل بيمينه، وكذلك كل عامل يعمل بيديه جيعاv؛ وقال م.ع\ن
بن أ%و\س يصف ناقة:

ع'ذاف1رة ض.ب\طاء ت.خ\د1ي، كأ%نا
ف%ن,يق¬، غ%دا ي.ح\مي الس_وام. الس_وار,حا

وهو الذي يقال له أ%ع\س.ر' ي.س.ر¬. ويقال منه: ض.ب,ط% الرجل، بالكسر،
ي.ض\ب.ط�، وض.ب.ط%ه وج.ع: أ%خ.ذه. وت.ض.ب_ط% الرجل%: أ%خذه على ح.ب\س�



وق%ه\ر. وف حديث أ%نس، رضي الل9ه عنه: ساف%ر ناس¬ من ال4نصار فأ%ر\م.لوا
فم.رeوا ب.ي¼ من العرب فسأ%لوهم الق1رى فلم ي.ق}ر'وهم، وسأ%لوهم

الش>راء فلم ي.بيع'وهم، فت.ض.ب_طوهم فأ%صابوا منهم. وتض.ب_ط% الضأ}ن� أ%ي
أ%سر.ع ف الر\عى وق%و,ي.. وتض.ب_ط%ت1 الضأ}ن�: نالت شيئاv من الك%ل3.

تقول العرب: إ,ذا تض.ب_ط%ت1 الضأ}ن� ش.بعت ال3بل�، قال: وذلك أ%ن الضأ}ن
يقال لا ال3بل الصغرى ل4نا أ%كثر أ%كلv من ال1ع\زى، وال1ع\زى
أ%ل}ط%ف' أ%ح\ناكاv وأ%حسن إ,راغة وأ%ز\ه.د' ز'ه\داv منها، فإ,ذا شبعت

الضأ}ن� فقد أ%ح\يا الناس' ل1كثرة الع'شب، ومعن قوله تض.ب_ط%ت\ ق%و,ي.ت
وس.م1نت.

وض'ب,ط%ت1 ال4رض': م'طرت؛ عن ابن ال4عراب.
والض_ب.ن\ط%ى: الق%وي، والنون والياء زائدتان لللاق بس.ف%ر\ج.ل. وف

الديث: يأ}ت على الناس زمانD وإ,ن� البع1ي. الضاب,ط% وال%زاد.ت.ي\ن,
أ%حبe إ,ل الرجل ما ي.م\ل1ك'؛ الضاب,ط�: القوي� على عم.ل1ه. ويقال:
:Dعم.له إ,ذا عج.ز عن و,لية1 ما و.ل1ي.ه. ورجل ضاب,ط �فلن ل ي.ض\ب'ط

قوي� على عم.ل1ه.
.�ولعبةD لل4عراب تسم�ى الض_ب\طة% وال%س_ة%، وهي الط�ر,يدة

وال4ض\بط�: اسم رجل.
@ضبعط: الض_ب.غ\طى والض_ب.ع\طى، بالعي والغي: شيء ي'ف%ز_ع' به

الصب�.
@ضبغط: الض_ب.غ\طى: ال4حق، وهي كلمة أ%و شيء ي'ف%ز_ع با الص>بيان؛

وأ%نشد ابن دريد:
وز.و\ج'ها ز.و.ن\ز.ك¬ ز.و.ن\ز.ى،
ي.ف}ز.ع' إ,ن ف�ز>ع. بالض_ب.غ\ط%ى
أ%ش\ب.ه' شيء� ه'و بال%ب.ر\ك%ى،
إ,ذا ح.ط%أ}ت. رأ}س.ه' ت.ش.ك�ى
وإ,ن ق%ر.ع\ت. أ%ن\ف%ه' ت.ب.ك�ى،
ش.رe ك%م1يع� ول%د.ت\ه' أ�ن\ث%ى

وال4لف ف ض.ب.غ\ط%ى لل3لاق، وهذا الرجز أ%ورده ال4زهري ونسبه
لنظور ال4سدي:

وب.ع\ل�ها ز.و.ن_ك¬ ز.و.ن\ز.ى،



ي'ح\ص1ف' إ,ن} خ'و>ف. بالض_ب.غ\طى
وقال ابن بزرج: ما أ%عطيتن إ,ل الضبغ\طى م'ر\س.لة أ%ي الباطل%. ويقال:

اسك�ت ل يأ}ك�لك. الضبغطى؛ قال ابن دريد: هو الض_ب.غ\طى والض_ب.عطى،
بالغي والعي، وقال أ%بو عمرو: الضبغطى ليس شيء ي'عرف ولكنها كلمة

تستعمل ف التخويف. ويقال: الضبغ\طى ف%ز_اعة� الز_ر\ع,.
،vوض1رطا vضر\طا �@ضرط: الضeراط�: صوت الف%ي\خ, معروف، ض.ر.ط% ي.ض\ر,ط

بكسر الراء، وض.ر,يطاv وض'راطاv. وف ال%ث%ل: أ%و\د.ى الع.ي\ر' إ,ل
ض.ر,طاv أ%ي ل ي.ب\ق. من ج.ل%د1ه وق�و�ته إ,ل هذا. وأ%ضر.ط%ه غي'ه

وض.ر_ط%ه بعن. وكان يقال لعمرو بن هند: م'ض.ر>ط� ال1جارة لش1د�ت1ه
وص.رام.ت1ه. وف الديث: إ,ذا ناد.ى ال�نادي بالصلة أ%د\ب.ر. الشيطان� وله

ض'راطD، وف رواية: وله ض.ر,يطD. يقال: ض'راطD وض.ر,يطD كن'هاق� ون.ه,يق�.
ورجل ض.ر�اطD وض.ر'وطD وض1ر_و\طD، مث�ل به سيبويه وفسره السياف.
وأ%ض\ر.ط% به: ع.م1ل% له بف1يه شبه الضeراط. وف الثل: ال4خ\ذ� س'ر_ي\ط%ى،

والقضاء� ض'ر_ي\ط%ى، وبعض يقولون: ال4خذ س'ر_ي\طD، والقضاء�
ض'ر_ي\طD؛ معناه أ%ن ال3نسان يأ}خذ الد_ي\ن. في.س\ت.ر,ط�ه فإ,ذا طال%به

غ%ر,ي'ه وت.قاضاه بدينه أ%ضرط% به، وقد قالوا: ال4كل� س.ر.طانD، والق%ضاء�
ض.ر.طان؛ وتأ}ويل ذلك ت'ح1بe أ%ن تأ}خذ وتكره أ%ن ت.ر'د_. ومن أ%مثال

العرب: كانت منه كض.ر\طة1 ال4ص.م>؛ إ,ذا ف%ع.ل% ف%ع\لةv ل يكن ف%ع.ل قبلها
ول بعدها مثل%ها، ي'ض\رب' له 

(* قوله «يضرب له» عبارة شرح القاموس عن
الصاغان: وهو مثل ف الندرة.). قال أ%بو زيد: وف حديث علي�، رضي الل9ه

عنه: أ%نه دخل بيت الال فأ%ض\ر.ط به أ%ي است.خ.ف_ به وس.خ1ر. منه. وف
حديثه أ%يضاv، كر_م الل9ه وجهه: أ%نه سئل عن شيء فأ%ض\ر.ط% بالسائل أ%ي

استخف_ به وأ%ن\كر قوله، وهو من قولم: تكلم فلن فأ%ض\رط به فلن، وهو
أ%ن يمع ش.ف%تيه ويرج من بينهما ص.وتاv يشبه الض_ر\طة على سبيل

الستخفاف والستهزاء.
Dأ%و ض'م\ر'وط Dالس\ت1: ما ح.وال%ي\ها كأ%ن9 الواحد ض1م\راط �وض.مار,يط

أ%و ض1م\ريط مشتقÒ من الض_ر\ط1؛ قال الف%ض1م' بن م'س\لم البكائي:
vم_ه، فأ%ساغ% ن.ه\سا�وب.ي_ت. أ

ض.مار,يط% اس\ت1ها ف غ%ي\ر نار,



قال ابن سيده: وقد يكون رباعي�اv، وسنذكره. وتكلم فلن فأ%ضرط به فلن
أ%ي أ%نكر قوله. يقال: أ%ضرط فلن بفلن إ,ذا استخف� به وسخ1ر منه، وكذلك

ض.ر_ط% به أ%ي ه.ز,ئ. به وحكى له بف1يه1 ف1ع\ل% الضار,ط1.
والض_ر.ط�: خ1ف�ة الشع.ر. ورجل أ%ض\ر.ط�: خ.ف1يف' شعر, اللحية1، وقيل:

الضر.ط� ر,ق�ة الاج,ب,. وامرأ%ة ض.ر\طاء: خفيفة شعر الاجب
ر.ق1يق%ت'ه. وقال ف ترجة طرط: رجل أ%ط}ر.ط� الاجبي ليس له حاجبان، قال وقال

بعضهم: هو ال4ض\ر.ط�، بالضاد العجمة، قال: ول يعرفه أ%بو الغ.و\ث.
ونعجة ض'ر_ي\طةD: ضخ\مة.

@ضرغط: ال�ض\ر.غ1ط©: العظيم' السم الكثي اللحم الذي ل غ%ناء عنده.
واض\ر.غ%ط9 الشيء�: عظ�م؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

ب'طون'هم كأ%ن_ها ال1باب'،
إ,ذا اض\ر.غ%ط�ت\ فوق%ها الر>قاب'

واض\ر.غ%ط� واس\م.اد� اض\ر,غ}طاطاv إ,ذا انتفخ من الغضب، والغي معجمة.
وض.ر\غ%طD: اسم جبل، وقيل: هو موضع ماء ونل�، ويقال له أ%يضاv ذو

ض.ر\غ%د{؛ قال:
،vتائدا�إ,ذا ن.ز.ل�وا ذا ض.ر\غ%د{ ف%ق
ي'غ.ن>يه,م' فيها ن.ق1يق' الض_فاد1ع,

vضرفط: ض.ر\ف%ط%ه ف ال%ب\ل: ش.د�ه. وقال يونس: جاء فلن م'ض.ر\ف%طا@
.vبالبال أ%ي م'وث%قا

�@ضطط: ابن ال4عراب: الضeط�ط� الد�واهي، وقال غيه: الض_ط1يط
الو.ح.ل� الشديد' من الطي. يقال: وقعنا ف ض.ط1يطة{ م'ن\ك%رة{ أ%ي ف وح.ل

ور.د\غة{.
@ضغط: الض_غ\ط� والض_غ\طة�: عصر شيء إ,ل شيء. ض.غ.ط%ه ي.ض\غ.ط�ه

ض.غ\طاv: ز.ح.مه إ,ل حائط{ ونوه، ومنه ض.غ\طة� القب. وف الديث:
لت.ض\غ.ط�ن� على باب النة أ%ي ت'ز\ح.م'ون. يقال: ض.غ.ط%ه إ,ذا عص.ره وضي_ق عليه

وق%ه.ره.
ومنه حديث ال�د.ي\ب,ية1: ل يتحد�ث العرب أ%ن_ا أ�خ1ذ}نا ض'غ\طةv أ%ي
ع.ص\راv وق%هراv. وأ%خذت فلناv ض'غ\طة، بالضم، إ,ذا ضي_قت عليه

لت'ك}ر,ه.ه' على الشيء. وف الديث: ل ي.ش\ت.ر,ي.ن_ أ%حد'كم مال% امر,ئ� ف
ض'غ\طة{ من س'لطان أ%ي ق%ه\ر�. والضeغ\طة�: الض>يق. والضeغطة:



ال3ك}راه.
والض>غاط�: ال�زاح.مة�. والت_ضاغ�ط�: الت_زاح'م. وف التهذيب:

ت.ضاغ%ط% الناس' ف الز>حام,.
والضeغطة، بالضم: الشدة وال%شقة. يقال: ارفع عنا هذه الضeغطة.

والضاغ1ط�: كالر_ق1يب, وال4م1ي ي'ل}ز.م' به العامل لئل ي.خ'ون% فيما
ي.ج\ب. يقال: أ%رس.ل%ه ضاغ1طاv على فلن، سي بذلك لتضييقه على العامل؛

ومنه الديث: قالت امرأ%ة� م'عاذ{ له وقد ق%د1م. من اليمن ل9ا رجع عن
Dمن ع'راضة أ%هله؟ فقال: كان معي ضاغ1ط �العمل: أ%ين ما ي.ح\م1ل�ه العام1ل

أ%ي أ%م1ي¬ حاف1ظD، يعن الل9ه عز� وجل9 ال�ط�ل1ع. على س.رائر,
الع1باد، وقيل: أ%راد بالض_اغ1ط أ%مانة% الل9ه الت ت.ق%ل�د.ها فأ%و\ه.م.

امرأ%ته أ%نه كان معه حافظ ي'ضي>ق عليه وينعه على ال4خذ لي'ر\ض1ي.ها.
ويقال: فعل ذلك ض'غطة أ%ي ق%ه\راv واض\ط1راراv. وض.غط عليه واض\ت.غ.ط%:

ت.شد�د عليه ف غ�ر\م� أ%و نوه؛ عن اللحيان، كذا حكاه اض\ت.غ.ط%
بال3ظهار، والق1ياس' اض\ط%غ.ط%. والضاغ1ط�: أ%ن يتحر�ك. م1ر\ف%ق' البعي حت يقع.

Dف البعي: ان\ف1تاق¬ من ال3ب\ط1 وكثرة �ف جنبه في.خ\ر,ق%ه. والضاغ1ط
من اللحم، وهو الض_بe أ%يضاv. والضاغط� ف ال3بل: أ%ن يكون ف البعي
تت إ,بطه ش1به ج,راب� أ%و ج,ل}د متمع؛ وقال ح.ل}حلة� بن قيس بن اشيم

وكان عبد اللك قد أ%ق}عده لي'قاد. منه وقال له: ص.ب\راv ح.ل}ح.ل،
فأ%جابه:أ%ص\ب.ر' من ذي ضاغ1ط{ ع.ر.ك}ر.ك

قال: الضاغط الذي أ%صل ك1ر\ك1ر.ت1ه ي.ض\غ.ط موضع إ,بطه ويؤثYر فيه
وي.س\ح.ج'ه.

.Dمواضع ذات' أ%م\س3لة{ م'نخفضة، واحدها م.ض\غ.ط :�وال%ضاغ1ط
والضغيط: ر.ك1ي�ةD يكون إ,ل جنبها ر.ك1ي�ةD أ�خرى فت.ن\د.ف1ن' إ,حداها

فت.ح\م.أ� في'ن\ت1ن' ماؤ'ها في.س3يل� ف ماء العذ}بة في'ف}س3د'ها فل
ي'ش\ر.ب'، قال: فتلك الض_غ1يط� وال%س3يط�؛ وأ%نشد:

ي.ش\ر.ب\ن. ماء ال4ج\ن, والض_غ1يط1،
ول ي.ع.ف}ن. ك%د.ر. ال%س3يط1

:Dأ%راد ماء ال%ن\هل, الج,ن أ%و إ,ضافة% الشيء إ,ل نفسه. ورجل ض.غ1يط
ضعيف' الرأ}ي ل ي.ن\ب.ع1ث� مع القوم، وجعه ض.ع\طى ل4نه كأ%نه داء.

وض'غاطD: موضع.



وروي عن شريح أ%نه كان ل ي'ج,يز' الضeغ\طة%، ي'ف%س_ر تفسيين:
أ%حدها ال3ك}راه'، وال4خ.ر أ%ن ي'ماط1ل بائعه بأ%داء الث�من لي.ح'ط9 عنه

بعض.ه؛ قال النضر: الضeغ\طة� ال�جاح.دة�، يقول: ل أ�ع\ط1يك أ%و ت.د.ع.
م�ا لك علي_ شيئاv؛ وقال ابن ال4ثي ف حديث شريح: هو أ%ن ي.م\ط�ل%

الغري' با عليه من الد>ين, حت ي.ض\ج.ر. صاحب الق� ث يقول له: أ%ت.د.ع'
منه كذا وكذا وتأ}خذ الباقي. م'ع.ج_لv؟ في.ر\ضى بذلك. وف الديث:
ي'عتق الرجل من عبده ما شاء إ,ن شاء ثلثاv أ%و ربعاv أ%و خساv ليس بينه

وبي الل9ه ض'غ\طة. وف الديث: ل توز الضeغ\طة؛ قيل: هي أ%ن ت'صال1ح. من
لك عليه مالD على بعضه ث ت.ج,د البينة فتأ}خذه بميع الال.

@ضفط: الض_فاطة�: ال%ه\ل� والض_ع\ف' ف الرأ}ي. وف حديث عمر، رضي
الل9ه عنه: أ%نه سع رجلv يت.عو_ذ� من الف1ت.ن,، فقال عمر: اللهم إ,ن

أ%عوذ بك من الض_فاطة أ%ت.سل� رب_ك أ%ن ل ي.ر\ز'ق%ك أ%هلv ومالv؟ قال
أ%بو منصور: تأ%و_ل ق%و\ل الل9ه عز� وجل9: إ,نا أ%موال�كم وأ%ولد'كم
ف1ت\نة، ول يرد ف1تنة% القتال, والختلف الت ت.م'وج' م.و\ج. البحر.

قال: وأ%ما الض_فاطة� فإ,ن أ%با عبيد قال: ع.ن به ض.ع\ف. الرأ}ي والهل.
ورجل ض.ف1يطD: جاهل ضعيف. وروي عن عمر، رضي الل9ه عنه، أ%نه سئل عن الوت\ر

فقال: أ%نا أ�وت1ر' حي ينام الض_ف}ط%ى؛ أ%راد بالض_ف}ط%ى جع ض.ف1يط،
وهو الضعيف' العقل والرأ}ي. وع'وت1ب ابن عباس، رضي الل9ه عنهما، ف شيء

فقال: إ,ن ف ض.ف}ط%ة{ وهي إ,حدى ض.ف%طان أ%ي غ%ف%لن؛ وقد ض.ف�ط%،
بالضم، ي.ض\ف�ط� ض.فاطةv. وف الديث: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من الض_فاطة1؛

هي ضع\ف' الرأ}ي والهل، وهو ض.ف1يطD؛ ومنه الديث: إ,ذا س.ر_كم أ%ن
تنظ�روا إ,ل الرجل الض_ف1يط1 ال�طاع, ف قومه فانظروا إ,ل هذا، يعن

ع'ي.ي\نة% بن ح1ص\ن�. وف حديث ابن سيين: بلغ.ه عن رجل شيء فقال: إ,ن
.vل�راه' ض.ف1يطا

ورجل ض1ف1طê وض.ف9اطD؛ ال4خية عن ثعلب: ثقيل ل ي.ن\ب.ع1ث� مع القوم؛
هذه عن ابن ال4عراب.

والض_فاطة�: الدeفe. وف حديث ابن سيين: أ%نه شهد ن,كاحاv فقال:
أ%ين ض.فاط%ت'كم؟ فس_روا أ%نه أ%راد الدeف�، وف الصحاح: أ%ين

ض.فاط%ت'ك�ن_ يعن الدف�، وقيل: أ%ين ض.فاط%ت'كم، قيل: ل1عاب' الدeف>، سي
ض.فاط%ةv ل4نه ل%ه\و¬ ول%ع1ب¬ وهو راجع إ,ل ضعف الرأ}ي والهل.



ابن ال4عراب: الض_ف9اط ال4ح\م.ق'، وقال الليث: الض_ف9اط� الذي قد
ض.ف%ط% بس.ل}ح1ه ورمى به. ورجل ض.ف9اطD وض.ف1يطD وض.ف%ن_طD: س.م1ي رخ\و

ض.خ\م' الب.ط}ن,، وقد ض.ف�ط% ض.ف%اطةv. شر: رجل ض.ف1يطD أ%ي أ%حق كثي
ال4كل، وقال: الض>ف1ط© التارe من الرجال، والض_ف9اط� الال1ب' من

�ال4ص\ل، والضف�اط� الذي ي'ك}ر,ي ال3بل من موضع إ,ل موضع. والضاف1طة
والض_ف9اطة�: الع1ي تمل� ال%تاع، وقيل: الضف9اطون التeج_ار يملون

الطعام وغيه؛ أ%نشد سيبويه لل4خضر بن هبية:
vولك1ن_ راك1با ،vفما كنت ض.ف9اطا

أ%ناخ. قل1يلv ف%و\ق. ظ%ه\ر س.ب,يل,
والض_ف�اط�: الذي ي'ك}ر,ي من قرية إ,ل قرية أ�خرى، وقيل: الذي ي'ك}ري

من م.ن\ز,ل� إ,ل منزل؛ حكاه ثعلب وأ%نشد:
ل%ي\س.ت\ له ش.مائل� الض_ف9اط1

�والض�اف1طة� من الناس: ال%م�ال�ون وال�كار'ون، وقيل: الض_ف9اط
الم�ال، والضف9اطة�، بالتشديد، شبيهة بالد_ج�الة1 وهي الرeف}قة� العظيمة.

والض_ف�اط�: الخ\تلف' على ال�م'ر من ق%رية إ,ل قرية، ويقال للحمر
 Dعمان: فق%د1م. ضاف1طةeوف حديث ق%تادة% بن الن .�الضف9اطة

(* قوله «فقدم
ضافطة» كذا ضبط ف النهاية ف مادة درمك غي أ%نه أ%نث الفعل وشدد ف

أ%صلنا دال قدم ونصب ضافطة.) من الد_ر\م.ك1؛ الضاف1طة� والضف9اط� الذي
ي\ل1ب' ال1ية% وال%تاع. إ,ل ال�د'ن، وال�كار,ي الذي ي'ك}ر,ي

ال4ح\مال%، وكانوا يومئذ قوماv من ال4ن\باط يملون إ,ل الدينة الد_قيق والزيت
وغيها؛ ومنه أ%ن� ض.ف9اط1ي. ق%د1م'وا إ,ل الدينة. وقال ثعلب: رحل%

.�فلن على ض.ف9اطة{، وهي الر_و\حاء الائ1لة
وض.ف%ط% الرجل�: أ%س\و.ى. وما أ%عظ%م. ض'فوط%هم أ%ي خ'ر\أ%هم.

والض_ف9اط�: ال�ح\د1ث�. يقال: ضف%ط% إ,ذا قض.ى حاجت.ه كأ%ن_ه نزل عن راحلته
وظ�ن_ به ذلك.

.�@ضفرط: الض>ف}ر,ط�: الرخ\و' البطن, الضخ\م'، وهي الض>ف}ر,طة
وض.فار,ط� الوجه1: ك�سور بي ال%د> وال4نف1 وعند اللYحاظي، واحدها

.Dض'ف}ر'وط
:vم\ر'وط أ%يضاeم\ر' وض1يق' العيش,. والضeالض :�@ضمرط: الضeم\ر'وط



م.س3يل ضي>ق ف و.ه\دة{ بي جبلي. ابن ال4عراب: يقال ل�طوط ال%ب,ي
ال4سار,ير' والض_مار,يط�، واحدها ض'م\ر'وطD، قال: والضeم\روط ف غي هذا

موضع ي'خ\ت.ب.أ� فيه.
@ضنط: الض_ن\ط�: الض>يق'. والض>ناط�: الز>حام' على الشيء؛ قال رؤبة:

إ,ن>ي لو.ر�اد¬ على الض>ناط1
وف نوادر أ%ب زيد: ض.ن,ط% فلن من الشح\م, ض.ن.طاv؛ قال الشاعر:

أ%بو ب.نات{ قد ض.ن,ط}ن. ض.ن.طا
@ضنفط: التهذيب ف الرباعي: رجل ض.ن\ف%طD س.م1ي رخ\و ض.خ\م البطن

ب.ي>ن' الض_فاطة1.
@ضوط: الض_و,يطة�: السم\ن' ي'ذاب بال3هالة1 ويعل� ف ن,ح\ي� ص.غ1ي.

والض_و,يطة�: الع.ج,ي، وقيل: الض_و,يطة� ما اس\ت.ر\خ.ى من العجي من
كثرة الاء. والض_و,يطة�: ال%م\أ%ة� والطYي'، وقيل: المأ%ة والطي

يكون ف أ%صل الو\ض. والض_و,يطة�: ال4حق'؛ قال:
أ%ي.ر'دeن ذاك. الض_و,يطة� عن ه.و.ى

ن.ف}س3ي، وي.ف}ع.ل� ما ي'ر,يد'؟
قال ابن سيده: هذا البيت من نادر الكامل ل4نه جاء ممساv. وقال ابن بري

ف كتابه: الض_و,يطة� ال4حق'؛ قال رياح الدeب.ي\ري�:
أ%يردن ذاك الضويطة عن هوى
نف}س3ي، ويفعل ما يريد ش.ب,ب'؟

واستشهد ال4زهري على ذلك بقول الشاعر:
أ%يردن ذاك الضويطة عن هوى
نفسي، ويفعل� غ%ي\ر. ف1ع\ل, العاق1ل,؟

وقال أ%بو ح.م\زة: يقال أ%ض\و.ط% الز>يار. على الفر.س أ%ي ز.ي_ر.ه به.
وف ف%م1ه ض.و.طD أ%ي ع.و.ج¬.

@ضيط: ضاط% الرجل� ف م.ش\ي,ه فهو ي.ض1يط� ض.ي\طاv وض.ي.طاناv وحاك.
ي.ح1يك' ح.ي.كاناv: مش.ى فحر�ك م.ن\ك1ب.ي\ه وجس.ده حي يشي مع كثرة لم

ور.خاوة. قال ال4زهري: وروى ال3ياد1ي عن أ%ب زيد: الض_ي.طان� أ%ن ي'حر�ك
منكبيه وجسده حي يشي مع كثرة لم، ث قال: روى النذري عن أ%ب اليثم:

الض_ي.كان�، قال: وها لغتان معروفتان. ابن سيده: ورجل ض.ي\طانD كثي
اللحم, ر.خ\و'ه. والض_ي�اط�: ال�ت.ماي,ل� ف م1ش\ي.ت1ه، وقيل: الضخ\م'



ال%ن\ب.ي\ن, العظيم' الس\ت1 كالضي\طان1؛ قال ن,قادة� ال4س.دي:
حت ت.ر.ى الب.ج\باج.ة% الض_ي_اطا

ي.س\م.ح' ل9ا حال%ف ال3غباطا
بال%ر\ف من ساع1د1ه ال�خاطا

.�والض_ي�اط�: التب.خ\ت1ر'. والضي�اط�: التاج,ر'، والعروف الضف9اط
والض>ي\طاء من ال3بل مثل الف%ت\لء: وهي الثقيلة.

@وقال ف ترجة طرط: رجل أ%ط}ر.ط� الاجبي ليس له حاجبان، قال وقال
بعضهم: هو ال4ض\ر.ط�، بالضاد العجمة، قال: ول يعرفه أ%بو الغ.و\ث.

ونعجة ض'ر_ي\طةD: ضخ\مة.
@ضبع: الض_ب\ع'، بسكون الباء: وس.ط� الع.ض'د1 بلحمه يكون لل3نسان
وغيه، والمع أ%ض\باع¬ مثل� ف%ر\خ� وأ%ف}راخ�، وقيل: الع.ض'د' كل©ها، وقيل:

ال3ب\ط�، وقال الوهري: يقال لل3ب\ط 
(* قوله«يقال للبط إل» قال شارح

القاموس: ل أجده للجوهري ف الصحاح اهـ. والمر كما قال وإنا هي عبارة
ابن الثي ف نايته حرفاv حرفاv) الض_ب\ع' ل�جاو.رة1، وقيل: ما بي

ال3بط إ,ل نصف العضد من أ%عله، تقول: أ%خ.ذ بض.ب\ع.ي\ه أ%ي بع.ض'د.ي\ه. وف
الديث: أ%نه م.ر_ ف ح.ج>ه على امرأ%ة معها ابن صغي فأ%خ.ذ%ت\

بض.ب\ع.ي\ه وقالت: أ%ل1هذا ح.جÒ ؟ فقال: نعم ولك أ%جر. وال%ض\ب.عة�: اللحمة
الت تت. ال3بط من ق�د'م�.

واض\ط%ب.ع. الشيء4: أ%دخ.له تت ض.ب\ع.ي\ه. ولضط1باع' الذي ي'ؤ\م.ر به
الطائف' بالبيت: أ%ن ت'د\خ1ل% الر>داء4 من تت إ,ب\ط1ك ال4ي.ن,

وت'غ.طYي. به ال4يسر كالرجل يريد أ%ن ي'عال1ج. أ%م\راv فيتهيأ% له. يقال: قد
اض\ط%ب.ع\ت' بثوب وهو مأ}خوذ من الض_ب\ع وهو الع.ض'د'؛ ومنه الديث:

إ,نه طاف. م'ض\ط%ب,عاv وعليه ب'ر\د أ%خضر؛ قال ابن ال4ثي: هو أ%ن يأ}خذ
ال3زار. أ%و البد فيجعل وسطه تت إ,بطه ال4ين وي'ل}ق1ي. ط%ر.ف%ي\ه1

على كتفه اليسرى من جهت صدره وظهره، وسي بذلك ل3ب\داء3 الضب\ع.ي\ن,، وهو
التأ%بط أ%يضاv؛ عن ال4صمعي وض.ب.ع. البعي' البعي. إ,ذا أ%خذ بضب\عيه

فص.ر.ع.ه. وض.ب.ع. الفرس' ي.ض\ب.ع' ض.ب\عاv: ل%وى حاف1ر.ه إ,ل ض.ب\ع1ه؛
قال ال4صمعي: إ,ذا ل%وى الفرس' حاف1ر.ه إ,ل عض'ده فذلك الضب\ع'، فإ,ذا

ه.وى بافره إ,ل و.ح\ش1ي_ة فذلك ال1ناف'. قال ل4صمعي: مرت الن�جائ1ب'



ض.واب,ع.، وض.ب\ع'ها: أ%ن ت.ه\و,ي ب,أ%خ\فاف1ها إ,ل الع.ض'د1 إ,ذا سار.ت\.
والض_ب\ع' والض>باع': رفع' اليدين ف الدعاء. وض.ب.ع. ي.ض\ب.ع' على

فلن ض.ب\عاv إ,ذا مد_ ض.ب\ع.ي\ه ف%د.عا. وض.ب.ع. يده إ,ليه بالسيف
ي.ض\ب.ع'ها: مد�ها به؛ قال رؤ\بة:

وما ت.ن أ%ي\د{ ع.ل%ي\نا ت.ض\ب.ع'
با أ%ص.ب\ناها، وأ�خ\ر.ى ت.ط}م.ع'

معناه ت.م'دe أ%ض\باع.ها بالدعاء علينا. وضضب.ع.ت1 اليل� وال3بل
�ت.ض\ب.ع' ض.ب\عاv إ,ذا مد�ت أ%ض\باع.ها ف سيها، وهي أ%ع\ضاد'ها، والناقة

vوض.ب.عانا vوض'ب'وعا vت.ض\ب.ع' ض.ب\عا �ضاب,ع¬. وض.ب.عت1 الناقة
:vمد�ت\ ض.ب\ع.يها ف سيها واهتزت. وض.ب.ع.ت\ أ%يضا :vوض.ب_ع.ت\ ت.ض\بيعا

�أ%س\ر.ع.ت\. وفرس ضاب,ع¬: شديد' ال%ر\ي,، وجعه ض.واب,ع'. وض.ب.ع.ت1 اليل
ك%4ض.ب.ح.ت\. وض.ب.ع\ت' الرجل%: م.د.د\ت' إ,ليه ض.ب\ع1ي للض_ر\ب,. وض.ب.ع.

القوم' للصeل}ح, ض.ب\عاv: مال�وا إ,ليه وأ%رادوه يقال: ضاب.ع\ناهم
بالسeيوف1 أ%ي م.د.د\نا أ%ي\د1ي.نا إ,ليهم بالسeيوف1 وم.دeوها إ,لينا، وهذا

القول من نوادر أ%ب عمرو؛ قل عمرو بن شاس:
ن.ذ�ود' ال�ل�وك. ع.ن\ك�م' وت.ذ�ود'نا،

ول ص'ل}ح. ح.ت_ى ت.ض\ب.ع'ونا ون.ض\ب.عا
ن.ذ�ود' ال�ل�وك. ع.ن\ك�م' وت.ذ�ود'نا

إ,ل ال%و\ت1، حت ت.ض\ب.ع'وا ث�م_ ن.ض\ب.عا
أ%ي تد�ون أ%ضباعكم إ,لينا بالسيوف ون.م'د� أ%ض\باعنا إ,ليكم. وقال

أ%بو عمرو: أ%ي ت.ض\ب.ع'ون للصلح وال�صاف%حة. وض.ب.ع'وا لنا من الشيء ومن
vأ%س\ه.موا لنا فيه وجعلوا لنا قسما :vالطريق وغيه ي.ض\ب.ع'ون% ض.ب\عا
كما تقول ذ%ر.ع'وا لنا طريقاv. والض_ب\ع': ال%و\ر'. وفلن ي.ض\ب.ع' أ%ي

يور.
والض_ب.ع'، بالتحريك، والض_ب.عة�: ش1د�ة ش.ه\وة الفحل, الناقة%.

وض.ب,ع.ت1 الناقة�، بالكسر، ت.ض\ب.ع' ض.ب\عاv وض.ب.عةv وض.ب.ع.ت\ وأ%ض\ب.ع.ت\،
بال4لف، واس\ت.ض\ب.ع.ت\ وهي م'ض\ب,عةD: اش\ت.ه.ت1 الف%ح\ل%، والمع
ض1باع.ى وض.باعى، وقد اس\ت'ع\م1ل%ت الض_ب.عة� ف الن>ساء3، قال ابن

ال4عراب: قيل ل4عراب أ%بام\رأ%ت1ك ح.م\لD ؟قال: ما ي'د\ر,ين وال ما ل%ها
ذ%ن.ب ف%ت.ش'ول به، ول آتيها إ,ل� على ض.ب.ع.ة{.



والض_ب'ع' والض_ب\ع': ض.ر\ب¬ من الس>باع,، إ�نثى، والمع أ%ض\ب'ع¬
وض1باع¬ وض'ب'ع¬ وض'ب\ع¬ وض.ب'عات¬ وم.ض\ب.عةD؛ قال جرير:

م1ث}ل الو,ج.ار أ%و.ت\ إ,ل%ي\ه1 ال4ض\ب'ع'
والض>ب\عانة�: الض_ب'ع، والذكر ض1ب\عانD. وف قصة إ,براهيم، عليه

السلم، وشفاعته ف أ%بيه: ف%ي.م\س.خ'ه ال ض1ب\عاناv أ%م\د.ر؛ الض>ب\عان�: ذكر
الض>باع، ل يكون بالنون وال4لف إ,ل للمذكر؛ قال ابن بري: وأ%ما

ض1ب\عانةD فليس بعروف، والمع ض1ب\عانات¬ وض.باع1ي' وض1باع¬، وهذا المع
للذكر وال�نثى مثل س.ب'ع� وس1باع�؛ وقال:

وب'ه\ل�ولD وش1يع.ت'ه ت.ر.ك}نا
ل1ض1ب\عانات1 م.ع\ق�لة{ م.نابا

جع بالتاء كما يقال فلن من ر,جالت1 الع.ر.ب، وقالوا: ج,مالت¬
ص'ف}ر¬. ويقال للذكر وال�نثى ض.ب\ع.انث، ي'غلYبون التأ}نيث لفته هنا، ول

ت.ق�ل} ض.ب'عةv؛ وقوله:
يا ض.ب'عاv أ%ك%ل%ت\ آيار. أ%ح\م1رة{

ف%في الب'ط�ون1، وق%د\ راح.ت\، ق%راق1ي'
ه.ل} غ%ي\ر' ه.م\ز� ول%م\ز� للص_د1يق,، ول

ي'ن\ك1ي ع.د'و_ك�م' م1ن\ك�م\ أ%ظاف1ي'؟
حله على النس فأ%ف}ر.د.ه، ويروى: يا أ%ض\ب'عاv، ورواه أ%بو زيد: يا

vعلى ض1باع� ث جع ض1باعا vأ%ك%ل%ت\؛ الفارسي: كأ%نه جع ض.ب\عا vض'ب'عا
على ض'ب'ع�، قال ال4زهري: الض_ب'ع' ال�نثى من الض>باع، ويقال للذكر.

وجارe الض_ب'ع,: الط%ر' الشديد ل4ن س.ي\ل%ه ي'خ\ر,ج الض>باع. من
و'ج'ر,ها. وقولم: ما يفى ذلك على الض_ب'ع، يذهبون إ,ل اس\ت1ح\ماق1ها.

والض_ب'ع': الس_نة� الشديدة ال�ه\ل1كة ال�ج\دبة، مؤنث؛ قال عباس بن
مرداس:أ%با خ'راشة% أ%م_ا أ%ن\ت. ذا ن.ف%ر�،

فإ,ن� ق%و\م1ي ل%م\ ت.أ}ك�ل}ه'م' الض_ب'ع'
قال ال4زهري: الكلم الفصيح ف إ,م�ا وأ%ما أ%نه بكسر ال4لف من إ,م�ا

إ,ذا كان ما بعده فعلv، كقولك إ,ما أ%ن تشي وإ,ما أ%ن تركب، وإ,ن كان ما
بعده اساv فإ,نك تفتح ال4لف من أ%ما، كقولك أ%ما زيد ف%ح.صيف¬ وأ%ما

عمرو فأ%ح\م.ق'، ورواه سيبويه بفتح المزة، ومعناه أ%ن ق%و\م1ي ليسوا
ب,أ%ذل�ء4 فتأ}كلهم الض_ب'ع وي.ع\د'و عليهم السب'ع، وقد روي هذا البيت



لالك ابن ربيعة العامري، ور'و,ي. أ%با خ'باشة%، يقوله ل4ب خ'باشة عامر بن
كعب بن عبد ال بن أ%ب بكر ابن كلب. قال ثعلب: جاء أ%عراب إ,ل رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: يا رسول ال أ%كلتنا الضبع، فدعا لم؛ قال
ابن ال4ثي: هو ف ال4صل اليوان العروف والعرب تكن به عن س.نة ال%د\ب؛

ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: خ.ش1يت' أ%ن تأ}كلهم الض_ب'ع'. والضبع:
الشر�؛ قال ابن ال4عراب: قالت الع'ق%ي\ل1ي�ة كان الرجل إ,ذا خفنا شره

فتحو�ل عنا أ%و\ق%د\نا ناراv خلفه، قال: فقيل لا ول ذلك ؟قالت:
لت.ت.ح.و_ل% ض.ب'ع'ه معه أ%ي ليذهب شره معه. وض.ب'ع¬: اسم رجل وهو والد الربيع بن

ضبع الف%زاري�. وض.ب'ع¬: اسم مكان؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
ح.و_ز.ها م1ن\ ع.قب� إ,ل ض.ب'ع\،

ف ذ%ن.بان{ وي.ب,يس� م'ن\ق%ف1ع\
وض'باعة: اسم امرأ%ة؛ قال القطامي:

ق1في ق%ب\ل% الت_ف%رeق يا ض'باعا،
ول ي.ك' م.و\ق1ف¬ م1ن\ك1 الو.داعا

وض'ب.ي\عة�: قبيلة وهو أ%بو حي� من بكر، وهو ض'ب.ي\عة� بن قيس بن ثعلبة
بن ع'كابة% بن ص.ع\ب بن بكر بن وائل، وهم رهط ال4عشى ميمون بن قيس؛ قال

ال4زهري: وض'ب.ي\عة� قبيلة ف ربيعة. والض_ب\عان1: موضع؛ وقوله أ%نشده
ثعلب:

كساق1طة{ إ,ح\د.ى ي.د.ي\ه1، ف%جان,ب¬
ي'عاش' به م1ن\ه، وآخ.ر' أ%ض\ب.ع'

إ,نا أ%راد أ%ع\ض.ب فقلب، وبذا فسره.
والضeب\ع': ف1ناء� ال3نسان. وك�ن�ا ف ض'ب\ع, فلن، بالضم، أ%ي ف

ك%ن.ف1ه وناحيته وف1نائه1.
وض1ب\عانD أ%م\د.ر' أ%ي منتفخ النبي عظيم البطن، ويقال: هو الذي

ت.ت.ر_ب. جنباه كأ%نه من الد.ار, والتراب. ابن ال4عراب: الض_ب\ع' من
.vس.وداء� مستطيلة قليل Dال4رض أ%ك%م.ة

وف نوادر ال4عراب: ح1مار¬ م.ض\ب'وع¬ وم.خ\ن'وق¬ وم.ذ}ؤ'وب¬ أ%ي با
خناقة 

(* قوله« أي با خناقة» كذا بالصل بل ضبط وبضمي الؤنث. وف القاموس
ف ماة خنق: وكغراب داء يتنع معه نفوذ النفس إل الرئة والقلب، ث قال:



والناقية داء ف حلوق الطي والفرس، وضبطت الناقية فيه ضبط القلم بضم
الاء وكسر القاف وتشد الياء مففة النون.) وذ1ئ}بةD، وها داء4ان1، ومعن

ال%ض\بوع, دعاء# عليه أ%ن تأ}كل%ه الض_ب'ع؛ قال ابن بري: وأ%ما قوله
الشاعر وهو ما ي'س\أ%ل� عنه:

ت.ف%ر_ق%ت\ غ%ن.م1ي ي.و\ماv ف%ق�ل}ت' ل%ها:
يا ر.ب> س.لYط} ع.ل%ي\ها الذYئ}ب. والض_ب'عا

فقيل: ف معناه وجهان: أ%حدها أ%نه دعا عليها بأ%ن يقتل الذئب أ%حياءها
وتأ}كل الضبع موتاها، وقيل: بل دعا لا بالسلمة ل4نما إ,ذا وقعا ف

الغنم اشتغل كل واحد منهما بصاحبه فتسلم الغنم؛ وعلى هذا قولم: اللهم
ض.ب\عاv وذ1ئ}باv، فدعا بأ%ن يكونا متمعي لتسلم الغنم، ووجه الدعاء لا بعيد

عندي ل4نا أ%غضبته وأ%ح\ر.ج.ت\ه بتفرقها وأ%تعبته فدعا عليها. وف قوله
أ%يضاv: سلط عليها، إ,شعار بالدعاء عليها ل4ن من طلب السلمة بشيء ل

يدعو بالتسليط عليه، وليس هذا من جنس قوله اللهم ض.ب'عاv وذئباv، فإ,ن ذلك
يؤذن بالسلمة لشتغال أ%حدها بالخر، وأ%ما هذا فإ,ن الض_ب'ع والذئب

م'س.ل�طان1 على الغنم، وال اعلم.
@ضتع: الض_ت\ع: د'و.ي\ب�ةD. والض_و\ت.ع': دويبة أ%و طائر، وقيل:

الض_و\ت.ع' ال4حق، وقيل: هو الض_و\ك%عة�، قال: وهذا أ%قرب للصواب.
vضجع: أ%صل بناء الفعل من الض\ط1جاع,، ض.ج.ع. ي.ض\ج.ع' ض.ج\عا@

وض'ج'وعاv، فهو ضاج,ع¬، وقلما ي'س\ت.ع\م.ل�، والفتعال منه اض\ط%ج.ع ي.ض\طج,ع'
اض\ط1جاعاv، فهو م'ض\ط%ج,ع¬؛ قال ابن الظفر: كانت هذه الطاء تاء ف ال4صل

ولكنه قبح عندهم أ%ن يقولوا اضتجع فأ%بدلوا التاء طاء، وله نظائر هي
مذكورة ف مواضعها. واض\ط%ج.ع: نام وقيل: اس\ت.ل}ق%ى ووضع جنبه بال4رض.

وأ%ض\ج.ع\ت' فلناv إ,ذا وضعت جنبه بال4رض، وض.ج.ع. وهو ي.ض\ج.ع' ن.ف}س'ه؛
فأ%ما قول الراجز:

ل%م_ا ر.أ%ى أ%ن} ل د.ع.ه\ ول ش1ب.ع\،
مال% إ,ل أ%ر\طاة1 ح1ق}ف{ فال}ط%ج.ع\

فإ,نه أ%راد قاض\ط%ج.ع. فأ%ب\د.ل% الضاد لماv، وهو شاذ، وقد روي:
فاض\ط%ج.ع، ويروى: فاط�ج.ع.، على إ,بدال الضاد طاء ث إ,د\غام1ها ف الطاء،

vفاض�جع، بتشديد الضاد، أ%دغم الضاد ف التاء فجعلهما ضادا :vويروى أ%يضا
شديدة على لغة من قال م'ص_ب,ر ف م'ص\ط%ب,ر، وقيل: ل يقال اط9ج.ع. ل4نم



ل يدغمون الضاد ف الطاء، وقال الازن: إ,ن بعض العرب يكره المع بي
حرفي مطبقي فيقول ال}طجع ويبدل مكان الضاد أ%قرب الروف إ,ليها وهو

اللم، وهو نادر؛ قال ال4زهري: ورب_ما أ%بدلوا اللم. ضاداv كما أ%بدلوا
الضاد. لماv، قال بعضهم: ال}ط1راد¬ واض\ط1راد¬ ل1ط1راد1 اليل. وف الديث

عن ماهد أ%نه قال: إ,ذا كان عند اض\ط1راد اليل, وعند س.لY السيوف1
أ%ج\ز.أ% الرجل% أ%ن تكون صلت'ه تكبياv؛ فسره ابن إ,سحق ال}ط1راد، بإ,ظهار

اللم، وهو اف}ت1عالD من ط1راد1 اليل وهو ع.د\و'ها وتتابعها، فقلبت تاء
الفتعال طاء ث قلبت الطاء ال4صلية ضاداv، وهذا الرف ذكره ابن ال4ثي

ف حرف الضاد مع الطاء، واعتذر عنه بأ%ن موضعه حرف الطاء وإ,نا ذكره هنا
ل4جل لفظه. وإ,نه ل%سن' الض>ج\عة1 مثل ال1ل}سة1 والر>ك}بة. ورجل

.�ض'ج.عةD مثال ه'م.زة{: ي'كثر الض\ط1جاع. ك%س\لن
وقد أ%ض\ج.ع.ه وضاج.ع.ه م'ضاج.ع.ة: اض\ط%ج.ع. معه، وخص�ص ال4زهري هنا

فقال: ضاج.ع. الرجل� جاريته إ,ذا نام معها ف ش1عار واحد، وهو ض.ج,يع'ها
وهي ض.ج,يع.ت'ه. والض_ج,يع': ال�ضاج,ع'، وال�نثى م'ضاج,ع وض.ج,يعة؛ قال

قيس بن ذ%زيح:
ل%ع.م\ر,ي، ل%م.ن\ أ%م\س.ى وأ%ن\ت1 ض.ج,يع'ه

من الناس,، ما اخ\ت1ي.ت\ عليه ال%ضاج,ع'
وأ%نشد ثعلب:

،Dل© الن>ساء3 على الفراش ض.ج,يعة�ك
فان\ظ�ر\ لنفسك بالن�هار ض.ج,يعا

وضاج.ع.ه ال%مe على الثل: ي.ع\نون بذلك م'لزم.ته إ,ياه؛ قال:
فلم أ%ر. م1ث}ل% ال%م> ضاج.ع.ه الف%ت،

ول ك%س.واد1 الل�ي\ل, أ%خ\ف%ق. ص.اح1ب'ه\
ويروى: م1ث}ل% الفقر أ%ي مثل ه.م� الفقر.

والض>ج\ع.ة�: هيئة� الض\ط1جاع,. وال%ضاج,ع': جع ال%ض\ج.ع,؛ قال ال
عز وجل: ت.ت.جاف ج'ن'وبم عن ال%ضاج,ع,؛ أ%ي ت.ت.جاف عن مضاج,ع1ها

الت اض\ط%ج.ع.ت\ فيها. والض\ط1جاع' ف السجود: أ%ن ي.ت.ضام_ وي'ل}ص1ق صدره
بال4رض، وإ,ذا قالوا ص.ل�ى م'ض\ط%جعاv فمعناه أ%ن ي.ض\ط%جع على ش1قYه

ال4ين مستقبلv للقبيلة؛ وقول ال4عشى ياطب ابنته:
ف%إ,ن� ل1ج.ن\ب, ال%ر\ء3 م'ض\ط%ج.عا



أ%ي م.و\ض1عاv ي.ض\ط%ج,ع' عليه إ,ذا ق�ب,ر. م'ض\ج.عاv على يينه. وف
الديث: كانت ض1ج\عة� رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، أ%د.ماv ح.ش\و'ها ليف¬؛

الض>ج\عة�، بالكسر: م1ن. الض\ط1جاع, وهو النوم كال1ل}سة1 من اللوس،
وبفتحها الر�ة الواحدة، والراد ما كان ي.ض\ط%ج,ع' عليه، فيكون ف الكلم

مضاف مذوف تقديره كانت ذات' ض1ج\عته أ%و ذات' اض\ط1جاع1ه ف1راش. أ%د.م�
ح.ش\و'ها ل1يف¬. وف حديث عمر: ج.م.ع. ك�ومةv من ر.م\ل وان\ض.ج.ع عليها؛

هو م'طاو,ع' أ%ض\ج.عه فان\ض.ج.ع. نو أ%ز\ع.ج\ت'ه فان\ز.ع.ج.
وأ%ط}ل%ق}ت'ه فان\ط%ل%ق.. والض_ج\ع.ة�: ال%ف}ض' والد_عة�؛ قال

ال4سدي:وقار.ع\ت' الب'ع'وث% وقار.ع'ون،
ف%فاز ب,ض.ج\عة{ ف ال%ي> س.ه\م1ي

وكل شيء ت.خ\ف1ض'ه، فقد أ%ض\ج.ع\ت.ه.
والت_ض\ج,يع' ف ال4مر: الت_ق}ص1ي' فيه. وض.ج.ع. ف أ%مره واض_ج.ع.

وأ%ض\ج.ع.: و.ه.ن..
Òوضاج,ع¬ وض1ج\ع1ي Dوالض_ج'وع': الض_ع1يف' الرأ}ي ورجل ض'ج.عة

وض'ج\ع1يÒ وق1ع\د1يÒ وق�ع\د1يÒ: عاجز مقيم، وقيل: الضeج\عة� والضeج\ع1ي�
الذي يلزم البيت ول يكاد ي.ب\ر.ح' منزله ول ي.ن\ه.ض' ل1م.ك}ر'مة{.

وسحابةD ض.ج'وع¬: ب.ط1يئة من كثرة مائها. وت.ض.ج_ع. الس_حاب': أ%ر.ب_
بالكان. وم.ضاج,ع' الغ.ي\ث: م.ساق1ط�ه. ويقال: ت.ضاج.ع. فلن عن أ%مر كذا

وكذا إ,ذا ت.غاف%ل% عنه، وت.ض.ج_ع. ف ال4مر إ,ذا ت.ق%ع_د. ول ي.ق�م\ به.
والض_اج,ع': ال4ح\مق' لعجزه ول�ز'وم1ه مكان.ه، وهو من الدواب> الذي

ل خي فيه. وإ,بل ضاج,عةD وض.واج,ع': لزمة للح.م\ض, م'ق1يمة فيه؛ قال:
أ%لك. ق%بائ1لD ك%ب.نات1 ن.ع\ش�،

ض.واج,ع. ل ي.غ'ر\ن% م.ع. النeجوم, قال ابن بر>ي�: ويقال لن ر.ض1ي.
ب,ف%ق}ره وصار إ,ل بيته الض_اج,ع' والض>ج\ع1ي� ل4ن الض_ج\عة% خ.ف}ض'

العيش؛ وإ,ل هذا العن أ%شار القائل بقوله:
أ%لك. ق%بائل� ك%ب.نات1 ن.ع\ش�،

ض.واج,ع. ل ي.غ'ر\ن% مع النeج'وم,
أ%ي مقيمة ل4ن� بنات ن.ع\ش� ثواب,ت' فهن� ل ي.ز'ل}ن. ول ينتقلن.

وض.ج.ع.ت الشمس' وض.ج_ع.ت\ وخ.ف%ق%ت\ وض.ر_ع.ت\: مالت للم.غ1يب، وكذلك
ض.ج.ع. النجم فهو ضاج,ع¬، ون'ج'وم¬ ض.واج,ع¬؛ قال:



على ح1ي. ض.م_ اللي\ل� من\ ك�لY جان,ب�
ج.ناح.ي\ه1، وان\ص.ب_ لنeج'وم' الض_واج,ع'

ويقال: أ%راك ضاجعاv إ,ل فلن أ%ي مائلv إ,ايه. ويقال: ض1ج\ع' فلن إ,ل
فلن كقولك ص1غ\و'ه إ,ليه. ورجلD أ%ض\ج.ع' الثنايا: مائ1ل�ها، والمع

الضeج\ع. والض_ج'وع' من ال3بل: الت ت.ر\عى ناحية. والض_ج\عاء�
:Dكثية. ود.ل}و¬ ضاج,عة :Dالغنم الكثية. وغنم ضاج,عة :�والض_اج,عة

م'م\ت.ل1ئةD؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ضاج,عةv ت.ع\د1ل� م1ي\ل% الد_ف>

وقيل: هي الل4ى الت ت.م1يل� ف ار\ت1فاع1ها من البئ}ر, لثقلها؛ وأ%نشد
لبعض الرeج_از:

إ,ن} ل} ت.جئ} كال4ج\د.ل, ال�س3ف>
ضاج,عةv ت.ع\د1ل� م.ي,ل% الد_ف>،

إ,ذاv ف%ل آب.ت\ إ,ل� ك%فYي،
أ%و\ ي'ق}ط%ع الع1ر\ق' م1ن. ال4ل%ف>

vج'والقه إ,ذا كان متلئا �ال4ل%فe: ع1ر\ق¬ ف الع.ض'د. وأ%ض\ج.ع. فلن
ف%ف%ر_غ%ه؛ ومنه قول الراجز:

ت'ع\ج,ل إ,ض\جاع. ال%ش1ي القاع1د1
�وال%ش1ي': ال�وال1ق'. والقاع1د': ال�م\ت.لئ�. والض_ج\ع': ص.م\غ

نبت ت'غ\س.ل� به الثياب'. والض_ج\ع أ%يضاv: مثل الض_غاب,يس,، وهو ف
خ1ل}قة ال1ل}ي.و\ن1، وهو م'ر.ب�ع الق�ض\بان وفيه ح'موضةD وم.زازةD، يؤخذ

ف%ي'ش\دخ' ويعصر ماؤه ف اللب الذي قد راب. في.ط1يب' وي'ح\د1ث فيه لذ}ع.
اللسان1 قليلv وم.رارةv، ويعل ورقة ف اللب الاز,ر كما يفعل بورق

ال%ر\د.ل وهو ج.ي>د¬؛ كل ذلك عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
،Dالرشان% خ.و\د¬ ك%ر,ية �ول تأ}كل

�ول الض_ج\ع. إ,ل� م.ن أ%ض.ر_ به ال%ز\ل
(* قوله« الرشان» كذا بالصل، ولعله الرشاء بوزن حراء، ففي القاموس:

والرشاء نبت أو خردل الب.)
وال3ض\جاع' ف الق%واف: ال3ق}واء�؛ قال رؤبة يصف الش>ع\ر:

وال4ع\و.ج الضاج,ع من إ,ق}وائها
ويروى: من إ,ك}فائ1ها، وخ.ص_ص. به ال4زهري� ال3ك}فاء خاصة ول يذكر



ال3ق}واء، وقال: وهو أ%ن ي.خ\ت.ل1ف إ,عراب' الق%واف، يقال: أ%ك}فأ%
وأ%ضج.ع. بعن واحد{. وال3ض\جاع' ف باب الركات: مثل� ال3مالة

والفض.وبنو ض1ج\عان%: قبيلة. والض_واج,ع': موضع¬، وف التهذب: الض_واج,ع'
م.صابe ال4ودية، واحدتا ضاجعةD كأ%ن� الضاجعة% رحب.ة ث ت.س\ت.ق1يم'
ب.ع\د' فتصي' واد1ياv. والض_ج'وع': رملةD بعينها معروفة. والض_ج'وع':

موضع؛ قال:
أ%م1ن\ آل ل%ي\لى بالض_ج'وع, وأ%هل�نا،

ب,ن.ع\ف1 اللYوى أ%و بالصeف%ي_ة1، ع1ي'
وال%ضاج,ع' 

(* قوله«والضاجع» قال ياقوت: ويروى أيضا بضم اليم فيكون
بزنة اسم الفاعل): اسم موضع؛ وأ%ما قول عامر بن الطفيل:

ل ت.س\ق1ن بي.د.ي\ك.، إ,ن} ل أ%غ}ت.ر,ف\،
ن,ع\م. الض_ج'وع' ب,غارة{ أ%س\راب,

فهو اسم موضع أ%يضاv، وقال ال4صمعي: هو رحبة لبن أ%ب بكر بن كلب.
والض_واج,ع': ال1ضاب'؛ قال النابغة:

وع1يد' أ%ب قاب'وس. ف غي, ك�ن\ه,ه
أتان، ود'ون راك1س¬ فالض_واج,ع'

يقال: ل واحد لا. والضeج'وع'، بضم الضاد: حي� ف بن عامر.
@ضرع: ض.ر.ع. إ,ليه ي.ض\ر.ع' ض.ر.عاv وض.راعةv: خضع وذل�، فهو ضار,ع¬،
من قوم ض.ر.عة{ وض'ر'وع�. وتضر_ع: تذل�ل وتش_ع. وقوله عز وجل: فلول
إ,ذ} جاءهم بأ}س'نا تض.ر_عوا، فمعناه تذل�لوا وخض.عوا. ويقال: ضر.ع فلن

لفلن وض.ر,ع. له إ,ذا ما تش_ع له وسأ%له أ%ن ي'ع\ط1ي.ه؛ قال العشى:
سائ1ل} ت.ميماv به، أ%ي�ام. ص.ف}ق%ت1هم\،
ل%م�ا أ%ت.و\ه أ%سارى كل©ه'م ض.ر.عا

أ%ي ضر.ع كل© واحد{ منهم له وخض.ع. ويقال: ضر.ع له واست.ض\ر.ع..
والضار,ع': التذلYل� للغ.ن,ي�. وتضر_ع إ,ل ال أ%ي اب\ت.ه.ل%. قال الفواء:

جاء فلن ي.ت.ض.ر_ع' وي.ت.ع.ر_ض' وي.ت.أ%ر_ض' وي.تص.د_ى وي.ت.أ%ت_ى
�بعنÝى إ,ذا جاء ي.ط}ل�ب' إ,ليك الاجة%، وأ%ضر.ع.ت\ه إ,ليه الاجة

وأ%ضر.ع.ه غيه. وف الثل: ال�م_ى أ%ضر.ع.ت\ن ل%ك.. وخ.دÒ ضار,ع¬ وج.ن\ب¬
.�ضارع¬: م'ت.خ.ش>ع¬ على الثل. والتضرeع': الت_ل%و>ي والستغاثة



وأ%ضر.ع\ت' له مال أ%ي ب.ذ%ل}ت'ه له؛ قال ال4سود: وإ,ذا أ%خ1ل�ئي
ت.ن.ك�ب. ودeه'م\،

فأ%ب'و الك�دادة1 مال�ه ل م'ض\ر.ع'
أ%ي مبذولD. والض_ر.ع'، بالتحريك، والضار,ع': الصغي من كل شيء، وقيل:

الصغي السن� الضعيف الضاوي النحيف'. وإ,ن� فلناv لضار,ع' السم, أ%ي
نيف ضعيف. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، رأ%ى ول%د.ي\

ج.ع\ف%ر� الط�ي_ار فقال: ما ل أ%راه'ما ضار,ع.ي\ن؟ فقالوا: إ,ن� الع.ي\ن.
ت'س\ر,ع' إ,ليهما: الض_ار,ع' الن_ح1يف' الض_اوي السم. يقال: ض.ر,ع.

ي.ض\ر.ع'، فهو ضار,ع¬ وض.ر.ع¬، بالتحريك. ومنه حديث قيس بن عاصم: إ,ن
ل�ف}ق1ر' الب.ك}ر. الض_ر.ع. والن_اب. ال�د\ب,ر. أ%ي أ�ع1ي'ه'ما

للر�كوب، يعن المل الضعيف والناقة ال%ر,مة% الت ه.ر,م.ت\ فأ%د\ب.ر. خي'ها؛
ومنه حديث ال1ق}داد: وإ,ذا فيهما فرس آد.م' وم'ه\ر¬ ض.ر.ع¬، وحديث عمرو

بن العاص,: ل%س\ت' بالض_ر.ع,، ويقال: هو الغ'م\ر' الض_ع1يف' من الرجال؛
وقال الشاعر:

،vب,ه,م\ غ%دا vوان\ت1ظارا vوح1ل}ما vأ%ناة
ف%ما أ%نا بالوان ول الض_ر.ع, الغ'م\ر,

ويقال: ج.س.د'ك ضار,ع¬ وج.ن\ب'ك. ضار,ع¬؛ وأ%نشد:
م1ن. ال�س\ن, إ,ن\عاماv وج.ن\ب'ك. ضار,ع'

ويقال: قوم ض.ر.ع¬ ورجل ض.ر.ع¬؛ وأ%نشد:
وأ%ن\ت'م' ل أ�شابات¬ ول ض.ر.ع'

وقد ض.ر'ع. ض.راعةv، وأ%ض\ر.ع.ه ال�بe وغيه؛ قال صخر:
ول%ما ب.ق1يت' ل%ي.ب\ق%ي.ن_ ج.وÝى،

ب.ي\ن. ال%وان,ح,، م'ض\ر,ع¬ ج,س\م1ي
ورجل ضارع¬ بي>ن' الضeر'وع, والض_راعة1: ناح1ل ضعيف¬. والض_ر.ع':

المل الض_ع1يف'. والض_ر.ع': ال%بان�. والض_ر.ع': ال�تهال1ك' م1ن.
الاجة1 للغن؛ وقول أ%ب زبيد:
م'س\ت.ض\ر,ع¬ ما د.نا م1ن\ه'ن_ م'ك}ت.ن,ت¬

من الض_ر.ع, وهو الاض1ع'، والض_ار,ع' مثله.
وقوله عز_ وجل: تدعونه تضرeعاv وخفية؛ العن تدعونه مظهرين الضراعة

وهي شدة القر والاجة إ,ل ال عز وجل، وانتصابما على الال، وإ,ن كانا



مصدرين. وف حديث الستسقاء: خرج م'ت.ب.د>لv م'ت.ض.ر>عاv؛ التض.رeع'
الذل©ل� والبالغة ف السؤ.ال والرغ}بة. يقال: ض.ر,ع. ي.ض\ر.ع'، بالكسر

والفتح، وت.ض.ر_ع. إ,ذا خ.ض.ع. وذل�. وف حديث عمر: فقد ض.ر.ع. الكبي' ورق_
الصغي؛ ومنه حديث علي: أ%ض\ر.ع. ال� خ'د'ود.كم أ%ي أ%ذل�ها. ويقال:

لفلن ف%ر.س¬ قد\ ض.ر,ع. به أ%ي غ%ل%ب.ه، وقد ورد ف حديث سلمان: قد ض.ر,ع
به. وض.ر.ع.ت1 الشمس' وض.ر_ع.ت\: غاب.ت\ أ%و د.ن.ت\ من ال%غ1يب,،
وت.ض\ريع'ها: د'ن'وeها للمغيب. وض.ر_ع.ت1 الق1د\ر' ت.ض\ر,يعاv: حان أ%ن}

ت'د\ر,ك..
eوالض_ر\ع' لكل ذات ظ1ل}ف أ%و خ'ف�، وض.ر\ع' الشاة1 والناقة1: م.د.ر

لبنها، والمع ض'ر'وع¬. وأ%ض\ر.ع.ت1 الشاة� والناقة وهي م'ض\ر,ع¬: ن.ب.ت.
ض.ر\ع'ها أ%و ع.ظ�م. والض_ر,يعة� والض_ر\عاء� جيعاv: العظيمة

الض_ر\ع, من الشاء3 وال3بل. وشاة ض.ر,يع¬: ح.س.نة الض_ر\ع,. وأ%ض\ر.ع.ت1
الشاة� أ%ي نزل لبنها قبيل لن>تاج,. وأ%ض\ر.ع.ت1 الناقة�، وهي م'ض\ر,ع¬: نزل

لبنها من ض.ر\عها ق�ر\ب النتاج، وقيل: هو إ,ذا قرب نتاجها. وما له زرع
ول ض.ر\ع¬: يعن بالضرع الشاة والناقة؛ وقول لبيد:

وخ.ص\م� كباد1ي ال1ن> أ%س\ق%ط}ت' ش.أ}و.ه'م
ب,م'س\ت.ح\و,ذ{ ذ1ي م1ر_ة وض'ر'وع,

فسره ابن ال4عراب فقال: معناه واسع له م.خار,ج' كمخارج اللب، ورواه
أ%بو عبيد: وص'ر'وع، بالصاد الهملة، وهي الضeروب' من الشيء، يغن ذي

أ%فان,ي.. قال أ%بو زيد: الض_ر\ع' ج,ماع وفيه ال4ط}باء�، وهي ال4خ\لف'،
واحدها ط�ب\ي¬ وخ1ل}ف¬، وف ال4ط}باء3 ال4حال1يل� وهي خ'روق' اللب.

والضeروع': ع1ن.ب¬ أ%بيض كبي الب قليل الاء عظيم العناقيد.
وال�صار,ع': ال�ش\ب,ه'. وال�ضار.عة�: الشابة. وال�ضارعة للشيء:

أ%ن ي'ضار,عه كأ%نه مثله أ%و شب\هه. وف حديث عد1ي�، رضي ال عنه: قال له ل
:�ي.خ\ت.ل1ج.ن_ ف صدرك شيء ضار.ع\ت. فيه النصرانية؛ ال�ضار.عة

ال�شاب.هة� وال�قار.بة�، وذلك أ%نه سأ%له عن طعام النصارى فكأ%نه أ%راد ل
يتحر_كن_ ف قلبك شك� أ%ن� ما شاب.ه\ت. فيه النصارى حرام أ%و خبيث أ%و
مكروه، وذكره الروي ل ي.ت.ح.ل�جن_، ث قال يعن أ%نه نظيف، قال ابن

ال4ثي: وسياق' الديث ل يناسب هذا التفسي؛ ومنه حديث معمر بن عبد ال: إ,ن
أ%خاف' أ%ن ت'ضار,ع.، أ%ي أ%خاف أ%ن ي'ش\ب,ه فعل�ك الر>ياء. وف حديث



معاوية: لست' بن'ك%حة{ ط�ل%قة{ ول بس'ب.بة{ ض'ر.عة{، أ%ي لست بش.ت_ام
للرجال ال�شاب,ه لم وال�ساو,ي. ويقال: هذا ض1ر\ع' هذا وص1ر\ع'ه، بالضاد

والصاد، أ%ي م1ث}له. قال ال4زهري: والنحويون يقولون للفعل الست.ق}ب.ل,
م'ضار,ع¬ لشاكلته ال4ساء فيما يلحقه من ال3عراب. وال�ضار,ع' من
ال4فعال: ما أ%شبه ال4ساء وهو الفعل الت والاضر؛ وال�ضار,ع' ف

الع.ر'وض,: مفاعيل فاع لتن مفاعيل فاع لتن كقوله:
د.عان إ,ل س'عاد

د.واع1ي ه.و.ى س'عاد
س>ي بذلك ل4نه ضار.ع. ال�ج\ت.ث�.

والضeروع' والصeروع': ق�و.ى الب\ل، واحدها ض1ر\ع¬ وص1ر\ع¬.
والض_ر,يع': نبات أ%خض.ر م'ن\ت1ن¬ خفيف ي.ر\مي به البحر' وله جو\ف¬،
وقيل: هو ي.ب,يس' الع.ر\ف%ج, وال�ل�ة1، وقيل: ما دام رطباv فهو ضر,يع¬،

فإ,ذا ي.ب,س. فهو ضر,يع¬، فإ,ذا ي.ب,س. فهو الش_ب\ر,ق'، وهو م.ر\ع.ى
س.وء� ل ت.ع\ق1د' عليه السائمة� ش.ح\ماv ول لماv، وإ,ن ل تفارقه إ,ل غيه

ساء4ت حالا. وف التنزيل: ليس لم طعام إ,ل� من ضريع ل ي'س\م1ن' ول
ي'غن من جوع؛ قال الفراء: الضر,يع' نبت يقال له الش_ب\ر,ق'، وأ%هل

الجاز يسمونه الضريع إ,ذا يبس، وقال ابن ال4عراب: الضريع العو\س.ج'
الرط}ب، فإ,ذا ج.ف_ فهو ع.و\س.ج¬، فإ,ذا زاد ج'فوفاv فهو ال%ز,يز'، وجاء4 ف

التفسي: أ%ن الكفار قالوا إ,ن� الضريع. لت.س\م.ن' عليه إ,بلنا، فقال ال
عز وجل: ل ي'س\م1ن' ول ي'غ\ن من جوع. وجاء ف حديث أ%هل النار:

في'غاثون بطعام من ضريع؛ قال ابن ال4ثي: هو نبت بالجاز له شو\ك¬ كبار يقال له
الشبق؛ وقال ق%ي\س' بن ع.ي\زارة% الذل9 يذكر إ,بلv وس'وء4 م.ر\عاها:

وح'ب,س\ن. ف ه.ز\م, الض_ر,يع,، فك�ل©ها
ح.د\باء� دام1ية� الي.د.ي\ن,، ح.ر'ود'

ه.ز\م' الضر,يع,: ما ت.ك%س_ر منه، وال%ر'ود': الت ل تكاد ت.د1رe؛
وصف ال3بل بشد_ة ال�زال؛ وقيل: الضر,يع' طعام أ%هل النار، وهذا ل

يعرفه العرب. والض_ر,يع': الق1ش\ر' الذي على العظم تت اللحم، وقيل: هو جلد
على الض>ل%ع,.

وت.ض\ر'وع': بلدة؛ قال عامر ابن الطفيل وقد ع'ق1ر. فرس'ه:
ون,ع\م. أ%خ'و الضeع\ل�وك1 أ%مس, ت.ر.ك}ت'ه



ب,ت.ض\ر'وع.، ي.م\ر,ي بالي.د.ي\ن, وي.ع\س3ف'
قال ابن بر>ي: أ%خو الصeع\لوك يعن به فرسه، وي.م\ر,ي بيديه: ير�كهما
كالعابث، وي.ع\س3ف: ترج'ف ح.ن\ج.رت'ه من الن_ف%س,، وهذا الكان وهذا

البيت أ%ورده الوهري بت.ض\ر'ع بغي واو؛ قال ابن بري: ورواه ابن دريد
بت.ض\ر'وع. مثل ت.ذ}ن'وب.

وت'ضار'ع¬، بضم التاء والراء: موضع أ%و جبل بنجد، وف التهذيب:
بالع.ق1يق. وف الديث: إ,ذا سال ت'ضار'ع¬ فهو عام' رب,يع�، وفيه: إ,ذا أ%خصبت

ت'ضار'ع¬ أ%خصبت البلد؛ قال أ%بو ذؤيب:
كأ%ن� ث1قال% ال�ز\ن1 ب.ي\ن. ت'ضار'ع�
وشابة% ب.ر\ك¬ من ج'ذام. ل%ب,يج'

قال ابن بري: صوابه ت'ضار,ع، بكسر الراء، قال: وكذا هو ف بيت أ%ب ذؤيب،
فأ%م�ا بضم التاء والراء فهو غلط ل4نه ليس ف الكلم ت'فاع'ل ول

ف�عال�لD، قال ابن جن: ينبغي أ%ن يكون ت'ضار,ع¬ ف�عال1لv بنزلة ع'ذاف1ر�،
ول نكم على التاء بالزيادة إ,ل بدليل، وأ%ضر'ع¬: موضع؛ وأ%ما قول

الراعي:فأ%بص.ر\ت'ه'م\ حت ت.وارات\ ح'م'ول�ه'م،
بأ%ن\قاء� ي.ح\م'وم�، وو.ر_ك}ن. أ%ض\ر'عا

فإ,ن� أ%ض\ر'عاv ههنا جبال أ%و قارات¬ ص1غار؛ قال خالد ابن جبلة: هي
.vك%ي\مات صغار، ول يذكر لا واحدا�أ

@ضرجع: الض_ر\ج.ع': الن_م1ر'.
@ضعع: الض_ع\ض.عة�: ال�ض'وع' والتذل©ل�. وقد ض.ع\ض.عه ال4مر

ف%ت.ض.ع\ض.ع.؛ قال أ%بو ذؤيب:
وت.ج.ل©د1ي للشام1ت1ي. أ�ر,يه,م'

أن�ي ل1ر.ي\ب, الد_ه\ر, ل أ%ت.ض.ع\ض.ع'
وف الديث: ما ت.ض.ع\ض.ع. امرؤ¬ لخ.ر. يريد به ع.ر.ض. الدنيا إ,ل�

ذه.ب ث�لث%ا دين,ه، يعن خض.ع وذ%ل�، وض.ع\ض.ع.ه الدهر'. وف حديث أ%ب
بكر، رضي ال عنه، ف إ,حدى الروايتي: قد ت.ض.ع\ض.ع. بم الدهر. فأ%ص\ب.ح'وا

ف ظ�ل�مات1 الق�ب'ور أ%ي أ%ذل9هم. والض_ع\ضاع': الضع1يف' من كل شيء.
يقال: رجل ض.ع\ضاع¬ أ%ي ل رأ}ي. له ول حزم، وكذلك الض_ع\ض.ع' وهو مقصور

منه. وت.ض.ع\ض.ع. الرجل: ض.ع'ف. وخف� جسمه من مرض أ%و حزن. وت.ض.ع\ض.ع.
ماله: قل9. وتضعضع أ%ي افتقر، وكأ%ن� أ%صل هذا من ض.ع_. وض.ع\ض.ع.ه أ%ي



هد.مه حت ال4رض. وت.ض.ع\ض.ع.ت أ%ركان'ه أ%ي ات_ض.ع.ت. والعرب تسمي
الفقي م'ت.ض.ع\ض1عاv. قال ابن ال4عراب: الض_عe راياضة� البعي والناقة1
وتأ}ديبه'ما إ,ذا كانا قضيبي؛ وقال ثعلب: هو أ%ن يقال له ض.ع\

ليتأ%د�ب.
@ضفع: ض.ف%ع. الرجل� ي.ض\ف%ع' ض.ف}عاv: ج.ع.س. وأ%ح\د.ث%، وقيل: أ%ب\د.ى،

وف%ض.ع. لغة فيه. ويقال: ض.ف%ع. وق%ع. ب,ب.و\ل1ه وس.ل%ح.. وقال ابن
ال4عراب: ن.ج\و' الفيل الض_ف}ع'، وج,ل}د'ه ال%و\ران�، وباط1ن' ج,ل}ده

ال1ر\ص1يان�. قال ال4زهري: والض_ف}عانة� ث%مر.ة� الس_ع\دانة ذات'
الشو\ك1، وهي مستديرة كأ%نا ف%ل}كةD ل تراها إ,ذا هاج الس_ع\دان� وان\ت.ث%ر.

ث%م.ر'ها إ,ل مستلقية قد ك%ش.ر.ت\ عن ش.و\ك1ها وان\ت.ص_ت\ ل1ق%د.م, من
ي.ط%ؤ'ها، ول3بل ت.س\م.ن' على السعدان وت.ط1يب' عليها أ%لبانا.

@ضفدع: الض>ف}د1ع': مثال ال1ن\ص1ر، والض_ف}د.ع: معروف، لغتان فصيحتان،
وال�نثى ض1ف}د1عةD وض.ف}د.عةD؛ قال الوهري: وناس يقولون ض1ف}د.ع¬؛ قال

الليل: ليس ف الكلم ف1ع\ل%لD إ,ل أ%ربعة% أ%حرف: د1ر\ه.م¬ وه1ج\ر.ع¬
وه1ب\ل%ع¬ وق1ل}ع.م¬، وهو اسم. ال4زهري: الضفدع جعه ض.فاد1ع' وربا

قالوا ض.ف%اد1ي؛ وأ%نشد بعضهم: ول1ض.فاد1ي ج.م�ه ن.قان,ق'
أ%ي لضفاد1ع فجعل العي ياء كما قالوا أ%ران وأ%ران,ب.. ويقال: ن.ق�ت\

ض.فاد1ع' بطن,ه إ,ذا جاع كما يقال ن.ق�ت ع.صاف1ي' ب.ط}ن,ه.
والض>ف}د1ع'، بكسر الدال فقط: عظم يكون ف باطن حافر الف%ر.س.

وض.ف}د.ع. الرجل�: ت.ق%ب_ض.، وقيل س.ل%ح، وقيل ض.رط%؛ قال 
(* هذا البيت

: (vلرير وف ديوانه: خ'ور¬ مكان خورا
ب,ئ}س. الف%وار,س'، يا ن.وار'، م'جاش1ع¬
خ'وراv، إ,ذا أ%ك%ل�وا خ.ز,يراv ض.ف}د.ع'وا

وقول لبيد:
ي.م_م\ن. أ%ع\داداv ب,ل�ب\ن.ى أ%و أ%ج.ا
م'ض.ف}د1عات{، ك�ل©ها م'ط%ح\ل1ب.ه\
يريد مياهاv كثية الض_فادع.

@ضكع: رجل ض.و\ك%عةD: أ%ح\م.ق' ك%ثي اللحم مع ث1ق%ل، وقيل: الض_و\ك%ع'
ال�س\ت.ر\خ1ي الق%وائ1م ف ث1ق%ل.



@ضلع: الض>ل%ع' والض>ل}ع' لغتان: م.ح\ن,ي�ة النب، مؤنثة، والمع
أ%ض\ل�ع¬ وأ%ضال1ع' وأ%ض\لع¬ وض'لوع¬؛ قال الشاعر:

وأ%ق}ب.ل% ماء� الع.ي\ن, من ك�لY ز.ف}رة{،
إ,ذا و.ر.د.ت\ ل ت.س\ت.ط1ع\ها ال4ضال1ع'

وت.ض.ل�ع. الرجل�: ام\ت.ل4 ما بي أ%ض\لع1ه ش1ب.عاv وري�اv؛ قال ابن
ع.ن�اب� الطائي:

د.ف%ع\ت' إ,ليه ر,س\ل% ك%و\ماء4 ج.ل}دة{،
وأ%غ}ض.ي\ت' عنه الط�ر\ف. حت_ى ت.ض.ل�عا

Dم'ض\ل1ع¬: ل ت.ق}و.ى أ%ض\لع'ها على ال%م\ل,. وح1م\ل Dوداب�ة
م'ض\ل1ع¬: م'ث}ق1لD لل4ض\لع,. وال3ض\لع': ال3مالة�. يقال: ح1م\لD م'ض\ل1ع¬

أ%ي م'ثق1لD؛ قال ال4عشى:
ع1ن\د.ه الب,رe والتeق%ى وأ%س.ى الش_ق}ـ

ق, وح.م\لD ل1م'ض\ل1ع, ال4ثقال
وداه1يةD م'ض\ل1عةD: ت'ث}ق1ل� ال4ض\لع وت.ك}سرها. وال4ض\ل%ع':

الش_د1يد' الق%و,يe ال4ض\لع,. واض\ط%ل%ع. بال1م\ل وال4م\ر,: اح\ت.م.ل%ت\ه
أ%ضلع'ه؛ والض_ل%ع' أ%يضاv ف قول س'و.ي\د:

ج.ع.ل% الر_ح\من'، وال%م\د' له،
س.ع.ة% ال4خ\لق, فينا، والض_ل%ع\

الق�و_ة� واحتمال� الث�ق1يل,؛ قاله ال4صمعي.
والض_لعة�: القو_ة� وش1د_ة ال4ض\لع,، تقول منه: ض.ل�ع. الرجل،

�بالضم، فهو ضليع¬. وفرس ضل1يع¬ تام� ال%ل}ق م'ج\ف%ر' ال4ض\لع غ%ل1يظ
ال4ل}واح, كثي العصب. والض_ل1يع: الط�و,يل� ال4ض\لع, الواس1ع' النبي

العظيم الصدر. وف حديث م.ق}ت.ل أ%ب جهل: ف%ت.م.ن_ي\ت' أ%ن أ%كون بي
أ%ض\ل%ع. منهما أ%ي بي رجلي أ%قوى من الرجلي اللذين كنت بينهما وأ%شد�،

وقيل: الض_ل1يع' الطو,يل� ال4ض\لع, الض_خ\م من أ%ي> اليوان كان
vحت من الن�. وف الديث: أ%ن� عمر، رضي ال عنه، صار.ع. ج,ن>ي�ا

ف%ص.ر.ع.ه عمر' ث قال له: ما ل1ذ1راع.ي\ك. كأ%نما ذ1راعا كلب؟ ي.س\ت.ض\ع1ف�ه
بذلك، فقال له ال1ن>ي�: أ%ما إ,ن منهم ل%ض.ل1يع¬ أ%ي إ,ن منهم لع.ظيم

ال%ل}ق,. والض_ل1يع': العظيم اللق الشديد. يقال: ض.ل1يع¬ ب.ي>ن'
الض_لعة1، وال4ض\ل%ع' يوصف به الشديد الغليظ. ورجل ض.ل1يع' الفم,: واس1ع'ه



عظ1يم' أ%س\نان,ه على التشبيه بالض>ل}ع. وف صفته، صلى ال عليه وسلم:
ض.ل1يع' الف%م, أ%ي ع.ظ1يم'ه، وقيل: واس1ع'ه؛ حكاه الرويe ف الغريبي،

والعرب ت.ح\م.د' ع1ظ%م. الف%م وس.ع.ته وت.ذ�مe ص1غ.ره؛ ومنه قولم ف صفة
م.ن\ط1ق1ه، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان يفتتح الكلم ويتتمه

بأ%ش\داق1ه، وذلك ل1ر.ح\ب, ش1د\ق%ي\ه1. قال ال4صمعي: قلت ل4عراب: ما ال%مال�؟
فقال: غ�ؤ'ور' العيني وإ,شراف' الاج,ب.ي, ور.ح\ب' الش>د\قي,. وقال

شر ف قوله ض.ل1يع' الفم: أ%راد ع1ظ%م. ال4سنان وت.راص'ف%ها. ويقال: رجل
ض.ليع الثنايا غليظها. ورجل أ%ض\ل%ع': س1نeه شبيهة بالض_لع، وكذلك

،vإ,نسان: أ%ربع وعشرون ض1لعا Yوع' كل�امرأ%ة ض.ل}عاء�، وقوم ض'ل}ع¬. وض'ل
وللصدر منها اثنتا عشرة ضلعاv تلتقي أ%طرافها ف الصدر وتتصل أ%طراف بعضها

ببعض، وتسمى ال%وان,ح.، وخ.ل}فها من الظهر الك%ت1فان1، والك%تفان1
ب1ذاء الصدر، واثنتا عشرة ضلعاv أ%gف%ل% منها ف النبي، البطن بينهما ل

تلتقي أ%ط}راف�ها، على ط%ر.ف كل ض1ل}ع منها ش'ر\س'وف، وبي الصدر والنبي
غ�ض\ر'وف¬ يقال له الر_هابة�، ويقال له ل1سان� الصدر، وكل ض1ل}ع من
أ%ض\لع, النبي أ%ق}ص.ر' من الت تليها إ,ل أ%ن تنتهي إ,ل آخرتا، وهي
الت ف أ%سفل النب يقال لا الض>ل%ع' ال%ل}ف'. وف حديث غ%س\ل, د.م,

ال%ي\ض,: ح'ت>يه بض1ل%ع، بكسر الضاد وفتح اللم، أ%ي بعود، وال4صل فيه
vالض>ل}ع ضلع ال%ن\ب,، وقيل للعود الذي فيه ان\ح1ناء وع1ر.ض¬: ض1ل%ع تشبيها
بالض>ل}ع الذي هو واحد ال4ض\لع,، وهذه ضلع وثلث أ%ض\ل�ع، قال ابن

بري: شاهد الض>ل%ع,، بالفتح، قول حاجب بن ذ�ب\يان:
ب.ن الض>ل%ع, الع.و\جاء3، أ%ن\ت. ت'ق1يم'ها،
أ%ل إ,ن9 ت.ق}و,ي. الضeل�وع ان\ك1سار'ها

وشاهد الض>ل}ع، بالتسكي، قول ابن مفر>غ:
ور.م.ق}ت'ها ف%و.ج.د\ت'ها

كالض>ل}ع,، ل%ي\س. ل%ها اس\ت1قامه\
ويقال: ش.ر,ب. فلن حت ت.ض.ل�ع. أ%ي ان\ت.ف%خ.ت\ أ%ض\لع'ه من كثرة

الشرب، ومثله: شرب حت أ%و_ن% أ%ي صار له أ%و\نان1 ف جنبيه من كثرة الشرب.
وف حديث زمزم: فأ%خ.ذ ب,ع.راق1يها فشرب حت ت.ض.ل�ع أ%ي أ%كثر من الشرب

حت تد_د جنبه وأ%ضلعه. وف حديث ابن عباس: أ%نه كان ي.ت.ض.ل�ع' من
زمزم. والض>ل%ع': خ.طê ي'خ.ط© ف ال4رض ث ي'خ.ط© آخر ث يبذر ما



بينهما.
وثياب م'ض.ل�عةD: م'خ.ط�طة على شكل الض>لع؛ قال اللحيان: هو
ال�و.ش_ى، وقيل: ال�ض.ل�ع' من الثياب ال�س.ي_ر، وقيل: هو ال�خ\ت.ل1ف'

الن_س\ج, الرقيق، وقال ابن شيل: الضل�ع الثوب الذي قد ن'س3ج. بعضه وترك
بعضه، وقيل: ب'رد م'ض.ل�ع إ,ذا كانت خطوطه ع.ريضة كال4ض\لع.

وت.ض\ل1يع' الثوب: جعل� وش\ي,ه على هيئة ال4ضلع. وف الديث: أ%نه أ�ه\د1ي. له،
صلى ال عليه وسلم، ث%و\ب¬ س1ي.راء� م'ض.ل�عةD بق%ز¼؛ الضلع الذي فيه

سي'ور وخ'طوط من ال3ب\ر.ي\س.م, أ%و غيه ش1ب\ه' ال4ض\لع. وف حديث علي:
وقيل له ما الق%س>ي�ة�؟ قال: ثياب م'ض.ل�ةD فيها حرير أ%ي فيها خطوط

عريضة كال4ض\لع\.
ابن ال4عراب: الض_و\ل%ع' الائ1ل� بال%و.ى.

�والض>ل%ع' من البل: شيء# م'س\ت.د1قÒ م'ن\قاد¬، وقيل: هو ال�ب.ي\ل
Dالصغي الذي ليس بالطويل، وقيل: هو البيل النفرد، وقيل: هو جبل ذل1يل

م'س\ت.د1قÒ طويل، يقال: انزل بتلك الض>لع. وف الديث: أ%ن النب، صلى
ال عليه وسلم، لا نظر إ,ل الشركي يوم بدر قال: كأ%ن بكم يا أ%عداء4

ال3 م'ق%ت_ل1ي بذه الض>ل%ع, الم\راء3؛ قال ال4صمعي: الض>ل%ع جبيل
مستطيل ف ال4رض ليس برتفع ف السماء. وف حديث آخر: إ,ن� ض.ل}ع. ق�ر.ي\ش�

�عند هذه الض>ل%ع الم\راء3 أ%ي م.ي\ل%هم. والض>ل%ع'. ال%ر_ة
الر_ج,يلة�. والض_ل%ع': ال%زيرة� ف البحر، والمع أ%ضلع، وقيل: هو جزيرة

بعينها.
،vوض.ل%ع. عن الشيء، بالفتح، ي.ض\ل%ع' ض.ل}عا .�والض_ل}ع': ال%ي\ل

بالتسكي: مال% وج.ن.ف. على الثل. وض.ل%ع. عليه ض.ل}عاv: حاف.. والضال1ع':
الائ1ر'. والضال1ع': الائ1ل�؛ ومنه قيل: ض.ل}ع'ك مع فلن أ%ي م.ي\ل�ك.

معه وه.واك. ويقال: ه'م\ علي_ ض1ل%ع¬ جائرةD، وتسكي اللم فيهما جائز.
وف حديث ابن الزبي: فر.أى ض.ل}ع. معاوية% مع م.ر\وان% أ%ي م.ي\ل%ه. وف

الثل: ل ت.ن\ق�ش, الشو\ك%ة% بالشو\كة1 فإ,ن� ض.ل}ع.ها معها أ%ي
م.ي\ل%ها؛ وهو حديث أ%يضاv يضرب للرجل ياصم آخر. فيقول: أ%ج\ع.ل� بيت وبيتك

فلناv لرجل ي.ه\و.ى ه.واه. ويقال: خاص.م\ت' فلناv فكان ض.ل}ع'ك علي_ أ%ي
م.ي\ل�ك.. أ%بو زيد: يقال هم علي_ أ%ل}ب¬ واحد، وص.د\ع¬ واحد، وض.ل}ع¬

واحد، يعن اجتماع.هم عليه بالع.داوة. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه



وسلم، قال: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من ال%م> وال%ز.ن والع.ج\ز والك%س.ل
والب'خ\ل, وال�ب\ن, وض.ل%ع, الد_ي\ن, وغ%ل%بة1 الرجال؛ قال ابن ال4ثي:

أ%ي ث1ق%ل, الد_ي\ن,، قال: والض_ل%ع' الع\و,جاج'، أ%ي ي'ث}ق1ل�ه حت
ييل صاحب'ه عن الستواء3 والعتدال, لثقله. وف حديث علي، كرم ال وجهه:

وار\د'د\ إ,ل ال ورسوله ما ي'ض\ل1ع'ك. من ال�طوب, أ%ي ي'ث}ق1ل�ك.
والض_ل%ع'، بالتحريك: الع\و,جاج' خ1ل}قةv يكون ف الشي من ال%ي\ل,؛ قال ممد

بن عبد ال ال4زدي�:
وقد ي.ح\م1ل� الس_ي\ف. ال�ج.ر_ب. ر.بeه
على ض.ل%ع� ف م.ت\ن,ه، وه\و. قاط1ع'

فإ,ن ل يكن خلقة فهو الض_ل}ع'، بسكون اللم، تقول منه: ض.لع.، بالكسر،
ي.ض\ل%ع' ض.ل%عاv، وهو ض.ل1ع¬. ور'م\ح¬ ض.ل1ع¬: م'ع.و_ج¬ ل ي'ق%و_م\؛

وأ%نشد ابن شيل:
بكلY ش.ع\شاع� كج,ذ}ع, ال�ز\د.ر,ع\،

ف%ل1يق�ه أ%ج\ر.د' كالرeم\ح, الض_ل1ع\
يصف إ,بلv ت.ناو.ل� الاء4 من الوض بكلY ع'ن'ق� كج,ذ}ع, الزeر\ن'وق،

والف%ل1يق': الطمئ1نe ف عنق البعي الذي فيه ال�ل}ق�وم. وض.ل1ع.
السيف' والرم\ح' وغيها ض.ل%عاv، فهو ض.ل1يع¬: اع\و.ج_. ول�ق1يم.ن_

ض.ل%ع.ك. وص.ل%ع.ك أ%ي ع1و.ج.ك. وق%و\س¬ ض.ل1يع¬ وم.ض\ل�وعة: ف ع'ودها ع.ط%ف¬
وتقيوم¬ وقد شاك%ل% سائر'ها ك%ب,د.ها؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد للمتنخل

الذل:
واس\ل� عن ال1ب> بض\ل�وعة{،

ن.و_ق%ها الباري ول ي.ع\ج.ل,
وض.ل1يع¬ 

(* قوله «وضليع القوس» كذا بالصل، ولعله والضليعة.) :
الق%و\س'.

ويقال: فلن م.ض\ط%ل1ع¬ بذا ال4مر أ%ي قويÒ عليه، وهو م'ف}ت.ع1لD من
الض_لعة1. قال: ول يقال م'ط�ل1ع¬، بال3دغام. وقال أ%بو نصر أ%حد بن

حات: يقال هو م'ض\طل1ع¬ بذا ال4مر وم'ط�ل1ع¬ له، فالض\طلع' من
الض_لعة1 وهي القو_ة، والطYلع' من الف�ل�و> من قولم اط�ل%ع\ت'

الث�ن,ي.ة% أ%ي ع.ل%و\ت'ها أ%ي هو عال� لذلك ال4مر, مال1ك¬ له. قال الليث:



يقال إن>ي بذا ال4مر م'ض\ط%ل1ع¬ وم'ط�ل1ع¬، الضاد تدغم ف التاء
فتصي طاء مشددة، كما تقول اظن_ن_ي أ%ي ات�ه.م.ن، واظ�ل%م. إ,ذا احت.م.ل%

الظ©ل}م.. واض\ط%ل%ع. ال1م\ل% أ%ي اح\ت.م.ل%ه أ%ضلع'ه. وقال ابن
Dعلى ح.م\ل1ه، وهو م'ف}ت.ع1ل Òالسكية: يقال هو م'ض\ط%ل1ع¬ ب.م\ل1ه أ%ي قوي

من الض_لعة، قال: ول يقال هو م'ط�ل1ع ب.م\له؛ وروى أ%ب اليثم قول
أ%ب زبيد:

أ%خ'و ال%واط1ن, ع.ي�اف' ال%ن أ�ن'ف¬
للن_ئبات1، ولو أ�ض\ل1ع\ن. م'ط�ل1ع¬�

(* قوله «انف» كذا ضبط بالصل.)
أ�ض\ل1ع\ن.: أ�ث}ق1ل}ن. وأ�ع\ظ1م\ن.؛ م'ط�ل1ع¬: وهو القويe على

ال4مر, ال�ح\ت.م1ل�؛ أ%راد م'ض\ط%ل1ع¬ فأ%د\غ%م، هكذا رواه بطه، قال: ويروى
م'ض\ط%ل1ع¬. وف حديث علي�، عليه السلم، ف صفة النب، صلى ال عليه

وسلم: كما ح'م>ل% فاض\ط%ل%ع بأ%مرك. لطاعتك؛ اض\ط%ل%ع. افت.ع.ل% من
الض_لعة1 وهي القوة�. يقال: اضط%ل%ع. بمله أ%ي ق%و,ي. عليه ون.ه.ض. به. وف

الديث: ال1م\ل� ال�ض\ل1ع' والش_رe الذي ل ينقطع إ,ظهار' البدع؛
ال�ض\ل1ع': ال�ث}ق1ل� كأ%نه ي.ت_ك1ئ� على ال4ض\لع,، ولو روي بالظاء

.vمن الظ�ل%ع, والغ.م\ز, لكان وجها
@ضلفع: الض_ل}ف%ع والض_ل}ف%ع.ة� من النساء: الواسعة� ال%ن,. وقال ابن

بري: الضلفع الرأ%ة السمينة مثل اللل©باخ1ي�ة1. قال ال4زهري: قال ابن
السكيت ف ال4لفاظ إن صح له: الض_ل}ف%ع' والض_ل}ف%عة� من النساء

الواسعة�؛ وأ%نشد:
أ%ق}ب.ل}ن. ت.ق}ر,يباv وقام.ت ض.ل}ف%عا،

فأ%ق}ب.ل%ت\ه'ن_ ه1ب.بلv أ%ب\ق%عا،
عند. اس\ت1ها م1ث}ل% اس\ت1ها وأ%و\س.عا

وض.ل}ف%ع¬: موضع؛ أ%نشد ال4زهري:
ب,ع.ماي.ت.ي, إل جوان,ب, ض.ل}ف%ع,

وأ%نشد ابن بري لطفيل:
ع.ر.ف}ت لسلمى ، ب.ي\ن. و.ق}ط{ فض.ل}ف%ع, ،

م.ناز,ل% أ%ق}و.ت\ من م.ص1يف{ وم.ر\ب.ع,
وأ%نشد لبن ج,ذ}ل الط�عان:



،vوالش_ريد. ومال1كا vش.يا�أ%ت.ن\س.ى ق
وت.ذك�ر' م.ن أ%م\س.ى س.ل1يماv ب.ض.ل}ف%عا؟

ال4زهري: ض.ل}ف%ع.ه وص.ل}ف%عه وص.ل}م.عه إ,ذا ح.ل%ق%ه.
@ضوع: ضاع.ه ي.ض'وع'ه ض.و\عاv وض.و_ع.ه، كلها: ح.ر_كه وراع.ه، وقيل:

ح.ر_ك%ه وه.ي_ج.ه؛ قال بشر:
vس.مع\ت' ب,دارة1 الق%ل}ت.ي, ص.و\تا
ل1ح.ن\ت.مة% ، الف�ؤاد' به1 م.ض'وع'

وأ%نشد ابن السكيت لبشر بن أ%ب خازم:
وصاح.بها غ%ض1يض' الط�ر\ف1 أ%ح\و.ى،

ي.ض'وع' ف�ؤاد.ها م1ن\ه' ب'غام'
وت.ض.و_ع.ت1 الر>يح' أ%ي ت.ح.ر_ك%ت\. ويقال: ضاع.ن أ%مر' كذا وكذا

ي.ض'وع'ن إ,ذا أ%ف}ز.ع.ن. ورجل م.ض'وع¬ أ%ي م.ذ}ع'ور¬؛ قال الكميت:
ر,ئاب' الصeد'وع,، غ1ياث� ال%ض'و

�ع,، لgم.ت'ه الص_د.ر' ال�ب\ج,ل
ويقال: لي.ض'وع.ن\ك. ما ت.س\م.ع' منها أ%ي ل ت.ك}ت.ر,ث} له. وقال.

أ%بو عمرو: ضاع.ه أ%ف}ز.ع.ه؛ وأ%نشد ل4ب ال4سود الع1ج\ل1ي�:
فما ضاع.ن ت.ع\ر,يض'ه وان\د1راؤ'ه

علي_، وإ,ن>ي بالع'لى ل%ج.د1ير'
وقال ابن ه.ر\مة%:

أ%ذ%ك%ر\ت. ع.ص\ر.ك. أ%م\ ش.ج.ت\ك. ر'ب'وع'؟
أ%م\ أ%ن\ت. م'ت_ب,ل� الف�ؤاد1 م.ض'وع'؟

وق%د1 ان\ضاع. الفرخ' أ%ي ت.ض.و_ر. وت.ض.و_ع.. وقال ال4زهري: ان\ضاع.
وت.ض.و_ع. إ,ذا بسط جناحيه إ,ل أ�مه ل1ت.ز'ق�ه أ%و ف%ز,ع. من شيء

ف%ت.ض.و�ر. منه؛ قال أ%بو ذؤ.يب الذل:
ف�ر.ي\خان1 ي.ن\ضاعان1 ف الف%ج\ر,، ك�ل�ما

أ%ح.س_ا د.و,ي_ الر>يح,، أ%و ص.و\ت. ناع1ب
وضاعت الريح' الغ'ص\ن.: أ%مال%ت\ه. وضاعتن الريح': أث}ق%ل%تن

وأ%ق}ل%ق%تن.
�والض_و\ع': ت.ض.وeع' الريح, الطيبة1 أ%ي ن.ف}ح.ت'ها. وضاعت1 الرائحة

ض.و\عاv وت.ض.و_ع.ت، كلها: ن.ف%ح.ت\. وف الديث: جاء العباس' فجلس على



الباب وهو ي.ت.ض.و_ع' من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، رائحةv ل
ي.ج,د\ م1ث}ل%ها؛ ت.ض.وeع' الريح,: ت.ف%رeق�ها وان\ت1شار'ها وس'ط�وع'ها؛

وقال الشاعر:
إ,ذا ال}ت.ف%ت.ت\ ن.ح\و,ي ت.ض.و_ع. ري'ها،
ن.س3يم. الص>با جاء4ت\ ب,ر.ي�ا الق%ر.ن\ف�ل,

وضاع. ال1س\ك' وت.ض.و_ع. وت.ض.ي_ع. أ%ي تر�ك فانتشرت رائحته؛ قال
عبد ال بن ني الثقفي:

ت.ض.و_ع. م1س\كاv ب.ط}ن' ن.ع\مان%، أ%ن} م.ش.ت\
به ز.ي\ن.ب¬ ف ن,س\وة{ ع.ط1رات

ويروى: خ.ف1رات. ومن العرب من يستعمل التض.وeع. ف الرائحة ال�ص1ن_ة1.
وحكى ابن ال4عراب: تض.و_ع. النه.ت\ن'؛ وأ%نشد:

ي.ت.ض.و_ع\ن.، لو ت.ض.م_خ\ن. بال1س\ـ
ـك1، ض1ماخاv كأ%ن_ه ر,يح' م.ر\ق,

والض>ماخ': الريح' ل�ن\ت1ن'، ال%ر\ق': ص'وف' الع1جاف وال%ر\ض.ى،
وقال ال4زهري: هو ال3هاب' الذي ع'طYن. فأ%ن\ت.ن.. وضاع. ي.ض'وع'

وت.ض.و_ع.: ت.ض.و_ر. ف الب'كاء، وقد غ%لب على بكاء الصب�. قال الليث: هو
ت.ض.وeر' الصب� ف البكاء ف شد�ة ور.فع صوت، قال: والصب� بكاؤه ت.ضوeع¬؛

قال امرؤ القيس يصف امرأ%ة:
ي.ع1زe عليها ر'ق}ب.ت1ي، وي.س'وء�ها

ب'كاه، ف%ت.ثن ال1يد. أ%ن} ي.ت.ض.و_عا
يقول: ت.ثن ال1يد إ,ل صبي>ها ح1ذار. أ%ن} ي.ت.ض.و_ع..

والضeوع' والض>و.ع'، كلها: طائر¬ من طي الليل كالامة إ,ذا أ%ح.س_
بالص_باح ص.د.ح.؛ قال ال4عشى يصف فلة:

ل ي.س\م.ع' ال%ر\ء� فيها ما ي'ؤ.ن>س'ه
بالليل,، إ,ل ن.ئ1يم. الب'وم, والض>و.عا

بكسر الضاد، وجعه ض1يعانD، وها لغتان: ض1و.ع¬ وض'و.ع¬؛ وأ%نشد
ال4صمعي:

فهو ي.ز\ق�و م1ث}ل% ما ي.ز\ق�و الضeو.ع\
قال: ون.ص.ب. الض_و.ع. بني_ة1 الن_ئ1يم كأ%نه قال إ,ل نئيم. الب'وم

وصياح. الض>و.ع، وقيل: هو الك%ر.وان�، وجعه أ%ض\واع¬ وض1يعانD، وقال



الفضل: هو ذكر البوم، وقال ثعلب: الضeو.ع' أ%صغر من الع'ص\ف�ور؛
وأ%نشد:م.ن\ ل ي.د'ل© على خ.ي\ر� ع.ش1ي.ت.ه،

حت ي.د'ل� على ب.ي\ضات1ه الضeو.ع'
قال: ل4نه يض.ع بيضه ف موضع ل ي'د\ر.ى أ%ين هو. والض_واع': صوت'ه.

وقد ت.ض.و_ع.. وضاع. الطائر' فر\خ.ه يض'وعه إ,ذا ز.ق�ه؛ ويقال منه:
ض.ع\ ض.ع\ إ,ذا أ%مرت.ه بزقه.

وأ%ض\وع¬: موضع، ونظيه أ%ق}ر'نD وأ%خ\ر'ب¬ وأ%سق�ف¬، وهذه كلها مواضع،
وأ%ذ}ر'ح¬ اسم مدينة الش_راة1، فأ%ما أ%عص'ر¬ اسم رجل فإ,نا سي بمع

ع.ص\ر� وكذلك أ%س\ل�م¬ اسم رجل إ,نا هو جع س.ل}م�.
@ل4ثي ف ترجة ضيع: وف الديث ت'ع1ي' ضائ1عاv أ%ي ذا ضياع� من ق%ف}ر

أ%و ع1يال� أ%و حال ق%ص_ر عن القيام با، قال: ورواه بعضهم بالصاد
الهملة والنون، وقيل: إ,نه هو الصواب، وقيل: هو ف حديث بالهملة وف آخر

بالعجمة، قال: وكلها صواب ف العن.
@ضغغ: الض_غ1يغة�: الر_و\ضة� الناض1رة� ال�ت.خ.لYية�. أ%بو عمرو:

�الر_و\ضة� الض_غ1يغة� وال%ر\غ%دة� وال%غ\م.غة� وال%خ\ج.لة� وال%رغة
وال%د1يقة�؛ قال أ%بو حنيفة: يقال هم ف ضغ1يغة{ من الض_غاض1غ, إذا

كانوا ف خ1ص\ب� وس.ع.ة{ وك%ل� كثي. وأ%قمنا عند فلن ف ض.غ1يغ� أ%ي
خ1ص\ب�. وقال أ%بو عمرو: الض_غ1يغة� الروضة. وقال أ%بو صاعد الكلب:

ض.غ1يغةD من ب.ق}ل ومن ع'ش\ب� إ,ذا كانت الروضة ناضرة. وأ%قمت عنده ف ض.غ1يغ,
د.ه\ر,ه أ%ي قدر ت.مام1ه.

والض_غ\ض.غة�: ل%و\ك' الدر\داء3. يقال: ض.غ\ض.غ.ت1 الع.ج'وز' إ,ذا
لك%ت\ شيئاv بي النكي ول س1ن� لا.وض.غ\ض.غ% اللح\م. ف فيه: ل ي'ح\ك1م

م.ض\غ.ه. وض.غ\ض.غ% الكلم.: ل ي'ب.ي>ن\ه.
والض_غيغة�: العجي الرقيق. الفراء: إذا كان العجي رقيقاv، فهو

.�الض_غ1يغة� والر_غ1يغة
@ضمغ: أ%ض\م.غ% ش1د\ق%ه: ك%ث�ر. ل�عاب.ه؛ قال:

وأ%ض\م.غ% ش1د\ق%ه ي.ب\كي عليها،
ي'س3يل� على ع.وار,ض1ه الب'طاقا

قال: ل يكها إل صاحب العي.
@ضرف: ابن سيده: الض_ر,ف' من شجر البال يشبه ال4ث}أ%ب ف ع1ظ%م1ه



وورقه إل أ%ن س'وقه غ�ب\ر¬ مثل س'وق التي، وله ج.نÝى أ%بيض مدو�ر مثل تي
ال%ماط1 الص�غار، م'رÒ م'ض.ر>س¬، ويأ}كله الناس' والطي والقرود،

واحدته ض.ر,ف%ةD؛ كل ذلك عن أ%ب حنيفة. التهذيب: ثعلب عن ابن العراب:
الض_ر,ف' شجر التي ويقال لثمره الب.ل%س'، الواحدة ض.ر,فة؛ قال أ%بو منصور:

وهذا غريب.
@ضعف: الض_ع\ف' والضeع\ف': خ1لف' الق�و�ة1، وقيل: الضeع\ف'، بالضم،

vف السد؛ والض_عف، بالفتح، ف الر_أ}ي والع.ق}ل,، وقيل: ها معا
جائزان ف كل وجه، وخص� ال4زهريe بذلك أ%هل البصرة فقال: ها عند أ%هل

البصرة س1ي�ان1 ي'س\تعملن معاv ف ضعف البدن وضعف الر_أ}ي. وف التنزيل:
الل9ه الذي خ.ل%ق%كم من ض'عف{ ث ج.ع.ل من بعد ض'ع\ف{ ق�و_ةv ث جعل من بعد

قو_ة{ ض'ع\فاv؛ قال قتادة: خلقكم من ضعف قال من النeط}ف%ة1 أ%ي من
الن,ي� ث جعل من بعد قوة ضعفاv، قال: ال%ر.م.؛ وروي عن ابن عمر أ%نه قال:

قرأ}ت على النب، صلى الل9ه عليه وسلم: الل9ه الذي خلقكم من ض.عف؛
،vفأ%قرأ%ن من ض'ع\ف، بالضم، وقرأ% عاصم وحزة: وع.ل1م. أ%ن فيكم ض.عفا

بالفتح، وقرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو ونافع وابن عامر والكسائي بالضم، وقوله
تعال: وخ'ل1ق النسان� ض.ع1يفاv؛ أ%ي ي.س\ت.م1يل�ه ه.واه. والض_ع.ف': لغة

ف الض_ع\ف1؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وم.ن\ ي.ل}ق. خ.ياv ي.غ\م1ز, الد_ه\ر ع.ظ}م.ه،

على ض.ع.ف{ من حاله1 وف�ت'ور,
فهذا ف السم؛ وأ%نشد ف الر_أ}ي والعقل:

ول أ�شار,ك' ف ر.أ}ي� أ%خا ض.ع.ف{،
ول أ%ل1ي' ل1م.ن\ ل ي.ب\ت.غ1ي ل1ين,ي

وقد ض.ع'ف. ي.ض\ع'ف' ض.ع\فاv وض'ع\فاv وض.ع.ف.؛ الفتح عن اللحيان، فهو
ض.ع1يف¬، والمع ض'ع.فاء وض.ع\فى وض1عاف¬ وض.ع.فةD وض.عاف%ى؛ ال4خية عن

ابن جن؛ وأ%نشد:
ت.ر.ى الشeي'وخ. الض_عاف%ى ح.و\ل% ج.ف}ن.ت1ه،

وت.ح\ت.ه'م من مان د.ر\د.ق� ش.ر.ع.ه\
ونسوة ض.ع1يفات¬ وض.عائف' وض1عاف¬؛ قال:

vلقد زاد. الياة% إل� ح'ب�ا
ب.نات، إن_ه'ن_ من الض>عاف1



وأ%ض\ع.ف%ه وض.ع_ف%ه: صي_ره ضعيفاv. واس\ت.ض\ع.ف%ه وت.ض.ع_ف%ه: وجده
ضعيفاv فركبه بس'وء؛ ال4خية عن ثعلب؛ وأ%نشد:

عليكم ب,ر,ب\ع1ي> الطYعان1، فإنه
أ%ش.قe على ذ1ي الر_ث}ي.ة1 ال�ت.ض.ع>ف1

ر,ب\ع1يe الطYعان1: أ%و_له وأ%ح.دeه. وف إ,سلم أ%ب ذ�ر�:
ل%ت.ض.ع_ف}ت' 

v(* قوله «لتضعفت» هكذا ف الصل، وف النهاية: فتضعفت.) رجل
أ%ي اس\ت.ض\ع.ف}ت'ه؛ قال القتيب: قد تدخل اس\ت.ف}ع.ل}ت' ف بعض حروف

ت.ف%ع_ل}ت نو ت.ع.ظ�م واس\ت.ع\ظ%م وتكب�ر واس\تكب وت.ي.ق�ن واس\ت.ي\ق%ن.
وت.ث%ب_ت. واس\ت.ث}ب.ت.. وف الديث: أ%ه\ل� ال%ن�ة كل9 ض.ع1يف{

م'ت.ض.ع_ف{؛ قال ابن الثي: يقال ت.ض.ع_ف}ت'ه واس\ت.ض\ع.ف}ت'ه بعن للذي
ي.ت.ض.ع_ف�ه الناس وي.ت.ج.ب_ر'ون عليه ف الدنيا للفقر ور.ثاث%ة1 الال.

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: غ%ل%بن أ%هل الكوفة، أ%س\ت.ع\م1ل� عليهم
الؤمن. في'ض.ع_ف'، وأ%ستعمل عليهم الق%و,ي_ في'ف%ج_ر. وأ%ما الذي ورد

ف الديث حديث النة: ما ل ل يدخ'لن إل الضeع.فاء؟ قيل: هم الذين
ي'ب.ر>ئ�ون أ%ن\ف�س.هم من ال%و\ل والقوة؛ والذي ف الديث: اتقوا الل9ه

ف الضعيفي: يعن الرأ%ة والملوك.
والض_ع\فة�: ض.ع\ف' الفؤاد وق1ل�ة� الف1ط}نة1. ورجل م.ض\ع'وف¬: به

ض.ع\فةD. ابن ال4عراب: رجل م.ض\ع'وف¬ وم.ب\ه'وت¬ إذا كان ف عقله ض.ع\ف¬.
ابن بزرج: رجل م.ض\ع'وف¬ وض.ع'وف¬ وض.ع1يف¬، ورجل م.غ\ل�وب¬ وغ%ل�وب¬،

وبعي م.ع\جوف¬ وع.ج'وف¬ وع.ج,يف¬ وأ%ع\ج.ف'، وناقة ع.جوف¬ وع.ج,يف¬، وكذلك
امرأ%ة ض.ع'وف¬، ويقال للرجل الضرير البصر ض.ع1يف¬.

وال�ض.ع_ف': أ%حد ق1داح الي\س3ر الت ل أ%ن\صباء لا كأ%نه ض.ع'ف.
عن أ%ن يكون له نصيب¬. وقال ابن سيده أ%يضاv: ال�ض.ع_ف' الثان من

الق1داح, الغ'ف}ل الت ل ف�ر'وض. لا ول غ�ر\م عليها، إنا ت'ث%ق�ل با
الق1داح' ك%راه1ية% الت'ه.م.ة1؛ هذه عن اللحيان، واش\ت.ق�ه قوم من

الض_ع\ف1 وهو ال4و\ل.
وش1عر ض.ع1يف: ع.ليل، استعمله ال4خفش ف كتاب الق%واف فقال: وإن كانوا

قد ي'لزمون حرف اللي الش>ع\ر. الضعيف. العليل% ليكون أ%ت.م_ له
وأ%حسن.



وض1ع\ف' الشيء: م1ث}له، وقال الزجاج: ض1ع\ف' الشيء م1ث}ل�ه الذي
ي'ض.ع>ف�ه، وأ%ض\عاف�ه أ%مثال�ه. وقوله تعال: إذاv ل4ذ%ق}ناك ض1ع\ف.

ال%ياة1 وض1ع\ف. ال%مات1؛ أ%ي ض1عف العذاب حي�اv ومي�تاv، يقول: أ%ض\عفنا لك
العذاب ف الدنيا والخرة؛ وقال ال4صمعي ف قول أ%ب ذؤيب:

ج.ز.ي\ت'ك. ض1ع\ف. الو,د>، لا اس\ت.ب.ن\ت'ه،
وما إن} ج.زاك. الض>ع\ف. من أ%ح.د{ ق%ب\لي

معناه أ%ضعفت لك الود وكان ينبغي أ%ن يقول ض1ع\ف%ي الو,د>. وقوله عز
وجل: فآت1ه,م عذاباv ض1ع\فاv من النار؛ أ%ي عذاباv م'ضاع.فاv ل4ن

الض>ع\ف. ف كلم العرب على ضربي: أ%حدها ال1ثل، والخر أ%ن يكون ف معن
تضعيف الشيء. قال تعال: لكلY ض1ع\ف أ%ي للتابع والتبوع ل4نم قد دخلوا

ف الكفر جيعاv أ%ي لكلð عذاب م'ضاع.ف¬. وقوله تعال: فأولئك لم جزاء
الض>عف با عملوا؛ قال الزجاج: جزاء الضعف ههنا عشر حسنات، تأ}ويله:
فأ�ولئك لم جزاء الضعف الذي قد أ%علمناكم م1ق}داره، وهو قوله: من جاء

بالسنة فله عشر أ%مثالا؛ قال: ويوز فأ�ولئك لم جزاء الضعف أ%ي أ%ن نازيهم
الضعف، والمع أ%ض\عاف، ل يكس_ر على غي ذلك.

وأ%ضعف. الشيء4 وضع_فه وضاع.فه: زاد على أ%صل الشيء وجعله مثليه أ%و
أ%كثر، وهو التضعيف والض\عاف'، والعرب تقول: ضاعفت الشيء وض.ع_ف}ته بعن

واحد؛ ومثله امرأ%ة م'ناع.مةD وم'ن.ع_مةD، وصاع.ر ال�ت.ك%ب>ر خ.د_ه
وصع�ره، وعاق%د\ت وعق9د\ت. وعاق%ب\ت' وع.ق�ب\ت'. ويقال: ضع_ف الل9ه
ت.ض\ع1يفاv أ%ي جعله ض1ع\فاv. وقوله تعال: وما آت.ي\ت'م من زكاة ت'ريدون

وجه. الل9ه فأ�ولئك هم ال�ض\ع1ف�ون؛ أ%ي ي'ضاع.ف' لم الثواب؛ قال
ال4زهري: معناه الداخلون ف الت_ض\ع1يف أ%ي ي'ثاب'ون الض>ع\ف الذي قال الل9ه

تعال: أ�ولئك لم جزاء الض>ع\ف1 با ع.م1لوا؛ يعن من ت.صد_ق يريد وجه
الل9ه ج'وزي. با صاح1ب'ها عشرة أ%ض\عافها، وحقيقته ذوو ال4ض\عاف1.

وتضاع1يف' الشيء: ما ض'ع>ف. منه وليس له واحد، ونظيه ف أ%نه ل واحد له
ت.باش1ي' الصeب\ح, لقدمات ض1يائه، وت.عاش1يب' ال4رض لا يظهر من

أ%ع\شاب,ها أ%و_لv، وت.عاج,يب' الد_ه\ر, لا يأ}ت من ع.جائ1به.
وأ%ض\ع.ف}ت' الشيء4، فهو م.ض\ع'وف¬، وال%ض\ع'وف': ما أ�ض\ع1ف. من شيء، جاء على غي

ق1ياس؛ قال لبيد:
وعال%ي\ن. م.ض\ع'وفاv ود'ر�اv، س'م'وط�ه



ج'مانD وم.ر\جانD ي.ش'كe ال%فاص1ل
(.vكذا بالصل، والذي ف الصحاح وشرح القاموس: وفردا «vقوله «ودرا *)

قال ابن سيده: وإنا هو عندي على طرح الزائد كأ%نم جاؤوا به على
ض'ع1ف.. وض.ع_ف. الشيء4: أ%ط}ب.ق. بعض.ه على بعض وث%ناه فصار كأ%نه ض1ع\ف¬،

وقد فسر بيت لبيد بذلك أ%يضاv. وع.ذاب¬ ض1ع\ف¬: كأ%نه ض'وع1ف. بعض'ه على
بعض. وف التنزيل: يا نساء النب� من يأ}ت1 م1ن\ك�ن_ بفاح1شة{ م'ب.ي>ن.ة{
ي'ضاع.ف\ لا الع.ذاب' ض1ع\ف%ي\ن,، وقرأ% أ%بو عمرو: ي'ض.ع_ف؛ قال أ%بو
عبيد: معناه يعل الواحد ثلثة أ%ي ت'ع.ذ�ب\ ثلثة% أ%ع\ذ1ب.ة{، وقال:

كان عليها أ%ن ن'ع.ذ�ب. مرة فإذا ض'وع1ف. ض1ع\ف%ي\ن صار العذاب' ثلثة
أ%ع\ذ1بة{؛ قال ال4زهري: هذا الذي قاله أ%بو عبيد هو ما تستعمله الناس ف

م.جاز, كلمهم وما ي.ت.عار.فونه ف خ1طابم، قال: وقد قال الشافعي ما
ي'قار,ب' قوله ف رجل أ%و\صى فقال: أ%ع\ط�وا فلناv ض1ع\ف. ما ي'ص1يب'

ولدي، قال: ي'ع\طى مثله مرتي، قال: ولو قال ض1ع\ف%ي\ ما ي'صيب' ولدي نظرت.،
فإن أ%صابه مائة أ%عطيته ثلثمائة، قال: وقال الفراء شبيهاv بقولما ف

قوله تعال: ي.ر.و\ن.هم م1ث}ل%ي\ه,م رأ}ي. العي، قال: والوصايا يستعمل
فيها الع'ر\ف' الذي ي.ت.عار.ف�ه ال�خاط1ب' وال�خاط%ب' وما يسبق إل

أ%ف}هام من شاه.د. ال�وصي فيما ذهب وه\م'ه إليه، قال: كذلك روي عن ابن عباس
وغيه، فأ%ما كتاب الل9ه، عز وجل، فهو عري مبي ي'ر.دe تفسيه إل موضوع

كلم العرب الذي هو صيغة أ%لس3نتها، ول يستعمل فيه العرف إذا خالفته
اللغة؛ والض>ع\ف' ف كلم العرب: أ%صله ال1ث}ل� إل ما زاد، وليس بقصور

على مثلي، فيكون ما قاله أ%بو عبيد صواباv، يقال: هذا ض1عف هذا أ%ي مثله،
وهذا ض1ع\فاه أ%ي مثله، وجائز ف كلم العرب أ%ن تقول هذه ضعفه أ%ي
مثله وثلثة أ%مثاله ل4ن الض>عف ف ال4صل زيادة غي مصورة، أ%ل ترى

قوله تعال: فأ�ولئك لم جزاء الض>عف با عملوا؟ ل يرد به مثلv ول مثلي
وإنا أ%راد بالضعف ال4ض\عاف. وأ%و\ل ال4شياء به أ%ن ن.ج\ع.ل%ه عشرة%

أ%مثاله لقوله سبحانه: من جاء بالسنة فله عشر أ%مثالا ومن جاء بالسيئة
فل ي'جزي إل مثلها؛ فأ%قل الض>ع\ف1 مصور وهو الثل، وأ%كثره غي'

vخ.مسا Yالماعة1 على صلة الف%ذ �مصور. وف الديث: ت.ض\ع'ف' صلة
وعشرين درجة أ%ي تزيد عليها. يقال: ض.ع'ف. الشيء� ي.ض\ع'ف' إذا زاد
وض.ع_ف}ت'ه وأ%ضع.ف}ت'ه وضاع.ف}ت'ه بعنÝى. وقال أ%بو بكر: أ�ولئك لم جزاء



الض>ع\ف1؛ ال�ضاع.فة1، فأ%ل}ز.م. الض>ع\ف. التوحيد. ل4ن� الصاد1ر. ليس
سبيل�ها التثنية والمع؛ وف حديث أ%ب الد_ح\داح وشعره:

إل ر.جاء الض>ع\ف1 ف ال%عاد1
أ%ي م1ث}ل%ي, ال4جر؛ فأ%ما قوله تعال: ي'ضاع.ف\ لا العذاب' ضعفي،

فإن س1ياق الية والية1 الت بعدها دل� على أ%ن الراد. من قوله ض1عفي
مر�تان، أ%ل تراه يقول بعد ذكر العذاب: ومن ي.ق}ن'ت منكن_ لل9ه ورسوله

وتعمل صالاv ن'ؤت1ها أ%ج\ر.ها مرتي؟ فإذا جعل الل9ه تعال ل�مهات
الؤمني من ال4ج\ر م1ث}ل%ي\ ما لغيهن تفضيلv لن_ على سائر نساء ال�مة

فكذلك إذا أ%ت.ت\ إحداهن_ بفاحشة عذبت مثلي ما يعذب غيها، ول يوز أ%ن
ت'ع\طى على الطاعة أ%جرين وت'ع.ذ�ب على العص1ية ثلثة أ%عذبة؛ قال

ال4زهري: وهذا قول� حذاق النحويي وقول أ%هل, التفسي، والعرب تتكلم
بالض>عف مثن فيقولون: إن أ%عطيتن د1رهاv فلك ض1عفاه أي مثله، يريدون فلك

درهان عوضاv منه؛ قال: وربا أ%فردوا الضعف وهم يريدون معن الضعفي
فقالوا: إن أ%عطيتن درهاv فلك ضعفه، يريدون مثله، وإفراده ل بأ}س به إل

أ%ن التثنية أ%حسن. ورجل م'ض\ع1ف¬: ذو أ%ض\عاف{ ف السنات. وض.ع.ف. القوم.
ي.ض\ع.ف�ه'م: ك%ث%ر.هم فصار له ول4صحابه الض>ع\ف' عليهم. وأ%ض\ع.ف.

الر_جل�: ف%ش.ت\ ض.ي\ع.ت'ه وكث�رت، فهو م'ضع1ف. وبقرة ضاع1ف¬: ف بطنها
.vح.م\ل كأ%ن_ها صارت بولدها م'ضاع.ف%ة

وال4ض\عاف': الع1ظام' فوقها لم؛ قال رؤبة:
والل9ه ب.ي. الق%ل}ب, وال4ض\عاف1

قال أ%بو عمرو: أ%ضعاف السد ع1ظامه، الواحد ض1ع\ف¬، ويقال: أ%ض\عاف'
ال%سد أ%ع\ضاؤه. وقولم: وق�ع فلن ف أ%ض\عاف1 كتابه؛ يراد به توق1يع'ه

ف أ%ثناء السeطور أ%و الاشية. وأ�ض\ع1ف. القوم' أ%ي ض'وع1ف. لم.
وأ%ض\ع.ف. الر_جل�: ض.ع'ف%ت\ داب�ت'ه. يقال هو ض.ع1يف¬ م'ض\ع1ف¬،

فالض_ع1يف' ف بدنه، وال�ضع1ف' الذي دابته ضعيفة كما يقال ق%ويÒ م'ق}و�،
فالقوي� ف بدنه وال�ق}وي الذي دابته ق%و,ي_ة. وف الديث ف غ%ز\وة
خ.ي\ب.ر: من كان م'ض\ع1فاv ف%ل}ي.ر\جع أ%ي من كانت داب�ت'ه ض.ع1يفةv. وف

حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ال�ض\ع1ف' أ%مي¬ على أ%صحابه يعن ف السفر يريد
أ%نم ي.سي'ون بسيه. وف حديث آخر: الض_ع1يف' أ%مي الرك}ب.
وض.ع_ف%ه السي أ%ي أ%ض\ع.ف%ه. والتض\ع1يف: أ%ن ت.ن\س'ب.ه إل الض_ع\ف1:



وال�ضاع.فة�: الد>ر\ع الت ض'وع1ف. ح.ل%ق�ها ون'س3ج.ت\ ح.ل}ق%ت.ي\ن
حلقتي.

@ضغف: الض_غ1يفة�: الر_وضة� الناض1رة� من ب.ق}ل وع'شب؛ عن كراع، وقال:
بفاء بعد غي؛ قال ابن سيده: والعروف عن يعقوب ض.ف1يفة، والل9ه أ%علم.
@ضفف: الض_فe: ال%ل%ب' بالكف> كلYها وذلك ل1ض1خ.م الض_ر\ع؛ وأ%نشد:

ب.ض.ف> الق%واد1م, ذات1 الف�ض'و
ل,، ل بالب,كاء الك1ماش, اه\ت1صارا

ويروى ام\ت1صاراv، باليم، وهي قليلة� اللب.ن,؛ وقيل: الض_فe ج.م\ع'ك
خ1ل}ف%ي\ها بيدك إذا ح.ل%ب\ت.ها؛ وقال اللحيان: هو أ%ن ي'ق}ب,ض.

بأ%صابع1ه كلها على الض_ر\ع. وقد ض.ف%ف}ت' الناقة% أ%ض'ف©ها، وناقة ض.ف�وف¬،
وشاة ض.ف�وف: كثيتا اللب ب.ي>ن.تا الض�فاف. وعي ض.ف�وف¬: كثية الاء؛

وأ%نشد:
ح.ل}بان.ة{ ر.ك}بان.ة{ ض.ف�وف1

وقال الطYرم�اح:
وت.ج'ود' من عي� ض.ف�و

ف1 الغ.ر\ب,، م'ت\ر.ع.ة1 ال%داو,ل}
التهذيب عن الكسائي: ض.ب.بت' الناقة أ%ض'بeها ض.ب�اv إذا ح.ل%ب\ت.ها

بالكف>، قال: وقال الفراء هذا هو الض_فe، بالفاء، فأ%ما الض_بe فأ%ن}
تعل إبام.ك على ال1ل}ف1 ث ت.ر'د_ أ%صاب,ع.ك على البام, وال1ل}ف1

جيعاv، ويقال من الض_ف>: ض.ف%ف}ت' أ%ض'فe. الوهري: ض.ف_ الناقة%
لغة ف ض.ب�ها إذا ح.لب.ها بالكف كلها. أ%بو عمرو: شاة ض.ف�ة� الش_خ\ب,

أ%ي واسعة الشخ\ب 
�(* قوله «الشخب» بالفتح ويضم كما ف القاموس.). وض.ف�ة
البحر: ساح1ل�ه. والض>ف�ة�، بالكسر: جانب النهر الذي تقع عليه

الن_بائت'. والض_ف�ة�: كالض>ف�ة1، والمع ض1فاف¬؛ قال:
ي.ق}ذ1ف' بال�ش\ب, على الض>فاف1

وض.ف�ة� الوادي وض1يف�ه: جانبه، وقال القتيب: الصواب ض1ف�ة، بالكسر،
وقال أ%بو منصور: الصواب ض.ف�ة، بالفتح، والكسر لغة فيه. وض.ف9تا

الواد1ي: جان,باه. وف حديث عبدالل9ه بن خ.ب_اب مع الوارج: فقد_م'وه على
ض.ف�ة1 النهر فض.ربوا ع'ن'قه. وف حديث علي�، كر�م الل9ه و.جهه: في.ق1ف



ض.ف�ت.ي\ ج'ف�ون,ه أ%ي جانبيها؛ الضف�ة�، بالكسر والفتح: جان,ب' النهر
فاستعاره للج.ف}ن. وض.ف�تا ال%ي\ز'وم,: جانباه؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:ي.د'عeه ب,ض.ف�ت.ي\ ح.ي\زومه
(* قوله «يدعه» كذا ضبط الصل، وعليه فهو من دع بعن دفع ل من ودع

بعن ترك.)
وض.ف�ة� الاء: د'ف}ع.ت'ه ال�ول. وض.ف�ة� الناس: جاع.تهم.

والضف�ة� وال%ف�ة�: جاعة� القوم,. قال ال4صمعي: دخلت ف ض.ف�ة1 القوم أ%ي
ف جاع.تهم. وقال الليث: دخل فلن ف ضفة القوم وض.ف}ض.ف%ت1هم أ%ي ف

جاع.تهم. وقال أ%بو سعيد: يقال فلن من ل%ف1يف1نا وض.ف1يفنا أ%ي من
ن.ل�ف©ه بنا ون.ض'ف©ه إلينا إذا ح.ز.ب.ت\نا ال�م'ور. أ%بو زيد: قوم

م'تضاف©ون خ.فيفةD أ%موال�هم. وقال أ%بو مالك: قوم م'ت.ضاف©ون أ%ي
م'ج\ت.م1ع'ون؛ وأ%نشد:

ف%راح. ي.ح\د'وها على أ%ك}سائها،
ي.ض'ف©ها ض.ف9اv على ان\د1رائها

أ%ي ي.ج\م.ع'ها؛ وقال غيلن:
ما ز,ل}ت' بالع'ن\ف1 وفوق. الع'ن\ف1،
حت اش\ف%ت.ر_ الناس' بعد الض_ف>

أ%ي تفر_قوا بعد اجتماع. والض_ف%ف': از\د1حام الناس على الاء.
والض_ف�ة�: الف%ع\لة� الواحدة منه. وتضاف©وا على الاء إذا كثروا عليه. ابن

 vوا�سيده: تضافوا على الاء ت.ضاف
«vقوله «تضافوا على الاء تضافوا *)

كذا بالصل.) ؛ عن يعقوب، وقال اللحيان: إنم ل%م'ت.ضاف©ون على الاء أ%ي
م'ج\ت.م1ع'ون م'ز\د.ح1م'ون عليه. وماء م.ض\ف�وف¬: كثي عليه الناس' مثل

م.ش\ف�وه{. وقال اللحيان: ماؤنا اليوم م.ض\ف�وف كثي الغاش1ية1 من
الناس, والاشية؛ قال:

ل ي.س\ت.ق1ي ف الن_ز.ح, ال%ض\ف�وف1
إل م'دارة� الغ'روب, ال�وف1

قال: ال�دار ال�س.و_ى إذا وقع ف البئر اج\ت.ح.ف. ماء4ها. وفلن
م.ض\فوف مثل مث}مود إذا نف1د ما عنده؛ قال ابن بري: روى أ%بو عمرو الش_يبان

vوفا�هذين البيتي ال%ظ}ف�وف بالظاء، وقال: العرب تقول وردت ماء م.ظ}ف



أ%ي مشغولv؛ وأ%نشد البيتي:
ل يستقي ف النزح ال%ظ}ف�وف1

وذكره ابن فارس بالضاد ل غي، وكذلك حكاه الليث، وفلن م.ض\ف�وف¬ عليه
كذلك. وحكى اللحيان: رجل م.ض\ف�وف¬، بغي على.

شر: الض_ف%ف' ما د'ون% م1ل}ء ال1ك}يال, ودون% كل م.م\ل�وء، وهو
ال4كل دون الشبع. ابن سيده: الض_ف%ف' قلة الأ}كول وكثرة ال4ك%لة. وقال

ثعلب: الض_ف%ف' أ%ن تكون العيال أ%كثر من الزاد، وال%ف%ف' أ%ن تكون
ب,مق}دار,ه، وقيل: الض_ف%ف' الغاش1ية� والع1يال�، وقيل الش.م؛ كلها عن

اللحيان. والض_ف%ف': كثرة العيال؛ قال ب'ش.ي\ر' بن الن>كث:
قد1 اح\ت.ذى من الد�ماء وان\ت.ع.ل}،

وكب_ر. الل9ه وس_ى ون.ز.ل}
ب,م.ن\ز,ل� ي.ن\ز,ل�ه بنو ع.م.ل}،

ل ض.ف%ف¬ ي.ش\غ.ل�ه ول ث%ق%ل}
أ%ي ل ي.ش\غ.ل�ه عن ن'س'ك1ه وح.ج>ه ع1يال ول م.تاع¬. وأ%صابم من

الع.ي\ش, ض.ف%ف¬ أ%ي شد_ة. وروى مالك ابن دينار قال: حدثنا السن قال: ما
ش.ب,ع. رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، من خ'ب\ز ولم إل على ض.ف%ف{؛
قال مالك: فسأ%لت ب.د.و�ياv عنها، فقال: ت.ناو'لv مع الناس، وقال الليل:

الض_ف%ف' كثرة ال4ي\دي على الطعام، وقال أ%بو زيد: الض_ف%ف الض>يق
والشدة، وابن ال4عراب مثله، وبه فسر بعضهم الديث، وقيل: يعن اجتماع

الناس أ%ي ل يأ كل خبزاv ولماv وحده ولكن مع الناس، وقيل: معناه ل يشبع
إل بضيق وشدة، تقول منه: رجل ض.فe الال، وقال ال4صمعي: أ%ن يكون
الال قليلv ومن يأ}كله كثياv، وبعضهم يقول: ش.ظ%ف، وهو الضيق والشدة

أ%يضاv، يقول: ل ي.ش\ب.ع\ إل بضيق� وق1ل�ة{؛ قال أ%بو العباس أ%حد بن
يي: الضف%ف' أ%ن تكون ال4ك%لة� أ%كثر من م1ق}دار الال، وال%ف%ف' أ%ن

تكون ال4كلة بقدار الال، وكان النب، صلى الل9ه عليه وسلم، إذا أ%كل كان
من يأ}كل معه أ%كثر عدداv من قدر مبلغ الأ}كول وك%فاف1ه. ابن ال4عراب:

الض_ف%ف' الق1لة�، وال%ف%ف' الاجة�. ابن الع'ق%يلي: و'ل1د. للنسان
على ح.ف%ف{ أ%ي على حاجة{ إليه، وقال: الض_ف%ف' وال%ف%ف' واحد.

ال4صمعي: أ%صابم من الع.يش ض.ف%ف¬ وح.ف%ف¬ وش.ظ%ف¬ كل هذا من شد�ة العيش. وما
ر'ؤي. عليه ض.فف¬ ول ح.ف%ف¬ أ%ي أ%ث%ر حاجة{. وقالت امرأ%ة من العرب:



ت'و'ف أ%بو صبيان فما ر'ؤي. عليهم ح.ف%ف¬ ول ض.ف%ف¬ أ%ي ل ي'ر عليهم
ح'ف�وف¬ ول ض1يق¬. الفراء: الضف%ف' الاجة�. سيبويه: رجل ض.ف1ف' الال وقوم

ض.ف1ف�وا الال، قال: والوجه الد\غام ولكنه جاء على ال4صل.
والض_ف%ف': الع.ج.ل%ة� ف ال4مر؛ قال:

وليس ف ر.أ}يه و.ه\ن¬ ول ض.ف%ف'
ويقال: لق1يت'ه على ض.ف%ف{ أ%ي على ع.ج.ل� من ال4مر. والضeفe، والمع

الض>ف%ف%ة�: ه'ن.ي_ة تشبه الق�راد إذا ل%س.ع.ت\ ش.ري. ال1ل}د' بعد
ل%س\ع.ت1ها، وهي ر.م\داء ف لونا غ%ب\راء.

@ضوف: ضاف. عن الشيء ض.و\فاv: ع.د.ل كصاف. ص.و\فاv؛ عن كراع، والل9ه
أ%علم.

vوت.ض.ي_ف}ت'ه: نزلت' به ض.ي\فا vوض1يافة vضيف: ض1ف}ت' الرجل ض.ي\فا@
وم1ل}ت' إليه، وقيل: نزلت به وص1ر\ت له ض.يفاv. وض1ف}ت'ه وت.ض.ي_ف}ت'ه:

طلبت منه الض>يافة%؛ ومنه قول الفرزدق:
وج.د\ت الث�رى فينا إذا الت'م1س. الث�رى،

وم.ن\ هو ي.ر\ج'و ف%ض\ل%ه ال�ت.ض.ي>ف'
قال ابن بري: وشاه1د ض1ف}ت' الرجل قول� القطامي:

ت.ح.ي_ز' ع.ن خ.ش\ي.ةv أ%ن أ%ض1يف%ها،
كما ان\حاز.ت1 ال4ف}عى م.خافة% ضار,ب

وقد فسر ف ترجة حيز. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: ضاف%ها ض.ي\ف¬
فأ%م.ر.ت\ له ب1ل}ح.ف%ة{ صفراء؛ هو من ضفت الرجل إذا نزلت به ف
ض1ياف%ته1؛ ومنه حديث الن_ه\دي>: ت.ض.ي_ف}ت' أ%با هريرة س.ب\عاv. وأ%ض.ف}ت.ه

وض.ي_ف}ت.ه: أ%ن\ز.ل}ت.ه عليك ض.ي\فاv وأ%م.ل}ت.ه إليك وق%ر_ب\ت.ه،
vإليه. ويقال: أ%ضاف. فلن فلنا Dولذلك قيل: هو م'ضاف¬ إل كذا أ%ي م'مال

فهو ي'ضيف�ه إضافةv إذا أ%لأ%ه إل ذلك. وف التنزيل العزيز: فأ%ب.و\ا أ%ن
يضيفوها؛ وأ%نشد ثعلب ل4ساء بن خارجة الفزاري يصف الذئب:

ورأ%يت' ح.ق9اv أ%ن أ�ض.ي>ف%ه،
إذ} رام. س1ل}م1ي وات_قى ح.ر\ب

استعار له التضييف.، وإنا يريد أ%نه أ%م_ن.ه وساله. قال شر: سعت
رجاء بن س.ل%م.ة الكوف يقول: ض.ي_ف}ت'ه إذا أ%ط}ع.م\ت.ه، قال: والتضييف'

الطعام، قال: وأ%ضاف%ه إذا ل ي'ط}ع1م\ه، وقال رجاء: ف قراءة ابن



مسعود فأ%بوا أ%ن ي'ض.ي>ف�وها: ي'ط}ع1م'وها. قال أ%بو اليثم: أ%ضاف%ه
وض.ي_ف%ه عندنا بعنÝى واحد كقولك أ%ك}ر.م.ه الل9ه وكر_مه، وأ%ض.ف}ته

وض.ي_ف}ت'ه. قال: وقوله عز وجل فأ%بوا أ%ن ي'ض.ي>ف�وها، سأ%لهم الضافة%
فلم يفعلوا، ولو ق�ر,ئت أ%ن ي'ض1يف�وها كان صواباv. وت.ض.ي_ف}ت'ه:

سأ%لته أ%ن ي'ض1يف%ن، وأ%تيت'ه ض.ي\فاv؛ قال ال4عشى:
ت.ض.ي_ف}ت'ه ي.و\ماv، فأ%ك}ر.م. م.ق}ع.دي،

وأ%ص\ف%د.ن على الز_مانة1 قائدا
وقال الفرزدق:

Dومن�ا خ.ط1يب¬ ل ي'عاب'، وقائل
وم.ن\ هو ي.ر\جو ف%ض\ل%ه ال�ت.ض.ي>ف'

ويقال: ض.ي_ف}ت'ه أ%نزلته منزلة ال4ضياف. والض_ي\ف': ال�ض.ي_ف'
�يكون للواحد والمع كعدل� وخ.ص\م�. وف التنزيل العزيز: هل أتاك حديث

ض.ي\ف1 إبراهيم. ال�ك}ر.م1ي.، وفيه: هؤلء ض.ي\في فل ت.ف}ض.ح'ون1؛ على أ%ن
ضيفاv قد يوز أ%ن يكون ههنا جع ضائف الذي هو النازل، فيكون من باب

ز.و\ر� وص.و\م�، فافهم، وقد يكس_ر فيقال أ%ض\ياف¬ وض'ي'وف¬ وض1يفانD؛
vقال:إذا ن.ز.ل% ال4ض\ياف'، كان ع.ذ%و_را

على ال%ي> حت ت.س\ت.ق1ل� م.راج,ل�ه\
قال ابن سيده: ال4ض\ياف' هنا بلفظ الق1ل�ة ومعناها أ%يضاv، وليس

كقوله:وأ%س\ياف�نا من ن.ج\د.ة{ ت.ق}ط�ر' الد�ما
ف أ%ن} الراد با معن الكثرة، وذلك أ%م\د.ح' ل4نه إذا ق%ر.ى

ال4ض\ياف. براج,ل, الي� أ%جع.، فما ظنeك لو نزل به الضي>فان� الكثيون؟
التهذيب: قوله هؤلء ض.ي\ف1ي أ%ي أ%ضياف، تقول هؤلء ض.ي\ف1ي وأ%ض\ياف

وض'يوف وض1ياف، وال�نثى ض.ي\ف¬ وض.ي\فةD، بالاء؛ قال الب.عيث:
،Dه، وهي ض.ي\ف%ةeم�ل%قvى ح.م.ل%ت\ه أ
فجاء4ت ب,ي.ت\ن, للض>يافة أ%ر\ش.ما

وحر_فه أ%بو عبيدة فعزاه إل جرير؛ قال أ%بو اليثم: أ%راد بالض_ي\فة
ف البيت أ%نا حلت\ه وهي حائض. يقال: ضاف%ت1 الرأة� إذا حاضت ل4نا

vمالت من الط©هر إل ال%يض، وقيل: معن قوله وهي ض.ي\فة أ%ي ضافت قوما
فحب,لت ف غي دار أ%هلها.

واس\ت.ضافه: طلب إليه الض>يافة؛ قال أ%بو خ1راش�:



ي.ط1ي' إذا الش_ع\راء ضافت\ ب,ح.ل}ب,ه،
كما طار. ق1د\ح' ال�س\ت.ض1يف1 ال�و.ش_م'

وكان الرجل إذا أ%راد أ%ن ي.س\ت.ضيف دار ب,قد\ح� م'و.ش_م لي'ع\لم أ%نه
م'س\ت.ض1يف.

والض_ي\ف%ن: الذي ي.ت\ب.ع' الض_ي\ف.، مشتق� منه عند غي سيبويه، وجعله
سيبويه من ضفن وسيأ}ت ذكره. الوهري: الض_ي\فن الذي ييء مع

الض_ي\ف1، والنون زائدة، وهو ف%ع\ل%ن وليس بف%ي\ع.ل�؛ قال الشاعر:
إذا جاء ض.ي\ف¬، جاء للض_ي\ف1 ض.ي\ف%ن¬،

فأ%و\د.ى با ت'ق}رى الضeي'وف' الض_ياف1ن'
:vوضاف. إليه: مال ود.نا، وكذلك أ%ضاف؛ قال ساعدة بن جؤية يصف سحابا

حت أ%ضاف. إل واد{ ض.فاد1ع'ه
غ%ر\ق%ى ر'داف%ى، تراها ت.ش\ت.كي الن_ش.جا

وضاف%ن المe كذلك. وال�ضاف: ال�ل}ص.ق بالقوم ال�مال إليهم وليس
منهم. وكل© ما أ�م1يل% إل شيء وأ�س\ن,د إليه، فقد أ�ض1يف.؛ قال امرؤ

القيس:
فلما دخ.ل}ناه، أ%ضفنا ظ�هور.نا

إل كلY حار,ي¼ ق%ش1يب� م'ش.ط�ب,
أ%ي أ%س\ن.د\نا ظ�هور.نا إليه وأ%مل}ناها؛ ومنه قيل للد�عي> م'ضاف

ل4نه م'س\ن.د¬ إل قوم ليس منهم. وف الديث: م.ض1يف¬ ظهر.ه إل الق�ب_ة
أ%ي م'س\ن,د'ه. يقال: أ%ضفت'ه إليه أ�ض1يف�ه. وال�ضاف: ال�ل}ز.ق بالقوم.

وضافه المe أ%ي نز.ل% به؛ قال الراعي:
أ%خ'ل%ي\د'، إن� أ%باك ضاف. و,ساد.ه'

ه.م_ان1، باتا ج.ن\ب.ةv ودخ1يل
أ%ي بات أ%حد' ال%م_ي\ن, ج.ن\ب.ه، وبات. الخر' داخ1ل% ج.و\ف1ه.

وإضافة� السم إل السم كقولك غلم زيد، فالغلم مضاف وزيد مضاف إليه،
والغ.ر.ض بالضافة التخصيص والتعريف، ولذا ل يوز أ%ن ي'ضاف. الشيء إل

نفسه ل4نه ل ي'ع.ر>ف' نفسه، فلو عر_فها لا احتيج إل الضافة.
وأ%ضفت الشيء إل الشيء أ%ي أ%م.ل}ت'ه، والنحويون يسمون الباء حرف الضافة،

وذلك أ%نك إذا قلت مررت بزيد فقد أ%ضفت مرور.ك إل زيد بالباء.
وضافت الشمس ت.ض1يف' وض.ي_ف%ت وت.ضي_فت\: دنت للغروب وقر'بت. وف



الديث: ن.هى رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، عن الصلة إذا ت.ض.ي_فت
الشمس' لغروب؛ تضي_فت: مالت، ومنه سي الض_ي\ف' ض.ي\فاv من ضاف. عنه

ي.ض1يف؛ قال: ومنه الديث: ثلث� ساعات كان رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم،
ي.نهانا أ%ن ن'ص.لYي فيها: إذا طلعت الشمس حت ترتفع، وإذا تض.ي_فت

للغروب، ونصف. النهار. وضاف السهم': ع.د.ل عن ال%د.ف أ%و الرمي_ة، وفيه
لغة أ�خرى ليست ف الديث: صاف. السهم بعن ضاف.، والذي جاء ف الديث

ضاف.، بالضاد. وف حديث أ%ب بكر قال له ابنه: ض1ف}ت' عنك يوم ب.در� أ%ي
م1ل}ت' عنك. وعد.ل}ت'؛ وقول أب ذؤيب:

،vج.وار,س'ها ت.أ}و,ي الشع'وف. د.وائ1با
وت.ن\ص.بe أ%ل}هاباv م.ض1يفاv ك1راب'ها

أ%راد ضائفاv ك1راب'ها أ%ي عاد1لةv م'ع\و.ج_ةv فوضع اسم الفعول موضع
الصدر. وال�ضاف': الواقع بي اليل وال4ب\طال وليست به قو_ة؛ وأ%ما

قول الذل:
أ%نت ت'ج,يب' د.ع\وة% ال%ضوف1

فإنا استعمل الفعول على حذف الزائد، كما ف�عل ذلك ف اسم الفاعل نو
قوله:

ي.خ\ر'ج\ن من أ%ج\واز, ليل� غاض1ي
�وبن ال%ض'وف على لغة من قال ف ب,يع ب'وع.. والضاف: ال�ل}جأ

ال�ح\ر.ج' ال�ث}ق%ل� بالشر�؛ قال الب'ر.ي\ق الذل:
وي.ح\م1ي ال�ضاف. إذا ما دعا،

إذا ما دعا اللYم�ة الف%ي\ل%م'
(* قوله «إذا ما دعا اللمة إل» هكذا ف الصل، وأنشده الوهري ف مادة

ف ل م: إذا فر� ذو اللمة الفيلم)
vورواه غيه بالطلق أيضا ،vهكذا رواه أ%بو عبيد بالطلق مرفوعا

مروراv على الصفة للYم�ة؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن� الرواية الصحيحة إنا
هي السكان على أ%نه من الضرب الرابع من ال�ت.قار.ب ل4نك إن أ%طلقتها

فهي م'ق}واة، كانت مرفوعة أ%و مرورة؛ أ%ل ترى أ%ن فيها:
بعثت إذا ط%ل%ع. ال1ر\ز.م'

وفيها:
والع.بد. ذا ال�ل�ق ال4ف}ق%ما



وفيها:
وأ%قضي بصاحبها م.غ\ر.م1ي

فإذا سك9نت ذلك كله فقلت ال1ر\ز.م\ ال4فقم\ مغرم\، س.ل1مت الق1طعة� من
القواء3 فكان الضر\ب فل}، فلم يرج من حكم التقار.ب. وأ%ضفت'ه إل كذا

أ%ي أ%لأ}ته؛ ومنه ال�ضاف ف الرب وهو الذي أ�حيط به؛ قال طرفة:
،vضاف' م'ح.ن_با�وك%ر>ي إذا نادى ال

ك%س3يد1 الغ.ض.ا، ن.ب_ه\ت.ه، ال�ت.و.ر>د1
قال ابن بري: وال�س\ت.ضاف أ%يضاv بعن الضاف؛ قال جو_اس بن ح.ي�ان

ال4ز\د1ي�:
ولقد أ�ق}د1م' ف الر_و\

ع,، وأ%ح\م1ي ال�س\ت.ضافا
ث قد ي\م.د'ن الض_ي\ـ
ـف'، إذا ذ%م_ الض>يافا

واستضاف. من فلن إل فلن: لأ% إليه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ومار.س.ن الش_ي\ب' عن ل1م_ت،

فأ%صبح\ت' عن حقYه م'س\ت.ضيفا
وأ%ضاف. من ال4مر: أ%ش\ف%ق. وح.ذ1ر؛ قال النابغة العدي:

أ%قامت\ ثلثاv بي يوم� وليلة{،
وكان الن_كي' أ%ن ت'ض1يف. وت.ج\أ%را

وإنا غ%ل�ب. التأنيث ل4نه ل يذكر ال4يام. يقال: أ%ق%م\ت' عنده
ثلثاv بي يوم� وليلة{، غل�بوا التأ}نيث. وال%ض'وفة�: ال4مر ي'ش\ف%ق' منه

وي'خاف'؛ قال أ%بو جندب الذل:
وك�ن\ت' إ,ذا جاري د.عا ل1م.ض'وفة{،
أ�ش.م>ر' حت ي.ن\ص'ف. الساق. م1ئ}ز.ري

يعن ال4م\ر ي'ش\ف1ق' منه الر_ج'ل؛ قال أ%بو سعيد: وهذا البيت يروى
على ثلثة أ%وجه: على ال%ض'وفة1، وال%ض1يف%ة1، وال�ضافة1؛ وقيل:ضاف.

الر_جل� وأ%ضاف. خاف. وف حديث علي، كرم الل9ه وجهه: أ%ن� ابن الك%و_اء
وق%ي\س. بن ع.باد{ 

(* قوله «عباد» كذا بالصل، والذي ف النهاية عبادة.)
جاآه فقال له: أ%ت.ي\ناك. م'ضافي م'ث}ق%ل%ي\ن,؛ م'ضافي أ%ي خائف%ي،



وقيل: م'ضافي م'ل}ج.أ%ي\ن. يقال: أ%ضاف. من ال4مر إذا أ%ش\ف%ق. وح.ذ1ر من
إضافة1 الشيء إل الشيء إذا ض.م_ه إليه. يقال: أ%ضاف. من ال4مر وضاف.

إذا خافه وأ%ش\ف%ق. منه. وال%ض'وفة: ال4مر الذي ي'حذ%ر' منه وي'خاف'،
ووجهه أ%ن تعل ال�ضاف. مصدراv بعن الضافة كال�ك}ر.م بعن الك}رام،

ث تصف. بالصدر، وإل فالائف م'ض1يف ل م'ضاف.
وفلن ف ض1يف1 فلن أ%ي ف ناحيته. والض>يف': جانبا البل والوادي،
وف التهذيب: الض>يف' جان,ب' الوادي؛ واستعار بعض ال4غ}فال, الض>يف.

للذ�كر فقال:
حت إذا و.ر_ك}ت من أ}4ت.ي\ر,
سواد ض1يف%ي\ه1 إل الق�ص.ي\ر,

وتضايف الوادب: تضاي.ق.. أ%بو زيد: الض>يف'، بالكسر، ال%ن\ب'؛ قال:
ي.ت\ب.ع\ن. ع.و\داv ي.ش\ت.كي الظ%ل�،

إذا ت.ضاي.ف}ن. عليه أ}ن\س.ل�
يعن إذا ص1ر\ن% منه قريباv إل ج.ن\ب,ه، والقاف فيه تصحيف.

وت.ضاي.ف%ه القوم إذا صاروا ب,ض1يف%ي\ه. وف الديث: أ%ن� الع.د'و_
يوم ح'ن.ي\ن� ك%م.ن'وا ف أ%حناء الوادي وم.ضايفه. والض>يف': جان,ب'

الوادي. وناقةD ت'ض1يف' إل صوت الفحل أ%ي إذا سعته أ%رادت أ%ن تأ}تيه؛ قال
الب'ر.ي\ق' الذل:

من. ال�د_ع1ي. إذا ن'وك1روا،
ت'ض1يف' إل ص.و\ت1ه الغ.ي\ل%م'

الغيلم: الارية� ال%س\ناء ت.س\تأ}ن,س' إل صوته؛ ورواية أ%ب عبيد:
ت'ن,يف' إل ص.وته الغيلم

@ضفق: الض_ف}ق': الو.ض\ع بر_ة وكذلك الض_ف}ع'.
vوض.ي\قا vضيق: الض>يق': نقيض الس�عة، ضاق. الشيء� يضيق ض1يقا@

وت.ض.ي_ق. وت.ضاي.ق. وض.ي_ق%ه هو، وحكى ابن جن أ%ضاق%ه، وهو أ%مر ض.ي>ق¬.
أ%بو عمر: الض_ي\ق' الشيء الض_ي>ق'، والض>يق' الصدر، وال%ضاي,ق: جع

ال%ض1يق. والض_ي\ق' أ%يضاv: تفيف الض_ي>ق؛ قال الراجز:
د'ر\نا ودار.ت\ ب.ك}رةD ن.خ1يس'،

ل ض.ي\قة� ال%ج\ر.ى ول م.ر'وس'
والض_ي\ق': جع الض_يقاة والض>يقة وهي الفقر وسوء الال، وقد ضاق. عن



كل الشيء. يقال: ل ي.س.ع'ن شيء وي.ض1يق عنك. وضاق. الرجل� أ%ي بل،
وض.ي_ق}ت عليك الوضع. وقولم: ض1ق}ت' به ذ%ر\عاv أ%ي ضاق. ذر\عي به.

وت.ضاي.ق. القوم' إ,ذا ل يتوس_عوا ف خ'ل�ق أ%4و مكان. والضeوقى
والض>يقى: تأ}نيث ال4ض\ي.ق، صارت الياء واواv لسكونا وضمة ما قبلها. ويقال:

ضاق. الكان�، فهو ض.ي>ق، فرق بينهما، ويقال ف جع ضائ1ق� ضاق%ة؛ قال
زهي:ي.ك}ر.هها ال�ب.ناء� الضاقة� الع.ط%ن,

فهذا جع ضائ1ق�، ومثله ساد.ةD جع سائ1د{ ل سي>د؛ ومكان ض.ي>ق¬
وض.ي\ق¬ وضائ1ق¬. وف التنزيل: فلعل�ك تار,ك. بعض. ما ي'وح.ى إ,ليك وضائق\

به ص.د\ر'ك. وهو ف ض1يق� من أ%مره وض.ي\ق� أ%ي ف أ%مر ض.ي>ق�، والنعت
ض.ي>ق¬، والسم ض.ي\ق. ويقال: ف صدر فلن ض1يق¬ علينا وض.ي\ق¬.

والض_ي\ق: الشك. يكون ف القلب من قوله تعال: ول تك' ف ض.ي\ق� م�ا
ي.م\ك�رون. وقال الفراء: الض_ي\ق' ما ضاق عنه صدر'ك، والض>يق' ما يكون ف الذي

يتس_ع ويضيق مثل الدار والثوب؛ وإ,ذا رأ%يت الض_ي\ق. قد وقع ف موضع
الض_يق كان على أ%مرين: أ%حدها أ%ن يكون جعاv للض_ي\قة1 كما قال

ال4عشى:فلئن ر.بeك، من رحته،
ك%ش.ف. الض_ي\قة% عنا وف%س.ح

والوجه الخر أ%ن يراد به شيء ض.ي>ق فيكون ض.يق مففاv، وأ%صله
التشديد، ومثله ه.ي\ن ول%ي\ن. وأ%ضاق. الرجل�، فهو م'ض1يق إ,ذا ضاق. عليه

م.عاش'ه. وأ%ضاق. أ%ي ذهب مال�ه. التهذيب: والض_ي.ق,، بفتح الياء، الشك،
والض_ي\ق' بذا العن أ%كثر'. والض>يقة�: مثل الض>يق. وال%ض1يق': ما ضاق.

من ال4ماكن وال�مور؛ قال:
م.ن\ ش.ا ي'د.لYي النفس. ف ه'و_ة

ض.ن\ك{، ولكن م.ن\ له بال%ض1يق؟
أ%ي بالروج من ال%ضيق. وقالوا: هي الض>يقى والضeوقى على حد ما
ي.ع\ت.و,ر' هذا النوع من ال�عاق%بة. وقال كراع: الضeوقى جع ض.ي_قة؛ قال

ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك ل4ن ف�ع\لى ليست من أ%بنية الموع إ,ل أ%ن
يكون من المع الذي ل يفارق واحده إ,ل بالاء كب'ه\ماة وب'ه\مى؛ وقالت

امرأ%ة لض.ر_تا وهي ت'سام1يها:
ما أ%نت بال�ور.ى ول الضeوقى ح1ر.ا

الضeوقى: ف�ع\لى من الض>يق وهي ف ال4صل الضeي\قى، فقلبت الياء



واواv من أ%جل الضمة، وال�ور.ى ف�ع\لى من الي، وكذلك الكوسى من
الك%ي\س.والض>يقة�: ما بي كل نمي. والض>يقة�: كوكبان

كال�ل}ت.ز,ق%ي, صغ1يان بي الث©ر.يا والد_ب.ران. وض1يقة: منزلة للقمر بلزق الثري�ا
ما يلي الدبران وهو مكان ن}س¬ على ما تزعم العرب؛ قال ال4خطل:

فهل� ز.ج.ر\ت1 الطي، ل%يلة ج,ئ}ت1ه،
ب,ض1يقة% ب.ي\ن. الن_ج\م, والد_ب.ران1

يذكر امرأ%ة و.س1يمةv تزو_جها رجل دميم، والرأ%ة هي ب.ر_ة أ%ب هانئ
التغلب والرجل سعيد بن بنان التغلب، وقال ال4خطل ف ذلك؛ قال ابن

قتيبة: وربا ق%ص'ر القمر عن الد_ب.ران1 فنزل بالض>يقة وها النجمان
الصغيان التقاربان بي الثري�ا والد_بران؛ حكي هذا القول عن أ%ب زياد

الكلب؛ قال أ%بو منصور: جعل ض1يقة% معرفة ل4نه جعله اساv علماv لذلك
الوضع ولذلك ل يصرفه، وأ%نشده أ%بو عمرو ب,ض1يقة1

بكسر الاء، جعله صفة ول يعله اساv للموضع؛ أ%راد بض1يق%ة1 ما بي
النجم والدبران. والض_ي\قة والض>يقة: القمر

@ضأك: رجل م.ض\ؤ'وك 
(* قوله «رجل مضؤوك» وقد كعن كما ف القاموس.)

م.ز\ك�وم.
@ضبك: ض.ب.ك. الرجل% وض.ب_كه: غمز يديه، يانية. والض_ب,يك: أ%و�ل مصة

يصها الصب من ثدي أ�مه. واض\ب.أ%ك�ت1 الرض' واض\م.أ%ك�ت\: خرج
:Òنباتا، بالضاد، وهو الصحيح، وقيل: إذا اخضرت وطلع نباتا. وزرع م'ض\ب.ئ1ك

أ%خضر؛ عن كراع.
@ضبك: الض>ب\راك' والضeبار,ك: الشديد الطول, الض_خ\م' الثقيل، وقد

يقال ذلك للثقيل الكثي ال4هل؛ قال الفرزدق:
ور.د'وا أ�راق. ب.ح\ف%ل� من ت.غ\ل1ب�،
ل%ج,ب, الع.ش1ي> ض'بار,ك1 ال4ركان1

ابن السكيت: يقال لل4سد ض'بار,م¬ وض'بارك، وها من الرجال
الشجاع.الوهري: رجل ض1ب\راك¬ أ%ي ضخم، وكذلك الضeبار,ك؛ قال الراجز:

أ%ع\د.د\ت' فيها بازلv ض'بار,كا،
ي.ق}ص'ر ي.م\شي، وي.ط�ول� بار,كا

قال: والمع الض_بار,ك' بالفتح.



@ضحك: الض_ح1ك': معروف، ض.ح1ك. ي.ض\ح.ك ض.ح\كاv وض1ح\كاv وض.ح1كاv أ%ربع
لغات، قال الزهري: ولو قيل ض.ح.كاv لكان قياساv لن مصدر ف%ع1ل%

ف%ع.لD، قال الزهري: وقد جاءت أ%حرف من الصادر على ف%ع.ل، منها ض.ح1ك.
.vوس.ر.ق. س.ر,قا ،vوض.رط% ض.ر,طا ،vوخ.ض.ف. خ.ض1فا ،vوخ.ن.ق%ه خ.ن,قا ،vض.ح1كا

والض_ح\ك%ة: الر_ة الواحدة؛ ومنه قول ك�ث%ي>ر:
vغ%م\ر الر>داء، إذا تبسم ضاحكا

غ%ل1ق%ت\ لض.ح\ك%ت1ه1 رقاب' الال,
وف الديث: يبعث ال السحاب. في.ض\ح.ك' أ%حسن. الض_ح1ك1؛ جعل انلءه

عن البق ض.ح1كاv استعارة ومازاv كما يف}ت.رe الضاح1ك' عن الث�غ\ر،
وكقولم ض.ح1ك%ت1 الرض' إذا أ%خرجت نباتا وز.ه\ر.تا. وتض.ح_ك

وت.ضاح.ك، فهو ضاحك وض.ح_اك وض.ح'وك وض'ح.كة: كثي الض_ح1ك. وض'ح\كة، بالتسكي:
ي'ض\ح.ك منه يط�رد على هذا باب. الليث: الضeح\كة الشيء الذي ي'ض\حك

منه. والضeح.كة: الرجل الكثي الض_ح1ك ي'عاب عليه. ورجل ض.ح_اك: نعت على
ف%ع_ال. وض.ح1ك}ت' به ومنه بعنÝ. وت.ضاحك الرجل واس\ت.ض\ح.ك بعن.

وأ%ض\ح.كه ال� عز وجل. وال�ض\ح'وكة: ما ي'ض\حك به. وامرأة م1ض\حاك:
كثية الض_ح1ك. قال ابن ال4عراب: الض_اح1ك من السحاب مثل العار,ض, إل

،Òح.ك%ة د.مeأنه إذا ب.ر.ق قيل ض.ح1ك، والض_ح_اك م.د\ح، والض
والضeح\ك%ة أ%ذ%مe، وقد أ%ض\حكن ال4مر' وهم ي.ت.ضاحكون، وقالوا: ض.ح1ك.

çالز_ه\ر' على ال%ث%ل لن الز_ه\ر ل ي.ض\ح.ك حقيقة. والض_اح1ك%ة: كل س1ن�
من م'ق%د_م, الضراس ما ي.ن\د'ر عند الضحك. والض_اح1ك%ة: الس>©

الت بي ال4نياب وال4ضراس، وهي أ%ربع ض.واح1ك.. وف الديث: ما
أ%و\ض.ح'وا بضاح1كة أ%ي ما تبسموا. والض_واح1ك': ال4سنان الت تظهر عند التبسم.

أ%بو زيد: للرجل أ%ربع ثنايا وأ%ربع ر.باع1ي.ات وأ%ربع ض.واح1ك، والواحد
ضاح1ك وثنتا عشرة ر.حÝى، وف كل ش1ق�ç ستÒ: وهي الط�واحي ث

الن_واج,ذ بعدها، وهي أ%قصى ال4ضراس. والض_ح1ك': ظهور الثنايا من الفرح.
والض_ح\ك': الع.ج.ب وهو قريب ما تقد_م. والض_ح\ك:الث�غر البيض.

والض_ح\ك: العسل، شبه بالث�غ\ر لشدة بياضه؛ قال أ%بو ذؤيب:
فجاء ب,م.ز\ج� ل ير الناس' م1ث}ل%ه'،

هو الض_ح\ك، إل أ%نه ع.م.ل� الن_ح\ل,
وقيل: الض_ح\ك هنا الش_ه\د، وقيل الزeب\د'، وقيل الث�ل}ج.



والض_ح\ك' أ%يضاv: ط%ل}ع' الن_خ\ل حي ي.ن\ش.قe، وقال ثعلب: هو ما ف جوف
الط�ل}عة. وض.ح1ك%ت1 النخلة� وأ%ض\ح.ك%ت\: أ%خرجت الض_ح\ك.. أ%بوعمرو:

الض_ح\ك' والض_ح_اك و.ل1يع' الط�ل}عة الذي يؤكل. والض_ح\ك: الن_و\ر'.
والض_ح\ك: ال%ح.ج_ة. وض.ح1ك%ت1 الرأة�: حاضت؛ وبه فسر بعضهم قوله

تعال: فض.ح1ك%ت\ فبشرناها بإسحق؛ وقد فسر على معن الع.ج.ب أ%ي ع.ج,ب.ت\ من
فزع إبراهيم، عليه السلم. وروى الزهري عن الفراء ف تفسي هذه الية:

لا قا ل رسول ال عز وجل لعبده ولليله إبراهيم ل تف ض.ح1كت\ عند ذلك
امرأ%ته، وكانت قائمة عليهم وهو قاعد، ف%ض.ح1كت فب'شرت بعد الض_ح1ك

بإسحق، وإنا ضحكت سروراv بالمن لنا خافت كما خاف إبراهيم. وقال بعضهم: هذا
مقد_م، ومؤخر العن فيه عندهم: فبشرناها بإسحق فضحكت بالبشارة؛ قال

الفراء: وهو ما يتمله الكلم، وال أعلم بصوابه. قال الفراء: وأما قولم
فضحكت حاضت فلم أسعه من ثقة. قال أ%بو عمرو: وسعت أبا موسى الامض يسأل

أبا العباس عن قوله فضحكت أي حاضت، وقال إنه قد جاء ف التفسي، فقال:
ليس ف كلم العرب والتفسي مسلم لهل التفسي، فقال له فأنت أنشدتنا:

ت.ض\ح.ك' الض_ب\ع' لق%ت\لى ه'ذ%ي\ل�،
وت.رى الذئب. با ي.س\ت.ه,ل9

فقال أ%بو العباس: تضحك ههنا ت.ك}ش1ر'، وذلك أن الذئب ينازعها على
القتيل فت.ك}ش1ر ف وجهه و.عيداv فيتركها مع لم القتيل وير�؛ قال ابن سيده:

وض.ح1ك%ت ال4رنب' ض1ح\كاv حاضت؛ قال:
وض1ح\ك ال4رانب, ف%و\ق. الص_فا،

كمثل, د.م, ال%و\ف1 يوم اللYقا
:vيعن اليض. فيمازعم بعضهم؛ قال ابن ال4عراب ف قول تأبط شر�ا

تضحك الضبع لقتلى هذيل
أ%ي أ%ن الضبع إذا أ%كلت لوم الناس أ%و شربت دماءهم ط%م1ث%ت\، وقد

أ%ض\حكها الدم'؛ قال الك�م.ي\ت:
وأ%ض\ح.ك%ت1 الض>باع. س'يوف' س.ع\د{،

لق%ت\لى ما د'ف1ن_ ول و'د1ينا
وكان ابن دريد يرد� هذا ويقول: من شاهد الض>باع. عند حيضها فيعلم أ%نا

تيض؟ وإنا أ%راد الشاعر أ%نا ت.ك}ش1ر' ل4كل اللحوم، وهذا سهو منه
فجعل ك%ش\ر.ها ض.ح1كاv؛ وقيل: معناه أ%نا تستبشر بالقتلى إذا أكلتهم



في.ه,رe بعض'ها على بعض فجعل ه.ر,يرها ض.ح1كاv لن الضحك إنا يكون منه
كتسمية العنب خراv، ويس\ت.ه,ل©: يصيح وي.س\ت.ع\و,ي الذئاب.. قال أ%بو طالب:

وقال بعضهم ف قوله فضحكت حاضت إن أ%صله من ض.ح_اك الط�ل}عة 
(* قوله

«من ضحاك الطلعة» كذا بالصل، والضافة بيانية لن الضحاك، كشداد: طلع
النخلة إذا انشق عنه كمامه.) إذا انشقت؛ قال: وقال ال4خطل فهي بعن

اليض:ت.ض\ح.ك' الض_ب\ع' من د1ماء3 س'ل%ي\م�،
إذ ر.أ%ت\ها على ال1داب ت.م'ور'

وكان ابن عباس يقول: ض.ح1ك%ت\ ع.ج,ب.ت من فزع إبراهيم. وقال أ%بو إسحق
ف قوله عز وجل: وام\رأ%ته قائمةD فض.ح1ك%ت\؛ يروي أ%نا ضحكت ل4نا كانت

قالت لبراهيم اض\م'م\ ل�وطاv ابن أ%خيك إليك فإن أ%علم أنه سينزل
بؤلء القوم عذاب، فضح1ك%ت\ س'روراv لا أ%تى المر على ما توهت، قال: فأما

من قال ف تفسي ضحكت حاضت فليس بشيء. وأ%ض\ح.ك. ح.و\ض.ه: مله حت فاض،
وكأ%ن� العن قريب¬ بعض'ه من بعض لنه شيء يتلئ ث يفيض، وكذلك

اليض. والض_ح'وك' من الط©ر'ق: ما و.ض.ح واستبان؛ قال:
على ض.ح'وك1 الن_ق}ب, م'ج\ر.ه1د>

أ%ي مستقيم.والض_اح1ك': حجر أبيض يبدو ف البل. والض_ح'وك: الطريق
الواسع. وطريق ض.ح_اك: م'س\تبي؛ وقال الفرزدق:

إذا ه1ي. بالر_ك}ب, الع1جال, ت.ر.د_ف%ت\
ن.حائز. ض.ح_اك1 ال%طال1ع, ف ن.ق}ب,

نائز الطرق: ج.وادeها. أ%بو سعيد: ض.ح1كات' القلوب من الموال
وال4ولد خ1يار'ها ت.ض\ح.ك القلوب إليها. وض.ح1كات' كل شيء: خ1يار'ه. ورأي¬

ضاح1ك' ظاهر غي ملتبس. ويقال: إن رأيك لي'ضاح1ك' الشكلت أ%ي تظهر عنده
الشكلت حت ت'ع\رف. ويقال: الق1رد ي.ض\ح.ك إذا صو�ت. وب'ر\ق%ة� ضاح1ك{:

ف ديار تيم. ور.و\ضة ضاح1ك: بالص_م_ان معروفة. والض_ح_اك بن
ع.د\نان: زعم ابن د.أب� ال%دن أنه الذي ملك الرض وهو الذي يقال له ال�ذ}ه.ب،

وكانت أمه من الن فل%ح1ق. بالن وسدا القرا 
(* قوله «وسدا القرا» كذا

بالصل بدون نقط، ولعله مرف عن وبيداء القرى أي ولق ببيداء القرى)،
وتقول العجم: إنه لا عمل السحر وأظهر الفساد أخذ فش'د_4 ف جبل



د'ن\باو.ن\د.، ويقال: إن الذي شد_ه أف}ر,يدون الذي كان م.س.ح الدنيا فبلغت أربعة
وعشرين ألف فرسخ؛ قال الزهري: وهذا كله باطل ل يؤمن بثله إل أحق ل

عقل له.
@ضرك: الض_ر,يك': الفقي اليابس الالك س'وء4 حال�، والنثى ض.ر,يكة،

وقل�ما يقال ذلك ف النساء، وقد ض.ر'ك. ض.راك%ةv، وقل�ما يقال للمرأة
ض.ر,يكة. ال4صمعي: الض_ر,يك الض_ر,ير، وهو أيضاv الفقي الائع، ول

ي'ص.ر_ف له ف1ع\ل ل يقولون ضر.كه ف معن ض.ر_ه، والمع ضرائك وض'رائك
وض'ر.كاء؛ قال الكميت يدح م.س\ل%مة بن هشام:

فغ.ي\ثD أ%نت. للضeر.كاء3 من�ا،
بس.ي\ب,ك حي ت'ن\ج,د' أ%و ت.غ'ور'

:vوقال أيضا
إذ ل ت.ب,ضe، إل الت_را

ئك والض_رائ1ك1، ك%فe جاز,ر\
وف قصة ذي الرeمة ورؤبة: عال%م'ه' ض.رائك؛ جع ض.ر,يك وهو الفقي

السيء الال، وقيل: الزيل. والض_ر,يك': الن_س\ر' الذكر، قال: وض'راك من
أساء السد وهو الغليظ الشديد' ع.ص.ب ال%ل}ق ف ج,س\م، والفعل ض.ر'ك.

ي.ض\ر'ك ض.راكة.
@ضكك: ض.ك�ه ي.ض'ك�ه وض.ك}ض.كه: غ%مز.ه غ%م\زاv شديداv وض.غ.طه. وض.ك�ه

بال�جة: ق%ه.ره. وض.ك�ه ال4م\ر': ك%ر.به. والض_كe: الضي>ق'.
والض_ك}ض.كة: ضرب من الشي فيه سرعة، وقيل: هي سرعة الشي.

والض_ك}ضاك والضeكاض1ك' من الرجال: القصي ال�ك}ت.ن,ز، وامرأة
ض.ك}ضاكة كذلك، وقيل: امرأة ض.ك}ضاكة مكتنزة اللحم ص'ل}بة.

وف النوادر: ض'ك}ض1ك%ت1 الرض' وف�ض\ف1ض.ت\ بطر ور'ق}ر,ق%ت\
وم'ص\م1ص.ت\ وم'ض\م1ض.ت\ كل هذا إذا غسلها الطر.

@ضمك: اض\م.أ%ك�ت الرض' اضم1ئ}كاكاv: كاض\بأ%ك�ت\ إذا خرج نبتها.
وال�ض\م.ئ1كe: الزرع ال4خضر كال�ض\ب.ئ1ك�، عن كراع. أبو زيد: اضمأك_

النبت إذا ر.و,ي. واخ\ض.ر_. واض\م.أ%ك_ السحاب: ل ي'ش.ك ف مطره؛ هذه عن
أب حنيفة.

@ضنك: الض_ن\ك': الض>يق' من كل شيء، الذكر وال�نثى فيه سواء، ومعيشة
ض.ن\ك¬ ض.ي>قة. وكل عيش من غي, حلY ض.ن\ك وإن كان واسعاv. وف التنزيل



العزيز: ومن أ%عرض عن ذكري فإن له معيشةv ض.ن\كاv؛ أي غي ح.لل؛ قال أبو
إسحق: الض_ن\ك أ%صله ف اللغة الض>يق' والشد_ة، ومعناه، وال أعلم،

أن هذه العيشة الض_ن\ك ف نار جهنم، قال: وأكثر ما جاء ف التفسي أنه
عذاب القب؛ وقال ق%تادة: معيشةv ض.ن\كاv جهنم، وقال الضحاك: الكسب

الرام، وقال الليث ف تفسيه: أ%كل� ما ل يكن من حلل فهو ض.ن\ك¬ وإن كان
م'و.س_عاv عليه، وقد ض.ن'ك عيش'ه. والض_ن\ك: ض.يق العيش. وكل© ما ضاق

فهو ضن\ك. والض_نيك': العيش الض_ي>ق'، والض_نيك القطوع. وقال أ%بو
زيد: يقال للضعيف ف بدنه ورأيه ض.ن,يك. والض_ن,يك: التابع الذي ي.ع\م.ل

ب'ب\ز,ه.
وض.ن'ك الشيء� ض.ن\كاv وض.ن.اكة وض'ن'وكة: ضاق. وض.ن'ك الرجل� ضناكة،

فهو ضنيك: ض.ع'ف ف جسمه ونفسه ورأيه وعقله.
والضeن\ك%ة والضeن.اك، بالضم: الزeكام، وقد ض'ن,ك.، على صيغة ما ل

يسم فاعله، فهو م.ض\ن'وك إذا ز'ك1م.، وال أ%ض\ن.كه وأ%ز\ك1مه. وف
الديث: أ%نه ع.ط%س. عنده رجل فش.م_ته رجل ث ع.ط%س فش.م_ته رجل ث ع.ط%س

فأ%راد أ%ن ي'ش.م>ته، فقال: د.ع\ه فإنه م.ض\ن'وك أ%ي مز\كوم؛ قال ابن
الثي: والقياس أ%ن يقال فهو م'ض\ن.ك وم'ز\ك%م، ولكنه جاء على أ�ض\ن,ك

وأ�ز\ك1م. وف الديث: أ%يضاv: فإنك م.ض\ن'وك؛ وقال العجاج يصف جارية:
فهي ض1ن.اك¬ كالك%ث1يبه ال�ن\هال}

ع.ز_ز. منه، وهو م'ع\طي الس\هال}،
ض.ر\ب' الس_واري م.ت\ن.ه بالت_ه\تال}

الض>ن.اك': الض_خ\مة كالثيب الذي ينهال، عزز منه أ%ي س.د_د من
الكثيب، ض.ر\ب' السواري أ%ي أ%مطار الليل فلزم بعض'ه بعضاv، شبه خلقها بالكثيب

وقد أ%صابه الطر، وهو مع\طي ال3س\هال أ%ي يعطيك س'هولة ما شئت.
والض>ن.اك: ال�و.ث�ق' ال%ل}ق الشديد، يكون ذلك ف الناس والبل، الذكر

وال�نثى فيه سواء.
والض>ن.اك: الرأة الض_خمة. وقال الليث: الض_ن.اك الت�ار_ة

ال�ك}ت.نزة الصeل}بة الللحم. وامرأ%ة ض1ناك: ثقيلة العجيزة ض.خ\مة؛ أ%نشد
ثعلب:وقد أ�ناغي الر_شأ% ال�ح.ب_ب.ا،

خ.و\داv ض1ناكاv ل ت.م'دe الع'قب.ا
(* قوله «ل تد العقبا» مد ف السي: مضى، والعقب جع عقبة كغرفة وغرف.



وأنشده شارح القاموس ف ع ق ب: ل تسي بدل ل تد).
خ.و\داv هنا: إما بدل وإما حال، أ%راد أ%نا ل تسي مع الرجال. وناقة

ض1ن.اك: غليظة الؤخر، وكذلك هي من النخل والشجر. وف كتابه لوائل بن
ح'ج\ر: ف الت>يعة شاةD ل م'ق%و_رة� الل}ياط1 ول ض1ناك¬؛ الض>ناك،

بالكسر: الكثي اللحم، ويقال للذكر والنثى بغي هاء. قال ابن بري: قال
الوهري الض>ن.اك، بالفتح، الرأة الكتنزة، قال: وصابه الض_ناك،

بالكسر.ورجل ض'نأ%ك'، على ف�ع\ل%ل� مهموز اللف: وهو الصeل}ب العصوب اللحم،
والرأة بعينها على هذا اللفظ ض'ن\أ%ك%ة.

@ضوك: ت.ض.و_ك. ف ع.ذ1رته ت.ض.وeكاv: تلطخ با؛ قال يعقوب: رواها
اللحيان عن أب زياد بالضاد العجمة، وعن الصمعي بالصاد الهملة، قال: وقال

أ%بو اليثم الع'ق%يلي: تو.ر_ك فيه ت.و.رeكاv إذا ت.ل%ط�خ.
وروى أ%بو تراب عن ع.ر_ام: رأ%يت ض'و.اك%ةv من الناس وض.و,يك%ة أ%ي

جاعة، وكذلك من سائر اليوان. ويقال: اض\ط%و.ك�وا على الشيء واع\ت.ل%ج'وا
واد_و_س'وا 

(* قوله «وادوسوا» وهكذا ف الصل.) إذا تنازعوه بشدة.
@ضيك: ضاكت1 الناقة ت.ض1يك ض.يكاv: ت.فاج_ت\ من شدة الر فلم تقدر أ%ن
تضم فخذيها على ض.ر\عها، وهي ضائك من ن'وق ض'ي_ك؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
أل ت.راها كال1ضاب, ب'ي_ك%ا،
م.تال1ياv ج.ن\ب.ى وع'وذاv ض'ي_كا؟

أ%بو زيد: الض_ي.كان� وال%ي.كان� ف مشي النسان أ%ن ير>ك فيه
منكبيه وجسده حي يشي مع كثرة لم.

@ضأل: الض_ئ1يل�: الصغي الد_قيق ال%قي. والض>ئ1يل: الن_حيف،
والمع ض'ؤ.لء وض1ئالD؛ قال النابغة العدي:

ل ض1ئالD ول ع.واو,ير' ح.م_ا
ل�ون، ي.و\م. ال1طاب,، لل4ثقال

وال�نثى ض.ئيلةD، وقد ض.ؤ'ل% ض.آلةv وت.ضاء4ل؛ قال أ%بو خ1راش:
vوما ب.ع\د. أ%ن} قد ه.د_ن الد_ه\ر' ه.د_ة

ت.ضال% لا ج,س\مي، ور.ق_ لا ع.ظ}مي
أ%راد ت.ضاء4ل فحذف، وروى أ%بو عمرو ت.ضاءل} لا، بال3د\غام 



(* قوله
«بالدغام» زاد ف الكم: وهذا بعيد ل4نه ل يلتقي ف شعر ساكنان)

وال�ض\ط%ئل�: الض_ئيل؛ قال:
رأ%يت'ك يا ابن. ق�ر\م.ة% حي ت.س\مو،

مع الق%ر,م.ي\ن، ت.ض\طئ1ل ال%قاما
أ%راد ت.ض\ط%ئ1ل للم.قام فحدف وأ%و\ص.ل، وف التهذيب: م'ض\ط%ئ1ل القام.

وضاء4ل ش.خ\ص.ه: ص.غ_ره؛ قال زهي:
فب.ي\نا ن.ذ�ود' الو.ح\ش.، جاء غ�لم'نا
ي.د1بe وي'خ\في ش.خ\ص.ه، وي'ضائ1ل�ه

وت.ضاء4ل% الرجل�: أ%خ\فى شخص.ه قاعداv وت.صاغ%ر. وف الديث: إ,ن
الع.ر\ش على م.ن\ك1ب إس\راف1يل وإ,ن_ه ل%ي.ت.ضاء4ل� من خشية ال حت ي.صي

مثل الو.ص.ع؛ يريد ي.ت.صاغر وي.د1قe تواض'عاv. أ%بو زيد: ض.ؤ'ل% رأ}ي'ه
ض.آلةv إ,ذا ص.غ'ر وفال% ر.أ}ي'ه. ورجل م'تضائلD أ%ي ش.خ\ت¬؛ وقال

الع'ج.ي الس_لول، وقيل زينب أ�خت يزيد بن
الط�ث%ر,ي_ة:

،Dد_ الس_يف1 ل م'تضائل�ف%تÝ ق
ول ر.ه1لD ل%ب_ات'ه وبآد1ل�ه\
وقال مالك بن ن'و.يرة:

ن'ع1دe ال1ياد. ال�و_ والك�م\ت. كالق%نا،
�وك�ل� د1لص� ن.س\ج'ها م'تضائل

أ%ي د.قيق¬. ور.ج'ل ض'ؤ.لةD أ%ي نيف. وت.ضاء4ل% الشيء� إ,ذا ت.ق%ب_ض.
وانضم_ بعض'ه إ,ل بعض. وف حديث عمر: قال للج,ن>ي> إ,ن أ%راك

ض.ئيلv ش.خيتاv. وف حديث ال4ح\ن.ف: إ,ن_ك لض.ئيلD أ%ي نيف ضعيف. واستعمل
أ%بو حنيفة الت_ضاؤل ف الب.ق}ل فقال: إ,ن الك�ر'ن\ب. إ,ذا كان إ,ل

ج.ن\ب ال%ب.لة ت.ضاء4ل منها وذ%ل� وساءت حال�ه. وهو عليه ض'ؤ\لنD أ%ي
ك%لê. وحس.ب'ه عليه ض'ؤ\لنD إ,ذا ع1يب به؛ وأ%نشد ابن جن:

أ%نا أ%بو ال1ن\هال,، ب.ع\ض. ال4ح\يان،
ليس. ع.ل%ي_ ح.س.ب بض'ؤ\لن

أ%راد بضئيل أ%ي القائم مقام.ه وال�غ\ن,ي غ%ناء4ه، وأ%ع\م.ل ف الظرف
معن التشبيه أ%ي أ�ش\ب,ه' أ%با النهال ف بعض ال4حيان، وأ%نا مثل أ%ب



ال1ن\هال. أ%بو منصور: ض.ؤ'ل% الرجل يض\ؤ'ل ض.آلةv وض'ؤ'ولةv إ,ذا قال%
ر.أ}ي'ه، وض.ؤ'ل ض.آلةv إ,ذا ص.غ'ر. وقال الليث: الض_ئيل نعت للشيء ف

ض.ع\فه وص1غ.ره ود1ق�ته، وج.م\عه ض'ؤ.لء� وض.ئيل�ون، وال�نثى ض.ئيلة.
والضeؤ'ولة: ال�زال. الوهري: ر.ج'لD ض.ئيل السم إ,ذا كان صغي السم

.vنيفا
والض_ئيلة: ال%ي_ة الدقيقة. الكم: الض_ئيلة ح.ي_ة كأ%نا

أ%ف}ع.ى. والض_ئيلة: الل�هاة؛ عن ثعلب.
@ضأبل: ال4زهري ف الثلثي الصحيح قال: أ%هله الليث، قال: وفيه حرف

زائد، وذكر أ%بو عبيد عن ال4صمعي: جاء فلن بالض>ئ}ب,ل والن>ئ}ط1ل وه'ما
الداهية؛ قال الكميت:

أ%ل ي.ف}ز.ع' ال4ق}وام' م1م�ا أ%ظ%ل�ه'م،
ول%م_ا ت.ج,ئ}هم ذات' و.د\ق%ي, ض1ئ}ب,ل�؟

قال: وإ,ن كانت المزة أ%صلية فالكلمة ر'باع1ي_ة. ابن سيده:
الض>ئ}ب,ل، بالكسر والمز، مثل الز>ن\ب,ر، والض>ئ}بل� الداهية؛ حكى ال4خية ابن

:eجن، وال4كثر ما ب.د.أ}نا به، بالكسر؛ قال ز,ياد¬ ال1ل}ق%ط1ي
ت.ل%م_س' أ%ن} ت'ه\د1ي لار,ك ض1ئ}ب,ل،

وت'ل}ف%ى ل%ئ1يماv ل1ل}و,عاء4ي\ن صام1ل
قال: ولغة بن ض.ب_ة الص>ئ}ب,ل، بالصاد، والضاد' أ%عرف؛ قال الوهري:

وربا جاء4 ض.مe الباء ف الض>ئ}ب'ل والز>ئب'ر؛ قال ثعلب: ل نعلم ف
الكلم ف1ع\ل�ل، فإ,ن كان هذان الرفان مسموعي بضم الباء فيهما فهو من

النوادر؛ وقال ابن كيسان: هذا إ,ذا جاء على هذا الثال ش.ه,د للهمزة
بأ%نا زائدة، وإ,ذا وقعت حروف الزيادة ف الكلمة جاز أ%ن ترج عن بناء

ال�صول، فلهذا ما جاءت هكذا؛ قال الكميت:
ول ت.ت.ك%أ}د\ه'م' ال�ع\ض1لت،

�ول م'ص\م.ئ1ل�ت'ها الض>ئ}ب,ل
وزاد ابن بري على هاتي الكلمتي ن,ئ}د'ل، وقال هو الكابوس.

@ضحل: الض_ح\ل�: القريب' الق%ع\ر. والض_ح\ل: الاء� الرقيق على وجه
eال4رض ليس له ع.م\ق¬، وقيل: هو كالض_ح\ضاح إ,ل� أ%ن الض_ح\ضاح أ%عم

منه ل4نه فيما ق%ل� أ%و كث�ر، وقيل: الض_ح\ل الاء القليل يكون ف
العي والبئر وال�م_ة ونوها، وقيل: هو الاء القليل يكون ف الغ.د1ير



ونوه؛ أ%نشد ابن بري لبن مقبل:
وأ%ظ}ه.ر.، ف غ�ل�ن1 ر.ق}د{ وس.ي\ل�ه،

ع.لج,يم' ل ض.حلD، ول م'ت.ض.ح\ض1ح'
والع'ل}ج'وم هنا: الاء الكثي، والمع أ%ض\حال وض'ح'ولD. الوهري:

الض_ح\ل� الاء القليل، ومنه أ%ت.ان� الض_ح\ل ل4نه ل ي.غ\م'رها لق1ل�ته؛
قال ال4زهري: أ%تان� الض_ح\ل الص_خ\رة� بعضها غ%م.ره الاء� وبعضها

ظاهر. قال شر: وغ%د1ير¬ ضاح1لD إ,ذا ر.ق_ ماؤه فذهب. وف الديث ف
كتابه ل�ك%ي\د1ر, دوم.ة%: ولنا الض�اح1ية� من الض_ح\ل؛ هو بالسكون القليل

من الاء، وقيل: الاء القريب الكان، وبالتحريك مكان الض_ح\ل، ويروى
الضاحية من الب.ع\ل. وال%ض\ح.ل�: مكانD ي.ق1ل© فيه الاء من الض_ح\ل، وبه

ي'ش.ب.ه الس_راب. قال ابن سيده: ال%ض\ح.ل� مكان الض_ح\ل؛ قال
الع.ج�اج:

ح.س3ب\ت' يوماv، غ%ي\ر ق%ر¼، شام1ل
ي.ن\س'ج غ�د\راناv على م.ضاح1ل

(* قوله «حسبت» هكذا ف الكم، وف التكملة: كأن).
يصف الس_راب. شبهه بالغ'د'ر. وض.ح.ل%ت1 الغ'د'ر': ق%ل� ماؤها. ويقال:

إ,ن� خ.ي\ر.ك. لض.ح\لD أ%ي قليل. وما أ%ض\ح.ل خ.ي.ك. أ%ي ما أ%ق%ل�ه.
واض\م.ح.ل� السحاب': تق%ش_ع.. واض\م.ح.ل� الشيء� أ%ي ذهب، وف لغة

الك1لبي>ي ام\ض.ح.ل�، بتقدي اليم، حكاها أ%بو زيد.
@ضرزل: أ%بو خ.ي\ر.ة: ر.ج'ل ض1ر\ز,لD أ%ي ش.ح1يح¬.

@ضعل: ابن ال4عراب: الضاع1ل� ال%م.ل الق%و,يe، والطاع1ل� الس_هم
ال�ق%و_م؛ قال أ%بو العباس: ول أ%سع هذين الرفي إ,ل9 له، قال:

والض_ع.ل د1ق�ة البدن من ت.قار'ب الن_س.ب.
@ضغل: الض_غ1يل: صوت فم ال%ج�ام إ,ذا م.ص_ من م1ح\ج.مه، يقال: ض.غ.ل%

ي.ض\ع.ل� ض.غ1يلv ص.و_ت عند ال1جامة؛ قاله أ%بو عمرو وغيه.
@ضكل: ال4ض\ك%ل� والض_ي\ك%ل: الرج'ل الع'ر\يان�، والض_ي\ك%ل الفقي؛

وقال الشاعر:
فأ%م�ا آل� ذ%ي�ال�، فإ,ن_ا

ت.ر.ك}ناهم\ ض.ياك1ل%ةv ع.يامى
والمع ض.ياك1ل� وض.ياك1لةD. والض_ي\ك%ل: العظيم' الض_خ\م؛ عن ثعلب.



ال4زهري ف الرباعي: إ,ذا جاء الرجل� ع'ر\ياناv فهو الب'ه\ص'ل
والض_ي\ك%ل.

@ضلل: الض_لل� والض_للة�: ضدe ال�د.ى والر_شاد، ض.ل%ل}ت. ت.ض1ل©
هذه اللغة الفصيحة، وض.ل1ل}ت. ت.ض.ل© ض.للv وض.للةv؛ وقال كراع: وبنو

تيم يقولون ض.ل1ل}ت' أ%ض.ل© وض.ل1ل}ت' أ%ض1ل©؛ وقال اللحيان: أ%هل
الجاز يقولون ض.ل1ل}ت' أ%ض.ل©، وأ%هل ند يقولون ض.ل%ل}ت أ%ض1ل©، قال
وقد قرئ بما جيعاv قوله عز وجل: ق�ل} إ,ن ض.ل%ل}ت' فإ,نا أ%ض1ل© على

،êتال êنفسي؛ وأ%هل العالية يقولون ض.ل1ل}ت'، بالكسر، أ%ض.ل©، وهو ضال
وهي الض_للة والت_للة؛ وقال الوهري: لغة ند هي الفصيحة. قال ابن
سيده: وكان يي بن و.ث�اب يقرأ كل� شيء ف القرآن ض.ل1ل}ت وض.ل1ل}نا،

بكسر اللم، ور.ج'لD ضالê. قال: وأ%ما قراءة من قرأ% ول الض�أ%لYي.،
بمز ال4لف، فإ,نه ك%ر,ه التقاء الساكني ال4لف واللم فحر_ك ال4لف

للتقائهما فانقلبت هزة، ل4ن ال4لف حرف ضعيف واسع ال%خ\ر.ج ل
ي.ت.حم_ل الركة، فإ,ذا اض\ط�رeوا إ,ل تريكه قلبوه إ,ل أ%قرب الروف إ,ليه

وهو المزة؛ قال: وعلى ذلك ما حكاه أ%بو زيد من قولم شأ%ب_ة وم.أ%د_ة؛
وأ%نشدوا:

يا ع.ج.با لقد رأ%ي\ت' ع.ج.با:
ح1م.ار ق%ب�ان{ ي.س'وق أ%ر\ن.با،
خاط1م.ها ز.أ%م_ها أ%ن ت.ذ}ه.با

يريد ز.ام_ها. وحكى أ%بو العباس عن أ%ب عثمان عن أ%ب زيد قال: سعت
عمرو بن عبيد يقرأ�: في.و\م.ئ1ذ{ ل ي'س\أ%ل� عن ذ%ن\به1 إ,ن\س¬ ول

جأ%نê، بمز جانð، فظ%ن.ن\ت'ه قد ل%ح.ن حت سعت العرب تقول شأ%ب_ة
ومأ%د_ة؛ قال أ%بو العباس: فقلت ل4ب عثمان أ%ت.ق1يس ذلك؟ قال: ل ول أ%قبله.

وض.ل�ولD: كض.الð؛ قال:
لقد ز.ع.م.ت\ أ�مام.ة� أ%ن مال

�ب.ن,ي_، وأ%ن_ن ر.ج'لD ض.ل�ول
وأ%ض.ل�ه: جعله ض.ال¾. وقوله تعال: إ,ن} ت.ح\ر,ص\ على ه'داهم فإ,ن�

ال ل ي.ه\دي م.ن\ ي'ض1ل©، وقرئت: ل ي'ه\دى من ي'ض1ل©؛ قال
الز_ج�اج: هو كما قال تعال: من ي'ض\ل1ل, ال� فل هاد1ي. له. قال أ%بو منصور:

وال3ض\لل� ف كلم العرب ض1دe الداية وال3ر\شاد. يقال: أ%ض\ل%ل}ت



فلناv إ,ذا و.ج_ه\ت.ه للض_لل عن الطريق؛ وإ,ياه أ%راد لبيد:
م.ن\ ه.د.اه' س'ب'ل% الي, اه\ت.د.ى
ناع1م. البال,، ومن شاء4 أ%ض.ل9

قال لبيد: هذا ف جاه1ل1ي_ته فوافق قوله التنزيل العزيز: ي'ض1ل© من
يشاء وي.ه\د1ي من يشاء؛ قال أ%بو منصور: وال4صل ف كلم العرب وجه آخر

يقال: أ%ض\ل%ل}ت الشيء4 إ,ذا غ%ي_ب\ت.ه، وأ%ض\ل%ل}ت ال%ي>ت. د.ف%ن\ته.
وف الديث: سيك�ون عليكم أ�م_ةD إ,ن} ع.ص.ي\ت'موهم ض.ل%ل}تم، يريد

بعصيتهم الروج. عليهم وش.ق_ ع.ص.ا السلمي؛ وقد يقع أ%ض.ل�هم ف غي هذا
الوضع على ال%م\ل على الض_لل والدeخول فيه. وقوله ف التنزيل العزيز:

ر.ب> إ,ن_ه'ن_ أ%ض\ل%ل}ن. كثياv من الناس؛ أ%ي ض.ل©وا بسببها ل4ن
ال4صنام ل تفعل شيئاv ول ت.ع\ق1ل، وهذا كما تقول: قد أ%ف}ت.ن.ت\ن هذه

الدار' أ%ي اف}ت.ت.نت' بسببها وأ%ح\ب.بت'ها؛ وقول أ%ب ذؤيب:
رآها الف�ؤ.اد' فاس\ت'ض1ل� ض.لل�ه،

ن,ي.افاv من الب,يض, الك1رام, الع.ط%اب,ل
قال السeك�ري: ط�ل1ب. منه أ%ن ي.ض1ل� ف%ض.ل� كما يقال ج'ن_

ج'نون'ه، ون,يافاv أ%ي طويلة، وهو مصدر ناف. ن,ي.افاv وإ,ن ل ي'س\تعمل،
والستعمل أ%ناف؛ وقال ابن جن: ن,يافاv مفعول ثان لرآها ل4ن الرؤية ههنا رؤية

القلب لقوله رآها الف�ؤ.اد. ويقال: ض.ل� ض.لله، كما يقال ج'ن_
ج'نون'ه؛ قال أ�مية:

لو\ل و.ث%اق' ال3 ض.ل� ض.لل�نا،
ول%س.ر_نا أ%ن_ا ن'ت.ل© ف%ن'وأ%د'

وقال أ%وس بن ح.ج.ر:
إ,ذا ناقةD ش'د_ت\ بر.ح\ل ون'م\ر'ق�،

إ,ل ح.ك%م� ب.ع\دي، فض.ل� ض.لل�ها
وض.ل%ل}ت ال%س\جد. والدار. إ,ذا ل تعرف موضعهما، وض.ل%ل}ت الدار.

وال%س\جد. والطريق. وكل� شيء مقيم ثابت ل ت.ه\ت.دي له، وض.ل� هو ع.ن>ي
ض.للv وض.للةv؛ قال ابن بري: قال أ%بو عمرو بن العلء إ,ذا ل تعرف

الكان% قلت ض.ل%ل}ت'ه، وإ,ذا س.ق%ط من ي.د1ك شيء# قلت أ%ض\ل%ل}ته؛ قال:
يعن أ%ن الكان ل ي.ض1ل© وإ,نا أ%نت ت.ض1ل© عنه، وإ,ذا س.ق%ط%ت

الدراهم' عنك فقد ض.ل�ت عنك، تقول للشيء الزائل عن موضعه: قد أ%ض\ل%ل}ته،



وللشيء الثابت ف موضعه إ,ل أ%نك ل ت.ه\ت.د1 إ,ليه: ض.ل%ل}ته؛ قال
،vالفرزدق:ولقد ض.ل%ل}ت أ%باك ي.د\ع'و دار,ما

كض.لل, م'ل}ت.م1س� ط%ريق. و.بار,
وف الديث: ضال�ة الؤمن؛ قال ابن ال4ثي: وهي الضائعة من كل ما

ي'ق}ت.ن.ى من اليوان وغيه. الوهري: الض�ال�ة ما ض.ل� من البهائم للذكر
وال�نثى، يقال: ض.ل� الشيء� إ,ذا ضاع، وض.ل� عن الطريق إ,ذا جار، قال:
وهي ف ال4صل فاع1لةD ث اتeس3ع. فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع
على الذكر وال�نثى والثني والمع، وت'ج\م.ع على ض.وال�؛ قال: والراد

با ف هذا الديث الض_ال�ة� من ال3بل والبقر ما ي.ح\م1ي نفس.ه ويقدر
على ال3ب\عاد ف طلب ال%ر\ع.ى والاء بلف الغنم؛ والض�ال�ة من
ال3بل: الت ب.ض\ي.ع.ة{ ل ي'ع\ر.ف' لا ر.بÒ، الذكر وال�نثى ف ذلك

�سواء. وس'ئل النب، صلى ال عليه وسلم، عن ض.والY ال3بل فقال: ضال�ة
الؤمن ح.ر.ق' النار، وخ.ر.ج. جواب' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على

سؤ.ال السائل ل4نه سأ%له عن ض.والY ال3بل فنهاه عن أ%خذها وح.ذ�ره
النار. إ,ن} ت.ع.ر_ض. لا، ث قال، عليه السلم: ما ل%ك. ول%ها، م.عها

ح1ذاؤ'ها وس1قاؤها ت.ر,د' الاء4 وتأ}كل الش_ج.ر.؛ أ%راد أ%نا بعيدة ال%ذه.ب
ف ال4رض طويلة الظ�م.إ,، ت.ر,د' الاء4 وت.ر\عى دون راع� يفظها فل

ت.ع.ر_ض\ لا ود.ع\ها حت يأ}تيها ر.بeها، قال: وقد تطلق الض_ال�ة
على العان، ومنه الكلمة الكيمة�: ضال�ة� الؤمن، وف رواية: ضال�ة� كل

حكيم أ%ي ل يزال ي.ت.ط%ل�بها كما يتطلب الرج'ل� ضال�ته. وض.ل�
الشيء�: خ.ف1ي. وغاب. وف الديث: ذ%رeون ف الر>يح ل%ع.لYي أ%ض1ل© ال،

يريد أ%ض1ل© عنه أ%ي أ%ف�وت'ه وي.خ\ف%ى عليه مكان، وقيل: ل%ع.لYي
أ%غيب عن عذابه. يقال: ض.ل%ل}ت الشيء4 وض.ل1ل}ته إ,ذا جعلت.ه ف مكان ول

ت.د\ر, أ%ين هو، وأ%ض\ل%ل}ته إ,ذا ض.ي_ع\ته. وض.ل� الناسي إ,ذا غاب عنه
حفظ� الشيء. ويقال: أ%ض\ل%ل}ت الشيء إ,ذا و.ج.دت.ه ضال¾ كما تقول

أ%ح\م.د\ته وأ%ب\خ.ل}ته إ,ذا وجدت.ه مموداv وب.خيلv. ومنه الديث: أ%ن النب،
صلى ال عليه وسلم، أ%تى قوم.ه فأ%ض.ل�هم أ%ي وجدهم ض'ل�لv غي
م'ه\تد1ين إ,ل ال%ق>، ومعن الديث من قوله تعال: أ%4إ,ذا ض.ل%ل}نا ف
ال4رض أ%ي خ.ف1ينا وغ1ب\نا. وقال ابن قتيبة ف معن الديث: أ%ي

أ%ف�وت'ه، وكذلك ف قوله ل ي.ض1ل© رب ل ي.ف�وت'ه. وال�ض1ل©: الس_راب؛ قال



الشاعر:
أ%ع\د.د\ت' للح1د\ثان1 كل� ف%ق1يدة{

أ�ن'ف{، كلئحة ال�ض1لY، ج.ر'ور
وأ%ض.ل�ه ال� ف%ض.ل�، تقول: إ,ن_ك لت.ه\د1ي الضال� ول ت.ه\د1ي

ال�ت.ضال�. ويقال: ض.ل�ن فلنD فلم أ%ق}د1ر عليه أ%ي ذ%ه.ب ع.ن؛
وأ%نشد:

والس�ائل� ال�ب\ت.غ1ي ك%رائمها
ي.ع\ل%م أ%ن ت.ض1ل©ن ع1ل%لي

(* قوله «البتغي» هكذا ف الصل والتهذيب، وف شرح القاموس: العتري
وكذا ف التكملة مصلحاv عن البتغي مرموزا له بعلمة الصحة).

أ%ي تذهب عن. ويقال: أ%ض\ل%ل}ت الداب�ة% والدراهم. وكل� شيء ليس بثابت
قائم ما يزول ول ي.ث}ب'ت. وقوله ف التنزيل العزيز: ل ي.ض1ل© ر.ب

ول ي.ن\سى؛ أ%ي ل ي.ض1ل©ه رب ول ينساه، وقيل: معناه ل ي.غ1يب عن شيء
ول ي.غ1يب عنه شيء. ويقال: أ%ض\ل%ل}ت الشيء4 إ,ذا ضاع منك مثل الداب�ة

والناقة وما أ%شبهها إ,ذا انف%ل%ت منك، وإ,ذا أ%خ\ط%أ}ت. موضع. الشيء
الثابت مثل الدار والكان قلت ض.ل1ل}ته وض.ل%ل}ته، ول تقل أ%ض\ل%ل}ته. قال
ممد بن س.لم: سعت ح.م_اد بن س.ل%مة يقرأ� ف كتاب: ل ي'ض1ل© رب
ول ي.ن\سى، فسأ%لت عنها يونس فقال: ي.ض1ل© ج.ي>دةD، يقال: ض.ل� فلن

ب.عي.ه أ%ي أ%ض.ل�ه؛ قال أ%بو منصور: خالفهم يونس ف هذا. وف الديث:
لول أ%ن ال ل ي'ح1بe ض.للة% الع.مل ما ر.ز.أ}ناكم ع1قالv؛ قال ابن

ال4ثي: أ%ي ب'ط}لن% العمل وض.ياع.ه مأ}خوذ من الض_لل الضياع؛ ومنه
قوله تعال: ض.ل� س.ع\ي'هم ف الياة الدنيا. وأ%ض.ل�ه أ%ي أ%ضاعه

وأ%هلكه. وف التنزيل العزيز: إ,ن� الرمي ف ض.لل� وس'ع'ر�؛ أ%ي ف هلك.
والض_لل: الن>س\يان. وف التنزيل العزيز: م1م_ن\ ت.ر\ض.و\ن من

الشeه.داء أ%ن ت.ض1ل� إ,حداها فت'ذ%كYر إ,حداها ال�خرى؛ أ%ي ت.غ1يب عن
ح1ف}ظها أ%و ي.غيب ح1ف}ظها عنها، وقرئ: إ,ن} ت.ض1ل�، بالكسر، فمن ك%س.ر
إ,ن} قال كلم على لفظ الزاء ومعناه؛ قال الزجاج: العن ف إ,ن} ت.ض1ل�

إ,ن} ت.ن\س. إ,حداها ت'ذ%كYر\ها ال�خرى الذاكرة، قال: وت'ذ}ك1ر
وت'ذ%كYر ر.ف}ع¬ مع كسر إ,ن} 

(* قوله «وتذكر وتذكر رفع مع كسر ان» كذا ف



الصل ومثله ف التهذيب، وعبارة الكشاف والطيب: وقرأ حزة وحده ان تضل
احداها بكسر ان على الشرط فتذكر بالرفع والتشديد، فلعل التخفيف مع كسر ان

قراءة اخرى) ل غي، ومن قرأ% أ%ن ت.ض1ل� إ,حداها فت'ذ%كYر، وهي قراءة
أ%كثر الناس، قال: وذكر الليل وسيبويه أ%ن العن اس\ت.ش\ه,دوا امرأ%تي

ل4ن ت'ذ%كYر. إ,حداها ال�خرى وم1ن\ أ%جل أ%ن ت'ذ%كYر.ها؛ قال
سيبويه: فإ,ن قال إ,نسان: ف%ل1م. جاز أ%ن ت.ض1ل� وإ,نا أ�ع1د_ هذا لل3ذكار؟
فالواب عنه أ%ن� ال3ذكار لا كان سببه ال3ضلل جاز أ%ن ي'ذ}ك%ر أ%ن

ت.ض1ل� ل4ن ال3ضلل هو السبب الذي به و.ج.ب ال3ذكار'، قال: ومثله
أ%ع\د.د\ت' هذا أ%ن ي.ميل الائط� فأ%د\ع.م.ه، وإ,نا أ%ع\د.د\ته للد_عم ل

للميل، ولكن اليل ذ�ك1ر ل4نه سبب الد_ع\م كما ذ�ك1ر. ال3ضلل ل4نه
سبب ال3ذكار، فهذا هو الب.ي>ن إ,ن شاء ال. ومنه قوله تعال: قال

ف%ع.ل}ت'ها إ,ذاv وأ%نا من الض�الYي؛ وض.ل%ل}ت الشيء4: أ�ن\س3يت'ه. وقوله
vتعال: وما ك%ي\د' الكافرين إ,ل ف ض.لل�؛ أ%ي ي.ذ}هب كيد'هم باطل
وي.ح1يق بم ما يريده ال تعال. وأ%ض.ل� البعي. والفرس.: ذه.با عنه.

أ%بو عمرو: أ%ض\ل%ل}ت بعيي إ,ذا كان معقولv فلم ت.ه\ت.د1 لكانه،
وأ%ض\ل%ل}ته إ,ض\للv إ,ذا كان م'ط}ل%قاv فذهب ول تدري أ%ين أ%خ.ذ%. وكل© ما
جاء من الض_لل من ق1ب.ل1ك قلت ض.ل%ل}ته، وما جاء من الفعول به قلت

أ%ض\ل%ل}ته. قال أ%بو عمرو: وأ%صل الض_لل, الغ.ي\بوبة، يقال ض.ل� الاء�
ف اللب إ,ذا غاب، وض.ل� الكافر' إ,ذا غاب عن ال�ج_ة، وض.ل� الناسي
إ,ذا غاب. عنه ح1ف}ظه، وأ%ض\ل%ل}ت ب.عيي وغي.ه إ,ذا ذه.ب منك، وقوله

تعال: أ%ض.ل� أ%عمالم؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه ل ي'جاز,هم على ما ع.م1لوا
من خي؛ وهذا كما تقول للذي عم1ل ع.م.لv ل ي.ع'د\ عليه نفع'ه: قد

ض.ل� س.ع\ي'ك. ابن سيده: وإ,ذا كان اليوان مقيماv قلت قد ض.ل%ل}ته كما يقال
ف غي اليوان من ال4شياء الثابتة الت ل ت.ب\ر.ح؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ض.ل� أ%باه فاد_عى الض_لل

وض.ل� الشيء� ي.ض1ل© ض.للv: ضاع. وت.ض\ل1يل الرجل: أ%ن ت.ن\س'ب.ه
إ,ل الض_لل. والتضليل: تصيي ال3نسان إ,ل الض_لل؛ قال الراعي:

وما أ%ت.ي\ت' ن'ج.يدة% ب\ن. ع'و.ي\م1ر�
أ%ب\غي ال�دى، في.ز,يدن ت.ض\ليل



قال ابن سيده: هكذا قاله الراعي بالو.ق}ص، وهو حذف التاء من
م'ت.فاع1ل�ن، فك%ر,هت الرeواة� ذلك ور.و.ته: ول%ا أ%تيت'، على الكمال.

والت_ض\لل�: كالت_ض\ل1يل. وض.ل� فلن عن الق%ص\د إ,ذا جار. ووقع ف وادي
ت'ض'لYل% وت'ض.لYل% أ%ي الباطل. قال الوهري: وق%ع ف وادي ت'ض'لYل% مثل

ت'خ'ي>ب. وت'ه'لYك، كله ل ينصرف. ويقال للباطل: ض'لê بت.ض\لل؛ قال عمرو
بن شاس ال4سدي:

ت.ذ%ك�ر\ت ليلى، لت. حي. اد>كار,ها،
وقد ح'ن,ي. ال4ض\لع'، ض'لê بت.ض\لل

قال ابن بري: حكاه أ%بو علي عن أ%ب زيد ض'ل¾ بالنصب؛ قال ومثله
للع.ج_اج:

ي.ن\ش'د' أ%ج\مالv، وما م1ن\ أ%جال
ي'ب\غ.ي\ن. إ,ل� ض'ل�ة بت.ض\لل

والض_ل}ض.لة�: الض_لل�. وأ%رض¬ م.ض1ل�ةD وم.ض.ل�ةD: ي'ض.ل9 فيها
ول ي'ه\ت.دى فيها للطريق. وفلن ي.لوم'ن ض.ل�ةv إ,ذا ل ي'و.ف�ق للرشاد

.êف ع.ذ}له. وفتنة م.ض.ل�ة: ت'ض1ل© الناس.، وكذلك طريق م.ض.ل
ال4صمعي: ال%ض.ل© وال%ض1ل© ال4رض ال%ت1يهة�. غيه: أ%رض م.ض.لê ت.ض1ل©

vم.ض1ل�ة vكذلك. يقال: أ%خ.ذ}ت أ%رضا �الناس فيها، وال%ج\ه.ل
وم.ض.ل�ة، وأ%خذ}ت أ%رضاv م.ج\ه.لv م.ض.ل¾؛ وأ%نشد:

أ%ل ط%ر.ق%ت\ ص.ح\ب ع'مي.ة� إ,نا،
ل%نا بال%ر.و\راة1 ال%ض.لY، ط%روق

وقال بعضهم: أ%رض¬ م.ض1ل�ةD وم.ز,ل�ة، وهو اسم، ولو كان نعتاv كان
بغي الاء. ويقال: ف%لةD م.ض.ل�ةD وخ.ر\ق¬ م.ض.ل�ةD، الذ�كر وال�نثى

والمع سواء، كما قالوا الولد م.ب\خ.لةD؛ وقيل: أ%رض¬ م.ض.ل�ةD وم.ض1ل�ة
Dوم.ض1ل�ة Dوأ%ر.ضون م.ض.ل�ت وم.ض1ل�ت¬. أ%بو زيد: أ%رض م.ت1يهة

وم.ز,ل�ة م1ن الز_ل%ق. ابن السكيت: قولم أ%ض.ل� ال ض.لل%ك أ%ي ض.ل�
عنك فذ%هب فل ت.ض1ل©. قال: وقولم م.ل� م.لل�ك أ%ي ذه.ب عنك حت ل

ت.م.ل�. ورجل ض1لYيل: كثي الض_لل. وم'ض.ل�لD: ل ي'و.ف�ق لي أ%ي
ضالê جد�اv، وقيل: صاحب غ%وايات{ وب.طالت{ وهو الكثي التتبeع

للض_لل. والض>لYيل�: الذي ل ي'ق}ل1ع عن الض_للة، وكان امرؤ القيس
ي'س.م_ى الل1ك. الض>لYيل وال�ضل�ل. وف حديث علي¼ وقد س'ئل عن أ%شعر



الشعراء فقال: إ,ن} كان ول ب'د_ فالل1ك الض>لYيل، يعن ام\ر.أ% القيس،
كان ي'ل%ق�ب به. والض>لYيل، بوزن الق1ن\د1يل: ال�بال1غ ف الض_لل

والكثي' الت_تبeع له. وال�ض\ل�ولة�: الض_لل؛ قال كعب بن زهي:
،vوب� لا م.ث%ل�كانت م.واع1يد' ع'ر\ق

�وما م.واع1يد'ها إ,ل ال4ضال1يل
وفلن صاحب أ%ض.ال1يل%، واحدتا أ�ض\ل�ولةD؛ قال الكميت:

وس'ؤ.ال� الظYباء3 ع.ن\ ذ1ي غ%د1 ال4م\ـ
ـر, أ%ض.ال1يل� من ف�ن'ون الض_لل

الفراء: الضeل�ة، بالضم، ال%ذ%اقة بالد_للة ف الس_ف%ر.
والض_ل�ة: الغ.ي\بوبة� ف خي أ%و ش.ر¼. والض>ل�ة: الض_لل�. وقال ابن

ال4عراب: أ%ض.ل�ن أ%م\ر' كذا وكذا أ%ي ل أ%ق}د1ر\ عليه، وأ%نشد:
إ,ن>ي، إ,ذا خ'ل�ةD ت.ض.ي_ف%ن

ي'ريد' مال، أ%ض.ل�ن ع.ل1لي
أ%ي فار.ق%ت\ن فلم أ%ق}د1ر\ عليها. ويقال للد_ل1يل الاذق الضeلض1ل

والضeل%ض1لة 
(* قوله «ويقال للدليل ال قوله الضلضلة» هكذا ف الصل،

وعبارة القاموس وشرحه: وعلبطة عن ابن العراب والصواب وعلبط كما هو نص
الباب اهـ. لكن ف التهذيب والتكملة مثل ما ف القاموس).
قاله ابن ال4عراب: وض.ل� الشيء� ي.ض1ل© ض.للv أ%ي ضاع وه.ل%ك،

والسم الضeل©، بالضم؛ ومنه قولم: فلن ض'ل© بن ض'لð أ%ي م'ن\ه.م1ك¬ ف
الض_لل، وقيل: هو الذي ل ي'ع\ر.ف ول ي'ع\ر.ف أ%بوه، وقيل: هو الذي

�ل خي فيه، وقيل: إ,ذا ل ي'د\ر. م.ن\ هو وم1م_ن\ هو، وهو الض_لل
ب\ن' ال4لل والض_لل بن ف%ه\ل%ل واب\ن' ث%ه\ل%ل؛ ك�ل©ه بذا العن.

يقال: فلن ض'3ل© أ%ض\لل� وص1ل© أ%ص\لل� 
(* قوله «ضل أضلل وصل أصلل»

عبارة القاموس: ضل أضلل بالضم والكسر، واذا قيل بالصاد فليس فيه ال
الكسر) بالضاد والصاد إ,ذا كان داهية. وف الثل: يا ض'ل� ما ت.ج\ر,ي به

الع.ص.ا أ%ي يا ف%ق}د.ه ويا ت.ل%ف%ه يقوله ق%ص1ي ابن سعد ل%ذ1ية%
ال4ب\ر.ش حي صار معه إ,ل الز_ب_اء، فلما صار ف ع.م.ل1ها ن.د1م.، فقال له

ق%ص1ي¬: ار\ك%ب\ فرسي هذا وان\ج' عليه فإ,نه ل ي'ش.قe غ�ب.ار'ه. وفعل



ذلك ض1ل�ةv أ%ي ف ض.لل. وه'و ل1ض1ل�ة{ أ%ي لغي رش\دة{؛ عن أ%ب زيد.
وذ%ه.ب ض1ل�ةv أ%ي ل ي'د\ر. أ%ين ذ%ه.ب. وذ%ه.ب. د.م'ه ض1ل�ةv: ل

ي'ث}أ%ر\ به. وفلنD ت1ب\ع' ض1ل�ة{، مضاف، أ%ي ل خ.ي فيه ول خي عنده؛
عن ثعلب، وكذلك رواه ابن الكوف؛ وقال ابن ال4عراب: إ,نا هو ت1ب\ع¬

ض1ل�ةD، على الوصف، وف%س_ره با ف%س_ره به ثعلب؛ وقال م'ر_ة: هو ت1ب\ع'
ض1ل�ة أ%ي داهيةD ل خي فيه، وقيل: ت1ب\ع' ص1ل�ة{، بالصاد. وض.ل�

الر_ج'ل�: مات وصار تراباv ف%ض.ل� فلم ي.ت.ب.ي_ن\ شيء من خ.ل}قه. وف
التنزيل العزيز: أ%إ,ذا ض.ل%ل}ن.ا ف ال4رض؛ معناه أ%إ,ذا م1ت\نا وص1ر\نا
تراباv وع1ظ%اماv ف%ض.ل%ل}نا ف ال4رض فلم يتبي شيء من خ.لقنا.

وأ%ض\ل%ل}ته: د.ف%ن\ته؛ قال ال�خ.ب_ل:
أ%ض.ل�ت\ ب.ن'و ق%ي\س, بن, س.ع\د{ ع.م1يد.ها،
وفار,س.ها ف الد_ه\ر ق%ي\س. بن. عاصم

وأ�ض1ل� ال%ي>ت' إ,ذا د'ف1ن.، وروي بيت النابغة الذ©ب\يان ي.ر\ثي
النeعمان بن الرث بن أ%ب ش1م\ر الغ.س_ان9:

فإ,ن} ت.ح\ي. ل أ%م\ل1ك\ ح.يات، وإ,ن ت.م'ت\
�فما ف ح.ياة{ ب.ع\د. م.و\ت1ك طائل

فآب. م'ض1ل©وه' بع.ي\ن� ج.ل1ي_ة{،
�وغ�ود1ر. بال%و\لن1 ح.ز\م¬ ونائل

يريد ب,م'ض1لYيه داف1نيه حي مات، وقوله بع.ي\ن� ج.ل1ي_ة{ أ%ي بب�
صادق� أ%نه مات، وال%و\لن�: موضع بالشام، أ%ي د'ف1ن بد.ف}ن النeعمان

ال%ز\م' والعطاء�. وأ%ض.ل�ت\ به أ�مeه: د.ف%نت\ه، نادر؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

ف%تÝى، ما أ%ض.ل�ت\ به أ�مeه
من الق%و\م، ل%ي\ل%ة ل م'د_ع.م

قوله ل م'د_ع.م أ%ي ل م.ل}ج.أ% ول د1ع.ام.ة. والض_ل%ل�: الاء الذي
ي.جر,ي تت الص_خرة ل تصيبه الشمس، يقال: ماء# ض.ل%لD، وقيل: هو الاء

الذي يري بي الشجر. وض.لض1ل� الاء: بقاياه، والصاد' ل�غةD، واحدتا
Dوض.ل%ض1ل Dوض'ل%ض1ل Dوص'ل}ص'لة. وأ%رض¬ ض'ل%ض1لة وض.ل%ض1لة Dض'ل}ض'ل%ة

وض'لض1لD: غليظة؛ ال4خية عن اللحيان، وهي أ%يضاv الجارة الت
ي'ق1ل©ها الرجل�، وقال سيبويه: الض_ل%ض1ل� مقصور عن الض_لض1ل. التهذيب:



الضeل%ض1ل%ة� ك�ل© حجر ق%د\ر ما ي'ق1ل©ه الر_ج'ل� أ%و فوق ذلك أ%ملس يكون
ف بطون ال4ودية؛ قال: وليس ف باب التضعيف كلمة تشبهها. الوهري:

الضeل%ض1لة، بضم الضاد وفتح اللم وكسر الضاد الثانية، ح.ج.ر¬ ق%د\ر ما
ي'ق1ل©ه الرجل، قال: وليس ف الكلم الضاعف غيه؛ وأ%نشد ال4صمعي لص.خ\ر

الغ.ي>:
أ%ل%س\ت أ%ي_ام. ح.ض.ر\نا ال4ع\ز.ل%ه،

وب.ع\د' إ,ذ} ن.ح\ن' على الضeل%ض1له؟
وقال الفراء: م.كانD ض.ل%ض1لD وج.ن.د1لD، وهو الشديد ذو الجارة؛ قال:

أ%رادوا ض.ل%ض1يل وج.ن.د1يل على بناء ح.م.ص1يص وص.م.ك1يك فحذفوا الياء.
الوهري: الض_ل%ض1ل� والض_ل%ض1لة ال4رض الغليظة�؛ عن ال4صمعي، قال:

كأ%نه ق%ص\ر الض_لض1ل.
وم'ض.ل�ل، بفتح اللم: اسم رجل من بن أ%سد؛ وقال ال4سود بن يع\ف�ر:

وق%ب\لي. مات الال1د.ان ك1له'ما:
ع.م1يد' ب.ن ج.ح\وان% واب\ن' ال�ض.ل�ل,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده ف%ق%ب\لي، بالفاء، ل4ن قبله:
فإ,ن} ي.ك' ي.و\م1ي قد د.ن.ا، وإ,خال�ه

ك%و.ار,د.ة{ ي.و\ماv إ,ل ظ1م\ء3 م.ن\ه.ل
والال1د.ان1: ه'م.ا خال1د' ب\ن' ن.ض\لة وخال1د' بن ال�ض.ل�ل.

@ضمل: التهذيب: أ%هله الليث. وروى عمرو عن أ%بيه أ%نه قال: الض_م1يلة
الرأ%ة الز_م1ن.ة، قال: وخ.ط%ب. رجلD إ,ل معاوية ب,ن\تاv له ع.ر\جاء،

فقال: إ,ن_ها ض.م1يلةD، فقال: إ,ن>ي أ%ردت أ%ن أ%تش.ر_ف ب'صاه.ر.ت1ك
:�ول أ�ريدها للس>باق ف ال%ل}بة، ف%زو_جه إ,ي_اها؛ الض_م1يل

الز_م1ن، والض_ميلة الز_م1نة؛ قال الزمشري: إ,ن صحت الرواية فاللم بدل من
النون من الض_م.انة، وإ,ل فهي بالصاد الهملة، قيل لا ذلك لي'ب\س�

.Dوص.م1يل Dل© يابس� ضام1ل�وج'س'وء� ف ساقها، وك
@ضمحل: اض\م.ح.ل� الشيء� واض\م.ح.ن_، على البدل؛ عن يعقوب،

وام\ض.ح.ل�، على القلب، ك�ل© ذلك: ذ%ه.ب، والدليل على القلب أ%ن الصدر إ,نا هو
على اض\م.ح.ل� دون ام\ض.ح.ل�، وهو الض\م1ح\لل، ول يقولون

ام\ض1ح\لل.
@ضهل: ض.ه.ل% الل�ب.ن' ي.ض\ه.ل� ض'ه'ولv: اجتمع، واسم اللب الض_ه\ل،



وقيل ك�ل© ما اجتمع منه شيء بعد شيء كان ل%بناv أ%و غي.ه، فقد ض.ه.ل%
�ي.ض\ه.ل� ض.ه\لv وض'ه'ولv؛ حكاه ابن ال4عراب: وض.ه.ل%ت1 الناقة

والشاة� فهي ض.ه'ولD: ق%ل� لب.ن'ها، والمع ض'ه'ولD. وشاةD ض.ه'ولD: قليلة
Dويقال: إ,ن_ها لض'ه\ل .vقليل vيرج لبنها قليل :Dض.ه'ول Dاللب. وناقة

ب'ه\لD ما ي'ش.دe لا ص1رار ول ي.ر\و.ى لا ح'وار؛ قال ذو الرمة:
با كل© خ.و_ار� إ,ل كلY ص.ع\ل%ة{

ض.ه'ول�، ور.ف}ض' ال�ذ}ر,عات1 الق%راه1ب
ال%و_ار: ث%و\ر¬ ي.ج'وز' أ%ي ي.ج\أ%ر'، والص_ع\لة: الن_عامة. ويقال:

ض.ه.ل الظYل© إ,ذا ر.ج.ع ض'ه'ولv؛ قال ذو الرمة:
أ%ف}ياءé ب.ط1يئاv ض'ه'ول�ها

وقول ذي الرمة:
إ,ل كلY ص.ع\لة{ ض.ه'ول�

ض.ه'ول: من نعت النعامة أ%ن_ها ترجع إ,ل ب.ي\ض1ها. أ%بو زيد:
الض_ه\ل� ما ض.ه.ل% ف الس>قاء من اللب أ%ي اجتمع. والض_ه\ل�: الاء القليل

مثل الض_ح\ل. وب,ئ}ر¬ ض.ه'ولD: قليلة الاء. وع.ي\ن¬ ضاه1لةD: ن.ز\رة
الاء، وكذلك ح.م_ه ضاه1ل%ةD؛ وقال رؤبة:

ي.ق}ر'و ب,ه,ن_ ال4ع\ي'ن. الض_واه1ل
وض.ه.ل% ماء� البئر ي.ض\ه.ل ض.ه\لv إ,ذا اجتمع شيئاv بعد شيء، وهو
الض_ه\ل� والض_ه'ول. وض.ه.ل%ه ي.ض\ه.له أ%ي دفع إ,ليه شيئاv قليلv من
الاء الض_ه\ل. وع.ط1ي_ةD ض.ه\لةD أ%ي ن.ز\رة. ويقال: هل ض.ه.ل% إ,ليك

خ.ي\ر¬ أ%ي و.ق%ع. وبئر ض.ه'ولD إ,ذا يرج ماؤها قليلv قليلv. وض.ه.ل
vالش_راب': ق%ل� و.ر.ق_ ون.ز'ر.، وض.ح.ل% صار كالض_ح\ضاح، وأ%عطاه ض.ح\لة

من مال أ%ي ع.ط1ي_ةv ن.ز\رةv. وض.ه.ل%ه حق�ه: ن.ق%ص.ه إ,ياه أ%و
أ%ب\ط%ل%ه عليه، من الض_ه\ل وهو الاء القليل، كما قالوا أ%ح\ب.ض.ه إ,ذا
ن.ق%ص.ه ح.ق�ه أ%و أ%بطله، من قولم ح.ب.ض. ماء� الر_كي_ة ي.ح\ب,ض إ,ذا
ن.ق%ص.. وقال يي بن ي.ع\م.ر لرجل خاص.م.ت\ه امرأ%ت'ه فماط%ل%ها ف

ح.قYها: أ%أ%ن} سأ%ل%ت\ك ث%م.ن. ش.ك}ر,ها وش.ب,ك أ%ن\شأ}ت. تط�ل©ها
وت.ض\ه.ل�ها؛ وروى ال4زهري ف تفسي ت.ض\ه.ل�ها قال: ت'م.ص>ر عليها الع.طاء،

أ%صله من بئر ض.ه'ول إ,ذا كان ماؤ'ها يرج من ج.وانبها، وغ�ر\ز' الاء إ,ذا
ن.ب.ع من ق%رار,ها. وقال البد ف قوله ت.ط�ل©ها: أ%ي تسعى ف بطلن



حقها، أ�خ1ذ% من الد_م, ال%ط}لول، وش.ك}ر'ها ف%ر\ج'ها؛ قال الشاعر:
ص.ناع¬ بإ,ش\فاها ح.صانD بش.ك}ر,ها

أ%ي ع.ف1يفة الف%ر\ج، وقيل ف قوله ت.ض\ه.ل�ها: ت.ر'دeها إ,ل أ%ه\لها
وترجها، من قولك ض.ه.ل}ت إ,ل فلن إ,ذا ر.ج.عت إ,ليه. وهل ض.ه.ل% إ,ليك

.vقليل vها أ%ي ت.ع\ط1يها شيئا�من مالك شيء# أ%ي هل عاد، وقيل: ت.ض\ه.ل
وض.ه\ي.ل% الرجل� إ,ذا طال س.ف%ره واستفاد مالv قليلv. قال أ%بو عمرو:
الض_ه\ل� الال القليل. أ%بو زيد: يقال ما ض.ه.ل% عندك من الال أ%ي ما

اجتمع عندك منه. اللحيان: يقال قد أ%ض\ه.ل}ت إ,ل فلن مالv أ%ي
ص.ي_رته إ,ليه. وأ%ض\ه.ل النخل� إ,ذا أ%بصرت فيه الرeط%ب. وأ%ض\ه.ل%

الب'س\ر' إ,ذا بدا فيه ال3ر\طاب. وض.ه.ل% إ,ليه ي.ض\ه.ل ض.ه\لv: ر.ج.ع، وقيل:
هو أ%ن يرجع إ,ليه على غي وجه الق1تال وال�غال%بة. وفلن ت.ض\ه.ل إ,ليه

ال�مور' أ%ي ت.ر\ج,ع.
@ضيل: الض_ال�: الس>د\ر الب.ر>يe، غي مهموز، والض_ال� من الس_د\ر:

ما كان ع1ذ}ياv، واحدته ضال%ةD؛ ومنه قول ابن م.ي_ادة:
ق%ط%ع\ت' ب1ص\لل, ال1شاش, ي.ر'دeها،
�على الك�ر\ه1 منها، ضال%ةD وج.د1يل

(* قوله «قطعت ال قوله من الضال» هذه عبارة الوهري، قال الصاغان: وهي
تصحيف والرواية ضانة، بالنون، وهي البة).

يريد ال1شاشة% ال�ت_خذة من الضال,. وأ%ض\ي.ل%ت ال4ر\ض' وأ%ضال%ت\
إ,ذا صار فيها الض_ال� مثل أ%غ}ي.ل%ت\ وأ%غال%ت\. وف الديث: قال لرير

أ%ي\ن. م.ن\زل�ك؟ قال: بأ%كناف ب,يش.ة% بي ن.خ\ل%ة{ وضال%ة{؛ الضال%ة،
بتخفيف اللم: واحدة الض_ال,، وهو ش.ج.ر الس>در من شجر الش_و\ك1، فإ,ذا

ن.ب.ت على ش.طY ال4نار قيل له الع'ب\ر,يe، وأ%لفه منقلبة عن الياء.
وأ%ض\ي.ل% الكان� وأ%ضال%: أ%ن\ب.ت. الض_ال%؛ عن أ%ب حنيفة عن الفراء،

وإ,ليه ترك ابن جن ما وجده مضبوطاv بط ج.ع\فر بن د1ح\ية% ر.ج'ل� من
أ%صحاب ثعلب من الض_أ}ل مهموزاv، قال ابن جن: وأ%ردت أ%ن أ%ح\م1له على

الض_ئ1يل الذي هو الش_خ\ت ل4ن الض_ال% هو الس>د\ر ال%ب.لي،
وال%ب.ليe أ%ر.قe عوداv من الن_ه\ري، حت وجدت بط أ%ب إ,سحق أ%ض\ي.ل%

الكان�، فاط�ر.ح\ت' ما وجدته ب.طY جعفر. قال أ%بو حنيفة: الض_ال� ي.ن\ب'ت
vه'ول والو'ع'ور، وق%و\س' الض_ال, إ,ذا ب'ر,ي.ت\ ب'ر,ي.ت\ ج.ز\لةeف الس



ليكون أ%قوى لا، وإ,نا ي'ح\ت.م.ل ذلك منها ل1ف�ة ع'ود1ها؛ قال
ال4عشى:

لح.ه' الص_ي\ف' والغ1يار' وإ,ش\فا
ق¬ على س.ق}ب.ة{، كق%و\س, الض_ال,

وقول ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
،vج\را�ك%ساها ضالةv ث
كأ%ن� ظ�بات1ها الو.ر.ق'

أ%راد س1هاماv ب'ر,ي.ت\ من ضال%ة{، ي.د'ل© على ذلك قوله ث�ج\راv. وقال
أ%بو حنيفة أ%يضاv: الض_ال� شجرة من الد>ق> تكون بأ%طراف اليمن ترتفع

قدر الذYراع ت.ن\ب'ت ن.بات الس_ر\و,، ول%ها ب.ر.م.ةD صفراء ذ%ك1ي_ة
ج,د�اv تأ}تيك ر,ي'ها من ق%ب\ل أ%ن ت.ص1ل إ,ليها، قال: وليست ب,ضال,

الس>د\ر؛ هكذا حكاه؛ الض_ال� شجرة فإ,ما أ%ن يكون ما قيل بالاء وغي الاء
كحال%ة{ وحال�، وإ,م�ا أ%ن يريد بشجرة شجراv فوضع الواحد موضع المع.

التهذيب: يقال خ.ر.ج فلن ب,ضال%ت1ه أ%ي بس3لح1ه. والض_ال%ة: الس>لح'
أ%ج\م.ع'. يقال: إ,ن_ه ل%كامل الض_ال%ة1، وال4صل ف الضال%ة1

الن>بال� والق1س3يe الت ت'س.و_ى من الض_ال,؛ وقال بعض ال4نصار: قال ابن بري
وهو عاصم بن ثابت:

أ%ب'و س'ل%ي\مان% و.ص'ن\ع' ال�ق}ع.د1،
وضالةD م1ث}ل� ال%ح1يم, ال�وق%د1

(* قوله «وصنع» كذا ف التهذيب والذي ف التكملة ومثله ف قعد من اللسان
وريش).

أ%راد بالضالة1 الس>هام.، ش.ب_ه ن,صال%ها ف ح1د_تا بنار� م'وق%د.ة؛
قال ابن بري: وقد يعب بالضال%ة عن الن_ب\ل ل4نا ت'ع\م.ل منها؛ قال

ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
أ%ج.ر\ت ب.خ\ش'وب� ص.ق1يل� وضال%ة{
م.باع1ج. ث�ج\ر� ك�ل©ها أ%نت شائف

وف حديث أ%ب هريرة: قال له أ%بان بن سعيد و.ب\ر¬ ت.د.ل�ى من رأ}س
ضال�، هو بالتخفيف، مكانD أ%و ج.ب.لD بعينه، يريد به ت.و\ه1ي أ%مره وتقي
ق%د\ره؛ قال ابن ال4ثي: ويروى بالنون وهو أ%يضاv جبل ف أ%رض د.و\س�،

وقيل: أ%راد به الضأ}ن من الغنم فتكون أ%لفه هزة.



@ضبثم: ض.ب\ث%م¬: من أ%ساء ال4سد.
@ضبم: الضeبار,م'، بالضم: الشديد' ال%ل}ق من ال�س\د. الضeبار,م'
والضeبار,مة�: ال4سد الو.ثيق. والضeبار,م' والضeبار,مة�: الريء� على

ال4ع\داء، وهو ثلثي عند الليل. ابن السكيت: يقال لل4سد ض'بار,م¬
وض'بار,ك، وها من الرجال الشجاع.

@ضثم: الض_ي\ث%م': من أ%ساء ال4سد، ف%ي\ع.ل من ض.ث%م. الوهري:
الض_ي\ث%م' ال4سد' مثل الض_ي\غ.م، أ�بد1ل% غ%ي\ن'ه ثاءé، وف أ%صحاب

الشتقاق م.ن\ يقول: هو الض_ب\ثم'، بالباء. قال أ%بو منصور: ل أ%سع ض.ي\ث%م
ف أ%ساء ال4سد، بالياء، وقد سعت ض.ب\ث%م، بالباء، واليم زائدة، أصله

من الض_ب\ث، وهو الق%ب\ض' على الشيء، هذا هو الصحيح.
@ضجم: الض_ج.م': الع1و.ج': الليث: الض_ج.م ع1و.ج¬ ف ال4نف ي.ميل إل

أحد ش1ق�يه. الوهري: الض_ج.م' أ%ن ييل% ال4نف' إل أ%حد جانب
الوج\ه. والض_ج.م' أ%يضاv: اع\و,جاج' أ%حد ال%ن\ك1ب.ي. وال�ت.ضاج,م':

الع\و.جe الفم؛ وقال ال4خطل:
،vجز.ى ال � ع.ن_ا ال4ع\و.ر.ي\ن, م.لمة

و.ف%ر\و.ة ث%ف}ر. الن_و\رة1 ال�ت.ضاج,م,
وف%ر\وة�: اسم' رجل. الكم: الض_ج.م' ع1و.ج¬ ف خ.ط}م الظ�ل1يم،

،vي'سم�ى ض.ج.ما Dف الف%م, وف الع'ن'ق م.ي.ل vوربا كان مع ال4نف1 أ%يضا
والنعت' أ%ض\ج.م' وض.جماء�. والض_ج.م': ع1وج¬

ف الفم, وم.ي.لD ف الش>د\ق، وقد يكون ع1و.جاv ف الشفة1 والذق%ن,
والع'ن'ق إل أ%حد ش1ق�ي\ه، ض.ج,م. ض.ج.ماv وهو أ%ض\ج.م؛ وقد يكون

الض_ج.م, ع1و.جاv ف البئر والراحة كقول العجاج:
عن ق�ل�ب� ض'ج\م� ت'و.ر>ي م.ن\ س.ب.ر\

ي.ص1ف ال1راحات فشب_هها ف س.عت1ها بالبار ال�ع\و.ج_ة ال1يلن؛
وقال القطامي يصف جراحة:
إذا الط�ب,يب' ب,م1ح\راف%ي\ه عال%ج.ها،

زاد.ت\ على الن_ف}ر, أ%و ت}ريك1ه ض.ج.ما
الن_ف}ر': الو.ر.م، وقيل: خروج' الدم. وق%ليب¬ أض\ج.م' إذا كان ف

جال1ها ع1و.ج¬.
وقالوا: ال4ساء ت.ضاج.م' أي تتلف'، وهو ما تقد�م. وتضاج.م. ال4مر'



بينهم إذا اختلف.
ابن ال4عراب: الض_ج,م' وال�راض1مة� من الرجال الكثي' ال4كل,، وهو

.vأ%يضا �ال�رام1ضة
والضeج\مة�: د'و.ي\ب_ة م'ن\ت1نة الرائحة ت.ل}س.ع.

وض'ب.ي\عة� أ%ض\ج.م.: قبيلةD من العرب ن'س3ب.ت إل رجل منهم، وقيل:
Dقبيلة

ف ربيعة% معروفة. قال ابن العراب: أ%ض\ج.م' هو ض'ب.ي\عة بن قيس بن
ثعلبة، فجعل أ%ضجم هو ض'ب.ي\عة نف}سه، فعلى هذا ل تصح إضافة ض'ب.يعة إليه

ل4ن الشيء ل ي'ضاف إل نف}سه، قال: وعندي أ%ن اس.ه ض'ب.يعة ولقبه
أ%ض\ج.م، وكل ال3سي مفرد، والفرد إذا ل�قYب. بالفرد أ�ضيف إليه كقولك

ق%ي\س' ق�ف�ة ونوه، فعلى هذا تصح الضافة.
@ضجعم: ض.ج\ع.م¬: أ%بو ب.ط}ن� من العرب. قال ابن سيده: ض.ج�ع.م¬ من و.لد1

س.ل1يح وأ%ولده الض_جاع1مة كانوا م'لوكاv بالشام، زادوا الاء لعن
النسب كأنم أ%رادوا الض_ج\ع.م1يeون.

@ضخم: الض_خ\م': الغليظ� من كل شيء�. والضeخام'، بالضم: العظيم' من كل
شيء، وقيل: هو العظيم' ال1ر\م الكثي' اللح\م,، والمع ض1خام¬، بالكسر،
وال�نثى ض.خ\ة، والمع ض.خ\مات¬، ساكنة الاء ل4نه صفة، وإنا ي'ح.ر_ك

إذا كان اساv مثل ج.ف%نات وت.م.رات. وف التهذيب: وال4ساء ت'ج\م.ع
على ف%ع.لت نو ش.ر\بة وش.ر.بات وق%ر\ية وق%ر.يات وترة وت.م.رات، وبنات'

الواو ف الساء ت'ج\مع على فع\لت نو ج.و\زة وج.و\زات، ل4نه إن
ث�قYل صارت الواو أ%ل1فاv، فت'ر,ك%ت الواو على حال1ها كراهة اللتباس، قال:

وي'س\تعار فيقال أ%مر¬ ض.خ\م¬ وشأنD ض.خ\م¬. وطريق¬ ض.خ\م¬: واسع¬؛ عن
اللحيان. وقد ض.خ'م. الشيء� ض1خ.ماv وض.خامةv وهذا أ%ضخم منه، وقد ش'د>د
vف الشعر ل4نم إذا وقفوا على اسم شد_د'وا آخره إذا كان ما قبله متحركا

كال4ض\خ.م� والض>خ.م� والض\خ.م�؛ قال ابن سيده: فأ%ما ما أ%نشده
سيبويه من قول رؤبة:

ض.خ\م ي'ح1بe ال�ل�ق. الض\خ.م�ا
فعلى أ%نه و.ق%ف. على ال4ض\خ.م>، بالتشديد، كلغة من قال رأيت

ال%ج.ر�g، وهذا ممد�g وعام1ر�g وج.ع\ف%ر�g، ث احتاج فأ%جراه ف الوصل م'ج\راه
vم'شد_دا vل4ن أ%ف}ع.ل vف الوقف، وإنا اع\ت.د_ به سيبويه ضرورة



ع.د.م¬
ف الصفات والساء، وأ%ما قوله: وير\وى الض\خ.م_ا فليس م'و.جهاv على

Òالضرورة، ل4ن إف}ع.ل¾ موجود¬ ف الصفات وقد أ%ثبته هو فقال: إر\ز.ب
صفةD، مع أ%نه له و.ج_ه.ه على الضرورة الت.ناق%ض.، لنه قد أ%ثبت أ%ن
إف}ع.لv مف�فاv عد.م¬ ف الصفات، ول ي.ت.و.ج_ه هذا على الضرورة، إل�

أ%ن ت'ث}ب,ت إف}ع.لv مففاv ف الصفات، وذلك ما قد ن.فاه هو، وكذلك
قوله: وي'ر\وى الض>خ.م�ا، ل يتوجه على الضرورة، ل4ن ف1ع.لv موجود¬ ف

الصفة وقد أ%ثبته هو فقال: والص>فةD خ1د.بÒ، مع أ%نه لو وجهه على الضرورة
ل%تناق%ض.، ل4ن هذ إنا يتجه على أ%ن ف الصفات ف1ع.لv، وقد نفاه

أ%يضاv إل9 ف العتلY وهو قولم: مكانD س1وىÝ، فثبت من ذلك أ%ن الشاعر لو
قال الض\خ.م�ا والض>خ.م�ا كان أ%ح\س.ن.، ل4نما ل ي.ت_ج,هان على

الضرورة، لكن سيبويه أشع.رك أ%نه قد س.م1عه على هذه الوجوه الثلثة، قال:
وال4ض\خ.مe، بالفتح، عندي ف هذا البيت على أ%ف}ع.ل% ال�ق}تض1ية1

للم'فاض.لة، وأ%ن اللم. فيها ع.ق1يب' م1ن\، وذلك أ%ذ}ه.ب' ف الدح، ولذلك
�احتمل الضرورة ل4ن أ%خ.و.ي\ه ل م'فاض.ل%ة فيهما. قال ابن سيده: وأ%ما قول

أهل, اللغة شيء# أ%ضخ.م' فالذي أ%ت.ص.و_ر'ه ف ذلك أ%نم ل ي.ش\ع'روا
بال�فاضلة1 ف هذا البيت، فجعلوه من باب أ%ح\م.ر، قال: ويدل©ك على

ال�فاض.لة أ%نم ل ي.ج,يئ�وا به ف بيت ول م.ث%ل� م'ج.ر_داv من اللم
فيما علمناه من مشهور أشعارهم، على أ%ن الذي حكاه أ%هل اللغة ل يتنع، فإن

قلت: فإن للشاعر أ%ن يقول ال4ض\خ.م. مففاv، قيل: ل يكون ذلك ل4ن
القطعة من م.ك}شوف1 م.ش\طور, السريع، والش_ط}ر' على ما ق�ل}ت' أ%نت من الضرب

الثان منه وذلك م'س.د_س¬؛ وبيته:
هاج. ال}ه.و.ى ر.س\م¬ بذات1 الغ.ضى،

�م'خ\ل%و\ل1ق¬ م'س\ت.ع\ج,م¬ م'ح\و,ل
فإن قلت: فإن هذا قد يوز على أ%ن ت.ط}وي مفعولن وتنق�ل%ه ف التقطيع

إل فاعلن، قيل: ل يوز ذلك ف هذا الضرب ل4نه ل يتمع فيه الطي والكشف،
وقول ال4خفش ف ض1خ.م�ا: وهذا أ%شدe ل4نه حرك الاء وثقل اليم، يريد

أ%نه غي_ر بناء ض.خ\م، وهذا التحريف كثي¬ عنهم فاش� مع الضرورة ف
استعمالم؛ أل ترى أنم قالوا ف قول الز_ف%يان:

ب,س.ب\ح.ل, الد_ف�ي\ن, ع.ي\س.ج'ور



أ%راد س1ب.ح\ل كقول الرأة ل1ب,ن\ت1ها: س1ب.ح\لة ر,ب.ح\لة ت.ن\مي ن.بات.
الن_خ\لة. وهذا البيت الذي أ%نشده سيبويه لرؤبة أورده ابن' سيده

والوهريe وغي'ها:
ض.خ\م¬ ي'ح1بe ال�ل�ق الض\خم_ا

قال ابن بري: وصوابه ض.خ\ماv، بالنصب، ل4ن قبله:
ث�ت. حيث� ح.ي_ةD أ%ص.م_ا

وال�ض\خ'ومة�: ع'ظ�امة� الرأة1 وهي الثوب ت.ش'دeه الرأة على
عجيزتا لت'ظ%ن_ أ%نا ع.ج\زاء.

وال1ض\خ.م': الشديد' الص_د\م, والض_ر\ب,. وال1ض\خ.م': الس_ي>د'
الضخم الشريف'.

والض>خ.م_ة�: الع.ر,يضة� ال4ر,يضة� الناع1مة�؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد لعائذ بن سعد الع.ن\بي� ي.ص1ف' و,ر\د. إب,له:

ح'م\راv، كأ%ن� خاض1باv منها خ.ض.ب\
ذ�ر.ى ض1خ.م_ات{، كأ%ش\باه الرeط%ب\

وبنو ع.ب\د1 بن ض.خ\م�: قبيلةD من العر.ب, العار,بة د.ر.ج'وا.
@ضرم: الض_ر.م': م.ص\د.ر' ض.ر,م. ض.ر.ماv. وض.ر,م.ت النار' وت.ض.ر_م.ت\

واض\ط%ر.م.ت: اش\ت.ع.ل%ت\ وال}ت.ه.ب.ت\، واض\ط%ر.م. م.ش1يبه' كما قالوا
اش\ت.ع.ل%؛ عن ابن ال4عراب؛ وأنشد:
وف ال}ف%ت، ب.ع\د. ال%ش1يب ال�ض\ط%ر,م\،

م.ناف1ع¬ وم.ل}ب.س¬ ل1م.ن\ س.ل1م\
وهو على الثل. وأ%ض\ر.م\ت' النار. فاض\ط%ر.م.ت\ وض.ر_م\تها فض.ر,م.ت\

وت.ضر_م.ت\: ش'د>د. للمبالغة؛ قال زهي:
وت.ض\ر.، إذا ض.ر_ي\ت'موها ف%تض\ر.م

.(vوصدر البيت: مت تبعثوها ذميمة *)
واس\ت.ض\ر.م\ت'ها: أ%و\ق%د\ت'ها؛ وأ%نشد ابن دريد:

ح1ر\م1ي_ةD ل ي.خ\ت.ب,ز\ أ%ه\ل�ها
ف%ث9اv، ول ت.س\ت.ض\ر,م, الع.ر\ف%جا

الليث: والض_ر,ي' اسم¬ للح.ريق؛ وأ%نشد:
ش.د�اv كما ت'ش.ي>ع' الض_ر,يا

ش.ب_ه. حفيف. شد>ه ب.فيف1 النار, إذا ش.ي_ع\ت.ها بالط%ب, أي



أ%ل}ق%ي\ت. عليها ما ت'ذ%كYيها به؛ روي ذلك عن ال4صمعي. وف حديث ال�خدود:
فأم.ر. بال4خاد1يد1 وأ%ض\ر.م. فيها الن>يان%، وقيل: الض_ري ك�ل©

،vشيء� أ%ض\ر.م\ت. به النار. التهذيب: الض_ر.م' من الطب ما التهب. سريعا
vوالض>رام': ما د.ق_ من ال%ط%ب, ول يكن ج.ز\ل .Dض.ر.م.ة �والواحدة

ت'ث}ق%ب' به النار'، الواحد ض.ر.م¬
وض.ر.م.ةD؛ ومنه قول الشاعر ونسبه ابن بري لب مري:

أ%ر.ى خ.ل%ل% الر_ماد1 و.م1يض. ج.م\ر�،
أ�حاذ1ر' أ%ن ي.ش1ب_ له ض1ر.ام'

الوهري؛: الض>رام' اشت1عال� النار, ف ال%ل}فاء3 ون}وها.
والض>رام' أ%يضاv: د'قاق ال%طب, الذي ي'س\رع' اش\ت1عال� النار فيه؛

وأ%نشد ابن بري فيه:
ولك1ن\ ب,هات1يك1 الب,قاع, فأ%و\قد1ي
ب.ز\ل�، إذا أ%و\ق%د\ت1، ل ب,ضرام,

(* قوله«ولكن باتيك البقاع» وأنشده ف ال4ساس: ولكن بذاك اليفاع،
بثناة تتية ففاء).

والض_ر.مة�: الس_ع.فة� والش>يحة� ف ط%ر.ف1ها نار¬.
والض>رام' والض>رامة�: ما اش\ت.ع.ل% من ال%ط%ب، وقيل: الض>رام' جع'

ض1ر.امة{. والض>رام' أ%يضاv من الطب: ما ض.ع'ف. ولن% كالعر\ف%ج فما
د'ون.ه، وال%ز\ل: ما غل�ظ واش\ت.د� كالر>م\ث1 فما ف%و\ق%ه، وقيل:

الض>رام' من الطب كل© ما ل يكن له ج.م\ر¬، وال%ز\ل� ما كان له ج.م\ر¬.
والض_ر.مة�: ال%مرة�، وقيل: هي النار' نفس'ها، وقيل: هي ما د.ق_ من

ال%ط%ب. وف حديث علي، رضي ال عنه: وال ل%و.د_ م'عاوية� أ%نه ما ب.ق1ي.
م1ن\ بن هاشم� ناف1خ' ض.ر.مة{؛ هي بالتحريك النار'، وهذا يقال عند
ال�بال%غة ف اللك لن الكبي والصغي ي.ن\ف�خان1 النار. وأ%ض\ر.م. النار.

إذا أ%و\قد.ها. وما بالدار, نافخ' ض.ر.مة{ أي ما با أ%حد¬، والمع'
ض.ر.م¬؛ قال ط�ف%ي\ل:

كأ%ن�، على أ%ع\راف1ه1 ولام1ه1،
س.ن.ا ض.ر.م� من ع.ر\ف%ج� م'ت.ل%ه>ب

قال ثعلب: يقول م1ن\ خ1ف�ة1 ال%ر\ي كأ%ن_ه ي.ض\ط%ر,م' م1ث}ل% النار.
وقال ابن ال4عراب: هو اش\ق%ر'؛ وأ%نشد ابن بري للم'ت.ل%م>س:



وق%د\ أ%لح. س'ه.ي\لD، ب.ع\د.ما ه.ج.ع'وا،
كأ%ن_ه ض.ر.م¬ بالك%ف> م.ق}ب'وس'

وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: قال ق%ي\س' ابن' أ%ب حازم كان يرج
إلينا وكأ%ن� ل1ح\ي.ته' ض1رام' ع.ر\ف%ج�؛ الض>رام': ل%ه,ب' النار,

ش'ب>هت\ به ل4نه كان ي.خ\ض1ب'ها بال1ن_اء. والض_ر.م': شد_ة� الع.د\و,.
ويقال: فرس¬ ض.ر,م¬ شديد' الع.د\و,؛ ومنه قوله:

ض.ر,م, الر_قاق, م'ناق1ل, ال4ج\رال,
والض_ر\ي.م': ال%ريق' ن.ف}س'ه؛ عن أ%ب حنيفة. والض_ر.م': غض.ب'

الوع. وض.ر,م. عليه ض.ر.ماv وت.ض.ر_م.: ت.ح.ر_ق.. وض.ر,م. الشيء�، بالكسر:
اشتد� حرeه. يقال: ض.ر,م. الرجل� إذا اشتد� جوع'ه. أ%بو زيد: ض.ر,م.

فلنD ف الط�عام, ض.ر.ماv إذا ج.د_ ف أك}له ل ي.د\ف%ع
.vويقال: ض.ر,م. عليه وت.ض.ر_م. إذا اح\ت.د_ غ%ض.با .vمنه شيئا

وتض.ر_م. عليه: غ%ض1ب.. ابن شيل: ال�ض\ط%ر,م' ال�غ\ت.ل1م' من المال تراه
كأ%نه ح'س\ح1س. بالنار، وقد أ%ض\ر.م.ت\ه الغ'ل}مة�. وض.ر,م. الف%رس' ف

ع.د\و,ه ض.ر.ماv، فهو ضار,م¬، واض\ط%رم.: وذلك فوق الل}هاب,. وض.ر,م.
ال4س.د' إذا اش\تد_ ح.رe جو\ف1ه من الوع، وكذلك كل© شيء اش\ت.د_ ج'وع'ه

من الل�واح1م. والض_ر,م': الائع'.
واس\ت.ض\ر.م.ت1 ال%ب�ة�: س.م1ن.ت\ وب.ل%غ.ت\ أن ت'ش\وى.

والض>ر\م' والض_ر,م': ف%ر\خ' الع'قاب,؛ هاتان1 عن اللحيان. والض_ر\م
والضeر\م': ض.ر\بان1 من الشجر. قال أ%بو حنيفة: الضeر\م' شجر¬ ط%ي>ب'

الر>يح، وكذلك دخان'ه ط%ي>ب¬. وقال مر�ة: الضeر\م' شجر¬ أ%غب'
الو.ر.ق و.ر.ق�ه شبيه¬ بور.ق الش>يح، وله ثر أ%ش\باه' الب.ل©وط، ح'م\ر¬ إل

الس_واد، وله و.ر\د¬ أ%بيض صغي¬ كثي' العس.ل,.
والض>رامة�: شجر' الب'ط}م. والض>ر\ي.م': ض.ر\ب¬ من الص_م\غ.

والض>رام': ما ات_س.ع. من ال4رض؛ عن ابن ال4عراب.
@ضرزم: الض_ر\ز.مة�: ش1د_ة� الع.ض> والتصميم عليه. وأ%ف}عى ض1ر\ز,م¬:

شديدة� الع.ض>؛ وأ%نشد فيه:
ي'باش1ر' ال%ر\ب. ب,ناب� ض1ر\ز,م,

وأ%نشد أ%يضاv الوهري لل}م'ساو,ر بن ه1ن\د{ الع.ب\س3ي_:
يا ر,ي_ها ي.و\م. ت'لقي أ%س\ل%ما،



ي.و\م. ت'لقي الش_ي\ظ%م. ال�ق%و_ما
ع.ب\ل% ال�شاش, ف%ت.راه أ%ه\ض.ما،
ع1ن\د. ك1رام� ل يكن\ م'ك%ر_ما

ت.ح\س3ب' ف ال�ذ}ن.ي\ن, منه ص.م.ما،
قد سال%م. ال%ي_ات' منه الق%د.ما

ال�ف}ع'وان% والشeجاع. الش_ج\ع.ما،
وذات. ق%ر\ن.ي\ن, ض.م'وزاv ض1ر\ز,ما
ه.و_م. ف ر,ج\ل%ي\ه1 حي. ه.و_ما،

ث اغت.د.ي\ن. وغ%دا م'س.ل�ما
قوله: ذات. قرني، أ%ف}عى لا قرنان1 من ج,ل}دها. والض_م'وز': الساكنة.

وناقة ض1ر\ز,م¬ وض.ر\ز.م¬؛ ال4خية عن يعقوب، وض1م\ر,ز¬: م'س3ن_ة وهي
فوق الع.و\ز.م,، وقيل: كبية قليلة اللب. أ%بو عبيد: يقال للناقة الت
قد أ%س.ن_ت\ وفيها بقيةD من ش.باب الض>ر\ز,م'. ابن السكيت: الض>ر\ز,م'

من النوق القليلة� اللب مثل ض1م\ر,ز�، قال: ون'رى أ%نه من قولم رجل
�ض1ر,زÒ إذا كان بيلv، واليم زائدة؛ وقال غيه: الض>م\ر,ز' الناقة

القوية، وأ%ما الض>ر\ز,م' فال�س3ن_ة وفيها بقية� ش.باب؛ قال ال�ز.ر>د'
أ%خ'و الش�ماخ,:

ق%ذ1يف%ة� ش.ي\طان{ ر.جيم ر.مى با،
فصار.ت\ ض.واةv ف ل%هاز,م, ض1ر\ز,م

وكان قد ه.جا كعب. بن زهي فز.ج.ره ق%و\م'ه فقال: كيف أ%رد� الجاء وقد
صارت الق%ص1يد.ة� ض.واةv ف ل%هاز,م, ناب�؟ ل4نا كبية� الس>ن> ل

ي'ر\جى ب'ر\ؤ'ها كما ي'ر\جى ب'ر\ؤ' الصغي.
:Dالر>خ\و' اللئيم. ورجل ض1ر\سامة �@ضرسم: ابن ال4عراب: الض>ر\سام.ة

نعت' س.و\ء� من الف%سال%ة ونوها. وض1ر\سام¬: اسم ماء؛ قال النمر بن'
ت.و\ل%ب�:

أ%ر\مي با ب.ل%داv ت.ر\ميه1 عن ب.ل%د{،
حت أ�ن,يخ.ت\ على أ%ح\واض, ض1ر\سام,

@ضرضم: ابن ال4عراب: الض_ر\ض.م' ذ%ك%ر' السباع، وقال ف موضع آخر: من
غريب أساء ال4سد الض_ر\ض.م'، وكنيته أ%بو العباس.

@ضرطم: التهذيب ف الرباعي: الضeراط1ميe من ال4ر\كاب, الض_خم'



الاف، وأ%نشد لرير:
،çت'واج,ه' ب.ع\ل%ها بض'راط1م1ي�
كأ%ن� على م.شاف1ر,ه ص'بابا

وقال: م.تاع¬ ه.د_ار' ال%شاف1ر ي.ه\د1ر' م1ش\ف%ر'ه لغ}ت1لم1ها؛
ورواه ابن شيل:

،çت'ناز,ع' ز.و\ج.ها بع'مار,ط1ي�
كأ%ن� على م.شاف1ر,ه ج'بابا

وقال: ع'مار,طيeها ف%ر\ج'ها.
:Dال4سد. ورجل ض1ر\غامة :�@ضرغم: الض_ر\غ%م' والض>ر\غام' والض>ر\غامة
ش'جاع¬، فإما أ%ن يكون ش'ب>ه بال4سد، وإ,ما أ%ن يكون ذلك أ%صلv فيه؛

وأ%نشد سيبويه:
ف%ت الناس, ل ي.خ\فى عليهم مكانه'،

وض1ر\غامةD إن} ه.م_ بال4م\ر أ%و\ق%عا
قال: وال4س\ب.ق' أ%نه على التشبيه. وف%ح\لD ض1ر\غامة: على التشبيه

بال4سد. قيل لب\نة1 ال�س>: أ%يe الف�حول, أ%حد'؟ فقالت: أ%حر'
ض1ر\غام.ة شديد الز_ئي قليل� ال%دير.

والض_ر\غ%م.ة� والت_ض.ر\غم': انتخاب' ال4بطال, ف الرب، وض.ر\غ%م
ال4بطال� بعض'ها بعضاv ف الرب. الليث: ت.ض.ر\غ%مت1 ال4بطال� ف

ض.ر\غ%م.ت1ها بيث تأ}تذ� ف الع\ركة1، وأ%نشد:
،çوق%و\مي، إن} سأ%ل}ت.، بن'و علي�

eمت ت.ر.ه'م بض.ر\غ%م.ة{ ت.ف1ر
(* قوله «بنو علي»حي� من كنانة والنسبة إليهم عليون ل علويون كذا بامش

التهذيب).
وف حديث ق�س�ç: وال4سد الض>ر\غام؛ هو الضاري الشديد' ال1ق}دام من

Dال�سود. وف نوادر ال4عراب: ض1ر\غامة
.�من ط1ي� وث%و,يط%ةD ول%ب,يخ.ةD ول1يخ.ةD وهو الو.ح.ل

vغي الن_ه\ش,. ض.غ.م به ي.ض\غ.م ض.غ\ما eضغم: الض_غ\م: الع.ض@
وض.غ.م.ه: ع.ض_ ع.ض�اv دون الن_ه\ش,، وقيل: هو أ%ن يل4 فم.ه ما أ%ه\وى

إليه؛ وأ%نشد سيبويه:
وقد ج.ع.ل%ت\ نفسي تطيب' لض.غ\م.ة{،



لض.غ\م1ه,ماها ي.ق}ر.ع' الع.ظ}م. ناب'ها
قيل: هو الع.ضe ما كان. وف حديث ع'ت\بة بن عبد1 الع'ز_ى: فع.دا عليه

ال4سد' فأ%خذ برأ}س1ه فض.غ.مه ض.غ\مةv؛ الض_غ\م': العضe الشديد، ومنه
سي ال4سد' ض.ي\غماv، بزيادة الياء؛ ومنه حديث ع'م.ر والع.جوز: أ%عاذكم

:�ال� من ج.ر\ح, الد_ه\ر, وض.غ\م, الف%ق}ر, أ%ي ع.ض>ه. والضeغام.ة
ما ض.غ.م\ت.ه ث ل%ف%ظ}ت.ه من فيك.. والض_ي\غ.م: الذي ي.ع.ضe، والياء

زائدة. والض_ي\غ.م والض_ي\غ.م1يe: ال4سد مشتق من ذلك، وقيل: هو الواسع
الش>د\ق, منها؛ قال كعب:

من ض.ي\غ.م� من ض1راء3 ال�س\د1 م}د.ر'ه،
�ببط}ن, ع.ث�ر. غ1يلD دونه غ1يل
(* رواية قصيدة كعب:

من خادر, من ليوث1 الرض، م.سك1ن'ه،
من بطن عث�ر. غ1يلD دون.ه غ1يل).

.eوض.ي\غ.م¬: من شعرائهم؛ قال ابن جن: هو ض.ي\غ.م ال4س.د1ي
@ضمم: الض_مe: ض.مeك. الشيء4 إل الشيء، وقيل: ق%ب\ض' الشيء إل
الشيء، وض.م_ه إليه ي.ض'مeه ض.م�اv فانضم_ وت.ضام_. تقول: ض.م.م\ت' هذا

إل هذا، فأ%نا ضامe وهو م.ض\موم. الوهري: ضم.م\ت' الشيء4 إل الشيء
فان\ض.م_ إليه وضام_ه'. وف حديث عمر: يا ه'ن.يe ض'م_ ج.ناح.ك عن الناس

أ%ي أ%ل1ن\ جان,ب.ك لم وار\ف�ق\ بم. وف حديث ز'ب.ي\ب� الع.ن\ب.ر,ي�:
أ%ع\د1ن على رج'ل� من ج'ن\د1ك ض.م_ من ما ح.ر_م. ال� ورسوله' أي

أ%خذ% من مال وض.م_ه إل مال1ه. وضام_ الشيء� الشيء4: ان\ض.م_ معه.
وت.ضام_ القوم' إذا انض.م_ بعض'هم إل بعض. وف حديث الرؤية: ل ت.ضامeون

ف رؤيته، يعن رؤية ال عز وجل، أ%ي ي.ن\ض.مe بعض'كم إل بعض�، فيقول
واحد¬ لخر أ%ر,ن,يه كما ت.فعلون عند النظر إل اللل، ويروى: ل

vون%، على صيغة ما ل يسم فاعله. قال ابن سيده: ول أر. ضام� متعدياeت'ضام
إل9 فيه، ويروى: ت'ضام'ون%، من الض_ي\م، وهو مذكور ف موضعه؛ قال ابن
eال4ثي: يروى هذا الديث بالتشديد والتخفيف، فالتشديد معناه ل ي.ن\ض.م

بعضكم إل بعض وت.ز\دحون وقت. النظر إليه، قال: ويوز ضم التاء وفتحها على
ت'فاع.لون وت.فاع.لون، ومعن التخفيف ل ي.نالكم ض.يم¬ ف رؤ\يته فياه

بعض'كم دون بعض. والض_ي\م': الظ©ل}م؛ فأما قول أب ذؤيب:



فأل}ف%ى القوم. قد ش.ر,ب'وا، ف%ض.مeوا،
أمام. الق%و\م, م.ن\ط1ق�ه'م\ ن.س3يف'

أ%راد أنم اجتمعوا وض.مeوا إليهم دواب_م ور,حال%ه'م، فحذف الفعول
وح.ذ}ف�ه كثي.

واض\ط%م.م\ت' الشيء4: ض.م.م\ت'ه إل نفسي، واض\ط%م_ فلنD شيئاv إل
نفسه، وقال ال4زهري ف آخر الضاد والطاء واليم: وأما الض\ط1مام فهو
اف}ت1عالD من الض�م>. وف الديث: كان نب ال، صلى ال عليه وسلم، إذا

اض\ط%م_ عليه الناس أ%ع\ن.ق. أي از\دحوا، وهو اف}ت.ع.ل% من الضم، فقلبت
التاء طاء ولجل لفظة الضاد. وف حديث أب هريرة: فدنا الناس واض\ط%م_

بعضهم إل بعض. واض\ط%م_ت\ عليه الضeل�وع' أي اش\ت.ملت.
والضeمام': كل© ما ض'م_ به شيء# إل شيء وأ%ص\ب.ح. م'ن\ض.م�اv أ%ي

ضام1راv كأ%نه ض'م_ بعض'ه إل بعض.
وضام.م\ت' الرجل%: أقمت معه ف أ%مر واحد م'ن\ض.م�اv إليه.

والض\مام.ة�: جاعةD من الناس ليس أ%صلهم واحداv ولكنهم ل%فيف¬، والمع
ال4ضام1يم'؛ وأ%نشد:

ح.يÒ أ%ضام1يم' وأ%ك}وار' ن.ع.م\
ويقال للفرس: س.ب_اق' ال4ضام1يم, أ%ي الماعات؛ قال ابن بري: ومنه قول

ذي الرمة:
وال�ق}ب' ت.ر\ف%ضe م1ن\هن_ ال4ضام1يم'

وف كتابه لوائل بن ح'ج\ر�: ومن زن من ث%ي>ب� فض.ر>ج'وه بال4ضاميم؛
يريد الر_ج\م.، وال4ضام1يم': الجارة�، واحدتا إض\مامةD. قال: وقد

ي'ش.ب_ه با الماعات' الختلفة� من الناس. وف حديث يي بن خالد: لنا
أ%ضاميم' من ههنا وههنا أ%ي جاعات¬ ليس أ%صلهم واحداv كأ%ن� بعض.هم ض'م_

إل بعض. والض\مامة من الك�تب: ما ضم_ بعض'ه إل بعض. الوهري:
الض\مام.ة� من الك�ت'ب الض\بارة، والمع ال4ضام1يم'. يقال: جاء فلن

،Dمن ص'ح'ف{ أ%ي ح'ز\م.ة Dت'ب�. وف حديث أ%ب الي.س.ر,: ض1مامة�بإضمام.ة{ من ك
وهي لغة ف الضمامة.

والض>مe والض>مام': الداهية الشديدة. قال أ%بو منصور: العرب تقول
للداهية ص.م>ي ص.مام,، بالصاد، قال: وأ%حسب الليث% رآه ف بعض الصeح'ف1

فصح_فه وغي_ر بناءه، والض_م\ض.م' مثله. وقال أ%بو حنيفة: إذا س.ل%ك.



الوادي بي أكمتي طويلتي سي ذلك الوضع' الوض1ع. ال%ض\موم..
والضeماض1م': من أ%ساء ال4سد. وأ%س.د¬ ض'ماض1م¬: يض'مe كل� شيء،

وض.م\ض.م.ت'ه: ص.و\ت'ه، وض.م\ض.م¬: من أ%سائه. وض.م\ض.م¬: اسم رجل. ورجل
ض'م.ض1م¬ وض'ماض1م¬: جريء# ماض�. وض.م\ض.م. الرجل� إذا ش.ج_ع. ق%ل}ب.ه.

والضeماض1م': ال4ك�ول� الن_ه,م' ال�س\تأ}ث1ر'، وقيل: الكثي ال4كل
:eل�ه. ال�م.و,ي�الذي ل يشبع. وض.م_ على الال وض.م\ض.م.: أ%خ.ذ%ه ك

يقال للرجل البخيل الض>رزe، بتشديد الزاي، والضeماض1م' والع.ض.م_ر'
ك�ل©ه من صفة البخيل، قال: وهو الصeو.ت1ن' على ف�ع.ل1ن� أ%يضاv. ابن

العراب: الض_م\ض.م' ال%سيم' الشeجاع'، بالضاد، والص_م\ص.م' البخيل
النهاية ف الب'خ\ل، بالصاد. وروي عن السن أنه قال: خ.باث1 كل� ع1يدان,ك1

قد م.ض1ض\نا فو.ج.د\نا عاقبته م'ر�اv؛ ياطب الدنيا. والضeم.ض1م':
الغ.ض\بان�، وال أ%علم.

.vضوم: ض'م\ت'ه: كض1م\ت'ه أ%ي ظ%ل%م\ته، وسنذكره ف الياء أ%يضا@
@ضيم: الض_ي\م' الظ©ل}م'. وضامه ح.ق�ه ض.ي\ماv: ن.ق%صه إياه. قال

الليث: يقال ض.ام.ه ف ال4مر وضام.ه' ف حقه ي.ض1يم'ه ض.ي\ماv، وهو
النتقاص'، واس\ت.ضام.ه فهو م.ض1يم¬ م'س\ت.ضام¬ أ%ي م.ظ}ل�وم، وقد ج'مع. الصدر'

من هذا فقيل فيه ض'ي'وم¬؛ قال ال�ث%قYب' العبدي:
ون.ح\مي على الث�غ\ر, ال%خ'وف1، ون.ت_ق1ي

بغار.ت1نا ك%ي\د. الع1دى وض'ي'وم.ها
ويقال: ما ض1م\ت' أ%حداv وما ض'م\ت'

أ%ي ما ضام.ن أ%حد¬. وال%ض1يم¬: ال%ظ}ل�وم. الوهري: وقد ض1م\ت' أ%ي
ظ�ل1م\ت'، على ما ل يسم فاعله، وفيه ثلث لغات: ض1يم. الرجل� وض'ي,م.

وض'وم. كما قيل ف ب,يع.؛ قال الشاعر:
وإن على ال%و\ل، وإن ق%ل� ن.ف}ع'ه،

د.ف�وع¬، إذا ما ض'مت'، غ%ي\ر' ص.بور,
وف حديث الرؤية، وقد قيل له، عليه السلم: أ%ن.رى ر.ب_نا يا رسول%

ال؟ فقال: أ%ت'ضام'ون% ف رؤية الشمس ف غي س.حاب�؟ قالوا: ل، قال:
فإنكم ل تضام'ون% ف رؤيته، وروي ت'ضار'ون% وت'ضارeون%، وقد تقدم. التهذيب:

تضام'ون وت'ضامeون، بالتشديد والتخفيف، التشديد' من الض_م> ومعناه
.vت'زاح.م'ون، والتخفيف من الض_ي\م ل ي.ظ}ل1م' بعض'كم بعضا



والض>يم'، بالكسر,: ناحية� ال%ب.ل وال4ك%مة1. وض1يم¬: ج.ب.لD ف بلد
ه'ذ%ي\ل�؛ قال أ%بو ج'ن\د.ب:

وغ%ر_ب\ت' الدعاء4، وأ%ي\ن. م1ن>ي
أ�ناس¬ بي م.ر> وذي ي.د'وم,؟

وح.يÒ بال%ناق1ب, قد ح.م.و\ها،
لدى ق�ر_ان% حت ب.ط}ن, ض1يم,

.Dم.ر>، بالفض، وال%ناق1ب': طريق' الطائف من مكة. وض1يم¬: ج.ب.ل
والض>يم': واد{ ف الس_راة1؛ قال ساعدة� بن ج'ؤي_ة%:

فما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء� ي.س\ق1ي ذ%ن'وب.ها
د'فاق¬ ف%ع'ر\وان� الك%راث1 فض1يم'ها

الوهري: الض>يم'، بالكسر، ناحية� ال%ب.ل ف قول ال�ذ%ل، وأ%نشد
�البيت. قال ابن بري: ذ%نوبا نصيبها. ود'فاق¬: واد{، وكذلك ع'ر\وان

وض1يم¬.
.�@ضيثم: الض_ي\ث%م': الشديد'، وبه سي الر_ج'ل

@ضأن: الض�ائن' من الغنم: ذو الصوف1، وي'وص.ف' به فيقال: ك%ب\ش ضائن¬،
وال�نثى ضائنة. والض�ائن': خلف' الاعز، والمع الض�أ}ن� والض�أ%ن� مثل

ال%ع\ز, وال%ع.ز,. والض_ئ1ي' والض>ئي': تيمية. والض_ي\ن
والض>ي'، غي مهموزين؛ عن ابن ال4عراب: كلها أ%ساء لمعهما، فالضأ}ن

كالر_ك}ب، والض_أ%ن� كالق%ع.د، والض_ئ1ي كالغ.ز,ي� والق%ط1ي، والض>ئ1ي
داخل على الض>ئ1ي، أ%تبعوا الكسر الكسر، يطرد هذا ف جيع حروف اللق إذا

كان الثال ف%ع1ل% أ%و ف%ع1يل%، وأ%ما الض>ي' والض_ي\ن' فشاذ نادر،
ل4ن ضائناv صحيح مهموز، والض>ي والض_ي معتل9 غي مهموز، وقد حكي ف

جع الض�أ}ن1 أ%ض\ؤ'نD؛ وقوله أ%نشده يعقوب ف البقلوب:
إذا ما د.عا ن.ع\مان� آض'ن. سال1م�،
ع.ل%ن_، وإن كانت م.ذان,ب'ه ح'م\ر.ا

(* قوله «علن�» الذي ف الكم: علي�). أ%راد: أ%ض\ؤ'ناv، فقلب، ود'عاؤه
أ%ن يكثر الشيش فيه فيصي فيه الذ©باب'، فإ,ذا ت.ر.ن_م سع الر>عاء�

صو\ت.ه فعلموا أ%ن هناك ر.و\ضة فساقوا إ,بلهم ومواشيهم إليها ف%ر.ع.و\ا
،Dمنها، فذلك د'عاء ن.ع\م.ان% إياهم. قال أ%بو اليثم: جع الضائن ض.أ%ن

كما يقال ماع1ز¬ وم.ع.ز، وخاد1م وخ.د.م، وغائب وغ%ي.ب، وحارس وح.ر.س،



وناه1ل ون.ه.لD. قال: والض�ان� أ%صله ض.أ}ن، فخفف. والض�أ}ن�: جع الضائن،
وي'ج\م.ع الض_ئ1ي.، وال�نثى ضائنة، والمع ض.وائن. وف حديث ش.قيق:

م.ث%ل� ق�ر�اء3 هذا الزمان ك%م.ثل غ%ن.م� ض.وائ1ن. ذات1 ص'وف ع1جاف؛ الضوائن
جع ضائنة وهي الشاة من الغنم خلف العز. وم1ع\ز.ى ض1ئ}ني_ةD: تأ}لف

الض�أ}ن%، وس1قاء# ض1ئ}ن,يÒ على ذلك اللفظ إ,ذا كان من م.س\ك1 ضائنة{
وكان واسعاv، وكل ذلك من نادر معدول النسب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

إذا ما م.ش.ى و.ر\دان� واه\ت.ز_ت1 اس\ت'ه،
.�كما اه\ت.ز_ ض1ئ}ن,يe# لف%ر\عاء ي'ؤ\د.ل

عن بالض>ئ}ن,ي> هذا النوع من ال4س\قية. التهذيب: الض>ئ}ن� السقاء
الذي ي'م\خ.ض' به الرائب، يسمى ض1ئ}ن,ي�اv إذا كان ض.خ\ماv من جلد

الض�أ}ن؛ قال ح'ميد:
وجاءت\ بض1ئ}ن,ي¼، كأ%ن� د.و,ي�ه'
ت.ر.نeم' ر.ع\د{ جاو.ب.ت\ه الر_واع1د'.

وأ%ض\أ%ن% القوم': كثر. ضأ}نم. ويقال: اض\أ%ن} ضأ}نك وام\ع.ز\ م.ع.ز.ك
أ%ي اع\ز,ل} ذا من ذا. وقد ضأ%ن\ت'ها أ%ي عز.ل}تها. ورجل ضائن¬ إذا كان

ضعيفاv، ورجل ماع1ز¬ إذا كان حازماv مانعاv ما وراءه. ورجل ضائن¬: ل%ي>ن¬
كأ%نه نعجة، وقيل: هو الذي ل يزال حسن السم مع قلة ط�ع\م�، وقيل: هو

الل�ي>ن' البطن ال�س\تر\خ1ية. ويقال: رملة ضائنةD، وهي البيضاء
العريضة؛ وقال ال%ع\د1ي:

إل ن.ع�ج� من ضائ1ن, الر_م\ل, أ%ع\ف%ر.ا
(* قوله «وقال العدي إل» صدره كما ف التكملة:

فباتت كأن بطنها طي ريطة
وزاد: والضأنة، بفتح فسكون، الزامة إذا كانت من عقب.)

وف حديث أ%ب هريرة: قال له أ%بان� بن سعيد و.ب\ر¬ تد.ل�ى من رأ}س,
ضال�؛ ضالD، بالتخفيف: مكان أ%و جبل بعينه، يريد به ت.و\ه1ي. أ%مره وتقي

قدره، ويروى بالنون، وهو أ%يضاv جبل ف أ%رض د.و\س�، وقيل: أ%راد به
الضأ}ن من الغنم، فتكون أ%لفه هزة.

@ضب: الض>ب\ن': ال3ب\ط� وما يليه. وقيل: الض>ب\ن'، بالكسر، ما بي
ال3بط والك%ش\ح، وقيل: ما تت ال3بط والك%ش\ح، وقيل: ما بي الاصرة

:vورأ}س الورك، وقيل: أ%على ال%ن\ب. وض.ب.ن. الرجل% وغيه ي.ض\ب'ن'ه ض.ب\نا



جعله فوق ض1ب\ن,ه. واض\ط%ب.ن. الشيء4: حله ف ض1ب\ن,ه أ%و عليه، وربا
أ%خذه بيده فرفعه إل ف�و.ي\ق, س'ر_ته، قال: فأ%و�ل ال%م\ل, ال4ب\ط� ث

الض_ب\ن' ث ال%ض\ن'؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للكميت:
لا تف%ل�ق. عنه ق%ي\ض' ب.ي\ض.ت1ه،

آواه ف ض1ب\ن, م.ض\ب'و¼ به ن.ص.ب'
(* قوله «ف ضب مضبو�» الذي ف التهذيب: مضي�). قال ابن ال4عراب: أ%ي

تف%ل�ق عن فرخ الظليم ق%ي\ض' بيضته آواه الظليم' ض1ب\ن. جناحه. وض.ب.أ%
الظليم' على فرخه إذا ج.ث%م. عليه؛ وقال غيه: ض1ب\نه الذي يكون فيه؛

وقال:
ث اض\ط%ب.ن\ت' سلحي تت م.غ\رض1ها،

وم1ر\ف%ق� كر,ئاس, الس_يف1 إذا ش.س.ف%ا
أ%ي احت.ض.ن\ت' سلحي. وأ%ض\ب.ن\ت' الشيء4 واض\طب.نت'ه: جعلته ف

ض1ب\ن. أ%بو عبيد: أ%خذه تت ض1ب\ن,ه إذا أ%خذه تت ح1ض\ن,ه. وف الديث: فدعا
ب1يضأ%ة فجعلها ف ض1ب\ن,ه أ%ي ح1ض\نه. وف حديث عمر، رضي ال تعال

عنه: أ%ن الكعبة ت.ف1يء� على دار فلن بالغ.داة وت.فيء� على الكعبة
بالع.ش1ي>، وكان يقال لا ر.ض1يعة الكعبة، فقال: إن داركم قد ض.ب.نت1 الكعبة%

ول ب'د_ ل من ه.د\مها أ%ي أ%نا لا صارت الكعبة ف ف%ي\ئها
بالع.ش1ي> كانت كأ%نا قد ض.ب.ن.ت\ها، كما ي.ح\م1ل النسان� الشيء4 ف ض1ب\نه.

وأ%خذ% ف ض1ب\ن� من الطريق أ%ي ف ناحية منه؛ وأ%نشد:
فجاء4 ب'ب\ز� د.س_ه تت. ض1ب\ن,ه،

كما د.س_ راعي الذ�و\د1 ف ح1ض\ن,ه و.طب.ا
وقال أ%وس:

أ�ح.ي\م1ر. ج.ع\داv عليه النeس'و
ر'، ف ض1ب\ن,ه ثعلب¬ م'ن\ك%س3ر\

أ%ي ف ج.ن\به. وف حديث ابن عمر: يقول القب' يا ابن. آدم قد ح'د>رت.
ض1يقي ون.ت\ن وض1ب\ن أ%ي جنب وناحيت، وجع الض>ب\ن أ%ضبان؛ ومنه

حديث ش'م.يط: ل ي.د\ع'ون والطايا بي أ%ضبانم أ%ي ي.ح\م1لون ال4وزار
على ج'ن'وبم، ويروى بالثاء الثلثة، وهو مذكور ف موضعه. وفلن ف ض1ب\ن,

فلن وض.بينته أ%ي ناحيته وكن.ف1ه. والضeب\نة: أ%هل الرجل ل4نه
ي.ض\ب,ن'ها ف كن.ف1ه، معناه ي'عانقها؛ وف التهذيب: ل4نه ي.ض\ط%ب,ن'ها ف



Dكن.ف1ه. وض.ب,ن.ه' الرجل: ح.ش.م'ه. وعليه ض1ب\نة
من عيال، بكسر الضاد وسكون الباء، أ%ي جاعة. ابن ال4عراب: ض'ب\نة

الرجل وض.ب\ن.ت'ه وض.ب,ن.ت'ه خاص_ت'ه وب,طان.ت'ه وزاف1ر.ت'ه، وكذلك
ظاه1ر.ته وظ1هارت'ه. قال الفراء: نن ف ض'ب\نه وف ح.ريه وظ1لYه وذ1م_ت1ه

وخ'فارته وخ\ف}رته وذ%راه وح1ماه وك%ن.ف1ه وك%ن.ف%ت1ه بعن واحد. وف حديث
ابن عباس: أ%ن� النب، صلى ال عليه وسلم، كان إذا سافر قال اللهم إن

أ%عوذ بك من الض1بeن\ة ف الس_ف%ر والكآبة ف ال�ن\ق%ل%ب، اللهم
اق}ب,ض\ لنا ال4رض. وه.و>ن} علينا الس_ف%ر، اللهم أ%نت الصاحب' ف الس_فر

والليفة� ف ال4هل؛ الض1©ب\نة�: ما تت ي.د1ك من مال� وعيال� تتم به
ومن تلزمك نفقته، س'مeوا ض'ب\نةv ل4نم ف ض1ب. من ي.ع'ولم،

ت.ع.و_ذ% بال من الض>ب\نة كثرة العيال وال%ش.م ف م.ظ1ن_ة الاجة، وهو
السفر، وقيل: ت.عو_ذ من ص'ح\بة من ل غ%ناء فيه ول ك1فاية من الر>فاق،

Dوع1يال êإنا هو ك%ل
على من ي'راف1ق�ه. وض1ب\نة� الرجل: خاصته وب,طانت'ه وعياله، وكذلك

الض_ب,نة، بفتح الضاد وكسر الباء. والض_ب.ن': الو.ك}س'؛ قال نوح بن جرير:
وهو إل ال%يات1 م'ن\ب.تe الق%ر.ن}،
ي.ج\ري إليه اساب,قاv ل ذا ض.ب.ن\

والض_ب\نة�: الز_مانة. ورجل ض.ب,ن¬: ز.م1ن¬. وقد أ%ض\ب.ن.ه الداء:
أ%زمنه؛ قال ط�ر.ي\ح¬:

و'لةD ح'ماة، ي.ح\س3م' ال� ذو الق�و.ى
بم ك�ل� داء� ي'ض\ب,ن' الد>ين. م'ع\ض1ل,

والض\ب'ون: الز_م1ن'، ويشبه قلب الباء من اليم. وض.ب.ن.ه ي.ض\ب,ن'ه
ض.ب\ناv: ضربه بسيف أ%و عصا أ%و ح.ج.ر فقطع يده أ%و رجله أ%و فقأ% عينه.
قال اللحيان: وحكى ل رجل من بن سعد عن أ%ب ه1لل ض.ب.ن\ت عنا

ه.د1ي_ت.ك وعاد.تك أ%و ما كان من معروف ت.ض\ب,نها ض.ب\ناv ك%ص.ب.ن\ت.ها، والصاد
أ%على، وهو قول ال4صمعي. قال: وحقيقة هذا ص.ر.ف}ت. هدي_ت.ك ومعروفك عن

Dجيانك ومعارفك إل غيهم، وف النوادر: ماء ض.ب\ن¬ وم.ض\بون ول%ز\ن
vوض.ب,ن¬ إذا كان م.ش\فوها Dوم.لزون ول%ز,ن

ل فضل فيه. ومكان ض.ب\ن أ%ي ضيق. وض.ب,ينة�: اسم. وبنو ضاب,ن� وبنو
م'ضاب,ن,: حي_ان. قال ابن بري: ض.ب,ينة� حي� من قيس؛ وأ%نشد سيبويه للبيد:



vق%ن_ بن ض.ب,ينة% ص.ل}قة�ف%ل%ت.ص\ل
ت'ل}ص1ق}ن.ه'م\ ب.وال1ف1 ال4طناب,.

وذكر ال4زهري ف هذه الترجة: الض_و\بان� ال%مل ال�سن� القوي، ومنهم
من يقول ض'وبان�. قال أ%بو منصور: من قال ض'وبان جعله من ضاب. ي.ض'وب'.

@ضجن: الض_ج.ن'، باليم: جبل معروف؛ قال ال44عشى:
وطال% الس_نام' على ج,ب\ل%ة{،

كخ.ل}قاء4 من ه.ض.بات الض_ج.ن\
وكذلك قول ابن مقبل:

ف ن,س\وة{ من بن د.ه\ي� م'ص.ع>دة{،
أ%و من ق%ن.ان{ ت.ؤ'مe الس_ي\ر. للض_ج.ن,. قال: والاء تصحيف.

وض.ج\نان�: ج'ب.ي\ل بناحية مكة. قال ال4زهري: أ%ما ض.ج.ن. فلم أ%سع فيه
شيئاvغي جبل بناحية تامة يقال له ض.ج\نانD. وروي ف حديث عمر، رضي ال
تعال عنه: أ%نه أ%قبل حت إذا كان بض.ج\نان%؛ قال: هو موضع أ%و جبل بي مكة

والدينة، قال: ولست أ%دري ما أ�خ1ذ%.
@ضحن: الض_ح.ن': اسم بلد؛ قال ابن مقبل:

ف نسوة{ من بن د.ه\ي� م'ص.ع>دة،
أ%و من ق%نان{ ت.ؤ'مe السي. للض_ح.ن. وقد تقدم ف ترجة ضجن، باليم

العجمة، ما اختلف فيه من ذلك.
@ضدن: ض.د.ن\ت' الشيء4 أ%ض\د1ن'ه ض.د\ناv: س.ه_ل}ت'ه وأ%صلحته، لغة

يانية، وض.د.ن.ى، على مثال ج.م.زى: موضع.
@ضزن: الض_ي\ز.ن�: الن>خاس'، والض_ي\ز.ن�: الشريك، وقيل: الشريك ف

الرأ%ة. والض_ي\ز.ن�: الذي يزاحم أ%باه ف امرأ%ته؛ قال أ%وس بن حجر:
والفار,سي_ة� فيهم غي' م'نك%رة{،

فك�ل©هم ل4بيه ض.ي\ز.نD س.ل1ف'
(* قوله «والفارسية فيهم إل» كذا ف الصل والوهري والكم، والذي ف
التهذيب: فيكم، وفكلكم بالكاف، قال الصاغان: الرواية بالكاف ل غي).

يقول: هم مثل الوس يتزو_ج الرجل منهم امرأ%ة أ%بيه وامرأ%ة ابنه.
والض_ي\ز.ن� أ%يضاv: ولد الرجل وعياله وشركاؤه، وكذلك كل من زاحم رجلv من

أ%مر فهو ض.ي\ز.نD، والمع الض_ياز,ن�. ابن ال4عراب: الض_يز.ن� الذي
يتزو_ج' امرأ%ة أ%بيه إذا طلقها أ%و مات عنها. والض_يز.ن�: خ.دe ب.ك%رة1



الس_ق}ي, الت سائبها ههنا وههنا. ويقال للن>خاس الذي ي'ن\خ.س به
الب.ك%رة� إذا اتسع خ.ر\ق�ها: الض_يز.ن�؛ وأ%نشد:

على د.م'وك{ ت.ر\ك%ب' الض_ياز,نا
وقال أ%بو عمرو: الض_ي\ز.ن� يكون بي ق%ب> الب.كرة والساع1د، والساعد'
خشبة تعلق عليها البكرة، وقال أ%بو عبيدة: يقال للفرس إذا كان ل

يت.بط�ن, الناث ول ي.ن\ز' قط© الض_يزان�. والض_يز.ان: الس_ل1فان.
والض_يز.ن: الذي يزاحك عند الستقاء ف البئر. وف الكم: الض_يز.ن� الذي

ي'زاحم على الوض؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إن ش.ر,يب.ي\ك. ل%ض.ي\زنان,ه\،

وعن إ,زاء3 ال%و\ض, م1ل}ه.زان,ه\،
خالف\ فأ%ص\د1ر\ يوم. ي'ور,دان,ه\.

وقيل: الض_ي\ز.نان1 ال�ست.قيان من بئر واحدة، وهو من التزاح'م. وقال
اللحيان: كل رجل زاح.م. رجلv فهو ض.ي\ز.نD له. والض_ي\ز.ن�: الساقي

ال%ل}د'. والض_ي\ز.ن�: الافظ الثقة. وف حديث عمر، رضي ال عنه: بعث
بعامل ث ع.ز.له فانصرف إل منزله بل شيء، فقالت له امرأ%ته: أ%ين.

م.راف1ق' الع.م.ل؟ فقال لا: كان معي ض.ي\زنان1 يفظان ويعلمان؛ يعن اللكي
الكاتبي، أ%ر\ض.ى أ%هل%ه بذا القول وع.ر_ض. باللكي، وهو من معاريض

الكلم وماسنه، والياء ف الض_ي\ز.ن زائدة. والض_ي\زن�: ضد� الشيء: قال:
:�ف كلY يوم� لك ض.ي\ز.نان1. وض.ي\ز.ن

اسم صنم، والض_ي\ز.نان1: ص.نمان1 للم'ن\ذ1ر ال4كب كان اتذها بباب
ال1ي.ة ليسجد لما من دخل الية ام\ت1حاناv للطاعة. والض_ي\زن�: الذي

يسميه أ%هل العراق الب'ن\دار.، يكون مع عامل ال%راج. وحكى اللحيان:
vعليه أ%ي ب'ن\د.ارا vجعلته ض.ي\ز.نا

عليه، قال: وأ%رسلته م'ض\غ1طاv عليه، وأ%هل مكة والدينة يقولون:
أ%رسلته ضاغ1طاv عليه.

@ضطن: التهذيب: الليث الض_يط%ن' والض_ي\ط%ان� الذي ي'ح.ر>ك'
vض.ي\ط%نة �م.ن\ك1ب.ي\ه وجسده حي يشي مع كثرة لم. يقال: ض.ي\ط%ن. الرجل

وض1ي\طاناv إذا م.ش.ى تلك ال1ش\ية؛ قال أ%بو منصور: هذا حرف م'ر,يب¬
(* قوله «هذا حرف مريب» أ}ي ضبطاناv بكسر فسكون كما هو مضبوط ف التهذيب

،�والتكملة). والذي نعرفه ما روى أ%بو عبيد عن أ%ب زيد: الض_ي.ط%ان



بتحريك الياء، أ%ن ير_ك منكبيه وجسده حي يشي مع كثرة لم؛ قال أ%بو
منصور: وهذا من ض.اط ي.ض1يط� ض.ي.ط%اناv، والنون من الض_ي.ط%ان1 نون

�ف%ع.لن كما يقال من ه.ام. يهيم' ه.ي.م.اناv، وأ%ما قول الليث ض.ي\ط%ن. الرجل
ض.ي\ط%نةv إذا مشى تلك الشية فغي مفوظ.

@ضغن: الض>غ\ن' والض_غ.ن': ال1ق}د، والمع أ%ض\غانD، وكذلك
الض_غين.ة�، وج.م\ع'ها الض_غائن؛ ومنه حديث العباس: إ,نا لن.ع\رف' الض_غ.ائن ف

و'ج'وه أ%قوام. ويقال: س.ل%ل}ت' ض1غ\ن. فلن وض.غ1ين.ت.ه إذا طلبت
م.ر\ضاته. وف الديث: فتكون د1ماء ف ع.م\ي.اء4 ف غي ض.غ1ينة وحل, سلح؛

الض>غ\ن': القد والعداوة والبغضاء. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%يا
قوم شهدوا على رجل ب.د¼ ول يكن بضرة صاحب ال%د> فإ,نا شهدوا عن

ض1غ\ن� أ%ي حقد وعداوة، يريد فيما كان بي ال وبي العباد كالزنا والشرب
ونوها؛ وأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ب.ل} أ%يeها ال�ح\ت.م1ل الض_غ1ين.ا،
إنك ز.ح_ار¬ لنا ك1ث1ين.ا،

إن� الق%ر,ين. ي'ور,د' الق%ر,ينا
فقد يكون الض_غ1ي' جع ض.غ1ينة كش.ع1ي وش.ع1ية، وقد يوز أ%ن يكون
حذف الاء لضرورة الر_و,ي�، فإن� ذلك كثي، قال: وعسى أ%ن يكون

الض_غي' والض_غ1ينة من باب ح'ق¼ وح'ق�ة{ وب.ياض� وب.ياض.ة{، فيكون
vوض.غ.نا vالض_غ1ي' والض_غ1ينة لغتي بعن. وقد ض.غ1ن. عليه، بالكسر، ض1غ\نا

واض\ط%غ.ن.. وقال ال عز_ وجل: إ,ن يسأ%ل}ك�موها في'ح\ف1كم؛ أ%ي
ي.ج\ه.د\كم وي'خ\ر,ج\ أ%ض\غانكم؛ قال الفراء: أ%ي يرج ذلك البخل� ع.داوت.كم

ويكون وي'خ\ر,ج, ال أ%ض\غان.كم؛ وأ%ح\فيت' الرجل%: أ%ج\ه.د\ته. واض\ط%غ.ن.
�فلنD على فلن ض.غ1ينةv إذا اض\ط%م.وها. أ%بو زيد: ض.غ1ن. الرجل

ي.ض\غ.ن' ض.غ.ناv وض1غ\ناv إذا و.غ1ر. ص.د\ر'ه ود.و,ي.. وامرأ%ة ذات ض1غ\ن�
على زوجها إذا أ%بغضته. وض.غ1ن'وا عليه: مالوا عليه واعتمدوه بال%و\ر.

وت.ض.اغ%ن. القوم واض\ط%غ.ن'وا: ان\ط%و.و\ا على ال4ح\قاد. وض1غ\ن إل فلن
أ%ي م.ي\لي إليه. وض1غ\ن' الد_ابة: ع.س.ر'ه والتواؤ'ه؛ قال ب,ش\ر بن

أ%ب خازم:
فإ,ن_ك، والش_كاة% من آل, لgم�،

كذات1 الض>غ\ن, ت.مشي ف الر>فاق,.



وقال الشاعر:
والض>غ\ن' من تتاب'ع, ال4س\واط1

وفرس¬ ضاغ1ن¬ وض.غ1ن¬: ل ي'ع\ط1ي كل� ما عنده من ال%ر\ي, حت
ي'ض\ر.ب.؛ قال الش_م_اخ': أ%قام. الثYقاف' والط�ر,يد.ة د.ر\أ%ها،

كما ق%و_م.ت\ ض1غ\ن. الش_م'وس, ال%هام1ز'.
والطريدة: ق%ص.بةD فيها ثلث� ف�ر'وض� ت'ب\رى با ال%غازل� وغيها.

أ%بو عبيدة: فرس ض.غ'ون، الذكر وال�نثى فيه سواء، وهو الذي يري كأ%نا
يرجع القهقري. وف حديث عمر: والرجل� يكون ف دابته الض>غ\ن' ف%ي'ق%و>م'ها

ج'ه\د.ه ويكون ف نفسه الض>غ\ن' فل ي'ق%و>م'ها؛ الض>غ\ن ف الدابة:
هو أ%ن تكون ع.س3ر.ة النقياد، وإذا قيل ف الناقة هي ذات' ض1غ\ن فإ,نا
ي'راد ن,زاعها إل وطنها. ودابة ض.غ1ن.ة: نازعة إل وطنها، وقد ض.غ1ن.ت\
ض1غ\ناv وض.غ\ناv، وكذلك البعي، وربا استعي ذلك ف النسان؛ قال:

،vت'عار,ض' أ%س\ماء� الر>فاق. ع.ش1ي_ة
ت'سائل� عن ض1غ\ن, النساء الن_واك1ح,.

وض.غ1ن. إليه: ن.ز.ع إليه وأ%راده. قال الليل: يقال للن�ح'وص, إذا
و.ح1م.ت\ فاس\ت.ص\ع.ب.ت\ على ال%أ}ب,: إ,نا ذات' ش.غ\ب� وض1غ\ن�. ابن

ال4عراب: ض.غ1ن\ت' إل فلن م1ل}ت إليه كما ي.ض\غ.ن' البعي إل وطنه.
وض.غ1ن. إل الدنيا، بالكسر: ر.ك%ن. ومال إليها؛ قال الشاعر:

إن� الذين إل ل%ذ�ات1ها ض.غ1ن'وا،
وكان فيها لم عيش¬ وم'ر\ت.ف%ق'

وض.غ1ن. فلنD إل الصلح إذا مال إليه. والض\ط1غان�: الشتمال.
والض\ط1غان�: أ%خذ الشيء3 تت ح1ض\ن,ك، تقول منه: اض\ط%غ.ن\ت' الشيء4؛ وأ%نشد

ال4حر للعامرية:
لقد رأ%يت رجلv د'ه\رياv، ي.م\شي وراء4 القوم, س.ي\ت.ه,ي_ا،

.vكأ%نه م'ض\ط%غ1ن¬ ص.ب,ي�ا
أ%ي حامله ف حجره. والدeه\ري: منسوب إل بن د.ه\ر� بطن من كلب،

والس_ي\ت.ه,يe: الذي يتخلف خلف القوم؛ وقال ابن مقبل:
إذا اض\ط%غ.ن\ت' س1لح1ي عند م.غ\ر,ض1ها،

وم1ر\ف%ق� كر,ئاس, الس_ي\ف1 إذ ش.س.فا
(* قوله «إذا اضطغنت» كذا للجوهري، وقال الصاغان الرواية: ث اضطغنت).



وقيل: هو أ%ن ي'د\خل الثوب. من تت يده اليمن وطرفه الخر من تت يده
اليسرى، ث يضمهما بيده اليسرى، وقيل: هو الت_ث%بeن': التهذيب:

الضط1غان� الد_و\ك' بالك%ل}ك%ل,؛ وأ%نشد:
وأ%ض\ط%غ1ن' ال4قوام.، حت كأ%نم

ض.غابيس' تش\ك�و ال%م_ تت ل%بان,ي.ا.
قال أ%بو منصور: هذا التفسي للض\ط1غان1 خطأD، والصواب ما حكى أ%بو

عبيد عن ال4حر أ%ن الضط1غان% الشتمال؛ وأ%نشد:
كأ%نه م'ض\ط%غ1ن¬

ص.ب,ي�ا وف النوادر: هذا ض1غ\ن' ال%ب.ل وإ,ب\ط�ه. وق%ناةD ض.غ1ن.ة أ%ي
عوجاء. والض_غ.ن': الع.و.ج'؛ وأ%نشد:

إن� قنات من ص.ل1يبات الق%نا،
ما زاد.ها الت_ث}ق1يف' إل ض.غ.نا.

@ضفن: ض.ف%ن إل القوم ي.ض\ف1ن' ض.ف}ناv إذا جاء إليهم حت يلس معهم.
وض.ف%ن. مع الضيف ي.ض\ف1ن' ض.ف}ناv جاء معه، وهو الض_ي\ف%ن'. والض_ي\ف%ن':

الذي ييء� مع الض_ي\ف، كذا حكاه أ%بو عبيد ف ال4جناس مع ضفن.؛
وأ%نشد:

إذا جاء ض.ي\ف¬ جاء للض_ي\ف ض.ي\ف%ن¬،
فأ%و\د.ى، با ت'ق}ر.ى الضeيوف'، الض_ياف1ن'.

وقال النحويون: نون ض.ي\ف%ن زائدة؛ قال ابن سيده: وهو القياس، وقد أ%خذ
أ%بو عبيد بذا أ%يضاv ف باب الزيادة فقال: زادت العرب النون ف أ%ربعة

أ%ساء، قالوا ض.ي\ف%ن¬ للض_ي\ف1 فجعله الض_يف. نفسه، والض_ي\ف%ن
الط©ف%ي\ليe، وقد ذكرنا ذلك ف ضيف أ%يضاv، والض_ف}ن,ي': تابع الرeكبان

(* قوله «والضفني تابع الركبان» كذا بالصل والتهذيب، والذي ف الكم:
تابع الضيفن). عن كراع وحده، قال ابن سيده: ول أ%ح'ق©ه. وض.ف%ن\ت' إليه

إذا ن.زعت. إليه وأ%ردته. والض_ف}ن': ض.مe الرجل ض.ر\ع الشاة حي
ي.ح\ل�بها ابن ال4عراب: ض.ف%ن'وا عليه مالوا عليه واعتمدوه بال%و\ر.

وض.ف%ن. بغائطه ي.ض\ف1ن' ض.ف}ناv: رمى به. والض_ف}ن': ض.ر\ب'ك. اس\ت. الشاة
ونوها بظهر رجلك. وقال ابن ال4عراب: ض.ف%ن.ه برجله ضربه على استه؛ قال:

وي.ك}ت.سع\ بن.د.م وي.ض\ف1ن
والض\ط1فان�: أ%ن تضرب به اس\ت. نفسك. وض.ف%ن\ت' الرجل إذا ضربت. برجلك



على ع.ج'زه. واض\ط%ف%ن. هو إذا ض.ر.ب. بقدمه مؤخر نفسه، وف الكم:
اض\ط%ف%ن. ضر.ب. اس\ت.ه نفسه برجله. وف حديث عائشة بنت طلحة: أ%نا

ض.ف%ن.ت\ جاريةv لا برجلها؛ الض_ف}ن': ض.ربك است. ال3نسان بظهر قدمك. وض.ف%ن.
البعي' برجله: خبط با. وض.ف%نه البعي' برجله ي.ض\ف1نه ض.ف}ناv، فهو

م.ض\ف�ون وض.ف1ي: ضربه. وض.ف%ن. به ال4رض. ض.ف}ناv: ضربا به؛ قال
الشاعر:

ق%ف%ن\ت'ه بالس_و\ط1 أ%ي_ ق%ف}ن,،
وبالع.صا من ط�ول, س'وء3 الض_ف}ن,.

أ%بو زيد: ض.ف%ن. الرجل� الرأ%ة ض.ف}ناv إذا نكحها. قال: وأ%صل
الض_ف}ن أ%ن ي.ض'م_ بيده ض.ر\ع. الناقة حي ي.حل�بها. وض.ف%ن. الشيء4 على

ناقته: حله عليها. والض>ف%نe، على وزن ال1ج.ف>: ال4حق من الرجال مع
ع1ظ%م, خ.ل}ق�، ويقال: امرأ%ة ض1ف%ن_ة؛ قال:

،Dال4تان1 ض1ب,ر_ة �وض1ف%ن_ةD مثل
ث%ج\لء� ذات' خواص1ر� ما ت.ش\ب.ع'

والض>ف1نe والض>ف%نe والض>ف%ن�ان�: ال4حق الكثي اللحم الثقيل،
والمع ض1ف}نانD نادر، وال�نثى ض1ف1ن_ة وض1ف%ن_ة، وكسر الفاء، عند ابن

ال4عراب، أ%حسن. الفراء: إذا كان الرجل أ%حق وكان مع ذلك كثي اللحم
ثقيلv فهو ض1ف%نÒ وض.ف%ن\د.د¬. وامرأ%ة ض1ف%ن_ة إذا كانت ر,خ\وة

ض.خ\مة.
@ضمن: الض_م1ي': الكفيل. ض.م1ن. الشيء4 وبه ض.م\ناv وض.م.اناv: ك%ف%ل

به. وض.م_ن.ه إياه: ك%ف�ل%ه. ابن ال4عراب: فلن ضام1ن¬ وض.م1ي¬
وسام1ن¬ وس.م1ي وناض1ر¬ ون.ض1ي وكافل وك%ف1يلD. يقال: ض.م1ن\ت' الشيء4

أ%ض\م.ن'ه ض.ماناv، فأ%نا ضام1ن¬، وهو م.ض\مون. وف الديث: من مات ف سبيل
ال فهو ضام1ن¬

على ال أ%ن يدخله النة أ%ي ذو ضمان على ال؛ قال ال4زهري: وهذا
مذهب الليل وسيبويه لقوله عز وجل: ومن ي.خ\ر'ج\ من بيته م'هاج,راv إل ال

ورسوله ث ي'د\ر,ك}ه' الوت' فقد وق%ع. أ%ج\ر'ه' على ال؛ قال: هكذا
خ.ر_ج. الروي والزمشري من كلم علي�، والديث مرفوع ف الص>حاح عن أ%ب

هريرة بعناه، فمن ط�ر'قه ت.ض.م_ن. ال� لن خرج ف سبيله ل يرجه
vإل جهادا



ف سبيلي وإياناv ب وتصديقاv برسلي فهو علي_ ضامن¬ أ%ن} أ�د\خ1ل%ه
النة% أ%و أ�ر\ج,ع.ه إل مسكنه الذي خرج منه نائلv ما نال% من أ%جر أ%و

غنيمة. وض.م_نته الشيء4 ت.ض\م1يناv فت.ض.م_نه عن: مثل غ%ر_م\ت'ه؛
وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ض.وام1ن' ما جار. الدليل� ض'ح.ى غ%د{،
من الب'ع\د1، ما ي.ض\م.ن_ فهو أ%داء�.

فسره ثعلب فقال: معناه إن جار الدليل فأ%خطأ% الطريق. ض.م1ن.ت\ أ%ن
ت.ل}ح.ق. ذلك ف غ%د1ها وت.ب\ل�غ.ه، ث قال: ما ي.ض\م.ن_ فهو أ%داء3 أ%ي ما

ض.م1ن_ه من ذلك لر.ك}ب,ها وف%ي\ن. به وأ%د_ي\ن.ه. وض.م_ن. الشيء4
الشيء4: أ%و\د.عه إياه كما ت'ود1ع' الوعاء4 التاع. واليت. القب.، وقد

:vتض.م_نه هو؛ قال ابن الر>ق%اع, يصف ناقة حامل
أ%و\ك%ت\ عليه م.ض1يقاv من ع.واه1ن,ها،
كما تض.م_ن. ك%ش\ح' ال�ر_ة1 ال%ب.ل.

عليه: على الني. وكل شيء جعلته ف وعاء فقد ضم_نت.ه إياه. الليث: كل
شيء� أ�حر,ز. فيه شيء فقد ض'م>ن.ه؛ وأ%نشد:

ليس لن ض'م>ن.ه ت.ر\ب,يت'
(* قوله «تربيت» أي تربية أي ل يربيه القب، كما ف التهذيب).

.�ض'م>ن.ه: أ�ود1ع. فيه وأ�حر,ز. يعن القب الذي د'ف1ن.ت\ فيه ال%و\ؤ'ود.ة
وروي عن عكرمة أ%نه قال: ل ت.ش\ت.ر, لب البقر والغنم م'ض.م_ناv ل4ن

اللب يزيد ف الضرع وينقص، ولكن اش\تر,ه كيلv م'س.مìى؛ قال شر: قال أ%بو
معاذ يقول ل تشتره وهو ف الضرع ل4نه ف ض1م\ن,ه، يقال: ش.ر.اب'ك

م'ض.م_ن¬ إذا كان ف كوز أ%و إ,ناء. وال%ضام1ي': ما ف بطون الوامل من كل
شيء كأ%نن تض.م_ن_ه؛ ومنه الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، نى

عن بيع ال%لقيح وال%ضامي، وقد مضى تفسي ال%لقيح، وأ%ما
ال%ضام1ي فإ,ن أ%با عبيد قال: هي ما ف أ%صلب الفحول، وهي جع م.ض\م'ون؛ وأ%نشد

غيه:
إن� الضامي. الت ف الصeل}ب,

ماء� الف�حول, ف الظ©هور, ال�د\ب,.
ويقال: ض.م1ن. الشيء4 بعن ت.ض.م_ن.ه؛ ومنه قولم: م.ض\م'ون� الكتاب

كذا وكذا، وال%لق1يح': جع م.ل}ق�وح، وهو ما ف بطن الناقة. قال ابن



ال4ثي: وفسرها مالك ف الوطأ1 بالعكس؛ حكاه ال4زهري عن مالك عن ابن
شهاب عن ابن السيب، وحكاه أ%يضاv عن ثعلب عن ابن ال4عراب، قال: إذا كان

ف بطن الناقة حل فهي ضام1ن¬ وم1ض\مانD، وهن_ ض.و.ام1ن' وم.ضام1ي'،
والذي ف بطنها م.ل}قوح وم.ل}ق�وحة. وناقة ضام1ن¬ وم1ض\مان: حامل، من ذلك

أ%يضاv. ابن ال4عراب: ما أ%غ}ن فلنD عن ض1م\ناv وهو الش>س\ع' أ%ي ما
vأ%غن شيئا

ول ق%د\ر. ش1س\ع�. والض_ام1ن.ة� من كل بلد: ما ت.ض.م_ن. وس.ط%ه.
والضام1ن.ة�: ما ت.ض.م_ن.ت\ه الق�ر.ى وال4م\صار' من النخل، فاعلة بعن

مفعولة؛ قال ابن دريد: وف كتاب النب، صلى ال عليه وسلم، ل�ك%ي\د1ر, بن
عبد اللك، وف التهذيب: ل�ك%ي\د1ر د'ومة1 ال%ن\د.ل، وف الصحاح: أ%نه،
صلى ال عليه وسلم، كتب لارثة بن ق%ط%ن� ومن بد'وم.ة1 ال%ن\د.ل, من

ك%ل}ب�: إ,ن لنا الض_احي.ة% من الب.ع\ل, 
(* قوله «إن لنا الضاحية من

البعل» كذا ف الصحاح، والذي ف التهذيب: من الضحل، وها روايتان كما ف
النهاية. ولو قال كما ف النهاية: إن لنا الضاحية من الضحل، ويروي من البعل،

لكان أول لجل قوله بعد والبعل الذي إل). والب'ور. وال%عام1ي.، ولكم
الض_ام41نة� من النخل وال%ع1ي'. قال أ%بو عبيد: الض_احية من الض_ح\ل

�ما ظ%هر وب.ر.ز. وكان خارجاv من الع1مارة ف الب.ر> من النخل، والب.ع\ل
الذي يشرب بعروقه من غي سق}ي�. والض_ام1ن.ة من النخل: ما ت.ض.م_ن.ها
أ%م\صار'هم وكان داخلv ف الع1م.ارة وأ%طاف به س'ور' الدينة؛ قال أ%بو

منصور: سيت ضامنة ل4ن أ%ربابا قد ض.م1ن'وا عمار.ت.ها وحفظها، فهي ذات'
،vض.مان{ كما قال ال عز وجل: ف ع1يشة{ راضية؛ أ%ي ذات1 ر,ضا

�والض_ام1ن.ة� فاعلة بعن مفعولة. وف الديث: ال3مام ضام1ن¬ وال�ؤ.ذYن
م'ؤ\ت.م.ن¬؛ أ%راد بالض_م.ان ههنا ال1ف}ظ% والرعاية ل ض.مان الغرامة ل4نه

يفظ على القوم صلتم، وقيل: إن صلة القتدين به ف عهدته وصحتها
مقرونة بصحة صلته، فهو كالتكفل لم صحة صلتم. وال�ض.م_ن' من الشعر: ما

ض.م_ن\ت.ه' بيتاv، وقيل ما ل تتم معان قوافيه إل بالبيت الذي يليه
كقوله:

يا ذا الذي ف ال�ب> ي.ل}ح.ى، أ%ما
وال3 لو ع'لYق}ت. منه كما



ع'لYق}ت' من ح'ب> ر.خ1يم�، لا
ل�م\ت. على ال�ب>، ف%د.ع\ن وما

قال: وهي أ%يضاv مشطورة م'ض.م_ن.ة أ%ي أ�ل}ق1ي. من كل بيت نصف وب'ن,ي.
على نصف؛ وف الكم: ال�ض.م_ن' من أ%بيات الشعر ما ل يتم معناه إ,ل
ف البيت الذي بعده، قال: وليس بعيب عند ال4خفش، وأ%ن ل يكون%

ت.ض\م1ي¬ أ%ح\س.ن'؛ قال ال4خفش: ولو كان كل ما يوجد ما هو أ%حسن منه قبيحاv كان
قول الشاعر:

،vس.ت'ب\دي لك ال4يام' ما كنت جاهل
ويأ}تيك بال4خ\بار, من ل ت'ز.و>د1

رديئاv إذا وجدت ما هو أ%ش\عر منه، قال: فليس التضمي بعيب كما أ%ن هذا
ليس برديء، وقال ابن جن: هذا الذي رآه أ%بو السن من أ%ن التضمي ليس

بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه، ول ي.ع\د' فيه مذهب.هم من وجهي: أ%حدها
السماع، والخر القياس، أ%ما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمي،

وأ%ما القياس فل4ن العرب قد وضعت الشعر وضعاv دلت به على جواز التضمي
عندهم؛ وذلك ما أ%نشده صاحب الكتاب وأ%بو زيد وغيها من قول الر_بيع, بن

ض.ب'ع� الف%ز.اري:
أ%ص\ب.ح\ت' ل أ%ح\م1ل� السلح.، ول

أ%ملك رأ}س البعي,، إن ن.ف%را
والذئب. أ%خ\شاه، إن م.ر.ر\ت' به

و.ح\د1ي، وأ%خ\ش.ى الرياح. وال%ط%را.
فن.ص\ب' العرب الذYئ}ب. هنا، واختيار' النحويي له من حيث كانت قبله

جلة مركبة من فعل وفاعل، وهي قوله ل أ%ملك، يدلك على جريه عند العرب
والنحويي جيعاv مرى قولم: ضربت زيداv وعمراv لقيته، فكأ%نه قال: ولقيت

عمراv لتتجانس الملتان ف التركيب، فلول أ%ن البيتي جيعاv عند العرب
يريان مرى الملة الواحدة لا اختارت العرب والنحويون جيعاv نصب الذئب،

ولكن دل على اتصال أ%حد البيتي بصاحبه وكونما معاv كالملة العطوف
بعضها على بعض، وحكم العطوف والعطوف عليه أ%ن يريا مرى العقدة الواحدة،

vهذا وجه القياس ف حسن التضمي، إل أ%ن بإ,زائه شيئا
آخر يقبح التضمي ل4جله، وهو أ%ن أ%با السن وغيه قد قالوا: إ,ن كل

بيت من القصيدة شعر قائم بنفسه، فمن هنا ق%ب'ح. التضمي شيئاv، ومن حيث



ذكرنا من اختيار النصب ف بيت الربيع ح.س'ن.، وإذا كانت الال على هذا فكلما
ازدادت حاجة البيت ال4ول إل الثان واتصل به اتصالv شديداv كان أ%قبح

ما ل يتج ال4ول إل الثان هذه الاجة؛ قال: فمن أ%شد_ التضمي قول
الشاعر روي عن ق�ط}ر'ب وغيه:

وليس الال�، فاع\ل%م\ه'، بال�
من ال4ق}وام, إل لل�ذ1ي>

ي'ر,يد' به الع.لء4 وي.م\ت.ه,ن\ه'
ل4ق}ر.ب, أ%ق}ر.ب,يه، وللق%ص1ي>.

فض.م_ن. بالوصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منهما بصاحبه؛ وقال
النابغة:

وهم و.ر.د'وا ال1فار. على تيم�،
وهم أ%صحاب' يوم, ع'كاظ%، إن>ي
ش.ه,د\ت' لم م.واط1ن. صاد1قات{،

أ%ت.ي\ت'ه'م' ب,و'د> الص_د\ر, م1ن>ي
وهذا دو ال4ول ل4نه ليس اتصال� الخب عنه ببه ف شدة اتصال الوصول

بصلته؛ ومثله قول الق�لخ لس.و_ار بن ح.ي�ان ال%ن\ق%ري�:
ومثل س.و_ار� رد.د\ناه إل
إد\ر.و\ن,ه ول�ؤ\م, إص>ه على

أ%لر_غ}م, م.و\طوء4 ال1مى م'ذ%ل�ل
وال�ض.م_ن' من ال4صوات: ما ل يستطاع الوقوف عليه حت يوصل بآخر. قال

ال4زهري: وال�ض.م_ن' من ال4صوات أ%ن يقول النسان ق1ف\ ف�ل% بإ,شام
اللم إل الركة. والض_مانة� والض_مان�: الز_مانة والعاهة؛ قال

الشاعر:
بع.ي\ن.ي, ن.ج\لو.ين, ل ي.ج\ر, فيهما

ضمانD، وج,يد{ ح'لYي. الشذ}ر. شام1س.
والض_م.ن' والض_مان� والضeم\نة والض_مانة: الداء ف السد من بلء

أ%و ك1ب؛ رجل ض.م.ن¬، ل يثن ول يمع ول يؤنث: مريض، وكذلك ض.م1ن¬،
والمع ض.م1ن'ون، وض.م1ي¬ والمع ض.م\ن، ك�س>ر على ف%ع\لى وإن كانت إنا

يكسر با الفعول نو ق%ت\لى وأ%س\ر.ى، لكنهم تو�زوه على لفظ فاع1ل أ%و
ف%ع1ل� على ت.ص.وeر, معن مفعول؛ قال سيبويه: ك�س>ر هذا النحو على



ف%ع\لى ل4نا من ال4شياء الت أ�صيبوا با وأ�د\خلوا فيها وهم لا كارهون.
.Ýكم.ر,ض وز.م1ن، فهو ض.م1ن¬ أ%ي م'ب\ت.لى :vوقد ض.م1ن. بالكسر، ض.م.نا
vوالض_مانة: الز_مانة. وف حديث عبد ال بن عمر: من اك}ت.ت.ب ض.م1نا

بعثه ال ض.م1ناv يوم القيامة أ%ي من سأ%ل أ%ن يكتب نفسه ف جلة
،vالز_م\ن، لي'ع\ذ%ر. عن الهاد ول ز.مانه به، بعثه ال يوم القيامة ز.م1نا

واكتتب: سأ%ل أ%ن يكتب ف جلة العذورين، وخر_جه بعضهم عن عبد ال بن
عمرو بن العاص، وإذا أ%خذ الرجل� من أ%مي ج'ن\د1ه خط9اv بز.مانته.
وال�ؤ.د>ي الراج ي.ك}تت.ب' الباء4ة به. والض_م1ن': الذي به ض.مانة ف

جسده من زمانة أ%و بلء� أ%و ك%س\ر وغيه، تقول منه: رجل ض.م1ن¬؛ قال
الشاعر:

،vما خ1ل}ت'ن ز,ل}ت' بع\د.كم\ ض.م1نا
أ%شكو إليكم ح'م'و_ة ال4ل%م,.

والسم الض_م.ن، بفتح اليم، والض_مان؛ وقال ابن أ%حر وقد كان س'ق1ي.
بطن'ه:

إليك، إله. ال%ل}ق,، أ%ر\ف%ع' ر.غ}بت
ع1ياذاv وخ.و\فاv أ%ن ت'طيل% ض.مان,يا. وكان قد أ%صابه بعض ذلك،

فالض_مان هو الداء نفسه، ومعن الديث: أ%ن ي.ك}ت.ت1ب. الرجل� أ%ن� به زمانة
ليتخلف عن الغزو ول زمانة به، وإنا يفعل ذلك اعتللv، ومعى ي.كتت1ب
يأ}خذ لنفسه خط9اv من أ%مي جيشه ليكون عذراv عن واليه. الفراء: ض.م1ن.ت\
يد'ه ض.مانة بنزلة الزمانة. ورجل م.ض\مون اليد: مثل م.خ\بون اليد. وقوم

ض.م\ن أ%ي ز.م\ن. الوهري: والضeم\نة، بالضم، من قولك كانت ض'م\نة� فلن
أ%ربعة أ%شهر أ%ي م.ر.ض'ه. وف حديث ابن ع'م.ي: م.ع\بوطةD غي' ض.م1نة{
أ%ي أ%نا ذبت لغي علة. وف الديث: أ%نه كان لعامر بن ربيعة ابن

أ%صابته ر.م\يةD يوم. الطائف فض.م1ن. منها أ%ي ز.م1ن.. وف الديث: كانوا
ي.د\فعون الفاتيح إل ض.م\ناهم ويقولون: إن احتجتم فك�لوا؛ الض_م\ن:

الز_م\ن، جع ض.م1ن�. والض_مانة�: ال�بe؛ قال ابن ع'ل�بة:
،Dولكن ع.رت\ن من ه.واك1 ض.مانة

كما كنت' أ%لقى منك1 إذ أ%نا م'ط}لق'.
ورجل ض.م1ن¬: عاشق. وفلن ض.م1ن¬ على أ%هله وأ%صحابه أ%ي كلê؛ أ%بو

زيد: يقال فلن ض.م1ن¬ على أ%صحابه وك%لê عليهم وها واحد. وإن لفي غ%ف%ل�



عن هذا وغ�ف�ول� وغ%ف}لة بعن واحد؛ قال لبيد:
،vعلى ال4حساب ضام1نة vي'ع\طي ح'قوقا

حت ي'ن.و>ر. ف ق�ر\يان,ه الز_ه.ر'.
كأ%نه قال مضمونة؛ ومثله:

أ%ناش1ر. ل زال%ت\ ي.مين'ك آش1ر.ه.
:�يريد مأ}شورة أ%ي مقطوعة. ومثله: أ%م\ر¬ عارف¬ أ%ي معروف، والراحلة

بعن ال%ر\حولة، وتطليقة بائنة أ%ي م'بانة. وف%ه,م\ت ما تض.م_نه كتابك
أ%ي ما اشتمل عليه وكان ف ض1م\نه. وأ%نف%ذ}ت'ه ض1م\ن كتاب أ%ي ف

ط%ي�ه.
@ضمحن: اض\م.ح.ل� الشيء� واض\م.ح.ن_: على البدل عن يعقوب، وقد تقدم ف

حرف اللم.
@ضنن: الض>ن_ة والض>نe وال%ض.ن_ة وال%ض1ن_ة، كل ذلك. من ال3مساك

والب'خ\ل، ورجل ض.ني¬. قال ال عز وجل: وما هو على الغيب بض.ني�؛ قال
الفراء: قرأ% زيد بن ثابت وعاصم وأ%هل الجاز بض.ن,ي�، وهو ح.س.ن،

يقول: يأ}تيه غ%ي\ب¬ وهو م.ن\فوس فيه فل يبخل به عليكم ول ي.ض1نe به عنكم،
ولو كان مكان على عن ص.ل%ح أ%و الباء كما تقول: ما هو بضني بالغيب،

وقال الزجاج: ما هو على الغيب ببخيل أ%ي هو، صلى ال عليه وسلم، ي'ؤ.د>ي
عن ال وي'ع.لYم كتاب. ال أ%ي ما هو ببخيل ك%ت'وم� لا أ�وحي إليه،

،eوقرئ.: بظ%ني�، وتفسيه ف مكانه. ابن سيده: ض.ن,ن\ت' بالشيء أ%ض.ن
وهي اللغة العالية، وض.ن.ن\ت' أ%ض1نe ض.ن�اv وض1ن�اv وض1ن_ةv وم.ض.ن_ة

وم.ض1ن_ة وض.نانة ب.خ1ل}ت به، وهو ض.ني به. قال ثعلب: قال الفراء سعت
ض.ن.ن\ت' ول أ%سع أ%ض1نe، وقد حكاه يعقوب، ومعلوم أ%ن من روى حجة على

من ل يرو؛ وقول ق%ع\ن.ب بن أ�م> صاحب:
م.ه\لv أ%عاذ1ل%، قد ج.ر_ب\ت1 من خ'ل�قي

أ%ن أ%ج'ود' ل4قوام�، وإ,ن ض.ن,ن'وا.
فأ%ظهر التضعيف ضرورة. وع1ل}ق' م.ض1ن_ة{ وم.ض.ن_ة، بكسر الضاد وفتحها،

أ%ي هو شيء نفيس م.ض\نون به وي'ت.ناف%س فيه. والض�نe: الشيء النفيس
ال%ض\ن'ون به؛ عن الزجاجي. ورجل ض.ن,ي¬: بيل؛ وقول البعيث:

أ%ل أ%ص\ب.ح.ت\ أ%ساء� جاذ1مة% ال%ب\ل,،
وض.ن_ت\ علينا، والض_ن,ي' من الب'خ\ل,.



أ%راد: الض_ني' ملوق¬ من البخل، كقولم مبول من الكرم، وم.طي¬ من
الي، وهي ملوقة من البخل، وكل ذلك على الاز ل4ن الرأ%ة جوهر والبخل

ع.ر.ض، والوهر' ل يكون من الع.رض، إنا أ%راد تكي البخل فيها حت
Dكأ%نا ملوقة منه، ومثله ما حكاه سيبويه من قولم: ما زيد إل� أ%ك}ل

وش'ر\ب¬، ول يكون أ%كلv وشرباv لختلف الهتي، وهذا أ%وفق من أ%ن يمل
على القلب وأ%ن يراد به والبخل� من الض_ن,ي ل4ن فيه من ال3ع\ظام

والبالغة ما ليس ف القلب؛ ومثله قوله:
وه'ن_ من ال3خ\لف1 والو.ل%عان1

وهو كثي. ويقال: فلن ض1ن>ت من بي إخوان وض1ن>ي أ%ي أ%ختص به
وأ%ض1نe بود_ته. وف الديث: إن ل ضنائن. 

(* قوله «وف الديث إن ل
ضنائن إل» قال الصاغان: هذا من الحاديث الت ل طرق لا). من خ.ل}ق1ه،
وف رواية: ض1ن�اv من خلقه يييهم ف عافية وييتهم ف عافية أ%ي خصائص،

eواحدهم ض.ن,ين.ة، فعيلة بعن مفعولة، من الض>ن> وهو ما تتصه وت.ض.ن
به أ%ي تبخل لكانه منك وم.و\ق1ع1ه عندك؛ وف الصحاح: فلن ض1ن>ي من بي

vل} إل9 ض1ن�ا�إخوان، وهو ش1ب\ه الختصاص. وف حديث ال4نصار: ل ن.ق
برسول ال أ%ي ب'خ\لv وش'ح�اv أ%ن ي'شار,كنا فيه غي'نا. وف حديث ساعة

المعة: فقلت أ%خ\ب,رن با ول ت.ض\ن.ن\ علي_ أ%ي ل ت.ب\خ.ل. ويقال
اض\ط%ن_ ي.ض\ط%نe أ%ي ب.خ1ل% يب\خ.ل�، وهو اف}ت1عال من الض_ن>، وكان

vف ال4صل اض\ت.ن_، فقلبت التاء طاء. وض.ن,ن\ت' بالنزل ض1ن�ا
وض.ن.ان.ةv: ل أ%ب\ر.ح\ه، والض\ط1نان� اف}ت1عال من ذلك. وأ%خ.ذ}ت' ال4م\ر

بض.نان.ت1ه أ%ي بط%راو.ت1ه ل يتغي، وه.ج.م\ت' على القوم وهم بض.نان.ت1هم ل
يتفر_قوا. ورجل ض.ن.ن¬: شجاع؛ قال:

إ,ن إذا ض.ن.ن¬ ي.م\شي إل ض.ن.ن�،
أ%ي\ق%ن\ت' أ%ن� الف%ت م'ود{ به الوت'.

وال%ض\ن'ون: الغالية، وف الكم: ال%ض\ن'ون� د'ه\ن' البان1: قال
الراجز:

قد أ%ك}ن.ب.ت\ ي.داك. ب.ع\د. ل1ي,،
وب.ع\د. د'ه\ن, البان1 وال%ض\ن'ون1،

وه.م_تا بالص_ب\ر, وال�ر'ون1.



�وال%ض\نون وال%ض\نونة: الغال1ية�؛ عن الزجاج. ال4صمعي: ال%ض\ن'ونة
ضرب من الغ1س\ل%ة1 والطYيب؛ قال الراعي:

ت.ض'مe على م.ض\م'ون.ة{ فار,سي_ة{
ض.ف%ائ1ر. ل ضاحي الق�ر'ون1، ول ج.ع\د1
وت'ض\حي، وما ض.م_ت\ ف�ض'ول% ث1ياب,ها
إل ك%ت1ف%ي\ها بائ}ت1ز.ار�، ول ع.ق}د1 كأ%ن�

ال�زامى خال%ط%ت\، ف ثيابا،
ج.ن,ي�اv من الر_ي\حان1، أ%و ق�ض'ب, الر_ن\د1.

وال%ض\نونة: اسم لزمزم، وابن خالويه يقول ف بئر زمزم ال%ضن'ون، بغي
هاء. وف حديث زمزم: قيل له اح\ف1ر, ال%ض\ن'ونة أ%ي الت ي'ض.نe با

eيب, ال%ض\ن'ونة ل4نه ي'ض.نYوق, والط�لن.فاستها وع1ز_ت1ها، وقيل للخ.ل
بما. وض1ن_ه': اسم أ%ب قبيلة، وف العرب قبيلتان: إ,حداها تنسب إل

ض1ن_ة بن عبد ال بن ن'م.ي\ر�، والثانية ض1ن_ة ابن عبد ال بن كبي
(* قوله «ضنة بن عبد ال بن كبي إل» كذا بالصل والكم والقاموس،

والذي ف التكملة: ضنة بن عبد بن كبي إل وصو�به شارح القاموس ول يبي
وجهه). بن ع'ذ}ر.ة، وال أ%علم.

@ضون: الض_ي\و.ن�: الس>ن_و\ر' الذكر، وقيل: هو د'و.ي\ب.ة تشبهه، نادر
خرج على ال4صل كما قالوا رجاء ابن ح.ي\و.ة، وض.ي\و.نD أ%ن\د.ر' ل4ن ذلك

جنس وهذا علم، والعلم يوز فيه ما ل يوز ف غيه، والمع الضي_او,ن؛
قال ابن بري: شاهده ما أ%نشده الفراء:

ث%ر,يد¬ كأ%ن� الس_م\ن. ف ح.ج.رات1ه
ن'جوم' الث©ر.ي_ا، أ%و ع'ي'ون� الض_ياو,ن1

وصحت الواو ف جعها لصحتها ف الواحد، وإنا ل تدغم ف الواحد ل4نه
vاسم رجل، وفارق ه.ي>نا Dاسم موضوع وليس على وجه الفعل، وكذلك ح.ي\و.ة

وم.ي>تاv وس.ي>داv وج.ي>داv، وقال سيبويه ف تصغيه ض'ب.ي>ن¬،
فأ%ع.ل�ه وجعله مثل أ�س.ي>د، وإن كان جعه أ%ساود، ومن قال أ�س.ي\و,د ف

التصغي ل يتنع أ%ن يقول ض'ي.ي\و,نD؛ قال ابن بري: و.ض.ي\و.نD ف%ي\ع.لD ل
ف%ع'ولD، ل4ن باب ض.ي\غ.م أ%كثر من باب ج.ه\و.ر. والض_ان.ة، غي مهموز:

الب'ر.ة الت ي'ب\ر.ى با البعي' إذ كانت من ص'ف}ر�. قال ابن سيده:
:�وقضينا أ%ن أ%لفها واو ل4نا عي. والت_ض.وeن�: كثرة الو.ل%د. والض_و\ن



ال3ن\ف%حة؛ ال4زهري ف ترجة خزم: قال ش.م1ر¬
ال1ز.امة إذا كانت من عق%ب� فهي ضان.ةD؛ وأ%نشد لبن م.ي_اد.ة:

قطعت' ب1ص\لل, ال1شاش, ي.ر'دeها،
�على الك�ر\ه1 منها، ضان.ةD وج.د1يل

س.ل%م.ة� عن الفراء: ال1ي\ضانة الق�ف�ة، وهي ال%ر\ج'ونة والق%ف}ع.ة؛
وأ%نشد:

ل ت.ن\ك1ح.ن_ بعدها ح.ن_انه
ذات. ق%تار,يد.، لا م1ي\ضانه

قال: ح.ن_ وه.ن_ أ%ي ب.كى، وف الكم ف ترجة و.ض.ن: ال1ي\ض.ن.ة
كال�و.ال1ق.

@ضي: الض>ي' والض>ي\ن': لغتان ف الضأ}ن، فإ,ما أ%ن يكون شاذاv، وإما
أ%ن يكون من لفظ آخر؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح عندي.

@ضبه: الض_ب\ه': موضع؛ وأ%نشد ثعلب للح.ذ}ل%م1ي>:
م.ضار,ب الض_ب\ه1 وذي الشeجون1

@ضأي: ابن ال4عراب: ضأ%ى الر_ج'ل� إ,ذا د.ق_ ج,سم'ه.
@ضبا: ض.ب.ت\ه' الشمس' والنار' ت.ض\ب'وه' ض.ب\ياv وض.4ب\واv: ل%ف%ح.ت\ه

ول%و_ح.ت\ه وغ%ي_ر.ت\ه، وكذلك ض.ب.ح.ت\ه ض.ب\حاv. وض.ب.ت\ه النار
ض.ب\واv: أ%ح\ر.ق%ت\ه وش.و.ت\ه'، وبعض'

 vون% خ'ب\ز.ة ال%ل�ة1 م.ض\باةeأ%هل, الي.م.ن ي'س.م
(* قوله «مضباة»

بفتح اليم كما ف الكم، وف القاموس بضم اليم). من هذا؛ قال ابن سيده:
ول أ%دري كيف. ذلك إ,ل� أ%ن ت'س.م_ى باسم ال%و\ض1ع,.

وأ%ض.ب\ى الرجل� على ما ف ي.د.ي\ه1: أ%م\س.ك، لغةD ف أ%ض\ب.أ%؛ عن
اللحيان. وأ%ض\ب.ى ب,ه,م' الس_ف%ر: أ%خ\ل%ف%ه'م ما ر.ج.و\ا فيه م1ن\

ر,ب\ح� وم.ن\ف%عة{؛ عن ال%ج.ري؛ وأ%نشد:
ل ي.ش\ك�رون% إ,ذا كن_ا ب.ي\س.ر.ة{،

ول ي.ك�ف©ون% إ,ن} أ%ض\ب.ى بنا الس_ف%ر
الكسائي: أ%ض\ب.ي\ت' على الشيء أ%ش\ر.ف}ت' عليه أ%ن} أ%ظ}ف%ر. به.

والض_اب: الر_ماد'. وأ%ض\ب.ى ي'ض\ب,ي إ,ذا ر.ف%ع؛ قال رؤ\بة:
ت.ر.ى ق%نات كق%ناة الض\هاب\



ي'ع\م1ل�ها الط�اه1ي، وي'ض\ب,يها الض_اب\
ي'ض\بيها أ%ي ي.ر\ف%ع'ها عن النار,

كي ل ت.ح\ت.ر,ق.، والض�اب\: يريد الض�اب,ي.، وهو الراف1ع'، والط9اهي
هنا: ال�ق%و>م للق1س3ي> والر>ماح, على الن�ار,.

@ضجا: ض.ج.ا بالكان1: أ%قام.؛ حكاه ابن دريد{؛ قال: وليس بث%بت{.
@ضحا: الض_ح\و' والض_ح\و.ة� والض_ح1ي_ة� على مثال الع.ش1ي_ة:

ار\ت1فاع' النهار: أ%نشد ابن ال4عراب:
ر.ق�1ود ض.ح1ي_ات{ كأ%ن� ل1سان.ه'،

إ,ذا واج.ه. السeف9ار.، م1ك}حال� أ%ر\م.دا
والضeحى: ف�و.ي\ق. ذلك أ�ن\ثى وت.ص\غي'ها بغ.ي\ر هاء� ل1ئ%ل�

ي.ل}ت.ب,س. بت.ص\غي ض.ح\و.ة{. والض_حاء�، مدود¬، إ,ذا ام\ت.د_ النهار'
وكر.ب. أ%ن ي.ن\ت.ص1ف.؛ قال رؤ\بة:

هاب الع.ش1ي> د.ي\س.ق ض.حاؤ'ه
وقال آخر:

ع.ل%ي\ه1 م1ن\ ن.س\ج, الضeحى ش'فوف'
ش.ب_ه الس_راب. بالسeتور البيض، وقيل: الضeحى من طلوع, الشمس إ,ل

أ%ن% ي.ر\ت.ف1ع. النهار' وت.ب\ي.ض_ الشمس جد�اv، ث بعد ذلك الض_حاء�
إ,ل ق%ريب من ن,ص\ف1 النهار، قال ال تعال: والشمس, وض'حاها؛ قال

الفراء: ض'حاها ن.هار'ها، وكذلك قوله: والضeحى والل�ي\ل, إ,ذا س.جا؛ هو
النهار' ك�ل©ه؛ قال الز_جاج: وض'حاها وض1يائها، وقال ف قوله والضeحى:

والنهار,، وقيل: ساعةD من ساعات النهار. والضeحى: حي. ت.ط}ل�ع' الش_م\س'
ف%ي.ص\فو ض.و\ء�ها. والض_حاء، بالفتح والد�، إ,ذا ار\ت.ف%ع. الن_هار'

واش\ت.د_ و.ق}ع' الشمس، وقيل: ه'و إ,ذا ع.ل%ت1 الش_م\س' إ,ل ر'ب\ع,
الس_ماء3 ف%ما ب.ع\د.ه. والض_حاء: ار\ت1فاع' الش_م\س ال4على. والضeحى،

مقصورة مؤ.نثة: وذلك حي. ت'ش\ر,ق' الش_م\س'. وف حديث بلل: ف%ل%ق%د\
رأ%ي\ت'هم ي.ت.ر.و_حون ف الض_حاء أ%ي قريباv من ن,ص\ف1 النهار,، فأ%م�ا
الض_ح\وة فهو ارتفاع' أ%ول الن_هار,، والضeحى، بالض_م� والقصر،

ف%و\ق%ه، وبه س'م>ي.ت\ صلة الضeحى. غيه: ض.ح\و.ة� الن_هار, بعد. ط�لوع,
الش_م\س ث بعده الضeحى، وهي حي. ت'ش\ر,ق' الشمس'؛ قال ابن بري: وقد

يقال� ض.ح\و¬ لغة ف الضeحى؛ قال الشاعر:



ط%ر,ب\ت. وهاج.ت\ك. ال%مام' الس_واج,ع'،
ت.ميل� با ض.ح\واv غ�صونD ي.وان,ع'

قال: فعلى هذا يوز أ%ن يكون ض'ح.يÒ تصغي. ض.ح\و. قال الوهري:
الضeحى مقصورة تؤ.نث وتذكر، فمن أ%نث ذهب إ,ل أ%نا جع ض.ح\و.ة{، ومن ذك�ر

ذهب إ,ل أ%نه اسم¬ على ف�ع.ل� مثل ص'ر.د{ ون'غ.ر�، وهو ظر\ف غي متمكن
مثل� س.ح.ر، تقول: لق1يت'ه ض'حىÝ وض'ح.ى، إ,ذا أ%ر.د\ت. به ض'حى ي.و\م1ك.

ل ت'ن.و>ن\ه؛ قال ابن بري: ض'حىÝ مصروف¬ على كلY حال�؛ قال الوهري:
ث بعده الض_حاء� مدود¬ مذك�ر¬ وهو عند ارت1فاع, النهار ال4على، تقول
منه: أ%ق%م\ت' بالكان حت أ%ض\ح.ي\ت كما تقول من الص_ب,اح أ%ص\ب.ح\ت.
ومنه قول عمر، رضي ال عنه: أ%ض\ح'وا بص.لة1 الضeحى أ%ي ص.ل©وها

ل1و.ق}ته,ا ول ت'ؤ.خ>روها إ,ل ار\ت1فاع, الضeحى. ويقال: أ%ض\ح.ي\ت'
بص.لة1 الضeحى أ%ي ص.ل�ي\ت'ها ف ذلك الوقت1. والض_حاء� أ%يضاv: الغ.داء�،

وهو الط�عام' الذي ي'ت.غ.د_ى به، س'م>ي. بذلك ل4نه ي'ؤ\كل� ف
الض_حاء3، تقول: هم ي.ت.ض.ح_و\ن أ%ي ي.ت.غ.د_و\ن%؛ قال ابن بري: ومنه قول

العدي:
،Ýأ%ع\ج.ل%ها أ%ق}د'حي الض_حاء4 ض'حى

وهي ت'ناصي ذ%وائ1ب. الس_ل%م,
وقال يزيد بن ال%كم:

ب,ها الص_و\ن�: إ,ل� ش.وط%ها من غ%دات1ها
لت.م\رينها، ث�م_ الص_بوح' ض.حاؤ'ها

وف حديث س.ل%م.ة بن ال4ك}و.ع,: ب.ي\نا نن' ن.ت.ض.ح_ى مع رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، أ%ي ن.ت.غ.د_ى، وال4صل� فيه أ%ن العر.ب. كانوا

ي.سيون% ف ظ%ع\ن,ه,م\ فإ,ذا م.رeوا ب,ب'ق}ع.ة{ من ال4رض فيها ك%ل#
وع'ش\ب¬ قال قائ1ل�هم: أ%ل ض.حeوا ر'و.ي\داv أ%ي ار\ف�قوا بال3بل, حت
ت.ت.ض.ح_ى أ%ي ت.نال% من هذا ال%ر\عى، ث و'ض1ع.4ت1 الت_ض\ح1ي.ة مكان%

الر>ف}ق, لت.ص1ل% ال3بل إ,ل ال%ن\ز,ل وقد ش.ب,ع.ت\، ث ات.�س3ع. فيه
حت قيل لك�لY م.ن\ أ%ك%ل%

وقت. الضeحى هو يت.ض.ح_ى أ%ي يأ%ك�ل� ف هذا الوق}ت1 كما يقال
ي.ت.غ.د_ى ويتعش_ى ف الغ.داء والع.شاء. وض.ح_ي\ت' فلناv أ�ض.ح>يه

ت.ض\ح1ي.ةv أ%ي غ%د_ي\ت'ه؛ وأ%نشد لذي الرمة:



ت.رى الث�و\ر. ي.م\شي، راج,عاv م1ن\ ض.حائ1ه1
با، م1ث}ل% م.ش\ي, ال1ب\ر,ز,ي� ال�س.ر\و.ل,

ال1ب\ر,ز,يe: الاضي ف أ%م\ر,ه؛ من ض.حائ1ه أ%ي من\ غ%دائ1ه من
ال%ر\عى وقت. الغ.داء3 إ,ذ ار\ت.ف%ع النهار'. ورجل ض.ح\يانD إ,ذا كان%

يأ}ك�ل� ف الضeحى. وامرأ%ةD ض.ح\يان.ةD مثل غ%د\يان{ وغ%د\يان.ة{. ويقال: هذا
:�ي'ضاحينا ض.ح1ي_ة% كلY يوم� إ,ذا أ%تاه'م كل� غ%داة{. وض.ح�ى الرجل

ت.غ.د_ى بالضeحى؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ض.ح_ي\ت' حت أ%ظ}ه.ر.ت\ ب.ل}حوب\،
وح.ك�ت1 الس_اق. ب,ب.ط}ن, الع'ر\قوب\

vيقول: ض.ح_ي\ت لك%ث}ر.ة1 أ%ك}ل1ها أ%ي تغ.د_ي\ت تلك الساعة% انت1ظارا
لا، والسم' الض_حاء� على م1ثال,

الغ.داء3 والع.شاء، وهو مدود¬ مذ%ك�ر. والض_اح1ية� من ال3بل,
والغ.ن.م,: الت ت.ش\ر.ب' ض'حى. وت.ض.ح_ت1 ال3بل�: أ%ك%ل%ت\ ف الضeحى،
وض.ح_يت'ها أ%نا. وف الثل: ض.ح> ول ت.غ\ت.ر_، ول يقال ذلك لل3نسان؛

هذا قول� ال4ص\معي وجعله غي'ه ف الناس,
وال3بل,، وقيل: ض.ح_ي\ت'ها غ%ذ�ي\ت'ها أ%ي_ وق}ت{ كان، وال4ع\ر.ف

أ%نه ف الضeحى. وض.ح_ى فلن غن.مه أ%ي رعاها بالضeحى. قال الفراء:
ويقال ض.ح_ت1 ال3بل� الاء4 ض'حىÝ إ,ذا و.رد.ت\ ض'حىÝ؛ قال أ%بو منصور:

فإ,ن أ%رادوا أ%نا ر.ع.ت\ ض'حىÝ قالوا ت.ض.ح_ت ال3بل� ت.ت.ض.ح_ى
Ýض.ح�ي: الذي ي'ض.ح�ي إ,بله. وقد ت'س.م�ى الشمس' ض'حى�ت.ض.ح>ياv. وال

لظ�هور,ها ف ذلك الو.ق}ت1. وأ%ت.ي\ت'ك ض.ح\و.ةv أ%ي ض'حىÝ، ل ت'س\ت.ع\م.ل إ,ل
ظرفاv إ,ذا عن.ي\ت.ها من يوم1ك، وكذلك جيع' ال4و\قات1 إ,ذا ع.ن.ي\ت.ها

من يوم1ك أ%و ل%ي\ل%ت1ك.، فإ,ن ل ت.ع\ن, ذلك ص.ر_ف}ت.ها بوجوه
ال3ع\راب وأ%ج\ر.ي\تها م'ج\رى سائر, ال4س\ماء. والض_ح1ي_ة: لغةD ف

الض_ح\و.ة1؛ عن ابن ال4عراب، كما أ%ن� الغ.د1ي_ة لغةD ف الغ.داة1، وسيأ}ت
.éوضاح.ي\ت'ه: أ%تيت'ه ض.حاء .Ýذكر' الغ.د1ي_ة. وضاحاه': أ%تاه ض'حى

وفلنD ي'ضاحينا ض.ح\و. كل يوم� أ%ي يأ}ت1ينا. وض.ح_ي\نا بن فلن{:
أ%تيناه\م ض'حىÝ م'غيين. عليهم؛ وقال:

vع.داو.ة vأ%ران، إ,ذا ناك%ب\ت' قو\ما
فضح_ي\ت'هم، ان على الناس, قاد1ر'



وأ%ض\ح.ي\نا: ص1ر\نا ف الضeحى وبلغ\ناها، وأ%ض\حى يفعل� ذلك أ%ي صار
فاع1لv له وقت1 الضeحى كما تقول ظ%ل�، وقيل: إ,ذا فعل ذلك من أ%ول,

النهار,، وأ%ض\حى ف الغ'د'و> إ,ذا أ%خ_ر.ه. وض.ح_ى بالشاة1: ذ%ب.حها
ض'حى الن_ح\ر، هذا هو ال4صل، وقد ت'س\ت.عم.ل الت_ض\ح1ية� ف جيع أ%وقات

أ%يام الن_ح\ر. وض.ح_ى بشاة{ من ال�ض\ح1ية1 وهي شاةD ت'ذ}ب.ح' يوم.
Ýوجعها أ%ض\حى ،�ال4ض\حى. والض_حي_ة: ما ض.ح>ي\ت به، وهي ال4ض\حاة

يذك�ر ويؤ.ن_ث، فمن ذك�ر ذه.ب. إ,ل اليوم,؛ قال أ%بو الغ'ول,
الط©ه.وي 

(* قوله «أبو الغول الطهوي» قال ف التكملة الشعر لب الغول النهشلي
ل الطهوي، وقوله:

لعك منك أقرب أو جذام
قال ف التكملة: هكذا وقع ف نوادر أب زيد، والرواية:

أعك منك أقرب أم جذام
بالمزة ل باللم).

ر.أ%ي\ت'كم' بن ال%ذ}واء3 لا
د.نا ال4ض\حى وص.ل�ل%ت1 اللYحام'،

ت.ول�ي\ت'م بو,د>ك�م' وق�ل}ت'م\:
ل%ع.كÒ منك. أ%ق}ر.ب' أ%و ج'ذ%ام'

وأ%ض\حىÝ: جع أ%ض\حاة{ م'ن.و_ناv، ومثل�ه أ%ر\طىÝ جع' أ%ر\طاة{؛
وشاه1د' التأ}نيث قول الخر:

يا قاس1م. ال%يات1 يا م.أ}وى الك%ر.م\،
قد جاء4ت1 ال4ض\حى وما ل من غ%ن.م\

وقال:
أ%ل ليت ش1ع\ري هل} ت.عود.ن� بعد.ها

على الناس أ%ض\حى ت}م.ع' الناس.، أ%و ف1ط}ر'
،�قال يعقوب: ي'س.م_ى اليوم' أ%ض\حىÝ بمع ال4ض\حاة1 الت هي الش_اة

وال3ض\ح1ي_ة وال�ض\ح1ي_ة كالض_ح1ي_ة. ابن ال4عراب: الض_ح1ية
الشاة� الت ت'ذ}ب.ح' ض.ح\و.ةv مثل غ%د1ي_ة{ وع.ش1ي_ة، وف الض_ح1ي_ة

أ%ربع' لغات{: أ�ض\ح1ي_ةD وإ,ض\ح1ي_ةD والمع أ%ضاحيe، وض.ح1ي_ةD على
Dكما يقال أ%ر\طاة Ýوالمع أ%ض\حى ،Dف%ع1يلة، والمع ض.حايا، وأ%ض\حاة



وأ%ر\طىÝ، وبا س'م>ي. يوم' ال4ض\حى. وف الديث: إ,ن على كل أ%هل,
بي\ت{ أ%ض\حاةv كل� عام� أ%ي أ�ضحية؛ وأ%ما قول� ح.س_ان بن ثابت

ي.ر\ثي عثمان%، رضي ال عنه:
ض.ح_و\ا بأ%ش\م.ط%، ع'نوان� السeجود1 به،

ي'ق%طYع' الل�يل, تس\ب,يحاv وق�ر\آنا
vوض'ح'و�ا vوض.ح.ا الرجل ض.ح\وا .vفإ,نه اس\ت.عار.ه' وأ%راد. ق1راءة

vب.ر.ز للشمس. وض.حا الرجل وض.ح1ي. ي.ض\حى ف اللغتي معا :vوض'ح1ي�ا
ض'ح'و�اv وض'ح1ي�اv: أ%صاب.ت\ه الشمس'. وف التهذيب: قال شر ض.ح1ي. ي.ض\حى
vي.ض\حى ض.حا �ض'ح1ي�اv وض.حا ي.ض\ح'و ض'ح'و�اv، وعن الليث ض.ح1ي. الرجل

إ,ذا أ%صاب.ه' ح.رe الشمس. قال ال تعال: وأ%نك ل ت.ظ}م.أ� فيها ول
ت.ض\حى؛ قال: ل ي'ؤ\ذ1يك ح.رe الشمس. وقال الفراء: ل ت.ض\حى ل ت'ص1يب'ك

شس¬ مؤ\ذ1ي.ةD، قال: وف بعض التفسي ول ت.ض\حى ل ت.4ع\ر.ق؛ قال
ال4زهري: وال4ول أ%ش\ب.ه' بالصواب؛ وأ%نشد:

ر.أ%ت\ ر.ج'لv، أ%م_ا إ,ذا الشمس عارض.ت\
في.ض\حى، وأ%م_ا بالع.شي> ف%ي.خ\ص.ر'

vع.ر,قت'. ابن عرفة: يقال لكل من كان بار,زا :Ýوض.ح1يت'، بالكسر، ض.حى
ف غي,

ما ي'ظ1ل©ه وي'ك1نه إ,نه لضاح�؛ ض.ح1يت' للشمس أ%ي ب.ر.ز\ت لا،
وض.ح.ي\ت' للشمس لغةD. وف الديث عن عائشة: فلم ي.ر'ع\ن إ,ل ورسول ال، صلى

ال عليه وسلم، قد ض.حا أ%ي ظ%ه.ر؛ قال شر: قال بعض' الكلبي>ي.
الضاحي الذي ب.ر.ز.ت\ عليه الشمس وغ%دا فلنD ض.ح1ياv وغ%دا ضاح1ياv وذلك

ق�ر\ب. ط�لوع, الشمس شيئاv، ول يزال� يقال� غ%دا ضاح1ياv ما ل تكن
قائلةD. وقال بعض'هم: الغادي أ%ن ي.غ\د'و. بعد صلة1 الغ.داة1، والضاحي إ,ذا

اس\ت.ع\ل%ت عليه الشمس. وقال بعض الك1لبي>ي.: بي الغادي والضاحي ق%د\ر'
ف�واق, ناقة{؛ وقال الق�طامي:

م'س\ت.ب\طئ�ون، وما كانت أ%نات'ه'م'
إ,ل كما لبث% الضاحي عن الغادي

(* قوله «مستبطئون» هكذا ف الصل، وف التهذيب: مستبطئون).
وض.ح.ي\ت' للشمس وض.ح1يت' أ%ض\حى منهما جيعاv. وال%ض\حاة�: ال4رض
البارزة� الت ل تكاد' الشمس ت.غ1يب' عنها، تقول: عليك. ب.ض\حاة1 البل.



وض.حا الطريق ي.ض\ح'و ض'ح'و�اv: ب.دا وظ%ه.ر وب.ر.ز.. وضاح1ية� كلY شيء:
ما ب.ر.ز. منه. وض.حا الش_يء� وأ%ض\ح.ي\ت'ه أ%نا أ%ي أ%ظ}ه.ر\ت'ه.

وض.واحي ال3نسان: ما ب.ر.ز. منه للشمس كال%ن\ك1ب.ي\ن والك%ت1ف%ي\ن,. ابن
بري: والض_واحي من ال3نسان ك%ت1فاه' وم.ت\ناه؛ وقيل: إ,ن ال4صمعي دخل على

سعيد بن س.ل}م� وكان ولد' سعيد{ ي.تر.د_د' إ,ليه ابن ال4عراب فقال له
ال4صمعيe: أ%نشد عم_ك ما رواه أ�ستاذ�ك.، فأ%نشد:

vقاع1دا ،�ر.أ%ت\ ن,ض\و. أ%س\فار�، أ�م.ي\م.ة
على ن,ض\و, أ%سفار�، ف%ج'ن_ ج'ن'ون'ها

فقالت م1ن. أ%ي> الناس, أ%نت.، ومن تكن\؟
فإ,نك. راعي ث%ل�ة{ ل ي.ز,ين'ها

فقلت' لا: ليس الشeحوب' على الف%ت
بعار�، ول خ.ي' الرجال, س.م1ين'ها

عليك1 براع1ي ث%ل�ة{ م'س\ل%ح1ب_ة{،
ير'وح' عليه م.ح\ض'ها وح.ق1ين'ها

(* قوله «مضها» هكذا ف بعض الصول، وف بعضها: مضها، بالاء).
،vس.مي, الض_واحي ل ت'ؤ.ر>ق}ه ليلة

وأ%ن\ع.م.، أ%ب\كار' الموم, وع'ون'ها
الض_واحي: ما ب.دا من ج.س.د1ه، ومعناه ل ت'ؤ.ر>ق}ه ليلةv أ%بكار'

الموم, وع'ون'ها، وأ%ن\ع.م. أ%ي وزاد. على هذه الص>فة1. وض.ح1يت'
للشمس ض.حاءé، مدود¬، إ,ذا ب.ر.ز\ت، وض.ح.يت، بالفتح، مثل�ه،

وال�س\ت.ق}ب.ل,� أ%ض\حى ف اللغتي جيعاv. وف الديث: أ%ن ابن عمر، رضي ال
عنهما، رأ%ى رجلv م'ح\ر,ماv قد است.ظ%ل� فقال أ%ض\ح, لن أ%ح\ر.م\ت. له

أ%ي اظ}ه.ر\ واع\ت.ز,ل, الك1ن_ والظYل�؛ هكذا ي.ر\ويه ال�ح.د>ثون،
بفتح ال4لف وكسر الاء، من أ%ض\ح.ي\ت؛ وقال ال4صمعي: إ,نا هو اض\ح.
ل1م.ن أ%ح\ر.م\ت. له، بكسر المزة وفتح الاء، من ض.ح1يت' أ%ض\ح.ى، ل4نه

إ,نا أ%م.ر.ه' بالبوز للشمس؛ ومنه قوله تعال: وأ%نك ل ت.ظ}م.أ� فيها ول
ت.ض\ح.ى والض_ح\يان� من ك�لY شيء�: البار,ز' للشمس,؛ قال ساعدة بن

ج'ؤ_ي_ة:
ولو أ%ن� الذي ت.ت\ق%ى عليه

�بض.ح\يان{ أ%ش.م_ به الو'ع'ول



قال ابن جن: كان القياس ف ض.ح\يان{ ض.ح\وانD ل4نه من الض_ح\وة، أ%ل
ت.راه' بار,زاv ظاه1راv، وهذا هو معن الض_ح\وة1 إ,ل أ%نه اس\ت'خ1ف_

بالياء، وال�ن\ثى ض.ح\يان.ةD؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ي.ك}فيك، جهل% ال4ح\م.ق, ال�س\ت.ج\ه.ل,،

ض.ح\يان.ةD من ع.ق%دات1 الس_ل}س.ل,
فس_ره فقال: ض.ح\يان.ةD ع.صاv ن.ب.ت.ت\ ف الشمس حت ط%ب.خ.ت\ها

وأ%ن\ض.ج.ت\ها، فهي أ%شدe ما يكون�، وهي من الط�ل}ح,، وس.ل}س.لD: ح.ب\لD من
الد_ه\ناء3، ويقال س.لس1لD وشج_ر'ه ط%لح¬، فإ,ذا كانت ض.ح\يان.ةv وكانت

من ط%ل}ح� ذ%ه.ب.ت\ ف الش>د_ة1 كل� مذهب؛ وش.د_ ما ض.ح.ي\ت
وض.ح.و\ت للشمس, والريح, وغي,ه1ما، وتيم ت.قول: ض.ح.و\ت' للشمس أ%ض\ح'و. وف

حديث الس\ت1س\قاء: اللهم ض.اح.ت\ ب,لد'نا واغ}ب.ر_ت\ أ%ر\ض'نا أ%ي
�ب.ر.ز.ت\ للشمس وظ%ه.ر.ت ب,عدم, الن_بات1 فيها، وهي ف%اع.ل%ت\ من ض.ح.ى مثل

رام.ت\ من ر.م.ى، وأ%صل�ها ضاح.ي.ت\؛ العن أ%ن� الس_ن.ة أ%ح\ر.ق%ت
النبات. ف%ب.ر.ز.ت ال4رض للشمس. واس\ت.ض\ح.ى للشمس: ب.ر.ز. لا وق%ع.د.

عندها ف الش>تاء3 خاص_ة. وض.واح1ي الرج'ل,: ما ض.ح.ا منه للشمس, وب.ر.ز
كال%ن\ك1ب.ي\ن, والك%ت1ف%ي\ن,. وض.ح.ا الشيء� ي.ض\ح'و فهو ضاح� أ%ي

ب.ر.ز.. والضاح1ي من كلY شيء�: البار,ز' الظاه1ر' الذي ل ي.س\ت'ر'ه منك
حائ1طD ول غي'ه. وض.واح1ي كلY شيء�: ن.واحيه1 البار,ز.ة� للشمس,.

والض_واحي من الن_خ\ل,: ما كان خار,ج. السeور,، ص1فةD غالبة ل4نا ت.ض\ح.ى
للشمس,. وف كتاب,

النب>، صلى ال عليه وسلم، ل�ك%ي\د1ر, بن, عبد1 ال%ل1ك1: لك�م'
الضام1ن.ة� من الن_خ\ل,

ول%نا الض_اح1ي.ة من الب.ع\ل,؛ يعن بالض_ام1ن\ة1 ما أ%ط%اف. به س'ور'
ال%دين.ة1، والض_اح1ي.ة الظاهرة البار,ز.ة من الن_خيل, الار,ج.ة من
الع1مار.ة1 الت ل ح.ائ1ل% دون.ها، والب.ع\ل الن_خ\ل الراس1خ' ع'روق�ه

ف ال4رض، والضام1ن.ة ما ت.ض.م_نها الدائ1ق' وال4م\صار وأ�ح1يط%
عليها. وف الديث: قال ل4ب,ي ذ%ر� إ,ن>ي أ%خاف' عليك. من هذه الض_اح1ي.ة1

أ%ي الناح1ية% البار,ز.ة. والض_واح1ي من الش_ج.ر,: الق%ل1يلة� الو.ر.ق
الت ت.ب\ر'ز' ع1يدان'ها للشمس. قال شر: كل© ما ظ%ه.ر وب.ر.ز. فقد

ض.ح.ا. ويقال: خرج الرجل� من م.ن\ز,له فض.ح.ا ل. والش_ج.رة الض_اح1ي.ة:



البار,ز.ة� للشمس,؛ وأ%نشد لبن الدeم.ي\ن.ة يصف الق%و\س:
وخ'وط{ من ف�روع, الن_ب\ع, ضاح,،
ل%ها ف ك%ف> أ%ع\س.ر. كالضeباح,

الض_اح1ي: ع'ود'ها الذي ن.ب.ت ف غي ظ1ل�ç ول ف ماء� فيو أ%ص\ل%ب'
له وأ%ج\و.د'. ويقال للباد1ي.ة1 الضاحي.ة�. ويقال: و.ل1ي. ف�لنD على

ضاحي.ة1 م1ص\ر.، وباع. فلنD ضاحي.ة% أ%ر\ض� إذا ب.اع. أ%رضاv، ليس عليها
حائ1طD، وباع. فلنD حائطاv وح.ديقةv إذا باع. أ%رضاv عليها حائط. وض.واح1ي

ال%و\ض: ن.و.اح1يه، وهذه الكلمة واوي_ة ويائية. وض.واح1ي الرeوم,: ما
ظ%ه.ر من ب,لد1هم وب.ر.ز.. وضاحي.ة� كلY شيء�: ناحيت'ه البارز.ة. يقال:

هم ي.ن\ز,ل�ون الض_واحي. ومكانD ضاح� أ%ي بار,ز¬، قال: والق�ل�ة
الض_ح\يانة� ف قول تأب_ط شر�اv هي البار,زة للش_م\س,؛ قال ابن بري: وبيت

تأ%ب_ط ش.ر�اv هو قوله:
وق�ل�ة{، كس3نان1 الرeم\ح,، بار,زة{

ض.ح\يان.ة{ ف ش'ه'ور, الص_ي\ف1 م1ح\ر.اق,
باد.ر\ت' ق�ن_ت.ها ص.ح\ب,ي، وما ك%س3ل�وا

حت ن.م.ي\ت' إليها ب.ع\د. إشراق,
الراق': الشديدة� الر�: ويقال: ف%ع.ل ذلك ال4مر. ضاح1ي.ةv أ%ي

ع.لن,ي.ة؛ قال الشاعر:
،vع.م>ي الذي م.ن.ع. الدينار. ضاح1ي.ة
د1ينار. ن.خ_ة1 ك%ل}ب�، وهو م.ش\هود'

وف%ع.ل}ت ال4م\ر. ضاح1يةv أ%ي ظاهراv ب.ي�ناv؛ وقال النابغة:
vب\يان% ض.اح1ية�فقد ج.ز.ت\ك�م\ ب.نو ذ

ح.ق9اv ي.ق1يناv، ول�ا ي.أ}ت1نا الص_د.ر'
وأ%ما قوله ف البيت:

vع.م>ي م.ن.ع الد>ينار. ضاح1ي.ة
فمعناه أ%نه م.نعه ناراv ج,هاراv أ%ي جاهر. بال%ن\ع,؛ وقال لبيد:

ف%ه.ر.ق}نا ل%هما ف دائ1ر�،
لض.واح1يه ن.ش1يش¬ بالب.ل%ل}

وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه ر.أ%ى ع.م\رو ابن. ح'ر.ي\ث{ فقال إل
أ%ي\ن.؟ قال: إل الشام,، قال: أ%م�ا إن_ها ضاح1ي.ة� ق%و\م1ك. أ%ي



ناح1ي.ت'هم. وف حديث أ%ب هريرة: وضاح1ي.ة� م'ض.ر. م'خال1فون% لرسول ال،
صلى ال عليه وسلم، أ%ي أ%هل� البادية منهم، وجع' الضاحية ض.واح�؛ ومنه

حديث أ%نس: قال له الب.ص\ر.ة� إح\د.ى ال�ؤت.ف1كات1 فان\ز,ل} ف
ض.واح1يها؛ ومنه قيل: ق�ر.ي\ش' الض_واح1ي أ%ي الناز,لون% بظ%واهر مكة.

Dوإض\حيان Dوض.حيان.ة Dض.ح\ياء� وض.حي.ا وض.ح\يان Dوليلة
Dبالكسر: مض1يئ%ة ،Dوإض\ح1يان.ة

�ل غ%ي\م. فيها، وقيل: م'ق}م1ر.ة، وخ.ص بعض'هم به الليل%ة الت يكون
الق%م.ر فيها من أ%و_ل1ها إل آخ1ر,ها. وف حديث إسلم أ%ب ذ%ر�ç: ف

:Dليلة{ إض\ح1يان{ أ%ي م'ق}م1ر.ة{، وال4لف والنون زائدتان. ويوم¬ إض\ح1يان
م'ض1يء# ل غ%ي\م فيه، وكذلك ق%م.ر ض.ح\يانD؛ قال:

ماذا ت'لق1ي. بس.ه\ب إنسان}
من ال%عالت1 به والعر\فان}،

من ظ�ل�مات{ وس1ر.اج� ض.ح\يان}
وق%م.ر¬ إض\ح1يانD كض.ح\يان{. ويوم¬ ض.ح\يانD أ%ي ط%ل}ق¬. وس1راج¬

Dم'ض1يء#. وم.فازة :Dض.ح\يان
ضاحي.ة الظYلل,: ليس فيها شجر¬ ي'س\ت.ظ%ل© به.

وليس لكلمه ض'حىÝ أ%ي بيانD وظ�هور. وض.ح_ى عن ال4مر: ب.ي_نه
وأ%ظهره؛ عن ابن ال4عراب، وحكى أ%يضاv: أ%ض\ح ل عن أ%م\ر,ك.، بفتح المزة،

أ%ي أ%و\ض1ح وأ%ظ}ه,ر. وأ%ض\حى الشيء44: أ%ظ}ه.ر.ه وأ%ب\داه'؛ قال
الراعي:ح.ف%ر\ن% ع'ر'وق%ها حت أ%ج.ن_ت\

م.قات1ل%ها، وأ%ض\ح.ي الق�ر'ونا
وال�ض.ح>ي: ال�بي>ن' عن ال4م\ر, الف1ي�؛ يقال: ض.ح_ ل عن

vأ%مر,ك. وأ%ض\ح, ل عن أ%مر,ك. وض.ح_ى عن الشيء: ر.ف%ق. به. وض.ح_ ر'و.ي\دا
أ%ي ل ت.ع\ج.ل}؛ وقال زيد' اليل, الطائي:

فلو أ%ن� ن.ص\راv أ%ص\ل%ح.ت\ ذات. بي\نها،
لض.ح_ت\ ر'و.ي\داv عن م.طال1ب,ها ع.م\ر'و

ونصر¬
وع.م\رو¬: اب\نا ق�ع.ي�، وها بطنان من بن أ%سد{. وف كتاب على إل
ابن عباس، رضي ال عنهم: أ%ل ض.ح> ر'و.يداv فقد بل%غ\ت. ال%د.ى أ%ي

اصب,ر\ قليلv. قال ال4زهري: العرب' قد ت.ض.ع الت_ضح1ية% موض1ع الر>ف}ق,



والت_أ%ن ف ال4مر,، وأ%صل�ه أ%نم ف الباد1ية ي.سي,ر'ون يوم.
ظ%ع\ن,هم\، فإذا مرeوا بل�م\ع.ة من الك%ل قال قائ1د'هم: أ%ل ض.حeوا

ر'و.ي\داv، فيد.ع'ون.ها ت'ض.ح>ي وت.ج\ت.رe، ث وض.ع'وا الت_ض\ح1ية موض1ع.
الر>ف}ق, ل1رف}ق1هم\ ب.�مولت1ه,م ومال1هم ف ض.حائ1ها وما ل%ها من

الر>فق, ت.ض\ح1يت1ها وب'لوغها م.ث}واها وقد ش.ب,عت\؛ وأ%ما بيت زيد اليل فقول
ابن ال4عراب ف قوله:

ل%ض.ح_ت\ ر'و.يداv عن م.طال1ب,ها ع.م\رو'
بعن أ%و\ض.حت\ وب.ي_نت\ ح.س.ن¬. والعرب'

تض.ع' الت_ضح1ية مو\ض1ع. الر>ف}ق, والتeؤ.د.ة1 لر,ف}ق1هم بالال, ف
ض.حائ1ها كي ت'واف% ال%ن\ز,ل% وقد ش.ب,عت\ وضاح�: موض1ع¬؛ قال ساعدة بن

جؤية:
أ%ض.ر_ به ضاح� ف%ن.ب\طا أ�س.ال%ة{،

فم.رÒ فأ%ع\ل%ى ح.و\ز,ها فخ'صور'ها
قال: أ%ض.ر_ به ضاح� وإن كان الكان ل ي.د\ن'و ل4ن كل� ما د.نا منك

فقد د.ن.و\ت منه.
وال4ض\حى من اليل,: ال4ش\ه.ب'، وال�نثى ض.ح\ياء�. قال أ%بو عبيدة:

ل يقال للف%ر.س إذا كان أ%ب\ي.ض. أ%بيض'، ولكن يقال له أ%ض\حى، قال:
والضeحى منه مأ}خوذD ل4نم ل ي'ص.ل©ون حت ت.ط}ل�ع. الشمس'. أ%بو عبيد:

ف%ر.س¬
أ%ض\حى إذا كان أ%ب\ي.ض.، ول يقال فرس¬ أ%بيض'، وإذا اش\ت.د_ بياض'ه

قالوا أ%ب\ي.ض
Dن\ش1د\ت' بيت. ش1عر� ليس فيه ح.لو.ة�قر\طاسيÒ. وقال أ%بو زيد: أ

ول ض.حىÝ أ%ي ليس ب,ضاح�، قال أ%بو مالك: ول ض.ح.اء#.
وبنو ض.ح\يان%: بطن¬. وعامر¬

الض_ح\يان�: معروف؛ الوهري: وعامر¬ الض_ح\يان� رجل من الن>م1ر, بن,
قاس1ط{، وهو عامر' بن سعد1 بن الزرج, بن ت.ي\م, ال ابن, الن_م1ر, بن,

قاس1ط{، س'م>ي. بذلك ل4نه كان ي.ق}ع'د' لقوم1ه ف الض_حاء
يقضي بينهم؛ قال ابن بري: ويوز عامر' الض_ح\يان1، بالضافة، م1ثل%
ثابت1 ق�ط}ن.ة وس.عيد1 ك�ر\ز�. وفارس' الض_ح\ياء، مدود¬: من فر\سان,هم.

والض_ح\ياء�: ف%ر.س' ع.م\ر,و بن, عامر, بن ربيعة بن عامر, بن, ص.ع\ص.ة%



وهو فارس' الض_ح\ياء؛ قال خ1داش' بن' زهي 
(* قوله «قال خداش بن زهي» إل

قوله: «إن فارس الضحياء يوم هبالة»
البيت هكذا ف الصل، قال ف التكملة والرواية: فارس الو�اء، وهي فرس

أب ذي الرمة، والبيت لذي الرمة. وقوله «والضحياء فرس عمرو بن عامر» صحيح
والشاهد عليها بيت خداش بن زهي:

أب فارس الضحياء عمرو بن عامر
البيت الثان). بن, ربيعة% بن, ع.م\رو, بن عامر�، وع.م\رو¬ جدeه فارس'

الض_ح\ياء:
أ%ب فار,س' الض_ح\ياء3 يوم. ه'بال%ة{،

إذ1 ال%يل�، ف الق%ت\لى من القوم,، ت.ع\ث�ر'
:vوهو القائل أ%يضا

أ%ب فارس' الض_حياء3، ع.م\رو' بن' عامر�،
أ%ب.ى الذ�م_ واخ\تار. الو.فاء3 على الغ.د\ر,

وض.ح\ياء�: موضع¬؛ قال أ%بو صخر ال�ذ%ل:
ع.ف%ت\ ذات' ع1ر\ق� ع'ص\ل�ها ف%ر,ثام'ها

فض.ح\ياؤ'ها و.ح\ش¬ قد اج\ل%ى س.وام'ها
والض_واحي: السموات'؛ وأ%ما قول جرير يدح عبد اللك:

فما ش.ج.رات' ع1يص1ك.، ف ق�ر.ي\ش�،
ب,ع.ش�ات1 الف�روع, ول ض.واح�

فإنا أ%راد أ%نا ليست ف نواح�؛ قال أ%بو منصور: أ%راد جرير¬
بالض_واحي ف بيت1ه ق�ر.ي\ش. الظ�واه1ر,، وهم الذين ل ي.ن\ز,ل�ون% ش1ع\ب. مكة

وب.ط}حاءها، أ%راد جرير أ%ن� عبد. اللك من ق�ر.ي\ش ال4باط1ح, ل م1ن
ق�ر.ي\ش الظ�واه1ر,، وق�ر.يش ال4باط1ح أ%ش\رف وأ%ك}ر.م' من ق�ر.يش

�الظ�واه1ر ل4ن الب.ط}حاو,ي>ي. من ق�ر.يش� حاض1ر.ةD وه'م\ ق�ط�ان
ال%ر.م,، والظYواه1ر' أ%ع\راب' بادية{.

وضاح1ية كلY ب.ل%د{: ناح1يت'ها البار,زة. ويقال: هؤلء ينز,ل�ون
الباطنة%، وهؤلء ينز,ل�ون الض_واح1ي.. وقال ابن بري ف شرح بيت1 جرير:

الع.ش_ة� الد_ق1يقة� والض_واحي البادية الع1يدان1 ل و.ر.ق. عليها.
النهاية ف الديث: ورسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف الض>ح>



Dوالر>يح,؛ أ%راد كثرة ال%يل, وال%ي\ش,. يقال: جاء فلن
بالض>ح> والر>يح,، وأ%صل� الض>ح> ض1ح\ي¬. وف حديث أ%ب بكر: إذا

ن.ض.ب. ع'م\ر'ه وض.ح.ا ظ1ل©ه أ%ي إذا مات. يقال للرج'ل إذا مات وب.ط%ل%:
ض.حا ظ1ل©ه. يقال: ض.حا الظYل� إذا صار ش.م\ساv، وإذا صار ظ1ل©

النسان ش.مساv فقد\ ب.ط%ل% صاح1ب'ه ومات.. ابن ال4عراب: يقال للرجل إذا مات.
ض.حا ظ1ل©ه ل4نه إذا مات صار ل ظ1ل� له. وف الدعاء: ل أ%ض\حى ال

Dظ1ل�ك.؛ معناه ل أ%مات.ك. ال� حت ي.ذ}ه.ب ظ1ل© ش.خ\ص1ك.. وشجرة
Dلا ل4نا ع.ش_ة Yأ%ي ل ظ1ل Yالظ9ل �ضاح1ية

دقيقة� ال4غصان1؛ قال ال4زهري: وبيت' ج.رير� معناه ج.ي>د¬، وقد تقدم
تفسيه؛ وقول الشاعر:

وف%خ_م. س.ي\ر.نا من ق�ور, ح1س\م.ى
م.ر'وت1 الر>ع\ي ضاح1ية1 الظYلل,

يقول: ر,ع\ي'ها م.ر'وت¬
ل ن.بات. فيه، وظ1لل�ها ضاحيةD أ%ي ليس لا ظ1لê ل1ق1ل�ة1 ش.ج.ر,ها.

أ%بو عبيد: ف%ر.س¬
Yكل �ضاحي الع1جان1 يوصف' به ال�ح.ب_ب' ي'م\د.ح' به، وضاح1ي.ة

ب.ل%د{: ناح1ي.ت'ها، وال%وe باط1ن'ها. يقال: هؤلء ينزلون الباط1نة% وهؤلء
ينزلون الض_واحي.. وض.واحي ال4رض,: الت ل ي'ح1ط} عليها. قال ال4صمعي:

وي'س\ت.حبe من. الفر.س أ%ن ي.ض\حى ع1جان'ه أ%ي يظهر..
@ضخا: الض_اخ1ية�: الداهية:

@ضدا: ابن بري: قال أ%بو زياد ض.داv جبلD؛ وأ%نشد ال4عور بن ب.راء:
،vر.ف%ع\ت' عليه الس_و\ط% لا ب.دا ض.دا

وزال ز.و,يل أ%ج\ل%د{ عن ش1مال1يا
(* قوله «زويل أجلد» هكذا ف الصل).

@ضرا: ض.ر,ي. به ض.راv وض.راو.ةv: ل1ج.، وقد ض.ر,يت' بذا ال4مر أ%ض\رى
ض.راو.ةv. وف الديث: إن للسلم ض.راو.ةv أ%ي عادةv ول%هجاv به ل

ي'ص\ب.ر' عنه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: إياك�م\ وهذه ال%جاز,ر. فإن لا
ض.راوةv كض.راو.ة1 المر,. وقد ض.ر_اه بذلك ال4مر,. وس1قاء# ضار�

Yبال%ل Dضار,ي.ة Dبالل�ب.ن,: ي.ع\ت'ق' فيه وي.ج'ود' ط%ع\م'ه، وج.ر_ة
والن_بيذ1. وض.ر,ي. الن_ب,يذ� ي.ض\رى إذا اش\ت.د_. قال أ%بو منصور: الضاري



من الن,ي.ة1 الذي ض'ر_ي بالمر، فإذا ج'ع1ل% فيه الن_بيذ� صار
م'س\ك1راv، وأ%وصل�ه من الض_راو.ة1 وهي الدeر\ب.ة� والعادة�. وف حديث علي،

كرم ال وجهه: أ%نه نى عن الشeر\ب, ف الناء الض_اري؛ هو الذي
ض'ر>ي. بالمر وع'و>د. با، فإذا ج'ع1ل% فيه الع.صي' صار م'س\كراv، وقيل

Ýوض.ر,يت' به ض.رى vغي ذلك. أ%بو زيد: لذ1م\ت' به ل%ذ%ما Ýفيه معن
ود.ر,ب\ت' به د.ر.باv، والض_راو.ة�: العادة. يقال: ض.ر,ي. الشيء� بالشيء إذا

اع\تاد.ه فل ي.كاد' ي.ص\ب' عنه. وض.ر,ي. الكل}ب' بالص_ي\د1 إذا
ت.ط%ع_م بل%ح\م1ه ود.م1ه. والناء� الض_اري بالش_راب والبيت' الض_اري

بالل�ح\م من كثرة الع\تياد1 حت ي.ب\قى فيه ري'ه. وف حديث عمر: إن لل�ح\م
ض.راو.ةv كض.راو.ة1 المر,، أ%ي أ%ن له عادةv ي.نز,ع' إليها كعادة1

المر, وأ%راد أ%ن له عادةv ط%ل�ب.ةv ل4ك}له كعادة1 المر, مع شار,ب,ها،
ذلك أ%ن من اعتاد المر. وش'ر\ب.ها أ%4س\ر.ف. ف الن_ف%قة ح1ر\صاv عليها،
وكذلك من اع\تاد. اللحم. وأ%كل%ه ل ي.ك%د\ يصب عنه فدخل ف باب
ال�س\رف1 ف نف%ق%ته، وقد ن.هى ال عز وجل عن الس\راف. وكل}ب¬
ضار� بالص_ي\د1، وقد ض.ر,ي. ض.راv وض1راءé وض.راءé؛ ال4خية1 عن أ%ب

زيد، إذا اع\تاد. الص_ي\د.. والض>ر\و': الكلب' الضاري، والمع ض1راء#
وأ%ض\ر� مثل ذئب� وأ%ذ}ؤ'ب� وذئاب�؛ قال ابن أ%حر:

حت إذا ذ%ر_ ق%ر\ن� الشمس, ص.ب_ح.ه
أ%ض\ري ابن, ق�ر_ان% بات. الو\gحش. والع.4ز.ب.ا

أ%راد: بات. وح\شاv وع.زباv؛ وقال ذو الرمة:
م'ق%ز_ع¬ أ%ط}ل%س' ال4ط}مار, ليس. له

إل� الض_راء4، وإل� ص.ي\د.ها، ن.ش.ب'
vإل كلب. ماش1ي.ة{ أ%و ضار� أ%ي كلبا vوف الديث: م.ن, اق}ت.ن كل}با
م'ع.و_داv بالصي\د. يقال: ض.ر,ي. الكل}ب' وأ%ض\راه' صاح1ب'ه أ%ي ع.و_ده

�وأ%غراه' به، وي'ج\مع على ض.وار�. وال%واشي الض_ارية: ال�عتاد.ة
Dل1ر.ع\ي ز'ر'وع الناس,. ويقال: كلب¬ ضار� وكلبة

ضار,يةD، وف الديث: إن قيساv ض1راء�
ال3؛ هو بالكسر جع ض1ر\و�، وهو من الس>باع ما ض.ر,ي. بالص_ي\د1

ول%ه,ج. بالف%رائ1س؛ العن أ%نم ش'ج\عان ت.ش\بيهاv بالس>باع, الض_ارية
ف ش.جاع.تها. والض>ر\و'، بالك%س\ر: الض_اري من أ%و\لد1 الك1لب,،



وال�نثى ض1ر\و.ةD. وقد ض.ر,ي. الكلب' بالص_ي\د1 ض.راو.ةv أ%ي ت.ع.و_د،
وأ%ض\راه' صاح1ب'ه أ%ي ع.و_ده، وأ%ض\راه' به أ%ي أ%غراه'، وكذلك

الت_ض\ر,ية؛ قال زهي:
،vوها ذ%م1يم.ة�مت ت.ب\عث�وها ت.ب\ع.ث

وت.ض\رى، إذا ض.ر_ي\ت'موها، فت.ض\ر.م
والض>ر\و' من ال�ذام,: الل�ط}خ' منه. وف الديث: أ%ن أ%با بكر، رضي

ال عنه، أ%كل% مع رجل� به ض1ر\و¬
من ج'ذام� أ%ي لط}خ¬، وهو من الض_راو.ة كأ%ن الداء4 ض.ر,ي. به؛ حكاه
ال%ر.ويe ف الغ.ريب.ي\ن؛ قال ابن ال4ثي: روي بالكسر والفتح، فالكسر'

يريد أن.ه د.اء# قد ض.ر,ي. به ل ي'فار,ق�ه، والفتح' من ضرا ال�رح'
ي.ض\ر'و ض.ر\واv إذا ل ي.ن\ق%ط1ع\ س.ي.لن'ه أ%ي به ق�ر\ح.ة ذات' ض.ر\و�.

والض>ر\و' والض_ر\و': شجر¬ ط%ي>ب' الر>يح, ي'س\تاك' وي'ج\ع.ل ور.ق�ه ف
الع1ط}ر,؛ قال النابغة الع\دي:

ت.س\ت.نe بالض>رو\ من ب.راق1ش.، أ%و\
ه.ي\لن%، أ%و ناض1ر� من. الع'ت'م,

ويروى: أ%و ضام1ر� من الع'ت'م، ب.راق1ش' وه.ي\لن�: م.و\ض.عان1، وقيل:
ها واد1يان1 بالي.م.ن كانا لل�مم السالفة. والض>ر\و': ال%ح\ل%ب،

ويقال: ح.ب_ة� ال%ض\راء؛ وأ%نشد:
ه.ن,يئاv لع'ود1 الض>ر\و, ش.ه\د¬ ي.نال�ه

على خ.ض1رات{، ماؤ'ه'ن_ ر.ف1يف'
أ%ي له ب.ر,يق¬؛ أراد ع'ود. س1واك{ من شج.رة1 الض_ر\و, إذا اس\تاك%ت\

به الار,ي.ة�. قال أ%بو حنيفة: وأ%كث%ر' م.ناب,ت1 الض>ر\و, بالي.من,،
وقيل: الض>ر\و' الب'ط}م' نفس'ه. ابن ال4عراب: الض_ر\و' والب'ط}م'

الب_ة ال%ض\راء�؛ قال جار,ية بن بدر:
وكأ%ن ماء4 الض_ر\و, ف أ%ن\ياب,ها،

والز_ن\ج.بيل% على س'لف{ س.ل}س.ل,
قال أ%بو حنيفة: الض>ر\و' من ش.ج.ر, ال1بال,، وهي مثل ش.ج.ر
vالب.ل©وط1 الع.ظيم,، له ع.ناق1يد' كع.ناق1يد1 الب'ط}م, غي. أ%نه أ%كب' حب�ا
وي'ط}ب.خ' ور.ق�ه حت ي.ن\ض.ج.، فإذا ن.ض1ج. ص'فYي. ور.ق�ه ور'د_ الاء�

إل النار, فيعقد ويصي كالق�ب_يطى، ي'تداوى به من خ'ش'ونة1 الص_در,



و.و.ج.ع, الل}ق,. الوهري: الض>ر\و'، بالكسر، ص.م\غ� ش.ج.رة{ ت'د\عى
 �الك%م\كام. ت'ج\ل%ب' من الي.م.ن. واض\ر.و\رى الرجل

(* قوله «واضرورى الرجل
إل» قال الصاغان ف التكملة: هو تصحيف، والصواب إظرورى بالظاء العجمة.

.(vوقد ذكرناه ف موضعه على الصحة، ويوز بالطاء الهملة أيضا
اض\ر,يراءé: انت.ف%خ. بط}ن'ه من الط�عام, وات_خ.م..

والض_راء�: أ%رض¬
مستويةD فيها الس>باع' ون'ب.ذD من الشجر. والض_راء: الب.راز'

Dوالف%ضاء�، ويقال: أ%رض¬ م'س\ت.وية
فيها شجر فإذا كانت ف ه.ب\طة{ فهي غ%ي\ض.ةD. ابن شيل: الض_راء�

ال�س\ت.وي من ال4رض,، يقال: ل4م\ش1ي.ن_ لك الض_راء4، قال: ول يقال
Dأ%رض¬ض.راء# ول مكان

ض.ر.اء#. قال: ون.ز.لنا بض.راء� من ال4رض من ال4رض أ%ي بأ%رض�
م'س\توية. وف حديث م.ع\د1 يكر,ب.: م.ش.و\ا ف الض_راء3؛ والض_راء�، بالفتح

والد>: الشجر' ال�ل}ت.فe ف الو.ادي. يقال: ت.وار.ى الص_ي\د' منه ف
ض.ر.اء3. وفلنD ي.م\ش1ي الض_راء4 إذا م.ش.ى م'س\ت.خ\ف1ياv فيما ي'وار,ي

من الش_ج.ر. واس\ت.ض\ر.يت' للص_يد1 إذا خ.ت.ل}ت.ه من حيث� ل يعلم..
والض_راء�: ما و.ار.اك. من الش_ج.ر, وغي,ه1، وهو أ%يضاv الشي' فيما

ي'وار,يك. عمن ت.ك1يد'ه وت.خ\ت1ل�ه. يقال: فلنD ل ي'د.بe له الض_ر.اء�؛
قال بش\ر' بن أ%ب خازم.

ع.ط%ف}نا لم ع.ط}ف. الض_ر'وس, من. ال%ل
بش.ه\باء4، ل ي.م\ش1ي الضeر.اء4 ر.ق1يب'ها

ويقال للرجل� إذا خ.ت.ل صاح1ب.ه وم.ك%ر. به: هو ي.د1بe له الض_ر.اء4
وي.م\ش1ي له ال%م.ر.؛ ويقال: ل أ%م\ش1ي له الض_راء4 ول ال%م.ر. أ%ي
أ�جاه1ر'ه' ول أ�خات1ل�ه. والض_راء�: الس\ت1خ\فاء�. ويقال: ما و.ار.اك

من أ%رض� فهو الض_راء�، وما و.اراك من شجر� فهو ال%م.ر. وهو ي.د1بe له
الض_راء4 إذا كان ي.خ\ت1ل�ه. ابن شيل: ما و.ار.اك من شيء واد_ار.أ}ت.

به فهو خ.م.ر، الو.هدة خ.م.ر وال4ك%م.ة خ.م.ر والبل خ.م.ر والشجر'
Yي كلYخ.م1ر¬ إذا كان ي'غ.ط Dخ.م.ر¬، وما واراك فهو خ.م.ر. أ%بو زيد: مكان

شيء وي'وار,يه. وف حديث علي�، رضي ال عنه: ي.م\شون% ال%فاء4



eل}ت.ف�وي.د1بeون الض_ر.اء4، هو، بالفتح وتفيف الر_اء والد>: الشجر' ال
يريد' به ال%ك}ر. وال%د1يع.ة%.

والع1ر\ق' الض_ار,ي: الس_ائل�؛ قال ال4خطل يصف خراv ب'ز,ل%ت:
ل�ا أ%ت.و\ها ب,م1ص\باح� وم1ب\ز.ل1هم،

سارت\ إليهم س'ؤ'ور. ال4ب\ج.ل, الض_ار,ي
وال1ب\ز.ل� عند. ال%م�ار,ين.: هي ح.د1يدةD ت'غ\ر.ز' ف ز,ق> ال%م\ر,

إذا ح.ض.ر الشتري ليكون أ�ن\موذ%جاv للش_راب ويشتريه حينئذ،
وي'ست.ع\مل ف ال%ض.ر ف أ%س\ق1ي.ة1 الاء وأ%و\ع1ي.ت1ه، ي'عال%ج بشيء� له

ل%و\ل%ب¬
كلما أ�د1ير. خ.ر.ج الاء�، فإذا أ%رادوا ح.ب\س.ه ر.دeوه إل م.و\ض1ع1ه

في.ح\ت.ب,س' الاء� فكذلك ال1ب\ز.ل؛ وقال حيد:
ن.ز,يف¬ ت.ر.ى ر.د\ع. الع.ب,ي, ب.ي\ب,ها،

كما ض.ر_ج. الض_ار,ي الن_ز,يف ال�ك%ل�م.ا
أ%ي ال%ج\ر'وح.. وقال بعضهم: الض_ار,ي السائ1ل� بالد_م, من ض.ر.ا

ي.ض\ر'و، وقيل: الضاري الع1ر\ق' الذي اع\تاد. الف%ص\د.، فإذا حان% ح1ين'ه
وف�ص1د. كان أ%سرع. لروج د.م1ه، قال: وكلها صحيح¬ جي�د، وقد ض.ر.ا

الع1ر\ق'. والض_ر,يe: كالض_ار,ي؛ قال العجاج:
eلا، إذا ما ه.د.ر.ت\، أ%ت1ي

eم_ا ض.ر.ا الع1ر\ق' به الض_ر,ي
وع1ر\ق¬ ض.ر,يÒ: ل يكاد' ينقطع د.م'ه. ال4صمعي: ض.ر.ا الع1ر\ق'
ي.ض\ر,�و ض.ر\واv، فهو ضار� إذا ن.زا منه الد_م' واهت.ز_ ون.ع.ر بالد_م,.

قال ابن ال4عراب: ض.ر.ى ي.ض\ر,ي إذا سال وج.ر.ى، قال: ون.ه.ى عليÒ، رضي
ال عنه، عن الشeر\ب, ف الناء الضار,ي، قال: معناه السائ1ل� ل4نه

ي'ن.غ>ص' الشeر\ب. إل شار,به1. ابن السكيت: الش_ر.ف' ك%ب,د' ن.ج\د{،
وكانت مناز,ل% الل�وك من بن آك1ل, ال�رار,، وفيها اليوم. ح1م.ى

ض.ر,ي_ة%. وف حديث عثمان: كان ال1م.ى ح1م.ى ض.ر,ي_ة% على ع.ه\د1ه ست_ة%
Dامرأ%ة :�أ%م\يال�، وض.ر,ي_ة

س'م>ي ال%وضع با، وهو بأ%ر\ض, ن.ج\د{. قال أ%بو عبيدة: وض.ر,ي_ة
ب,ئر¬؛ وقال الشاعر:

فأ%س\ق%ان ض.ر,ي_ة% خ.ي\ر. ب,ئ}ر�



ت.م'ج� الاء4 وال%ب_ التeؤ.ام.ا
وف الش_ر.ف1 الر_ب.ذ%ة. وض.ر,ي_ة�: موضع؛ قال ن'ص.ي\ب:

أ%ل يا ع'قاب. الو.ك}ر,، و.ك}ر, ض.ر,ي_ة{،
س'ق1يت1 الغ.واد1ي من ع'قاب وم1ن\ و.ك}ر,

Dق%ر\ي.ة :�وض.ر,ي_ة
لب.ن كلب� على ط%ر,يق الب.صرة إل م.ك�ة، وهي إل م.ك�ة أ%ق}ر.ب.

@ضعا: الض_ع.ة�: ش.ج.ر¬ بالباد1ية، قيل: هو م1ثل� الث©مام,، وف
التهذيب: مثل� الكمام 

(* قوله «وف التهذيب مثل الكمام» هكذا ف الصل، والذي
ف نسخة التهذيب الت بيدنا: مثل الثمام، بالثاء، فلعل النسخة الت وقعت

للمؤلف بالكاف)، وقال ابن ال4عراب: ه'و ش.ج.ر¬
أ%و\ ن.ب\ت¬، ول تكس.ر الضاد، والمع ض.ع.وات؛ قال جرير يهجو الب.ع1يث:

ق%د\ غ%ب.ر.ت\ أ�مe الب.ع1يث ح1ج.ج.ا،
على الش_واي.ا، ما ت.ح'فe ه.و\د.ج.ا
ف%و.ل%د.ت\ أ%ع\ث%ى ض.ر'وطاv ع.ن\ث%جا،

كأ%ن_ه ذ1يخ¬ إذا ت.ن.فYج.ا
م'ت�خ1ذاv ف ض.عوات{ ت.و\ل%ج.ا

الت_و\ل%ج' والد_و\ل%ج: الك1ناس'، ت.اؤ'ه بدلD من واو�، وداله بدل من
تاء�. قال ابن بري: الع.ن\ث%ج' الث�قيل� ال4ح\م.ق. ورأ%يت ف أ%مال

ابن بري ف أ%صل النسخة ما صورته: انق%ضى كلم' الشيخ، وقد أ%نشد هذه
ال4بيات ف باب اليم إل البيت ال4خي، قال: وعلى هذا يب أ%ن يكون بعده

م'ت_خ1ذD بالرفع ل4نه من صفة الذYيخ,، وأ%نشدها أ%يضاv باختلف بعض
أ%لفاظها، فأ%نشد هناك ع.ن\ث%جا بالعي الهملة مفتوحة وهنا غ�ن\ث�جا بالغي

العجمة مضمومة، وكلها ل يذكره الوهري ف فصل العي والغي، قال: ول
نبه علهما الشيخ أ%يضاv، وما ع.ل1م\ت هذا من كلم م.ن\ ه'و لك1ن�ي

ن.ق%ل}ته على صورته. قال الوهري: والن>س\بة� إليها ضعويÒ. قال ال4زهري:
الض_ع.ة كانت ف ال4صل ض.غ\و.ةv، ن'ق1ص. منها الواو، أل ت.ر.اه'م

ج.م.ع'وها ض.غ.وات{؟ قال الوهري: وأ%ص\ل�ها ض.غ.و¬ والاء ع1و.ض
من الواو الذاه1ب.ة1 من أ%و_له1، وقد ذ�ك1ر.ت\ ف ف%ص\ل و.ض.ع. ابن

ال4عراب: ض.ع.ا إذا اخ\ت.ب.أ%، وط%عا، بالطاء، إذا ذل، وط%عا إذا ت.باع.د



أ%يضاv. قال ال4زهري ف قوله ض.غا إذ اخ\ت.ب.أ%: وقال ف موضع آخ.ر. إذا
Dاس\ت.ت.ر.، مأ}خ'وذ

من الض_ع\و.ة1 كأ%ن_ه ات%ذ% فيها ت.و\ل%جاv أ%ي س.ر.باv فدخل فيه
.�مستتراv. ابن ال4عراب: ال4ض\عاء� الس>ف%ل

@ضغا: الض_غ\و': الس\ت1خ\ذاء�. ض.غ.ا ي.ض\غ'و ض'غ'و�اv وأ%ض\غاه هو
إض\غاءé وض.غ_اه، وض.غ.ا الذYئ}ب' والس>ن_و\ر' والث�ع\ل%ب' ي.ض\غ'و

ض.غ\واv وض'غاءé: ص.و_ت. وص.اح.، وكذلك الك%ل}ب' وال%ي_ة�، ث كث�ر حت
قيل% للنسان1 إذا ض'ر,ب فاس\ت.غاث%. وف حديث ح'ذيفة ف ق1ص_ة1 قوم,
ل�وط{: فأ%ل}و.ى با حت س.م1ع. أ%هل� السماء ض'غاء4 ك1لب,ه,م\، وف رواية:
حت س.م1ع.ت1 اللئكة� ض.واغ1ي ك1لبا، جع' ضاغية{ وهي الصائحة،
ويقال: ض'غاء# ل1ص.و\ت1 كلY ذل1يل� م.ق}هور�. والضeغاء�: صوت' الذ�ل1يل,

إذا ش'ق_ عليه. ويقال: رأ%يت ص1ب\ياناv يت.ضاغ%و\ن% إذا ت.باك%و\ا. وف
الديث: قال لعائشة، رضي ال عنها، عن أ%ولد الشركي: إن} شئ1ت1

د.ع.و\ت' ال4 أ%ن ي'س\م1ع.ك1 ت.ضاغ1ي.هم ف النار, أ%ي ص1ياح.ه'م وب'كاء4هم.
وض.غا ي.ض\غ'و ض.غ\واv إذا صاح. وض.ج_؛ ومنه قوله: ولك1ن>ي أ�ك}ر,م'ك.

أ%ن ت.ض\غ'و. هذه الص_ب\ية� عند رأ}س1ك ب'ك}ر.ةv وع.ش1ي�اv. والديث
الخر: وص1ب\ي.ت1ي يت.ضاغ%و\ن ح.و\ل. وض.غا ال�قامر' ض.غ\واv إذا خان% ول

ي.ع\د1ل}. قال أ%بو منصور: ل أعرف قائل%ه، ولعله ص.غا بالصاد. وجاءنا
بث%ر,يدة{ ت.ضاغى أ%ي تتراج.ع' من الد_س.م,. قال ابن سيده: وأ%ل1ف�ها

واو¬ لوجود ض غ و وعدم ض غ ي.
@ضفا: ضفا مال�ه ي.ض\ف�و ض.ف}واv وض'ف�و�اv: كثر. وض.فا الش_ع.ر'
والصeوف' ي.ض\ف�و ض.ف}واv وض'ف�و�اv: ك%ث�ر. وطال%. والض_ف}و': الس_عة

وال%ي\ر؛ قال أ%بو ذؤ.يب ونسبه الوهري لل4خطل وغلطه ابن بري ف ذلك وقال هو
ل4ب ذؤ.يب:

إذا ال%د.ف' ال1ع\زال� ص.و_ب. رأ}س.ه،
وأ%ع\ج.ب.ه ض.ف}و¬ من الث�ل�ة1 ال�ط}ل,

(* قوله «العزال» هو باللم ف الصل والتهذيب والصحاح، وقال الصاغان:
الرواية العزاب).

وش.ع.ر¬ ضاف{ وذ%ن.ب¬ ضاف{؛ قال الشاعر:
بضاف{ ف�و.ي\ق. ال4رض, ليس بأ%ع\ز.ل,



(* هذا البيت من معلقة امرئ القيس وصدره:
ض.ليع�، إ,ذا استدبرت.ه ، سد� فرج.ه).

والض_ف}و': السeب'وغ�. ض.فا الشيء� ي.ض\ف�و. وف%ر.س¬
ضاف الس_ب,يب,: ساب,غ'ه. وث%و\ب¬ ضاف{ أ%ي ساب,غD؛ قال بشر:

ل%يال% ل أ�طاو,ع' م.ن\ ن.هان،
وي.ض\ف�و تت. ك%ع\ب.ي_ الزار'

ورجلD ضاف الرأ}س,. كثي' ش.ع.ر, الرأ}س,، وفلنD ضاف الف%ض\ل, على
Dال%ث%ل,. ود1ية

ضاف1ية وهي ت.ض\ف�و ض.ف}واv: ت'خ\ص1ب' منها ال4رض'. وهو ف ض.ف}و� من
ع.ي\شه وض.ف}وة{ من عيش1ه أ%ي س.عة{. وض.فا الاء� ي.ض\ف�و: فاض.؛ أ%نشد

ابن ال4عراب:
وماك1د{ ت.م\أ%د'ه من ب.ح\ر,ه

ي.ض\ف�و، وي'ب\دي تارةv عن ق%ع\ر,ه
ت.م\أ%د'ه أ%ي تأ}خ'ذ�ه ف ذلك الوقت؛ يقول: ي.م\ت.ل1ئ� فت.ش\ر.ب'

البل, ماء4ه حت ي.ظ}ه.ر. ق%ع\ر'ه'. وض.فا ال%و\ض' ي.ض\ف�و إذا فاض. من
امت1لئ1ه.

والض_فا: جان,ب' الشيء، وها ض.ف%واه' أ%ي جان,باه'.
@ضقا: التهذيب: ابن ال4عراب ض.ق%ا الرجل� إذا افت.ق%ر..

@ضل: التهذيب: ض.ل إذا ه.ل%ك..
@ضمي: ثعلب عن ابن ال4عراب: ض.مى إذا ظ%ل%م.؛ قال أ%بو منصور: كأ%نه

مقلوب¬ من ضام.، قال: وكذلك ب.ض.ى إذا أ%قام، مقلوب من باض..
@ضنا: الض_ن.ى: الس_ق1يم' الذي قد طال% م.ر.ض'ه وث%ب.ت. فيه، بعض'هم ل
ي'ث%ن>يه ول ي.ج\م.ع'ه، يذهب به مذ}ه.ب الصدر، وبعضهم ي'ثنيه ويمعه؛

قال عوف ابن ال4حوص العفري 
(* قوله «عوف بن الحوص العفري» هكذا ف

الصل، وف الكم: ابن الخوص العدي):
أ%و\د.ى ب.ن,ي_، فما ب.رح\لي م1نه'م'

إل� غ�لما ب,يئ%ة{ ض.ن.يان1
قال ابن سيده: هكذا أ%نشده أ%بو علي الفارسي، بفتح النون، وقد ض.ن,ي.

ض.نÝ، فهو ض.ن�. وأ%ض\ناه' الرض' أ%ي أ%ث}ق%ل%ه. والض_ن.ى: الرض'.



ض.ن,ي. الرجل�، بالكسر، ي.ض\ن ض.نÝ شديداv إذا كان به مرض¬ م'خامر¬، ظ�ن_
Ýوقوم دن.ف¬ وض.ن Ýضن.ى Dأ%نه قد ب.ر.أ% ن'ك1س.. الفراء: العرب تقول رجل

Dل4نه مصدر، كقولم قوم ز.و\ر¬ وع.د\ل وص.و\م. وقال ابن ال4عراب: رجل
ض.نÝ وامرأ%ة ضن.ىÝ، وهو ال�ض\ن.ى من الرض.؛ وقال:

إذا ار\ع.و.ى عاد. إل ج.ه\ل1ه،
ك%ذ1ي الض_ن.ى عاد. إل ن'ك}س3ه

Ýوح.ر�. يقال: ت.ر.ك}ته ض.ن Ýح.رى �الوهري: رجلD ض.نÝ وض.ن� مثل
وض.ن,ياv، فإذا قلت ض.نÝ اس\ت.وى فيه ال�ذ%ك�ر وال�ؤن_ث والمع ل4نه

مصدر ف ال4صل، وإذا كسرت. النون% ثن_ي\ت وج.ع\ كما ق�ل}ناه ف ح.ر�.
ويقال: ت.ض.ن>ي الرجل� إذا تار.ض.، وأ%ض\ن إذا ل%ز,م. الف1راش. من

الض_ن.ى. وف الديث ف ال�دود1: إن مريضاv اشتكى حت أ%ض\ن أ%ي أ%صابه
الض_ن، وهو ش1د_ة� ال%رض، حت ن.ح.ل% ج,سم'ه. وف الديث: ل

Dت.ض\ط%ن ع.ن>ي أ%ي ل ت.ب\خ.لي بان\ب,ساطك إل�، وهو اف}ت1عال
Dمن الض_ن الرض,، والطاء� بدل

من التاء. ويقال: رجلD ض.ن� ورج'لن1 ض.ن,يان1 وامرأ%ة ض.ن,ي.ةD وقوم¬
Ýت.ض\ن ض.ن �أ%ض\ناء#. وال�ضاناة�: ال�عاناة: وضن.ت الرأ%ة

�وض.ناءé، مدود: ك%ث�ر. ول%د'ها، ي'ه\م.ز' ول ي'همز؛ وقال غيه: ض.ن.ت الرأ%ة
ت.ض\ن'و وت.ض\ن ض.نÝ إذا كث�ر. ول%د'ها، وهي الضان,ي.ة، وقيل: ض.ن.ت

وض.ن.أ%ت\ وأ%ض\نأ%ت\ إذا كث�ر. أ%ولد'ها. أ%بو عمرو: الض>ن\ء�
الو.ل%د'، مهموز¬ ساك1ن' النون1، وقد يقال الض_نء�. قال أ%بو ال�ف%ض_ل:

أعرابÒ من بن س.لمة من بن أ%س.د قال الض_ن\ء� الو.ل%د والض>ن\ء� ال4صل؛
قال الشاعر:

وم1ياث ابن, آج.ر. حيث� أ%ل}ق%ى
بأ%ص\ل, الض>ن\ء3 ض1ئ}ض1ئه ال4صيل

(* قوله «حيث ألقى» هكذا ف الصل، وف التهذيب: حيث ألقت).
ابن ال4عراب: الضeن.ى ال4ولد. أ%بو عمرو: الض_ن\و والض>ن\و

الو.ل%د، بفتح الضاد وكسرها بل ه.م\ز. وف حديث ابن عمر: قال له
أ%عرابيÒإن>ي أ%ع\ط%ي\ت' بعض. ب.3ي_ ناقةv ح.يات.ه وإنا أ%ض\ن.ت\

واض\ط%ر.ب.ت\، فقال هي له ح.يات.ه وم.و\ت.ه؛ قال ال%ر.وي والط�اب: هكذا روي
Dماش1ية Dر أ%ولد'ها، يقال: امرأ%ة�والصواب ض.ن.ت\ أ%ي كث



وضان,يةD، وقد م.ش.ت\ وض.ن.ت\ أ%ي كثر أ%ولدها. والض>ن، بالكسر:
ال4وجاع' ال�خ1يفة.

@ضها: الليث: ال�ضاهاة� مشاك%ل%ة الشيء بالشيء، وربا هزوا فيه.
وضاه.يت' الرجل%: شاك%ل}ت'ه، وقيل: عار.ض\ت'ه. وفلن ض.ه,يe فلن{ أ%ي نظي'ه

وش.بيه'ه، على ف%ع1يل�. قال ال تعال: ي'ضاه'ون% قو\ل% الذين كفروا من
ق%ب\ل�؛ قال الفراء: ي'ضاهون أ%ي ي'ضارعون% قول الذين كفروا ل1قول1هم

الل�ت والع'ز_ى، قال: وبعض العرب ي.ه\م1ز' فيقول يضاهئ�ون، وقد قرأ% با
عاصم؛ وقال أ%بو إسحق: معن ي'ضاه'ون قول الذين كفروا أي يشابون ف

قولم هذا قول% من تقد_م من ك%ف%رتم أ%ي إنا قالوه ات�باعاv لم، قال:
vوا أ%ح\بار.ه'م ور'ه\بان.هم أ%ر\بابا�والدليل على ذلك قوله تعال: ات_خ.ذ

م1ن دون1 ال؛ أ%ي ق%ب,ل�وا منهم أ%ن� السيح. والع'ز.ي\ر. اب\نا ال،
قال: واش\ت1قاق�ه من قولم امرأ%ةD ض.ه\ي.أD، وهي الت ل ي.ظ}ه.ر' لا

Dقال: وض.ه\ي.أ ،vش.ب.ها Dثد\ي¬ وقيل: هي الت ل ت.ح1يض'، فكأ%نا رج'ل
Dزائدة �ف%ع\ل#، المزة

كما ز,يد.ت ف ش.م\أل� وف غ1ر\ق1ئ الب.ي\ض,، قال: ول ن.ع\ل%م المزة%
ز,يد.ت\ غي أ%و_ل� إل9 ف هذه ال4ساء، قال: ويوز أ%ن تكون

الض_ه\ي.أ� بوزن الض_ه\ي.ع, ف%ع\ي.لv، وإن كانت ل ن.ظ1ي. لا ف الكلم فقد
قالوا كن.ه\ب.ل ول نظي له. والض_ه\ي.أ�: الت ل ت.ح1ض\ ق%ط©، وقد

ض.ه,ي.ت\ ت.ض\ه.ى ض.هىÝ، قال ابن سيده: الض_ه\ي.أ� والض_ه\ي.اء� على
ف%ع\لء من الن>ساء الت ل ت.ح1يض' ولي.ن\ب'ت' ث%د\ياها ول ت.ح\م1ل،

وقيل: الت ل ت.ل1د' وإن} حاض.ت\. وقال اللحيان: الض_ه\ي.أ� الت ل
ي.ن\ب'ت' ث%د\ياه.ا، فإذا كانت كذا فهي ل ت.ح1يض'. وقال بعضهم:
الض_ه\ياء�، م.م\دود¬، الت ل تيض' وهي ح'ب\ل%ى. قال ابن' جن>ي:

امرأ%ةD ض.ه\ي.أةD وزن'ها فعل4ةD لقولم ف معناها ض.ه\ياء�، وأ%جاز أ%بو إسحق
ف هزة ض.ه\ي.أ%ة أ%ن تكون أ%صلv وتكون الياء� هي الزائ1د.ة%، فع.ل%ى
هذا تكون الك%ل1م.ة ف%ع\ي.ل%ةv، وذ%ه.ب. ف ذلك م.ذ}ه.باv من الشتقاق

ح.س.ناv لول شيء# اعت.ر.ضه، وذلك أ%نه قال يقال ضاه.ي\ت'، زيداv وض.اه.أ}ت'
زيداv، بالياء والمزة، قال: والض_ه\ي.أ%ة� هي الت ل ت.ح1يض'، وقيل:

هي الت ل ث%د\ي. لا، قال: فيكون 
(* قوله «هي الت ل ثدي لا قال



فيكون إل» هكذا ف النسخ الت بأيدينا، وعبارة الكم: هي الت ل ثدي لا،
قال: وف هذين معن الضاهأة لنا قد ضاهأت الرجال بأنا ل تيض كما

ضاهأتم بأنا ل ثدي لا، قال فيكون إل). ض.هي.أ%ة ف%ع\ي.ل%ة من ض.اهأ}ت
بال%م\ز، قال ابن سيده: قال ابن جن هذا الذي ذهب إليه من الشت1قاق

معنÝ ح.س.ن¬، وليس ي.ع\ت.ر,ض' قول%ه شيء# إل أ%نه ليس ف الك%لم
ف%ع\ي.لD، بفتح الفاء، إنا هو فع\ي.لD بكسرها نو ح1ذ}ي.م� وط1ر\ي.م� وغ1ر\ي�

وغ1ر\ي.ن� ول يأ}ت الفتح ف هذا الف%ن_ ث%ب\تاv إنا حكاه قوم¬
شاذ9اv؛ والمع' ض'ه\ي¬، ض.ه,ي.ت\ ض.هىÝ. وقالت إمرأ%ة للحجاج ف

اب\ن,ها وهو مبوس¬: إن>ي أ%نا الض_ه\ياء� الذ�ن_اء�؛ فالض_ه\ياء� هنا:
الت ل ت.ل1د' وإن} حاض.ت\، والذ�ن_اء3 ال�س\ت.حاض.ة؛ ورو'ي أ%ن

ع1د_ةv من الشعراء د.خ.ل�وا على عبد اللك فقال أ%جيزوا:
وض.ه\ياء4 من س1ر_ ال%هار,ي ن.ج,يبة{
ج.ل%س\ت' ع.ل%ي\ها، ث9 قلت' لا إخ¼

فقال الراعي:
ل1ت.ه\ج.ع. واس\ت.ب\ق%ي\ت'ها، ث9 ق%ل�ص.ت\

ب,س'م\ر� خ1فاف1 الو.ط}ء3 وار,ي.ة1 ال�خ>
قال علي بن' حزة: الض_ه\ياء� الت ل ث%د\ي. ل%ها، وأ%ما الت ل

ت.ح1يض' فهي الض_ه\يأ%ة�؛ وأ%نشد:
ض.ه\يأ%ة أ%و عاق1ر جاد

وقيل: إنا ف ك1ل}تا الل©غ.ت.ي\ن, الت ل ث%د\ي لا والت ل ت1يض'.
والض_ه\ياء� من النeوق,: الت ل ت.ض\ب.ع' ول ت.ح\م1ل} قط©، ومن

النساء3 الت ل ت.ح1يض'. وحكى أ%بو عمرو: امرأ%ة ض.ه\ياةD وض.ه\ياه¬،
بالتاء والاء3، وهي الت ل ت.ط}م1ث، قال: وهذا يقتضي أ%ن يكون الض_ه\يا

مقصوراv؛ وقال غيه: الض_ه\واء� من النس.اء3 ال�ت1ي ل ت.ن\ه'د، وقيل:
الت ل تيض ول ثدي لا. والض_ه\يا، مقصور¬: ال4رض' ال�ت1ي ل

Dله ب.ر.م.ة Òت'ن\ب,ت'، وقيل: هوشجر¬ ع1ضاه1ي
وع'ل�ف%ةD، وهي كثية� الش_و\ك1، وع'ل�ف�ها أ%ح\م.ر' شد1يد ال�م\رة

وور.ق�ها مثل� ور.ق, الس_مر'. الوهري: الض_ه\ياء�، مدود¬، شج.ر¬،
وقال ابن بري: واح1د.ت'ه ض.ه\ياء4ةD. أ%بو زيد: الض_ه\ي.أ� بوزن
الض_ه\ي.ع,، مهموز مقصور، مثل� السي_ال, وج.نات'ه'ما واح1د¬



.�ف س1ن\ف%ة{، وهي ذات' ش.و\ك{ ضعيف{ ومن.ب,ت'ها ال4و\د1ية� والبال
ويقال: أ%ض\ه.ى ف�لن إذا ر.ع.ى إب,له الض_ه\ي.أ%، وهو ن.ب.ات¬ م.ل}ب.ن.ة

م.س\م.ن.ة. التهذيب: أ%بو عمرو الض_ه\وة� بر\ك%ة� الاء، وال%مع
أ%ض\هاء#. ابن بزرج: ض.ه\ي.أ% فلنD أ%م\ر.ه إذا م.ر_ض.ه ول

�ي.ص\ر,م\ه'.ال�م.وي: ض.اه.أ}ت\ الرجل% ر.ف%ق}ت' به. خالد بن ج.ن\ب.ة: ال�ضاه.اة
ال�تاب.عة. يقال: فلنD ي'ض.اه1ي فلناv أ%ي ي'ت.اب,ع'ه. وف الديث:
أ%شد� الناس, ع.ذاباv يوم. القيام.ة الذين ي'ضاه'ون% خ.ل}ق. ال3 أ%ي

ي'عار,ض'ون با ي.ع\ملون خ.ل}ق. ال تعال، أ%راد. ال�ص.و>رين.، وكذلك
معن قول, ع'م.ر لك%ع\ب ض.اه.ي\ت. الي.ه'ودي_ة% أ%ي عار.ض\ت.ها

وشاب.ه\ت.ها.وض'ه.اء#: م.وض1ع¬؛ قال الذل:
ل%ع.م\ر'ك. ما إن} ذو ض'هاء� ب,ه.ي>ن�
ع.ل%ي_، وما أ%ع\ط%ي\ت'ه س.ي\ب. نائ1ل1ي

قال ابن سيده: و.ق%ض.ي\نا أ%ن� هز.ة% ض'هاء� ياء# لكونا لماv مع
وجودنا لض.ه\ي.إ, وض.ه\ياء4.

@ضوا: الض_و_ة� والع.و_ة�: الصوت' وال%ل%ب.ة�. أ%بو زيد وال4صمعي
معاv: س1عت' ض.و_ة% الق%و\م, وع.و_ت.ه'م\ أ%ي أ%ص\وات.ه'م. وروي عن ابن

ال4عراب: الص_و_ة والع.و_ة بالصاد، وقال: الص_و_ة� الص_د.ى
والع.و_ة� الص>ياح' فكأ%نما لغتان1. والض_و_ة� من ال4رض,: كالصeو_ة1،

وليس ب,ث%بت{. والض_و\ضاة� والض_و\ض.اء�: أ%ص\وات' الناس
وج.ل%ب.ت'ه'م\، وقيل ال4ص\وات ال�خ\ت.ل1ط%ة وال%ل%بة. وف حديث النب، صلى ال

عليه وسلم، حي ذ%ك%ر رؤ\يت.ه النار. وأ%نه رأ%ى فيها قوماv: إذا أ%تاهم
ل%ه.ب'ها ض.و\ض.و\ا؛ قال أ%بو عبيدة: يعن ضجeوا وصاحوا، والصدر' منه

الض_و\ض.اء�؛ قال ال%ر,ث� بن' ح1لYزة%:
أ%ج\م.ع'وا أ%م\ر.ه'م\ ع1ش.اءé، فلما

أص\ب.ح'وا، أ%ص\ب.ح.ت\ لم ض.و\ض.اء�
vقال ابن سيده: وع1ندي أ%ن� ض.و\ضاء ههنا ف%ع\لء3، ض.و\ض.ي\ت' ض.و\ضاة

وض1يض.اءé. التهذيب: الض_أ}ض.اء� صوت' الناس,، وهو الض_و\ضاء�. ويقال:
Dورجل .éض.و\ض.و\ا، بل ه.م\ز�، وض.و\ض.ي\ت'، أ%ب\د.لوا من الواو, ياء

ض'واض1ى4ةD: داه1ي.ةD م'ن\ك%ر¬.
والض_و�ى: دق�ة� الع.ظ}م, وقل�ة1 ال1س\م, خ1ل}ق%ةv، وقيل: الض_و.ى



ال�زال�، ض.و,ي. ض.و�ى؛ وقال ذو الرeم_ة يصف الز_ن\د.ي\ن, الز_ن\د.
والز_ن\د.ة% حي. ي'ق}د.ح منهما:

أ%خ'وها أ%ب'وها، والض_و.ى ل ي.ض1ي'ها،
وساق' أ%ب,يعها أ�م�ها ع'ق1ر.ت\ ع.ق}ر.ا

يص1ف�هما بأ%نما من ش.ج.رة واح1د.ة، وقوله: وس.اق' أ%ب,يها أ�م�ها يريد
أ%ن� ساق. الغ'ص\ن, 

(* قوله «يريد أن ساق الغصن إل» هذه العبارة ف
الصول). الذي ق�ط1ع.ت\ م1نه أ%بوها الغ'ص\ن' وأ�مeها ساق�ه، وغلم¬

ضاو,يÒ، وكذلك غي' ال3ن\سان1 من أ%نواع,
ال%يوان1، وما أ%4د\ر,ي ما أ%ض\واه'. وأ%ض\و.ى الرجل�: و'ل1د. له

و.ل%د¬ ض.او,يÒ وكذلك الرأ%ة�. وف الديث: اغ}ت.ر,ب'وا ل ت'ض\و'وا أ%ي
ت.ز.و_ج'وا ف الب,ع.اد1 ال4ن\ساب, ل ف ال4ق%ار,ب, ل1ئ%لv ت.ض\و.ى

أ%و\لد'ك�م\، وقيل: معناه ان\ك1ح'وا ف الغ.رائ1ب, د'ون% الق%رائ1ب,،
فإ,ن� ول%د الغ.ر,يب.ة1 أ%ن\ح.ب' وأ%ق}و.ى، وول%د الق%ر.ائ1ب, أ%ض\ع.ف'

وأ%ض\و.ى؛ ومنه قول الشاعر:
Dل%م\ ت.ل1ده' ب,ن\ت' ع.م¼ ق%ر,يب.ة Ýف%ت

ف%ي.ض\و.ى، وق%د\ ي.ض\و.ى ر.د1يد' الق%ر.ائ1ب,
(* قوله «القرائب» هكذا ف الصل العتمد والتهذيب والساس، وتقدم لنا

ف مادة ردد: الغرائب: بالغي، كما ف بعض الصول هنا).
وقيل: معناه ت.ز.و_ج'وا ف ال4ج\ن.ب,ي_ات1 ول ت.ت.ز.و_ج'وا ف

الع'م'وم.ة1 وذلك أ%ن� العرب. ت.زعم' أ%ن� ولد. الرجل, من ق%راب.ت1ه
ي.ج,يء� ضاو,ي�اv ن.ح1يفاv، غي. أ%ن_ه ي.ج,يء� كرياv على ط%ب\ع ق%و\م1ه؛

قال الشاعر:
ذ%اك. ع'ب.ي\د¬ ق%د\ أ%صاب. م.ي_ا،

ي.ا ل%ي\ت.ه أ%ل}ق%ح.ها ص.ب,ي_ا
ف%ح.م.ل%ت\ ف%ول%د.ت\ ض.او,ي_ا

وقال الشاعر:
،Dت.ن.ح_ي\ت'ها للن_س\ل,، و.ه\ي. غ%ر,يب.ة

ف%جاء4ت\ ب,ه1 كالب.د\ر, خ1ر\قاv م'ع.م_م.ا
ومعن ل ت'ض\و'وا أ%ي ل ت.أ}ت'وا بأ%و\لد{ ض.او,ين. أ%ي ض'عف%اء4،



الواح1د' ض.او�، ومنه: ل ت.ن\ك1ح'وا الق%راب.ة% الق%ر,يب.ة فإ,ن� الو.ل%د
ي'خ\ل%ق' ض.او,ي�اv. ال4زهري: الض_و.ى م.قصور¬ مصد.ر' الض_او,ي،

وي'م.دe فيقال ض.او,يÒ على فاع'لول� إ,ذا كان% ن1يفاv قليل% ال1س\م,،
والف1ع\ل� ض.و,ي.، بالكسر، ي.ض\و.ى ض.وىÝ، فهو ض.او�، وهو الذي يولد ب.ي\ن.

ال4خ, وال�خ\ت1 وبي. ذ%و,ي م.ح\ر.م�، وأ%نشد. بيت. ذي الرeمة.
Òضاو,ي Dوقال: رجل ،vوس'ئ1ل% ش.م1ر¬ عن الض_او,ي فقال: ج.اء4 م'ش.د_دا
ب.ي>ن' الضاو,ي_ة1، وفيه ضاو,ي_ة، وجارية ضاو,ي_ة، وقال: جاء4 عن الفراء

أ%ن_ه قال ض.او,يÒ ضع1يف¬ فاس1د¬، على فاع'ول� مثل س.اك�وت{، قال: وتقول
العرب من الض_او,ي م1ن. ال�زال ض.و,ي. ي.ض\و.ى ض.وىÝ، وهو الذي خ.ر.ج.

ض.ع1يفاv. ابن ال4عراب: وأ%ض\و.ت1 الرأ%ة�، وهو الض_و.ى، ورجلD ضاو�
إ,ذا كان ضعيفاv، وهو ال%ار,ض'. وقال ال4صمعي: ال�ود.ن� الذي يولد'

ض.اوي�اv. وقال ابن ال4عراب: واحد الضواو,ي> ضاو,يÒ، وواحد الع.واو,ير
عاو,ر¬

(* قوله «واحد العواوير عاور» هكذا ف الصول، وف القاموس أن العواوير
جع عو�ار، كرمان).

وأ%ض\و.ي\ت ال4م\ر. إ,ذا أ%ض\ع.ف}ت.ه ول%م\ ت'ح\ك1م\ه'.
وأ%ض\واه' ح.ق�ه إ,ذا ن.ق%ص.ه إ,ي_اه'؛ عن ابن ال4عراب. وض.و.ى

إ,ليه ض.ي�اv وض'و,ي�اv: ان\ض.م_ ول%ج.أ%. وض.و.ي\ت' إ,ليه، بالفتح، أ%ض\و,ي
ض'و,ي�اv إ,ذا أ%و.ي\ت إ,ليه وان\ض.م.م\ت. وف الديث: ل%م_ا ه.ب.ط% من

ث%ن,ي_ة1 ال4ر.اك1 يوم. ح'ن.ي\ن� ض.و.ى إ,ليه السلمون أ%ي مال�وا،
وقد ان\ض.و.ى إ,ليه. ويقال: ض.واه' إ,ليه وأ%ض\و.اه. وض.و.ى إ,ل� منه

.vوض.و.ى إ,ل%ي\ن.ا خ.ب.ر'ه: أ%تانا ل%ي\ل .vوض'و,ي�ا vخ.ي\ر¬ ض.ي�ا
والض_او,ي: الط�ار,ق'. ابن' ب'ز'رج: يقال ض.وى الرجل� إ,ل%ي\نا أ%ش.د_

ال%ض\و,ي.ة أ%ي أ%و.ى إ,ل%ينا، كال%أ}و,ي.ة1 من أ%و.ي\ت. ويقال: ض.و.ي\ت إل
فلن أ%ي مل}ت، وض.و.ى إ,لينا أ%و.ى إ,لينا، وقال بعض العرب: ض.و.ى

إ,لينا البارحة% رجلD فأ%ع\ل%م.نا كذا وكذا أ%ي أ%و.ى إ,لينا، وقد أ%ض\واه'
.vإ,لينا فغ.ب.ق}ناه، وهو ي.ض\و,ي إ,لينا ض.ي�ا �الليل

والض_واة�: غ�د_ةD تت ش.ح\مة1 ال�ذ�ن1 فوق الن_ك%فة1، وقد ض'و,ي.ت1
ال3ب,ل�. والض_واة�: ور.م¬ يكون ف حلوق, ال3بل, وغي,ها، والمع'

ض.وىÝ. التهذيب: الض_وى ور.م¬ ي'ص1يب' البعي. ف رأ}س1ه ي.غ\ل1ب' على



ع.ي\ن.ي\ه وي.ص\ع'ب' لذلك خ.ط}م'ه فيقال بعي¬ م.ض\و,يÒ، وربا اع\ت.ر.ى
الش>د\ق.؛ قال أ%بو منصور: هي الض_واة� عند الع.ر.ب ت'ش\ب,ه' الغ'د_ة%.

والس>ل}عة� ض.واةD أ%يضاv، وكل© ور.م� ص'ل}ب� ض.واةD. يقال: بالبعي
ض.واةD أ%ي س1ل}عة، وكل© س1ل}عة{ ف الب.د.ن1 ض.واةD؛ قال م'ز.ر>د:

ق%ذ1يفة ش.ي\طان{ ر.جيم� ر.م.ى با،
فصارت ض.واةv ف ل%هاز,م, ض1ر\ز,م,

والض_واة�: ه.ن.ةD تر'ج' من ح.ياء3 الناقة1 قبل% خ'روج الو.لد، وف
التهذيب: قبل% أ%ن ي'زاب,ل%ها ولد'ها كأ%نا م.ثانة� الب.ول,، قال الشاعر

يصف ح.و\ص.لة قطاة{:
Ýل%ها كض.واة1 الناب, ش'د_ ب,ل ع'رى
ول خ.ر\ز, ك%ف¼، بي. ن.ح\ر� وم.ذ}ب.ح,

والض_اويe: اسم' ف%ر.س� كان ل1غ.ن¼؛ وأ%نشد شر:
غ%داة% ص.ب_ح\نا ب,ط1ر\ف{ أ%ع\و.ج,ي

م1ن\ ن.س.ب, الض_او,ي>، ضاو,ي> غ%ن



حرف الطاء



@ط: الطاء حرف من حروف العربية، وهي من الروف الهورة وأ%لفها ترجع
إ,ل الياء، إ,ذا ه.ج_ي\ت.ه ج.زم\ته ول تعربه كما تقول ط د م'ر\سلة% اللفظ

بل إ,عراب، فإ,ذا وصفته وصيته اساv أ%عربته كما تعرب السم، فتقول
هذه طاء طويلة ل�ا وصفته أ%ع\ر.ب\ت.ه، والطاء والدال والتاء ثلثة ف حيز

واحد، وهي الروف الن>4ط%ع1ي_ة� ل4ن� م.ب\دأ%ها من ن.طب\ع, الغار,
ال4ع\لى.

@طأطأ: الط�أ}ط%أ%ة� مصدر ط%أ}ط%أ% رأ}س.ه ط%أ}ط%أ%ةv: طام.ن.ه.
وت.ط%أ}ط%أ%: ت.طام.ن.. وط%أ}ط%أ% الشيء4: خ.ف%ض.ه.

وط%أ}ط%أ% عن الشيء: خ.ف%ض رأ}س.ه ع.ن\ه. وك�ل© ما ح'ط� فقد ط�ؤ\ط1ئ%.
وقد ت.ط%أ}ط%أ% إ,ذا خ.ف%ض. رأ}س.ه.

وف حديث عثمان رضي الل9ه عنه: ت.ط%أ}ط%أ}ت لكم ت.ط%أ}ط�ؤ. الدeلة1
أ%ي خ.ف%ض\ت' لكم ن.ف}س3ي ك%ت.طامن الدeلة، وهو جع دال�: الذي ي.ن\ز,ع'

بالد_ل}و، كقاض� وق�ضاة، أ%ي كما ي}ف1ضها الـم'س\ت.ق�ون بالد>لء3،
وتواضعت لكم وان%ن.ي\ت'. وط%أ}ط%أ% فرس.ه: ن.حز.ه بفخذيه وح.ر_كه

للح'ض\ر.وط%أ}ط%أ% ي.د.ه بالع1نان: أ%رس.ل%ها به لل3ح\ضار.
وط%أ}ط%أ% فلن من فلن إ,ذا و.ض.ع من ق%د\ره. قال م.ر_ار' بن م'ن\ق1ذ:

ش'ن\د'ف¬ أ%ش\د.ف' ما و.ر_ع\ت.ه، *  وإ,ذا ط�ؤ\ط1ئ% ط%ي_ار¬، ط1م1ر�
وط%أ}ط%أ%: أ%س\ر.ع.، وط%أ}ط%أ% ف ق%ت\ل1ه,م: اش\ت.د_ وبالغ%. أ%نشد

ابن ال4عراب:
ول%ئ1ن\ ط%أ}ط%أ}ت' ف قت\ل1ه,م، *  ل%ت'هاض.ن_ ع1ظام1ي عن ع'ف�ر\

وط%أ}ط%أ% الر_ك}ض. ف ماله: أ%س\ر.ع. إ,ن\فاق%ه وبالغ% فيه.
والط�أ}ط%اء�: ال%مل� ال%ر\ب.ص1يص'، وهو الق%ص1ي' السي,. والط�أ}طاء�:
:vمن ال4رض ي.س\ت'ر' م.ن كان فيه. قال يصف وحشا �الـم'ن\ه.ب,ط

�منها اث}ن.تان ل1ما الط�أ}طاء� ي.ح\ج'ب'ه، *  وال�خ\ر.يان1 ل1ما ي.ب\د'و به الق%ب.ل
والط�أ}طاء�: الـم'ط}م.ئ1نe الض_ي>ق'، ويقال له الص_اع' وال1ع.ى.

)1@طتأ: أ%هله الليث. ابن ال4عراب: طتأ% إ,ذا ه.ر.ب. (
  قوله «طتأ أهله إل» هذه الادة أوردها الصاغان والد ف العتل وكذا التهذيب غي انه كثياv ل يلص الهموز من1(

العتل فظن الؤلف أنا من الهموز.).
@طثأ: ابن ال4عراب: ط%ثأ% إ,ذا ل%ع1ب. بالق�لة1. وط%ث%أ% ط%ث}أv: أ%لق%ى

ما ف ج.و\ف1ه.
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@طرأ: ط%ر.أ% على القوم ي.ط}ر.أ� ط%ر\ءاv وط�ر'وءاv: أ%تاهم م1ن م.كان{،

أ%و ط%ل%ع. عليهم من ب.ل%د{ آخ.ر، أ%و خرج عليهم م1ن مكان{ ب.عيد{
 ف�جاءة، أ%و أ%تاهم من غي أ%ن ي.ع\ل%م'وا، أ%و خ.رج عليهم من ف%ج\وة{. وهم الط©ر_اء� والط©ر.آء�. ويقال للغ'رباء3 الط©رآء، وهم الذين

.�يأ}ت'ون من مكان بعيد. قال أ%بو منصور: وأ%صله المز من ط%ر.أ% ي.ط}ر.أ
وف الديث: ط%ر.أ% ع.ل%ي_ ح1ز\ب م1ن القرآن1، أ%ي و.ر.د. وأ%قبل. يقال:

 ط%ر.أ% ي.ط}ر.أ�، مهموزاv، إ,ذا جاء4 م'فاج.أ%ةv، كأ%نه ف%ج,ئ%ه الوقت الذي كان ي'ؤ.دي فيه و,ر\د.ه م1ن القرآن1، أ%و ج.ع.ل% اب\ت1داء4ه فيه ط�ر'وءا
منه عليه. وقد ي'ترك المز فيه فيقال: ط%ر.ا ي.ط}ر'و ط�ر'و�اv.وط%ر.أ% م1ن ال4رض: خرج، ومنه اش\ت'ق_ الط©ر\آن,يe. وقال بعضهم:

ط�ر\آن� جبل فيه ح.مام كثي، إ,ليه ي'ن\س.ب' المام' الط©ر\آن,يe؛ ل
ي'د\ر.ى م1ن حيث أ%تى. وكذلك أ%م\ر¬ ط�ر\آن,يÒ، وهو نسب على غي قياس. وقال العجاج يذكر ع.فاف%ه:

)eل1ما ق%ض.ى الل9ه'، ول ق%ض1ي  * ،eأ%و ت.ن\أ%، فل ن.س3ي ،�)1إ,ن} ت.د\ن
 قوله «ان تدن إل» كذا ف النسخ.)1 (

eر\آن,ي�ول م.ع. الاش1ي، ول م.ش1يe *  ب,س3ر>ها، وذاك ط
ول م.ش1يÒ: ف%ع'ولD م1ن. الـم.ش\ي,. والط©ر\آن,يe يقول: هو م'ن\ك%ر

ع.ج.ب¬. وقيل ح.مام¬ ط�رآن,يÒ: منك%ر، من ط%ر.أ% علينا فلن أ%ي ط%ل%ع
ول ن.عرفه. قال: والعامة تقول: ح.مام¬ ط�وران,يÒ، وهو خطأD. وسئل أ%بو حات عن قول ذ1ي الرمة:

أ%عار,يب' ط�ور,يeون%، عن ك�لY ق%ر\ية{، *  ي.ح1يد'ون عنها م1ن\ ح1ذار, الـم.قاد1ر,
 فقال: ل يكون هذا من ط%ر.أ% ولو كان منه لقال ط%ر\ئ1يeون، المزة� بعد الراء3. فقيل له: ما معناه؟ فقال: أ%راد أ%نم من بلد

الط©ور يعن الشام فقال ط�ور,يeون كما قال العجاج:
دان.ى ج.ناح.ي\ه1 م1ن. الط©ور ف%م.ر�

أ%راد أ%نه جاء4 من الشام.
وط�رأ%ة� السيل: د'ف}ع.ت'ه.

وط%ر'ؤ. الشيء� ط%راءة وط%راءé فهو ط%ر,يء# وهو خلف الذ9او,ي.
وأ%ط}ر.أ% القوم.: م.د.ح.ه'م، نادرة، وال4عرف بالياء.

�@طسأ: إ,ذا غ%ل%ب الد_سم' عل قلب الكل فات_خ.م. قيل ط%س3ئ% ي.ط}س.أ
)éوط%ساء v2ط%س\أ(

  قوله «وطساء» هو على وزن فعال ف النسخ. وعبارة شارح القاموس على قوله وطسأ أي بزنة الفرح، وف نسخة2(
كسحاب لكن الذي ف النسخ هو الذي ف الكم.)،

 فهو ط%س3يء#: ات_خ.م عن الدس.م. وأ%ط}س.أ%ه



 الش>ب.ع'. يقال ط%س3ئ%ت ن.ف}س'ه، فهي طاس1ئةD، إ,ذا ت.غ.ي_رت عن أ%كل الد_سم، فرأ%يته م'ت.ك%ر>هاv لذلك، يهمز ول يهمز. وف
الديث: إ,ن الش_يطان قال:

:�ما ح.س.د\ت' ابن. آد.م إ,ل� على الط©س\أ%ة1 وال�ق}وة1. الط©س\أ%ة
التeخم.ة� وال%ي\ضة�. يقال ط%س3ئ% إ,ذا غ%لب الد_س.م' على ق%ل}به.

@طشأ: رجل ط�ش\أ%ةD: ف%د\م¬، ع.ي,يÒ ل ي.ضر ول ينفع.
@طفأ: ط%ف1ئ%ت1 النار' ت.ط}ف%أ� ط%ف}أv وط�ف�وءاv وان\ط%ف%أ%ت\: ذه.ب.

ل%ه.ب'ها. ال4خية عن الزجاجي حكاها ف كتاب ال�مل.
>115<ص:

وأ%ط}ف%أ%ها هو وأ%ط}ف%أ% ال%ر\ب.؛ منه على الثل.
وف التنزيل العزيز: ك�ل�ما أ%و\ق%د'وا ناراv للح.ر\ب, أ%ط}ف%أ%ها

الل9ه، أ%ي أ%ه\م.د.ها حت ت.ب\ر'د، وقال:
) *  ر.باذ1ي.ةD، فأ%ط}ف%أ%ها ز,ياد'1وكانت\ ب.ي\ن. آل, ب.ن,ي ع.د1ي¼(

 قوله «بن عدي» هو ف الكم كذلك والذي ف مادة ربذ أ%ب أ%ب�.)1(
والنار' إ,ذا س.ك%ن ل%ه.ب'ها وج.م\ر'ها بعد' فهي خامدةD، فإ,ذا سكن.

.Dوطاف1ئة Dل%هبها وبر.د. جرها فهي هام1دة
وم'ط}ف1ئ� ال%م\ر: الام1س من أ%يام العجوز. قال الشاعر:

وبآم1ر�، وأ%خ1يه1 م'ؤ\ت.م1ر�، *  وم'ع.لYل�، وب'ط}ف1ئ1 ال%م\ر,
وم'ط}ف1ئة� الر_ض\ف1: الشاة الهزولة. تقول العرب: ح.د.س. لم

ب,م'ط}ف1ئ%ة1 الرض\ف، عن اللحيان.
،� @طفنشأ: التهذيب ف الرباعي عن ال�موي: الط�ف%ن\ش.أ�، مقصور مهموز، الض_ع1يف' من الرجال. وقال شر: الط�ف%ن\ش.ل

باللم.
@طلفأ: الـم'ط}ل%ن\ف1ئ� والط�ل%ن\ف%أ� والط%ل%ن\ف%ى: الل�زق'

بال4رض, الل�ط1ئ� با. وقد اط}ل%ن\ف%أ% اط}ل1ن\فاءé واط}ل%ن\ف%ى: ل%ز,ق.
بال4رض. وج.ملD م'ط}ل%ن\ف1ئ� الش_ر.ف1 أ%ي لز,ق' الس_نام.

وال�ط}ل%ن\ف1ئ�: اللط1ئ� بال4رض. وقال اللحيان: هو ال�ست.ل}ق1ي على
ظهره.

@طنأ: الطYن\ء�: التeهم.ة�. والطYن\ء�: الن\ز,ل. والطYن\ء�:
الف�جوز. قال الفرزدق:

وضار,يةD ما م.ر_ إ,ل� اق}ت.س.م\ن.ه، * عليهن� خ.و�اض¬، إ,ل الطYن\ء3، م1خ\ش.ف'
.�ابن ال4عراب: الطYن\ء�: الر>يبة�. والطYن\ء�: الب,ساط



والطYن\ء�: ال%ي\ل� بال%و.ى. والطYن\ء�: ال4رض' الب.يضاء�. والطYن\ء�:
الر_و\ضة، وهي بقي_ة الاء ف ال%وض. وأ%نشد الفر�اء�:

vب.ص1ية vن\ء3 ع.ي\ناYكأ%ن� على ذ1ي الط
أ%ي على ذي الر>يبة1. وف النوادر: الطYن\ء� شيء# ي'تخذ لص.ي\د1

الس>باع, مثل الزeب\ي.ة1.والطYن\ء� ف بعض الشعر: اسم للر�ماد الام1د1.
والطYن\ء�، بالكسر: الر>يبة والتeهم.ة� والداء�.

وط%نأ}ت' ط�ن'وءاv وز.ن.أ}ت' إ,ذا اس\ت.ح\ي.ي\ت'.
وط%ن,ئ% البعي' ي.ط}ن.أ� ط%ن.أv: ل%ز,ق. ط1حال�ه' بنبه، وكذلك الرجل.

�وط%ن,ئ% فلن ط%ن.أv إ,ذا كان ف صدره شيء# ي.ست.ح\يي أ%ن ي'خرجه. وإ,نه ل%ب.ع1يد' الطYن\ء3 أ%ي ال1م_ة1، عن اللحيان. الطYنء�: بقية
 الرeوح,. يقال: تركته ب,ط1ن\ئ1ه أ%ي ب'شاشة1 ن.ف}س3ه، ومنه قولم: هذه ح.ي_ةD ل ت'ط}ن,ئ� أ%ي ل ي.ع1يش صاح1ب'ها، ي'ق}ت.ل من ساعتها،
 يهمز ول يهمز، وأ%صله المز. أ%بو زيد: يقال: ر'م1ي. فلن ف ط1ن\ئ1ه وف ن.ي\ط1ه وذلك إ,ذا ر'م1ي. ف ج.ناز.ت1ه ومعناه إ,ذا مات..

.Dفهو ط%ن,ئ vى. قال: وبعضهم يهمز فيقول: ط%ن,ئ% ط%ن.أÝم' ط1حاله'، وقد ط%ن,ي. ط%ن�اللحيان: رجل ط%ن� وهو الذي ي'ح.مe غ1ب�اv فيعظ
@طوأ: ما با ط�وئ1يÒ أ%ي أ%حد.

والطاءة: ال%م\أ%ة�. وحكى كراع: طآة كأ%نه مقلوب.
وطاء4 ف ال4رض ي.ط�وء�: ذهب.

والطاءة مثل الطاعة: ال3بعاد ف الـم.ر\ع.ى. يقال: فرس ب.عيد'
الطاءة. قال: ومنه أ�خ1ذ ط%ي>ء#، مثل س.ي>د{، 
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 أ%بو قبيلة من اليمن، وهو ط%ي>ء� بن أ�د.د. بن زيد بن ك%ه\لن% بن س.ب.أ بن ح1م\ي.ر، وهو ف%ي\ع1لD من ذلك، والنسب اليها طائ1ي
 على غي قياس كما قيل ف النسب إ,ل ال1ية1 حار,يÒ، وقياسه ط%ي\ئ1يÒ مثل ط%ي\ع1ي¼، فقلبوا الياء4 ال�ول أ%لفاv وحذفوا الثانية،

 كما قيل ف النسب إ,ل ط%ي>ب� ط%ي\ب,يÒ كراهية% الكس.رات والياءات، وأ%ب\د.لوا ال4لف من الياء3 فيه، كما أ%بدلوها منها ف ز.ب.ان,ي.
 ونظيه: له1 أ%بوك.، ف قول بعضهم. فأ%ما قول من قال: إ,نه سي ط%ي>ئاv ل4نه أ%و_ل م.ن ط%و.ى الناهل، فغي' صحيح ف

التصريف. فأ%ما قول ابن أ%ص\ر.م.:
عادات' ط%ي¼ ف بن أ%س.د{، *  ر,يe الق%نا، وخ1ضاب' كلY ح'سام

إ,نا أ%راد عادات' ط%ي>ء�، فحذف. ورواه بعضهم ط%ي>ء4، غي مصروف، جعله اساv للقبيلة.

@طبب: الطYبe: علج' السم والن_فس,.
رجل ط%بÒ وط%ب,ـيب¬: عال بالطYب>؛ تقول: ما كنت. ط%بيباv، ولقد

) 1ط%ب,ـب\ت.، بالك%سر(
 قوله بالكسر زاد ف القاموس الفتح.)1(

والـم'ت.ط%ب>ـب': الذي ي.تعاطى ع1لم الطYب>.



،eوي.ط1ب eب�والط�بe، والط©بe، لغتان ف الطYب>. وقد ط%ب_ ي.ط
وت.ط%ب_ـب..

وقالوا ت.ط%ب_ـب. له: سأ%ل له ال4ط1ـب_اء4. وجع' القليل: أ%ط1ـب_ةD، والكثي: أ%ط1ـب_اء.
ـ�ب_ لع.ي\ن,ك. وقالوا: إ,ن كنت. ذا ط1ب¼ وط�ب¼ وط%ب¼ فط1

 vابن السكيت: إ,ن كنت. ذا ط1ب¼، ف%ط1ب_ لن.فس3ك. أ%ي اب\دأ} أ%و_ل
 بـإ,صلح نفسك.. وسعت' الك1لب� يقول: اع\م.ل} ف هذا ع.م.ل% م.ن ط%ب_، لن ح.ب_. ال4حر: من أ%مثالم ف الت_ن.وeق ف

الاجة وت}سينها: اص\ن.ع\ه ص.ن\ع.ة من ط%ب_ لن ح.ب_ أ%ي ص.ن\ع.ة حاذ1ق� لن ي'ح1ـبeه.
 وجاء رجل إ,ل النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فرأ%ى بي كت1ف%ي\ه خات النeـب'و_ة، فقال: إ,ن} أ%ذ1ن\ت. ل عالت'ها فإ,ن طبيب¬. فقال

له النب، صلى الل9ه عليه وسلم: ط%بيب'ها الذي خ.ل%ق%ها، معناه: العال� با خالق�ها الذي خ.ل%قها ل أ%نت.
ـ©ها ي.ص\ل�ح لدائه. وجاء4 ي.س\ت.ط1بe لوج.عه أ%ي ي.س\ت.وص1ف' الدواء4 أ%ي

والطYبe: الر>ف}ق'.
والط�ب,ـيب': الرفيق؛ قال الر�ار بن سعيد الف%ق}ع.س3ـيe، يصف جلv، وليس للـم.ر�ار الـح.نظلي:

ي.د1ين' ل1ـم.ز\رور� إ,ل ج.ن\ب, ح.ل}قة{،  *  من الش>ب\ه1، س.و�اها برف}ق� ط%بيب'ها
ومعن ي.د1ين': ي'طيع. والـم.زرور': الز>مام' الربوط� بالب'ر.ة، وهو
معن قوله: ح.ل}قة من الش>ب\ه، وهو الصeف}ر، أ%ي ي'طيع هذه الناقة%

ز,مام'ها الربوط� إ,ل ب'ر.ة1 أ%نف1ها.
والط�بe والط�بيب': الاذق من الرجال، الاهر' بعلمه؛ أ%نشد ثعلب ف صفة غ1راسة1 ن.خ\ل�:

جاءت\ على غ%ر\س, ط%بيب� ماه1ر,
>554<ص:

وقد قيل: إ,ن اشتقاق. الطبيب منه، وليس بقوي¼. وكل© حاذق� بعم.له: طبيب¬ عند العرب.
 ورجل ط%بÒ، بالفتح، أ%ي عال؛ يقال: فلن ط%بÒ بكذا أ%ي عال به. وف حديث س.ل}مان وأ%ب الدرداء: بلغن أ%نك ج'ع1ل}ت
 ط%بيبا. الط�بيب' ف ال4صل: الاذق' بال�مور، العارف با، وبه سي الطبيب الذي ي'عال الـم.ر\ضى، وك�ن,ـي. به ههنا عن

القضاء والـح'ك}م, بي الصوم، ل4ن منزلة القاضي من الصوم، بنزلة الطبيب من إ,صلح الب.د.ن.
والـم'ت.ط%ب>ب': الذي ي'عان الطYب_، ول يعرفه معرفة جيدة.

وف%ح\لD ط%بÒ: ماه1ر¬ حاذ1ق¬ بالض>راب، يعرف' اللق1ح من الائل،
 والض_ب\ع.ة من الـم.ب\سورة1، وي.عرف' ن.ق}ص. الولد ف الرحم، وي.ك}ر'ف' ث يعود' وي.ض\ر,ب'. وف حديث الش_ع\بـي: و.وص.ف
 معاوية فقال: كان كال%م.ل, الط�ب>، يعن الاذق. بالض>راب,. وقيل: الط�بe من ال3بل الذي ل ي.ض.ع' خ'ف�ه إ,ل حيث� ي'ب\ص1ر'،

فاستعار أ%حد. هذين العنيي ل4ف}عاله وخ1لله.
وف الثل: أ%ر\س1ل}ه ط%ب�اv، ول ت'ر\س1ل}ه' طاطاv. وبعضهم ي.ر\ويه:

أ%ر\س1ل}ه طاباv. وبعي ط%بÒ: يتعاهد' موضع خ'فYه أ%ين. ي.ط%ـأ� به.



والطYبe والط©بe: الس>ح\ر؛ قال ابن ال4س\ل%ت:
ـ3بÒ، كان% د.اؤ'ك.، أ%م ج'نون�؟ �أ%ل م.ن م'ب\ل1ـغD حس�ان% ع.ن>ي،  * أ%ط

.�ورواه سيبويه: أ%س1ح\ر¬ كان ط1ـبeك.؟ وقد ط�ب_ الرجل
والـم.ط}بوب': الـم.س\حور'.

قال أ%بو عبيدة: إ,نا سي الس>ح\ر' ط�ب�اv على الت_فاؤ'ل, بالب'ر\ء3.
قال ابن سيده: والذي عندي أ%نه الـح1ذ}ق'. وف حديث النب،

صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه اح\ت.ج.م. بق%ر\ن{ حي ط�ب_؛ قال أ%بو عبيد:
 ط�ب_ أ%ي س'ح1ر.. يقال منه: رج'ل م.ط}بوب¬ أ%ي م.س\حور، ك%ن.و\ا بالطYب> عن الس>ح\ر، ت.فاؤ'لv بالب'رء3، كما ك%ن.و\ا عن الل�ديغ،

 فقالوا سليم¬، وعن الـم.فازة، وهي م.ه\لكة، فقالوا م.فازة، ت.فاؤ'لv بالف%وز والس_لمة. قال: وأ%صل� الط�ب>: الـح1ذ}ق
بال4شياء3 والهارة� با؛ يقال: رجل ط%بÒ وط%ب,ـيب¬ إ,ذا كان كذلك، وإ,ن كان ف غي علج الرض؛ قال عنترة:

ـ�ن،  * ط%بÒ بأ%خ\ذ1 الفار,س, الـم'س\ت.ل}ئ1م إ,ن ت'غ\د1ف دون الق1ناع.، فإ,ن
وقال علقمة:

فإ,ن ت.س\أ%لون بالنساء3، فإ,ن_ن *  ب.صي¬ بأ%د\واء3 الن>ساء3 ط%بيب'
وف الديث: فلعل ط%ب�اv أ%صاب.ه أ%ي س1حراv. وف حديث آخر: إ,نه

م.ط}بوب¬. وما ذاك. ب,ط1ب>ي أ%ي بده\ري وعادت وشأ}ن.
والطYبe: الط�وي_ة والشهوة وال3رادة؛ قال:

إ,ن} ي.ك�ن\ ط1بeك1 الف1راق.، فإ,ن الب.ـ  * ـي. أ%ن} ت.ع\ط1في ص'دور. ال1مال,
وقول ف%ر\وة% بن, م'س.ي\ك{ الـم'راد1ي:

فإ,ن} ن.غ\ل1ب\ ف%غ.ل9بون%، ق1د\ماv،  * وإ,ن} ن'غ\ل%ب\ فغ.ي' م'غ.ل�ب,ـينا
فما إ,ن} ط1ـبeنا ج'ب\ن¬، ولكن  * م.نايانا ود.و\لة� آخ.رينا

كذاك الدهر' د.و\ل%ت'ه س1جالD،  * ت.ك�رe ص'روف�ه ح1ـيناv فحينا
>555<ص:

 يوز أ%ن يكون معناه: ما د.ه\ر'نا وشأ}ن'نا وعاد.ت'نا، وأ%ن يكون معناه: شهوت'نا. ومعن هذا الشعر: إ,ن كانت ه.م\دان� ظ%هرت
علينا ف يوم الر_د\م فغلبتنا، فغي م'غ.ل�بي. والـم'غ.ل�ب': الذي ي'غ\ل%ب' م1راراv أ%ي ل ن'غ\ل%ب\ إ,ل مرة واحدة.

والطYب_ة� والطYبابة والط�بيبة: الطريقة� الستطيلة من الثوب،
والرمل، والسحاب، وش'عاع, الشمس,، والمع: ط1ـباب¬ وط1ب.ب¬؛ قال ذو الرمة يصف الثور:

حت إ,ذا مال%ها ف ال�د\ر, وان%د.ر.ت\  *  شس' النهار, ش'عاعاv، ب.ي\ن.ها ط1ـب.ب'
ـ3ب_ة والطYب_ة وال%بيبة والطYباب.ة�: كل هذا طرائق ف ال4صمعي ال%
ر.م\ل وسحاب�. والطYب_ة�: الشeق�ة� الستطيلة من الثوب، والمع:

.vباب أ%يضاYب.ب'؛ وكذلك ط1ـب.ب' ش'عاع الشمس، وهي الطرائق الت ت'ر.ى فيها إ,ذا ط%ل%ع.ت، وهي الطYالط



والط©ب_ة: ال1ل}دة� الستطيلة، أ%و الربعة، أ%و الستديرة ف 
الـم.زادة، والسeف}ر.ة، والد_ل}و ونوها.

والطYبابة�: ال1ل}دة الت ت'ج\ع.ل على ط%ر.ف%ي ال1ل}د1 ف الق1ر\بة،
،Dر.ز'، وهي معترضة م.ث}ن,ـي_ة� والس>قاء3، وال3داوة إ,ذا س'و>ي.، ث خ'ر,ز. غي. م.ث}ن,ـي¼. وف الصحاح: ال1لدة� الت ت'غ.ط�ى با ال

كال3ص\ب.ع على موض1ع ال%ر\ز.
 ال4صمعي: الطYبابة� الت ت'ج\ع.ل على م'ل}ت.ق%ى ط%ر.ف%ي ال1لد1 إ,ذا خ'ر,ز. ف أ%سفل, الق1ربة والس>قاء3 وال3داوة. أ%بو زيد: فإ,ذا كان

ال1لد' ف أ%سافل هذه ال4شياء م.ث}ن,ـي�اv، ث خ'ر,ز. عليه، فهو ع1راق¬، وإ,ذا س'و>ي. ث خ'ر,ز. غي. م.ث}ن,ـي¼، فهو ط1ـباب.
وط%بيب' الس>قاء3: ر'ق}ع.ت'ه.

وقال الليث: الطYبابة من ال�ر.ز,: الس_ي' بي ال�ر\ز.ت.ي.
والط©ب_ة�: الس_ي' الذي يكون أ%سفل% القر\بة، وهي ت.قار'ب' ال�ر.ز. ابن

سيده: والطYبابة س.ي عريض ت.ق%ع' الك�ت.ب وال�ر.ز' فيه، والمع: ط1ـباب¬؛ قال جرير:
ب.لى، فار\ف%ض_ د.م\ع'ك. غ%ي ن.ز\ر�،  * كما ع.ي_ن\ت. بالس_ر.ب, الطYبابا

:vم.يت' يصف ق%طا�وقد ط%ب_ ال%ر\ز. ي.ط�بeه ط%ب�اv، وكذلك ط%ب_ الس>قاء4 وط%ب_ب.ه'، ش'د>د للكثرة؛ قال الك
أ%و الناط1قات الصادقات، إ,ذا غ%د.ت\  * بأ%س\ق1ـي.ة{، ل ي.ف}ر,ه1ن_ الـم'ط�ب>ب'

ابن سيده: وربا سيت الق1ط}عة� الت ت'خ\ر.ز' على حرف الدلو أ%و حاشية السeف}رة ط�ب_ة؛ والمع ط�ب.ب¬ وط1ـباب¬.
والتطبيب: أ%ن ي'ع.ل�ق. الس>قاء� ف ع.مود البيت، ث ي'م\خ.ض.؛ قال
ال4زهري: ل أ%سع الت_طبيب. بذا العن لغي الليث، وأ%ح\س3ـب'ه

الت_ط}ن,يب. كما ي'ط%ن_ب' البيت'.
ويقال: ط%ب_ب\ت' الديباج. ت.ط}بيباv إ,ذا أ%د\خ.ل}ت. ب.ن,ـيقةv ت'وس1ع'ه' با.

وط1ـبابة� السماء وط1ـباب'ها: ط�ر_ت'ها الستطيلة؛ قال مالك بن خالد
الذل:

)1أ%ر.ت\ه' من ال%ر\باء3، ف كلY م.وط1ن�،  * ط1ـباباv، ف%م.ث}واه، الن_هار.، الـم.راك1د'(
  قوله «أرته من الرباء إل» أنشده ف جرب وركد غي أنه قال هناك يصف حاراv طردته اليل، تبعاv للصحاح، وهو1(

مالف لا نقله هنا عن الزهري.)
يصف حار وحش خاف. الطYراد. ف%ل%جأ% إ,ل ج.بل، 

>556<ص:
 فصار ف بعض, ش1عابه، فهو ي.ر.ى أ�ف�ق. السماء3 م'س\ت.ط1ـيلv؛ قال ال4زهري: وذلك أ%ن ال�ت'ن. أ%لأ%ت الـم1س\ح.ل% إ,ل م.ض1ـيق

ف البل، ل ي.ر.ى فيه إ,ل ط�ر_ةv من السماء. والطYباب.ة�، من السماء: ط%ريق�ه وط�ر_ته'؛ وقال الخر:
وس.د_ السماء4 الس>ج\ن' إ,ل ط1ـباب.ةv،  * ك%ت'ر\س, الـم'رامي، م'س\ت.ك1ن�اv ج'نوب'ها

فالـح1مار' رأ%ى السماء م'ستطيلة ل4نه ف ش1ع\ب، والرجل رآها مستديرة ل4نه ف السجن.



وقال أ%بو حنيفة: الطYب_ة والط�بيبة� والطYبابة�: الستطيل� الض_ي>ق' من ال4رض، الكثي' النبات.
والط�ب\ط%ب.ة�: ص.و\ت' ت.لط�م, السيل، وقيل: هو صوت الاء إ,ذا

اض\ط%ر.ب واص\ط%ك_، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ص.و\ت. الاء3، ف أ%م\عائها،  * ط%ب\ط%ب.ـة� الـم1يث1 إ,ل ج,وائها

عد�اه بإ,ل ل4ن� فيه معن ت.ش.ك�ى الـم1يث.
وط%ب\ط%ب. الاء4 إ,ذا حركه. الليث: ط%ب\ط%ب. الوادي ط%ب\ط%ـب.ةv إ,ذا

سال% بالاء3، وسعت لصوته ط%باط1ب..
والط�ب\ط%ب.ـة�: شيء# ع.ريض ي'ض\ر.ب' بعض'ه ببعض. الصحاح: الط�ب\ط%ب.ة صوت' الاء3 ونوه، وقد ت.ط%ب\ط%ب.؛ قال: 

إ,ذا ط%ح.ن.ت\ د'ر\ن,ـي_ةD ل1عيال1ها،  * ت.ط%ب\ط%ب. ث%د\ياها، ف%طار ط%ح1ـين'ها
والط�ب\طاب.ة�: خ.ش.ب.ةD ع.ريض.ةD ي'ل}ع.ب' با بالك�ر.ة. وف التهذيب:

ي.ل}ع.ب' الفارس' با بالك�ر.ة.
ابن هانئ، يقال: ق%ر'ب. ط1بÒ، ويقال: ق%ر'ب. ط1ب�اv، كقولك: ن,ع\م.

 ر.جلv، وهذا م.ث%لD يقال للرجل ي.س\ـأ%ل� عن ال4مر الذي قد ق%ر'ب. منه، وذلك أ%ن رجلv ق%ع.د. بي ر,ج\لي امرأ%ة{، فقال لا:
.Òأ%ب,كر أ%م ث%ي>ب؟ فقالت له: ق%ر'ب. ط1ب

@طبطب: الط�باط1ب': الع.ج.م.
 @طحرب: ما على فلن ط�ح\ر'بة، بضم الطاء3 والراء3: يعن من اللباس، وقال أ%بو ال%ر�اح: ط%ح\ر,بةD، بفتح الطاء3 وكسر

الراء3، وط%ح\ر.بةD وط1ح\ر,بةD أ%ي قطعة من خ1رقة. قال شر: وسعت ط%ح\ر.بةv وط%ح\م.رةv، وكلها لغات.
 وف حديث س.ل}مان%، وذك%ر يوم القيامة، فقال: ت.د\ن'و الشمس' من رؤ'وس الناس، وليس على أ%حد منهم ط�ح\ر'بة، بضم

الطاء3 والراء3، وكسرها، وبالاء3 والاء: اللباس، وقيل: الرقة،
 وأ%كثر ما ي'ستعمل ف النفي. وما ف السماء3 ط1ح\ر,بةD أ%ي ق1ط}عة من السحاب. وقيل: ل%ط}خة� غ%يم�. وأ%ما أ%بو عبيد وابن

ـ3ح\ر,ب.ة الف%س\و.ة�؛ قال: السكيت فخ.ص�اها بال%ح\د. واستعملها بعضهم ف النفي وال3ياب. والط�
وحاص. م1ن�ا ف%ر,قاv وط%ح\ر.با

وما عليه ط1ح\ر,مة، كط1ح\ر,بة أ%ي ل%ط}خ¬ من غيم. وط1ح\رمةD: أ%صلها
ط1ح\ر,بة؛ وقال ن'ص.ي\ب¬:

س.ر.ى ف س.واد1 الليل,، ي.ن\ز,ل� خ.ل}ف%ه  * م.واك1ف' ل ي.ع\ك�ف\ ع.ل%ي\ه,ن_ ط1ح\رب'
قال: والطYح\ر,ب' هه'نا: الغ'ثاء من ال%فيف، ووال1ه ال4رض.

.vوالـم.واك1ف': م.واك1ف' الطر. وط%ح\ر.ب. الق1ربة%: مل4ها. وط%ح\ر.ب. إ,ذا عدا فار�ا
@طحلب: الط©ح\ل�ب' والطYح\ل1ب' والطYح\ل%ب': خ'ض\ر.ة ت.ع\لو الاء

الـم'زم1ن.. وقيل: هو الذي
>557<ص:



 يكون على الاء3، كأ%نه نسج العنكبوت. والق1طعة منه: ط�ح\ل�بة وط1ح\ل1ـب.ة.
وط%ح\ل%ب. الاء�: عله الط©ح\ل�ب'.

وعي¬ م'ط%ح\ل%ب.ة، وماء# م'ط%ح\ل%ب: كثي الط©ح\ل�ب، عن ابن ال4عراب. وحكى غيه: م'ط%ح\ل%ب¬؛ وقول ذي الرمة:
ع.ي\ناv م'ط%ل}ح.ب.ـة% ال4رجاء3 طاميةv،  * فيها الض_فاد1ع' والـح1ـيتان� ت.ص\ط%خ1ب'

ي'ر\وى بالوج\هي جيعاv. قال ابن سيده: وأ%رى اللحيان قد ح.كى
الط©ل}ح'ب ف الط©ح\ل�ب.

وط%ح\ل%بت ال4رض: أ%و_ل� ما ت.خ\ض.رe بالن_بات؛ وط%ح\ل%ب. الغ.دير'،
.�وعي¬ م'ط%ح\ل%ب.ـة� ال4رجاء3. والط�ح\ل%بة: الق%ت\ل

@طخرب: جاء4 وما عليه ط%خ\ر.بة أ%ي ليس عليه شيء.
وي'روى بالاء الهملة أ%يضاv، وقد تقدم.

وف حديث سلمان: وليس على أ%حد منهم ط%خ\ر.بة، وط1خ\ر,ب.ة، وقد شرحناه ف «طحرب» ل4نه يقال بالاء3 والاء3.
 @طرب: الط�ر.ب': الف%ر.ح والـح'ز\ن�؛ عن ثعلب. وقيل: الط�ر.ب' خفة ت.ع\ت.ري عند شد_ة الف%ر.ح أ%و الـح'زن والم�. وقيل:

حلول الف%ر.ح وذهاب' الـح'زن؛ قال النابغة العدي� ف الم�:
س.ـأ%ل%ت\ن أ%مت عن جار.ت،  * وإ,ذا ما ع.ي_ ذو الل©ب> س.ـأ%ل}
س.ـأ%ل%ت\ن عن أ�ناس� ه.ل%كوا،  *  ش.ر,ب. الد_ه\ر' عليهم وأ%كل}

وأ%ران ط%ر,باv، ف إ,ث}ر,ه1م\،  * ط%ر.ب. الوال1ه1 أ%و كالـم'خ\ت.ب.ل}
والوال1ه': الثاك1ل�. والـم'خ\ت.ب.ل�: الذي اخ\ت'ب,ل% ع.ق}له أ%ي ج'ن_.

وأ%ط}ر.ب.ه' هو، وت.ط%ر_به؛ قال الكميت:
ول ت'ل}ه,ن دار¬ ول ر.س\م' م.نز,ل�،  * ول ي.ت.ط%ر_بن ب.نانD م'خ.ض_ب'

وقال ثعلب: الط�ر.ب' عندي هو الركة؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف ذلك.
والط�ر.ب': الش_وق'، والمع، من ذلك، أ%ط}راب¬؛ قال ذو الرمة:

اس\ت.ح\د.ث% الر_ك}ب، عن أ%شياع1ه,م، خ.ب.راv،  * أ%م راج.ع. القلب.، من أ%طرابه، ط%ر.ب'
وقد ط%ر,ب. ط%ر.باv، فهو ط%ر,ب¬، من قوم ط1راب�. وقول� الـه'ذ%ل9:

حت ش.ـآها ك%ليلD؛ م.و\ه1ناv، ع.م1لD،  * بان.ت\ ط1راباv، وبات. الليل% ل ي.ن.م,
يقول: باتت هذه الب.ق%ر الع1طاش' ط1راباv ل1ـم.ا ر.أ%ته من الب.ر\ق,،

ف%ر.ج.ت\ه من الاء.
ورجل ط%روب¬ وم1ط}راب¬ وم1طرابةD، ال4خية عن اللحيان: كثي'

الط�ر.ب,؛ قال: وهو نادر¬.
واس\ت.ط}ر.ب: طلب الط�رب والل�ه\و..

وط%ر_به هو، وط%ر_ب: ت.غ.ن_ى؛ قال امرؤ القيس:



ي'غ.ر>د' بال4س\حار,، ف كلY س'د\ف%ة{،  * ت.غ.رeد. م.ي_اح, الن_دامى الـم'ط%ر>ب,
ويقال: ط%ر_ب فلنD ف غ1نائ1ه ت.ط}ريباv إ,ذا ر.ج_ع صوت.ه وزي_ن.ه؛

قال امرؤ القيس:
كما ط%ر_ب. الط�ائر' الـم'س\ت.ح1ر\

أ%ي رج_ع.
والت_ط}ريب ف الصوت: م.دeه وت.ح\سين'ه. وط%ر_ب. ف قراءته: م.د_

ورج_ع. وط%ر_ب. الطائ1ر' ف صوته،
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 كذلك، وخ.ص_ بعض'هم به الـم'ك�اء.
)1وقول س.ل}مى (

 قوله «وقول سلمى إل» كذا بالصل.) ابن, الـم'ق}ع.د1:1(
لا رأ%ى أ%ن ط%ر_بوا من ساع.ة{،  *  أ%ل}وى ب,ر.ي\عان1 الع1دى وأ%ج\ذ%ما

قال السeك�ريe: ط%ر_بوا صاح'وا ساعةv بعد ساعة{. وال4ط}راب':
Dالر_ياحي,؛ وقيل: ال4ط}راب' الر_ياحي' وأ%ذ}كاؤ'ها. وإ,بل �ن'قاو.ة

طراب¬ ت.نز,ع' إ,ل أ%و\طان,ها، وقيل: إ,ذا ط%ر,ب.ت\ ل1ـح'داتا.
واست.ط}ر.ب. الـح'داة� ال3بل% إ,ذا خ.ف�ت\ ف سيها، من أ%جل, ح'دات1ها؛ وقال الطYرم_اح':

) 2واس\ت.ط}ر.ب.ت\ ظ�ع\ن'ه'م، لا اح\ز.أ%ل� بم\  * آل� الضeحى ناش1طاv من داع1ـبات1 د.د1(
  قوله «من داعبات» كذا بالصل كالتهذيب بالوحدة بعد العي والذي ف الساس بالثناة التحتية ث قال أي سألته2 (

أن يطرب ويغن وهو من داعيات دد أي من دواعيه وأسبابه يعن الناشط وهو الادي لنه ينشط من مكان إل مكان.)
يقول: ح.مل%هم على الطرب شوق¬ نازع¬؛ وقول� الك�م.ي\ت:

)3ي'ريد أ%ه\ز.ع. ح.ن_اناv ي'ع.لYله  * عند. ال3دام.ة، حت ي.ر\ن.ـأ% الط�ر,ب'(
 قوله «يريد أهزع إل» أنشده ف دوم يستل أهزع إل والهزع بالزاي السريع.)3(

فإ,نا ع.ن بالط�ر,ب, الس_ه\م؛ ساه ط%ر,باv ل1ت.ص\ويته إ,ذا د'و>م أ%ي ف�ت1ل% بال4صابع.
والـم.ط}ر.ب' والـم.ط}ر.بة�: الطريق الضيق، ول فعل له، والمع'

الـم.طار,ب'؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
وم.ت\ل%ف{ مثل, ف%ر\ق, الر_أ}س,، ت.خ\ل1ج'ه  * م.طار,ب¬، ز.ق%ب¬ أ%ميال�ها فيح'

ابن ال4عراب: الـم.ط}ر.ب' والـم.ق}ر.ب' الطريق الواضح، والـم.ت\ل%ف':
 الق%ف}ر؛ سي بذلك ل4نه ي'ت\ل1ف' سال1ك%ه ف الكثر كما سوا الص_حراء4 ب.ي\داء ل4نا ت'بيد' سال1ك%ها. والز_ق%ب': الضيقة. وقوله: مثل

 ف%ر\ق, الرأ}س أ%ي مثل فرق الرأ}س ف ضيقه. وت.خ\ل1ج'ه' أ%ي ت.ج\ذ1به' هذه الطرق' إ,ل هذه، وهذه إ,ل هذه. وأ%ميال�ها فيح أ%ي
واسعة، واليل: السافة من الع.ل%م إ,ل الع.ل%م.



وف الديث: ل%ع.ن. الل9ه' من غي_ر الـم.ط}ر.ب.ة% والـم.ق}ر.ب.ة.
 الـم.ط}ر.ب.ة: واحدة الطارب، وهي ط�ر'ق¬ ص1غار ت.ن\ف�ذ� إ,ل الطرق, الكبار,، وقيل: الطار,ب' ط�ر'ق¬ مت.فرقة، واحدت'ها م.ط}ربة

وم.ط}ر.ب¬؛ وقيل: هي الطرق الضيقة النفردة.
يقال: ط%ر_ب\ت' عن الطريق: عد.ل}ت' عنه.

والط�ر.ب': اسم فرس سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم. وط%ي\روب: اسم.
@طرطب: ط%ر\ط%ب. بالغ.نم: أ%ش\لها؛ وقيل: الط�ر\ط%بة� بالش_ف%ت.ي؛

قال ابن ح.ب\ناء4:
�فإ,ن� اس\ت.ك. الك%وماء4 ع.ي\ب¬ وع.ور.ةD،  * ي'ط%ر\ط1ب' فيها ضاغ1طان1 وناك1ث

 وف حديث السن، وقد خرج من عند الجاج، فقال: دخلت' على أ�ح.ي\و,ل� ي'ط%ر\ط1ب' ش'ع.ي\رات{ له. يريد: ي.ن\ف�خ' بشفتيه ف
شاربه غيظاv وك1ـبا.والط�ر\ط%ب.ة�: الص_في بالش_ف%ت.ي للضأ}ن.

أ%بو زيد: ط%ر\ط%ب. بالنعجة ط%ر\ط%ب.ـةv إ,ذا دعاها. وط%ر\ط%ب. الال1ب'
بالـم1ع\زى إ,ذا دعاها.

ابن سيده: الط�ر\ط%بة� صوت' الالب للمعز ي'س.كYنها بشفتيه. وقد
ط%ر\ط%ب. با ط%ر\ط%ب.ـةv إ,ذا دعاها. والط�ر\ط%ب.ـة�: اضط1راب' الاء3 ف

الوف
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) 1 أ%و القربة. والط©ر\ط�بe؛ بالضم وتشديد الباء3(
  قوله «بالضم وتشديد الباء» زاد ف القاموس تفيفها.): الث�د\ي' الض_خ\م' الـم'س\ترخي الطويل؛ يقال: أ%خ\ز.ى الل9ه1(

 ط�ر\ط�ب_ي\ها. ومنهم من يقول: ط�ر\ط�ب_ة، للواحدة، فيمن يؤنث الث�دي. وف حديث ال4ش\ت.ر ف صفة امرأ%ة: أ%رادها ض.م\ع.جا
ط�ر\ط�با. الط©ر\ط�ب': العظيمة الثديي. والبعض يقول للواحدة:

ط�ر\ط�ب.ـى، فيمن يؤنث الثدي. والط©ر\ط�ب_ة�: الطويلة الث�د\ي.ي؛ قال
الشاعر:

ل%ي\س.ت\ بق%ت_اتة{ س.ب.ه\ل%ل%ة{،  * ول بط�رط�ب_ة{ لا ه'ل}ب'
وامرأ%ة ط�رط�ب_ةD: مسترخية الثديي؛ وأ%نشد:

أ�ف¼ لتلك الد>ل}ق1م, الـه,ر\د.ب_ه،  * الع.ن\ق%في, ال%ل}ب.ح, الط©رط�ب_ه
والط©رط�ب.ة�: الضر\ع' الطويل، يانية عن كراع. والط©رط�باني_ة من

الـم.ع.ز: الطويلة� شطر.ي, الض_رع. ال4زهري ف ترجة «قرطب» قال الشاعر:
إ,ذا رآن قد أ%ت.ي\ت' ق%رط%ب.ا، *  وجال% ف جحاشه وط%رط%با



  قال: الط�رط%بة� د'عاء� الـح'م'ر. أ%بو زيد ف نوادره: يقال للرجل ي'ه\زأ� منه: د'ه\د'ر_ين وط�رط�ب_ي. رأ%يت ف حاشية1 نسخة من
 الصحاح ي'وث%ق' با: قال عثمان بن عبدالرحن: طرطب، غي ذي ترجة ف ال�صول، والذي ينبغي إفرادها ف ترجة، إ,ذ

هي ليست من فصل «طرب» وهو من كتب اللغة ف الرباعي.
@طسب: الـم.طاس1ب': الياه' السeد\م'، الواحد س.دوم¬.

@طعب: ابن ال4عراب: يقال ما به من الط�ع\ب, شيء# أ%ي ما به شيء من الل�ذة والطYيب,.
@طعزب: الط�ع\زبة: الـه'زء� والسeخ\رية، حكاه ابن دريد؛ قال ابن سيده: ول أ%دري ما حقيقته.

.vطعسب: ط%ع\س.ب.: ع.دا م'ت.ع.س>فا@
@طعشب: ط%ع\ش.ب¬: اسم، حكاه ابن دريد، قال: وليس بث%ب.ت{.

 @طلب: الط�ل%ب': م'حاو.ل%ة� و,ج\دان1 الش_يء3 وأ%خ\ذ1ه. والطYل}ب.ة�: ما كان لك. عند آخر. من ح.ق¼ ت'طال1ـبه به. والـم'طال%بة: أ%ن
ت'طال1ب. إ,نساناv بق لك عنده، ول تزال ت.ت.قاضاه وت'طالبه بذلك. والغالب ف باب الـه.وى الطYلب'.

وط%ل%ب. الش_يء4 ي.ط}ل�به ط%ل%باv، واط�ل%به، على افتعله، ومنه عبد'الـم'ط�ل1ب بن هاشم؛ والـم'ط�ل1ب' أ%صله': م'ت\ط%ل1ب فأ�د\غ1م.ت1 التاء
ف الطاء، وش'د>د.ت، فقيل: م'ط�ل1ب، واسه عامر.

وت.طل�به: حاول و'ج'ود.ه وأ%خ\ذ%ه'.
والت_ط%ل©ب': الط�ل%ب' م.ر_ةv بعد أ�خرى.

والت_ط%ل©ب': ط%ل%ب¬ ف م'ه\لة من مواضع.
ورجل طالب¬ من قوم ط�ل�ب وط�ل�ب وط%ل%ب.ة{، ال4خية اسم للجمع.

وط%لوب¬ من قوم� ط�ل�ب�.
وط%ل�ب¬ من قوم ط%ل�بي.

وط%ليب¬ من قوم ط�ل%باء4؛ قال م'ل%يح الـه'ذل9:
فلم ت.ن\ظ�ري د.ي\ناv و.ل1ـيت1 اقت1ضاء4ه،  * ول ي.ن\ق%ل1ب\ منكم ط%ل1ـيب¬ بطائ1ل

وط%ل�ب. الشيء4: ط%ل%ب.ه' ف م'ه\لة، على ما ييء عليه هذا النحو'
بال4غلب. 
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وطالبه بكذا م'طال%بة وط1لباv: ط%ل%ب.ه بق؛ والسم منه: الط�ل%ب' والطYل}بة�: والط�ل%ب' جع طالب؛ قال ذو الرمة:

فان\صاع. جان,ـب'ه الو.ح\شيe، وانك%د.ر.ت\ *  ي.ل}ح.ب.، ل يأ}ت.لي الـم.طلوب' والط�ل%ب'
وط%ل%ب. إ,ل� ط%ل%باv: ر.غ1ب..

وأ%ط}ل%ب.ه: أ%عطاه ما ط%ل%ب؛ وأ%ط}ل%ب.ه: أ%لأ%ه إ,ل أ%ن ي.ط}ل�ب، وهو من ال4ضداد.
والط�ل1ـبة، بكسر اللم: ما ط%ل%ب\ته من شيء. وف حديث ن'قاد.ة%
ال4س.دي�: قلت: يا رسول الل9ه اط}ل�ب\ إ,ل� ط%ل1بةv، فإ,ن أ�حب أ%ن

أ�ط}ل1ـب.ك%ها. الط�ل1ب.ة�: الاجة�، وإ,ط}لب'ها: إ,ناز'ها وقضاؤ'ها. يقال



ط%ل%ب. إ,ل� فأ%ط}ل%ب\ته أ%ي أ%س\ع.ف}ت'ه با ط%لب. وف حديث الدeعاء:
ـ�ل4 م'ط}ل1ب¬: ب.عيد الـم.ط}ل%ب, ي'ك%لYف' ليس ل م'ط}ل1ب¬ سواك وك%

أ%ن ي'ط}ل%ب. وماء م'ط}ل1ب¬: كذلك؛ وكذلك غي الاء والك%ل3 أ%يضاv؛ قال الشاعر:
أ%هاج.ك. ب.ر\ق¬، آخ1ر. الل�ي\ل,، م'ط}ل1ب¬

وقيل: ماء م'ط}ل1ب¬: بعيد¬ من الك%ل3؛ قال ذو الرمة:
أ%ض.ل�ه، راعياv، ك%ل}ب,ـيةD ص.دراv *  عن م'ط}ل1ب� قار,ب�؛ و'ر_اد'ه' ع'ص'ب'

وي'ر\وى:
عن م'ط}ل1ب� وط�لى ال4عناق, ت.ض\ط%ر,ب'

vيقول: ب.ع'د. الاء� عنهم حت أ%ل%ـأ%هم إ,ل ط%ل%به. وقوله: راعيا
 ك%ل}بيةD يعن إ,بلv سوداv من إ,بل ك%ل}ب. وقد أ%ط}ل%ب. الك%ل�: تباع.د.، وط%ل%به القوم. وقال ابن ال4عراب: ماء# قاصد¬ ك%ل%ـؤ'ه

قريب؛ وماء
 م'طل1ب¬: ك%ل%ـؤ'ه بعيد¬. وقال أ%بو حنيفة: ماء م'طل1ب¬ إ,ذا ب.ع'د. ك%ل%ـؤ'ه' بق%د\ر م1ـيل%ي أ%و ثلثة، فإ,ذا كان مسية% يوم أ%و

يومي، فهو م'ط}ل1ب' إ,بل.
غيه: أ%ط}ل%ب. الاء� إ,ذا ب.ع'د فلم ي'ن.ل} إ,ل9 بط%ل%ب�، وبئر ط%لوب¬: بعيدة� الاء، وآبار¬ ط�ل�ب¬؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:

وإ,ذا ت.ك%ل�ف}ت' الـم.ديح. لغ.يه، *  عال%ج\ت'ها ط�ل�باv ه'ناك ن,زاحا
وأ%ط}ل%به الشيء4: أ%عانه على ط%ل%به. وقال اللحيان: اط}ل�ب\ ل شيئاv: اب\غ1ه ل. وأ%ط}ل1ـبن: أ%ع1ن>ي على الط�ل%ب.

وقوله ف حديث الجرة: قال س'راق%ة�: فالل9ه ل%ـك�ما أ%ن أ%ر'د_ عنكما
 الط�ل%ب. قال ابن ال4ثي: هو جع طالب، أ%و مصدر¬ أ�قيم م'قامه، أ%و على حذف الضاف، أ%ي أ%هل% الط�ل%ب. وف حديث أ%ب
 بكر ف الجرة، قال له: أ%م\شي خ.ل}ف%ك. أ%خ\شى الط�ل%ب. ابن ال4عراب: الط%ل%بة� الماعة� من الناس، والط©ل}بة: الس_ف}رة البعيدة.
 وط%ل1ب. إ,ذا ات_ـب.ع.، وط%ل1ب. إ,ذا ت.ب.اع.د.، وإ,نه ل%ط1ل}ب' نساء�: أ%ي ي.ط}ل�بهن، والمع أ%ط}لب وط1لب.ة، وهي ط1ل}ب'ه وط1ل}ب.ت'ه، ال4خية

عن اللحيان، إ,ذا كان ي.ط}ل�بها وي.ه\واها. وم.ط}ل�وب اسم موضع. قال ال4عشى:
يا ر.خ.ماv قاظ% على م.ط}ل�وب

ويقال: طالب¬ وط%ل%ب¬، مثل خادم وخ.د.م، وطال1ب¬ وم'ط�ل1ب¬ وط�ل%ي\ب¬
وط%ل%بة� وط%ل�ب¬: أ%ساء.

@طنب: الط©ن\ب' والط©ن'ب' معاv: ح.ب\ل ال1باء3 والسeرادق, ونوها.
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وأ%طناب' الشجر: عروق¬ ت.ت.ش.ع_ب' من أ%ر'وم.ت1ها.
.Dال4ط}ناب'، واحدت'ها أ%خ1ـي_ة :eوال4واخ1ـي



 وال4ط}ناب': الطوال� من ح1بال, ال4خ\بية1؛ وال�ص'ر': الق1صار'، واحدها: إ,صار. وال4ط}ناب': ما ي'ش.دe به البيت' من البال بي
 ال4رض والطرائق. ابن سيده: الط©ن\ب' حبل طويل ي'ش.دe به البيت' والسeرادق'، بي ال4رض والطرائق. وقيل: هو الو.ت1د'،

والمع: أ%طناب¬ وط1ن.ب.ـةD. وط%ن_ب.ه: م.ده بأ%طنابه وش.د_ه.
وخ1ـباء# م'ط%ن_ب¬: ور,واق¬ م'ط%ن_ب أ%ي مشدود بال4ط}ناب. وف

 الديث: ما بي ط�ن\ب.ـي الدينة أ%ح\وج' من إ,ليها أ%ي ما بي ط%ر.فيها. والط©ن'ب: واحد' أ%طناب ال%ي\م.ة، فاستعاره للط�ر.ف
والناحية.

والط�ن\ب': ع1ر\ق الشجر وع.ص.ب' ال%س.د. ابن سيده: أ%ط}ناب' السد
ع.ص.ب'ه الت تتصل با الفاص1ل� والعظام وت.ش'دeها. والط©ن\بان1:
 .�ع.ص.بتان1 م'ك}ت.ن,فتان ث%غ\رة الن_ح\ر، تتد�ان إ,ذا ت.ل%ف�ت. ال3نسان

والـم1ط}ن.ب' والـم.ط}ن.ب' أ%يضاv: الـم.ن\ك1ب' والعات1ق'؛ قال امرؤ' القيس:
وإ,ذ} ه1ـي. س.و\داء� م1ثل� الف%ح1ـيم,، *  ت'غ.ش>ي الـم.طان,ب. والـم.ن\ك1ـبا

ـ�ها  والـم.ط}ن.ب': ح.ب\ل� العات1ق، وجعه م.طان,ب'. ويقال للشمس إ,ذا ت.ق%ض_ب.ت\ عند ط�لوعها: لا أ%ط}ناب¬، وهي أ%ش1ع_ة تتدe كأ%ن
الق�ض'ب.

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%ن ال4ش\ع.ث% بن ق%ي\س ت.ز.و_ج.
 امرأ%ةv على ح'ك}م1ها، ف%رد_ها عمر إ,ل أ%طناب, بيت1ها؛ يعن: ر.د_ها إ,ل م.ه\ر, م1ثلها من نسائها؛ يريد إ,ل ما ب'ن,ـي. عليه أ%م\ر

أ%ه\ل1ها،
ـ3ب,ـي أ%ي ط�ن'ب' بيته إ,ل ط�ن'ب, بيت. وف الديث: ما أ�ح1بe أ%ن  وامتد_ت عليه أ%طناب' بيوت1هم. ويقال: هو جاري م'طان

 بيت م'ط%ن_ب¬ ببيت1 ممد{، صلى الل9ه عليه وسلم، ان أ%ح\ت.س3ب' خ'طاي. م'ط%ن_ب¬: مشدود بال4طناب؛ يعن: ما أ�ح1بe أ%ن يكون
بيت إ,ل جانب بيته، ل4ن أ%ح\ت.س3ب' عند الل9ه كثرة% خ'طاي. من بيت إ,ل السجد.

والـم1ط}ن.ب': الـم1ص\فاة�. والط�ن.ب': ط�ول ف الرجلي ف اس\ت1ر\خاء.
 والط©ن'ب وال3ط}نابة� جيعاv: س.ي\ر¬ ي'وص.ل� بو.ت.ر, الق%و\س, العربية، ث ي'دار' على ك�ظ}ر,ها. وقيل: إ,ط}نابة� الق%و\س,: س.ي\ر'ها الذي ف
 ر,ج\ل1ها ي'ش.دe من الو.ت.ر على ف�رض.ت1ها، وقد ط%ن_ب\ت'ها. ال4صمعي: ال3ط}نابة� الس_ي\ر' الذي على رأ}س الو.ت.ر من القوس؛ وقوس

م'ط%ن_بة؛ وال3ط}نابة� سي ي'ش.دe ف ط%ر.ف1 الـح1زام ليكون ع.و\ناv لس.ي\ر,ه إ,ذا ق%ل1ق.؛ قال النابغة يصف خيل: 
فه'ن_ م'س\ت.ب\ط1نات¬ ب.ط}ن. ذ1ي أ�ر'ل�، *  ي.ر\ك�ض\ن، قد ق%ل1ق%ت\ ع.ق}د' ال4طانيب,

)1وال3ط}ناب.ة�: س.ي الـح1زام العقود إ,ل ال3ب\ز,ي,، وجع'ه ال4طانيب'. وقال سلمة : (
 قوله «وقال سلمة» كذا بالصل والذي ف الساس قال1(

النابغة.) 
حت اس\ت.غ.ث}ن. بأ%ه\ل, الـم1ل}ح,، ضاح1ـيةv، *  ي.ر\ك�ض\ن، قد ق%ل1ق%ت\ ع.ق}د' ال4طان,ـيب,

وقيل: ع.ق}د' ال4ط%ان,ـيب, ال4ل}باب' والـح'ز'م' إ,ذا اس\ت.ر\خ.ت\.



ـ©ه، وهي امرأ%ة من بن كنانة بن  وال3ط}ناب.ة�: الـم1ظ%ل�ة. وابن' ال3ط}نابة: رجل شاعر، سي بواحدة من هذه؛ وال3ط}نابة� أ�م
القيس بن ج.س\ر, بن
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ق�ضاعة، واسم أ%بيه ز.ي\د' م.ناة%.

والط�ن.ب'، بالفتح: اع\وجاج ف الرeم\ح. وط%ن_ب. بالكان: أ%قام به.
وع.س\كر¬ م'ط%ن>ب¬: ل ي'ر.ى أ%قصاه من كثرته.

وج.ي\ش¬ م1ط}ناب¬: بعيد' ما بي الط�ر.في ل ي.كاد ينقطع'؛ قال الطYر,م�اح':
ع.م>ي الذي ص.ب.ح الـح.لئب.، غ�د\و.ةv، *  من ن.ه\روان%، ب.ح\ف%ل� م1طناب,

أ%بو عمرو: الت_ط}ن,ـيب' أ%ن} تعلYق. الس>قاء4 ف ع.م'ود البيت، ث ت.م\خ.ض.ه'.
 وال3ط}ناب': البلغة ف الـم.ن\ط1ق والو.ص\ف1، مدحاv كان أ%و ذم�اv. وأ%ط}ن.ب. ف الكلم: بال%غ% فيه. وال3ط}ناب': البالغة ف مدح

أ%و ذم وال3كثار' فيه. والـم'ط}ن,ب': الـم.د_اح' لكل أ%حد.
ابن ال4نباري: أ%ط}ن.ب. ف الوصف إ,ذا بالغ واج\ت.هد؛ وأ%ط}ن.ب. ف 

 ع.د\وه إ,ذا م.ضى فيه باجتهاد ومبالغة. وفرس ف ظ%ه\ر,ه ط%ن.ب¬ أ%ي طولD؛ وفرس أ%ط}ن.ب' إ,ذا كان طويل% الق%ر.ى، وهو عيب،
ومنه قول النابغة:

ل%ق%د\ ل%ـح1ق}ت' بأ�ول%ى ال%ي\ل, ت.ح\م1ل�ن,ـي *  ك%ب\داء�، ل ش.ن.ج¬ فيها ول ط%ن.ب'
وط%ن,ب. الفرس' ط%ن.باv، وهو أ%ط}ن.ب'، وال�نثى ط%ن\باء�: طال ظهر'ه.

وأ%ط}ن.ب.ت1 ال3بل� إ,ذا ت.ب,ـع. بع\ض'ها بعضاv ف السي. وأ%ط}ن.ب.ت1
الريح' إ,ذا اشت.د_ت\ ف غ�بار�.

وخ.ي\لD أ%طانيب': ي.ت\ب.ع' بعض'ها بعضاv؛ ومنه قول الفرزدق:
وقد ر.أ%ى م'ص\ع.ب¬، ف ساط1ـع� س.ب,ـط{، *  منها س.وابق. غارات{ أ%ط%ان,ـيب,

يقال: ر.أ%يت إ,ط}نابةv من خ.ي\ل� وط%ي\ر�؛ وقال النمر' بن ت.و\ل%ب�:
كأ%ن� ام\ر.أv ف الناس,، كنت. اب\ن. أ�م�ه، *  على ف%ل%ج�، م1ن\ ب.ط}ن, د1ج\ل%ة%، م'ط}ن,ب,

  وف%ل%ج¬: نر. وم'ط}ن,ب¬: بعيد' الذهاب، يعن هذا النهر؛ ومنه أ%ط}ن.ب. ف الكلم إ,ذا أ%ب\ع.د.؛ يقول: م.ن\ كنت. أ%خاه، فإ,نا هو
على ب.ح\ر من الب'حور، من ال1ص\ب, والس_ع.ة.

والط©ن'ب': خ.ب\راء� من وادي ماو,ي_ة%؛ وماو,ي_ة�: ماء# لب.ن,ي الع.ن\ب ببطن ف%ل}ج؛ عن ابن ال4عراب وأ%نشد: 
ل%ي\س.ت\ من الل�ئ1ـي ت.ل%ه_ى بالط©ن'ب\، *  ول ال%ب,ـيات1 مع الش_اء3 الـم'غ1ب�

ال%ب,يات': خ.ب\راوات¬ بالص_ل}عاء3، ص.ل}عاء ماو,ي_ة؛ س'م>ي. بذلك
ل4نن_ ان\خ.ب.ر\ن% ف ال4رض أ%ي ان\خ.ف%ض\ن. فاط}م.ـأ%ن.ن_ فيها.

وط%ن_ب. الذYئب': ع.و.ى، عن الـه.ج.ري�، قال واس\ت.عاره الشاعر
للس_ق}ب فقال:



وط%ن_ب. الس_ق}ب' كما ي.ع\وي الذيب
@طهلب: الط�ه\ل%ب.ة�: الذهاب ف ال4رض، عن كراع.

@طوب: يقال للداخل: ط%و\ب.ـةv وأ%و\ب.ـةv، ي'ريدون% الط�ي>ب. ف العن دون الل�فظ، ل4ن تلك ياء# وهذه واو.
 والط©وب.ة�: الج'ر_ة، شامية أ%و رومية. قال ثعلب، قال أ%بو عمرو: لو أ%م\ك%ن\ت' من ن.ف}سي ما ت.رك�وا ل ط�وب.ـةv، يعن آجرة.

 الوهري: والط©وب' الجر، بلغة أ%هل مصر، والط©وب.ة� الج'ر_ة، ذكرها الشافعي. قال ابن شيل: فلن ل آج'ر_ة له ول
ط�وب.ة؛ قال: الجر الطي. 
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@طيب: الطYيب'، على بناء ف1ع\ل، والط�ي>ب، نعت. وف الصحاح:

 الط�ي>ب' خلف ال%بيث؛ قال ابن بري: ال4مر كما ذكر، إ,ل أ%نه قد تتسع معانيه، فيقال: أ%رض¬ ط%ي>ـبة للت ت.ص\ل�ح للنبات؛
 ور,يح¬ ط%ي>ـب.ةD إ,ذا كانت ل%ي>نةv ليست بشديدة؛ وط�ع\مة ط%ي>بة إ,ذا كانت حللv؛ وامرأ%ةD ط%ي>بة إ,ذا كانت ح.صاناv عفيفةv، ومنه
 قوله تعال: الطيبات' للط�ي>ـبي؛ وكلمةD ط%ي>بة إ,ذا ل يكن فيها مكروه؛ وب.ل}د.ة ط%ي>بة أ%ي آمنةD كثية� الي، ومنه قوله تعال:

ب.ل}د.ة ط%ي>بة
 ور.بÒ غ%ف�ور؛ ون.ك}هة ط%ي>بة إ,ذا ل يكن فيها ن.ت\ن¬، وإ,ن ل يكن فيها ريح ط%ي>بة كرائحة1 الع'ود والن_د> وغيها؛ ون.ف}س¬ ط%ي>بة با
 ق�د>ر. لا أ%ي راضية؛ وح1ن\طة ط%ي>بة أ%ي م'ت.و.س>ط%ة ف ال%و\د.ة1؛ وت'ر\بة ط%ي>بة أ%ي طاهرة، ومنه قوله تعال: ف%ت.ي.م_م'وا ص.عيداv ط%ي>باv؛
 وز.ب'ونD ط%ي>ب¬ أ%ي س.ه\ل ف م'بايع.ته؛ وس.ب\ي¬ ط%ي>ب¬ إ,ذا ل يكن عن غ%د\ر ول ن.ق}ض ع.ه\د{؛ وطعام¬ ط%ي>ب للذي ي.س\ت.ل1ذ© الكل
 ط%ع\مه. ابن سيده: ط%اب. الشيء� ط1ـيباv وط%اباv: لذ� وزك%ا. وطاب. الشيء� أ%يضاv ي.ط1ـيب' ط1ـيباv وط1ـي.ب.ةv وت.ط}ياباv؛ قال

ع.ل}ق%مة:
ي.ح\م1ل}ن. أ�ت\ر'ج_ةv، ن.ض\خ' الع.بي, با،  *  ك%ـأ%ن� ت.ط}ياب.ها، ف ال4ن\ف1، م.ش\موم'

وقوله عز وجل: ط1ب\تم فادخ'لوها خال1دين؛ معناه كنتم ط%ي>بي ف الدنيا فادخ'لوها.
والط�اب': الط�ي>ب' والطYيب' أ%يضاv، ي'قالن جيعاv. وشيء# طاب¬

أ%ي ط%ي>ب¬، إ,ما أ%ن يكون فاعلv ذهبت عينه، وإ,ما أ%ن يكون ف1ع\لv؛
وقوله:

يا ع'م.ر. بن. ع'م.ر. بن, ال%ط�اب\،  *  م'قاب,ل% ال4ع\راق, ف الط�اب, الط�اب\
ب.ي. أ%ب العاص, وآل, ال%ط�اب\،  *  إ,ن� وق�وفاv بف1ناء3 ال4ب\واب\،

ي.د\ف%ع'ن الاج,ب' بع\د. الب.و_اب\، *  ي.ع\د1ل� عند. الـح'ر> ق%ل}ع. ال4ن\ياب\
.Dوطاب.ـة Dقال ابن سيده: إ,نا ذهب به إ,ل التأ}كيد والبالغة. ويروى: ف الطي>ب الط�اب. وهو ط%ي>ب¬ وطاب¬ وال�نثى ط%ي>ب.ة 
 وهذا الشعر يقوله ك�ث%ي>ر ابن' ك�ث%ي>ر الن_وف%ليe يدح' به عمر بن عبدالعزيز. ومعن قوله م'قاب,ل% ال4ع\راق, أ%ي هو شريف¬ من ق1ب.ل

 أ%بيه وأ�مه، فقد ت.ق%ابل ف الش_ر.ف1 والللة، ل4ن� عمر هو ابن عبدالعزيز بن مروان بن الكم بن أ%ب العاص، وأ�مه أ�م عاصم
 بنت عاصم بن عمر بن الطاب، ف%ج.دeه من ق1ـبل أ%بيه أ%بو العاص ج.دe ج.د>ه، وج.دeه من ق1ـبل أ�مه ع'م.ر' بن الطاب؛

وقول� ج.ن\د.ل, بن الثن: 



ه.ز_ت\ ب.راعيم. ط1ـياب, الب'س\ر,
 إ,نا جع ط1ـيباv أ%و ط%ي>باv. والكلمة� الط�ي>بة�: شهادة� أ%ن} ل إ,له إ,ل9 الل9ه'، وأ%ن� ممداv رسول الل9ه. قال ابن ال4ثي: وقد تكرر ف

الديث ذكر الط�ي>ب, والط�ي>بات، وأ%كثر ما يرد بعن اللل،
 كما أ%ن البيث كناية عن الرام. وقد ي.ر,د' الط�ي>ب' بعن الطاهر، ومنه الديث: انه قال ل1ع.م_ار م.رحباv بالط�ي>ب, الـم'ط%ي_ب

) 1أ%ي الطاهر الـم'ط%ه_ر,؛ ومنه حديث علي(
 قوله «ومنه حديث علي ال» الشهور حديث أب بكر1(

كذا هو ف الصحيح آه. من هامش النهاية.) ، كرم الل9ه وجهه،
لا مات رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، قال: بأ%ب أ%نت. وأ�مي، ط1ب\ت. ح.ي�اv، وط1ب\ت. م.ي>تاv أ%ي ط%ه'رت..

والط�ي>بات' ف التحيات أ%ي الط�ي>بات' من الصلة 
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والدعاء3 والكلم مصروفات¬ إ,ل الل9ه تعال. وفلنD ط%ي>ب' ال3زار إ,ذا كان عفيفاv؛ قال النابغة:
ر,قاق' الن>عال,، ط%ي>ب¬ ح'ج'زات'هم

 أ%راد أ%نم أ%ع1ف�اء� عن الارم. وقوله تعال: وه'د'وا إ,ل الط�ي>ب من القول؛ قال ثعلب: هو السن. وكذلك قول�ه تعال: إ,ليه
ي.ص\ع.د

الك%ل1م الط�ي>ب، والعمل� الصال1ـح' ي.ر\ف%ع'ه؛ إ,نا هو الك%ل1م' الـح.س.ن'
 أ%يضاv كالدعاء ونوه، ول يفسر ثعلب هذه ال4خية. وقال الزجاج: الك%ل1م' الط�ي>ب' توحيد' الل9ه، وقول ل إ,له إ,ل� الل9ه،

 والعمل� الصال ي.ر\ف%ع'ه أ%ي يرفع الك%ل1م. الط�ي>ب. الذي هو التوحيد'، حت يكون م'ثب,تاv للموحد حقيقة% التوحيد. والضمي ف
 يرفعه على هذا راجع إ,ل التوحيد. ويوز أ%ن يكون ضمي العمل, الصال1ح أ%ي العمل� الصال� يرفعه الك%ل1م' الط�ي>ب' أ%ي ل

 ي'ق}ب.ل� عملD صالD إ,ل� من موحد. ويوز أ%ن يكون الل9ه' تعال يرفعه. وقوله تعال: الط�ي>بات' للط�ي>بي، والطي>بون للطي>بات؛ قال
 الفراء: الط�ي>بات من الكلم، للطيبي من الرجال؛ وقال غيه: الطي>بات من النساء3، للطي>بي من الرجال. وأ%ما قوله تعال:

 يسأ%لونك ماذا أ�ح1ل� لم؟ قل: أ�ح1ل� لكم الط�ي>بات'؛ الطاب للنب، صلى الل9ه عليه وسلم، والراد به العرب. وكانت العرب
 تستقذر أ%شياء كثية فل تأ}كلها،وتستطيب أ%شياء4 فتأ}كلها، فأ%حل� الل9ه لم ما استطابوه، ما ل ينزل بتحريه ت1لوةD م1ث}ل

لوم ال4نعام كلها وأ%لبانا، ومثل الدواب الت كانوا يأ}كلونا، من الض>باب وال4رانب واليابيع وغيها. 
 وفلنD ف بيت{ ط%ي>ب�: يكن به عن شرفه وصلحه وط1ـيب, أ%ع\راق1ه. وف حديث طاووس: أ%نه أ%ش\ر.ف. على علي> بن

الـح'س.ي ساجداv ف الـح1ج\ر، فقلت: رجلD صال من ب.ي\ت{ ط%ي>ب�.
 والط©وب: جاعة الط�ي>بة، عن كراع؛ قال: ول نظي له إ,ل� الك�وسى ف جع ك%ي>س.ة، والضeوقى ف جع ض.ي>قة. قال ابن

 سيده: وعندي ف كل ذلك أ%نه تأ}نيث� ال4ط}ي.ب, وال4ض\ي.ق, وال4ك}ي.س,، ل4ن� ع\لى ليس.ت من أ%بنية الموع. وقال كراع: ول
يقولوا الطYيب، كما قالوا الك1ـيس.ى ف الكوسى، والض>يق%ى ف الضeوقى.

والط©وب: الطي>ب'، عن السياف.
وط�وب: ف�ع\لى من الطYيب,؛ كأ%ن أ%صله ط�ي\ب.ـى، فقلبوا الياء واواv للضمة قبلها؛ ويقال: ط�وب ل%ك وط�وب.اك، بال3ضافة.



 قال يعقوب: ول ت.ق�ل ط�وب,ـيك.، بالياء3. التهذيب: والعرب تقول ط�وب لك، ول تقل ط�وب.اك. وهذا قول أ%كثر النحويي
 إ,ل ال4خفش فإ,نه قال: من العرب من ي'ضيفها فيقول: ط�وباك. وقال أ%بو بكر: ط�وباك. إ,ن فعلت كذا، قال: هذا ما يلحن

 فيه العوام، والصواب ط�وب لك إ,ن فعلت كذا وكذا. وط�وب: شجرة ف النة، وف التنزيل العزيز: ط�وب لم وح'س\ن
 مآب. وذهب سيبويه بالية م.ذ}هب. الدeعاء، قال: هو ف موضع رفع يدل9ك على رفعه رفع': وح'س\ن' مآب�. قال ثعلب:
 وقرئ. ط�وب لم وح'س\ن. مآب�، فجعل ط�وب مصدراv كقولك: س.ق}ياv له. ونظيه من الصادر الرeج\ع.ى، واستدل على أ%ن

 موضعه نصب بقوله وح'س\ن. مآب. قال ابن جن: وحكى أ%بو حات سهل� بن ممد الس>ج,س\تان، ف كتابه الكبي ف
القراء4ات، قال: قرأ% علي_ أ%عراب بالرم: ط1ـيب.ى لم، فأ%ع.د\ت' فقلت': ط�وب، فقال:

ط1ـيب، فأ%ع.د\ت' فقلت: ط�وب، فقال: ط1ـيب.ـى. فلما طال علي_ قلت: ط�وط�و، فقال: ط1ـي ط1ـي. قال الزجاج:
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 جاء4 ف التفسي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ن ط�وب شجرة ف النة. وقيل: ط�وب لم ح'س\ن.ى لم، وقيل: خ.ي\ر لم،
)1وقيل: خ1ـي.ةD لم. وقيل: ط�وب اسم النة بالـه,ن\دية(

  قوله «بالندية» قال الصاغان فعلى هذا يكون أصلها توب بالتاء فعربت فإنه ليس ف كلم أهل الند طاء.) . وف1(
الصحاح: ط�وب اسم شجرة ف النة.

 قال أ%بو إ,سحق: ط�وب ف�ع\لى من الطYيب,، والعن أ%ن العيش. الط�ي>ب. لم، وكل© ما قيل من التفسي ي'س.د>د قول% النحويي إ,نا
 ف�ع\لى من الطYيب. وروي عن سعيد بن جبي أ%نه قال: ط�وب اسم النة بالبشية. وقال عكرمة: ط�وب لم معناه الـح'س\ن.ى

لم. وقال قتادة: ط�وب كلمة عربية، تقول العرب: ط�وب لك إ,ن فعلت كذا وكذا؛ وأ%نشد:
ط�وب لن ي.س\ت.ب\د1ل� الط�و\د. بالق�ر.ى، *  ور,س\لv بي.ق}ط1ـي, الع1راق, وف�ومها

 الر>س\ل�: اللب. والط�و\د' ال%بل�. والي.ق}ط1ـي': الق%ر\ع'؛ أ%بو عبيدة: كل ورقة ات_س.ع.ت\ وس.ت.ر.ت\ فهي ي.قط1ـي¬. والف�وم: ال�ب\ز
 والـح1ن\ط%ة�؛ ويقال: هو الث©وم'. وف الديث: إ,ن ال3سلم ب.دأ% غريباv، وس.ي.ع'ود غريباv كما بدأ%، فط�وب للغ'رباء3؛ ط�وب: اسم

النة، وقيل:
 شجرة فيها، وأ%صلها ف�ع\لى من الطيب، فلما ضمت الطاء، انقلبت الياء واواv. وف الديث: ط�وب للش_ـأ}م, ل4ن اللئكة

باسطةD أ%جنحت.ها عليها؛ الراد با ههنا: ف�ع\لى من الطيب، ل النة ول الشجرة.
 واس\ت.ط%اب. الشيء4: وج.د.ه ط%ي>باv. وقولم: ما أ%ط}ي.ب.ه، وما أ%ي\ط%به، مقلوب¬ منه. وأ%ط}ي,ـب\ به وأ%ي\ط1ب\ به، كله جائز. وحكى

سيبويه:
.vوإ,ن ل ي'لفظ به قبلها إ,ل معتل ،vاس\ت.ط}ي.ب.ه، قال: جاء4 على ال4صل، كما جاء4 اس\ت.ح\و.ذ%؛ وكان فعلهما قبل الزيادة صحيحا 

وأ%ط%اب. الشيء4 وط%ي_ب.ه واس\ت.ط%ابه: وج.د.ه ط%ي>باv. والطYيب': ما ي'ت.ط%ي_ب' به،
وقد ت.ط%ي_ب. بالشيء3، وط%ي_ب. الثوب. وطاب.ه'، عن ابن ال4عراب؛

قال:
ـ�ها ت'ف�احةD م.ط}ي'وبة  فكأ%ن



 جاء4ت على ال4صل كـم.خ\ي'وط{، وهذا م'ط�ر,د¬. وف الديث: ش.ه,د\ت'، غلماv، مع ع'مومت، ح1ل}ف. الـم'ط%ي_ب,ـي. اجتم.ع
 بنو هاشم، وبنو ز'ه\ر.ة، وت.ي\م¬ ف دار, ابن ج'د\عان% ف الاهلية، وجعلوا ط1ـيباv ف ج.ف}نة{، وغ%م.س'وا أ%يدي.هم فيه، وت.حال%ف�وا
 على التناصر وال4خذ للمظلوم من الظال، فس'مeوا الـم'ط%ي_بي؛ وسنذكره م'س\ت.و\فv ف حلف. ويقال: ط%ي_ب. فلنD فلنا

بالطYيب، وط%ي_ب. ص.ب,ـي_ه إ,ذا قار.به وناغاه بكلم يوافقه. 
 والطYيب' والطYيب.ة�: ال1ل©. وقول أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه، حي دخل على عثمان، وهو مصور: الن ط%اب. الق1تال� أ%ي

،vفأ%بدل لم التعريف ميما ،� ح.ل�؛ وف رواية أ�خرى، فقال: الن طاب. ام\ض.ر\ب'؛ يريد طاب. الض_رب' والقتل� أ%ي ح.ل� القتال
 وهي لغة معروفة. وف التنزيل العزيز: يا أ%يها الرeس'ل ك�ـل�وا من الط�ي>بات1 أ%ي كلوا من اللل، وكل© مأ}كول� حلل

 م'س\ت.طاب¬؛ فهو داخل ف هذا. وإ,نا خ'وطب بذا سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وقال: يا أ%يها الرeس'ل�؛ فت.ض.م_ن
 الطاب' أ%ن الرسل جيعاv كذا أ�م1ر'وا. قال الزجاج: ور'وي أ%ن عيسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم، كان يأ}كل من

ـYه. وأ%ط}ي.ب' الط�ي>بات: الغ.نائم'. وف حديث ه.واز,ن%: من أ%ح.ب_ أ%ن ي'ط%ي>ب. ذلك منكم أ%ي ي'ح.لYله وي'ب,ـيح.ه. غ%ز\ل, أ�م
>566<ص:

 وس.ب\ي¬ ط1ـي.بةD، بكسر الطاء3 وفتح الياء3: ط%ي>ب¬ ح1لê صحيح' الس>ب.اء3، وهو س.ب\ي' م.ن\ يوز ح.ر\ب'ه من الكف9ار، ل يكن عن
غ%د\ر� ول ن.ق}ض, ع.ه\د. ال4صمعي: س.ب\ـي¬ ط1ـي.بة أ%ي س.ب\ي¬ ط%ي>ب¬، ي.ح1ل©

 س.ب\ي'ه، ل ي'س\ب.و\ا ولم ع.ه\د¬ أ%و ذمة؛ وهو ف1ع.ل%ة من الطYيب,، بوزن خ1ـي.رة{ وت1و.لة{؛ وقد ورد ف الديث كذلك. والطي>ب' من
كل شيء: أ%فض.ل�ه.

والط�ي>بات' من الكلم: أ%فض.ل�ه وأ%حسن'ه.
وط1ـي.ب.ة� الك%ل3: أ%خ\ص.ب'ه. وط1ـي.ب.ة� الش_راب,: أ%جeه وأ%ص\فاه.وطاب.ت ال4رض' ط1ـيباv: أ%خ\ص.ب.ت\ وأ%ك}ـل4ت\.

وال4ط}ي.بان1: الطعام' والنكاح'، وقيل: الف%م' والف%ر\ج'؛ وقيل: ها
الش_ح\م' والش_باب'، عن ابن ال4عراب. وذه.ب. أ%ط}ي.باه: أ%ك}ل�ه

ون,كاح'ه؛ وقيل: ها الن_وم والنكاح'.
وطاي.به: ماز.ح.ه.

وش.راب¬ م.ط}ي.بةD للن_ف}س, أ%ي ت.ط1ـيب' النفس' إ,ذا شربته. وطعام
 م.ط}ي.بةD للنفس أ%ي ت.ط1ـيب' عليه وبه. وقولم: ط1ب\ت' به نفساv أ%ي طاب.ت\ نفسي به. وطابت ن.ف}س'ه بالشيء3 إ,ذا س.م.ح.ت به
 من غي كراهة ول غ%ض.ب. وقد طاب.ت\ نفسي عن ذلك ت.ر\كاv، وطاب.ت\ عليه إ,ذا وافق%ها؛ وط1ـب\ت' ن.ف}ساv عنه وعليه وبه.

وف التنزيل العزيز: فإ,ن} ط1ـب\ن. لكم عن شيء� منه نفساv. وف%ع.ل}ت' ذلك ب,ط1ـيبة1 نفسي إ,ذا ل ي'ك}ر,ه\ك أ%حد¬ عليه.
وتقول: ما به من الطYيب,، ول تقل: من الطYيب.ة1.

وماء# ط�ي_اب¬ أ%ي ط%ي>ب¬، وشيء# ط�ي_اب¬، بالضم، أ%ي ط%ي>ب¬ ج,دìا؛ قال الشاعر:
نن' أ%ج.د\نا د'ون.ها الض>ر.ابا، *  إ,ن_ا و.ج.د\نا ماء4ها ط�ي_ابا

واس\ت.ط%ب\ناهم: سأ%ل}ناه'م ماءé عذباv؛ وقوله:
 فلما اس\ت.طاب'وا، ص.ب_ ف الص_ح\ن, ن,ص\ف%ه'



  قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون معناه ذاق�وا المر فاس\ت.طابوها، ويوز أ%ن يكون من قولم: اس\ت.ط%ب\ناهم أ%ي سأ%ل}ناهم ماء
 عذباv؛ قال: وبذلك فسره ابن ال4عراب. وماء# ط%ي>ب¬ إ,ذا كان عذباv، وط%عام¬ ط%ي>ب¬ إ,ذا كان سائغاv ف الـح.ل}ق، وفلنD ط%ي>ب

ال4خ\لق إ,ذا كان س.ه\ل% الـم'عاشرة، وبلد¬ ط%ي>ب¬ ل س1ـباخ. فيه، وماء# ط%ي>ب¬ أ%ي طاهر. 
 وم.طاي,ـب' اللح\م وغيه: خ1ـيار'ه وأ%ط}ي.ب'ه؛ ل يفرد، ول واحد له من لفظه، وهو من باب م.حاس1ن. وم.لم1ـح.؛ وقيل:

واحدها م.طاب¬ وم.طابةD؛ وقال ابن ال4عراب:
 هي من م.طاي,ـب, الرeط%ب,، وأ%ط%اي,ـب, ال%ز'ور.

وقال يعقوب: أ%ط}ع1منا من م.طاي,ـب, ال%ز'ور، ول يقال من أ%طاي,ـب,.
 وحكى السياف: أ%نه سأ%ل بعض العرب عن م.ط%اي,ـب, ال%ز'ور، ما واحدها؟ فقال: م.ط}ي.ب¬، وض.ح1ك. ال4عراب من نفسه

 كيف تكلف لم ذلك من كلمه. وف الصحاح: أ%ط}ع.م.نا فلنD من أ%طاي,ـب, ال%ز'ور، جع أ%ط}ي.ب.، ول ت.ق�ل}: من
 م.طاي,ـب, ال%ز'ور؛ وهذا عكس ما ف الكم. قال الشيخ ابن بري: قد ذكر ال%ر\م1ـيe ف كتابه العروف بالف%ر\ق، ف باب

ما جاء4 ج.م\ع'ه على غي واحده الستعمل، أ%نه يقال: م.طاي,ـب' وأ%طاي,ـب'، فمن
(يتبع...)

): طيب: الطYيب'، على بناء ف1ع\ل، والط�ي>ب، نعت. وف الصحاح:... ...1@(تابع... 
 قال: م.طاي,ـب' فهو على غي واحده الستعمل، ومن قال: أ%طايب، أ%جراه على واحده الستعمل. ال4صمعي: ي'قال أ%ط}ع1م\نا
 من مطايبها وأ%ط%اي,ـبها، واذك�ر\ م.نان.تها وأ%نان.ت.ها، وامرأ%ة ح.س.ن.ة الـم.عاري، واليل� ت}ري على م.ساويها؛ الواحدة� م.س\واة،

أ%ي على ما فيها من السeوء3، كيفما
>567<ص:

  تكون عليه من ه'زال� أ%و س'قوط{ منه. والاس1ن' والـم.قال1ـيد': ل ي'عرف لذه واحدة. وقال الكسائي: واحد
 الـم.طاي,ـب م.ط}ي.ب¬، وواحد الـم.عاري م.ع\رÝى، وواحد الـم.س.اوي م.س\وÝى. واستعار أ%بو حنيفة ال4طاي,ـب. للك%ل

 .vخفيفا vأ%طايب. الك%ل3 ر.ع\يا �فقال: وإ,ذا ر.ع.ت1 السائمة
والط�ابة: ال%م\ر ؛ قال أ%بو منصور: كأ%نا بعن ط%ي>بة، وال4صل

 ط%ي>بةD. وف حديث طاووس: س'ئ1ل% عن الطابة ت'ط}ب.خ' على الن>ص\ف1؛ الط�ابة�: الع.ص1ـي'؛ سي به لط1ـيب,ه؛ وإ,صلحه على
النصف: هو أ%ن ي'غ\لى حت ي.ذ}ه.ب ن,ص\فه.

 والـم'ط1ـيب'، والـم'س\ت.ط1ـيب': الستنجي، م'شتق من الطYيب,؛ سي اس\ت1ط%ابة، ل4نه ي.ط1ـيب' ج.س.د'ه بذلك ما عليه من
البث.

 والس\ت1ط%ابة: الس\ت1ن\جاء. وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه ن.ه.ى أ%ن ي.س\ت.ط1ـيب. الرجل بيمينه؛ الستطابة
 وال3ط%ابة: كناية عن الستنجاء؛ وسي بما من الطYيب,، ل4نه ي'ط1ـيب' ج.س.د.ه بإ,زالة ما عليه من ال%ب.ث بالستنجاء3 أ%ي

ي'ط%ه>ره. ويقال منه: استطاب. الرجل فهو م'س\ت.ط1ـيب، وأ%طاب. ن.ف}س.ه فهو م'ط1ـيب؛ قال ال4عشى: 
)1يا ر.خ.ماv قاظ% ع.لى م.ط}ل�وب,،  *  ي'ع\ج,ل� ك%ف_ الار,ئ, الـم'ط1ـيب,(

 قوله «على مطلوب» كذا بالتهذيب أيضاv ورواه ف التكملة على ينخوب.)1 (



وف الديث: اب\غ1ن ح.ديد.ةv أ%س\ت.ط1ـيب' با؛ يريد ح.ل}ق. العانة،
.Ýل4نه تنظيف وإ,زالة أ%ذى

ابن ال4عراب: أ%طاب. الرجل� واس\ت.طاب. إ,ذا استنجى، وأ%زال% ال4ذى.
.vط%ي>با vوأ%طاب. إ,ذا تكلم بكلم ط%ي>ب. وأ%طاب.: ق%د_م. طعاما

وأ%طاب.: ول%د. بني ط%ي>ب,ـي. وأ%طاب.: تز.و_ج. ح.للv؛ وأ%نشدت
امرأ%ة:

لـم.ا ض.م1ن. ال4ح\شاء� م1نك. ع.لقةv، *  ول ز'ر\ت.نا، إ,ل وأ%نت. م'ط1ـيب'
أ%ي متزو�ج؛ هذا قالته امرأ%ة ل1د\ن,ها. قال: والرام عند الع'ش_اق

أ%ط}ي.ب؛ ولذلك قالت:
ول زرتنا، إ,ل وأ%نت م'ط1ـيب

وط1ـيب¬ وط%ي\بةD: موضعان. وقيل: ط%ي\بة� وط%ابة� الدينة، ساها به
 النب، صلى الل9ه عليه وسلم. قال ابن بري: قال ابن خالويه: ساها النب، صلى الل9ه عليه وسلم، بعد�ة1 أ%ساء وهي: ط%ي\بة،

وط%ي>ب_ة�، وطاب.ة�، والـم'ط%ي_بة، والاب,رة�، والـم.ج\بورة، والـح.ب,ـيبة، والـم'ح.ب_بة؛ قال الشاعر:
فأ%ص\بح. م.ي\موناv بط%ي\بة% راض1ـيا

 ول يذكر الوهري من أ%سائها سوى ط%ي\بة، بوزن ش.ي\بة. قال ابن ال4ثي ف الديث: أ%نه أ%مر أن ت'س.م�ى الدينة ط%ي\بة% وطاب.ة،
 ها من الطYيب, ل4ن الدينة كان اسها ي.ث}ر,ب.، والث�ر\ب' الفساد، فن.هى أ%ن تسمى به، وساها طابة% وط%ي\بة%، وها تأ}نيث� ط%ي\ب

وطاب، بعن الطYيب,؛ قال: وقيل هو من الط�ي>ب, الطاهر، للوصها من الشرك، وتطهيها منه. 
ومنه: ج'ع1ل%ت\ ل ال4رض' ط%ي>بةv ط%ه'وراv أ%ي نظيفة غي خبيثة.

وع1ذ}ق' ابن طاب�: نلةD بالدينة؛ وقيل: ابن' طاب�: ض.ر\ب¬ من
 الرeط%ب, هنالك. وف الصحاح: وتر بالدينة يقال له ع1ذ}ق' ابن طاب�، ور'ط%ب' ابن طاب�. قال: وع1ذ}ق' ابن طاب�، وع1ذ}ق

ابن ز.ي\د{ ض.ر\بان1 من التمر.
وف حديث الرeؤ\يا: رأ%يت' كأ%ننا ف دار, ابن, ز.ي\د{، وأ�ت1ـين.ا ب,ر'ط%ب, ابن, طاب؛ قال ابن

>568<ص:
 ال4ثي: هو نوع¬ من تر الدينة، منسوب¬ إ,ل ابن طاب�، رجل� من أ%هلها. وف حديث جابر: وف يده ع'ر\ج'ون� ابن, طاب�.

والطYي.اب': نلة بالبصرة إ,ذا أ%ر\ط%ب.ت\، ف%ت'ؤخ�ر عن اخ\ت1راف1ها،
ت.ساق%ط% عن ن.واه فب.ق1ـيت1 الك1ـباس.ة� ليس فيها إ,ل ن.ـوÝى م'ع.ل�ق¬

بالت_فاريق، وهو مع ذلك ك1ـبار¬. قال: وكذلك إ,ذا اخ\ت'ر,ف%ت\ وهي
م'ن\س.بت.ة ل ت.ت\ب.ع, الن_واة� اللYحاء4، والل9ه أ%علم.

@طست: الط�س\ت': من آنية الصeف}ر، أ�نثى، وقد ت'ذ%ك�ر. الوهري:
الط�س\ت' الط�سe، بلغة ط%ي>ئ{، أ�بدل من إ,حدى السيني تاء



للستثقال،فإ,ذا ج.م.ع\ت. أ%و ص.غ_ر\ت.، رددت. السي، ل34نك فص.ل}ت. بينهما بأ%لف
أ%و ياء، فقلت: ط1ساس¬، وط�س.ي\س¬.

@طثث: الط�ث© ل%ع1ب' الص>ب\يان، ي.ر\م'ون% ب.ش.بة{ مستديرة عريضة،
ي'د.ق�ق' أ%حد' رأ}سيها نو الق�ل%ة1، ي.ر\م'ون% با، واسم تلك الشبة:

ال1ط%ث�ة.
ابن ال4عراب: ال1ط%ث�ة الق�ل%ة، وال1ط%ث©: الل�ع1ب' با؛ قال

ال4زهري: هكذا رواه أ%بو عمرو، والصواب الط�ث© الل�ع1ب' با.
الليث: ال4ط%ث© والط�ث©، لغتان، والط�ث© أ%كثر' وأ%ص\و.ب'.

والطYث�ة�: خ'ش.ي\بة القال%ب,.
وط%ث� الشيء4 ي.ط�ث©ه ط%ث¾ا إ,ذا ض.ر.به ب,رجل1ه أ%و باط1ن, ك%فYه1،

حت ي'زيله عن موضعه؛ قال يصف صقراv ان\ق%ض_ على س1ر\ب� من الطي:
ي.ط�ث©ها ط%و\راv،وط%و\راv ص.ك�ا،
حت ي'ز,يل%، أ%و ي.كاد.، الف%ك�ا

يريد ف%ك_ الف%م,.
وط%ث}ط%ث% الشيء4: رماه من يده ق%ذ}فاv كالك�ر.ة1.

@طحث: ط%ح.ثه ي.ط}ح.ث�ه ط%ح\ثاv: ضربه بكفه، يانية.
@طرث: الط�ر\ث�: السترخاء.

Dط%ويل Òنبت¬ ي'ؤ\كل؛ وف الكم: ن.ب\ت¬ ر.م\ل1ي :�والط©ر\ث�وث
Dم\رة1 ي.ي\ب.س'، وهو دباغ�م'س\ت.د1قÒ كالف�ط}ر، ي.ض\ر,ب' إ,ل ال

:vوثة؛ عن أ%ب حنيفة، وقال أ%بو حنيفة أ%يضا�للم.ع1د.ة1،واحدت'ه ط�ر\ث
الط©ر\ث�وث� ي'ن.قYض' ال4رض. تنقيضاv، وليس فيه شيء# أ%ط}ي.ب. من س'وق%ت1ه، ول

أ%ح\لى، وربا طال، وربا ق%ص'ر، ول يرج إ,ل� ف ال%م\ض,، وهو
ضربان: فمنه ح'ل}و¬، وهو ال4حر، ومنه م'رÒ، وهو ال4بيض؛ قال: وقال أ%بو

زياد: الط�راث1يث� ت'ت_خ.ذ� لل4د\وية، ول يأ}كلها إ,ل9 الائع'،
ل%رارتا؛ قال: وقال ابن ال4عراب: الط©ر\ث�وث� ي.ن\ب'ت' على طول الذراع،

ل ورق له، كأ%نه من جنس الك%م\أ%ة. وت.ط%ر\ث%ث% القوم': خرجوا
ي.ج\ت.ن'ون% الط�راث1يث%، وخ.رجوا ي.ت.ط%ر\ث%ت'ون أ%ي ي.ج\ت.ن'ونه. قال ال4زهري:

الط©ر\ثوث� ليس بالر>يباس, الذي عندنا، ورأ%يت' الط©ر\ثوث% الذي
و.ص.ف%ه الليث� ف البادية، وأ%ك%ل}ت' منه، وهو كما و.ص.ف%ه، وليس

بالط©ر\ثوث1 الامض, الذي يكون فلي جبال خ'راسان، ل4ن الط©ر\ثوث% الذي عندنا، له



و.ر.ق¬ عريض، م.ن\ب,ت'ه البال�. وط�ر\ث�وث� البادية ل و.ر.ق له ول
،vوصة�ثر، وم.ن\ب,ت'ه الرمال� وس'هولة� ال4رض، وف حلوةD م'ش\ر.ب.ةD ع'ف

وهو أ%حر، مستدير الرأ}س، كأ%نه ث�ومة� ذ%ك%ر, الرجل. والعرب' تقول:
ط%راث1يث� ل أ%ر\ط%ى لا، وذآني' ل ر,م\ث% لا، ل4نما ل ي.ن\ب'تان1
،Dفل ت.ب\ق%ى له بقية ،�إ,ل� معهما، ي'ض\ر.بان1 مثلv للذي ي'س\ت.أ}ص.ل

بعدما كان له أ%صلD وق%د\ر¬ ومال؛ وأ%نشد ال4صمعي:
فال4ط}ي.بان1 با الط©ر\ثوث� والض_ر.ب'

قال شر: ل أ%عرف للر>يباس والك%م\ء3 اساv عربي�اv قال: وف ر'س\تاق
ن.ي\سابور قريةD يقال لا ط�ر\ش1يز'، وت'ك}تب ط�ر.ي\ثيث�. وف حديث

حذيفة: حت ي.ن\ب'ت. اللحم على أ%جسادهم، كما ت.ن\ب'ت' الط�راث1يث� على وجه
ال4رض، هي جع ط�ر\ث�وث{، وهو نبت ي.ن\ب.س3ط� على وجه ال4رض كالف�ط}ر.

@طرمث: الط©ر\م'وث�: الضعيف'. والط©ر\م'وث�: الرغ1يف.
@طلث: ابن ال4عراب: الط©ل}ثة الرجل� الضعيف' العقل، الضعيف' البدن1،

.�الاهل
قال: ويقال ط%ل�ث% الرجل� على المسي، ور.م_ث% عليها إ,ذا زاد عليها.

أ%بو عمرو: ط%ل%ث% الاء� ي.ط}ل�ث� ط�ل�وثاv إ,ذا سال%؛ ووز.ب. ي.ز,ب'
و'ز'وباv، مثله.

@طمث: ط%م1ث%ت الرأ%ة� ت.ط}م.ث� ط%م\ثاv، وط%م.ث%ت\ ت.ط}م'ث�، بالضم،
ط%م\ثاv، وهي طامثD: حاض.ت\؛ وقيل: إ,ذا حاض.ت\ أ%و_ل% ما ت.ح1يض'؛ وخص_
اللحيان به ح.ي\ض. الارية. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: حت جئنا

.Dإ,ذا حاضت، فهي طام1ث �س.ر,ف. فط%م1ث}ت'؛ يقال: ط%م1ث%ت الرأ%ة
وط%م.ث%ت\ إ,ذا د.م1ي.ت\ بالق}ت1ضاض,. والط�م\ث�: الدم' والنكاح. وط%م.ث}ت'

الارية% إ,ذا اف}ت.ر.ع\ت.ها. والطام1ث�، ف لغتهم: الائ1ض. وط%م.ث%ها
ي.ط}م1ث�ها وي.ط}م'ث�ها ط%م\ثاv: اق}ت.ض_ها، وع.م_ به بعض'هم الماع.. قال
ثعلب: ال4صل� اليض'، ث ج'عل للنكاح. وط%م.ث البعي. ي.ط}م1ث�ه

ط%م\ثاv: ع.ق%ل%ه. والط�م\ث�: ال%سe، وذلك ف كل شيء� ي'م.سe. ويقال
للم.ر\ت.ع,: ما ط%م.ث% ذلك ال%ر\ت.ع. قب\ل%نا أ%حد¬، وما ط%م.ث% هذه الناقة%

ح.ب\لD ق%ط© أ%ي ما م.س_ها ع1قالD. وما ط%م.ث% البعي. ح.ب\لD أ%ي ل
ي.م.س_ه.وقوله تعال: ل ي.ط}م1ث}ه'ن_ إ,نس¬ قبلهم ول جانê؛ قيل: معناه

ل ي.م\س.س\، وقال ثعلب: معناه ل ي.ن\ك1ح\. والعرب تقول: هذا ج.م.لD ما



ط%م.ث%ه حبلD ق%ط© أ%ي ل ي.م.س_ه. ومعن ل ي.ط}م1ث}ه'ن_: ل
يسسهن�. وقال الفراء: الط�م\ث� الق}ت1ضاض'، وهو النكاح بالت_د\مية. قال:

والط�م\ث� هو الدم، وها لغتان. ط%م.ث% ي.ط}م'ث�، وي.ط}م1ث�. والق�ر�اء
أ%كثرهم على: ل ي.ط}م1ث}ه'ن�، بكسر اليم. أ%بو اليثم: يقال ط�م1ث%ت\

ت'ط}م.ث� أ%ي أ�د\م1ي.ت\ بالق}تضاض. وط%م1ث%ت\ على ف%ع1ل%ت\ إ,ذا حاض.ت\؛
وقول� الفرزدق:

و.ق%ع\ن. إ,ل�، ل ي'ط}م.ث}ن. قبلي،
فهن_ أ%ص.حe من ب.ي\ض, الن_عام,

أ%ي ه'ن_ عذار.ى غي م'ف}ت.ر.عات{. والط�م\ث�: الفساد'؛ قال ع.د1ي� بن
زيد:

طاهر' ال4ثواب,، ي.ح\م1ي ع1ر\ض.ه
من خ.ن.ى الذYم_ة1، أ%و ط%م\ث1 الع.ط%ن\

@طهث: أ%بو عمرو: الط©ه\ث%ة الضعيف' العقل,، وإ,ن كان جسم'ه قو,يìا،
وال أ%علم.

@طبج: الط�ب\ج'، ساكن¬: الضر\ب على الشيء ال4ج\و.ف كالرأ}س وغيه، حكاه
ابن ح.مeويه عن ش.م1ر ف كتاب الغ.ريبي لله.ر.و,ي. أ%بو عمرو: ط%ب.ج.

ي.ط}ب.ج' ط%ب.جاv إ,ذا ح.م'ق، وهو أ%ط}ب.ج'.
والط�ب\ج': استحكام الماقة. قال: ويقال ل�م> س'و.ي\د{ الطYب>يج.ة.

وف الديث: كان ف ال%ي> رجل له زوجة وأ�م� ضعيفة، فشكت زوجت'ه إ,ليه
أ�م_ه، فقام ال4ط}ب.ج' إ,ل أ�م>ه فأ%لقاها ف الوادي. الط�ب\ج':

استحكام الماقة، هكذا ذكره الوهري، باليم؛ ورواه غيه بالاء، وهو
ال4حق الذي ل عقل له، قال: وكأ%نه ال4شبه.

Dفارسي معر_ب: ضر\ب من ق%لي> اللحم. باؤه ب.د.ل ،�@طبهج: الط�باهج.ة
من الباء الت بي الباء والفاء، كب,ر,ن\د وب'ن\د'ق الذي هو الف1ر,ن\د

والف�ن\د'ق، وجيمه بدل من الشي.
،vطثرج: أ%بو عمرو: الط�ث}ر.ج' النمل؛ قال ابن بري: ل يذكر لذلك شاهدا

قال: وف الاشية شاهد عليه وهو لنظور بن مرثد:
والب,يض' ف م'ت'ون,ها كال%د\ر.ج,

أ%ث}ر¬ كآثار, ف1ر.اخ, الط�ث}ر.ج,
قال: وأ%راد بالبيض السeيوف.. وال%د\ر.ج: طريق النمل. وال4ث}ر':



ف1ر,ن\د السيف، ش.ب_ه.ه بالذر�.
،vطثرج: أ%بو عمرو: الط�ث}ر.ج' النمل؛ قال ابن بري: ل يذكر لذلك شاهدا@

قال: وف الاشية شاهد عليه وهو لنظور بن مرثد:
والب,يض' ف م'ت'ون,ها كال%د\ر.ج,

أ%ث}ر¬ كآثار, ف1ر.اخ, الط�ث}ر.ج,
قال: وأ%راد بالبيض السeيوف.. وال%د\ر.ج: طريق النمل. وال4ث}ر':

ف1ر,ن\د السيف، ش.ب_ه.ه بالذر�.
@طزج: ابن ال4ثي ف حديث الشعب: قال ل4ب الزناد: تأ}تينا بذه

ال4حاديث ق%س3ي_ة وتأ}خذها م1ن_ا ط%از.ج.ة؛ الق%س3ي_ة: الر_ديئة.
والط�از.ج.ة: الالصة ال�ن.ق�اة�، قال: وكأ%نه تعريف تاز.ه\

بالفارسية.
@طسج: الط�سeوج': الناحية. والط�سeوج: ح.ب_تان من الد_و.انيق.

والد_انق: أ%ربعة ط%ساسيج، وها معر_بان. وقال ال4زهري: الط�سeوج مقدار
من الوزن كقوله ف%ر\ب.ي'ون ب,ط%سeوج، وكلها معر�ب. والط�سeوج: واحد

من ط%ساسيج الس_واد، معر_بة.
@طعج: ط%ع.ج.ها ي.ط}ع.ج'ها ط%ع\جاv: ن.ك%ح.ها.

@طنج: الط©ن'وج: الك%راريس، ول ي'ذ}ك%ر لا واحد؛ ومنه ما حكى ابن جن
قال: أ%خبنا أ%بو صال الس_ل1يل بن أ%حد بن عيسى بن الشيخ(قوله «ابن

الشيخ» هكذا وجدناه ف شرح القاموس وهو ف الصل من غي نقط وكذا ابن
ربان.) قال: حدثنا أ%بو عبد ال ممد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الليل

بن أ%سد النوشجان قال: حدثنا ممد بن يزيد ابن ربان، قال: أ%خبن رجل عن
ح_اد الرواية، قال: أ%مر النعمان فنسخت له أ%شعار العرب ف الط©ن'وج،

يعن الك%راريس، فك�تبت له ث د.ف%نها ف قصره ال4بيض، فلما كان
الختار بن أ%ب ع'ب.ي\د قيل له: إ,ن تت القصر كنزاv، فاحتف%ر.ه فأ%خرج تلك

ال4شعار، فمن ث أ%هل الكوفة أ%علم بال4شعار من أ%هل البصرة.
التهذيب ف نوادر ال4عراب: ت.ن.و_ع ف الكلم وت.ط%ن_ج. وت.ف%ن_ن.

إ,ذا أ%خذ ف ف�نون ش.ت_ى.
.vطهج: ط%ي\ه'وج: طائر: حكاه ابن دريد قال: ول أ%ح\س.به عربي�ا@

ال4زهري: الطيهوج طائر، أ%ح\س.به معر_باv، وهو ذكر الس>ل}كان1.
@طبح: ال�ط%ب_ح'، بشد� الباء وفتحها: السمي؛ عن كراع.



.�@طحح: الط�حe: الب.س\ط
ط%ح_ه ي.ط�حeه ط%حìا إ,ذا بسطه فان\ط%ح_؛ قال:

قد ر.ك1ب.ت\ م'ن\ب.س3طاv م'ن\ط%ح_ا،
ت.ح\س.ب'ه تت. الس_راب, ال1ل}حا

يصف خ.ر\قاv قد عله السراب. والط�حe أ%يضاv: أ%ن ت.ض.ع. ع.ق1ب.ك على
شيء ث ت.س\ح.ج.ه؛ قال الكسائي: ط%ح_ان� ف%ع\لن� من الط�ح>، ملحق

بباب ف%ع\لن% وف%ع\لى، وهو الس_ح\ج'.
ابن ال4عراب: الط©ح'ح' ال%ساح1ج'، وال1ط%ح_ة من الشاة م'ؤ.خ_ر'

ظ1ل}فها، وتت الظYل}ف ف موضع ال1ط%ح_ة1 ع'ظ%يم كالف%ل%ك%ة1؛ وقال
أ%حد بن يي: يقال ل%ن.ة{ مثل الف%ل%ك%ة1 تكون ف ر,ج\ل الشاة ت.س\ح.ج'

.�با: ال1ط%ح_ة
وط%ح\ط%ح. الشيء4 فت.ط%ح\ط%ح.: فر�قه وكسره إ,هلكاv. وط%ح\ط%ح. بم

�ط%ح\ط%ح.ةv وط1ح\طاحاv، بكسر الطاء، إ,ذا ب.د_دهم. الليث: الط�ح\ط%حة
تفريق الشيء إ,هلكاv؛ وأ%نشد:

فت'م\س3ي ناب,ذاv س'ل}طان% ق%س\ر�،
كض.و\ء3 الشمس, ط%ح\ط%حه الغ'ر'وب'

ويروى طخطخه، بالاء؛ وقال رؤبة:
ط%ح\ط%حه آذ1يe ب.ح\ر� م1ت\أ%ق,

وروى أ%بو العباس عن عمرو عن أ%بيه قال: يقال ط%ح\ط%ح. ف ض.ح1كه
وط%خ\ط%خ. وط%ه\ط%ه. وك%ت\ك%ت. وك%د\ك%د. وك%ر\ك%ر. بعن واحد.

وجاءنا وما عليه ط1ح\ط1حةD: كما تقول ط1ح\ر,ي.ةD؛ عن اللحيان. أ%بو
زيد: ما على رأ}سه ط1ح\ط1حة أ%ي ما عليه شعرة.

@طرح: ابن سيده: ط%ر.ح. بالشيء وط%ر.ح.ه ي.ط}ر.ح'ه ط%ر\حاv واط�ر.ح.ه
وط%ر_حه: رمى به؛ أ%نشد ثعلب:

ت.ن.ح_ يا ع.س3يف' عن م.قام1ها،
وط%ر>ح الد_ل}و. إ,ل غ�لم1ها

ال4زهري: والطYر\ح' الشيء الطروح' ل حاجة ل4حد فيه. الوهري:
وط%ر_ح.ه ت.ط}رياv إ,ذا أ%كثر من ط%ر\حه. ويقال: اط�ر.ح.ه أ%ي أ%بعده، وهو

اف}ت.عله؛ وشيء ط%ريح وط�ر_ح¬: مطروح.
وط%ر.ح. عليه مسأ%لةv: أ%لقاها، وهو مثل ما تقد�م؛ قال ابن سيده: وأ�راه



.vمول�دا
وال�ط}ر'وحة�: السأ%لة ت.ط}ر.ح'ها.

والط�ر.ح'، بالتحريك: الب'ع\د' والكان� البعيد؛ قال ال4عشى:
ت.ب\ت.ن,ي المد. وت.س\م'و للع'لى،

وت'ر.ى نار'ك. من ناء� ط%ر.ح\
والط�ر'وح' من البلد: البعيد'. وبلد ط%ر'وح¬: بعيد. وط%ر.ح.ت1

الن_و.ى بفلن كل� م.ط}ر.ح إ,ذا نأ%ت\ به. وط%ر.ح. به الدهر' كل� م.ط}ر.ح
إ,ذا نأ%ى عن أ%هله وعشيته. ون,ي_ةD ط%ر'وح¬: بعيدة وف التهذيب: ن,ي_ة

ط%ر.ح¬ أ%ي بعيدة. وقوس ط%ر'وح¬ مثل ض.ر'وح�: شديدة ال%ف}ز, للسهم؛ وقيل:
قوس ط%ر'وح¬ بعيدة� م.و\ق1ع السهم ي.ب\ع'د ذهاب' سهمها؛ قال أ%بو حنيفة:

�هي أ%بعد الق1ياس, م.و\ق1ع. س.ه\م�؛ قال: تقول ط%روح¬ م.ر'وح، ت'ع.ج>ل
الظ�ب\ي. أ%ن ي.ر'وح؛ وأ%نشد:

،vي.ث}ر.ب,ي_ة vص1يغة vوس1ت>ي. سهما
وق%و\ساv ط%روح. الن_ب\ل, غي. ل%باث1

وسيأ}ت ذكر ال%ر'وح. ونلة ط%ر'وح¬: بعيدة ال4على من ال4سفل، وقيل:
طويلى الع.راجي، والمع ط�ر'ح¬. وط%ر\ف¬ م1ط}ر.ح: بعيد النظر. وفحل

م1ط}ر.ح¬: بعيد موقع الاء ف الر_ح1م.
ال4زهري عن اللحيان قال: قالت امرأ%ة من العرب: إ,ن زوجي ل%ط%ر'وح؛

أ%رادت أ%نه إ,ذا جامع أ%حبل. ور'م\ح م1ط}ر.ح¬: بعيد طويل.
وس.نام¬ إ,ط}ر,يح: طال ث مال ف أ%حد شقيه؛ ومنه قول تلك ال4عرابية:
شجرة أ%ب ال3س\ل1يح ر.غ}وةD وص.ريح وس.نام¬ إ,ط}ريح؛ حكاه أ%بو حنيفة،

وهو الذي ذهب ط%ر\حاv، بسكون الراء، ول يفسره، وأ%ظنه ط%ر.حاv أ%ي
ب'ع\داv ل4نه إ,ذا طال تباعد أ%عله من مركزه.

ابن ال4عراب: ط%ر,ح. الرجل� إ,ذا ساء خ'ل�ق�ه وط%ر,ح. إ,ذا ت.ن.ع_م.
.vواسعا vماeت.ن.ع

وط%ر_ح. الشيء4: ط%و�له، وقيل: ر.ف%عه وأ%عله، وخص بعضهم به البناء
فقال: ط%ر_ح بناءه ت.ط}رياv طو_له ج,دìا؛ قال الوهري: وكذلك ط%ر\م.ح،

واليم زائدة.
والت_ط}ريح: ب'ع\د' ق%د\ر, الفرس ف ال4رض إ,ذا عدا. وم.ش.ى

vوط%ر_احا v؛ وقد س.م_ت م'ط%ر_حاvأ%ي متساقطا vم'ت.ط%ر>حا



وط�ر.ياv.وس.ي\ر¬ ط�راح1يÒ، بالضم، أ%ي بعيد، وقيل: شديد؛ وأ%نشد ال4زهري
ل�زاح1م الع'ق%ي\لي>:

بس.ي\ر� ط�راح1ي¼ ت.ر.ى، من ن.جائه،
ج'ل�ود. ال%هار.ى، بالن_د.ى ال%و\ن1، ت.ن\ب.ع'

وم'طار.حة الكلم معروف.
@طرشح: الط�ر\شحة�: استرخاء#؛ وق%د ط%ر\ش.ح، وضربه حت ط%ر\ش.حه؛ قال
أ%بو زيد: هذا الرف ف كتاب ال%م\ه.رة لبن دريد مع غيه، وما وجدته

ل4حد من الثقات، وينبغي للناظر أ%ن ي.ف}ح.ص. عنه فما وجده ل3مام موثوق به
أ%لقه بالرباعي، وما ل يده لثقة كان منه على ر,يبة وح.ذ%ر�.

@طرمح: ط%ر\م.ح البناء4 وغيه: ع.ل�ه ورفعه، واليم زائدة؛ وقال يصف
إ,بلv م.ل4ها شحماv ع'ش\ب' أ%رض ن.ب.ت. بن.و\ء3 ال4س.د:

ط%ر\م.ح. أ%ق}طار.ها أ%ح\و.ى لوال1دة{
ص.ح\ماء4، والف%ح\ل� للض>ر\غام, ي.ن\ت.سب'

ومنه سي الطYر,م_اح بن' حكيم الشاعر؛ وس'م>ي. الطYر,م_اح' ف بن
فلن إ,ذا كان عال% الذكر والنسب. أ%بو زيد يقال: انك ل%ط1ر,م_اح

وإ,نما ل%طر,م_احان1، وذاك إ,ذا ط%م.ح. ف ال4مر. والطYر,م_اح':
الرتف1ع، وهو أ%يضاv الطويل ل يكاد يوجد ف الكلم على مثال ف1ع1ل�ل� إ,ل

هذا، وقول�هم: الس>ج,ل�ط لضرب من النبات؛ وقيل: هو بالرومية
س1ج,ل�ط�س\، وقالوا س1ن,م_ار، وهو أ%عجمي أ%يضاv. والطYر,م_اح': الرافع رأ}سه

ز.ه\واv؛ عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل, ال4عراب. والطYر,م_اح' والط©ر\م'وح:
الطويل.

.vوالط©ر\ح'وم': نو الط©ر\م'وح,، قال ابن دريد: أ%حسبه مقلوبا
@طفح: ط%ف%ح. ال3ناء� والنهر ي.ط}ف%ح' ط%ف}حاv وط�ف�وحاv: ام\ت.ل4

وارتفع حت يفيض. وط%ف%حه ط%ف}حاv وط%ف�ح.ه ت.ط}ف1يحاv وأ%ط}ف%ح.ه: م.ل4ه
.vأ%ي متلئا vه: ارتفع. ورأ%يته طاف1حا�حت ارتفع. وط%ف%ح. ع.ق}ل

ال4زهري عن أ%ب عبيدة: الطاف1ح' والد>هاق' وال%لن� واحد. قال: والطاف1ح'
المتلئ الرتفع، ومنه قيل للسكران: طاف1ح¬ أ%ي أ%ن الشراب قد م.ل4ه حت

ارتفع؛ ومنه س.كران� طاف1ح¬؛ ويقال: ط%ف%ح. الس_ك}ران� فهو طاف1ح¬؛ أ%ي
:vم.ل4ه الشراب'؛ ال4زهري: يقال للذي يشرب المر حت يتلئ س'ك}را

طاف1ح¬.



والط©فاح.ة�: ز.ب.د' الق1د\ر,. وكل© ما عل: ط�فاحةD ك%ز.ب.د1
الق1د\ر, وما عل منها. واط�ف%ح. الط©فاحة% على وزن افتعل: أ%خذها؛

وأ%نشد:أ%ت.ت\ك�م' ال%و\فاء� ج.و\ع.ى ت.ط�ف1ح\،
ط�فاحة% ال3ث}ر,، وط%و\راv ت.ج\ت.د1ح\
وقال غيه: ط�ف�احة� القوائم 

(* قوله «وقال غيه طفاحة القوائم إل»
عبارة القاموس وناقة طفاحة القوائم إل.) أ%ي سريعتها؛ وقال ابن أ%حر:

،Dالر>جل%ي م.ي\ل%عة �ط�ف�احة
س'ر'ح' ال1لط1، بعيدة� الق%د\ر,

ال4صمعي: الطاف1ح' الذي ي.ع\د'و. وقد ط%ف%ح. ي.ط}ف%ح' إ,ذا ع.دا؛ وقال
ال�ت.ن.خ>ل� يصف النهزمي:
،vكانوا ن.عائ1م. ح.ف�ان1 م'ن.ف�رة

م'ع\ط% ال�ل�وق,، إ,ذا ما أ�د\ر,ك�وا ط%ف%ح'وا
أ%ي ذهبوا ف ال4رض ي.ع\د'ون%. والريح ت.ط}ف%ح' الق�ط}ن.ة: ت.س\ط%ع'

با؛ قال أ%بو النجم:
م'م.ز_قاv ف الر>يح أ%و م.ط}ف�وحا

واط}ف%ح\ ع.ن أ%ي اذهب\ عن. ال4زهري ف ترجة طحف: وف الديث: من
قال كذا وكذا غفر له، وإ,ن كان عليه ط1فاح' ال4رض ذنوباv؛ وهو أ%ن تتلئ%

حت ت.ط}ف%ح. أ%ي ت.فيض؛ قال: ومنه أ�خ1ذ% ط�فاحة� الق1در. ويقال لا
تؤ\خذ به الط©فاحة: م1ط}ف%حة، وهو ك1ف}ك1ي بالفارسية.

@طلح: الطYلح': نقيض الص_لح.
والطال1ح': خلف الصال.

ط%ل%ح. ي.ط}ل�ح ط%لحاv: فسد. ال4زهري: قال بعضهم رجل طال أ%ي فاسد ل
خي فيه.

ابن السكيت: الط�ل}ح' مصدر ط%ل1ح. البعي' ي.ط}ل%ح' ط%ل}حاv إ,ذا أ%عيا
وك%ل�؛ ابن سيده: والط�ل}ح' والط�لحة ال3عياء والسقوط من السفر؛

وقد ط%ل%ح ط%ل}حاv وط�ل1ح.؛ وبعي ط%ل}ح¬ وط%ل1يح وط1ل}ح¬ وطال1ح¬،
ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ع.ر.ض\نا فقلنا: إ,يه س1لم¬ ف1س.ل�م.ت\،
كما ان\ك%ل� بالب.ر\ق, الغ.مام' الل�وائ1ح'



:vساeوقالت لنا أ%بصار'ه'ن_ ت.ف%ر
ف%تÝى غي' ز'م_ي\ل�، وأ%د\ماء� طال1ح'

يقول: لا سل�م\نا عليهن بدت ثغورهن كبق ف جانب غمام، ورضيننا فقلن:
ف%تÝى غي' ز'م_ي\ل�، وجع ط1ل}ح� أ%ط}لح¬ وط1لح¬، وجع ط%ل1يح

ط%لئ1ح' وط%ل}ح.ى، ال4خية على غي قياس ل4نا بعن فاعلة، ولكنها شبهت
بريضة، وقد ي'ق}ت.اس' ذلك للرجل. ال4زهري عن أ%ب زيد قال: إ,ذا أ%ضمره

الك%لل� وال3عياء� قيل: ط%ل%ح. ي.ط}ل%ح' ط%ل}حاv، قال وقال شر: يقال سار
على الناقة حت ط%ل%ح.ها وط%ل�ح.ها.

وحكي عن ابن ال4عراب: إ,نه ل%ط%ل1يح' سفر وط1ل}ح' سفر ورجيع' سفر
ور.ذ1ي_ة� سفر بعن واحد. قال وقال الليث: بعي ط%ل1يح وناقة ط%ل1يح.

ال4زهري: أ%طلحته أ%نا وط%ل�حته ح.س.ر\ت'ه؛ ويقال: ناقة ط%ل1يح' أ%سفار إ,ذا
ج.ه.د.ها السي' وه.ز.لا؛ وإ,بل ط�ل�ح¬ وط%لئح'. ومن كلم العرب:

راكب' الناقة ط%ل1يحان1 أ%ي والناقة�، لكنه حذف العطوف ل4مرين: أ%حدها
تقد�م ذكر الناقة، والشيء إ,ذا تقدم دل على ما هو مثله؛ ومثل�ه من حذف

العطوف قول� ال عز وجل: فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت منه أ%ي فضرب
فانفجرت، فحذف فضرب، وهو معطوف على قوله فقلنا؛ وكذلك قول الت_غ\ل%ب:

إ,ذا ما الاء� خال%ط%ها س.خ1ينا
أ%ي ف%ش.ر,ب\ناها س.خ1يناv، فإ,ن قلت: فهل كان التقدير على حذف العطوف

عليه أ%ي الناقة� وراكب' الناقة1 ط%ليحان1، قيل لب'ع\د1 ذلك من وجهي:
أ%حدها أ%ن الذف اتساع، والتساع بابه آخ1ر' الكلم وأ%وسط�ه، ل صدره

وأ%و�له، أ%ل ترى أ%ن من اتسع بزيادة كان حشواv أ%و آخراv ل ييز
زيادتا أ%و�لv؛ والخر أ%نه لو كان تقديره «الناقة وراكب الناقة طليحان» كان

قد حذف حرف العطف وب.ق%اء العطوف1 به، وهذا شاذ، إ,نا حكى منه أ%بو
عثمان: أ%كلت خبزاv سكاv تراv؛ والخر أ%ن يكون الكلم ممولv على حذف
الضاف أ%ي راكب الناقة أحد ط%ليحي، فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه

مقامه.
ال4زهري: ال�ط�ل1ح' ف الكلم الب.ه_ات'. وال�ط�ل1ح' ف الال:

الظال1م'.
والطYل}ح': الق�راد'، وقيل: هو الهزول؛ قال الطYر,م_اح':

وقد ل%و.ى أ%ن\ف%ه، ب,مش\ف%ر,ها،



ط1ل}ح¬ ق%راش1يم'، ش.اح1ب¬ ج.س.د'ه\
ويروى: قراشي؛ وقيل: الطYل}ح العظيم من الق1ردان. الوهري: وربا قيل

للق�راد ط1ل}ح وط%ل1يح؛ وف قصيد كعب:
وج,ل}د'ها من أ%ط�وم� ل ي'ؤ.ي>س'ه

�ط1ل}ح¬، بضاح1ي.ة1 ال%ت\ن.ي\ن,، م.هز'ول
أ%ي ل يؤثر الق�راد' ف جلدها ل%لس.ته؛ وقول الطيئة:

إ,ذا نام. ط1ل}ح¬ أ%ش\ع.ث� الرأ}س, خ.ل}ف%ها،
ه.داه لا أ%نفاس'ها وز.ف1ي'ها

قيل: الطYلح' هنا الق�راد'؛ وقيل: الراعي ال�ع\يي؛ يقول: إ,ن هذه
ال3بل تتنفس من الب,ط}ن.ة ت.ن.ف©ساv شديداv فيقول: إ,ذا نام راعيها عنها

ون.د_ت تنفست فوقع عليها وإ,ن بعدت.
ال4زهري: والط©ل�ح الت.�ع1بون. والط©ل�ح: الرeعاة�. الوهري:

والطYل}ح'، بالكسر، ال�ع\ي,ي من ال3بل وغيها ي.س\ت.وي فيه الذكر وال�نثى،
vوالمع أ%طلح؛ وأ%نشد بيت الطيئة، وقال: قال الطيئة يذكر إ,بل

وراعيها «إ,ذا نام ط1لح¬ أ%شعث� الرأ}س,» وف حديث إ,سلم عمر: فما ب.ر,ح.
يقاتل�هم حت ط%ل%ح أ%ي أ%عيا؛ ومنه حديث س.ط1يح على جل ط%ل1يح أ%ي

 �م'ع\ي�. والط�ل%ح'، بالفتح: الن>ع\مة
(* قوله «والطلح، بالفتح: النعمة»

عبارة الختار والقاموس والطلح، بالتحريك: النعمة.)؛ قال ال4عشى:
كم رأ%ينا من أ�ناس� ه.ل%كوا،

ورأ%ينا ال%ل}ك. ع.م\راv ب,ط%ل%ح\
قاعداv ي'ج\ب.ى إ,ليه خ.ر\ج'ه،
كل© ما بي. ع'م.ان{ فال%ل%ح\

قال ابن بري: يريد بعمرو هذا عمرو بن هند؛ حكى ال4زهري عن ابن السكيت
أ%يضاv قال: قيل ط%ل%ح¬ ب بيت ال4عشى موضع. قال وقال غيه: أ%تى ال4عشى

عمراv وكان مسكنه بوضع يقال له ذو ط%ل%ح�، وكان عمرو ملكاv فاجتزأ%
الشاعر بذكر ط%ل%ح� دليلv على النعمة، وعلى ط%ر\ح ذي منه، قال: وذو ط%ل%ح

هو الوضع الذي ذكره الطيئة، فقال وهو ياطب عمر بن الطاب، رضي ال
عنه:ماذا تقول ل4ف}راخ� بذي ط%ل%ح�،
ح'م\ر, الواص1ل,، ل ماء# ول شجر\؟



أ%ل}ق%ي\ت. كاس1ب.هم ف ق%ع\ر, م'ظ}ل1مة{،
فاغ}ف1ر\، عليك سلم' ال، يا ع'م.ر'

والط�ل}ح'، ما بقي ف الوض من الاء3 الك%د1ر,. والط�ل}ح': شجرة
حجازية ج.ناتا كج.ناة1 الس_م\ر.ة1، ولا ش.و\ك أ%ح\ج.ن' ومنابتها بطون

ال4ودية؛ وهي أ%عظم الع1ضاه شوكاv وأ%ص\ل%ب'ها ع'وداv وأ%جودها ص.م\غاv؛
ال4زهري: قال الليث: الط�ل}ح' شجر' أ�م> غ%ي\لن% ووصفه بذه الصفة،

وقال: قال ابن شيل: الط�ل}ح' شجرة طويلة لا ظل يستظل با الناس وال3بل،
وورقها قليل ولا أ%غصان ط1والD ع1ظام¬ تنادي السماء من طولا، ولا شوك
كثي من س'ل�ء النخل، ولا ساق غظيمة ل تلتقي عليه يدا الرجل، تأ}كل

البل منها أ%كلv كثياv، وهي أ�م غ%ي\لن% تنبت ف البل، الواحدة
ط%ل}ح.ة؛ وأ%نشد:

يا أ�م_ غ%ي\لن% ل%ق1يت1 ش.ر_ا،
لقد ف%ج.ع\ت1 أ%م1ناv م'غ\ب.ر_ا،

ي.ز'ور' بيت. ال3 ف1يم.ن\ م.ر_ا،
لق%ي\ت1 ن.ج_اراv ي.ج'رe ج.ر_ا،

بالفأ}س, ل ي'ب\ق1ي على ما اخ\ض.ر_ا
يقال: إ,نه ليجر� بفأ}سه جر�اv إ,ذا كان يقطع كل شيء م.ر_ به، وإ,ن كان

واضعها على ع'ن'ق1ه؛ وقال:
يا أ�م_ غ%ي\لن%، خ'ذ1ي ش.ر_ القوم\،

ون.ب>ه,يه1 وام\ن.ع1ي منه الن_و\م
وقال أ%بو حنيفة: الط�ل}ح أ%عظم الع1ضاه وأ%كثره ورقاv وأ%شد_ه

خ'ض\رة، وله شوك ض1خام¬ ط1والD وشوكه من أ%قل الشوك أ%ذvى، وليس لشوكته حرارة
ف الر>ج\ل، وله ب.ر.م.ةD طيبة الريح، ليس ف الع1ضاه أ%كثر صمغاv منه

ول أ%ض\خ.م'، ول ي.ن\ب'ت' الط�ل}ح' إ,ل بأ%رض غليظة شديدة خ1صب.ة،
واحدته ط%ل}ح.ة، وبا سي الرجل؛ قال ابن سيد: وج.م\ع'ها، عند سيبويه، طل�وح

كص.خ\رة وص'خ'ور، وط1لح¬؛ قال: شبهوه بقص\ع.ة وق1صاع يعن أشن المع
الذي هو على ف1عال إ,نا هو للمصنوعات كال1رار والص>حاف1، والسم الدال

على المع أ%عن الذي ليس بينه وبي واحده إ,ل هاء التأ}نيث إ,نا هو
للمخلوقات نو النخل والتمر، وإ,ن كان كل واحد من ال%ي>ز.ي\ن, داخلv على

الخر؛ قال:



إ,ن ز.ع1يم¬ يا ن'و.ي\ـ
ـقة�، إ,ن ن.ج.و\ت1 من الز_و.اح\

أ%ن ت.ه\ب,ط1ي. بلد. ق%و\
م�، ي.ر\ت.ع'ون% من الطYلح\

وأ%ن ههنا يوز أ%ن تكون أ%ن الناصبة للسم مففة منها غي أ%نه أ%ولها
الفعل بل فصل. وجع' الط�لح أ%ط}لح¬.

وأ%رض ط%ل1ح.ة: كثية الط�ل}ح على النسب.
وإ,بل ط1لح1ي_ة وط�لح1ي_ة: ترعة الط�ل}ح. وط%لح.ى وط%ل1ح.ة: تشتكي

 vبطون.ها من أ%كل الط�ل}ح؛ وقد ط�ل1ح.ت ط%ل%حا
(* قوله «وقد طلحت

طلحاv» كفرح فرحاv وزاد ف القاموس كعن أ%يضاv.)؛ قال ال4زهري: ورجل
ن,ياط1يÒ ون'باط1ي�: منسوب إ,ل الن_ب.ط؛ وأ%نشد:

كيف ت.ر.ى و.ق}ع. ط1لح1ي_ات1ها
بالغ.ض.و,ي_ات1، على ع1ل�ت1ها؟

ويروى بال%م.ض1ي_ات1؛ وأ%نكر أ%بو سعيد: إ,بل ط%لح.ى إ,ذا أ%كلت
الط�ل}ح؛ قال: والط�لح.ى هي الكال�ة� ال�ع\ي,ي.ة�؛ قال: ول ي'م\ر,ض'

الط�ل}ح' ال3بل% ل4ن ر.ع\ي. الط�ل}ح ناجع¬ فيها، قال: وال4راك' ل
ت.م\ر.ض' عنه ال3بل�؛ ابن سيده: والط�ل}ح' لغة ف الط�ل}ع، وقوله تعال:

وط%ل}ح� م.ن\ض'ود؛ ف�س>ر. بأ%نه الط�ل}ع' وف�س>ر. بأ%نه ال%و\ز'،
قال: وهذا غي معروف ف اللغة. ال4زهري: قال أ%بو اسحق ف قوله تعال:

وط%ل}ح� منضود؛ جاء ف التفسي أ%نه شجر الوز، قال: والط�ل}ح' شجر أ�م>
غ%ي\لن أ%يضاv، قال: وجائز أ%ن يكون عن به ذلك الشجر ل4ن له ن.و\راv طيب

الرائحة جد�اv، ف%خ'وط1ب'وا به وو'ع1د'وا با يبون مثله، إ,ل أ%ن فضله
على ما ف الدنيا كفضل سائر ما ف النة على سائر ما ف الدنيا، وقال

ماهد: أ%ع\ج.ب.هم ط%ل}ح' و.ج¼ وح'س\ن'ه، فقيل لم: وط%ل}ح� م.ن\ض'ود{.
والطYلح': نبت. وط%ل}ح.ة� الط�ل%حات: ط%ل}ح.ة� ابن عبيد ال بن خلف

ال�زاعي؛ ورأ%يت ف بعض حواشي نسخ الصحاح بط من يوثق به: الصواب طلحة
بن عبد ال بن بري، رحه ال؛ ذكر ابن ال4عراب ف ط%ل}حة% هذا أ%نه

إ,نا س>ي ط%ل}حة الطلحات بسبب أ�مه، وهي ص.ف1ي_ة بنت الرث بن طلحة بن
أ%ب طلحة؛ زاد ال4زهري: ابن عبد مناف، قال: وأ%خوها أ%يضاv طلحة بن



الرث فقد تك%ن_ف%ه هؤلء الطلحات كما ترى وقبه بس3ج,س\تان%؛ وفيه يقول
ابن ق%يس الرeق%ي_ات1:

ر.ح1م. ال� أ%ع\ظ�ماv د.ف%ن'وها
بس3ج,س\تان%: ط%ل}ح.ة% الط�ل%حات1

ابن ال4ثي قال: وف بعض الديث ذكر طلحة الط�لحات، قال: هو رجل من
خ'زاعة اسه طلحة ابن عبيد ال بن خلف، قال: وهو غي طلحة بن عبيد ال

الت_ي\م1ي� الصحاب�، قيل: إ,نه جع بي مائة عرب وعربية بال%ه\ر
والعطاء الواسعي فولد لكل واحد منهم ولد فسمي طلحة فأ�ضيف إ,ليهم. قال ابن

بري: ومن الط�ل%حات طلة بن عبيد ال بن عوف الزeه\ر,ي� وقبه بالدينة،
ومنهم طلحة بن عمر بن عبيد ال بن م.ع\م.ر� الت_ي\م1يe، ويقال له طلحة

ال�ود1، ومنهم طلحة بن عبد ال بن عبد الرحن بن أ%ب بكر الصد�يق، رضي
eوائل� الباهلي �ال تعال عنه، ويقال له طلحة الدراهم؛ ومدح س.ح\بان

طلحة% الط�ل%حات1، فقال:
يا ط%ل}ح'، أ%كرم. من م.ش.ى
ح.س.باv، وأ%ع\طاه'م\ ل1تال1د\
منك. الع.طاء�، فأ%ع\ط1ن,ي،

وعلي_ م.د\ح'ك ف ال%شاه1د\
فقال له طلحة: اح\ت.ك1م\، فقال: ب,ر\ذ%و\ن.ك. الو.ر\د. وغ�لم.ك.

ال%ب_از. وق%ص\ر.ك الذي بكان 
(* قوله «وقصرك الذي بكان إل» عبارة شرح

القاموس: وقصرك الذي بزرنج، إ,ل أ%ن قال: وإ,نا سألتن على قدرك وقدر
قبيلتك باهلة. وال لو سألتن كل فرس وقصر وغلم ل ل4عطيتكه. ث أمر له با
سأل، وقال: وال ما رأيت مسألة متكم ألم منها.) كذا وعشرة آلف درهم؛

فقال طلحة: أف¼ لك سأ%لتن على قدرك ل تسأ%لن على قدري، لو سأ%لتن
كل عبد وكل دابة وكل قصر ل ل4عطيتك، وأ%ما طلحة بن عبيد ال بن عثمان

من الصحابة فت.ي\م1يÒ؛ حكى ال4زهري عن ابن ال4عراب قال: كان يقال
لطلحة بن عبيد ال: طلحة الي، وكان من أ%جواد العرب ومن قال له النب،

صلى ال عليه وسلم، يوم أ�ح'د: إ,نه قد أ%وج.ب.. روى ال4زهري بسنده عن
موسى بن طلحة عن أ%بيه قال: سان النب، صلى ال عليه وسلم، يوم أ�حد:

طلحة ال%ي\ر، ويوم غزوة ذات الع'ش.ي\رة1: طلحة الف%ي_اض، ويوم ح'ن.ي\ن:



طلحة الود1.
والط©ل%ي\ح.تان1: ط�ل%ي\ح.ة بن خ'و.ي\ل1د{ ال4س.د1يe وأ%خ'وه.

وط%ل}ح¬ وذو ط%ل%ح� وذو ط�ل�وح: أ%ساء مواضع.
@طلفح: الط�ل%ن\ف%ح': الال ال%و\ف، ويقال: ال�ع\يي الت_ع1ب'؛ وقال

رجل من بن ال1ر\ماز,:
ون'ص\ب,ح' بالغ.داة1 أ%ت.ر_ شيء�،
ون'م\س3ي بالع.ش1ي> ط%ل%ن\ف%ح1ينا

وف حديث عبد ال: إ,ذا ض.نeوا عليك بال�ط%ل}ف%ح.ة فك�ل} رغيف%ك. أ%ي
إ,ذا بل ال�مراء عليك بالرeقاقة الت هي من طعام ال�ت\ر.ف1ي

وال4غنياء، فاق}ن.ع\ برغيفك. يقال: ط%ل}ف%ح. ال�ب\ز. وف%ل}ط%ح.ه إ,ذا
ر.ق�ق%ه وب.س.طه، وقال بعض التأ%خرين: أ%راد بال�ط%ل}فح.ة الدراهم.، وال4و�ل

أ%شبه ل4نه قابله بالرغيف.
@طمح: ط%م.ح.ت الرأ%ة ت.ط}م.ح' ط1ماحاv، وهي طامح¬: ن.ش.ز.ت ببعلها.

والطYماح' مثل ال1ماح,. وط%م.ح.ت الرأ%ة مثل ج.م.ح.ت\، فهي طامح، أ%ي
ت.ط}م.ح إ,ل الرجال. ف حديث ق%ي\ل%ة%: كنت إ,ذا رأ%يت رجلv ذا ق1ش\ر�

ط%م.ح. بصري إ,ليه أ%ي امتد_ وعل. وف الديث: ف%خ.ر_ إ,ل ال4رض
ف%ط%م.ح.ت عيناه 

(* قوله «فطمحت عيناه» زاد ف النهاية إل السماء.). ال4زهري
عن أ%ب عمرو الش_يبان: الطامح' من النساء الت ت'ب\غ1ض' زوج.ها وتنظر

إ,ل غيه؛ وأ%نشد:
ب.غ.ى الو'د_ من م.ط}روفة1 العي, طام1ح

قال: وط%م.ح.ت بعينها إ,ذا رمت ببصرها إ,ل الرجل، وإ,ذا رفعت بصرها
يقال: ط%م.ح.ت. وامرأ%ة ط%م_احة: ت.ك�رe بنظرها ييناv وشالv إ,ل غي

زوجها.
وط%م.ح. ببصره ي.ط}م.ح' ط%م\حاv: ش.خ.ص.، وقيل: رمى به إ,ل الشيء.

وأ%ط}م.ح. فلنD بصره: رفعه. ورجل ط%م�اح: بعيد الطرف، وقيل: ش.ر,ه¬.
وط%م.ح. ب.ص.ر'ه إ,ل الشيء: ارتفع.

وفرس طام1ح الط�ر\ف1 طام1ح' الب.صر، وط%م'وحه مرتفعه؛ يقال: فرس فيه
ط1ماح¬؛ وأ%نشد ال4زهري ل4ب د'واد{:

طويلD طام1ح' الط�ر\ف1،



إ,ل م1ق}ر.عة1 الطلب,
وط%م.ح. الفرس' ي.ط}م.ح' ط1ماحاv وط�م'وحاv: رفع يديه؛ ال4زهري: يقال

.vللفرس إ,ذا رفع يديه قد ط%م_ح. ت.ط}ميحا
وكل مرتفع م'ف}ر,ط ف ت.ك%بeر: طامح¬، وذلك لرتفاعه.

والط�ماح': الك1ب\ر' والفخر' لرتفاع صاحبه.
وب.ح\ر ط%م'وح الوج: مرتفعه. وبئر ط%م'وح الاء: مرتفعة� ال�م_ة، وهو

ما اجتمع من مائها؛ أ%نشد ثعلب ف صفة بئر:
عاد1ي_ة ال�ول, ط%م'وح ال%م>،

ج,يب.ت\ ب.و\ف1 ح.ج.ر� ه1ر\ش.م>،
ت'ب\ذ%ل� للجار, ولبن الع.م>،

إ,ذا الش_ر,يب' كان كال4ص.م>،
وع.ق%د. اللYم_ة% كال4ج.م>

وط%م_ح ب.و\ل%ه: باله ف الواء. وط%م_ح. ببوله وبالشيء: رمى به ف
.vالواء؛ ال4زهري: إ,ذا رميت بشيء ف الواء قلت ط%م_ح\ت' به ت.ط}ميحا

وط%م.ح به: ذ%ه.ب به؛ قال ابن مقبل:
ق�و.ي\ر,ح' أ%ع\وام�، ر.فيع¬ ق%ذال�ه،

ي.ظ%ل© ب,ب.ز> الك%ه\ل, والك%ه\ل, ي.ط}م.ح'
قال: ي.ط}م.ح' أ%ي يري ويذهب بالكهل وب.ز>ه. وط%م.ح الرجل� ف

الس_و\م إ,ذا استام بس3ل}ع.ته وتباعد عن الق؛ عن اللحيان. وط%م.ح أ%ي
أ%ب\ع.د. ف الطلب. وط%م.حات' الدهر: شدائده؛ قال ال4زهري: وربا خفف؛ قال

الشاعر:
باتت ه'مومي ف الص_د\ر, ت.خ\طاها
ط%م\حات' د.ه\ر�، ما كنت' أ%دراها

سكن اليم ضرورة؛ قال ال4زهري: ما ههنا صلة. وبنو الط�م.ح,: ب'ط%ي\ن¬.
والط�م_اح': من أ%ساء العرب. والط�م�اح': اسم رجل من بن أ%سد بعثوه

إ,ل ق%ي\ص.ر. ف%م.ح.ل% بامرئ القيس حت س'م_؛ قال الك�م.ي\ت':
ونن ط%م.ح\نا لمرئ الق%ي\س,، ب.ع\د.ما

ر.جا ال�ل}ك. بالط�م�اح,، ن.ك}باv على ن.ك}ب,
وأ%بو الط�م.حان الق%ي\ن,يe: اسم شاعر.

@طنح: ط%ن,ح.ت ال3بل� ط%ن.حاv وط%ن,خ.ت\: ب.ش1م.ت\؛ وقيل: ط%ن,ح.ت\،



بالاء، سنت وط%ن,خ.ت\، بالاء معجمة، ب.ش1م.ت\؛ حكى ذلك ال4زهري عن
.vال4صمعي، وقال: وغيه يعلهما واحدا

@طوح: طاح. ي.ط�وح' وي.ط1يح' ط%و\حاv: أ%شرف على اللك، وقيل: هلك وسقط
أ%و ذهب، وكذلك إ,ذا تاه ف ال4رض. والطائح: الالك ال�ش\ر,ف' على

اللك؛ وكل شيء ذ%ه.ب. وف%ن.: فقد طاح. ي.ط1يح' ط%و\حاv وط%ي\حاv، لغتان.
وط%و_ح.ه هو وط%و_ح. به: ت.و_ه.ه وذهب به ههنا وههنا، ف%ت.طو_ح ف

البلد إ,ذا ر.م.ى بنفسه ههنا وههنا، أ%و ح.م.له' على ركوب مفازة ي'خاف'
فيها هلك�ه؛ قال أ%بو النجم:

ي'ط%و>ح' الادي به ت.ط}و,يا
والط�ي\ح': اللك. وال�ط%و_ح': الذي ط�و>ح. به ف ال4رض أ%ي

ذ�ه1ب. به.
وط%و_ح.ه: بعث به إ,ل أ%رض ل يرجع منها؛ قال:

ولكن_ الب'ع'وث ج.ر.ت\ علينا،
ف%ص1ر\نا بي ت.ط}و,يح� وغ�ر\م,

وت.ط%و_ح. إ,ذا ذهب وجاء ف الواء؛ قال ذو الرمة يصف رجلv على
البعي، ف النوم يتطو_ح أ%ي ييء ويذهب ف الواء:

ون.ش\وان% من كأ}س, النeعاس, كأ%نه،
ب.ب\ل%ي, ف م.ش\طون.ة{، ي.ت.ط%و_ح'

قال سيبويه ف طاح. ي.ط1يح': إ,نه ف%ع1ل ي.ف}ع1ل ل4ن ف%ع.ل ي.ف}ع1ل� ل
يكون ف بنات الواو، كراهية اللتباس ببنات الياء، كما أ%ن ف%ع.ل%

ي.ف}ع'ل ل يكون ف بنات الياء، كراهية اللتباس ببنات الواو أ%يضاv، فلما كان
ذلك ع.د.ماv الب.ت_ة%، ووجدوا ف%ع1ل ي.ف}ع1ل� وف الصحيح ك%ح.س3ب.

ي.ح\س3ب' وأ%خواتا، وف العتل ك%و.ل ي.لي وأ%خواته حلوا طاح ي.ط1يح' على
ذلك، وله نظائر كتاه ي.ت1يه وماه. ي.م1يه'، وهذا كله فيمن ل يقل إ,ل�

ط%و_حه وت.و_ه.ه، وماه.ت1 الر_ك1ي_ة م.و\هاv، وأ%ما م.ن قال ط%ي_ح.ه
وت.ي_هه وماه.ت1 الر_ك1ي_ة� م.ي\هاv فقد ك�ف1ينا القول% ف لغته،

ل4ن طاح. ي.ط1يح' وأ%خواته على هذه اللغة من بنات الياء، كب.اع ي.بيع'
ونوها.

وط%و_ح. بثوبه: رمى به ف م.ه\ل%كة؛ وط%ي_ح به مثله؛ الفراء: يقال
ط%ي_ح\ت'ه وط%و_ح\ت'ه وت.ض.و_ع. ر,ي'ه وت.ض.ي_ع، وال%ياث1ق'



والواث1ق'.
وطاح. به فرس'ه إ,ذا مضى ي.ط1يح' ط%ي\حاv وذلك كذهاب السهم بسرعة.
:vهب بك؟ قال ال%ع\دي يذكر فرسا�ويقال: أ%ين ط�ي>ح. بك؟ أ%ي أ%ين ذ

ي.ط1يح' بالفار,س ال�د.ج_ج، ذي ال}ـ
ـق%و\ن.س,، حت ي.غ1يب. ف الق%ت.م,

الق%ت.م': الغ'بار.
أ%بو سعيد: أ%صابت الناس. ط%ي\حةD أ%ي أ�مور¬ ف%ر_قت بينهم، وكان ذلك

ف زمن الط�ي\حة1.
ابن ال4عراب: أ%طاح. مال%ه وط%و_حه أ%ي أ%هلكه. وط%و_ح. بالشيء:

أ%لقاه ف الواء. وف حديث أ%ب هريرة ف يوم الي.ر\م'وك: فما ر'ؤ,ي.
م.و\ط1ن¬ أ%كثر' ق1ح\فاv ساقطاv وكف9اv طائحةv أ%ي طائرة من م1ع\ص.مها.
وطو_ح. نفس.ه: ت.و_هها. وت.طاو.ح: ت.رام.ى. وطاو.حه: راماه؛ قال:

فأ%م_ا واحد¬ فكف%اك. م1ن>ي،
فم.ن\ ل1ي.د{ ت'طاو,ح'ها أ%يادي؟

ت'طاو,ح'ها أ%ي ترامي با. وال4يادي: جع أ%ي\د{ الت هي جع ي.د{ أ%ي
أ%كفيك واحداv فإ,ذا كثرت ال4ياد1ي فل طاقة ل با. وت.طاوحت بم

الن_و.ى أ%ي ترامت. وال%طاو,ح': ال%قاذ1ف'. وط%و_ح.ت\ه الط�وائ1ح:
ق%ذ%ف%ت\ه الق%واذ1ف'. ول يقال ال�ط%و>حات'، وهو من الن_وادر كقوله تعال:

وأ%رسلنا الرياح. ل%واق1ح.؛ على أ%حد التأ}ويلي. وط%و_ح الشيء4
وط%ي_حه: ضي_عه.

@طيح: طاح. ط%ي\حاv: تاه، وط%ي_ح نف}س.ه. وطاح. الشيء� ط%ي\حاv: ف%ن.
وذهب. وأ%طاح.ه هو: أ%فناه وأ%ذهبه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ن.ض\ر,ب'هم\، إ,ذا اللYواء� ر.ن_قا،
ض.ر\باv ي'ط1يح' أ%ذ}ر'عاv وأ%س\و'قا

وأ%نشد سيبويه:
ل1ي'ب\ك. يزيد¬ ضار,ع¬ ل�ص'ومة{،
وم'خ\تب,طD ما ت'ط1يح' الط�وائ1ح'

وقال: الطوائح، على حذف الزائد أ%و على النسب؛ قال ابن جن: أ%و_ل
البيت مبن على اطYراح ذكر الفاعل، فإ,ن آخره قد ع'وو,د. فيه الديث� على

الفاعل ل4ن تقديره فيما بعد' لي.ب\ك1ه م'خ\ت.ب,طD ما ت'ط1يح' الطوائح،



فدل قوله ل1ي'ب\ك. على ما أ%راد من قوله ل1ي.ب\ك1.
والط�ائ1ح': ال�شر,ف' على اللك، والفعل كالفعل. وط%و_ح.ت\هم

vهم ط%ي\حات{ أ%ي متفر�قة�ط%ي\حات¬: أ%هلكتهم خ'طوب¬. وذهبت أ%موال
بعيدةv.وال�ط%ي_ح': الفاسد.
وط%ي_ح. بثوبه: رمى به.

@طبخ: الط�ب\خ': إنضاج اللحم وغيه اشتواء واقتداراv. طبخ. الق1د\ر.
واللحم. يطب'خ'ه' وي.طبخ'ه ط%بخاv واط�بخه؛ ال4خية عن سيبويه، فانطبخ

واط�ب.خ أ%ي اتذ طبيخاv، افتعل، ويكون الط9باخ اشتواء واقتداراv. يقال:
هذه خبزة جيدة الطبخ، وآج'ر_ة جيدة الطبخ.

وطاب,خ.ة�: لقب عامر بن الياس بن مضر، لقبه بذلك أ%بوه حي طبخ الض_ب،
 vوذلك أ%ن باه بعثه ف بغاء شيء فوجد أ%رنبا

(* هكذا بالصل) فطبخها
وتشاغل با عنه فسمي طابة. وتيم' بن' مر� ومزينة وضبة بنو أ%د� بن طابة

بن خ1ند1ف، وكأ%نه إ,نا أ%ثبت الاء ف طابة للمبالغة.
والطبخ: الوضع الذي يطبخ فيه؛ وف التهذيب: ال%ط%بخ بيت الط�باخ،

وال1طبخ، بكسر اليم؛ قال سيبويه: ليس على الفعل مكاناv ول مصدراv ولكنه
اسم كالربد. وال1ط}بخ آلة الطبخ.

والط�ب_اخ: معال الطبخ وحرفته الطYباخة؛ وقد يكون الطبخ ف القرص
والنطة. ويقال: أ%تقدرو'ن% أ%م تشو'ون؟ وهذا م'ط�ب.خ القوم وم'ش\تواهم.
ويقال: اط�ب,خ'وا لنا ق�رصاv. وف حديث جابر: فاط�بخنا هو افتعلنا من

الطبخ فقلبت التاء ل4جل الطاء قبلها.
والط9باخ: مصوص بن يطبخ لنفسه، والطبخ عام لنفسه ولغيه.

والطYب\خ': اللحم' الطبوخ. والطبيخ: كالقدير، وقيل: القدير ما كان
ب,ف1حىÝ وتواب,ل%، والطبيخ: ما ل يف%ح_.

واط�ب.خنا: اتذنا طبيخاv؛ وهذا م'ط�ب.خ القوم وهذا م'ش\تواهم.
والط©باخ.ة: الف�وار.ة، وهو ما فار من رغوة الق1در إ,ذا طبخ فيها.

وطب'اخ.ة كل شيء: عصارته الأ}خوذة منه بعد ط%ب\خ1ه كعصارة الب.ق�م, ونوه.
التهذيب: الط©باخ.ة ما تتاج إ,ليه ما ي'طب.خ نو الب.ق�م, تأ%خذ

ط�باخ.ت.ه للصبغ وتطرح سائره؛ وقول الشاعر:
وال لول أ%ن ت.ح'ش_ الط©ب_خ'



ب,ي. ال%ح1يم.، حيث ل م'س\ت.ص\ر.خ'
يعن بالط©ب_خ اللئكة الوكلي بالعذاب يعن عذاب الكفار،

والط©ب_خ جع طابخ.
والطبيخ: ضرب من ال4شربة؛ ابن سيده: والطبيخ ضرب من ال�ن.ص_ف.

وط%ب.خ ال%رe الثمر: اءنضجه؛ ومنه قول أ%ب ح.ث}مة قي صفة التمر:
ت'حفة� الصائم وت.ع1ل�ة� الصب> ون'ز'ل� مري.، عليها السلم، وت'طب.خ' ول

ت'ع.ن>ي صاحبه.ا.
وطبائخ الر: سائمها ف الواجر، واحدتا طبيخة؛ قال الطرماح:

ومستأ}نس بالق%فر,، باتت تل�ف©ه
طبائخ' حر¼، وقع'ه'ن_ س.ف�وع'

والطابة: الاجرة. والصابخ': الم_ى الصال1ب'.
والط9ب.اخ': القو_ة. ورجل ليس به طباخ أ%ي ليس به قو�ة ول س1من، ووجد

بط ال4زهري ط�باخ، بضم الطاء، ووجد بط ال3يادي ط%باخ، بفتح الطاء؛
قال حسان بن ثابت:

الال� ي.غ\ش.ى رجالv ل ط%باخ. بم،
كالس_يل ي.غ\ش.ى أ�صول% الد>ند1ن البال

ومعناه: ل عقل لم. والد>ن\د1ن�: ما بلي وعف1ن. من أ�صول الشجر،
الواحدة د1ن\د1ن.ة، و قد جاء هذا البيت ف شعر ل1ح.ي_ة% بن خلف الطائي ياطب

امرأ%ة من بن شح.ى بن جرم يقال لا أ%gساء�، وكانت تقول ما ل1ح.ي_ة
مال فقال ماوباv لا:

تقول أ%ساء لا جئت خاطبها:
يا حيe ما أ%ر.ب إ,ل� لذي مال,

أ%ساء� ل تفعليها، ر'ب� ذي إ,بل
يغشى الف%واحش، ل ع.ف� ول نال
الفقر يزري بأ%قوام ذوي حسب،

�وقد يسو�د، غي. السيد، الال
(* ف هذا البيت إقواء)

والال يغشى أ�ناساv، ل ط%ب.اخ لم،
كالسيل يغشى أ�صول الد>ند1ن البال

أ%صون عرضي بال ل أ�دنسه،



ل بارك ال بعد العرض ف الال
أ%حتال للمال، إ,ن أ%ودى، فأ%كسبه

ولست للعرض، إن أودى، بخنال
قوله نال من النوال وأ%صله ن.و,ل% مثل قولم كبش صاف{ وأ%صله ص.و,ف¬؛

وف حديث ابن السيب: ووقعت الثالثة فلم ترتفع، وف الناس طباخ: أ%صل
الطباخ القو�ة والسمن ث استعمل ف غيه، فقيل: ل طباخ له أ%ي ل عقل له ول

خي عنده؛ أ%راد أ%نا ل تبق ف الناس من الصحابة أ%حداv؛ وعليه يبن
حديث ال4طبخ الذي ضرب أ�م�ه عند من رواه بالاء. وف الديث: إ,ذا أ%راد
ال بعبد سوءاv جعل ماله ف الطبيخي؛ قيل: ها الص والجر�، فعيل بعن

مفعول. وامرأ%ة طباخية مثل علنية: شابة متلئة مكتنزة اللحم؛ قال
ال4عشى:

،Dال%ل}ق, ط%باخ1ي_ة �عب\ه.رة
ت.زينه بال�ل�ق الطاهر

(* قوله «طباخية» ف خط الؤلف بتشديد الياء وان كان ما قبله يقتضي
التخفيف، وف القاموس ككراهية وغرابية، بتشديد الياء ففيه التخفيف

والتشديد).ويروى ل�باخ1ي_ة. وقيل: امرأ%ة طباخية عاقلة مليحة، وف كلمه ط�باخ
.vإ,ذا كان مكما

وال�ط%ب_خ': الشابe المتلئ؛ ابن ال4عراب: يقال للصب إ,ذا ولد:
رضيع وطفل ث فطيم ث دار,ج¬ ث ج.ف}ر ث يافع ث ش.د.خ ث مطبخ ث

كوكب.وطب_خ: ترعرع وعقل.
ابن سيده: وال�طب>خ، بكسر الباء مشد�دة: من أ%ولد الضأ}ن أ%مل� ما
يكون؛ وقيل: هو الذي كاد يلحق بأ%بيه وأ%و�له ح1س\ل ث غ%ي\داق ث

م'ط%ب>خ¬ ث خ'ض.ر,م ث ضب�.
وقد ط%ب_خ. ال1سل� تطبيخاv: كب.

ورجل طب\خ.ة�: أ%حق، والعروف طيخة.
وال4طبخ: الستحكم المق كالطبخة بي>ن الطب.خ. وف الديث: كان ف

الي رجل له زوجة وأ�م ضعيفة فشكت زوجت'ه إ,ليه أ�مه فقام ال4طبخ إ,ل أ�مه
فأ%لقاها ف الوادي؛ حكاه الروي ف الغريبي.

والطYب>يخ' بلغة أ%هل الجاز: البطيخ، وقيده أ%بو بكر بفتح الطاء.
:�@طخخ: طخ الشيء4 ي.ط�خeه طخ�اv: أ%لقاه من يده فأ%بع.د. وال1ط%خ_ة



خشبة ي'حد_د أ%حد طرفيها ويلعب با الصبيان. والط�خe كناية عن النكاح؛
وقد طخ� الرأ%ة يطخ�ها ط%خ�اv؛ وروي عن يي بن ي.ع\م.ر أ%نه اشترى

جارية خ'راسانية ضخمةv فدخل عليه أ%صحاب'ه فسأ%لوه عنها فقال: نم
ال1ط%خ_ة والطخ'وخ: الشر,س' ف اللق وسوء العشرة والعاملة؛ طخ_ طخ�اv: شرس ف

معاملته.
والط�خ\ط%خة: استواء الشيء وتسويته كنحو السحاب يكون فيه ج'و.ب¬ ث

يت.طخطخ أ%ي ينضم بعضه إ,ل بعض. وتطخطخ السحاب' إ,ذا كانت فيه ج'و.ب ث
انضم واستوى؛ وسحاب طخطاخ. أ%بو عبيد: التطخطخ من الغيم ال4سود'. وتطخطخ

الليل: أ%ظلم وتراكم يكون بغيم وبغي غيم، ومثله تدخدخ، وذلك إ,ذا كان غيم
يستر ضوء النجوم، وذلك إ,ذا ل يكن فيه قمر، ول أ%دري ما طخطخه؛ وليل

ط�خاط1خ وقد طخطخ.ه السحاب.
ويقال للرجل الضعيف النظر: متطخطخ، والمع متطخطخون. ابن سيده:

وال�ط%خ\ط1خ الضعيف البصر. وقد طخطخ الليل بصره إ,ذا حجبته الظلمة عن انفساح
النظر.

والطخطخة: حكاية بعض الضحك. وطخطخ الضاحك قال: طيخ طيخ، وهو أ%قبح
القهقهة، وربا حكى صوت اللى ونوه به.

والط�خطاخ: اسم رجل.
@طرخ: الط�رخ.ة: ماج,لD يتخذ كالوض الواسع عند مرج القناة يتمع فيها

الاء ث يتفجر منها إ,ل الزرعة، وهو دخيل ليست فارسية لكناء ول عربية
مضة.

وط%ر\خان: اسم للرجل الشريف، بلغة أ%هل خراسانت، والمع الط�راخ1نة.
@طلخ: الطل}خ: اللطخ بالقذ%ر وإ,فساد الكتاب, ونوه، واللطخ أ%عم. وروى

عن النب�، صلى ال عليه وسلم، أ%نه كان ف جنازة فقال: أ%يكم يأ}ت
vإ,ل9 كسره، ول صورة إ,ل� طل%خها، ول قبا vالدينة فل يدع فيها وثنا

إ,ل� سو�اه؟ وقال شر: أ%حسب قوله طلخها أ%ي لطخها بالطي حت يطمسها،
م1ن الطل%خ وهو الذي يبقى ف أ%سفل الوض والغدير؛ معناه يسو�دها وكأ%نه

مقلوب. قال: ويكون طلخته أ%ي سو�دته، ومنه الليلة الطلخ1م�ة، واليم
زائدة.

وامرأ%ة طل}خاء إ,ذا كانت حقاء؛ وأ%نشد:
فك%م\ مثل� زوج, ط%ل}خاء خ1رمل�



أ%قل� ع1ياناv ف الس_داد، وأ%ش\ك%عا
(* قوله «فكم مثل زوج إل» هكذا ف نسخة الؤلف وهي مكسورة ولعل أصله:

فكم مثل زوج زوج طلخاء خرمل. إل فيكون زوج الثان بدلv من الول).
ويروى طلخاء لطخة.

والط�ل}خ': بقية الاء ف الوض والغدير. وف التهذيب: الط�ل}خ'
والط�م\ح' الع.ر,ين' الذي فيه الد_عام1يص' ل ي'ق}د.ر على شربه.

واط}ل%خ_ دمع عينه أ%ي تفرق؛ وأ%نشد ال4زهري ف ترجة جلخ:
ل خي. ف الش_ي\خ إ,ذا ما اج\ل%خ_ا،

واط}ل%خ_ ماء� ع.ي,نه ول%خ_ا
وف التهذيب:

وسال% غ%ر\ب' مائ1ه فاط}ل%خ_ا
واطلخ دمع عينه إ,ذا سال.

:vم\خ': شجر يدبغ به ييء أ%ديه أ%ح.ر، ويقال له أ%يضاYطمخ: الط@
.�الع1ر\ن.ة

@طنخ: ط%ن,خ. الرجل ي.ط}ن.خ' ط%ن\خاv وت.ن,خ يتنخ ت.ن.خاv، فهو ط%ن,يخ¬
وطانخ¬: غلب الدسم على قلبه وات_خ.م. منه؛ وطن_خ الدسم' قلبه، وط%ن,خ.ت\

نفس'ه: خبثت، وهو من ذلك. وط�ن>خ.ت الناقة� والدابة: اشتد� س1م.ن'ها.
وم.ر_ ط1ن\خ¬ من الليل ك%ع1ن\ك{، قال ابن دريد: ول أ%دري ما صحته.

والط�ن.خ': الب.ش.م؛ قال شر: سعت ابن الفقعسي يقول: نشرب هذه
ال4لبان% فتطنخنا عن الطعام أ%ي تغنينا.

@طيخ: ابن سيده: طاخ. ال4مر. ط%ي\خاv: أ%فسده؛ وقال أ%حد بن يي: هو
م1ن ت.واط%خ. القوم'؛ قال: وهذا من الفساد بيث تراه؛ قال ابن جن: وقد
يوز أ%ن يسن الظن� به فيقال إ,نه أ%راد كأ%نه مقلوب منه. ابن ال4عراب:

ال�ط%ي_خ' الفاسد. وطاخ ي.ط1يخ' ط%ي\خاv: تلطخ بقبيح من قول أ%و فعل.
وطاخ.ه هو وط%ي_خ.ه: لطخه به؛ يتعد�ى ول يتعدى؛ وأ%نشد ال4زهري:

ول%س\ت. بطي_اخ.ة{ ف الرجال،
ول%س\ت. ب,خ1ز\راف%ة أ%ح\د.با

اللحيان: طاخ فلن فلناv يطيخه ويطوخه: رماه بقبيح من قول أ%و فعل.
وط%ي_خ.ه بشر�: لطخه'. أ%بو زيد: طي_خه العذاب أ%ل� عليه فأ%هلكه،

وطيخه الس_م.ن: امتل4 س1م.ناv. أ%بو مالك: طيخ أ%صحابه إ,ذا شتمهم



فأ%ل� عليهم.
ورجل طائخ وطي_اخة وط%ي\خ.ة: أ%حق' ل خي فيه؛ وقيل: أ%حق قذر، وجع

.vالط�ي\خ.ة طيخات؛ قال: ول نسمعه مكسرا
والطYيخ والط�ي\خ: الهل. والط�ي\خ': الك1ب. وطاخ: تكب؛ قال الرث

بن ح1لزة:
فاتركوا الط�ي\خ. والتعد�ي، وإ,ما

تتعاشوا، ففي التعاشي الداء�
وزمن الط�يخة: زمن الفتنة والرب؛ يقال: أ%تانا فلن زمن الطيخة.

وناقة طيوخ: تذهب ييناv وشالv وتأ}كل من أ%طراف الشجر.
وط1يخ,: حكاية� صوت الضحك، حكاه سيبويه؛ الليث: يقول الناس ط1يخ, ط1يخ,

أ%ي قهقهوا.
وط%ي\خ¬: موضع¬ بي. ذي خ.ش.ب� ووادي القرى؛ قال كثي عزة:

فوال ما أ%دري، أ%ط%ي\خاv تواعدوا
لتم¼ ظم�، أ%م ماء4 ح.ي\د.ة% أ%وردوا

vوط%ر.دا vطرد: الط�ر\د': الش_ل©؛ ط%ر.د.ه ي.ط}ر'د'ه ط%ر\دا@
وط%ر_ده؛ قال:

فأ�ق}س3م' لول أ%ن� ح'د\باv ت.تاب.ع.ت\
علي_، ول أ%ب\ر.ح\ ب,د.ي\ن� م'ط%ر_دا

ح'د\باv: يعن د.واه1ي.، وكذلك اط�ر.د.ه؛ قال طريح:
أ%م\س.ت\ ت'ص.فYق�ها ال%ن'وب، وأ%ص\ب.ح.ت\

ز.ر\قاء4 ت.ط�ر,د' الق%ذ%ى ب,ح1باب
والط�ر,يد': ال%ط}ر'ود' من الناس، وف الكم ال%ط}ر'ود، وال�نثى

ط%ريد¬ وط%ريدة؛ وجعهما م.عاv ط%رائ1د'. وناقة ط%ريد¬، بغي هاء: ط�ر,د.ت\
ف%ذ�ه1ب. با كذلك، وجعها ط%رائ1د'. ويقال: ط%رد\ت' فلناv ف%ذ%ه.ب.،

ول يقال فاط�ر.د.. قال الوهري: ل ي'قال� م1ن هذا ان\ف%ع.ل% ول
اف}ت.ع.ل% إ,ل ف لغة رديئة.

والط�ر\د': ال3ب\ع.اد'، وكذلك الط�ر.د'، بالتحريك. والرجل م.ط}ر'ود¬
وط%ريد¬. ومر_ ف�لنD ي.ط}ر'د'هم أ%ي ي.ش'ل©هم وي.ك}س.و ه'م\.

وط%ر.د\ت' ال3ب,ل% ط%ر\داv وط%ر.داv أ%ي ض.م.م\ت'ها من نواحيها، وأ%ط}ر.د\ت'ها
أ%ي أ%مرت' ب,ط%ر\د1ها.



وفلنD أ%ط}ر.د.ه السلطان إ,ذا أ%مر بإ,خ\راجه عن ب.ل%ده. قال ابن
السكيت: أ%ط}ر.د\ت'ه إ,ذا ص.ي_ر\ت.ه طريداv، وط%ر.د\ت'ه إ,ذا ن.ف%ي\ت.ه عنك

وقلت. له: اذهب عنا. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ط}ر.د\نا
ال�ع\ت.رف1ي.. يقال: أ%ط}ر.د.ه السلطان� وط%ر.د.ه أ%خرجه عن ب.لد1ه، وح.ق1يق%ت'ه

أ%نه صي_ره طريداv. وط%ر.د\ت' الرجل ط%ر\داv إ,ذا أ%ب\ع.دته، وط%ر.د\ت'
Dر\ب.ة�القوم. إ,ذا أ%ت.ي\ت. عليهم وج'ز\ت.ه'م. وف حديث قيام الليل: هو ق

إ,ل ال تعال وم.ط}ر.د.ة� الداء عن ال%س.د أ%ي أ%نا حالةD من شأ}نا
إ,ب\عاد' الداء أ%و مكانD ي.خ\ت.صe به وي'ع\ر.ف'، وهي م.ف}ع.لة من

الط�ر\د1. والط�ريد': الرجل ي'ول%د' بعد. أ%خيه فالثان ط%ريد' ال4ول؛
يقال: هو طريد'ه. والليل والنهار ط%ريدان، كل© واحد منهما طريد صاحبه؛ قال

الشاعر:
vي'عيدان1 ل ما أ%مضيا، وها معا

ط%ريدان1 ل% ي.س\ت.ل}ه,يان ق%رار,ي
وب.ع1ي¬ م'ط�ر,د¬: وهو التتابع ف سيه ول ي.ك}بو؛ قال أ%بو النجم:

ف%ع'ج\ت' م1ن\ م'ط�ر,د{ م.ه\دي�
vوط%ر.د\ت' الرجل إ,ذا ن.ح_ي\ت.ه'. وأ%ط}ر.د. الرجل%: جعله ط%ريدا

ونفاه. ابن شيل: أ%طر.د\ت' الرجل جعلته طريداv ل يأ}من. وط%ر.د\ت'ه:
ن.ح_ي\ت'ه ث ي.أ}م.ن'. وط%ر.د.ت1 الك1لب' الص_ي\د. ط%ر\داv: ن.ح_ت\ه

وأ%ره.ق%ت\ه. قال سيبويه: يقال ط%ر.د\ت'ه فذهب، ل مضارع له من لفظه.
والطريدة: ما ط%ر.د\ت. من ص.ي\د{ وغيه. ط%ر_اد¬: واسع ي.ط�ر,د' فيه

الس_راب'. ومكان ط%ر_اد¬ أ%ي واسع¬. وس.ط}ح' ط%ر_اد¬: مستو واسع؛ ومنه
قول العجاج:

وكم ق%ط%ع\نا من خ1فاف{ ح'م\س,،
غ�ب\ر, الر>عان1 ور,مال� د'ه\س,،

وص.ح\ص.ح.ان{ ق%ذ%ف{ كال؟؟�çر\س,،
وع\ر�، ن'سام1يها ب,س.ي\ر� و.ه\س,،

والو.ع\س, والط�ر_اد1 ب.ع\د. الو.ع\س,
قوله ن'سام1يها أ%ي ن'غالبها. بس.ي\ر� وه\س� أ%ي ذي و.ط}ء� شديد. يقال:
وهسه أ%ي و.ط1ئ%ه و.ط}أv شديداv ي.ه,س'ه وكذلك وع.س.ه؛ وخ.ر.ج فلن

ي.ط}ر'د حر الوحش. والريح ت.ط}ر'د الص.ى وال%و\لن% على وج\ه ال4رض، وهو



ع.ص\ف�ها وذ%هاب'ها ب,ها. وال4رض' ذات' الل, ت.ط}ر'د الس_راب. ط%ر\داv؛
قال ذو الرمة:

كأ%نه، والر_هاء� ال%ر\ت' ي.ط}ر'د'ه،
أ%غراس' أ%ز\ه.ر تت. الريح م.ن\توج

واط�ر.د. الشيء�: ت.ب,ع. بعض'ه بعضاv وجرى. واط�ر.د. ال4مر':
استقام.. واط�ر.د.ت1 ال4شياء� إ,ذا ت.ب,ع. بعض'ها بعضاv. واط�ر.د. الكلم'

إ,ذا تتاب.ع. واط�ر.د. الاء� إ,ذا تتاب.ع س.ي.لن'ه؛ قال قيس بن
الطيم:أ%ت.ع\ر,ف' ر.س\ماv كاطYراد1 ال%ذاه1ب,

أ%راد بال%ذاهب جلوداv م'ذ}ه.ب.ةv بطوط يرى بعضها ف إ,ثر بعض فكأ%نا
م'ت.تابع.ة؛ وقول� الراعي يصف ال3بل وات>باع.ها مواضع القطر:

سيكفيك. ال3له' وم'س\ن.مات¬،
ك%ج.ن\د.ل, ل�ب\ن.، ت.ط9ر,د' الص>لل

أ%ي ت.ت.تاب.ع' إ,ل الر.ض1ي المطورة لتشرب منها فهي ت'س\ر,ع'
وت.س\ت.مرe إ,ليها، وحذ%ف. فأ%و\ص.ل% الفعل وأ%ع\م.ل%ه.

والاء� الط�ر,د': الذي ت.خ'وضه الدوابe ل4نا ت.ط�ر,د' فيه وتدفعه
أ%ي تتتابع. وف حديث قتادة ف الرجل ي.ت.و.ض_أ� بالاء3 الر_م.ل,

.eوالاء3 الط�ر,د1؛ هو الذي ت.خ'وضه الدواب
ور.م\لD م'ت.طار,د: ي.ط}ر'د' بعض'ه بعضاv ويتبعه؛ قال كثي عزة:

ذ%ك%رت' ابن. لي\لى والس_ماح.ة%، بعد.ما
ج.ر.ى بين.نا م'ور' الن_ق%ا ال�تط%ار,د

وج.د\و.لD م'ط�ر,د¬: سريع' ال%ر\ي.ة. وال4نار' تط�ر,د' أ%ي ت.ج\ري.
وف حديث ال3سراء: وإ,ذا ن.ه\ران ي.ط�ر,دان أ%ي ي.ج\ر,يان وها

ي.ف}ت.ع1لن. وأ%مر¬ م'ط�رد¬: مستقيم على جهته.
.vأ%ي مستقيما vط1رادا vوفلن ي.م\شي م.ش\يا

وال�طار.د.ة ف القتال: أ%ن ي.ط}ر'د. بعض'هم بعضاv. والفارس
ي.س\ت.ط}ر,د' ل1ي.ح\م1ل% عليه ق1ر\ن'ه ث ي.ك�رe عليه، وذلك أ%نه ي.ت.ح.ي_ز' ف

اس\ت1ط}راد1ه إ,ل فئته وهو ي.ن\ت.ه,ز' الف�ر\صة لطاردته، وقد
اس\ت.ط}ر.د. له وذلك ض.ر\ب من ال%ك1يد.ة. وف الديث: كنت أ�طار,د' حي_ةv أ%ي

أ%خ\د.ع'ها ل4ص1يد.ها؛ ومنه ط1راد' الص_ي\د. وم'طار.د.ة ال4قران
والف�ر\سان وط1راد'هم: هو أ%ن ي.ح\م1ل% بعضهم على بعض ف الرب وغيها. يقال: هم



فرسان الطYراد1.
وال1ط}ر.د': ر'م\ح¬ قصي ت'ط}ع.ن' به ح'م'ر الوحش؛ وقال ابن سيده:

ال1ط}ر.د، بالكسر، رمح قصي ي'ط}ر.د به، وقيل: ي'ط}ر.د به الوحش.
والطYراد': الرمح القصي ل4ن صاحبه ي'طار,د' به. ابن سيده: وال1ط}ر.د' من الرمح

ما بي ال�ب_ة1 والعالية.
والط�ر,يد.ة�: ما ط%ر.د\ت. من وحش ونوه. وف حديث ماهد: إ,ذا كان عند

اطYراد اليل وعند س.لY السيوف أ%جزأ% الرجل% أ%ن تكون صلت'ه'
تكبياv. الض\ط1راد': هو الطYراد'، وهو افت1عالD، من ط1راد1 ال%ي\ل، وهو

.vع.د\و'ها وتتابعها، فقلبت تاء الفتعال طاء ث قلبت الطاء ال4صلية ضادا
والط�ريدة: ق%ص.ب.ة فيها ح'ز_ة ت'وض.ع على ال%غاز,ل, والع'ود1 والق1داح

:vف%ت'ن\ح.ت' عليها وت'ب\ر.ى با؛ قال الشماخ' يصف قوسا
أ%قام. الثYقاف' والط�ر,يد.ة� د.ر\أ%ها،

كما ق%و_م.ت ض1غ\ن. الش_م'وس, ال%هام1ز'
أ%بو اليثم: الط�ر,يد.ة� الس_ف%ن وهي ق%ص.بة ت'ج.و_ف' ث ي'غ\ف%ر'

منها مواضع ف%ي'ت_ب.ع' با ج.ذ}ب الس_ه\م. وقال أ%بو حنيفة: الط�ر,يد.ة
ق1ط}ع.ة� ع'ود{ صغية ف هيئة ال1يزاب, كأ%نا نصف ق%ص.بة، س.ع.ت'ها

بقدر ما ي.لزم' الق%و\س. أ%و الس_ه\م.. والط�ر,يد.ة�: ال1ر\ق%ة الطويلة
من الرير. وف حديث م'عاوية: أ%نه ص.ع1د. النب وبيده ط%ر,يد.ةD؛

�التفسي لبن ال4عراب حكاه الروي� ف الغريبي. أ%بو عمرو: ال�ب_ة
ال1ر\ق%ة ال�د.و_ر.ة، وإ,ن كانت طويلة، فهي الط�ر,يد.ة. ويقال للخ1ر\ق%ة

الت ت'ب.ل© وي'م\س.ح' با الت_نeور': ال1ط}ر.د.ة� والط�ر,يد.ة.
Dوث%و\ب¬ ط%رائد، عن اللحيان، أ%ي خ.ل%ق¬. ويوم ط%ر_اد¬ وم'ط%ر_د¬: كامل

م'ت.م_م؛ قال:
إ,ذا الق%ع'ود' ك%ر_ فيها ح.ف%د.ا
ي.و\ماv، ج.ديداv ك�ل�ه، م'ط%ر_دا

ويقال: م.ر_ بنا يوم¬ ط%ر,يد¬ وط%ر_اد¬ أ%ي طويلD. ويوم¬ م'ط%ر_د¬
أ%ي ط%ر_اد¬؛ قال الوهري: وقول الشاعر يصف الفرس:

وكأ%ن� م'ط�ر,د. الن_س3يم، إ,ذا جرى
ب.ع\د. الك%لل,، خ.ل1ي_ت.ا ز'ن\ب'ور,

يعن به ال4ن\ف..



والط�ر.د': ف1راخ' النحل,، والمع ط�ر'ود؛ حكاه أ%بو حنيفة.
والط�ر,يد.ة�: أ%صل� الع1ذ}ق. والط�ر,يد': الع'ر\ج'ون.

والط�ر,يد.ة�: ب'ح.ي\ر.ةD من ال4رض, قل1يل%ة الع.ر\ض, إ,نا هي
ط%ريق%ة. والط�ر,يد.ة�: ش'ق�ةD من الث�وب ش'ق�ت\ طولv. والط�ر,يد.ة:

الو.سيق%ة من ال3بل ي'غ1ي' عليها قوم¬ ف%ي.ط}ر'د'ونا؛ وف الصحاح: وهو ما
ي'س\ر.ق' من ال3بل. والط�ر,يد.ة: ال�ط�ة بي الع.ج\ب, والكاه1ل,؛ قال

أ%بو خراش:
ف%ه.ذ�ب. عنها ما ي.لي الب.ط}ن.، وان\ت.ح.ى

ط%ر,يد.ة% م.ت\ن� ب.ي\ن. ع.ج\ب� وكاه1ل,
والط�ريد.ة�: ل�ع\ب.ة� الص>ب\يان1، ص1ب\يان1 ال4عراب، يقال لا

ال%اس_ة� وال%س_ة�، وليست ب,ث%ب.ت؛ وقال الطYر,م_اح ي.ص1ف' ج.واري
أ%در.ك}ن. ف%ت.ر.ف�ع\ن عن ل%ع1ب الص�غار وال4حداث:

،vق%ض.ت\ من ع.ي.اف{ والط�ريد.ة1 حاجة
فه'ن_ إ,ل ل%ه\و, الديث خ'ض'وع'

وأ%ط}ر.د. ال�ساب,ق' صاح1ب.ه: قال له إ,ن س.ب.ق}ت.ن فلك علي� كذا. وف
الديث1: ل بأ}س. بالس>باق ما ل ت'ط}ر,د\ه وي'ط}ر,د\ك. قال

ال3ط}راد' أ%ن تقول%: إ,ن س.ب.ق}ت.ن فلك علي� كذا، وإ,ن س.ب.ق}ت'ك. فلي عليك
كذا. قال ابن ب'ز'رج: يقال أ%ط}ر,د\ أ%خاك ف س.ب.ق� أ%و ق1مار� أ%و ص1راع�

فإ,ن ظ%ف1ر. كان قد قضى ما عليه، وإ,ل ل%ز,م.ه ال4و_ل� والخ1ر'.
ابن ال4عراب: أ%ط}ر.د\نا الغ.ن.م وأ%ط}ر.د\ت'م\ أ%ي أ%ر\س.ل}نا

التeيوس ف الغنم. قال الشافعي: وينبغي للحاكم إ,ذا ش.ه,د. الشهود' لرجل على
آخر أ%ن ي'ح\ض1ر. ال%ص\م، وي.ق}رأ% عليه ما شهدوا به عليه، وي'ن\س3خ.ه
أ%ساء4هم وأ%نسابم وي'ط}ر,د.ه ج.ر\ح.هم فإ,ن ل يأ}ت1 به ح.ك%م. عليه؛

قال أ%بو منصور: معن قوله ي'ط}ر,د.ه جرحهم أ%ن يقول له: قد ع'د>ل%
هؤ'لء3 الشهود'، فإ,ن جئت. برحهم وإ,ل ح.ك%م\ت' عليك با شهدوا به عليك؛

قال: وأ%صله من ال3ط}راد1 ف الس>باق وهو أ%ن يقول أ%حد التسابقي
لصاحبه: إ,ن سبق}تن فلك علي� كذا، وإ,ن س.ب.ق}ت' فلي عليك كذا، كأ%ن� الاكم

يقول له: إ,ن جئت برح الشeهود1 وإ,ل حكمت عليك بشهادتم.
.vوم'ط%ر>دا vر'ود{: ب.ط}ن وقد س.م_ت\ ط%ر_ادا�وبنو ط

@طود: الط�و\د': البل العظيم. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال



عنهما: ذاك ط%ود¬ م'ن,يف¬ أ%ي جبل عال. والط�و\د': ال%ض\ب.ة�؛ عن ابن
ال4عراب، والمع أ%ط}واد¬؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

يا م.ن\ رأ%ى هام.ةv ت.ز\ق�و على ج.د.ث{،
ت'ج,يب'ها خ.ل1فات¬ ذات' أ%ط}واد1

فسره فقال: ال4طواد' هنا ال4س\ن,م.ة، شبهها ف ارتفاعها بال4طواد
الت هي البال، يصف إ,ب,ل% أ�خ1ذ%ت ف الدية ف%ع.ي_ر. صاح1ب.ها با.

والت_ط}واد': الت_ط}واف'؛ ابن ال4عراب: ط%و_د. إ,ذا ط%و_ف.
بالب,لد1 لطلب العاش. وال%طاو,د': مثل ال%ط%او,ح,. والطاد1ي: الثابت؛ وقال

أ%بو عبيد ف قول القطامي:
وما ت'ق}ض.ى ب.واقي د.ي\ن,ها الط�اد1ي

 vقال: ي'راد' به الواط1د' فأ%خ_ر الواو وقلبها أ%لفا
(* قوله «وقلبها

الفاv» كذا بالصل العتمد والناسب قلبها ياء كما هو ظاهر.) الفراء: طاد
إ,ذا ثبت، وداط% إ,ذا ح.م'ق، وو.ط%د إ,ذا ح.م'ق، ووط%د. إ,ذا سار.
وط%و_د فلن بفلن ت.ط}ويداv وط%و_ح. به ت.ط}و,ياv وط%و_د بنفسه ف
ال%طاو,د1 وط%و_ح با ف الطاو,ح وهي ال%ذاهب؛ قال ذو الرمة:

أ%خ'و ش'ق�ة{ جاب. البلد. بنف}س3ه،
على ال%و\ل, حت ل%و_ح.ت\ه ال%طاو,د'

وابن' الط�و\د1: ال�ل}م'ود' الذي ي.ت.د.ه\دى من الط�و\د1؛ قال
الشاعر:د.ع.و\ت' ج'ل%ي\داv د.ع\و.ةv ف%كأ%نا
د.ع.و\ت' ب,ه ابن. الط�و\د1، أ%و ه'و. أ%س\ر.ع

(* قوله «جليدا» كذا بالصل، وف شرح القاموس خليداv، وف الساس
.(vكليبا

وط%و\د¬ وط�و.ي\د: اسان.
@طبزذ: الط�ب.ر\ز.ذ�: السeك�ر'، فارسي معر�ب، يريد ت.ب.ر\ز.د\

بالفارسية كأ%نه نت من نواحيه بالفأ}س. والت_ب.ر: الفأ}س، بالفارسية. وحكى
ال4صمعي ط%ب.ر\ز.ل وط%ب.ر\ز.ن}. وقال يعقوب: ط%ب.ر\ز'د وط%ب.ر\ز'ل

وط%ب.ر\ز'ون؛ قال ابن سيده: وهو مثال ل أ%عرفه. قال ابن جن: قولم ط%ب.ر\ز'ل
وط%ب.ر\ز'ن ل%س\ت. بأ%ن تعل أ%حدها أ%صلv لصاحبه بأ%ول منك تمله على

ضده لستوائهما ف الستعمال.



@طرمذ: رجل فيه ط%ر\م.ذ%ة أ%ي أ%نه ل يقق ال�مور، وقد طرمذ عليه. ورجل
ط1رماذ: م'ب.ه\ل1ق¬ ص.ل1ف¬، وهو الذي يسمى الطYر\م1ذار؛ قال:

س.لم' م.ل�ذ{ على م.ل�ذ1،
ط%ر\م.ذ%ةv من على الطYر\ماذ1

الوهري: الط�ر\م.ذة� ليس من كلم أ%هل البادية. وال�ط%ر\م1ذ�: الذي
�له كلم وليس له فعل؛ قال ابن بري: قال ثعلب ف أ%ماليه: الط�ر\م.ذ%ة

غريبة. قال: والطYر\ماذ� الفرس الكري الرائع. والطYر\م1ذار: التكثر با
ل يفعل، وقيل: الطYر\م1ذار' والطYر\ماذ� هو ال�ت.ن.د>خ'. يقال

ت.ن.د_خ. أ%ي تشب_ع با ليس عنده؛ قال ابن بري: ويقوي ذلك قول أ%شجع
السلمي:ليس للحاجات إ,ل9

من له و.ج\ه¬ وقاح،
ول1سانD ط1ر_م1ذ%ار¬؛

وغ�د'وÒ و.ر.واح
ابن ال4عراب: ف فلن ط%ر\م.ذ%ةD وب.ه\ل%ق%ةD ول%ه\و.قةD؛ قال أ%بو

�العباس: أ%ي ك1ب\ر¬. أ%بو اليثم: ال�ف%اي.شة الفاخرة وهي الط�ر\م.ذ%ة
بعينها، والن_ف}خ' مثله.

يقال: رجل ن.ف�اج¬ وف%ي_اش¬ وط1ر\ماذ وف%ي'وش¬ وط1ر\م1ذان�، بالنون،
إ,ذا افتخر بالباطل وتد�ح با ليس فيه.

@طأر: ما با ط�ؤ\ر,يÒ أ%ي أ%ح.د¬.
@طب: ابن ال4عراب: ط%ب.ر. الرجل� إ,ذا ق%ف%ز.، وط%ب.ر. إ,ذا اختبأ%.

وو.ق%ع'وا ف ط%ب.ار, أ%ي داهية؛ عن يعقوب واللYحيان. ووقع فلن ف
ب.ن.ات1 ط%ب.ار, وط%م.ار, إ,ذا وقع ف داهية.

والط©ب_ار: ض.ر\ب¬ من التي؛ حكاه أ%بو حنيفة وح.ل�ه' فقال: هو
أ%كب تي رآه الناس' أ%حر ك�م.ي\ت¬ أ%ن_ى ت.ش.ق�ق.؛ وإ,ذا أ�كل ق�ش1ر.

ل1غل%ظ1 ل1حائه فيخرج أ%بيض. فيكفي الرجل% منه الثلث� وال4ربع، تل�
التينة� منه ك%ف_ الرجل، وي'ز.ب_ب' أ%يضاv، واحدته ط�ب_ار.ةD. ابن

ال4عراب: من غريب شجر الض_ر,ف الط©ب_ار'، وهو على صورة التي إ,ل أ%نه
أ%رق.

وط%ب.ر,ي_ة�: اسم مدينة.
@طثر: الط�ث}ر.ة�: خ'ث�ور.ة� اللب الت تعلو رأ}سه مثل الر_غ}و.ة1



إ,ذا م'ح1ض. فل ت.خ\ل�ص' ز'ب\د.ت'ه، وال�ث%ج_ج' مثل� ال�ط%ث�ر,،
والك%ث}أ%ة� نو من الط�ث}ر.ة1، وكذلك الك%ث}ع.ة، وقيل: الط�ث}ر.ة� اللب

الليب القليل الرغوة، فتلك الرغوة الط�ث}ر.ة تكون للب الليب أ%و الامض
أ%يهما كان. يقول: سقان ط%ث}ر.ة% لبنه، وهي شبه الزبد الرقيق واللب

أ%كثف من الزبد، وإ,ذا ل يكن له زبد ل ن'س.م>ه ط%ث}ر.ةv إ,ل ب,ز'بدة.
ال4صمعي: إ,ذا ع.ل اللب. د.س.م'ه وخ'ث�ور.ت'ه رأ}س.ه، فهو م'ط%ث�ر.

يقال: خ'ذ} ط%ث}ر.ة% س1ف%ائ1ك. ابن سيده: الط�ث}ر.ة� خ'ث�ور.ة� اللب وما
vورا�عله من الد_س.م, وال�ل}ب.ة1؛ ط%ث%ر اللب' ي.ط}ث�ر ط%ث}راv وط�ث
وط%ث�ر. ت.ط}ث1ياv. والط�اث1ر': اللب الاثر؛ ولب خاث1ر¬ طائ1ر¬.

أ%بو زيد: يقال إ,نم لفي ط%ث}ر.ة1 ع.ي\ش� إ,ذا كان خ.ي\ر.هم كثياv. وقال
مرة: إ,نم لفي ط%ث}ر.ة{ أ%ي ف كثرة من اللب والس_م\ن وال4ق1ط1؛

وأ%نشد:
إ,ن� الس_لء4 الذي ت.ر\ج,ي. ط%ث}ر.ت.ه'،

قد ب,ع\ت'ه بأ�م'ور� ذات1 ت.ب\غ1يل,
:�والط�ث}ر': الي' الكثي، وبه سي ابن' الط�ث}ر,ي_ة. والط�ث}ر.ة

ما عل الاء4 من الط©ح\لب. والط�ث}ر.ة�: ال%م\أ%ة� تبقى أ%سفل% الوض
والاء� الغليظ�؛ قال الراجز:
أ%ت.ت\ك. ع1يس¬ ت.ح\م1ل� ال%ش1ي_ا،

ماءé من الط�ث}ر.ة أ%ح\و.ذ1ي_ا
فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من قوله:

أ%ص\د.ر.ها، عن ط%ث}ر.ة1 الد_آثي،
صاحب' ل%ي\ل� خ.ر,ش' الت_ب\ع.اث1

فقيل: الط%ث}ر.ة ما عل ال4لبان من الدسم، فاستعاره لا عل الاء4 من
.�الطحلب، وقيل: هو الطحلب نفسه، وقيل: ال%م\أ%ة

ورجل ط%ي\ث%ار.ةD: ل يبال على من أ%قدم، وكذلك ال4سد. وأ%سد
.Dواحدتا ط%ث}ر.ة ،eث%ار': الب.قYط%ي\ث%ار¬: ل يبال على ما أ%غار. والط

والط�ي\ث%ار': البعوض وال4سد.
وط%ث}ر.ة�: بطن من ال4زد. والط�ث}ر.ة�: س.ع.ة� العيش؛ يقال: إ,نم

ل%ذ%وو ط%ث}ر.ة. وبنو ط%ث}ر.ة%: ح.يÒ منهم يزيد بن الط�ث%ر,ي_ة1 الوهري:
يزيد بن الطYث%ر,ي_ة1 الشاعر ق�ش.ي\ر,يÒ وأ�مه ط%ث%ر,ي_ة.



وط%ي\ث%ر.ة�: اسم.
@طحر: ال4زهري: الط�ح\ر' ق%ذ}ف' العي بق%ذاها. ابن سيده: ط%ح.ر.ت

الع.ي\ن, قذاها ت.ط}ح.ر'ه ط%ح\راv رمت به؛ قال زهي:
ب,م'ق}ل%ة{ ل ت.غ.رe صاد1ق%ة{،

ي.ط}ح.ر' عنها الق%ذ%اة% حاج,ب'ها
قال الشيخ ابن بري: الباء ف قوله بقلة تتعلق بتراقب ف بيت قبله هو:

ت'ر.اق1ب' ال�ح\ص.د. ال�م.ر_،
إ,ذا هاج,ر.ةD ل ت.ق1ل} ج.ناد1ب'ها

vجيد فتله، أ%ي تراقب السوط خوفا�ال�ح\ص.د': السوط. وال�م.رe: الذي أ
أ%ن تضرب به ف وقت الاجرة الت ل ت.ق1ل} فيه ج.ناد1ب'ها، من القائلة،
Dأ%ي ل تلحقها غ1ر_ة eل4ن الندب يصوت ف شدة الر. وقوله ل ت.غ.ر

ف نظرها أ%ي هي صادقة النظر. وقوله يطحر عنها القذاة% حاج,ب'ها أ%ي
حاج,ب'ها م'ش\ر,ف¬ على عينها فل تصل إ,ليها ق%ذاةD. وط%ح.ر.ت1 العي'

:�الغ.م.ص. ونو.ه إ,ذا رمت\ به؛ وعي ط%ح'ور¬؛ قال ط%ر.ف%ة
ط%ح'وران1 ع'و_ار. الق%ذ%ى ف%ت.راها،
ك%م.ك}ح'ول%ت.ي\ م.ذ}ع'ور.ة{ أ�م� ف%ر\ق%د1

وط%ح.ر.ت1 العي' الع.ر\م.ض.: ق%ذ%ف%ت\ه'؛ وأ%نشد ال4زهري يصف عي ماء
تفور بالاء:

ت.ر.ى الشeر.ي\ر,يغ% ي.ط}ف�و ف%و\ق. طاح1ر.ة{،
م'س\ح.ن\ط1راv ناظ1راv نو. الش_ناغ1يب,

الشeر.ير,يغ: الض>ف}د.ع' الصغي. والطاحرة: العي الت ترمي ما ي'طرح
فيها لشدة ج.م\ز.ة1 مائها من م.ن\ب.ع1ها وقو�ة فورانه. والشناغيب

والشغانيب: ال4غصان الرطبة، واحدها ش'ن\غ'وب وش'غ\ن'وب. قال: وال�س\ح.ن\ط1ر'
ال�ش\ر,ف' النتصب.

قال ابن سيده: وقوس ط%ح'ور¬ وم1ط}ح.ر¬، وف التهذيب: م1ط}ح.ر.ةD، إ,ذا
رمت بسهمها ص'ع'داv فلم ت.ق}ص1د الر_م1ي_ة%، وقيل: هي الت ت'ب\ع1د'

السهم.؛ قال كعب بن زهي:
ش.ر,ق%ات{ بالس_م> من ص'ل�ب,ي¼،

ور.ك�وضاv من الس_ر.اء3 ط%ح'ور.ا
الوهري: الط�ح'ور' القوس البعيدة الرمي. ابن سيده: ال1ط}ح.ر'، بكسر



اليم، السهم البعيد الذهاب. وسهم م1ط}ح.ر¬. يبعد إ,ذا ر.مى؛ قال أ%بو
ذؤيب:

vم1ط}ح.را vف%ر.م.ى ف%أ%ن\ف%ذ% صاع1د1ي�ا
بالك%ش\ح,، فاش\ت.م.ل%ت عليه ال4ض\ل�ع'

وقال أ%بو حنيفة: أ%ط}ح.ر. س.ه\م.ه' ف%ص_ه' ج,د�اv، وأ%نشد بيت أ%ب
ذؤيب: صاعدي�اv م'ط}ح.ر.اv، بالضم. ال4زهري: وقيل ال1ط}ح.ر' من السهام

الذي قد أ�ل}ز,ق. ق�ذ%ذ�ه'. وف حديث يي بن ي.ع\م'ر.: فإ,نك ت.ط}ح.ر'ه'ا
أ%ي ت'ب\ع1د'ها وت'ق}ص1يها، وقيل: أ%راد ت.د\ح.ر'ها، فقلب الدال طاء، وهو

بعناه. قال ابن ال4ثي: والد_ح\ر' ال3بعاد، والط�ح\ر' الماع
والت_م.دeد'. وق1د\ح¬ م1ط}ح.ر¬ إ,ذا كان ي'س\ر,ع' خروج'ه فائزاv؛ قال ابن

:vمقبل يصف ق1د\حا
ف%ش.ذ�ب. عنه الن>س\ع. ث غ%د.ا ب,ه1

م'ح.ل¾ى من الل�ئي ي'ف%د>ين. م1ط}ح.ر.ا
.Dقاف1 و.ث�اب.ةYملتوية ف الث :Dم1ط}ح.ر.ة Dوق%ن.اة

ال4زهري: الق%ن.اة� إ,ذا ال}ت.و.ت\ ف الثYقاف1 ف%و.ث%ب.ت\، فهي
.Dم1ط}ح.ر.ة

ال4صمعي: خ.ت.ن. الاتن' الصب فأ%ط}ح.ر. ق�ل}ف%ته إ,ذا استأ%صلها.
قال: وقال أ%بو زيد، اخ\ت1ن\ هذا الغلم. ول ت.ط}ح.ر\ أ%ي ل ت.س\تأ}صل}.
وقال أ%بو زيد: يقال ط%ح.ر.ه ط%ح\راv، وهو أ%ن ي.ب\ل�غ بالشيء أ%ق}صاه.

ابن سيده: ط%ح.ر. ال%ج_ام' ال1تان% وأ%ط}ح.ر.ه استأ}صله. وط%ح.ر.ت
الر>يح' السحاب ت.ط}ح.ر'ه طح\راv، وهي ط%ح'ور¬: فر�ق%ت\ه ف أ%قطار السماء.

،Dول غ%ي.اي.ة Dال4زهري عن ابن ال4عراب: يقال ما ف السماء ط%ح\ر.ة
قال: وروي عن الباهلي�: ما ف السماء ط%ح.ر.ةD وط%خ.ر.ةD، بالاء والاء،

أ%ي شيء# من غ%ي\م. الوهري: الط©ح\رور'، بالاء والاء، الل�ط}خ' من
السحاب القليل�؛ وقال ال4صمعي: هي ق1ط%ع¬ مستدق�ة ر,ق%اق¬. يقال: ما ف

Dح\ر'ورة�السماء ط%ح\رةD وط%خ\ر.ةD، وقد ي'ح.ر_ك' لكان حرف اللق؛ وط
وط�خ\رورةD، بالاء والاء.

ابن سيده: الط�ح\ر' والط©ح.ار' الن_ف%س' العال، وف الصحاح:
والط�ح1ي' النف%س العال. ابن سيده: والط�ح1ي' من الصوت مثل� الز_ح1ي أ%و

فوق%ه؛ ط%ح.ر. ي.ط}ح.ر' ط%ح1ياv، وقي�ده الوهري ي.ط}ح1ر'، بالكسر،



وقيل: هو الز_ج\ر' عند ال%س.ل�ة. وف حديث الناقة الق%ص\واء: ف%سم1عنا لا
ط%ح1ياv؛ هو النفس العال.

وما ف الن>ح\ي, ط%ح\ر.ةD أ%ي شيء. وما على الع'ر\يان1 ط%ح\ر.ةD أ%ي
ث%و\ب¬. ال4زهري: قال الباهلي� ما عليه ط%ح'ور¬ أ%ي ما عليه ث%و\ب¬ 

*)
قوله: «طحور أ%ي ما عليه ثوب» هكذا بالصل مضبوطاv). وكذلك ما عليه

ط�ح\ر'ور¬. الوهري: وما على فلن ط%ح\رةD إ,ذا كان عارياv. وط1ح\ر,بةD مثل
ط1ح\ر,ية{، بالباء والياء جيعاv. وما على ال3بل, ط%ح\ر.ةD أ%ي شيء# من

و.ب.ر� إ,ذا ن.س.ل%ت أ%و\ب.ار'ها.
والط©ح\ر'ور': السحابة�. والط�ح.ار,ير': ق1ط%ع' السحاب, التفرقة،

واحدتا ط�ح\ر'ور.ةD؛ قال ال4زهري: وهي الط�ح.ار,ير' والط�خار,ير'
:Dل1ق%ز.ع, السحاب. الوهري: الط�ح'ور' السريع'. وح.ر\ب¬ م1ط}ح.ر.ة

.Dز.ب'ون
@طحمر: ط%ح\م.ر.. و.ث%ب. وارتفع. وط%ح\م.ر. الق%و\س.: ش.د_ و.ت.ر.ه.ا.

Dح.ام1ر¬ وط%ح\م.ر,ير¬: عظيم' الوف. وما ف السماء ط%ح\م.ر,يرة�ورجل ط
أ%ي شيء# من سحاب؛ حكاه يعقوب ف باب ما ل ي'ت.ك%ل�م به إ,ل ف ال%ح\د.

الوهري: ما على السماء ط%ح\م.ريرةD وط%خ\م.ر,يرةD، بالاء والاء، أ%ي
شيء من غيم. وط%ح\م.ر. الس>قاء4: م.ل4ه كط%ح\ر.م.ه.

،�@طخر: الط�خ\ر': الغيم' الرقيق. والط©خ\رور والط©خ\رورة�: السحابة
وقيل: الط�خ.ار,ير' من السحاب ق1ط%ع¬ م'س\ت.د1ق9ة ر,ق%اق، واحد'ها

ط�خ\ر'ور¬ وط�خ\ر'ور.ةD. والط�خ.ار,ير': سحابات¬ مفرقة، ويقال مثل ذلك ف
الطر. والناس' ط%خار,ير' إ,ذا تفر_قوا. وقولم: جاءن ط%خ.ار,ير' أ%ي

أ�ش.اب.ةD من الناس متفرقون. الوهري: الط©خ\ر'ور' مثل� الط©ح\ر'ور,؛ قال
الراجز:

ل كاذب الن�و\ء3 ول ط�خ\ر'ور,ه،
ج'ونD ت.ع1جe ال1يث� من ه.د1ير,ه

والمع الط�خار,ير'؛ وأ%نشد ال4صمعي:
إ,ن_ا إ,ذا ق%ل9ت ط%خ.ار,ير' الق%ز.ع\،

وص.د.ر. الشار,ب' م1نها عن ج'ر.ع\،
ن.ف}ح.ل�ها الب,يض. الق%ل1يلت1 الط�ب.ع\



وما على السماء ط%خ.ر¬ وط%خ.ر.ةD وط�خ\ر'ور¬ وط�خ\ر'ورةD أ%ي شيء# من
غيم. وما عليه ط�خ\ر'ور¬ ول ط�ح\رور¬ أ%ي قط}ع.ةD من خر\قة، وأ%كثر ذلك
مذكور ف طحر، بالاء الهملة. ويقال للرجل إ,ذا ل يكن ج.ل}داv ول

ك%ث1يفاv: إ,نه ل%ط�خ\ر'ور¬ وت'خ\ر'ور بعن واحد. والناس' ط%خ.ار,ير' أ%ي
مف}ترقون. وأ%تانD ط�خار,ي_ةD: فار,هةD ع.ت1يقةD. والطاخر': الغيم'

ال4س\ود.
@طخمر: ما على السماء ط%ح\م.ر,يرةD وط%خ\م.ر,يرةD، بالاء والاء، أ%ي

شيء من غيم.
@طرر: ط%ر_هم بالسيف يط�رeهم طر�اv، والط�رe كالش_ل9، وط%ر� ال3بل%

يط�رeها ط%ر�اv: ساقها سوقاv شديداv وطرد.ها. وط%ر.ر\ت ال3بل%: مثل
ط%ر.د\تا إ,ذا ضم.م\تها من نواحيها. قال ال4صمعي: أ%ط%ر_ه ي'ط1رeه

إ,ط}ر.اراv إ,ذا طر.د.ه؛ قال أ%وس:
حت أ�ت1يح. له أ%خ'و ق%ن.ص

ش.ه\م¬، ي'ط1رe ض.وار,ياv كثبا
ويقال: ط%ر_ ال3بل% ي.ط�ر�ها ط%ر�اv إ,ذا م.ش.ى من أ%حد جانبيها ث

م1ن. الانب, الخر لي'قو>م.ها. وط�ر_ الرجل� إ,ذا ط�ر,د..
وقول�هم جاؤوا ط�ر�اv أ%ي جيعاv؛ وف حديث ق�س�:

وم.زاداv ال%ح\ش.ر اللق, ط�ر�ا
أ%ي جيعاv، وهو منصوب على الصدر أ%و الال. قال سيبويه: وقالوا مررت

بم ط�ر�اv أ%ي جيعاv؛ قال: ول تستعمل إ,ل حالv واستعملها خ.ص1يب¬
النصران9 ال�ت.طب>ب ف غي الال، وقيل له: كيف أ%نت؟ فقال: أ%ح\م.د'

ال إ,ل ط�ر> خ.ل}ق1ه؛ قال ابن سيده: أ%ن\بأ%ن بذلك أ%بو العلء. وف
نوادر ال4عراب: رأ%يت بن فلن ب,ط�ر¼ إ,ذا رأ%يتهم بأ%ج\م.ع1هم. قال

يونس: الط©رe الماع'ة. وقول�هم: جاءن القوم' ط�ر�اv منصوب على الال.
يقال: ط%ر.ر\ت' القوم. أ%ي مررت بم جيعاv. وقال غيه: ط�ر�اv أ�قيم

vوط%ر_ الديدة% ط%ر�ا .vم'قام. الفاعل وهو مصدر، كقولك: جاءن القوم جيعا
وط�ر'وراv: أ%ح.د_ها. وس1نانD ط%ر,ير¬ وم.ط}ر'ور¬: م'ح.د_د. وط%ر.ر\ت

الس_نان%: ح.د_د\ته.
وس.ه\م¬ ط%ر,ير¬: م.ط}ر'ور¬. ورجلD ط%ر,ير¬: ذو ط�ر�ة{ وهيئة{ حسن.ة{

وج.مال. وقيل: هو ال�ستقبل الشباب؛ ابن شيل: رجل ج.م41يلD ط%ر,ير¬. وما



أ%ط%ر_ه أ%ي ما أ%ج\م.ل%ه وما كان ط%ر,يراv ولقد ط%ر_. ويقال: رأ%يت
شيخاv جيلv ط%ر,يراv. وقوم ط1رار¬ ب.ي>ن'و الط�ر.ارة1، والط�ر,ير': ذو

الرeواء وال%ن\ظ%ر,؛ قال العباس بن مرداس، وقيل التلمس:
وي'ع\ج,ب'ك الط�ر,ير' ف%ت.ب\ت.ل1يه،

في'خ\ل1ف' ط%ن_ك. الرجل� الط�ر,ير'
وقال الشماخ:

يا ر'ب_ ث%و\ر� بر,مال, عال1ج,،
كأ%نه ط�ر_ة� نم� خار,ج,،

ف ر.ب\ر.ب� م1ث}ل% م'لء3 الناسج,
ومنه يقال: رجل طرير. ويقال: اس\ت.ط%ر_ إ,ت\مام الشكي. . . 

(* هنا
بياض بالصل، وبامشه مكتوباv بط الناسخ: كذا وجدت وبإزائه مكتوباv ما نصه:

العبارة صحيحة كتبه ممد مرتضى اهـ). الشعر أ%ي أ%نبته حت بلغ تام.ه؛
ومنه قول العجاج يصف إ,بلv أ%ج\ه.ض.ت\ أ%ولد.ها قبل ط�ر'ور وب.ر.ها:

والش_د.ن,ي_ات ي'ساق1ط}ن. النeع.ر\،
خ'وص. الع'يون1 م'ج\ه.ضات ما اس\ت.ط%ر\،

منهن إ,تام' ش.ك1ي� فاش\ت.ك%ر\،
ب,حاجب� ول ق%فاv ول از\بأ%ر\،

م1ن\ه'ن_ س1يس.اء� ول اس\ت.غ\ش.ى الو.ب.ر\
اس\ت.غ\ش.ى: ل%ب,س. الو.ب.ر.، أ%ي ول ل%ب,س. الوب.ر.. وط%ر_ ح.و\ض.ه

أ%ي ط%ي�ن.ه. وف حديث عطاء: إ,ذا ط%ر.ر\ت. م.س\ج,د.ك. ب,م.د.ر� فيه
ر.و\ثD فل ت'ص.لY فيه حت ت.غ\س3ل%ه السماء�، أ%ي إ,ذا ط%ي_ن\ته

eالش_ق eوز.ي_ن\ته، من قولم: رجل ط%ر,ير¬ أ%ي جيل الوجه. ويكون الط�ر
والق%ط}ع.؛ ومنه الط�ر_ار'. والط�رe: القطع، ومنه قيل للذي يقطع

ال%م.اي,ي.: ط%ر_ار¬، وف الديث: أ%نه كان ي.ط�رe شار,ب.ه؛ أ%ي ي.ق�صeه'.
وحديث الشعب: ي'ق}ط%ع' الط�ر_ار، وهو الذي ي.ش'قe ك�م_ الرجل, وي.س'ل9

ما فيه، من الط�ر� وهو القطع والش_قe. يقال: أ%ط%ر_ ال� ي.د. فلن{
وأ%ط%ن_ه.ا ف%ط%ر_ت\ وط%ن_ت\ أ%ي سقطت. وضربه فأ%ط%ر_ يد.ه أ%ي

قطعها وأ%ن\د.ر.ه.ا. وط%ر_ الب'نيان%: ج.د_ده. وط%ر_ النبت' والشارب'
والو.ب.ر' ي.ط�رe، بالضم، ط%ر�اv وط�ر'وراv: طل%ع ونب.ت؛ وكذلك شعر' الوحشي�



.Òإ,ذا ن.س.ل%ه ث نبت؛ ومنه ط%ر_ شارب' الغلم, فهو طار
�والط©ر_ى: ال4تان�. والط©ر_ى: ال1مار' النشيط. الليث: الط©ر_ة
ط�ر�ة� الثوب,، وهي ش1ب\ه' ع.ل%مي ي'خاطان1 بانب الب'ر\د1 على

حاشيت1ه. الوهري: الط©ر_ة� ك�ف9ة� الثوب,، وهي جان,ب'ه الذي ل ه'د\ب. له.
وغلم طارÒ وط%ر,ير¬: كما ط%ر_ شارب'ه. التهذيب: يقال ط%ر_ شارب'ه،

وبعضهم يقول ط�ر_ شارب'ه، وال4ول أ%فصح. الليث: فتÝى طارÒ إ,ذا ط%ر_
شارب'ه. والط�رe: ما طل%ع من الو.ب.ر وشع.ر, ال1مار بعد النeسول. وف

حديث علي، كرم ال وجهه: أ%نه قام من ج.و\ز, الليل وقد ط�ر_ت النجوم' أ%ي
أ%ضاءت؛ ومنه سيف م.ط}ر'ور أ%ي ص.ق1يل، ومن رواه بفتح الطاء أ%راد:

طل%عت، من ط%ر_ النبات' ي.ط1ر� إ,ذا نبت؛ وكذلك الشارب'.
وط�ر_ة� ال%زادة1 والثوب,: ع.ل%م'هما، وقيل: ط�ر_ة� الثوب موضع'

ه'د\به، وهي حاشيته الت ل هدب لا. وط�ر_ة� ال4رض: حاشيت'ها. وط�ر_ة� كل
شيء: حرف�ه. وط�ر�ة� الارية: أ%ن ي'ق}ط%ع لا ف م'ق%د>م ناصيتها

كالع.ل%م أ%و كالط©ر�ة تت التاج، وقد ت'ت�خذ الط©ر_ة من رام.3ك{، والمع
vت.ط}ر,يرا �ط�ر.ر¬ وط1ر.ار¬، وهي الط©ر'ور'. ويقال: ط%ر_ر.ت1 الارية

إ,ذا ات%ذ%ت لنفسها ط�ر_ةv. وف الديث عن ابن عمر قال: أ%ه\دى
أ�ك%ي\د1ر' د'ومة% إ,ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ح'ل�ةv س1ي.راء4

فأ%عطاها ع'م.ر.، رضي ال عنه، فقال له عمر': أ%ت'ع\ط1ين,يها وقد قلت. أ%م\س,
ف ح'ل�ة1 ع'طار,د{ ما قلت.؟ فقال له رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل

أ�ع\ط1ك%ها لت.ل}ب.س.ها وإ,نا أ%ع\ط%يت'ك%ها ل1ت'ع\ط1يه.ا بعض نسائ1ك.
ي.ت�خ1ذ}نا ط�ر_ات{ بينهن؛ أ%راد يقطعنها ويتخذنا س'يوراv؛ وف

النهاية أ%ي ي'ق%ط9عنها ويتخذنا م.قان,ع، وط�ر�ات جع' ط�ر�ة؛ وقال الزمشري؛
يتخذ}نا ط�ر�ات أ%ي ق1ط%عاv، من الط�ر�، وهو القطع. والط©ر_ة� من

الشعر: سيت ط�ر�ةv ل4نا مقطوعة من جلته. والط�ر_ة�، بفتح الطاء:
الر�ة�، وبضم الطاء: اسم' الشيء القطوع بنزلة الغ.ر\فة1 والغ'ر\فة؛ قال ذلك

ابن ال4نباري. والط©ر�ت.ان1 من المار وغيه: م.خ.ط© ال%ن\بي؛ قال
:vت'نا�أ%بو ذؤيب يصف رامياv رم.ى ع.ي\راv وأ

ف%ر.م.ى فأ%ن\ف%ذ% من ن.ح'وص� عائط{
س.ه\ماv، فأ%ن\ف%ذ% ط�ر�تيه1 ال%ن\ز.ع'

والط©ر�ة: الناصية. الوهري: الط©ر�ت.ان1 من المار خط�ان أ%س\و.دان1



على كتفيه، وقد جعلهما أ%بو ذؤيب للثور الوحشي أ%يضاv؛ وقال يصف الثور
والكلب:

ي.ن\ه.ش\نه وي.ذ�ود'ه'ن_ وي.ح\ت.م1ي،
ع.ب\ل الش_و.ى بالط©ر�ت.ي\ن, م'ول9ع

وط�ر�ة� م.ت\ن,ه: طريقت'ه؛ وكذلك الط©ر�ة� من السحاب؛ وقول أ%ب ذؤيب:
ب.ع1يد الغ.زاة1، فما إ,ن} ي.زا

ل� م'ض\ط%م1راv ط�ر�تاه ط%ل1يح.ا
Dقال ابن جن: ذهب بالط©ر�تي إ,ل الش_ع.ر؛ قال ابن سيده: وهذا خطأ

ل4ن الش_ع.ر ل يكون م'ض\ط%م1راv وإ,نا ع.ن.ى ض'م\ر. ك%ش\ح.يه، يدح
بذلك عبدال بن الزبي. قال ابن جن: ويوز أ%يضاv أ%ن تكون ط�ر_تاه

بدلv من الضمي ف م'ض\ط%م1راv، كقوله عز وجل: ج.ن�ات1 ع.د\ن{ م'ف%ت�حة لم
ال4بواب'؛ إ,ذا جعلت. ف م'ف%ت�حةv ضمياv وجعلت ال4بواب بدلv من ذلك

الضمي، ول تكن م'ف%ت�حةv ال4بواب' منها على أ%ن ت'خ\ل1ي. مفتحة من
ضمي.

وط�ر.ر' الواد1ي وأ%ط}رار'ه: نواح1يه، وكذلك أ%ط}رار' البلد1 والطريق،
واحدها ط�رÒ؛ وف التهذيب: الواحدة� ط�ر�ةD. وط�ر�ة� كل شيء: ناحيت'ه.

وط�ر�ة� النهر, والوادي: شفي'ه. وأ%ط}رار' البلد1: أ%طراف�ها.
وأ%ط%ر� أ%ي أ%د.ل9. وف الثل: أ%ط1ر>ي إ,نك ناع1لةD، وقيل: أ%ط1ر>ي

اج\م.عي ال3بل، وقيل: معناه أ%د1لYي: فإ,ن عليك ن.ع\لي، يضرب للمذكر
والؤنث والثني والمع على لفظ التأ}نيث ل4ن أ%صل الثل خ'وط1ب.ت به

امرأ%ة فيجري على ذلك. التهذيب: هذا الثل يقال ف ج.لدة1 الرجل,، قال:
ومعناه أ%ي ار\ك%ب ال4مر. الشديد فإ,نك ق%و,يÒ عليه. قال: وأ%صل هذا أ%ن
رجلv قاله ل1ر.اعية{ له، وكانت ترعى ف السeهولة وتترك ال�ز'ونة، فقال

لا: أ%ط1ر>ي أ%ي خ'ذي ف أ%ط}رار, الوادي، وهي نواحيه، فإ,ن_ك1
ناع1لةD: فإ,ن عليك نعلي، وقال أ%بو سعيد: أ%ط1ر>ي أ%ي خ'ذي أ%ط}رار. ال3بل

أ%ي نواحيها، يقول: ح'وط1يها من أ%قاصيها واحفظيها، يقال ط1ر>ي
وأ%ط1ر>ي؛ قال الوهري: وأ%حسبه ع.ن بالن_ع\ل%ي غ1ل%ظ% ج,ل}د1

ق%د.م.ي\ها.وج.ل%ب¬ م'ط1رÒ: جاء من أ%ط}رار البلد. وغ%ض.ب¬ م'ط1رÒ: فيه بعض'
ال3د\لل,، وقيل: هو الشديد. وقولم: غ%ض.ب¬ م'ط1رÒ إ,ذا كان ف غي موضعه

وفيما ل ي'وج,ب' غ%ض.باv؛ قال ال�طيئة:



غ%ض1ب\ت'م\ ع.ل%ينا أ%ن ق%ت.ل}نا ب,خ.ال1د{،
ب.ن مال1ك{، ها إ,ن� ذا غ%ض.ب¬ م'ط1ر\

ابن السكيت: يقال أ%ط%ر_ ي'ط1رe إ,ذا أ%د.ل�. ويقال: جاء فلن
:�م'ط1ر�اv أ%ي م'س\ت.ط1يلv م'د1ل¾. وال3ط}رار': ال3غ}راء�. والط�ر_ة

ال3ل}قاح' من ض.ر\بة واحدة. وط%ر_ت\ يداه ت.ط1ر� وت.ط�رe: سقط%ت\،
وت.ر_ت ت.ت'3ر� وأ%ط%ر_ها هو وأ%ت.ر_ها.

وف حديث الستسقاء: فنش.أ%ت ط�ر.ي\رةD من السحاب، وهي تصغي ط�ر_ة{،
�وهي ق1ط}عة منها ت.ب\د'و من ال�ف�ق مستطيلة. والط©ر_ة�: السحابة

ت.ب\د'و من ال�ف�ق مستطيلة؛ ومنه ط�ر_ة� الشع.ر, والثواب, أ%ي
ط%ر.ف�ه.والط�رe: ال%ل}س'، والط�رe: الل�ط}م'؛ كلتاها عن كراع.

وتكلم بالشيء من ط1ر.ار,ه إ,ذا اس\ت.ن\ب.ط%ه من نفسه. وف الديث: قالت
Òن_ م1ث}لي؟ أ%ب ن.ب,ي�ص.ف1ي�ة� لعائشة، رضي ال عنهما: م.ن\ ف1يك

وع.م>ي ن.ب,يÒ وز.و\ج,ي ن.ب,يÒ؛ وكان عل9مها رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، ذلك، فقالت عائشة رضي ال عنها: ليس هذا الكلم' من ط1رار,ك1.

والط�ر\ط%رة�: كالط�ر\مذة مع كثرة كلم. ورجل م'ط%ر\ط1ر¬: من ذلك.
وط%ر\ط%ر: موضع؛ قال امرؤ القيس:

أ%ل ر'ب_ يوم صال� قد ش.ه,د\ته،
ب,تاذ1ف. ذات1 التل9 من ف%وق, ط%ر\ط%ر.ا

ويقال: رأ%يت ط�ر�ة بن فلن إ,ذا نظرت إل ح1ل�ت1هم من بعيد فآن.س\ت.
بيوت.هم. أ%بو زيد: وال�ط%ر_ة� العادة�، بتشديد الراء، وقال الفراء:

مففة الراء. أ%بو اليثم: ال4ي.ط}ل� والط�ر�ة� والق�ر'ب' الاصرة، قي�ده
ف كتابه بفتح الطاء.

الفراء وغيه: يقال للط�بق, الذي يؤكل عليه الطعام الطYر>يان� بوزن
الص>لYيان، وهي ف1ع\ليان من الط�ر�. ابن ال4عراب: يقال للرجل

ط�ر\ط�ر\ إ,ذا أ%م.ر\ت.ه بالاورة لبيت ال الرام والدوام, على ذلك.
والط©ر\ط�ور': الو.غ}د' الضعيف' من الرجال، والمع الط�راط1ي'؛

وأ%نشد:
قد ع.ل1مت\ ي.ش\ك�ر' م.ن\ غ�لم'ها،

إ,ذا الط�راط1ي' اق}ش.ع.ر_ هام'ها
ورجل ط�ر\ط�ور¬ أ%ي دقيق طويل. والط©ر\طور'. ق%ل%ن\سوة لل4عراب طويلة



الرأ}س.
@طزر: الط�ز.ر': الن_ب\ت الص_ي\في�، بلغة بعضهم.

@طعر: ط%ع.ر. الرأ%ة ط%ع\راv: نكحها، وقيل: هو بالزاي والراء� تصحيف.
ابن ال4عراب: الط�ع\ر' إ,ج\بار' القاضي الرجل% على ال�ك}م.

@طغر: الط�غ\ر': لغة ف الد_غ}ر، ط%غ.ر.ه ود.غ%ر.ه: د.ف%ع.ه. وط%غ.ر.
،Dعليهم ود.غ%ر. بعن واحد، وقال غيه: هو الط©غ.ر'، وجع'ه ط1غ\ران

لطائر معروف.
@طفر: الط�ف}ر': و.ث}بةD ف ارتفاع كما ي.ط}ف1ر' ال3نسان� حائطاv أ%ي

:vفورا�ي.ثب'ه. والط�ف}ر.ة�: الو.ث}ب.ة�؛ وقد ط%ف%ر. ي.ط}ف1ر' ط%ف}راv وط
و.ث%ب. ف ارتفاع. وط%ف%ر. الائط%: و.ث%ب.ه إ,ل ما وراءه. وف الديث:

ف%ط%ف%ر. عن راحلت1ه؛ الط�ف}ر': الو'ثوب'. والطYف}رة� من الل9ب:
كالط�ث}رة، وهو أ%ن يكث�ف أ%عله وي.ر,ق_ أ%سفل�ه، وقد ط%ف%ر..

وط%ي\ف�ور¬: ط�و.ي\ئر¬ ص.غ1ي. وط%ي\ف�ور¬: اسم.
وأ%ط}ف%ر. الراكب' بعي.ه إ,ط}ف%اراv إ,ذا أ%دخل قدميه ف ر'ف}غ.يه إ,ذا

ر.ك1ب.ه، وهو ع.ي\ب¬ للراكب، وذلك إ,ذا ع.د.ا البعي'.
@طمر: ط%م.ر. البئر. ط%م\راv: دف%نها. وط%مر. ن.ف}سه وط%م.ر. الشيء:
خ.ب.أ%ه ل ي'د\رى. وأ%ط}م.ر. الفرس' غ�ر\مول%ه ف ال1ج\ر: أ%و\ع.ب.ه. قال

ال4زهري: سعت ع'ق%يل1ي�اv يقول ل%ف%حل ضرب ناقة: قد ط%م.ر.ها، وإ,نه
لكثي' الط©م'ور، وكذلك الرجل إ,ذا و'ص1ف. بكثرة الماع يقال إ,نه لكثي'

الط©م'ور. وال%ط}م'ورة�: حفيةD تت ال4رض أ%و مكانD تت ال4رض قد
ه'ي>ئ% خ.في�اv ي'ط}م.ر' فيها الطعام' والال� أ%ي ي'خ\بأ�، وقد ط%م.رت\ها

أ%ي م.لgتا. غيه: والط%ام1ي' ح'ف%ر¬ ت'ح\فر ف ال4رض ت'وس�ع
vم'ورا�أ%ساف1ل�ها ت'خ\بأ� فيها البوب'. وط%م.ر. ي.ط}م1ر ط%م\راv وط

وط%م.ر.اناv: و.ث%ب.؛ قال بعضهم: هو الو'ث�وب إ,ل أ%سفل، وقيل: الط©مور' شب\ه'
:vالوثوب ف السماء؛ قال أ%بو كبي يدح تأ%بط شر�ا

وإ,ذا ق%ذ%ف}ت. له الصاة رأ%يت.ه،
ي.ن\ز'و، ل1و.ق}ع.ت1ها، ط�م'ور. ال4خ\ي.ل,

وط%م.ر. ف ال4رض ط�م'وراv: ذ%ه.ب.. وط%م.ر. إ,ذا ت.غي�ب. واستخفى؛
وط%م.ر. الفرس' وال4خ\ي.ل ي.ط}م1ر' ف طي.انه.

وقالوا: هو طام1ر' بن' طامر للبعيد، وقيل: هو الذي لي'ع\رف' ول ي'ع\رف



أ%بوه ول ي'د\ر. م.ن هو. ويقال للبغوث: ط%ام1ر بن طام1ر؛ معرفة عند
أ%ب السن ال4خفش. الطام1ر': البغوث، والطوامر': الباغيث. وطم.ر. إ,ذا

ع.ل، وط%م.ر إ,ذا س.ف%ل. وال%ط}م'ور: العال وال%ط}م'ور':
ال4س\ف%ل�.وط%م.ار, وط%م.ار': اسم¬ للمكان الرتفع؛ يقال: ان\ص.ب_ عليهم فلنD من

ط%م.ار, مثال ق%ط%ام,، وهو الكان� العال؛ قال سليم بن سلم النفي:
فإ,ن ك�ن\ت1 ل ت.د\ر,ين. ما الوت'، فان\ظ�ر,ي

إ,ل هانئ{ ف السeوق وابن, عقيل,
إ,ل ب.ط%ل� قد ع.ق�ر السيف' وج\ه.ه،

وآخ.ر.، ي.ه\و,ي م1ن\ ط%م.ار,، ق%ت1يل,
قال: وي'ن\شد' من ط%م.ار. ومن ط%م.ار,، بفتح الراء وكسرها، م'جرÝى وغي
م'ج\رÝى. وي'روى: قد ك%د_ح. السيف' وجه.ه. وكان ع'ب.يد ال بن زياد قد

ق%ت.ل م'س\ل%م بن. عقيل بن أ%ب طالب وهانئ بن عروة ال�ر.ادي� ورم.ى به
من أ%على القصر فوق%ع ف السeوق، وكان مسلم بن عقيل قد ن.زل عند هانئ

بن عروة، وأ%خ\ف%ى أ%م\ر.ه عن عبيدال بن زياد، ث وقف عبيدال على ما
أ%خفاه هانئ، فأ%ر\سل إ,ل هانئ فأ%ح\ضره وأ%رسل إ,ل داره من يأ}تيه

بسلم بن عقيل، فلما أ%ت.و\ه ق%ات.ل%هم حت ق�ت1ل ث ق%ت.ل عبيد' ال
هانئاv ل3جارت1ه له. وف حديث م'ط%ر�ف: من نام. تت. ص.د.ف{ مائل� وهو

ي.ن\و,ي التوك©ل ف%ل}ي.ر\م, نف}سه من ط%م.ار,؛ هو الوضع العال، وقيل: هو
اسم جبل، أ%ي ل ينبغي أ%ن ي'ع.ر>ض. نفس.ه للمهالك ويقول قد ت.و.ك9ل}ت.

والط©م_ر' والطYم_و\ر': ال4صل. يقال: ل4ر'د�ن�ه إ,ل ط�م_ر,ه أ%ي
إ,ل أ%صله. وجاء فلن على م1ط}مار أ%بيه أ%ي جاء ي'ش\بهه ف خ.ل}ق1ه

:vق1ه؛ قال أ%بو و.ج\زة يدح رجل�وخ'ل
ي.س\ع.ى م.ساع1ي. آباء� س.ل%ف%ت\،

م1ن\ آل, قي على م1ط}مار,هم\ ط%م.ر'وا
(* قوله: «من آل قي» كذا ف الصل).

وقال نافع بن أ%ب نعيم: كنت أ%قول لبن د.أ}ب إ,ذا حد_ث: أ%ق1م
ال1ط}م.ر. أ%ي ق%و>م الديث% ون.قYح أ%لفاظ%ه واص\د'ق\ فيه، وهو بكسر اليم

ال�ول وفتح الثانية، ال%ي\ط� الذي ي'ق%و_م عليه البناء�. وقال
اللحيان: وقع فلن ف بنات ط%م.ار, م.بنية أ%ي ف داهية، وقيل: إ,ذا وقع ف
ب.لي_ة وش1د_ة. وف حديث الساب يوم القيامة: فيقول العبد عندي الع.ظائم'



ال�ط%م_رات'؛ أ%ي الخب�آت' من الذنوب وال�مور' ال�ط%م>رات'،
بالكسر: ال�ه\ل1كات'، وهو من ط%م.رت الشيء4 إ,ذا أ%خ\ف%ي\ت.ه، ومنه

ال%ط}مورة� ال%ب\س'.
وط%م1ر.ت ي.د'ه: و.ر,م.ت.

والطYم1رe، بتشديد الراء، والطYم\ر,ير' والط©م\رور': الفرس'
ال%واد'، وقيل: ال�ش.م_ر ال%ل}ق، وقيل: هو الستفزe للو.ث}ب, والع.د\و,،

وقيل: هو الطويل القوائم الفيف، وقيل: الستعدe للع.د\و,، وال�نثى
ط1م1ر_ةD؛ وقد يستعار لل4تان؛ قال:

كأ%ن9 الطYم1ر�ة% ذات. الطYم.ا
ح منها، ل1ض.ب\رت1ه، ف ع1ق%ال

يقول: كأ%ن� ال4تان% الطYم1ر�ة الشديدة% الع.د\و, إ,ذا ض.ب.ر. هذا
الفرس' ورآها معقولةD حت ي'د\ر,كها. قال السياف: الطYم1رe مشتق� من
الط©م'ور، وهو الو.ث}ب، وإ,نا يعن بذلك سرعته. والطYم1ر_ة من. اليل:

ال�ش\رفة�؛ وقول كعب بن زهي:
س.م\ح.ج س.م\حة القوائم ح.ق}با
ء من ال�ون1، ط�م>ر.ت\ ت.ط}م1يا

قال: أ%ي و'ثYق. خ.ل}ق�ها وأ�د\م1ج كأ%نا ط�و,ي.ت\ ط%ي_ الط�وام1ي.
والط©م\رور: الذي ل يلك شيئاv، لغة ف الط©م'لول,.

والطYم\ر': الثوب الل%ق'، وخص ابن ال4عراب به الك1ساء4 البال% من
غي الصeوف، والمع أ%ط}مار¬؛ قال سيبويه: ل ياو,ز'وا به هذا البناء؛

أ%نشد ثعلب:
تس.ب' أ%ط}مار,ي علي_ ج'ل%با

والط©م\رور': كالطYم\ر. وف الديث: ر'ب_ ذ1ي ط1م\ر.ين ل ي'ؤ\ب.ه'
له، لو أ%ق}س.م. على ال ل4ب.ر�ه؛ يقول: ر'ب_ ذ1ي خ.ل%ق%ي أ%طاع. ال

حت لو سأ%ل ال تعال أ%جابه.
وال1ط}م.ر': الز>يج' الذي يكون مع الب.ن_ائي.

وال1ط}م.ر' وال1ط}مار': اليط الذي ي'قد>ر به الب.ن�اء الب,ناء4،
يقال له الت_ر\قال بالفارسية. والط©ومار': واحد' ال%طام1ي 

(* قوله:
«والطومار واحد الطامي» هكذا ف ال4صل والناسب أ%ن تقول والطمار واحد



الطامي أو يقول والطومار واحد الطوامي).
ابن سيده: الطام'ور' والط©ومار' الصحيفة�، قيل: هو د.خ1يل، قال: وأ�راه

عربي�اv مضاv ل4ن سيبويه قد اعتد� به ف ال4بنية فقال: هو ملحق
بف�س\طاط، وابن كانت الواو بعد الضمة، فإ,نا كان ذلك ل4ن موضع الد� إ,نا

هو ق�ب.يل الطر.ف م'جاو,راv له، كأ%ل1ف1 ع1ماد{ وياء ع.م1يد وواو ع.م'ود،
فأ%ما واو' ط�ومار فليست للمد� ل4نا ل ت'جاو,ر الطر.ف، فلما تقدمت

الواو فيه ول تاور طرفه قال: إ,نه م'ل}حق، فلو ب.ن.ي\ت. على هذا من سأ%لت
مثل% ط�ومار ود1ياس� ل%ق�ل}ت س'وآل وس1يآل، فإ,ن خ.ف�ف}ت. المزة

أ%لقيت حركتها على الرف الذي قبلها، ول تش ذلك فقلت س'و.ال وس1ي.ال، ول
ت'ج\ر,ها م'ج\رى واو م.ق}ر'وءة وياء خ.ط1يئة ف إ,بدالك المزة بعدها

إ,ل لفظهما وإ,دغامك إ,ي_اها فيهما، ف نو م.ق}ر'و�ة وخ.ط1ي�ة، فلذلك ل
ي'ق%ل} س'و�ال ول س1ي�ال أ%ع\ن,ي لتقدeم1ها وب'ع\دها على الط�رف1

ومشابة1 حرف الد.
والط©م\ر'ور': الش>ق}راق. وم.طام1ي': فرس' الق%ع\قاع ابن ش.و\ر�.

@طمحر: ابن السكيت: ما ف السماء ط%م\ح.ر,يرةD وما عليها ط1ه\ل1ئ%ة وما
عليها ط%ح\رةD أ%ي ما عليها غ%يم.

وط%م\ح.ر الس>قاء4: م.ل4ه كط%ح\ر.مه. وال�ط}م.ح1رe: ال�م\تلئ.
وش.ر,ب. حت اط}م.ح.ر_ أ%ي ام\ت.ل4 ول ي.ض\ر'ر\ه، والاء لغة؛ عن يعقوب.
وال�ط}م.ح1رe: ال3ناء المتلئ. ورجل ط�ماح1ر¬: عظيم الوف1 كط�حام1ر.

وما على رأ}سه ط%م\ح.ر.ةD وط1ح\ط1حةD أ%ي ما عليه شعرة.
@طمخر: رجل ط%م.خ\ر,ير¬: عظيم الوف. والط©ماخ1ر': البعي'. وش.ر,ب. حت

اط}م.خ.ر_ أ%ي امتل4، وقيل: هو أ%ن ي.م\تلئ من الشراب ول ي.ض'ر�ه،
والاء الهملة لغة.

@طنب: الط©ن\ب'ور: الطYن\ب.ار. معروف، فارسي معرب دخيل، أ%صله
د'ن\ب.ه1 ب.ر.ه' أ%ي ي'ش\ب,ه أ%ل}ية% ال%م.ل، فقيل: ط�ن\بور. الليث:

الط©ن\ب'ور' الذي ي'ل}عب به، معرب وقد استعمل ف لفظ العربية.
@طنثر: الط�ن\ثرة�: أ%ك}ل� الدسم حت ي.ث}ق�ل% عنه جسم'ه، وقد تط%ن\ث%ر.
@طهر: الط©ه\ر': نقيض ال%ي\ض. والط©ه\ر: نقيض النجاسة، والمع

أ%ط}هار. وقد ط%ه.ر ي.ط}ه'ر وط%ه'ر. ط�ه\راv وط%هارةv؛ الصدران1 عن سيبويه، وف
vفيهما، وط%ه_ر\ته أ%نا تطهيا vالصحاح: ط%ه.ر وط%ه'ر، بالضم، ط%هارة



وتط%ه_ر\ت بالاء، ورجل طاه1ر وط%ه,ر¬؛ عن ابن ال4عراب: وأ%نشد:
أ%ض.ع\ت' الال% لل4ح\ساب، حت

خ.رج\ت م'ب.ر�أv ط%ه,ر الثYي.اب,
قال ابن جن: جاء طاه1ر¬ على ط%ه'ر كما جاء شاعر¬ على ش.ع'ر، ث

استغن.و\ا بفاعل عن ف%ع1يل، وهو ف أ%نفسهم وعلى بال من تصورهم، ي.د'ل©ك على
ذلك تسكي'هم شاعراv على ش'ع.راء، ل%م�ا كان فاعلD هنا واقعاv موقع ف%ع1يل

ك�س>ر تكس3ي.ه ليكون ذلك أ%مارةv ودليلv على إ,رادته وأ%نه م'غ\ن� عنه
vمنه؛ قال ابن سيده: قال أ%بو السن: ليس كما ذكر ل4ن ط%ه,يا Dوب.د.ل

قد جاء ف شعر أ%ب ذؤيب؛ قال:
فإ,ن بن، ل1ح\يان إ,م_ا ذكرتم،
ن.ثاه'م\، إ,ذا أ%خ\ن.ى اللYئام'، ط%ه,ي'

قال: كذا رواه ال4صمعي بالطاء ويروى ظهي بالظاء العجمة، وسي'ذكر ف
موضعه، وجع الطاهر, أ%ط}هار وط%ه.ار.ى؛ ال4خية نادرة، وثياب¬ ط%هار.ى

على غي قياس، كأ%نم جعوا ط%ه\ران%؛ قال امرؤ القيس:
،Dث1ياب' بن ع.و\ف{ ط%هار.ى ن.ق1ي_ة

�وأ%و\جه'هم، عند ال%ش.اه1د، غ�ر�ان
وجع الط�ه,ر طه,ر'ون% ول ي'كس�ر. والط©ه\ر: نقيض اليض، والرأ%ة

طاه1ر¬ من اليض وطاه1رةD من النجاسة ومن الع'يوب,، ورجلD طاه1ر¬ ورجال
طاه1ر'ون ونساء# طاه1رات¬. ابن سيده: ط%ه.رت الرأ%ة وطه'رت وط%ه,رت اغتسلت

من اليض وغي,ه، والفتح أ%كثر عند ثعلب، واسم' أ%يام ط�ه\رها 
(* هنا

بياض ف الصل وبإزائه بالامش لعله ال4طهار) . . . وط%ه'رت الرأ%ة، وهي
طاهر¬: انقطع عنها الدم' ورأ%ت الط©ه\ر، فإ,ذا اغتسلت قيل: ت.ط%ه_ر.ت

واط�ه_رت؛ قال ال عز وجل: وإ,ن كنتم ج'ن'باv فاط�ه_روا. وروى
ال4زهري عن أ%ب العباس أ%نه قال ف قوله عز وجل: ول ت.ق}ر.ب'وهن� حت

ي.ط}ه'رن فإ,ذا ت.ط%ه_ر\ن فأ}ت'وهن� من حيث أ%م.ر.كم ال؛ وقرئ: حت
ي.ط�ه_ر\ن؛ قال أ%بو العباس: والقراءة يط�ه_رن ل4ن من قرأ% ي.ط}ه'رن أ%راد
انقطاع الدم، فإ,ذا ت.ط%ه_ر\ن اغتسلن، فص.ي_ر معناها متلفاv، والوجه
أ%ن تكون الكلمتان بعن واحد، ي'ريد بما جيعاv الغسل ول ي.ح1ل©

ال%س3يس' إ,ل بالغتسال، وي'ص.د>ق ذلك قراءة� ابن مسعود: حت ي.ت.ط%ه_ر\ن؛



وقال ابن ال4عراب: ط%ه.رت الرأ%ة�، هو الكلم، قال: ويوز ط%ه'رت،
فإ,ذا ت.ط%ه_ر\ن اغتسل}ن.، وقد ت.ط%ه_رت الرأ%ة� واط9ه�رت، فإ,ذا انقطع

عنها الدم قيل: ط%ه'رت ت.ط}ه'ر، فهي طاهر¬، بل هاء، وذلك إ,ذا ط%ه'ر.ت
من ال%ح1يض. وأ%ما قوله تعال: فيه رجال ي'ح1بeون أ%ن ي.ت.ط%ه_ر'وا؛

فإ,ن معناه الستنجاء بالاء، نزلت ف ال4نصار وكانوا إ,ذا أ%ح\د.ثوا
أ%ت\ب.ع'وا الجارة بالاء فأ%ث}ن.ى ال تعال عليهم بذلك، وقوله عز وجل:

ه'ن_ أ%ط}ه.ر' لكم؛ أ%ي أ%ح.ل© لكم. وقوله تعال: ولم فيها أ%زواج¬
م'ط%ه_ر.ة؛ يعن من اليض والبول والغائط؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه أ%نن� ل

ي.ح\ت.ج\ن. إ,ل ما ي.ح\تاج' إ,ليه ن,ساء� أ%هل الدنيا بعد ال4كل
والشرب، ول ي.ح1ض\ن ول ي.ح\ت.ج\ن. إ,ل ما ي'ت.ط%ه_ر' به، وه'ن_ مع ذلك

طاهرات¬ ط%هار.ة% ال4خ\لق, والع1ف�ة، فم'ط%ه_رة ت.ج\مع الطهارة% كلها
ل4ن م'ط%ه_رة أ%بلغ ف الكلم من طاهرة. وقوله عز وجل: أ%ن} ط%ه>ر.ا

ب.ي\ت1ي. للط�ائ1في. والعاك1ف1ي؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه ط%ه>راه' من
تعليق ال4ص\نام عليه؛ ال4زهري ف قوله تعال: أ%ن ط%ه>ر.ا بيت، يعن من

العاصي وال4فعال ال�ح.ر_مة. وقوله تعال: ي.ت\ل�و ص'ح'فاv م'ط%ه_رة؛
من ال4د\ناس والباطل. واستعمل اللحيان الط©ه\ر. ف الشاة فقال: إ,ن
الشاة ت.ق}ذ%ى ع.ش\راv ث ت.ط}ه'ر؛ قال ابن سيده: وهذا ط%ريف¬ ج,د�اv، ل

أ%د\ر,ي عن العرب حكاه أ%م\ هو أ%ق}د.م. عليه. وت.ط%ه_رت الرأ%ة:
اغتسلت. وط%ه_ره بالاء: غ%س.ل%ه، واسم' الاء الط�ه'ور. وكل© ماء نظيف:

ط%ه'ور¬، وماء ط%ه'ور أ%ي ي'ت.ط%ه_ر' به، وكل© ط%هور� طاهر¬، وليس كل©
طاهر� ط%هوراv. قال ال4زهري: وكل ما قيل ف قوله عز وجل: وأ%ن\ز.ل}نا من

السماء ماءé طهوراv؛ فإ,ن الط�ه'ور. ف اللغة هو الطاهر' ال�ط%ه>ر'،
ل4نه ل يكون ط%هوراv إ,ل وهو ي'ت.طه�ر به، كالو.ض'وء هو الاء الذي

ي'ت.وض_أ� به، والن_ش'وق ما ي'س\ت.ن\شق به، والف%ط�ور ما ي'ف}ط%ر عليه من\
شراب أ%و طعام. وس'ئ1ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، عن ماء البحر

فقال: هو الط�ه'ور ماؤه ال1ل© م.ي\ت.ت'ه؛ أ%ي ال�ط%ه>ر، أ%راد أ%نه
vطاهر ي'ط%ه>ر. وقال الشافعي، رضي ال عنه: كل© ماء خ.ل%ق%ه ال نازل

من السماء أو نابعاv من عي ف ال4رض أ%و ب\ر� ل ص.ن\عة فيه لد.مي¼
غي الس\ت1قاء، ول ي'غ.ي>ر ل%و\ن.ه شيء# يال1ط�ه ول يتغي�ر طعم'ه

منه، فهو ط%ه'ور، كما قال ال عز وجل وما عدا ذلك من ماء و.ر\د{ أ%و و.ر.ق�



شجر� أ%و ماء� ي.سيل من ك%ر\م فإ,نه، وإ,ن كان طاهراv، فليس بط%ه'ور.
وف الديث: ل ي.ق}ب.ل� ال� صلةv بغي ط�ه'ور�، قال ابن ال4ثي:

الط©هور، بالضم، التطهeر'، وبالفتح: الاء� الذي ي'ت.ط%ه_ر' به كالو.ض'وء.
والو'ضوء والس_ح'ور والسeح'ور؛ وقال سيبويه: الط�هور، بالفتح، يقع على

الاء وال%ص\در معاv، قال: فعلى هذا يوز أ%ن يكون الديث بفتح الطاء
وضمها، والراد بما التطهر. والاء الط�ه'ور، بالفتح: هو الذي ي.ر\ف%ع'

الد.ث وي'ز,يل الن.ج.س. ل4ن ف%ع'ولv من أ%بنية ال�بال%غة فكأ%نه
ت.ن.اهى ف الطهارة. والاء� الطاهر غي الط�ه'ور، وهو الذي ل يرفع الدث

ول يزيل النجس كال�س\ت.ع\م.ل ف الو'ضوء والغ'س\ل.
وال1ط}ه.رة�: ال3ناء� الذي ي'ت.و.ض_أ� به وي'ت.ط%ه_ر به.

وال1ط}ه.رة�: ال3داوة�، على التشبيه بذلك، والمع ال%ط%اه1ر'؛ قال الكميت يصف
القطا:

ي.ح\م1ل}ن. ق�د_ام. ال%آ
ج,ي ف أ%ساق� كال%طاه1ر\

.Dوكل© إ,ناء ي'ت.ط%ه_ر منه مثل س.ط}ل أ%و ر.ك}وة، فهو م1ط}ه.رة
:�الوهري: وال%ط}ه.ر.ة� وال1ط}ه.رة ال3داوة�، والفتح أ%على. وال1ط}ه.ر.ة

البيت الذي ي'ت.ط%ه�ر فيه.
والط�هارة�، اسم¬ يقوم مقام التطه�ر بالاء: الستنجاء� والو'ضوء�.
والط©هارة�: ف%ض\ل� ما ت.ط%ه_رت به. والت_ط%هeر': التنزeه والك%فe عن

ال3ث وما ل ي.ج\م'ل. ورجل طاهر' الثياب أ%ي م'ن.ز_ه؛ ومنه قول ال
عز وجل ف ذكر قوم لوط وق%و\ل1هم ف م'ؤم1ن قوم, ل�وط{: إ,ن_هم أ�ناس¬

ي.ت.ط%ه_ر'ون؛ أ%ي يتنز_ه'ون عن إ,ت\يان الذكور، وقيل: يتنز�هون عن
.vأ%د\بار الرجال والنساء؛ قاله' قوم لوط تك©ما

والتط%هeر: التنزeه عما ل ي.ح1ل©؛ وهم قوم ي.ت.ط%ه_رون أ%ي
يتنز_ه'ون من ال4دناس,. وف الديث: الس>واك' م.ط}هرةD للفم.

ورجل ط%ه,ر' ال�ل�ق, وطاهر'ه، وال�نثى طاهرة، وإ,نه ل%طاهر' الثياب,
أ%ي ليس بذي د.ن.س� ف ال4خ\لق. ويقال: فلن طاهر الثYياب إ,ذا ل يكن

د.ن,س. ال4خ\لق؛ قال امرؤ القيس:
Dث1ياب' بن ع.و\ف{ ط%ه.ار.ى ن.ق1ي�ة

وقوله تعال: وث1ياب.ك. ف%ط%ه>ر\؛ معناه وق%ل}ب.ك ف%طه>ر؛ وعليه قول



عنترة:
ف%ش.ك%ك}ت' بالرeم\ح, ال4ص.م> ث1ياب.ه،
ليس الك%ري' على الق%نا ب,م'ح.ر_م,

أ%ي ق%ل}ب.ه، وقيل: معن وثيابك فطهر، أ%ي ن.ف}س.ك؛ وقيل: معناه ل
ت.ك�ن\ غاد1راv فت'د.ن>س. ثياب.ك فإ,ن الغادر د.ن,س' الثYياب. قال ابن

سيده: ويقال للغادر د.ن,س' الثياب، وقيل: معناه وثيابك فق%ص>ر فإ,ن تقصي
الثياب ط�ه\ر¬ ل4ن الثوب إ,ذا ان\جر_ على ال4رض ل ي'ؤ\م.ن\ أ%ن تصيب.ه

ناسةD، وق1ص.ر'ه ي'ب\ع1د'ه من النجاسة؛ والت_و\بة� الت تكون بإ,قامة
الد� كالر_ج\م, وغيه: ط%ه'ور¬ للم'ذ}ن,ب؛ وقيل معن قوله: وثيابك

فطه>ر\، يقول: ع.مل%ك فأ%ص\ل1ح؛ وروى عكرمة عن ابن عباس ف قوله: وثيابك
فطه�ر، يقول: ل ت.ل}ب.س\ ث1ياب.ك على معصية ول على فج'ور� وك�ف}ر�؛ وأ%نشد

قول غيلن:
إ,ن ب,ح.م\د ال، ل ثوب. غاد1ر�
ل%ب,ست'، ول م1ن\ خ1ز\ية{ أ%ت.ق%ن_ع

الليث: والتوبة� الت تكون بإ,قامة ال�د'ود نو الر_ج\م وغيه ط%ه'ور¬
للم'ذنب ت'ط%ه>ر'ه ت.ط}هياv، وقد ط%ه�ر.ه الدe وقوله تعال: ل

ي.مسeه إ,ل الط%ه_رون؛ يعن به الك1ت.اب. ل يس�ه إ,ل الطهرون عن به
اللئكة، وكل©ه على ال%ث%ل، وقيل: ل يسeه ف اللوح الفوظ إ,ل

اللئكة. وقوله عز وجل: أ�ولئك الذين ل ي'ر,د ال� أ%ن ي'ط%ه>ر.
ق�لوب.هم؛ أ%ي أ%ن ي.هد1ي.هم. وأ%ما قوله: ط%ه.ر.ه إ,ذا أ%ب\ع.د.ه، فالاء فيه

بدل من الاء ف ط%ح.ره؛ كما قالوا مد.ه.ه ف معن م.د.ح.ه.
وطه_ر فلنD ول%د.ه إ,ذا أ%قام س'ن_ة% خ1تانه، وإ,نا س�اه السلمون

تطهياv ل4ن النصارى لا تركوا س'ن_ة% ال1تان1 غ%م.س'وا أ%و\لد.هم ف
�ماء ص'ب,غ% ب,ص'ف}رة{ ي'ص.ف9ر' لون% الولود وقالوا: هذه ط�ه\ر.ة
أ%و\لد1نا الت أ�م1ر\نا با، فأ%ن\زل ال تعال: ص1ب\غة% ال وم.ن\

أ%ح\س.ن' م1ن ال3 ص1ب\غةv؛ أ%ي ات_ب,ع'وا د1ين. ال3 وف1ط}ر.ت.ه وأ%م\ر.ه
ل ص1ب\غ.ة% النصارى، فال1تان� هو التطه,ي' ل ما أ%ح\د.ث%ه النصارى من

ص1ب\غ.ة1 ال4و\لد1. وف حديث أ�م سلمة: إ,ن أ�ط1يل� ذ%ي\لي وأ%م\ش1ي
ف الكان الق%ذ1ر، فقال لا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ي'ط%ه>ر'ه

ما بعده؛ قال ابن ال4ثي: هو خاص فيما كان يابساv ل ي.ع\ل%ق' بالثوب منه



شيء، فأ%ما إ,ذا كان ر.ط}باv فل ي.ط}ه'ر إ,ل بالغ.س\ل؛ وقال مالك: هو
أ%ن ي.ط%أ% ال4رض. الق%ذ1ر.ة ث ي.طأ% ال4رض. اليابسة% الن_ظ1يفة%

فإ,ن� بعضها ي'ط%ه>ر' ب.ع\ضاv، فأ%ما النجاسة� مثل البول ونوه ت'ص1يب
الثوب أ%و بعض. السد، فإ,ن ذلك ل ي'ط%ه_ر'ه إ,ل الاء� إ,جاعاv؛ قال

.Dابن ال4ثي: وف إ,سناد هذا الديث م.قال
@طور: الط�و\ر': التار.ة�، تقول: ط%و\راv ب.ع\د. ط%و\ر� أ%ي تارةv بعد

تارة؛ وقال الشاعر ف وصف الس_ل1يم:
ت'راج,ع'ه ط%و\راv وط%و\راv ت'ط%لYق'

قال ابن بري: صوابه:
ت'ط%لYق�ه ط%و\راv وط%و\راv ت'راج,ع'

والبيت للنابغة الذبيان، وهو بكماله:
ت.ناذ%رها الراق�ون% من س'وء3 س.م>ها،

ن'ط%لYق�ه ط%و\راv وط%و\راv ت'راج,ع'
وقبله:

Dكأ%ن>ي ساو.ر.ت\ن ض.ئ1يلة eفب,ت
من الرeق}ش,، ف أ%نياب,ها السeمe ناقع'

يريد: أ%نه بات من ت.و.عeد1 النعمان على مثل هذه الالة وكان ح.ل%ف
للنeع\مان أ%نه ل يتعرض له ب1جاء�؛ ولذا قال بعد هذا:

فإ,ن كنت'، ل ذو الض>غ\ن, ع.ن>ي م'ك%ذ�ب¬،
ول ح.ل1في على الباءة1 نافع'
ول أ%نا مأ}مونD بشيء أ%ق�ول�ه،

وأ%ن\ت. بأ%م\ر� ل مال%ة واقع'
فإ,نك. كالليل, الذي هو م'د\ر,كي،
وإ,ن خ1ل}ت' أ%ن ال�ن\تأ%ى عنك. واس1ع'

وجع الط�و\ر, أ%ط}وار¬. والناس' أ%ط}و.ار¬ أ%ي أ%خ\ياف¬ على حالت
شت_ى. والطYو\ر: الال�، وجعه أ%ط}وار¬. قال ال تعال: وقد خ.ل%قك�م

أ%ط}و.اراv؛ معناه ض'ر'وباv وأ%حوالv متلفةv؛ وقال ثعلب: أ%ط}واراv أ%ي
خ1ل%قاv متلفة كل© واحد على حدة؛ وقال الفراء: خلقكم أ%ط}واراv، قال:
vعلقة وط%و\را v؛ وقال ال4خفش: ط%و\راvنطفة ث علقة ث مضغة ث عظ}ما

مضغة، وقال غيه: أ%راد اختلف. ال%ناظ1ر وال4خ\لق,؛ قال الشاعر:



والر\ء� ي.خ\ل%ق' ط%و\راv بع\د. أ%ط}وار,
وف حديث سطيح:

فإ,ن9 ذا الد_ه\ر. أ%ط}وار¬ د.هارير'
ال4ط}وار': الالت' الختلفة� والتارات' والدود'، واحد'ها ط%و\ر¬،

أ%ي م.ر�ةv م'ل}ك¬ وم.ر_ةv ه'ل}ك¬ وم.ر�ةv ب'ؤ\س¬ وم.ر�ةv ن'ع\م.
والط�و\ر' والط�وار' 

(* قوله: «والطور والطوار» بالفتح والضم): ما كان
على ح.ذ}و, الشيء أ%و ب,ح1ذائ1ه. ورأ%يت ح.ب\لv بط%وار, هذا الائط أ%ي
Dها متصل�ب,ط�وله. ويقال: هذه الدار على ط%و.ار, هذه الدار أ%ي حائط

بائطها على ن.سق واحد{. قال أ%بو بكر: وكل شيء ساو.ى شيئاv، فهو ط%و\ر'ه
وط�و.ار'ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف الط�و.ار, بعن ال%د> أ%و

الط©ول,:وط%ع\ن.ة خ.ل}س�، قد ط%ع.ن\ت'، م'ر,ش�ة
كعطY الرداء3، ما ي'ش.كe ط%و.ار'ها

قال: ط%وار'ها ط�ول�ها. ويقال: جانبا ف%م1ها. وط%و.ار' الدار,
وط1و.ار'ها: ما كان م'م\تد�اv مع.ها من الف1ن.اء. والط�و\رة�: ف1ن.اء� الدار.

والط�و\رة�: ال4ب\ن,ية�. وفلن ل ي.ط�ور'ن أ%ي ل ي.ق}ر.ب' ط%و.ار,ي.
ويقال: ل ت.ط�ر ح.ر.انا أ%ي ل ت.ق}ر.ب\ ما ح.و\ل%نا. وفلن ي.ط�ور' بفلن

أ%ي كأ%نه ي.ح'وم ح.وال%ي\ه وي.د\ن'و منه. ويقال: ل أ%ط�ور' به أ%ي ل
أ%ق}ر.ب'ه. وف حديث علي، كرم ال وجهه: وال ل أ%ط�ور' به ما س.م.ر

.vس.م1ي¬ أ%ي ل أ%ق}ر.ب'ه أ%بدا
والط�و\ر': الدe بي الشيئي. وعدا ط%و\ر.ه أ%ي جاو.ز. ح.د_ه

وق%د\ر.ه. وبلغ أ%ط}و.ر.ي\ه1 أ%ي غاية% ما ي'حاو,ل�ه. أ%بو زيد: من أ%مثالم ف
بلوغ الرجل النهاية% ف الع1ل}م: ب.ل%غ% فلنD أ%ط}و.ر,يه، بكسر الراء،

أ%ي أ%ق}صاه. وبلغ فلن ف العلم أ%ط}و.ر.ي\ه1 أ%ي حد_ي\ه: أ%ول%ه
وآخر.ه. وقال شر: سعت ابن ال4عراب يقول: بلغ فلن أ%طور,يه، بفض الراء،

غايت.ه وه1م_ت.ه. ابن السكيت: بلغت من فلن أ%ط}و.ر.ي\ه أ%ي ال%ه\د.
والغ.اية% ف أ%م\ر,ه. وقال ال4صمعي: لقيت منه ال4م.ر>ين. وال4ط}و.ر,ين.
وال4ق}و.ر,ين. بعن واحد. ويقال: ركب فلن الدهر وأ%ط}و.ر.يه أ%ي
ط%ر.ف%ي\ه. وف حديث الن_ب,يذ: تع.د_ى ط%و\ر.ه أ%ي ح.د_ه وحال%ه الذي

ي.خ'صeه وي.ح1ل© فيه ش'ر\ب'ه.



وطار. ح.و\ل% الشيء ط%و\راv وط%و.ر.اناv: حام، والط9و.ار' م.ص\د.ر' طار.
ي.ط�ور'. والعرب تقول: ما بالدار, ط�ور,يÒ ول د'ور,يÒ أ%ي أ%حد¬، ول

ط�ور.ان,يÒ م1ثل�ه؛ قال العجاج:
Òور,ي�وب.ل}دة ليس با ط

والط©ور': الب.ل�. وط�ور' س1ين.اء4: ج.بل بالشام، وهو بالسeر\يانية
ط�ور.ى، والنسب' إ,ليه ط�ور,يÒ وط�وران,يÒ. وف التنزيل العزيز: وشجرة{

ت.خ\ر'ج' من ط�ور, س.ي\ناء4؛ الط©ور' ف كلم العرب ال%بل�، وقيل: إ,ن
Òور,ي�س.يناء حجارة، وقيل: إ,نه اسم الكان، وح.م.ام¬ ط�وران,يÒ وط

منسوب إ,ليه، وقيل: هو منسوب إ,ل جبل يقال له ط�ر\آن نسب شاذ، ويقال: جاء
من بلد بعيد. وقال الفراء ف قوله تعال: والط©ور, وكتاب� م.س\طور�؛

أ%ق}س.م ال تعال به، قال: وهو البل الذي ب,م.د\ي.ن. الذي ك%ل9م ال�
تعال موسى، عليه

.vالسلم، عليه تكليما
والط©ور,يe: الو.ح\ش1يe: من الط�ي, والناس,؛ وقال بعض أ%هل اللغة

ف قول ذي الرمة:
أ%عار,يب' ط�ور,ي�ون، عن كل9 ق%رية{،

ح1ذار. النايا أ%بو ح1ذ%ار. الق%اد1ر,
قال: ط�ور,ي�ون أ%ي و.ح\ش1ي�ون ي.ح1يد'ون عن الق�ر.ى ح1ذار. الوباء

والت_ل%ف1 كأ%نم ن'س3ب'وا إ,ل الط©ور,، وهو جبل بالشام. ورجل ط�ور,ي أ%ي
غ%ر,يب¬.

@طي: الط�ي.ران�: حركة� ذي ال%ناج ف الواء ب,ج.ن.اح1ه1، طار.
الطائر' ي.ط1ي' ط%ي\راv وط%ياناv وط%ي\رورة؛ عن اللحيان وكراع وابن قتيبة،

وأ%طار.ه وطي_ره وطار. ب,ه، ي'ع.دى بالمزة وبالتضعيف وبرف الر.
الصحاح: وأ%طار.ه غي'ه وطي_ره وطاي.ر.ه بعن.

والط�ي': معروف اسم ل1ج.ماعة1 ما ي.ط1ي'، مؤنث، والواحد طائ1ر¬
وال�نثى طائرةD، وهي قليلة؛ التهذيب: وق%ل�ما يقولون طائرة لل�نثى؛ فا�ما

قوله أ%نشده الفارسي:
ه'م' أ%ن\ش.ب'وا ص'م_ الق%نا ف ن'حور,هم\،

وب,يضاv تق1يض' الب.ي\ض. من حيث� طائر'
فإ,نه ع.ن بالطائر, الد>ماغ% وذلك من حيث� قيل له فرخ¬؛ قال:



ونن' ك%ش.ف}نا، عن م'عاو,ية%، الت
هي ال�مe ت.غ\ش.ى ك�ل� ف%ر\خ� م'ن.ق}ن,ق

ع.ن بالفر\خ الدماغ% كما قلنا. وقوله م\�ن.ق}ن,ق إ,قراطاv من القول:
ومثله قول� ابن مقبل:

كأ%ن� ن.ز\و. ف1راخ, ال%ام,، ب.ي\نه'م'،
ن.ز\و' الق�لت1، ز.هاها قال� قال1ينا

وأ%رض¬ م.ط%ارةD: ك%ثية� الط�ي\ر,. فأ%ما قوله تعال: إ,ن>ي أ%خ\ل�ق'
لكم من الطYي, كه.ي\ئ%ة1 الط�ي\ر, فأ%ن\ف�خ' فيه فيكون طائراv بإ,ذن

ال؛ فإ,ن معناه أ%خل�ق خ.ل}قاv أ%و ج,ر\ماv؛ وقوله: فأ%نفخ فيه، الاء
عائدة إ,ل الط�ي\ر,، ول يكون منصرفاv إ,ل اليئة لوجهي: أ%حدها أ%ن

ال%ي\ة% أ�نثى والضمي مذكر، والخر أ%ن� الن_ف}خ. ل يقع ف
ال%ي\ئ%ة% ل4نا نو\ع¬ من أ%نواع الع.ر.ض,، والع.ر.ض' ل ي'ن\ف%خ' فيه، وإ,نا

يقع الن_ف}خ' ف ال%و\ه.ر؛ قال: وجيع هذا قول الفارسي، قال: وقد يوز
أ%ن يكون الطائر' اساv للج.م\ع كالامل والباقر، وجع' الطائر

أ%ط}يار¬، وهو أ%حد' ما ك�س>ر. على ما ي'ك%س_ر' عليه مثل�ه؛ فأ%ما الط©ي'ور'
فقد تكون جع. طائر كساج,د1 وس'ج'ود{، وقد تكون ج.م\ع. ط%ي\ر� الذي هو

اسم¬ للج.مع، وزعم قطرب أ%ن الط�ي\ر. يق%ع' للواحد؛ قال ابن سيده: ول
أ%دري كيف ذلك إ,ل أ%ن ي.ع\ن به الصدر.، وقرئ: فيكون ط%ي\راv بإ,ذ}ن1

ال، وقال ثعلب: الناس' كل©هم يقولون للواحد طائر¬ وأ%بو عبيدة مع.هم، ث
ان\ف%رد فأ%جاز. أ%ن يقال ط%ي\ر للواحد وجعه على ط�ي'ور، قال ال4زهري:
وهو ث1ق%ةD. الوهري: الطائر' جع'ه ط%ي¬ مثل صاحب� وص.ح\ب� وجع

الط�ي\ر ط�ي'ور¬ وأ%ط}يار¬ مثل ف%ر\خ وأ%ف}راخ. وف الديث: الرeؤ\يا
ل4و_ل, عاب,ر� وهي على ر,ج\ل, طائر�؛ قال: كل© ح.ر.ك%ة{ من كلمة أ%و جار�

ي.ج\ر,ي، فهو طائر¬ م.جازاv، أ%راد.: على ر,ج\ل ق%د.ر� جار، وقضاء� ماض�، من
خي� أ%و شر¼، وهي ل4و_ل, عاب,ر� ي'ع.ب�ر'ها، أ%ي أ%نا إ,ذا

اح\ت.م.ل%ت\ تأ}و,يل%ي أ%و أ%كثر فعب�رها م.ن\ ي.ع\ر,ف' ع.باراتا، وق%ع.ت\ على
ما أ%و�ل%ها وان\ت.ف%ى عنها غي'ه من التأ}ويل؛ وف رواية أ�خرى:

الرeؤ\يا على ر,ج\ل طائر� ما ل ت'ع.ب_ر\ أ%ي ل يستق1رe تأ}و,يل�ها حت
ت'ع.ب>ر؛ ي'ر,يد أ%نا س.ر,يعة� السق�وط إ,ذا ع'ب>رت كما أ%ن الطي. ل

يست.ق1رe ف أ%كثر أ%حوال1ه، فكيف ما يكون على ر,ج\ل1ه؟ وف حديث أ%ب بكر



والنس�ابة: فمنكم ش.ي\بة� المد1 م'ط}ع1م ط%ي\ر السماء3 ل4نه ل%م_ا
ن.ح.ر. ف1د.اء4 ابنه1 عبد1ال3 أ%ب سي>د1نا رسول ال، «صلى ال عليه

وسلم » مائة% بعي ف%ر�ق%ها على ر'ؤ'وس ال1بال, فأ%ك%ل%ت\ها الطي'. وف
حديث أ%ب ذ%ر¼: ت.ر.ك%ن.ا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وما طائر

ي.ط1ي' ب,ج.ناح.ي\ه إ,ل� ع1ن\د.نا منه ع1ل}م¬، يعن أ%نه استوف ب.يان%
،Dالش_ر,يعة1 وما ي'حتاج إ,ليه ف الد>ين حت ل ي.ب\ق. م'ش\ك1ل

فض.ر.ب. ذلك م.ث%لv، وقيل: أ%راد أ%نه ل ي.ت\رك شيئاv إ,ل ب.ي_نه حت
ب.ي_ن لم أ%حكام. الط�ي\ر, وما ي.ح1ل9 منه وما ي.ح\ر'م وكيف ي'ذ}ب.ح'، وما

الذي يف}د1ي منه ال�ح\ر,م' إ,ذا أ%صابه، وأ%ش\باه ذلك، ول ي'ر,د\ أ%ن
ف الطي, ع1ل}ماv س1وى ذلك ع.ل�مهم إ,ي�اه ور.خ�ص. لم أ%ن ي.ت.عاط%وا

ز.ج\ر. الط�ي\ر, كما كان يفعله أ%هل� الاهلية. وقوله عز وجل: ول طائر�
ي.ط1ي' ب,ج.ناح.ي\ه؛ قال ابن جن: هو من التطوع ال�ش.ام, للتوكيد ل4نه

قد ع'ل1م أ%ن الط�ي.ران% ل يكون إ,ل بال%ناح.ي\ن,، وقد يوز أ%ن
يكون قوله ب,جناح.ي\ه م'ف1يداv، وذلك أ%نه قد قالوا:

طار'وا ع.له'ن_ ف%ش'ك\ ع.لها
وقال العنبي:

طار'وا إ,ليه ز.ر.افات{ وو'ح\دانا
ومن أ%بيات الكتاب:

وط1ر\ت' ب'ن\ص'لي ف ي.ع\م.لت{
فاستعملوا الط�ي.ران% ف غي ذي الناح. فقوله تعال: ول طائر�

ي.ط1ي' ب,ج.ناح.ي\ه؛ على هذا م'ف1يد¬، أ%ي ليس الغر.ض' ت.ش\ب,يه.ه بالطائر ذي
الناح.ي\ن, بل هو الطائر' ب,ج.ناح.ي\ه الب.ت_ة%.

والت_طاي'ر': الت_ف%رeق' والذهاب'، ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها:
Dول إ,ن الشؤ\م ف الدار والرأ%ة1 فطار.ت\ ش1ق�ة�س.م1ع.ت\ م.ن\ ي.ق

منها ف السماء وش1ق�ةD ف ال4رض أ%ي كأ%نا تف%ر_ق%ت\ وتق%ط�ع.ت\
ق1ط%عاv من ش1د�ة الغ.ض.ب,. وف حديث ع'ر\وة: حت ت.ط%ايرت\ ش'ؤ'ون ر.أ}سه أ%ي

ت.ف%ر_ق%ت\ فصارت ق1ط%عاv. وف حديث ابن مسعود: ف%ق%د\نا رسول% ال،
صلى ال عليه وسلم، فق�ل}نا اغ}ت1يل% أ%و اس\ت'ط1ي. أ%ي ذ�ه1ب. به

�بس'ر\ع.ة{ كأ%ن� الطي. ح.م.ل%ت\ه أ%و اغ}تال%ه' أ%ح.د¬. والس\ت1طار.ة
والت_طاي'ر': التفرeق' والذهاب'. وف حديث علي، كر�م ال تعال وجهه:



فأ%ط%ر\ت' ال�ل�ة% ب.ي\ن. ن,س.ائي أ%ي ف%ر_ق}ت'ها ب.ي\نهن وق%س�متها فيهن.
قال ابن ال4ثي: وقيل المزة أ%صلية، وقد تقدم. وتطاي.ر. الشيء�: طار.

وتفر_ق..
ويقال للقوم إ,ذا كانوا هادئي. ساك1ني.: كأ%نا على رؤوسهم الط�ي\ر'؛

وأ%صله أ%ن الط�ي. ل ي.ق%ع إ,ل على شيء ساكن من ال%و.ات1 فض'ر,ب.
مث%لv لل3نسان وو.قار,ه وسك�ون,ه. وقال الوهري: كأ%ن� على رؤوس1هم

الط�ي.، إ,ذا س.ك%ن'وا من ه.ي\بة{، وأ%صله أ%ن الغ'راب يق%ع' على رأ}س,
الب.عي, فيلتقط منه ال%ل%م.ة% وال%م\نانة، فل ي'ح.ر>ك' البعي' رأ}س.ه

لئل� ي.ن\ف1ر عنه الغ'راب'. ومن أ%مثالم ف الص\ب وكثرة1 الي
قولم: هو ف شيء ل ي.ط1ي' غ�ر.اب'ه. ويقال: أ�ط1ي. الغ'راب'، فهو م'طار¬؛

قال النابغة:
Dول1ر.ه\ط1 ح.ر_اب� وق1د¼ س.و\رة

ف ال%ج\د1، ليس غراب'ها ب'طار,
وفلن ساكن' الطائ1ر أ%ي أ%نه و.ق�ور¬ ل حركة له من و.قار,ه، حت كأ%نه

لو و.ق%ع. عليه طائر¬ ل%س.ك%ن. ذلك الطائر'، وذلك أ%ن ال3نسان لو وقع
عليه طائر¬ فتحرك أ%د\ن حركة{ لف%ر_ ذلك الطائر' ول يس\ك�ن؛ ومنه قول

بعض أ%صحاب النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ن�ا كنا مع النب، صلى ال عليه
وسلم، وكأ%ن� الطي فوق. رؤوس1نا أ%ي كأ%ن� الطي. وق%ع.ت\ فوق

رؤوس1نا فنح\ن ن.س\ك�ن ول نتحر�ك خ.ش\يةv من ن,فار, ذلك الط�ي\ر,.
والط�ي\ر': السم' من الت_ط%ي�ر، ومنه قولم: ل ط%ي\ر. إ,ل� ط%ي\ر' ال3، كما

يقال: ل أ%م\ر. إ,ل� أ%م\ر' ال؛ وأ%نشد ال4صمعي، قال: أ%نشدناه
ال4ح\مر:

ت.ع.ل�م\ أ%نه ل ط%ي. إ,ل�
على م'ت.طي>ر�، وهو الث©بور'

بلى ش.يء# ي'واف1ق' ب.ع\ض. شيء�،
أ%حاي,يناv، وباطل�ه ك%ث1ي'

وف صفة الصحابة، رضوان ال عليهم: كأ%ن على رؤوسهم الط�ي\ر.؛ وص.ف%هم
بالسeكون والوقار وأ%نم ل يكن فيهم ط%ي\ش¬ ول خ1ف�ةD. وف فلن

ط1ي\رةD وط%ي\ر'ورةD أ%ي خ1ف�ةD وط%ي\ش¬؛ قال الكميت:
وح1ل}م'ك ع1زÒ، إ,ذا ما ح.ل�م\ت،



�وط%ي\رت'ك الصاب' وال%ن\ظ%ل
ومنه قولم: ازج'ر\ أ%ح\ناء4 ط%ي\ر,ك أ%ي جوانب. خ1ف9ت1ك وط%ي\ش1ك.

والطائر': ما تيم_ن\ت. به أ%و ت.شاء4م\ت، وأ%صله ف ذي الناح. وقالوا للشيء
ي'ت.ط%ي_ر' به من ال3نسان وغي,ه. طائر' ال3 ل طائر'ك، فر.ف%ع'وه

على إ,رادة: هذا طائر' ال، وفيه معن الدعاء، وإ,ن شئت ن.ص.ب\ت. أ%يضاv؛
وقال ابن ال4نباري: معناه ف1ع\ل� ال3 وح'ك}م'ه ل ف1ع\ل�ك وما

ت.تخو�ف�ه؛ وقال اللحيان: يقال ط%ي\ر' ال3 ل ط%ي\ر'ك وط%ي\ر. ال ل
ط%ي.ك وطائر. ال ل طائر.ك وصباح. ال3 ل ص.باح.ك، قال: يقولون هذا كل�ه

إ,ذا ت.ط%ي_ر'وا من ال3نسان1، النصب' على معن ن'ح1ب� طائر. ال،
وقيل بنصبهما على معن أ%س\أ%ل� ال4 طائر. ال3 ل طائ1ر.ك؛ قال:

والصدر' منه الطYي.ر.ة؛ وج.ر.ى له الطائر' بأ%مر, كذا؛ وجاء ف الشر؛ قال ال
عز وجل: أ%ل إ,ن_ما طائر'هم عند ال؛ العن أ%ل إ,ن_ما الشeؤ\م

الذي ي.ل}ح.ق�هم هو الذي و'ع1د'وا به ف الخرة ل ما ي.نال�هم ف
الدeن\يا، وقال بعضهم: طائر'هم ح.ظ©هم قال ال4عشى:

ج.ر.ت\ ل%ه'م\ ط%ي' النeحوس, بأ%ش\أ%م
وقال أ%بو ذؤيب:

ز.ج.ر\ت لم ط%ي\ر. الشمال,، فإ,ن ت.ك�ن
ه.واك. الذي ت.ه\وى، ي'ص1ب\ك اج\ت1ناب'ها

وقد ت.ط%ي_ر به، والسم الطي.ر.ة� والطYي\ر.ة� والط©ورة�. وقال أ%بو
عبيد: الطائر' عند العرب ال%ظ©، وهو الذي تسميه العرب الب.خ\ت.. وقال

الفراء: الطائر' معناه عندهم العم.ل�، وطائر' ال3نسان1 ع.م.ل�ه الذي
ق�لYد.ه، وقيل ر,ز\ق�ه، والطائر' ال%ظ© من الي والشر. وف حديث أ�م�
الع.لء ال4نصارية: اق}ت.س.م\نا الهاجرين فطار. لنا عثمان� بن م.ظ}ع'ون

أ%ي ح.ص.ل ن.ص1يبنا منهم عثمان�؛ ومنه حديث ر'و.ي\ف1ع�: إ,ن} كان أ%ح.د'نا
ف زمان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل%ي.ط1ي له الن_ص\ل� وللخ.ر

الق1د\ح؛ معناه أ%ن الرج'لي كانا ي.ق}ت.س3مان1 الس_ه\م. فيقع ل4حدها
ن.ص\ل�ه وللخر ق1د\ح'ه. وطائر' ال3نسان1: ما حص.ل% له ف عل}م, ال ما

ق�د�ر. له. ومنه الديث: بال%ي\مون1 طائ1ر'ه؛ أ%ي بال�بار.ك1 ح.ظ©ه؛
ويوز أ%ن يكون أ%صله من الط�ي\ر, السانح, والبار,ح,. وقوله عز وجل:

وكل� إ,ن\سان{ أ%ل}ز.م\ناه طائر.ه ف ع'ن'ق1ه؛ قيل ح.ظ©ه، وقيل ع.م.ل�ه،



vوقال الفسرون: ما ع.م1ل من خي أ%و شر� أ%ل}ز.م\ناه ع'ن'ق%ه إ,ن} خيا
فخياv وإ,ن شر�اv فشر�اv، والعن فيما ي.ر.ى أ%هل� الن�ظر: أ%ن لكل

امرئ الي. والشر_ قد ق%ضاه ال فهو لزم¬ ع'ن'ق%ه، وإ,نا قيل للحظY من
الي والشر� طائر¬ لقول العرب: ج.ر.ى له الطائر' بكذا من الشر، على
،vي.ر.ة1 على مذهبهم ف تسمية الشيء با كان له سبباYطريق الف%أ}ل, والط

فخاط%ب.ه'م ال� با يستعملون وأ%ع\ل%م.هم أ%ن ذلك ال4مر. الذي ي'س.م�ونه
بالطائر ي.ل}ز.م'ه؛ وقرئ طائر.ه وط%ي\ر.ه، والعن فيهما قيل: عمل�ه

خي'ه وشرeه، وقيل: ش.قاؤه وس.عادت'ه؛ قال أ%بو منصور: وال4صل ف هذا كله
أ%ن ال تبارك وتعال لا خ.ل%ق. آدم. ع.ل1م قب\ل خ.ل}ق1ه ذ�ر>ي_ت.ه

أ%نه يأ}مرهم بتوحيده وطاعت1ه وينهاهم عن مع\صيته، وع.ل1م ال�ط1يع. منهم
والعاصي. الظال% ل1نف}سه، فكت.ب. ما عل1م.ه منهم أ%جعي وقضى بسعادة

من ع.ل1م.ه م'ط1يعاv، وش.قاوة1 من ع.ل1م.ه عاصياv، فصار لكلY م.ن\ ع.ل1مه
ما هو صائر¬ إ,ليه عند ح1س.اب,ه، فذلك قول�ه عز وجل: وكل� إ,نسان

أ%ل}ز.م\ناه طائر.ه؛ أ%ي ما طار له ب.د\أv ف ع1ل}م ال من الي والشر
وع1ل}م' الش_هادة1 عند ك%و\ن,هم ي'وافق' عل}م. الغيب، والجة� ت.ل}ز.مه'م

بالذي يعملون، وهو غي' م'خالف لا ع.ل1م.ه ال� منهم قبل ك%و\ن,هم. والعرب
تقول: أ%ط%ر\ت' الال وط%ي_ر\ت'ه بي. القوم, فطار. لكلð منهم س.ه\م'ه

أ%ي صار. له وخرج ل%د.ي\ه س.ه\م'ه؛ ومنه قول لبيد يذكر' مياث% أ%خيه
بي ور.ث%ت1ه وح1يازة% كل ذي سهم� منه س.ه\م.ه:

vت.طي' ع.دائ1د ال4ش\راك1 ش.ف}عا
وو.ت\راv، والز_عامة� ل1ل}غ'لم

وال4ش\ر.اك': ال4ن\صباء�، واحد'ها ش1ر\ك¬. وقوله شفعاv ووتراv أ%ي
ق�س3م لم للذكر مثل� ح.ظY ال�ن\ث%ي.ي\ن,، وخ.ل%ص.ت الر>ياسة� والس>لح'

للذكور من أ%ولده.
وقوله عز وجل ف قصة ثود وت.شاؤ'مهم ب,ن.ب,ي�هم البعوث إ,ليهم صال�،

عليه السلم: قالوا اط�ي_رنا بك وب,م.ن\ معك، قال طائركم عند ال؛
معناه ما أ%صاب.كم من خي وشر فمن ال، وقيل: معن قولم اط�ي_ر\نا
ت.ش.اء4م\نا، وهو ف ال4صل ت.ط%ي_رنا، فأ%جاب.هم ال تعال فقال: طائر'ك�م
م.ع.كم؛ أ%ي ش'ؤ\م'كم مع.كم، وهو ك�ف}ر'هم، وقيل للش'ؤ\م طائر¬ وط%ي\ر¬

وط1ي.ر.ة ل4ن العرب كان من شأ}نا ع1يافة� الط�ي\ر, وز.ج\ر'ها،



والت_ط%يeر' ب,ب.ار,حها ون.ع1يق, غ�راب,ها وأ%خ\ذ1ها ذ%ات. الي.سار, إ,ذا
أ%ثار'وها، فسم�وا الشeؤ\م. ط%ي\راv وطائراv وط1ي.ةv لتش.اؤ'مهم با، ث

أ%ع\ل%م ال جل ثناؤه على لسان رسوله، صلى ال عليه وسلم أ%ن ط1ي.ر.ت.هم
با باط1ل%ةD. وقال: ل ع.د\و.ى ول ط1ي.ر.ة% ول هامة%؛ وكان النب، صلى

�ال عليه وسلم، ي.تفاء4ل� ول ي.ت.ط%ي_ر'، وأ%ص\ل� الف%أ}ل, الكلمة
الس.نة� ي.س\مع'ها ع.ل1يلD ف%ي.تأ%و_ل� منها ما ي.د'ل9 على ب'ر\ئ1ه كأ%ن

س.م1ع منادياv نادى رجلv اسه سال، وهو ع.ليل، فأ%و\ه.م.ه سلم.ت.ه من
ع1ل9ته، وكذلك ال�ض1ل9 ي.س\مع رجلv يقول يا واجد' في.ج,د' ضال9ته؛

والطYي.ر.ة� م'ضاد�ةD للف%أ}ل,، وكانت العرب' م.ذهب'ها ف الف%أ}ل,
والطYي.ر.ة1 واحد¬ فأ%ثبت النب، صلى ال عليه وسلم، الف%أ}ل% واس\ت.ح\س.نه

وأ%ب\ط%ل% الطYي.ر.ة% ون.ه.ى عنها. والطYي.ر.ة� من اط�ي_ر\ت وتط%ي_رت،
ومثل الطYي.رة ال1ي.ر.ة�. الوهري تط%ي_ر\ت من الشيء وبالشيء، والسم

منه الطYي.ر.ة�، بكسر الطاء وفتح الياء، مثال الع1ن.بة1، وقد ت'س.ك�ن'
الياء�، وهو ما ي'ت.شاءم' به من الف%أ}ل الرد1يء. وف الديث: أ%نه كان

ي'ح1بe الفأ%ل% وي.ك}ر.ه' الطYي.ر.ة%؛ قال ابن ال4ثي: وهو مصدر'
تط%ي_ر ط1ي.ر.ةv وت%ي_ر خ1ي.ر.ةv، قال: ول يئ من الصادر هكذا غيها،

قال: وأ%صله فيما يقال التط%يeر' بالسوانح والبوار,ح من الظب.اء3
والط�ي\ر, وغيها، وكان ذلك ي.ص'دeهم عن مقاص1د1هم فن.فاه الش\رع' وأ%ب\ط%ل%ه

ونى عنه وأ%خ\ب.ر أ%نه ليس له تأ}ثي¬ ف ج.ل}ب ن.ف}ع ول د.ف}ع ض.ر.ر�؛
ومنه الديث: ثلثة ل ي.س\ل%م منها أ%ح.د¬: الطYي.ر.ة� وال%س.د':

والظنe، قيل: فما نص\نع'؟ قال: إ,ذا ت.ط%ي_ر\ت. فام\ض,، وإ,ذا ح.س.د\ت.
فل ت.ب\غ,، وإ,ذا ظ%ن.ن\ت. فل ت'ص.ح>ح\. وقوله تعال: قالوا اط�ي�ر\نا

ب,ك وب,م.ن\ مع.ك؛ أ%صله ت.ط%ي�رنا فأ�د\غم.ت1 التاء ف الطاء
واج\ت'ل1ب.ت ال4لف' ل1يصح_ البتداء� با. وف الديث: الطYي.ر.ة� ش1ر\ك¬ وما

م1ن�ا إ,ل�... ولكن ال4 ي'ذ}ه1ب'ه بالت_و.ك©ل؛ قال ابن ال4ثي: هكذا
جاء الديث مقطوعاv ول يذكر الستثن أ%ي إ,ل قد ي.ع\ت.ر,يه

الت_طيeر' وي.س\ب,ق' إ,ل ق%ل}به الكراهة�، فحذف اختصاراv واعتماداv على فهم
السامع؛ وهذا كحديثه الخر: ما فينا إ,ل م.ن\ ه.م_ أ%و\ ل%م_ إ,ل يي
بن زك%ر,ي�ا، فأ%ظ}ه.ر الستثن، وقيل: إ,ن قول%ه وما من�ا إ,ل من قول

ابن مسعود أ%د\ر.ج.ه ف الديث، وإ,نا ج.ع.ل الطYي.ر.ة من الش>رك ل4نم



vأ%و تدفع عنهم ضر.را vب لم نفعا�كانوا يعتقدون أ%ن الط�ي\ر. ت}ل
إ,ذا ع.م1ل�وا ب,م'وج.به، فكأ%نم أ%شركوه مع ال ف ذلك، وقول�ه: ولكن

ال ي'ذ}هب'ه بالتوكل معناه أ%نه إ,ذا خ.ط%ر. له عارض' الت_طيeر, فتوكل
على ال وسلم إ,ليه ول يعمل بذلك الاطر, غف%ره ال له ول ي'ؤاخ1ذ}ه
به. وف الديث: أ%باك. وط1يات1 الش_باب؛ أ%ي زل�تم وع.ث%رات1م؛ جع

ط1ي.ة. ويقال للرجل ال%د1يد السريع الف%ي\ئ%ة1: إ,نه ل%ط%يeور¬
ف%يeور¬. وفرس م'طار¬: حديد' الف�ؤاد ماض�.

والت_طاي'ر والس\ت1طارة�: التفرeق. واس\ت.طار. الغ'بار' إ,ذا ان\ت.شر
ف الواء. وغ�بار طي�ار وم'س\ت.ط1ي: م'ن\ت.شر. وص'ب\ح¬ م'س\ت.ط1ي.

ساط1ع¬ منتشر، وكذلك الب.ر\ق والش_ي\ب والشرe. وف التنزيل العزيز:
وي.خاف�ون يوماv كان ش.رeه م'س\ت.ط1ياv. واس\ت.طار. الفجر' وغيه إ,ذا انتشر

ف ال�ف�ق ض.وء4ه'، فهو م'س\ت.ط1ي، وهو الصeب\ح الصادق البي�ن' الذي
ي'ح.ر>م على الصائم ال4كل% والشرب. والماع.، وبه تل9 صلة الفجر، وهو

اليط ال4بيض الذي ذكره ال عز وجل ف كتابه العزيز، وأ%ما الفجر
الستطيل، باللم، فهو ال�س\ت.دق� الذي ي'ش.ب_ه بذ%نب الس>ر\حان، وهو

اليط ال4سود ول ي'ح.ر>م على الصائم شيئاv، وهو الصبح الكاذب عند العرب.
وف حديث السجود والصلة ذكر' الفجر ال�س\ت.ط1ي، هو الذي انتشر ضوءه

واع\ت.رض ف ال�ف�ق, خلف الستطيل؛ وف حديث بن قريظة:
وهان% على س.راة1 بن ل�ؤ.ي¼
ح.ر,يق¬، بالب'و.ي\رة1، م'س\ت.ط1ي'

أ%ي منتشر متفر�ق كأ%نه طار. ف نواحيها. ويقال للرجل إ,ذا ثار. غضب'ه:
ثار. ثائ1ر'ه وطار. طائ1ر'ه وفار. فائ1ر'ه. وقد اس\تطار. الب,لى ف الثوب

والص_د\ع' ف الزeجاجة: ت.ب.ي�ن ف أ%جزائهما. واس\ت.طار.ت
:�الزeجاجة�: تبي�ن فيها النصداع' من أ%و�لا إ,ل آخرها. واس\تطار. الائط

ان\صد.ع من أ%وله إ,ل آخره؛ واس\تطار. فيه الش_ق�: ارتفع. ويقال: اس\تطار.
فلنD س.ي\ف%ه إذا ان\ت.ز.عه من غ1م\د1ه م'س\رعاv؛ وأ%نشد:

إ,ذا اس\ت'ط1ي.ت\ من ج'فون ال4غ}ماد\،
ف%ق%أ}ن% بالص_ق}ع ي.راب,يع. الصاد\

واس\تطار. الص_د\ع' ف الائط إ,ذا انتشر فيه. واس\تطار. الب.ر\ق' إ,ذا
،vي'س\ت.طار' اس\ت1طارة Dق, السماء. يقال: اس\ت'ط1ي. فلن�انتشر ف أ�ف



فهو م'س\ت.طار إ,ذا ذ�غ1ر.؛ وقال عنترة:
مت ما ت.ل}ق%ن، ف%ر\د.ين,، ت.ر\ج'ف\

ر.وان,ف' أ%ل}ي.ت.يك. وت'س\تطارا
واس\ت'ط1ي الفرس'، فهو م'س\ت.طار¬ إ,ذا أ%س\ر.ع ال%ر\ي.؛ وقول عدي:

كأ%ن� ر.ي>ق%ه ش'ؤ\ب'وب' غاد1ية{،
لا ت.ق%ف�ى ر.ق1يب. الن_ق}ع, م'س\طارا

قيل: أ%راد م'س\ت.طاراv فحذف التاء، كما قالوا اس\ط%ع\ت واس\ت.ط%ع\ت.
وت.طاي.ر. الشيء�: طال. وف الديث: خ'ذ} ما ت.طاي.ر. من ش.عر,ك؛ وف

رواية: من ش.عر, رأ}س1ك؛ أ%ي طال وتفرق. واس\ت'ط1ي الشيء� أ%ي ط�ي>ر؛ قال
الراجز:

إ,ذا الغ'بار' ال�س\تطار' ان\ع.ق9ا
�وكلب¬ م'س\ت.ط1ي كما يقال ف%ح\لD هائ1ج¬. ويقال أ%ج\ع.ل%ت الكلبة
واس\تطارت إ,ذا أ%رادت الفحل%. وبئر م.طارةD: واسعة� الغ.م,؛ قال

الشاعر:كأ%ن9 ح.ف1يف%ها، إ,ذ ب.ر�كوها،
ه'و,ي� الر>يح, ف ج.ف}ر� م.طار,

وط%ي�ر الفحل� ال3بل%: أ%ل}ق%حها كل�ها، وقيل: إ,نا ذلك إ,ذا
أ%ع\ج.لت الل�ق%ح.؛ وقد ط%ي_ر.ت هي ل%ق%حاv ول%قاحاv كذلك أ%ي ع.ج,لت

باللYقاح، وقد طار.ت\ بآذانا إ,ذا ل%ق1ح.ت\، وإ,ذا كان ف بطن الناقة ح.م\ل،
فهي ضام1ن¬ وم1ض\مان وض.وام1ن' وم.ضام1ي'، والذي ف بطنها ملقوحةD وملقوح؛

وأ%نشد:
ط%ي�رها تع.ل©ق' ال3ل}قاح،

ف ال%ي\ج,، قبل كل%ب, الر>ياح,
وطار'وا س1راعاv أ%ي ذهبوا. وم.طار, وم'طار¬، كلها: موضع؛ واختار ابن

حزة م'طاراv، بضم اليم، وهكذا أ%نشد، هذا البيت:
حت إ,ذا كان على م'طار

والروايتان جائزتان م.طار, وم'طار، وسنذكر ذلك ف مطر. وقال أ%بو حنيفة:
م'طار واد فيما بي الس_راة وبي الطائف. وال�س\طار' من المر: أ%صله

م'س\ت.طار ف قول بعضهم. وت.طاي.ر. السحاب' ف السماء إ,ذا ع.م�ها.
وال�ط%ي_ر': ض.ر\ب¬ من الب'رود؛ وقول الع'ج.ي السلول:

إ,ذا ما م.ش.ت\، نادى با ف ث1يابا،



ذ%ك1يÒ الش_ذا، وال%ن\د.ل© ال�طي_ر'
قال أ%بو حنيفة: ال�ط%ي_ر هنا ضرب¬ من صنعته، وذهب ابن جن إ,ل أ%ن

ال�ط%ي_ر العود، فإ,ذا كان كذلك كان بدلv من ال%ن\دلY ل4ن الندل
الع'ود الندي أ%يضاv، وقيل: هو مقلوب عن ال�ط%ر_ى؛ قال ابن سيده: ول

ي'ع\ج,بن؛ وقيل: ال�ط%ي_ر الشق�ق الكس_ر، قال ابن بري:
ال%ن\د.ل9 منسوب إ,ل م.ن\د.ل بلد بالند يلب منه العود؛ قال ابن

ه.ر\م.ة:أ�ح1بe الليل% أ%ن9 خ.يال% س.ل}مى،
إ,ذا ن,م\نا، أ%ل� بنا ف%زارا

كأ%ن9 الر_ك}ب.، إ,ذ ط%ر.ق%ت\ك.، باتوا ب.ن\د.ل% أ%و ب,قار,ع.ت.ي\
ق1م.ارا

وق1مار أ%يضاv: موضع بالند يلب منه الع'ود. وطار. الشعر: طال%؛ وقول
الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب:

ط1ي,ي ب,م1خ\راق� أ%ش.م_ كأ%نه
س.ل1يم' ر,ماح�، ل ت.ن.ل}ه الز_عان,ف'

ط1ي,ي أ%ي اع\ل%قي به. وم1خ\راق: كري ل تنله الزعانف أ%ي النساء
الزعانف، أ%ي ل ي.تزو�ج لئيمةv قط. س.ل1يم ر,ماح أ%ي قد أ%صابته رماح¬ مثل
س.ل1يم الي�ة. والطائر': فرس قتادة بن جرير. وذو ال%طارة: جبل. وقوله ف

الديث: رجل م'م\س3ك¬ ب.ع1نان1 ف%رسه ف سبيل ال ي.ط1ي على م.ت\ن,ه؛
أ%ي ي'ج\ر,يه ف الهاد فاستعار له الط%يان%.

وف حديث واب,ص.ة: فلما ق�تل عثمان طار. ق%ل}ب م.طار.ه أ%ي مال إ,ل
جهة ي.هواها وتعل9ق با. وال%طار': موضع الطي.ران1.

@طبز: أ%بو عمرو: الطYب\ز' ركن البل. والطYب\ز: ال%م.ل� ذو
الس_نامي الائج'. وط%ب.ز. فلنD جاري.ت.ه ط%ب\زاv: جامعها.

@طحز: الط�ح\ز': ف معن الكذب، قال ابن د'ر.ي\د: وليس بعرب صحيح.
@طرز: الطYر\ز': الب.زe واليئة. والطYر\ز: بيت إ,ل الطول، فارسي،
وقيل: هو البيت الص_ي\ف1يe. قال ال4زهري: أ�راه معرباv وأ%صله ت1ر\ز¬.

والطYراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي أ%يضاv. والطYر\ز
والطYراز: الي�د من كل شيء. الليث: الطYراز معروف هو الوضع الذي تنسج فيه

الثياب ال1ياد'، وقيل: هو معرب وأ%صله التقدير الستوي بالفارسية، جعلت
التاء طاء، وقد جاء ف الشعر العرب؛ قال حسان بن ثابت ال4نصاري يدح



قوماv:بيض' الو'ج'وه ك%ر,ي.ةD أ%ح\ساب'هم،
ش'مe ال�ن'وف من الطYراز, ال4و_ل,

والطYراز: ع.ل%م' الثوب، فارسي� معر�ب. وقد ط%ر_ز. الثوب.، فهو
م'طر_ز. ابن ال4عراب: الط�ر\ز والطYرز الش_ك}ل، يقال: هذا ط1ر\ز' هذا أ%ي
شكله، ويقال للرجل إ,ذا تكلم بشيء جيد استنباطاv وق%ر,ي.ةv: هذا من

ط1راز,ه. وروي عن ص.ف1ي_ة%، رضي ال عنها، أ%نا قالت لزوجات النب، صلى
ال عليه وسلم: م.ن\ فيك�ن_ م1ث}لي؟ أ%ب نب� وعم�ي نب وزوجي نب،

وكان، صلى ال عليه وسلم، علمها ل1ت.ق�ول% ذلك، فقالت لا عائشة، رضي ال
عنها: ليس هذا من ط1رازك أ%ي من ن.ف}س3ك وق%ر,ي.ت1ك.

ابن ال4عراب: الط�رز الدفع بالل�ك}ز، يقال: ط%ر.ز.ه ط%ر\زاv إ,ذا
دفعه.

@طعز: الط�ع\ز': كناية عن النكاح.
@طنز: ط%ن.ز. ي.ط}ن,ز' ط%ن\زاv: كلمه باستهزاء، فهو ط%ن_از. قال

الوهري: أ%ظنه مول�داv أ%و معر_باv. والط�ن\ز: السeخ\ري.ة� وف نوادر
ال4عراب: هؤ'لء3 قوم م.د\ن.ق%ة ود'ن_اق وم.ط}ن.ز.ةD إ,ذا كانوا ل خي فيهم

ه.ي>ن.ةv أ%نف�س'هم عليهم.
@طنبز: التهذيب ف الرباعي: أ%بو عمرو الش_ي\بان: يقال ال%هاز,

الرأ%ة وهو فرجها هو ظ%ن\ب.ز,يز'ها، وال أ%علم.
@طبس: الت_ط}ب,يس': الت_ط}بيق'. والط�ب.سان: ك�ور.تان1 ب,خ'راسان%؛

قال مالك بن الر_يب الازن:
دعان الوى من أ%ه\ل, أ%و\د.، وص'ح\ب.ت

بذي الط�ب.س.ي\ن,، فال}ت.ف%تe ورائيا
(* وف رواية أخرى: م1ن أ%هل, و'د�ي.)

وف التهذيب: والط�ب.س.ي, ك�ور.تان من خ'راسان. ابن ال4عراب:
الط�ب\س' ال4س\و.د' من كل شيء.

والط�ب\س': الذئب. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: كيف ل بالزeب.ي\ر
وهو رجل ط1ب\س¬؛ أ%راد أ%نه يشبه الذئب ف ح1ر\ص1ه وش.ر.ه1ه1، قال

ال%ر\ب: أ%ظنه أ%راد ل%ق1س¬ أ%ي ش.ر,ه حريص.
@طحس: ابن د'ر.ي\د{: والط�ح\س' يكن به عن الماع، يقال: ط%ح.س.ها

وط%ح.ز.ها؛ قال ال4زهري: وهذا من مناكي ابن دريد.



�@طخس: الطYخ\س': ال4صل. الوهري: الطYخ\س'، بالكسر، ال4صل
والن>جار'. ابن السكيت: إ,نه ل%ل%ئيم الطYخ\س, أ%ي لئيم ال4صل؛

وأ%نشد:إ,ن� ام\ر.أv أ�خ>ر. من أ%ص\لنا
أ%ل4م'نا ط1خ\ساv، إ,ذا ي'ن\س.ب'

وكذلك لئيم الك1ر\س, وال3ر\س,. ابن ال4عراب: يقال فلن ط1خ\س' ش.ر¼
وسبيل ش.ر� وس1نe شر وص1ن\و' شر� ور,ك}ب.ة� شر وب,ل}و' شر وك�م_ر شر

وف1ر\ق' شر� إ,ذا كان نايةv ف الشر.
@طرس: الطYر\س': الصحيفة، ويقال هي الت م'ح1يت ث كتبت، وكذلك

الطYل}س'. ابن سيده: الطYر\س' الكتاب الذي مي ث كتب، والمع أ%ط}راس وط�روس،
والصاد لغة. الليث: الطYر\س الكتاب ال%م\ح'وe الذي يستطاع أ%ن تعاد
عليه الكتابة، وف1ع\ل�ك به الت_ط}ريس'. وط%ر_س.ه: أ%فسده. وف الديث:

كان الن.خ.ع1يe يأ}ت عبيدة ف السائل فيقول عبيدة�: ط%ر>س\ها يا أ%با
إ,براهيم أ%ي ام\ح'ها، يعن الصحيفة. ي'قال: ط%ر_س\ت' الصحيفة إ,ذا
أ%نعمت موها. وط%ر.س. الكتاب.: س.و_ده. ابن ال4عراب: ال�ت.ط%ر>س'

وال�ت.ن.طYس' ال�ت.ن.و>ق' الختار؛ قال ال%ر_ار' الف%ق}ع.سي يصف
جارية:بيضاء� م'ط}ع.م.ة� ال%لحة1، م1ث}ل�ها

ل%ه\و' ال%ليس, ون,يقة� ال�ت.ط%ر>س,
وط%ر.س'وس' 

(* قوله «وطرسوس» كحلزون، واختار ال4صمعي فيه ضم الطاء
كعصفور اهـ. شارح القاموس.): بلد بالشام، ول يفف إ,ل ف الشعر ل4ن

ف%ع\ل�ولv ليس من أ%بنيتهم، والل�ه أ%علم.
@طرطس: الط�ر\ط%ب,يس': الناقة ال%و_ارة�. ويقال: ناقة ط%ر\ط%ب,يس¬

إ,ذا كانت خ.و_ارةv ف ال%ل}ب,. والط�ر\ط%ب,يس والد_ر\د.بيس' واحد، وهي
العجوز السترخ1ي.ة. والط�ي\س' والط�ي\س.ل� والط�ر\ط%بيس' بعن واحد

ف الكثرة، والط�ر\ط%بيس': الاء الكثي.
@طرفس: الطYر\ف1سان�: القطعة من ال4رض، وقيل: من الرمل؛ قال ابن مقبل:

،vف%م.ر_ت\ على أ%ط}راف1 ه1ر� ع.ش1ي_ة
لا الت_وأ%بان,ي_ان1 ل ي.تف%ل}ف%ل

أ�ن,يخ.ت ف%خر_ت\ فوق ع'وج� ذ%وابل�،
وو.س_د\ت' رأ}سي ط1ر\ف1ساناv م'ن.خ_ل



قوله فوق ع'وج يريد قوائمها. والذوابل: القليلة اللحم الصeل}بة.
وال�ن.خ_ل: الرمل الذي نلته الرياح؛ وروي عن ابن ال4عراب أ%نه قال: عن

بالطYر\ف1سان الطYن\ف1س.ة وبال�ن.خ_ل, ال�ت.خ.ي_ر.
ابن شيل: الطYر\ف1ساء الظ�ل}ماء� ليست من الغيم ف شيء ول تكون
ظلماء إ,ل بغيم. ويقال: السماء م'ط%ر\ف1سةD وم'ط%ن\ف1سة إ,ذا اس\ت.غ\م.د.ت\

ف السحاب الكثي، وكذلك ال3نسان إ,ذا لبس الثياب الكثية م'ط%ر\ف1س¬
وم'ط%ن\ف1س¬. وط%ر\ف%س. الرجل� إ,ذا ح.د_د. النظر، هكذا رواه الليث

بالسي، وروى أ%بو عمرو وطرفش، بالشي العجمة، إ,ذا نظر وك%س.ر عينيه.
@طرمس: الطYر\م1س' والطYر\م1ساء�، مدوداv: الظلمة�، وقد يوصف با
فيقال ليلة ط1ر\م1ساء�. وليال� ط1ر\م1ساء: شديدة الظلمة؛ أ%نشد ثعلب:

وب.ل%د{ ك%خ.ل%ق, الع.باي.ه\،
ق%ط%ع\ت'ه ب,ع1ر\م1س� م.ش_اي.ه\،

ف ليلة{ ط%خ\ياء4 ط1ر\م1ساي.ه\
وقد اط}ر.م_س. الليل�. قال أ%بو حنيفة: الطYر\م1ساء السحاب الرقيق

الذي ل ي'واري السماء4، وقيل: هو الطYل}م1ساء�، باللم. والطYر\م1ساء
والطYل}م1ساء�: الظلمة الشديدة. وط%ر\م.س. الليل وط%ر\س.م.: أ%ظلم، ويقال

بالشي العجمة. والطYر\م1س': اللئيم الدنء. والط©ر\م'وس':
ال%ر'وف'.والط�ر\م.سة�: النقباض والنeك�وص'. وط%ر\م.س. الرجل�: ك%ر,ه الشيء4.

وط%ر\م.س. الرجل� إ,ذا ق%ط�ب. وجه.ه، وكذلك ط%ل}م.س. وط%ل}س.م وطر\س.م..
ويقال للرجل} إ,ذا ن.ك%ص. هارباv: قد ط%ر\س.م. وط%ر\م.س. وس.ر\ط%م..

وط%ر\م.س. الكتاب.: ماه.
والط©ر\م'وسة والط©ر\م'وس': خ'ب\ز' ال%ل�ة، والل�ه أ%علم.

@طسس: الط�سe والط�س_ة� والكYس_ة: لغة ف الط�س\ت1؛ قال ح'م.ي\د'
بن ث%و\ر:

كأ%ن� ط%س�اv بي ق�ن\ز'عات1ه
قال ابن بري: البيت لميد ال4ر\ق%ط وليس لميد بن ثور كما زعم الوهري،

وقبله:
ب.ينا الف%ت ي.خب,ط� ف غ%ي\سات1ه،
إ,ذ ص.ع.د. الد_ه\ر' إ,ل ع1ف}رات1ه،
فاج\تاح.ها ب,م1ش\ف%ر.ي\ م1ب\راته،



كأ%ن9 ط%س�اv بي ق�ن\ز'عات1ه
موتاv ت.ز,ل© الك%فe عن ص.فات1ه

الغ.يس.ة�: الن>ع\م.ة� والن_ضارة. وع1ف}رات1ه: شعر رأ}سه.
والق�ن\ز'ع.ة�: واحدة القنازع، وهو الشعر حوال الرأ}س؛ قال رؤبة:

حت ر.أ%ت\ن,ي، هامت كالط�س>،
ت'وق1د'ها الشمس' ائ}ت1لق. التeر\س,

وجع الط�,س> أ%ط}ساس¬ وط�س'وس¬ وط%س3يس¬؛ قال رؤبة:
ق%ر\ع ي.د1 الل�ع_اب.ة الط�س3يسا

وجع الط�س_ة1 والطYس_ة: ط1ساس¬، قال: ول يتنع أ%ن تمع ط1س_ة
على ط1س.س� بل ذاك قياسه. وف حديث ال3سراء: واختلف إ,ليه ميكائيل بثلث1

ط1ساس� من زمزم؛ هو جع ط%س¼، وهو الط�س\ت'. قال: والتاء فيه بدل من
السي فجمع على أ%صله. قال الليث: الط�س\ت' هي ف ال4صل ط%س_ةD ولكنهم

حذفوا تثقيل السي فخففوا وسكنت فظهرت التاء الت ف موضع هاء التأ}نيث
لسكون ما قبلها، وكذلك تظهر ف كل موضع سكن ما قبلها غي أ%لف الفتح. قال:

ومن العرب من ي'ت.مم الط�,س_ة% في'ثقYل وي'ظ}ه,ر الاء، قال: وأ%ما من
قال إ,ن التاء الت ف الط�س\ت1 أ%صلية فإ,نه ينتقض عليه قوله من

وجهي: أ%حدها أ%ن الطاء والتاء4 ل يدخلن ف كلمة واحدة أ%صلية ف شيء من
كلم العرب، والوجه الثان أ%ن العرب ل تمع الط�س\ت. إ,ل� بالطYساس,

ول تصغرها إ,ل ط�س.ي\س.ة، قال: ومن قال ف جعها الط�س_ات فهذه
التاء هي تاء التأ}نيث بنزلة التاء الت ف جاعات النساء فإ,نه ير�ها ف

موضع النصب، قال الل�ه تعال: أ%ص\ط%ف%ى البنات1 على البني؛ ومن جعل
هاتي اللتي ف الب\ن.ة1 والط�س\ت1 أ%صليتي فإ,نه ينصبهما ل4نما

يصيان كالروف ال4صلية مثل تاء أ%قوات وأ%صوات ونوه، ومن نصب البنات على
أ%نه لفظ ف%ع.ال� انتقض عليه مثل� قوله ه1بات{ وذوات{، قال ال4زهري: وتاء

البنات عند جيع النحويي غي أ%صلية وهي مفوضة ف موضع النصب، وقد
أ%جع الق�ر_اء على كسر التاء ف قوله تعال: أ%صطفى البنات على البني؛ وهي

ف موضع النصب؛ قال الازن أ%نشدن أ%عراب فصيح:
لو ع.ر.ض.ت\ ل4ي\ب'ل1ي¼ ق%س>،

أ%ش\ع.ث% ف ه.ي\ك%ل1ه1 م'ن\د.س>،
ح.ن_ إ,ليها ك%ح.ن,ي, الط�س>



قال: جاء با على ال4صل ل4ن أ%صلها ط%س¬، والتاء ف ط%س\ت{ بدل من
السي كقولم س1ت_ة أ%صلها س1د\سة، وجع س1د\س� أ%س\داس'، وس1د\س¬ مبن¬
على نفسه. قال أ%بو عبيدة: وما دخل ف كلم العرب الط�س\ت' والت_و\ر'

والط�اج,ن' وهي فارسية كلها 
(* قوله «وهي فارسية كلها» وقيل إن التور

عرب صحيح كما نقله الوهري عن ابن دريد.). وقال غيه: أ%صله ط%س\ت فلما
عربته العرب قالوا ط%سÒ فجمعوه ط�س'وساv. قال ابن ال4عراب: الط�س3يس'
جع الط�س>، قال ال4زهري: جعوه على ف%ع1يل كما قالوا ك%ل1يب وم.ع1يز

وما أ%شبهها، وطيء تقول ط%س\ت¬، وغيهم ط%سÒ، قال: وهم الذين يقولون
ل1ص\ت¬ للYص>، وجعه ل�ص'وت¬ وط�س'وت عندهم. وف حديث ز,ر¼ قال: قلت

ل�ب.ي� بن كعب� أ%خبن عن ليلة الق%د\ر، فقال: إ,نا ف ليلة سبع وعشرين،
قلت: وأ%ن_ى ع.ل1م\ت. ذلك؟ قال: بالية الت نبأ%نا رسول الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم، قلت: فما الية؟ قال: أ%ن ت.ط}ل�ع. الشمس' غ%داة% إ,ذ{

كأ%نا ط%سÒ ليس لا ش'عاع؛ قال سفيان الثوري: الط�سe هو الط�س\ت'
وال4كثر الط�سe بالعربية. قال ال4زهري: أ%راد أ%نم لا ع.ر_بوه قالوا
ط%سÒ. والط�س_اس': بائع الط©س'وس,،والطYساسة�: ح1ر\ف%ت'ه. وف نوادر

ال4عراب: ما أ%دري أ%ين ط%س_ ول أ%ين د.س_ ول أ%ين ط%س.م. ول أ%ين
ط%م.س ول أ%ين س.ك%ع.، كله بعن أ%ين ذهب. وط%س_س. ف البلد أ%ي ذهب؛

قال الراجز:
ع.ه\دي بأ%ظ}عان1 الك%ت'وم ت'م\ل%س'،

ص1ر\م¬ ج.نان,يÒ با م'ط%س>س'
وط%س_ القوم' إ,ل الكان: أ%ب\ع.دوا ف السي. وال4ط}ساس':

ال4ظافي. والط�س_ان�: م'ع\ت.ر.ك' ال%ر\ب؛ عن ال%ج.ر,ي> رواه عن أ%ب
ال�ح.يش؛ وأ%نشد:

،vف الع.جاج.ة1 ج'ث�ما vوخ.ل©وا ر,جال
وز'ح\مة� ف ط%س_ان,ها، وهو صاغ1ر'

@طعس: الط�ع\س: كلمة يكن با عن النكاح.
@طغمس: الط©غ\م'وس': الذي أ%ع\يا خ'ب\ثاv. الليث: الط©غ\م'وس' الارد

من الشياطي والبيث من القطارب.
@طفس: الط�ف%س': ق%ذ%ر' ال3نسان إ,ذا ل يتعهد نفسه بالتنظيف. رجل



ن.ج,س¬ ط%ف1س¬: ق%ذ1ر¬، وال�نثى ط%ف1سة. والط�ف%س'، بالتحريك: الو.س.خ'
والد_ر.ن�، وقد ط%ف1س. الثوب'، بالكسر، ط%ف%ساv وطفاس.ةv، وط%ف%س. الرجل:

مات وهو طافس؛ ويروى بيت الكميت:
وذا ر.م.ق� منها ي'ق%ض>ي وطاف1سا

يصف الكلب. الوهري: ط%ف%س. الب,ر\ذ%و\ن� ي.ط}ف1س' ط�ف�وساv أ%ي مات.
@طفرس: ط1ف}ر,س¬: س.هلD ل%ي>ن¬.

@طلس: الط�ل}س': لغة ف الطYر\س. والط�ل}س': ال%ح\و'، وط%ل%س. الكتاب
ط%ل}ساv وط%ل�سه فت.ط%ل�س.: كط%ر_سه. ويقال للصحيفة إ,ذا ميت: ط1ل}س

وط1ر\س¬؛ وأ%نشد:
وج.و\ن1 خ.ر\ق� ي.ك}ت.سي الط©ل�وسا

يقول: كأ%نا ك�س3ي. ص'ح'فاv قد ميت مرة لد'ر'وس آثارها. والطYلس':
كتاب قد م'ح1ي. ول ي'نع.م\ م.ح\و'ه فيصي ط1ل}ساv. ويقال ل1ل}د1 ف%خ1ذ1

البعي: ط1ل}س¬ لتساقط شعره وو.ب.ر,ه، وإ,ذا موت الكتاب لتفسد خطه قلت:
ط%ل%س\ت'، فإ,ذا أ%نعمت موه قلت: ط%ر.س\ت'. وف الديث عن النب، صلى

الل�ه عليه وسلم، أ%نه أ%م.ر. بط%ل}س الصeو.ر, الت ف الكعبة؛ قال شر:
معناه بط%م\س3ها وم.ح\و,ها. ويقال: اط}ل1س, الكتاب. أ%ي ام\ح'ه، وط%ل%س\ت

الك1تاب. أ%ي موته. وف الديث: قول� ل إ,له إ,ل الل�ه ي.ط}ل1س ما
قبله من الذنوب. وف حديث علي�، رضي الل�ه عنه: قال له ل ت.د.ع\

ت1م\ثالv إ,ل ط%ل%س\ت.ه أ%ي م.ح.و\ت.ه، وقيل: ال4صل فيه الط©ل}س.ة� وهي
الغ'ب\ر.ة� إ,ل السواد.

وال4ط}ل%س': ال4سود' والو.س.خ'. وال4ط}ل%س': الثوب ال%ل%ق'، وكذلك
الط1ل%س' بالكسر، والمع أ%ط}لس¬. يقال رجل أ%ط}ل%س' الثوب؛ قال ذو

الرمة:
م'ق%ز_ع¬ أ%ط}ل%س' ال4ط}مار,، ليس له
إ,ل الض>راء� وإ,ل ص.ي\د'ها ن.ش.ب'

وذئب أ%ط}ل%س': ف لونه غ�ب\رةD إ,ل السواد؛ وكل ما كان على لونه، فهو
أ%ط}ل%س'، وال�نثى ط%ل}ساء�، وهو الطYل}س'، ابن ش'م.ي\ل: ال4ط}ل%س'

اللYصe يشب_ه بالذئب. والط�ل%س' والط�ل%سة�: مصدر ال4ط}ل%س, من
الذئاب، وهو الذي تساقط شعره، وهو أ%خبث ما يكون. والطYل}س': الذئب
ال4م\ع.ط�، والمع الط©ل}س'. التهذيب: والط�ل}س' والط�م\س' واحد¬. وف حديث



أ%ب بكر، رضي الل�ه عنه: أ%ن م'و.لYداv أ%ط}ل%س سرق فقطع يده. قال شر:
ال4ط}ل%س' ال4سود كال%ب.ش1ي> ونوه؛ قال لبيد:

فأ%طار.ن منه ب,ط1ر\س� ناط1ق�،
وب,ك�لY أ%ط}ل%س. ج.و\ب'ه ف ال%ن\ك1ب,

أ%ط}ل%س: عبد¬ ح.ب.ش1ي� أ%سود، وقيل: ال4ط}ل%س' اللYصe، شبه بالذئب
الذي تساقط شعره. والطYل}س' وال4ط}ل%س' من الرجال: الد_ن,س' الثياب،

شبه بالذئب ف غ�ب\رة ث1يابه؛ قال الراعي:
صاد.ف}ت' أ%ط}ل%س. م.ش_اءé بأ%ك}ل�ب,ه،

إ,ث}ر. ال4واب,د1 ل ي.ن\م1ي له س.ب.د'
ورجل أط}ل%س' الثياب و.س1خ'ها. وف الديث: تأ}ت رجالv ط�ل}ساv أ%ي

م'غ\ب.ر_ة% ال4لوان، جع أ%ط}ل%س.. وفلن عليه ثوب أ%ط}ل%س' إ,ذا ر'م1ي.
بقبيح؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:

ول%س\ت' بأ%ط}ل%س, الث�و\ب.ي\ن, ي'ص\ب
ح.ل1يل%ت.ه، إ,ذا ه.د.أ% الن>يام'

ل يرد بليلته امرأ%ته ولكن أ%راد جارته الت ت'حال©ه ف ح1ل�ت1ه.
وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%ن عاملv له و.ف%د. عليه أ%ش\ع.ث%
م'غ\ب.ر�اv عليه أ%ط}لس¬، يعن ثياباv و.س1خ.ةv. يقال: رجل أ%ط}ل%س' الثوب

ب.ي>ن' الط©ل}سة1، ويقال للثوب ال4سود1 الو.س1خ: أ%ط}ل%س'؛ وقال ف قول ذي
الرمة:

بط%ل}ساء4 ل ت.ك}م'ل ذ1راعاv ول ش1ب\را
يعن خ1ر\ق%ةv و.س1خ.ةv ض.م_نها النار. حي اق}تدح.
والط�ي\ل%س' والط�ي\ل%سان�: ضرب من ال4كسية 

(* قوله «ضرب من ال4كسية»
أ%ي أ%سود، قال الرار بن سعيد الفقعسي: فرفعت رأسي للخيال فما أ%رى

غي الطي وظلمة كالطيلس كذا ف التكملة.)؛ قال ابن جن: جاء مع ال4لف
والنون ف%ي\ع.لD ف الصحيح على أ%ن ال4صمعي قد أ%نكر كسرة اللم، وج.مع

الط�يل%س والط�ي\ل%3سان والط9يل�سان ط%يال1س وط%يال1سة، دخلت فيه الاء
ف المع للعجمة ل4نه فارسي معر�ب، والط�ال1سان� لغة فيه، قال: ول

أ%عرف للط�السان جعاv، وقد ت.ط%ل}ي.س\ت' بالط�ي\ل%سان وت.ط%ي\ل%س\ت'.
التهذيب: الط�ي\لسان تفتح اللم فيه وتكسر؛ قال ال4زهري: ول أ%سع



ف%ي\ع1لن، بكسر العي، إ,نا يكون مضموماv كال%ي\ز'ران1 وال%ي\س'مان1، ولكن
لا صارت الضمة والكسرة أ�ختي واشتركتا ف مواضع كثية دخلت الكسرة

موضع الضمة، وحكي عن ال4صمعي أ%نه قال: الطيلسان ليس بعرب، قال: وأ%صله
فارسي إ,نا هو تالشان فأ�عرب. قال ال4زهري: ل أ%سع الط�ي\ل1سان، بكسر

اللم، لغي الليث.وروى أ%بو عبيد عن ال4صمعي أ%نه قال: السeد'وس'
الط�ي\ل%سان، هكذا رواه الوهري والعامة تقول الط�ي\ل1سان�، ولو رخ_مت هذا

ف موضع النداء ل يز ل4نه ليس ف كلمهم ف%ي\ع1ل بكسر العي إ,ل
معتل¾ نو س.ي>د{ وم.ي>ت{، والل�ه أ%علم.

@طلمس: ليلة ط1ل}م1ساء� كط1ر\م1ساء، والطYل}م1ساء والطYر\مساء: الليلة
الشديدة. والطYل}م1ساء: الرقيق من السحاب. وقال أ%بو خ.ي\ر.ة: هو

الطYر\م1ساء، بالراء، وقيل: الطYل}م1ساء ال4رض الت ليس با منار ول ع.ل%م؛
وقال ال%ر_ار':

لقد ت.عس_ف}ت' الف%لة الطYلم1سا
ي.س3ي فيها القوم' خ1م\ساv أ%م\ل%سا

وط%ر\م.س. الرجل� إ,ذا ق%ط�ب. وجهه، وكذلك ط%ل}م.س. وط%ل}س.م..
@طلنس: ابن ب'ز'رج: اط}ل%ن\س.أ}ت' أ%ي ت.ح.و_ل}ت' من منزل إ,ل منزل.

@طمس: الط©م'وس: الدروس والن\م1حاء. وط%م.س الطريق' وط%س.م. ي.ط}م1س'
وي.ط}م'س' ط�موساv: در.س. وام_حى أ%ث%ر'ه؛ قال العجاج:

وإ,ن ط%م.س. الطريق' ت.و.ه_م.ت\ه
ب.و\صاو.ي\ن, ف ل%ح1ج� ك%ن,ي,

وط%م.س\ت'ه ط%م\ساv، ي.ت.ع.د_ى ول يتعد_ى. وان\ط%م.س الشيء�
وت.ط%م_س.: ام_ح.ى ود.ر.س..

قال شر: ط�موس' البصر ذهاب نوره وضوئه، وكذلك ط�م'وس الكواكب ذهاب
ض.و\ئها؛ قال ذو الرمة:

فل ت.ح\س3ب ش.ج>ي بك البيد. كلما
ت.لgل4 بالغ.و\ر, النجوم' الط�وام1س'

وهي الت تفى وتغيب. ويقال: ط%م.س\ت'ه فط%م.س ط�م'وساv إ,ذا ذهب بصره.
وط�م'وس القلب: فساد'ه. أ%بو زيد: ط%م.س الرجل� الكتاب. ط�موساv إ,ذا
د.ر.سه. وف صفة الد_ج_ال: أ%نه م.ط}موس' العي أ%ي م.م\س'وحها من غي

فحش. والط�م\س': استئصال أ%ثر الشيء. وف حديث و.ف}د1 م.ذ}ح1ج: وي'م\سي



س.راب'ها طام1ساv أ%ي يذهب مرة وييء أ�خرى. قال ابن ال4ثي: قال الطاب
كان ال4شبه أ%ن يكون س.راب'ها طامياv ولكن كذا يروى. وط%م.س الل�ه' عليه

ي.ط}م1س' وط%م.س.ه، وط�م1س. النجم' والقمر والبصر: ذهب ضوء�ه. وقال
الزجاج: ال%ط}موس ال4عمى الذي ل يبي ح.ر\ف' ج.ف}ن, عينه فل يرى ش'ف}ر'

عينيه. وف التنزيل العزيز: ولو نشاء لط%م.س\نا على أ%عينهم؛ يقول: لو
نشاء ل4عميناهم، ويكون الطموس بنزلة السخ للشيء، وكذلك قوله عز وجل: من

قبل أ%ن ت.ط}م1س. و'ج'وهاv، قال الزجاج: فيه ثلثة أ%قوال: قال بعضهم يعل
وجوههم كأ%قفيتهم،وقال بعضهم يعل وجوههم منابت الشعر كأ%قفيتهم، وقيل:

الوجوه ههنا تثيل بأ%مر الدين؛ العن من قبل أ%ن نضلهم مازاة لا هم
عليه من العناد فنضلهم إ,ضللv ل يؤمنون معه أ%بداv. قال وقوله تعال:

ولو نشاء لطمسنا على أ%عينهم؛ العن لو نشاء ل4عميناهم، وقال ف قوله
تعال: ربنا اط}م1س\ على أ%موالم، أ%ي غ%ي>ر\ها، قيل: إ,نه جعل س'ك�ر.هم

حجارة. وتأ}ويل ط%م\س, الشيء: ذهاب'ه عن صورته. والط�م\س': آخر اليات
التسع الت أ�وتيها موسى، عليه السلم، حي ط�م1س. على مال فرعون بدعوته

فصارت حجارة. جاء ف التفسي: أ%نه صي س'ك�ر.هم حجارة. وأ%ر\ب'ع¬
:vم'وسا�ط1ماس¬: دار,س.ة.والط�ام1س': البعيد'. وط%م.س. الرجل� ي.ط}م'س ط
ب.ع'د.. وخ.ر\ق¬ طام1س¬: بعيد ل م.س\لك فيه؛ وأ%نشد شر لبن م.ي_ادة:

وم.و\ماة{ ي.حار' الطYر\ف' فيها،
ص.م'وت1 الليل, طام1س.ة1 ال1بال,

قال: طامسة بعيدة ل تتبي من ب'عد، وتكون الط�ام1سة الت غطاها
.vبعيدا vالس_راب فل ترى. وط%م.س. بعينه: نظر نظرا

والط�ام1س3ي_ة: موضع؛ قال الطYر,م_اح بن ال%ه\م:
ان\ظ�ر\ بعين,ك هل ت.ر.ى أ%ظ}عان.ه'م؟

فالط�ام1س3ي_ة� د'ون.ه'ن_ ف%ث%ر\م.د'
ال4زهري: قال أ%بو تراب سعت أ%عرابي�اv يقول ط%م.س. ف ال4رض وط%ه.س.

إ,ذا دخ.ل فيها إ,ما راسخاv وإ,ما واغلv، وقال شجاع بالاء؛ ويقال: ما
أ%دري أ%ين ط%م.س. وأ%ين ط%و_س. أ%ي أ%ين ذهب. الفراء ف كتاب الصادر:

الط�ماس.ة� كال%ز\ر,، وهو مصدر. يقال: كم يكفي داري هذه من آج'ر_ة{؟
قال: اط}م1س\ أ%ي اح\ز,�ر\.

@طمرس: الطYم\ر,س: الد_نء اللئيم. والط©ر\م'وس': ال%ر'وف'.



والطYم\ر,ساء: السحاب الرقيق كالطYر\م1ساء؛ عن أ%ب حنيفة. الوهري:
الطYم\ر,س' والط©م\ر'وس' الكذاب.

@طملس: الوهري: ر.غ1يف¬ ط%م.ل�س¬، بتشديد اللم، أ%ي جافÒ؛ قال ابن
ال4عراب: قلت للع'ق%ي\ل1ي,ç: هل أ%كلت شيئاv؟ فقال: ق�ر\ص.ت.ي\ن,

ط%م.ل�س.ت.ي\ن.
@طنس: ابن ال4عراب: الط�ن.س' الظلمة الشديدة، قال: والنeس'ط� الذين

يستخرجون أ%ولد النeوق إ,ذا ت.ع.س_ر و,لد'ها. قال ال4زهري: النون ف
هذين الرفي مبدلة من اليم، فالطYن\س' أ%صله الط�م\س' أ%و الط�ل}س،

والن_س\ط� مثل ال%س\ط1 سواء، وكلها مذكور ف بابه.
@طنفس: الطYن\ف1س.ة والط©ن\ف�سة، بضم الفاء؛ ال4خية عن كراع:

Dم\ر'ق%ة فوق الرحل، وجعها ط%ناف1س'؛ وقيل: هي الب,ساط الذي له خ.م\لeالن
رقيق، ولا ذكر ف الديث.

ابن ال4عراب: ط%ن\ف%س. إ,ذا ساء خ'ل�قه بعد ح'س\ن. ويقال للسماء:
م'ط%ر\ف1س.ة وم'ط%ن\ف1س.ة إ,ذا اس\ت.غ\م.دت ف السحاب الكثي، وكذلك ال3نسان

إ,ذا لبس الثياب الكثية م'ط%ر\ف1س¬ وم'ط%ن\ف1س.
@طهس: قال أ%بو تراب: سعت أ%عرابي�اv يقول ط%م.س. ف ال4رض وط%ه.س.

إ,ذا دخل فيها إ,ما دخل فيها إ,ما راسخاv وإ,ما واغ1لv، وقال شجاع
بالاء.

@طهلس: التهذيب ف الرباعي: الليث الطYه\ل1يس' العسكر الكثيف؛ وأ%نشد:
ج.ح\ف%لv ط1ه\ل1يسا

@طوس: طاسÝ الشيءé ط%و\ساv: و.ط1ئ%ه.
والط�و\س': ال�س\ن'. وقد ت.ط�و_س.ت1 الارية�: تزينت. ويقال للشيء

ال%س.ن؛ إ,نه ل%م'ط%و_س¬؛ وقال رؤبة:
أ%ز\مان% ذات1 الغ.ب\غ.ب, ال�ط%و_س,

ووجه م'ط%و_س¬: حسن؛ وقال أ%بو صخر الذل:
إ,ذ ت.س\ت.بس3ي ق%ل}ب,ي ب,ذي ع'ذ%ر�

ضاف{، ي.م'جe ال1س\ك كالك%ر\م,
وم'ط%و_س� س.ه\ل� م.دام1ع'ه،

ل شاح1ب� عار� ول ج.ه\م,
وقال ال�ؤ.ر>ج: الطاؤ'وس' ف كلم أ%هل الشام الميل من الرجال؛



وأ%نشد:
،vلكنت. م'م.ل�كا vفلو كنت. طاؤ'وسا

ر'ع.ي\ن'، ولكن أ%نت. لgم¬ ه.ب.ن\ق%ع'
قال: واللgم' اللئيم. ور'ع.ي\ن: اسم رجل. والطاؤ'وس ف كلم أ%هل

اليمن: الف1ض_ة. والطاؤ'وس: ال4رض ال�خ\ض.ر_ة الت عليها كل© ض.ر\ب� من
الو.ر\د1 أ%يام. الربيع. أ%بو عمرو: طاس. ي.ط�وس' ط%وساv إ,ذا ح.س'ن.

وجه'ه ون.ض.ر. بعد ع1ل�ة{، وهو مأ}خوذ من الط�و\س,، وهو القمر. ال4شجعي:
يقال ما أ%دري أ%ين ط%م.س. وأ%ين ط%و_س. أ%ي أ%ين ذهب.

والطاؤ'وس: طائر حسن، هزته بدل من واو لقولم ط%واويس، وقد جع على
أط}واس� باعتقاد حذف الزيادة، وي'ص.غ>ر' الط�اؤ'وس على ط�و.ي\س� بعد حذف
الزيادة. وط�و.ي\س¬. اسم رجل ض'ر,ب به الثل ف الشؤم، قال: وأ�راه تصغي

طاؤوس م'ر.خ_ماv، وقولم: أ%شأ%م من ط�و.ي\س�؛ هو منث كان بالدينة
وقال: يا أ%هل الدينة ت.و.ق�ع'وا خروج. الدجال ما د'م\ت' بي

ظ%ه\ران.ي\ك�م\ فإ,ذا م'تe فقد أ%منتم ل4ن ولدت ف الليلة الت ت'و'فYي. فيها
رسول� الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، وف�ط1م\ت' ف اليوم الذي توف فيه

أ%بو بكر، رضي الل�ه عنه، وبلغت ال�ل�م. ف اليوم الذي قتل فيه عمر، رضي
الل�ه عنه، وتزو�جت ف اليوم الذي قتل فيه عثمان، رضي الل�ه عنه، وولد

ل ف اليوم الذي قتل فيه علي�، رضي الل�ه عنه، وكان اسه طاؤ'وساv، فلما
تنث جعله ط�و.ي\ساv وت.س.م_ى بعبد الن_ع1يم؛ وقال ف نفسه:

إ,نن عبد النعيم،
أ%نا طاؤ'وس الحيم،

وأ%نا أ%شأ%م من يـ
ـشي على ظهر ال%طيم

.�والط�اس': الذي ي'شرب به. وقال أ%بو حنيفة: هو القاق�وز_ة
والط�و\س': اللل، وجعه أ%طواس¬. وط�واس¬: من ليال آخر الشهر. وط�وس' وط�واس':

موضعان. والط�و\س': القمر'. والط©وس': دواء ال%ش1ي>، والل�ه أ%علم.
@طيس: الط�ي\س': الكثي من الطعام والشراب والاء والع.د.د' الكثي،

وقيل: هو الكثي من كل شيء. وطاس. الشيء� ي.ط1يس' ط%ي\ساv إ,ذا كثر؛ قال
رؤبة:

ع.د.د\ت' ق%و\م1ي كع.د1يد1 الط�ي\س,،



إ,ذ ذ%ه.ب. القوم' الكرام' ل%ي\س3ي
أ%راد بقوله ليسي غيي. قال: واختلفوا ف تفسي الط�ي\س, فقال بعضهم:

كل من على ظهر ال4رض من ال4نام فهو من الط�ي\س,، وقال بعضهم: بل هو كل
خ.ل}ق� كثي الن_س\ل نو النمل والذباب والوام�، وقيل: يعن الكثي من

الر_م\ل,. وح1ن\طة ط%ي\س¬: كثية؛ قال ال4خطل:
خ.ل©وا ل%نا ر.اذان% وال%زار,عا

وح1ن\ط%ةv ط%ي\ساv وك%ر\ماv يان,عا
:vوقال آخر يصف حيا

ف%ص.ب_ح.ت\ من ش'ب\ر'مان% م.ن\ه.ل
أ%خ\ض.ر. ط%ي\ساv ز.غ}ر.ب,ي�اv ط%ي\س.ل

والط�ي\س.ل�: مثل الط�ي\س,، واللم زائدة. والط�ي\س: ما على ال4رض
من التراب والغ.مام، وقيل: ما عليها من النمل والذباب وجيع ال4نام.

والط�ي\س والط�ي\س.ل� والط�ر\ط%بيس بعن واحد ف الكثرة، والل�ه
أ%علم.

@طبش: الط�ب\ش': لغة ف الط�م\ش وهم الناس؛ يقال: ما أ%دري أ%ي�
الط�ب\ش هو.

.vوط%خ.شا vطخش: الط�خ\ش': إ,ظلم' البصر، ط%خ1ش. ط%خ\شا@
@طرش: الط�ر.ش': الص_م.م'، وقيل: هو أ%ه\و.ن� الص_م.م,، وقيل: هو

م'و.ل9د¬، ال4ط}ر'ش' وال�ط}ر'وش' ال4صمe؛ ال�ول ف بعض نسخ يعقوب من
ال3ص\لح، وقد ط%ر,ش. ط%ر.شاv، ورجال ط�ر\ش¬.

@طرغش: ط%ر\غ%ش. من مرضه واطر.غ%ش_ الريض' اط}ر,غ}ش.اشاv: ب.رئ
وان\د.م.ل. واط}ر.غ%ش_ من مرضه: قام وتر�ك ومشى. وم'ه\ر¬ م'ط}ر.غ1شe: ضعيف¬

تضطرب قوائمه' وال�ط}ر.غ1شe: الناق1ه' من الرض غي أ%ن كلم.ه وفؤاد.ه
ضعيف. واط}ر.غ%ش_ من مرضه وابر.غ%ش_ أ%ي أ%فاق بعن واحد. واطر.غ%ش_

القوم' إ,ذا غ1يث�وا فأ%خ\ص.بوا بعد ال�زال وال%ه\د.
@طرفش: ط%ر\ف%ش الرجل� ط%ر\ف%ش.ةv: نظر وكس.ر عين.ه. وت.ط%ر\ف%ش.ت عين'ه:

�ع.ش1ي.ت. والط©ر.اف1ش': السي>ء� ال�ل�ق,: النضر: الظ�غ\م.ش.ة
والط�ر\ف%شة� ضع\ف¬ البصر.

@طرمش: ط%ر\م.ش. الليل� وط%ر\ش.م: أ%ظلم، والس>ي' أ%ع\لى.
@طشش: الط�شe من الطر: فوق الر>ك� ودون الق1ط}ق1ط، وقيل: أ%ول� الطر



الر_ش� ث الط�ش�. ومطر ط%شÒ وط%ش1يش¬: قليل؛ وقال رؤبة:
ول ج.د.ا ن.ي\ل1ك بالط�ش1يش

(* قوله «نيلك» ف الصحاح، وبلك.)
أ%ي بالن_ي\ل القليل. وقد ط%ش_ت السماء� ط%ش�اv وأ%ط%ش_ت ور.ش_ت

وأ%ر.ش�ت بعن واحد. والط�شe والط�ش1يش': الطر الضعيف وهو فوق
.Dوذ%ة�الر_ذاذ. قال: وأ%رض¬ م.ط}ش'وشةD وم.طلولة، ومن الر_ذاذ1 م.ر\ذ

ال4صمعي: ل يقال م'ر.ذ�ةD ول م.ر\ذ�وذ%ةD ولكن يقال أ%رض¬ م'ر.ذê عليها. وف
 �الديث: ال%ز.اة

(* وف النهاية: الزاة نبت بالبادية يشبه الكرفس ال
أنه أعرض ورقاv منه، ث قال: وف رواية يشتريها أ%كايس الناس للخافية

والقلت، الامية الن والقلت موت الولد، كأ%نم كانوا يرون ذلك من قبل
الن فإذا تبخرن به نفهن ف ذلك.) ي.شر.با أ%كايس' الناس للط©ش�ة؛ قال:

هو داء# ي'ص1يب الناس كالزeكام,، سيت ط�ش�ة ل4نه إ,ذا اس\ت.نثر
صاحب'ها ط%ش_ كما ي.ط1ش� الطر' وهو الضعيف القليل منه. وف حديث الشعب وسعيد

ف قوله تعال: وي'نز>ل� من السماء ماء، قال: ط%ش_ يوم. ب.د\ر�. ومنه
حديث السن: أ%نه كان يشي ف ط%ش� ومطر. الكم: والط©ش_ة� داء#

ي'ص1يب الناس كالزeكام. قال: وف حديث بعضهم ف ال%ز.اة ي.ش\ر.ب'ها أ%كايس
الص>ب\يان1 للط©ش_ة1، قال ابن سيده: أ%رى ذلك ل4ن� أ�نوف%هم ت.ط1ش�

من هذا الداء؛ قال: حكاه الروي ف الغربي عن ابن قتيبة. التهذيب:
الط©ش.اش' داء� من ال4د\واء، يقال: ط�ش_، فهو م.طش'وش¬، كأ%نه ز'ك1م، قال:

والعروف فيه ط�ش1ئ%.
@طغمش: النضر: الط�غ\م.شة� والط�ر\ف%شة� ضع\ف' البصر.

@طفش: الط�ف}ش: النكاح'؛ قال أ%بو ز'ر\عة التميمي:
قال لا، وأ�ول1ع.ت\ بالن_م\ش,:

هل ل%ك1 يا خ.ل1يل%ت ف الط�ف}ش,؟
الن_م\ش' هناك: الكلم' ال�ز.خ\رف، قال ابن سيده: وأ%رى السي لغة؛ عن

كراع.
�والط�ف%اشاء�: الهزولة من الغنم وغيها. وف التهذيب: والط�ف%اشاة

الهزولة من الغنم وغيها. ورجل ط%ف%ن\ش.أD: ضعيف البدن فيمن جعل النون
والمزة زائدتي.



@طفنش: رجل ط%ف%ن_ش¬: واسع صد\ر القد.م، وط%ف%ن\ش.أD: ضعيف البدن.
@طمش: الط�م\ش': الناس؛ يقال: ما أ%دري أ%ي� الط�م\ش هو، معناه أ%ي�

الناس هو، وجعه ك�م'وش¬. قال أ%بو منصور: وقد استعمل غي منفي ال4ول؛ قال
رؤبة:

وما ن.جا من ح.ش\ر,ها ال%ح\ش'وش,
وح\ش¬، ول ك%م\ش¬ من الط©م'وش,

قال ابن بري: حشرها يريد به ح.ش\ر. هذه الس_ن.ة من ج.د\با ال}ش'وش
الذي س1يق. وض'م_ من نواحيه أ%ي ل ي.س\لم ف هذه السنة وحشي� ول

إ,نسي�.
@طنفش: ط%ن\ف%ش عين.ه: صغ_رها.

@طهش: الط�ه\ش: أ%ن يتلط الرجل� فيما أ%خ.ذ فيه من عمل� ب,يد1ه
في'فس3ده. وط%ه\و.ش¬: اسم.

@طوش: ابن ال4عراب: الط�و\ش خف�ة العقل.
وط%و_ش إ,ذا م.ط%ل غري.ه.

@طيش: الط�ي\ش: خف�ة العقل، وف الصحاح: الن_ز.ق' والف�ة، وقد طاش.
ي.ط1يش ط%ي\شاv، وطاش الرجل� بعد ر.زانت1ه1. قال شر: ط%ي\ش' العقل

ذهاب'ه حت يهل صاحب'ه ما ي'حاو,ل�، وط%ي\ش' ال1ل}م خف�ته، وط%ي\ش' السهم
ج.و\ر'ه عن س.ن.ن,ه؛ وقول� أ%ب كبي:

ث انصرفت'، ول أ%بث©ك ح1يب.ت،
ر.ع1ش. الب.نان1، أ%ط1يش' مش\ي. ال4ص\و.ر,

أ%راد: ل أ%ق}ص1د'. وف حديث السحابة 
(* قوله «وف حديث السحابة» كذا ف

الصل، والذي ف النهاية: ف حديث الساب.): فطاش.ت1 الس>ج,ل9ت'
وث%ق�ل%ت الب,طاقة�؛ الط�ي\ش': الف�ة. وف حديث عمرو بن أ%ب سلمة 

(* قوله
عمرو بن أ%ب سلمة» الذي ف النهاية: عمر بن أ%ب سلمة.): كانت ي.د1ي

ت.ط1يش ف الص_ح\ف%ة أ%ي ت.خ1فe وتتناو.ل� من كل جانب. وف حديث ابن شبمة
وس'ئل عن السeك}ر فقال: إ,ذا طاشت ر,ج\له واختلط% كلم'ه؛ وقول أ%ب

سهم الذل:
أ%خال1د'، قد طاش.ت\ عن ال�م� ر,ج\ل�ه،



فكيف إ,ذا ل ي.ه\د1 بال�ف� م.ن\س3م'؟
عد.çاه بعن ل4نه ف معن راغ%ت\ وعد.ل%ت، فكيف إ,ذا ل يهتد بالف

منس3م، عد_اه بالياء أ%يضاv ل4نه ف معن ل ي'د.ل9 به ونوه، وكانت
ر,ج\ل�ه قد قطعت. ورجل طائش¬ من قوم طاشة{، وط%ي_اش¬ من قوم طي_اشة{: خفاف

العقول .
وطاش. السهم' عن ال%د.ف ي.طيش ط%يشاv إ,ذا عد.ل عنه ول يقص1د الرمي_ة
وأ%طاشه الر_امي. وف حديث جرير: ومنها الع.ص1ل� الطائش' أ%ي الزال©

عن الد.ف.
وال4ط}ي.ش': طائر¬.

@طوط: الط9اط� والط©وط� والط9ائط�: للف%حل ال�غ\ت.ل1م' الائج'، يوص.ف
به الرجل الشجاع، والمع طاطةD وأ%ط}واطD. وحكى ال4زهري� عن الليث ف

Dحول طاطات¬ وأ%ط}واط�جعه طاط�ون. وف�حولD طاطةD، قال: ويوز ف الش>عر ف
وفحل طاطD، وقد طاط% ي.ط�وط� ط�و'وطاv، والكلمة واوية ويائي�ةD؛ قال ذو

الرمة:
ف%ر'ب_ ام\ر,ئ� طاط{ عن ال%ق>، طام1ح�

ب,ع.ي\ن.ي\ه1 ع.م_ا ع.و_د.ت\ه أ%قار,ب'ه\
قال: طاط{ يرفع عينيه عن الق ل يكاد ي'ب\ص1ره، كذلك البعي الائج

الذي يرفع أ%ن\ف%ه ما به، ويقال: طائطD؛ وقيل: الطاط� الذي تس\م'و عيناه
إ,ل هذه وهذه من شدة ال%ي\ج، وقيل: هو الذي ي.ه\د1ر' ف ال3بل، فإ,ذا

سعت الناقة� صوته ض.ب.ع.ت\، وليس هذا عندهم بحمود، وقد يقال: غلم طائط؛
قال:

ل%و\ أ%ن_ها لق%ت\ غ�لماv طائطا،
أ%ل}ق%ى عليها ك%ل}ك%لv ع'لب,طا

قال: هو الذي ي.ط1يط� أ%ي ي.ه\د1ر ف ال3بل. وحكى ابن بري عن ابن
خالويه قال: يقال طاط الفحل� الناقة% ي.طاط�ها طاطاv إ,ذا ضربا. ويقال:

أ%عجبن طاط� هذا الفحل أ%ي ض1راب'ه. وقال أ%بو نصر: الطاط� والطائط� من
ال3بل الشديد' الغ'ل}مة1؛ وأ%نشد:
طاط من الغ'ل}مة1 ف ال}ت1جاج,،

م'ل}ت.ه,ب من ش1د_ة1 ال1ياج,
وقال آخر:



ك%طائط{ ي.طيط� من\ ط%ر'وق%ه\
ي.ه\د1ر' ل ي.ض\ر,ب' فيها روق%ه\

والط�اط�: الظال. والط©وط والط�اط: الر_جل الشديد' الص'ومة، وربا
�و'ص1ف. به الشeجاع'. ورجل طاطD وط�وطD، ال4خية عن كراع: م'ف}ر,ط

الط©ول,، وقيل: هو الطويل فقط من غي أ%ن ي'ق%ي�د بإ,ف}راط.
.�وط%و_ط% الر_جل� إ,ذا أ%تى بالط�اطة من الغ1لمان، وهم الطYوال
والط©وط�: الباش1ق'، وقيل: ال�ف9اش'. والط©وط�: ال%ي�ة؛ وقال

الشاعر:ما إ,ن} ي.زال� ل%ها ش.أ}و¬ ي'ق%و>م'ها
�م'ق%و>م¬، م1ث}ل� ط�وط الاء م.ج\د'ول

 �يعن الز�مام، ش.ب_هه بالي�ة1. ابن ال4عراب: ال4ط%ط
(* قوله

«الطط» قال ف شرح القاموس هو بالتحريك ويوافقه ضبط الصل هنا وفيما تقدم.
وقوله «والنثى ططاء» هو ف الصل هنا بشد الطاء وضبط فيه ف مادة أطط

بتخفيفها.) الط�ويل�، وال�نثى ط%ط9اء. قال أ%بو منصور: كأ%نه مأ}خوذ من
الط�اط والط©وط وهو الطويل. ورجل طاطD أ%ي م'ت.ك%ب>ر؛ قال ربيعة� بن

م.ق}روم�:
وخ.ص\م� ي.ر\ك%ب' الع.وصاء طاط{،

عن ال�ث}ل%ى غ�ن.اماه الق1ذاع'
أ%ي م'ت.ك%ب>ر عن ال�ثلى، وال�ث}ل%ى خ.ي ال�مور؛ وعليه بيت ذي

الرمة:
ف%ر'ب_ ام\رئ� طاط{ عن ال%ق> طامح

وجب.ل ط�وطD: صغي. والط©وط�: الق�ط}ن؛ قال:
من ال�د.م\ق%س, أ%و م1ن فاخ1ر الط©وط1

وقيل: الط©وط ق�طن الب.ر\د1ي� خاص�ة؛ وأ%نشد ابن خالويه ل�مية:
والط©وط� ن.ز\ر.ع'ه أ%غ%ن� ج,راؤه،
فيه اللYباس' ل1ك�لY ح.و\ل� ي'ع\ض.د'

أ%غ%نe: ناع1م¬ م'ل}ت.ف�، وج,راؤه: ج.و\ز'ه، الواحد ج,4ر\و. وي'ع\ض.د':
ي'و.ش_ى. وروى هشام عن أ%نس ابن س1يين. قال: كنت مع أ%نس بن مالك

ب,م.كان بي الب.صرة والك�وفة يقال له أ%ط%طD، فص.ل9ى على ح1مار ال%ك}توبة
م'س\ت.ق}ب,ل الق1بلة1 ي'وم1ئ� إ,ياءé العصر. والفجر ف ر.د\غة{ ف يوم�



م.طي.
@طيط: طاط% الفح\ل� ف ال3بل ي.طيط� وي.طاط� ط�ي'وطاv: ه.د.ر وهاج..

:vأ%يضا �والط©ي'وط�: الشد�ة. ورجل ط1يطD: ط%ويل كط�وط{. والطYيط
.Dال4ح\مق'، وال�نثى ط1يطة

والطYيطان�: الك�ر�اث، وقيل: الك�ر_اث البي� ينبت ف الرمل؛ قال بعض
بن فقعس:

إ,ن� ب.ن م.ع\ن� ص'باةD، إ,ذا صب.و\ا،
ف�ساةD، إ,ذا الطYيطان� ف الر_م\ل, ن.و_را

حكاه أ%بو حنيفة. قال ابن بري: وظاهر الطYيطان1 أ%نه جع ط�وط.
التهذيب: والطYيط%وى ض.رب من الطي معروف، وعلى وزنه ن,ين.وى، قال:

�وكلها د.خ1يلن. وذكر عن بعضهم أ%نه قال: الطYيطوى ضرب من الق%طا ط1وال
ال4رجل، قال أ%بو منصور: ل أ%صل لذا القول ول نظي لذا ف كلم

العرب. قال ال4زهري: وف الوضع 
(* قوله «وف الوضع إل» عبارة ياقوت:

وبسواد الكوفة ناحية يقال لا نينوى منها كربلء الت قتل با السي، رضي
الل9ه عنه.) الذي فيه السي، سلم الل9ه عليه ورحته، موضع يقال له ن,نوى،

قال ال4زهري: وقد وردته.
@طبع: الطب\ع' والط�ب,يعة�: ال%ل1يقة� والس_جي�ة� الت ج'ب,ل% عليها

ال3نسان. والطYباع': كالط�ب,يعة1، م'ؤ.نثة؛ وقال أ%بو القاسم الزجاجي:
الطYباع' واحد¬ مذكر كالن>حاس, والن>جار,، قال ال4زهري: ويمع ط%ب\ع'

ال3نسان ط1باعاv، وهو ما ط�ب,ع. عليه من ط1باع, ال3نسان ف مأ}ك%ل1ه
وم.ش\ر.ب,ه وس'هولة1 أ%خلق1ه وح'زون.ت1ها وع'س\ر,ها وي'س\ر,ها وشد�ت1ه

ور.خاو.ت1ه وب'خ\ل1ه وس.خائه. والطYباع': واحد ط1باع, ال3نسان، على ف1عال
مثل م1ثال�، اسم للقال%ب, وغ1رار¬ م1ث}ل�ه؛ قال ابن ال4عراب: الط�ب\ع'

ال1ثال�. يقال: اض\ر,ب\ه على ط%ب\ع, هذا وعلى غ1رار,ه وصيغ.ت1ه
وه.3د\ي.ت1ه أ%ي على ق%در,ه. وحكى اللحيان: له طاب,ع¬ حسن، بكسر الباء، أ%ي

ط%ب,يعةD؛ وأ%نشد:
له طاب,ع¬ ي.ج\ر,ي عليه، وإ,ن_ما

ت'فاض1ل� ما ب.ي\ن. الر�جال, الط�بائ1ع'
وط%ب.ع.ه ال� على ال4مر, ي.ط}ب.ع'ه طب\عاv: ف%ط%ر.ه. وطب.ع ال�



ال%ل}ق. على الطبائع, الت خلقها فأ%نشأ%هم عليها وهي خ.لئ1ق�هم ي.ط}ب.ع'هم
طب\عاv: خ.ل%ق%هم، وهي ط%ب,يع.ت'ه الت ط�ب,ع. عليها وط�ب,ع.ها والت

ط�ب,ع.؛ عن اللحيان ل يزد على ذلك، أ%راد الت ط�ب,ع. صاحبها عليها. وف
الديث: كل ال1لل ي'ط}ب.ع' عليها ال�ؤ\م1ن' إ,ل ال1يانة% والكذب أ%ي

يلق عليها. والطYباع': ما ر'كYب. ف ال3نسان من جيع ال4خ\لق الت ل
يكاد' ي'زاو,ل�ها من الي والشر.

والط�ب\ع: ابتداء4 صن\عة1 الشيء، تقول: طبعت الل�ب,ن. طب\عاv، وط%بع.
الدرهم والسيف وغيها يط}ب.ع'ه طب\عاv: صاغ%ه. والط�ب�اع': الذي يأ}خذ

الديدة% الستطيلة ف%ي.ط}ب.ع' منها سيفاv أ%و س1كYيناv أ%و س1ناناv أ%و
نو ذلك، وصنعت'ه الطYباعة�، وط%ب.ع\ت' من الطي ج.ر_ةv: ع.م1ل}ت،

والط�ب�اع': الذي يعم.لها. والطب\ع': ال%ت\م وهو التأ}ثي ف الطي ونوه.
وف نوادر ال4عراب: يقال ق%ذ%ذ}ت' ق%فا الغ'لم, إ,ذا ضربته بأ%طراف

ال4صابع، فإ,ذا م.ك�ن\ت. اليد من القفا قلت: ط%ب.ع\ت' قفاه، وط%بع الشيء4
وعليه ي.ط}ب.ع' طب\عاv: ختم. والطاب.ع' والطاب,ع'، بالفتح والكسر: الات

الذي يتم به؛ ال4خية عن اللحيان وأ%ب حنيفة. والطاب,ع' والطاب.ع':
م1يس.م الفرائض. يقال: طب.ع الشاة%. وطب.ع ال على قلبه: ختم، على الثل.
ويقال: طب.ع ال على قلوب الكافرين، نعوذ بال منه، أ%ي خ.ت.م. فل ي.ع1ي

وغط9ى ول ي'و.ف�ق' لي. وقال أ%بو إ,سحق النحوي: معن طبع ف اللغة وختم
واحد، وهو التغ\ط1ية� على الشيء والس\ت1يثاق' من أ%ن يدخله شيء كما قال

ا تعال: أ%م على قلوب أ%ق}فال�ها، وقال عز وجل: كل� بل} ران% على
قلوبم؛ معناه غ%ط�ى على قلوبم، وكذلك طبع ال على قلوبم؛ قال ابن

ال4ثي: كانوا يرون أ%ن الط�ب\ع. هو الر_ي\ن'، قال ماهد: الر_ي\ن' أ%يسر من
الطبع، والطبع أ%يسر من ال3ق}فال,، وال3ق}فال� أ%شد� من ذلك كله، هذا
تفسي الطبع، بإ,سكان الباء، وأ%ما ط%ب.ع' القلب، بتحريك الباء، فهو

تلطيخه بال4د\ناس، وأ%صل الطب.ع الص_د.أ� يكثر على السيف وغيه. وف الديث:
من ت.ر.ك. ثلث ج'م.ع� من غي عذر طبع ال على قلبه أ%ي ختم عليه وغش�اه

ومنعه أ%لطافه؛ الط�ب\ع، بالسكون: التم، وبالتحريك: الد_ن.س'، وأ%صله
من الو.س.خ والد_ن.س ي.غ\ش.يان1 السيف، ث استعي فيما يشبه ذلك من

ال4و\زار والثام, وغيها من ال%قاب,ح,. وف حديث الدeعاء: اخ\ت1م\ه
بآمي. فإ,ن9 آمي. م1ث}ل� الطاب.ع, على الصحيفة؛ الطابع، بالفتح: الات،



يريد أ%نه ي.خ\ت1م' عليها وت'ر\ف%ع' كما يفعل ال3نسان با ي.ع1زe عليه.
وطب.ع الناء4 والس>قاء ي.ط}ب.ع'ه طب\عاv وطب_عه ت.ط}ب,يعاv فتط%ب_ع:

م.ل4ه. وط1ب\ع'ه: م1ل}ؤ'ه. والط�ب\ع': م.ل}ؤ'ك. الس>قاء4 حت ل م.ز,يد.
فيه من شد�ة م.ل}ئ1ه. قال: ول يقال للمصدر ط%ب\ع¬ ل4ن9 فعله ل

ي'خ.ف�ف' كما يفف ف1ع\ل� م.لgت. وت.ط%ب_ع. النهر' بالاء. فاض به من جوانبه
وت.د.ف�ق.

والطYب\ع'، بالكسر: النهر، وجعه أ%طباع، وقيل: هو اسم نر بعينه؛ قال
لبيد:

ف%ت.و.ل�و\ا فات1راv م.ش\ي'ه'م'،
ك%ر.وايا الطYب\ع, ه.م_ت\ بالو.ح.ل}

وقيل: الطYب\ع' هنا ال1لء�، وقيل: الطYب\ع' هنا الاء الذي ط�ب>ع.ت\
به الر�او,ية� أ%ي م'ل1ئ%ت\. قال ال4زهري: ول يعرف الليث الطYب\ع. ف
بيت لبيد فتح.ي_ر فيه، فمر�ة جعله ال1ل}ء4، وهو ما أ%خذ ال3ناء� من

الاء3، ومرة جعله الاء، قال: وهو ف العنيي غي مصيب. والطYب\ع' ف بيت
لبيد النهر، وهو ما قاله ال4صمعي، وسي النهر ط1ب\عاv ل4ن الناس

اب\ت.د.ؤ'وا حفره، وهو بعن الفعول كالق1ط}ف بعن ال%ق}طوف، والن>ك}ث
بعن ال%ن\كوث من الصوف، وأ%ما ال4نار الت شق9ها ال تعال ف ال4رض

،vبوعا�ش.ق¾ا مثل د.ج\لة% والف�رات والنيل وما أ%شبهها فإ,نا ل تسمى ط
إ,نا الط©ب'وع' ال4نار الت أ%ح\د.ثها بنو آدم واحتفروها ل%راف1ق1هم؛

قال: وقول لبيد ه.م_ت\ بالو.حل يدل على ما قاله ال4صمعي، ل4ن
Dفيها وح.ل vالر_وايا إ,ذا و'ق1ر.ت1 ال%زاي,د. ملوءة ماء ث خاضت أ%نارا

vروج منها، وربا ار\ت.ط%م.ت\ فيها ار\ت1طاما�ع.س'ر عليها الشي فيها وال
إ,ذا كثر فيها الوحل، فشبه لبيد القوم، الذين حاجeوه عند النعمان بن
النذر فأ%د\ح.ض. ح'ج_تهم حت ز.ل1ق�وا فلم يتكلموا، بروايا م'ث}ق%لة خاضت

أ%ناراv ذات وحل فتساقطت فيها، وال أ%علم. قال ال4زهري: ويمع الطYب\ع'
بعن النهر على الط©بوع,، سعته من العرب. وف الديث: أ%لقى الش_بكة%

فط%ب_عها س.م.كاv أ%ي م.ل4ها. والطYب\ع' أ%يضاv: م.غ1يض' الاء3
:Dوم'ط%ب_عة Dوكأ%نه ض1د�، وجع ذلك كله أ%طباع¬ وط1باع¬. وناقة م'ط}ب.عة

م'ث}ق%لةD ب1م\ل1ها على الثل كالاء؛ قال ع'و.يف' الق%واف:
ع.م\داv ت.س.د_ي\ناك. وانش.ج.ر.ت\ ب,نا



ط1وال� ال%وادي م'ط}ب.عات{ من الو,ق}ر,
(* قوله «تسديناك» تقدم ف مادة شجر تعديناك.)

قال ال4زهري: وال�ط%ب_ع' ال%لن؛ عن أ%ب عبيدة؛ قال: وأ%نشد غيه:
أ%ين الش>ظاظان1 وأ%ي\ن. ال1ر\ب.عه\؟

وأ%ي\ن. و.س\ق' الناقة1 ال�ط%ب_عه\؟
ويروى ال%لن\ف%عه\. وقال: الطب_عة ال�ث}ق%لة�. قال ال4زهري: وتكون

الطب_عة الناقة الت م'ل1ئت لماv وشحماv فت.و.ث�ق. خلقها. وق1ربة
م'طب_عة طعاماv: ملوءة؛ قال أ%بو ذؤيب:

فقيل%: ت.ح.م_ل} ف%و\ق. ط%و\ق1ك.، إ,ن_ها
م'طب_عةD، م.ن يأ}ت1ها ل ي.ضي'ها

وط%ب,ع. الس\يف' وغيه ط%ب.عاv، فهو ط%ب,ع¬: صدئ؛ قال جرير:
وإ,ذا ه'ز,ز\ت. ق%ط%ع\ت. كل� ض.ر,يبة{،
وخ.ر.ج\ت. ل ط%ب,عاv، ول م.ب\ه'ورا

قال ابن بري: هذا البيت شاهد الط�ب,ع, الك%س3ل,. وط%ب,ع. الثوب'
ط%ب.عاv: ات_س.خ.. ورجل ط%ب,ع¬: ط%م1ع¬ م'ت.د.ن>س' الع1ر\ض, ذو خ'ل�ق� د.نء

ل يست.ح\يي من س.وأ%ة. وف حديث عمر بن عبد العزيز: ل يتزوج من الوال
ف العرب إ,ل ال4ش1ر' الب.ط1ر'، ول من العرب ف ال%وال إ,ل الط�م1ع'

الط�ب,ع'؛ وقد ط%ب,ع. ط%ب.عاv؛ قال ثابت بن ق�ط}نة%:
ل خ.ي\ر. ف ط%م.ع� ي'د\ن إ,ل ط%ب.ع�،

وع'ف9ةD من ق%وام, الع.ي\ش, ت.ك}ف1ين
قال شر: ط%ب,ع. إ,ذا د.ن,س.، وط�ب>ع. وط�ب,ع. إ,ذا د'ن>س. وع1يب.؛

قال: وأ%نشدتنا أ�م سال الكلبية:
وي.ح\م.د'ها ال1يان� وال4ه\ل� كل©ه'م\،

وت'ب\غ1ض' أ%يضاv عن ت'س.ب_ ف%ت'ط}ب.عا
قال: ض.م_ت التاء وفتحت الباء وقالت: الطYب\ع' الش>ي\ن' فهي ت'ب\غ1ض'

أ%ن ت'ط}ب.ع. أ%ي ت'شان%؛ وقال ابن الطث%ري�ة:
وعن ت.خ\ل1طي ف ط%ي>ب, الش>ر\ب, ب.ي\ن.نا،

من. الك%د1ر, الأ}ب�، ش1ر\باv م'ط%ب_عا
أ%راد أ%ن ت.خ\ل1طي، وهي لغة تيم. وال�ط%ب_ع: الذي ن'ج>س.،

وال%أ}بe: الاء الذي تأ}ب ال3بل شربه. وما أ%دري من أ%ين طب.ع أ%ي طل%ع.



وط%ب,ع.: بعن ك%س3ل%. وذكر عمرو بن ب.ح\ر� الط�بeوع. ف ذوات1
السeم'وم, من الدواب�، سعت رجلv من أ%هل مصر يقول: هو من جنس الق1ر\دان1 إ,ل�

أ%ن� ل1ع.ض_ت1ه أ%لاv شديداv، وربا و.ر,م. م.ع\ض'وضه، ويعل9ل
بال4شياء ال�ل}وة. قال ال4زهري: هو الن>ب\ر' عند العرب؛ وأ%نشد ال4صمعي

وغيه أ�ر\جوزة نسبها ابن بري للف%ق}ع.سي، قال: ويقال إ,نا لكيم بن
م'ع.ي�ة الر_ب.ع1ي�:

إ,ن�ا إ,ذا ق%ل�ت\ ط%خار,ير' الق%ز.ع\،
وص.د.ر. الشار,ب' منها عن ج'ر.ع\،
ن.ف}ح.ل�ها الب,يض. الق%ل1يلت1 الط�ب.ع\،
من كلY ع.ر�اض�، إ,ذا ه'ز_ اه\ت.ز.ع\

م1ث}ل, ق�دامى الن_س\ر ما م.س_ ب.ض.ع\،
ي.ؤ'ول�ها ت.ر\ع1يةD غي' و.ر.ع\

ل%ي\س. ب,فان{ ك1ب.راv ول ض.ر.ع\،
ت.رى ب,ر,ج\ل%ي\ه1 ش'ق�وقاv ف ك%ل%ع\

من بار,ئ� ح1يص. ودام� م'ن\س.ل1ع\
وف الديث: نعوذ بال من ط%م.ع� ي.ه\د1ي إ,ل ط%ب.ع� أ%ي يؤدي إ,ل ش.ي\ن�

وع.ي\ب�؛ قال أ%بو عبيد: الطب.ع' الدنس والعيب، بالتحريك. وكل ش.ي� ف
د1ين أ%و د'نيا، فهو طب.ع.

وأما الذي ف حديث السن: وسئل عن قوله تعال: لا طلع نضيد، فقال: هو
الطYب>يع' ف ك�ف�ر�اه؛ الطYب>يع'، بوزن الق1ن\د1يل: ل�بe الطل}ع,،

وك�ف�ر�اه وكافور'ه: و,عاؤ'ه.
@طرسع: س.ر\ط%ع. وط%ر\س.ع، كلها: ع.دا ع.د\واv شديداv من ف%ز.ع.

@طزع: رج'ل ط%ز,ع¬ وط%زيع وط%س3ع¬ وط%س3يع¬: ل غ%ي\رة% له. والط�ز.ع':
النكاح. وط%ز,ع. ط%ز.عاv وط%س3ع. ط%س.عاv: ل ي.غ.ر\؛ وقيل: ط%ز,ع.

ط%ز.عاv ل يكن عنده غ%ناء#.
@طسع: الط�س3ع' والط�ز,ع': الذي ل غية عنده، ط%س3ع. ط%س.عاv وط%ز,ع.

ط%ز.عاv. والط�س3يع' والط�ز,يع': الذي يرى مع أ%هله رجلv فل ي.غار'
عليه. والط�س\ع': كلمة ي'ك%ن_ى با عن النكاح. ومكان ط%ي\س.ع¬: واسع.

والط�ي\س.ع': ال%ريص'.
@طعع: ابن ال4عراب: الط�عe الل�ح\س'، والط�ع\ط%عة�: حكاية صوت



اللط1ع, والن_اط1ع, وال�ت.م.طYق إ,ذا ل%ص1ق. لسانه بالغار ال4على عند
الل�ط}ع, أ%و الت_م.ط©ق ث ل%ط%ع. من طيب شيء يأ}كله. والط�ع\ط%ع' من

ال4رض: الطمئن.
vوعا�@طلع: ط%ل%ع.ت1 الشمس والقمر والفجر والنجوم ت.ط}ل�ع' ط�ل

�وم.ط}ل%عاv وم.ط}ل1عاv، فهي طال1عةD، وهو أ%ح.د ما جاء من م.صادر, ف%ع.ل% ي.ف}ع'ل
على م.ف}ع1ل�، وم.ط}ل%عاv، بالفتح، لغة، وهو القياس، والكسر ال4شهر.

وال%ط}ل1ع': الوضع الذي ت.ط}ل�ع' عليه الشمس، وهو قوله: حت إ,ذا بلغ
م.ط}ل1ع. الشمس وجدها ت.ط}ل�ع على قوم، وأ%ما قوله عز وجل: هي حت م.ط}ل1ع,
الفجر، فإ,ن الكسائي قرأ%ها بكسر اللم، وكذلك روى عبيد عن أ%ب عمرو

بكسر اللم، وعبيد أ%حد الرواة عن أ%ب عمرو، وقال ابن كثي ونافع وابن عامر
واليزيدي عن أ%ب عمرو وعاصم وحزة: هي حت م.ط}ل%ع الفجر، بفتح اللم،

قال الفراء: وأ%كثر القراء على مطل%ع، قال: وهو أ%قوى ف قياس العربية
ل4ن الطل%ع، بالفتح، هو الطلوع والطل1ع، بالكسر، هو الوضع الذي تطلع

منه، إ,ل أ%ن العرب تقول طلعت الشمس مطل1عاv، فيكسرون وهم يريدون الصدر،
وقال: إ,ذا كان الرف من باب فع.ل يفع'ل مثل دخل يدخل وخرج يرج وما

أ%شبهها آثرت العرب ف السم منه والصدر فتح العي،إ,ل أ%حرفاv من ال4ساء
أ%لزموها كسر العي ف مفعل، من ذلك: السج,د' وال%ط}ل1ع' وال%غ\ر,ب'

وال%ش\ر,ق' وال%س\ق1ط� وال%ر\ف1ق' وال%ف}ر,ق' وال%ج\ز,ر' والس\ك1ن'
وال%ن\س3ك' وال%ن\ب,ت'، فجعلوا الكسر علمة للسم والفتح علمة للمصدر،

قال ال4زهري: والعرب تضع ال4ساء مواضع الصادر، ولذلك قرأ% من قرأ%: هي
حت مطل1ع الفجر، ل4نه ذ%ه.ب بالطل1ع، وإ,ن كان اساv، إ,ل الطلوع مثل

ال%ط}ل%ع,، وهذا قول الكسائي والفراء، وقال بعض البصريي: من قرأ%
مطل1ع الفجر، بكسر اللم، فهو اسم لوقت الطلوع، قال ذلك الزجاج؛ قال

ال4زهري: وأ%حسبه قول سيبويه. وال%ط}ل1ع' وال%ط}ل%ع' أ%يضاv: موضع طلوعها.
ويقال: اط�ل%ع\ت' الفجر اطYلعاv أ%ي نظرت إ,ليه حي طل%ع؛ وقال:

ن.س3يم' الص_با من حيث� ي'ط�ل%ع' الف%ج\ر'
(* قوله« نسيم الصبا إل» صدره كما ف الساس:

إذا قلت هذا حي أسلو يهيجن)
وآت1يك. كل يوم ط%ل%ع.ت\ه الشمس' أ%ي طل%عت فيه. وف الدعاء: طلعت الشمس

ول ت.ط}ل�ع ب,ن.ف}س, أ%حد منا؛ عن اللحيان، أ%ي ل مات واحد منا مع



ط�ل�وعها، أ%راد: ول ط%ل%ع.ت\ فوضع الت منها موضع الاضي، وأ%ط}ل%ع. لغة
ف ذلك؛ قال رؤبة:

كأ%نه ك%و\ك%ب' غ%ي\م� أ%ط}ل%عا
وط1لع' ال4رض,: ما ط%لعت عليه الشمس'. وط1لع' الشيء: م1ل}ؤ'ه؛ ومنه

حديث عمر، رحه ال: أ%نه قال عند موته: لو أ%ن� ل ط1لع. ال4رض, ذهباv؛
قيل: ط1لع' ال4رض م1ل}ؤ'ها حت ي'طال1ع. أ%عله أ%ع\لها ف%ي'ساو,ي.ه.

وف الديث: جاءه رجل به ب.ذاذةD تعلو عنه العي، فقال: هذا خي من
ط1لع, ال4رض ذهباv أ%ي ما ي.م\ل%ؤ'ها حت ي.ط}ل�ع عنها ويسيل؛ ومنه قول

أ%و\س, بن ح.ج.ر� يصف قوساv وغ%ل%ظ% م.ع\ج,سها وأ%نه يل� الكف:
ك%ت'وم¬ ط1لع' الك%ف> ل د'ون% م1ل}ئ1ها،

ول ع.ج\س'ها عن م.و\ض1ع, الك%ف> أ%ف}ض.ل
الك%ت'وم: الق%و\س' الت ل ص.د\ع. فيها ول ع.ي\ب.. وقال الليث: ط1لع'

ال4رض, ف قول عمر ما ط%ل%ع.ت\ عليه الشمس' من ال4رض، والقول ال4و_ل،
وهو قول أ%ب عبيد:

وط%ل%ع. فلن علينا من بعيد، وط%ل}ع.ت'ه: ر'ؤ\ي.ت'ه. يقال: ح.ي_ا ال
ط%ل}عتك. وطل%ع الرجل� على القوم ي.ط}ل�ع وت.ط%ل%ع ط�ل�وعاv وأ%ط}ل%ع: هجم؛

ال4خية عن سيبويه. وطل%ع عليهم: أ%تاهم. وطل%ع عليهم: غاب، وهو من
ال4ض\داد. وط%لع. عنهم: غاب أ%يضاv عنهم. وط%ل}عة� الرجل,: شخ\ص'ه وما طل%ع

منه. وت.ط%ل�عه: نظر إ,ل ط%ل}ع.ت1ه نظر ح'ب¼ أ%و ب,غ\ضة{ أ%و غيها.
وف الب عن بعضهم: أ%نه كانت ت.ط%ل�ع'ه العي صورةv. وط%ل1ع. البل%،
بالكسر، وطل%ع.ه ي.ط}ل%ع'ه ط�ل�وعاv: ر.ق1ي.ه وع.له. وف حديث السeحور:

ل ي.ه,يد.ن_ك�م' الطال1ع'، يعن الفجر الكاذ1ب. وط%ل%ع.ت\ س1نe الصب:
ب.د.ت\ ش.بات'ها. وكل© باد{ من ع'ل}و� طال1ع¬. وف الديث: هذا ب'س\ر¬ قد

ط%ل%ع. الي.م.ن أ%ي ق%ص.د.ها من ن}د. وأط}ل%ع. رأ}سه إ,ذا أ%شر.ف على
شيء، وكذلك اط�ل%ع. وأ%ط}ل%ع. غي.ه واط�ل%ع.ه، والسم الط�لع'.
واط�ل%ع\ت' على باط1ن, أ%مره، وهو اف}ت.ع.ل}ت'، وأ%ط}ل%ع.ه على ال4مر:

أ%ع\ل%م.ه به، والسم الطYل}ع'. وف حديث ابن ذي بز.ن: قال لعبد الطلب:
أ%ط}ل%ع\ت'ك ط1ل}ع.ه أ%ي أ%ع\ل%م\ت'ك%ه؛ الطYلع، بالكسر: اسم من اط�ل%ع. على

الشيء إ,ذا ع.ل1م.ه. وط%لع. على ال4مر ي.ط}ل�ع ط�ل�وعاv واط�ل%ع.
عليهم اطYلعاv واط�ل%ع.ه وت.ط%ل�ع.ه: ع.ل1م.ه، وطال%ع.ه إ,ياه فنظر ما



عنده؛ قال قيس ب ذريح:
كأ%ن_ك. ب,د\ع¬ ل} ت.ر. الناس. ق%ب\ل%ه'م\،
ول%م\ ي.ط�ل1ع\ك. الد_ه\ر' ف1يم.ن\ ي'طال1ع'

وقوله تعال: هل أ%نتم م'ط�ل1ع'ون فاط�ل%ع؛ القر_اء كلهم على هذه
القراءة إ,ل ما رواه حسي ال�ع\ف1ي� عن أ%ب عمرو أ%نه قرأ%: هل أ%نتم

م'ط}ل1عون1، ساكنة الطاء مكسورة النون، فأ�ط}ل1ع.، بضم ال4لف وكسر اللم،
على فأ�ف}ع1ل%؛ قال ال4زهري: وكسر النون ف م'ط}ل1عون1 شاذ9 عند النحويي

أ%جعي ووجهه ضعيف، ووجه الكلم على هذا العن هل أ%نتم م'ط}ل1ع1ي� وهل
أ%نتم م'ط}ل1عوه، بل نون، كقولك هل أ%نتم آم1ر'وه' وآم1ر,ي_؛ وأ%ما

قول الشاعر:
ه'م' القائ1لون% ال%ي\ر. والم1ر'ون.ه،

إ,ذا ما خ.ش'وا من م'ح\د.ث1 ال4م\ر, م'ع\ظ%ما
فوجه الكلم والمرون به، وهذا من شواذ اللغات، والقراء اليدة الفصيحة:

هل أ%نتم م'ط�ل1عون فاط�ل%ع.، ومعناها هل تبون أ%ن تط9لعوا فتعلموا
أ%ين منزلتكم من منزلة أ%هل النار، فاط�ل%ع. ال�س\ل1م' فرأ%ى ق%ر,ين.ه ف

سواء الحيم أ%ي ف وسط الحيم، وقرأ% قارئ: هل أ%نتم م'ط}ل1ع'ون%، بفتح
النون، فأ�ط}ل1ع. فهي جائزة ف العربية، وهي بعن هل أ%نتم طال1ع'ون%

وم'ط}ل1ع'ون%؛ يقال: ط%ل%ع\ت' عليهم واط�ل%ع\ت' وأ%ط}ل%ع\ت' بعنÝى
واحد.واس\ت.ط}ل%ع. رأ}ي.ه: نظر ما هو. وطال%ع\ت' الشيء أ%ي اط�ل%ع\ت' عليه،

:�وطال%عه ب,ك�ت'به، وت.ط%ل�ع\ت' إ,ل و'ر'ود1 كتاب,ك.. والط�ل}عة
الرؤية�. وأ%ط}ل%ع\ت'ك على س1ر>ي، وقد أ%ط}ل%ع\ت' من فوق البل واط�ل%ع\ت'

بعن واحد، وط%ل%ع\ت' ف البل أ%ط}ل�ع' ط�ل�وعاv إ,ذا أ%د\ب.ر\ت. فيه حت
ل يراك صاحب'ك.. وط%ل%ع\ت' عن صاحب ط�ل�وعاv إ,ذا أ%د\ب.ر\ت. عنه.

وط%ل%ع\ت' عن صاحب إ,ذا أ%ق}ب.ل}ت. عليه؛ قال ال4زهري: هذا كلم العرب.
وقال أ%بو زيد ف باب ال4ضداد: ط%ل%ع\ت' على القوم أ%طل�ع ط�ل�وعاv إ,ذا

غ1ب\ت. عنهم حت ل ي.ر.و\ك.، وطل%عت عليهم إ,ذا أ%قبلت عليهم حت يروك.
قال ابن السكيت: طلعت على القوم إ,ذا غبت عنهم صحيح، جعل على فيه بعن عن،

كما قال ال عز وجل: ويل لطففي الذين إ,ذا اكتالوا على الناس؛ معناه عن
الناس ومن الناس، قال وكذلك قال أ%هل اللغة أ%جعون. وأ%ط}ل%ع. الرامي

أي جاز. س.ه\م'ه من فوق الغ.ر.ض. وف حديث كسرى: أ%نه كان يسج'د للطال1ع,؛



هو من الس>هام الذي ي'جاو,ز' ال%د.ف. وي.ع\ل�وه؛ قال ال4زهري: الطال1ع
من السهام الذي يق%ع' وراء4 ال%د.ف1 وي'ع\د.ل� بال�ق%ر\ط1س,؛ قال

ال%ر_ار':
ل%ها أ%س\ه'م¬ ل قاص1رات¬ عن ال%ش.ى،
ول شاخ1صات¬، عن ف�ؤادي، ط%وال1ع'

أ%خب أ%ن� س1هام.ها ت'ص1يب' ف�ؤاد.ه وليست بالت تقص'ر دونه أ%و
تاوزه فت'خ\ط1ئ�ه، ومعن قوله أ%نه كان يسجد للطالع أ%ي أ%نه كان يفض رأ}سه

إ,ذا شخ.ص سهم'ه فارتفع عن الر_م1ي�ة1 وكان يطأ}طئ رأ}سه ليقوم السهم
فيصيب الدف.

والط�ل1يعة�: القوم ي'بعثون ل�طال%عة1 خب العدو�، والواحد والمع فيه
سواء. وط%ل1يعة� اليش: الذي ي.ط}ل�ع من اليش ي'بعث ل1ي.ط�ل1ع. ط1ل}ع.

العدو�، فهو الطYل}ع'، بالكسر، السم من الط9لع,. تقول منه: اط�ل1ع\
ط1ل}ع. العدو�. وف الديث: أ%نه كان إ,ذا غ%زا بعث بي يديه ط%لئ1ع.؛
هم القوم الذين يبعثون لي.ط�ل1ع'وا ط1ل}ع العدو� كال%واس1يس,، واحدهم

ط%ل1يعةD، وقد تطلق على الماعة، والطلئ1ع': الماعات؛ قال ال4زهري:
وكذلك الر_ب,يئة� والش_ي>فة� والب.غ1ي_ة� بعن الط�ل1يعة1، كل لفظة

منها تصلح للواحد والماعة.
،Dب.عة�وامرأ%ة ط�ل%عةD: تكثر الت_ط%ل©ع..ويقال: امرأ%ة ط�ل%عةD ق

ت.ط}ل�ع تنظر ساعة ث ت.خ\ت.بئ�. وقول الز>ب\ر,قان1 بن ب.د\ر�: إ,ن
أ%ب\غ.ض. كنائ1ن إ,ل� الط©ل%عة� ال�ب.أ%ة� أ%ي الت ت.ط}ل�ع' كثياv ث

ت.خ\ت.ب,ئ�. ونفس ط�ل%عةD: ش.ه,ي�ةD م'ت.ط%لYعةD، على الثل، وكذلك
المع؛ وحكى البد أ%ن ال4صمعي أ%نشد ف ال3فراد:

وما ت.م.ن_ي\ت' من مال� ول ع'م'ر�
إ,ل� با س.ر_ ن.ف}س. الاس1د1 الط©ل%ع.ه\

وف كلم السن: إ,ن� هذه النفوس. ط�ل%عةD فاق}د.عوها بالواع1ظ1 وإ,ل
ن.ز.ع.ت\ بكم إ,ل ش.ر> غاية{؛ الط©ل%عة�، بضم الطاء وفتح اللم:

الكثية التطل9ع إ,ل الشيء أ%ي أ%نا كثية الي\ل إ,ل هواها تشتهيه حت تلك
صاحبها، وبعضهم يرويه بفتح الطاء وكسر اللم، وهو بعناه،والعروف

ال4و_ل.
ورجل ط%ل�ع' أ%ن\ج'د{: غال1ب¬ لل�مور؛ قال:



وقد ي.ق}ص'ر' الق�ل© الف%ت.ى دون% ه.م>ه،
وقد كان%، لول الق�ل©، ط%ل�ع. أ%ن\ج'د1

وفلن ط%ل�ع' الث�نايا وط%ل�ع' أ%ن\ج'د{ إ,ذا كان ي.ع\ل�و ال�مور
في.ق}ه.ر'ها بعرفته وت.جار,ب,ه وج.و\دة1 رأ}ي,ه، وال4ن\ج'د: جع

الن_ج\د1، وهو الطريق ف البل، وكذلك الث�ن,ي_ة�. ومن أ%مثال العرب: هذه
ي.م1ي¬ قد ط%ل%ع.ت\ ف ال%خار,م,، وهي اليمي الت ت.ج\عل لصاحبها

م.خ\ر.جاv؛ ومنه قول جرير:
،Dول خ.ي\ر. ف مال� عليه أ%ل1ي�ة

ول ف ي.م1ي� غ%ي\ر, ذات1 م.خار,م,
وال%خار,م': الط©ر'ق' ف البال، واحدها م.خ\ر,م¬. وت.ط%ل�ع. الرجل%:

غ%ل%ب.ه وأ%د\ر.ك%ه؛ أ%نشد ثعلب:
وأ%ح\ف%ظ� جار,ي أ%ن} أ�خال1ط% ع1رس.ه،

وم.و\لي. بالن_ك}راء3 ل أ%ت.ط%ل�ع'
قال ابن بري: ويقال ت.طال%ع\ت.ه إ,ذا ط%ر.ق}ت.ه وواف%ي\ت.ه؛ وقال:

ت.طال%ع'ن خ.يالت¬ ل1س.ل}م.ى،
كما ي.ت.طال%ع' الد_ي\ن. الغ.ر,ي'

وقال: كذا أنشده أ%بو علي. وقال غيه: إ,نا هو ي.ت.ط%ل�ع' ل4ن
�ت.فاع.ل% ل يتعد�ى ف الكثر، فعلى قول أ%ب علي� يكون مثل ت.خاطأ%ت1 الن_ب\ل

أ%حشاء4ه، وم1ث}ل% ت.فاو.ض\نا الديث وت.عاط%ي\نا الكأ}س. وت.باث%ث}نا
ال4س\رار. وت.ناس.ي\نا ال4مر وت.ناش.د\نا ال4ش\عار، قال: ويقال

أ%ط}ل%ع.ت1 الث©ر.ي_ا بعن ط%ل%ع.ت\؛ قال الكميت:
كأ%ن� الث©ر.ي_ا أ%ط}ل%ع.ت\، ف ع1شائ1ها،

بو.ج\ه1 ف%تاة1 ال%ي> ذات1 ال%جاس1د1
والطYل}ع' من ال4ر.ض1ي.: كل© مطمئ1ن¼ ف كلY ر.ب\و� إ,ذا ط%ل%ع\ت.

رأ%يت. ما فيه، ومن ث يقال: أ%ط}ل1ع\ن ط1ل}ع. أ%م\ر,ك.. وط1ل}ع'
:Dال4ك%م.ة1: ما إ,ذا ع.ل%و\ت.ه منها رأ%يت ما حولا. ونلة م'ط�ل1عة

م'ش\ر,فةD على ما حولا طالت1 النخيل% وكانت أ%طول من سائرها. والط�ل}ع':
vلوعا�ن.و\ر' النخلة ما دام, ف الكاف�ور، الواحدة ط%ل}عةD. وط%ل%ع. النخل� ط

وأ%ط}ل%ع. وط%ل�ع.: أ%خر.ج ط%ل}ع.ه. وأ%ط}ل%ع. النخل� الط�ل}ع.
إ,ط}لعاv وط%ل%ع. الط�ل}ع' ي.ط}ل�ع' ط�ل�وعاv، وط%ل}ع'ه: ك�ف�ر�اه قبل أ%ن



ينشق� عن الغ.ر,يض,، والغ.ر,يض' يسمى ط%ل}عاv أ%يضاv. وحكى ابن ال4عراب عن
الفضل الضب�ي� أ%نه قال: ثلثة ت'ؤ\ك%ل� فل ت'س\م1ن': وذلك ال�م_ار'

والط�ل}ع' والك%م\أ%ة�؛ أ%راد بالط�ل}ع الغ.ر,يض الذي ينشق� عنه
الكافور، وهو أ%و_ل� ما ي'ر.ى من ع1ذ}ق, النخلة. وأ%ط}ل%ع. الشجر': أ%و\ر.ق..

وأ%ط}ل%ع. الزرع': بدا، وف التهذيب: ط%ل%ع. الزرع' إ,ذا بدأ% ي.ط}ل�ع
وظه.ر نبات'ه.

والط©ل%عاء� م1ثال� الغ'ل%واء: الق%ي\ء�، وقال ابن ال4عراب:
:vإ,ط}لعا �الط�و\ل%ع' الط©ل%عاء� وهو القي\ء�. وأ%ط}ل%ع. الرجل

قاء4.وق%و\س¬ ط1لع' الك%ف>: يل� ع.ج\س'ها الكف�، وقد تقدم بيت أ%وس بن
حجر: ك%ت'وم¬ ط1لع' الكف> وهذا ط1لع' هذا أ%ي ق%د\ر'ه. وما ي.س'رeن
به ط1لع' ال4رض ذهباv، ومنه قول السن: ل4ن} أ%ع\لم أ%ن>ي ب.ر,يء# من

.vإ,ل� من ط1لع, ال4رض ذهبا eالن>فاق, أ%ح.ب
وهو ب,ط%ل}ع, الواد1ي وط1ل}ع, الوادي، بالفتح والكسر، أ%ي ناحيته، أ�جري

مرى وز\ن1 البل. قال ال4زهري: ن.ظ%ر\ت' ط%ل}ع. الوادي وط1ل}ع.
الوادي، بغي الباء، وكذا الطYلع' الن_جاة�، عن كراع. وأ%ط}ل%ع.ت1 السماء�

بعن أ%ق}ل%ع.ت\.
وال�ط�ل%ع': ال%أ}تى. ويقال: ما لذا ال4مر م'ط�ل%ع¬ ول م'ط}ل%ع¬

أ%ي ما له وجه ول م.أ}تÝى ي'ؤ\تى إ,ليه. ويقال: أ%ين م'ط�ل%ع' هذا
ال4مر أ%ي م.أ}تاه، وهو موضع الطYلع, من إ,ش\راف{ إ,ل ان\ح1دار�. وف حديث

عمر أ%نه قال عند موته: لو أ%ن� ل ما ف ال4رض جيعاv لف}ت.د.ي\ت' به
من ه.و\ل, ال�ط�ل%ع,؛ يريد به الوقف يوم القيامة أ%و ما ي'ش\ر,ف'

عليه من أ%مر الخرة ع.ق1يب. الوت، فشبه بال�ط�ل%ع, الذي ي'ش\ر.ف' عليه
من موضع عال�. قال ال4صمعي: وقد يكون ال�ط�ل%ع' ال%ص\ع.د. من أ%سفل

إ,ل الكان الشرف، قال: وهو من ال4ضداد. وف الديث ف ذكر القرآن: لكل
حر\ف ح.دÒ ولكل حد¼ م'ط�ل%ع¬ أ%ي لكل حد¼ م.ص\ع.د¬ يصعد إ,ليه من معرفة

علمه. وال�ط�ل%ع': مكان الطYلع, من موضع عال. يقال: م'ط�ل%ع' هذا
البل من مكان كذا أ%ي مأ}تاه وم.ص\ع.د'ه؛ وأ%نشد أ%بو زيد 

(* قوله« وأنشد
أبو زيد إل» لعل النسب جعل هذا الشاهد موضع الذي بعده وهو ما أنشده

ابن بري وجعل ما أنشده ابن بري موضعه) :



ما س'د_ من م.ط}ل%ع� ضاق%ت ث%ن,ي_ت'ه،
إ,ل� و.ج.د\ت س.واء4 الض>يق, م'ط�ل%عا

وقيل: معناه أ%ن� لكل حد¼ م'ن\ت.هكاv ي.ن\ت.ه,ك�ه م'ر\ت.ك1ب'ه أ%ي
أ%ن� ال ل ير>م ح'ر\مةv إ,ل� علم أ%ن} س.ي.ط}ل�ع'ها م'س\ت.ط}ل1ع¬،

قال: ويوز أ%ن يكون لكل حد¼ م.ط}ل%ع¬ بوزن م.ص\ع.د{ ومعناه؛ وأ%نشد ابن
بري لرير:

إن، إ,ذا م'ض.ر¬ علي_ ت%د_ب.ت\،
لق%ي\ت' م'ط�ل%ع. البال, و'ع'ورا

قال الليث: والطYلع' هو الطYلع' نفس'ه ف قول حيد بن ثور:
،vم1ن\ خ.صاص� ور'ق}بة vفكان% ط1لعا

بأ%ع\ي'ن, أ%ع\داء�، وط%ر\فاv م'ق%س_ما
vيقال: طال%ع\ت'ه ط1لعا .vأ%ي م'طال%عة vقال ال4زهري: وكان ط1لعا

وم'طال%عةv، قال: وهو أ%حسن من أ%ن تعله اطYلعاv ل4نه القياس ف العربية.
وقول ال عز وجل: نار' ال3 ال�وق%دة� الت ت.ط�ل1ع على ال4ف}ئ1دة1؛
قال الفراء�: ي.ب\ل�غ� أ%ل%م'ها ال4فئدة، قال: والطYلع' والب'لوغ� قد

يكونان بعن واحد، والعرب تقول: مت ط%ل%ع\ت. أ%ر\ضنا أ%ي مت ب.ل%غ\ت
أ%رضنا، وقوله تط�لع على ال4فئدة، ت'وف عليها ف%ت'ح\ر,ق�ها من اط�لعت

إ,ذا أ%شرفت؛ قال ال4زهري: وقول الفراء أ%حب إ,ل�، قال: وإ,ليه ذهب
الزجاج. ويقال: عاف ال رجلv ل ي.ت.ط%ل�ع\ ف ف1يك. أ%ي ل يتعق�ب

كلمك.أ%بو عمرو: من أ%ساء الية الطYل}ع' والطYل©.
وأ%ط}ل%ع\ت' إ,ليه م.ع\روفاv: مثل أ%ز\ل%ل}ت'. ويقال: أ%ط}ل%ع.ن ف�لن

وأ%ر\ه.ق%ن وأ%ذ}ل%ق%ن وأ%ق}ح.م.ن أ%ي أ%ع\ج.ل%ن.
وط�و.ي\ل1ع¬: ماء لبن تيم بالش_اج,نة1 ناح1ية% الص_م_ان1؛ قال

ال4زهري: ط�و.ي\ل1ع¬ ر.ك1ي_ةD عاد1ي_ةD بناحية الش_واج,ن, ع.ذ}بة� الاء3
قريبة الر>شاء3؛ قال ضمرة ابن ضمرة:

وأ%ي_ ف%تÝى و.د_ع\ت' يوم. ط�و.ي\ل1ع�،
ع.ش1ي_ة% س.ل�م\نا عليه وس.ل�ما

(* قوله« وأي فت إل» أنشد ياقوت ف معجمه بي هذين البيتي بيتاv وهو:
رمى بصدور العيس منحرف الفل

فلم يدر خلق بعدها أين يما)



ف%يا جازي. الف1ت\يان1 بالن>ع.م, اج\ز,ه
ب,ن'ع\ماه ن'ع\م.ى ، واع\ف' إن كان م'ج\ر,ما

@طمع:
الط�م.ع': ض1دe الي.أ}س,. قال عمر بن الطاب، رضي ال عنه: تعلمن

vى. ط%م1ع. فيه وبه ط%م.عاÝأ%ن� الط�م.ع. ف%ق}ر¬ وأ%ن� الي.أ}س. غ1ن
وط%ماعةv وط%ماع1يةv، مف�ف، وط%ماع1ي_ةv، فهو ط%م1ع¬ وط%م'ع¬: ح.ر.ص عليه
ور.جاه، وأ%نكر بعضهم التشديد. ورجاD طام1ع¬ وط%م1ع¬ وط%م'ع¬ من قوم

ط%م1ع1ي. وط%ماع.ى وأ%ط}ماع� وط�م.عاء4، وأ%ط}م.ع.ه غيه. وال%ط}مع': ما
ط�م1ع. فيه. وال%ط}م.عة�: ما ط�م1ع. من أ%ج\له. وف صفة النساء: ابنة� عشر

م.ط}م.عةD للناظ1رين. وامرأ%ة م1ط}ماع¬: ت'ط}م1ع' ول ت'م.كYن' من
نف}سها. ويقال: إ,ن� ق%و\ل% الاض1عة1 من الرأ%ة ل%م.ط}م.عةD ف الف%ساد أ%ي

�ما ي'ط}م1ع' ذا الر>يبة1 فيها. وت.ط}م1يع' الق%ط}ر: حي ي.ب\دأ
في.ج,يء منه شيء# قليل، سي بذلك ل4نه ي'ط}م1ع' با هو أ%كثر منه؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
كأ%ن� ح.د1يث%ها ت.ط}م1يع' ق%ط}ر�،
ي'جاد' به ل4ص\داء� ش1حاح,

ال4ص\داء� ههنا: ال4ب\دان�، يقول: أ%ص\داؤ'نا ش1حاح¬ على حديثها.
والط�م.ع': ر,ز\ق ال�ن\د، وأ%ط}ماع ال�ند: أ%رزاق�هم. يقال: أ%م.ر. لم
ال4مي' بأ%طماع1هم أ%ي بأ%رزاق1هم، وقيل: أ%و\قات' ق%ب\ض1ها، واحدها

ط%م.ع¬. قال ابن بري: يقال ط%م.ع¬ وأ%ط}ماع¬ وم.ط}م.ع¬ وم.طام1ع'. ويقال: ما
أ%ط}م.ع. فلناv على التعجeب من ط%م.ع1ه. ويقال ف التعجب: ط%م'ع.

،�الرجل� فلن، بضم اليم، أ%ي صار كثي الط�م.ع,، كقولك إ,نه ل%ح.س'ن. الرجل
وكذلك التعجب ف كل شيء مضموم، كقولك: خ.ر'ج.ت1 الرأ%ة� فلنة إ,ذا كانت

كثية ال�روج، وق%ض'و. القاض1ي فلن، وكذلك التعجب ف كل شيء إ,ل� ما
قالوا ف ن,ع\م. وب,ئ}س رواية تروى عنهم غي لزمة لقياس التعجب، جاء4ت
الرواية فيهما بالكسر ل4ن� صور التعجب ثلث: ما أ%ح\س.ن. زيداv، أ%س\م1ع\

به، ك%ب'ر.ت\ ك%ل1مةv، وقد ش.ذ� عنها ن,ع\م وب,ئ}س..
@طوع: الط�و\ع': ن.ق1يض' الك%ر\ه1. طاع.ه ي.ط�وع'ه وطاو.ع.ه، والسم

الط�واعة� والط�واع1ية�. ورجل ط%ي>ع¬ أ%ي طائ1ع¬. ورجل طائ1ع¬ وطاع�
مقلوب، كلها: م'ط1يع¬ كقولم عاق%ن عائ1ق¬ وعاق�، ول ف1ع\ل لطاع�؛



قال:ح.ل%ف}ت' بالب.ي\ت1، وما ح.و\ل%ه
من عائ1ذ{ بالب.ي\ت1 أ%و\ طاع,

وكذلك م1ط}واع¬ وم1ط}واعةD؛ قال التنخل الذل:
،vإ,ذا س'د\ت.ه س'د\ت م1ط}واعة
وم.ه\ما وك%ل}ت. إ,ليه ك%فاه

الليحان: أ%ط%ع\ت'ه وأ%ط%ع\ت' له. ويقال أ%يضاv: ط1ع\ت' له وأ%نا
.vأ%و كار,ها vوطائ1عا ،vأ%و ك%ر\ها vول%ت.ف}ع.ل%ن_ه ط%و\عا .vأ%ط1يع' طاعة

وجاء فلن طائعاv غي م'ك}ر.ه{، والمع ط�و_ع¬. قال ال4زهري: من العرب
من يقول طاع. له ي.ط�وع' ط%و\عاv، فهو طائع¬، بعن أ%طاع.، وطاع. ي.طاع'
لغة جيدة. قال ابن سيده: وطاع. ي.طاع' وأ%طاع. لن% وان\قاد.، وأ%طاع.ه

إ,طاعةv وان\طاع. له كذلك. وف التهذيب: وقد طاع له ي.ط�وع' إ,ذا انقاد له،
بغي أ%ل1ف، فإ,ذا مض.ى ل4مره فقد أ%طاع.ه، فإ,ذا وافقه فقد طاوعه؛

وأ%نشد ابن بري للر_ق9اص, الكلب:
س1نان� م.ع.د¼ ف ال�ر'وب, أ%دات'ها،
وقد طاع. م1ن\ه'م\ سادةD ود.عائ1م'

وأ%نشد لل4حوص:
وقد قاد.ت\ ف�ؤادي ف ه.واها،
وطاع. لا الف�ؤاد' وما ع.صاها

وف الديث: فإ,ن} ه'م\ طاع'وا لك بذلك. ورجل ط%ي>ع¬ أ%ي طائ1ع¬. قال:
vاسم لا يكون مصدرا �والطاعة� اسم من أ%طاع.ه طاعةv، والط�واع1ية

لطاو.ع.ه، وطاو.ع.ت1 الرأ%ة� زوجها ط%واع1يةv. قال ابن السكيت: يقال طاع. له
وأ%طاع. سواء، فمن قال طاع يقال يطاع، ومن قال أ%طاع. قال ي'ط1يع'، فإ,ذا

جئت إ,ل ال4مر فليس إ,ل� أ%طاع.ه، يقال أ%م.ر.ه فأ%طاع.ه، بال4لف،
طاعة ل غي. وف الديث: ه.وÝى م'ت_ب.ع¬ وش'حÒ م'طاع¬؛ هو أ%ن ي'ط1يع.ه

صاحب'ه ف منع القوق الت أ%وجبها ال عليه ف ماله. وف الديث: ل طاعة% ف
م.ع\ص1ية1 ال؛ يريد طاعة% و'لة1 ال4مر إ,ذا أ%مر'وا با فيه معصية

كالقتل والقطع أ%و نوه، وقيل: معناه أ%ن الطاعة ل تسلم لصاحبها ول تل�ص
إ,ذا كانت مشوبة بالعصية، وإ,نا تصح الطاعة وتلص مع اجتناب العاصي،

قال: وال4ول أ%شبه بعن الديث ل4نه قد جاء مقي�داv ف غيه كقوله: ل
:�طاعة% لخلوق ف معصية ال، وف رواية: ف معصية الالق. وال�طاو.عة



الوافقة، والنحويون ربا سوا الفعل اللزم م'طاو,عاv. ورجل م1ط}واع¬ أ%ي
م'ط1يع¬. وفلن حسن الط�واع1ية1 لك مثل الثمانية أ%ي حسن الطاعة لك. ولسانه

ل ي.ط�وع' بكذا أ%ي ل ي'تاب,ع'ه. وأ%طاع الن_ب\ت' وغيه: ل يتنع على
آكله. وأ%طاع. له ال%ر\ت.ع' إ,ذا ات_س.ع. له الرتع وأ%م\ك%ن.ه

الر_ع\ي'؛ قال ال4زهري: وقد يقال ف هذا الوضع طاع.؛ قال أ%وس بن
حجر:كأ%ن� ج,ياد.ه'ن_، ب,ر.ع\ن, ز'م¼،

ج.راد¬ قد أ%طاع. له الو.راق'
أ%نشده أ%بو عبيد وقال: الو.راق' خ'ض\ر.ة� ال4رض من الشيش والنبات
وليس من الورق. وأ%طاع. له ال%ر\ع.ى: ات_س.ع. وأ%مكن الرع\ي' منه؛ قال

الوهري: وقد يقال ف هذا العن طاع. له ال%ر\ت.ع'. وأ%طاع. التمر' 
*)

قوله«وأطاع التمر إل» كذا بالصل.) حان% ص1رام'ه وأ%د\ر.ك ثره وأ%مكن أ%ن
يتن. وأ%طاع النخل� والشجر' إ,ذا أ%درك.

وأ%نا ط%و\ع' ي.د1ك. أ%ي م'ن\قاد¬ لك. وامرأ%ة ط%و\ع' الض_ج,يع,:
م'ن\قادةD له؛ قال النابغة:

فار\تاع. م1ن\ ص.و\ت1 ك%ل�ب�، ف%بات. له
ط%و\ع الش_وام1ت1، م1ن\ خ.و\ف{ ومن ص.ر.د1

يعن بالش_وام1ت1 الك1لب.، وقيل: أ%راد با القوائم، وف التهذيب: يقال
فلن ط%و\ع' الكار,ه إ,ذا كان معتاداv لا م'ل%ق¾ى إ,ي�اها، وأ%نشد

بيت النابغة، وقال: طوع الشوامت بنصب العي ورفعها، فمن رفع أ%راد بات له
ما أ%طاع. شام1ت'ه من الب\د1 وال%و\ف أ%ي بات له ما اشت.هى شام1ت'ه وهو

ط%و\ع'ه ومن ذلك تقول: اللهم ل ت'ط1يع.ن_ بنا شام1تاv أ%ي ل تفعل} ب
ما ي.ش\ت.ه,يه وي'ح1بeه، ومن نصب أ%راد بالش_وام1ت1 قوائمه، واحدتا
شام1تةD؛ تقول: فبات الثو\ر' ط%و\ع. ق%وائ1م1ه أ%ي بات قائماv. وفرس
�ط%و\ع' الع1نان1: س.ل1س'ه. وناقة ط%و\عة� الق1ياد1 وط%و\ع' الق1ياد1 وط%ي>عة

الق1ياد1: لي>نة ل ت'ناز,ع' قائ1د.ها.
وت.ط%و_ع. للشيء3 وت.ط%و_عه، كلها: حاو.له، والعرب تقول: ع.لي_
أ%م\رةD م'طاعةD. وط%و_ع.ت\ له نفس'ه ق%ت\ل% أ%خ1يه؛ قال ال4خفش: مثل

ط%و_ق%ت\ له ومعناه رخ�صت وسه�لت، حكى ال4زهري عن الفراء: معناه ف%تاب.ع.ت\
نفس'ه، وقال البد: فطو_عت له نفسه ف%ع_ل%ت\ من الطو\ع، وروي عن



ماهد قال: فطو_عت له نفسه ش.ج_ع.ت\ه؛ قال أ%بو عبيد: عن ماهد أ%نا
أ%عانته على ذلك وأ%جابته إ,ليه، قال: ول أ%د\ر,ي أ%صله إ,ل� من

ç\الط�واع1ية1؛ قال ال4زهري: وال4شبه عندي أ%ن يكون معن ط%و_ع.ت\ س.م.ح.ت
وسه_لت له نفسه قتل أ%خيه أ%ي جعلت نفس'ه بواها ال�ر\دي ق%تل% أ%خيه
سهلv وه.و,ي.ت\ه، قال: وأ%ما على قول الفراء والبد فانتصاب قوله قتل%

أ%خيه على إ,فضاء الفعل إ,ليه كأ%نه قال فطو_عت له نفسه أ%ي انقادت ف قتل
أ%خيه ولقتل أ%خيه فحذف الافض وأ%ف}ض.ى الفعل� إ,ليه فنصبه.

قال الوهري: والس\ت1طاعة� الط�اقة�؛ قال ابن بري: هو كما ذكر إ,ل�
أ%ن9 الستطاعة لل3نسان خاص�ة وال3طاقة عامة، تقول: المل مطيق ل1م\له
ول تقل مستطيع فهذا الفرق ما بينهما، قال: ويقال الف%رس' ص.بور على

ال�ض\ر. والستطاعة�: القدرة على الشيء، وقيل: هي استفعال من الطاعة؛ قال
ال4زهري: والعرب تذف التاء فتقول اس\طاع. ي.س\ط1يع'؛ قال: وأ%ما قوله

تعال: فما اس\طاع'وا أ%ن يظهروه، فإ,ن أ%صله استطاعوا بالتاء، ولكن التاء
والطاء من مرج واحد فحذفت التاء ليخف اللفظ، ومن العرب من يقول

اس\تاعوا، بغي طاء، قال: ول يوز ف القراءة، ومنهم من يقول أ%س\طاع'وا بأ%لف
مقطوعة، العن فما أ%طاع'وا فزادوا السي؛ قال: قال ذلك الليل وسيبويه

عوضاv من ذهاب حركة الواو ل4ن ال4صل ف أ%طاع. أ%ط}و.ع.، ومن كانت هذه
لغته قال ف الستقبل ي'س\ط1يع'، بضم الياء؛ وحكي عن ابن السكيت قال: يقال ما

أ%سط1يع' وما أ�س\ط1يع' وما أ%س\ت1يع'، وكان حزة الزيات يقرأ�: فما
اس\ط9اعوا، بإ,دغام الطاء والمع بي ساكني، وقال أ%بو إ,سحق الزجاج: من

قرأ% بذه القراءة فهو لحن مطئ، زعم ذلك الليل ويونس وسيبويه وجيع من
يقول بقولم، وحجتهم ف ذلك أ%ن السي ساكنة، وإ,ذا أ�دغمت التاء ف الطاء
صارت طاء ساكنة ول يمع بي ساكني، قال: ومن قال أ%ط}ر.ح' حركة التاء

على السي فأ%قرأ� فما أ%س.طاعوا فخطأ أ%يضاv ل4ن سي استفعل ل ترك قط.
قال ابن سيده: واس\ت.طاع.ه واس\طاع.ه وأ%س\طاع.ه واس\تاع.ه وأ%س\تاع.ه

أ%طاق%ه فاس\ت.طاع.، على قياس التصريف، وأ%ما اس\طاع. موصولةv فعلى حذف
التاء لقارنتها الطاء ف الخرج فاس\ت'خ1ف_ ب,حذفها كما استخف بذف أ%حد

اللمي ف ظ%ل}ت'، وأ%ما أ%س\طاع. مقطوعة فعلى أ%نم أ%ناب'وا السي
من.اب. حركة العي ف أ%طاع. الت أ%صلها أ%ط}و.ع.، وهي مع ذلك زائدة، فإ,ن قال
قائل: إ,ن9 السي عوض ليست بزائدة، قيل: إ,نا وإ,ن كانت عوضاv من حركة



الواو فهي زائدة ل4نا ل تكن عوضاv من حرف قد ذهب كما تكون المزة ف
ع.طاء� ونوه؛ قال ابن جن: وتعقب أ%بو العباس على سيبويه هذا القول فقال:

إ,نا ي'ع.و_ض' من الشيء إ,ذا ف�ق1د. وذهب، فأ%ما إ,ذا كان موجوداv ف
اللفظ فل وجه للتعويض منه، وحركة العي الت كانت ف الواو قد نقلت إ,ل
الطاء الت هي الفاء، ول تعدم وإ,نا نقلت فل وجه للتعويض من شيء موجود

غي مفقود، قال: وذهب عن أ%ب العباس ما ف قول سيبويه هذا من الصحة، فإ,م�ا
غال%ط% وهي من عادته معه، وإ,م�ا زل9 ف رأ}يه هذا، والذي يدل على صحة

قول سيبويه ف هذا وأ%ن السي عوض من حركة عي الفعل أ%ن الركة الت هي
الفتحة، وإ,ن كانت كما قال أ%بو العباس موجودة منقولة إ,ل الفاء، إ,ما

فقدتا العي فسكنت بعدما كانت متحركة فوهنت بسكونا، ولا دخلها من
الت_هيeؤ للحذف عند سكون اللم، وذلك ل ي'ط1ع\ وأ%ط1ع\، ففي كل هذا قد حذف

العي للتقاء الساكني، ولو كانت العي متحركة لا حذفت ل4نه ل يك هناك
التقاء ساكني، أ%ل ترى أ%نك لو قلت أ%ط}و.ع. ي'ط}و,ع' ول ي'ط}و,ع\

وأ%ط}و,ع\ زيداv لصحت العي ول تذف؟ فلما نقلت عنها الركة وسكنت سقطت
لجتماع الساكني فكان هذا توهيناv وضعفاv لق العي، فجعلت السي عوضاv من

سكون العي الوهن لا السبب لقلبها وحذفها، وحركة� الفاء بعد سكونا ل
تدفع عن العي ما لقها من الضعف بالسكون والت_هيeؤ للحذف عند سكون

اللم،ويؤكد ما قال سيبويه من أ%ن السي عوض من ذهاب حركة العي أ%نم قد
عوضوا من ذهاب حركة هذه العي حرفاv آخر غي السي، وهو الاء ف قول من قال

أ%ه\ر.ق}ت'، فسكن الاء وجع بينها وبي المزة، فالاء هنا عوض من ذهاب
فتحة العي ل4ن ال4صل أ%ر\و.ق}ت' أ%و أ%ر\ي.ق}ت'، والواو عندي أ%قيس

ل4مرين: أ%حدها أ%ن كون عي الفعل واواv أ%كثر من كونا ياء فيما اعتلت
عينه، والخر أ%ن الاء إ,ذا هريق ظهر جوهره وصفا ف%راق رائيه، فهذا

أ%يضاv يقو�ي كون العي منه واواv، على أ%ن الكسائي قد حكى راق. الاء�
vي.ر,يق' إ,ذا ان\ص.ب�، وهذا قاطع بكون العي ياء، ث إ,نم جعلوا الاء عوضا

من نقل فتحة العي عنها إ,ل الفاء كما فعلوا ذلك ف أ%سطاع، فكما ل يكون
أ%صل أ%هرقت استفعلت كذلك ينبغي أ%ن ل يكون أ%صل أ%س\ط%ع\ت'

اس\ت.ف}ع.ل}ت'، وأ%ما من قال اس\ت.ع\ت' فإ,نه قلب الطاء تاء ليشاكل با السي ل4نا
أ�ختها ف المس، وأ%ما ما حكاه سيبويه من قولم يستيع، فإ,ما أ%ن يكونوا
أ%رادوا يستطيع فحذفوا الطاء كما حذفوا لم ظ%ل}ت' وتركوا الزيادة كما



تركوها ف يبقى، وإ,ما أ%ن يكونوا أ%بدلوا التاء مكان الطاء ليكون ما بعد
السي مهموساv مثلها؛ وحكى سيبويه ما أ%ستتيع، بتاءين، وما أ%س\ت1يع' وعد�

ذلك ف البدل؛ وحكى ابن جن استاع يستيع، فالتاء بدل من الطاء ل مالة،
قال سيبويه: زادوا السي عوضاv من ذهاب حركة العي من أ%ف}ع.ل%. وت.طاو.ع.

لل4مر وت.ط%و_ع. به وت.ط%و_ع.ه: ت.ك%ل�ف. اس\ت1طاع.ت.ه. وف التنزيل:
،vفهو خي له؛ قال ال4زهري: ومن ي.ط�و_ع\ خيا vفمن ت.ط%و_ع. خيا

ال4صل فيه يتطوع فأ�دغمت التاء ف الطاء، وكل حرف أ%دغمته ف حرف نقلته إ,ل
لفظ الدغم فيه، ومن قرأ%: ومن تطو�ع خياv، على لفظ الاضي، فمعناه

للستقبال، قال: وهذا قول حذاق النحويي. ويقال: ت.طاو.ع\ لذا ال4مر حت
ن.س\ت.ط1يع.ه. والت_ط%وeع': ما ت.ب.ر_ع. به من ذات نفسه ما ل يلزمه

فرضه كأ%نم جعلوا الت_ف%عeل% هنا اساv كالت_ن.وeط1.
وال�ط�و>عة�: الذين ي.ت.ط%و_ع'ون بالهاد، أ�دغمت التاء ف الطاء كما

قلناه ف قوله: ومن ي.ط�و_ع\ خياv، ومنه قوله تعال: والذين يلمزون
الط�و�عي من الؤمني، وأ%صله التطوعي فأ�دغم. وحكى أ%حد بن يي

الطو>عة، بتخفيف الطاء وشد الواو، ورد� عليه أ%بو إ,سحق ذلك. وف حديث أ%ب
مسعود البدري ف ذكر ال�ط�و>ع1ي. من الؤمني: قال ابن ال4ثي: أ%صل

ال�ط�و>ع' ال�ت.ط%و>ع' فأ�دغمت التاء ف الطاء وهو الذي يفعل الشيء
تبعاv من نفسه، وهو ت.ف%عeلD من الط9اعة1.

وط%و\عة�: اسم.
.Dطيع: الط�ي\ع': لغة ف الطو\ع م'عاق1بة@

@طلغ: ال4زهري: أ%هله الليث، قال: وأ%خبن الثقة من أ%صحابنا عن ممد
بن عيسى بن جبلة عن شر عن الكلب يقال: فلن ي.ط}ل%غ� ال1ه\نة%. قال:

والط�ل%غان� أ%ن ي.ع\يا ف%ي.ع\م.ل% على الك%لل,؛ قال ال4زهري: ل يكن
هذا الرف عند أ%صحابنا عن شر فأ%فاد.ن,يه أ%بو طاهر بن الفضل، وهو ثقة،

عن ممد بن عيسى. وقال أ%بو عدنان: قال العتريفي 
(* قوله «العتريفي» كذا

ف الصل بعي مهملة، وف القاموس بغي معجمة.) إ,ذا عجز الرجل ق�ل}نا
هو ي.ط}ل%غ� ال1ه\نة%، والط�ل%غان�: أ%ن ي.ع\يا الرجل ث ي.ع\م.ل% على

ال3ع\ياء وهو الت_ل%غeب'.
@طوغ: الطاغوت': ما ع'ب,د. من دون ال عز وجل، وكل© رأ}س� ف الضلل,



طاغوت¬، وقيل: الطاغوت' ال4ص\نام'، وقيل الشيطان�، وقيل الك%ه.نة�، وقيل
م.ر.دة� أ%هل الكتاب. وقوله تعال: يؤمنون بال1ب\ت1 والطاغوت1؛ قال أ%بو

السن: قيل ال1ب\ت' والطاغوت' ههنا ح'ي.يe بن أ%خ\ط%ب. وك%ع\ب' بن
ال4ش\ر.ف اليهودي�ان ل4نم إ,ذا اتبعوا أ%م.رها فقد أ%طاع'وها من دون

ال تعال. وقوله تعال: يريدون أ%ن ي.ت.حاكم'وا إ,ل الطاغوت، أ%ي إل
الك�ه�ان1 والشيطان1، يقع على الواحد والمع والذكر والؤنث، وزنه

ف%ل%ع'وت ل4نه من ط%غ.و\ت؛ قال ابن سيده: وإ,نا آث%ر\ت' ط%و.غ�وتاv ف التقدير
على ط%ي.غ'وت{ ل4ن قلب الواو عن موضعها أ%كثر من قلب الياء ف كلمهم

نو شجر شاك{ ولث{ وهار�، وقد يكس_ر على ط%واغ1يت. وط%واغ�؛ ال4خية عن
اللحيان.

@طحف: ال4زهري: الليث الط�ح\ف' ح.بÒ يكون باليمن ي'ط}بخ؛ قال
ال4زهري: هو الط�ه\ف'، بالاء، ولعل الاء تبدل من الاء.

@طخف: الط�خ\ف' والط�خاف': الس_حاب' ال�ر\ت.ف1ع الرقيق'؛ قال صخر
الغي:

أ%ع.ي\ن.ي_، ل ي.ب\قى على الد_ه\ر قاد1ر¬
ب,ت.ي\ه'ورة{، تت الط�خاف1 العصائب,

وروي الطYخاف على أ%نه جع ط%خ\ف{، والط�خ\ف': شيء من الم� ي.غ\شى
،�القلب. ووج.د. على قلبه ط%خ\فاv وط%خ.فاv أ%ي غ%م�اv. والط�خ\ف' وط1خ\فة

بالكسر 
(* قوله «طخفة بالكسر» اقتصر عليه تبعاv للجوهري. والذي ف

القاموس وسبقه ياقوت: زيادة الفتح.): موضعان؛ قال:
خ'دار,ي�ة ص.ق}عاء أ%ل}ص.ق. ر,يش.ها،

ب,ط1خ\فة%، يوم¬ ذو أ%هاض1يب. ماط1ر'
قال ابن بري: البيت للح.ر,ث بن و.ع\ل%ة ال%ر\م1ي�؛ والذي ف شعره:

خ'دار,ي�ة ص.ق}عاء ل%ب_د. ر,يش.ها،
من الط�لY، يوم¬ ذو أ%هاض1يب. ماطر

وقال جرير:
بط1خ\فة% جال%د\نا ال�ل�وك. وخ.ي\ل�نا،

ع.ش1ي_ة% ب,س\طام�، ج.ر.ي\ن. على ن.ح\ب,
وقال الذ}ل%مي:



كأ%ن� فوق. ال%ت من س.نام1ها
ع.ن\قاء، من ط1خ\فة% أ%و ر,جام1ها

ومنه يوم ط1خ\فة% لبن ي.ر\ب'وع� على قاب'وس. بن النذر ابن ماء السماء.
وضر\ب ط1ل%خ\ف¬، بزيادة اللم، مثل ح1ب.ج\ر� أ%ي ش.ديد؛ قال حسان:

،vلYم'ن.ك vط1ل%خ\فا vأ%ق%م\نا لكم ض.ر\با
وح'زناك�م' بالط�ع\ن, من\ كلY جان,ب

وقال آخر:
ض.ر\باv ط1ل%خ\فاv ف الط©لى س.خ1ينا

والط�خ\ف': اللب الام1ض'؛ وقال الطرماح:
،vبائتا vل ت'عال1ج\ د.م\حقا

ش'ج_ بالط�خ\ف1 لل%د\م, الد_عاع,
الل�د\م': الل�ع\ق'. والد_عاع': ع1يال� الر_جل. وقال بعض العراب:

الط�خيف%ة والل�خيفة� ال%زيرة�؛ رواه أبو تراب، وقيل: الطخ\ف' اللب.ن
الام1ض.

@طرف: الط�ر\ف': طر\ف' العي. والطر\ف': إط}باق' ال%ف}ن, على الف}ن.
ابن سيده: ط%ر.ف. ي.ط}ر,ف' ط%ر\فاv: ل%ح.ظ%، وقيل: ح.ر_ك. ش'ف}ره

ون.ظ%ر.. والطر\ف': تريك ال�ف�ون ف النظر. يقال: ش.خ.ص. بصر'ه فما ي.ط}ر,ف'.
وطرف. البصر' نفس'ه ي.ط}ر,ف' وط%ر.ف%ه ي.طر,ف�ه وط%ر_فه كلها إذا

أ%صاب طر\ف%ه، والسم الط©ر\فة�. وعي ط%ريف¬: م.ط}روفة. التهذيب وغيه:
الط�ر\ف' اسم جامع للبصر، ل يثن ول ي'جمع ل4نه ف ال4صل مصدر فيكون

واحداv ويكون جاعة. وقال تعال: ل ي.ر\تد� إليهم ط%ر\ف�ه'م. والطر\ف':
Dر\فة�إصاب.ت'ك ع.يناv بثوب أ%و غيه. يقال: ط�ر,ف%ت\ عين'ه وأ%صاب.ت\ها ط

وط%ر.ف%ها الزن� بالبكاء. وقال ال4صمعي: ط�ر,ف%ت\ عين'ه فهي ت'ط}ر.ف'
ط%ر\فاv إذا ح'ر>ك%ت\ ج'فون'ها بالنظر. ويقال: هو بكان ل تراه

الط�وار,ف'، يعن العيون. وط%ر.ف بص.ره ي.ط}ر,ف' طر\فاv إذا أط}ب.ق. أ%حد.
ج.ف}نيه1 على الخر، الواحدة من ذلك ط%ر\ف%ةD. يقال: أ%س\ر.ع' من طر\فة1 عي.
وف حديث أ�م س.ل%مة: قالت لعائشة، رضي الل9ه عنهما: ح'ماد.يات' النساء

غ%ضe ال4ط}راف1؛ أ%رادت\ بغ.ض> ال4ط}راف1 ق%ب\ض. اليد1 والر>ج\ل, عن
ال%ركة1 والسي\ر، تعن تسكي ال4ط}راف1 وهي ال4ع\ضاء؛ وقال الق�تيب:

هي جع طر\ف العي، أ%رادت غض� البصر. وقال الزمشري: الطرف ل يثن ول



يمع ل4نه مصدر، ولو جع ل يسمع ف جعه أ%ط}راف¬، قال: ول أ%كاد
أ%ش'كe ف أ%نه تصحيف، والصواب غ%ضe الط}راق أ%ي ي.غ\ض'ض\ن من أ%ب\صار,هن

م'ط}ر,قات{ رام1يات{ بأ%بصارهن إل ال4رض.
وجاء من الال بطار,فة1 عي كما يقال بعائرة1 عي. الوهري: وقولم جاء

فلن بطارفة عي أ%ي جاء بال كثي.
والطYر\ف، بالكسر، من اليل: الكري' الع.ت1يق'، وقيل: هو الطويل

القوائم والع'ن'ق ال�ط%ر_ف' ال�ذني,، وقيل: هو الذي ليس من ن,تاجكو والمع
أ%طراف¬ وط�ر'وف¬، وال�4نثى بالاء. يقال: فرس ط1ر\ف¬ من خيل ط�ر'وف{،

قال أ%بو زيد: وهو نعت للذكور خاص�ة. وقال الكسائي: فرس ط1ر\فةD، بالاء
لل�نثى، وصارمةD وهي الشديدة. وقال الليث: الطYر\ف' الف%ر.س' الكري'

ال4طراف1 يعن الباء وال�م�هات. ويقال: هو ال�س\ت.ط}ر,ف' ليس من نتاج
صاح1به، وال4نثى ط1ر\فةD؛ وأ%نشد:

وط1رفة ش.د_ت\ د1خالv م'د\م.جا
والطYر\ف' والط�ر\ف': ال1ر\ق' الكري من الف1ت\يان والر�جال، وجعهما

أ%ط}راف؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لبن أ%حر:
عليهن_ أ%طراف¬ من القو\م, ل يكن

ط%عام'ه'م' ح.ب�اv، ب,ز'غ}م.ة%، أ%س\م.را
يعن الع.د.س ل4ن لونه السeم\ر.ة�. وز'غ}م.ة�: موضع وهو مذكور ف

موضعه؛ وقال الشاعر:
أ%ب\ي.ض من غ%س�ان% ف ال4ط}راف1

ال4زهري: جعل أ%بو ذؤيب الطYر\ف. الكري من الناس فقال:
وإن� غلماv ن,يل% ف ع.ه\د1 كاهل�

ل%ط1ر\ف¬، كن.ص\ل, الس_مه.ر,ي> صريح'
(* قوله «صريح» هو بالصاد الهملة هنا، وأ%نشده ف مادة قرح بالقاف،

وفسره هناك، والقريح والصريح واحد.)
vقبله. وأ%ط}رفت فلنا vوأ%ط}ر.ف. الرجل%: أ%ع\طاه ما ل ي'ع\ط1ه أ%حدا

شيئاv أ%ي أ%عطيته شيئاv ل ي.م\ل1ك مثله فأ%عجبه، والسم الط©رفة�؛ قال
بعض الل©صوص بعد أ%ن تاب.:

ق�ل} لل©ص'وص ب.ن الل�خ\ناء ي.ح\ت.س3ب'وا
ب'ر_ الع1راق، وي.ن\س.و\ا ط�ر\فة% الي.من,



وشيء ط%ريف¬: ط%ي>ب غريب يكون؛ عن ابن ال4عراب، قال: وقال خالد بن
�صفوان خي' الكلم, ما ط%ر'ف%ت\ معانيه، وش.ر'ف%ت م.بان,يه، والت.ذ9ه آذان

سامع1يه. وأ%ط}ر.ف. فلن إذا جاء بط�ر\فة{.
واس\ت.طر.ف الشيء4 أ%ي ع.د_ه ط%ريفاv. واس\ت.ط}ر.ف}ت الشيء4: استحدثته.

وقولم: فعلت ذلك ف م'س\تطر.ف1 ال4يام أ%ي ف م'س\ت.أ}ن.ف ال4يام.
واس\ت.ط}ر.ف. الشيء4 وت.ط%ر_فه واط�ر.ف%ه: اس\تفاد.ه.

والط�ر,يف' والطار,ف' من الال: ال�س\ت.ح\دث�، وهو خ1لف' الت_ال1د
والت_ل1يد1، والسم الط©ر\فة�، وقد ط%ر'ف.، بالضم، وف الكم:

والطYر\ف' والط�ر,يف' والطارف' الال ال�س\ت.فاد؛ وقول الطرماح:
ف1دÝى ل1ف%وار,س, ال%ي_ي\ن, غ%و\ث{
وز,م_ان% الت>لد' مع الطYراف1

يوز أ%ن يكون جع ط%ريف كظ%ريف{ وظ1راف{، أ%و جع طار,ف{ كصاح1ب�
وص1حاب�، ويوز أ%ن يكون لغة ف الط�ريف، وهو أ%قيس لقترانه بالتلد، والعرب

تقول: ما له طار,ف¬ ول تالد¬ ول طر,يف¬ ول تليد¬؛ فالطارف' والطريف':
ما اس\ت.ح\د.ث}ت من الال, واس\ت.ط}رفته، والت>لد' والتل1يد' ما

ور,ئ}ت.ه عن الباء قدياv. وقد ط%ر'ف. ط%رافةv وأ%ط}ر.ف%ه: أ%فاده ذلك؛ أ%نشد
ابن العراب:

vت.ئ1ط© وت.أ}د'وها الفال م'ر,ب_ة
بأ%و\طان,ها من م'طر.فات1 ال%مائ1ل

(* قوله «تئط» هو ف الصل هنا بمز ثانيه مضارع أط، وسيأت تفسيه ف
أدي.)

م'ط}ر.فات¬: أ%ط}ر,ف�وها غنيمةv من غيهم.
ورجل ط1ر\ف¬ وم'ت.ط%ر>ف¬ وم'س\ت.ط}ر,ف¬: ل يثبت على أ%م\ر�. وامرأ%ة

م.ط}ر'وفةD بالرجال إذا كانت ل خي فيها، ت.ط}م.ح' ع.ي\ن'ها إل الرجال
وت.ص\رف ب.ص.ر.ها عن بعلها إل سواه. وف حديث زياد ف خ'طبته: إن�

الدنيا قد ط%ر.ف%ت\ أ%ع\ي'نكم أ%ي ط%م.حت\ بأ%بصاركم إليها وإل ز'خ\ر'ف1ها
وزينتها. وامرأ%ة م.ط}روف%ةD: ت.ط}ر,ف' الرجال% أ%ي ل ت.ث}ب'ت على واحد،

و'ض1ع الفعول فيه موضع الفاعل؛ قال ال�طيئة:
وما كنت' م1ث}ل% الال1ك1ي> وع1ر\س1ه،

ب.غ.ى الود_ من م.ط}ر'وفة1 العي, طام1ح



وف الصحاح: من مطروفة الود� طامح؛ قال أ%بو منصور: وهذا التفسي مالف
ل4صل الكلمة. والطروفة من النساء: الت قد ط%رفها حبe الر>جال أ%ي

eأ%صاب ط%ر\ف%ها، فهي ت.ط}م.ح' وت'ش\ر,ف' لكل من أ%ش\ر.ف. لا ول ت.غ'ض
ط%ر\ف%ها، كأ%نا أ%صاب. طر\ف%ها ط�رفةD أ%و ع'ود، ولذلك سيت مطروفة؛

الوهري: ورجل ط%ر\ف¬ 
(* قوله «ورجل طرف» أورده ف القاموس فيما هو بالكسر،

وف الصل ونسخ الصحاح ككتف، قال ف شرح القاموس: وهو القياس.) ل
ي.ثبت' على امرأ%ة ول صاحب؛ وأ%نشد ال4صمعي:

وم.ط}روفة1 الع.ي\ن.ي, خ.ف�اقة1 ال%ش.ى،
م'ن.ع_مة{ كالر>ي, طابت\ ف%ط�ل�ت1

وقال ط%ر.فة يذكر جارية م'غ.ن>ية:
إذا نن' قلنا: أ%س\م1ع1ينا، ان\ب.ر.ت\ لنا

على ر,س\ل1ها م.ط}روفةv ل ت.ش.د_د1
(* قوله «مطروفة» تقدم انشاده ف مادة شدد: مطروقة بالقاف تبعاv للصل.)

قال ابن ال4عراب: ال%طروفة� الت أ%صابتها ط�رفة، فهي مطروفة، فأ%راد
كأ%ن� ف عينيها ق%ذvى من اس\ت1ر\خائها. وقال ابن العراب: م.ط}روفة

منكسرة العي كأ%نا ط�ر,ف%ت\ عن كل شيء تنظر إليه.
وط%ر.ف}ت' عينه إذا أ%ص.ب\تها بشيء ف%د.م1ع.ت\، وقد ط�ر,ف%ت\ عينه، فهي

مطروفة. والط�ر\فة� أ%يضاv: نقطة حراء من الدم تد'ث ف العي من ضربة
وغيها. وف حديث ف�ض.ي\ل�: كان ممد بن عبد الرحن أ%ص\لع ف%ط�ر,ف. له
طر\فة؛ أ%صل الط�ر\ف1: الضرب على طر.ف العي ث نقل إل الضرب على

الرأ}س. ابن السكيت: يقال ط%ر.ف}ت' فلناv أ%طر,فه إذا ص.ر.ف}ت.ه عن شيء،
وط%رفه عنه أ%ي ص.رفه ورد�ه؛ وأ%نشد لعمر ابن أ%ب ربيعة:

إنك، والل9ه1، ل%ذ�و م.ل�ة{،
ي.ط}ر,ف�ك ال4دن عن ال4ب\ع.د1

أ%ي ي.ص\ر,فك؛ الوهري: يقول ي.ص\ر,ف' بصر.ك عنه أ%ي ت.س\ت.طر,ف'
ال%ديد وت.ن\سى القدي؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده:

ي.ط}ر,فك ال4دن عن ال4ق}د.م,
قال: وبعده:

Dقلت' لا: بل أ%نت م'ع\ت.ل9ة



ف الو.ص\ل,، يا ه1ند، لكي ت.ص\ر,مي
وف حديث نظر الفجأ%ة: وقال اط}ر,ف\ بصرك أ%ي اص\ر,ف}ه عما وقع عليه
Dوام\ت.د_ إليه، ويروى بالقاف، وسيأ}ت ذكره. ورجل ط%ر,ف¬ وامرأ%ة ط%ر,فة

إذا كانا ل يثبتان على عهد، وكل© واحد منهما ي'ح1بe أ%ن ي.س\ت.ط}ر,ف.
آخر غي صاحبه وي.ط�ر,ف. غي ما ف يده أ%ي ي.س\ت.ح\د1ث%.

واط�ر.ف}ت الشيء أ%ي اشتريته حديثاv، وهو اف}ت.ع.ل}ت. وبعي م'ط�ر.ف¬:
قد اشترى حديثاv؛ قال ذو الر�م�ة:
كأ%ن_ن من ه.وى خ.ر\قاء م'ط�ر.ف¬،
دامي ال4ظلY بع1يد' الس_أ}و, م.ه\ي'وم'

أ%راد أ%نه من ه.واها كالبعي الذي اشت'ري حديثاv فل يزال ي.ح1نe إل
أ�ل�ف1ه. قال ابن بري: ال�ط�رف الذي اشتري من بلد آخر فهو ي.ن\ز,ع'

إل وطنه، والس_أ}و': ال1م�ة، وم.ه\ي'وم¬: به ه'يام¬. ويقال: هائم
القلب. وط%ر.فه عنا ش'غل: حبسه وص.ر.فه. ورجل م.ط}روف: ل يثبت على واحدة

كال%ط}روفة1 من النساء؛ حكاه ابن العراب:
وف ال%ي> م.ط}روف¬ ي'لحظ� ظ1ل9ه،

خ.ب'وطD ل4ي\دي الل�م1سات1، ر.ك�وض'
والطYر\ف' من الرجال: الر_غ1يب' العي الذي ل يرى شيئاv إل أ%ح.ب_

أ%ن يكون له. أ%بو عمرو: فلن م.ط}روف العي بفلن إذا كان ل ينظر إل
إليه. واس\ت.ط}ر.ف%ت1 البل� ال%ر\ت.ع: اختارت\ه، وقيل: اس\تأ}ن.ف%ت\ه.

وناقة ط%ر,فةD وم1ط}راف¬: ل ت.كاد ت.ر\عى حت ت.س\ت.ط}ر,ف.. ال4صمعي:
ال1ط}راف' الت ل ت.ر\عى م.ر\عÝى حت ت.س\ت.ط}ر,ف. غي.ه. ال4صمعي:

ناقة ط%ر,فةD إذا كانت ت'ط}ر,ف' الر>ياض. ر.و\ضةv بعد ر.و\ضة{؛ وأ%نشد:
إذا ط%ر,ف%ت\ ف م.ر\ت.ع� ب.ك%رات'ها،

أ%و اس\ت.أ}خ.ر.ت\ عنها الثYقال� الق%ناع1س'
ويروى: إذا أ%ط}ر.ف%ت\. والطر.ف': مصدر قولك ط%ر,ف%ت1 الناقة، بالكسر،

إذا ت.ط%ر_فت أ%ي ر.ع.ت\ أ%طراف. الرعى ول ت.خ\ت.ل1ط} بالنوق. وناقة
ط%ر,فة: ل تثبت على مرعى واحد. وس1باع¬ طوار,ف': سوال1ب'. والطريف' ف

النسب: الكثي الباء إل الد� ال4كب. ابن سيده: رجل ط%ر,ف¬ وط%ريف كثي
الباء إل الد� ال4كب ليس بذي ق�ع\د'د{، وف الصحاح: ن.ق1يض'

الق�عدد، وقيل: هو الكثي الباء ف الشرف، والمع ط�ر'ف¬ وط�ر.ف¬ وط�ر�اف¬؛



ال4خيان شاذان؛ وأ%نشد ابن العراب ف الكثي الباء ف الشر.ف
لل4عشى:أ%م1ر'ون% ول�د'ون% كل� م'بار.ك{،

ط%ر,ف�ون% ل ي.ر,ث�ون% س.ه\م. الق�ع\د'د1
وقد ط%ر'ف.، بالضم، ط%رافةv. قال الوهري: وقد ي'م\د.ح' به. والط}راف':

كثرة الباء. وقال اللحيان: هو أ%ط}ر.ف�هم أ%ي أ%ب\ع.د'هم من الد
ال4كب. قال ابن بري: والط©ر\ف ف النسب مأ}خوذ من الطرف، وهو الب'ع\د'،

والق�ع\دى أ%قرب نسباv إل الد من الط©رف، قال: وصح_فه ابن ول�د
فقال: الط©ر\قى، بالقاف. والطر.ف'، بالتحريك: الناحية من النواحي والطائفة

من الشي، والمع أ%طراف. وف حديث عذاب القب: كان ل ي.ت.ط%ر_ف' من
الب.و\ل, أ%ي ل ي.تباع.د'؛ من الطر.ف: الناحية. وقوله عز وجل: أ%ق1م,

الصلة% ط%ر.ف النهار, وز'ل%فاv من الليل؛ يعن الصلوات المس فأ%حد' ط%ر.ف
النهار صلة الصبح والطر.ف' الخر فيه صلتا الع.ش1ي>، وها الظهر

والعصر، وقوله وز'ل%فاv من الليل يعن صلة الغرب والعشاء. وقوله عز وجل: ومن
الليل فس.ب>ح\ وأ%ط}راف النهار,؛ أ%راد وسبح أ%طراف النهار؛ قال

الزجاج: أ%ط}راف' النهار الظهر والعصر، وقال ابن الكلب: أ%طراف النهار ساعاته.
وقال أ%بو العباس: أ%راد طرفيه فجمع.

ويقال: ط%ر_ف. الرجل حول العسكر وحول القوم، يقال: طر_ف فلن إذا قاتل
حول العسكر لنه يمل على ط%ر.ف منهم فيدeهم إل ال�م\هور. ابن سيده:

وطر_ف حول القوم قات.ل على أ%قصاهم وناحيتهم، وبه سي الرجل
م'ط%ر>فاv. وتطر_ف. عليهم: أ%غار، وقيل: ال�ط%ر>ف الذي يأ}ت أ%وائل اليل

�فيدeها على آخرها، ويقال: هو الذي ي'قات1ل أ%طراف الناس؛ وقال ساع1دة
الذل:

م'ط%ر>ف و.س\ط% أ�ول ال%ي\ل, م'ع\ت.ك1ر،
كالف%ح\ل, ق%ر\ق%ر. و.س\ط% ال%ج\مة1 الق%ط1م

وقال الفض_ل: التطريف' أ%ن يرد� الرجل عن أ�خ\ريات أ%صحابه. ويقال:
طر_ف. عنا هذا الفارس'؛ وقال متمم:

وقد ع.ل1م.ت\ أ�ول الغ1ية أ%ن_نا
ن'ط%ر>ف' خ.ل}ف. ال�وقصات1 الس_وابقا

وقال شر: أ%ع\ر,ف' ط%ر.ف%ه إذا ط%ر.د.ه. ابن سيده: وط%ر.ف' كل شي
م'نتهاه، والمع كالمع، والطائفة منه ط%ر.ف¬ أ%يضاv. وف الديث: أ%ن النب،



صلى الل9ه عليه وسلم، قال: عليكم بالت_ل}ب,ينة1، وكان إذا اش\تكى
أ%حد'هم ل ت'ن\ز.ل, الب'رمة حت يأ}ت على أ%حد ط%ر.ف%ي\ه أ%ي حت ي'ف1يق من
ع1ل�ت1ه أ%و يوت، وإنا ج.ع.ل هذين طرفيه ل4نما منتهى أ%مر العليل ف

علته فهما طر.فاه أ%ي جانباه. وف حديث أ%ساء بنت أ%ب بكر: قالت لبنها
عبدالل9ه: ما ب ع.ج.لة إل الوت حت آخ'ذ% على أحد ط%ر.ف%ي\ك.: إما

أ%ن ت'س\ت.خ\ل%ف. فت.ق%ر_ عين، وإم_ا أ%ن ت'ق}ت.ل فأ%ح\ت.س3ب.ك.
.vوت.ط%ر_ف الشيء�: صار طر.فا

وشاةD م'طر_فةD: بيضاء أ%طراف1 ال�ذني وسائرها أ%سود، أ%و س.و\داؤها
وسائرها أ%بيض. وفرس م'طر_ف: خال%ف. لون� رأ}س1ه وذنبه سائر ل%ونه. وقال

أ%بو عبيدة: من اليل أ%ب\ل%ق' م'طر_ف، وهو الذي رأ}سه أ%بيض، وكذلك إن
كان ذنبه ورأ}سه أ%بيضي، فهو أ%بلق مطر_ف، وقيل: ت.ط}ريف' ال�ذني
تأ}ل1يل�هما، وهي د1ق9ة أ%ط}رافهما. الوهري: ال�ط%ر_ف من اليل، بفتح

الراء، هو ال4بيض الرأ}س والذنب وسائره يالف ذلك، قال: وكذلك إذا كان
أ%سود الرأ}س والذنب، قال ويقال للشاة إذا اس\و.د_ طرف' ذ%نبها وسائرها

أ%بيض م'طر_فة. والط�ر.ف': الش_واة�، والمع أ%ط}راف. وال4ط}راف':
ال4صابع، وف التهذيب: اسم ال4صابع، وكلها من ذلك، قال: ول تفرد

ال4ط}راف' إل بالضافة كقولك أ%شارت ب.طر.ف1 إصب.ع1ها ؛ وأ%نشد
الفراء:ي'ب\د1ين. أ%ط}رافاv ل1طافاv ع.ن.م.ه\

قال الزهري: جعل ال4طراف بعن الطر.ف الواحد ولذلك قال ع.ن.م.ه.
ويقال: ط%ر_ف%ت الارية ب.نان.ها إذا خض.بت أ%ط}راف أ%صابعها بال1ن_اء،

وهي م'ط%ر_فة، وف الديث: أ%ن� إبراهيم الليل، عليه السلم، ج'عل ف
س.ر.ب� وهو ط1ف}ل وج'ع1ل ر,ز\قه ف أ%ط}رافه أ%ي كان ي.م.صe أ%صابعه فيجد

فيها ما ي'غ.ذYيه. وأ%طراف' الع.ذار.ى: ع1نب أ%سود طوال كأ%نه الب.ل©وط
يشب_ه بأ%صابع العذارى ال�خ.ض_بة لطوله، وع'نقود'ه نو الذراع، وقيل:

هو ضرب من عنب الطائف أ%بيض طوال دقاق. وط%ر_ف. الشيء4 وت.ط%ر_فه:
:eاخ\تاره؛ قال سويد بن كراع الع'كل1ي

أ�ط%ر>ف' أ%بكاراv كأ%ن� و'جوه.ها
وج'وه' ع.ذارى، ح'س>ر.ت\ أ%ن ت'ق%ن_عا

وطر.ف' القوم,: رئيسهم، والمع' كالمع. وقوله عز وجل: أ%و.ل ي.ر.و\ا
أ%ن_ا نأ}ت ال4رض. ن.ن\ق�صها من أ%طرافها؛ قال: معناه موت' علمائها،



وقيل: موت أ%هلها ونقص' ثارها، وقيل: معناه أ%و.ل يروا أ%ن_ا فتحنا على
السلمي من ال4رض ما قد تبي_ن لم، كما قال: أ%و.ل يروا أ%ن_ا نأ}ت

ال4رض ننقصها من أ%طرافها أ%ف%ه'م الغالبون؛ ال4زهري: أ%طراف' ال4رض
vنواح1يها، الواحد ط%ر.ف وننقصها من أ%طرافها أ%ي من نواح1يها ناحية

ناحيةv، وعلى هذا من فس�ر نق}ص.ها من أ%طرافها ف�توح ال4رضي، وأ%ما من جعل
نقصها من أ%طرافها موت علمائها، فهو من غي هذا، قال: والتفسي على القول

ال4و_ل. وأ%طراف الرجال: أ%شراف�هم، وإل هذا ذهب بالتفسي الخر؛ قال
ابن أ%حر:

عليهن_ أ%طراف¬ من القوم, ل يكن\
ط%عامه'م' ح.ب�اv، ب,زغ}بة% أ%غ}ب.ر.ا

وقال الفرزدق:
واس\أ%ل} بنا وبكم، إذا ور.د.ت\ م1نÝى،

أ%طراف. كلY ق%ب,يلة{ م.ن\ ي'م\ن.ع'
يريد أ%ش\راف كل قبيلة. قال ال4زهري: ال4طراف بعن ال4شراف جع

الطر.ف1 أ%يضاv؛ ومنه قول ال4عشى:
هم الط©ر'ف' الباد'و العدو>، وأ%نت'م'
بق�ص\و.ى ثلث{ تأ}كلون الر_قائ1صا

قال ابن ال4عراب: الط©ر'ف' ف هذا البيت بيت ال4عشى جع ط%ر,يف{،
وهو ال�ن\ح.د1ر ف النسب، قال: وهو عندهم أ%شرف من الق�ع\د'د. وقال

ال4صمعي: يقال فلن ط%ريف' النسب والط�رافة فيه ب.ي>نة وذلك إذا كان كثي
الباء إل الد� ال4كب، وف الديث: فمال ط%ر.ف¬ من الشركي على رسول

الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي ق1طعة منهم وجانب؛ ومنه قوله تعال:
ليقطع ط%ر.فاv من الذين كفروا. وكل© متار ط%ر.ف، والمع أ%طراف؛ قال:

ول�ا ق%ض.ي\نا م1ن\ م1نÝى كل� حاجة{،
وم.س_ح. بال4ر\كان1 من\ هو ماس1ح'
أ%خ.ذ}نا بأ%ط}راف1 ال4حاديث1 ب.ين.نا،
وسالت\ بأ%ع\ناق, ال%ط1ي> الباط1ح'

قال ابن سيده: عن.ى بأ%طراف ال4حاديث م'ختارها، وهو ما يتعاطاه البون
ويت.فاو.ض'ه ذوو الصبابة ال�ت.ي_مون من التعريض والت_ل}و,يح,

والياء دون التصريح، وذلك أ%ح\لى وأ%خفe وأ%غ}ز.ل وأ%نسب' من أ%ن يكون%



مشاف%هة وكش\فاv وم'صار.حة وجهراv. وط%رائف' الديث: م'ختاره أ%يضاv كأ%طرافه؛
قال:

أ%ذ}ك�ر' م1ن جار.ت وم.ج\ل1س3ها
ط%رائفاv من حديثها ال%س.ن,
،vومن حديث{ ي.ز,يد'ن م1ق%ة

ما ل1ح.د1يث1 ال%و\موق, من ث%م.ن,
أ%راد ي.ز,يد'ن م1قة لا. والط�ر.ف': اللحم'. والطر.ف': الطائفة� من

الناس. تقول: أ%ص.ب\ت' ط%ر.فاv من الشيء؛ ومنه قوله تعال: لي.ق}ط%ع.
طر.فاv من الذين كفروا؛ أي طائفة. وأ%طراف' الرجل,: أ%خوال�ه وأ%عمامه وكل©

،�ق%ر,يب� له م.ح\ر.م�. والعرب تقول: ل ي'د\ر.ى أ%يe ط%ر.ف%ي\ه أ%طول
ومعناه ل ي'د\رى أ%يe والد.ي\ه أ%شرف؛ قال: هكذا قاله الفراء. ويقال: ل

ي'درى أ%ن.س.ب' أ%بيه أ%فضل أ%م نس.ب' أ�م�ه. وقال أ%بو اليثم: يقال
للرجل ما ي.در,ي فلن أ%يe ط%ر.ف%ي\ه أ%طول� أ%ي أ%يe نصف%يه أ%طول،

أ%لط�ر.ف' ال4سفل من الط�ر.ف ال4على، فالنصف ال4سفل� ط%ر.ف، وال4ع\لى
طر.ف، وال%ص\ر' ما بي م'ن\ق%طع الضeل�وع إل أ%طراف الو.ر,ك%ي\ن, وذلك

نصف البدن، والس�و\ءة� بينهما، كأ%نه جاهل ل ي.د\ر,ي أ%يe ط%ر.ف%ي\
نفس3ه أ%طول�. ابن سيده: ما ي.د\ر,ي أ%ي طرفيه أ%طول يعن بذلك نس.به من

ق1ب.ل أ%بيه وأ�مه، وقيل: طر.فاه ل1سان'ه وف%رج'ه، وقيل: اس\ت'ه وفم'ه ل
ي.در,ي أ%يeهما أ%عفe؛ وي'ق%و>يه قول الراجز:

لو ل ي'ه.و\ذ1ل} ط%ر.فاه' ل%ن.ج.م\،
ف ص.د\ر,ه، م.ث}ل� ق%فا الك%ب\ش' ال4ج.م�

يقول: لول أ%نه س.ل%ح. وقاء لقام. ف ص.د\ر,ه من الطعام الذي أ%كل ما
هو أ%غ}لظ� وأ%ض\خ.م' من ق%فا الك%ب\ش, ال4ج.م> . وف حديث طاووس�:

أ%ن� رجلv واق%ع. الشراب. الشد1يد ف%س'ق1ي ف%ض.ري. فلقد رأ}يت'ه ف
الن>ط%ع وما أ%د\ر,ي أ%يe ط%ر.ف%ي\ه أ%س\ر.ع'؛ أ%راد ح.ل}ق%ه ود'بر.ه أ%ي

أ%صابه الق%ي\ء والس\هال فلم أ%در, أ%يهما أ%سرع خروجاv من كثرته. وف حديث
ق%ب,يصة% ابن جابر: ما رأ%يت' أ%ق}ط%ع. طر.فاv من عمرو بن العاص؛ يريد

أ%م\ض.ى لساناv منه. وطر.فا النسان: لسانه وذ%كر'ه؛ ومنه قولم: ل ي'درى
أ%يe طرفيه أ%طول. وفلن كري الطر.في إذا كان كري ال4بو.ي\ن، يراد

به نس.ب' أ%بيه ونسب أ©مه؛ وأ%نشد أ%بو زيد لع.و\ن ابن عبدالل9ه بن



ع'ت\بة بن مسعود:
فكيف. بأ%طراف، إذا ما ش.ت.م\ت.ن،
وما بعد. ش.ت\م, الوال1د1ين. ص'ل�وح'

(* قوله «فكيف بأطراف إل» تقدم ف صلح كتابته باطراقي بالقاف والصواب
ما هنا.)

جعهما أ%طرافاv ل4نه أ%راد أ%بويه ومن اتصل بما من ذويهما، وقال أ%بو
زيد ف قوله بأ%طراف قال: أ%ط}راف�ه أ%بواه وإخوته وأ%عمامه وكل قريب

له مرم؛ ال4زهري: ويقال ف غي هذا فلن فاسد الطر.في إذا كان خ.بيث%
اللسان والفرج، وقد يكون طر.فا الدابة م'قد�م.ها ومؤخ�رها؛ قال ح'م.يد بن

ثور يصف ذئباv وس'رعته:
ت.رى ط%ر.ف%ي\ه ي.ع\س3لن1 ك1له'ما،
كما اه\ت.ز_ ع'ود' الساس.م, التتاي,ع'

أ%بو عبيد: ويقال فلن ل ي.مل1ك طر.فيه، يعنون اس\ته وفمه، إذا ش.ر,ب
دواءé أ%و خراv فقاء وس.ك1ر وس.ل%ح.. وال4سود' ذو الط�ر.في: ح.ي�ة له

إبرتان إحداها ف أ%نفه وال�خرى ف ذنبه، يقال إنه يضرب بما فل
ي'ط}ن ال4رض.

ابن سيده: والطر.فان1 ف ال%ديد حذف أ%لف فاعلتن ونون,ها؛ هذا قول
الليل وإنا حكمه أ%ن يقول: الت_ط}ريف' حذف أ%لف فاعلتن ونونا، أ%و يقول

الطر.فان1 ال4لف والنون الذوفتان من فاعلتن.
وت.ط%ر_ف%ت1 الشمس': د.ن.ت للغروب؛ قال:

د.نا وق%ر\ن� الشمس قد ت.ط%ر_فا
والطYراف': ب.ي\ت من أ%د.م ليس له ك1فاء وهو من بيوت ال4عراب؛ ومنه

الديث: كان ع.مرو لعاوية كالطYراف ال%مدود.
والطوارف' من ال1باء: ما ر.ف%ع\ت من نواحيه لتنظر إل خارج، وقيل: هي

ح1ل%ق¬ مركبة ف الرeفوف وفيها ح1بال ت'شدe با إل ال4وتاد.
وال1ط}ر.ف' وال�ط}ر.ف': واحد ال%طار,ف1 وهي أ%ر\د1ية من خز م'ر.ب_عة

لا أ%ع\لم، وقيل: ثوب مربع من خز� له أ%علم. الفراء: ال1ط}ر.ف' من
الثياب ما جعل ف ط%ر.ف%ي\ه ع.لمان1، وال4صل م'طر.ف، بالضم، فكسروا اليم

ليكون أ%خف كما قالوا م1غ\ز.ل وأ%صله م'غ\ز.ل من أ�غ}ز,ل% أ%ي أ�دير،
وكذلك ال1ص\ح.ف' وال1ج\س.د؛ وقال الفراء: أ%صله الضم ل4نه ف العن



مأ}خوذ من أ�طر,ف. أ%ي ج'عل ف طر.فه الع.ل%مان، ولكنهم اس\ت.ث}ق%لوا الضمة
فكسروه. وف الديث: رأ%يت على أب هريرة، رضي الل9ه عنه، م1ط}ر.ف. خز¼؛
هو بكسر اليم وفتحها وضمها، الثوب الذي ف طرفيه علمان، واليم زائدة.

�ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv يقول لخر ق%د1م. من سف%ر: هل وراءك ط%ريفة
خ.ب.ر� ت'ط}ر,ف�ناه؟ يعن خباv جديداv، وم'غ.ر,ب_ة� خب.ر� مثله.

والط©ر\فة�: كل شيء استحد.ث}ته فأ%عجبك وهو الطريف' وما كان ط%ريفاv، ولقد
ط%ر'ف. ي.ط}ر'ف'. والط�ريفة�: ض.رب من الكل3، وقيل: هو الن_ص1يe إذا

ي.ب,س. واب\ي.ض_، وقيل: الط�ريفة� الص>لYيان� وجيع أ%نواعهما إذا
�اع\ت.م_ا وت.م_ا، وقيل: الطريفة من النبات أ%و_ل شيء ي.س\ت.طر,فه الال

فيعاه، كائناv ما كان، وسيت طريفة ل4ن الال% ي.ط�ر,ف�ه إذا ل يد
بقلv. وقيل: سيت بذلك لكرمها وط%راف%ت1ها واس\تطراف الال إياها.

:Dط}ر,ف%ت1 ال4رض': كثرت طريفتها. وأ%رض مطروفة: كثية الطريفة. وإبل ط%ر,ف%ة�وأ
ت.حات_ت\ م.قاد1م' أ%فواه1ها من الك1ب.ر، ورجل طريف¬ ب.ي>ن'

الط�رافة: ماض� ه.شÒ. والط�ر.ف': اسم ي'ج\مع الط�ر\فاء وقلما يستعمل ف الكلم
إل ف الشعر، والواحدة ط%ر.فةD، وقياسه ق%ص.بة وقص.ب وق%ص\باء وشجرة

وشجر وش.ج\راء.
ابن سيده: والطر.فة� شجرة وهي الط�ر.ف'، والطرفاء جاعة� الطر.فة1

شجر¬، وبا سي ط%ر.ف%ة� بن الع.ب\د، وقال سيبويه: الطر\فاء واحد وجع،
والطرفاء اسم للجمع، وقيل: واحدتا طرفاءة. وقال ابن جن: من قال طرفاء
فالمزة عنده للتأنيث، ومن قال طرفاءة فالتاء عنده للتأ}نيث، وأ%ما المزة على

قوله فزائدة لغي التأ}نيث قال: وأ%قوى القولي فيها أ%ن تكون هزة
م'ر\ت.ج.ل%ةv غي منقلبة، لنا إذا كانت منقلبة ف هذا الثال فإنا تنقلب عن

أ%لف التأ}نيث ل غي نو ص.ح\راء وص.ل}فاء وخ.ب\راء وال1ر\شاء، وقد
يوز أ%ن تكون عن حرف علة لغي اللاق فتكون ف اللف ل ف اللاق كأ%لف

ع1لباء وح1ر\باء، قال: وهذا ما يؤكYد عندك حال% الاء، أ%ل ترى أ%نا
إذا أ%ل%قت اعت.ق%دت فيما قبلها ح'كماv ما فإذا ل ت'ل}ح1ق\ جاز الكم

إل غيه؟ والط�ر\فاء أ%يضاv: م.ن\ب,ت'ها، وقال أ%بو حنيفة: الطر\فاء من
vالعضاه وه'د\ب'ه مثل هدب ال4ث}ل,، وليس له خشب وإنا ي'خرج ع1ص1ي�ا

س.م\حة ف السماء، وقد تتحمض با البل إذا ل تد ح.م\ضاv غيه؛ قال: وقال
أ%بو عمرو الطرفاء من ال%م\ض، قال وبا سي الرجل ط%ر.فة.



والط�ر\ف' من م.ناز,ل القمر: كوكبان ي.ق}د'مان1 ال%بهة% وها ع.ينا
ال4سد ينزلما القمر.

�وبنو ط%ر.ف{: قوم من اليمن. وطار,ف¬ وط%ريف¬ وط�ر.ي\ف¬ وط%ر.فة
وم'ط%ر>ف¬: أ%ساء. وط�ر.ي\ف: موضع، وكذلك الط©ر.ي\فات'؛ قال:

ر.ع.ت\ س'مياء إل إر\مام1ها،
إل الط©ر.ي\فات، إل أ%ه\ضام1ها

وكان يقال لبن ع.د1ي� بن حات الط�ر.فات' ق�ت1لوا ب,ص1فYي.،
أ%ساؤهم: ط%ريف¬ وط%ر.فة� وم'ط%ر>ف¬.

،vب\د وسال، وهو الر_خ\ف' أ%يضاeر\خ1ف': ما ر.ق_ من الزYطرخف: الط@
وزاد أ%بو حات: هو ش.ر� الزبد. والر_خ\ف' كأ%نه س.ل}ح طائر.

@طرهف: ال�ط}ر.ه1فe: الس.ن التامe؛ قال الراجز:
ت'ح1بe م1نا م'ط}ر.ه1ف9اv ف%و\ه.دا،
ع1ج\زة ش.ي\خ.ي, غ�لماv أ%م\ر.دا

@طعسف: ط%ع\س.ف.: ذهب ف ال4رض، وقيل: الط�ع\س.فة ال%ب\ط� بالقدم.
الزهري: الطعسفة لغة مرغوب عنها. يقال: م.ر_ ي'ط%ع\س3ف' ف ال4رض أ%ي

م.ر_ ي.خ\ب,ط�ها.
vوأ%ط%ف_ واس\ت.ط%ف_: د.نا وت.هي_أ vط%ف9ا eطفف: ط%ف_ الشيء� ي.ط1ف@

وأ%مكن، وقيل: أ%شرف وبدا ليؤخذ، وال%ع\نيان1 م'تجاوران، تقول العرب:
خذ ما طف_ لك وأ%طف_ واست.ط%ف_ أ%ي ما أ%شرف لك، وقيل: ما ارتفع لك

وأ%مكن، وقيل: ما دنا وقر'ب، ومثله: خذ ما دق� لك واس\ت.دق_ أ%ي ما
تي_أ%. قال الكسائي ف باب قناعة الرجل ببعض حاجته: يكى عنهم خذ ما طف لك

ود.ع\ ما استطف_ لك أ%ي ار\ض. با أ%مكنك منه. الليث: أ%طف_ فلن لفلن
إذا ط%ب.ن. له وأ%راد خ.ت\له؛ وأ%نشد:

أ%ط%ف_ لا ش.ث}ن' الب.نان ج'ناد1ف
:vقال: واس\تط%ف_ لنا شيء أ%ي بدا لنا لنأخذه؛ قال علقمة يصف ظليما

ي.ظ%ل© ف ال%ن\ظ%ل, ال�ط}بان1 ي.ن\ق�ف�ه
وما اس\ت.ط%ف_ م1ن الت_نeوم, م.ح\ذ�وم'

وروى النذري عن أ%ب اليثم أ%نه أ%نشد بيت علقمة قال: الظ�ل1يم'
ي.ن\ق�ف رأ}س النظلة ليستخرج ه.بيد.ه وي.ه\ت.ب,ده، وهبيد'ه ش.حم'ه، ث قال:

والبيد شحم النظل يستخرج ث يعل ف الاء ويترك فيه أ%ياماv، ث ي'ضرب



ض.ر\باv شديداv ث يرج وقد نق%ص.ت مرارته، ث ي'ش.ر_ر ف الشمس ث
يطحن ويستخرج د'هنه في'تداوى به؛ وأ%نشد:

خذي ج.ج.ر.ي\ك فاد_قي ه.بيدا،
ك1ل كل}ب.ي\ك1 أ%ع\ي.ا أ%ن ي.ص1يدا

وأ%ط%ف�ه هو: م.ك�نه. ويقال: أ%ط%ف_ ل4نف1ه ال�وس.ى فصب أ%ي
أ%دناه منه فقطعه.

والط�فe: ما أ%ش\ر.ف. من أ%رض العرب على ر,يف العراق، مشتق من ذلك.
وطفe الفرات: ش.ط©ه، سي بذلك لد'ن'و>ه؛ قال ش'ب\رمة بن الط©ف%ي\ل:

كأ%ن� أ%بار,يق. ال�دام, عليه,م'
إو.زÒ، بأ%ع\لى الط�ف>، ع'وج' ال%ناج,ر,

وقيل: الطفe ساحل البحر وف1ناء الدار. والطفe: اسم موضع بناحية
الكوفة. وف حديث م.ق}تل السي، عليه السلم: أ%نه ي'قتل بالطف>، سي به

:eمنه. والط�ف vرات وكانت تري يومئذ قريبا�ل4نه طر.ف' الب� ما يلي الف
س.ف}ح' الب.ل أ%يضاv. وف حديث ع.ر\ض, نفسه على القبائل: أ%ما أ%حدها

فط�ف�وف' الب� وأ%رض العرب؛ الطف�وف: جع ط%ف¼، وهو ساحل البحر وجانب
الب�.

وأ%ط%ف_ له بجر: ر.ف%ع.ه ليمي.ه. وط%ف_ له بجر: أ%هوى إليه ليميه.
eالوهري: الط©فاف' والط©فافة، بالضم، ما فوق الكيال. وط%ف

ال%ك©وك1 وطف%ف�ه وط%فاف�ه وط1فاف�ه مثل ج.مام, ال%ك©وك1 وج,مام1ه، بالفتح
والكسر: ما م.ل4 أ%ص\باره، وف الكم: ما بقي فيه بعد السح على رأ}سه ف

باب ف%عال� وف1عال، وقيل: هو م1ل}ؤه، وكذلك كل© إناء، وقيل: طفاف'
الناء أ%ع\له. والتطفيف': أ%ن يؤخذ أ%عله ول ي'ت.م_ كيل�ه، فهو

ط%ف�ان�. وف حديث ح'ذيفة: أ%نه اس\تسقى د1ه\قاناv فأ%تاه ب,قد.ح, ف1ض�ة فحذفه
به، فن.ك�س الد>ه\قان� وطف�ف%ه القد.ح' أ%ي ع.ل رأ}سه وتعد�اه، وتقول

منه: ط%ف�ف}ت'ه. وإناء ط%ف�ان: بلغ ال1لء� ط1فاف%ه، وقيل: ط%ف�ان
م.لن؛ عن ابن ال4عراب. وأ%ط%ف�ه وط%ف�ف%ه: أ%خذ ما عليه، وقد

أ%ط}ف%ف}ت'ه. ويقال: هذا ط%فe ال1كيال وط%فافه وط1فافه إذا قار.ب م1ل4ه ول�ا
ي'م\ل، ولذا قيل للذي ي'سيء الكيل ول ي'و.فYيه م'ط%فYف، يعن أ%نه

إنا يبلغ به الط�فاف. والط©فافة�: ما ق%ص'ر. عن ملء ال3ناء من ش.راب
وغيه. وف الديث: كل©كم بنو آدم ط%فe الصاع, ل ت.م\ل%ؤ'وه، وهو أ%ن



ي.ق}ر'ب. أ%ن ي.م\ت.ل1ئ فل يفعل%؛ قال ابن ال4ثي: العن كل©كم ف
النت1ساب إل أ%ب� واحد بنزلة واحدة ف النق}ص والتقاص'ر عن غاية1
الت_مام,، وش.ب_ههم ف ن'ق}صانم بالكيل الذي ل يبل�غ أ%ن يل4 ال1كيال%،

ث أ%علمهم أ%ن التفاض'ل ليس بالنسب ولكن بالتق}وى. وف حديث آخر: كل©كم
بنو آدم طفe الصاع, بالصاع أ%ي كلكم قريب¬ بعض'كم من بعض فليس ل4حد

فض\لD على أ%حد إل بالتقوى ل4ن� ط%ف_ الصاع قريب من ملئه فليس ل4حد
أ%ن يقر'ب الناء من المتلء، ويصدق هذا قوله: السلمون تتكافأ� دماؤهم.

eوالتطفيف' ف ال1كيال: أ%ن يقرب الناء من المتلء. يقال: هذا ط%ف
ال1كيال وط%فاف�ه وط1فافه. وف حديث ف صفة إسرافيل%: حت كأ%نه ط1فاف'

ال4رض أ%ي ق�ر\ب.ها. وط1فاف' الليل, وط%فاف�ه': سواد'ه؛ عن أ%ب
الع.م.ي\ث%ل ال4عراب. والطفاف: سواد الليل؛ وأ%نشد:

ع1ق}بان د.ج\ن� باد.ر.ت\ ط%فافا
ص.يداv، وقد عاي.ن.ت1 ال4س\دافا،

فهي ت.ض'مe الر>يش. وال4ك}تافا
وط%ف�ف. على الرجل إذا أ%عطاه أ%قل� ما أ%خذ منه. والتطفيف':

الب.خ\س' ف الكيل والوزن ونقص' ال1كيال، وهو أ%ن ل تل4ه إل أ%ص\بار,ه. وف
حديث ابن عمر حي ذكر أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، س.ب_ق. بي

اليل,: كنت' فارساv يومئذ فسب.ق}ت الناس حت ط%ف�ف. ب الفرس' مسجد. بن
ز'ر.ي\ق� حت كاد ي'ساوي السجد.؛ قال أ%بو عبيد: يعن أ%ن الفرس وث%ب. ب

حت كاد ي'ساوي السجد. يقال: طف�ف}ت' بفلن موضع. كذا أ%ي دفعته إليه
وحاذيته به؛ ومنه قيل: إناء# ط%ف�ان� وهو الذي ق%ر'ب أ%ن ي.م\ت.لئ%

Dويساوي أ%ع\لى ال1كيال، ومنه التطفيف' ف الكيل. فأ%ما قوله تعال: ويل
للم'ط%فYف1ي، فقيل: التطفيف' ن.ق}ص¬ يون به صاحبه ف كيل أ%و وزن، وقد

يكون النقص' ليجع إل مقدار الق فل يسمى تطفيفاv، ول يسمى بالشيء
اليسي م'ط%فYفاv على إطلق الصفة حت يصي. إل حال تتفاحش؛ قال أ%بو إسحق:

ال�طفYفون الذين ي.ن\ق�صون ال1كيال% واليزان، قال: وإنا قيل للفاعل
م'ط%فYف¬ ل4نه ل يكاد يسرق ف الكيال واليزان إل الشيء الف1يف.

الطفيف، وإنا أ�خذ من ط%ف> الشيء، وهو جانبه، وقد فسره عز وجل بقوله:
وإذا كال�وهم أ%و وز.نوهم ي'خس3رون، أ%ي ي.ن\ق�صون. والطYفاف' والط�فاف:

ال1مام. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، قال لرجل: ما ح.ب.سك عن صلة



العصر؟ فذكر له ع'ذ}راv فقال عمر: ط%ف�ف}ت. أ%ي ن.ق%ص\ت.. والتطفيف' يكون
بعن الوفاء والنقص.

والطف%ف': التقتي، وقد ط%ف�ف. عليه.
والط�ف1يف': القليل. والط�ف1يف': السيس الدون� القي'.

وط%ف_ الائط% ط%ف9اv: عله.
،�والط�ف}ط%فة� والطYف}ط1ف%ة�: كل لم أ%و جلد، وقيل: هي الاصرة

وقيل: هي ما ر.ق_ من طرف الكبد؛ قال ذو الرمة:
وسوداء م1ثل التeر\س, ناز.ع\ت' ص'ح\ب.ت

ط%فاط1ف%ها، ل ن.س\ت.ط1ع\ دون.ها ص.ب\را
التهذيب: الط�ف}ط%فة� والطYف}طف%ة� معروفة وجعها ط%فاط1ف'؛ وأ%نشد:

وتارةv ي.ن\ت.ه,س' الط�فاط1فا
قال: وبعض العرب يعل كل� لم مضطرب ط%ف}ط%فة وط1فط1فة؛ قال أ%بو ذؤيب:

ق%ل1يلD لم'ها إل بقايا
ط%فاط1ف1 ل%ح\م, م.ن\ح'وض� م.ش1يق,

�أ%بو عمرو: هو الط�ف}ط%ف%ة� والطYف}ط1فة� وال%و\ش' والصeق}ل
والسول9 

(* قوله «والسول» كذا بالصل، ور'سم ف شرح القاموس: بألف مدودة.)
وال4ف%قة� كله الاصرة. أ%بو زيد: أ%ط%ل� على ما له وأ%طف_ عليه معناه

أ%نه اشتمل عليه فذهب به.
:vوالط�فطاف': الناعم الر_ط}ب' من النبات؛ قال الكميت يصف ر,ئال

أ%و.ي\ن. إل م'لط1فة{ خ.ض'ود{،
مآكل�ه'ن_ ط%ف}طاف' الرeبول,

يعن ف1راخ. الن_عام وأ%نن_ ي.أ}و,ين إل أ�م م'لط1فة ت'كس>ر لن
أ%ط}راف. الرeب'ول، وهي شجر. الفض_ل: الط�ف}طاف' ورق الغ'صون؛

وأ%نشد:ت.ح\د'م' ط%ف}طافاv من الرeب'ول,
(* قوله «ندم» كذا بالصل.)

وقيل: الط�فطاف أ%طراف الشجر.
@طلف: ذ%ه.ب مال�ه ودم'ه ط%ل}فاv وط%ل%فاv وط%ل1يفاv أ%ي ه.د.راv باطلv؛

:eقال ال4ف}و.ه' ال4و\د1ي
ح.كم. الد_ه\ر' علينا أ%نه



ط%ل%ف¬ ما نال من�ا وج'بار
قال ال4زهري: سعته بالطاء والظاء، وقد أ�ط}ل1ف.. وذه.بت س1ل}عت

طل%فاv أ%ي بغي ثن.
والط�ليف' والط�ل%ف': ال%ج_ان. ال4صمعي: ل ت.ذ}ه.ب با ص.ن.ع\ت
ط%ل%فاv ول ظ%ل%فاv أي باطلv. والط�ل1يف': ال%ي>ن'، وقيل: هو ض1د�

الثمي. وط%ل�ف على المسي: زاد، والظاء ف كل ذلك لغة. والط�ل%ن\فى
وال�ط}ل%ن\في: اللزق بال4رض، وقد يهمزان؛ قال غ%ي\لن� الر_ب.عي:

م'ط}ل%ن\ف1ئي. عندها كال4ط}ل
وف نوادر ال4عراب: أ%س\ل%ف}ت'ه كذا أ%ي أ%ق}ر.ض\ته، وأ%ط}ل%ف}ت'ه كذا

أ%ي وهبته.
والط�ل%ف': العطاء والبة يقال: أ%ط}ل%ف%ن وأ%س\لفن، والسل%ف' ما

ي'ق}ت.ضى. وأ%ط}ل%فه أ%ي أ%ه\د.ر.ه.
vوط1ل}حافا vوط1ل�ح\فا vوط1ل%ح\فا vط%ل%ح\فا vطلحف: ضر.به ض.ر\با@
وط1ل}ح1يفاv أ%ي شديداv. شر: جوع ط1ل%ح\ف¬ وط1ل�ح\ف¬ شديد.

@طلخف: الطYل%خ\ف' والطYل�خ\ف' والط�ل%خ\ف' والطYل}خاف': الشديد من
الضرب والطع\ن. وضرب ط1ل%خ\ف وجوع ط1ل%خ\ف: شديد، وقد ذكر ف الاء

أ%يضاv؛ قال الشاعر:
إذا اج\ت.م.ع. ال�وع' الطYل%خ\ف' وح'بeها،
على الرجل ال%ض\عوف، كاد ي.م'وت'

@طنف: الطن.ف': التeه.مة�. ورجل م'ط%ن_ف¬ أ%ي م'ت_ه.م. وط%ن_فه:
ات_ه.م.ه. وط%ن_ف. لل4مر: قارفه. وطن_ف فلن للظYن_ة إذا قار.ف. لا،

يقال: طن_ف فلن لل4مر فاسلوه 
(* قوله «فاسلوه» كذا بالصل.).

والط�ن,ف': ال�ت_ه.م بال4مر كأ%نه على الن_س.ب، وفلن ي'ط%ن_ف' بذه السرقة،
وإنه ل%ط%ن,ف¬ بذا ال4مر أ%ي متهم. وف حديث جريج: كانت س'ن�ت'هم إذا

ت.ر.ه_ب الرجل� منهم ث ط�ن>ف. بالف�ج'ور ل ي.قبلوا منه إل القتل%،
أ%ي اتeهم. يقال: ط%ن_ف}ت'ه فهو م'ط%ن_ف¬ أ%ي ات_ه.م\ت'ه فهو م'ت_هم.

.vن'وفة�والط�ن,ف': الفاسد' الد>خ\لة1، ط%ن,ف. ط%ن.فاv وط%نافةv وط
والط�ن.ف' والط�ن\ف' والط©ن'ف' والط©ن\ف': ما ن.تأ% من البل، وهو نو

من ال%ي\د، وقيل: هو شاخص يرج من البل فيتقد_م كأ%نه ج.ناح. قال أ%بو



منصور: ومن هذا يقال ط%ن_ف. فلن ج,دار. داره إذا جعل فوقه شجراv أ%و
ش.و\كاv ي.ص\ع'ب' ت.س.ل©ق�ه ل�جاورة أ%طراف العيدان ال�ش.و>كة1

رأ}س.ه، وقيل: هو بالتحريك ال%ي\د من البل ورأ}س من رؤوسه، وال�ط}ن,ف' الذي
يعلوه؛ قال الشنف%ري:

كأ%ن� ح.فيف. الن_ب\ل, من\ ف%و\ق, ع.ج\سها
ع.واز,ب' ن.ح\ل� أ%خ\طأ% الغار. م'ط}ن,ف1

والط�ن.ف': إف}ريز' الائط. والط�ن.ف والط©ن'ف': السقيفة ت'ش\ر.ع'
فوق باب الدار، وهي الك�ن_ة� وجعها الك1نان�، وقيل: هو ما أ%ش\ر.ف.

خارجاv عن البناء. وط%ن_ف. حائط%ه: جعل له ب,ر\زيناv وهو الفريز. ابن
ال4عراب: ويقال للج.ناح ي'ش\ر.ع' فوق باب الدار ط�ن'ف¬ أ%يضاv، شبه بطنف

البل؛ قال أ%بو ذؤيب يصف خ.ل1ي�ة عس.ل ف طنف البل:
فما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء يأ}وي م.ليك�ها

إل ط�ن'ف{ أ%ع\يا ب,راق� وناز,ل,
الط©ن'ف: ح.ي\د ي.ن\د'ر من البل قد أ%ع\يا بن ي.ر\قى وم.ن ينزل.

والط©ن'ف': السeي'ور؛ قال ال4ف}و.ه ال4و\د1ي�:
س'ود غ%دائ1ر'ها، ب'ل}ج م.حاج,ر'ها،

كأ%ن� أ%ط}راف%ها، ل�ا اج\ت.لى، الط©ن'ف'
والط�ن.ف' أ%يضاv؛ قال ابن سيده: هذه رواية أ%ب ع'بيد ويروى: كأ%ن�

أ%طرافها ف اللوة؛ وقيل: الطنف اللود ال�م\ر الت تكون على ال4سفاط،
وقيل: الطنف شجر أ%حر يشبه الع.ن.م..

@طهف: الط�ه\ف': نبت ي'ش\ب,ه الدeخ\ن. إل أ%نه أ%ر.ق� منه وأ%لطف.
والطهف: طعام ي'خ\تبز من الذرة ونو ذلك، وقيل: هو شجر له ط%ع\م ي'ج\ن

ويتبز ف ال%ح\ل، واحدته طهفة. ابن ال4عراب: الطهف الذرة وهي شجرة كأ%نا
الط�ريفة� ل ت.ن\ب'ت إل ف السهل وش1عاب البال. والطهف، بسكون

الاء: ع'شبة حجازية ذات غ1ص.نة وورق كأ%نه ورق القص.ب وم.ن\ب,ت'ها الصح\راء
ومتون ال4رض، وثرتا ح.ب� ف أ%كمام ح.م\راء ت'خ\ت.بز وت'ؤكل نو

الق%ت>. وف ال4رض ط1ه\فة من كل�: للشيء الرقيق منه. والط�ه\فة: أ%عال
Yيان. وقال أ%بو حنيفة: إذا ح.س'ن أ%عال النبت ول يكن بأ%ثYالص>ل
ال4ساف1ل فتلك الط�ه\فة. وأ%ط}ه.ف. الص>لYيان�: ن.بت ن.باناv حس.ناv. ابن

بري: الط�ه\فة� الت>ب\نة�؛ قال الشاعر:



ل%ع.م\ر' أ%بيك.، ما مال بن.خ\ل�،
ول ط%ه\ف{ ي.ط1ي' به الغ'بار'

والطه.ف، بفتح الاء: ال1ر\ز. والط�هاف': السحاب الرتفع. والط©هافة،
بالضم: الذ©ؤابة. والط�ه\ف' وط%ه.ف¬ وط1ه,ف¬: أ%ساء.

@طوف: طاف. به ال%يال� ط%و\فاv: أ%ل%م_ به ف النوم، وسنذكره ف طيف
أ%يضاv ل4ن ال4صمعي يقول طاف اليال ي.طيف ط%ي\فاv، وغيه ي.طوف. وطاف

بالقوم وعليهم ط%و\فاv وط%و.فاناv وم.طافاv وأ%طاف.: اس\تدار وجاء من
نواح1يه. وأ%طاف فلن بال4مر إذا أ%حاط به، وف التنزيل العزيز يطاف عليهم

بآنية من ف1ض_ة. وقيل: طاف. به حام. ح.و\له. وأ%طاف به وعليه: ط%ر.ق%ه
ل%ي\لv. وف التنزيل العزيز: فطاف. عليها طائف¬ من ربك وهم نائمون. ويقال

أ%يضاv: طاف.، وقال الفر�اء ف قوله فطاف عليها طائف قال: ل يكون الطائف
إل ليلv ول يكون ناراv، وقد تتكلم به العرب فيقولون أ%ط%فت' به

ناراv وليس موضع'ه بالنهار، ولكنه بنزلة قولك لو ت'ر,ك الق%ط%ا ليلv لنام
ل4ن� الق%طا ل ي.س\ري ليلv؛ وأ%نشد أ%بو ال%ر�اح:

أ%ط%ف}ت' با ناراv غ%ي\ر. ل%ي\ل�،
وأ%ل}ه.ى ر.ب_ها ط%لب' الر>جال,

vوط%و.فانا vوطاف. بالنساء ل غي. وطاف. ح.و\ل% الشيء ي.طوف ط%و\فا
وت.ط%و_ف. واس\تطاف كل©ه بعن. ورجل طاف¬: كثي الط�واف. وت.ط%و_ف.

الرجل� أ%ي طاف.، وطو_ف أ%ي أ%كثر الط�واف.، وطاف بالبيت وأ%طاف. عليه:
دار. ح.و\له؛ قال أ%بو خراش:

ت'ط1يف' عليه الط�ي'، وهو م'ل%ح_ب¬،
خ1لف. الب'يوت1 عند م'ح\ت.مل, الصeر\م

وقوله عز وجل: ول}ي.ط�و_ف�وا بالبيت العتيق، هو دليل على أ%ن
الط�واف. بالبيت يوم النح\ر ف%ر\ض. واس\ت.طاف%ه: طاف. به. ويقال: طاف. بالبيت

ط%وافاv واط�و_ف. اط9و_افاv، وال4صل ت.ط%و_ف. ت.ط%وeفاv وطاف.
ط%و\فاv وط%و.فاناv. وال%طاف': موض1ع' ال%طاف1 حول الكعبة. وف الديث ذكر
،vوط%وافا vف}ت' أ%طوف طو\فا�الط�واف بالبيت، وهو الد_وران حوله، تقول: ط

والمع ال4طواف. وف الديث: كانت الرأ%ة� ت.ط�وف بالبيت وهي
ع'ر\يانةD تقول: من ي'ع1ي'ن ت.ط}وافاv؟ تعله على ف%رجها. قال: هذا على حذف

الضاف أ%ي ذا ت.ط}واف{، ورواه بعضهم بكسر التاء، قال: وهو الثوب الذي



.vي'طاف' به، قال: ويوز أ%ن يكون مصدرا
والطائف': مدينة بالغ.و\ر,، يقال: إنا سيت طائفاv للحائط الذي كانوا

بن.و\ا ح.و\لا ف الاهلية ال�ح\د1ق با الذي ح.ص_ن'وها به. والطائف':
بلد ث%ق1يف.. والطائ1في�: زبيب ع.ناق1يد'ه م'تراص1فة� الب� كأ%نه منسوب

إل الطائف.
وأ%صابه ط%و\ف¬ من الشيطان وطائف¬ وط%ي>ف وط%ي\ف¬، ال4خية على

التخفيف، أ%ي م.سÒ. وف التنزيل العزيز: إذا مس_هم طائف¬ من الشيطان،
وط%ي\ف¬؛ وقال ال4عشى:

وت'ص\ب,ح' عن غ1ب> السeرى، وكأ%نا
أ%طاف. با من طائ1ف1 ال1ن� أ%و\ل%ق'

قال الفراء: الطائف' والطي\ف سواء، وهو ما كان كال%يال والشيء ي'ل1م�
بك؛ قال أ%بو العيال ال�ذل:

وم.ن.ح\ت.ن ج.د_اء، حي. م.ن.ح\ت.ن،
فإذا با، وأ%بيك.، ط%ي\ف' ج'ن'ون1

وأ%طاف. به أ%ي أ%ل9 به وقار.به؛ قال ب,ش\ر:
أ%ب'و ص1ب\ية{ ش'ع\ث{ ي'ط1يف' بش.خ\صه
ك%وال1ح'، أ%م\ثال اليعاس1يب، ض'م_ر'

وروي عن ماهد ف قوله تعال إذا مسهم طائف¬ قال: الغ.ض.ب'، وروي ذلك
أ%يضاv عن ابن عباس. قال أ%بو منصور: الطي\ف' ف كلم العرب ال�ن'ون، رواه

أ%بو عبيد عن الحر، قال: وقيل للغضب طيف¬ ل4ن عقل من اس\ت.فز_ه
الغضب' ي.ع\ز'ب حت يصي ف صورة ال%ج\نون الذي زال عقله، قال: وينبغي

للعاقل إذا أ%حس_ من نفسه إفراطاv ف الغضب أ%ن يذكر غض.ب الل9ه على
ال�س\ر,في، فل ي.ق}د.م على ما ي'وب,ق�ه وي.سأ%ل الل9ه ت.و\ف1يق%ه للقصد ف

جيع ال4حوال إنه ال�و.فYق له .وقال الليث شيء كل الشيء ي.غ\ش.ى البصر من
و.س\واس الشيطان، فهو ط%ي\ف¬، وسنذكر عامة ذلك ف طيف ل4ن الكلمة يائية

وواوية. وطاف ف البلد طو\فاv وت.ط}وافاv وط%و_ف: سار فيها.
والط�ائف': العاسe بالليل. الطائف': الع.س.س'. والط�و_افون: ال%د.م

وال%مال1يك. وقال الفراء ف قوله عز وجل: ط%و_افون عليكم بعض'كم على بعض، قال:
هذا كقولك ف الكلم إنا هم خ.د.م'كم وط%و_افون عليكم، قال: فلو كان
نصباv كان صواباv م}ر.ج'ه من عليهم. وقال أ%بو اليثم: الطائف' هو الادم'



الذي يد'مك برف}ق وعناية، وجعه الطو�افون. وقال النب، صلى الل9ه عليه
وسلم، ف ال1ر_ة1: إنا هي من الطو�افات1 ف البيت أ%ي من خ.د.م,

البيت، وف طريق آخر: إنا هي من الط�و�افي. عليكم والطو_افات1، والطو_اف
ف%ع_ال، شبهها بالادم الذي ي.ط�وف على م.و\له ويدور حول%ه أ%خذاv من

قوله: ليس عليكم ول عليهم ج'ناح بعد.هن_ طو_افون عليكم، ولا كان فيهم
ذكور وإناث قال: الطو_افي والطو_افات1، قال: ومنه الديث لقد

ط%و�ف}ت'ما ب الليلة. يقال: طو_ف. ت.ط}و,يفاv وت.ط}وافاv. والطائفة� من الشيء:
جزء منه. وف التنزيل العزيز: ولي.ش\ه.د ع.ذاب.هما طائفةD من الؤمني؛

قال ماهد: الطائفة� الرجل الواحد إل ال4لف، وقيل: الرجل الواحد فما
فوقه، وروي عنه أ%يضاv أ%نه قال: أ%ق%ل©ه رجل، وقال عطاء: أ%قله رجلن.

يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. وف الديث: ل تزال� طائفةD من
أ�مت على الق�؛ الطائفة�: الماعة من الناس وتقع على الواحد كأ%نه أ%راد

نفساv طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة� دون ال4لف وس.يب\ل�غ
هذا ال4مر' إل أ%ن يكون عدد التمسكي با كان عليه رسول الل9ه، صلى

�الل9ه عليه وسلم، وأ%صحابه أ%لفاv ي'س.لYي بذلك أ%ن ل ي'ع\ج,بهم كثرة
أ%هل الباطل. وف حديث عمران بن ح'ص.ي\ن وغ�لمه الب,ق,: ل4ق}ط%ع.ن_

منه طائفاv؛ هكذا جاء ف رواية، أ%ي بعض أ%طرافه، ويروى بالباء والقاف.
والطائفة�: الق1طعة� من الشيء؛ وقول أ%ب كبي الذل:

ت.ق%ع' السeيوف' على ط%وائف. م1نهم'،
في'قام' م1نهم\ م.ي\ل� م.ن ل ي'ع\د.ل,

قيل: عن بالطوائف النواح1ي.، ال4يد1ي. وال4رجل%. والطوائف' من
الق%و\س,: ما دون السية، يعن بالس>ية ما اع\و.ج_ من رأ}سها وفيها طائفان،

وقال أ%بو حنيفة: طائف' القوس ما جاو.ز. ك�ل}ي.ت.ها من فوق وأ%سفل إل
م'نحن.ى ت.ع\طيف القوس, من طر.فها. قال ابن سيده: وقض.ي\نا على هاتي

الكلمتي بالواو لكونا عيناv مع أ%ن ط و ف أ%كثر من ط ي ف. وطائف' القوس: ما
بي الس>ية1 وال4ب\هر، وجعه ط%وائف'؛ وأ%نشد ابن بري:

وم.ص'ون.ة{ د'ف1ع.ت\، فلما أ%د\ب.ر.ت\،
د.ف%ع.ت\ ط%وائ1ف�ها على ال4ق}يال,

وطاف. ي.ط�وف' ط%و\فاv. واط9اف. اطYيافاv: ت.غ.و_ط وذهب إل الب.راز.

والط�و\ف': الن_ج\و'. وف الديث: ل ي.تناجى اثنان على ط%و\ف1هما.



ومنه: ن'ه,ي. عن م'ت.ح.د>ث%ي\ن على ط%و\ف1هما أ%ي عند الغائط. وف حديث ابن
عباس، رضي الل9ه عنهما: ل ي'ص.لYي.ن_ أ%حد'كم وهو ي'دافع الط�و\ف ما

كان من ذلك بعد الرضاع ال4حر. يقال ل4ول ما يرج من بطن الص_ب:
ع1ق}ي¬ فإذا ر.ض1ع فما كان بعد ذلك قيل: طاف ي.ط�وف ط%و\فاv، وزاد ابن

ال4عراب فقال: اط9اف ي.ط�اف' اطYيافاv إذا أ%لقى ما ف ج.و\فه؛
وأ%نشد:ع.ش_ي\ت' جابان حت اس\ت.د� م.غ\ر,ض'ه،

وكاد. ي.ن\ق%دe إل أ%نه اط�افا
(* استد� أي انسد.)
جابان: اسم جل 

(* قوله «اسم جل» عبارة القاموس اسم رجل.). وف حديث
لقيط: ما يبسط أ%حد'كم يد.ه إل و.ق%ع عليها ق%د.ح¬ م'طه>ر.ةD من الط�وف

وال4ذى؛ الط�و\ف': الدث من الطعام، العن من شرب تلك الشربة طه'ر من
الدث وال4ذى، وأ%نت الق%د.ح ل4نه ذهب با إل الشر\بة. والط�و\ف':
ق1ر.ب¬ ي'ن\ف%خ' فيها وي'ش.دe بعض'ها ببع\ض فت'ج\عل كهيئة سطح فوق الاء

ي'حمل عليها ال1ية� والناس'، وي'ع\ب.ر عليها وي'ر\ك%ب عليها ف الاء
eويمل عليها، وهو الر_م.ث، قال: وربا كان من خ.شب. والطو\ف': خشب يشد

ويركب عليه ف البحر، والمع أ%ط}واف، وصاحبه ط%و_اف¬. قال أ%بو منصور:
الط�و\ف' الت ي'ع\ب.ر' عليها ف ال4نار الكبار ت'س.و_ى من الق%ص.ب,

والع1يدان1 ي'شدe بعض'ها فوق بعض ث ت'ق%م_ط� بالق�م'ط حت ي'ؤ\من.
ان\ح1لل�ها، ث تركب وي'عب عليها وربا ح'مل عليها ال%مل� على قدر ق�و_ته

وثخانته، وتسم_ى العام.ة%، بتخفيف اليم. ويقال: أ%خذه ب,ط�وف1 رقبته
وبطاف رقبته مثل ص'وف رقبته. والط�و\ف': الق1ل}د'. وط%و\ف' القص.ب: قدر'

ما ي'سقاه. والط�وف والطائف': الث�و\ر' الذي ي.د'ور ح.و\ل%ه الب.ق%ر'
ف الد>ياسة.

والط©وفان�: الاء الذي ي.غ\شى كل مكان، وقيل: الطر الغالب الذي
ي'غ\ر,ق' من كثرته، وقيل: الطوفان الوت العظيم. وف الديث عن عائشة، رضي

الل9ه عنها، قالت: قال رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: الطوفان الوت،
وقيل الطوفان من كل شيء ما كان كثياv م'ح1يطاv م'طيفاv بالماعة كلها

كالغ.ر.ق الذي يشتمل على الدن الكثية. والقتل� الذريع والوت' الارف' يقال
له ط�وفان، وبذلك كله فسر قوله تعال: فأ%خذهم الط©وفان وهم ظالون؛



وقال:
غ%ي_ر ال1د�ة% من آياتا

خ'ر'ق' الريح، وطوفان� ال%طر
وف حديث عمرو بن العاص: وذ�كر الطاعون� فقال ل أ%راه إل ر,ج\زاv أ%و

طوفاناv؛ أ%راد بالطوفان الب.لء، وقيل الوت. قال ابن سيده: وقال
ال4خفش الط©وفان جع ط�وفانة{، وال4خفش ث1قة؛ قال: وإذا حكى الثقة شيئاv لزم

قبوله، قال أ%بو العباس: وهو من طاف يطوف، قال: والط©وفان مصدر مثل
الرeج\حان والنق}صان ول حاجة به إل أ%ن يطلب له واحداv. ويقال لشد_ة

سواد الليل: ط�وفان. والط©وفان�: ظ%لم الليل؛ قال العجاج:
حت إذا ما ي.و\م'ها ت.ص.ب\ص.با،
وع.م_ ط�وفان� الظلم ال4ث}أ%با

عم: أ%لبس، وال4ثأ%ب: شجر شبه الطرفاء إل أ%نه أ%كب منه. وط%و_ف.
الناس' والراد' إذا ملؤوا ال4رض كالط©وفان؛ قال الفرزدق:

على م.ن و.راء الر_د\م, لو د'ك_ عنهم'،
ل%ماج'وا كما ماج. الراد' وط%و_ف�وا

التهذيب ف قوله تعال: فأ%رسلنا عليهم الطوفان والراد، قال الفراء:
أ%رسل الل9ه عليهم السماء4 س.ب\تاv فلم ت'ق}ل1ع ليلv ول ناراv فضاقت بم

ال4رض فسأ%لوا موسى أ%ن ي'ر\فع عنهم ف%ر'ف1ع فلم يتوبوا.
@طيف: ط%ي\ف' اليال: ميئه ف النوم؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ:

أ%ل يا لقومي ل1ط%ي\ف1 اليا
ل,، أ%ر_ق. من ناز,ح� ذي د.لل

وطاف. ال%يال� ي.ط1يف' ط%ي\فاv ومط%افاv: أ%ل%م_ ف النوم؛ قال كعب بن
زهي:

أ%ن_ى أ%ل� بك ال%يال� ي.طيف'،
ومطاف�ه لك ذك}رةD وش'ع'وف'

وأ%طاف. لغة. والط�ي\ف' والطYيف': ال%يال� نفس'ه؛ ال4خية عن كراع.
والط�ي\ف': ال%س� من الشيطان، وقرئ: إذا مسهم طيف من الشيطان، وطائف

من الشيطان، وها بعن؛ وقد أ%طاف وت.ط%ي_ف. وقولم ط%يف¬ من الشيطان
كقولم ل%م.م من الشيطان؛ وأ%نشد بيت أ%ب الع1يال الذل:

فإذا با وأ%بيك ط%ي\ف' ج'نون1



وف حديث البعث: فقال بعض القوم: قد أ%صاب هذ الغلم. ل%مم¬ أ%و ط%ي\ف¬
من الن� أ%ي ع.رض. له عار,ض¬ منهم، وأ%صل الطيف النون ث استع\مل ف
الغضب وم.س> الشيطان. يقال: طاف ي.طيف وي.ط�وف' ط%ي\فاv وط%و\فاv، فهو

طائف، ث سي بالصدر؛ ومنه طيف اليال الذي يراه النائم. وف الديث: فطاف
ب رجل وأ%نا نائم.

والطYياف': س.واد' الليل؛ وأ%نشد الليث:
ع1ق}بان د.ج\ن� باد.ر.ت ط1يافا

@طبق: الط�ب.ق' غطاء كل شيء، والمع أ%ط}باق، وقد أ%ط}ب.ق%ه وط%ب_ق%ه
ان\ط%ب.ق. وت.ط%ب_ق.: غ%ط�اه وجعله م'ط%ب_قاv؛ ومنه قولم: لو

ت.ط%ب_ق%ت السماء على ال4رض ما فعلت كذا. وف الديث ح1جاب'ه النeور'
لو ك�ش1ف. ط%ب.ق�ه ل4ح\ر.قت س'بحات' و.جه,ه كل� شيء أ%د�ر.كه بصر'ه؛

الط�ب.ق': كل© غطاء لزم على الشيء. وط%ب.ق' كلY شيء: ما ساواه، والمع
أ%ط}باق¬؛ وقوله:

ول%ي\لة ذات ج.هام� أ%ط}باق
معناه أ%ن بعض.ه ط%ب.ق¬ لبعض أ%ي م'ساو� له، وج.م.ع ل4نه عن النس،

وقد يوز أ%ن يكون من نعت الليلة أ%ي بعض' ظ�ل%م1ها م'ساو� لبعض فيكون
كج'ب_ة{ أ%خ\لق ونوها.

وقد طاب.ق%ه' مطاب.قةv وط1باقاv. وت.طاب.ق.
الشيئ%ان: تساو.يا. وال�طاب.قة�: ال�واف%قة. والت_طاب'ق: التفاق.

وطاب.ق}ت' بي الشيئي إ,ذا جعلتهما على ح.ذ}و واحد وأ%لزقتهما. وهذا الشيء
و.ف}ق' هذا وو,فاق�ه وط1باق�ه وطاب.ق�ه' وط1ب\ق�ه وط%ب,يق�ه وم'ط}ب,ق�ه

وقال%ب'ه وقال1ب'ه بعن واحد. ومنه قولم: واف%ق.
ش.نÒ ط%ب.ق%ه. وطاب.ق. بي قميصي. ل%ب,س. أ%حدها على الخر.

والسموات'
الطYباق': سيت بذلك ل�طاب.قة بعضها بعضاv أ%ي بعضها فوق بعض، وقيل:

ل4ن بعضها م'ط}ب.ق على بعض، وقيل: الطYباق'
مصدر طوبق%ت\ ط1باقاv. وف التنزيل. أ%ل ت.ر.و\ا كيف خلق ال س.ب\ع.

س.م.وات{ ط1باقاv؛ قال الزجاج: معن ط1باقاv م'ط}ب.ق¬ بعضها على بعض،
قال: ونصب ط1باقاv على وجهي: أ%حدها مطاب.قة ط1باقاv، والخر من نعت سبع
أ%ي خلق سبعاv ذات ط1باق�. الليث: السموات' ط1باق¬ بعضها على بعض، وكل



واحد من الطباق ط%ب.قة، ويذك�ر فيقال ط%ب.ق¬؛ ابن ال4عراب: الط�ب.ق'
ال�م�ة بعد ال�م�ة. ال4صمعي: الطYب\ق'، بالكسر، الماعة} من الناس. ابن

سيده: والط�ب.ق الماعة من الناس ي.ع\د1لون جاعةv مثلهم، وقيل: هو
الماعة من الراد والناس. وجاءنا ط%ب.ق¬ من الناس وط1ب\ق¬ أ%ي كثي. وأ%تى

ط%ب.ق¬ من الراد أ%ي جاعة. وف الديث: أ%ن مري جاع.ت\ فجاء4ها ط%ب.ق¬
من ج.راد{ فصاد.ت\ منه، أ%ي ق%طيع¬ من الراد. والط�ب.ق': الذي يؤكل

عليه أ%و فيه، والمع أ%ط}باق¬.
وط%ب_ق. الس_حاب' ال%و_: غ%ش�اه، وس.حابة� م'ط%ب>قةD. وط%ب_ق.

الاء� و.ج\ه. ال4رض: غط9اه. وأ%صبحت ال4رض ط%ب.قاv واحداv إ,ذا تغش�ى
وجه'ها بالاء. والاء ط%ب.ق¬ لل4رض أ%ي غ1شاء؛ قال امرؤ القيس:

د1يةD ه.ط}لء� فيها و.ط%ف¬،
ط%ب.ق' ال4ر\ض, ت.ح.ر_ى وت.د'ر�

وف حديث الستسقاء: اللهم اس\ق1نا غ%ي\ثاv م'غ1يثاv ط%ب.قاv أ%ي
مال1ئاv لل4رض مغط9ياv لا. يقال: غيث ط%ب.ق¬ أ%ي عامÒ واسع،. يقال: هذا مطر

ط%ب.ق' ال4رض إ,ذا ط%ب_قها؛ وأ%نشد بيت امرئ القيس:
طبق ال4رض تر�ى وتدر

vومن رواه ط%ب.ق. ال4رض, نصب.ه بقوله ت%ر_ى. ال4صمعي ف قوله غيثا
ط%ب.قاv: الغيث الط%بق العام�، وقال ال4صمعي ف الديث: ق�ر.يش الك%ت.ب.ة

ال%س.بة م1ل}ح' هذه ال�م�ة، ع1ل}م' عال1مهم ط1باق' ال4رض؛ كأ%نه
يع'م� ال4رض فيكون ط%ب.قاv لا، وف رواية: ع1ل}م' عال, ق�ر.ي\ش ط%ب.ق'

ال4رض.
Òط%ب.ق¬: عام Dال4رض.: مل4ها وعم�ها. وغيث �وط%ب_ق. الغيث

ي'ط%ب>ق�ال4رض. وط%ب_ق. الغيم'
ت.ط}بيقاv: أ%صاب مطر'ه جيع. ال4رض. وط1باق' ال4رض وط1لع'ها سواء:

بعن م1ل}ئها. وقولم: رحة ط1باق' ال4رض, أ%ي ت'غ.ش>ي ال4رض كلها.
وف الديث: ل مائة� ر.ح\مة{ كل© ر.ح\مة{ منها كط1باق, ال4رض أ%ي

ت'غ.ش>ي ال4رض. كلها. ومنه حديث عمر: لو أ%ن� ل ط1باق. ال4رض ذه.باv أ%ي
ذهباv يع'م� ال4رض فيكون ط%ب.قاv لا. وط%ب_ق.

الشيء�: ع.م_. وط%ب.ق' ال4رض: وجه'ها. وط1باق'
ال4رض: ما ع.لها. وط%ب.قات' الناس ف مراتبهم. وف حديث ابن مسعود ف



أ%شراط الساعة: ت'وص.ل� ال4ط}باق' وت'ق}ط%ع' ال4ر\حام'؛ يعن
بال4ط}باق,

الب'ع.داء4 وال4جان,ب. ل4ن ط%ب.قات1 الناس أ%صناف متلفة. وطاب.ق%ه
على ال4مر: جام.ع.ه وأ%ط}ب.قوا على الشيء: أ%جعوا عليه. والروف

ال�ط}ب.قة أ%ربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء، وما سوى ذلك فمفتوح غي م'ط}ب.ق.
وال3ط}باق': أ%ن ترفع ظهر.

لسانك إ,ل النك ال4على م'ط}ب,قاv له، ولول ال3ط}باق' لصارت الطاء
دالv والصاد سيناv والظاء ذالv ولرجت الضاد من الكلم ل4نه ليس من

موضعها شيء غيها، تزول الضاد إ,ذا عدم ال3ط}باق البتة. وطاب.ق.
ل بقYي وطاب.ق. بقYي: أ%ذ}ع.ن. وأ%قر_ وب.خ.ع.؛ قال العدي:

وخ.ي\ل ت'طابق' بالدارعي،
ط1باق. الك1لب ي.ط%أ}ن% ال%راسا

�ويقال: طاب.ق. فلنD فلناv إذا واف%قه وعاو.ن.ه. وطاب.ق%ت الرأ%ة
�زو\جه.ا إذا واتت\ه. وطاب.ق. فلنD: بعن م.ر.ن%. وطاب.ق%ت الناقة

والرأ%ة�: ان\قادت لريدها. وطاب.ق. على العمل: مار.ن%.
التهذيب: وال�ط%ب_ق' ش1ب\ه الل©ؤ\ل�ؤ، إذا ق�شر اللؤلؤ أخ1ذ قشره'

ذلك فأ�لز,ق بالغراء بعضه على بعض فيصي لؤلؤاv أ%و شب\ه.ه. والن\ط1باق':
م'طاوعة ما أطبقت. والطYب\ق' وال�ط%ب_ق': شيء ي'ل}ص.ق' به قشر' اللؤلؤ

فيصي مثله، وقيل: كل ما أ�ل}ز,ق. به شيء فهو ط1ب\ق¬. وط%ب,ق%ت يد'ه،
بالكسر، ط%ب.قاv، فهي ط%ب,قةD: لز,قت بالنب ول تنبسط. والت_ط}ب,يق' ف

الصلة: جع\ل� اليدين بي الفخذين ف الركوع، وقيل: الت_ط}ب,يق ف الركوع
كان من فعل السلمي ف أو_ل ما أم1روا بالصلة، وهو إط}باق' الكفي

مبسوطتي بي الركبتي إذا ركع، ث أ�م1روا بإل}قام الكف�ي رأ�س
الركبتي، وكان ابن مسعود استمر� على الت_ط}ب,يق لنه ل يكن ع.ل1م ال4م\ر.

الخر؛ وروى النذري عن ال%ر�ب� قال: الت_ط}ب,يق' ف حديث ابن مسعود أن
ي.ض.ع كف�ه اليمن على اليسرى. يقال: طاب.ق}ت' وط%ب_ق}ت. وف حديث ابن

مسعود: أنه كان ي'ط%ب>ق' ف صلته وهو أن يمع بي أصابع يديه ويعلهما
بي ركبتيه ف الركوع والتشهد. وجاءت ال3بل ط%ب.قاv واحداv أي على خ'ف¼.

ومر� ط%ب.ق¬ من الليل والنهار أي بعضهما، وقيل معظمهما؛ قال ابن أحر:
،vها ط%ب.قا�وتواه.ق%ت\ أخ\فاف



والظYل© ل ي.ف}ض'ل ول ي'ك}ر,
وقيل: الط�ب.قة عشرون سنة؛ عن ابن عباس من كتاب الجري. ويقال: م.ضى

ط%ب.ق¬ من النهار وط%ب.ق من الليل أي ساعة، وقيل أي م'ع\ظ%م منه؛ ومثله:
مضى طائفة من الليل. وط%ب,ق%ت النجوم' إذا ظهرت كلها، وفلن% ي.ر\عى ط%ب.ق.

النeجوم؛ وقال الراعي:
أ%رى إ,ب,ل% تكال4 راع1ياها،

م.خاف%ة جار,ها ط%ب.ق. النeجوم
والط�ب.ق: سد� ال%راد عي. الشمس. والط�ب.ق: انطباق الغ.ي\م ف

الواء. وقول العباس ف النب، صلى ال عليه وسلم: إذا م.ضى عال%م¬ ب.دا
ط%ب.ق¬؛ فإ,نه أ%راد إ,ذا مضى ق%ر\ن ظ%ه.ر ق%ر\ن آخر، وإ,نا قيل للق%ر\ن

ط%ب.ق¬ ل4نم ط%ب.ق لل4رض ث ي.ن\قرض1ون ويأ}ت ط%ب.ق لل4رض آخر، وكذلك
ط%ب.قات الناس كل ط%ب.قة ط%ب.قت زمانا. والط�ب.قة: الال، يقال: كان
فلن من الدنيا على ط%ب.قات ش.ت_ى أي حالت. ابن ال4عراب: الط�ب.ق'

الال على اختلفها. والط�ب.ق' والط�ب.قة: الال. وف التنزيل:
ل%ت.ر\ك%ب'ن_ ط%ب.قاv عن ط%ب.ق؛ أي حالv عن حال يوم القيامة. التهذيب: إن ابن عباس

قال ل%ت.ر\ك%ب'ن_، وفس_ررلت.ص1ين� ال�مور حالv بعد حال ف الشد�ة،
قال: والعرب تقول وقع فلن ف بنات ط%ب.ق إذا وقع ف ال4مر الشديد؛

وقال ابن مسعود: لترك%ب'ن_ السماء حالv بعد حال. وقال م.سروق: لترك%ب.ن_
يا ممد حالv بعد حال، وقرأ% أ%هل الدينة لت.ر\ك%ب'ن_ ط%ب.قاv، يعن

الناس عام_ة، والتفسي الش>د_ة؛ وقال الزجاج: لترك%ب\ن_ حالv بعد حال
حت تصيوا إل ال من إ,حي�اء وإ,مات.ة{ وب.ع\ث{، قال: ومن قرأ%

لترك%ب.ن_ أراد لترك%ب.ن_ يا ممد ط%ب.قاv عن ط%ب.ق من أطب\اق السماء؛ قاله
أبو علي، وفس_روا ط%ب.قاv عن ط%ب.ق, بعن حالv بعد ؛ حال؛ ونظي' وقوع

عن م.و\قع بعد قول ال4عشى:
وكاب,ر ت.ل%دو'ك عن كابر

أي بعد كابر؛ وقال النابغة:
ب.قي�ة ق1د\ر من ق�د'ور� ت'و'ور,ث%ت\
لل, ال�لح,، كابراv بعد كاب,ر,

وف حديث عمرو بن العاص: إن كنت على أطب\اق� ثلث{ أي أح\وال�، واحدها
ط%ب.ق. وأ%خب السن بأ%م\ر� فقال: إح\دى ال�ط}ب,قات، قال أبو عمرو:



ي'ريد إح\دى الدواهي والشدايد الت ت'ط}ب,ق' عليهم. ويقال للسنة الشديدة:
ال�ط}ب,قة؛ قال الكميت:

وأ%ه\ل� الس_ماح.ة ف ال�ط}ب,قات،
وأ%هل الس_كينة1 ف ال%ح\ف%ل,

vوط1ب\قا vط}ب,ق. وولدت1 الغنم ط%ب.قا�قال: ويكون ال�ط}ب.ق بعن ال
إ,ذا ن'ت1ج. بعض'ها بعد بعض، وقال ال�موي: إ,ذا ولدت1 الغنم' بعضها بعد

.vوط%ب.ق%ة vج.ي\لء4، وول�دتا ط%ب.قاeبعض قيل: قد و.ل�د\ت'ها الر
والط�ب.ق والط�ب.قة: الف%ق}رة حيث كانت، وقيل: هي ما بي الفقرتي، وجعها

ط1باق. والط�ب.قة: الفصل، والمع ط%ب.ق، وقيل: الط�ب.ق ع'ظ%ي\م ر.قيق
يفصل بي الف%قار.ي\ن؛ قال الشاعر:

أ%ل ذهب. ال�داع' فل خ1داعا،
وأ%ب\دى الس_يف' عن ط%ب.ق� ن'خاعا

وقيل: الط�ب.ق ف%قال الصلب أ%جع، وكل ف%قار ط%ب.قة. وف الديث:
وت.ب\قى أص\لب' النافقي ط%ب.قاv واحداv. قال أبو عبيد: قال ال4صمعي

الط�ب.ق' ف%قار الظهر، واحدته ط%ب.ق%ة واحدة؛ يقول: فصار ف%قار'هم كل©ه
ف%قارةv واحداة فل يدرون على السجود. وف حديث ابن الزبي: قال لعاوية

واي\م' ال لئن ملك م.ر\وان� ع1نان خيل تنقاد له ف عثمان لي.ر\ك%ب.ن_ منك
vوحال vصعبا vتافه، يريد ف%قار الظهر، أي لي.ر\كب منك م.ر\كبا vط%ب.قا
ل يكنك ت.لف1يها، وقيل: أ%راد بالط�ب.ق النازل والراتب أي ليكب

منك منزلة فوق منزلة ف العداوة. ويقال: يد' فلن{ ط%ب.ق%ةD واحدة إذا ل
تكن منبسطة ذات مفاصل. وف حديث الجاج: فقال لرجل ق�م\ فاضرب ع'ن'ق. هذا

ال4سي فقال: إ,ن يدي ط%ب,ق%ةD؛ هي الت لصق ع.ض'د'ها بنب صاحبه فل
يستطيع أ%ن ير�كها. وف حديث عم\ران بن ح'ص.ي\ن: أ%ن غلماv له أ%ب.ق.

فقال لئن قدرت عليه ل4قطعن منه طاب,4ق%اv، قال: يريد عضواv. ال4صمعي:
كل مفص1ل ط%ب.ق¬، وجع أ%طب\اق، ولذلك قيل للذي يصيب الفصل م'ط%ب>ق¬؛

وقال:
وي.ح\م1يك. باللي>ن ال�سام ال�ط%ب>ق

وقيل ف جعه ط%واب,ق. قال ثعلب:
الط�اب,ق' والط�اب.ق' العضو من أعضاء ال3نسان كاليد والرجل ونوها.

وف حديث علي�: إ,نا أ%مر ف السارق بقطع طاب,ق1ه أي يده. وف الديث:



ف%خ.ب.ز\ت' خبزاv وشويت طاب.قاv من شاة أ%ي مقدار ما يأ}كل منه اثنان أ%و
ثلثة. والط�ب.ق%ة� من ال4رض: شبه ال%شار.ة، والمع الط�ب.قات ترج

بي السeلح.ف}اة وال1ر\ه1ر, 
(* قوله «ترج بي السلحفاة والرهر» هكذا

هو بالصل، ولعل قبله سقطاv تقديره ودويبة ترج بي السلحفاة إل أ%و نو
ذلك). والط%ب_ق' من السيوف: الذي يصيب ال%ف}ص1ل في'بين'ه يقال ط%ب_ق
:vالسيف' إ,ذا أ%صاب ال%ف}صل فأ%بان العضو؛ قال الشاعر يصف سيفا

ي'ص.م>م' أ%ح\ياناv وح1يناv ي'ط%ب>ق'
ومنه قولم للرجل إذا أ%صاب الجة: إ,نه ي'ط%ب_ق' الفصل. أ%4بو زيد:

يقال للبليغ من الرجال: قد ط%ب_ق. الفصل ورد_ قال%ب. الكلم ووضع
ال1ناء مواضع النeق%ب. وف حديث ابن عباس: أ%نه سأ%ل أ%با هريرة عن امرأ%ة

غي مدخول با طلقت ثلثاv، فقال: ل تل© له حت تنكح زوجاv غيه، فقال
ابن عباس: ط%ب_ق}ت.؛ قال أ%بو عبيد: قوله طبقت أ%راد أ%صبت. وجه

الف�ت\يا، وأ%صله إ,صابة الفصل وهو ط%ب.ق' العظمي, أ%ي ملتقاها فيفصل بينهما،
ولذا قيل ل4عضاء الشاة ط%واب,ق'، واحدها طاب.ق¬، فإ,ذا ف%ص_لها الرجل

:vفلم يطئ الفاصل قيل قد ط%ب_ق.؛ وأ%نشد أ%يضا
ي'صم>م أ%حياناv وح1يناv ي'ط%ب>ق'

والتصميم: أن يضي ف العظم، والت_ط}ب,يق': إ,صابة الفصل؛ قال الراعي
:vيصف إبل

وط%ب_ق}ن. ع'ر\ض. الق�ف> لا ع.ل%و\ن.ه'،
كما ط%ب_ق%ت\ ف العظم م'د\ي.ة� جاز,ر,

وقال ذو الرمة:
لقد خ.ط� ر'ومي� ول ز.ع.مات1ه1
لع'ت\ب.ة% خط9اv، ل ت'ط%ب_ق\ مفاصل�ه

وط%ب_ق.
فلن إذا أ%صاب ف%ص_ الديث. وط%ب_ق. السيف' إ,ذا وقع بي عظمي.
وال�ط%ب_ق' من الرجال: الذي يصيب ال�مور برأ}يه، وأ%صله من ذلك.

ال�طاب,ق' من اليل وال3بل: الذي يضع رجله موضع يده. وت.ط}ب,يق' الفرس:
ت.ق}ر,يب'ه' ف الع.د\و. ال4صمعي: الت_ط}ب,يق' أ%ن ي.ث1ب. البعي' فتقع قوائمه

بالرض معاv؛ ومنه قول الراعي يصف ناقة نيبة:



حت إ,ذا ما اس\ت.وى ط%ب>ق%ت\،
كما ط%ب_ق. ال1س\ح.ل� ال4غ}ب.ر'

يقول: لا استوى الراكب عليها ط%ب_ق%ت\؛ قال ال4صمعي:
وأ%حسن الراعي ف قوله:
وه\ي. إ,ذا قام ف غ%ر\زها،
كم1ث}ل الس_ف1ينة أ%و أ%و\ق%ر

ل4ن هذا من صفة النجائب، ث أ%ساء ف قوله ط%ب_ق%ت\ ل4ن النجيبة
يستحب لا أ%ن تقدم يداv ث تقدم ال�خرى، فإ,ذا ط%ب_ق%ت\ ل ت'حم\د.؛ قال:

وهو مثل قوله:
حت إذا ما است\وى ف غ%ر\زها ت.ث1ب'

وال�طاب.ق%ة: الشي ف القيد وهو الر_س\ف'. وال�طاب.ق%ة�: أ%ن يضع
الفرس' رجل%ه ف موضع يده، وهو الح.قe من اليل. وم'طاب.ق%ة� الفرس,

ف جريه: وضع رجليه مواضع يديه. وال�طاب.ق%ة�: مشي القي_د.
وبن.ات' الط�ب.ق,: الدواهي، يقال للداهية احدى بنات ط%ب.ق�، ويقال

للدواهي بنات ط%ب.ق�، ويروى أ%ن أ%صلها الية أ%ي أ%نا استدارت حت صارت مثل
الط�ب.ق,، ويقال إحدى بنات1 ط%ب.ق ش.رeك على رأ}سك، تقول ذلك للرجل

إ,ذا رأ%ى ما يكرهه؛ وقيل: بنت' ط%ب.ق� س'لح.ف}اةD، وت.ز\ع'م' العرب أ%نا
تبيض تسعاv وتسعي بيضة كلها س.لح1ف'، وتبيض بيضة ت.ن\ق�ف' عن أ%سود،

يقال: لقيت منه بنات1 ط%ب.ق� وهي الداهية. ال4صمعي: يقال جاء بإ,حدى بنات1
ط%ب.ق� وأ%صلها من الي_ات، وذكر الثعالب أ%ن ط%ب.قاv حي_ة صفراء؛

ول�ا ن'عي النصور' إ,ل خ.ل%ف ال4حر أ%نشأ% يقول:
قد ط%ر_ق%ت\ ب,ب,ك}ر,ها أ�مe ط%ب.ق\،

ف%ذ%م_ر'وه.ا و.ه\م.ةv ض.خ\م الع'ن'ق\،
موت' ال3مام, ف1ل}ق%ةD م1ن الف1ل%ق\

وقال غيه: قيل للحية أمe ط%ب.ق� وبنت' ط%ب.ق� لت.ر.ح>يها وت%و�يها،
وأ%كثر الت_رح>ي لل4ف}عى، وقيل: قيل للحيات بنات' ط%ب.ق� ل3ط}ب.اقها

على من تلسعه، وقيل: إ,نا قيل لا بنات' ط%ب.ق� ل4ن ال%و_اء يسكها
تت أ%ط}ب.اق ال4س\فاط ال�ج.ل9دة.

ورجل ط%ب.اق%اء�: أ%حق، وقيل هو الذي ينكح، وكذلك البعي. جل
ط%ب.اق%اء�: للذي ل ي.ض\رب. والط�ب.اقاء: الع.ي,يe الثقيل الذي ي'ط}ب,ق' على



الط�ر'وقة أ%و الرأ%ة بصدره لصغره؛ قال جيل بن معمر:
ط%ب.اق%اء� ل ي.ش\هد خصوماv، ول ي'ن,خ\
ق1لصاv إل أ%ك}وارها، حي ت'ع\ك%ف'

ويروى ع.ي.اياء�، وها بعن؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:
ط%ب.اق%اء� ل ي.ش\ه.د خصوماv، ول ي.ع1ش\
ح.ميداv، ول ي.ش\ه.د\ حللv ول عطرا

وف حديث أ�م زرع: أ%ن إحدى النساء وصفت زوجها فقالت: زوجي ع.ي.اي.اء�
ط%ب.اق%اء� وكل د.اء� دواء؛ قال ال4صمعي: الط�ب.اقاء الحق الف%د\م؛

وقال ابن العراب: هو ال�ط}ب.ق' عليه ح'م\قاv، وقيل: هو الذي أ�موره
م'ط}ب.قة� عليه أ%ي م'غ.ش_اة، وقيل: هو الذي يعجز عن الكلم ف%ت.ن\ط%بق

شفتاه.
والط�اب.ق' والط�اب,ق': ظ%ر\ف يطبخ فيه، فارسي معرب، والمع ط%و.اب,ق
وط%واب,يق. قال سيبويه: أ%ما الذين قالوا ط%وابيق فإ,نا جعلوه تكسي

ف%اع.ال، وإ,ن ل يكن ف كلمهم، كما قالوا م.لم1ح'. والط�اب.ق': نصف
الشاة، وحكى اللحيان عن الكسائي طاب,ق وطاب.ق، قال ابن سيده: ول أدري أي�

ذلك عن. وقولم: صادف ش.نÒ ط%ب.ق%ه؛ ها قبيلتان شنÒ بن أ%ف}ص.ى بن عبد
القيس وط%ب.ق¬ حي� من إ,ياد، وكانت ش.ن� ل يقام لا فواقعتها ط%ب.ق¬

فانتصفت منها، فقيل: و.اف%ق. ش.نÒ ط%ب.ق%ه، وافقه فاعتنقه؛ قال الشاعر:
ل%ق1ي.ت\ ش.نا¾ إ,ياد¬ بالق%ن.ا

ط%ب.قاv، وافق ش.نÒ ط%ب.ق%ه
قال ابن سيده: وليس الش_نe هنا الق1رب.ة ل4ن القربة ل ط%ب.ق. لا.

وقال أ%بو عبيد عن ال4صمعي ف هذا الثل: الش_نe الوعاء العمول من
أ%د.م�، فإ,ذا يبس فهو ش.ن�، وكان قوم لم مثله ف%ت.ش.ن_ن. فجعلوا له غطاء

فوافقه. وف كتاب علي، رضوان ال عليه، إل عمرو بن العاص: كما وافق
ش.نÒ ط%ب.ق%ه؛ قال: هذا مثل للعرب يضرب لكل اثني أ%و أمرين ج.م.ع.ت\ه'ما

حالةD واحدة ات_صف با كلê منهما، وأ%صله أ%ن ش.نا¾ وط%ب.ق%ة حي_ان
اتفقا على أ%مر فقيل لما ذلك، ل4ن كل واحد منهما قيل ذلك له لا وافق

شكله ونظيه، وقيل: ش.نÒ رجل من د'ه.اة العرب وطبقة امرأة من جنسه ز'وج.ت\
منه ولما قصة. التهذيب: والط�ب.ق' الد_ر.ك' من أ%دراك جهنم. ابن

ال4عراب: الطYب\ق' الد>ب\ق'. والط�ب\ق، بفتح الطاء: الظلم بالباطل.



والطYب\ق': اللق الكثي: وقوله أ%نشده ابن العراب:
ك%أ1ن� أ%يد1ي.ه'ن_ بالر_غ%ام,

أ%ي\دي ن.ب,يط، ط%ب.ق%ى اللYط%ام,
فسره فقال: معناه مداركوه حاذقون به، ورواه ثعلب ط%ب,قي اللطام ول

يفسره. قال ابن سيده: وعندي أ%ن معناه لزقي اللطام باللطوم. وأ%تانا بعد
ط%ب.ق� من الليل وط%بيق�: أ%راه يعن بعد حي، وكذلك من النهار؛ وقول ابن

أ%حر:
،vوت.و.اه.ق%ت\ أ%خفافها ط%ب.قا
والظل© ل ي'ف}ض'ل} ول ي'ك}ر,

قال ابن سيده: أ%راه من هذا. والطYب\ق: حل شجر بعينه.
والط©ب_اق': نبت أو شجر. قال أ%بو حنيفة: الط©ب_اق' شجر نو القامة

ينبت متجاوراv ل يكاد ي'ر.ى منه واحدة منفردة، وله ورق طوال دقاق خضر
:vم1ز.، وله ن.و\ر¬ أ%صفر متمع؛ قال تأ%بط شر�ا�ت.ت.ل%ز_ج' إ,ذا غ

كأ%نا ح.ث}ح.ث�وا ح'ص�ا¾ ق%و.اد1م'ه'،
أ%و أ�م_ خ1ش\ف{ بذي ش.ثð وط�ب_اق,

وروي عن ممد بن النفية أ%نه و.ص.ف. م.ن\ ي.لي ال4مر بعد السفيان
فقال: يكون بي ش.ث9 وط�ب_اق�؛ والش.ث© والط©ب_اق: شجرتان معروفتان

بناحية الجار.
.vول نارا vهي الدائمة ل تفارق ليل :�وال�م_ى ال�ط}ب,قة

والط�اب.ق والط�اب,ق: الجر� الكبي، وهو فارسي معرب. ابن شيل: يقال
تل�بوا على ذلك ال3نسان طب.اق%اء4، بالد، أ%ي تمعوا كلهم عليه. وف

حديث أ%ب عمرو النخعي: ي.ش\ت.ج,ر'ون اش\ت1ج.ار أ%ط}باق الرأ}س أ%ي عظامه
فإ,نا م'ت.طابقة م'ش\تبكة كما تشتبك ال4صابع؛ أ%راد الت1ح.ام الرب

والختلط ف الفتنة.
وجاء فلن م'ق}ت.ع1طا¾ إ,ذا متعمماv ط%اب,ق1يا¾، وقد ني عنها.

@طرق: روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال:
الط�ر\ق والع1ي.اف%ة� من ال1ب\ت1؛ والط�ر\ق': الضرب بالصى وهو ضرب

من الت_ك%هeن,. وال%ط© ف التراب: الك%هان.ة�. والط©ر_اق':
ال�تك%ه>ن'ون. والط�وار,ق': التكهنات، ط%ر.ق. ي.ط}ر'ق' ط%ر\قاv؛ قال

لبيد:ل%ع.م\ر'ك. ما ت.د\ري الط�و.ار,ق' بالصى، * ول ز.اج,رات' الطي ما ال� ص.ان,ع'



واس\ت.ط}ر.ق%ه': طلب منه الط�ر\ق. بالصى وأ%ن ينظر له فيه؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

خ.ط� يد1 ال�س\ت.ط}ر.ق, ال%س\ؤول,
وأ%صل الط�ر\ق, الضرب، ومنه سيت م1ط}رق%ة الصائغ والد�اد ل4نه

ي.ط}رق' با أ%ي يضرب با، وكذلك عصا الن_ج_اد الت يضرب با الصوف..
والط�رق': خط9 بال4صابع ف الكهانة، قال: والط�ر\ق' أ%ن يلط الكاهن القطن.

بالصوف ف%ي.ت.كه_ن. قال أ%بو منصور: هذا باطل وقد ذكرنا ف تفسي
الط�ر\ق, أ%نه الضرب بالصى، وقد قال أ%بو زيد: الط�ر\ق' أ%ن يط الرجل ف

ال4رض بإ,صبعي ث بإ,صبع ويقول: اب\ن.ي\ ع1يان}، أ%س\ر,عا البيان؛ وهو
مذكور ف موضعه. وف الديث: الطYي.ر.ة� والع1ياف%ة� والط�ر\ق' من

ال1ب\ت1؛ الطرق': الضرب بالصى الذي تفعله النساء، وقيل: هو ال%ط© ف
الرمل.وط%ر.ق. الن_ج_اد' الصوف. بالعود ي.ط}ر'ق�ه ط%ر\قاv: ضربه، واسم ذلك

العود الذي يضرب به ال1ط}ر.قة�، وكذلك م1ط}ر.ق%ة� الد�ادين. وف الديث:
أ%نه رأ%ى عجوزاv ت.ط}ر'ق' ش.عراv؛ هو ضرب الصوف والشعر بالقضيب

ل%ين\فشا. وال1ط}ر.قة: م1ض\ربة الداد والصائغ ونوها؛ قال رؤبة:
ع.اذ1ل قد أ�ول1ع\ت1 بالت_رق1يش,
إ,ل� س1را¾، فاط}ر'قي وم1يش1ي

التهذيب: ومن أ%مثال العرب الت تضرب للذي يلط ف كلمه ويتفنن فيه
قولم: اط}ر'قي وم1يش1ي. والط�ر\ق: ضرب الصوف بالعصا. وال%ي\ش': خلط الشعر

بالصوف. والط�ر\ق: الاء التمع الذي خيض. فيه وب,يل وب'ع1ر. فك%د1ر،
والمع أ%ط}ر.اق. وط%ر.ق%ت ال3بل الاء إ,ذا بالت فيه وبعرت، فهو ماء

م.ط}ر'وق وط%ر\ق¬. والط�ر\ق' وال%طر'وق أ%يضاv: ماء السماء الذي تبول فيه
ال3بل وت.ب\ع.ر'؛ قال عدي بن زيد:
ود.ع.و\ا بالص_ب'وح يوماv، فجاء4ت\

ق%ي\ن.ةD ف يينها إ,ب\ريق'
قد_م.ت\ه' على ع'قار�، كع.ي\ن الـ

ـد�يك1، ص.ف�ى س'لف%ها الر_اووق'
م'ز_ة{ قبل م.ز\ج,ها، فإ,ذا ما

م'ز,ج.ت\، ل%ذ� ط%ع\م.ها م.ن\ ي.ذ�وق'
وط%ف%ا فوقها ف%ق%اق1يع'، كاليا



قوت، ح'م\ر¬ ي.زين'ها الت_صفيق'
ث كان ال1ز.اج' ماء4 سحاب
ل ج.و� آج,ن¬، ول م.ط}ر'وق'

ومنه قول إ,براهيم ف الوضوء بالاء: الط�ر\ق' أ%ح.بe إل� من
:vم؛ هو الاء الذي خاضت فيه ال3بل وبالت وبعرت. والط�ر\ق أ%يضاeالت_ي.م

ماء الفحل,. وطر.ق. الفحل� الناقة ي.ط}ر'قها ط%ر\قاv وط�روقاv أ%ي ق%عا
عليها وضربا. وأ%ط}ر.قه فحلv: أ%عطاه إ,ياه يضرب ف إ,بله، يقال:

أ%طر,ق}ن فحل%ك أ%ي أ%ع1ر\ن فحلك ليضرب ف إ,بلي. ال4صمعي: يقول الرجل للرجل
أ%ع1ر\ن ط%ر\ق. فحل1ك العام. أ%ي ماءه وض1راب.ه'؛ ومنه يقال: جاء فلن
ي.س\ت.ط}ر,ق' ماء4 ط%ر\ق�. وف الديث: وم1ن\ حقYها إ,ط}راق' فحل1ها أ%ي

إ,عارته للضراب، واس\تط}راق الفحل إ,عارته لذلك. وف الديث: من أ%ط}ر.ق.
مسلماv ف%ع.ق9ت\ له الفرس'؛ ومنه حديث ابن عمر: ما أ�ع\طي. رجلD قط9

أ%فضل% من الط�ر\ق,، ي'ط}ر,ق الرجل� الفحل في'ل}ق1ح مائة ف%ي.ذ}هب'
ح.ي\ر,ي_ د.ه\ر� أ%ي يوي أ%جره أ%ب.د. الب,دين.، وي'ط}ر,ق' أ%ي يعي فحله

فيضرب ط%ر'وق%ة الذي ي.ست.ط}ر,قه. والط�ر\ق' ف ال4صل: ماء الفحل، وقيل: هو
الض>راب' ث سي به الاء. وف حديث عمر، رضي ال عنه: والبيضة منسوبة

إ,ل ط%ر\ق1ها أ%ي إ,ل فحلها. واس\ت.ط}ر.ق%ه' فحلv: طلب منه أ%ن
ي'ط}ر,ق%ه' إ,ياه ليضرب ف إ,بله. وط%ر'وق%ة� الفحل: أ�نث}اه، يقال: ناقة

ط%ر'وق%ة� الفحل للت بلغت أ%ن يضربا الفحل، وكذلك الرأ%ة. وتقول العرب:
إ,ذا أ%ردت أ%ن ي'ش\بهك ول%د'ك فأ%غ}ض1ب ط%ر'وق%ت.ك ث ائت\3ها. وف

�الديث: كان ي'ص\ب,ح' جنباv من غي ط%ر'وق%ة{ أ%ي زوجة، وكل امرأة ط%ر'وق%ة
زوجها، وكل ناقة ط%ر'وق%ة� فحلها، نعت لا من غي ف1ع\ل� لا؛ قال ابن

سيده: وأ%رى ذلك مستعاراv للنساء كما استعار أ%بو السماك الط�ر\ق ف
ال3نسان حي قال له النجاشي: ما ت.س\ق1نيي؟ قال: شراب كالو.ر\س، ي'ط%ي\ب النفس،

وي'ك}ثر الط�ر\ق، ويدر�
ف الع1ر\ق، يشدe الع1ظام، ويسهل للف%د\م الكلم؛ وقد يوز أ%ن يكون

الط�ر\ق' و.ض\عاv ف ال3نسان فل يكون مستعاراv. وف حديث الزكاة ف
فرائض صد.قات ال3بل: فإ,ذا بلغت ال3بل كذا ففيها ح1ق�ةD ط%ر'وق%ة� الفحل؛

العن فيها ناقة ح1ق�ةD ي.ط}رق¬ الفحل� مثلها أ%ي يضربا ويعلو مثلها
ف سنها، وهي ف%ع'ول%ةD بعن م.ف}عولة أ%ي مركوبة للفحل. ويقال



للق%ل�وص, الت بلغت الض_راب. وأ%ر.ب_ت\ بالفحل فاختارها من الشeو_ل: هي
ط%ر\وق%ت'ه. ويقال للمتزوج: كيف وجدت. ط%ر'وق%ت.ك؟ ويقال: ل أ%ط}ر.ق. ال�
عليك أ%ي ل ص.ي_ر لك ما ت.نك}ح1ه. وف حديث عمرو بن العاص: أ%نه ق%د1م

على عمر، رضي ال عنه، من مصر فجر.ى بينهما كلم، وأ%ن عمر قال له: إ,ن
الدجاجة لت.ف}ح.ص' ف الرماد ف%ت.ض.ع' لغي الفحل والبيضة منسوبة إ,ل

ط%ر\قها، فقام عمرو م'ت.ر.ب_د.
الوجه؛ قوله منسوبة إ,ل ط%ر\قها أ%ي إ,ل فحلها، وأ%صل الط�ر\ق

الض>ر.اب ث يقال للضارب ط%ر\ق¬ بالصدر، والعن أ%نه ذو ط%ر\ق�؛ قال الراعي
:vيصف إ,بل

كان.ت\ ه.جائ1ن' م'ن\ذر� وم'ح{ر_ق�
أ�م_ات1ه,ن_ وط%ر\ق�ه'ن_ ف%ح1يل

أ%ي كان ذو ط%ر\ق1ها فحلv فحيلv أ%ي منجباv. وناقة م1ط}راق: قريبة
العهد بط%رق الفحل إ,3ياها. والط�ر\ق: الفحل، وجعه ط�ر'وق¬ وط�ر_اق¬؛ قال

الشاعر يصف ناقة:
،Dم'خ\لف' الط©ر_اق, م.جه'ول%ة
م'ح\د1ثD بعد ط1ر.اق, الل©ؤ.م

قال أ%بو عمرو: م'خ\ل1ف' الط©ر_اق: ل تلقح، مهولة: مر_مة الظهر ل
ت'ر\ك%ب\ ول ت'ح\ل%ب\، م'ح\د1ث: أ%حدثت1 ل1قاحاv، والطYراق: الض>راب،
واللؤام: الذي يلئمها. قال شر: ويقال للفحل م'ط}ر,ق؛ وأ%نشد:

ي.ه.ب' الن_ج,يب.ة% والن_ج,يب.، إ,ذا ش.ت.ا،
والباز,ل% الك%و\م.اء مثل ال�ط}ر,ق

وقال تيم:
وهل ت'ب\لغ.ن>ي ح.ي\ث� كان.ت\ د1يار'ها
ج'مال1ي_ةD كالفحل، و.جن\اء� م'ط}ر,ق'؟

قال: ويكون ال�ط}ر,ق' من ال3ط}راق, أ%ي ل ت.ر\غو ول ت.ض1ج�. وقال
خالد بن جنبة: م'ط}ر,ق¬ من الط�ر\ق وهو سرعة الشي، وقال: الع.ن.ق'
ج.ه\د' الط�ر\ق؛ قال ال4زهري: ومن هذا قيل للراجل م'ط}ر,ق وجعه

م.ط%ار,يق'، وأ%ما قول رؤبة:
ق%و.ار,باv من واح1ف{ بعد الع.ن.ق\
للع1د>، إ,ذ أ%خ\ل%ف%ه ماء� الط�ر.ق\



فهي مناقع الياه تكون ف بائر ال4رض. وف الديث: نى السافر أ%ن
يأ}ت أ%هله ط�روقاv أ%ي ليلv، وكل آت{ بالليل ط%ار,ق¬، وقيل: أ%صل

الط©روق, من الط�ر\ق, وهو الد_ق، وسي الت بالليل ط%ار,قاv لاجته إل د.ق
الباب. وط%ر.ق القوم. ي.ط}ر'ق�هم ط%ر\قاv وط�روقاv: جاء4هم ليلv، فهو

طار,ق¬. وف حديث علي�، عليه السلم: إ,نا ح.ار,قةD طار,قةD أ%ي ط%ر.ق%ت\
بي. وجع الطار,ق%ة1 ط%وار,ق. وف الديث: أ%عوذ بك من ط%وار,ق, الليل

إ,ل طار,قاv ي.ط}ر'ق' بي. وقد ج'مع طار,ق¬ على أ%ط}راق� مثل ناصر�
وأ%نصار؛ قال ابن الزبي:

أ%ب.ت\ عين'ه ل تذوق' الرeقاد،
وعاو.دها بعض' أ%ط}راق1ها

وس.ه_د.ها، بعد نوع الع1شاء،
ت.ذ%ك©ر' ن.ب\ل1ي وأ%ف}واق1ها

كن بنبله عن القارب وال4هل. وقوله تعال: والسماء والط�ار,ق,؛ قيل:
هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح، ومنه قول هند بنت عتبة، قال ابن بري:

هي هند بنت بياضة بن رباح بن طارق ال3يادي قالت يوم أ�حد تض على
الرب:ن.ح\ن' بنات' طار,ق،

ل ن.ن\ث%ن ل1وام1ق،
ن.م\شي على الن_مار,ق،

ال1س\ك' ف ال%ف%ار,ق،
والدeرe ف ال%خان,ق،
إ,ن ت'ق}ب,لوا ن'عان,ق،

أ%و ت'د\ب,ر'وا ن'فار,ق،
ف1راق. غ%ي, وام1ق

أ%ي أ%ن أ%بانا ف الشرف والعلو كالنجم الضيء، وقيل: أ%رادت نن بنات
ذي الشرف ف الناس كأ%نه النجم ف علو قدره؛ قال ابن الكرم: ما أ%عرف

نماv يقال له كوكب الصبح ول سعت من يذكره ف غي هذا الوضع، وتارة يطلع
مع الصبح كوكب ي'ر.ى مضيئاv ، وتارة ل يطل�ع معه كوكب مضيء، فإ,ن كان

قاله متجوزاv ف لفظه أ%ي أ%نه ف الضياء مثل الكوكب الذي يطلع مع الصبح
إ,ذا اتفق طلوع كوكب مضيء ف الصبح، وإ,ل فل حقيقة له. والط�ار,ق':

النجم، وقيل: كل نم ط%ار,ق ل4ن طلوعه بالليل؛ وكل ما أ%تى ليلv فهو طار,ق؛



وقد فسره الفراء فقال: النجم الث9اق1ب. ورجل ط�ر.ق%ةD، مثال ه'م.ز.ة{،
إ,ذا كان يسري حت ي.ط}ر'ق أ%هله ليلv. وأ%تانا فلن ط�روقاv إ,ذا جاء

بليل. الفراء: الط�ر.ق' ف البعي ضعف ف ركبتيه. يقال: بعي أ%طر.ق'
وناقة ط%ر\قاء� بي>نة الط�ر.ق,، والط�ر.ق' ضعف ف الركبة واليد، ط%ر,ق.

ط%ر.قاv وهو أ%ط}ر.ق'، يكون ف الناس وال3بل؛ وقول بشر:
ترى الطYر.ق. ال�ع.ب_د. ف ي.د.ي\ها
�لك%ذ�ان الك%ام,، به ان\ت1ضال

يعن بالط�ر.ق ال�ع.ب_د الذلل، يريد ليناv ف يديها ليس فيه ج.س\و¬
ول يبس. يقال: بعي أ%ط}ر.ق وناقة ط%ر\قاء� بي>نة الط�ر.ق ف يديها

لي، وف الر_جل ط%ر\ق%ةD وط1راق¬ وط1ر>يق%ةD أ%ي استرخاء وتكسر ضعيف
لي>ن؛ قال ابن أ%حر ياطب امرأ%ته:

ول ت.ح\ل%ي\ ب.ط}ر'وق�، إ,ذا ما
س.رى ف الق%و\م، أ%صبح م'س\ت.ك1ين.ا

وامرأ%ة م.ط}روق%ةD: ضعيفة ليست ب'ذك¾ر.ة. وقال ال4صمعي: رجل
م.ط}روق¬ أ%ي فيه ر'خ\و.ةD وضعف، ومصدره الطYر>يقة�، بالتشديد. ويقال: ف ريشه

ط%ر.ق¬ أ%ي تراكب. أ%بو عبيد: يقال للطائر إ,ذا كان ف ريشه ف%ت.خ¬، وهو
اللي: فيه ط%ر.ق¬. وك%ل# م.ط}روق¬: وهو الذي ضربه الطر بعد يبسه.

وطائر فيه ط%ر.ق¬ أ%ي لي ف ريشه. والط�ر.ق' ف الريش: أ%ن يكون بعض'ها
فوق بعض. وريش ط1ر.اق¬ إ,ذا كان بعضه فوق بعض؛ قال يصف قطاة:

أ%م�ا الق%طاة�، فإ,ن>ي س.و\ف. أ%ن\ع.ت'ها
نع\تاv، ي'واف1ق' ن.ع\ت ب.ع\ض. ما فيها:

س.ك�اء# مطوم.ةD، ف ريشها ط%ر.ق¬،
س'ود قوادم'ها، ص'ه\ب¬ خ.وافيها

تقول منه: اط�رق. جناح' الطائر على اف}ت.ع.ل% أ%ي التف. ويقال:
اط�ر.ق%ت ال4رض إ,ذا ركب التراب بعضه بعضاv. وال3ط}راق': استرخاء العي.

وال�ط}ر,ق': السترخي العي خ1لقةv. أ%بو عبيد: ويكون ال3ط}راق' السترخاء4
ف الفون؛ وأ%نشد ل�ز.Yد{ يرثي عمر بن الطاب، رضي ال عنه:

وما ك�ن\ت أ%خ\ش.ى أ%ن تكون% وفات'ه
ب,ك%ف�ي\ س.ب.ن\ت أ%زرق, العي, م'ط}ر,ق,

وال3ط}راق': السكوت عامة، وقيل: السكوت من ف%ر.ق�. ورجل م'ط}ر,ق¬



وم1ط}راق¬ وط1ر>يق: كثي السكوت. وأ%ط}ر.ق. الرجل إ,ذا سكت فلم يتكلم،
وأ%ط}ر.ق. أيضاv أ%ي أ%رخى عينيه ينظر إ,ل ال4رض. وف حديث نظر الفجأ%ة:

أ%ط}ر,ق بص.رك، ال3ط}راق': أ%ن ي'ق}بل ببصره إ,ل صدره ويسكت ساكناv؛ وفيه:
فأ%ط}ر.ق. ساعة أ%ي سكت، وف حديث آخر: فأ%ط}ر.ق. رأ}س.ه أ%ي أ%ماله

وأ%سكنه. وف حديث زياد: حت انتهكوا ال%ر,ي. ث أ%ط}ر.ق�وا وراءكم أ%ي
استتروا بكم.

والطYر>يق': ذ%ك%ر الك%ر.وان ل4نه يقال أ%ط}ر,ق\ ك%ر.ا في.س\قط
م'ط}ر,قاv في'ؤخذ. التهذيب: الك%ر.وان الذكر اسه ط1ر>يق ل4نه إ,ذا رأ%ى

الرجل سقط وأ%ط}ر.ق، وزعم أ%بو خية أ%نم إ,ذا صادوه فرأ%وه من بعيد
أ%طافوا به، ويقول أ%حدهم: أ%ط}ر,ق\ ك%ر.ا إ,نك ل ت'رى، حت يت.م.كن منه

في'لقي عليه ثوباv ويأ}خذه؛ وف الثل:
أ%ط}ر,ق\ ك%ر.ا أ%ط}ر,ق\ ك%ر.ا

إ,ن� الن_عام. ف الق�ر.ى
يضرب مثلv للمعجب بنفسه كما يقال ف%غ'ض_ الطر\ف.، واستعمل بعض العرب

ال3طراق ف الكلب فقال:
ض.و\ر,ي�ة أ�ول1ع\ت' باش\ت1هار,ها،

ي'ط}ر,ق' كلب' الي> م1ن ح1ذار,ها
وقال اللحيان: يقال إ,ن� تت ط1ر>يقت1ك ل%ع1ن\دأ}وةv؛ يقال ذلك

للم'ط}رق ال�طاو,ل ليأ}ت1ي بداهية وي.ش'د� ش.د�ة ليث{ غي, م'ت�عق�، وقيل
،vوط1ماحا vمعناه أ%ي إ,ن ف لين,ه أ%ي إ,ن� تت سكوتك ل%ن.ز\وة

والع1ن\د.أ}وة� أ%د\هى الد_واهي، وقيل: هو الكر والديعة، وهو مذكور ف
موضعه.والط©ر\قة�: الرجل ال4ح\م.ق. يقال: إ,نه ل%ط�ر\قةD ما يسن يطاق من

حقه.
وطار.ق. الرجل� بي نعلي وثوبي: ل%ب,س أ%حد.ها على الخر. وطار.ق.

نعلي: خ.ص.ف. إ,حد.اها فوق ال�خرى، وج,ل}د' النعل ط1راق�ها. ال4صمعي:
طار.ق. الرجل� نعليه إ,ذا أ%طب.ق. نعلv على نعل فخ'ر,ز.تا، وهو

الط�ر�اق، واللد' الذي يضربا به الطYراق'؛ قال الشاعر:
وط1ر.اق¬ من خ.ل}ف1ه,ن� ط1راق¬،

ساق1طات¬ ت.ل}وي با الصحراء�
يعن نعال ال3بل. ونعل م'طار.قة أ%ي مصوفة، وكل خصيفة ط1راق¬؛ قال ذو



الرمة:
أ%غب\اش. ل%ي\ل, تام�، كان% طار.ق%ه

ت.ط%خ\ط�خ' الغيم,، حت ما ل%ه ج'و.ب'
وط1ر.اق' النعل: ما أ�ط}ب,ق%ت عليه فخ'ر,ز.ت\ به، ط%ر.ق%ها ي.ط}ر'ق�ها

ط%ر\قاv وطار.ق%ها؛ وكل ما وضع بعضه على بعض فقد ط�ور,ق. وأ%ط}رق..
وأ%ط}راق' البطن: ما ركب بعضه بعضاv وت.غ.ض_ن.. وف حديث عمر: فل1ب\س\ت'

خ'ف�ي\ن, م'طار.ق%ي\ن, أ%ي م'طب\ق%ي, واحداv فوق الخر. يقال: أ%ط}ر.ق.
النعل% وطار.ق%ها.

وط1ر.اق' بيضة1 الرأ}س: طبقات¬ بعضها فوق بعض. وأ%طراق' القربة:
أ%ثناؤها إ,ذا ان\خ.ن.ث%ت\ وتثن_ت\، واحدها ط%ر.ق¬. والط�ر.ق' ث1ن\ي' القربة،

والمع أ%طر\اق¬ وهي أ%ثناؤها إ,ذا ت.خ.ن_ث%ت\ وتثن_ت\. ابن ال4عراب:
ف فلن ط%ر\قة وح.ل�ة وت.وض1يع إ,ذا كان فيه تنeث. وال%ج.ان9

ال�ط}ر.ق%ة: الت ي'ط}ر.ق بعض'ها على بعض كالن_ع\ل ال�ط}ر.قة ال%خص'وفة.
ويقال: أ�ط}ر,ق%ت بالل}د والعص.ب أ%ي أ�ل}ب,س.ت، وت'ر\س م'ط}ر.ق.

التهذيب: ال%جان© ال�ط}ر.قة ما يكون بي ج,ل}دين أ%حدها فوق الخر، والذي
جاء4 ف الديث: كأ%ن� و'جوه.هم ال%جان� ال�ط}ر.قة أ%ي الت>راس الت

أ�ل}ب,س.ت1 الع.ق%ب شيئاv فوق شيء؛ أ%راد أ%نم ع1راض' الو'جوه غ1لظها؛
ومنه طار.ق النعل% إ,ذا صي_رها طاقاv فوق طاق� ورك%ب بعضها على بعض،

ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثي، وال4ول أ%شهر. والطYراق: حديد يعر_ض
وي'دار فيجعل ب.ي\ضة أ%و ساع1داv أ%و نو.ه فكل طبقة على ح1د.ة ط1راق.

:v؛ قال ذو الرمة يصف بازياvوطائر ط1راق الريش إ,ذا ركب بعض'ه بعضا
ط1ر.اق ال%واف، واق1ع¬ ف%و\ق. ريعه1،

ن.د.ى ل%ي\ل1ه ف ر,يش1ه ي.ت.ر.ف}ر.ق'
وأ%ط}ر.ق ج.ناح الطائر: ل%ب,س. الريش ال4على الريش ال4سفل. وأ%ط}ر.ق

عليه الليل: ركب بعض'ه بعضاv؛ وقوله:
. . . . . . . . ول

ت'ط}ر,ق\ عليك ال�ن,يe والو'ل�ج'
(* قوله «ول تطرق إل» تقدم انشاده ف مادة سلطح:

أنت ابن مسلنطح البطاح ول * تعطف عليك الن والول.)
أ%ي ل يوض.ع بعض'ه على بعض فت.راك%ب. وقوله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم



سبع. ط%رائق؛ قال الزجاج: أ%راد السموات1 السبع، وإ,نا سيت بذلك
لتراك�بها، والسموات السبع والرضون السبع ط%رائ1ق' بعض'ها فوق بعض؛ وقال

الفراء: سب\ع. طرائق يعن السموات السبع كل© ساء ط%ر,يقة.
واختض.ب.ت الرأ%ة ط%ر\قاv أ%و ط%ر\قي وطر\ق%ة أ%و ط%ر\ق%ت.ي, يعن

مرة أ%و مرتي، وأ%نا آتيه ف النهار ط%4ر\قة أ%و ط%ر\ق%ت.ي أ%ي مر_ة أ%و
مر_تي. وأ%ط}ر.ق إ,ل الله\و: مال؛ عن ابن العراب.

والط�ر,يق': السبيل، تذك�ر وتؤنث؛ تقول: الط�ريق ال4عظم والط�ريق
الع'ظ}م.ى، وكذلك السبيل، والمع أ%ط}ر,قة وط�ر'ق؛ قال ال4عشى:

فلم�ا ج.ز.مت' به ق1ر\ب.ت،
ت.ي.م_م\ت' أ%ط}ر,ق%ةv أ%و خ.ل1يف%ا

وف حديث س.ب\رة: أ%ن الشيطان ق%ع.د لبن آدم بأ%ط}ر,قة؛ هي جع طريق
على التذكي ل4ن الطريق يذك�ر ويؤنث، فجمعه على التذكي أ%ط}ر,قة كرغيف

وأ%ر\غ1فة، وعلى التأ}نيث أ%ط}ر'ق كيمي وأ%ي\م'ن. وقولم: ب.ن'و فلن
ي.ط%ؤ'هم الطريق'؛ قال سيبويه: إ,نا هو على س.ع.ة الكلم أ%ي أ%هل� الطريق،

�وقيل: الطريق هنا الساب,لة
فعلى هذا ليس ف الكلم حذف كما هو ف القول الول، والمع أ%ط}ر,قة

وأ%ط}ر,قاء وط�ر'ق، وط�ر'قات جع المع؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
ي.ط%أ� الط�ر,يق' ب'ي'وت.هم ب,عي.اله،

�والنار' ت.ح\ج'ب' والو'جوه ت'ذال
�فجعل الط�ر,يق. ي.ط%أ� ب,عياله بيوت.هم، وإ,نا ي.ط%أ� بيوت.هم أ%هل

الط�ر,يق.
وأ�مe الط�ر,يق: الض_ب'ع؛ قال الك�م.ي\ت:

ي'غاد1ر\ن% ع.ص\ب. الوال1قي� وناص1ح�،
ت.خ'صe به أ�مe الط�ريق, ع1يال%ها

الليث: أ�مe ط%ريق هي الض_ب'ع إ,ذا دخل الرجل عليها و,جار.ها قال
أ%ط}ر,قي أ�م_ طر,يق ليست الض_ب'ع ههنا.

وبنات' الط�ر,يق: الت تفترق وتتل1ف فتأ}خذ ف كل ناحية؛ قال أ%بو
الثن بن س.علة ال4سدي:

أ1ر\س.ل}ت فيها ه.ز,جاv أ%ص\وات'ه'،
أ%4ك}ل%ف ق%ب\ق%اب. ال%د1ير, صات'ه'،



م'قات1لv خالته ع.م�ات'ه'،
آباؤ'ه فيها وأ�م_هات'ه'،

إ,ذا الط�ر,يق' اختلف%ت\ ب.نات'ه'
وت.ط%ر_ق. إ,ل ال4مر: ابتغى إ,ليه ط%ريقاv. والطريق: ما بي

الس>ك�ت.ي, من الن_خ\ل. قال أ%بو حنيفة: يقال له بالفارسية
الر_اش\وان.والط�ر'يقة: الس>ية. وطريقة الرجل: م.ذ}هبه. يقال: ما زال فلن على

ط%ر,يقة واحدة أ%ي على حالة واحدة. وفلن حسن الط�ر,يقة، والط�ر,يقة
الال. يقال: هو على ط%ر,يقة حس.نة وط%ريقة س.ي>ئة؛ وأ%ما قول ل%ب,يد

أ%نشده شر:
فإ,ن} ت'س\ه,لوا فالس>ه\ل حظYي وط�ر\ق%ن،
وإ,3ن} ت'ح\ز,ن'وا أ%ر\كب\ بم كل� م.ر\كب,

قال: ط�ر\ق%ت عاد.ت. وقوله تعال: وأ%ن} ل%و, اس\ت.قاموا على
الط�ر,يقة؛ أ%راد ل%و, استقاموا على ط%ر,يقة ال�دى، وقيل، على ط%ريقة الك�ف}ر،

وجاءت معر_فة بال4لف واللم على التفخيم، كما قالوا الع'ود. للم.ن\د.ل
وإ,ن كان كل شجرة ع'وداv. وط%رائق' الدهر: ما هو عليه من ت.ق%ل©به؛ قال

الراعي:
يا ع.ج.باv للد_ه\ر, ش.ت_ى ط%رائ1ق�ه\،
ول1ل}م.ر\ء3 ي.ب\ل�وه با شاء خال1ق�ه\

كذا أ%نشده سيبويه يا عجباv منوناv، وف بعض كتب ابن جن: يا ع.ج.ب.ا،
أ%راد يا ع.ج.ب فقلب الياء أ%لفاv لد> الص_و\ت كقوله تعال: يا

أ%س.ف%ى على يوسف. وقول�ه تعال: وي.ذ}ه.با بط%ر,يق%تك�م ال�ث}لى؛ جاء ف
�التفسي: أ%ن الط�ر,يقة الرجال

ال4شراف، معناه ب.ماع1تكم ال4شراف، والعرب تقول للرجل الفاضل: هذا
�ط%ر,يق%ة قوم1ه، وط%ر,يق%ة القوم أ%ماث1ل�هم وخ1يار'ه'م، وهؤلء ط%ر,يقة

vد\وة�قوم1هم، وإ,ن_ما تأ}ويل�ه هذا الدي ي'ب\ت.غ.ى أ%ن يعل%ه قوم'ه ق
ويسلكوا ط%ر,يق%ته. وط%رائ1ق' قوم1هم أ%يضاv: الرجال� الشراف. وقال

الزجاج: عندي، وال أ%علم، أ%ن هذا على الذف أ%ي وي.ذ}ه.با بأ%ه\ل
ط%ريق%ت1كم ال�ث}لى، كما قال تعال: واسأ%ل,

الق%ر\ية؛ أ%ي أ%هل القرية؛ الفراء: وقوله ط%رائ1ق. ق1د.داv من هذا.
وقال ال4خفش: بط%ر,يق%تكم ال�ث}لى أ%ي بس'ن_تكم ودينكم وما أ%نتم عليه.



وقال الفراء: ك�ن_ا ط%رائ1ق. ق1د.داv؛ أ%ي ك�ن_ا ف1ر.قاv متلفة
أ%ه\واؤنا. والط9ريقة: ط%ر,يقة الرجل. والط�ر,يقة: الط© ف الشيء. وط%رائ1ق'

الب.ي\ض: خط�وط�ه الت ت'سم_ى ال�ب'ك.. وط%ريقة الرمل والش_ح\م: ما
امتد_ منه. والط�ر,يقة: الت على أ%على الظهر. ويقال للخط9 الذي يتد�
على م.ت\ن المار ط%ر,يقة، وطريقة ال%ت\ن ما امتد_ منه؛ قال لبيد يصف

حار و.ح\ش:
vفأ%ص\ب.ح م'مت\د_ الط�ريقة ناف1ل

الليث: كل© أ�خ\د'ود{ من ال4رض أ%و ص.ن,ف%ة1 ث%و\ب أ%و شيء م'ل}ز.ق
بعضه ببعض فهو ط%ر,يقة، وكذلك من ال4لوان. اللحيان: ثوب ط%رائق'

ور.عاب,يل� بعن واحد. وثوب¬ ط%رائق: خ.ل%ق¬؛ عن اللحيان، وإ,ذا وصفت الق%ناة
بالذ©ب'ول ق1يل ق%ناة ذات ط%رائق، وكذلك القصبة إ,ذا ق�ط1ع.ت\ ر.ط}بة

فأ%خذت ت.ي\ب.س رأ%يت فيها ط%رائق قد اص\ف%ر_ت حي أ%خذت ف الي'ب\س وما ل
ت.ي\ب.س فهو على لو\ن ال�ض�رة، وإ,ن كان ف الق%نا فهو على ل%و\ن

الق%نا؛ قال ذو الرمة يصف ق%ناة:
حت_ى ي.ب,ض\ن. كأ%م\ثال الق%نا ذب.ل%ت\،

فيها طرائق' ل%د\نات¬ على أ%و.د1
والط�ر,يق%ة� وجعها ط%رائق: ن.س3يجة ت'ن\س.ج من صوف أ%و شع.ر ع.ر\ض'ها

ع.ظ}م' الذYراع أ%و أ%قل9، وطولا أ%ربع أ%ذر'ع أ%و ثان أ%ذر'ع على
ق%د\ر, ع1ظ%م البيت وص1غ.ره، ت'خ.ي�ط ف م'لت\ق%ى الش>قاق من الك1س\ر

إ,ل الك1س\ر، وفيها تكون رؤوس الع'م'د، وبينها وبي الط�رائق,3 أ%ل}باد¬
تكون فيها أ�ن'وف الع'م'د لئل ت.�خ\ر,ق. الط�رائق. وط%ر_فوا بينهم
ط%رائ1ق، والط�رائق: آخر' ما ي.ب\قى من ع.ف}وة1 الك%ل3. والط�رائق:

الف1ر.ق.
وقوم م.طار,يق: ر.ج_الة، واحدهم م'ط}ر,ق، وهو الر_اج,ل؛ هذا قول أ%ب

عبيد، وهو نادر إ,ل أ%ن يكون م.طار,يق جع م1ط}راق. والط�ر,يقة:
الع'م'د، وكل ع.م'ود ط%ر,يقة. وال�ط}ر,ق: الو.ضيع.

وت.طارق الشيء� تتابع. واط�ر.قت ال3بل اطYراقاv وت.طارقت: ت.ب,ع
بعض'ها بعضاv وجاءت على خ'ف¼ واحد؛ قال رؤبة:

جاءت\ معاv، واط�ر.ق%ت\ ش.ت1يتا،
وهي. ت'ث1ي الس_اطع. الس>خ\ت1يتا



يعن الغ'بار الرتفع؛ يقول: جاءت متم1عة وذهبت متفر>قة.
وترك%ت\ راع1ي.ها م.ش\ت'وتا

ويقال: جاءت ال3بل م.طار,يق يا هذا إ,ذا جاء بعض'ها ف إ,ث}ر بعض،
والواحد م1ط}راق. ويقال: هذا م1طراق هذا أ%ي مثله وش1ب\هه، وقيل أ%ي ت1ل}و'ه

ونظيه'؛ وأ%نشد ال4صمعي:
فات. الب'غاة% أ%بو الب.ي\داء م'ح\ت.ز,ماv؛
ول ي'غاد1ر له ف الناس م1ط}راقا

والمع م.طار,يق. وت.طارق القوم': ت.ب,ع. بعض'هم بعضاv. ويقال: هذا
الن_ب\ل ط%ر\قة� رجل� واحد أ%ي صنعة رجل واحد. والط�ر.ق: آثار ال3بل إ,ذا

تبع بعض'ها بعضاv، واحدتا ط%ر.قة، وجاءت على ط%ر.قة واحدة كذلك أ%ي على
.vأ%ثر واحد. ويقال: جاءت ال3بل م.طار,يق. إ,ذا جاءت ي.ت\بع بعض'ها بعضا

وروى أ%بو تراب عن بعض بن كلب: مررت على ع.ر.ق%ة ال3بل وط%ر.ق%ت1ها
أ%ي على أ%ثرها؛ قال ال4صمعي: هي الط�ر.قة والع.ر.قة الص_ف�

والر_ز\د.ق'. واط�ر.ق الو\ض'، على اف}ت.عل، إ,ذا وقع فيه الد>م\ن' ف%ت.ل%ب_د
فيه. والط�ر.ق، بالتحريك: جع ط%ر.قة وهي مثال الع.ر.قة. والص_ف�

والر_ز\د.ق وح1بالة� الصائد ذات الك1ف%ف1 وآثار' ال3بل بعضها ف إ,ث}ر بعض:
ط%ر.قة. يقال: جاءت ال3بل على ط%ر.قة واحدة وعلى خ'ف� واحد أ%ي على أ%ثر

واحد.
واط�ر.قت ال4رض: تلب_د ت'رابا بالطر؛ قال العجاج:

واط�ر.قت إ,ل� ثلثاv ع'ط�فا
والط©ر.ق والط©رق: الوادe وآثار' الارة

تظهر فيها الثار، واحدتا ط�ر\قة. وط�ر.ق القوس: أ%سار,يع'ها
والط�رائق' الت فيها، واحدتا ط�ر\قة، مثل غ�ر\فة وغ�ر.ف. والط©ر.ق:
ال4سار,يع'. والط©ر.ق أ%ىضاv: حجارة م'طار.قة بعضها على بعض.

والط©ر\قة: العاد.ة. ويقال: ما زال ذلك ط�ر\ق%ت.ك أ%ي د.أ}بك.
والطYر\ق: الش_ح\م، وجعه أ%ط}راق؛ قال ال%ر_ار الف%ق}ع.سي:

وقد ب.ل�غ\ن. بال4ط}راق,، حت_ى
�أ�ذ1يع. الطYر\ق وانك%ف%ت الث�م1يل

وما به ط1ر\ق، بالكسر، أ%ي ق�و_ة، وأ%صل الطYر\ق الش_ح\م فكن به
عنها ل4نا أ%كثر ما تكون عنه؛ وكل لمة مستطيلة فهي ط%ر,يقة. ويقال: هذا



بعي ما به ط1ر\ق أ%ي س1م.ن وش.ح\م. وقال أ%بو حنيفة: الطYر\ق الس>م.ن،
فهو على هذا ع.ر.ض. وف الديث: ل أ%رى أ%حداv به ط1ر\ق¬ يتخل�ف؛

الط�ر\ق، بالكسر: القو_ة، وقيل: الشحم، وأ%كثر ما يستعمل ف النفي. وف حديث
ابن الزبي 

(* قوله «وف حديث ابن الزبي إل» عبارة النهاية: وف حديث
النخعي الوضوء بالطرق أحب إل9 من التيمم، الطرق الاء الذي خاضته البل

وبالت فيه وبعرت، ومنه حديث معاوية: وليس للشارب إل): وليس للش_ار,ب
إ,ل الر_ن\ق' والط�ر\ق'

وط%ر_ق%ت1 الرأ%ة والناقة: ن.ش1ب ولد'ها ف بطنها ول يسه'ل خروجه؛
قال أ%وس بن حجر:

،Dلا ص.ر\خة ث إ,س\كاتة
كما ط%ر_ق%ت\ ب,نفاس� ب,ك�ر\

(* قوله «لا» ف الصحاح لنا).
الليث: ط%ر_ق%ت1

الرأ%ة، وكل© حامل ت'ط%ر>ق' إ,ذا خرج من الولد نصفه ث ن.ش1ب فيقال
ط%ر_ق%ت ث خ.ل�صت؛ قال أ%بو منصور: وغيه يعل الت_ط}ر,يق للق%طاة إ,ذا

ف%ح.ص.ت\ لل}ب.ي\ض كأ%نا تعل له ط%ريقاv؛ قاله أ%بو اليثم، وجائز أ%ن
ي'ست\عار في'جع.ل لغي الق%طاة؛ ومنه قوله:

قد ط%ر_ق%ت\ ب,ب,ك}ر,ها أ�مe ط%ب.ق\
يعن الداهية. ابن سيده: وط%ر_قت القطاة وهي م'ط%ر>ق: حان خروج

ب.ي\ضها؛ قال ال�م.ز>ق الع.ب\دي: وكذا ذكره الوهري ف فصل مزق، بكسر الزاي،
قال ابن بري: وصوابه ال�م.ز_ق، بالفتح، كما حكي عن الفراء واسه ش.أ}س'

بن ن.هار:
وقد ت.خ1ذ%ت\ رج\لي إ,ل ج.ن\ب, غ%ر\ز,ها

ن.س3يفاv، ك%أ�ف}ح'وص, الق%طاة1 ال�ط%ر>ق,
أ%نشده أ%بو عمرو بن العلء؛ قال أ%بو عبيد: ول يقال ذلك ف غي
القطاة. وط%ر_ق ب.قYي ت.ط}ر,يقاv: ج.ح.د.ه ث أ%قر_ به بعد ذلك. وض.ر.ب.ه

حت ط%ر_ق ب,ج.ع\ر,ه أ%ي اخ\ت.ض.ب. وط%ر_ق ال3بل% ت.ط}ر,يقاv: ح.ب.سها
عن ك%ل� أ%و غيه، ول يقال ف غي ذلك إ,ل أ%ن ي'ستعار؛ قاله أ%بو

زيد؛ قال شر: ل أع.رف ما قال أ%بو زيد ف ط%ر_ق}ت، بالقاف، وقد قال ابن



الع.راب ط%ر_ف}ت، بالفاء، إ,ذا ط%ر.ده. وط%ر_ق}ت له من الط�ر,يق.
وط%ر\قات' الط�ر,يق: ش.ر.ك�ها، كل ش.ر.كة منها ط%ر\ق%ة، والط�ر,يق: ضر\ب

من الن_خ\ل؛ قال ال4عشى:
وكل9 ك�م.ي\ت{ كج,ذ}ع, الط�ر,يـ
ق,، ي.ج\ري على س1لطات{ ل�ث�م\

وقيل: الط�ر,يق' أ%طول ما يكون من النخل بلغة اليمامة، واحدته ط%ر,يقة؛
قال ال4عشى:

ط%ر,يق¬ وج.ب_ار¬ ر,واء# أ�ص'ول�ه'،
عليه أ%باب,يلD م1ن. الط�ي\ر ت.ن\ع.ب'

وقيل: هو الذي ي'نال باليد. ونلة ط%ر,يقة: م.ل}ساء طويلة.
والط�ر\ق: ضر\ب من أ%صوات الع'ود1. الليث: كل صوت من الع'ود1 ونوه

ط%ر\ق على ح1د.ة، تقول: تضر,ب' هذه الارية كذا وكذا ط%ر\قاv. وعنده ط�ر'وق
من الكلم، واح1د'ه ط%ر\ق؛ عن كراع ول يفسره، وأ%راه يعن ض'ر'وباv من

الكلم. والط�ر\ق: النخلة ف لغة طي�ء؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
كأ%نه ل%م_ا بدا م'خاي,ل

ط%ر\ق¬، ت.ف�وت السeح'ق. ال4طاو,ل
والط�ر\ق والطYر\ق: ح1بالة ي'صاد با الوحوش تت_خذ كالفخ�، وقيل:
الطYر\ق' الف%خ�.. وأ%طرق الرجل الص_ي\د. إ,ذا نص.ب له ح1بالة. وأ%ط}ر.ق

فلن لفلن إ,ذا م.ح.ل به لي'ل}ق1يه ف و.ر\طة، أ�خ1ذ من الطYر\ق وهو
الفخ�؛ ومن ذلك قيل للعد'و� م'ط}ر,ق وللس_اكت م'ط}ر,ق.
والط©ر.ي\ق وال�ط%ي\ر,ق': ن}لة حجازي�ة تبكYر بال%م\ل ص.ف}راء

التمرة والب'س\رة؛ حكاه أ%بو حنيفة. وقال مر�ة: ال�ط%ي\ر,ق ضر�ب من النخل
وهو أ%ب\ك%ر نل الجاز كله؛ وساها بعض الشعراء الط©ر.ي\قي,ن

وال�ط%ي\ر,ق1ي، قال:
أ%ل ت.ر.ى إ,ل ع.طايا الر_ح\م.ن\
م1ن. الط©ر.ي\ق1ي,ن وأ�م> ج,ر\ذان}؟

قال أ%بو حنيفة: يريد بالط©ر.ي\ق1ي جع. الط©ر.ي\ق,.
والط�ار,قي�ة: ضر\ب من القلئد.

وطارق: اسم وال1ط}ر.ق': اسم ناقة أ%و بعي، وال4سبق أ%نه اسم بعي؛
قال:



ي.ت\ب.ع\ن. ج.ر\فاv من ب.نات1 ال1ط}ر.ق,
وم'ط}ر,ق: موضع؛ أ%نشد أ%بو زيد:

ح.ي\ث� ت.ح.ج_ى م'ط}ر,ق¬ بالفال1ق,
وأ%ط}ر,قا: موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:

على أ%ط}ر,قا باليات' اليا
eم,، إ,ل الث©مام' وإ,ل الع1ص1ي

قال ابن بري: من روى الثمام بالنصب جعله استثناء من اليام، ل4نا ف
العن فاعلة كأ%نه قال باليات¬ خ1يام'ها إ,ل الثمام. ل4نم كانوا

يظل9ل�ون به خ1يام.هم، وم.ن\ رفع جعله صفة للخيام كأ%نه قال باليةD خيام'ها
غي' الث©مام على الوضع، وأ%ف}ع1ل مقصور بناء# قد نفاه سيبويه حت قال
بعضهم إ,ن أ%ط}ر,قا ف هذا البيت أ%صله أ%ط}ر,قاء جع طريق بلغة هذيل ث

قصر المدود؛ واستدل بقول الخر:
ت.ي.م_م\ت' أ%ط}ر,ق%ةv أ%و خ.ل1يفا

ذهب هذا العلYل إ,ل أ%ن العلمتي ت.ع\ت.ق1بان؛ قال ال4صمعي: قال
أ%بو عمرو بن العلء أ%ط}ر,قا على لفظ الثني ب.لد، قال: نرى أ%نه سي

بقوله أ%ط}ر,ق أ%ي اسكت وذلك أ%نم كانوا ثلثة ن.ف%ر بأ%ط}ر,قا، وهو موضع،
فس.م1ع'وا صوتاv فقال أ%حد'هم لصاح1ب.ي\ه: أ%ط}ر,قا أ%ي اسك�تا فسم>ي

به البلد، وف التهذيب: فسمي به الكان؛ وفيه يقول أ%بو ذؤ.يب:
على أ%ط}ر,قا باليات' ال1يام

وأ%ما م.ن\ رواه أ%ط}ر'فاv، ف%ع.ل هذا: فعل ماض. وأ%ط}ر'ق: جع ط%ر,يق
vإ,نا يكس_ر عليه ف%ع1يل إ,ذا كان مؤنثا vفيمن أ%ن_ث ل4ن أ%ف}ع'ل

نو يي وأ%ي\م'ن.
والطYر\ياق': لغة ف الت>ر\ياق,؛ رواه أ%بو حنيفة.

وطار,ق%ة� الرجل: ف%خ\ذ�ه وع.ش1يت'ه؛ قال ابن أ%حر:
ش.ك%و\ت' ذ%هاب. طار,ق%ت إ,ليها،

وطار,ق%ت بأ%ك}ناف1 الدeر'وب,
النضر: ن.ع\جة م.ط}ر'وقة وهي الت ت'وس.م بالنار على و.س.ط أ�ذ�نا من

ظاهر، فذلك الطYراق'، وإ,نا هو خط9 أ%بيض بنار� كأ%نا هو جاد�ة، وقد
ط%ر.ق}ناها ن.ط}ر'قها ط%ر\قاv، وال1يس.م' الذي ف موضع الطYراق له ح'روف

ص1غار، فأ%م�ا الط�اب,ع' فهو م1يس.م' الف%رائض,، يقال: ط%ب.ع. الش_اة.



@طرمق: ابن دريد: الط©ر\م'وق' ال�ف�اش، وقيل ط�م\ر'وق، وسيأ}ت ذكره.
@طسق: الط�س\ق: ما ي'وض.ع من الو.ظ1يفة على ال�ر\بان1 من ال%راج

القر_ر على ال4رض، فارسي معرب. وكتب عمر إ,ل عثمان بن حنيف ف ر.ج'لي من
أ%هل الذم�ة أ%س\ل%ما: ار\ف%ع, الزية عن رؤوسهما وخ'ذ1 الط�س\ق. من

أ%ر\ض.ي\ه,ما. وف التهذيب: الط�س\ق ش1ب\ه ال%ر.اج له مقدار معلوم، وليس
بعرب� خالص. والط�س\ق': م1كيال معروف.

@طفق: ط%ف1ق. ط%ف%قاv: لزم. وط%ف1ق يفعل كذا ي.ط}ف%ق ط%ف%قاv: جعل
ي.ف}ع.ل وأ%خذ. وف التنزيل: وط%ف1قا ي.خ\ص1فان عليهما من و.ر.ق النة. وف

الديث: فط%ف1ق. ي'ل}ق1ي إ,ليهم ال%ب'وب.، وهو من أ%فعال القاربة،
وال%ب'وب ال%د.ر. الليث: ط%ف1ق بعن ع.ل1ق يفعل كذا، وهو يمع ظ%ل� وبات،

قال ولغة رديئة ط%ف%ق. ابن سيده: ط%ف%ق، بالفتح، ي.ط}ف1ق ط�ف�وقاv لغة؛ عن
الزجاج وال4خفش. أ%بو اليثم: ط%ف1ق. وع.ل1ق. وج.4ع.ل وكاد. وك%ر.ب ل

ب'د_ لن_ من صاحب يصحبهن� يوصف بن فيتفع، ويطل�ب\ن. الفعل الستقبل
خاصة، كقولك كاد. زيد يقول ذلك؛ فإ,ن ك%ن.ي\ت عن السم قلت. كاد يقول

ذاك؛ ومنه قوله تعال: فط%ف1ق. م.س\حاv بالسeوق, وال4ع\ناق؛ أ%راد ط%ف1ق
يس.ح م.س\حاv. قال أ%بو سعيد: ال4عراب يقولون ط%ف1ق فلن با أ%راد أ%ي

ظ%ف1ر، وأ%ط}ف%ق%ه ال به إ,ط}فاقاv إ,ذا أ%ظفره ال به، ولئن
أ%ط}ف%ق%ن,ي ال بفلن ل4فعل%ن� به.

@طقق: ط%ق\: حكاية ص\وت حجر وقع على ح.جر، وإ,ن ض.وعف فيقال ط%ق}ط%ق. ابن
سيده: ط%ق\ حكاية صو\ت الجر والافر، والط�ق}ط%قة فعله مثل

الد_ق}دق%ة. ابن ال4عراب: الط�ق}ط%قة صو\ت قوائم اليل على ال4رض الصeلب\ة،
وربا قالوا ح.ب.ط%ق}ط%ق\ كأ%نم ح.ك%وا صوت ال%ر\ي؛ وأ%نشد الازن:

ج.ر.ت1 اليل� فقالت\:
ح.ب.ط%ق}ط%ق\ ح.ب.ط%ق}ط%ق\

الوهري: ل أ%ر هذا الرف إ,ل ف كتابه. وط1ق\: صو\ت الض>ف}دع إ,ذا
وث%ب من حاشية النهر؛ يقال: ل يساوي ط1ق\.

@طلق: الط�ل}ق: ط%لق الخاض عند الو,لدة. ابن سيده: الط�ل}ق وج.ع
الولدة. وف حديث ابن عمر: أ%ن9 رجلv حج بأ�م�ه ف%حملها على عات1قه فسأ%له:

هل ق%ض.ى ح.ق�ها؟ قال: ول ط%ل}ق%ة
واحدة؛ الط�ل}ق: وجع الولدة، والط�ل}ق%ة: الر�ة الواحدة، وقد



ط�ل1ق%ت الرأ%ة ت'ط}ل%ق ط%ل}قاv، على ما ل يسم� فاعله، وط%ل�قت، بضم اللم.
ابن ال4عراب: ط%ل�ق%ت من الطلق أ%جود، وط%ل%ق%ت بفتح اللم جائز، ومن

الط�ل}ق ط�ل1ق%ت، وكلهم يقول: امرأ%ة طال1ق بغي هاء؛ وأ%ما قول
ال4عشى:أ%يا جار.تا ب,ي,ن، فإ,نك طال1ق%ة

فإ,ن الليث قال: أ%راد طال1قة غداv. وقال غيه: قال طال1قة على الفعل
ل4نا يقال لا قد ط%ل%ق%ت فبن النعت على الفعل، وط%لق' الرأ%ة:

بينونتها عن زوجها. وامرأ%ة طال1ق من نسوة ط�ل�ق وطال1قة من نسوة ط%و.ال1ق؛
وأ%نشد قول ال4عشى:

أ%جار.تنا ب,ين، فإ,نك طالقة
كذاك1 أ�مور الناس غاد{ وطار,ق%ه

وط%ل�ق الرجل امرأ%ته وط%ل%قت هي، بالفتح، ت.ط}ل�ق ط%لقاv وط%ل�ق%ت،
والضم أ%كثر؛ عن ثعلب، ط%لقاv وأ%ط}ل%قها ب.ع\ل�ها وط%ل�قها. وقال

ال4خفش: ل يقال ط%ل�قت ، بالضم.
ورجل م1ط}لق وم1ط}ليق وطلYيق وط�ل%قة، على مثال ه'م.زة: كثي

الت_ط}ليق للنساء. وف حديث السن: إ,نك رجل طلYيق أ%ي كثي ط%لق النساء،
وال4جود أ%ن يقال م1ط}لق وم1ط}ل1يق؛ ومنه حديث علي�، عليه السلم: إ,ن

ال%سن م1ط}لق ف%ل تزو>ج'وه. وط%ل�ق البلد.: تركها؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

م'ر.اجع' ن.ج\د بعد ف1ر\ك{ وب,غ\ض.ة{،
م'ط%لYق' ب'ص\ر.ى، أ%ش\عث� الرأ}س, جاف1ل�ه

قال: وقال العقيلي وسأله الكسائي فقال: أ%ط%ل9ق}ت امرأ%تك؟ فقال: نعم
وال4رض من ورائها وط%ل�قت البلد: فارق}تها. وط%ل9ق}ت القوم: تركت'هم؛

وأ%نشد لبن أ%حر:
،vن\ما�غ%طار,ف%ة ي.ر.و\ن الد. غ

إ,ذا ما ط%ل�ق. الب.ر,م' الع1يال
أ%ي تركهم كما يترك الرجل الرأ%ة. وف حديث عثمان وزيد: الط�لق'

بالرجال والع1د_ة بالنساء، هذا متعلق بؤلء وهذه متعل9قة بؤلء،
فالرجال ي'ط%لYق والرأ%ة تعتدe؛ وقيل: أ%راد أ%ن الطلق يتعل9ق بالزوج ف

حر�يته ورقYه، وكذلك العدة بالرأ%ة ف الالتي، وفيه بي الفقهاء
خلف: فمنهم من يقول إ,ن الر�ة إ,ذا كانت تت العبد ل ت.بي إ,ل بثلث



وت.ب,ي ال4مة تت الر باثنتي، ومنهم من يقول إ,ن الر�ة ت.ب,ي تت
العبد باثنتي ول تبي ال4مة تت الر بأ%قل9 من ثلث، ومنهم من يقول إ,ذا

كان الزوج عبداv وهي حرة أ%و بالعكس أ%و كانا عبد.ين فإ,نا ت.ب,ي
باثنتي، وأ%ما العد�ة فإ,ن الرأ%ة إ,ن كانت حر�ة اعتد_ت للوفاة أ%ربعة

أ%شهر وعشراv، وبالطلق ثلثة أ%طهار أ%و ثلث% ح1ي.ض، تت حر� كانت أ%و
عبد{، فإ,ن كانت أ%مة اعتد�ت شهرين وخساv أ%و ط�ه\رين أ%و ح.ي\ضتي، تت عبد

كانت أ%و حر�. وف حديث عمر والرجل الذي قال لزوجته: أ%نت1 خلي_ة
طال1ق¬؛ الطال1ق' من ال3بل: الت ط�ل1قت ف الر.عى، وقيل: هي الت ل ق%ي\د

عليها، وكذلك الل�ية. وط%لق' النساء لعنيي: أ%حدها حل9 ع'ق}دة
النكاح، والخر بعن التخلية وال3ر\سال. ويقال لل3نسان إ,ذا ع.ت.ق ط%ل1يق¬

.vأ%ي صار حر�ا
وأ%ط}ل%ق الناقة من ع1ق%الا وط%ل�ق%ها فط%ل%ق%ت: هي بالفتح، وناقة

ط%ل}ق وط�ل�ق: ل ع1قال عليها، والمع أ%ط}لق. وبعي ط%ل}ق وط�ل�ق: بغي
ق%ي\د. الوهري: بعي ط�ل�ق وناقة ط�ل�ق، بضم الطاء واللم، أ%ي غي

مقي_د. وأ%ط}ل%ق}ت الناقة من الع1قال فط%ل%ق%ت. والطال1ق من ال3بل: الت قد
ط%ل%قت ف الرعى. وقال أ%بو نصر: الطالق الت ت.ن\ط%لق إ,ل الاء ويقال

الت ل ق%ي\د عليها، وهي ط�ل�ق وطال1ق أ%يضاv وط�ل�ق أ%كثر؛ وأ%نشد:
م'ع.ق4ðلت العيس أ%و ط%وال1ق,

أ%ي قد ط%ل%ق%ت عن العقال فهي طال1ق ل تب.س عن ال3بل. ونعجة طال1ق:
م'خ.ل}ة ترع.ى وح\د.ها، وحب.س'وه ف الس>ج\ن ط%ل}قاv أ%ي بغي قيد ول

ك%ب\ل. وأ%ط}ل%ق%ه، فهو م'ط}ل%ق وط%ل1يق: سر�حه؛ وأ%نشد سيبويه:
ط%ل1يق ال، ل ي.م\ن'ن\ عليه
أ%ب'و داود.، وابن' أ%ب ك%ب,ي

والمع ط�لق%اء، والط©ل%قاء: ال�سراء الع'ت.قاء. والط�ليق: ال4سي
الذي أ�ط}ل1ق عنه إ,سار'ه وخ'لYي.

سب,يل�ه. والط�ل1يق': ال4س1ي ي'ط}ل%ق، ف%ع1يلD بعن مفعول؛ قال ذو
الرمة:

وت.ب\س3م' عن ن.و\ر, ال4قاح1ي� أ%ق}ف%ر.ت\
ب,و.ع\ساء م.ع\روف، ت'غام' وت'ط}ل%ق'

ت'غام' مر_ة أ%ي ت'س\تر، وت'ط}ل%ق إ,ذا انلى عنها الغيم، يعن



ال4قاحي إ,ذا طلعت الشمس عليها فقد ط�ل1ق%ت. وأ%ط}ل%ق}ت ال4سي أ%ي خلي_ته.
وف حديث حني: خرج ومعه الط©ل%قاء؛ هم الذين خ.ل�ى عنهم يوم فتح مكة

وأ%ط}ل%ق%هم فلم ي.س\ت.ر,ق�هم، واحدهم ط%ل1يق وهو ال4س1ي إ,ذا أ�ط}ل1ق
سبيله. وف الديث: الطYل%قاء� م1ن\ ق�ر.يش والع'ت.قاء� من ث%ق1يف،

كأ%ن_ه مي_ز قريشاv بذا السم حيث هو أ%حسن من الع'ت.قاء. والط©ل%قاء:
الذين أ�دخ1لوا ف ال3سلم كرهاv؛ حكاه ثعلب، فإ,ما أ%ن يكون من هذا، وإ,ما

أ%ن يكون من غيه. وناقة طال1ق¬: بل خطام، وهي أ%يضاv الت ترسل ف
الي فترعى من ج.ناب,هم حيث شاء4ت ل ت'ع\ق%ل إ,ذا راحت ول ت'ن\ح_ى ف

السرح؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
غدت وهي م.ح\شوكةD طال1ق

ونعجة طال1ق أ%يضاv: من ذلك، وقيل: هي الت يتبس الراعي ل%ب.نها، وقيل:
هي الت ي'ت\ر.ك لبنها يوماv وليلة ث ي'ح\لب. والط�ال1ق من ال3بل:

الت يتركها الراعي لنفسه ل يتلبها على الاء، يقال: اس\ت.ط}لق الراعي
ناقة لنفسه، والط�ال1ق': الناقة ي'ح.ل© عنها ع1قال�ها؛ قال:

م'ع.ق�لت الع1يس, أ%و ط%و.ال1ق
وأ%نشد ابن بري أ%يضاv ل3براهيم بن ه.ر\م.ة%:

،vت'ش\لى كبيت'ها فت'ح\ل%ب' طال1قا
وي'رم>ق�ون% صغار.ها ت.ر\ميقا

أ%بو عمرو: الط�ل%ق%ة النوق الت ت'ح\لب ف الرعى. ابن ال4عراب:
الطال1ق' الناقة ترسل ف الرعى. الشيبان: الطال1ق' من النوق الت يتركها

ب,ص1رار,ها؛ وأ%نشد للحطيئة:
أ%قيموا على ال1ع\ز.ى بدار أ%بيك�م'،

ت.س'وف' الش>مال� بي ص.ب\ح.ى وطال1ق,
قال: الص_ب\ح.ى الت يلبها ف مبكها ي.ص\ط%ب,ح'ها، والط�ال1ق' الت

يتركها بصرارها فل يلبها ف مبكها، والمع ال%طال1يق وال4ط}لق 
*)

قوله «والمع الطاليق والطلق) عبارة القاموس وشرحه: وناقة طالق بل
خطام أ%و متوجهة إ,ل الاء كالطلق، والمع أ%طلق ومطاليق كصاحب وأ%صحاب

وماريب ومراب، أ%و هي الت تترك يوماv وليلة ث تلب». وقد أ�ط}ل1ق%ت
الناقة فط%ل%قت أ%ي ح'ل� عقال�ها؛ وقال شر: سأ%لت ابن ال4عراب عن



قوله:ساه1م الو.ج\ه من ج.د1يلة% أ%و ن.ب\ـ
ـهان%، أ%ف}ن ض1راه لل3ط}لق,

قال: هذا يكون بعن الل9 وال3رسال، قال: وإ,ط}لق�ه إ,ي_اها
إ,رسالا على الصيد أ%فناها أ%ي بق%ت\ل1ها. والط�ال1ق' وال1ط}لق': الناقة

التوجهة إ,ل الاء، ط%ل%ق%ت\ ت.ط}ل�ق ط%ل}قاv وط�لوقاv وأ%ط}ل%ق%ها؛ قال
ذو الرمة:

ق1راناv وأ%ش\تاتاv وحاد{ ي.س'وق�ها،
إ,ل الاء3 م1ن\ ح.و\ر الت_ن'وفة1، م'ط}ل1ق

وليلة� الط�ل%ق: الليلة الثانية من ليال توج�هها إ,ل الاء. وقال
ثعلب: إ,ذا كان بي ال3بل والاء يومان فأ%ول يوم ي'ط}لب فيه الاء هو

الق%ر.ب، والثان الط�ل%ق؛ وقيل: ليلة الط�ل%ق أ%ن ي'خ.لYي.
و'جوه.ها إ,ل الاء، عب_ر عن الزمان بالدث، قال ابن سيده: ول

يعجبن. أ%بو عبيد عن أ%ب زيد: أ%ط}ل%ق}ت' ال3بل إ,ل الاء3 حت ط%ل%ق%ت
ط%ل}قاv وط�لوقاv،د والسم الط�ل%ق، بفتح اللم. وقال ال4صمعي: ط%ل%ق%ت
البل� فهي ت.ط}ل�ق ط%ل%قاv، وذلك إ,ذا كان بينها وبي الاء يومان، فاليوم

،vال4ول الط�ل%ق، والثان الق%ر.ب، وقد أ%ط}ل%ق%ها صاح'بها إ,ط}لقا
وقال: إ,ذا خل�ى و'جوه. ال3بل إ,ل الاء3

وتركها ف ذلك ترعى ل%ي\ل%ت.ئذ فهي ليلة الط�ل%ق، وإ,ن كانت الليلة
الثانية فهي ليلة الق%ر.ب، وهو الس_وق الشديد؛ وإ,ذا خل�ى الرجل� عن ناقته

قيل ط%ل9عقها، والع.ي\ر' إ,ذا حاز. عان.ته ث خل�ى عنها قيل ط%ل�قها،
وإ,ذا اس\ت.ع\ص.ت العانة� عليه ث ان\ق%د\ن% له قيل ط%ل�ق}ن.ه؛ وأ%نشد

لرؤبة:
ط%ل�ق}ن.ه فاس\ت.و\ر.د. الع.د.ام1ل

وأ�ط}ل1ق. القوم'، فهم م'ط}ل%قون إ,ذا ط%ل%ق%ت إ,بل�هم، وف الكم إ,ذا
كانت إ,بلهم ط%وال1ق ف طلب الاء، والط�ل%ق: سي الليل لو,ر\د1

الغ1ب>، وهو أ%ن يكون بي ال3بل وبي الاء ليلتان، فالليلة ال�ول الط�ل%ق
ي'خ.لYي الراعي إ,بل%ه إ,ل الاء ويتركها مع ذلك ترعى وهي تسي،

فال3بل بعد الت_حويز ط%وال1ق'، وف الليلة الثانية ق%وار,ب'.
وال3ط}لق ف القائمة: أ%ن ل يكون فيها و.ض.ح¬، وقوم يعلون ال3ط}لق

أ%ن يكون يد ورجل ف ش1ق� م'ح.ج_ل%تي، ويعلون ال3م\ساك أ%ن يكون يد



ورجل ليس بما تجيل. وفرس ط�ل�ق' إ,حدى القوائم إ,ذا كانت إ,حدى قوائمه
ل تجيل فيها. وف الديث: خي' ال�م'ر ال4ق}رح' ط�ل�ق' اليد1

vق%ت يد'ه بالي ط%لقة�اليمن أ%ي م'ط}ل%ق�ها ليس فيها تجيل؛ وط%ل
وط%ل%ق%ت وط%ل%ق%ها به ي.ط}ل�قها وأ%ط}ل%قها؛ أ%نشد أ%حد بن يي:

أ�ط}ل�ق\ ي.د.ي\ك ت.ن\ف%عاك يا ر.ج'ل}
بالر_ي\ث1 ما أ%ر\و.ي\ت.ها، ل بالع.ج.ل}

ويروى: أ%ط}ل1ق\. ويقال: ط%ل%ق. يده وأ%ط}لق%ها ف الال والي بعن
واحد؛ قال ذلك أ%بو عبيد ورواه الكسائي ف باب ف%ع.ل}ت وأ%ف}ع.ل}ت، ويد'ه

م.ط}لوقة وم'ط}ل%قة.
ورجل ط%ل}ق' اليدين والوجه وط%ل1يق�هما: س.م\ح'هما. ووجه ط%ل}ق¬

وط1ل}ق¬ وط�ل}ق¬؛ ال4خيتان عن ابن ال4عراب: ضاحك م'ش\ر,ق، وجع' الط�ل}ق,
ط%ل}قات. قال ابن ال4عراب: ول يقال أ%و\ج'د¬ ط%وال1ق إ,ل� ف الشعر،

وامرأ%ة ط%ل}قه' اليدين. ووجه ط%ل1يق¬ كط%ل}ق، والسم'
vمنها والصدر جيعا

الط�لقة�. وط%ل1يق¬ أ%ي م'س\ت.ب\ش1ر منبسط الوجه م'ت.ه.لYل�ه. ووجه
م'ن\ط%ل1ق: كط%ل}ق، وقد ان\ط%ل%ق؛ قال ال4خطل:

،vر.ح1يبة vودارا vى س.ه\لÝي.ر.و\ن% ق1ر
وم'ن\ط%ل%قاv ف و.ج\ه1 غي, ب.س'ور,

ويقال: لقيته م'ن\ط%ل1ق. الوجه إ,ذا أ%سفر؛ وأ%نشد:
ي.ر\ع.و\ن% و.س\م1ي�اv و.ص.ى ن.ب\ت'ه،

فان\ط%ل%ق. الوجه' ودق_ الك�ش'وح\
وف الديث: أ%ف}ضل� ال3يان1

أ%ن ت'ك%لYم أ%خاك وأ%نت ط%ل1يق¬ أ%ي مستبشر منبسط الوجه؛ ومنه الديث:
أ%ن ت.ل}قاه بوجه ط%ل1ق. وت.ط%ل9ق. الشيء4: س'ر_ به فبدا ذلك ف وجهه.

أ%بو زيد: رجل ط%ل1يق'
الوجه ذو ب,ش\ر� حسن، وط%ل}ق الوجه إ,ذا كان سخ1ي�اv، ومثله بعي ط%ل}ق'

اليدين غي مقيد، وجعه أ%طلق. الكسائي: رجل ط�ل�ق¬، وهو الذي ليس عليه
:Dوليلة ط%ل}قة vط%ل}ق¬ أ%يضا Dشيء. ويوم ط%ل}ق¬ بي>ن الط�لقة، وليلة

م'ش\ر,ق¬ ل برد فيه ول حر�
ول مطر ول ق�ر�، وقيل: ول شيء يؤذي، وقيل: هو اللي_ن الق�ر> من



أ%يام ط%ل}قات، بسكون اللم أ%يضاv، وقد ط%ل�ق. ط�لوقةv وط%لقةv. أ%بو
عمرو: ليلة ط%ل}ق¬ ل برد فيها؛ قال أ%وس:

خ.ذ%ل}ت' على ل%ي\لة{ ساه1رة}،
فل%ي\س.ت\ ب,ط%ل}ق� ول ساك1ره\

وليال� ط%ل}قات وط%وال1ق'. وقال أ%بو الدقيش: وإنا لط%ل}قة� الساعة؛
وقال الراعي:

فلما ع.ل%ت\ه الشمس' ف يوم, ط%ل}قة{
يريد يوم.

ليلة{ ط%ل}قة{ ليس فيها ق�رÒ ول ريح، يريد يومها الذي بعدها، والعرب
تبدأ� بالليل قبل اليوم؛ قال الزهري: وأ%خبن النذري عن أ%ب اليثم

أ%نه قال ف بيت الراعي وبيت آخر أ%نشده لذي الرمة:
لا س'ن_ةD كالشمس, ف يوم, ط%ل}قة{

قال: والعرب تضيف السم إ,ل نعته، قال: وزادوا ف الط�ل}ق الاء
للمبالغة ف الوصف كما قالوا رجل داهية، قال: ويقال ليلةD ط%ل}ق¬ وليلة

Dط%ل}قة Dس.م\حة Dأ%ي سهلة ط}يبة ل برد فيها، وف صفة ليلة القدر: ليلة Dط%ل}قة
أ%ي سهلة طيبة. يقال: يوم ط%ل}ق¬ وليلة ط%ل}ق¬ وط%ل}قةD إ,ذا ل يكن

فيها حر� ول برد يؤذيان، وقيل: ليلة ط%ل}ق¬ وط%ل}قةD وطال1قة ساكنة
م'ض1يئة، وقيل: الط�وال1ق الطيبة� الت ل حر فيها ول برد؛ قال

كثي>ر:ي'ر.ش>ح' ن.ب\تاv ناض1راv وي.زين'ه
ن.دىÝ، ولي.ال� ب.ع\د ذاك ط%وال1ق

وزعم أ%بو حنيفة أ%ن واحدة الط�وال1ق ط%ل}قة، وقد غلط ل4ن ف%ع\لة ل
ت'كس�ر على فواعل إ,ل أ%ن يشذ شيء. ورجل ط%ل}ق' اللسان1 وط�ل�ق¬ وط�ل%ق¬

Dوفيه أ%ربع لغات: لسان ،vلوقا�وط%ل1يق: ف%ص1يح، وقد ط%ل�ق ط�لوقةv وط
ط%ل}ق¬ ذ%ل}ق¬، وط%ل1يق ذ%ل1يق، وط�ل�ق¬ ذ�ل�ق¬، وط�ل%ق¬ ذ�ل%ق¬؛ ومنه ف

حديث الر_ح1م: ت.كل�م بلسان ط%ل}ق, أ%ي ماضي القول سريع النطق، وهو
ط%ل1يق اللسان وط1ل}ق¬ وط%ل}ق¬، وهو ط%ل1يق' الوجه وط%ل}ق' الوجه. وقال ابن

ال4عراب: ل يقال ط�ل%ق¬ ذ�ل%ق¬، والكسائي يقولما، وهو ط%ل}ق'
الكف وط%ل1يق'

الكف قريبان من السواء. وقال أ%بو حات: سئل ال4صمعي ف ط�ل%قÝ أ%و
ط�ل%ق� فقال: ل أ%دري لسان ط�ل�ق� أ%و ط�ل%ق؛ وقال شر: ط%ل9ق%ت يد'ه



ولسانه ط�لوق%ةv وط�لوقاv. وقال ابن ال4عراب: يقال هو ط%ل1يق¬ وط�ل�ق¬
وطال1ق¬ وم'ط}ل%ق¬ إ,ذا خ'لYي عنه، قال: والت_ط}ل1يق' التخلية وال3رسال

وحل© العقد، ويكون ال3طلق'
بعن الترك وال3رسال، والط�ل%ق الش_أ}و'، وقد أ%ط}ل%ق. ر,ج\ل%ه.
واس\ت.ط}ل%ق%ه: استعجله. واس\ت.ط}ل%ق. بطن'ه: مشى. واس\ت1طلق'

البطن: م.ش\ي'ه، وتصغيه ت'ط%ي\ل1يق، وأ%ط}ل%ق%ه الدواء. وف الديث:
أ%ن رجلv اس\ت.ط}ل%ق بطن'ه أ%ي كثر خروج ما فيه، يريد ال3سهال. واستطلق

الظب'
وت.طل�ق: اس\ت.ن_ ف ع.د\و,ه فمضى ومر� ل يلوي على شيء، وهو

ت.ف%ع_ل%، والظب إ,ذا خ.ل�ى عن قوائمه فمضى ل يلوي على شيء قيل
ت.ط%ل�ق..قال: والنط1لق' سرعة الذهاب ف أ%صل ال}نة.

ويقال: ما ت.ط�ل1ق' نفسي لذا ال4مر أ%ي ل تنشرح ول تستمر، وهو
ت.ط�ل1ق' ت.ف}ت.ع1ل�، وتصغي الطYلق ط�ت.ي\ل1يق، بقلب الطاء تاء لتحرك

الطاء ال�ول كما تقول ف تصغي اضطراب ض'ت.ي,يب، تقلب الطاء تاء لتحرك
الضاد، والنط1لق': الذهاب. ويقال: ان\ط�ل1ق. به، على ما ل يسم_ فاعله،

كما يقال انق�ط1ع به. وتصغي م'ن�ط%ل1ق م'ط%ي\ل1ق، وإ,4ن شئت عو�ضت من
النون وقلت م'ط%ي\ل1يق، وتصغي النط1لق ن'ط%ي\ل1يق، ل4نك حذفت أ%لف

الوصل ل4ن أ%ول السم يلزم تريكه بالضم للتحقي، فتسقط المزة لزوال
السكون الذي كانت المزة اجت'ل1بت له، فبقي ن'ط}لق ووقعت ال4لف رابعة فلذلك

vوجب فيه التعويض، كما تقول د'ن.ي\ن,ي ل4ن حرف اللي إ,ذا كان رابعا
ثبت البدل منه فلم يسقط إ,ل ف ضرورة الشعر، أ%و يكون بعده ياء كقولم ف

جع أ�ث}ف1ي�ة أ%ثاف{، فق1س\ على ذلك.
ويقال: ع.دا الفرس' ط�ل%قاv أ%و ط%ل%ق%ي أ%ي ش.و\طاv أ%و ش.و\طي، ول
�ي'خص�ص ف التهذيب بفرس ول غيه. ويقال: ت.طل�ق%ت اليل

إ,ذا مضت ط%ل%قاv ل ت'ح\ب.س إ,ل الغاية، قال: والط�ل%ق' الشوط الواحد
ف ج.ر\ي اليل. والت_ط%ل©ق' أ%ن يبول الفرس بعد الري؛ ومنه قوله:

فصاد. ثلثاv كج,ز\ع, الن>ظا
م,، ل ي.ت.ط%ل�ق\ ول ي'غ\س.ل

ل ي'غ\س.ل أ%ي ل يعرق. وف الديث: فر.ف%ع\ت' فرسي ط%ل%قاv أ%و
ط%ل%ق%ي؛ هو، بالتحريك، الشوط والغاية الت يري إ,ليها الفرس. والط�ل%ق'،



بالتحريك: قيد من أ%د.م�، وف الصحاح: قيد من جلود؛ قال الراجز:
ع.و\د¬ على ع.و\د{ على ع.و\د{ خ.ل%ق\
كأ%نا، والليل� يرمي بالغ.س.ق\،
م.شاج,ب¬ وف1ل}ق' س.ق}ب� وط%ل%ق

شب�ه الرجل بال1ش\ج.ب, ل1يب'س\ه1 وقلة لمه، وشب_ه المل ب,ف1ل}ق,
س.ق}ب�، والس_ق}ب خشبة من خشبات البيت، وشب�ه الطريق بالط�ل%ق وهو قيد من

أ%د.م�. وف حديث حني: ث انتز.ع ط%ل%قاv من ح.ق%به فق%ي_د به الم.ل%؛
الط�ل%ق'، بالتحريك: قيد من جلود. والط�ل%ق: البل الشديد الفتل حت

ي.قوم؛ قال رؤبة:
م'ح\م.ل%ج أ�د\ر,ج. إ,د\راج الط�ل%ق\

وف حديث ابن عباس: الياء� وال3يان� م.ق}رونان ف ط%ل%ق�؛ الط�ل%ق'
ههنا: حبل مفتول شديد الفتل، أ%ي ها متمعان ل يفترقان كأ%نما قد

ش'د�اv ف حبل أ%و قيد. وط%ل%ق البطن 
(* قوله «وطلق البطن إل» عبارة الساس:

واطلقت الناقة من عقالا فطلقت وهي طالق وطلق، وإبل أطلق؛ قال ذو
الرمة: تقاذفن إل): ج'د_ت'ه، والمع أ%طلق؛ وأ%نشد:

ت.قاذ%ق}ن. أ%ط}لقاv، وقار.ب. خ.ط}و.ه
عن الذ�و\د1 ت.ق}ر,يب¬، وه'ن_ ح.بائ1به'

أ%بو عبيدة: ف البطن أ%ط}لق، واحد'ها ط%ل%ق¬، متحرك، وهو طرائق
البطن.وال�ط%ل�ق': ال�ل%ق�ح من النخل، وقد أ%ط}ل%ق. نله وط%ل�قها إ,ذا

كانت ط1والv فأ%لقحها. وأ%ط}ل%ق. خ.ي\ل%ه ف ال%ل}بة وأ%ط}ل%ق. ع.د'و_ه
إ,ذا سقاه س'م�اv. قال: وط%ل%ق أ%عطى، وط%ل1ق. إ,ذا تباعد. والطYل}ق'،

�بالكسر: اللل؛ يقال: هو لك ط1ل}قاv ط ل}ق¬ أ%ي حلل. وف الديث: اليل
ط1ل}ق¬؛ يعن أ%ن الر_هان على اليل حلل. يقال: أ%عطيته من ط1ل}ق,

مال أ%ي ص.ف}وه وط%ي>ب,ه. وأ%نت. ط1ل}ق¬ من هذا ال4مر أ%ي خارج¬ منه.
وط�لYق. السليم'، على ما ل ي'سم_ فاعله: رجعت إ,ليه نفسه' وسكن وجعه بعد

الع1داد، فهو م'ط%ل�ق؛ قال الشاعر:
ت.ب,يت' ال�م'وم الطار,قات' ي.ع'د\ن.ن،

كما ت.ع\ت.ر,ي ال4ه\وال� رأ}س. ال�ط%ل�ق,
وقال النابغة:



ت.ناذ%ر.ها الراق�ون م1ن\ س'وء3 س>ها،
ت'ط%لYقه ط%ور\اv، وط%و\راv ت'راج,ع'ه\

والط�ل%ق': ضرب من ال4د\وية، وقيل: هو نبت تستخرج عصارته فيتطل�ى به
الذين يدخلون ف النار. ال4صمعي: يقال لضرب من الدواء أ%و نبت ط%ل%ق¬،

متحرك. وط%ل}ق¬ وط%ل%ق: اسان.
@طمرق: الط©م\روق': اسم من أ%ساء الف�اش.
@طهق: الط�ه\ق': سرعة الشي، يانية زعموا.

@طوق: الط�و\ق': ح.ل}ي¬ يعل ف العنق. وكل شيء استدار فهو ط%و\ق¬
كط%و\ق الر_حى الذي ي'د1ير الق�ط}ب ونو ذلك. والط�و\ق': واحد' ال4ط}واق،

وقد ط%و_ق}ت'ه فت.ط%و_ق.
أ%ي أ%لبسته الط�و\ق. فل%ب,سه، وقيل: الط�و\ق' ما استدار بالشيء،

والمع أ%ط}واق¬.
�وال�ط%و_قة�: المامة

الت ف عنقها ط%و\ق¬. وال�ط%و_ق' من المام: ما كان له ط%و\ق¬.
وط%و_ق%ه بالسيف وغيه وط%و_قه إ,ي�اه: جعله له ط%و\قاv. وف التنزيل:

س.ي'ط%و_ق�ون ما ب.خ1لوا به يوم القيامة؛ يعن مانع الزكاة ي'ط%و_ق' ما بل
به من حق الفقراء من النار يوم القيامة، نعوذ بال من سخط ال. ويروى

ف حديث: م.ن\ غ%ص.ب. جار.ه ش1ب\راv من الرض ط�و>ق%ه من سبع أ%ر.ض1ي؛
يقول: ج'ع1ل له ط%و\قاv ف عنقه أ%ي يسف ال به ال4رض فتصي البقعة

الغصوبة منها ف عنقه كالط�و\ق، وقيل: هو أ%ن ي'ط%و_ق. حل%ها يوم
القيامة أ%ي ي'كل�ف فيكون من ط%و\ق التكليف ل من ط%و\ق التقليد؛ ومن ال4ول

حديث الزكاة: ي'ط%و_ق' مال%ه ش'جاعاv أ%قرع. أ%ي يعل له كالط�و\ق ف
عنقه؛ ومنه الديث: والنخل� م'ط%وقة بثمرها أ%ي صارت أ%عذاق�ها كال4ط}واق

ف العناق؛ ومن الثان حديث أ%ب قتادة وم'راجعة1
النب، صلى ال عليه وسلم، ف الصوم فقال، صلى ال عليه وسلم: ود1د\ت

أ%ن>ي ط�و>ق}ت' ذلك أي ليته ج'ع1ل داخلv ف طاق%ت وقدرت، ول يكن،
صلى ال عليه وسلم، عاجزاv عن ذلك غي. قادر عليه لضعف منه ولكن يتمل

أ%نه خاف. العجز عنه للحقوق الت تلتزمه لنسائه، فإ,ن إ,دامة%
الصوم ت'خ1ل9 بظوظهن منه. وت.ط%و_ق%ت الي�ة� على عنقه: صارت عليه

كالط�و\ق.



والط�و\قة: أ%رض سهلة مستديرة ف غ1ل%ظ. وطائق' كل9 شيء مثل طوقه، وف
التهذيب: طائق كل شيء� ما استدار به من ح.ب\ل أ%و أ%كمة، والمع

ال4ط}واق. ابن سيده: ومن الشاذ قراءة ابن عباس وماهد وعكرمة: وعلى الذين
ي'ط%و_ق�ونه، وي'ط%ي_ق�ونه وي.ط�ي_ق�ون.ه'، في'ط%و_ق�ونه يعل كالط�و\ق

ف أ%عناقهم، وي.ط�و_قونه أ%صله يتطو_قونه فقل%ب\ت التاء طاء وأ�دغمت\
ف الطاء، وي'ط%ي_قونه أ%صله ي'ط%ي\و.قونه فقلبت الواو ياء كما قلبت.ها

ف سي�د ومي�ت، وقد يوز أ%ن يكون القلب على العاقبة كت.هو�ر وتي�ر،
على أ%ن أ%با السن قد حكى هار. ي.هي، فهذا ي'ؤن,س أ%ن ياء تي�ر وض\ع¬

وليست على العاقبة، قال: ول تملن هار. ي.ه,ي على الواو قياساv على ما
ذهب إ,ليه الليل ف تاه. ي.ت1يه وطاح. ي.طيح فإ,ن ذلك قليل، ومن قرأ%

ي.ط�ي_قونه جاز أ%ن يكون ي.ت.ف%ي\علونه، أ%صله ي.ت.ط%ي\و.قونه فقلبت
الواو ياء كما تقدم ف مي�ت وسي�د، وتوز فيه العاقبة أيضاv على تي�ر،

ويوز أ%ن يكون ي'ط%و_ق�ونه بالواو، وصيغة ما ل يسم فاعله ي'ف%و\ع.لونه
إ,ل أ%ن بناء4 ف%ع_ل}ت أ%كثر من بناء ف%و\ع.ل}ت. وط%و_ق}ت'ك الشيء أ%ي

كل�ف}تك%ه. وط%و_ق%ن ال� أ%داء4 ح.قYك أ%ي ق%و�ان. وطو_قت\ له
نفس'ه: لغة ف ط%و_ع.ت أ%ي ر.خ_صت وس.ه_لت؛ حكاها ال4خفش.
والط�ائ1ق': حجر أ%و ن.ش.ز¬ ي.ن\ش'ز ف البل نادر، منه، وف البئر ذلك

ما ن.ش.ز. من حال البئر من صخرة ناتئة؛ وقال عمارة بن طارق ف صفة
الغرب:م'وق�ر م1ن\ ب.ق%ر, الر_ سات1ق،

ذي ك1د\نة{ على ج,حاف1 الط�ائ1ق،
أ%خ\ض.ر ل ي'ن\ه.ك\ ب'موس.ى الال1ق

أ%ي ذو قوة على م'كاو.حة1 تلك الصخرة؛ وقال ف جعه:
على م'تون1 ص.خ.ر� ط%وائ1ق

والطائ1ق': ما بي كل خشبتي من السفينة. أ%بو عبيد: الط�ائ1ق' ما بي
كل خشبتي. ويقال: الطائ1ق إ,حدى خشبات بطن الز_و\ر.ق. أ%بو عمرو

الشيبان: الطائ1ق' وسط السفينة؛ وأ%نشد للبيد:
فال}تام. طائ1ق�ها القدي'، فأ%ص\ب.ح.ت\

ما إ,ن} ي'ق%و>م' در\أ%ها ر,د\فان1
الصمعي: الطائ1ق' ما ش.خ.ص. من السفينة كال%ي\د1 الذي ينحدر من البل؛

قال ذو الرمة:



ق%ر\واء طائ1ق�ها بالل, م.ح\ز'وم'
قال: وهو حرف نادر ف الق�ن�ة. الليث: طائ1ق' كل شيء ما استدار به من

ح.ب\ل أ%و أ%كمة، وجعه أ%ط}واق¬، والط�اقات' جع طاقة{. ويقال للك%ر>
الذي ي'ص\ع.د به إ,ل النخلة الط�و\ق، وهو الب.ر\و.ن\د بالفارسية؛ قال

الشاعر يصف نلة:
وم.ي�الة ف رأ}سها الش_ح\م' والن_د.ى،

وسائر'ها خال� من الي ياب,س'
ت.ه.ي_بها الف1ت\يان� حت ان\ب.ر.ى لا

ق%ص1ي' ال�طى، ف ط%و\ق1ه، م'ت.قاع1س'
يعن البوند؛ التهذيب: أ%نشد عمر بن بكر:

ب.ن بالغ.م\ر أ%ر\ع.ن. م'ش\م.خ1ر�ا¾،
ي'غ.ن>ي، ف ط%وائ1قه، ال%مام'

قال: ط%وائ1قه ع'قوده؛ قال ال4زهري: وصف ق%ص\راv. والط�وائ1ق': جع
الط�اق, الذي ي'ع\ق%د بالج'ر�، وأ%صله طائ1ق¬ وجعه ط%وائ1ق' على ال4صل

مثل الاجة جعها حوائج ل4ن أ%صلها حائجة؛ وأ%نشد لعمرو بن حسان:
أ%ج,د_ك. هل رأ%يت. أ%با ق�ب.ي\س�،
أ%طال% حيات.ه الن_ع.م' الرeكام'؟

،vبن بالغ.م\ر, أ%ر\ع.ن. م'ش\م.خ1ر�ا
ي'غ.ن>ي ف طوائقه ال%مام'

قال: ويمع أ%يضاv أ%ط}واقاv. والط�و\ق' وال3طاقة�: القدرة على الشيء.
والط�و\ق': الط�اقة�. وقد طاق%ه ط%و\قاv وأ%طاق%ه إ,طاقةv وأ%طاق.

عليه، والسم الط�اقة�. وهو ف ط%و\قي أ%ي ف و.س\عي؛ قال ابن بري: وقول
عمرو بن أ�مامة:

لقد ع.ر.ف}ت' الوت. قبل ذ%و\ق1ه،
إ,ن9 ال%بان ح.ت\ف�ه م1ن\ ف%و\ق1ه

كل© امرئ م'قات1لD عن ط%و\ق1ه،
كالث�و\ر, ي.ح\مي ج,ل}د.ه ب,ر.و\ق1ه

أ%راد بالط�و\ق الع'نق، ورواه الليث:
كل امرئ ماهد بطوقه

قال: والط�و\ق' الطاقة� أ%ي أ%قصى غايته، وهو اسم لقدار ما يكن أ%ن



يفعله بشق�ة منه. ابن ال4عراب: يقال ط�ق\ ط�ق\ من طاق. ي.ط�وق إ,ذا
أ%طاق. الليث: الط�و\ق' مصدر من الط�اق1ة؛ وأ%نشد:

كل امرئ م'جاه1د بطوقه،
والثور يمي أ%نفه بروقه

يقول: كل امرئ م'كل9ف ما أ%طاق؛ قال أ%بو منصور: يقال طاق. ي.ط�وق
vوع ط%و\عا�ط%و\قاv وأ%طاق. ي'طيق' إ,طاقةv وطاقةv، كما يقال طاع. ي.ط

وأ%طاع. ي'طيع إ,طاعةv وطاعةv. والط�اقة� والطاعة�: اسان يوض.عان موضع
الصدر؛ قال سيبويه: وقالوا ط%ل%ب\ت.ه طاق%ت.ك، أ%ضافوا الصدر وإ,ن كان ف
موضع الال، كما ادخلوا فيه اللف واللم حي قالوا أ%رسل%ها الع1راك.،

وأ%ما ط%ل%ب\ت'ه طاق%ت فل يكون إ,ل معرفة كما أ%ن سبحان% ال ل يكون
إ,ل كذلك. والطاقة�: ش'ع\ب.ةD من ر.ي\حان أ%و ش.ع.ر وق�و_ةD من اليط أ%و

نو ذلك. ويقال: طاق' نعل� وطاقة� ر.ي\حان{، والطاق': ما عطف من
ال4بنية، والمع الط�اقات. والط�يقان: فارسي معرب. والطاق: ع.ق}د' البناء حيث

كان، والمع أ%طواق وط1يقانD. والط�اق': ض.ر\ب¬ من اللبس. قال ابن
ال4عراب: هو الط�ي\ل%سان، وقيل هو الطيلسان ال4خضر؛ عن كراع؛ قال

رؤبة:ولو ت.ر.ى، إ,ذ} ج'ب_ت م1ن\ طاق,،
ول1م_ت م1ث}ل� ج.ناح, غاق,

وقال الشاعر:
لقد ت.ر.كت\ خ'ز.ي\ب.ة� كل� وغ}د{

ت.م.ش_ى بي. خاتام� وطاق,
والط�يقان� جع طاق: الط�ي\ل%سان مثل ساج وس1يجان؛ قال مليح الذل:

من الر_ي\ط1 والط�يقان1 ت'ن\ش.ر' ف%و\ق%هم،
كأ%ج\ن,حة1 الع1ق}بان1 ت.د\ن'و وت.خ\ط1ف'

والط�اق': ض.ر\ب¬ من الثياب؛ قال الراجز:
ي.ك}ف1يك، من طاق� كثي ال4ث}مان،

ج'م_از.ةD ش'م>ر. منها الك�م_ان
قال ابن بري: الط�اق' الكساء، والط�اق' ال1مار'؛ وأ%نشد ابن

ال44عراب:
سائ1ل%ة ال4صداغ ي.ه\ف�و طاق�ها،

كأ%ن_ما ساق' غ�راب� ساق�ها



وفسره فقال أ%ي خارها يطي وأ%صداغها تتطاير من ماصمتها. ورأ%يت
أ%رضاv كأ%ن_ها الطيقان� إ,ذا كثر نباتا.

وشراب ال4ط}واق: ح.ل%ب' النار.ج,يل، وهو أ%خبث من كل شراب ي'ش\ر.ب
وأ%شدe إ,فساداv للعقل.

وذات الط�Yو.ق: أ%رض معروفة؛ قال رؤبة:
ت.ر\مي ذ1راع.ي\ه1 ب.ث}جاث1 السeو.ق\

ض.ر\حاv، وقد أ%ن\ج.د\ن% من ذات1 الط©و.ق\
والط�و\ق': أ%رض سهلة مستديرة. وطاق' القوس: س1ي.ت'ها، وقال ابن حزة:

طائ1ق�ها ل غي، ول يقال طاق�ها.
@طبل: الط�ب\ل�: معروف الذي ي'ض\ر.ب به وهو ذو الوجه الواحد والوجهي،

والمع أ%ط}بال وط�ب'ول. والط�ب_ال: صاحب الط�ب\ل، وف1ع\له
الت_ط}ب,يل، وح1ر\فته الطYبالة، وقد ط%ب.ل% ي.ط}ب'ل. والط�ب\لة: شيء من خ.ش.ب

تتخذه النساء، والط�ب\ل الر_ب\عة للطي>ب، والط�ب\ل س.ل�ة الطعام.
الوهري: وط%ب\ل� الدراه1م وغيها معروف¬، والط�ب\ل� ال%ل}ق؛ قال:

قد ع.ل1م'وا أ%ن_ا خ1يار' الط�ب\ل،
وأ%ن_نا أ%ه\ل� الن_دى والف%ض\ل

eالط�ب\ن ه'و أ%ي ما أ%دري أ%ي eالط�ب\ل ه'و وأ%ي eوما أ%د\ري أ%ي
الناس؛ قال لبيد 

(* قوله «قال لبيد» قال الصاغان: ليس الرجز للبيد) :
ث� ج.ر.ي\ت' لن\ط1لق, ر,س\لي،
س.ت.ع\لمون م.ن\ خ1يار' الط�ب\ل

وقال الب.ع1يث:
وأ%ب\قى ط%وال� الد_ه\ر,، من ع.ر.صات1ها،

ب.ق1ي_ة% أ%ر\مام�، كأ%ر\د1ي.ة الط�ب\ل
والط�ب\ل: ض.ر\ب من الثياب، وقيل: هو و.ش\ي¬ ي.مان{ فيه كهيئة

الط©ب'ول. التهذيب: الط�ب\ل ثياب عليها صورة الط�ب\ل ت'سم_ى الط�ب\ل1ي_ة،
ويقال لا أ%ر\د1ية الط�ب\ل ت'ح\م.ل من مصر، صانا ال تعال؛ قال أ%بو

النجم:
م1ن\ ذ1ك}ر, أ%ي_ام� ور.س\م� ضاحي،

كالط�ب\ل, ف م'خ\ت.ل%ف الر>ياح



eابن ال4عراب: الط�ب\ل ال%راج؛ ومنه قولم: فلن ي'ح1ب
الط�ب\ل1ي_ة% أ%ي ي'ح1بe دراهم ال%راج بل تعب. والط�بالة: الن_ع\جة، وف

الكم: الط©وبالة�، وجعها ط�وبالت¬، ول يقال للكبش ط�وبالD؛ قال ط%ر.فة
أ%و غيه:

،vوبالة�ن.عان ح.نانة� ط
ت'س.فe ي.ب,يساv من الع1ش\ر,ق,

.vوبالة�ن.ص.ب ط�وبالةv على الذم له، كأ%نه قال أ%ع\ن ط
@طبزل: قال ف ترجة ط%ب.ر\ز.ذ� السeك�ر، فارسيÒ معر_ب، وحكى

ال4صمعي ط%ب.ر\ز.ل وط%ب.ر\ز.ن، قال يعقوب: ط%ب.ر\ز'ل وطب.ر\ز'ن لذا الس'ك�ر،
بالنون واللم، قال: وهو مثال ل أ%عرفه. قال ابن جن: قولم ط%ب.ر\ز.ل

وط%ب.ر\ز.ن، لس\ت. بأ%ن ت.ج\ع.ل أ%حدها أ%صلv لصاحبه بأ%ول منك
ب.م\له على ض1د>ه، لستوائهما ف الستعمال.

@طحل: الطYحال�: ل%ح\مة سوداء ع.ريضة ف بطن ال3نسان وغيه عن اليسار
لز,قةD بال%ن\ب، م'ذ%ك�ر؛ ص.ر_ح. اللحيان بذلك، والمع ط�ح'لD، ل
،Dه، فهو ط%ح1ل�ي'ك%س_ر على غي ذلك. وط%ح1ل% ط%ح.لv: ع.ظ�م ط1حال

وط�ح1ل% ط%ح\لv: ش.كا ط1حال%ه؛ أ%نشد ابن بري للح.ر,ث بن
م'ص.ر>ف:

،vأ%ك}و,يه، إ,م_ا أ%راد الك%ي_ م'ع\ت.ر,ضا
ك%ي_ ال�ط%ن>ي من الن_ح\ز, الط�ن الط�ح1ل

وط%ح.ل%ه ي.ط}ح.ل�ه ط%ح\لv وط%ح.لv: أ%صاب ط1ح.ال%ه، فهو م.ط}ح'ول.
ويقال: إ,ن9 الفرس ل ط1حال% له، وهو م.ث%لD لسرعته وج.ر\يه، كما يقال
:Dفهو ط%ح1ل ،vالبعي ل م.رارة له أ%ي ل ج.سارة له. وط%ح1ل% الاء� ط%ح.ل

Dف%س.د. وت.غ.ي_رت رائحت'ه من ح.م\أ%ته. ال4زهري: أ%بو زيد ماء ط%ح1ل
أ%ي كثي الط©ح\ل�ب. وماء ط%ح1لD: ك%د1ر¬؛ قال زهي:

،Dي.خ\ر'ج\ن. من ش.ر.بات{، ماؤها ط%ح1ل
على ال�ذ�وع,، ي.خ.ف}ن. الغ.م_ والغ.ر.قا

والط�ح1ل�: الغ.ض\بان�. والط�ح1ل�: ال%لن؛ وأ%نشد:
ما إ,ن} ي.ر'ود' ول ي.زال� ف1راغ�ه
ط%ح1لv، وي.م\ن.ع'ه من ال4ع\يال,

وك1ساء# أ%ط}ح.ل�: على لون الطYحال. ور.ماد¬ أ%ط}ح.ل إ,ذا ل يكن



صافياv. ابن سيده: الط©ح\لة لون بي الغ'ب\رة والبياض بسواد قليل ك%ل%و\ن
،vالر_ماد، ذ1ئب¬ أ%ط}ح.ل وشاة ط%ح\لء، والفعل من ذلك كله ط%ح1ل ط%ح.ل
وجعل أ%بو عبيدة ال4ط}ح.ل اسم اللون فقال: هو لون الرماد، وأ�رى أ%با

حنيفة حكى ن.ص\لD أ%ط}ح.ل وش.راب¬ طاح1لD إ,ذا ل يكن صاف الل�ون، وكذلك
غ�بار¬ طاحل؛ قال رؤبة:

وب.ل}دة ت'ك}سى الق%ت.ام. الط�اح1ل
ابن ال4عراب: الط�ح1ل ال4س\ود، ويقال: ف%ر.س أ%خضر أ%ط}ح.ل للذي

يعلو خ'ض\رت.ه قليل ص'فرة. ال4زهري: ومن أ%مثال العرب ض.ي_ع\ت. الب,كار.
على ط1حال�؛ ي'ض\رب مثلv لن ط%لب حاجة إ,ل من أ%ساء إ,ليه، وأ%صل ذلك

أ%ن س'و.يد بن أ%ب كاه1ل� ه.جا ب.ن غ�ب.ر ف رجز له فقال:
م.ن\ س.ر_ه الن_ي\ك' بغي مال,،

فالغ'ب.ري_ات' على ط1حال,
ش.واغ1راv، ي'ل}م1ع\ن. بالق�ف9ال,

ث إ,ن س'و.ي\داv أ�سر ف%ط%لب إ,ل بن غ�ب.ر 
(* قوله «بن غب إل» ضبط

ف القاموس بالضم والتشديد ووزنه شارحه بسكر، وف معجم ياقوت والتكملة
والتهذيب بالتخفيف) أ%ن ي'عينوه ف ف%ك%اك1ه فقالوا له: ض.ي_ع\ت.

الب,ك%ار. على ط1حال�، والب,كار': جع ب.ك}ر وهو الف%ت1يe من ال3بل؛ ال4زهري:
ط1حال موضع وقد ذكره ابن مقبل فقال:

لي\ت. الل�يال، يا ك�ب.ي\شة�، ل تك�ن\
إ,ل� ك%ل%ي\لتنا ب.ز\م, ط1حال

:vوقال ال4خطل فيه أ%يضا
وع.ل الب.سيطة% فالش_ق1يق. ب,ر.ي>ق�،

فالض_و\ج. ب.ي\ن. ر'و.ي_ة{ فط1حال,
الوهري: وأ%ط}ح.ل% ج.ب.لD ب.ك�ة ي'ضاف إ,ليه ث%و\ر' ابن عبد م.ناة بن

أ�د> بن طابة، يقال: ثو\ر' أ%ط}ح.ل ل4نه ن.ز.له. ابن سيده: أ%ط}ح.ل
اسم ج.بل، ول ي.خ'ص_ه بكة ول بغيها. وط1حال: اسم كلب.

@طخمل: ال4زهري ف ترجة خرط قال: قرأ}ت ف نسخة من كتاب الليث:
ع.ج,ب\ت' ل1ر\ط1يط{ ور.ق}م, ج.ناح1ه،
ور'م_ة ط1خ\م1يل� ور.ع\ث1 الض_غاد1ر



قال: الطYخ\م1يل الد>يك.
@طربل: الطYر\بال: ع.ل%م¬ ي'ب\ن.ى، وقيل: هو كل بناء عال، وقيل: هي كل

قطعة من جبل أ%و حائط مستطيلة ف السماء. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، قال: إ,ذا م.ر_ أ%حدكم ب,ط1ر\بال� مائل فليسرع الشي؛ قال

أ%بو عبيدة: هو شبيه بال%ن\ظ%رة من م.ناظ1ر العجم كهيئة الص_و\معة
والبناء الرتفع؛ قال جرير:

أ%ل}وى با ش.ذ}ب' الع'روق م'ش.ذ�ب¬،
فكأ%ن_ما و.ك%ن.ت\ على ط1ر\بال

vقال ال4زهري: ورأ%يت أ%هل النخل ف ب.يضاء بن جذية ي.ب\نون خ1ياما
من س.ع.ف النخل فوق ن'ق}يان الر_مال، ي.ت.ظ%ل�ل با نواطي'هم

وي'س.مeونا الط�رابيل والعرازيل. وقال شر: الط�رابيل� ال4ميال، واحدها
ط1ر\بال؛ وقال ابن شيل: هو بناء# ي'ب\ن.ى ع.ل%ماv للخيل ي'س\ت.ب.ق إ,ليه ومنه

ما هو مثل النارة، وبال%ن\ج.شان,ي_ة واحد منها بوضع قريب من البصرة؛
قال د'ك%ي:

حت إ,ذا كان د'و.ي\ن. الطYر\بال،
ر.ج.ع\ن. منه بص.ه,يل� ص.ل}صال،
م'ط%ه_ر الصeورة مثل الت>م\ثال

(* قوله «رجعن» هكذا ف الصل، وف التهذيب ومعجم ياقوت: بشر. وقوله
«مطهر» كذا ف الصل ومعجم ياقوت بالراء، وف نسخة من التهذيب: مطهم

باليم).ف�س>ر الطYر\بال� هنا بالنارة. الفراء: الطYر\بال الص_و\م.عة؛ وقال
ابن ال4عراب: هو الدف ال�ش\ر,ف؛ وقال الوهري: الطYر\بال الق1طعة

�العالية من ال1دار والصخرة� العظيمة ال�ش\ر,فة من البل، قال: وط%رابيل
الشام ص.وام1ع'ها. ور.جلD م'ط%ر\ب,لD: ي.سحب ذ�يوله. وك%ت.ب أ%بو

م'ح.لYم إ,ل رجل: اشتر, لنا ج.ر_ةv ول}ت.ك�ن\ غي ق%ع\راء ول د.ن_اء ول
م'ط%ر\ب.لة الوانب؛ قال ابن ح.مeويه: سأ%لت ش1راv عن الد_ن_اء فقال:

القصية، قال: وال�ط%ر\ب.ل%ة الطويلة، ويقال: ط%ر\ب.ل ب.و\ل%ه إ,ذا
م.د_ه إ,ل فوق.

@طرجهل: الوهري: الطYر\ج,هالة� كالف1ن\جانة معروفة، قال: وربا قالوا
ط1ر\ج,هار.ة، بالراء؛ قال ال4عشى:

ول%ق%د\ ش.ر,ب\ت' ال%م\ر. أ�س\ـ



ـق%ى من إ,ناء3 الطYر\ج,هار.ه
eل9ت' هي الد_باس1ي�@طرغل: التهذيب: ف كتاب شر ال�ط}ر'غ

والق%مار,يe والص_لصل� ذوات ال4طواق، قال: ول أ%دري أ%م'ع.ر_ب هو أ%م
عرب.

@طرفل: التهذيب ف الرباعي: ط%ر\ف%ل دواء م'ؤ.ل�ف، وليس بعرب م.ح\ض.
@طسل: الط�س\ل: الاء الاري على وجه ال4رض. والط�س\ل: ضوء الس_راب.

والط�س\ل: اضطراب الس_راب. وط%س.ل% السراب': اضطرب؛ قال رؤبة:
ت'ق%ن>ع' ال%و\ماة ط%س\لv طاس1ل

ويؤيد قول رؤبة قول� ه1م\يان بن
ق�حافة ف الط�س\ل:

ب.ل} ب.ل%د{ ي'ك}سى الق%ت.ام. الط9اس1ل
قالوا: الط9اس1ل ال�ل}ب,س. وقال بعضهم: الطاس1ل والس�اط1ل� من الغ'بار

الرتفع. والط�ي\س.ل: الس_راب الب.ر�اق. ول%ي\ل ط%ي\س.لD: م'ظ}ل1م.
والط�ي\س.ل: الر>يح الشديدة. والط�ي\س.ل: اللب الكثي، وقيل: الكثي من

كل شيء. وط%ي\س.لة: اسم؛ قال:
ت.ه\ز.أ� م1ن>ي أ�خ\ت' آل, ط%ي\س.له،
قالت: أ%راه' ف الو.قار, والع.ل%ه

vقوله «ف الوقار والعله» هكذا ف الكم، وانشده ف التكملة: مبلطا *)
ل شيء له؛ قال: والبلط الملق).

ويقال للماء الكثي ط%ي\س.لD وط%س\لD؛ ابن ال4عراب: الط�ي\س.ل
الط�س\ت'، قال: وط%ي\س.ل% الرج'ل إ,ذا سافر سفراv قريباv فكث�ر مال�ه؛ وأ%نشد

أ%بو عمرو:
ت.ر\ف%ع ف ك�لY ز'قاق� ق%س\ط%ل،

فص.ب_ح.ت\ من ش'ب\ر'مان م.ن\ه.ل،
أ%خ\ض.ر. ط%ي\ساv ز.غ}ر.ب,ي¼ا ط%ي\س.ل

يصف ح.مياv وردت ماء. قال: والط�ي\س' والط�ي\س.ل والط�ر\ط%بيس بعن
واحد ف الكثرة. الوهري: ماء ط%ي\س.ل ون.ع.م¬ ط%ي\س.لD أ%ي كثي.

والط�ي\س.ل: الغ'بار.
@طعل: ابن ال4عراب: الطاع1ل الس_ه\م ال�ق%و_م. والط�ع\ل: الق%د\ح

ف ال4نساب؛ قال ال4زهري: وهذان حرفان غريبان ل اسعهما لغيه.



@طفل: الطYف}ل�: الب.نان الر_خ\ص. الكم: الط�ف}ل، بالفتح، الر_خ\ص
الناعم، والمع ط1فالD وط�فول؛ قال عمرو بن ق%م1يئة:

إ,ل ك%ف%ل� م1ث}ل, د1ع\ص, الن_قا،
وك%ف¼ ت'ق%لYب' ب,يضاv ط1فال

وقال ابن ه.ر\مة:
م.ت ما ي.غ\ف�ل, الواشون، توم1ئ}

بأ%ط}راف{ م'ن.ع_مة{ ط�فول
وال�نثى ط%ف}لة؛ قال ال4عشى:
ر.خ\ص.ةD ط%ف}ل%ة� ال4نامل، ت.ر\ت.ب\ـ

ـب' س'خاماv ت.ك�ف©ه ب1لل
.vإ,ذا كانت ر.خ\صة Dويقال: جارية ط%ف}لة .vفولة�وقد ط%ف�ل ط%فالةv وط

والطYف}ل� والطYف}لة: الصغيان. والطYف}ل: الصغي من كل شيء ب.ي>ن
الط�ف%ل والط�فالة والط©فولة والط©فولية، ول ف1ع\ل له؛ واستعمله صخر

الغ.ي> ف الو.ع1ل فقال:
با كان ط1ف}لv، ث أ%سد.س. واست.وى،

فأ%ص\ب.ح ل1ه\ماv ف ل�هوم ق%راه1ب
وقول أ%ب ذؤيب:

ث%لثاv، فلما اس\ت'ح1يل% ال%ها
م'، واست.ج\م.ع. الطYف}ل� فيها ر'شوحا

عن بالطYف}ل الس_حاب. الص>غار أ%ي ج.م.عتها الريح وضم_تها، واستعار
لا الرeشوح. حي جعلها ط1ف}لv؛ وقول أ%ب كبي:

vأ%ز'ه.ي\ر'، إ,ن ي'ص\ب,ح\ أ%بوك م'ق%ص>را
ط1ف}لv ي.ن'وء�، إ,ذا م.شى للك%ل}ك%ل

أ%راد أ%نه ي'ق%ص>ر عما كان عليه وي.ض\ع'ف من الك1ب.ر ويرجع إ,ل ح.د>
الص>با والط©فولة، والمع أ%طفال، ل ي'ك%س_ر على غي ذلك. وقال أ%بو

اليثم: الص_بe ي'د\عى ط1ف}لv حي يسقط من بطن أ�مه إ,ل أ%ن
ي.حتلم. وف حديث الستسقاء: وقد ش'غ1ل%ت\ أ�مe الص_ب> عن الطYف}ل أ%ي

ش'غ1ل%ت بنفسها عن ولدها با هي فيه من ال%د\ب؛ ومنه قوله تعال: ت.ذ}ه.ل
كل© م'ر\ض1عة عما أ%ر\ض.ع.ت. وقولم: و.ق%ع فلن ف أ%مر ل ي'نادى

و.ل1يد'ه. وقوله عز وجل: ث ي'خ\ر,ج'كم ط1ف}لv؛ قال الزجاج: ط1ف}لv هنا ف



موضع أ%طفال ي.د'ل© على ذلك ذكر' الماعة، وكأ%ن� معناه ث ي'خ\ر,ج كل�
واحد منكم ط1ف}لv. وقال تعال: أ%و الطYف}ل, الذين ل ي.ظ}ه.روا على

،Dوجاريتان ط1ف}ل ،Dوط1ف}ل Dع.و\رات1 النساء؛ والعرب تقول: جارية ط1ف}ل%ة
Dويقال: ط1ف}ل .Dوغ1ل}مان ط1ف}ل ،Dلم ط1ف}ل�وج.وار� ط1ف}لD، وغ

وط1ف}ل%ةD وط1ف}لن1 وأ%ط}فالD وط1ف}ل%تان1 وط1ف}لت¬ ف القياس. والطYف}ل:
vوجعا vف}ل واحداYويكون الط ،Dط1ف}ل vوح\ش1ي_ة أ%يضا Yالولود، وول%د' كل

مثل ال�ن'ب.
وغ�لم ط%ف}لD إ,ذا كان ر.خ\ص الق%د.مي واليدين. وامرأ%ة ط%ف}لة

الب.نان: ر.خ\ص.ت'ها ف بياض، ب.ي>نة الط©فولة، وقد ط%ف�ل ط%فالةv أ%يضاv؛
وب.نانD ط%ف}لD، وإ,نا جاز أ%ن يوصف الب.نان� وهو جع¬ بالط�ف}ل وهو
واحد، ل4ن كل جع ليس بينه وبي واحده إ,ل� الاء فإ,نه ي'و.ح_د

وي'ذ%ك�ر: ولذا قال حيد:
ف%ل%م_ا ك%ش.ف}ن. اللYب\س. عنه، م.س.ح\ن.ه
بأ%طراف ط%ف}ل�، زان غ%ي\لv م'و.ش_ما

أ%راد بأ%طراف ب.نان ط%ف}ل� فجعله بدلv عنه، قال: والطYف}ل الصغي من
أ%ولد الناس والدواب. وأ%ط}ف%ل%ت1 الرأ%ة� والظ�ب\ي.ة والن_ع.م إ,ذا

كان معها ولد¬ ط1ف}لD؛ وقال لبيد:
فع.ل ف�روع. ال4ي\ه.قان، وأ%ط}ف%ل%ت\

بال%ل}ه.ت.ي\ن ظ1باؤها ون.عام'ها
قال ابن سيده: وأ%ما قول لبيد وأ%ط}ف%ل%ت\ بال%ل}ه.ت.ي\ن، فإ,نه أ%راد

وباض. ن.عام'ها؛ ولكنه على قوله:
ش.ر_اب' أ%لبان{ وت.م\ر� وأ%ق1ط

وقوله تعال: فأ%ج\م1عوا أ%مركم وشركاءكم؛ فسيبويه ي.ط}ر'ده وال4خفش
ي.ق1ف�ه. أ%بو عبيد: ناقة م'ط}ف1لD ونوق م.طاف1ل� وم.طاف1يل�، بال3شباع،

معها أ%ولدها. وف الديث: سارت ق�ر.ي\ش¬ بالع'وذ الطاف1يل أ%ي ال3بل
مع أ%ولدها، والع'وذ: ال3بل الت و.ض.ع.ت أ%ولدها ح.د1يثاv؛ ويقال:
أ%ط}ف%ل%ت\، فهي م'ط}ف1لD وم'ط}ف1لة، يريد أ%نم جاؤوا بأ%جعهم كبارهم

وصغارهم. وف حديث علي، عليه السلم: فأ%ق}ب.ل}تم إ,ل9 إ,قبال% الع'وذ
ال%طاف1ل، فجمع بغي إ,شباع. وال�ط}ف1ل: ذات الطYف}ل من ال3نسان والوحش

معها ط1ف}ل�ها، وهي قريبة عهد بالن_تاج، وكذلك الناقة، والمع م.طاف1يل



وم.طاف1ل�؛ قال أ%بو ذؤيب:
وإ,ن� ح.ديثاv م1ن\ك1، لو ت.ب\ذ�ل1ين.ه،

ج.ن.ى الن_ح\ل ف أ%لبان1 ع'وذ{ م.طاف1ل
م.طاف1يل% أ%بكار� حديث{ ن.تاج'ها،

ت'شاب باء� م1ث}ل ماء ال1فاص1ل
وط%ف�ل%ت1 الناقة�: ر.ش_ح.ت\ ط1ف}ل%ها؛ قال ال4خطل:

إ,ذا ز.ع\ز.ع.ت.ه الر>يح' ج.ر_ ذ�يول%ه،
كما ر.ج_ع.ت\ ع'وذD ث1قالD ت'ط%فYل

وليلة م'ط}ف1لD: ت.ق}ت'ل ال4طفال بب.ر\د1ها. والطYف}ل: الاجة.
وأ%ط}فال� الوائج: ص1غار'ها. والطYف}ل: الشمس' عند غروبا. والطYف}ل: الليل:

�ويقال للنار ساعة ت'ق}د.ح: ط1ف}لD وط1ف}لة. ابن سيده: والطYف}ل� س.ق}ط
النار، والمع أ%طفال؛ وكل ذلك قد فسر به قول زهي:

ل4ر\ت.ح1ل%ن\ بالف%ج\ر,، ث ل4د\أ%ب.ن\
�إ,ل الل�ي\ل، إ,ل� أ%ن} ي'ع.ر>ج.ن ط1ف}ل

يعن حاجة يسية مثل ق%د\ح نار أ%و نزول� للبول وما أ%شبهه، وكل© ج'ز\ء
من ذلك ط1ف}لD، كان ع.ي\ن.اv أ%و ح.د.ثاv، والمع كالمع، ومن هنا قالوا

ط1ف}ل ال%م> وال�ب>؛ قال:
ي.ض'مe إ,ل9 الل�ي\ل� أ%طفال% ح'ب>ها،

كما ض.م_ أ%ز\رار. الق%ميص الب.نائق'
والت_ط}فيل�: السي الرeو.ي\د. يقال: ط%ف�ل}ت'ها تطفيلv يعن

ال3بل، وذلك إ,ذا كان معها أ%ولدها ف%ر.ف%ق}ت. با ف السي لي.ل}ح.ق%ها
أ%ولدها ال4طفال�؛ فأ%ما قول ك%ه\د.ل� الراجز:

با رب> ل ت.ر\د'د\ إ,لينا ط1ف}ي.ل
فإ,ما أ%ن يكون ط1ف}ي.ل بناء و.ض\ع1ي�اv كرج'ل ط1ر\ي.م وهو الطويل

وي.ع\ن,ي به ط1ف}لv، وإ,ما أ%ن يكون أ%راد ط�ف%ي\لv ي'ص.غ>ره بذلك
وي'ح.قYره، فل%م_ا ل يستقم له الوزن غ%ي_ر بناء التصغي وهو يريده، وهذا مذهب

ابن ال4عراب، والقياس ما بدأ}نا به.
وط%ف%ل� الع.شي>: آخر'ه عند غروب الشمس واصفرارها، يقال: أ%تيته

ط%ف%لv وع1شاءé ط%ف%لv، فإ,ما أ%ن يكون صفة، وإ,ما أ%ن يكون بدلv. وط%ف%ل%ت
الشمس' ت.ط}ف�ل� ط�فول{ وط%ف�ل%ت\ تطفيلv: ه.م_ت بالوجوب ود.ن.ت\



للغروب. وت.ط}فيل� الشمس: م.ي\ل�ها للغروب. ال4ز\هري: ط%ف%ل%ت\ فهي ت.ط}ف�ل
ط%ف}لv. ويقال: ط%ف�ل%ت ت.ط}فيلv إ,ذا وقع الط�ف%ل ف الواء وعلى

ال4رض وذلك بالع.شي>؛ وأ%نشد:
باك%ر\ت'ها ط%ف%ل% الغ.داة ب,غارة{،
�وال�ب\ت.غ'ون خ1طار. ذاك قليل

وقال لبيد:
وعلى ال4ر\ض, غ%يابات' الط�ف%ل

وقال ابن ب'ز'ر\ج: يقال أ%تيته ط%ف%لv أ%ي م'م\س3ياv، وذلك بعدما تدنو
الشمس للغروب، وأ%تيته ط%ف%لv: وذلك بعد طلوع الشمس، أ�خ1ذ من الطYف}ل

الصغي؛ وأ%نشد:
،Dوالش_م\س' ط1ف}ل ،vول م'ت.لف1يا
ب,ب.ع\ض ن.واش1غ الوادي ح'مول

(* قوله «ول متلفيا إل» لعل تريج هذا هنا من الناسخ فان مله تقدم
عند قوله والطفل الشمس عند غروبا كما صنع شارح القاموس).

وف حديث ابن عمر: أ%نه ك%ر,ه الصلة على النازة إ,ذا ط%ف%ل%ت1 الشمس'
.�للغروب أ%ي دنت منه، واسم تلك الساعة الط�ف%ل

وجارية ط1ف}ل%ةD إ,ذا كانت صغية، وجارية ط%ف}لة إ,ذا كانت رقيقة
الب.ش.رة ناعمةv. ال4صمعي: الط�ف}لة الارية الر_خ\صة الناعمة، وكذلك

.Dف}لة: الديثة الس>ن>، والذ�ك%ر' ط1ف}لYالط�ف}ل. والط �الب.نان
وط%ف�ل الل�ي\ل�: د.نا وأ%ق}ب.ل بظلمه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

وط%ي>بة{ ن.ف}ساv بتأ}بي هالك{
ت.ذ%ك�ر' أ%خ\داناv، إ,ذا الل�ي\ل� ط%ف�ل

قوله ط%ي>بة ن.ف}ساv أ%ي أ%نا ل ت'ع\ط% أ%جراv على ن.و\ح هال1ك{،
إ,نا تنوح لش.ج\و أ�خرى تبكي على ابنها أ%و غيه. وط%ف%ل}نا وأ%ط}ف%ل}نا:

دخلنا ف الط�ف%ل. والط�ف%ل�: ط%ف%ل� الغ.داة وطف%ل� الع.شي� من ل%د'ن}
أ%ن ت.ه'م_ الشمس' بالذ©ر'ور إ,ل أ%ن ي.س\ت.م\ك1ن. الض_حe من

ال4رض. وقال ابن سيده: ط%ف%ل� الغ.داة من ل%د'ن} ذ�رور الشمس إ,ل استكمالا
ف ال4رض. الوهري: والط�ف%ل، بالتحريك، بعد العصر إ,ذا ط%ف%لت الشمس'

للغروب، والط�ف%ل أ%يضاv: م.ط%ر¬؛ قال الشاعر:
ل1و.ه\د{ جاد.ه' ط%ف%ل� الث©ر.ي_ا



وط�ف%ي\لD: شاعر معروف؛ وط�ف%ي\ل� ال4عراس، وط�ف%ي\ل العرائس: رج'لD من
أ%هل الكوفة من بن عبد ال بن غ%ط%فان كان يأ}ت الولئم دون أ%ن
Dل�ها ب,ر\كة م'ص.ه\ر.ج.ة�ي'د\عى إ,ليها، وكان يقول: و.د1د\ت' أ%ن الكوفة ك

فل ي.خ\فى علي_ منها شيء، ث س'م>ي كل راش1ن� ط�ف%ي\ل1ي�اv وص.ر_فوا
منه فعلv فقالوا ط%ف�ل. ورج'لD ط1ف}ليلD: يدخل مع القوم فيأ}كل

ط%عام.هم من غي أ%ن ي'د\عى. ابن السكيت، وف قولم فلن ط�ف%ي\ليÒ للذي يدخل
الوليمة والآدب. ول ي'د\ع. إ,ليها، وقد ت.ط%ف�ل، وهو منسوب إ,ل

ط�ف%ي\ل الذكور، والعرب ت'س.م>ي الط©ف%ي\لي_ الر_اش1ن. والوار,ش. وحكى ابن
بري عن ابن خالويه: الط©ف%ي\لي� والوار,ش والواغ1ل وال4ر\شم

والز_ل�ل والق%س\قاس والنتيل والد_ام1ر والد_ام1ق والز_ام1ج' والل�عم.ظ
.Dي اليابس، ي.مانيةYوالل�ع\م'وظ وال%ك}ز.م. والط©فال والط�فال: الط

وط%ف1يلD، بفتح الطاء: اسم جبل، وقيل موضع؛ قال:
وه.ل} أ%ر,د.ن}، يوماv، م1ياه م.ج.ن_ة؟
وه.ل} ي.ب\د'و.ن} ل شامةD وط%ف1يل؟

قال ابن ال4ثي: وف شعر بلل:
وهل ي.ب\د'و.ن} ل شامةD وط%ف1يل؟

قال: قيل ها جبلن بنواحي مكة، وقيل عينان1. وقال الليث: الت_ط}ف1يل
من كلم أ%هل العراق، ويقال: هو ي.ت.ط%ف�ل ف ال4عراس، وقال أ%بو طالب
قولم الط©ف%ي\ليe: قال ال4صمعي: هو الذي يدخل على القوم من غي أ%ن

ي.د\ع'وه، نأ}خوذ من الط�ف%ل وهو إ,قبال الليل على النهار بظ�ل}مته. وقال
أ%بو عمرو: الط�ف%ل� الظ©لمة نفس'ها؛ وأ%نشد لبن ه.ر\مة:

�وقد ع.ران% من ل%و\ن1 الدeج.ى ط%ف%ل
أ%راد أ%نه ي'ظ}ل1م' على القوم أ%مر'ه فل يدرون م.ن د.عاه ول كيف

د.خ.ل عليهم؛ قال: وقال أ%بو عبيدة نسب إ,ل ط�ف%ي\ل بن
ز.ل�ل� رجل من أ%هل الكوفة. وريح¬ ط1ف}لD إ,ذا كانت لي>نة البوب.

وع'ش\ب¬ ط1ف}لD: ل ي.ط�ل}، وط%ف}لD أ%ي ناعم¬.
@طفأل: الطYف}ئل: الاء الر_ن\ق الك%د1ر' ي.ب\قى ف الوض، واحدته

ط1ف}ئلةD، يعن بالواحدة الطائفة.
@طفنشل: التهذيب ف الرباعي عن ال�موي: الط�ف%ن\ش.أ�، مقصور مهموز،

الضعيف' من الرجال. وقال شر: الط�ف%ن\ش.ل� باللم؛ وأ%نشد:



ل�ا رأ%ت\ ب'ع.ي\ل%ها ز,ن\ج,يل،
ط%ف%ن\ش.لv ل ي.م\ن.ع' الف%ص1يل
قالت له مقالةv ت.ف}ص1يل:

لي\ت.ك. ك�ن\ت ح.ي\ضةv ت.م\صيل
قال: أ%نش.د.نيه ال3ياد1يe كذلك.

@طلل: الط�ل©: ال%ط%ر' الص>غار' الق%طر الدائم'، وهو أ%ر\سخ' الطر
ن.دÝى. ابن سيده: الط�ل© أ%خ.فe الطر وأ%ضعفه ث الر_ذاذ� ث

الب.غ\ش، وقيل: هو الن_دى، وقيل: فوق الن_دى ودون الطر، وجعه ط1للD؛ فأ%ما
قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

مثل الن_قا لب_د.ه ض.ر\ب' الط�ل%ل
فإ,نه أ%راد ضر\ب الط�لY فف%ك_ ال�د\غ%م ث حر_كه، ورواه غيه ضرب'

.ðذو ط%ل :êلل فحذف أ%لف المع. ويوم¬ ط%لYلل، أ%راد ضرب الطYالط
وط�ل�ت ال4رض' ط%ل¾: أ%صابا الط�ل©، وطل�ت فهي ط%ل9ةD: ند1ي.ت\،
وطل�ها الن_دى، فهي مطلولةD. وقالوا ف الدعاء: ط�ل�ت\ بلد'ك

وط%ل�ت\، فط�ل�ت: أ�م\ط1رت، وط%ل�ت: ندي.ت\. وقال أ%بو إ,سحق: ط�ل�ت\، بالضم
ل غي. يقال: رح'ب.ت\ بلد'ك وط�ل�ت\، بالضم، ول يقال ط%ل�ت\ ل4ن

الط�ل� ل يكون منها إ,نا هي مفعولة، وكل ند{ ط%لê. وقال ال4صمعي:
أ%رض¬ طل�ة ندي.ةD وأ%رض¬ مطلولة من الط�لY. وطل�ت السماء�: اش\ت.د_

وقع'ها. وال�ط%لYل: الض_باب، ويقال للن_دى الذي ترجه عروق الشجر إ,ل
غصونا ط%لê. وف حديث أ%شراط الساعة: ث ي'ر\س1ل ال مطراv كأ%نه

:vالط�ل©؛ الط�ل©: الذي ينزل من السماء ف الص_ح\و، والط�ل© أ%يضا
أ%ضعف الطر. والط�ل©: ق1ل�ة ل%ب الناقة، وقيل: هو اللب ق%ل� أ%و

ك%ث�ر. والطلول: الل�ب.ن ال%ح\ض' فوقه رغ}وة مصبوب¬ عليه ماء# فت.ح\سب'ه
ط%ي>باv وهو ل خي فيه؛ قال الراعي:
،Dوب.س\ب ق%و\م1ك، إ,ن ش.ت.و\ا، مطلولة

vأ%حيانا Dش.ر.ع الن_هار، وم.ذ}قة
وقيل: ال%ط}لولة هنا ج,لدة مو\د'ونة بلب م.ح\ض� يأ}كلونا. وقالوا: ما

با ط%لê ول ناط1لD، فالط�ل© اللب، والن_اط1ل� المر. وما با
ط%لê أ%ي ط1ر\ق¬. ويقال: ما بالناقة ط%لê أ%ي ما با لب. والط©ل�ى:

الش_ر\بة من الاء. والط�ل©: ه.د\ر' الد_م وقيل: هو أ%ن ل ي'ث}أ%ر به



أ%و ت'ق}ب.ل دي.ت'ه، وقد ظل� الدم' نفس'ه طل¾ وط%ل%ل}ت'ه أ%نا؛ قال
أ%بو حي_ة النeميي:

vولكن\، وب.ي\ت1 ال3، ما طل� م'س\ل1ما
كغ'ر> الث�نايا واضحات1 ال%لغ1م

وقد ط�ل� ط%ل¾ وط�لولv، فهو مطلولD وط%ليلD، وأ�ط1ل� وأ%ط%ل�ه
ال�. الوهري: ط%ل�ه ال� وأ%ط%ل�ه أ%ي أ%هدره. أ%بو زيد: ط�ل� د.م'ه،

فهو مطلولD؛ قال الشاعر:
د1ماؤ'ه'م ليس لا طال1ب¬،
مطلولةD مثل د.م, الع'ذ}ر.ه

أ%بو زيد: ط�ل� د.م'ه وأ%ط%ل�ه ال�، ول يقال ط%ل� د.م'ه، بالفتح،
وأ%بو عبيدة والكسائي يقولنه. ويقال: أ�ط1ل� د.م'ه؛ أ%بو عبيدة: فيه

ثلث لغات: ط%ل� د.م'ه وط�ل� د.م'ه وأ�ط1ل� د.م'ه. والط©ل�ء�:
الد_م' الطلول؛ قال الفارسي: هزته منقلبة عن ياء م'ب\د.لة{ من لم وهو عنده

من م'ح.و�ل التضعيف، كما قالوا ل أ%م\له يريدون ل أ%م.ل©ه. وف
الديث: أ%ن رجلv ع.ض_ ي.د. رجل فانتزع ي.د.ه من فيه فس.ق%ط%ت\ ث%ناياه

فط%ل�ها رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي أ%ه\د.ر.ها وأ%بطلها؛ قال ابن
ال4ثي: هكذا يروى ط%ل�ها، بالفتح، وإ,نا يقال ط�ل� د.م'ه وأ�ط1ل�

وأ%ط%ل�ه ال�، وأ%جاز ال4و_ل% الكسائي؛ قال: ومنه الديث م.ن\ ل
أ%ك%ل ول ش.رب. ول اس\ت.ه.ل� ومثل ذلك ي'ط%ل©. وط%ل�ه حق�ه ي.ط�ل©ه:

نق%ص.ه إ,ي_اه وأ%ب\ط%له. خالد بن ج.ن\بة: ط%ل� بنو فلن فلناv حق�ه
ي.ط}ل©ونه إ,ذا منعوه إ,ياه وحبسوه منه، وقال غيه: ط%ل�ه أ%ي م.ط%له؛
vومنه حديث يي بن ي.ع\م.ر لزوج الرأ%ة الت حاك%م.ت\ه إ,ليه طالبة

م.ه\ر.ها: أ%ن\ش.أ}ت. ت.ط�ل©ها وت.ض.ه.ل�ها؛ ت.ط�ل©ها أ%ي ت.م\ط�لها،
ط%ل� فلن غ%ر,ي.ه ي.ط�ل©ه إ,ذا م.ط%له، وقيل ي.ط�ل©ها ي.س\ع.ى ف بطلن
حقYها كأ%نه من الد_م ال%طلول. ور.ج'لD ط%لê: كبي الس>ن>؛ عن
كراع.والط�ل�ة�: ال%م\ر الل�ذيذة. وخ.م\رةD ط%ل�ة أ%ي ل%ذيذةD؛ قال

ح'م.ي\د بن ث%و\ر:
أ%ظ%ل© كأ%ن>ي شار,ب¬ ل1م'دامة{،
لا ف ع1ظام, الش_ار,ب,ي. د.بيب'

ر.ك�ود1 ال�م.ي_ا ط%ل�ة{ شاب. ماء4ها



با، من ع.قاراء3 الك�ر'وم,، ز.ب,يب'
أ%راد من ك�ر'وم, الع.قاراء ف%ق%لب. ورائحةD ط%ل�ة: لذيذة؛ أ%نشد ثعلب:

ت.ج,يء� ب,ر.ي�ا من ع'ث%ي\ل%ة ط%ل�ة{،
ي.ه.شe لا الق%ل}ب' الد_و,ي في'ث1يب'

وأ%نشد أ%بو حنيفة:
ب,ر,يح, خ'زام.ى ط%ل�ة{ من ثيابا،

ومن أ%ر.ج� من ج.ي>د1 ال1س\ك ثاق1ب
وحديثD ط%لê أ%ي ح.س.ن¬. الفراء: الط©ل�ة الش_ر\بة من الل�ب.ن،

والط�ل�ة الن_ع\مة، والط�ل�ة الم\رة الس_ل1سة، والطYل�ة ال�ص\ر.
قال يعقوب، وحكي عن أ%ب عمرو: ما بالناقة ط�لê، بالضم، أ%ي با ل%ب.ن¬.

وط%ل�ة� الرج'ل: امرأ%ت'ه، وكذلك ح.ن_ت'ه؛ قال عمرو بن ح.س_ان:
أ%ف ناب.ي\ن, نال%ه'ما إ,ساف¬
تأ%و_ه' ط%ل�ت، ما إ,ن} ت.نام'؟

والن_اب': الش_ار,ف من النeوق، وإ,ساف¬: اسم ر.ج'ل؛ وأ%نشد ابن بري
لشاعر:

وإ,ن>ي ل%م'ح\تاج¬ إ,ل م.و\ت1 ط%ل�ت،
ولكن\ ق%ر,ين' السeوء3 باق� م'ع.م_ر'

وقول أ%ب ص.خ\ر ال�ذ%ل:
كمور السeق%ى ف حائ1ر� غ%د1ق, الث�ر.ى،

ع1ذاب الل�م.ى بني ط%ل� ال%ناس1ب
(* قوله «كمور السقى» كذا ضبط ف الصل ول ينقط فيه لفظ بني).

قال السeك�ري: معناه أ%ح\س.ن ال%ناس1ب؛ قال أ%بو السن: وهو يعود
:vإ,ل معن الل�ذ�ة؛ وكذلك قول أ%ب صخر أ%يضا

ق%ط%ع\ت بن_ الع.يش. والد_ه\ر. ك�ل�ه،
ف%ح.ب>ر\ ولو ط%ل�ت\ إ,ليك ال%ناس1ب'

أ%ي ح.س'ن.ت\ وأ%ع\ج.ب.ت\.
والط�لل: ما ش.خ.ص من آثار الديار، والر_س\م' ما كان لص1قاv بالرض،

:�وقيل: ط%ل%ل� كل شيء ش.خ\ص'ه، وجع كل ذلك أ%ط}للD وط�لول. والط�للة
كالط�ل%ل؛ التهذيب: وط%ل%ل� الدار يقال إ,نه موضع من ص.ح\ن,ها
ي'ه.ي_أ� للس أ%هلها، وط%ل%ل� الدار كالدeك�انة1 ي'ج\ل%س عليها؛ أ%بو



،�الدeق%ي\ش: كان يكون بف1ناء3 كل ب.ي\ت} د'ك�انD عليه ال%ش\ر.ب' وال%أ{ك%ل
فذلك الط�ل%ل�. ويقال: حي_ا ال ط�ل%ل%ك وأ%ط}لل%ك أ%ي ما ش.خ.ص. من

ج.سد.ك، وحي_ا ال� ط%ل%لك وط%لل%تك أ%ي ش.خ\ص.ك. ويقال: فرس ح.س.ن'
الط�للة، وهو ما ارتفع من خ.ل}قه.

وال3ط}لل: ال3ش\راف' على الشيء. ويقال: رأ%يت نساءé ي.ت.طال%ل}ن. من
السeط�وح أ%ي ي.ت.ش.و_ف}ن.. وت.طال%ل}ت: ت.طاو.ل}ت فن.ظ%ر\ت. أ%بو

الع.م.ي\ث%ل: ت.طال%ل}ت للشيء وت.طاو.ل}ت بعن واحد، وت.طال� أ%ي مد�
ع'ن'ق%ه ينظر إ,ل الشيء ي.ب\ع'د عنه؛ وقال ط%ه\مان� بن عمرو:

ك%ف%ى ح.ز.ناv أ%ن>ي ت.طال%ل}ت' ك%ي\ أ%رى
ذ�ر.ى ق�ل�ت.ي\ د.م\خ�، فما ت'ر.يان1
أ%ل ح.ب_ذا، وال3، لو ت.ع\ل%مان,ه
ظ1لل�ك�ما، يا أ%يeها الع.ل%مان1

وماؤك�ما الع.ذ}ب الذي لو ش.ر,ب\ت'ه،
وب ناف1ض' ال�م_ى، إ,ذاv لش.فائي

أ%بو عمرو: الت_طال© الطYلع من ف%و\ق الكان أ%و من الس>ت\ر.
وأ%ط%ل� عليه أ%ي أ%ش\ر.ف؛ قال جرير:

أ%نا الباز,ي ال�ط1ل© على ن'م.ي\ر�،
أ�ت1يح. من السماء لا ان\صبابا

وتقول: هذا أ%مر¬ م'ط1لê أ%ي ليس ب'س\ف1ر�. وف حديث ص.ف1ي_ة بنت عبد
ال�ط�لب: فأ%ط%ل� علينا يهوديÒ أ%ي أ%شرف، قال وحقيقته: أ%و\ف%ى

علينا بط%ل%له أ%ي شخصه. وت.طاو.ل% على الشيء واس\ت.ط%ل�: أ%ش\ر.ف؛ قال
ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:

ومن\ه ي.مان{ م'س\ت.ط1لê، وجالس¬
لع.ر\ض, الس_راة، م'ك}ف%ه,رìا ص.ب,ي'ها

وط%ل%ل� السفينة: ج,لل�ها، والمع ال4طلل.
والط�ل1يل�: ال%صي؛ الكم: الط�ل1يل ح.صي¬ منسوج¬ من د.و\م�،

Dشور الس_ع.ف، وجعه أ%ط1ل�ة�وقيل: هو الذي ي'ع\م.ل من الس_ع.ف أ%و من ق
وط�ل�لD. التهذيب: أ%بو عمرو الط�ل1يلة الب'ور,ياء�، وقال ال4صمعي:

الباريe ل غي.
أ%بو عمرو: الطYل© الي_ة؛ وقال ابن ال4عراب: هو الطYل©، بالفتح،



للح.ي_ة.
ويقال أ%ط%ل� فلن على فلن بال4ذى إ,ذا دام على إ,يذائه؛ وقولم:

ليست لفلن ط%للةD؛ قال ابن ال4عراب: ليست له حالD ح.س.نة وهيئة حسنة،
وهو من النبات ال%طلول,، وقال أ%بو عمرو: ليست له ط%للة، قال: الط�للة

الفرح والسرور؛ وأ%نشد:
فلم�ا أ%ن} و.ب,ه\ت' ول أ�صاد1ف\

س1وى ر.ح\لي، ب.ق1يت' بل ط%لله
معناه بغي فرح ول س'رور. وقال ال4صمعي: الط�للة ال�س\ن' والاء.
وخ.ط%ب. فلن خ'ط}بةv ط%ل1يلة أ%ي حسنة. وعلى م.ن\ط1قه ط%للة� ال�س\ن

أ%ي ب.ه\جت'ه؛ وقال:
فقلت': أ%ل ت.ع\ل%م1ي أ%ن_ه

ج.م1يل الط�للة ح'س_ان'ها؟
وف حديث أ%ب بكر: أ%نه كان ي'ص.لي على أ%طلل السفينة؛ هي جع ط%ل%ل�
ويريد با شراعها. وأ%طلل: اسم ناقة{، وقيل: اسم فر.س يز\عم الناس أ%نا

تكلمت لا ه.ر.ب.ت فارس' يوم القاد1سي_ة، وذلك أ%ن السلمي ت.ب,عوهم
فانتهوا إ,ل ن.ه.ر� قد ق�ط1ع ج,س\ر'ه فقال فارسها: ثب,ي أ%ط}لل� فقالت:

و.ث%ب\ت' وس'ورة1 البق%رة؛ وإ,ياها عن الش_م�اخ بقوله:
لقد غاب. عن خ.ي\ل�، ب'وقان% أ�ح\ج,ر.ت\،

ب'ك%ي' ب.ن الش_د_اخ, فار,س' أ%طلل
وب'ك%ي¬: هو اسم فارسها. وذو ط1لل�: اسم فرس؛ قال غ�و.ي_ة بن س'ل}مى

بن ر.بيعة، ومنهم من يقول ع'و.ي_ة بعي مهملة:
أ%ل ناد.ت\ أ�مام.ة� باح\ت1مال,
لت.ح\ز'ن.ن، ف%ل ب,ك1 ل أ�بال

ف%س3يي، ما ب.دا لك1، أ%و أ%قيمي،
فأ%يìا م_ا أ%ت.ي\ت1، فعن يقال

وكيف. ت.روع'ن امرأ%ةD ب,ب.ي\ن�،
ح.يات%، ب.ع\د. فارس ذي ط1لل

قال ابن بري: ويقال هو موضع ببلد بن م'ر_ة، وقيل: هناك قب' ال�ر>ي
(* قوله «قب الري» عبارة ياقوت: وفيه قب تيم بن مر بن اد بن طابة)
وال4شهر أ%ن ذا ط1لل اسم فرس لبعض القتولي من أ%صحاب غ�و.ي_ة، أ%ل



تراه يقول بعد هذا:
وب.ع\د. أ%ب ربيعة% ع.بد1 ع.م\ر�و
وم.س\ع'ود{، وبعد. أ%ب ه1لل,

والط©ل%ط1لة� والط©لط1لة، كلتاها: الداهية، وقيل: الط©لط1لة
�والط©لط1ل داء يأ}خ'ذ ال�م'ر ف أ%صلبا في.ق}ط%ع ظ�هوره.ا. والط©لط1لة

والط©لط1ل: الوت، وقيل: هو الداء الع'ضال. وقالوا: رماه ال
بالط©لط1لة وال�م_ى الماط1لة، وهو و.ج.ع¬ ف الظ�ه\ر، وقيل: رماه ال

بالط©لط1لة، هو الداء الع'ضال الذي ل ي'قد.ر له على حيلة ول دواء ول
ي.عر,ف ال�عال1ج موضعه. وقال أ%بو حات: الط©لط1لة الذYب\حة� الت

ت'ع\ج,له؛ وال�م�ى الماط1لة: الر>ب\ع' تاط1ل صاحب.ها أ%ي ت'طاو,له؛ قال:
والط©لط1لة س'قوط الل�هاة حت ل ي'س3يغ طعاماv ول شراباv، وزاد ابن

بري ف ذلك قال: رماه ال� بالط©لط1لة وال�م�ى الماطلة، فإ,نه
إ,س\ب¬ من الرجال، وال3س\ب' اللئيم. والط©لط1لة: لمة ف ال%ل}ق؛ قال

ال4صمعي: الط©لط1لة هي الل�ح\مة السائلة على ط%ر.ف ال�س\تر.ط. ويقال:
و.قع.ت\ ط�لط1لت'ه يعن ل%ات.ه إ,ذا سق%طت\. والط©ل}ط�ل: الرض

الدائم.وذو ط%لل�: ماء# قريب من الر_ب.ذة، وقيل: هو واد بالش_ر.ب_ة
لغ.ط%فان؛ قال ع'ر\وة بن الو.ر\د:

وأ%ي_ الناس آم.ن' ب.ع\د. ب.ل}ج�،
وق�ر_ة صاح1ب.ي_ بذي ط%لل؟

vالس_ي العنيف. ط%م.ل% ال3بل% ي.طم'لها ط%م\ل :�@طمل: الط�م\ل
وط%م.ل}ت الناقة% ط%م\لv: سي_ر\تا سياv فسيحاv. والطYم\ل� من الرجال:
الفاحش' الب.ذيe الذي ل ي'بال ما صن.ع وما أ%تى وما قيل له، وإ,نه

ل%م1ل}طD ط1م\لD، والمع ط�مولD؛ وقال لبيد:
أ%طاعوا ف الغ.واية1 ك�ل� ط1م\ل�،

ي.ج'رe ال�خ\ز,يات ول ي'بال
والسم الط©مولة. ورج'لD ط%م1يلD: خ.ف1يe الشأ}ن. والطYم\ل

والطYم\ل1يل: اللصe، وقيل: اللص الفاسق، وع.م_ بعضهم به كل� ل1ص¼. وانط%م.ل%
فلن إ,ذا شارك الل©صوص. والطYم\لل�: اللصe. والطYملل: الذئب.

والطYم\ل� والطYم1ل© والطYم\لل�: الذئب ال4طل%س' الف1يe الشخص.
والطYم\ل� والطYم\لل والطYم\ل1يل والط©م\لول: الفقي السي\ء� الال



الق%ش1ف القبيح اليئة ال4غب، وقيل: هو العاري من الثياب وأ%كثر ما يوصف به
القانص. والط�م\لة والط�م.لة: الم\أ%ة والطي'، وقيل: ما بقي ف أ%سفل

الوض من الاء الك%د1ر. والطYم\ل�: الاء الك%د1ر. الفراء: يقال صار
الاء د.ك%لة وط%م.لة وث�ر\م'طةv، كله الطي الرقيق. واط©م1ل% ما ف

الوض. أ�خر,ج فلم ي'ترك فيه ق%ط}رة، وهو اف}ت'ع1ل منه. والطYم\ل: الثوب
الذي أ�شب,ع ص.ب\غ'ه. والطYم\ل: الن_ص1يب. والس_هم الط�م1يل
:vل%ط�خ بالدم؛ قال أ%بو خ1راش يصف سهما�وال%ط}م'ول: ال

vكأ%ن� الن_ض1ي_، بعدما طاش مار,قا
�وراء ي.ديه بال%لء3، ط%م1يل

وط%م.ل% الد_م' السهم. وغي.ه ط%م\لv، فهو م.طمولD وط%م1يلD: لط�خ.ه،
وقد ط%م1ل% هو. وقيل: كل© ما ل�طYخ، فقد ط�م1ل. وو.قع ف ط%م\لة إ,ذا

وقع ف أ%مر قبيح والت.ط%خ به. ورجلD م.طمول وط%م1يل: م.ل}طوخ بدم أ%و
بقبيح أ%و بغيه؛ وقول الشاعر:
فك%يف. أ%ب,يت' الليل%، وابن.ه' مالك{

ب,زينتها، ل%م_ا ي'ق%ط�ع\ ط%م1يل�ها؟
يقول: أ%بوها مال1ك¬ ث%أ}ري أ%ي ق%ت.ل ح.م1يماv فأ%نا أ%طلبه بدمه،

فيقول: كيف يأ}خذن النوم' ول ت'س\ب. هي ول يؤخذ أ%بوها ول ت'ق%ط�ع
ق1لد.ت'ها وهي ط%ميلها؟ وإ,نا س'م>يت الق1لدة ط%م1يلv ل4نا ت'ط}م.ل

بالطYيب أ%ي ت'ل%ط�خ.
والطمل: مكتب تباب 

(* قوله «والطمل مكتب تباب إل» هكذا رسم ف الصل
من غي ضبط) العرائس بالذهب.

وال1ط}م.لة: ما ت'و.س_ع به ال�بزة. وطم.ل}ت البزة: و.س_ع\تها. وقد
ط%م.ل% الص1ي.، فهو م.ط}مولD وط%م1يلD: ر.م.له وجع.ل% فيه ال�يوط.

والط�م1يل والط�م1يلة: الد\ي' والع.ناق ل4نما ي'ط}م.لن أ%ي
ي'ش.د_ان.

@طهل: ط%ه,ل% الاء� ط%ه.لv، فهو ط%ه,لD وطاه1لD: أ%ج,ن، وط%ه,ل%،
بالكسر: ف%س.د. وت.غ.ي_رت رائحت'ه. وف ال4رض ط�ه\لةD من ك%ل� أ%ي شيء#
يسي¬ منه وليس بالكثي، وذلك ف أ%ول نباتا، وقد أ%ط}ه.ل%ت1 ال4رض'.

والط�ه\لة: القليل الضعيف من الك%ل3؛ حكاه أ%بو حنيفة.



والطYه\ل1ئة: الاء الر_ن\ق' الك%د1ر ف الوض؛ وقال الليث:
الطYه\ل1ئة الطي ف الوض وهو ما ان\ح.ت_ فيه من الوض ب.ع\د.ما ل1يط%، تقول:

أ%خ\ر,ج\ هذه الطYه\ل1ئة من ح.و\ض1ك. وط%ه\ي.ل الر_جل� إ,ذا أ%ك%ل
الط©ه\لة، وهي ب.ق}لة ناعمة. والطYه\ل1ئة: الق1طعة من الغ.ي\م على وجه
السماء مأ}خوذة من ط%ه,ل% الاء� إ,ذا ت.غ.ي_ر وع.له الط©ح\ل�ب. وما ف

،Dالسماء ط1ه\ل1ئة أ%ي سحابة؛ وف الصحاح: أ%ي شيء من غ%ي\م، وهو ف1ع\ل1ئة
وهزته زائدة كهمزة الك1ر\ف1ئة والغ1ر\قئ. والطYه\ل1ي.ة� من الناس:

ال4حق' الذي ل خي فيه، كلها غي مهموز، وهو ال�د.ف�ع، قال: ويقال
للر_اش1ن. ابن ال4عراب: يقال ب.ق1ي.ت من أ%موالم ط�ه\لةD أ%ي ب.ق1ي_ة،

وقال: ههنا ط�ه\ل%ة� الاء ون'ض.اض.ت'ه وب'راض.ت'ه ب.ق1ي_ةD منه.
التهذيب: وت.ه.ط}ل4ت وت.ط%ه\ل4ت أ%ي وق%ع.ت\.

@طهفل: التهذيب: ابن ال4عراب ط%ه\ف%ل% إ,ذا أ%ك%ل خ'ب\ز. الذ©ر.ة
وداو.م. عليه، وف أ%مال ابن بري: لع.د.م, غيه.

@طهمل: الط�ه\م.ل: ال%س3يم القبيح' ال1ل}قة، والرأ%ة ط%ه\م.لةD. وف
الديث: و.ق%ف%ت امرأ%ةD على عمر، رضي ال عنه، فقالت: إ,ن>ي امرأ%ة

ط%ه\م.لةD؛ هي السيمة القبيحة، وقيل الدقيقة. والط�م\ه.ل: الذي ل يوج.د
له ح.ج\م¬ إ,ذا م'س_. والط�ه\م.ل%ة� والطYه\م1لة؛ ال4خية عن كراع،

من النساء: السوداء� القبيحة� ال%ل}ق؛ قال العج_اج:
ي'م\س3ي. عن ق%س> ال4ذى غ%واف1ل،

ل ج.ع\ب.ر,ي_ات{ ول ط%هام1ل
يع\ن ق1باح. ال1ل}قة. والط�هام1ل: الض>خام.

@طول: الط©ول�: نقيض الق1ص.ر ف الناس وغيه1م من اليوان وال%وات.
ويقال للشيء الط�ويل,: طال% ي.ط�ول� ط�ولv، فهو ط%ويلD وط�والD. قال

النحويون: أ%ص\ل� طال% ف%ع'ل% استدللv بالسم منه إ,ذا جاء على ف%ع1يل نو
ط%ويل، ح.م\لv على ش.ر'ف. فهو ش.ر,يف وك%ر'م. فهو ك%ري، وج.م\ع'ه'ما

ط1وال؛ قال سيبويه: ص.ح_ت الواو ف ط1وال لص1ح_تها ف ط%ويل، فصار ط1وال
من ط%ويل كج,وار من جاو.ر\ت، قال: وواف%ق. الذين قالوا ف%ع1يل الذين قالوا

ف�عال ل4نما أ�خ\تان فج.م.عوه ج.م\عه، وحكى الل©غويون ط1يال، ول
يوجبه القياس ل4ن الواو قد ص.ح_ت ف الواحد فحكمها أ%ن تصح ف المع؛ قال

ابن جن ل تقلب إ,ل ف بيت شاذ وهو قوله:



،Dت.ب.ي_ن. ل أ%ن� الق%ماءة% ذ1ل�ة
وأ%ن� أ%ع1ز_اء الرجال, ط1يال�ها

وال�نثى ط%ويلةD وط�والةD، والمع كالمع، ول يتنع شيء من ذلك من
التسليم. ويقال للرجل إ,ذا كان أ%ه\و.ج الط©ول ط�و.ال وط�و_ال، وامرأ%ة

ط�والة وط�و_الة. الكسائي ف باب ال�غال%بة: طاو.ل%ن ف%ط�ل}ت'ه من
الط©ول والط�و\ل جيعاv. وقال سيبويه: يقال ط�ل}ت' على ف%ع'ل}ت' ل4نك تقول

ط%ويل وط�وال كما ق�ل}ت. ق%ب'ح. وق%بيح، قال: ول يكون ط�ل}ته كما ل
يكون ف%ع'ل}ت'ه ف شيء؛ قال الازن: ط�ل}ت' فع'ل}ت' أ%ص\لD واع\ت.ل�ت من

فع'ل}ت غي. م'ح.و_لة، الدليل� على ذلك ط%و,يلD وط�وال؛ قال: وأ%ما
طاو.ل}ته فط�ل}ت'ه فهي م'ح.و_لة كما ح'و>ل%ت ق�ل}ت'، وفاعلها طائلD، ل يقال

فيه ط%ويلD كما ل يقال ف قائل ق%ويل، قال: ول يؤ\خذ هذا إ,ل عن
الثYقات؛ قال: وق�ل}ت' م'ح.و_لةD من ف%ع.ل}ت إ,ل ف%ع'ل}ت كما أ%ن ب,ع\ت'

م'ح.و_لة من ف%ع.ل}ت إ,ل ف%ع1ل}ت وكانت فع1ل}ت' أ%ول با ل4ن الكسرة
من الياء، كما كان ف%ع'ل}ت أ%ول بق�ل}ت ل4ن الضمة من الواو؛ وطال%
الشيء� ط�ولv وأ%ط%ل}ته إ,طالةv. والس_ب\ع الط©و.ل� من س'ور القرآن: س.ب\ع'

س'و.ر وهي سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والائدة وال4نعام
وال4عراف، فهذه ست سور متواليات¬ واختلفوا ف السابعة، فمنهم من قال السابعة

ال4نفال وبراء4ة وعد�ها سورة واحدة، ومنهم من جعل السابعة سورة يونس؛
والط©و.ل: جع ط�ول، يقال هي الس�ورة الط©ول وه'ن_ الط©و.ل؛ قال ابن

بري: ومنه قرأ}ت الس_ب\ع الط©و.ل؛ وقال الشاعر:
س.ك�ن\ته، بعد.ما طار.ت\ ن.عامت'ه،
�بسورة الط©ور,، ل�ا فات.ن الط©و.ل

وف الديث: أ�وت1يت' الس_ب\ع. الط©و.ل؛ هي بالضم جع الط©ول، وهذا
البناء يلزمه ال4لف واللم أ%و ال3ضافة. وف حديث أ�م> س.ل%م.ة: أ%نه

كان يقرأ% ف الغرب بط�ول الط©ول%ي.ي\ن، هي تثنية الط©ول
وم'ذ%ك�ر'ها ال4ط}و.ل، أ%ي أ%نه كان يقرأ� فيها بأ%ط}ول السورتي الطويلتي،

ت.ع\ن ال4نعام وال4عراف. والطويل من الش>ع\ر: جنس من الع.ر'وض، وهي كلمة
م'و.ل�دة، سي بذلك ل4نه أ%ط}و.ل� الش>ع\ر ك�لYه، وذلك أ%ن أ%صله

ثانية وأ%ربعون حرفاv، وأ%كثر حروف الشعر من غي دائرته اثنان وأ%ربعون
حرفاv، ول4ن أ%وتاده مبتدأ با، فالط©ول لتقدم أ%جزائه لزم أ%بداv، ل4ن



أ%ول أ%جزائه أ%وتاد والزوائد أ%بداv يتقدم أ%سباب.ها ما أ%و_ل�ه
و.ت1د¬. والط©وال، بالضم: ال�ف}ر,ط الط©ول؛ وأ%نشد ابن بري قول

،vل%د\نا eوال الس_اع1د.ي\ن ي.ه'ز�ط�ف%يل:ط
ي.ل�وح' س1نان'ه م1ث}ل% الش>هاب

قال: ول ي'ك%س_ر 
(* قوله «قال ول يكسر إل» هكذا ف الصل، وعبارة

القاموس وشرحه: والطوال، كرمان، الفرط الطول، ول يكسر، انا يمع جع
السلمة اهـ. وبذا يعلم ما لعله سقط هنا، فقد تقدم ف صدر الادة أ%ن

طوالv كغراب يمع على طوال بالكسر).
vول�إ,نا ي'ج\مع جع السلمة. وطاو.ل%ن ف%ط�ل}ت'ه أ%ي كنت أ%ش.د_ ط

منه؛ قال:
Dعاد1ي_ة Dإ,ن� الف%ر.ز\د.ق. ص.خ\ر.ة

طال%ت\، ف%ل%ي\س. ت.نال�ها ال4و\عال
وطال% فلن فلناv أ%ي فاقه ف الط©ول؛ وأ%نشد:

ت.خ'ط© ب,ق%ر\ن.ي\ها ب.ر,ير. أ%راكة{،
وت.ع\ط�و ب,ظ1ل}ف%ي\ها، إ,ذا الغ'ص\ن' طالا

أ%ي طاو.ل%ها فلم ت.ن.ل}ه. وال4ط}و.ل: نقيض' ال4ق}صر، وتأ}نيث
ال4ط}و.ل الط©ول، وجعها الط©و.ل.

الوهري: الط©و.ال، بالضم، الط�و,يل�. يقال ط%و,يلD وط�و.الD، فإ,ذا
أ%فر.ط ف الط©ول قيل ط�و�ال، بالتشديد. والطYوال، بالكسر: جع ط%ويل،

والط�و.ال�، بالفتح: من قولك ل أ�ك%لYمه ط%و.ال% الد_ه\ر وط�ول%
الد_ه\ر بعن. ويقال: ق%لن,س' ط1ي.الD وط1و.الD بعن. والر>جال

ال4طاو,ل: جع ال4ط}و.ل، والط©ول% تأ}نيث ال4ط}و.ل، والمع الط©و.ل مثل
الك�ب\ر.ى والك�ب.ر.

وأ%ط%ال%ت1 الرأ%ة� إ,ذا و.ل%د.ت\ ط1و.الv. وف الديث: إ,ن الق%ص1ية
قد ت'ط1يل. الوهري: والط©ول� خ1لف الع.ر\ض. وطال% الشيء� أ%ي امتد_،

قال: وط�ل}ت' أ%صله ط%و'ل}ت' بضم الواو ل4نك تقول ط%ويل، فنقلت الضمة
إ,ل الطاء وسقطت الواو لجتماع الساكني، قال: ول يوز أ%ن تقول منه

ط�ل}ت'ه، وأ%ما قولك ط%اول%ن فط�ل}ت'ه فإ,نا ت.ع\ن بذلك كنت أ%ط}ول% منه
من الط©ول والط�و\ل جيعاv. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه



وسلم، ما م.ش.ى مع ط1و.ال� إ,ل طال%ه'م، فهذ من الط©ول؛ قال ابن بري: وعلى
ذلك قول س'ب.يح بن ر,ياح الز>ن\جي، ويقال رياح بن سبيح، حي غ%ض1ب. لا

قال ج.ر,ير¬ ف الف%ر.ز\د.ق:
ل ت.ط}ل�ب.ن_ خ'ؤ'ولةv ف ت.غ\ل1ب�،
فالز>ن\ج' أ%ك}ر.م' منهم' أ%خ\و.ال

فقال سبيح أ%و رياح لا س.م1ع هذا البيت:
الز>ن\ج' لو لق%ي\ت.هم ف ص.فYه,م\،
vأ%ب\ط%ال vلق%ي\ت.، ث�، ج.ح.اج,حا

ما بال� ك%ل}ب, ب.ن ك�ل%ي\ب� س.ب_نا،
أ%ن} ل ي'واز,ن} حاج,باv وع1ق%ال؟

Dعاد1ي_ة Dإ,ن� الف%ر.ز\د.ق ص.خ\ر.ة
طال%ت\، فليس ت.نال�ها ال4و\عال

(* قوله «الوعال» تقدم إيراده قريباv الوعال بالرفع).
وقالت النساء:

وما ب.ل%غ.ت\ ك%فe امرئ� م'ت.ناو,ل�،
�من ال%ج\د1، إ,ل� والذي ن,ل}ت. أ%ط}و.ل

وف حديث استسقاء عمر، رضي ال عنه: فطال% الع.باس' عمر. أ%ي غ%ل%ب.ه
vول�ف ط�ول, القامة، وكان عمر ط%ويلv من الرجال، وكان العباس أ%شد_ ط

Dس\طاط�منه. وروي أ%ن امرأ%ة قالت: رأ%يت ع.ب�اساv يطوف بالبيت كأ%نه ف
أ%بيض، وكانت رأ%ت ع.ل1ي_ بن عبد ال بن العباس وقد ف%ر.ع. الناس. كأ%نه

راكب مع م'ش.اة{ فقالت: م.ن\ هذا؟ فأ�ع\ل1م.ت\ فقالت: إ,ن9 الناس.
لي.ر\ذ�لون، وكان رأ}س علي بن عبد ال إ,ل م.ن\ك1ب أ%بيه عبد ال، ورأ}س'

عبد ال إ,ل م.ن\ك1ب العباس، ورأ}س' العباس إ,ل م.ن\ك1ب عبد
ال�ط�ل1ب. وأ%ط%ل}ت' الشيء4 وأ%ط}و.ل}ت على النقصان والتمام بعن. الكم:

وأ%طال الشيء4 وط%و_ل%ه وأ%ط}و.ل%ه جعله ط%ويلv، وكأ%ن الذين قالوا ذلك
إ,نا أ%رادوا أ%ن ينبهوا على أ%صل الباب، قال فل يقاس هذا إ,نا يأ}ت

للتنبيه على ال4صل؛ وأ%نشد سيبويه:
ص.د.د\ت1 فأ%ط}و.ل}ت1 الصeدود.، وق%ل�ما
و,صالD، على ط�ول, الصeدود، ي.د'وم'

وكل© ما امتد_ من ز.م.ن أ%و ل%ز,م. من ه1م¼ ونو,ه فقد طال%، كقولك



طال% ال%مe وطال الليل�. وقالوا: إ,ن� الليل ط%ويلD فل ي.ط�ل} إ,ل�
بي؛ عن اللحيان. قال: ومعناه الدeعاء. وأ%طال ال ط1يل%ت.ه أ%ي
ع'م\ر.ه. وطال% ط1و.ل�ك وط1ي.ل�ك أ%ي ع'م\رك، ويقال غ%ي\بتك؛ قال

،�القطامي:إ,ن�ا م'ح.يeوك. فاس\ل%م\ أ%يeها الط�ل%ل
�وإ,ن ب.ل1يت.، وإ,ن طال%ت\ بك الطYو.ل

يروى الطYي.ل جع ط1يلة، والطYو.ل جع ط1و.لة، فاع\ت.ل� الطYي.ل
وانقلبت ياؤه واواv لعتللا ف الواحد، فأ%ما ط1و.لة وط1و.ل فمن باب

ع1ن.بة وع1ن.ب.
وطال% ط�و.ل�ك، بضم الطاء وفتح الواو، وطال% ط%و.ال�ك، بالفتح،

وط1ي.ال�ك، بالكسر؛ كل ذلك حكاه الوهري عن ابن السكيت. وجلD أ%ط}و.ل� إ,ذا
طالت\ ش.ف%ت'ه الع'ليا. قال ابن سيده: والط�و.ل ط�ولD ف م1ش\ف%ر البعي

ال4على على ال4سفل، بعي أ%ط}و.ل وبه ط%و.لD. وال�طاو.لة ف ال4مر: هو
التطويل والت_طاو'ل� ف م.ع\نÝى هو الس\ت1طالة على الناس إ,ذا هو ر.ف%ع

رأ}س.ه ورأ%ى أ%ن9 له عليهم ف%ض\لv ف الق%د\ر؛ قال: وهو ف معن آخر
أ%ن يقوم قائماv ث ي.ت.طاو.ل ف قيامه ث ي.ر\ف%ع رأ}س.ه وي.م'د� قوام.ه

للنظر إ,ل الشيء. وطاو.ل}ته ف ال4مر أ%ي ماط%ل}ته. وط%و_ل له
ت.ط}ويلv أ%ي أ%م\ه.له. واس\ت.طال% عليه أ%ي ت.ط%او.ل%، يقال: اس\ت.طالوا عليهم

أ%ي ق%ت.لوا منهم أ%كثر. ما كانوا ق%ت.لوا، قال: وقد يكون اس\ت.طال%
بعن طال%، وت.طاو.ل}ت بعن ت.طال%ل}ت. وف الديث: إ,ن هذين ال%ي_ي من
ال4وس وال%ز\ر.ج كانا يت.طاو.لن1 على رسول ال،صلى ال عليه وسلم،

ت.طاو'ل% الف%ح\ل%ي أ%ي ي.س\ت.ط1يلن1 على ع.د'و>ه ويتباريان1 ف ذلك
ليكون كل واحد منهما أ%بلغ ف نصرته من صاحبه، فش'ب>ه ذلك الت_باري
والتغال�ب بت.طاو'ل, الفحلي على ال3بل، ي.ذ�بe كل© واحد منهما الف�حول%

عن إ,بله ليظهر أ%يeهما أ%كثر' ذ%بìا. وف حديث عثمان: فت.ف%ر_ق الناس'
ف1ر.قاv ثلثاv، فصام1ت¬ ص.م\ت'ه أ%ن\ف%ذ� من ط%و\ل, غيه، ويروى من

ص.و\ل غيه، أ%ي إ,م\ساك�ه أ%شدe من ت.طاو'ل غيه. ويقال: طال% عليه
واستطال% وت.طاو.ل% إ,ذا عله وت.ر.ف�ع عليه. وف الديث: أ%ر\ب الر>با

الستطالة� ف ع1ر\ض, الناس أ%ي اس\ت1ح\قار'هم والت_ر.ف©ع' عليهم
والو.ق1يعة� فيهم.

وت.طاو.ل%: تد_د. إ,ل الشيء ينظر نوه؛ قال:



ت.طاو.ل}ت' كي ي.بدو ال%ص1ي' فما ب.د.ا
ل1ع.ي\ن، ويا ل%ي\ت. ال%ص1ي. ب.دا ل1يا

واس\ت.طال% الش_قe ف الائط: امتد_ وارتفع؛ حكاه ثعلب، وهو
كاس\ت.طار.

والطYو.ل�: ال%ب\ل� الطويل� جدìا؛ قال طرفة:
ل%ع.م\ر'ك. إ,ن� الوت.، ما أ%خ\ط%أ% الف%ت.ى،

ل%ك%الطYو.ل, ال�ر\خ.ى، وث1ن\ياه' بالي.د1
والطYو.ل� والطYي.ل� والط�ويلة والت>ط}و.ل�، ك�ل©ه: ح.ب\لD طويل

ت'ش.دe به قائمة� الدابة، وقيل: هو البل ت'ش.دe به وي'م\س3ك صاحب'ه
بط%ر.فه وي'ر\س1لها ت.ر\عى؛ قال م'زاح1م:

وس.ل}ه.بة{ ق%و\داء4 ق�لYص. ل%ح\م'ها،
كس3ع\لة1 ب,يد{ ف خ1لل� وت1ط}و.ل

وقد ط%و_ل% لا. والطYو.ل: البل الذي ي'ط%و_ل للدابة فترعى فيه،
وكانت العرب تتكلم به 

(* قوله «وكانت العرب تتكلم به» كذا ف الصل، وعبارة
التهذيب: وقال الليث الطويلة اسم حبل يشد به قائمة الدابة ث ترسل ف

الرعى، وكانت العرب تتكلم به اهـ) ؛ يقال: ط%و>ل لفرسك يا فلن أ%ي أ%ر\خ,
له ح.ب\ل%ه ف م.ر\عاه. الوهري: ط%و>ل} فر.سك أ%ي أ%ر\خ, ط%ويلت.ه ف
ال%ر\عى؛ قال أ%بو منصور: ل أ%سع الط�ويلة% بذا العن من العرب

ورأيتهم ي'س.مeونه الطYو.ل فلم نسمعه إ,ل� بكسر ال4ول وفتح الثان.
غيه: يقال أ%ر\خ للف%ر.س من ط1و.ل1ه، وهو ال%ب\ل الذي ي'ط%و_ل للدابة

فترعى فيه، وأ%نشد بيت طرفة: ل%ك%الطYو.ل ال�ر\خ.ى؛ قال: وهي الط�ويلة
أ%يضاv، وقوله: ما أ%خ\ط%أ% الف%ت.ى أ%ي ف إ,خطائه الف%ت؛ وقد ش.د_د

الراجز' الطYو.ل� للضرورة فقال م.ن\ظور بن م.ر\ث%د ال4س.دي:
،Yت.ع.ر_ض.ت\ ل ب.ك%ان{ ح1ل
ت.ع.رeضاv ل ت.أ}ل� عن ق%ت\ل1لYي،
Yو.لYه\ر.ة ف الط�ت.ع.رeض. ال

ويروى: عن ق%ت\لv ل، على الكاية، أ%ي عن ق%و\ل1ها ق%ت\لv له؛ قال
الوهري: وقد يفعلون مثل ذلك ف الش>عر كثياv ويزيدون ف الرف من بعض

حروفه؛ قال ذ�ه\ل بن قريع، ويقال قارب بن سال ال�ر>ي:



كأ%ن� م.ج\ر.ى د.م\ع1ها ال�س\ت.ن>
ق�ط}ن'ن_ةv من أ%ج\و.د1 الق�ط}ن'ن>

وأ%نشده غيه:
ق�ط�ن_ةD من أ%ج\و.د1 الق�ط�ن>

قال ابن بري: وهذا هو صواب إ,نشاده. وف الديث: ورج'لD ط%و_ل لا ف
م.ر\ج� فق%ط%ع.ت\ ط1و.لا، وف آخر: فأ%طال% لا فق%ط%ع.ت\ ط1ي.ل%ها؛

الطYو.ل� والطYي.ل�، بالكسر: هو البل الطويل ي'ش.دe أ%حد ط%ر.فيه ف
و.ت1د{ أ%و غيه والخر ف يد الفرس لي.د'ور فيه ويرعى ول يذهب لوجهه.

وط%و_ل% وأ%طال% بعنÝ أ%ي ش.د_ها ف البل؛ ومنه الديث: ل1ط1و.ل الف%ر.س
حÝى أ%ي لصاحب الفرس أ%ن ي.ح\م1ي الوضع الذي ي.د'ور فيه فرس'ه الشدود'

ف الطYو.ل إ,ذا كان م'باحاv ل مالك له. وف الديث: ل ح1مى إ,ل�
ف ثلث: ط1و.ل, الفرس، وث%ل�ة1 البئر,، وح.ل}قة1 القوم؛ قوله ل ح1مى

يعن إ,ذا نزل رجل ف عسكر على موضع له أ%ن ينع غي.ه ط%و,ل% فرسه، وكذلك
إ,ذا ح.ف%ر بئراv له أ%ن ينع غي.ه مقدار. ما يكون ح.ر,ياv له.

وم.ط%او,ل� اليل: أ%رسان'ها، واحدها م1ط}و.لD. والطYو.ل�: التمادي ف ال4مر
والتراخي. يقال: طال% ط1و.ل�ك وط1ي.ل�ك وط1يل�ك وط�ول�ك، ساكنة الياء
والواو؛ عن كراع، إ,ذا طال م'ك}ث�ه وتاد1يه ف أ%مر أ%و ت.ر.اخ1يه عنه؛ قال

طفيل:
،vأ%تانا فلم ن.د\ف%ع\ه، إ,ذ جاء طار,قا
وقلنا له: قد طال% ط�ول�ك فان\ز,ل,

أ%ي أ%مر'ك الذي أ%نت فيه من ط�ول السفر وم'كابدة السي، ويروى: قد طال
ط1يل�ك؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%ما ت.ع\ر,ف ال4طلل% قد طال% ط1يل�ها
والط�و.ال�: م.د.ى الدهر,؛ يقال: ل آت1يك ط%و.ال الد_ه\ر.

والط�و\ل والطائل والطائلة: الف%ض\ل والق�د\رة والغى والس_ع.ة
والع'ل�وe؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

وي.أ}ش1ب'ن فيها الذين. ي.ل�ون.ها،
ولو ع.ل1موا ل ي.أ}ش1ب'ون بطائل
وأ%نشد ثعلب ف صفة ذئب:
وإ,ن أ%غار. فلم ي.ح\ل�ل} بطائلة{،



ف ل%ي\لة{ من ج'م.ي\ر ساو.ر. الف�ط�ما
(* قوله «وإن أغار إل» سبق إنشاده ف ترجة جر:

وإن أطاف ول يظفر بطائلة * ف ظلمة ابن جي ساو.ر
الفطما)

كذا أ%نشده ج'م.ي\ر على لفظ التصغي، وقد ت.ط%و_ل عليهم. وف التنزيل
العزيز: وم.ن\ ل ي.س\ت.ط1ع\ منكم ط%و\لv (الية)؛ قال الزجاج: معناه من

ل يقدر منكم على م.ه\ر, ال�ر_ة، قال: والط�و\ل� القدرة على ال%ه\ر.
وقوله عز وجل: ذي الط�و\ل ل إ,له إ,ل هو؛ أ%ي ذي الق�د\رة، وقيل:

الط�و\ل الغ1ن، والط�و\ل� الف%ض\ل، يقال: لفلن على فلن ط%و\لD أ%ي
ف%ض\لD. ويقال: إ,نه ل%ي.ت.ط%و_ل على الناس بفضله وخيه. والط�و\ل، بالفتح:

ال%نe، يقال منه: طال% عليه وت.طو_ل% عليه إ,ذا ام\ت.ن_ عليه. وف
الديث: اللهم_ بك أ�حاو,ل وبك أ�طاو,ل، م'فاع.لة من الط�و\ل، بالفتح،

وهو الف%ض\ل� والع'ل�وe على ال4عداء؛ ومنه الديث: ت.ط%او.ل% عليهم
الر_بe بفضله أ%ي ت.ط%و_ل، وهو من باب طار.ق}ت. الن_ع\ل% ف إ,طلقها على

الواحد؛ ومنه الديث: قال ل4زواجه أ%و_ل�ك�ن_ ل�وقاv ب
أ%ط}و.ل�ك�ن_ يداv، فاج\ت.م.ع\ن يت.طاو.ل}ن. فطال%ت\ه'ن_ س.و\دة� فماتت زينب'

أ%و_ل%هن_؛ أ%راد أ%م.دeك�ن_ يداv بالعطاء من الط�و\ل فظ%ن.ن_ه من
الط©ول، وكانت زينب ت.ع\م.ل بيدها وتتصدق؛ قال أ%بو منصور: والت_ط%وeل عند
العرب ممود يوضع موضع ال%حاس1ن، والتطاو'ل� مذموم، وكذلك الستطالة

يوض.عان1 موضع التكب. ابن سيده: الت_طاو'ل� والس\ت1طالة الت_ف%ضeل
ور.ف}ع' النفس، واشتقاق الطائل من الط©ول. ويقال للشيء ال%س3يس الدeون: هو

بطائل الذ�ك%ر' وال�نثى ف ذلك سواء#؛ وأ%نشد:
لقد ك%ل�فون خ'ط�ة غي. طائل

الوهري: هذا أ%مر ل طائل% فيه إ,ذا ل يكن فيه غ%ن.اء# وم.ز,ي�ة، يقال
ذلك ف التذكي والتأ}نيث. ول ي.ح\ل% منه ب,طائل�: ل ي'ت.ك%ل�م به

إ,ل� ف ال%ح\د. وف الديث: أ%نه ذكر رجلv من أ%صحابه ق�ب,ض. فك�فYن
ف ك%ف%ن� غي طائل� أ%ي غي ر.فيع� ول نفيس، وأ%صل الطائل النفع

والفائدة. وف حديث ابن مسعود ف قتل أ%ب جهل: ض.ر.ب\ته بسيف غي طائل أ%ي غي
ماض� ول قاطع كأ%نه كان سيفاv د'وناv بي السيوف. والط�وائل: ال4وتار

والذ©ح'ول، واحدتا طائلة؛ يقال: فلن ي.ط}ل�ب بن فلن بطائلة{ أ%ي



بو.ت\ر� كأ%ن له فيهم ثأ}راv فهو يطلبه ب,د.م, قتيله. وبي\ن.هم طائلةD أ%ي
عداوة وت1ر.ةD؛ وقول ذي الرمة يصف ناقته:

م.و_ارة الض_بع, م1ثل� ال%ي\د1 حار,ك�ها،
كأ%ن_ها طالةD ف د.فYها ب.ل%ق

قال: الط�الة ال4تان؛ قال أ%بو منصور: ول أ%عرفه فلينظر ف شعر ذي
الرمة.

والط©و_ل، بالتشديد: طائر. وط%ي>ل%ة� الر>يح: ن.ي>حت'ها.
وط�والة: موضع، وقيل بئر؛ قال الش_م_اخ:

ك1ل ي.و\م.ي\ ط�والة% و.ص\ل� أ%ر\وى
ظ%ن'ونD آن% م'ط�ر.ح' الظ�ن'ون

قال أ%بو منصور: ورأ%يت بالص_م_ان روضة واسعة يقال لا الط�و,يلة،
وكان ع.ر\ض'ها قدر. م1يل� ف ط�ول ثلثة أ%ميال، وفيها م.ساك¬ لاء السماء

إ,ذا امتل4 ش.ر,بوا منه الشهر. والشهرين؛ وقال ف موضع آخر: تكون ثلثة
أ%ميال ف مثلها؛ وأ%نشد:

عاد. ق%ل}ب من الط�و,يلة ع1يد'
وب.ن'و ال4ط}و.ل: بطن.

@طحم: ط%ح\م.ة� السيل, وط�ح\م.ت'ه، بفتح الطاء وضمها: د'ف�اع'
م'ع\ظ%م1ه، وقيل: د'ف}ع.ت'ه ال�ول وم'ع\ظ%م'ه، وكذلك ط�ح\م.ة الليل,؛ وأ%نشد ابن

بري لع'مارة بن, ع'ق%ي\ل�:
أ%جالت\ ح.صاه'ن_ الد_وادي، وح.ي_ض.ت\

عليهن_ ح.ي\ضات' السeيول الط�واح1م,.
Dح\مة�وأ%ت.ت\نا ط

من الناس وط%ح\مةD أ%ي جاعة، وف الكم: أ%ي د'ف}ع.ةD، وهم أكثر من
القاد1ية%، والقاد1ي.ة� أ%و_ل� من يطرأ} عليك، وقيل: ط�ح\م.ة� الناس

ج.ماعت'هم. وط%ح\م.ة� الف1ت\نة: ج.و\ل%ة� الناس, عندها. ورجل ط�ح.مة مثال
ه'م.زة: شديد' الع1راك1. وقوس ط%ح'وم¬: سريعة السهم. ال4صمعي: الط�ح'وم

:�والط�ح'ور' الد_ف�وع'. وقوس ط%ح'وم¬ وط%ح'ور¬ بعن واحد. والط�ح\م.ة
ض.ر\ب¬ من النبت، وهي الط�ح\ماء�؛ وقال أ%بو حنيفة: الط�ح\م.ة� من

Dال%م\ض وهي عريضة الورق كثية الاء. والط�ح\ماء�: ن.ب\تة
س'ه\ل1ي_ةD ح.م\ض1ي_ةD، قال: والط�ح\ماء أ%يضاv الن_ج,يل، وهو خ.ي\ر ال%م\ض



ك�لYه، وليس له ح.طب¬ ول خ.ش.ب¬ إنا ي.ن\ب'ت' نباتاv تأ}كله البل.
ال4زهري: الط�ح\ماء نبت معروف.

@طحرم: ما عليه ط1ح\ر,م.ة أ%ي خ1ر\قة كط1ح\ر,ية{. وما ف السماء
ط1ح\ر,م.ةD كط1ح\ر,ية{ أ%ي ل%ط}خ¬

من غ%ي\م�. وط%ح\ر.م. الس>قاء4: م.ل4ه. ط%ح\ر.م\ت' الس>قاء4
وط%ح\م.ر\ت'ه بعنÝ أ%ي م.لgت'ه، وكذلك القوس إذا و.ت_ر\ت.ها.

@طحلم: ماء# ط�ح\ل�وم: آج,ن¬.
@طخم: ال4ط}خ.م': م'ق%د_م' ال�ر\طوم, ف النسان والدابة؛ وأ%نشد:

وما أ%ن\ت'م' إل ظ%رابe ق%ص_ة{
ت.فاس.ى، وت.س\ت.ن\ش1ي بآن'ف1ها الط©خ\م,

(* قوله «وما أنتم إل ظراب� قصة إل» أنشده الوهري ف مادة ظرب:
وهل أنتم إل ظراب� مذحج).

قال: يعن ل%ط}خاv من ق%ذ%ر�. والط©خ\م.ة�: سواد¬ ف م'ق%د_م, ال4نف
وم'ق%د_م, ال%ط}م,. وك%ب\ش¬

أ%ط}خ.م': أ%س\و.د' الرأ}س, وسائره أ%ك}د.ر': ول%ح\م¬ أ%ط}خ.م'
وط%خ1يم¬: جافÒ ي.ض\ر,ب' ل%و\ن'ه إل السواد، وقد أط}خ.م_. وال4ط}خ.م':
كال4د\غ%م,، وقيل: هو لغة ف ال4د\غ%م.، وهو الد_ي\ز.ج'. وف%ر.س¬ اط}خ.م':

لغة ف ال4د\غ%م,. وط%خ.م. الرجل� وط%خ'م.: ت.ك%ب_ر..
والط�خ\م.ة�: جاعة ال%ع.ز,.

التهذيب: الط©خ'وم' بعن التeخوم,، وهي ال�دود' بي ال4ر.ض1ي.،
قلبت التاء طاء لقرب مرجيهما.

@طرم: الطYر\م'، بالكسر: العس.ل� عامة، وقيل: الطYر\م' والط�ر\م'
والطYر\ي.م' العس.ل� إذا امت.ل4ت1 البيوت' خاصةv. والط�ر\م' والطYر\م':

الش_ه\د'، وقيل: الزeب\د'؛ قال الشاعر يصف النساء:
فم1ن\ه'ن_ م.ن\ ي'ل}ف%ى كصاب� وع.ل}ق%م�،

ومنهن_ م1ث}ل� الش_ه\د1 قد ش1يب. بالطYر\م,
أ%نشده ال4زهري وقال: الصواب:
ومنهن_ مثل� الزeب\د1 قد ش1يب. بالطYر\م

وحكي عن ابن ال4عراب قال: يقال للن_ح\ل إذا م.ل4 أ%ب\ن,ي.ت.ه من
الع.س.ل,: قد خ.ت.م.، فإذا س.و_ى عليه قيل: قد ط%ر,م.، ولذلك قيل للش_ه\د1



ط%ر\م¬ وط1ر\م¬. والط�ر.م': س.ي.لن� الطYر\م, من ال%ل1ي_ة1، وهو
الش_ه\د'؛ قال ابن بري: شاهد الطYر\م, الع.س.ل, قول� الشاعر:

وقد كنت1 م'ز\جاةv زماناv ب.ل�ة{،
فأ%صب.حت1 ل ت.ر\ض.ي. بالز_غد1 والطYر\م,
قال: والز_غ}د' الزeب\د'؛ وأ%نشد لخر:

،çتينا بز.غ}ب.د{ وح.ت1ي��فأ
بعد ط1ر\م� وتام1ك{ وث�مال,

قال: الز_غ}ب.د' الزeب\د'، وال%ت1يe س.ويق' ال�ق}ل,، والتام1ك'
الس_نام'، والث©مال� ر.غو.ة� اللب,.

والطYر\ي.م': السحاب' الكثيف'؛ قال رؤبة:
فاض\ط%ر_ه الس_ي\ل� بواد{ م'ر\م1ث1
ف م'ك}ف%ه,ر> الطYر\ي.م, الش_ر.ن\ب.ث1

قال ابن بري: ول يئ الطYر\ي.م' السحاب' إل ف رجز رؤبة؛ عن ابن
خالويه، قال: والطYر\ي.م' العسل� أ%يضاv. والطYر\ي.م': الطويل�؛ حكاه

سيبويه. وم.ر_ ط1ر\ي.م¬ من الليل أي وقت¬؛ عن اللحيان.
والط©ر\م.ة� والط©ر\م': الكانون.

eالر>يق اليابس' على الفم من العطش، وقيل: هو ما ي,ف :�والط©رامة
على فم الرجل من الريق من غي أ%ن ي'قيد بالعطش. والط©رام.ة�، بالضم

أ%يضاv: ال�ض\ر.ة ت.ر\ك%ب' على ال4سنان وهو أش.فe من الق%ل%ح، وقد
أ%ط}ر.م.ت\ أ%سنان'ه إط}راماv؛ قال:

إن ق%ن,يت' خ.ن,ين.ها، إذ} أ%ع\ر.ض.ت\،
ون.واج,ذاv خ'ض\راv من ال3ط}رام

وقال اللحيان: الط©رام.ة� ب.ق1ي_ة� الطعام بي ال4سنان. واط�ر.م.
ف�وه: تغي_ر.

والط©ر\م.ة والط�ر\م.ة والطYر\م.ة�: ن'ت'وء#
ف وسط الشفة الع'ليا، وهي ف السeف}لى التeر\ف%ة�، فإذا جعوا قالوا

:�ط�ر\متي، فغ.ل�بوا لفظ الط©ر\مة على التeر\ف%ة. والط©ر\م.ة
Dب.ث}ر.ة

ترج ف وس.ط1 الش_ف%ة1 السeف}ل%ى. والط�ر\مة، بفتح الطاء: الكبد.
والطار,م.ة�: بيت¬ من خ.ش.ب كالقبة، وهو دخيل أ%عجمي م'ع.ر_ب¬. وقال ف



ترجة طرن: ط%ر\ي.ن'وا وط%ر\ي.م'وا إذا اخ\ت.ل%طوا من السeك}ر. ابن بري:
الط�ر\م' اسم موضع؛ قال ال4عز بن مأ}نوس:

ط%ر.ق%ت\ ف�ط%ي\م.ة� أ%ر\ح'ل% الس_ف}ر,،
بالط�ر\م بات. خيال�ها ي.س\ر,ي

ورأ%يت حاشية بط الشيخ رضي� الدين الشاطب رحه ال قال: الط�ر\م'،
بفتح أ%وله وإسكان ثانيه، مدينة و.ه\ش�1وذان% الذي ه.ز.م.ه ع.ض'د' الدولة

ف%ن_اخ'س\رو؛ قال: قاله أ%بو عبيد البكري ف م'ع\جم ما اس\ت.ع\ج.م..
@طرث: الط�ر\ث%م.ة� والث�ر\ط%م.ة�: الط}راق من غ%ضب� أ%و ت.ك%بeر�.

@طرحم: الط©ر\ح'وم' نو الط©ر\موح,: وهو الطويل�؛ قال ابن دريد: أحسبه
.vمقلوبا

@طرخم: الط}ر,خام': الضطجاع. وال�ط}ر.خ1مe: ال�ض\طج,ع'، وقيل:
الغضبان ال�ت.طاو,ل�، وقيل: ال�ت.ك%ب>ر'، وقيل: ال�ن\ت.ف1خ من

التeخ.م.ة. واط}ر.خ.م_ الليل�: اس\و.د_ كاط}ر.ه.م_. واط}ر.خ.م_ أ%ي ش.م.خ.
�بأ%نفه وتع.ظ�م. اط}ر,خ\ماماv، واط}ر.خ.م_ الرجل�، وهو ع.ظ%م.ة

ال4ح\م.ق؛ وأ%نشد:
وال4ز\د' دع\وى النeوك1، واط}ر.خ.مeوا

eط}ر.خ1م�يقول: اد_ع.وا النeوك ث ت.ع.ظ�م'وا. ال4صمعي: إنه ل
�وم'ط}ل%خ1مÒ أ%ي متكب م'ت.ع.ظYم¬، وكذلك م'س\ل%خ1مÒ. واط}ر.خ.م_ الرجل

إذا كل� ب.ص.ر'ه. وشابÒ م'ط}ر.خ1مÒ أ%ي ح.س.ن¬ تامÒ؛ قال العجاج:
وجام1ع, الق�ط}ر.ي\ن, م'ط}ر.خ1م>،
ب.ي_ض. ع.ي\ن.ي\ه الع.م.ى ال�ع.م>ي

قال ابن بري: الرجز لرؤبة؛ وبعده:
من ن.ح.مان1 ح.س.د{ ن,ح.م>

أ%ي ر'ب_ جامع ق�ط}ر.يه ع.ن>ي م'ت.كب علي_ ب.ي_ض. عينيه ح.س.د'ه'
فهو ي.ن\ح1م'. وش.باب¬ م'ط}ر.ه1مÒ وم'ط}ر.خ1مÒ بعن واحد.

@طرسم: ط%ر\س.م. الليل� وط%ر\م.س.: أ%ظلم، ويقال بالشي العجمة.
وط%ر\س.م الطريق': مثل ط%م.س. ود.ر.س.. وط%ر\سم الرجل�: سكت من ف%ز.ع. الصمعي:

ط%ر\س.م. ط%ر\س.م.ةv وب.ل}س.م. ب.ل}س.مة إذا ف%ر,ق. أ%ط}ر.ق. وس.ك%ت..
ويقال للرجل إذا ن.ك%ص. هارباv: قد س.ر\ط%م وط%ر\م.س.. الوهري: ط%ر\س.م.

الرجل� أ%ط}ر.ق، وط%ل}س.م. مثل�ه.



@طرشم: ط%ر\ش.م. وط%ر\م.ش.: أ%ظلم، والسي أ%على.
@طرغم: ال�ط}ر.غ1مe: التكب. واط}ر.غ%م_ إذا تكب. والط}ر,غ}مام':

التكب؛ وأ%نشد:
أ%و\د.ح. ل%م_ا أ%ن ر.أ%ى ال%د_ ح.ك%م\،

gه إل اط}ر.غ%م��وكنت' ل أن\ص1ف
واليداح': القرار' بالباطل، قال ال4زهري:

واط}ر.خ.م_ مثل اط}ر.غ%م_.
@طرهم: ال�ط}ر.ه1مe: الش_باب' العتدل التام؛ قال ابن أ%حر:

،vوص1ح_ة vم'ط}ر.ه1م�ا vر.ج>ي ش.بابا�أ
وكيف. رجاء� ال%رءg ما ليس لق1يا؟

وال�ط}ر.ه1مe: الشابe ال%س.ن'، وقيل: الطويل ال%سن، قال ابن بري:
يريد أ%ن النسان ي.أ}م'ل� أ%ن ي.ب\ق%ى شباب'ه وص1ح_ت'ه، وهذا ما ل يصح

Òوم'ط}ر.خ1م Òل4حد، فعجب من ت.أ}م1يله1 ذلك. وش.باب¬ م'ط}ر.ه1م
بعن واحد. وال�ط}ر.ه1مe: التكب. واط}ر.ه.م_ الليل�: اس\و.د_،

وقد فسر يعقوب' به قول ابن أ%حر:
vو.ص1ح_ة vمطره9ا vأرج>ي شبابا

قال: ول وجه له إل أ%ن يعن به اسوداد الشعر. ابن ال4عراب:
ال�ط}ر.ه1مe ال�gت.لئ ال%س.ن'. ال4صمعي: هو ال�ت\ر.ف' الطويل�، وقد

�اط}ر.ه.م_ اط}ر,ه\ماماv واط}ر.خ.م_. وال�ط}ر.ه1مe: ف%ح\ل
الض>راب,.

@طسم: ط%س.م. الشيء� والطريق' وط%م.س. ي.ط}س3م' ط�س'وماv: د.ر.س..
وط%س.م. الطريق': مثل ط%م.س.، على القلب؛ وأ%نشد ابن بري لعمر بن أ%ب

ربيعة:ر.ث� ح.ب\ل� الو.ص\ل, فان\ص.ر.م.ا
من ح.ب,يب� هاج. ل س.ق%ما

ك1د\ت' أ%ق}ض1ي، إذ} رأ%ي\ت' ل%ه
م.ن\ز,لv بال%ي\ف1 قد ط%س.م.ا

وجاء به العجاج متعد>ياv؛ فقال:
ور.ب> هذا ال4ث%ر, ال�ق%س_م,،

من ع.ه\د1 إبراهيم. ل%م_ا ي'ط}س.م,
يعن بال4ث%ر ال�ق%س_م م.قام. إبراهيم، عليه السلم؛ وقوله:



ما أ%نا بالغاد1ي وأ%ك}ب.ر' ه.م>ه
ج.مام1يس' أ%ر\ض�، ف%و\ق%ه'ن_ ط�س'وم'

فسره أ%بو حنيفة فقال: الط©س'وم' هنا الط�ام1س.ة� أ%ي ف%و\ق%ه'ن_
Dأ%رض¬ طام1س.ة

ت'ح\و,ج' إل الت_ف}ت1يش والت_و.سeم. وط%س3م. الرجل�: ات_خ.م.،
ق%ي\س3ي_ةD. والط�س.م': الظ�لم'، والغ.س.م' والط�س.م' عند الم\ساء، وف

السماء غ%س.م¬ من سحاب وأ%غ}سام¬
وأ%ط}سام¬ من س.حاب�. وف نوادر ال4عراب: رأ%يته ف ط�س.ام, الغبار

وط%س.ام1ه وط%س_امه وط%ي\سان,ه، يريد ف كثيه. وأ�ط}س'م_ة� الشيء:
م'ع\ظ%م'ه وم'ج\ت.م.ع'ه؛ حكاه السياف ول يذكر سيبويه إ,ل أ�س\ط�م_ة.
وأ�س\ط�م_ة� ال%س.ب: و.س.ط�ه وم'ج\ت.م.ع'ه، قال: وال�ط}س'م_ة� مثل�ه على

القلب. قال الع'م.ان,يe الر_اج,ز'، واسه ممد ابن ذ�ؤ.ي\ب�
الف�ق%ي\م1يe ل%ق�ب.ه' بالع'م.ان9 د'ك%ي\ن¬ الراجز' لا نظر إليه م'ص\ف%ر_

الوجه1 م.ط}ح'ولv، فقال: م.ن هذا الع'مان,يe؟ فلزمه ذلك، لن ع'م.ان%
eون%، ي'خاطب به الع'مان,ي�وب,ئ%ةD وأ%ه\ل�ها ص'ف}ر¬ م.ط}ح'ول

الر_شيد.: ما قاس1م¬ دون% م.د.ى اب\ن, أ�م>ه1،
وق}د\ ر.ض1يناه' فق�م\ ف%س.م>ه1

يا ل%ي\ت.ها قد خ.ر.ج.ت\ من\ ف�م>ه1،
حت_ى ي.ع'ود. ال�ل}ك' ف أ�ط}س'م>ه1

أ%ي ف أ%هله وح.قYه، وقال ابن خالويه: الرجز لرير قاله ف سليمان بن
عبد اللك وعبد العزيز، وهو:

إ,ن ال3مام. بعد.ه ابن' أ�م>ه1،
ث اب\ن'ه' و.ل1يe ع.ه\د1 ع.م>ه

قد ر.ض1ي. الناس' به ف%س.م>ه1،
يا ل%ي\ت.ها قد خ.ر.ج.ت\ من\ ف�م>ه1
حت ي.ع'ود. ال�ل}ك' ف أ�س\ط�م>ه،

أ%ب\ر,ز\ لنا ي.مين.ه من ك�م>ه1
والط�واسيم' والط�واسي': س'و.ر¬

ف القرآن1 ج'م1ع.ت\ على غي قياس؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:
ح.ل%ف}ت' بالس_ب\ع, الل�وات.ي ط�و>ل%ت\،



وب,م1ئي� ب.ع.gد.ها ق%د\ أ�م\ئيت\،
وب.ث%ان{ ث�ن>ي.ت\ وك�ر�ر.ت\،

وبالط�واسيم الت ق%د\ ث�لYث%ت\
وبال}ح.وام1يم, الت ق%د\ س'ب�ع.ت\،

وبال�ف%ص_ل, الل�وات ف�ص>ل%ت\
قال: والصواب أ%ن ت'ج\م.ع. بذوات وتضاف. إل واحد فيقال: ذوات' طسم،

وذوات' حم.
وط%س\م¬: حي� من العرب ان\ق%ر.ض'وا. الوهري: ط%س\م¬

قبيلة من عاد كانوا فانقرضوا، وف حديث مكة: وس'ك�انا ط%س\م¬
Òوج.د1يس¬، وها قوم من أ%هل الزمان ال4و�ل، وقىل: ط%س\م¬ ح.ي

من عاد{، وال أ%علم.
@طعم: الط�عام': اسم¬

جامع¬ لكل ما ي'ؤك%ل�، وقد ط%ع1م. ي.ط}ع.م' ط�ع\ماv، فهو طاع1م¬
إذا أ%ك%ل% أ%و ذاق.، مثال غ%ن,م. ي.غ\ن.م' غ�ن\ماv، فهو غان,م¬. وف

التنزيل: فإذا ط%ع1م\تم فان\ت.ش1ر'وا. ويقال: فلن ق%ل� ط�ع\م'ه أ%ي
أ%ك}ل�ه. ويقال: ط%ع1م. ي.ط}ع.م' م.ط}ع.ماv وإنه ل%ط%ي�ب' ال%ط}ع.م, كقولك

ط%ي>ب' ال%أ}ك%ل,. وروي عن ابن عباس أ%نه قال ف زمزم: إنا ط%ع.ام'
ط�ع\م� وش1فاء� س'ق}م� أ%ي ي.ش\ب.ع' النسان� إذا ش.رب ماء4ها كما ي.ش\ب.ع'

من الطعام. ويقال: إن>ي طاع1م¬
عن ط%عام1ك�م\ أ%ي م'س\ت.غ'ن� عن ط%عامكم. ويقال: هذا الط�عام' ط%عام'

ط�ع\م� أ%ي ي.ط}ع.م' م.ن\ أ%كله أ%ي ي.ش\ب.ع'، وله ج'ز\ء# من الط�عام,
ما ل ج'ز\ء4 له. وما ي.ط}ع.م آك1ل� هذا الطعام أ%ي ما ي.ش\ب.ع'،

وأ%ط}ع.م\ته الطعام. وقوله تعال: أ�ح1ل� لكم ص.ي\د' البحر وط%عام'ه م.تاعاv لكم
وللس_ي_ارة1؛ قال ابن سيده: اختلف ف طعام البحر فقال بعضم: هو ما

ن.ض.ب عنه الاء فأ�خ1ذ% بغي صيد فهو ط%عام'ه، وقال آخرون: طعام'ه ك�ل© ما
س'ق1ي بائة ف%ن.ب.ت. ل4نه ن.ب.ت. عن مائه؛ كل© هذا عن أ%ب إ,سحق

الزجاج، والمع أ%ط}ع1م.ةD، وأ%ط}ع1مات¬
جع المع، وقد ط%ع1م.ه ط%ع\ماv وط%عاماv وأ%ط}ع.م غي.ه، وأ%هل� الجاز

إذا أط}ل%ق�وا اللفظ% بالط�عام, ع.ن.و\ا به الب'ر_ خاصةv، وف حديث
أ%ب سعيد: كنا ن'خ\ر,ج' صدقة% الفطر, على عهد1 رسول ال، صلى ال علي



وسلم، صاعاv من ط%عام� أ%و صاعاv من شعي؛ قيل: أ%راد به الب'ر_، وقيل:
التمر، وهو أ%شبه ل4ن الب'ر_ كان عندهم قليلv ل ي.ت_س3ع' لخراج زكاة

eالفطر؛ وقال الليل: العال ف كلم العرب أ%ن الط�عام. هو الب'ر
خاصة. وف حديث ال�ص.ر_اة1: م.ن, ابتاع. م'ص.ر_اةv فهو بي النظرين، إن}
شاء أ%م\س.كها، وإن شاء ر.د_ها ور.د_ معها صاعاv من ط%عام� ل س.م\راء.

قال ابن الثي: الط�عام' عامÒ ف كلY ما ي'ق}تات من النطة والشعي
والتمر وغي ذلك، وحيث اس\ت.ث}ن منه الس_م\راء، وهي النطة، فقد

أ%ط}ل%ق الصاع. فيما عداها من ال4طعمة، إل� أ%ن العلماء خ.صeوه بالتمر
ل4مرين: أ%حدها أ%نه كان الغالب. على أ%ط}4عمتهم، والثان أ%ن م'ع\ظ%م

روايات هذا الديث إنا جاءت صاعاv من تر، وف بعضها قال صاعاv من طعام، ث
أ%عقبه بالستثناء فقال ل س.م\راء، حت إن الفقهاء قد تر.د_د'وا فيما
لو أ%خرج بدل التمر زبيباv أ%و قوتاv آخر، فمنهم من ت.ب,ع. الت_وق1يف.،

ومنهم من رآه ف معناه إجراءé له م'ج\رى ص.د.قة1 الفطر، وهذا الصاع' الذي
أ%م.ر. بر.د>ه مع ال�ص.ر�اة هو بدل عن اللب الذي كان ف الض_ر\ع عند

الع.ق}د، وإ,نا ل ي.ج,ب\ ر.دe عي, اللب, أ%و مثل1ه أ%و قيمته ل4ن�
عي. اللب ل ت.ب\قى غالباv، وإن بقيت فت.م\ت.ز,ج' بآخر. اج\ت.مع ف

الض_ر\ع, بعد العقد إل تام ال%ل}ب، وأ%ما ال1ث}ل1ي_ة� فل4ن الق%د\ر.
إذا ل يكن معلوماv ب1ع\يار الشرع, كانت ال�قابلة� من باب الربا،
وإنا ق�د>ر. من التمر دون الن_ق}د لف%ق}د1ه عندهم غالباv، ول4ن التمر

ي'شارك اللب. ف الال1ي_ة والق�وت1ي_ة، ولذا العن نص الشافعي، رضي
ال عنه، أ%نه لو ر.د_ ال�ص.ر_اة بع.ي\ب� آخر. سوى الت_ص\ر,ي.ة1 ر.د_

معها صاعاv من تر ل4جل اللب. وقول�ه تعال: ما أ�ريد' منهم من ر,ز\ق�
وما أ�ريد' أ%ن ي'ط}ع1م'ون1؛ معناه ما أ%�ريد' أ%ن ي.ر\ز'ق�وا أ%حداv من

عبادي ول ي'ط}ع1م'وه ل4ن أ%نا الر_ز_اق' ال�ط}عم'. ورجل طاع1م¬:
:�ح.س.ن' الال ف ال%ط}ع1م,؛ قال ال�ط%ي\ئ%ة

د.ع, ال%كار,م. ل ت.ر\ح.ل} لب'غ\ي.ت1ها،
واق}ع'د\ فإن_ك أ%نت. الطاع1م' الكاسي

ورجل طاع1م¬
وط%ع1م¬ على الن_س.ب,؛ عن سيبويه، كما قالوا ن.ه,ر¬. والط�ع\م':

eك1ل%. وروى الباه1لي�ال4ك}ل�. والط©ع\م: ما أ



عن ال4صمعي: الط©ع\م الط�عام، والط�ع\م' الش_ه\وة�، وهو الذ�و\ق'؛
وأ%نشد ل4ب خراش ال�ذ%ل:

أ%ر'دe ش'جاع. ال�وع, قد ت.ع\ل%م1ين.ه،
و.أ�وث1ر' غ%ي\ري م1ن\ ع1يال1ك بالط©ع\م

أ%ي بالطعام,، ويروى: ش'جاع. الب.ط}ن,، ح.ي_ةD ي'ذ}ك%ر' أ%نا ف
الب.ط}ن, وت'س.م_ى الص_ف%ر، ت'ؤ\ذي النسان% إذا جاع؛ ث أ%نشد قول أ%ب

خ1راش ف الط�ع\م, الش_ه\وة:
وأ%غ}ت.ب,ق' الاء4 الق%راح. فأ%ن\ت.هي،

إذا الزاد' أ%م\سى للم'ز.ل�ج, ذا ط%ع\م,
ذا ط%ع\م� أ%ي ذا ش.ه\و.ة{، فأ%راد بال4ول الطعام.، وبالثان ما

ي'ش\ت.هى منه؛ قال ابن بري: ك%ن.ى عن ش1د_ة1 ال�وع بش'جاع, الب.ط}ن, الذي هو
مثل الشeجاع. ورجل ذو ط%ع\م� أ%ي ذو ع.ق}ل� وح.ز\م�؛ وأ%نشد:

فل ت.أ}م'ري، يا أ�م_ أ%ساء4، بالت
ت'ج,رe الف%ت ذا الط�ع\م, أ%ن يت.ك%ل�ما

أ%ي ت'خ\ر,س'، وأ%صله من ال3ج\رار,، وهو أ%ن ي'ج\ع.ل% ف ف%م, الف%صيل
Dخش.بة

تنعه من الر_ضاع,. ويقال: ما بفلن ط%ع\م¬ ول ن.ويص¬ أ%ي ليس له
ع.ق}ل ول به ح.راك¬. قال أ%بو بكر: قول�هم ليس لا ي.ف}ع.ل� فلنD ط%ع\م¬،

معناه ليس له ل%ذ�ة ول م.ن\ز,ل%ةD من القلب، وقال ف قوله للم'ز.ل�ج,
ذا ط%ع\م ف بيت أ%ب خ1راش: معناه ذا منزلة من القلب، وال�ز.ل�ج'

البخيل�، وقال ابن ب.ر>ي: ال�ز.ل�ج' من الرجال الدون� الذي ليس بكامل؛
وأ%نشد:

أ%ل ما ل1ن.ف}س� ل توت' ف%ي.ن\ق%ض1ي
ش.قاها، ول ت.ح\يا ح.ياةv لا ط%ع\م'

معناه لا حلوةD ومنزلة من القلب. وليس بذي ط%ع\م أ%ي ليس له عق}لD ول
نف}س¬. والط�ع\م': ما ي'ش\ت.هى. يقال: ليس له ط%ع\م وما فلنD بذي
ط%ع\م.� إذا كان غ%ث9اv. وف حديث بدر�: ما ق%ت.ل}نا أ%حداv به ط%ع\م¬، ما

ق%ت.ل}نا إل9 عجائز. ص'ل}عاv؛ هذه استعارة أ%ي ق%ت.ل}نا من ل اع\ت1داد.
به ول م.ع\رفة% ول ق%د\ر.، ويوز فيه فتح الطاء وضمها ل4ن الشيء إذا ل
يكن فيه ط�عم ول له ط%ع\م فل ج.دوى فيه للكل ول منف%عة. والط©ع\م'



أ%يضاv: ال%بe الذي ي'ل}قى للطي، وأ%ما سيبويه فس.و_ى بي السم
والصدر فقال: ط%ع1م. ط�ع\ماv وأ%صاب ط�ع\م.ه، كلها بضم أ%و�له.

والط©ع\مة: ال%أ}ك%لة، والمع ط�ع.م¬؛ قال النابغة:
م'ش.م>رين. على خ'وص� م'ز.م_مة{،

ن.ر\ج'و الل%ه، ون.ر\ج'و الب,ر_ والط©ع.ما
ويقال: جع.ل% السلطان� ناحية% كذا ط�ع\مةv لفلن أ%ي م.أ}ك%ل%ةv له. وف

حديث أ%ب بكر: إن ال تعال إذا أ%ط}ع.م. نبي�اv ط�ع\مةv ث ق%ب.ض.ه
جع.ل%ها للذي ي.قوم' بعده؛ الط©ع\مة�، بالض_م: شب\ه' الر>ز\ق، يريد' به

ما كان له من الف%ي\ء وغيه، وج.م\ع'ها ط�ع.م¬. ومنه حديث� مياث1
Dله أ%ي أ%نه زيادة على حق9ه. ويقال فلن Dع\مة�ال%د�: إن السدس. الخر. ط

ت'ج\ب.ى له الط©ع.م' أ%ي ال%راج' والتاوات'؛ قال زهي:
ما ي'ي.س_ر' أ%حياناv له الط©ع.م'

(* قوله «قال زهي ماييسر إل» صدره كما ف التكملة: ينزع إمة أقوام
ذوي حسب).

وقال السن ف حديثه: الق1تال� ثلثةD: ق1تالD على كذا وقتالD لكذا
وق1تالD على ك%س\ب, هذه الط©ع\مة1، يعن الف%ي\ء4 وال%راج.. والط©ع\مة

والطYع\مة، بالضم والكسر: و.ج\ه' ال%ك}س.ب,. يقال: فلنD ط%ي>ب
�الط1©ع\مة وخبيث� الط1ى©ع\مة إذا كان ر.ديء4 الك%س\ب,، وهي بالكسر خاص_ةv حالة

ال4كل؛ ومنه حديث ع'م.ر ابن أ%ب س.ل%م.ة: فما زال%ت\ تلك ط1ع\م.ت
بعد' أ%ي حالت ف ال4كل. أ%بو عبيد: فلن حس.ن' الطYع\مة1 والش>ر\بة1،

�بالكسر. والط©ع\م.ة�: الد_ع\و.ة� إل الطعام.والطYع\م.ة�: الس>ي.ة
ف ال4كل، وهي أ%يضاv الك1س\ب.ة�، وحكى اللحيان: إنه لبيث الطYع\م.ة1
Dالس�ية ف ط%عام� ول غيه. ويقال: فلن �أ%ي الس>ية1، ول يقل خبيث

ط%ي>ب' الط�ع\م.ة1 وفلن خبيث� الطYع\م.ة1 إذا كان من عادته أ%ن} ل
يأ}كل إل ح.للv أ%و حراماv. واس\ت.ط}ع.م.ه: سأله أ%ن ي'ط}ع1مه. وف

الديث: إذا اس\ت.ط}ع.م.ك�م' المام' فأ%ط}ع1م'وه أ%ي إذا أ�ر\ت1ج. عليه ف
قراءة الصلة1 واس\ت.ف}ت.حك�م فاف}ت.ح'وا عليه ول%قYن'وه'، وهو من باب

�التمثيل تشبيهاv بالطعام، كأنم ي'د\خ1ل�ون القراءة ف فيه كما ي'د\خ.ل
الطعام'؛ ومنه قولم: فاس\ت.ط}ع.م\ت'ه الديث% أ%ي طلبت منه أن

ي'ح.د>ث%ن وأ%ن ي'ذ1يق%ن حديثه، وأ%ما ما ورد ف الديث: طعام' الواحد1 يكفي



الثني، وطعام' الثني يكفي ال4ربعة، فيعن ش1ب.ع' الواحد ق�وت' الثني
وش1ب.ع' الثني قوت' ال4ربعة؛ ومثل�ه قول عمر، رضي ال عنه، عام.

الر_مادة1: لقد ه.م.م\ت'
أ%ن أ�نز,ل% على أهل, كلY بيت مثل% عدد1هم فإن� الرجل% ل ي.ه\ل1ك'

على نصف1 ب.ط}نه. ورجل م1ط}ع.م¬: ش.ديد' ال4كل، وامرأةD م1ط}ع.مة نادر¬
ول نظي له إل� م1ص.ك�ة. ورجل م'ط}ع.م¬، بضم اليم: مرزوق. ورجل

م1ط}عام¬: ي'ط}ع1م' الناس. وي.ق}ر,يهم كثياv، وامرأ%ة م1ط}عام¬، بغي هاء.
.Òوالط�ع\م، بالفتح: ما ي'ؤ.د>يه. الذ�و\ق'. يقال: ط%ع\م'ه م'ر

وط%ع\م' كلY شيء�: ح.لوت'ه وم.رارت'ه وما بينهما، يكون ذلك ف الطعام
والشراب، والمع ط�ع'وم¬. وط%ع1م.ه ط%ع\ماv وت.ط%ع_م.ه: ذاق%ه فوجد ط%ع\م.ه'.

وف التنزيل: إن� ال4 م'ب\ت.ل1يكم بن.ه.ر� فمن شر,ب. منه فليس م1ن
Dق}ه. يقال: ط%ع1م. فلن�ومن ل ي.ط}ع.م\ه فإنه م1ن؛ أ%ي م.ن ل ي.ذ

الط�عام. ي.ط}ع.مه ط%ع\ماv إذا أ%كله ب'ق%د_م, فيه ول ي'س\ر,ف\ فيه،
وط%ع1م. منه إذا ذاق. منه، وإذا جعلت.ه بعن الذ�و\ق, جاز فيما ي'ؤ\كل

وي'ش\ر.ب'. والطعام: اسم لا يؤ\كل، والشراب: اسم لا ي'ش\ر.ب'؛ وقال أ%بو
Yإسحق: معن ومن ل ي.ط}ع.م\ه أ%ي ل ي.ت.ط%ع_م\ به. قال الليث: ط%ع\م' كل

شيء� ي'ؤ\كل� ذ%و\ق�ه، ج.ع.ل% ذواق. الاء ط%ع\ماv ون.هاهم أ%ن يأ}خذوا
منه إل9 غ%ر\ف%ةv وكان فيها ر,يeهم ور,يe دوابم؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:
فأ%ما بن.و' عام1ر� بالن>سار،

غ%د.اة% ل%ق�ونا، فكانوا ن.ع.اما
ن.عاماv ب.ط}م.ة% ص'ع\ر. ال�دو

د1، ل ت.ط}ع.م' الاء4 إل ص1ي.اما
يقول: هي صائمة منه ل ت.ط}ع.م'ه، قال: وذلك ل4ن الن_عام. ل ت.ر,د'
الاء4 ول ت.ط}ع.م'ه؛ ومنه حديث أ%ب هريرة ف الك1لب,: إذا و.ر.د\ن%

ال%ك%ر. الص_غي. فل ت.ط}ع.م\ه؛ أ%ي ل ت.ش\ر.به. وف الثل: ت.ط%ع_م\
ت.ط}ع.م\ أ%ي ذ�ق\ ت.ش.ه_؛ قال الوهري: قولم ت.ط%ع_م\ ت.ط}ع.م\ أ%ي

ذ�ق\ حت ت.س\ت.ف1يق. أ%ي تش\ت.ه,ي. وتأ}كل%. قال ابن بري: معناه ذق
Dالط�عام. فإنه يدعوك إل أ%ك}ل1ه، قال: فهذا م.ث%ل

لن ي'ح\ج,م' عن ال4م\ر, فيقال له: اد\خ'ل} ف أ%و_ل1ه يدع'وك ذلك إل



�د'خول1ك. ف آخ1ر,ه؛ قاله ع.طاء� بن م'ص\ع.ب. والط�ع\م': ال4ك}ل
.vحسنا vل%س.ن' الط�ع\م, وإنه لي.ط}ع.م' ط%ع\ما vبالثنايا. ويقال: إن فلنا

واط�ع.م. الشيء�: أ%خ.ذ% ط%ع\ماv. ولب¬
م'طYع1م¬ وم'ط%ع>م¬: أ%خ.ذ% ط%ع\م. الس>ق%اء. وف التهذيب: قال أ%بو

،vوط1يبا vحات يقال لب¬ م'ط%ع>م، وهو الذي أ%خ.ذ% ف الس>قاء ط%ع\ما
وهو ما دام ف الع'ل}بة م.ح\ض¬

وإن تغي، ول يأخ'ذ� اللب' ط%ع\ماv ول ي'ط%ع>م' ف الع'ل}بة1
والناء أ%بداv، ولكن يتغ.ي_ر' ط%ع\م'ه ف الن\قاع,. واط�ع.م.ت1 الشجرة، على

اف}ت.عل%ت\: أ%د\ر.ك%ت\ ثر.ت'ها، يعن أ%خذ%ت ط%ع\ماv وطابت\.
وأ%ط}ع.م.ت\: أ%د\ر.ك%ت\ أ%ن ت'ث}م1ر.. ويقال: ف ب'ستان1 فلن{ من الشجر

ال�ط}ع1م, كذا أ%ي من الشجر ال�ث}م1ر الذي ي'ؤ\كل� ثر'ه. وف الديث: ن.هى عن
بيع الث9مرة1 حت ت'ط}ع1م.. يقال: أ%ط}ع.م.ت1 الشجرة� إ,ذا أ%ث}مر.ت\

وأ%ط}ع.م.ت1 الثمرة� إ,ذا أ%در.كت\ أ%ي صارت ذات. ط%ع\م� وشيئاv ي'ؤ\كل
منها، وروي: حت ت'ط}ع.م أ%ي ت'ؤ\كل%، ول ت'ؤ\كل� إ,ل إ,ذا أ%در.كت\. وف

حديث الد_ج�ال: أ%خ\ب,ر'ون عن نل, ب.ي\سان% هل أ%ط}ع.م. أ%ي هل
أ%ث}م.ر.؟ وف حديث ابن مسعود: كر,ج\ر,جة1 الاء ل ت'ط}ع1م' أ%ي ل ط%ع\م.

لا، ويروى: ل ت.ط�ع1م'، بالتشديد، ت.ف}ت.ع1ل� من الط�ع\م,.
vص\نا�وقال الن_ض\ر': أ%ط}ع.م\ت' الغ'ص\ن. إ,ط}عاماv إ,ذا وص.ل}ت. به غ

من غي شجره، وقد أ%ط}ع.م\ت'ه فط%ع1م. أ%ي وص.ل}ت'ه به فق%ب,ل%
الو.ص\ل%.ويقال للح.م.ام, الذ�كر, إ,ذا أ%دخل% فمه ف فم, أ�ن\ثاه: قد طاع.م.ها

وقد تطاع.ما؛ ومنه قول الشاعر:
ل أ�ع\ط1ها ب,ي.د{، إ,ذ} بتe أ%ر\ش'ف�ها،
إ,ل� ت.طاو'ل% غ�ص\ن, ال1يد1 بال1يد1

كما ت.طاع.م.، ف خ.ض\راء4 ناعمة{،
م'ط%و_قان1 أ%صاخ.ا بعد ت.غ\ريد1

وهو الت_طاع'م وال�طاع.مة�، واط�ع.م.ت1 الب'س\ر.ة� أ%ي صار لا
ط%ع\م¬ وأ%خذ%ت1 الط�ع\م.، وهو افتع.ل% من الط�ع\م مثل� اط�ل%ب. من

الط�ل%ب، واط�ر.د. من الط�ر\د1.
وال�ط}ع1مة�: الغ.ل}ص.مة؛ قال أ%بو زيد: أ%خذ% فلنD ب,م'ط}ع1م.ة فلن

إ,ذا أ%خذ% ب.ل}ق1ه ي.ع\ص1ر'ه ول يقولونا إ,ل عند ال%ن\ق,



والق1تال,. وال�ط}ع1مة�: ال1خ\ل%ب' الذي ت.خ\ط%ف' به الطي' اللحم..
وال�ط}ع1مة�: القو\س' الت ت'ط}ع1م' الصيد.؛ قال ذو الرمة:

Dوف الش>مال, من الش>ر\يان1 م'ط}ع.مة
ك%ب\داء#، ف ع.ج\س3ها ع.ط}ف¬ وت.ق}وي'

ك%ب\داء�: عريضة� الك%ب,د1، وهو ما فوق. ال%ق}ب,ض, ب,ش1ب\ر�؛ وصواب
إ,نشاده:

ف ع'ود1ها ع.ط}ف¬
(* قوله «وصواب إنشاده ف عودها إل» عبارة التكملة: والرواية ف عودها،

فإن العطف والتقوي ل يكونان ف العجز وقد أخذه من كتاب ابن فارس
والبيت لذي الرمة)

يعن موضع الس>ي.ت.ي\ن, وسائر'ه م'قو_م، البيت' بفتح العي، ورواه ابن
ال4عراب بكسر العي، وقال: إ,نا ت'ط}ع1م' صاحب.ها الص_ي\د.. وقوس¬

م'ط}ع1مةD: ي'صاد' با الصيد' وي.ك}ث�ر الض>راب' عنها.
vم'ط}ع.م¬ للص_ي\د1 وم'ط}ع.م' الص_ي\د1 إ,ذا كان مرزوقا Dويقال: فلن

منه؛ ومنه قول امرئ القيس:
م'ط}ع.م¬ للص_ي\د1، ليس. له

غي\ر.ها ك%س\ب¬، على ك1ب.ر,ه\
وقال ذو الرمة:

وم'ط}ع.م' الصيد1 ه.ب_الD ل1ب'غ\يت1ه
وأ%نشد ممد بن حبيب:

ر.م.ت\ن، يوم. ذات1 الغ1م>، سلم.ى
بس.ه\م� م'ط}ع.م� للص_ي\د1 لم1ي

فقلت' لا: أ%ص.ب\ت1 حصاة% ق%ل}ب،
ور'ب_ت. ر.م\ية{ من غي رامي

ويقال: إ,نك م'ط}ع.م¬ م.و.د_ت أ%ي مرزوق¬ مود_ت؛ وقال الكميت:
ب.لى إ,ن� الغ.وان م'ط}ع.مات¬
م.و.د_ت.نا، وإ,ن و.خ.ط% الق%ت1ي'

أ%ي ن'ح1بeه'ن_ وإ,ن ش1ب\نا. ويقال: إ,نه ل�ت.طاع1م' ال%ل}ق, أ%ي
م'ت.تاب,ع' ال%ل}ق. ويقال: هذا رجل ل ي.ط�ع1م'، بتثقيل الطاء، أ%ي ل

ي.تأ%د_ب' ول ي.ن\ج.ع' فيه ما ي'ص\ل1حه ول ي.ع\ق1ل�. وال�ط�ع1م'



وال�ط%ع>م' من ال3بل: الذي ت.ج,د' ف ل%ح\مه ط%ع\م. الش_ح\م, من س1م.ن,ه،
وقيل: هي الت ج.رى فيها ال�خe قليلv. وك�ل© شيء و'ج,د. ط%ع\م'ه فقد

اط�ع.م. وط%ع_م. العظم': أ%م.خ_؛ أ%نشد ثعلب:
و.ه'م\ ت.ر.ك�وك�م\ ل ي'ط%ع>م' ع.ظ}م'ك�م
ه'زالv، وكان الع.ظ}م' قبل� ق%ص1يدا

�وم'خÒ ط%ع'وم¬: ي'وج.د' ط%ع\م' الس>م.ن فيه. وقال أ%بو سعيد: يقال
ل%ك. غ%ث© هذا وط%ع'وم'ه أ%ي غ%ث©ه وس.م1ين'ه. وشاةD ط%ع'وم¬ وط%ع1يم:

فيها بعض الش_ح\م، وكذلك الناقة�. وج.زور¬ ط%ع'وم¬: س.م1ين.ةD، وقال
الفراء: ج.ز'ور¬ ط%ع'وم¬ وط%ع1يم¬ إ,ذا كانت بي الغ.ث�ة1 والس_م1ين.ة1.

والط�ع'وم.ة�: الشاة� ت'ح\ب.س' لت'ؤك%ل%. وم'س\ت.ط}ع.م' الف%ر.س,:
ج.حاف1ل�ه، وقيل: ما تت. م.ر\س1ن,ه إ,ل أ%طراف ج.حاف1له؛ قال ال4صمعي:

ي'س\ت.ح.بe من الفرس أ%ن ي.ر,ق_ م'س\ت.ط}ع.م'ه. والط©ع\م': الق�د\رة. يقال:
ط%ع1م\ت' عليه أ%ي ق%د.ر\ت' عليه، وأ%ط}ع.م\ت' ع.ي\ن.ه ق%ذىÝ ف%ط%ع1م.ت\ه'

واس\ت.ط}ع.م\ت' الفرس. إ,ذا ط%ل%ب\ت. ج.ر\ي.ه؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:
ت.دار.كه' س.ع\ي¬ ور.ك}ض' ط1م1ر_ة{

س.ب'وح�، إ,ذا اس\ت.ط}ع.م\ت.ها ال%ر\ي. ت.س\ب.ح'
وال�ط}ع1متان1 من ر,ج\ل كلY طائر�: ها ال3ص\ب.عان1 ال�ت.ق%د�متان1

�ال�تقابل%تان1. وال�ط}ع1م.ة� من ال%وارح,: هي ال3ص\ب.ع' الغ.ل1يظ%ة
ال�ت.ق%د>م.ة�، واط�ر.د. هذا السم' ف الطي ك�لYها.

وط�ع\م.ة� وط1ع\م.ة� وط�ع.ي\م.ة� وم'ط}ع1م¬، ك�ل©ها: أ%ساء؛ وأ%نشد
ابن ال4عراب:

ك%سان% ث%و\ب.ي\ ط�ع\مة% ال%و\ت'، إ,نا الـ
ـتeراث�، وإ,ن} ع.ز_ ال%بيب'، الغ.نائ1م'

�@طغم: الط�غام' والط�غامة�: أ%ر\ذال� الط�ي\ر, والس>باع,، الواح1دة
ط%غامةD للذكر وال�نثى مثل� ن.عامة{ ون.عام�، ول ي'ن\ط%ق منه ب,فع\ل�

ول ي'ع\ر.ف' له اشتقاق¬، وه'ما أ%يضاv أ%ر\ذال� الناس, وأ%وغاد'هم؛ أ%نشد
أ%بو العباس:

،vإ,ذا كان الل�ب,يب' ك%ذا ج.ه'ول
فما ف%ض\ل� اللب,يب على الط�غام,؟

الواحد' والمع' ف ذلك سواء. ويقال: هذا ط%غامة من الط�غام,، الواحد'



والمع' س.واء#؛ قال الشاعر:
وك�ن\ت'، إ,ذا ه.م.م\ت' بف1ع\ل, أ%مر�،

ي'خال1ف�ن الط�غام.ة� والط�غام'
قال ال4زهري: وسعت الع.رب تقول للرجل ال4ح\م.ق, ط%غامةD ود.غامة،

وال%مع' الط�غام'. وقول� ع.لي¼، رضي ال عنه، ل4ه\ل الع1راق: يا ط%غام.
ال4ح\لم, إ,نا هو من باب إ,ش\ف%ى ال1ر\ف%ق,، وذلك أ%ن الط�غام لا

كان ضعيفاv استجاز أ%ن يصفهم به كأ%نه قال يا ض1عاف. ال4ح\لم, ويا
طاش.ة% ال4ح\لم,؛ معناه م.ن\ ل ع.ق}ل% له ول م.ع\ر,فة%، وقيل: هم

أ%و\غاد' الناس, وأ%رذال�هم، وم1ث}ل�ه كثي؛ أ%نشد أ%بو علي�:
م1ئ}ب.رة الع'ر\ق�وب إ,ش\فى ال1ر\ف%ق,

لا كان الش\فى د.قيقاv حاد�اv است.جاز. أ%ن ي.ص1ف%ها به كأ%نه قال:
د.قيقة الرفق أ%و حاد_ة ال1ر\ف%ق,، وكذلك كل© ج.و\هر فيه معن الفعل

يوز فيه مثل� هذا.
@طلم: الط©ل}مة، بالضم: ال�ب\زة� وهي الت ت'س.م>يها الناس ال%ل�ة%،

وإ,نا ال%ل�ة� اسم' ال�ف}رة1 نف}س3ها، فأ%ما الت ي'م.ل© فيها فهي
الط©ل}مة� وال�ب\ز.ة� وال%ليل�. وف الديث عن النب، صلى ال عليه

وسلم: أ%نه رأى ر.ج'لv ي'عال1ج' ط�ل}مةv ل4صحابه ف س.ف%ر� وقد ع.ر,ق.
من ح.ر> النار, فتأ%ذ�ى فقال: ل ت.م.سeه النار' أ%بداv، وف رواية: ل

ت.ط}ع.م'ه النار' بعد.ها. والت_ط}ليم': ض.ر\ب'ك. ال�ب\ز.ة%، وقال ابن
ال4ثي: الط©ل}م.ة� هي ال�ب\زة� ت'ج\ع.ل ف ال%ل�ة، وهي الر_ماد'

�الارe. وأ%صل� الط�ل}م,: الضر\ب' بب.س\ط1 الك%ف>، وقيل: الط©ل}مة
صفيحةD من حجارة كالطاب.ق, ي'خ\ب.ز' عليها، وقد ط%ل%مها ي.ط}ل1مها

وط%ل�مها. وط%ل�م. الع.ر.ق. عن ج.بينه: مسح.ه؛ قال حسان� بن ثابت:
ت.ظ%ل© ج,ياد'نا م'ت.م.طYرات{،
ي'ط%لYم'هن_ بال�م'ر, النساء�

قال ابن ال4ثي: والشهور ف الرواية ت'ل%طYم'هن_، وهو بعناه،
وم.ث%ل� العرب,: إ,ن دون% الط©ل}مة1 خ.ر\ط% ق%تاد1 ه.و\ب.ر؛ قال: وه.و\ب.ر

مكانD؛ وأ%نشد شر:
ت.ك%ل�ف\ ما ب.دا ل%ك. غي. ط�ل}م�،

ف%فيما دون.ه خ.ر\ط� الق%تاد1



eم' وهو ح.بeوالط©ل}م': جع' الط©ل}مة1. والط©ل�م': الت_ن.و
الشاه\دان,ج. والط�ل%م': وس.خ' ال4سنان1 من ت.ر\ك1 الس>واك، وال

أ%علم.
@طلحم: ط1ل}حام: موضع.

@طلخم: اط}ل%خ.م_ الليل� والسحاب': أ%ظ}ل%م. وت.راك%م. مثل اط}ر.خ.م_.
الوهري: اط}ل%خ.م_ الليل� أ%ي اس\ح.ن\ك%ك. وأ�مور¬ م'ط}ل%خ1م_ات¬:

ش1داد¬. واط}ل%خ.م_ الرجل�: ت.ك%ب_ر. وال�ط}ل%خ1مe: التكب>ر'.
ال4صمعي: إ,نه ل%م'ط}ر.خ1مÒ وم'ط}ل%خ1مÒ أ%ي متكب>ر¬ م'تعظYم، وكذلك

م'س\ل%خ1مÒ. والط©ل}خ'وم': العظيم' ال%ل}ق,.
والطYل}خام': الفيل� ال�نثى. وط1ل}خام: موضع؛ قال لبيد:

،Dفص'وائ1ق¬، إن أ%ي\م.ن.ت\، فم.ظ1ن_ة
منها و,حاف' الق%ه\ر, أو ط1ل}خام'ها

(* قوله «وحاف القمر» أنشده ف التكملة ف ماد�ة ق هـ ر بالراء الهملة،
وياقوت ف ق هـ ز بالزاي).

وحكي عن ثعلب أنه كان يقول: هو بالاء الهملة؛ ورأ%يت حاشيةv بط الشيخ
رضي� الدين الشاطب�: ط1ل}حام، بكسر أ%وله والاء الهملة، وقال الليل:

هو بالاء العجمة أرض¬، وقيل: اسم' واد{؛ قال ابن م'ق}ب,ل:
ب.ي\ض' الن_عام, بر.ع\م� دون% م.س\ك%ن,ها،

وبال%ذان,ب, من ط1ل}خام. م.ر\كوم'
(* قوله «بيض النعام» الذي ف ياقوت: بيض النوق، وقوله «وبالذانب»

الذي فيه: وبالبارق).
قال أبو حات: ل ي'ص\ر.ف\ لنه اسم لشيء مؤن_ث، قال: ولو كان اسم واد{

لن\ص.ر.ف.، قال: هو من م'ع\ج.م ما اس\ت.ع\ج.م.
والط©ل}خوم': الاء� الج,ن'.

@طلسم: ط%ل}س.م. الرجل�: ك%ر_ه وج\ه.ه وق%ط�ب.ه، وكذلك ط%ل}م.س.
وط%ر\م.س..

@طمم: ط%م_ الاء� ي.ط1مe ط%م�اv وط�م'وماv: ع.ل وغ%م.ر. وكل© ما
:vه ط%م�اeم�ك%ث�ر. وع.ل حت غ%ل%ب فقد ط%م_ يط1مe. وط%م_ الشيء4 ي.ط

Òأو صب Dام\رأ%ة eغ%م.ره. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل ت'ط%م
ت.س\م.ع' كلم.كم أي ل ت'راع' ول ت'غ\ل%ب بكل1مة ت.س\م.ع'ها من الر_ف%ث1،



.Òر.، وهو طام�وأ%صله من ط%م_ الشي' إذا ع.ظ�م.. وط%م_ الاء� إذا ك%ث
والطام_ة�: الداهية ت.غ\ل1ب ما س1واها. وط%م_ الناء4 ط%م�اv: م.ل4ه

حت ع.ل الكيل� أصبار.ه. وجاء السيل� فط%م_ ر.كي�ة آل فلن إذا دف%نها
وسو�اها؛ وأنشد ابن بري للراجز:

فص.ب_ح.ت\، والطي' ل ت.ك%ل�م,،
خاب,يةv ط�م_ت\ ب,س.ي\ل� م'ف}ع.م,

ويقال للشيء الذي ي.كث�ر حت ي.ع\لو: قد ط%م_ وهو ي.ط1مe ط%م�اv. وجاء
،Dشيء طام_ة Yفط%م_ كل� شيء أي عله، ومن ث� قيل: فوق كل �السيل

ومنه س'م>يت القيامة طام�ة. وقال الفراء ف قوله عز وجل: فإذا جاءت
الطام�ة�؛ قال: هي القيامة� ت.ط�مe على كل شيء، ويقال ت.ط1مe؛ وقال الزجاج:

الطام�ة� هي الص_ي\حة� الت ت.ط1مe على كل شيء. وف حديث أب ب.ك}ر�
والن_س_ابة: ما م1ن\ طام�ة{ إل وفوقها طام_ةD أي ما م1ن\ أمر� عظيم�
.Dإل� وفو\قه ما هو أعظم منه، وما م1ن داهية{ إل وف%و\قها داهية

وجاء بالطYم> والر>م>: الطYمe الاء، وقيل: ما على وج\ه1 من
الغ'ثاء ونوه، وقيل: الطYمe والر>مe ورق الشجر وما ت.حات_ منه، وقيل: هو

:eم> والر>م> أي الر_ط}ب, واليابس. والط�مYالثرى، وقيل: بالط
ط%مe البئر بالتراب، وهو الك%ب\س وط%م_ الشيء بالتراب ط%م�اv: ك%ب.سه.
وط%م_ البئر. ي.ط1مeها وي.ط�مeها؛ عن ابن العراب: يعن كب.س.ها. وط%م_

رأ}س.ه ي.ط�مeه ط%م�اv: ج.ز_ه أو غ%ض_ منه. الوهري: ط%م_ ش.ع.ره أي
ج.ز_ه، وط%م_ شع.ره أ%يضاv ط�موماv إذا ع.ق%ص.ه، فهو ش.ع.ر¬ م.طموم¬.

وأ%ط%م_ ش.ع.ر'ه أي حان له أن ي'ط%م_ أي ي'ج.ز_، واس\ت.ط%م_ مثله.
وف حديث ح'ذ%يفة: خ.ر.ج وقد ط%م_ شع.ر.ه أي ج.ز_ه واستأ}ص.له. وف حديث
سلمان: أنه ر'ؤي م.طموم الرأ}س. وف الديث الخر: وعنده رجلD م.طموم

الشع.ر. قال أ%بو نصر: يقال للطائر إذا وق%ع. على غ�ص\ن قد ط%م_م.
ت.طم1يماv، وقيل: الطYمe الب.ح\ر' والر>مe الثرى. والطYمe، بالفتح: هو

البحر فك�س3رت الطاء ليزد.وج مع الر>م�. ويقال: جاء بالطYم� والر>م� أي
بالال الكثي، وإنا ك%س.ر'وا الطYم_ إتباعاv للر>م�، فإذا أفر.دوا

الط�م_ فتحوه. الصمعي: جاءهم الطYمe والر>مe إذا أتاهم المر
الكثي، قال: ول نعرف أصلهما، قال: وكذلك جاء بالض>ح� والر>يح مثله. وروى

ابن الكلب عن أبيه قال: إنا س'م>ي البحر' الطYم_ لنه ط%م_ على ما



فيه، والر>مe ما على ظهر الرض من ف�تات1ها، أرادوا الكثرة من كل شيء.
وقال أبو طالب: جاء بالطYم> والر>م> معناه جاء بالكثي والقليل.

والطYمe: الاء الكثي، والر>مe: ما كان بال1ياv مثل الع.ظم وما
.eل%نا ت.ر,م évي'ت.قم_م'. وقال ابن الكلب: س'م>يت الرض' ر,م�ا

:eمYوالط©م�ة: الشيء من الك%ل، وأ%كثر ما ي'وص.ف به الي.بيس'. والط
الك1ب\س' 

(* قوله «والطم الكبس» بكسر أولما والباء موحدة ساكنة أي
التراب الذي يطم ويكبس به نو البئر. وف القاموس: الكيس أي بالثناة التحتية

بوزن سيد). وط�م_ة� الناس,: جاع.ت'هم وو.س.طهم. ويقال: لقيته ف ط�م�ة
:�القوم أي ف م'ج\ت.معهم. والط�م_ة�: الض_لل� وال%ية�. والط©م_ة

الق%ذ%ر'.
وط%م_ الفر.س' والنسان� ي.ط�مe وي.ط1مe ط%م1يماv: خ.ف_ وأ%سرع.،

وقيل: ذهب على وجه الرض، وقيل: ذهب أ%ي�اv كان. الصمعي: ط%م_ البعي'
ي.ط�مe ط�موماv إذا مر_ ي.ع\دو ع.د\واv س.ه\لv؛ وقال عمر بن لإ:

ح.و_ز.ها، من ب'ر.ق, الغ.م1يم,،
أه\د.أ� ي.م\ش1ي م1ش\ي.ة% الظ�ليم,
بال%و\ز, والر>ف}ق, وبالط�م1يم,

eم�قال: ح.و_ز. إبله وج_ه.ها نو الاء ف أو�ل ليلة. والرجل� ي.ط
وي.ط1مe ف س.يه ط%م1يماv: وهو م.ضاؤ'ه وخ1ف9ت'ه، وي.ط1مe رأ}س'ه

ط%م�اv. والط�م1يم': الفرس' ال�س\رع. وم.ر_ ب.ط1يمe، بالكسر، ط%ميماv أي
ي.عدو ع.د\واv س.ه\لv. وفرس ط%موم¬: سريعة. ويقال للفرس الواد ط1مÒ؛ قال

:vأبو النجم يصف فرسا
أ%لص.ق. من ر,يش� على غ1رائ1ه،
والطYمe كالس_امي إل ار\ت1قائه،

ي.ق}ر.ع'ه بالز_ج\ر, أو إش\لئ1ه
قالوا: يوز أن يكون ساه ط1م�اv ل1ط%ميم ع.د\و,ه، ويوز أن يكون

ش.ب_هه بالبحر كما يقال للفرس ب.ح\ر¬ وغ%ر\ب¬ وس.ك}ب¬. والطYمe: الع.د.د
الكثي. وط%م1يم' الناس: أخ\لط�هم وكثرتم.

وط%م1م¬ ص'ل}ب¬: كذا جاء ف شع\ر عدي� بن زيد، بفك� التضعيف؛ قال ابن
سيده: ل أدري أللش>ع\ر أم هو من باب ل%ح1ح.ت\ ع.ين'ه وأ%ل1ل% الس>قاء�؛



قال:
ت.ع\دو على ال%ه\د1 م.غ\لولv م.ناس1م'ها،
بعد الك%لل,، ك%ع.د\و القار,ح الط�م1م,

والط�م\ط%مة�: الع'ج\مة. والطYم\ط1م' والطYم\ط1ميe والط©ماط1م
والط©م\ط�مان©: هو العج.م الذي ل ي'ف}ص1ح. ورجلD ط1مط1م¬، بالكسر، أي ف

لسانه ع'ج\مة ل ي'ف}ص1ح؛ ومنه قول الشاعر:
ح1ز.ق¬ ي.مان,يةD ل4ع\ج.م. ط1م\ط1م,

،Dمان,ي_ة�وف لسانه ط�م\ط�مان,ي_ةD، وال�نثى ط1م\ط1م1ي_ةD وط�م\ط
وهي الط�م\ط%مة� أيضاv. وف صفة قريش: ليس فيهم ط�مط�مان,ي_ة� ح1م\ي.؛

ش.ب_ه كلم ح1م\ي لا فيه من اللفاظ ال�ن\ك%رة بكلم الع'ج\م. يقال:
أ%ع\ج.م ط1م\ط1ميÒ، وقد ط%م\ط%م ف كلمه. والطYم\ط1م': ضر\ب من الضأ}ن

لا آذانD ص1غار¬ وأغباب كأ%غباب البقر تكون بناحية اليمن. والطYمطام:
النار' الكبية. ابن العراب: ط%م\ط%م. إذا س.ب.ح. ف الط�م\طام، وهو

و.س.ط� البحر. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قيل له: هل
نف%ع. أبا طالب قراب.ت'ه منك.؟ قال: بلى وإنه ل%في ض.حضاح� من نار�،

ولو\لي. لكان ف الط�م\طام, أي ف و.س.ط النار. وط%م\طام' البحر: وس.طه؛
استعار.ه ههنا ل�ع\ظ%م النار حيث استعار لي.سيها الض_ح\ضاح، وهو الاء
القليل الذي ي.ب\لغ الكعبي. أبو زيد: يقال إذا نص.ح\ت. الرجل% فأ%ب إل

اس\ت1ب\داداv برأ}يه: د.ع\ه يترم_ع ف ط�م_ت1ه وي'ب\د1ع ف خ'ر\ئ1ه.
التهذيب ف الرباعي: أبو تراب الط�ماط1م' الع'ج\م؛ وأنشد لل4فوه

ال4و\د1ي�:كال4س\ود1 ال%ب.ش1ي> ال%م\س, ي.ت\ب.ع'ه
س'ود¬ ط%ماط1م'، ف آذان,ها النeط%ف'

قال الفراء: سعت الفض_ل يقول: سأ%لت رجلv من أ%علم الناس عن قول
عنترة:

ت.أ}وي له ق�ل�ص' الن_عام,، كما أ%و.ت\
ح1ز.ق¬ ي.مان,ي.ةD ل4ع\ج.م. ط1م\ط1م,

فقال: يكون باليمن من السحاب ما ل يكون لغيه من الب'لدان ف السماء،
قال: وربا نشأ%ت س.حابةD ف وس.ط السماء في'س\م.ع ص.و\ت' الرع\د1 فيها
كأ%نه من جيع السماء فيجتمع إليه الس_حاب' من كل جانب، فال1ز.ق'

الي.مان,ية� تلك الس_حائب'. وال4ع\ج.م' الطYم\ط1م': ص.و\ت' الر_ع\د1؛ وقال



أبو عمرو ف قول ابن مقبل يصف ناقة:
بات.ت\ على ث%ف1ن� لgم� م.راك1ز'ه،
جاف به م'س\ت.ع1د_ات¬ أطام1يم'

ث%ف1ن� لgم�: م'س\ت.و,يات، م.راك1زه': مفاصله، وأ%راد بال�ست.ع1د�ات1
القوائ1م.، وقال: أ%طاميم' ن.ش1يطةD ل واحد. لا، وقال غيه: أطاميم

ت.ط1مe ف السي أ%ي ت'سر,ع.
@طنم: أهله الليث. ابن العراب: الط�ن.مة� ص.و\ت' الع'ود1 ال�ط}رب'.

@طهم: ال�ط%ه_م' من الناس واليل,: ال%س.ن' التامe كل© شيء منه على
حدته فهو بار,ع' المال,. فرس¬ م'ط%ه_م ورجل م'ط%ه_م. وال�ط%ه_م

أ%يضاv: القليل� ل%ح\م الو.ج\ه؛ عن كراع. وو.ج\ه¬ م'ط%ه_م¬ أي م'ج\ت.م1ع¬
م'د.و_ر¬. وال�ط%ه_م': ال�ن\ت.ف1خ' الوجه1 ض1دe، وقيل: ال�ط%ه_م'

السمي' الفاحش'. ووص.ف عليÒ، عليه السلم، س.ي>د.نا رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، فقال: ل يكن بال�ط%ه_م, ول بال�ك%ل}ث%م,؛ قال ابن سيده:
هو يتمل أن ي'فس_ر. بالوجوه الثلثة، وف الصحاح: أي ل يكن

بال�د.و_ر, الوج\ه ول بال�و.ج_ن, ولكنه م.س\ن'ون� الوج\ه1. الزهري: سئل أ%بو
العباس عن تفسي ال�ط%ه_م ف هذا الديث فقال: ال�ط%ه_م م'خ\ت.ل%ف¬

فيه، فقالت طائفة: هو الذي كل© ع'ض\و� منه حس.ن¬ على ح1دته، وقالت طائفة
ال�ط%ه_م' السمي' الفاح1ش' الس>م.ن,، فقد ت.م_ النف}ي' ف قوله ل

يكن بال�ط%ه_م وهذا م.د\ح¬، ومن قال إنه الن_حافة� فقد ت.م_ النفي ف
هذا ل4ن أ�م_ م.ع\ب.د{ وص.ف%ت\ه بأ%نه ل ت.ع1ب\ه ن'ح\لةD ول ت.ش1ن\ه

ث�ج\لة أي انتفاخ' ب.طن�، قال: وأما من قال الت_ط}ه,يم' الض>خ.م' فقد
،Òصح الن_ف}ي، فكأ%نه قال ل يكن بالض_خ\م، قال: وهكذا وصفه علي

ر,ض\وان� ال عليه، فقال: كان بادناv م'تماس1كاv؛ قال ابن الثي: ل يكن
بال�ط%ه_م,، وهو ال�ن\ت.ف1خ' الو.جه1، وقيل: الفاحش' الس>م.ن,، وقيل:

النحيف' ال1س\م,، وهو من الضداد.
اللحيان: ما أ%د\ر,ي أيe الط©ه\م, هو وأ%يe الدeه\م, هو بعن واحد

أي\ أيe الناس, هو. وقال أ%بو سعيد: الط©ه\م.ة� والصeه\م.ة� ف اللون
أن ت'جاو,ز. س'م\ر.ت'ه إل السواد، وو.ج\ه¬ م'طه_م¬ إذا كان كذلك؛ قال

أبو سعيد: والت_طه,يم' الن>فار' ف قول ذي الرمة:
ت1ل}ك. الت أ%ش\ب.ه.ت\ خ.ر\قاء4 ج,ل}و.ت'ها،



ي.و\م. الن_قا، ب.ه\ج.ةD منها وت.ط}ه,يم'
Dقال: الت_ط}ه,يم' ف هذا البيت الن>فار'، قال: وم1ن هذا يقال فلن

ي.ت.ط%ه_م' ع.ن�ا أي ي.س\ت.و\ح1ش'، واليل� ال�ط%ه_م.ة� فإنا
ال�ق%ر_بة ال�كر_مة� العزيزة� الن\ف�س,، ومنه يقال: ما لك ت.ط%ه_م' عن

ط%عامنا أي ت.ر\ب.أ� بن.ف}س3ك عنه؛ وقول� أ%ب النجم:
أ%خ\ط1م' أ%نف. الط�ام1ح, ال�ط%ه_م,

أراد الرجل% الكري. الس.ب,؛ وقال الباهلي ف قول ط�ف%ي\ل:
وفينا ر,باط� ال%ي\ل, كل© م'ط%ه_م�

ر.ج,يل�، كس3ر\حان1 الغ.ض.ى ال�ت.أ%و>ب,
قال: ال�ط%ه_م' الناع1م' الس.ن'، والر_جيل� الشديد' الش\ي. ويقال:

ت.ط%ه_م\ت' الطعام إذا كر,ه\ت.ه. وط%ه\مان: اسم' رجل�، وال أ%علم.
@طوم: ط�وم¬: اسم¬ للمن,ي_ة1؛ قالت النساء:

إن} كان% ص.خ\ر¬ ت.و.ل�ى فالش_مات' ب,ك�م\،
وك%ي\ف. ي.ش\م.ت' من كان.ت\ له ط�وم'؟
vس>ر هذا البيت بأ%نه الق%ب\ر' أيضا�وقد ف

@طيم: طام.ه' ال على ال%ي ي.ط1يم'ه ط%ي\ماv: ج.ب.له. يقال: ما
أح\س.ن. ما طام.ه ال�. وطان.ه ي.ط1ين'ه أي ج.ب.له، ومنه الطYيماء�، وهي

ال1ب,ل�ة، والطYيماء� الطبيعة�. يقال: الش>ع\ر م1ن\ ط1يمائ1ه أي من
س'وس1ه؛ حكاها الفارسي عن أب زيد، قال: ول أ%قول إنا بدلD من نون طان%

لنم ل يقولوا ط1يناء.
@طب: الط�ب.ن'، بالتحريك: الف1ط}ن.ة�. ط%ب,ن. الشيء4 وط%ب,ن. له

وط%ب.ن.، بالفتح، ي.ط}ب.ن' ط%ب.ناv وط%بانةv وطب.انية وط�ب'ونة: فط1ن. له. ورجل
ط%ب,ن¬: ف%ط1ن¬ حاذ1ق¬ عال بكل شيء؛ قال ال4عشى:

،Dواس\م.ع\ فإ,ن ط%ب,ن¬ عال
أ%ق}ط%ع' من ش1ق}ش1ق%ة ال%اد1ر,.

وكذلك طابن¬ وط�ب'ن_ةD؛ قيل: الط�ب.ن' الف1ط}ن.ة� للخي، والت_ب.ن'
للش_ر>. أ%بو زيد: ط%ب,ن\ت' به أ%ط}ب.ن' ط%ب.ناv وط%ب.ن\ت' أ%ط}ب,ن'

ط%ب.ان.ة، وهو ال%د\ع'. وقال أ%بو عبيدة: الط�ب.ان.ة� والت_بانة واحد،
وها شد_ة الف1ط}نة. وقال اللحيان: الط�بانة والط�باني.ة والت_بان.ة

والت_بان,ي.ة� والل�قان.ة والل�قان,ي.ة والل�حانة والل�حان,ية، معن



هذه الروف واحد. ورجل ط%ب,ن¬ ت.ب,ن¬: ل%ق1ن¬ ل%ح1ن¬. وف الديث: أ%ن
ح.ب.ش1ي�اv ز'و>ج. ر'وم1ي_ةv ف%ط%ب,ن. لا غ�لم¬ ر'وميÒ، فجاءت بولد

كأ%نه و.ز.غ%ة؛ قال شر: ط%ب.ن. لا غلم أ%ي خ.ي_ب.ها وخ.د.عها؛ وأ%نشد:
فق�ل}ت' لا: بل أ%نت1 ح.ن_ة� ح.و\ق%ل�،

ج.رى بالف1ر.ى، بين وبينك، طاب,ن'.
أ%ي رفيق¬ داه{ خ.بÒ عال به. قال ابن ال4ثي: الط�بان.ة� الف1ط}نة.

ط%ب,ن. لكذا ط%بان.ةv فهو ط%ب,ن¬
أ%ي ه.ج.م. على باطنها وخ.ب.ر. أ%مرها وأ%نا من ت'و.اتيه على

ال�راو.دة، قال: هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح كان معناه خيبها
وأ%فسدها. والط�ب\ن': المع الكثي من الناس. والط�ب\ن': ال%ل}ق'. يقال: ما

أ%دري أ%يe الط�ب\ن, هو، بالتسكي، كقولك: ما أ%دري أ%ي� الناس هو،
واختار ابن ال4عراب ما أ%دري أ%يe الط�ب.ن, هو، بالفتح. وجاء بالط�ب\ن,

أ%ي الكثي. والطYب\ن': البيت'. والطYب\ن': ما جاءت به الريح من الطب
والق%م\ش,، فإ,ذا بن منه بيت فل قو_ة له. والطYب\ن': الق1ر\ق'.

والط©ب\ن' والطYب\ن' والط�ب\ن': خ.طê مستدير يلعب به الصبيان يسمونه
الر_ح.ى؛ قال الشاعر:

من ذ1ك}ر, أ%ط}لل� ور.س\م� ضاحي،
كالطYب\ن, ف م'خ\ت.ل%ف1 الر>ياح,.

ورواه بعضهم: كالط�ب\ل,. وقال ابن ال4عراب: الط�ب\ن' والطYب\ن' هذه
اللعبة الت تسمى السeد_ر.؛ وأ%نشد:

ي.ب,ت\ن. ي.ل}ع.ب. ح.وال%ي_ الط�ب.ن\
الط�ب.ن' هنا: مصدر ل4نه ضرب من اللعب، فهو من باب اشتمل الص_م�اء.

والط©ب.ن': الل©ع.ب'. الوهري: والط©ب\ن.ة� لعبة يقال لا بالفارسية
س1د.ر.ه\، والمع ط�ب.ن¬ مثل ص'ب\ر.ة وص'ب.ر�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

ت.د.ك�ل%ت\ ب.ع\د1ي وأ%ل}ه.ت\ها الط©ب.ن\،
ون.ح\ن' ن.ع\د'و ف ال%ب.ار, وال%ر.ن}.

قال ابن بري: كذا أ%نشده أ%بو عمرو ت.د.ك�ل%ت\، بالكاف؛ قال:
والت_د.ك©ل� ارتفاع' الرجل ف نفسه، والط©ب.ن' واحدتا ط�ب\ن.ةD. ابن بري:
والط�ب.انة� أ%ن ينظر الرجل إل حليلته، فإ,ما أ%ن ي.ح\ظ�ل% أ%ي يكفها عن

الظهور، وإ,ما أ%ن يغضب وي.غار.؛ وأ%نشد للجعدي:



فما ي'ع\د1م\ك1 ل ي'ع\د1م\ك1 منه
ط%بانيةD، في.ح\ظ�ل� أ%و ي.غار'.

و.ط%ب.ن. النار. ي.ط}ب,ن'ها ط%ب\ناv: دفنها كي ل ت.ط}ف%أ، والط9اب'ون:
م.د\ف1ن'ها. ويقال: طاب,ن\ هذه ال%ف1ي.ة وطام1ن\ها. واط}ب.أ%ن� قلبه

واط}ب.أ%ن� الرجل: سكن، لغة ف اط}م.أ%ن�. وطأ}ب.ن. ظ%هر.ه: كطأ}م.ن.ه'،
وهي الط©م.أ}نينة والط©ب.أ}ن,ينة، وال�ط}ب.ئ1نe مثل ال�ط}م.ئ1ن>.

ابن ال4عراب: الط©ب\ن.ة� صوت' الط©ن\ب'ور، ويقال للطن\ب'ور: ط�ب\ن¬؛
وأ%نشد:

فإ,ن_ك. م1ن�ا، بي. خ.ي\ل� م'غ1ي.ة{
وخ.ص\م�، كع'ود1 الط©ب\ن, ل ي.ت.غ.ي_ب'.

@طبزن: قال ف ترجة طبزذ: الط�ب.ر\ز.ذ� السeك�ر'، فارسي معر�ب،
وحكى ال4صمعي ط%ب\رز.ل وطب\ز.ن لذا السكر، بالنون واللم. وقال يعقوب:

ط%ب.ر\ز'ل وط%ب.ر\ز'ن، قال: وهو مثال ل أ%عرفه. قال ابن جن: قولم
vط%ب.ر\ز.ل وط%ب.ر\ز.ن لست. بأ%ن ت.ج\ع.ل% أ%حد.ها أ%صل

لصاحبه بأ%و\ل منك بمله على ض1د>ه، لستوائهما ف الستعمال.
@طجن: الطاج,ن': ال1ق}ل%ى، وهو بالفارسية تابه. والط�ج\ن': ق%ل}و'ك

عليه، د.خيل. قال الليث: أ�هلت اليم والطاء ف الثلثي الصحيح، ووجدناها
مستعملة بعضها عربية وبعضها معر_بة، فمن العر�ب قولم ط%ج\ن.ة� بلد

Dمعروف، وقولم للطاب,ق, الذي ي'ق}ل%ى عليه اللحم الطاج,ن'، وق%ل1ي_ة
م'ط%ج_نة، والعامة تقول م'ط%ن\جنة. الوهري: الط�ي\ج.ن' والطاج,ن' ي'ق}لى

فيه، وكلها معر_ب ل4ن الطاء واليم ل يتمعان ف أ%صل كلم العرب.
@طحن: ال4زهري: الطYح\ن' الط�ح1ي' ال%ط}ح'ون�، والط�ح\ن' الفعل،

والطYح.انة� فعل الط�ح�ان1. وف إ,سلم عمر، رضي ال عنه: فأ%خر.ج.نا
رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف ص.ف�ي, له ك%د1يد¬ كك%د1يد1

الط�ح1ي,؛ ابن ال4ثي: الك%د1يد' التراب' الناعم، والط�حي' ال%ط}ح'ون، فعيل
بعن مفعول. ابن سيده: ط%ح.ن.ه ي.ط}ح.ن'ه ط%ح\ناv، فهو م.ط}ح'ون

وط%ح1ي¬، وط%ح_ن.ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ع.ي\ش'ها الع1ل}هز' ال�ط%ح_ن' بالف%ث}ـ

ـث1، وإيضاع'ها الق%ع'ود. الو.س.اعا
والطYح\ن'، بالكسر: الدقيق. والط�اح'ونة والط�ح�انة: الت تدور



بالاء، والمع الط�واح1ي'. والط�ح�ان: الذي ي.لي الط�ح1ي.، وح1ر\فته
الطYحانة�. الوهري: ط%ح.ن.ت1 الر_ح.ى ت.ط}ح.ن' وط%ح.ن\ت' أ%نا الب'ر_،
vوالط�ح\ن' الصدر، والط�احونة الر_ح.ى. وف الثل: أ%س.ع' ج.ع\ج.ع.ة

ول أ%رى ط1ح\ناv. والط�واح1ن': ال4ضراس' كلها من ال3نسان وغيه على
التشبيه، واحدتا طاح1ن.ة. ال4زهري: كل سن¼ من ال4ضراس طاح1ن.ة.

وك%ت1يبة ط%ح'ون: ت.ط}ح.ن' ك�ل� شيء. والط©ح.ن': على هيئة أ�م ح'ب.ي\ن، إل
أ%ن_ها أ%لطف منها، ت.ش\ت.ال� بذ%ن.ب,ها كما ت.ف}ع.ل� ال%ل1ف%ة من

ال3بل، يقول لا الصبيان: اط}ح.ن لنا ج,ر.ابنا، فت.ط}ح.ن' بنفسها ف ال4رض
حت تغيب فيها ف السهل ول ت.راها إل ف ب.ل©وق%ة{ من ال4رض.

والط©ح.ن': ل%ي\ث� ع1ف1ر>ين.؛ وقوله:
إذا رآن واحداv، أ%و ف ع.ي.ن\

ي.ع\ر,ف�ن، أ%ط}ر.ق. إ,ط}راق. الط©ح.ن\.
إنا عن إحدى هاتي الشرتي؛ قال ابن بري: الرجز ل%ند.ل, بن

ال�ث%ن_ى الط©ه.و,ي>. ال4زهري: الط©ح.نة د'ويبة كال�ع.ل، والمع
الط©ح.ن'. قال: والط©ح.ن' يكون ف الرمل، ويقال إنه ال�ل%ك' ول ي'ش\ب,ه'
ال�ع.ل%، وقال: قال أ%بو خية الط©ح.ن' هو ل%ي\ث� ع1ف1ر>ين مثل الف�ست'قة،

لونه لون التراب ي.ند.سe ف التراب؛ وقال غيه: هو على هيئة الع1ظ%اية
ي.شتال� بذنبه كما تفعل� ال%ل1ف%ة من ال3بل، وحكى ال4زهري عن ال4صمعي

قال: الط©ح.نة دابة دون الق�نف�ذ، تكون ف الرمل تظهر أ%حياناv وتدور
كأ%نا ت.ط}ح.ن'، ث ت.غ'وص، وتتمع صبيان ال4عراب لا إذا ظهرت فيصيحون

vبا: اط}ح.ن ج,رابا
أ%و ج,راب.ي. ابن سيده: والط©ح.ن.ة دويبة ص'فياء� طرف1 الذنب

ح.مراء3، ليست بالصة اللون، أ%صغر رأ}ساv وج.س.داv من ال1ر\باء3، ذنبها ط�ول
إصبع، ل ت.ع.ضe. وط%ح.ن.ت1 ال4ف}ع.ى الرمل% إذا ر.ق�ق%ته ودخلت فيه

فغيبت نفسها وأ%خرجت عينها، وتسم_عى الط�ح'ون. والط9اح1ن': الثور القليل
الد_و.ران الذي ف و.س.ط1 الك�د\س,. والط�ح�انة� والط�ح'ون�: البل

إذا كانت ر,فاقاv ومعها أ%هلها؛ قال اللحيان: الط�ح'ون من الغنم ثلثمائة؛
قال ابن سيده: ول أ%علم أ%حداv حكى الط�ح'ون% ف الغنم غيه. الوهري:

الط�ح_انة والط�ح'ون البل الكثية. والط©ح.ن.ة�: القصي فيه ل�وثة؛
عن الزجاجي. ال4زهري عن ابن ال4عراب: إذا كان الرجل ناية ف



الق1ص.ر, فهو الط©ح.نة؛ قال ابن بري: وأ%ما الطويل الذي فيه ل�وث%ةD فيقال له
ع'س\ق�د¬. قال: وقال ابن خالويه أ%ق}ص.ر' الق1ص.ار, الط©ح.ن.ة�، وأ%طول

الطYوال, الس_م.ر\ ط�ول�. وحرب ط%ح'ونD: ت.ط}ح.ن' كل شيء. ال4زهري:
والط�ح'ون اسم للحرب، وقيل: هي الكتيبة من كتائب اليل إذا كانت ذات شوكة

وكثرة؛ قال الراجز:
ح.واه حاو�، طال% ما استباثا

ذ�كور.ها والط©ح_ن. ال3ناثا
(* قوله «والطحن الناثا» كذا بالصل مضبوطاv، ول ند الرجز ف عبارة

الزهري ولذلك ل ينطبق الشاهد على ما قبله). الوهري: الط�ح'ون الكتيبة
ت.ط}ح.ن' ما ل%ق1ي.ت\، قال: وحكى النضر عن ال%ع\د1ي قال: الطاح1ن' هو
الراك1س' من الد_ق�وق%ة الت تقوم ف و.س.ط1 الك�د\س,. الوهري: ط%ح.ن.ت1

ال4ف}ع.ى ت.ر.ح_ت\ واستدارت، فهي م1ط}حانD؛ قال الشاعر:
ب.ر\شاء4 م1ط}حان{ كأ%ن� ف%ح1يح.ها،

إذا ف%ز,ع.ت\، ماء# ه.ر,يق. على ج.م\ر,.
والط�ح_ان� إن جعلته من الط�ح\ن أ%جريته، وإن جعلته من الط�ح> أ%و

الط�حاء3، وهو النبسط من ال4رض، ل ت'ج\ره؛ قال ابن بري: ل يكون
الط�ح_ان مصروفاv إل من الط�ح\ن,، ووزنه ف%ع_ال، ولو جعلته من الط�حاء3

لكان قياس'ه ط%ح\وان ل ط%ح_ان، فإ,ن جعلته من الط�ح> كان وزنه
ف%ع\لن ل ف%ع_ال.

�@طرن: الط©ر\ن� والط�ار'ون,يe: ض.ر\ب¬ من ال%ز>. الليث: الط©ر\ن
الز، والط�ار'ون© ضرب منه. وف النوادر: ط%ر\ي.ن. الش_ر\ب'

وط%ر\ي.م'وا إذا اختلطوا من السeك}ر,، وال أ%علم.
@طرخن: الط�ر\خ'ون: بقل طيب يطبخ باللحم.

@طسن: قال أ%بو حات: قالت العام_ة ف جع طس وحم ط%واس1ي' وح.وام1يم،
قال: والصواب ذ%وات' طس وذوات حم وذوات أ%ل؛ وأ%نشد بيت الكميت:

،vوج.د\نا لكم ف آل, حم آي.ة
ت.أ%و_لا م1ن_ا ت.ق1يÒ وم'4ع\ر,ب'

@طعن: ط%ع.نه بالرeم\ح, ي.ط}ع'نه وي.ط}ع.ن'ه ط%ع\ناv، فهو م.ط}ع'ون
وط%ع1ي¬، من قوم ط�ع.gن�: وخ.ز.ه بربة ونوها، المع عن أ%ب زيد ول يقل

ط%ع\ن. والط�ع\نة: أ%ثر الط�ع\ن,؛ وقول الذل: فإ,ن� ابن. ع.ب\س�، قد



ع.ل1م\ت'م\ مكانه،
أ%ذاع. به ض.ر\ب¬ وط%ع\ن¬ ج.وائ1ف'

:Dالط�ع\ن' ههنا: جع ط%ع\نة بدليل قوله جوائف. ورجل م1ط}ع.ن¬ وم1ط}عان
كثي الط�ع\ن, للع.د'و>، وهم مطاعي'؛ قال:

م.طاع1ي' ف ال%ي\جا م.كاش1يف' للدeج.ى،
إذا اغ}ب.ر_ آفاق' السماء من الق%ر\ص,.

وطاع.نه م'طاع.نةv وط1عاناv؛ قال:
كأ%نه و.ج\ه' ت.ر'ك1ي_ي\ن, قد غ%ض1با،
م'س\ت.ه\د1ف¬ لط1ع.ان فيه ت.ذ}ب,يب'

وت.ط%اع.ن. القوم' ف الروب ت.ط%اع'ناv وط1ع1ن_اناv، ال4خية نادرة،
واط�ع.ن'وا على اف}ت.ع.لوا، أ%بدلت تاء اط}ت.ع.ن. طاء البتة% ث

أ%دغمتها. قال ال4زهري: الت_فاعل� والفتعال ل يكاد يكون إل بالشتراك من
الفاعلي منه مثل الت_خ.اصم والخ\ت1صام والت_عاو'ر, والع\ت1وار,. ورجل

ط1ع>ي¬: حاذق بالطYع.ان1 ف الرب. وط%ع.ن.ه بلسانه وط%ع.ن. عليه
ي.ط}ع'ن' وي.ط%ع.ن' ط%ع\ناv وط%ع.ن.اناv: ث%ل%ب.ه'، على ال%ث%ل، وقيل:

الط�ع\ن بالرمح، والط�ع.ن.ان� بالقول؛ قال أ%بو ز'بيد:
وأ%ب ال�ظ}ه,ر' الع.د.اوة1 إل

ط%ع.ناناv، وقول% ما ل يقال
(* قوله «وأب الظهر إل» كذا ف الصل والوهري والكم، والذي ف

التهذيب:
وأب الكاشحون يا هند إل * طعناناv وقول ما ل يقال.)

ففر.ق بي الصدرين، وغي الليث ل ي.ف}ر,ق\ بينهما، وأ%جاز للشاعر
ط%ع.ناناv ف البيت ل4نه أ%راد أ%نم ط%ع.ن'وا فأ%ك}ث%ر'وا فيه وتطاو.ل ذلك
منهم، وف%ع.لنD ييء ف مصادر ما ي'ت.ط%او.ل� فيه وي'ت.ماد.ى ويكون

vمناسبا
للم.ي\ل وال%و\ر؛ قال الليث: والعي من ي.ط}ع'ن' مضمومة. قال: وبعضهم

يقول ي.ط}ع'ن بالرمح، وي.ط}ع.ن بالقول، ففرق بينهما، ث قال الليث:
وكلها ي.ط}ع.�ن'؛ وقال الكسائي: ل أ%سع أ%حداv من العرب يقول ي.ط}ع.ن'
بالرمح ول ف ال%س.ب إنا سعت ي.ط}ع'ن، وقال الفراء: سعت أ%نا ي.ط}ع.ن'

بالرمح، ورجل ط%ع_انD بالقول. وف الديث: ل يكون الؤمن' ط%ع_اناv أعي



و.ق�اعاv ف أ%عراض الناس بالذم والغيبة ونوها، وهو ف%ع_ال من ط%ع.ن
فيه وعليه بالقول ي.ط}ع.ن، بالفتح والضم، إذا عابه، ومنه الط�ع\ن' ف

الن_س.ب؛ ومنه حديث ر.ج.اء بن ح.ي\و.ة: ل ت'ح.د>ث}نا عن م'ت.هار,ت{ ول
ط%ع_ان{. وط%ع.ن. ف الفازة ونوها ي.ط}ع'ن: مضى فيها وأ%م\ع.ن.،

وقيل: وي.ط}ع.ن' أ%يضاv ذهب ومضى؛ قال د1ر\ه.م' بن زيد ال4نصاري:
وأ%ط}ع.ن' بالق%و\م, ش.ط}ر. الل�و

ك1، حت إذا خ.ف%ق. ال1ج\د.ح'،
أ%م.ر\ت' صحاب بأ%ن ي.ن\ز,ل�وا،
فبات'وا قليلv، وقد أ%ص\ب.ح'وا.

قال ابن بري: ورواه القال وأ%ظ}ع.ن'، بالظاء العجمة؛ وقال حيد بن
ثور:

وط%ع\ن إليك الليل% ح1ض\ن.ي\ه إنن
.�ل1ت1لك، إذا هاب. ال1د.ان�، ف%ع'ول

قال أ%بو عبيدة: أ%راد وط%ع\ن ح1ض\ن.ي, الليل إليك. قال ابن بري: ويقال
ط%ع.ن. ف جنازته إذا أ%شرف على الوت؛ قال الشاعر:

وي\ل� أم> قوم� ط%ع.ن\ت'م ف ج.ناز.ت1هم، بن ك1لب�، غ%د.اة%
الر_و\ع, والر_ه.ق,

ويروى: والر_ه.ب أ%ي عملتم لم ف شبيه بالوت وف حديث علي، كرم ال
وجهه: وال لو.د_ معاوية� أ%نه ما بقي من بن هاشم ناف1خ' ض.ر.مة{ إل

ط%ع.ن. ف ن.ي\ط1ه؛ يقال: ط%ع.ن. ف ن.ي\ط1ه أ%ي ف جنازته. ومن ابتدأ%
بشيء أ%و دخله فقد ط%ع.ن. فيه، ويروى ط�ع1ن.، على ما ل يسم فاعله؛

والن_ي\ط�: ن,ياط� الق%ل}ب, وهو ع1لق%ت'ه. وط%ع.ن الليل%: سار فيه، كله ف
الثل. قال ال4زهري: وط%ع.ن. غ�ص\ن¬ من أ%غصان هذه الشجرة ف دار فلن إذا

مال فيها شاخصاv؛ وأ%نشد ل�د\ر,ك بن ح1ص\ن� يعاتب قومه:
وكنتم كأ�م¼ ل%ب_ة{ ط%ع.ن. اب\ن'ها

إليها، فما د.ر_ت\ عليه بساع1د1.
قال: ط%ع.ن. ابن'ها إليها أ%ي ن.ه.ض. إليها وش.خ.ص برأ}سه إل ثديها كما

ي.ط}ع.ن' الائط� ف دار فلن إذا ش.خ.ص فيها، وقد روي هذا البيت
ظ%ع.ن.، بالظاء، وقد ذكرناه ف ترجة سعد. ويقال: ط%ع.ن.ت1 الرأ%ة ف اليضة
الثالثة أ%ي دخلت. وقال بعضهم: الط�ع\ن' الدخول� ف الشيء3. وف الديث:



كان إذا خ'ط1ب. إليه بعض' بناته أ%تى ال1د\ر. فقال: إن فلناv يذكر
فلنة، فإ,ن ط%ع.ن.ت\ ف ال1د\ر, ل ي'ز.و>ج\ها؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي

ط%ع.ن.ت\ بإ,صبعها ويدها على الس>ت\ر, ال%ر\خ1ي> على ال1د\ر,، وقيل:
ط%ع.ن.ت\ فيه أ%ي دخلته، وقد ذكر ف الراء3؛ ومنه الديث: أ%نه ط%ع.ن.

بإ,صبعه ف ب.ط}ن,ه أ%ي ضربه برأ}سها. وط%ع.ن فلنD ف الس>ن> ي.ط}ع'ن'،
بالضم، ط%ع\ناv إذا ش.خ.ص فيها. والفرس ي.ط}ع'ن' ف الع1نان1 إذا م.د_ه

وت.ب.س_ط ف السي؛ قال لبيد:
ت.ر\قى وت.ط}ع'ن' ف الع1نان1 وت.ن\ت.حي
و,ر\د. ال%مامة1، إذ} أ%ج.د_ ح.مام'ها

أ%ي كو,ر\د1 ال%مامة، والفراء ييز الفتح ف جيع ذلك والطاع'ون: داء
معروف، والمع الط�واع1ي'. وط�ع1ن. الرجل� والبعي، فهو م.ط}عون

وط%ع1ي: أ%صابه الطاع'ون. وف الديث: نزلت' على أ%ب هاشم ابن ع'ت\بة وهو
ط%عي. وف الديث: ف%ن.اء� أ�مت بالط�ع\ن, والطاع'ون؛ الط�ع\ن': القتل

بالرماح، والط�اع'ون: الرض العام والو.باء الذي ي.ف}س'د له الواء فتفسد
به ال4م\ز,جة وال4بدان؛ أ%راد أ%ن الغالب على ف%ناء ال�مة بالفت الت

ت'س\ف%ك فيها الد>ماء� وبالوباء.
@طعثن: ابن ال4عراب: الط�ع\ث%ن.ة الرأ%ة السيئة ال�ل�ق؛ وأ%نشد:

يا ر.ب�، من ك%ت_م.ن الص>عاد.ا،
فه.ب\ له ح.ليل%ةv م1غ\داد.ا،

ط%ع\ث%ن.ةv ت.ب.ل�غ� ال4ج\لدا.
أ%ي ت.ل}ت.ه,م' ال�ي'ور. ب.نها.

@طفن: الط�فان,ي.ة: نعت' س.و\ء3 ف الرجل والرأ%ة، وقيل: والرأ%ة
العجوز. ابن ال4عراب: الط�ف}ن' ال%ب\س. يقال: خ.ل� عن ذلك ال%ط}ف�ون،

قال: والط�فاني' ال%ب\س' والت_خ.ل©ف. وقال ال�ف%ض_ل�: الط�ف}ن'
الوت، يقال: ط%ف%ن. إذا مات؛ وأ%نشد:

أ%ل}قى ر.حى الز_و\ر, عليه ف%ط%ح.ن\
ق%ذ}فاv وف%ر\ثاv تته حت ط%ف%ن\

ابن بري: الط�فان,ي' الكذب والباطل؛ قال أ%بو ز'ب.يد:
ط%فان,ي' ق%و\ل� ف م.كان{ م'خ.ن_ق,.

@طلحن: الط�ل}ح.ن.ة: الت_ل%ط©خ' با يكره، ط%ل}ح.ن.ه' وط%ل}خ.ن.ه'.



@طلخن: الط�ل}خ.نة: الت_ل%ط©خ' با يكره، ط%ل}خ.نه وط%ل}ح.ن.ه، وهو
.vمذكور ف الاء الهملة أ%يضا

.�@طمن: ط%أ}م.ن. الشيء4: س.ك�نه. والط©م.أ}ن,ين.ة�: السeكون
واط}م.أ%ن� الرجل اط}م1ئناناv وط�م.أ}نينة أ%ي س.ك%ن، ذهب سيبويه إل أ%ن

اط}م.أ%ن� مقلوب، وأ%ن أ%صله من ط%أ}م.ن.، وخالفه أ%بو عمرو فرأ%ى ض1د_ ذلك،
�وحجة سيبويه أ%ن ط%أ}م.ن غي ذي زيادة، واط}م.أ%ن� ذو زيادة، والزيادة

إذا لقت الكلمة لقها ضرب من الو.ه\ن, لذلك، وذلك أ%ن مالطتها شيء ليس
من أ%صلها م'زاح.مةD لا وتسوية ف التزامه بينها وبينه، وهو وإن تبلغ

الزيادة� على ال�صول ف%ح'ش. الذف' منها، فإ,نه على كل حال على ص.د.د{ من
vالت_و\هي لا، إذ كان زيادة

عليها يتاج إل تملها كما تتحامل بذف ما حذف منها، وإذا كان ف
الزيادة حرف من العلل كان ( ) (كذا بياض بالصل)... أ%ن يكون القلب مع

الزيادة أ%ول، وذلك أ%ن الكلمة إذا لقها ضرب من الضعف أ%سرع إليها ضعف آخر،
وذلك كحذفهم ياء حنيفة ف الضافة إليها لذف يائها ف قولم ح.ن.ف1ي�،

ولا ل يكن ف حنيف تاء تذف فتحذف ياؤ'ها، جاء ف الضافة إليها على
أ%صله فقالوا حنيفي، فإ,ن قال أ%بو عمرو ج.ر\ي' الصدر, على اط}م.أ%ن� يدل

على أ%نه هو ال4صل، وذلك من قولم الط}مئنان، قيل قولم الط�أ}م.نة
بإ,زاء قولك الطمئنان، فم.ص\د.ر¬ بصدر�، وبقي على أ%ب عمرو أ%ن الزيادة
جرت ف الصدر جريها ف الفعل، فالعلة ف الوضعي واحدة، وكذلك

الط©م.أ}نينة ذات زيادة، فهي إل العتلل أ%قرب، ول ي'ق}ن,ع أ%با عمرو أ%ن قال
إنما أ%صلن متقاربان كج.ذ%ب. وج.ب.ذ% حت م.ك�ن. خلف%ه لصاحب الكتاب

eبأ%ن ع.ك%س. عليه ال4م\ر.. وقوله عز وجل: الذين آمنوا وت.ط}م.ئ1ن
ق�لوب'هم بذكر ال؛ معناه إذا ذكر ال بوحدانيته آمنوا به غي شاكYي.

Dوقوله تعال: قل لو كان ف ال4رض ملئكة
ي.م\ش'ون% م'ط}م.ئ1ن>ي.؛ قال الزجاج: معناه م'س\ت.و\ط1ني ف ال4رض.

واط}م.أ%ن_ت ال4رض' وت.ط%أ}م.ن.ت\: انفضت. وط%م\أ%ن% ظهره وط%أ}م.ن.
بعن، على القلب. التهذيب ف الثلثي: اط}م.أ%ن� قلبه إذا سكن،

واط}م.أ%ن_ت\ نفسه، وهو م'ط}م.ئ1ن� إل كذا، وذلك م'ط}م.أ%نê، واط}ب.أ%ن� مثله
على ال3بدال، وتصغي م'ط}م.ئ1ن¼ ط�م.ي\ئ1ن¬، بذف اليم من أ%وله

وإ,حدى النوني من آخره. وتصغي ط�م.أ}ن,ين.ة� ط�م.ي\ئ1ن.ةD بذف إحدى



النوني من آخره ل4نا زائدة. وقيل ف تفسي قوله تعال: يا أ%يتها النفس
ال�ط}م.ئ1ن_ة؛ هي الت قد اطم.أ%ن_ت\ بال3يان1 وأ%خ\ب.ت.ت\ لربا.

وقول�ه عز وجل: ولكن لي.ط}م.ئ1ن� قلب؛ أ%ي ليسكن إل العاينة بعد ال3يان
بالغيب، والسم الطم.أ}نينة. ويقال: ط%ام.ن. ظهره إذا ح.ن ظهره، بغي هز

ل4ن المزة الت ف اط}م.أ%ن� أ�دخلت فيها ح1ذ%ار. المع بي
الساكني. قال أ%بو إسحق ف قوله تعال: فإ,ذا اط}م.أ}ن.ن\ت'م\ فأ%ق1يم'وا

الصلة؛ أ%ي إذا سكنت قلوبكم، يقال: اط}م.أ%ن� الشيء� إذا سكن، وط%أ}م.ن\ت'ه
وط%م\أ%ن\ت'ه إذا سك�ن\ته، وقد روي اط}ب.أ%ن�. وط%أ}م.ن\ت' منه:

س.ك�ن\ت. قال أ%بو منصور: اط}م.أ%ن�، المزة فيها م'ج\ت.ل%بة للتقاء
الساكني إذا قلت اط}م.أ%ن�، فإ,ذا قلت طام.ن\ت' على فاع.ل}ت' فل هز فيه،

وال أ%علم، إل� أ%ن يقول قائل: إن المزة لا لزمت اط}م.أ%ن�، وهزوا
الط©م.أ}نينة%، هزوا كل فعل فيه، وط%م.ن. غي مستعمل ف الكلم، وال

أ%علم.
@طنن: ال3ط}نان�: س'ر\عة الق%ط}ع. يقال: ضربته بالسيف فأ%ط}ن.ن\ت' به

ذ1راع.ه، وقد ط%ن_ت، تكي بذلك صوتا حي سقطت. ويقال: ضرب رجل%ه فأ%ط%ن_
ساق%ه وأ%ط%ر_ها وأ%ت.ن_ها وأ%ت.ر_ها بعن واحد أ%ي قطعها. ويقال:

يراد بذلك صوت القطع. وف حديث علي�: ضربه فأ%ط%ن_ ق1ح\ف%ه أ%ي جعله
ي.ط1نe من صوت القطع، وأ%صله من الط�ني، وهو صوت الشيء3 الصeل}ب. وف

حديث معاذ بن ال%موح قال: ص.م.د\ت' يوم بد\ر� نو. أ%ب جهل، فلما
أ%مك%ن.ن حلت عليه وضربته ضربة أ%طن.ن\ت' قد.م.ه بنصف ساقه، فوال ما

أ�ش.ب>ه'ها حي طاحت\ إل� الن_واة% ت.طيح' من م1ر\ض.خة1 الن_وى؛
أ%ط%ن.ن\ت'ها أ%ي قطعتها استعارة من الط�ني صو\ت القطع، وال1ر\ض.خة الت ي'ر\ض.خ

با النوى أ%ي ي'ك}س.ر. وأ%ط%ن_ ذراعه بالسيف فط%ن_ت: ضربا به فأ%سرع
قطعها. والط�ن,ي': صوت ال�ذن والط�س� والذباب والبل ونو ذلك، ط%ن_

ي.ط1نe ط%ن�اv وط%ن,يناv؛ قال:
و.ي\لD لب.ر\ن,ي> ال1راب, م1ن>ي؛
إذا ال}ت.ق%ت\ ن.وات'ها وس1ن>ي

ت.قول� س1ن>ي للن_و.اة1: ط1ن>ي.
قال ابن جن: الر_و,يe ف هذه ال4بيات الياء ول تكون النون البتة،

ل4نه ل يكن إ,طلقها، وإذا ل يز إ,طلق هذه الياء ل يتنع سن أ%ن



يكون روي�اv. والب.ط�ة� ت.ط1نe إذا صو�تت. وأ%4طن.ن\ت' الط�س\ت.
ف%ط%ن_ت\. والط�ن\ط%نة: صوت الط©ن\بور وضرب العود ذي ال4وتار، وقد تستعمل

ف الذباب وغيه. وط%ني الذباب: صوته. ويقال: ط%ن\ط%ن. ط%ن\ط%نة ود.ند.ن%
.vد.ن\د.نة بعن واحد. وط%ن_ الذباب' إذا م.ر,ج. فسمعت لطيانه صوتا

ورجل ذو ط%ن\طان{ أ%ي ذو ص.خ.ب�؛ وأ%نشد:
إن� ش.ر,يب.ي\ك ذ%وا ط%ن\طان1،

خاو,ذ} فأ%ص\د1ر\ يوم. ي'ور,دان1
والط�ن\ط%نة: كثرة الكلم والتصويت به. والط�ن\طنة: الكلم الفي.

وط%ن_ الرجل�: مات، وكذلك ل%ع1ق. إ,ص\بع.ه. والط©نe: القامة. ابن
ال4عراب: يقال لبدن ال3نسان وغيه من سائر اليوان ط�ن_ وأ%طنانD وط1نان،
قال: ومنه قولم فلن ل يقوم بط�ن> نفسه فكيف بغيه؟ والط©نe، بالضم:

ال�ز\مة من الطب والق%ص.ب؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبها عربية صحيحة، قال:
وكذلك قول العامة قام بط�ن> نفسه، ل أ%حسبها عربية. وقال أ%بو حنيفة:

الط©نe من القصب ومن ال4غصان الر_ط}بة� الو.ريقة� ت'ج\مع وتز.م ويعل
ف جوفها الن_و\ر' أ%و ال%ن. قال الوهري: والقصبة الواحدة من

ال�ز\مة ط�ن_ة. والط©نe: الع1د\ل من الق�طن اللوج؛ عن ال%ج.ري>؛ وأ%نشد:
ل ي.د\ر, ن.و_ام' الضeحى ما أ%س\ر.ي\ن\،

ول ه1دانD نام بي الط©ن_ي\ن\
أ%بو اليثم: الط©نe الع1لوة بي الع1د\ل%ي؛ وأ%نشد:

ب.ر_ح. بالص>ين> ط�ول� ال%ن>،
Yراك1ب� أ%د.ن Yل�وس.ي\ر' ك

م'ع\ت.ر,ض� م1ث}ل, اع\تراض الط©ن>
والط©ن>يe من الرجال: العظيم السم. والط©نe والط�نe: ضرب من

التمر أ%حر شديد اللوة كثي الص_ق%ر 
(* قوله «كثي الصقر» يقال لصقره

vالسيلن، بكسر السي، لنه إذا جع سال سيل
من غي اعتصار لرطوبته). وف حديث ابن سيين: ل يكن عليÒ ي'ط�نe ف

قتل عثمان أ%ي ي'ت_ه.م، ويروى بالظاء العجمة، وسيأ}ت ذكره. وف
الديث: فمن ت.ط�نe أ%ي من تت_هم'، وأ%صله ت.ظ}ت.نe من الظYن_ة

التeه.مة، فأ%دغم الظاء ف التاء ث أ%بدل منها طاء مشددة كما يقال م'ط9لم ف



م'ظطلم، وال أ%علم.
.�@طهن: الط�ه.نان�: الب.ر_ادة

@طون: التهذيب: ابن ال4عراب الط©ون.ة� كثرة الاء.
@طي: الطYي': معروف الو.ح.ل�، واحدته ط1ينةD، وهو من الواهر الوصوف
با؛ حكى سيبويه عن العرب: مرت بصحيفة{ طي� خات.م'ها، جعله صفة ل4نه

ف معن الفعل، كأ%نه قال ل%ي�ن� خاتها، والطان لغة فيه؛ قال
ال�ت.لم>س:

ب,طان{ على ص'م� الصeفي وب,ك1لYس,
ويروى:

ي'طان� بآج'ر¼ عليه وي'ك}ل%س'
ويوم طانD: كثي الطي، وموضع طانD كذلك، يصلح أ%ن يكون فاعلv ذهبت

عينه وأ%ن يكون ف%ع.لv. الوهري: يوم طانD ومكان طانD وأ%رض طان.ةD كثية
الطي. وف التنزيل العزيز: أ%أ%س\ج'د' لن خ.لق}ت. ط1يناv؛ قال أ%بو

إسحق: نصب ط1يناv على الال أ%ي خلقته ف حال طينته. والطYينة: قطعة من
vجعلت' عليه ط1ينا :vونوه. وط1ن\ت' الكتاب. ط%ي\نا eالطي يتم با الص_ك

ل4خ\ت1م.ه به. وطان% الكتاب. ط%ي\ناv وطي_نه: ختمه بالطي، هذا هو
العروف. وقال يعقوب: وسعت من يقول أ%ط1ن, الكتاب. أ%ي اختمه، وط1ين.ت'ه

خاته الذي ي'ط%ي_ن به. وطان% الائط% والبيت. والسطح. ط%ي\ناv وط%ي_نه:
طله بالطي. الوهري: ط%ي_ن\ت' السطح.، وبعضهم ينكره ويقول: ط1ن\ت'

السطح.، فهو م.ط1ي¬؛ وأ%نشد للم'ث%ق9ب العب\دي:
فأ%ب\ق%ى باط1لي وال1دe منها
كد'ك�ان1 الد_راب,نة1 ال%ط1ي,.

والط�ي_ان�: صانع الطي، وحرفته الطYيانة�، وأ%ما الط�ي�ان� من
الط�و.ى وهو الوع فليس من هذا، وهو مذكور ف موضعه. والطYينة: ال1ل}قة

وال1ب,ل�ة. يقال: فلن من الطYينة ال�ول. وطان.ه' ال� على الي
وطام.ه' أ%ي ج.ب.له عليه، وهو ي.ط1ين'ه؛ قال:

أ%ل تلك نف}س¬ ط1ي. فيها ح.ياؤ'ها
ويروى طيم؛ كذا أ%نشده ابن سيده والوهري وغيها. قال ابن بري: صواب

إ,نشاده إل تلك بإ,ل الار_ة، قال: والشعر يدل على ذلك؛ وأ%نشد ال4حر:
لئن كانت الدeن\يا له قد تز.ي_ن.ت\



على ال4رض,، حت ضاق. عنها ف%ضاؤ'ها
لقد كان% ح'ر�اv ي.س\ت.حي أ%ن ت.ض'م_ه،
إل تلك، ن.ف}س¬ ط1ي. فيها ح.ياؤ'ها.

يريد أ%ن الياء من ج,ب,ل�تها وس.ج,ي_ت1ها. وف الديث: ما من نف}س�
م.ن\ف�وسة{ ت.م'وت' فيها م1ث}قال� نلة من خي إل� ط1ي. عليه يوم

القيامة ط%ي\ناv أ%ي ج'ب,ل% عليه. يقال طان.ه ال على ط1ين.ت1ه أ%ي خ.ل%قه
على ج,ب,ل�ت1ه. وط1ينة� الرجل: خ1ل}ق%ت'ه وأ%صله، وط%ي\ناv مصدر من طان%،

ويروى ط1يم. عليه، باليم، وهو بعناه. ويقال لقد طان.ن ال� على غي
ط1ين.ت1ك. ابن ال4عراب: طان% فلنD وطام. إذا ح.س'ن. ع.م.ل�ه. ويقال: ما

vينة1 إذا ل يكن و.ط1يئاYأ%حس.ن. ما طام.ه' وطان.ه. وإ,نه لي.اب,س الط
س.ه\لv. وذكر الوهري هنا ف1ل%س\ط1ي، بكسر الفاء: بلد. قال ابن بري:

ف1ل%س\ط1ي حقه أ%ن يذكر ف فصل الفاء من حرف الطاء لقولم ف1ل%س\ط�ون.
@طعثن: ابن ال4عراب: الط�ع\ث%ن.ة الرأ%ة السيئة ال�ل�ق؛ وأ%نشد:

يا ر.ب�، من ك%ت_م.ن الص>عاد.ا،
فه.ب\ له ح.ليل%ةv م1غ\داد.ا،

ط%ع\ث%ن.ةv ت.ب.ل�غ� ال4ج\لدا.
أ%ي ت.ل}ت.ه,م' ال�ي'ور. ب.نها.

.Dأ%ي ب.ق1ي_ة Dل}ه.ة�@طله: ابن ال4عراب: يقال ب.ق1ي.ت\ من أ%موالم ط
ويقال: ف ال4رض ط�ل}هة من ك%ل� وط�لو.ة وم'ر.اق%ةD أ%ي شيء صال

منه. قال: والط©ل}ه'م من الثياب, ال1فاف' ليست ب'د'د{ ول ج,ياد{. وف
Dالنوادر: ع1شاء# أ%ط}ل%ه' وأ%د\ه.س' وأ%ط}ل%س' إ,ذا بقي من الع1شاء ساعة

م'خ\ت.ل%ف¬ فيها، فقائل يقول أ%م\س.ي\ت'، وقائل يقول ل، فالذي يقول ل
يقول هذا القول. ويقال: ف السماء ط�ل%ةD وط�ل%س¬، وهو ما ر.ق.# من

السحاب.
@طمه: التهذيب: ابن ال4عراب ال�ط%م_ه' ال�ط%و_ل�، وال�م.ط�ه'

ال�م.د_د، وال�ه.م_ط� ال�ظل�م'. يقال: ه.م.ط% إ,ذا ظ%ل%م.
@طهطه: فرس¬ ط%ه\طاه¬: ف%ت1يÒ م'ط%ه_م¬، وقيل: ف%تÒ رائع¬. الليث ف

تفسي ط%ه\ مزومة: إ,نا بالبشية يا رجل، قال: ومن ق%رأ% ط%ه. فحرفان،
قال: وبلغنا أ%ن موسى لا سع كلم الرب عز وجل اس\ت.ف%ز_ه' الوف حت

قام على أ%صابع قدميه خوفاv، فقال ال عز وجل ط%ه\ أ%ي اط}م.ئ1ن_.



الفراء: ط%ه. حرف هجاء. قال: وجاء ف التفسي ط%ه. يا رجل� يا إ,نسان�، قال:
وح.د_ث% قي\س¬ عن عاصم عن ز,ر¼ قال: قرأ% رجل على ابن مسعود ط%ه\، فقال

له عبد'
ال: ط1ه1، فقال الرجل: أ%ليس أ�م1ر. أ%ن ي.ط%أ% ق%د.م.ه؟ فقال له عبد

ال: هكذا أ%قرأ%نيها رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ قال الفراء: وكان
بعض الق�ر�اء ي'ق%ط9ع'ها طـ هـ، وروى ال4زهري عن أ%ب حات قال: ط%ه.
افتتاح' سورة، ث استقبل الكلم. فخاطب. النب_، صلى ال عليه وسلم،

فقال: ما أ%نزلنا عليك القرآن لت.ش\ق%ى، وقال قتادة: ط%ه. بالسeر\يانية يا
رجل. وقال سعيد بن جبي وعكرمة: هي بالن_ب.ط1ي_ة يا رجل، وروي ذلك عن

ابن عباس:
@طآ: الطآة� مثل� الط�عاة1: ال%م\أ%ة� ، قال الوهري: كذا قرأ}ت'ه على

�أ%ب سعيد ف ال�ص.ن_ف. قال ابن بري: قال ال4حر الطاء4ة� مثل
الطاع.ة1 ال%م\أ%ة�، والط�آة� م.ق}لوب.ةD من الط�اء4ة1 مثل الص_آة1

مقلوبةD من الص_اء4ة1، وهي ما ي.خ\ر'ج' من الق%ذ%ى م.ع. ال%ش1يمة. وقال ابن
خالويه: الط©ؤاة� الزeناة.

وما بالدار ط�وئ1يÒ مثال ط�وع1ي¼ وط�ؤو,يÒ أي ما با أ%ح.د¬؛ قال
العجاج:

،eوئي�وب.ل}د.ة ليس. ب,ها ط
eول خ.ل ال1ن_ ب,ها إ,ن\س3ي

قال ابن بري: ط�وئيÒ على أ%صله، بتقدي الواو على المزة، ليس من هذا
الباب لن آخره هزة، وإنا يكون من هذا الباب ط�ؤو,يÒ، المزة قبل

الواو,، على لغة ت.م1يم�. قال: وقال أبو زيد الك1لبيون يقولون:
Òوئ1ي�وب.ل}د.ة{ ليس. با ط

.Òؤو,ي�الواوقبل المزة، وتيم¬ تعل� المزة قبل الواو فتقول� ط
@طب: ط%ب.ي\ته عن المر: ص.ر.ف}ت.ه. وط%ب.ى فلن فلناv ي.طب\يه عن

ر.أيه وأ%م\ر,ه. وكل� شيء� ص.ر.ف. شيئاv عن شيء� فق%د\ ط%باه' عنه؛ قال
الشاعر:

ل ي.ط�بين الع.م.ل� ال�ف%د_ى
(* قوله «الفدى» هكذا ف الصل العتمد عليه، وف التهذيب: القذى،

بالقاف والذال العجمة.)



أ%ي ل ي.س\ت.ميل�ن. وط%ب.يته إلينا ط%بي\اv وأ%ط}ب.ي\ته: د.ع.و\ته،
وقيل: د.ع.و\ت.ه' د'عاءé لطيفاv، وقيل: ط%ب.ي\ته ق�د\ته؛ عن اللحيان؛

وأ%نشد بيت ذي الرمة:
ل%يال% الل�هو' ي.ط}ب,ين فأ%تب.ع'ه،

كأ%ن_ن ضار,ب¬ ف غ%م\رة{ ل%ع1ب'
ويروى: ي.ط}ب'ون أ%ي ي.ق�ود'ن. وط%باه' ي.ط}ب'وه وي.ط}ب,يه إذا د.عاه؛

قال الوهري: يقول ذو الرمة ي.د\ع'ون الل�هو' فأ%ت\ب.ع'ه، قال: وكذلك
اط�باه' على اف}ت.ع.ل%ه. وف حديث ابن الزبي: أ%ن� م'ص\ع.باv اط�ب.ى

الق�لوب حت ما ت.ع\د1ل� به أ%ي ت.ح.ب_4ب إل ق�ل�وب الن_اس
وق%ر_ب.ها منه. يقال: ط%باه' ي.ط}ب'وه وي.ط}ب,يه إذا د.عاه' وص.ر.ف%ه إليه
éل1ب.ت التاء� طاء�واختار.ه لن.ف}س3ه، واط�باه ي.ط�ب,يه اف}ت.ع.ل% منه، فق

وأ�د\غ1م.ت.
والط�باة�: ال4ح\م.ق'.

والط©ب\ي' والطYب\ي': ح.ل%مات' الض_ر\ع الت فيها الل�ب.ن' من
ال�ف> والظYل}ف1 والافر, والس>باع، وقيل: هو لذ%وات1 الاف1ر,

والس>باع,، كالث�د\ي للمرأة وكالض_ر\ع, ل1غ.ي\رها، والمع من كل9 ذلك أ%ط}باء#.
الصمعي: يقال للس>باع, كلها ط�3ب\ي¬ وأ%ط}باء#، وذوات الاف1ر, ك�ل©ها
م1ث}ل�ها، قال: وال�ف� والظYل�ف خ1ل}ف¬ وأ%خلف¬. التهذيب: والط©ب\ي'
الواحد من أ%ط}باء3 الض_ر\ع، وكل© ش.يء ل ض.ر\ع له، مثل� الك%ل}ب.ة،

ف%ل%ها أ%ط}باء#. وف حديث الض_ح.ايا: ول ال�ص\ط%ل%م.ة أ%ط}باؤ'ها أي
ال%ق}ط�وع.ة الضeر'وع,. قال ابن الثي: وقيل يقال ل1م.و\ضع ال4خ\لف1

من ال%ي\ل, والس>باع, أ%ط}باء# كما يقال ف ذ%وات1 ال�ف> والظYل}ف1
خ1ل}ف¬ وض.ر\ع¬. وف حديث ذي الث©د.ي_ة: كأ%ن� إح\د.ى ي.دي.ه ط�ب\ي'

شاة{. وف ال%ث%ل: جاو.ز. الزام الط©ب\ي.ي. وف حديث عثمان: قد ب.لغ
السي\ل� الزeب وجاو.ز. ال1زام' الط�ب\ي.ي\ن؛ قال: هذا كناية عن

البالغة ف ت.جاو'ز,ح.د> الش_ر> والذى لن الزام إذا انتهى إل
الط©ب\ي.ي\ن, فقد ان\ت.هى إل أ%بعد غايات1ه، فكيف. إذا ج.او.ز.ه؟ واستعاره

السي' بن م'ط%ي\ر للمط%ر على التشبيه فقال:
ك%ث�ر.ت\ كك%ث}ر.ة و.ب\ل1ه1 أ%ط}باؤه،
فإذا ت.ج.ل�ت\ فاض.ت1 ال4ط}باء�



(* قوله «تلت» هكذا ف الصل.)
وخ1ل}ف¬ ط%بÒ م'ج.ي_ب¬. ويقال: أ%ط}ب.ى بن'و فلن{ فلناv إذا

خال©وه وق%ب,ل�وه. قال ابن بري: صوابه خال©وه ث ق%ت.4لوه. وقوله خال©وه من
ال�ل�ة، وهي ال%ح.ب_ة. وحكي عن أب زياد الكلب قال: شاةD ط%ب\واء�

إذا ان\ص.ب_ خ1ل}فاها نو الرض وطال.
@طثا: الط�ث}ي.ة: شجرةD ت.س\م'و نو. القامة1 ش.و,ك%ةD من أ%صلها إل

أ%ع\لها، شوك�ها غالب¬ لو.ر.ق1ها، وو.ر.ق�ها ص1غار¬، ولا ن'و.ي\رةD بيضاء
ي.ج\ر'س'ها الن_ح\ل�، وجعها ط%ث}ي¬؛ حكاه أ%بو حنيفة. ابن ال4عراب:

ط%ث%ا إذا لع1ب. بالق�ل%ة1. والط©ثى: ال%ش.بات الص>غار'.
:vبسطه. وط%ح.ى الشيء ي.ط}ح1يه ط%ح\يا :vح'و�ا�@طحا: ط%ح.اه ط%ح\واv وط

ب.س.ط%ه أ%يضاv. ال4زهري: الط�ح\و كالد_ح\و، وهو الب.س\ط�، وفيه لغتان
ط%ح.ا ي.ط}ح'و وط%ح.ى ي.ط}ح.ى. والط�اح1ي :

ال�ن\ب.س3ط�. وف التنزيل العزيز: والرض, وما ط%حاها؛ قال الفراء:
ط%حاها ود.حاها واحد¬، قال شر: معناه وم.ن\ د.حاها فأ%بد.ل الطاء4 من
الد_ال,، قال: ود.حاها وس_ع.ها. وط%ح.و\ته مثل� د.ح.و\ته أ%ي ب.س.ط}ته. قال

ابن سيده: وأ%ما ق1راء4ة الك1سائي ط%ح1ي.ها بالمال%ة، وإن كانت من
ذ%وات1 الواو,، فإنا جاز ذلك ل4ن�ها جاءت\ مع ما يوز أ%ن ي'مال، وهو
ي.غ\شاها وب.ناها، على أ%نم قد قالوا م1ظ%ل�ة م.ط}ح1ي_ة، فلول أن الكسائي

أ%مال ت.لها من قوله تعال: والق%م.ر, إذا ت.لها، لق�ل}نا إنه حله على
قولم م1ظ%ل�ة م.ط}ح1ي_ة وم.3ظل�ة م.ط}ح'و_ة: عظيمة . ابن سيده:

وم1ظ%ل�ة طاح1يةD و.م1ط}ح1ي_ةD ع.ظيمةD، وقد ط%حاها طح\واv وط%ح\ياv. أبو
زيد: يقال للبيت العظيم: م1ظ%ل�ةD م.ط}ح'و_ةD وم.ط}ح1ي_ة وطاحية، وهو

الضخ\م'.
وض.رب.ه ضر\باv ط%ح.ا منه أ%ي ام\ت.د_. وط%ح.ا به ق%ل}ب.ه' وه.مeه

ي.ط}ح.ى ط%ح\واv: ذهب به ف مذهب� بعيد{، مأ}خوذD من ذلك. وط%ح.ا بك
ق%ل}ب'ك. ي.ط}حى ط%حياv: ذهب. قال: وأ%قب.ل الت_ي\س' ف ط%ح\يائه أ%ي ه1ب.اب,ه.

وط%ح.ا ي.ط}ح'و ط�ح'و�اv: بع'د.؛ عن ابن د'ريد{. والقوم' ي.ط}ح.ى بعض'هم
بعضاv أ%ي ي.دف%ع. ويقال: ما أ%د\ر,ي أ%ين. ط%ح.ا، من ط%ح.ا الرجل� إذا

ذهب ف الرض,. والط�حا مقصور¬: ال�ن\ب.س3ط� من الرض. والط�ح\ي' من
.�الناس,: الرeذال



وال�دو>م.ة� الط�واحي: هي النeسور' ت.س\تدير' حول% الق%ـت\لى.
ابن شيل: ال�ط%ح>ي اللز,ق' بالرض. رأيته م'ط%ح>ياv أ%ي

م'ن\ب.ط1حاv. والب.ق}لة ال�ط%ح>ية: النابت.ة� على وجه ال4رض, قد اف}ت.ر.ش.ـت\ها.
وقال الصمعي فيما ر.وى عنه أبو عبيد: إذا ضر.ب.ه حت يتد� من

الض_ر\ب.ة1 على ال4رض, قيل ط%ح.ا منها؛ وأ%نشد لص.خ\ر الغ.ي�:
وخ.فYض\ ع.ليك. الق%ول%، واع\ل%م بأ%ن_ن
من. ال4ن.س, الط�اح1ي عليك. الع.ر.م\ر.م,

وض.ر.ب.ه ضر\بةv ط%حا منها أ%ي ام\ت.د_؛ وقال:
له ع.س\ك%ر¬ طاح1ي الض>ف%اف1 ع.ر.م\ر.م

ومنه قيل ط%حا به قل}ب'ه أ%ي ذهب به ف كلY م.ذ}ه.ب�؛ قال ع.ل}ق%مة بن'
ع.بد.ة:

ط%حا بك. قلب¬، ف ال1سان1 ط%ر'وب'،
ب'ع.ي\د. الش_باب,، ع.ص\ر. حان% م.شيب'

قال الفراء: ش.ر,ب. حت ط%ح_ى، يريد' م.د_ رجليه؛ قال: وط%ح_ى
البعي' إل ال4رض إ,م�ا خ1لءé وإم�ا ه'زالv أ%ي ل%ز,ق. با. وقد ط%ح_ى

الرجل� إل ال4رض إذا ما د.ع.و\ه ف ن.ص\ر� أ%و معروف{ فلم\ يأ}ت1ه,م، كل©
ذلك بالتشديد؛ قال الصمعي: كأ%نه ر.د_ قوله بالتخفيف 

(* قوله «قال
الصمعي كأنه رد قوله بالتخفيف» هكذا ف الصل وعبارة التهذيب، قلت كأنه

يعن الفراء عارض بذا الكلم ما قال الصمعي ف طحا بالتخفيف.)
والطاحي: المع العظيم'. والطائح': الالك'، وط%حا إذا م.د_ض الشيء4،

وط%حا إذا ه.ل%ك.. وط%ح.و\ته إذا ب.ط%ح\ته وص.ر.ع\ته فط%ح_ى: ان\ب.ط%ح
انبطاحاv. والطاحي: ال�م\ت.دe. وطح.ـي\ت' أ%ي اض\ط%ج.عت. وف%ر.س¬ طاح�

أ%ي م'ش\ر,ف¬. وقال بعض' العرب ف يي� له: ل والقمر, الطاحي أ%ي
ال�ر\ت.ف1ع,.

والط©ح.يe: موضع¬؛ قال م'ل%ي\ح:
فأ%ض\ح.ى بأ%ج\زاع, الط©ح.ي>، كأ%نه

�ف%ك1يك' أ�سار.ى ف��ك_ عنه السلس1ل
وطاحية�: أ%بو ب.ط}ن� من الز\د1، من ذلك.

�@طخا: ط%خا الليل� ط%خ\واv وط�خ'و�اv: أ%ظ}ل%م. والط�خ\وة�: الس_حابة



الر�قيقة. وليلة ط%خ\واء�: م'ظل1مة. والط�خ\ي.ة� والط©خ\ية�؛ عن كراع�:
الظ©ل}م.ة. وليلةD ط%خ\ياء�: شديدة� الظ©ل}م.ة قد وار.ى الس_حاب'

�ق%م.ر.ها. وليال� طاخيات¬ على الفعل أ%و على النسب إ,ذ فاعلت¬ ل يكون
ج.م\ع. ف%ع\لء4. وظلم¬ طاخ�. والطYخ\ياء�: ظ�لمة� الليل,، مدود¬، وف

الصحاح: الليلة ال�ظل1مة�؛ وأ%نشد ابن بري:
ف ل%ي\لة{ ص.ر_ة{ ط%خ\ياء4 داج,ي.ة{

ما ت'ب\ص1ر' العي' فيها ك%ف_ م'ل}ت.م1س,
قال: وط%خا ليل�نا ط%خ\وìا وط�خ'وìا أ%ظلم. والط�خاء� والط�هاء�

والط�خاف'، بالد: الس_حاب' الرقيق' الرتفع'؛ يقال: ما ف السماء طخاء#
أ%ي سحاب وظ�ل}م.ة، واحدت'ه ط%خاءة. وكل© شيئ{ أ�ل}ب,س. شيئاv ط%خاء.

وعلى قلبه ط%خاء# وط%خاءةD أ%ي غ%ش\ي.ةD وك%ر\ب¬، ويقال: وج.دت' على قلب
ط%خاءé من ذلك. وف الديث: إذا وج.د. أ%ح.د'كم على قلبه ط%خاءé فليأ}كل

الس_ف%ر\ج.ل%؛ الط�خاء�: ثقلD وغ1شاء# وغ%ش\ي¬، وأ%صل الط�خاء
والط�خ\ية الظ©ل}مة والغ.يم.

وف الديث: إن� للقلب, ط%خاءé كط%خاء القمر أ%ي شيئاv ي.غ\شاه كما
ي'غ\ش.ى القمر'.

،Dخ\ية�والط�خ\ي.ة�: الس_حابة� الرقيقة. اللحيان: ما ف السماء ط
بالضم، أ%ي شيء# من س.حاب�، قال: وهو مثل الط©خ\ر'ور,. التهذيب:

الط�خاء4ة� والط�هاءة� من الغ.ي\م, كل© قطعة{ مستد1يرة{ ت.س'دe ض.و\ء4 الق%مر
وت'غ.طYي ن'ور.ه'، ويقال لا الط�خ\ية�، وهو ما رق_ وانفرد، وي'ج\م.ع

على الطYخاء والطYهاء3.
والط�خ\ية�: ال4ح\م.ق، والمع الط�خ\ي'ون. وتكل�م فلنD بكلمة{

ط%خ\ياء4: ل ت'ف}هم.
وطاخ1ية�، فيما ذ�كر. عن الض_ح_اك: اسم' الن_ملة الت أ%خ\ب.ر ال

عنها أ%نا كل�م.ت سليمان، على سيدنا ممد وعليه الصلة والسلم.
@طدي: الوهري: عادةD طاديةD أ%ي ثابتةD قديةD، ويقال: هو مقلوب من

واط1دة؛ قال القطامي:
ما اع\تاد. ح'بe س'ل%ي\م.ى حي. م'ع\تاد1،

وما ت.ق%ض_ى ب.واق1ي د1ين,ها الطاد1ي
أ%ي ما اع\تادن حي اعتياد{، والدين': الد_أ}ب' والعادة.



@طرا: ط%را ط�ر'و�اv: أ%تى من مكان{ بعيد{، وقالوا الط�ر.ا والثر.ى،
فالط�را كل© ما كان عليه من غي ج,ب,ل�ة الرض,؛ وقيل الط�ر.ا ما ل

ي'ح\صى ع.د.د'ه من ص'ن'وف اللق. الليث: الط�ر.ا ي'ك%ث�ر' به ع.د.د'
الشيء. يقال: ه'م\ أ%ك}ث%ر' من الط�ر.ا والثر.ى، وقال بعضهم: الط�ر.ا ف هذه

الكلمة كل© شيء� من ال%ل}ق ل ي'ح\ص.ى ع.دد.ه وأ%4صناف�ه، وف أ%ح.د1
الق%ول%ي\ن كل© شيء� على وجه الرض ما ليس من ج,ب,ل�ة الرض من

التeراب, وال%ص\باء3 ونوه فهو الط�ر.ا.
وشيء# ط%ر,يÒ أ%ي غ%ضÒ بي>ن' الط�راو.ة1، وقال قطرب: ط%ر'و. اللح\م'

وط%ر,ي. ول%ح\م¬ ط%ر,يÒ، غي' مهموز�؛ عن ابن العراب. ابن سيده:
ط%ر'و. الشيء� ي.ط}رو وط%ر,3ي. ط%راو.ةv وط%راءé وط%راء4ةv وط%راةv مثل

ح.صاة{، فهو ط%ر,يÒ. وط%ر_اه': جعله ط%ر,ي_اv؛ أ%نشد ثعلب:
ق�ل}ت لطاه1ينا ال�ط%ر>ي لل}ع.م.ل}:
ع.ج>ل} ل%نا هذا وأ%ل}ح1ق}نا ب,ذ%ا الـ

(* قوله «بذا الـ بالشحم» هكذا ف الصول باعادة الباء ف الشحم.)
بالش_ح\م إ,ن_ا ق%د\ أ%ج,م\ناه' ب.ج.ل}

وقد تقدم ف المز.
وأ%ط}ر.ى الرجل%: أ%حس.ن الثناء عليه. وأ%ط}ر.ى فلن ف�لناv إذا

م.د.ح.ه با ليس فيه؛ ومنه حديث النب، صلى ال عليه وسلم: ل ت'ط}ر'ون كما
أ%ط}ر.ت1 النصار.ى الس3يح. فإ,ن_ما أ%نا ع.ب\د¬ ولكن قولوا عبد' ال

ور.س'ول�ه؛ وذلك أ%ن_هم م.د.ح'وه با ليس فيه فقالوا: هو ثالث� ث%لثة{
وإنه ابن' ال وما أ%ش\ب.ه.ه' من ش1ر\كهم وك�فر,ه1م. وأ%ط}ر.ى إذا زاد ف

الثناء. والطراء�: م'جاو.ز.ة� ال%د> ف ال%د\ح, والك%ذ1ب' فيه.
ويقال: فلن م'ط%رìى ف ن.ف}سه أ%ي م'ت.ح.ي>ر¬. والط�ر,يe: الغريب'.

وط%ر.ى إذا أ%ت.ى، وط%ر.ى إذا م.ضى، وط%ر.ى إذا ت.ج.د_د.، وط%ر,ي. ي.ط}ر.ى
إ,ذا أ%قب.ل،

(* قوله «وطري يطرى إذا أقبل» ضبطه ف القاموس كرضي، وف التكملة
والتهذيب كرمى.)

êوران�وط%ر,ي. ي.ط}ر.ي إذا م.ر�. أ%بو عمرو: يقال رجلD طار,يÒ وط
وط�ور,يÒ وط�خ\رور¬ وط�م\رور¬ أ%ي غريب، ويقال للغ'رب.اء الط©ر_اء�، وهم

Dط}ر'وان,ي_ة�الذين يأتون من م.كان{ ب.ع1يد{، ويقال: لكلY شيء� أ



ي.ع\ن الش_باب..
وط%ر_ى الطYيب.: ف%ت.ق%ه بأ%خ\لط{ وخ.ل�صه، وكذلك ط%ر_ى الطعام..

وال�ط%ر_اة�: ضرب¬ من الطYيب؛ قال أ%بو منصور: يقال ل1ل4ل�و_ة
م'ط%ر_اةD إذا ط�ر>ي.ت\ بط1يب� أ%و ع.ن\ب� أ%و غ%ي,ه، وطر_ي\ت' الثوب

ت.ط}ر,ي.ةv. أ%بو زيد: أط}ر.ي\ت' الع.س.ل إ,ط}راءé وأ%ع\ق%د\ت'ه
وأ%خ\ت.ر\ت'ه س.واء#. وغ1س\ل%ة م'ط%ر_اةD أ%ي م'ر.ب_اةD بال4فاو,يه ي'غ\س.ل� با

�الرأس' أو الي.د'، وكذلك الع'ود' ال�ط%ر_ى ال�ر.ب_ى منه مثل
ال�طي_ر, ي'ت.ب.خ_ر' به. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان ي.س\ت.ج\م1ر'

بالل�و_ة1: هو الع'ود' 
(* قوله: هو العود أي العود الذي يتبخر به. ورواية هذا
الديث ف النهاية: أنه كان% يستجمر' بالل�و_ة1 غي. م'ط%ر_اة.)

وال�ط%ر_اة� الت ي'ع\م.ل� عليها أ%لوان� الطيب, غيها كالع.ن\ب, وال1س\ك1
والكافور. وال3ط}ر,ي.ة� ، بكسر المز مثل ال1ب\ر,ي.ة1: ضرب¬ من

�الط�عام,، ويقال له بالفارسية لخ\ش.ه\. قال شر: ال3ط}ر,ي.ة� شيء# ي'ع\م.ل
�مثل الن_شاس\ت.ج\ ال�ت.ل%ب>قة؛ وقال الليث: هو ط%عام¬ يت_خ1ذ�ه أ%هل

الشام, ليس. له واحد¬، قال:وبعضهم ي.ك}س3ر' المزة فيقول� إ,ط}ر,ي.ة بوزن
ز,ب\ن,ية{، قال أ%بو منصور: وكسرها هو الصواب وفتح'ها لن¬ عند.هم'؛ قال
ابن سيده: أ%ل1ف�ها واو¬، وإ,نا ق%ض.ي\نا بذلك لوجود ط ر و وعدم ط ري،

قال: ول ي'ل}ت.ف%ت' إ,ل ما ت.ق}ل1به الكسرة فإ,ن� ذلك غي' ح'ج_ة.
واط}ر.و\ر.ى الرجل: ات_خ.م. وان\ت.ف%خ. ج.و\ف�ه'. أ%بو عمرو: إ,ذا

ان\ت.ف%خ. ب.طن' الرجل, قيل اط}ر.و\ر.ى اط}ر,يراءé. وقال شر: اط}ر.و\ر.ى،
بالطاء3، ل أ%د\ر,ي ما هو، قال: وهو عندي بالظاء3؛ قال أ%بو منصور: وقد

روى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب أ%نه قال ظ%ر,ي. بطن' الرجل إ,ذا ل
ي.تمال%ك\ ل1يناv؛ قال أ%بو منصور: والصواب اظ}ر.و\ر.ى، بالظاء، كما قال شر.

�والطYري_ان�: الط�ب.ق'. وقال ابن سيده:الطYر,ي_ان الذي ي'ؤ\كل
عليه، قال: وق%ع ف بعض نسخ كتاب يعقوب مف�ف. الراء3 مش.د_د الياء على

ف1ع1ل�ن كالف1ر, ك�ان1 والع1ر,ف�ان1، ووقع ف النسخ ال1يل1ي_ة منه
الطYر>ي.ان�، مشد�د الراء مف�ف الياء. وف الديث عن أ%ب أ�مامة قال:

ب.ي\نا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يأ}كل� ق%د1يداv على ط1ر>يان{
جالساv على قدميه؛ قال شر: قال الفراء هو الطYر>ي.ان� الذي ت'س.م>يه



�الناس' الطYر\ي.ان%؛ قال ابن السكيت: هو الطYر,ي_ان� الذي ي'ؤ\ك%ل
Yعليه، جاء به ف حروف{ ش'د>د.ت\ فيها الياء مثل الباري> والب.خات

والس_راري>.
@طسي: ط%س.ت\ ن.ف}س'ه ط%سي\اv وط%س3ي.ت\: ت.غ.ي_ر.ت\ من أ%كل, الد_س.م,

vلذلك، وهو أ%يضا vمن ذلك ورأ%يته م'ت.ك%ر>ها Dوع.ر.ض. له ث1ق%ل
بالمز,. وط%سا ط%س\ياv: شر,ب. الل�ب.ن. حت ي'خ.ثYر.ه'.

،Dط1ش_ة Dطشا: ت.ط%ش_ى الريض': ب.ر,ئ.. وف نواد1ر, ال4عراب: رجل@
وتصغيه ط�ش.ي_ة إ,ذا كان ضع1يفاv. ويقال: الط©ش_ة أ�مe الص>ب\يان1.

.Òوم.ط}ش'و Òورجل م.ط}ش1ي
@طعا: حكى ال4زهري عن ابن ال4عراب: ط%ع.ا إ,ذا ت.باع.د. غيه: ط%ع.ا

إ,ذا ذ%ل�. أ%بو عمرو: الطاع1ي بعن الطائ1ع, إ,ذا ذ%ل�. قال ابن
.�ال4عراب: ال3ط}عاء�: الط�اع.ة

@طغي: ال4زهري: الليث الط©غ\يان� والط©غ\وان� لغةD فيه، والط�غ\و.ى
بالفتح مثل�ه، والف1ع\ل ط%غ.و\ت وط%غ.ي\ت، والسم الط�غ\و.ى. ابن سيده:

ط%غ.ى ي.ط}غى ط%غ\ياv وي.ط}غ'و ط�غ\ياناv جاو.ز. الق%د\ر. وارتفع وغ%ل ف
الك�ف}ر,. وف حديث و.ه\ب�: إ,ن� ل1ل}ع1ل}م ط�غ\ياناv كط�غ\يان1

ال%ال, أ%ي ي.ح\م1ل صاح1ب.ه على الت_ر.خeص با اش\ت.ب.ه منه إ,ل ما ل
ي.ح1ل© له، وي.ت.ر.ف�ع به على م.ن\ د'ون.ه، ول ي'ع\طي ح.ق�ه بالع.م.ل, به

كما ي.ف}ع.ل� ر.بe الال,. وكل© ماوز حد_ه ف الع1ص\يان1 ط%اغ�.
ابن. سيده: ط%غ.و\ت' أ%ط}غ'و وأ%ط}غ.ى ط�غ'و�اv ك%ط%غ.ي\ت، وط%غ\و.ى ف%ع\لى

منهما. وقال الفراء منهما ف قوله تعال: ك%ذ�ب.ت\ ث%مود' بط%غ\واها،
قال: أ%راد بط�غ\يان,ها، وها مصد.ران إ,ل� أ%ن� الط�غ\و.ى أ%شكل

بر'ؤ'وس اليات فاخ\تي لذلك أ%ل تراه قال: وآخ1ر' د.ع\واه'م أ%ن1 ال%م\د'
لله,ف معناه' وآخ1ر' د'عائ1ه,م\. وقال الز_ج_اج: أ%صل ط%غ\واها

vب\د1ل%ت\ ف السم واوا�ط%غ\ياه.ا، وف%ع\لى إ,ذا كانت من ذوات1 الياء3 أ
لي'ف}ص.ل بي السم والص>ف%ة1، تقول هي الت_ق}و.ى، وإ,نا هي من ت.ق%ي\ت'، وهي

الب.ق}و.ى من ب.قيت. وقالوا: امرأ%ةD خ.ز\يا ل4نه ص1ف%ة. وف التنزيل
العزيز: ون.ذ%ر'ه'م\ ف ط�غ\يان,ه,م ي.ع\م.ه'ون.وط%غ1ي. ي.ط}غ.ى م1ث}ل�ه.
وأ%ط9غاه' الال� أ%ي ج.ع.ل%ه طاغ1ياv. وقوله عز وجل: فأ%م_ا ث%م'ود'

فأ�ه\ل1ك�وا بالط�غية1؛ قال الزجاج': الط�اغ1ي.ة� ط�غ\يان'ه'م اسم



كالعاق1ب.ة1 والعاف1ي.ة. وقال ق%تادة: ب.ع.ث% ال� عليهم صيحةv، وقيل:
أ�ه\ل1ك�وا بالطاغية1 أ%ي بصيحة العذاب,، وقيل أ�ه\ل1كوا بالطاغية أ%ي

بط�غ\يانم. وقال أ%بو بكر: الطغ\يا البغي والك�ف}ر'؛ وأ%نشد:
وإ,ن} ر.ك1بوا ط%غ\ياه'م' وضلل%ه'م،
فليس عذاب' ال3 عنهم ب,لب,ث1

وقال تعال: وي.م'دeهم ف ط�غ\يان,ه,م ي.ع\م.ه'ون%.
وط%غ.ى الاء� والبحر: ارت.ف%ع وعل على كلY شيء� فاخ\ت.ر.ق%ه. وف
التنزيل العزيز: إ,ن_ا ل%م_ا ط%غ.ى الاء� ح.م.ل}ناكم ف الارية1. وط%غ.ى
البحر': هاج.ت\ أمواج'ه. وط%غ.ى الدم: ت.ب.ي_غ%. وط%غ.ى الس_ي\ل� إ,ذا

جاء4 باء� كثي�. وكل© شيء� جاوز الق%د\ر. فقد ط%غ.ى كما ط%غ.ى الاء�
على قوم, نوح�، وكما ط%غ.ت1 الصيحة� على ثود..

وتقول: سعت' ط%غ\ي. فلن{ أ%ي ص.و\ت.ه، ه'ذ%ل1ي_ة، وف النواد1ر,:
�سعت' ط%غ\ي. القوم, وط%ه\ي.هم وو.غ}ي.هم أ%ي ص.و\ت.هم. وط%غ.ت1 البقرة

ت.ط}غ.ى: صاح.ت\. ابن ال4عراب: يقال� للبقرة الائر.ة� والط�غ\ي.ا، وقال
ال�ف%ض_ل: ط�غ\ي.ا، وفت.ح. ال4ص\م.ع1يe طاء ط%غ\ي.ا. وقال ابن

ال4ن\بار,ي: قال أ%بو العباس ط%غ\ي.ا، مقصور¬ غي مصروفة، وهي بقرة� الو.ح\ش,
الصغية�. ويكى عن ال4ص\معي أ%نه قال: ط�غ\ي.ا، ف%ض.م_. وط%غ\ي.ا:

اسم¬ لب.ق%رة1 الوحش,، وقيل للص_غي, من بقر, الوحش, من ذلك جاء شاذ9اv؛
قال أ�م.ي_ة� بن' أ%ب عائذ{ ال�ذ%ل:

وإ,ل� الن_عام. وح.ف�ان.ه'،
وط%غ\ي.ا مع الل�ه.ق, الناش1ط1

قال ال4صمعي: ط�غ\يا بالضم، وقال ثعلب: ط%غ\يا بالفتح، وهو الصغي' من
بقر الوحش,؛ قال ابن بري: قول ال4صمعي هو الصحيح، وقول ثعلب غلط ل4ن

ف%ع\لى إ,ذا كانت اساv يب' قلب يائها واواv نو ش.ر\و.ى وت.ق}و.ى، وها
من ش.ر.ي\ت' وت.ق%ي\ت، فكذلك يب ف ط%غ\يا أ%ن يكون ط%غ\و.ى، قال: ول

يلزم ذلك ف قول ال4صمعي ل4ن ف�ع\لى إ,ذا كانت من الواو و.ج.ب قلب الواو
فيها ياءé نو الدنيا والع'ل}يا، وه'ما من د.ن.و\ت' وع.ل%و\ت.

.�والطاغ1ية: الصاع1قة
والط�غ\ية�: ال�س\ت.ص\ع.ب' العال من البل، وقيل: أ%ع\لى البل، قال

ساع1دة بن ج'ؤي_ة:



ص.ب_ الل�ه,يف' لا السeب'وب. بط%غ\ية{
ت'نب الع'قاب.، كما ي'ل%ط© ال1ج\ن.ب'

قوله: ت'ن\ب أ%ي ت.د\ف%ع ل4نه ل ي.ث}ب'ت عليها م.خال1ب'ها
�ل%لس.ت1ها، وكل© مكان{ م'رت.فع ط%غ\وةD، وقيل: الط�غ\ي.ة� الص_فاة

ال%ل}ساء�؛ وقال أ%بو زيد: الط�غ\ية� من كلY شيء ن'ب\ذ%ةD منه،
وأ%نشد بيت. س.اعدة% أ%يضÝا يصف م'ش\تار. العسل؛ قال ابن بري: والل�ه,يف'

الكروب'، والسeب'وب' جع س1ب¼ ال%ب\ل، والط�غ\ية� الناحية من البل,،
وي'ل%ط© ي'ك%بe، وال1ج\ن.ب' التeر\س أ%ي هذه الط�غ\ية كأ%نا ت'ر\س¬
م.ك}ب'وب¬. وقال ابن ال4عراب: قيل لب\ن.ة1 ال�س> ما مائةD من

ال%ي\ل؟ قالت: ط%غ\ي¬ عند م.ن\ كانت ول توجد'؛ فإ,ما أ%ن تكون أ%رادت
الط©غ\يان% أ%ي أ%نا ت'ط}غي صاحب.ها، وإ,ما أ%ن تكون ع.ن.ت1 الك%ث}ر.ة%، ول

ي'ف%س>ره ابن' ال4ع\راب.
والطاغوت'، يقع' على الواحد والمع والذكر والؤنث: وز\ن'ه ف%ع.ل�وت¬

إنا هو ط%غ.ي'وت¬، ق�د>مت1 الياء� قبل الغ.ي\ن، وهي مفتوحة وقبلها
ف%ت\ح.ةD ف%ق�ل1ب.ت\ أ%ل1فاv. وطاغ�وت¬، وإ,ن جاء على وزن له'وت{ فهو

م.ق}ل�وب¬ ل4نه من ط%غ.ى، وله'وت غي م.ق}لوب� ل4نه من له ب.ن\ز,لة
الر_غ%ب'وت والر_ه.ب'وت1، وأ%صل و.ز\ن طاغ�وت{ ط%غ.ي'وت على ف%ع.ل�وت{، ث

ق�د>م.ت1 الياء� قبل الغي, م'حاف%ظ%ة على ب.قائ1ها ف%صار ط%ي.غ'وت،
وو.ز\ن'ه ف%ل%ع'وت، ث ق�ل1بت الياء أ%لفاv لت.ح.رeكها وانفتاح ما قبلها فصار

طاغ�وت. وقوله تعال: ي'ؤ\من'ون بال1ب\ت1 والط�اغ�وت؛ قال الليث:
الطاغ�وت تاؤها زائدةD وهي م'ش\ت.ق�ةD من ط%غ.ى، وقال أ%بو إ,سحق: كل©

معبود{ من دون ال عز وجل9 ج,ب\ت¬ وطاغ�وت¬، وقيل: ال1ب\ت' والط�اغ�وت'
الك%ه.ن.ة� والش_ياطي'، وقيل ف بعض التفسي: ال1ب\ت' والط�اغ�وت

ح'ي.يe بن أ%خ\ط%ب. وكعب' بن' ال4ش\رف1 الي.هود1ي�ان1؛ قال ال4زهري: وهذا
غي' خارج ع.م_ا قال أ%هل اللغة ل4نم إ,ذا ات_ب.ع'وا أ%مر.ها فقد

أ%طاع'وها من دون ال. وقال الش_عبe وعطاء# وماهد¬: ال1ب\ت' الس>حر'،
والطاغوت': الشيطان: والكاه1ن' وكل© رأ}س� ف الض_لل، قد يكون

واحداv؛ قال تعال: ي'ريدون أ%ن ي.تحاك%م'وا إ,ل الطاغوت وقد أ�م1ر'وا أ%ن
ي.ك}ف�روا به؛ وقد يكون ج.م\عاv؛ قال تعال: والذين كف%روا أ%و\ ل1ياؤهم
الطاغوت' ي'خ\ر,ج'ونم؛ ف%ج.م.ع؛ قال الليث: إ,نا أ%خب عن الطاغ�وت



ب.م\ع� ل4نه جنس¬ على حد� قوله تعال: أ%و الطYف}ل, الذين. ل ي.ظ}ه.ر'وا
على ع.و\رات1 النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوت' واحد¬ وج,ماع¬؛ وقال ابن

السكيت: هو مثل الف�ل}ك1 ي'ذ%ك�ر' ويؤن_ث؛ قال تعال: والذين اج\ت.ن.ب'وا
الطاغوت. أ%ن ي.ع\ب'دوها؛ وقال ال4خفش: الطاغوت' يكون� لل4ص\نام,،

والطاغوت' يكون من ال1ن> وال3نس، وقال شر: الطاغوت يكون من ال4صنام ويكون
من الشياطي؛ ابن ال4عراب: ال1ب\ت' ر.ئيس الي.هود والطاغوت' رئيس

eالنصار.ى؛ وقال ابن عباس: الطاغوت' كعب' ابن' ال4ش\رف1، وال1ب\ت' ح'ي.ي
بن أ%خ\ط%ب.، وجع' الطاغوت1 ط%واغ1يت'. وف الديث: ل ت.ح\ل1ف�وا

بآبائك�م\ ول بالط�واغ1ي، وف الخر: ول بالط�واغ1يت1، فالط�و.اغ1ي جع
طاغي.ة{، وهي ما كانوا ي.ع\ب'دونه من ال4ص\نام, وغ%ي\ر,ها؛ ومنه: هذه

ط%اغ1ي.ة� د.و\س� وخ.ث}ع.م. أ%ي ص.ن.م'هم وم.ع\بود'هم، قال: ويوز أ%ن يكون
أ%راد بالط�واغ1ي من ط%غ.ى ف الك�فر, وجاو.ز. ال%د_، وهم ع'ظ%ماؤهم

وك�ب.راؤهم، قال: وأ%ما الط�واغ1يت' فجمع طاغوت وهو الشيطان� أ%و ما
ي'ز.ي�ن لم أ%ن ي.ع\ب'دوا من ال4ص\نام,. ويقال: للص_ن.م: طاغوت¬.

والطاغ1ية�: م.ل1ك' الرeوم,. الليث: الطاغ1ية� ال%ب_ار' الع.نيد'. ابن شيل:
الطاغ1ية� ال4ح\م.ق' الس\ت.ك}ب,ر' الظال1م'. وقال شر: الط�اغ1ي.ة الذي

ل ي'بال ما أ%تى يأ}كل� الناس. وي.ق}ه.ر'هم، ل ي.ث}ن,يه ت.ح.رeج¬
ول ف%ر.ق¬.

@طفا: ط%ف%ا الشيء� ف%و\ق. الاء ي.ط}ف�و ط%ف}واv وط�ف�و�اv: ظ%ه.ر.
وع.ل ول} ي.ر\س'ب\. وف الديث: أ%نه ذكر. الد_ج_ال% فقال كأ%ن� ع.ي\ن.ه

ع1ن.ب.ةD طاف1يةD؛ وسئل أ%بو العباس عن تفسيه فقال: الط�اف1ي.ة من
الع1ن.ب, ال%ب_ة� الت قد خرجت عن حد� ن,ب\ت.ة1 أ%خ.وات1ها من ال%ب>
ف%ن.ت.أ%ت\ وظ%ه.ر.ت\ وار\ت.ف%ع.ت\، وقيل: أ%راد به ال%ب_ة% الطافية% على
وجه1 الاء3، شب_ه عينه با، ومنه الطاف من الس_م.ك ل4نه ي.ع\ل�و

وي.ظ}ه.ر' على رأ}س, الاء3. وط%ف%ا الث�ور' الو.ح\ش1يe على الك%م,
والر>مال,؛ قال الع.ج_اج:

إ,ذا ت.ل%ق�ت\ه' الد>هاس' خ.ط}ر.فا،
وإن} ت.ل%ق�ت\ه الع.ق%اق1يل� ط%ف%ا

وم.ر_ الظ�ب\ي' ي.ط}ف�و إ,ذا خ.ف_ على ال4رض واش\ت.د_ ع.د\و'ه.
والط©فاوة: ما ط%فا من ز.ب.د الق1د\ر ود.س.مها. والط©فاوة، بالضم:



دار.ة� الشمس, والقمر,. الفراء: الط©ف%او,يe مأ}خوذD من الط©فاو.ة1، وهي
الد_ار.ة� حول% الشمس,؛ وقال أ%بو حات: الط©فاو.ة الد_ار.ة� الت

حول% القمر,، وكذلك ط�فتاو.ة� الق1د\ر, ما ط%فا عليها من الد_س.م,؛ قال
العجاج:

ط�فاو.ة� ال�ث}ر, ك%ح.م> ال�م_ل,
وال�م_ل: الذين. ي'ذ1يب'ون الش_ح\م.:

والط�ف}و.ة�: الن_ب\ت' الرقيق'.
ويقال: أ%ص.ب\ن.ا ط�فاوةv من الر_ب,يع, أ%ي شيئاv منه.

والط©فاوة�: ح.يÒ من ق%ي\س, ع.ي\لن%. والطاف: فرس' ع.م\رو بن,
ش.ي\بان%. والط©ف}ي.ة�: خ'وص.ة� ال�ق}ل,، وال%م\ع ط�ف}ي¬؛ قال أ%بو

ذؤيب:ل1م.ن\ ط%ل%لD بالن\ت.ضى غ%ي' حائ1ل,،
ع.ف%ا ب.ع\د. ع.ه\د{ من ق1طار� و.واب,ل,؟
ع.ف%ا غ%ي\ر. ن'ؤ\ي, الدار, ما إ,ن} ت'ب,ين'ه'،

وأ%ق}طاع, ط�ف}ي� ق%د\ ع.ف%ت\ ف ال%عاق1ل,
ال%ناق1ل�: ج.م\ع' م.ن\ق%ل� وهو الط�ريق' ف ال%ب.ل، ويروى: ف

ال%ناز,ل، ويروى ف ال%عاق1ل,، وهو كذا ف شعره.
وذو الط©ف}ي.ت.ي\ن,: ح.ي_ة لا خ.ط�ان أ%س\وادان ي'ش.ب_هان1

بال�وص.ت.ي\ن، وقد أ%مر النب,يe، صلى ال عليه وسلم، بق%ت\ل1ها. وف الديث:
اق}ت'ل�وا ذا الط©ف}ي.ت.ي\ن وال4ب\ت.ر.، وقيل: ذو الط©ف}ي.ت.ي\ن الذي

له خ.ط�ان1 أ%س\و.دان على ظ%هر,ه. والط©ف}ي.ة�: ح.ي_ةD ل%ي>ن.ة
خ.بيث%ة ق%ص1ية الذ�ن.ب يقال لا ال4ب\ت.ر'. وف حديث النب، صلى ال عليه

وسلم: اق}ت'ل�وا الان� ذا الط©ف}ي.ت.ي\ن وال4ب\ت.ر.؛ قال ال4صمعي:
أ��4راه ش.ب_ه ال%ط�ي\ن الل�ذ%ي\ن, على ظ%ه\ر,ه1 ب'وص.ت.ي\ن من

خ'وص, ال�ق}ل,، وها الط©ف}ي.ت.ان1، ور'ب_ما قيل ل1ه.ذ1ه ال%ي_ة1
ط�ف}ي.ةD على معن ذات ط�ف}ي.ة؛ قال الشاعر:

وه'م\ ي'ذ1ل©ون.ها من ب.ع\د1 ع1ز_ت1ها،
كما ت.ذ1ل© الط©ف%ى م1ن\ ر'ق}ي.ة1 الراقي

أ%ي ذ%وات' الط©ف%ى، وقد ي'س.م_ى الشيe باسم ما ي'جاو,ر'ه. وحكى ابن
بري: أ%ن أ%با ع'ب.يدة قال خ.ط�ان1 أ%س\ود.ان1، وأ%ن9 ابن ح.م\ز.ة قال

أ%ص\ف%ران1؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



ع.ب\د¬ إ,ذا ما ر.س.ب. الق%و\م' ط%ف%ا
قال: ط%ف%ا أ%ي نز.ا ب,ج.ه\ل1ه1 إ,ذا ت.ر.ز_ن% ال%ل1يم'.

@طلي: ط%لى الشيء4 بال1ن.اء3 وغ%ي,ه1 ط%ل}ياv: ل%ط%خ.ه، وقد جاء ف
الش>ع\ر, ط%ل%ي\ته إ,ي_اه؛ قال م1س\كي¬ الد_ار, مي:

،Dوق1د1ين. با ج,مال�كأ%ن9 ال
ط%له.ا الز_ي\ت. والق%ط1ران% طال,

وط%ل�ه': كط%له؛ قال أ%بو ذؤيب:
وس1ر\ب� ي'ط%ل�ى بالع.ب,ي,، كأ%ن_ه

د1ماء� ظ1باء� بالنeحور, ذ%ب,يح
وقد اط�لى به وت.ط%ل�ى؛ وروي بيت أ%ب ذؤيب:

وس1ر\ب� ت.ط%ل�ى بالع.بي,
والطYلء�: ال1ناء�. والطYلء�: الق%ط1ران� وكل© ما ط%ل%يت به.

وط%ل%ي\ت'ه بالدeه\ن, وغي,ه ط%ل}ياv، وت.ط%ل�ي\ت به واط�ليت' به على
اف}ت.ع.ل}ت. والطYلء�: الش_راب'، ش'ب>ه. بط1لء3 ال3بل وهو ال1ناء�.

والط9لء�: ما ط�بخ. من ع.صي الع1ن.ب, حت ذه.ب. ث�ل�ثاه، وت'س.م>يه
الع.ج.م' ال%ي\ب.خ\ت.ج، وبعض' العرب يس.م>ي ال%م\ر. الطYلء؛ يريد' بذلك

تسي اس\م1ها إ,ل أ%نا الطYلء� بع.ي\نها؛ قال عبيد بن' ال4ب\رص\
للم'ن\ذ1ر, حي أ%راد قتل%ه:

هي ال%م\ر' يكن'ون.ها بالطYل،
كما الذYئب' ي'ك}ن.ى أ%با ج.ع\د.ه\

واستشهد به ابن سيده على الطلء3 خاث1ر, الن.ص_ف ي'شبه به، وضربه عبيد
م.ث%لv أ%ي ت'ظه,ر' ل ال3ك}رام. وأ%نت. ت'ر,يد' ق%ت\لي، كما أ%ن�

الذئب. وإ,ن كانت ك�ن\ي.ت'ه ح.س.ن.ةv فإ,ن� عمل%ه ليس ب.س.ن�، وكذلك
المر' وإ,ن سيت ط1لءé وحس'ن. اس'ها فإ,ن ع.م.ل%ها قبيح؛ وروى ابن

ق�ت.ي\بة بيت. عبيد:
هي ال%م\ر ت'ك}ن.ى الطYل،

وع.ر'وض'ه، على هذا، تنقص جزءاv، فإ,ذاv هذه الرواية خطأD؛ وقال ابن
بري: وقالوا هي ال%م\ر'؛ وقال أ%بو حنيفة أ%حد بن داود الد>ين.و.ر,ي:

هكذا ي'ن\شد هذا البيت على م.ر> الزمان ونصف�ه ال4ول ينقص جزءاv. وف حديث
علي�، رضي ال عنه: أ%نه كان يرز'ق�هم' الطYلء4؛ قال ابن ال4ثي:



،eبeهو، بالكسر والد�، الشراب' الطبوخ' من ع.صي العن.ب,، قال: وهو الر
وأ%صله الق%ط1ران� الاث1ر' الذي ت'ط}لى به ال3بل؛ ومنه الديث: إ,ن9

أ%و_ل% ما ي'ك}ف%أ� ال3سلم' كما ي'كف%أ� ال3ناء� ف شراب� يقال� له
الطYلء�؛ قال هذا نو الديث الخر: سي.ش\ر.ب' ناس¬ من أ�م_ت ال%م\ر.

ي'س.مeونا بغي اسها؛ يريد' أ%نم ي.ش\ر.بون الن_بيذ% ال�سكر.
الطبوخ. ويسمونه ط1لءé ت.حرeجاv من أ%ن يسموه خراv، فأ%ما الذي ف حديث

علي¼، رضي ال عنه، فليس من المر ف شيء وإنا هو الرeبe اللل�؛
وقال اللحيان: الط�لء� م'ذك�ر¬ ل غ%ي'.

وناقة ط%لي\اء�، مدود¬: م.ط}ل1ي_ة. والط©ل}ية: صوفة ت'ط}لى با
البل. ويقال: فلن ما ي'ساوي ط�ل}ية، وهي الصوفة الت ت'ط}لى با ال%ر\ب،

وهي الر>ب\ذة� أ%يضاv؛ قاله ابن العراب، وقال أ%بو طالب: ما ي'ساوي
ط�ل}ي.ةv أ%ي ال%يط% الذي ي'ش.دe ف ر,جل, ال%د\ي ما دام صغياv، وقيل:

الط©ل}ية� خ1ر\قة العارك، وقيل: هي الث�مل%ة� الت ي'هن.أ� با ال%رب'.
قال ابن بري: وقول العامة ل ي'ساوي ط�لي.ةv غ%ل%ط إ,نا هو ط1ل}وة،

والطYلوة� قطع.ة ح.ب\ل�.
والط�لى: ال%ط}ل1يe بالق%ط1ران. وط%ل%ي\ت' الب.عي. أ%ط}ل1يه

ط%ل}يا%، والطYلء� السم.
والط�ل1يe: الصغي من أ%ولد1 الغ.نم، وإنا سي ط%ل1ي�اv لنه

ي'gطل%ى أ%ي ت'ش.د� رجله بيط{ إل و.ت.د{ أ%ياماv، واسم' ما ي'ش_د' به
الط�ل1ي. والطYلء�: البل� الذي ي'ش.د_ به ر,ج\ل� الط�لى إل وتد.

وط%ل%و\ت' الط�ل%ى: ح.ب.س\ته. والطYل}و' والطYلوة: ال%ي\ط الذي ي'ش.دe به
رجل الط�لى إل الوت1د1. والط�ل}ي' والط©لي.ة والطYلي.ة؛ قال

اللحيان: هو ال%ي\ط� الذي ي'ش.د� ف ر,ج\ل ال%د\ي ما دام صغياv، فإذا ك%ب,ر.
ر'ب,ق. والز_ب\ق' ف الع'ن\ق,. وقد ط%ل%ي\ت الط�لى أ%ي ش.د.د\ت'ه.وحكى
ابن بري عن ابن د'ر.ي\د قال: الط�ل}و' والط�ل%ى بعنÝ. والطYل}و.ة:
ق1طعة خ.ي\ط{. وقال ابن ح.م\زة: الطYل1يe ال%ر\بوط� ف ط�ل}ي.ت1ه ل

ف ر,ج\ل%ي\ه. والط©ل}ي.ة: ص.ف}ح.ة الع'ن'ق,، ويقال الط©لة� أ%يضاv؛
قال: وي'ق%و>ي أ%ن الط�ل1ي_ الربوط� ف ع'ن'قه قول ابن السكيت: ر.ب.ق.

الب.ه\م. ي.ر\ب'ق�ها إذا ج.ع.ل% ر'ؤوس.ها ف ع'ر.ى ح.ب\ل�. ويقال: اط}ل,
س.خ\ل%ت.ك أ%ي ار\ب'قها. وقال ال4صمعي: الط�ل1يe والط�ل%ى والط�لو'



بعنÝ. والط©ل}ي.ة أ%يضاv: خ1ر\قة العر,ك، وقد ط%ل%ي\ته. قال الفارسي:
الط�ل1يe صفةD غالبةD كس_روه تكسي ال4ساء فقالوا ط�ل}يانD، كقولم

للج.د\ول% س.ريÒ وس'ر\يانD. ويقال: ط%لوت' الط�ل%ى وط%ل%ي\ته إذا
Òر.ب.ط}ته بر,ج\له وح.ب.س\ته. وط%ل%ي\ت' الشيء4: ح.ب.س\ته، فهو ط%ل1ي
وم.ط}ل1يÒ. وط%ل%ي\ت الرج'ل% ط%ل}ياv فهو ط%ل1يÒ وم.طل1يÒ: ح.ب.س\ته.

والط�ل%ى والط�ل%يان� والط�ل%وان�: بياض¬ يعل�و اللYسان% من م.ر.ض أ%و عطش؛
قال:

لق%د\ ت.ر.ك%ت\ن ناق%ت بت.ن'وف%ة{،
ل1سان% م.ع\ق�ولD من الط�ل%يان1

والط�ل1يe والطYل}يان�: الق%ل%ح ف ال4س\نان1، وقد ط%لي. ف�وه فهو
،Dوط1ل}يان Òوالكلمة واوية ويائي�ة. وبأ%س\نان,ه ط%ل1ي ،Ýي.ط}ل%ى ط%لى

Ýصب¼ وص1ب\يان{،أ%ي ق%ل%ح¬. وقد ط%ل1ي. ف%مه، بالكسر، ي.ط}ل%ى ط%لى �مثل
إذا ي.ب,س. ر,يق�ه من الع.ط%ش,.

والط©لو.ة�: الر>يق' الذي ي.ج,فe على ال4س\نان1 من ال�وع، وهو
الط�ل%وان�. الكلب: الطYل}يان� ليس بالف%ت\ح، يقال: ط%ل1ي. ف%م'

ال3نسان1 إ,ذا ع.ط1ش. وبق1ي.ت\ ر,يقة ث%ق1يل%ةD ف ف%م1ه، وربا قيل كان
الط�ل%ى من ج.ه\د{ ي'صيب' ال3نسان% من غي ع.ط%ش�، وط%ل1ي. لسان'ه إ,ذا

�ثق�ل%، مأ}خوذD من ط%ل%ى الب.ه\م. إ,ذا أ%و\ثق%ه. والط�ل% والط©لو.ة
والطYلوة والط�ل%وان والط©ل}وان�: الر>يق' ي.ت.خ.ث�ر وي.ع\ص1ب' بالف%م,

eبضم الطاء، الر>يق' ي.ج,ف ،�من عطش� أ%و م.ر.ض�، وقيل: الط©ل}وان
على ال4سنان، ل ج.م\ع له؛ وقال اللحيان: ف ف%م1ه ط�لو.ةD أ%ي

ب.ق1ي_ةD من ط%عام�. وط%لوة الكل3: القليل منه. والط©لي.ة والط©لوة:
د'واية الل�ب.ن. والط©لوة: ال1ل}د.ة الر_ق1يق%ة ف%و\ق. اللب, أ%و الدم,.

والط©لو.ة: ما ي'ط}لى به الشيء�، وقياس'ه ط�لي.ة ل4نه من ط%ل%ي\ت،
فد.خ.ل%ت الواو هنا على الياء كما حكاه ال4ح\م.ر عن الع.ر.ب من قولم

إن� عندك ل4شاو,ي_.
والط�ل%ى: الصغي' من كلY شيء�، وقيل: الط�لى هو الولد الصغي' من

كلY شيء�؛ وشبه العج_اج ر.ماد. ال%و\ق1د ب.ي. ال4ثاف بالط�ل%ى بي
أ�م_هات1ه فقال:

eط%ل%ى الر�ماد1 اس\ت'ر\ئ1م. الط�ل1ي



أ%راد.: اس\ت'ر\ئ1م.ه'؛ قال أ%بو اليثم: هذا م.ث%ل جعل% الر_ماد'
كالولد لثلثة1 أ%ي\ن'ق�، وهي ال4ثاف ع.ط%ف}ن. عليه؛ يقول: كأ%ن_ما

الر_ماد' ولد¬ صغي¬ ع.ط%ف%ت\ عليه ثلثة أ%ي\ن'ق�. الوهري: الط�ل الولد من
ذوات1 الظYل}ف1 وال�ف>، والمع' أ%طلء#؛ وأ%نشد ال4صمعي لزهي:

با الع1ي' والرام' ي.م\ش1ي. خ1ل}ف%ة%،
وأ%ط}لؤ'ها ي.ن\ه.ض\ن. من كلY م.ج\ث%م,

ابن سيده: والط�ل}و' والط�ل الصغي' من كلY شيء�، وقيل: الط�ل
ول%د' الظ�ب\ية ساعة ت.ض.عه'، وجعه ط1ل}وانD، وهو ط%ل%ئم خ1ش\ف¬، وقيل:

الط�ل من أ%ولد1 الناس, والب.هائم, والو.ح\ش, من حي, يولد' إ,ل أ%ن
ي.ت.شد�د.. وامرأ%ة م'ط}ل1ي.ةD: ذات' ط%لىÝ. وف حديثه، صلى ال عليه
وسلم: لول ما ي.أ}ت1ي. ل4زواج,ه,ن_ د.خل% م'ط}ل1يات'ه'ن� النة، والمع
أ%طلء# وط�ل1يÒ وط�ل}يانD وط1ل}يانD؛ واستعار بعض الرeج_از ال4ط}لء

لف%سيل, النخل فقال:
د'ه\ما كأ%ن� الليل% ف ز'هائ1ها،

ل ت.ر\ه.ب' الذYئب' على أ%ط}لئ1ها
يقول: إ,ن أ%ولد.ها إنا هي ف%س3يلD، فهي ل ت.ر\ه.ب الذئب، لذلك فإن

الذ�ئاب ل تأكل� الف%سيل%. الفراء: اط}ل� ط%ل1ي_ك.، والمع
الط©ل}يان�، وط%ل%و\ته، وهو الط�ل، مقصور¬، يعن ار\بط}ه بر,جل1ه.

والطYلى: الل�ذ�ة�؛ قال أ%بو ص.خ\ر الذل:
كما ت'ث%ن>ي ح'م.ي�ا الكأ}س, شار,ب.ها،

ل ي.ق}ض, منها ط1له' بعد إ,ن\فاد1
وقضى ابن سيده على الطYلى اللذ�ة بالياء3، وإ,ن} ل ي'ش\ت.ق_ كما قال

لكثرة ط ل ي وقلة ط ل و.
Dإ,ذا ل%ز,م. الل�ه\و. والط�ر.ب.. ويقال: ق%ض.ى فلن Dوت.ط%ل�ى فلن

ط%له' من حاجت1ه أ%ي هواه.
والط©لة�: هي الع'ن'ق، والمع ط�لىÝ م1ثل� ت'قاة{ وت'قىÝ، وبعضهم يقول

ط�ل}وةD وط�لىÝ. والط©لى: ال4ع\ناق، وقيل: هي أ�ص'ول� ال4عناق,،
وقيل: هي ما ع.ر'ض. من أ%سفل ال�ش.شاء3، واحدت'ها ط�ل}ية. غيه: الط©لى جع

ط�ل}ي.ة{، وهي ص.ف}حة الع'ن'ق. وقال سيبويه: قال أ%بو الطاب ط�لةD وهو
من باب ر'ط%ب.ة ور'ط%ب� ل من باب ت.م\ر.ة{ وت.م\ر�، فافهم؛وأنشد غي'ه



قول% ال4ع\شى:
مت ت'س\ق. من أ%ن\ياب,ها بعد ه.ج\عة{

من الليل, ش1ر\باv، حي مالت ط�لت'ها
قال سيبويه: ول ن.ظي. له إل ح.ر\فان: ح'كاةD وح'كىÝ، وهو ض.ر\ب¬ من
الع.ظاء، وقيل: هي دابة ت'ش\به العظاء، ،وم'هاةD وم'هىÝ، وهو ماء� الفحل
ف ر.ح1م الناقة1، واحتج الصمعي على قوله واحدت'ها ط�ل}ية بقول ذي

الرمة:أ%ض.ل�ه راع1يا ك%ل}ب,ي_ة{ ص.د.را
عن م'ط}ل1ب,، وط�لى الع\ناق, تض\ط%ر,ب'

قال ابن بري: وهذا ليس فيه حجة لنه يوز أن يكون جع. ط%لة{ كم.هاة{
.Ýوم.هى

وأ%ط}لى الرجل� والبعي' إطلءé، فهو م'ط}ل�: وذلك إذا مالت ع'ن'ق�ه
للموت أ%و لغيه؛ قال:

وسائلة{ ت'سائل� عن أ%بيها،
فقلت لا: و.ق%ع\ت1 على ال%بي,

ت.ر.ك}ت' أ%باك1 قد أ%ط}لى، ومالت
عليه الق%ش\ع.مان م1ن النeسور,

ويروى: مثال% الث©ع\ل�بان. وف الديث: ما أ%ط}لى ن.بÒ ق%ط© أ%ي ما
مال% إل هواه'، وأ%صله من م.يل الط©ل، وهي ال4ع\ناق'، إل أ%حد1

الش>ق�ي\ن,،
والط©ل}وة: لغةD ف الط©ل}ية الت هي ع.ر\ض' الع'ن'ق. والط©ل}ية:

بياض' الصeب\ح, والنeو_ار. ورجل ط%لىÝ، مقصور¬ إذا كان شديد ال%ر.ض, مثل
ع.مىÝ، ل ي'ث%نى�ى ول ي'ج\م.ع، وربا قيل ر.ج'لن1 ط%ل%يان وع.م.يان

ور,جالD أ%ط}لء# وأ%ع\ماء#؛ قال الشاعر:
أفاط1م.، فاس\ت.ح\يي ط%ليÝ وت.ح.ر_ج,ي
م'صاباv، مت ي.ل}ج.ج\ به الش_رe ي.ل}ج.ج,

ابن السكيت: ط%ل�ي\ت' فلناv ت.طل1ي.ةv إذا م.ر_ضت\ه وقمت ف م.ر.ض1ه
عليه.

والط©لء� مثال ال�ك�اء: الد_م'؛ يقال: ت.ر.ك}ته ي.ت.ش.ح_ط ف
ط�ل�ئ1ه أ%ي يضطر,ب ف د.م1ه مقتولv، وقال أ%بو سعيد: الط©ل�ء� شيء#

ي.خ\ر'ج' بعد س'ؤب'وب, الد_م, ي'خال1ف' ل%ون% الد_م,، وذلك عند خروج



الن_ف}س, من الذ�بيح, وهو الد_م الذي ي'ط}لى به. وقال ابن بزرج: يقال هو
أ%بغض' إ,ل� من الط�ل1ي�ا وال�ه\ل,، وز.عم أ%ن الط�ل1ي_ا ق�ر\حة

ت.خ\ر'ج ف ج.ن\ب, النسان ش.ب,يه.ة بالق�وب.اء، فيقال للرجل إنا هي
ق�وب.اء وليست\ بط%ل1ي_ا، ي'ه.و�ن� بذلك عليه، وقيل: الط�ل1ي_ا

ال%ر.ب.قال أ%بو منصور: وأ%ما الط�ل}ياء� فهي الث�م.لة، مدودة. وقال ابن
السكيت ف قولم هو أ%ه\ون عليه من ط%ل}ية: هي الر>بذ%ة وهي الث�م.لة؛

قاله بفتح الطاء. أبو سعيد: أ%م\ر¬ م.ط}ليÒ أ%ي م'ش\ك1ل م'ظ}ل1م¬ كأ%نه قد
ط�لي. با لب_س.ه؛ وأ%نشد ابن السكيت:

شام1ذاv، ت.ت_ق1ي ال�ب,س_ على ال�ر\
ي.ة1، ك%ر\هاv، بالص>ر\ف1 ذي الط©ل�ء3

قال: الط©ل�ء� الد_م' ف هذا البيت، قال: وهؤلء قوم يريدون تسك1ي
ح.ر\ب� 

(* قوله «يريدون تسكي حرب إل» تقدم لنا ف مادة شذ: قال أبو
زبيد يصف حرباء، والصواب يصف حرباv.) وهي ت.س\ت.ع\ص1ي عليهم وت.ز\ب,ن'ه'م

لا ه'ريق. فيها من. الد>ماء3، وأ%راد بالص>ر\ف1 الدم. الال1ص.
والط�لى: الش_خ\ص'، يقال: إ,نه ل%ج.م1يل� الط�لى؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

وخ.د¼ ك%م.ت\ن, الصeل�ب> ج.ل%و\ت'ه،
ج.م1يل, الط�لى، م'س\ت.ش\ر,ب, الل�و\ن1 أ%ك}ح.ل,

ابن سيده: الط�لوة والط©لوة ال�س\ن' والب.ه\ج.ة� والق%بول� ف
 Dلوة�الن_امي وغي النامي، وحديثD عليه ط

(* قوله « طلوة» هي مثلثة كما ف
القاموس.) وعلى كلم1ه1 ط�لوةD على ال%ث%ل، ويوز ط%لوةD. ويقال: ما

�على وج\هه ح.لوةD ول ط%لوةD، وما عليه ط�لوةD، والضم اللغة
الي>دة، وهو ال4ف}ص.ح.

وقال ابن ال4عراب: ما على كلمه ط%لوةD وح.لوة، بالفتح، قال: ول
أ%قول ط�لوة بالضم إ,ل للشيء3 ي'ط}لى به، وقال أ%بو عمرو: ط%لوة وط�لوة

وط1لوة. وف ق1ص_ة الو.ل1يد بن ال�غ1ية: إ,ن� له ل%لوةv وإ,ن�
عليه ل%ط�لوةv أ%ي ر.و\ن.قاv وح'س\ناv، قال: وقد تفتح الط�اء�.

والط©لوة: الس>ح\ر 
(* قوله« والطلوة السحر» ف القاموس أنه مثلث.)



ابن ال4عراب: طل9ى إ,ذا شت.م ش.ت\ماv ق%بيحاv والطYلء�: الش_ت\م'.
وط%ل�ي\ت'ه أ%ي ش.ت.م\ته. أ%بو عمرو: وليلD طال� أ%ي م'ظ}ل1م¬ كأ%نه

ط%لى الشeخ'وص. ف%غ.ط�اها؛ قال ابن مقبل:
أ%ل ط%ر.ق%ت\نا بال%د1ين.ة، ب.ع\د.ما

ط%لى الل�ي\ل� أ%ذ}ناب. الن>جاد1، فأ%ظ}ل%م.ا
أ%ي غ%ش_اها كما ي'ط}لى الب.ع1ي' بالق%ط1ران1.

وال1طلء�: م.س3يلD ض.ي>ق¬ من ال4رض، ي'م.دe وي'ق}ص.ر، وقيل: هي
أ%رض¬ س.ه\لةD لي>نةD ت'ن\ب,ت' الع1ض.اه.؛ وقد و.ه1م. أ%بو حنيفة حي أ%نشد

بيت ه1م\يان:
ور'غ�ل% ال1ط}لى به ل%واه1جا

وذلك أ%نه قال: الطلء3 مدود ل غي، وإ,نا ق%ص.ر.ه الراجز' ض.رورة،
وليس ه1م\يان� وح\د.ه ق%ص.ر.ها. قال الفارسيe: إ,ن أ%با زياد الك1لب_

ذكر د.ار. أ%ب ب.ك}ر, بن كلب فقال ت.ص'بe ف م.ذان,ب. ون.واص1ر.، وهي
م1ط}لىÝ؛ كذلك قالا بالق%ص\ر. أ%بو عبيد: ال%طال ال4رض الس_ه\لة
الل�ي>ن.ة ت'ن\ب,ت' الع1ضاه.، واحد.ت'ها م1ط}لء على وزن م1ف}عال. ويقال:

ال%طال ال%واض1ع' الت ت.غ\ذ�و فيها الو.ح\ش أ%طلء4ها. وحكى ابن بري
عن علي� بن ح.م\ز.ة: ال%طال ر.و\ضات¬، واحدها م1ط}لى، بالق%ص\ر ل

eغي'، وأ%ما ال1ط}لء� ل1م.ا ان\خ.ف%ض من ال4رض وات_س.ع. ف%ي'م.د
وي'ق}ص.ر'، والقvص\ر' فيه أ%كثر، وجعه' م.طال�؛ قال ز.ب_ان� بن' س.ي�ار�

الفزاري:
ر.ح.ل}ت' إ,ليك. من ج.ن.فاء3، ح.ت_ى

أ%ن.خ\ت' ف1ناء4 ب.ي\ت1ك بال%طال
وقال ابن السياف: الواحدة م1ط}لء#، بالد�، وهي أ%رض¬ س.ه\لة.

وال�ط%لYي: هو ال�غ.ن>ي.
والطYل}و': الذYئ}ب. والطYل}و': القانص' اللطيف' ال1س\م,، ش'ب>ه

بالذYئب,؛ قال الطر,م_اح:
صاد.ف%ت\ ط1ل}واv ط%ويل% الق%ر.ا،

حاف1ظ% الع.ي, ق%ل1يل% الس_أ%م\
(* قوله« طويل القرا» ف التكملة: طويل الطوى.)

eوالط©ن,ي.vوهو مذكور ف المز أ%يضا �@طنا: الط�ن.ى: التeه.م.ة



والط©ن'وe: الف�جور، ق%لبوا فيه الياء واواv كما قالوا ال�ض'و� ف
ال�ض1ي�، وقد ط%ن,ي. إ,ليها ط%نÝى، وقوم¬ زناة ط�ناةD. وط%ن,ي. ف الف�جور

eه.مة. والط�ن.ى: الظنeوالت �وأ%ط}ن.ى: م.ض.ى فيه. والط�ن.ى: الر>يب.ة
ما كان%. والط�ن.ى: أ%ن ي.عظ�م الطYحال� عن الم_ى، يقال منه: رجل
ط%ن�؛ عن اللحيان، وهو الذي ي'ح.مe غ1ب�اv في.ع\ظ�م' ط1حال�ه، وقد ط%ن,ي.

ط%نÝى، وبعضهم يهمز فيقول: ط%ن,ئ% ط%ن.أv فهو ط%ن,ئD. والط�ن.ى ف
الب.عي: أ%ن ي.ع\ظ�م ط1حال�ه عن النeحاز,؛ عن اللحيان. والط�ن.ى: ل�ز'وق'

الطحال بال%ن\ب, والرئ%ة1 بال4ض\لع, من الان,ب, ال4ي\س.ر,، وقيل:
الط�ن.ى لز'وق الرئ%ة1 بال4ض\لع, حت ر'ب_ما ع.ف1ن.ت\ واس\و.د_ت\،

وأ%كثر' ما ي'صيب' ال3ب,ل%، وب.ع1ي¬ ط%نÝ؛ قال رؤبة:
من داء3 ن.ف}س3ي ب.ع\د.ما ط%ن,يت'
م1ثل% ط%ن.ى ال3ب\ل,، وما ض.ن,يت'

أ%ي وبعد.ما ض.ن,يت'. الوهري: الط�ن.ى لز'وق الطYحال, بال%ن\ب, من
ش1د_ة1 الع.طش,؛ تقول� منه: ط%ن,ي.، بالكسر، ي.ط}ن.ى ط%نÝى فهو طن�

وط%نÝى، وط%ن_اه' ت.طن,ي.ةv: عال%ج.ه من ذلك؛ قال الرث بن م'صر�ف وهو أ%بو
مزاح1م� الع'ق%يلي:

vأ%ك}و,يه، إ,م_ا أ%راد. الك%ي_، م'ع\ت.ر,ضا
ك%ي_ ال�ط%ن>ي من الن_ح\ز, الط�ن.ى الط�ح1ل

قال: وال�ط%ن>ي الذي ي'ط%ن>ي الب.ع1ي. إ,ذا ط%ن,ي.. قال أ%بو منصور:
والط�ن.ى يكون� ف الطYحال,. الفراء: ط%ن,ي. الرجل� ط%نÝى إ,ذا

الت.ص.ق%ت\ رئت.ه' ب.ن\ب,ه1 من الع.طش,. وقال اللحيان: ط%ن_ي\ت بعيي ف
ج.ن\بيه ك%و.ي\ته من الط�ن.ى، ودواء� الط�ن.ى أ%ن ي'ؤخذ وت1د¬ في'ضج.ع.

على ج.ن\ب,ه في'ج\ر.ى بي أ%ضلع1ه أ%ح\زاز¬ ل ت'خ\ر.ق'. والط�ن.ى:
ال%رض'، وقد ط%ن,ي.. ورجلD ط%نÝى: كض.نÝى. وال3طناء: أ%ن ي.د.ع الرض.

ال%ر,يض' وفيه بق1ي_ة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ف صفة دلو:
إ,ذا و.ق%ع\ت1 ف%ق%ع1ي ل1ف1يك1،

إ,ن وق�وع. الظ�ه\ر, ل ي'ط}ن,يك1
أ%ي ل ي'ب\ق1ي فيك ب.ق1ي_ةv؛ يقول: الد_ل}و إ,ذا و.ق%ع.ت على

ظ%ه\ر,ها ان\ش.ق�ت وإ,ذا و.ق%ع.ت ل1ف1يها ل ي.ض1ر\ها. وقوله: وق�وع. الظ�ه\ر,
أ%راد أ%ن وق�وع.ك عل« ظ%ه\رك1. ابن ال4عراب: ور.ماه' ال بأ%ف}ع.ى



حار,ي.ة{ وهي الت ل ت'ط}ن أ%ي ل ت'ب\ق1ي. وح.ي_ة ل ت'ط}ن أ%ي ل
ت'ب\قي ول ي.ع1يش صاح1ب'ها، ت.ق}ت'ل من ساع.ت1ها، وأ%صله المز، وقد تقدم
ذكره. وف حديث اليهودي_ة الت س.م_ت1 النب، صلى ال عليه وسلم:

ع.م.د.ت\ إ,ل س'م�ç ل ي'ط}ن أ%ي ل ي.س\لم عليه أ%حد¬. يقال: رماه ال
بأ%ف}ع.ى ل ت'ط}ن أ%ي ل ي'ف}لت ل%ديغ'ها. وض.ر.به ض.ر\ب.ةv ل ت'ط}ن

أ%ي ل ت'ل}بث�ه حت ت.ق}ت'ل%ه، والسم من ذلك الط�ن.ى. قال أ%بو اليثم:
يقال لد.غ%ت\ه ح.ي_ة فأ%ط}ن.ت\ه إ,ذا ل ت.ق}ت'ل}ه، وهي حي_ة ل ت'طن

أ%ي ل ت'خ\ط1ئ، وال3ط}ناء� مثل� ال3ش\واء3، والط�ن.ى ال%و\ت'
ن.ف}سه. ابن ال4عراب: أ%ط}ن.ى الرجل إ,ذا مال إ,ل الط�ن.ى، وهو الريب.ة

والتeه.مة، وأ%ط}ن.ى إ,ذا مال إ,ل الط�ن.ى، وهو الب,ساط�، فنام. عليه
ك%س.لv، وأ%ط}ن.ى إ,ذا مال إ,ل الط�ن.ى، وهو النزل�، وأ%ط}ن.ى إ,ذا مال

إ,ل الط�ن.ى 
(* قوله «إذا مال إل الطن» هكذا ف الصل والكم،

والذي ف القاموس: إل الطنو، بالكسر.) فش.ر,ب.ه، وهو الاء� ي.ب\ق%ى
أ%س\ف%ل% ال%و\ض، وأ%ط}ن.ى إ,ذا أ%خ.ذ%ه الط�ن.ى، وهو ل�ز'وق' الر>ئة1

بال%ن\ب,. وال4ط}ناء�: ال4هواء. والط�ن.ى: غ%ل}ف%ق' الاء3؛ قال ابن سيده:
ولست' منه على ث1ق%ة{. والط�ن.ى ش1راء� الش_ج.ر,، وقيل: هو بيع ث%م.ر

الن_خ\ل خاص_ةv، أ%ط}ن.ي\ت'ها: ب,ع\ت'ها، وأ%ط}ن.ي\ت'ها: اش\ت.ر.ي\ت'ها،
وأ%طن.ي\ت'ه: بعت عليه ن.خ\ل%ه؛ قال ابن سيده: وهذا كله من الياء لعدم ط

ن و ووجود ط ن ي، وهو قوله الط�ن.ى التeه.م.ة.
@طما: ط%م.ا الاء� ي.ط}م'و ط�م'وìا وي.ط}م1ي ط�م1ي�اv: ار\ت.ف%ع. وع.ل
وم.ل4 النهر، فهو طام�، وكذلك إ,ذا ام\تل4 البح\ر' أ%و الن_هر أ%و

البئر. وف حديث ط%ه\فة: ما ط%م.ا البحر' وقام ت1عار¬ أ%ي ر\ت.ف%ع موج'ه،
وت1عار¬ اسم ج.ب.ل. وط%م.ى الن_ب\ت': طال% وع.ل، ومنه يقال: ط%م.ت

الرأ%ة� بز.و\جها أ%ي ر\ت.ف%ع.ت\ به. وط%م.ت\ به ه1م_ت'ه: ع.ل%ت\، وقد
ي'ست.عار فيما س1وى ذلك؛ أ%نشد ثعلب:

لا م.ن\ط1ق¬ ل ه1ذ}ر,يانD ط%م.ى به1
س.فاه¬، ول باد1ي ال%فاء3 ج.ش1يب'

أ%ي أ%نه ل ي.ع\ل� به كما ي.ع\ل�و الاء� بالز_ب.د ف%ي.ق}ذ1ف�ه.
وط%م.ى ي.ط}م1ي مثل� ط%م_ ي.ط1مe إ,ذا م.ر_ م'س\رعاv؛ قال الشاعر:



،Dث ص.د_ت\ه ن,ي_ة vأ%راد و,صال
وكان% له ش.ك}لD فخالف%ها ي.ط}م1ي

وط%م1ي_ة�: ج.ب.لD؛ قال امرؤ القيس:
،vد\و.ة�كأ%ن� ط%م1ي_ة ال�ج.ي\م1ر غ

من. الس_يل, وال4غ}ثاء3، ف1ل}كة م1غ\ز.ل
vه,ي�ا�@طها: ط%ه.ا اللح\م. ي.ط}ه'وه' وي.ط}هاه' ط%ه\واv وط�ه'وìا وط

وط1هاي.ةv وط%ه\ياv: عال%ه بالط�ب\خ, أ%و الشيء3، والسم الط�ه\ي'،
ويقال ي.ط}ه.ى، والط�ه\و' والط�ه\ي' أ%يضاv ال%ب\ز'. ابن العراب:
الط©ه.ى الط�بيخ'، والط�اهي الط�ب_اخ، وقيل: الش_و_اء، وقيل:

ال%ب_از'، وقيل: كل9 م'ص\ل1ح� ل1طعام أ%و غي,ه1 م'عال1ج� له طاه{، رواه ابن
ال4عراب، والمع ط�هاةD وط�ه,يÒ؛ قال امرؤ القيس:

ف%ظ%ل� ط�هاة� الل�ح\م, من ب.ي\ن, م'ن\ض1ج�
صف1يف. ش1واء، أ%و ق%د1ي,ر� م'ع.ج_ل,

أ%بو عمرو: أ%ط}ه.ى ح.ذ1ق. ص1ن.اع.ت.ه. وف حديث أ�م> ز.ر\ع�: وما
ط�هاة� أ%ب ز.ر\ع�، يعن الطب_اخ1ي.، واح1د'هم طاه{، وأ%صل� الط�ه\و,

الط�ب\خ' ال%ي>د' ال�ن\ض1ج'. يقال: ط%ه.و\ت' الط9ع.ام. إ,ذا أ%ن\ض.ج\ت.ه
وأ%ت\ق%ن\ت. ط%ب\خ.ه. والط�ه\و: الع.م.ل؛ الليث: الط�ه\و' ع1لج'

الل�ح\م بالش_ي> أ%و الط�ب\خ، وقيل ل4ب هريرة: أ%أ%نت س.م1ع\ت. هذا من
رسول ال، صلى ال عليه وسلم؟ فقال: وما كان ط%ه\وي 

(* قوله« وما كان
طهوي». هذا لفظ الديث ف الكم، ولفظه ف التهذيب: فقال أنا ما طهوي

إل.)
Dحكم ذلكف قال أ%بو عبيد: هذا عندي م.ث%ل�أ%ي ما كان ع.م.لي إ,ن ل أ

ض.ر.به ل4ن� الط�ه\و. ف كلم1ه,م, إ,ن\ضاج' الط�عام,، قال: فن'ر.ى
أ%ن9 معناه أ%ن9 أ%با هريرة جعل إ,ح\كام.ه للحديث وإ,ت\قان.ه إ,ي_اه

كالط�اهي ال�ج,يد1 ال�ن\ض1ج, ل1ط%عام1ه1، يقول: فما كان ع.م.لي إ,ن كنت' ل
أ�ح\ك1م\ هذه الرواي.ة% الت ر.و.ي\تها عن النب، صلى ال عليه وسلم،

كإ,ح\كام, الطاهي للطعام، وكان وج\ه الكلم أ%ن يقول فما كان إ,ذاv ط%ه\و,ي
(* قوله« فما كان إذاv طهوي» هكذا ف الصل، وعبارة التهذيب: أن يقول

فما طهوي أي فما كان إذاv طهوي إل.)



Dولكن الد1يث جاء على هذا الل�ف}ظ1، ومعناه أ%ن_ه ل يكن ل ع.م.ل
غي' السم.اع,، أ%و أ%ن_ه إنكار¬ ل4ن} يكون% ال4م\ر' على خلف ما قال،

وقيل: ه'و. بعن الت_ع.جeب كأ%نه قال وإ,ل� فأ%يe شيء� ح1ف}ظ1ي
وإ,ح\كامي ما س.م1ع\ت'ف والط©ه.ى: الذ�ن\ب'. ط%ه.ى ط%ه\ياv: أ%ذ}ن.ب.؛ حكاه

ثعلب عن ابن ال4عراب، قال: وذلك من ق%و\ل أ%ب هريرة أ%نا ما ط%ه\و,ي
أ%ي أ%يe شيء ط%ه\و,ي، على الت_ع.جب، كأ%نه أ%راد أ%ي ش.يء� ح1ف}ظ1ي

vه'و�ا�لا سعته وإحكامي. وط%ه.ت1 ال3بل� ت.ط}هى ط%ه\واv وط
وط%ه\ياv:ان\ت.ش.ر.ت\ وذ%ه.ب.ت\ ف ال4رض؛ قال ال4عشى:

ول%س\ن.ا لب.اغ1ي ال�ه\م.لت1 ب,ق1ر\ف%ة{،
إذا ما ط%ه.ى بالل�ي\ل, م'ن\ت.ش1رات'ها

.�ورواه بعضهم: إ,ذا ماط%، من ماط% ي.م1يط
والط©هاوة: ال1ل}د.ة الر_ق1يق%ة فوق. الل�ب.ن, أ%و الد_م. وط%ه.ا

ف ال4رض ط%ه\ياv: ذ%هب فيها مثل% ط%ح.ا؛ قال:
ما كان% ذ%ن\ب,ي أ%ن} ط%ه.ا ث�م_ ل ي.ع'د،
وح'م\ران� فيها طائ1ش' الع.ق}ل, أ%ص\و.ر'

وأ%نشد الوهري:
ط%ه.ا ه1ذ}ر,يانD، ق%ل� ت.غ\م1يض' ع.ي\ن,ه

على د'ب_ة مثل ال%ن,يف ال�ر.ع\ب.ل,
وكذلك ط%ه.ت1 ال3بل�. والط�ه\ي': الغ.ي\م' الر_قيق، وهو الط%هاء� لغة
ف الط�خاء3، واحد.ت'ه ط%هاء4ةD؛ يقال: ما على السماء ط%هاء4ةD أ%ي

ق%ز.عة. ول%يلD طاه{ أ%ي م'ظ}ل1م¬. ال4صمعي: الط�هاء� والط�خاء�
والط�خاف' والع.ماء� كل©ه السحاب' الرتف1ع'، والط�ه\ي الص>راع، والط�ه\ي

الضرب الشديد.
Òوط%ه.و,ي Òه\و,ي�وط�ه.ي_ةD: ق%بيلة، النس.ب' إليها ط�ه.و,يÒ وط

وط%ه\و,يÒ، وذكروا أ%ن� م'ك%ب_ره طه\وة، ولكنهم غل%ب استعمالم له
م'ص.غ_راv؛ قال ابن سيده: وهذا ليس بق%و,ي¼، قال: وقال سيبويه الن_س.ب إ,ل

Òعلى القياس، وقيل: هم ح.ي Òه.و,ي�ط�ه.ي_ة ط�ه\و,يÒ، وقال بعضهم: ط
من تيم ن'س3بوا إ,ل أ�م>ه,م\، وهم أ%بو س.و\د{ وع.و\ف¬ وحبيش 

(* قوله«
حبيش» هكذا ف الصل وبعض نسخ الصحاح، وف بعضها: حنش.)



بنو مالك1 بن, ح.ن\ظ%ل%ة؛ قال جرير:
،vأ%ث%ع\ل%ب.ة الف%وار,س. أ%و\ ر,ياحا

ع.د.ل}ت. بم ط�ه.ي_ة% وال1شابا؟
قال ابن بري:قال ابن السياف ل يروى فيه إ,ل� نصب' الفوار,س على

الن_ع\ت1 لث%علبة؛ ال4زهري: م.ن\ قال ط%ه\و,يÒ ج.عل% ال4صل%
ط%ه\و.ة%.وف النواد1ر,: ما أ%د\ر,ي أ%يe الط�ه\ياء3 هو 

(* قوله« أي الطهياء هو
إل» فسره ف التكملة فقال: أي أ%ي� الناس هو.) وأ%يe الض_ح\ياء3 هو

وأ%يe الو.ض.ح, هو؛ وقال أ%بو النجم:
ج.ز.اه' عن�ا ربeنا، ر.بe ط%ه.ا،

خ.ي\ر. الزاء ف الع.للY الع'ل
eورة، ف%ح.ذ%ف ال4ل1ف.؛ وأ%نشد الباهليeط%ه الس eفإنا أ%راد. ر.ب

لل4ح\ول, الك1ن\د1ي>:
vولي\ت. لنا، من ماء3 ز.م\ز.م.، ش.ر\بة

م'ب.ر_دةv بات.ت\ على الط�ه.يان1
يعن من ماء3 زمزم�، بدل% ماء3 ز.م\ز.م.، كقوله:

ك%س.و\ناها من الر_ي\ط1 الي.مان
�م'س'وحاv، ف ب.نائ1قها ف�ض'ول

vس3ي.ت\ م'س'وحا�يصف إ,بلv كانت بيضاv وس.و_دها الع.ر.ن�، فكأ%نا ك
.vبعدما كانت بيضا vسودا

والط�ه.يان�: كأ%نه اسم ق�ل�ة1 جبل�. والط�ه.يان�: خ.ش.ب.ةD ي'ب.ر_د
عليها الاء�؛ وأ%نشد بيت ال4حول, الك1ن\د1ي:

م'ب_دةv بات.ت\ على ط%ه.يان1
 �وح.م\نان� مكة

(* قوله« وحنان مكة» أي ف صدر البيت على الرواية
التية بعده،. وقد أسلفها ف مادة ح م ن ونسب البيت هناك ليعلى بن مسلم بن

قيس الشكري،قال: وشكر قبيلة من الزد.) شر_ف%ها ال تعال. ورأ%يت' بط
الشيخ الفاضل رضي� الدين الشاط1ب�، رحه ال، ف حواشي كتاب أ%م.ال ابن

بري قال: قال أ%بو عبيد البكري ط%ه.يان، بفتح أ%وله وثانيه وبعده الياء�
أ�خت الواو,، اسم ماء�. وط%ه.ي.ان: جبل؛ وأ%نشد:



vفل%ي\ت. لنا، من ماء3 ح.م\نان%، ش.ر\بة
م'ب.ر_دةv بات.ت على الط�ه.ي.ان1

وش.رح.ه فقال: يريد بدلv من ماء3 زمز.م كما قال علي، كرم ال وجهه،
ل4هل العراق، وهم مائة أ%لف أ%و يزيدون: ل%و.د1د\ت' لو أ%ن� ل منكم

مائ%ت.ي\ رجل� من ب.ن ف1راس, بن, غ%ن\م� ل أ�بال م.ن\ ل%ق1يت' بم.
،vو.ط1ي.ة vوط1ي_ة vن.ق1يض' الن_ش\ر,، ط%و.ي\ته ط%ي�ا :eطوي: الط�ي@

بالتخفيف؛ ال4خية عن اللحيان وهي نادرة، وحكى: ص.ح1يفة جافي.ة
الطYي.ة1، بالتخفيف أ%يضاv، أ%ي الط�ي�. وحكى أ%بو علي: ط%ي_ةD وط�وÝى

كك%و_ة وك�وÝى، وط%و.يته وقد انط%و.ى واط�و.ى وت.ط%و_ى ت.ط%و>ياv، وحكى
سيبويه: ت.ط%و_ى ان\ط1واءé؛ وأ%نشد:

وقد ت.ط%و_ي\ت' انط1واء4 ال1ض\ب,
ال1ض\ب': ضرب¬ من ال%ي_ات1، وهو الوت.ر' أ%يضاv، قال: وكذلك جيع' ما

eفالط�ي ،vي'ط}و.ى. ويقال: ط%و.يت' الص_حيفة% أ%ط}و,يها ط%ي�ا
الصدر'، وط%و.ي\ت'ها ط%ي_ةv واحدة أ%ي م.ر_ةv واحدةv. وإ,نه ل%س.ن'

الطYي_ة، بكسر الطاء3: يريدون ض.ر\باv من الط�ي> مثل� ال1لس.ة وال1ش\ي.ة
والر>ك}بة1؛ وقال ذو الرمة:

،vمن د1م\ن.ة{ ن.س.ف%ت\ عنها الص_با س'ف%عا
كما ت'ن.ش_ر' بعد. الطYي_ة1 الك�ت'ب'

فكس.ر الطاء ل4نه ل ي'ر,د\ به ال%ر_ة الواحدة. ويقال للحي_ة وما
ي'شب,ه'ها: ان\ط%و.ى ي.ن\طو,ي ان\ط1واءé فهو م'ن\ط%و�، على م'ن\ف%ع1ل�.

ويقال: اط�و.ى ي.ط�و,ي اطYواءé إ,ذا أ%ردت. به اف}ت.ع.ل، فأ%د\غم, التاء
ف الطاء3 فتقول م'ط�و� م'ف}ت.ع1ل. وف حديث بناء3 الك%ع\بة1: فت.طو_ت\
موضع. الب.ي\ت1 كال%ج.ف%ة أ%ي اس\ت.دار.ت\ كالتeر\س,، وهو ت.ف%ع_ل%ت\

من الطي>.
وف حديث السف%ر,: اط}و, ل%نا ال4رض. أ%ي ق%ر>با لنا وس.ه>ل,

ـgر. فيها حت ل ت.ط�ول% علينا فكأ%نا قد ط�و,ي.ت\. وف الديث: أ%ن الس_ي
ال4رض. ت'ط}و.ى بالليل, ما ل ت'ط}و.ى بالن_هار, أ%ي ت'ق}ط%ع مسافت'ها

ل4ن ال3نسان فيه أ%نش.ط� منه ف النهار, وأ%قدر' على ال%ش\ي والسي,
لعدم, ال%ر> وغيه. والطاو,ي من الظYباء3: الذي ي.ط}و,ي ع'ن'ق%ه عند

الرeبوض, ث ي.ر\ب,ض'؛ قال الراعي:



أ%غ%ن� غ%ض1يض الط�ر\ف1، بات.ت\ ت.ع'ل©ه
ص.ر.ى ض.ر�ة{ ش.ك}رى، فأ%ص\ب.ح. طاو,يا

ع.د_ى ت.ع'ل© إ,ل مفعول%ي\ن ل4ن فيه معن ت.س\ق1ي. والطYي_ة:
اليئة الت ي'ط}و.ى عليها. وأ%طواء� الث�و\ب, والصحيفة1 والبط}ن, والش_حم,

وال4معاء وال%ي_ة1 وغي ذلك: ط%رائ1ق�ه وم.كاس1ر' ط%ي>ه، واحد'ها
ط1يÒ، بالكسر، وط%يÒ، بالفتح، وط1وÝى. الليث: أ%طواء� الناقة1 ط%رائق'

ش.ح\مها، وقيل: ط%رائ1ق' ش.ح\م, ج.ن\ب.ي\ها وسن.ام1ها ط%يÒ فوق ط%ي¼.
وم.طاوي الي_ة1 وم.طاو,ي ال4م\عاء3 والث�و\ب, والشحم, والبط}ن,:

أ%طواؤ'ها، والواحد' م.ط}وÝى. وت.طو_ت1 ال%ي_ة أ%ي تو_ت. وط1وى الي_ة:
ان\ط1واؤ'ها. وم.طاو,ي الد>ر\ع,: غ�ض'ون'ها إ,ذا ض'م_ت\، واحدها م1ط}وىÝ؛

وأ%نشد:
،Dوع1ندي. ح.ص\داء� م.س\ر'ود.ة

كأ%ن� م.طاو,ي.ها م1ب\ر.د'
وال1ط}و.ى: شيء# ي'طو.ى عليه الغ.ز\ل�. وال�ن\ط%و,ي: الضامر'

الب.ط}ن,. وهذا رجلD ط%و,ي� الب.طن,، على ف%ع1ل�، أ%ي ضام1ر' الب.طن,، عن ابن
الس>كYيت؛ قال الع'ج.ي' الس_لول9:
فقام. فأ%دن.ى من و,ساد1ي و,ساد.ه

ط%و,ي الب.ط}ن,، مش'وق' الذراع.ي,، ش.ر\ج.ب' وس1قاء# ط%و�: ط�و,ي.
وفيه ب.ل%لD أ%و ب.ق1ي_ة� لب.ن� ف%ت.غ.ي_ر ول%خ1ن. وت.ق%ط�ع ع.ف%ناv، وقد
ط%و,ي ط%وÝى. والط�يe ف الع.ر'وض,: ح.ذ}ف' الراب,ع, من

م'س\ت.ف}ع1ل�ن\ وم.ف}ع'ولت'، فيبقى م'س\ت.ع1ل�ن\ وم.ف}ع'لت في'ن\ق%ل م'س\ت.ع1ل�ن\
إل م'ف}ت.ع1ل�ن\ وم.ف}ع'لت إ,ل فاعلت'، يكون ذلك ف الب.سيط1 والر_ج.ز

والن\س.ر,ح، وربا سي هذا الزء� إ,ذا كان ذلك م.ط}و,ي�اv ل4ن رابعه'
وس.ط�ه على الس\ت1واء فش'ب>ه بالث�و\ب, الذي ي'عط%ف' من و.س.طه.

وط%و.ى الر_ك1ي_ة ط%ي�اv: عرشها بال1جارة1 والج'ر>، وكذلك
الل�ب,ن' ت.ط}ويه ف الب,ناء3.

والط�و,يe: البئر' ال%ط}و,ي_ة بالجارة، م'ذ%ك�ر، فإ,ن أ�ن>ث%
ف%ع.لى العن كما ذ�كYر. البئر' على العن ف قوله: يا ب,ئر'، يا ب,ئر.

ب.ن ع.د1ي>
ل4ن\ز.ح.ن\ ق%ع\ر.ك1 بالدeل1ي>،



حت ت.ع'ودي أ%ق}ط%ع. الو.ل1ي>
أ%راد. ق%ل1يباv أ%ق}ط%ع. الو.ل1ي>، وجع الط9و,ي> البئر, أ%طواء#.

وف حديث ب.د\ر�: ف%ق�ذ1فوا ف ط%و,ي¼ من أ%ط}واء3 ب.د\ر� أ%ي ب,ئر�
Dفعيل Dف ال4ص\ل ص1ف%ة eم.طو,ي_ة{ من آبار,ها؛ قال ابن ال4ثي: والط�و,ي

بعن م.ف}عول، فلذلك ج.م.ع'وه على ال4ط}واء ك%ش.ر,يف{ وأ%شراف{
وي.ت1يم� وأ%ي\تام�، وإ,ن كان قد ان\ت.ق%ل% إ,ل باب, الس\م1ي�ة.

وط%و.ى ك%ش\ح.ه على كذا: أ%ض\م.ر.ه وعزم عليه. وط%و.ى فلنD ك%ش\ح.ه':
م.ض.ى ل1و.ج�ه,ه؛ قال الشاعر:

وصاحب� قد ط%و.ى ك%ش\حاv ف%ق�ل}ت' له:
إ,ن� ان\ط1واء4ك. هذا ع.ن\ك. ي.ط}و,ين

وط%و.ى عن>ي ن.ص1يحت.ه وأ%م\ر.ه: ك%ت.مه. أ%بو اليثم: يقال ط%و.ى
ف�لنD ف�ؤاد.ه' على ع.ز,ية1 أ%مر� إ,ذا أ%س.ر_ها ف ف�ؤاد1ه. وط%و.ى

ف�لنD ك%ش\ح.ه: أ%ع\ر.ض. ب,ود>ه1. وطو.ى فلنD ك%ش\ح.ه على ع.دواة{ إ,ذا ل
ي'ظ}ه,ر\ها. ويقال: ط%و.ى ف�لنD ح.ديثاv إ,ل ح.ديث{ أ%ي ل ي'خ\ب,ر\ به

vساف1ر' م.نزل�وأ%س.ر_ه ف نفس3ه ف%جاز.ه إ,ل آخر، كما ي.ط}و,ي ال
إ,ل م.نزل� فل ي.ن\ز,ل�. ويقال: اط}و, هذا الديث% أ%ي اك}ت'م\ه. وط%و.ى
فلنD ك%ش\ح.ه ع.ن أ%ي أ%ع\ر.ض. ع.ن>ي م'هاج,راv. وط%و.ى ك%ش\ح.ه' على

أ%م\ر� إذا أ%خ\فاه؛ قال زهي:
وكان% ط%و.ى ك%ش\حاv على م'س\ت.ك1ن_ة{،

ف%ل ه'و. أ%ب\داها ول ي.ت.ق%د_م
أ%راد. بال�س\ت.ك1ن_ة1 ع.داو.ةv أ%ك%ن_ها ف ض.ميه. وطو.ى الب,لد.

ط%ي�اv: ق%ط%ع.ها بل%داv ع.ن\ ب.ل%د{. وطو.ى ال لنا الب'ع\د. أ%ي
قر�ب.ه. وفلنD ي.ط}و,ي البلد. أ%ي ي.ق}ط%ع'ها ب.لداv عن ب.ل%د{. وط%و.ى

ال%كان% إ,ل ال%كان1: جاو.زه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،vعليها ابن' ع.ل�ت{ إ,ذا اج\ت.س_ م.ن\ز,ل

ط%و.ت\ه' ن'ج'وم' الل�ي\ل,، و.ه\ي ب.لق1ع'
أ%ي أ%نه ل ي'ق1يم' بال%ن\ز,ل، ل ي'جاو,ز'ه الن_ج\م' إ,ل وهو ق%ف}ر
منه، قال: وهي بلق1ع' ل4نه ع.ن.ى بال%ن\زل الناز,ل% أ%ي إ,ذا

اج\ت.س_ م.ناز,ل%؛ وأ%نشد:
ب.ا الو.ج\ناء� ما ت.ط}و,ي باء�



�إ,ل ماء�، وي'م\ت.ل© الس_ل1يل
يقول: وإ,ن ب.ق1ي.ت\ فإ,نا ل ت.ب\لغ� الاء4 وم.ع.ها ح1ي ب'لوغ1ها

ف%ض\ل%ةD من الاء3 ال4و_ل,. وط%و.ي\ت ط1ي_ةv ب.ع'د.ت\؛ هذه عن
اللحيان؛ فأ%ما قول ال4عشى:

أ%ج.د_ ب,ت.ي_ا ه.ج\ر'ها وش.تات'ها،
وح'ب_ با لو ت'س\ت.طاع' ط1يات'ها

إ,نا أ%راد ط1ي_ات'ها فح.ذ%ف الياء الثانية. والطYي_ة: الناحية.
�والطYي_ة�: الاجة وال%وط%ر، والطYي_ة� تكون� م.ن\ز,لv وتكون

م'ن\ت.وÝى. ومضى ل1طي_ت1ه أ%ي لوجه,ه الذي يريد'ه ول1ن,ي_ت1ه الت ان\ت.واها.
وف الديث: ل%م_ا ع.ر.ض. نفس.ه على ق%بائل, العرب قالوا له يا ممد

اع\م1د\ ل1ط1ي_ت1ك. أ%ي ام\ض, ل1و.ج\ه,ك. وق%ص\د1ك. ويقال: ال}ح.ق\
.Dأ%ي شاس1عة Dبعيدة Dبط1ي_ت1ك وبن,ي_ت1ك أ%ي باجت1ك. وط1ي_ة

والط�و,ي_ة: الض_م1ي'.
والطYي_ة: الو.ط%ن' وال%ن\ز,ل� والن>ي_ة. وب.ع'د.ت\ ع.ن_ا

ط1ي_ت'ه: وهو ال%ن\ز,ل� الذي ان\ت.واه'، والمع ط1ي_ات¬، وقد ي'خ.ف�ف' ف
الش>ع\ر,؛ قال الطرم�اح:

أ%ص.م� القلب, ح'وش1ي� الطYي.ات1
والط�واء�: أ%ن ي.ن\ط%و,ي ث%د\يا الرأ%ة1 فل ي.ك}س3رها ال%ب.ل؛

وأ%نشد:
وث%د\يان1 ل ي.ك}س3ر\ ط%واء4ه'ما ال%ب.ل}

قال أ%بو حنيفة: وال4ط}واء� ال4ث}ناء� ف ذ%ن.ب ال%رادة وهي
كالع'ق}د.ة1، واح1د'ها ط1وÝى.

والط�و.ى: ال�وع'. وف حديث فاطمة: قال لا ل أ�خ\د1م'ك1 وأ%ت\ر'ك.
:�أ%هل% الصeف�ة ت.ط}و.ى بطون'هم. والط�ي_ان�: الائع'. ورجلD ط%ي_ان

ل يأ}كل شيئاv، وال�نثى ط%ي_ا، وجعها ط1و.اء#. وقد ط%و,ي. ي.ط}و.ى،
بالكسر، ط%وÝى وط1وÝى؛ عن سيبويه: خ.م'ص. من الوع,، فإذا ت.ع.م_د. ذلك

قيل ط%و.ى ي.ط}و,ي، بالفتح، ط%ي�اv. الليث: الط�ي_ان� الطاوي البطن،
والرأ%ة� ط%ي_ا وطاو,يةD. وقال: ط%و.ى نار.ه جائعاv ي.ط}و,ي ط%وÝى، فهو
طاو� وط%وÝى أ%ي خال الب.طن, جائع ل يأ}كل. وف الديث: ي.ب,يت'

ش.ب\عان% وجار'ه' طاو�. وف الديث: أ%نه كان ي.ط}و,ي ب.طن.ه عن جار,ه أ%ي



ي'ج,يع' نفس.ه ويؤث1ر' جار.ه بطعام1ه. وف الديث: أ%نه كان ي.ط}و,ي يومي
أ%ي ل يأ}كل فيهما ول ي.ش\ر.ب.

وأ%تيته بعد ط�وÝى من الليل أ%ي بعد ساعة منه.
ابن ال4عراب: ط%و.ى إ,ذا أ%تى، وط%و.ى إ,ذا جاز، وقال ف موضع آخر:

الط�يe ال3تيان� والط�يe الواز'؛ يقال: م.ر_ بنا ف%ط%وانا أ%ي
ج.ل%س. عندنا، وم.ر_ بنا فط%وانا أ%ي جاز.نا.

eى اسم موض1ع� بالشأ}م، ت'ك}س.ر' طاؤ'ه وت'ض.مÝو�وقال الوهري: ط
،vوي'ص\ر.ف' ول ي'ص\ر.ف، فمن ص.ر.ف%ه ج.عل%ه اسم. واد{ ومكان{ وج.ع.له نكر.ة

ومن ل ي.ص\ر,ف}ه ج.ع.ل%ه اسم ب.ل}دة وب'ق}ع.ة وج.ع.له معرفة؛ قال ابن
vع.ل%ما vللوادي فهو ع.لم له، وإ,ذا كان اسا vى اس\ماÝو�بري: إ,ذا كان ط

فليس ي.ص1حe ت.ن\كي'ه لت.باي'ن,هما، فمن ص.ر.فه جعله اساv للمكان، ومن
ل ي.ص\رفه جعله اساv للب'ق}عة، قال: وإذا كان ط�وÝى وط1وÝى، وهو الشيء

ال%ط}و,ي� مرتي، فهو صفة بنزلة ث�نÝى وث1نÝى، وليس بع.ل%م� لشيء�، وهو
م.ص\روف¬ ل غي' كما قال الشاعر:

أ%ف ج.ن\ب, ب.ك}ر� ق%ط�ع.ت\ن م.لم.ةv؟
لع.م\ري لقد كانت م.لم.ت'ها ث1ن.ى

وقال عدي� بن زيد:
أ%عاذ1ل، إ,ن� الل�و\م. ف غي, ك�ن\ه,ه،

علي_ ط�3وىÝ من غ%ي>ك ال�ت.ر.د>د
ورأ%يت ف حاشية نسخة من أ%مال ابن بري: إ,ن الذي ف شعر ع.د1ي�:

ع.لي_ ث1نÝى من غ%ي>ك. ابن سيده: وط�وÝى وط1وÝى ج.ب.لD بالشام، وقيل: هو
واد{ ف أ%صل, الط©ور,. وف التنزيل العزيز: إنك بالواد1ي ال�ق%د_س,

ط�وÝى؛ قال أ%بو إ,سحق: ط�وÝى اسم' الوادي، ويوز فيه أ%ربعة أ%وجه: ط�و.ى،
بضم الطاء بغي تنوين وبتنوين، فمن ن.و_نه فهو اسم للوادي أ%و ال%ب.ل،

وهو مذك�ر سي بذك�ر� على ف�ع.ل� نو ح'ط%م� وص'ر.د{، ومن ل
ي'ن.و>ن\ه ترك. ص.ر\ف%ه من جهتي: إ,حداها أ%ن يكون م.ع\د'ولv عن طاو� فيصي
مثل% ع'م.ر. العدول, عن عامر� فل ينصرف كما ل ينصرف ع'م.ر، والهة

ال�خرى أ%ن يكون اساv للب'ق}عة كما قال ف الب'ق}عة ال�بار.ك%ة1 من
الش_ج.رة، وإذا ك�سر ف%ن'و>ن فهو ط1وÝى مثل� م1عىÝ وض1ل%ع�، مصروف¬، ومن ل

ي'ن.و>ن جعل%ه اساv للب'ق}عة، قال: ومن قرأ% ط1وÝى، بالكسر، فعلى معن



ال�ق%د_سة مرة بعد مرة كما قال طرفة، وأ%نشد بيت عدي بن زيد الذكور
آن,فاv، وقال: أ%راد. الل�و\م. الك%ر_ر. علي_. وس'ئل ال�ب.ر>د عن واد{
يقال له ط�وÝى: أ%ت.ص\ر,ف�ه؟ قال: نعم ل4ن إ,حدى الع1ل�تي قد

ان\خ.ر.مت عنه. وقرأ% ابن ك�ثي� ونافع¬ وأ%بو عمرو ويعقوب ال%ض\ر.مي�: ط�و.ى
وأ%نا وط�و.ى اذ}ه.ب\، غي. م'ج\رÝى، وقرأ% الكسائيe وعاصم¬ وحزة وابن'

عامر: ط�وÝى، م'ن.و_ناv ف السورتي. وقال بعضهم ط�وÝى مثل ط1وÝى، وهو
الشيء ال%ث}ن,يe. وقالوا ف قوله تعال: بالوادي ال�ق%د_س, ط�وÝى؛ أ%ي

ط�و,ي. مرتي أ%ي ق�د>س.، وقال السن: ث�ن,ي.ت\ فيه الب.ر.كة
،vى، مقصور: واد{ بكة، وكان ف كتاب أ%ب زيد مدوداÝو�والت_ق}د1يس' مرتي. وذو ط

والعروف أ%ن ذا ط�وÝى مقصور واد{ بكة. وذو ط�واء�، مدود: موضع بطريق
الطائف1، وقيل: واد{. قال ابن ال4ثي: وذو ط�وÝى، بضم الطاء وفتح الواو

الخففة، موضع عند باب مكة ي'س\تحب لن دخل مكة أ%ن ي.غ\ت.س3ل% به. وما
بالدار ط�وئيÒ بوزن ط�وع1ي¼ وط�ؤو,يÒ بوزن ط�ع\و,ي¼ أ%ي ما با

أ%ح.د¬، وهو مذكور¬ ف ال%م\زة. والط�وe: موض1ع¬.
وط%ي>ء#: ق%بيلة، بوزن ف%ي\ع1ل�، والمزة فيها أ%صلية، والنسبة إ,ليها

طائيÒ ل4نه ن'س3ب. إ,ل فعل فصارت الياء أ%ل1فاv وكذلك نسبوا إ,ل
الية حار,ي� ل4ن النسبة إ,ل فعل فعلي� كما قالوا ف رجل من الن_م1ر

 Òن.م.ر,ي
*)

قوله« من النمر نري» تقدم لنا ف مادة حي كما نسبوا إل التمر تري
بالتاء الثناة والصواب ما هنا.)، قال: وتأ}ليف' ط%ي>ء� من هزة وطاء وياء،

وليست من ط%و.ي\ت فهو م.ي>ت' الت_ص\ر,يف. وقال بعض النس_اب,ي.:
س'م>يت ط%ي>ء# ط%ي�ئاv ل4نه أ%و�ل� من ط%و.ى ال%ناه1ل% أ%ي جاز.

م.ن\ه.لv إ,ل منهل آخر ول ي.ن\ز,ل}.
والطاء�: حرف' ه1جاء� من ح'ر'وف1 ال�ع\ج.م,، وهو ح.ر\ف¬ م.ج\ه'ور¬

م'س\ت.ع\ل�، يكون أ%صلv وب.د.لv، وأ%لف�ها ت.ر\ج,ع إ,ل الياء، إ,ذا
ه.ج_ي\ت.ه ج.ز.م\ت.ه ول ت'ع\ر,ب\ه' كما تقول ط% د. م'ر\س.ل%ة% الل�ف}ظ1 بل

إ,ع\راب�، فإ,ذا و.ص.ف}ت.ه وص.ي_ر\ت.ه اس\ماv أ%ع\ر.ب\ت.ه كما ت'ع\ر,ب'
السم، فتقول�: هذه طاء# ط%ويل%ةD، ل�ا و.ص.ف}ت.ه أ%ع\ر.ب\ت.ه. وش'عر¬

طاو,يÒ: قاف1ي.ت'ه الطاء.



@طيا: الطاي.ة�: الص_خ\ر.ة� العظ1يمة� ف ر.م\ل%ة{ أ%و أ%رض ل ح1جارة%
با. والط�اية: الس_ط}ح' الذي ي'نام' عليه، وقد ي'س.م_ى با

الدeك9ان�. قال: وتوديه التاية 
(* قوله« وتوديه التاية إل» هكذا ف الصل.) وهو

أ%ن يمع بي رؤوس ثلث شجرات أ%و شجرتي، ث يلقى عليها ثوب فيستظل�
با. وجاءت ال3بل طايات{ أ%ي ق�ط}عاناv، واحدتا طاية؛ وقال عمرو بن

:vل%ج.إ� يصف إ,بل
ت.ر,يع' طايات{ وت.م\ش1ي ه.م\سا



حرف الظاء



@ظ: روى الليث أ%ن الليل قال: الظاء حرف عرب خ'ص_ به لسان العرب ل
يشركهم فيه أ%حد

من سائر ال�مم، والظاء من الروف الهورة، والظاء والذال والثاء ف
حي>ز واحد، وهي الروف اللYث%وي_ة، ل4ن مبدأ%ها من اللYثة، والظاء حرف

هجاء يكون أ%صلv ل بدلv ول زائداv، قال ابن جن: ول يوجد ف كلم
النب.ط، فإ,ذا وقعت فيه قلبوها طاء، وسنذكر ذلك ف ترجة ظوي.

@ظأظأ: ظ%أ}ظ%أ% ظ%أ}ظ%أ%ةv، وهي حكاية بعض كلم ال4ع\ل%م, الش_فة1
وال4ه\ت.م الث�نايا، وفيه غ�ن_ة. أ%بو عمرو: الظ�أ}ظاء�: ص.وت الت_ي\س

إ,ذا ن.ب_.
@ظمأ: الظ�م.أ©: الع.ط%ش'. وقيل: هو أ%خ.ف©ه وأ%ي\س.ر'ه. وقال الزجاج:

vظ%م.أ �هو أ%شدeه. والظ�م\آن: الع.ط}شان�. وقد ظم1ئ% فلن ي.ظ}م.أ
vظ%م\أ �وظ%ماءé وظ%ماءة إ,ذا اشتد_ ع.ط%ش'ه. ويقال ظ%م1ئ}ت' أ%ظ}م.أ

 فأ%نا ظام� وقوم ظ1ماء#. وف التنزيل: ل ي'ص1يب'هم ظ%م.أD ول ن.ص.ب¬. وهو ظ%م1ئD وظ%م\آن� وال�نثى ظ%م\أ%ى وقوم ظ1ماء# أ%ي ع1طاش¬.
قال

الكميت:
إ,ل%ي\ك�م ذ%وي آل, النب> ت.ط%ل�ع.ت\ *  ن.واز,ع'، من ق%ل}ب,ي، ظ1ماء#، وأ%ل}ب'ب'

استعار الظYماء للن_واز,ع,، وإ,ن ل تكن أ%شخاصاv. وأ%ظ}م.أ}ت'ه:
.�أ%ع\ط%ش\ت'ه. وكذلك الت_ظ}م1ئة

 ورجل م1ظ}ماء# م1عطاش¬، عن اللحيان. التهذيب: رجل ظ%م\آن� وامرأ%ة ظ%م\أ%ى ل ينصرفان، نكرة ول معرفة. وظ%م1ئ% إ,ل
 ل1قائه: اش\تاق.، وأ%صله ذلك. والسم من جيع ذلك: الظYم\ء�، بالكسر. والظYم\ء�: ما بي الشeر\ب.ي\ن, والو,ر\د.ي\ن، زاد غيه: ف

و,ر\د ال3بل، وهو ح.ب\س' ال3بل عن الاء3 إ,ل غاية الو,ر\د. والمع: أ%ظ}ماء#. قال غ%ي\لن الر_ب.ع1ي:
gعلى ال%ي> ق%صي ال4ظ}ماء vم'ق}فا

وظ1م\ء� ال%ياة1: ما بي س'ق�وط الولد إ,ل وقت م.و\ت1ه. وقولم: ما
ب.ق1ي. منه إل� ق%د\ر' ظ1م\ء3 ال1مار أ%ي ل يبق من ع'م'ره إ,ل�

 اليسي'. يقال: إ,نه ليس شيء# من الدواب> أ%ق}ص.ر. ظ1م\أv من ال1مار، وهو أ%قل الدواب� ص.ب\راv عن الع.ط%ش، ي.ر,د' الاء4 كل يوم ف
،eالصيف مرتي. وف ح.د1يث بعضهم: حي ل ي.ب\ق. من ع'م'ري إ,ل� ظ1م\ء� ح1مار أ%ي شيء# يسي. وأ%قص.ر' ال4ظ}ماء3: الغ1ب 

وذلك أ%ن ت.ر,د. ال3بل� يوماv وت.ص\د'ر.، فتكون ف الرعى يوماv وت.ر,د' اليوم الثالث، وما بي ش.ر\ب.ت.ي\ها ظ1م\ء#، طال أ%و ق%ص'ر.
والـم.ظ}م.أ�: موضع الظ�مإ, من ال4رض. قال الشاعر:
وخ.ر\ق� م.هار,ق.، ذ1ي ل�ه\ل�ه{، * أ%ج.د_ ال�وام. به م.ظ}م.ؤ'ه\

أ%جد_: ج.د_د. وف حديث م'عاذ: وإ,ن كان ن.ش\ر أ%رض ي'س\ل1م' عليها



صاح1ب'ها فإ,نه ي'خ\ر.ج' منها ما أ�ع\ط1ي. ن.شر'ها ر'بع. ال%س\ق%و,ي>
:eالذي ت'س\ق1يه السماء�، وال%س\ق%و,ي :eوع'ش\ر. ال%ظ}مئي>. ال%ظ}م.ئ1ي

الذي ي'س\ق%ى بالس_ي\ح، وها منسوبان إ,ل ال%ظ}مإ,
>117<ص:

 وال%س\ق%ى، مصدري أ%س\قى وأ%ظ}م.أ%.
قال ابن ال4ثي: وقال أ%بو موسى: ال%ظ}م1يe أ%صله ال%ظ}م.ئ1يe فترك

هزه، يعن ف الرواية.
:� وذكره الوهري ف العتل ول يذكره ف المز ول تعر_ض إ,ل ذكر تفيفه،ة وسنذكره ف العتل أ%يضاv. ووجه ظ%م\آن

قليل� اللحم ل%ز,قت ج,ل}د.ت'ه بعظمه، وق%ل� ماؤ'ه، وهو خ1لف الر_ي_ان. قال الخبل:
وت'ر,يك. و.ج\هاv كالص_ح1يفة ل *  ظ%م\آن� م'خ\ت.ل%ج¬، ول ج.ه\م'

وساق¬ ظ%م\أ%ى: م'ع\ت.ر,قة� اللحم. وع.ي\ن¬ ظ%م\أ%ى: رقيقة ال%ف}ن. قال
ال4صمعي: ريح ظ%م\أ%ى إ,ذا كانت حار_ةv ليس فيها ن.دى. قال ذو الرمة يصف الس_راب.:

ي.ج\ر,ي، ف%ي.ر\ق�د أ%ح\ياناv، وي.ط}ر'د'ه *  ن.ك}باء� ظ%م\أ%ى، من الق%ي\ظ1ي_ة1 ال�وج,
 الوهري ف الصحاح: ويقال للفرس إ,ن ف�ص'وص.ه ل%ظ1ماء# أ%ي ليست بر.ه\لة{ كثية1 اللحم. ف%رد_ عليه الشيخ أ%بو ممد بن

بري ذلك، وقال: ظ1ماء# ههنا من باب العتل اللم، وليس من الهموز، بدليل قولم: ساق¬ ظ%م\ياء�
أ%ي ق%ل1يلة� اللحم. ولا قال أ%بو الطيب قصيدته الت منها:

ف س.ر\ج, ظام1ية1 الف�صوص,، ط1م1ر_ة{، *  يأ}ب.ى ت.ف%رeد'ها لا الت_م\ث1يل
 كان يقول: إ,نا قلت ظامية بالياء3 من غي هز ل4ن أ%ردت' أ%نا ليست برهلة كثية اللحم. ومن هذا قولم: ر'م\ح أ%ظ}م.ى

وش.فةD ظ%م\ياء.
 التهذيب: ويقال للفرس إ,ذا كان م'ع.ر_ق. الش_و.ى إ,ن_ه' ل4ظ}م.ى الش_و.ى، وإ,ن� ف�صوص.ه ل%ظ1ماء# إ,ذا ل يكن فيها ر.ه.لD، وكانت

م'ت.وت>رةv، وي'حم.د' ذلك فيها، وال4صل فيها ال%مز. ومنه قول الراجز يصف فرساv، أ%نشده ابن السكيت:
ي'ن\ج,يه، م1ن م1ث}ل, ح.مام, ال4غ}لل}،
و.ق}ع' ي.د{ ع.ج\ل%ى ور,ج\ل� ش1م\لل}

ظ%م\أ%ى الن_سا م1ن\ ت.ح\ت' ر.ي_ا م1ن\ عال}
فجعل ق%وائ1م.ه ظ1ماءé. وس.راةD ر.ي_ا أ%ي م'م\ت.ل1ئةD من اللحم. ويقال

للفرس إ,ذا ض'م>ر.: قد أ�ظ}م1ئ% إ,ظ}ماءé، أ%و ظ�م1ئ% ت.ظ}م1ئةv. وقال
أ%بو النجم يصف فرساv ض.م_ره:

ن.ط}و,يه، والط�يe الر_ف1يق' ي.ج\د'ل�ه، *  ن'ظ%م>ئ� الش_ح\م.، ول%س\ن.ا ن.ه\ز,ل�ه
أ%ي ن.ع\ت.ص1ر' ماء4 بدنه بالت_ع\ر,يق، حت يذهب ر.ه.ل�ه وي.ك}ت.ن,ز

لمه.



وقال ابن شيل: ظ%ماءة الرجل، على ف%عالة{: س'وء� خ'ل�ق1ه ول�ؤ\م'
ض.ر,يب.ت1ه وق1ل�ة� إ,ن\صاف1ه ل�خال1ط1ه، وال4صل ف ذلك أ%ن الش_ر,يب إ,ذا

 ساء4 خ'ل�ق�ه ل ي'ن\ص1ف ش'ركاء4ه، فأ%ما الظ�مأ�، مقصور، مصدر ظ%م1ئ% ي.ظ}م.أ�، فهو مهموز مقصور، ومن العرب م.ن ي.مد
فيقول: الظ�ماء�، ومن أ%مثالم: الظ�ماء� الفاد1ح خ.ي\ر¬ من. الر>ي> الفاض1ح.

@ظأب: الظ�ـأ}ب': الز_ج.ل�. والظ�ـأ}ب' والظ�ـأ}م'، مهموزان:
الس>ل}ف'. تقول: هو ظ%ـأ}ب'ه وظ%ـأ}م'ه؛ وقد ظاء4به وظ%اء4م.ه، وت.ظاء4با،

 وت.ظاء4ما إ,ذا تزو�جت أ%نت امرأ%ة، وتزو�ج هو أ�ختها. اللحيان: ظاء4بن ف�لنD م'ظاء4بةv، وظاء4م.ن إ,ذا تزو�جت أ%نت امرأ%ة
وتزو�ج هو أ�ختها.

وفلنD ظ%ـأ}ب' فلن{ أ%ي سل}ف�ه، وجعه أ%ظ}ؤ'ب¬. وح'كي عن أ%ب
 الدeق%ي\ش, ف جعه ظ�ؤ'وب¬. والظ�ـأ}ب': الكلم' وال%ل%بة� والص_و\ت'.ابن ال4عراب: ظ%ـأ%ب إ,ذا ج.ل�ب.، وظ%ـأ%ب إ,ذا تزو�ج،

 وظ%ـأ%ب إ,ذا ظ%ل%م. وال4ع\ر.ف' أ%ن الظ�ـأ}ب الس>ل}ف'، مهموز، وأ%ن الصوت. وال%ل%بة وص1ـياح. الت_ي\س,، كل ذلك مهموز.
ال4صمعي قال: سعت ظ%ـأ}ب. ت.ي\س,

فلن{ وظ%ـأ}م. تيس3ه، وهو صياح'ه ف ه1ـياج,ه؛ وأ%نشد ل4و\س بن
ح.ج.ر�:

ي.ص'وع' ع'ن'وق%ها أ%ح\وى ز.ن,ـيم'، *  له ظ%ـأ}ب¬ كما ص.خ1ب. الغ.ر,ي'
قال: وليس أ%و\س' بن' ح.ج.ر هذا هو التيمي�، ل4ن هذا ل يئ ف شعره.

قال ابن بري: هذا البيت للـم'ع.ل�ى بن ج.مال� الع.ب\دي. ي.ص'وع' أ%ي
ي.س'وق' وي.ج\م.ع'. وع'ن'وق: جع ع.ناق�، لل�نثى من و.لد الـم.عز,.
وال4ح\وى: أ%راد به ت.ي\ساv أ%س\و.د.. والـح'و_ة�: سواد¬ ي.ض\ر,ب' إ,ل

ح'م\رة{. والز_نيم: الذي له ز.ن.متان1 ف ح.ل}قه.
 @ظبب: ابن ال4ثي ف حديث الباء: ف%و.ض.ع\ت' ظ%ب,ـيب. الس_ي\ف1 ف ب.ط}ن,ه؛ قال: قال الـح.ر\ب,ـيe هكذا ر'و,ي وإ,نا هو
 ظ�ب.ة� السيف، وهو ط%ر.ف�ه، وي'ج\مع على الظ©باة1 والظ©ب,ـي. وأ%ما الض_ب,ـيب'، بالضاد: فسيلن� الدم من الفم وغيه. وقال

أ%بو موسى إ,نا هو بالصاد الهملة، وقد تقدم ف موضعه.
.vظبظب: التهذيب: أ%ما ظ%ب_ فإ,نه ل ي'ستعمل إ,ل� مكر_را@

والظ�ب\ظ%اب': كلم' الـم'وع1د1 ب,ش.ر¼؛ قال الشاعر:
م'واغ1د¬ جاء4 له ظ%ب\ظاب'

قال: والـم'واغ1د'، بالغي: الـم'باد1ر' الـم'ت.ه.د>د'. أ%بو عمرو:
ظ%ب\ظ%ب. إ,ذا صاح. وله ظ%ب\ظاب¬ أ%ي ج.ل%بةD؛ وأ%نشد:

جاء4ت\، مع. الصeب\ح,، لا ظ%ب.اظ1ب'، *  فغ.ش1ـي. الذ�ار.ة% م1نها ع.اك1ب'
ابن سيده: يقال ما به ظ%ب\ظاب¬ أ%ي ما به ق%ل%ب.ةD. وقيل: ما به شيء# من الو.ج.ع؛ قال رؤبة:



كأ%ن� ب س'ل¾، وما ب ظ%ب\ظاب\
قال ابن بري: صواب إ,نشاده «وما م1ن\ ظ%ب\ظ%اب\» وبعده:

ب، والب,ـلى أ%ن\ك%ر' ت1ـيك. ال4و\صاب\
 قال ابن ب.ري: وف هذا البيت شاهد على صحة الس>لY، ل4ن� الريري ذكر ف كتابه د'ر_ة الغ.و_اص، أ%نه من غلط العامة،

وصواب'ه عنده السeلل. ول ي'ص1ب\ 
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 ف إ,نكاره الس>ل�، لكثرة ما جاء4 ف أ%ش\عار الف�صحاء3؛ وقد ذكره سيبويه ف كتابه أ%يضاv. وال4و\صاب': ال4سقام، الواحد
و.ص.ب¬ . 

 وال4صل ف الظ�ب\ظاب ب.ث}ر¬ يرج بي أ%شفار العي، وهو الق%م.ع'، ي'د.اوى بالزعفران. وقيل ما به ظ%ب\ظاب¬ أ%ي ما به ع.ي\ب؛
قال:

ب'ن.ي_ت1ـي ليس با ظ%ب\ظاب'
والظ�ب\ظاب': الب.ث}رة ف ج.ف}ن العي، ت'د\ع.ى ال�د\ج'د.؛ وقيل: هو

 ب.ث}ر¬ يرج بالعي. ابن ال4عراب: الظ�ب\ظاب' البثرة الت ترج ف وجوه الـم1لح,. والظ�ب\ظاب': داء ي'ص1ـيب' ال3بل%. ابن
 سيده: الظ�ب\ظاب' أ%صوات' أ%ج\واف ال3بل من شد_ة العطش، حكاها ابن ال4عراب. والظ�ب\ظاب': الصياح' وال%ل%بة. وظ%باظ1ب

 الغ.نم: ل%بال1ـب'ها، وهي أ%صوات'ها وج.ل%ب.ت'ها؛ وقوله: «جاء4ت\ مع. الش_ر\ب, لا ظباظ1ب'» يوز أ%ن يعن به أ%صوات. أ%جواف ال3بل
 من العطش، ويوز أ%ن يعن با أ%صوات مشيها؛ وقوله أ%يضا: «م'واغ1د¬ جاء4 له ظ%باظ1ب'» فسره ثعلب بال%ل%بة، وبأ%ن� ظ%باظ1ب

جع' ظ%ب\ظ%ب.ة{؛ قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن يكون جع ظ%ب\ظاب�، على حذف الياء3 للضرورة؛ كقوله:
والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1س.ا

@ظرب: الظ�ر,ب'، بكسر الراء3: كل© ما ن.تأ% من الجارة، وح'د_
 ط%ر.ف�ه؛ وقيل: هو ال%ب.ل الـم'ن\ب.س3ط؛ وقيل: هو ال%ب.ل� الصغي؛ وقيل: الر_واب الصغار، والمع': ظ1راب¬؛ وكذلك فسر ف

 الديث: الش_م\س' على الظYر.اب,. وف حديث الستسقاء3: اللهم على الكام، والظYراب,، وب'طون1 ال4و\دية، والت>لل,.
 والظYراب': الر_واب الص>غار'، واحدها ظ%ر,ب¬، بوزن ك%ت1ف{، وقد يمع، ف القلة، على أ%ظ}ر'ب�. وف حديث أ%ب بكر، رضي
 الل9ه عنه: أ%ي\ن. أ%ه\ل�ك. يا م.س\ع'ود'؟ فقال: بذه ال4ظ}ر'ب, الس_و.اق1ط1؛ الس_واق1ط�: الاشعة� النخفضة�. وف حديث عائشة، رضي

الل9ه عنها:
 رأ%يت' كأ%ن على ظ%ر,ب�. وي'ص.غ_ر على ظ�ر.ي\ب�. وف حديث أ%ب أ�مامة ف ذكر الدجال: حت ينزل% على الظ©ر.ي\ب, ال4حر.
 وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: إ,ذا غ%س.ق. الليل� على الظYراب,؛ إ,نا خ.ص_ الظYراب ل1ق%صرها؛ أ%راد أ%ن9 ظ�ل}مة الليل ت.ق}ر'ب

من ال4رض.
الليث: الظ�ر,ب' من الجارة ما كان نات1ئاv ف ج.ب.ل�، أ%و أ%رض� 

خ.ر,بة{، وكان ط%ر.ف�ه الثان م'ح.د_داv، وإ,ذا كان خ1ل}ق%ة� ال%ب.ل, كذلك،



 س'م>ي. ظ%ر,باv. وقيل: الظ�ر,ب' أ%ص\غ.ر' ال3كام, وأ%ح.دeه ح.جراv، ل يكون ح.ج.ر'ه إ,ل� ط�ر.راv، أ%بيض'ه وأ%س\ود'ه وكل© لون{، وجعه:
 أ%ظ}راب¬. والظ�ر,ب': اسم رجل، منه. ومنه س'م>ي عام1ر' بن الظ�ر,ب, الع.د\وان9، أ%حد' ف�ر\سان1 بن ح1م_ان% بن, عبد1الع'ز_ى؛ وف

الصحاح:
أ%ح.د' ح'ك�ام, الع.ر.ب. قال م.ع\د ي,كرب، العروف' بغ.ل}فاء4، ي.ر\ثي أ%خاه

ش'ر.ح\بيل%، وكان ق�ت1ل% يوم. الك�لب, ال4و_ل:
إ,ن� ج.ن\ب,ـي عن الف1راش, ل%ناب,، *  ك%ت.جاف ال4س.ر� ف%و\ق. الظYراب,
من حديث{ ن.م.ى إ,ل�، فما ت.ر\قأ� *  ع.ي\ن، ول أ�س1ـيغ� ش.راب,ـي
من ش'ر.ح\بيل%، إ,ذ ت.عاو.ر.ه' ال4ر\ *  ماح' ف حال, ص.ب\وة{ وش.ب.اب,

والك�لب': اسم' ماء�. وكان ذلك اليوم. رئيس ب.ك}ر�. وال4س.رe: البعي
الذي ف ك1ر\ك1ر.ت1ه 
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د.ب\ر.ةD؛ وقال الـم'ف%ض_ل�: الـم'ظ%ر_ب' الذي ل%و_ح.ت\ه' الظYراب'؛ قال رؤ\بة:

ش.د_ الش_ظ1ـيe ال%ن\د.ل% الـم'ظ%ر_با
وقال غيه: ظ�ر>ب.ت\ ح.واف1ر' الدابة1 ت.ظ}ريباv، فهي م'ظ%ر_بة، إ,ذا

ص.ل�ب.ت\ واش\ت.د_ت\. وف الديث: كان له فرس¬ يقال له الظ�ر,ب'،
تشبيهاv بال�ب.ي\ل، لق�و_ته.

وأ%ظ}راب' اللYج.ام,: الع'ق%د' الت ف أ%ط}راف1 الـح.ديد1؛ قال:
باد{ ن.واج,ذ�ه عن, ال4ظ}راب,

وهذا البيت' ذكره الوهري� شاهداv على قوله: وال4ظ}راب' أ%س\ناخ'
ال4س\نان1؛ قال عامر بن الط©ف%ي\ل,:

وم'ق%طYع� ح.ل%ق. الر>حالة1 ساب,ـح�، *  باد{ ن.واج,ذ�ه عن, ال4ظ}راب,
 وقال ابن بري: البيت لل%بيد يصف فرساv، وليس لعامر بن الطفيل، وكذلك أ%ورده ال4زهري للبيد أ%يضاv، وقال: يقول
 ي'ق%طYع' ح.ل%ق. الر>حالة1 بوث�وب,ه، وت.ب\دو ن.واج,ذ�ه، إ,ذا و.ط1ـئ% على الظYراب, أ%ي ك%ل%ح. يقول: هو هكذا، وهذه ق�و_ت'ه، قال:

وصوابه وم'ق%طYع¬، بالرفع، ل4ن قبله:
ت.ه\دي أ%وائ1ل%ه'ن_ كل© ط1م1ر_ة{، *  ج.ر\داء� مثل� ه1راوة1 ال4ع\زاب,

 والن_واجذ�، ههنا: الض_واح1ك'؛ وهو الذي اختاره الروي. وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، ض.ح1ك. حت ب.د.ت
 نواجذ�ه؛ قال: ل4ن ج'ل� ض.ح1ك1ه كان الت_ب.سeم.. والنواجذ�، هنا: آخر ال4ضراس، وذلك ل ي.بي' عند الض_ح1ك. ويقو�ي أ%ن

الناجذ% الضاحك' قول الفرزدق:
ولو سأ%ل%ت\ عن>ي الن_وار' وق%و\م'ها، *  إ,ذ%ن} ل ت'وار, الناج,ذ% الش_ـف%تان1

وقال أ%بو ز'ب.ي\د{ الطائي:



بار,زاv ناجذاه، قد ب.ر.د. الـم.و\ *  ت'، على م'ص\ط%له'، أ%ي_ ب'رود1
والظ©ر'ب'، على مثال ع'ت'لð: القصي الغليظ� الل�ح1يم'، عن اللحيان؛

وأ%نشد:
يا أ�م_ عبد1الل9ه1 أ�م_ العبد1،

يا أ%حس.ن. الناس, م.ناط% ع1ق}د1،
ل ت.ع\د1لين بظ�ر'ب¼ ج.ع\د1

)1أ%بو زيد: الظ�ر,باء�، مدود على ف%ع1لء4 (
  قوله «الظرباء مدود ال» أي بفتح الظاء وكسر الراء مفف الباء ويقصر كما ف التكملة، وبكسر الظاء وسكون1(

الراء مدوداv ومقصوراv كما ف الصحاح والقاموس.): دابة شبه
القرد. قال أ%بو عمرو: هو الظ�ر,بان�، بالنون، وهو على قدر الـه,ر> ونوه.

وقال أ%بو اليثم: هو الظ�ر,ب.ـى، مقصور، والظ�ر,باء�، مدود، لن؛ وأ%نشد قول الفرزدق:
فكيف ت'ك%لYم' الظ�ر,ب.ـى، عليها *  ف1راء� الل©ؤ\م,، أ%ر\باباv غ1ضابا

 قال: والظ�ر,ب.ـى جع، على غي معن التوحيد. قال أ%بو منصور وقال الليث: هو الظ�ر,ب.ـى، مقصور، كما قال أ%بو اليثم،
 وهو الصواب. وروى شر عن أ%ب زيد: هي الظ�ر,بان�، وهي الظ�راب,ـيe، بغي نون، وهي الظYر\ب.ـى، الظاء مكسورة،

والراء جزم، والباء مفتوحة، وكلها ج,ماع: وهي دابة تشبه القرد؛ وأ%نشد:
لو كنت' ف نار� جحيم�، ل4ص\ب.ح.ت *  ظ%راب,ـيe، من ح1م�ان%، عن>ي ت'ثي'ها

>571<ص:
:�قال أ%بو زيد: وال�نثى ظ%ر,بانةD؛ وقال الب.ع1ـيث

س.واس1ـي.ةD س'ود' الوجوه1، كأ%نم *  ظ%راب,ـيe غ1ربان{ ب.ج\رودة{ م.ح\ل,
 والظ�ر,بان�: د'و.ي\ب_ة ش1ـب\ه' الكلب، أ%ص.مe ال�ذني، ص1ماخاه ي.ه\و,يان1، طويل� ال�ر\طوم، أ%سود' الس_راة، أ%بيض' البطن، كثي

الف%س\و,،
 م'ن\ت1ن' الرائحة، ي.ف}س'و ف ج'ح\ر, الض_ب>، في.س\د.ر' من خ'ب\ث رائحته، فيأ}كله. وتزعم ال4عراب: أ%نا تفسو ف ثوب أ%حدهم، إ,ذا

 صادها، فل تذهب رائحته حت ي.ب\لى الثوب. أ%بو اليثم: يقال هو أ%ف}سى من الظ�ر,بان1؛ وذلك أ%نا ت.ف}س'و على باب ج'ح\ر
 الض_ب> حت ي.خ\ر'ج.، في'صاد. الوهري ف الثل: ف%سا ب.ي\ن.نا الظ�ر,بان�؛ وذلك إ,ذا ت.قاط%ع. القوم'. ابن سيده: قيل هي دابة ش1ب\ه

الق1ر\د، وقيل: هي على ق%د\ر, الـه,ر> ونوه؛ قال عبدالل9ه بن ح.ج_اج الزeب.ي\د1ي� الت_غ\ل%بـي�:
أ%ل أ%4ب\ل1غا ق%ي\ساv وخ1ن\د1ف. أ%نن *  ض.ر.ب\ت' ك%ث1ـياv م.ض\ر,ب. الظ�ر,بان1

 يعن كثي بن شهاب الـم.ذ}ح1جي�، وكان معاوية� ول9ه خ'راسان، فاح\تاز. مالv، واستتر عند هانئ بن ع'روة الـم'رادي�،
 فأ%خذه من عنده وقتله. وقوله م.ض\ر,ب. الظ�ر,بان1 أ%ي ض.ر.ب\ت'ه ف وجهه، وذلك أ%ن للظ�ر,بان خ.ط9اv ف وجهه، فش.ب_ه ضربته ف

وجهه بال%طY الذي ف و.ج\ه1 الظ�ر,بان1؛ وبعده:
فيا ل%ي\ت. ل ي.ن\ف%كe م1خ\ط%م' أ%نف1ه، *  ي'س.بe وي'خ\ز.ى، الد_ه\ر.، ك�ل© ي.مان1



قال: ومن رواه ض.ر.ب\ت' ع'ب.ي\داv، فليس هو لعبدالل9ه ابن ح.ج_اج،
وإ,نا هو ل4س.د1 بن ناغ1صة%، وهو الذي ق%ت.ل% ع'بيداv بأ%مر النeع\مان يوم ب'وس.ة%؛ والبيت:

ـ�ن *  ض.ر.ب\ت' ع'بيداv م.ض\ر,ب. الظ�ر,بان1 أ%ل أ%بلغا ف1ت\يان% د'ودان% أ%ن
غ%داة% ت.و.خ_ى الـم'ل}ك.، ي.لت.م1س' الـح1با، *  ف%صاد.ف. ن.ح\ساv كان% كالد_ب.ران1

ال4زهري: قال قرأ}ت بط أ%ب اليثم، قال: الظYر\بان� دابة صغي
 القوائم، يكون ط�ول� قوائمه قدر نصف إ,صبع، وهو عريض¬، يكون ع'ر\ض'ه شباv أ%و فتراv، وط�ول�ه مقدار ذراع، وهو

م'ك%رب.س' الرأ}س أ%ي متمعه؛ قال: وأ�ذناه كأ�ذ�ن.ي الس>ن_و\ر، وجعه الظYر\ب.ـى.
 وقيل: الظYر\ب.ـى الواحد'، وجعه ظ1ر\بانD. ابن سيده: والمع' ظ%رابي' وظ%راب,ـيe؛ الياء ال�ول بدل من ال4لف، والثانية بدل
 من النون، والقول فيه كالقول ف إ,نسان{، وسيأ}ت ذكره. الوهري: الظYر\ب.ـى على ف1ع\ل%ى، جع مثل ح1ج\ل%ى جع ح.ج.ل�؛

قال الفرزدق:
 وما جعل الظYر\ب.ـى، الق1صار' أ�نوف�ها، إ,ل الطYم> من م.و\ج, البحار, ال%ضارم, وربا م'د_ وج'مع على ظ%راب,ـي�، مثل ح1ر\باء

وح.راب�، كأ%نه جع ظ1ر\باء؛ وقال:
وهل أ%نت'م إ,ل9 ظ%راب,ـيe م.ذ}ح1ج�، *  ت.ف%اس.ى وت.س\ت.ن\ش1ـي بآن'ف1ها الط©خ\م,

وظ1ر\ب.ـى وظ1ر\باء: اسان للجمع، وي'ش\ت.م' به الرجل�، فيقال: يا
ظ%ر,بان�. ويقال: ت.شات.ما فكأ%نا ج.ز.را بينهما ظ%ر,باناv؛ ش.ب_هوا ف�ح\ش.

تشاتهما بن.ت\ن, الظ�ربان. وقالوا: ها ي.تنازعان ج,ل}د. الظ�ر,بان1
أ%ي ي.ت.ساب_ان1، فك%ـأ%ن� بينهما ج,ل}د. ظ%ر,بان{، ي.ت.ناولن,ه وي.ت.جاذ%بان,ه. ابن ال4عراب: من أ%مثالم: ها ي.ت.ماش.نان1 ج,ل}د. الظ�ر,بان1 أ%ي 

>572<ص:
ي.ت.شاتان. والـم.ش\ن': م.س\ح' اليدين بالشيء3 ال%ش1ن,.

@ظنب: الظ©ن\بة: ع.ق%بةD ت'ل%فe على أ%طراف1 الر>يش ما ي.لي الف�وق.،
عن أ%ب حنيفة.

:vد'م�، وقيل: هو ظاهر'  الساق، وقيل: هو ع.ظ}مه؛ قال يصف ظليما�والظ©ن\بوب': ح.ر\ف' الساق, الياب,س' من ق
عار,ي الظ�ن.ابيب,، م'ن\ح.صÒ ق%واد1م'ه، *  ي.ر\م.دe حت ت.ر.ى، ف ر.أ}س1ه، ص.ت.عا

 أ%ي الت1واءé. وف حديث الـم'غ1ـية: عارية الظ©ن\بوب, هو ح.ر\ف' العظم الياب,س' من الس_اق, أ%ي ع.ر,ي. ع.ظ}م' ساق1ها من الل�ح\م
لـه'زالا.

وق%ر.ع لذلك ال4م\ر ظ�ن\ب'وب.ه: ت.ه.ـي_ـأ% له؛ قال% سلمة بن ج.ن\دل:
ك�ن_ا، إ,ذا ما أ%تانا صار,خ¬ ف%ز,ع¬،  *  كان% الصeراخ' له ق%ر\ع. الظ�ناب,ـيب,

ويقال: عن بذلك س'ر\عة% ال3جابة، وج.ع.ل ق%ر\ع. الس_و\ط1 على ساق,
ال�ف>، ف زج\ر الفرس، ق%ر\عاv للظ©ن\بوب,. وق%ر.ع. ظ%ناب,ـيب. ال4م\ر:

ذل�ل%ه'؛ أ%نشد ابن ال4عراب:



ق%ر.ع\ت' ظ%ناب,ـيب. الـه.و.ى، يوم. عال1ـج�، *  ويوم. اللYو.ى، حت ق%س.ر\ت' الـه.و.ى ق%س\را
فإ,ن} خ1ف}ت. ي.و\ماv أ%ن ي.ل1ج_ بك. الـه.و.ى، *  فإ,ن� الو.ى ي.ك}ف1ـيك%ه' م1ثل�ه ص.ب.ا

 يقول: ذ%ل�ل}ت' الو.ى بق%ر\عي ظ�ن\بوب.ه كما ت.ق}ر.ع' ظ�ن\بوب. البعي، لي.ت.ن.و_خ. لك فت.ر\ك%ب.ه، وكل ذلك على الـم.ث%ل؛ فإ,ن الو.ى
وغي.ه

من ال4ع\راض ل ظ�ن\بوب. له. والظ©ن\بوب: م1س\مار¬ يكون ف ج'ب_ة1
 الس>نان1، حيث� ي'ر.ك�ب' ف عالية1 الرeمح، وقد ف�س>ر. به بيت' س.لمة%. وقيل: ق%ر\ع' الظ©ن\بوب, أ%ن ي.ق}ر.ع. الر_جل� ظ�ن\بوب. راحلته

 بع.صاه إ,ذا أ%ناخ.ها ليكبها ر'كوب. ال�س\ر,ع, إ,ل الشيء. وقيل: أ%ن ي.ض\ر,ب. ظ�ن\بوب. دابته بس.و\ط1ه ل1ـي'نز,ق%ه، إ,ذا أ%راد ر'كوب.ه.
 ومن أ%مثالم: ق%ر.ع. ف�لنD ل4م\ر,ه ظ�ن\بوب.ه إ,ذا ج.د_ فيه. قال أ%بو زيد: ل يقال لذوات1 ال4و\ظ1ف%ة ظ�ن\بوب¬. ابن ال4عراب: الظYن\ب

أ%صل� الشجرة؛ قال:
فل%و\ أ%نا طاف%ت\ ب,ظ1ن\ب� م'ع.ج_م�،  *  ن.ف%ى الر>ق_ عنه ج.د\ب'ه، فهو كال1ـح'

ل%جاء4ت\، كأ%ن� الق%س\ور. ال%و\ن% ب.ج_ها *  ع.سال1ـيج.ه، والث�ام1ر' الـم'ت.ناو,ح'
يصف م1ع\ز.ى ب'س\ن, الق%بول وقلة ال4كل. والـم'ع.ج_م: الذي قد أ�ك1ل%

حت ل ي.ب\ق. منه إ,ل� قليل. والر>قe: ورق الشجر. والكال1ـح': الـم'ق%ش_ر' من ال%د\ب,. والق%س\و.ر': ض.ر\ب¬ من الش_ج.ر.
@ظوب: ظاب' الت_ي\س,: ص1ـياح'ه عند الياج، وي'ستعمل ف ال3نسان؛ قال أ%و\س' بن حجر�:

ي.ص'وع' ع'نوق%ها أ%ح\وى ز.ن,ـيم'،  *  له ظ%اب¬، كما ص.خ1ب. الغ.ري'
والظ�اب': الكلم' وال%ل%ب.ة؛ قال ابن سيده: وإ,نا حلناه على الواو،

ل4نا ل نعرف له ماد_ةv، فإ,ذا ل توجد له ماد_ة، وكان انق1لب' ال4لف عن الواو عيناv أ%كثر، كان ح.م\ل�ه على الواو أ%ول. 

@ظجج: ابن ال4عراب: ظ%ج_ إ,ذا صاح ف الر\ب صياح ال�ستغيث؛ قال أ%بو
منصور: ال4صل فيه ض.ج_ ث جعل ض.ج_ ف غي الرب، وظ%ج_، بالظاء، ف

الرب.
 @ظمخ: الظYم\خ': شجر السeم_اق,. التهذيب: أ%بو عمرو: الظYم\خ' واحدتا ظ1م\خ.ةD شجرة على صورة الدeل}ب، يقطع منها

 خشب القصارين الت ت'دفن، وهي الع1ر\ن� أ%يضاv، الواحدة ع1ر\ن.ةD، والع1ر\نة والع.ر.ن\ت.ن' أ%يضا:خشبه الذي يدبغ به، والس_فع
طلعه.

@ظأر: الظYئ}ر'، مهموز: العاطفة� على غي ولدها الر\ض1عة� له من الناس
وال3بل، الذكر' وال�نثى ف ذلك سواء، والمع أ%ظ}ؤ'ر¬ وأ%ظ}آر¬

وظ�ؤ'ور¬ وظ�ؤ.ار، على ف�عال بالضم؛ ال4خية من المع العزيز، وظ�ؤ\رةD وهو عند
سيبويه اسم للجمع كف�ر\هة{ ل4ن ف1ع\لv ليس ما ي'ك%س_ر على ف�ع\لة{
عنده؛ وقيل: جع الظYئ}ر من ال3بل ظ�ؤار¬، ومن النساء ظ�ؤ'ورة.
وناقةD ظ%ؤ'ور: لزمة للف%ص1يل أ%و الب.و>؛ وقيل: معطوفة على غي
vوظ1ئارا vؤ.ار¬، وقد ظ%أ%رها عليه ي.ظ}أ%ر'ها ظ%أ}را�ولدها، والمع ظ



فاظ9أ%ر.ت، وقد تكون الظ©ؤ'ورة� الت هي الصدر ف الرأ%ة؛ وتفسي يعقوب لقول
رؤبة:

إ,ن ت.م1يماv ل ي'راض.ع م'س\ب.عا
vبأ%نه ل ي'د\ف%ع إ,ل الظ©ؤ'ورة، يوز أ%ن تكون الظؤورة هنا مصدرا

وأ%ن تكون جع ظ1ئ}ر�، كما قالوا الف�ح'ولة والب'ع'ولة.
وتقول: هذه ظ1ئ}ر,ي، قال: والظYئ}ر' سواء# ف الذكر وال�نثى من الناس.

vوف الديث: ذ%ك%ر ابن.ه إ,براهيم، عليه السلم، فقال: إ,ن له ظ1ئ}را
ف الن�ة؛ الظYئ}ر': ال�ر\ض1عة غي و.لدها؛ ومنه حديث س.ي\ف{ الق%ي\ن,:

ظ1ئ}ر إ,براهيم ابن النب، عليهما السلم والصلة، وهو زوج م'ر\ض1عته؛
ومنه الديث: الش_هيد' ت.ب\ت.د1ره' ز.و\ج.تاه كظ1ئ}ر.ي\ن, أ%ض.ل�تا

ف%ص1يل%يهما. وف حديث عمرو: سأ%له رجل فأ%عطاه ر'ب.ع.ةv من الصدقة ي.ت\ب.ع'ها
ظ1ئ}راها أ%ي أ�مeها وأ%بوها.

وقال أ%بو حنيفة: الظأ}ر' أ%ن ت'ع\ط%ف. الناقة� والناقتان وأ%كثر' من
ذلك على ف%ص1يل واحد حت ت.ر\أ%م.ه ول أ%و\لد. لا وإ,نا يفعلون ذلك

لي.ست.درeوها به وإ,ل ل ت.د1ر�؛ وبينهما م'ظاء4رةD أ%ي أ%ن كل� واحد
منهما ظ1ئ}ر¬ لصاحبه. وقال أ%بو اليثم: ظ%أ%ر\ت' الناقة% على ولدها

ظ%أ}راv، وهي ناقة م.ظ}ؤ'ورة إ,ذا عطفتها على ولد غيها؛ وقال الكميت:
ظ%أ%ر.ت\هم' ب,ع.صاv، ويا

ع.ج.باv ل1م.ظ}ؤ'ور� وظائر\
قال: والظYئ}ر' ف1ع\ل بعن مفعول، والظ�أ}ر مصدر كالث�ن\ي,

والث�ن\ي، فالث�ن\ي' اسم للم.ث}ن,ي�، والث�ن\ي' ف1ع\ل الثان، وكذلك الق1ط}ف'،
والق%ط}ف' وال1م\ل� وال%م\ل. الوهري: وظأ%ر.ت الناقة� أ%يضاv إ,ذا

،�ع.طف%ت على الب.و>، يتعدى ول يتعدى، فهي ظ%ؤ'ور¬. وظاء4ر.ت الرأ%ة
بوزن فاع.ل%ت: اتذت ولداv ت'ر\ض1عه؛ واظ9أ%ر. لولده ظ1ئ}راv: اتذها. ويقال

ل4ب الولد ل1ص'ل}به: هو م'ظائر¬ لتلك الرأ%ة. ويقال: اظ9أ%ر\ت'
ل1ولدي ظئ}راv أ%ي اتذت، وهو افتعلت، فأ�د\غ1مت الطاء ف باب الفتعال

فح'و>ل%ت ظاءé ل4ن الظاء من ف1خام حروف الشج\ر الت قلبت مارجها من التاء،
فض.مeوا إ,ليها حرفاv ف%خ\ماv مثلها ليكون أ%يسر على اللسان لت.باي'ن,

م.د\رجة الروف الف1خام من مدارج الروف الف�خ\ت1، وكذلك تويل تلك التاء
مع الضاد والصاد طاء ل4نما من الروف الف1خ.ام، والقول فيه كالقول ف



اظ9ل%م. ويقال: ظ%أ%ر.ن فلن على أ%مر كذا وأ%ظ}أ%ر.ن وظاء4ر.ن على
فاع.لن أ%ي عطف%ن. قال أ%بو عبيد: من أ%مثالم ف ال3عطاء من الوف قولم:

الط�ع\ن' ي.ظ}أ%ر' أ%ي ي.ع\ط1ف على الصeل}ح. يقول: إ,ذا خاف%ك أ%ن
ت.ط}ع.ن.ه ف%ت.ق}ت'ل%ه، عطف%ه ذلك عليك. فجاد. بال1ه للخوف حينئذ. أ%بو

زيد: ظأ%ر\ت م'ظاءرةv إ,ذا اتذ}ت ظ1ئ}راv. قال ابن سيده: وقالوا الط�ع\ن'
ظ1ئار' قوم�، م'ش\ت.ق� من الناقة يؤخذ عنها ولد'ها فت'ظ}أ%ر' عليه إ,ذا

ع.طفوها عليه فت'ح1ب�ه وت.ر\أ%م'ه؛ يقول: فأ%خ1ف}ه'م\ حت ي'ح1ب�وك.
الوهري: وف الثل: الطعن ي'ظ}ئ1ر'ه أ%ي ي.ع\ط1فه على الصeل}ح. قال

ال4صمعي: ع.د\و¬ ظ%أ}ر¬ إ,ذا كان معه مثل�ه، قال: وكل شيء مع شيء مثله، فهو
:vظ%أ}ر¬؛ وقول ال4رقط يصف ح'م'را

ت.أ}نيف�ه'ن_ ن.ق%لD وأ%ف}ر'،
والش_دe تارات{ وع.د\و¬ ظ%أ}ر'

التأ}نيف: طلب' أ�ن'ف1 الك%ل3؛ أ%راد: عندها ص.و\نD من الع.د\و, ل
�ت.ب\ذ1له كل�ه، ويقال للرeك}ن من أ%ركان الق%ص\ر: ظ1ئ}ر¬، والد>عامة

ت'بن إ,ل ج.ن\ب حائط{ لي'د\ع.م عليها: ظ1ئرةD. ويقال للظئ}ر,: ظ%ؤ'ور¬،
ف%ع'ول بعن مفعول، وقد يوصف بالظ©ؤ.ار, ال4ثاف9؛ قال ابن سيده:

والظ©ؤ.ار ال4ثاف© ش'ب>ه.ت بال3ب,ل لتعط©ف1ها حول الرماد؛ قال:
س'ف}عاv ظ�ؤ.اراv ح.و\ل% أ%و\ر.ق. جاث�،

ل%ع1ل% الر>ياح' بت'ر\ب,ه أ%ح\وال
وظأ%ر.ن على ال4مر راو.د.ن. الليث: الظ��وور' من النeوق, الت

ت.ع\ط1ف على ولد غيها أ%و على ب.و¼؛ تقول: ظ�ئ1رت فاظ�أ%رت\، بالظاء، فهي
ظ%ؤ'ور¬ وم.ظ}ؤ'ورةD، وجع الظ�ؤ'ور أ%ظ}آر¬ وظ�ؤ.ار¬؛ قال متمم:

فما و.ج\د' أ%ظ}آر� ثلث{ ر.وائم�،
ر.أ%ين. م.خ.ر�اv من ح'و.ار� وم.ص\ر.عا

وقال آخر ف الظ©ؤ.ار:
ي'ع.قYل�هن� ج.ع\دة� من س'ل%يم�،

وب,ئ}س. م'ع.قYل� الذ�و\د1 الظؤار,
والظYئ%ار': أ%ن تعال1ج. الناقة% بالغ1مامة1 ف أ%نف1ها ل1كي\ ت.ظ}أ%ر.

ور'وي عن ابن عمر أ%نه اشترى ناقةv فرأ%ى فيها ت.ش\ري. الظYئار,
فر.د_ها؛ والتشري: التشقيق. والظYئار': أ%ن ت'ع\ط%ف. الناقة� على ولد



غيها، وذلك أ%ن ي'ش.د_ أ%ن\ف' الناقة وع.ي\ناها وت'د.س_ د'ر\جةD من ال1ر.ق
مموعة ف ر.ح1م1ها، وي.خ'ل©وه ب,خلل%ي، وت'ج.ل9ل بغ1مامة ت.س\ت'ر

رأ}سها، وت'ت\ر.ك كذلك حت ت.غ'م_ها، وت.ظ�ن_ أ%نا قد م'خ1ض.ت للولدة
ث ت'ن\زع الدeر\جة من حيائها، وي'د\ن ح'وار' ناقة{ أ�خرى منها قد

ل�و>ث% رأ}س'ه وجلد'ه با خرج مع الدeر\جة من أ%ذى الرح1م؛ ث يفتحون
أ%نف%ها وعين.ها، فإ,ذا رأ%ت ال�وار. وش.م_ته ظن_ت أ%نا ولد.ت\ه إ,ذا

شاف%ت\ه ف%ت.د1ر� عليه وت.ر\أ%م'ه، وإ,ذا د'س_ت الدeرجة� ف رحها ض'م_ ما
بي ش'ف}ر.ي حيائها بس.ي\ر�، فأ%راد بالتشري ما تر_ق من ش'ف}ريها؛ قال

الشاعر:
ول ت.ج\ع.ل} لا د'ر.ج الظYئ%ار,

وف الديث: ومن ظ%أ%ر.ه ال3سلم'؛ أ%ي عطف%ه عليه. وف حديث علي:
أ%ظأ%ر'كم إ,ل ال%ق� وأ%نتم تف1ر�ون منه. وف حديث صعصعة بن ناجية جد�

الفرزدق: قد أ%ص.ب\نا ناق%تي\ك ون.ت.ج\ناها وظ%أ%ر\ناها على أ%ولدها. وف
حديث عمر: أ%نه كتب إ,ل ه'ن.ي� وهو ف ن.ع.م, الصدقة: أ%ن ظاو,ر؛ قال:

فكنا ن.ج\م.ع' الناقتي والثلث% على الرeب.ع, الواحد ث ن.ح\د'رها
.�إ,ليه. قال شر: العروف ف كلم العرب ظائ1ر\، بالمز، وهي ال�ظاء4رة

والظYئار': أ%ن ت'ع\ط%ف. الناقة� إ,ذا مات ولد'ها أ%و ذ�ب,ح على ولد
ال�خرى. قال ال4صمعي: كانت العرب إ,ذا أ%رادت أ%ن ت'غ1ي. ظاء4ر.ت، بتقدير

فاع.ل%ت، وذلك أ%نم ي'ب\ق�ون اللب. لي.س\قوه اليل%.
قال ال4زهري: قرأ}ت بط أ%ب اليثم ل4ب حات ف باب البقر: قال

الطائ1ف1ي�ون إ,ذا أ%رادت البقرة� الفحل%، فهي ض.ب,ع.ة كالناقة، وهي ظ�ؤ\ر.ى،
،�قال: ول فعل للظ©ؤ\ر.ى. ابن ال4عراب: الظ©ؤ\رة� الداية

والظ©ؤ\رة� ال�ر\ض1عة. قال أ%بو منصور: قرأ}ت ف بعض الكتب اس\ت.ظ}أ%ر.ت الكلبة،
بالظاء، أ%ي أ%ج\ع.ل%ت واس\ت.ح\ر.مت؛ وف كتاب أ%ب اليثم ف البقر:

الظ©ؤ\رى من البقر وهي الض_ب,عة�. قال ال4زهري: وروى لنا النذري ف
كتاب الفروق: اس\ت.ظ}أ%رت الكلبة� إ,ذا هاجت، فهي م'س\ت.ظ}ئرة، قال: وأ%نا

واقف ف هذا.
@ظرر: الظYرe والظ©ر.ر.ة� والظ©ر.ر': ال%ج.ر' عامة، وقيل: هو الجر
ال�د.و�ر، وقيل: قطعة حجر له ح.د� كحد> السكي، والمع ظ1ر_ان

وظ�ر_ان. قال ثعلب: ظ�ر.ر وظ1ر_ان كج'ر.ذ{ وج,ر\ذان{، وقد يكون ظ1ر�ان وظ�ر�ان



جع ظ1ر¼ ك%ص1ن\و� وص1ن\وان وذ1ئ}ب وذؤبان. وف الديث عن النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%ن عد1ي�ب حات سأ%له فقال: إ,ن_ا ن.صيد' الص_ي\د.

ول ن.ج,د' ما ن'ذ%كYي به إ,ل� الظYر.ار. وش1ق9ة% الع.صا، قال: ام\ر,
الدم. با شئ}ت. قال ال4صمعي: الظYر.ار' واحدها ظ�ر.ر¬، وهو حجر

م'ح.د_د¬ ص'ل}ب، وجع'ه ظ1ر.ار¬، مثل ر'ط%ب ور,ط%اب�، وظ1ر_انD مثل ص'ر.د{
وص1ر\دان؛ قال لبيد:

،vر_ان% ناج,يةYب.س\رة{ ت.ن\ج'ل الظ
إ,ذا ت.وق�د. ف الد>ي\موسة1 الظ©ر.ر'

وف حديث عدي أ%يضاv: ل س>ك}ي. إ,ل� الظ�ر_ان�، ويمع أ%يضاv على
أ%ظ1ر_ة؛ ومنه: فأ%خذت ظ�ر.راv من ال4ظ1ر_ة فذ%ب.ح\ت'ها به. شر:

ال%ظ%ر�ة فل}قة من الظYر_ان يقطع با، وقال: ظ%ر,ير وأ%ظ1ر_ة، ويقال
ظ�ر.ر.ةD واحدةD؛ وقال ابن شيل: الظYرe ح.ج.ر أ%م\ل%س عريض ي.كسره الرجا
في.ج\ز,ر ال%زور. وعلى كل لون يكون الظ©ر.ر، وهو قبل أ%ن ي'كسر ظ�ر.ر¬
أ%يضاv، وهي ف ال4رض س.ل1يل وص.فائح' مثل السيوف. والس_ل1يل الجر

العريض؛ وأ%نشد:
ت.ق1يه م.ظار,ير. الصeوى من نعاله؛

بسور� ت'لحي>ه الصى، كن.وى الق%س\ب,
وأ%رض م.ظ1ر_ة، بكسر الظاء: ذات' حجارة؛ عن ثعلب. وف التهذيب: ذات

ظ1ر_ان. وحكى الفارسي: أ%رى أ%رضاv م.ظ%ر_ةv، بفتح اليم والظاء، ذات
ظ1ر_ان.

والظ�ر,ير': ن.ع\ت' الكان ال%ز\ن. والظ�ر,ير': الكان الكثي
الجارة، والمع كالمع. والظ�ر,ير': العل%م' الذي ي'ه\تد.ى به، والمع

أ%ظ1ر_ةD وظ�ر_انD، مثل أ%ر\غ}ف1ة ور'غ}فان{. التهذيب: وال4ظ1ر_ة� من
 vال4علم الت يهتدى با مثل ال4م1ر_ة، ومنها ما يكون م.م\طورا

(* قوله:
«مطوراv» بامش ال4صل ما نصه: صوابه مطولv). ص'ل}باv ي'ت_خذ� منه

الر_حى.
والظ©ر.ر' وال%ظ%ر_ة�: الجر يقطع به. الليث: يقال ظ%ر.ر\ت'

م.ظ%ر_ةv، وذلك أ%ن الناقة إ,ذا أ%ب\ل%مت، وهو داء يأ}خذها ف ح.ل}قة الرحم،
في.ض1يق فيأ}خذ الراعي م.ظ%ر_ةv وي'د\خل يد.ه ف بطنها من ظ%ب\ي.تها ث



يقطع من ذلك الوضع كالث©ؤ\لول,، وهو ما أ%ب\لم ف بطن الناقة، وظ%ر_
م.ظ%ر_ةv: قطعها. وقال بعضهم ف الثل: أ%ظ1ر>ي فإ,نك ناعلة أ%ي اركب

الظ©ر.ر.، والعروف بالطاء، وقد تقدم.
@ظفر: الظ©ف}ر' والظ©ف�ر': معروف، وجعه أ%ظ}فار¬ وأ�ظ}فور¬ وأ%ظافي'،

يكون لل3نسان وغيه، وأ%ما قراءة من قرأ%: كل ذي ظ1ف}ر، بالكسر، فشاذ
غي مأ}نوس� به إ,ذ ل ي'ع\رف ظ1ف}ر، بالكسر، وقالوا: الظ©ف}ر لا ل

ي.ص1يد، وال1خ\ل%ب' لا ي.ص1يد؛ كله مذكر صرح به اللحيان، والمع أ%ظفار،
وهو ال�ظ}ف�ور'، وعلى هذا قولم أ%ظافي'، ل على أ%نه حع أ%ظفار الذي

هو جع ظ�ف}ر ل4نه ليس كل جع يمع، ولذا حل ال4خفش قراءة من قرأ%:
ف%ر'ه'ن¬ مقبوضة، على أ%نه جع ر.ه\ن وي'ج.و�ز ق1ل�ته لئل يض\ط%ر_ه

إ,ل ذلك أ%ن يكون جع. ر,هان{ الذي هو جع' ر.ه\ن�، وأ%ما من ل يقل إ,ل�
ظ�ف}ر فإ,ن أ%ظاف1ي. عنده م'ل}ح.قةD بباب د'م\لوج، بدليل ما انضاف

إ,ليها من زيادة الواو معها؛ قال ابن سيده: هذا مذهب بعضهم. الليث: الظ©ف}ر
ظ�ف}ر ال�صبع وظ�ف}ر الطائر، والمع ال4ظفار، وجاعة ال4ظ}فار

أ%ظاف1ي'، ل4ن أ%ظفاراv بوزن إ,ع\صار�، تقول أ%ظاف1ي' وأ%عاصي'، وإ,ن} جاء
ذلك ف ال4شعار جاز ول ي'ت.كل9م به بالقياس ف كل ذلك سواء غي أ%ن

السمع آن.س'، فإ,ذا ورد على ال3نسان شيء ل يسمعه مستعملv ف الكلم
اس\توح.ش. منه ف%ن.ف%ر، وهو ف ال4شعار جي�د¬ جائز. وقوله تعال: وعلى الذين

هاد'وا ح.ر�م\نا كل� ذي ظ�ف�ر�؛ دخل ف ذي الظ©ف}ر, ذوات' الناسم من
ال3بل والنعام, ل4نا كال4ظ}فار لا.

ورجل أ%ظ}ف%ر': طويل ال4ظفار عريض'ها، ول ف%ع\لء لا من جهة السماع،
وم.ن\س3م أ%ظ}ف%ر' كذلك؛ قال ذو الرمة:

بأ%ظ}ف%ر. كالع.م'ود1 إ,ذا اص\م.ع.د�ت\
على و.ه.ل�، وأ%صف%ر. كالع.م'ود1

والت_ظ}في': غ%م\ز' الظ©ف}ر, ف التeف�احة وغيها.
وظ%ف%ر.ه ي.ظ}ف1ر'ه وظ%ف�ر.ه واظYف%ر.ه: غرز. ف و.ج\هه ظ�ف}ر.ه.

ويقال: ظ%ف�ر. فلنD ف و.ج\ه1 فلن{ إ,ذا غ%ر.ز. ظ�ف}ر.ه ف لمه فع.ق%ره،
وكذلك الت_ظ}ف1ي' ف الق1ث�اء والبطY1يخ. وكل© ما غ%ر.ز\ت فيه

ظ�ف}ر.ك فش.د.خ\ت.ه أ%و أ%ث9ر\ت. فيه، فقد ظ%ف%ر\ته؛ أ%نشد ثعلب ل%ن\د.ق بن
إ,ياد:



ول ت'و.ق� ال%4ل}ق. أ%ن ت.ظ%ف9ر.ا
واظ9ف%ر. الرجل� واط�ف%ر أ%ي أ%ع\ل%ق. ظ�ف}ر.ه، وهو افتعل فأ%دغم؛ وقال

:vالعجاج يصف بازيا
ت.ق%ض>ي. الباز,ي إ,ذا الباز,ي ك%س.ر\

أ%ب\ص.ر. خ1ر\بان% ف%ضاء� ف%ان\ك%د.ر\
شاك1ي الك%لل1يب, إ,ذا أ%ه\و.ى اظ�ف%ر\

الك%لل1يب': م.خال1يب' البازي، الواحد ك%ل9وب. والشاكي: مأ}خوذ من
الش_و\كة1، وهو مقلوب، أ%ي حادe ال%خال1يب,. واظ9ف%ر. أ%يضاv: بعن

ظ%ف1ر. بم.
ورجل م'قل�م الظ©ف}ر, عن ال4ذ%ى وك%ل1يل الظ©ف}ر, عن الع1د.ى، وكذلك

على الثل. ويقال للرجل: إ,نه ل%ق}ل�وم' الظ©ف�ر, أ%ي ل ي'ن\كي
ع.د'و�اv؛ وقال طرفة:

ل%س\ت' بالف%ان,ي ول ك%لY الظ©ف�ر\
ويقال للم.هي: هو ك%ليل� الظ©ف�ر,. ورجل أ%ظ}ف%ر' ب.ي>ن الظ©ف�ر,

إ,ذا كان طويل% ال4ظ}فار,، كما تقول رجل أ%ش\ع.ر' طويل الشعر. ابن سيده:
والظ©ف}ر' ض.ر\ب¬ من الع1ط}ر أ%س\و.د' م'ق}ت.ل%ف¬ من أ%صله على شكل ظ�ف}ر

ال3نسان، يوضع ف الدخنة، والمع أ%ظ}فار¬ وأ%ظاف1ي'، وقال صاحب
العي: ل واحد له، وقال ال4زهري: ل ي'ف}ر.د' منه الواحد، قال: وربا قال

بعضهم أ%ظ}فارةD واحدة وليس بائز ف القياس، ويمعونا على أ%ظاف1ي.،
،vوها�وهذا ف الطYيب، وإ,ذا أ�فرد شيء من نوها ينبغي أ%ن يكون ظ�ف}راv وف

وهم يقولون أ%ظفار¬ وأ%ظاف1ي' وأ%ف}واه¬ وأ%فاو,يه' لذين الع1ط}ر.ين,.
وظ%ف�ر. ث%وبه: طي_ب.ه بالظ©ف}ر. وف حديث أ�م� عطي�ة: ل ت.م.س�

ال�ح1د� إ,ل� ن'ب\ذ%ةv من ق�س\ط1 أ%ظفار�، وف رواية: من ق�س\ط1 وأ%ظفار؛
قال: ال4ظ}فار' جنس من الطYيب، ل واحد له من لفظه، وقيل: واحدة

ظ�ف}ر، وهو شيء من الع1ط}ر أ%سود والقطعة� منه شبيهةD بالظ©ف}ر,. وظ%ف�ر.ت
ال4رض: أ%خ\رجت من النبات ما يكن احتفاره بالظ©ف}ر,. وظ%فYر.

الع.ر\ف%ج' وال4ر\طى: خرج منه ش1به' ال4ظفار وذلك حي ي'خ.و>ص'. وظ%ف�ر.
الب.ق}ل�: خرج كأ%نه أ%ظفار' الطائر. وظ%ف�ر. الن_ص1يe والو.ش1يج'
والب.ر\د1يe والث©مام' والص_لYي.ان� والع.ر.ز' وال%د.ب' إ,ذا خرج له

ع'ن\ق�ر¬ أ%صفر كالظ©ف}ر,، وهي خ'وص.ةD ت.ن\د'ر' منه فيها ن.و\ر¬ أ%غب.



الكسائي: إ,ذا طلع النبت قيل: قد ظ%ف�ر. ت.ظ}ف1ياv؛ قال أ%بو منصور: هو
مأ}خوذ من ال4ظ}فار,. الوهري: والظ�ف%ر\ ما اط}م.أ%ن� من ال4رض

وأ%نبت.ويقال: ظ%ف�ر. النبت' إ,ذا طلع مقدار الظ©ف}ر,.
والظ©ف}ر' والظ�ف%ر.ة�، بالتحريك: داء يكون ف العي ي.ت.ج.ل�ل�ها

منه غاش1يةD كالظ©ف}ر,، وقيل: هي لمة تنبت عند ال%آقي حت تبلغ السواد
وربا أ%خ.ذ%ت فيه، وقيل: الظ�ف%ر.ة�، بالتحريك، ج'ل%ي\د.ة ت'غ.ش>ي

العي. تنبت ت1ل}ق%اء4 ال%آقي وربا ق�طعت، وإ,ن ت'ركت غ%ش1ي.ت\ ب.صر العي
حت ت.ك1ل�، وف الصحاح: ج'ل%ي\دة ت'غ.ش>ي العي ن.ابتة من الانب الذي

يلي ال4نف على بياض العي إ,ل سواده.ا، قال: وهي الت يقال لا
ظ�ف}ر¬؛ عن أ%ب عبيد. وف صفة الدجال: وعلى عينه ظ%ف%ر.ةD غليظة، بفتح الظاء

والفاء، وهي لمة تنبت عند ال%آقي وقد تتد إ,ل السواد فت'غ.ش>يه؛ وقد
ظ%ف1ر.ت\ عين'ه، بالكسر، ت.ظ}ف%ر' ظ%ف%راv، فهي ظ%ف1ر.ةD. ويقال ظ�ف1ر.

فلنD، فهو م.ظ}ف�ور¬؛ وعي ظ%ف1ر.ةD؛ وقال أ%بو اليثم:
ما القول� ف ع'ج.ي>ز� كال�م�ره،

ب,ع.ي\نها من الب'كاء ظ%ف%ر.ه،
ح.ل� ابن'ها ف الس>ج\ن و.س\ط% الك%ف%ر.ه؟

الفراء: الظ�ف%ر.ة� لمة تنبت ف ال%د.ق%ة1، وقال غيه: الظ©ف}ر لم
ينبت ف بياض العي وربا جلل ال%د.ق%ة%.

وأ%ظ}ف%ار' اللد: ما تكسر منه فصارت له غ�ص'ونD. وظ%ف�ر. اللد.:
د.ل%ك%ه' ل1ت.م\لس_ أ%ظ}فار'ه. ال4صمعي: ف الس>ي.ة1 الظ©ف}ر' وهو ما

وراء مع\ق1د1 الوت.ر, إ,ل طر.ف الق%و\س، والمع ظ1ف%ر.ةD؛ قال ال4زهري:
هنا يقال للظ©ف}ر, أ�ظ}ف�ور¬، وجعه أ%ظافي؛ وأ%نشد:

ما ب.ي\ن. ل�ق}م.ت1ها ال�ول، إ,ذا از\د.ر.دت\،
وب.ي\ن. أ�خ\ر.ى ن.ل1يها، ق1يس' أ�ظ}ف�ور,

والظ�ف%ر'، بالفتح: الفوز بالطلوب. الليث: الظ�ف%ر' الفوز با طلبت.
والف%ل}ج' على من خاصمت؛ وقد ظ%ف1ر. به وعليه وظ%ف1ر.ه' ظ%ف%راv، مثل

ل%ح1ق. به ول%ح1ق%ه' فهو ظ%ف1ر¬، وأ%ظ}ف%ر.ه' ال به وعليه وظ%ف�ر.ه' به
ت.ظ}ف1ياv. ويقال: ظ%ف1ر. ال� ف�لناv على فلن، وكذلك أ%ظ}ف%ر.ه'

ال�. ورجل م'ظ%ف�ر¬ وظ%ف1ر¬ وظ1فYي¬: ل ياول أ%مراv إ,ل� ظ%ف1ر. به؛
:vقال العجي السلول يدح رجل



هو الظ�ف1ر' ال%ي\م'ون�، إ,ن} ر.اح. أ%و غ%د.ا
به الرك}ب'، والت>ل}عابة� ال�ت.ح.ب>ب'

ورجل م'ظ%ف�ر¬: صاحب د.و\ل%ة{ ف الرب. وفلن م'ظ%ف�ر¬: ل ي.ؤ'وب
إ,ل� بالظ�ف%ر فث�قYل% نعت'ه للكثرة والبالغة. وإ,ن قيل: ظ%ف�ر. ال

فلناv أ%ي جعله م'ظ%ف�راv جاز وحس'ن 4أ%يضاv. وتقول: ظ%ف�ره ظ%ف�ره
ال عليه أ%ي غ%ل9به عليه؛ وكذلك إ,ذا سئل: أ%يهما أ%ظ}ف%ر'، فأ%خ\ب,ر\

عن واحد غل%ب الخر؛ وقد ظ%ف9ره. قال ال4خفش: وتقول العرب: ظ%ف1ر\ت عليه
ف معن ظ%ف1ر\ت به. وما ظ%ف%رت\ك. ع.ي\ن م'ن\ذ زمان{ أ%ي ما ر.أ%ت\ك،

وكذلك ما أ%خ.ذ%ت\ك. عين مند حي. وظ%ف�ر.ه: د.عا ل%ه بالظ�ف%ر؛
وظ%ف1ر\ت به، فأ%نا ظافر¬ وهو م.ظ}ف�ور¬ به. ويقال: أ%ظ}ف%ر.ن, ال به.

وت.ظ%اف%ر. القوم' عليه وتظاه.ر'وا بعن واحد.
وظ%فار, مثل ق%ط%ام, مبنية: موضع، وقيل: هي ق%ر\ية من ق�ر.ى ح1م\ي

إ,ليها ينسب ال%ز\ع الظ�فار,ي�، وقد جاءت مرفوعة أ�ج\ر,ي.ت م'ج\ر.ى ر.باب,
إ,ذا س.م�ي\ت. با. ابن السكيت: يقال ج.ز\ع¬ ظ%فار,ي� منسوب إ,ل ظ%فار,
أ%سد مدينة باليمن، وكذلك ع'ود¬ ظ%فار,ي� منسوب، وهو العود الذي

ي'ت.ب.خ�ر به؛ ومنه قولم: م.ن\ د.خل ظ%فار, ح.م�ر. أ%ي تعلم ال1م\ي.ري�ة؛ وقيل:
كل أ%رض ذات م.غ.ر�ة{ ظ%فار,. وف الديث: كان لباس' آد.م، عليه السلم،

والظ©ف�ر؛ أ%ي شيء ي'ش\ب,ه الظ©ف�ر. ف بياضه وصفائه وكثاف1ته. وف
حديث ال3ف}ك1: ع1قد من ج.ز\ع أ%ظفار؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي وأ�ريد

با العط}ر' الذكور أ%و_لv كأ%نه يؤخذ في'ث}ق%ب' وي'ج\عل ف الع1ق}د
والقلدة؛ قال: والصحيح ف الرواية أ%نه من ج.ز\ع, ظ%فار, مدينة ل1م\ي

باليمن. وال4ظ}فار': ك1بار' الق1ر\دان1 وكواكب' ص1غار¬.
وظ%ف}ر¬ وم'ظ%ف�ر¬ وم1ظ}فار¬: أ%ساء. وبنو ظ%ف%ر: ب.ط}نان1 بطن ف

ال4نصار.، وبطن ف بن سليم.
@ظهر: الظ�ه\ر من كل شيء: خ1لف' الب.ط}ن. والظ�ه\ر من ال3نسان: من

ل%د'ن م'ؤخ_ر, الكاهل إ,ل أ%دن العجز عند آخره، مذكر ل غي، صرح بذلك
اللحيان، وهو من ال4ساء الت و'ض1ع.ت م.و\ض1ع. الظروف، والمع أ%ظ}ه'ر¬

�وظ�هور وظ�ه\رانD. أ%بو اليثم: الظ�ه\ر' س1تe فقارات، والكاهل
والك%ت.3د' ستe فقارات، وها بي الكتفي، وف الر_قب.ة ست فقارات؛ قال أ%بو

اليثم: الظ�ه\ر الذي هو ست ف1ق%ر� يك}ت.ن,ف�ها ال%ت\نان1، قال



ال4زهري: هذا ف البعي؛ وف حديث اليل: ول ي.ن\س. حق_ ال ف ر,قاب,ها
ول ظ�هورها؛ قال ابن ال4ثي: ح.قe الظهور, أ%ن ي.ح\م1ل% عليها

م'ن\ق%ط1عاv أ%و ي'جاهد. عليها؛ ومنه الديث الخر: وم1ن\ ح.قYها إ,ف}قار'
ظ%ه\ر,ها. وق%ل�ب. ال4مر. ظ%ه\راv ل1ب.ط}ن�: أ%ن\ع.م. ت.د\ب,ي.ه، وكذلك يقول

ال�د.ب>ر' لل4مر. وق%ل�ب. فلن أ%م\ره ظهراv ل1ب.ط}ن� وظهر.ه
ل1ب.ط}نه وظهر.ه ل1ل}ب.ط}ن,؛ قال الفرزدق:

كيف تران قالباv م1ج.ن�ي،
أ%ق}ل1ب' أ%م\ر,ي ظ%ه\ر.ه ل1ل}ب.ط}ن,

وإ,نا اختار الفرزدق ههنا ل1ل}ب.ط}ن, على قوله ل1ب.ط}ن� ل4ن قوله
ظ%ه\ر.ه معرفة، فأ%راد أ%ن يعطف عليه معرفة مثله، وإ,ن اختلف وجه التعريف؛

قال سيبويه: هذا باب من الفعل ي'ب\د.ل فيه الخر من ال4ول ي.ج\ر,ي على
السم كما ي.ج\ر,ي أ%ج\معون على السم، وي'ن\ص.ب' بالفعل ل4نه مفعول،

فالبدل أ%ن يقول: ض'رب عبد'ال ظ%هره' وب.طن'ه، وض'ر,ب. ز.يد¬ الظهر'
والبطن'، وق�ل1ب. عمرو ظ%ه\ر'ه وبطن'ه، فهذا كله على البدل؛ قال: وإ,ن شئت كان

على السم بنزلة أ%جعي، يقول: يصي الظهر والبطن توكيداv لعبدال كما
يصي أ%جعون توكيداv للقوم، كأ%نك قلت: ض'ر,ب. ك�ل9ه؛ قال: وإ,ن شئت
نصبت فقلت ض'ر,ب زيد¬ الظ�هر. والبطن.، قال: ولكنهم أ%جازوا هذا كما

أ%جازوا دخلت البيت.، وإ,نا معناه دخلت ف البيت والعامل فيه الفعل، قال: وليس
النتصب' ههنا بنزلة الظروف ل4نك لو قلت: هو ظ%ه\ر.ه وبط%ن\ه. وأ%نت

تعن شيئاv على ظهره ل يز، ول ييزوه ف غي الظ�ه\ر والب.ط}ن
والس_ه\ل وال%ب.ل,، كما ل يز دخلت' عبد.ال، وكما ل يز حذف حرف الر

إ,ل� ف أ%ماكن مثل دخلت البيت.، واختص قولم الظهر. والبطن. والسهل%
والبل% بذا، كما أ%ن ل%د'ن} مع غ�د\و.ة{ لا حال ليست ف غيها من ال4ساء.

وقوله، صلى ال عليه وسلم: ما نزول من القرآن آية إ,ل� لا ظ%ه\ر¬
ب.ط}ن¬ ولكل ح.ر\ف{ ح.دÒ ولكل ح.د� م'ط�ل%ع¬؛ قال أ%بو عبيد: قال بعضهم

الظهر لفظ القرآن والبطن تأ}ويله، وقيل: الظهر الديث والب، والبطن ما
فيه من الوعظ والتحذير والتنبيه، وال�ط�ل%ع' م.أ}تى الد وم.ص\ع.د'ه،

أ%ي قد عمل با قوم أ%و سيعملون؛ وقيل ف تفسي قوله لا ظ%ه\ر¬ وب.ط}ن
قيل: ظهرها لفظها وبطنها معناها وقيل: أ%راد بالظهر ما ظهر تأ}ويله وعرف

معناه، وبالبطن ما ب.ط%ن. تفسيه، وقيل: ق1ص.ص'ه ف الظاهر أ%خبار وف



الباطن ع.ب\ر.ةD وتنبيه وتذير، وقيل: أ%راد بالظهر التلوة وبالبطن التفهم
والتعلم. وال�ظ%ه_ر'، بفتح الاء مشددة: الرجل الشديد الظهر. وظ%ه.ره

ي.ط}ه.ر'ه ظ%ه\راv: ضرب ظ%ه\ره. وظ%ه,ر. ظ%ه.راv: اشتكى ظ%ه\ره. ورجل
ظ%ه,ي¬: يشتكي ظ%ه\ر.ه. والظ�ه.ر': مصدر قولك ظ%ه,ر. الرجل، بالكسر، إ,ذا

اشتكى ظ%ه\ره. ال4زهري: الظ©هار' وجع الظ�ه\ر,، ورجل م.ظ}ه'ور¬.
وظ%ه.ر\ت' فلناv: أ%صبت ظ%ه\ره. وبعي ظ%ه,ي: ل ي'ن\ت.ف%ع بظ%ه\ره من

الد_ب.ر,، وقيل: هو الفاسد الظ�ه\ر من د.ب.ر� أ%و غيه؛ قال ابن سيده: رواه
ثعلب. ورجل ظ%هي¬ وم'ظ%ه_ر¬: قويe الظ�ه\ر, ورجل م'ص.د_ر: شديد

الص_د\ر، وم.ص\د'ور: يشتكي ص.د\ر.ه؛ وقيل: هو الصeل}ب' الشديد من غي أ%ن
ي'ع.ي_ن منه ظ%ه\ر¬ ول غيه، وقد ظ%ه.ر. ظ%ه.ار.ةv. ورجل خفيف الظ�ه\ر:

قليل العيال، وثقيل الظهر كثي العيال، وكلها على ال%ث%ل. وأ%ك%ل الرج'ل
vأ%ي س.م1ن. منها. قال: وأ%كل أ%ك}ل%ة vظ%ه.ر. منها ظ%ه\ر.ة vأ%ك}ل%ة

إ,ن أ%صبح منها لناتياv، ولقد ن.ت.و\ت' من أ%كلة أ%كلتها؛ يقول: س.م1ن\ت'
منها. وف الديث: خ.ي\ر' الصدقة ما كان عن ظ%ه\ر, غ1ن أ%ي ما كان

ع.ف}واv قد ف%ض.ل% عن غنÝى، وقيل: أ%راد ما ف%ض.ل% عن الع1ي.ال؛ والظ�ه\ر' قد
يزاد ف مثل هذا إ,شباعاv للكلم وتكيناv كأ%ن� صدقته إ,ل ظ%ه\ر�

ق%وي¼ من الال. قال م.ع\م.ر¬: قلت' ل4يeوب. ما كان عن ظ%ه\ر, غ1نÝى، ما
ظ%ه\ر' غ1نÝى؟ قال أ%يوب: ما كان عن ف%ض\ل, عيال. وف حديث طلحة: ما

رأ%يت' أ%حداv أ%عطى ل%ز,يل� عن ظ%ه\ر, ي.د{ من ط%ل}ح.ة%، قيل: عن ظهر ي.د{
اب\تد.اءé من غي مكافأ%ة. وفلنD يأ}كل عن ظ%ه\ر, يد ف�لن{ إ,ذا كان هو

ي'ن\ف1ق' عليه. والف�ق%راء يأ}كلون عن ظ%ه\ر, أ%يدي الناس.
قال الفراء: العرب تقول: هذا ظ%ه\ر' السماء وهذا ب.ط}ن' الس_م.اء3

لظاهرها الذي تراه. قال ال4زهري: وهذا جاء ف الشيء ذي الوجهي الذي ظ%ه\ر'ه
ك%ب.ط}نه، كالائط القائم لا و.ل1ي.ك يقال بطن'ه، ولا و.ل1ي. غ%ي\ر.ك

ظ%ه\ر'ه. فأ%ما ظ1هار.ة الثوب وب,طان.ت'ه، فالبطان.ة� ما و.ل1ي. منه
السد. وكان داخلv، والظYهار.ة� ما عل وظ%ه.ر. ول ي.ل السد.؛ وكذلك

ظ1هار.ة الب,س.اط1؛ وبطانته ما يلي ال4رض.. ويقال: ظ%ه.ر\ت' الثوب. إ,ذا
جعلت. له ظ1ه.ار.ة وب.ط%ن\ت'ه إذا جعلت. له ب,طان.ةv، وجع الظYهار.ة

ظ%ه.ائ1ر، وجع الب,ط%ان.ة% ب.ط%ائ1ن' والظYه.ار.ة�، بالكسر: نقيض الب,طانة.
و.ظ%ه.ر\ت' البيت: ع.ل%و\ت'ه. وأ%ظ}ه.ر\ت' بفلن: أ%عليت به. وتظاهر



القوم': ت.داب.ر'وا كأ%نه ول�ى ك�ل© واحد منهم ظ%ه\ر.ه إ,ل صاحبه.
وأ%ق}ران� الظ�ه\ر,: الذين ييئونك من ورائك أ%و من وراء ظ%ه\ر,ك ف الرب،

مأ}خوذ من الظ�ه\ر,؛ قال أ%بو خ1راش�:
،vأ%س\و.أ% الناس, ت1ل�ة Dلكان% ج.م1يل

�ولكن� أ%ق}ران% الظ©ه'ور, م.قات1ل
ال4صمعي: فلن ق1ر\ن� الظ�ه\ر، وهو الذي يأ}تيه من ورائه ول يعلم؛

قال ذلك ابن ال4عراب، وأ%نشد:
فلو كان ق1ر\ن واحداv لك�ف1يت'ه،

�ولكن_ أ%ق}ران% الظ©ه'ور, م1قات1ل
وروي ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده:

فلو أ%ن_ه'م\ كانوا لق�ونا ب,مث}ل1ن.ا،
ول%كن_ أ%ق}ران% الظ©هور, م'غال1ب'

قال: أ%قران الظهور أ%ن يتظاهروا عليه، إ,ذا جاء اثنان وأ%نت واحد
غلباك. وش.د_ه الظ©هاري_ة% إ,ذا ش.د_ه إ,ل خ.ل}ف، وهو من الظ�ه\ر. ابن

ب'ز'رج. أ%و\ث%ق%ه' الظ©هار,ي_ة أ%ي ك%ت_ف%ه.
والظ�ه\ر': الر>كاب' الت تمل ال4ثقال ف السفر لملها إ,ياها على

ظ�ه'ورها. وبنو فلن م'ظ}ه,رون إ,ذا كان لم ظ%ه\ر ي.ن\ق�ل�ون عليه، كما
يقال م'ن\ج,ب'ون إ,ذا كانوا أ%صحاب ن.جائ1ب.. وف حديث ع.ر\ف%ج.ة: فتناول

السيف من الظ�ه\ر ف%حذ%ف%ه' به؛ الظ�ه\ر: ال3بل الت يمل عليها
ويركب. يقال: عند فلن ظ%ه\ر أ%ي إ,بل؛ ومنه الديث: أ%تأ}ذن لنا ف ن.ح\ر

ظ%ه\رنا؟ أ%ي إبلنا الت نركبها؛ وت'ج\م.ع' على ظ�ه\ران، بالضم؛ ومنه
الديث: فجعل رجالD يستأ}ذنونه ف ظ�ه\رانم ف ع'ل}و, الدينة. وفلنD على

ظ%ه\ر� أ%ي م'ز\م1ع¬ للسفر غي مطمئن كأ%نه قد ر.ك1ب. ظ%ه\راv لذلك؛ قال يصف
:vأ%مواتا

ولو ي.س\ت.ط1يع'ون الر_واح.، ت.ر.و_ح'وا
معي، أ%و غ%د.و\ا ف ال�ص\ب,ح1ي على ظ%ه\ر,

والبعي الظ�ه\ر,يe، بالكسر: هو الع'د_ة للحاجة إ,ن احتيج إ,ليه، نسب
إ,ل الظ�ه\ر ن.س.باv على غي قياس. يقال: ات_خ1ذ} معك بعياv أ%و
بعيين ظ1ه\ر,ي_ي\ن, أ%ي ع'د_ةv، والمع ظ%هار,يe وظ%ه.ار,يe، وف

الصحاح: ظ%ه,ار,يe غي مصروف ل4ن ياء النسبة ثابتة ف الواحد. وب.عي



ظ%ه,ي¬ ب.ي>ن' الظ�هار.ة إ,ذا كان شديداv قوي�اv، وناقة ظهيه. وقال الليث:
الظ�ه,ي' من ال3بل القوي الظ�ه\ر صحيحه، والفعل ظ%ه.ر. ظ%هار.ةv. وف

الديث: ف%ع.م.د. إ,ل بعي ظ%ه,ي فأ%م.ر. به ف%ر'ح1ل%، يعن شديد
الظهر قوي�اv على الر>ح\ل%ة1، وهو منسوب إ,ل الظ�ه\ر,؛ وقد ظ%ه_ر به

واس\ت.ظ%ه\ر.ه'.
وظ%ه.ر. باجة1 وظ%ه.ر_ها وأ%ظ}ه.رها: جعلها بظ%ه\ر� واستخف با ول

ي.خ1ف_ لا، ومعن هذا الكلم أ%نه جعل حاجته وراء ظ%ه\ر,ه تاوناv با
كأ%نه أ%زالا ول يلتفت إ,ليها. وجعلها ظ1ه\ر,ي_ةv أ%ي خ.ل}ف. ظ%ه\ر،

كقوله تعال: ف%ن.بذ�وه ور.اء ظ�ه'ور,هم، بلف قولم و.اج.ه. إ,راد.ت.ه'
إ,ذا أ%ق}ب.ل% عليها بقضائها، وج.ع.ل% حاج.ت.ه بظ%ه\ر� كذلك؛ قال

الفرزدق:ت.م1يم' بن. ق%ي\س� ل ت.م'ون.ن_ حاج.ت1ي
بظ%ه\ر�، فل ي.ع\يا ع.لي_ ج.واب'ها

والظYه\ر,يe: الذي ت.ج\ع.ل�ه بظ%ه\ر أ%ي تنساه.
والظYه\ر,يe: الذي ت.ن\ساه وت.غ\ف�ل� عنه؛ ومنه قوله: وات_خ.ذ}ت.م'وه

وراءكم ظ1ه\ر,ي�اv؛ أ%ي ل ت.ل}ت.ف1توا إ,ليه. ابن سيده: واتذ حاجته
ظ1ه\ر,ي�اv اس\ت.هان با كأ%نه ن.س.بها إ,ل الظ�ه\ر، على غي قياس، كما

قالوا ف النسب إ,ل الب.ص\ر.ة ب,ص\ريe. وف حديث علي، عليه السلم:
ات_خ.ذ}ت'موه و.ر.اء4كم ظ1ه\ر,ي�اv حت ش'ن_ت\ عليكم الغارات' أ%ي جعلتموه

وراء ظهوركم، قال: وكسر الظاء من تغييات الن_س.ب؛ وقال ثعلب ف قوله
تعال: واتذتوه وراءكم ظ1ه\ر,ي�اv: ن.ب.ذ}ت'م\ ذكر ال وراء ظهوركم؛ وقال

الفراء: يقول تركتم أ%مر ال وراء ظهوركم، يقول شعيب، عليه السلم:
ع.ظ�م\ت'م\ أ%م\ر. ر.ه\طي وتركتم تعظيم ال وخوفه. وقال ف أ%ثناء

الترجة: أ%ي واتذت الرهط وراءكم ظ1ه\ر,ي�اv ت.س\ت.ظ}ه,ر'ون بع علي_، وذلك ل
ينجيكم من ال تعال. يقال: اتذ بعياv ظ1ه\ر,ي�اv أ%ي ع'د_ةv. ويقال

للشيء الذي ل ي'ع\ن.ى به: قد جعلت هذا ال4مر بظ%ه\ر� ور.ميته بظ%ه\ر�.
Dوقولم. ول تعل حاجت بظ%ه\ر أ%ي ل ت.ن\س.ها. وحاجت'ه عندك ظاهرة

أ%ي م'ط�ر.ح.ة وراء الظ�ه\ر,. وأ%ظ}ه.ر. باجته واظ�ه.ر.: جعلها وراء
ظ%ه\ر,ه، أ%صله اظ}ت.هر. أ%بو عبيدة: جعلت حاجته بظ%ه\ر� أ%ي يظ%ه\ر,ي

خ.ل}ف1ي؛ ومنه قوله: واتذتوه وراءكم ظ1ه\ر,ي�اv، وهو استهانتك باجة الرجل.
وجعلن بظ%ه\ر� أ%ي طرحن. وظ%ه.ر. به وعليه ي.ظ}ه.ر': ق%و,ي.. وف



التنزيل العزيز: أ%و الطYف}ل الذين ل ي.ظ}ه.روا على ع.و\رات1 النساء؛ أ%ي
ل يبلغوا أ%ن يطيقوا إ,تيان% النساء؛ وقوله:

خ.ل�ف}ت.نا بي ق%و\م. ي.ظ}ه.ر'ون بنا،
�أ%موال�ه'م\ عاز,ب¬ عنا وم.ش\غ'ول

هو من ذلك؛ قال ابن سيده: وقد يكون من قولك ظ%ه.ر. به إ,ذا جعله وراءه،
قال: وليس بقوي، وأ%راد منها عازب ومنها مشغول، وكل ذلك راجع إ,ل معن

الظ�ه\ر. وأ%ما قوله عز وجل: ول ي'ب\د1ين. ز,ينتهن_ إ,ل� ما ظهر
منها؛ روي ال4زهري عن ابن عباس قال: الك%فe والات.م' والو.ج\ه'، وقالت
عائشة: الزينة الظاهرة الق�ل}ب' والف%ت.خة، وقال ابن مسعود: الزينة الظاهرة

الثياب. والظ�ه\ر': طريق الب.ر>. ابن سيده: وطريق الظ�ه\ره طريق
الب.ر>، وذلك حي يكون فيه م.س\ل%ك ف الب ومسلك ف البحر. والظ�ه\ر' من

ال4رض: ما غلظ وارتفع، والبطن ما لن% منها وس.ه'ل% ور.ق_ واط}مأ%ن�.
وسال الوادي ظ%ه\راv إذا سال ب.ط%ر, نفسه، فإن سال بطر غيه قيل: سال

د'ر\أv؛ وقال مرة: سال الوادي ظ�ه\راv كقولك ظ%ه\راv؛ قال ال4زهري:
وأ%ح\س3ب' الظ©ه\ر، بالضم، أ%ج\ود. ل4نه أ%نشد:

،vه'را�ولو د.ر.ى أ%ن� ما جاه.رت.ن ظ
ما ع'د\ت' ما لgل4ت\ أ%ذناب.ها الف�ؤ.ر'

وظ%ه.رت الطي' من بلد كذا إ,ل بلد كذا: اندرت منه إ,ليه، وخص أ%بو
حنيفة به الن_س\ر. فقال ي.ذ}ك�ر النeس'ور.: إ,ذا كان آخر الشتاء ظ%ه.ر.ت\

إ,ل ن.ج\د{ ت.ت.حي_ن' ن,تاج. الغنم فتأ}كل أ%ش\لء4ها. وف كتاب عمر،
رضي ال عنه، إ,ل أ%ب ع'بيدة: فاظ}ه.ر\ بن معك من السلمي إ,ليها

يعن إ,ل أ%رض ذكرها، أ%ي أ%خ\ر'ج' بم إ,ل ظاهرها وأ%ب\ر,ز\هم. وف حديث
عائشة: كان يصلي الع.ص\ر ف ح'ج\رت قبل أ%ن تظهر، تعن الشمس، أ%ي تعلو

الس_ط}ح.، وف رواية: ول ت.ظ}ه.ر الشمس' ب.ع\د' من ح'ج\رتا أ%ي ل
ترتفع ول ترج إ,ل ظ%ه\رها؛ ومنه قوله:

وإ,نا ل%ن.ر\ج'و ف%و\ق. ذلك م.ظ}ه.را
.vيعن م.ص\ع.دا

والظاه1ر': خلف الباطن؛ ظ%ه.ر. ي.ظ}ه.ر' ظ�ه'وراv، فهو ظاهر وظه,ي؛
قال أ%بو ذؤيب:

فإ,ن� ب.ن,ي ل1ح\ي.ان%، إ,م_ا ذ%ك%ر\ت'ه'م،



ث%ناه'م\، إ,ذا أ%خ\ن.ى اللYئام'، ظ%ه,ي'
ويروى طهي، بالطاء الهملة. وقوله تعال: وذ%روا ظاه1ر. ال3ث

وباط1ن.ه؛ قيل: ظاهره ال�خال�ة� على جهة الر>يب.ة1، وباطنه الزنا؛ قال
vالزجاج: والذي يدل عليه الكلم، وال أ%علم، أ%ن العن اتركوا ال3ث ظ%ه\را

وب.ط}ناv أ%ي ل ت.ق}ر.ب'وا ما حرم ال ج.ه\راv ول سر�اv. والظاهر':
من أ%ساء ال عز وجل؛ وف التنزيل العزيز: هو ال4و�ل والخر والظاهر

والباطن؛ قال ابن ال4ثي: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعل عليه؛ وقيل: ع'ر,ف.
بطريق الستدلل العقلي با ظهر لم من آثار أ%فعاله وأ%وصافه.

وهو نازل بي ظ%ه\ر�ي\هم وظ%ه\ران.ي\ه,م، بفتح النون ول يكسر: بي
أ%ظ}ه'ر,هم. وف الديث: فأ%قاموا بي ظ%ه\رانيهم وبي أ%ظ}هرهم؛ قال ابن

ال4ثي: تكررت هذه اللفظة ف الديث والراد با أ%نم أ%قاموا بينهم على
،vسبيل الستظهار والستناد لم، وزيدت فيه أ%لف ونون مفتوحة تأ}كيدا
ومعناه أ%ن ظ%ه\راv منهم قدامه وظهراv وراءه فهو م.ك}ن'وف من جانبيه، ومن

جوانبه إ,ذا قيل بي أ%ظ}ه'ر,هم، ث كثر حت استعمل ف ال3قامة بي القوم
.vمطلقا

ولقيته بي الظ�ه\ر.ي\ن, والظ�ه\ران.ي\ن, أ%ي ف اليومي أ%و الثلثة
أ%و ف ال4يام، وهو من ذلك. وكل ما كان ف وسط شيء وم'ع\ظ%م1ه، فهو بي

ظ%ه\ر.ي\ه وظ%ه\ران.ي\ه. وهو على ظ%ه\ر, ال3ناء أ%ي مكن لك ل يال
بينكما؛ عن ابن ال4عراب. ال4زهري عن الفراء: فلنD بي ظ%ه\ر.ي\نا

وظ%ه\ران.ي\نا وأ%ظه'ر,نا بنعن واحد، قال: ول يوز بي ظ%ه\ران,ينا، بكسر
النون. ويقال: رأ%يته بي ظ%ه\ران.ي الليل أ%ي بي العشاء إ,ل الفجر. قال

الفراء: أ%تيته مرة بي الظ�ه\ر.ي\ن, يوماv ف ال4يام. قال: وقال أ%بو
ف%ق}ع.س� إ,نا هو يوم بي عامي. ويقال للشيء إ,ذا كان ف وسط شيء: هو

بي ظ%ه\ر.ي\ه وظ%ه\ران.ي\ه؛ وأ%نشد:
أ%ل%ي\س. د1ع\صاv ب.ي\ن. ظ%ه\ر.ي\ أ%و\ع.سا

والظ�واه1ر': أ%شراف ال4رض. ال4صمعي: يقال هاج.ت\ ظ�ه'ور' ال4رض
وذلك ما ارتفع منها، ومعن هاج.ت\ ي.ب,س. ب.ق}ل�ها. ويقال: هاج.ت\ ظ%واه1ر'
ال4رض. ابن شيل: ظاهر البل أ%عله، وظاه1ر.ة� كل شيء أ%عله، استوى

أ%و ل يستو ظاهره، وإ,ذا علوت ظ%ه\ره فأ%نت ف%و\ق. ظاه1ر.ته؛ قال
:Dم'ه.ل}ه,ل



وخ.ي\ل ت.ك%د_س' بالد_ار,ع1ي،
ك%م\شي, الو'ع'ول, على الظ�اه1ره

وقال الكميت:
ف%ح.ل%ل}ت. م'ع\ت.ل1ج. الب,طا

ح,، وح.ل� غ%ي\ر'ك بالظ�و.اه1ر\
قال خالد بن ك�ل}ث�وم: م'ع\ت.ل1ج' البطاح ب.ط}ن' مكة والبطحاء الرمل،

وذلك أ%ن بن هاشم وبن أ�مية وسادة قريش ن'زول ببطن مكة ومن كان دونم فهم
نزول بظواهر جبالا؛ ويقال: أ%راد بالظواهر أ%على مكة. وف الديث ذ1كر

قريش, الظ�واه1ر,، وقال ابن ال4عراب: ق�ر.ي\ش' الظواهر, الذين نزلوا
بظ�هور جبال مكة، قال: وق�ر.ي\ش' الب,طاح, أ%كرم' وأ%شرف من قريش الظواهر،

وقريش البطاح هم الذين نزلوا بطاح مكة.
والظ©هار': الر�يش'. قال ابن سيده: الظ©ه\ران� الريش الذي يلي الشمس

وال%ط%ر. من ال%ناح، وقيل: الظ©هار، بالضم، والظ©ه\ران من ريش السهم
ما جعل من ظ%ه\ر ع.س3يب, الريشة، هو الش_قe ال4ق}ص.ر'، وهو أ%جود

الريش، الواحد ظ%ه\ر¬، فأ%ما ظ�ه\رانD فعلى القياس، وأ%ما ظ�هار فنادر؛ قال:
،Dه\ران�ونظيه ع.ر\ق¬ وع'راق¬ ويوصف به فيقال ر,يش¬ ظ�هار¬ وظ

والب'ط}نان� ما كان من تت الع.س3يب، والل©ؤ.ام' أ%ن يلتقي ب.ط}ن' ق�ذ�ة{ وظ%هر'
أ�خ\ر.ى، وهو أ%جود ما يكون، فإ,ذا التقى ب.ط}نان1 أ%و ظ%ه\ران1، فهو

ل�غاب¬ ول%غ\ب¬. وقال الليث: الظ©هار' من الريش هو الذي يظهر من ريش الطائر
وهو ف الناح، قال: ويقال: الظ©هار' جاعة واحدها ظ%ه\ر¬، ويمع على

الظ©ه\ران1، وهو أ%فضل ما ي'راش' به السهم فإ,ذا ريش. بالب'ط}نان1 فهو
،�ع.ي\ب¬، والظ�ه\ر' الانب القصي من الريش، والمع الظ©ه\ران

والب'ط}نان الانب الطويل، الواحد ب.ط}ن¬؛ يقال: ر,ش\ س.ه\م.ك بظ�ه\ران{ ول
ت.ر,ش\ه' بب'ط}نان{، واحدها ظ%ه\ر وب.ط}ن¬، مثل ع.ب\د وع'ب\دان{؛ وقد ظ%ه_رت

الريش السهم.. والظ�ه\ران1: جناحا الرادة ال4ع\ل%يان1 الغليظان؛ عن
أ%ب حنيفة. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد: للق%و\س, ظ%ه\ر¬ وب.ط}ن¬،
فالبطن ما يلي منها الو.ت.ر، وظ%ه\ر'ها الخر' الذي ليس فيه وت.ر¬.

وظاه.ر. بي ن.ع\لي وثوبي: لبس أ%حدها على الخر وذلك إ,ذا طارق
بينهما وطابق.، وكذلك ظاه.ر. بي. د1ر\ع.ي\ن، وقيل: ظاه.ر. الدرع. ل4م.

بعضها على بعض.



وف الديث: أ%نه ظاهر. بي د1ر\ع.ي\ن يوم أ�ح'د أ%ي جع ولبس إ,حداها
فوق ال�خرى، وكأ%نه من التظاهر لتعاون والتساعد؛ وقول و.ر\قاء بن

ز'ه.ي:ر.أ%ي.ت' ز'ه.ي\راv تت ك%ل}ك%ل, خال1د{،
ف%ج,ئ}ت' إ,ليه كالع.ج'ول, أ�باد1ر'

،vف%ش'ل�ت\ يين ي.و\م. أ%ض\ر,ب' خالدا
وي.م\ن.عه' م1ن_ي الديد' ال�ظاهر'

إ,نا عن بالديد هنا الدرع، فسمى النوع الذي هو الدرع باسم النس الذي
هو الديد؛ وقال أ%بو النجم:
س'ب>ي ال%ماة% واد\ر.ه1ي عليها،

ث اق}ر.ع1ي بالو.د� م.ن\ك1ب.ي\ها،
وظاه1ري ب,ج.ل1ف{ عليها

قال ابن سيده: هو من هذا، وقد قيل: معناه اس\ت.ظ}ه,ري، قال: وليس بقوي.
واس\ت.ظ%ه\ر. به أ%ي استعان. وظ%ه.ر\ت' عليه: أ%عنته. وظ%ه.ر. ع.لي_:

أ%عانن؛ كلها عن ثعلب. وت.ظاهر'وا عليه: تعاونوا، وأ%ظهره ال على
:vع.د'و>ه. وف التنزيل العزيز: وإن ت.ظ%اه.ر.ا عليه. وظاه.ر. بعضهم بعضا

أ%عانه، والت_ظاه'ر': التعاو'ن. وظاه.ر. فلن فلناv: عاونه.
وال�ظاه.ر.ة: العاونة، وف حديث علي، عليه السلم: أ%نه بار.ز. ي.و\م. ب.د\ر�

وظاه.ر. أ%ي ن.ص.ر وأ%عان. والظ�ه,ي': الع.و\ن�، الواحد والمع ف ذلك
سواء، وإ,نا ل يمع ظ%ه,ي ل4ن ف%عيلv وف%ع'ولv قد يستوي فيهما الذكر

والؤ'نث والمغ، كما قال ال عز وجل: إ,ن_ا رسول� رب العالي. وف
التنزيل العزيز: وكان الكافر' على ربه ظ%هياv؛ يعن بالكافر ال1ن\س.،

ولذلك أ%فرد؛ وفيه أ%يضاv: واللئكة بعد ذلك ظهي؛ قال ابن سيده: وهذا كما
حكاه سيبويه من قولم للجماعة: هم ص.د1يق¬ وهم ف%ر,يق¬؛ والظ�ه,ي':

ال�ع1ي. وقال الفراء ف قوله عز وجل: واللئكة بعد ذلك ظهي، قال: يريد
أ%عواناv فقال ظ%ه,ي ول يقل ظ�ه.راء. قال ابن سيده: ولو قال قائل إ,ن

الظ�هي لبيل وصال الؤمني واللئكة كان صواباv، ولكن ح.س'ن. أ%ن
ي'جع.ل% الظهي للملئكة خاصة لقوله: واللئكة بعد ذلك، أ%ي مع نصرة هؤلء،

ظ%هي¬. وقال الزجاج: واللئكة بعد ذلك ظهي، ف معن ظ�ه.راء، أ%راد:
واللئكة أ%يضاv ن'ص_ار¬ للنب، صلى ال عليه وسلم، أ%ي أ%عوان النب،

صلى ال عليه وسلم، كما قال: وح.س'ن. أ�ولئك رفيقاv؛ أ%ي ر'ف%قاء، فهو



مثل ظ%ه,ي ف معن ظ�ه.راء، أ%فرد ف موضع المع كما أ%فرده الشاعر ف
قوله:

يا عاذ1لت ل ت.ز,د\ن% م.لم.ت1ي،
إ,ن الع.واذ1ل% ل%س\ن. ل بأ%م1ي,

يعن ل%س\ن. ل بأ�م.راء. وأ%ما قوله عز وجل: وكان الكافر على ربه
ظ%هياv؛ قال ابن ع.رفة: أ%ي م'ظاه1راv ل4عداء ال تعال. وقوله عز وجل:
وظاه.ر'وا على إ,خراجكم؛ أ%ي عاو.ن'وا. وقوله: ت.ظ%اه.ر'ون% عليهم؛ أ%ي

ت.ت.عاون'ون%. والظYه\ر.ة�: ال4ع\وان�؛ قال تيم:
أ%ل%ه\ف1ي على ع1ز¼ ع.ز,يز� وظ1ه\ر.ة{،
وظ1لY ش.باب� كنت' فيه فأ%د\برا

Dالكسر عن كراع: كالظ�ه\ر,. وهم ظ1ه\ر.ة :�والظ©ه\ر.ة� والظYه\ر.ة
واحدة أ%ي ي.ت.ظ%اهرون على ال4عداء وجاءنا ف ظ�ه\ر.ته وظ%ه.ر.ت1ه

وظاه1ر.ت1ه1 أ%ي ف عشيته وقومه وناه1ض.ت.ه1 لذين يعينونه. وظ%اهر. عليه:
أ%عان. واس\ت.ظ%ه.ره عليه: استعانه. واس\ت.ظ%ه\ر. عليه بال4مر: استعان. وف

حديث علي، كر�م ال وجهه: ي'س\ت.ظ}ه.ر' ب'ج.ج ال وبنعمته على كتابه.
وفلن ظ1ه\ر.ت على فلن وأ%نا ظ1ه\ر.ت'ك. على هذا أ%ي ع.و\ن'ك. ال4صمعي:

هو ابن عمه د1ن\ياv فإ,ذا تباعد فهو ابن عمه ظ%ه\راv، بزم الاء، وأ%ما
الظYه\ر.ة� فهم ظ%ه\ر' الرجل وأ%ن\صاره، بكسر الظاء. الليث: رجل

ظ1ه\ر,يÒ من أ%هل الظ�ه\ر,، ولو نسبت رجلv إ,ل ظ%ه\ر, الكوفة لقلت
.Òإ,ل الظ�ه\ر لقالت ج,ل}د¬ ظ1ه\ر,ي vوكذلك لو نسبت ج,ل}دا ،Òظ1ه\ري

والظ©ه'ور: الظ�ف%ر' بالس�يء وال3طلع عليه. ابن سيده: الظ©هور
الظفر؛ ظ%ه.ر عليه ي.ظ}ه.ر ظ�ه'وراv وأ%ظ}ه.ره ال عليه. وله ظ%ه\ر¬ أ%ي مال

من إ,بل وغنم. وظ%ه.ر بالشيء ظ%ه\راv: ف%خ.ر.؛ وقوله:
واظ}ه.ر\ ب,ب,ز_ت1ه وع.ق}د1 لوائ1ه1

أ%ي اف}خ.ر\ به على غيه. وظ%ه.ر\ت' به: افتخرت به وظ%ه.ر\ت' عليه:
يقال: ظ%ه.ر فلنD على فلن أ%ي ق%و,ي. عليه. وفلن ظاه1ر¬ على فلن أ%ي غالب

عليه. وظ%ه.ر\ت' على الرجل: غلبته. وف الديث: فظ%ه.ر الذين كان بينهم
وبي رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ع.ه\د¬ ف%ق%ن.ت. شهراv بعد الركوع
يدعو عليهم؛ أ%ي غ%ل%ب'وهم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، قالوا:

وال4شبه أ%ن يكون م'غ.ي_راv كما جاء ف الرواية ال�خرى: ف%غ.د.ر'وا



بم. وفلن من و.ل%د1 الظ�ه\ر أ%ي ليس منا، وقيل: معناه أ%نه ل يلتفت
إ,ليهم؛ قال أ%ر\طاة� بن' س'ه.ي_ة:

ف%م.ن\ م'ب\ل1غD أ%ب\ناء4 م'ر_ة% أ%ن_نا
و.ج\د\ن.ا ب.ن الب.ر\صاء3 من و.ل%د1 الظ�ه\ر,؟

أ%ي من الذين ي.ظ}ه.ر'ون بم ول يلتفتون إ,ل أ%رحامهم. وفلن ل
ي.ظ}ه.ر' عليه أ%حد أ%ي ل ي'س.لYم.

والظ�ه.ر.ة�، بالتحريك: ما ف البيت من التاع والثياب. وقال ثعلب: بيت
�ح.س.ن' الظ�ه.ر.ة1 وال4ه.ر.ة، فالظ�ه.ر.ة� ما ظ%ه.ر منه، وال4ه.ر.ة
ما ب.ط%ن. منه. ابن ال4عراب: بيت ح.س.ن' ال4ه.رة والظ�ه.ر.ة1

والع.قار, بعن واحد. وظ%ه.ر.ة� الال: ك%ث}ر.ت'ه. وأ%ظ}ه.ر.ن.ا ال على
ال4مر: أ%ط}ل%ع.. وقوله ف التنزيل العزيز: فما استطاع'وا أ%ن ي.ظ}ه.ر'وه؛

أ%ي ما ق%د.ر'وا أ%ن ي.ع\ل�وا عليه لرتفاعه. يقال: ظ%ه.ر. على الائط
وعلى الس_ط}ح صار فوقه. وظ%ه.ر. على الشيء إ,ذا غلبه وعله. ويقال: ظ%ه.ر.

فلنD ال%ب.ل% إ,ذا عله. وظ%ه.ر الس_ط}ح. ظ�ه'وراv: عله. وقوله
تعال: وم.ع.ار,ج. عليها ي.ظ}ه.ر'ون% أ%ي ي.ع\ل�ون، والعارج الد_ر.ج'. وقوله

عز وجل: فأ%ص\ب.ح'وا ظاه1رين؛ أ%ي غالبي عالي، من قولك: ظ%ه.ر\ت' على
فلن أ%ي ع.ل%و\ت'ه وغلبته. يقال: أ%ظ}ه.ر ال السلمي على الكافرين

أ%ي أ%علهم عليهم.
والظ�ه\ر': ما غاب عنك. يقال: تكلمت بذلك عن ظ%ه\ر, غ%ي\ب,، والظ�ه\ر

فيما غاب عنك؛ وقال لبيد:
عن ظ%ه\ر, غ%ي\ب� وال4ن,يس' س.ق%ام'ها

ويقال: ح.م.ل% فلنD القرآن% على ظ%ه\ر, لسانه، كما يقال: ح.ف1ظ%ه عن
ظ%ه\ر قلبه. وف الديث: من قرأ% القرآن فاس\ت.ظ}هره؛ أ%ي حفظه؛ تقول:

قرأ}ت القرآن عن ظ%ه\ر, قلب أ%ي قرأ}ته من حفظي. وظ%ه\ر' الق%ل}ب: ح1ف}ظ�ه
.vواس\ت.ظ}هره أ%ي حفظه وقرأ%ه ظاه1را vعن غي كتاب. وقد قرأ%ه ظاه1را

والظاهرة�: الع.ي الاح1ظ%ة�. النضر: لعي الظ�اهر.ة� الت مل4ت
ن'ق}ر.ة الع.ي\ن، وهي خلف الغائرة؛ وقال غيه: العي الظاهرة هي الاحظة

الو.ح\ش.ة�. وق1د\ر¬ ظ%ه\ر¬: قدية كأ%نا ت'لقى وراء4 الظ�ه\ر,
ل1ق1د.م1ها؛ قال ح'م.ي\د' بن ثور:

ف%ت.غ.ي_ر.ت\ إ,ل� د.عائ1م.ها،



وم'ع.ر_ساv من ج.وفه ظ%ه\ر'
وت.ظ%اهر القوم'؛ ت.داب.ر'وا، وقد تقدم أ%نه التعاو'ن�، فهو ضد�. وقتله

ظ%ه\راv أ%ي غ1ي\ل%ةv؛ عن ابن ال4عراب. وظ%ه.ر الشيء� بالفتح،
ظ�ه'وراv: ت.ب.ي_ن. وأ%ظ}ه.ر\ت' الشيء: ب.ي_ن\ته. والظ©هور: ب'د'و� الشيء

الفي�. يقال: أ%ظ}ه.رن ال على ما س'ر,ق. من أ%ي أ%طلعن عليه. ويقال:
فلن ل ي.ظ}ه.ر' عليه أ%حد أ%ي ل ي'س.لYم' عليه أ%حد. وقوله: إ,ن

ي.ظ}ه.ر'وا عليكم؛ أ%ي ي.ط�ل1عوا وي.ع\ثرو'ا. يقال: ظ%ه.ر\ت على ال4مر. وقوله
تعال: ي.ع\ل%مون ظاه1راv من الياة الدنيا؛ أ%ي ما يتصرفون من معاشهم.

ال4زهري: والظ�ه.ار' ظاهر' ال%ر_ة. ابن شيل: الظ©ه.ار,ي_ة أ%ن
ي.ع\ت.ق1ل%ه الش_غ\ز.ب,ي_ة% ف%ي.ص\ر.ع.ه. يقال: أ%خذه الظ©هار,ي_ة%

والش_غ\ز.ب,ي_ة% بعنÝى.
والظ©ه\ر': ساعة الزوال، ولذلك قيل: صلة الظهر، وقد يذفون على

الس_ع.ة فيقولون: هذه الظ©ه\ر، يريدون صلة الظهر. الوهري: الظهر، بالضم،
بعد الزوال، ومنه صلة الظهر.

والظ�ه,ية�: الاجرة. يقال: أ%تيته ح.د_ الظ�ه,ية وحي قام. قائم
الظ�ه,ية. وف الديث ذكر صلة الظ©ه\ر؛ قال ابن ال4ثي: هو اسم لنصف
النهار، سي به من ظ%ه,ية الشمس، وهو شد�ة حرها، وقيل: أ�ضيفت إ,ليه

ل4نه أ%ظ}ه.ر' أ%وقات الصلوات لل4ب\صار,، وقيل: أ%ظ}ه.ر'ها ح.ر�اv، وقيل:
ل4نا أ%و_ل صلة أ�ظهرت وصليت. وقد تكرر ذكر الظ�ه,ية ف الديث،

وهو شد�ة الر� نصف النهار، قال: ول يقال ف الشتاء ظهية. ابن سيده:
الظهية حد� انتصاف النهار، وقال ال4زهري: ها واحد، وقيل: إ,نا ذلك ف

الق%ي\ظ1 مشتق. وأ%تان م'ظ%ه>راv وم'ظ}ه,راv أ%ي ف الظهية، قال:
وم'ظ}ه,راv، بالتخفيف، هو الوجه، وبه سي الرجل م'ظ}ه,راv. قال ال4صمعي: يقال

�أ%تانا بالظ�ه,ية وأ%تانا ظ�ه\راv بعن. ويقال: أ%ظ}ه.ر\ت. يا ر.ج'ل
إ,ذا دخلت ف حد� الظ©ه\ر. وأ%ظ}ه.ر\نا أ%ي س1ر\نا ف وقت الظ©ه\ر.

وأ%ظ}هر القوم': دخلوا ف الظ�ه,ية. وأ%ظ}ه.ر\نا. دخلنا ف وقت الظ©ه\ر
كأ%ص\ب.ح\نا وأ%م\س.ي\نا ف الص_باح وال%ساء، ونمع الظ�هية على

ظ%هائ1ر.. وف حديث عمر: أ%تاه رجل ي.ش\ك�و الن>ق}ر,س. فقال: ك%ذ%ب.ت\ك.
الظ�هائ1ر' أ%ي عليك بالشي ف الظ�هائ1ر ف ح.ر> الواجر. وف التنزيل

العزيز: وحي ت'ظ}ه,رون%؛ قال ابن مقبل:



وأ%ظ}ه.ر. ف ع1لن1 ر.ق}د{، وس.ي\ل�ه
ع.لج,يم'، ل ض.ح\لD ول م'ت.ض.ح\ض1ح'

يعن أ%ن السحاب أ%تى هذا الوضع ظ�ه\راv؛ أ%ل ترى أ%ن قبل هذا:
فأ%ض\ح.ى له ج,ل}ب¬، بأ%كناف1 ش'ر\م.ة{،

أ%ج.شe س1م.اك1يÒ من الو.ب\ل, أ%ف}ص.ح'
ويقال: هذا أ%مر¬ ظاهر¬ عنك عار'ه أ%ي زائل، وقيل: ظاهر¬ عنك أ%ي ليس

بلزم لك ع.ي\ب'ه؛ قال أ%بو ذؤيب:
أ%ب الق%ل}ب' إ,ل أ�م_ ع.م\ر�و، فأ%ص\ب.حت\

تر_ق' نار,ي بالش_كاة1 ونار'ها
وع.ي_ر.ها الواش'ون% أ%ن>ي أ�ح1بeها،

وتلك. ش.كاةD ظاهر¬ عنك. عار'ها
ومعن تر_ق ناري بالشكاة أ%ي قد شاع. خب,ي وخب'ها وانتشر بالش_كاة

والذكر, القبيح. ويقال: ظهر. عن هذا العيب' إ,ذا ل ي.ع\ل%ق ب ونبا
ع.ن>ي، وف النهاية: إ,ذا ارتفع عنك ول ي.ن.ل}ك منه شيء؛ وقيل لبن

:vله با؛ فقال متمثل vالزبي: يا ابن. ذات1 الن>طاق%ي ت.ع\ييا
وتلك ش.كاة ظاهر¬ عنك عار'ها

أ%راد أ%ن ن,طاق%ها ل ي.غ'صe منها ول منه في'ع.ي_را به ولكنه يرفعه
في.زيد'ه ن'ب\لv. وهذا أ%م\رء أ%نت به ظاه1ر¬ أ%ي أ%نت قويÒ عليه. وهذا

أ%مر ظاهر¬ بك أ%ي غالب عليك.
vامرأ%ته، ومنها، م'ظاه.ر.ة �والظYهار' من النساء، وظاه.ر. الرجل

وظ1هاراv إ,ذا قال: هي علي� كظ%ه\ر, ذات1 ر.ح1م�، وقد ت.ظ%ه_ر منها وت.ظاه.ر،
وظ%ه_ر. من امرأ%ته ت.ظ}ه,ياv كله بعن. وقوله عز وجل: والذين

ي.ظ�ه_ر'ون من ن,سائهم؛ ق�رئ: يظاه1ر'ون، وقرئ: ي.ظ�ه_ر'ون، وال4صل
ي.ت.ظ%ه_ر'ون، والعن واحد، وهو أ%ن يقول الرجل لمرأ%ته: أ%نت1 علي�

كظ%ه\ر أ�م>ي. وكانت العرب ت'طلYق نسارها ف الاهلية بذه الكلمة، وكان
الظYهار' ف الاهلية طلقاv فلما جاء ال3سلم ن'هوا عنه وأ�وجب.ت

الكف�ارة� على من ظاه.ر. من امرأ%ته، وهو الظYهار'، وأ%صله مأ}خوذ من
الظ�ه\ر، وإ,نا خ.صeوا الظ�ه\ر. دون البطن والف%خذ1 والفرج، وهذه أ%ول
بالتحري، ل4ن الظ�ه\ر. موضع' الركوب، والرأ%ة� مركوبةD إ,ذا غ�ش'ي.ت،

فكأ%نه إ,ذا قال: أ%نت علي� كظ%ه\ر أ�م>ي، أ%راد: ر'كوب'ك1 للنكاح علي� حرام



كرك�وب أ�مي للنكاح، فأ%قام الظهر م'قام. الركوب ل4نه مركوب، وأ%قام
الركوب. م'قام النكاح ل4ن الناكح راكب، وهذا من ل%ط1يف الستعارات
للكناية؛ قال ابن ال4ثي: قيل أ%رادوا أ%نت1 علي� كبطن أ�مي أ%ي كجماعها،

فك%ن.و\ا بالظهر عن البطن للم'جاورة، قال: وقيل إ,ن إ,ت\يان% الرأ%ة وظهر'ها
إ,ل السماء كان حراماv عندهم، وكان أ%هل� الدينة يقولون: إ,ذا أ�ت1يت

الرأ%ة� ووجه'ها إ,ل ال4رض جاء الولد' أ%ح\ول%، فل1ق%ص\د1 الرجل
ال�ط%لYق منهم إ,ل التغليظ ف تري امرأ%ته عليه شب_هها بالظهر، ث ل
ي.ق}ن.ع\ بذلك حت جعلها كظ%ه\ر أ�مه؛ قال: وإ,نا ع'د>ي الظهار' بن

ل4نم كانوا إ,ذا ظاهروا الرأ%ة% ت%ن�ب'وها كما يتجن�ب'ون% ال�ط%ل�قة%
ويترزون منها، فكان قوله ظاه.ر. من امرأ%ته أ%ي بع'د واحترز منها، كما

قيل: آل من امرأ%ته، ل�ا ض'م>ن. معن التباعد عدي بن.
وف كلم بعض فقهاء أ%هل الدينة: إ,ذا است'حيضت الرأ%ة� واستمر� با

الدم فإ,نا تقعد أ%يامها للحيض، فإ,ذا انقضت أ%ي_ام'ها اس\ت.ظ}ه.رت
بثلثة أ%يام تقعد فيها للحيض ول ت'صلي ث تغتسل وتصلي؛ قال ال4زهري: ومعن

الستظهار ف قولم هذا الحتياط� والستيثاق، وهو مأ}خوذ من
الظYه\ر,ي�، وهو ما ج.ع.ل}ت.ه ع'د_ةv لاجتك، قال ال4زهري: واتاذ� الظYه\ر,ي�

من الدواب ع'د_ةv للحاجة إ,ليه احتياطD ل4نه زيادة على قدر حاجة صاحب,ه
إ,ليه، وإ,نا الظYه\ر,ي� الرجل� يكون معه حاجت'ه من الر>كاب لمولته،

في.ح\تاط� لسفره وي'ع1دe ب.عياv أ%و بعيين أ%و أ%كثر ف�ر_غاv تكون
م'عد_ةv لحتمال ما انق%ط%ع من ركابه أ%و ظ%ل%ع أ%و أ%صابته آفة، ث
يقال: است.ظ}ه.ر ببعيين ظ1ه\ر,ي�ي\ن, متاطاv بما ث أ�قيم الستظهار'

م'قام. الحتياط ف كل شيء، وقيل: سي ذلك البعي' ظ1ه\ر,ي�اv ل4ن صاحب.ه
جعل%ه وراء ظ%ه\ر,ه فلم يركبه ول يمل عليه وتركه ع'د�ةv لاجته إ,ن

م.س_ت إ,ليه؛ ومنه قوله عز وجل حكاية عن شعيب: وات_خ.ذ}ت'م'وه وراء4كم
ظ1ه\ر,ي�اv. وف الديث: أ%نه أ%م.ر. خ'ر�اص. النخل أ%ن ي.س\ت.ظ}ه,ر'وا؛ أ%ي

يتاطوا ل4ر\بابا ويد.ع'وا لم قدر. ما ين'وب'هم وي.ن\ز,ل بم من
ال4ض\ياف وأ%بناء3 السبيل.

والظاه1رة� من الو,ر\د1: أ%ن ت.ر,د. ال3بل� كل9 يوم ن,صف النهار.
ويقال: إ,ب,ل� فلن ت.ر,د' الظاهرة% إ,ذا ور.د.ت كل� يوم نصف النهار. وقال

شر: الظاهرة الت ت.ر,د' كل� يوم نصف النهار وت.ص\د'ر' عند العصر؛ يقال:



شاؤ'هم ظ%واه1ر'، والظاهرة�: أ%ن ت.رد. كل يوم ظ�ه\راv. وظاهرة� الغ1ب>:
هي للغنم ل تكاد تكون لل3بل، وظاهرة الغ1ب> أ%ق}ص.ر' من الغ1ب>

.vقليل
وظ�ه.ي\ر¬: اسم. وال�ظ}ه,ر'، بكسر الاء: اسم' رجل. ابن سيده:

eوم.ر �وم'ظ}ه,ر' بن' ر.باح أ%حد' ف�ر\سان العرب وش'عرائهم. والظ�ه\ران
الظ�ه\ران1: موضع من منازل مكة؛ قال كثي:

vصادقا vولقد ح.ل%ف}ت' لا ي.م1ينا
بال، عند م.حار,م الرحن,

بالراق1صات على الكلل عشي�ة،
ت.غ\ش.ى م.ناب,ت. ع.ر\م.ض, الظ�ه\ران1

الع.ر\م.ض' ههنا: صغار' ال4راك؛ حكاه ابن سيده عن أ%ب حنيفة: وروى ابن
vسيين: أ%ن أ%با موسى ك%س.ا ف كف9ارة اليمي ثوب.ي, ظ%ه\ران,ي�ا

وم'ع.ق�داv؛ قال النضر: الظ�ه\ران9 ثوب¬ ي'جاء� به م1ن م.ر> الظ�ه\ران1،
وقيل: هو منسوب إ,ل ظ%ه\ران قرية من ق�ر.ى البحرين. وال�ع.ق�د':

ب'ر\د¬ من ب'رود ه.ج.ر، وقد تكرر ذكر م.ر� الظ�ه\ران، وهو واد بي مكة
وع'س\فان، واسم القرية الضافة إ,ليه م.رÒ، بفتح اليم وتشديد الراء؛ وف

حديث النابغة العدي أ%نه أ%نشده، صلى ال عليه وسلم:
ب.ل%غ\نا السماء4 م.ج\د'نا وس.ناؤنا،
وإ,ن�ا ل%ن.ر\ج'و فوق ذلك م.ظ}ه.را

فغ.ض1ب. وقال: إ,ل أ%ين ال%ظ}هر' يا أ%با ل%ي\لى؟ قال: إ,ل النة يا
رسول ال، قال: أ%ج.ل} إ,ن شاء ال. ال%ظ}ه.ر': ال%ص\ع.د'. والظواهر:

موضع؛ قال كثي عزة:
عف%ا راب,غD من أ%هل1ه فالظ�واهر'،

فأ%ك}ناف' ت'ب\ن قد ع.ف%ت، فال4صاف1ر'
@ظور: التهذيب ف أ%ثناء ترجة قضب: ويقال للبقرة إ,ذا أ%رادت الفحل% فهي

ظ�ؤ\ر.ى، قال: ول يسمع الظ©ور.ى ف�ع\ل%ى، ويقال لا إ,ذا ضربا الفحل:
قد ع.ل1ق%ت، فإ,ذا استوى ل%قاح'ها قيل: م'خضت، فإ,ذا كان قبل نتاجها

بيوم أ%و يومي، فهي حائش¬، ل4نا ت.ن\حاش' من البقر ف%ت.ع\ت.ز,ل�ه'ن�.
@ظبا: الظ©ب.ة: حد� السيف والس>نان1 والن>ص\ل وال%نجر وما أ%ش\به

ذلك. وف حديث ق%ي\لة: أ%نا ل�ا خرجت إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم،



أ%دركها عمe بنات1ها قال فأ%صاب.ت\ ظ�ب.ة� سيف1ه طائفةv من ق�رون رأ}سه؛
ظ�ب.ة السيف: ح.دeه، وهو ما ي.لي ط%ر.ف السيف، ومثله ذ�بابه؛ قال

الكميت:ي.ر.ى الر_اؤ'ون%، بالش_ف%رات، م1ن_ا
و.ق�ود. أ%ب ح'باح1ب. والظ©ب,ينا

والمع ظ�بات¬ وظ1ب'ون% وظ�ب'ون%؛ قال ابن سيده: وإنا قضينا عليه
vبالواو لكان الضمة ل4نا كأ%نا دليل على الواو، مع أ%ن ما حذفت لمه واوا

نو أ%ب وأ%خ وح.م� وه.ن� وس.ن.ة وع1ض.ة فيمن قال س.ن.وات وع1ض.وات أ%كثر
،vول يوز أ%ن يكون الذوف منها فاء ول عينا ،éما حذفت لم'ه ياء
أ%ما امتناع الفاء فل4ن الفاء ل ي.ط�ر,د حذفها إ,ل ف مصادر بنات الواو
نو ع1د.ة وز,ن.ة وح1د.ة، وليست ظ�ب.ة من ذلك، وأ%وائل تلك الصادر

مكسورة وأ%ول ظ�ب.ة{ مضموم، ول يذف فاء من ف�ع\لة إ,ل ف حرف شاذ ل نظي
له وهو قولم ف الص>لة ص'لة، ولول العن وأ%ن_ا قد وجدناهم يقولون
ص1ل%ة ف معناها، وهي مذوفة الفاء من و.ص.ل}ت، لا أ%ج.ز\نا أ%ن تكون

مذوفة الفاء، فقد بطل أ%ن تكون ظ�ب.ة مذوفة الفاء، ول تكون أ%يضاv مذوفة
العي ل4ن ذلك ل يأ}ت إ,ل ف سه ومه، وها حرفان نادران ل يقاس

عليهما. وظ�ب.ة� السيف وظ�ب.ة� الس_ه\م: ط%ر.ف�ه؛ قال ب.شامة بن حرى
الن_ه\شلي:

إ,ذا الك�ماة� ت.ن.ح_و\ا أ%ن ي.نال�م
ح.دe الظ©بات، وص.ل}ناها بأ%يدينا

وف حديث علي، كرم ال وجهه: نافحوا بالظ©ب.ى؛ هي جع ظ�بة السيف، وهو
ط%ر.ف�ه وح.دeه. قال: وأ%صل الظ©ب.ة ظ�ب.و¬، بوزن ص'ر.د، فحذفت الواو

وعو�ض منها الاء. وف حديث الباء: فوض.ع\ت' ظ%بيب. السيف ف بطنه؛ قال
الرب: هكذا روي وإ,نا هو ظ�ب.ة السيف، وهو ط%ر.فه، وتمع على الظ©بات

والظ©ب,ي، وأ%ما الض_بيب، بالضاد، ف%س.ي.لن� الدم من الفم وغيه؛
وقال أ%بو موسى: إنا هو بالصاد الهملة، وقد تقدم ذكره. ويقال ل1ح.د>

السكي: الغ1رار والظ©ب.ة والق�ر\ن.ة�، ول1جان,ب,ها الذي ل يقطع: الك%ل©.
والظ©ب.ة: جنس من ال%زاد.

التهذيب: الظ�ب\ية شبه الع1ج\لة وال%زادة، وإ,ذا خرج الدج_ال ترج
ق�د_امه امرأ%ة تسمى ظ%ب\ي.ة%، وهي ت'ن\ذ1ر السلمي به. والظ�ب\ية:

ال1راب، وقيل: الراب الصغي خاصة، وقيل: هو من جلد الظYباء. وف الديث:



أ%نه أ�ه\د1ي للنب، صلى ال عليه وسلم، ظ%ب\ية فيها خ.ر.ز¬ فأ%عطى
اله1ل% منها والع.ز.ب.؛ الظبية: ج,راب صغي عليه شعر، وقيل: ش1ب\ه ال%ريطة

vسيد قال: الت.ق%ط}ت' ظ%ب\ية�والك1يس. وف حديث أ%ب سعيد مول أ%ب أ
فيها أ%لف ومائتا درهم وق�ل}بان1 من ذهب أ%ي و.ج.د\ت، وت'ص.غ_ر فيقال

ظ�ب.ي_ة، وجعها ظ1باء؛ وقال ع.د1ي�:
ب.ي\ت1 ج'ل�وف{ ط%ي>ب� ظ1ل©ه'،

فيه ظ1باء# ود.اواخ1يل� خ'وص\
وف حديث ز.م\ز.م: قيل له أ%ح\ف1ر\ ظ%ب\ية، قال: وما ظ%ب\ي.ة�؟ قال:

ز.م\ز.م؛ سيت به تشبيهاv بالظ�بية ال%ريطة لمعها ما فيها.
الظ�ب\ي': الغزال، والمع أ%ظ}ب� وظ1باء# وظ�ب,يÒ. قال الوهري:

أ%ظ}ب� أ%ف}ع'لD، فأ%بدلوا ضمة العي كسرة لتسلم الياء، وظ�ب,يÒ على ف�ع'ول
مثل ث%د\ي� وث�د1ي�، وال�نثى ظ%ب\ية، والمع ظ%ب.يات¬ وظ1باء. وأ%رض

Dباء. وأ%ظ}ب.ت1 ال4رض: كثر. ظ1باؤها. ولك عندي مائةYكثية الظ :Dم.ظ}باة
س1ن_ الظ�ب, أ%ي هن_ ث�ن\يان ل4ن الظب ل يزيد على ال3ث}ناء؛

قال:فجاءت كس3ن> الظ�ب\ي، ل أ%ر. م1ث}ل%ها
ب.و.اء4 ق%تيل، أ%و ح.ل�وب.ة جائع

ومن أ%مثالم ف ص1ح_ة السم: بفلن داء ظ%ب\ي�؛ قال أ%بو عمرو: معناه
أ%نه ل داء به، كما أ%ن الظ�ب\ي. ل داء به؛ وأ%نشد ال�موي:

فل ت.ج\ه.م1ينا، أ�م_ ع.م\ر�و، فإ,نا
ب,نا داء� ظ%ب\ي�، ل ت.خ'نه ع.وام1ل�ه

قال أ%بو عبيد: قال ال�موي وداء الظ�ب أ%نه إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ث1ب.
مكث ساعة ث و.ث%ب. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%مر
الضحاك بن قيس أ%ن يأ}ت قومه فقال إذا أ%ت.ي\ت.هم فار\ب,ض\ ف دارهم ظ%ب\ياv؛

وتأ}ويله أ%نه بعثه إ%ل قوم مشركي لي.ت.بص_ر ما هم عليه ويتجسس
أ%خبارهم ويرجع إليه ببهم وأ%مره أ%ن يكون منهم بيث يراهم وي.ت.ب.ي_ن'ه'م

ول يستمكنون منه، فإ,ن أ%رادوه بسوء أ%و راب.ه منهم ر.ي\ب¬ ت.ه.ي�أ% له
ال%ر.ب وت.ف%ل�ت. منهم، فيكون مثل الظ�ب\ي الذي ل ي.ر\ب,ض إ,ل وهو

متباعد متوح.ش بالبلد الق%ف}ر، ومت ارتاب أ%و أ%ح.س_ بف%ز.ع ن.ف%ر، ونصب
ظ%ب\ياv على التفسي ل4ن الرeبوض له، فلما حو�ل فعله إ,ل الخاطب
خ.ر.ج قوله ظب\ياv مفس>راv؛ وقال القتيب: قال ابن ال4عراب أ%راد أ%ق1م



ف دارهم آم1ناv ل ت.ب\رح كأ%نك ظ%ب\ي¬ ف ك1ناسه قد أ%م1ن حيث ل يرى
إنساv. ومن أ%مثالم: ل4ت\ر'ك%ن_ه ت.ر\ك. الظ�ب\ي ظ1ل�ه، وذلك أ%ن

الظ�ب\ي. إ,ذا ت.ر.ك ك1ناسه ل ي.ع'د إ,ليه؛ يقال ذلك عند تأ}كيد رفض الشيء،
أ%ي_ شيء كان. ومن دعائهم عند الش_ماتة: به1 ل ب,ظ%ب\ي� أ%ي ج.ع.ل%

ال� تعال ما أ%صابه لزماv له؛ ومنه قول الفرزدق ف زياد:
أ%ق�ول� له ل�ا أ%تانا ن.ع1يeه:

به ل ب,ظ%ب\ي� بالص_ر,ية1 أ%ع\ف%ر.ا
والظ�ب\ي': س1م.ةD لبعض العرب؛ وإ,ياها أ%راد عنترة بقوله:

ع.م\ر.و ب\ن. أ%س\و.د. ف%از.ب_اء4 قاربة{ ماء4
الك�لب, عليها الظ�ب\ي'، م1ع\ناق,

(* فا زب_اء أي فم زباء.)
والظ�ب\ية: ال%ي.اء من الرأ%ة وكلY ذي حاف1ر�. وقال الليث:

والظ�ب\ي.ة ج.هاز الرأ%ة والناقة، يعن ح.ي.اء4ها؛ قال ابن سيده: وبعضهم يعل
الظ�ب\ية للك%ل}بة؛ وخ.ص_ ابن ال4عراب به ال4تان% والشاة%

والب.ق%رة%. والظ�ب\ية� من الف%رس: م.ش.ق©ها وهو م.س\ل%ك' الر\دان فيها.
ال4صمعي: يقال لكلY ذات خ'ف¼ أ%و ظ1ل}ف{ ال%ي.اء�، ولكلY ذات حافر�

الظ�ب\ية؛ وللسباع كل9ها الث�ف}ر.
والظ�ب\ي': اسم رجل. وظ%ب\ي¬: اسم' موضع، وقيل: هو ك%ث1يب' ر.م\ل،
وقيل: هو واد{، وقيل: هو اسم ر.م\لة؛ وبه ف�س>ر قول� امرئ القيس:

وت.ع\ط�و بر.خ\ص� غي, ش.ث}ن� كأ%نه
أ%سار,يع' ظ%ب\ي�، أ%و م.س.اويك' إ,س\ح1ل

ابن ال4نباري: ظ�باء اسم كثيب بعينه؛ وأ%نشد:
وك%ف� ك%ع'و_اذ1 الن_قا ل ي.ضي'ها،

إ,ذا أ�ب\ر,ز.ت\، أ%ن ل يكون% خ1ضاب' 
(* قوله« كعو�اذ النقا إل» هكذا

ف الصول الت بأيدينا، ول شاهد فيه على هذه الرواية، ولعله روي:
كعو�اذ الظبا.)

وع'و_اذ الن_قا: دوابe تشبه الع.ظ%اء، واحدتا عائذة ت.ل}زم الرمل%
ل ت.ب\ر.ح'ه، وقال ف موضع آخر: الظ©باء� واد{ ب,تهامة. والظ�بية:

م'ن\ع.ر.ج الوادي، والمع ظ1ب.اء، وكذلك الظ©ب.ة، وجعها ظ�باء#، وهو من



المع العزيز؛ وقد روي بيت أ%ب ذؤيب بالوجهي:
ع.ر.ف}ت' الديار. ل�م� الر_هيـ

ـن, بي. الظ©باء ف%و.اد1ي ع'ش.ر\
قال: الظ©باء جع ظ�ب.ة ل�ن\ع.رج الوادي، وجعل ظ�ب.اءé مثل ر'خال�

وظ�ؤار� من المع الذي جاء على ف�عال، وأ%نكر أ%ن يكون أ%صل%ه ظ�بÝى ث
م.د_ه للضرورة؛ وقال ابن سيده: قال ابن جن ينبغي أ%ن تكون المزة� ف

vأ%م�ا ما يدفع كون.ها أ%صل ،vمن ياء� ول تكون أ%صل vالظ©باء3 بدل
فل4نم قد قالوا ف واح1د1ها ظ�ب.ة، وهي م'ن\ع.ر.ج الوادي، واللم' إ,نا

ت'ح\ذ%ف إ,ذا كانت حرف. عل�ة، ولو ج.ه,ل}نا قول%هم ف الواحد منها ظ�ب.ة،
لكمنا بأ%نا من الواو ات>باعاv لا و.ص_ى به أ%بو السن من أ%ن الل�م

الذوفة إ,ذا ج'ه,ل%ت ح'كم بأ%نا واو¬، ح.م\لv على ال4كثر، لكن_
أ%با عبيدة وأ%با عمرو الشيبان روياه بي الظYباء، بكسر الظاء وذكرا أ%ن
الواحد ظ%ب\ية، فإذا ظهرت الياء لماv ف ظبية وجب الق%ط}ع با ول ي.س'غ
العدول� عنها، وينبغي أ%ن يكون الظ©باء الضموم الظاء أ%حد. ما جاء من

ال�م'وع على ف�عال، وذلك نو ر'خال وظ�ؤ.ار� وع'راق وث�ناء وأ�ناس�
وت'ؤ.ام� ور'باب، فإن قلت: فلعله أ%راد ظ�بÝى جع ظ�ب.ة ث مد� ضرورة؟قيل: هذا

لو صح القصر، فأ%ما ول يثبت القصر' من جهة فل وجه لذلك لتركك القياس.
إ,ل الضرورة من غي ضرورة، وقيل: الظYباء� ف شعر أ%ب ذؤيب هذا واد{

بعينه. وظ%ب\ية�: موضع¬؛ قال قيس بن ذريح:
فغ.ي\ق%ة� فال4خ\ياف'، أ%خ\ياف' ظ%ب\ية{،

با من ل�ب.ي\ن م.خ\ر.ف¬ وم.راب,ع'
وع1ر\ق' الظ©ب\ية، بضم الظاء: موضع على ثلثة أ%ميال من الر_و\حاء به

مسجد' سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم. وف حديث عمرو بن حزم: من ذي
الروة إ,ل الظ�ب\ية؛ وهو موضع ف ديار ج'هينة أ%ق}طعه النب، صلى

ال عليه وسلم، ع.و\س.ج.ة ال�ه.ن.
والظ©ب\ية: اسم موضع ذكره ابن هشام ف السية.

وظ%ب\يا: اسم رجل، بفتح الظاء.
@ظرا: الظ�ر.و\ر.ى: الك%ي>س'. رجل ظ%ر.و\رى: ك%ي>س¬. وظ%ر,ي. ي.ظ}ر.ى

إ,ذا كاس.. قال أ%بو عمرو: ظ%ر.ى إ,ذا لن، وظ%ر.ى إ,ذا كاس.، واظ}ر.و\رى
كاس. وح.ذ1ق.، وقال ابن ال4عراب: اط}ر.و\رى، بالطاء غي العجمة.



واظ}ر.ورى الرجل� اظ}ر,ير.اءé: ات_خ.م فان\ت.ف%خ بطنه، والكلمة واو,ي_ة
ويائ1ي_ة. واظ}ر.و\ر.ى بط}ن'ه إ,ذا ان\ت.ف%خ.، وذكره الوهري ف ضرا،

بالضاد، ول يذكر هذا الفصل. ال4زهري: قرأ}ت ف نوادر ال4ع\راب الط}ر,ير.اء
والظ}ر,يراء� الب,ط}ن.ة�، وهو م'ط}ر.و\ر� وم'ظ}ر.و\ر�، قال: وكذلك

ال�ح\ب.ن\طي وال�ح\ب.ن\ظ1ي، بالظاء؛ وقال الصمعي: اط}ر.و\ر.ى ب.ط}ن'ه،
بالطاء. أبو زيد أظ}ر.و\ر.ى الرجل� غ%لب الد_س.م' على ق%ل}ب,ه فانتف%خ.

جف%ه فمات، ورواه الشيبان: اط}ر.و\رى، والشيبان ثقة، وأ%بو زيد أ%وثق منه.
.vابن ال4نباري: ظ%رى. ب.ط}ن'ه ي.ظ}ر,ي إذا ل ي.ت.مال%ك\ ل1ينا

ويقال: أ%صاب. الال% الظ�ر.ى فأ%ه\ز.ل%ه، وهو ج'م'ود الاء ل1ش1د_ة
الب.ر\د1. ابن ال4عراب: الظ�ار,ي العاضe. و.ظ%ر.ى ي.ظ}ر,ي إذا

ج.ر.ى.
@ظل: ابن ال4عراب: ت.ظ%ل�ى فلنD إذا ل%ز,م. الظ�لل% والد_ع.ة؛

قال أ%بو منصور: كان ف الصل ت.ظ%ل�ل%، فق�لب.ت إحد اللمات ياءé كما
قالوا ت.ظ%ن_ي\ت من الظن�.

@ظما: الظYم\و من أ%ظ}ماء البل لغة ف الظYم\ء3. والظ�م.ا، بل هز:
ذ�ب'ول� الش_ف%ة1 من الع.ط%ش,؛ قال أ%بو منصور: وهو ق1ل�ة ل}م1ه

ود.م1ه وليس من ذ�ب'ول, الع.ط%ش,، ولكنه خ1ل}ق%ة ممود.ةD. وكل© ذابل� من
ال%ر> ظ%م� وأ%ظ}م.ى.

وال%ظ}م1يe من الرض, والز_ر\ع,: الذي ت.س\ق1ي,ه الس_ماء�،
وال%س\ق%و,يe: ما ي'س\ق%ى بالس_يح,. وف حديث معاذ{: وإن كان ن.ش\ر' أ%رض�

ي'س\ل1م' عليها صاح1ب'ها فإنه ي'خ\ر,ج' منها ما أ%ع\ط%ى ن.ش\ر'ها: ربع.
ال%س\ق%و,ي� وع'ش\ر. ال%ظ}م1ي�، وها منسوبان إل ال%ظ}م.ى وإل

ال%س\ق%ى، م.ص\د.ر.ي س.ق%ى وظ%م.ى. قال أ%بو موسى: ال%ظ}م1يe أ%صله
ال%ظ}م.ئيe فت'رك ه.م\ز'ه، يعن ف الر>واية، قال: وذكره الوهري ف العتل ول

يذكره ف المز ول تعر_ض إل ذكره تفيفه.
والظ�م.ى: ق1ل�ة� د.م, اللYث%ة1 ول%ح\م1ها، وهو ي.ع\ت.ري ال�ب\ش.

رجلD أ%ظ}م.ى وامرأ%ة ظ%م\ي.اء وش.ف%ةD ظ%م\ياء�: لي\س.ت\ بوار,مة كثية
الد_م, وي'ح\م.د' ظ%ماها. وش.ف%ةD ظ%مياء ب.ي>ن.ة الظ�م.ى إذا كان فيها

س'م\ر.ة وذ�ب'ولD. ول1ث%ةD ظ%م\ياء�: قليلة الدم. وعي¬ ظ%م\ياء�:
ر.ق1يق%ة� ال%ف}ن. وساق¬ ظ%م\ياء�: قل1يلة الل�ح\م,، وف الكم:



م'ع\ت.ر,ق%ة1 اللحم. وظ1ل� أ%ظ}م.ى: أ%س\و.د'. ورجل أ%ظ}مى: أ%سود الش_ف%ة،
وال�ن\ث%ى ظ%م\ياء. ور'م\ح¬ أ%ظ}م.ى: أ%س\م.ر'. ال4صمعي: من الر>ماح

الز.ظ}مى، غي' مهموز، وهو ال4س\م.ر'، وق%ناةD ظ%مياء� بينة الظ�مى منقوص¬.
أ%بو عمرو: ناق%ةD ظ%م\ي.اء� وإبل ظ�م\ي¬ إذا كان ف لونا سواد. أ%بو

 عمرو: الظ}مى السود'، والرأة ظ%م\ياء لس.و\داء الش_ف%ت.ي، وحكى اللحيان: رجلD أ%ظ}م.ى أ%سر، وامرأ%ةD ظ%م\ياء، والفعل� من
كل ذلك ظ%م1ي

ظ%مىÝ. ويقال للفرس, إذا كان م'ع.ر_ق. الش_و.ى: إنه لظ}م.ى الش_و.ى،
،vوكانت م'ت.و.ت_ر.ة Dص'وصه لظ1ماء# إذا ل يكن فيها ر.ه.ل�وإن� ف

وي'ح\م.د' ذلك فيها، والصل� فيها المز؛ ومنه قول الراجز يصف فرساv أ%نشده ابن
السكيت:

ي'ن\ج,يه من م1ث}ل, ح.مام, ال4غلل}
و.ق}ع' ي.د{ ع.ج\ل%ى ور,ج\ل� ش1م\لل}

ظ%م\أ%ى الن_س.ى من تت1 ر.ي_ا م1ن\ عال}
والظ�مي\ان: شجر¬ ي.ن\ب'ت' بن.ج\د{ يشبه الق%رظ%.

@ظن: قال الزهري: ليس ف باب الظاء والنون غي' الت_ظ%ن>ي من الظن>،
�وأ%صله الت_ظ%نeن'، فأ�ب\دل من إحدى النeونات1 ياء#، وهو مثل

ت.ق%ض�ى من ت.ق%ض_ض..
@ظوا: أ%رض م.ظ}واةD وم.ظ}ياةD: ت'ن\بت' الظ�ي�ان، فأ%ما م.ظ}واةD فإنا

من ظ و ي، وأ%ما م.ظ}ياةD فإ,ما أ%ن تكون على العاقبة، وإما أ%ن تكون
مقلوبة من م.ظ}واة{، فهي على هذا م.ف}ع.لة.

وأ%د1ي¬ م'ظ%و¼ى: مدبوغD بالظ�ي�ان1؛ عن أ%ب حنيفة. والظاء�: حرف'
ه1جاء�، وهو حرف مهجور يكون أ%صلv ل بدلv ول زائداv؛ قال ابن جن:

،éاعلم أ%ن الظاء ل توجد ف كلم الن_ب.ط1، فإ,ذا وق%ع.ت فيه قل%بوها طاء
ولذا قالوا الب'ر\ط�لة وإنا هو ابن الظYلY، وقالوا ناط�ور وإنا هو

ناظور، فاع'ول من ن.ظ%ر. ي.ن\ظ�ر. قال ابن سيده: كذا يقول أ%صحابنا
البصريون، فأ%ما قول أ%ح.د بن, يي فيقول ناط�ور ونواط1ي مثل حاصود

وح.واص1يد، وقد ن.ط%ر. ي.ن\ط�ر.
ابن ال4عراب: أ%ظ}و.ى الرجل إ,ذا ح.م'ق..

@ظيا: الظ�ياة�: الرجل� الح\م.ق'.
والظي_ان�: ن.ب\ت¬ باليمن ي'د\ب.غ� بو.ر.قه، وقيل: هو ياس.مي' الب.ر�،



وهو ف%ع\لن�، واحدت'ه ظ%ي_ان.ةD. وأ%د1ي¬ م'ظ%ي�اv: مدبوغ
بالظ�ي�ان. وأ%رض, م1ظ%ياةD: لكثية الظي�ان. ال4صمعي: من أ%شجار, البال,

الع.ر\ع.ر' والظي_ا9ن� والت_ب�ع' والن_ش.م'. الليث: الظي�ان� شيء من العس.ل،
eي'، بل نون، قال: ول ي'ش\تقYوالظ eيYوييء� ف بعض الشعر, الظ

منه ف1ع\لD فت'ع\ر.ف ياؤ'ه، وبعضهم ي'ص.غ>ر'ه ظ�ي.ي�اناv، وبعضهم
ظ�و.ي_اناv. قال أ%بو منصور: ليس الظي�ان� من العسل ف شيء�، إنا الظي�ان� ما

فسره الصمعي أ%و_لv؛ وقال مالك بن خالد ال�ناع1ي:
،Dإن س1باع. الرض, هال1كة ، eيا م.ي

والغ'ف}ر' وال�د\م' والرام' والناس'
وال%يش' لن ي'ع\ج,ز. ال4يام. ذ�و ح1ي.د{

ب'ش\م.خ1ر�، به الظ�ي_ان� والس'
أ%راد.: بذي ح1ي.د{ وعلv ف ق%ر\ن,ه1 ح1ي.د¬، وهي أ%نابيبه'، وح1ي.د¬

جع ح.يد.ة ك%ح.ي\ض.ة{ وح1ي.ض�؛ قال ابن بري: وهذه الكلمة قد ع.ز.ب. أ%ن
ي'ع\ل%م أ%صل�ها من طريق, الشت1قاق, فلم ي.ب\ق. إ,ل ح.م\ل�ها على

ال4كثر، وعند الققي أ%ن عين.ها واو¬، ل4ن9 باب ط%و.ي\ت أ%كثر من باب
�ح.ي,يت، وال�ش\م.خ1رe: البل الطويل�: والس' ههنا: شجر، والس': العسل

أ%يضاv، والعن ل ي.ب\قى ل4نه لو أ%راد ال3ياب. ل4د\خ.ل% عليه اللم.
ل4ن� اللم. ف ال3ياب بن\زلة ل ف الن_ف}ي. والظ�ي_ان:

الع.س.ل، والس: ب.ق1ي_ة� الع.س.ل ف ال%ل1ي_ة1.
والظاء�: حرف¬ من ح'ر'وف1 ال�ع\ج.م، وهو حرف م'طب.ق¬ مست.ع\ل.

والظاء: ن.ب,يب' الت_ي\س, وص.و\ت'ه؛ وعليه قوله:
له ظاء# كما صحب الغري'

ويروى: ظ%أ}ب¬. وظ%ي_ي\ت' ظاءé: ع.م1ل}تها.
@ظا: قال ابن بري: الظاء حرف¬ م'ط}ب.ق¬ م'س\ت.ع\ل�، وهو صوت الت_ي\س و

ن.ب,يب'ه، وال أ%علم.
@ظلع: الظ�ل}ع': كالغ.م\ز,. ظ%ل%ع. الرجل� والدابة� ف م.ش\ي,ه ي.ظ}ل%ع'

ظ%ل}عاv: ع.ر.ج. وغمز. ف م.ش\ي,ه؛ قال م'د\ر,ك' بن مصن 
(* قوله« مصن»

كذا ف الصل، وف شرح القاموس حصن) :
ر.غا صاح1ب بعد الب'كاء3، كما ر.غ%ت\



م'و.ش_م.ة� ال4ط}راف1 ر.خ\ص¬ ع.ر,ين'ها
م1ن. الل}ح, ل ت.د\ر,ي أ%ر,ج\لD ش1مال�ها
با الظ�ل}ع'، ل%م_ا ه.ر\و.ل%ت\، أ%م\ ي.م1ين'ها

وقال كثي>ر:
وكنت' ك%ذات1 الظ�ل}ع,، ل%م_ا تام.ل%ت\

على ظ%ل}ع1ها يوم. الع1ثار,، اس\ت.ق%ل�ت1
:vوقال أ%بو ذؤ.يب يذكر فرسا
ي.ع\د'و به ن.ه,ش' ال�شاش, كأ%ن_ه
ص.د\ع¬ س.ل1يم¬، ر.ج\ع'ه ل ي.ظ}ل%ع'

الن_ه,يش' ال�شاش,: ال%ف1يف' الق%وائ1م,، ور.ج\ع'ه: عط}ف' يديه.
وداب�ة ظال1ع¬ وب,ر\ذ%و\نD ظال1ع¬، بغي هاء فيهما، إ,ن كان مذكراv فعلى

الفعل، وإ,ن كان مؤنثاv فعلى النسب. وقال الوهري�: هو ظال1ع¬ وال�نثى
ظالعة.وف م.ث%ل: ار\ق. على ظ%ل}ع1ك. أ%ن ي'هاض.ا أ%ي ار\ب.ع\ على نفسك

واف}ع.ل} بقدر ما ت'ط1يق' ول ت.ح\م1ل} عليها أ%كثر ما تطيق. ابن ال4عراب:
يقال ار\ق. على ظل}ع1ك، فتقول: ر.ق1يت' ر'ق1يìا، ويقال: ار\ق%أ} على ظلعك،

بالمز، فتقول: ر.ق%أ}ت'، ومعناه أ%ص\ل1ح\ أ%مر.ك أ%و_لv. ويقال: ق,
على ظ%ل}ع1ك، فتجيبه: و.ق%ي\ت' أ%قي و.ق}ياv. وروى ابن هانئ عن أ%ب زيد:

تقول العرب ار\ق%أ} على ظ%ل}ع1ك. أ%ي ك�ف_ فإ,ن عال ب.ساو,يك.. وف
النوادر: فلن ي.ر\ق%أ� على ظ%ل}ع1ه أ%ي ي.سك�ت' على دائ1ه وع.ي\ب,ه،

وقيل: معن قوله ار\ق. على ظ%ل}ع1ك. أ%ي ت.ص.ع_د\ ف البل وأ%نت تعلم أ%نك
ظال1ع¬ ل ت'ج\ه,د' نفس.ك.

ويقال: فرس م1ظ}لع¬؛ قال ال4ج\د.ع' ال%م\دان,ي�:
وال%ي\ل� ت.ع\ل%م' أ%ن_ن جار.ي\ت'ها

بأ%ج.ش_، ل ث%ل1ب� ول م1ظ}لع,
وقيل: أ%صل قوله ار\ب.ع\ على ظ%ل}ع1ك. من ر.ب.ع\ت' الج.ر إ,ذا

ر.ف%ع\ت.ه أ%ي ار\فع\ه بقدار طاقتك، هذا أ%صله ث صار العن ار\ف�ق\ على نفسك
فيما تاوله. وف الديث: فإ,نه ل ي.ر\ب.ع على ظ%ل}ع1ك. من ليس ي.ح\ز'نه

أ%مرك؛ الظل}ع، بالسكون: الع.ر.ج'؛ العن ل يقيم عليك ف حال ضعفك
وعر.ج,ك إ,ل م.ن\ يهتم ل4مرك وشأ}نك وي'ح\ز,ن'ه أ%مر'ك. وف حديث ال4ضاح1ي:

ول الع.ر\جاء� الب.ي>ن' ظ%ل%ع'ها. وف حديث علي� يصف أ%با بكر، رضي ال



عنهما: ع.ل%و\ت. إ,ذ} ظ%ل%ع'وا أ%ي ان\ق%ط%ع'وا وتأ%خ_روا لت.ق}ص1يه1م،
وف حديثه الخر: ول}ي.س\ت.أ}ن1 ب,ذات1 الن_ق}ب 

(* قوله« النقب» ضبط ف
نسخة من النهاية بالضم وف القاموس هو بالفتح ويضم.) والظ�ال1ع, أ%ي بذات

ال%ر.ب والع.ر\جاء3؛ قال ابن بري: وقول ب.ع\ث%ر بن, لقيط:
ل ظ%ل}ع. ل أ%ر\ق1ي عليه، وإ,ن_ما

ي.ر\ق1ي على ر.ث%يات1ه ال%ن\ك�وب'
أ%ي أ%نا صحيح ل ع1ل�ة ب.

والظ©لع': يأ}خذ ف قوائ1م الد�واب> وال3بل من غي سي ول تع.ب
ف%تظ}ل%ع' منه. وف الديث: أ�ع\ط1ي قوماv أ%خاف' ظ%ل%ع.هم، هو بفتح اللم،

أ%ي م.ي\ل%هم عن الق وض.ع\ف. إ,يانم، وقيل: ذ%ن\ب.هم، وأ%صله داء ف
قوائم الدابة ت.غ\م1ز' منه. ورجل ظال1ع¬ أ%ي مائل م'ذ}ن,ب¬، وقيل: الائل

بالضاد، وقد تقدم. وظل%ع الكل}ب': أ%راد الس>فاد. وقد س.ف1د.. وروى أ%بو
عبيد عن ال4صمعي ف باب تأ%خ�ر الاجة ث قضائها ف آخر وقتها: من أ%مثالم

ف هذا: إ,ذا نام ظال1ع' الكلب,، قال: وذلك أ%ن الظال1ع. منها ل
ي.ق}د1ر' أ%ن ي'عاط1ل% مع ص1حاح1ها لضعفه، فهو يؤخر ذلك وينتظر فراغ آخرها فل

ينام حت إ,ذا ل يبق منها شيء س.ف1د. حينئذ ث ينام، وقيل: من أ%مثال
العرب: ل أ%فعل ذلك حت ينام ظال1ع' الكلب، قال: والظالع من الكلب

الص_ار,ف'؛ يقال ص.ر.ف%ت1 الكلبة� وظ%ل%ع.ت\ وأ%ج\ع.ل%ت\ واس\ت.ج\ع.ل%ت\
vواس\ت.طار.ت إ,ذا اشتهت الفحل. قال: والظالع من الكلب ل ينام فيضرب مثل

للم'ه\ت.م> بأ%مره الذي ل ينام عنه ول ي'ه\م1ل�ه؛ وأ%نشد خالد بن زيد
قول الطيئة ي'خاط1ب' خ.يال% امرأ%ة{ ط%ر.ق%ه:

ت.س.د_ي\ت.نا من بعد1 ما نام. ظال1ع' الـ
ـك1لب,، وأخ\ب نار.ه كل© م'وق1د1

ويروى: وأ%خ\فى. وقال بعضهم: ظالع الكلب الكلبة الصار,ف'. يقال:
ظ%ل%ع.ت الكلبة� وص.ر.ف%ت ل4ن الذكور ي.ت\ب.ع\نها ول ي.د.ع\ن.ها تنام.
والظ�ال1ع': ال�ت_ه.م'؛ ومنه قوله: ظال1م' الر_ب> ظال1ع'، هذا بالظاء ل

غي؛ وقوله:
وما ذاك. م1ن\ ج'ر\م� أ%ت.ي\ت'ه'م' به،

ول ح.س.د{ م1ن>ي ل%ه'م\ يت.ظ%ل�ع'



قال ابن سيده: عندي أ%ن معناه يقوم ف أ%و\هام1هم وي.س\ب,ق' إ,ل
أ%فهامهم. وظ%ل%ع. ي.ظ}ل%ع' ظ%ل}عاv: مال؛ قال النابغة:

،vل ي.خ'ن\ك. أ%مانة vأ%ت'وع1د' ع.ب\دا
وت.ت\ر'ك' ع.ب\داv ظال1ماv، وهو ظال1ع'؟

وظ%ل%ع.ت1 الرأ%ة� عين.ها: كس.ر.ت\ها وأ%مال%ت\ها؛ وقول رؤبة:
فإ,ن} ت.خال%ج\ن. الع'ي'ون% الظ©ل�عا

إ,نا أ%راد ال%ظ}ل�وعة فأ%خرجه على النسب. وظ%ل%ع.ت1 ال4رض' بأ%هلها
ت.ظ}ل%ع' أ%ي ضاقت\ بم من كثرتم والظ©ل%ع': جبل ل1س'ل%ي\م .

وف الديث: ال1م\ل� ال�ض\ل1ع' والش_رe الذي ل ي.ن\ق%ط1ع' إ,ظ}هار'
الب,د.ع,؛ ال�ض\ل1ع' ال�ث}ق1ل�، وقد تقدم ف موضعه؛ قال ابن ال4ثي:

ولو روي بالظاء من الظ©ل}ع الع.ر.ج, والغ.م\ز, 
(* قوله «من الظلع العرج

والغمز» تقدم ف مادة ضلع ضبط الظلع بتحريك اللم تبعاv لضبط نسخة النهاية)
.vلكان وجها

.�@ظربغ: التهذيب ف الماسي: الظ�ر\ب.عانة�، بالظاء والغي، ال%ي�ة
@ظأف: ظ%أ%ف%ه ظ%أ}فاv: ط%ر.د.ه ط%ر\داv م'ر\ه1قاv له.

�@ظرف: الظ�رف: الب.راعة� وذكاء القلب، ي'وص.ف به الف1ت\يان� ال4ز\وال
والف%ت.يات' الز_و\لت' ول يوصف به الشيخ ول السيد، وقيل: الظرف' حسن'

vالع1بارة، وقيل: حسن اليئة، وقيل: ال1ذ}ق' بالشيء، وقد ظ%ر'ف. ظ%ر\فا
ويوز ف الشعر ظ%رافة. والظ�ر\ف': مصدر الظريف، وقد ظ%ر'ف ي.ظ}ر'ف،

وهم الظ©ر.فاء، ورجل ظ%ريف¬ من قوم ظ1راف وظ�روف وظ�راف، على التخفيف من
قوم ظ�رفاء؛ هذه عن اللحيان، وظ�ر_اف¬ من قوم ظ�ر_اف1ي. وتقول: ف1ت\ية

ظ�روف أ%ي ظ�ر.فاء، وهذا ف الشع\ر ي.حسن. قال الوهري: كأ%نم جعوا
ظ%ر\فاv بعد حذف الزيادة، قال: وزعم الليل أ%نه بنزلة م.ذاك1ي ل يكس\ر

على ذكر، وذكر ابن بري أ%ن� الوهري قال: وقوم ظ�رفاء وظ1راف، وقد قالوا
ظ�ر'ف¬، قال: والذي ذكره سيبويه ظ�ر'وف، قال: كأ%نه جع ظ%ر\ف.

وت.ظ%ر_ف فلن أ%ي تكل�ف الظ�ر\ف؛ وامرأ%ة ظ%ريفة من ن,سوة ظ%رائ1ف. وظ1راف{.
قال سيبويه: وافق م'ذك�ره ف التكسي يعن ف ظ1راف، وحكى اللحيان
اظ}ر'ف\ إن كنت ظار,فاv، وقالوا ف الال: إنه لظ%ر,يف. ال4صمعي وابن

ال4عراب: الظ�ر,يف الب.ل1يغ ال%ي>د الكلم، وقال: الظ�ر\ف ف اللسان،



واحتجا بقول عمر ف الديث: إذا كان اللYصe ظ%ريفاv ل ي'ق}طع؛ معناه إذا
كان ب.ل1يغاv جي>د الكلم احتج عن نفسه با ي'سقط عنه ال%د_، وقال

غيها: الظ�ريف الس.ن' الوجه واللسان، يقال: لسان ظ%ر,يف ووجه ظريف،
وأ%جاز: ما أ%ظ}ر.ف' زيد{، ف الستفهام: أ%لسانه أ%ظ}ر.ف' أ%م وجهه؟

والظ�رف' ف اللسان البلغة�، وف الوجه ال�س\ن'، وف القلب الذ�كاء. ابن
العراب: الظر\ف'3 ف اللسان1، وال%لوة� ف العيني، واللحة� ف الفم،

والمال� ف ال4نف. وقال ممد بن يزيد: الظ�ر,يف' مشتق� من الظر\ف،
وهو الو,عاء، كأ%نه جعل الظ�ر,يف. وعاء لل4د.ب وم.كار,م ال4خلق. ويقال:

،�فلن ي.ت.ظ%ر_ف' وليس بظ%ر,يف. والظرف: الك1ياسة. وقد ظ%ر'ف الرجل
بالضم، ظ%رافةv، فهو ظ%ر,يف. وف حديث م.عاوية قال: كيف ابن' زياد؟ قالوا:

ظ%ريف على أ%نه ي.ل}ح.ن، قال: أ%وليس ذلك أ%ظر.ف. له؟ وف حديث ابن
س1يين: الكلم' أ%كثر' من أ%ن يكذب ظ%ريف أ%ي أ%ن� الظ�ر,يف ل ت.ض1يق عليه

م.عان الكلم، فهو ي.ك}ن وي'ع.ر>ض ول يكذب.
وأ%ظ}ر.ف. بالرجل: ذكره بظ%ر\ف. وأ%ظ}ر.ف. الرج'ل�: و'لد له أ%ولد

ظ�ر.فاء.
وظ%ر\ف' الشيء: و,عاؤه، والمع ظ�روف، ومنه ظ�روف ال4زمنة وال4مكنة.

الليث: الظ�ر\ف وعاء كل شيء حت إن9 الب\ريق ظرف لا فيه. الليث:
والصفات ف الكلم الت تكون مواضع لغيها تسمى ظروفاv من نو أ%مام وقد_ام

وأ%شباه ذلك، تقول: خ.ل}ف%ك زيد، إنا انتصب ل4نه ظرف لا فيه وهو موضع
لغيه، وقال غيه: الليل يسميها ظروفاv، والكسائي يسميها ال%حال9،

eوالفر�اء يسميها الص�فات والعن واحد. وقالوا: إنك ل%غ.ض1يض' الط�ر\ف ن.ق1ي
الظ�ر\ف، يعن بالظرف وعاءه. يقال: إنك لست بائن؛ قال أ%بو حنيفة:

أ%ك1ن_ة النبات كل9 ظ%ر\ف فيه حبة فجعل الظرف. للحبة.
@ظلف: الظ�ل}ف والظYلف: ظف�ر' كل ما اجتر�، وهو ظ1ل}ف الب.قرة والشاة

والظب\ي وما أ%شبهها، والمع أ%ظلف.
ابن السكيت: يقال ر,جل النسان وقدمه، وحافر الفرس، وخ'ف� البعي

والنعامة، وظ1ل}ف البقرة والشاة؛ واستعاره ال4خطل ف النسان فقال:
إل م.ل1ك{ أ%ظ}لفه ل ت'ش.ق�ق

قال ابن بري: استعي للنسان؛ قال ع'ق}فان� بن قيس ابن عاصم:
سأ%م\ن.ع'ها أ%و س.و\ف. أ%ج\ع.ل� أ%م\ر.ها



إل م.ل1ك{، أ%ظ}لف�ه ل ت'ش.ق�ق
س.واء عليكم ش'ؤ\م'ها وه1جان'ها،

وإن كان فيها واض1ح' الل�و\ن1 ي.ب\ر'ق
الشeؤ\م': السود من البل، والجان�: بيضها؛ واستعاره عمرو بن معد يكرب

لل4فراس فقال:
وخ.ي\ل� ت.طأ}ك�م\ بأ%ظ}لف1ها

ويقال: ظ�ل�وف ظ�ل�ف¬ أ%ي ش1داد، وهو توكيد لا؛ قال العجاج:
وإن أ%صاب. ع.د.واء اح\ر.و\ر.فا

عنها، و.و.ل9ها ظ�ل�وفاv ظ�ل�فا
وف حديث الزكاة: فت.طؤه بأ%ظ}لف1ها؛ الظYل}ف للبقر والغنم كالافر

للفرس والبغل وال�ف� للبعي، وقد يطلق' الظYل}ف على ذات الظYلف أ%نفسها
مازاv. ومنه حديث ر'ق%ي\قة: تتابعت على قريش س1ن'و ج.د\ب أ%ق}ح.ل%ت

الظYل}ف أ%ي ذات الظYلف. ورميت الصيد فظ%ل%ف}ته أ%ي أ%صبت ظ1ل}فه، فهو
م.ظ}لوف؛ وظل%ف الصيد. ي.ظ}ل1ف�ه ظ%ل}فاv. ويقال: أ%صاب فلن ظ1لفه أ%ي ما
vظ1ل}ف%ها؛ ي'ضرب مثل �يوافقه ويريده. الفراء: تقول العرب وجد.ت الدابة

للذي يد ما يوافقه ويكون أ%راد به من الناس والدواب�، قال: وقد يقال ذلك
لكل دابة وافقت ه.واها. وب.لد¬ من ظ1لف الغنم أ%ي ما يوافقها. وغنم فلن

على ظ1ل}ف واحد وظ%ل%ف واحد أ%ي قد ول%دت كلها. الفراء: الظ�ل%ف' من
ال4رض الذي ت.س\ت.ح1ب� اليل� الع.د\و. فيه. وأ%رض ظ%ل1فةD بي�نة الظل%ف

أ%ي غليظة ل تؤد�ي أ%ثراv ول يستبي عليها ال%شي من ل1ينها. ابن
ال4عراب: الظ�ل%ف' ما غل�ظ من ال4رض واشتد�؛ وأ%نشد لع.و\ف بن

ال4ح\وص:أ%ل أ%ظ}ل1ف\ عن الشeع.راء ع1ر\ض1ي،
كما ظ�ل1ف. الو.س1يق%ة� بالك�راع؟

قال: هذا رجل س.ل� إبلv فأ%خ.ذ با ف ك�راع من ال4رض لئل ت.ستبي
:�آثارها فت'ت_بع، يقول: أ%ل أ%منعهم أ%ن يؤث9روا فيها؟ والو.س1يق%ة

الط�ريدة، وقوله ظ�لف أ%ي أ�خذ با ف ظ%ل%ف من ال4رض كي ل ي'ق}ت.ص_
أ%ثرها، وسار والبل% ي.حملها على أ%رض ص'لبة لئل ي'رى أ%ثرها، والك�راع من

ال%ر_ة: ما استطال. قال أ%بو منصور: جعل الفراء الظ�ل%ف. ما لن من
ال4رض، وجعله ابن ال4عراب ما غل�ظ من ال4رض، والقول قول ابن

ال4عراب: الظلف' من ال4رض ما ص.ل�ب فلم ي'ؤد� أ%ثراv ول و'ع'وثة فيها، فيشتد



على الاشي الشي فيها، ول رمل ف%تر\م.ض فيها النعم، ولحجارة ف%ت.ح\تف1ي
.vفيها، ولكنها ص'ل}بة التربة ل تؤد�ي أ%ثرا

وقال ابن شيل: الظ�ل1فة ال4رض الت ل يتبي فيها أ%ثر، وهي ق�ف�
غليظ، وهي الظلف؛ وقال يزيد بن الك%م يصف جارية:

ت.ش\كو، إذا ما م.ش.ت\ بالد>ع\ص,، أ%خ\م.ص.ها،
كأ%ن9 ظ%ه\ر الن_قا ق�فÒ لا ظ%ل%ف'

الفراء: أ%رض ظ%ل1ف¬ وظ%ل1فة إذا كانت ل تؤدي أ%ثراv كأ%نا تنع من
ذلك.

وال�4ظ}ل�وفة من ال4رض: الق1ط}عة ال%ز\نة ال%ش1نة، وهي ال4ظال1يف.
ومكان ظ%ل1يف: ح.ز\ن خ.شن. والظ�ل}فاء: ص.فاة قد استوت ف ال4رض،

مدودة.
وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: مر على راع فقال له: عليك الظ�لف من
ال4رض ل ت'ر.م>ض\ها؛ هو، بفتح الظاء واللم، الغليظ الصلب من ال4رض ما

ل يبي فيه أ%ثر، وقيل: الل�ي>ن منها ما ل رمل فيه ول حجارة، أ%مره
أ%ن يرعاها ف ال4رض الت هذه صفتها لئل ت.ر\م.ض بر> الرمل وخ'ش'ونة

الجارة فتتلف أ%ظلفها، ل4ن الشاء إ,ذا ر'ع1ي.ت ف الد>هاس وح.ميت
الشمس عليه أ%ر\م.ض.تها، والص�ياد ف البادية ي.لب.س م1س\مات.ي\ه وها

ج.و\ر.باه ف الاج,رة الار�ة في'ثي الوح\ش عن ك�ن'سها، فإذا مشت ف
الر�م\ضاء تساقطت أ%ظ}لف�ها. ابن سيده: الظ�ل%ف' والظ�ل1ف' من ال4رض الغ.ليظ

الذي ل يؤدي أ%ثراv. وقد ظ%ل1ف. ظ%ل%فاv وظ%ل%ف. أ%ثره ي.ظ}ل�ف�ه
وي.ظ}ل1ف�ه ظ%ل}فاv وأ%ظ}لفه إذا مشى ف ال�زونة حت ل ي'رى أ%ثره فيها،

وأ%نشد بيت عوف بن ال4حوص. والظ�ل%ف: الشد�ة والغ1ل%ظ� ف ال%عيشة من
ذلك. وف حديث سعد: كان ي'ص1يبنا ظ%ل%ف' العيش بكة أ%ي بؤس'ه وشد_ته

وخ'شونته من ظل%ف ال4رض,. وف حديث مصعب ابن ع'مي: لا هاجر أ%صابه ظل%ف
شديد. وأ%رض ظ%ل1فة بي>نة الظل%ف: ناتئة ل ت'بي أ%ثراv. وظل%فهم

ي.ظ}ل1ف�هم ظل}فاv: ات_بع أ%ثرهم. ومكان ظ%ل1يف: خشن فيه رمل كثي. وال�ظ}لوفة:
أ%رض ص'ل}بة حديدة الجارة على خ1لقة البل، والمع أ%ظال1يف؛ أ%نشد ابن

بري:
ل%م.ح الصeق�ور, ع.ل%ت\ فوق ال4ظال1يف1

(* قوله «لح الصقور» كذا ف الصل بتقدي اللم وتقدم للمؤلف ف مادة



ملح ما نصه: ملح الصقور تت دجن مغي. قال أبو حات قلت للصمعي: أتراه
مقلوباv من اللمح؟ قال: ل، انا يقال لح الكوكب ول يقال ملح فلو كان

مقلوباv لاز أن يقال ملح.)
وأ%ظلف. القوم': وقعوا ف الظل%ف أ%و ال�ظلوفة1، وهو الوضع الصلب.
وشرÒ ظ%ل1يف أ%ي شديد. وظ%ل%فه عن ال4مر ي.ظ}ل1ف�ه ظ%ل}فاv: منعه؛ وأ%نشد

بيت عوف بن ال4حوص:
أ%ل أظ}ل1ف\ عن الشeع.راء3 ع1ر\ضي،
كما ظ�لف الوسيقة� بالكراع؟

وظل%فه ظل}فاv: منعه عما ل خي فيه. وظل%ف نفس.ه عن الشي: منعها عن
هواها، ورجل ظ%ل1ف' النف}س وظ%ل1يف�ها من ذلك. الوهري: ظل%ف نفس.ه عن الشيء

ي.ظل1ف�ها ظ%لفاv أ%ي منعها من أ%ن تفعله أ%و تأ}تيه؛ قال الشاعر:
لقد أ%ظ}ل1ف' النف}س. عن م.ط}ع.م�،

إذا ما تاف%ت. ذ1ب_ان'ه
وظ%ل1فت نفسي عن كذا، بالكسر، ت.ظ}ل%ف ظل%فاv أ%ي ك%ف9ت. وف حديث علي،

كرم الل9ه وجهه: ظل%ف الزeه\د' ش.ه.وات1ه أ%ي كف�ها ومنعها. وامرأ%ة
ظ%ل1فة النف}س أ%ي عزيزة عند نفسها. وف النوادر: أ%ظ}ل%فت' فلناv عن كذا

وكذا وظ%ل�ف}ته وش.ذ�ي\ته وأ%ش\ذ%ي\ت'ه إذا أ%ب\ع.د\ته عنه؛ وكل© ما
ع.س'ر عليك مطل%ب'ه ظ%ل1يف. ويقال: أ%قام.ه الل9ه على الظ�ل%فات أ%ي على

الشد�ة والض>يق؛ وقال ط�ف%يل:
ه'نال1ك. ي.ر\ويها ض.ع1يفي ول أ�ق1م\،
على الظ�ل%فات، م'ق}ف%ع1ل� ال4نام1ل

والظ%ل1يف': الذ�ليل السي>ء الال ف م.ع1يشته، ويقال: ذه.ب به
م.ج�اناv وظ%ل1يفاv إذا أ%خذه بغي ثن، وقيل: ذهب به ظليفاv أ%ي باطلv بغي

حق؛ قال الشاعر:
أ%يأ}ك�ل�ها ابن' وع\لة% ف ظ%ل1يف{،

ويأ}م.ن' ه.ي\ث%م¬ واب\نا س1نان1؟
أ%ي يأ}كلها بغي ثن؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:

فقلت': كل�وها ف ظ%ل1يف{، ف%ع.مeكم\
هو اليوم. أ%و\ل منكم' بالت_ك%سeب,

وذه.ب دم'ه ظ%ل}فاv وظ%ل%فاv وظ%ل1يفاv، بالظاء والطاء جيعاv، أ%ي



هد.راv ل ي'ثأ%ر به. وقيل: كل© ه.ي>ن ظ%ل%ف¬. وأ%خ.ذ الشيء بظ%ل1يفته 
*)

قوله «بظليفته إل» كذا ف الصل مضبوطاv، وعبارة القاموس: وأخذه بظليفه
.vوظلفه مركة.) وظ%ل1ف%ته أ%ي بأ%صله وجيعه ول يدع منه شيئا

والظYل}ف': الاجة�. والظYل}ف: ال�تاب.عة� ف الشيء.
الليث: الظ�ل1فة� طر.ف' ح1ن\و, القت.ب وح1نو الكاف وأ%شباه ذلك ما

يلي ال4رض من ج.وانبها. ابن سيده: والظ�ل1فتان ما سفل من حن\وي الر_ح\ل،
وهو من ح.ن\و, القت.ب ما س.ف%ل عن العضد. قال: وف الرحل الظ9ل1فات' وهي

الشبات ال4ربع اللوات يكن_ على جنب البعي تصيب أ%ط}راف�ها
السeف}لى ال4رض إذا و'ض1عت عليها، وف الواسط ظ%ل1ف%تان، وكذلك ف الؤ\خ1رة1،

وها ما سفل من الن\وين ل4ن ما علها ما يلي الع.راق%ي ها
العض'دان، وأما الشبات الطو�لة على جنب البعي فهي ال4حناء وواحدتا ظ%ل1فةD؛

وشاهده:
كأ%ن� م.واقع. الظ�ل1فات1 منه
م.واقع' م.ض\ر.ح1ي_ات{ ب,قار,

يريد أ%ن مواقع الظ�ل1فات1 من هذا البعي قد ابيضت كمواقع ذ%ر\ق,
الن_سر. وف حديث بلل: كان يؤذ9ن على ظ%ل1فات أ%قتاب م'غ.ر_زة1 ف الدار،

هو من ذلك. أ%بو زيد: يقال ل4على الظ�ل1فتي ما يلي الع.راقي.
العض'دان وأ%سفلهما الظ�ل1فتان. وها ما سفل من ال1ن\وين الواسط والؤ\خ1رة.

ابن ال4عراب: ذ%ر_ف}ت' على الستي وظ%ل�ف}ت' ورم_د\ت' 
(* قوله

«ورمدت» كذا بالصل ول نده بذا العن ف مادة رمد. نعم ف القاموس ف مادة
زند وما يزدنك أحد عليه وما يزندك أي ما يزيدك.) وطل�ث}ت' ورم_ث}ت'، كل

هذا إذا زدت عليها.
@ظفف: الكسائي: ظ%ف%ف}ت' قوائ%م البعي وغي,ه أ%ظ�ف©ها ظ%ف9اv إذا

ش.د.د\ت.ها كل�ها وجعتها. وف ترجة ضفف: ماء# م.ض\فوف إذا كثر عليه الناس؛
قال الشاعر:

ل ي.ستقي ف الن_ز.ح, ال%ض\فوف1
قال ابن بري: رواه أ%بو عمرو الشيبان الظفوف، بالظاء، وقال: العرب

تقول ماءé م.ظ}فوفاv أ%ي مشغولv؛ وأ%نشد:



ل ي.ستقي ف الن_ز.ح, الظفوف1
وقال أ%يضاv: الظفوف القار.ب' بي اليدين ف الق%ي\د؛ وأ%نشد:

ز.ح\ف. الك%س3ي، وقد ت.ه.ي_ض. ع.ظ}م'ه،
أ%و ز.ح\ف م.ظ}ف�وف1 اليدين م'قي_د1

وابن فارس ذكره بالضاد ل غي، وكذلك حكاه الليث.
@ظوف: أ%خذ بظ�وف1 رقبته وبظاف1 رقبته: لغة ف ص'وف رقبته أ%ي بميعها

أ%و بشعرها السابل ف ن'قرتا.
@ظلل: ظ%ل� نار.ه يفعل كذا وكذا ي.ظ%ل© ظ%ل¾ وظ�ل�ولv وظ%ل1ل}ت'

أ%نا وظ%ل}ت' وظ1ل}ت'، ل يقال ذلك إ,ل� ف النهار لكنه قد سع ف بعض
الشعر ظ%ل� ل%ي\ل%ه، وظ%ل1ل}ت أ%ع\م.ل� كذا، بالكسر، ظ�ل�ولv إ,ذا

ع.م1ل}ته بالنهار دون الليل؛ ومنه قوله تعال: ف%ظ%ل}تم ت.ف%ك�هون، وهو من
ش.واذY التخفيف. الليث: يقال ظ%ل� فلن نار.ه صائماv، ول تقول العرب
ظ%ل� ي.ظ%ل© إ,ل لكل عمل بالنهار، كما ل يقولون بات يبيت إ,ل بالليل،

قال: ومن العرب من يذف لم ظ%ل1ل}ت ونوها حيث يظهران، فإ,ن أ%هل الجاز
يكسرون الظاء كسرة اللم الت أ�ل}ق1ي.ت\ فيقولون ظ1ل}نا وظ1ل}ت'م الصدر

،vول، وال4مر اظ}ل%ل} وظ%ل�؛ قال تعال: ظ%ل}ت. عليه عاكفا�الظ©ل
وقرئ ظ1ل}ت.، فمن ف%ت.ح فال4صل فيه ظ%ل1ل}ت ولكن اللم حذفت لث1ق%ل

التضعيف والكسر وبقيت الظاء على فتحها، ومن قرأ% ظ1ل}ت.، بالكسر، ح.و_ل كسرة
اللم على الظاء، ويوز ف غي الكسور نو ه.م\ت بذلك أ%ي ه.م.م\ت

وأ%ح.س\نت بذلك أ%ي أ%ح\س.س\ت، قال: وهذا قول ح'ذ�اق النحويي؛ قال ابن سيده:
قال سيبويه أ%م_ا ظ1ل}ت' فأ%صله ظ%ل1ل}ت' إ,ل� أ%نم حذفوا فأ%لقوا

الركة على الفاء كما قالوا خ1ف}ت، وهذا الن_ح\و' شاذê، قال: وال4صل فيه
عرب كثي، قال: وأ%ما ظ%ل}ت فإ,نا م'ش.ب_هة ب,ل%س\ت؛ وأ%ما ما أ%نشده

أ%بو زيد لرجل من بن عقيل:
vأ%ل%م\ ت.ع\ل%م1ي ما ظ1ل}ت' بالقوم واقفا
على ط%ل%ل�، أ%ض\ح.ت\ م.عار,ف�ه ق%ف}را

قال ابن جن: قال كسروا الظاء ف إ,نشادهم وليس من لغتهم. وظ1ل©
النهار,: لون'ه إ,ذا غ%ل%ب.ت\ه الشمس'. والظYل©: نقيض الض_ح>، وبعضهم يعل

الظYل� الف%ي\ء؛ قال رؤبة: كل© موضع يكون فيه الشمس فتزول عنه فهو
ظ1لê وف%ي\ء، وقيل: الفيء بالع.ش1ي> والظYل© بالغداة، فالظYل© ما كان



قبل الشمس، والفيء ما فاء بعد. وقالوا: ظ1ل© ال%ن_ة، ول يقال
vف%ي\ؤها، ل4ن الشمس ل ت'عاق1ب ظ1ل�ها فيكون هنالك فء، إ,نا هي أ%بدا

ظ1لê، ولذلك قال عز وجل: أ�ك�ل�ها دائم¬ وظ1ل©ها؛ أ%راد وظ1ل©ها دائم
v؛ وقد جعل بعضهم للجنة ف%ي\ئاDول�أ%يضاv؛ وجع الظYلY أ%ظللD وظ1لل وظ�ل

غي أ%نه ق%ي_ده بالظYلY، فقال يصف حال أ%هل النة وهو النابغة
العدي:ف%سلم' ال3له1 ي.غ\د'و عليهم،

وف�ي'وء� الف1ر\د.و\س, ذات' الظYلل
وقال كثي:

لقد س1ر\ت' ش.ر\قي_ الب,لد1 وغ%ر\ب.ها،
وقد ض.ر.ب.ت\ن ش.م\س'ها وظ�ل�ول�ها

ويروى:
لقد س1ر\ت' غ%و\ر,ي_ الب,لد1 وج.ل}س.ها

والظYل�ة: الظYلل. والظYلل: ظ1لل ال%ن_ة؛ وقال العباس بن عبد
الطلب:

م1ن\ ق%ب\ل1ها ط1ب\ت. ف الظYلل وف
م'س\ت.و\د.ع�، ح.ي\ث� ي'خ\ص.ف' الو.ر.ق'

أ%راد ظ1لل النات الت ل شس فيها. والظYلل: ما أ%ظ%ل�ك. من
س.حاب� ونوه. وظ1ل© الليل,: س.واد'ه، يقال: أ%تانا ف ظ1لY الليل؛ قال ذو

الرeم_ة:
قد أ%ع\س3ف' الن_از,ح. ال%ج\هول% م.ع\س3ف�ه،

ف ظ1لY أ%خ\ض.ر. ي.د\ع'و هام.ه' الب'وم'
وهو استعارة ل4ن الظYل� ف القيقة إ,نا هو ضوء ش'عاع الشمس دون

.ðل}مة وليس بظ1ل�الشeعاع، فإ,ذا ل يكن ض.و\ء# فهو ظ
 vأ%يضا �والظ©ل�ة

(* قوله «والظلة أيضاv إل» هذه بقية عبارة للجوهري
vستأت، وهي قوله: والظلة، بالضم، كهيئة الصفة، ال أن قال: والظلة أيضا

ال آخر ما هنا): أ%و�ل سحابة ت'ظ1ل©؛ عن أ%ب زيد. وقوله تعال:
ي.ت.ف%ي_أ� ظ1لله عن اليمي؛ قال أ%بو اليثم: الظYل© كل© ما ل ت.ط}ل�ع

عليه الشمس' فهو ظ1لê، قال: والف%ي\ء ل ي'د\عى ف%ي\ئاv إ,ل بعد الزوال
إ,ذا فاءت الشمس' أ%ي ر.ج.ع.ت\ إ,ل الانب الغ.ر\ب>، فما فاءت منه



،Òل© غ%ر\بYوالظ Òالشمس' وب.ق1ي. ظ1ل¾ فهو ف%ي\ء، والف%ي\ء� شرقي
وإ,نا ي'د\عى الظYل© ظ1ل¾ من أ%و_ل النهار إ,ل الزوال، ث ي'د\عى

فيئاv بعد الزوال إ,ل الليل؛ وأ%نشد:
فل الظYل� من ب.ر\د1 الضeح.ى ت.س\ت.ط1يع'ه،

ول الف%ي\ء4 من ب.ر\د1 الع.ش1ي> ت.ذ�وق
قال: وس.واد' الل�يل, كلYه ظ1لê، وقال غيه: يقال أ%ظ%ل� يوم'نا هذا

إ,ذا كان ذا سحاب أ%و غيه وصار ذا ظ1لð، فهو م'ظ1لê. والعرب تقول:
ليس شيء أ%ظ%ل� من ح.ج.ر، ول أ%د\فأ% من ش.ج.ر، ول أ%ش.د_ س.واداv من
ظ1ل9؛ وكل© ما كان أ%ر\فع س.م\كاv كان م.س\ق%ط� الش_مس أ%ب\ع.د، وكل©

ما كان أ%كثر ع.ر\ضا وأ%ش.د اكتنازاv كان أ%شد لس.واد1 ظ1لYه. وظ1ل©
êالليل: ج'ن\ح'ه، وقيل: هو الليل نفسه، ويزعم النج>مون أ%ن الليل ظ1ل

وإ,نا اس\و.د_ جد�اv ل4نه ظ1ل© ك�ر.ة ال4رض، وب,ق%د\ر ما زاد ب.د.ن'ها
ف الع1ظ%م ازداد سواد ظ1لYها. وأ%ظ%ل�ت\ن الشجرة� وغي'ها،

واس\ت.ظ%ل� بالشجرة: اس\ت.ذ}رى با. وف الديث: إ,ن� ف النة ش.ج.رةv ي.س3ي
الراكب' ف ظ1لYها مائة% عام� أ%ي ف ذ%راها وناحيتها. وف قول العباس:

vلل؛ أ%راد ظ1لل النة أ%ي كنت. ط%ي>باYم1ن\ ق%ب\ل1ها ط1ب\ت. ف الظ
ف ص'ل}ب آدم حيث كان ف النة، وقوله من قبلها أ%ي من قبل نزولك إ,ل

ال4رض، فك%ن عنها ول يتقدم ذكرها لبيان العن. وقوله عز وجل: ول
ي.س\ج'د م.ن\ ف السموات وال4رض ط%و\عاv وك%ر\هاv وظ1لل�ه'م بالغ'د'و>

والصال؛ أ%ي وي.س\ج'د ظ1لل�هم؛ وجاء ف التفسي: أ%ن الكافر ي.س\ج'د' لغي
ال وظ1ل©ه يسجد ل، وقيل ظ1لل�هم أ%ي أ%شخاصهم، وهذا مالف للتفسي.

وف حديث ابن عباس: الكافر ي.س\ج'د لغي ال وظ1ل©ه ي.س\ج'د ل؛
قالوا: معناه ي.س\ج'د له ج,س\م'ه الذي عنه الظYل©. ويقال للم.ي>ت: قد

ض.ح.ا ظ1ل©ه. وقوله عز وجل: ول الظYل© ول ال%زور'؛ قال ثعلب: قيل
الظYل© هنا النة، وال%رور النار، قال: وأ%نا أ%قول الظYل© الظYل©
.YلYاك}ت.ن_ بالظ :�بعينه، وال%ر'ور ال%رe بعينه. واس\ت.ظ%ل� الرجل

،ðذو ظ1ل :Dمال إ,ليه وق%ع.د فيه. ومكان ظ%ل1يل :YلYواس\ت.ظ%ل� بالظ
وقيل الدائم الظYلY قد دامت ظ1لل%ت'ه. وقولم: ظ1لê ظ%ل1يل يكون من

هذا، وقد يكون على البالغة كقولم ش1ع\ر شاعر. وف التنزيل العزيز:
ون'د\خ1لهم ظ1ل¾ ظ%ل1يلv؛ وقول أ�ح.ي\ح.ة بن ال�لح ي.ص1ف الن_خ\ل:



ه1ي. الظYل© ف ال%ر> ح.قe الظ�ل1يـ
�ـل,، وال%ن\ظ%ر' ال4ح\س.ن' ال4ج\م.ل

قال ابن سيده: العن عندي هي الشيء الظ�ل1يل، فوضع الصدر موضع السم.
وقوله عز وجل: وظ%ل�ل}نا عليكم الغ.مام.؛ قيل: س.خ_ر ال� لم

السحاب. ي'ظ1ل©هم حت خرجوا إ,ل ال4رض القد_سة وأ%نزل عليهم ال%ن_
والس_ل}وى، والسم الظ�للة. أ%بو زيد: يقال كان ذلك ف ظ1لY الشتاء أ%ي ف

أ%و_ل ما جاء الشتاء. وف%ع.ل% ذلك ف ظ1لY الق%ي\ظ أ%ي ف ش1د_ة
ال%ر>؛ وأ%نشد ال4صمعي:

غ%ل�س\ت'ه قبل الق%طا وف�ر_ط1ه،
ف ظ1لY أ%ج_اج ال%قيظ م'غ\ب,ط1ه

(* قوله «غلسته إل» كذا ف الصل والساس، وف التكملة: تقدم العجز على
الصدر).

وقولم: م.ر_ بنا كأ%ن_ه ظ1ل© ذئب أ%ي م.ر_ بنا سريعاv ك%س'ر\ع.ة
الذYئب. وظ1ل© الشيء3: ك1نeه. وظ1ل© السحاب: ما و.ار.ى الشمس. منه،
وظ1ل©ه س.واد'ه. والشمس' م'س\ت.ظ1ل�ة أ%ي هي ف السحاب. وك�ل© شيء
أ%ظ%ل�ك فهو ظ�ل�ة. ويقال: ظ1لê وظ1للD وظ�ل�ة وظ�ل%ل مثل ق�ل�ة وق�ل%ل.

وف التنزيل العزيز: أ%ل ت.ر. إ,ل ر.ب>ك كيف م.د_ الظYل�. وظ1ل©
كلY شيء: ش.خ\ص'ه لكان سواده. وأ%ظ%ل�ن الشيء�: غ%ش1ي.ن، والسم منه

الظYل©؛ وبه فسر ثعلب قوله تعال: إ,ل ظ1لð ذي ث%لث ش'ع.ب، قال:
،�معناه أ%ن النار غ%ش1ي.ت\هم ليس كظ1لY الدنيا. والظ©ل�ة: الغاشية

والظ©ل�ة: الب'ر\ط�ل�ة. وف التهذيب: وال1ظ%ل�ة الب'ر\ط�ل�ة، قال:
والظ©ل�ة وال1ظ%ل�ة سواء#، وهو ما ي'س\ت.ظ%ل© به من الشمس. والظ©ل�ة:

الشيء ي'س\ت.تر به من ال%ر> والبد، وهي كالصeف�ة. والظ©ل�ة:
الص_ي\حة. والظ©ل�ة، بالضم: كهيئة الصeف�ة، وقرئ: ف ظ�ل%ل� على ال4رائك

م'ت_كئون، وف التنزيل العزيز: فأ%خ.ذ%ه'م عذاب' ي.و\م, الظ©ل�ة؛
والمع ظ�ل%لD وظ1لل. والظ©ل�ة: ما س.ت.رك من فوق، وقيل ف عذاب يوم 

*)
قوله «وقيل ف عذاب يوم إل» كذا ف الصل) الظ©ل�ة، قيل: يوم

الصeف�ة، وقيل له يوم الظ©ل�ة ل4ن ال تعال بعث غ%مامة حار�ة فأ%ط}ب.ق%ت\
عليهم وه.ل%كوا تتها. وك�ل© ما أ%ط}ب.ق. عليك فهو ظ�ل�ة، وكذلك كل ما



أ%ظ%ل�ك. الوهري: عذاب' يوم الظ©ل�ة قالوا غ%ي\م¬ تته س.م'وم¬؛ وقوله
عز وجل: لم م1ن\ فوق1هم ظ�ل%لD من النار ومن تتهم ظ�ل%لD؛ قال ابن

ال4عراب: هي ظ�ل%لD ل%ن\ تتهم وهي أ%رض لم، وذلك أ%ن جهنم أ%د\ر.اك¬
وأ%طباق، فب,ساط� هذه ظ�ل�ةD ل%ن\ تت.ه، ث ه.ل�م_ ج.رìا حت ينتهوا

إ,ل الق%ع\ر. وف الديث: أ%نه ذكر ف1ت.ناv كأ%ن_ها الظ©ل%ل؛ قل: هي
ك�ل© ما أ%ظ%ل�ك، واحدتا ظ�ل�ة، أ%راد كأ%ن_ها ال1بال أ%و السeح'ب؛

قال الكميت:
فك%ي\ف. ت.ق�ول� الع.ن\ك%ب'وت' وب.يت'ها،

إ,ذا ما ع.ل%ت\ م.و\جاv من الب.ح\ر, كالظ©ل%ل؟
وظ1لل� البحر: أ%مواج'ه ل4نا ت'ر\ف%ع فت'ظ1ل© السفينة% ومن فيها،

ومنه عذاب يوم الظ©ل�ة، وهي سحابة أ%ظ%ل�ت\هم ف%ل%جؤوا إ,ل ظ1لYها من
ش1د_ة الر� فأ%ط}ب.ق%ت\ عليهم وأ%ه\ل%ك%ت\هم. وف الديث: رأ%يت كأ%ن�

ظ�ل�ةv ت.ن\ط1ف الس_م\ن. والع.س.ل أ%ي ش1ب\ه. الس_ح.ابة ي.ق}ط�ر'
منها الس_م\ن' والعسل�، ومنه: البقرة� وآل� عمران كأ%ن_هما ظ�ل�تان1 أ%و

غ%مامتان؛ وقوله:
و.ي\ح.ك.، يا ع.ل}ق%م.ة� بن. ماع1ز,
ه.ل} ل%ك. ف الل�واق1ح ال%ر.ائز,،
وف ات>باع, الظ©ل%ل ال4و.ار,ز,؟

قيل: ي.ع\ن ب'يوت. الس_ج\ن. وال1ظ%ل�ة وال%ظ%ل�ة: بيوت ال4خبية،
وقيل: ال1ظ%ل�ة ل تكون إ,ل من الثياب، وهي كبية ذات ر'واق�، وربا
كانت ش'ق�ة وش'ق�تي وثلثاv، وربا كان لا ك1ف%اء# وهو مؤخ_رها. قال

ابن ال4عراب: وإ,نا جاز فيها فتح اليم ل4نا ت'ن\قل بنزلة البيت.
وقال ثعلب: ال1ظ%ل�ة من الشعر خاصة. ابن ال4عراب: ال%ي\مة تكون من

أ%عواد ت'س\ق%ف بالث©مام فل تكون اليمة من ثياب، وأ%ما ال%ظ%ل�ة فمن
ثياب؛ رواه بفتح اليم. وقال أ%بو زيد: من بيوت ال4عراب ال%ظ%ل�ة، وهي

أ%عظم ما يكون من بيوت الشعر، ث الو.س'وط نعت ال%ظ%ل�ة، ث ال1باء
وهو أ%صغر بيوت الش_ع.ر. وال1ظ%ل�ة، بالكسر: البيت الكبي من الش_ع.ر؛

قال:
أ%ل}ج.أ%ن الل�ي\ل�، و.ر,يح¬ ب.ل�ه

إ,ل س.واد1 إ,بل� وث%ل�ه،



وس.ك%ن� ت'وق%د ف م1ظ%ل�ه
وع.ر\ش¬ م'ظ%ل�ل: من الظYلY. وقال أ%بو مالك: ال1ظ%ل�ة والباء

يكون صغياv وكبياv؛ قال: ويقال للبيت العظيم م1ظ%ل�ة م.ط}ح'و_ة
وم.ط}ح1ي_ة وطاح1ي.ة وهو الض_خ\م. وم.ظ%ل�ة وم1ظ%ل�ة: د.و\حة 

(* قوله «ومظلة
دوحة» كذا ف الصل والتهذيب).

ومن أ%مثال العرب: ع1ل�ةD ما ع1ل�ه أ%و\تاد¬ وأ%خ1ل�ه، وع.م.د'
vل�ه؛ قالته جارية ز'و>ج.ت\ ر.ج'ل�ال1ظ%ل�ه، أ%ب\ر,ز'وا لص1ه\ر,كم ظ

فأ%بطأ% با أ%ه\ل�ها على زوجها، وج.ع.ل�وا ي.ع\ت.ل©ون بمع أ%دوات البيت
فقالت ذلك اس\ت1ح\ثاثاv لم؛ وقول أ�م.ي_ة بن أ%ب عائذ الذل:

ول%ي\ل�، كأ%ن� أ%فان,ين.ه
ص.راص1ر' ج'لYل}ن. د'ه\م. ال%ظال

إ,نا أ%راد ال%ظال� فخ.ف�ف اللم، فإ,م_ا ح.ذ%فها وإ,م_ا
أ%ب\د.ل%ها ياءé لجتماع الثلي ل سيما إ,ن كان اعتقد إ,ظهار التضعيف فإ,نه

يزداد ث1ق%لv وي.ن\ك%س3ر ال4ول من الثلي فتدعو الكسرة� إ,ل الياء فيجب
على هذا القول أ%ن ي'ك}تب ال%ظال بالياء؛ ومث}ل�ه' س.واءé ما أ%نشده

سيبويه لع1م\ران بن ح1ط�ان:
قد ك�ن\ت' ع1ن\د.ك ح.و\لv، ل ي'ر.و_ع'ن

فيه ر.و.ائع' من إ,ن\س ول جان1
وإ,بدال� الرف أ%سهل� من حذفه. وك�ل© ما أ%ك%ن_ك فقد أ%ظ%ل�ك..

واس\ت.ظ%ل� من الشيء وبه وت.ظ%ل�ل وظ%ل�له عليه. وف التنزيل العزيز:
وظ%ل�لنا عليهم الغ.مام..

وال3ظ}لل�: الدeن'وe؛ يقال: أ%ظ%ل�ك فلن أ%ي كأ%نه أ%ل}قى عليك
ظ1ل�ه من ق�ر\به. وأ%ظ%ل�ك شهر' رمضان أ%ي د.نا منك. وأ%ظ%ل�ك فلن:
د.نا منك كأ%نه أ%ل}قى عليك ظ1ل�ه، ث قيل أ%ظ%ل�ك أ%مر¬. وف الديث:

أ%نه خطب آخر يوم من شعبان فقال: أ%يها الناس قد أ%ظ%ل�ك�م\ ش.ه\ر¬ عظيم
أ%ي أ%ق}ب.ل عليكم ود.نا منكم كأ%نه أ%ل}قى عليكم ظ1ل�ه. وف حديث كعب ابن

مالك: فلما أ%ظ%ل� قادماv ح.ض.ر.ن ب.ثYي. وف الديث: الن_ة� تت
ظ1لل, السيوف؛ هو كناية عن الدeن'و> من الض>رب ف الهاد ف سبيل ال

حت ي.ع\ل�و.ه السيف' وي.ص1ي. ظ1ل©ه عليه.



والظYل©: الف%ي\ء� الاصل من الاجز بينك وبي الشمس أ%ي_ شيء كان،
وقيل: هو مصوص با كان منه إ,ل الزوال، وما كان بعده فهو الفيء. وف

الديث: س.ب\ع.ةD ي'ظ1ل©هم ال� ف ظ1لY العرش أ%ي ف ظ1لY رحته. وف
الديث الخر: السeل}طان� ظ1ل© ال ف ال4رض ل4نه ي.د\ف%ع ال4ذى عن
YلYل© أ%ذى ح.ر> الشمس، قال: وقد ي'ك}ن بالظYالناس كما ي.د\ف%ع الظ

عن الك%ن.ف والناحية. وأ%ظ%ل�ك الشيء: د.نا منك حت أ%لقى عليك ظ1ل©ه
من قربه. والظYل©: ال%يال من ال1ن> وغيها ي'رى، وف التهذيب: ش1ب\ه

اليال من ال1ن>، ويقال: ل ي'جاو,ز\ ظ1لYي ظ1ل�ك.
وم'لع1ب ظ1ل�ه: طائر¬ سي بذلك. وها م'لع1با ظ1لYهما وم'لع1بات'

ظ1لYهن، كل هذ ف لغة، فإ,ذا ج.ع.لته نكرة أ%خ\ر.ج\ت. الظYل� على
الع1د_ة1 فقلت ه'ن_ م'لع1بات¬ أ%ظ}لل%ه'ن_؛ وقول عنترة:

ولقد أ%ب,يت' على الط�وى وأ%ظ%ل©ه،
حت أ%نال% به ك%ر,ي. الأ}ك%ل

أ%راد: وأ%ظ%ل© عليه. وقولم ف الثل: ل4ت\ر'ك%ن_ه ت.ر\ك. ظ%ب\ي�
ظ1ل�ه؛ معناه كما ت.ر.ك. ظ%ب\ي¬ ظ1له. ال4زهري: وف أ%مثال العرب: ت.ر.ك.

الظ�ب\ي' ظ1ل�ه؛ ي'ض\ر.ب للرجل الن_ف�ور ل4ن الظ�ب\ي إ,ذا ن.ف%ر من
شيء ل يعود إ,ليه أ%بداv، وذلك إ,ذا ن.ف%ر، وال4صل ف ذلك أ%ن

الظ�ب\ي. ي.ك}ن,س ف ال%ر� فيأ}تيه السامي في'ث1يه ول يعود إ,ل ك1ناس1ه،
فيقال ت.ر.ك. الظ�ب\ي' ظ1ل�ه، ث صار مثلv لكل نافر من شيء ل يعود
إ,ليه. ال4زهري: ومن أ%مثالم أ%تيته حي ش.د_ الظ��ب\ي' ظ1ل�ه، وذلك

إ,ذا ك%ن.س ن,ص\ف النهار فل ي.ب\ر.ح م.ك}ن,س.ه. ويقال: أ%تيته حي
ي.ن\ش'د' الظ�ب\ي' ظ1ل�ه أ%ي حي يشتدe ال%رe فيطلب ك1ناساv ي.ك}ت.نe فيه

من شدة الر. ويقال: ان\ت.ع.ل%ت1 ال%طايا ظ1للا إ,ذا انتصف النهار ف
الق%ي\ظ فلم يك�ن لا ظ1لê؛ قال الراجز:

قد و.ر.د.ت\ ت.م\ش1ي على ظ1لل1ها،
وذاب.ت الش_م\س على ق1للا

وقال آخر ف مثله:
وان\ت.ع.ل% الظYل� فكان ج.و\ر.با

والظYل©: الع1زe وال%ن.عة. ويقال: فلن ف ظ1لY فلن أ%ي ف ذ%راه
وك%ن.فه. وفلن يعيش ف ظ1لY فلن أ%ي ف ك%ن.فه. واس\ت.ظ%ل� الك%ر\م':



الت.ف�ت\ ن.وام1يه.
وأ%ظ%ل© ال3نسان: ب'طون� أ%صابعه وهو ما يلي صدر الق%د.م من أ%صل

ال3بام إ,ل أ%صل ال1ن\ص.ر,، وهو من ال3بل باطن ال%ن\س3م؛ هكذا
ع.ب_روا عنه ببطون؛ قال ابن سيده: والصواب عندي أ%ن ال4ظ%ل� بطن ال�صبع؛

وقال ذو الرeم_ة ف م.ن\س3م البعي:
دامي ال4ظلY ب.ع1يد الش_أ}و, م.ه\ي'وم

قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv من ط%ي>ء� يقول ل1ل%ح\م� رقيق� لزق�
بباطن ال%ن\س3م من البعي هو ال�س\ت.ظ1ل�ت'، وليس ف لم البعي م'ض\غة

أ%ر.قe ول أ%نعم منها غي أ%نه ل د.س.م فيه. وقال أ%بو عبيد ف باب
سوء الشاركة ف اهتمام الرجل بشأ}ن أ%خيه: قال أ%بو عبيدة إ,ذا أ%راد

ال%ش\ك�وe إ,ليه أ%نه ف ن.ح\و� ما فيه صاحب'ه الش_اكي قال له إ,ن
ي.د\م. أ%ظ%ل©ك. فقد ن.ق1ب. خ'فYي؛ يقول: إ,نه ف مثل حالك؛ قال لبيد:

بن.ك1يب� م.ع1ر� دامي ال4ظ%ل9
قال: وال%ن\س3م' للبعي كالظ©ف�ر لل3نسان. ويقال للدم الذي ف الوف

م'س\ت.ظ1ل© أ%يضاv؛ ومنه قوله:
م1ن\ ع.ل%ق ال%و\ف1 الذي كان اس\ت.ظ%ل9

ويقال: اس\ت.ظ%ل�ت العي' إ,ذا غارت؛ قال ذو الرمة:
على م'س\ت.ظ1ل�ت1 الع'يون1 س.و.اه1م�،

ش'و.ي\ك1ي.ة{ ي.ك}س'و ب'ر.اها ل�غ.ام'ها
ومنه قول الراجز:

كأ%ن_ما و.ج\ه'ك. ظ1لê من ح.ج.ر
قال بعضهم: أ%راد الو.قاحة، وقيل: إ,نه أ%راد أ%نه أ%سود' الوجه. غيه:

ال4ظ%ل© ما تت م.ن\س3م البعي؛ قال الع.ج_اج:
ت.ش\كو الو.ج.ى من أ%ظ}ل%ل� وأ%ظ}ل%ل،

م1ن\ ط�ول, إ,م\لل� وظ%ه\ر� أ%م\ل%ل
إ,نا أ%ظهر التضعيف ضرورة واحتاج إ,ل ف%ك> ال3دغام كقول ق%ع\ن.ب بن

أ�م> صاحب:
م.ه\لv أ%عاذ1ل%، قد ج.ر_ب\ت1 من\ خ'ل�ق1ي

أ%ن>ي أ%ج'ود' ل4قوام�، وإ,ن} ض.ن,ن'وا
والمع الظ©ل©، عاملوا الوصف 



(* قوله «عاملوا الوصف» هكذا ف الصل،
وف شرح القاموس: عاملوه معاملة الوصف) أ%و جعوه جعاv شاذ9اv؛ قال ابن
سيده: وهذا أ%سبق ل4ن ل أ%عرف كيف يكون صفة. وقولم ف الثل: ل%ك1ن\

على ال4ث%لث1 ل%ح\م¬ ل ي'ظ%ل�ل؛ قاله ب.ي\ه.س¬ ف إ,خوته القتولي
لا قالوا ظ%لYلوا ل%ح\م. ج.ز'ور,كم.

والظ�ل1يلة: م'س\ت.ن\ق%ع الاء ف أ%سفل م.س3يل الوادي. والظ�ل1يلة:
الر_و\ضة الكثية ال%ر.جات، وف التهذيب: الظ�ل1يلة م'س\ت.ن\ق%ع ماء�

قليل� ف م.س3يل ونوه، والمع الظ�لئل، وهي شبه ح'ف}رة ف بطن, م.س3يل
ماء� فينقطع السيل ويبقى ذلك الاء فيها؛ قال رؤبة:

غاد.ر.ه'ن_ الس_ي\ل� ف ظ%لئل
(* قوله «غادرهن السيل» صدره كما ف التكملة: بصرات تنقع الغلئل).

ابن ال4عراب: الظ©ل}ظ�ل السeف�ن وهي ال%ظ%ل�ة. والظYل©: اسم
ف%ر.س م.س\لمة بن عبد

ال%ل1ك. وظ%ل1يلء: موضع، وال أ%علم.
@ظأم: الظ�أ}م': الس>ل}ف'، لغةD ف الظ�أ}ب,، وقد ت.ظاء4ما وظأ%م.ه.

وقد ظاء4ب.ن م'ظاءبةv وظاء4من إذا ت.زو�ج\ت. أنت امرأ%ةv وتزو�ج هو
أ�خ\ت.ها. وظ%أ}م' الت_ي\س,: ص.و\ت'ه ول%ب\ل%ب.ت'ه ك%ظ%أ}به. الوهري:

الظ�أ}م' الكلم' وال%ل%ب.ة� مثل الظ�أ}ب,.
@ظلم: الظ©ل}م': و.ض\ع الشيء ف غي موض1عه. ومن أمثال العرب ف
الش_به: م.ن\ أ%ش\ب.ه. أ%باه فما ظ%ل%م؛ قال الصمعي: ما ظ%ل%م أي ما وضع
الش_ب.ه ف غي م.و\ضعه وف الثل: من اس\تر\ع.ى الذYئ}ب. فقد ظلم.. وف

حديث ابن ز,م\ل�: ل%ز,موا الط�ر,يق فلم ي.ظ}ل1م'وه أي ل ي.ع\د1لوا عنه؛
يقال: أ%خ.ذ% ف طريق� فما ظ%ل%م ي.م1يناv ول ش1مالv؛ ومنه حديث أ�م>

س.لم.ة: أن أبا بكر� وع'م.ر. ث%ك%ما ال4م\ر فما ظ%ل%ماه أي ل ي.ع\د1ل
عنه؛ وأصل الظ©لم ال%و\ر' وم'جاو.ز.ة الد>، ومنه حديث الو'ض'وء: فمن

زاد أو ن.ق%ص. فقد أساء وظ%ل%م. أي أ%ساء4 الدب. بت.ر\ك1ه السeن_ة%
والت_أ%دeب. بأ%د.ب, الش_ر\ع,، وظ%لم. نف}سه با ن.ق%ص.ها من الثواب

بت.ر\داد1 ال%ر�ات ف الو'ضوء. وف التنزيل العزيز: الذين آم.ن'وا ول
ي.ل}ب,س'وا إيان.هم ب,ظ�ل}م�؛ قال ابن عباس وجاعة� أهل التفسي: ل ي.خ\ل1طوا

إيانم ب,ش1ر\ك{، ور'و,ي ذلك عن ح'ذ%ي\فة وابن, م.س\عود وس.لمان%،



وتأ%و�لوا فيه قول% ال عز وجل: إن الش>ر\ك ل%ظ�ل}م¬ ع.ظ1يم. والظ©ل}م:
ال%ي\ل� عن الق%صد، والعرب ت.ق�ول: ال}ز.م\ هذا الص_و\ب. ول ت.ظ}ل1م\

عنه أي ل ت.ج'ر\ عنه. وقوله عز_ وجل: إن� الش>ر\ك. ل%ظ�لم ع.ظ1يم؛ يعن
أن ال تعال هو ال�ح\يي ال�م1يت' الرز�اق' ال�ن\ع1م و.ح\ده ل شريك
له، فإذا أ�ش\ر,ك به غيه فذلك أ%ع\ظ%م' الظ©ل}م,، لنه ج.عل النعمة%

،vوم.ظ}ل1مة vل}ما�لغي رب>ها. يقال: ظ%ل%م.ه ي.ظ}ل1م'ه' ظ%ل}ماv وظ
Dوالظ©لم' السم' يقوم م.قام الصدر، وهو ظال ،Òفالظ�ل}م' م.ص\در¬ حقيقي

:eوظ%لوم؛ قال ض.ي\غ.م¬ ال4سد1ي
إذا ه'و. ل} ي.خ.ف}ن ف ابن ع.م>ي،

وإن} ل أ%ل}ق%ه' الرج'ل� الظ�ل�وم'
وقوله عز وجل: إن ال ل ي.ظ}ل1م' م1ث}قال% ذ%ر_ة{؛ أراد. ل

ي.ظ}ل1م'ه'م م1ث}قال% ذ%ر_ة{، وع.د_اه إل مفعولي لنه ف معن ي.س\ل�ب'هم،
وقد يكون م1ث}قال% ذر�ة ف موضع الصدر أي ظ�ل}ماv حقياv كم1ث}قال الذر�ة؛

وقوله عز وجل: ف%ظ%ل%م'وا با؛ أي باليات الت جاء4تم، وعد�اه بالباء
لنه ف معن ك%ف%ر'وا با، والظ©لم' السم'، وظ%ل%مه حق�ه وت.ظ%ل�مه

إياه؛ قال أبو ز'ب.ي\د الطائي�:
وأ�ع\ط1ي. ف%و\ق. الن>ص\ف1 ذ�و ال%ق> م1ن\هم'،

وأ%ظ}ل1م' ب.ع\ضاv أو ج.م1يعاv م'ؤ.ر>با
وقال:

ت.ظ%ل�م. م.ال ه.ك%ذ%ا ول%و.ى ي.د1ي،
ل%و.ى ي.د.ه ال� الذي هو غال1ب'ه\

وت.ظ%ل�م منه: ش.كا م1ن\ ظ�ل}م1ه. وت.ظ%ل�م الرجل�: أحال% الظ©ل}م.
على ن.ف}س3ه؛ حكاه ابن العراب؛ وأنشد:

كان.ت\ إذا غ%ض1ب.ت\ ع.ل%ي_ ت.ظ%ل�م.ت\،
وإذا ط%ل%ب\ت' ك%لم.ها ل ت.ق}ب.ل,

قال ابن سيده: هذا قول� ابن العراب، قال: ول أ%د\ري كيف ذلك، إنا
الت_ظ%ل©م' ههنا ت.ش.كYي الظ©ل}م منه، لنا إذا غ%ض1ب.ت عليه ل
ي.ج'ز\ أن ت.ن\س'ب. الظ©ل}م. إل ذات1ها. وال�ت.ظ%لYم': الذي ي.ش\كو
ر.ج'لv ظ%ل%م.ه'. وال�ت.ظ%لYم' أيضاv: الظال1م'؛ ومنه قول الشاعر:

ن.ق1رe ون.أ}ب.ى ن.خ\و.ة% ال�ت.ظ%لYم,



أي ن.أ}ب.ى ك1ب\ر. الظال. وت.ظ%ل�م.ن فلنD أي ظ%ل%م.ن مال؛ قال
ابن بري: شاهده قول العدي:
وما ي.ش\ع'ر' الرeم\ح' ال4ص.مe ك�عوب'ه

بث%ر\و.ة1 ر.ه\ط1 ال4ع\ي.ط1 ال�ت.ظ%لYم,
قال: وقال راف1ع' بن ه'ر.ي\م، وقيل ه'ر.ي\م' بن' رافع، والول أ%صح:

فه.ل� غ%ي\ر. ع.م>ك�م' ظ%ل%م\ت'م\،
إذا ما ك�ن\ت'م' م'ت.ظ%لYم1ينا

أي ظال1م1ي.. ويقال: ت.ظ%ل�م. ف�لنD إل الاكم م1ن\ ف�لن{
فظ%ل�م.ه ت.ظ}ليماv أي أن\ص.ف%ه م1ن\ ظال1مه وأ%عان.ه عليه؛ ثعلب عن ابن

العراب أنه أنشد عنه:
إذا ن.ف%حات' ال�ود1 أ%ف}ن.ي\ن. مال%ه،

ت.ظ%ل�م. ح.ت_ى ي'خ\ذ%ل% ال�ت.ظ%لYم'
قال: أي أغار. على الناس حت ي.ك}ث�ر. مال�ه. قال أبو منصور: ج.ع.ل

الت_ظل©م. ظ�ل}ماv لنه إذا أغار. على الناس فقد ظ%ل%م.هم؛ قال:
وأ%ن\ش.د.نا لابر الثعلب�:

وع.م\رو' بن' ه.م_ام ص.ق%ع\نا ج.ب,ين.ه
ب,ش.ن\عاء4 ت.ن\ه.ى ن.خ\وة% ال�ت.ظ%لYم,

قال أبو منصور: يريد ن.خ\وة% الظال. والظ�ل%مة�: الان,عون% أه\ل%
ال�قوق, ح'ق�وق%هم؛ يقال: ما ظ%ل%م.ك عن كذا، أي ما م.ن.عك، وقيل:

الظ�ل%مة� ف ال�عام.لة. قال ال�ؤ.ر>ج': سعت أ%عرابي�اv يقول لصاحبه:
أ%ظ}ل%مي وأ%ظ}ل%م'ك. ف%ع.ل% ال� به أ%ي ال4ظ}ل%م' م1ن_ا. ويقال: ظ%ل%م\ت'ه

فت.ظ%ل�م. أي صب.ر على الظ©ل}م؛ قال ك�ث%ي\ر:
م.سائ1ل� إن} ت'وج.د\ ل%د.ي\ك. ت.ج'د\ ب,ها

ي.د.اك.، وإن} ت'ظ}ل%م\ با ت.ت.ظل�م,
واظ�ل%م. وان\ظ%ل%م: اح\ت.مل% الظ©ل}م.. وظ%ل�مه: أ%ن\بأ%ه' أنه

ظالD أو نسبه إل الظ©ل}م؛ قال:
أ%م\س.ت\ ت'ظ%لYم'ن، ول%س\ت' ب,ظال�،

وت'ن\ب,ه'ن ن.ب\هاv، ول%س\ت' ب,نائم,
والظ©لمة�: ما ت'ظ}ل%م'ه'، وهي ال%ظ}ل1م.ة�. قال سيبويه: أما

ال%ظ}ل1مة� فهي اسم ما أ�خ1ذ% منك. وأ%رد\ت' ظ1لم.ه' وم'ظال%مت.ه أي ظ�لمه؛



قال:
ول%و\ أ%ن>ي أ%م'وت' أ%صاب. ذ�ل¾،

وس.ام.ت\ه ع.ش1يت'ه الظYلم.ا
والظ©لمة� والظ�ل1يمة� وال%ظ}ل1مة�: ما ت.ط}ل�به عند الظ9ال، وهو

اس\م' ما أ�خ1ذ% منك. التهذيب: الظ©لمة� اس\م' م.ظ}ل1مت1ك الت
Dلن�ت.ط}ل�بها عند الظ�ال؛ يقال: أ%خ.ذ%ها م1نه ظ�لمةv. ويقال: ظ�ل1م ف

فاظ�ل%م، معناه أنه اح\ت.مل الظ©ل}م. بطيب, ن.ف}س3ه وهو قادر¬ على المتناع
منه، وهو افتعال، وأ%صله اظ}ت.لم فق�3لبت التاء� طاءé ث أ�دغ1م.ت الظاء

فيها؛ وأ%نشد ابن بري لالك ابن. حري:
vم.ت.ى ت.ج\م.ع, الق%ل}ب. الذ�كي_ وصار,ما

وأ%ن\فاv ح.م1ي�اv، ت.ج.ت\ن,ب\ك ال%ظ%ال1م'
وت.ظال%م. القوم': ظل%م. بعض'هم بعضاv. ويقال: أ%ظ}ل%م' من ح.ي_ة{

لنا تأ}ت ال�ح\ر. ل ت.ح\ت.ف1ر\ه فتس\ك�ن'ه. ويقولون: ما ظ%ل%م.ك أن
ت.ف}ع.ل%؛ وقال رجل لب ال%ر_اح,: أ%كلت' طعاماv فات_خ.م\ت'ه، فقال أ%بو

ال%ر_اح,: ما ظ%ل%مك أ%ن ت.ق1يء4؛ وقول الشاعر:
قال%ت\ له م.يÒ ب,أ%ع\لى ذ1ي س.ل%م\:

أل ت.ز'ور'نا، إن1 الش>ع\ب' أ%ل%م�g؟
قال%: ب.لى يا م.يe، والي.و\م' ظ%ل%م\

قال الفر�اء: هم يقولون معن قوله والي.و\م' ظ%ل%م أي ح.ق9اv، وهو
م.ث%لD؛ قال: ورأ%يت أنه ل ي.م\ن.ع'ن يوم¬ فيه ع1ل9ةD ت.م\نع. قال أبو

منصور: وكان ابن العراب يقول ف قوله واليو\م' ظ%ل%م حق9اv يقيناv، قال:
vف%ض_ل، قال: وهو شبيه بقول من قال ف ل جرم أي ح.ق9ا�وأ�راه قول% ال
ي'قيمه م'قام. اليمي، وللعرب أ%لفاظ تشبهها وذلك ف ال4يان كقولم:

ع.و\ض' ل أف}عل� ذلك، وج.ي\ر, ل أ%ف}عل� ذلك، وقوله عز وجل: آت.ت\ أ�ك�ل%ها
ول ت.ظ}ل1م م1ن\ه ش.ي\ئاv؛ أي ل ت.ن\ق�ص\ منه شيئاv. وقال الفراء ف

قوله عز وجل: وما ظ%ل%م'ونا ولكن كانوا أ%ن\ف�س.هم ي.ظ}ل1م'ون، قال: ما
ن.ق%ص'ونا ش.ي\ئاv با فعلوا ولكن ن.ق%ص'وا أنفس.هم. والظYلYيم'،

بالتشديد: الكثي' الظ©ل}م. وت.ظ%ال%مت1 ال1ع\ز.ى: ت.ناط%ح.ت\ م1م_ا س.م1ن.ت\
vوأ%خ\ص.ب.ت\؛ ومنه قول الس�اجع: وت.ظال%م.ت\ م1ع\زاها. وو.ج.د\نا أر\ضا

ت.ظ%ال%م' م1ع\زاها أي ت.تناط%ح' م1ن. الن_شاط والش>ب.ع.



والظ�ل1يمة� والظ�ل1يم': اللب.ن' ي'ش.ر.ب' منه قبل أن ي.ر'وب.
وي.خ\ر'ج. ز'ب\د'ه؛ قال:

وقائ1لة{: ظ%ل%م\ت' ل%ك�م\ س1قائ1ي
وهل ي.خ\ف%ى على الع.ك1د1 الظ�ل1يم'؟

وف الثل: أه\و.ن� م.ظ}لوم� س1قاء# م'رو_ب¬؛ وأنشد ثعلب:
وصاح1ب ص1د\ق� ل ت.ر,ب\ن ش.كات'ه

ظ%ل%م\ت'، وف ظ%ل}م1ي له عام1داv أ%ج\ر'
قال: هذا س1قاء# س.ق%ى منه قبل أن ي.خ\ر'ج. ز'ب\د'ه. وظ%ل%م. و.ط}ب.ه
ظ%ل}ماv إذا س.ق%ى منه قبل أن ي.ر'وب. وي'خ\ر.ج. ز'ب\د'ه. وظ%ل%م\ت'

س1قائ1ي: س.ق%ي\ت'هم إي_اه ق%ب\ل% أن ي.ر'وب.؛ وأنشد البيت الذي أ%نشده
ثعلب:ظ%ل%م\ت'، وف ظ%ل}م1ي له عامداv أ%ج\ر'

قال الزهري: هكذا سعت العرب تنشده: وف ظ%ل}م1ي، ب,ن.ص\ب الظاء، قال:
والظ©ل}م' السم والظ©ل}م' العمل�. وظ%ل%م. القو\م.: س.قاهم

Dل%ز'وم¬ ل1لف1ناء، ظ%لوم¬ للس>قاء، م'ك}ر,مة Dالظ�ل1يمة%. وقالوا امرأ%ة
ل1ل4ح\ماء. التهذيب: العرب تقول ظ%ل%م. فلنD س1قاء4ه إذا س.قاه قبل أن

ي'خ\ر.ج. ز'ب\د'ه؛ وقال أبو عبيد: إذا ش'ر,ب. لب.ن' الس>قاء قبل أن ي.ب\ل�غ%
الرeؤ'وب. فهو ال%ظ}لوم' والظ�ل1يمة�، قال: ويقال ظ%ل%م\ت' القوم. إذا

س.قاهم اللب قبل إد\راك1ه1؛ قال أ%بو منصور: هكذا ر'و,ي. لنا هذا الرف'
عن أب عبيد ظ%ل%م\ت' القوم.، وهو و.ه.م¬. وروى النذري عن أب اليثم

وأب العباس أحد بن يي أنما قال: يقال ظ%ل%م\ت' السق%اء4 وظ%ل%م\ت'
اللب. إذا ش.ر,ب\ت.ه أو س.ق%ي\ت.ه قبل إدراكه وإخراج, ز'ب\د.ت1ه. وقال ابن
السكيت: ظ%ل%مت' و.ط}ب القوم. أي س.ق%ي\ت'ه قبل ر'ؤ'وبه. وال%ظ}ل�وم:

اللب' ي'ش\ر.ب' قبل أن ي.ب\ل�غ% الرeؤ'وب.. الفراء: يقال ظ%ل%م
الو.اد1ي إذا ب.ل%غ% الاء� منه موض1عاv ل يكن نال%ه' فيما خ.ل ول ب.ل%غ.ه

:vقبل ذلك؛ قال: وأ%نشدن بعضهم يصف سيل
ي.كاد' ي.ط}ل�ع ظ�ل}ماv ث ي.م\ن.ع'ه

عن الش_واه1ق,، فالوادي به ش.ر,ق'
:vوقال ابن السكيت ف قول النابغة يصف سيل

إل� ال4وار,ي_ لgياv ما أ�ب.ي>ن'ها،
والنeؤ\ي' كال%وض, بال%ظل�ومة ال%ل%د1



قال: النeؤ\ي' الاجز' حول% البيت من تراب، فش.ب_ه داخل% الاج,ز,
بالوض بالظلومة، يعن أرضاv م.رeوا با ف ب.ر>ي_ة1 فت.ح.و_ض'وا

ح.و\ضاv س.ق%و\ا فيه إب,ل%ه'م\ وليست ب.و\ض1ع ت.ح\ويض�. يقال: ظ%ل%م\ت'
�ال%و\ض. إذا ع.م1ل}ت.ه ف موضع ل ت'ع\م.ل� فيه ال1ياض. قال: وأ%صل

الظ©ل}م, و.ض\ع' الشيء ف غي موضعه؛ ومنه قول ابن مقبل:
ع.اد. ال4ذ1ل�ة� ف دار�، وكان% با

ه'ر\ت' الش_قاش1ق,، ظ%ل�م'ون% للج'ز'ر,
أي و.ض.عوا النحر ف غي موضعه. وظ�ل1م.ت الناقة�: ن'ح1ر.ت\ من غ%ي\ر,

ع1ل�ة{ أو ض.ب,ع.ت\ على غي ض.ب.ع.ة{. وك�ل© ما أ%ع\ج.ل}ت.ه' عن أوانه
فقد ظ%ل%م\ت.ه'، وأنشد بيت ابن مقبل:

ه'ر\ت' الش_قاش1ق,، ظ%ل�م'ون للج'ز'ر
وظ%ل%م ال1مار' التان% إذا كام.ها وقد ح.م.ل%ت\، فهو ي.ظ}ل1م'ها

:vت'نا�ظ%ل}ماv؛ وأ%نشد أبو عمرو يصف أ
vث ي.ر\م.ح\ن. ظ%ل}م.ة vأ%ب.ن_ عق%اقا

�إباءé، وفيه ص.و\ل%ةD وذ%م1يل
وظ%ل%م ال4رض.: ح.ف%ر.ها ول تكن ح'ف1ر.ت\ قبل ذلك، وقيل: هو أن

ي.ح\ف1ر.ها ف غي موضع ال%ف}ر,؛ قال يصف رجلv ق�ت1ل% ف م.و\ض1ع� ق%ف}ر�
فح'ف1ر. له ف غي موضع ح.ف}ر�:

أل ل3 من م1ر\د.ى ح'روب�،
ح.واه ب.ي\ن. ح1ض\ن.ي\ه الظ�ل1يم'

أي الوضع الظلوم. وظ%ل%م الس_يل� الرض. إذا خ.د_د. فيها ف غي
موضع ت.خ\د1يد{؛ وأ%نشد للح'و.ي\د1ر.ة:
ظ%ل%م الب,طاح. با ان\هلل� ح.ر,ىص.ة{،

ف%ص.ف%ا الن>طاف' با ب'ع.ي\د. ال�ق}ل%ع,
مصدر بعن الق}لع,، م'ف}ع.لD بعن الف}عال,، قال ومثله كثي م'قام¬

بعن القامة1. وقال الباهلي ف كتابه: وأ%رض¬ م.ظ}ل�ومة إذا ل
ت'م\ط%ر\. وف الديث: إذا أ%ت.ي\ت'م\ على م.ظ}ل�وم� فأ%غ1ذ©وا الس_ي\ر.. قال

أبو منصور: ال%ظ}ل�وم' الب.ل%د' الذي ل ي'ص1ب\ه' الغ.ي\ث� ول ر,ع\ي.
فيه لل1ر>كاب,، والغ}ذاذ� الس\راع'. والرض' ال%ظ}لومة: الت ل
ت'ح\ف%ر\ ق%ط© ث ح'ف1ر.ت\، وذلك التراب' الظ�ل1يم'، وس'م>ي. ت'راب'



ل%ح\د1 القب, ظ%ل1يماv لذا العن؛ وأ%نشد:
فأ%ص\ب.ح. ف غ%ب\راء4 بعد. إشاح.ة{،

على الع.ي\ش,، م.ر\د'ود{ عليها ظ%ل1يم'ها
يعن ح'ف}ر.ة% القب ي'ر.دe ت'رابا عليه بعد دفن اليت فيها. وقالوا:

ل ت.ظ}ل1م\ و.ض.ح. الطريق, أ%ي اح\ذ%ر\ أ%ن ت.ح1يد. عنه وت.ج'ور.
ف%ت.ظ}ل1م.ه. والس_خ1يe ي'ظ}ل%م' إذا ك�لYف. فوق. ما ف ط%و\ق1ه1، أ%وط�ل1ب.

منه ما ل يد'ه، أ%و س'ئ1ل% ما ل ي'س\أ%ل� مثل�ه، فهو م'ظ�ل1م¬ وهو
ي.ظ�ل1م' وينظلم؛ أ%نشد سيبويه قول زهي:

هو ال%واد' الذي ي'ع\ط1يك. نائ1له
ع.ف}واv، وي'ظ}ل%م' أ%ح\ياناv في.ظ�ل1م'

أ%ي ي'ط}ل%ب' منه ف غي موضع الط�ل%ب، وهو عنده ي.ف}تع1ل�، ويروى
vي.ظ}ط%ل1م'، ورواه ال4صمعي ي.ن\ظ%ل1م'. الوهري: ظ%ل�م\ت' فلنا

ت.ظ}ل1يماv إذا نسبته إل الظ©ل}م, فان\ظ%ل%م أ%ي احتمل الظ©ل}م؛ وأ%نشد بيت
زهي:

وي'ظ}ل%م أ%حياناv ف%ي.ن\ظ%ل1م'
ويروى في.ظ�ل1م' أ%ي ي.ت.ك%ل�ف'، وف اف}ت.ع.ل من ظ%ل%م ثلث� لغات{:

من العرب من يقلب التاء طاء ث ي'ظ}ه,ر الطاء والظاء جيعاv فيقول
اظ}ط%ل%م.، ومنهم من يدغم الظاء ف الطاء فيقول اط�ل%م. وهو أ%كثر اللغات،

ومنهم من يكره أ%ن يدغم ال4صلي ف الزائد فيقول اظ�ل%م، قال: وأ%ما
اض\ط%ج.ع ففيه لغتان مذكورتان ف موضعهما. قال ابن بري: ج.ع\ل� الوهري

ان\ظ%ل%م م'طاوع. ظ%ل�مت'ه'، بالتشديد، و.ه.م¬، وإنا ان\ظ%ل%م مطاوع'
ظ%ل%م\ت'ه، بالتخفيف كما قال زهي:

وي'ظ}ل%م أ%ح\ياناv في.ن\ظ%ل1م'
قال: وأ%ما ظ%ل�م\ت'ه، بالتشديد، فمطاو,ع'ه ت.ظ%ل�م. مثل ك%س_ر\ت'ه

فت.ك%س_ر.، وظ%ل%م ح.ق�ه ي.ت.ع.د_ى إل مفعول واحد، وإنا يتعد�ى إل
مفعولي ف مثل ظ%ل%من ح.ق%Yي ح.م\لv على معن س.ل%ب.ن ح.قYي؛ ومثله

vواقعا v؛ ويوز أ%ن يكون فتيلvقوله تعال: ول ي'ظ}ل%م'ون% ف%ت1يل
م.و\ق1ع. الصدر أ%ي ظ�ل}ماv م1ق}دار. ف%ت1يل�.

وبيت¬ م'ظ%ل�م¬: كأ%ن� الن_صار.ى و.ض.ع.ت\ فيه أ%شياء ف غي
مواضعها. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، د'ع1ي. إل طعام فإذا البيت'



م'ظ%ل�م¬ فانصرف، صلى ال عليه وسلم، ول يدخل؛ حكاه الروي ف الغريبي؛
قال ابن ال4ثي: هو ال�ز.و_ق'، وقيل: هو ال�م.و_ه' بالذهب والفضة،

قال: وقال ال%ر.و,يe أ%نكره ال4زهري بذا العن، وقال الزمشري: هو
من الظ�ل}م, وهو م'وه.ة� الذهب، ومنه قيل للماء الاري على الث�غ\ر,

ظ%ل}م¬. ويقال: أ%ظ}ل%م الث�غ\ر' إذا ت.لgل4 عليه كالاء الرقيق من شد_ة
ب.ر,يقه؛ ومنه قول الشاعر:

إذا ما اج\ت.ل%ى الر_ان إليها بط%ر\ف1ه
غ�ر'وب. ث%ناياها أ%ضاء4 وأ%ظ}ل%ما

.vأ%ظ}ل%م أصاب ظ%ل}ما ،vقال: أ%ضاء أ%ي أ%صاب ضوءا
والظ©ل}م.ة والظ©ل�م.ة، بضم اللم: ذهاب النور، وهي خلف النور، وجع'

الظ©ل}مة1 ظ�ل%م¬ وظ�ل�مات¬ وظ�ل%مات¬ وظ�ل}مات؛ قال الراجز:
ي.ج\ل�و بع.ي\ن.ي\ه1 د'ج.ى الظ©ل�مات1

قال ابن بري: ظ�ل%م¬ جع ظ�ل}م.ة، بإسكان اللم، فأ%ما ظ�ل�مة فإنا
يكون جعها باللف والتاء، ورأيت هنا حاشية بط سيدنا رضي� الدين الشاطب

رحه ال قال: قال الطيب أ41بو زكريا ال�ه\ج.ة� خال1ص' الن_ف}س,، ويقال
ف جعها م'ه'جات¬ كظ�ل�مات{، ويوز م'ه.جات، بالفتح، وم'ه\جات¬،

بالتسكي، وهو أ%ضعفها؛ قال: والناس يأ}ل%ف�ون م'ه.جات، بالفتح، كأ%نم يعلونه
جع م'ه.ج�، فيكون الفتح عندهم أ%حسن من الضم. والظ�ل}ماء�: الظ©ل}مة

Dربا وصف با فيقال ليلة
ظ%ل}ماء أ%ي م'ظ}ل1مة. والظ�لم': إسم ي.ج\م.ع ذلك كالس_واد1 ول

ي'ج\مع'، ي.ج\ري مرى الصدر، كما ل تمع نظائره نو السواد والبياض، وتمع
الظ©ل}مة ظ�ل%ماv وظ�ل�مات. ابن سيده: وقيل الظ�لم أ%و�ل الليل وإن

كان م'ق}م1راv، يقال: أ%تيته ظ%لماv أي ليلv؛ قال سيبويه: ل يستعمل إل
ظرفاv. وأتيته مع الظ�لم أي عند الليل. وليلةD ظ%ل}مةD، على طرح,

Dالزائد، وظ%ل}ماء� كلتاها: شديدة الظ©ل}مة. وحكى ابن ال4عراب: ليل
ظ%ل}ماء�؛ وقال ابن سيده: وهو غريب وعندي أ%نه وضع الليل موضع الليلة، كما حكي

ليلD ق%م\راء� أ%ي ليلة، قال: وظ%ل}ماء� أ%س\هل� من ق%م\راء. وأ%ظ}ل%م
الليل�: اس\و.د_. وقالوا: ما أ%ظ}ل%مه وما أ%ضوأ%ه، وهو شاذ. وظ%ل1م.

الليل�، بالكسر، وأ%ظ}ل%م بعنÝ؛ عن الفراء. وف التنزيل العزيز: وإذا
أ%ظ}ل%م. عليهم قاموا. وظ%ل1م. وأ%ظ}ل%م.؛ حكاها أ%بو إسحق وقال الفراء: فيه



لغتان أ%ظ}ل%م وظ%ل1م.، بغي أ%ل1ف.
والثلث� الظ©ل%م': أ%و�ل� الش_ه\ر بعد. الليال الدeر.ع,؛ قال أ%بو

Dعبيد: ف ليال الشهر بعد الثلث1 الب,يض, ثلث
د'ر.ع¬ وثلثD ظ�ل%م¬، قال: والواحدة من الدeر.ع, والظ©ل%م د.ر\عاء�
وظ%ل}ماء�. وقال أ%بو اليثم وأ%بو العباس البد: واحدة� الدeر.ع,

والظ©ل%م د'ر\عةD وظ�ل}مة؛ قال أ%بو منصور: وهذا الذي قاله هو القياس
الصحيح. الوهري: يقال لثلث ليال من ليال الشهر اللئي ي.ل1ي. الدeر.ع.

ظ�ل%م¬
لظ}لم1ها على غي قياس، ل4ن قياسه ظ�ل}م¬، بالتسكي، ل4ن� واحدتا

ظ%ل}ماء.
وأ%ظ}ل%م القوم': دخلوا ف الظ�لم، وف التنزيل العزيز: فإذا هم

م'ظ}ل1م'ون%. وقوله عز_ وجل: ي'خ\رج'هم من الظ©ل�مات إل النور؛ أ%ي يرجهم
من ظ�ل�مات الض_للة إل نور ال�د.ى ل4ن أ%مر الض_للة م'ظ}ل1م¬

غي ب.ي>ن�. وليلة ظ%ل}ماء�، ويوم م'ظ}ل1م¬: شديد الش_ر>؛ أ%نشد
سيبويه:

فأ�ق}س3م' أ%ن} لو, ال}ت.ق%ي\نا وأ%نتم'،
لكان لكم يوم¬ من الش_ر> م'ظ}ل1م'

وأ%م\ر¬ م'ظ}ل1م: ل ي'در.ى من أ%ين. ي'ؤ\ت.ى له؛ عن أ%ب زيد. وحكى
اللحيان: أ%مر¬ م1ظ}لم¬ ويوم م1ظ}لم¬ ف هذا العن؛ وأ%نشد:

أ�ول1م\ت.، يا خ1ن_و\ت'، ش.ر_ إيلم
ف يوم, ن.ح\س� ذي ع.جاج� م1ظ}لم

والعرب تقول لليوم الذي ت.لق%ى فيه ش1د_ةv يوم¬ م'ظل1م¬، حت إنم
ليقولون يوم¬ ذو ك%واك1ب. أ%ي اشت.د�ت ظ�ل}مته حت صار كالليل؛ قال:

ب.ن أ%س.د{، هل ت.ع\ل%مون% ب.لء4نا،
إذا كان يوم¬ ذو كواك1ب. أ%ش\ه.ب'؟
وظ�ل�مات' البحر: شدائ1د'ه. وش.عر¬

م'ظ}ل1م: شديد' الس_واد1. ون.ب\ت¬ م'ظل1م¬: ناض1ر¬
ي.ض\ر,ب' إل الس_واد1 من خ'ض\ر.ت1ه؛ قال:

فص.ب_ح.ت\ أ%ر\ع.ل% كالن>قال,،
وم'ظل1ماv ليس. على د.مال,



وتكل�م. فأ%ظ}ل%م. علينا البيت' أ%ي س.م1عنا ما ن.ك}ر.ه، وف التهذيب:
وأ%ظ}ل%م فلنD علنيا البيت إذا أ%س\م.عنا ما ن.ك}ر.ه. قال أ%بو منصور:

أ%ظ}لم. يكون لزماv وواق1عاv، قال: وكذلك أ%ضاء4 يكون بالعنيي: أ%ضاء4
السراج' بنفسه إضاءةv، وأ%ضاء للناس, بعن ضاء4، وأ%ضأ}ت' الس>راج.

للناس, فضاء4 وأ%ضاء4.
ولقيت'ه أ%دن.ى ظ%ل%م�، بالتحريك، يعن حي اخ\ت.لط% الظلم'، وقيل:

معناه لقيته أ%و�ل% كلY شيء، وقيل: أ%دن.ى ظ%ل%م� القريب'، وقال ثعلب: هو
منك أ%دن.ى ذي ظ%ل%م�، ورأ%يت'ه أ%دن.ى ظ%ل%م� الش_خ\ص'، قال: وإنه
ل4و�ل� ظ%ل%م� لق1يت'ه إذا كان أ%و�ل% شيء� س.د_ ب.ص.ر.ك بليل أ%و نار،

قال: ومثله لقيته أ%و�ل% و.ه\لة{ وأ%و�ل% ص.و\ك{ وب.و\ك{؛ الوهري: لق1يت'ه
أ%و�ل% ذي ظ�ل}مة{ أ%ي أ%و�ل% شيء� ي.س'دe ب.ص.ر.ك. ف الرؤية، قال: ول

ي'ش\ت.قe منه ف1ع\لD. والظ�ل%م': ال%ب.ل، وجعه ظ�ل�وم¬؛ قال
:eالس_ع\د1ي �ال�خ.ب_ل

ت.عام.س' حت ي.ح\سب. الناس' أ%ن_ها،
إذا ما اس\ت'ح1ق�ت بالسeيوف1، ظ�ل�وم'

وق%د1م. فلنD واليوم' ظ%ل%م؛ عن كراع، أ%ي قد1م. حق9اv؛ قال:
إن� الفراق. اليوم. واليوم' ظ%ل%م\

وقيل: معناه واليوم' ظ%ل%منا، وقيل: ظ%ل%م ههنا و.ض.ع الشيء4 ف غي
موضعه.

والظ�ل}م': الث�ل}ج. والظ�ل}م': الاء� الذي يري وي.ظه.ر' على
ال4س\نان من ص.فاء3 اللون ل من الر>يق, كالف1ر,ن\د، حت ي'ت.خي_ل% لك فيه

سواد¬ من ش1د_ة1 البيق والص_فاء؛ قال كعب بن زهي:
ت.ج\لو غ%وارب. ذي ظ%ل}م�، إذا ابتسم.ت\،

�كأ%نه م'ن\ه.لD بالر_اح, م.ع\لول
وقال الخر:

إل ش.ن\باء4 م'ش\ر.ب.ة1 الث�نايا
باء3 الظ�ل}م,، ط%ي>ب.ة1 الرeضاب,

قال: يتمل أ%ن يكون العن باء الث�ل}ج. قال شر: الظ�ل}م' بياض'
ال4سنان كأ%نه يعلوه س.واد¬، والغ'روب' ماء� ال4سنان. الوهري:

الظ�ل}م'، بالفتح، ماء� ال4س\نان وب.ريق�ها، وهو كالس_واد1 داخ1ل% ع.ظم,



الس>ن> من ش1د_ة1 البياض كف1ر,ن\د الس_ي\ف؛ قال يزيد ابن ض.ب_ة%:
بو.ج\ه{ م'ش\ر,ق� صاف{،

وثغ\ر� نائر, الظل}م,
وقيل: الظ�ل}م' ر,ق�ة� ال4سنان وش1د_ة بياضها، والمع ظ�ل�وم؛ قال:

إذا ض.ح1ك%ت\ ل ت.ن\ب.ه,ر\، وتبس_م.ت\
ثنايا لا كالب.ر\ق,، غ�رÒ ظ�ل�وم'ها

وأ%ظ}ل%م: ن.ظ%ر. إل ال4سنان فرأ%ى الظ�ل}م.؛ قال:
إذا ما اج\ت.لى الر_ان إليها بع.ي\ن,ه
غ�ر'وب. ثناياها، أ%نار. وأ%ظ}ل%ما

(* أضاء بدل أنار).
Dوالظ�ل1يم': الذك%ر' من النعام,، والمع أ%ظ}ل1مة

وظ�ل}مانD وظ1ل}مانD، قيل: سي به ل4نه ذك%ر' ال4رض, في'د\ح1ي ف غي
موضع ت.د\ح1ي.ة{؛ حكاه ابن دريد، قال: وهذا ما ل ي'ؤ\خذ�. وف حديث

ق�س�ç: وم.ه\م.ه{ فيه ظ�ل}مانD؛ هو جع ظ%ل1يم. والظ�ل1يمان1: نمان.
وال�ظ%ل�م' من الطي: الر_خ.م' والغ1ر\بان�؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ح.م.ت\ه' ع1تاق' الطي, كل� م'ظ%ل�م،
من الطي,، ح.و_ام, ال�قام, ر.م'وق,

والظYل�م': ع'ش\بة ت'ر\ع.ى؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
،vم'واص1ل vر.ع.ت\ بق%رار, ال%ز\ن1 ر.و\ضا

ع.م1يماv من الظYل�م,، وال%ي\ث%م, ال%ع\د1
ابن العراب: ومن غريب الشجر الظYل%م'، واحدتا ظ1ل%مةD، وهو

Dلم' والظال1م'؛ قال ال4صمعي: هو شجر له ع.سال1يج' ط1والYل�م' والظYالظ
وت.ن\ب.س3ط� حت توز. ح.د_ أ%صل ش.ج.ر,ها فمنها سيت ظ1لماv. وأ%ظ}ل%م':

موضع؛ قال ابن بري: أ%ظ}لم' اسم جبل؛ قال أ%بو وجزة:
ي.ز,يف' يان,يه لج\راع, ب,يش.ة{،

وي.ع\لو شآم1يه1 ش.ر.و\ر.ى وأ%ظ}ل%ما
وك%ه\ف' الظ©لم: رجل معروف من العرب. وظ%ل1يم¬

ون.عام.ة�: موضعان بن.ج\د{. وظ%ل%م¬: موضع. والظ�ل1يم': فرس' ف%ضالة%
بن ه1ن\د1 بن ش.ر,يك{ ال4سدي�، وفيه يقول:



vنص.ب\ت' لم ص.د\ر. الظ�ل1يم, وص.ع\د.ة
ش'راع1ي_ةv ف كف> ح.ر_ان ثائ1ر

@ظنم: قال ال4زهري: أ%ما ظ%ن.م فالناس' أ%هلوه إل ما ر.و.ى ثعلب¬ عن
ابن ال4عراب: الظ�ن.مة� الش_ر\بة� من اللب الذي ل ت'خ\ر.ج\

ز'ب\د.ت'ه؛ قال أ%بو منصور: أ%صلها ظ%ل%مة.
@ظهم: شيء ظ%ه\م¬: خ.ل%ق. وف الديث: قال كنا عند. عبد ال بن عمرو

فس'ئ1ل% أ%يe ال%دينتي ت'ف}ت.ح' أ%و_ل%: ق�س\طن\ط1يني_ة� أ%و
vر'وم1ي_ة؟ فدعا بصندوق� ظ%ه\م�، قال: والظ�ه\م' ال%ل%ق'، قال: فأخ\ر.ج. كتابا
فنظر فيه وقال: كنا عند النب، صلى ال عليه وسلم، ن.ك}ت'ب' ما قال،

فس'ئ1ل أ%يe الدينتي ت'ف}ت.ح أ%و_ل%: ق�س\طن\ط1يني_ة� أ%و ر'ومي_ة؟
فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: مدينة� ابن, ه1ر.ق}ل% ت'ف}ت.ح أ%و�ل%

يعن الق�س\ط%ن\ط1يني_ة%؛ قال ال4زهري: كذا جاء مفسراv ف الديث، قال:
ول أ%سع\ه إل ف هذا الديث.

@ظوم: الظ�و\م': صوت' الت_ي\س, عند ال1ياج,، وزعم يعقوب' أ%ن ميمه بدل
من باء الظاب,.

@ظعن: ظ%ع.ن. ي.ظ}ع.ن' ظ%ع\ناv وظ%ع.ناv، بالتحريك، وظ�عوناv: ذهب وسار.
وقرئ قوله تعال: يوم ظ%ع\ن,كم، وظ%ع.ن,كم. وأ%ظ}ع.نه هو: س.ي_ر.ه؛

وأ%نشد سيبويه:
،vالظاع1ن'ون% ول�ا ي'ظ}ع1ن'وا أ%حدا
والقائ1لون%: لن دار¬ ن'خ.لYيها

والظ�ع\ن': س.ي\ر' البادية لن'ج\ع.ة{ أ%و ح'ض'وره ماء� أ%و ط%ل%ب,
م.ر\ب.ع� أ%و ت.ح.وeل� من ماء إل ماء أ%و من بلد إل بلد؛ وقد يقال لكل

شاخص لسفر ف حج أ%و غزو أ%و م.سي من مدينة إل أ�خرى ظاع1ن¬، وهو ضد�
الاف1ض,، ويقال: أ%ظاع1ن¬ أ%نت أ%م م'قيم؟ والظ©ع\نة: الس_ف}ر.ة القصية.

والظ�ع1ين.ة: المل ي'ظ}ع.ن' عليه. والظ�ع1ينة: ال%و\دج تكون فيه
الرأ%ة، وقيل: هو الودج، كانت فيه أ%و ل تكن. والظ�ع1ينة: الرأ%ة ف

الودج، سيت به على ح.د> تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه، وقيل: سيت
الرأ%ة ظ%ع1ينة ل4نا ت.ظ}ع.ن' مع زوجها وتقيم بإ,قامته كالليسة، ول

تسمى ظ%ع1ين.ة إل وهي ف هودج. وعن ابن السكيت: كل امرأ%ة ظ%ع1ين.ةD ف
هودج أ%و غيه، والمع ظ%عائن' وظ�ع\ن¬ وظ�ع'ن¬ وأ%ظ}عانD وظ�ع'نات¬؛



ال4خيتان جع المع؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:
لم ظ�ع'نات¬ ي.ه\ت.د1ين. براية{،

كما ي.ست.ق1ل© الطائر' ال�ت.ق%لYب'
وقيل: كل بعي ي'و.طأ%� للنساء فهو ظ%ع1ينة، وإنا سيت النساء ظ%ع.ائ1ن

ل4ن_هن_ يكن� ف ال%و\ادج. يقال: هي ظ%عينته وز.و\ج'ه وق%ع1يدته
وع1ر\سه. وقال الليث: الظ�ع1ينة ال%م.ل الذي ي'ر\ك%ب، وتسمى الرأ%ة

ظ%عينة ل4نا تركبه. وقال أ%بو زيد: ل يقال ح'م'ول ول ظ�ع'ن¬ إل� لل3بل
الت عليها الوادج، كان فيها نساء أ%و ل يكن. والظ�عينة: الرأ%ة ف

الودج، وإ,ذا ل تكن فيه فليست بظ%ع1ينة؛ قال عمرو بن ك�ل}ثوم:
ق1ف1ي قبل% الت_ف%رeق, يا ظ%ع1ينا،

ن'خ.ب>ر\ك1 الي.قي. وت'خ\ب,رينا
قال ابن ال4نباري: ال4صل ف الظعينة الرأ%ة تكون ف ه.و\د.جها، ث

كثر ذلك حت س.م_و\ا زوجة الرجل ظ%ع1ينة. وقال غيه: أ%كثر ما يقال
الظ�عينة للمرأ%ة الراكبة؛ وأ%نشد قوله:

ت.ب.ص_ر\ خل1يلي، هل ت.ر.ى من ظ%عائن�
ل1م.ي_ة% أ%مثال, الن_خيل, ال%خار,ف1؟

قال: شبه المال عليها هوادج النساء بالنخيل. وف حديث ح'ني: فإ,ذا
ب.واز,ن% على ب.ك}ر.ة1 آبائهم بظ�ع'ن,هم وشائهم ون.ع.م1هم؛ الظ©ع'ن':

�النساء، واحدتا ظ%عينة؛ قال: وأ%صل الظ�ع1ينة الراحلة� الت ي'ر\ح.ل
وي'ظ}ع.ن' عليها أ%ي ي'سار'، وقيل: الظ�ع1ينة الرأ%ة ف الودج، ث قيل

للهودج بل امرأ%ة وللمرأ%ة بل هودج ظ%عينة. وف الديث: أ%نه أ%عطى حليمة
السعدية بعياv م'و.ق�عاv للظ�عينة أ%ي للهودج؛ ومنه حديث سعيد بن

ج'ب.ي\ر: ليس ف ج.م.ل ظعينة صدقةD؛ إن روي بالضافة فالظ�عينة الرأ%ة، وإن
روي بالتنوين فهو المل الذي ي'ظ}ع.ن' عليه، والتاء� فيه للمبالغة.
واظ�ع.ن.ت1 الرأ%ة البعي: ركبته. وهذا بعي ت.ظ�ع1ن'ه الرأ%ة أ%ي تركبه

ف سفرها وف يوم ظ%ع\ن,ها، وهي ت.ف}ت.ع1ل�ه. والظ�ع'ون من ال3بل: الذي
تركبه الرأ%ة خاصة، وقيل: هو الذي ي'ع\ت.م.ل� وي'ح\ت.م.ل عليه.

والظYع.ان� والظ�ع'ون: ال%ب\ل يشد� به الودج، وف التهذيب: يشد به المل؛ قال
الشاعر:

له ع'ن'ق¬ ت'ل}و.ى با و'ص1ل%ت\ به،



ود.ف9ان1 ي.س\تاقان1 كل� ظ1ع.ان1
وأ%نشد ابن بري للنابغة:

أ%ث%ر\ت' الغ.ي_ ث ن.ز.ع\ت عنه،
كما حاد. ال4ز.بe عن الظYع.ان1

والظ©4ع'ن' والظ�ع.ن': الظ9اع1ن'ون، فالظ©ع'ن جع ظاع1ن�، والظ�ع.ن'
اسم المع؛ فأ%ما قوله:

أ%و ت'ص\ب,حي ف الظاعن ال�و.لYي.
:Dع\ن.ة: الال، كالر>ح\لة. وفرس م1ظ}عانYفعلى إرادة النس. والظ

س.ه\لة الس_ي، وكذلك الناقة. وظاع1ن.ة� بن م'ر¼: أ%خو تيم، غلبهم قومهم
فر.ح.ل�وا عنهم. وف الثل: على ك�ر\ه ظ%ع.ن.ت\ ظاع1ن.ةD. وذو

الظ©ع.ي\ن.ة1: موضع. وعثمان بن م.ظ}ع'ون{: صاحب النب، صلى ال عليه وسلم.
@ظنن: الكم: الظ�نe شك ويقي إل� أ%نه ليس بيقي, ع1يان{، إنا هو

يقي' ت.د.بeر�، فأ%ما يقي الع1ي.ان1 فل يقال فيه إل� علم، وهو يكون
اساv ومصدراv، وجع' الظ�ن> الذي هو السم ظ�ن'ون، وأ%ما قراءة من
قرأ%: وت.ظ�نeون% بال الظ©ن'ونا، بالوقف وترك الوصل، فإ,نا فعلوا ذلك

ل4ن رؤ'وس اليات عندهم فواصل، ورؤ'وس الي وفواصلها يري فيها ما يري
ف أ%واخ1ر, ال4بيات1 والفواصل، ل4نه إنا خوطب العرب با يعقلونه ف

الكلم الؤ.لف، في'د.ل© بالوقف ف هذه ال4شياء وزيادة الروف فيها نو
الظ©ن'ونا والس_بيل والر_سول، على أ%ن� ذلك الكلم قد ت� وانقطع،

وأ%ن� ما بعده مستأ}نف، ويكرهون أ%ن ي.صل�وا في.د\ع'وهم ذلك إل مالفة
الصحف. وأ%ظ%ان,ي'، على غي القياس؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

،vر.باعية vح.ر\با vل4ص\ب.ح.ن\ ظ%ال1ما
فاق}ع'د لا ود.ع.ن\ عنك ال4ظ%ان,ينا

قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن يكون ال4ظ%اني جع أ�ظ}ن'ونة إل� أ%ن
ل أ%عرفها. التهذيب: الظ�نe يقي¬ وش.ك�؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

ظ%ن>ي بم كع.س.ى، وهم بت.ن'وف%ة{
ي.ت.ناز.ع'ون ج.وائز. ال4م\ثال,

يقول: اليقي منهم كعسى، وعسى شك؛ وقال شر: قال أ%بو عمرو معناه ما
ي'ظ%نe بم من الي فهو واجب وعسى من ال واجب. وف التنزيل العزيز: إن

ظ%ن.ن\ت' أ%ن م'لق� ح1س.ابيه؛ أ%ي علمت، وكذلك قوله عز_ وجل: وظ%نeوا



أ%نم قد ك�ذYب'وا؛ أ%ي علموا، يعن الرسل، أ%ن� قومهم قد كذبوهم فل
يصدقونم، وهي قراءة أ%ب عمرو وابن كثي ونافع وابن عامر بالتشديد، وبه

قرأ%ت عائشة وفسرته على ما ذكرناه. الوهري: الظن معروف، قال: وقد يوضع
موضع العلم، قال د'ر.ي\د' بن الص>م_ة:

فقلت لم: ظ�نeوا بأ%ل}ف%ي\ م'د.ج_ج،
س.ر.ات'ه'م' ف الفار,س1ي> ال�س.ر>د1.

أ%ي اس\ت.ي\ق1ن'وا، وإ,نا يو>ف عدو�ه باليقي ل بالشك. وف الديث:
إياكم والظ�ن_ فإن� الظ�ن> أ%كذب' الديث؛ أ%راد الشك_ ي.ع\ر,ض' لك

ف الشيء فتحققه وتكم به، وقيل: أ%راد إياكم وسوء الظ�ن وتقيق%ه دون
مبادي الظ©ن'ون الت ل ت'م\ل%ك' وخواطر القلوب الت ل ت'د\فع؛ ومنه

الديث: وإ,ذا ظ%ن.ن\ت. فل ت'ح.قYق\؛ قال: وقد ييء الظ�ن بعن العلم؛
وف حديث أ�س.ي\د بن ح'ض.ي\ر: وظ%ن.ن_ا أ%ن} ل ي.ج'د\ عليهما أ%ي

ع.ل1م\نا. وف حديث ع'ب.يدة: قال أ%نس سأ%لته عن قوله تعال: أ%و لم.س\ت'م
النساء؛ فأ%شار بيده فظ%ن.ن\ت' ما قال أ%ي علمت. وظ%ن.ن\ت' الشيء4 أ%ظ�نeه

ظ%ن�اv واظ�ن.ن\ت'ه واظ}ط%ن.ن\ت'ه وت.ظ%ن_ن\ته وت.ظ%ن_ي\ت'ه على
التحويل؛ قال:

كالذYئ}ب, و.س\ط% الع'ن_ه،
إل� ت.ر.ه\ ت.ظ%ن_ه\

أ%راد ت.ظ%ن_ن\ه، ث� ح.و_ل% إ,حدى النوني ياء، ث حذف للجزم، ويروى
ت.ط%ن_ه. وقوله: ت.ر.ه أ%راد إل� ت.ر.، ث بي_ن الركة ف الوقف

بالاء فقال تره، ث أ%جرى الوصل مرى الوقف. وحكى اللحيان عن بن س'ل%ي\م:
لقد ظ%ن\ت' ذلك أ%ي ظ%ن.ن\ت'، فحذفوا كما حذفوا ظ%ل}ت' وم.س\ت' وما
أ%ح.س\ت' ذاك، وهي س'ل%م1ي_ةD. قال سيبويه: أ%ما قولم ظ%ن.ن\ت' به فمعناه

جعلته موضع ظ%ن>ي، وليست الباء هنا بنزلتها ف: كفى بال حسيباv، إذ لو
كان ذلك ل يز السكت عليه كأ%نك قلت ظ%ن.ن\ت' ف الدار، ومثله ش.ككت

فيه، وأ%ما ظ%ن.ن\ت' ذلك فعلى الصدر. وظ%ن.ن\ت'ه ظ%ن�اv وأ%ظ}ن.ن\ت'ه
واظ}ط%ن.ن\ت'ه: ات_ه.م\ت'ه. والظYن_ة: التeه.م.ة. ابن سيده: وهي

الظYن_ة والطYن_ة، قلبوا الظاء طاء ههنا قلباv، وإن ل يكن هنالك إدغام
لعتيادهم اط�ن_ وم'ط�ن¬ واطYنانD، كما حكاه سيبويه من قولم الد>كر.،

حلv على اد_ك%ر. والظ�ن,ي': ال�ت_هم الذي ت'ظ%نe به التهمة، ومصدره



الظYن_ة، والمع الظYن.ن'؛ يقال منه: اظ�ن_ه واط�ن_ه، بالطاء
والظاء، إذا اتمه. ورجل ظ%ن,ي: م'ت_هم من قوم أ%ظ1ن_اء ب.ي>ن,ي

الظYن_ة والظYن.ان.ة1. وقوله عز_ وجل: وما هو على الغ.ي\ب, ب,ظ%ن,ي�، أ%ي
ب'ت_ه.م�؛ وف التهذيب: معناه ما هو على ما ي'ن\ب,ئ� عن ال من علم

الغيب بتهم، قال: وهذا يروى عن علي، عليه السلم. وقال الفراء: ويقال وما
هو على الغيب بظ%ن,ي أ%ي بضعيف، يقول: هو م'ح\ت.م1لD له، والعرب تقول

للرجل الضعيف أ%و القليل اليلة: هو ظ%ن'ون؛ قال: وسعت بعض. ق�ض.اعة يقول:
ربا د.ل�ك. على الر_أ}ي الظ�ن'ون�؛ يريد الضعيف من الرجال، فإ,ن يكن

معن ظ%ن,ي ضعيفاv فهو كما قيل ماء ش.روب¬ وش.ر,يب¬ وق%ر'ون وق%ر,ين
وق%ر'ون.ت وق%ر,ين.ت، وهي الن_ف}س' والع.ز,ية. وقال ابن سيين: ما

كان عليÒ ي'ظ�نe ف قتل عثمان وكان الذي ي'ظ�نe ف قتله غيه؛ قال
أ%بو عبيد: قوله ي'ظ�نe يعن ي'ت_هم، وأ%صله من الظ�ن>، إنا هو

ي'ف}ت.عل منه، وكان ف ال4صل ي'ظ}ت.نe، فثقلت الظاء مع التاء فقلبت ظاء
معجمة، ث أ�د\غ1م.ت\، ويروى بالطاء الهملة، وقد تقد_م؛ وأ%نشد:

وما كل© من ي.ظ�نeن أ%نا م'ع\ت1ب¬، ول ك�ل© ما ي'ر\وى ع.ل%ي_
.�أ%ق�ول
ومثله:

هو ال%واد' الذي ي'ع\ط1يك نائل%ه
ع.ف}واv، وي'ظ}ل%م' أ%حياناv ف%ي.ظ�ل1م'.

كان ف ال4صل في.ظ}ت.ل1م'، فقلبت التاء ظاء وأ�دغمت ف الظاء فشد�دت.
أ%بو عبيدة: ت.ظ%ن_ي\ت من ظ%نن\ت'، وأ%صله ت.ظ%ن.ن_ت\، فكثرت النونات

فقلبت إحداها ياء كما قالو ق%ص_ي\ت' أ%ظفاري، وال4صل قص_صت' أ%ظفاري،
قال ابن بري: حكى ابن السكيت عن الفراء: ما كل من ي.ظ}ت.نeن,ي. وقال

البد: الظ�ن,ي' ال�ت_ه.م، وأ%صله ال%ظ}ن'ون، وهو من ظ%ن.ن\ت' الذي
ي.ت.ع.د_ى إل مفعول واحد. تقول: ظ%ن.ن\ت' بزيد وظننت زيداv أ%ي ات_ه.م\ت'؛

وأ%نشد لعبد الرحن ابن حسان:
فل وي.مي' ال، ل ع.ن\ ج,ناية{

ه'ج,ر\ت'، ولك1ن_ الظ�ن,ي. ظ%ن,ي'.
ونسب ابن بري هذا البيت لن.هار, بن ت.و\س1ع.ة. وف الديث: ل توز

شهادة ظ%ن,ي أ%ي م'ت_ه.م ف دينه، فعيل بعن مفعول من الظYن_ة



التeه.م.ة1. وقوله ف الديث الخ.ر: ول ظ%ن,ي. ف و.لء�، هو الذي ينتمي إل
vوظ%ن.ن\ت' زيدا vغي مواليه ل تقبل شهادته للتهمة. وتقول ظ%ن.ن\ت'ك زيدا

إياك؛ تضع النفصل موضع التصل ف الكناية عن السم والب ل4نما
منفصلن ف ال4صل ل4نما مبتدأ وخبه. وال%ظ1ن_ة� وال1ظ%ن_ة: بيت¬
ي'ظ%نe فيه الشيء. وفلن م.ظ1ن_ةD من كذا وم.ئ1ن_ة أ%ي م.ع\ل%م¬؛ وأ%نشد

أ%بو عبيد:
،vالب'يوت. لكي يكون% م.ظ1ن_ة �ي.س3ط
من حيث ت'وضع' ج.ف}ن.ة� ال�س\ت.ر\ف1د1

الوهري: م.ظ1ن_ة� الشيء م.و\ض1عه ومأ}ل%ف�ه الذي ي'ظ%نe كونه فيه،
والمع ال%ظان©. يقال: موضع كذا م.ظ1ن_ة من فلن أ%ي م.ع\ل%م منه؛ قال

النابغة:
،vفإ,ن} يك' عام1ر¬ قد قال% ج.ه\ل

فإ,ن� م.ظ1ن_ة% ال%ه\ل, الش_ب.اب'
ويروى: الس>ب.اب'، ويروى: م.ط1ي_ة، قال ابن بري: قال ال4صمعي أ%نشدن

أ%بو ع'ل}بة بن أ%ب ع'ل}بة الف%زار,ي ب.ح\ض.ر� من خ.ل%ف{ ال�4ح\مر,:
فإ,ن مطية الهل الشباب.

ل4نه ي.س\ت.و\ط1ئه كما ت'س\ت.وطأ� ال%ط1ي_ة�. وف حديث ص1ل%ة% بن
أ�ش.ي\م�: طلبت' الدنيا من م.ظانY حللا؛ ال%ظان© جع م.ظ1ن_ة، بكسر

الظاء، وهي موضع الشيء وم.ع\د1نه، م.ف}ع1ل%ةD من الظن بعن العلم؛ قال ابن
ال4ثي: وكان القياس فتح الظاء وإ,نا كسرت ل4جل الاء، العن طلبتها

ف الواضع الت يعلم فيها اللل. وف الديث: خي الناس رجلD ي.ط}ل�ب'
الوت. م.ظ%ان_ه' أ%ي م.ع\د1ن.ه ومكانه العروف به أ%ي إذا ط�ل1ب. وجد
فيه، واحدتا م.ظ1ن_ة، بالكسر، وهي م.ف}ع1ل%ة من الظ�ن> أ%ي الوضع

الذي ي'ظ�نe به الشيء؛ قال: ويوز أ%ن تكون من الظ�ن> بعن العلم
واليم زائدة. وف الديث: فمن ت.ظ%نe أ%ي من تتهم، وأ%صله ت.ظ}ت.نe من

الظYن_ة التeه.م.ة1، فأ%دغم الظاء ف التاء ث أ%بدل منها طاء مشد�دة كما
يقال م'ط�ل1م ف م'ظ�ل1م؛ قال ابن ال4ثي: أ%ورده أ%بو موسى ف باب

الطاء وذكر أ%ن صاحب التتمة أ%ورده فيه لظاهر لفظه، قال: ولو روي بالظاء
العجمة لاز. يقال: م'ط�ل1م وم'ظ�ل1م وم'ظ}ط%ل1م كما يقال م'د_كر

وم'ذ�كر وم'ذ}د.كر. وإنه ل%ظ1ن_ةD أ%ن يفعل ذاك أ%ي خليق من أ%ن ي'ظ%ن_



به ف1ع\ل�ه، وكذلك الثنان والمع والؤنث؛ عن اللحيان. ونظرت إل
أ%ظ%ن�هم أ%ن يفعل ذلك أ%ي إل أ%خ\ل%ق1هم أ%ن أ%ظ�ن_ به ذلك. وأ%ظ}ن.ن\ت'ه

الشيء4: أ%و\ه.م\ت'ه إياه. وأ%ظ}ن.ن\ت' به الناس.: ع.ر_ض\ت'ه للتهمة.
والظ�ن,ي': ال�عاد1ي لسوء ظ%ن>ه وس'وء3 الظ�ن> به. والظ�ن'ون�: الرجل

الس_ي>ء3 الظ�ن>، وقيل: الس_ي�ء3 الظ�ن> بكل أ%حد. وف حديث عمر،
رضي ال عنه: اح\ت.ج,ز'وا من الناس بسوء3 الظ�ن> أ%ي ل ت.ث1ق�وا بكل
أ%حد فإ,نه أ%سلم لكم؛ ومنه قولم: ال%ز\م' س'وء� الظ�ن>. وف حديث

علي، كر_م ال وجهه: إن الؤمن ل ي'م\سي ول ي'ص\ب,ح' إل9ع ون.ف}س'ه
Dظ%ن'ون

عنده أ%ي م'ت_ه.م.ة لديه. وف حديث عبد اللك بن ع'م.ي: الس_و\آء�
بنت السيد أ%ح.بe إل9 من الس\ناء بنت الظ�ن'ون1 أ%ي ال�ت_ه.مة.

والظ�ن'ون�: الرجل القليل الي. ابن سيده: الظ�ني' القليل اليخر، وقيل: هو
الذي تسأعله وت.ظ�نe به النع فيكون كما ظ%ن.ن\ت.. ورجل ظ%ن'ونD: ل

ي'وث%ق ببه؛ قال زهي:
أ%ل أ%ب\ل1غ} لد.ي\ك. بن ت.ميم�،

.�وقد يأ}تيك بال%ب.ر, الظ�ن'ون
أ%بو طالب: الظ�ن'ون� ال�ت_ه.م' ف عقله، والظ�ن'ون� كل ما ل

ي'وث%ق' به من ماء أ%و غيه. يقال: ع1ل}م'ه بالشيء ظ%نونD إذا ل يوثق به؛
قال:

كص.خ\ر.ة% إ,ذ ت'سائ1ل� ف م.ر.اح�
�وف ح.ز\م�، وع.ل}م'هما ظ%ن'ون

والاء الظ�ن'ون�: الذي تتوهه ولست على ثقة منه. والظYن_ة�: القليل
من الشيء، ومنه بئر ظ%ن'ون: قليلة الاء؛ قال أ%وس بن حجر:

ي.ج'ود' وي'ع\ط1ي الال% من غي ظ1ن.çة،
وي.ح\ط1م' أ%ن\ف. ال4ب\ل%ج, ال�ت.ظ%لYم,.

وف الكم: بئر ظ%ن'ون قليلة الاء ل يوثق بائها. وقال ال4عشى ف
الظ�ن'ون، وهي البئر الت ل ي'د\ر.ى أ%فيها ماء أ%م ل:

ما ج'ع1ل% ال�دe الظ�ن'ون� الذي
ج'ن>ب. ص.و\ب. الل�ج,ب, ال%اط1ر,

م1ث}ل% الف�رات1ي>، إذا ما ط%ما



ي.ق}ذ1ف' بالب'وص1ي> والاه1ر,
وف الديث: فنزل على ث%م.د{ بواد1ي ال�د.ي\بية ظ%ن'ونه الاء

ي.ت.ب.ر_ض'ه ت.ب.رeضاv؛ الاء الظ�ن'ون: الذي تتوهه ولست منه على ثقة، فعول
بعن مفعول، وهي البئر الت ي'ظ%نe أ%ن فيها ماء. وف حديث ش.ه\ر�:

ح.ج_ رجلD فمر� باء3 ظ%ن'ون{، قال: وهو راجع إل الظ�ن> والشك
والتeه.م.ة1. وم.ش\ر.ب¬ ظ%ن'ون: ل ي'د\ر.ى أ%ب,ه1 ماء أ%م ل؛ قال: م'ق%ح_م'
الس_ي, ظ%ن'ون� الش>ر\ب, ود.ي\ن ظ%ن'ون: ل ي.د\ر,ي صاحب'ه أ%يأ}خذه أ%م

ل: ما ج'ع1ل% ال�دe الظ�ن'ون� الذي ج'ن>ب. ص.و\ب. الل�ج,ب,
ال%اط1ر, م1ث}ل% الف�رات1ي�، إذا ما ط%ما ي.ق}ذ1ف' بالب'وص1ي� والاه1ر,. وف
الديث: فنزل على ث%م.د{ بواد1ي ال�د.ي\بية ظ%ن'ون1 الاء ي.ت.ب.ر_ضه

ت.ب.رeضاv؛ الاء الظ�ن'ون: الذي تتوهه ولست منه على ثقة، فعول بعن
Dأ%ن فيها ماء. وف حديث ش.ه\ر�: ح.ج_ رجل eمفعول، وهي البئر الت ي'ظ%ن

فمر� باء ظ%ن'ون{، قال: وهو راجع إل الظ�ن> والشك والتeه.م.ة1.
وم.ش\ر.ب¬ ظ%ن'ون: ل ي'د\ر.ى أ%ب,ه1 ماء أ%م ل؛ قال:

م'ق%ح_م' الس_ي, ظ%ن'ون� الش>ر\ب,.
ود.ي\ن ظ%ن'ون: ل ي.د\ر,ي صاحب'ه أ%يأ}خذه أ%م ل. وكل ما ل يوثق به

فهو ظ%ن'ونD وظ%ن,ي¬. وف حديث علي، عليه السلم، أ%نه قال: ف الد_ي\ن,
الظ�ن'ون1 يزكيه لا مضى إذا قبضه؛ قال أ%بو عبيد: الظ�ن'ون الذي ل

يدري صاحبه أ%ي.ق}ضيه الذي عليه الدين أ%م ل، كأ%نه الذي ل يرجوه. وف
حديث عمر، رضي ال عنه: ل زكاة ف الد_ي\ن, الظ�ن'ون1؛ هو الذي ل

يدري صاحبه أ%يصل إليه أم ل، وكذلك كل أ%مر ت'طالبه ول ت.د\ر,ي على أ%ي>
شيء أ%نت منه فهو ظ%نونD. والت_ظ%ن>ي: إ,عمال الظ�ن>، وأ%صله

الت_ظ%نeن'، أ�بدل من إحدى النونات ياء. والظ�ن'ون من النساء: الت لا شرف
ت'ت.ز.و_ج' طمعاv ف ولدها وقد أ%س.ن_ت\، سيت ظ%ن'وناv ل4ن الولد

ي'ر\ت.جى منها.وقول أ%ب بلل بن, م1ر\داس� وقد حضر جنازة فلما دفنت جلس على
مكان مرتفع ث ت.ن.ف�س. الصeع.د.اء4 وقال: كل© م.ن,ي_ة{ ظ%ن'ونD إل

القتل% ف سبيل ال؛ ل يفسر ابن ال4عراب ظ%ن'وناv ههنا، قال: وعندي
.vونارا vأ%ي ليل vأ%نا القليلة الي وال%د\و.ى. وط%ل%ب.ه م.ظان_ة

@ظي: أ%دي م'ظ%ي_ن¬: مدبوغ بالظ�ي_ان1؛ حكاه أ%بو حنيفة، وهو مذكور
ف موضعه. والظ�ي_ان�: ياس.م1ي' الب.ر>، وهو نبت ي'ش\ب,ه



الن>س\رين.؛ قال أ%بو ذؤيب:
ب'ش\م.خ1ر¼ به الظ�ي_ان� والس'.



حرف العي



@ع: هذا الرف قد�مه جاعة من اللغويي ف كتبهم وابتدأ�وا به ف
مصنفاتم؛ حكى ال4زهري عن الليث ابن الظفر قال: لا أ%راد الليل بن أ%حد
البتداء ف كتاب العي أ%عمل فكره فيه فلم يكنه أ%ن يبتدئ من أ%و�ل ا ب ت

ث ل4ن ال4لف حرف معتل، فلما فاته أ%و�ل الروف كره أ%ن يعل الثان
أ%و�لv، وهو الباء، إ,ل بجة، وبعد است1ق}صاء ت.د.ب_ر ونظ%ر إل الروف

كلها وذاق%ها فوجد مرج الكلم كل9ه من اللق، فصي_ر أ%و\لها بالبتداء
به أ%دخلها ف اللق، وكان إ,ذا أ%راد أ%ن يذوق الرف فتح فاه بأ%لف ث

أ%ظهر الرف نو أ%ب\ أ%ت\ أ%ح\ أ%ع\، فوجد العي أ%قصاها ف اللق
وأ%دخلها، فجعل أ%و�ل الكتاب العي.، ث ما ق%ر'ب م.خرجه منها بعد العي

ال4رفع. فال4رفع.،
حت أ%تى على آخر الروف، وأ%قصى الروف كلها العي، وأ%رفع منها الاء،

ولول ب'ح_ة ف الاء ل4شبهت العي لق�ر\ب مرج الاء من العي، ث
الاء، ولول ه.ت_ةD ف الاء، وقال مرة ه.ه_ةD ف الاء، ل4شبهت الاء

لقرب مرج الاء من الاء، فهذه الثلثة ف ح.ي>ز واحد، فالعي والاء
والاء والاء والغي ح.ل}ق1ي�ة، فاعلم ذلك. قال ال4زهري�: العي والقاف

ل تدخلن على بناء إ,ل ح.س_نتاه ل4نما أ%ط}ل%ق' ال�روف، أ%ما العي
فأ%ن\ص.ع' الروف ج.ر\ساv وأ%لذ©ها س.ماعاv، وأ%ما القاف فأ%م\ت.ن'

الروف وأ%صحها ج.ر\ساv، فإ,ذا كانتا أ%و إ,حداها ف بناء� ح.س'ن
لنصاعتهما. قال الليل: العي والاء ل يأ}تلفان ف كلمة واحدة أ%صلية الروف
لقرب مرجي\هما إ,ل أ%ن يؤلف فعل من جع بي كلمتي مثل حي� على فيقال منه

ح.ي\ع.ل%، وال أ%علم.

@عبأ: الع1ب\ء�، بالكسر,: ال1م\ل والثYق}ل� من أ%ي شيء� كان، والمع ال4ع\باء، وهي ال4ح\مال وال4ث}قال�. وأ�نشد لزهي:
الام1ل الع1ب\ء الث�ق1يل عن الـ *  ـجان,ي، ب,غ.ي, ي.د{ ول ش'ك}ر

ويروى لغي يد ول شكر. وقال الليث: الع1بء�: كل© 
>118<ص:

 ح1م\ل� من غ�ر\م� أ%و ح.مالة{. والع1ب\ء� أ%يضاv: الع1د\ل، وها ع1ب\آن1، وال4ع\باء: ال4عدال. وهذا ع1ب\ء� هذا أ%ي م1ث}ل�ه ون.ظ1ي'ه. وعب\ء
الش_يء3 كالع1د\ل, والع.د\ل,، والمع من كل ذلك أ%ع\باء.
vبه ع.ب\أ �وما ع.ب.أ}ت' بفلن ع.ب\أ% أ%ي ما بال%ي\ت' به. وما أ%ع\ب.أ

أ%ي ما أ�بال1يه. قال ال4زهري: وما ع.ب.أ}ت' له ش.ي\ئاv أ%ي ل أ�بال1ه.
وما أ%ع\ب.أ� بذا ال4مر أ%ي ما أ%ص\ن.ع' به. قال: وأ%ما ع.ب.أ% فهو



مهموز ل أ%ع\ر,ف' ف معتلت العي حرفاv مهموزاv غيه.
ومنه قوله تعال: قل ما ي.ع\ب.أ� بك�م\ ر.ب>ي لول د'عاؤكم فقد

ك%ذ�ب\تم فس.وف. يك�ون ل1زاماv. قال: وهذه الية مشكلة. وروى ابن نيح عن ماهد
أ%نه قال ف قوله: قل ما ي.ع\ب.أ� بكم رب أ%ي ما ي.ف}ع.ل بكم رب لول

 د'عاؤه إ,ياكم لت.ع\ب'دوه وت'ط1يع'وه، ونو ذلك. قال الكلب: وروى سلمة عن الفر�اء: أ%ي ما ي.ص\ن.ع' بكم رب لول د'عاؤكم،
 ابتلكم لول دعاؤه إ,ياكم إ,ل ال3سلم. وقال أ%بو إسحق ف قوله: قل ما ي.ع\ب.أ� بكم رب أ%ي ما يفعل بكم لول د'عاؤكم

 معناه لول ت.و\ح1يد'كم. قال: تأ}ويله أ%يe وز\ن{ لكم عنده لول ت.وح1يد'كم، كما تقول ما ع.ب.أ}ت' بفلن أ%ي ما كان له عندي
 و.ز\نD ول ق%د\ر. قال: وأ%صل الع1ب\ء3 الثYق}ل. وقال شر وقال أ%بو عبدالرحن: ما ع.ب.أ}ت' به شيئاv أ%ي ل أ%ع'د_ه شيئاv. وقال أ%بو

 ع.د\نان عن رجل من باه1لة% يقال: ما ي.ع\ب.أ� الل9ه بفلن إ,ذا كان فاجراv مائقاv، وإ,ذا قيل: قد ع.ب.أ% الل9ه' به، فهو رج'ل� ص1د\ق� وقد
 ق%ب,ل% الل9ه منه كل شيء. قال وأ%قول: ما ع.ب.أ}ت' بفلن أ%ي ل أ%قبل منه شيئاv ول من ح.ديثه. وقال غيه: ع.ب.أ}ت' له شرìا أ%ي

ه.ي_أ}ت'ه. قال، وقال ابن ب'ز'ر\ج.: اح\ت.و.ي\ت' ما عنده وام\ت.خ.ر\ت'ه واع\ت.ب.أ}ت'ه واز\د.ل%ع\ت'ه وأ%خ.ذ}ت'ه: واحد.
وع.ب.أ% ال4مر. ع.ب\أv وع.ب_أ%ه' ي'ع.ب>ئه: ه.ي_أ%ه. وع.ب_أ}ت'

vه ع.ب\أ�ال%تاع.: جعلت بعض.ه على بعض. وقيل: ع.ب.أ% ال%تاع. ي.ع\ب.أ
 وع.ب_أ%ه: كلها هيأ%ه، وكذلك اليل واليش. وكان يونس ل يهمز ت.ع\ب,ي.ة% اليش. قال ال4زهري: ويقال ع.ب_أ}ت ال%تاع

 ت.ع\ب,ئةv، قال: وكلê من كلم العرب. وع.ب_أ}ت اليل ت.ع\ب,ئةv وت.ع\ب,يئاv. وف حديث عبدالرحن بن عوف قال: ع.ب.أ%نا النبe، صلى
الل9ه عليه وسلم، ببدر، ل%ي\ل.

يقال ع.ب.أ}ت' اليش. ع.ب\أv وع.ب_أ}تم ت.ع\ب,ئةv، وقد ي'ترك المز،
فيقال: ع.ب_ي\ت'هم ت.ع\ب,يةv أ%ي ر.ت_ب\ت'هم ف م.واض1عهم وه.ي_أ}ت'هم

للح.ر\ب.
وع.ب.أ% الطYيب. وال4مر. ي.ع\ب.ؤ'ه ع.ب\أv: ص.ن.عه وخ.ل%ط%ه. قال أ%بو

:vز'ب.ي\د{ ي.ص1ف أ%سدا
كأ%ن� بن.ح\ر,ه وب.ن\ك1ب.ي\ه * ع.ب,ياv، بات. ي.ع\ب.ؤ'ه ع.ر'وس'
.vوت.ع\ب,يئا vويروى بات ي.خ\ب.ؤ'ه. وع.ب_ي\ت'ه وع.ب_أ}ت'ه ت.ع\ب,ية

والعباءة والع.باء�: ض.ر\ب من ال4كسية، والمع أ%ع\ب,ئ%ةD. ورجل
)D1ع.ب.اء#: ث%ق1يل(

 قوله «ورجل عباء ثقيل» شاهده كما ف مادة ع ب ي من1(
الكم:

كجبهة الشيخ العباء الثط
وانكره الزهري. انظر اللسان ف تلك الادة.)

 و.خ1م¬ كع.ب.ام�.



وال1ع\ب.أ%ة�: خ1ر\قة� الائض,، عن ابن ال4عراب. وقد اع\ت.ب.أ%ت1
الرأ%ة بال1ع\ب.أ%ة1. والع\ت1باء�: الح\ت1شاء�. وقال: ع.ب.ا وجه'ه

 ي.ع\ب'و إ,ذا أ%ضاء4 وجه'ه وأ%شر.ق.. قال: والع.ب\وة�: ض.و\ء� الشمس,، وجعه ع1باv. وع.ب\ء� الشمس,: ضوء�ها، ل ي'درى أ%هو لغة ف
 ع.ب, الشمس أ%م هوأ%صل�ه. قال ال4زهري: وروى الرياشي وأ%بو حات معاv قال: اجتمع أ%صحابنا على ع.ب, الشمس أ%نه

ضوء�ها،
>119<ص:

 وأ%نشد:
)1إ,ذا ما رأ%ت\، ش.م\ساv، ع.ب' الشمس, ش.م_ر.ت\ * إ,ل ر.م\ل1ها، وال�ر\ه'م1يe ع.م1يد'ها(

 قوله «والرهي�» بالراء وسيأت ف عمد باللم وهي رواية ابن سيده.)1(
 قال: نسبه إ,ل ع.ب, الشمس، وهو ض.و\ء�ها. قال: وأ%ما عبدشس من قريش، فغي هذا. قال أ%بو زيد: يقال هم ع.ب

 الشمس ورأ%يت عب. الشمس ومررت ب,ع.ب, الشمس، يريدون عبد.شس. قال: وأ%كثر كلمهم رأ%يت عبد.شس، وأ%نشد
البيت:

إ,ذا ما رأ%ت، شساv، ع.ب' الشمس, ش�رت
قال: وع.ب' الشمس ض.و\ء�ها. يقال: ما أ%ح\س.ن. عب.ها أ%ي ض.و\ء4ها. قال:

 وهذا قول بعض الناس، والقول عندي ما قال أ%بو زيد أ%نه ف ال4صل عبدشس، ومثله قولم: هذا ب.ل}خ.ب,يثة ومررت
ب,ب.ل}خ.بيثة. وحكي عن يونس:

 ب.ل}م'ه.ل�ب، يريد بن ال�ه.ل�ب,. قال: ومنهم من يقول: ع.بe شس، بتشديد الباء، يريد ع.بد.ش.مس. قال الوهري ف ترجة
عبا: وعب' الشمس: ضوء�ها، ناقص مثل د.م�، وبه سي الرجل.

@عدأ: الع1ن\د.أ}وة�: الع.س.ر' والل}ت1واء� يكون ف الر>جل. وقال
:�اللYح\يان: الع1ن\د.أ}وة: أ%د\ه.ى الد�واه1ي. قال: وقال بعضهم الع1ن\د.أ}وة

ال%ك}ر' وال%د1يعة�، ول يهمزه بعضهم. وف الثل: إ,ن� ت.ح\ت.
ط1ر>يق%ت1ك. ل%ع1ن\د.أ}وةv أ%ي خ1لفاv وت.ع.سeفاv، يقال هذا للم'ط}ر,ق,

الد_اه1ي الس>كYيت وال�طاو,ل, لي.أ}ت1ي. بداه1ية{ وي.ش'د_ شد�ة% ل%ي\ث{ غي
م'ت_ق�. والطYر>يقة: السم من ال3ط}راق,، وهو السeك�ون� والض_ع\ف'

 واللYي. وقال بعضهم: هو بناء# على ف1ن\علوة{. وقال بعضهم: هو من الع.داء3، والنون والمزة زائدتان. وقال بعضهم: ع1ن\د.أ}وة
 ف1ع\ل%ل}و.ةD، وال4صل قد أ�م1يت. ف1ع\ل�ه، ولكن أ%صحاب النحو يتكلفون ذلك باشت1قاق, ال4م\ث1لة من ال4فاع1يل، وليس ف جيع كلم
 العرب شيء# تدخل فيه المزة والعي ف أ%صل بنائه إ,ل� ع1ن\د.أ}وةD وإ,م_ع.ةD وع.باء# وعفاء# وع.ماء#، فأ%ما ع.ظاءةD فهى لغة ف ع.ظاية{،

.Dأ%ي ج.ر,يئة Dوس1ن\د.أ}وة Dوق1ن\د.أ}وة Dوإ,عاء# لغة ف و,عاء. وحكى شر عن ابن ال4عراب: ناقة ع1ن\د.أ}وة

 @عبب: الع.بe: ش'ر\ب' الاء من غي م.ص¼؛ وقيل: أ%ن ي.ش\ر.ب. الاء4 ول ي.ت.ن.ف�س، وهو ي'ور,ث� الك�باد.. وقيل: الع.بe أ%ن ي.ش\ر.ب
الاء4 د.غ}ر.ق%ةv بل غ%ن.ث. الد_غ}ر.ق%ة�: أ%ن ي.ص'ب_ الاء4 مرة واحدة.



 :�والغ.ن.ث
>573<ص:

أ%ن ي.ق}ط%ع. ال%ر\ع.. وقيل: الع.بe ال%رع'، وقيل: ت.تاب'ع' ال%ر\ع,. ع.ب_ه ي.ع'بeه ع.ب�اv، وع.ب_ ف الاء3 أ%و ال3ناء3 ع.ب�اv: كر.ع؛ قال:
)1ي.ك}ر.ع' فيها ف%ي.ع'بe ع.ب�ا، *  م'ح.ب_ـباv، ف مائها، م'ن\ك%ب_ا(

  قوله «مبباv ف مائها ال» كذا ف التهذيب مبباv، بالاء الهملة بعدها موحدتان. ووقع ف نسخ شارح القاموس مبأ،1(
باليم وهز آخره ول معن له هنا وهو تريف فاحش وكان يب مراجعة الصول.)

ويقال ف الطائر: ع.ب_، ول يقال شر,ب.. وف الديث: م'صeوا الاء4 م.ص�اv، ول ت.ع'بeوه ع.ب�اv؛ الع.بe: الشeر\ب' بل ت.ن.ف©س، ومنه
الديث: الك�باد' من العب>. الك�باد': داء# يعرض للك%ب,د1.

وف حديث الوض: ي.ع'بe فيه م1ـيزابان1 أ%ي ي.ص'ب�ان1 فل ي.ن\ق%ط1ـع'
 ان\ص1ـباب'هما؛ هكذا جاء ف رواية؛ والعروف بالغي العجمة والتاء الثناة فوقها. والمام' ي.ش\ر.ب' الاء عب�اv، كما ت.ع'ب
 الد_واب. قال الشافعي: المام' من الطي ما ع.ب_ وه.د.ر؛ وذلك ان المام ي.ع'بe الاء ع.ب�اv ول ي.شرب كما يشرب الط�ي

شيئاv فشيئا.
وع.ب_ت1 الد_ل}و': ص.و_ت.ت\ عند غ%ر\ف1 الاء. وت.ع.ب_ب. النبيذ%: أ%ل%ح_ ف ش'ر\به، عن اللحيان. ويقال: هو ي.ت.ع.ب_ب' النبيذ أ%ي ي.ت.ج.ر_ع'ه.

 وحكى ابن ال4عراب: أ%ن العرب تقول: إ,ذا أ%صابت الظYباء� الاء4، فل ع.باب.، وإ,ن ل ت'ص1ـب\ه' فل أ%باب أ%ي إ,ن و.ج.د.ت\ه ل
ت.ع'ب_،

وإ,ن ل تده ل ت.ـأ}ت.ب_ له، يعن ل ت.ت.ه.ي_ـأ} لطلبه ول تشربه؛ من
قولك: أ%ب_ لل4مر وائ}ت.ب_ له: ت.ه.ي_ـأ%. وقولم: ل ع.باب. أ%ي ل
Òه. وف الديث: إ,ن_ا ح.ي�ت.ع'ب� ف الاء، وع'ب.اب' كل9 شيء: أ%و_ل

من م.ذح1ج�، ع'ب.اب' س.ل%ف1ها ول�باب' شر.ف1ها. ع'باب' الاء3: أ%و_له'
 وم'ع\ظ%م'ه. ويقال: جاؤوا بع'باب1م أ%ي جاؤوا بأ%جعهم. وأ%راد بس.ل%ف1هم م.ن\ س.ل%ف. من آبائهم، أ%و ما س.ل%ف. من ع1ز>هم

 وم.ج\د1هم. وف حديث علي يصف أ%با بكر، رضي الل9ه تعال عنهما: ط1ر\ت. بع'بابا وف�ز\ت. ببابا أ%ي سب.ق}ت. إ,ل ج'م_ة
 ال3سلم، وأ%د\ر.ك}ت. أ%وائل%ه، وش.ر,بت. ص.ف}و.ه، وح.و.ي\ت. ف%ضائ1ل%ه. قال ابن ال4ثي: هكذا أ%خرج الديث الـه.ر.وي وال%ط�اب

 وغي'ها من أ%صحاب الغريب. وقال بعض' ف�ضلء التأ%خرين: هذا تفسي الكلمة على الصواب، لو ساعد. النقل�. وهذا هو
حديث أ�س.ي\د1 بن, ص.ف}وان%، قال: لا مات أ%بو بكر، جاء4 عليÒ فمدحه، فقال ف كلمه:

ط1ر\ت. ب,غ.نائها، بالغي العجمة والنون، وف�ز\ت. ب1ـيائها، بالاء3
 الكسورة والياء الثناة من تتها؛ هكذا ذكره الدارقطن من ط�ر'ق ف كتاب: ما قالت القرابة ف الصحابة، وف كتابه

الؤتلف والختلف، وكذلك ذكره ابن' ب.ط�ة ف ال3بانة.
والع'باب': ال�وص.ة�؛ قال الـم.ر�ار': 

ر.واف1ـع. للـح1م.ى م'ت.ص.فYفات{، *  إ,ذا أ%م\سى، لص.ي>فه، ع'باب'
والع'باب': كثرة الاء3. والع'باب': الـم.ط%ر' الكثي. وع.ب_ الن_ب\ت'



أ%ي طال. وع'باب' الس_ي\ل: م'ع\ظم'ه وارتفاع'ه وكثرته؛ وقيل: ع'باب'ه
م.وج'ه. وف التهذيب: الع'باب' معظم السيل.

ابن ال4عراب: الع'ب'ب' الياه' التدفقة.
) 2والع'ن\ب.ب' (

 قوله «والعنبب» وعنبب كذا بضبط الكم بشكل القلم بفتح2(
 العي ف الول ملى بأل وبضمها ف الثان بدون أل والوحدة مفتوحة فيهما اهـ.): كثرة الاء، عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ف%ص.ب_ح.ت\، والشمس' ل ت'ق%ض>ب,، *  ع.ي\ناv، بغ.ض\يان%، ث%ج'وج. الع'ن\ب.ب,

>574<ص:
وي'ر\وى: نوج. قال أ%بو منصور: جعل الع'ن\ب.ب.، الف�ن\ع.ل%، من

الع.ب>، والنون ليست أ%صلية، وهي كنون الع'ن\ص.ل.
والع.ن\ب.ب' وع'ن\ب.ب¬: كلها واد{، سي بذلك ل4نه ي.ع'بe الاء4،

 وهو ثلثي عند سيبويه، وسيأ}ت ذكره. ابن ال4عراب: الع'ب.ب' ع1ن.ب' الث�علب، قال: وشج.ر.ةD يقال لا الر_اء�، مدود؛ قال ابن
 حبيب: هو الع'ب.ب'؛ ومن قال ع1ن.ب' الثعلب,، فقد أ%خطأ%. قال أ%بو منصور: ع1ن.ب' الثعلب صحيح ليس بطإ�. والف�ر\س

 تسميه: ر'وس\ أ%ن\ك%ر\د.ه\. ور'وس\: اسم الثعلب؛ وأ%ن\ك%ر\د.ه\: ح.بe الع1ن.ب. ور'و,ي. عن ال4صمعي أ%نه قال: الف%نا، مقصور، ع1ن.ب
الثعلب، فقال ع1ن.ب' ول ي.ق�ل} ع'ب.ب'؛ قال ال4زهري: وج.د\ت' بيتاv ل4ب و.ج\ز.ة ي.د'ل© على ما قاله ابن ال4عراب وهو:

)1إ,ذا ت.ر.ب_ع\ت.، ما ب.ي. الشeر.ي\ق, إ,ل  * أ%ر\ض, الف1لج,، أ�ولت1 الس_ر\ح, والع'ب.ب,(
  قوله «ما بي الشريق» بالقاف مصغراv، والفلج بكسر الفاء وباليم: واديان ذكرها ياقوت بذا الضبط، وأنشد1 (

البيت فيهما فل تغتر با وقع من التحريف ف شرح القاموس اهـ.)
والع'ب.ب': ض.ر\ب¬ من النبات؛ زعم أ%بو حنيفة أ%نه من ال4غ}لث1.

وب.ن'و الع.ب�اب,: قوم من العرب، س'مeوا بذلك ل4نم خال%طوا فار,س.،
 حت ع.ب_ت\ خيل�هم ف الف�رات. والي.ع\بوب': الف%ر.س' الطويل� السريع؛ وقيل: الك%ثي ال%ر\ي,؛ وقيل: الواد' الس_ه\ل ف ع.د\وه؛

وهو أ%يضا: ال%واد' البعيد' الق%د\ر, ف ال%ر\ي.
والي.ع\ب'وب': فرس' الربيع بن زياد، صفةD غالبة. والي.ع\ب'وب':

�ال%د\و.ل� الكثي الاء، الشديد' ال1رية1، وبه ش'ب>ه الف%ر.س' الطويل
:Òس�الي.ع\ب'وب'؛ وقال ق

ع1ذ}ق¬ بساح.ة1 حائ1ر� ي.ع\ب'وب,
 الائر: الكان الطمئن الو.س.ط1، الرتفع' الـح'روف، يكون فيه الاء�، وجعه ح'ورانD. والي.ع\بوب': الطويل�؛ ج.ع.ل% ي.ع\بوباv من

ن.ع\ت1 حائر. والي.عبوب': الس_حاب'.
�والع.ب,ـيبة�: ض.ر\ب¬ من الط�عام. والع.بيبة� أ%يضاv: شراب¬ ي'ت_خ.ذ



 من الع'ر\ف�ط1، ح'ل}و¬. وقيل: الع.بيبة� الت ت.ق}ط�ر' من م.غاف1ـي, الع'ر\ف�ط1. وع.بيبة� الل�ـث%ى: غ�سال%ت'ه؛ والل�ـث%ى: شيء# ي.ن\ض.ح'ه الث©مام'،
ح'ل}و¬ كالناط1ف1، فإ,ذا سال منه شيء# ف ال4رض، أ�خ1ذ% ث ج'ع1ل% ف إ,ناء�، وربا ص'ب_ عليه ماء#، فش'ر,ب ح'ل}واv، وربا أ�ع\ق1د.
 أ%بو عبيد: الع.ب,ـيبة� الرائب من ال4لبان؛ قال أ%بو منصور: هذا تصحيف م'ن\ك%ر. والذي أ%قرأ%ن ال3ياديe عن ش.م1ر� ل4ب عبيد
 ف كتاب الؤتلف: الغ.بيبة�، بالغي معجمة: الرائب من اللب. قال: وسعت العرب تقول لل�ب, الب.يeوت1 ف الس>قاء3 إ,ذا راب
 من الغ.د: غ%ب,ـيبةD؛ والع.بيبة�، بالعي، بذا العن، تصحيف فاضح. قال أ%بو منصور: رأ%يت' بالبادية جنساv من الث©مام، ي.ل}ث%ى
 ص.م\غاv ح'ل}واv، ي'ج\ن من أ%غصان,ه ويؤكل، يقال له: ل%ث%ى الث©مام، فإ,ن أ%ت.ى عليه الزمان�، ت.ناثر ف أ%صل الث©مام، فيؤخ.ذ� بت'رابه،

 وي'ج\ع.ل� ف ثوب، وي'ص.بe عليه الاء� وي'ش\خ.ل� به أ%ي ي'ص.ف�ى، ث ي'غ\لى بالنار, حت ي.خ\ث�ر.، ث ي'ؤكل؛ وما سال منه فهو
الع.ب,ـيب.ة؛ وقد ت.ع.ب_ـب\ت'ها أ%ي ش.ر,ب\ت'ها. وقيل: هو ع1ر\ق' الص_م\غ,، وهو ح'ل}و ي'ض\ر.ب' ب1ج\د.ح�، حت ي.ن\ض.ج. ث ي'ش\ر.ب..

والع.ب,ـيبة�: الر>م\ث� إ,ذا كان ف و.طاء� من ال4رض.
والع'ب_ـى، على مثال ف�ع\لى، عن كراع: الرأ%ة� الت ل ت.كاد' يوت'

لا ولد¬.
والع'ب>ـي_ة والع1ـب>ي_ة�: الك1ب\ر' والف%خ\ر'. حكى اللحيان: هذه ع'ب>ي_ة� ق�ريش� وع1ـب>ي_ة�. ورجل فيه 

>575<ص:
 ع'ب>ي_ة وع1ـب>ي_ة أ%ي ك1ـب وفخر. وع1ب>ي_ة� الاهلية: ن.خ\و.ت'ها. وف الديث: إ,ن الل9ه وض.ع. ع.ن\كم ع'ب>ي_ة% الاهلية، وت.ع.ظ©م.ها

 بآبائها، يعن الك1ـب\ر.، بضم العي، وت'ك}س.ر. وهي ف�عeولة أ%و ف�ع>يلة، فإ,ن كان ف�عeولة، فهي من الت_ع\ب,ـية1، ل4ن التكب ذو
 تكلف وت.ع\ب,ـي.ة{، خلف' الـم'ستر\س1ل على س.ج,ـي_ت1ه؛ وإ,ن كانت ف�ع>يل%ة، فهي من ع'باب, الاء3، وهو أ%و_ل�ه وارتفاع'ه؛ وقيل:

إ,ن الباء4 ق�ل1ـب.ت\ ياء، كما ف%ع.لوا ف ت.ق%ض_ى البازي.
والع.ب\ع.ب': الش_باب' التامe. والع.ب\ع.ب': ن.ع\م.ة� الش_باب,؛ قال العجاج:

بعد ال%مال, والش_باب, الع.ب\ع.ب,
وشباب¬ ع.ب\ع.ب¬: تامÒ. وشابÒ ع.ب\ع.ب¬: م'ـم\ـت.ل1ـئ� الش_باب.

والع.ب\ع.ب': ث%و\ب¬ واس1ـع¬. والع.ب\ع.ب': ك1ساء# غليظ، كثي الغ.ز\ل,،
ناعم¬ ي'ع\م.ل� من و.ب.ر, ال3ب,ل,. وقال الليث: الع.ب\ع.ب' من ال4ك}س3ـية،

الناعم' الرقيق؛ قال الشاعر:
ب'د>ل}ت1، بعد. الع'ر\ي والت_ذ%ع\ل�ب,،
ول�ب\س3ك1 الع.ب\ع.ب. بعد. الع.ب\ع.ب,،
ن.مار,ق. ال%ز>، ف%ج'ر>ي واس\ح.ب

وقيل: ك1ساء# م'خ.ط�طD؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ت.خ.ل©ج. النون1 ج.ر_ الع.ب\ع.با

وقيل: هو كساء من صوف.
والع.ب\ع.ب.ة�: الصوفة� المراء. والع.ب\ع.ب': ص.ن.م¬، وقد يقال بالغي



العجمة؛ وربا سي موضع' الصنم ع.ب\ع.باv. والع.ب\ع.ب' والع.ب\عاب':
الطويل� من الناس. والع.ب\ع.ب': الت_يس' من الظYـباء3.

وف النوادر: ت.ع.ب\ع.ب\ت' الشيء4، وت.و.ع_ب\ت'ه، واستوعب\ت'ه، وت.ق%م\ق%م\ت'ه، وت.ض.م_م\ت'ه إ,ذا أ%تيت. عليه كله.
ورجلD ع.ب\عاب¬ ق%ب\قاب¬ إ,ذا كان واس1ـع. الـح.ل}ق, وال%و\ف1، جليل%

الكلم؛ وأ%نشد شر:
بعد ش.باب� ع.ب\ع.ب, التصوير

يعن ض.خم. الصeورة، جليل% الكلم.
وع.ب\ع.ب. إ,ذا انزم، وع.ب_ إ,ذا شرب، وع.ب_ إ,ذا ح.س'ن. وجه'ه بعد

ت.غيeر، وع.ب' الشمس,: ض'وء�ها، بالتخفيف؛ قال:
)1ور.أ}س' ع.ب, الش_م\س, الـم.خ'وف' ذ1ماؤ'ها(

 قوله «الخوف ذماؤها» الذي ف التكملة الخوف ونابا.)1(
 ومنهم من يقول: ع.بe الشمس,، فيشد>د الباء. ال4زهري: ع.بe الشمس, ض.وء� الصeب\ح. ال4زهري، ف ترجة عبقر، عند

إ,نشاده:
كأ%ن� فاها ع.بe ق�ر¼ بار,د1 

 قال: وبه سي ع.ب\ش.م\س¬؛ وقولم: ع.بe شس�؛ أ%رادوا عبدش.م\س�. قال ابن شيل ف س.ع\د{: بنو ع.ب> الش_م\س,، وف قريش�:
بنو عبد1الشمس,.

ابن ال4عراب: ع'ب\ ع'ب\ إ,ذا أ%مرته أ%ن ي.س\ت.ت1ر.
وع'باع1ب': موضع؛ قال ال4عشى:

�ص.د.د\ت.، عن ال4ع\داء3 يوم. ع'باع1ب�،  * ص'دود. الـم.ذاكي أ%ف}ر.ع.ت\ها الـم.ساح1ل
وع.ب\ع.ب¬: اسم رجل.

@عبب: الع.ب\ر.ب': السeم�اق'، وهو الع.ب\ر.ب' والع.ر.بر.ب'. وط%ب.خ
ق1د\راv ع.ر.ب\ر.ب,ـي_ةv أ%ي س'م�اقي_ة. وف حديث الجاج، قال لط%ب�اخ1ه:

ات_خ1ذ} لنا ع.ب.بي_ـةv وأ%ك}ث1ر\ ف%ي\ج.ن.ها؛ والف%ي\ج.ن: الس_ذاب'.
>576<ص:

 @عتب: الع.ت.ب.ة�: أ�س\ك�ف�ة� الباب, الت ت'وطأ�؛ وقيل: الع.ت.ب.ة� الع'ل}يا. وال%ش.ب.ة� الت فوق ال4على: الاج,ب'؛ وال�س\ك�ف�ة�: السeف}لى؛
والعار,ض.تان: الع'ضاد.تان1، والمع: ع.ت.ب¬ وع.ت.بات¬. والع.ت.ب':
الد_ر.ج. وع.ت_ب. ع.ت.بةv: اتذها. وع.ت.ب' الد_ر.ج,: م.راق1ـيها إ,ذا

كانت من خ.ش.ب؛ وكل© م1ر\قاة{ منها ع.ت.بةD. وف حديث ابن الن_ح�ام،
قال لكعب بن م'ر_ة%، وهو ي'حد>ث� بد.ر.جات1 الـم'جاهد. ما الد_ر.جة�؟

ـYك أ%ي إ,نا ليست بالد_ر.جة الت فقال: أ%ما إ,ن_ها ليست\ كع.ت.بة1 أ�م



ـYك.؛ فقد ر'و,ي. أ%ن� ما بي الدرجتي، كما بي السماء وال4رض. ت.ع\ر,ف�ها ف بيت1 أ�م
وع.ت.ب' البال, والـح'زون: م.راق1ـيها. وتقول: ع.ت>ب\ ل ع.ت.بةv ف

هذا الوضع إ,ذا أ%ردت أ%ن} ت.ر\قى به إل موضع ت.صع.د' فيه.
والع.ت.بان�: ع.ر.ج' الر>ج\ل.

 وع.ت.ب. الفحل� ي.ع\ت1ب' وي.ع\ت'ب' ع.ت\باv وع.ت.باناv وت.ع\تاباv: ظ%ل%ع أ%و ع'ق1ل% أ%و ع'ق1ر.، فمشى على ثلث1 قوائم.، كأ%نه ي.ق}ف1ز' ق%ف}زاv؛
 وكذلك ال3نسان� إ,ذا وث%ب. برجل واحدة، ورفع ال�خرى؛ وكذلك ال4ق}ط%ع إ,ذا مشى على خشبة، وهذا كله تشبيه، كأ%نه

يشي على ع.ت.ب د.ر.ج أ%و
)1ج.ب.ل أ%و ح.ز\ن{، في.ن\ز'و من ع.ت.بة{ إ,ل أ�خرى. وف حديث الزهري ف رجل أ%ن\ع.ل% (

  قوله «ف رجل أنعل ال» تامه كما بامش النهاية إن كان ينعل فل شيء عليه وإن كان ذلك النعال تكلفاv وليس1(
من عمله ضمن.) دابة% رجل فع.ت1ب.ت\ أ%ي غ%م.ز.ت\؛ ويروى ع.ن,ت.ت\، بالنون، وسيذكر ف موضعه.

وع.ت.ب' الع'ود1: ما عليه أ%طراف ال4و\تار من م'ق%د_م1ه، عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد قول ال4عشى:

)2وث%ن.ى الك%ف_ على ذ1ي ع.ت.ب�،  * ص.ح1ل, الص_و\ت1 بذي ز,ير� أ%ب.ح�(
 قوله «صحل الصوت» كذا ف الكم والذي ف التهذيب والتكملة يصل الصوت.)2 (

الع.ت.ب': الد_س\تانات'. وقيل: الع.ت.ب': الع1ـيدان� العروضة على وج\ه
الع'ود1، منها تدe ال4وتار إ,ل طرف الع'ود1.

.éو,لء vب.ر.ق ب.ر\قا :vوع.ت.ب. البق' ع.ت.بانا
وأ�ع\ت1ب. العظم': أ�ع\ن,ت. بعد. ال%ب\ر,، وهو الت_ع\تاب'. وف حديث

 ابن السيب: كل© عظم� ك�س3ر ث ج'ب,ر. غي منقوص� ول م'ع\ت.ب�، فليس فيه إ,ل إ,ع\طاء� الـم'داو,ي، فإ,ن ج'ب,ـر. وبه ع.ت.ب¬، فإ,نه
ي'ق%د_ر

ع.ت.ب'ه' بقيمة أ%هل الب.صر. الع.ت.ب، بالتحريك: النقص'، وهو إ,ذا ل
ي'ح\س3ن\ ج.ب\ره، وبقي فيه ور.م لزم أ%و ع.ر.ج¬. يقال ف العظم البور:
أ�ع\ت1ب.، فهو م'ع\ت.ب¬. وأ%صل� الع.ت.ب,: الشد_ة؛ وح'م1ل% على ع.ت.ب� من
الش_ر> وع.ت.بة{ أ%ي شد_ة؛ يقال: ح'م1ل% فلنD على ع.ت.بة{ كريهة{، وعلى

ع.ت.ب� كريه{ من البلء3 والشر>؛ قال الشاعر:
ي'ع\لى على الع.ت.ب, الك%ريه1 وي'وب.س'

ويقال: ما ف هذا ال4مر ر.ت.ب¬، ول ع.ت.ب¬ أ%ي ش1د_ة. وف حديث
عائشة، رضي الل9ه تعال عنها: إ,ن� ع.ت.بات الوت1 تأ}خ'ذ�ها، أ%ي شدائد.ه.

والع.ت.ب': ما د.خ.ل% ف ال4مر من. الف%ساد؛ قال:
فما ف ح'س\ن, طاع.ت1نا،  * ول ف س.م\ع1نا ع.ت.ب'



وقال:
أ%ع\د.د\ت'، للـح.ر\ب,، صار,ماv ذك%راv  * م'ج.ر_ب. الو.ق}ع,، غي ذ1ي ع.ت.ب,

>577<ص:
أ%ي غي. ذ1ي الت1واء� عند الض_ريبة، ول ن.ب\وة. ويقال: ما ف طاعة1
فلن ع.ت.ب¬ أ%ي الت1واء# ول ن.ب\وةD؛ وما ف م.و.د_ته ع.ت.ب¬ إ,ذا كانت 
خالصة، ل ي.ش'وبا فساد¬؛ وقال ابن السكيت ف قول علقمة:

)1ل ف ش.ظاها ول أ%ر\ساغ1ها ع.ت.ب'(
 قوله «ل ف شظاها ال» عجزه كما ف التكملة: 1(

ول السنابك أفناهن تقليم 
ويروى عنت، بالنون والثناة الفوقية)

أ%ي ع.ي\ب¬، وهو من قولك: ل ي'ت.ع.ت_ب' عليه ف شيء�.
والت_ع.تeب': الت_ج.ن>ي؛ ت.ع.ت_ب. عليه، وت.ج.ن_ى عليه، بعن واحد{؛ وت.ع.ت_ب. عليه أ%ي و.ج.د. عليه.

 والع.ت\ب': الـم.و\ج,د.ة�. ع.ت.ب. عليه ي.ع\ت1ب' وي.ع\ت'ب' ع.ت\باv وع1تاباv وم.ع\ت1ـب.ة وم.ع\ت.ب.ةv وم.ع\ت.باv أ%ي وجد عليه. قال الغ.ط%م_ش
الض_ـب>ـيe، وهو من بن ش'ق}رة بن, كعب بن ث%ع\لبة بن ض.ب_ة، والغ.ط%م_ش' الظال1م' الائر:

أ%ق�ول�، وقد ف%اض.ت\ بع.ي\ن,ـي. ع.ب\رةD:  * أ%ر.ى الد_ه\ر. ي.ب\ق%ى، وال4خ1ل�ء� ت.ذ}ه.ب'
أ%خ1ل�ي.! لو غ%ي\ر' الـح1مام أ%صاب.ك�م\،  * ع.ت.ب\ت'، ولكن\ ليس. للد_ه\ر, م.ع\ت.ب'

 وق%ص.ر. أ%خ1ل�ي. ضرورةv، لي'ث}ب,ت. باء4 ال3ضافة، والرواية الصحيحة: أ%خ1ل�ء4، بالد، وحذف ياء ال3ضافة، وموضع أ%خ1ل�ء4 نصب
،vبقوله أ%قول وقد فاضت؛ تقديره أقول وقد ب.ك%ي\ت'، وأ%رى الدهر. باقيا Dبالقول، ل4ن قوله أ%رى الدهر يبقى، متصل 

 وال4خ1ل�ء4 ذاهبي، وقوله ع.ت.ب\ت' أ%ي س.خ1ط}ت'، أ%ي لو أ�صب\ت'م\ ف ح.ر\ب ل4د\ركنا بثأ}ركم وانتصرنا، ولكن الدهر. ل ي'ن\ت.ص.ر
منه. وعات.به' م'عات.ب.ـةv وع1تاباv: كل© ذلك لمه؛ قال الشاعر:

أ�عات1ب' ذا الـم.ود_ة1 من ص.ديق�،  * إ,ذا ما ر.اب.ن منه اج\ت1ناب'
إ,ذا ذ%ه.ب. الع1تاب'، فليس و'دÒ،  * وي.ب\ق%ى الو'دe ما ب.ق1ـي. الع1تاب'

ـ3ت\باناv؛ وذلك إ,ذا ذكر أ%نه أ%ع\ت.ب.ك.، ويقال: ما و.ج.د\ت' ف قوله ع'
ول ت.ر. لذلك ب.ياناv. وقال بعضهم: ما و.ج.د\ت' عنده ع.ت\باv ول

 ع1تاباv؛ بذا العن. قال ال4زهري: ل أ%سع الع.ت\ب. والع'ت\بان% والع1تاب بعن ال3ع\تاب,، إ,نا الع.ت\ب' والع'ت\بان� لوم'ك الرجل% على
 إ,ساءة كانت له إ,ليك، فاس\ت.ع\ت.ب\ت.ه منها. وكل© واحد من اللفظي ي.خ\ل�ص' للعات1ب، فإ,ذا اشتركا ف ذلك، وذ%ك�ر. كل© واحد

منهما صاحب.ه ما ف%ر.ط% منه إ,ليه من ال3ساءة، فهو الع1تاب' والـم'عات.بة.
ـ�ا ال3ع\تاب' والع'ت\ب.ـى: فهو ر'جوع' الـم.ع\ت'وب عليه إ,ل ما فأ%م

ي'ر\ض1ـي العات1ب..
والس\ت1ع\تاب': ط%ل%ب'ك إ,ل الـم'س3ـيء3 الرeج'وع. عن إ,ساء4ته.



 والت_ع.تeب' والت_عات'ب' والـم'عات.ب.ة�: تواصف الوج,د.ة. قال ال4زهري: الت_ع.تeب' والـم'عات.ب.ة� والع1تاب': كل ذلك م'خاط%ب.ة� ال3د\لل
وكلم' الـم'د1لYي. أ%خ1ل�ء4هم، طالبي ح'س\ن. م'راجعتهم، ومذاكرة بعض1هم بعضاv ما ك%ر,ه'وه ما كسب.هم الـم.و\ج,د.ة.

وف الديث: كان يقول ل4ح.د1نا عند الـم.ع\ت1ـب.ة: ما ل%ه' ت.ر,ب.ت\
يين'ه؟ رويت الع\ت.ب.ة، بالفتح والكسر، من الـم.و\ج,د.ة.

والع1ت\ب': الرجل� الذي ي'عات1ب' صاح1ـب.ه أ%و صديق%ه ف كل شيء�،
إ,شفاقاv عليه ونصيحة له.

>578<ص:
والع.ت'وب': الذي ل ي.ع\م.ل� فيه الع1تاب'.

 ويقال: فلنD ي.س\ت.ع\ت1ب' من ن.ف}سه، وي.س\ت.ق1ـيل� من نفسه، وي.س\ت.د\ر,ك من نفسه إ,ذا أ%د\ر.ك. بنفسه ت.غ\يياv عليها ب'س\ن تقدير
وتدبي. وال�ع\ت'وبة�: ما ت'ع'وت1ب. به، وبينهم أ�ع\ت'وبة ي.ت.عات.ب'ون با.ويقال إ,ذا ت.عات.ب'وا أ%ص\ل%ح. ما بينهم العتاب'.

والع'ت\ب.ـى: الر>ضا.
وأ%ع\ت.ب.ه: أ%ع\طاه الع'ت\ب.ـى ور.ج.ع إ,ل م.س.ر_ته؛ قال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة%:

شاب. الغ'راب'، ول ف�ؤاد'ك تار,ك¬  * ذ1ك}ر. الغ.ض'وب,، ول ع1تاب'ك ي'ع\ت.ب'
 أ%ي ل ي'س\ت.ق}ب.ل� بع'ت\ب.ـى. وتقول: قد أ%ع\ت.بن فلنD أ%ي ت.ر.ك. ما كنت' أ%جد عليه من أ%جل1ه، ور.ج.ع إ,ل ما أ%ر\ضان عنه، بعد

إ,س\خاط1ه
إ,ي_اي. عليه. وروي عن أ%ب الدرداء3 أ%نه قال: م'عات.بة ال4خ, خي¬

 من ف%ق}د1ه. قال: فإ,ن اس\ت'ع\ت1ب. ال4خ'، فلم ي'ع\ت1ب\، فإ,ن� م.ث%ل%هم فيه، كقولم: لك الع'ت\ب.ـى بأ%ن} ل ر.ض1ـيت.؛ قال الوهري:
هذا إ,ذا

ل ت'ر,د1 ال3ع\تاب.؛ قال: وهذا ف1ع\لD م'ح.و_لD عن موضعه، ل4ن أ%ص\ل%
الع'ت\ب.ـى رجوع' الـم'س\ت.عت1ب, إ,ل م.حب_ة1 صاحبه، وهذا على ضد>ه.

تقول: أ�ع\ت1ـب'ك. بلف ر,ضاك.؛ ومنه قول ب,ش\ر بن أ%ب خازم�:
غ%ض1ـب.ت\ ت.ميم¬ أ%ن} ت.ق%ت_ل% عام1ر¬،  *  يوم. الن>سار,، فأ�ع\ت1ـب'وا بالص_ي\ل%م,

أ%ي أ%ع\ت.ب\ناهم بالس_ي\ف، يعن أ%ر\ض.ي\ناهم بالق%ت\ل؛ وقال شاعر:
ف%د.ع, الع1تاب.، ف%ر'ب_ ش.ر¼  * هاج.، أ%و_له'، الع1تاب

والع'ت\ب.ـى: اسم على ف�ع\لى، يوضع موضع ال3ع\تاب، وهو الرجوع' عن ال3ساءة إ,ل ما ي'ر\ض1ـي العات1ب..
وف الديث: ل ي'عات.ب'ون% ف أ%نفسهم، يعن لع1ظ%م, ذ�ن'وبم

 وإ,ص\رار,هم عليها، وإ,نا ي'عات.ب' من ت'ر\ج.ى عنده الع'ت\ب.ـى أ%ي الرeجوع' عن الذنب وال3ساءة. وف الثل: ما م'س3ـيء# من
أ%ع\ت.ب.

وف الديث: عات1ـب'وا ال%ي\ل% فإ,نا ت'ع\ت1ب'؛ أ%ي أ%د>ب'وها ور.و>ض'وها للـح.ر\ب, والرeك�وب,، فإ,نا ت.ت.ـأ%د_ب' وت.ق}ب.ل� الع1تاب
.واس\ت.ع\ت.ب.ه: كأ%ع\ت.به. واس\ت.ع\ت.به: ط%لب إ,ليه الع'ت\ب.ـى؛ تقول: اس\ت.ع\ت.ب\ت'ه فأ%ع\ت.ب.ن,ـي أ%ي اس\ت.ر\ض.ي\ته فأ%ر\ضان. ب



واس\ت.ع\ت.ب\ت'ه فما أ%ع\ت.ب.ن، كقولك: اس\ت.ق%ل}ته فما أ%قال%ن.
والست1عتاب': الست1قالة.

واس\ت.ع\ت.ب فلنD إ,ذا ط%لب أ%ن ي'ع\ت.ب. أ%ي ي'ر\ض.ى والـم'ع\ت.ب': 
vالـم'ر\ض.ى. وف الديث: ل ي.ت.م.ن_ي.ن أ%حد'كم الوت.، إ,ما م'ح\س3نا

 فل%ع.ل�ه ي.ز\داد، وإ,م�ا م'س3ـيئاv فلعله ي.س\ت.ع\ت1ب'؛ أ%ي ير\ج,ـع' عن ال3ساءة وي.ط}ل�ب' الرضا. ومنه الديث: ول ب.ع\د. الو\ت1 من
 م'س\ت.ع\ت.ب�؛ أ%ي ليس بعد الوت من اس\ت1ر\ضاء�، ل4ن ال4عمال ب.ط%ل%ت\، وان\ق%ض.ى ز.مان'ها، وما بعد الو\ت دار' جزاء� ل دار

ع.م.ل�؛ وقول أ%ب ال4س\ود:
فأ%ل}ف%ي\ت'ه غي. م'س\ت.ع\ت1ب�،  * ول ذ%اك1ر. الل9ه1 إ,ل قليل

 يكون من الوجهي جيعاv. وقال الزجاج قال السن ف قوله تعال: وهو الذي جعل% الليل والنهار. خ1ل}ف%ةv لن أ%راد أ%ن ي.ذ�ك�ر
أ%و أ%راد. ش'كوراv؛ قال: من فات.ه' ع.م.ل�ه من الذYك}ر والشeك}ر بالنهار كان له

>579<ص:
  ف الليل م'س\ت.ع\ت.ب¬، ومن فاته بالليل كان له ف النهار م'س\ت.ع\ت.ب¬. قال: أ�راه ي.ع\ن,ـي وقت. اس\ت1ع\تاب� أ%ي وقت. ط%ل%ب

ع'ت\بـى، كأ%نه أ%راد وقت اس\ت1غفار. وف التنزيل العزيز: وإ,ن ي'س\ت.ع\تب'وا فما هم من
الـم'ع\ت1ـب,ي؛ معناه: إ,ن أ%قال%ه'م الل9ه' تعال، ورد_هم إ,ل الدنيا ل

 ي'ع\ت1ـب'وا؛ يقول: ل ي.ع\م.ل�وا بطاعة1 الل9ه1 ل1ـما س.ب.ق. لم ف ع1ل}م, الل9ه1 من الش_قاء3. وهو قوله تعال: ولو ر'دeوا ل%عاد'وا ل1ـما
 ن'هوا عنه وإ,ن_هم لكاذبون؛ ومن قرأ: وإ,ن ي.س\ت.ع\ت1ـب'وا فما هم من الـم'ع\ت.ب,ـي؛ فمعناه: إ,ن ي.س\ت.ق1ـيل�وا ربم ل ي'ق1ل}هم. قال

.eإ,ذا ر.جع. عن أ%مر كان فيه إ,ل غيه؛ من قولم: لك الع'ت\ب.ى أ%ي الرجوع' ما ت.ك}ر.ه' إ,ل ما ت'ح1ب Dالفراء: اع\ت.ت.ب. فلن
والع\ت1تاب': الن\ص1راف' عن الشيء3. واع\ت.ت.ب. عن الشيء3: ان\ص.ر.ف؛ قال الكميت:

فاع\ت.ت.ب. الش_و\ق' عن ف�ؤ.اد1ي.، والـ  * ـش>ع\ر' إ,ل م.ن\ إ,ليه م'ع\ت.ت.ب'
واع\ت.ت.ب\ت' الطريق. إ,ذا تركت. س.ه\ل%ه' وأ%خ.ذ}ت. ف و.ع\ر,ه.

:�واع\ت.ت.ب. أ%ي ق%ص.د.؛ قال الـح'ط%ي\ئة
إ,ذا م.خار,م' أ%ح\ناء� ع.ر.ض\ن. له،  * ل ي.ن\ب' عنها وخاف. ال%و\ر. فاعت.ت.با

معناه: اع\ت.ت.ب. من البل أ%ي ر.ك1ـب.ه' ول ي.ن\ب' عنه؛ يقول: ل
 ي.ن\ب' عنها ول ي.خ.ف1 ال%و\ر.. ويقال للرجل إ,ذا م.ض.ى ساعةv ث ر.ج.ع: قد اع\ت.ت.ب. ف طريقه اع\ت1تاباv، كأ%نه ع.ر.ض. ع.ت.ب

فت.راج.ع.
 وع.تيب¬: قبيلة. وف أ%مثال العرب: أ%و\د.ى كما أ%و\د.ى ع.ت1ـيب¬؛ ع.ت1ـيب¬: أ%بو حي¼ من اليمن، وهو ع.ت1ـيب' بن' أ%س\ل%م. بن

 مالك بن ش.ن'وءة بن ت.ديل%، وهم ح.يÒ كانوا ف د1ين, مالك{، أ%غار. عليهم بعض' اللوك1 ف%س.ب.ـى الرجال% وأ%س.ر.هم واس\ت.ع\ب.د.ه'م،
 فكانوا يقولون: إ,ذا ك%ب,ر. ص1ـبيان'نا ل يتركونا حت ي.ف}ت.ك©ونا، فما زالوا كذلك حت هلكوا، فض.ر.ب.ت\ بم العرب' مثلv لن

مات. وهو مغلوب، وقالت: أ%و\د.ى ع.تيب¬؛ ومنه قول ع.د1ي� بن زيد:
ت'ر.ج>يها، وقد و.ق%ع.ت بق�ر¼،  * كما ت.ر\جو أ%صاغ1ر.ها ع.ت1ـيب'



ابن ال4عراب: الث©ب\نة ما ع.ت_ب\ت.ه من ق�د_ام السراويل. وف حديث
س.ل}مان: أ%نه ع.ت_ب. سراويل%ه فت.ش.م_ر.. قال ابن ال4ثي: الت_ع\ت1ـيب' أ%ن ت'ج\م.ع. الـح'ج\ز.ة� وت'ط}وى من ق�د_ام.

وع.ت_ب. الرجل�: أ%ب\ط%ـأ%؛ قال ابن سيده: و.أ�رى الباء4 بدلv من ميم
ع.ت_م..

والع.ت.ب': ما بي الس_ـب_ابة والو'س\ط%ى؛ وقيل: ما بي الوسطى
 والب,ن\ص.ر. والع1ت\بان�: الذكر من الض>باع، عن كراع. وأ�مe ع1ت\بان{ وأ�مe ع.ت_اب�: كلتاها الض_ب'ع'، وقيل: إ,نا سيت بذلك لع.ر.جها؛

قال ابن سيده: ول أ%ح'ق©ه.
 وع.ت.ب. من مكان{ إ,ل مكان{، ومن قول� إ,ل قول� إ,ذا اجتاز من موضع إ,ل موضع، والفعل ع.ت.ب. ي.ع\ت1ب'. وع.ت.ب.ة� الوادي:

)1جانبه ال4قصى الذي ي.لي ال%ب.ل%. والع.ت.ب': ما بي البلي. والعرب' ت.ك}ن,ـي عن الرأ%ة(
  قوله «والعرب تكن عن الرأة ال» نقل هذه العبارة الصاغان وزاد عليها الريانة والقوصرة والشاة والنعجة.)1(

بالع.ت.بة1، والن_ع\ل,، والقارورة، والبيت، والدeم\ية1، والغ'لY، والق%ي\د1.
وع.ت1ـيب¬: قبيلة.

وع.ت_اب¬ وع1ت\بانD وم'ع.ت>ب¬ وع'ت\بة وع'ت.ي\بة�: كل©ها أ%ساء#.
>580<ص:

وع'ت.ي\ب.ة� وع.ت_ابة�: من أ%ساء3 النساء3.
والع1تاب': ماء# لبن أ%سد{ ف طريق الدينة؛ قال ال4فوه:

فأ%ب\ل1ـغ}، بالنابة1، ج.م\ع. ق%و\م1ـي،  *  وم.ن\ ح.ل� الـه,ضاب. على الع1تاب,
@عتلب: بالتاء3 الثناة. جبل م'ع.ت\ل%ب¬: ر,خ\و¬؛ قال الراجز:

م'لح1م' القارة1 ل ي'ع.ت\ل%ب,
@عثب: ع.و\ث%بان�: اسم رجل.

 @عثرب: الع'ث}ر'ب': شجر نو' شجر الرeم_ان ف القدر,، وورق�ه أ%حر مثل� ورق الـح'م�اض,، ت.ر,قe عليه بطون� الاشية أ%و_ل
شيء�، ث ت.ع\ق1د' عليه الش_ح\م. بعد ذلك، وله عسال1ـيج' ح'م\ر¬، وله ح.بÒ كح.ب

الـح'م_اض,، واحدته ع'ث}ر'بة؛ كل ذلك عن أ%ب حنيفة.
 @عثلب: ع.ث}ل%ب. ز.ن\د.ه': أ%خ.ذ%ه من شجرة ل ي.در,ي أ%ي'ص\ل1د' أ%م ي'وري. وع.ث}ل%ب. الـح.و\ض. وج,دار. الـح.و\ض, ونو.ه: كس.ر.ه

وه.د.م.ه؛ قال
النابغة:

)1وس'ف}ع¬ على آس� ون'ؤ\ي¬ م.ع.ث}ل%ب'(
  قوله «ونؤي معثلب» ضبطه الد كالذي بعده بكسر اللم وضبط ف بعض نسخ الصحاح الط كالتهذيب بفتحها1(

ول مانع منه حيث يقال عثلبت جدار الوض إذا كسرته، وعثلبت زنداv أخذته ل أدري أ%يوري أم ل بل هو الوجيه.)



 أ%ي م.ه\دوم¬. وأ%م\ر¬ م'ع.ث}ل1ب¬ إ,ذا ل ي'ح\ك%م. ور'م\ح م'ع.ث}ل1ب¬: مكسور. وقيل: الـم'ع.ث}ل1ب' الكسور من كل شيء�. وع.ث}ل%ب
ع.م.ل%ه: أ%ف}س.د.ه. وع.ث}ل%ب. ط%عام.ه: ر.م_د.ه أ%و ط%ح.ن.ه، ف%ج.ش_ش. ط%ح\ن.ه.

وع.ث}ل%ب¬: اسم ماء؛ قال الش_م_اخ:
)2وص.د_ت\ ص'دوداv عن شريعة1 ع.ث}ل%ب�،  * ولب\ن.ي\ ع1ـياذ{، ف الصeد'ور,، ح.وام1ز'(

  قوله «ف الصدور حوامز» كذا بالصل كالتهذيب والذي ف التكملة: ف الصدور حزائز.) وش.ي\خ م'ع.ث}ل1ب¬ إ,ذا أ%د\ب.ر2(
ك1ب.را

@عجب: الع'ج\ب' والع.ج.ب': إ,نكار' ما ي.ر,د' عليك لق1ل�ة1 اع\ت1ـياد1ه؛
وجع' الع.ج.ب,: أ%ع\جاب¬؛ قال:

يا ع.ج.باv للد_ه\ر, ذ1ي ال4ع\جاب,،  * ال4ح\د.ب, الب'ر\غ�وث1 ذ1ي ال4ن\ياب,
وقد ع.ج,ب. منه ي.ع\ج.ب' ع.ج.باv، وت.ع.ج_ب.، واس\ت.ع\ج.ب.؛ قال:

وم'س\ت.ع\ج,ب� ما ي.ر.ى من أ%نات1نا،  * ولو ز.ب.ن.ت\ه' الـح.ر\ب' ل ي.ت.ر.م\ر.م,
والس\ت1ع\جاب': ش1د_ة� الت_ع.جeب,.

وف النوادر: ت.ع.ج_بن,ـي فلنD وت.ف%ت_ن.ن أ%ي ت.ص.ب_ان؛ والسم:
الع.ج,ـيبة�، وال�ع\ج'وبة.

والت_عاج,ـيب': الع.جائب'، ل واحد. لا من لفظها؛ قال الشاعر:
ومن\ ت.عاج,ـيب, خ.ل}ق, الل9ه1 غ%اط1ـيةD،  * ي'ع\ص.ر' م1ن\ها م'لح1ـيÒ وغ1ر\ب,ـيب'

الغ.اط1ـي.ة�: الك%ر\م'. وقوله تعال: بل ع.ج,ـب\ت وي.س\خ.ر'ون؛ قرأ%ها
 حزة والكسائي بضم التاء3، وكذا قراءة علي بن أ%ب طالب وابن عباس؛ وقرأ% ابن كثي ونافع وابن عامر وعاصم وأ%بو

عمرو: بل ع.ج,ـب\ت.، بنصب التاء3.
الفراء�: الع.ج.ب'، وإ,ن أ�س\ن,د. إ,ل الل9ه، فليس معناه من الل9ه، كمعناه من العباد.

 قال الزجاج: أ%صل� الع.ج.ب, ف اللغة، أ%ن ال3نسان إ,ذا رأ%ى ما ينكره وي.ق1ل© م1ث}ل�ه، قال: قد ع.ج,ـب\ت' من كذا. وعلى هذا
 معن قراءة من قرأ% بضم التاء3، ل4ن الدمي إ,ذا فعل ما ي'ن\ك1ر'ه الل9ه'، جاز أ%ن يقول فيه ع.ج,ـب\ت'، والل9ه، عز وجل، قد علم

ما أ%ن\ك%ره قبل كونه، ولكن ال3نكار' والع.ج.ب' الذي ت.ل}ز.م' به
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 الـح'ج_ة عند وقوع الشيء3. وقال ابن ال4نباري ف قوله: بل ع.ج,ـب\ت'؛ أ%خ\ب.ر عن نفسه بالع.ج.ب. وهو يريد: بل
جاز.ي\ت'هم على ع.ج.ب,ـهم من الـح.ق>، ف%س.م�ى ف1ع\ل%ه باسم, ف1ع\لهم.

 وقيل: بل ع.ج,ب\ت.، معناه بل ع.ظ�م. ف1ع\ل�هم عندك. وقد أ%خب الل9ه عنهم ف غي موضع بالع.ج.ب من الـح.ق>؛ قال: أ%ك%ان
للناس, ع.ج.باv؛ وقال: بل ع.ج,ـب'وا أ%ن} جاءهم م'ن\ذ1ر¬ منهم؛ وقال الكافرون: إ,ن� هذا لشيء# ع'جاب¬.

ابن ال4عراب: الع.ج.ب' الن_ظ%ر' إ,ل شيء� غي مأ}لوف ول م'عتاد{.



 وقوله عز وجل: وإ,ن} ت.ع\ج.ب\ ف%ع.ج.ب¬ قول�هم؛ الطاب' للنب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي هذا موضع' ع.ج.ب� حيث أ%نكروا
 البع\ث%، وقد تبي لم م1ن\ خ.ل}ق, السموات1 وال4رض ما د.ل�هم على الب.ع\ث، والبعث� أ%سهل� ف الق�د\رة ما قد ت.ب.ي_ـن'وا. وقوله

،v؛ قال ابن عباس: أ%م\س.ك. الل9ه تعال جر\ي.ة% الب.ح\ر, حت كان مثل% الطاق, فكان س.ر.باvعز وجل: وات_خ.ذ% سبيل%ه ف البحر ع.ج.با 
 وكان لوسى وصاحبه ع.ج.با. وف الديث: ع.ج,ب. ر.بeك. من قوم ي'قاد'ون% إ,ل النة1 ف السلس1ل؛ أ%ي ع.ظ�م. ذلك عنده

 وك%ب'ر. لديه. أ%علم ال9له أ%نه إ,نا ي.ت.ع.ج_ب' الدميe من الشيء3 إ,ذا ع.ظ�م. م.و\ق1ع'ه عنده، وخ.ف1ـي. عليه سبب'ه، فأ%خبهم با ي.ع\ر,فون،
 ليعلموا م.و\قع. هذه ال4شياء عنده. وقيل: معن ع.ج,ب. ر.بeك. أ%ي ر.ض1ـي. وأ%ثاب.؛ فسماه ع.ج.باv مازاv، وليس بع.ج.ب� ف

 القيقة. وال4ول� الوجه كما قال: وي.م\ك�رون% وي.م\ك�ر' الل9ه'؛ معناه وي'جازيهم الل9ه على مكرهم. وف الديث: ع.ج,ب. ر.بeك
من ش.اب¼ ليست\ له ص.ب\و.ةD؛ هو من ذلك.

وف الديث: ع.ج,ب. ر.بeك�م\ من إ,لYكم وق�ن'وط1كم. قال ابن ال4ثي:
إ,ط}لق' الع.ج.ب على الل9ه تعال م.ج.از¬، ل4نه ل يفى عليه أ%سباب'

ال4شياء؛ والت_ع.جeب' ما خ.ف1ـي. سببه ول ي'ع\ل%م.
وأ%ع\ج.ب.ه ال4م\ر': ح.م.ل%ه' على الع.ج.ب, منه؛ وأ%نشد ثعلب:

يا ر'ب_ ب.ي\ض.اء4 على م'ه.ش_م.ه\،  * أ%ع\ج.ب.ها أ%ك}ل� الب.عي, الي.ن.م.ه\
هذه امرأ%ةD رأ%ت1 ال3بل% تأ}كل، فأ%ع\ج.بها ذلك أ%ي ك%س.بها ع.ج.باv؛

وكذلك قول� ابن, ق%يس, الرeق%ي_ات1:
ر.أ%ت\ ف الرأ}س, من>ي ش.ي\ــ  * ــب.ةv، ل%س\ت' أ�غ%ي>ب'ها
فقالت\ ل: ابن' ق%ي\س� ذا!  * وب.ع\ض' الش_ي\ء3 ي'ع\ج,ـب'ها

أ%ي ي.ك}س3ـب'ها الت_ع.جeب..
وأ�ع\ج,ب. به: ع.ج,ب..

وع.ج_ب.ه بالشيء3 ت.ع\ج,ـيباv: ن.ب_ه.ه' على الت_ع.ج'ب, منه.
وق1ص_ةD ع.ج.ب¬، وشيء م'ع\ج,ب¬ إ,ذا كان ح.س.ناv معدìا.

 والت_ع.جeب': أ%ن ت.ر.ى الشيء4 ي'ع\ج,ـب'ك.، ت.ظ�نe أ%نك ل ت.ر. م1ثل%ه. وقولم: لل9ه زيد¬! كأ%نه جاء4 به الل9ه من أ%م\ر� ع.ج,ـيب�،
وكذلك قولم: لل9ه د.ر�ه' ! أ%ي جاء4 الل9ه' بد.ر>ه من أ%م\ر� ع.ج,ـيب� لكثرته.
وأ%مر ع'ج.اب¬ وع'ج_اب¬ وع.ج.ب¬ وع.ج,ـيب¬ وع.ج.ب¬ عاج,ب¬ وع'ج_اب¬،

 على البالغة، يؤكد به. وف التنزيل: إ,ن� هذا لشيء# ع'ج.اب¬؛ قرأ% أ%بو عبدالرحن السeل%م1ـيe: ان هذا لشيء ع'ج_اب¬،
بالتشديد؛ وقال الفراء: هو م1ث}ل� قولم رجل كري، وك�رام¬ وك�ر_ام¬، وك%بي¬ وك�ب.ار¬

ـ�ا الع.ج,ـيب'،  وك�ب_ار¬، وع'ج_اب، بالتشديد، أ%كثر من ع'ج.اب�. وقال صاحب العي: بي الع.ج,ـيب والع'ج.اب ف%ر\ق¬؛ أ%م
ـ�ا الع'ج.اب فالذي ت.جاو.ز. ح.د_ الع.ج.ب. فالع.ج.ب' يكون مثل%ه، وأ%م

وأ%ع\ج.ب.ه' ال4م\ر': س.ر_ه. وأ�ع\ج,ب. به كذلك، على
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 لفظ ما ت.ق%د_م ف الع.ج.ب,.
والع.ج,ـيب': ال4م\ر' ي'ت.ع.ج_ب' منه. وأ%م\ر¬ ع.ج,ـيب¬: م'ع\ج,ب¬.

وقولم: ع.ج.ب¬ عاج,ب¬، كقولم: ل%ي\لD لئ1لD، يؤكد به؛ وقوله أ%نشده
ثعلب:

وما الب'خ\ل� ي.ن\هان ول ال�ود' قاد.ن،  * ولكن_ها ض.ر\ب¬ إ,ل� ع.جيب'
أ%راد. ي.ن\هان وي.ق�ود'ن، أ%و ن.هان وق%اد.ن؛ وإ,نا ع.ل�ق. ع.ج,ـيب¬ بإ,ل�، ل4نه ف معن ح.ب,ـيب، فكأ%نه قال: ح.ب,ـيب¬ إ,ل�. قال
 الوهري: ول يمع ع.ج.ب¬ ول ع.ج,ـيب¬. ويقال: جع' ع.ج,ـيب ع.جائب'، مثل أ%ف1ـيل وأ%فائ1ل، وت.بيع وت.بائع.. وقولم:

أ%عاج,ـيب' كأ%نه جع أ�ع\ج'وبة{، مثل أ�ح\د'وثة{ وأ%حاديث%.
vبا يكون منه ح.س.نا Òورجل م'ع\ج.ب¬: م.ز\ه'و .eه'وeوالع'ج\ب': الز

 أ%و ق%ب,ـيحاv. وقيل: الـم'ع\ج.ب' ال3نسان� الـم'ع\ج.ب' بنفسه أ%و بالشيء3، وقد أ�ع\ج,ب. فلنD بنفسه، فهو م'ع\ج.ب¬ برأ}يه
وبنفسه؛ والسم

الع'ج\ب'، بالضم. وقيل: الع'ج\ب ف%ض\ل%ةD من الـح'م\ق ص.ر.ف}ت.ها إ,ل
 الع'ج\ب,. وقول�هم ما أ%عج.ب.ه برأ}يه، شاذ9 ل ي'قاس عليه. والع'ج\ب: الذي ي'ح1بe م'حادثة% النساء ول يأ}ت الريبة. والع'ج\ب

) 1والع.ج\ب' والع1ج\ب: الذي ي'ع\ج,ـب'ه الق�ع'ود مع النساء3. والع.ج\ب' والع'ج\ب' من كل دابة(
  قوله «والعجب والعجب من كل دابة ال» كذا بالصل وهذه عبارة التهذيب بالرف وليس فيها ذكر العجب1(

 مرتي بل قال والعجب من كل دابة ال. وضبطه بشكل القلم بفتح فسكون كالصحاح والكم وصرح به الد
 والفيومي وصاحب الختار لسيما وأ�صول هذه الادة متوفرة عندنا فتكرار العجب ف نسخة اللسان ليس إل من الناسخ
 اغتر به شارح القاموس فقال عند قول الد: العجب، بالفتح وبالضم، من كل دابة ما انضم إل آخر ما هنا ول يساعده

على ذلك أصل صحيح،
ان هذا لشيء عجاب.): ما ان\ض.م_ عليه الو.ر,كان من أ%صل الذ�ن.ب,

 الـم.غ\روز ف مؤخر الع.ج'ز,؛ وقيل: هو أ%صل� الذ�ن.ب, ك�ل©ه. وقال اللحيان: هو أ%ص\ل� الذ�ن.ب, وع.ظ}م'ه، وهو الع'ص\ع'ص'؛
 والمع' أ%ع\جاب¬ وع'ج'وب. وف الديث: ك�ل© ابن, آدم. ي.ب\ل%ى إ,ل الع.ج\ب.؛ وف رواية: إ,ل� ع.ج\ب. الذ�ن.ب. الع.ج\ب'،

 بالسكون: العظم الذي ف أ%سفل الصeل}ب عند الع.ج'ز، وهو الع.س3ـيب' من الد_واب>. وناقة ع.ج\باء�: ب.ي>ن.ة� الع.ج.ب,، غل1ـيظة
ع.ج\ب, الذ�ن.ب، وقد ع.ج,ـب.ت\ ع.ج.با. ويقال: أ%ش.دe ما ع.ج'ب.ت1 الناقة� إ,ذا د.ق_ أ%ع\لى م'ؤ.خ_ر,ها، وأ%ش\ر.ف%ت\

جاع1ر.تاها. والع.ج\باء� أ%يضاv: الت د.ق أ%على م'ؤ.خ_رها، وأ%شر.ف%ت\
جاع1ر.تاها، وهي خل}ق%ةD قبيحة فيمن كانت. وع.ج\ب' الك%ث1ـيب,: آخ1ر'ه

الـم'س\ت.د1قe منه، والمع' ع'ج'وب؛ قال لبيد:
ي.ج\تاب' أ%ص\لv قال1صاv م'ت.ن.ب>ذاv  * بع'ج'وب, أ%ن\قاء�، ي.ميل� ه.يام'ها

ومعن ي.جتاب': ي.ق}ط%ع؛ ومن روى ي.ج\تاف'، بالفاء3، فمعناه ي.د\خ'ل�؛
.vالـم'ت.ن.ح>ي ناحية :�يصف مطراv. والقال1ص': الرتفع'. والـم'ت.ن.ب>ذ



والـه.ي.ام': الر_م\ل الذي ي.ن\هار. وقيل: ع.ج\ب' كل9 شيء� م'ؤ.خ_ر'ه.
�وب.ن'و ع.ج\ب�: قبيلة؛ وقيل: ب.ن'و ع.ج\ب� بطن. وذكر أ%بو زيد خارجة

بن' زيد{ أ%ن ح.س_ان بن. ثابت{ أ%نشد قوله:
ان\ظ�ر\ خ.ليل1ي بب.ط}ن, ج,ل�ق. هل}  * ت'ون,س'، دون% الب.ل}قاء3، م1ن أ%ح.د1

فبكى ح.س_ان بذ1ك}ر, ما كان فيه من ص1ح_ة البصر والش_باب,، بعدما
ك�ف_ ب.ص.ر'ه، وكان ابنه عبد'الرحن حاض1راv فس'ر_ ببكاء3 أ%بيه. قال

خارجة�: يقول ع.ج,ـب\ت' من س'روره ببكاء3 أ%بيه؛ قال ومثله قوله:
فقالت\ ل: ابن' ق%ي\س� ذا!  * وبعض' الش_يء3 ي'ع\ج,ـب'ها
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أ%ي ت.ت.ع.ج_ب' منه. أ%راد. أ%ابن' ق%ي\س�، فت.رك ال4لف. ال�ول.

@عدب: الع.د.اب' من الر_م\ل كال4و\ع.س,، وقيل: هو الـم'س\ت.د1قe منه،
 حيث ي.ذ}هب' م'عظ%م'ه، وي.ب\ق%ى شيء من ل%ي\ن,ه قبل أ%ن ي.ن\ق%ط1ـع.؛ وقيل: هو جان,ب' الر_م\ل, الذي ي.ر,قe من أ%س\ف%ل الرملة، وي.لي

ال%د.د. من ال4رض؛ قال ابن أ%حر:
كث%و\ر, الع.د.اب الف%ر\د1 ي.ض\رب'ه الن_د.ى،  * ت.ع.ل�ى الن_د.ى، ف م.ت\ن,ه، وت.ح.د_را

الواحد' والمع' سواء#؛ وأ%نشد ال4زهري:
وأ%ق}ف%ر. الـم'ود1س' من ع.د.اب,ها

يعن ال4رض. الت قد أ%نبتت أ%و�ل% ن.ب\ت{ ث أ%ي\س.ر.ت\. والع.د'وب':
الرمل الكثي. قال ال4زهري: والع'د.بe من الرجال الكري' ال4خ\لق؛ قال ك%ث1ـي بن' جابر الـم'حاربe، ليس ك�ث%ي>ر. ع.ز_ة%:

س.ر.ت\ ما س.ر.ت\ من ليل1ها، ث ع.ر_س.ت\  * إ,ل ع'د.ب¼ ذ1ي غ%ناء� وذي ف%ض\ل,
وهذا الرف ذكره ال4زهري ف تذيبه هنا ف هذه الترجة، وذكره الوهري ف صحاحه ف ترجة عذب بالذال العجمة.

والع.د.ابة�: الر_ح1م'؛ قال الفرزدق:
فك�ن\ت' كذات1 الع.ر\ك ل ت'ب\ق, ماء4ها،  * ول ه1ـي.، م1ن\ ماء3 الع.د.ابة1، طاه1ر'

وقد رويت الع.ذ%اب.ة، بالذال العجمة؛ وهذا البيت أورده الوهري:
ول هي ما بالع.د.ابة1 طاهر

وكذلك وجدته ف ع1د_ة1 ن'س.خ.
@عذب: الع.ذ}ب' من الش_راب, والط�ع.ام,: ك�ل© م'س\ت.س.اغ�. والع.ذ}ب':

الاء� الط�ي>ب'. ماءةD ع.ذ}ب.ةD ور.ك1ـي_ة ع.ذ}ب.ةD. وف القرآن: هذا ع.ذ}ب¬ ف�رات¬. والمع: ع1ذ%اب¬ وع'ذ�وب¬؛ قال أ%بو ح.ي_ة% النeميي:
ف%ب.ي_ت\ن. ماءé صاف1ـياv ذا ش.ريعة{، *  له غ%ل%لD، ب.ي\ن. ال3جام,، ع'ذ�وب' أ%راد بغ.ل%ل� الن\س.، ولذلك ج.م.ع الص>ف%ة%.

والع.ذ}ب': الاء الط�ي>ب'.
وع.ذ�ب. الاء� ي.ع\ذ�ب' ع'ذوبةv، فهو ع.ذ}ب¬ ط%ي>ب¬.



وأ%ع\ذ%ب.ه الل9ه: ج.ع.ل%ه ع.ذ}باv؛ عن ك�راع.
وأ%ع\ذ%ب. القوم': ع.ذ�ب. ماؤ'هم.

.vواست.عذ%ب القوم' ماء4هم إ,ذا است.ق%وه' ع.ذ}با .vع.ذ}با éواستع\ذ%ب. ل4هل1ه: ط%لب له ماء .vع.ذ}با éواست.ع\ذ%ب'وا: است.ق%وا وش.ر,بوا ماء
 واست.ع\ذ%ب.ه: ع.د�ه ع.ذ}باv. وي'ست.ع\ذ%ب' لفلن من بئر كذا أ%ي ي'س\ت.قى له. وف الديث: أ%نه كان ي'س\ت.ع\ذ%ب' له الاء� من بيوت

السeق}يا أ%ي 
ي'ح\ض.ر' له منها الاء� الع.ذ}ب'، وهو الط�ي>ب' الذي ل م'لوحة فيه.

وف حديث أ%ب الت_ي�هان: أ%نه خرج ي.س\ت.عذب' الاء4 أ%ي ي.ط}ل�ب'
الاء4 الع.ذ}ب..

وف كلم علي� ي.ذ�مe الدنيا: اع\ذ%و\ذ%ب. جانب¬ منها واح\ل%و\ل%ى؛ ها
 اف}ع.وع.ل% من الع'ذ�وبة والـح.لوة، هو من أ%بنية البالغة. وف حديث الجاج: ماء# ع1ذ%اب¬. يقال: ماءة ع.ذ}ب.ةD، وماء ع1ذ%اب¬،

على المع، ل4ن الاء جنس للماءة. وامرأ%ةD م1ع\ذاب' الر>يق,: سائغ.ت'ه، ح'ل}و.ت'ه؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{:
إ,ذا ت.ط%ن_ي\ت.، ب.ع\د. الن_و\م,، ع.ل�ت.ها،  * ن.ب_ه\ت. ط%ي>بة% الع.ل�ت1 م1ع\ذابا

وال4ع\ذ%بان: الطعام' والنكاح، وقيل: المر والريق'؛ وذلك لع'ذوب.تهما.
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وإ,نه ل%ع.ذ}ب' اللسان؛ عن اللحيان، قال: ش'ب>ه. بالع.ذ}ب, من الاء3.
) 1والع.ذ1ب.ة�، بالكسر، (

 قوله «بالكسر» أي بكسر الذال كما صرح به الد.)1(
عن اللحيان: أ%ر\د.أ� ما ي.خ\ر'ج' من الطعام، في'ر\م.ى به.

والع.ذ1ب.ة والع.ذ}ب.ة�: الق%ذاة�، وقيل: هي الق%ذاة� ت.ع\ل�و الاء4. وقال ابن
ال4عراب: الع.ذ%ب.ة�، بالفتح: الك�د\رة� من الط©ح\ل�ب والع.ر\م.ض,

ونوها؛ وقيل: الع.ذ%بة، والع.ذ1بة، والع.ذ}بة�: الط©ح\ل�ب نفس'ه،
 والد>م\ن' ي.ع\ل�و الاء4. وماء# ع.ذ1ب¬ وذو ع.ذ%ب�: كثي الق%ذى والط©ح\ل�ب؛ قال ابن سيده: أ%راه على النسب، ل4ن ل أ%جد له

 فعل. وأ%ع\ذ%ب. الـح.و\ض.: ن.ز.ع ما فيه من الق%ذ%ى والط©ح\ل�ب,، وك%ش.ف%ه عنه؛ وال4مر' منه: أ%ع\ذ1ب\ حوض.ك. ويقال: اض\ر,ب
ع.ذ%ب.ة الـح.و\ض, حت ي.ظ}ه.ر الاء أ%ي اض\ر,ب\ ع.ر\م.ض.ه. وماء ل ع.ذ1ب.ة% فيه أ%ي ل ر,ع\ي. فيه ول ك%ل4.

.Dوع.ذ1ب.ة Dص\ن� ع.ذ%بة�وكل غ
والع.ذ1ب': ما أ%حاط% بالد_ب\رة1.

والعاذ1ب' والع.ذ�وب': الذي ليس بينه وبي السماء3 س1ت\ر؛ قال 
:vوق' شيئا�ال%ع\د1يe يصف ثوراv و.ح\ش1ـي�اv بات ف%ر\داv ل يذ

ـ�ه  * س'ه.ي\لD، إ,ذا ما أ%فر.د.ت\ه' الك%واك1ب' فبات. ع.ذ�وباv للس_ماء3، كأ%ن



 وع.ذ%ب. الرجل� والـح1مار' والفرس' ي.ع\ذ1ب' ع.ذ}باv وع'ذ�وباv، فهو عاذ1ب¬ والمع' ع'ذ�وب¬، وع.ذ�وب¬ والمع' ع'ذ�ب¬: ل يأ}كل
من ش1د_ة1 

 العط%ش,. وي.ع\ذ1ب' الرجل� عن ال4كل، فهو عاذ1ب: ل صائم ول م'ف}ط1ر¬. ويقال للفرس وغيه: بات. ع.ذ�وباv إ,ذا ل يأ}كل شيئا
 ول يشرب. قال ال4زهري: القول ف الع.ذ�وب والعاذ1ب انه الذي ل يأ}كل ول يشرب، أ%ص\و.ب' من القول ف الع.ذ�وب انه

الذي يتنع عن ال4كل لع.ط%ش1ه.
vوأ%ع\ذ%ب. عن الشيء: امتنع. وأ%ع\ذ%ب. غي.ه: منعه؛ فيكون لزما
وواقعاv، مثل أ%م\ل%ق. إ,ذا افتقر، وأ%م\ل%ق. غي.ه. وأ%ما قول أ%ب عبيد:

وجع' الع.ذ�وب, ع'ذ�وب¬، فخطأD، ل4ن� ف%عولv ل ي'ك%س_ر على ف�عول�.
 والعاذ1ب' من جيع اليوان: الذي ل ي.ط}ع.م' شيئاv، وقد غ%ل%ب. على اليل وال3بل، والمع ع'ذ�وب¬، كساجد{ وس'ج'ود. وقال

 ثعلب: الع.ذ�وب من الدواب> وغيها: القائم الذي يرفع رأ}سه، فل يأ}كل ول يشرب، وكذلك العاذ1ب'، والمع ع'ذ�ب.
والعاذ1ب': الذي يبيت ليله ل ي.ط}ع.م شيئاv. وما ذاق. ع.ذ�وباv: ك%ع.ذ�وف{.

 وع.ذ%ب.ه عنه ع.ذ}باv، وأ%ع\ذ%ب.ه إ,ع\ذاباv، وع.ذ�ب.ه ت.ع\ذيباv: م.ن.عه وف%ط%مه عن ال4مر. وكل من منعته شيئاv، فقد أ%ع\ذ%ب\ت.ه وع.ذ�ب\ته.وأ%ع\ذ%به
عن الطعام: منعه وك%ف�ه.

 واس\ت.ع\ذ%ب. عن الشيء: انتهى. وع.ذ%ب عن الشيء وأ%ع\ذ%ب واس\ت.ع\ذ%ب.: ك�ل©ه ك%ف_ وأ%ض\ر.ب. وأ%ع\ذ%ب.ه عنه: منعه. ويقال:
 أ%ع\ذ1ب\ ن.ف}س.ك عن كذا أ%ي اظ}ل1ف}ها عنه. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه، أ%نه ش.ي_ع. س.ر,ي_ـةv فقال: أ%ع\ذ1ب'وا، عن ذ1ك}ر

النساء، أ%ن\ف�س.كم، فإ,ن ذلك ي.ك}س3ر'كم عن الغ.ز\و؛ أ%ي ام\ن.عوها عن ذكر النساء3 وش.غ\ل الق�لوب بن.
وكل© من م.ن.ع\ت.ه شيئاv فقد أ%ع\ذ%ب\ت.ه. وأ%ع\ذ%ب.: لزم وم'ت.ع.د¼.

والع.ذ%ب': ماء# ي.خ\ر'ج' على أ%ثر, الو.ل%د1 من الر_ح1م. وروي عن أ%ب
اليثم أ%نه قال: الع.ذ%اب.ة� الر_ح1م'؛ وأ%نشد:

وك�ن\ت' كذات1 الـح.ي\ض, ل ت'ب\ق, ماء4ها،  * ول ه1ـي.، من ماء3 الع.ذ%ابة1، طاه1ر'
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قال: والع.ذ%ابة� ر.ح1م' الرأ%ة.
وع.ذ%ب' الن_وائح: هي الـم.ـآل، وهي الـم.عاذ1ب' أ%يضاv، واحدتا:

م.ع\ذ%بةD. ويقال لرقة النائحة: ع.ذ%ب.ةD وم1ع\و.ز¬، وجع' الع.ذ%بة1 
م.عاذ1ب'، على غي قياس. والع.ذ%اب': الن_ك%ال� والع'ق�وبة. يقال: ع.ذ�ب\ت'ه

 ت.ع\ذ1يباv وع.ذ%اباv، وك%س_ر.ه الز_ج_اج' على أ%ع\ذ1ب.ة{، فقال ف قوله تعال: ي'ض.اع.ف\ لا الع.ذ%اب' ض1ع\ف%ي\ن؛ قال أ%بو عبيدة: ت'ع.ذ�ب
 ث%لث%ة أ%عذ1ب.ة{؛ قال ابن سيده: فل أ%دري، أ%هذا ن.صe قول, أ%ب عبيدة، أ%م الزجاج' استعمله. وقد ع.ذ�ب.ه ت.ع\ذ1يباv، ول ي'س\ت.عمل

 غي. مزيد. وقوله تعال ولقد أ%خ.ذ}ناه'م بالع.ذاب؛ قال الزجاج: الذي أ�خذ�وا به ال�وع'. واس\تعار الشاع1ر' الت_ع\ذ1يب. فيما ل
ح1س_ له؛ فقال:

ل%ي\س.ت\ ب,س.و\داء4 من م.ي\ثاء4 م'ظ}ل1م.ة{،  * ول ت'ع.ذ�ب\ بـإ,د\ناء� من النار,



 ابن ب'ز'ر\ج.: ع.ذ�ب\ت'ه ع.ذاب. ع1ذ%ب,ـي.، وأ%صابه من ع.ذ%اب' ع1ذ%ب,ـي.، وأ%صابه من الع1ذ%بون% أ%ي ل ي'ر\ف%ع' عنه الع.ذاب'. وف
 الديث: أ%ن� اليت ي'ع.ذ�ب' ببكاء3 أ%هله عليه؛ قال ابن ال4ثي: ي'ش\ب,ه' أ%ن يكون هذا من حيث أ%ن العرب كانوا ي'وص'ون% أ%هل%هم

بالبكاء3 والن_وح عليهم، وإ,شاعة1 الن_ع\ي, ف ال4حياء3، وكان ذلك مشهوراv من مذاهبهم، 
فاليت تلزمه العقوبة� ف ذلك با ت.ق%د_م من أ%مره به.

وع.ذ%بة� اللسان: ط%ر.ف�ه الدقيق. وع.ذ%ب.ة� الس_و\ط1: ط%ر.ف�ه، والمع
 ع.ذ%ب¬. والع.ذ%بة�: أ%ح.د' ع.ذ%ب.ت.ي الس_و\ط. وأ%ط}راف' السeيوف1: ع.ذ%ب'ها وع.ذ%بات'ها. وع.ذ�ب\ت' الس_و\ط%، فهو م'ع.ذ�ب¬ إ,ذا ج.ع.لت. له

ع1لق%ـةv؛ قال: وع.ذ%ب.ة الس_و\ط1 ع1لق%ت'ه؛ وقول ذي الرمة: 
غ�ض'ف¬ م'ه.ر_تة� ال4ش\داق, ض.ار,ي.ةD،  * م1ث}ل� الس_راح1ـي,، ف أ%ع\ن.اق1ها الع.ذ%ب'

يعن أ%طراف. السeي'ور. وع.ذ%بة� الش_ج.ر,: غ�ص\ن'ه. وع.ذ%ب.ة� ق%ض1ـيب, ال%م.ل: أ%س.ل%ت'ه، الـم'س\ت.د1قe ف م'ق%د_م1ه، والمع الع.ذ%ب'.
 وقال ابن سيده: ع.ذ%بة� البعي ط%ر.ف' ق%ض1ـيب,ه. وقيل: ع.ذ%بة� كل شيء طرف�ه. وع.ذ%ب.ة� ش1ر.اك1 النعل: الـم'ر\س.لة� من الش>ر.اك.

والع.ذ%ب.ة�: ال1ل}د.ة� الـم'ع.ل�ق%ة� خ.ل}ف. م'ؤ\خ1ر.ة1 الر_ح\ل, من أ%ع\له.
وع.ذ%ب.ة� الرeم\ح: خ1رقة ت'ش.دe على رأ}سه. والع.ذ%بة: الغ'ص\ن'، وجعه

ع.ذ%ب¬. والع.ذ%بة: ال%ي\ط� الذي ي'ر\ف%ع' به ال1ـيزان�، والمع' من كل
ذلك ع.ذ%ب¬. وع.ذ%بات' الناقة: قوائمها.

وعاذ1ب¬: اسم م.و\ض1ع؛ قال النابغة ال%ع\د1ي:
ـ�د.، من ل%ي\لى، ر'ماح¬ فعاذ1ب'،  * فأ%ق}ف%ر م1ـم_ن\ ح.ل�ه'ن_ الت_ناض1ب' ت.ـأ%ب

والع'ذ%ي\ب': ماء لب.ن,ـي تيم؛ قال كثي:
ل%ع.م\ر,ي لئ1ن\ أ�مe ال%ك1ـيم, ت.ر.ح_ل%ت\،  * وأ%خ\ل%ت\ ل1خ.ي\مات1 الع'ذ%ي\ب, ظ1لل%ها

قال ابن جن: أ%راد الع'ذ%ي\بة%، فحذف الاء كما قال:
vكا�أ%ب\ل1ـغ النeع\مان% ع.ن�ي م.ـأ}ل

قال ال4زهري: الع'ذ%ي\ب' ماء معروف بي القاد1سي_ة1 وم'غ1ـيث%ة%. وف
 الديث: ذ1ك}ر' الع'ذ%ي\ب,، وهو ماء لبن تيم على م.ر\حلة من الكوفة، م'س.م�ى بتصغي الع.ذ}ب,؛ وقيل: سي به ل4نه ط%ر.ف

 أ%رض العرب من الع.ذ%بة، وهي ط%ر.ف' الشيء. وعاذ1ب¬: مكانD. وف الصحاح: الع'ذ%ب,ـيe الك%ر,ي' ال4خ\لق، بالذال معجمة؛
وأ%نشد لكثي:

س.ر.ت\ ما س.ر.ت\ من ل%ي\ل1ها، ث أ%ع\ر.ض.ت\  *  إ,ل ع'ذ%ب,ـي¼، ذ1ي غ%ناء� وذي ف%ض\ل,
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قال ابن بري: ليس هذا ك�ث%ي>ر ع.ز_ة، إ,نا هو ك�ث%ي>ر' بن جابر
الـم'حار,بe، وهذا الرف ف التهذيب ف ترجة عدب، بالدال الهملة، وقال: هو الع'د.ب,ـيe، وضبطه كذلك. 

 @عرب:الع'ر\ب' والع.ر.ب' : ج,ي\لD من الناس معروف ، خ1لف' الع.ج.م ، وها واحد¬ ، مثل الع'ج\م, والع.ج.م ، مؤنث ،
وتصغيه بغي هاء نادر . الوهري : الع'ر.ي\ب' تصغي الع.ر.ب, ؛ قال أبو ال1ن\د1ي� ، واسه ع.ب\د'الؤمن ابن عبدالق�د'وس : 



فأ%م_ا الب.ه.ط� وح1يت.ان'ك�م ،  *  فما ز,ل}ت' فيها كثي. الس_ق%م\
وقد ن,ل}ت' منها كما ن,ل}ت'م' ،  *  فل%م\ أر. فيها ك%ض.ب¼ ه.ر,م\ 

وما ف الب'ي'وض, كب.ي\ض, الد_جاج ،  *  وب.ي\ض' ال%راد1 ش1فاء� الق%ر,م\
وم.ك}ن' الض>باب, ط%عام' الع'ر.ي\ـ  *  ـب, ، ل ت.ش\ت.هيه1 نفوس' الع.ج.م\ 

 ص.غ_رهم تعظيماv ، كما قال : أنا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك' ، وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج_ب' . والع.ر.ب' العار,بة : هم ال�ل�ص' منهم ، وأ�خ1ذ من
 ل%ف}ظه فأ�كYد. به ، كقولك ل%يلD لئ1لD ؛ تقول : ع.ر.ب¬ عار,بةD وع.ر\باء� : ص'ر.حاء� . وم'ت.ع.ر>بة� وم'س\ت.ع\ر,بةD : د'خ.لء�، ليسوا ب'ل�ص� .
 والعرب منسوب إل العرب ، وإن ل يكن بدوياv . والعراب : البدوي ؛ وهم العراب ؛ والعاريب : جع العراب .

 وجاء ف الشعر الفصيح العاريب ، وقيل : ليس العراب جعاv لعرب ، كما كان النباط جعاv لنبط{ ، وإنا العرب اسم
جنس . والنسب إل العراب : أعراب ؛ قال سيبويه إنا قيل ف النسب إل العراب أعراب ، لنه ل واحد له على هذا 

العن . أل ترى أنك تقول العرب ، فل يكون على هذا
  العن ؟ فهذا يقويه . وعرب : بي العروبة والعروبية ، وها من الصادر الت ل أفعال لا . وحكى الزهري : رجل

 عرب إذا كان نسبه ف العرب ثابتاv ، وإن ل يكن فصيحاv ، وجعه العرب ، كما يقال : رجل موسي ويهودي ، والمع
 ، بذف ياء النسبة ، اليهود والوس . ورجل معرب إذا كان فصيحاv ، وإن كان عجمي النسب . ورجل أعراب ،

 باللف ، إذا كان بدوياv ، صاحب نعة وانتواء وارتياد للكل ، وتتبع لساقط الغيث ، وسواء كان من العرب أو من
مواليهم . 

 ويمع العراب على العراب والعاريب . والعراب إذا قيل له : يا عرب ! فرح بذلك وهش له . والعرب إذا قيل له :
 يا أعراب ! غضب له . فمن نزل البادية ، أو جاور البادين وظعن بظعنهم ، وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب ؛ ومن نزل
 بلد الريف واستوطن مدن والقرى العربية وغيها من ينتمي إل العرب : فهم عرب ، وإن ل يكونوا فصحاء . وقول

 الل9ه ، عز وجل : ق%ال%ت1 ال4ع\ر.اب' آم.ن_ا ،ق�ل ل�م\ ت'ؤ\م1ن'وا، و.ل%ك1ن ق�ول�وا أ%س\ل%م\ن.ا . فهؤلء قوم من بوادي العرب قدموا على النب
 ، صلى الل9ه عليه وسلم ، الدينة، طمعاv ف الصدقات ، ل رغبة ف السلم ، فسماهم الل9ه تعال العرب ؛ ومثل}هم الذين

 ذكرهم الل9ه ف سورة التوبة، فقال : ال4ع\راب' أ%شد� ك�فراv ون,فاقاv ؛ الية . قال الزهري : والذي ل يفرق بي العرب
 والعراب والعرب والعراب ، ربا تامل على العرب با يتأوله ف هذه الية ، وهو ل ييز بي العرب والعراب ، ول

يوز أن يقال للمهاجرين 
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 والنصار أعراب ، إنا هم عرب لنم استوطنوا القرى العربية ، وسكنوا الدن ، سواء منهم الناشئ بالبدو ث استوطن
 القرى ، والناشئ بكة ث هاجر إل الدينة ، فإن لقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتم ، واقتنوا نعماv ، ورعوا

 مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة ، قيل : قد تعربوا أي صاروا أعراباv ، بعدما كانوا عرباv . وف الديث :
 تثل ف خطبته مهاجر ليس بأعراب ؛ جعل الهاجر ضد العراب . قال : والعراب ساكنو البادية من العرب الذين ل

 يقيمون ف المصار ، ول يدخلونا إل لاجة . والعرب : هذا اليل،ل واحد له من لفظه ، وسواء أقام بالبادية والدن ،
) 1والنسبة إليهما أعرابÒ وعربÒ . وف الديث : ثلث (



  قوله« وف الديث ثلث ال »كذا بالصل والذي ف النهاية وقيل ثلث إلـخ ) من الكبائر ، منها التعرب بعد1(
الجرة: هو أن يعود إل البادية ويقيم مع العراب ، بعد أن كان 

مهاجراv . وكان من رجع بعد الجرة إل موضعه من غي 
(يتبع...)

): عذب: الع.ذ}ب' من الش_راب, والط�ع.ام,: ك�ل© م'س\ت.س.اغ�. والع.ذ}ب':... ...1@(تابع... 
 عذر ، يعدونه كالرتد . ومنه حديث ابن الكوع : لا قتل عثمان خرج إل الربذة وأقام با ، ث إنه دخل على الجاج

 يوماv ، فقال له : يا ابن الكوع ارتددت على عقبك وتعربت ؛ قال : ويروى بالزاي ، وسنذكره ف موضعه . قال :
 والعرب أهل المصار ، والعراب منهم سكان البادية خاصة . وتعرب أي تشبه بالعرب ، وتعرب بعد هجرته أي صار
 أعرابياv . والعربية : هي هذه اللغة .واختلف الناس ف العرب ل سوا عرباv فقال بعضهم : أول من أنطق الل9ه لسانه بلغة

 العرب يعرب بن قحطان،وهو أبو اليمن كلهم ، وهم العرب العاربة ، ونشأ إسعيل ابن إبراهيم ، عليهما السلم ، معهم
 فتكلم بلسانم ، فهو وأولده : العرب الستعربة ؛ وقيل : إن أولد إسعيل نشؤوا بعربة ، وهي من تامة ، فنسبوا إل

بلدهم . وروي عن النب ، صلى الل9ه عليه وسلم ، أنه قال : خسة أنبياء من العرب ،
  وهم : ممد ، وإسعيل ، وشعيب ، وصال ، وهود ، صلوات الل9ه عليهم . وهذا يدل على أن لسان العرب قدي .

 وهؤلء النبياء كلهم كانوا يسكنون بلد العرب ؛ فكان شعيب وقومه بأرض مدين ، وكان صال وقومه بأرض ثود
ينزلون بناحية الجر ، وكان هود وقومه عاد ينزلون الحقاف من رمال 

 اليمن ، وكانوا أهل عمد{ ، وكان إسعيل ابن إبراهيم والنب الصطفى ممد ، صلى الل9ه عليهم وسلم ، من سكان
 الرم . وكل من سكن بلد العرب وجزريتها ونطق بلسان أهلها ، فهم عرب ينهم ومعدهم . قال الزهري :

 والقرب عندي أنم سوا عرباv باسم بلدهم العربات . وقال إسحق ابن الفرج : عربة باحة العرب ، وباحة دار أب
الفصاحة إسعيل ابن إبراهيم ، عليهما السلم ، وفيها يقول قائلهم : 
وعربة أرض ما يل حرامها ،  *  من الناس ، إل اللوذعي اللحل 

 يعن النب ، صلى الل9ه عليه وسلم ، أحلت له مكة ساعة من نار� ، ث هي حرام إل يوم القيامة . قال : واضطر الشاعر
إل تسكي الراء من عربة، فسكنها ؛ وأنشد قول الخر : 

ورجت باحة العربات رجا ،  *  ترقرق ، ف مناكبها ،الدماء� 
>588<ص:

 قال : وأقامت قريش بعربة فتنخت با ، وانتشر سائر العرب ف جزيرتا ، فنسبوا كلهم إل عربة ، لن أباهم إسعيل ،
 صلى الل9ه عليه وسلم ، با نشأ ، وربل أولده فيها ، فكثروا ، فلما ل تتملهم البلد ، انتشروا وأقامت قريش با .
، vوأحسنه جوارا ، vوروي عن أب بكر الصديق ، رضي الل9ه عنه ، أنه قال : قريش هم أوسط العرب ف العرب دارا 

 وأعربه ألسنة . وقال قتادة : كانت قريش تتب ، أي تتار ، أفضل لغات العرب ، حت صار أفضل لغاتا لغتها، فنزل
القرآن با . قال 



 الزهري : وجعل الل9ه ، عز وجل ، القرآن النزل على النب الرسل ممد ، صلى الل9ه عليه وسلم ، عربياv، لنه نسبه إل
العرب الذين أنزله بلسانم ، وهم النب والهاجرون والنصار الذين صيغة لسانم لغة العرب ، ف باديتها وقراها ،

 العربية ؛ وجعل النب ، صلى الل9ه عليه وسلم ، عربياv لنه من صريح العرب ، ولو أن قوماv من العراب الذين يسكنون
 البادية حضروا القرى العربية وغيها ، وتناءوا معهم فيها ، سوا عرباv ول يسموا أعراباv . وتقول : رجل عرب اللسان إذا
 كان فصيحاv ؛ وقال الليث : يوز أن يقال رجل عربان اللسان . قال : والعرب الستعربة هم الذين دخلوا فيهم بعد ،

 فاستعربوا. قال الزهري : الستعربة عندي قوم من العجم دخلوا ف العرب، فتكلموا بلسانم ،وحكوا هيئاتم ، وليسوا
بصرحاء

vفيهم . وقال الليث : تعربوا مثل استعربوا . قال الزهري : ويكون التعرب أن يرجع إل البادية ، بعدما كان مقيما 
 بالضر ، فيلحق بالعراب . ويكون التعرب القام بالبادية ، ومنه قول الشاعر : 

تعرب آبائي ! فهل وقاهم ،  *  من الوت ، رملv وزرود
 يقول : أقام آبائي بالبادية ، ول يضروا القرى . وروي عن النب ، صلى الل9ه عليه وسلم ، أنه قال : الثيب تعرب عن

 نفسها أي تفصح. وف حديث آخر : الثيب يعرب عنها لسانا ، والبكر تستأمر ف نفسها . وقال أبو عبيد : هذا
 الرف جاء ف الديث يعرب ، بالتخفيف .وقال الفراء : إنا هو يعرب ، بالتشديد . يقال : عربت عن القوم إذا

 تكلمت عنهم ، واحتججت لم ؛ وقيل : إن أعرب بعن عرب . وقال الزهري : العراب والتعريب معناها واحد ،
وهو البانة ؛ يقال : أعرب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح . وأعرب عن الرجل : بي

  عنه . وعرب عنه : تكلم بجته . وحكى ابن الثي عن ابن قتيبة : الصواب يعرب عنها ، بالتخفيف . وإنا سي
العراب إعراباv ، لتبيينه وإيضاحه ؛ قال : وكل القولي لغتان

  متساويتان ، بعن البانة واليضاح . ومنه الديث الخر فإنا كان يعرب عما ف قلبه لسانه . ومنه حديث التيمي :
 كانوا يستحبون أن يلقنوا الصب ، حي يعرب ، أن يقول : ل إله إل الل9ه، سبع مرات أي حي ينطق ويتكلم. وف
 حديث السقيفة : أعربم أحساباv أي أبينهم وأوضحهم . ويقال : أعرب عما ف ضميك أي أبن . ومن هذا يقال

للرجل الذي أفصح بالكلم : أعرب . وقال أبو زيد النصاري : يقال أعرب العجمي
 إعراباv ، وتعرب تعرباv ، واستعرب استعراباv : كل ذلك للغتم دون 

>589<ص:
 الصب . قال : وأفصح الصب ف منطقه إذا فهمت ما يقول أول ما يتكلم . وأفصح الغتم إفصاحاv مثله . ويقال للعرب

أفصح ل أي أبن ل كلمك . وأعرب الكلم ، وأعرب به : بينه ؛ أنشد أبو زياد : 
وإن لكن عن قذوربغيها ،  *  وأعرب أحياناv ، با ، فأصارح .

 وعربه: كأعربه . وأعرب بجته أي أفصح با ول يتق> أحداv ؛ قال الكميت : وجدنا لكم ، ف آل حم, ، آية ،  *  تأولا
منا تقيÒ معرب

 هكذا أنشده سيبويه ك%م'ك%لYم� . وأورد الزهري هذا البيت« تقي ومعرب» وقال : تقي يتوقى إظهاره ، حذر أن يناله
 مكروه من أعدائكم ؛ ومعرب أي مفصح بالق> ل يتوقاهم . وقال الوهري : معرب¬ مفصح¬ بالتفصيل ، وتقيÒ ساكت



 عنه' للتقي�ة . قال الزهري : والطاب ف هذا لبن هاشم ، حي ظهروا على بن أمية ، والية قوله عز وجل : قل ل
 أسألكم عليه أجراv إل الودة ف القرب . وعرب منطقه أي هذبه من اللحن . والعراب الذي هو النحو إنا هو البانة

 عن العان باللفاظ . وأعرب كلمه إذا ل يلحن ف العراب . ويقال : عربت له الكلم تعريباv ، وأعربت له إعراباv إذا
)1بينته له حت ل يكون فيه حضرمة . وعرب الرجل (

  قوله« وعرب الرجل إلـخ »بضم الراء كفصح وزناv ومعن وقوله وعرب إذا فصح بعد لكنة بابه فرح كما هو1(
مضبوط بالصول وصرح به ف الصباح . )

 يعرب عرباv وعروباv ، عن ثعلب ، وعروبة وعرابة وعروبية ، كفصح . وعرب إذا فصح بعد لكنة ف لسانه . ورجل
 عريب معرب . وعر�به : علمه العربية . وف حديث السن أنه قال له البت�يe : ما تقول ف رجل رعف ف الصلة ؟ فقال

السن : إن هذا يعرب الناس ، وهو يقول رعف ، أي يعلمهم العربية 
 ويلحن ، إنا هو رعف . وتعريب السم العجمي : أن تتفوه به العرب على منهاجها ؛ تقول : عربته العرب ، وأعربته

أيضاv ، وأعرب الغتم ، وعرب لسانه ، بالضم ، عروبة أي صار عربياv ، وتعرب واستعرب أفصح ؛ قا ل الشاعر:
ماذا لقينا من الستعربي، ومن  *  قياس نوهم هذا الذي ابتدعوا 

 وأعرب الرجل أي ولد له ولد عرب اللون . وف الديث : ل تنقشوا ف خواتكم عربياv أي ل تنقشوا فيها ممد رسول
 الل9ه ، صلى الل9ه عليه وسلم ، لنه كان نقش خات النب ، صلى الل9ه عليه وسلم . ومنه حديث عمر ، رضي الل9ه عنه : ل

 تنقشوا ف خواتكم العربية . وكان ابن عمر يكره أن ينقش ف الات القرآن . وعربية الفرس : عتقه وسلمته من
 الجنة . وأعرب: صهل ، فعرف عتقه بصهيله . والعراب : معرفتك بالفرس العرب من الجي ، إذا صهل . وخيل

عراب معربة ، قال الكسائي : والعرب من اليل : الذي ليس فيه عرق
 هجي ، والنثى معربة ؛ وإبل عراب كذلك ، وقد قالوا : خيل أعرب ، وإبل أ%عرب¬ ؛ قال : 

ما كان إل طلق' الهاد ،  *  وكرنا بالعرب الياد 
> 590<ص:

حت تاجزن عن الرواد ،  *  تاجز الري ول تكاد 
 حول الخبار إل الخاطبة، ولو أراد الخبار فاتزن له ، لقال : ول تكد . وف حديث سطيح : تقود خيلv عراباv أي

عربية منسوبة إل العرب . وفرقوا بي اليل والناس ، فقالوا ف الناس : عرب وأعراب ، وف اليل : عراب . والبل 
 العراب ، واليل العراب ، خلف البخات والباذين . وأعرب الرجل : ملك خيلv عراباv ، أو إبلv عراباv ، أو اكتسبها ،

فهو معرب ؛ قال العدي :
ويصهل ف مثل جوف الطوي� ،  *  صهيلv تبي للمعرب 

 يقول : إذا سع صهيله من له خيل عراب عرف أنه عرب . والتعريب : أن يتخذ فرساv عربياv . ورجل معرب¬ : معه فرس
عربÒ . وفرس¬ معرب¬ : خلصت\ عربيته' وعر�ب الفرس. :

 بز_غ%ه' ، وذلك أن} تنسف. أسفل% حافره' ؛ ومعناه' أنه' قد\ بان% بذلك ما كان خفي�اv من أمره1 ، لظهوره1 إل مرآة1 العي, ، بعد
 ما كان مستوراv ، وبذلك ت'عرف' حاله' أصلب¬ هو أم ر,خ\و¬ ، وصحيح هو أم سقيم . قال الزهريe : والتعريب' ، تعريب



 الفرس,، وهو أن يكوى على أشاعر حافره ، ف مواضع. ث� ي'بز.غ� ب.ب\ز,غ� ب.ز\غ%اv رفيقاv ، ل يؤثر ف عصبه ليشتد� أشعره .
 وعرب الدابة : بزغها على أشاعرها ، ث كواها . والعراب والتعريب : الفحش . والتعريب ، والعراب ، والعرابة ،

 والعرابة ، بالفتح والكسر: ما قبح من الكلم . وأعرب الرجل :تكلم بالفحش . وقال ابن عباس ف قوله تعال : فل
 رفث ول فسوق ؛ هو العرابة ف كلم العرب . قال : والعرابة كأنه اسم موضوع من التعريب ، وهو ما قبح من الكلم

 . يقال منه : عربت وأعربت . ومنه حديث عطاء : أنه كره العراب للمحرم ، وهو الفحاش ف القول ، والرفث .
 ويقال : أراد به اليضاح والتصريح بالجر من الكلم . وف حديث ابن الزبي :ل تل العرابة للمحرم . وف الديث :

 أن رجلv من الشركي كان يسب النب ، صلى الل9ه عليه وسلم ، فقال له رجل من السلمي : والل9ه لتكفن_ عن شتمه أو
 لرحلن_ك بسيفي هذا ، فلم يزدد إل استعراضاv ، فحمل عليه فضربه ، وتعاوى عليه الشركون فقتلوه . الستعراب :

 الفحاش ف القول . وقال رؤبة يصف نساء : جعن العفاف عند الغرباء ، والعراب عند الزواج ؛ وهو ما يستفحش
من ألفاظ النكاح والماع ؛ فقال : 

والعرب ف عفافة وإعراب
 وهذا كقولم : خي النساء التبذلة لزوجها ، الفرة ف قومها . وعرب عليه : قبح قوله وفعله وغيه عليه ورده عليه .

 والعراب كالتعريب . والعراب : ردك الرجل عن القبيح . وعرب عليه : منعه . وأما حديث عمر بن الطاب ،
 رضي الل9ه عنه : ما لكم إذا رأيتم الرجل يرق أعراض الناس ، أن} ل تعربوا عليه ؛ فليس من التعريب الذي جاء ف الب
 ، وإنا هو من قولك : عربت على الرجل قوله إذا قبحت عليه . وقال الصمعي وأبو زيد ف قوله : أن ل تعربوا عليه ،

معناه أن ل تفسدوا عليه كلمه 
>591<ص:

وتقبحوه ؛ ومنه قول أوس ابن حجر : 
ومثل ابن عثم� إن} ذحولD تذكرت، *  وقتلى تياس ،عن 

صلح ،تعرب 
 ويروى يعرب ؛يعن أن هؤلء الذين قتلوا منا ، ول نثئر بم ، ول نقتل الثأر ، إذا ذكر دماؤهم أفسدت الصالة ومنعتنا

 عنها . والصلح : الصالة . ابن العراب : التعريب التبيي واليضاح ، ف قوله : الثيب تعرب عن نفسها ، أي ما
 ينعكم أن تصرحوا له بالنكار ، والرد عليه ، ول تستأثروا . قال : والتعريب النع والنكار ، ف قوله أن ل تعربوا أي

ل تنعوا . وكذلك قوله عن صلح تعرب أي تنع . وقيل : الفحش والتقبيح ، من عرب الرح مصعب أبو عمار 
�@عرتب: الع.ر\ت.بة�: ال4ن\ف'، وقيل: ما لن% منه، وقيل: هي الدائرة

تته ف و.س.ط1 الشفة1. ال4زهري:
 ويمع العراب على العراب والعاريب . والعراب إذا قيل له : يا عرب ! فرح بذلك وهش له . والعرب إذا قيل له :
 يا أعراب ! غضب له . فمن نزل البادية ، أو جاور البادين وظعن بظعنهم ، وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب ؛ ومن نزل
 بلد الريف واستوطن مدن والقرى العربية وغيها من ينتمي إل العرب : فهم عرب ، وإن ل يكونوا فصحاء . وقول

 الل9ه ، عز وجل : ق%ال%ت1 ال4ع\ر.اب' آم.ن_ا ،ق�ل ل�م\ ت'ؤ\م1ن'وا، و.ل%ك1ن ق�ول�وا أ%س\ل%م\ن.ا . فهؤلء قوم من بوادي العرب قدموا على النب



 ، صلى الل9ه عليه وسلم ، الدينة، طمعاv ف الصدقات ، ل رغبة ف السلم ، فسماهم الل9ه تعال العرب ؛ ومثل}هم الذين
 ذكرهم الل9ه ف سورة التوبة، فقال : ال4ع\راب' أ%شد� ك�فراv ون,فاقاv ؛ الية . قال الزهري : والذي ل يفرق بي العرب

 والعراب والعرب والعراب ، ربا تامل على العرب با يتأوله ف هذه الية ، وهو ل ييز بي العرب والعراب ، ول
يوز أن يقال للمهاجرين 

>594<ص:
 ويقال للدائرة الت عند ال4نف، و.س.ط% الش_ف%ة1 الع'ل}يا: الع.ر\ت.م.ة�، والع.ر\ت.بة�، لغة فيها. الوهري:

سأ%لت' عنها أ%عرابياv من أ%س.د، فو.ض.ع أ�ص\ب'ع.ه على و.ت.رة1 أ%نفه.
@عرزب: الع.ر\ز.ب': الـم'خ\ت.ل1ط� الش_ديد. والع.ر\ز.ب': الصeل}ب'.

@عرطب: الع.ر\ط%بة�: ط%ب\ل� الـح.ب.شة. والع.ر\ط%ب.ة والع'ر\ط�بة،
 جيعاv: اسم للع'ود، ع'ود1 الل�ه\و,. وف الديث: ان الل9ه يغفر لكل م'ذ}ن,ب�، إ,ل� لصاحب ع.ر\ط%بة{ أ%و ك�وبة{؛ الع.ر\ط%بة، بالفتح

والضم: الع'ود، وقيل: الط©ن\بور'.
@عرقب: الع'ر\ق�وب: الع.ص.ب' الغليظ�، الـم'و.ت_ر'، فوق ع.ق1ب,

ال3نسان. وع'ر\ق�وب' الدابة ف رجلها، بنزلة الرeك}بة ف يدها؛ قال أ%بو د'واد:
ح.ديد' الط�ر\ف1 والـم.ن\ك1ـ  *  ـب, والع'ر\ق�وب والق%ل}ب,

قال ال4صمعي: وكل ذي أ%ربع، ع'ر\ق�وباه ف رجليه، ور'كبتاه ف يديه.
والع'ر\ق�وبان1 من الفرس: ما ض.م_ م'ل}ت.ق%ى الو.ظ1ـيف%ي والساق%ي\ن من
مآخ1ر,ها، من الع.ص.ب؛ وهو من ال3نسان، ما ض.م_ أ%سف%ل الساق,

والق%د.م.وع.ر\ق%ب. الدابة: ق%ط%ع. ع'ر\ق�وب.ها. وت.ع.ر\ق%ب.ها: ركبها من
 خ.ل}فها.ال4زهري: الع'ر\ق�وب ع.ص.ب¬ م'و.ت_ر¬ خ.ل}ف. الكعبي، ومنه قول النب، صلى الل9ه عليه وسلم: وي\لD للع.راق1ـيب, من

النار,، يعن ف الو'ضوء.
وف حديث القاسم، كان يقول للج.ز_ار,: ل ت'ع.ر\ق1ب\ها أ%ي ل ت.ق}ط%ع\

ع'ر\ق�وب.ها، وهو الو.ت.ر' الذي خ.ل}ف. الكعبي م1ن م.ف}ص1ل القدم
 والساق، من ذوات ال4ربع؛ وهو من ال3نسان ف�و.ي\ق. الع.ق1ب. وع'ر\ق�وب' الق%طا: ساق�ها، وهو ما ي'بال%غ� به ف الق1ص.ر، فيقال:

يوم¬ أ%ق}ص.ر' من ع'رق�وب, الق%طا؛ قال الف1ن\د' الز>م_ان©:
ون.ب\ل1ـي وف�ق%اها كــ  *  ـع.راق1ـيب, ق%طاv ط�ح\ل,

 قال ابن بري: ذكر أ%بو سعيد السياف9، ف أ%خبار النحويي، أ%ن هذا البيت لمرئ, القيس بن عابس؛ وذ%ك%ر قبله أ%بياتا
وهي:

أ%يا ت.م\ل1ك' يا ت.م\ل1ـي!  *  ذ%رين وذ%ري ع.ذ}ل،
ذ%رين وس1لحي، ث�م *  ش'د>ي الك%ف_ بالع'زل,،

ون.ب\ل1ـي وف�قاها كــ  *  ـع.راقيب, ق%طاv ط�ح\ل,،



وث%و\باي. ج.ديدان1، *  وأ�رخي ش.ر.ك. الن_ع\ل,،
ومن نظ}ر.ةD خ.ل}في،  * وم1ن>ي ن.ظ}رةD ق%ب\لي،

فإ,م_ـا م1تe يا ت.م\ل1ـي، *  ف%م'وت1ـي ح'ر_ةv م1ث}لي
وزاد ف هذه ال4بيات غيه:

وقد أ%خ\ت.ل1س' الض_ر\ب.ـ  * ـة%، ل ي.د\م.ى لا ن.ص\لي
وقد أ%خ\ت.ل1س' الط�ع\ن.ـ  *  ـة%، ت.ن\في س.ن.ن. الر>ج\ل,

ك%ج.ي\ب, الد>ف}ن,س, الو.ر\ها  *  ء3، ر,يع.ت\ وهي ت.س\ت.ف}ل1ـي
قال: والذي ذكره السياف9 ف تاريخ النحويي: س.ن.ن. الر>ج\ل،
بالراء3، قال: ومعناه أ%ن الدم يسيل على ر,ج\له، في'خ\ف1ـي آثار. 

و.ط}ئ1ها.وع'ر\ق�وب' الواد1ي: ما ان\ح.ن.ى منه والت.و.ى، والع'ر\ق�وب' م1ن
 الوادي: موضع فيه ان\ح1ناء# والت1واء# شديد¬. والع'ر\ق�وب: ط%ريق¬ ف ال%بل؛ قال الفراء: ي'قال ما أ%ك}ث%ر. ع.راقيب. هذا البل، وهي

الط©ر'ق' الض_ي>قة� ف م.ت\ن,ه؛ قال الشاعر:
وم.خ'وف{، من الناه1ل,، و.ح\ش�  * ذ1ي ع.راقيب.، آج,ن� م1د\فان1
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والع'ر\ق�وب': طريق¬ ض.ي�ق¬ يكون ف الو.ادي البعيد1 الق%ع\ر,، ل 

ي.م\ش1ـي فيه إ,ل واحد¬. أ%بو خ.ي\رة: الع'ر\ق�وب' والع.راق1ـيب'، خ.ياشيم
 البال, وأ%طراف�ها، وهي أ%ب\عد' الط©رق، ل4نك ت.ت_ب,ـع أ%س\ه.ل%ها أ%ي\ن. كان. وت.ع.رق%ب\ت' إ,ذا أ%خ.ذ}ت. ف تلك الط©ر'ق. وت.ع.ر\ق%ب

ل%ص\م1ه إ,ذا أ%خ.ذ% ف ط%ريق ت.خ\فى عليه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
إ,ذا ح.ب.ا ق�فÒ له ت.ع.ر\ق%با

معناه: أ%خ.ذ% ف آخ.ر.، أ%س\ه.ل% منه؛ وأ%نشد:
إ,ذا م.ن\ط1ق¬ ز.ل� عن صاح1ـب، *  ت.ع.ر\ق%ب\ت' آخ.ر. ذا م'ع\ت.ق%ب\

أ%ي أ%خ.ذ}ت' ف م.ن\ط1ق� آخ.ر. أ%س\ه.ل% منه. وي'ر\و.ى ت.ع.ق�ب\ت'.
وع.راقيب' ال�مور، وع.راقيل�ها: عظام'ها، وصعاب'ها، وع.صاويد'ها، وما د.خ.ل% من الل�ب\س فيها، واحد'ها ع'ر\ق�وب.

 وف الثل: الش_رe أ%ل}جأ%ه' إ,ل م'خ> الع'ر\ق�وب,. وقالوا: ش.رÒ ما أ%جاء4ك إ,ل م'خ_ة ع'ر\ق�وب�؛ ي'ض\ر.ب' هذا، عند ط%لب,ك. إ,ل الل�ئ1ـيم،
 أ%ع\طاك. أ%و م.ن.عك. وف النوادر: ع.ر\ق%ب\ت' للبعي، وع.ل�ي\ت' له إ,ذا أ%ع.ن\ت.ه ب,ر.ف}ع�. وي'قال: ع.ر\ق1ب\ لبعي,ك أ%ي ار\ف%ع\ بع'ر\ق�وب,ه حت

يق�وم.
والع.ر.ب' تسمي الش>ق1ر_اق.: ط%ي\ر. الع.راقيب,، وهم ي.ت.شاء4مون به، ومنه قول الشاعر:

إ,ذا ق%ط%ناv ب.ل�غ\ت1ن,ـيه1، ابن. م'د\ر,ك{، *  فلق%ي\ت1 م1ن ط%ي, الع.راقيب, أ%خ\ي.ل
وتقول العرب' إ,ذا وق%ع. ال4خ\ي.ل� على الب.ع1ـي: ل%ي'ك}س.ف%ن_ ع'ر\قوباه.

أ%بو عمرو: تقول إ,ذا أ%ع\ياك. غ%ري'ك. ف%ع.ر\ق1ب\ أ%ي اح\ت.ل}؛ ومنه قول الشاعر:



ول ي'ع\ي,ـيك. ع'ر\ق�وب¬ ل1و.أ}ي�، *  إ,ذا ل ي'ع\ط1ك.، الن_ص.ف.، ال%ص1ـيم'
ومن أ%مثالم ف خ'ل}ف1 الو.ع\د1: مواع1ـيد' ع'ر\قوب. وع'ر\ق�وب¬: اسم

 رجل من الع.مال1قة؛ قيل هو ع'ر\ق�وب' بن م.ع\ب.د{، كان أ%كذب. أ%هل زمانه؛ ض.ر.ب.ت\ به الع.ر.ب' الـم.ث%ل% ف ال�ل}ف، فقالوا:
م.واع1ـيد'

ع'ر\قوب�. وذلك أ%نه أ%تاه أ%خ¬ له يسأ%له شيئاv، فقال له ع'ر\قوب¬: إ,ذا
أ%ط}ل%ع.ت\ هذه النخلة�، فلك. ط%ل}ع'ها؛ فلما أ%ط}ل%ع.ت\، أ%تاه للع1د.ة1، فقال

له: د.ع\ها حت تصي. ب.ل%حاv، فلما أ%ب\ل%ح.ت\ قال: د.ع\ها حت ت.صي.
ز.ه\واv، فلما أ%ب\س.ر.ت\ قال: د.ع\ها حت ت.صي ر'ط%باv، فلما أ%ر\ط%ب.ت\ قال: د.ع\ها حت تصي تراv، فلما أ%ت\م.ر.ت\ ع.مد. إ,ليها ع'ر\ق�وب¬

من الليل، ف%ج.د_ها، ول ي'ع\ط1 أ%خاه منه شيئاv، فصارت م.ث%لv ف
إ,خ\لف الوعد؛ وفيه يقول ال4ش\ج.عي:

وع.د\ت.، وكان ال�ل}ف' منك. س.ج,ـي_ةv، *  م.واعيد. ع'ر\ق�وب� أ%خاه بي.ت\ر.ب,
بالتاء3، وهي باليمامة؛ ويروى بي.ث}ر,ب, وهي الدينة ن.فس'ها؛

وال4و_ل� أ%ص.ح�، وبه ف�س>ر قول كعب بن زهي:
�كانت\ م.واع1ـيد' ع'ر\ق�وب� لا م.ث%لv، *  وما م.واع1ـيد'ها إ,ل� ال4باطيل

وع'ر\ق�وب¬: فرس زيد1 الف%وار,س, الض_ب>ـي>.
 @عزب: رجل ع.ز.ب¬ وم1ع\زابة: ل أ%هل له؛ ونظيه': م1ط}رابة، وم1ط}واعة، وم1ج\ذامة، وم1ق}دامة. وامرأ%ة ع.زب.ةD وع.ز.ب¬: ل

)1ز.و\ج. لا؛ قال الشاعر ف صفة امرأ%ة : (
 قوله «قال الشاعر ف صفة امرأة إل» هو العجي السلول، بالتصغي.) 1(
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إ,ذا الع.ز.ب' الـه.و\جاء� بالع1ط}ر, ناف%ح.ت\، *  ب.د.ت\ ش.م\س' د.ج\ن� ط%ل�ـةv ما ت.ع.ط�ر'

وقال الراجز:
يا م.ن\ ي.د'ل© ع.ز.باv على ع.ز.ب\، *  على اب\ن.ة1 الـح'مار,س, الش_ي\خ, ال4ز.ب�

 قوله: الشيخ ال4ز.ب� أ%ي الك%ريه' الذي ل ي'د\ن من ح'ر\م.ت1ه. ورجلن ع.ز.بان1، والمع أ%ع\زاب¬. والع'ز_اب': الذين ل أ%زواج
 لم، من الرجال والنساء. وقد ع.ز.ب. ي.ع\ز'ب' ع'زوبةv، فهو عاز,ب¬، وجعه ع'ز�اب¬، والسم الع'ز\بة والع'ز'وبة، ول ي'قال: رجل

أ%ع\ز.ب'، وأ%جازه بعضهم.
 وي'قال: إ,نه ل%ع.ز.ب¬ ل%ز.ب¬، وإ,نا ل%ع.ز.بة ل%ز.بة. والع.ز.ب' اسم للجمع، كخادم� وخ.د.م�، ورائ1ح� ور.و.ح�؛ وكذلك الع.زيب' اسم

ـ©ل,، وت.ع.ز_ب. فلنD زماناv ث تأ%هل، للجمع كالغ.ز,ي. وت.ع.ز_ب. بعد التأ%ه
وت.ع.ز_ب. الرجل: ت.ر.ك النكاح.، وكذلك الرأ%ة�. والـم1ع\زابة�: الذي

 طالت\ ع'ز'وب.ت'ه، حت ما ل%ه ف ال4هل, من حاجة؛ قال: وليس ف الصفات1 م1ف}عالة غي هذه الكلمة. قال الفراء: ما كان من
 م1ف}عال�، كان مؤ.نثه بغي هاء، ل4نه ان\ع.د.ل% عن النeعوت ان\ع1دالv أ%شد_ من صبور وشكور، وما أ%شبههما، ما ل يؤنث، ول4نه



 ش'ب>ه. بالصادر لدخول, الاء3 فيه؛ يقال: امرأ%ة م1ح\ماق¬ وم1ذ}كار وم1عطار¬. قال وقد قيل: رجل م1ج\ذامةD إ,ذا كان قاطعا
 لل�مور، جاء4 على غي قياس، وإ,نا زادوا فيه الاء، ل4ن الع.ر.ب. ت'د\خ1ل الاء ف الذكر، على جهتي: إ,حداها الدح،

 وال�خرى الذم، إ,ذا بولغ ف الوصف. قال ال4زهري: والـم1ع\زابة دخلتها الاء للمبالغة أ%يضاv، وهو عندي الرجل الذي
ي'ك}ثر النeهوض. ف مال1ه الع.زيب,، ي.ت.ت.ب_ع' م.ساقط% الغ.ي\ث1، وأ�ن'ف. الك%ل3؛ وهو مد\ح¬ بال1ـغD على هذا العن.

 والـم1ع\زاب.ة�: الرجل� ي.ع\ز'ب' باشيته عن الناس ف الـم.ر\ع.ى. وف الديث: أ%نه ب.ع.ث% ب.ع\ثاv ف%ـأ%ص\ب.حوا بأ%ر\ض� ع.ز'وبة ب.ج\راء
)1أ%ي بأ%رض� بعيدة1 الـم.ر\ع.ى، قليل%ت1ه؛ والاء فيها للمبالغة، مثل�ها ف ف%ر'وق%ة{ وم.ل�ولة. وعاز,بة� الر_ج'ل (

 قوله «وعازبة الرجل» امرأته أو أمته، وض'بطت1(
 العزبة بكسر فسكون كم1غرفة، وبضم ففتح فكسر مثقلv كما ف التهذيب والتكملة، واقتصر الد على الضبط الول

والمع العازب، وأشبع أبو خراش الكسرة فولد ياء حيث يقول:
بصاحب ل تنال الدهر غر�ته *  إ,ذا افتلى الدف القن_ العازيب

 افتلى: اقتطع. والدف: الثقيل أي إذا شغل الماء الدف القن� اهـ. التكملة.) ، وم1ع\ز.ب.ت'ه، ور'ب\ض'ه، وم'ح.ص>ن.ت'ه،
ـ3حاف�ه: امرأ%ت'ه. وحاص1ن.ته، وحاض1ن.ت'ه، وقاب,ل%ت'ه، ول

وع.ز.ب.ت\ه ت.عز'به، وع.ز_ب.ت\ه: قامت بأ�موره. قال ثعلب: ول تكون
الـم'ع.ز>بة� إ,ل9 غريبةv؛ قال ال4زهري: وم'ع.ز>بة� الرجل: امرأ%ت'ه

ي.ـأ}وي إ,ليها، فتقوم بـإ,صلح طعامه، وح1فظ1 أ%داته. ويقال: ما لفلن م'ع.ز>بة ت'ق%ع>د'ه.
ويقال: ليس لفلن امرأ%ة ت'ع.ز>به أ%ي ت'ذ}ه1ب' ع'ز'وبت.ه بالنكاح؛ مثل

قولك: هي ت'م.ر>ض'ه أ%ي ت.ق�وم عليه ف مرضه. وف نوادر ال4عراب:
فلنD ي'ع.ز>ب' فلناv، وي'ر\ب,ض'ه، وي'ر.ب>ص'ه: يكون له مثل% الازن.

وأ%ع\ز.ب. عنه ح1ل}م'ه، وع.ز.ب. عنه ي.ع\ز'ب' ع'زوباv: ذه.ب. وأ%ع\ز.ب.ه
 الل9ه': أ%ذ}ه.ب.ه. وقوله تعال: عال1م' الغ.ي\ب, ل ي.ع\ز'ب عنه م1ث}قال� ذ%ر_ة{ ف السموات1 ول ف ال4رض؛ معناه ل ي.غ1ـيب' عن ع1ل}م1ه

شيء. وفيه لغتان: ع.ز.ب. ي.ع\ز'ب، وي.ع\ز,ب' إ,ذا غاب.؛ وأ%نشد:
وأ%ع\ز.ب\ت. ح1ل}م1ـي بعدما كان أ%ع\ز.با
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ج.عل أ%ع\ز.ب. لزماv وواقعاv، ومثله أ%م\ل%ق. الرجل� إ,ذا أ%ع\د.م،

.�وأ%م\ل%ق. مال%ه الوادث
والعاز,ب' من الك%ل3: البعيد' الـم.ط}ل%ب؛ وأ%نشد:

وعاز,ب� ن.و_ر. ف خ.لئ1ه
والـم'ع\ز,ب': طال1ب' الك%ل3.

.vعاز,با éوك%ـل# عاز,ب¬: ل ي'ر\ع. ق%ط©، ول و'ط1ـئ%. وأ%ع\ز.ب. القوم' إ,ذا أ%صابوا ك%ـل
وع.ز.ب. عن فلنD، ي.ع\ز'ب' وي.ع\ز,ب' ع'زوباv: غاب. وب.ع'د..



وقالوا: رجلD ع.ز.ب¬ لل�ذي ي.ع\ز'ب' ف ال4رض,. وف حديث أ%ب ذ%ر�: ك�نت' أ%ع\ز'ب' عن الاء3 أ%ي أ�ب\ع1د'؛ وف حديث عاتكة:
 فه'ن_ ه.واء#، والـح'ل�وم' ع.واز,ب' جع عازب أ%ي إ,نا خالية، بعيدة� الع'ق�ول. وف حديث ابن ال4ك}و.ع، لا أ%قام. بالر_ب.ذ%ة1، قال

 له الجاج: ار\ت.د.د\ت. على ع.ق1ـب.ي\ك. ت.ع.ز_ب\ت.. قال: ل، ولكن رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ذ1ن% ل ف الب.د\و,. وأ%راد:
 ب.ع'د\ت. عن الماعات وال�م'عات1 بس'ك}ن البادية؛ وي'روى بالراء3. وف الديث: كما ت.تراء4و\ن% الك%و\ك%ب. العاز,ب. ف ال�ف�ق؛

 هكذا جاء4 ف رواية أ%ي البعيد.، والعروف الغار,ب، بالغي العجمة والراء، والغابر، بالباء الوحدة. وع.ز.ب.ت1 ال3بل�: أ%ب\ع.د.ت
 ف الـم.رع.ى ل تروح. وأ%ع\ز.ب.ها صاح1ـب'ها، وع.ز_ب. إ,بل%ه، وأ%ع\ز.ب.ها: ب.ي_تها ف الـم.ر\ع.ى، ول ي'ر,ح\ها. وف حديث أ%ب

 بكر: كان له غ%ن.م¬، فأ%م.ر. عامر. بن ف�ه.ي\رة أ%ن ي.ع\ز'ب. با أ%ي ي'ب\عد. با ف الـم.ر\عى. ويروى ي'ع.ز�ب.، بالتشديد، أ%ي ي.ذ}ه.ب. با
 إ,ل عازب� من الك%ل. وت.ع.ز_ب هو: بات. معها. وأ%ع\ز.ب. القوم'، فهم م'ع\ز,بون أ%ي ع.ز.ب.ت\ إ,بل�هم. وع.ز.ب. الرجل� بـإ,بله إ,ذا

 رعاها بعيداv من الدار الت ح.ل� با الـح.يe، ل يأ}وي إ,ليهم؛ وهو م1ع\زاب¬ وم1ع\زابة، وكل© م'ن\فرد ع.ز.ب. وف الديث: أ%نم
 كانوا ف سفر مع النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فس.م1ـع. منادياv، فقال: ان\ظ�روه ت.ج,دوه م'ع\ز,باv، أ%و م'ك}ل1ئاv؛ قال: هو الذي

ع.ز.ب. عن أ%هله ف إ,بله أ%ي غاب.
والع.ز,يب': الال� العازب' عن الـح.ي�؛ قال ال4زهري: سعته من العرب.

 ومن أ%مثال1ـه,م: إ,نا اش\ت.ر.ي\ت' الغ.ن.م. ح1ذار. العاز,بة1؛ والعازبة� ال3بل�. قاله رجل كانت له إ,بل فباعها، واشترى غنماv لئل
 ت.ع\ز,ب. عنه، فع.ز.ب.ت\ غنمه، فعات.ب. على ع'ز'وبا؛ يقال ذلك لن ت.ر.ف�ق. أ%ه\و.ن% ال�مور, م.ؤونةv، فل%ز,م.ه فيه مشقةD ل ي.ح\ت.س3ـب\ها.

والع.زيب'، من ال3بل والشاء3: الت ت.ع\ز'ب' عن أ%هلها ف الـم.ر\ع.ى؛ قال:
وما أ%ه\ل� الع.م'ود1 لن.ا بأ%ه\ل�، *  ول الن_ع.م' الع.ز,يب' لنا بال,

�وف حديث أ�م> م.ع\بد{: والشاء� عاز,ب¬ ح1ـي.الD أ%ي ب.ع1ـيد.ة
 الـم.ر\ع.ى، ل تأ}وي إ,ل النزل إ,ل� ف الليل. والـح1ـيال�: جع حائل، وهي الت ل ت.ح\م1ل}. وإ,بل ع.ز,يب¬: ل ت.ر'وح' على

الـح.ي>، وهو جع عازب، مثل غاز� وغ%ز,ي.
وس.و.ام¬ م'ع.ز_ب¬، بالتشديد، إ,ذا ع'ز>ب. به عن الدار، والـم1ع\زاب'

من الرجال: الذي ت.ع.ز_ب. عن أ%هل1ه ف ماله؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
إ,ذا الـه.د.ف' الـم1ع\زاب' ص.و_ب. رأ}س.ه، *  وأ%ع\ج.به ض.ف}و¬ من الث�ل�ة1 ال�ط}ل,

وه1راوة� ال4ع\زاب: ه1ر.اوة الذين ي'ب\ع1د'ون بـإ,بلهم 
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ف الـم.ر\ع.ى،
وي'ش.ب_ه' با الف%ر.س'. قال ال4زهري: وه1ر.اوة� ال4ع\ز.اب, ف%رس¬

) 1كانت مشهورةv ف الاهلية، ذكرها لبيد¬ (
 قوله «ذكرها لبيد» أي ف قوله:تدي أوائلهن كل طمر�ة1(

 جرداء مثل هراوة العزاب) وغيه من ق�د.ماء3 الشعراء. وف الديث: من ق%ر.أ% القرآن ف أ%ربعي ليلة، فقد ع.ز_ب. أ%ي ب.ع'د
ع.ه\د'ه با اب\ت.د.أ% منه، وأ%ب\ط%ـأ% ف ت1لو.ته.



وع.ز.ب. ي.ع\ز'ب'، فهو عاز,ب¬: أ%ب\ع.د.. وع.ز.ب. ط�ه\ر' الرأ%ة1 إ,ذا
غاب. عنها زوجها؛ قال النابغة الذ©بيان9:

ش'ع.ب' الع1لف1ـي_ات1 بي ف�روج,ه,م\، *  والـم'ح\ص.ن.ات' ع.و.از,ب' ال4ط}هار,
الع1لف1ـي_ات': ر,حال منسوبة إ,ل ع1لف{، رجل من ق�ضاعة% كان

ي.ص\ن.ع'ها. والف�روج: جع ف%ر\ج، وهو ما بي الرجلي. يريد أ%نم آثروا الغ.ز\و. على أ%ط}هار, نسائهم.
.vكانت، أ%و م'ج\د1بة vوع.ز.ب.ت1 ال4رض' إ,ذا ل يكن با أ%حد¬، م'خ\ص1ـبة

@عزلب: الع.ز\ل%ب.ة�: النكاح؛ حكاه ابن دريد، قال: ول أ%ح'ق©ه.
@عسب: الع.س\ب': ط%ر\ق' الف%ح\ل, أ%ي ض1راب'ه.

يقال: ع.س.ب. الف%حل� الناقة% ي.ع\س3ـب'ها، ويقال: إ,نه لشديد الع.س\ب،
وقد ي'س\ت.عار للناس؛ قال زهي ف عبد{ له ي'د\ع.ى ي.ساراv؛ أ%س.ر.ه

قوم¬، فه.ج.اهم:
)2ولول ع.س\ب'ه لر.د.د\ت'موه، *  وش.رe م.ن,ـيحة{ أ%ي\ر¬ م'عار'(

 قوله «لرددتوه» كذا ف الكم ورواه ف التهذيب لتركتموه.)2(
وقيل: الع.س\ب' ماء الف%ح\ل,، فرساv كان، أ%و بعياv، ول ي.ت.ص.ر_ف'

منه ف1ع\لD. وق%ط%ع. الل9ه' ع.س\ب.ه وع'س\ب.ه أ%ي ماء4ه ون.س\ل%ه. ويقال
للو.لد: ع.س\ب¬؛ قال ك�ث%ي>ر¬ يصف خ.ي\لv، أ%ز\ل%ق%ت\ ما ف ب'ط�ون,ها

م1ن أ%ولدها، من الت_ع.ب:
ي'غاد1ر\ن% ع.س\ب. الوال1ق1ـي> وناص1ح�، *  ت.خ'صe به أ�مe الط�ر,يق, ع1ـيال%ها

الع.س\ب': الو.ل%د'، أ%و ماء� الف%ح\ل. يعن: أ%ن هذه اليل% ت.ر\مي
بأ%ج,ن_ت1ها من هذين الف%ح\لي، فتأ}كل�ها الطي والسباع'. وأ�مe الطريق،

هنا: الض_ب'ع'. وأ�مe الطريق أ%يضاv: م'ع\ظ%م'ه. وأ%ع\س.ب.ه' ج.م.ل%ه:
أ%عار.ه إ,ياه؛ عن اللحيان. واس\ت.ع\س.به إ,ياه: اس\ت.عاره منه؛ قال

أ%بو ز'ب.ي\د{:
أ%ق}ب.ل% ي.ردي م'غار. ذ1ي الـح1صان1 إ,ل *  م'س\ت.ع\س3ب�، أ%ر,ب� منه بت.م\ه,ـي,

والع.س\ب': الك1راء الذي ي'ؤ\خ.ذ على ض.ر\ب, الف%ح\ل. وع.س.ب. الرجل%
ي.ع\س3ـب'ه ع.س\باv: أ%عطاه الك1راء4 على الض>راب,. وف الديث: ن.ه.ى

 النب، صلى الل9ه عليه وسلم، عن ع.س\ب, الف%ح\ل. تقول: ع.س.ب. ف%ح\ل%ه ي.ع\س3ـب'ه أ%ي أ%كراه. ع.س\ب' الف%ح\ل: ماؤ'ه، فرساv كان
 أ%و بعياv، أ%و غيها. وع.س\ب'ه: ض1راب'ه، ول ي.ن\ه. ع.ن واحد{ منهما، وإ,نا أ%راد الن_ه\ي. عن الكراء الذي ي'ؤ\خ.ذ عليه، فإ,ن إ,عارة

 الفحل مندوب إ,ليها. وقد جاء4 ف الديث: وم1ن ح.قYها إ,ط}راق' ف%ح\ل1ها. وو.ج\ه' الديث: أ%نه نى عن كراء ع.س\ب, الف%ح\ل،
 فح'ذ1ف. الضاف'، وهو كثي ف الكلم. وقيل: يقال لكراء الفحل ع.س\ب¬، وإ,نا ن.ه.ى عنه للج.هالة الت فيه، ول ب'د_ ف



 ال3جارة من ت.ع\يي, العمل، وم.ع\ر,فة1 م1ق}دار,ه. وف حديث أ%ب معاذ: كنت' ت.ي_اساv، فقال ل الب.راء� بن' عازب: ل ي.ح1ل© لك
ع.س\ب' الف%ح\ل. وقال أ%بو عبيد: معن الع.س\ب, ف
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  الديث الك1راء�. وال4صل فيه الض>راب'، والع.ر.ب' ت'س.م>ي الشيء4 باسم غيه إ,ذا كان معه أ%و من س.ببه، كما قالوا للـم.زادة

راو,ية، وإ,نا الر_اوية البعي' الذي ي'س\ت.ق%ى عليه.
 والك%ل}ب' ي.ع\س3ب' أ%ي ي.ط}ر'د' الكلب. للس>فاد1. واس\ت.ع\س.ب.ت1 الفرس' إ,ذا اس\ت.و\د.ق%ت\. والعرب تقول: اس\ت.ع\س.ب. فلنD اس\ت1ع\ساب

 الك%ل}ب، وذلك إ,ذا ما ه.اج. واغ}ت.ل%م؛ وكلب م'س\ت.ع\س3ب. والع.س3ـيب' والع.س3ـيبة�: ع.ظ}م' الذ�ن.ب، وقيل: م'س\ت.د.ق©ه'، وقيل:
 م.ن\ب,ت' الش_ع.ر, منه، وقيل: ع.س3ـيب' الذ�ن.ب, م.ن\ب,ت'ه م1ن. ال1ل}د1 والعظم.وع.س3ـيب' الق%د.م: ظاهر'ها ط�ولv، وع.س3ـيب' الر>يشة1:

ظاهر'ها ط�ولv أ%يضاv، والع.س3ـيب': ج.ر,يد.ةD من النخل مستقيمة، دقيقة ي'ك}ش.ط� خ'وص'ها؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
وق%ل� لا م1ن>ي، على ب'ع\د1 دار,ها، *  ق%نا الن_خ\ل, أ%و ي'ه\د.ى إ,ليك1 عس3ـيب'

 قال: إ,نا اس\ت.ه\د.ت\ه' ع.س3ـيباv، وهو الق%نا، لت.ت_خ1ذ منه ن,ـيةv وح.ف�ة؛ والمع أ%ع\س3ب.ةD وع'س'ب¬ وع'س'وب¬، عن أ%ب حنيفة،
وع1س\بان

 وع'س\بانD، وهي الع.س3ـيبة أ%يضاv. وف التهذيب: الع.س3ـيب جريد النخل، إ,ذا ن'ح>ي. عنه خ'وصه. والع.س3ـيب' من الس_ع.ف1:
 ف�و.ي\ق. الك%ر.ب,، ل ينبت عليه الوص'؛ وما ن.ب.ت عليه ال�وص'، فهو الس_ع.ف'. وف الديث: أ%نه خرج وف يده ع.س3ـيب¬؛
 قال ابن ال4ثي: أ%ي جريد.ةD من النخل، وهي الس_ع.ف%ة، ما ل ي.ن\ب'ت' عليه ال�وص'. ومنه حديث ق%ي\لة: وبيده ع'س.ي>ب' نلة{،

 م.ق}ش'وÒ؛ كذا يروى مصغراv، وجعه: ع'س'ب¬، بضمتي. ومنه حديث زيد بن ثابت: ف%ج.ع.ل}ت' أ%ت.ت.ب_ع' القرآن% من الع'س'ب
 واللYخ.اف. ومنه حديث الزهري: ق�ب,ض. رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، والقرآن� ف الع'س'ب, والق�ض'م؛ وقوله أ%نشده

ثعلب: 
على م.ثان ع'س'ب� م'س.اط1

 فسره، فقال: ع.ن.ى ق%وائمه. والع.س\ب.ة� والع.س3ـب.ة� والع.س3ـيب': ش.قÒ يكون ف ال%بل. قال الـم'س.ي_ب بن ع.ل%س�، وذكر
العاس1ل%، وأ%نه ص.ب_ الع.سل% ف ط%ر.ف1 هذا الع.س3ـيب,، إ,ل صاحب له دونه، فت.ق%ب_له منه:

فه.راق. ف ط%ر.ف1 الع.س3ـيب, إ,ل *  م'ت.ق%ب>ل� لن.واط1ف{ ص'ف}ر,
وع.س3ـيب': اسم' ج.ب.ل. وقال ال4زهري: هو ج.ب.ل، بعال1ـية1 ن.ج\د{،
معروف. يقال: ل أ%ف}ع.ل� كذا ما أ%ق%ام. ع.س3ـيب¬؛ قال امرؤ القيس:

أ%جار.ت.نا ! إ,ن� ال�ط�وب. ت.ن'وب'، *  وإ,ن>ي م'قيم¬ ما أ%قام. ع.س3ـيب'
والي.ع\س'وب: أ%مي الن_ح\ل, وذك%ر'ها، ث ك%ث�ر ذلك حت س.م_و\ا كل

 ر.ئيس� ي.ع\س'وباv. ومنه حديث� الد_ج_ال,: فت.ت\ب.ع'ه ك�ن'وز'ها كي.عاس1ـيب, الن_ح\ل، جع ي.ع\س'وب�، أ%ي ت.ظ}ه.ر له وتتمع عنده، كما
تتمع

 النحل� على ي.عاس1ـيبها. وف حديث علي� يصف أ%با بكر، رضي الل9ه عنهما: كنت. للد>ين, ي.ع\س'وباv أ%و_لv حي ن.ف%ر الناس
 عنه. الي.ع\س'وب: الس_ي>د' والرئيس' والـم'ق%د_م'، وأ%صله ف%ح\ل� الن_ح\ل,. وف حديث علي، رضي الل9ه عنه، أ%نه ذ%كر. فتنةv فقال:



 إ,ذا كان ذلك، ض.ر.ب. ي.ع\س'وب' الد>ين بذ%ن.ب,ه، في.ج\ت.م1ع'ون% إ,ليه كما يتمع ق%ز.ع' ال%ريف1؛ قال ال4صمعي: أ%راد بقوله ي.ع\س'وب
الدين، أ%نه س.ي>د' الناس, ف الد>ين يومئذ. وقيل: ض.ر.ب. ي.ع\س'وب' الد>ين بذنبه أ%ي فار.ق. الفتنة% وأ%هل%ها، وضر.ب. ف
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 ال4رض ذاه1ـباv ف أ%ه\ل, د1ين,ه؛ وذ%ن.ب'ه: أ%ت\باع'ه الذين يتبعونه على ر.أ}يه، وي.ج\ت.ن,ـب'ون% اج\ت1ناب.ه' من اع\تزال, الف1ت.ن,. ومعن قوله:
 ض.ر.ب. أ%ي ذ%ه.ب. ف ال4رض؛ يقال: ض.ر.ب ف ال4رض م'ساف1راv، أ%و م'جاه1داv. وض.ر.ب. فلنD الغائط% إ,ذا أ%ب\ع.د. فيها للت_غ.وeط1.

 وقوله: بذنبه أ%ي ف ذ%ن.ب,ه وأ%تباع1ه، أ%قام. الباء4 مقام ف، أ%و م'قام. مع، وكل ذلك من كلم العرب. وقال الزمشري: الض_ر\ب
 بالذ�ن.ب، ههنا، م.ث%لD لل3قامة والث�بات1؛ يعن أ%نه ي.ث}ب'ت' هو ومن ت.ب,ع.ه على الد>ين. وقال أ%بو سعيد: أ%راد بقوله ض.ر.ب. ي.ع\س'وب
 الدين بذ%ن.به: أ%راد بي.ع\س'وب الدين ضعيف%ه، وم'ح\ت.ق%ره، وذليل%ه، فيومئذ ي.ع\ظ�م شأ}ن'ه، حت يصي ع.ي\ن. الي.ع\س'وب. قال: وض.ر\ب'ه
 بذ%ن.ب,ه، أ%ن ي.غ\ر,ز.ه ف ال4رض, إ,ذا باض. كما ت.س\ر.أ� الراد؛ فمعناه: أ%ن القائم يومئذ ي.ث}ب'ت'، حت ي.ث�وب. الناس' إ,ليه، وحت يظهر

الدين' وي.ف}ش'و. 
 ويقال للس_ي>د: ي.ع\س'وب' قومه. وف حديث علي¼: أ%نا ي.ع\س'وب' الؤمني، والال� ي.ع\س'وب' الكفار؛ وف رواية النافقي أ%ي ي.ل�وذ

ب الؤم1نون%، وي.ل�وذ بالال, الكفار' أ%و النافقون، كما ي.ل�وذ� الن_ح\ل
بي.ع\س'وب,ها، وهو م'ق%د_م'ها وسيد'ها، والباء زائدة. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه، أ%نه م.ر_ بعبدالرحن ابن ع.ت_اب, بن, أ�س.ي\د{

م.ق}ت'ولv، يوم ال%مل، فقال: ل%ه\ف1ـي عليك، ي.ع\س'وب. ق�ر.ي\ش�، ج.د.ع\ت'
أ%ن\في، وش.ف%ي\ت' ن.ف}س3ـي؛ ي.ع\س'وب' قريش: س.ي>د'ها. ش.ب_هه ف ق�ر.يش

بالف%ح\ل, ف الن_ح\ل,. قال أ%بو سعيد: وقوله ف عبدالرحن بن أ�س.ي\د{
على الت_ح\ق1ـي له، والو.ض\ع, من ق%د\ر,ه، ل على التفخيم ل4مره. قال
:�ـ�ا ما أ%نشده الـم'ف%ض_ل ال4زهري: وليس هذا القول� بشيء؛ وأ%م

وما خ.ي\ر' ع.ي\ش�، ل ي.زال� كأ%نه *  م.ح1ل�ة� ي.ع\س'وب� برأ}س, س1ن.ان1
فإ,ن معناه: أ%ن الرئيس إ,ذا ق�ت1ل%، ج'ع1ل% رأس'ه على س1نان{؛ يعن أ%ن

الع.ي\ش. إ,ذا كان هكذا، فهو الوت'. وس.م_ى، ف حديث آخر، الذ�ه.ب. ي.ع\س'وباv، على الـم.ث%ل، ل1قوام, ال�م'ور, به.
 والي.ع\س'وب': طائر أ%ص\غ.ر' من ال%رادة، عن أ%ب عبيد. وقيل: أ%عظم' من الرادة، طويل� الذ�ن.ب، ل ي.ض'مe جناحيه إ,ذا و.ق%ع،

ت'ش.ب_ه به ال%ي\ل� ف الضeم\ر,؛ قال ب,ش\ر:
أ%ب'و ص1ـب\ية{ ش'ع\ث{، ي'ط1ـيف' بش.خ\ص1ه *  ك%وال1ـح'، أ%مثال� اليعاس1ـيب,، ض'م_ر'

 والياء فيه زائدة، ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ل�ول، غي ص.ع\ق�وق�. وف حديث م1ع\ض.د{: لول ظ%م.ـأ� الـه.واجر، ما بالي\ت' أ%ن
 أ%كون% ي.ع\س'وباv؛ قال ابن ال4ثي: هو، ههنا، ف%راش.ةD م'خ\ض.ر_ةD تط1ـي' ف الربيع؛ وقيل: إ,نه طائر أ%عظم' من ال%راد1. قال: ولو

 قيل إ,نه الن_ح\لة�، ل%جاز.والي.ع\س'وب': غ�ر_ةD، ف وج\ه1 الفرس، م'س\ت.طيل%ةD، تنقطع قبل أ%ن ت'ساو,ي. أ%ع\لى الـم'ن\خ'ر.ي\ن,، وإ,ن ارتفع
أ%يضاv على ق%ص.بة ال4نف، وع.ر'ض. واع\ت.دل%، حت يبلغ أ%سفل% ال�ل%ي\ق%اء3، فهو ي.ع\س'وب أ%يضاv، قل� أ%و ك%ث�ر، ما ل ي.ب\ل�غ, الع.ي\ن.ي\ن.

والي.ع\س'وب': دائرةD ف م.ر\ك%ض, الفار,س,، حيث ي.ر\ك�ض' برجله من



 ج.ن\ب, الفرس؛ قال ال4زهري: هذا غلط. الي.ع\س'وب، عند أ%ب عبيدة وغيه: خ.طê من ب.ياض, الغ'ر_ة1، ي.ن\ح.د1ر' حت ي.م.س_ خ.ط}م
الدابة، ث ينقطع.

والي.ع\س'وب: اسم فرس سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم.
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والي.ع\س'وب' أ%يضاv: اسم فرس الزeبي بن العوام�، رضي الل9ه تعال
عنه.

@عسقب: الع1س\ق1ب' والع1س\ق1ـبة�: كلها ع'ن.ي\ق1ـيد¬ صغي يكون
منفرداv، ي.ل}ت.ص1ق' بأ%ص\ل الع'ن\ق�ود الض_خ\م,، والمع: الع.ساق1ب'.

والع.س\ق%ب.ة�: ج'م'ود' العي ف وقت الب'كاء. قال ال4زهري: جعله الليث الع.س\ق%فة%، بالفاء3؛ والباء�، عندي، أ%صوب.
�@عشب: الع'ش\ب': الك%ل� الر_ط}ب'، واحدته ع'ش\ب.ةD، وهو س.ر.عان

الك%ل3 ف الربيع، ي.ه,ـيج' ول ي.ب\ق%ى. وجع' الع'ش\ب: أ%ع\شاب¬. والك%ل�
عند العرب، يقع على الع'ش\ب, وغيه. والع'ش\ب': الر_ط}ب' من الب'قول الب.ر>ي_ة، ي.ن\ب'ت' ف الربيع.

 ويقال ر.وض عاش1ب¬: ذو ع'ش\ب�، وروض¬ مع\ش1ب¬. ويدخل ف الع'ش\ب أ%حرار' الب'قول وذكور'ها؛ فأ%حرار'ها ما ر.ق_ منها،
 وكان ناعماv؛ وذكور'ها ما ص.ل�ب. وغ%ل�ظ% منها. وقال أ%بو حنيفة: الع'ش\ب' ك�ل© ما أ%باد.ه' الشتاء�، وكان ن.باته ثانيةv من أ%ر'ومة

أ%و ب.ذ}ر.

 وأ%رض¬ عاش1ـب.ةD، وع.ش1ـب.ةD، وع.ش1ـيبةD، وم'ع\ش1ـب.ةD: ب.ي>نة� الع.شابة1، كثية الع'ش\ب,. ومكانD ع.ش1ـيب¬: ب.ي>ن' الع.شابة. ول
يقال: ع.ش.ب.ت1 ال4رض'، وهو قياس¬ إ,ن قيل؛ وأ%نشد ل4ب النجم:

ي.ق�ل}ن. للرائد1 أ%ع\ش.ب\ت. ان\ز,ل, 
وأ%رض¬ م1ع\شابة، وأ%ر.ض'ون% م.عاش1ـيب': كريةD، م.نابيت'؛ فإ,ما أ%ن

يكون جع. م1ع\شاب، وإ,ما أ%ن يكون من المع الذي ل واحد له.
وقد ع.ش_ب.ت\ وأ%ع\ش.ب.ت\ واع\ش.و\ش.ب.ت\ إ,ذا ك%ث�ر ع'ش\بها. وف حديث

خ'ز.ية: واع\ش.و\ش.ب. ما ح.و\ل%ها أ%ي ن.ب.ت. فيه الع'ش\ب' الكثي.
واف}ع.و\ع.ل% من أ%بنية الـم'بالغة، كأ%نه ي'ذ}ه.ب' بذلك إ,ل الكثرة

والبالغة، والع'موم على ما ذهب إ,ليه سيبويه ف هذا النحو، كقولك: خ.ش'ن. واخ\ش.و\ش.ن..
ول يقال له: ح.شيش حت ي.ه,ـيج.. تقول: ب.ل%د¬ عاش1ب¬، وقد أ%ع\ش.ب.؛

ول يقال ف ماضيه إ,ل أ%ع\ش.ب.ت1 ال4رض' إ,ذا أ%نبتت الع'ش\ب..
وي'قال: أ%رض فيها ت.عاش1ـيب' إ,ذا كان فيها أ%لوان� الع'ش\ب,؛ عن
اللحيان. والت_عاش1ـيب': الع'ش\ب' الن_ب\ذ� الـم'ت.ف%ر>ق'، ل واحد. له.

وقال ثعلب ف قول الرائ1د: ع'ش\باv وت.عاشيب\، وك%م\ـأ%ةv ش1ـيب\،
ت'ث1ـي'ها بأ%خ\فاف1ها الن>يب\؛ إ,ن الع'ش\ب. ما قد أ%د\ر.ك.، والت_عاش1ـيب'



ما ل ي'د\رك؛ ويعن بالك%م\ـأ%ة1 الش>يب, الب,ـيض.، وقيل: الب,ـيض'
الك1ـبار'؛ والن>يب': ال3بل� الـم.س.ان© ال3ناث�، واحدها ناب¬ ون.ي'وب¬.

وقال أ%بو حنيفة: ف ال4رض ت.عاش1ـيب'؛ وهي الق1ط%ع' الـم'ت.ف%ر>ق%ة
من الن_ب\ت1؛ وقال أ%يضاv: الت_عاش1ـيب' الضروب' من الن_ب\ت؛ وقال ف

قول, الرائد1: ع'ش\باv وت.عاش1ـيب\؛ الع'ش\ب': الـم'ت_ص1ل�، والت_عاش1ـيب': التف%ر>ق.
وأ%ع\ش.ب. القوم'، واع\ش.و\ش.ب'وا: أ%صاب'وا ع'ش\باv. وبعي¬ عاش1ب¬،

وإ,ب,لD عاش1ـب.ةD: ت.ر\ع.ى الع'ش\ب.. وت.ع.ش_ب.ت ال3بل: ر.ع.ت1 الع'ش\ب.؛ قال:
ت.ع.ش_ب.ت\ من أ%و_ل, الت_ع.شeب,،== بي. ر,ماح, الق%ي\ن, واب\ن.ي\ ت.غ\ل1ب,

�وت.ع.ش_ب.ت1 ال3بل�، واع\ت.ش.ب.ت\: س.م1ن.ت\ عن الع'ش\ب. وع'ش\ب.ة
الدار: الت ت.ن\ب'ت' ف د1م\ن.تها، وح.و\ل%ها ع'ش\ب¬ ف ب.ياض� من ال4رض والتeراب الط�ي>ب,.

 وع'ش\بة� الدار,: الـه.جين.ة�، م.ث%لD بذلك، كقولم: خ.ض\راء� الد>م.ن,. وف بعض الو.صاة1: يا ب'ن.ي_، ل ت.ت_خ1ذ}ها ح.ن_انةv، ول م.ن_انة،
ول ع'ش\بة% الدار،
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 ول ك%ي_ـة% الق%ف%ا. وع.ش1ب. ال�ب\ز': ي.ب,س.؛ عن يعقوب.

vورجل ع.ش.ب¬: قصي د.م1ـيم¬، وال�نثى، بالاء3؛ وقد ع.ش'ب. ع.شابة
وع'شوبةv، ورجل ع.ش.ب¬، وامرأ%ة ع.ش.بةD: يابس¬ من الـه'زال؛ أ%نشد

يعقوب:
ج.ه,ـيز. يا اب\نة% الك1رام, أ%س\ج,ح1ـي، *  وأ%ع\ت1ق1ـي ع.ش.بةv ذا و.ذ%ح,

والع.ش.بة، بالتحريك: الناب' الكبية، وكذلك الع.ش.مة، باليم.
يقال: شيخ ع.ش.ب.ة، وع.ش.مة، باليم والباء3.

Dم'س3ن_ة. وع1ـيال vيقال: سأ%لت'ه فأ%ع\ش.ب.ن,ـي أ%ي أ%ع\طان,ـي ناقة
ع.ش.ب¬: ليس فيهم صغي؛ قال الشاعر:

ج.م.ع\ت منهم ع.ش.باv ش.هاب,را
ورجل ع.ش.ب.ةD: قد ان\ح.ن، وض.م.ر وك%ب,ر.، وعجوز ع.ش.بة كذلك؛ عن اللحيان.

والع.ش.بة� أ%يضاv: الكبية الـم'س3ن_ة من الن>عاج.
@عشرب: الع.ش\ر.ب': ال%ش1ن'. وأ%س.د¬ ع.ش\ر.ب¬: كع.ش.ر_ب�.ورجل

ع'شار,ب¬: ج.ريء# ماض�. ال4زهري: والع.ش\ر.ب' والع.ش\ر.م' الس_ه\م'
الاضي.

@عشزب: أ%س.د¬ ع.ش\ز.ب¬: شديد¬.



 @عصب: الع.ص.ب': ع.ص.ب' ال3نسان1 والدابة1. وال4ع\صاب': أ%طناب' الـم.فاصل الت ت'لئم' بين.ها وت.ش'دeها، وليس بالع.ق%ب.
 يكون ذلك لل3نسان، وغيه كال3بل، والبقر، والغنم، والنع.م، والظYباء3، والشاء3؛ حكاه أ%بو حنيفة، الواحدة ع.ص.بة. وسيأ}ت

 ذكر الفرق بي الع.ص.ب والع.ق%ب. وف الديث أ%نه قال لث%و\بان%: اش\ت.ر, لفاطمة% ق1لدةv من ع.ص\ب�، وس1وار.ي\ن, من عاج؛ قال
 ال%ط�ابe ف الـم.عال: إ,ن ل تكن الثياب. اليمانية، فل أ%دري ما هو، وما أ%دري أ%ن القلدة تكون منها؛ وقال أ%بو موسى:
 ي'حت.م.ل عندي أ%ن الرواية إ,نا هي الع.ص.ب، بفتح الصاد، وهي أ%طناب' مفاصل اليوانات، وهو شيء م'د.و_ر، في'حت.م.ل� أ%نم

 كانوا يأ}خذون ع.ص.ب. بعض, اليوانات1 الطاهرة، فيقطعونه، ويعلونه ش1ب\ه الرز، فإ,ذا ي.ب,س. يتخذون منه القلئد.؛ فإ,ذا
جاز، وأ%م\ك%ن. أ%ن ي'ت_خ.ذ% من ع1ظام السeل%ح\فاة وغيها ال4س\و,رة�، جاز وأ%مكن أ%ن ي'ت_خ.ذ من ع.ص.ب

أ%ش\باه1ها خ.ر.ز¬ ي'ن\ظ%م' منها القلئد'. 
 قال: ث ذكر ل بعض' أ%هل اليمن أ%ن الع.ص\ب س1نe دابة{ برية ت'س.م_ى ف%ر.س. ف1ر\ع.و\ن%، ي'ت_خ.ذ� منها ال%رز' وغي' ال%رز، م1ن

ن,صاب, سكYي وغيه، ويكون أ%بيض.
ولم ع.ص1ب¬: ص'ل}ب¬ شديد، كثي الع.ص.ب,. وع.ص1ب. اللحم'، بالكسر، أ%ي ك%ث�ر. ع.ص.ب'ه.

وان\ع.ص.ب.: اش\ت.د_.
والع.ص\ب': الطيe الشديد'. وع.ص.ب. الشيء4 ي.ع\ص1ـب'ه ع.ص\باv: ط%واه

ول%واه؛ وقيل: ش.د_ه.
 والع1صاب' والع1صابة� : ما ع'ص1ب. به .وع.ص.ب. رأ}س.ه ، وع.ص_ب.ه ت.ع\صيباv:ش.د_ه ؛ واسم ما ش'د_ به:الع1صابة�. وت.ع.ص_ب. أ%ي ش.د

الع1ص.ابة% . والع1صابة� : الع1مامة�، منه. والع.مائم' يقال لا الع.صائب'؛ قال الفرزدق:
  و.ر.كب. ، كأ%ن_ن_ الر>يح. تطل�ب' منه'م ، *  لا س.ل%باv من ج�بذب,ها بالع.صائب, 

أي ت.ن\ق�ض' ل%يe عمائمهم من ش1د�تا ، فكأنا تسل�بهم إياها ؛ وقد اعتص.ب. با . 
 والع1صابة : العمامة ، وكل© ما ي'ع.ص�ب' به الرأس' ؛ وقد اعت.ص.ب. بالتاج والعمامة . والع1ص\بة� : هيئة� الع\تص.اب ، وكل© ما

ع'صب. به ك%س\ر¬ أو ق%ر\ح¬ ، 
>603<ص:

 من خ1ر\قة أو خ.بيبة{ ، فهو ع1صاب¬ له . وف الديث : أنه ر.خ�ص ف السح على الع.صائب ، والت�ساخ1ي ، وه1ي كل© م.ا
 ع.ص�ب\ت. ب,ه1 ر.أ}س.ك. من ع1مامة أو من\ديل أو خ1رقة . والذي ورد ف حديث بدر ، قال ع'ت\بة بن ربيعة: ار\ج,عوا ول ت'قاتلوا ،
 واع\ص1بوها برأسي ؛ قال ابن الثي : يريد السeب_ة% الت تلح.ق�هم بترك الرب ، وال�نوح إل الس�لم ، فأض\م.رها اعتماداv على

معرفة الخاطبي ، أي اق}ر'نوا هذه الال ب وانسب'وها إل9 ، وإن كانت\ ذميمة . 
 وع.ص.ب. الشجرة% ي.ع\ص1ب'ها ع.ص\باv : ض.مe ما ت.ف%ر�ق. منها ببل ، ث خ.ب.ط%ها ليسقط و.رقها . وروي عن الجاج ، أنه خ.ط%ب
 بالك�وفة1 ، فقال : لع\ص1ب.نكم\ ع.ص\ب. الس�ل%م.ة ؛ الس_ل%م.ة� : شجرة من العضاء ، ذات' ش.وك{ ، و.و.رقه'ا القر.ظ� الذي ي'د\ب.غ� به

 ال4د.م' ، وي.ع\س'ر خ.ر\ط� ور.قها ، لكثرة شوكها ، فت'عص.ب' أغ}صان'ها ، بأ، ت'جم.ع. ، وي'ش.د_ بع\ض'ها إل بعض ب.ب\ل� ش.د_ا
 شديداv ، ث ي.ه\ص'رها الابط� إليه ، وي.خ\ب,ط�ها بع.صاه ، فيتناثر ورق�ها للماشية ، ولن أراد جعه ؛ وقيل : إنا ي'ف}ع.ل� با ذلك

إذا أرادوا قطعها ، حت ي'م\ك1ن.هم الوصول إل أ%صله . 



وأص\ل� الع.ص\ب : الل�يe ؛ ومنه ع.ث}ب' الت_ي\س, والكبش, ، وغيها من البهائم ، وهو أن ت'ش.د_ خ'صي\اه  
)1 صلب: الع.ص\ل%ب' (

 قوله «العصلب إل» ضبط بضم العي واللم وبفتحهما1(
 بالصول كالتهذيب والكم والصحاح وصرح به الد.) والع.ص\ل%بـيe والع'ص\ل�وب': ك�ل©ه الشديد' ال%ل}ق، العظيم'؛ زاد

الوهري: م1ن. الرجال؛ وأ%نشد:
قد ح.س_ها الليل� بع.ص\ل%بـي>،

أ%ر\و.ع. خ.ر_اج من الد_و>ي>،
م'هاج,ر� ليس بأ%ع\راب>

والذي ورد ف خطبة الجاج:
قد ل%ف�ها الليل� بع.ص\ل%بـي>

والضمي ف ل%ف�ها لل3بل أ%ي ج.م.عها الليل� بسائ1ق� شديد{؛ فضربه
 مثلv لنفسه ورعيته. الليث: الع.ص\ل%بـيe الشديد الباقي على الشي والعمل؛ قال: وع.ص\ل%ب.ت'ه' ش1د_ة� غ%ض.به. ورجل ع'ص\ل�ب¬:

م'ض\طرب.
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 @عضب: الع.ض\ب': القطع. ع.ض.ب.ه ي.ع\ض1ـب'ه ع.ض\باv. ق%ط%عه. وتدعو العرب' على الرجل فتقول: ما له ع.ض.ب.ه الل9ه'؟ ي.د\عون
عليه بق%ط}ع, يده ورجله. والع.ض\ب': السيف' القاطع. وس.ي\ف¬ ع.ض\ب¬: قاطع؛ و'ص1ف بالصدر.

ولسانD ع.ض\ب¬: ذ%ل1ـيق¬، م.ث%لD بذلك.
وع.ض.ب.ه بلسانه: ت.ناو.ل%ه وش.تمه. ورجل ع.ض_اب¬: ش.ت_ام. وع.ض'ب.

،vع.ي,ـي>ا ،vوعا� لسان'ه، بالضم، ع'ض'وبة: صار ع.ض\باv أ%ي ح.ديداv ف الكلم. وي'قال: إ,نه ل%ـم.ع\ض'وب اللسان1 إ,ذا كان م.ق}ط
ف%د\ما.

 وف م.ث%ل: إ,ن� الاجة% لي.ع\ض1ـب'ها ط%ل%ب'ها ق%ب\ل% وق}ت1ها؛ يقول: ي.ق}ط%ع'ها وي'ف}سدها. ويقال: إ,نك لت.ع\ض1ـب'ن عن حاجت أ%ي
ت.ق}ط%ع'ن عنها.

:vم\ح, أ%يضاeم\ح,: الكسر'. وي'قال: ع.ض.ب\ت'ه بالرeوالع.ض.ب' ف الر
 وهو أ%ن ت.ش\غ.ل%ه عنه. وقال غيه: ع.ض.ب. عليه أ%ي رجع عليه؛ وفلن ي'عاض1ب' فلناv أ%ي ي'رادeه؛ وناقة ع.ض\باء�: م.ش\ق�وقة

ال�ذ�ن، وكذلك الشاة؛ وج.ملD أ%ع\ض.ب: كذلك.
والع.ض\باء� من آذان1 ال%ي\ل: الت ي'جاوز الق%ط}ع' ر'ب\ع.ها. وشاة

 ع.ض\باء�: مكسورة الق%ر\ن، والذ�كر أ%ع\ض.ب'. وف الصحاح: الع.ض\باء� الشاة� الكسورة� الق%ر\ن1 الداخل,، وهو الـم'شاش'؛
 ويقال: هي الت انكسر أ%حد' ق%ر\نيها، وقد ع.ض1ـب.ت\، بالكسر، ع.ض.باv وأ%ع\ض.ب.ها هو. وع.ض.ب. الق%ر\ن% فان\ع.ض.ب.: ق%ط%عه

فان\ق%ط%ع.؛ وقيل: الع.ض.ب' يكون ف أ%حد الق%ر\ن.ي,. وك%ب\ش¬ أ%ع\ض.ب': ب.ي>ن' الع.ض.ب,؛ قال ال4خطل:
إ,ن� السeي'وف.، غ�د'و_ها ور.و.اح.ها،  * ت.ر.ك%ت\ ه.و.ازن% مثل% ق%ر\ن1 ال4ع\ض.ب,



 وي'قال: ع.ض1ب. ق%ر\ن'ه ع.ض.باv. وف الديث عن النبـي، صل9ى الل9ه عليه وسلم: أ%نه ن.ه.ى أ%ن ي'ض.ح_ى بال4ع\ض.ب, الق%ر\ن1 وال�ذ�ن1.
 قال أ%بو عبيد: ال4ع\ض.ب' الكسور' الق%ر\ن1 الداخل,؛ قال: وقد يكون الع.ض.ب' ف ال�ذن أ%يضاv، فأ%ما العروف، ففي الق%ر\ن،

وهو فيه أ%كثر.
 وال4ع\ض.ب' من الرجال: الذي ليس له أ%خ¬، ول أ%ح.د¬؛ وقيل: ال4ع\ض.ب' الذي مات أ%خوه؛ وقيل: ال4ع\ض.ب' من الرجال:

الذي ل ناص1ر. له.
 والـم.عضوب': الضع1ـيف'؛ تقول منه: ع.ض.ب.ه؛ وقال الشافعي ف الناسك: وإ,ذا كان الرجل م.ع\ض'وباv، ل ي.س\ت.م\س3ك' على
 الراحلة، ف%ح.ج_ عنه رجلD ف تلك الالة، فإ,نه ي'ج\ز,ئه. قال ال4زهري: والـم.ع\ض'وب ف كلم العرب: الـم.خ\ب'ول� الز_م1ن

الذي ل ح.ر.اك. به؛ يقال: ع.ض.ب.ت\ه' الز_مانة� ت.ع\ض1ـب'ه ع.ض\باv إ,ذا أ%ق}ع.د.ت\ه عن الـح.ر.كة
وأ%زم.ن.ت\ه.وقال أ%بو اليثم: الع.ض.ب' الش_لل� والع.ر.ج' وال%ب.ل�. ويقال: ل ي.ع\ض1ب'ك. الل9ه'، ول ي.ع\ض1ب' الل9ه' فلناv أ%ي ل ي.خ\ب,ل�ه الل9ه.
 والع.ض\ب': أ%ن يكون البيت'، من الوافر، أ%خ\ر.م.. وال4ع\ض.ب: ال�زء� الذي ل%ـح1ق%ه الع.ض.ب'، فينقل مفاعلت إ,ل مفتعلن؛ ومنه

قول� الـح'ط%ي\ئ%ة:
إ,ن ن.ز.ل% الشتاء� بدار ق%وم�،  *  ت.ج.ن_ب. جار. ب.ي\ت1ه,م' الشتاء�

 والع.ض\باء�: اسم ناقة النب، صلى الل9ه عليه وسلم، اسم، لا، ع.ل%م¬، وليس من الع.ض.ب الذي هو الش_قe ف ال�ذ�ن. إ,نا هو
 اسم لا سيت به، وقال الوهري: هو لقبها؛ قال ابن ال4ثي: ل تكن م.ش\ق�وق%ة ال�ذ�ن، قال: وقال بعضهم إ,نا كانت

مشقوقة% ال�ذ�ن، وال4ول� أ%كثر؛ وقال الزمشري: هو منقول من قولم: ناقة ع.ض\باء�، وهي القصية� الي.د.
ابن ال4عراب: يقال للغلم الاد> الرأ}س ال%فيف1 

610<ص:
<..

السم ع.ض\ب¬ ون.د\ب¬ وش.ط}ب¬ وش.ه\ب¬ وع.ص\ب¬ وع.ك}ب¬ وس.ك}ب¬.
ال4صمعي: يقال لولد البقرة إ,ذا ط%ل%ع. ق%رن'ه، وذلك بعدما يأ}ت عليه
ح.ولD: ع.ض\ب¬، وذلك ق%ب\ل% إ,ج\ذاع1ه؛ وقال الطائفيe: إ,ذا ق�ب,ض. على

ق%رنه، فهو ع.ض\ب¬، وال�نثى ع.ض\بةD، ث ج.ذ%ع¬، ث ث%نÒ، ث ر.باع¬،
ث س.د.س¬، ث الت_م.م' والت_م.م.ة�، فإ,ذا اس\ت.ج\م.ع.ت\ أ%سنان'ه فهو ع.م.م¬.

 @عطب: الع.ط%ب': اللك، يكون ف الناس وغيهم. ع.ط1ب.، بالكسر، ع.ط%باv، وأ%ع\ط%به: أ%ه\ل%كه. والـم.عاط1ب':
الـم.هال1ك'، واحد'ها م.ع\ط%ب¬.

وع.ط1ب. الف%ر.س' والبعي': ان\ك%س.ر.، أ%و قام. على صاح1ـبه.
وأ%ع\ط%ب\ته أ%نا إ,ذا أ%هلكته.

وف الديث ذ1ك}ر' ع.ط%ب, الـه.د\ي,، وهو ه.لك�ه، وقد ي'ع.ب_ر به عن
 آفة{ ت.عت.ريه، تنعه عن السي، في'ن\ح.ر'. واستعمل أ%بو عبيد الع.ط%ب. ف الز_ر\ع فقال: فن.ر.ى أ%ن� ن.ه\ي. النبـي، صلى الل9ه عليه

وسلم، عن الـم'زارعة، إ,نا كان لذه الشروط، ل4نا مهولة، ل ي'د\ر.ى أ%ت.س\ل%م أ%م ت.ع\ط%ب.



 والع.و\ط%ب': الداهية�، والع.و\ط%ب': ل�ج_ة� الب.ح\ر,؛ قال ال4صمعي: ها من الع.ط%ب. وقال ابن ال4عراب: الع.و\ط%ب' أ%ع\م.ق' موضع ف
البحر؛ وقال ف موضع آخر: الع.و\ط%ب' الـم'ط}م.ئ1نe بي الـم.وج.ت.ي\ن.

والع'ط�ب' والع'ط}ب': الق�ط}ن' مثل ع'س'ر� وع'س\ر، واح1دت'ه' ع'ط}بة.
)1وف التهذيب: الع.ط}ب' ل1ـي' الق�ط}ن (

 قوله «العطب لي إل» أي بفتح فسكون بضبط الد والصاغان والتهذيب وأما القطن نفسه فهو العطب بضم أوله1(
 وسكون ثانيه وفتحه كما ضبطوه.) والصeوف1. وف حديث طاووس� أ%و ع1ك}رمة: ليس ف الع'ط}ب زكاة، هو القط}ن؛ قال

الشاعر:
كأ%نه، ف ذ�ر.ى ع.مائ1مهم،  *  م'و.ض_ع¬ من م.ناد1ف1 الع'ط�ب

والع'ط}بة: قطعة منه.
ويقال: ع.ط%ب. ي.ع\ط�ب' ع.ط}باv وع'ط�وباv: لن. وهذا الك%ب\ش' أ%ع\ط%ب'

من هذا أ%ي أ%ل}ـي.ن'.
وع.ط�ب. الك%رم': ب.د.ت\ ز.م.عات'ه.

والع'ط}بة: خ1رقة تؤ\خ.ذ� با النار'؛ قال الكميت:
ناراv من الـح.رب، ل بالـم.ر\خ, ث%ق�ب.ها،  *  ق%د\ح' ال4ك�ف>، ول ت'ن\ف%خ\ با الع'ط%ب'

ويقال: أ%جد ريح ع'ط}بة{ أ%ي ق�ط}نة{ أ%و خ1رق%ة{ م'حت.ر,قة{.
والت_ع\ط1ـيب': علج' الش_راب لتط1ـيب. ري'ه؛ يقال: ع.ط�ب. الش_ر.اب. ت.ع\ط1ـيباv؛ وأ%نشد بيت لبيد:

إ,ذا أ%ر\س.ل%ت كفe الوليد1 ع1ص.ام.ه'،  *  ي.م'جe س'لفاv من ر.ح1ـيق� م'ع.ط�ب,
ورواه غيه: من رح1ـيق م'ق%ط�ب,؛ قال ال4زهري: وهو الـم.م\زوج'، ول أ%دري ما الـم'ع.ط�ب.

@عظب: ع.ظ%ب. الط9ائ1ر' ي.ع\ظ1ب' ع.ظ}باv: ح.ر_ك. ز,م1ك�اه' ب,س'ر\ع.ة.
)2وح.ظ%ب. على الع.مل، وع.ظ%ب. (

  قوله «وحظب على العمل وعظب إل» العظب بعن الصب على الشيء من باب ضرب ونصر وما قبله من باب2(
ضرب فقط وبعن سن من باب فرح كما ضبطوه كذلك وصرح به الد.) ي.ع\ظ1ب' ع.ظ}باv وع'ظ�وباv: ل%ز,م.ه' وص.ب.ر عليه.
 وع.ظ�ب.ه عليه: م.ر_ن.ه وص.ب_ره. وع.ظ%ب.ت\ ي.د'ه إ,ذا غ%ل�ظ%ت\ على العمل. وع.ظ%ب. ج,ل}د'ه إ,ذا ي.ب,س.. وإ,نه ل%ـح.س.ن' الع'ظ�وب, على

الـم'ص1ـيبة إ,ذا نزلت\ به؛ يعن أ%نه ح.س.ن' الت_صبeر، جيل� الع.زاء. وقال م'ب\تكر¬ ال4عراب: ع.ظ%ب.
>611<ص:

 فلنD على ماله، وهو عاظ1ب¬، إ,ذا كان قائماv عليه، وقد ح.س'ن. ع'ظ�وب'ه عليه. 
 والـم'ع.ظYب' والـم'ع.ظ�ب': الـم'ع.و�د' للر>ع\ي.ة1 والقيام, على ال3بل، اللزم' لعمله، الق%و,يe عليه، وقيل: اللزم لكل ص.ن\عة. ابن
،vوع.ذ1با ،vوعاظ1ـبا ،vن\ت' العام ع.ظ1ـبا� ال4عراب: والع.ظ�وب' الس_م1ـي'. يقال: ع.ظ1ب. ي.ع\ظ%ب' ع.ظ%باv إ,ذا س.م1ن. وف النوادر: ك

،vوش.ط1فا
وص.ام1لv، وش.ذ1ياv، وش.ذ1باv: وهو ك�ل©ه ن'ز'ول�ه' الف%لة% وم.واض1ـع. 



الي.ب,ـيس.
والع'ن\ظ%ب'، والع'ن\ظ�ب'، والع'ن\ظاب'، والع1ن\ظاب'، الكسر عن اللحيان، والع'نظ�وب'، والع'ن\ظ�باء: ك�ل©ه ال%ر.اد' الض_خ\م'؛ وقيل: هو

ذ%ك%ر' الراد ال4ص\ف%ر، وفتح الظاء ف الع'ن\ظ%ب لغة؛ وال�نثى: ع'ن\ظ�وبة، والمع: ع.ناظ1ب'؛ قال الشاعر:
غ%دا كالع.م.ل�س, ف خاف%ة{، *  ر'ؤ'وس' الع.ناظ1ب, كالع'ن\ج'د1

 الع.مل�س': الذئب'. وال%اف%ة�: خريطةD من أ%د.م�. والع'ن\ج'د': الز_بيب'، وقال اللحيان: هو ذكر ال%راد1 ال4ص\ف%ر,. قال أ%بو حنيفة:
الع'ن\ظ�بان� ذ%ك%ر ال%راد.

وع'ن\ظ�بة: موضع؛ قال لبيد:
ه.ل} ت.ع\ر,ف' الدار. بس.ف}ح, الشeر\ب'ـب.ه\،  *  من ق�ل%ل, الش>ح\ر,، ف%ذات1 الع'ن\ظ�به\
ج.ر_ت\ ع.ل%يها، إ,ذ خ.و.ت\ من أ%ه\ل1ها، *  أ%ذ}يال%ها، كل© ع.ص'وف{ ح.ص1ـب.ه\

الع.ص'وف': الريح العاصفة، والـح.ص1ـب.ة�: ذات الـح.ص\باء3.
@عقب: ع.ق1ب' ك�لY شيء�، وع.ق}ب'ه، وعاق1ـبت'ه، وعاق1ـب'ه، وع'ق}ب.ت'ه،

وع'ق}باه'، وع'ق}بان'ه: آخ1ر'ه؛ قال خالد' ابن ز'ه.ي\ر الـه'ذل:
فإ,ن} كنت. ت.ش\ك�و من خ.ليل� م.خافةv، *  فت1ل}ك. الواز,ي ع'ق}ب'ها ون'ص'ور'ها

يقول: ج.ز.ي\ت'ك. با ف%ع.ل}ت. بابن ع'و.ي\مر. والمع': الع.واق1ب' والع'ق�ب'.
 والع'ق}بان�، والع'ق}ب.ـى: كالعاقبة1، والع'ق}ب,. وف التنزيل: ول ي.خاف' ع'ق}باها؛ قال ثعلب: معناه ل ي.خاف' الل9ه'، عز وجل،

عاق1ـبة% ما
ع.م1ل% أ%ن ي.رجع. عليه ف العاقبة1، كما ن.خاف' نن'.

والع'ق}ب' والع'ق�ب': العاقبة�، مثل ع'س\ر� وع'س'ر�. وم1ن\ه قوله تعال:
.vأ%ي عاق1ـبة vوخ.ي\ر¬ ع'ق}با ،vهو خ.ي\ر¬ ثوابا

وأ%ع\ق%به بطاعته أ%ي جازاه.
 والع'ق}ب.ـى ج.زاء� ال4م\ر. وقالوا: الع'قبـى لك ف ال%ي\ر أ%ي العاقبة�. وجع الع.ق1ب, والع.ق}ب,: أ%عقاب¬، ل ي'ك%س_ر على غي

ذلك.
�ال4زهري: وع.ق1ب' الق%د.م وع.ق}ب'ها: مؤ.خ_ر'ها، مؤنثة، م1ن\ه؛ وثلث

أ%ع\ق�ب�، وتمع على أ%ع\قاب.
 وف الديث: أ%نه ب.ع.ث% أ�م_ س'ل%ي\م لت.ن\ظ�ر. له امرأ%ةv، فقال: ان\ظ�ري إ,ل ع.ق1ـب.ي\ها، أ%و ع'ر\ق�وب.يها؛ قيل: ل4نه إ,ذا اس\و.د_ ع.ق1ـباها،

اسود_ سائر' ج.س.دها. وف الديث: ن.ه.ى عن ع.ق1ب, الشيطان1، وف
رواية: ع'ق}بة1 الشيطان1 ف الصلة؛ وهو أ%ن ي.ض.ع. أ%ل}ـي.ت.ي\ه على

 ع.ق1ـب.ي\ه، بي السجدتي، وهو الذي يعله بعض الناس ال3ق}عاء4. وقيل: أ%ن ي.تر'ك. ع.ق1ـب.ي\ه غي. م.غ\س'ول%ي ف الو'ضوء3،
وجع'ها أ%ع\قاب¬، وأ%ع\ق�ب¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ف�ر\ق. الـم.قادي, ق1صار. ال4ع\ق�ب,
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 وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه، قال: قال رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: يا علي� إ,ن أ�ح1بe لك. ما أ�ح1بe لن.ف}سي،

 وأ%ك}ر.ه لك ما أ%كره لنفسي؛ ل ت.ق}ر.أ} وأ%نت راكع¬، ول ت'ص.لY عاق1صاv ش.ع\ر.ك، ول ت'ق}ع, على ع.ق1ـب.ي\ك ف الصلة، فإ,نا ع.ق1ب
الشيطان، ول ت.ع\ب.ث

بالـح.ص.ى وأ%نت ف الصلة، ول ت.ف}ت.ح\ على ال3مام.
 وع.ق%ب.ه ي.ع\ق�ب'ه ع.ق}باv: ض.ر.ب ع.ق1ـب.ه. وع'ق1ب. ع.ق}باv: ش.كا ع.ق1ـب.ه. وف الديث: و.ي\لD للع.ق1ب, من النار، وو.ي\لD لل4ع\قاب, من
 النار؛ وهذا ي.د'ل© على أ%ن الـم.س\ح. على الق%د.م.ي\ن غي' جائز، وأ%نه ل بد من غ%س\ل, الر>ج\ل%ي\ن إ,ل الك%ع\بي، ل4نه، صلى الل9ه

 عليه وسلم، ل ي'وع1د' بالنار، إ,ل ف ت.ر\ك1 الع.ب\د ما ف�ر,ض. عليه، وهو ق%و\ل� أ%كثر, أ%هل, العلم. قال ابن ال4ثي: وإ,نا خ.ص_ الع.ق1ب
بالعذاب، ل4نه الع'ض\و' الذي ل ي'غ\س.ل}، وقيل: أ%راد صاحب. الع.ق1ب، فحذف الضاف؛

وإ,نا قال ذلك ل4نم كانوا ل ي.س\ت.ق}ص'ون غ%س\ل% أ%رجلهم ف
الوضوء3.وع.ق1ب' الن_ع\ل,: م'ؤ.خ_ر'ها، أ�ن\ثى. وو.ط1ئ�وا ع.ق1ب. فلن{:

م.ش.و\ا ف أ%ث%ر,ه.
.vم'ل%س_نة ،vم'خ.ص_رة ،vوف الديث: أ%ن ن.ع\ل%ه كانت\ م'ع.ق�بة

 الـم'ع.ق�بة�: الت لا ع.ق1ب¬. وو.ل�ى على ع.ق1ـب,ه، وع.ق1ـب.يه إ,ذا أ%خ.ذ% ف وج\ه{ ث انث%ن.ى. والت_ع\ق1ـيب': أ%ن ي.ن\ص.ر,ف. من أ%م\ر
أ%راده. 

وف الديث: ل ت.ر'د_هم على أ%ع\قاب,ه,م أ%ي إ,ل حالتهم ال�ول من
ت.ر\ك1 الـه,ج\ر.ة1. وف الديث: ما زال�وا م'ر\ت.د>ين على أ%عقابم أ%ي

راجعي إ,ل الكفر، كأ%نم رجعوا إ,ل ورائهم.
وجاء4 م'ع.قYباv أ%ي ف آخر, النهار,.

 وج,ئ}ت'ك. ف ع.ق1ب, الشهر، وع.ق}ب,ه، وعلى ع.ق1ـب,ه أ%ي ل4يام� ب.ق1ـي.ت\ منه عشرة{ أ%و أ%ق%ل�. وج,ئت' ف ع'ق}ب, الشهر,، وعلى
ع'ق}ب,ه، وع'ق�ب,ه، وع'ق}بان,ه أ%ي بعد م'ض1ـي>ه كلYه. وحكى اللحيان: ج,ئت'ك ع'ق�ب. 

رمضان% أ%ي آخ1ر.ه. وج,ئ}ت' فلناv على ع.ق}ب, م.م.ر>ه، وع'ق�به،
 وع.ق1ب,ه، وع.ق}ب,ه، وع'ق}بان,ه أ%ي بعد م'رور,ه. وف حديث عمر: أ%نه سافر ف ع.ق1ب رمضان% أ%ي ف آخره، وقد ب.ق1ـي.ت\ منه

 بقية؛ وقال اللحيان: أ%ت.ي\ت'ك على ع'ق�ب, ذاك، وع'ق}ب, ذاك، وع.ق1ب, ذاك.، وع.ق}ب, ذاك.، وع'ق}بان1 ذاك، وج,ئت'ك. ع'ق}ب. ق�د'وم1ه
أ%ي بعده.

وع.ق%ب. فلنD على فلنة إ,ذا تزو�جها بعد زوجها ال4و_ل، فهو عاق1ب¬ لا أ%ي آخ1ر' أ%زواجها.
والـم'ع.قYب': الذي أ�غ1ـي. عليه ف%ح'ر,ب، فأ%غار. على الذي كان

أ%غار. عليه، فاس\ت.ر.د_ مال%ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف صفة فرس:
ي.م\ل� ع.ي\ن.ي\ك. بالف1ناء3، وي'ر\  *  ض1ـيك ع1قاباv إ,ن} ش1ـيت. أ%و ن.ز.قا
قال: ع1ق%اباv ي'ع.قYب' عليه صاحب'ه أ%ي ي.غ\ز'و مرةv بعد أ�خرى؛ قال:



وقالوا ع1قاباv أ%ي ج.ر\ياv بعد ج.ر\ي�؛ وقال ال4زهري: هو جع ع.ق1ب�.
وع.ق�ب. فلنD ف الصلة ت.ع\قيباv إ,ذا ص.ل�ى، فأ%قام. ف موضعه

 ينتظر صلةv أ�خرى. وف الديث: من ع.ق�ب. ف صلة{، فهو ف الصلة أ%ي أ%قام ف م'ص.ل�ه، بعدما ي.فر'غ� من الصلة؛
 ويقال: صل�ى الق%و\م' وع.ق�ب. فلن. وف الديث: الت_ع\قيب' ف الساجد انتظار' الصلوات1 بعد الصلوات. وحكى اللYح\يان©:

صلينا ع'ق�ب. الظ©ه\ر، وصلينا أ%عقاب. الفريضة1 ت.ط%وeعاv أ%ي بعدها.
وع.ق%ب. هذا هذا إ,ذا جاء4 بعده، وقد ب.ق1ـي. من ال4و_ل شيء#؛ وقيل:

ع.ق%ب.ه إ,ذا جاء4 بعده. وع.ق%ب. 
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 هذا هذا إ,ذا ذ%ه.ب. ال4و_ل� كل©ه، ول ي.ب\ق. منه شيء. وكل© شيء� جاء4 بعد شيء، وخ.ل%ف%ه، فهو ع.ق}ب'ه، كماء3 الر_ك1ـي_ة1،
وه'بوب, الريح، وط%ي.ران1 الق%طا، وع.د\و, الف%رس.

والع.ق}ب'، بالتسكي: ال%ر\ي' ييء بعد. ال%ري ال4و_ل؛ تقول: لذا
الفرس ع.ق}ب¬ ح.س.ن؛ وف%ر.س¬ ذ�و ع.ق1ب وع.ق}ب� أ%ي له ج.ر\ي¬ بعد ج.ر\ي�؛ قال ام\ر'ؤ' الق%ي\س:

)1على الع.ق}ب, ج.ي_اش¬ كأ%ن� اهت1زام.ه'، *  إ,ذا جاش. فيه ح.م\ي'ه'، غ%ل}ي' م1ر\ج.ل(
  قوله «على العقب جياش إل» كذا أنشده كالتهذيب وهو ف الديوان كذلك وأنشده ف مادت ذبل وهزم1(

كالوهري على الذبل والادة ف الوضعي مررة فل مانع من روايته بما.)
وفرس¬ ي.ع\قوب¬: ذو ع.ق}ب�، وقد ع.ق%ب. ي.ع\ق1ب' ع.ق}باv. وفرس

م'ع.قYب¬ ف ع.د\و,ه: ي.ز\داد' جودةv. وع.ق%ب. الش_ي\ب' ي.ع\ق1ب' وي.ع\ق�ب'
ع'ق�وباv، وع.ق�ب.: جاء4 بعد الس_واد1؛ وي'قال: ع.ق�ب. ف الش_ي\ب,

بأ%خ\لق� ح.س.نة{.
 والع.ق1ب'، والع.ق}ب'، والعاق1ـبة�: ول%د' الرجل,، وو.ل%د' ول%د1ه الباقون% بعده. وذ%ه.ب. ال4خ\ف%ش' إ,ل أ%نا مؤن_ثة. وقولم: ليست

 لفلن{ عاقبةD أ%ي ليس له ول%د؛ وقول� الع.ر.ب: ل ع.ق1ب. له أ%ي ل ي.ب\ق. له و.ل%د¬ ذ%ك%ر؛ وقوله تعال: وج.ع.ل%ها ك%لمةv باق1ـي.ةv ف
ع.ق1ـب,ه، أ%راد. ع.ق1ب. إ,براهيم، عليه السلم، يعن: ل يزال من ولده من ي'و.ح>د' الل9ه. والمع: أ%عقاب.

وأ%ع\ق%ب. الرجل� إ,ذا مات. وت.رك ع.ق1ـباv أ%ي ولداv؛ يقال: كان له
ثلثة� أ%ولد{، فأ%ع\ق%ب. منهم ر.ج'لن1 أ%ي ت.ر.كا ع.ق1ـباv، ود.ر.ج.

واحد¬؛ وقول ط�ف%ي\ل الغ.ن.و,ي>:
ك%رية� ح'ر> الو.ج\ه1، ل ت.د\ع' هال1كاv *  من الق%وم, ه'ل}كاv، ف غ%د{، غي. م'ع\ق1ب,

 يعن: أ%نه إ,ذا ه.ل%ك. من ق%و\م1ها س.ي>د¬، جاء4 س.ي>د¬، فهي ل ت.ن\د'ب\ س.ي>داv واحداv ل نظي له أ%ي إ,ن9 له ن'ظ%راء من قوم1ه. وذهب
فلنD فأ%ع\ق%به ابن'ه إ,ذا خ.ل%فه، وهو مث}ل� ع.ق%به.

 وع.ق%ب. مكان% أ%بيه ي.ع\ق�ب ع.ق}باv وعاق1ـبة، وع.ق�ب. إ,ذا خ.ل%ف؛ وكذلك ع.ق%ب.ه ي.ع\ق�ب'ه ع.ق}باv، ال4و�ل لزم، والثان م'ت.ع.د�، وكل
 من خ.ل%ف بعد شيء فهو عاقبةD، وعاق1ب¬ له؛ قال: وهو اسم جاء4 بعن الصدر، كقوله تعال: ليس لو.ق}ع.تها كاذبةD؛ وذ%ه.ب



 فلنD فأ%ع\ق%ب.ه ابن'ه إ,ذا خ.ل%فه، وهو مثل� ع.ق%به؛ ويقال لولد الرجل: ع.ق1ب'ه وع.ق}ب'ه، وكذلك آخر' كلY شيء ع.ق}ب'ه، وكل ما
خ.ل%ف شيئاv، فقد ع.ق%ب.ه، وع.ق�به. وع.ق%ب'وا من خ.ل}ف1نا، وع.ق�ب'ونا: أ%ت.وا. وع.ق%ب'ونا من خ.ل}ف1نا،

وع.ق�ب'ونا أ%ي ن.ز.ل�وا بعدما ارت.ح.ل}نا. وأ%ع\ق%ب. هذا هذا إ,ذا ذ%ه.ب. الول�، فلم ي.ب\ق. منه شيء#، وصار. الخ.ر' مكان.ه.
والـم'ع\ق1ب': ن.ج\م¬ ي.ع\ق�ب ن.ج\ماv أ%ي ي.ط}ل�ع بعده. وأ%ع\ق%ب.ه ن.د.ماv وغ%م�اv: أ%و\ر.ث%ه إ,ياه؛ قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب: 

أ%ود.ى ب.ن,ـي_ وأ%ع\ق%ب'ون ح.س\ر.ةv، *  بعد. الرeقاد1، وع.ب\ر.ةv ما ت'ق}ل1ع'
ويقال: ف%ع.ل}ت' كذا فاع\ت.ق%ب\ت' منه ن.دامةv أ%ي وج.د\ت' ف عاق1ب.ت1ه

ندامةv. ويقال: أ%ك%ل% أ�ك}ل%ةv فأ%ع\ق%ب.ت\ه س'قماv أ%ي أ%ور.ث%ت\ه.
ويقال: ل%ق1ـيت' منه ع'ق}بة% الض_ب'ع، كما يقال: ل%قيت' منه اس\ت.

الك%ل}ب أ%ي لق1ـيت' منه الش>د_ة.
وعاق%ب. بي الش_ي\ئ%ي\ن, إ,ذا جاء4 بأ%ح.دها م.ر_ةv، وبالخ.ر أ�خ\ر.ى.

ويقال: فلن ع'ق}ب.ة� بن فلن{ أ%ي آخ1ر' من ب.قي. منهم. ويقال للرجل
إ,ذا كان م'ن\ق%ط1ع. الكلم: لو كان له 
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ع.ق}ب¬ ل%ت.كلم أ%ي لو كان له جواب¬.

والعاق1ب': الذي د'ون الس_ي>د1؛ وقيل: الذي ي.خ\ل�ف�ه. وف الديث:
ق%د1م. على النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ن.صارى ن.ج\ر.ان%: الس_ي>د'

والعاق1ب'؛ فالعاق1ب': م.ن ي.خ\ل�ف' الس_ي>د. بعده. والعاق1ب' والع.ق�وب':
الذي ي.خ\ل�ف من كان قبله ف ال%ي\ر,. والعاق1ب': الخر. وقيل:

 الس_ي>د' والعاقب' ه'م.ا م1ن\ ر'ؤ.سائ1هم، وأ%صحاب مراتبهم، والعاقب' يتلو السيد. وف الديث: أ%نا العاق1ب' أ%ي آخر الرسل؛
 وقال النب، صلى الل9ه عليه وسلم: ل خسة� أ%ساء: أ%نا م'ح.م_د¬، وأ%نا أ%حد'، والـم.اح1ـي ي.م\ح'و الل9ه ب الك�ف}ر.، والاش1ر
 أ%ح\ش'ر الناس. على ق%د.م1ـي، والعاق1ب'؛ قال أ%بو عبيد: العاق1ب' آخ1ر' ال4نبياء؛ وف الكم: آخر' الرeس'ل.وفلنD ي.س\ت.قي على

ع.ق1ب, آل, ف�لن أ%ي ف إ,ث}رهم؛ وقيل: على ع'ق}بتهم أ%ي ب.ع\د.هم.
والع.اق1ب' والع.ق�وب: الذي ي.خ\ل�ف م.ن\ كان قبله ف ال%ي\ر. 

 والـم'ع.قYب': الـم'ت_ب,ـع' ح.ق9اv له ي.س\ت.ر,دeه. وذهب فلنD وع.ق�ب. فلنD بع\د'، وأ%ع\ق%ب. والـم'ع.قYب': الذي ي.ت\ب.ع' ع.ق1ب
ال3نسان1 ف ح.ق¼؛ قال لبيد¬ يصف' حاراv وأ%تان.ه: 

حت_ى ت.ه.ج_ر. ف الر_واح,، وهاج.ه'  *  ط%ل%ب' الـم'ع.قYب, ح.ق�ه الـم.ظ}لوم'
وهذا البيت' استشهد به الوهري على قوله: ع.ق�ب. ف ال4م\ر إ,ذا

ت.ر.د_د ف طلبه م'ج,د�اv، وأ%نشده؛ وقال: رفع الظلوم، وهو نعت¬



 للـم'ع.قYب,، على العن، والـم'ع.قYب' خ.ف}ض¬ ف اللفظ ومعناه أ%نه فاعل. ويقال أ%يضاv: الـم'ع.قYب' الغ.ري' الـم'ماطل. ع.ق�ب.ن
 ح.قYي أ%ي م.ط%ل%ن، فيكون الظلوم' فاعلv، والـم'ع.قYب' مفعول. وع.ق�ب. عليه: ك%ر_ ور.ج.ع. وف التنزيل: و.ل�ى م'د\براv ول

ي'ع.قYب.
وأ%ع\ق%ب. عن الشيء3: ر.ج.ع.. وأ%ع\ق%ب. الرجل�: ر.ج.ع. إ,ل خ.ي\ر. 

وقول� الرث بن ب.د\ر: كنت' م.ر_ةv ن'ش\به وأ%نا اليوم. ع'ق}به؛ فسره ابن
ال4عراب فقال: معناه كنت' م.ر_ةv إ,ذا ن.ش1ـب\ت' أ%و ع.ل1ق}ت' بإ,نسان

.vفقد أ%ع\ق%ب\ت' اليوم. ور.ج.ع\ت' أ%ي أ%ع\ق%ب\ت' منه ض.ع\فا ،vل%ق1ـي. من ش.ر�ا
وقالوا: الع'ق}ب.ـى إ,ل الل9ه أ%ي الـم.ر\ج,ـع'.

والع.ق}ب': الرeج'وع؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن� ص1ـياح. الك�د\ر,، ي.ن\ظ�ر\ن% ع.ق}ب.نا، *  ت.راط�ن. أ%ن\باط{ عليه ط%غ.ام'

معناه: ي.ن\ت.ظ1ر\ن% ص.د.ر.نا لي.ر,د\ن% ب.ع\د.نا.
 والـم'ع.قYب': الـم'ن\ت.ظ1ر'. والـم'ع.قYب': الذي يغ\ز'و غ%زوةv بعد غ%ز\وة{، وي.سي س.ي\راv بعد. سي�، ول ي'ق1ـيم' ف أ%هله بعد

الق�ف�ول.وع.ق�ب. بصلة{ بعد. صلة{، وغ%زاة{ بعد غزاة{: و.ال. وف الديث:
وإ,ن� كل� غازية{ غ%ز.ت\ ي.ع\ق�ب' بعض'ها بعضاv أ%ي يكون� الغ.زو' بينهم

،vث عادت، ل ت'ك%ل�ف\ أ%ن ت.عود. ثانية Dفإ,ذا خ.ر.ج.ت\ طائفة ،vن'و.با
حت ت.ع\ق�ب.ها أ�خ\رى غي'ها. ومنه حديث عمر: أ%نه كان ي'ع.قYب'

اليوش. ف كل عام.
وف الديث: ما كانت\ صلة� ال%و\ف1 إ,ل س.ج\د.ت.ي\ن؛ إ,ل أ%نا كانت

 ع'ق%باv أ%ي ت'ص.لي طائفةD بعد طائفة، فهم ي.ت.عاقب'ون.ها ت.عاق�ب. الغ'زاة1. ويقال للذي يغ\زو غ%ز\واv بعد. غ%ز\و�، وللذي يتقاض.ى الد_ي\ن.،
فيعود' إ,ل غريه ف تقاضيه. م'ع.قYب¬؛ وأ%نشد بيت لبيد:

ط%ل%ب' الـم'ع.قYب, ح.ق�ه الـم.ظ}لوم'
والـم'ع.قYب': الذي ي.ك�رe على الشيء3، ول ي.ك�رe أ%حد¬ على ما أ%حكم.ه الل9ه'، وهو قول سلمة بن ج.ن\دل:
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إ,ذا ل ي'ص1ب\ ف أ%و_ل, الغ.ز\و, ع.ق�با

أ%ي غ%زا غ%زوةv أ�خ\رى. وع.ق�ب. ف الناف1ل%ة1 بعد. الف%ريض.ة1 كذلك.
وف حديث أ%ب هريرة: كان هو وامرأ%ته وخاد1م'ه ي.ع\ت.ق1ـبون% الليل

أ%ثلثاv أ%ي ي.ت.ناو.ب'ونه ف القيام إ,ل الصلة.
وف حديث أ%نس بن مالك: أ%نه س'ئ1ل% عن الت_ع\ق1ـيب, ف ر.م.ضان%،

فأ%م.ر.هم أ%ن ي'ص.ل©وا ف الب'يوت. وف التهذيب: فقال إ,نم ل ي.ر\ج,ع'ون إ,ل لي ي.ر\ج'ون.ه، أ%و ش.ر¼ ي.خاف�ون.ه. قال ابن ال4ثي:
الت_ع\ق1ـيب' هو أ%ن ت.ع\م.ل% ع.م.لv، ث ت.ع'ود. فيه؛ وأ%راد به ههنا صلة%



(يتبع...)
): عقب: ع.ق1ب' ك�لY شيء�، وع.ق}ب'ه، وعاق1ـبت'ه، وعاق1ـب'ه، وع'ق}ب.ت'ه،... ...1@(تابع... 

 النافلة، بعد التراويح، فك%ر,ه. أ%ن ي'ص.ل©وا ف السجد، وأ%ح.ب_ أ%ن يكون ذلك ف البيوت. وحكى ال4زهري عن إ,سحق بن
 راهويه: إ,ذا ص.ل�ى ال3مام' ف شهر رمضان بالناس ت.ر\ويةv، أ%و ت.رويتي، ث قام ال3مام من آخر الليل، فأ%رسل إ,ل قوم
 فاج\تمعوا فص.لى بم بعدما ناموا، فإ,ن ذلك جائز إ,ذا أ%راد به قيام. ما أ�م1ر. أ%ن ي'ص.لى من الت_رويح، وأ%قل© ذلك خ.م\س

 ت.رويات، وأ%هل� العراق عليه. قال: فاما أ%ن يكون إ,مام صلى بم أ%و_ل% الليل الترويات، ث� ر.ج.ع. آخ1ر. الليل لي'صلي. بم
 جاعةv، فإ,ن ذلك مكروه، لا روي عن أ%نس وسعيد بن جبي من كراهيتهما الت_ع\ق1ـيب.؛ وكان أ%نس يأ}م'ر'هم أ%ن ي'ص.ل©وا ف
 ب'يوتم. وقال شر: الت_ع\ق1ـيب' أ%ن ي.ع\م.ل% ع.م.لv من صلة أ%و غيها، ث يعود فيه من يومه؛ يقال: ع.ق�ب. بصلة بعد صلة،

 وغزوة بعد غزوة؛ قال: وسعت ابن ال4عراب يقول: هو الذي يفعل� الشيء4 ث ي.ع'ود إ,ليه ثانيةv. يقال: ص.لى من الليل ث
 ع.ق�ب.، أ%ي عاد ف تلك الصلة. وف حديث عمر: أ%نه كان ي'ع.قYب' ال�يوش. ف كل عام؛ قال شر: معناه أ%نه ي.ر'دe قوما

وي.ب\ع.ث� آخرين ي'عاق1ـب'ون.هم.
يقال: ع'قYب. الغازية� بأ%مثالم، وأ�ع\ق1ـب'وا إ,ذا و'ج>ه مكان.هم غي'هم.

والت_ع\ق1ـيب': أ%ن ي.غ\ز'و. الرجل�، ث ي'ث%ن>ي من س.ن.ته؛ قال طفيل
يصف اليل:

ط1وال� الـه.وادي، والـم'ت'ون� ص.ل1ـيبةD، *  م.غاوير' فيها لل4مي, م'ع.ق�ب'
)1والـم'ع.ق�ب': الرجل� ي'خ\ر.ج' (

  قوله «والعقب الرجل يرج إل» ضبط العقب ف التكملة كمعظم وضبط يرج بالبناء للمجهول وتبعه الد وضبط1(
 ف التهذيب العقب كمحد�ث والرجل يرج بالبناء للفاعل وكل الضبطي وجيه.) من حانة1 ال%م_ار إ,ذا د.خ.ل%ها م.ن هو

أ%ع\ظ%م' منه قدراv؛ ومنه قوله:
وإ,ن} ت.ب\غ1ن ف ح.ل}قة1 الق%و\م, ت.ل}ق%ن، *  وإ,ن} ت.ل}ت.م1س\ن ف الـح.وان,يت1 ت.ص\ط%د1

.vوهذا م.ر_ة ،vوع.ق�ب. وأ%ع\ق%ب. إ,ذا ف%ع.ل% هذا مر_ة .vم'ع.ق�با �أ%ي ل أ%كون
والت_ع\ق1ـيب' ف الص_لة1: اللوس' بعد أ%ن ي.ق}ض1ـي.ها لد'عاء� أ%و م.س\ـأ%لة.

وف الديث: من ع.ق�ب. ف صلة، فهو ف الصلة1.
وت.ص.د_ق. فلنD بص.دقة{ ليس فيها ت.ع\ق1ـيب¬ أ%ي استثناء. وأ%ع\ق%ب.ه

:vن'ون ي'عاو,د'ه ف أ%و\قات{؛ قال امرؤ' القيس يصف فرسا�الطائف' إ,ذا كان ال
ـ�ه *  به ع'ر_ةD، أ%و طائف¬ غي' م'ع\ق1ب, وي.خ\ض1د' ف الري�، ح.ت كأ%ن

وإ,بلD م'عاق1ـبةD: ت.ر\ع.ى مرةv ف ح.م\ض�، ومرةv ف خ'ل�ة{. وأ%ما
الت ت.ش\ر.ب' الاء4، ث ت.ع'ود' إ,ل الـم.ع\ط%ن,، ث ت.ع'ود' إ,ل الاء3، فهي العواق1ب'؛ عن ابن ال4عراب. وع.ق%ب.ت1 ال3بل� من مكان{ إ,ل

مكان{ ت.ع\ق�ب' ع.ق}باv، وأ%ع\ق%ب.ت\: كلها تو�ل%ت\
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  منه إ,ليه ت.ر\ع.ى. ابن ال4عراب: إ,بلD عاق1ـبةD ت.ع\ق�ب ف م.ر\ت.ع� بعد الـح.م\ض,، ول تكون عاقبةv إ,ل ف سنة{ ج.د\بة، تأ}كل
الش_ج.ر ث الـح.م\ض. قال: ول تكون عاق1ـبةv ف الع'ش\ب,.

والت_عاق�ب': الو,ر\د' م.ر_ةv بعد مرة.
 والـم'ع.قYبات': الل�وات ي.ق�م\ن. عند أ%ع\جاز, ال3بل الـم'ع\ت.ر,كات1 على الـح.و\ض، فإ,ذا انصرفت ناقةD دخلت مكان.ها أ�خرى،

وهي  الناظرات' الع'ق%ب.
والع'ق%ب': ن'و.ب' الوار,د.ة ت.ر,د' ق1ط}عةD فت.ش\ر.ب'، فإ,ذا و.ر.د.ت\ ق1ط}عةD بعدها فشربت، فذلك ع'ق}ب.ت'ها.

 وع'ق}ب.ة� الاشية ف الـم.ر\ع.ى: أ%ن ت.ر\ع.ى ال�ل�ة% ع'ق}بةv، ث ت'ح.و_ل إ,ل الـح.م\ض,، فالـح.م\ض' ع'ق}ب.ت'ها؛ وكذلك إ,ذا ح'و>ل%ت\ من
الـح.م\ض إ,ل ال�ل�ة، فال�ل�ة ع'ق}ب.ت'ها؛ وهذا العن أ%راد ذو الرمة بقوله يصف الظليم:

أ%ل}هاه' آء# وت.نeوم¬ وع'ق}ب.ت'ه *  من لئح, الـم.ر\و,، والـم.رعى له ع'ق%ب'
وقد تقد�م.

والـم1ع\ق%اب': الرأ%ة الت من عادتا أ%ن ت.ل1د. ذكراv ث أ�ن\ث%ى.
ونلD م'عاق1ـبةD: ت.ح\م1ل� عاماv وت'خ\ل1ف' آخر.

وع1ق}بة� الق%م.ر,: ع.و\د.ت'ه، بالكسر. ويقال: ع.ق}بة�، بالفتح، وذلك
�إ,ذا غاب ث ط%ل%ع. ابن ال4عراب: ع'ق}ب.ة� القمر، بالضم، ن.ج\م¬ ي'قار,ن

الق%م.ر. ف الس_نة1 م.ر_ةv؛ قال:
ل ت.ط}ع.م' الـم1س\ك. والكافور.، ل1ـم_ت'ه، *  ول الذ�رير.ة%، إ,ل ع'ق}بة% الق%م.ر,

هو لبعض بن عامر، يقول: ي.ف}ع.ل� ذلك ف الـح.و\ل, م.ر_ةv؛ ورواية
 اللحيان ع1ق}ب.ة، بالكسر، وهذا موضع نظر، ل4ن القمر ي.ق}ط%ع' الف%ل%ك ف كل شهر مرة. وما أ%علم ما معن قوله: ي'قارن

.vذلك إ,ل ع'ق}بة% الق%مر إ,ذا كان يفعله ف كل شهر مرة �القمر ف كل سنة مرة. وف الصحاح يقال: ما ي.ف}ع.ل
والت_عاق�ب' والع\ت1قاب': الت_داو'ل.

.vوالع.ق1ـيب': كل© شيء� أ%ع\ق%ب. شيئا
وها ي.ت.عاق%بان1 وي.ع\ت.ق1ـبان1 أ%ي إ,ذا جاء4 هذا، ذ%ه.ب هذا، وها ي.ت.عاق%بان1 كل� الليل والنهار، والليل� والنهار' ي.ت.عاق%بان1، وها

ع.قيبان، كل© واحد{ منهما ع.ق1ـيب' صاحبه.
 وع.ق1ـيب'ك: الذي ي'عاق1ـب'ك ف الع.م.ل، ي.ع\م.ل� مر_ةv وت.ع\م.ل� أ%نت م.ر_ةv. وف حديث ش'ر.ي\ح: أ%نه أ%ب\ط%ل% الن_ف}ح. إ,ل أ%ن ت.ض\ر,ب

 فت'عاق1ب. أ%ي أ%ب\ط%ل% ن.ف}ح. الدابة برجلها، وهو ر.ف}س'ها، كان% ل ي'ل}ز,م' صاح1ـب.ها شيئاv إ,ل أ%ن ت'ت\ب,ـع. ذلك ر.م\حا. وع.ق%ب. الليل
 النهار: جاء4 بعد.ه. وعاق%به أ%ي جاء4 بع.ق1ـبه، فهو م'عاق1ب¬ وع.ق1ـيب¬ أ%يضاv؛ والت_ع\ق1ـيب' مثله. وذ%ه.ب. فلنD وع.ق%ب.ه' فلن

 بعد'، واع\ت.ق%ب.ه أ%ي خ.ل%ف%ه. وها ي'ع.قYبان,ه وي.ع\ت.ق1ـبان1 عليه وي.ت.عاق%بان1: ي.ت.عاونان1 عليه. وقال أ%بو عمرو: الن_عام.ة� ت.ع\ق�ب' ف م.ر\عÝى
 بعد م.ر\عÝى، فمر_ةv تأ}كل الء4، وم.رة الت_نeوم، وت.ع\ق�ب' بعد ذلك ف حجارة الـم.ر\و,، وهي ع'ق}ب.ته، ول ي.غ1ث© عليها شيء من

الـم.ر\ت.ع، وهذا معن قول ذي الرمة:
................... وع'ق}ب.ت'ه *  من لئ1ح, الـم.ر\و,، والـم.ر\ع.ى له ع'ق%ب'



وقد ذ�ك1ر. ف صدر هذه الترجة.
واع\ت.ق%ب. بي، وت.ع.ق�ب.: أ%تى به مر_ةv بعد مرة. وأ%ع\ق%به الل9ه' بإ,حسان,ه خ.ي\راv؛ والسم منه الع'ق}ب.ـى،

>617<ص:
 وهو ش1ـب\ه' الع1و.ض,، واس\ت.ع\ق%ب. منه خياv أ%و ش.ر�اv: اع\تاض.ه، فأ%ع\ق%ب.ه خ.ي\راv أ%ي ع.و_ض.ه' وأ%بدله. وهو بعن قوله:

وم.ن\ أ%طاع. فأ%ع\ق1ـب\ه بطاع.ت1ه، *  كما أ%طاع.ك.، واد\ل�ل}ه' على الر_ش.د1
وأ%ع\ق%ب. الرجل� إ,ع\قاباv إ,ذا ر.ج.ع من ش.ر¼ إ,ل خي.

واس\ت.ع\ق%ب\ت' الرجل%، وت.ع.ق�ب\ت'ه إ,ذا ط%ل%ب\ت. عورته وع.ث}ر.ته.
وتقول: أ%خ.ذ}ت' من أ%س1ـيي ع'ق}بةv إ,ذا أ%خ.ذ}ت. منه ب.د.لv. وف 

 الديث: س.ـأ�ع\طيك. منها ع'ق}ب.ى أ%ي ب.د.لv عن ال3بقاء3 وال3طلق. وف حديث الضيافة: فإ,ن ل ي.ق}ر'وه، فله أ%ن ي'ع\ق1ـب.ه'م
بث}ل ق1راه' أ%ي

يأ}خذ منهم ع1و.ضاv ع.م_ا ح.ر.م'وه من الق1ر.ى. وهذا ف الـم'ض\ط%ر>
الذي ل ي.ج,د' طعاماv، وياف على نفسه الت_ل%ف..

 يقال: ع.ق%ب.هم وع.ق�بهم، م'ش.د_داv ومففاv، وأ%ع\ق%ب.هم إ,ذا أ%خذ منهم ع'ق}ب.ـى وع'ق}بةv، وهو أ%ن يأ}خذ منهم بدلv عما فاته.
 وت.ع.ق�ب. من أ%مره: ن.د1م.؛ وتقول: فعلت' كذا فاع\ت.ق%ب\ت' منه ندامة أ%ي وجد\ت' ف عاقبته ندامة. وأ%ع\ق%ب. الرجل%: كان

) 1ع.ق1ـيب.ه؛ وأ%ع\ق%ب. ال4م\ر. إ,ع\قاباv وع'ق}بانا(
  قوله «وعقباناv» ضبط ف التهذيب بضم العي وكذا ف نسختي صحيحتي من النهاية ويؤيده تصريح صاحب1(

 الختار بضم العي وسكون القاف وضمها اتباعاv، فانظر من أين للشارح التصريح بالكسر ول ند له سلفا. وكثياv ما
 يصرح بضبط تبعاv لشكل القلم ف نسخ كثية التحريف كما اتضح لنا بالستقراء، وبالملة فشرحه غي مرر.)

وع'ق}ب.ـى حس.نةv أ%و سيئة. وف الديث: ما م1ن\ ج.ر\عة{ أ%ح\م.د. ع'ق}ب.ـى م1ن ج.ر\ع.ة1
غ%ي\ظ{ م.ك}ظ�وم.ة{؛ وف رواية: أ%حد ع'ق}باناv أ%ي عاقبة. وأ�ع\ق1ب.

ع1زeه ذ�ل¾: أ�ب\د1ل%؛ قال:
كم من عزيز� أ�ع\ق1ب. الذ©ل� ع1زeه، *  فأ%ص\ب.ح. م.ر\ح'وماv، وقد كان ي'ح\س.د'

ويقال: ت.ع.ق�ب\ت' ال%ب.ر. إ,ذا سأ%لت. غي. من كنت. سأ%لته أ%و_ل مرة.
ويقال: أ%ت.ى فلنD إ,ل� خياv فع.ق%ب. بي منه؛ وأ%نشد:

ف%ع.ق%ب\ت'م بذ�ن'وب� غي. م.ر�
ويقال: رأ%يت' عاقبةv من ط%ي\ر إ,ذا رأ%يت. ط%ي\راv ي.ع\ق�ب' بعض'ها

بعضاv، ت.ق%ع' هذه فتطي، ث ت.ق%ع' هذه م.و\ق1ـع. ال�ول.
 وأ%ع\ق%ب. ط%ي_ البئر بجارة من ورائها: ن.ض.د.ها. وكل© طريق بعض'ه خلف بعض�: أ%ع\قاب¬، كأ%نا م.ن\ض'ودة ع.ق}باv على ع.ق}ب�؛

قال الشماخ ف و.ص\ف1 طرائق, الش_ح\م, على ظهر الناقة:
إ,ذا د.ع.ت\ غ%و\ث%ها ض.ر_ات'ها ف%ز,ع.ت\ *  أ%عقاب' ن.ي¼، على ال4ث}باج,، م.ن\ض'ود1



وال4ع\قاب': ال%ز.ف' الذي ي'د\خ.ل� بي الج'ر> ف ط%ي> البئر، لكي
ي.ش\ت.د_؛ قال ك�راع: ل واحد له. وقال ابن ال4عراب: الع'قاب'

ال%ز.ف' بي السافات؛ وأ%نشد ف وصف بئر:
ذات. ع'قاب� ه.ر,ش� وذات. ج.م�

وي'روى: وذات. ح.م�، أ%راد وذات. ح.م\ء�، ث اع\ت.ق%د. إ,ل}قاء4 حركة المزة على ما قبلها، فقال: وذات. ح.م�.
 وأ%عقاب' الط�ي>: دوائر'ه إ,ل مؤ.خ_ره. وقد ع.ق�ب\نا الر_ك1ـي_ة% أ%ي طو.ي\ناها ب.ج.ر من وراء3 حجر. والع'قاب': حجر ي.س\ت.ن\ث1ل� على

الط�ي> ف البئر أ%ي ي.ف}ض'ل. وع.ق%ب\ت' الرجل%: أ%خذت' من ماله مثل% ما أ%خ.ذ% 
>618<ص:

من، وأ%نا أ%ع\ق�ب، بضم القاف، ويقال: أ%ع\ق%ب. عليه ي.ض\ر,ب'ه.
وع.ق%ب. الر_ج'ل% ف أ%هله: بغاه بش.ر¼ وخ.ل%ف%ه. وع.ق%ب. ف أ%ثر
الرجل با يكره ي.ع\ق�ب' ع.ق}باv: تناوله با يكره ووقع فيه.

والع'ق}بة�: قدر' ف%رسخي؛ والع'ق}ب.ة� أ%يضاv: ق%د\ر' ما ت.س3ـي'ه،
والمع' ع'ق%ب¬؛ قال:

خ.و\داv ض1ناكاv ل ت.س3ـي الع'ق%با
أ%ي إ,نا ل ت.سي مع الرجال، ل4نا ل ت.ح\ت.مل� ذلك لن.ع\متها

وت.ر.ف1ها؛ كقول ذي الرمة:
فلم ت.س\ت.ط1ـع\ م.يÒ م'هاوات.نا السeر.ى،  *  ول ل%ي\ل% ع1ـيس� ف الب'ر,ين. خ.واض1ـع'

 والع'ق}بة�: الدeولة�؛ والع'ق}بة�: الن_و\بة�؛ تقول: ت.م_ت\ ع'ق}ب.ت'ك.؛ والع'قبة أ%يضاv: ال3بل ي.ر\عاها الرجل�، وي.س\قيها ع'ق}ب.ت.ه أ%ي د'ول%ت.ه، كأ%ن
ال3بل% سيت باسم الدeول%ة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

إ,ن� علي_ ع'ق}ب.ةv أ%ق}ض1ـيها، *  ل%س\ت' بناس1ـيها ول م'ن\س3ـيها
 أ%ي أ%نا أ%س'وق' ع'ق}ب.ت1ـي، وأ�ح\س3ن' ر.ع\ي.ها. وقوله: لست' بناس1ـيها ول م'ن\س3ـيها، يقول: لست' بتارك1ها ع.ج\زاv ول

 ب,م'ؤ.خ>ر,ها؛ فعلى هذا إ,نا أ%راد: ول م'ن\س3ئ1ها، فأ%بدل المزة% ياء، ل3قامة الر>د\ف1.والع'ق}بة�: الوضع الذي ي'ر\ك%ب' فيه. وت.عاق%ب
 الـم'سافران1 على الدابة: ر.ك1ب. كل© واحد منهما ع'ق}بةv. وف الديث: فكان الناض1ح' ي.ع\ت.ق1ـب'ه م1ن_ا ال%م\سة� أ%ي ي.ت.عاق%ب'ونه ف

 الرeكوب, واحداv بعد. واحد. ي'قال: جاء4ت\ ع'ق}بة� فلن{ أ%ي جاء4ت\ ن.و\ب.ت'ه ووقت' ر'كوبه. وف الديث: م.ن\ م.شى عن دابته
 ع'ق}بةv، فله كذا، أ%ي ش.و\طا. وي'قال: عاق%ب\ت' الرجل%، م1ن الع'ق}بة، إ,ذا راو.ح\ت.ه ف ع.مل، فكانت لك ع'ق}بةD وله ع'ق}بةD؛ وكذلك
 أ%ع\ق%ب\ت'ه. ويقول الرجل لز.م1ـيله: أ%ع\ق1ب\ وعاق1ب\ أ%ي ان\ز,ل} حت أ%ر\ك%ب. ع'ق}بت1ـي؛ وكذلك كل© ع.مل. ولا ت.ح.و_ل%ت1 ال1لفة

إ,ل الاشيي عن بن أ�م.ي_ة، قال س'د.ي\ف¬ شاعر' بن العباس:
أ%ع\ق1ـب,ـي آل% هاش1م�، يا م.ي_ا!

يقول: ان\ز,ل عن ال1لفة1 حت ي.ر\ك%ب.ها ب.ن'و هاشم، فتكون لم
الع'ق}بة� عليكم.



 واع\ت.ق%ب\ت' فلناv من الرeك�وب, أ%ي ن.ز.ل}ت' فر.ك1ب.. وأ%ع\ق%ب\ت' الرجل% وعاق%ب\ت'ه ف الراحلة إ,ذا ر.ك1ب. ع'ق}بةv، ور.ك1ـب\ت. ع'ق}بةv، مثل
الـم'عاق%بة.

 والـم'عاق%بة� ف الز>حاف1: أ%ن ت.ح\ذ1ف. ح.ر\فاv لث%بات1 ح.ر\ف{، كأ%ن} ت.ح\ذ1ف. الياء من مفاعيلن وت'ب\قي النون%، أ%و ت.ح\ذ1ف. النون
وت'ب\قي

الياء، وهو يقع ف جلة ش'ط�ور� من شطور الع.روض.
والعرب ت'ع\ق1ب' بي الفاء والثاء، وت'عاق1ب'، مثل ج.د.ث{ وج.د.ف{.

وعاق%ب.: ر.او.ح. بي ر,ج\لي\ه.
وع'ق}بة� الطائر: مسافة� ما بي ارتفاعه وان\حطاط1ه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

وع.ر'وب� غ%ي\ر فاحشة{، *  قد م.ل%ك}ت' و'د_ها ح1ق%با
ث آلت\ ل ت'ك%لYم'نا، *  كل© ح.ي¼ م'ع\ق%ب¬ ع'ق%با

vناeبعد م.ر_ة، ت.يم vمعن قوله: م'ع\ق%ب¬ أ%ي يصي إ,ل غي حالته الت كان% عليها. وق1د\ح¬ م'ع.ق�ب¬: وهو الـم'عاد' ف الر>بابة م.ر_ة
بف%و\ز,ه؛ وأ%نشد:

ب.ث}ن ال4ياد1ي والـم.نيح, الـم'ع.ق�ب,
>619<ص:

وج.ز'ور¬ س.ح'وف' الـم'ع.ق�ب إ,ذا كان سيناv؛ وأ%نشد:
ب.ل}م.ة ع.ل}يان{ س.ح'وف1 الـم'ع.ق�ب,

وت.ع.ق�ب. ال%ب.ر: ت.ت.ب_ع.ه. ويقال: ت.ع.ق�ب\ت' ال4م\ر. إ,ذا 4د.ب_ر\ته. والت_ع.ق©ب': الت_د.بeر'، والنظر' ثانيةv؛ قال ط�ف%ي\ل الغ.ن.و,ي�:
فل%ن\ ي.جد. ال4ق}وام' فينا م.س.ب_ـةv، *  إ,ذا اس\ت.د\ب.ر.ت\ أ%يام'نا بالت_ع.ق©ب

يقول: إ,ذا ت.ع.ق�بوا أ%يام.نا، ل ي.ج,د'وا فينا م.س.ب_ـة.
ويقال: ل أ%جد عن قولك م'ت.ع.ق�باv أ%ي ر'جوعاv أ%نظر فيه أ%ي ل
أ�ر.خ>ص\ لنفسي الت_ع.ق©ب. فيه، ل4ن\ظ�ر. آت1ـيه أ%م أ%د.ع'ه. وف ال4مر

م'ع.ق�ب¬ أ%ي ت.ع.ق©ب¬؛ قال ط�ف%ي\ل:
م.غ.اوير'، من آل, الو.ج,ـيه1 ولحق�، *  ع.ناجيج' فيها لل4ريب, م'ع.ق�ب'

وقوله: ل م'ع.قYب. ل1ـح'ك}م1ه أ%ي ل راد_ لقضائ1ه. وقوله تعال:
و.ل�ى م'د\ب,راv ول ي'ع.قYب\؛ أ%ي ل ي.ع\ط1ف\، ول ي.ن\ت.ظ1ر\. وقيل: ل

 يك�ث}، وهو من كلم العرب؛ وقال قتادة: ل ي.ل}ت.ف1ت\؛ وقال ماهد: ل ي.ر\ج,ـع\. قال شر: وك�ل© راجع م'ع.قYب¬؛ وقال
الطرماح:

وإ,ن} ت.و.ن_ى الت_ال1ـيات' ع.ق�با
(يتبع...)

): عقب: ع.ق1ب' ك�لY شيء�، وع.ق}ب'ه، وعاق1ـبت'ه، وعاق1ـب'ه، وع'ق}ب.ت'ه،... ...2@(تابع... 



أ%ي ر.ج.ع.. واع\ت.ق%ب. الرجل% خياv أ%و شر�اv با ص.ن.ع: كافأ%ه به.
والع1قاب' والـم'عاق%بة أ%ن ت.ج\زي الرجل% با ف%عل س'وءéا؛ والسم'

الع'ق�وبة. وعاق%به بذنبه م'عاق%بة وع1ق%اباv: أ%خ.ذ%ه به.
وت.ع.ق�ب\ت' الرجل% إ,ذا أ%خ.ذ}ت.ه بذ%ن\ب� كان منه.

وت.ع.ق�ب\ت' عن الب إ,ذا ش.ك%ك}ت. فيه، وع'د\ت. للسeؤ.ال عنه؛ قال
ط�ف%يل:

ت.ـأ%و_ب.ن,ـي، ه.مÒ مع الليل, م'ن\ص1ب'، *  وجاء4 من ال4خ\بار, ما ل أ�ك%ذYب'
ت.تاب.ع\ن. حت ل ت.ك�ن\ ل1ـي. ريبةD، *  ول ي.ك' عم_ا خ.ب_ر'وا م'ت.ع.ق�ب'

 وت.ع.ق�ب. فلنD ر.أ}ي.ه إ,ذا و.ج.د ع.اق1ـب.ت.ه إ,ل خ.ي\ر. وقوله تعال: وإ,ن} فاتكم شيء# من أ%زواجكم إ,ل الكفار فع.اق%ب\ت'م؛ هكذا
 قرأ%ها م.س\ر'وق' بن' ال4ج\د.ع، وف%س_ر.ها: ف%غ.ن,م\تم. وقرأ%ها ح'م.ي\د: فع.ق�ب\ت'م، بالتشديد. قال الفراء: وهي بعن ع.اق%ب\ت'م، قال:

 وهي كقولك: ت.ص.ع_ر. وت.ص.اع.ر.، وت.ض.ع_ف. وت.ض.اع.ف.، ف ماضي ف%ع.ل}ت' وفاع.ل}ت'؛ وق�ر,ئ. فع.ق%ب\ت'م، خفيفةv. وقال أ%بو إ,سحق
النحوي: من قرأ% ف%عاق%ب\ت'م، فمعناه أ%ص.ب\ت'موهم ف القتال بالع'ق�وبة حت غ%ن,م\تم؛ ومن قرأ%

ف%ع.ق%ب\تم، فمعناه ف%غ.نمتم؛ وع.ق�ب\ت'م أ%جود'ها ف اللغة؛ وع.ق%ب\ت'م
ج.ي>د¬ أ%يضاv أ%ي صار.ت\ لكم ع'ق}ب.ـى، إ,ل أ%ن التشديد أ%بلغ؛ وقال

طرفة:
ف%ع.ق%ب\ت'م\ ب,ذ�ن'وب� غ%ي\ر. م.ر�

قال: والعن أ%ن من م.ض.ت امرأ%ت'ه منكم إ,ل م.ن\ ل ع.ه\د. بينكم
وبينه، أ%و إ,ل م.ن\ بينكم وبينه عهد¬، فن.ك%ث% ف إ,ع\طاء3 الـم.ه\ر,،

فغ.ل%ب\ت'م\ عليه، فالذي ذهبت امرأ%ت'ه ي'ع\ط%ى من الغنيمة الـم.ه\ر. م1ن
غي أ%ن ي'ن\ق%ص. من ح.قYه1 ف الغنائم شيء#، ي'ع\ط%ى ح.ق�ه ك%م.لv، بعد

إ,خ\راج م'هور, النساء.
 والع.ق}ب' والـم'عاق1ب': الـم'د\ر,ك' بالث�ـأ}ر. وف التنزيل العزيز: وإ,ن} عاق%ب\ت'م ف%عاق1ـب'وا بثل ما ع'وق1ـب\ت'م به؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:
ون.ح\ن' ق%ت.ل}نا بالـم.خار,ق, فارساv، *  ج.زاء4 الع'طاس,، ل ي.م'وت' الـم'عاق1ب'

أ%ي ل ي.م'وت' ذ1ك}ر' ذلك الـم'عاق1ب, بعد موته.
>620<ص:

 وقوله: ج.ز.اء4 الع'طاس, أ%ي ع.ج_ل}نا إ,د\راك. الث�ـأ}ر,، ق%د\ر. ما بي التشميت والع'طاس,. وعن ال4صمعي: الع.ق}ب': الع1ق%اب'؛
وأ%نشد:

ل%ـي\ن¬ ل4ه\ل, الـح.ق> ذ�و ع.ق}ب� ذ%ك%ر\
وي'قال: إ,نه ل%ع.ال1ـم بع'ق}م.ى الكلم، وع'ق}ب.ـى الكلم، وهو غامض'



الكلم الذي ل يعرفه الناس، وهو مثل النوادر.
وأ%ع\ق%به على ما ص.ن.ع: جازاه. وأ%ع\ق%به بطاعته أ%ي جازاه،

 والع'ق}ب.ـى ج.زاء� ال4مر. وع'ق}ب' ك�لY شيء، وع'ق}باه، وع'ق}بان'ه، وعاق1ـب.ت'ه: خات1مت'ه. والع'ق}ب: الـم.ر\ج,ع'. وع.ق%ب. الرجل
ي.ع\ق�ب' ع.ق}با:

ط%لب مالv أ%و غيه. ابن ال4عراب: الـم1ع\ق%ب' ال1مار؛ وأ%نشد:
كـم1ع\ق%ب, الر_ي\ط إ,ذ} ن.ش_ر\ت. ه'د_اب.ه\

 قال: وس'م>ي. ال1مار م1ع\ق%باv، ل4نه ي.ع\ق�ب' الـم'لءة، يكون خ.ل%فاv م1ن\ها. والـم1ع\ق%ب': الق�ر\ط�. والـم1ع\ق%ب': السائ1ق' الاذ1ق
) 1بالس_و\ق. والـم1ع\ق%ب: بعي الع'ق%ب,. والـم1ع\ق%ب': الذي ي'ر.ش_ح' للخ1لفة بعد ال3مام. والـم'ع\ق1ب': الن_ج\م' (

 قوله «والعقب النجم إل» ضبط ف الكم كمنب وضبط ف القاموس كالصحاح بالشكل كمحسن اسم فاعل.)1(
الذي ي.ط}لع'، في.ر\ك%ب' بط�ل�وعه الز_ميل� الـم'عاق1ب'؛ ومنه قول الراجز:

كأ%نا ب.ي\ن. السeج'وف1 م1ع\ق%ب'،
أ%و شاد1نD ذو ب.ه\ج.ة{ م'ر.ب>ب'

 أ%بو عبيدة: الـم1ع\ق%ب' ن}م¬ ي.ت.عاق%ب' به الز_ميلن1 ف السفر، إ,ذا غاب. نم¬ وط%ل%ع. آخ.ر، ر.ك1ب. الذي كان يشي. وع'ق}ب.ة
الق1د\ر: ما ال}ت.ز.ق. بأ%س\ف%ل1ها من تابل� وغيه.

والع'ق}بة: م.رق%ة ت'ر.دe ف الق1د\ر, الستعارة، بضم العي، وأ%ع\ق%ب.
الرج'ل%: ر.د_ إ,ليه ذلك؛ قال الك�م.ي\ت:

وحار.د.ت1 النeك}د' ال1لد'، ول يكن\، *  لع'ق}بة1 ق1د\ر, الـم'ست.ع1ـيين، م'ع\ق1ب'
 وكان الفراء ي'جيزها بالكسر، بعن الب.ق1ـي_ة. ومن قال ع'ق}بة، بالضم، جعله من الع\ت1قاب. وقد جعلها ال4صمعي

والبصريون، بضم العي. وق%رار.ة� الق1د\ر,: ع'ق}ب.ت'ها.
) 2والـم'ع.قYبات': الـح.ف%ظة�، من قوله عز وجل: له م'ع.قYبات¬ (

  قوله «له معقبات إل» قال ف الكم أي للنسان معقبات أي ملئكة يعتقبون يأت بعضهم بعقب بعض يفظونه من2(
أمر الل9ه أي ما أمرهم الل9ه به كما تقول يفظونه عن أمر الل9ه وبأمر الل9ه ل أنم يقدرون أن يدفعوا عنه أمر الل9ه.)

من بي يديه ومن خ.ل}ف1ه ي.ح\ف%ظونه. والـم'ع.قYبات: ملئكة� الليل
والنهار، ل4نم ي.ت.عاقبون، وإ,نا أ�ن>ث%ت\ لكثرة ذلك منها، نو ن.س�ابة

 وع.ل�مة{ وهو ذ%ك%ر¬. وقرأ بعض ال4عراب: له م.عاق1ـيب'. قال الفراء: الـم'ع.قYبات' اللئكة�، ملئكة� الليل, ت'ع.قYب' ملئكة
النهار،

 وملئكة� النهار ت'ع.قYب' ملئكة% الليل. قال ال4زهري: جعل الفراء� ع.ق�ب. بعن عاق%ب.، كما يقال: عاق%د. وع.ق�د.، وضاع.ف
 وض.ع_ف.، فكأ%ن� ملئكة النهار, تفظ العباد، فإ,ذا جاء4 الليل جاء4 معه ملئكة الليل، وص.ع1د. ملئكة� النهار، فإ,ذا أ%قبل النهار

عاد من ص.ع1د.؛ وص.ع1د. ملئكة� الليل، كأ%نم ج.ع.ل�وا ح1ف}ظ%هم ع'ق%باv أ%ي ن'و.با. وكل© من ع.م1ل% ع.م.لv ث عاد إ,ليه فقد ع.ق�ب..
وملئكةD م'ع.قYب.ةD، وم'ع.قYبات¬ جع' المع؛ وقول النب، صلى الل9ه



 عليه وسلم: م'ع.قYبات¬ ل ي.خ1ـيب' قائل�ه'ن_، وهو أ%ن ي'س.ب>ح. ف د'بر صلته ثلثاv وثلثي تسبيحةv، وي.ح\م.ده ثلثاv وثلثي
،vتميدة

ويكبه أ%ربعاv وثلثي تكبية؛ س'م>ي.ت\ م'ع.قYبات{، ل4نا 
>621<ص:

 عاد.ت\ مرةv بعد مرة، أ%و ل4نا ت'قال ع.ق1ـيب. الصلة. وقال شر: أ%راد بقوله م'ع.قYبات¬ ت.س\ب,ـيحات ت.خ\ل�ف' بأ}ع\قاب, الناس,؛
قال: والـم'ع.قYب' من كل شيء�: ما خ.ل%ف. ب,ع.ق1ب, ما قبله؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للنمر ابن ت.و\ل%ب�:

ول%س\ت' بش.ي\خ�، قد ت.و.ج_ه.، دالف{، *  ولكن\ ف%ـتÝى من صال, القوم ع.ق�با
يقول: ع'م>ر. بعد.هم وب.قي.

والع.ق%بة: واحدة ع.ق%بات1 البال. والع.ق%بة�: طريق¬، ف ال%ب.ل,،
و.ع\ر¬، والمع ع.ق%ب¬ وع1قاب¬. والع.ق%ب.ة: الب.ل الطويل�، ي.ع\ر,ض'

 للطريق فيأ}خ'ذ� فيه، وهو ط%ويلD ص.ع\ب¬ شديد¬، وإ,ن كانت خ'ر,م.ت\ بعد أ%ن ت.س\ن.د. وت.ط�ول% ف السماء3، ف ص'عود وه'بوط،
 أ%ط}و.ل� من الن_ق}ب,، وأ%ص\ع.ب' م'ر\ت.قvى، وقد يكون� ط�ول�هما واحدا. س.ن.د' الن_ق}ب, فيه شيء# من اس\ل1ن\قاء، وس.ن.د' الع.ق%بة م'س\ت.و

كهيئة ال1دار. قال
 ال4زهري: وجع الع.ق%ب.ة1 ع1قاب¬ وع.ق%بات¬. ويقال: من أ%ين كانت\ ع.ق1ـب'ك. أ%ي من أ%ين أ%ق}ب.ل}ت.؟ والع'قاب': طائر من الع1تاق
 مؤنثةD؛ وقيل: الع'قاب' ي.ق%ع على الذكر وال�نثى، إ,ل أ%ن يقولوا هذا ع'قاب¬ ذك%ر؛ والمع: أ%ع\ق�ب¬ وأ%ع\ق1ـبةD؛ عن ك�راع؛

وع1ق}بانD وع.قابي: جع' المع؛ قال:
�ع.قابي' يوم. الد_ج\ن, ت.ع\ل�و وت.س\ف�ل

 وقيل: جع الع'قاب أ%ع\ق�ب¬؛ ل4نا مؤنثة. وأ%ف}ع'لD بناء يتص به جع' ال3ناث، مثل ع.ناق� وأ%ع\ن'ق�، وذراع وأ%ذ}ر'ع�. وع'قاب
ع.ق%ن\باةD؛

ذكره ابن سيده ف الرباعي.
وقال ابن ال4عراب: ع1تاق' الطي الع1ق}بان�، وس1ـباع' الطي الت

 تصيد، والذي ل ي.ص1د\ ال%شاش'. وقال أ%بو حنيفة: من الع1قبان ع1قبانD تسمى ع1قبان% ال1ر\ذان1، ليست بس'ود{، ولكنها ك�ه\ب¬،
ول ي'ن\ت.ف%ع' بريشها، إ,ل� أ%ن ي.ر\تاش. به الصبيان� المام1ـيح.

والع'قاب': الراية. والع'قاب': الـح.ر\ب'؛ عن كراع. والع'قاب': ع.ل%م
 ض.خ\م¬. وف الديث: أ%نه كان اسم رايته، عليه السلم، الع'قاب.، وهي الع.ل%م' الض_خ\م'. والعرب تسمي الناقة% السوداء

ع'قاباv، على التشبيه. والع'قاب' الذي ي'ع\ق%د' للو'لة ش'ب>ه. بالع'قاب, الطائر، وهي مؤنثة أ%يضاv؛ قال أ%بو ذؤيب:
ول الراح' راح' الشام, جاء4ت\ س.ب,ـيئ%ةv، *  لا غايةD ت.ه\د1ي، الكرام.، ع'قاب'ها

ع'قاب'ها: غاي.ت'ها، وح.س'ن. تكرار'ه لختلف اللفظي، وج.م\ع'ها
.Dع1ق}بان

والع'قاب': فرس م1ر\داس بن ج.ع\و.ن.ة%.



والع'قاب': ص.خ\رة ناتئةD ناش1ز.ةD ف البئر، ت.خ\ر,ق' الد>لء4، وربا
كانت من ق1ـب.ل, الط�ي>؛ وذلك أ%ن ت.ز'ول% الص_خ\ر.ة� عن موضعها،
وربا قام عليها الـم'س\ت.قي؛ أ�نثى، والمع كال%م\ع,. وقد ع.ق�بها
ت.ع\ق1ـيباv: س.و�اها. والرج'ل الذي ي.ن\ز,ل� ف البئر في.ر\ف%ع'ها، يقال له:

الـم'ع.قYب'. ابن ال4عراب: الق%ب,ـيل%ة ص.خ\ر.ةD على رأ}س البئر،
والع'قابان1 من ج.ن.ب.ت.ي\ها ي.ع\ض'دان,ها.

وقيل: الع'قاب' صخرة ناتئة ف ع'ر\ض, ج.بل، ش1ـب\ه' م1ر\قاة. وقيل:
�الع'قاب' م.ر\قvى ف ع'ر\ض, ال%ب.ل. والع'قابان1: خ.ش.بتان ي.ش\ب.ح' الرجل

بينهما ال1ل}د.. والع'قاب: خ.ي\طD صغي¬، ي'د\خ.ل� ف خ'ر\ت.ي\ ح.ل}ق%ة1
الق�ر\ط1، ي'ش.دe به.

:eر\ط%: ش.د_ه بع.ق%ب� خ.ش\ية% أ%ن ي.ز,يغ%؛ قال س.ي�ار¬ ال4بان,ـي�وع.ق%ب. الق
>622<ص:

كأ%ن� خ.و\ق. ق�ر\ط1ها الـم.ع\قوب, *  على د.باة{، أ%و على ي.ع\س'وب,
ج.عل% ق�ر\ط%ها كأ%نه على د.باة، لق1ص.ر, ع'ن'ق, الد_باة، فوص.ف%ها

:�بالو.قص,. وال%و\ق': الـح.ل}ق%ة�. والي.ع\سوب': ذكر النحل. والد_باة
واحدة� الد_ب، ن.و\ع¬ من ال%راد.

قال ال4زهري: الع'قاب' اليط� الذي ي.ش'دe ط%ر.ف%ي\ ح.ل}ق%ة1 الق�ر\ط.
والـم1ع\ق%ب': الق�ر\ط�؛ عن ثعلب.

والي.ع\ق�وب': الذ�ك%ر' من الـح.ج.ل والق%ط%ا، وهو مصروف ل4نه عرب�
ل ي'غ.ي_ر\، وإ,ن كان م.زيداv ف أ%و_له، فليس على وزن الفعل؛ قال

الشاعر:
عال� ي'ق%ص>ر' دونه الي.ع\ق�وب'

 والمع: اليعاقيب'. قال ابن بري: هذا البيت ذكره الوهري على أ%نه شاهد على الي.ع\ق�وب,، لذ%ك%ر الـح.ج.ل، والظ�اهر ف
 الي.ع\ق�وب, هذا أ%نه ذ%ك%ر الع'قاب، م1ث}ل الي.ر\خ'وم، ذ%ك%ر, الر_خ.م، والي.ح\ب'ور,، ذ%ك%ر, الـح'بار.ى، ل4ن الـح.ج.ل% ل ي'ع\ر.ف' لا م1ثل

هذا الع'ل�و> ف الط�يان؛ ويشهد بصحة هذا القول قول الفرزدق:
يوماv ت.ر.ك}ن.، ل3ب\راه1ـيم.، عاف1ـي.ةv *  من النeس'ور, عليه1 والي.عاقيب

 فذكر اج\تماع. الطي على هذا الق%ت1ـيل من النeسور والي.عاقيب، ومعلوم أ%ن الـح.ج.ل% ل يأ}كل الق%ت\لى. وقال اللحيان:
الي.ع\ق�وب' ذ%ك%ر'

الق%ب\ج,. قال ابن سيده: فل أ%د\ر,ي ما ع.ن بالق%ب\ج,: أ%لـح.ج.ل%، أ%م
الق%طا، أ%م الك1ر\وان%؛ وال4ع\ر.ف' أ%ن الق%ب\ج. الـح.ج.ل�. وقيل:



الي.عاق1ـيب' من ال%يل، سيت بذلك تشبيهاv بي.عاق1ـيب, الـح.ج.ل لس'ر\عتها؛ قال سلمة بن ج.ن\د.ل:
)1و.ل�ى ح.ث1ـيثاv، وهذا الش_ي\ب' ي.ت\ب.ع'ه، *  لو كان ي'د\ر,ك�ه ر.ك}ض' اليعاق1ـيب,(

 قوله «يتبعه» كذا ف الكم والذي ف التهذيب والتكملة يطلبه، وجو�ز ف ركض الرفع والنصب.)1(
قيل: يعن الي.عاق1ـيب. من ال%ي\ل؛ وقيل: ذكور الج.ل.

 والع\ت1قاب': الـح.ب\س' والـم.ن\ع' والت_ناو'ب'. واعت.ق%ب. الشيء4: ح.ب.سه عنده. واع\ت.ق%ب. البائ1ـع' الس>ل}ع.ة أ%ي ح.ب.سها عن
 الـم'شتري حت يقبض. الثمن؛ ومنه قول إ,براهيم الن_خ.ع1ـي: الـم'ع\ت.ق1ب' ضام1ن¬ لا اع\ت.ق%ب.؛ الع\ت1قاب': الـح.بس والنع'.
 يريد أ%ن� البائع إ,ذا باع شيئاv، ث منعه الشتري. حت ي.ت\ل%ف. عند البائع، فقد ض.م1ن.. وعبارة ال4زهري: حت ت.ل1ف. عند البائ1ع

ه.لك. من ماله، وضمان'ه منه.
وعن ابن شيل: يقال باعن فلنD س1ل}ع.ةv، وعليه ت.ع\ق1بةD إ,ن كانت

.Dفيها، وقد أ%د\ر.ك%ت\ن ف تلك الس>ل}عة ت.ع\ق1ـب.ة
ويقال: ما ع.ق�ب. فيها، فعليك ف مالك أ%ي ما أ%دركن فيها من د.ر.ك{ فعليك ضمان'ه.

 وقوله عليه السلم: ل%يe الواج,د ي'ح1ل© ع'ق�وب.ت.ه' وع1ر\ض.ه؛ ع'ق�وب.ت'ه: ح.ب\س'ه، وع1ر\ض'ه: ش1كايت'ه؛ حكاه ابن ال4عراب وفسره با
 ذكرناه.واع\ت.ق%ب\ت' الرج'ل%: ح.ب.س\ت'ه. وع1ق}ب.ة� الس_ر\و، وال%مال,، والك%ر.م,، وع'ق}ب.ت'ه، وع'ق}ب'ه: كل©ه أ%ث%ره' وهيئت'ه، وقال اللحيان: أ%ي

س1ـيماه' وعلمته؛ قال: والك%س\ر' أ%ج\و.د'. وي'قال: على فلن ع1ق}بة� الس_ر\و, وال%مال، بالكسر، إ,ذا كان عليه أ%ث%ر' ذلك.
 والع1ق}ب.ة�: الو.ش\ي' كالع1ق}مة1، وزعم ي.ع\ق�وب' أ%ن الباء4 بدل من اليم. وقال اللحيان: الع1ق}بة ض.ر\ب¬ من ث1ـياب الـه.و\د.ج

م'و.شìى.
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وي'قال: ع.ق}بة وع.ق}م.ة، بالفتح.
والع.ق%ب': الع.ص.ب' الذي ت'ع\م.ل� منه ال4وتار، الواحدة ع.ق%ب.ةD. وف

 الديث: أ%نه مضغ ع.ق%باv وهو صائم؛ قال ابن ال4ثي: هو، بفتح القاف، الع.ص.ب' والع.ق%ب' من كل شيء�: ع.ص.ب' الـم.ت\ن.ي\ن,،
،Dوي'ه.ذ�ب' وي'ن.ق�ى من اللحم، وي'س.و_ى منه الو.ت.ر؛ واحدته ع.ق%بة ،vباللحم ي'م\ش.ق' منه م.ش\قا � والس�اقي، والو.ظ1ـيف%ي، ي.خ\ت.ل1ط
 وقد يكون ف ج.ن\ب.ـي, البعي. والع.ص.ب': الع1ل}باء� الغليظ، ول خي فيه، والفرق بي الع.ق%ب, والع.ص.ب,: أ%ن الع.ص.ب. ي.ض\ر,ب

 إ,ل الصeف}ر.ة، والع.ق%ب ي.ض\ر,ب' إ,ل البياض، وهو أ%ص\ل%ب'ها وأ%م\ت.ن'ها. وأ%ما الع.ق%ب'، م'ؤ.خ_ر' الق%د.م: فهو من الع.ص.ب ل من
الع.ق%ب. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد: الع.ق%ب' ع.ق%ب' الـم.ت\ن.ي\ن, من الشاة1 والب.عي, والناقة والبقرة.

 وع.ق%ب. الشيء4 ي.ع\ق1ـبه وي.ع\ق�به ع.ق}باv، وع.ق�ب.ه: ش.د_ه بع.ق%ب�. وع.ق%ب. ال%و\ق.، وهو ح.ل}ق%ة� الق�ر\ط1، ي.ع\ق�ب'ه ع.ق}باv: خاف. أ%ن ي.زيغ
 ف%ش.د_ه بع.ق%ب�، وقد تقد_م أ%نه من الع'قاب. وع.ق%ب. الس_ه\م. والق1د\ح. والق%و\س. ع.ق}باv إ,ذا ل%و.ى شيئاv من الع.ق%ب, عليه؛ قال د'ر.ي\د

بن' الص>م_ة:
وأ%س\م.ر. من ق1داح, الن_ب\ع, ف%ر\ع�، *  به ع.ل%مان1 من ع.ق%ب� وض.ر\س,

(يتبع...)
): عقب: ع.ق1ب' ك�لY شيء�، وع.ق}ب'ه، وعاق1ـبت'ه، وعاق1ـب'ه، وع'ق}ب.ت'ه،... ...3@(تابع... 



قال ابن بري: صواب' هذا البيت: وأ%ص\ف%ر. من ق1داح, الن_ب\ع,؛ ل4ن�
سهام الـم.ي\س3ر, ت'وص.ف' بالصeفرة؛ كقول طرفة:

وأ%صف%ر. م.ضب'وح�، ن.ظ%ر\ت' ح'وار.ه  *  على النار، واست.ود.عت'ه' ك%ف_ م'جم1د1
 وع.ق%ب. ق1د\ح.ه ي.عق�به ع.ق}باv: انك%سر. ف%ش.د_ه بع.ق%ب�، وكذلك كل© ما انك%س.ر فش'د_ بع.ق%ب�. وع.ق%ب. فلنD ي.عق�ب' ع.ق}باv إ,ذا ط%ل%ب

 مالv أ%و شيئاv غيه. وع.ق1ب. الن_ب\ت' ي.عق%ب' ع.ق%باv: د.ق_ ع'ود'ه واصف%ر_ و.رق�ه؛ عن ابن ال4عراب. وع.ق�ب. الع.رف%ج' إ,ذا اصف%ر_ت
ثرته، وحان ي'بسه. وكل شيء كان% بعد شيء، فقد ع.ق%به؛ وقال:
ع.ق%ب. الر_ذاذ� خ1لف%ه'م، فكأ%نا *  ب.س.ط% الش_واط1ب'، بينهن_، ح.صيا

والع'ق%يب، مفف الياء: موضع. وع.ق1ب¬: موض1ـع¬ أ%يضاv؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة:
ح.و_ز.ها من ع.ق1ب� إ,ل ض.ب'ع، *  ف ذ%ن.بان{ وي.ب,ـيس� م'ن\ق%ف1ـع\

وم'ع.قYب¬: موضع؛ قال:
ر.ع.ت\، ب'ع.قYب فالب'ل}ق,، ن.ب\تاv، *  أ%طار. ن.س3ـيل%ها عنها ف%طارا

.vوالع'ق�ي\ب': طائر، ل ي'ستعمل إ,ل9 مصغرا
وك%ف}ر'ت1ع\قاب�، وكفر'عاق1ب�: موضعان.

ورجل ع1ق�بانD: غليظD؛ عن كراع؛ قال: والمع ع1ق}بانD؛ قال: ولست من هذا الرف على ث1ق%ة.
 وي.ع\ق�وب: اسم إ,سرائيل أ%ب يوسف، عليهما السلم، ل ينصرف ف العرفة، للعجمة والتعريف، ل4نه غ�ي>ر. عن جهته، فوقع

 ف كلم العرب غي معروف1 الذهب. وس'م>ي. ي.ع\ق�وب' بذا السم، ل4نه و'ل1د. مع ع1ـيص.و\ ف بطن واحد. و'ل1د. ع1ـيص.و
 قبله، وي.ع\ق�وب' متعلق بع.ق1ـبه، خ.ر.جا معاv، فع1ـيص.و\ أ%بو الرeوم. قال الل9ه تعال ف قصة إ,براهيم وامرأ%ته، عليهما السلم:
 ف%ب.ش_ر\ناها بإ,س\حق.، ومن و.ر.اء3 إ,س\حق. ي.ع\ق�وب.؛ ق�ر,ئ. يعقوب'، بالرفع، وق�ر,ئ. يعقوب.، بفتح الباء3، ف%م.ن\ ر.ف%ع، فالعن: ومن

 وراء3 إ,سحق يعقوب' م'ب.ش_ر ب,ه1؛ و.م.ن فتح يعقوب، فإ,ن أ%با زيد وال4خفش زعما أ%نه منصوب، وهو ف موض1ع, الفض, عطفا
على

>624<ص:
  قوله بإ,سحق، والعن: بشرناها بإ,سحق، وم1ن\ وراء3 إ,سحق بيعقوب؛ قال ال4زهري: وهذا غي جائز عند ح'ذ�اق النحويي

 من البصريي والكوفيي. وأ%ما أ%بو العباس أ%حد بن ييـى فإ,نه قال: ن'ص1ب. يعقوب' بـإ,ضمار ف1ع\ل� آخر، كأ%نه قال:
 فبشرناها بـإ,سحق. ووهبنا لا من وراء3 إ,سحق يعقوب.، ويعقوب' عنده ف موضع النصب، ل ف موضع الفض، بالفعل
 الضمر؛ وقال الزجاج: عطف يعقوب على العن الذي ف قوله فبشرناها، كأ%نه قال: وهبنا لا إ,سحق، وم1ن وراء3 إ,سحق
 يعقوب. أ%ي وهبناه لا أ%يضاv؛ قال ال4زهري: وهكذا قال ابن ال4نباري، وقول الفراء3 قريب منه؛ وقول ال4خفش وأ%ب زيد

عندهم خطأ. ون,ـيق' الع'قاب,: موضع بي مكة والدينة. ون.ج\د' الع'قاب,: موضع بد1م.ش\ق؛ قال ال4خطل:
ويام.ن_ عن ن.ج\د1 الع'قاب,، وياس.ر.ت\  *  بنا الع1ـيس' عن ع.ذ}راء3 دار, بن الس_ح\ب,

@عقرب: الع.ق}ر.ب': واحدة� الع.قار,ب من الـه.وام>، يكون� للذكر



:� وال�نثى بلفظ واحد، والغالب' عليه التأ}نيث، وقد يقال لل�نثى ع.ق}ر.بة وع.ق}ر.باء�، مدود غي مصروف. والع'ق}ر'بان� والع'ق}ر'ب_ان
،Òالذ�ك%ر' منها؛ قال ابن جن: ل%ك. فيه أ%م\ران: إ,ن شئت. قلت. إ,نه ل اع\ت1داد. بال4لف والنون فيه، في.ب\ق%ى حينئذ كأ%نه ع'ق}ر'ب 
 بنزلة ق�س\ق�ب¼، وق�س\ح'ب¼، وط�ر\ط�ب¼، وإ,ن شئت. ذهبت. م.ذ}ه.باv أ%ص\ن.ع. من هذا، وذلك أ%نه قد ج.ر.ت1 ال4لف' والنون�، من
 حيث� ذكرنا ف كثي من كلمهم، م'ج\ر.ى ما ليس موجوداv على ما ب.ي_نا، وإ,ذا كان كذلك، كانت الباء� لذلك كأ%نا

 حرف' إ,عراب، وحرف' ال3عراب قد ي.لحق�ه التثقيل ف الوقف، نو: هذا خالد�، وهو ي.ج\ع.ل9؛ ث إ,نه قد ي'ط}ل%ق' وي'ق%رe تثقيله
 عليه، نو: ال4ض\خ.م�ا وع.ي\ه.ل9. ف%ك%أ%ن� ع'ق}ر'باناv لذلك ع'ق}ر'ب¬، ث لقها التثقيل لتص.وeر, معن الوقف عليها، عند اعتقاد حذف

 ال4لف والنون من بعدها، فصارت كأ%نا ع'ق}ر'بÒ، ث لقت ال4لف والنون، فبقي على تثقيله، كما بقي ال4ض\خ.م�ا عند
 انطلقه على تثقيله، إ,ذ} أ�ج\ر,ي. الوصل� م'ج\ر.ى الوقف1، فقيل ع'ق}ر'ب_انD؛ قال ال4زهري: ذ%ك%ر' الع.قار,ب, ع'ق}ر'بانD، م'خ.ف�ف الباء.

 وأ%رض م'ع.ق}ر,بة، بكسر الراء3: ذات' ع.قار,ب.؛ وكذلك م'ث%ع\ل1ـب.ةD: ذات' ث%عال1ب.؛ وكذلك م'ض.ف}د1عة، وم'ط%ح\ل1ـبة. ومكان
 م'ع.ق}ر,ب¬، بكسر الراء: ذو ع.قار,ب.. وبعضهم يقول: أ%رض¬ م.ع\ق%رة، كأ%نه ر.د_ الع.ق}ر.ب. إ,ل ثلثة1 أ%حرف، ث ب.ن عليه. وع.ي\ش

ذو ع.قار,ب. إ,ذا ل يكن سهلv، وقيل: فيه ش.رÒ وخ'ش'ونة؛ قال ال4ع\لم:
حت إ,ذا ف%ق%د. الص_ب'و *  ح. يقول�: عي\ش¬ ذو ع.قار,ب\

والع.قار,ب': الـم1ن.ن'. على التشبيه؛ قال النابغة:
علي_ ل1ع.م\ر�و ن,ع\مةD، بعد ن,ع\مة *  لوال1د1ه، ليست بذات1 ع.قار,ب,

أ%ي ه.ن,ـيئة غي' م\ن'ونة{.
 والع'ق}ر'ب_ان�: د'و.يب_ة تدخل� ال�ذ�ن%، وهي هذه الطويلة الص_ف}راء، الكثية القوائم؛ قال ال4زهري: هو د.خ_ال� ال�ذ�ن1؛ وف

الصحاح: هو دابة له أ%ر\ج'لD ط1والD، وليس ذ%ن.به' كذ%ن.ب, الع.قار,ب,؛ قال إ,ياس'
بن' ال4ر.ت>:

كأ%ن� م.ر\ع.ى أ�م>ك�م\، إ,ذ غ%د.ت\، *  ع.ق}ر.بةD ي.ك�وم'ها ع'ق}ر'بان
وم.ر\ع.ى: اسم ام>هم، وي'ر\وى إ,ذ ب.د.ت\. ر.و.ى
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  ابن بري عن أ%ب حات قال: ليس الع'ق}ر'بان� ذ%ك%ر. الع.قارب,، إ,نا هو دابة له أ%ر\ج'لD ط1والD، وليس ذ%ن.ب'ه كذ%ن.ب, الع.قار,ب,.

 وي.ك�وم'ها: ي.نك1ح'ها. والع.قار,ب': الن_مائم'، ود.ب_ت\ ع.قار,ب'ه، منه على الـم.ث%ل؛ وي'قال� للرجل الذي ي.قتر,ض' أ%عراض. الناس,: إ,نه
لت.د1بe ع.قار,ب'ه؛ قال ذو ال3صب.ع, الع.دوان:

ت.سر,ي ع.قار,به إ,ل%ـ * ـي_، ول ت.د1بe له ع.قار,ب\ 
أراد: ول ت.د1بe له م1ن ع.ق%ارب.

وص'د\غD م'ع.ق}ر.ب¬، بفتح الراء3، أ%ي معطوف. وشيء# م'ع.ق}ر.ب¬:
 م'عو.جÒ. وع.ق%ار,ب' الش>تاء3: شدائد'ه. وأ%فرده ابن بري ف أ%ماليه، فقال: ع.قر.ب' الش>تاء3 ص.و\ل%ت'ه، وش1د_ة� ب.ر\د1ه1. والع.ق}ر.ب': ب'ر\ج

من
ب'ر'وج, السماء3؛ قال ال4زهري: وله من النازل الش_و\لة�، والق%ل}ب،



 والزeبان. وفيه يقول ساجع' العرب: إ,ذا ط%ل%عت الع.قر.ب، ح.م1س. الـم1ذ}ن.ب، وق�ر_ ال4ش\ي.ب، ومات. ال�ن\د.ب؛ هكذا قاله
ال4زهري ف ترتيب النازل، وهذا عجيب.

والع.قر.ب': س.ي¬ م.ضف�ور ف ط%ر.ف1ه إ,بزي¬، ي'ش.دe به ث%ف%ر' الدابة1 ف الس_ر\ج,.
والع.قربة: حديدة نو الك�ل�ب,، ت'ع.ل�ق' بالس_ر\ج والر_حل. وع.قر.ب' الن_عل: س.ي¬ من س'ي'وره. وع.قر.بة� الن_عل,: ع.قد' الش>راك

.والـم'ع.قر.ب': الشديد' ال%ل}ق, الـم'جت.م1ع'ه. وح1مار م'ع.ق}ر.ب' ال%ل}ق,: م'ل%ز_ز¬، م'جت.م1ـع، شديد؛ قال العجاج:  ك
ع.ر\د. التراقي ح.ش\و.راv م'ع.قر.با

 والع.قر.بة: ال4م.ة العاق1لة� ال%د'وم'. وع.قر.باء�: موضع.
وع.قر.ب' بن' أ%ب ع.قر.ب�: اسم رجل من ت'ج_ار الدينة مشهور¬

 بالـم.ط}ل,؛ ي'قال ف الثل: هو أ%م\ط%ل� من ع.قر.ب�، وأ%تر من ع.قرب�؛ حكى ذلك الزبي' بن ب.ك�ار، وذكر أ%نه عام.ل% الف%ض\ل
 بن عباس بن ع'ت\بة بن أ%ب ل%ـه.ب، وكان الفضل� أ%ش.د_ الناس, اقت1ضاءé، و.ذ%ك%ر أ%نه ل%ز,م. ب.يت. ع.قر.ب� زماناv، فلم ي'ع\ط1ه1 شيئاv؛

فقال فيه:
قد ت.ج,ر.ت\ ف س'وق1نا ع.قر.ب¬،  *  ل م.ر\ح.باv بالع.ق}ر.ب, التاج,ر.ه\

ك�ل© ع.د'و¼ ي'ت_ق%ى م'ق}ب,ـل،  *  وع.ق}ر.ب¬ ي'خ\ش.ى من الد_اب,ر.ه 
إ,ن} عاد.ت1 الع.ق}ر.ب' ع'د\نا لا،  *  وكان.ت1 الن_ع\ل� لا حاض1ر.ه 

ك�ل© ع.د'و¼ ك%ي\د'ه ف اس\ت1ه،  *  فغ.ي\ر م.خ\ش1ـي¼ ول ضائر.ه
 @عقنب: ع'قاب¬ ع.ق%ن\باةD، وع.ب.ن\قاة، وق%ع.ن\باة، وب.ع.ن\قاة، على الق%ل}ب,: حديدة� الـم.خال1ب,. وف التهذيب: هي ذات

الـم.خال1ب, الـم'ن\ك%رة1، ال%بيثة؛ قال الطYر,م_اح'، وقيل هو ل1ران1 الع.و\د:
ع'قاب¬ ع.ق%ن\باةD، كأ%ن� و.ظ1ـيف%ها *  وخ'ر\ط�وم.ها ال4ع\لى، ب,نار�، م'ل%و_ح'

 وقيل: هي السريعة ال%ط}ف1، الـم'ن\ك%رة�؛ وقال ابن ال4عراب: كل© ذلك على البالغة، كما قالوا: أ%س.د¬ أ%س1د¬، وك%ل}ب¬ ك%ل1ب¬.
وقال الليث:

الع.ق%ن\باة� الداه1ـية� من الع1ق}بان، وج.م\ع'ه ع.ق%ن\ب.يات. 
@عكب: الع.ك%ب': ت.دان أ%صاب,ع, الر>ج\ل, بعض1ها إ,ل ب.ع\ض�.

والع.ك%ب': غ1ل%ظD ف ل%ح\ي, ال3نسان وش.فته. وأ%مةD ع.ك}باء�: ع1ل}جةD جاف1ـية� ال%ل}ق,، من آم� ع'ك�ب�.
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 وع.ك%ب.ت1 الطي' ت.ع\ك�ب' ع'ك�وباv: ع.ك%ف%ت\. وع.ك%ب.ت1 الق1د\ر' ت.ع\ك�ب' ع'ك�وباv إ,ذا ثار. ع'ك%اب'ها، وهو ب'خار'ها وش1د_ة� غ%ل%يان,ها؛
وأ%نشد:

كأ%ن� م'غ1ـيات1 ال�ي'وش, الت.ق%ت\ با، *  إ,ذا اس\ت.ح\م.ش.ت\ غ%ل}ياv، وفاض.ت\ ع'ك�وب'ها
.�والع'ك%اب': الدeخ.ان

والع.ك}ب': الغ'بار'، وم1ن\ه قيل ل1ل4مة1 ع.ك}باء. والع.ك�وب' والع.ك©وب'، بالفتح: الغ'بار؛ قال ب,ش\ر' بن' أ%ب خاز,م�:
ن.ق%ل}ناه'م' ن.ق}ل% الك1لب, ج,راء4ها، *  على ك�لY م.ع\ل�وب� ي.ث�ور' ع.ك�وب'ها



والـم.ع\ل�وب': الطريق' الذي ي'ع\ل%ب' ب.ن\ب.ت.ي\ه1؛ والعاك�وب': لغة
فيه، عن الـه.ج.ر,ي>؛ وأ%نشد:

وإ,ن} جاء4، يوماv، هات1ف¬ م'ت.ن.ج>د'، *  ف%ل1ل}خ.ي\ل, عاكوب¬، من الض_ح\ل,، سان,د'
والعاك1ب': كالع.ك�وب؛ قال:

جاء4ت\، م.ع. الر_ك}ب,، لا ظ%باظب'، *  ف%غ.ش1ـي. الذ�اد.ة منها عاك1ب'
واع\ت.ك%ب. الكان�: ثار فيه الع.ك�وب'. والعاك1ب' من ال3بل: الكثية�؛

ولل3بل ع'ك�وب¬ على الـح.و\ض, أ%ي ازدحام. واع\ت.ك%ب.ت1 ال3بل: اجتمعت ف موضع، فأ%ثار.ت\ الغ'بار فيه؛ قال:
إ,ن�ي، إ,ذا ب.ل� الن_ف1ـيe غار,ب، *  واع\ت.ك%ب.ت\، أ%غ}ن.ي\ت' عنك. جان,ـبـي

والعاك1ب': المع' الكثي.
والع'ك�وب'، ع'ك�وف' الطي التمعة، وع'ك�وب' الو,ر\د1، وع'ك�وب'

الماع.ة1.
وع.ك%ف%ت1 اليل� ع'كوفاv، وع.ك%ب.ت\ ع'ك�وباv: بعنÝى واحد. وطي

ع'ك�وب¬ وع'ك�وف¬؛ وأ%نشد الليث لـم'زاحم الع'ق%ي\ل1ـي�:
ت.ظ%ل© ن'س'ور¬ من ش.م.ام� عليهم' *  ع'ك�وباv مع الع1ق}بان1، ع1ق}بان1 ي.ذ}ب'ل,

قال: والباء لغة بن خ.ف%اج.ة من بن ع'ق%ي\ل، والبيت' لـم'ز.اح1م
الع'ق%ي\لي. ابن ال4عراب: غلم ع.ص\ب¬ وع.ض\ب¬، بالصاد والضاد، و.ع.ك}ب¬ إ,ذا كان% خ.فيفاv ن.شيطاv ف ع.م.له.

والع1ك%اب' والع'ك}ب' وال4ع\ك�ب': كله اسم لمع الع.ن\ك%ب'وت1، وليس
.Òب.م\ع، ل4ن الع.ن\ك%ب'وت. رباع1ـي

والع1ك%بe: الذي ل�م>ه ز.و\ج¬. ورجلD ع1ك%بÒ، مثال ه1ج.ف�، أ%ي
 ق%صي ض.خ\م¬ جاف{؛ وكذلك ال4ع\ك%ب'. والع1ك%بe الع1ج\ليe: شاعر. وع1ك%بÒ وع'ك%ابة: اسان1. وع'ك%ابة: أ%بو حي� من ب.ك}ر�،

وهو ع'ك%ابة بن ص.ع\ب بن ع.لي> بن ب.ك}ر, بن وائل؛ وأ%ما قول النخ_ل الي.ش\ك�ر,ي: 
ي'ط%و>ف' ب ع1ك%بÒ ف م.ع.د¼، *  وي.ط}ع'ن' بالصeم'ل�ة1 ف ق%ف%ي_ا

فهو ع1ك%بÒ الل�خ\م1ـيe، صاحب' س1ج\ن, النeع\مان بن النذر.
 والع.ك}ب': الش>د_ة� ف الش_ر>، والش_ي\ط%ن.ة�؛ ومنه قيل للمارد من ال1ن> وال3نس: ع1ك%بÒ. و.و.ج.د\ت' ف بعض نسخ الصحاح،

القروءة
)1على عد_ة مشايخ، حاشيةv بط بعض الشايخ: وع1ك%بÒ: اسم إ,بليس (

 قوله «وعكب اسم ابليس» قال شارح القاموس وهو قول ابن العراب نقله القزاز ف جامعه، وأنشد:1(
رأيتك أكذب الثقلي رأياv *  أبا عمرو وأعصى من عكب

فليت الل9ه أبدلن بزيد  *  ثلثة أعنز أو جرو كلب
ومثله قال ابن القطاع ف كتاب الوزان. وف بعض المثال: من يطع عكباv يس مكباv؛ قاله شيخنا.)
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)1@عكدب: قال ال4زهري (

  قوله «عكدب قال الزهري إل» إن كان مراده ف التهذيب كما هو التبادر، فليس فيه إل كعدبة بتقدي الكاف1(
 بذا العن ول يتعرض لا أحد بتقدي العي أصلv كالد تبعاv للمحكم والتكملة التابعة للزهري. وإن تعر�ض لا شارح

القاموس فهو مقلد لا وقع ف اللسان من غي سلف.): يقال لبي\ت الع.ن\ك%ب'وت1 الع'ك}د'بة.
.vعكشب: ال4زهري: ع.ك}ب.ش.ه' وع.ك}ش.به: ش.د_ه و.ثاقا@

@علب: ع.ل1ب. النبات' ع.ل%باv، فهو ع.ل1ب¬: ج.س.ـأ%؛ وف الصحاح: ع.ل1ب.، بالكسر.
 واس\ت.ع\ل%ب. الب.ق}ل%: وج.د.ه ع.ل1ـباv. واس\ت.ع\ل%ب.ت1 الاشية� الب.ق}ل% إ,ذا ذ%و.ى، فأ%ج.م.ت\ه' واس\ت.غ\ل%ظ%ته. وع.ل1ب. اللحم' ع.ل%باv، واس\ت.ع\ل%ب:
 اش\ت.د_ وغ%ل�ظ%. وع.ل%ب. أ%يضاv، بالفتح، ي.ع\ل�ب': غ%ل�ظ% وص.ل�ب.، ول يكن ر.خ\صاv. ولم¬ ع.ل1ب¬ وع.ل}ب¬: وهو الصeل}ب'. وع.ل1ب

ع.ل%باv ت.غ.ي_ر.ت\ رائحت'ه، بعد اشتداده. وع.ل1ـب.ت\ ي.د'ه: غ%ل�ظ%ت\. واس\ت.ع\ل%ب. اللد': غ%ل�ظ% واش\تد_.
،vالذي لو م'ط1ر. دهرا � والع.ل1ب': الكان� الغليظ� الش_ديد' الذي ل ي'ن\ب,ت' الب.ت_ة%. وف التهذيب: الع1ل}ب' من ال4رض الكان� الغليظ

ل ي'ن\ب,ت\ خ.ضراء. وكل9 موضع ص'ل}ب� خ.شن� من ال4رض: فهو ع1ل}ب¬.
والع\ل1ن\باء�: أ%ن ي'شر,ف. الر_ج'ل�، وي'ش\خ1ص. نفس.ه، كما يفعل� عند

ال�صومة والش_تم.
 يقال: اع\ل%ن\ب.ـى الديك' والكلب' والـه,رe وغي'ها إ,ذا انت.ف%ش. ش.ع.ر'ه، وت.ه.ي_ـأ% للش_ر> والقتال. وقد ي'ه\مز'، وأ%صله من ع1ل}باء

 الع'ن'ق، وهو م'لح.ق¬ باف}ع.ن\ل%ل%، بياء. والع'ل}ب' والع.ل1ب': الض_بe الض_خ\م' الـم'س3نe لشد_ته. وتي\س¬ ع.ل1ب¬، وو.ع\لD ع.ل1ب¬ أ%ي م'س3ن
جاس1ـئ.

 ورجل ع1ل}ب¬: جاف{ غ%ليظD. ورجل ع1ل}ب¬: ل ي'ط}م.ع فيما عنده من كلمة أ%و غيها. وإ,نه ل%ع1ل}ب' ش.ر¼ أ%ي قوي� عليه،
eكقولك: إ,نه ل%ح1ك

ش.ر¼. ويقال: ت.ش.ن_ج. ع1ل}باء� الرج'ل إ,ذا أ%سن_؛ والع1لباء�، مدود:
ع.ص.ب' الع'ن'ق؛ قال ال4زهري: الغليظ�، خاصة؛ قال ابن سيده: وهو الع.ق%ب'.

وقال اللحيان: الع1ل}باء� مذكر ل غي.
وها ع1ل}باوان1، ييناv وشالv، بينهما م.ن\ب,ت' الع'ن'ق؛ وإ,ن شئت

قلت: ع1ل}باء4ان، ل4نما هزة م'لحقةD ش'بهت بمزة التأ}نيث الت ف
 حراء، أ%و بال4صلية الت ف كساء، والمع: الع.لبe. وع.ل%ب. السيف. والس>كYي. والرeم\ح.، ي.ع\ل�به وي.ع\ل1ـب'ه ع.ل}باv، فهو م.ع\ل�وب¬،

 وع.ل�ب.ه: ح.ز.م. م.ق}ب,ض.ه بع1ل}باء3 البعي، فهو م'ع.ل�ب¬. ومنه الديث: لقد ف%ت.ح. الف�ت'وح. قوم¬، ما كانت\ ح1ل}ية س'ي'وف1هم الذ�ه.ب
 والفضة%، إ,نا كانت ح1ل}يت'ها الع.لب_ والنك.؛ هو جع' الع1ل}باء، وهو الع.ص.ب'؛ قال: وبه س'م>ي الرجل� ع1ل}باءé. ابن ال4ثي: هو

 ع.ص.ب¬ ف الع'نق، يأ}خذ إ,ل الكاهل، وكانت العرب' ت.ش'دe على أ%ج\فان1 س'يوفها الع.لب_ الر_ط}بة%، ف%ت.ج,فe عليها وت.ش'دe با
الر>ماح إ,ذا ت.ص.د_ع.ت\ ف%ت.ي\ب.س'، وت.ق}و.ى عليه؛ ومنه قول الشاعر: 

فظ%ل�، لث1ـيان1 الص_ر,ي، غ%ماغ1م¬ *  ي'د.ع>س'ها بالس_م\ه.ر,ي> الـم'ع.ل�ب,



ورمح م'ع.ل�ب¬: إ,ذا ج'ل1ز. ول�و,ي. بع.ص.ب, الع1ل}باء. قال الق�ت.ي\ب: وبلغن أ%ن الع.لب_ الر_صاص'؛ قال: ولست' منه على يقي. قال
الوهري: الع.لبe الر_صاص' أ%و جنس منه؛ قال ال4زهري: ما علمت أ%حداv قاله، وليس بصحيح. وف حديث ع'ت\بة:
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  كنت أ%ع\م1د' إ,ل الب.ض\ع.ة1 أ%ح\س3ـب'ها س.ناماv، فإ,ذا هي ع1ل}باء� ع'ن'ق�. وع.ل1ب. البعي' ع.ل%باv، وهو أ%ع\ل%ب' وع.ل1ب¬: وهو داء# يأ}خذه ف

ع1ل}باو.ي, الع'ن'ق,، فت.ر,م' منه الر_ق%بة�، وت.ن\حن,ـي.
والع1لب': سة ف ط�ول الع'نق على الع1ل}باء3؛ وناقة م'ع.ل�بة. 

وع.ل}ب.ـى ع.ب\د.ه إ,ذا ث%ق%ب. ع1ل}باء4ه، وج.ع.ل فيه خيطاv. وع.ل}ب.ـى
الرجل�: ان\ح.ط� ع1ل}باواه' ك1ب.راv؛ قال:

إ,ذا الـم.ر\ء� ع.ل}ب.ـى ث أ%صب.ح ج,ل}د'ه *  كر.ح\ض, غ%سيل�، فالت_ي.مeن' أ%ر\و.ح'
الت_ي.مeن': أ%ن ي'وض.ع على يينه ف القب.

وع1ل}باء: اسم رجل، س'م>ي. ب,ع1ل}باء3 الع'ن'ق؛ قال:
إ,ن�ي، ل1ـم.ن\ أ%ن\كرن,ـي، ابن' الي.ث}ر,ب,

ق%ت.ل}ت' ع1ل}باءé وه1ن\د. ال%مل,،
واب\ناv ل1ص.و\حان% على د1ين, عل1ـي

أ%راد: ابن. الي.ث}ر,ب,ـي>، وال%م.ل1ـي>، وعل1ـي�، فخفف بذف الياء3
 ال4خية. والع'ل}بة�: ق%د.ح¬ ضخ\م من جلود ال3بل. وقيل: الع'ل}بة من خشب، كالق%د.ح, الض_خ\م, ي'ح\ل%ب' فيها. وقيل: إ,نا كهيئة

 الق%ص\ع.ة1 م1ن ج,لد، ولا ط%و\ق من خشب. وقيل: م1ح\ل%ب¬ من جلد. وف حديث وفاة النب، صلى الل9ه عليه وسلم: وبي
 يديه ر.ك}و.ة أ%و ع'ل}بةD فيها ماء#؛ الع'ل}بة: قدح¬ من خشب؛ وقيل: من جلد{ وخشب� ي'ح\ل%ب' فيه. ومنه حديث خالد: أ%عطاهم

ع'ل}ب.ة% الالب, أ%ي الق%د.ح. الذي ي'ح\ل%ب' فيه؛ والمع: ع'ل%ب¬ وع1لب¬.
وقيل: الع1لب' ج,فانD ت'ح\ل%ب' فيها الناقة�؛ قال:

صاح,، يا صاح,! هل سع\ت. ب,راع� *  رد_ ف الض_ر\ع, ما ق%ر.ى ف الع1لب,؟
وي'ر\وى: ف الـح1لب.

:vم.ي\ت'، يصف خيل�والـم'ع.لYب: الذي ي.ت_خ1ذ� الع'ل}بة؛ قال الك
)1س.ق%ت\نا د1ماء4 الق%و\م, ط%و\راv، وتارةv  *  ص.ب'وحاv، له أ%قتار' الل�ود1 الـم'ع.ل�ب,(

 قوله «له أقتار اللود العلب» كذا أنشده ف الكم وضبط لم العلب بالفتح والكسر.)1(
قال ال4زهري: الع'ل}بة� ج,لدة ت'ؤ\خ.ذ� من ج.ن\ب, ج,ل}د1 البعي إ,ذا

س'ل1خ. وهو ف%ط1ـي¬، فت'س.و_ى مستديرةv، ث ت'م\ل� ر.م\لv سهلv، ث
ت'ض.مe أ%طراف�ها، وت'خ.ل9 بلل�، وي'وك%ى عليها مقبوضةv ب.ب\ل،

vوت'ت\ر.ك' حت ت.ج,ف_ وت.ي\ب.س.، ث ي'ق}ط%ع' رأ}س'ها، وقد قامت قائمة
ل%فاف1ها، ت'ش\ب,ه قصعةv م'د.و_ر.ةv، كأ%نا ن'ح1ت.ت\ ن.ح\تاv، أ%و خ'ر,ط%ت\



خ.ر\طاv، وي'ع.لYق�ها الراعي والراكب' ف%ي.ح\ل�ب فيها، وي.ش\ر.ب' با،
وللب.د.و,ي> فيها ر,ف}ق' خ1ف�ت1ها، وأ%نا ل تنكسر إ,ذا ح.ر_كها البعي' أ%و طاحت إ,ل ال4رض.

ـ�ر. فيه ووس.م.ه، أ%و خ.د.ش.ه. والع.ل}ب': أ%ث%ر' الض_ر\ب, وغيه، والمع ع'ل�وب¬. وع.ل%ب. الشيء4 ي.ع\ل�به، بالضم، ع.ل}باv وع'ل�وباv: أ%ث
يقال ذلك ف أ%ثر الـم1ـيس.م, وغيه؛ قال ابن الر>قاع, يصف الر>كاب:

ي.ت\ب.ع\ن. ناج,ـيةv، كأ%ن� بد.فYها *  من غ%ر\ض, ن.س\ع.ت1ها، ع'ل�وب. م.واس1م,
وقال ط%ر.فة:

كأ%ن� ع'ل�وب. الن>س\ع, ف د.أ%يات1ها *  م.وار,د'، من خ.ل}قاء4، ف ظ%هر ق%ر\د.د1
وكذلك الت_ع\ل1ـيب'.

قال ال4زه.ري: الع.ل}ب' تأ}ثي كأ%ثر, الع1لب,. قال وقال شر:
أ%ق}ر.أ%ن ابن ال4عراب لط�ف%ي\ل�
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 الغ.ن.و,ي�:

ن�وض¬ بأ%ش\ناق, الد>يات1 وح.م\ل1ها، *  وث1ق}ل� الذي ي.ج\ن,ـي ب.ن\ك1ـب,ه ل%ع\ب'
قال ابن ال4عراب: ل%ع\ب¬ أ%راد به ع.ل}ب¬، وهو ال4ث%ر'. وقال أ%بو

نصر: يقول ال4م\ر' الذي ي.جن,ـي عليه، وهو بنكبه، خ.فيف¬.
وف حديث ابن عمر: أ%نه رأ%ى رج'لv بأ%ن\فه أ%ثر السeجود، فقال: ل

ت.ع\ل�ب\ ص'ورت.ك؛ يقول: ل ت'ؤ.ثر فيها أ%ثراv، بش1د�ة1 ات>كائ1ك على
أ%نف1ك ف السeجود.

ـ�ر. فيه السابلة�؛ قال بشر: وطريق¬ م.ع\لوب¬: لح1ب¬؛ وقيل: أ%ث
ن.ق%ل}ناه'م' ن.ق}ل% الك1لب, ج,راء4ها *  على ك�لY م.ع\ل�وب�، ي.ث�ور' ع.ك�وب'ها

الع.كوب، بالفتح: الغ'بار'. يقول: كنا مقتدرين عليهم، وهم لنا
أ%ذ1ل�ء، كاقتدار الكلب على جرائها. والـم.ع\لوب': الطريق الذي ي'ع\ل%ب' ب.ن\ب.ت.ي\ه، ومثله الـم.ل}ح'وب'.

والع1ل}بة�: غ�صن¬ عظيم ت'ت_خ.ذ منه م1ق}ط%رةD؛ قال:
�ف ر,ج\ل1ه1 ع1ل}بةD خ.ش\ناء� من ق%ر.ظ{، *  قد ت.ي_م.ت\ه، ف%بال� الـم.ر\ء3 م.ت\ب'ول

 ابن ال4عراب: الع'ل%ب' جع ع'ل}بة، وهي ال%ن\بة والد_س\ماء� والس_م\راء�. قال: والع1ل}بة، والمع ع1ل%ب¬، أ�ب\ن.ةD غليظة من الشجر،
ت'ت_خ.ذ منها الـم1ق}طرة.

وقال أ%بو زيد: الع'ل�وب' م.ناب,ت' الس>د\ر,، والواح1د' ع1ل}ب¬.
وقال شر: يقال هؤ'لء ع'ل}ب'وبة� القوم, أ%ي خ1ـيار'هم. وع.ل1ب. السيف'

ع.ل%باv: ت.ث%ل�م. ح.دeه.
والـم.ع\ل�وب: اسم' س.ي\ف1 الـح.ر,ث1 بن ظال الـم'ر>ي>، صفةD لزم.ة.



فإ,ما أ%ن يكون من الع.ل}ب, الذي هو الش_دe، وإ,ما أ%ن يكون من
الت_ث%ل©م، كأ%نه ع'ل1ب.؛ قال الكميت:

وس.ي\ف' الـح.ر,ث الـم.ع\ل�وب' أ%ر\د.ى *  ح'ص.ي\ناv ف ال%باب,رة الر_د1ينا
ويقال: إ,نا ساه م.ع\ل�وباv لثار كانت ف م.ت\ن,ه؛ وقيل: ل4نه كان

ان\ح.ن.ى من كثرة ما ض.ر.ب. به، وفيه يقول:
أ%نا أ%بو ل%ي\لى، وس.ي\ف1ـي الـم.ع\ل�وب\

وع1ل}باء#: اسم رجل؛ قال امرؤ' القيس:
وأ%ف}ل%ت.ه'ن_ ع1ل}باء# ج.ر,يضاv، *  ولو أ%د\ر.ك}ت'ه ص.ف1ر. الو,طاب'

 وع'ل%ي\ب¬ وع1ل}ي.ب¬: واد{ معروف¬، على طريق اليمن؛ وقيل: موضع، والضم أ%على، وهو الذي حكاه سيبويه. وليس ف
الكلم ف�ع\ي.لD، بضم الفاء3 وتسكي العي وفتح الياء غيه؛ قال ساعدة� بن' ج'ؤ.ي_ة:

وال4ث}ل من س.ع\ي.ا وح.ل}ية% م.ن\ز,ل� *  والد_و\م. جاء4 به الشeج'ون� ف%ع'ل}ي.ب'
واش\ت.ق�ه ابن' جن من الع.ل}ب, الذي هو ال4ث%ر' والـح.زe، وقال:

أ%ل ترى أ%ن الواد1ي. له أ%ث%ر¬؟
@علنب: التهذيب ف الماسي: اع\ل%ن\بأ% بالـح1م\ل, أ%ي ن.ه.ض. به.
ابن سيده: واع\ل%ن\ب.ـى الديك والكلب' والـه,رe: ت.ه.ي_ـأ% للشر، وقد

يهمز.
@علهب: الع.ل}ه.ب': الت_ي\س' من الظباء3، الطويل� الق%ر\ن.ي\ن من

الو.ح\شي_ة وال3ن\س3ـي_ة؛ قال:
وع.ل}ه.باv من التeـي'وس, ع.ل�
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ع.ل¾ أ%ي ع.ظ1ـيماv. وقد و'ص1ف. به الظ�ب\ي' والثور' الو.ح\ش1ـي؛ وأ%نشد ال4زهري:

م'و.ش_ى أ%كار,ع'ه ع.ل}ه.با
والمع' ع.له1ـبةD، زادوا الاء4 على ح.د> الق%شاع1م.ة1؛ قال:

إ,ذا ق%ع1س.ت\ ظ�هور' ب.نات1 ت.ي\م�، *  ت.ك%ش_ف' عن ع.له1ـبة1 الو'ع'ول,
يقول�: بطون'هن مثل ق�رون1 الو'ع'ول. ابن شيل: يقال للذكر من الظYباء: ت.ي\س¬، وع.ل}ه.ب¬، وه.ب\ر.ج¬.

والع.ل}ه.ب': الرجل� الطويل�؛ وقيل: هو الـم'س3نe من الناس والظYباء3،
وال�نثى بالاء3.

@عنب: الع1ن.ب': معروف، واحدت'ه ع1ن.بة؛ وي'ج\م.ع' الع1نب' أ%يضاv على أ%عناب. وهو الع1ن.باء�، بالد�، أ%يضاv؛ قال:
ت'ط}ع1م\ن. أ%حياناv، وح1ـيناv ت.س\ق1ـي\

 الع1ن.باء4 الـم'ت.ن.ق�ى والت>ي\،



كأ%نا من ث%م.ر البسات1ـي\،
ـ�هن_ ي'ل}ه,ـي\ ل ع.ي\ب.، إ,ل� أ%ن

عن ل%ذ�ة1 الدنيا وعن بعض, الد>ين\
ول نظي له إ,ل� الس>ـي.راء�، وهو ض.ر\ب¬ من البود، هذا قول كراع.

قال الوهري: الـح.ب_ة� من الع1ن.ب, ع1ن.بةD، وهو بناء نادر ل4ن
ال4غ}ل%ب. على هذا البناء المع' نو ق1ر\د وق1ر.دة، وف1ـيل� وف1ـي.لة،

وث%و\ر وث1و.ر.ة، إ,ل� أ%نه قد جاء4 للواحد، وهو قليل، نو الع1ن.بة،
 والت>و.لة، والـح1ب.رة، والطYيب.ة، وال1ـي.رة، والطYي.رة؛ قال: ول أ%عرف غيه، فإ,ن أ%ردت. جع.ه ف أ%دن العدد، جعته بالتاء

 فقلت: ع1ن.بات؛ وف الكثي: ع1ن.ب¬ وأ%عناب¬. والع1ن.ب': ال%م\ر؛ حكاها أ%بو حنيفة، وزعم أ%نا لغة يانية؛ كما أ%ن9 المر
الع1ن.ب' أ%يضاv، ف بعض اللغات؛ قال الراعي ف العنب الت هي المر:

وناز.ع.ن با إ,خوان� ص1د\ق� *  ش1واء4 الط�ي\ر,، والع1ن.ب. الـح.ق1ـين.ا
ورجل ع.ن_اب¬: يبيع الع1ن.ب. وعان,ب¬: ذو ع1ن.ب؛ كما يقولون: تام1ر¬

ولب,ن¬ أ%ي ذو ل%ب.ن وت.م\ر.
ورجل م'ع.ن_ب¬، بفتح النون: طويل. وإ,ذا كان الق%ط1ران� غليظاv فهو:

م'ع.ن_ب¬؛ وأ%نشد:
لو أ%ن9 فيه الـح.ن\ظ%ل% الـم'ق%ش_با،  *  والق%ط1ران% العات1ق. الـم'ع.ن_با

) 1والع1ن.بة�: ب.ث}رة ت.خ\ر'ج' بال3نسان ت'ع\د1ي(
  قوله «تعدي» كذا بالكم بهملتي من العدوى وف شرح القاموس تغذي بعجمتي من غذي الرح إ,ذا سال.).1(

 وقال ال4زهري: ت.س\م.ئ1دe، فت.ر,م'، وت.م\ت.ل1ـئ� ماء، وت'وج,ـع؛ تأ}خ'ذ� ال3نسان% ف ع.ي\نه، وف ح.ل}قه؛ يقال: ف عينه
.vبلسان الفرس، وربا سي ث%مر ال4راك ع'ن_ابا ،� ع1ن.بة.والع'ن_اب': من الث�م.ر، معروف، الواحدة ع'ن_ابةD. ويقال له: الس_ن\ج.لن

) �)2والع'ن_اب': الع.ب,ـياء�، والع'ن.اب': ال�ب.ي\ل
  قوله «والعناب البيل إل» هذا وما بعده بوزن غراب وما قبله بوزن رمان كما ف القاموس وغيه.) الصغي الدقيق'،2(

النتصب' ال4س\و.د.
 والع'ن.اب': الن_بكة� الطويلة� ف السماء3 الفاردة، الـم'حد_دة� الرأ}س، يكون أ%سود. وأ%حر، وعلى كل لون يكون؛ والغالب' عليه

 السeم\رة، وهو جبلD طويل ف السماء3، ل ي'ن\بت شيئاv، م'س\تدير. قال: والع'ناب' واحد¬. قال: ول ت.ع'م�ه أ%ي ل ت.ج\معه، ولو
ج.م.ع\ت. لقلت: الع'ن'ب؛ قال الراجز:

ك%م.ر.ةD كأ%نا الع'ناب'
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والع'ن.اب: واد{. والع'ن.اب': جبل بطريق مكة؛ قال الـم.ر_ار:
)1ج.ع.ل}ن. ي.مين.ه'ن� ر,عان% ح.ب\س�،  *  وأ%ع\ر.ض.، عن ش.مائ1لها، الع'ن.اب'(



  قوله «رعان حبس» بكسر الاء وفتحها كما ضبط بالشكل ف الكم وبالعبارة ف ياقوت وقال هو جبل لبن أسد.1(
 ث قال قال الصمعي ف بلد بن أسد البس والقنان وأبان أي كسحاب فيهما إل الرمة والميان حى ضرية وحى

الربذة والدو والصمان والدهناء ف شق بن تيم فارجع إليه.)
والع'ن.اب'، بالتخفيف: الرجل� العظيم' ال4ن\ف1؛ قال:

وأ%خ\ر.ق. م.ب\ه'وت1 الت_راق1ـي، م'ص.ع_د1 الـ  *  ـب.لع1ـيم,، ر,خ\و, الـم.ن\ك1ـب.ي\ن,، ع'ن.اب
.�وال4ع\ن.ب': ال4نف' الض_خ\م الس_م1ج'. والع'ن.اب': الع.ف%ل

وع'ناب' الرأ%ة: ب.ظ}ر'ها؛ قال:
إ,ذا د.ف%ع.ت\ عنها الف%صيل% برج\ل1ها،  *  ب.د.ا، من ف�روج, الب'ر\د.ت.ي\ن,، ع'ناب'ها

وقيل: هو ما ي'ق}ط%ع' من الب.ظ}ر,.
وظ%ب\ي¬ ع.ن.ب.انD: نشيطD؛ قال:

كما رأ%يت. الع.ن.بان% ال4ش\ع.با،  *  يوماv، إ,ذا ر,يع. ي'ع.ن>ي الط�ل%با
الط�ل%ب: اسم' جع طالب�. وقيل: الع.ن.بان� الث�قيل� من الظYباء3،

.Dباء3، وجع'ه ع1ن\بانYباء3، ول فعل لما؛ وقيل: هو ت.ي\س' الظYمن الظ eفهو ض1د�؛ وقيل: هو الـم'س3ن
والع'ن\ب.ب': كثرة� الاء3؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ف%ص.ب_ح.ت\، والشمس' ل ت.ق%ض_ب,،  *  ع.ي\ناv بغ.ض\يان% ث%ج'وج. الع'ن\ب.ب,
ويروى: ت'ق%ض>ب,، وي'ر\و.ى: ن.ج'وج.

وع'ن\ب.ب¬: موضع؛ وقيل: واد{؛ ثلثيÒ عند سيبويه. وحله ابن جن على أ%نه ف�ن\ع.ل؛ قال: ل4نه ي.ع'بe الاء4، وقد ذكر ف عبب.
)2وع.ن_اب¬: اسم رجل. وع.ن_اب' بن أ%ب حارثة (

  قوله«وعناب بن أب حارثة» كذا ف الصحاح أيضاv وقال الصاغان: هو تصحيف. والصواب عتاب بثناة فوقيه وتبعه2(
الد.): رجلD من ط%ي¼.

والع'نابة�: اسم موضع؛ قال كثي عزة:
وق�ل}ت'، وقد ج.ع.ل}ن. ب,راق. ب.د\ر� *  ي.ميناv والع'نابة% عن ش1مال,

 وبئر أ%ب ع1ن.بة، بكسر العي وفتح النون، وردت ف الديث: وهي بئر معروفة بالدينة، ع.ر.ض. رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه
وسلم، أ%صحاب.ه عند.ها لـم_ا سار إ,ل ب.د\ر. وف الديث ذكر ع'نابة% ، بالتخفيف: قارةD سوداء� بي مكة والدينة، كان 

زين' العابدين يسكنها.
@عندب: ال4زهري: الـم'ع.ن\د1ب' الغ.ض\بان�؛ وأ%نشد:

ل%ع.م\ر'ك. إ,ن>ي، يوم. واج.ه\ت' ع1ـي.ها  *  م'ع1ـيناv، ل%ر.ج\لD ثابت' الـح1ل}م, كامل�ه
وأ%عر.ض\ت' إ,عراضاv جيلv م'ع.ن\د1باv  *  بع'ن\ق�، ك%ش'ع\رور�، كثي� م.واص1ل�ه

قال: الشeع\رور' الق1ث�اء. وقالت1 الك1لبية: الـم'ع.ن\د1ب' الغ.ض\بان�؛ قال: وهي أ%نشدتن هذا الشعر لعبد ي'قال له وف1ـيق¬.
@عندلب: الع.ن\د.ل1ـيب': طائر¬ ي'ص.و>ت' أ%لواناv؛ وسنذكره ف ترجة



عندل، ل4نه رباعي عند ال4زهري.
@عنظب: الليث: الع'ن\ظ�ب' ال%راد' الذ�ك%ر. ال4صمعي: الذ�ك%ر' من

ال%راد هو الـح'ن\ظ�ب' والع'ن\ظ�ب'.
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  وقال الكسائي: هو الع'ن\ظ�ب، والع'ن\ظ%اب'، والع'ن\ظ�وب'. وقال أ%بو عمرو: هو الع'ن\ظ�ب'، فأ%ما الـح'ن\ظ%ب' فذ%ك%ر' ال%نافس.
وقال اللحيان: يقال ع'ن\ظ�ب¬ وع'ن\ظ%ب¬ وع'ن\ظاب¬ وع1ن\ظاب¬: وهو الراد الذكر؛ وقد تقد�م ف عظب.

@عنكب: الع.ن\ك%ب'وت': د'و.ي\ب_ة ت.ن\س'ج'، ف الواء3 وعلى رأ}س البئر،
ن.س\جاv رقيقاv م'ه.ل}ه.لv، مؤ.نثة، وربا ذ�كYرت ف الشعر؛ قال 

أ%بو النجم:
 ما ي'س.د>ي الع.ن\ك%ب'وت' إ,ذ خ.ل

قال أ%بو حات: أ%ظنه إ,ذ خ.ل الـم.كان�، والوضع'؛ وأ%ما قوله:
كأ%ن� ن.س\ج. الع.ن\ك%ب'وت1 الـم'ر\م1ل,

 فإ,نا ذ%ك�ره ل4نه أ%راد الن_س\ج.، ولكنه ج.ر_ه على ال1وار,. قال الفراء: الع.ن\ك%ب'وت أ�نثى، وقد ي'ذ%كYرها بعض العرب؛ وأ%نشد
قوله:

)1على ه.ط�ال1هم منهم ب'يوت¬،  *  كأ%ن� الع.ن\ك%ب'وت. هو اب\ت.ناها(
 قوله «على هطالم» قال ف التكملة هطال كشداد: جبل.)1(

 قال: والتأ}نيث ف العنكبوت أ%كثر؛ والمع: الع.ن\كبوتات'، وع.ن.اك1ب'، وع.ن.اك1ـيب'؛ عن اللحيان، وتصغيها: ع'ن.ي\ك1ب
وع'ن.ي\ك1ـيب¬، وهي بلغة اليمن: ع.ك%ن\باةD؛ قال:

كأ%نا ي.س\ق�ط�، من ل�غام1ها،  *  ب.ي\ت' ع.ك%ن\باة{ على ز,مام1ها
ويقال لا أ%يضاv: ع.ن\ك%باه وع.ن\ك%ب'وه. وحكى سيبويه: ع.ن\ك%باء، 

مستشهداv على زيادة التاء3 ف ع.ن\ك%ب'وت{، فل أ%دري أ%هو اسم¬ للواحد، أ%م للجمع.
وقال ابن ال4عراب: الع.ن\ك%ب' الذ�ك%ر' منها، والع.ن\ك%بة� ال�نثى.

وقيل: الع.ن\ك%ب' جنس الع.ن\ك%ب'وت، وهو يذكر ويؤ.نث، أ%عن
 الع.ن\ك%ب'وت.. قال الـم'ب.ر>د': الع.ن\ك%ب'وت' أ�نثى، ويذك�ر. والع.ن\ز.روت أ�نثى ويذكر، والب'ر\غ�وث� أ�نثى ول يذكر، وهو المل

الذ�لول؛ وقول ساعدة بن جؤ.ية:
م.ق%ت_ ن,ساءé، بالجاز، ص.وال1ـحاv،  *  وإ,ن_ا م.ق%ت\نا كل� س.و\داء4 ع.ن\ك%ب,

قال السeك�ر,يe: الع.ن\ك%ب'، هنا، القصية. وقال ابن جن: يوز أ%ن
يكون الع.ن\ك%ب'، ههنا، هو الع.ن\ك%ب' الذي ذكر سيبويه أ%نه لغة ف
ع.ن\ك%ب'وت، وذ%ك%ر معه أ%يضاv الع.ن\ك%باء، إ,ل� أ%نه و'ص1ف. به، وإ,ن كان

اساv لا كان فيه معن الصفة من الس_واد1 والق1ص.ر، ومثل�ه من ال4ساء3 الـم'ج\راة م'ج\ر.ى الصفة، قوله:



ل%ر'ح\ت.، وأ%نت. غ1ربال� ال3هاب,
والعنكبوت: دود¬ يتولد ف الشeه\د، وي.ف}س'د' عنه الع.سل؛ عن أ%ب

ـ3ب': الـم'س\تقيم. الفراء: ف  حنيفة. ال4زهري: يقال للت_ي\س إ,نه لـم'ع.ن\ك%ب' الق%ر\ن1، حت صار كأ%نه ح.ل}قةD. والـم'ش.ع\ن.
�قوله تعال: م.ث%ل

الذين ات_خ.ذوا من دون الل9ه أ%ولياء، كم.ثل العنكبوت ات_خ.ذ%ت\ بيتاv؛
 قال: ض.ر.ب. الل9ه' بيت. الع.ن\ك%ب'وت1 مثلv ل1ـم.ن, ات_خ.ذ% من دون الل9ه و.لي�اv أ%نه ل ينفع'ه ول يضرeه، كما أ%ن بيت العنكبوت ل

.�ي.قيها ح.ر�اv ول ب.ر\دا. ويقال لبيت1 العنكبوت1: الع'ك}د'بة
@عهب: ع1ه,ب_ـى: الـم'ل}ك1 وع1ه,ـب_اؤ'ه: زمانه. وع1ه,ب_ـى الش_باب,

وع1ه,ب_اؤ'ه: ش.ر\خ'ه. يقال: أ%تيته ف ر'ب_ى ش.بابه، وح1د\ث%ى ش.بابه،
وع1ه,ب_ـى ش.بابه، وع1ه,ب_اء3
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 شباب,ه، بالد والقصر، أ%ي أ%و�له؛ وأ%نشد:

ع.ه\دي بس.ل}م.ى، وهي ل ت.ز.و_ج,،  *  على ع1ه,ب_ـى ع.ي\ش1ها الـم'خ.ر\ف%ج,
أ%بو عمرو: يقال ع.و\ه.ب.ه، وع.و\ه.ق%ه إ,ذا ض.ل�له؛ وهو الع1ـيهاب'

والع1ـيهاق'، بالكسر. أ%بو زيد: ع.ه,ب. الشيء4 وغ%ه,ب.ه، بالغي العجمة، إ,ذا ج.ه,ل%ه؛ وأ%نشد:
وكائن\ ت.ر.ى من آم1ل� ج.م\ع. ه1م_ة{،  *  ت.ق%ض_ت\ ل%يال1ـيه، ول ت'ق}ض. أ%ن\ح'ب'ه\

ل�م, الـم.ر\ء4 إ,ن} جاء4 ال3ساءة عام1داv، *  ول ت'ح\ف1 ل%و\ماv إ,ن أ%تى الذ�ن\ب. ي.ع\ه.ب'ه\
 أ%ي ي.ج\ه.ل�ه. وكأ%ن� الع.ي\ه.ب. مأ}خوذD من هذا؛ وقال ال4زهري:

العروف ف هذا الغي العجمة، وسي'ذكر ف موضعه.
والع.ي\ه.ب': الضعيف' عن ط%ل%ب, و,ت\ر,ه، وقد حكي بالغي العجمة

أ%يضاv، وقيل: هو الثقيل من الرجال، الو.خ1م'؛ قال الشeو.ي\ع1ر':
ح.ل%ل}ت' به و,ت\ر,ي وأ%د\ر.ك}ت' ث�ؤ\ر.ت، *  إ,ذا ما ت.ناس.ى، ذ%ح\ل%ه'، كل© ع.ي\ه.ب,

قال ابن بري: الشeو.ي\ع1ر' هذا، ممد بن ح'م\ران% ابن أ%ب ح'م\ران
 ال�ع\ف1ـي>، وهو أ%حد من س'م>ي ف الاهلية بحمد، وليس هو الشويعر النفي؛ والشويعر النفي اسه: هانئ بن ت.وبة
 الش_ي\بان، وقد تكلمنا على الـم'ح.م_د1ين ف ترجة حد؛ ورأ%يت ف بعض حواشي نسخ الصحاح الوثوق با: وكساء

ع.ي\ه.ب¬ أ%ي كثي الصeوف.
 @عيب: ابن سيده: الع.اب' والع.ي\ب' والع.ي\ب.ة�: الو.ص\مة. قال سيبويه: أ%مالوا العاب. تشبيهاv له بأ%لف ر.م.ى، ل4نا منقلبة عن

ياء؛ وهو نادر؛ والمع: أ%ع\ياب¬ وع'ـي'وب¬؛ ال4ول عن ثعلب؛ وأ%نشد:
ك%ي\ما أ%ع'د_ك�م' ل4ب\ع.د. منك�م'،  *  ولقد ي'جاء� إ,ل ذوي ال4ع\ياب,

ورواه ابن ال4عراب: إ,ل ذوي ال4لباب.



والـم.عاب' والـم.ع1ـيب': الع.ي\ب'؛ وقول أ%ب ز'ب.ي\د{ الط�ائي�:
إ,ذا الل�ثى ر.ق%ـأ%ت\ بعد. الك%رى وذ%و.ت\، *  وأ%ح\د.ث% الر>يق' بال4ف}واه ع.ي_ابا

 يوز فيه أ%ن يكون الع.ي_اب' اساv للع.ي\ب,، كالق%ذ�اف1 وال%ب_ان1؛ ويوز أ%ن ي'ريد. ع.ي\ب. ع.ي_اب�، فح.ذ%ف. الضاف، وأ%قام الضاف
إ,ليه م'قامه.

وعاب. الشيء� والائ1ط� ع.ي\باv: صار ذا ع.ي\ب�. وع1ـب\ت'ه أ%نا، وعابه
ع.ي\باv وعاباv، وع.ي_به وت.ع.ي_به: ن.س.به إ,ل الع.يب، وجعله ذا ع.ي\ب�؛ ي.ت.ع.د_ى ول ي.ت.ع.د_ى؛ قال ال4عشى:

وليس م'ج,ـياv، إ,ن} أ%تى الـح.ي_ خائف¬؛ *  ول قائ1لv، إ,ل� ه'و. الـم'ت.ع.ي_با
أ%ي ول قائلv القول% الـم.ع1ـيب. إ,ل� هو؛ وقال أ%بو اليثم ف قوله

تعال: فأ%ر.د\ت' أ%ن أ%ع1ـيب.ها؛ أ%ي أ%ج\ع.ل%ها ذات. ع.ي\ب، يعن السفينة%؛ قال: والـم'جاو,ز' واللزم فيه واحد.
ورجل ع.ي_اب¬ وع.ي_ابة وع'ي.بة: كثي الع.ي\ب, للناس؛ قال:

اس\ك�ت\ ! ول ت.ن\ط1ق\، فأ%ن\ت. خ.ي�اب\، *  ك�ل©ك ذو ع.ي\ب�، وأ%نت. ع.ي_اب\
وأ%نشد ثعلب:

قال ال%واري: ما ذ%ه.ب\ت. م.ذ}ه.با، *  وع1ـب\ن.ن ول أ%ك�ن\ م'ع.ي_با
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وقال:

وصاح1ب� ل، ح.س.ن, الدeعابه، *  ليس بذي ع.ي\ب�، ول ع.ي_اب.ه
والـم.عايب': الع'يوب'. وشيء# م.ع1ـيب¬ وم.ع\ي'وب¬، على ال4صل.

وتقول: ما فيه م.عابة وم.عاب¬ أ%ي ع.ي\ب¬.
ويقال: موضع' ع.ي\ب�؛ قال الشاعر:

أ%نا الر_ج'ل� الذي قد ع1ـب\ت'موه، *  وما فيه1 لع.ي_اب� م.عاب'
ل4ن الـم.ف}ع.ل%، من ذوات1 الثلثة نو كال% ي.ك1ـيل�، إ,ن أ�ريد به

 السم، مكسور، والصدر' مفتوح¬، ولو فتحت.هما أ%و كسرت.هما ف السم والصدر جيعاv، لاز.، ل4ن العرب تقول:
الـم.سار' والـم.س3ي'، والـم.عاش' والـم.ع1ـيش'، والـم.عاب' والـم.ع1ـيب'.

وعاب. الاء�: ث%ق%ب. الش_ط�، فخرج م'جاوز.ه.
والع.ي\بة: و,عاء# من أ%د.م، يكون فيها التاع، والمع ع1ـياب¬

 وع1ـي.ب¬، فأ%ما ع1ـياب¬ فعلى القياس، وأ%ما ع1ـي.ب¬ فكأ%نه إ,نا جاء4 على جع ع1ـيبة، وذلك ل4نه ما سبيله أ%ن يأ}ت تابعا
 للكسرة؛ وكذلك كل© ما جاء4 من فعله ما عينه ياء على ف1ع.ل. والع.ي\ب.ة� أ%يضاv: ز.ب,ـيل من أ%د.م ي'ن\ق%ل� فيه الزرع' الصود' إ,ل
 ال%رين، ف لغة ه.م\دان. والع.ي\ب.ة�: ما يعل فيه الثياب. وف الديث، أ%نه أ%م\لى ف كتاب, الصeل}ح بينه وبي كفار أ%هل مكة

 بالـح'د.ي\بية: ل إ,غ}لل% ول إ,سلل%، وبيننا وبينهم ع.ي\بةD م.كفوفةD. قال ال4زهري: فسر أ%بو عبيد ال3غ}لل% وال3سلل%، وأ%عرض
 عن تفسي الع.ي\بة الكف�وفة. ور'و,ي. عن ابن ال4عراب أ%نه قال: معناه أ%ن بيننا وبينهم ف هذا الصلح ص.د\راv م.ع\ق�وداv على الوفاء



 با ف الكتاب، ن.ق1ـي�اv من الغ1لY والغ.د\ر, وال1داع. والـم.ك}ف�وفة�: الـم'شر.ج.ة� الـم.ع\ق�ودة. والعرب' ت.كن عن الصeد'ور
 والق�ل�وب الت ت.ح\توي على الضمائر الـم'خ\فاة: بالع1ـياب,. وذلك أ%ن الرجل% إ,نا ي.ض.ع' ف ع.ي\ب.ته ح'ر_ م.تاع1ه، وص.و\ن% ثيابه،
 وي.كت'م ف ص.د\ر,ه أ%خ.ص_ أ%سراره الت ل ي'ح1بe ش'يوع.ها، فس'م>يت الصدور والقلوب' ع1ـياباv، تشبيهاv بع1ـياب, الثياب؛ ومنه

قول الشاعر:
وكاد.ت\ ع1ـياب' الو'د> من_ا وم1نك�م'، *  وإ,ن قيل% أ%بناء� الع'موم.ة، ت.ص\ف%ر'

 أ%راد. بع1ـياب, الو'د>: ص'د'ور.هم. قال ال4زهري وقرأ}ت' ب.طY ش.م1ر: وإ,ن� بيننا وبينهم ع.ي\ب.ةv م.ك}ف�وفةv. قال: وقال بعضهم أ%راد
به:

 الش_رe بيننا م.ك}ف�وف، كما ت'ك%فe الع.ي\بة� إ,ذا أ�شر,ج.ت\؛ وقيل: أ%راد أ%ن بينهم م'واد.ع.ةv وم'كاف�ة عن الرب، ت.ج\ريان1 م'ج\رى
الـم.و.د_ة الت تكون بي الـم'ت.صاف1ـي. الذين ي.ث1ق' بعض'هم ببعض.
وع.ي\بة� الرجل: موضع' س1ر>ه، على الـم.ثل. وف الديث: ال4نصار'

ك%ر,شي وع.ي\ب.ت أ%ي خاص_ت وموضع' س1ر>ي؛ والمع ع1ـي.ب¬ مثل ب.د\ر.ة{ وب,د.ر�، وع1ـياب¬ وع.ي\بات¬.
 والع1ـياب': الـم1ن\د.ف'. قال ال4زهري: ل أ%سعه لغي الليث. وف حديث عائشة، ف إ,يلء3 النب، صلى الل9ه عليه وسلم،
 على نسائه، قالت لعمر، رضي الل9ه عنهما، لـم_ا لم.ها: ما ل ولك.، يا ابن. ال%ط�اب، عليك بع.ي\ب.ت1ك. أ%ي اش\ت.غ1ل} بأ%ه\ل1ك

ود.ع\ن.
والعائب': الاثر من اللب؛ وقد عاب الس>قاء�. 

@عبت: الصحاح ف الواشي: ع.ب.ت. ي.د.ه ع.ب\تاv: لواها، فهو عابت¬،
واليد' م.ع\ب'وتة.

@عتت: الع.تe: غ%ط© الرجل, بالكلم, وغيه.
وع.ت_ه ي.ع'تeه ع.تìا: ر.د_د. عليه الكلم. مر_ة بعد مر_ة، وكذلك

عات_ه. وف حديث السن: أ%ن رجلv ح.ل%ف أ%ياناv، فجعلوا ي'عاتeون.ه،
فقال: عليه كف�ارة أ%ي ي'رادeونه ف القول وي'ل1حeون% عليه فيه،
في'ك%ر>ر' ال%ل1ف. وعت_ه بالسأ%لة إ,ذا أ%ل%ح_ عليه. وع.ت_ه بالكلم،

ي.ع'تeه ع.تìا: و.ب_خ.ه وو.ق%م.ه، والعنيان متقاربان، وقد قيل بالثاء؛
وما ز,ل}ت' أ�عاتeه م'عات_ةv وع�1تاتاv، وهي ال�ص'ومة. أ%بو عمرو: ما

ز,ل}ت' أ�عاتeه وأ�صاتeه ع1تاتاv وص1تاتاv، وهي ال�صومة.
وت.ع.ت_ت. ف كلمه ت.ع.تeتاv: ت.رد_د فيه، ول ي.س\ت.م1ر_ ف

كلمه.والع.ت.ت': شبيه بغ1ل%ظ{ ف كلم� أ%و غيه.
والع'ت\ع'ت': الطويل� التامe من الرجال؛ وقيل: هو الطويل ال�ض\ط%ر,ب'.

أ%بو عمرو: يقال للشاب> القوي> الشديد ع'ت\ع'ت¬؛ وأ%نشد:
لا رأ%ت\ه' م'ود.ناv ع1ظ}ي.ر_ا،



قالت: أ�ر,يد' الع'ت\ع'ت. الذYف1ر_ا
فل س.قاها الوابل% الو.ر_ا

إ,ل�ها، ول و.قاها الع.ر_ا
والع'ت\ع'ت': ال%د\ي؛ وقيل: الع.ت\ع.ت'، بالفتح؛ وقال ابن ال4عراب:

هو الع'ت\ع'ت'، والع'ط}ع'ط�، والع.ريض'، وال3م_ر'، وال1ل�ع'،
،�والط�ل1يe، والي.ع\ر'، والي.ع\مور'، والر_ع_ام'، والق%ر_ام'،والر_غ�ال

والل�ساد'. وع.ت\ع.ت. الراعي بال%د\ي: ز.ج.ر.ه؛ وقيل: ع.ت\ع.ت. به دعاه،
وقال له: ع.ت\ع.ت\. وقرأ% ابن مس\عود: ع.ت_ى حي�، ف معن ح.ت_ى حي.

@عرت: ع.ر,ت. الرeم\ح' ي.ع\ر.ت' ع.ر\تاv: ص.ل�ب.. ور'م\ح¬ ع.ر_ات¬
وع.ر_اص': شديد الضطراب؛ وقد ع.ر,ت. ي.ع\ر.ت' وع.ر,ص. ي.ع\ر.ص'. وع.ر,ت.

الرeم\ح' إ,ذا اض\ط%ر.ب، وكذلك الب.ر\ق' إ,ذا ل%مع واض\ط%ر.ب؛ ويقال:
ب.ر\ق¬ ع.ر_ات¬.

قال ال4زهري ف ترجة عتر: قد صح ع.ت.ر وع.ر.ت.، ودل� اختلف بنائهما
على أ%ن كل واحد{ منهما غي' الخر، ول أ%ره ترجم ف كتابه على عرت.

والع.ر\ت': الد_ل}ك'.
وع.ر.ت. أ%ن\ف%ه ي.ع\ر'ت'ه وي.ع\ر,ت'ه ع.ر\تاv: تناو.ل%ه بيده ف%د.ل%كه.

@عفت: الع.ف}ت' والل�ف}ت': الل�يe الشديد.
ع.ف%ت.ه ي.ع\ف1ت'ه ع.ف}تاv: لواه. وكل شيء ث%ن.ي\ته: فقد ع.ف%ت_ه

ت.ع\ف1ت'ه ع.ف}تاv. وإ,نك لت.ع\ف1ت'ن عن حاجت أ%ي ت.ث}ن,ين عنها. وع.ف%ت.
ي.د.ه ي.ع\ف1ت'ها ع.ف}تاv: ل%واها لي.ك}س3رها. وع.ف%ت.ه ي.ع\ف1ت'ه

ع.ف}تاv: كس.ر.ه؛ وقيل: كس.ر.ه ك%س\راv ليس فيه ار\ف1ض.اض¬، يكون ف الر_ط}ب,
واليابس. وع.ف%ت. ع'ن\ق%ه، كذلك؛ عن اللحيان. وع.ف%ت. كلم.ه ي.ع\ف1ت'ه

ع.ف}تاv: وهو أ%ن ي.ل}ف1ت.ه، وي.ك}س3ر.ه من الل©ك}نة، وهي عربية كعربية
ال4عجمي ونوه إ,ذا تكل�ف. العربية.

والع.ف}ت': الل©ك}نة.
ورجل ع.ف�ات¬: أل}ك%ن'.

وع.ف%ت. فلنD ع.ظ}م. فلن ي.ع\ف1ت'ه ع.ف}تاv إ,ذا كس.ره. وال4ع\ف%ت'
:vف بعض اللغات: ال4ع\س.ر'؛ قيل: هي لغة تيم. وال4ل}ف%ت' أ%يضا

ال4ع\س.ر'. وال4ع\ف%ت': الكثي الت_ك%شeف1 إ,ذا جلس. وف حديث ابن الزبي:
أ%نه كان أ%ع\ف%ت.؛ حكاه ال%ر.و,يe ف الغريبي، وهو مروي� بالتاء؛



وقيل: ال4ع\ف%ت' والع.فت' ال4ح\م.ق'، وال�نثى من ال4ع\ف%ت: ع.ف}تاء، ومن
الع.ف1ت1: ع.ف1ت.ةD. ابن ال4عراب: امرأ%ة ع.ف}ت.اء� وع.ف}كاء

ول%ف}ت.اء�، ورجل أ%ع\ف%ت' أ%ع\ف%ك' أ%ل}ف%ت'،وهو ال4خ\ر.ق'.
ورجل ع1فYت.انD وع1ف1ت_انD: جاف{، ج.ل}د¬، ق%و,يÒ؛ قال الشاعر 

(* قوله
«قال الشاعر» صدره كما ف التكملة:

حت يظل كالفاء النجئث
والزاب: النشاط. والغلث ككتف: الشديد العلج. والنجئث: الصروع.):

ب.ع\د. أ%زاب,ي> الع1ف1ت_ان1 الغ.ل1ث}
.Yت.انYويروى: بعد أ%ز.اب الع1ف

قال ال4زهري: ومثال ع1فYت.ان{ ف كلم العرب س1لYج.انD؛ يقال: أ%لقاه
Dجان,ه أ%ي ف ح.ل}ق1ه؛ قال ابن سيده: رجل ع1ف1ت_انYف س1ل

وع1فYت.انD جاف{ قو,يÒ ج.ل}د، وجع ال4خية ع1ف}تانD، على ح.د> د1لص�
وه1ج.ان{، ل ح.د> ج'ن'ب�، ل34نم قد قالوا: ع1ف}تانان1، فت.ف%ه_مه.

.Dول%ف1يتة ،Dويقال للعصيدة: ع.ف1يت.ة
@علفت: ف الرباعي: الع1ل}ف1تان� الض_خ\م م1ن الرجال الشديد؛ وأ%نشد:

ي.ض\ح.ك' من م.ن\ ي.ر.ى ت.ك%ر\ك�س3ي
م1ن\ ف%ر.قي، من ع1ل}ف1تان{ أ%د\ب.س,،
أ%خ\ب.ث1 خ.ل}ق, ال3 ع1ن\د. ال%ح\م1س

الت_ك%ر\ك�س': الت_ل%وeث� والت_ر.دeد'. وال%ح\م1س': موض1ع
الق1تال,، وال أ%علم.

@عمت: ع.م.ت. الصeوف' والو.ب.ر. ي.ع\م1ت'ه ع.م\تاv: ل%ف_ بعضه على بعض
�مستطيلv ومستديراv ح.ل}قةv فغزله؛ وقال ال4زهري: كما يفعله الغ.ز_ال

الذي ي.غ\ز,ل� الصeوف.، في'ل}قيه ف يده؛ قال: والسم الع.م1يت'؛
وأ%نشد:ي.ظ�ل© ف الش_اء3 ي.ر\عاها وي.ح\ل�بها،

وي.ع\م1ت' الد_ه\ر.، إ,ل� ر.ي\ث% ي.ه\ت.ب,د'
ويقال: ع.م_ت. الع.م1يت. ي'ع.م>ته ت.ع\م1يتاv؛ قال الشاعر:

ف%ظ�ل% ي.ع\م1ت' ف ق%و\ط{ وراجلة{،
وي.ك}ف1ت' الد_ه\ر.، إ,ل� ر.ي\ث% ي.ه\ت.ب,د'

قال: ي.ع\م1ت' ي.غ\ز,ل�، من الع.ميت.ة، وهي الق1ط}عة من الصeوف.



وي.ك}ف1ت': ي.ج\م.ع وي.ح\ر,ص'، إ,ل ساعة% ي.ق}ع'د ي.ط}ب'خ' ال%ب,يد..
والراجلة: ك%ب\ش' الراعي، ي.ح\م1ل� عليه م.تاع.ه؛ وقال أ%بو اليثم: ع.م.ت.

فلنD الصوف. ي.ع\م1ت'ه ع.م\تاv إ,ذا ج.م.عه بعدما ي.ط}ر'ق�ه وي.ن\ف1ش'ه، ث
ي.ع\م1ت'ه لي.ل}و,ي.ه على يده، وي.غ\ز,ل%ه بال%د.رة؛ قال: وهي

.Dالع.م1يتة؛ والع.مائت' جاعة
والع.م\ت' والع.م1يتة�: ما غ�ز,ل%، فجعل بعضه على بعض، والمع

أ%ع\م1ت.ةD وع'م'ت¬، هذه حكاية أ%هل اللغة؛ قال ابن سيده: والذي عندي أ%ن
أ%ع\م1ت.ةv جع' ع.ميت{، الذي هو جع' ع.م1يتة{، ل4ن ف%ع1يلةv ل ت'ك%س_ر' على

Dمن الوبر: كالق%ليلة من الشعر؛ ويقال: ع.م1يتة �أ%ف}ع1لة{؛ والع.م1يتة
من و.ب.ر أ%و ص'وف{، كما يقال: س.ب,يخ.ةD من ق�ط}ن�، وس.ليلةD من ش.ع.ر:

وع.م.ت. الرجل� ح.ب\ل% الق%ت>، فهو م.ع\موت¬ وع.م1يت¬: ق%ت.ل%ه ول%و.اه؛
وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

وق1ط%عاv من و.ب.ر� ع.م1يتا
يوز أ%ن يكون ع.م1يتاv حالv م1ن و.ب.ر، وأ%ن يكون جع ع.م1يتة{، فيكون

نعتاv لق1ط%ع.
ورجلD ع.م1يت¬: ظ%ريف¬، ج.ريء؛ وقال ال4زهري: الع.م1يت' الافظ العال

الف%ط1ن'؛ قال:
ول ت.ب.غ� الد_ه\ر. ما ك�ف1يتا،
ول ت'مار, الف%ط1ن. الع.م1يتا

قال: والع1م>يت'، بالتشديد، الر_قيب' الظريف'، ويقال: الاهل الضعيف؛
قال الشاعر:

كال�ر\س, الع.مام1يت
والع1م>يت' أ%يضاv: الذي ل ي.ه\ت.دي لهة{.

وفلنD ي.ع\م1ت' أ%قرانه إ,ذا كان ي.ق}ه.ر\هم وي.ل�ف©هم، يقال ذلك ف
ال%ر\ب، وج.ودة الرأي، والعلم بأ%مر الع.د'و> وإ,ث}خ.ان,ه؛ ومن ذلك يقال

.eوف: ع'م'ت¬، ل34نا ت'ع\م.ت' أ%ي ت'ل%فeللف%ائف الص
@عنت: الع.ن.ت': د'خ'ول� ال%ش.ق�ة1 على ال3نسان، ولقاء� الشد_ة1؛

يقال: أ%ع\ن.ت. فلنD فلناv إ,عناتاv إ,ذا أ%د\خ.ل عليه ع.ن.تاv أ%ي
م.ش.ق�ةv. وف الديث: الباغ�ون% الب'ر.آء4 الع.ن.ت.؛ قال ابن ال4ثي:
،�الع.ن.ت' ال%ش.ق�ة�، والفساد، واللك'، وال3ث، والغ.ل%ط�، وال%ط%أ



�والزنا: كل© ذلك قد جاء، وأ�ط}ل1ق. الع.ن.ت' عليه، والديث� ي.ح\ت.م1ل
كل�ها؛ والب'ر.آء جع ب.ريء�، وهو والع.ن.ت' منصوبان مفعولن للباغي؛ يقال:

ب.غ.ي\ت' فلناv خياv، وب.غ.ي\ت'ك الشيء4: طلبت'ه لك، وب.غ.يت' الشيء4:
ط%ل%ب\ت'ه؛ ومنه الديث: في'عن,ت'وا عليكم دين.كم أ%ي ي'د\خ1لوا عليكم
الض_ر.ر ف دينكم؛ والديث الخر: حت ت'ع\ن,ت.ه أ%ي تش'ق_ عليه.
وف الديث: أ%يeما ط%بيب ت.ط%ب_ب.، ول ي.ع\رف\ بالطYب> فأ%ع\ن.ت.،

فهو ضام1ن¬؛ أ%ي أ%ض.ر_ الريض. وأ%فسده.
وأ%ع\ن.ت.ه وت.ع.ن_ته ت.ع.نeتاv: سأ%له عن شيء أ%راد به الل�ب\س.

عليه وال%ش.ق�ة%. وف حديث عمر: أ%ر.د\ت. أ%ن ت'ع\ن,ت.ن أ%ي ت.ط}ل�ب.
ع.ن.ت1ي، وت'س\ق1ط%ن.
والع.ن.ت'. ال%لك'.

وأ%ع\ن.ت.ه أ%و\ق%ع.ه ف ال%ل%كة؛ وقوله عز وجل: واع\ل%م'وا أ%ن فيكم
رسول% ال، لو ي'ط1يع'كم ف كثي من ال4مر, ل%ع.ن,تeم؛ أ%ي لو أ%طاع.

مثل% ال�خ\ب,ر, الذي أ%خ\ب.ره با ل أ%صل% له، وقد كان% س.ع.ى بقوم من
العرب إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، أ%منهم ار\ت.دeوا، لوق%ع\ت'م ف

ع.ن.ت{ أ%ي ف ف%ساد وهلك. وهو قول ال، عز وجل: يا أ%يها الذين آمنوا،
إ,ن} جاءكم فاسق¬ بن.بإ� ف%ت.ب.ي.ن'وا أ%ن ت'ص1يب'وا قوماv بهالة،

فت'ص\ب,حوا على ما ف%ع.ل}ت'م نادمي، واع\ل%م'وا أ%ن فيكم رسول% ال، لو
ي'طيع'كم ف كثي من ال4مر ل%ع.ن,تeم. وف التنزيل: ولو شاء ال�

ل4ع\ن.ت.كم؛ معناه: لو شاء ل%ش.د_د عليكم، وت.ع.ب_دكم با ي.ص\ع'ب' عليكم
أ%داؤ'ه، كما ف%ع.ل بن كان ق%ب\ل%ك�م\. وقد ي'وض.ع الع.ن.ت' موضع. ال%لك1،

فيجوز أ%ن يكون معناه: لو شاء ال� ل4ع\ن.ت.ك�م أ%ي ل4ه\ل%ككم
ب'ك}م� يكون فيه غي. ظ%ال.

قال ابن ال4نباري: أ%صل� الت_ع.نeت1 التشديد، فإ,ذا قالت العرب':
فلن يتع.ن_ت' فلناv وي'ع\ن,ت'ه، فمرادهم ي'ش.د>د' عليه، وي'لز,م'ه با

ي.صع'ب عليه أ%داؤ'ه؛ قال: ث ن'ق1ل%ت\ إ,ل معن اللك، وال4صل ما
و.ص.ف}نا.

قال ابن ال4عراب: ال3ع\نات' ت.ك}ل1يف' غي, الطاقة1. والع.ن.ت:
الزنا. وف التنزيل: ذلك لن خ.ش1ي. الع.ن.ت. منكم؛ يعن الف�ج'ور. والزنا؛
وقال ال4زهري: نزلت هذه الية فيمن ل ي.س\ت.ط1ع ط%و\لv أ%ي ف%ض\ل% مال�



ي.ن\ك1ح' به ح'ر_ةv، فله أ%ن ي.ن\ك1ح. أ%م.ةv؛ ث قال: ذلك لن خ.ش1ي
vالع.ن.ت. منكم، وهذا ي'وج,ب' أ%ن من ل ي.خ\ش. الع.ن.ت.،ول يد ط%و\ل
ل�ر_ة، أ%نه ل يل له أ%ن ينكح أ%مة؛ قال: واخ\ت.ل%ف. الناس' ف تفسي

هذه الية؛ فقال بعضهم: معناه ذلك لن خاف أ%ن ي.ح\م1ل%ه شد�ة� الش_ب.ق
والغ'ل}مة1 على الزنا، في.ل}قى العذاب. العظيم ف الخرة، وال%د_ ف
الدنيا، وقال بعضهم: معناه أ%ن ي.ع\ش1ق. أ%م.ةv؛ وليس ف الية ذ1ك}ر'

ع1ش\ق�، ولكن� ذا الع1ش\ق, ي.ل}ق%ى ع.ن.تاv؛ وقال أ%بو العباس ممد بن يزيد
الث©م.ال9: الع.ن.ت'، ههنا، اللك؛ وقيل: اللك ف الزنا؛ وأ%نشد:

أ�حاول� إ,ع\ن.ات با قال% أ%و ر.جا
أ%راد: أ�حاول� إ,هلكي.

وروى ال�ن\ذ1ر,يe عن أ%ب ال%ي\ث%م أ%نه قال: الع.ن.ت' ف كلم العرب
ال%و\ر' وال3ث وال4ذى؛ قال: فقلت له الت_ع.نeت' من هذا؟ قال: نعم؛

يقال: ت.ع.ن_ت. فلنD فلناv إ,ذا أ%دخ.ل% عليه ال4ذى؛ وقال أ%بو
إ,سحق الزجاج: الع.ن.ت' ف اللغة ال%ش.ق�ة الشديدة، والع.ن.ت' الو'قوع ف

أ%مر� شاق¼، وقد ع.ن,ت.، وأ%ع\ن.ت.ه غيه'؛ قال ال4زهري: هذا الذي قاله
أ%بو إ,سحق صحيح، فإ,ذا ش.ق_ على الرجل الع'ز\بة، وغ%ل%ب.ت\ه الغ'ل}م.ة،

ول يد ما يتزو�ج به ح'ر_ة، فله أ%ن ينكح أ%مة، ل34ن� غ%ل%ب.ة
الشه\و.ة، واجتماع. الاء ف الصeل}ب، ربا أ%د_ى إ,ل العل�ة الص_عبة،

وال أ%علم؛ قال الوهري:الع.ن.ت' ال3ث؛ وقد ع.ن,ت. الرجل�. قال تعال:
عزيز¬ عليه ما ع.ن,تeم؛ قال ال4زهري: معناه عزيز عليه ع.ن.ت'كم، وهو

لقاء� الش>د_ة وال%ش.ق�ة؛ وقال بعضهم: معناه عزيز أ%ي شديد¬ ما
أ%ع\ن.ت.كم أ%ي أ%و\ر.د.كم الع.ن.ت. وال%ش.ق�ة.

ويقال: أ%ك%مةD ع.ن'وت¬ طويلةD شاق�ة� ال%ص\ع.د، وهي الع'ن\ت'وت'
أ%يضاv؛ قال ال4زهري: والع.ن.ت' الكسر'، وقد ع.ن,ت.ت\ ي.د'ه أ%و رج\ل�ه أ%ي

ان\ك%سرت\، وكذلك كل© ع.ظ}م؛ قال الشاعر:
ف%داو, با أ%ض\لع. ج.ن\ب.ي\ك. ب.ع\دما
�ع.ن,ت.، وأ%ع\ي.ت\ك. ال%بائر' م1ن\ ع.ل

ويقال: ع.ن,ت. العظم' ع.ن.تاv، فهو ع.ن,ت¬: و.ه.ى وانكسر؛ قال رؤ\بة:
فأ%ر\غ%م. ال� ال�ن'وف. الرeغ�ما:
م.ج\د'وع.ها،والع.ن,ت. ال�خ.ش_ما



وقال الليث: الو.ث}ء� ليس بع.ن.ت{؛ ل يكون الع.ن.ت' إ,ل� الك%س\ر.؛
والو.ث}ء� الض_ر\ب' حت ي.ر\ه.ص. ال1لد. واللحم.، وي.ص1ل% الضرب' إ,ل

العظم، من غي أ%ن ينكسر.
ويقال: أ%ع\ن.ت. الابر' الك%س3ي. إ,ذا ل ي.ر\ف�ق\ به، فزاد الك%س\ر.

ف%ساداv، وكذلك راكب' الدابة إ,ذا ح.م.ل%ه على ما ل ي.ح\ت.م1ل�ه من
الع'ن\ف1 حت ي.ظ}ل%ع، فقد أ%ع\ن.ته، وقد ع.ن,ت.ت الدابة�. وجلة� الع.ن.ت:
vؤ\ذي. وف حديث الزهري�: ف رجل أ%ن\ع.ل% داب_ة�الض_ر.ر' الشاقe ال

ف%ع.ن,ت.ت\؛ هكذا جاء ف رواية، أ%ي ع.ر,ج.ت\؛ وساه ع.ن.تاv ل4نه ض.ر.ر¬
وف%ساد. والرواية: ف%ع.ت1ب.ت\، بتاء فوقها نقطتان، ث باء تتها نقطة،

قال القتيب: وال4و_ل� أ%ح.بe الوجهي إ,ل�. ويقال للعظم البور
إ,ذا أ%صابه شيء ف%هاض.ه: قد أ%ع\ن.ت.ه، فهو ع.ن,ت¬ وم'ع\ن,ت¬. قال

ال4زهري: معناه أ%نه ي.ه,يض'ه، وهو ك%س\ر¬ بعد. ان\ج,بار�، وذلك أ%ش.دe من
الك%سر ال4و�ل,.

.vاكتسب م.أ}ث%ما :vوع.ن,ت. ع.ن.تا
وجاء4ن فلنD م'ت.ع.ن>تاv إ,ذا جاء4 ي.ط}ل�ب ز.ل�ت.ك..

والع'ن\ت'وت': ج'ب.ي\لD م'س\ت.د1قÒ ف السماء، وقيل: د'و.ي\ن.
ال%ر_ة؛ قال:

أ%د\ر.ك}ت'ها ت.أ}ف1ر' دون% الع'ن\ت'وت\،
ت1ل}ك. ال%ل�وك' وال%ريع' السeل}ح'وت\

ال4ف}ر': س.ي\ر¬ سريع. والع'ن\ت'وت': ال%ز� ف الق%و\س؛ قال ال4زهري:
:�ع'ن\ت'وت' الق%و\س هو الزe الذي ت'د\خ.ل� فيه الغانة�، والغانة

ح.ل}قة� رأ}س الوتر.
@عهت: روى أ%بو الوازع عن بعض ال4عراب: فلن م'ت.ع.ه>ت¬: ذو ن,يق%ة{

وت.خ.يeر�، كأ%نه مقلوب عن ال�ت.ع.ت>ه1.
@عبث: ع.ب,ث% به، بالكسر، ع.ب.ثاv: ل%ع1ب.، فهو عاب,ثD: لع1ب¬ با ل
:Dع1ب>يث Dأ%ن ت.ع\ب.ث% بالشيء3. ورجل :�ي.ع\نيه، وليس من باله1. والع.ب.ث

عاب,ثD. والع.ب\ث%ة�، بالتسكي: ال%ر_ة الواحدة.
والع.ب.ث�: الل�ع1ب'. قال ال عز وجل: أ%ف%ح.س3ب\تم أ%نا خلقناكم

ع.ب.ثاv؟ قال ال4زهري: ن.ص.ب. ع.ب.ثاv ل4نه مفعول له، بعن خلقناكم
للع.ب.ث. وف الديث: من ق%ت.ل ع'صفوراv ع.ب.ثاv.الع.ب.ث�: الل�ع1ب'؛ والراد



أ%ن ي.ق}ت'ل% اليوان% ل%ع1باv، لغي ق%ص\د1 ال4ك}ل، ول على جهة
الت_ص.يeد1 للنتفاع.

وف الديث: أ%نه ع.ب.ث ف منامه أ%ي ح.ر_ك. يديه، كالدافع أ%و الخذ.
وع.ب.ث% ال4ق1ط% ي.ع\ب,ث�ه ع.ب\ثاv: ج.ف�ق%ه ف الش_مس؛ وقيل:

ف%ر_غ%ه على اليابس، لي.ح\م1ل ياب,س'ه ر.ط}ب.ه حت ي'ط%ب_خ.؛ وقيل: ع.ب.ث%
ال4ق1ط% ي.ع\ب,ث�ه ع.ب\ثاv: خ.ل%طه بالسمن؛ وهي الع.بيثة. وع.ب.ث}ت'

ال4ق1ط% أ%ع\ب,ث�ه ع.ب\ثاv، وم1ث}ت'ه ود'ف}ت'ه: مثل�ه، وغ%ب.ث}ت'ه، بالغي:
لغة فيه.

والع.بيثة� والع.بيث�، أ%يضا: ال4ق1ط� ي'د.قe مع التمر، في'ؤ\كل
:�وي'شرب. والعبيثة� أ%يضاv: طعام¬ ي'ط}ب.خ'، وي'ج\ع.ل� فيه جراد. والع.بيثة

الب'نe والش_عي' ي'خ\ل%طان1 معاv. والع.بيثة�: الغنم ال�خ\تل1طة�؛
يقال: م.ر.ر\نا على غنم بن ف�لن{ ع.بيثةv واحدةv أ%ي اخ\ت.ل%ط% بعض'ها

ببعض. والع.بيثة�: أ%خ\لط� الناس,، ليسوا من أ%ب� واحد؛ قال:
ع.ب,يثةD من ج'ش.م� وب.ك}ر,

Dمن الع.ب\ث. ورجل ع.ب,يثة Òويروى: من ج'ش.م� وج.ر\م,؛ كل© ذلك مشتق
Dقال أ%بو عبيدة: ف نسب بن فلن ع.بيثة .vم'ؤ\ت.ش.ب¬، وهو من ذلك أ%يضا

أ%ي م'ؤ\ت.ش.ب¬، كما يقال: جاء4 بع.بيثة{ ف و,عائه أ%ي ب'ر¼ وشعي قد
خ'ل1طا. والع.ب,يث� ف لغة{: ال%ص\ل�. والع.ب\ث�: ال%ل}ط�، وهو

بالفارسية ت.ر.ف\ ت.ر,ين. قال: وتقول إ,ن فلناv لفي ع.بيثة{ من الناس، ول%و,يثة{
من الناس، وهم الذين ليسوا من أ%ب� واحد{، ت.ه.ب_ش'وا من أ%ماكن

ش.ت_ى.والع.ب\ث�: ال%ل}ط�. والع.ب\ث�: ات>خاذ� الع.بيثة1. قال أ%بو صاع1د{
الك1لبe: الع.ب,يثة� ال4ق1ط�، ي'ف}ر.غ� ر.ط}ب'ه حي ي'ط}ب.خ' على

جافYه، ف%ي'خ\ل%ط� به.
يقال: ع.ب.ث%ت1 الرأ%ة� أ%ق1ط%ها إ,ذا ف%ر_غ%ت\ه على ال�ش.ر>

اليابس,، لي.ح\م1ل% يابس'ه ر.ط}ب.ه؛ يقال: اب\ك�ل1ي واع\ب,ثي؛ قال
�رؤ\بة:وطاحت1 ال4ل}بان� والع.بائ1ث

وظل�ت1 الغنم' ع.ب,يثةv واحدةv، وب.كيلةv واحدة: وهو أ%ن الغنم إ,ذا
ل%ق1ي.ت\ غ%ن.ماv أ�خرى فد.خ.ل%ت\ فيها، اخ\ت.ل%ط% بعض'ها ببعض�، وهو
م.ث%لD، وأ%صله من ال4ق1ط1 والس_ويق,، ي'ب\ك%ل� بالس_م\ن في'ؤ\ك%ل�؛ وأ%ما

قول� الس_ع\د1ي�:



إ,ذا ما ال%ص1يف' الع.و\ب.ث%ان© ساء4نا،
ت.ر.ك}ناه، واخ\ت.ر\نا الس_د1يف. ال�س.ر\ه.د.ا

فيقال: إ,ن الع.و\ب.ث%ان� دقيق¬ وس.م\ن¬ تر، ي'خ\ل%ط� باللب
ال%ل1يب. قال ابن بري: هذا البيت لناشر.ة بن مالك ي.ر'دe على ال�خ.ب_ل,

الس_ع\د1ي�، وكان ال�خ.ب_ل� قد ع.ي_ر.ه باللب. والص1يف': اللب'
الليب'، ي'ص.بe عليه الرائب'؛ وقبله:

وقد ع.ي_ر'ونا ال%ح\ض.، ل د.ر_ د.رeهم\
وذلك عار¬ خ1ل}ت'ه، كان% أ%م\ج.د.ا

فأ%س\ق%ى ال3له' ال%ح\ض.، من كان أ%ه\ل%ه،
وأ%س\ق%ى بن س.ع\د{ س.ماراv م'ص.ر_دا

.�الس_م.ار': اللب الخلوط� بالاء3. وال�ص.ر_د: الق%ل�ل
والع.و\ب.ث: موضع؛ قال رؤبة:
ب,ش1ع\ب, ت.ن\ب'وك{ وش1ع\ب, الع.و\ب.ث1

@عثث: الع'ث�ة والع.ث�ة�: الرأ%ة ال%حق�ورة ال%املة، ضاو,ي_ةv كانت
أ%و غي. ض.او,ي_ة{، وجع'ها ع1ث%اثD. ويقال للمرأ%ة الب.ذ1ي_ة1: ما

هي إ,ل9 ع'ث�ة. وقال بعضهم: امرأة ع.ث�ةD، بالفتح، ض.ئ1يل%ة� ال1س\م,.
:vج.س3يمة v؛ قال يصف امرأ%ةêورجل ع.ث

ع.ميمة� ضاح1ي ال1ل}د1، لي\س.ت\ بع.ث�ة{،
ول د1ف}ن,س�، ي.ط}ب الك1لب. خ1مار'ها

الد>ف}ن,س': الب.ل}هاء الر_ع\ناء. وقوله ي.ط}ب الك1لب. خ1مار'ها:
يريد أ%نا ل ت.ت.و.ق�ى على خ1مار,ها من الد_س.م، فهو ز.ه1م¬، فإ,ذا

ط%ر.ح.ت\ه ط%ب.ى الكلب. برائ1حت1ه.
والع1ث%اث�: ال4فاعي الت يأ}كل بعض'ها بعضاv ف ال%د\ب. ويقال

للح.ي_ة1: الع.ث�اء� والن_ك}زاء�.
وع.ث�ت\ه اليةD ت.ع'ث©ه ع.ث9اv: ن.ف%خ.ت\ه ول ت.ن\ه.ش\ه، فس.ق%ط

لذلك ش.ع.ر'ه.
والع1ثاث�: رفع' الص_و\ت بالغ1ناء3 والت_ر.نeم فيه.

وعاث� ف غ1نائه م'عاث�ةv وع1ثاثاv، وع.ث�ث%: ر.ج_ع.؛ وكذلك
:v؛ قال كثي يصف ق%وسا�الق%و\س' ال�ر,ن_ة

ه.ت'وفاv، إ,ذا ذاق%ها الناز,ع'ون،



س1ع\ت. لا، بعد ح.ب\ض�، ع1ثاثا
وقال بعضهم: هو ش1ب\ه ت.ر.نeم الط�س\ت1 إ,ذا ض'ر,ب.. وع.ث�ه ي.ع'ث©ه

ع.ث¾ا: ر.د_ عليه الكلم.، أ%و و.ب_خ.ه به، كع.ت_ه. ويقال:
:�أ%ط}ع.م.ن س.ويقاv ح'ث¾ا وع'ث9اv إ,ذا كان غي م.ل}ت'وت{ بد.س.م�. والع'ث�ة

êوف.، والمع ع'ثeالت ت.ل}ح.س' الص �السeوس.ة� أ%و ال4ر.ض.ة
وع'ث%ثD. وع.ث�ت الصeوف. والث%و\ب. ت.ع'ث©ه' ع.ث¾ا: أ%ك%ل%ت\ه. وع'ث�

الصeوف': أ%ك%ل%ه الع'ث©. والع'ث©: د'ويبة تأ}كل ال�لود.؛ وقيل: هي دويبة
ت.ع\ل%ق' ال3هاب. فتأ}ك�له، هذا قول ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ت.ص.ي_د' ش'ب_ان% الرجال, بفاح1م�
غ�د.اف{، وت.ص\طادين. ع'ث¾ا وج'د\ج'دا

وال�د\ج'د أ%يضاv: دويبة ت.ع\ل%ق' ال3هاب. فتأ}كله؛ وقال ابن دريد:
الع'ث©، بغي هاء: د.وابe ت.ق%ع' ف الصeوف، فدل� على أ%ن الع'ث�
ج.مع¬، وقد يوز أ%ن ي.عن. بالع'ثY الواحد.، وع.ب_ر عنه بالد_واب>،

ل4نه جنس معناه المع، وإ,ن كان لفظه واحداv. وسئل أ%عراب عن ابنه، فقال:
أ�ع\ط1يه كل9 يوم� من مال دان,قاv، وإ,نه فيه ل4س\ر.ع' من الع'ثY ف

الصeوف ف الص_ي\ف1.
والع.ث}ع.ث�: ظ%ه\ر' الك%ث1يب الذي ل ن.بات فيه. والع.ث}ع.ث%ة:

الل�ي>ن' من ال4رض؛ وقيل: الع.ث}ع.ث� الك%ث1يب' الس_ه\ل�، أ%ن\ب.ت. أ%و ل
ي'ن\ب,ت\؛ وقيل: هو الذي ل ي'ن\ب,ت' خاصةv، وال4و_ل الصحيح'، لقول

الق%ط%ام1ي�:
كأ%ن_ها بي\ضةD غ%ر�اء�، خ'د_ لا

ف ع.ث}ع.ث{، ي'ن\ب,ت' ال%و\ذان والع.ذ%ما
ورواية� أ%ب حنيفة: خ'ط� لا؛ وقيل: هو ر.م\لD ص.ع\ب¬ ت.و\ح.ل� فيه

الر>ج\ل�، فإ,ن كان حار�اv، أ%ح\ر.ق. ال�ف_، يعن خ'ف_ البعي، والمع:
الع.ثاع1ث�؛ قال رؤبة:

�أ%ق}ف%ر.ت1 الو.ع\ساء والع.ثاع1ث
:vأ%يضا �قال أ%بو حنيفة: الع.ث}ع.ث� من م.كارم ال%نابت. والع.ث}ع.ث
التeراب'، وع.ث}ع.ث%ه: أ%لقاه ف الع.ث}ع.ث1. وع.ث}ع.ث% الرجل� بالكان:

أ%قام به. ويقال: ع.ث}ع.ث م.تاع.ه، وح.ث}ح.ث%ه، وب.ث}ب.ث%ه' إ,ذا ب.ذ%ره
وفر_ق%ه. وع.ث}ع.ث% م.تاع.ه: ح.ر_ك%ه. والع.ث}ع.ث�: الف%ساد'



والع.ث}ع.ث�: الشدائد. وف الديث: ذ�ك1ر. لعلي¼، عليه السلم، زمانD، فقال: ذاك
زمان� الع.ثاع1ث1 أ%ي الشدائد1، م1ن الع.ث}ع.ث%ة1 وال3فساد. وف الثل:

ع'ث%ي\ثةD ت.ق}ر'م' ج,ل}داv أ%م\ل%سا؛ وف حديث ال4ح\ن.ف1: ب.ل%غ.ه أ%ن
:Dأ%م\ل%سا؛ ع'ث%ي\ثة vت.ق}ر,ض' ج,ل}دا Dي.غ\تاب'ه، فقال: ع'ث%ي\ثة vرجل

تصغي ع'ث�ة{، وهي د'و.ي\ب_ة ت.ل}ح.س' الثياب. والصeوف.، وأ%كثر ما
تكون ف الصeوف1، والمع: ع'ث%ثD؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للرجل ي.ج\ت.ه,د' أ%ن

ي'ؤثYر. ف الشيء3، فل ي.ق}د1ر' عليه، ويروى: ت.ق}ر'م'، باليم، وهو
بعن ت.ق}ر,ض'.

وربا قيل للعجوز: ع'ث�ة. وفلنD ع'ث© مال، كما يقال: إ,زاء� مال�.
وف النوادر: ت.عاث%ث}ت' فلناv وت.عال%ل}ت'ه. ويقال: اع\ت.ث�ه ع1ر\ق'

س.و\ء� واغ}ت.ث�ه إ,ذا ت.ع.ق�ل%ه عن ب'ل�وغ الي والش_ر.ف.
وبالدينة جبل يقال له: ع.ث}ع.ثD، ويقال له أ%يضاv: س'ل%ي\ع، تصغي

س.ل}ع�،
وع.ث}ع.ثD: اسم، وبنو ع.ث}ع.ث{: ب.ط}ن¬ من خ.ث}ع.م..

@عدث: قال ابن دريد ف كتاب الش\تقاق: الع.د\ث� سه'ولة ال�ل�ق، وبه سي
الرجل.

وع'د\ثان�: اسم رجل.
@عرث: ع.ر.ث%ه ع.ر\ثاv: ان\ت.ز.ع.ه أو د.ل%كه، وقد قيل: ع.ر.ت.ه، وقد

تقد�م ف التاء.
@عفث: ف الديث: أ%ن الزبي بن الع.و_ام كان أ%خ\ض.ع.، أ%ش\ع.ر.،

أ%ع\ف%ث%؛ ال4ع\ف%ث�: الذي ي.ن\ك%ش1ف' ف%ر\ج'ه كثياv، إ,ذا ج.ل%س.؛ وقيل: هو
بالتاء، بنقطتي، ورواه بعضهم ف صفة عبدا ال بن الزبي، فقال: كان

ب.خ1يلv أ%ع\ف%ث%؛ وفيه يقول أ%بو و.ج\ز.ة%:
د.ع, ال4ع\ف%ث% ال1ه\ذار. ي.ه\ذ1ي بش.ت\م1نا،

فنحن'، بأ%ن\واع, الش_ت1يمة1، أ%ع\ل%م'
وروي عن ابن الزبي أ%نه كان كلما تر�ك ب.د.ت\ ع.و\ر.ت'ه، فكان
ي.ل}ب.س' تت. إ,زاره التeب_ان%. ابن ال4عراب: رجل أ%ع\ف%ث� ل ي'وار,ي

ش.وار.ه أ%ي ف%ر\ج.ه.
@عكث: الع.ك}ث�: اجتماع' الشيء3 وال}ت1ئام'ه.

والع.ن\ك%ث�: نبت معروف، وكأ%ن النeون% زائدة، وسيأ}ت ذكره.



@علث: ع.ل%ث% الشيء4 ي.ع\ل1ث�ه ع.ل}ثاv، وع.ل�ثه، واع\ت.ل%ث%ه: خ.ل%ط%ه.
وال%ع\ل�وث�، بالعي: الخلوط�؛ قال الفراء: وقد سعناه بالغي

م.غ\ل�وث، وهو معروف.
وطعام ع.ل1يثD وغ%ل1يثD، ويقال: فلنD يأ}كل الع.ل1يث% والغ.ل1يث%،

بالعي والغي، إ,ذا كان يأ}كل خ'ب\زاv من شعي وح1نط%ة{.
وكل شيئي خ'ل1طا: فهما ع'لث%ةD؛ ومنه اشتق ع'لثة�: اسم رجل، وهو الذي

ي.ج\م.ع' من ههنا وههنا، وقد ع.ل%ث%. والع.ل%ث: ما خ'ل1ط% ف الب'ر>
وغيه ما ي'خ\ر.ج' في'ر\م.ى به. وف الديث: ما ش.ب,ع. أ%هل�ه من ال%مي

�الع.ل1يث1 أ%ي ال�ب\ز, ال%خ\بوز من الش_عي والسeل}ت1. والع.ل}ث
والع'لث%ة�: ال%ل}ط�. والع.ل%ث� والع.ل1يثة: الطعام' الخلوط بالشعي.

eأ%ن ت.خ\ل1ط% الب'ر_ بالشعي. أ%بو زيد: إ,ذا خ'ل1ط% الب'ر :�والع.ل}ث
بالشعي، فهو ع.ل1يثD. وع.ل%ث�وا الب'ر_ بالشعي أ%ي خ.ل%ط�وه. وقال أ%بو

ال%ر�اح: الع.ل1يث� أ%ن ي'خ\ل%ط الشعي' بالب'ر> للزراعة، ث
ي'ح\ص.دان1 وي'ج\م.عان1 معاv. وال1ر\بة ال%ز\ر.ع.ة�: وأ%نشد:

vج.ف%اه' ذوات' الد_ر>، واج\ت.ر_ ج,ر\بة
ع.ل1يثاv، وأ%ع\يا د.رe كلY ع.ت'وم,

�والع'لثة�: ال4ق1ط� ال%خ\ل�وط� بالسمن، أ%و الزيت' الخلوط
بال4ق1ط1.

والت_ع\ل1يث�: اخ\ت1لط� الن_ف}س؛ وقيل: ب.د\ء� الو.جع. وق�ت1ل%
الن_س\ر' بالع.ل}ث%ى، مقصوراv، أ%ي خ'ل1ط له ف طعامه ما ي.ق}ت'له، حكاه كراع

مقصوراv، ف باب ف%ع\لى، والغي ف كل ذلك لغة.
وع.ل%ث% الز_ن\د' واع\ت.ل%ث%: ل ي'ور, واع\تاص.، والسم الع'لث�؛

ومنه قيل: ع'لث%ة�؛ وأ%نشد:
فإ,ن غي' م'ع\ت.ل1ث1 الز>ناد1

أ%ي غي ص.ل}د1 الز>ناد1. واع\ت.ل%ث% ز.ن\داv: أ%خذه من ش.جر ل ي.در,ي
أ%ي'وري أ%م ي.ص\ل1د'؟ وقال أ%بو حنيفة: اع\ت.ل%ث% ز.ن\د.ه إ,ذا

.vفات_خذه ما و.ج.د.، والغي لغة عنه أ%يضا ،vاع\ت.ر.ض. الش_جر. اعتراضا
وفلن ي.ع\ت.ل1ث� الز>ناد. إ,ذا ل ي.ت.خ.ي_ر م.ن\ك1ح.ه.

وال4ع\لث�: ق1ط%ع' الشجر ال�خ\ت.ل1ط%ة� ما ي'ق}د.ح' به، م1ن
ال%ر\خ, والي.بيس,.



وال�ع\ت.ل1ث� من السهام: الذي ل خ.ي\ر. فيه. واع\ت.ل%ث% السهم.:
أ%خ.ذ%ه من ع'ر\ض, الشجر. واع\ت.ل%ثه أ%يضاv: ل ي'ح\ك1م\ ص.ن\ع.ته.
والع.ل}ث�: الط�ر\فاء، وال4ث}ل�، والاج'، والي.ن\ب'وت'، والع1ك}ر,ش'،

والمع أ%ع\لثD، وحكاه أ%بو حنيفة بالغي معجمة.
وع.ل1ث% به ع.ل%ثاv: لزمه. ورجلD ع.ل1ثD: م'لزم لن ي'طال1ب' ف قتال
أ%و غيه. والع.ل%ث�، بالتحريك: ش1د_ة القتال، واللزوم' له، بالعي

والغي جيعاv. وع.ل1ث� الذئب' بالغنم: ل%ز,م.ها ي.ف}ر,س'ها. وع.ل1ث% القوم'
ع.ل%ثاv: ت.قات.ل�وا. وع.ل1ث% بعض' القوم ببعض. ورجلD ع.ل1ثD: ث%ب\ثD ف

القتال.
وع'لثة: اسم رجل من بن ال4ح\و.ص, بن جعفر بن كلب بن ربيعة بن عامر.

:�@عنث: الع'ن\ث%ة� والع.ن\ث%ة� والع1ن\ث%ة� والع'ن\ث�و.ة� والع.ن\ث�و.ة
Dإ,ذا اس\و.د_ وب.ل1ي.، والمع ع1ناث vكل© ذلك ي.بيس' ال%ل1ي> خاص_ة

وع.ناث{. قال ال4زهري: ع.ن.اثي ال%ل1ي> ث%م.ر.ت'ه إ,ذا اب\ي.ض_ت
وي.ب,س.ت\ قبل أ%ن ت.س\و.د_ وت.ب\ل%ى، هكذا سعته من العرب. وش.ب_ه.

الراجز' بياض. ل1م_ت1ه ببياض1ها بعد الش_ي\ب,؛ فقال:
�عليه م1ن\ ل1م_ت1ه1 ع1ن.اث

ويروى ع.ناثي: جع ع.ن\ث�و.ة.
@عنبث: ع.ن\ب.ثD: ش'ج.ية ز.ع.م'وا، وليس ب,ث%ب.ت{.

@عنكث: الع.ن\ك%ث�: ض.ر\ب¬ من الن_ب\ت؛ قال:
وع.ن\ك%ثاv م'ل}ت.ب,دا

قال ابن ال4عراب: هو شجر ي.ش\ت.هيه الض_بe، في.س\ح.ج'ها ب,ذ%ن.ب,ه
حت ت.ح.ات_، فيأ}كل% ال�ت.حات_. وما و.ض.ع'وه على أ%لسنة البهائم:

:eفقال لا الض_ب eيا ض.ب vأ%ن السمكة% قالت\ للض_ب>: و,ر\دا
أ%ص\ب.ح. ق%ل}ب ص.ر,د.ا،
ل ي.ش\ت.هي أ%ن ي.ر,د.ا،

إ,ل ع.راداv ع.ر,دا،
وص1لYياناv ب.ر,د.ا،
وع.ن\ك%ثاv م'ل}ت.ب,دا

أ%راد: ع.ن\ك%ثاv وبارداv. وحكى ابن بري هذا الثل على غي هذه الصورة،
eقال: وما تكيه العرب على أ%لسنة البهائم، قال: اختصم الض_ب



:eوالض>ف}د.ع'، فقالت الض>ف}د.ع': أ%نا أ%صب.ر' منك. على الاء، فقال الض_ب
أ%نا أ%صب منك1، فقالت الض>ف}د.ع': ت.عال% حت ن.ر\ع.ى، فن.ع\ل%م

أ%يeنا أ%ص\ب.ر'؛ فر.عيا يوم.هما، فاش\ت.د_ ع.ط%ش' الض>ف}د.ع، فجعلت\ تقول:
و,ر\داv يا ض.بe فقال الض_بe: أ%ص\ب.ح ق%ل}ب ص.ر,دا؛ ال4بيات.

والع.ن\ك%ث�: اسم موضع؛ قال رؤبة:
ه.ل} ت.ع\ر,ف' الد_ار. ع.ف%ت\ بالع.ن\ك%ث1؟

دار¬ ل1ذاك. الش_اد1ن1 ال�ر.ع_ث1
@عوث: الع.و,يثة: ق�ر\ص¬ ي'عال%ج من الب.ق}لة ال%م\قاء3 بز.ي\ت{.

قال ال4زهري ف نوادر ال4عراب: ع.و_ث%ن فلنD عن أ%مر كذا،
ت.ع\ويثاv: ث%ب_ط%ن عنه. وت.ع.و_ث% القو\م' ت.ع.وeثاv إ,ذا ت.ح.ي_ر'وا.

وتقول: ع.و_ث%ن حت ت.ع.و_ث}ت' أ%ي ص.ر.ف%ن عن أ%مري حت
vأ%ي م.ذ}ه.با vأ%ي م.ن\دوحة vت.ح.ي_ر\ت'.وتقول: إ,ن� ل عن هذا ال4م\ر, ل%م.عاثا

وم.س\ل%كاv. وتقول: و.ع_ث}ت'ه عن كذا، وع.و_ثت'ه أ%ي ص.ر.ف}ت'ه.
:vوع.ي.ثانا vوع'يوثا vع.ي\ثا �@عيث: الع.ي\ث�: مصدر' عاث% ي.ع1يث

أ%ف}س.د. وأ%خ.ذ بغي ر,ف}ق�. قال ال4زهري: هو ال3س\راع' ف الف%ساد. وف
حديث عمر: ك1سرى وق%يص.ر' ي.ع1يثان1 فيما يعيثان1 فيه، وأ%نت. هكذا؟ هو من

عاث% ف ماله إ,ذا ب.ذ�ر.ه وأ%gس.ده. وأ%صل� الع.ي\ث1: الفساد. وقال
اللحيان: ع.ث%ى لغة� أ%هل الجاز، وهي الوجه، وعاث% لغة� بن تيم؛ قال: وهم

vوا ف ال4رض. وف حديث الدجال: فعاث% ي.مينا�يقولون ول ت.ع1يث
وش1مالv. وحكى السياف: رجل ع.ي\ثان� م'ف}س3د¬، وامرأ%ة ع.ي\ث%ى. وقد م.ث�ل

سيبويه بصيغة ال�نثى، وقال: صحت الياء� فيها لسكونا وانفتاح ما قبلها.
والذئب' ي.ع1يث� ف الغ.نم، فل يأ}خذ منها شيئاv إ,ل9 ق%ت.ل%ه؛ وينشد

لكثي:
وذ1ف}ر.ى ك%كاه1ل, ذ1يخ, ال%ليف1،

أ%صاب. ف%ر,يقة% ل%ي\ل�، ف%عاثا
وعاث% الذئب' ف الغ.نم: أ%ف}س.د.. وعاث ف ماله: أ%س\ر.ع إ,ن\فاق%ه.

وع.ي_ث% ف الس_نام بالسكي: أ%ث�ر؛ قال:
فع.ي_ث% ف الس>نام,، غ%داة% ق�ر¼،

بس3كYي, م'و.ث�قة1 الن>صاب,
والت.ع\ي,يث�: إ,دخال� اليد ف الك1نانة ي.ط}ل�ب س.ه\ماv؛ قال أ%بو



ذؤ.يب:
vوب.دا ل%ه' أ%ق}راب' هذا رائغا

عنه، فع.ي_ث% ف الك1نان.ة1، ي'ر\ج,ع'
والت_ع\ي,يث�: ط%ل%ب' الشيء3 باليد، م1ن غي أ%ن ت'ب\ص1ر.ه؛ قال ابن'

أ%ب عائذ:
فع.ي_ث% ساعةv أ%ق}ف%ر\ن.ه

بال1يفاق, والر_م\ي,، أ%و باس\ت1لل}
أ%بو عمرو: الع.ي\ث� أ%ن ت.ر\ك%ب. ال4مر.، ل ت'بال علم. وق%ع\ت.؛

وأ%نشد:
فع1ث} فيمن ي.ليك. بغي ق%ص\د{،

فإ,ن عائثD فيمن ي.ل1ين
والت_ع\ييث�: ط%ل%ب' ال4عمى الشيء4، وهو أ%يضاv ط%ل%ب' ال�ب\ص1ر,

إ,ياه ف الظ©لمة، وعند كراع: الت_غ\ييث�، بالغي العجمة.
وأ%رض ع.ي\ثةD: س.ه\لة. وإ,ذا كانت ال4رض' د.ه1سةv، فهي ع.ي\ثةD. قال

أ%بو عمرو: الع.ي\ثة� ال4رض' الس_هلة؛ قال ابن أ%حر الباهلي:
إ,ل ع.يثة1 ال4ط}هار,، غ%ي_ر. ر.س\م.ها

ب.نات' الب,لى، م.ن ي'خ\ط1ئ1 ال%وت' ي.هر.م,
والع.ي\ثة�: أ%رض¬ على الق1بلة من العامري_ة؛ وقيل: هي ر.ملD من

ت.ك}ريت.؛ ويروى بيت الق%طام1ي>:
Dالط�و\د1 م'ع\ر,ضة �س.م1ع\ت'ها، ور,عان
�م1ن\ د'ونا، وك%ثيب' الع.ي\ثة1 الس_ه\ل

قال ابن سيده: وال4ع\ر.ف': وكثيب' الغ.ي\ثة1. ال4صمعي: ع.ي\ثة� ب.ل%د¬
بالشeر.يف1؛ وقال ال�ؤ.ر>ج': الع.ي\ثة� بالزيرة.

@عبج: قال إ,سحق بن الف%ر.ج: سعت شجاعاv السلمي يقول: الع.ب.ك%ة� الرجل
الب.غيض الط�غام.ة الذي ل ي.عي ما يقول ول خي فيه، قال: وقال مدرك

العفري: هو الع.ب.ج.ة؛ جاء4 بما ف باب الكاف واليم.
vر\ب شيئاeوع.ث1ج.، كلها: أ%دم.ن. الش ،vعثج: ع.ث%ج. ي.ع\ث1ج' ع.ث}جا@

بعد شيء.
والع'ث}ج.ة: كال�ر\عة. والع.ث}ج' والع.ث%ج': جاعة الناس ف السفر؛
وقيل: ها الماعات؛ وف تلبية بعض العرب ف الاهلية:



ل ه'م_، لول أ%ن ب.ك}راv د'ون.كا،
ي.ع\ب'د'ك الناس' وي.ف}ج'رون.كا،

ما زال% م1ن_ا ع.ث%ج¬ ي.أ}ت'ون.كا
ويقال: رأ%يت ع.ث}جاv وع.ث%جاv من الناس أ%ي جاعة. ويقال للجماعة من

:vال3بل تتمع ف الرعى: ع.ث%ج¬؛ يقال الراعي يصف فحل
بنات' ل%ب'ونه ع.ث%ج¬ إ,ليه،

ي.س'ق}ن. اللYيت. فيه والق%ذال
قال ابن ال4عراب: سألت الفضل عن معن هذا البيت؛ فأ%نشد:

ل ت.ل}ت.ف1ت\ ل1ل1د.ات1ها،
وم.ض.ت\ على غ�ل%و.ائ1ها

فقلت: أ�ريد أ%ب\ي.ن. من هذا؛ فأ%نشأ% يقول:
خ'م\صان.ةD، ق%ل1ق¬ م'و.ش_ح'ها،

ر'ؤ\د' الش_باب,، غ%ل% ب,ها ع.ظ}م'
يقول: من ن.جابة هذا الفحل ساو.ى بنات' الل�بون من بناته ق%ذ%اله لسن

ن.بات1ها.
والع.ث}ج.ج': المع الكثي.

والع.ث%و\ث%ج' والع.ث%و\ج.ج': البعي الصخم السريع التمع الل}ق.
وقد اع\ث%و\ث%ج. واع\ث%و\ج.ج. اع\ثيجاجاv؛ ومر_ ع.ث}ج¬ من الليل

وع.ث%ج¬ أ%ي قطعة.
واث}ع.ن\ج.ج. الاء� والد_مع': سال.

@عثنج: الع.ث}ن.ج'، بتخفيف النون: الث�قيل� من ال3بل، والع.ث%ن_ج'،
بشدها: الث�قيل من الرجال؛ وقيل: الثقيل ول ي'ح.د_ من أ%ي نوع؛ عن

كراع.والع.ث%ن\ث%ج': الض_خ\م من ال3بل، وكذلك الع.ث%م\ث%م'
.�والع.ب.ن\ب.ل

@عجج: ع.ج_ ي.ع1جe وي.ع.جe ع.ج�اv وعجيجاv، وضج_ ي.ض1جe: رفع صوته
وصاح.؛ وقي_ده ف التهذيب فقال: بالدعاء3 والستغاثة. وف الديث: أ%فضل

:eرفع الصوت بالت_ل}بي.ة، والث�ج :e؛ العجeوالث�ج eالج� الع.ج
ص.بe الدم، وس.ي.لن دماء ال%د\ي,؛ يعن الذبح؛ ومنه الديث: أ%ن جبيل

أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: كن ع.ج_اجاv ث%ج_اجاv. وف
الديث: من قتل ع'ص\ف�وراv ع.ب.ثاv ع.ج_ إ,ل ال تعال يوم القيامة.



وع.ج_ة� القوم وع.ج,يج'هم: ص1ياح'هم وج.ل%بتهم؛ وف الديث: من وح_د
ال تعال ف ع.ج_ت1ه وجبت\ له النة، أ%ي من وح_ده ع.لن,ي.ة برفع

صوته. ورجل عاجÒ وع.ج\عاج¬ وع.ج_اج¬: صي�اح، وال�نثى بالاء؛ قال:
،vه.و\ج.ل vق%ل}ب¬ ت.ع.ل�ق. ف%ي\ل%قا

ع.ج_اج.ةv ه.ج_اج.ةv ت.أ%ل�،
ل%ت'ص\ب,ح.ن_ ال4ح\ق%ر. ال4ذ%ل�

.vاللحيان: رجل ع.ج\عاج¬ ب.ج\باج¬ إ,ذا كان ص.ي_احا
وع.ج\ع.ج.: صو_ت؛ ومضاعفته دليل على تكريره. والبعي ي.ع1جe ف ه.ديره

ع.ج�اv وع.ج,يجاv: ي'ص.و>ت. وي'ع.ج\ع1ج': يرد>د ع.ج,يج.ه وي'ك%ر>ر'ه؛
قال أ%بو ممد الذلي:
وق%ر_ب'وا ل1ل}ب.ي, والت_ق%ض>ي،

من كلY ع.ج_اج� ت.ر.ى لل}غ.ر\ض,،
خ.ل}ف. ر.ح.ى ح.يز'ومه كالغ.م\ض,

الغمض: الطمئن من ال4رض. وع.ج_: صاح. وج.ع_: أ%كل الطYي. وع.ج_
الاء� ي.ع1جe ع.جيجاv وع.ج\ع.ج.، كلها: صو_ت؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

لك�لY م.سيل� من\ ت1ه.ام.ة%، بعدما
ت.ق%ط�ع. أ%ق}ران� الس_حاب, ع.جيج'

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
،vهاج,ر,، د.ف}ق%ة�بأ%و\س.ع.، من\ ك%ف> ال

ول ج.ع\ف%ر ع.ج_ت إ,ليه ال%عافر'
ع.ج_ت إ,ليه: أ%مد_ته، فللس_يل صو\ت من الاء3، وع.د_ى ع.ج_ت بإ,ل

ل4نا إ,ذا أ%مد_ته فقد جاء4ته وانض.م_ت\ إ,ليه، فكأ%نه قال: جاء4ت
إ,ليه وانضمت إ,ليه. وال%ع\ف%ر' هنا: النهر. ونر¬ ع.ج_اج: تسمع لائه

v؛ ومنه قول بعض الف%خ.رة: نن أ%كثر منكم ساجاvأ%ي صو\تا vع.جيجا
ود1يباجاv وخ.راجاv ون.ه\راv ع.ج_اجاv. وقال ابن دريد{: نر ع.ج_اج كثي

الاء3؛ وف حديث اليل: إ,ن م.ر_ت بنهر ع.ج_اج فشر,بت منه ك�تبت له حس.نات؛
Dمن كثرته وص.و\ت تدف©قه. وف%ح\ل eأ%ي كثي الاء3 كأ%نه ي.ع1ج

ع.ج_اج ف ه.ديره أ%ي صي_اح؛ وقد ييء� ذلك ف كل ذي صو\ت م1ن قوس وريح.
وع.ج_ت القوس ت.ع1جe ع.جيجاv: صو_تت، وكذلك الز_ن\د' عند الو.ر\ي,.

والع.ج.اج: الغ'بار، قيل: هو من الغبار ما ث%و_ر.ت\ه الريح، واحدته



ع.جاجة، وفعله الت_ع\جيج'. وف النوادر: ع.ج_ القوم وأ%ع.جeوا، وه.جeوا
وأ%ه.جeوا، وخ.جeوا وأ%خ.جeوا إ,ذا أ%كثروا ف ف�ن'ونه الرeكوب. 

*)
قوله «ف فنونه الركوب» هكذا ف الصل، وعبارة القاموس ف هذه الادة وعج

القوم اكثروا ف فنونم الركوب.). وع.ج_ج.ته الر>يح: ث%و_رت\ه'.
وأ%ع.ج_ت1 الر>يح، وع.ج_ت: اشتد_ ه'بوبا وساقت العجاج.

والع.ج_اج: م'ث1ي العجاج. والتعجيج': إ,ثارة الغ'بار. ابن ال4عراب:
النeك}ب' ف الرياح أ%ربع¬: فن.كباء� الص_با وال%ن'وب م1ه\ياف¬

م1ل}واح¬، ونكباء� الص_با والش_مال م1ع\جاج¬ م1ص\راد¬ ل مطر فيه ول خي.،
ون.ك}باء� الش_مال والد_ب'ور ق%ر_ةD، ون.ك}باء� ال%ن'وب والد_بور

حار_ة؛ قال: وال1ع\جاج' هي الت ت'ث1ي الغ'بار. ويوم م1ع.جÒ وع.ج_اج¬،
ورياح¬ م.عاج,يج': ض1دe م.ه.اوين 

(* قوله «ضد مهاوين» هكذا ف الصل
وشرح القاموس.).

والع.ج.اج': الدeخ.ان؛ والع.ج.اج.ة أ%خصe منه. وع.ج_ج. البيت.
د'خ.اناv ف%ت.ع.ج_ج.: م.ل4ه'.

والع.ج.اجة: الكثي من ال3بل؛ قال ش.م1ر: ل أ%عرف' الع.جاجة بذا
.eس3ن�العن. وقال ابن حبيب: الع.ج\عاج' من اليل الن_ج,يب ال

والع'ج_ة: دقيق ي'عج.ن بس.م\ن ث ي'ش\و.ى؛ قال ابن دريد: الع'ج_ة ضر\ب
من الطعام ل أ%دري ما حدeها. قال الوهري: الع'ج_ة هذا الطعام الذي
ي'تخذ من البيض، أ%ظنeه مول�داv. قال ابن دريد: ل أ%عرف حقيقة الع'ج_ة

غي أ%ن أ%با عمرو ذكر ل أ%نه دقيق يعجن بسمن؛ وحكى ابن خالويه عن
بعضهم أ%ن الع'ج_ة كل© طعام ي'جمع مثل التمر وال4ق1ط1.

وجئتهم فلم أ%جد إ,ل� الع.ج.اج وال%ج.اج؛ الع.ج.اج: ال4حق.
وال%ج.اج: م.ن ل خي فيه. وف الديث: ل تقوم الساعة حت يأ}خذ ال
ش.ريط%ت.ه من أ%هل ال4رض، ف%ي.ب\ق%ى ع.ج.اج¬ ل يعرفون معروفاv ول ي'ن\ك1رون

منكراv؛ قال ال4زهري: أ%ظنه ش'ر\ط%ته أ%ي خياره، ولكنه كذا ر'وي
ش.ريط%ت.ه. والع.ج.اج' من الناس: الغ.و\غاء� وال4راذ1ل وم.ن ل خي فيه، واحدهم

ع.جاجة، وهو كنحو الر_ج.اج, والر_عاع,؛ قال:
،vي.رض.ى، إ,ذا ر.ض1ي الن>ساء�، ع.ج.اج.ة



وإ,ذا ت'ع'م>د. ع.م\د'ه' ل ي.غ\ض.ب
والع.ج_اج بن رؤ\بة الس_ع\دي: من سعد تيم، هذا الراجز؛ يقال: أ%شعر

الناس الع.ج_اجان أ%ي رؤ\بة وأ%بوه 
(* قوله «أي رؤبة وأبوه» ف القاموس

ف مادة رأب رؤبة بن العجاج بن رؤبة اهـ. وبه يظهر ما قبله.)؛ قال ابن
دريد: سي بذلك لقوله:

حت ي.عج_ ث%خ.ناv م.ن\ ع.ج\ع.ج.ا،
وي'ود1ي. ال�ود1ي، وي.ن\ج'و م.ن\ ن.جا

(.vكذا ف ال4صل والصحاح وشرح القاموس، ولعلها شجنا «vقوله «ثخنا *)
أ%ي استغاث. قال الليث: ل%م_ا ل يستقم له أ%ن يقول ف القافية ع.ج_ا،

ول يصح ع.ج.جاv ضاعفه، فقال: ع.ج\ع.جا، وه'م\ ف�ع.لء� لذلك.
ويقال للناقة إ,ذا زجرتا: عاج، وف الصحاح: عاج,، بكسر اليم، مففة.

وقد ع.ج\ع.ج. بالناقة إ,ذا ع.ط%فها إ,ل شيء فقال: ع.اج, ع.اج,.
والع.ج\ع.جة ف قضاعة: كالع.ن\ع.نة ف تيم ي'ح.و>لون الياء جيماv مع

العي، يقولون: هذا راع1ج_ خرج م.ع1ج\ أ%ي راع1ي� خرج م.ع1ي؛ كما قال
الراجز:

خال ل%ق1يطD وأ%بو ع.ل1ج>،
ال�ط}ع1م.ان الل�حم بالع.ش1ج>
وبالغ.داة1 ك1س.ر. الب.ر\ن,ج>،
ي'ق}ل%ع' بالو.د> وبالص>يص1ج>

أ%راد: ع.لي� والع.ش1ي� والب.ر\ن9 والص>يص1ي�.
وفلن ي.ل�فe ع.ج.اج.ته على ب.ن فلن أ%ي ي'غ1ي عليهم؛ وقال

الش_ن\ف%ر.ى:
وإ,ن ل4ه\و.ى أ%ن} أ%ل�ف_ ع.ج.اج.ت

على ذ1ي ك1ساء�، من س'لم.ان، أ%و ب'ر\د1
Òأ%ي أ%ك}ت.س3ح. غني_هم ذا الب'ر\د1، وفقيهم الكساء3. وط%ر,يق¬ عاج

زاجÒ إ,ذا امتل4.
@عدرج: ابن سيده: الع.د.ر_ج' السريع الفيف. وع.د.ر_ج: اسم.

@عذج: ع.ذ%ج.ه ع.ذ}جاv: ش.تمه؛ عن ابن ال4عراب. وع.ذ}ج¬ عاذ1ج¬، ب'ول1غ
به كقولم ج.ه\د¬ جاه1د؛ قال هيان بن قحافة:



ت.ل}ق%ى من. ال4ع\ب'د1 ع.ذ}جاv عاذ1جا
أ%ي تلق%ى هذه ال3بل من ال4ع\ب'د1 زج\راv كالش_تم.

ورجل م1ع\ذ%ج¬: كثي الل�وم,؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ف%عاج.ت\، علينا من ط1و.ال�، س.ر.ع\ر.ع¬،

على خ.و\ف1 ز.و\ج�، س.ي>ء3 الظ�ن> م1ع\ذ%ج,
والع.ذ}ج': الشeرب.

ع.ذ%ج الاء4 ي.ع\ذ1ج'ه ع.ذ}جاv: ج.ر.ع.ه، وليس بثب.ت، والغي أ%على.
وع.ذ%ج ي.ع\ذ1ج' ع.ذ}جاv: ش.ر,ب.

@عذل: ال�ع.ذ}ل%ج: الناع1م ع.ذ}ل%ج.ت\ه' الن>عمة، وامرأ%ة
م'ع.ذ}ل%ج.ة: ح.سنة الل}ق ضخمة الق%ص.ب.

وغلم ع'ذ}ل�وج¬: ح.س.ن الغذاء. وعيش¬ ع1ذ}لج: ناع1م.
:vوع.ذ}ل%ج. الس>قاء4: م.ل4ه؛ قال أ%بو ذؤ.يب يصف صي_ادا

له من\ ك%س\ب,ه,ن_ م'ع.ذ}ل%جات¬،
ق%عائ1د' قد م'ل1ئ}ن. من الو.ش1يق,

وال�ع.ذ}ل%ج': المتلئ. وع.ذ}ل%ج\ت' الو.ل%د. وغي.ه، فهو م'ع.ذ}ل%ج¬
إ,ذا كان حس.ن الغ1ذاء.

@عرج: الع.ر.ج' والع'ر\جة: الظ�ل%ع'. والع'ر\جة أ%يضاv: موضع الع.ر.ج من
الر>ج\ل.

والع.ر.جان، بالتحريك: م1ش\ية ال4عرج.
ورجل أ%عرج من قوم ع'ر\ج وع'رجان، وقد ع.ر.ج ي.ع\ر'ج، وع.ر'ج وع.ر,ج
ع.ر.جاناv: مشى م1ش\ية ال4عرج بع.ر.ض� فغمز من شيء� أ%صابه، وع.ر.ج، ل

غي: صار أ%ع\ر.ج.. وأ%عرج الرجل%: جعله أ%ع\ر.ج.؛ قال الشماخ:
فب,تe كأ%ن م'ت_ق� رأ}س. ح.ي_ة{

لاجتها، إ,ن} ت'خ\ط1ئ1 الن_ف}س. ت'ع\ر,ج,
وأ%عرجه ال، وما أ%شد_ عرجه ول تقل: ما أ%ع\ر.ج.ه، ل4ن ما كان

ل%و\ناv أ%و خ1لقة ف السد، ل يقال منه: ما أ%فعله، إ,ل9 مع أ%شد_.
وأ%مر¬ ع.ر,يج إ,ذا ل ي'ب.م.

وعر_ج البناء4 ت.ع\رياv أ%ي مي_له فتعرج؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
أ%ل ت.ر. أ%ن الغ.ز\و. ي'ع\ر,ج أ%هل%ه

م1راراv، وأ%ح\ياناv ي'ف1يد' وي'ور,ق'؟



ل يفسره، وهو من ذلك كأ%نه كناية عن ال%ي\ب.ة. وتعار.ج: حكى م1ش\ي.ة
ال4عرج. والع.ر\جاء�: الض_ب'ع، خلقة فيها، والمع ع'ر\ج¬، والعرب تعل
ع'ر\ج. معرفة ل تنصرف، ت.ج\ع.ل�ها بعن الضباع بنزلة قبيلة، ول يقال

للذكر أ%ع\ر.ج، ويقال لا ع'ر.اج' معرفة لع.ر.ج,ها؛ وقول أ%ب مكع_ب
ال4سدي:

أ%فكان أ%و_ل% ما أ%ثب\ت ن.هار.ش.ت\
أ%بناء� ع'ر\ج.، عليك عند و,جار,

يعن أ%بناء الضباع، وترك صرف ع'ر\ج. ل4نه جعله اساv للقبيلة؛ وأ%ما
ابن ال4عراب فقال: ل ير ع'ر\ج، وهو جع، ل4نه أ%راد التوحيد

والع'ر\جة، فكأ%نه قص.د إ,ل اسم واحد، وهو، إ,ذا كان اساv غي مسمìى،
نكرة.والع.ر.ج' ف ال3بل: كال%ق%ب، وهو أ%ن ل يستقيم مرج ب.و\ل1ه1،

فيقال: ح.ق1ب البعي ح.ق%باv، وع.رج ع.ر.جاv، فهو ع.ر,ج¬، ول يكون ذلك إ,ل9
للجم.ل إ,ذا شد_ عليه ال%ق%ب؛ يقال: أ%خ\ل1ف\ عنه لئل� ي.ح\ق%ب.

وان\ع.ر.ج الشيء�: مال ي.م\ن.ة وي.س\رة. وانع.ر.ج: انعط%ف.
وع.ر_ج النهر.: أ%ماله.

والع.ر.ج: الن_هر 
(* قوله «والعرج النهر» هو ف الصل بفتح العي

والراء.) والوادي لنعراجهما.
وع.ر_ج عليه: عطف. وع.ر_ج بالكان إ,ذا أ%قام. والتعريج' على الشيء3:

ال3قامة عليه. وع.ر_ج الناقة: حبسها.
وما ل عندك ع1ر\ج.ة ول ع.ر\ج.ة ول ع.ر.جة ول ع'ر\جة ول ت.ع\ريج ول

ت.ع.رeج أ%ي م'قام؛ وقيل: مل1س.
وف ترجة عرض: ت.ع.ر_ض يا فلن وت.ه.ج_س وت.ع.ر_ج أ%ي أ%قم.

والت_عريج': أ%ن تبس مطي_تك م'ق1يماv على ر'ف}قتك أ%و لاجة؛ يقال: ع.ر_ج
فلن على النزل. وف الديث: فلم أ�ع.ر>ج عليه أ%ي ل أ�ق1م\ ول أ%حتبس.

ويقال للطريق إ,ذا مال: قد ان\ع.ر.ج.. وانعر.ج الواد1ي وانعر.ج القوم عن
الطريق: مالوا عنه.

و.ع.ر.ج. ف الد_ر.ج.ة والسeل�م يعر'ج ع'ر'وجاv أ%ي ارتقى. وع.ر.ج ف
الشيء3 وعليه ي.ع\ر,ج وي.ع\ر'ج ع'ر'وجاv أ%يضاv: ر.قي.. وع.ر.ج الشيء�،

فهو ع.ريج: ارتفع وع.ل؛ قال أ%بو ذؤ.يب:



كما ن.و_ر ال1ص\باح' للع'ج\م, أ%م\ر.ه'م\،
ب'ع.ي\د. ر'قاد1 النائمي، ع.ريج'

وف التنزيل: ت.ع\ر'ج اللئكة والرeوح إ,ليه؛ أ%ي تصعد؛ يقال: ع.ر.ج
ي.ع\ر'ج ع'ر'وجاv؛ وفيه: من ال ذي ال%عارج؛ ال%عار,ج: ال%صاع1د

والد_ر.ج. قال قتادة: ذي ال%عارج ذي الفواضل والن>ع.م؛ وقيل: م.عارج
اللئكة وهي م.صاع1دها الت ت.ص\ع.د فيها وتعر'ج فيها؛ وقال الفراء�: ذي
ال%عار,ج من نعت ال ل4ن اللئكة تعر'ج إ,ل ال، فوصف نفسه بذلك.

والقر_اء� كلهم على التاء ف قوله: تعرج اللئكة، إ,ل� ما ذكر عن عبد ال،
وكذلك قرأ% الكسائي.

وال%ع\ر.ج: ال%ص\ع.د. وال%ع\ر.ج: الطريق الذي تصع.د فيه اللئكة.
وال1ع\راج: شبه س'ل�م أ%و د.ر.جة تع\ر'ج عليه ال4رواح إ,ذا ق�ب,ضت،

يقال: ليس شيء# أ%حسن منه إ,ذا رآه الرeوح ل يتمالك أ%ن ير'ج، قال: ولو
ج'م1ع على ال%عاريج لكان صواباv، فأ%ما ال%عار,ج فجمع ال1ع\ر.ج؛ فال

ال4زهري: ويوز أ%ن يمع ال1ع\ر.اج م.عار,ج.. وال1ع\راج: السeل�م؛
ومنه ليلة ال1ع\راج، والمع م.عارج وم.عار,يج، مثل م.فات1ح وم.فاتيح؛ قال

ال4خفش: إ,ن شئت. جعلت الواحد م1ع\رجاv وم.ع\رجاv مثل م1ر\قاة
وم.ر\قاة. وال%عار,ج: ال%صاعد؛ وقيل: ال1ع\ر.اج حيث تصع.د أ%عمال بن
آدم.وع'ر,ج بالرeوح والعمل: ص'ع1د بما؛ فأ%ما قول السي بن مطي:

،Dوالظ�ل}ماء� ضاحي.ة ،�زار.ت\ك. س'ه\م.ة
والعي' هاجع.ةD، والرeوح' م.ع\ر'وج' 

(* قول «سهمة» ل تتضح صورة هذه
الكلمة ف ال4صل، وإ,نا فهمناها بالقوة.)

فإ,نا أ%راد مع\ر'وج به، فحذف.
والع.ر\ج والع1ر\ج من ال3بل: ما بي السبعي إ,ل الثماني؛ وقيل: هو

ما بي الثماني إ,ل التسعي؛ وقيل: مائة وخسون وفويق ذلك؛ وقيل: من
خسمائة إ,ل أ%لف؛ قال ابن قيس الرقيات:

أ%نز.ل�وا من ح'ص'ون,ه,ن_ ب.نات التeـ
ـر\ك1، يأ}تون بعد ع.ر\ج� بع.ر\ج,
والمع أ%ع\ر.اج وع'ر'وج؛ قال:
يوم. ت'بد1ي البيض' عن أ%س\و'ق1ها،



وت.ل�فe اليل� أ%ع\راج. الن_ع.م\
وقال ساعدة بن جؤ.ية:

واس\ت.د\ب.ر'وه'م\ ي'ك}ف1ئون ع'ر'وج.ه'م\،
م.و\ر. ال%هام, إ,ذا ز.ف%ت\ه ال4ز\ي.ب'

أ%بو زيد: الع.ر\ج الكثي من ال3بل. أ%بو حات: إ,ذا جاوزت ال3بل
الائتي وقاربت ال4لف، فهي ع.ر\ج وع'ر'وج وأ%ع\راج.

وأ%عر.ج. الرجل إ,ذا كان له ع.ر\ج من ال3بل؛ ويقال قد أ%ع\ر.ج\ت'ك أ%ي
وهبتك ع.ر\جاv من ال3بل.

والع.ر.ج': غيبوبة الشمس، ويقال: انعراج'ها نو الغرب؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو:

حت إ,ذا ما الشمس ه.م_ت\ ب,ع.ر.ج\
والع'ر\ج: ثلث ليال من أ%ول الشهر؛ حكى ذلك عن ثعلب. وال�ع.ي\ر,ج:

حي_ة أ%ص.مe خبيث، والمع ال�ع.ي\ر,جات؛ وال�ع.ي\رج أ%خبث الي_ات
ي.ث1ب' حت يصي مع الفارس ف س.ر\جه؛ قال أ%بو خية: هي حي_ة صم_اء ل

تقبل الرeق}ي.ة وت.ط}ف1ر كما ت.ط}ف1ر' ال4فعى، والمع ال�ع.ي\ر,جات؛
وقيل: هي حي_ة ع.ريض له قائمة واحدة ع.ر,يض مثل النبث والراب نبثه من ركنه

أ%و ما كان، فهو ن.ب\ث 
(* قوله «مثل النبث إل قوله فهو نبث» هكذا ف

الصل النقول من نسخة الؤلف ول نتد إل اصلح ما فيها من التحريف.)، وهو
نو ال4ص.ل%ة1. والعارج: العائب.

والع'ر.ي\جاء: أ%ن ترد ال3بل يوماv نصف النهار ويوماv غ�د\و.ة؛ وقيل:
هو أ%ن تر,د غ�دوة ث ت.صد'ر عن الاء فتكون سائر يومها ف الكل3

وليل%ت.ها ويوم.ها من غ%د1ها، فتر,د' ليلv الاء، ث تصدر عن الاء فتكون بقية
ليلتها ف الكل3 ويوم.ها من الغد وليل%تها، ث تصبح الاء4 غ�د\و.ة، وهي

�من صفات الر>ف}ه1. وف صفات الر>ف}ه1: الظاه1رة� والض_اح1ية
وال4بي_ة والع'ر.ي\ج.اء�. ويقال: إ,ن فلناv ليأ}كل الع'ر.ي\جاء إ,ذا أ%كل كل

يوم م.ر_ة واحدة.
والع'ر.ي\جاء: موضع 

(* قوله «والعرياء موضع» هكذا ف الصل بالتعريف
وعبارة ياقوت: عرياء تصغي العرجاء، موضع معروف، ل يدخله اللف واللم



اهـ. وعبارة القاموس وشرحه وعرياه، بل لم: موضع.).
وبنو ال4ع\ر.ج: قبيلة، وكذلك ب.ن'و ع'ر.ي\ج.

والع.ر\ج، بفتح العي وإ,سكان الراء: قرية جامعة من عمل الف�ر\ع؛ وقيل:
هو موضع بي مكة والدينة؛ وقيل: هو على أ%ربعة أ%ميال من الدينة ينسب

إ,ليه الع.ر\ج,ي� الشاعر 
(* قوله «ينسب إ,ليه العرجي� الشاعر إل» عبارة

ياقوت ف معجم البلدان إ,ليها ينسب العرجي الشاعر وهو عبد ال بن عمر بن
عبد ال بن عمرو بن عثمان إل. وعبارة القاموس وشرحه: منه عبج ال بن

عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعر. وف بعض النسخ عبد ال بن عمر بن
عمرو بن عثمان.). والع.ر\ج,يe: عبد ال بن ع.مرو بن عثمان بن عفان.

والع.ر.ن\ج.ج': اسم ؛ح1م\ي.ر, بن س.ب.أ.
êس3ر. أ%و ح'ب,س. فلي.ج\ز, مثل%ها وهو ح1ل�وف الديث: من ع.ر.ج أ%و ك

Òأ%ي ف%ل}ي.ق}ض,، يعن الج_؛ العن: من أ%ح\ص.ر.ه م.ر.ض أ%و ع.د'و
فعليه أ%ن يبعث ب,ه.د\ي� ويواعد. الامل يوماv بعينه يذب.ح'ها فيه، فإ,ذا

ذبت ت.ح.ل�ل%، فالضمي ف مثلها للن_س3يك%ة.
@عربج: ال4زهري: الع'ر\ب'ج' والث�م\ث%م' كلب الصيد.

@عرفج: الع.ر\ف%ج والع1ر\فج: نبت، وقيل: هو ضرب من النبات س'ه\ل1يÒ سريع
النقياد، واحدته ع.ر\ف%ج.ة، ومنه سي الرجل؛ وقيل: هو من شجر الصيف وهو

ل%ي>ن أ%غب' له ثرة خ.شناء كال%س.ك؛ وقال أ%بو زياد: الع.ر\ف%ج'
ط%ي>ب الر>يح أ%غب' إ,ل الضرة، وله ز.ه\رة صفراء وليس له حب ول ش.و\ك؛

قال أ%بو حنيفة: وأ%خبن بعض ال4عراب أ%ن الع.ر\ف%جة أ%صلها واسع،
يأ}خذ قطعة من ال4رض ت.ن\بت لا ق�ض\بان كثية بقدر ال4صل، وليس لا ور.ق

له بال، إ,نا هي عيدان د1قاق، وف أ%طرافها ز'م.ع¬ يظهر ف رؤوسها شيء
كالشع.ر أ%صفر؛ قال: وعن ال4عراب الق�د'م الع.ر\ف%ج' مثل ق1ع\دة ال3نسان

vوالغنم تأ}كله ر.ط}با �يبيضe إ,ذا ي.ب,س، وله ثرة صفراء، وال3بل
ويابساv، ول%ه.ب'ه شديد المرة ويبال%غ بمرته، فيقال: كأ%ن ل1حيته ض1رام

ع.ر\ف%جة؛ وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: خرج كأ%ن ل1حيته ض1رام
ع.ر\ف%ج، ف�س>ر بأ%نه شجر معروف صغي سريع الشتعال بالنار، وهو من ن.بات

الصيف. ومن أ%مثالم: ك%م.ن> الغيث1 على الع.ر\ف%جة أ%ي أ%صابا وهي يابسة
eفاخضر�ت؛ قال أ%بو زيد: يقال ذلك لن أ%حسنت. إ,ليه، فقال لك: أ%تن



علي_؟ ال4زهري: الع.ر\ف%ج من ال%ن\ب.ة1 وله خوص.ة؛ ويقال: ر.ع.ي\نا ر,ق%ة
الع.ر\ف%ج وهو ورق�ه ف الشتاء. قال أ%بو عمرو: إ,ذا م'ط1ر الع.ر\ف%ج

ولن% ع'وده، قيل: قد ث%ق%ب ع'وده، فإ,ذا اسود_ شيئاv، قيل: قد ق%م1ل%،
فإ,ذا ازداد قليلv، قيل: قد1 ار\قاط�، فإ,ذا ازداد شيئاv، قيل: قد

أ%د\ب.ى، فإ,ذا ت.م_ت خ'وصته، قيل: قد أ%خ\و.ص.. قال ال4زهري: ونار' الع.ر\ف%ج
تس.م�يها العرب نار الز_ح\ف%ت.ي\ن، ل4ن الذي ي'وقدها يزح.ف إ,ليها،

فإ,ذا ات_ق%د.ت زح.ف عنها.
@عزج: الع.ز\ج: الدفع، وقد يكن.ى به عن النكاح. ويقال: ع.ز.ج ال4رض

بال1سحاة إ,ذا ق%ل%بها، كأ%نه عاقب بي ع.ز.ق. وع.ز.ج..
@عسج: ع.س.ج ي.ع\س3ج' ع.س\جاv وع.س.جاناv وع.س3يجاv: م.د_ ع'ن'قه ف

ال%شي,، وهو العس3يج؛ قال جرير:
ع.س.ج\ن. بأ%عناق الظYباء وأ%ع\ي'ن الـ
ـجآذر,، وارت.ج_ت\ ل%ه'ن_ الر_و.اد1ف'

وع.س3ج. الداب_ة� ي.ع\س.ج' ع.س.جاناv: ظ%ل%ع..
والع.و\س.ج'، شجر من شجر الش_و\ك، وله ثر أ%حر م'د.و_ر¬ كأ%نه خرز

vالعقيق؛ قال ال4زهري: هو شجر كثي الشوك، وهو ض'ر'وب: منه ما يثمر ثرا
أ%حر يقال له ال�ق%ن�ع، فيه ح'موضة؛ وقال ابن سيده: والع.و\س.ج'

ال%ح\ض' يقص'ر أ�ن\ب'وبه، ويصغ'ر ورقه، ويصل�ب ع'وده، ول يعظم شجره، فذلك قلب
الع.و\س.ج وهو أ%عتق�ه؛ قال: وهذا قول أ%ب حنيفة؛ وقيل: الع.و\س.ج شجر

شاك{ ندي�، له ج.ناة حراء؛ قال الشماخ:
م'ن.ع_م.ة ل ت.د\ر, ما ع.ي\ش' ش.3ق}و.ة{،

ول ت.غ\ت.ز,ل} ي.و\ماv على ع'ود ع.و\س.ج
واحدته ع.و\س.ج.ة، ومنه س'م>ي الرجل؛ قال أ%عراب، وأ%راد ال4سد' أ%ن

يأ}كله فلذ% بع.و\س.ج.ة:
ي.ع\س3ج'ن بال%و\ت.ل%ه\،
ي'ب\ص1ر'ن ل أ%ح\س.ب'ه

أ%راد ي.خ\ت1ل�ن بالع.و\س.ج.ة، يس.بن ل أ�بصره؛ قال الشاعر:
يا ر'ب_ ب.ك}ر� بالرeداف و.اسج,،

اض\ط%ر_ه الليل إ,ل ع.واس1ج,،
ع.واسج� كالع'ج'ز, الن_واس1ج,



وإ,نا ح.م.ل}نا هذا على أ%نه ج.م\ع ع.و\س.ج.ة، ل4ن جع المع قليل
البت_ة إ,ذا أ%ض.ف}ت.ه إ,ل ج.م\ع الواحد، وقد التزم هذا الراجز ف هذه

الشطور ما ل يلزمه، وهو اعتزامه على أ%ن يعل السي دخيلv ف ال4بيات
الثلثة.

والع.س.ج': ضر\ب من سي ال3بل؛ قال ذو الرمة يصف ناقته:
والع1يس' من عاس1ج� أ%و واس1ج� خ.ب.با،
ي'ن\ح.ز\ن% م1ن جان,ب.ي\ها، وهي ت.ن\سل1ب'

يقول: ال3بل م'سر,عات ي'ض\ر.ب\ن. بال4رج'ل ف سيهن_ ول ي.لحقن
ناقت؛ وبعي م1ع\ساج.

وقال أ%بو عمرو: ف بلد باهلة م.ع\د1ن من معادن الفض_ة يقال له
ع.و\س.ج.ة؛ وع.و\س.ج.ة: من أ%ساء العرب.

والع.و.اس1ج': قبيلة معروفة.
وذ�و ع.و\س.ج: موضع؛ قال أ%بو الرeب.ي\س, الت_غ\ل%ب,ي:

أ�ح1بe ت'راب ال4رض إ,ن ت.ن\ز,ل به،
وذا ع.و\س.ج، وال1ز\ع. ج,ز\ع. ال%لئ1ق,

@عسلج: الع'س\ل�ج: الغصن الن_اع1م. ابن سيده: الع'س\ل�ج والع'س\ل�وج
والع1س\لج: الغصن ل1س.ن.ت1ه، وقيل: هو كل ق%ضيب حديث؛ قال طرفة:

ك%بنات ال%خ\ر, ي.م\أ%د\ن%، إ,ذا
أ%نبت. الص_ي\ف' ع.سال1يج. ال�ض.ر\

ويروى ال%ض1ر\. والع.ساليج: ه.ن.وات ت.ن\ب.س3ط على وجه ال4رض كأ%نا
عروق وهي خضر¬، وقيل: هو نبت على شاطئ ال4نار ينثن وي.ميل من

الن_ع\مة، والواحد كالواحد؛ قال:
تأ%و_د'، إ,ن} قام.ت\ لشيء ت'ر,يد'ه،
تأ%وeد. ع.س\ل�وج� على ش.طY ج.ع\ف%ر,

وع.س\ل%جت1 الشجرة: أ%خرجت ع.ساليج.ها. وجارية� ع'س\ل�وجة الن_بات
والق%وام.

وشباب¬ ع'س\ل�ج: تام�؛ قال العجاج:
وب.ط}ن. أ%ي\م� وق%واماv ع'س\ل�جا

وقيل: إ,نا أ%راد ع'س\ل�وجاv، فحذف. والع'س\ل�ج والع'س\لوج: ما لن
واخضر_ من ق�ض\بان الشجر والك%ر\م أ%ول ما ينب'ت؛ ويقال: الع.ساليج عروق



الشجر، وهي ن'جوم'ها الت ت.ن\ج'م' من س.ن.تها؛ قال: والع.ساليج العام_ة
الق�ضبان ال%ديثة. وف حديث طهفة: مات الع'س\لوج؛ هو الغصن إ,ذا ي.ب,س
وذهبت\ ط%ر.او.ته؛ وقيل: هو الق%ضيب ال%ديث الط©لوع؛ ي'ريد أ%ن9 ال4غصان
ي.ب,ست وه.ل%ك%ت\ من الد\ب؛ وف حديث علي�: تعليق اللؤلؤ الرط}ب ف

ع.ساليجها أ%ي ف أ%غصانا.
@عسنج: الع.س.ن_ج: الظ�ليم.

@عشنج: الع.ش.ن_ج، بشد� النون: ال�ت.ق%ب>ض الوجه السي>ء� النظر من
الرجال.

@عصج: ابن سيده: رجل أ%عص.ج أ%ص\ل%ع: لغة شنعاء لقوم من أ%طراف اليمن ل
يؤخذ با.

@عضنج: عبد¬ ع.ض\ن.ج: ضخم ذو م.شاف1ر؛ عن الجري، هكذا ح.كاه ذو م.شاف1ر؛
قال ابن سيده: أ�رى ذلك لع1ظ%م ش.ف%تيه.

@عفج: الع.ف}ج والع.ف%ج والع1ف}ج والع.ف1ج كالك1ب\د والك%ب,د: ال1ع.ى،
وقيل: ما سفل منه، وقيل: هو مكان الك%ر,ش, ل1م.ا ل ك%ر,ش له، والمع

أ%ع\فاج وع1ف%جة، وع.ف1ج. ع.ف%جاv؛ فهو ع.ف1ج¬: س.م1ن.ت\ أ%ع\فاج'ه؛
قال:يا أ%يeها الع.ف1ج' الس_مي، وقوم'ه

ه.ز\ل، ت.ج'رeه'م' ب.نات ج.عار,
وال4ع\فاج لل3نسان، والصار,ين لذوات الف� والظYلف1 والطي؛ وقال

الليث: الع.ف}ج' من أ%معاء البطن لكل ما ل ي.ج\ت.رe كال%م\ر.غة للشاء؛
قال الشاعر:

م.باس1يم' عن غ1ب� ال%زير، كأ%نا
ي'ن.ق}ن,ق'، ف أ%ع\فاج,ه,ن_، الض_فاد1ع'

قال الوهري: ال4ع\فاج من الناس ومن ذوات الاف1ر والسباع، كلها: ما
يصي الطعام إ,ليه بعد ال%ع1دة، وهو مثل ال%صارين لذوات ال�ف>

والظYل}ف1 الت تؤد�ي إ,ليها الك%ر,ش ما د.ب.غ.ت\ه.
وع.ف%ج. جاريته: نكحها. والع.ف}ج': أ%ن يفعل الرجل� بالغلم فعل قوم

لوط، عليه السلم، وربا يكن به عن الماع. وع.ف%ج.ه بالعصا ي.ع\ف1جه
ع.ف}جاv: ضربه با ف ظهره ورأ}سه؛ وقيل: هو الضر\ب باليد؛ قال:

و.ه.ب\ت' لق%وم1ي ع.ف}ج.ة ف ع.باء4ة،
ومن ي.غ\ش. بالظ©لم الع.شية% ي'ع\ف%ج,



وال1ع\ف%جة: العصا.
وال1ع\فاج: ما ي'ضرب به. وال1ع\فاج: الشبة الت ت'غس.ل با الثياب.

وت.ع.ف�ج البعي' ف م1شيت1ه أ%ي تعو_ج.
vالعمل% والكلم. وقد ي'عال شيئا �وال1ع\ف%ج: ال4حق الذي ل ي.ض\بط

يعيش به على ذلك.
يقال: إ,نه ل%ي.ع\ف%ج'ونD وت.ع\ث%م'ونD ف الناس.

والع.ف1ج.ة: أ%ناء إ,ل جانب الياض، فإ,ذا ق%ل%ص. ماء� الياض اغترفوا
من ماء الع.ف1ج.ة وشربوا منها.

والع.ف%ن\ج.ج': ال4خر.ق' الاف الذي ل ي.ت_ج,ه لعم.ل، وقيل: ال4حق
فقط، وقيل: هو الض_خ\م ال4حق؛ قال الراجز:

أ%ك}وي ذ%وي ال4ضغان1 ك%ي�اv م'ن\ض1جا
منهم، وذا ال1ن_اب.ة1 الع.ف%ن\ج.جا

والع.ف%ن\ج.ج' أ%يضاv: الضخم' الل�هازم والو.ج.نات وال4لواح، وهو مع
ذلك أ%كوك¬ ف%س\لD عظيم ال�ث�ة ضعيف العقل، وقيل: هو الغليظ مع ما تقدم

فيه؛ قال سيبويه: ع.ف%ن\ج.ج ملحق ب,ج.ح.ن\ف%ل، ول يكونوا ل1يغي>ر'وه عن
بنائه كما ل يكونوا ليغي>ر'وا ع.ف}ج.جاv عن بناء ج.ح\ف%ل؛ أ%راد بذلك

أ%نم يفظون ن,ظام ال3لاق عن تغيي ال3دغام؛ قال ال4زهري: هو بوزن
ف%ع.ن\ل%ل، قال: وبعضهم يقول ع.ف%ن_ج. والع.ف%ن\ج.ج': ال4حق. ابن

ال4عراب: الع.ف%ن\ج.ج': الاف ال%ل}ق؛ وأ%نشد:
وإ,ذ} ل أ�ع.طYل} ق%و\س. و,د>ي، ول أ%ضع\

س1هام. الص>با لل}م'س\ت.م1يت1 الع.ف%ن\ج.ج
قال: الس\ت.ميت الذي قد اس\ت.مات ف طلب الل�هو والنساء، وقال ف مكان

آخر: الع.ف%ن\جيج' الاف اللق، بإ,ثبات الياء.
واع\ف%ن\ج.ج. الرجل: خ.ر'ق، عن السياف. وناقة ع.ف%ن\ج.ج¬ ع.ن\ف%جيج:

ضخمة مسن_ة؛ قال تيم بن مقبل:
وع.ن\ف%جيج، ي.م'دe ال%رe ج,ر_ت.ها،

ح.ر\ف ط%ل1يح، كر'ك}ن� خ.ر_ من ح.ض.ن,
@عفشج: الع.ف}ش.ج': الثقيل الو.خ1م؛ ورجل ع.ف}ش.ج¬؛ قال ابن سيده: زعم

الليل أ%نه مصنوع.
@عفضج: الع.ف}ض.ج والع1ف}ض.اج والع'فاض1ج، كله: الضخم الس_مي الر>خ\و'



ال�نفت1ق اللحم، وال�نثى ع1ف}ضاج، والسم الع.ف}ض.ج.ة والع.ف}ض.ج،
بالاء وغي, الاء، ال4خية عن كراع.

وبطن¬ ع1ف}ضاج؛ وع.ف}ض.ج.ت'ه: ع1ظ%م بطنه وكثرة� لم1ه. والع1ف}ضاج من
النساء: الض_خمة البطن السترخية اللحم.

والعرب' تقول: إ,ن فلناv ل%م.ع\ص'وب ما ع'ف}ض1ج وما ح'ف}ض1ج إ,ذا كان
شديد ال4س\ر,، غي ر,خ\و� ول م'فاض البطن.

@عفنج: الع.ف%ن_ج: الثقيل من الناس؛ وقيل: هو الضخم الر>خو من كل شيء
وأ%كثر ما يوصف به الض>ب\عان؛ ال4زهري: الع.ف%ن\ج.ج' الضخم ال4حق.

والع.ن\ف%جيج من ال3بل: الديدة ال�ن\ك%ر.ة، وقد تقدم.
@علج: الع1ل}ج: الرجل الشديد الغليظ؛ وقيل: هو كل© ذي ل1ح\ية، والمع

أ%ع\لج وع'ل�وج؛ وم.ع\ل�وج.ى، مقصور، وم.ع\ل�وجاء، مدود: اسم للجمع ي'جري
م.ج\ر.ى الصفة عند سيبويه.

واس\ت.ع\ل%ج الرجل: خرجت ليته وغ%ل�ظ واشتد_ وع.ب'ل بدنه. وإ,ذا خرج
وجه' الغلم، قيل: قد اس\ت.ع\ل%ج. واس\ت.ع\ل%ج جلد فلن أ%ي غل�ظ.

والع1ل}ج: الرجل من كف�ار العجم، والمع كالمع، وال�نثى ع1ل}جة، وزاد
الوهري ف جعه ع1ل%جة. والع1ل}ج: الكافر؛ ويقال للرجل القوي� الضخم من

الكفار: ع1ل}ج. وف الديث 
(* قوله «وف الديث فأتن إل» الذي ف

النهاية فأتى عبد الرحن بن خالد بن الوليد بأربعة أعلج إل.): ف%أ}ت1ن
بأ%ربعة أ%ع\لج من العدو�؛ يريد بالعل}ج الرجل من كفار العجم وغيهم. وف

حديث ق%ت\ل عمر قال لبن عباس: قد كنت أ%نت وأ%بوك ت'ح1ب_ان أ%ن ت.ك}ث�ر.
الع'ل�وج بالدينة. والع1ل}ج: حار الوحش لستعلج خلقه وغلظه؛ ويقال

للع.ي\ر, الوحشي إ,ذا س.م1ن وق%و,ي.: ع1ل}ج. وكل© ص'ل}ب شديد: ع1ل}ج.
والع1ل}ج: الر_غيف؛ عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل ال4عراب.

ويقال: هذا ع.ل�وج صد\ق وع.ل�وك ص1د\ق وأ%ل�وك ص1د\ق ل1م.ا ي'ؤ\كل؛ وما
ت.ل%و_ك}ت بأ%لوك، وما ت.ع.ل�ج\ت ب,ع.ل�وج؛ ويقال للرغيف الغليظ

ال�روف: ع1ل}ج.
والع1لج: ال1ر.اس والد>فاع.

واع\ت.ل%ج القوم: ات_خ.ذ�وا صراعاv وقتالv؛ وف الديث: إ,ن�
الدeعاء لي.ل}قى البلء في.ع\ت.ل1جان أ%ي ي.تصارعان. وف حديث سعد بن ع'بادة:



ك%ل� والذي بعثك بالق إ,ن} كنت' ل�عال1ج'ه بالسيف قبل ذلك أ%ي أ%ضربه.
واع\ت.ل%جت1 الو.ح\ش': تضاربت وت.مار.س.ت\، والسم العلج؛ قال أ%بو

:vت'نا�ذؤيب يصف ع.ي\راv وأ
ف%ل%ب,ث}ن حيناv ي.ع\ت.ل1ج\ن. ب,ر.و\ض.ة{،

فت.ج,دe حيناv ف ال%راح، وت.ش\م.ع'
واع\تل%ج. ال%و\ج': الت.طم، وهو منه؛ واع\ت.ل%ج. ال%مe ف صدره، كذلك

على ال%ثل. واعتلجت1 ال4رض: طال نباتا. وال�ع\ت.ل1ج.ة: ال4رض الت
اس\تأ}س.د. نبات'ها والتف_ وكث�ر؛ وف الديث: ون.فى م'ع\ت.ل1ج الر�يب؛
هو من اع\ت.ل%ج.ت ال4مواج إ,ذا التط%مت\ أ%و من اعتل%جت ال4رض.
والع'ل�ج: الشديد من الرجال ق1تالv ون,طاحاv. ورجل ع'ل�ج: شديد

العلج. ورجل ع.ل1ج، بكسر اللم، أ%ي شديد، وف التهذيب ع'ل%ج¬
وع'ل�ج¬.وت.ع.ل�ج. الر_مل: اعتل%ج.

وعال1ج: ر,مالD معروفة بالباد1ي.ة، كأ%نه منه بعد طر\ح الزائد؛ قال
الرث بن ح1لYزة:

قلت' لع.م\ر�و حي أ%ر\س.ل}ت'ه،
وقد ح.با من د'وننا عال1ج':

ل ت.ك}س.ع, الش_و\ل بأ%غ}بار,ها،
إ,نك ل تدر,ي م.ن, الناتج'

وعال1ج: موضع بالبادية با ر.م\ل. وف حديث الدeعاء: وما تويه
ع.و.ال1ج' الر>مال؛ هي جع عال1ج، وهو ما تر.اك%م من الرمل ودخل بعضه ف بعض.

وعال%ج الشيء4 م'عالة وعلجاv: زاوله؛ وف حديث ال4س\لمي�: إ,ن صاح1ب
ظ%ه\ر� أ�عال1ج'ه أ%ي أ�مار,س'ه وأ�كاري عليه. وف الديث: عال%ج\ت'

امرأ%ةv فأ%ص.ب\ت' منها؛ وف الديث: من كس\ب,ه وعلج,ه. وعال%ج الريض.
م'عالة وع1لجاv: عاناه.

وال�عال1ج': ال�داوي سواء عال%ج. ج.رياv أ%و ع.ليلv أ%و داب_ة؛ وف
حديث عائشة، رضي ال عنها: أ%ن عبد الرحن بن أ%ب بكر ت'و'فYي.
بال�ب\ش1ي� على ر.أ}س, أ%م\يال من مك�ة، فجاءه فنقل%ه ابن ص.ف}وان إ,ل

م.ك�ة، فقالت عائشة: ما آس.ى على شيء من أ%م\ره إ,ل� خ.ص\لتي: أ%نه ل
ي'عال1ج\، ول ي'دفن\ حيث مات؛ أ%رادت انه ل ي'عال1ج\ س.كرة الو\ت فيكون

كف�ارة لذنوبه؛ قال ال4زهري: ويكون معناه ان� ع1ل�ته ل تتد_ به



فيعال1ج شد_ة الض_ن.ى وي'قاسي ع.ل%ز. الو\ت، وقد ر'وي ل ي'عال%ج\، بفتح
اللم، أ%ي ل ير_ض فيكون قد نال%ه' من أ%ل, ال%ر.ض ما يك%فYر

ذنوبه.
وعال%جه ف%ع.ل%جه ع.ل}جاv إ,ذا زاو.له فغل%به. وعال%ج. عنه: دافع. وف

حديث علي�، رضي ال عنه: انه بع.ث رج'ل%ي ف وجه، وقال: إ,ن_كما
ع1ل}جان1 فعال1جا عن دين,ك�ما؛ الع1ل}ج: الر_ج'ل القوي� الضخم؛ وعالا أ%ي

مار,س.ا العم.ل الذي ن.د.ب\ت'كما إ,ليه واع\م.ل به وزاو,له. وكل شيء
زاو.ل}ت.ه ومار.س\ت.ه: فقد عالت.ه. والع.ل%ج'، بالتحريك: من النخل أ%شاؤه؛ عن

أ%ب حنيفة.
وناقة علج.ة: كثية اللحم.

والع.ل%ج والع.ل%جان: ن.ب\ت، وقيل: شجر أ%خضر م'ظل1م ال�ضرة، وليس فيه
ور.ق وإ,نا هو ق�ض\بان كالنسان القاع1د، وم.ن\ب,ته الس_هل ول تأ}كله
ال3بل إ,ل م'ضطر_ة؛ قال أ%بو حنيفة: الع.ل%ج عند أ%هل ن.ج\د: شجر ل

ور.ق له إ,نا هو خ1يطانD ج'ر\د¬، ف خ'ضرتا غ�ب\ر.ة، تأ}كله المي
،vو ح1مار أ%كل ع.ل%ج.انا�فتصفرe أ%سنانا، فلذلك قيل لل4ق}ل%ح: كأ%ن فاه ف

واحدته ع.ل%جانة؛ قال عبد ب.ن ال%س\حاس,:
فب,ت\نا و,س.ادانا إ,ل ع.ل%جان.ة{

وح1ق}ف{، ت.هاداه الر>ياح' ت.هاد1يا
قال ال4زهري: الع.ل%جان� شجر ي'شبه الع.ل%ن\د.ى، وقد رأ%يتهما

بالبادية، وتمع ع.ل%جات 
(* قوله «وتمع علجات» مرتبط بقوله قبل: وناقة علجة

كثية اللحم.)؛ وقال:
أ%تاك منها عل%جات¬ نيب'،

أ%ك%ل}ن. ح.م\ضاv، فالوجوه ش1يب'
وقال أ%بو دواد:

ع.ل%جات¬ ش'ع\ر' الف%راس1ن وال4ش\ـ
ـداق,، ك�ل}ف¬ كأ%نا أ%ف}هار'

وذكر الوهري ف هذه الترجة الع.ل}ج.ن، بزيادة النون: الناقة الك1ناز'
اللحم؛ قال رؤبة:

وخ.ل�ط%ت\ كل© د1لث{ ع.ل}ج.ن,،



ت.خ\ليط% خ.ر\قاء3 اليد.ي\ن, خ.ل}ب.ن,
وبعي عال1ج: يأ}كل الع.ل%جان. وت.ع.ل�ج.ت ال3بل: أ%صابت من

الع.ل%جان. وعل�جتها أ%نا: ع.ل%ف}تها الع.ل%جان. ويقال: فلن ع1ل}ج' مال، كما
يقال: إ,زاء� مال�، ورجل ع.ل1ج، بكسر اللم، أ%ي شديد.

@علهج: ابن ال4عراب: ال�ع.ل}ه.ج: أ%ن يؤخذ الل}د فيقد_م إ,ل النار
حت ي.لي فيمض.غ ويبل%ع، وكان ذلك من مأ}كل القوم ف ال%جاعات؛ وقال

الليث: ال�ع.ل}ه.ج': الرجل ال4حق ال%ذ}ر الل�ئيم؛ وأ%نشد:
فكيف ت'سامين، وأ%نت م'ع.ل}ه.ج¬،
ه'ذار,م.ةD ج.ع\د' ال4نام1ل، ح.ن\ك%ل�؟

وال�ع.ل}ه.ج: الد_ع1ي�. وال�ع.ل}ه.ج: الذي و'ل1د. من جنسي متلفي.
قال ابن سيده: ال�ع.ل}ه.ج الذي ليس بالص النسب. الوهري: ال�ع.ل}ه.ج'

ال%جي'، بزيادة الاء 
(* قال الفيوزبادي ف العلهج: وح.ك%م الوهري

.(.vبزيادة هائه غلطا
@عمج: ع.م.ج. ف س.يه ي.ع\م1ج'، وت.ع.م_ج: ت.ل%و�ى. وع.م.ج. ف سيه

إ,ذا سار ف كل وجه وذلك من النشاط. والت.ع.مeج': التلو>ي ف السي
vوالعو,جاج'. وت.ع.م_ج. الس_ي\ل ف الوادي: ت.ع.و_ج. ف م.سيه ي.م\ن.ة

وي.سرة؛ قال العجاج:
م.ي_احة ت.ميح' م.ش\ياv ر.ه\و.جا،

ت.داف�ع. الس_ي\ل، إ,ذا ت.ع.م_جا
وت.ع.م_ج.ت1 الي_ة: تلو_ت؛ قال:

ت.ع.مeج. ال%ي_ة ف ان\س3ياب,ه
وقال يصف زمام الناقة وي'ش.ب>ه'ه' بالية ف تلو>يه:

ت'لع1ب' م.ث}ن ح.ض\ر.مي¼، كأ%نه
ت.ع.مeج' ش.ي\طان بذي خ1ر\و.ع� ق%ف}ر,

ويقال: حي_ة ع.و\م.ج¬ لتعمeجه ف ان\سيابه أ%ي تلو>يه. والع.و\م.ج':
الية لتلو>يها؛ عن كراع، حكاها ف باب ف%و\ع.ل%؛ قال رؤبة 

(* قوله «قال
رؤبة» مثله ف الصحاح هنا ونسبه الؤلف ف مادة «نسس» إل العجاج.):

ح.ص\ب الغ'و.اة الع.و\م.ج. ال%ن\س'وسا



وكذلك الع'م_ج'، بالضم والتشديد؛ وقال:
ي.ت\ب.ع\ن. م1ثل% الع'م_ج, ال%ن\س'وس,،
أ%ه\و.ج. ي.م\ش1ي م1ش\ي.ة ال%أ}ل�وس,

وقيل: هو الع.م.ج' على وزن الس_بب,. وناقة ع'م\جة وع.م\جة: م'تلو>ية.
وفرس¬ ع.م'وج¬: ل يستقيم ف سيه. وع.م.ج. ي.ع\م1ج'، بالكسر، ق%ل}ب'

م.ع.ج.، إ,ذا أ%سرع ف السي. وسه\م¬ ع.م'وج¬: يتلو_ى ف م.سيه.
والع.م'وج: الساب,ح ف شعر أ%ب ذؤيب. وع.م.ج. ف الاء: س.ب.ح..

@عمضج: الع.م\ض.ج' والع'ماض1ج': الشديد الصeل}ب من ال3بل واليل.
@عملج: ال�ع.م\ل%ج'، عن كراع: الذي ف خل}قه خ.ب\ل واضطراب، وهو بالغي

العجمة أ%كثر.
ورجل ع.م\ل%ج¬: حسن الغذاء. قال ال4زهري: الذي رويناه للثقات الفصحاء:

.vرجل غ%م\ل%ج¬، بالغي العجمة، إ,ذا كان ناعما
والع.م.ل�ج': ال�ع\و.جe الساقي.

@عمهج: ال4زهري: الع.م\ه.ج' والع.و\ه.ج': الطويلة؛ وقال هيان:
ف%ق%د_م.ت\، ح.ناج,راv غ%وام1ج.ا،

م'ب\ط1نةD أ%ع\ناق%ها الع.ماه1جا
قال: وقوله م'ب\ط1نةD أ%ي جعلت الناجر بطائن ل4عناقها.

وقال أ%بو زيد: الع'م.اه1ج' مثل الام1ط1 من الل�ب.ن عند أ%ول تغيeره.
وقال ابن ال4عراب: الع.م.اه1ج' ال4لبان الامدة؛ وقال الليث:

الع'ماه1ج' اللب الاث1ر' من أ%لبان ال3بل؛ وأ%نشد:
ت'غ\ذ%ى ب,م.ح\ض, الل�ب.ن, الع'م.اه1ج,

قال ابن سيده: وقيل: هو ما ح'ق1ن. حت أ%خذ طعماv غي حامض ول يالطه
ماء ول ي.خ\ث�ر\ كل ال%ثارة في'شر.ب. والع'ماه1ج' من اللب: ما ح'ق1ن.

.vف الس>قاء ول يأ}خذ طعما
ال4زهري: الع.م\ه.ج': الطويل من كل شيء، ويقال عن'ق ع.م\ه.ج¬

وع'م\ه'وج¬.
ونبات ع'ماه1ج¬: أ%خضرل ملتفÒ؛ وأ%نشد ابن سيده لندل بن الثن:

ف غ�ل%و.اء الق%ص.ب الع'ماه1ج,
ويروى الع'م\ه,ج,، وسنذكره ف موضعه. قال ال4زهري: وكل نبات غ%ض¼، فهو

ع'مه'وج¬. وقال ابن دريد: العم\ه.ج' السريع، والع'ماه1ج': المتلئ



لماv؛ وأ%نشد:
م.م\ك�ور.ة ف ق%ص.ب� ع'م.اه1ج,

وقيل: التام ال%ل}ق. وشراب ع'م.اه1ج¬: س.ه\ل� ال%ساغ. والغ'ماه1ج':
الضخم السمي. وع'م.اه1ج، بالعي الهملة، بعناه. أ%بو عبيدة: من اللب

الع'ماه1ج' والسeماه1ج'، وها اللذان ليسا ب,ح'ل}و.ي\ن, ول آخ1ذ%ي\
ط%عم.

@عنج: ع.ن.ج. الشيء4 ي.ع\ن,ج'ه: ج.ذ%به. وكل© شيء ت.ج\ذ1به إ,ليك، فقد
ع.ن.ج\ت.ه. وع.ن.ج. رأ}س. البعي ي.ع\ن,ج'ه' وي.ع\ن'ج'ه ع.ن\جاv: جذبه

ب,خ1طامه حت رفعه وهو راكب عليه. والع.ن\ج': أ%ن ي.ج\ذ1ب. راكب' البعي
خ1طامه ق1ب.ل% رأ}سه حت ربا ل%ز,م. ذ1ف}ر.اه بقاد1م.ة الر_ح\ل,. وف

الديث: أ%ن رجلv سار معه على جل فجعل يتقد�م القوم، ث ي.ع\ن,ج'ه حت يصي
ف أ�خ\ر.يات1 القوم أ%ي ي.ج\ذ1ب' ز,مام.ه ليقف، من ع.ن.ج.ه ي.ع\ن,ج'ه
إ,ذا ع.ط%فه، ومنه الديث أ%يضاv: وع.ث%3ر.ت ناقته ف%ع.ن.ج.ها بالز>مام.

وف حديث علي، كرم ال وجهه: كأ%نه ق1ل}ع' دار,ي¼ ع.ن.ج.ه ن'وت1يeه
أ%ي عطفه م.ل�ح'ه.

وأ%ع\ن.ج.ت\: ك%ف�ت\؛ قال مليح الذل:
وأ%ب\ص.ر\ت'هم، حت إ,ذا ما ت.قاذ%ف%ت\

ص'هابي_ةD ت'ب\ط1ي م1راراv وت'ع\ن,ج'
:vوالع1ناج: ما ع'ن,ج. به. وع.ن.ج. البعي. والناقة% ي.ع\ن,ج'ها ع.ن\جا

عطف%ها.
vوالع.ن\ج'، الرياضة؛ وف الثل: ع.و\د¬ ي'ع.ل�م' الع.ن\ج.؛ يضرب م.ثل

eلن أ%خذ ف تعل©م شيء بعدما ك%ب,ر.؛ وقيل: معناه أ%ي ي'ر.اض' فيد
على رجليه، وقولم: شيخ¬ على ع.ن.ج� أ%ي شيخ ه.ر,م على جل ثقيل.

وع.ن.ج\ت' الب.ك}ر. أ%ع\ن,ج'ه ع.ن\جاv إ,ذا ربطت خطامه ف ذراعه
وقصر\ته، وإ,نا يفعل ذلك بالب.ك}ر, الصغي إ,ذا ر,يض.، وهو مأ}خوذ من ع1ناج,

الد_ل}و,. وع.ن.ج.ة� ال%و\دج: ع1ضاد.ته عند بابه ي'شدe با الباب.
والع.ن.ج'، بلغة ه'ذ%ي\ل�: الرج'ل، وقيل هو بالغي معجمةv؛ قال

ال4زهري: ول أ%سعه بالعي من أ%حد يرجع إ,ل علمه ول أ%دري ما صحته.
والع.ن.ج': جاعة الناس.

والع1ن.اج': خ.ي\ط أ%و س.ي\ر ي'شد� ف أ%سفل الدلو ث ي'ش.دe ف



ع'ر\وتا أ%و ع.ر\ق�و.ت1ها، قال: وربا شد ف إ,حدى آذانا. وقيل: ع1ن.اج'
الدلو ع'ر\و.ة ف أ%سفل الغ.ر\ب من باطن تشدe بوثاق إ,ل أ%على الك%ر.ب,،
فإ,ذا انقطع البل أ%مسك الع1ن.اج' الدلو أ%ن يقع ف البئر، وكل ذلك إ,ذا

كانت الدلو خفيفة، وهو إ,ذا كان ف د.ل}و� ثقيلة حبل أ%و بطانD يشد تتها،
ث يشد إ,ل الع.ر.اقي فيكون عوناv لل}و.ذ%م, فإ,ذا انقطعت ال4و\ذام

أ%مسكها الع1ن.اج'؛ قال الطيئة يدح قوماv عقدوا لارهم عهداv ف%و.ف%و\ا
به ول ي}ف1ر'وه:

ق%و\م¬، إ,ذا ع.ق%د'وا ع.ق}داv لار,ه1م،
ش.دeوا الع1ناج.، وش.دeوا ف%و\ق%ه الك%ر.با

وهذه أ%مثال ضربا ل3يفائهم بالع.ه\د، والمع أ%ع\ن,ج.ة وع'ن'ج¬؛ وقد
ع.ن.ج الدلو. ي.ع\ن'ج'ها ع.ن\جاv: ع.م1ل% لا ذلك، ويقال: إ,ن ل4ر.ى

ل4مرك ع1ناجاv أ%ي م1لكاv، مأ}خوذ م1ن ع1ناج الدلو؛ وأ%نشد الليث:
وبعض' القول, ليس له ع1ناج¬،

كس.يل, الاء ليس له إ,تاء�
وقولD ل ع1ناج. له إ,ذا أ�رسل على غي روي_ة. وف الديث: ان الذين

واف%وا ال%ن\د.ق من الشركي كانوا ثلثة عساكر، وع1ناج' ال4مر إ,ل أ%ب
سفيان أ%ي أ%نه كان صاحبهم وم'د.ب>ر. أ%م\رهم والقائم, بش'ؤونم، كما

يمل ث1ق%ل الد_ل}و, عناج'ها.
ورجل م1ع\ن.ج¬: يعترض ف ال�مور.

والع'ن\ج'وج': الرائ1ع من اليل، وقيل: ال%و.اد، والمع ع.ناجيج'؛
فأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ن} م.ض.ى ال%و\ل�، ول آت1ك�م'
ب,ع.ناج�، ت.ه\ت.د1ي أ%ح\و.ى ط1م1ر

فإ,نه ي'روى ب,ع.ناج وبع.ناج,ي؛ فمن رواه ب,ع.ناج� فإ,نه أ%راد
ب,ع.ناج,ج. أ%ي ب,ع.ناج,يج.، فحذف الياء للضرورة، فقال: ب,ع.ناجج. ث ح.و_ل

اليم ال4خية ياء فصار على وزن ج.و.ار�، ف%ن'و>ن% لنقصان البناء، وهو من
مو_ل التضعيف؛ ومن رواه ع.ن.اج,ي جعله بنزلة قوله:

ول1ض.فاد1ي ج.م_ة{ ن.قان,ق'
أ%راد ع.ن.اج,ج. كما أ%راد ضفاد1ع.. وقوله: ت.ه\تد1ي أ%ح\و.ى؛ يوم أ%ن

يريد بأ%ح\و.ى، فحذف وأ%و\ص.ل%، ويوز أ%ن يريد ب,ع.ناجيج. ح'و¼



ط1م1ر_ة ت.ه\تدي فوضع الواحد موضع المع، وقد استعملوا الع.ناجيج. ف ال3بل،
أ%نشد ابن ال4عراب:

إ,ذا ه.ج\م.ةD ص'ه\ب¬ ع.ناجيج' زاح.م.ت\
ف%تÝى، عند ج'ر\د{ طاح. بي الط�و.ائح،

ت'س.و>د' من أ%ربابا غي. س.ي>د{،
وت'ص\ل1ح' من أ%حساب,ه,م غي. صال

أ%ي ي'غل%ب' وي'قه.ر' ل4نه ليس له م1ثل�ها يفتخر با وي'ود' با؛ قال
الليث: ويكون الع'ن\ج'وج' من النجائب أ%يضاv. وف الديث: قيل: يا رسول

ال فال3ب,ل�؟ قال: تلك ع.ناج,يج' الشياطي أ%ي م.طاياها، واحدها
ع'ن\ج'وج¬، وهو النجيب من ال3بل؛ وقيل: هو الطويل العن'ق من ال3بل واليل،

وهو من الع.ن\ج, الع.ط}ف1، وهو م.ث%ل ضربه لا؛ يريد أ%نا ي'س\ر,ع' إ,ليها
الذ©ع\ر' والن>فار.

وأ%ع\ن.ج. الرجل إ,ذا اشتكى ع1ناج.ه؛ والع1ناج: وجع الصeل}ب,
وال%فاص1ل.

والع'ن\ج.ج': الض_ي\م.ران من الر_ياحي؛ قال ال4زهري: ول أ%سعه
لغي الليث؛ وقيل: هو الشاه1س\ف%ر.م'.

والع.ن.ج\ن.ج': العظيم؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لميان السعدي:
ع.ن.ج\ن.ج¬ ش.ف%ل�ح¬ ب.ل%ن\د.ح'

وأ%ما الذي ورد ف حديث ابن مسعود: فلما وضعت ر,ج\لي على م'ذ%م_ر, أ%ب
.vع.ن>ي، فأ%بدل الياء جيما �جهل قال: اعل� ع.ن>ج\، فإ,نه أ%راد: اع\ل

@عنبج: الليث: الع'ن\ب'ج' الثقيل من الناس. ال4زهري: الع'ن\ب'ج' من
:vالرجال: الض_خ\م الر>خ\و' الثقيل الذي ل رأ}ي. له ول عقل، وقال أ%يضا

الع'ن\ب'ج' الضخم الر>خ\و' الثقيل من كل شيء، وأ%كثر ما يوصف به
الض>ب\عان؛ وأ%نشد:

ف%و.ل%د.ت\ أ%ع\ث%ى ض.ر'وطاv ع'ن\ب'جا
والع'ن\ب'ج': الو.ت.ر' الضخم الر>خ\و'.

@عنشج: 
(* قوله «عنشج» هكذا ف الصل بالشي قبل اليم، ف أصل الادة

وفيما بعدها. والذي ف القاموس، بالثاء بدل الشي، ونقل ذلك شارحه عن
التهذيب ونقل عن اللسان انه بالشي، وأنشد البيات ونقل عن نسخة من نسخ اللسان



أن عي عنشجا ف آخر البيات مضبوطة بالقلم بالكسر.): ال4زهري:
الع.ن\ش.ج': التقب>ض' الوجه السيء النظر؛ وأ%نشد لبلل بن جرير وبلغه أن موسى

بن جرير، إ,ذا ذ�ك1ر.، ن.س.به إ,ل أ�م>ه فقال:
يا ر'ب_ خال� ل أ%غ%ر_ أ%ب\ل%جا،

من آل, ك1س\رى ي.غ\ت.دي م'ت.و_جا،
ليس كخال� لك ي'د\عى ع.ن\ش.جا

@عهج: الع.و\ه.ج': الظبية الت ف ح.ق}و.ي\ها خ'ط�تان1 س.و\داوان، وقيل:
هي التامة ال%ل}ق، وقيل: هي ال%س.نة� الل�و\ن الطويلة العن'ق فقط،

وقد يوص.ف الغ.زال بكل ذلك. والع.و\ه.ج': الناقة الطويلة العن'ق، وقيل:
الفتي_ة. وامرأ%ة ع.و\ه.ج¬: تام_ة ال%ل}ق ح.س.نة، وقيل: الطويلة العن'ق؛

قال:
ه1جان� ال�ح.ي_ا، ع.و\ه.ج' ال%ل}ق,، س'ر\ب,ل%ت\

م1ن. ال�س\ن, س1ر\بالv ع.ت1يق. البنائ1ق,
والع.و\ه.ج': الطويلة العن'ق من الظYباء والظ©ل}مان والنeوق,، ويقال

للنعامة: ع.و\ه.ج¬؛ قال العجاج:
ف ش.م\ل%ة{ أ%و ذات. زف¼ ع.و\ه.جا

كأ%نه أ%راد الطويلة الر>ج\ل%ي,. ال4صمعي: الع.م\ه.ج' والع.و\ه.ج':
الطويل.

والع.و.اه1ج': قوم من العرب؛ قال:
يا ر'ب_ ب.ي\ضاء من الع.و.اه1ج,،

ش.ر_اب.ة ل1ل�ب.ن, الع'م.اه1ج,
ت}ش1ي كم.ش\ي, الع'ش.راء3 الفاس1ج,،

ح.ل�ل%ة للسeر.ر, الب.و.اع1ج,
ل%ي>ن.ة ال%س> على ال�ع.ال1ج,،

ي'ط}ل%ى به د'ون% الض_ج,يع الوال1ج,
@عوج: الع.و.ج': النعطاف فيما كان قائماv فمال% كالرeم\ح, والائط؛
والرeم\ح وكل© ما كان قائماv يقال فيه الع.و.ج'، بالفتح، ويقال: شجرتك

فيها ع.و.ج¬ شديد. قال ال4زهري: وهذا ل يوز فيه وف أ%مثاله إ,ل9
الع.و.ج. والع.و.ج، بالتحريك: مصدر قولك ع.و,ج. الشيء، بالكسر، فهو أ%ع\و.ج'،

والسم الع1و.ج'، بكسر العي.



وعاج. ي.ع'وج' إ,ذا ع.طف.
vوالع1و.ج' ف ال4رض: أ%ن ل تستوي. وف التنزيل: ل ترى فيها ع1و.جا

v؛ قال ابن ال4ثي: قد تكرر ذكر الع1و.ج ف الديث اساvول أ%م\تا
وفعلv ومصدراv وفاعلv ومفعولv، وهو، بفتح العي، متص بكل شخص م.ر\ئي¼

كال4جسام، وبالكسر، با ليس ب.ر\ئي¼ كالرأ}ي والقو\ل، وقيل: الكسر يقال
فيهما معاv، وال4ول أ%كثر؛ ومنه الديث: حت ت'ق1يم به ال1ل�ة

الع.و\جاء؛ يعن م1ل�ة ابراهيم، على نبينا وعليه الصلة والسلم، الت
غي_ر.ت\ها العر.ب عن استقامتها. والع1و.ج'، بكسر العي، ف الد>ين، تقول: ف

دينه ع1و.ج¬؛ وفيما كان الت_ع\ويج' يكث�ر' م1ث}ل ال4رض وال%عاش، ومثل
قولك: ع'ج\ت' إ,ليه أ%ع'وج' ع1ياجاv وع1و.جاv؛ وأ%نشد:

ق1فا ن.س\أ%ل} مناز,ل% آل, ل%ي\لى،
م.ت.ى ع1و.ج¬ إ,ليها وان\ث1ناء�؟

vوف التنزيل: المد ل الذي أ%نزل على عبده الكتاب ل يعل له ع1و.جا
ق%ي>ماv؛ قال الفراء: معناه المد ل الذي أ%نزل على عبده الكتاب

ق%ي>ماv ول يعل له ع1و.جاv، وفيه تأ}خي أ�ريد به التقدي. وع1و.ج' الطريق
وع.و.ج'ه: ز.ي\غ'ه. وع1و.ج' الد>ين وال�ل�ق: فساده وم.ي\ل�ه على

ال%ثل، والف1ع\ل� من كل ذلك ع.و,ج. ع.و.جاv وع1و.جاv واع\و.ج_ وان\عاج.، وهو
أ%ع\و.ج'، لكل م.ر\ئي¼، وال�نثى ع.و\جاء، والماعة ع'وج¬.

ال4صمعي: يقال هذا شيء# م'ع\و.جÒ، وقد اع\و.ج_ اع\و,جاجاv، على
اف}ع.ل� اف}ع1للv، ول يقال: م'ع.و_ج¬ على م'ف%ع_ل� إ,ل� لع'ود أ%و

شيء� ي'رك�ب فيه العاج'.
قال ال4زهري: وغيه ي'ج,يز' ع.و_ج\ت' الشيء4 ت.ع\وياv ف%ت.ع.و_ج.

إ,ذا ح.ن.ي\ت.ه وهو ضدe ق%و_م\ته، فأ%ما إ,ذا ان\ح.ن من ذاته، فيقال:
اع\و.ج_ اع\و,جاجاv. يقال: ع.صاv م'ع\و.ج_ة ول تقل م1ع\و.ج_ة، بكسر

اليم، ويقال: ع'ج\ت'ه فانعاج. أ%ي ع.ط%ف}ت'ه فانعطف، ومنه قول رؤبة:
وان\عاج. ع'ود1ي كالش_ظيف1 ال4خ\ش.ن,

وعاج. الشيء4 ع.و\جاv وع1ياجاv، وع.و_ج.ه: ع.ط%ف%ه. ويقال: ن.خ1يل
ع'وج¬ إ,ذا مال%ت\؛ قال لبيد يصف ع.ي\راv وأ�ت'ن.ه وس.و\قه إ,ياها:

إ,ذا اج\ت.م.ع.ت\ وأ%ح\و.ذ% جان,ب.ي\ها،
وأ%و\ر.د.ها على ع'وج� ط1و.ال,



فقال بعضهم: معناه أ%و\ر.د.ها على ن.خ1يل نابتة على الاء قد مالت\
فاع\و.ج_ت\ لكثرة ح.م\ل1ها؛ كما قال ف صفة النخل:

غ�ل}ب¬ سواجد' ل يدخ'ل} با ال%ص\ر'
وقيل: معن قوله وأ%وردها على ع'وج� ط1وال, أ%ي على قوائمها الع'وج,،

ولذلك قيل للخيل ع'وج¬؛ وقوله تعال: يومئذ ي.ت_ب,ع'ون الد_اع1ي. ل
ع1و.ج. له؛ قال الزجاج: العن ل ع1و.ج. لم عن دعائه، ل يقد1رون أ%ن ل

ي.ت_ب,ع'وه؛ وقيل: أ%ي ي.ت_ب,ع'ون% ص.و\ت. الد_اع1ي للحش\ر ل ع1و.ج.
له، يقول: ل ع1و.ج. للم.د\ع'و>ين. عن الد_اع1ي، فجاز أ%ن يقول له ل4ن

الذهب إ,ل الداعي وص.و\ت1ه، وهو كما تقول: دعوتن دعوةv ل ع1و.ج. لك
منها أ%ي ل أ%ع'وج' لك ول عنك؛ قال: وكل قائم يكون الع.و.ج' فيه خل}قة،

فهو ع.و.ج¬؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للبيد ف مثله:
ف ناب,ه ع.و.ج¬ ي'خال1ف' ش1د\قه

ويقال لقوائم الدابة: ع'وج¬، وي'ستح.بe ذلك فيها؛ قال ابن سيده:
والع'وج' الق%و.ائم، صفة غالبة، وخيلD ع'وج¬: م'ج.ن_ب.ةD، وهو منه.

وأ%ع\و.ج': فرس¬ سابق ر'ك1ب. صغياv فاع\و.ج_ت\ قوائمه،
وال4ع\و.ج,ي_ة منسوبة إ,ليه. قال ال4زهري: واليل ال4ع\و.ج,ي_ة منسوبة إ,ل ف%ح\ل

كان يقال له أ%ع\و.ج، يقال: هذا ال1صان من بنات أ%ع\و.ج.؛ وف حديث
أ�م> ز.ر\ع: ر.ك1ب. أ%ع\و.ج,يìا أ%ي فرساv منسوباv إ,ل أ%ع\و.ج، وهو فحل

كري تنس.ب اليل الكرام إ,ليه؛ وأ%ما قوله:
أ%ح\و.ى، من الع'وج، و.قاح' الاف1ر,

فإ,نه أ%راد من و.ل%د1 أ%ع\و.ج وك%س_ر. أ%ع\و.ج. تكسي الص>فات ل4ن�
أ%صله الصفة. وأ%ع\و.ج أ%يضاv: فرس ع.د1ي� من أ%يوب؛ قال الوهري:

أ%ع\و.ج اسم فرس كان لبن هلل تنسب إ,ليه ال4ع\و.ج,ي_ات وبنات' أ%ع\و.ج؛
قال أ%بو عبيدة: كان أ%ع\و.ج ل1ك1ن\د.ة، فأ%خذت\ه ب.ن'و س'ل%ي\م ف بعض

vأ%شهر' ول أ%كثر' ن.س\ل Dأ%يامهم فصار إ,ل بن هلل، وليس ف العرب فحل
منه؛ وقال ال4صمعي ف كتاب الف%رس: أ%ع\و.ج كان لبن آك1ل, ال�رار ث

صار لبن هلل بن عامر.
والع.و\ج': ع.ط}ف رأ}س البعي بالز>مام أ%و ال1طام؛ تقول: ع'ج\ت'

رأ%س.ه أ%ع'وج'ه ع.و\جاv. قال: والرأ%ة ت.ع'وج' رأ}سها إ,ل ض.جيعها. وعاج
ع'ن'ق%ه ع.و\جاv: ع.ط%ف%ه؛ قال ذو الرمة يصف جواري. قد ع'ج\ن. إ,ليه



رؤوسهن_ يوم ظ%ع\ن,هن_:
حت إ,ذا ع'ج\ن من أ%ع\ناق1ه,ن_ لنا،
ع.و\ج. ال4خ1ش_ة1 أ%عناق. الع.ناج,يج,

أ%راد بالع.ناج,يج, ج,ياد. الر>كاب ههنا،واحدها ع'ن\ج'وج¬. ويقال لياد
اليل: ع.ناجيج' أ%يضاv، ويقال: ع'ج\ت'ه فان\عاج. ل: ع.ط%ف}ت'ه

فان\ع.ط%ف. ل.
وعاج. بالكان وعليه ع.و\جاv وع.و_ج. وت.ع.و_ج.: ع.ط%ف.. وع'ج\ت'

بالكان أ%ع'وج' أ%ي أ%قمت به؛ وف حديث اسعيل، عليه السلم: هل أ%نتم
عائج'ون؟ أ%ي م'قيمون؛ يقال عاج. بالكان وع.و_ج. أ%ي أ%قام. وقيل: عاج. به

أ%ي ع.ط%ف. عليه ومال وأ%ل%م_ به ومر_ عليه. وع'ج\ت' غيي بالكان
أ%ع'وج'ه يتعد_ى ول يتعد_ى؛ ومنه حديث أ%ب ذر¼: ث عاج. رأ}س.ه إ,ل

Dالرأ%ة فأ%م.رها بط%عام أ%ي أ%ماله إ,ليها والت.ف%ت. نوها. وامرأ%ة
ع.و\جاء� إ,ذا كان لا و.ل%د¬ ت.ع'وج' إ,ليه لترض1ع.ه، ومنه قول الشاعر:

إ,ذا ال�ر\غ1ث� الع.و\جاء بات. ي.ع'زeها،
على ث%د\ي,ها، ذو د'غ�ت.ي\ن,، ل%ه'وج'

وان\عاج. عليه أ%ي انعط%ف. والعائج': الواقف'؛ وقال:
ع'ج\نا على ر.ب\ع, س.ل}م.ى أ%ي_ ت.ع\ويج,

(* قوله «أي تعويج» وقوله «وضع التعويج» الذي ف الصحاح أ%ي تعريج وضع
التعريج.)

وض.ع. الت_ع\ويج موضع الع.و\ج إ,ذا كان معناها واحد. وعاج. ناق%ت.ه
وع.و_ج.ها فانعاج.ت\ وت.ع.و_ج.ت\: ع.ط%ف%ها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ع'وج'وا علي_، وع.و>جوا ص.ح\ب،
ع.و\جاv، ول ك%ت.ع.وeج, الن_ح\ب,

ع.و\جاv متعلق بع'وج'وا ل ب,ع.و>جوا؛ يقول: ع'وج'وا مشاركي ل
م'ت.فاذYين م'تكار,هي، كما يتكار.ه' صاحب الن_ح\ب, على قضائه. وما له على

أ%صحابه ت.ع\ويج¬ ول ت.ع\ر,يج¬ أ%ي إ,قامة. ويقال: عاج. فلن فرس.ه إ,ذا
ع.ط%ف رأ}سه؛ ومنه قول لبيد:
ف%ع.اج'وا عليه من س.و.اه1م ض'م_ر

:Dويقال: ناقة ع.و\جاء� إ,ذا ع.ج,ف%ت\ فاع\و.ج_ ظهرها. وناقة عائجة
ل%ي>ن.ة� النع1طاف؛ وعاج¬ م1ذ}عانD ل نظي لا ف سقوط الاء كانت



ف%ع\لv أ%و فاع1لv ذهبت عينه؛ قال ال4زهري، ومنه قول الشاعر:
ت.ق�دe ب,ي. ال%و\ماة% عاج¬ كأ%نا

والع.و\جاء�: الضام1رة� من ال3بل؛ قال ط%رفة:
ب,ع.و\جاء4 م1ر\قال� ت.ر'وح' وت.غ\ت.دي

وقول ذي الرمة:
ع.ه,د\نا با، لو ت'س\ع1ف' الع'وج' بال%و.ى،

ر,قاق. الث�نايا، واض1حات1 ال%عاص1م
قيل ف تفسيه: الع'وج' ال4يام، ويكن أ%ن يكون من هذا ل4نا ت.ع'وج'

وتعط1ف. وما ع'ج\ت' من كلمه بشيء أ%ي ما بال%ي\ت' ول انتفع\ت'، وقد ذكر
ع'ج\ت ف الياء.

والعاج': أ%نياب الف1ي.ل%ة، ول يسم_ى غي الن_اب عاجاv. والع.و�اج':
بائع الع.اج,؛ حكاه سيبويه. وف الصحاح: والعاج' عظم' الفيل، الواحدة

عاج.ة،. ويقال لصاحب العاج: ع.و_اج¬. وقال شر: يقال للم.س.ك عاج¬؛ قال:
وأ%نشدن ابن ال4عراب:

وف العاج, وال1ن_اء كفe ب.نان,ها،
كش.ح\م الق%نا، ل ي'ع\ط1ها الز�ند. قاد1ح

أ%راد بش.ح\م, الق%نا د.و.اب_ يقال لا ال�ل%ك'، ويقال لا بنات'
الن_قا، ي'ش.ب_ه با بنان� ال%واري للين,ها ون.ع\مت1ها. قال ال4زهري:

والدليل على صحة ما قال ش.م1ر¬ ف العاج إ,نه ال%س.ك ما جاء ف حديث مرفوع:
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال لث%و\بان: اشت.ر, لفاطمة س1وار.ين,

من عاج�؛ ل ي'ر,د\ بالعاج, ما ي'خ\ر.ط� من أ%نياب الف1ي.ل%ة ل4ن
أ%نيابا م.ي\ت.ةD، وإ,نا العاج' الذ�ب\ل�، وهو ظهر الس3eل%ح\فاة1

الب.ح\ر,ي_ة1. وف الديث: أ%نه كان له م'ش\طD من العاج,؛ العاج': الذ�ب\ل�؛
وقيل: شيء ي'ت_خذ من ظهر السeل%ح\فاة البحرية؛ فأ%ما العاج' الذي هو

للف1يل فن.ج,س¬ عند الشافعي وطاهر عند أ%ب حنيفة؛ قال ابن شيل: ال%س.ك من
الذ�ب\ل, ومن العاج, كهيئة الس>وار تعله الرأ%ة ف يديها فذلك

ال%س.ك، قال: والذ�ب\ل� القرن 
(* قوله «القرن» هكذا ف الصل.)، فإ,ذا كان من

عاج�، فهو م.س.ك وعاج¬ وو.ق}ف¬، فإ,ذا كان من ذ%ب\ل�، فهو م.س.ك¬ ل غي؛
وقال الذل:



،vفج.اءت\ كخاص1ي الع.ي,، ل ت.ح\ل% عاج.ة
ول جاج.ةD منها ت.ل�وح' على و.ش\م,

فالعاج.ة�: الذ�ب\ل%ة�. والاج.ة�: خ.ر.زة ل تساوي ف%ل}ساv. وعاج�
عاج�: ز.ج\ر¬ للناقة، ينو_ن على التنكي، ويكسر غي منون على التعريف؛ قال
ال4زهري: يقال للناقة ف الزجر: عاج,، بل تنوين، فإ,ن شئت جزمت، على

توهeم الوقوف. يقال: ع.ج\ع.ج\ت' بالناقة إ,ذا قلت لا عاج, عاج,؛ قال أ%بو
عبيد: ويقال للناقة عاج� وجاه{، بالتنوين؛ قال الشاعر:

،vكأ%ن>ي ل أ%ز\ج'ر\، بعاج�، ن.ج,يب.ة
ول أ%ل}ق.، عن ش.ح\ط{، خ.ليلv م'صاف1يا

قال ال4زهري: قال أ%بو اليثم فيما فرأ}ت بطYه: كل صوت تزجر به
ال3بل فإ,نه يرج مزوماv، إ,ل9 أ%ن يقع ف قافية فيحر_ك إ,ل الفض، تقول

ف زجر البعي: ح.ل} ح.و\ب\، وف زجر السبع: ه.ج\ ه.ج\، وج.ه\ ج.ه\،
وجاه\ جاه\؛ قال: فإ,ذا ح.ك%ي\ت. ذلك قلت للبعي: ح.و\ب\ أ%و ح.و\ب�، وقلت

للناقة: ح.ل} أ%و ح.ل�؛ وأ%نشد:
أ%ق�ول� للناقة ق%و\ل للج.م.ل}،

أ%قول: ح.و\ب� ث أ�ث}ن,يها ب.ل}
فخفض ح.و\ب\ ون.و_نه عند الاجة إ,ل تنوينه؛ وقال آخر:

قلت لا: ح.ل�، فلم ت.ح.ل}ح.ل,
وقال آخر:

وج.م.ل� قلت له: جاه{ حاه\،
يا و.ي\ل%ه' من ج.م.ل�، ما أ%شقاه\

وقال آخر:
س.ف%ر.ت\، فقلت لا: ه.ج، فت.ب.ر\ق%ع.ت\

وقال شر: قال زيد بن كثوة، من أ%مثالم: ال4يام ع'وج¬ ر.و.اج,ع، يقال
ذلك عند الش_ماتة1، يقولا ال%ش\م'وت' به أ%و ت'قال عنه، وقد ت'قال عند
vد؛ قال ال4زهري: ع'وج¬ ههنا جع أ%ع\و.ج ويكون جعاeالوعيد والتهد

ل1ع.و\جاء، كما يقال أ%ص\و.ر وص'ور، ويوز أ%ن يكون جع عائج فكأ%نه قال:
ع'و'ج على ف�ع'ل، فخف�فه كما قال ال4خطل:

ف%ه'م\ بالب.ذ}ل, ل ب'خ\لD ول ج'ود'
أ%راد ل ب'خ'ل ول ج'و'د'؛ وقول بعض السع\دي>ي أ%نشده يعقوب:



يا دار. س.ل}م.ى ب.ي. ذات1 الع'وج,
يوز أ%ن يكون موضعاv، ويوز أ%ن يكون عن جع ح1ق}ف{ أ%ع\و.ج أ%و

ر.م\ل%ة ع.و\جاء.
وع'وج¬: اسم رجل؛ قال الليث: ع'وج' بن ع'وق� رجل ذ�ك1ر. من ع1ظ%م,

خ.ل}ق1ه ش.ناع.ةD، وذ�ك1ر. أ%نه كان ولد ف منزل آدم فعاش إ,ل زمن موسى، عليه
الصلة والسلم، وأ%نه هلك على ع41د_ان1 موسى، صلوات ال على نبينا

وعليه، وذكر أ%ن� ع'وج. بن. ع'وق كان يكون مع ف%راعنة مصر، ويقال: كان
صاحب الصخرة أ%راد أ%ن ي'لح1ق%ها 

(* هكذا ف الصل ولعلها ي'لقيها.) على
عسكر موسى، عليه السلم، وهو الذي قتله موسى، صلوات ال على نبينا

وعليه.والع.و\جاء�: اسم امرأ%ة. والع.و\جاء�: أ%حد' أ%ج\ب'ل, ط%ي>ئ{ س'م>ي
به ل4ن هذه الرأ%ة ص'ل1ب.ت\ عليه، ولا حديث؛ قال عمرو بن ج'و.ي\ن�

الطائي، وبعضهم يرويه لمرئ القيس:
إ,ذا أ%ج.أD ت.ل%ف�ع.ت\ بش1عاب,ها

ع.ل%ي_، وأ%م\س.ت بالع.ماء3 م'كل�ل%ه\
وأ%ص\ب.ح.ت1 الع.و\ج.اء� ي'ه\ت.زe ج,يد'ها،

ك%ج,يد1 ع.ر'وس� أ%ص\ب.ح.ت\ م'ت.ب.ذYل%ه\
وقوله أ%نشده ثعلب:

إ,ن} ت.أ}تن، وقد م.لgت' أ%ع\و.جا،
أ�ر\س1ل� فيها بازلv س.ف%ن_ج.ا

قال: أ%ع\و.ج هنا اسم ح.و\ض. والع.و\جاء: الق%و\س'. ورجل أ%ع\و.ج'
ب.ي>ن' الع.و.ج, أ%ي س.يء� ال�ل�ق. ابن ال4عراب: فلن ما ي.ع'وج' عن شيء

أ%ي ما يرجع عنه.
:eعوهج: الع.م\ه.ج' والع.و\ه.ج': الطويلة، وقد تقدم؛ قال الب'ش\ت@

الع.و\ه.ج ال%ي_ة� ف قول رؤ\بة:
ح.ص\ب' الغ'و.اة الع.و\ه.ج. ال%ن\سوسا

قال أ%بو منصور: وهذا تصحيف د.ل�ك على أ%ن صاحبه أ%خذ ع.ر.ب,ي_ت.ه من
ك�تب س.قيم.ة، وأ%نه كاذب ف دعواه الفظ والتمييز، وال%ي_ة� يقال له
الع.و\م.ج'، باليم، ومن قال الع.و\ه.ج'، فهو جاهل أ%لكن'، وهكذا روى

الرواة بيت رؤبة، وقد تقدم ف ترجة عمج.



@عيج: الع.ي\ج': شبه' الك}ت1ر.اث؛ وأ%نشد:
وما رأ%يت' با شيئاv أ%ع1يج' به،

إ,ل� الث©مام.، وإ,ل� م.و\ق1د. النار,
تقول: عاج. به ي.عيج' ع.ي\ج'وج.ةv، فهو عائج به؛ قال ابن سيده: ما عاج.

بقوله ع.يجاv وع.ي\ج'وج.ة: ل ي.ك}ت.ر,ث} له أ%و ل يصد>قه؛ وما عاج.
بالاء ع.ي\جاv: ل ي.ر\و. ل1م'ل�وح.ت1ه، وقد ي'ستعمل ف الواج,ب. وشربت

شربةv ماء4 م1ل}حاv فما ع1ج\ت' به أ%ي ل أ%نتفع به؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:ول أ%ر. شيئاv بعد. ل%ي\ل%ى أ%ل%ذ©ه'،

ول م.شر.باv أ%ر\و.ى به ف%أ%ع1يج'
أ%ي أ%نتفع به. وما عاج. بالد_و.اء3 ع.ي\جاv أ%ي ما انت.ف%ع؛ تقول:

:vفما ع1ج\ت' به أ%ي ل أ%نتف1ع\ به. وما عاج. به ع.ي\جا éت.ناو.ل}ت' دواء
ل ي.ر\ض.ه. وما أ%عيج' من كلمه بشيء أ%ي ما أ%عب.أ� به. قال: وبنو

أ%س.د{ يقولون: ما أ%ع'وج' بكلمه أ%ي ما أ%لتف1ت' إ,ليه، أ%خ.ذوه من ع'ج\ت'
الناقة؛ ابن ال4عراب: يقال ما ي.ع1يج' بق%ل}ب شيء من كلمك. ويقال: ما

ع1ج\ت' ب.ب, فلن ول أ%ع1يج' به أ%ي ل أ%ش\ت.ف1 به ول
أ%س\ت.ي\ق1ن\ه': وعاج. ي.ع1يج' إ,ذا انتفع بالكلم وغيه. ويقال: ما ع1ج\ت' منه

بشيء.والع.ي\ج': ال%ن\ف%عة.
أ%بو عمرو: الع1ياج' الرeجوع إ,ل ما كنت. عليه. ويقال: ما أ%ع1يج' به

 vع'و'وجا
(* قوله «ما أ%عيج به عووجاv» هكذا ف الصل.)؛ وقال: ما

أ%ع1يج' به ع'ي'وجاv أ%ي ما أ%ك}ت.ر,ث له ول أ�باليه1.
@عهعخ: قال ال4زهري: قال الليل بن أ%حد سعنا كلمة شنعاء ل توز ف

التأ}ليف، سئل أ%عراب عن ناقته فقال: تركتها ترعى الع'ه\ع'خ.، قال:
وسأ%لنا الثقات من علمائهم فأ%نكروا أ%ن يكون هذا السم من كلم العرب. قال

وقال الفذ منهم: هي شجرة يتداوى با وبورقها. قال وقال أ%عراب آخر: إ,نا
هو ال�ع\خ'ع؛ قال الليث: وهذا موافق لقياس العربية والتأ}ليف.

@عبد: العبد: ال3نسان، حر�اv كان أ%و رقيقاv، ي'ذ}ه.ب' بذلك إ,ل أ%نه
مربوب لباريه، جل وعز. وف حديث عمر ف الفداء: مكان% ع.ب\د{ ع.ب\د¬، كان
من مذهب عمر، رضي ال عنه، فيمن س'ب. من العرب ف الاهلية وأ%دركه

ال3سلم، وهو عند من سباه، أ%ن ي'ر.د_ ح'ر�اv إ,ل نسبه وتكون قيمته عليه



يؤ.د�يها إ,ل من سباه، ف%ج.عل مكان كل رأ}س منهم رأ}ساv من الرقيق؛
وأ%ما قوله: وف ابن ال4مة ع.ب\دان، فإ,نه يريد الرجل العرب يتزو�ج أ%مة
لقوم فتلد منه ولداv فل يعله رقيقاv، ولكنه ي'ف}د.ى بعبدين، وإ,ل هذا

ذهب الثوري وابن راهويه، وسائر' الفقهاء على خلفه. والع.ب\د': الملوك
خلف الر�؛ قال سيبويه: هو ف ال4صل صفة، قالوا: رجل ع.ب\د¬، ولكنه
است'عمل استعمال ال4ساء، والمع أ%ع\ب'د وع.ب,يد مثل ك%ل}ب� وك%ليب�، وهو

ج.م\ع ع.زيز¬، وع1باد¬ وع'ب'د¬ مثل س.ق}ف وس'ق�ف؛ وأ%نشد ال4خفش:
ان\س'ب, الع.ب\د. إ,ل آبائ1ه،

أ%س\و.د. ال1ل}د.ة1 من ق%و\م� ع'ب'د\
،Dع1ب\دان vومنه قرأ% بعض'هم: وع'ب'د. الطاغوت1؛ ومن المع أ%يضا

بالكسر، مثل ج,ح\شان{. وف حديث علي�: هؤ'لء قد ثارت معهم ع1ب\دان'كم.
وع'ب\دانD، بالضم: مثل ت.م\ر� وت'م\ران{. وع1ب,د_ان، مشد�دة الدال، وأ%عاب,د'

:vجع أ%ع\ب'د{؛ قال أ%بو دواد ال3يادي يصف نارا
ل%هن¬ ك%نار, الرأ}س,، بال}ـ

ـع.ل}ياء3، ت'ذ}كيها ال4عاب,د\
ويقال: فلن ع.ب\د¬ ب.ي>ن الع'ب'ود.ة والع'بود1ي_ة والع.ب\د1ي_ة1؛

وأ%صل الع'بود1ي_ة ال�ضوع والتذل©ل. والع1ب,د_ى، مقصور، والعبد_اء�،
مدود، وال%ع\بوداء، بالد، وال%ع\ب.د.ة أ%ساء� المع. وف حديث أ%ب

هريرة: ل ي.ق�ل أ%حدكم لملوكه ع.ب\دي وأ%م.ت وليقل فتاي. وفتات؛ هذا
على نفي الستكبار عليهم وأ%ن} ي.ن\س'ب عبوديتهم إ,ليه، فإ,ن الستحق لذلك

ال تعال هو رب العباد كلهم والع.بيد1، وجعل بعضهم الع1باد ل،
وغي.ه من المع ل والخلوقي، وخص بعضهم بالع1ب,د_ى الع.بيد. الذين

و'ل1دوا ف ال1ل}ك، وال�نثى ع.ب\دة. قال ال4زهري: اجتمع العامة على تفرقة ما
بي ع1باد ال والماليك فقالوا هذا ع.ب\د من ع1باد ال، وهو لء
ع.بيد¬ ماليك. قال: ول يقال ع.ب.د. ي.ع\ب'د' ع1بادة إ,ل لن ي.ع\ب'د ال،

ومن عبد دونه إ,لاv فهو من الاسرين. قال: وأ%ما ع.ب\د¬ خ.د.م. موله
فل يقال ع.ب.د.ه. قال الليث: ويقال للمشركي هم ع.ب.د.ة� الطاغوت، ويقال

للمسلمي ع1باد' ال يعبدون ال. والعابد: ال�و.ح>د'. قال الليث:
الع1ب,د_ى جاعة الع.ب,يد الذين و'ل1دوا ف الع'بود1ي_ة ت.ع\ب,يد.ةD ابن

تعبيدة أ%ي ف الع'بودة إ,ل آبائه، قال ال4زهري: هذا غلط، يقال: هؤلء



ع1ب,د_ى ال أ%ي عباده. وف الديث الذي جاء ف الستسقاء: هؤلء
ع1ب,د_اك. ب,ف1ناء3 ح.ر.م1ك؛ الع1ب,د_اء�، بالد والقصر، جع العبد. وف حديث

عامر بن الطفيل: أ%نه قال للنب، صلى ال عليه وسلم: ما هذه الع1ب,د_ى
حو\ل%ك يا ممد؟ أ%راد فق%راء4 أ%هل الصeف�ة، وكانوا يقولون ات_ب.ع.ه

ال4رذلون. قال شر: ويقال للعبيد م.ع\ب.د.ةD؛ وأ%نشد للفرزدق:
وما كانت ف�ق%ي\م¬، حيث� كانت

ب,ي.ث}ر,ب.، غي. م.ع\ب.د.ة{ ق�عود1
قال ال4زهري: ومثل� م.ع\ب.دة جع الع.ب\د م.ش\ي.خ.ةD جع الشي\خ،

.vوم.س\ي.فة جع الس_ي\ف1. قال اللحيان: ع.ب.د\ت' ال ع1باد.ة وم.ع\ب.دا
وقال الزجاج ف قوله تعال: وما خلقت' الن� وال3نس إ,ل ليعبدون، العن

ما خلقتهم إ,ل ل4دعوهم إ,ل عبادت وأ%نا مريد للعبادة منهم، وقد علم
ال قبل أن يلقهم من يعبده من يكفر به، ولو كان خلقهم ليجبهم على

العبادة لكانوا كلهم ع'ب_اداv مؤمني؛ قال ال4زهري: وهذا قول أ%هل السن_ة
والماعة. وال%عب\د.ل�: العبد'، ولمه زائدة.

�والت>ع\ب,د.ة�: ال�ع\ر,ق' ف ال1ل}ك1، والسم من كل ذلك الع'بودة
والع'بود1ي_ة ول فعل له عند أ%ب عبيد؛ وحكى اللحيان: ع.ب'د. ع'بود.ة

وع'بود1ية. الليث: وأ%ع\ب.د.ه عبداv م.ل�كه إ,ياه؛ قال ال4زهري: والعروف
عند أ%هل اللغة أ%ع\ب.د\ت' فلناv أ%ي است.ع\ب.د\ت'ه؛ قال: ولست

أ�ن\ك1ر' جواز ما قاله الليث إ,ن صح لثقة من ال4ئمة فإ,ن السماع ف اللغات
أ%ول بنا من خ.ب\ط1 الع.ش\واء3، والق%و\ل, بال%د\س وابتداع, قياسات{ ل

ت.ط�ر,د'. وت.ع.ب_د. الرجل% وع.ب_ده وأ%ع\ب.د.ه: صي_ره كالع.ب\د،
وت.ع.ب_د. الل�ه' الع.ب\د. بالطاعة أ%ي استعبده؛ وقال الشاعر:

ح.ت_ام. ي'ع\ب,د'ن ق%و\مي، وقد ك%ث�ر.ت
فيهم\ أ%باع1ر'، ما شاؤوا، وع1ب\دان�؟

وع.ب_د.ه واع\ت.ب.ده واستعبده؛ اتذه ع.ب\داv؛ عن اللحيان؛ قال رؤبة:
ي.ر\ض.و\ن% بالت_ع\ب,يد1 والت_أ%م>ي

vأ%ي اتذ}ت'ه ع.ب\دا vأ%راد: والت_أ}م1ي.ة1. يقال: ت.ع.ب_د\ت' فلنا
مثل ع.ب_د\ت'ه سواء. وتأ%م_ي\ت' فلنة أ%ي اتذ}ت'ها أ%م.ة. وف

الديث: ثلثة أ%نا خ.ص\م'هم: رجل اع\ت.ب.د. م'ح.ر_راv، وف رواية: أ%عب.د.
م'ح.ر_راv أ%ي اتذه عبداv، وهو أ%ن ي'ع\ت1ق%ه ث يك}تمه إ,ياه، أ%و



ي.ع\ت.ق1ل%ه بعد الع1ت\ق, ف%ي.س\ت.خ\د1م.ه' ك�ر\هاv، أ%و يأ}خذ ح'رìا
فيد_عيه ع.بداv. وف التنزيل: وتلك ن,ع\م.ةD ت.م'نeها علي� أ%ن} ع.ب_د\ت. بن

إ,سرائيل؛ قال ال4زهري: وهذه آية مشكلة وسنذكر ما قيل فيها ونب
بال4صح ال4وضح. قال ال4خفش ف قوله تعال: وتلك نعمة، قال: يقال هذا

استفهام كأ%نه قال أ%و تلك نعمة تنها علي� ث فسر فقال: أ%ن ع.ب_د\ت. بن
إ,سرائيل، فجعله بدلv من النعمة؛ قال أ%بو العباس: وهذا غلط ل يوز أ%ن

يكون الستفهام م'ل}قvى وهو ي'ط}ل%ب'، فيكون الستفهام كالب؛ وقد
است'ق}ب,ح. ومعه أ%م\ وهي دليل على الستفهام، استقبحوا قول امرئ

القيس:تروح' م1ن. ال%ي> أ%م ت.ب\ت.ك1ر\
قال بعضهم: هو أ%ت.روح' م1ن. ال%ي> أ%م ت.ب\ت.ك1ر فحذف' الستفهام

أ%ول والنفي تام؛ وقال أ%كثرهم: ال4و�ل خب والثان استفهام فأ%ما وليس
معه أ%م ل يقله إ,نسان. قال أ%بو العباس: وقال الفراء: وتلك نعمة تنها
علي�، ل4نه قال وأ%نت من الكافرين لنعمت أ%ي لنعمة تربيت لك فأ%جابه

فقال: نعم هي نعمة علي� أ%ن عب_د\ت بن إسرائيل ول تستعبدن، فيكون موضع
أ%ن رفعاv ويكون نصباv وخفضاv، من رفع رد�ها على النعمة كأ%نه قال وتلك

نعمة تنها علي� ت.ع\ب,يد'ك بن إ,سرائيل ول ت'ع.ب>د\ن، ومن خفض أ%و نصب
أ%ضمر اللم؛ قال ال4زهري: والنصب أ%حسن الوجوه؛ العن: أ%ن فرعون لا

قال لوسى: أ%ل ن'ر.ب>ك فينا وليداv ولبثت فينا من ع'م'ر,ك. سني،
فاع\ت.د_ فرعون على موسى بأ%نه رب_اه وليداv منذ� و'لد. إ,ل أ%ن ك%ب,ر.

فكان من جواب موسى له: تلك نعمة تعتد� با علي� ل4نك عب_د\ت. بن
إ,سرائيل، ولو ل ت'ع.ب>د\هم لك%ف%ل%ن أ%هلي ول ي'ل}ق�ون ف اليم�، فإ,نا

صارت نعمة لا أ%قدمت عليه ما حظره ال عليك؛ قال أ%بو إ,سحق: الفسرون
أ%خرجوا هذه على جهة ال3نكار أ%ن تكون تلك نعمة، كأ%نه قال: وأ%ي�

نعمة لك علي� ف أ%ن ع.ب_د\ت. بن إ,سرائيل، واللفظ لفظ خب؛ قال: والعن
يرج على ما قالوا على أ%ن لفظه لفظ الب وفيه تبكيت الخاطب، كأ%نه قال

.vول تتخذن عبدا vله: هذه نعمة أ%ن1 ات_خ.ذ}ت. بن إ,سرائيل% ع.بيدا
وع.ب'د. الرجل� ع'بود.ةv وع'بود1ي_ة وع'ب>د.: م'ل1ك. هو وآباؤ.ه من

.�قبل
والع1باد': ق%و\م¬ من ق%ب.ائ1ل% ش.ت_ى من بطون1 العرب اجتمعوا على

النصرانية فأ%3ن,ف�وا أ%ن ي.ت.س.م_و\ا بالع.ب,يد1 وقالوا: نن الع1باد'،



والن_س.ب' إ,ليه ع1باد1ي� كأ%نصا1ري¼، نزلوا بال1ي.ة، وقيل: هم الع.باد،
بالفتح، وقيل ل1ع.باد1ي¼: أ%يe ح1م.ار.ي\ك. ش.رÒ؟ فقال: هذا ث هذا.

وذكره الوهري: الع.بادي، بفتح العي؛ قال ابن بري: هذا غلط بل مكسور
العي؛ كذا قال ابن دريد وغيه؛ ومنه ع.د1يe بن زيد الع1بادي، بكسر العي،

وكذا وجد بط ال4زهري.
وع.ب.د. الل�ه. ي.ع\ب'د'ه ع1باد.ةv وم.ع\ب.داv وم.ع\ب.د.ةv: تأ%ل�ه

له؛ ورجل عابد من قوم ع.ب.د.ة{ وع'ب'د{ وع'ب_د{ وع'ب_اد{.
والت_ع.بeد': الت_ن.سeك'.
والع1باد.ة�: الطاعة.

وقوله تعال: قل هل أ�ن.ب>ئ�ك�م ب,ش.ر¼ من ذلك م.ث�وب.ةv عند ال من
لعنه ال وغ%ض1ب. عليه وجعل منهم الق1ر.د.ة والنازير وعب.د. الطاغوت.؛

قرأ% أ%بو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأ%بو عمرو والكسائي وع.ب.د. الطاغوت.،
قال الفراء: وهو معطوف على قوله عز وجل: وجعل منهم الق1ر.د.ة% والنازير

وم.ن ع.ب.د. الطاغوت.؛ وقال الزجاج: قوله: وع.بد. الطاغوت.، نسق على م.ن
لعنه ال؛ العن من لعنه ال ومن عب.د. الطاغوت. من دون ال عز وجل،

قال وتأ}ويل� عبد. الطاغوت. أ%ي أ%طاعه يعن الشيطان% فيما س.و�ل% له
وأ%غواه؛ قال: والطاغوت' هو الشيطان. وقال ف قوله تعال: إ,ياك نعبد؛ أ%ي

ن'ط1يع' الطاعة% الت ي'خ\ض.ع' معها، وقيل: إ,ياك ن'و.ح>د، قال: ومعن
العبادة1 ف اللغة الطاعة� مع ال�ض'وع,، ومنه طريق¬ م'ع.ب_د¬ إ,ذا كان

مذللv بكثرة الوطء3. وقرأ% يي بن و.ث�اب وال4عمش وحزة: وع.ب'د.
الطاغوت1، قال الفراء: ول أ%علم له وجهاv إ,ل أ%ن يكون ع.ب'د. بنزلة

ح.ذ�ر� وع.ج'ل�. وقال نصر الرازي: ع.ب'د. و.ه1م. م.ن\ قرأ%ه ولسنا نعرف ذلك ف
العربية. قال الليث: وع.ب'د. الطاغوت' معناه صار الطاغوت' ي'ع\ب.د' كما

يقال ظ%ر'ف. الرجل وف%ق�ه؛ قال ال4زهري: غلط الليث ف القراءة والتفسي،
ما قرأ% أ%حد من قر_اء ال4مصار وغيهم وع.ب'د. الطاغوت'، برفع

الطاغوت، إ,نا قرأ% حزة وع.ب'د. الطاغوت1 وأ%ضافه؛ قال: والعن فيما يقال
خ.د.م' الطاغوت1، قال: وليس هذا بمع ل4ن ف%ع\لv ل ي'ج\م.ع' على ف%ع'ل�

مثل ح.ذ�ر� ون.د'س�، فيكون العن وخاد1م. الطاغوت1؛ قال ال4زهري: وذكر
الليث أ%يضاv قراءة أ�خرى ما قرأ% با أ%حد قال وهي: وعابدو الطاغوت1
جاعة؛ قال: وكان رحه ال قليل العرفة بالقراآت، وكان ن.و\ل�ه أ%ن ل



ي.حكي القراآت1 الشاذ�ة% وهو ل يفظها، والقارئ إ,ذا قرأ% با جاهل، وهذا
دليل أ%ن إ,ضافته كتابه إ,ل الليل بن أ%حد غي صحيح، ل4ن الليل كان

أ%عقل من أ%ن يسمي مثل هذه الروف قراآت ف القرآن ول تكون مفوظة
لقارئ مشهور من قراء ال4مصار، ونسأ%ل ال العصمة والتوفيق للصواب؛ قال ابن

سيده: وق�ر,ئ. وع'ب'د. الطاغوت1 جاعة� عاب,د{؛ قال الزجاج: هو جع
ع.بيد{ كرغيف ور'غ�ف؛ وروي عن النخعي أ%نه قرأ%: وع'ب\د. الطاغوت1، بإ,سكان

الباء وفتح الدال، وقرئ وع.ب\د. الطاغوت1 وفيه وجهان: أ%حدها أ%ن يكون
مففاv من ع.ب'د{ كما يقال ف ع.ض'د{ ع.ض\د¬، وجائز أ%ن يكون ع.ب\د. اسم

الواحد يدل على النس ويوز ف عبد النصب والرفع، وذكر الفراء أ%ن
أ�ب.يìا وعبد ال قرآ: وع.ب.دوا الطاغوت.؛ وروي عن بعضهم أ%نه قرأ%:

وع'ب_اد. الطاغوت1، وبعضهم: وعاب,د. الطاغوت1؛ قال ال4زهري: وروي عن ابن عباس:
وع'ب>د. الطاغوت'، وروي عنه أ%يضاv: وع'ب_د. الطاغوت1، ومعناه ع'ب_اد
الطاغوت1؛ وقرئ: وع.ب.د. الطاغوت1، وقرئ: وع.ب'د. الطاغوت1. قال

ال4زهري: والقراءة اليدة الت ل يوز عندي غيها هي قراءة العام�ة الت با
قرأ% القر�اء الشهورون، وع.ب.د. الطاغوت. على التفسي الذي بينته

أ%و�لv؛ وأ%ما ق%و\ل� أ%و\س, بن ح.ج.ر:
،vب.ي\ن.ى، ل%س\ت' م'ع\ت.ر,فا�أ%ب.ن,ي ل

ل1ي.ك�ون% أ%ل4م. م1ن\ك�م' أ%ح.د'
أ%ب.ن ل�ب.ي\ن، إ,ن� أ�م_ك�م'
أ%م.ةD، وإ,ن� أ%باك�م' ع.ب'د'

فإ,نه أ%راد وإ,ن أ%باكم ع.ب\د ف%ث%ق�ل للضرورة، فقال ع.ب'د' ل4ن
القصيدة من الكامل وهي ح.ذ�اء. وقول ال تعال: وقومهما لنا عابدون؛ أ%ي

دائنون. وكل© من دان% للك فهو عابد له. وقال ابن ال4نباري: فلن عابد
وهو الاضع لربه الستسلم ال�ن\قاد ل4مره. وقوله عز وجل: اعبدوا ربكم؛

أ%ي أ%طيعوا ربكم. والتعبد: النفرد بالعبادة. وال�ع.ب_د: ال�ك%ر_م
ال�ع.ظ�م كأ%نه ي'ع\ب.د؛ قال:

تقول�: أ%ل ت'م\س3ك\ عليك.، فإ,ن_ن
أ%رى الال% عند. الباخ1ل1ي. م'ع.ب_د.ا؟

س.ك�ن. آخ1ر. ت'م\س3ك\ ل4نه ت.و.ه_م. س1ك�ع. 
(* هكذا ف الصل.) م.ن\



ت'م\س3ك' عليك. ب,ناءé فيه ضمة بعد كسرة، وذلك مستثقل فسكن، كقول جرير:
س1يوا ب.ن الع.م>، فال4ه\واز' م.ن\ز,ل�كم
ون.ه\ر' ت1ي.ى، ول ت.ع\ر,ف}ك�م' الع.رب'

وال�ع.ب_د: ال�ك%ر_م ف بيت حات حيث يقول:
تقول�: أ%ل ت'ب\ق1ي عليك، فإ,ن_ن

أ%رى الال% عند ال�م\س3كي. م'ع.ب_دا؟
أ%ي م'ع.ظ�ماv مدوماv. وبعي¬ م'ع.ب_د¬: م'ك%ر_م.

والع.ب.د': ال%ر.ب'، وقيل: الرب' الذي ل ينفعه دواء؛ وقد ع.ب,د.
.vع.ب.دا

وبعي م'ع.ب_د: أ%صابه ذلك الرب'؛ عن كراع.
وبعي¬ م'ع.ب_د¬: مهنوء بالق%ط1ران؛ قال طرفة:

إ,ل أ%ن ت.حام.ت\ن الع.ش1ي.ة� ك�ل©ها،
وأ�ف}ر,د\ت' إ,ف}راد. البعي, ال�ع.ب_د1

قال شر: ال�ع.ب_د من ال3بل الذي قد ع'م_ ج,لد'ه كل©ه بالق%ط1ران؛
ويقال: ال�ع.ب_د' ال4ج\ر.ب' الذي قد تساقط و.ب.ره' فأ�ف}ر,د. عن

ال3بل ل1ي'ه\ن.أ%، ويقال: هو الذي ع.ب_د.ه ال%ر.ب' أ%ي ذ%ل�ل%ه'؛ وقال ابن
مقبل:

،vوض.م_ن\ت' أ%ر\سان% ال1ياد1 م'ع.ب_دا
إ,ذا ما ض.ر.ب\نا رأ}س.ه ل ي'ر.ن>ح'

قال: ال�ع.ب_د ههنا الو.ت1د'. قال شر: قيل للبعي إ,ذا ه'ن,ئ%
بالق%ط1ران1 م'ع.ب_د¬ ل4نه يتذلل ل1ش.ه\و.ت1ه الق%ط1ران% وغيه فل يتنع.

وقال أ%بو عدنان: سعت الكلبيي يقولون: بعي م'ت.ع.ب>د¬ وم'ت.أ%ب>د¬
إ,ذا امتنع على الناس صعوبة وصار كآب,د.ة1 الوحش. وال�ع.ب_د': الذلل.

والتعبد: التذلل، ويقال: هو الذي ي'تر.ك ول يركب. والتعبيد: التذليل.
وبعي¬ م'ع.ب_د¬: م'ذ%ل�لD. وطريق م'ع.ب_د: مسلوك مذلل، وقيل: هو الذي

ت.ك}ث�ر' فيه الختلفة؛ قال ال4زهري: والعب_د الطريق الوطوء ف
قوله:و.ظ1يفاv و.ظ1يفاv ف%و\ق. م.و\ر� م'ع.ب_د1

وأ%نشد شر:
وب.ل%د{ نائي الصeو.ى م'ع.ب_د1،
ق%ط%ع\ت'ه ب,ذات1 ل%و\ث{ ج.ل}ع.د1



قال: أ%نشدنيه أ%بو عدنان% وذكر أ%ن الكلبية أ%نشدته وقالت: العب_د
الذي ليس فيه أ%ثر ول عل%م ول ماء وال�ع.ب_دة: السفينة ال�ق%ي_رة؛

قال بشر ف سفينة ركبها:
م'ع.ب_د.ة� الس_قائ1ف1 ذات' د'س\ر�،

م'ض.ب_ر.ةD ج.وان,ب'ها ر.داح'
قال أ%بو عبيدة: ال�ع.ب_دة� ال%ط}ل1ي_ة بالشحم أ%و الدهن أ%و القار؛

وقول بشر:
ت.رى الط�ر.ق. ال�ع.ب_د. م1ن ي.د.يها،

�ل1ك%ذ�ان1 ال3كام, به ان\ت1ضال
الط�ر.ق': اللYي' ف الي.د.ين,. وعن بالعب_د الطر.4ق الذي ل

ي'ب\س يدث عنه ول ج'س'وء4 فكأ%نه طريق م'ع.ب_د قد س'ه>ل% وذ�لYل%.
والت_ع\ب,يد': الس\ت1ع\ب.اد' وهو أ%ن ي.ت_خ1ذ%ه ع.ب\داv وكذلك

الع\ت1باد'. وف الديث: ورجلD اع\ت.ب.د. م'ح.ر_راv، وال3عباد' م1ث}ل�ه
وكذلك الت_ع.بeد؛ وقال:

ت.ع.ب_د.ن ن,م\ر' بن س.ع\د{، وقد أ�ر.ى
ون,م\ر' بن س.ع\د{ ل م'طيع¬ وم'ه\ط1ع'

وع.ب,د. عليه ع.ب.داv وع.ب.د.ةv فهو عاب,د¬ وع.بد¬: غ%ض1ب؛ وعد�اه
الفرزدق بغي حرف فقال:

علم ي.ع\ب.د'ن ق%و\مي، وقد ك%ث�ر.ت\
فيهم أ%باع1ر'، ما شاؤوا، وع'ب,دان�؟

vأ%نشده يعقوب وقد تقد�مت رواية من روى ي'ع\ب,د'ن؛ وقيل: ع.ب,د. ع.ب.دا
فهو ع.ب,د¬ وعاب,د¬: غ%ض1ب. وأ%ن,ف.، والسم الع.ب.د.ة�. والع.ب.د': طول

الغضب؛ قال الفراء: ع.ب,د عليه وأ%ح1ن. عليه وأ%م1د. وأ%ب,د. أ%ي
غ%ض1ب.. وقال الغ.ن.و,يe: الع.ب.د' ال�ز\ن والو.ج\د'؛ وقيل ف قول

الفرزدق:أ�ولئ1ك. ق%و\م¬ إ,ن} ه.ج.ون ه.ج.وت'هم،
وأ%ع\ب.د' أ%ن أ%ه\ج'و ك�ل%ي\باv ب,دار,م,

أ%عب.د' أ%ي آن.ف'؛ وقال ابن أ%حر يصف الغ.و_اص:
فأ%ر\س.ل% ن.ف}س.ه' ع.ب.داv ع.ل%يها،

وكان بن.ف}س3ه أ%ر,باv ض.ن,ينا
قيل: معن قوله ع.ب.داv أ%ي أ%ن.فاv. يقول: أ%ن,ف. أ%ن تفوته الدeر_ة.



:�وف التنزيل: قل إ,ن كان للرحن ولد¬ فأ%نا أ%ول العابدين، وي'ق}رأ
الع.ب,دين.؛ قال الليث: الع.ب.د'، بالتحريك، ال4ن.ف' والغ.ض.ب'

وال%م1ي_ة� من ق%و\ل� ي'س\ت.ح\يا منه وي'س\ت.ن\ك%ف، ومن قرأ% الع.ب,د1ين. فهو
م.ق}ص'ور¬ من ع.ب,د. ي.ع\ب.د' فهو ع.ب,د¬؛ وقال ال4زهري: هذه آية مشكلة

وأ%نا ذاكر أ%قوال السلف فيها ث أ�ت\ب,ع'ها بالذي قال أ%هل اللغة وأ�خب
بأ%صحها عندي؛ أ%ما القول الذي قاله الليث ف قراء4ة العبدين، فهو قول أ%ب

عبيدة على أ%ن ما علمت أ%حداv قرأ% فأ%نا أ%ول الع.ب,دين، ولو قرئ.
مقصوراv كان ما قاله أ%بو عبيدة متملv، وإ,ذ ل يقرأ} به قارئ مشهور ل

نعبأ} به، والقول الثان ما روي عن ابن عيينة أ%نه سئل عن هذه الية
فقال: معناه إ,ن كان للرحن ولد فأ%نا أ%و�ل العابدين، يقول: فكما أ%ن لست
أ%ول من عبد ال فكذلك ليس ل ولد؛ وقال السدي: قال ال لمد: قل إ,ن

كان على الشرط للرحن ولد كما تقولون لكنت أ%و�ل من يطيعه ويعبده؛ وقال
الكلب: إ,ن كان ما كان وقال السن وقتادة إ,ن كان للرحن ولد على معن ما

كان، فأ%نا أ%و�ل العابدين أ%و�ل من عبد ال من هذه ال�مة؛ قال
الكسائي: قال بعضهم إ,ن كان أ%ي ما كان للرحن فأ%نا أ%ول العابدين أ%ي

النفي، رجل عابد¬ وع.ب,د¬ وآن,ف وأ%ن,ف¬ أ%ي الغ1ضاب النفي من هذا القول،
وقال فأ%نا أ%ول الاحدين لا تقولون، ويقال أ%نا أ%و_ل من ت.عب_ده على

الوحدانية م'خال%ف%ةv لكم. وف حديث علي�، رضي ال عنه، وقيل له: أ%نت
أ%مرت بقتل عثمان أ%و أ%ع.ن\ت. على قتله ف%ع.ب,د. وض.م1د. أ%ي غ%ض1ب.
غ%ض.ب. أ%ن.ف%ة{؛ ع.ب,د.، بالكسر، ي.ع\ب.د' ع.ب.داv، بالتحريك، فهو عاب,د¬

وع.ب,د¬؛ وف رواية أ�خرى عن علي، كرم ال وجهه، أ%نه قال: ع.ب,د\ت'
فص.م.تe أ%ي أ%ن,ف}ت' فس.ك%تe؛ وقال ابن ال4نباري: ما كان للرحن ولد،

والوقف على الولد ث يبتدئ: فأ%نا أ%و�ل العابدين له، على أ%نه ولد له والوقف
على العابدين تام�. قال ال4زهري: قد ذكرت ال4قوال وفيه قول أ%ح\س.ن'

من جيع ما قالوا وأ%س\و.غ� ف اللغة وأ%ب\ع.د' من الستكراه وأ%سرع إ,ل
الفهم. روي عن ماهد فيه أ%نه يقول: إ,ن كان ل ولد ف قولكم فأ%نا

أ%و�ل من عبد ال وحده وكذبكم با تقولون؛ قال ال4زهري: وهذا واضح، وما
يزيده وضوحاv أ%ن ال عز وجل قال لنبي>ه: قل يا ممد للكفار إ,ن كان

للرحن ولد ف زعمكم فأ%نا أ%و�ل العابدين إ,له. ال%ل}ق أ%جعي الذي ل يلد
ول يولد، وأ%و�ل ال�و.ح>د1ين للرب الاضعي الطيعي له وحده ل4ن من



عبد ال واعترف بأ%نه معبوده وحده ل شريك له فقد دفع أ%ن يكون له ولد
ف دعواكم، وال عز وجل واحد ل شريك له، وهو معبودي الذي ل ول%د. له

ول وال1د.؛ قال ال4زهري: وإ,ل هذا ذهب إ,براهيم بن السري> وجاعة من
ذوي العرفة؛ قال: وهو الذي ل يوز عندي غيه.

وت.ع.ب_د. ك%ع.ب,د.؛ قال جرير:
ي.ر.ى ال�ت.ع.ب_د'ون% علي_ د'ون

ح1ياض. ال%و\ت1، والل©ج.ج. الغ1مارا
وأ%ع\ب.د'وا به: اجتمعوا عليه يضربونه. وأ�ع\ب,د. ب,ف�لن{: مات.ت\
راح1ل%ت'ه أ%و اع\ت.ل�ت أ%و ذه.ب.ت\ فان\ق�ط1ع. به، وكذلك أ�ب\د1ع. به.

وع.ب_د. الرجل�: أ%س\رع.. وما ع.ب.د.ك ع.ن>ي أ%ي ما ح.ب.س.ك؛ حكاه ابن
:�ال4عراب. وع.ب,د. به: ل%ز,م.ه فلم ي'فار,ق}ه؛ عنه أ%يضاv. والع.ب.د.ة

الب.قاء�؛ يقال: ليس ل1ث%وب,ك ع.ب.د.ةD أ%ي ب.قاء# وقو�ة؛ عن اللحيان.
والع.ب.د.ة�: ص.لء4ة� الطي>ب. ابن ال4عراب: الع.ب\د' ن.بات ط%ي>ب'

الرائحة؛ وأ%نشد:
ح.ر_ق%ها الع.ب\د' ب,ع'ن\ظ�وان1،
فالي.و\م' منها يوم' أ%ر\و.نان1

قال: والع.ب\د' ت'كل%ف' به ال3بل� ل4نه م.ل}ب.ن.ة م.س\م.ن.ةD، وهو
حارe ال1زاج, إ,ذا ر.ع.ت\ه' ال3ب,ل� ع.ط1ش.ت\ فطل%ب.ت الاء.

والع.ب.د.ة�: الناقة الشديدة؛ قال معن بن أ%وس:
،vت.ر.ى ع.ب.دات1ه,ن_ ي.ع'د\ن% ح'د\با

ت'ناو,ل�ه.ا الف%لة� إ,ل الفلة1
وناقةD ذات' ع.ب.د.ة{ أ%ي ذات' قو_ة{ شديدة{ وس1م.ن�؛ وقال أ%بو د'واد{

:eال3ياد1ي
إ,ن ت.ب\ت.ذ1ل} ت.ب\ت.ذ1ل} م1ن\ ج.ن\د.ل� خ.ر,س�

ص.لب.ةv ذات. أ%س\دار�، ل%ا ع.ب.د.ه
والدراهم' الع.ب\د1ي_ة: كانت دراهم. أ%فضل من هذه الدراهم وأ%كثر

وزناv. ويقال: ع.ب,د. فلن إ,ذا ن.د1م. على شيء يفوته يلوم نفسه على تقصي ما
كان منه.

وال1ع\ب.د': ال1س\حاة�. ابن ال4عراب: ال%ع.اب,د' ال%ساحي
وال�رور'؛ قال ع.د1ي� بن زيد الع1ب.اد1ي:



إ,ذ ي.ح\ر'ث}ن.ه بال%ع.اب,د1
(* قوله «إذ يرثنه إل» ف شرح القاموس:

وملك سليمان بن داود زلزلت * دريدان إذ يرثنه
بالعابد)

وقال أ%بو نصر: ال%ع.اب,د' الع.بيد'.
وت.ف%ر_ق. القوم' ع.باد1يد. وع.بابيد.؛ والع.باديد' والع.بابيد': اليل

التفرقة ف ذهابا وميئها ول واحد له ف ذلك كله، ول يقع إ,ل ف
جاعة ول يقال للواحد عب\د1يد¬. الفراء: العباديد' والش_ماط1يط� ل

ي'ف}ر.د له واحد¬؛ وقال غيه: ول ي'تكلم بما ف ال3قبال إ,نا يتكلم بما
ف الت_ف%رeق والذهاب. ال4صمعيe: يقال صاروا ع.باد1يد. وع.بابيد. أ%ي

م'ت.ف%ر>ق1ي؛ وذهبوا ع.باديد. كذلك إ,ذا ذهبوا متفرقي. ول يقال
أ%قبلوا ع.باد1يد.. قالوا: والنسبة إ,ليهم ع.ب.اد1يد1يe؛ قال أ%بو السن
ذه.ب. إ,ل أ%نه لو كان له واحد¬ ل%ر'د_ ف النسب إ,ليه. والعباد1يد':

الكام'. والع.باد1يد': ال4طراف' البعيدة؛ قال الشماخ:
والق%و\م' آت.و\ك. ب.ه\ز¬ دون% إ,خ\و.ت1ه,م،
كالس_ي\ل, ي.ر\ك%ب' أ%طراف. الع.ب.اد1يد1

وب.ه\ز¬: حيÒ من س'ل%يم�. قال: هي ال4طراف' البعيدة وال4شياء
التف%ر>قة�. قال ال4صمعي: الع.بابيد' الط©ر'ق' الختلفة.

والت_ع\بيد': من قولك ما ع.ب_د. أ%ن فع.ل% ذلك أ%ي ما ل%ب,ث%؛ وما
ع.ت_م. وما ك%ذ�ب. ك�ل©ه: ما ل%ب,ث%. ويقال انث%ل� ي.ع\د'و وان\ك%د.ر.

ي.ع\د'و وع.ب_د. ي.ع\د'و إ,ذا أ%س\ر.ع بعض. ال3س\راع,.
والع.ب\د': واد معروف ف جبال طيء.

وع.بeود¬: اسم رجل ض'ر,ب. به ال%ث%ل� فقيل: نام. ن.و\م.ة% ع.بeود{،
وكان رجلv ت.ماو.ت. على أ%هله وقال: ان\د'ب,ين ل4علم كيف ت.ن\دبينن،

vود¬ ع.ب\داeفندبته فمات على تلك الال؛ قال الفضل بن سلمة: كان ع.ب
أ%س\و.د. ح.ط�اباv ف%غ.ب.ر ف م'ح\ت.ط%ب,ه أ�سبوعاv ل ينم، ث انصرف وبقي

أ�سبوعاv نائماv، فضرب به الثل وقيل: نام نومة% ع.بeود{.
وأ%ع\ب'د¬ وم.ع\ب.د¬ وع'ب.ي\د.ة� وع.ب_اد¬ وع.ب\د¬ وع'باد.ة� وعاب,د¬

�وع'ب.ي\د¬ وع1ب\د1يد¬ وع.ب\دان� وع'ب.ي\دان�، تصغي' ع.ب\دان%، وع.ب,د.ة
وع.ب.د.ة�: أ%ساء#. ومنه علقمة� بن ع.ب.د.ة، بالتحريك، فإ,ما أ%ن يكون



من الع.ب.د.ة1 الت هي الب.قاء�، وإ,ما أ%ن يكون سي بالع.ب.د.ة الت هي
ص.لء4ة� الطYيب,، وع.ب\دة بن الط�بيب، بالتسكي. قال سيبويه: الن_سب
إ,ل ع.ب\د1 القيس ع.ب\د1يÒ، وهو من القسم الذي أ�ضيف فيه إ,ل ال4ول

ل4نم لو قالوا قيسي، للتبس بالضاف إ,ل ق%ي\س ع.ي\لن% ونوه، وربا
قالوا ع.ب\ق%س3يÒ؛ قال سويد بن أ%ب كاهل:

وه\م\ ص.ل%ب'وا الع.ب\د1ي_ ف ج,ذ}ع, ن.خ\ل%ة{،
فل ع.ط%س.ت\ ش.ي\بان� إ,ل� ب,أ%ج\د.ع.ا

قال ابن بري: قوله ب,أ%ج\د.ع.ا أ%ي بأ%ن\ف{ أ%ج\د.ع. فح.ذ%ف. الوصوف
وأ%قام صفته مكانه.

والع.بيدتان1: ع.بيد.ة� بن' معاوية وع.بيد.ة� بن عمرو. وبنو ع.بيد.ة:
حيÒ، النسب إ,ليه ع'ب.د1يÒ، وهو من نادر معدول النسب. والع'ب.ي\د'،

م'ص.غ_ر¬: اسم فرس العباس بن م1ر\داس�؛ وقال:
أ%ت.ج\ع.ل� ن.ه\ب ون.ه\ب. الع'ب.ي\ـ

ـد1 ب.ي\ن. ع'ي.ي\ن.ة% وال4ق}ر.ع,؟
وعاب,د¬: موضع. وع.بeودÒ: موضع أ%و جبل�. وع'ب.ي\دان�: موضع.

وع'ب.ي\دان�: ماء# منقطع بأ%رض اليمن ل ي.ق}ر.ب'ه أ%ن,يس¬ ول و.ح\ش¬؛ قال
النابغة:

فه.ل} كنت' إ,ل� نائياv إ,ذ} د.ع.و\ت.ن،
م'ناد.ى ع'ب.ي\دان% ال�ح.ل�ء3 باق1ر'ه\

وقيل: ع'ب.ي\دان� ف البيت رجل كان راعياv لرجل من عاد ث أ%حد بن
س'و.ي\د{ وله خب طويل؛ قال الوهري: وع'ب.ي\دان� اسم واد يقال إ,ن فيه حي_ة

قد م.ن.ع.ت\ه فل ي'ر\ع.ى ول يؤتى؛ قال النابغة:
ل1ي.ه\ن.أ} لكم أ%ن} قد ن.ف%ي\ت'م\ ب'يوت.نا،

م'ن.د_ى ع'ب.ي\دان% ال�ح.ل�ء3 باق1ر'ه\
يقول: نفيتم بيوتنا إ,ل ب'ع\د{ كب'ع\د1 ع'ب.ي\دان%؛ وقيل: عبيدان هنا

الفلة. وقال أ%بو عمرو: عبيدان اسم وادي الية؛ قال ابن بري: صواب
إ,نشاده: ال�ح.لYئ1 باق1ر.ه، بكسر اللم من ال�ح.لYئ1 وفتح الراء من

باق1ر.ه، وأ%و�ل القصيدة:
أ%ل أ%ب\ل1غ.ا ذ�بيان% ع.ن>ي رسالة،

فقد أ%ص\ب.ح.ت\ عن م.ن\ه.ج, ال%ق> جائ1ر.ه\



وقال: قال ابن الكلب: ع'ب.ي\دان� راع لرجل من بن س'و.ي\د1 بن عاد وكان
آخر عاد، فإ,ذا حضر عبيدان الاء س.ق%ى ماشيته أ%و�ل الناس وتأ%خر الناس
كلهم حت يسقي فل يزاحه على الاء أ%حد، فلما أ%درك لقمان بن عاد

واشتد� أ%مره أ%غار على قوم عبيدان فقتل منهم حت ذلوا، فكان لقمان يورد
إ,بله' ف%ي.س\ق1ي وي.س\ق1ي ع'ب.ي\دان� ماشيته بعد أ%ن ي.س\ق1ي. لقمان فضربه

الناس مثلv. وال�ن.د_ى: ال%ر\ع.ى يكون قريباv من الاء يكون فيه
ال%م\ض'، فإ,ذا شربت ال3بل� أ%و�ل شربة ن'خ>ي.ت\ إ,ل ال�ن.د_ى لترعى

فيه، ث تعاد إ,ل الشرب فتشرب حت ت.ر\و.ى وذلك أ%بقى للماء3 ف أ%جوافها.
والباق1ر': جاعة الب.ق%ر. وال�ح.لYئ�: الانع. الفر_اء: يقال ص'ك_

به ف أ�م> ع'ب.ي\د{، وهي الفلة�، وهي الرق�اص.ة�. قال: وقلت للعتاب:
ما ع'ب.ي\د¬؟ فقال: ابن الفلة؛ وع'ب.ي\د¬ ف قول ال4عشى:

ل ت'ع.ط�ف\ على ح'وار�، ول ي.ق}ـ
ـط%ع\ ع'ب.ي\د¬ ع'ر'وق%ه.ا م1ن خ'مال,

اسم ب.ي\طار�. وقوله عز وجل: فاد\خ'ل1ي ف ع1بادي واد\خ'لي ج.ن_ت؛ أ%ي
ف ح1ز\ب. والع'ب.د1يe: منسوب إ,ل ب.ط}ن� من بن ع.د1ي> بن ج.ناب�

من ق�ضاع.ة% يقال لم بنو الع'ب.ي\د1، كما قالوا ف النسبة إ,ل بن
ال�ذ%ي\ل ه'ذ%ل1يÒ، وهم الذين عناهم ال4عشى بقوله:

ب.ن'و الش_ه\ر, ال%رام, ف%ل%س\ت. منهم،
ول%س\ت. من الك1رام, ب.ن الع'ب.ي\د1

قال ابن ب.ر>ي¼: س.ب.ب' هذا الشعر أ%ن ع.م\رو بن. ثعلبة% بن, ال%ر,ث
بن, حض\ر, بن, ض.م\ض.م بن ع.د1ي> بن جناب� كان راجعاv من غ%زاة{، ومعه

أ�سارى، وكان قد لقي ال4عشى فأ%خذه ف جلة ال�سارى، ث سار عمرو حت
نزل عند ش'ر.ي\ح, بن, حص\ن, بن عمران بن الس_م.و\أ%ل بن عادياء فأ%حسن

نزله، فسأ%ل ال4عشى عن الذي أ%نزله، فقيل له هو شريح بن ح1ص\ن�، فقال:
وال لقد ام\ت.د.ح\ت' أ%باه الس_م.و\أ%ل وبين وبينه خل�ةD، فأ%رسل

ال4عشى إ,ل شريح يبه با كان بينه وبي أ%بيه، ومضى شريح إ,ل عمرو بن
ثعلبة فقال: إ,ن أ�ريد أ%ن} ت.ه.ب.ن,ي بعض. أ�ساراك. هؤلء، فقال: خذ منهم

م.ن\ ش1ئت.، فقال: أ%عطن هذا ال4عمى، فقال: وما تصنع بذا الز_م1ن,؟ خذ
أ}سياv ف1داؤ'ه مائةD أ%و مائتان من ال3بل، فقال: ما أ�ريد' إ,ل هذا

ال4عمى فإ,ن قد رحته، فوهبه له، ث إ,ن� ال4عشى هجا عمرو بن ثعلبة



ببيتي وها هذا البيت «بنو الشهر الرام» وبعده:
ول م1ن\ ر.ه\ط1 ج.ب_ار, بن, ق�ر\ط{،
ول م1ن ر.ه\ط1 حارث%ة% بن, ز.ي\د1

فبلغ ذلك عمرو بن ثعلبة فأ%ن\ف%ذ إ,ل شريح أ%ن} ر'د_ علي_ ه1ب.ت،
فقال له شريح: ما إ,ل ذلك سبيل، فقال: إ,نه هجان، فقال ش'ر.ي\ح¬: ل

:v؛ فقال ال4عشى يدح شرياvيهجوك بعدها أ%بدا
ش'ر.ي\ح'، ل ت.ت\ر'ك%ن>ي بعدما ع.ل1ق%ت\،
ح1بال%ك. اليوم. بعد الق1د>، أ%ظ}فار,ي

يقول فيها:
ك�ن\ كالس_م.و\أ%ل, إ,ذ} طاف. ال�مام' به
ف ج.ح\ف%ل�، ك%س.واد1 الليل,، ج.ر_ار,

بال4ب\ل%ق, الف%ر\د1 م1ن ت.ي\ماء4 م.ن\ز,له'،
ح1ص\ن¬ ح.ص1ي¬، وجار¬ غي' غد_ار,
خ.ي_ر.ه خ'ط�ت.ي\ خ.س\ف{، فقال له:

م.ه\م.ا ت.ق�ل}ه فإ,ن سام1ع¬ حار,ي
فقال: ث�ك}لD وغ%د\ر¬ أ%نت. بينهما،
فاخ\ت.ر\، وما فيهما ح.ظê ل�خ\تار,

ف%ش.ك_ غي. طويل� ث قال له:
أ�ق}ت'ل} أ%س1ي.ك. إ,ن مان,ع¬ جاري

وبذا ض'ر,ب. الثل� ف الوفاء بالس_م.و\أ%ل, فقيل: أ%وف م1ن.
الس_م.و\أ%ل. وكان الرث ال4عرج الغسان قد نزل على السموأ%ل، وهو ف حصنه،

وكان ولده خارج الصن فأ%سره الغسان وقال للسموأ%ل: اختر إ,م�ا أ%ن
ت'ع\ط1ي.ن الس>لح. الذي أ%و\د.عك إ,ياه امر'ؤ' القيس، وإ,م�ا أ%ن أ%قتل

ولدك؛ فأ%ب أ%ن يعطيه فقتل ولده.
والع.ب\دان1 ف بن ق�ش.ي\ر�: عبد ال بن قشي، وهو ال4عور، وهو ابن

ل�ب.ي\ن، وعبد ال بن س.ل%م.ة% بن ق�ش.ي، وهو س.ل%م.ة� الي.
والع.بيد.تان1: ع.بيد.ة� ابن معاوية% بن ق�ش.ي\ر، وع.بيد.ة� بن عمرو بن معاوية.

والع.باد1ل%ة�: عبد ال بن عباس، وعبد ال بن عمر، وعبدال بن عمرو بن
vوط%ر.دا vالعاص.طرد: الط�ر\د': الش_ل©؛ ط%ر.د.ه ي.ط}ر'د'ه ط%ر\دا

وط%ر_ده؛ قال:



فأ�ق}س3م' لول أ%ن� ح'د\باv ت.تاب.ع.ت\
علي_، ول أ%ب\ر.ح\ ب,د.ي\ن� م'ط%ر_دا

ح'د\باv: يعن د.واه1ي.، وكذلك اط�ر.د.ه؛ قال طريح:
أ%م\س.ت\ ت'ص.فYق�ها ال%ن'وب، وأ%ص\ب.ح.ت\

ز.ر\قاء4 ت.ط�ر,د' الق%ذ%ى ب,ح1باب
والط�ر,يد': ال%ط}ر'ود' من الناس، وف الكم ال%ط}ر'ود، وال�نثى

ط%ريد¬ وط%ريدة؛ وجعهما م.عاv ط%رائ1د'. وناقة ط%ريد¬، بغي هاء: ط�ر,د.ت\
ف%ذ�ه1ب. با كذلك، وجعها ط%رائ1د'. ويقال: ط%رد\ت' فلناv ف%ذ%ه.ب.،

ول يقال فاط�ر.د.. قال الوهري: ل ي'قال� م1ن هذا ان\ف%ع.ل% ول
اف}ت.ع.ل% إ,ل ف لغة رديئة.

والط�ر\د': ال3ب\ع.اد'، وكذلك الط�ر.د'، بالتحريك. والرجل م.ط}ر'ود¬
وط%ريد¬. ومر_ ف�لنD ي.ط}ر'د'هم أ%ي ي.ش'ل©هم وي.ك}س.و ه'م\.

وط%ر.د\ت' ال3ب,ل% ط%ر\داv وط%ر.داv أ%ي ض.م.م\ت'ها من نواحيها، وأ%ط}ر.د\ت'ها
أ%ي أ%مرت' ب,ط%ر\د1ها.

وفلنD أ%ط}ر.د.ه السلطان إ,ذا أ%مر بإ,خ\راجه عن ب.ل%ده. قال ابن
السكيت: أ%ط}ر.د\ت'ه إ,ذا ص.ي_ر\ت.ه طريداv، وط%ر.د\ت'ه إ,ذا ن.ف%ي\ت.ه عنك

وقلت. له: اذهب عنا. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ط}ر.د\نا
ال�ع\ت.رف1ي.. يقال: أ%ط}ر.د.ه السلطان� وط%ر.د.ه أ%خرجه عن ب.لد1ه، وح.ق1يق%ت'ه

أ%نه صي_ره طريداv. وط%ر.د\ت' الرجل ط%ر\داv إ,ذا أ%ب\ع.دته، وط%ر.د\ت'
Dر\ب.ة�القوم. إ,ذا أ%ت.ي\ت. عليهم وج'ز\ت.ه'م. وف حديث قيام الليل: هو ق

إ,ل ال تعال وم.ط}ر.د.ة� الداء عن ال%س.د أ%ي أ%نا حالةD من شأ}نا
إ,ب\عاد' الداء أ%و مكانD ي.خ\ت.صe به وي'ع\ر.ف'، وهي م.ف}ع.لة من

الط�ر\د1. والط�ريد': الرجل ي'ول%د' بعد. أ%خيه فالثان ط%ريد' ال4ول؛
يقال: هو طريد'ه. والليل والنهار ط%ريدان، كل© واحد منهما طريد صاحبه؛ قال

الشاعر:
vي'عيدان1 ل ما أ%مضيا، وها معا

ط%ريدان1 ل% ي.س\ت.ل}ه,يان ق%رار,ي
وب.ع1ي¬ م'ط�ر,د¬: وهو التتابع ف سيه ول ي.ك}بو؛ قال أ%بو النجم:

ف%ع'ج\ت' م1ن\ م'ط�ر,د{ م.ه\دي�
vوط%ر.د\ت' الرجل إ,ذا ن.ح_ي\ت.ه'. وأ%ط}ر.د. الرجل%: جعله ط%ريدا



ونفاه. ابن شيل: أ%طر.د\ت' الرجل جعلته طريداv ل يأ}من. وط%ر.د\ت'ه:
ن.ح_ي\ت'ه ث ي.أ}م.ن'. وط%ر.د.ت1 الك1لب' الص_ي\د. ط%ر\داv: ن.ح_ت\ه

وأ%ره.ق%ت\ه. قال سيبويه: يقال ط%ر.د\ت'ه فذهب، ل مضارع له من لفظه.
والطريدة: ما ط%ر.د\ت. من ص.ي\د{ وغيه. ط%ر_اد¬: واسع ي.ط�ر,د' فيه

الس_راب'. ومكان ط%ر_اد¬ أ%ي واسع¬. وس.ط}ح' ط%ر_اد¬: مستو واسع؛ ومنه
قول العجاج:

وكم ق%ط%ع\نا من خ1فاف{ ح'م\س,،
غ�ب\ر, الر>عان1 ور,مال� د'ه\س,،

وص.ح\ص.ح.ان{ ق%ذ%ف{ كالتeر\س,،
وع\ر�، ن'سام1يها ب,س.ي\ر� و.ه\س,،

والو.ع\س, والط�ر_اد1 ب.ع\د. الو.ع\س,
قوله ن'سام1يها أ%ي ن'غالبها. بس.ي\ر� وه\س� أ%ي ذي و.ط}ء� شديد. يقال:
وهسه أ%ي و.ط1ئ%ه و.ط}أv شديداv ي.ه,س'ه وكذلك وع.س.ه؛ وخ.ر.ج فلن

ي.ط}ر'د حر الوحش. والريح ت.ط}ر'د الص.ى وال%و\لن% على وج\ه ال4رض، وهو
ع.ص\ف�ها وذ%هاب'ها ب,ها. وال4رض' ذات' الل, ت.ط}ر'د الس_راب. ط%ر\داv؛

قال ذو الرمة:
كأ%نه، والر_هاء� ال%ر\ت' ي.ط}ر'د'ه،

أ%غراس' أ%ز\ه.ر تت. الريح م.ن\توج
واط�ر.د. الشيء�: ت.ب,ع. بعض'ه بعضاv وجرى. واط�ر.د. ال4مر':

استقام.. واط�ر.د.ت1 ال4شياء� إ,ذا ت.ب,ع. بعض'ها بعضاv. واط�ر.د. الكلم'
إ,ذا تتاب.ع. واط�ر.د. الاء� إ,ذا تتاب.ع س.ي.لن'ه؛ قال قيس بن

الطيم:أ%ت.ع\ر,ف' ر.س\ماv كاطYراد1 ال%ذاه1ب,
أ%راد بال%ذاهب جلوداv م'ذ}ه.ب.ةv بطوط يرى بعضها ف إ,ثر بعض فكأ%نا

م'ت.تابع.ة؛ وقول� الراعي يصف ال3بل وات>باع.ها مواضع القطر:
سيكفيك. ال3له' وم'س\ن.مات¬،
ك%ج.ن\د.ل, ل�ب\ن.، ت.ط9ر,د' الص>لل

أ%ي ت.ت.تاب.ع' إ,ل الر.ض1ي المطورة لتشرب منها فهي ت'س\ر,ع'
وت.س\ت.مرe إ,ليها، وحذ%ف. فأ%و\ص.ل% الفعل وأ%ع\م.ل%ه.

والاء� الط�ر,د': الذي ت.خ'وضه الدوابe ل4نا ت.ط�ر,د' فيه وتدفعه
أ%ي تتتابع. وف حديث قتادة ف الرجل ي.ت.و.ض_أ� بالاء3 الر_م.ل,



.eوالاء3 الط�ر,د1؛ هو الذي ت.خ'وضه الدواب
ور.م\لD م'ت.طار,د: ي.ط}ر'د' بعض'ه بعضاv ويتبعه؛ قال كثي عزة:

ذ%ك%رت' ابن. لي\لى والس_ماح.ة%، بعد.ما
ج.ر.ى بين.نا م'ور' الن_ق%ا ال�تط%ار,د

وج.د\و.لD م'ط�ر,د¬: سريع' ال%ر\ي.ة. وال4نار' تط�ر,د' أ%ي ت.ج\ري.
وف حديث ال3سراء: وإ,ذا ن.ه\ران ي.ط�ر,دان أ%ي ي.ج\ر,يان وها

ي.ف}ت.ع1لن. وأ%مر¬ م'ط�رد¬: مستقيم على جهته.
.vأ%ي مستقيما vط1رادا vوفلن ي.م\شي م.ش\يا

وال�طار.د.ة ف القتال: أ%ن ي.ط}ر'د. بعض'هم بعضاv. والفارس
ي.س\ت.ط}ر,د' ل1ي.ح\م1ل% عليه ق1ر\ن'ه ث ي.ك�رe عليه، وذلك أ%نه ي.ت.ح.ي_ز' ف

اس\ت1ط}راد1ه إ,ل فئته وهو ي.ن\ت.ه,ز' الف�ر\صة لطاردته، وقد
اس\ت.ط}ر.د. له وذلك ض.ر\ب من ال%ك1يد.ة. وف الديث: كنت أ�طار,د' حي_ةv أ%ي

أ%خ\د.ع'ها ل4ص1يد.ها؛ ومنه ط1راد' الص_ي\د. وم'طار.د.ة ال4قران
والف�ر\سان وط1راد'هم: هو أ%ن ي.ح\م1ل% بعضهم على بعض ف الرب وغيها. يقال: هم

فرسان الطYراد1.
وال1ط}ر.د': ر'م\ح¬ قصي ت'ط}ع.ن' به ح'م'ر الوحش؛ وقال ابن سيده:

ال1ط}ر.د، بالكسر، رمح قصي ي'ط}ر.د به، وقيل: ي'ط}ر.د به الوحش.
والطYراد': الرمح القصي ل4ن صاحبه ي'طار,د' به. ابن سيده: وال1ط}ر.د' من الرمح

ما بي ال�ب_ة1 والعالية.
والط�ر,يد.ة�: ما ط%ر.د\ت. من وحش ونوه. وف حديث ماهد: إ,ذا كان عند

اطYراد اليل وعند س.لY السيوف أ%جزأ% الرجل% أ%ن تكون صلت'ه'
تكبياv. الض\ط1راد': هو الطYراد'، وهو افت1عالD، من ط1راد1 ال%ي\ل، وهو

.vع.د\و'ها وتتابعها، فقلبت تاء الفتعال طاء ث قلبت الطاء ال4صلية ضادا
والط�ريدة: ق%ص.ب.ة فيها ح'ز_ة ت'وض.ع على ال%غاز,ل, والع'ود1 والق1داح

:vف%ت'ن\ح.ت' عليها وت'ب\ر.ى با؛ قال الشماخ' يصف قوسا
أ%قام. الثYقاف' والط�ر,يد.ة� د.ر\أ%ها،

كما ق%و_م.ت ض1غ\ن. الش_م'وس, ال%هام1ز'
أ%بو اليثم: الط�ر,يد.ة� الس_ف%ن وهي ق%ص.بة ت'ج.و_ف' ث ي'غ\ف%ر'

منها مواضع ف%ي'ت_ب.ع' با ج.ذ}ب الس_ه\م. وقال أ%بو حنيفة: الط�ر,يد.ة
ق1ط}ع.ة� ع'ود{ صغية ف هيئة ال1يزاب, كأ%نا نصف ق%ص.بة، س.ع.ت'ها



بقدر ما ي.لزم' الق%و\س. أ%و الس_ه\م.. والط�ر,يد.ة�: ال1ر\ق%ة الطويلة
من الرير. وف حديث م'عاوية: أ%نه ص.ع1د. النب وبيده ط%ر,يد.ةD؛

�التفسي لبن ال4عراب حكاه الروي� ف الغريبي. أ%بو عمرو: ال�ب_ة
ال1ر\ق%ة ال�د.و_ر.ة، وإ,ن كانت طويلة، فهي الط�ر,يد.ة. ويقال للخ1ر\ق%ة

الت ت'ب.ل© وي'م\س.ح' با الت_نeور': ال1ط}ر.د.ة� والط�ر,يد.ة.
Dوث%و\ب¬ ط%رائد، عن اللحيان، أ%ي خ.ل%ق¬. ويوم ط%ر_اد¬ وم'ط%ر_د¬: كامل

م'ت.م_م؛ قال:
إ,ذا الق%ع'ود' ك%ر_ فيها ح.ف%د.ا
ي.و\ماv، ج.ديداv ك�ل�ه، م'ط%ر_دا

ويقال: م.ر_ بنا يوم¬ ط%ر,يد¬ وط%ر_اد¬ أ%ي طويلD. ويوم¬ م'ط%ر_د¬
أ%ي ط%ر_اد¬؛ قال الوهري: وقول الشاعر يصف الفرس:

وكأ%ن� م'ط�ر,د. الن_س3يم، إ,ذا جرى
ب.ع\د. الك%لل,، خ.ل1ي_ت.ا ز'ن\ب'ور,

يعن به ال4ن\ف..
والط�ر.د': ف1راخ' النحل,، والمع ط�ر'ود؛ حكاه أ%بو حنيفة.

والط�ر,يد.ة�: أ%صل� الع1ذ}ق. والط�ر,يد': الع'ر\ج'ون.
والط�ر,يد.ة�: ب'ح.ي\ر.ةD من ال4رض, قل1يل%ة الع.ر\ض, إ,نا هي

ط%ريق%ة. والط�ر,يد.ة�: ش'ق�ةD من الث�وب ش'ق�ت\ طولv. والط�ر,يد.ة:
الو.سيق%ة من ال3بل ي'غ1ي' عليها قوم¬ ف%ي.ط}ر'د'ونا؛ وف الصحاح: وهو ما

ي'س\ر.ق' من ال3بل. والط�ر,يد.ة: ال�ط�ة بي الع.ج\ب, والكاه1ل,؛ قال
أ%بو خراش:

ف%ه.ذ�ب. عنها ما ي.لي الب.ط}ن.، وان\ت.ح.ى
ط%ر,يد.ة% م.ت\ن� ب.ي\ن. ع.ج\ب� وكاه1ل,

والط�ريد.ة�: ل�ع\ب.ة� الص>ب\يان1، ص1ب\يان1 ال4عراب، يقال لا
ال%اس_ة� وال%س_ة�، وليست ب,ث%ب.ت؛ وقال الطYر,م_اح ي.ص1ف' ج.واري

أ%در.ك}ن. ف%ت.ر.ف�ع\ن عن ل%ع1ب الص�غار وال4حداث:
،vق%ض.ت\ من ع.ي.اف{ والط�ريد.ة1 حاجة

فه'ن_ إ,ل ل%ه\و, الديث خ'ض'وع'
وأ%ط}ر.د. ال�ساب,ق' صاح1ب.ه: قال له إ,ن س.ب.ق}ت.ن فلك علي� كذا. وف

الديث1: ل بأ}س. بالس>باق ما ل ت'ط}ر,د\ه وي'ط}ر,د\ك. قال



ال3ط}راد' أ%ن تقول%: إ,ن س.ب.ق}ت.ن فلك علي� كذا، وإ,ن س.ب.ق}ت'ك. فلي عليك
كذا. قال ابن ب'ز'رج: يقال أ%ط}ر,د\ أ%خاك ف س.ب.ق� أ%و ق1مار� أ%و ص1راع�

فإ,ن ظ%ف1ر. كان قد قضى ما عليه، وإ,ل ل%ز,م.ه ال4و_ل� والخ1ر'.
ابن ال4عراب: أ%ط}ر.د\نا الغ.ن.م وأ%ط}ر.د\ت'م\ أ%ي أ%ر\س.ل}نا

التeيوس ف الغنم. قال الشافعي: وينبغي للحاكم إ,ذا ش.ه,د. الشهود' لرجل على
آخر أ%ن ي'ح\ض1ر. ال%ص\م، وي.ق}رأ% عليه ما شهدوا به عليه، وي'ن\س3خ.ه
أ%ساء4هم وأ%نسابم وي'ط}ر,د.ه ج.ر\ح.هم فإ,ن ل يأ}ت1 به ح.ك%م. عليه؛

قال أ%بو منصور: معن قوله ي'ط}ر,د.ه جرحهم أ%ن يقول له: قد ع'د>ل%
هؤ'لء3 الشهود'، فإ,ن جئت. برحهم وإ,ل ح.ك%م\ت' عليك با شهدوا به عليك؛

قال: وأ%صله من ال3ط}راد1 ف الس>باق وهو أ%ن يقول أ%حد التسابقي
لصاحبه: إ,ن سبق}تن فلك علي� كذا، وإ,ن س.ب.ق}ت' فلي عليك كذا، كأ%ن� الاكم

يقول له: إ,ن جئت برح الشeهود1 وإ,ل حكمت عليك بشهادتم.
.vوم'ط%ر>دا vر'ود{: ب.ط}ن وقد س.م_ت\ ط%ر_ادا�وبنو ط

@عبد: غصن ع'ب.ر>د¬: مهتز ناعم لي. وشحم ع'ب.ر>د¬: يرتج من رطوبته.
 �والع'ب.ر>د.ة

(* قوله «غصن عبد» كذا ف الصل العو�ل عليه بذا الضبط،
والذي ف القاموس غصن عبود وعبارد اهـ يعن كعصفور وعلبط وقوله وشحم

عبد كذا فيه أيضاv وف القاموس وشحم عبود إ,ذا كان يرتج اهـ يعن
كعصفور؛ وقوله «والعبدة إل» كذا فيه أ%يضاv والذي ف القاموس جارية عبد

كقنفذ وعلبط وعلبطة وعلبط بيضاء ناعمة ترتج من نعمتها؛ وقوله وعشب عبد كذا
فيه أيضاv والذي ف القاموس عشب عبد اهـ يعن كقنفذ): البيضاء من
النساء الناعمة. وجارية ع'ب.ر>د.ةD: ترتج من نعمتها. وعشب ع'ب.ر>د¬ ور'ط%ب¬

ع'ب.ر>د¬: رقيق رديء.
@عتد: ع.ت'د. الشيء� ع.تاداv، فهو ع.ت1يد¬: ج.س'م.. والع.ت1يد.ة�: وعاء�

الطYيب ونوه'، منه. قال ال4زهري: والع.ت1يد.ة� ط%ب\ل� الع.رائس
أ�ع\ت1د.ت\ ل1ما تتاج إ,ليه الع.ر'وس' من طيب وأ%داة وب.خ'ور وم'3ش\ط وغيه،
أ�دخل فيها الاء على مذهب ال4ساء. وف حديث أ�م سليم: ف%ف%ت.ح.ت\

ع.ت1يد.ت.ها؛ هي كالصندوق الصغي الذي تترك فيه الرأ%ة ما ي.ع1زe عليها من
متاعها.

vوأ%ع\ت.د. الشيء4: أ%ع.د_ه؛ قال ال عز وجل: وأ%عتد.ت لن م'ت_ك%أ



أ%ي ه.ي_أ%ت\ وأ%ع.د_ت. وحكى يعقوب أ%ن تاء أ%ع\ت.د\ت'ه بدل من دال
أ%ع\د.د\ت'ه. يقال: أ%ع\ت.د\ت' الشيء4 وأ%ع\د.د\ت'ه، فهو م'ع\ت.د¬ وع.ت1يد¬؛

وقد ع.ت_د.ه ت.ع\ت1يداv. وف التنزيل: إ,نا أ%ع\ت.د\نا للظالي ناراv؛
وقال الشاعر:

vضار,يا vأ%ع\ت.د\ت' للغ'ر.ماء3 ك%ل}با
ع1ن\دي، وف%ض\ل% ه1راو.ة{ م1ن أ%زر.ق,

وشيء ع.ت1يد¬: م'ع.دÒ حاض1ر¬. وع.ت'د. الشيء� ع.تاد.ةv، فهو ع.ت1يد¬:
حاضر. قال الليث: ومن هناك س'م>ي.ت1 الع.ت1يد.ة� الت فيها ط1يب' الرجل

وأ%د\هان'ه.
وقوله عز وجل: هذا ما ل%د.ي_ ع.ت1يد¬؛ ف رفعها ثلثة أوجه عند

النحويي: أ%حدها أ%نه على إ,ضمار التكرير كأ%نه قال: هذا ما لدي هذا عتيد،
ويوز أ%ن ترفعه على أ%نه خب بعد خب، كما تقول هذا حلو حامض، فيكون العن

هذا شيء لدي� عتيد، ويوز أ%ن يكون بإ,ضمار هو كأ%نه قال: هذا ما لدي� هو
عتيد، يعن ما كتبه من عمله حاضر عندي، وقال بعضهم قريب.

والع.تاد': الع'د_ة�، والمع أ%ع\ت1د.ةD وع'ت'د¬. قال الليث: والعتاد
الشيء الذي ت'ع1دeه ل4م\ر� ما وت'ه.ي>ئ�ه له، يقال: أ%خذ لل4مر

ع'د_ت.ه وع.تاد.ه أ%ي أ�ه\ب.ت.ه وآلته. وف حديث صفته، عليه السلم: لكل حال�
عنده ع.تاد¬ أ%ي ما ي.ص\ل�ح' لكل9 ما يقع من ال�مور. ويقال: إ,ن�

الع'د_ة% إ,نا هي الع'ت\د.ة�، وأ%ع.د_ ي'ع1دe إ,نا هو أ%ع\ت.د. ي'ع\ت1د'،
ولكن أ�دغمت التاء ف الدال؛ قال: وأ%نكر الخرون فقالوا اشتقاق أ%ع.د_

من عي ودالي ل4نم يقولون أ%عددناه فيظهرون الدالي؛ وأ%نشد:
،vذ%ك%را vأ%ع\د.د\ت' للح.ر\ب, صارما
م'ج.ر_ب. الوق}ع، غي. ذي ع.ت.ب,

ول يقل أ%ع\ت.د\ت'. قال ال4زهري: وجائز أ%ن يكون ع.ت.د. ب,ناءé على
ح1د.ة{ وع.د_ بناء مضاعفاv؛ قال: وهذا هو ال4صوب عندي. وف الديث: أ%ن

النب، صلى ال عليه وسلم، ن.د.ب الناس. إ,ل الص_دقة1 فقيل له: قد
م.ن.ع. خالد' بن' الوليد1 والعباس' ع.مe النب، صلى ال عليه وسلم، فقال

رسول ال، صلى ال عليه وسلم: أ%م�ا خالد فإ,نم ي.ظ}ل1مون خالداv، إ,ن�
خالداv ج.ع.ل رقيق%ه وأ%ع\ت'د.ه ح'ب'ساv ف سبيل ال، وأ%ما العباس

فإ,نا عليه ومثل�ها معها؛ ال4ع\ت'د': جع قلة للع.تاد، وهو ما أ%عد�ه



.vالرجل من السلح والدواب وآلة الرب للجهاد، ويمع على أ%ع\ت1د.ة{ أ%يضا
وف رواية: أ%نه اح\ت.ب.س. أ%د\راع.ه' وأ%ع\تاد.ه؛ قال الدارقطن، قال

أ%حد بن حنبل، قال علي بن حفص: وأ%ع\تاد.ه وأ%خطأ% فيه وصح_ف وإ,نا هو
أ%ع\ت'د.ه، وجاء ف رواية أ%ع\ب'د.ه، بالباء الوحدة، جع قلة للعبد؛ وف

معن الديث قولن: أ%حدها انه كان قد طولب بالزكاة عن أ%ثان الدروع
وال4ع\ت'د1 على معن أ%نا كانت عنده للتجارة فأ%خبهم النب، صلى ال عليه

وسلم، أ%نه ل زكاة عليه فيها وأ%نه قد جعلها ح'بساv ف سبيل ال،
والثان أ%ن يكون اعتذر لالد ودافع عنه؛ يقول: إ,ذا كان خالد قد جعل أ%دراعه

وأ%عتاده ف سبيل ال تبعاv وتقرباv إ,ل ال، وهو غي واجب عليه،
فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه؟

وفرس ع.ت.د¬ وع.ت1د¬، بفتح التاء وكسرها: شديد تام� اللق سريع الوثبة
م'ع.دÒ للج.ر\ي, ليس فيه اضط1راب¬ ول ر.خاو.ةD، وقيل: هو العتيد الاضر

ال�ع.دe للركوب، الذكر وال�نثى فيهما سواء؛ قال ال4ش\ع.ر'
:eع\ف1ي�ال

راح'وا ب.صائ1ر'ه'م على أ%كتاف1ه,م\،
وب.ص1ي.ت ي.ع\د'و با ع.ت41د¬ و.أ%ى

وقال سلمة بن جندل:
ب,ك�لY م'ج.ن_ب كالس>يد1 ن.ه\د{،

وكلY ط�وال%ة{ ع.ت41د{ ن,زاق,
Dوث%غ\ر¬ ر.ت1ل ،Dور.ج.ل Dوشع.ر¬ ر.ج,ل ،Dوس.ب.ط Dومثله رجل س.ب,ط

ور.ت.لD أ%ي م'ف%ل�ج.
والع.ت'ود': ال%د\ي' الذي است.ك}ر.ش.، وقيل: هو الذي بلغ الس>فاد.،

وقيل: هو الذي أ%ج\ذ%ع.. والع.ت'ود' من أ%ولد ال%ع.ز: ما ر.عى وق%و,ي.
وأ%تى عليه ح.و\ل. وف حديث ال�ضحية: وقد بقي عندي ع.ت'ود¬. وف حديث عمر

وذك%ر. س1ياس.ت.ه' فقال: و.أ%ض'مe الع.ت'ود. أ%ي أ%ر'دeه إ,ذا ن.د_
وش.ر.د.، والمع أ%ع\ت1د.ةD وع1د_انD، وأ%صله ع1ت\دانD إ,ل أ%نه أ�دغم؛

وأ%نشد أ%بو زيد:
vم'ز.ن_م.ة vدان.ة% ع1د�انا�واذ}ك�ر\ غ

من ال%ب.ل�ق,، ت'ب\ن ح.و\لا الص>ي.ر'
وهو الع.ريض' أ%يضاv. ابن ال4عراب: الع.تاد' الق%د.ح'، وهو الع.س\ف'



والص_ح\ن'، والع.تاد': الع'سe من ال4ثل؛ عن أ%ب حنيفة. قال الوهري:
وربا س.م_و'ا الق%د.ح. الض_خ\م ع.تاداv؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

فك�ل} ه.ن,ي�اv ث ل ت'ز.م>ل,،
واد\ع' ه'ديت. ب,ع.تاد{ ج'ن\ب'ل,

قال شر: أ%نشد ابن عدنان وذكر أ%ن أ%عرابي�اv م1ن\ ب.ل}ع.ن\ب.ر, أ%نشده
هذه ال�رجوزة:

يا حز' هل ش.ب,ع\ت. من هذا ال%ب.ط}؟ 
(* «البط» كذا بالصل)؟
أ%و أ%نت. ف ش.ك¼ فهذا م'ن\ت.ف%د\،

ص.ق}ب¬ ج.س3يم¬ وش.ديد' ال�ع\ت.م.د\:
ي.ع\ل�و به كل© ع.ت'ود{ ذات1 و.د\،

عر'وق�ها ف البحر ت.ر\مي بالز_ب.د\
قال: الع.ت'ود' الس>د\ر.ة أ%و الط�ل}ح.ة�. وع.تائ1د: موضع، وذهب

سيبويه إ,ل أ%نه رباعي. وع.ت\ي.د¬ وع1ت\و.د¬: واد أ%و موضع؛ قال ابن جن:
ع.ت\ي.د¬ مصنوع ك%ص.ه\ي.د{، وع1ت\و.د¬ د'و.ي\ب_ةD مثل با سيبويه وفسرها

السياف. و.ع.ت\و.د¬ على ب,ناء ج.ه\ور� 
(* قوله «على بناء جهور» ف العجم

لياقوت وقال العمران: عتود، بفتح أوله، واد، قال ويروى بكسر العي، قال
ابن مقبل: جلوساv به الشعب الطوال كأ%نم): م.أ}س.د.ةD؛ قال ابن مقبل:

ج'لوساv به الشeمe الع1جاف' كأ%ن_ه
أ�سود¬ ب,ت.ر\ج�، أ%و أ�سود¬ ب.ع.ت\و.دا

وع1ت\و.د¬: اسم واد، وليس ف الكلم ف1ع\و.لD غيه، وغي خ1ر\و.ع�.
@عتبد: ع'تاب,د¬: موضع.

@عجد: الع.ج.د': الغ1ر\بان�، الواحدة ع.ج.د.ة؛ قال صخر الغي� يصف اليل:
ف%أ%ر\س.ل�وه'ن_ ي.ه\ت.ل1ك}ن, بم

ش.ط}ر. س.وام�، كأ%نا الع.ج.د'
والع'ج\د': الز_بيب'. والع'ج\د' والع'ن\ج'د': ح.بe الع1ن.ب,، وقيل:

حبe الزبيب، وقيل: هو أ%ر\د.ؤ'ه، وقيل: هو ث%م.ر¬ يشبهه وليس به.
@عجرد: الع.ج\ر.د' والع'جار,د': ذ%ك%ر' الرجل؛ وف التهذيب: الذكر من غي

تصيص؛ وأ%نشد شر:



ف%شام. ف و.م_اح, س.ل}مى الع.ج\ر.دا
وال�ع.ج\ر,د': الع'ر\يان�. قال شر: هو بكسر الراء 

(* قوله «هو بكسر
الراء» ف القاموس الفتح أيضاv). وكأ%ن� اسم ع.ج\ر.د{ منه مأ}خوذ. وشجر

ع.ج\ر.د¬ وم'ع.ج\ر,د¬: عار� من ورقه. والع.ج\ر.د': الفيف السريع.
وع.ج\ر.د¬: اسم رجل من ال%ر'وري_ة. والع.ج\ر.د1ي_ة من الرورية: ض.ر\ب ينسبون

إ,ليه. والع.ج\ر.د': الغليظ الشديد. وناقة عجرد: منه، ومنه سي ح.م_اد'
ع.ج\ر.د{. الوهري: الع.جار,د.ة� صنف من الوارج أ%صحاب عبدالكري بن

الع.ج\ر.د1.
@عجلد: ل%ب.ن¬ ع'ج.ل1د¬: ك%ع'ج.ل1ط{، والع'جال1د' والع'ج.ل1د': الل�ب.ن'

الاث1ر'.
vوت.ع\دادا vه ع.د�اeإ,ح\صاء� الشيء3، ع.د_ه ي.ع'د :eعدد: الع.د@

وع.د_ةv وع.د_د.ه. والع.د.د' ف قوله تعال: وأ%ح\ص.ى كل� شيء� ع.د.داv؛
له معنيان: يكون أ%حصى كل شيء معدوداv فيكون نصبه على الال، يقال: عددت

الدراهم عد�اv وما ع'د_ فهو م.ع\دود وع.د.د، كما يقال: نفضت ثر الشجر
ن.ف}ضاv، وال%ن\ف�وض' ن.ف%ض¬، ويكون معن قوله: أ%حصى كل شيء عدداv؛ أ%ي

إ,حصاء فأ%قام عدداv مقام ال3حصاء ل4نه بعناه، والسم العدد والعديد.
وف حديث لقمان: ول ن.ع'دe ف%ض\ل%ه علينا أ%ي ل ن'ح\ص1يه لكثرته، وقيل:

ل نعتده علينا م1ن_ةv له. وف الديث: أ%ن رجلv سئل عن القيامة مت
�تكون، فقال: إ,ذا تكاملت الع1د_تان؛ قيل: ها ع1د�ة� أ%هل النة وع1د_ة

أ%هل, النار أ%ي إ,ذا تكاملت عند ال برجوعهم إ,ليه قامت القيامة؛ وحكى
اللحيان: ع.د_ه م.ع.د�اv؛ وأ%نشد:

ل ت.ع\د1ل1ين ب,ظ�ر'ب¼ ج.ع\د1،
ك%ز> الق�ص.ي\رى، م'ق}ر,ف1 ال%ع.د>

(* قوله «ل تعدلين» بالدال الهملة، ومثله ف الصحاح وشرح القاموس أي
ل تسو�ين وتقدم ف ج ع د ل تعذلين بذال معجمة من العذل اللوم فاتبعنا

الؤلف ف اللي وان كان الظاهر ما هنا).
قوله: مقرف العد أ%ي ما ع'د_ من آبائه؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن

ال%ع.د_ هنا ال%ن\ب' ل4نه قد قال كز القصيى، والقصيى ع'ض\و، فمقابلة
العضو بالعضو خي من مقابلته بالع1د_ة. وقوله عز وجل: وم.ن كان م.ريضاv أ%و



على س.ف%ر� ف%ع1د�ة من أ%يام أ�خ.ر؛ أ%ي فأ%فطر ف%عليه كذا فاكتفى
بالسبب الذي هو قوله فعدة من أ%يام أ�خر عن السبب الذي هو ال3فطار. وحكى

اللحيان أ%يضاv عن العرب: عددت الدراهم أ%فراداv و.و,حاداv، وأ%ع\د.د\ت
الدراهم أ%فراداv وو,حاداv، ث قال: ل أ%دري أ%من العدد أ%م من العدة، فشكه

ف ذلك يدل على أ%ن أ%عددت لغة ف عددت ول أ%عرفها؛ وقول أ%ب ذؤيب:
ر.د.د\نا إ,ل م.و\ل ب.ن,يها ف%أ%ص\ب.ح.ت\
ي'ع.دe با، و.س\ط% الن>ساء3 ال4رام1ل

إ,نا أ%راد ت'ع.دe ف%ع.د_اه بالباء ل4نه ف معن اح\ت'س3ب. با.
،�والع.د.د': مقدار ما ي'ع.دe وم.ب\لغ'ه، والمع أ%عداد وكذلك الع1د�ة
وقيل: الع1د�ة� مصدر كالع.د>، والع1د�ة� أ%يضاv: الماعة، ق%ل�ت\ أ%و

ك%ث�ر.ت\؛ تقول: رأ%يت ع1د_ة% رجال� وع1د_ة% نساء�، وأ%ن\فذ}ت' ع1د_ة%
ك�ت'ب� أ%ي جاعة كتب.

والعديد': الكثرة، وهذه الدراهم' ع.ديد' هذه الدراهم أ%ي م1ث}ل�ها ف
الع1د�ة، جاؤوا به على هذا الثال ل4نه منصرف¬ إ,ل ج,ن\س, الع.ديل، فهو

من باب الك%م1يع, والن_زيع,. ابن ال4عراب: يقال هذا ع1داد'ه وع1دeه
ون,دeه' ون.ديد'ه وب,دeه وب.ديد'ه وس1يeه' وز,ن'ه وز.ن'ه وح.ي\د'ه

وح1يد'ه وع.ف}ر'ه وغ%ف}ر'ه ود.نeه (قوله «وزنه وزنه وعفره وغفره ودنه» كذا
بالصل مضبوطاv ول ندها بعن مثل فيما بأيدينا من كتب اللغة ما عدا شرح

القاموس فإنه ناقل من نسخة اللسان الت بأيدينا) أ%ي م1ث}ل�ه وق1ر\ن'ه،
والمع ال4ع\داد' وال4ب\داد'؛ والع.دائد' النeظ%راء�، واحد'هم ع.ديد¬.

ويقال: ما أ%ك}ث%ر. ع.ديد. بن فلن وبنو فلن ع.ديد' ال%صى والث�رى
إ,ذا كانوا ل ي'ح\ص.و\ن كثرة كما ل ي'ح\صى ال%صى والث�رى أ%ي هم بعدد

هذين الكثيين.
وهم ي.ت.عادeون% وي.ت.ع.د_د'ون% على ع.د.د1 كذا أ%ي يزيدون عليه ف

الع.د.د، وقيل: ي.ت.ع.د_د'ون% عليه ي.زيدون عليه ف العدد، وي.ت.ع.ادeون
إ,ذا اشتركوا فيما ي'عادe به بعضهم بعضاv من ال%كار,م. وف التنزيل:

واذكروا ال ف أ%يام معدودات{. وف الديث: ف%ي.تعادe بنو ال�م كانوا
مائةv فل يدون ب.ق1ي. منهم إ,ل الرجل الواح1د. أ%ي ي.ع'دe بعض'هم

بعضاv. وف حديث أ%نس: إ,ن و.لد1ي ل%ي.تع.ادeون مائة أ%و يزيدون عليها؛ قال:
وكذلك ي.ت.عد�دون. وال4يام العدودات: أ%يام' التشريق وهي ثلثة بعد



يوم النحر، وأ%ما ال4يام العلومات' فعشر ذي ال1جة، ع'ر>ف%ت\ تلك
بالتقليل ل4نا ثلثة، وع'ر>ف%ت\ هذه بالشeه\رة ل4نا عشرة، وإ,نا ق�لYل%

بعدودة ل4نا نقيض قولك ل تصى كثرة؛ ومنه وش.ر.و\ه' ب,ث%م.ن� ب.خ\س�
د.راه1م. معدودة أ%ي قليلة. قال الزجاج: كل عدد قل أ%و كثر فهو معدود،

ولكن معدودات أ%دل على الق1ل�ة ل4ن كل قليل يمع بال4لف والتاء نو
د'ر.ي\ه,مات{ وح.م_امات{، وقد يوز أ%ن تقع ال4لف والتاء للتكثي.

والع1دe: الك%ث}ر.ة�. يقال: إ,نم لذو ع1د¼ وق1ب\ص�. وف الديث:
vه أ%ي أ%ك}ث%ر'ه ع1د_ةeي.خ\ر'ج' ج.ي\ش¬ من الشرق آد.ى شيء� وأ%ع.د

وأ%ت.مeه وأ%ش.دeه استعداداv. وع.د.د\ت': من ال4فعال التعدية إ,ل مفعولي
بعد اعتقاد حذف الوسيط. يقولون: عددتك الال%، وعددت لك الال؛ قال

الفارسي: عددتك وعددت لك ول يذكر الال.
وعاد_ه'م الشيء�: ت.ساه.موه بينهم فساواهم. وهم ي.ت.عادeون إ,ذا

اشتركوا فيما ي'عادe فيه بعضهم بعضاv من مكار,م. أ%و غي ذلك من ال4شياء
كلها.

.�والعدائد': الال� ال�ق}ت.س.م' وال1ياث
ابن ال4عراب: الع.د1يد.ة� ال1ص_ة�، والع1داد' ال1ص.ص' ف قول لبيد:

vت.ط1ي' ع.دائد' ال4ش\راك1 ش.ف}عا
و.و,ت\راv، والز_عام.ة� للغ'لم

يعن من ي.ع'دeه ف الياث، ويقال: هو من ع1د_ة1 الال؛ وقد فسره ابن
ال4عراب فقال: الع.دائد الال� والياث�. وال4ش\راك': الش_ر,كة�؛

vيعن ابن ال4عراب بالش_ر,كة جع. ش.ريك{ أ%ي يقتسمونا بينهم ش.ف}عا
و.و,ت\راv: سهمي سهمي، وسهماv سهماv، فيقول: تذهب هذه ال4نصباء على

الدهر وتبقى الرياسة للولد. وقول أ%ب عبيد: الع.دائد' من ي.ع'دeه ف
الياث، خطأD؛ وقول أ%ب دواد ف صفة الفرس:

وط1م1ر_ة{ ك%ه,راوة1 ال4ع\ـ
ـز.اب,، ليس. لا ع.دائد\

فسره ثعلب فقال: شبهها بعصا السافر ل4نا ملساء فكأ%ن9 العدائد هنا
الع'ق%د'، وإ,ن كان هو ل يفسرها. وقال ال4زهري: معناه ليس لا نظائر. وف

التهذيب: العدائد الذين ي'عادe بعضهم بعضاv ف الياث. وفلنD ع.د1يد'
vفيهم. وع.د_ه فاع\ت.د_ أ%ي صار معدودا eبن فلن أ%ي ي'ع.د



واع\ت'د_ به. وع1داد' فلن ف بن فلن أ%ي أ%نه ي'ع.دe معهم ف ديوانم،
وي'ع.دe منهم ف الديوان. وفلن ف ع1داد1 أ%هل الي أ%ي ي'ع.دe منهم.

والع1داد' والب,داد': الناه.د.ة. يقال: فلنD ع1دe فلن وب,دeه أ%ي
ق1ر\ن'ه، والمع أ%ع\داد¬ وأ%ب\داد¬.

والع.د1يد': الذي ي'ع.دe من أ%هلك وليس معهم. قال ابن شيل: يقال أ%تيت
فلناv ف يوم ع1داد{ أ%ي يوم جعة أ%و فطر أ%و عيد. والعرب تقول: ما

يأ}تينا فلن إ,ل ع1داد. الق%م.ر, الثريا وإ,ل ق1ران% القمر, الثريا أ%ي
ما يأ}تينا ف السنة إ,ل مرة واحدة؛ أ%نشد أ%بو اليثم ل�س.ي\د1 بن,

ال�لح1ل:
إ,ذا ما قار.ن% الق%م.ر' الث©ر.ي_ا
ل1ث%ال1ث%ة{، فقد ذ%ه.ب. الش>تاء�

قال أ%بو اليثم: وإ,نا يقارن� القمر' الثريا ليلةv ثالثةv من اللل،
وذلك أ%ول الربيع وآخر الشتاء. ويقال: ما أ%لقاه إ,ل ع1د_ة الثريا

القمر.، وإ,ل ع1داد. الثريا القمر.، وإ,ل عداد. الثريا من القمر أ%ي إ,ل
م.ر_ةv ف السنة؛ وقيل: ف ع1د_ة1 نزول القمر الثريا، وقيل: هي ليلة ف

كل شهر يلتقي فيها الثريا والقمر؛ وف الصحاح: وذلك أ%ن القمر ينزل
الثريا ف كل شهر مرة. قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول: ل4ن القمر يقارن الثريا

ف كل سنة مرة وذلك ف خسة أ%يام من آذار؛ وعلى ذلك قول أ�سيد بن
اللحل:

إ,ذا ما قارن القمر الثريا
البيت؛ وقال كثي:

ف%د.ع\ ع.ن\ك. س'ع\د.ى، إ,نا ت'س\ع1ف' النوى
�ق1ران% الث©ر.ي_ا م.ر_ةv، ث9 ت.أ}ف�1ل

رأ%يت بط القاضي شس الدين أ%حد بن خلكان: هذا الذي استدركه الشيخ على
الوهري ل يرد عليه ل4نه قال إ,ن القمر ينزل الثريا ف كل شهر مرة،

وهذا كلم صحيح ل4ن القمر يقطع الفلك ف كل شهر مرة، ويكون كل ليلة ف
منزلة والثريا من جلة النازل فيكون القمر فيها ف الشهر مرة، وما تعرض

الوهري للمقارنة حت يقول الشيخ صوابه كذا وكذا.
ويقال: فلن إ,نا يأ}ت أ%هل%ه الع1د_ة% وهي من الع1داد1 أ%ي يأ}ت

أ%هله ف الشهر والشهرين. ويقال: به مرض¬ ع1داد¬ وهو أ%ن ي.د.ع.ه زماناv ث



يعاوده، وقد عاد_ه م'عاد_ة وع1داداv، وكذلك السليم والنون كأ%ن9
اشتقاقه من الساب من ق1ب.ل عدد الشهور وال4يام أ%ي أ%ن الوجع كأ%نه
ي.ع'دe ما يضي من السنة فإ,ذا تت عاود اللدوغ%. والع1داد': اهتياج' وجع

اللديغ، وذلك إ,ذا تت له سنة مذ يوم ل�د1غ% هاج به ال4ل، والع1د.د'،
مقصور، منه، وقد جاء ذلك ف ضرورة الشعر. يقال: عاد�ت'ه اللسعة إ,ذا أ%تته

�ل1ع1داد{. وف الديث: ما زالت أ�ك}ل%ة� خ.ي\ب.ر. ت'عادeن فهذا أ%وان
ق%ط%ع.ت\ أ%ب\ه.ري أ%ي تراجعن ويعاودن أ%ل%م' س'م>ها ف أ%وقات{ معلومة؛

قال الشاعر:
ي'لقي م1ن\ ت.ذ%ك©ر, آل, س.ل}م.ى،
كما ي.ل}ق%ى الس_ل1يم' م1ن. الع1داد1

وقيل: ع1داد' السليم أ%ن ت.ع'د_ له سبعة أ%يام، فإ,ن مضت ر.ج.و\ا له
الب'ر\ء4، وما ل تض قيل: هو ف ع1داد1ه. ومعن قول النب، صلى ال عليه

�وسلم: ت'عادeن ت'ؤ\ذين وتراجعن ف أ%وقات{ معلومة ويعاودن أ%ل
:vسها؛ كما قال النابغة ف حية لدغت رجل

ت'ط%لYق�ه' ح1يناv وح1يناv ت'راج,ع'
ويقال: به ع1داد¬ من أ%ل%م� أ%ي يعاوده ف أ%وقات معلومة. وع1داد'

المى: وقتها العروف' الذي ل يكاد' ي'خ\ط1يئ�ه؛ وع.م_ بعض'هم بالع1داد1
فقال: هو الشيء� يأ}تيك لوقته مثل ال�م_ى الغ1ب> والر>ب\ع,، وكذلك السم�

الذي ي.ق}ت'ل� ل1و.ق}ت{، وأ%صله من الع.د.د1 كما تقدم. أ%بو زيد: يقال
انقضت ع1د_ة� الرجل إ,ذا انقضى أ%ج.ل�ه، وج.م\ع'ها الع1د.د'؛ ومثله:

انقضت م'د_ت'ه، وجعها ال�د.د'. ابن ال4عراب قال: قالت امرأ%ة ورأ%ت
رجلv كانت ع.ه,د.ت\ه شاب�اv ج.ل}داv: أي.ن ش.باب'ك وج.ل%د'ك؟ فقال: من طال

أ%م.د'ه، وك%ث�ر ول%د'ه، ور.ق_ ع.د.د'ه، ذهب ج.ل%د'ه. قوله: رق عدده أ%ي
س1ن'وه الت ب,ع.د>ها ذهب أ%ك}ث%ر' س1ن>ه وق%ل� ما بقي فكان عنده

رقيقاv؛ وأ%ما قول ال�ذ%ل1ي> ف الع1داد1:
هل أ%نت1 عار,ف%ة� الع1داد1 ف%ت'ق}ص1ر,ي؟

فمعناه: هل تعرفي وقت وفات؟ وقال ابن السكيت: إ,ذا كان ل4هل اليت
يوم أ%و ليلة ي'ج\ت.مع فيه للنياحة عليه فهو ع1داد¬ لم. وع1د_ة� الرأ%ة:
أ%يام ق�روئها. وع1د_ت'ها أ%يضاv: أ%يام إ,حدادها على بعلها وإ,مساكها

عن الزينة شهوراv كان أ%و أ%قراء أ%و وضع حل حلته من زوجها. وقد



اعت.د_ت الرأ%ة ع1د_تا من وفاة زوجها أ%و طلقه إ,ياها، وجع' ع1د_ت1ها
ع1د.د¬ وأ%صل ذلك كله من الع.د>؛ وقد انقضت ع1د_ت'ها. وف الديث: ل تكن

للمطلقة ع1د_ةD فأ%نزل ال تعال الع1د_ة للطلق. وع1د_ة� الرأ%ة
الطلقة وال�ت.و.ف�ى ز.و\ج'ها: هي ما ت.ع'دeه من أ%يام أ%قرائها أ%و

أ%يام حلها أ%و أ%ربعة أ%شهر وعشر ليال. وف حديث النخعي: إ,ذا دخلت
ع1د_ةD ف ع1د_ة{ أ%جزأ%ت إ,حداها؛ يريد إ,ذا لزمت الرأ%ة ع1د_تان من رجل

واحد ف حال واحدة، كفت إ,حداها عن ال�خرى كمن طلق امرأ%ته ثلثاv ث
مات وهي ف عدتا فإ,نا تعتد أ%قصى العدتي، وخالفه غيه ف هذا، وكمن

مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة فإ,ن عدتا تنقضي بالوضع عند
ال4كثر. وف التنزيل: فما لكم عليهن من ع1د_ة{ ت.ع\ت.دeون.ها؛ فأ%ما

قراءة من قرأ% ت.ع\ت.د'ون.ها فمن باب تظنيت، وحذف الوسيط أ%ي تعتدون
با.وإ,ع\داد' الشيء واعت1داد'ه واس\ت1ع\داد'ه وت.ع\داد'ه: إ,ح\ضار'ه؛ قال
ثعلب: يقال: اس\ت.ع\د.د\ت' للمسائل وت.ع.د_د\ت'، واسم ذلك الع'د_ة.
يقال: كونوا على ع'د_ة، فأ%ما قراءة� من قرأ%: ولو أ%رادوا الروج

ل4ع.دeوا له ع'د_ه'، فعلى حذف علمة التأ}نيث وإ,قامة هاء الضمي م'قامها
ل4نما مشتركتان ف أ%نما جزئيتان. والع'د_ة�: ما أ%عددته لوادث الدهر من

الال والسلح. يقال: أ%خذ لل4مر ع'د_ت.ه وع.تاد.ه بعنÝ. قال
ال4خفش: ومنه قوله تعال: جع مالv وع.د_د.ه. ويقال: جعله ذا ع.د.د{.

والع'د_ة�: ما أ�ع1د_ ل4مر يدث مثل ال�ه\ب.ة1.
يقال: أ%ع\د.د\ت' لل4مر ع'د_ت.ه.

وأ%ع.د�ه ل4مر كذا: هي_أ%ه له. والستعداد لل4مر: الت_ه.يeؤ' له.
وأ%ما قوله تعال: وأ%ع\ت.د.ت\ ل�ن_ م'ت_ك%أv، فإ,نه إ,ن كان كما ذهب

إ,ليه قوم من أ%نه غ�ي>ر. بال3ب\دال, كراهية% الثلي، كما ي'ف%رe منها
إ,ل ال3دغام، فهو من هذا الباب، وإ,ن كان من الع.تاد1 فظاهر أ%نه ليس
منه، ومذهب الفارسي أ%نه على ال3بدال. قال ابن دريد: والع'د_ة� من

السلح ما اع\ت.د.د\ت.ه، خص به السلح لفظاv فل أ%دري أ%خصه ف العن أ%م
ل. وف الديث: أ%ن أ%بيض بن حال الازن قدم على النب، صلى ال عليه

وسلم، فاس\ت.ق}ط%ع.ه' ال1ل}ح. الذي ب,م.أ}ر,ب. فأ%قطعه إ,ياه، فلما ول
قال رجل: يا رسول ال، أ%تدري ما أ%قطعته؟ إ,نا أ%قطعت له الاء4

الع1د_؛ قال: فر.ج.عه منه؛ قال ابن الظفر: الع1دe موضع يتخذه الناس يتمع



فيه ماء كثي، والمع ال4ع\داد'، ث قال: الع1دe ما ي'ج\م.ع' وي'ع.دe؛
قال ال4زهري: غلط الليث ف تفسي الع1د> ول يعرفه؛ قال ال4صمعي:
الاء الع1دe الدائم الذي له مادة ل انقطاع لا مثل ماء العي وماء البئر،

وجع' الع1د> أ%ع\داد¬. وف الديث: نزلوا أ%ع\داد. مياه ال�د.ي\ب,ي.ة1
أ%ي ذ%وات الادة كالعيون والبار؛ قال ذو الرمة يذكر امرأ%ة حضرت ماء

ع1د�اv ب.ع\د.ما ن.ش_ت\ مياه' الغ'د\ران1 ف الق%ي\ظ1 فقال:
د.ع.ت\ م.ي_ة% ال4ع\داد'، واس\ت.ب\د.ل%ت\ ب,ها

�خ.ناط1يل� آجال� م1ن. الع1ي, خ'ذ�ل
استبدلت با: يعن منازلا الت ظعنت عنها حاضرة أ%عداد الياه فخالفتها

إ,ليها الوحش وأ%قامت ف منازلا؛ وهذا استعارة كما قال:
vولقد\ ه.ب.ط}ت' الو.اد1ي.ي\ن,، و.و.اد1يا

ي.د\ع'و ال4ن,يس. با الغ.ض1يض' ال4ب\ك%م'
وقيل: الع1دe ماء ال4رض الغ.ز,ير'، وقيل: الع1دe ما نبع من ال4رض،
والك%ر.ع'، ما نزل من السماء، وقيل: الع1دe الاء� القدي الذي ل

ي.ن\ت.ز,ح'؛ قال الراعي:
ف كلY غ%ب\راء4 م.خ\ش1ي¼ م.تال1ف�ها،

د.ي\م'وم.ة{، ما با ع1دÒ ول ث%م.د'
قال ابن بري: صوابه خفض ديومة ل4نه نعت لغباء، ويروى ج.د_اء4 بدل

غباء، والداء: الت ل ماء با، وكذلك الديومة. والع1دe: القدية من
الر_كايا، وهو من قولم: ح.س.ب¬ ع1دÒ ق%دي¬؛ قال ابن دريد: هو مشتق من
الع1د> الذي هو الاء القدي الذي ل ينتزح هذا الذي جرت العادة به ف

vكثي، تشبيها Òق1ي.: ح.س.ب¬ ع1دYت.ح.ذ�العبارة عنه؛ وقال بعض' ال
بالاء الكثي وهذا غي قوي وأ%ن يكون الع1دe الق%د1ي. أ%ش\ب.ه'؛ قال

الشاعر:
ف%و.ر.د.ت\ ع1د�اv من ال4ع\داد1
أ%قد.م. م1ن\ عاد{ وق%و\م, عاد1

وقال الطيئة:
أ%تت\ آل% ش.م_اس, بن, لgي�، وإ,نا

eأ%ت.ت\ه'م\ با ال4حلم' وال%س.ب' الع1د
قال أ%بو عدنان: سأ%لت أ%با عبيدة عن الاء3 الع1د>، فقال ل: الاء�



الع1دe، بلغة تيم، الكثي، قال: وهو بلغة بكر بن وائل الاء� القليل.
Òإ,سلم1ي Òكاظ1م.ة{، جاه1ل1ي �قال: بنو تيم يقولون الاء� الع1دe، مثل

ل ينزح قط، وقالت ل الك�لب,ي_ة�: الاء� الع1دe الر_ك1يe؛ يقال:
أ%م1ن. الع1د> هذا أ%م\ م1ن\ ماء3 السماء3؟ وأ%نشدتن:

وماء�، ل%ي\س. م1ن\ ع1د> الر_كايا
ول ج.ل}ب, السماء3، قد1 اس\ت.ق%ي\ت'

وقالت: ماء� كلY ر.ك1ي_ة{ ع1دÒ، ق%ل� أ%و ك%ث�ر..
وع1د_ان� الش_باب, وال�ل}ك1: أ%و�ل�هما وأ%فضلهما؛ قال العجاج:

ول على ع1د_ان1 م'ل}ك{ م'ح\ت.ض.ر\
والع1د_ان�: الز_مان� والع.ه\د'؛ قال الفرزدق ياطب مسكيناv الدارمي

وكان قد رثى زياد بن أ%بيه فقال:
أ%م1س\ك1ي'، أ%ب\ك%ى الل�ه' ع.ي\ن.ك. إ,نا

جرى ف ض.لل� د.م\ع'ها، ف%ت.ح.د_ر.ا
أ%قول� له ل�ا أ%تان ن.ع1يeه':

به ل ب,ظ%ب\ي� بالص_ر,ي.ة1 أ%ع\ف%ر.ا
،vمن آل, م.ي\سان% كاف1را vأ%ت.ب\ك1ي ام\رأ

ك%ك1سرى على ع1د_ان,ه، أ%و ك%ق%ي\ص.را؟
قوله: به ل بظب، يريد: به ال%ل%ك%ة�، فحذف البتدأ%. معناه: أ%وقع
ال به اللكة ل بن يهمن أ%مره. قال: وهو من الع'د_ة كأ%نه أ�ع1د_
وه'ي>ئ%. وأ%نا على ع1د_ان1 ذلك أ%ي حينه وإ,ب_ان,ه؛ عن ابن ال4عراب.

وكان ذلك على ع.د_ان1 فلن وع1د_ان,ه أ%ي على عهده وزمانه، وأ%ورده
ال4زهري ف ع.د.ن% أ%يضاv. وجئت على ع1د_ان1 ت.ف}ع.ل� ذلك وع.د_ان

ت.ف}ع.ل� ذلك أ%ي حينه. ويقال: كان ذلك ف ع1د_ان1 شبابه وع1د_ان1 م'ل}ك1ه
.vم'ع.د�ا vوهو أ%فضله وأ%كثره؛ قال: واشتقاقه من أ%ن ذلك كان م'ه.ي_أ

وع1داد' القوس: صوتا ور.ن,ين'ها وهو صوت الوتر؛ قال صخر الغي�:
وس.م\ح.ة{ م1ن\ ق1س3ي> زار.ة% ح.م\ـ

ـراء4 ه.ت'وف{، ع1داد'ها غ%ر,د'
�والع'دe: ب.ثر¬ يكون ف الوجه؛ عن ابن جن؛ وقيل: الع'دe والع'د_ة

الب.ث}ر' يرج على وجوه ال1لح. يقال: قد اس\ت.ك}م.ت. الع'دe فاق}ب.ح\ه
أ%ي اب\ي.ض_ رأ}سه من الق%ي\ح فاف}ض.خ\ه حت ت.م\س.ح. عنه ق%ي\ح.ه'؛



قال: والق%ب\ح'، بالباء، الك%س\ر'.
ابن ال4عراب: الع.د\ع.د.ة� الع.ج.ل%ة�. وع.د\ع.د. ف الشي وغيه

ع.د\ع.د.ةv: أ%سرع. ويوم الع1داد1: يوم العطاء؛ قال عتبة بن الوعل:
وقائ1ل%ة{ يوم. الع1داد1 لبعلها:

أ%رى ع'ت\ب.ة% بن. الو.ع\ل, ب.ع\د1ي ت.غ.ي_را
قال: والع1داد' يوم' الع.طاء3؛ والع1داد' يوم' الع.ر\ض؛ وأ%نشد شر

ل%ه\م بن, س.ب.ل�:
م1ن. البيض, الع.ق%ائ1ل,، ل ي'ق%ص>ر\

با الباء� ف ي.و\م, الع1داد1
قال شر: أ%راد يوم. الف%خ.ار, وم'عاد_ة بعض1هم بعضاv. ويقال: بالرجل

�ع1داد¬ أ%ي م.سÒ من جنون، وقيده ال4زهري فقال: هو ش1به' النون1 يأ}خذ
ال3نسان% ف أ%وقات{ م.علومة. أ%بو زيد: يقال للبغل إ,ذا زجرته

ع.د\ع.د\، قال: وع.د.س\ مثل�ه. والع.د\ع.دة�: صوت' القطا وكأ%نه حكاية؛ قال
طرفة:أ%رى الوت. أ%ع\داد. النeف�وس,، ول أ%رى

ب.ع1يداv غ%داv، ما أ%ق}ر.ب. اليوم. م1ن غ%د1
يقول: لكل إ,نسان م1يت.ةD فإ,ذا ذهبت النفوس ذهبت م1ي.ت'ه'م كلها. وأ%ما

الع1د�ان� جع العت'ود1، فقد تقد�م ف موضعه.
وف الثل: أ%ن} ت.س\م.ع بال�ع.يد1ي> خي¬ من أ%ن تراه؛ وهو تصغي

م.ع.د>ي¼ م.ن\سوب إ,ل م.ع.د�، وإ,نا خففت الدال استثقالv للجمع بي
الشديدتي مع ياء التصغي، ي'ض\ر.ب للرج'ل الذي له صيت¬ وذ1ك}ر¬ ف الناس،

فإ,ذا رأ%يته ازدريت. م.رآت.ه. وقال ابن السكيت: تسمع بالعيدي ل أ%ن}
تراه'؛ وكأ%ن تأ}ويل%ه تأ}ويل أ%مر� كأ%نه اس\م.ع\ به ول ت.ر.ه.

وال%ع.د_ان1: موضع' د.ف�ت.ي الس_ر\ج,.
وم.ع.دÒ: أ%بو العرب وهو م.ع.دe بن' ع.د\نان%، وكان سيبويه يقول اليم

من نفس الكلمة لقولم ت.م.ع\د.د. ل1ق1ل�ة ت.م.ف}ع.ل% ف الكلم، وقد
خول1ف. فيه. وت.م.ع\د.د. الرجل� أ%ي تز.ي_ا ب,زي>هم، أ%و انتسب إ,ليهم،

أ%و ت.ص.ب_ر. على ع.ي\ش م.ع.د�. وقال عمر، رضي ال عنه: اخ\ش.و\ش1ن'وا
وت.م.ع\د.د'وا؛ قال أ%بو عبيد: فيه قولن: يقال هو من الغ1ل%ظ1 ومنه قيل

للغلم إ,ذا شب_ وغل�ظ: قد ت.م.ع\د.د.؛ قال الراجز:
ر.ب_ي\ت'ه حت إ,ذا ت.م.ع\د.دا



ويقال: ت.م.ع\د.دوا أ%ي تشب_هوا بع.ي\ش م.ع.د�، وكانوا أ%هل% ق%ش.ف{
وغ1ل%ظ ف العاش؛ يقول: فكونوا مثل%هم ودعوا الت_ن.عeم. وز,ي_ الع.جم؛
وهكذا هو ف حديث آخر: عليكم باللYب\س.ة ال%ع.د>ي_ة؛ وف الصحاح:

وأ%ما قول معن بن أ%وس:
ق1ف%ا، إ,نا أ%م\س.ت ق1فاراv وم.ن با،

وإ,ن كان م1ن ذي و'د>نا قد ت.م.ع\د.د.ا
فإ,نه يريد تباعد، قال ابن بري: صوابه أ%ن يذكر تعدد ف فصل م.ع.د.

ل4ن اليم أ%صلية. قال: وكذا ذكر سيبويه قول%هم م.ع.دÒ فقال اليم أ%صلية
لقولم ت.م.ع\د.د.. قال: ول يمل على ت%ف}عل مثل ت.م.س\كن. لقل�ته

ون.ز.ار.ت1ه، وتعدد ف بيت ابن أ%و\س هو من قولم م.ع.د. ف ال4رض إ,ذا
أ%بعد ف الذهاب، وسنذكره ف فصل م.ع.د. م'س\ت.و\فvى؛ وعليه قول الراجز:

أ%خ\ش.ى عليه ط%ي>ئاv وأ%س.د.ا،
وخار,ب.ي\ن, خ.ر.ب.ا فم.ع.د.ا

أ%ي أ%ب\ع.د.ا ف الذهاب؛ ومعن البيت: أ%نه يقول لصاحبيه: قفا عليها
ل4نا م.ن\ز,ل� أ%حباب,نا وإ,ن كانت الن خاليةv، واسم' كان مضمراv فيها

يعود على م.ن، وقبل البيت:
ق1ف%ا ن.ب\ك1، ف أ%ط}لل دار� تن.ك�ر.ت\

ل%نا ب.ع\د. ع1ر\فان{، ت'ثاب.ا وت'ح\م.د.ا
@عرد: ع.ر.د. الناب' ي.ع\ر'د' ع'ر'وداv: خرج كل©ه واشتد� وانتصب، وكذلك

النبات'. وكل© شيء� م'ن\ت.ص1ب� شديد{: ع.ر\د¬؛ قال العجاج:
vم1ر\أ%سا vورأ}سا vع.ر\دا vوع'ن'قا

قال ال4صمعي: ع.ر\داv غليظاv. م1ر\أ%ساv: م1ص.ك9اv للرؤوس. وع.ر.د.ت\
:vظ%ت\ واشتد_ت. وع.ر.د. الشيء� ي.ع\ر'د' ع'ر'ودا�أ%نياب' المل: غ%ل

غل�ظ. والع'ر'دe والع'ر'ن\د': الشديد' من كل شيء، نونه بدل من الدال.
الفراء: ر'م\ح¬ م1ت.لê ورمح ع'ر'دÒ ووت.ر¬ ع'ر'دÒ، بالضم والتشديد: شديد¬؛

وأ%نشد:
،eوالق%و\س' فيها و.ت.ر¬ ع'ر'د

eج,ران الف1يل, أ%و أ%ش.د �مث1ل
ويروى: مثل ذراع البكر؛ ش.ب_ه الو.ت.ر. بذراع البعي ف ت.و.تeر,ه.

،e؛ الع'ر'دÒف خطبة الجاج: والق%و\س' فيها وت.ر¬ ع'ر'د vوورد هذا أ%يضا



.Òشديد ع'ر'د Òبالضم والتشديد: الشديد من كل شيء. ويقال: إ,نه ل%ق%وي
وحكى سيبويه: و.ت.ر¬ ع'ر'ن\د أ%ي غليظ؛ ونظيه من الكلم ت'ر'ن\ج¬.

والع.ر\د': ذ%ك%ر ال3نسان، وقيل: هو الذكر الصeل}ب' الشديد، وجعه أ%ع\راد،
وقيل: الع.ر\د' الذكر إ,ذا انتشر وات\م.ه.ل� وص.ل�ب.. قال الليث:

الع.ر\د' الشديد من كل شيء الصeل}ب' النتصب'؛ يقال: إ,نه لع.ر\د' م.غ\ر,ز,
الع'ن'ق؛ قال العجاج:

ع.ر\د. الت_راق1ي ح.ش\و.راv م'ع.ق}ر.با
وع.ر_د. الرجل� إ,ذا ق%و,ي. جسم'ه بعد الرض. وع.ر.د.ت1 الشجرة� تعرد'

ع'ر'وداv ون.ج.م.ت\ ن'ج'وماv: ط%ل%ع.ت\، وقيل: اع\و.ج_ت\. وقال أ%بو
حنيفة: ع.ر.د. النبت' ي.ع\ر'د' ع'ر'وداv ط%ل%ع. وارتفع، وقيل: خ.ر.ج. عن

ن.ع\م.ت1ه وغ�ض'وض.ت1ه فاشتد_؛ قال ذو الرمة:
ي'ص.ع>د\ن ر'ق}شاv ب.ي\ن. ع'وج� كأ%نا

ز,جاج' الق%نا، منها ن.ج,يم¬ وعار,د'
وف النوادر: ع.ر.د. الشجر' وأ%ع\ر.د. إ,ذا غ%ل�ظ% وك%ب'ر..

والعار,د': ال�ن\ت.ب,ذ�؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب ممد الف%ق}ع.س3ي:
ص.و_ى لا ذا ك1د\ن.ة{ ج'لع1دا،
ل ي.ر\ع. بال4ص\ياف1 إ,ل فار,دا
ت.ر.ى ش'ؤون% رأ}س1ه1 الع.وار,د.ا،

م.ض\بور.ةv إ,ل ش.ب.ا ح.دائ1د.ا
أ%ي م'ن\ت.ب,ذ%ةv بعض'ها من بعض. قال ابن بري: وهذا الرجز أ%ورده

الوهري: ترى شؤون رأ}سها والصواب شؤون رأ}سه ل4نه يصف فحلv. ومعن ص.و_ى
لا أ%ي اختار لا فحلv. والك1د\ن.ة�: الغ1ل%ظ�. وال�لع1د': الشديد'
الصل}ب'. وع.ر_د. الرجل عن ق1ر\ن,ه إ,ذا أ%ح\ج.م. ون.ك%ل%. والت_ع\ر,يد':

الف1رار'، وقيل: الت_ع\ر,يد' سرعة� الذهاب ف الزية؛ قال الشاعر يذكر
هزية أ%ب ن.ع.ام.ة ال%ر'ور,ي>:

ل�ا اس\ت.باح'وا ع.ب\د. ر.ب¼، ع.ر_د.ت\
بأ%ب ن.ع.ام.ة% أ�مe ر.أ}ل� خ.ي\ف%ق'

وع.ر>د. الرجل� ت.ع\ر,يداv أ%ي ف%ر_. وع.ر,د. الرجل� إ,ذا ه.ر.ب.؛ وف
قصيد كعب:

�ض.ر\ب¬ إ,ذا ع.ر_د. السeود' الت_نابيل



أ%ي ف%رeوا وأ%ع\ر.ض'وا، ويروى بالغي العجمة، من الت_غ\ر,يد1
الت_ط}ريب. وع.ر_د. السهم' تعريداv إ,ذا ن.ف%ذ% من الر_م1ية؛ قال

ساعدة:فج.ال%ت\ وخ.ال%ت\ أ%نه ل ي.ق%ع\ با،
وقد خ.ل�ها ق1د\ح¬ ص.ويب¬ م'ع.ر>د'

م'ع.ر>د¬ أ%ي ناف1ذD. وخ.ل�ها أ%ي دخل فيها. وصويب¬: صائب¬ قاص1د.
وع.ر_د.: ت.ر.ك القصد. وانزم؛ قال لبيد:

vفم.ض.ى وق%د_مها، وكانت عادة
منه إ,ذا هي ع.ر_د.ت\ إ,ق}دام'ها

أ%ن_ث% ال3قدام. لتعلقه با، كقوله:
م.ش.ي\ن. كما اه\ت.ز_ت\ ر,ماح¬ ت.س.ف�ه.ت\

أ%عال1يه.ا م.رe الر>ياح, الن_واس1م,
.vبعيدا vرماه ر.م\يا :vوع.ر.د. ال%ج.ر. ي.ع\ر'د'ه' ع.ر\دا

والع.ر_اد.ة�: ش1ب\ه' ال%ن\ج.ن,يق, صغية، والمع الع.ر_ادات'. والع.راد'
والع.راد.ة�: حشيش¬ طيب الريح، وقيل: ح.م\ض¬ تأ}كله ال3بل ومنابته الرمل وسهول

الرمل؛ وقال الراعي ووصف إ,بله:
إ,ذا أ%خل%ف%ت\ ص.و\ب. الر_ب,يع,؛ و.ص.ال%ا

ع.راد¬ وحاذD أ%ل}ب.س.ا كل� أ%ح\ر.ع.ا
vقوله «وصالا» كذا رسم هنا بألف بي الصاد واللم وف ح و ذ أ%يضا *)

بالصل العول عليه ولعله وصى بالياء بعن اتصل).
وقيل: هو من ن.ج,يل الع.ذاة، واحدته ع.راد.ةD وبه س'م>ي. الرجل.

قال ال4زهري: رأ%يت' الع.راد.ة% ف البادية وهي ص'ل}بة� الع'ود منتشرة
ال4غصان ل رائحة لا؛ قال: والذي أ%راد الليث العرادة فيما أ%ح\س.ب'

وهي ب.هار' الب.ر>، وع.راد¬ ع.ر,د¬ على البالغة. قال أ%بو اليثم: تقول
العرب قيل للضب: و,ر\داv و,ر\داv؛ فقال:

أ%ص\ب.ح. ق%ل}ب ص.ر,د.ا،
ل ي.ش\ت.ه,ي أ%ن ي.ر,د.ا،

إ,ل� ع.راداv ع.ر,د.ا،
وص1لYياناv ب.ر,د.ا،
وع.ن\ك%ثاv م'ل}ت.ب,د.ا

�وإ,نا أ%راد عارداv وبارداv فحذف للضرورة. والع.رادة�: شجرة ص'ل}ب.ة



الع'ود، وجعها ع.راد¬. وع.راد¬: نبت¬ ص'ل}ب¬ منتصب. وع.ر_د. النجم' إ,ذا
مال للغروب ب.ع\د.ما ي'ك%ب>د' السماء4؛ قال ذو الرمة:

وه.م_ت1 ال%و\ز.اء� بالت_ع\ريد1
ون,يق¬ م'ع.ر>د¬: مرتفع طويل؛ قال الفرزدق:

وإ,ن، وإ,ي_اكم وم.ن ف ح1بال1ك�م\،
ك%م.ن\ ح.ب\ل�ه ف رأ}س, ن,يق� م'ع.ر>د1

وقال شر ف قول الراعي:
بأ%ط}ي.ب. م1ن\ ث%و\ب.ي\ن, ت.أ}وي إ,ليهما
س'عاد'، إ,ذا ن}م' الس>ماك%ي\ن, ع.ر_د.ا

:vأ%ي ارتفع؛ وقال أ%يضا
فجاء4 بأ%ش\و.ال� إ,ل أ%هل, خ'ب_ة{

ط%ر'وقاv، وقد أ%ق}ع.ى س'ه.ي\لD ف%ع.ر_دا
قال: أ%قعى ارتفع ث ل يبح. ويقال: ع.ر_د. فلن باجتنا إ,ذا ل
يقضها. والع.رادة: ال%رادة ال�نثى. والع.ر,يد.: البعيدة، يانية. وما

زال ذلك ع.ر,يد.ه أ%ي د.أ}ب.ه وه1ج>ياه'؛ عن اللحيان. وع.رادة�: اسم
رجل؛ قال جرير:

أ%تان عن ع.رادة% ق%و\ل� س.و\ء�،
ف%ل وأ%ب ع.راد.ة� ما أ%صابا

ع.راد.ة� م1ن ب.ق1ي_ة1 قوم, لوط{،
أ%ل ت.ب�اv لا ص.ن.عوا ت.ب.ابا

والع.رادة: اسم فرس من خيل الاهلية؛ قال ك%ل}ح.ب.ة� واسه ه'ب.ي.ة� بن
عبد مناف:

ت'سائ1ل�ن ب.ن'و ج'ش.م, بن, بكر�:
أ%غ%ر_اء� الع.رادة� أ%م ب.ه,يم'؟

ك�م.ي\ت¬ غي' م'ح\ل1ف%ة{، ولكن
كل%و\ن1 الص>ر\ف1، ع'ل� به ال4د1ي'

والع.ر�ادة�، بتشديد الراء: ف%ر.س' أ%ب د'واد{. وفلن ف ع.رادة خ.ي�
أ%ي ف حال خي.

والع.ر.ن\د.د': الصeل}ب'، وهو ملحق بسفرجل.
eالفيفة؛ عن ثعلب. والع1ر\ب,د �@عربد: الع1ر\ب,د': الي_ة



والع1ر\ب.دe كلها: حية ت.ن\ف�خ ول تؤ\ذ1ي، مثال س1ل}غ.د� ملحق ب,ج,ر\د. ح\ل�،
والعروف أ%نا الي_ة البيثة، ل4ن ابن ال4عراب قد أ%نشد:

إ,ن>ي، إ,ذا ما ال4مر' كان ج,د_ا،
ول أ%ج,د\ م1ن. اقت1حام� ب'د_ا،

لق1ي الع1دى ف ح.ي_ة{ ع1ر\ب.د_ا
فكيف يصف نفسه بأ%نه حية ينفخ العدى ول يؤذيهم؟ ال�ف}ع'وان� يسمى
الع1ر\ب.د�: وهو الذكر من ال4فاعي، ويقال: بل هي حية حراء خبيثة، ومنه

اشتقت ع.ر\ب.د.ة� الشارب؛ وأ%نشد:
م'ول%ع.ة ب,خ'ل�ق, الع1ر\ب.د>

وقد قيل: العربدe الشديد؛ وأ%نشد:
لقد\ غ%ض1ب\ن. غ%ض.باv ع1ر\ب.د_ا

أ%بو خية وابن شيل: العربد�، الدال شديدة: حية أ%حر أ%رقش' ب,ك�د\رة
وسواد ل يزال ظاهراv عندنا وقلما ي.ظ}ل1م' إ,ل أ%ن يؤذى، ل صغي ول

كبي. ويقال للم'ع.ر\ب,د1: ع1ر\بيد¬ كأ%نه شبه بالية. والع1ر\بيد'
وال�ع.رب,د': الس_و_ار ف السeك}ر، منه. ورجل ع1ر\ب.دÒ وع1ر\ب,يد¬

ومعربد¬: ش1ر>ير م'شارÒ. والع1ر\ب,د': ال4رض ال%ش1ن.ة�. الوهري:
الع.ر\ب.د.ة س'وء� ال�ل�ق. ورجل معربد: يؤ\ذي نديه ف سكره.

@عرجد: الع'ر\ج'ود: أ%صل الع1ذ}ق, من التمر والعنب حت ي'قطفا. ال4زهري:
العرجود ما يرج من العنب أ%و�ل ما يرج كالثآليل. والعرجود: الع'ر\ج'ون

وهو من العنب عرجون ص.غ'ر؛ قال ابن ال4عراب: هو الع'ر\ج'د'
والع'ر\ج'دe. والع'ر\جود: لع'ر\جون النخل.

@عرقد: الع.ر\ق%د.ة: شدة فتل البل ونوه من ال4شياء كلها.
@عزد: الع.ز\د' والع.ص\د': الماع.

ع.ز.د.ها ي.ع\ز,د'ها ع.ز\داv: جامعها.
@عسد: ع.س.د. الب\ل% ي.ع\س3د'ه ع.س\داv: أ%حكم فتله.

والع.س\د': لغة ف الع.ز\د، وهو الماع، كال4س\د وال4ز\د. يقال:
ع.س.د. فلنD جاريت.ه وعز.د.ها وع.ص.د.ها إ,ذا جامعها.

وجل ع1س\و.دÒ: قوي شديد، وكذلك الرجل.
والع1س\و.د_ة�: د'و.يب_ة بيضاء كأ%نا شحمة يقال لا بنت الن_قا تكون

ف الرمل، يشبه با ب.نان� الواري، ويمع ع.ساو,د. وع1س\و.د�ات{. قال



ابن شيل: العسودe، بتشديد الدال: الع.ض\ر.فوط�. وقال ال4زهري: بنت
النقا غي العضرفوط ل4ن بنت النقا تشبه السمكة، والع.ض\رف�وط� من الع1ظاء3

vك%أ%ة أ%صغر منها وأ%دق رأ}سا�ولا قوائم؛ وقيل: الع1س\و.د_ة تشبه ال
سوداء غباء؛ وقيل: الع1س\و.دe د.س_اس¬ يكون ف ال4نقاء. ابن

ال4عراب: العسود� والعربد� الية. قال ال4زهري وقال بعضهم: الع.س\د' هو الب.ب\ر
وأ%نا ل أ%عرفه.

وتفر_ق القوم' ع'ساد.يات{ أ%ي ف كل وجه.
@عسجد: الع.س\ج.د': الذهب؛ وقيل: هو اسم جامع للجوهر كله من الدر�

والياقوت. وقال ثعلب: اختلف الناس ف العسجد؛ فروى أ%بو نصر عن ال4صمعي ف
قوله:

إ,ذا اص\ط%ك9ت\ ب,ضيق� ح'ج\ر.تاها،
تلقى الع.س\ج.د1ي_ة� والل�طيم'

قال: العسجدية منسوبة إ,ل سوق يكون فيها العسجد وهو الذهب؛ وروى ابن
ال4عراب عن الفضل أ%نه قال: العسجدية منسوبة إ,ل فحل كري يقال له

ع.س\ج.د؛ قال وأ%نشده ال4صمعي:
ب.نون% وه.ج\م.ةD، كأ%شاء3 ب'س¼،

تل9ي الع.س\ج.د1ي_ة والل�ط1يم,
(* قوله «بنون إل» بياقوت بدل الصراع الثان ما نصه «صفايا كنة البار

كوم» فالظاهر أ%ن ما هنا عجز بيت آخر).
قال: العسجد الذهب، وكذلك الع1ق}يان�، والع.س\ج.دية ركاب اللوك، وهي

إ,بل كانت تزين للنعمان. وقال أ%بو عبيدة: العسجدية ركاب اللوك الت تمل
الد>ق_ الكثي الثمن ليس باف. والل�طيمة�: سوق فيها ب.زe وط1يب¬.

ويقال: أ%عظم' ل%ط1يم.ة{ من م1س\ك أ%ي قطعة. وقال الازن: ف العسجدية
قولن: أ%حدها تلقى أ%ولد' ع.س\ج.د{ وهو البعي الضخم؛ ويقال: ال3بل

ت.ح\م1ل العسجد وهو الذهب؛ ويقال: اللطيم الصغي من ال3بل سي لطيماv ل4ن
العرب كانت تأ}خذ الفصيل إ,ذا صار له وقت من سنه، فتقبل� به سهيلv إ,ذا

طلع ث ت.ل}ط1م' خد_ه، ويقال له: اذهب ل تذق بعدها قطرة.
والع.س\ج.د1ي_ة�: الع1ي' الت تمل الذهب والال، وقيل: هي كبار ال3بل.

والع.س\ج.د': من فحول ال3بل، معروف، وهو العسجدي أ%يضاv كأ%نه من إ,ضافة الشيء3
إ,ل نفسه؛ قال النابغة:



ف1يهم\ ب.نات' الع.س\ج.د1ي� ولح1ق�،
و'ر\قاv مراك1ل�ها من ال1ض\مار,

الوهري: العسجدية ف قول ال4عشى:
�فالع.س\ج.د1ي_ة� فال4ب\واء� فالر>ج.ل

اسم موضع. ال4زهري: العسجدي اسم فرس لبن أ%س.د{ من ن,تاج الد>يناري�
بن ال�م.ي\س, بن زاد الركب. الوهري: العسجد هو أ%حد ما جاء4 من الرباعي

بغي حر\ف ذ%و\ل%قي¼، والروف الذ�و\ل%ق1ي_ة� ستة: ثلثة من ط%رف
اللسان وهي الراء واللم والنون، وثلثة ش.ف%ه,ي_ة وهي الباء والفاء

واليم، ول ند كلمة رباعية أ%و خاسية إ,ل وفيها حرف أ%و حرفان من هذه الستة
أ%حرف، إ,ل ما جاء4 نو عسجد وما أ%شبهه.

@عسقد: الع'س\ق�د: الرجل� الط©وال� فيه ل%و\ث%ةD؛ عن الزجاجي. ال4زهري:
الع'س\ق�د' الطويل� ال4حق'.

@عشد: ع.ش.د.ه ي.ع\ش1د'ه ع.ش\داv: ج.م.ع.ه.
.eعصد: الع.ص\د': الل�ي@

ع.ص.د. الشيء4 ي.ع\ص1د'ه ع.ص\داv، فهو م.ع\ص'ود وع.صيد¬: لواه؛
والع.ص1يد.ة� منه، وال1ع\ص.د' ما ت'ع\ص.د' به. قال الوهري: والعصيد.ة� الت

ت.ع\ص1د'ها بالسواط ف%ت'م1رeها به، فتنقلب ول ي.ب\ق%ى ف ال3ناء3 منها
شيء إ,ل انقلب. وف حديث خ.و\ل%ة%: فق%ر_ب\ت' له ع.ص1يد.ةv؛ هو دقيق

ي'ل%تe بالسمن ويطبخ. يقال: ع.ص.د\ت' العصيدة وأ%ع\ص.د\ت'ها أ%ي اتذتا.
وع.ص.د. البعي عنقه: لواه نو حار,ك1ه للموت؛ ي.ع\صد'ه ع'ص'وداv، فهو

عاصد، وكذلك الرجل. يقال: ع.ص.د. فلن 
(* قوله «عصد فلن» ف القاموس وكعلم

ونصر عصوداv مات.) ي.ع\ص'د' ع'ص'وداv مات؛ وأ%نشد شر:
على الر_ح\ل, م_ا م.ن_ه السي\ر' عاص1د'

وقال الليث: العاصد ههنا الذي ي.ع\ص1د' العص1يدة أ%ي يديرها ويقلبها
بال1ع\ص.د.ة؛ شب_ه الناعس. به لفقان رأ}سه. قال: ومن قال إ,نه أ%راد

اليت بالعاصد فقد أ%خطأ%. وع.ص.د. السهم: التوى ف م.ر¼ ول ي.ق}ص1د
ال%د.ف. وف نوادر ال4عراب: يوم¬ ع.ط�ود¬ 

(* قوله «عطود» كذا ف الصل بذا
الضبط. وف شرح القاموس عن نوادر العراب عطرد، براء مهملة مشددة بدل



الواو الساكنة.) وع.ط%و_د¬ وع.ص.و_د¬ أ%ي طويل. ور.ك1ب. فلن ع1ص\و.د_ه
أ%ي رأ}يه وع1ر\ب.د_ه' إ,ذا ر.ك1ب. رأ}ي.ه.

�والع.ص\د' والع.ز\د': النكاح' ل فعل له. وقال كراع: عص.د. الرجل
الرأ%ة ي.ع\ص1د'ها ع.ص\داv وعز.د.ها ع.ز\داv: نكحها، فجاء4 له بفعل.

وأ%ع\ص1د\ن ع.ص\داv من حارك وع.ز\داv، على الضارعة، أ%ي أ%ع1ر\ن إ,ياه
ل�ن\ز,ي.ه على أ%تان؛ عن اللحيان. ورجل ع.ص1يد¬ م.ع\صود¬: نعت سوء.

وع.ص.د\ت'ه على ال4مر ع.ص\داv إ,ذا أ%كرهته عليه؛ وقد روى بعضهم
لعنترة:فه.ل� وف الف%غ\واء4 ع.م\ر'و بن جاب,ر�

ب,ذ1م_ت1ه1، وابن' الل�ق1يط%ة1 ع1ص\ي.د'
قال بعضهم: عصيد بوزن ح1ذ}ي.م وهو الأ}بون؛ قال ال4زهري: وقرأ}ت بط

أ%ب اليثم ف شعر التلمس يهجو عمرون بن هند:
،Dفإ,ذا ح.ل%ل}ت' ود'ون% ب.ي\ت غاو.ة

فاب\ر'ق\ بأ%رض1ك ما بدا لك. وار\ع'د1
أ%ب.ن,ي ق1لب.ة، ل تك�ن\ عادات'ك�م
أ%خ\ذ% الد_ن,ي_ة1 ق%ب\ل% خ'ط�ة1 م1ع\ص.د1

قال أ%بو عبيدة: يعن ع'ص1د. عمرو بن ه1ند من الع.ص\د1 والع.ز\د1 يعن
.vمنكوحا

والع1ص\واد' والع'ص\واد': ال%ل%بة والختلط� ف حرب أ%و خصومة، قال:
وت.رامى ال4ب\طال� بالن_ظ%ر, الش_ز\
ر,، وظ%ل� الك�ماة� ف ع1ص\واد1

وت.ع.ص\و.د. القوم': ج.ل�بوا واختلطوا. وع.ص\و.د'وا ع.ص\و.د.ةv منذ
اليوم أ%ي صاحوا واقتتلوا. الليث: الع1ص\واد' ج.ل%بة ف ب.ل1ي_ة،

وع.ص.د.ت\ه'م الع.صاويد': أ%صابتهم بذلك. وع1ص\واد' الظلم: اختلط�ه
وتراك�به.وجاء4ت ال3بل� ع.صاويد. إ,ذا ر.ك1ب. بعضها بعضاv، وكذلك ع.صاويد'

الكلم. والعصاويد': الع1طاش' من ال3بل. ورجل ع1ص\واد¬: ع.س3ر شديد. وامرأ%ة
ع1صواد: كثية الشر؛ قال:

يا م.يe ذات. الط�و\ق, وال1ع\صاد1،
فد.ت\ك1 كل© ر.ع\ب.ل� ع1ص\واد1،

ن.اف1ي.ة{ للب.ع\ل, وال4و\لد1
وقوم¬ ع.صاويد' ف الرب: يلزمون أ%قرانم ول يفارقونم؛ وأ%نشد:



ل�ا ر.أ%ي\ت'ه'م'، ل د.ر\ء4 د'ون.ه'م'،
ي.د\عون% ل1ح\يان% ف ش'ع\ث{ ع.صاويد1

وقولم: وقعوا ف ع1ص\واد{ أ%ي ف أ%مر عظيم. ويقال: تركتهم ف ع1ص\واد{
وهو الشر من ق%ت\ل أ%و س1باب أ%و ص.خ.ب. وهم ف ع1ص\واد{ بينهم: يعن

البليا والصومات. ورجلD ع1ص\واد¬: م'تع1ب؛ وأ%نشد:
وف الق%ر.ب, الع1ص\واد' للع1يس, سائق'

@عصلد: الع.ص\ل%د' والع'ص\ل�ود': الصeل}ب الشديد.
@عضد: الع.ض'د' والع.ض\د' والع'ض'د' والع'ض\د' والع.ض1د' من ال3نسان

وغيه؛ الساعد' وهو ما بي الرفق إ,ل الكتف، والكلم ال4كثر الع.ض'د':
وحكى ثعلب: الع.ض.د، بفتح العي والضاد، كلê يذكر ويؤ\نث. قال أ%بو زيد:

أ%هل ت1هامة يقولون الع'ض'د والع'ج'ز' وي'ذكرون. قال اللحيان: العضد
مؤنثة ل غي، وها الع.ض'دان1، وجعها أ%عضاد¬، ل ي'ك%س_ر' على غي ذلك.

وف حديث أ�م� زرع: ومل4 من ش.ح\م� ع.ض'د.ي_؛ العضد ما بي الك%ت1ف1
وال1ر\ف%ق, ول ترده خاصة، ولكنها أ%رادت السد كله فإ,نه إ,ذا س.م1ن العضد

سن سائر السد؛ ومنه حديث أ%ب قتادة والمار, الوحشي: فناول}ت'ه
العضد. فأ%كلها، يريد كتفه.وف صفته، صلى ال عليه وسلم: كان أ%بيض

م'ع.ض_داv؛ هكذا رواه يي بن معي وهو ال�و.ث�ق' ال%ل}ق؛ والفوظ ف
الرواية: م'ق%ص�داv؛ واستعمل ساعدة� بن' جؤي_ة% ال4عضاد للنحل، فقال:

وكأ%ن� ما ج.ر.س.ت\ على أ%عضاد1ها،
ح.ي\ث� اس\ت.ق%ل� با الشرائع' م.ح\ل%ب'

شبه ما على سوقها من العسل باللب.
ورجل 

:Ò(* قوله «ورجل إل» ف القاموس ورجل عضادي مثلثة إل.) ع'ض1ادي
عظيم العضد، وأ%ع\ض.د': د.قيق العضد.

وع.ض.د.ه ي.ع\ض1د'ه ع.ض\داv: أ%صاب ع.ض'د.ه؛ وكذلك إ,ذا أ%ع.ن\ت.ه وكنت.
:vأ%صابه داء# ف ع.ض'د1ه. وع'ض1د. ع.ض\دا :vوع.ض1د. ع.ض.دا .vله عضدا

شكا ع.ض'د.ه، يط�رد على هذا باب¬ ف جيع ال4عضاء3. وأ%ع\ض.د. الطر'
:Dقصية. وي.د¬ ع.ض1د.ة :Dوع.ض_د.: بلغ ثراه الع.ض'د. وع.ض'د¬ ع.ض1د.ة

قصية الع.ض'د.
والع1ضاد': من س1مات ال3بل و.س\م¬ ف العضد عرضاv؛ عن ابن حبيب من



تذكرة أ%ب علي�. وإ,ب,لD م'ع.ض_د.ةD: موسومة ف أ%عضادها. وناقةD ع.ضاد¬:
وهي الت ل ت.ر,د' الن_ضيح. حت ي.خ\لو ل%ا، ت.ن\صر,م' عن ال3بل ويقال

لا الق%ذ�ور'. والع1ضاد' وال1ع\ض.د': ما ش'د_ ف الع.ض'د1 من
ال1ر\ز,؛ وقيل: ال1ع\ض.د.ة� وال1ع\ض.د الدeم\ل�ج' ل4نه على العضد يكون؛

حكاه اللحيان، والمع م.عاض1د'.
واع\ت.ض.د\ت' الشيء: جعلته ف عضدي.

وال1ع\ض.د.ة� أ%يضاv: الت يشد�ها السافر' على عضده ويعل فيها نفقته،
.vعنه أ%يضا

وثوب م'ع.ض_د¬: مطط على شكل العضد؛ وقال اللحيان: هو الذي و.ش\ي'ه ف
جوانبه. وال�ع.ض_د': الثوب الذي له ع.ل%م ف موضع العضد من لبسه؛ قال

زهي يصف بقرة:
فجال%ت\ على وح\ش1ي>ها، وكأ%ن_ها

م'س.ر\ب.ل%ةD من راز,ق1ي¼ م'ع.ض_د1
والع.ض'د': القوة ل4ن ال3نسان إ,نا ي.ق}وى بعضده فسميت القو�ة به.

وف التنزيل: س.ن.ش'دe عضدك بأ%خيك؛ قال الزجاج: أ%ي سنعينك بأ%خيك. قال:
ولفظ العضد على جهة الثل ل4ن اليد ق1وام'ها ع.ض'د'ها. وكل م'عي، فهو

ع.ض'د¬. والع.ض'د': ال�عي على الثل بالعضد من ال4عضاء3. وف التنزيل:
وما كنت. م'ت_خ1ذ% ال�ض1لYي. ع.ض'داv؛ أ%ي أ%عضاداv وإ,نا أ%فرد

لتعتدل رؤوس الي بال3فراد. وما كنت. متخذ الضلي عضداv؛ أ%ي ما كنت يا
ممد لتتخذ الضلي أ%نصاراv. وع.ض'د' الرجل,: أ%نصاره وأ%عوانه. والعرب

تقول: فلنD ي.ف�تe ف عضد فلن ويقدح ف ساقه؛ فالعضد أ%هل بيته وساقه
نفسه. والع\ت1ضاد': الت_ق%و>ي والستعانة. وفلن ي.ع\ض'د' فلناv أ%ي

ي'ع1نيه. ويقال: فلن ع.ض'د' فلن{ وع1ضاد.ت'ه وم'عاض1د'ه إ,ذا كان يعاونه
ويرافقه؛ وقال لبيد:

أ%و\ م1س\ح.ل س.ن,ق ع1ضاد.ة س.م\ح.ج�،
ب,س.راتا ن.د.ب¬ له وك�لوم'

واعتضدت بفلن: استعنت. وع.ض.د.ه ي.ع\ض'د'ه ع.ض\داv وعاض.د.ه: أ%عانه.
وعاضدن فلن على فلن أ%ي عاونن. وال�عاضد.ة: ال�عاونة. وع.ض'د'

الب,ناء وغيه وع.ض.د'ه وأ%ع\ضاده: ما ش'د_ من حواليه كالصفائح النصوبة
حول ش.ف1ي الوض. وع.ض'د' الوض: من إ,زائها إ,ل م'ؤ.خ�ره، وإ,زاؤ'ه



م.ص.بe الاء فيه، وقيل: عضده جانباه؛ عن ابن ال4عراب، والمع أ%عضاد؛ قال
لبيد يصف الوض الذي طال عهده بالواردة:

راس1خ' الد>م\ن, على أ%ع\ضاد1ه،
ث%ل%م.ت\ه كل© ر,يح� وس.ب.ل}
وع'ضود؛ قال الراجز:

ف%ار\ف%ت_ ع'ق}ر' ال%و\ض, والع'ضود'
م1ن\ ع.ك%رات{، و.ط}و ها وئ1يد'

:vوع.ض'د' الركائب,: ما حواليها. وع.ض.د. الركائب. ي.ع\ض'د'ها ع.ض\دا
أ%تاها من قب.ل, أ%ع\ضاد1ها فضم_ بعضها إ,ل بعض؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

إ,ذا م.شى ل ي.ع\ض'د1 الر_كائبا
والعاض1د': الذي يشي إ,ل جانب دابة عن يينه أ%و يساره. وتقول: هو
ي.ع\ض'د'ها يكون مرة عن يينها ومرة عن يسارها ل يفارقها، وقد ع.ض.د.

ي.ع\ض'د' ع'ض'وداv، والبعي' معضود؛ قال الراجز:
ساق%ت'ها أ%ربعةD بال4ش\طان}،

ي.ع\ض'د'ها اث}نان1، وي.ت\لوها اثنان}
يقال: اع\ض'د\ ب.ع1ي.ك ول ت.ت\ل�ه. وع.ض.د. البعي' البعي. إ,ذا أ%خذ

ب,ع.ض'د1ه ف%ص.ر.ع.ه، وض.ب.ع.ه إ,ذا أ%خذ ب,ض.ب\ع.ي\ه1. والعاض1د':
المل يأ}خ'ذ� ع.ض'د. الناقة ف%ي.ت.ن.و_خ'ها. وح1مار¬ ع.ض1د¬ وعاض1د¬ إ,ذا

ض.م_ ال�تن. من جوانبها. وع.ض'د' الطريق, وع1ضاد.ت'ه: ناحيته. وع.ض'د'
ال3ب\ط1 وع.ض.د'ه: ناحيته؛ وقيل: كل© ناحية ع.ض'د¬ وع.ض.د¬. وأ%ع\ضاد'

البيت: نواح1يه. ويقال: إ,ذا ن.خ.ر.ت1 الر>يح' من هذه الع.ض'د1 أ%تاك
الغيث�، يعن ناحية% اليمن. وعض'د' الر_ح\ل,: خشبتان ت.لزقان بواسطته؛

وقيل: بأ%سفل واسطته. وعض.د. الق%ت.ب' البعي. ع.ض\داv: ع.ض_ه ف%ع.ق%ر.ه؛
قال ذو الرمة:

وه'ن_ على ع.ض\د1 الر>حال, ص.واب,ر'
وع.ض.د.ت\ها الر>حال� إ,ذا أ%ل%ح_ت\ عليها. أ%بو زيد: يقال ل4ع\لى

ظ%ل1ف%ت.ي الر_ح\ل, ما ي.لي الع.راقي: الع.ض'دان، الواس1ط وال�ؤخ_ر.ة1.
وع.ض'د' النعل وع1ضاد.تاها: اللتان تقعان على القدم. وع1ضادتا الباب,

وال3ب\زي,: ناحيتاه. وما كان نو ذلك، فهو الع1ضادة. وع1ضاد.تا الباب:
الشبتان النصوبتان عن يي الداخل منه وشاله. والع1ضادتان: الع'ودان



اللذان ف الن>ي الذي يكون على عنق ثور العجلة، والواس1ط�: الذي يكون وسط
الني. والعاض1دان: س.ط}ران من النخل على ف%ل%ج. والع.ض'د' من النخل:

الطريقة منه. وف الديث: أ%ن9 س.م'رة كانت له ع.ض'د¬ من نل ف حائط رجل من
ال4نصار؛ حكاه الروي� ف الغريبي؛ أ%راد طريقة من النخل، وقيل: إ,نا

هو ع.ض1يد¬ من النخل. ورجل ع.ض'د¬ وع.ض1د¬ وع.ض\د¬؛ ال4خية عن كراع.
وامرأ%ة ع.ضاد¬ 

(* قوله «وامرأة عضاد» ف القاموس والعضاد كسحاب القصي من
الرجال والنساء والغليظة العضد.) قصية؛ قال الذل:

Dل ت.ث}ن,ه ج.ي\د.ر,ي_ة vث%ن.ت\ ع'ن'قا
ع.ضاد¬، ول م.ك}نوز.ة� اللحم, ض.م\ز.ر'

الضمزر': الغليظة اللئيمة. قال الؤر�خ: ويقال للرجل القصي ع.ضاد¬.
وعض.د. الشجر. ي.ع\ض1د'ه، بالكسر، ع.ض\داv، فهو م.ع\ضود وع.ض1يد¬،

واس\ت.ع\ض.د.ه: قطعه بال1ع\ض.د؛ ال4خية عن الروي�؛ قال: ومنه حديث طهفة:
ون.س\ت.ع\ض1د' الب.رير. أ%ي نقطعه ون.ج\ن,يه من شجره لل4كل. والع.ض.د':

ما ع'ض1د. من الشجر أ%و قطع بنزلة العضود؛ قال عبد مناف بن ربع
،Dوالض_ر\ب' ه.ي\ق%ع.ة ،Dذ%ل:الط�ع\ن' ش.غ\ش.غ.ة�ال

ض.ر\ب. ال�ع.و>ل, تت. الد>ي.ة1 الع.ض.د.ا
الشغشغة: صوت الط�ع\ن. واليقعة: صوت الضرب بالسيف. وال�ع.و>ل�: الذي

يبن العال%ة%، وهي ظ�ل�ةD من الشجر ي'س\ت.ظ%ل© با من الطر. وف
حديث تري الدينة: نى أ%ن ي'ع\ض.د. شجر'ها أ%ي يقطع. وف الديث:

لو.د1د\ت' أ%ن شجرةD ت'ع\ض.د. وف حديث ظبيان: وكان بنو عمرو بن خالد من
ج.ذي.ة% يب,طون ع.ض1يد.ها ويأ}كلون ح.ص1يد.ها؛ الع.ض1يد' والع.ض.د': ما ق�ط1ع

من الشجر أ%ي يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه ع.ل%فاv ل3بلهم. وع.ض.د.
الشجر.: ن.ث%ر ور.ق%ها ل3بله؛ عن ثعلب، واسم ذلك الور.ق, الع.ض.د'.
وال1ع\ض.د' وال1ع\ضاد' من السيوف: ال�م\ت.ه.ن' ف قطع الشجر؛ أ%نشد

vل يكن م1ع\ضادا vب,ر,ن\دا vثعلب:س.ي\فا
قال: وال1ع\ضاد' سيف يكون مع القص�ابي تقطع به العظام. والعضاد: مثل

ال1ن\جل ليس لا أ�ش'ر¬
(* قوله «أشر» كشطب وشطب، بفتح الشي وضمها كما ف الصحاح والقاموس،

وقوله نصابا كذا فيه وف شرح القاموس ولعله نصالا باللم ل بالباء).



ي'ر\ب.ط ن,صاب'ها إ,ل عصا أ%و قناة ث ي.ق}ص1م' الراعي با على غنمه
أ%و إ,بله ف�روع. غ�صون1 الشجر؛ قال:

كأ%نا ت'ن\حي، على الق%تاد1
والش_و\ك1، ح.د_ ال}ف%أ}س, وال1ع\ضاد1

وقال أ%بو حنيفة: كل ما ع'ض1د به الشجر فهو م1ع\ض.د. قال: وقال أ%عراب:
ال1ع\ض.د' عندنا حديدة ثقيلة ف هيئة ال1ن\جل يقطع با الشجر.
والع.ض1يد': النخلة الت لا ج,ذ}ع¬ ي.تناول� منه التناول، وجعه

ع1ض\دانD؛ قال ال4صمعي: إ,ذا صار للنخلة جذع يتناول منه التناول فتلك النخلة
الع.ض1يد'، فإ,ذا فأ%تت اليد فهي ج.ب_ار.ةD. والع.واض1د': ما ينبت من

النخل على جانب النهر. وب'س\ر.ةD م'ع.ض>دة، بكسر الضاد: بدا الترطيب ف
أ%حد جانبيها.

وقال النضر: أ%عضاد' الزارع حدودها يعن الدود الت تكون فيما بي
الار والار كال�د\ران ف ال4رضي. والعضد، بالتحريك: داء يأ}خذ ال3بل

ف أ%عضادها ف%ت'ب.ط©، تقول منه: ع.ض1د. البعي، بالكسر؛ قال النابغة:
ش.ك_ الف%ريص.ة% بال1د\رى ف%أ%ن\ف%ذ%ها،
ش.ك_ ال�ب.ي\ط1ر إ,ذ ي.شف1ي من الع.ض.د1

والي.ع\ض1يد': بقلة، وهو الط�ر\خ.ش\قوق، وف التهذيب: الت_ر\خ.ج\قوق.
قال ابن سيده: واليعضيد بقلة زهرها أ%شد صفرة من الو.ر\س، وقيل: هي من

الشجر، وقيل: هي بقلة من بقول الربيع فيها م.رارة. وقال أ%بو حنيفة:
اليعضيد بقلة من ال4حرار مرة، لا زهرة صفراء تشتهيها ال3بل والغنم واليل

:vت'ع\ج,ب' با وت'خ\ص1ب' عليها؛ قال النابغة ووصف خيل vأ%يضا
ي.ت.ح.ل�ب' الي.ع\ض1يد' من أ%ش\داق1ها،

ص'ف}راv م.ناخ1ر'ها من ال%ر\جار,
@عطد: الع.ط}د': الشد�ة. والع.ط%و_د': الشديد الشاقe من كل شيء.

وس.ف%ر¬ ع.ط%و_د¬: شاق شديد، وقيل: بعيد؛ قال:
فقد ل%ق1ينا س.ف%راv ع.ط%و_دا،

ي.ت\ر'ك' ذا الل�و\ن1 الب.صيص, أ%س\ودا
والع.ط%و_د': النطلق' السريع؛ قال:

إ,ليك أ%ش\ك�و ع.ن.قاv ع.ط%و_دا
وقد حكي كل ذلك بالراء مكان الواو وسنذكره ف الرباعي. ويوم¬ ع.ط%و_د¬:



تام�. قال ال4زهري: وذهب يوماv عطو_داv أ%ي يوماv أ%جع.؛ وأ%نشد:
أ%ت\م¬، أ�د1ي. يوم.ها ع.ط%و�دا،

م1ث}ل% س'رى ل%ي\ل%ت1ها، أ%و أ%ب\ع.دا
والع.ط%و_د': الطويل�. والعطو�د: الرتفع. وجبل ع.ط%و_د¬ وع.ط%ر_د¬

وع.ص.و_د¬ أ%ي طويل. وقال ابن شيل: هذا طريق ع.ط%و_د¬ ايي بي�ن
ي.ذ}ه.ب' فيه حيثما شاء.

@عطرد: ناقة ع.ط%ر_د.ةD: مرتفعة. ورجل ع.ط%ر_د، بتشديد الراء: طويل.
وسي ع.ط%ر_د: كعطو_د. ويوم عطر_د¬ وعطو_د¬: طويل. وطريق عطر_د: متد�

طويل، وشأ}و¬ ع.ط%ر_د¬.
ويقال: ع.ط}ر,د\ لنا عندك هذا يا فلن أ%ي ص.ي>ره لنا عندك كالع1د.ة

واجعله لنا ع'ط}روداv م1ث}ل�ه؛ قال: ومنه اسم ع'طار,د{. وع'طار,د¬: كوكب ل
يفارق الشمس. قال ال4زهري: وهو كوكب' الكتاب. وقال الوهري: هو نم من

ال�ن_س,. وع'طار,د¬: ح.يÒ من س.ع\د، وقيل: ع'طار,د¬ بطن¬ من ت.ميم�
ر.ه\ط� أ%ب ر.جاء� الع'طاردي.

@عطود: الع.ط%و_د': السي السريع؛ قال: وهو ملحق بالماسي بتشديد الواو؛
قال الراجز:

إ,ليك أ%شك�و ع.ن.قاv ع.ط%و_دا
ويوم ع.ط%ر_د وع.ط%و_د¬: طويل.

@عفد: ع.ف%د. ي.ع\ف1د ع.ف}داv وع.ف%داناv: ط%ف%ر.، يانية، وقيل: هو إ,ذا
صف رجليه فوثب من غي ع.د\و.

.Dوالع.ف}د: طائر يشبه ال%مام، وقيل: هو المام بعينه، والمع ع'ف}دان
أ%بو عمرو: الع\ت1فاد' أ%ن ي'غ\ل1ق. الرجل باب.ه' على نفسه فل يسأ%ل

أ%حداv حت يوت جوعاv؛ وأ%نشد:
وقائلة{: ذ%ا ز.مان� اع\ت1فاد1،

وم.ن ذاك. ي.ب\قى على الع\ت1فاد؟
وقد اع\ت.ف%د. ي.ع\ت.ف1د' اعت1فاداv. قال ممد بن أ%نس: كانوا إ,ذا

اشتد� بم الوع وخافوا أ%ن يوتوا أ%غ}ل%قوا عليهم باباv، وجعلوا حظية من
شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاv. قال: ولقي رجل جارية تبكي فقال لا:

مالك؟ قالت: نريد أ%ن نعتفد؛ قال: وقال النظار بن هاشم ال4سدي:
صاح. ب,ه,م، على اعت1فاد{، ز.مان}



م'ع\ت.ف%د¬ ق%ط�اع' ب.ي\ن, ال4ق}ران}
قال شر: ووجدته ف كتاب ابن ب'ز'ر\ج اع\ت.ق%د. الرجل�، بالقاف، وآط%م.

وذلك أ%ن ي'غ\لق عليه باباv إ,ذا احتاج حت يوت.
vوت.ع\قادا v؛ ع.ق%د.ه ي.ع\ق1د'ه ع.ق}داYعقد: الع.ق}د: نقيض ال%ل@

وع.ق�ده؛ أ%نشد ثعلب:
ل ي.م\ن.ع.ن_ك.، م1ن\ ب,غا

ء3 ال%ي\ر,، ت.ع\قاد' التمائم\
واعت.ق%د.ه كع.ق%د.ه؛ قال جرير:
أ%س1يل%ة� مع\ق1د1 الس>م\ط%ي\ن, منها،

و.ر.ي_ا حيث� ت.ع\ت.ق1د' ال1قابا
وقد انع.ق%د وتع.ق�د.. والعاق1د': مواضع الع.ق}د. والع.ق1يد':

ال�ع.اق1د'. قال سيبويه: وقالوا هو من م.ع\ق1د. ال3زار أ%ي بتلك النزلة ف
القرب، فحذف. وأ%و\ص.ل%، وهو من الروف الختصة الت أ�جريت م'ج\رى غي

الختصة ل4نه كالكان وإ,ن ل يكن مكاناv، وإ,نا هو كالثل، وقالوا للرجل
إ,ذا ل يكن عنده غناء: فلن ل ي.ع\ق1د' ال%ب\ل% أ%ي أ%نه ي.ع\ج,ز' عن

هذا على ه.وان,ه1 وخف�ته؛ قال:
،vح.ل vل} يا ظ%ب\ي' ح.ل�فإ,ن} ت.ق
ت.ع\ل%ق\ وت.ع\ق1د\ ح.ب\ل%ها ال�ن\ح.ل�

أ%ي ت1دe وت.ت.ش.م_ر' ل3غ}ضاب,ه وإ,ر\غام1ه1 حت كأ%نا ت.ع\ق1د'
على نفسه الب\ل.

والع'ق}د.ة�: ح.ج\م' الع.ق}د، والمع ع'ق%د. وخيوط معق�دة: شد�د
للكثرة. ويقال: عقدت البل، فهو معقود، وكذلك العهد؛ ومنه ع'ق}د.ة� النكاح؛

وانعق%د. ع.ق}د' البل انعقاداv. وموضع العقد من البل: م.ع\ق1د¬، وجعه
م.عاق1د. وف حديث الدعاء: أ%سأ%لك ب,م.عاق1د1 الع1ز> من ع.ر\ش1ك أ%ي

بالصال الت استحق با العرش' الع1ز_ أ%و بواضع انعقادها منه، وحقيقة
معناه: بعز عرشك؛ قال ابن ال4ثي: وأ%صحاب أ%ب حنيفة يكرهون هذا اللفظ من

:�الدعاء. وج.ب.ر. ع.ظ}م'ه على ع'ق}د.ة{ إ,ذا ل ي.س\ت.و,. والع'ق}د.ة
قلدة. والع1ق}د: اليط ينظم فيه الرز، وجعه ع'قود. وقد اعتق%د. الدر_

والر.ز. وغيه إ,ذا اتذ منه ع1ق}داv، قال عدي_ بن الرقاع:
وما ح'س.ي\ن.ة�، إ,ذ قام.ت\ ت'و.د>ع'نا



vوم.ر\جانا vل1لب.ي\ن,، واع.ت.ق%دت\ ش.ذ}را
وال1ع\قاد': خيط ينظم فيه خرزات وت'ع.ل�ق ف عنق الصب. وعق%د. التاج.

فوق رأ}سه واعتقده: ع.ص_ب.ه به؛ أ%نشد ثعلب لبن قيس الرقيات:
ي.ع\ت.ق1د' التاج. فوق. م.ف}ر.ق1ه

على ج.بي�، كأ%نه الذ�ه.ب'
وف حديث قيس بن ع.ب_اد قال: كنت' آت الدينة% فأ%لقى أ%صحاب. رسول,

ال، صلى ال عليه وسلم، وأ%ح.بeهم إ,ل9 عمر'
بن الطاب، رضي ال عنه، وأ�قيمت صلة الصبح فخرج عمر وبي يديه رجل،

فنظر ف وجوه القوم فعرفهم غيي، فدفعن من الصف وقام مقامي ث قعد
�يد�ثنا، فما رأ%يت الرجال مدت أ%عناقها متوجهةv إ,ليه فقال: هل%ك أ%هل

الع'ق%د1 ورب> الكعبة1، قالا ثلثاv، ول آس.ى عليهم إ,نا آسى على من
ي.ه\ل1كون من الناس؛ قال أ%بو منصور: الع'ق%د' الو,ليات' على ال4مصار، ورواه

غيه: هلك أ%هل� الع.ق%د1، وقيل: هو من ع.ق}د1 الولية لل�مراء. وف
حديث أ�ب.ي�: هلك. أ%هل� الع'ق}د.ة ورب> الكعبة؛ يريد الب.ي\ع.ة العقودة

للولية. وع.ق%د. الع.ه\د. واليمي ي.ع\ق1دها ع.ق}داv وع.ق�دها:
أ%كدها. أ%بو زيد ف قوله تعال: والذين عق%دت أ%يانكم وعاقدت أ%يانكم؛ وقد

قرئ عقدت بالتشديد، معناه التوكيد والتغليظ، كقوله تعال: ول ت.ن\ق�ضوا
ال4يان% بعد توكيدها، ف اللف أ%يضاv. وف حديث ابن عباس ف قوله

تعال: والذين عاق%د.ت أ%يان'كم؛ ال�عاق%د.ة: ال�عاه.دة واليثاق.
وال4يان�: جع يي الق%س.م, أ%و اليد. فأ%ما الرف ف سورة الائدة: ولكن

ي'ؤاخذ�ك�م با ع.ق�د\ت'م ال4يان، بالتشديد ف القاف قراءة ال4عمش
وغيه، وقد قرئ عقدت بالتخفيف؛ قال الطيئة:

أ�ولئك قوم، إ,ن ب.ن.و\ا أ%ح\س.ن'وا البنا،
وإ,ن عاهدوا أ%وف%و\ا، وإ,ن عاق%دوا ش.دeوا

وقال آخر:
قو\م¬ إ,ذا ع.ق%د'وا ع.ق}داv لار,ه1م

وقال ف موضع آخر: عاقدوا، وف موضع آخر: ع.ق�دوا، والرف قرئ
بالوجهي؛ وع.ق%د\ت' الب\ل% والبيع والعهد فانعقد. والع.ق}د: العهد، والمع

ع'قود، وهي أ%وكد الع'هود. ويقال: ع.ه,د\ت' إ,ل فلن{ ف كذا وكذا،
وتأ}ويله أ%لزمته ذلك، فإ,ذا قلت: عاقدته أ%و عقدت عليه فتأ}ويله أ%نك أ%لزمته



ذلك باستيثاق. والعاقدة: العاهدة. وعاقده: عهده. وتعاقد القوم: تعاهدوا.
وقوله تعال:

يا أي'ها الذين آمنوا أ%وفوا بالع'قود؛ قيل: هي العهود، وقيل: هي
الفرائض الت أ�لزموها؛ قال الزجاج: أ%وفوا بالع'قود، خاطب ال الؤمني

بالوفاء3 بالعقود الت عقدها ال تعال عليهم، والعق�ود1 الت يعق1دها بعضهم
على بعض على ما يوجبه الدين. والع.ق1يد': ال%ليف'؛ قال أ%بو خراش

الذل:
كم م1ن ع.ق1يد{ وجار� ح.ل� ع1ن\د.ه'م'،

وم1ن م'جار� ب,ع.ه\د1 ال3 قد ق%ت.ل�وا
وع.ق%د. الب,ناء4 بال1ص> ي.ع\ق1د'ه ع.ق}داv: أ%ل}ز.ق%ه'.

والع.ق}د': ما ع.ق%د\ت. من الب,ناء3، والمع أ%ع\قاد¬ وع'قود¬. وع.ق%د.:
بن ع.ق}داv. والع.ق}د': ع.ق}د' طاق, البناء3، وقد ع.ق�د.ه الب.ن_اء�

ت.ع\ق1يداv. وت.ع.ق�د. القو\س' ف السماء إ,ذا صار كأ%نه ع.ق}د م.ب\ن�ي.
وت.ع.ق�د. الس_حاب': صار كالعقد البن. وأ%عقاد'ه: ما تع.ق�د. منه،

.�واحدها ع.ق}د. وال%ع\د1د': ال%ف}ص1ل
وال4ع\ق%د' من التeيوس: الذي ف ق%ر\ن,ه ال}ت1واء، وقيل: الذي ف قرنه

ع'ق}دة، والسم الع.ق%د. والذئب' ال4ع\ق%د': ال�ع\و.جe. وفحل
أ%ع\ق%د' إ,ذا رفع ذ%ن.ب.ه، وإ,نا يفعل ذلك من النشاط.

وظبية عاقد: انعقد طر.ف' ذنبها، وقيل: هي العاطف، وقيل: هي الت رفعت
رأ}سها حذراv على نفسها وعلى ولدها.

والع.ق}داء� من الشاء: الت ذنبها كأ%نه معقود. والع.ق%د': التواء# ف
ذن.ب الشاة يكون فيه كالع'ق}دة؛ شاةD أ%ع\ق%د' وك%ب\ش¬ أ%ع\قد وكذلك ذئب

أ%عقد وكلب أ%عقد؛ قال جرير:
ت.ب'ول على الق%تاد1 بنات' ت.ي\م�،
مع الع'ق%د1 الن_وابح, ف الد>يار

وليس شيء# أ%ح.ب_ إ,ل الكلب من أ%ن يبول على ق%تادة{ أ%و على
ش'ج.ي\ر.ة{ صغية غيها. وال4ع\ق%د': الكلب لنعقاد ذنبه جعلوه اساv له
معروفاv. وكل© م'ل}ت.وي الذن.ب أ%ع\ق%د'. وع'ق}د.ة الكلب: قضيبه وإ,نا قيل

ع'قدة إ,ذا ع.ق%د.ت عليه الكلبة� فانتفخ ط%ر.فه.
والع.ق%د': ت.شبeث� ظبية1 الل�ع\و.ة1 بب'س\ر.ة ق%ض1يب, له



الث�م\ث%م، والثمثم' كلب الص_ي\د، واللعوة: ال�نثى، وظ%ب\ي.ت.ه'ا: ح.ياؤ'ها.
وتعاقدت الكلب': ت.عاظ%ل%ت\؛ وسى جرير الفرزدق. ع'ق}دان%، إ,ما على
التشبيه له بالكلب ال4ع\ق%د1 الذنب,، وإ,ما على التشبيه بالكلب ال�تع.قYد1

مع الكلبة إ,ذا عاظ%ل%ها، فقال:
وما ز,ل}ت. يا ع'ق}دان� صاح1ب. س.و\أ%ة{،

ت'ناج,ي با ن.ف}ساv ل%ئ1يماv ض.م1ي'ها
وقال أ%بو منصور: لقبه ع'ق}دان% ل1ق1ص.ر,ه؛ وفيه يقول:

يا ل%ي\ت. ش1ع\رى ما ت.م.ن_ى م'جاش1ع¬،
ول ي.ت_ر,ك\ ع'ق}دان� ل1لق%و\س, م.ن\ز.عا

أ%ي أ%عر.ق. ف الن_ز\ع ول ي.د.ع\ للصلح موضعاv. وإ,ذا أ%ر\ت.ج.ت1
الناقة� على ماء3 الفحل فهي عاق1د¬، وذلك حي ت.ع\ق1د' بذنبها ف%ي'ع\ل%م'

أ%نا قد حلت وأ%قرت باللYقاح,. وناقة عاقد: تعقد بذ%ن.ب,ها عند
اللYقاح؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
Dذات' م.ع\ج.م.ة{، وب'ز\ل Dج,مال

�ع.واق1د' أ%م\س.ك%ت\ ل%ق%حاv وح'ول
وظ%ب\ي¬ عاق1د¬: واض1عÝ ع'ن.ق%ه على ع.ج'زه، قد عط%ف%ه للنوم؛ قال ساعدة

بن جؤية:
وكأ%نا وافاك.، يوم. ل%ق1يت.ها،

من وحش, مكة% عاق1د¬ م'ت.ر.ب>ب'
والمع الع.واق1د'؛ قال النابغة الذبيان:

ح1سان الو'جوه1 كالظباء3 الع.واق1د
وهي العواط1ف' أ%يضاv. وجاء4 عاق1داv ع'ن'ق%ه أ%ي لوياv لا من

الك1ب\ر. وف الديث: من ع.ق%د. ل1ح\ي.ت.ه فإ,ن ممداv ب.ر,يء# منه؛ قيل: هو
معالتها حت ت.ن\ع.ق1د وت.ت.ج.ع_د، وقيل: كانوا ي.ع\ق1دونا ف الروب

�فأ%مرهم بإ,رسالا، كانوا يفعلون ذلك تكباv وع'ج\باv. وعقد. العسل
والرeبe ونو'ها ي.ع\ق1د' وانع.ق%د. وأ%ع\ق%د\ت'ه فهو م'ع\ق%د¬ وع.ق1يد:

غ%ل�ظ%؛ قال التلمس ف ناقة له:
أ�ج'د¬ إ,ذا اس\ت.ن\ف%ر\ت.ها م1ن م.ب\ر.ك{

ح.ل%ب.ت\ م.غ.اب,ن.ها ب,ر'ب¼ م1ع\ق%د1
وكذلك ع.قيد' ع.صي العنب. وروى بعضهم: ع.ق�د\ت' العسل% والكلم.



أ%ع\ق%د\ت'؛ وأ%نشد:
وكان ر'بìا أ%و\ ك�ح.ي\لv م'ع\ق%دا

قال الكسائي: ويقال للقطران والرب� ونوه: أ%ع\ق%د\ت'ه حت ت.ع.ق�د.
والي.ع\ق1يد': عسل ي'ع\ق%د' حت ي.خ\ث�ر.، وقيل: الي.ع\ق1يد' طعام¬

ي'ع\ق%د' بالعسل.
وع'ق}د.ة1 اللسان. ما غ�لظ% منه. وف لسانه ع'ق}د.ةD وع.ق%د¬ أ%ي

الت1واء. ورجل أ%ع\ق%د' وع.ق1د¬: ف لسانه ع'ق}د.ة أ%و ر.ت.ج¬؛ وع.ق1د. لسانه'
.vي.ع\ق%د' ع.ق%دا

وع.ق�د كلم.ه: أ%عو.ص.ه وع.م_اه. وكلم¬ م'ع.ق�د¬ أ%ي م'غ.م_ض¬.
وقال إ,سحق بن فرج: سعت أ%عرابي�اv يقول: ع.ق%د. فلن� بن فلن ع'نق%ه

إ,ل فلن إ,ذا لأ% إ,ليه وع.ك%د.ها. وع.ق%د. ق%ل}به على الشيء: ل%ز,م.ه،
والعرب تقول: ع.ق%د فلن ناصيته إ,ذا غضب وتيأ% للشر؛ وقال ابن مقبل:

أ%ثاب'وا أ%خاه'م\، إ,ذ} أ%راد'وا ز,يال%ه
بأ%س\واط1 ق1د¼، عاق1د1ين. الن_واص1يا

وف حديث: اليل� م.عقود¬ ف نواصيها الي\ر' أ%ي ملزم لا كأ%نه معقود
فيها. وف حديث الدعاء: لك من قلوبنا ع'ق}د.ة� الن_دم؛ يريد ع.ق}د.

العزم على الندامة وهو تقيق التوبة. وف الديث: لم'ر.ن� براحلت
ت'ر\ح.ل� ث ل أ%ح'ل© لا ع'ق}دةv حت أ%قد.م. الدينة أ%ي ل أ%ح'ل© عزمي

حت أ%قد.م.ها؛ وقيل: أ%راد ل أ%نزل عنها فأ%عقلها حت أ%حتاج إ,ل حل
عقالا. وع'ق}د.ة النكاح, والبيع,: وجوبما؛ قال الفارسي: هو من الشد�

vوالربط، ولذلك قالوا: إ,م\لك' الرأ%ة1، ل4ن أ%صل هذه الكلمة أ%يضا
الع.ق}د'، قيل إ,ملك الرأ%ة كما قيل عقدة النكاح؛ وانع.قد. النكح' بي الزوجي

والبيع' بي التبابي. وع'ق}د.ة� كلY شيء�: إ,برامه. وف الديث: م.ن
عقد. ال1ز\ية ف عنقه فقد ب.ر,يء4 ما جاء4 به رسول ال، صلى ال عليه

وسلم؛ ع.ق}د' ال1ز\ية1 كناية عن تقريرها على نفسه كما تعقد الذمة
للكتاب عليها. واعتقد. الشيء�: ص.ل�ب. واشتد.

وت.ع.ق�د ال3خاء�: استحكم مثل ت.ذ%ل�ل%. وت.ع.ق�د. الث�ر.ى:
ج.ع'د.. وث%رÝى ع.ق1د¬ على النس.ب,: م'تج.م>د¬. وعقد. الشحم' يعق1د': انبن

وظهر.
والع.ق1د': التراك1م' من الرمل، واحده ع.ق1د.ة والمع أ%عقاد¬.



والع.ق%د' لغة ف الع.ق1د1؛ وقال هيان:
ي.ف}ت.ح' ط�ر\ق. الع.ق1د1 الر_وات1جا

لكثرة الطر. والع.قد': ترط©ب' الرمل من كثرة الطر. وجل ع.ق1د¬:
قوي�. ابن ال4عراب: الع.ق1د' المل القصي الصبور على العمل. ولئيم أ%عقد:

عسر ال�ل�ق ليس بسهل؛ وفلن ع.ق1يد' الكر.م وع.ق1يد' الل©ؤ\م,.
والع.ق%د' ف ال4سنان كالقاد1ح,. والعاق1د': حري البئر وما حوله.

والت_ع.ق©د' ف البئر: أ%ن ي.خ\رخ. أ%سف%ل� الطي> ويدخل أ%عله إ,ل ج,رابا،
وج,راب'ها اتساعها. وناقة م.ع\ق�ود.ة� الق%را: م'و.ث�ق%ه' الظهر؛ وجل

ع.ق}د¬؛ قال النابغة:
فكي\ف. م.زار'ها إ,ل ب,ع.ق}د{

م'م.ر¼، ليس ي.ن\ق�ض'ه ال%و ون؟
.�الراد ال%ب\ل� وأ%راد به ع.ه\د.ها. والع'ق}د.ة�: الض_ي\ع.ة

واعت.ق%د. أ%يضاv: اشتراها. والع'ق}دة: ال4رض الكثية الشجر وهي تكون من
الر>م\ث1 والع.ر\ف%ج,، وأ%نكرها بعضهم ف العرفج، وقيل: هو الكان الكثي

الشجر والنخل؛ وف الديث: فعدلت عن الطريق فإ,ذا بعقدة من شجر أ%ي بقعة
كثية الشجر؛ وقيل: العقدة من الشجر ما يكفي الاشية؛ وقيل: هي من الشجر ما

اجتمع وثبت أ%صله يريد الدوام.. وقولم؛ آل%ف' من غ�راب, ع'ق}د.ة؛ قال ابن
حبيب: هي أ%رض كثية النخيل ل يطي' غ�راب'ها. وف الصحاح: آلف' من

غ�راب ع'ق}دة ل4نه ل ي'ط%ي_ر'. والع'ق}د.ة: بقية ال%ر\ع.ى، والمع
ع'ق%د¬ وع1قاد¬. وف أ%رض بن فلن ع.ق}دة تكفيهم سنتهم، يعن مكاناv ذا شجر

يرعونه. وكل ما يعتقده ال3نسان من العقار، فهو عقدة له. واعتقد ض.ي\عة
ومالv أ%ي اقتناها. وقال ابن ال4نباري: ف قولم لفلن ع'ق}دة، العقدة

عند العرب الائط الكثي النخل. ويقال للق%ر\ية الكثية النخل: ع'ق}دة،
وكأ%ن9 الرجل إ,ذا اتذ ذلك فقد أ%حكم أ%مره عند نفسه واستوثق منه، ث

صيوا كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه ع'ق}دة. ويقال للرجل إ,ذا
سكن غضبه: قد تللت ع'ق%د'ه. واعتقد كذا بقلبه وليس له معقود¬ أ%ي عقد'

رأ}ي. وف الديث: أ%ن رجلv كان يبايع وف ع'ق}دته ضعف أ%ي ف رأ}يه ونظره
ف مصال نفسه. والع.ق%د' والع.ق%دان�: ضرب من التمر.

والع.ق1د'، وقيل الع.ق%د: قبيلة من اليمن ث من بن عبد شس بن سعد.
وبنو ع.ق1يد.ة%: قبيلة من قريش. وبنو ع.ق1يد.ة%: قبيلة من العرب. والع'ق�د':



بطون من تيم. وقيل: الع.ق%د' قبيلة من العرب ي'ن\س.ب' إ,ليهم
الع.ق%د1يe. والع.ق%د': من بن يربوع خاصة؛ حكاه ابن ال4عراب. قال: واللب_ك'
بنو الرث بن كعب ما خل م1ن\ق%راv، وذ1ئاب' الغضا بنو كعب بن مالك بن

ح.ن\ظ%ل%ة.
والع'ن\ق�ود': واحد عناق1يد1 العنب، والع1نقاد' لغة فيه؛ قل الراجز:

إ,ذ ل1م_ت س.و\داء كالع1ن\قاد1
والع'ق}د.ة� من ال%ر\ع.ى: هي ال%ن\ب.ة� ما كان فيها من م.ر\ع.ى عام

أ%و�ل%، فهو ع'ق}د.ةD وع'ر\و.ةD فهذا من ال%ن\ب.ة، وقد يضطرe الال� إل
الشجر، ويسمى عقدة وعروة فإ,ذا كانت النبة ل يقل للشجر عقدة ول عروة؛

قال: ومنه سيت الع'ق}د.ة؛ وقال الرقاع العاملي:
خ.ض.ب.ت\ لا ع'ق%د' الب,راق, ج.بين.ها،

م1ن ع.ر\ك1ها ع.ل%جان.ها وع.راد.ها
وف حديث ابن عمرو: أ%ل أ%كن أ%علم السباع. ههنا كثياv؟ قيل: نعم
ولكنها ع'ق1د.ت فهي تالط البهائم ول ت.ه,يج'ها أ%ي ع'ول1ج.ت\ بال�خ.ذ1

والطلمسات كما يعال الروم' الوام_ ذوات1 السموم، يعن ع'ق1دت وم'ن,عت\
أ%ن تضر البهائم. وف حديث أ%ب موسى: أ%نه كسا ف كف�ارة اليمي ثوبي

ظ%ه\ران,يìا وم'ع.ق�داv؛ ال�ع.ق�د': ضرب من برود1 ه.ج.ر..
@عكد: الع'ك}د.ة� والع.ك%د.ة�: أ%صل اللسان والذنب وع'ق}د.ت'ه، والمع
ع'ك%د¬ وع.ك%د. وف الديث: إ,ذا قطع اللسان من ع'ك}د.ت1ه ففيه كذا؛

Yه. وع.ك}د' كل�الع'ك}د.ة� ع'ق}د.ة1 أ%صل اللسان، وقيل: معظمه، وقيل: و.س.ط
شيء�: وس.ط�ه. وع.ك%د.ة القلب: أ%صله بي الرئتي.

وع.ك1د. الضب� ي.ع\ك%د' ع.ك%داv، فهو ع.ك1د¬، واست.ع\ك%د.: س.م1ن.
وص.ل�ب. لم'ه. واست.ع\ك%د. الضبe بجر أ%و شجر إ,ذا ت.ع.ص_ر. به مافة%

ع'قاب� أ%و باز�؛ وأ%نشد ابن ال4عراب يصف الضب:
إ,ذا اس\ت.ع\ك%د.ت\ منه بكلY ك�داي.ة{

من الص_خ\ر,، وافاها ل%دى كلY مسرح
وناقة ع.ك1د.ةD: سينة. واس\ت.ع\ك%د. الاء�: اجتمع؛ ويروى بيت امرئ,

القيس:
vت.رى الف%أ}ر. ف م'س\ت.ع\ك1د1 الاء3 لح1با

على ج.د.د1 الص_ح\راء3، م1ن ش.د> م.ل}ه.ب,



وع.ك}د'ك. هذا ال4م\ر'. وح.باب'ك وش.باب'ك. ومهود'ك ومعكود'ك أ%ن تفعل
كذا معناه كلYه: غايت'ك وآخ1ر' أ%م\ر,ك. أ%ي ق1صاراك.؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
س.ن'ص\لي با الق%و\م. الذين اص\ط%ل%و\ا با،

وإ,ل� فم.عكود¬ ل%نا أ�مe ج'ند'ب,
ث فسره فقال: م.ع\كود لنا أ%ي ق�صارى أ%م\ر,نا وآخره أ%ن ن.ظ}ل1م.

فن.ق}ت'ل% غي. قات1ل1نا. وأ�م جندب هنا: الغ.د\ر' والداهية�، وهذا معكود¬
أ%ي ع.ت1يد¬. وال%ع\ك�ود': البوس؛ عن يعقوب.

ولب ع'كال1د¬ وع'ك%ل1د¬ أي خاثر، بزيادة اللم.
.�والع1ل}ك1د': الق%صية� الل�ح1يمة

@عكرد: غلم ع'ك}ر'د¬ وع'ك%ر,د¬: سي. وقد ع.ك}ر.د. الغلم' والبعي
ي'ع.ك}ر,د' ع.ك}ر.د.ة إ,ذا سن. وقد يكون ذلك ف غي ال3نسان. وف حديث

الع'رنيي: فس.م1نوا وع.ك}ر.د'وا أ%ي غ%ل�ظوا واشتدوا.
يقال للغلم الغليظ الشتد�: ع.ك}ر.د¬ وع'ك}ر'ود.

@عكلد: لب¬ ع'ك%ل1د¬ ك%ع'ك%ل1ط{: خاثر. والع'ك%ل1د' والع'ل%ك1د' كله:
،vالشديد العنق والظهر من ال3بل وغيها، وقيل: هو الشديد عام_ة �الغليظ

الذكر فيه وال�نثى سواء، والسم الع.ك}ل%د.ة.
@علد: الع.ل}د': ع.ص.ب' الع'ن'ق، وجعه أ%علد¬. وال4ع\لد: م.ضائغ� ف

:vالع'ن'ق, من ع.ص.ب�، واحدها ع.ل}د¬؛ قال رؤ\بة يصف فحل
ق%س\ب' الع.لب> ج'راز ال4ع\لد\

قال ابن ال4عراب: يريد عص.ب. عنقه. والق%س\ب': الشديد' اليابس.
قال أ%بو عبيدة: كان ماش1ع' بن دارم� ع1ل}ود_ الع'نق. قال أ%بو عمرو:

الع1ل}و.دe من الرجال الغليظ الرق%ب.ة. والع.ل}د': الصeل}ب' الشديد' من
كل شيء� كأ%ن فيه ي'بساv من صلبته، وهو أ%يضاv: الراسي الذي ل ي.نقاد'

ول ي.ن\ع1طف'، وقد ع.ل1د. ع.ل%داv. ورجل ع1ل}و.دÒ وامرأ%ة
ع1ل}و.د_ةD: وهو الشديد ذو الق%س\وة. والع1ل}و.دe والع.ل}و.دe من الرجال وال3بل:

ال�س3نe الشديد، وقيل: الغليظ؛ قال الدeب.ي\ر,يe يصف الضب:
كأ%ن_هما ض.ب_ان1 ض.ب_ا ع.راد.ة{،

ك%بيان ع1ل}و.د_ان1 ص'ف}راv ك�شاه'ما
،eإ,ذا غلط. والع1ل}و.د �عل}و.د_ان: ض.خ\مان. واع\ل%و_د. الرجل



بتشديد الدال: الكبي الرم؛ ووصف الفرزدق ب.ظ}ر. أ�م جرير بالعلود�
فقال:ب,ئ}س. ال�داف1ع' عنكم' ع1ل}و.دeها،

وابن' ال%راغ%ة1 كان% ش.ر� م'ج,ي
وإ,نا عن به ع1ظ%م.ه وص.لب.ت.ه. وناقة ع1ل}و.د_ة: ه.ر,مة. وسيد

ع1ل}و.دÒ: رزين ثخي؛ ووقع ف بعض نسخ الكتاب: الع1لو.د'، بالتخفيف، فزعم
السياف أ%نا لغة. واع\ل%و_د.: ل%ز,م. م.كانه فلم ي'ق}د.ر على تريكه؛

قال رؤبة:
وع1زeنا ع1زÒ إ,ذا ت.و.ح_دا،

ت.ثاقلت\ أ%ركان'ه واع\ل%و_دا
وع.ل}و.د. ي'ع.ل}و,د' إ,ذا لزم مكانه فلم ي'ق}د.ر\ على تريكه.

قال ابن شيل: الع1ل}و.د_ة� من اليل الت ت.ن\قاد' بقوائمها وت.ج\ذ1ب'
ب,ع'ن'ق1ها القائد ج.ذ}باv شديداv، وقلما يقودها حت يسوقها سائق من
ورائها، وهي غي ط%ي>ع.ة1 الق1يادة ول س.ل1س.ة{؛ وأ%ما قول ال4سود بن

يعفر:
،Dل%ا م'ت.طاو,ل Òود1ر. ع1ل}و.د�وغ

ن.بيلD ك%ج'ث}مان1 ال�راد.ة1 ناش1ر'
فإ,نه أ%راد ب,ع1ل}و.د>ها ع'ن'ق%ها، أ%راد الناقة. وال�راد.ة�: اسم

رملة{ بعينها؛ وقال الراجز:
أ%يe غ�لم� ل%ش. ع1ل%و.د> الع'ن'ق\

ليس ب,ك%ب_اس� ول ج.ج¼ ح.م1ق\
(* قوله «بكباس» كذا ف شرح القاموس بباء موحدة قبل اللف وف الصل بل

نقط).
قوله ل%ش. أ%راد لك، لغة لبعض العرب.

والع'لدى والع.ل%ن\دى والع'ل%ن\دى: البعي الضخم الشديد، وقيل: الضخم
الطويل وكذلك الفرس، وقيل: هو الغليط من كل شيء، وال�نثى ع.ل%ن\داة،
والمع ع.لدى، وحكى سيبويه ع.ل%د\ن. وف التهذيب: ع.لن,د' على تقدير
Dق%لن,س.. وقال النضر: الع.ل%ن\داة من ال3بل العظيمة الطويلة، ول يقال ج.ل

ع.ل%ن\دى؛ قال: والع.ف%ر\ناة مثلها ول يقال جل ع.ف%ر\ن، وربا قالوا
جل ع'ل�ن\دى؛ قال أ%بو الس_م.ي\د.ع: اع\ل%ن\دى المل� واك}ل%ن\دى إ,ذا

غلظ واشتد�.



والع.ل%ن\د.د': الفرس الشديد. وما ل عنه ع.ل%ن\د.د¬ وم'ع\ل%ن\د.د¬ أ%ي
بدÒ. وقال اللحيان: ما وجدت إ,ل ذلك م.ع\ل%ن\د.داv وم'ع\ل%ن\د.داv أ%ي

سبيلv؛ وحكى أ%يضاv: ما ل عن ذلك م'ع\ل�ن\د'د¬ وم'ع'ل%ن\د.د¬ أ%ي
م.ح1يص. والع.ل%ن\د.ى، بالفتح: الغليظ من كل شيء. والع.ل%ن\دى: ضرب من شجر

الرمل وليس ب.م\ض يهيج له دخان شديد؛ قال عنترة:
،vم' م1ن>ي، وإ,ن} كنت' نائيا�س.ي.أ}ت1يك
د'خان� الع.ل%ن\د.ى دون% ب.ي\ت.ي م1ذ}و.د'

أ%ي سيأ}ت مذ}و.د¬ يذودكم يعن الجاء. وقوله: دخان الع.ل%ن\دى دون
بيت أ%ي منابت' العلندى بين وبينكم. قال ال4زهري: قال الليث:

الع.ل%ن\داة� شجرة طويلة ل شوك لا من الع1ضاه؛ قال ال4زهري: ل يصب الليث ف وصف
العلنداة ل4ن العلنداة شجرة صلبة العيدان جاسي.ة ل يهدها الال، وليست

من العضاه، وكيف تكون من العضاه ول شوك لا؟ والعضاه' من الشجر: ما كان
له شوك صغياv كان أ%و كبياv، والعلنداة ليست بطويلة وأ%طولا على قدر

ق1ع\دة الرجل، وهي مع قصرها كثيفة ال4غصان متمعة.
@علكد: الع1ل}ك1د' والع'ل%ك1د' والع.ل}ك%د' والع'لك1د' والع1ل�ك}د،

كله: الغليظ الشديد العنق والظهر من ال3بل وغيها، وقيل: هي الرأ%ة
القصية الل�ج,يمة� القية القليلة الي؛ وأ%نشد ال4زهري:

وع1ل}ك1د{ خ.ث}ل%ت'ها كال�ف>،
قالت وهي ت'وع1د'ن بالك%ف>:

أ%ل ام\ل4ن� و.ط}ب.نا وك%فYي
قال أ%بو اليثم: الع1ل}ك1د' الداهية؛ وأ%نشد الليث:

أ%ع\ي.س. م.ض\ب'ور. الق%را ع1ل}ك%د_ا
قال: شدد الدال اضطراراv. قال: ومنهم من يشدد اللم. وقال النضر: ف

فلن ع.ل}ك%د.ةD وج.ساةD ف خ.ل}قه أ%ي غ1ل%ظD. ال4زهري: الع.لك1د' ال3بل
الشداد؛ قال دكي:

يا د1يل� ما ب,ت_ ب,ل%ي\ل� جاه1دا،
ول ر.ح.ل}ت. ال4ي\ن'ق. الع.لك1دا

@علند: الع.ل%ن\دى: الب.ع1ي الضخم الطويل، وال�نثى ع.ل%نداة، والمع
الع.لن,د' والع.لدى والع.ل%ن\داة� أ%و العلند. والعلنداة: العظيمة

الطويلة، ورجل ع.ل%ن\دى والع.ف%ر\ناة مثلها. واع\ل%ن\دى البعي إ,ذا غلظ.



Dويقال: ما ل عنه م'ع\ل%ن\د1د¬، بكسر الدال، أ%ي ليس دونه م'ناخ¬ ول م.ق1يل
إ,ل القصد نوه؛ قال الشاعر:

كم دون% م.ه\د1ي_ة% م1ن\ م'ع\ل%ن\د1د1
قال: ال�ع\ل%ن\د1د' البلد الذي ليس به ماء# ول مر\عى. ويقال: ما ل

عنه ع'ن\د'د¬ ول م'ع\ل%ن\د.د¬ ول احتيال أ%ي ما ل عنه ب'دÒ. وقال
،vأ%ي سبيل vوم'ع\ل%ن\ددا vوع.ن\د.دا vاللحيان: ما وجدت إ,ل ذلك ع'ن\د'دا

وقد مر أ%كثر هذه الترجة ف علد.
@علنكد: ال4زهري: رجل ع.ل%ن\ك%د¬ صلب شديد.

@علهد: ع.ل}ه.د\ت الصب: أ%حسنت غذاء4ه.
@عمد: الع.م\د': ضد� الطإ, ف القتل وسائر النايات. وقد ت.ع.م_ده

vوع.م.د. إ,ليه وله ي.ع\م_د عمدا vوتعم1د له وع.م.ده يع\م1ده ع.م\دا
وتعم_ده واعت.م.ده: قصده، والعمد الصدر منه. قال ال4زهري: القتل على ثلثة

أ%وجه: قتل الطإ, ال}ض, وهو أ%ن يرمي الرجل بجر يريد تنحيته عن موضعه
ول يقصد به أ%حداv فيصيب إ,نساناv فيقلته، ففيه الدية على عاقلة الرامي

أ%خاساv من ال3بل وهي عشرون ابنة م.خاض، وعشرون ابنة ل%ب'ون، وعشرون ابن
لبون، وعشرون ح1ق�ة وعشرون ج.ذ%عة؛ وأ%ما شبه العمد فهو أ%ن يضرب

ال3نسان بعمود ل يقتل مثله أ%و بجر ل يكاد يوت من أ%صابه فيموت منه فيه
الدية مغلظة؛ وكذلك العمد الض فيه ثلثون حقة وثلثون جذعة وأ%ربعون ما

بي ث%ن,ي_ة{ إ,ل باز,ل, عام1ها كلها خ.ل1ف%ةD؛ فأ%ما شبه العمد فالدية
على عاقلة القائل، وأ%ما العمد الض فهو ف مال القاتل. وفعلت ذلك

ع.م\داv على ع.ي\ن وع.م\د. ع.ي\ن� أ%ي ب,جد¼ ويقي؛ قال خفاف بن ندبة:
إ,ن} ت.ك' خيلي قد أ�ص1يب. ص.ميم'ها.

فع.م\داv على ع.ي\ن� ت.ي.م_م\ت' مال1كا
�وع.م.د الائط ي.ع\م1د'ه ع.م\داv: دع.م.ه؛ والعمود الذي تامل الثYق}ل

عليه من فوق كالسقف ي'ع\م.د' بال4ساطي, النصوبة. وع.م.د الشيء4
ي.ع\م1د'ه عمداv: أ%قامه. والع1ماد': ما أ�ق1يم. به. وعمدت' الشيء4 فانع.م.د

أ%ي أ%قمته ب,ع1ماد{ ي.ع\ت.م1د' عليه. والع1ماد': ال4بنية الرفيعة، يذكر
ويؤ.نث، الواحدة ع1مادة؛ قال الشاعر:

ون.ح\ن'، إ,ذا ع1ماد' ال%ي> خ.ر_ت\
على ال4ح.فاض,، ن.م\ن.ع' م.ن\ ي.ل1ينا



وقوله تعال: إ,ر.م. ذات1 الع1ماد؛ قيل: معناه أ%ي ذات الط©ول,، وقيل
أ%ي ذات البناء3 الرفيع؛ وقيل أ%ي ذات البناء3 الرفيع ال�ع\م.د1، وجعه

ع'م'د¬ والع.م.د' اسم للجمع. وقال الفراء: ذات1 الع1ماد إ,نم كانوا أ%هل
ع.م.د{ ينتقلون إ,ل الك%ل3 حيث كان ث يرجعون إ,ل منازلم؛ وقال

الليث: يقال ل4صحاب ال4خب,ي.ة الذين ل ينزلون غيها هم أ%هل ع.مود وأ%هل
ع1ماد. البد: رجل طويل� الع1ماد إ,ذا كان م'ع\م.داv أ%ي طويلv. وفلن

طويل� الع1ماد إ,ذا كان منزله م'ع\ل%ماv لزائريه. وف حديث أ�م زرع: زوجي
رفيع' الع1ماد1؛ أ%رادت ع1ماد. بيت1 شرفه، والعرب تضع البيت موضع الشرف ف

النسب والسب. والع1ماد' والع.م'ود: الشبة الت يقوم عليها البيت.
.vوأ%عم.د. الشيء4: جعل تته ع.م.دا

والع.م1يد': الريض ل يستطيع اللوس من مرضه حت ي'ع\م.د. من جوانبه
بالو.سائد أ%ي ي'قام.. وف حديث السن وذكر طالب العلم: وأ%ع\م.د.تاه

ر,ج\له أ%ي ص.ي_ر.تاه ع.م1يداv، وهو الريض الذي ل يستطيع أ%ن يثبت على
الكان حت ي'ع\م.د. من جوانبه لطول اعتماده ف القيام عليها، وقوله:

أ%عمدتاه رجله، على لغة من قال أ%كلون الباغيث�، وهي لغة طيء.
وقد ع.م.د.ه الرض' ي.ع\م1د'ه: ف%د.ح.ه؛ عن ابن ال4عراب؛ ومنه اشتق

القلب' الع.م1يد'. ي.ع\م1د'ه: يسقطه وي.ف}د.ح'ه وي.ش\ت.دe عليه. قال: ودخل
أ%عراب على بعض العرب وهو مريض فقال له: كيف ت.جد'ك؟ فقال: أ%ما الذي

ي.ع\م1د'ن ف%ح'ص\ر¬ وأ�س\ر¬. ويقال للمريض م.عمود، ويقال له: ما
ي.ع\م1د'ك.؟ أ%ي ي'وج,ع'ك. وع.م.ده الرض أ%ي أ%ضناه؛ قال الشاعر:

أ%ل م.ن\ ل1ه.م¼ آخ1ر. الليل عام1د1
معناه: موجع. روى ثعلب أن ابن ال4عراب أ%نشده لسماك العاملي�:

كما أ%ب.داv ليلةD واح1د.ه
 vعلى خروجه من العرفة كان جائزا vفنصب أ%بدا Dوقال: ما م.ع\ر,ف%ة

*)
قوله «وقال ما معرفة إل قوله كان جائزاv» كذا بالصل).

قال ال4زهري: وقوله ليلة عامدة أ%ي م'م\رضة موجعة.
واع\ت.م.د على الشيء: توك9أ%. والع'م\د.ة�: ما ي'عت.م.د' عليه.

واع\ت.م.د\ت' على الشيء: اتكأ}ت' عليه. واعتمدت عليه ف كذا أ%ي ات_ك%ل}ت' عليه.
والعمود: العصا؛ قال أ%بو كبي الذل:



ي.ه\دي الع.م'ود' له الطريق. إ,ذا ه'م'
ظ%ع.ن'وا، وي.ع\م1د' للطريق ال4س\ه.ل,

واع\ت.م.د عليه ف ال4مر: ت.و.ر_ك على الثل. والعتماد: اسم لكل سبب
زاحفته، وإ,نا سي بذلك ل4نك إ,نا ت'زاح1ف' ال4سباب لع\ت1مادها على

ال4و\تاد. والع.مود: الشبة القائمة ف وسط ال1باء، والمع أ%ع\م1د.ة
وع'م'د¬، والع.م.د' اسم للجمع. ويقال: كل خباء م'ع.م_د¬؛ وقيل: كل خباء
كان طويلv ف ال4رض ي'ض\ر.ب' على أ%عمدة كثية فيقال ل4ه\ل1ه: عليكم

بأ%ه\ل ذلك العمود، ول يقال: أ%هل الع.م.د؛ وأ%نشد:
وما أ%ه\ل� الع.م'ود1 لنا بأ%ه\ل�،

ول الن_ع.م' ال�سام' لنا بال,
وقال ف قول النابغة:

ي.ب\ن'ون% ت.د\م'ر. بالصeف�اح والع.م.د1
قال: العمد أ%ساطي الرخام. وأ%ما قوله تعال: إ,نا عليهم مؤصدة ف

ع.م.د{ م'م.د_دة؛ قرئت ف ع'م'د{، وهو جع ع1مادÝ وع.م.د، وع'معد كما قالوا
إ,هاب¬ وأ%ه.ب¬ و.أ�ه'ب¬ ومعناه أ%نا ف عمد من النار؛ نسب ال4زهري

هذا القول إ,ل الزجاج، وقال: وقال الفراء: الع.م.د والع'م'د جيعاv جعان
للعمود مثل أ%دي� وأ%د.م� وأ�د'م� وق%ضيم وق%ض.م� وق�ض'م�. وقوله تعال:

خلق السموات بغي عمد ترونا؛ قال الزجاج: قيل ف تفسيه إ,نا بعمد ل
ترونا أ%ي ل ترون تلك العمد، وقيل خلقها بغي عمد وكذلك ترونا؛ قال:

والعن ف التفسي يؤول إ,ل شيء واحد، ويكون تأ}ويل بغي عمد ترونا
التأ}ويل الذي فسر بعمد ل ترونا، وتكون العمد قدرته الت يسك با السموات

وال4رض؛ وقال الفراء: فيه قولن: أ%حدها أ%نه خلقها مرفوعة بل عمد
ول يتاجون مع الرؤية إ,ل خب، والقول الثان انه خلقها بعمد ل ترون تلك

العمد؛ وقيل: العمد الت ل ترى قدرته، وقال الليث: معناه أ%نكم ل ترون
العمد ولا عمد، واحتج بأ%ن عمدها جبل قاف اليط بالدنيا والسماء مثل

القبة، أ%طرافها على قاف من زبرجدة خضراء، ويقال: إ,ن خضرة السماء من ذلك
البل فيصي يوم القيامة ناراv تشر الناس إ,ل الشر.

وع.م'ود' ال�ذ�ن1: ما استدار فوق الشحمة وهو ق1وام' ال�ذن الت تثبت
عليه ومعظمها. وعمود اللسان: وس.ط�ه طولv، وعمود' القلب كذلك، وقيل: هو

عرق يسقيه، وكذلك عمود الك%ب,د. ويقال للو.ت1ي,: ع.م'ود' الس_ح\ر، وقيل:



عمود الكبد عرقان ضخمان ج.ن.اب.ت.ي السeرة ييناv وشالv. ويقال: إ,ن
فلناv لارج عموده من كبده من الوع. والعمود': الو.ت1ي'. وف حديث عمر

بن الطاب، رضي ال عنه، ف الال1ب, قال: يأ}ت به أ%حدهم على عمود
ب.ط}ن,ه؛ قال أ%بو عمرو: عمود بطنه ظهره ل4نه يسك البطن ويقو>يه فصار

كالعمود له؛ وقال أ%بو عبيد: عندي أ%نه كن بعمود بطنه عن الشقة والتعب
أ%ي أ%نه يأ}ت به على تعب ومشقة، وإ,ن ل يكن على ظهره إ,نا هو مثل،
والالب الذي يلب التاع إ,ل البلد؛ يقول�: ي'ت\ر.ك' وب.ي\ع.ه ل يتعرض له

حت يبيع سلعته كما شاء، فإ,نه قد احتمل الشقة والتعب ف اجتلبه وقاسى
السفر والنص.ب. والعمود': ع1ر\ق¬ من أ�ذ�ن الرeه.اب.ة1 إ,ل الس_ح\ر,.

وقال الليث: عمود البطن شبه ع1ر\ق مدود من ل%د'ن1 الرeه.اب.ة1 إ,ل
د'و.ي\ن, الس�ر�ة ف وسطه يشق من بطن الشاة. ودائرة العمود ف الفرس: الت

ف مواضع القلدة، والعرب تستحبها. وعمود ال4مر: ق1وام'ه الذي ل يستقيم
ل به. وعمود الس>نان1: ما ت.و.س_ط ش.ف}رت.ي\ه1 من غيه الناتئ ف

وسطه. وقال النضر: عمود السيف الش_ط1يب.ة� الت ف وسط متنه إ,ل أ%سفله،
وربا كان للسيف ثلثة أ%عمدة ف ظهره وهي الشeط%ب' والش_طائ1ب'.

وعمود' الصeب\ح,: ما تبلج من ضوئه وهو ال�س\ت.ظه,ر' منه، وسطع عمود' الصبح
على التشبيه بذلك. وعمود' الن_و.ى: ما استقامت عليه الس_ي_ار.ة� من

بيته على الثل. وعمود ال3ع\صار,: ما ي.س\ط%ع' منه ف السماء أ%و يستطيل
على وجه ال4رض.

وع.م1يد' ال4مر,: ق1وام'ه. والعميد': الس_ي>د' ال�ع\ت.م.د' عليه ف
ال�مور أ%و العمود إ,ليه؛ قال:

إ,ذا ما رأ%ت\ ش.م\ساv ع.ب' الش_م\س,، ش.م_ر.ت\
إ,ل ر.م\ل1ها، وال�ل}ه'م1يe ع.م1يد'ها

والمع ع'م.داء�، وكذلك الع'م\د.ة�، الواحد والثنان والمع والذكر
والؤنث فيه سواء. ويقال للقوم: أ%نتم ع'م\د.ت'نا الذين ي'ع\ت.مد عليهم.

وع.م1يد' القوم وع.م'ود'هم: سيدهم. وفلن ع'م\د.ة� قومه إ,ذا كانوا يعتمدونه
فيما ي.ح\ز'ب'هم، وكذلك هو ع'م\دتنا. والع.م1يد': سيد القوم؛ ومنه قول

ال4عشى:
،vحت ي.ص1ي. ع.م1يد' القوم, م'ت_ك1ئا
�ي.د\ف%ع' بالر_اح عنه ن,س\و.ةD ع'ج'ل



ويقال: استقام. القوم' على عمود رأ}يهم أ%ي على الوجه الذي يعتمدون
عليه.واعتمد فلن ليلته إ,ذا ركبها يسري فيها؛ واعتمد فلن فلناv ف حاجته

واعتمد عليه.
والع.م1يد': الشديد الزن. يقال: ما ع.م.د.ك.؟ أ%ي ما أ%ح\ز.ن.ك.

.vوقيل: الذي بلغ به الب م.ب\ل%غا ،vوالع.م1يد' وال%ع\م'ود': الشعوف ع1ش\قا
وق%لب¬ ع.م1يد¬: هد�ه العشق وكسره. وع.م1يد' الوجع,: مكانه. وع.م1د.

البع.ي' ع.م.داv، فهو ع.م1د¬ وال�نثى بالاء: و.ر,م. سن.ام'ه من ع.ض>
الق%ت.ب وال1ل}س وان\شد.خ.؛ قال لبيد يصف مطراv أ%سال ال4ودية:

ف%ب.ات. الس_ي\ل� ي.ر\ك%ب' جان,ب.ي\ه1،
م1ن. الب.ق�ار,، كالع.م1د1 الث�ق%ال,

قال ال4صمعي: يعن أ%ن السيل يركب جانبيه سحاب¬ كالع.م1د أ%ي أ%حاط به
سحاب من نواحيه بالطر، وقيل: هو أ%ن يكون السنام وارياv ف%ي'ح\م.ل% عليه

ث1ق}لD فيكسره فيموت فيه شحمه فل يستوي، وقيل: هو أ%ن ي.ر,م. ظهر
البعي مع الغ'د_ة1، وقيل: هو أ%ن ينشدخ الس_ن.ام' انشداخاv، وذلك أ%ن

ي'ر\ك%ب وعليه شحم كثي.
والع.م1د': البعي الذي قد ف%س.د. س.ن.ام'ه. قال: ومنه قيل رجل ع.م1يد¬

وم.ع\م'ود¬ أ%ي بلغ الب منه، ش'به بالسنام الذي انشدخ انشداخاv. وع.م1د.
البعي' إ,ذا انفضح داخل� س.ن.ام1ه من الركوب وظاهره صحيح، فهو بعي

ع.م1د¬.
وف حديث عمر: أ%ن9 نادبته قالت: واع'مراه أ%قام ال4ود. وشفى

الع.م.د.. العمد، بالتحريك: ور.م¬ ود.ب.ر¬ يكون ف الظهر، أ%رادت به أ%نه أ%حسن
السياسة؛ ومنه حديث علي�: ل بلء فلن فلقد ق%و_م ال4و.د. ود.او.ى

الع.م.د.؛ وف حديثه الخر: كم أ�دار,يكم كما ت'دار.ى الب,كار' الع.م1د.ة�؟
الب,كار جع ب.ك}ر وهو الف%تe من ال3بل، والع.م1د.ة� من الع.م.د1:

:�الور.م, والد_ب.ر,، وقيل: الع.م1د.ة� الت كسرها ثقل حلها. والع1م\د.ة
الوضع الذي ينتفخ من سنام البعي وغاربه. وقال النضر: ع.مهد.ت\
أ%ل}ي.ت.اه' من الركوب، وهو أ%ن ت.ر,م.ا وت.خ\ل%ج.ا. وع.مد\ت' الر_ج'ل% أ%ع\م1د'ه

ع.م\داv إ,ذا 
(* قوله «أعمده عمداv إذا إل» كذا ضبط بال4صل ومقتضى

صنيع القاموس أنه من باب كتب.) ضربته بالعمود. وع.م.د\ت'ه إ,ذا ضربت عمود



بطنه. وع.مد. ال�راج' ع.م.داv إ,ذا ع'صر. قبل أ%ن ي.ن\ض.ج. ف%و.ر,م. ول
:vترج بيضته، وهو الرح الع.م1د'. وع.م1د. الث�رى ي.ع\م.د' ع.م.دا

ب.ل�ل%ه الطر، فهو ع.م1د¬، تق%ب_ض. وت.ج.ع_د. ون.د1ي. وتراكب بعضه على
بعض، فإ,ذا قبضت منه على شيء ت.ع.ق�د. واجتمع من ن'د'و_ته؛ قال الراعي يصف

بقرة وحشية:
،vب\ح, ط%ي>ب.ةeحت غ%د.ت\ ف بياض, الص
ر,يح. ال%باء4ة1 ت.خ\د1ي، والث�ر.ى ع.م1د'

أ%راد طيبة ري,ح, الباء4ة1، فلما ن.و_ن% طيبةv ن.صعب. ريح الباءة.
أ%بو زيد: ع.م1د.ت1 ال4رض' ع.م.داv إ,ذا رسخ فيها الطر إ,ل الثرى حت

إ,ذ ق%ب.ض\ت. عليه ف كفك ت.ع.ق�د. وج.ع'د.. ويقال: إ%ن فلناv لع.م1د'
الث�ر.ى أ%ي كثي العروف.

وع.م_د\ت' السيل% ت.ع\ميداv إ,ذا س.د.د\ت. و.ج\ه. ج.ريته حت يتمع ف
موضع بتراب أ%و حجارة.
والعمود': قض1يب' الديد.

وأ%ع\م.د': بعن أ%ع\ج.ب'، وقيل: أ%ع\م.د' بعن أ%غ}ضب' من قولم
ع.م1د. عليه إ,ذا غ%ض1ب.؛ وقيل: معناه أ%ت.و.ج_ع' وأ%شتكي من قولم ع.معد.ن

ال4مر' ف%ع.م1د\ت' أ%ي أ%وجعن ف%و.ج,عت'.
الغ.ن.ويe: الع.م.د' والض_م.د' والغ.ض.ب'؛ قال ال4زهري: وهو الع.م.د'

وال4م.د' أ%يضاv. وع.م1د. عليه: غ%ضب ك%ع.ب,د.؛ حكاه يعقوب ف البدل.
ومن كلمهم: أ%ع\م.د' من ك%يل, م'ح1ق¼ أ%ي هل زاد على هذا. وروي عن أ%ب
عبيد م'ح>ق.، بالتشديد. قال ال4زهري: ورأ%يت ف كتاب قدي مسموع من

ك%ي\ل� م'ح1ق.، بالتخفيف، من ال%ح\ق,، وف�س>ر هل زاد على مكيال ن'ق1ص.
ك%ي\ل�ه أ%ي ط�فYف.. قال: وحسبت أ%ن الصواب هذا؛ قال ابن بري: ومنه قول

الراجز:
فاك}ت.ل} أ�ص.ي_اع.ك. م1ن\ه' وان\ط%ل1ق\،

و.ي\ح.ك. ه.ل} أ%ع\م.د' م1ن ك%ي\ل� م'ح1ق\
وقال: معناه هل أ%زيد على أ%ن م'ح1ق. ك%ي\لي؟ وف حديث ابن مسعود: أ%نه

أ%تى أ%با جهل يوم بدر وهو صريع، فوضع رجله على م'ذ%م_ر,ه1 ل1ي'ج\ه,ز.
عليه، فقال له أ%بو جهل: أ%ع\م.د' من سيد قتله قومه أ%ي أ%ع\ج.ب'؛ قال

أ%بو عبيد: معناه هل زاد على سيد قتله قومه، هل كان إ,ل هذا؟ أ%ي أ%ن هذا



ليس بعار، ومراده بذلك أ%ن يهو�ن على نفسه ما حل به من اللك، وأ%نه ليس
بعار عليه أ%ن يقتله قومه؛ وقال شر: هذا استفهام أ%ي أ%عجب من رجل قتله

قومه؛ قال ال4زهري: كأ%ن ال4صل أ%أ%ع\م.د' من سيد فخففت إ,حدى
المزتي؛ وقال ابن م.ي_ادة ونسبه ال4زهري لبن مقبل:

ت'ق%د_م' ق%ي\س¬ كل� يوم, ك%ر,يه.ة{،
وي'ث}ن عليها ف الر_خاء3 ذ�نوب'ها

وأ%ع\م.د' م1ن\ قوم� كف%اه'م\ أ%خوه'م'
ص1دام. ال4عاد1ي، حيث� ف�ل�ت\ ن'ي'وب'ها

يقول: هل زدنا على أ%ن ك%ف%ين.ا إخوتنا.
وال�ع\م.د' والع'م'دe والع'م'د_ات والع'م.د_ان©: الشابe المتلئ

شباباv، وقيل هو الضخم الطويل، وال�نثى من كل ذلك بالاء، والمع
الع'م.د_ان,يeون%. وامرأ%ة ع'م'د.ان,ي_ة: ذات' جسم وع.ب.ال%ة{. ابن

ال4عراب: الع.مود' والع1ماد' والع'م\د.ة� والع'م\دان� رئيس العسكر وهو
الزeو.ي\ر'.

ويقال لر,ج\ل%ي الظليم: ع.مودان1. وع.م'ودان�: اسم موضع؛ قال حات
الطائي:

ب.ك%ي\ت.، وما ي'ب\ك1يك. م1ن\ د1م\ن.ة{ ق%ف}ر,،
ب,س'قف{ إ,ل وادي ع.م'ودان% فالغ.م\ر,؟

ابن ب'ز'رج: يقال: ج.ل1س. به وع.ر,س. به وع.م1د. به ول%ز,ب. به إ,ذا
ل%ز,م.ه. ابن الظفر: ع'م\دان� اسم جبل أ%و موضع؛ قال ال4زهري: أ�راه أ%راد

غ�م\دان، بالغي، فصح_فه وهو حصن ف رأ}س جبل باليمن معروف وكان لل ذي
يزن؛ قال ال4زهري: وهذا تصحيف كتصحيفه يوم ب'عاث وهو من مشاهي أيام

العرب أ%خرجه ف الغي وصحفه.
@عمرد: الع'م\ر'ود' والع.م.ر_د': الطويل. يقال ذئب¬ ع.م.ر_د¬ وس.ب\س.ب¬

ع.م.ر_د¬ طويل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ف%ق%ام. و.س\ن.ان% ول ي'و.س_د1،

ي.م\س.ح' ع.ي\ن.ي\ه1 ك%ف1عل, ال4ر\م.د1
إ,ل ص.ناع, الر>ج\ل, خ.ر\قاء3 الي.د1،

خ.ط9ارة{ بالس_ب\س.ب, الع.م.ر_د1
ويقال: الع.م.ر�د' الشر,س' ال�ل�ق, الق%و,يe. ويقال: فرس ع.م.ر_د؛



قال ال�ع.ذ�ل� بن' عبد ال3:
من السeح> ج.و_الv، كأ%ن� غ�لم.ه
ي'ص.ر>ف' س1ب\داv ف الع1نان1 ع.م.ر_د.ا

قوله من السح يريد من اليل الت ت.ص'بe ال%ر\ي. والس>ب\د':
الداه1ية�. يقال: هو س1بد' أ%س\باد{. أ%بو عمرو: ش.أ}و¬ ع.م.ر_د¬؛ قال عوف بن

ال4حوص:
ثار.ت\ ب,ه,م\ قتلى ح.ن,يف%ة%، إ,ذ} أ%ب.ت\

ب,ن,س\و.ت1ه,م\ إ,ل الن_جاء4 الع.م.ر_د.ا
:v؛ قال جرير يصف فرسا�والع.م.ر_د': الذئب' البيث

على ساب,ح� ن.ه\د{ ي'ش.ب_ه، بالضeح.ى،
إ,ذا عاد فيه الر_ك}ض'، س1يداv ع.م.ر_دا

قال أ%بو ع.د\نان%: أ%نشدتن امرأ%ة شد_اد{ الك1لبية ل4بيها:
على ر,ف%لð ذ1ي ف�ض'ول� أ%ق}و.د1،
ي.غ\ت.ال� ن,س\ع.ي\ه1 ب,ج.و\ز� م'وف1د1،

صاف الس_ب,يب, س.ل1ب� ع.م.ر_د1
فسأ%لتها عن الع.م.ر_د فقالت: النجيبة� الرحيل� من ال3بل، وقالت:

الرحيل الذي يرتله الرجل فيكبه. والعمر_د: السي السريع الشديد؛
وأ%نشد:فلم أ%ر. ل1ل}ه.م> ال�ن,يخ, ك%ر,ح\ل%ة{،

ي.ح'ث© با القوم' الن_جاء4 الع.م.ر_دا
@عند: قال ال تعال: أ%ل}ق1يا ف جهن_م كل� ك%ف�ار� عنيد{. قال

قتادة: العنيد' ال�ع\ر,ض' عن طاعة ال تعال. وقال تعال: وخاب كل©
ج.ب_ار� ع.نيد{. ع.ن.د. الرجل� ي.ع\ن'د ع.ن\داv وع'ن'وداv وع.ن.داv: عتا

وط%غ.ا وجاوز. ق%د\ر.ه. ورجل ع.ن,يد¬: عان,د¬، وهو من التجبeر,. وف خطبة
أ%ب بكر، رضي ال عنه: وست.ر.و\ن بعدي م'ل}كاv ع.ض'وضاv وم.ل1كاv ع.نوداv؛

الع.ن'ود' والع.ن,يد' بعنÝ وها ف%ع1يلD وف%ع'ولD بعن فاعل أ%و
م'فاع.ل. وف حديث الدعاء: ف%أ%ق}ص, ال4د\ن.ي\ن. على ع'ن'ود1ه1م عنك أ%ي

م.ي\ل1هم وج.و\ر,ه1م.
�وعن.د. عن الق وعن الطريق ي.ع\ن'د' وي.ع\ن,د': مال%. وال�عان.د.ة

والع1ناد': أ%ن ي.ع\ر,ف. الرجل� الشيء فيأ}باه وييل عنه؛ وكان كفر أ%ب
طالب م'عاندة ل4نه عرف وأ%قر_ وأ%ن,ف. أ%ن يقال: ت.ب,ع. ابن أ%خيه، فصار



بذلك كافراv. وعان.د. م'عان.د.ةv أ%ي خالف ورد_ الق_ وهو يعرفه، فهو
ع.ن,يد¬ وعان,د¬. وف الديث: إ,ن ال جعلن عبداv كرياv ول يعلن

ج.ب_اراv عنيداv؛ العنيد: الائر عن القصد الباغي الذي يرد� الق مع العلم
به. وتعاند الصمان: تادل. وعند. عن الشيء والطريق ي.ع\ن,د' وي.ع\ن'د'

ع'ن'وداv، فهو ع.ن'ود، وع.ن,د. ع.ن.داv: ت.باع.د. وع.دل. وناقة ع.ن'ود¬:
ل تالط� ال3بل ت.باع.د' عن ال3بل فترعى ناحية أ%بداv، والمع' ع'ن'د¬

وعان,د¬ وعان,د.ةD، وجعهما جيعاv ع.وان,د' وع'ن_د¬؛ قال:
إ,ذا ر.ح.ل}ت' فاج\ع.لون وس.ط%ا،

إ,ن ك%بي¬ ل أ�ط1يق' الع'ن_د.ا
.vل ع.ن.دا vجع بي الطاء والدال، وهو إ,كفاء#. ويقال: هو يشي وس.طا

وف حديث عمر يذكر سيته يصف نفسه بالسياسة فقال: إ,ن أ%ن%ر'
الل�ف�وت وأ%ض'مe الع.ن'ود وأ�ل}ح'ق' الق%ط�وف وأ%ز\ج'ر' الع.ر'وض؛ قال: العنود

هو من ال3بل الذي ل يالطها ول يزال منفرداv عنها، وأ%راد: من خرج عن
الماعة أ%عدته إ,ليها وعطفته عليها؛ وقيل: الع.ن'ود الت تباع.د' عن

ال3بل تطلب خيار ال%ر\ت.ع تتأ%ن_ف'، وبعض ال3بل يرتع ما وجد؛ قال ابن
ال4عراب، وأ%بو نصر: هي الت تكون ف طائفة ال3بل أ%ي ف ناحيتها. وقال

القيسي: العنود من ال3بل الت تعاند ال3بل فتعارضها، قال: فإ,ذا
قادتن ق�د'ماv أ%مامهن_ فتلك الس_لوف. والعاند: البعي الذي ي.ج'ور' عن

الطريق وي.ع\د1ل� عن الق%ص\د. ورجلD ع.ن'ود¬: ي'ح.ل© ع1ن\ده ول يالط
الناس؛ قال:

،Dى ع.ن'ود¬ أ%ل}ح.ق%ت\ه ج.رير.ةvوم.و\ل
وقد ت.ل}ح.ق' ال%و\ل العنود. الرائر'

vت.ع\ن,د' وت.ع\ن'د إ,ذا سال دمها بعيدا �الكسائي: عن.د.ت1 الط�ع\ن.ة
من صاحبها؛ وهي طعنة عاندة. وع.ن.د. الدم' ي.ع\ن'3د إ,ذا سال ف جانب.

والع.نود' من الدواب�: التقد�مة ف السي، وكذلك هي من حر الوحش. وناقة
عنود: ت.ن\ك�ب' الطريق. من نشاطها وقو�تا، والمع ع'ن'د¬ وع'ن_د¬. قال

ابن سيده: وعندي أ%ن ع'ن_داv ليس جع ع.ن'ود{ ل4ن فعولv ل يكسر على
ف�ع_ل، وإ,نا هي جع عان,د{، وهي ماتة. وعان,د.ة� الطريق: ما ع'د1ل% عنه

ف%ع.ن.د.؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
فإ,ن_ك.، والب'كا ب.ع\د. ابن, ع.م\ر�و،



ل%ك%الس_اري ب,عان,د.ة الطريق,
يقول: ر'ز,ئ}ت. عظيماv فبكاؤك على هالك بعده ضلل أ%ي ل ينبغي لك أ%ن

تبكي على أ%حد بعده. ويقال: عان.د. فلن فلناv ع1ناداv: ف%ع.ل% م1ث}ل%
فعله. يقال: فلن ي'عان,د' فلناv أ%ي يفعل مثل فعله، وهو يعارضه

وي'باريه1. قال: والعامة يفسرونه ي'عان,د'ه ي.ف}ع.ل� خ1لف. فعله؛ قال ال4زهري:
ول أ%عرف ذلك ول أ%ثبته.
والع.ن.د': العتراض؛ وقوله:

يا قوم,، ما ل ل أ�ح1بe ع.ن\ج.د.ه\؟
وكل© إ,نسان{ ي'ح1بe و.ل%د.ه\،

ح'ب_ ال�بار.ى وي.ز,فe ع.ن.د.ه'
ويروى ي.د'قe أ%ي معار.ضة% الولد؛ قال الزهري: يعارضه شفقة عليه.

وقيل: الع.ن.د' هنا الانب؛ قال ثعلب: هو العتراض. قال: يعلمه الط�ي.ران%
كما يعلم الع'ص\ف�ور' ول%د.ه، وأ%نشده ثعلب: وكل© خنزير�. قال ال4زهري:

وال�عان,د' هو ال�عار,ض' باللف ل بالو,فاق,، وهذا الذي تعرفه
العوام، وقد يكون الع1ناد' معارضةv لغي اللف، كما قال ال4صمعي واستخرجه من

ع.ن.د1 ال�بارى، جعله اساv من عان.د. ال�بارى ف%ر\خ.ه إ,ذا عارضه ف
الطيان أ%و�ل% ما ينهض كأ%نه يعلمه الطيان شفقة عليه.

وأ%ع\ن.د. الرجل�: عار.ض. باللف. وأ%ع\ن.د.: عار.ض بالتفاق. وعان.د.
البعي' خ1طام.ه: عارض.ه. وعان.د.ه معان.د.ةv وع1ناداv: عار.ض.ه؛ قال

أ%بو ذؤيب:
فاف}ت.ن_ه'ن_ م1ن الس_واء3 وماؤ'ه
ب.ث}ر¬، وعان.د.ه طريق¬ م.ه\ي.ع'

(* قوله «وماؤه بثر» تفسي البثر بالوضع ل يلقي الخبار به عن قوله
ماؤه، ولياقوت ف حل هذا البيت أنه الاء القليل وهو من الضداد اهـ. ول

ريب ان بثراv اسم موضع إل أنه غي مراد هنا) افتنهن من الف%ن�، وهو
الطر\د'، أ%ي ط%ر.د. ال1مار' أ�ت'ن.ه من الس_واء3، وهو موضع، وكذلك ب.ث}ر¬.

وال%ه\ي.ع': الواسع.
وع.ق%ب.ةD ع.ن'ود¬: ص.ع\ب.ة� ال�ر\ت.قى. وع.ن.د. الع1ر\ق' وع.ن,د.

وع.ن'د. وأ%ع\ن.د.: سال فلم ي.ك%د\ ي.ر\ق%أ�، وهو ع1ر\ق¬ عاند¬؛ قال ع.م\ر'و
بن' م1ل}ق%ط{:



ب,ط%ع\ن.ة{ ي.ج\ري ل%ها عان,د¬،
كالاء3 م1ن\ غائ1ل%ة1 الاب,ي.ه\

وفسر ابن ال4عراب العان,د. هنا بالائل، وعسى أ%ن يكون السائل فصحفه
الناقل عنه.

وأ%ع\ن.د. أ%ن\ف�ه: ك%ش'ر. س.ي.لن� الدم, منه. وأ%ع\ن.د. ال%قي\ء4
وأ%ع\ن.د. فيه إ,عناداv: تابعه. وسئل ابن عباس عن الستحاضة فقال: إ,نه

ع1ر\ق¬ عان,د¬ أ%و ر.ك}ض.ةD من الشيطان؛ قال أ%بو عبيد: الع1ر\ق' العان,د'
الذي ع.ن.د. وب.غى كال3نسان ي'عان,د'، فهذا العرق ف كثرة ما يرج منه

بنزلته، ش'ب>ه. به لكثرة ما يرج منه على خلف عادته؛ وقيل: العان,د' الذي
ل يرقأ�؛ قال الراعي:

،vط%ع\ن.ة Yونن' ت.ر.ك}نا بالف%عال
لا عان,د¬، ف%وق. الذYراع.ي,، م'س\ب,ل

(* قوله «بالفعال» كذا بال4صل)
وأ%صله من ع'نود1 ال3نسان إ,ذا ب.غى وع.ن.د. عن القصد؛ وأ%نشد:

وب.خ_ كل© عان,د{ ن.ع'ور,
والع.ن.د'، بالتحريك: الانب. وعان.د. فلنD فلناv إ,ذا جانبه. ود.م¬

عان,د¬: يسيل جانباv. وقال ابن شيل: ع.ن.د. الرجل عن أ%صحابه ي.ع\ن'د'
ع'ن'وداv إ,ذا ما تركهم واجتاز عليهم. وع.ن.د. عنهم إ,ذا ما تركهم ف سفر

وأ%خ.ذ% ف غي, طريقهم أ%و تلف عنهم. والع'ن'ود': كأ%نه ال1لف'
والت_باع'د' والترك؛ لو رأ%يت رجلv بالبصرة من أ%هل الجاز لقلت: ش.د_ ما

ع.ن.د\ت. عن قومك أ%ي تباعدت عنهم. وسحابة ع.ن'ود¬: كثية الطر، وجعه
ع'ن'د¬؛ وقال الراعي:

د1ع\صاv أ%ر.ذ� ع.ل%ي\ه1 ف�ر_ق¬ ع'ن'د'
وق1د\ح¬ ع.ن'ود¬: وهو الذي يرج فائزاv على غي جهة سائر, القداح.

ويقال: اس\ت.ع\ن.د.ن فلن من بي القوم أ%ي ق%ص.د.ن.
وأ%ما ع1ن\د.: ف%ح'ض'ور' الشيء3 ود'ن'وeه وفيها ثلث لغات: ع1ن\د.

وع.ن\د. وع'ن\د.، وهي ظرف ف الكان والزمان، تقول: ع1ن\د. الليل, وع1ن\د.
الائط إ,ل أ%نا ظرف غي متمكن، ل تقول: ع1ن\د'ك واسع¬، بالرفع؛ وقد

أ%دخلوا عليه من حروف الر م1ن\ وحدها كما أ%دخلوها على ل%د'ن}. قال تعال:
رحةv من ع1ندنا. وقال تعال: من ل%د'ن_ا. ول يقال: مضيت إ,ل ع1ن\د1ك



ول إ,ل ل%د'ن\ك.؛ وقد ي'غ\رى با فيقال: ع1ن\د.ك. زيداv أ%ي خ'ذ}ه؛ قال
ال4زهري: وهي بلغاتا الثلث أ%ق}صى ن,هايات1 الق�ر\ب, ولذلك ل

ت'ص.غ_ر\، وهو ظرف مبهم ولذلك ل يتمكن إ,ل ف موضع واحد، وهو أ%ن يقول
القائل لشيء بل علم: هذا ع1ن\دي كذا وكذا، فيقال: ول%ك. ع1ن\د¬؛ زعموا أ%نه

ف هذا الوضع يراد به الق%ل}ب' وما فيه م.ع\ق�ولD من الل©ب>، وهذا غي
قوي. وقال الليث: ع1ن\د ح.ر\ف¬ ص1ف%ةD يكون م.و\ضعاv لغيه ولفظه نصب

ل4نه ظرف لغيه، وهو ف التقريب شبه اللYز\ق, ول يكاد ييء ف الكلم
Dفيها ف1ع\ل vفيها أ%و مضمرا vمعمول vل4نه ل يكون إ,ل صفة vإ,ل منصوبا

إ,ل ف قولم: ول%ك. عند¬، كما تقدم؛ قال سيبويه: وقالوا ع1ن\د.ك.:
ت'ح.ذ9ر'ه شيئاv بي يديه أ%و تأ}م'ر'ه أ%ن يتقدم، وهو من أ%ساء الفعل ل

يتعدى؛ وقالوا: أ%نت ع1ن\دي ذاهب¬ أ%ي ف ظن؛ حكاها ثعلب عن الفراء.
الفراء: العرب تأ}مر من الصفات ب,ع.ل%ي\ك. وع1ن\د.ك ود'ون.ك وإ,ل%ي\ك.،

يقولون: إ,ليك. إ,ليك. عن، كما يقولون: وراء4ك. وراءك، فهذه الروف كثية؛
وزعم الكسائي أ%نه سع: ب.ي\ن.كما البعي. فخذاه، فنصب البعي وأ%جاز ذلك ف

كل الصفات الت تفرد ول يزه ف اللم ول الباء ول الكاف؛ وسع
الكسائي العرب تقول: كما أ%ن\ت. وز.ي\داv ومكان.ك. وزي\داv؛ قال ال4زهري:

وسعت بعض بن سليم يقول: كما أ%ن\ت.ن، يقول: ان\ت.ظ1ر\ن ف مكان,ك..
وما ل عنه ع'ن\د.د¬ وع'ن\د'د¬ أ%ي ب'دÒ؛ قال:

ل%ق%د\ ظ%ع.ن. ال%يe الميع' فأ%ص\ع.د'وا،
ن.ع.م\ ل%ي\س. ع.م_ا ي.ف}ع.ل� الل�ه' ع'ن\د'د'

وإ,نا ل ي'ق}ض. عليها أ%نا ف�ن\ع'لD ل4ن التكرير إ,ذا وقع وجب
القضاء بالزيادة إ,ل أ%ن ييء ث%ب.ت¬، وإ,نا قضى على النون ههنا أ%نا أ%صل

ل4نا ثانية والنون ل تزاد ثانية إ,ل بث%ب.ت{.
وما ل عنه م'ع\ل%ن\د.د¬ أ%يضاv وما وجدت إ,ل كذا م'ع\ل%ن\د.داv أ%ي

سبيلv. وقال اللحيان: ما ل عن ذاك ع'ن\د.د¬ وع'ن\د'د¬ أ%ي م.ح1يص. وقال
مرة: ما وجدت إ,ل ذلك ع'ن\د'د'اv وع'ن\د.داv أ%ي سبيلv ول ث%ب.ت. هنا.

أ%بو زيد: يقال إ,ن� ت.ح\ت. طريقتك ل%ع1ن\د.أ}و.ةv، والطريقة�: الل9ي'
والسكون�، والع1ن\د.أ}و.ة�: ال%ف}و.ة� وال%ك}ر'؛ قال ال4صمعي: معناه

إ,ن تت سكونك ل%ن.ز\و.ةv وط1ماحاv؛ وقال غيه: الع1ن\د.أ}و.ة� اللتواء
والع.س.ر'، وقال: هو من الع.داء، وهزه بعضهم فجعل النون والمزة زائدتي



(* قوله «النون والمزة زائدتي» كذا بالصل وفيه يكون بناء عندأوة
Dفنعالة ل فنعلوة) على ب,ناء3 ف1ن\ع.ل}وة، وقال غيه: ع1ن\داو.ة

ف1ع\ل%ل}و.ة.وعان,دان1: واديان معروفان؛ قال:
ش'ب_ت\ ب,أ%ع\لى عان,د.ي\ن, من إ,ض.م\

وعان,دين. وعان,دون%: اسم' واد{ أ%يضاv. وف النصب والفض عاندين؛ حكاه
كراع ومث9له ب,قاص1رين. وخان,ق1ي. ومار,دين وماك1س3ي وناع1ت1ي، وكل

هذه أ%ساء مواضع؛ وقول سال بن قحفان:
ي.ت\ب.ع\ن. و.ر\قاء4 ك%ل%و\ن1 الع.و\ه.ق,،
لح1ق%ة% الر>ج\ل, ع.ن'ود. ال1ر\ف%ق,

يعن بعيدة ال1ر\ف%ق, من الز_و\ر,. والع.و\ه.ق': ال�ط�اف'
ال%ب.ل1يe، وقيل: الغراب ال4سود، وقيل: الث�و\ر' ال4سود، وقيل:

الل�ز.و.ر\د'.
وط%ع\ن¬ ع.ن,د¬، بالكسر، إ,ذا كان ي.م\ن.ةv وي.س\ر.ةv. قال أ%بو عمرو:

أ%خ.فe الط�ع\ن الو.ل}ق'، والعان,د' مثله.
@عنجد: الع'ن\ج'د': حبe العنب. والع.ن\ج.د' والع'ن\ج.د': ر.ديء�

الز_بيب، وقيل: نواه. وقال أ%بو حنيفة: الع'ن\ج'د' والع'ن\ج.د' الزبيب'، وزعم
عن ابن ال4عراب أ%نه حب الزبيب؛ قال الشاعر:

غ%دا كالع.س.ل�س,، ف ح'ذ}ل1ه1
ر'ؤ'وس' الع.ظار,ي> كالع'ن\ج'د1

والع.ظار,يe: ذكور' الراد، وذكر عن بعض الرواة أ%ن العنج'د، بضم
اليم، ال4سود من الزبيب. قال وقال غيه: هو الع.ن\ج.د'، بفتح العي واليم؛

قال الليل:
ر'ؤ'وس' الع.ناظ1ب, كالع.ن\ج.د1

شب_ه رؤ'وس الراد بالزبيب، ومن رواه خ.ناظ1ب فهي الناف1س'. أ%بو زيد:
يقال للزبيب الع.ن\ج.د' والع'ن\ج.د' والع'ن\ج'د'، ثلث لغات. وحاكم

أ%عراب رجل إ,ل القاضي فقال: بعت به ع'ن\ج'داv م'ذ} ج.ه\ر� فغاب عن؛ قال
:�ابن ال4عراب: الهر ق1ط}ع.ةD من الد_ه\ر,. وع.ن\ج.د¬ وع.ن\ج.د.ة

اسان؛ قال:
يا قوم,، ما ل ل أ�ح1بe ع.ن\ج.د.ه؟

وكل© إ,نسان{ ي'ح1بe و.ل%د.ه،



ح'ب_ ال�بارى، وي.ذ�بe ع.ن.د.ه
@عنجرد: ال4زهري، الفراء: امرأ%ة ع.ن\ج.ر,د¬: خبيثةD سيئة� ال�ل�ق؛

وأ%نشد:
ع.ن\ج.ر,د¬ ت.ح\ل1ف' ح1ي. أ%ح\ل1ف'،

ك%م1ث}ل, ش.ي\طان1 ال%ماط1 أ%ع\ر.ف'
.Dوقال غيه: امرأ%ة عنجرد س.ل1يط%ة

@عندد: ال4زهري: يقال ما ل عنه ع'ن\د'د¬ ول م'ع\ل%ن\د.د¬ أ%ي ما ل
vوع'ن\د.دا vوقال اللحيان: ما وجدت إ,ل ذلك ع'ن\د'دا .Òعنه ب'د

.vأ%ي سبيل vوم'ع\ل%ن\د.دا
@عنقد: الع'ن\ق�ود' والع1نقاد' من النخل والعنب, وال4راك1 والب'ط}م

ونوها؛ قال:
إ,ذ} ل1م_ت س.و\داء� كالع1ن\قاد1،
ك%ل1م_ة{ كانت\ على م.صاد1
وع'ن\ق�ود: اسم ثور؛ قال:

يا رب> س.لYم\ ق%ص.بات1 ع'ن\ق�ود\
@عنكد: الع.ن\ك%د': ض.ر\ب¬ من السمك البحري.

@عهد: قال ال تعال: وأ%وفوا بالعهد إ,ن العهد. كان مسؤولv؛ قال
الزجاج: قال بعضهم: ما أ%دري ما العهد، وقال غيه: الع.ه\د' كل ما ع'وه1د.

الل�ه' عليه، وكل© ما بي العباد1 من الواث1يق,، فهو ع.ه\د¬. وأ%م\ر'
اليتيم من العهد1، وكذلك كل© ما أ%م.ر. ال به ف هذه اليات ون.هى عنه.

وف حديث الدeعاء3: وأ%نا على ع.ه\د1ك. وو.ع\د1ك. ما است.ط%ع\ت' أ%ي أ%نا
م'ق1يم¬ على ما عاه.د\ت'ك عليه من ال3يان بك وال3قرار بو.ح\داني_ت1ك

ل أ%زول عنه، واستثن بقوله ما است.ط%ع\ت' م.و\ض1ع الق%د.ر, السابق, ف
أ%مره أ%ي إ,ن كان قد جرى القضاء� أ%ن} أ%ن\ق�ض. العهد. يوماv ما فإ,ن

أ�خ\ل1د' عند ذلك إ,ل الت_ن.صeل, والعتذار، لعدم الستطاعة ف دفع ما
قضيته علي؛ وقيل: معناه إ,ن م'ت.م.س>ك¬ با ع.ه,د\ت.ه إ,ل9 من أ%مرك

ونيك وم'ب\لي الع'ذ}ر, ف الوفاء3 به ق%د\ر. الو'س\ع والطاقة، وإ,ن كنت
ل أ%قدر أ%ن أ%بلغ ك�ن\ه. الواجب فيه. والع.ه\د': الوصية، كقول سعد حي

خاصم عبد بن زمعة ف ابن أ%م.ت1ه1 فقال: ابن أ%خي ع.ه,د. إ,ل9 فيه أ%ي
أ%وصى؛ ومنه الديث: ت%س_كوا بعهد ابن أ�م> ع.ب\د{ أ%ي ما يوصيكم به



ويأ}مر'كم، ويدل عليه حديثه الخر: رض1يت' ل�م_ت ما رضي. لا ابن' أ�م>
ع.ب\د{ لعرفته بشفقته عليهم ونصيحته لم، وابن' أ�م ع.ب\د{: هو عبدال

بن مسعود.
ويقال: عه,د إ,ل ف كذا أ%ي أ%وصان؛ ومنه حديث علي�، كرم ال وجهه:

ع.ه,د. إ,ل9 النبe ال�م�يe أ%ي أ%و\ص.ى؛ ومنه قوله عز وجل: أ%ل
أ%ع\ه.د\ إ,ليكم يا بن آدم؛ يعن الوصية% وال4مر. والع.ه\د': التقدeم إ,ل

الرء3 ف الشيء3. والعهد: الذي ي'كتب للولة وهو مشتق منه، والمع
ع'هود¬، وقد ع.ه,د. إ,ليه ع.ه\داv. والع.ه\د': ال%و\ث1ق' واليمي يلف با

الرجل، والمع كالمع. تقول: علي� عه\د' ال وميثاق�ه، وأ%خذت' عليه عهد.
ال وميثاق%ه؛ وتقول: ع.ل%ي_ عهد' ال3 ل4فعلن كذا؛ ومنه قول ال
تعال: وأ%وفوا بعهد ال إ,ذا عاهدت؛ وقيل: ول© العهد ل4نه ول%

اليثاق. الذي يؤ\خذ على من بايع الليفة. والعهد أ%يضاv: الوفاء. وف
التنزيل: وما وجدنا ل4كثر,هم من ع.ه\د{؛ أ%ي من وفاء؛ قال أ%بو اليثم:
العه\د' جع الع'ه\د.ة1 وهو اليثاق واليمي الت تستوثق' با من يعاهد'ك،
وإ,نا سي اليهود والنصارى أ%هل% العهد1: للذمة الت أ�ع\ط�وها والع'ه\د.ة1

ال�ش\ت.ر.ط%ة1 عليهم ولم. والع.ه\د' والع'ه\د.ة� واحد؛ تقول: ب.ر,ئ}ت'
vك فيه من ع.ي\ب كان معهودا�إ,ليك من ع'ه\د.ة1 هذا العبد1 أ%ي ما يدرك

فيه عندي. وقال شر: الع.ه\د ال4مان�، وكذلك الذمة؛ تقول: أ%نا
أ�ع\ه,د'ك من هذا ال4مر أ%ي أ�ؤ\م>ن'ك منه أ%و أ%نا ك%فيل�ك، وكذلك لو اشترى

غلماv فقال: أ%نا أ�ع\ه,د'ك من إ,باقه، فمعناه أ%نا أ�ؤ.م>ن'ك منه
وأ�ب.ر>ئ�ك. من إ,باقه؛ ومنه اشتقاق الع'ه\د.ة؛ ويقال: ع'ه\د.ت'ه على فلن أ%ي

ما أ�د\ر,ك فيه من د.ر.ك{ فإ,صلحه عليه. وقولم: ل ع'ه\د.ة أ%ي ل
ر.ج\ع.ة. وف حديث عقبة بن عامر: ع'ه\د.ة� الرقيق, ثلثة أ%يام�؛ هو أ%ن

ي.ش\ت.ر,ي الرقيق. ول ي.ش\تر,ط% البائع' الب.راء4ة% من العيب، فما أ%صاب
الشترى من عيب ف ال4يام الثلثة فهو من مال البائع ويرد� إ,ن شاء بل

بينة، فإ,ن وجد به عيباv بعد الثلثة فل يرد إ,ل ببينة. وع.ه,يد'ك:
ال�عاه1د' لك ي'عاه1د'ك وت'عاه1د'ه وقد عاهده؛ قال:

ف%ل%لتeر\ك' أ%وف من ن,زار� بع.ه\د1ها،
فل ي.أ}م.ن.ن_ الغ.د\ر. ي.و\ماv ع.ه,يد'ها

والع'ه\دة�: كتاب ال1ل}ف1 والشراء3. واست.ع\ه.د. من صاحبه: اشترط عليه



وكتب عليه ع'ه\دة، وهو من باب الع.هد والع'هدة ل4ن الشرط ع.ه\د¬ ف
القيقة؛ قال جرير يهجو الفرزدق حي تزو�ج بنت ز,يق�:

وما است.ع\ه.د. ال4ق}وام' م1ن ذي خ'ت'ون.ة{
من الناس, إ,ل� م1ن\ك.، أ%و م1ن\ م'حار,ب,

والمع' ع'ه.د¬. وفيه ع'ه\د.ةD ل ت'ح\ك%م\ أ%ي عيب. وف ال4مر
ع'ه\د.ةD إ,ذا ل ي'ح\ك%م\ بعد. وف ع.ق}ل1ه ع'ه\د.ةD أ%ي ضعف. وف خ.طYه ع'هدة

إ,ذا ل ي'ق1م ح'روف%ه. والع.ه\د': ال1فاظ� ورعاية� ال�ر\م.ة. وف
الديث أ%ن عجوزاv دخلت على النب، صلى ال عليه وسلم، فسأ%ل با وأ%حفى

وقال: إ,نا كانت تأ}تينا أ%يام خدية وإ,ن ح'سن العهد من ال3يان. وف
حديث أ�م سلمة: قالت لعائشة: وت.ر.ك%ت\ ع'ه_ي\د.ى (قوله «وتركت عهيدى» كذا

بالصل والذي ف النهاية وتركت عهيداه) الع'ه_ي\د.ى، بالتشديد والقصر،
ف�ع_ي\لى من الع.ه\د1 كال�ه_ي\د.ى من ال%ه\د1، والع'ج_ي\لى من

الع.ج.لة. والع.ه\د': ال4مان�. وف التنزيل: ل ي.ن.ال� ع.ه\د1ي الظالي،
وفيه: فأ%ت1مeوا إ,ليهم ع.ه\د.ه'م إ,ل مد_ت1هم. وعاه.د. الذYم>ي_:

أ%عطاه' ع.ه\داv، وقيل: م'ع.اه.د.ت'ه م'باي.ع.ت'ه لك على إ,عطائه الزية
والكف> عنه. وال�ع.اه.د': الذYم>يe. وأ%هل� العهد1: أ%هل الذم�ة،

فإ,ذا أ%سلموا سقط عنهم اسم العهد. وتقول: عاهد\ت' الل�ه. أ%ن ل أ%فعل كذا
وكذا؛ ومنه الذمي العاه.د' الذي ف�ور,ق. ف%أ�وم1ر. على شروط است'وث1ق.

منه با، وأ�و,من عليها، فإ,ن ل يف1 با حل9 س.ف}ك' دم1ه. وف الديث:
إ,ن� ك%ر.م. الع.ه\د1 من ال3يان1 أ%ي رعاية ال%و.د_ة. وف الديث عن

النب، صلى ال عليه وسلم: ل ي'ق}ت.ل� م'ؤمن¬ بكاف1ر�، ول ذو عه\د ف
�ع.ه\د1ه؛ معناه ل ي'قتل مؤمن بكافر، ت9 الكلم، ث قال: ول ي'ق}ت.ل

أ%يضاv ذو عهد أ%ي ذو ذ1م_ة وأ%مان ما دام على عهده الذي ع'وه1د. عليه،
فنهى، صلى ال عليه وسلم، عن قتل الؤ\من بالكافر، وعن قتل الذمي العاهد

الثابت على عهده. وف النهاية: ل يقتل مؤمن بكافر ول ذو عهد ف عهده
أ%ي ول ذو ذمة ف ذمته، ول مشرك أ�ع\ط1ي. أ%ماناv فدخل دار ال3سلم، فل

يقتل حت يعود. إ,ل م.أ}م.ن,ه. قال ابن ال4ثي: ولذا الديث تأ}ويلن
بقتضى مذهب الشافعي وأ%ب حنيفة: أ%ما الشافعي فقال ل يقتل السلم
vمشركا vكان أ%و ذمي�ا vكان أ%و غي معاهد حربي�ا vمعاهدا vبالكافر مطلقا

أ%و كتابياv، فأ%جرى اللفظ على ظاهره ول يضمر له شيئاv فكأ%نه ن.ه.ى عن



قتل السلم بالكافر وعن قتل العاهد، وفائدة ذكره بعد قوله ل يقتل مسلم
بكافر لئل ي.ت.وه_م. م'ت.و.ه>م¬ أ%نه قد ن.ف%ى عنه الق%و.د. بق%ت\له

الكافر.، في.ظ©ن_ أ%ن� العاه.د. لو ق%ت.ل% كان حكمه كذلك فقال: ول
يقتل ذ�و ع.ه\د{ ف عهد1ه، ويكون الكلم معطوفاv على ما قبله منتظماv ف

سلكه من غي تقدير شيء مذوف؛ وأ%ما أ%بو حنيفة فإ,نه خ.ص_ص. الكافر. ف
الديث بالر\ب> دون الذYم>ي، وهو بلف ال3طلق، ل4ن من مذهبه أ%ن
السلم يقتل بالذمي فاحتاج أ%ن يضمر ف الكلم شيئاv مقدراv ويعل% فيه

تقدياv وتأ}خياv فيكون التقدير: ل يقتل مسلم ول ذو عهد ف عهده بكافر
vأ%ي ل يقتل مسلم ول كافر معاهد بكافر، فإ,ن الكافر. قد يكون معاهدا

وغي معاهد. وف الديث: م.ن ق%ت.ل% م'ع.اه41داv ل ي.ق}ب.ل, الل�ه' منه
ص.ر\فاv ول ع.دلv؛ يوز أ%ن يكون بكسر الاء وفتحها على الفاعل والفعول،
وهو ف الديث بالفتح أ%شهر وأ%كثر. والعاهد': م.ن كان بينك وبينه عهد،

وأ%كثر ما يطلق ف الديث على أ%هل الذمة، وقد يطلق على غيهم من الكفار
إ,ذا ص'ولوا على ترك الرب مد_ة ما؛ ومنه الديث: ل يل لكم كذا وكذا

ول ل�ق%ط%ة� م'ع.اهد أ%ي ل يوز أ%ن ت'ت.م.ل�ك ل�ق%ط%ت'ه الوجودة من
ماله ل4نه معصوم الال، يري حكمه مرى حكم الذمي. والعهد: اللتقاء.

وع.ه,د. الشيء4 ع.ه\داv: عر.فه؛ ومن الع.ه\د1 أ%ن ت.ع\ه.د. الرجل% على حال
أ%و ف مكان، يقال: ع.ه\د1ي به ف موضع كذا وف حال كذا، وع.ه,د\ت'ه

بكان كذا أ%ي ل%ق1يت'ه وع.ه\د1ي به قريب؛ وقول أ%ب خراش الذل:
vل%نا ول%يال1يا vول أ%ن\س. أ%ياما

�ب,ح.ل}ي.ة%، إ,ذ} ن.ل}ق%ى با ما ن'حاو,ل
ف%ل%ي\س. كع.ه\د1 الدار,، يا أ�م_ مال1ك{،

�ولك1ن\ أ%حاط%ت\ بالر>قاب, الس_لس1ل
أ%ي ليس ال4مر كما ع.ه,د\ت1 ولكن جاء ال3سلم' فهدم ذلك، وأ%راد

vبالسلسل ال3سلم. وأ%نه أ%حاط برقابنا فل نس\ت.ط1يع' أ%ن ن.ع\م.ل% شيئا
مكروهاv. وف حديث أ�م زرع: ول ي.س\أ%ل� عم_ا ع.ه,د. أ%ي عما كان

ي.ع\ر,ف�ه ف البيت من طعام وشراب ونوها لسخائه وسعة نفسه.
والت_ع.هeد': الت_ح.ف©ظ� بالشيء وتديد' الع.ه\د1 به، وفلن

ي.ت.ع.ه_د'ه ص.ر\ع¬. والع1ه\دان�: الع.ه\د'. والع.ه\د': ما ع.ه,د\ت.ه
ف%ثاف%ن\ت.ه. يقال: ع.ه\د1ي بفلن وهو شابÒ أ%ي أ%دركت'ه فرأ%يت'ه كذلك؛ وكذلك



ال%ع\ه.د'. وال%ع\ه.د': الوضع' كنت. ع.ه,د\ت.ه أ%و ع.ه,د\ت ه.وىÝ لك أ%و
كنت. ت.ع\ه.د' به شيئاv، والمع' ال%ع.اه1د'.

�وال�عاه.د.ة� والع\ت1هاد' والتعاه'د' والت_ع.هeد' واحد، وهو إ,حداث
الع.ه\د1 با ع.ه,د\ت.ه. ويقال للمحافظ على الع.ه\د1: م'ت.ع.ه>د¬؛ ومنه

قول أ%ب عطاء السندي� وكان فصيحاv يرثي ابن ه'ب.ي.ة:
وإ,ن} ت'م\س, م.ه\ج'ور. الف1ناء3 ف%ر'ب_ما

أ%قام. به، ب.ع\د. الو'ف�ود1، و'ف�ود'
فإ,ن_ك. ل ت.ب\ع'د\ على م'تع.ه>د{،

ب.لى كل© م.ن\ ت.ح\ت. التeراب, بع1يد'
أ%راد: مافظ على ع.ه\د1ك. ب,ذ1ك}ر,ه إ,ياي 

(* قوله «بذكره اياي» كذا
بال4صل ولعله بذكره إياه). ويقال: مت ع.ه\د'ك. بفلن أ%ي مت ر'ؤ\ي.ت'ك

إ,ياه. وع.ه\د'ه: رؤيت'ه. والع.ه\د': ال%ن\ز,ل� الذي ل يزال القوم إ,ذا
ان\ت.أ%و\ا عنه رجعوا إ,ليه، وكذلك ال%ع\ه.د'.

والعهود': الذي ع'ه,د. وع'ر,ف.. والع.ه\د': النزل العهود' به الشيء،
سي بالصدر؛ قال ذو الرمة:

ه.ل} ت.ع\ر,ف' الع.ه\د. ال�ح1يل% ر.س\م'ه
وتع.ه_د. الشيء وت.ع.اه.د.ه واع\ت.ه.د.ه: ت.ف%ق�د.ه' وأ%ح\د.ث%

الع.ه\د. به؛ قال الطرماح:
وي'ض1يع' الذي قد. آوجبه ال

ع.ل%ي\ه، وليس ي.ع\ت.ه,د'ه\
وت.ع.ه_د\ت' ض.ي\ع.ت وكل شيء، وهو أ%فصح من قولك ت.عاه.د\ت'ه ل4ن

التعاهد. إ,نا يكون بي اثني. وف التهذيب: ول يقال تعاه.دت'ه، قال:
وأ%جازها الفراء.

ورجل ع.ه,د¬، بالكسر: يت.عاه.د' ال�مور. ويب الوليات1 والع'هود.؛ قال
الكميت يدح ق�ت.ي\ب.ة بن مسلم الباهلي� ويذكر فتوحه:

نام. ال�ه.ل�ب' عنها ف إ,مارت1ه،
حت م.ض.ت\ س.ن.ةD، ل ي.ق}ض1ها الع.ه,د'

وكان الهلب يب العهود؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
،vف%ه'ن_ م'ناخات¬ ي'ج.ل�ل}ن. ز,ين.ة



كما اق}تان% بالن_ب\ت1 الع1هاد' ال�ح.و_ف'،
ال�ح.و_ف': الذي قد ن.ب.ت.ت\ حافتاه واستدار. به النبات'. والع1هاد':

مواق1ع' الو.س\م1ي� من ال4رض. وقال الليل: ف1ع\لD له م.ع\ه'ود¬ ومشهود¬
وم.و\عود¬؛ قال: م.ش\هود يقول هو الساعة%، والعهود' ما كان أ%م\س,،

.vوالوعود' ما يكون غدا
والع.ه\د'، بفتح العي: أ%و_ل م.ط%ر� والو.ل© الذي ي.ل1يه من

ال4مطار أ%ي يتصل به. وف الكم: الع.ه\د' أ%و_ل الطر الو.س\م1ي>؛ عن ابن
ال4عراب، والمع الع1هاد'. والع.ه\د': الطر' ال4و_ل. والع.ه\د'

والع.ه\د.ة� والع1ه\د.ة�: مطر¬ بعد مطر� ي'د\ر,ك آخ1ر'ه' ب.ل%ل% أ%و�له؛ وقيل:
هو كل مطر� بعد مطر، وقيل: هو ال%ط}ر.ة� الت تكون أ%و�لv لا يأ}ت

بع\دها، وجعها ع1هاد' وع'هود¬؛ قال:
أ%راق%ت\ ن'ج'وم' الص_ي\ف1 فيها س1جال%ها،

ع1هاداv ل1ن.ج\م, ال%ر\ب.ع, ال�ت.ق%د>م,
قال أ%بو حنيفة: إ,ذا أ%صاب ال4رض. مطر بعد مطر، وندى ال4و�ل باق،

فذلك الع.ه\د' ل4ن ال4و�ل ع'ه,د. بالثان. قال: وقال بعضهم الع1هاد':
الديثة� من ال4مطار,؛ قال: وأ%حسبه ذهب فيه إ,ل قول الساجع ف وصف الغيث:

أ%صاب.ت\نا د1ي.ةD بعد د1ي.ة{ على ع1هاد{ غي, ق%د1ية{؛ وقال ثعلب:
على عهاد قدية تشبع منها الناب' قبل الف%ط1يم.ة1؛ وقوله: تشبع' منها الناب

قبل الفطيمة؛ فسره ثعلب فقال: معناه هذا النبت قد عل وطال فل تدركه
الصغية لطوله، وبقي منه أ%سافله فنالته الصغية. وقال ابن ال4عراب:

الع1هاد' ضعيف' مطر, الو.س\م1ي> ور,كاك�ه.
وع'ه,د.ت1 الر_و\ض.ة�: س.ق%ت\ها الع41ه\د.ة�، فهي معهودةD. وأ%رض

معهودةD إ,ذا ع.م_ها الطر. وال4رض ال�ع.ه_د.ة� ت.ع\ه,يداv: الت تصيبها
النeف}ض.ة� من الطر، والنeف}ض.ة� ال%ط}ر.ة� ت'ص1يب' الق1ط}عة من

ال4رض وتطئ القطعة. يقال: أ%رض م'ن.ف�ض.ةD ت.ن\فيضاv؛ قال أ%بو
زبيد:أ%ص\ل%بÒ ت.س\م'و الع'يون� إ,ليه،

م'س\ت.ني¬، كالب.د\ر, عام. الع'هود1
ومطر' الع'هود1 أ%حسن ما يكون� ل1ق1ل�ة1 غ�بار, الفاق,؛ قيل: عام'

الع'هود1 عام' ق1ل�ة1 ال4مطار.
ومن أ%مثالم ف كراهة العايب: ال%ل%س.ى ل ع'ه\د.ة% له؛ العن ذ�و



ال%ل%س.ى ل عهدة له. وال%ل%س.ى: ذهاب¬ ف خ1ف}ي.ة{، وهو ن.ع\ت¬
ل1ف%ع\ل%ت1ه، وال%ل%سى مؤنثة، قال: معناه أ%نه خرج من ال4مر سالاv فانقضى عنه

ل له ول عليه؛ وقيل: ال%ل%سى أ%ن ي.بيع. الرجل� س1ل}ع.ةv يكون قد
سر.ق%ها ف%ي.م_ل1س وي.غ1يب بعد قبض الثمن، وإ,ن است'ح1ق�ت\ ف ي.د.ي,

الشتري ل يتهيأ} له أ%ن يبيع. البائع' بضمان ع'ه\د.ت1ها ل4نه ام_ل%س.
هارباv، وع'ه\د.ت'ها أ%ن ي.بيع.ها وبا عيب أ%و فيها استحقاق لالكها. تقول:

أ%بيع'ك ال%ل%سى ل ع'ه\د.ة أ%ي تنملس' وت.ن\ف%لت' فل ترجع إ,ل9.
ويقال ف الثل: مت عهدك. بأ%سفل, فيك.؟ وذلك إ,ذا سأ%لته عن أ%مر قدي

vه: ع.ه\د'ك بالفاليات1 قدي¬؛ ي'ض\ر.ب' مثل�ل عهد له به؛ وم1ث}ل
لل4مر الذي قد فات ول ي'ط}م.ع' فيه؛ ومثله: هيهات طار غ�راب'ها

ب,ج.راد.ت1ك؛ وأ%نشد:
وع.ه\دي ب,ع.ه\د1 الفاليات1 ق%دي'

وأ%نشد أ%بو اليثم:
وإ,ن ل4ط}وي الس>ر_ ف م'ض\م.ر, ال%شا،

ك�مون% الث�ر.ى ف ع.ه\د.ة{ ما ي.ري'ها
أ%راد بالع.ه\د.ة1 م.ق}ن'وء4ةv ل ت.ط}ل�ع' عليها الشمس' فل يريها

.�الثرى. والع.ه\د': الزمان
.Dأ%ي قدية أ%تى عليها ع.ه\د¬ طويل Dع.ه,يد.ة Dوقرية

وبنو ع'هاد.ة%: ب'ط%ي\ن¬ من العرب.
@عود: ف صفات ال تعال: البد1ئ' الع1يد'؛ قال ال4زهري: ب.د.أ%
الل�ه' اللق. إ,حياءé ث ييت'هم ث يعيد'هم أ%حياءé كما كانوا. قال ال،
عز وجل: وهو الذي يبدأ� اللق. ث ي'ع1يد'ه. وقال: إ,نه هو ي'ب\د1ئ'

وي'ع1يد'؛ فهو سبحانه وتعال الذي ي'ع1يد' اللق بعد الياة إ,ل المات1
ف الدنيا وبعد المات1 إ,ل الياة1 يوم القيامة. وروي عن النب، صلى

ال عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ن� الل�ه. ي'ح1بe الن_ك%ل% على الن_ك%ل,،
قيل: وما الن_ك%ل� على الن_ك%ل,؟ قال: الرجل الق%و,يe ال�ج.ر>ب'

البدئ' العيد' على الفرس الق%و,ي> ال�ج.ر�ب, البد1ئ العيد1؛ قال
أ%بو عبيد: وقوله البدئ الع1يد' هو الذي قد أ%ب\د.أ% ف غ%ز\و,ه1 وأ%عاد

أ%ي غزا مرة بعد مرة، وجر_ب ال�مور ط%و\راv بعد ط%و\ر، وأ%عاد فيها
وأ%ب\د.أ%، والفرس' البدئ' الع1يد' هو الذي قد ر,يض. وأ�د>ب. وذ�لYل%،



فهو ط%و\ع' راكب,ه1 وفار,س1ه، ي'ص.ر>فه كيف شاء ل1ط%واع1ي.ت1ه وذ�لYه،
وأ%نه ل يستصعب عليه ول ي\ن.ع'ه ر,كاب.ه ول ي.ج\م.ح' به؛ وقيل: الفرس

البدئ العيد الذي قد غزا عليه صاحبه مرة بعد مرة أ�خرى، وهذا كقولم
ل%ي\لD نائ1م¬ إ,ذا ن,يم. فيه وس1رÒ كات قد كتموه. وقال شر: رجل

م'ع1يد¬ أ%ي حاذق؛ قال كثي:
ع.و\م' ال�ع1يد1 إ,ل الر_جا ق%ذ%ف%ت\ به
ف الل©ج> داو,ي.ة� ال%كان1، ج.م'وم'

وال�ع1يد' من الرجال,: العال1م' بال�مور الذي ليس بغ'م\ر�؛ وأ%نشد:
كما ي.ت\ب.ع' الع.و\د ال�ع1يد الس_لئ1ب

والعود ثان البدء؛ قال:
،vب.د.أ}ت'م\ فأ%ح\س.ن\ت'م\ فأ%ث}ن.ي\ت' جاه1دا
فإ,ن} ع'د\ت'م' أ%ث}ن.ي\ت'، والع.و\د' أ%ح\م.د'

قال الوهري: وعاد إ,ليه ي.ع'ود' ع.و\د.ةv وع.و\داv: رجع. وف الثل:
الع.و\د' أ%حد'؛ وأ%نشد لالك بن نويرة:

ج.ز.ي\نا بن ش.ي\بان% أ%م\س, ب,ق%ر\ض1ه,م\،
وج,ئ}نا ب,م1ث}ل, الب.د\ء3، والع.و\د' أ%حد'

قال ابن بري: صواب إ,نشاده: وع'د\نا ب,م1ث}ل, الب.د\ء3؛ قال: وكذلك هو
ف شعره، أ%ل ترى إ,ل قوله ف آخر البيت: والعود أ%حد؟ وقد عاد له

بعدما كان أ%عر.ض. عنه؛ وعاد إ,ليه وعليه ع.و\داv وع1ياداv وأ%عاده هو، وال
يبد1ئ' اللق ث يعيد'ه، من ذلك. واستعاده إ,ياه: سأ%له إ,عاد.ت.ه. قال

سيبويه: وتقول رجع ع.و\د'ه على ب.د\ئ1ه؛ تريد أ%نه ل ي.ق}ط%ع\ ذ%هاب.ه
حت وصله برجوعه، إ,نا أ%رد\ت. أ%نه رجع ف حاف1ر.ت1ه أ%ي ن.ق%ض.

م.ج,يئ%ه برجوعه، وقد يكون أ%ن يقطع ميئه ث يرجع فتقول: رج.ع\ت' ع.و\دي على
ب.د\ئي أ%ي رج.ع\ت' كما جئت، فال%ج,يء� موصول به الرجوع'، فهو ب.د\ء#

والرجوع' ع.و\د¬؛ انتهى كلم سيبويه. وحكى بعضهم: رجع ع.و\داv على بدء من
غي إ,ضافة. ولك الع.و\د' والع.و\د.ة� والع'واد.ة� أ%ي لك أ%ن تعود. ف هذا

ال4مر؛ كل هذه الثلثة عن اللحيان. قال ال4زهري: قال بعضهم: الع.و\د
�تثنية ال4مر ع.و\داv بعد ب.د\ء�. يقال: ب.د.أ% ث عاد، والع.و\د.ة

vه.دى وفريقا vمرة{ واحدة{. وقوله تعال: كما بدأ%كم ت.عود'ون فريقا �ع.و\د.ة
حق_ عليهم الضللة�؛ يقول: ليس ب.ع\ث�كم بأ%ش.د_ من اب,تدائ1كم، وقيل:



معناه ت.ع'ودون أ%شق1ياء4 وس'عداء4 كما اب\ت.دأ% ف1ط}ر.ت.ك�م ف سابق
علمه، وحي أ%م.ر. بنف}خ, الرeوح, فيهم وهم ف أ%رحام أ�مهاتم. وقوله عز

وجل: والذين ي'ظاه1رون من نسائهم ث ي.عود'ون لا قالوا ف%ت.ح\رير'
ر.ق%ب.ة{؛ قال الفراء: يصلح فيها ف العربية ث يعودون إ,ل ما قالوا وفيما

قالوا، يريد النكاح وكلê صواب¬؛ يريد يرجعون عما قالوا، وف ن.ق}ض ما
قالوا قال: ويوز ف العربية أ%ن تقول: إ,ن عاد لا فعل، تريد إ,ن فعله مرة

أ�خرى. ويوز: إ,ن عاد لا فعل، إ,ن نقض ما فعل، وهو كما تقول: حلف أ%ن
يضربك، فيكون معناه: حلف ل يضربك وحلف ليضربنك؛ وقال ال4خفش ف قوله: ث

يعودون لا قالوا إ,نا ل نفعله فيفعلونه يعن الظهار، فإ,ذا أ%عتق رقبة
عاد لذا العن الذي قال إ,نه علي� حرام ففعله. وقال أ%بو العباس:

العن ف قوله: يعودون لا قالوا، لتحليل ما حر�موا فقد عادوا فيه. وروى
الزجاج عن ال4خفش أ%نه جعل لا قالوا من صلة فتحرير رقبة، والعن عنده

والذين يظاهرون ث يعودون فتحرير رقبة لا قالوا، قال: وهذا مذهب حسن. وقال
الشافعي ف قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ث يعودون لا قالوا فتحرير

رقبة، يقول: إ,ذا ظاهر منها فهو تري كان أ%هل الاهلية يفعلونه وحر�م على
السلمي تري النساء بذا اللفظ، فإ,ن أ%ت\ب.ع. ال�ظاه1ر' الظYهار.

طلقاv، فهو تري أ%هل ال3سلم وسقطت عنه الكفارة، وإ,ن ل ي'ت\ب,ع
الظهار طلقاv فقد عاد لا حرم ولزمه الكفارة عقوبة لا قال؛ قال: وكان

تريه إ,ياها بالظهار قولv فإ,ذا ل يطلقها فقد عاد لا قال من التحري؛
وقال بعضهم: إ,ذا أ%راد العود إ,ليها وال3قامة عليها، م.س_ أ%و ل

ي.م.س_، ك%ف�ر.
قال الليث: يقول هذا ال4مر أ%ع\و.د' عليك أ%ي أ%رفق بك وأ%نفع ل4نه

يعود عليك برفق ويسر. والعائد.ة�: اسم ما عاد. به عليك الفضل من صلة أ%و
فضل، وجعه العوائد. قال ابن سيده: والعائدة العروف' والص>لة� يعاد به

.�على ال3نسان والع.ط}ف' والن\ف%ع.ة
والع'واد.ة�، بالضم: ما أ�عيد على الرجل من طعام ي'خ.صe به بعدما

يفر'غ� القوم؛ قال ال4زهري: إ,ذا حذفت الاء قلت ع.واد¬ كما قالوا أ%كام¬
ول%اظD وق%ضام¬؛ قال الوهري: الع'واد'، بالضم، ما أ�عيد من الطعام بعدما

أ�ك1ل% منه مرة.
وع.واد1: بعن ع'د\ مثل ن.زال, وت.راك1. ويقال أ%يضاv: ع'د\ إ,لينا



vبالفتح، أ%ي ما تب، وقيل: أ%ي بر�ا ،vح.س.نا vفإ,ن لك عندنا ع.وادا
ولطفاv. وفلن ذو صفح وعائدة أ%ي ذو عفو وتعطف. والع.واد': الب,رe والل©ط}ف.
ويقال للطريق الذي أ%عاد فيه السفر وأ%بدأ%: معيد؛ ومنه قول ابن مقبل يصف

ال3بل السائرة:
ي'ص\ب,ح\ن. بال%ب\ت1، ي.ج\ت.ب\ن. الن>عاف. على

أ%ص\لب, هاد{ م'ع1يد{، لب,س, الق%ت.م,
أ%راد بالادي الطريق. الذي ي'ه\ت.دى إ,ليه، وبال�ع1يد1 الذي ل�ح1ب..

والعاد.ة�: الد_ي\د.ن� ي'عاد' إ,ليه، معروفة وجعها عاد¬ وعادات¬ وع1يد¬؛
ال4خية� عن كراع، وليس بقوي، إ,نا الع1يد' ما عاد إ,ليك من الش_و\ق,

والرض ونوه وسنذكره.
وت.ع.و_د. الشيء4 وعاد.ه وعاو.د.ه م'عاو.د.ةv وع1واداv واعتاد.ه

واستعاده وأ%عاد.ه أ%ي صار عاد.ةv له؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ل ت.ز.ل} ت1ل}ك. عاد.ة% ال3 ع1ن\دي،

والف%ت آل1ف¬ ل1ما ي.س\ت.ع1يد'
وقال:

ت.ع.و_د\ صال1ح. ال4خ\لق,، إ,ن
رأ%يت' ال%ر\ء4 ي.أ}ل%ف' ما اس\ت.عادا

وقال أ%بو كبي الذل يصف الذئاب:
vإ,ل� ع.واس1ل%، كال1راط1، م'ع1يد.ة

بالل�ي\ل, م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف1
أ%ي وردت مرات فليس تنكر الورود. وعاو.د. فلنD ما كان فيه، فهو

م'عاو,د¬. وعاو.د.ت\ه ال�م_ى وعاو.د.ه' بالسأ%لة أ%ي سأ%له مرة بعد أ�خرى،
وع.و_د. كلبه الصي\د. ف%ت.ع.و�ده؛ وعو�ده الشيء4: جعله يعتاده.

وال�عاو,د': ال�واظ1ب'، وهو منه. قال الليث: يقال للرجل الواظب, على أ%م\ر�:
معاو,د¬. وف كلم بعضهم: الزموا ت'قى الل�ه1 واس\ت.ع1يد'وها أ%ي

ت.ع.و_د'وها.
.vواس\ت.ع.د\ت'ه الشيء فأ%عاد.ه إ,ذا سأ%لت.ه أ%ن يفعله ثانيا

وال�عاو.د.ة�: الرجوع إ,ل ال4مر ال4ول؛ يقال للشجاع: بط%لD م'عاو,د¬ ل4نه ل
ي.م.ل© ال1راس.. وتعاو.د. القوم' ف الرب وغيها إ,ذا عاد كل فريق

إ,ل صاحبه. وبطل م'عاو,د: عائد.



وال%عاد': ال%ص1ي' وال%ر\ج,ع'، والخرة: م.عاد' اللق,. قال ابن
سيده: والعاد الخرة� والج. وقوله تعال: إ,ن الذي فرض عليك القرآن لراد�ك

إ,ل م.عاد{؛ يعن إ,ل مكة، ع1د.ةD للنب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن
يفتحها له؛ وقال الفراء: إ,ل معاد حيث و'ل1د\ت.؛ وقال ثعلب: معناه يرد�ك
إ,ل وطنك وبلدك؛ وذكروا أ%ن جبيل قال: يا ممد، اش\ت.ق}ت. إ,ل مولدك

ووطنك؟ قال: نعم، فقال له: إ,ن الذي فرض عليك القرآن لراد�ك إ,ل معاد؛ قال:
وال%عاد' ههنا إ,ل عاد.ت1ك حيث و'ل1د\ت. وليس من الع.و\د1، وقد يكون

أ%ن يعل قوله لراد�ك إ,ل معاد{ ل%م'ص.ي>ر'ك. إ,ل أ%ن تعود إ,ل مكة
مفتوحة لك، فيكون ال%عاد' تعجباv إ,ل معاد{ أ%ي> معاد{ لا وعده من فتح

مكة. وقال السن: معاد{ الخرة�، وقال ماهد: ي'ح\ييه يوم البعث، وقال
ابن عباس: أ%ي إ,ل م.ع\د1ن,ك من النة، وقال الليث: ال%عاد.ة� وال%عاد

كقولك لل فلن م.عاد.ةD أ%ي مصيبة يغشاهم الناس ف م.ناو,ح. أ%و غيها
يتكلم به النساء؛ يقال: خرجت إ,ل ال%عادة1 وال%عاد1 والأ}ت.

وال%عاد': كل شيء إ,ليه الصي. قال: والخرة معاد للناس، وأ%كثر التفسي ف قوله
«لراد�ك إ,ل معاد» لباعثك. وعلى هذا كلم الناس: اذ}ك�ر, ال%عاد. أ%ي

اذكر مبعثك ف الخرة؛ قاله الزجاج. وقال ثعلب: العاد الولد. قال: وقال
بعضهم: إ,ل أ%صلك من بن هاشم، وقالت طائفة وعليه العمل: إ,ل معاد أ%ي

إ,ل النة. وف الديث: وأ%ص\ل1ح\ ل آخ1رت الت فيها م.عادي أ%ي ما
يعود' إ,ليه يوم القيامة، وهو إ,م�ا مصدر وإ,م�ا ظرف. وف حديث علي�:

وال%ك%م' الل�ه' وال%ع\و.د' إ,ليه يوم. القيامة أ%ي ال%عاد'. قال ابن
ال4ثي: هكذا جاء ال%ع\و.د' على ال4صل، وهو م.ف}ع.لD من عاد يعود، ومن حق

أ%مثاله أ%ن تقلب واوه أ%لفاv كال%قام وال%راح، ولكنه استعمله على
ال4صل. تقول: عاد الشيء� يعود' ع.و\داv وم.عاداv أ%ي رجع، وقد يرد بعن
صار؛ ومنه حديث معاذ: قال له النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ع'د\ت.

ف%ت_اناv يا م'عاذ� أ%ي ص1رت.؛ ومنه حديث خزية: عاد. لا الن_قاد'
vأ%ي صار؛ ومنه حديث كعب: و.د1د\ت' أ%ن هذا الل�ب.ن. يعود' ق%ط1رانا vم'ج\ر.ن\ث1ما

أ%ي يصي، فقيل له: ل1م. ذلك قال: ت.ت.ب_ع.ت\ ق�ر.يش¬ أ%ذ}ناب. ال3بل,
وت.ر.ك�وا الماعات1. وال%عاد' وال%عادة: الأ}ت.م' ي'عاد' إ,ليه؛

وأ%عاد فلن الصلة% ي'ع1يدها. وقال الليث: رأ%يت فلناv ما ي'ب\د1يء� وما
ي'ع1يد' أ%ي ما يتكلم ببادئ%ة ول عائ1د.ة. وفلن ما ي'ع1يد' وما ي'بدئ



إ,ذا ل تكن له حيلة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
،Dبالغ.ور, م1ن>ي ض.مان.ة vوكنت' ام\ر.أ
وأ�خ\رى ب,ن.ج\د ما ت'ع1يد' وما ت'ب\دي

يقول: ليس ل1ما أ%نا فيه من الوجد حيلة ول جهة. وال�ع1يد': ال�ط1يق'
للشيء3 ي'عاو,د'ه؛ قال:

ل ي.س\ت.ط1يع' ج.ر_ه' الغ.وام1ض'
إ,ل ال�ع1يدات' به الن_واه1ض'

وحكى ال4زهري ف تفسيه قال: يعن النوق الت استعادت النهض
بالد_ل}و,. ويقال: هو م'ع1يد¬ لذا الشيء أ%ي م'ط1يق¬ له ل4نه قد اع\تاد.ه؛ وأ%ما

قول ال4خطل:
ي.ش'ول� ابن' الل�بون1 إ,ذا رآن،
وي.خ\شان الضeواض1ي.ة� ال�ع1يد'

قال: أ%صل ال�عيد1 المل الذي ليس ب,ع.ياياء� وهو الذي ل يضرب حت
يلط له، والع1يد' الذي ل يتاج إ,ل ذلك. قال ابن سيده: والعيد المل

الذي قد ضرب ف ال3بل مرات كأ%نه أ%عاد ذلك مرة بعد أ�خرى.
وعادن الشيء� ع.و\داv واعتادن، ان\تاب.ن. واعتادن ه.مÒ وح'ز\نD؛

قال: والعت1ياد' ف معن الت_عوeد1، وهو من العادة. يقال: ع.و_د\ت'ه
فاعتاد. وت.ع.و_د.. والع1يد': ما ي.عتاد' من ن.و\ب� وش.و\ق� وه.م¼ ونوه.

وما اعتاد.ك. من الم> وغيه، فهو ع1يد¬؛ قال الشاعر:
والق%ل}ب' ي.ع\تاد'ه من ح'ب>ها ع1يد'

وقال يزيد بن الكم الثقفي سليمان بن عبد اللك:
أ%م\س.ى بأ%س\ماء4 هذا القلب' م.ع\م'ود.ا،

إ,ذا أ%قول�: ص.حا، ي.ع\تاد'ه ع1يدا
كأ%ن_ن، يوم. أ�م\س3ي ما ت'ك%لYم'ن،
vو ب'غ\ي.ة{ ي.ب\ت.غي ما ليس. م.و\ج'ودا�ذ
كأ%ن� أ%ح\و.ر. من غ1ز\لن1 ذي ب.ق%ر�،

أ%ه\د.ى لنا س'ن_ة% الع.ي\ن.ي\ن, وال1يد.ا
وكان أ%بو علي يرويه شبه العيني واليدا، بالشي العجمة وبالباء

العجمة بواحدة من تتها، أ%راد وشبه اليد فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه
م'قامه؛ وقد قيل إ,ن أ%با علي صحفه يقول ف مدحها:



س'م>يت. باسم, ن.ب,ي¼ أ%نت. ت'ش\ب,ه'ه
ح1ل}ماv وع1ل}ماv، سليمان بن, داودا

أ%ح\م1د\ به ف الورى الاض1ي من م.ل1ك{،
vوأ%نت. أ%ص\ب.حت. ف الباق1ي. م.و\ج'ودا

vروا م.ل1كا�ل ي'عذ%ل� الناس' ف أ%ن ي.شك
أ%و\له'م'، ف ال�م'ور,، ال%ز\م. وال�ودا

وقال الفضل: عادن ع1يدي أ%ي عادت؛ وأ%نشد:
عاد. ق%ل}ب من الطويلة1 ع1يد'

أ%راد بالطويلة روضة بالص_م_ان1 تكون ثلثة أ%ميال ف مثلها؛ وأ%ما
:vقول تأ%ب_ط% ش.ر�ا

يا عيد' ما ل%ك. من ش.و\ق� وإ,يراق,،
وم.ر> ط%ي\ف{، على ال4هوال, ط%ر_اق,

قال ابن ال4نباري ف قوله يا عيد ما لك: الع1يد' ما ي.ع\تاد'ه من الزن
والش_و\ق، وقوله ما لك من شوق أ%ي ما أ%عظمك من شوق، ويروى: يا ه.ي\د.

ما لك.، والعن: يا ه.ي\د. ما حال�ك وما شأ}ن'ك. يقال: أ%تى فلن القوم.
فما قالوا له: ه.ي\د. مال%ك أ%ي ما سأ%لوه عن حاله؛ أ%راد: يا أ%يها

العتاد'ن ما ل%ك من ش.و\ق� كقولك ما ل%ك. من فارس وأ%نت تتعج_ب من
ف�روسي_ته وتدحه؛ ومنه قاتله ال من شاعر.

والع1يد': كل© يوم فيه ج.م\ع¬، واشتقاقه من عاد ي.ع'ود كأ%نم عادوا
إ,ليه؛ وقيل: اشتقاقه من العادة ل4نم اعتادوه، والمع أ%عياد لزم البدل،

ولو ل يلزم لقيل: أ%عواد كر,يح� وأ%رواح� ل4نه من عاد يعود.
وع.ي_د. السلمون: ش.ه,دوا ع1يد.هم؛ قال العجاج يصف الثور الوحشي:

،eل%ها آر,ي vواع\تاد. أ%ر\باضا
كما ي.ع'ود' الع1يد. ن.ص\ران©

فجعل العيد من عاد يعود؛ قال: وتو_لت الواو ف العيد ياء لكسرة العي،
وتصغي ع1يد ع'ي.ي\د¬ تركوه على التغيي كما أ%نم جعوه أ%عياداv ول

يقولوا أ%عواداv؛ قال ال4زهري: والع1يد' عند العرب الوقت الذي ي.ع'ود'
فيه الف%ر.ح والزن، وكان ف ال4صل الع1و\د فلما سكنت الواو وانكسر ما
قبلها صارت ياء، وقيل: قلبت الواو ياء لي.ف}ر'قوا بي السم القيقي وبي

الصدري�. قال الوهري: إ,نا ج'م1ع. أ%عياد¬ بالياء للزومها ف الواحد،



vويقال للفرق بينه وبي أ%عواد1 الشب. ابن ال4عراب: سي الع1يد' عيدا
ل4نه يعود كل سنة ب,ف%ر.ح� م'ج.د_د.

وعاد. الع.ل1يل% ي.ع'ود'ه ع.و\داv وع1يادة وع1ياداv: زاره؛ قال أ%بو
ذؤيب:

أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي، ه.ل} ت.ن.ظ�ر. خالد¬
ع1يادي على ال1ج\ران1، أ%م هو. يائ1س'؟

قال ابن جن: وقد يوز أ%ن يكون أ%راد عيادت فحذف الاء ل4جل
Dال3ضافة، كما قالوا: ليت شعري؛ ورجل عائد¬ من ق%و\م ع.و\د{ وع'و_اد{، ورجل

�م.ع'ود¬ وم.ع\و'ود، ال4خية شاذة، وهي تيمية. وقال اللحيان: الع'واد.ة
من ع1يادة1 الريض، ل يزد على ذلك. وق%و\م¬ ع'و_اد¬ وع.و\د¬؛ ال4خية

اسم للجمع؛ وقيل: إ,نا سي بالصدر.
ون,سوةD عوائ1د' وع'و_د¬: وهن_ اللت ي.ع'د\ن% الريض، الواحدة

عائ1دةD. قال الفراء: يقال هؤلء ع.ود' فلن وع'و_اد'ه مثل ز.و\ر,ه
وز'و_اره، وهم الذين ي.ع'ود'ونه إ,ذا اع\ت.ل�. وف حديث فاطمة بنت قيس: فإ,نا

امرأ%ة يكث�ر' ع'و_اد'ها أ%ي ز'و_ار'ها. وكل من أ%تاك مرة بعد أ�خرى،
فهو عائد، وإ,ن اشتهر ذلك ف عيادة الريض حت صار كأ%نه متص به.

Yكل �قال الليث: الع'ود' كل خشبة د.ق�ت\؛ وقيل: الع'ود' خ.ش.ب.ة
شجرة{، دق� أ%و غ%ل�ظ، وقيل: هو ما جرى فيه الاء من الشجر وهو يكون للرط}ب

واليابس، والمع أ%عواد¬ وع1يدانD؛ قال ال4عشى:
ف%ج.ر.و\ا على ما ع'و>دوا،
ولكلY ع1يدان{ ع'صار.ه\

وهو من ع'ود1 ص1د\ق� أ%و س.و\ء�، على الثل، كقولم من شجرة{ صالة{.
vص\ر, ع.و\دا�وف حديث ح'ذ%يفة: ت'ع\ر.ض' الف1ت.ن' على القلوب, ع.ر\ض. ال

ع.و\داv؛ قال ابن ال4ثي: هكذا الرواية، بالفتح، أ%ي مرة بعد مرة{،
ويروى بالضم، وهو واحد الع1يدان يعن ما ينسج به ال�ص\ر' من طاقاته، ويروى

بالفتح مع ذال معجمة، كأ%نه استعاذ من الفت.
والع'ود': الشبة ال�ط%ر_اة� يدخ_ن با وي'س\ت.ج\م.ر' با، غ%ل%ب.

عليها السم لكرمه. وف الديث: عليكم بالع'ود1 ال1ند1ي�؛ قيل: هو
الق�س\ط� الب.ح\ر,يe، وقيل: هو العود' الذي يتبخر به. والع'ود' ذو ال4و\تار,

ال4ربعة: الذي يضرب به غلب عليه أ%يضاv؛ كذلك قال ابن جن، والمع



ع1يدانD؛ وما اتفق لفظه واختلف معناه فلم يكن إ,يطاءé قول� بعض
الول9دين:يا ط1يب. ل%ذ�ة1 أ%يام� لنا س.ل%ف%ت\،

وح'س\ن. ب.ه\ج.ة1 أ%يام, الص>با ع'ود1ي
أ%يام. أ%س\ح.ب' ذ%ي\لv ف م.فار,ق1ها،
إ,ذا ت.ر.ن_م. ص.و\ت' الن_اي, والع'ود1

وقه\و.ة{ من س'لف1 الد_نY صاف1ي.ة{،
كال1س\ك1 والع.نب.ر, ال1ند1ي> والع'ود1
تست.ل© ر'وح.ك. ف ب,ر¼ وف ل%ط%ف{،

إ,ذا ج.ر.ت\ منك. مرى الاء3 ف الع'ود1
قوله أ%و_ل% وه\ل%ة{ ع'ودي: ط%ل%ب¬ لا ف الع.و\د.ة1، والع'ود'

الثان: ع'ود' الغ1ناء، والع'ود' الثالث: ال%ن\د.ل� وهو الع'ود' الذي يتطيب
به، والع'ود' الرابع: الشجرة، وهذا من ق%عاقع, ابن سيده؛ وال4مر فيه أ%هون

من الستشهاد به أ%و تفسي معانيه وإ,نا ذكرناه على ما وجدناه.
والع.و_اد': متخذ الع1يدان1.

وأ%ما ما ورد ف حديث شريح: إ,نا القضاء ج.م\ر¬ فادفع, المر. عنك
بع'ود.ي\ن,؛ فإ,نه أ%راد بالعودين الشاهدين، يريد اتق النار بما واجعلهما

ج'ن_ت.ك كما يدفع ال�ص\ط%لي المر. عن مكانه بعود أ%و غيه لئل يترق،
فمث�ل الشاهدين بما ل4نه يدفع بما ال3ث والوبال عنه، وقيل: أ%راد

تثبت ف الكم واجتهد فيما يدفع عنك النار ما استطعت؛ وقال شر ف قول
الفرزدق:

وم.ن\ و.ر,ث% الع'ود.ي\ن, والات.م. الذي
له ال�ل}ك'، وال4رض' الف%ضاء� ر.ح\يب'ها

قال: العودان1 م1ن\ب.ر' النب، صلى ال عليه وسلم، وع.صاه؛ وقد ورد ذكر
العودين ف الديث وف�س>را بذلك؛ وقول ال4سود

بن يعفر:
ولقد ع.ل1م\ت سو.ى الذي ن.ب_أ}تن:

أ%ن� الس_ب,يل% س.ب,يل� ذي ال4ع\واد1
قال الفضل: سبيل ذي ال4عواد يريد الوت، وعن بال4عواد ما يمل عليه
vاليت؛ قال ال4زهري: وذلك إ,ن البوادي ل جنائز لم فهم يضمون ع'ودا

إ,ل ع'ود{ ويملون اليت عليها إ,ل القب. وذو ال4ع\واد: الذي ق�ر,ع.ت\



له الع.صا، وقيل: هو رجل أ%س.ن_ فكان ي'حمل ف م1ح.ف�ة{ من ع'ود{. أ%بو
عدنان: هذا أ%مر ي'ع.و>د' الناس. علي_ أ%ي ي'ض.ر>يهم ب,ظ�ل}مي. وقال:

أ%ك}ر.ه' ت.ع.وeد. الناس, علي_ ف%ي.ض\ر.و\ا ب,ظ�ل}مي أ%ي ي.ع\تاد'وه.
وقال شر: ال�ت.ع.ي>د' الظلوم؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لطرفة:

فقال: أ%ل ماذا ت.ر.و\ن% ل1شار,ب�
ش.د1يد{ علينا س'خط�ه م'ت.ع.ي>د1؟

(* ف ديوان طرفة: شديد علينا بغي'ه متعم>د1).
أ%ي ظلوم؛ وقال جرير:

ي.ر.ى ال�ت.ع.ي>د'ون% علي_ د'ون
أ�س'ود. خ.ف1ي_ة% الغ'ل}ب. الر>قابا

وقال غيه: ال�ت.ع.ي>د' الذي ي'ت.ع.ي_د' عليه بوعده. وقال أ%بو عبد
الرحن: ال�ت.ع.ي>د' ال�تج.ن>ي ف بيت جرير؛ وقال ربيعة بن مقروم:

على ال�ه_ال, وال�ت.ع.ي>د1ينا
قال: وال�ت.ع.ي>د' الغ.ض\بان�. وقال أ%بو سعيد: ت.ع.ي>د. العائن' على

ما ي.ت.ع.ي_ن' إ,ذا ت.ش.ه_ق. عليه وت.ش.د_د. ليبالغ ف إ,صابته
بعينه. وحكي عن أ%عراب: هو ل ي'ت.ع.ي_ن' عليه ول ي'ت.ع.ي_د'؛ وأ%نشد ابن

السكيت:
كأ%نا وف%و\ق%ها ال�ج.ل�د'،
وق1ر\ب.ةD غ%ر\ف1ي_ةD وم1ز\و.د'،

غ%ي\ر.ى على جارات1ها ت.ع.ي>د'
قال: ال�ج.ل�د' ح1م\ل ثقيل فكأ%نا، وفوقها هذا المل وقربة ومزود،

امرأ%ة غ%ي\ر.ى. تعيد أ%ي ت.ن\د.ر,ئ' بلسانا على ض.ر_اتا وتر�ك
يديها.والع.و\د': المل ال�س3نe وفيه بقية؛ وقال الوهري: هو الذي جاو.ز. ف

السن> الباز,ل% وال�خ\ل1ف.، والمع ع1و.د.ةD، قال ال4زهري: ويقال ف
لغة ع1ي.د.ة% وهي قبيحة. وف الثل: إن9 ج.ر\ج.د. الع.و\د. ف%ز,د\ه

وق}راv، وف الثل: زاح1م\ بع.و\د أ%و د.ع\ أ%ي استعن على حربك بأ%هل السن
Dوالعرفة، فإ,ن� رأ}ي الشيخ خي من م.ش\ه.د1 الغلم، وال�نثى ع.و\د.ة

والمع ع1ياد¬؛ وقد عاد. ع.و\داv وع.و_د. وهو م'ع.و>د. قال ال4زهري: وقد
ع.و_د. البعي' ت.ع\و,يداv إ,ذا مضت له ثلث سني بعد ب'ز'ول1ه أ%و

أ%ربع¬، قال: ول يقال للناقة ع.و\د.ةD ول ع.و_د.ت\؛ قال: وسعت بعض العرب



يقول لفرس له أ�نثى ع.و\د.ةD. وف حديث حسان: قد آن لكم أ%ن} ت.ب\ع.ث�وا
إ,ل هذا الع.و\د1؛ هو المل الكبي ال�س3نe ال�د.ر_ب' فشبه نفسه به.

وف حديث معاوية: سأ%له رجل فقال: إ,نك ل%ت.م'تe ب,ر.ح1م� ع.و\د.ة،
فقال: ب'ل�ها بع.طائك. حت ت.ق}ر'ب.، أ%ي بر.ح1م� قدية{ بعيدة النسب.

والع.و\د أ%يضاv: الشاة السن، وال�نثى كال�نثى. وف الديث: أ%نه، عليه
الصلة والسلم، دخل على جابر بن عبد ال منزل%ه' قال: ف%ع.م.د\ت' إ,ل

ع.ن\ز� ل ل4ذ}ب.ح.ها ف%ث%غ.ت\، فقال، عليه السلم: يا جابر ل ت.ق}ط%ع\
د.رìا ول ن.س\لv، فقلت: يا رسول ال إ,نا هي ع.و\د.ة علفناها البلح

والرeط%ب فسمنت؛ حكاه الروي ف الغريبي. قال ابن ال4ثي: وع.و_د.
البعي' والشاة� إ,ذا أ%س.ن_ا، وبعي ع.و\د وشاة ع.و\د.ةD. قال ابن

ال4عراب: ع.و_د. الرجل� ت.ع\ويداv إ,ذا أ%سن؛ وأ%نشد:
ف%ق�ل}ن. قد أ%ق}ص.ر. أ%و قد ع.و�دا

أ%ي صار ع.و\داv كبياv. قال ال4زهري: ول يقال ع.و\د¬ لبعي أ%و شاة،
ويقال للشاة ع.و\دة ول يقال للنعجة ع.و\دة. قال: وناقة م'ع.و>د. وقال
ال4صمعي: جل ع.و\د¬ وناقة ع.و\د.ةD وناقتان ع.و\د.تان، ث ع1و.د¬ ف جع

الع.و\دة مثل ه1ر_ة{ وه1ر.ر� وع.و\د¬ وع1و.د.ةD مثل ه1ر¼ وه1ر.ر.ة{،
وف النوادر: ع.و\د¬ وع1يد.ة؛ وأ%ما قول أ%ب النجم:

حت إ,ذا الليل� ت.ج.ل�ى أ%ص\ح.م'ه،
وان\جاب. عن وج\ه{ أ%غ%ر_ أ%د\ه.م'ه،

وت.ب,ع. ال4ح\م.ر. ع.و\د¬ ي.ر\ج'م'ه
فإ,نه أ%راد بال4حر الصبح، وأ%راد بالعود الشمس. والع.و\د': الطريق'

القدي' العاد1يe؛ قال بشي بن النكث:
ع.و\د¬ على ع.و\د{ ل4ق}وام� أ�و.ل}،

ي.م'وت' بالت_رك1، وي.ح\يا بالع.م.ل}
يريد بالعود ال�ول المل السن�، وبالثان الطريق أ%ي على طريق قدي،

وهكذا الطريق يوت إ,ذا ت'ر,ك. وي.ح\يا إ,ذا س'ل1ك.؛ قال ابن بري: وأ%ما
قول الشاعر:

ع.و\د¬ ع.لى ع.و\د{ ع.لى ع.و\د{ خ.ل%ق\
فالع.و\د' ال4ول رجل م'سن�، والع.و\د' الثان جل مسن�، والعود الثالث

طريق قدي. وس'ود.د¬ ع.و\د¬ قدي¬ على الثل؛ قال الطرماح:



ه.ل, ال%ج\د' إ,ل السeود.د' الع.و\د' والن_دى،
و.ر.أ}ب' الث�أ%ى، والص_ب\ر' ع1ن\د. ال%واط1ن,؟

وعاد.ن أ%ن} أ%ج,يئ%ك أ%ي ص.ر.ف%ن، مقلوب من ع.دان؛ حكاه يعقوب.
وعاد. ف1ع\لD بنزلة صار؛ وقول ساعدة بن جؤية:

ف%ق%ام. ت.ر\ع'د' ك%ف�اه ب,م1يب.ل%ة،
قد عاد. ر.ه\باv ر.ذ1ي�اv طائ1ش. الق%د.م,

ل يكون عاد هنا إ,ل بعن صار، وليس يريد أ%نه عاود حالv كان عليها
قبل، وقد جاء عنهم هذا ميئاv واسعاv؛ أ%نشد أ%بو علي للعجاج:

وق%ص.باv ح'ن>ي. ح.ت_ى كاد.ا
ي.ع'ود'، ب.ع\د. أ%ع\ظ�م�، أ%ع\واد.ا

أ%ي يصي. وعاد: قبيلة. قال ابن سيده: قضينا على أ%لفها أ%نا واو
للكثرة وأ%نه ليس ف الكلم «ع ي د» وأ%م_ا ع1يد¬ وأ%ع\ياد¬ فبد لزم. وأ%ما

ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب من أ%هل, عاد بال3مالة فل يدل ذلك أ%ن
أ%لفها من ياء لا قد�منا، وإ,نا أ%مالوا لكسرة الدال. قال: ومن العرب

من يد.ع' ص.ر\ف. عاد؛ وأ%نشد:
ت.م'دe عليه1، من\ ي.م1ي� وأ%ش\م'ل�،
ب'ح'ور¬ له م1ن\ ع.ه\د1 عاد وت'ب_عا

جعلهما اسي للقبيلتي. وبئر عاد1ي_ةD، والعاد1يe الشيء القدي نسب
إ,ل عاد؛ قال كثي:

وما سال% واد{ م1ن\ ت1هام.ة% ط%ي>ب¬،
به ق�ل�ب¬ عاد1ي_ةD وك�ر'ور'

(* قوله «وكرور» كذا بالصل هنا والذي فيه ف مادة ك ر ر وكرار باللف
وأورد بيتاv قبله على هذا النمط وكذا الوهري فيها).

وعاد: قبيلة وهم قوم' هود{، عليه السلم. قال الليث: وعاد ال�ول هم
عاد' بن عاديا بن سام بن نوح الذين أ%هلكهم ال؛ قال زهي:

وأ�ه\ل1ك. ل�ق}مان� بن' عاد{ وعاد1يا
وأ%ما عاد ال4خية فهم بنو تيم ينزلون رمال% عال1ج� ع.ص.و'ا ال

eلكل إ,نسان منهم ي.د¬ ورجل من ش1ق�؛ وما أ%د\ري أ%ي ،vف%م'سخ'وا ن.س\ناسا
عاد. هو، غي مصروف 

(* قوله «غي مصروف» كذا بالصل والصحاح وشرح القاموس



ولو اريد بعاد القبيلة ل يتعي منعه من الصرف ولذا ضبط ف القاموس الطبع
بالصرف.) أ%ي أ%ي� خلق هو.

والع1يد': شجر جبلي ي'ن\ب,ت' ع1يداناv نو الذراع أ%غب، ل ورق له ول
ن.و\ر، كثي اللحاء والع'ق%د ي'ض.م_د' بلحائه الرح الطري فيلتئم،

وإ,نا حلنا العيد على الواو ل4ن اشتقاق العيد الذي هو الوسم إ,نا هو من
الواو فحملنا هذا عليه.

وبنو الع1يد1: حي تنسب إ,ليه النوق الع1يد1ي_ة�، والعيد1ي_ة: نائب
منسوبة معروفة؛ وقيل: الع1يدية منسوبة إ,ل عاد بن عاد، وقيل: إل عاد1ي�

بن عاد إ,ل أ%نه على هذين ال4خيين ن.س.ب¬ شاذê، وقيل: العيدية تنسب
إ,ل ف%ح\ل� م'ن\ج,ب يقال له ع1يد¬ كأ%نه ضرب ف ال3بل مرات؛ قال ابن

سيده: وهذا ليس بقوي�؛ وأ%نشد الوهري لرذاذ الكلب:
Dظ%ل�ت\ ت.ج'وب' با الب'ل}دان% ناج,ي.ة

ع1يد1ي_ةD، أ�ر\ه1ن.ت\ فيها الد_نان,ي'
وقال: هي ن'وق من ك1رام النجائب منسوبة إ,ل فحل منجب. قال شر:

والع1يد1ي_ة ض.ر\ب من الغنم، وهي ال�نثى من الب'ر,gقان1، قال: والذكر خ.ر'وف¬
فل ي.زال� اس.ه حت ي'ع.ق_ ع.ق1يق%ت'ه؛ قال ال4زهري: ل أ%عرف
الع1يد1ي_ة ف الغنم وأ%عرف جنساv من ال3بل الع'ق%ي\ل1ي_ة يقال لا

الع1يد1ي_ة، قال: ول أ%دري إ,ل أ%ي شيء نسبت.
وحكى ال4زهري عن ال4صمعي: الع.ي\دان.ة� النخلة الطويلة، والمع

الع.ي\دان�؛ قال لبيد:
وأ%ب\ي.ض الع.ي\دان1 وال%ب_ار,

قال أ%بو عدنان: يقال ع.ي\د.ن.ت1 النخلة� إ,ذا صارت ع.ي\دان.ةv؛ وقال
السيب بن علس:

وال�د\م' كالع.ي\دان1 آز.ر.ها،
�تت. ال4شاء3، م'ك%م_م¬ ج.ع\ل

قال ال4زهري: من جعل العيدان ف%ي\عالv جعل النون أ%صلية والياء زائدة،
ودليله على ذلك قولم عي\د.ن.ت1 النخلة�، ومن جعله ف%ع\لن% مثل

س.ي\حان% من ساح. ي.س3يح' جعل الياء أ%صلية والنون زائدة. قال ال4صمعي:
�الع.ي\دان.ة� شجرة ص'ل}ب.ة قدية لا عروق نافذة إ,ل الاء، قال: ومنه ه.ي\مان

وع.ي\لن�؛ وأ%نشد:



ت.جاو.ب\ن. ف ع.ي\دان.ة{ م'ر\ج.ح1ن_ة{
�م1ن. الس>د\ر,، ر.و_اها، ال%ص1يف.، م.س3يل

وقال:
ب.واس1ق النخل, أ%بكاراv وع.ي\دانا

قال الوهري: والع.يدان، بالفتح، الطYوال� من النخل، الواحدة
عي\دان.ةD، هذا إ,ن كان ف%ع\لن، فهو من هذا الباب، وإ,ن كان ف%ي\عالv، فهو من

باب النون وسنذكره ف موضعه.
والع.و\د': اسم فر.س مالك بن ج'ش.م. والع.و\د' أ%يضاv: فرس أ�ب.ي� بن

خل%ف.
وعاد1 ياء�: اسم رجل؛ قال النمر بن تولب:

ه.ل� س.أ%ل}ت ب,عادياء4 و.ب.ي\ت1ه
واللY والمر,، الذي ل ي'م\ن.ع,؟

قال: وإ,ن كان تقديره فاعلء، فهو من باب العتل، يذكر ف موضعه.
@قال: وال�ت.ع.ي>د' الغ.ض\بان�. وقال أ%بو سعيد: ت.ع.ي>د. العائن' على

ما ي.ت.ع.ي_ن' إ,ذا ت.ش.ه_ق. عليه وت.ش.د_د. ليبالغ ف إ,صابته
بعينه. وحكي عن أ%عراب: هو ل ي'ت.ع.ي_ن' عليه ول ي'ت.ع.ي_د'؛ وأ%نشد ابن

السكيت:
كأ%نا وف%و\ق%ها ال�ج.ل�د'،
وق1ر\ب.ةD غ%ر\ف1ي_ةD وم1ز\و.د'،

غ%ي\ر.ى على جارات1ها ت.ع.ي>د'
قال: ال�ج.ل�د' ح1م\ل ثقيل فكأ%نا، وفوقها هذا المل وقربة ومزود،

امرأ%ة غ%ي\ر.ى. تعيد أ%ي ت.ن\د.ر,ئ' بلسانا على ض.ر_اتا وتر�ك
يديها.والع.و\د': المل ال�س3نe وفيه بقية؛ وقال الوهري: هو الذي جاو.ز. ف

السن> الباز,ل% وال�خ\ل1ف.، والمع ع1و.د.ةD، قال ال4زهري: ويقال ف
لغة ع1ي.د.ة% وهي قبيحة. وف الثل: إن9 ج.ر\ج.د. الع.و\د. ف%ز,د\ه

وق}راv، وف الثل: زاح1م\ بع.و\د أ%و د.ع\ أ%ي استعن على حربك بأ%هل السن
Dوالعرفة، فإ,ن� رأ}ي الشيخ خي من م.ش\ه.د1 الغلم، وال�نثى ع.و\د.ة

والمع ع1ياد¬؛ وقد عاد. ع.و\داv وع.و_د. وهو م'ع.و>د. قال ال4زهري: وقد
ع.و_د. البعي' ت.ع\و,يداv إ,ذا مضت له ثلث سني بعد ب'ز'ول1ه أ%و

أ%ربع¬، قال: ول يقال للناقة ع.و\د.ةD ول ع.و_د.ت\؛ قال: وسعت بعض العرب



يقول لفرس له أ�نثى ع.و\د.ةD. وف حديث حسان: قد آن لكم أ%ن} ت.ب\ع.ث�وا
إ,ل هذا الع.و\د1؛ هو المل الكبي ال�س3نe ال�د.ر_ب' فشبه نفسه به.

وف حديث معاوية: سأ%له رجل فقال: إ,نك ل%ت.م'تe ب,ر.ح1م� ع.و\د.ة،
فقال: ب'ل�ها بع.طائك. حت ت.ق}ر'ب.، أ%ي بر.ح1م� قدية{ بعيدة النسب.

والع.و\د أ%يضاv: الشاة السن، وال�نثى كال�نثى. وف الديث: أ%نه، عليه
الصلة والسلم، دخل على جابر بن عبد ال منزل%ه' قال: ف%ع.م.د\ت' إ,ل

ع.ن\ز� ل ل4ذ}ب.ح.ها ف%ث%غ.ت\، فقال، عليه السلم: يا جابر ل ت.ق}ط%ع\
د.رìا ول ن.س\لv، فقلت: يا رسول ال إ,نا هي ع.و\د.ة علفناها البلح

والرeط%ب فسمنت؛ حكاه الروي ف الغريبي. قال ابن ال4ثي: وع.و_د.
البعي' والشاة� إ,ذا أ%س.ن_ا، وبعي ع.و\د وشاة ع.و\د.ةD. قال ابن

ال4عراب: ع.و_د. الرجل� ت.ع\ويداv إ,ذا أ%سن؛ وأ%نشد:
ف%ق�ل}ن. قد أ%ق}ص.ر. أ%و قد ع.و�دا

أ%ي صار ع.و\داv كبياv. قال ال4زهري: ول يقال ع.و\د¬ لبعي أ%و شاة،
ويقال للشاة ع.و\دة ول يقال للنعجة ع.و\دة. قال: وناقة م'ع.و>د. وقال
ال4صمعي: جل ع.و\د¬ وناقة ع.و\د.ةD وناقتان ع.و\د.تان، ث ع1و.د¬ ف جع

الع.و\دة مثل ه1ر_ة{ وه1ر.ر� وع.و\د¬ وع1و.د.ةD مثل ه1ر¼ وه1ر.ر.ة{،
وف النوادر: ع.و\د¬ وع1يد.ة؛ وأ%ما قول أ%ب النجم:

حت إ,ذا الليل� ت.ج.ل�ى أ%ص\ح.م'ه،
وان\جاب. عن وج\ه{ أ%غ%ر_ أ%د\ه.م'ه،

وت.ب,ع. ال4ح\م.ر. ع.و\د¬ ي.ر\ج'م'ه
فإ,نه أ%راد بال4حر الصبح، وأ%راد بالعود الشمس. والع.و\د': الطريق'

القدي' العاد1يe؛ قال بشي بن النكث:
ع.و\د¬ على ع.و\د{ ل4ق}وام� أ�و.ل}،

ي.م'وت' بالت_رك1، وي.ح\يا بالع.م.ل}
يريد بالعود ال�ول المل السن�، وبالثان الطريق أ%ي على طريق قدي،

وهكذا الطريق يوت إ,ذا ت'ر,ك. وي.ح\يا إ,ذا س'ل1ك.؛ قال ابن بري: وأ%ما
قول الشاعر:

ع.و\د¬ ع.لى ع.و\د{ ع.لى ع.و\د{ خ.ل%ق\
فالع.و\د' ال4ول رجل م'سن�، والع.و\د' الثان جل مسن�، والعود الثالث

طريق قدي. وس'ود.د¬ ع.و\د¬ قدي¬ على الثل؛ قال الطرماح:



ه.ل, ال%ج\د' إ,ل السeود.د' الع.و\د' والن_دى،
و.ر.أ}ب' الث�أ%ى، والص_ب\ر' ع1ن\د. ال%واط1ن,؟

وعاد.ن أ%ن} أ%ج,يئ%ك أ%ي ص.ر.ف%ن، مقلوب من ع.دان؛ حكاه يعقوب.
وعاد. ف1ع\لD بنزلة صار؛ وقول ساعدة بن جؤية:

ف%ق%ام. ت.ر\ع'د' ك%ف�اه ب,م1يب.ل%ة،
قد عاد. ر.ه\باv ر.ذ1ي�اv طائ1ش. الق%د.م,

ل يكون عاد هنا إ,ل بعن صار، وليس يريد أ%نه عاود حالv كان عليها
قبل، وقد جاء عنهم هذا ميئاv واسعاv؛ أ%نشد أ%بو علي للعجاج:

وق%ص.باv ح'ن>ي. ح.ت_ى كاد.ا
ي.ع'ود'، ب.ع\د. أ%ع\ظ�م�، أ%ع\واد.ا

أ%ي يصي. وعاد: قبيلة. قال ابن سيده: قضينا على أ%لفها أ%نا واو
للكثرة وأ%نه ليس ف الكلم «ع ي د» وأ%م_ا ع1يد¬ وأ%ع\ياد¬ فبد لزم. وأ%ما

ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب من أ%هل, عاد بال3مالة فل يدل ذلك أ%ن
أ%لفها من ياء لا قد�منا، وإ,نا أ%مالوا لكسرة الدال. قال: ومن العرب

من يد.ع' ص.ر\ف. عاد؛ وأ%نشد:
ت.م'دe عليه1، من\ ي.م1ي� وأ%ش\م'ل�،
ب'ح'ور¬ له م1ن\ ع.ه\د1 عاد وت'ب_عا

جعلهما اسي للقبيلتي. وبئر عاد1ي_ةD، والعاد1يe الشيء القدي نسب
إ,ل عاد؛ قال كثي:

وما سال% واد{ م1ن\ ت1هام.ة% ط%ي>ب¬،
به ق�ل�ب¬ عاد1ي_ةD وك�ر'ور'

(* قوله «وكرور» كذا بالصل هنا والذي فيه ف مادة ك ر ر وكرار باللف
وأورد بيتاv قبله على هذا النمط وكذا الوهري فيها).

وعاد: قبيلة وهم قوم' هود{، عليه السلم. قال الليث: وعاد ال�ول هم
عاد' بن عاديا بن سام بن نوح الذين أ%هلكهم ال؛ قال زهي:

وأ�ه\ل1ك. ل�ق}مان� بن' عاد{ وعاد1يا
وأ%ما عاد ال4خية فهم بنو تيم ينزلون رمال% عال1ج� ع.ص.و'ا ال

eلكل إ,نسان منهم ي.د¬ ورجل من ش1ق�؛ وما أ%د\ري أ%ي ،vف%م'سخ'وا ن.س\ناسا
عاد. هو، غي مصروف 

(* قوله «غي مصروف» كذا بالصل والصحاح وشرح القاموس



ولو اريد بعاد القبيلة ل يتعي منعه من الصرف ولذا ضبط ف القاموس الطبع
بالصرف.) أ%ي أ%ي� خلق هو.

والع1يد': شجر جبلي ي'ن\ب,ت' ع1يداناv نو الذراع أ%غب، ل ورق له ول
ن.و\ر، كثي اللحاء والع'ق%د ي'ض.م_د' بلحائه الرح الطري فيلتئم،

وإ,نا حلنا العيد على الواو ل4ن اشتقاق العيد الذي هو الوسم إ,نا هو من
الواو فحملنا هذا عليه.

وبنو الع1يد1: حي تنسب إ,ليه النوق الع1يد1ي_ة�، والعيد1ي_ة: نائب
منسوبة معروفة؛ وقيل: الع1يدية منسوبة إ,ل عاد بن عاد، وقيل: إل عاد1ي�

بن عاد إ,ل أ%نه على هذين ال4خيين ن.س.ب¬ شاذê، وقيل: العيدية تنسب
إ,ل ف%ح\ل� م'ن\ج,ب يقال له ع1يد¬ كأ%نه ضرب ف ال3بل مرات؛ قال ابن

سيده: وهذا ليس بقوي�؛ وأ%نشد الوهري لرذاذ الكلب:
Dظ%ل�ت\ ت.ج'وب' با الب'ل}دان% ناج,ي.ة

ع1يد1ي_ةD، أ�ر\ه1ن.ت\ فيها الد_نان,ي'
وقال: هي ن'وق من ك1رام النجائب منسوبة إ,ل فحل منجب. قال شر:

والع1يد1ي_ة ض.ر\ب من الغنم، وهي ال�نثى من الب'ر,gقان1، قال: والذكر خ.ر'وف¬
فل ي.زال� اس.ه حت ي'ع.ق_ ع.ق1يق%ت'ه؛ قال ال4زهري: ل أ%عرف
الع1يد1ي_ة ف الغنم وأ%عرف جنساv من ال3بل الع'ق%ي\ل1ي_ة يقال لا

الع1يد1ي_ة، قال: ول أ%دري إ,ل أ%ي شيء نسبت.
وحكى ال4زهري عن ال4صمعي: الع.ي\دان.ة� النخلة الطويلة، والمع

الع.ي\دان�؛ قال لبيد:
وأ%ب\ي.ض الع.ي\دان1 وال%ب_ار,

قال أ%بو عدنان: يقال ع.ي\د.ن.ت1 النخلة� إ,ذا صارت ع.ي\دان.ةv؛ وقال
السيب بن علس:

وال�د\م' كالع.ي\دان1 آز.ر.ها،
�تت. ال4شاء3، م'ك%م_م¬ ج.ع\ل

قال ال4زهري: من جعل العيدان ف%ي\عالv جعل النون أ%صلية والياء زائدة،
ودليله على ذلك قولم عي\د.ن.ت1 النخلة�، ومن جعله ف%ع\لن% مثل

س.ي\حان% من ساح. ي.س3يح' جعل الياء أ%صلية والنون زائدة. قال ال4صمعي:
�الع.ي\دان.ة� شجرة ص'ل}ب.ة قدية لا عروق نافذة إ,ل الاء، قال: ومنه ه.ي\مان

وع.ي\لن�؛ وأ%نشد:



ت.جاو.ب\ن. ف ع.ي\دان.ة{ م'ر\ج.ح1ن_ة{
�م1ن. الس>د\ر,، ر.و_اها، ال%ص1يف.، م.س3يل

وقال:
ب.واس1ق النخل, أ%بكاراv وع.ي\دانا

قال الوهري: والع.يدان، بالفتح، الطYوال� من النخل، الواحدة
عي\دان.ةD، هذا إ,ن كان ف%ع\لن، فهو من هذا الباب، وإ,ن كان ف%ي\عالv، فهو من

باب النون وسنذكره ف موضعه.
والع.و\د': اسم فر.س مالك بن ج'ش.م. والع.و\د' أ%يضاv: فرس أ�ب.ي� بن

خل%ف.
وعاد1 ياء�: اسم رجل؛ قال النمر بن تولب:

ه.ل� س.أ%ل}ت ب,عادياء4 و.ب.ي\ت1ه
واللY والمر,، الذي ل ي'م\ن.ع,؟

قال: وإ,ن كان تقديره فاعلء، فهو من باب العتل، يذكر ف موضعه.
Dوش.ق}ذان.ة Dعقذ: ال4زهري ف ترجة عذق: امرأ%ة ع.ق}ذ%ان.ة@

وع.ذ}و.ان.ة أ%ي بذية سليطة.
@عنذ: الع.ان,ذ%ة: أ%صل الذ�ق%ن, وال�ذ�ن�؛ قال:

ع.وانذ1 م'ك}ن,فات الل�ها
جيعاv، وما حولن اكتنافا

@عوذ: عاذ به ي.ع'وذ� ع.و\ذاv وع1ياذاv وم.عاذاv: لذ فيه ولأ% إ,ليه
واعتصم. ومعاذ% ال3 أ%ي عياذاv بال. قال ال عز وجل: م.ع.اذ% ال أ%ن
نأ}خذ إ,ل م.ن وجد.نا متاعنا عنده؛ أ%ي نعوذ بال معذاv أ%ن نأ}خذ غي

الان بنايته، نصبه على الصدر الذي أ�ريد. به الفعل. وروي عن النب،
صلى ال عليه وسلم، أ%نه تزو�ج امرأ%ة من العرب فلما أ�د\خ1ل%ت\ عليه

قالت: أ%عوذ بال منك، فقال: لقد ع'ذ}ت1 بعاذ فالقي بأ%هلك. وال%ع.اذ
ف هذا الديث: الذي ع.اذبه. وال%ع.اذ: الصدر والكان والزمان أ%ي قد

لأ}ت إ,ل ملجإ� ول�ذ}ت1 ب,م.لذ. وال عز وجل معاذ من عاذ به وملجأ� من
لأ% إ,ليه. وقولم: معاذ ال أ%ي أ%عوذ بال معاذاv، بعله بدلv من

:vاللفظ بالفعل ل4نه مصدر وإ,ن كان غي مستعمل مثل سبحان. ويقال أ%يضا
م.ع.اذ%ة ال وم.ع.اذ% وجه ال وم.ع.اذ%ة وجه ال، وهو مثل ال%ع\ن.ى

وال%ع\ناة وال%أ}تى وال%أ}تاة. وأ%ع.ذ}ت' غيي به وع.و_ذ}ت'ه به



بعن.قال سيبويه: وقالوا: عائذاv بال من شرها فوضعوا السم موضع الصدر؛
قال عبد ال السهمي:

أ%لق\ عذاب.ك بالقوم الذين ط%غ.و\ا،
وعائذاv بك أ%ن ي.غ\ل�وا في'ط}غ'ون

.vبك من كل سوء أ%ي أ%عوذ بك عائذا vقال ال4زهري: يقال: اللهم عائذا
وف الديث: عائذ بال من النار أ%ي عائذ ومتعو�ذ كما يقال مستخجي بال،

فجعل الفاعل موضع الفعول، كقولم س1رÒ كات1م¬ وماء# دافق؛ ومن رواه
.�عائذاv، بالنصب، جعل الفاعل موضع الصدر وهو الع1ياذ

وط%ي\ر¬ ع1ياذD وع'و_ذ: عائذة ببل وغيه ما ينعها؛ قال بدج يهجو
أ%با نيلة:

لقى النeخ.ي\لت' ح1ناذاv م1ح\ن.ذا،
ش.رìا وش.ل¾ لل4عاد1ي م1ش\ق%ذ%ا

(* قوله «شر�اv وشلv إل» الذي تقدم: من وشلv، ولعله روي بما).
وقاف1يات{ عار,مات{ ش'م_ذ%ا

كالط�ي\ر ي.ن\ج'ون% ع1ياذاv ع'و_ذا
كرر مبالغة فقال ع1يذاv ع'و_ذاv، وقد يكون عياذاv عنا مصدراv، وتعو�ذ
بال واستعاذ فأ%عاذه وعو�ذه، وع.و\ذD بال منك أ%ي أ%عوذ بال منك؛

قال:
قالت، وفيها ح.ي\ذ%ة وذ�ع\ر':

ع.و\ذD برب م1نك�م' وح.ج\ر'
،vأ%ي دفعا vقال: وتقول العرب للشيء ينكرونه وال4مر يهابونه: ح'ج\را
وهو استعاذة من ال4مر. وما تركت فلناv إل ع.و.ذاv منه، بالتحريك،

وع.و.اذاv منه أ%ي كراهة. ويقال: أ�ف}ل1ت. فلنD م1ن ف�لن{ ع.و.ذاv إ,ذا
خو_فه ول يضربه أ%و ضربه وهو يريد قتله فلم يقتله. وقال الليث: يقال فلن

ع.و.ذD لك أ%ي ملجأD. وف الديث: إ,نا قالا ت.ع.وeذاv أ%ي إ,نا أ%قر_
بالشهادة لجئاv إ,ليها ومعتصماv با ليدفع عنه القتل وليس بخلص ف

vإ,سلمه. وف حديث حذيفة: ت'ع\ر.ض' الفت' على القلوب ع.ر\ض. الصي ع'ودا
ع'وداv، بالدال اليابسة، وقد تقد�م؛ قال ابن ال4ثي: وروي بالذال

العجمة، كأ%نه استعاذ من الفت. وف التنزيل: فإ,ذا قرأ}ت القرآن فاستعذ بال
من الشيطان الرجيم؛ معناه إ,ذا أ%ردت قراءة القرآن فقل: أ%عوذ بال من



الشيطان الرجيم ووسوسته.
والع'وذة� وال%ع.اذ%ة� والت_ع\و,يذ�: الرeقية ي'ر\قى با ال3نسان من

فزع أ%و جنون ل4نه يعاذ با.
وقد ع.و_ذ%ه؛ يقال: ع.و_ذ}ت فلناv بال وأ%سائه وبال�ع.و>ذتي

إ,ذا قلت أ�عيذك بال وأ%س\مائه من كل ذي شر وكل داء وحاسد وح.ي\ن�. وروي
عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه كان يعو>ذ نفسه بالعو>ذتي بعدما

ط�ب_. وكان ي'ع.و>ذ� ابن ابنته الب.ت'ول، عليهم السلم، بما.
والعو>ذتان، بكسر الواو: سورة الفلق وتاليتها ل4ن مبدأ% كل واحدة منهما قل

أ%عوذ. وأ%ما التعاويذ الت ت'كتب وتعلق على ال3نسان من العي فقد نى عن
تعليقها، وهي تسمى ال%عìاذات أ%يضاv، ي'ع.و_ذ با من علقت عليه من

العي والفزع والنون، وهي الع'وذ� واحدتا ع'وذ%ةD. والع'و_ذ�: ما ع1يذ به
من شجر أ%و غيه. والع'و_ذ� من الكل3: ما ل يرتفع إ,ل ال4غصان

ومنعه الشجر من أ%ن يرعى، من ذلك، وقيل: هي أ%شياء تكون ف غلظ ل ينالا
الال�؛ قال الكميت:

خ.ل1يلي. خ'ل}ص.ان�، ل ي'ب\ق ح'بeها
من القلب, إ,ل� ع'و_ذاv س.ي.نالا

والع'و_ذ وال�عو_ذ� من الشجر: ما نبت ف أ%صل هدف{ أ%و شجرة أ%و
ح.ج.ر� يستره ل4نه كأ%نه ي'ع.و�ذ� با؛ قال كثي بن عبد الرحن الزاعي يصف

امرأ%ة:
إ,ذا خ.ر.ج.ت\ م.ن بيتها، راق. ع.ي\ن.ها

م'ع.و_ذ�ه'، وأ%ع\ج.ب.ت\ها الع.قائ1ق'
يعن هذه الرأة إ,ذا خ.ر.ج.ت من بيتها راقها م'ع.و_ذ� الن_بت حوال

بيتها، وقيل: الع.و>ذ، بالكسر، كل نبت ف أ%صل شجرة أ%و حجر أ%و شيء
يع'وذ9 به.

وقال أ%بو حنيفة: الع.و.ذ� السفي من الورق وإ,نا قيل له ع.و.ذD ل4نه
يعتصم بكل هذف ويلجأ� إ,ليه ويعوذ به. قال ال4زهري: والع.و.ذ� ما دار به

الشيء الذي يضربه الريح، فهو يدور بالع.و.ذ1 من ح.ج.ر أ%و أ%رومة.
وت.ع.او.ذ% القوم' ف الرب إ,ذا تواكلوا وعاذ بعضهم ببعض.

وم'ع.و_ذ� الفرس: موضع القلدة، ودائرة ال�ع.و_ذ1 تستحب. قال أ%بو
عبيد: من دوائر اليل ال�ع.و_ذ� وهي الت تكون ف موضع القلدة



يستحبونا.وفلن ع.و\ذD لب.ن فلن أ%ي ملجأD لم يعوذون به. وقال ال عز وجل:
وانه كان رجال من ال3نس يعوذون برجال من الن؛ قيل: إن أ%هل الاهلية
كانوا إ,ذا نزلت رفقة منهم ف واد قالت: نعوذ بعزيز هذا الوادي من م.ر.د.ة

الن وسفهائهم أ%ي نلوذ� به وتستجي.
والع'و_ذ� من اللحم: ما عاذ بالعظم ولزمه. قال ثعلب: قلت ل4عراب: ما

طعم البز؟ قال: أ�د\م'ه. قال قلت: ما أ%طيب اللحم؟ قال: ع'و_ذ�ه،
وناقة عائذ: عاذ با ولدها، قال بعن مفعول؛ وقيل: هو على النسب.

والعائذ: كل أ�نثى إ,ذا وضعت مدة سبعة أيام ل4ن9 ولدها يعوذ با، والمع
ع'وذD بنزلة النفساء من النساء، وهي من الشاء ر'ب�ى، وجعها ر,باب، وهي من

ذوات الافز ف%ر,يش. وقد عاذت عياذاv وأ%عاذت، وهي م'ع1يذD، وأ%عوذت.
.vوالعائذ من ال3بل: الديثة النتاج إ,ل خس عشرة أ%و نوها، من ذلك أ%يضا

وعاذت بولدها: أ%قامت معه وح.د1ب.ت\ عليه ما دام صغياv، كأ%نه يريد
عاذبا ولدها فقلب؛ واستعار الراعي أ%حذ هذه ال4شياء للوحش فقال:

،Dم.ية منزلeلا ب.ق1يل� فالن
ترى الوحش. ع'وذات{ به وم.ت.ال1ي.ا

كس_ر عائذاv على عوذ ث جعه بال4لف والتاء؛ وقول مليح الذل:
وعاج. لا جارات'ها الع1يس.، فار\ع.و.ت\

عليها اعوجاج. ال�ع\و,ذات. ال%ط%اف1ل
قال السكري: العوذات الت معها أ%ولدها. قال ال4زهري: الناقة إ,ذا

وضعت ولدها فهي عائذ أ%ياماv. ووق�ت بعضهم سبعة أ%يام، وقيل: سيت الناقة
عائذاv ل4ن9 ولدها يعوذ با، فهي فاعل بعن مفعول، وقال: إ,نا قيل لا

عائذ ل4نا ذات ع.و\ذ{ أ%ي عاذ با ولدها ع.و\ذاv. ومثله قوله تعال:
خلق من ماء دافق أ%ي ذي دفق. والع'وذ�: الديثات النتاج من الظباء وال3بل
واليل، واحدتا عائذ مثل حائل وحول. ويمع أ%يضاv على ع'وذان مثل راع

ور'عيان وحائر وح'وران. ويقال: هي عائذ بب_نة� العؤ'وذ إ,ذا ولدت عشرة
أ%يام أ%و خسة عشر ث هي م'ط}ف1لD بعد'. يقال: هي ف عياذها أ%ي ب1د\ثان

نتاجها. وف حديث الديبية: ومعهم الع'وذ� ال%طافيل؛ يريد النساء
والصبيان. والع'وذ� ف ال4صل: جع عائذ من هذا الذي تقدم. وف حديث علي�،

رضوان ال عليه: فأ%قبلتم إ,ل9 إ,قبال% الع'وذ ال%طافل.
وع.و.ذ الناس: ر'ذالم؛ عن ابن ال4عراب. وبنو ع.ي>ذ ال: حي�، وقيل:



حيe من اليمن. قال الوهري: عي>ذ ال، بكسر الياء مشددة، اسم قبيلة.
:vيقال: هو من بن عيذ ال، ول يقال عائذ ال. ويقال للجودي� أ%يضا

ع.ي>ذ. وعائذة: أ%بو حي من ضبة، وهو عائذة بن مالك بن ضبة؛ قال الشاعر:
مت تسأ%ل الض_ب>ي_ عن شر� قومه،

ي.ق�ل} لك: إ,ن العائذي_ لئيم
وبنو ع.و\ذ%ة%: من ال4س\د. وبنو ع.و\ذ%ى، مقصور: بطن؛ قال الشاعر:

ساق. الرeف%ي\دات1 من ع.و\ذى ومن ع.م.م،
والس_ب\ي. م1ن ر.ه\ط ر,ب\ع1ي¼ وح.ج_ار

وعائذ ال: حي من اليمن. وع'و.ي\ذ%ة: اسم امرأ%ة؛ عن ابن ال4عراب،
وأ%نشد:

فإ,ن وه1ج\ران ع'و.ي\ذ%ة%، بعدما
ت.ش.ع_ب. أ%هواء� الفؤاد1 الشواع1ب'

وعاد: قرية معروفة، وقيل: ماء بنجران؛ قال ابن أ%حر:
عارضت'هم بسؤال: هل لكن خ.ب.ر¬؟
م.ن ح.ج_ من أ%هل عاذ{، إ,ن� ل أ%ر.با؟

والعاذ: موضع. قال أ%بو الور�ق:
vذميما vتركت' العاذ% م.ق}لي�ا

إ,ل س.ر.ف{، وأ%ج\د.د\ت' الذهابا
@عيذ: الع.ي\ذ%ان�: السي�ء ال�ل�ق؛ ومنه قول ت'ماضر امرأ%ة زهي بن

Dجذية ل4خيها الرث: ل يأ}خذن فيك ما قال زهي فإ,نه رجل ب.ي\ذ%ار.ة
ع.ي\ذ%ان� ش'نوءة.

@عب: ع.ب.ر. الر'ؤيا ي.ع\ب'ر'ها ع.ب\ر وع1بارةv وعب_رها: فس_رها
وأ%خب با يؤول إ,ليه أ%مر'ها. وف التنزيل العزيز: إ,ن كنتم للرؤ'يا

ت.ع\ب'رون؛ أ%ي إ,ن كنتم تع\ب'رون الرؤيا فعد�اها باللم، كما قال: ق�ل} عسى أ%ن
يكون ر.د1ف. لكم؛ أ%ي ر.د1ف%كم؛ قال الزجاج: هذه اللم أ�د\خ1لت على

الفعول للت_ب\يي، والعن إ,ن كنتم ت.ع\ب'رون وعابرين، ث ب.ي_ن. باللم
فقال: للرؤيا، قال: وتسمى هذه اللم لم. التعقيب ل4نا ع.ق�ب.ت

.vال3ضافة%، قال الوهري: أ%وص.ل الفعل باللم، كما يقال إ,ن كنت للمال جامعا
واس\تع\ب.ر.ه إ,ياها: سأ%له ت.ع\ب,ي.ها. والعابر: الذي ينظر ف الكتاب

في.ع\ب'ره أ%ي ي.ع\ت.ب,ر' بعضه ببعض حت يقع فهم'ه عليه، ولذلك قيل: عب.ر



الرؤ\يا واعت.ب.ر فلن كذا، وقيل: أ�خذ هذا كله من الع1ب\ر,، وهو جانب'
النهر، وع1ب\ر' الوادي وع.ب\ر'ه؛ ال4خية عن كراع: شاطئه وناحيته؛ قال

النابغة الذبيان يدح النعمان:
وما الف�رات' إ,ذا جاش.ت غ%وار,به'،

تر\مي أ%واذ1يeه الع1ب\ر.ين, بالز_ب.د1
قال ابن بري: وخب ما النافية ف بيت بعده، وهو:

يوماv، بأ%طيب. منه س.ي\ب. نافلة{،
ول ي.ح'ول عطاء� اليوم د'ون غد

والس_ي\ب: العطاء�. والنافلة: الزيادة، كما قال سبحانه وتعال: ووهبنا
له إ,سحق ويعقوب نافلةv. وقوله: ول ي.ح'ول عطاء� اليوم دون غد إ,ذا

أ%ع\طى اليوم ل ينعه ذلك من أ%ن ي'ع\ط1ي ف غد{. وغوارب'ه: ما عل منه.
وال4و.اذيe: ال4مواج، واحد'ها آذي�. ويقال: فلن ف ذلك الع1ب أ%ي ف

ذلك الانب. وع.ب.ر\ت النهر. والطريق أ%ع\ب'ره ع.ب\راv وع'بوراv إ,ذا قطعته
من هذا الع1ب\ر إ,ل ذلك الع1ب، فقيل لعابر الرؤيا: عابر ل4نه يتأ%مل

ناحي.ت الرؤيا فيتفكر ف أ%طرافها،ويتدب_ر كل شيء منها ويضي بفكره
فيها من أ%ول ما رأ%ى النائم إ,ل آخر ما رأ%ى. وروي عن أ%ب ر.ز,ين

العقيلي: أ%نه سع النب، صلى ال عليه وسلم، يقول: الرeؤ\يا على ر,ج\ل طائر،
فإ,ذا ع'ب>رت وق%ع.ت فل ت.ق�ص_ها إ,ل على واد¼ أ%و ذي ر.أ}ي�، ل4ن

الواد_ ل ي'حب� أ%ن يستقبلك ف تفسيها إ,ل با ت'ح1ب�، وإ,ن ل يكن
عالاv بالعبارة ل ي.ع\ج.ل لك با ي.غ'مeك ل أ%ن ت.ع\ب,ي.ه ي'ز,يل�ها

عما جعلها ال عليه، وأ%ما ذ�و الرأ}ي فمعناه ذو العلم بعبارتا، فهو
ي'خ\ب,ر'ك بقيقة تفسيها أ%و بأ%ق}ر.ب ما يعلمه منها، ولعله أ%ن يكون ف

تفسيها موعظةD ت.ر\د.ع'ك عن قبيح أ%نت عليه أ%و يكون فيها ب'ش\ر.ى
ف%ت.ح\م.د ال على النعمة فيها. وف الديث: الرأيا ل4ول عابر؛ العابر:

الناظر ف الشيء، وال�ع\ت.ب': الستدل9 بالشيء على الشيء. وف ال%ديث:
للرؤيا ك�نÝى وأ%ساء# فكنeوها بك�ناها واعت.بوها بأ%سائها. وف حديث ابن

سيين: كان يقول إ,ن أ%ع\ت.ب' الديث؛ العن فيه أ%نه ي'ع.ب>ر
الرؤيا على الديث وي.ع\ت.ب,ر' به كما ي.ع\تبها بالقرآن ف تأ}ويلها، مثل أ%ن

ي'ع.ب>ر الغ'راب. بالرجل الفاسق، والض>ل%ع. بالرأ%ة، ل4ن النب، صلى
ال عليه وسلم، سى الغ'راب. فاسقاv وجعل الرأ%ة كالض>ل%ع، ونو ذلك



من الكن وال4ساء. ويقال: ع.ب.ر\ت الطي أ%ع\ب'رها إ,ذا زج.ر\تا.
وع.ب_ر عم_ا ف نفسه: أ%ع\ر.ب. وبي�ن. وع.ب�ر عنه غي'ه: عي,ي. فأ%ع\ر.ب

 �عنه، والسم الع1ب\رة
(* قوله: «والسم العبة» هكذا ضبط ف الصل وعبارة

القاموس وشرحه: والسم العبة، بالفتح كما هو مضبوط ف بعض النسخ وف
بعضها بالكسر). والع1بارة والع.بارة. وع.ب�ر عن فلن: تكل�م عنه؛ واللسان

ي'ع.ب�ر عما ف الضمي. وع.ب.ر. بفلن الاء4 وع.ب_ر.ه' به؛ عن
اللحيان.وال1ع\ب.ر': ما ع'ب,ر. به النهر من ف�ل}ك{ أ%و ق%ن\ط%رة أ%و غيه.

وال%ع\ب.ر': الشط© ال�ه.ي�أ� للع'بور. قال ال4زهري: وال1ع\ب.ر.ة� سفينة
ي'ع\ب.ر' عليها النهر. وقال ابن شيل: ع.ب.ر\ت م.تاعي أ%ي باع.د\ته.
والوادي ي.ع\ب' السيل% ع.ن�ا أ%ي ي'باع1د'ه. والع'ب\ر,ي� من الس>د\ر: ما

نبت على ع1ب\ر النهر وع.ظ�م، منسوب إ,ليه نادر، وقيل: هو ما ل ساق. له
منه، وإ,نا يكون ذلك فيما قار.ب الع1ب\ر.. وقال يعقوب: الع'ب\ر,ي�

والع'م\ر,يe منه ما شرب الاء؛ وأ%نشد:
eلث به ال4شاء� والع'ب\ر,ي

قال: والذي ل يشرب يكون ب.ر>ي�اv وهو الضال�. وإن كان ع1ذ}ياv فهو
:eم من العوسج الع'ب\ري�. والع'م\ر,ي�الضال. أ%بو زيد: يقال للسد\ر وما عظ

القدي' من السدر؛ وأ%نشد قول ذي الرمة:
ق%ط%ع\ت، إ,ذا تو�فت الع.واط1ي،
ض'روب. السد\ر, ع'ب\ر,ي�اv وضال

:vورجل عابر' سبيل� أ%ي مار� الطريق. وع.ب. السبيل% ي.ع\ب'ر'ها ع'بورا
ش.ق�ها؛ وهم عابر'و سبيل� وع'ب�ار' سبيل، وقوله تعال: ول ج'ن'باv إ,ل

عابري سبيل؛ فس�ره فقال: معناه أ%ن تكون له حاجة ف السجد وبيت'ه
بالب'عد فيدخل السجد ويرج م'س\ر,عاv. وقال ال4زهري: إ,ل عابري سبيل، معناه

إ,ل مسافرين، ل4ن السافر ي'ع\و,ز'ه الاء، وقيل: إ,ل مار�ين ف
السجد غ%ي م'ر,يدين الصلة. وعب الس_ف%ر يعب'ره ع.باv: ش.ق9ة؛ عن

اللحيان.
والش_ع\ر.ى الع.بور، وها ش1ع\ريان1: أ%حد'ها الغ'م.يصاء، وهو أ%حد'

كوك%ب.ي الذراعي، وأ%ما الع.بور فهي مع الو\زاء تكون� ني>رةv، س'م�يت
ع.بوراv ل4نا ع.ب.رت ال%ج.ر_ة%، وهي شامية، وتزعم العرب أ%ن ال�خرى



بكت على إ,ث}ر,ها حت غ%م1ص.ت فس'م�يت الغ'م.ي\صاء4.
وجل ع'ب\ر' أ%سفار� وجال ع'ب\ر' أ%سفار�، يستوي فيه الواحد والمع

والؤنث مثل الف�لك الذي ل
يزال ي'ساف%ر عليها، وكذلك ع1ب\ر أ%سفار، بالكسر. وناقة ع'ب\ر أ%س\فار�

وسف%ر� وع.ب\ر¬ وع1ب\ر¬: قوي_ةD على السفر تش'قe ما مر�ت به وت'ق}طع'
ال4سفار' عليها، وكذلك الرجل الريء على ال4سف%ار, الاضي فيها القوي

عليها. والع1ب.ار': ال3بل القوية على السي. والع.ب_ار: المل القوي على
السي.

وع.ب.ر الكتاب. يعب'ره ع.ب\راv: تدب_ره ف نفسه ول يرفع صوته بقراءته.
قال ال4صمعي: يقال ف الكلم لقد أ%سرعت اس\ت1عبار.ك للدراهم أ%ي

استخراجك إ,ياها.
وع.ب.ر. التاع. والدراهم يعبها: ن.ظر ك%م\ وز\ن'ها وما هي، وعب_رها:

وزن.ها ديناراv ديناراv، وقيل عب�ر الشيء4 إ,ذا ل يبالغ ف وزنه أ%و
كيله، وتعبي الدراهم وزن'ها جلة بعد التفاريق.

والع1ب\رة: العجب. واع\ت.ب.ر منه: تعج�ب. وف التنزيل: فاع\ت.ب,ر'وا يا
أ�ول ال4بصار؛ أ%ي تدب�روا وانظ�روا فيما نزل بق�ر.ي\ظة% والنضي،

فقاي,سوا ف1عال%هم وات�ع1ظ�وا بالعذاب الذي نزل بم. وف حديث أ%ب ذر�: فما
كانت ص'ح'ف' موسى؟ قال: كانت ع1ب.راv كل©ها؛ الع1ب.ر': جع' ع1ب\رة، وهي

كال%و\ع1ظة ما ي.ت�ع1ظ� به ال3نسان وي.عم.ل� به وي.عتب,ر ليستدل به
على غيه. والع1ب\رة: العتبار' با مضى، وقيل: الع1ب\رة السم من

العتبار. الفراء: الع.ب.ر' العتبار، قال: والعرب تقول اللهم اج\ع.ل}نا من
ي.عب.ر' الدنيا ول ي.ع\ب'رها أ%ي من يعتب با ول يوت سريعاv حت

ي'ر\ضي.ك بالطاعة.
والع.بور': الذعة من الغنم أ%و أ%صغر؛ وعي_ن. اللحيان ذلك الص>غ.ر.

فقال: العبور من الغنم فوق الف%طيم من إناث الغنم، وقيل: هي أ%يضاv الت
ل ت.ج'ز عام.ها، والمع عبائر. وحكي عن اللحيان: ل نعجتان وثلث

عبائر..
والع.ب,ي: أ%خ\لطD من الطيب ت'ج\م.ع بالزعفران، وقيل: هو الزعفران

وحده، وقيل: هو الزعفران عند أ%هل الاهلية؛ قال ال4عشى:
وت.ب\ر'د' ب.ر\د. ر,داء3 الع.رو



س، ف الص_ي\ف1، ر.ق}ر.ق}ت فيه الع.بيا
وقال أ%بو ذؤيب:

وس1ر\ب ت.ط%ل�ى بالع.بي، كأ%نه
د1ماء� ظباء بالنحور ذبيح

ابن ال4عراب: العبي' الزعفرانة، وقيل: العبي' ضر\ب¬ من الطيب. وف
الديث: أ%ت.ع\ج.ز' إ,ح\داك�ن� أ%ن تتخذ ت'وم.تي, ث ت.ل}ط%خ.هما

ب,ع.ب,ي� أ%و زعفران؟ وف هذا الديث بيان أ%ن العبي غي' الزعفران؛ قال ابن
ال4ثي: الع.بي' نوع¬ من الطيب ذو ل%و\ن{ ي'ج\مع من أ%خ\لط{.

والع.ب\رة: الد_م\عة، وقيل: هو أ%ن ي.ن\ه.م1ل الدمع ول يسمع البكاء،
وقيل: هي الدمعة قبل أ%ن ت.فيض، وقيل: هي تردeد البكاء ف الصدر، وقيل:

هي الزن بغي بكاء، والصحيح ال4ول؛ ومنه قوله:
وإ,ن9 ش1فائي ع.ب\رةD لو س.ف%ح\ت'ها

ال4صمعي: ومن أ%مثالم ف عناية الرجل بأ%خيه وإ,يثار,ه إ,ياه على نفسه
قولم: لك ما أ%ب\ك1ي ول ع.ب\ر.ة% ب؛ ي'ض\ر.ب مثلv للرجل يشتد

اهتمامه بشأ}ن أ%خيه، وي'ر\و.ى: ول ع.ب\ر.ة ل، أ%ي أ%بكي من أ%ج\ل1ك ول
ح'ز\ن ل ف خاص�ة نفسي، والمع ع.ب.رات وع1ب.ر؛ ال4خية عن ابن جن.

وع.ب\رة� الدمع,: جر\ي'ه. وع.ب.ر.ت\ عين'ه واس\ت.ع\ب.رت: دم.ع.ت\. وع.ب.ر
ع.ب\راv واس\ت.ع\ب.ر: جر.ت\ ع.ب\رت'ه وحزن. وحكى ال4زهري عن أ%ب زيد: ع.ب,ر

الرجل� يعب.ر' ع.ب.راv إ,ذا حزن. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه
ذك%ر. النب، صلى ال عليه وسلم، ث اس\ت.ع\ب.ر فبكى؛ هو استف}عل من

الع.ب\رة، وهي تل©ب الدمع. ومن د'عاء العرب على ال3نسان: ماله س.ه,ر
وع.ب,ر. وامرأ%ة عابر¬ وع.ب\رى وع.ب,رةD: حزينة، والمع ع.بارى؛ قال الرث بن

وع\لة% ال%ر\مي، ويقال هو لبن عابس الرمي:
يقول ل1ي. الن_ه\ديe: هل أ%نت. م'ر\د1ف؟

وكيف رداف' الف%ر>؟ أ�مeك عابر'
أ%ي ثاكل

ي'ذ%ك9ر'ن بالرeح\م, بين وبينه،
وقد كان ف ن.ه\د{ وج.ر\م� تدار'

أ%ي تقاطع
نو\ت ناءé ل ي.ر. الناس' مثل%ه،



كأ%ن ع'قاب¬ عند ت.ي\م.ن. كاس1ر'
والن_ه\دي�: رجل من بن ن.ه\د يقال له س.ل1يط، سأ%ل الرث أ%ن

ي'ر\د1ف%ه خ.ل}فه لينج'و. به فأ%ب أ%ن ي'ر\د1ف%ه، وأ%دركت بنو سعد الن_ه\د1ي�
فقتلوه. وعي¬ ع.ب\رى أ%ي باكية. ورجل ع.بان� وع.ب,ر¬: حز,ين¬.

والع'ب\ر': الث�ك}لى. والع'ب\ر': البكاء بال�ز\ن؛ يقال: ل�م>ه الع'ب\ر'
والع.ب.ر'. والع.ب,ر' والع.ب\ران�: الباكي. والع'ب\ر والع.ب.ر: س'خ\نة� العي

من ذلك كأ%نه ي.ب\كي لا به. والع.ب.ر، بالتحريك: س'خنة ف العي ت'بكيها.
ورأ%ى فلن ع'ب\ر. عينه ف ذلك ال4مر وأ%راه ع'ب\ر. عينه أ%ي ما يبكيها

أ%و ي'س\خ1نها. وع.ب_ر به: أ%راه ع'ب\ر. عينه؛ قال ذو الرمة:
وم1ن\ أ%ز\م.ة ح.ص_اء4 ت.ط}ر.ح' أ%هل%ها

على م.ل%ق1ي_ات ي'ع.ب>ر\ن% بالغ'ف}ر
وف حديث أ�م\ زرع: وع'ب\ر جارت1ها أ%ي أ%ن ض.ر_ت.ها ترى من ع1ف�ت1ها

ما ت.ع\ت.ب,ر' به، وقيل: إ,نا ترى من ج.مال1ها ما ي'ع.ب>ر' عينها أ%ي
ي'بكيها. وامرأ%ة م'س\ت.ع\ب,رة وم'س\ت.ع\ب.ر.ة: غي حظية؛ قال الق�طامي:

لا رو\ضة ف القلب ل ت.ر\ع. م1ث}ل%ها
ف%ر'وك¬، ول ال�س\ت.ع\ب,رات الص_لئف

والع'ب\ر، بالضم: الكثي من كل شيء، وقد غلب على الماعة من الناس.
والع'ب\ر: جاعة القوم؛ هذلية عن كراع. وملس ع1ب\ر وع.ب\ر: كثي ال4هل.

وقوم ع1ب,ي: كثي. والع'ب\ر: السحائب الت تسي سياv شديداv. يقال:
ع.ب_ر. بفلن هذا ال4مر' أ%ي اشتد عليه؛ ومنه قول الذل:

ما أ%نا والس_ي\ر. ف م.ت\ل%ف{،
ي'ع.ب>ر' بالذ�ك%ر الض_اب,ط

ويقال: ع.ب.ر. فلن إ,ذا مات، فهو عابر، كأ%نه ع.ب.ر. سبيل% الياة.
وعب.ر. القوم' أ%ي ماتوا؛ قال الشاعر:

فإ,ن} ن.ع\ب'ر\ فإ,ن} لنا ل�م.ات{،
وإ,ن} ن.ع\ب'ر\ فنحن على ن'ذ�ور

يقول: إ,ن متنا قلنا أ%قرانD، وابن ب.قينا فنحن ننتظر ما ل بد منه كأ%ن
لنا ف إ,تيانه نذراv. وقولم: لغة عاب,ر.ة أ%ي جائزة. وجارية

م'ع\ب.ر.ة: ل ت'خ\ف%ض. وأ%عب.ر الشاة: وفر_ صوفها. وجل م'ع\ب.ر: كثي الوب.ر
كأ%ن وبره و'فYر عليه وإ,ن ل يقولوا أ%ع\ب.ر\ته؛ قال:



أ%و م'ع\ب.ر' الظ�ه\ر ي'ن\ب عن و.ل1ي_ت1ه1،
ما ح.ج_ ر.بeه ف الدنيا ول اع\ت.م.ر.ا

وقال اللحيان: ع.ب.ر. الك%بش. ترك صوفه عليه سنة. وأ%ك}ب'ش¬ ع'ب¬ إ,ذا
ترك صوفها عليها، ول أ%دري كيف هذا المع. الكسائي: أ%ع\ب.ر\ت الغنم

إ,ذا تركتها عاماv ل ت'جز�ها إ,ع\باراv. وقد أ%ع\ب.ر\ت الشاة، فهي
م'ع\ب.ر.ة. وال�ع\ب.ر: التيس الذي ترك عليه شعره سنوات فلم ي'ج.ز_؛ قال بشر بن

:vأ%ب خازم يصف كبشا
ج.زيز' الق%فا ش.ب\عان� ي.ر\ب,ض' ح.ج\رة،
حديث� ال1ص.اء وارم' الع.ف}ل م'ع\ب.ر'

أ%ي غي مزوز. وسهم م'ع\ب.ر¬ وع.ب,ر¬: م.و\ف�ور الريش كال�ع\ب.ر من
الشاء وال3بل. ابن ال4عراب: الع'ب\ر' من الناس الق�ل}ف، واحدهم

ع.ب'ور¬.وغلم م'ع\ب.ر¬: كاد. ي.ح\تلم ول ي'خ\ت.ن ب.ع\د'؛ قال:
ف%ه\و. ي'ل%و>ي باللYحاء3 ال4ق}ش.ر,،

ت.ل}وي.ة% الات1ن ز'ب> ال�ع\ب.ر,
وقيل: هو الذي ل ي'خ\ت.ن، قار.ب الحتلم أ%و ل ي'قار,ب. قال

ال4زهري: غلم م'ع\ب.ر¬ إ,ذا كاد. يتلم ول ي'خ\ت.ن. وقالوا ف الشتم: يا ابن
ال�ع\ب.ر.ة أ%ي الع.ف}لء، وأ%صله من ذلك. والع'ب\ر': الع'قاب، وقد قيل:

إ,نه الع'ث}ر'، بالثاء، وسيذكر ف موضعه.
وبنات ع1ب\ر�: الباطل؛ قال:

إ,ذا ما ج,ئ}ت. جاء بنات' ع1ب\ر�،
وإ,ن ول�ي\ت. أ%س\ر.ع\ن. الذ�هابا
وأ%بو بنات1 ع1ب\ر�: الك%ذ�اب.

والع'ب.ي\راء�، مدود: نبت؛ عن كراع حكاه مع الغ'ب.ي\راء.
.vوالع.و\ب.ر': ج,ر\و' الف%ه\د؛ عن كراع أ%يضا

والع.ب\ر' وبنو ع.ب\ر.ة، كلها: قبيلتان. والع'ب\ر': قبيلة. وعاب.ر'
بن' أ%ر\ف%خ\ش.ذ بن سام بن نوح، عليه السلم. والع1ب\رانية: لغة اليهود.

والع1ب\ري، بالكسر: الع1ب\ران، لغة اليهود.
@عبثر: الع.ب.و\ث%ران� والع.ب.ي\ث%ران�: نبات كالق%ي\صوم ف الغ'ب\رة

إ,ل أ%نه ط%ي>ب لل4كل، له ق�ض\بان د1قاق طيب الريح، وتفتح الثاء فيهما
وتضم أ%ربع لغات. وقال ال4زهري: هو نبات ذ%ف1ر' الريح؛ وأ%نشد:



يا ر,ي_ها إ,ذا بدا ص'نان،
كأ%نن ج.ان ع.ب.ي\ث%ر.ان1

قال ال4زهري: شبه ذ%ف%ر. ص'نانه بذ%ف%ر هذه الشجرة. والذ�ف%ر: شدة
ذكاء الرائحة، طيبة كانت أ%و خبيثة، وأ%ما الد_ف%ر، بالدال الهملة، فل

يكون إ,ل للمنت. والواحدة ع.ب.و\ث%رانة وع.ب.ي\ث%رانة، فإ,ذا يبست ثرتا
عادت صفراء ك%د\راء. وف حديث ق�س¼: ذات' ح.و\ذ%ان و.ع.ب.ي\ث%ران، وهو

نبت طيب الرائحة من نبات البادية. ويقال: ع.ب.و\ث%ران، بالواو وتفتح
العي وتضم.

وع.باث1ر': موضع، وهو ف أ%نه جع اسم للواحد كح.ض.اجر؛ قال ك�ث%ي>ر:
وم.ر� فأ%ر\وى ي.ن\ب'عاv ف%ج'ن'وب.ه،
وقد ج,يد. منه ح.ي\د.ةD ف%ع.باث1ر'

وع.ب\ث%ر¬: اسم. ووقع فلن ف ع.ب.ي\ث%ران1 ش.ر¼ وع.ب.و\ث%ران ش.ر¼
وع'ب.ي\ث%رة شر إ,ذا وقع ف أ%مر شديد. قال: والع.ب.يثران� شجرة طيبة الريح
كثية الشوك ل ي.كاد' ي.ت.خلص منها م.ن\ شاكها، يضرب مثلv لكل أ%مر

شديد.
@عبجر: الع.ب.ن\ج.ر: الغليظ.

@عبسر: الع'ب\سور من النeوق: السريعة. ال4زهري: الع'ب\سور الصل}بة.
eعبقر: ع.ب\ق%ر: موضع بالبادية كثي الن. يقال ف الثل: كأ%نم ج,ن@

ع.ب\ق%ر؛ فأ%ما قول م.ر_ار بن م'ن\ق1ذ{ الع.د.وي:
هل ع.ر.ف}ت. الدار. أ%م أ%نكرت.ه.ا

ب.ي\ن. ت1ب\راك{ ف%ش.م_ي\ ع.ب.ق�ر\؟
وف الصحاح: ف%ش.س_ي\ ع.ب.ق�ر\، فإ,ن أ%با عثمان ذهب إ,ل أ%نه أ%راد

ع.ب\ق%ر فغي الصيغة؛ ويقال: أ%راد عب.ي\ق�ر فحذف الياء، وهو واسع جد�اv؛
قال ال4زهري: كأ%نه توهم تثقيل الراء وذلك أ%نه احتاج إ,ل تريك الباء
ل3قامة الوزن، فلو ترك القاف على حالا مفتوحة لتحول البناء إ,ل لفظ

ل يئ مثله، وهو ع.ب.ق%ر، ل يئ على بنائه مدود ول م'ث%ق�ل، فلما
ضم القاف توهم به بناء ق%ر.بوس� ونوه والشاعر يوز له أ%ن ي.ق}ص'3ر قربوس

ف اضطرار الشعر فيقول ق%ر.ب'س، وأ%حسن ما يكون هذا البناء إ,ذا ذهب حرف
الد� منه أ%ن يثقل آخره ل4ن التثقيل كالد؛ قال الوهري: إ,نه لا

احتاج إ,ل تريك الباء ل3قامة الوزن وت.و.ه_م. تشديد الراء ضم القاف لئل



يرج إ,ل بناء ل يئ مثله فأ%لقه ببناء� جاء ف ال%ث%ل، وهو قولم
هو أ%ب\رد' من ع.ب.ق�ر¼، ويقال: ح.ب.ق�ر¼ كأ%نما كلمتان ج'ع1ل%تا

eر�؛ قال: والع.ب�واحدة ل4ن أ%با عمرو بن العلء يرويه أ%برد من ع.ب> ق
اسم للب.ر.د الذي ينزل من ال�ز\ن، وهو ح.بe الغ.مام، فالعي مبدلة من

الاء. والق�رe: الب.رد'؛ وأ%نشد:
كأ%ن� فاها ع.بe ق�ر� بارد¬،

أ%و ريح' مسك م.س_ه ت.ن\ضاح' ر,ك\
ويروى:

كأ%ن� فاها ع.ب\ق%ر,يÒ بارد
والر>كe: الطر الضعيف، وت.ن\ضاح'ه': ترشeشه. ال4زهري: يقال إ,نه

ل4ب\ر.د' من ع.ب.ق�ر¼ وأ%برد من ح.ب.ق�ر¼ وأ%برد من ع.ض\ر.س�؛ قال:
البد وال%ب.ق�رe والع.ب.ق�رe والع.ض\ر.س' الب.ر.د'. ال4زهري: قال

ع.ب.ق�رÒ والع.ب.ق�رe الب.ر.د. الوهري: الع.ب\ق%ر' موضع تزعم العرب أ%نه من
أ%رض الن؛ قال لبيد:

وم.ن\ فاد. من إ,خوان,ه,م وب.ن,يه,م'،
ك�ه'ول وش'ب_ان كجن_ة1 ع.ب\ق%ر,

م.ض.و\اv س.ل%فاv ق%ص\د' السبيل, عليهم'
ب.هي�اv من السeل�ف1، ليس ب,ج.ي\د.ر

أ%ي قصي؛ ومنها:
أ%قي الع1رض. بالال الت>لد1، وأ%ش\ت.ري

به المد.، إ,ن الطالب. المد م'ش\ت.ري
وكم م'ش\ت.ر� من ماله ح'س\ن. ص1يته

ل3بائ1ه1 ف كل9 م.ب\دÝى وم.ح\ض.ر,
ث نسبوا إ,ليه كل شيء تعجبوا من ح1ذ}ق1ه1 أ%و ج.و\دة صنعته وقوته
فقالوا: ع.ب\ق%ر,4يÒ، وهو واحد وجع، وال�نثى ع.ب\ق%ر,ي_ةD؛ يقال: ثياب

عبقرية. قال ابن بري: قول الوهري الع.ب\قر' موضع صوابه أ%ن يقول ع.ب\ق%ر¬
بغي أ%لف ولم ل4نه اسم علم لوضع؛ كما قال امرؤ القيس:

كأ%ن9 ص.ليل% ال%ر\و,، حي تشدeه'،
ص.ليل� ز'ي'وف{ ي'ن\ت.ق%د\ن% بع.ب\ق%را

وكذلك قول ذي الرمة:



حت كأ%ن� ر,ياض الق�ف> أ%ل}ب.س.ها،
من وش\ي, ع.ب\ق%ر، ت.ج\ليلD وت.ن\ج,يد'

قال ابن ال4ثي: ع.ب\ق%ر قرية تسكنها الن فيما زعموا، فكل�ما رأ%وا
ش.يئاv فائقاv غريباv ما يصعب عمل�ه وي.د1قe أ%و شيئاv عظيماv ف نفسه

نسبوه إ,ليها فقالوا: ع.ب\ق%ر,يÒ، اتeس3ع. فيه حت سي به السي�د
والكبي. وف الديث: أ%نه كان يسجد على ع.ب\ق%ر,ي¼؛ وهي هذه الب'س'ط الت
فيها ال4ص\باغ والنeقوش، حت قالوا ظ�ل}م¬ عبقري�، وهذا عبقريÒ قوم للرجل

القوي، ث خاطبهم ال تعال با تعار.فوه: فقال ع.ب\ق%ري� ح1سان{؛
وقرأ%ه بعضهم: ع.باق1ري�، وقال: أ%راد جع عبقري�، وهذا خطأD ل4ن النسوب ل

eيمع على نسبته ول سيما الرباعي، ل ي'ج\م.ع ال%ث}ع.م1ي
بال%ثاع1م1ي� ول ال�ه.ل�ب,يe بال%هال1ب,ي�، ول يوز ذلك إ,ل� أ%ن يكون

ن'س3ب إ,ل اسم على بناء الماعة بعد تام السم نو شيء تنسبه إ,ل ح.ضاج,ر
�فتقول حضاج,ر,ي�، فينسب كذلك إ,ل عباق1ر فيقال عباق1ر,ي�، والسراويل

ونو ذلك كذلك؛ قال ال4زهري: وهذا قول ح'ذ�اق النحويي الليل وسيبويه
والكسائي؛ قال ال4زهري: وقال شر قرئ عباق%ري�، بنصب القاف، وكأ%نه منسوب

إ,ل عباق1ر. قال الفراء: الع.ب\ق%ر,ي� الطناف1س الثخان�، واحدتا
ع.بقري�ة، والع.ب\ق%ر,ي� الديباج؛ ومنه حديث عمر: أ%نه كان يسجد على

ع.ب\ق%ر,ي�. قيل: هو الديباج، وقيل: البس'ط ال%و\ش1ي�ة، وقيل: الطنافس الثخان،
وقال قتادة: هي الز_راب�، وقال سعيد بن جبي: هي ع1تاق' الزراب، وقد

قالوا ع.باق1ر ماء لبن فزارة؛ وأ%نشد لبن ع.نمة:
أ%ه\لي ب,ن.ج\د{ ورح\لي ف بيوتكم'،

على عباق1ر. من غ%و\ري�ة العل%م
قال ابن سيده: والع.ب\ق%ر,ي� والع.باقري ضرب من البسط، الواحدة

ع.ب\ق%ر,ي�ة. قال: وع.ب\ق%ر قرية باليمن ت'و.ش_ى فيها الثياب والبسط، فثيابا
أ%جود الثياب فصارت مثلv لكل منسوب إ,ل شيء رفيع، فكلما بالغوا ف نعت

شيء م'ت.ناه{ نسبوه إ,ليه، وقيل: إ,نا ي'ن\س.ب إ,ل ع.ب\ق%ر الذي هو موضع
الن، وقال أ%بو عبيد: ما وجدنا أ%حداv يدري أ%ين هذه البلد ول مت

كانت. ويقال: ظ�ل}م¬ ع.ب\ق%ر,ي� ومالD ع.ب\ق%ر,ي� ورجل ع.ب\ق%ر,ي� كامل. وف
الديث: أ%نه قص_ ر'ؤيا رآها وذكر عمر. فيها فقال: فلم أ%ر.

ع.ب\ق%ر,ي�اv ي.ف}ر,ي ف%ر,ي_ه؛ قال ال4صمعي: سأ%لت أ%با عمرو بن العلء عن



الع.ب\ق%ر,ي�، فقال: يقال هذا ع.ب\ق%ر,يe قوم�، كقولك هذا سيد' قوم وكبيهم
وشديدهم وقويeهم ونو ذلك. قال أ%بو عبيد: وإ,نا أ%صل هذا فيما يقال أ%نه
نسب إ,ل ع.ب\ق%ر، وهي أ%رض يسكنها النe، فصارت مثلv لكل منسوب إ,ل

شيء رفيع؛ وقال زهي:
،Dع.ب\ق%رية Dب,خ.ي\ل� عليها ج,ن_ة

ج.ديرون يوماv أ%ن ي.نالوا في.س\ت.ع\ل�وا
وقال: أ%صل الع.ب\ق%ر,ي� صفةD لكل ما بولغ ف وصفه، وأ%صله أ%ن ع.ب\ق%ر.

بلد ي'وش_ى فيه البس'ط وغي'ها، فن'سب كل شيء جي�د إ,ل ع.ب\ق%ر.
وع.ب\ق%ريe القوم,: سيد'هم، وقيل: الع.ب\ق%ري� الذي ليس فوقه شيء،

والع.ب\ق%ري�: الشديد، والع.ب\ق%ر,يe: السيد من الرجال، وهو الفاخر من اليوان
والوهر. قال ابن سيده: وأ%ما ع.ب.ق�ر¬ فقيل أ%صله ع.ب.ي\ق�ر¬، وقيل:

ع.ب.ق�ور فحذفت الواو، وقال: وهو ذلك الوضع نفسه.
والع.ب\ق%ر' والع.ب\ق%رة� من النساء: الرأ%ة التار�ة الميلة؛ قال:

ت.ب.د_ل% ح1ص\ن¬ بأ%زواجه
ع1شاراv، وع.بقرةv ع.ب\ق%را

أ%راد ع.ب\ق%ر.ةv ع.ب\ق%ر.ةv فأ%بدل من الاء أ%لفاv للوصل، وع.ب\ق%ر:
من أ%ساء النساء. وف حديث عصام: عي' الظ�ب\ية الع.ب\ق%رة1؛ يقال:

جارية ع.ب\ق%رةD أ%ي ناص1ع.ة� اللون، ويوز أ%ن تكون واحدة% الع.ب\ق%ر,، وهو
النر\ج,س' تشب�ه به العي. والع.ب\ق%ر,ي�: البساط� ال�ن.ق9ش.

والع.ب\ق%رة�: ت.لgل�ؤ' السراب. وع.ب\ق%ر. السراب': ت.لgل4. والع.ب.و\ق%رة: اسم
موضع؛ قال الجري: هو جبل ف طريق الدينة من الس_يالة قبل م.لل�

بيلي؛ قال كثي عزة:
أ%هاج.ك بالع.ب.و\ق%رة1 الد>بار'؟

ن.ع.م\ من�ا م.ناز,ل�ها ق1فار'
والع.ب\ق%ر,ي�: الكذب البحت. ك%ذ1ب¬ ع.ب\ق%ر,يÒ وس'م.اق¬ أ%ي خالص ل

ي.شوب'ه ص1د\ق. قال الليث: والع.ب\ق%ر' أ%ول ما ينبت من أ�صول القصب
ونوه، وهو غضÒ ر.خ\ص¬ قبل أ%ن يظهر من ال4رض، الواحدة ع.ب\ق%رة؛ قال

العجاج:ك%ع.ب\ق%رات1 الائر, ال%س\حور
قال: وأ%ولد' الدهاق1ي يقال لم ع.ب\قر، شب_ههم, لت.رارت1هم

ون.ع\مت1هم بالع.ب\ق%ر؛ هكذا رأ%يت ف نسخ التهذيب، وف الصحاح: ع'ن\ق�ر' الق%ص.ب



أ%ص\ل�ه، بزيادة النون، وهذا يتاج إ,ل نظر، وال أ%علم بالصواب.
@عبهر: الع.ب\ه.ر': المتلئ شد�ةv وغ1ل%ظاv. ورجل ع.ب\ه.ر¬: متلئ

السم. وامرأ%ة ع.ب\ه.ر¬ وع.ب\ه.رة. وق%و\س ع.ب\ه.ر: متلئة الع.ج\س؛ قال
:vأ%بو كبي يصف قوسا

وع'راضة� الس>ي.ت.ي\ن, ت'وب,ع. ب.ر\ي'ها،
تأ}و,ي طوائف�ها بع.ج\س� ع.ب\ه.ر

والع.ب\ه.ر.ة�: الرقيقة� البشرة الناصعة� البياض، وقيل: هي الت جعت
ال�س\ن. والسم وال�ل�ق، وقيل: هي الت جعت ال�س\ن. والسم وال�ل�ق،

وقيل: هي المتلئة، جارية ع.ب\ه.رة؛ وأ%نشد ال4زهري:
قامت ت'رائ1يك. ق%واماv ع.ب\ه.ر.ا

منها، وو.ج\هاv واضحاv وب.ش.ر.ا،
لو ي.د\ر'ج الذ�رe عليه أ%ث9را

والع.ب\هرة: السنة ال%ل}ق؛ قال الشاعر:
،Dب.اخ1ي_ة�ع.ب\ه.ر.ة� ال%ل}ق, ل
ت.ز,ين'ه' بال�ل�ق, الظ�اه1ر,

وقال:
من ن,س\وة{ ب,يض, الو'جو
ه1، ن.واع1م� غ1يد{ ع.باه1ر\

والع.ب\هر والع'باه1ر: العظيم، وقيل%: ها الناعم الطويل من كل شيء،
وقال ال4زهري: من الرجال. والع.ب\هر: الياسي'، سي به لن.ع\مت1ه.
والع.ب\ه.ر: الن_ر\ج,س'، وقيل: هو نبت، ول ي'ح.لY. الوهري: الع.ب\ه.ر

بالفارسية ب'س\تان أ%ف}ر'وز.
@عتر: عت.ر. الرeم\ح' وغيه ي.ع\ت1ر ع.ت\راv وعت.راناv: اشتد� واضطرب

واهتز؛ قال:
وكل9 خ.طYي¼ إ,ذا ه'ز_ ع.ت.ر\

والرeم\ح' العاتر': الضطرب مثل العاس1ل، وقد ع.ت.ر. وع.س.ل% وع.ر.ت.
وع.ر.ص.. قال ال4زهري: قد صح ع.ت.ر وعرت. ودل� اختلف' بنائها على أ%ن

:vوع'ت'ورا vكل واحد منها غي الخر. وع.ت.ر الذك%ر'3 ي.ع\ت1ر ع.ت\را
اشتد� إ,نعاظ�ه واهتز؛ قال:
تقول إ,ذ} أ%ع\ج.ب.ها ع'ت'ور'ه،



وغاب. ف فق}رت1ها ج'ذ}مور'ه:
أ%س\ت.ق}د1ر' ال4 وأ%س\ت.خ1ي'ه

والع'ت'ر: الفروج' ال�ن\ع1ظة، واحدها عات1ر¬ وع.ت'ور. والع.ت\ر
والع1ت\ر: الذ�ك%ر.

ورجل م'ع.ت_ر: غليظD كثي اللحم. والع.ت_ار: الرجل الشجاع، والفرس
القوي على السي، ومن الواضع الو.ح\ش الشن؛ قال البد: جاء ف1ع\و.ل من

ال4ساء خ1ر\وع. وع1ت\و.ر، وهو الوادي الشن التربة. والع1ت\ر: الع.ت1ية،
وهي شاة كانوا يذبونا ف رجب للتهم مثل ذ1بح وذ%ب,يحة. وع.ت.ر.

الشاة% والظبية ونوها ي.ع\ت1ر'ها ع.ت\راv، وهي ع.ت1ية: ذ%ب.حها.
والع.ت1ية�: أ%ول ما ي'ن\ت.ج كانوا يذبونا للتهم؛ فأ%ما ق%وله:

فخر� ص.ر,يعاv مثل% عات1ر.ة النeس'ك\
فإ,نه وضع فاعلv موضع مفعول، وله نظائر، وقد يكون على النسب؛ قال

الليث: وإنا هي م.ع\ت'ورةD، وهي مثل ع1يش.ة راضية وإ,نا هي م.ر\ض1ي�ة.
والع1ت\ر: الذبوح. والع1ت\ر: ما ع'ت1ر. كالذYب\ح. والع1ت\ر': الضم ي'ع\ت.ر'

له؛ قال زهي:
ف%ز.ل9 عنها وأ%و\ف رأ}س م.ر\ق%ب.ة{،

كناص1ب, الع1ت\ر د.مÝى رأ}س.ه النeس'ك'
ويروى: كم.ن\ص1ب الع1ت\ر؛ يريد كمنصب ذلك الصنم أ%و الجر الذي ي'د.م_ى

رأ}س'ه بدم الع.ت1ية، وهذا الصنم كان ي'ق%ر_ب له ع1ت\ر¬ أ%ي ذ1ب\ح
vزة يذكر قوماYفيذبح له وي'صيب رأ}سه من دم الع1ت\ر؛ وقول الرث بن ح1ل

أ%خذوهم بذنب غيهم:
ع.ن.ناv باطلv وظ�ل}ماv، كما ت'ع\ـ

ـت.ر' عن ح.ج\رة الر_ب,يض, الظYب.اء�
معناه أ%ن الرجل كان يقول ف الاهلية: إ,ن ب.ل%غ.ت\ إ,بلي مائة ع.ت.ر\ت

عنها ع.ت1يةv، فإ,ذا بلغت مائةv ض.ن_ بالغنم فصاد ظبياv فذبه؛ يقول
فهذا الذي ت.س.ل�وننا اعتراض¬ وباطل وظلم كما ي'ع\ت.ر الظب' عن ر.ب,يض
الغنم. وقال ال4زهري ف تفسي الليث: قوله كما ت'ع\ت.ر يعن الع.ت1ية ف

رجب، وذلك أ%ن العرب ف الاهلية كانت إ,ذا طلب أ%حد'هم أ%مراv ن.ذ%ر.
vلئن ظ%ف1ر. به ليذب.ح.ن_ من غنمه ف رجب كذا وكذا، وهي الع.تائر أ%يضا

ظ%فر به فربا ضاقت نفس'ه عن ذلك وض.ن� بغنمه، وهي الر_ب,يض، فيأ}خذ



عدد.ها ظباءé، فيذبها ف رجب مكان تلك الغنم، فكأ%ن تلك عتائر'ه، فضرب هذا
مثلv، يقول: أ%خ.ذ}تونا بذنب, غي,نا كما أ�خ1ذ%ت الظباء� مكان% الغنم.

وف الديث أ%نه قال: ل ف%ر.عة% ول ع.ت1ي.ل؛ قال أ%بو عبيد: الع.ت1ية
�هي الر_ج.ب,ي_ة، وهي ذبيحة كانت ت'ذ}ب.ح ف رجب يت.ق%ر_ب با أ%هل

الاهلية ث جاء ال3سلم فكان على ذلك حت ن'سخ. بعد؛ قال: والدليل على
ذلك حديث منف ابن س'ل%يم قال: سعت رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يقول

إ,ن9 على كل مسلم ف كل عام أ%ض\حاةv وع.ت1ي.ةv؛ قال أ%بو عبيد: الديث
ال4ول أ%صح، يقال منه: ع.ت.ر\ت أ%ع\ت1ر' ع.ت\راv، بالفتح، إ,ذا ذ%بح

�الع.ت1ية؛ يقال: هذه أ%يام ت.ر\ج,يب� وت.ع\تار�. قال الطاب: الع.تية
ف الديث شاة ت'ذ}ب.ح ف رجب، وهذا هو الذي ي'ش\ب,ه معن الديث وي.ل1يق

بكم الد>ين، وأ%ما الع.ت1ية الت كانت ت.ع\ت1ر'ها الاهلية فهي
الذبيحة الت كانت ت'ذ}ب.ح لل4صنام وي'ص.بe د.م'ها على رأ}سها.

وع1ت\ر' الشيء: نصاب'ه، وع1ت\رة� ال1س\حاة: ن,صاب'ها، وقيل: هي الشبة
العترضة فيه يعتمد عليها الاف1ر' برجله، وقيل: ع1ت\رت'ها خشبت'ها الت

تسمى ي.د. ال1س\حاة.
،vالرجل: أ%ق}ر,باؤه من ولد{ وغيه1، وقيل: هم قوم'ه' د1ن\يا �وع1ت\رة

وقيل: هم رهطه وعشيته ال4د\ن.ون م.ن\ م.ضى منهم وم.ن غ%ب.ر؛ ومنه قول
أ%ب بكر، رضي ال عنه: نن ع1ت\رة� رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، الت

خرج منها وب.ي\ض.ت'ه الت ت.ف%ق%أ%ت\ عنه، وإ,نا ج,يب.ت العر.ب' عن�ا
كما ج,ي.بت الرحى عن ق�ط}بها؛ قال ابن ال4ثي: ل4نم من قريش؛ والعامة
ت.ظ�نe أ%نا ولد' الرجل خاصة وأ%ن عترة رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،
ولد' فاطمة، رضي ال عنها؛ هذا قول ابن سيده، وقال ال4زهري، رحه

ال، وف حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، إ,ن
تارك فيكم الث�ق%ل%ي, خ.ل}في: كتاب. ال وعت\رت فإ,نما لن يتفر�قا

حت ي.ر,دا علي� الوض؛ وقال: قال ممد بن إ,سحق وهذا حديث صحيح ورفع.ه
نو.ه زيد' بن أ%رقم وأ%بو سعيد الدري، وف بعضها: إ,ن>ي تارك¬ فيكم
الث�ق%ل}ي: كتاب. ال وع1ت\ر.ت أ%هل% بيت، فجعل العترة أ%هل% البيت. وقال

أ%بو عبيد وغيه: ع1ت\رة� الرجل وأ�س\ر.ت'ه وف%ص1يلت'ه رهطه ال4د\ن.ون.
ابن ال4ثي: ع1ت\رة� الرجل أ%خ.صe أ%قار,به. وقال ابن ال4عراب:

الع1ت\رة ولد' الرجل وذريته وع1ق�ب'ه من ص'ل}به، قال: فع1ت\رة� النب، صلى



ال عليه وسلم، وولد' فاطمة الب.ت'ول، عليها السلم. وروي عن أ%ب سعيد
قال: الع1ت\رة� ساق' الشجرة، قال: وع1ت\رة� النب، صلى ال عليه وسلم،

Òعبد' الطلب ولده، وقيل: ع1ت\رت'ه أ%هل بيته ال4قربون وهم أ%ولده وعلي
وأ%ولده، وقيل: ع1ت\رت'ه ال4قربون وال4بعدون منهم، وقيل: ع1ت\رة� الرجل
أ%قرباؤ'ه من ولد عمه د1ن\ياv؛ ومنه حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه، قال

للنب، صلى ال عليه وسلم، حي شاو.ر. أ%صحاب.ه ف أ%س.ار.ى بدر: عت\رت'ك
وق%و\م'ك؛ أ%راد ب,ع1ت\رت1ه العباس. ومن كان فيهم من بن هاشم، وبقومه
ق�ر.يشاv. والشهور العروف أ%ن عت\رت.ه أ%هل� بيته، وهم الذين ح'ر�م.ت

عليهم الزكاة والصدقة الفروضة، وهم ذوو القرب الذين لم خ'م'س' ال�م'س,
الذكور ف سورة ال4نفال.

والع1ت\ر'، بالكسر: ال4صل، وف الثل: عاد.ت\ إ,ل ع1ت\ر,ها ل%م1يس أ%ي
رجعت إ,ل أ%صلها؛ ي'ض\ر.ب لن رجع إ,ل خ'ل�ق كان قد تركه. وع1ت\رة

الثغر: د1ق�ةD ف غ�روب,ه ونقاء# وماء# يري عليه. يقال: إ,ن ثغرها لذو
أ�ش\رة وع1ت\رة{. والع1ت\رة�: الر>يقة� العذبة. وع1ت\رة� ال4سنان:

أ�ش.ر'ها. والع1ت\ر': ب.ق}ل%ةD إ,ذا طالت قطع أ%صلها فخرج منه الل�ب؛ قال
الب'ر.ي\ق الذل:

فما كنت' أ%خ\ش.ى أ%ن أ�ق1يم. خ1لف%هم،
ل1ست�ة أ%بيات{، كما ن.ب.ت. الع1ت\ر'

يقول: هذه ال4بيات متفرقة مع قلتها كتفرق الع1ت\ر ف م.ن\ب,ته، وقال:
لستة أ%بيات كما نبت، ل4نه إ,ذا ق�طع نبت. من حواليه ش'ع.ب¬ ست أ%و ثلث؛

وقال ابن ال4عراب: هو نبات متفرق، قال: وإ,نا ب.ك%ى قوم.ه فقال: ما
كنت أ%خشى أ%ن يوتوا وأ%بقى بي ستة أ%بيات مثل نبت الع1ت\ر؛ قال غيه:

هذا الشاعر' ل ي.ب\ك1 قوماv مات'وا كما قال ابن ال4عراب، وإ,نا هاجروا
vإ,ل الشام ف أ%يام معاوية فاستأ}جرهم لقتال الروم، فإ,نا ب.ك%ى قوما

غ�ي_باv متباعدين؛ أ%ل ترى أ%ن قبل هذا:
فإ,ن أ%ك' شيخاv بالر_ج,يع وص1ب\ية،

وي'ص\ب,ح' قوم1ي د'ون% دار,هم' م1ص\ر
فما كنت أ%خشى . . . . . .

والع1ت\ر إ,نا ينبت منه ست من هنا وست من هنالك ل يتمع منه أ%كثر من
ست فشب�ه نفس.ه ف بقائه مع ستة أ%بيات مع أ%هله بنبات الع1ت\ر وقيل:



الع1ت\ر الغ.ض�، واحدته ع1ت\رة، وقيل: الع1ت\ر' بقلةD، وهي شجرة صغية ف
ج,ر\م العرفج شاكةD كثية الل%ب، ومن.ب\ت'ها ند¬ وتامة، وهي غ�ب.ياء

ف%طحاء الورق كأ%ن ورقها الدراهم'، تنبت فيها ج,راء# صغار¬ أ%صغر من ج,راء
القطن، تؤكل جراؤها ما دامت غ%ض_ةv؛ وقيل: الع1ت\ر ضرب من النبت، وقيل:

الع1ت\ر شجر, ص1غ.ار، واحدتا ع1ت\رةD، وقيل: الع1ت\ر نبت ينبت مثل
ال%ر\ز.ن\جوش متفرقاv، فإ,ذا طال وق�ط1ع. أ%صله خرج منه ش.ب,يه' اللب، وقيل:

هو ال%ر\ز.ن\جوش، قيل: إ,نه ي'ت.داو.ى به؛ وف حديث عطاء: ل بأ}س
للم'ح\ر,م أ%ن ي.ت.داوى بالس_نا والع1ت\ر؛ وف الديث: أ%نه أ�ه\د1ي إ,ليه

�عت\ر¬ ف%س'ر_ بذا النبت؛ وف الديث: ي'ف}لغ� رأ}سي كما ت'ف}لغ
الع1ت\رة�؛ هي واحدة الع1ت\ر'؛ وقيل: هو شجرة العرفج؛ قال أ%بو حنيفة: الع1ت\ر'
شجر صغار له ج,ر.اء نو ج,راء ال%ش\ح.اش، وهو ال%رز.نوش. قال: وقال

أ%عراب من ربيعة: الع1ت\رة� ش'ج.ية ت.ر\تفع' ذراعاv ذات أ%غصان كثية
وورق أ%خضر م'د.و�ر كورق الت_نeوم، والع1ت\رة: قث�اء الل�ص.ف، وهو

الك%ب.ر، والع1ت\رة: شجرة تنبت عند و,ج.ار, الض�ب فهو ي'م.ر�س'ها فل ت.ن\م1ي،
ويقال: هو أ%ذل© من ع1ت\رة الض�ب.

والع1ت\ر ال�م.س_ك': قلئد' ي'ع\ج.ن_ بالسك وال4فاويه1، على
التشبيه بذلك. والع1ت\رة� والع1ت'وارة�: القطعة من السك.

وع1ت\و.ارة وع'ت\وارة؛ الضمe عن سيبويه: ح.يÒ من كنانة؛ وأ%نشد:
م1ن ح.ي¼ ع1ت\وار� وم.ن\ ت.ع.ت\و.را

قال البد: الع.ت\و.رة� الشدة ف الرب، وبنو ع1ت\وارة سيت بذا
لقوتا ف جيع اليوان، وكانوا أ�ول1ي صب وخ'شونة{ ف الرب. وع1ت\ر: قبيلة.

وعات1ر': اسم امرأ%ة. وم1ع\ت.ر وع'ت.ي: اسان. وف الديث ذكر'
الع1ت\ر، وهو جبل بالدينة من جهة الف1ب\لة.

@عثر: ع.ث%ر يع1ثر' وي.ع\ث�ر' ع.ث}راv وع1ث%اراv وت.ع.ث�ر.: ك%با؛ وأ%رى
اللحيان حكى ع.ث1ر. ف ثوبه يع\ث%ر' ع1ث%اراv وع.ث�ر وأ%ع\ث%ره

وع.ث�ره؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
فخرج\ت' أ�ع\ث%ر' ف م.قاد1م ج.ب_ت1ي،

لول ال%ياء� أ%ط%ر\ت'ها إ,ح\ضارا
هكذا أ%نشده أ�ع\ث%ر على صيغة ما ل يسم فاعله. قال: ويروى أ%ع\ث�ر،

والع.ث}رة�: الزل�ة�، ويقال: ع.ث%ر. به فرس'ه' فسقط، وت.ع.çثر, ل1سان'ه:



ت.ل%ع\ث%م. وف الديث: ل ح.ل1يم إ,ل� ذ�و ع.ث}رة{؛ أ%ي ل يصل له
ال1لم ويوصف به حت يركب ال�مور وت.ن\خ.ر,ق. عليه وي.ع\ث�ر فيها فيعتب با

وي.س\ت.بي مواضع الطإ, فيجتنبها، ويدل عليه قوله بعده: ل حليم.
إ,ل� ذو ت.ج\ر,بة. والع.ث}رة: الرة من الع1ثار ف الشي. وف الديث: ل

ت.ب\د.أ}هم بالع.ث}رة؛ أ%ي بالهاد والرب ل4ن الرب كثية� الع1ث%ار،
فسماها بالع.ث}رة نفس3ها أ%و على حذف الضاف، أ%ي بذي الع.ث}رة، يعن:

اد\ع'هم إ,ل ال3سلم أ%و�لv أ%و الز\ية1، فإ,ن ل ي'جيب'وا فبالها.
وع.ث%ر. ج.دeه ي.ع\ث�ر وي.ع\ث1ر: ت.ع1س.، على الثل.

وأ%ع\ث%ره ال: أ%ت\ع.س.ه، قال ال4زهري: ع.ثر. الرجل ي.ع\ث�ر'
ع.ث}ر.ةv وع.ث%ر الفرس ع1ث%اراv، قال: وع'يوب الدواب تيء على ف1ع.ال مثل

الع1ض.اض, والع1ث%ار وال1ر.اط والض>ر.اح والر>م.اح وما شاكلها.
ويقال: لقيت منه عاثوراv أ%ي شدة. والع1ث%ار' والعاثور': ما ع'ث1ر به.

.vووقعوا ف عاثور, ش�ر� أ%ي ف اختلط من شر¼ وشدة، على الثل أ%يضا
والعاثور': ما أ%عد�ه لي'وقع فيه آخر.. والعاث�ور من ال4رضي: ال%ه\ل%كة؛

قال ذو الرمة:
وم.ر\هوبة1 العاثور, ت.ر\مي ب,ر.ك}ب,ها
إ,ل م1ث}له، ح.ر\ف ب.ع1يد م.ناه1ل�ه

وقال العجاج:
وب.ل}د.ة% ك%ثي.ة الع.اث�ور,

يعن ال%ت.الف.، ويروى: م.ر\ه'وبة العاث�ور، وهذا البيت نسبه الوهري
لرؤبة؛ قال ابن بري: هو للعجاج، وأ%ول القصيدة:

ج.اري. ل ت.س\ت.نك1ر,ي ع.ذ1ير,ي
وبعده:

ز.و\ر.اء ت.م\ط�و ف بلد{ ز'ور,
والز_و\ر.اء�: الطريق ال�ع\و.ج�ة، وذهب يعقوب إ,ل أ%ن الفاء ف

ع.اف�ور بدل من الثاء ف ع.اث�ور، وللذي ذهب إ,ليه وجه، قال: إ,ل� أ%ن_ا
إ,ذا وجدنا للفاء وجهاv نملها فيه على أ%نه أ%صل ل يز الكم بكونا
بدلv فيه إ,ل� على ق�ب\ح� وض.ع\ف1 تويز� وذلك أ%نه يوز أ%ن يكون قولم

،vمن الع.ف}ر، ل4ن العفر من الشدة أ%يضا vور. ف%اع'ول�وقعوا ف ع.اف
ولذلك قالوا ع1ف}ر,يت¬ لشدته. والع.اث�ور': حفرة تفر لل4سد ليقع فيها



للصيد أ%و غيه. والع.اث�ور': البئر، وربا وصف به؛ قال بعض الجازيي:
،vأ%ل% ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي، هل أ%ب,يت.ن_ ليلة

وذك}ر'ك1 ل ي.س\ر,ي إ,ل� ك%ما ي.س\ر,ي؟
وهل ي.د.ع' الو.اشون% إ,ف}س.اد. ب.ي\ن,ن.ا،

وح.ف}ر. الث�أ%ى الع.اث�ور, من ح.ي\ث� ل ن.د\ر,ي؟
وف الصحاح: وح.ف}راv ل%ن.ا الع.اث�ور.؛ قال ابن سيده: يكون صفة ويكون

بدلv. ال4زهري: يقول هل أ%س\ل�و عنك حت ل أ%ذكرك ل%ي\لv إ,ذا
خ.ل%و\ت' وأ%س\ل%م\ت' لا ب؟ والع.اث�ور' ضربه م.ث%لv لا يوقعه فيه الواش1ي

من الشر؛ وأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ف%ه.ل} ت.ف}ع.ل� ال4عداء� إ,ل� ك%ف1ع\ل1ه,م\،

ه.و.ان الس_ر.اة وابتغ.اء الع.واث1ر,؟
فقد يكون جع ع.اث�ور� وحذف الياء للضرورة، ويكون جع خ.د¼ ع.اثر.

والع.ث}ر': ال3طلع على س1ر� الرجل. وع.ث%ر على ال4مر ي.ع\ث�ر'
ع.ث}راv وع'ث�وراv: اط9لع. وأ%ع\ث%ر\ت'ه عليه: أ%طلعته. وف التنزيل العزيز:

وكذلك أ%ع\ث%رن.ا عليهم؛ أ%ي أ%ع\ث%ر\ن.ا عليهم غي.هم، فحذف الفعول؛ وقال
تعال: فإ,ن ع'ث1ر. على أ%نما اس\ت.ح.ق�ا إ,ثاv؛ معناه فإ,ن اط9لع.

على أ%نما قد خانا. وقال الليث: ع.ث%ر. الرجل� ي.ع\ث�ر' ع'ث�وراv إ,ذا
هجم على أ%مر ل ي.ه\ج,م\ عليه غيه. وع.ث%ر. الع1ر\ق'، بتخفيف الثاء:
ض.ر.ب؛ عن اللحيان. والع1ث}ي.ر'، بتسكي الثاء، والع1ث}ي.ر.ة�: الع.ج.اج'

الساطع؛ قال:
ت.ر.ى لم ح.و\ل% الص>ق%ع\ل, ع1ث}ي.ه

يعن الغبار، والع1ث}ي.ر.ات': التراب؛ حكاه سيبويه. ول تنل ف
الع1ث}ي.ر التراب ع.ث}ي.راv ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ي.ل، بفتح الفاء، إ,ل�

ض.ه\ي.د، وهو مصنوع، معناه الصeل}ب الشديد. والع.ي\ث%ر: كالع1ث}ي.ر، وقيل:
هو كل© ما ق%ل%ب\ت. من تراب أ%و م.د.ر� أ%و طي بأ%طراف أ%صابع رجليك،

إ,ذا مشيت ل ي'ر.ى من القدم أ%ثر غيه، فيقال: ما رأ%يت له أ%ث%راv ول
.vع.ي\ث%را

والع.ي\ث%ر' والع.ث}بي.ر': ال4ثر الفي، مثال الغ.ي\ه.ب. وف الثل:
ماله أ%ث%ر¬ ول ع.ث}ي.ر¬، ويقال: ول ع.ي\ث%ر¬، مثال ف%ي\ع.ل�، أ%ي ل

يعرف ر.اج,لv فيتبي أ%ثره ول فارساv في'ث1ي' الغبار. ف%ر.س'ه'، وقيل:



الع.ي\ث%ر أ%خفى من ال4ثر.
وع.ي\ث%ر. الطي.: رآها جارية فزجرها؛ قال الغية بن ح.ب\ن.اء التيمي:

ل%ع.م\ر' أ%بيك يا ص.خ\ر' بن. ل%ي\لى،
لقد ع.ي\ث%ر\ت. ط%يك. لو ت.ع1يف'

يريد: لقد أ%بصرت. وعاينت.. وروى ال4صمعي عن أ%ب عمرو بن العلء أ%نه
قال: ب'ن,ي.ت\ س.ل}ح'ون مدينة باليمن ف ثاني ل4أ%و سبعي سنة،

وب'ن,ي.ت\ ب.ر.اقش وم.ع1ي بغسالة أ%يديهم، فل يرى لس.ل}ح1ي أ%ثر ول
ع.ي\ث%ر¬، وهاتان قائمتان؛ وأ%نشد قول عمرو بن معد يكرب:

د.عانا م1ن\ ب.راق1ش. أ%و م.عي�،
ف%أ%س\م.ع. وات\ل4ب_ ب,ن.ا م.ل1يع'

وم.ليع¬: اسم طريق. وقال ال4صمعي: الع.ي\ث%ر' تبع ل4ث%ر�. ويقال:
الع.ي\ث%ر' عي الشيء وشخصه ف قوله: ما له أ%ث%ر¬ ول ع.ي\ثر. ويقال: كانت

بي القوم ع.ي\ث%ر.ةD وغ%ي\ث%ر.ةD وكأ%ن الع.ي\ث%رة دون الغ.ي\ثرة1. وتركت
القوم ف ع.ي\ثر.ة{ وغ%ي\ثرة{ أ%ي ف قتال دون قتال.

والع'ث}ر: الع'ق%اب؛ وقد ورد ف حديث الزكاة: ما كان ب.ع\لv أ%و
ع.ث%ري�اv ففيه الع'ش\ر؛ قال ابن ال4ثي: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء

،vالطر يتمع ف حفية، وقيل: هو الع1ذ}ي، وقيل: ما ي'س\ق%ى س.ي\حا
وال4ول أ%شهر، قال ال4زهري: والع.ث}ر' والع.ث%ر,ي_ الع1ذ}ي'، وهو ما سقته

السماء من النخل، وقيل: هو من الزرع ما سقي باء السيل والطر وأ�جري
إ,ليه من ال%س.ايل وح'فر له عاثور ف أ%ت1ي_ يري فيه الاء إ,ليه، وجع

العاثور ع.واثي؛ وقال ابن ال4عراب: هو الع.ث�ر,ي، بتشديد الثاء،
ورد_ ذلك ثعلب فقال: إ,نا هو بتخفيفها، وهو الصواب؛ قال ال4زهري: ومن هذا

يقال فلن وقع ف ع.اثور, شر¼ وع.افور شر إ,ذا وقع ف و.ر\طة ل يتسبها
ول شعر. با، وأ%صله الرجل يشي ف ظلمة الليل في.ت.ع.ث�ر ب,عاثور

ال%س3يل أ%و ف خ.د¼ خ.د_ه سيل� الطر فربا أ%صابه منه و.ثء# أ%و ع.ن.ت¬
أ%و ك%س\ر. وف الديث: إ,ن قريشاv أ%هل أ%مانة م.ن\ ب.غاها الع.و.اثي.

كب_ه ال ل�ن\خ'ر.ي\ه، ويروى: الع.واثر، أ%ي بغى لا الكايد الت
ي'ع\ث%ر با كالعاثور الذي ي.خ'دe ف ال4ءض ف%ي.ت.ع.ث�ر به ال3نسان

إ,ذا م.ر_ ليلv وهو ل يشعر به فربا أ%ع\ن.ت.ه'. والع.واث1ر: جع عاثور،
هو الكان الوع\ث ال%ش1ن ل4نه ي'ع\ث%ر فيه، وقيل: هو الفرة الت



ت'ح\ف%ر لل4سد، واستعي هنا للو.ر\طة وال�ط�ة ال�ه\ل1كة. قال ابن ال4ثي:
وأ%ما ع.واث1ر فهي جع عاث1ر�، وهي ح1بال%ة الصائد، أ%و جع عاثرة، وهي

الادثة الت ت.ع\ث�ر بصاحبها، من قولم: ع.ث%ر بم الزمان� إ,ذا أ%خ\ن.ى
عليهم. والع'ث}ر والع.ث%ر: الكذب؛ ال4خية عن ابن ال4عراب: و.عث%ر.

ع.ث}راv: ك%ذ%ب؛ عن كراع. يقال: فلن ف الع.ث}ر والبائن؛ يريد ف الق
والباطل. والع.اث1ر: الك%ذ9اب.

والع.ث%ر,ي�: الذي ل ي.ج,د� ف طلب دنيا ول آخرة، وقال ابن ال4عراب:
هو الع.ث�ر,يe على لفظ ما تقدم عنه. وف الديث: أ%بغض الناس إ,ل

ال تعال الع.ث%ر,ي�؛ قيل: هو الذي ليس ف أ%مر الدنيا ول ف أ%مر
،vأ%يضا vوجاء ع.ث%ري�ا ،vإ,ذا جاء فارغا vالخرة. يقال: جاء فلن ع.ث%ر,ي�ا

بشد الثاء، وقيل: هو من ع.ث%ر,ي� النخل، سي به ل4نه ل يتاج ف سقيه
إ,ل تعب بدال1ي.ة وغيها، كأ%نه ع.ث%ر على الاء ع.ث}راv بل عمل من صاحبه،

فكأ%نه نسب إ,ل الع.ث}ر، وحركة� الثاء من تغييات النسب. وقال مرة: جاء
رائ1قاv ع.ث�ر,ي�اv أ%ي فارغاv دون شيء. قال أ%بو العباس: وهو غي

الع.ث%ر,ي الذي جاء ف الديث مفف. الثاء، وهذا مشدد الثاء.
�وف الديث: أ%نه م.ر_ بأ%رض تسمى ع.ث1رةv فسماها خ.ض1رةv؛ الع.ث1رة
من الع1ث}ي.ر,، وهو الغ'بار، والياء زائدة، والراد با الصعيد الذي ل

.Dنبات فيه. وورد ف الديث: هي أ%رض ع1ث}ي.رة
وع.ث�ر: موضع باليمن، وقيل: هي أ%رض م.أ}س.د.ةD بناحية ت.ب.ال%ة% على
ف%ع_ل، ول نظي لا إ,ل� خ.ض_م¬ وب.ق�م¬ وب.ذ�ر¬؛ وف قصيد كعب بن

زهي:
من خاد1ر� من ل�ي'وث1 ال�س\د1، م.س\ك%ن'ه'

�ب,ب.ط}ن, ع.ث�ر.، غ1يلD دون.ه غ1يل
وقال زهي بن أ%ب س'ل}مى:

ل%ي\ثD ب,ع.ث�ر. ي.صطاد' الرجال%، إ,ذا
ما الليث� ك%ذ9ب. عن أ%قرانه ص.د.قا

وع.ث}ر، مففة: بلد باليمن؛ وأ%نشد ال4زهري ف آخر هذه الترجة
لل4عشى:فب.ات.ت\، وقد أ%و\ر.ث%ت\ ف الف�ؤا

د ص.د\عاv ي'خ.ال1ط ع.ث�ار.ها
(* قوله: «يالط عثارها» العثار ككتان: قرحة ل تف، وقيل: عتارها هو



ال4عشى عثر با فابتلى وتزود منها صدعاv ف الفؤاد، أ%فاده شارح
القاموس).

@عجر: الع.ج.ر، بالتحريك: ال%ج\م والنeت'وe. يقال: رجل أ%ع\ج.ر'
ب.ي>ن الع.ج.ر أ%ي عظيم البطن.

وع.ج,ر الرجل�، بالكسر، يع\ج.ر ع.ج.راv أ%ي غل�ظ وس.م1ن. وت.ع.ج_ر
بطن'ه: ت.ع.ك�ن.. وع.ج,ر ع.ج.راv: ض.خ'م بطن'ه. والع'ج\رة�: موضع

الع.ج.ر.وروى عن علي�، كر_م ال وجهه، أ%نه طاف ليلة% وقعة1 المل على
الق%ت\لى مع م.و\له ق%ن\ب.ر� فوقف على طلحة% بن عبيدال، وهو ص.ريع، فبكى ث

قال: عز علي� أ%با ممد أ%ن أ%راك م'ع.ف�راv تت نوم السماء؛ إ,ل ال
أ%شكو ع'ج.ر,ي وب'ج.ر,ي قال ممد بن يزيد: معناه هومي وأ%حزان، وقيل:

ما أ�ب\د1ي وأ�خ\ف1ي، وكله على ال%ث%ل. قال أ%بو عبيد: ويقال أ%فضيت
إ,ليه بع'ج.ر,ي وب'ج.ر,ي أ%ي أ%طلعت'ه من ث1قت به على م.ع.اي,ب. والعرب

تقول: إ,ن من الناس من أ�ح.د>ثه بع'ج.ر,ي وب'ج.ري أ%ي أ�حدثه ب.ساو,ي_،
يقال هذا ف إ,فشاء السر. قال: وأ%صل الع'ج.ر الع'ر'وق التعقدة ف

السد، والب'ج.ر العروق التعقدة ف البطن خاصة. وقال ال4صمعي: الع'ج\ر.ة
الشيء يتمع ف السد كالس>لعة، والب'ج\رة نوها، فياد: أ%خ\بته بكل شيء

عندي ل أ%ستر عنه شيئاv من أ%مري. وف حديث أ�م زرع: إ,ن أ%ذك�ر\ه
أ%ذك�ر\ ع'ج.ر.ه' وب'ج.ر.ه؛ العن إ,ن} أ%ذك�ر\ه أ%ذكر م.عاي,ب.ه الت ل

يعرفها إ,ل� م.ن خ.ب.ر.ه؛ قال ابن ال4ثي: الع'ج.ر جع ع'ج\رة، هو الشيء
يتمع ف السد كالس>لعة والع'ق}دة، وقيل: هو خ.ر.ز الظهر، قال: أ%رادت

ظاهر. أ%مره وباطن.ه وما ي'ظ}ه,ر'ه وي'خفيه. والع'ج\ر.ة: ن.ف}خ.ة ف
الظهر، فإ,ذا كانت ف السرة فهي ب'ج\رة، ث ي'ن\ق%لن1 إ,ل الموم

وال4حزان. قال أ%بو العباس: الع'ج.ر ف الظهر والب'جر ف البطن. وع.ج.ر. الفرس'
ي.ع\ج,ر' إ,ذا مد_ ذنبه نو ع.ج'ز,ه ف الع.د\و؛ وقال أ%بو زيد:

وه.ب_ت\ م.طاياه'م\، ف%م1ن\ ب.ي\ن. عاتب�،
وم1ن\ ب.ي\ن, م'ود{ بالب.س3يط%ة1 ي.ع\ج,ر'

vوع.ج.ر.انا vأ%ي هالك قد م.د_ ذنبه. وع.ج.ر الفرس' ي.ع\ج,ر' ع.ج\را
وعاج.ر. إ,ذا م.ر_ م.ر�اv سريعاv من خوف ونوه. ويقال: فرس عاج,ر، وهو
الذي ي.ع\ج,ر برجليه كق1ماص ال1مار، والصدر الع.ج.ران؛ وع.ج.ر. المار'

ي.ع\ج,ر ع.ج\راv: ق%مص.؛ وأ%ما قول تيم بن مقبل:



أ%ما ال4داة� فف1ينا ض'م_ر¬ ص'ن'ع¬،
ج'ر\د¬ ع.واج,ر' بال4ل}باد1 والل©ج'م,

فإ,نا رويت بالاء واليم ف اللجم، ومعناه عليها أ%لبادها ولم'ها،
يصفها بالس>م.ن وهي رافعةD أ%ذنابا من نشاطها. ويقال: ع.ج.ر. الر>يق'
على أ%نيابه إ,ذا ع.ص.ب. به ولز,ق. كما ي.ع\ج,ر' الرجل بثوبه على رأ}سه؛

قال م'ز,4ر>د بن ضرار أ%خو الشماخ:
إ,ذ ل يزال ياب,ساv ل�عاب'ه
بالط�ل%و.ان، عاجراv أ%ن\ياب'ه

والع.ج.ر': القوة مع ع1ظ%م السد. والفحل ال4ع\ج.ر': الض_خ\م. وع.ج,ر.
الفرس': صل�ب لم'ه. ووظيف ع.ج,ر¬ وع.ج'ر¬، بكسر اليم وضمها: صلب شديد،

وكذلك الافر؛ قال الرار:
س.ل1ط السeن\ب'ك1 ذي ر'س\غ� ع.ج,ر\

وال4ع\ج.ر: كل شيء ترى فيه ع'ق%داv. وك1يس¬ أ%ع\ج.ر وه1م\يان أ%ع\ج.ر:
وهو المتلئ. وب.ط}ن¬ أ%ع\جر': م.لن، وجعه ع'ج\ر؛ قال عنترة:

أ%ب.ن,ي ز.ب,يبة%، ما ل1م'ه\ر,ك�م'
م'ت.خ.د>داv، وب'طونك�م\ ع'ج\ر؟

والع'ج\رة، بالضم: كل عقدة ف الشبة، وقيل: الع'ج\رة العقدة ف الشبة
ونوها أ%و ف عروق السد. وال%ل%ن\ج ف وش\ب,ه ع'ج.ر، والسيف ف

ف1ر,ن\د1ه ع'ج.ر؛ وقال أ%بو زبيد:
فأ%و_ل� م.ن\ لق%ى ي'ول بس.ي\فه1

ع.ظ1يم الواشي قد ش.تا، وهو أ%ع\ج.ر'
ال4ع\ج.ر: الكثي الع'ج.ر. وسيف ذو م.ع\ج.ر�: ف م.ت\ن,ه كالتعقيد.

والع.ج,ي: الذي ل يأ}ت النساء، يقال له ع.ج,ي وع1ج>ي، وقد رويت بالزاي
.vأ%يضا

ابن ال4عراب: الع.ج,ي، بالراء غي معجمة، والق%ح'ول وال%ر,يك
والضعيف وال%ص'ور الع1ن>ي، والع.ج,ي الع1ن>ي من الرجال واليل. الفراء:

ال4ع\ج.ر ال4ح\د.ب، وهو ال4ف}ز.ر' وال4ف}ر.ص' وال4ف}ر.س' وال4د.ن9
وال4ث}ب.ج.

والع.ج�ار': الذي يأ}كل الع.جاج,ي، وهي ك�ت.ل� العجي ت'لقى على النار
ث تؤكل. ابن ال4عراب: إ,ذا ق�طYع الع.جي ك�ت.لv على ال1و.ان قبل



أ%ن يبسط فهو ال�ش.ن_ق. والع.جاج,ي' والع.ج�ار': الص>ر>يع' الذي ل
ي'طاق جنب'ه ف الص>راع ال�ش.غ\زب ل1ص.ريعه.

والع.ج\ر': ل%يeك عنق الرجل. وف نوادر ال4عراب: ع.ج.ر عنقه إ,ل كذا
وكذا ي.ع\ج,ره إ,ذا على وجه فأ%راد أ%ن يرجع عنه إ,ل شيء خلفه، وهو

منهي� عنه، أ%و أ%م.ر\ته بالشيء ف%ع.ج.ر عنقه ول يرد أ%ن يذهب إ,ليه ل4مرك.
:vثناها. و.ع.ج.ر به ب.ع1ي'ه ع.ج.رانا :vوع.ج.ر عنق%ه ي.ع\ج,رها ع.ج\را
كأ%نه أ%راد أ%ن يركب به وجهاv فرجع به ق1بل% أ�ل�ف1ه وأ%ه1له مثل

عك%ر به؛ وقال أ%و سعيد ف قول الشاعر:
،vكان أ%ث}ر'ك. ع'ج\ر.ة vنت. سيفا�فلو ك

وكنت د.داناv ل ي'ؤ.ي>س'ه الص_ق}ل
:vبنزلة ع'ج\ر.ة1 الت>ك�ة. ك%هاما vكنت ك%هاما vيقول: لو كنت. سيفا

ل يقطع شيئاv. قال شر: يقال ع.ج.ر\ت عليه وح.ظ%ر\ت عليه وح.ج.ر\ت عليه
بعن واحد. وع.ج.ر عليه بالسيف أ%ي شد� عليه. وع'ج,ر. على الرجل: أ�ل1ح_

عليه ف أ%خذ ماله. ورجل م.ع\جور¬ عليه: ك%ث�ر سؤاله حت قل�،
ك%مث}ود{. الفراء: جاء فلن بالع'جر, والب'ج.ر, أ%ي جاء بالكذب، وقيل: هو ال4مر

العظيم. وجاء بالع.جار,ي_ والب.جاري�، وهي الدواهي. وع.ج.ر.ه بالعصا
وب.ج.ر.ه إ,ذا ض.ر.به با فانتفخ موضع الضرب منه. والع.جار,يe: رؤوس

العظام؛ وقال رؤبة:
وم1ن\ ع.جار,يهن_ كل� ج,ن\ج,ن

فخفف ياء4 الع.جار,ي، وهي مشددة. وال1ع\ج.ر والعج,ار': ثوب ت.ل�ف©ه
الرأ%ة على استدارة رأ}سها ث ت.ج.ل�ب.ب' فوقه بل1باب,ها، والمع

ال%عاجر'؛ ومنه أ�خذ الع.ت1جار'، وهو ل%يe الثوب على الرأ}س من غي إ,دارة
تت الن.ك. وف بعض العبارات: الع\ت1جار' ل%فe العمامة دون

الت_ل%ح>ي. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه دخل مكة يوم الفتح
م'ع\ت.ج,راv بعمامة{ س.و\داء4؛ العن أ%نه ل%ف�ها على رأ}سه ول ي.ت.ل%ح_ با؛

وقال دكي يدح عمرو بن هبية الفزاري أمي العراق وكان راكباv على بغلة
:vحسناء فقال يدحه بديها
جاءت به، م'ع\ت.ج,راv ب,ب'ر\د1ه،

س1ف}واء� ت.ر\د'ي بن.س3يج و.ح\د1ه
م'س\ت.ق}ب,لv خ.د_ الص_ب_ا بد>ه،



كالس_يف1 س'ل� ن.ص\ل�ه من غ1م\د1ه
خ.ي' أ%مي� جاء من م.ع.د>ه،

من قبله، أ%و ر.اف1داv م1ن ب.ع\د1ه
فكل قلس قاد1ح¬ ب,ز.ن\د1ه،

ي.ر\ج'ون ر.ف}ع. ج.د>هم ب,ج.د>ه
(* قوله «قلس» هكذا هو ف الصل ولعله ناس أو نوه).

فإن ث%و.ى ث%وى الندى ف ل%ح\د1ه،
واخ\ت.ش.ع.ت\ أ�م_ت'ه ل1ف%ق}د1ه

فدفع إ,ليه البغلة% وثياب.ه والب'ر\دة الت عليه. والس_ف}واء:
:vالناص1ية1، وهو يستحب ف الب,غال ويكره ف اليل. والس_ف}واء أ%يضا �ال%ف1يفة

السريعة. والرافد: هو الذي ي.لي ال%ل1ك ويقوم مقامه إ,ذا غاب.
والع1ج\رة، بالكسر: نوع من الع1م_ة. يقال: فلن حس.ن' الع1ج\رة. وف حديث عبيد

Òال بن عدي� بن اليار: وجاء وهو م'ع\ت.ج,ر¬ بعمامته ما يرى و.ح\ش1ي
منه إ,ل� ع.ي\ن.ي\ه1 ور,ج\ل%ي\ه؛ الع\ت1جار' بالعمامة: هو أ%ن ي.ل�ف�ها

على رأ}س1ه ويرد_ طرفها على وجهه ول يعمل منها شيئاv تت ذ%ف%ن,ه.
والع\ت1جار': ل1بسة كالل}ت1حاف1؛ قال الشاعر:

فما ل%ي\لى ب,ت.اش1ز.ة الق�ص.ي\ر.ى،
ول و.ق}صاء4 ل1ب\ست'ها اع\تج,ار'

وال1ع\ج.ر: ثوب¬ ت.ع\ت.ج,ر به الرأ%ة أ%صغ.ر من الرداء وأ%كب من
ال1ق}ن.عة. وال1ع\جر وال%عاج,ر': ضرب من ثياب اليمن. وال1ع\ج.ر: ما

ين\س.ج من اللYيف كال�والق,.
والع.ج\راء: العصا الت فيها أ�ب.ن¬؛ يقال: ضربه بع.ج\راء4 من س.ل%م�.

وف حديث عياش بن أ%ب ربيعة لا ب.ع.ث%ه إ,ل اليمن: وق%ضيب ذو ع'ج.ر�
كأ%نه من خ.يز'وان{ أ%ي ذو ع'ق%د{.

وكعب بن ع'ج\رة: من الصحابة رضي ال عنهم. وعاج,ر¬ وع'ج.ي¬ والع'ج.ي
وع'ج\رة، كلها: أ%ساء. وبنو ع'ج\رة: بطن منهم. والع'ج.ي: موضع؛ قال

أ%وس بن حجر:
ت.ل%ق�ي\ن.ن يوم الع'ج.ي, ب\نط1ق�،

ت.رو_ح. أ%ر\ط%ى س'ع\د. منه وضال�ها
@عجهر: ع.ن\ج.هور': اسم امرأ%ة، واشتقاقه من الع.ج\هرة1، وهي الفاء.



@عدر: الع.د\ر' والع'د\ر': الطر الكثي. وأ%رض م.ع\د'ورةD: مطورة ونو
ذلك. قا شر: واع\ت.د.ر. الطر'، فهو م'ع\ت.د1ر¬؛ وأ%نشد:

م'ه\د.و\د1راv م'ع\ت.د1راv ج'فال
vوع.د1ر. الكان ع.د.را .vوالعاد1ر': الكذاب'، قال: وهو العاث1ر' أ%يضا

واع\ت.د.ر.: كثر ماؤه. والع'د\رة�: ال�ر\أ%ة وال3قدام.
وع'د�ار: اسم. والع.د_ار: الل�ح. والع.د.ر': الق%ي\ل%ة� الك%ب,ية�؛

قال ال4زهري: أ%راد بالقيلة ال4د.ر.، وكأ%ن المزة قلبت عيناv فقيل:
.vوال4صل أ%د1ر. أ%د.را :vع.د1ر. ع.د.ر.ا

@عذر: الع'ذ}ر: الجة الت ي'ع\ت.ذر با؛ والمع أ%عذار¬.
يقال: اع\ت.ذ%ر فلن اع\ت1ذاراv وع1ذ}رةv وم.ع\ذ�ر,ة من د1ي\نه1

فع.ذ%ر\ته، وعذ%ر. ي.ع\ذ�ر,ه' فيما صنع ع'ذ}راv وع1ذ}رةv وع'ذ}ر.ى وم.ع\ذ�ر,ة،
والسم الع1ذ%رة 

(* قوله: «والسم العذرة» مثلث الذال كما ف القاموس).
ول ف هذا ال4مر ع'ذ}ر¬ وع'ذ}ر.ى وم.ع\ذرةD أ%ي خروج¬ من الذنب؛ قال

ال%م'وح الظفري:
قالت أ�مامةD لا ج,ئ}ت' زائ%رها:

هل� ر.م.ي\ت. ب.ب.ع\ض ال4س\ه'م السeود1؟
ل د.رeك1 إ,ن قد ر.م.ي\ت'ه'م'،

لول ح'د1د\ت'، ول ع'ذ}ر.ى ل1م.ح\دود1
قال ابن بري: أ%ورد الوهري نصف هذا البيت: إ,ن ح'د1د\ت'، قال وصواب

إ,نشاده: لول؛ قال: وال4س\ه'م السeود قيل كناية عن ال4س\طر الكتوبة،
أ%ي هل� كتب\ت. ل كتاباv، وقيل: أ%رادت بال4س\ه'م السود1 ن.ظ%ر.

م'ق}ل%تيه، فقال: قد ر.م.يت'هم لول ح'د1د\ت' أ%ي م'ن,عت. ويقال: هذا الشعر
لراشد بن عبد ربه وكان اسه عاو,ياv، فسماه النب، صلى ال عليه وسلم،

راشداv؛ وقوله: لول حددت هو على إ,رادة أ%ن تقديره لول أ%ن ح'د1د\ت'
ل4ن� لول الت معناها امتناع' الشيء لوجود غيه هي مصوصة بال4ساء، وقد

تقع بعدها ال4فعال على تقدير أ%ن، كقول الخر:
أ%ل ز.ع.م.ت\ أ%س\ماء� أ%ن ل أ�ح1بeها،
فقلت': ب.لى، لول ي'ناز,ع'ن ش.غ\لي

ومثله كثي؛ وشاهد' الع1ذ}رة1 مثل الر>كبة1 وال1ل}سة1 قول� النابغة:



ها إ,ن9 تا ع1ذ}رة إ,ل� ت.ك�ن\ ن.ف%ع.ت\،
فإ,ن صاح1ب.ها قد تاه. ف الب.ل%د1

(* ف ديوان النابغة:
ها إ,ن9 ع1ذ}رةD إ,ل� تكن تفعت * فإ,ن� صاحبها مشارك'

الن_ك%د).
وأ%ع\ذ%ر.ه كعذ%ر.ه؛ قال ال4خطل:

فب تك' ح.ر\ب' اب\ن.ي\ ن,زار� ت.و.اض.ع.ت\،
فقد أ%ع\ذ%ر.ت\نا ف ط1لبكم' الع'ذ}ر

وأ%ع\ذ%ر. إ,ع\ذاراv وع'ذ}راv: أ%ب\د.ى ع'ذ}راv؛ عن اللحيان. والعرب
تقول: أ%ع\ذ%ر. فلنD أ%ي كان منه ما ي'ع\ذ%ر' به، والصحيح أ%ن الع'ذ}ر.

السم، وال3ع\ذار الصدر، وف الثل: أ%ع\ذ%ر. م.ن\ أ%ن\ذ%ر.؛ ويكون
أ%ع\ذ%ر. بعن اع\ت.ذ%ر اعتذاراv ي'ع\ذ%ر' به وصار ذا ع'ذ}ر� منه؛ ومنه قول

:vواب\ك1يا علي� ح.و\ل vفن'وحا eلبيد ياطب بنتيه ويقول: إ,ذا مت
فق�وما فق�ول بالذي قد ع.ل1م'ت'ما،

ول ت.خ\م1ش.ا و.ج\هاv ول ت.ح\ل1قا الش_ع.ر\
وقول: هو ال%ر\ء� الذي ل خ.ل1يل%ه

أ%ضاع.، ول خان الصديق.، ول غ%د.ر\
إ,ل الول,، ث اسم' السلم, عليكما،
وم.ن\ ي.ب\ك1 ح.و\لv كام1لv فقد اع\ت.ذ%ر\

أ%ي أ%تى ب'عذ}ر، فجعل الع\ت1ذار. بعن ال3ع\ذار,، وال�ع\ت.ذ1ر'
يكون م'ح1ق9اv ويكون غي م'ح1ق¼؛ قال الفراء: اع\ت.ذ%ر. الرجل إ,ذا أ%تى

بع'ذ}ر�، واع\ت.ذ%ر. إ,ذا ل يأ}ت بع'ذ}ر�؛ وأ%نشد:
ومن يبك حولv كاملv فقد اعتذر

أ%ي أ%تى بع'ذ}ر�. وقال ال تعال: ي.ع\ت.ذ1رون إ,ليكم إ,ذا رجعت'م
إ,ليهم، قل ل ت.ع\ت.ذ1ر'وا لن ن'ؤ\م1ن. لكم قد ن.ب�أ%نا ال من أ%خباركم؛

قل ل ت.ع\ت.ذ1ر'وا يعن أ%نه ل ع'ذ}ر. لم، والع.اذ1ير' ي.ش'وب'ها
الكذب'. واعتذر. رجلD إ,ل عمر بن عبد العزيز فقال له: ع.ذ%ر\ت'ك. غي.

م'ع\ت.ذ1ر�؛ يقول: ع.ذ%ر\ت'ك دون أ%ن ت.ع\ت.ذ1ر. ل4ن9 ال�ع\ت.ذ1ر. يكون
م'ح1ق9اv وغي مق؛ وال�ع.ذYر أ%يضاv: كذلك. واع\ت.ذ%ر. من\ ذنبه

وت.ع.ذ9ر: ت.ن.ص_ل%؛ قال أ%بو ذؤيب:



فإ,نك منها والتع.ذ9ر بعدما
ل%ج.جت.، وشط�ت\ م1ن ف�ط%يمة% دار'ها

وتعذ9ر: اع\ت.ذ%ر. واحتج_ لنفسه؛ قال الشاعر:
كأ%ن9 ي.د.ي\ها، حي ي'ف}ل%ق' ض.ف}ر'ها،
يدا ن.ص.ف{ غ%ي\ر,ي ت.ع.ذ9ر' م1ن\ ج'ر\م,

وع.ذ�ر. ف ال4مر: ق%ص_ر بعد ج'ه\د. والت_ع\ذ1ير' ف ال4مر:
.Dالتقصي' فيه. وأ%ع\ذ%ر.: ق%ص_ر ول ي'بال1غ وهو ي'ر,ي أ%نه م'بال1غ

وأ%ع\ذ%ر. فيه: بال%غ%. وف الديث: لقد أ%ع\ذ%ر. ال� إ,ل م.ن\ ب.ل%غ م1ن.
الع'م\ر, ست�ي سنة؛ أ%ي ل ي'ب\ق, فيه موضعاv للع\ت1ذار,، حيث أ%م\ه.ل%ه
ط�ول% هذه الدة ول ي.ع\ت.ذ1ر. يقال: أ%ع\ذ%ر. الرجل إ,ذا ب.ل%غ أ%ق}صى
الغاية1 ف الع'ذ}ر. وف حديث ال1ق}داد: لقد أ%ع\ذ%ر. ال� إ,ليك أ%ي

ع.ذ%ر.ك. وج.ع.ل%ك موضع. الع'ذ}ر، فأ%س\ق%ط عنك الهاد ور.خ�ص. لك ف تركه
ل4نه كان قد ت.ناه.ى ف الس>م.ن, وع.ج.ز. عن القتال. وف حديث ابن

عمر: إ,ذا و'ض1ع.ت الائدة� فل}يأ}كل, الرجل� ما عنده ول ي.ر\ف%ع\ يده
وإ,ن ش.ب,ع. ول}ي'عذ1ر\ فإ,ن ذلك ي'خ.ج_ل� ج.ل1يس.ه؛ ال3ع\ذار': البالغة

ف ال4مر، أ%ي لي'بال1غ} ف ال4كل؛ مثل الديث الخر: إ,نه كان إ,ذا
أ%ك%ل% مع قوم كان% آخر.هم أ%ك}لv؛ وقيل: إ,نا هو ولي'ع.ذYر\ من التعذير

الت_ق}ص1ي أ%ي لي'ق%ص>ر\ ف ال4كل ل1ي.ت.وف�ر. على الباقي ول}ي'ر,
أ%نه بالغ%. وف الديث: جاء4نا بطعام� ج.ش\ب� فكنا ن'ع.ذYر'؛ أ%ي

ن'ق%ص>ر ون'ر,ي أ%ننا متهدون. وع.ذ9ر. الرجل، فهو م'ع.ذ9ر' إ,ذا اع\ت.ذ%ر.
ول يأ}ت ب,ع'ذر�. وع.ذ�ر.: ل يثبت له ع'ذ}ر¬. وأ%ع\ذ%ر.: ثبت له

ع'ذ}ر¬. وقوله عز وجل: وجاء ال�ع.ذYر'ون من ال4عراب ل1ي'ؤ\ذ%ن% لم،
بالتثقيل؛ هم الذين ل ع'ذ}ر. لم ولكن يتكل�ف�ون ع'ذ}راv. وقرئ: ال�ع\ذ1رون
بالتخفيف، وهم الذين لم ع'ذ}ر¬، قرأ%ها ابن عباس ساكنة% العي وكان

يقول: وال لكذا أ�ن\ز,ل%ت. وقال: ل%ع.ن. ال ال�ع.ذYر,ين.. قال
ال4زهري: ذهب ابن عباس إ,ل أ%ن ال�ع\ذ1رين. الذين لم الع'ذ}ر؛

وال�ع.ذYر,ين.، بالتشديد: الذين ي.ع.تذ1رون بل ع'ذ}ر� كأ%نم ال�ق%ص>رون الذين ل
عذر لم، فكأ%ن� ال4مر. عنده أ%ن ال�ع.ذYر.، بالتشديد، هو

ال�ظ}ه,ر' للع'ذ}ر, اعتللv من غي حقيقة له ف الع'ذ}ر وهو ل ع'ذ}ر. له،
وال�ع\ذ1ر الذي له ع'ذ}ر¬، وال�ع.ذYر' الذي ليس ب'حق¼ على جهة ال�ف%ع>ل



ل4نه ال�م.ر>ض وال�ق%ص>ر ي.ع\ت.ذ1ر' بغي ع'ذ}ر�. قال ال4زهري:
وقرأ% يعقوب الضرمي وحده: وجاء ال�ع\ذ1ر'ون، ساكنة العي، وقرأ% سائر'

ق�ر�اء ال4م\صار,: ال�ع.ذYر'ون، بفتح العي وتشديد الذال، قال: فمن قرأ%
ال�ع.ذYر'ون فهو ف ال4صل ال�ع\ت.ذ1ر'ون فأ�د\غ1م.ت التاء ف الذال

ل1ق�ر\ب ال%خ\ر.جي، ومعن ال�ع\ت.ذ1ر'ون الذين ي.ع\ت.ذ1ر'ون، كان لم
ع'ذ}ر¬ أ%و ل يكن، وهو ههنا شبيه بأ%ن} يكون ل%هم ع'ذ}ر¬، ويوز ف كلم

العرب ال�ع1ذYر'ون، بكسر العي، ل4ن ال4صل ال�ع\ت.ذ1ر'ون فأ�سكنت
التاء وأ�بدل منها ذال وأ�دغمت ف الذال ون'ق1ل%ت حركتها إ,ل العي فصار

الفتح ف العي أ%و\ل ال4شياء، وم.ن\ ك%س.ر. العي ج.ر�ة ل3لتقاء
الساكني، قال: ول ي'ق}ر.أ} بذا، قال ويوز أ%ن يكون ال�ع.ذYر'ون الذين

ي'ع.ذYر'ون ي'وه1م'ون أ%ن� لم ع'ذ}راv ول ع'ذ}ر. لم. قال أ%بو بكر:
ففي ال�ع.ذYر,ين. وج\هان: إ,ذا كان ال�ع.ذYر'ون م1ن\ ع.ذ9ر. الرجل،

فهو م'ع.ذYر، فهم ل عذر لم، وإ,ذا كان ال�ع.ذYر'ون أ%صلهم
ال�ع\ت.ذ1ر'ون فأ�ل}ق1ي.ت فتحة� التاء على العي وأ�ب\د1ل% منها دالD وأ�دغمت ف

الذال الت بعدها فلهم عذر؛ قال ممد بن سلم ال�م.ح1ي: سأ%لت يونس عن
قوله: وجاء العذرون، فقلت له: ال�ع\ذ1ر'ون، مففة، كأ%نا أ%ق}ي.س' ل4ن

ال�ع\ذ1ر. الذي له ع'ذ}ر¬، وال�ع.ذYر الذي ي.ع\ت.ذ1ر ول ع'ذ}ر له،
فقال يونس: قال أ%بو عمرو بن العلء كل الفريقي كان م'سي,ئاv جاء قوم

ف%عذ�ر'وا وج.ل�ح. آخرون فقعدوا. وقال أ%بو اليثم ف قوله: وجاء
ال�ع.ذYر'ون، قال: معناه ال�ع\ت.ذ1ر'ون. يقال: ع.ذ�ر ي.ع.ذYر ع1ذ9اراv ف

معن اعتذر، ويوز ع1ذ�ر. الرجل ي.ع1ذYر، فهو م'ع1ذYر، واللغة ال�ول
أ%جودها. قال: ومثله ه.د�ى ي.ه.د>ي ه1د�اءé إ,ذا اه\ت.د.ى وه1د_ى

ي.ه,د>ي؛ قال ال عز وجل: أ%م م.ن\ ل ي.ه,د>ي إ,ل� أ%ن ي'ه\د.ى؛ ومثله
قراءة من قرأ% ي.خ'ص>م'ون، بفتح الاء، قال ال4زهري: ويكون ال�ع.ذYر'ون

بعن ال�ق%ص>ر,ين. على م'ف%ع>لي,ن من الت_ع\ذير وهو التقصي.
يقال: قام فلن قيام ت.ع\ذ1ير� فيما اس\ت.ك}ف%ي\ت'ه إ,ذا ل ي'بالغ}

وق%ص_ر. فيما اع\ت'م1د. عليه. وف الديث: أ%ن بن إ,سرائيل كانوا إ,ذا
ع'م1ل% فيهم بالعاصي ن.هاه'م أ%ح\بار'هم ت.ع\ذ1يراv فعم_هم ال بالع1قاب،

وذلك إ,ذا ل ي'بال1غ'وا ف ن.ه\ي,هم عن العاصي، وداه.ن'وهم ول
vي'ن\ك1ر'وا أ%ع\مال%هم بالعاصي ح.ق_ ال3ن\كار,، أ%ي ن.ه.و\هم ن.ه\يا



ق%ص_روا فيه ول ي'بالغ'وا؛ وض.ع. الصدر. موضع اسم الفاعل حالv، كقولم: جاء
.vومنه حديث الدعاء: وت.عاطى ما ن.ه.ي\ت' عنه ت.ع\ذ1يرا .vم.ش\يا

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: لن ي.ه\ل1ك. الناس' حت
ي'عذ1ر'وا من أ%نفسهم؛ يقال: أ%ع\ذ%ر. من نفسه إ,ذا أ%م\ك%ن منها، يعن
أ%نم ل ي.ه\ل1كون حت تكثر ذنوبم وعيوبم، في'ع\ذ1ر'وا من أ%ن\ف�س3هم

ويستوجبوا العقوبة ويكون لن ي'ع.ذYب'هم ع'ذ}ر¬، كأ%نم قاموا بع'ذ}ر,ه ف
ذلك، ويروى بفتح الياء، من ع.ذ%ر\ته، وهو بعناه، وحقيقة ع.ذ%ر\ت

م.ح.و\ت' ال3ساء4ة% وط%م.س\تها، وفيه لغتان؛ يقال أ%ع\ذ%ر. إ,عذ%اراv إ,ذا
كثرت عيوب'ه وذنوبه وصار ذا عيب وفساد. قال ال4زهري: وكان بعضهم يقول:

ع.ذ%ر ي.ع\ذ1ر' بعناه، ول ي.ع\رفه ال4صمعي؛ ومنه قول ال4خطل:
فإ,ن ت.ك' ح.ر\ب' ابن.ي\ ن,زار� تواض.ع.ت\،

فقد ع.ذ%ر.ت\نا ف ك1لب وف ك%ع.ب,
(* هذا البيت مروي� سابقاv ف نفس الكلمة ؛ ف صورة تتلف عما هو عليه

هنا، وما ف هذه الصفحة يتفق وما ف ديوان الخطل).
ويروى: أ%ع\ذ%ر.ت\نا أ%ي جعلت لنا ع'ذ}راv فيما صنعناه؛ وهذا كالديث
الخر: لن ي.ه\ل1ك على ال إ,ل ه.ال1ك¬؛ ومنه قول الناس: م.ن ي.ع\ذ1ر'ن

من فلن؛ قال ذو ال3ص\ب.ع الع.د\وان9:
ع1ذ1ير. ال%ي> م1ن ع.د\و.ا

ن%، كان'وا ح.ي_ة% ال4رض,
ب.غ.ى ب.ع\ض¬ على ب.ع\ض,،
فلم ي.ر\ع.و\ا على ب.ع\ض,
فقد أ%ض\ح.و\ا أ%حاد1يث%،
ب,ر.ف}ع, الق%ول, وال%ف}ض,

يقول: هات1 ع'ذ}راv فيما ف%ع.ل بعض'هم ببعض من التباع'د والتباغ�ض
والقتل ول ي.ر\ع. بعض'هم على بعض، بعدما كانوا حي_ة% ال4رض الت ي.ح\ذ%ر'ها

كل© أ%حد، فقد صاروا أ%حاديث% للناس يرفعونا ويفضونا، ومعن
يفضونا ي'س3ر�ونا، وقيل: معناه هات1 م.ن ي.ع\ذ1ر'ن؛ ومنه قول علي بن أ%ب

طالب، رضي ال عنه، وهو ينظر إ,ل ابن م'ل}ج.م:
ع.ذ1ير.ك م1ن خ.ل1يلك م1ن م'راد1

يقال: ع.ذ1ير.ك م1ن فلن، بالنصب، أ%ي هات1 م.ن ي.ع\ذ1ر'ك، ف%ع1يل بعن



فاعل، يقال: ع.ذ1يري م1ن ف�لن أ%ي م.ن ي.ع\ذ1رن، ونصب'ه على إ,ضمار
ه.ل�م_ م.ع\ذ1ر.ت.ك إ,ي_اي؛ ويقال: ما عندهم ع.ذ1يرةD أ%ي ل ي.ع\ذ1رون،

وما عندهم غفيةD أ%ي ل ي.غ\ف1ر'ون.
والع.ذ1ير': الن_ص1ي'؛ يقال: م.ن ع.ذ1ير,ي م1ن فلن أ%ي م.ن ن.ص1ي,ي.

وع.ذ1ير' الرجل: ما ي.ر'وم' وما ي'حاو,ل� ما ي'ع\ذ%ر' عليه إ,ذا
ف%ع.ل%ه؛ قال العجاج ياطب امرأ%ته:

جار,ي. ل ت.س\ت.ن\ك1ري ع.ذ1ير,ي،
س.ي\ر,ي، وإ,ش\فاقي على ب.ع1ي,ي

يريد يا جارية فرخم، ويروى: س.ع\ي,ي، وذلك أ%نه عزم على السفر فكان%
ير'مe ر.ح\ل ناقته لسفره فقالت له امرأ%ته: ما هذا الذي تر'مe؟ فخاطبها

بذا الشعر، أ%ي ل ت'ن\ك1ري ما أ�حاو,ل�. والع.ذ1ير': الال؛ وأ%نشد:
ل تستنكري عذيري

وجعه ع'ذ�ر¬ مثل س.ر,ير� وس'ر'ر�، وإ,نا خفف فقيل ع'ذ}ر؛ وقال حات:
أ%ماو,ي_ قد طال التجنeب' والج\ر'،
وقد ع.ذ%ر.ت\ن,ي ف ط1لب,ك�م' الع'ذ}ر'

أ%ماو,ي_ إ,ن الال غاد{ ورائح¬،
وي.ب\ق%ى من الال ال4حاديث� والذYك}ر'

vوقد ع.ل1م. ال4قوام' لو أ%ن حاتا
أ%راد. ث%راء4 الال,، كان له و.ف}ر'

وف الصحاح:
وقد عذرتن ف طلبكم عذر

قال أ%بو زيد: سعت أ%عرابيي تيمي�اv وقيسي�اv يقولن: ت.ع.ذ�ر\ت
إ,ل الرجل ت.ع.ذ©راv، ف معن اع\ت.ذ%ر\ت اع\ت1ذاراv؛ قال ال4ح\و.ص بن

ممد ال4نصاري:
ط%ر,يد ت.لفاه' ي.ز,يد' بر.ح\م.ة{،
فلم ي'ل}ف. م1ن\ ن.ع\مائه1 ي.ت.ع.ذ�ر'

أ%ي ي.ع\ت.ذر؛ يقول: أ%نعم عليه نعمة ل يتج إ,ل أ%ن ي.ع\تذر منها،
ويوز أ%ن يكون معن قوله ي.ت.ع.ذ�ر أ%ي يذهب عنها. وت.ع.ذ�ر: تأ%خ_ر؛

قال امرؤ القيس:
ب,س.ي\ر ي.ض1جe الع.و\د' منه، ي.م'ن�ه



أ%خ'و ال%ه\د1، ل ي.ل}و,ي على م.ن\ ت.ع.ذ�را
والع.ذ1ير': العاذر'. وع.ذ%ر\ته من فلن أ%ي ل�م\ت فلناv ول أ%ل�م\ه؛

وع.ذ1ير.ك إ,ي_اي. منه أ%ي ه.ل�م_ م.ع\ذ1ر.تك إ,ي_اي_، وقال خالد بن
ج.ن\بة: يقال أ%ما ت'عذرن من هذا؟ بعن أ%ما ت'ن\ص1ف�ن منه. يقال:

أ%ع\ذ1ر\ن من هذا أ%ي أ%ن\ص1ف}ن منه. ويقال: ل ي'ع\ذ1ر'ك من هذا الرجل
أ%حد¬؛ معناه ل ي'ل}ز,م'ه الذنب فيما تضيف إ,ليه وتشكوه منه؛ ومنه قول

الناس: م.ن\ ي.ع\ذ1ر'ن من فلن أ%ي من يقوم بع'ذ}ر,ي إ,ن أ%نا جازيته
بس'وء3 صنيعه، ول ي'ل}ز,م'ن لو\ماv على ما يكون من إ,ليه؛ ومنه حديث

ال3فك: فاس\ت.ع\ذ%ر. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، من عبدال بن أ�ب.ي�
وقال وهو على النب: من ي.ع\ذ1ر'ن من رجل قد بلغن عنه كذا وكذا؟ فقال

سعد: أ%نا أ%ع\ذ1ر'ك منه، أ%ي من يقوم بع'ذري إ,ن كافأ}ته على سوء صنيعه
فل يلوم'ن؟ وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، استعذر. أ%با بكر

من عائشة، كان ع.ت.ب. عليها ف شيء فقال ل4ب بكر: أ%ع\ذ1ر\ن منها إ,ن
أ%د_ب\ت'ها؛ أ%ي ق�م\ بع'ذ}ري ف ذلك. وف حديث أ%ب الدرداء: م.ن\

ي.ع\ذ1ر'ن من معاوية؟ أ%نا أ�خ\ب,ر'ه عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
وهو يبن عن نفسه. ومنه حديث علي: م.ن\ ي.ع\ذرن من هؤلء الض_ياط1رة؟

وأ%ع\ذر فلن من نفسه أ%ي أ%تى من قب.ل نفسه. قال: وع.ذ9ر ي'عذ9ر نفسه أ%ي
أ%ت من قبل نفسه؛ قال يونس: هي لغة العرب.

وت.ع.ذ�ر عليه ال4مر: ل يستقم. وت.ع.ذ�ر عليه ال4مر إ,ذا صعب
وتعسر. وف الديث: أ%نه كان يتع.ذ�ر ف مرضه؛ أ%ي يتمن�ع ويتعسر.

Dرت ذنوبه وعيوبه. وف التنزيل: قالوا م.ع\ذ1رة�وأ%ع\ذ%ر. وع.ذ%ر.: ك%ث
إ,ل ربكم؛ نزلت ف قوم من بن إ,سرائيل% وع.ظ�وا الذين اعتد.و\ا ف

السبت من اليهود، فقالت طائفة منهم: ل1م. ت.ع1ظون قوماv ال� م\ه\ل1كهم؟
فقالوا، يعن الواعظي: م.ع\ذ1رةD إ,ل ربكم، فالعن أ%نم قالوا: ال4مر'

بالعروف واجب¬ علينا فعلينا موعظة� هؤلء ولعلهم يتقون، ويوز النصب ف
م.ع\ذ1رة فيكون العن ن.ع\ت.ذ1ر' م.ع\ذ1ر.ةv بو.ع\ظ1نا إ,ي_اهم إ,ل

ربنا؛ وال%ع\ذ1رة�: اسم¬ على م.ف}ع1لة من ع.ذ%ر. ي.ع\ذ1ر أ�ق1يم م'قام
العتذار؛ وقول زهي بن أ%ب سلمى:

على ر,س\ل1كم\ إ,نا س.ن'ع\د1ي ور.اءكم،
فتمنع'كم أ%ر\ماح'نا أ%و س.ن'ع\ذ%ر



قال ابن بري: هذا البيت أ%ورد الوهري عجزه وأ%نشد: ستمنعكم، وصوابه:
فتمنعكم، بالفاء، وهذا الشعر ياطب به آل% عكرمة، وهم س'ل%يم وغ%طفان 

*)
قوله: «وهم سليم وغطفان» كذا بالصل، والناسب وهوازن بدل وغطفان كما يعلم

ما بعد) وسليم هو سليم بن منصور بن عكرمة، وهوازن بن منصور بن عكرمة بن
خ.ص.فة بن ق%ي\س ع.ي\لن، وغطفان هو غطفان بن سعد بن قيس عيلن، وكان بلغ

زهياv أ%ن هوازن وبن سليم يريدون غ%ز\و. غطفان، وفدك�رهم ما بي
غطفان وبينهم من الر_ح1م، وأ%نم يتمعون ف النسب إ,ل قيس؛ وقبل

البيت:خ'ذ�وا حظ�كم يا آل% ع1ك}ر,م.، واذ}ك�روا
أ%واص1ر.نا، والر>ح\م' بالغيب ي'ذ}ك%ر'

فإ,ن_ا وإ,ي_اكم إ,ل ما ن.س'وم'كم
ل%م1ث}لن1، بل أ%نتم إ,ل الصeل}ح أ%ف}ق%ر'

معن قوله على ر,س\ل1كم أ%ي على م.ه\ل1كم أ%ي أ%م\ه,لوا قليلv. وقوله:
س.ن'ع\د1ي وراءكم أ%ي سنعدي اليل وراءكم. وقوله: أ%و سنعذر أ%ي نأ}ت

بالع'ذ}ر ف الذب_ عنكم ونصنع ما ن'ع\ذ%ر فيه. وال4و.اص1ر': القرابات.
والع1ذ%ار' من اللجام: ما سال على خد الفرس، وف التهذيب: وع1ذ%ار' اللجام

ما وقع منه على خ.دي الدابة، وقيل: عذ%ار' اللجام الس_ي\ران1 اللذان
يتمعان عند الق%فا، والمع ع'ذ�ر¬. وع.ذ%ر.ه ي.ع\ذ1ر'ه' ع.ذ}راv وأ%ع\ذ%ر.ه

وع.ذ�ر.ه: أ%ل}ج.مه، وقيل: ع.ذ�ره جعل له ع1ذ%اراv؛ وقول أ%ب ذؤيب:
فإ,ن إ,ذا ما خ'ل9ةD ر.ث� وصل�ها،

وج.د_ت\ لص.ر\م� واستمر� ع1ذار'ها
ل يفسره ال4صمعي، ويوز أ%ن يكون من ع1ذ%ار اللجام، وأ%ن يكون من

الت.ع.ذ©ر الذي هو المتناع؛ وفرس قصي' الع1ذ%ار وقصي' الع1نان. وف
الديث: الف%ق}ر' أ%ز\ي.ن' للمؤمن من ع1ذ%ار� حس.ن� على خ.د> فرس؛

الع1ذ%اران1 من الفرس: كالعار,ض.ي من وجه ال3نسان، ث سي السي الذي يكون عليه
من اللجام ع1ذاراv باسم موضعه. وع.ذ%ر\ت الفرس بالع1ذ%ار أ%ع\ذ1ره

وأ%ع\ذ�ره إ,ذا ش.د.د\ت ع1ذ%ار.ه. والع1ذ%اران: جانبا اللحية ل4ن ذلك موضع
العذار من الدابة؛ قال رؤبة:
حت ر.أ%ي\ن. الش_ي\ب. ذا الت_ل%ه\و'ق,
ي.غ\ش.ى ع1ذ%ار.ي ل}ي.ت وي.ر\ت.قي



وع1ذ%ار' الرجل: شعر'ه النابت ف موضع الع1ذ%ار. والع1ذ%ار': استواء شعر
الغلم. يقال: ما أ%ح\س.ن. ع1ذ%ار.ه أ%ي خط� ليته. والع1ذ%ار': الذي

يض'م� حبل% الطام إ,ل رأ}س البعي والناقة. وأ%ع\ذ%ر. الناقة: جعل لا
ع1ذ%اراv. والع1ذ%ار' وال�ع.ذ�ر: ال%ق%ذ©، سي بذلك ل4نه موضع

الع1ذ%ار من الدابة. وع.ذ�ر. الغلم': نبت شعر' ع1ذ%اره يعن خد�ه. وخ.ل%ع.
الع1ذ%ار. أ%ي الياء؛ وهذا مثل للشاب� ال�ن\ه.م1ك ف غ%ي>ه، يقال:

أ%ل}ق%ى عنه ج,ل}باب. الياء كما خل%ع الفرس' الع1ذار. ف%ج.م.ع. وط%م_ح. قال
ال4صمعي: خل%ع فلن م'ع.ذ�ر.ه إ,ذا ل ي'ط1ع\ م'ر\ش1داv، وأ%راد

بال�ع.ذ�ر الر_سن ذا الع1ذ%ارين، ويقال للمنهمك ف الغي�: خل%ع ع1ذ%ار.ه؛
ومنه كتاب عبد اللك إ,ل الجاج: اس\ت.ع\م.ل}ت'ك على العراقي فاخ\ر'ج\
إ,ليهما ك%م1يش. ال3زار شديد. الع1ذ%ار,؛ يقال للرجل إ,ذا عزم على ال4مر:

هو شديد الع1ذ%ار، كما يقال ف خلفه: فلن خ.ليع العذار كالفرس الذي ل
لام عليه، فهو ي.ع1ي' على وجهه ل4ن اللجام يسكه؛ ومنه قولم: خ.ل%ع.

ع1ذار.ه أ%ي خرج عن الطاعة وانمك ف الغي. والع1ذ%ار': س1مةD ف موضع
الع1ذ%ار؛ وقال أ%بو علي ف التذكرة: الع1ذ%ار' س1مةD على القفا إ,ل

الصeد\غ%ي. وال4ول أ%عرف. وقال ال4حر: من السمات الع'ذ}ر'. وقد ع'ذ1ر.
البعي، فهو م.ع\ذور¬، والع'ذ}رة�: سة كالع1ذار؛ وقول أ%ب وجزة السعدي

واسه يزيد بن أ%ب ع'ب.يد يصف أ%ياماv له مضت وط1يب.ها من خي واجتماع
على عيش صال:

إ,ذ1 ال%يe وال%و\م' ال�ي.س>ر' و.س\ط%نا،
وإ,ذا ن.ح\ن' ف حال� من الع.ي\ش, صال,

وذو ح.ل%ق� ت'ق}ض.ى الع.واذ1ير' بين.ه،
يل�وح' بأ%خ\طار� ع1ظ%ام الل�قائ1ح,

قال ال4صمعي: ال%و\م ال3بل الكثية. وال�ي.س>ر: الذي قد جاء لبن'ه.
وذو ح.ل%ق�: يعن إ,بلv م1يس.م'ها ال%ل%ق': يقال: إ,بلD م.ل�قة إ,ذا

كان س1م.ت'ها ال%ل%ق. وال4خ\ط%ار': جع خ1ط}ر، وهي ال3بل الكثية.
والع.واذ1ير': جع عاذ�ور، وهو أ%ن يكون بنو ال4ب م1يس.م'هم واحداv، فإ,ذا

vاقتسموا مالم قال بعضهم لبعض: أ%ع\ذ1ر\ عن، فيخ'ط9 ف ال1يس.م خط9ا
أ%و غيه لتعرف بذلك سة بعضهم من بعض. ويقال: ع.ذYر\ ع.ي. ب.ع1يك أ%ي

س1م\ه بغي س1م.ه بعيي لتتعارف إ,بل�نا. والعاذ�ور': س1م.ةD كالط،



والمع الع.واذ1ير'. والع'ذ}رة�: العلمة. والع'ذ}ر: العلمة. يقال: أ%ع\ذ1ر
على نصيبك أ%ي أ%ع\ل1م\ عليه. والع'ذ}رة�: الناصية، وقيل: هي ال�ص\لة

من الشعر وع'ر\ف' الفرس وناصيته، والمع' ع'ذ%ر؛ وأ%نشد ل4ب النجم:
م.ش\ي. الع.ذارى الشeع\ث1 ي.ن\ف�ض\ن الع'ذ%ر\

وقال طرفة:
وه1ض.ب�ات إ,ذا ابتل9 الع'ذ%ر\

وقيل: ع'ذ}ر الفرس ما على ال1ن\س.ج من الشعر، وقيل: الع'ذ}رة الشعر
الذي على كاهل الفرس. والع'ذ%ر': شعرات من القفا إ,ل وسط العنق. والع1ذار

من ال4رض: غ1ل%ظD يعترض ف فضاء واسع، وكذلك هو من الرمل، والمع ع'ذ}ر¬؛
وأ%نشد ثعلب لذي الرمة:

وم1ن عاقر� ي.ن\ف1ي ال4لء4 س.رات'ها،
ع1ذار.ين, من ج.ر\داء4 وع\ث{ خ'ص'ور'ها

أ%ي ح.ب\لي مستطيلي من الرمل، ويقال: طريقي؛ هذا يصف ناقة يقول: كم
vولذلك جعلها عاقرا ،vجاوزت هذه الناقة من رملة عاقر ل تنبت شيئا

كالرأ%ة العاقر. وال4لء�: شجر ينبت ف الرمل وإ,نا ينبت ف جانب الرملة،
وها الع1ذ%اران1 اللذان ذكرها. وج.ر\داء: م'ن\ج.ر,دة من النبت الذي ترعاه

ال3بل. والو.ع\ث�: السهل. وخ'صور'ها: جوانبها.
والع'ذ}ر': جع ع1ذار، وهو الستطيل من ال4رض. وع1ذار' العراق: ما

ان\ف%س.ح عن الط�ف>. وع1ذارا النصل: ش.ف}ر.تاه. وع1ذارا الائط1 والوادي:
جانباه. ويقال: اتذ فلن ف ك%ر\م1ه1 ع1ذاراv من الشجر أ%ي س1ك9ة مصطفة.

والع'ذ}رة: الب.ظ}ر؛ قال:
ت.ب\ت.ل© ع'ذ}رت'ها ف كل9 هاج,ر,ة{،
�كما ت.ن.ز_ل بالص_ف}وانة1 الو.ش.ل

والع'ذ}رة�: ال1ت.ان� والع'ذ}رة: اللدة يقطعها الاتن. وع.ذ%ر.
الغلم. والارية ي.ع\ذ1ر'ها ع.ذ}راv وأ%ع\ذ%ر.ها: خ.ن.ن.هما؛ قال

الشاعر:ف فت\ي.ة{ جعلوا الص_ل1يب. إ,ل%ه.ه'م\،
ح.اشاي.، إ,ن>ي مسلم م.ع\ذ�ور'

وال4كثر خ.ف%ض\ت' الارية؛ وقال الراجز:
ت.ل}و,ي.ة% ال%ات1ن ز'ب_ ال%ع\ذ�ور

والع1ذ%ار وال3ع\ذار والع.ذ1يرة والع.ذ1ير'، كله: طعام التان. وف



الديث: الوليمة ف ال3ع\ذار حقÒ؛ ال3ع\ذار: التان. يقال: ع.ذ%رته
وأ%ع\ذ%رته فهو معذور وم'ع\ذ%ر¬، ث قيل للطعام الذي ي'ط}عم ف التان

إ,ع\ذار. وف الديث: كنا إ,ع\ذار. عام� واحد؛ أ%ي خ'ت1ن�ا ف عام واحد، وكانوا
ي'خ\ت.ن'ون1 ل1س3ن¼ معلومة فيما بي عشر سني وخس. عشرة. وف الديث:

v؛ أ%ي متوناvم.س\رورا vو'ل1د. رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م.ع\ذورا
مقطوع السرة. وأ%ع\ذ%ر'وا للقوم: ع.م1لوا ذلك الطعام ل%هم وأ%ع.د�وه.

وال3ع\ذار' والع1ذار' والع.ذ1يرة� والع.ذ1ير': طعام' الأ}د'بة. وع.ذ�ر.
الرجل�: دعا إ,ليه. يقال: ع.ذ�ر. ت.ع\ذ1يراv للخ1ت.ان ونوه. أ%بو زيد:

ما ص'ن,ع عند التان ال3ع\ذار، وقد أ%ع\ذ%ر\ت؛ وأ%نشد:
كل9 الطعام, ت.ش\ت.ه,ي ر.ب,يع.ه\:
ال�ر\س وال3ع\ذار والن_ق1يع.ه\

vيت�خذ طعاما vجديدا vشيئا �والع1ذ%ار: طعام الب,ن.اء وأ%ن يستفيد الرجل
يدعو إ,ليه إ,خوانه.

وقال اللحيان: الع'ذ}رة ق�ل}فة� الصب ول ي.ق�ل إ,ن لك اسم لا قبل
القطع أ%و بعده. والع'ذ}رة: الب.كارة�؛ قال ابن ال4ثي: الع'ذ}رة ما

ل1ل}ب,ك}ر من اللتحام قبل الفتضاض. وجارية ع.ذ}راء: ب,ك}ر¬ ل يس_ها رجل؛
قال ابن ال4عراب وحده: س'م>يت البكر' ع.ذ}راء لض1يق1ها، من قولك

ت.ع.ذ�ر. عليه ال4مر'، وجعها ع.ذار� وع.ذارى وع.ذ}راوات وع.ذار,ي كما تقدم
ف ص.حارى. وف الديث ف صفة النة: إ,ن الرجل ل%ي'ف}ض1ي ف الغ.داة1

الواحدة إ,ل مائة ع.ذ}راء؛ وف حديث الستسقاء:
أ%ت.ي\ناك. والع.ذ}راء� ي.د\م.ى ل%بان'ها

أ%ي ي.د\م.ى صدر'ها من شدة ال%د\ب؛ ومنه حديث النخعي ف الرجل يقول
إ,نه ل ي.جد امرأ%ت.ه ع.ذ}راء4 قال: ل شيء عليه ل4ن الع'ذ}رة% قد

ت'ذ}ه1ب'ها اليضة� والوث}بة� وطول� الت_ع\ن,يس. وف حديث جابر: ما ل%ك.
ول1ل}ع.ذ%ار.ى ول1ع.ابن� أ%ي م'لع.بت1هن�؛ ومنه حديث عمر:

م'ع1يداv ي.ب\ت.غ1ي س.ق%ط% الع.ذار.ى
وع'ذ}رة� الارية1: اق}ت1ضاض'ها. والع\تذار': الق}ت1ضاض'. ويقال: فلن

أ%بو ع'ذ}ر فلنة إ,ذا كان اف}ت.ر.ع.ها واقتض�ها، وأ%بو ع'ذ}ر.تا.
وقولم: ما أ%نت بذي ع'ذ}ر, هذا الكلم, أ%ي لس\ت. بأ%و_ل, من اق}تض�ه. قال

اللحيان: للجارية ع'ذ}رتان1 إ,حداها الت تكون با بكراv وال�خرى



ف1ع\ل�ها؛ وقال ال4زهري عن اللحيان: لا ع'ذ}رتان1 إ,حداها م.خ\ف1ض'ها،
vالثانية قض�ت'ها، سيت ع'ذ}رة �وهو موضع الفض من الارية، والع'ذ}رة
بالع.ذ}ر، وهو القطع، ل4نا إ,ذا خ'ف1ضت قطعت ن.وات'ها، وإ,ذا اف}ت'ر,ع.ت

انقطع خات� ع'ذ}رت1ها. والعاذ�ور': ما ي'ق}طع من م.خ\ف1ض الارية.
ابن ال4عراب: وقولم اع\ت.ذ%ر\ت إ,ليه هو ق%ط}ع' ما ف قلبه. ويقال:
اع\ت.ذ%ر.ت الياه' إ,ذا انقطعت. والع\ت1ذار': قطع' الرجل, عن حاجته

وقطع'ه عما أ%م\س.ك ف قلبه. واع\ت.ذ%رت النازل� إ,ذا د.ر.س.ت؛ ومررت بنزل
م'ع\ت.ذر� بال�؛ وقال لبيد:

شهور الصيف، واع\ت.ذ%ر.ت\ ن,ط%اف الشي>ط%ي م1ن الش>مال وت.ع.ذ%ر_
الرسم واع\ت.ذ%ر: ت.غ.ي_ر؛ قال أ%وس:
فبطن السeل%ي> فالس�جال ت.ع.ذ�ر.ت،

فم.ع\ق�لة إ,ل م.طار, فو.اح1ف
وقال ابن مي�ادة% واسه الر_م_اح' بن أ%برد 

(* قوله: «ابن أ%برد» هكذا
ف ال4صل) :

ما هاج. ق%ل}بك من م.ع.ار,ف1 د1م\ن.ة{،
بالب.ر\ق, بي أ%ص.ال1ف{ وف%د.اف1د1

ل%ع1ب.ت\ با ه'وج' الر>ياح فأ%ص\ب.ح.ت\
ق%ف}راv ت.ع.ذ�ر، غ%ي\ر. أ%و\ر.ق. ه.ام1د1

الب.ر\ق: جع برقة، وهي حجارة ورملD وطي متلطة. وال4صال1ف'
والف%داف1د': ال4ماكن الغليظة الصلبة؛ يقول: درست هذه الثار غي ال4و\ر.ق,

الام1د، وهو الرماد؛ وهذه القصيدة يدح با عبد الواحد بن سليمان ابن عبد
اللك ويقول فيها:

م.ن\ كان أ%خ\ط%أ%ه الربيع'، فإ,نه
ن'ص1ر. الجاز' بغ.ي\ث1 عبد الواحد1

س.ب.ق%ت\ أ%وائ1ل%ه أ%واخ1ر'ه،
ب'ش.ر_ع, ع.ذب� ون.ب\ت{ واع1د1

(* قوله: «سبقت أ%وائله أواخره» هو هكذا ف الصل والشطر ناقص).
ن'ص1ر. أ%ي أ�م\ط1ر. وأ%رض منصورة: مطورة. وال�ش.ر_ع': شريعة الاء.
ون.ب\ت واع1د أ%ي ي'ر\جى خي'ه، وكذلك أ%رض¬ واع1دةD ي'ر\جى نبات'ها؛



وقال ابن أ%حر الباهلي ف العتذار بعن الدeر'وس:
بان% الش_باب' وأ%ف}ن ض1ع\ف%ه العم'ر'،

ل د.رeك أ%ي_ الع.ي\ش, ت.ن\ت.ظ1ر'؟
هل أ%نت. طالب' شيء� لس\ت. م'د\ر,كه؟

أ%م\ هل ل1ق%ل}ب,ك عن أ�ل�ف1ه وط%ر'؟
أ%م\ ك�ن\ت. ت.ع\ر,ف' آيات، فقد ج.ع.ل%ت\

أ%ط}لل� إ,ل}ف1ك بالو.د\كاء3 ت.ع\ت.ذ1ر'؟
ض1ع\ف' الشيء: مثله'؛ يقول: ع1ش\ت عمر. رجلي وأ%فناه العمر. وقوله: أ%م

هل لقلبك أ%ي هل لقلبك حاجة غي أ�ل�ف1ه أ%ي هل له و.ط%ر¬ غيهم.
وقوله: أ%م كنت تعرف آيات؛ اليات: العلمات، وأ%ط}لل� إ,ل}فك قد د.ر.س.ت،

وأ�خ1ذ الع\ت1ذار' من الذنب من هذا ل4ن م.ن اع\ت.ذ%ر. شاب. اعتذار.ه
بكذ1ب� ي'ع.فYي على ذنبه. والعت1ذار': م.ح\و' أ%ثر ال%و\ج,دة، من قولم:

اع\ت.ذ%ر.ت النازل� إ,ذا د.ر.س.ت. وال%عاذ1ر': جع م.ع\ذ1رة. ومن
أ%مثالم: ال%عاذ1ر' مكاذ1ب'؛ قال ال عز وجل: بل ال3نسان� على نفسه
ب.ص1يةD ولو أ%ل}قى م.عاذ1ير.ه؛ قيل: العاذير ال�ج.ج'، أ%ي لو جاد.ل% عنها

ولو أ%د\ل بكل حجة يعتذر با؛ وجاء ف التفسي: ال%عاذير السeتور بلغة
اليمن، واحدها م1ع\ذار¬، أ%ي ولو أ%لقى م.عاذ1ير.ه. ويقال: ت.ع.ذ�ر'وا

عليه أ%ي ف%رeوا عنه وخذلوه. وقال أ%بو مالك عمرو ابن ك1ر\ك1ر.ة: يقال
ضربوه فأ%ع\ذ%روه أ%ي ضربوه فأ%ث}ق%ل�وه. وض'ر,ب. فلنD فأ�ع\ذ1ر. أ%ي

أ�ش\رف به على اللك. ويقال: أ%ع\ذ%ر. فلن ف ظ%ه\ر, فلن بالسي.اط
إ,ع\ذاراv إ,ذا ضر.به فأ%ث�ر فيه، وش.ت.مه فبالغ% فيه حت أ%ث�ر به ف سب>ه؛

وقال ال4خطل:
وقد أ%ع\ذ%ر\ن ف و.ض.ح, الع1ج.ان1

والع.ذ}راء: جام1عةD توضع ف ح.ل}ق ال3نسان ل توضع ف عنق أ%حد قبله،
وقيل: هو شيء من حديد يعذ�ب به ال3نسان� لستخراج مال أ%و ل3قرار�

بأ%مر. قال ال4زهري: والع.ذ%ارى هي الوامع كال4غ}لل ت'ج\م.ع با ال4يدي
إ,ل ال4عناق. والع.ذ}راء: الرملة الت ل ت'وط%أ}. ور.م\لة ع.ذ}راء:
ل ي.ر\ك%ب\ها أ%حد¬ لرتفاعها. ود'ر_ة ع.ذ}راء�. ل ت'ث}قب. وأ%صابع'

الع.ذار.ى: ص1ن\ف من الع1ن.ب أ%سود طوال كأ%نه الب.ل©وط، ي'ش.ب_ه بأ%صابع
الع.ذارى ال�خ.ض_ب.ة1. والع.ذ}راء: اسم مدينة النب، صلى ال عليه



وسلم، أ�راها سيت بذلك ل4نا ل ت'ن\ك.. والع.ذ}راء�: بر\ج¬ من بروج
السماء. وقال الن_ج_امون: هي الس'çن\ب'لة، وقيل: هي ال%و\زاء. وع.ذ}راء:

قرية بالشام معروفة؛ وقيل: هي أ%رض بناحية دمشق؛ قال ابن سيده: أ�راها
سيت بذلك ل4نا ل ت'ن\ك. بكروه ول أ�ص1يب. س'ك9ان'ها بأ%داة عد'و�؛ قال

ال4خطل:
ويام.ن_ عن ن.ج\د1 الع'قاب,، وياس.ر.ت\

بن.ا الع1يس' عن ع.ذ}راء4 دار, بن الش_ج\ب
والع'ذ}رة�: ن}م¬ إ,ذا طل%ع اشتد غ%مe الر�، وهي تطلع بعد الش>ع\رى،
ولا و.ق}دة ول ر,يح. لا وتأ}خذ بالنف%س، ث يطل�ع س'ه.يلD بعدها،

وقيل: الع'ذ}رة كواكب' ف آخر ال%ج.ر_ة خسة. والع'ذ}رة� والعاذور': داء#
ف اللق؛ ورجل م.ع\ذور¬: أ%صاب.ه ذلك؛ قال جرير:

غ%م.ز. ابن' م'ر_ة% يا ف%ر.ز\د.ق' ك%ي\ن.ها،
غ%م\ز. الط�ب,يب, ن.غان,غ% ال%ع\ذ�ور,

vالك%ي\ن': لم الفرج. والع'ذ}رة: وجع اللق من الدم، وذلك الوضع أ%يضا
يسمى ع'ذ}رة، وهو قريب من الل�هاة1. وع'ذ1ر.، فهو م.ع\ذور¬: هاج. به

وجع' اللق,. وف الديث: أ%نه رأ%ى صبي�اv أ�ع\ل1ق. عليه من الع'ذ}رة1؛ هو
وجع ف اللق يهيج' من الدم، وقيل: هي ق�ر\حة ترج ف ال%ز\م الذي بي

اللق وال4نف ي.ع\ر,ض للصبيان عند طلوع الع'ذ}رة، فت.ع\م1د الرأ%ة إ,ل
خ1ر\قة{ ف%ت.ف}ت1ل�ها فتلv شديداv، وت'د\خ1ل�ها ف أ%ن\ف1ه فتطع.ن ذلك

الوضع.، فينفجر' منه دم¬ أ%س\ود' ربا أ%ق}رح.ه، وذلك الطعن' يسمى
الد_غ}ر. يقال: ع.ذ%ر.ت الرأ%ة� الصب_ إ,ذا غ%م.ز.ت حل}ق%ه من الع'ذ}رة،

إ,ن فعلت به ذلك، وكانوا بعد ذلك ي'ع.لYقون عليه ع1لقاv كالع'وذة.
وقوله: عند طلوع الع'ذ}رة؛ خي خسة� كواكب. تت الش>ع\رى الع.ب'ور، وتسمى

الع.ذارى، وتطلع ف وسط الر�، وقوله: من الع'ذ}رة أ%ي من أ%ج\ل1ها.
والعاذ1ر': أ%ثر' ال�ر\ح؛ قال ابن أ%حر:

أ�زاح1م'هم بالباب إ,ذ ي.د\ف%ع'ون.ن،
وبالظهر,، من من ق%ر.ا الباب عاذ1ر'

تقول منه: أ%ع\ذ%ر. به أ%ي ترك به عاذ1راv، والع.ذ1ير' مثله. ابن
ال4عراب: الع.ذ}ر ج.م\ع الع.اذ1ر، وهو ال3بداء:. يقال: قد ظهر عاذ1ره، وهو

د.ب'وقاؤه.



وأ%ع\ذ%ر. الرجل�: أ%ح\د.ث%.
والعاذ1ر' والع.ذ1رة�: الغائط الذي هو الس_لح. وف حديث ابن عمر: أ%نه

كره السeل}ت الذي ي'ز\ر.ع' بالع.ذ1رة؛ يريد الغائط% الذي يلقيه
ال3نسان. والع.ذ1رة�: فناء الدار. وف حديث علي¼: أ%نه عات.ب قوماv فقال: ما

لكم ل ت'ن.ظYف�ون ع.ذ1رات1كم؟ أ%ي أ%ف}ن,ي.تكم. وف الديث: إ,ن ال
نظيف ي'ح1ب� الن_ظافة% فنظفوا ع.ذ1راتكم ول ت.ش.ب_هوا باليهود. وف حديث

ر'ق%يقة: وهذه ع1ب,د_اؤ'ك بع.ذ1رات1 ح.ر.م1ك، وقيل: الع.ذ1رة� أ%صلها
ف1ناء� الدار، وإ,ي_اها أ%راد. عليÒ، رضي ال عنه، بقوله. قال أ%بو

عبيد: وإ,نا سيت ع.ذ1رات' الناس بذا ل4نا كانت ت'ل}ق%ى بال4ف}ن,ية،
فك�ن,ي. عنها باسم الفناء كما ك�ن,ي. بالغائط وهي ال4رض الطمئنة عنها؛

وقال الطيئة يهجو قومه ويذكر ال4فنية:
لع.م\ر,ي لقد ج.ر_ب\ت'كم، فو.ج.د\ت'كم

ق1باح. الو'جوه1 س.ي>ئ1ي الع.ذ1رات1
أ%راد: سيئي فحذف النون لل3ضافة؛ ومدح ف هذه القصيدة إ,ب,ل%ه' فقال:

م.هار,يس ي'ر\و,ي ر,س\ل�ها ض.ي\ف. أ%ه\ل1ها،
إ,ذا النار' أ%ب\د.ت\ أ%و\ج'ه. الف1رات1

فقال له عمر: بئس الرجل أ%نت إب,ل%ك. وتجو قوم.ك وف الديث: اليهود'
أ%ن\ت.ن' خ.ل}ق, ال ع.ذ1رةv؛ يوز أ%ن ي.ع\ن,ي. به الف1ناء4 وأ%ن

ي.ع\ن,ي. به ذا بطون,هم، والمع ع.ذ1رات؛ قال ابن سيده: وإ,نا ذك9رتا ل4ن
العذرة ل تكسر؛ وإ,نه ل%ب.ر,يء� الع.ذ1رة من ذلك على الث%ل، كقولم

ب.ر,يء� الساحة1. وأ%ع\ذ%ر.ت الدار' أ%ي ك%ث�ر. فيها الع.ذ1رة�. وتع.ذ�ر. من
الع.ذ1ر.ة أ%ي تل%ط�خ. وع.ذ9ره ت.ع\ذيراv: لط�خ.ه بالع.ذ1ر.ة.

�والع.ذ1رة أ%يضاv: ال%ج\ل1س' الذي يلس فيه القوم. وع.ذ1رة� الطعام,: أ%ر\د.أ
ما يرج منه في'ر\م.ى به؛ هذه عن اللحيان. وقال اللحيان: هي الع.ذ1رة

والع.ذ1بة. والع'ذ}ر': النeج\ح'؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد لسكي
الدارمي:

وم'خاص1م خاص.م\ت' ف ك%ب.د{،
مثل الد>هان، فكان ل الع'ذ}ر'

أ%ي قاو.م\ت'ه ف مزل9ة{ فثبتت قدمي ول ت.ث}ب'ت\ قدم'ه فكان النeج\ح'
ل. ويقال ف الرب: لن الع'ذ}ر'؟ أ%ي النجح والغلبة.



ال4صمعي: لقيت منه غاد'وراv أ%ي ش�راv، وهو لغة ف العاث�ور أ%و لثغة.
وترك الطر' به عاذ1راv أ%ي أ%ثراv. والعواذ1ير': جع العاذ1ر,، وهو

ال4ثر. وف حديث علي، رضي ال عنه: ل ي.ب\ق. لم عاذ1ر¬ أ%ي أ%ثر.
والعاذ1ر': الع1ر\ق' الذي ير'ج منه دم' الستحاضة، واللم أ%عرف 

(* يريد ان
العاذل، باللم، ال4صمعي عرف من العاذر، بالراء). والعاذ1رة�: الرأ%ة

الستحاضة، فاعلة بعن مفعولة، من إ,قامة الع'ذ}ر؛ ولو قال إ,ن العاذ1ر. هو
العرف نفسه ل4نه يقوم ب,ع'ذ}ر, الرأ%ة لكان وجهاv، والفوظ العاذل،

باللم.
وقوله عز وجل: فال�ل}ق1يات ذك}راv ع'ذ}راv أ%و ن'ذ}راv؛ فسره ثعلب

فقال: الع'ذ}ر' والنeذ}ر واحد، قال اللحيان: وبعضهم ي'ث%قYل، قال أ%بو
جعفر: م.ن ث%ق�ل أ%راد ع'ذ}راv أ%و ن'ذ}راv، كما تقول ر'س'ل ف ر'س\ل؛ وقال

ال4زهري ف قوله عز وجل: عذراv أ%و نذراv، فيه قولن: أ%حدها أ%ن يكون
معناه فال�ل}ق1يات ذ1ك}راv لل3ع\ذار وال3نذار، والقول الثان أ%نما

ن'ص1ب.ا على البدل من قوله ذ1ك}راv، وفيه وجه ثالث وهو أ%ن تنص1ب.هما
بقوله ذكراv؛ العن فاللقيات إ,ن ذ%ك%ر.ت\ عذراv أ%و نذراv، وها اسان

.vهما معا�يقومان مقام ال3ع\ذار وال3ن\ذار، ويوز تفيف�هما وتثقيل
ويقال للرجل إ,ذا عات.ب.ك على أ%مر قبل التقدeم إ,ليك فيه: وال وما

است\ت.ع\ذ%ر\ت. إ,ل� ما اس\ت.ن\ذ%ر\ت أ%ي ل ت'ق%د>م\ إ,ل�
ال%ع\ذ1رة% وال3نذار.. والستعذار': أ%ن تقول له أ%ع\ذ1ر\ن منك.

وحار¬ ع.ذ%و_ر¬: واسع' الوف فح�اش¬. والع.ذ%و_ر' أ%يضاv: الشسيء
الل�ق الشديد النف}س؛ قال الشاعر:

ح'ل}و ح.لل الاء غي ع.ذ%و�ر
أ%ي ماؤه وحوض'ه مباح. وم'ل}ك¬ ع.ذ%و_ر¬: واسع عريض، وقيل شديد؛ قال

كثي بن سعد:
أ%ر.ى خ.ال, الل�خ\م1ي_ ن'وحاv ي.س'رeن
ك%ر,ياv، إ,ذا ما ذ%اح. م'ل}كاv ع.ذ%و_را

ذ%اح. وحاذ%: ج.م.ع.، وأ%صل ذلك ف ال3بل.
وع'ذ}رة: قبيلة من اليمن؛ وقول زينب بنت الطثرية ترثي أ%خاها يزيد:

،vوي'ن\ج,يك ظالا vي'ع1ين'ك م.ظ}لوما



وكل© الذي ح.م_ل}ت.ه فهو حام1ل�ه\
vإ,ذا ن.زل% ال4ض\ياف' كان ع.ذ%و_را

على ال%ي>، حت ت.س\ت.قل� م.راج,ل�ه
قوله: وينجيك ظالاv أ%ي إ,ن ظ%ل%م\ت. فط�ول1ب\ت بظ�ل}م1ك. ح.ماك.

وم.ن.ع. منك. والع.ذو_ر: السيء اللق، وإ,نا جعل%ت\ه ع.ذو_راv لشدة
ت.ه.مeم1ه بأ%مر ال4ضياف وح1ر\ص1ه على تعجيل ق1راهم حت تستقل الراجل على

ال4ثاف9. وال%راجل�: القدور، واحدها م1ر\ج.ل.
@عذفر: جل ع'ذاف1ر¬ وع.ذ%و\ف%ر¬: ص'ل}ب¬ عظيم شديد، وال�نثى بالاء.

�ال4زهري: الع'ذاف1رة� الناقة الشديدة ال4م1ينة� الو.ث1يقة الظ�ه,ية
وهي ال4م'ون. والع'ذاف1ر': ال4سد لشدته، صفة غالبة. وع'ذاف1ر¬: اسم رجل.

وع'ذافر¬: اسم كوكب الذنب. قال ال4صمعي: الع'ذاف1رة� الناقة العظيمة،
وكذلك الد_وس.رة؛ قال لبيد:

ع'ذ%اف1رة ت.ق%م_ص' بالرeد.اف%ى،
ت.خ.و_ن.ها نز'ول وار\ت1حال

وف قصيدة كعب: ولن يبلغها إ,ل ع'ذاف1رة؛ هي الناقة الصeل}بة القوية.
@عذمهر: ب.ل%د¬ ع.ذ%م\ه.ر¬: ر.ح\ب¬ واسع.

@عرر: الع.رe والع'رe والع'ر_ة�: الرب'، وقيل: الع.رe، بالفتح،
الرب، وبالضم، ق�روح¬ بأ%عناق الف�صلن. يقال: ع'ر_ت، فهي م.ع\ر'ورة؛ قال

الشاعر:
ولن% ج,ل}د' ال4رض, بعد ع.ر>ه

أ%ي ج.ر.ب,ه، ويروى غ%ر�ه، وسيأ}ت ذكره؛ وقيل: الع'رe داء# يأ}خذ
البعي فيتمع�ط عنه و.ب.ر'ه حت ي.ب\د'و. اللد' وي.ب\ر'ق.؛ وقد ع.ر_ت

ال3بل� ت.ع'رe وت.ع1رe ع.ر�اv، فهي عار�ة، وع'ر_ت\. واستع.ر_هم الرب':
ف%ش.ا فيهم. وجل أ%ع.رe وعار¬ أ%ي ج.ر,ب¬. والع'رe، بالضم: قروح مثل

الق�و.باء ترج بال3بل متفرقة ف مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل� الاء
ال4صفر، فت'ك}و.ى الص>حاح' لئل ت'ع\د1يها ال1راض'؛ تقول منه: ع'ر_ت

ال3بل�، فهي م.ع\ر'ورة؛ فهي م.ع\ر'ورة؛ قال النابغة:
فح.م_ل}ت.ن,ي ذ%ن\ب. ام\ر,ئ� وت.ر.ك}ت.ه،

كذ1ي الع'ر> ي'ك}و.ى غي'ه، وهو رات1ع\
قال ابن دريد: من رواه بالفتح فقد غلط ل4ن الر.ب ل ي'ك}وى منه؛



ويقال: به ع'ر_ةD، وهو ما اع\ت.راه من النون؛ قال امرؤ القيس:
وي.خ\ض1د' ف الر,ي� حت كأ%نا
به ع'ر_ةD، أ%و طائ1ف¬ غي' م'ع\ق1ب

ورجل أ%ع.رe بي�ن' الع.ر.ر, والع'ر'ور,: أ%ج\ر.ب'، وقيل: الع.ر.ر'
والع'ر'ور' الر.ب' نفسه كالع.ر>؛ وقول أ%ب ذؤيب:

خ.ل1يلي الذي د.ل�ى ل1غ.ي¼ خ.ل1يل%ت
ج,هاراv، فكلê قد أ%صاب. ع'ر'ور.ها

وال1ع\رار' من النخل: الت يصيبها مثل الع.ر� وهو الرب؛ حكاه أ%بو
حنيفة عن الت_و_ز,ي�؛ واستعار الع.ر� والرب جيعاv للنخل وإ,نا ها ف

ال3بل. قال: وحكى الت_و_ز,يe إ,ذا ابتاع الرجل نلv اشترط على البائع
فقال: ليس ل م1ق}مار¬ ول م1ئ}خار¬ ول م1ب\سار¬ ول م1ع\رار¬ ول
م1غ\بار¬؛ فال1ق}مار': البيضاء� الب'س\ر الت يبقى ب'س\ر'ها ل ي'ر\ط1ب'،

وال1ئ}خار': الت ت'ؤ.خ>ر' إ,ل الشتاء، وال1غ\بار': الت ي.ع\ل�وها
غ�بار¬، وال1ع\رار: ما تقدم ذكره.

وف الديث: أ%ن رجلv سأ%ل آخر عن منزله فأ%خ\ب.ره أ%نه ينزل بي
ح.ي�ي من العرب فقال: ن.ز.ل}ت. بي ال%ع.ر�ة وال%ج.ر�ة؛ ال%جر�ة� الت ف

السماء البياض' العروف، وال%ع.ر_ة ما وراء4ها من ناحية القطب الشمال؛
سيت م.ع.ر�ة لكثرة النجوم فيها، أ%راد بي حيي عظيمي لكثرة النجوم.

وأ%صل ال%ع.ر_ة: موضع الع.ر� وهو الر.ب' ولذا س.م_وا السماء4
ال%ر\باء4 لكثرة النجوم فيها، تشبيهاv بال%ر.ب, ف بدن ال3نسان.

وعار_ه م'عار�ة وع1راراv: قات.ل%ه وآذاه. أ%بو عمرو: الع1رار'
الق1تال�، يقال: عار.ر\ت'ه إ,ذا قاتلته. والع.ر_ة� وال%ع'ر_ة�: الشدة، وقيل:

الشدة ف الرب.
وال%ع.ر_ة�: ال3ث. وف التنزيل: فت'ص1يب.كم منهم م.ع.ر_ة بغي

ع1ل}م؛ قال ثعلب: هو من الرب، أ%ي يصيبكم منهم أ%مر ت.ك}ر.ه'ونه ف
الد>يات، وقيل: ال%ع.ر_ة الناية� أ%ي ج,ناي.ت'ه كجناية الع.ر> وهو الرب؛

وأ%نشد:
ق�ل} ل1ل}فوار,س من غ�ز.ي�ة إ,نم،
عند القتال، م.ع.ر�ة� ال4ب\طال,

وقال ممد بن إ,سحق بن يسار: ال%ع.ر_ة� الغ'ر\م؛ يقول: لول أ%ن



تصيبوا منهم مؤمناv بغي ع1ل}م فت.غ\رموا د1ي.ته فأ%ما إ,ثه فإ,نه ل ي}ش.ه
عليهم. وقال شر: ال%ع.ر�ة� ال4ذ%ى. وم.ع.ر_ة� اليش,: أ%ن ينزلوا

بقوم فيأ}كلوا من ز'روع1هم شيئاv بغي عمل؛ وهذا الذي أ%راده عمر، رضي ال
عنه، بقوله: اللهم إ,ن أ%ب\ر.أ� إ,ليك من م.ع.ر�ة1 ال%ي\ش، وقيل: هو

قتال اليش دون إ,ذ}ن ال4مي. وأ%ما قوله تعال: لول رجالD مؤمنون ونساء#
مؤمنات ل ت.ع\ل%م'وهم أ%ن ت.ط%أ�هم فتصيب.كم منهم م.ع.ر_ةD بغي علم؛

فال%ع.ر_ة� الت كانت ت'ص1يب الؤمني أ%نم لو ك%ب.س'وا أ%هل% مكة
وبي ظ%ه\ران.ي\هم قوم¬ مؤمنون ل يتميزوا من الك�ف9ار، ل يأ}منوا أ%ن
Dوا الؤمني بغي ع1ل}م� فيقتلوهم، فتلزمهم دياتم وتلحقهم س'ب�ة�ي.ط%أ

بأ%نم قتلوا م.ن\ هو على دينهم إ,ذ كانوا متلطي بم. يقول ال تعال: لو
vف9ار لس.ل9ط}ناكم عليهم وعذ9بناهم عذابا�تيز. الؤمنون من الك

أ%ل1يماv؛ فهذه ال%ع.ر�ة� الت صان% ال الؤمني عنها هي غ�ر\م الديات
وم.س.ب�ة الك�فار إ,ياهم، وأ%ما م.ع.ر�ة� اليش, الت تب�أ% منها ع'مر، رضي
ال عنه، فهي وط}أ%ت'هم م.ن\ م.رeوا به من مسلم أ%و معاه.د{، وإ,صابت'هم

إ,ياهم ف ح.ر,ي1هم وأ%م\وال1هم وز'روع1هم با ل يؤذن لم فيه.
وال%ع.ر�ة: كوكب¬ دون ال%ج.ر_ة. وال%ع.ر�ة�: تلوeن� الوجه م1ن الغضب؛ قال

أ%بو منصور: جاء أ%بو العباس بذا الرف مشدد الراء، فإ,ن كان من ت.م.ع�ر.
وجه'ه فل تشديد فيه، وإ,ن كان م.ف}ع.لة من الع.ر� فال أ%علم.

وح1مار¬ أ%ع.رe: س.مي' الصدر والع'ن'ق,، وقيل: إ,ذا كان الس>م.ن' ف
،vع1رارا eصدره وع'ن'ق1ه أ%كثر. منه ف سائر خلقه. وع.ر_ الظليم' ي.ع1ر

وعار_ ي'عارe م'عار_ةv وع1راراv، وهو صوته: صاح.؛ قال لبيد:
vت%م_ل% أ%ه'لها إ,ل� ع1ر.ارا

وع.ز\فاv بعد أ%ح\ياء ح1لل
وزم.ر.ت النعامة� ز,ماراv، وف الصحاح: ز.م.ر. النعام' ي.ز\م1ر'

ز,ماراv. والت_عارe: الس_ه.ر' والتقل©ب' على الفراش ل%ي\لv مع كلم، وهو من
ذلك. وف حديث سلمان الفارسي: أ%نه كان إ,ذا تعار_ من الليل، قال:

سبحان ر.ب> النبي>ي، ول يكون إ,ل ي.ق%ظ%ةv مع كلم� وصوت{، وقيل:
ت.م.ط�ى وأ%ن�. قال أ%بو عبيد: وكان بعض أ%هل اللغة يعله مأ}خ'وذاv من

:eع1رار, الظليم، وهو صوته، قال: ول أ%دري أ%هو من ذلك أ%م ل. والع.ر
الغلم'.والع.ر�ة�: الارية. والع.رار' والع.رارة: ال�عج_لن1 عن وقت



الفطام. وال�ع\ت.رe: الفقي، وقيل: التع.ر>ض' للمعروف من غي أ%ن ي.سأ%ل.
ومنه حديث علي، رضوان ال عليه: فإ,ن فيهم قان,عاv وم'ع\ت.ر�اv. ع.راه

واع\ت.راه وعر�ه يع'رeه ع.ر�اv واع\ت.ر_ه واع\ت.ر_ به إ,ذا أ%تاه فطلب
معروفه؛ قال ابن أ%حر:

ت.ر\ع.ى الق%طاة� ال1م\س. ق%ف©ور.ها،
eالاء4 ف1يم.ن\ ي.ع'ر eث ت.ع'ر

أ%ي تأ}ت الاء وترده. الق%ف©ور: ما يوجد ف الق%ف}ر، ول ي'س\م.ع
الق%ف9ور' ف كلم العرب إ,ل ف شعر ابن أ%حر. وف التنزيل: وأ%ط}ع1م'وا

القان,ع. وال�ع\ت.ر_. وف الديث: فأ%ك%ل% وأ%ط}ع.م. القانع.
وال�ع\ت.ر_. قال جاعة من أ%هل اللغة: القانع' الذي يسأ}ل، وال�ع\ت.رe الذي

ي'ط1يف بك ي.ط}ل�ب ما عندك، سأ%ل%ك أ%و س.ك%ت. عن السؤال.
vوف حديث حاطب بن أ%ب ب.ل}ت.عة: أ%نه لا ك%ت.ب إ,ل أ%هل مكة كتابا

ي'ن\ذ1ر'هم فيه ب,س.ي\ر, سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، إ,ليهم
vع.ريرا vأ%ط}ل%ع ال� رسول%ه على الكتاب، فلما ع'وت1ب. فيه قال: كنت رجل

ف أ%هل مكة فأ%ح\ب.ب\ت أ%ن أ%تقرب. إ,ليهم ليح'ف%ظ�ون ف ع.ي\لت
عندهم؛ أ%راد بقوله ع.ريراv أ%ي غ%ريباv م'جاو,راv لم د.خيلv ول أ%كن من

ص.ميمهم ول ل فيهم ش'ب\ك%ة� ر.ح1م�. والع.ر,ير'، ف%ع1يل بعن فاعل،
وأ%صله من قولك ع.ر.ر\ته ع.ر�اv، فأ%نا عارÒ، إ,ذا أ%تيته تطلب معروفه،

واع\ت.ر.ر\ته بعناه.
وف حديث عمر، رضي ال تعال عنه: أ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، أ%عطاه

س.ي\فاv م'ح.ل¾ى فنز.ع. ع'م.ر' ال1ل}ية% وأ%تاه با وقال: أ%تيتك بذا
ل1م.ا ي.ع\ز'ر'ك من أ�مور الناس؛ قال ابن ال4ثي: ال4صل فيه ي.ع'رeك،

فف%ك� ال3دغام.، ول ييء مثل هذا التساع, إ,ل ف الشعر، وقال أ%بو
عبيد: ل أ%حسبه مفوظاv ولكنه عندي: لا ي.ع\ر'وك، بالواو، أ%ي لا

ي.ن'وب'ك من أ%مر الناس ويلزمك من حوائجهم؛ قال أ%بو منصور: لو كان من الع.ر�
لقال لا يع'رeك. وف حديث أ%ب موسى: قال له علي�، رضي ال عنه، وقد

جاء يعود ابن.ه ال%س.ن.: ما ع.ر_نا بك أ%ي�ها الش_ي\خ'؟ أ%ي ما جاءنا
بك. ويقال ف الثل: ع'ر_ ف%ق}ر.ه بف1يه لعل9ه ي'ل}ه,يه؛ يقول: د.ع\ه

ون.ف}س.ه ل ت'ع1ن\ه لعل ذلك ي.ش\غ.ل�ه عما يصنع. وقال ابن ال4عراب: معناه
خ.لYه وغ%ي>ه إ,ذا ل ي'ط1ع\ك. ف ال3رشاد فلعله يقع ف ه.ل%كة



ت'ل}هيه وتشغله عنك. وال%ع\رور' أ%يضاv: القرور، وهو أ%يضاv الذي ل يستقر�.
ورجل م.ع\رور¬: أ%تاه ما ل ق1و.ام له معه. وع'ر�اv الوادي: شاط1ئاه.

والع'رe والع'ر�ة�: ذ%ر\ق' الطي. والع'ر�ة� أ%يضاv: ع.ذ1رة� الناس
eوالبعر' والس>ر\ج,ي'؛ تقول منه: أ%ع.ر_ت الدار'. وع.ر_ الطي' ي.ع'ر
ع.ر_ة{: س.ل%ح.. وف الديث إ,ي_اكم وم'شار�ة% الناس فإ,نا ت'ظ}ه,ر'

الع'ر�ة%، وهي القذ%ر وع.ذ1رة الناس، فاستع1ي للم.ساو,ئ, وال%ثالب. وف
حديث سعد: أ%نه كان ي'د\م1ل} أ%ر\ض.ه بالع'ر�ة فيقول: م1ك}ت.ل� ع'ر�ة{

مك�ت.ل� ب'ر¼. قال ال4صمعي: الع'ر�ة� ع.ذ1رة� الناس، وي'د\م1ل�ها:
ي'ص\ل1حها، وف رواية: أ%نه كان ي.ح\م1ل مكيال% ع'ر�ة{ إ,ل أ%رض له بكة.

وع.ر_ أ%ر\ضه ي.ع'رeها أ%ي س.م_د.ها، والت_ع\ر,ير' مثله. ومنه حديث ابن
عمر: كان ل ي.ع'رe أ%ر\ض.ه أ%ي ل ي'ز.ب>ل�ها بالع'ر_ة. وف حديث جعفر

بن ممد، رضي ال عنهما: ك�ل} س.ب\ع. ت.م.رات{ من ن.خ\لة{ غي,
م.ع\رورة{ أ%ي غي م'ز.ب_لة بالع'ر�ة، ومنه قيل: ع.ر_ فلنD قوم.ه بشر¼ إ,ذا

لط9خهم؛ قال أ%بو عبيد: وقد يكون عر�هم بشر¼ من الع.ر� وهو ال%رب' أ%ي
أ%ع\داهم شرeه؛ وقال ال4خطل:

ون.ع\ر'ر\ بقوم ع'ر_ةv يكرهونا،
ون.ح\يا جيعاv أ%و ن.م'وت فن'ق}ت.ل

وفلنD ع'ر�ةD وعار'ور¬ وعار'ورةD أ%ي ق%ذ1ر¬. والع'ر�ة�: ال�ب\نة� ف
الع.صا وجعها ع'ر.ر¬.

�وج.زور¬ ع'راع1ر¬، بالضم، أ%ي س.م1ينة. وع'ر_ة� السنام: الشحمة
الع'ليا، والع.ر.ر': ص1غ.ر' السنام، وقيل: قصر'ه، وقيل: ذهاب'ه وهو من عيوب

ال3بل، جل أ%عرe وناقة عر�اء وعر�ة؛ قال:
ت.م.عeك. ال4ع.ر� لق%ى الع.ر�اء

أ%ي ت.م.ع_ك كما يتمعك ال4ع.رe، وال4ع.رe ي'ح1بe التمعeك. لذهاب
سنامه يلتذ9 بذلك؛ وقال أ%بو ذؤيب:
وكانوا الس_نام. اجت'ث� أ%م\س,، فقوم'هم

كعر�اء4، ب.ع\د. الن_ي�، راث% ر.ب,يع'ها
وع.ر_ إ,ذا نقص. وقد ع.ر_ ي.ع.رe: نقص سنام'ه.

وك%ب\ش¬ أ%ع.رe. ل أ%ل}ية له، ونعجة ع.ر�اء. قال ابن السكيت:
ال4ج.بe الذي ل سنام له من حاد1ث{، وال4ع.رe الذي ل سنام له من



خل}قة.وف كتاب التأ}نيث والتذكي لبن السكيت: رجل عار'ورةD إ,ذا كان
.Dإ,ذا ل يكن له سنام، وف هذا الباب رجل صار'ورة Dوجل عار'ورة ،vمشؤوما

ويقال: لقيت منه شر�اv وع.ر�اv وأ%نت شرÒ منه وأ%ع.رe، وال%ع.ر_ة�: ال4مر
القبيح الكروه وال4ذى، وهي م.ف}علة من الع.ر�.

وع.ر_ه بشر¼ أ%ي ظل%مه وسب�ه وأ%خذ مال%ه، فهو م.ع\ر'ور¬. وع.ر_ه
بكروه يع'رeه ع.ر�اv: أ%صاب.ه به، والسم الع'ر_ة. وع.ر_ه أ%ي ساءه؛ قال

العجاج:
ما آيب¬ س.ر_ك. إ,ل سر_ن

ن'صحاv، ول ع.ر_ك إ,ل ع.ر_ن
قال ابن بري: الرجز لرؤبة بن العجاج وليس للعجاج كما أ%ورده الوهري؛

قاله ياطب بلل بن أ%ب بردة بدليل قوله:
أ%م\سى ب,للD كالر_ب,يع, ال�د\ج,ن,
أ%م\ط%ر. ف أ%ك}ناف1 غ%ي\م� م'غ\ي,ن,،
ور'ب_ و.ج\ه{ من حراء م'ن\ح.ن,

وقال قيس بن زهي:
يا ق%و\م.نا ل ت.ع'رeونا بداهي.ة{،

يا قوم.نا، واذك�روا الباء4 والق�دم.ا
قال ابن ال4عراب: ع'ر_ فلنD إ,ذا ل�قYب. بلقب يع'رeه؛ وع.ر_ه
يع'رeه' إ,ذا ل%ق�به با ي.ش1ين'ه؛ وع.ر_هم يع'رeهم: شان.ه'م. وفلن

ع'ر�ة� أ%هله أ%ي ي.ش1ين'هم. وع.ر_ يع'رe إ,ذا صاد.ف. نوبته ف الاء
�وغيه، والع'ر_ى: ال%ع1يبة� من النساء. ابن ال4عراب: الع.ر_ة� ال%ل9ة

القبيحة. وع'ر�ة� الرب, وع'ر�ة� النساء: ف%ضيح.ت'هن� وس'وء� عش\رتن�.
وع'ر�ة� الرجال: شرeهم. قال إ,سحق: قلت ل4حد سعت سفيان ذك%ر الع'ر�ة%

فقال: أ%ك}ر.ه' بيع.ه وشراء4ه، فقال أ%حد: أ%ح\س.ن.؛ وقال ابن راهويه
كما قال، وإ,ن احتاج فاشتراه فهو أ%ه\ون ل4نه ي'م\ن.ح'. وكل© شيء� باء4

بشيء�، فهو له ع.ر.ار؛ وأ%نشد. لل4عشى:
فقد كان لم ع.رار

وقيل: الع.رار' الق%و.د'. وع.رار,، مثل قطام: اسم بقرة. وف الثل:
باء4ت\ ع.ر.ار, ب,ك%ح\ل%، وها بقرتان انتطحتا فماتتا جيعاv؛ باءت هذه بذه؛

ي'ض\ر.ب هذا لكل مستويي؛ قال ابن عنقاء الفزاري فيمن أ%جراها:



،vباء4ت\ ع.رار¬ بك%ح\ل� والر>فاق معا
فل ت.م.ن_وا أ%مان� ال4باط1يل

وف التهذيب: وقال الخر فيما ل ي'ج\ر,ها:
باء4ت\ ع.رار, بك%ح\ل% فيما بيننا،

والقe ي.ع\رف�ه ذ%و'و ال4ل}باب
قال: وك%ح\ل وع.رار, ثور¬ وبقرة كانا ف س1ب\ط%ي, من بن إ,سرائيل،

فع'ق1ر ك%ح\ل وع'ق1رت به ع.رار, فوقعت حرب بينهما حت ت.فان.و\ا، فض'ربا
مثلv ف التساوي.

وتزو�ج. ف ع.رارة ن,ساء� أ%ي ف نساء� ي.ل1د\ن الذكور، وف ش.ر,ي_ة1
نساء يلدن ال3ناث.

والع.ر.ارة�: الشدة؛ قال ال4خطل:
إ,ن الع.رارة% والنeب'وح. ل1دار,م�،
وال�س\ت.خ1فe أ%خ'وهم' ال4ث}قال

وهذا البيت أ%ورده الوهري لل4خطل وذكر عجزه:
والع1زe عند تكام'ل, ال4ح\ساب

قال ابن بري: صدر البيت لل4خطل وعجزه للطرماح، فابن بيت ال4خطل كما
أ%وردناه أ%ولv؛ وبيت الطرماح:

إ,ن العرارة والنبوح ل1ط%ي>ء�،
والعز عند تكامل ال4حساب

وقبله:
،vيا أ%يها الرجل الفاخر طيئا

أ%ع\ز.ب\ت ل�ب_ك أ%ي_ما إ,ع\زاب
وف حديث طاووس: إ,ذا اس\ت.ع.ر_ عليكم شيء# من الغ.نم أ%ي ن.د_

واس\ت.ع\ص.ى، من الع.رارة وهي الشدة وسوء اللق، والع.ر.ارة�: الر>ف}عة
والس'ود.د'.

ورجل ع'راع1ر¬: شريف؛ قال مهلهل:
خ.ل%ع. ال�لوك.، وسار. تت ل1وائ1ه

شجر' الع'را، وع'راع1ر' ال4ق}وام,
شجر العرا: الذي يبقى على الدب، وقيل: هم س'وقة الناس. والع'راع1ر'

هنا: اسم للجمع، وقيل: هو للجنس، ويروى ع.راع1ر، بالفتح، جع ع'راع1ر،



وع.راع1ر' القوم: سادات'هم، مأ}خوذ من ع'ر\ع'رة البل، والع'راع1ر': السيد،
والمع ع.راع1ر'، بالفتح؛ قال الكميت:

ما أ%ن\ت. م1ن\ ش.ج.ر الع'را،
عند ال�مور,، ول الع.راع1ر\

وع'ر\ع'رة البل: غلظه ومعظمه وأ%عله. وف الديث: كتب يي بن يعمر
إ,ل الجاج: إ,نا نزلنا بع'ر\ع'رة1 البل والعدوe ب.ض1يض1ه؛ فع'ر\ع.رت'ه

رأ}سه، وح.ض1يض'ه أ%سفل�ه. وف حديث عمر بن عبد العزيز أ%نه قال:
أ%ج\م1لوا ف الط%لب فلو أ%ن ر,ز\ق. أ%حد1كم ف ع'ر\ع'رة1 جبل� أ%و ح.ض1يض أ%رض

ل4تاه قبل أ%ن يوت. وع'ر\ع'رة� كل شيء�، بالضم: رأ}س'ه وأ%عله.
وع.ر\ع.رة� ال3نسان: جلدة� رأ}س1ه. وع'ر\عرة� السنام,: رأ}س'ه وأ%عله

وغار,ب'ه، وكذلك ع'ر\ع'رة� ال4نف وع'ر\ع'رة� الثور, كذلك؛ والعراع1ر': أ%طراف
ال4س\م1نة ف قول الكميت:

س.ل%في ن,4زار، إ,ذ} تو�
لت ال%ناسم' كالع.راعر\

وع.ر\ع.ر. عين.ه: فقأ%ها، وقيل: اقتلعها؛ عن اللحيان. وع.ر\ع.ر. ص1مام.
القارورة ع.ر\عرةv: استخرجه وحر�كه وفر�قه. قال ابن ال4عراب:

ع.ر\ع.ر\ت القارورة% إ,ذا نزعت منها س1داد.ها، ويقال إ,ذا س.د.د\تا، وس1داد'ها
ع'رع'ر'ها، وع.ر.ع.ر.ت'ها و,كاؤها. وف التهذيب: غ%ر\غ%ر. رأ}س. القارورة،
vوقال يعن قارروة ،�بالغي العجمة، والع.ر\ع.رة� التحريك والز_ع\زعة

صف}راء من الطيب:
وص.ف}راء ف و.ك}ر.ي\ن ع.ر\ع.ر\ت' رأ}س.ها،

ل�ب\ل1ي إ,ذا فار.ق}ت' ف صاحب,ي ع'ذ}را
ويقال للجارية الع.ذ}راء: ع.ر_اء. والع.ر\ع.ر: شجر¬ يقال له الساس.م،

ويقال له الش>يز.ى، ويقال: هو شجر ي'ع\مل به الق%ط1ران، ويقال: هو شجر
عظيم ج.ب.لي� ل يزال أ%خضر. تسميه الف�ر\س' الس_ر\و'. وقال أ%بو حنيفة:

للع.ر\ع.ر ثر¬ أ%مثال النبق يبدو أ%خضر ث ي.ب\ي.ضe ث ي.س\و.دe حت
يكون كال�م.م ويل�و فيؤكل، واحدته ع.ر\ع.رةD، وبه سي الرجل. والع.ر.ار':

ب.هار' الب.ر>، وهو نبت طيب الريح؛ قال ابن بري: وهو النرجس الب.ر>ي؛
قال الصم�ة

بن عبدال القشيي:



أ%قول� لصاح1ب والع1يس' ت.خ\د1ي
بنا ب.ي\ن. ال�ن,يفة فالض>م.ار,

(* قوله: والعيس تدي» ف ياقوت: توي بدل تدي):
ت%ت_ع\ م1ن ش.م1يم, ع.ر.ار, ن.ج\د{،
فما ب.ع\د. الع.ش1ي_ة م1ن ع.رار,

أ%ل يا ح.ب�ذا ن.ف%حات' ن.ج\د{،
ور.ي�ا ر.و\ضه بعد الق1ط%ار

شهور¬ ي.ن\ق%ض1ي.، وما ش.ع.ر\نا
بأ%ن\صاف{ ل%ه'ن_، ول س.3ر.ار

واحدته ع.رارة؛ قال ال4عشى:
ب.ي\ضاء غ�د\و.تا، وص.ف}ـ
ـراء الع.ش1ي�ة كالع.راره

معناه أ%ن الرأ%ة الناصعة% البياض الرقيقة% البشرة ت.ب\ي.ض� بالغداة
ببياض الشمس، وت.ص\ف%ر� بالعشي� باصفرارها. والع.ر.ارة�: ال%ن\وة� الت

ي.ت.ي.م�ن با الف�ر\س'؛ قال أ%بو منصور: وأ%رى أ%ن فر.س ك%ل}ح.بة%
الي.ر\بوعي سيت ع.ر.ارة با، واسم كلحبة ه'ب.ية بن عبد مناف؛ وهو القائل ف

فرسه عرارة هذه:
ت'سائ1ل�ن بنو ج'ش.م. بن, بك}ر�:

أ%غ%ر�اء� الع.رارة� أ%م\ ي.ه,يم'؟
ك�م.يت¬ غي' م'ح\لفة{، ولكن

كل%و\ن1 الص>ر\ف1، ع'ل� به ال4د1ي'
ومعن قوله: تسائلن بنو جشم بن بكر أ%ي على جهة الستخبار وعندهم منها

أ%خبار، وذلك أ%ن بن جشم أ%غارت على ب.ل1ي¼ وأ%خذوا أ%موالم، وكان
الك%ل}ح.بة� نازلv عندهم فقات.ل% هو وابن'ه حت ر.دeوا أ%موال ب.ل1ي¼

eت1ل% ابن'ه، وقوله: كميت غي ملفة، الكميت اللف هو ال4ح.م�عليهم وق
وال4ح\وى وها يتشابان ف اللون حت ي.ش'ك� فيهما الب.ص1يان، فيحلف

أ%حد'ها أ%نه ك�م.ي\ت¬ أ%ح.مe، ويلف الخر' أ%نه ك�م.يت أ%ح\و.ى، فيقول
الكلحبة: فرس1ي ليست من هذين اللوني ولكنها كلون الص>ر\ف، وهو صبغ أ%حر

،�تصبغ به اللود؛ قال ابن بري: وصواب إ,نشاده أ%غ%ر�اء� الع.رادة
بالدال، وهو اسم فرسه، وقد ذكرت ف فصل عرد، وأ%نشد البيت أ%يضاv، وهذا هو



الصحيح؛ وقيل: الع.ر.ارة� ال%رادة�، وبا سيت الفرس؛ قال بشر:
ع.رارة� ه.ب\وة فيها اص\ف1رار'

ويقال: هو ف ع.رارة خي� أ%ي ف أ%صل خي. والع.ر.ارة�: سوء� اللق.
ويقال: ر.ك1ب. ع'ر\ع'ر.ه إ,ذا ساء4 خ'ل�قه، كما يقال: ر.ك1ب. ر.أ}س.ه؛ وقال

أ%بو عمرو ف قول الشاعر يذكر امرأ%ة:
ور.ك1ب.ت\ ص.و\م.ها وع'ر\ع'ر.ها

أ%ي ساء خ'ل�قها، وقال غيه: معناه ركبت الق%ذ1ر. من أ%ف}عالا. وأ%راد
بع'ر\ع'رها ع'ر_ت.ها، وكذلك الصوم ع'ر_ة� النعام. ونلة م1ع\رار¬ أ%ي
م\شاف¬. الفراء: ع.ر.ر\ت بك حاجت أ%ي أ%ن\ز.ل}تها. والع.ر,ير' ف

الديث: الغ.ر,يب'؛ وقول الكميت:
وب.ل}دة ل ي.نال� الذئ}ب' أ%ف}ر'خ.ها،

ول و.ح.ى الو,ل}دة1 الد_اع1ي ع.ر\عار,
أ%ي ليس با ذئب لب'ع\د1ها عن الناس. وع1ر.ار: اسم رجل، وهو ع1ر.ار بن

عمرو بن شاس ال4سدي؛ قال فيه أ%بوه:
وإ,ن� ع1ر.اراv إ,ن يكن غي. واضح�،

فإ,ن أ�ح1بe ال%و\ن% ذا ال%نك1ب الع.م.م\
وع'ر.اع1ر وع.ر\ع.ر¬ والع.ر.ارة�، كلها: مواضع؛ قال امرؤ القيس:

س.م.ا ل%ك. ش.و\ق¬ بعدما كان أ%ق}صر.ا،
وح.ل�ت س'ل%ي\مى ب.ط}ن. ظ%ب\ي� فع.ر\ع.ر.ا

ويروى: بطن ق%و¼؛ ياطب نفسه يقول: سا شوق�ك أ%ي ارتفع وذهب بك كل�
مذهب ل1ب'ع\د1 م.ن ت'ح1بeه بعدما كان أ%قصر عنك الشوق لق�ر\ب ال�ح1ب�

ود'نو>ه؛ وقال النابغة:
زيد' بن زيد حاض1ر¬ بع'راع1ر�،

وعلى ك�ن.ي\ب مال1ك' بن ح1م.ار
ومنه م1ل}ح¬ ع'راع1ر,ي�. وع.ر\عار,: ل�ع\بة للصبيان، ص1ب\يان1 ال4عراب،

بن على الكسرة وهو معدول من ع.ر\ع.ر.ة مثل ق%ر\قار� من ق%ر\ق%رة.
والع.ر\ع.رة أ%يضاv: ل�ع\بةD للصبيان؛ قال النابعة:

ي.د\ع'و ول1يد'ه'م با ع.ر\عار,
ل4ن الصب إ,ذا ل يد أ%حداv رف%ع صوت.ه فقال: ع.ر\عار,، فإ,ذا

س.م1ع'وه خرجوا إ,ليه فل%ع1بوا تلك الل©ع\ب.ة%. قال ابن سيده: وهذا عند سيبويه



من بنات ال4ربع، وهو عندي نادر، ل4ن ف%عال, إ,نا عدلت عن اف}عل ف
الثلثي وم.ك9ن. غي'ه ع.ر\عار ف السية. قالوا: سعت ع.ر\عار. الصبيان

أ%ي اختلط% أ%صواتم، وأ%دخل أ%بو عبيدة عليه ال4لف واللم فقال:
الع.ر\عار' ل�ع\بةD للصبيان؛ وقال كراع: ع.ر\عار' لعبة للصبيان فأ%ع\ر.به،

أ%جراه م'ج\ر.ى زينب وس'عاد.
@عزر: الع.ز\ر: الل�و\م.

وع.ز.ر.ه' ي.ع\ز,ره ع.ز\راv وع.ز_ر.ه: رد_ه. والع.ز\ر' والت_ع\ز,ير':
ضرب دون الد� ل1م.ن\ع1ه الان,ي. من ال�عاود.ة ور.د\ع1ه عن العصية؛

قال:
وليس بتعزير, ال4مي, خ.زايةD علي_، إ,ذا ما كنت' غ%ي. م'ر,يب,

وقيل: هو أ%شدe الضرب. وع.ز.ر.ه: ض.رب.ه ذلك الض_ر\ب. والع.ز\ر':
النع. والع.ز\ر': التوقيف على باب الد>ين.

قال ال4زهري: وحديث سعد يدل على أ%ن الت_ع\ز,ير. هو التوقيف على الدين
ل4نه قال: لقد رأ%ي\ت'ن مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وما لنا

طعام¬ إ,ل� ال�ب\ل%ة% وو.رق. الس_م'ر، ث أ%صب.حت\ بنو س.ع\د{
ت'ع.ز>ر'ن على ال3سلم، لقد ض.ل%ل}ت' إ,ذا وخاب. ع.م.لي؛ ت'ع1ز>ر'ن على

ال3سلم أ%ي ت'و.قYف�ن عليه، وقيل: ت'و.ب>خ'ن على التقصي فيه.
والت_ع\ز,ير': التوقيف' على الفرائض وال4حكام. وأ%صل الت_ع\زير: التأ}ديب،

ولذا يسمى الضرب' دون الد ت.ع\زيراv إ,نا هو أ%د.ب¬. يقال: ع.ز.ر\ت'ه
وع.ز_ر\ت'ه، فهو من ال4ضداد، وع.ز_ر.ه: فخ_مه وعظ�مه، فهو ن}و'

الضد.والع.ز\ر': الن_ص\ر' بالسيف. وع.ز.ر.ه ع.ز\راv وع.ز_ر.ه: أ%عان.ه
وقو_اه ونصره. قال ال تعال: ل1ت'ع.ز>ر'وه وت'و.قYر'وه، وقال ال

تعال: وع.ز_ر\ت'موهم؛ جاء ف التفسي أ%ي ل1ت.ن\ص'روه بالسيف، ومن نصر
النب>، صلى ال عليه وسلم، فقد ن.ص.ر. ال عز_ وجل. وع.ز_ر\ت'موهم:

ع.ظ�م\تموهم، وقيل: نص.ر\ت'موهم؛ قال إ,براهيم بن الس_ري�: وهذا هو الق،
وال تعال أ%علم، وذلك أ%ن الع.ز\ر. ف اللغة الر_دe والنع، وتأ}ويل

ع.ز.ر\ت فلناv أ%ي أ%د_ب\ت'ه إ,نا تأ}ويله فعلت به ما ي.ر\د.ع'ه عن
القبيح، كما اين ن.ك�ل}ت به تأ}ويله فعلت به ما يب أ%ن ي.ن\ك%ل معه عن

ال�عاودة؛ فتأ}ويل ع.ز_ر\ت'موهم نص.ر\ت'موهم بأ%ن تردeوا عنهم
أ%عداء4هم، ولو كان الت_ع\زير' هو الت_و\ق1ي لكان ال4ج\و.د' ف اللغة



الستغاء4 به، والنeص\رة� إ,ذا وجبت فالتعظيم' داخلD فيها ل4ن نصرة ال4نبياء
هي الدافعة عنهم والذب عن د1ين,م وتعظيم'هم وتوقي'هم؛ قال: ويوز

ت.ع\ز,ر'وه، من ع.ز.ر\ت'ه ع.ز\راv بعن ع.ز_ر\ته تعزيراv. والتعزير ف كلم
العرب: التوقي'، والت_ع\ز,ير': الن_ص\ر' باللسان والسيف. وف حديث

البعث: قال و.ر.ق%ة� بن ن.و\ف%ل�: إ,ن} ب'ع1ث% وأ%نا حيÒ فس.أ�ع.ز>ره'
وأ%ن\ص'ر'ه؛ الت_ع\زير' ههنا: ال3عانة� والتوقي' والنصر' مرة بعد مرة،
وأ%صل التعزير: النع' والردe، فكأ%ن م.ن نص.ر\ت.ه قد ر.د.د\ت. عنه

أ%عداء4ه ومنعتهم من أ%ذاه، ولذا قيل للتأ}ديب الذي هو دون الد�: ت.ع\زير،
:vل4نه ينع الان% أ%ن ي'عاو,د. الذنب. وع.ز.ر. الرأ%ة% ع.ز\را

نك%ح.ها. وع.ز.ر.ه عن الشيء: من.ع.ه. والع.ز\ر' والع.زير': ثن' الكل3 إ,ذا
ح'ص1د. وب,يع.ت\ م.زار,ع'ه س.وادي�ة، والمع الع.زائر'؛ يقولون: هل أ%خذت.

ع.زير. هذا الصيد؟ أ%ي هل أ%خذت ثن مراعيها، ل4نم إ,ذا حصدوا باعوا
مراع1ي.ها.

والع.زائ1ر' والع.ياز,ر': د'ون% الع1ض.اه وفوق الد>ق كالث©مام
والص_ف}راء والس_خ\ب، وقيل: أ�صول ما ي.ر\ع.و\ن.ه من س1ر� الكل3 كالع.رف%ج

والث©مام والض_ع.ة والو.ش1يج والس_خ\ب.ر والطريفة والس_ب.ط1، وهو
س1رe ما ي.ر\ع.و\ن.ه.

Dل}ب' الشديد من كل شيء؛ عن ابن ال4عراب. وم.حالةeوالع.يزار': الص
ع.ي\زار.ةD: شديدة� ال4س\ر,، وقد ع.ي\ز.ر.ها صاح1ب'ها؛ وأ%نشد:

فابتغ ذات. ع.ج.ل� ع.ي.از,ر.ا،
ص.ر_افة% الصوت1 د.م'وكاv عاق1ر.ا

،�والع.ز.و_ر': السيء الل�ق. والع.يزار: الغلم' الفيف الروح النشيط
وهو الل�ق1ن' الث�ق1ف' الل�ق1ف'، وهو الريشة 

(* قوله: «وهو الريشة»
كذا بالصل بذا الضبط. وف القاموس: والورش ككتف النشيط الفيف، والنثى

وريشة). وال�ماح1ل وال�مان. والع.يزار' والع.يزار,ي_ة�: ض.ر\ب¬ من
أ%قداح الزeجاج. والع.ياز,ر': الع1يدان�؛ عن ابن ال4عراب: والع.يزار':

ض.ر\ب¬ من الشجر، الواحدة ع.يزارةD. والع.و\ز.ر': ن.ص1يe البل؛ عن أ%ب
حنيفة.

وعاز,4ر¬ وع.ز\رة وع.يزار¬ وع.يزارة وع.ز\ران�: أ%ساء. والك�ر\كي�



ي'ك}ن.ى أ%با الع.يزار؛ قال الوهري: وأ%بو الع.يزار كنية طائر طويل العنق
تراه أ%بداv ف الاء الض_ح\ضاح يسمى الس_ب.ي\ط%ر. وع.ز.ر\ت' ال1مار.:

أ%و\ق%ر\ته. وع'ز.ير¬: اسم نب. وع'ز.ير¬: اسم ينصرف لفته وإ,ن كان
�أ%عجمي�اv مثل نوح ولوط ل4نه تصغي ع.ز\ر. ابن ال4عراب: هي الع.ز\و.رة

وال%ز\و.رة� والس_ر\و.عة� والقائ1دة�: لل4ك%مة. وف الديث ذكر ع.ز\و.ر،
بفتح العي وسكون الزاي وفتح الواو، ث%ن,ي_ة� ال�ح\ف%ة وعليها الطريق

من الدينة إ,ل مكة، ويقال فيه ع.ز'ورا.
@عسر: العس\ر والع'س'ر: ضد الي'س\ر، وهو الض�يق والشد_ة والصعوبة. قال

vفإ,ن مع الع'س\ر, ي'س\را ،vال تعال: س.ي.ج\ع.ل ال بعد ع'س\ر� ي'س\را
إ,ن مع الع.س\ر, ي'س\راv؛ روي عن ابن مسعود أ%نه قرأ% ذلك وقال: ل

ي.غ\ل1ب' ع'س\ر¬ ي'س\ر.ين,؛ وسئل أ%بو العباس عن تفسي قول ابن مسعود
وم'راد1ه من هذا القول فقال: قال الفراء العرب إ,ذا ذكرت نكرة ث أ%عادتا بنكرة

مثلها صارتا اثنتي وإ,ذا أ%عادتا بعرفة فهي هي، تقول من ذلك: إ,ذا
ك%س.ب\ت د1ر\هاv فأ�4ن\ف1ق\ د1ر\هاv فالثان غي ال4ول، وإ,ذا أ%ع.د\ت.ه

بال4لف واللم فهي هي، تقول من ذلك: إ,ذا كسبت درهاv فأ%ن\ف1ق الدرهم
فالثان هو ال4ول. قال أ%بو العباس: وهذا معن قول ابن مسعود ل4ن ال

تعال لا ذكر الع'س\ر ث أ%عاده بال4لف واللم علم أ%نه هو، ولا ذكر
يسراv ث أ%عاده بل أ%لف ولم ع'ل1م أ%ن الثان غي ال4ول، فصار العسر

الثان العسر ال4ول وصار ي'س\ر¬ ثان{ غي ي'سر� بدأ% بذ1ك}ر,ه، ويقال:
إ,ن ال جل� ذ1ك}ر'ه أ%راد بالع'س\ر ف الدنيا على الؤمن أ%نه ي'ب\د1له'

ي'س\راv ف الدنيا ويسراv ف الخرة، وال تعال أ%علم. قال الطاب:
الع'س\ر' ب.ي\ن. الي'س\ر.ين, إ,م�ا ف%ر.ج¬ عاجلD ف الدنيا، وإ,ما ثواب¬

آجل ف الخرة. وف حديث ع'م.ر أ%نه كتب إ,ل أ%ب عبيدة وهو مصور: مهما
تنزل} بامر,ئ� ش.د1يدة{ ي.ج\ع.ل, ال بعد.ها ف%ر.جاv فإ,نه لن يغلب

ع'س\ر¬ ي'س\ر.ين,. وقيل: لو دخل% الع'س\ر' ج'ح\راv ل%د.خ.ل الي'س\ر' عليه؛
وذلك أ%ن أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كانوا ف ض1يق� شديد

فأ%ع\ل%م.هم ال أ%نه سي.ف}ت.ح' عليهم، ففتح ال عليهم الف�توح.
وأ%ب\د.ل%هم بالع'س\ر الذي كانوا فيه الي'س\ر.، وقيل ف قوله: فس.ن'ي.س>ر'ه

للي'س\ر.ى، أ%ي لل4مر السهل الذي ل ي.ق}د1ر' عليه إ,ل الؤمنون. وقوله عز
وجل: فس.ن'ي.س>ر'ه للع'س\ر.ى؛ قالوا: الع'س\ر.ى العذاب' وال4مر'



الع.س3ي'. قال الفراء: يقول القائل كيف قال ال تعال: فسنيسره للعسرى؟ وهل ف
الع'س\ر.ى ت.ي\سي¬؟ قال الفراء: وهذا ف جوازه بنزلة قوله تعال:

وبش>ر الذين كفروا بعذاب أ%ليم؛ والب,شارة� ف ال4صل تقع على ال�ف%ر>ح,
السار�، فإ,ذا جعت. كل� أ%مر� ف خي وشر جاز التبشي' فيهما جيعاv. قال

ال4زهري: وتقول قاب,ل} غ%ر\ب. السانية لقائدها إ,ذا انتهى الغ.ر\ب
طالعاv من البئر إ,ل أ%يدي القابل، وت.م.ك�ن. من ع.راق1يها، أ%ل وي.س>ر

السانية% أ%ي اعطف رأ}س.ها كي ل ي'جاو,ر ال%ن\حاة فيتفع الغر\ب' إ,ل
ال%حالة وال1ح\ور, فينخرق، ورأ%يتهم ي'س.مeون ع.ط}ف. السانية1

ت.ي\س3ياv لا ف خلفه من الت_ع\سي؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%ب ت'ذ%كYر'ن,يه1 كل© نائبة{،

والي' والشرe وال3يسار' والع'س'ر'
ويوز أ%ن يكون الع'س'ر لغة ف الع'س\ر، كما قالوا: الق�ف�ل ف الق�ف}ل،

والق�ب'ل ف الق�ب\ل، ويوز أ%ن يكون احتاج فثقل، وحس�ن له ذلك إ,تاع'
الضم> الضم_. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلثة أ%حرف أ%وله مضموم
وأ%وسط�ه ساكن، فمن العرب من ي'ث%قYل�ه ومنهم من يففه، مثل ع'س\ر وع'س'ر

وح'ل}م وح'ل�م.
والع'س\رة� وال%ع\س.رة� وال%ع\س'رة� والع'س\ر.ى: خلف ال%ي\س.رة، وهي

ال�مور الت ت.ع\س'ر ول ت.ت.ي.س_ر'، والي'س\ر.ى ما اس\ت.ي\س.ر. منها،
والع'س\رى تأ}نيث ال4ع\س.ر من ال�مور. والعر.ب' تضع ال%ع\سور. موضع

الع'س\ر,، وال%ي\سور. موضع. الي'س\ر، ويعل الفعول ف الرفي كالصدر.
قال ابن سيده: وال%ع\سور' كالع'س\ر، وهو أ%حد ما جاء من الصادر على

مثال مفعول. ويقال: بلغ\ت' م.ع\سور. فلن%� إ,ذا ل ت.ر\ف�ق\ به. وقد ع.س3ر.
vفهو ع.س3ر¬، وع.س'ر. ي.ع\س'ر ع'س\را ،vال4مر' ي.ع\س.ر ع.س.را

وع.سار.ةv، فهو ع.س3ي: ال}تاث%. ويوم ع.س3ر¬ وع.س3ي¬: شديد¬ ذو ع'س\ر�. قال
ال تعال ف صفة يوم القيامة: فذلك يومئذ يوم¬ ع.س3ي¬ على الكافرين غي'

ي.س3ي. ويوم أ%ع\س.ر أ%ي مشؤوم؛ قال معقل الذل:
ور'ح\نا بقوم� من ب'دالة ق�ر�نوا،
وظل9 لم يوم¬ من الش_ر> أ%ع\س.ر'

فس_ر أ%نه أ%راد به أ%نه مشؤوم. وحاجة ع.س3ي وع.س3ية: م'ت.ع.س>رة؛
أ%نشد ثعلب:



قد أ%ن\ت.ح1ي للحاجة الع.س3ي,،
إ,ذ الش_باب' ل%ي�ن' الك�سور,

قال: معناه للحاجة الت تعسر على غيي؛ وقوله:
إ,ذ الشاب لي الكسور

أ%ي إ,ذ أ%عضائي ت'م.كYن'ن وت'طاو,ع'ن، وأ%راد قد انتحيت فوضع الت
موضع الاضي.

.vوتعس_ر ال4مر وتعاس.ر.، واس\ت.ع\س.ر.: اشتد� وال}ت.و.ى وصار ع.س3يا
واع\ت.س.ر\ت الكلم. إ,ذا اق}ت.ض.ب\ته قبل أ%ن ت'ز.و>ر.ه وت'ه.ي>ئ%ه؛

وقال العدي:
ف%ذ%ر\ ذا وع.دì إ,ل غي,ه،
فش.رe ال%قالة1 ما ي'ع\ت.س.ر\

قال ال4زهري: وهذا من اع\ت1سار, البعي ور'كوبه قبل تذليله. ويقال:
ذهبت ال3بل� ع'سار.يات{ وع'سار.ى، تقدير س'كار.ى، أ%ي بعض'ها ف إ,ثر بعض.

وأ%ع\س.ر. الرجل�: أ%ضاق. وال�ع\س3ر: نقيض ال�وس1ر.
وأ%ع\س.ر، فهو م'ع\س3ر: صار ذا ع'س\ر.ة{ وقل�ة1 ذات1 يد، وقيل: افتقر.

وحكى ك�راع: أ%ع\س.ر. إ,ع\ساراv وع'س\راv، والصحيح أ%ن ال3ع\سار.
الصدر' وأ%ن الع'س\رة السم. وف التنزيل: وإ,ن كان ذو ع'س\رة{ فن.ظ1رةD إ,ل

م.ي\س.رة؛ والع'س\رة�: ق1ل9ة ذات اليد، وكذلك ال3ع\سار'. واس\ت.ع\س.ر.ه.
vطلب م.ع\سور.ه. وع.س.ر. الغري. ي.ع\س3ر'ه وي.ع\س'ره ع'س\را

وأ%ع\س.ر.ه: طلب منه الد_ي\ن. على ع'س\رة وأ%خذه على ع'س\رة ول يرف�ق به إ,ل
م.ي\س.ر.ت1ه. والع'س\ر': مصدر ع.س.ر\ت'ه أ%ي أ%خذته على ع'س\رة. والع'س\ر،

بالضم: من ال3ع\سار، وهو الض>يق'. وال1ع\س.ر: الذي ي'ق%ع>ط� على
غريه. ورجل ع.س3ر¬ بي>ن الع.س.ر,: ش.كس¬، وقد عاس.ر.ه؛ قال:

ب,ش\ر¬ أ%بو م.ر\وان% إ,ن عاس.ر\ت.ه
ع.س3ر¬، وعند ي.سار,ه م.ي\سور'

وت.ع.اس.ر. الب.ي>عان: ل يت_ف1قا، وكذلك الزوجان. وف التنزيل: وإ,ن
ت.عاس.ر\ت'م فس.ت'ر\ض1ع' له أ�خ\رى. وأ%ع\س.رت الرأ%ة� وع.س.ر.ت\:

ع.س'ر. عليها و,لد'ها، وإ,ذا د'ع1ي. عليها قيل: أ%ع\س.رت وآن.ث%ت\، وإ,ذا
د'ع1ي. لا قيل: أ%ي\س.ر.ت وأ%ذ}ك%ر.ت\ أ%ي وضعت ذ%ك%راv وتيس_ر عليها
الولد'. وع.س.ر. الزمان�: اشتد� علينا. وع.س_ر. عليه: ض.ي_ق؛ حكاها



سيبويه. وع.س.ر عليه ما ف بطنه: ل يرج. وت.ع.س_ر: الت.ب.س. فلم ي'ق}د.ر\
على تليصه، والغي العجمة لغة. قال ابن ال�ظ%ف�ر,: يقال للغزل إ,ذا

التبس فلم يقدر على تليصه قد تغ.س_ر، بالغي، ول يقال بالعي إ,ل�
تشeماv؛ قال ال4زهري: وهذا الذي قاله ابن الظفر صحيح وكلم العرب عليه،

سعته من غي واحد منهم. وع.س.ر. عليه ع'س\راv وع.س_ر.: خال%ف%ه.
والع'س\ر.ى: نقيض الي'س\ر.ى. ورجل أ%ع\س.ر' ي.س.ر¬. يعمل بيديه جيعاv فإ,ن
ع.م1ل بيده الش>مال خاصة، فهو أ%ع\س.ر' بي�ن الع.س.ر، والرأ%ة ع.س\راء، وقد

 vع.س.ر.ت\ ع.س.را
(* قوله: «وقد عسرت عسراv» كذا بالصل بذا الضبط.

وعبارة شارح القاموس؛ وقد عسرت، بالفتح، عسراv، بالتحريك، هكذا هو مضبوط ف
سائر النسخ اهـ. وعبارة الصباح: ورجل أ%عسر يعمل بيساره، والصدر عسر من

باب تعب) ؛ قال:
لا م.ن\س3م¬ مثل� ال%حارة1 خ'ف©ه،

كأ%ن ال%صى، م1ن خ.ل}ف1ه، خ.ذ}ف' أ%ع\س.را
ويقال: رجل أ%ع\س.ر' وامرأ%ة ع.س\راء إ,ذا كانت قو�ت'هما ف أ%ش\م'ل1هما

وي.ع\م.ل� كل واحد منهما بشماله ما يعم.ل�ه غي'ه بيمينه. ويقال للمرأ%ة
ع.س\راء ي.س.ر.ةD إ,ذا كانت تعمل بيديها جيعاv، ول يقال أ%ع\س.ر'

أ%ي\س.ر' ول ع.س\راء ي.س\راء لل�نثى، وعلى هذا كلم العرب. ويقال من
.vالي'سر: ف فلن ي.س.رة. وكان عمر بن الطاب، رضي ال عنه، أ%ع\س.ر. ي.س.را

Dوف حديث رافع بن سال: إ,نا لنرتي ف ال%ب�انة1 وفينا قوم¬ ع'س\ران
ي.ن\ز,ع'ون% ن.ز\عاv شد1يداv؛ الع'س\ران� جع ال4ع\س.ر وهو الذي يعمل

بيده الي'س\ر.ى كأ%س\ود. وس'ودان{. يقال: ليس ش.ي\ء# أ%ش.دe ر.م\ياv من
ال4ع\س.ر,. ومنه حديث الز_ه\ري: أ%نه كان ي.د_ع1م' على ع.س\رائ1ه؛

الع.س\راء تأ}نيث ال4ع\س.ر: اليد الع.س\راء، ويتمل أ%نه كان أ%ع\س.ر..
وع'قاب¬ ع.س\راء�: ر,يش'ها من الانب ال4ي\سر أ%كثر من ال4ين، وقيل: ف

جناحها ق%واد1م' بيض¬. والع.س\راء: القادمة� البيضاء؛ قال ساعدة بن
جؤية:وع.م_ى عليه الوت. يأ}ت ط%ر,يق%ه

س1نانD، ك%ع.س\راء الع'قاب,، وم1ن\ه.ب'
ويروى: يأ}ب طريقه يعن ع'ي.ي\نة. وم1ن\ه.ب¬: فرس ينتهب الري، وقيل:

هو اسم لذا الفرس. وح.مام¬ أ%ع\س.ر': بناحه1 من ي.سار,ه بياض¬.



وال�عاس.رة�: ضدe ال�ياس.رة، والتعاس'ر، ضد� التياس'ر، وال%ع\سور':
ضد ال%ي\سور، وها مصدران، وسيبويه يقول: ها صفتان ول ييء عنده

الصدر' على وزن مفعول البتة، ويتأ%ول قولم: د.ع\ه إ,ل م.ي\سور,ه وإ,ل
م.ع\سور,ه. يقول: كأ%نه قال دعه إ,ل أ%مر ي'وس1ر' فيه وإ,ل أ%مر ي'ع\س3ر'

.vفيه، ويتأ%ول العقول أ%يضا
والع.س.رة�: القادمة� البيضاء، ويقال: ع'قاب¬ ع.س\راء ف يد1ها ق%واد1م

بيض.
وف حديث عثمان: أ%نه ج.ه_ز. ج.ي\ش. الع'س\رة1؛ هو جيش غزوة ت.بوك، سي

با ل4نه ن.د.ب. الناس. إ,ل الغ.ز\و, ف شدة القيظ، وكان وقت إ,يناع
الثمرة وط1يب الظYلل، فع.س'ر ذلك عليهم وشق_.

وع.س_ر.ن فلنD وع.س.ر.ن ي.ع\س3ر\ن ع.س\راv إ,ذا جاء عن ي.سار,ي.
وع.س.ر\ت' الناقة% ع.س\راv إ,ذا أ%خذتا من ال3بل. واع\ت.س.ر. الناقة:
أ%خذ%ها ر.ي>ضاv قبل أ%ن تذلل ي%ط}م1ها ور.ك1ب.ها، وناقة ع.س3ي¬:

اع\ت'س3رت من ال3بل فر'ك1ب.ت أ%و ح'م1ل% عليها ول ت'ل%ي_ن\ قبل، وهذا على حذف
الزائد، وكذلك ناقة ع.ي\س.ر¬ وع.و\س.رانةD وع.ي\س.رانةD؛ وبعي ع.س3ي¬

 Dوع.ي\س'ران
(* قوله: «وعيسران» هو بضم السي وما بعده بضمها وفتحها كما

ف شرح القاموس). وع.ي\س'رانê. قال ال4زهري: وزعم الليث أ%ن
الع.و\س.راني�ة والع.ي\س.ارن,ي_ة من النوق الت ت'رك%ب قبل أ%ن ت'راض.؛ قال:

وكلم العرب على غي ما قال الليث؛ قال الوهري: وجل ع.و\س.ارن9.
والع.س3ي': الناقة الت ل ت'ر.ض\. والع.س3ي': الناقة الت ل ت.ح\م1ل س.ن.تها.

والع.س3ية�: الناقة إ,ذا اع\تاطت فلم تمل عامها، وف التهذيب بغي هاء.
وقال الليث: الع.س3ي' الناقة الت اعتاطت فلم تمل سنتها، وقد

أ%ع\س.رت\ وع'س3ر.ت؛ وأ%نشد قول ال4عشى:
وع.س3ي� أ%د\ماء4 حادرة1 العيـ
ـن, خ.ن'وف{ ع.ي\رانة{ ش1م\لل

قال ال4زهري: تفسي' الليث للع.س3ي أ%نا الناقة الت اعتاطت غي'
صحيح، والع.س3ي' من ال3بل، عند العرب: الت اع\ت'س3رت فر'ك1ب.ت ول تكن

ذ�لYل%ت قبل ذلك ول ر,يض.ت، وكذا فسره ال4صمعي؛ وكذلك قال ابن السكيت ف
تفسي قوله:



ور.و\ح.ة1 د'ن\يا بي ح.ي_ي\ن, ر'ح\ت'ها،
أ%س1ي' ع.س3ياv أ%و ع.روضاv أ%ر'وض'ها

�قال: الع.س3ي' الناقة� الت ر'ك1ب.ت قبل تذليلها. وع.س.رت الناقة
ت.ع\س3ر ع.س\راv وع.س.راناv، وهي عاس1ر¬ وع.سي¬: ر.ف%عت ذ%نبها ف ع.د\و,ها؛

قال ال4عشى:
ب,ناج,ية{، كأ%تان الث�م1يل،

ت'ق%ض>ي السeر.ى بعد أ%ي\ن� ع.س3ي.ا
وع.س.ر.ت، فهي عاس1ر¬، رف%ع.ت ذنبها بعد الل9قاح. والع.س\ر': أ%ن

ت.ع\س3ر. الناقة بذنبها أ%ي ت.ش'ول% به. يقال: ع.س.رت به ت.ع\س3ر ع.س\راv؛ قال
ذو الرمة:

إ,ذا هي ت.ع\س3ر\ به ذ%ن_ب.ت\ به،
ت'حاكي به س.د\و. الن_جاء3 ال%م.ر\ج.ل,

والع.س.ران�: أ%ن ت.شول% الناقة� بذنبها لت'ر,ي الفحل% أ%نا لقح،
وإ,ذا ل ت.ع\س3ر\ وذن_ب.ت به فهي غي' لقح. وال%م.ر\ج.ل�: المل الذي

كأ%نه يدح'و بيديه د.ح\واv. قال ال4زهري: وأ%ما العاس1رة� من النوق فهي
الت إ,ذا ع.د.ت\ رفعت ذنبها، وتفعل ذلك من نشاطها، والذYئب يفعل ذلك؛ ومنه

قول الشاعر:
إ,ل� ع.واس1ر.، كالق1داح,، م'ع1يدة

بالليل م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف1
ايراد بالع.واس1ر الذئاب. الت ت.ع\س3ر' ف ع.د\و,ها وت'ك%س>ر

أ%ذنابا. وناقة ع.و\س.ران,ي_ة إ,ذا كان من د.أ}ب,ها ت.ك}س3ي' ذنب,ها ور.ف}ع'ه
إ,ذا ع.د.ت\؛ ومنه قول الطرماح:

ع.و\س.ران,ي�ة إ,ذا ان\ت.ق%ض. ال1م\ـ
ـس' ن.فاض. الف%ض1يض أ%ي_ ان\ت1فاض

الف%ض1يض': الاء السائل؛ أ%راد أ%نا ترفع ذنبها من النشاط وتعد'و بعد
عطشها وآخر ظمئها ف المس.

والع.س\ر.ى والع'س\ر.ى: ب.ق}لة؛ وقال أ%بو حنيفة: هي البقلة إ,ذا يبست؛
قال الشاعر:

vوما م.نعاها الاء4 إ,ل ض.نان.ة
بأ%ط}راف1 ع.س\رى، ش.و\ك�ها قد ت.خ.د_دا



والع.ي\س'ران�: ن.ب\ت¬. والع.س\راء: بنت جرير بن سعيد الر>ياح1ي�.
واع\ت.س.ر.ه: مثل اق}ت.س.ر.ه؛ قال ذو الرمة:

،vؤ.ساء4 ق%ت\لeوا الر�أ�ناس¬ أ%ه\ل%ك
وقاد'وا الناس. ط%و\عاv واع\ت1سارا

قال ال4صمعي: ع.س.ر.ه وق%س.ر.ه واحد¬. واع\ت.سر. الرجل� من مال, ولده
إ,ذا أ%خذ من ماله وهو كاره. وف حديث عمر: ي.ع\ت.س3ر' الوالد' من مال
ولده أ%ي يأ}خذ�ه منه وهو كاره، من الع\ت1سار, وهو الق}ت1سار' والق%ه\ر،

ويروى بالصاد؛ قال النضر ف هذا الديث رواه بالسي وقال: معناه وهو
كاره¬؛ وأ%نشد:

م'ع\ت.س3ر الصeر\م أ%و م'ذ1ل9
والع'س'ر': أ%صحاب' الب'ت\ر,ي�ة ف التقاض1ي والعمل,.

والع1س\ر': قبيلة من قبائل الن؛ قال بعضهم ف قول ابن أ%حر:
وف1ت\يان كج,ن�ة آل ع1س\ر,

إ,ن9 ع1س\ر. قبيلة من الن، وقيل: ع1س\ر أ%رض تسكنها الن. وع1س\ر ف
قول زهي: موضع:

كأ%ن9 عليهم' ب,ج'نوب� ع1س\ر
وف الديث ذكر الع.س3ي، هو بفتح العي وكسر السي، بئر بالدينة كانت

ل4ب أ�م.ي_ة الخزومي ساها النب، صلى ال عليه وسلم، ب,ي.س3ية،
وال تعال أ%علم.

@عسب: الع'س\ب': الن_م1ر'، وال�نثى بالاء. والع'س\ب'ور
والع'س\ب'ورة�: ولد الكلب من الذئبة. والع1س\بار' والع1س\بارة�: ولد الضبع من الذئب،

وجعه ع.ساب,ر'. وقال الوهري: الع1س\بارة� ولد الضبع، الذكر' وال�نثى
فيه سواء#. والع1س\بار': ولد' الذئب,؛ فأ%ما قول الكميت:

وت.ج.م_ع ال�ت.ف%ر>ق�و
ن من الف%راع1ل والع.ساب,ر\

فقد يكون جع الع'س\ب'ر، وهو النمر، وقد يكون جع ع1س\بار، وحذفت الياء
للضرورة. والف�ر\ع'ل�: ولد الضبع من الض>ب\عان، قال ابن ب.ح\ر: ر.ماهم

�بأ%نم أ%خ\لطD م'ع.ل}ه.ج'ون. والع'س\ب'رة والع'س\ب'ورة: الناقة
النجيبة، وقيل: السريعة من النجائب؛ وأ%نشد:

لقد أ%ران,ي.، وال4ي_ام' ت'ع\ج,ب'ن،



وال�ق}ف1رات' با ال�ور' العساب,ي'
قال ال4زهري: والصحيح الع'ب\س'ورة، الباء قيل السي، ف نعت الناقة؛

قال: وكذلك رواه أ%بو عبيد عن أ%صحابه. ابن سيده: وناقة ع'س\ب'ر¬
وع'س\ب'ور¬ شديدة سريعة.

@عسجر: الع.ي\س.ج'ور: الناقة الصeل}بة، وقيل: هي الناقة السريعة
الق%و,ي_ة، والسم الع.س\ج.رة. والع.ي\س.ج'ور: الس>علة، وع.س\ج.رت'ها

خ'ب\ث�ها، وإ,بل ع.ساج,ي': وهي التتابعة ف سيها.
والع.س\ج.ر': ال1ل}ح'.

:�وع.س\ج.ر. ع.س\ج.ر.ةv إ,ذا نظر نظراv شديداv. وع.س\ج.ر.ت ال3بل
استمر�ت ف سيها. والع.ي\س.ج'ور: الناقة� الكرية النسب، وقيل: هي الت ل

ت'ن\ت.ج قط، وهو أ%قوى لا.
@عسقر: ال4زهري: قال الؤرج رجل م'ت.ع.س�قر¬ إ,ذا كان ج.ل}داv صب'وراv؛

وأ%نشد:
وص1ر\ت. ملوكاv بقاع� ق%ر\ق%ر,،
ي.ج\ر,ي عليك ال�ور' بالت_ه.ر\ه'ر,

يا ل%ك من ق�ن\ب'رة{ وق�ن\ب'ر,
كن\ت على ال4ي_ام, ف تع.س\ق�ر,

أ%ي ص.ب\ر� وج.لدة{. والت_ه.ر\ه'ر': صوت الريح، ت.ه.ر\ه.رت وه.ر\ه.رت
واحد¬؛ قال ال4زهري: ول أ%دري من روى هذا عن الؤرج ول أ%ثق به.

@عسكر: الع.س\ك%رة�: الشدة والدب؛ قال طرفة:
ظل� ف ع.س\ك%رة{ من ح'ب>ها،
ونأ%ت\ ش.ح\ط% م.زار, ال�د_ك1ر\

أ%ي ظل9 ف شدة من ح'ب�ها، والضمي ف نأ%ت يعود على مبوبته، وقوله:
ش.ح\ط% م.زار, ال�د_كر أ%راد يا شحط% مزار ال�د�كر.

Dوالع.س\ك%ر': المع، فارسي؛ قال ثعلب: يقال الع.س\ك%ر' م'ق}ب,ل
وم'ق}ب,لون، فالتوحيد على الشخص، كأ%نك قلت: هذا الشخص مقبل، والمع على

جاعتهم، وعندي أ%ن ال3فراد على اللفظ والمع على العن.
وقال ابن ال4عراب: الع.س\كر الكثي' من كل شيء. يقال: ع.س\ك%ر¬ من

رجال وخيل وكلب. وقال ال4زهري: ع.س\ك%ر' الرجل, جاعة� مال1ه ون.ع.م1ه؛
وأ%نشد:



هل ل%ك ف أ%ج\ر� ع.ظ1يم� ت'ؤ\ج.ر'ه\،
ت'ع1ي' م1س\ك1يناv ق%ل1يلv ع.س\ك%ر'ه\؟

ع.ش\ر' ش1ي.اه{ س.م\ع'ه وب.ص.ر'ه\،
قد حد_ث% الن_فس. ب,مص\ر� ي.ح\ض'ر'ه'

�وع.ساك1ر' ال%م>: ما ر.ك1ب. بعضه بعضاv وتتابع. وإ,ذا كان الرجل
قليل% الاشية قيل: إ,نه لقليل الع.س\ك%ر,. وع.س\ك%ر' الليل,: ظلمته؛

وأ%نشد:قد و.ر.د.ت\ خ.ي\ل� بن العج_اج,،
كأ%نا ع.س\ك%ر' ل%ي\ل� داج,

وع.س\ك%ر. الليل�: ت.راك%م.ت\ ظ�ل}مت'ه. وع.س\ك%ر. بالكان: تم_ع.
والع.س\ك%ر: م'ج\ت.م.ع' اليش. والع.س\ك%ران1: عرفة� وم1ن. والع.س\ك%ر':
ال%ي\ش؛ وع.س\ك%ر. الرجل�، فهو م'ع.س\ك1ر¬، والوضع م'ع.س\ك%ر¬، بفتح

الكاف. والع.س\ك%ر' وال�ع.س\ك%ر: موضعان. وع.س\ك%ر م'ك}ر.م: اسم بلد معروف،
وكأ%نه معرب.

@عشر: الع.ش.رة: أ%ول الع'قود. والع.ش\ر: عدد الؤنث، والع.ش.رة�: عدد
الذكر. تقول: ع.ش\ر' ن,س\وة وع.ش.رة� رجال، فإ,ذا جاو.ز\ت. الع1ش\رين

استوى الذكر والؤنث فقلت: ع1ش\رون رجلv وع1ش\رون امرأ%ة، وما كان من
الثلثة إ,ل الع.ش.رة فالاء تلحقه فيما واحد'ه مذكر، وتذف فيما واحد'ه

مؤنث، فإ,ذا جاو.ز\ت. الع.ش.رة أ%ن_ث}ت الذكر. وذك9رت الؤنث، وحذفت الاء
ف الذكر ف الع.ش.رة وأ%ل}ح.ق}تها ف الص_د\ر، فيما بي ثلثة% عش.ر

إ,ل تسعة عش.ر، وفتحت الشي وجعلت السي اساv واحداv مبني�اv على
الفتح، فإ,ذا ص1ر\ت إ,ل الؤنث أ%لقت الاء ف العجز وحذفتها من الصدر،

وأ%سكنت الشي من ع.ش\رة، وإ,ن شئت ك%س.ر\تا، ول ي'ن\س.ب' إ,ل السي
ج'ع1ل اساv واحداv، وإ,ن نسبت إ,ل أ%حدها ل يعلم أ%نك تريد الخر،فإن

اضط�ر� إل ذلك نسبته إل أ%حدها ث نسبته إل الخر، ومن قال أ%ر\ب.ع.
ع.ش\رة قال: أ%ر\ب.ع1يÒ ع.ش.ر,يÒ، بفتح الشي، وم1ن. الشاذ ف القراءة:

فان\ف%ج.ر.ت منه اثنتا ع.ش.رة ع.ي\ناv، بفتح الشي؛ ابن جن: وجه' ذلك
أ%ن أ%لفاظ العدد ت'غ.ي_ر كثياv ف حد� التركيب، أ%ل تراهم قالوا ف

الب.س3يط: إ,ح\دى ع.ش\رة، وقالوا: ع.ش1رة وع.ش.رة، ث قالوا ف التركيب:
ع1ش\رون؟ ومن ذلك قولم ثلثون فما بعدها من العقود إ,ل التسعي، فجمعوا

بي لفظ الؤنث والذكر ف التركيب، والواو للتذكي وكذلك أ�خ\ت'ها، وسقوط



الاء للتأ}نيث، وتقول: إ,ح\دى ع.ش1رة امرأ%ة، بكسر الشي، وإ,ن شئت
سكنت إ,ل تسع. ع.ش\رة، والكسر' ل4هل ند والتسكي' ل4هل الجاز. قال

ال4زهري: وأ%هل اللغة والنحو ل يعرفون فتح الشي ف هذا الوضع، وروي عن
ال4عمش أ%نه قرأ%: وق%ط�ع\ناهم اث}ن.ت.ي\ ع.ش.رة، بفتح الشي، قال: وقد

قرأ% الق�ر�اء بفتح الشي وكسرها، وأ%هل اللغة ل يعرفونه، وللمذكر أ%ح.د.
ع.ش.ر ل غي. وع1ش\رون: اسم موضوع لذا العدد، وليس بمع الع.ش.رة

ل4نه ل دليل على ذلك، فإ,ذا أ%ض.ف}ت أ%س\ق%ط}ت النون قلت: هذه ع1ش\ر'وك
وع1ش\ر,ي_، بقلب الواو ياء للت بعدها فتدغم. قال ابن السكيت: ومن العرب من

ي'س.ك9ن العي فيقول: أ%ح.د. ع\ش.ر، وكذلك ي'س.ك9نها إ,ل ت1س\ع.ة%
ع\ش.ر إ,ل اثن ع.ش.ر فإ,ن العي ل تسكن لسكون ال4لف والياء قبلها. وقال

ال4خفش: إ,نا سك�نوا العي ل9ا طال السم وك%ث�رت حركات'ه، والعدد'
منصوب¬ ما بي أ%ح.د. ع.ش.ر. إ,ل ت1س\ع.ة% ع.ش.ر. ف الرفع والنصب والفض،

إ,ل اثن عشر فإ,ن اثن واثنت يعربان ل4نما على ه1ج.اء4ي\ن، قال:
وإ,نا ن'ص1ب. أ%ح.د. ع.ش.ر. وأ%خوات'ها ل4ن ال4صل أ%حد¬ وع.ش.رة،

فأ�س\ق1ط%ت الواو' وص'ي>را جيعاv اساv واحداv، كما تقول: هو جاري ب.ي\ت.
ب.ي\ت. وك1ف9ة% ك1ف9ة%، وال4صل� بي\ت¬ لب.ي\ت{ وك1ف�ةD ل1ك1ف�ة{،

فص'ي>ر.تا اساv واحداv. وتقول: هذا الواحد والثان والثالث إ,ل العاشر ف
الذكر، وف الؤنث الواحدة والثانية والثالثة والعاشرة. وتقول: هو عاشر'

ع.ش.رة وغ%ل�ب\ت. الذكر، وتقول: هو ثالث� ث%لثة% ع.ش.ر. أ%ي هو أ%حد'هم،
وف الؤنث هي ثالثة� ث%لث% ع.ش\رة ل غي، الرفع ف ال4ول، وتقول: هو

ثالث� ع.ش.ر. يا هذا، وهو ثالث% ع.ش.ر. بالرفع والنصب، وكذلك إ,ل
ت1س\ع.ة% ع.ش.ر.، فمن رفع قال: أ%ردت هو ثالث� ثلثة% ع.ش.ر. فأ%ل}ق%يت

الثلثة وتركت' ثالث على إ,عرابه، وم.ن ن.ص.ب قال: أ%ردت ثالث% ث%لثة% ع.ش.ر.
فلما أ%س\ق%ط}ت الثلثة% أ%ل}ز.م\ت إ,ع\راب.ها ال4و�ل% ليعلم أ%ن ههنا

شيئاv مذوفاv، وتقول ف الؤنث: هي ثالثة% ع.ش\رة% وهي ثالثة% ع.ش\رة%،
وتفسي'ه مثل تفسي الذكر، وتقول: هو الادي ع.ش.ر وهذا الثان ع.ش.ر

والثالث% ع.ش.ر. إ,ل الع1ش\ر,ين مفتوح كله، وف الؤنث: هذه الادية%
ع.ش\رة% والثانية% ع.ش\ر.ة% إ,ل العشرين تدخل الاء فيها جيعاv. قال

الكسائي: إ,ذا أ%د\خ.ل}ت. ف العدد ال4لف. واللم. فأ%د\خ1ل}هما ف العدد كلYه
فتقول: ما فعلت ال4ح.د. الع.ش.ر. ال4ل}ف. د1ر\هم�، والبصريون



ي'د\خ1لون ال4لف. واللم ف أ%وله فيقولون: ما فعلت ال4ح.د. ع.ش.ر. أ%ل}ف.
د1ر\هم�. وقوله تعال: ول%يال� ع.ش\ر�؛ أ%ي ع.ش\ر, ذي ال1ج_ة. وع.ش.ر.

القوم. ي.ع\ش1ر'هم، بالكسر، ع.ش\راv: صار عاشر.هم، وكان عاش1ر. ع.ش.رة{.
وع.ش.ر.: أ%خذ% واحداv من ع.ش.رة. وع.ش.ر.: زاد واحداv على تسعة. وع.ش_ر\ت

الشيء ت.ع\ش1ياv: كان تسعة فزدت واحداv حت ت9 ع.ش.رة. وع.ش.ر\ت،
بالتخفيف: أ%خذت واحداv من ع.ش.رة فصار تسعة. والع'شور': نقصان، والت_ع\شي'

Dزيادة وتام¬. وأ%ع\ش.ر. القوم': صاروا ع.ش.رة. وقوله تعال: تلك ع.ش.ر.ة
كاملة؛ قال ابن عرفة: مذهب العرب إ,ذا ذ%ك%ر'وا ع.د.دين أ%ن

ي'ج\م1ل�وها؛ قال النابغة:
توه_م\ت' آيات{ لا، ف%عر.ف}ت'ها

ل1س3ت_ة1 أ%ع\وام,، وذا العام' ساب,ع'
(* قوله: «توهت آيات إل» تأمل شاهده).

وقال الفرزدق:
ث%لثD واث}نتان1 فه'ن� خ.م\س¬،

وثال1ثةD ت.ميل, إ,ل الس>ه.ام
وقال آخر:

vفس3ر\ت' إ,ليهم' ع1شرين. ش.ه\را
وأ%ر\بعةv، فذلك ح1ج�تان1

وإ,نا تفعل ذلك لقلة ال1س.اب فيهم. وثوب¬ ع'شار,يÒ: طوله ع.ش\ر'
أ%ذرع. وغلم ع'شار,يÒ: ابن ع.ش\ر, سني، وال�نثى بالاء.

وعاش'وراء� وع.ش'وراء�، مدودان: اليوم' العاشر من الرم، وقيل:
التاسع. قال ال4زهري: ول يسمع ف أ%مثلة ال4ساء اساv على فاع'ولء4 إ,ل

أ%ح\ر'ف¬ قليلة. قال ابن ب'ز'رج: الض�ار'وراء� الض_ر�اء�، والسار'وراء�
الس_ر_اء�، والد_ال�ولء الد_لل. وقال ابن ال4عراب: الاب'وراء�

موضع، وقد أ�ل}ح1ق. به تاس'وعاء. وروي عن ابن عباس أ%نه قال ف صوم
عاشوراء: لئن س.ل1م\ت إ,ل قابل� ل4ص'وم.ن_ اليوم. التاس1ع.؛ قال ال4زهري:
ولذا الديث عد�ةD من التأ}ويلت أ%حد'ها أ%نه ك%ر,ه موافقة اليهود ل4نم
يصومون اليوم. العاشر.، وروي عن ابن عباس أ%نه قال: ص'وموا التاس1ع.

والعاش1ر. ول ت.ش.ب_ه'وا باليهود؛ قال: والوجه الثان ما قاله الزن
يتمل أ%ن يكون التاسع' هو العاشر؛ قال ال4زهري: كأ%نه تأ%ول فيه ع1ش\ر



الو,ر\د1 أ%نا تسعة أ%يام، وهو الذي حكاه الليث عن الليل وليس ببعيد عن
الصواب.

والع1ش\رون: ع.ش.رة مضافة إ,ل مثلها و'ض1ع.ت على لفظ المع وك%س.ر'وا
أ%ولا لعلة. وع.ش\ر.ن\ت الشيء: جعلته ع1ش\رين.، نادر للفرق الذي بينه

وبي ع.ش.ر\ت. والع'ش\ر' والع.ش1ي': جزء من ع.ش.رة، يط9رد هذان البناءان ف
جيع الكسور، والمع أ%ع\شار¬ وع'ش'ور¬، وهو ال1ع\شار؛ وف التنزيل:

وما ب.ل%غوا م1ع\شار. ما آت.ي\ناه'م؛ أ%ي ما بل%غ م'ش\ر,ك�و أ%هل مكة
م1ع\شار. ما أ�وت1ي. م.ن ق%ب\ل%هم من الق�د\رة والق�و�ة. والع.ش1ي': الزء�

من أ%ج\زاء الع.شرة، وجع الع.ش1ي أ%ع\ش1راء مثل ن.ص1يب وأ%ن\ص1باء، ول
يقولون هذا ف شيء سوى الع'ش\ر. وف الديث: ت1سعة� أ%ع\ش1راء الر>ز\ق

ف التجارة وج'ز\ء# منها ف الس_اب,ياء؛ أ%راد تسعة أ%ع\شار الرزق.
والع.ش1ي والع'ش\ر': واحد¬ مثل الث�م1ي والث©م\ن والس_د1يس والسeد\س,.

والع.ش1ي' ف مساحة ال4ر.ضي: ع'ش\ر' الق%ف1يز، والق%ف1يز: ع'ش\ر
ال%ر,يب. والذي ورد ف حديث عبدال: لو ب.ل%غ% ابن' عباس أ%س\نان.نا ما

عاش.ر.ه منا رجلD، أ%ي لو كان% ف السن م1ث}ل%نا ما ب.ل%غ% أ%حد¬ منا ع'ش\ر.
vبالضم، وع'ش'ورا ،vع1ل}م1ه1. وع.ش.ر القوم. ي.ع\ش'ر'هم ع'ش\را

وع.ش_ر.هم: أ%خذ ع'ش\ر. أ%موالم؛ وع.ش.ر. الال% ن.ف}س.ه وع.ش_ر.ه: كذلك، وبه
سي الع.ش�ار؛ ومنه العاش1ر'. والع.ش_ار': قابض الع'ش\ر,؛ ومنه قول عيسى
بن عمر لبن ه'ب.ي\رة وهو ي'ضر.ب بي يديه بالسياط: تال إ,ن كنت إ,ل

vس.ي\فاظ قبضها ع.ش�اروك. وف الديث: إ,ن ل%ق1يتم عاش1را�أ�ث%ي�اباv ف أ
فاق}ت'ل�وه؛ أ%ي إ,ن وجدت م.ن يأ}خذ الع'ش\ر على ما كان يأ}خذه أ%هل

الاهلية مقيماv على د1ينه، فاقتلوه لك�ف}ر,ه أ%و لستحلله لذلك إ,ن كان
مسلماv وأ%خ.ذ%ه مستحل¾ وتاركاv فرض ال، وهو ر'بع' الع'ش\ر، فأ%ما من

ي.ع\ش'رهم على ما فرض ال سبحانه فح.س.ن¬ جيل. وقد ع.ش.ر جاعةD من
الصحابة للنب واللفاء بعده، فيجوز أ%ن ي'سم_ى آخذ� ذلك: عاشراv ل3ضافة ما

يأ}خذه إ,ل الع'ش\ر, كر'بع الع'ش\ر, ون,ص\ف1 الع'ش\ر,، كيف وهو يأ}خذ
الع'ش\ر. جيعه، وهو ما س.ق%ت\ه السماء. وع'ش\ر' أ%موال, أ%هل الذمة ف

التجارات، يقال: ع.ش.ر\ت مال%ه أ%ع\ش'ره ع'ش\راv، فأ%نا عاشر¬، وع.ش_ر\ته،
فأ%ما م'ع.ش_ر¬ وع.ش_ار¬ إ,ذا أ%خذت ع'ش\ر.ه. وكل ما ورد ف الديث من

عقوبة الع.ش�ار ممول على هذا التأ}ويل. وف الديث: ليس على



ال�س\ل1مي ع'شور¬ إ,نا الع'شور على اليهود والنصارى؛ الع'ش'ور': ج.م\ع ع'ش\ر�،
يعن ما كان من أ%موالم للتجارات دون الصدقات، والذي يلزمهم من ذلك، عند

الشافعي، ما ص'ول1ح'وا عليه وقت. العهد، فإ,ن ل ي'صال%ح'وا على شيء فل
يلزمهم إ,ل ال1ز\ية�. وقال أ%بو حنيفة: إ,ن أ%خ.ذ�وا من السلمي إ,ذا

د.خ.ل�وا ب,لد.هم أ%خ.ذ}نا منهم إ,ذا د.خ.ل�وا ب,لد.نا للتجارة. وف
الديث: اح\م.د'وا ال إ,ذ} ر.ف%ع. عنكم الع'شور.؛ يعن ما كانت ال�لوك'
تأ}خذه منهم. وف الديث: إ,ن و.ف}د. ث%ق1يف اشترطوا أ%ن ل ي'حش.ر'وا
ول ي'ع\ش.روا ول ي'ج.بeوا؛ أ%ي ل يؤخذ ع'ش\ر' أ%موالم، وقيل: أ%رادوا
به الصدقة% الواجبة، وإ,نا ف%س_ح لم ف تركها ل4نا ل تكن واجبة

يومئذ عليهم، إ,نا ت.ج,ب بتمام ال%و\ل. وسئل جابر¬ عن اشتراط ث%ق1يف: أ%ن
ل صدقة عليهم ول جهاد.، فقال: ع.ل1م أ%نم س.ي'صد>قون وي'جاهدون إ,ذا

أ%سلموا، وأ%ما حديث بشي بن الصاصي�ة حي ذ%كر له شرائع ال3سلم فقال:
أ%ما اثنان منها فل أ�ط1يق�هما: أ%ما الصدقة� فإ,نا ل ذ%و\د¬ ه'ن_

ر,س\ل� أ%هلي وح.مولت'هم، وأ%ما الهاد فأ%خاف' إ,ذا ح.ض.ر\ت' خ.ش.ع.ت\
نفس3ي، فك%ف_ يده وقال: ل صدقة% ول جهاد. فب,م. تدخل� النة؟ فلم

ي.ح\ت.م1ل لبشي ما احتمل لثقيف؛ وي'ش\ب,ه أ%ن يكون إ,نا ل ي.س\م.ع\ له
لع1ل}م1ه أ%نه ي.ق}ب.ل إ,ذا قيل له، وث%ق1يف¬ كانت ل تقبله ف الال وهو واحد

.vفشيئا vوهم جاعة، فأ%راد أ%ن يتأ%ل�ف%هم وي'د.ر>ج.هم عليه شيئا
ومنه الديث: النساء ل ي'عش.ر\ن% ول ي'ح\ش.ر\ن: أ%ي ل يؤخذ ع'ش\ر'
أ%موالن، وقيل: ل يؤخذ الع'ش\ر' من ح.ل}ي,ه,ن� وإ,ل فل ي'ؤخذ ع'ش\ر'

أ%موالن ول أ%موال, الرجال.
والع1ش\ر': ورد ال3بل اليوم. العاشر.. وف حسابم: الع1ش\ر التاسع

فإ,ذا جاوزوها بثلها فظ1م\ؤ'ها ع1ش\ران، وال3بل ف كل ذلك ع.واش1ر' أ%ي ترد
الاء ع1ش\راv، وكذلك الثوامن والسوابع والوامس. قال ال4صمعي: إ,ذا

وردت ال3بل كل� يوم قيل قد و.ر.د.ت\ ر,ف}هاv، فإذا وردت يوماv ويوماv ل،
قيل: وردت غ1ب�اv، فإ,ذا ارتفعت عن الغ1ب� فالظمء الر>ب\ع'، وليس ف

الورد ث1ل}ث ث ال1م\س إ,ل الع1ش\ر، فإ,ذا زادت فليس لا تسمية و,ر\د،
ولكن يقال: هي ترد ع1ش\راv وغ1ب�اv وع1ش\راv ور,ب\عاv إ,ل الع1شر.ين،

فيقال حينئذ: ظ1م\ؤ'ها ع1ش\ران1، فإ,ذا جاوزت الع1ش\ر.ي\ن, فهي ج.واز,ئ'؛
وقال الليث: إ,ذا زادت على الع.ش.رة قالوا: ز,د\نا ر,ف}هاv بعد ع1ش\ر�. قال



الليث: قلت للخليل ما معن الع1ش\ر,ين؟ قال: جاعة ع1ش\ر، قلت:
فالع1ش\ر' كم يكون؟ قال: ت1سعة� أ%يام، قلت: فع1ش\رون ليس بتمام إ,نا هو ع1ش\ران

ويومان، قال: لا كان من الع1ش\ر الثالث يومان جعته بالع1ش\رين، قلت:
وإ,ن ل يستوعب الزء الثالث؟ قال: نعم، أ%ل ترى قول أ%ب حنيفة: إ,ذا

ط%ل�قها تطليقتي وع'ش\ر. تطليقة فإ,نه يعلها ثلثاv وإ,نا من الطلقة
الثالثة فيه جزء، فالع1ش\رون هذا قياسه، قلت: ل ي'ش\ب,ه' الع1ش\ر' 

*)
قوله: قلت ل يشبه العشر إل» نقل شارح القاموس عن شيخه أن الصحيح ان القياس

ل يدخل اللغة وما ذكره الليل ليس إل لرد البيان واليضاح ل للقياس
حت يرد ما فهمه الليث). التطليقة% ل4ن بعض التطليقة تامة تطليقة، ول

يكون بعض الع1ش\ر, ع1ش\راv كاملv، أ%ل ترى أ%نه لو قال لمرأ%ته أ%نت
طالق نصف تطليقة أ%و جزءاv من مائة تطليقة كانت تطليقة تامة، ول يكون نصف

الع1ش\ر وث�ل�ث الع1ش\ر, ع1ش\راv كاملv؟ قال الوهري: والع1ش\ر' ما بي
الو,ر\د.ين، وهي ثانية أ%يام ل4نا ت.ر,د' اليوم العاشر، وكذلك

ال4ظ}ماء، كلها بالكسر، وليس لا بعد الع1ش\ر اسم إ,ل ف الع1ش\ر,4ين,، فإ,ذا
،vوردت يوم الع1ش\ر.3ين قيل: ظ1م\ؤ'ها ع1ش\ران1، وهو ثانية ع.ش.ر يوما

�فإ,ذا جاوزت الع1ش\ر,ين, فليس لا تسمية، وهي ج.واز,ئ'. وأ%ع\ش.ر. الرجل
إ,ذا و.ر.دت إ,بل�ه ع1ش\راv، وهذه إ,بل ع.واش1ر'. ويقال: أ%ع\ش.ر\نا مذ

ل ن.ل}تق. أ%ي أ%تى علينا ع.ش\ر' ليال.
�وع.واش1ر' القرآن: الي' الت يتم با الع.ش\ر'. والعاش1رة�: ح.ل}قة

الت_ع\ش1ي من ع.واش1ر الصحف، وهي لفظة مول�دة. وع'ش.ار، بالضم: معدول
من ع.ش.رة. وجاء القوم ع'شار. ع'شار. وم.ع\ش.ر. م.ع\ش.ر. وع'شار وم.ع\ش.ر

أ%ي ع.ش.رة ع.ش.رة، كما تقول: جاؤوا أ�ح.اد. أ�ح.اد. وث�ناء4 ث�ناء4
وم.ث}ن م.ث}ن؛ قال أ%بو عبيد: ول ي'س\مع أ%كثر' من أ�حاد وث�ناء وث�لث

ور'باع إ,ل ف قول الكميت:
ول ي.س\ت.ر,يثوك حت ر.م.ي\ـ

ـت، فوق الرجال، خ1ص.الv ع'ش.ارا
قال ابن السكيت: ذهب القوم ع'ش.ار.يات{ وع'س.ار.يات{ إ,ذا ذهبوا

أ%ياد1ي. س.ب.ا متفرقي ف كل وجه. وواحد الع'شاري.ات: ع'شار.ى مثل ح'بار.ى
وح'ب.ار.يات. والع'ش.ارة: القطعة� من كل شيء، قوم ع'ش.ارة وع'ش.ارات؛ قال



حات طيء يذكر طيئاv وتفرeق%هم:
فصار'وا ع'ش.ارات{ بكل9 مكان1

وع.ش_ر المار: تاب.ع. النهيق ع.ش\ر. ن.ه.قات{ ووال بي ع.ش\ر,
ت.ر\ج,يعات ف ن.ه,يقه، فهو م'ع.ش_ر¬، ون.ه,يق�ه يقال له الت_ع\ش1ي؛ يقال:

ع.ش_ر. ي'ع.ش>ر' ت.ع\ش1ياv؛ قال عروة بن الورد:
وإ,ن>ي وإ,ن ع.ش_ر\ت' من خ.ش\ية1 الر_د.ى

ن'هاق. ح1مار�، إ,نن ل%ز'وع'
ومعناه: إ,نم يزعمون أ%ن الرجل إ,ذا و.ر.د. أ%رض. و.باء� وض.ع. يد.ه
خلف أ�ذنه1 فن.ه.ق ع.ش\ر. ن.هقات{ ن.هيق. ال1مار ث دخلها أ%م1ن. من

الو.باء؛ وأ%نشد بعضهم: ف أ%رض مال1ك{، مكان قوله: من خشية الر_د.ى، وأ%نشد:
ن'هاق المار، مكان ن'هاق حار. وع.ش_ر. الغ'راب': ن.عب. ع.ش\ر.

ن.ع.ب.ات{. وقد ع.ش_ر. ال1مار': نق، وع.ش_ر. الغ'راب': ن.ع.ق.، من غي أ%ن
ي'ش\ت.ق9ا من الع.ش.رة. وحكى اللحيان: اللهم_ عش>ر\ خ'طاي. أ%ي اكت'ب\

لكل خ'ط}وة ع.ش\ر. حسنات.
والع.ش1ي': صوت الض_ب'ع؛ غي مشتق أ%يضاv؛ قال:

جاء4ت\ به أ�ص'لv إ,ل أ%و\لد1ها،
ت.م\شي به معها لم\ ت.ع\ش1ي'

وناقة ع'ش.راء: مصى لملها ع.ش.رة� أ%شهر، وقيل ثانية، وال4ول� أ%ول
لكان لفظه، فإ,ذا وضعت لتمام سنة فهي ع'ش.راء أ%يضاv على ذلك كالرائب,

من اللب 
(* قوله: «كالرائب من اللب» ف شرح القاموس ف مادة راب ما نصه:

قال أ%بو عبيد إ,ذا خثر اللب، فهو الرائب ول يزال ذلك اسه حت ينزع
زبده، واسه على حاله بنزلة العشراء من ال3بل وهي الامل ث تضع وهي

اسها). وقيل: إ,ذا و.ض.عت فهي عائد¬ وجعها ع.و\د¬؛ قال ال4زهري: والعرب
يسمونا ع1ش.اراv بعدما تضع ما ف بطونا للزوم السم بعد الوضع كما
يسمونا ل1ق%احاv، وقيل الع.ش.راء من ال3بل كالن�فساء من النساء، ويقال:

vناقتان ع'ش.راوان1. وف الديث: قال ص.ع\صعة بن ناجية: اش\ت.ر.ي\ت م.ؤ'ودة
بناق%ت.ي, ع'ش.ر.او.ي\ن,؛ قال ابن ال4ثي: قد اتeش1ع. ف هذا حت قيل

لكل حامل ع'ش.راء وأ%كثر ما يطلق على اليل وال3بل، والمع ع'ش.راوات¬،
ي'ب\د1لون من هزة التأ}نيث واواv، وع1ش.ار¬ ك%س_ر'وه على ذلك، كما



قالوا: ر'ب.عة ور'ب.عات¬ ور,باع¬، أ%ج\ر.و\ا ف�علء م'ج\ر.ى ف�ع.لة كما
أ%ج\ر.و\ا ف�ع\ل%ى م'ج\ر.ى ف�ع\ل%ة، شبهوها با ل4ن البناء واحد ول4ن آخره

علمة التأ}نيث؛ وقال ثعلب: الع1ش.ار' من ال3بل الت قد أ%تى عليها عشرة
أ%شهر؛ وبه فسر قوله تعال: وإ,ذا الع1ش.ار' ع'طYل%ت؛ قال الفراء:

ل�ق�ح' ال3بل, ع.ط�ل%ها أ%هل�ها لشتغالم بأ%ن\ف�س3هم ول ي'ع.طYل�ها
قوم'ها إ,ل ف حال القيامة، وقيل: الع1شار' اسم يقع على النوق حت ي'ت\تج

بعض'ها، وبعض'ها ي'ن\ت.ظ%ر' ن,تاج'ها؛ قال الفرزدق:
ك%م\ ع.م_ة لك يا ج.ر,ير' وخالة

ف%د\عاء، قد ح.ل%ب.ت\ ع.ل%ي� ع1ش.ار,ي
قال بعضهم: وليس للع1ش.ار, لب إ,نا ساها ع1شاراv ل4نا حديثة العهد

بالن>تاج وقد وضعت أ%ولدها. وأ%ح\س.ن ما تكون ال3بل وأ%ن\ف%س'ها عند
أ%هلها إ,ذا كانت ع1ش.اراv. وع.ش_ر.ت الناقة� ت.ع\ش1ياv وأ%ع\ش.ر.ت:

صارت ع'ش.راء، وأ%ع\ش.رت أ%يضاv: أ%تى عليها ع.ش.ر.ة� أ%شهر من نتاجها.
وامرأ%ة م'ع\ش1ر¬: م'ت1مÒ، على الستعارة. وناقة م1ع\شار¬: ي.غ\ز'ر

لبن'ها ليال ت'ن\ت.ج. ون.عت. أ%عراب ناقةv فقال: إ,نا م1ع\شار¬ م1ش\كار¬
م1غ\ب.ار¬؛ م1ع\ش.ار¬ ما تقدم، وم1شكار¬ ت.غ\ز'ر ف أ%ول نبت الربيع،
وم1غ\بار¬ ل%ب,نةD بعدما ت.غ\ز'ر' اللوات ي'ن\ت.ج\ن معها؛ وأ%ما قول لبيد

:vيذكر م.ر\ت.عا
ه.م.لD ع.شائ1ر'ه على أ%و\لد1ها،

م1ن راشح م'ت.ق%و�ب وف%ط1يم
فإ,نه أ%راد بالع.شائ1ر هنا الظباء4 الد1يثات العهد بالنتاج؛ قال

ال4زهري: كأ%ن� الع.شائر. هنا ف هذا العن جع ع1ش.ار، وع.شائر' هو جع
المع، كما يقال ج,مال وج.مائ1ل وح1ب.ال وح.بائ1ل.

وال�ع.ش>ر': الذي صارت إ,بل�ه ع1ش.اراv؛ قال م.ق9اس ابن عمرو:
لي.خ\ت.ل1ط%ن_ العام. راع� م'ج.ن_ب¬،

إ,ذا ما تلق%ي\نا براع� م'ع.ش>ر
والع'ش\ر': النeوق' الت ت'ن\ز,ل الد>ر_ة القليلة من غي أ%ن تتمع؛

قال الشاعر:
ح.ل�وب¬ لع'ش\ر, الشeول, ف ل%ي\لة1 الص_با،

س.ريع¬ إ,ل ال4ض\ياف1 قبل التأ%مeل,



وأ%ع\شار' ال%زور,: ال4ن\ص1باء. والع1ش\ر': قطعة تنك%س3ر' من الق%د.ح
أ%و الب'ر\مة كأ%نا قطعة من ع.ش\ر قطع، والمع أ%ع\شار¬. وق%د.ح¬

أ%ع\شار¬ وق1د\ر¬ أ%ع\ش.ار¬ وق�دور¬ أ%عاش1ي': مكس_ر.ة على ع.ش\ر, قطع؛ قال
امرؤ القيس ف عشيقته:

وما ذ%ر.ف%ت\ ع.ي\ناك1 إ,ل ل1ت.قد.ح1ي
ب,س.ه\م.يك1 ف أ%ع\شار, ق%ل}ب م'ق%ت_ل,

أ%راد أ%ن قلبه ك�س>ر. ث ش'ع>ب. كما ت'ش.ع_ب' الق1د\ر'؛ قال
ال4زهري: وفيه قول آخر وهو أ%عجب إ,ل9 من هذا القول، قال أ%بو العباس أ%حد بن

يي: أ%راد بقوله بس.ه\م.ي\ك1 ههنا س.ه\م.ي\ ق1داح ال%ي\س3ر، وها
ال�ع.ل�ى والر_قيب، فللم'ع.ل�ى سبعة أ%ن\ص1باء وللرقيب ثلثة، فإ,ذا فاز

الرجل بما غل%ب على ج.زور, ال%ي\سر, كلها ول ي.ط}م.ع\ غي'ه ف شيء
منها، وهي ت'ق}س.م على ع.ش.رة أ%جزاء، فالعن أ%نا ض.ربت بسهامها على

قلبه فخرج لا السهام فغ.لبته على ق%ل}به كلYه وف%ت.نته ف%م.ل%ك%ت\ه؛
ويقال: أ%راد بسه\م.ي\ها ع.ي\ن.ي\ها، وجعل أ%بو اليثم اسم السهم الذي له

ثلثة أ%ن\ص1باء الض_ر,يب.، وهو الذي ساه ثعلب الر_ق1يب؛ وقال اللحيان:
بعض العرب ي'سم�يه الض_ر,يب. وبعضهم يسم�يه الرقيب، قال: وهذا التفسي

ف هذا البيت هو الصحيح. وم'ق%ت_ل: م'ذ%ل�ل. وق%ل}ب¬ أ%ع\شار¬: جاء على
بناء المع كما قالوا ر'م\ح أ%ق}صاد¬.

vق%ل}ب.ه إ,ذا أ%ض\ناه. وع.ش_ر\ت الق%د.ح. ت.ع\ش1يا eب�وع.ش�ر. ال
إ,ذا كس_رته فصي_رته أ%ع\شاراv؛ وقيل: ق1د\ر¬ أ%عشار¬ عظيمة كأ%نا ل

يملها إ,ل ع.ش\ر¬ أ%و ع.ش.رةD، وقيل: ق1د\ر¬ أ%ع\شار¬ متكس>رة فلم يشتق
من شيء؛ قال اللحيان: ق1در أ%عشار¬ من الواحد الذي ف�ر>ق. ث ج'م1ع

.vكأ%نم جعلوا كل جزء منه ع'ش\را
والعواش1ر': قوادم' ريش الطائر، وكذلك ال4ع\شار؛ قال ال4عشى:

وإ,ذا ما طغا با ال%ر\ي'، فالع1ق}ـ
ـبان� ت.ه\و,ي ك%واس1ر. ال4ع\شار,

وقال ابن بري إ,ن البيت:
إ,ن تكن كالع'ق%اب, ف ال%و�، فالع1ق}ـ

ـبان� ت.ه\و,ي ك%واس1ر. ال4ع\شار
والع1ش\ر.ة�: الخالطة؛ عاش.ر\ت'ه م'ع.اش.ر.ةv، واع\ت.ش.ر'وا



وت.عاش.ر'وا: تالطوا؛ قال ط%ر.فة:
ول%ئ1ن\ ش.ط�ت\ ن.و.اه.ا م.ر_ة%،

ل%ع.ل%ى ع.ه\د ح.بيب م'ع\ت.ش1ر\
جعل ال%بيب جعاv كال%ل1يط والف%ر,يق. وع.ش1ي.ة الرجل: بنو أ%بيه

ال4د\ن.ون%، وقيل: هم القبيلة، والمع ع.ش.ائر. قال أ%بو علي: قال أ%بو
السن: ول ي'ج\م.ع جع السلمة. قال ابن شيل: الع.ش1ي.ة� العام�ة مثل بن

تيم وبن عمرو بن تيم، والع.ش1ي' القبيلة، والع.ش1ي' ال�ع.اش1ر'،
والع.ش1ي': القريب والصديق، والمع ع'ش.راء، وع.ش1ي' الرأ%ة: زوج'ها
ل4نه ي'عاش1رها وت'عاش1ر'ه كالصديق وال�ص.اد1ق؛ قال ساعدة بن جؤية:

رأ%ت\ه على ي.أ}س�، وقد شاب. ر.أ}س'ها،
وح1ي. ت.ص.د_ى ل1ل}هو.ان1 ع.ش1ي'ها

أ%راد ل3هان.ت1ها وهي ع.ش1يته. وقال النب، صلى ال عليه وسلم:
إ,ن_ك�ن� أ%ك}ث%ر' أ%هل النار، فقيل: ل1م. يا رسول ال؟ قال: ل4ن_ك�ن�
ت'ك}ث1ر\ن الل�ع\ن. وت.ك}ف�ر\ن% الع.ش1ي.؛ الع.ش1ي': الزوج. وقوله تعال:

ل%ب,ئ}س. ال%و\ل ول%بئ}س. الع.ش1ي؛ أ%ي لبئس ال�عاش1ر.
وم.ع\ش.ر' الرجل: أ%هله. وال%ع\ش.ر': الماعة، متخالطي كانوا أ%و غي

ذلك؛ قال ذو ال3صبع الع.د\وان9:
وأ%ن\ت'م' م.ع\ش.ر¬ زي\د¬ على م1ائ%ة{،

فأ%ج\م1ع'وا أ%م\ر.ك�م\ ط�ر�اv فك1يد'ون
وال%ع\ش.ر والن_ف%ر والق%و\م والر_ه\ط معناهم: المع، ل واحد لم من

لفظهم، للرجال دون النساء. قال: والع.ش1ية أ%يضاv الرجال والعال%م
أ%يضاv للرجال دون النساء. وقال الليث: ال%ع\ش.ر' كل جاعة أ%مر'هم واحد نو

م.ع\شر السلمي وم.ع\ش.ر الشركي. وال%عاش1ر': جاعات' الناس.
وال%ع\ش.ر': الن وال3نس. وف التنزيل: يا م.ع\ش.ر. الن_ وال3نس.

والع'ش.ر': شجر له صمغ وفيه ح'ر�اق¬ مثل القطن ي'ق}ت.د.ح به. قال أ%بو
حنيفة: الع'شر من الع1ضاه وهو من كبار الشجر، وله صمغ ح'ل}و¬، وهو عريض

الورق ينبت ص'ع'داv ف السماء، وله س'ك9ر يرج من ش'ع.ب,ه ومواضع ز.ه\ر,ه،
يقال له س'ك9ر' الع'ش.ر، وف س'ك9ر,ه شيء# من مرارة، ويرج له ن'ف9اخ¬

كأ%نا ش.قاش1ق' المال الت ت.ه\د1ر' فيها، وله ن.و\ر¬ مثل نور الد>ف}لى
م'ش\رب¬ م'شرق حسن النظ%ر وله ثر. وف حديث م.ر\حب: اين ممد بن سلمة



بار.ز.ه فدخلت بينهما شجرةD من شجر الع'شر. وف حديث ابن عمي: وق�ر\ص¬
ب'ر>يÒ بلب� ع'ش.ري� أ%ي ل%ب.ن إ,بل� ترعى الع'ش.ر.، وهو هذا الشجر؛ قال

ذو الرمة يصف الظليم:
كأ%ن9 ر,ج\ل%يه، ما كان من ع'ش.ر،
ص.ق}بان1 ل ي.ت.ق%ش_ر\ عنهما الن_ج.ب'

الواحدة ع'ش.رة ول يكسر، إ,ل أ%ن يمع بالتاء لقلة ف�ع.لة ف
Dال4ساء.ورجل أ%ع\ش.ر أ%ي أ%ح\م.ق'؛ قال ال4زهري: ل ي.ر\و,ه ل ثقة

أ%عتمده.ويقال لثلث من ليال الشهر: ع'ش.ر، وهي بعد التeس.ع، وكان أ%بو عبيدة
ي'ب\ط1ل التeس.ع. والع'ش.ر. إ,ل أ%شياء منه معروفة؛ حكى ذلك عنه أ%بو

عبيد.
والطائفي�ون يقولون: من أ%لوان البقر ال4هلي� أ%حر' وأ%صفر' وأ%غ}ب.ر'

وأ%س\ود' وأ%ص\دأ� وأ%ب\ر.ق' وأ%م\ش.ر' وأ%ب\ي.ض' وأ%ع\ر.م' وأ%ح\ق%ب'
وأ%ص\ب.غ� وأ%ك}ل%ف' وع'ش.ر وع1ر\س1ي� وذو الشرر وال4ع\صم وال4و\ش.ح؛

فال4ص\د.أ�: ال4سود العي, والعنق, والظهر, وسائر' جسده أ%حر،
والع'ش.ر': ال�ر.ق�ع بالبياض والمرة1، والع1ر\س1ي�: ال4خضر، وأ%ما ذو الشرر
فالذي على لون واحد، ف صدر,ه1 وعن'ق1ه ل�م.ع¬ على غي لونه. وس.ع\د'

الع.ش1ية: أ%بو قبيلة من اليمن، وهو سعد بن م.ذ}ح1ج�. وبنو الع'ش.راء: قوم من
العرب. وبنو ع'ش.راء: قوم من بن ف%زارة%. وذو الع'ش.ي\رة: موضع

بالص_م�ان معروف ينسب إ,ل ع'ش.رة{ نابتة فيه؛ قال عنترة:
ص.ع\ل ي.ع'ود' بذي الع'ش.ي\رة ب.ي\ض.ه،

كالع.ب\د1 ذي الف%ر\و, الطويل ال4ص\ل%م,
شب_هه بال4ص\لم، وهو القطوع ال�ذن، ل4ن الظليم ل أ�ذ�ن.ي له؛ وف

الديث ذكر غزوة الع'ش.ية. ويقال: الع'ش.ي\ر وذات' الع'ش.ية، وهو موضع
من بطن ي.ن\ب'ع. وع1ش.ار وع.ش'وراء: موضع. وت1ع\شار: موضع بالد_هناء،

وقيل: هو ماء؛ قال النابغة:
غ%ل%ب'وا على خ.ب\ت{ إ,ل ت1ع\شار,

وقال الشاعر:
لنا إ,بلD ل ت.ع\ر,ف الذ©ع\ر. ب.ي\ن.ها
بت1ع\شار. م.ر\عاها ق%س.ا فص.رائم'ه\

@عشزر: الع.ش.ن\ز.ر': الشديد الل}ق العظيم من كل شيء؛ قال الشاعر:



ض.ر\باv وط%ع\ناv نافذاv ع.ش.ن\ز.را
وال�نثى بالاء. قال ال4زهري: الع.ش.ن\ز.ر' والع.ش.و\ز.ن� من الرجال
الشديد. وس.ي\ر¬ ع.ش.ن\ز.ر¬: شديد. والع.ش.ن\ز.ر': الشديد؛ أ%نشد أ%بو

عمرو ل4ب الزحف الكلين:
ود'ون% ل%ي\لى بل%د¬ س.م.ه\د.ر'،

ج.د\ب' ال�ن.د_ى عن ه.وانا أ%ز\و.ر'،
ي'ن\ض1ي الطايا خ1م\س'ه الع.ش.ن\ز.ر'

ال�ن.د_ى: حيث ي'ر\ت.ع'، وال�نثى ع.ش.ن\ز.رة؛ قال حبيب بن عبدال
العروف بال4علم الذل ف صفة الضبع:

،Dع.ش.ن\ز.رة ج.واع1ر'ها ث%مان
�ف�و.ي\ق. ز,ماع1ها و.ش\م¬ ح'ج'ول

أ%راد بالع.ش.ن\ز.ر.ة الضب'ع.، ولا جاع1ر.تان1، فجعل لكل جاعرة أ%ربعة
غ�ضون{ وسى كل غ%ض\ن� منها جاع1رةv باسم ما هي فيه. والز>م.اع'، بكسر

الزاي: جع ز.م.عة وهي شعرات متمعات خلف ظ1ل}ف الشاة ونوها. والو.ش\م':
خطوط ت'خال1ف معظم اللون. وال�جول: جع ح1ج\ل للبياض، ويوز أ%ن يكون

جع. ح1ج\ل�، وأ%صله القيد. وق%ر.ب¬ ع.ش.ن\ز.ر¬: م'ت\ع1ب¬. وضب'ع¬
ع.ش.ن\ز.ر.ة: سيئة الل�ق. والع.ش.ن\ز.ر: الشديد، وهو نعت يرجع ف كل شيء إ,ل

الشدة.
@عصر: الع.ص\ر والع1ص\ر والع'ص\ر والع'ص'ر؛ ال4خية عن اللحيان: الدهر.

قال ال تعال: والع.ص\ر, إ,ن9 ال3نسان لفي خ'س\ر�؛ قال الفراء:
الع.ص\ر الدهر'، أ%قسم ال تعال به؛ وقال ابن عباس: الع.ص\ر' ما يلي الغرب

من النهار، وقال قتادة: هي ساعة من ساعات النهار؛ وقال امرؤ القيس ف
الع'ص'ر:

وهل ي.ع1م.ن\ م.ن كان ف الع'ص'ر الال؟
والمع أ%ع\ص'ر¬ وأ%ع\صار وع'ص\ر¬ وع'صور¬؛ قال العجاج:

والع.ص\ر ق%ب\ل هذه الع'صور,
م'ج.ر>سات{ غ1ر�ة% الغ.ر,ير,

والع.ص\ران: الليل والنهار. والع.ص\ر: الليلة.
والع.ص\ر: اليوم؛ قال حيد بن ثور:

ولن ي.ل}ب.ث% الع.ص\ر.ان1 يوم¬ وليلة،



إ,ذا ط%ل%ب.ا أ%ن ي'د\ر,كا ما ت.ي.م_ما
وقال ابن السكيت ف باب ما جاء م'ث}ن: الليل والنهار، يقال لما

الع.ص\ران، قال: ويقال الع.ص\ران الغداة والعشي�؛ وأ%نشد:
وأ%م\ط�ل�ه الع.ص\ر.ين, حت ي.م.ل�ن،

وي.رضى بن,ص\ف1 الد_ي\ن,، وال4ن\ف' راغم'
يقول: إ,ذا جاء ف أ%ول النهار وع.د\ت'ه آخره. وف الديث: حافظ} على

الع.ص\ر.ي\ن,؛ يريد صلة% الفجر وصلة العصر، س�اها الع.ص\ر.ين, ل4نما
يقعان ف طرف الع.ص\ر.ين، وها الليل والنهار، وال4ش\ب.ه' أ%نه غل�ب

أ%حد السي على الخر كالع'م.ر.ي\ن ل4ب بكر وعمر، والقمرين للشمس
والقمر، وقد جاء تفسيها ف الديث، قيل: وما الع.ص\ران؟ قال: صلةD قبل
طلوع الشمس وصلةD قبل غروبا؛ ومنه الديث: من صل�ى الع.ص\ر.ي\ن, دخل

النة، ومنه حديث علي رضي ال عنه: ذ%ك�ر\هم بأ%ي_ام ال واج\ل1س\ لم
الع.ص\ر.ي\ن أ%ي بكرة وعشي�اv. ويقال: ل أ%فعل ذلك ما اختلف الع.ص\ران.

والع.ص\ر: العشي إ,ل احرار الشمس، وصلة الع.ص\ر مضافة إ,ل ذلك الوقت،
وبه سيت؛ قال:

ت.ر.و_ح\ بنا يا ع.م\رو، قد ق%ص'ر. الع.ص\ر'،
وف الر_و\حة1 ال�ول الغ.نيمة� وال4ج\ر'

وقال أ%بو العباس: الصلة الو'س\طى صلة� الع.ص\ر,، وذلك ل4نا بي
صلت.ي النهار وصلت الليل، قال: والع.ص\ر' ال%ب\س'، وسيت ع.ص\راv ل4نا

ت.ع\ص1ر أ%ي ت.ح\ب,س عن ال�ول، وقالوا: هذه الع.ص\ر على س.عة الكلم،
يريدون صلة الع.ص\ر. وأ%ع\ص.ر\نا: دخلنا ف الع.ص\ر. وأ%ع\ص.ر\نا

.vأ%ي ب.طيئا vع.ص\را Dكأ%ق}ص.ر\نا، وجاء فلن :vأ%يضا
والع1صار': ال1ي'؛ يقال: جاء فلن على ع1صار� من الدهر أ%ي حي. وقال

أ%بو زيد: يقال نام فلنD وما نام الع'ص\ر. أ%ي وما نام ع'ص\راv، أ%ي ل
يكد ينام. وجاء ول يئ ل1ع'ص\ر� أ%ي ل يئ حي اليء؛ وقال ابن

أ%حر:
ي.د\عون جار.ه'م' وذ1م_ت.ه

ع.ل%هاv، وما ي.د\ع'ون من ع'ص\ر
أ%راد من ع'ص'ر، فخفف، وهو اللجأ.

وال�ع\ص1ر: الت ب.ل%غ.ت\ ع.ص\ر. شبابا وأ%دركت، وقيل: أ%ول ما أ%دركت



وحاضت، يقال: أ%ع\ص.ر.ت، كأ%نا دخلت عصر شبابا؛ قال منصور بن مرثد
ال4سدي:

جارية بس.ف%وان% دار'ها
ت.م\شي ال�و.ي\نا ساق1طاv خ1مار'ها،

قد أ%ع\ص.ر.ت أ%و ق%د\ د.نا إ,ع\صار'ها
والمع م.عاص1ر' وم.عاص1ي'؛ ويقال: هي الت قاربت اليض ل4ن9

ال3عصار. ف الارية كال�راه.قة ف الغ'لم، روي ذلك عن أ%ب الغوت ال4عراب؛
وقيل: ال�ع\ص1ر' هي الت راهقت الع1ش\ر,ين، وقيل: ال�ع\ص1ر ساعة

ت.ط}م1ث أ%ي تيض ل4نا تبس ف البيت، يعل لا ع.ص.راv، وقيل: هي الت قد
ولدت؛ ال4خية أ%ز\دي�ة، وقد ع.ص_ر.ت وأ%ع\ص.ر.ت، وقيل: سيت ال�ع\ص1ر.

لن\ع1صار, دم حيضها ونزول ماء ت.ر,يب.ت1ها للجماع. ويقال: أ%ع\ص.ر.ت
الارية وأ%ش\ه.د.ت وت.وض_أ%ت إ,ذا أ%د\ر.ك%ت. قال الليث: ويقال للجارية

إ,ذا ح.ر'مت عليها الصلة� ورأ%ت ف نفسها زيادة% الشباب قد أ%ع\ص.رت، فهي
م'ع\ص1ر¬: بلغت ع'ص\رة% شباب,ها وإ,د\راك1ها؛ بلغت ع.ص\ر.ها وع'صور.ها؛

وأ%نشد:
وف%ن_ق%ها ال%راض1ع' والع'صور'

وف حديث ابن عباس: كان إ,ذا ق%د1م. د1ح\ية� ل ي.ب\ق. م'ع\ص1ر¬ إ,ل
خرجت تنظر إ,ليه من ح'س\ن,ه؛ قال ابن ال4ثي: ال�ع\ص1ر' الارية أ%ول ما

تيض لن\ع1صار ر.ح1مها، وإ,نا خص_ ال�ع\ص1ر. بالذYكر للمبالغة ف
خروج غيها من النساء.

وع.ص.ر. الع1ن.ب. ونو.ه ما له د'ه\ن أ%و شراب أ%و عسل ي.ع\ص1ر'ه
ع.ص\راv، فهو م.ع\ص'ور، وع.ص1ي، واع\ت.ص.ر.ه: استخرج ما فيه، وقيل: ع.ص.ر.ه

و.ل% ع.ص\ر. ذلك بنفسه، واع\ت.ص.ره إ,ذا ع'ص1ر. له خاصة، واع\ت.ص.ر
ع.ص1ياv اتذه، وقد ان\ع.ص.ر وت.ع.ص_ر، وع'صارة� الشيء وع'صاره' وع.ص1ي'ه:

ما تل�ب منه إ,ذا ع.ص.ر\ته؛ قال:
فإ,ن الع.ذ%ارى قد خ.ل%ط}ن. ل1ل1م_ت

ع'صارة% ح1ن_اء� معاv وص.ب,يب
وقال:

حت إ,ذا ما أ%ن\ض.ج.ت\ه ش.م\س'ه،
وأ%ن فليس ع'صاره' كع'صار,



وقيل: الع'صار' جع ع'صارة، والع'صارة�: ما سال% عن الع.ص\ر وما بقي من
الث©ف}ل أ%يضاv بعد الع.ص\ر؛ وقال الراجز:

ع'صارة ال�ب\ز, الذي ت.ح.ل�با
ويروى: ت'ح\لYبا؛ يقال ت.ح.ل�بت الاشية بقي_ة العشب وت.ل%ز_ج.ته

أ%ي أ%كلته، يعن بقية الر_ط}ب ف أ%جواف حر الوحش. وكل شيء ع'ص1ر. ماؤه،
فهو ع.ص1ي؛ وأ%نشد قول الراجز:

وصار ما ف ال�ب\ز, من ع.ص1ي,ه
إ,ل س.ر.ار ال4رض، أ%و ق�ع'ور,ه

يعن بالعصي البز. وما بقي من الر_ط}ب ف بطون ال4رض وي.ب,س. ما
سواه.

وال%ع\ص.رة: الت ي'ع\ص.ر فيها العنب. وال%ع\ص.رة: موضع الع.ص\ر.
وال1ع\صار': الذي يعل فيه الشيء ث ي'ع\ص.ر حت يتحل�ب ماؤه. والع.واص1ر':
ثلثة أ%حجار ي.ع\ص1رون العنب با يعلون بعضها فوق بعض. وقولم: ل

أ%فعله ما
دام للزيت عاص1ر¬، يذهب إ,ل ال4ب.د1.

وال�ع\ص1رات: السحاب فيها الطر، وقيل: السحائب ت'ع\ت.ص.ر بالطر؛ وف
التنزيل: وأ%نز.ل}نا من ال�ع\ص1رات ماءé ثج�اجاv. وأ�ع\ص1ر. الناس':

أ�م\ط1ر'وا؛ وبذلك قرأ% بعضهم: فيه يغاث الناس وفيه ي'ع\ص.ر'ون؛ أ%ي
ي'م\ط%ر'ون، ومن قرأ%: ي.ع\ص1ر'ون، قال أ%بو الغوث: يستغ1ل©ون، وهو م1ن ع.صر

العنب والزيت، وقرئ: وفيه ت.ع\ص1ر'ون، من الع.ص\ر أ%يضاv، وقال أ%بو
عبيدة: هو من الع.ص.ر وهو ال%ن\جاة والع'ص\رة وال�ع\ت.ص.ر وال�ع.ص_ر؛ قال

لبيد:
وما كان و.ق�افاv بدار م'ع.ص_ر�

وقال أ%بو زبيد:
صاد1ياv ي.س\ت.غ1يث� غي م'غاث{،

ولقد كان ع'ص\رة ال%ن\جود
أ%ي كان ملجأ% الكروب. قال ال4زهري: ما علمت أ%حداv من الق�ر_اء

الشهورين قرأ% ي'ع\ص.رون، ول أ%دري من أ%ين جاء به الليث، فإ,نه حكاه؛
وقيل: ال�ع\ص1ر السحابة الت قد آن لا أ%ن تص'ب�؛ قال ثعلب: وجارية

م'ع\ص1ر¬ منه، وليس بقوي�. وقال الفراء: السحابة ال�ع\ص1ر الت تتحل�ب بالطر



ول�ا تتمع مثل الارية ال�ع\ص1ر قد كادت تيض ول9ا ت.ح1ض\، وقال
أ%بو حنيفة: وقال قوم: إ,ن ال�ع\ص1رات الر>ياح' ذوات ال4عاص1ي، وهو

الر_ه.ج والغ'بار؛ واستشهدوا بقول الشاعر:
وكأ%ن� س'ه\لء4 ال�ع\ص1رات ك%س.و\ت.ها

ت'ر\ب. الف%داف1د1 والبقاع ب'ن\خ'ل,
وروي عن ابن عباس أ%ن قال: ال�ع\ص1رات' الر>ياح' وزعموا أ%ن معن م1ن،

من قوله: من ال�ع\ص1رات، معن الباء الزائدة 
(* قوله: «الزائدة» كذا

بالصل ولعل الراد بالزائدة الت ليست للتعدية وإن كان للسببية). كأ%نه
قال: وأ%نزلنا بال�ع\ص1رات ماءé ثج�اجاv، وقيل: بل ال�ع\ص1رات' الغ'ي'وم'

أ%نف�س'ها؛ وفسر بيت ذي الرمة:
ت.ب.س_م. ل%م\ح' الب.ر\ق, عن م'ت.و.ض>ح�،

كن.و\ر, ال4قاحي، شاف. أ%لوان.ها الع.ص\ر'
فقيل: الع.ص\ر الطر من ال�ع\ص1رات، وال4كثر وال4عرف: شاف. أ%لوانا

الق%ط}ر'. قال ال4زهري: وقول� من ف%س_ر ال�ع\ص1رات بالس_حاب أ%ش\ب.ه'
با أ%راد ال عز وجل ل4ن ال4عاص1ي من الرياح ليست\ م1ن ر,ياح

الطر، وقد ذكر ال تعال أ%نه ي'ن\ز,ل منها ماءé ثج�اجاv. وقال أ%بو إ,سحق:
ال�ع\ص1رات السحائب ل4نا ت'ع\ص1ر' الاء، وقيل: م'ع\ص1رات كما يقال
أ%ج.ن_ الزرع' إ,ذا صار. إ,ل أ%ن ي'جن�، وكذلك صار. السحاب' إ,ل اين
ي'م\ط1ر في'ع\ص1ر؛ وقال الب.ع1يث ف ال�ع\ص1رات فجعلها سحائب ذوات

الطر:وذي أ�ش'ر� كال�ق}ح'وان1 ت.ش'وف�ه
ذ1هاب' الص_با، والع\ص1رات' الد_وال1ح'

والدوال�: من نعت السحاب ل من نعت الرياح، وهي الت أ%ثقلها الاء،
فهي ت.د\ل%ح' أ%ي ت.م\3شي م.ش\ي. ال�ث}ق%ل. والذYهاب': ال4م\طار، ويقال:

إ,ن الي بذا البلد ع.ص\ر¬ م.ص\ر¬ أ%ي ي'ق%ل�ل وي'قط�ع.
وال3ع\صار': الريح ت'ث1ي السحاب، وقيل: هي الت فيها نار¬، م'ذ%ك�ر.
وف التنزيل: فأ%صابا إ,ع\صار¬ فيه نار¬ فاحترقت، وال3ع\صار': ريح

ت'ث1ي سحاباv ذات رعد وبرق، وقيل: هي الت فيها غبار شديد. وقال الزجاج:
ال3ع\صار' الرياح الت تب من ال4رض وت'ث1ي الغبار فترتفع كالعمود إ,ل

نو السماء، وهي الت ت'س.م>يها الناس الز_و\ب.ع.ة، وهي ريح شديدة ل



يقال لا إ,ع\صار¬ حت ت.ه'ب� كذلك بشدة؛ ومنه قول العرب ف أ%مثالا: إ,ن
كنت. ر,ياv فقد لقيت إ,ع\صاراv؛ يضرب مثلv للرجل يلقى ق1ر\نه ف

الن_ج\دة والبسالة. وال3ع\صار' والع1صار': أ%ن ت'ه.ي>ج الريح التراب
فترفعه. والع1ص.ار': الغبار الشديد؛ قال الشماخ:

إ,ذا ما ج.د_ واس\ت.ذ}كى عليها،
أ%ث%ر\ن% عليه من ر.ه.ج� ع1ص.ار.ا

وقال أ%بو زيد: ال3ع\صار' الريح الت ت.س\ط%ع ف السماء؛ وجع
ال3ع\صار, أ%عاصي'؛ أ%نشد ال4صمعي:

،Dوبينما الرء� ف ال4ح\ياء م'غ\ت.ب,ط
إ,ذا هو الر_م\س' ت.ع\فوه ال4عاص1ي'

والع.ص.ر والع.ص.رة�: الغ'بار. وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: أ%ن9
امرأ%ة مر_ت به م'ت.ط%ي>بة بذ%ي\ل1ها ع.ص.ر.ةD، وف رواية: إ,ع\صار،
فقال: أ%ين. ت'ر,يدين يا أ%م.ة% ال%ب�ار,؟ فقالت: أ�ريد' ال%س\ج,د؛

أ%راد الغ'بار أ%نه ثار. من س.ح\ب,ها، وهو ال3ع\صار، ويوز أ%ن تكون
الع.ص.رة من ف%و\ح, الطYيب وه.ي\جه، فشب�هه با ت'ث1ي الرياح، وبعض أ%هل
الديث يرويه ع'ص\رة والع.ص\ر': الع.ط1ي_ة؛ ع.ص.ر.ه ي.ع\ص1ر'ه: أ%عطاه؛ قال

طرفة:
لو كان ف أ%م\لكنا واحد¬،

ي.ع\ص1ر فينا كالذي ت.ع\ص1ر'
وقال أ%بو عبيد: معناه أ%ي يتخذ فينا ال4ياد1ي.، وقال غيه: أ%ي

ي'ع\ط1ينا كالذي ت'ع\ط1ينا، وكان أ%بو سعيد يرويه: ي'ع\ص.ر' فينا كالذي
ي'ع\ص.ر' أ%ي ي'صاب' منه، وأ%نكر ت.ع\ص1ر. والع\ت1ص.ار': ان\ت1ج.اع' العطية.

واع\ت.ص.ر. من الشيء: أ%خ.ذ%؛ قال ابن أ%حر:
وإ,نا الع.ي\ش' ب,ر'ب_ان,ه1،

وأ%ن\ت. م1ن أ%ف}نان,ه م'ع\ت.ص1ر\
وال�ع\ت.ص1ر: الذي يصيب من الشيء ويأ}خذ منه. ورجل ك%ري' ال�ع\ت.ص.ر,

وال%ع\ص.ر, والع'صار.ة1 أ%ي ج.و.اد عند السأ%لة كري. والع\ت1صار':
أ%ن ت'خ\ر,ج. من إ,نسان مالv بغ'ر\م أ%و بوجه{ غي,ه؛ قال:

ف%م.ن_ واس\ت.ب\ق%ى ول ي.ع\ت.ص1ر\
وكل شيء منعت.ه، فقد ع.ص.ر\ت.ه. وف حديث القاسم: أ%نه سئل عن



الع'ص\ر.ة1 للمرأ%ة، فقال: ل أ%علم ر'خ>ص. فيها إ,ل للشيخ ال%ع\ق�وف1
ال�ن\ح.ن,ي؛ الع'ص\ر.ة� ههنا: منع النبت من التزويج، وهو من الع\ت1صار,

ال%ن\ع، أ%راد ليس ل4حد منع' امرأ%ة من التزويج إ,ل شيخ كبي أ%ع\ق%ف' له بنت
وهو مضطر إ,ل استخدامها. واع\ت.ص.ر. عليه: ب.خ1ل% عليه با عنده ومنعه.

واع\ت.ص.ر مال%ه: استخرجه من يده. وف حديث عمر بن الطاب، رضي ال
عنه: أ%نه قضى أ%ن الوالد ي.ع\ت.ص1ر' ول%د.ه فيما أ%عطاه وليس للول%د أ%ن

ي.عت.ص1ر. من والده، لفضل الوالد على الولد؛ قوله ي.ع\ت.ص1ر' ولده أ%ي له
أ%ن يبسه عن ال3عطاء وينعه إ,ياه. وكل شيء منعته وحبسته فقد

اع\ت.ص.ر\ت.ه؛ وقيل: ي.ع\ت.ص1ر' ي.ر\ت.ج,ع'. واع\ت.ص.ر. الع.ط1ي_ة: ار\ت.جعها،
والعن أ%ن الوالد إ,ذا أ%عطى ولده شيئاv فله أ%ن يأ}خذه منه؛ ومنه حديث

الش_ع\ب: ي.ع\ت.ص1ر' الوالد على ولده ف ماله؛ قال ابن ال4ثي: وإ,نا
عداه يعلى ل4نه ف معن ي.ر\ج,ع' عليه ويعود عليه. وقال أ%بو عبيد:

ال�ع\ت.ص1ر' الذي يصيب من الشيء يأ}خذ منه ويبسه؛ قال: ومنه قوله تعال: فيه
ي'غ.اث� الناس' وفيه ي.ع\ص1ر'ون. وحكى ابن ال4عراب ف كلم له: قوم¬

ي.ع\ت.ص1ر'ون% العطاء وي.ع1يون النساء؛ قال: ي.ع\ت.ص1رون.ه ي.س\ترجعونه
بثوابه. تقول: أ%خذت ع'ص\ر.ت.ه أ%ي ثوابه أ%و الشيء ن.فس.ه. قال:

والعاص1ر' والع.ص'ور' هو الذي ي.ع\ت.ص1ر' وي.ع\ص1ر' من مال ولده شيئاv بغي
إ,ذنه. قال الع1تريف1يe: الع\ت1ص.ار أ%ن يأ}خذ الرجال مال ولده لنفسه أ%و

يبقيه على ولده؛ قال: ول يقال اع\ت.ص.ر. فلنD مال% فلن إ,ل أ%ن يكون
قريباv له. قال: ويقال للغلم أ%ي\ضاv اع\ت.ص.ر. مال أ%بيه إ,ذا أ%خذه.

قال: ويقال فلن عاص1ر¬ إ,ذا كان مسكاv، ويقال: هو عاصر قليل الي، وقيل:
الع\ت1ص.ار' على وجهي: يقال اع\ت.ص.ر\ت' من فلن شيئاv إ,ذا أ%صبت.ه

منه، والخر أ%ن تقول أ%عطيت فلناv عطية فاع\ت.ص.ر\ت'ها أ%ي رجعت فيها؛
وأ%نشد:

ن.د1م\ت' على شيء م.ض.ى ف%اع\ت.ص.ر\ت'ه،
وللن_ح\ل%ة� ال�ول أ%ع.فe وأ%ك}ر.م'

فهذا ارتاع. قال: فأ%ما الذي ي.م\ن.ع' فإ,نا يقال له ت.ع.ص_ر. أ%ي
ت.ع.س_ر، فجعل مكان السي صاداv. ويقال: ما ع.ص.رك وث%ب.ر.ك. وغ%ص.ن.ك.

وش.ج.ر.ك. أ%ي ما م.ن.ع.ك. وكتب عمر، رضي ال عنه، إ,ل ال�غ1ي.ة1:
إ,ن� النساء ي'ع\ط1ي. على الر_غ}بة والر_ه\بة، وأ%يeم.ا امرأ%ة{



ن.ح.ل%ت\ ز.وج.ها فأ%رادت أ%ن ت.ع\ت.ص1ر. ف%ه'و. لا أ%ي ترجع. ويقال: أ%عطاهم
شيئاv ث اع\ت.ص.ره إ,ذا رجع فيه. والع.ص.ر'، بالتحريك، والع'ص\ر'
والع'ص\ر.ة�: ال%ل}ج.أ� وال%ن\ج.اة. وع.ص.ر. بالشيء واع\ت.ص.ر. به: لأ%

إ,ليه. وأ%ما الذي ورد ف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%مر بللv أ%ن
يؤذن قبل الفجر ل1ي.ع\ت.ص1ر. م'ع\ت.ص1ر'ه'م\؛ فإ,نه أ%راد الذي يريد أ%ن

يضرب الغائط، وهو الذي يتاج إ,ل الغائط لي.ت.أ%ه_ب. للصلة قبل دخول
وقتها، وهو من الع.ص\ر أ%و الع.ص.ر، وهو ال%ل}جأ� أ%و ال�س\ت.خ\ف%ى، وقد
قيل ف قوله تعال: فيه ي'غ.اث� الناس وفيه ي.ع\ص1ر'ون: إ,نه من هذا،

أ%ي ي.ن\ج'ون من البلء وي.ع\ت.ص1مون بال1ص\ب، وهو من الع'ص\ر.ة، وهي
ال%ن\جاة. والع\ت1ص.ار': اللتجاء؛ وقال ع.د1ي بن زيد:

لو ب,غ.ي\ر, الاء3 ح.ل}ق1ي ش.ر,ق¬،
كنت' كالغ.ص_ان1 بالاء3 اع\ت1ص.ار,ي

والع\ت1صار: أ%ن ي.غ.ص_ ال3نسان بالطعام ف%ي.ع\ت.ص1ر بالاء، وهو أ%ن
يشربه قليلv قليلv، وي'س\ت.ش\هد عليه بذا البيت، أ%عن بيت عدي بن

زيد.
وع.ص_ر. الزرع': نبتت أ%ك}مام' س'ن\ب'ل1ه، كأ%نه مأ%خوذ من الع.ص.ر
الذي هو اللجأ� وال1ر\ز؛ عن أ%ب حنيفة، أ%ي ت.ح.ر_ز. ف غ�ل�ف1ه،

وأ%و\ع1ي.ة� السنبل أ%خ\ب,ي.ت'ه ول%فائ1ف�ه وأ%غ}ش1ي.ت'ه وأ%ك1م_ت'ه
.�وقبائ1ع'ه'، وقد ق%ن\ب.ع.ت السeنبلة وهي ما دامت كذلك ص.م\ع.اء�، ث ت.ن\ف%ق1ئ

.�وكل ح1ص\ن ي'تحصن به، فهو ع.ص.ر¬. والع.ص_ار': اللك اللجأ
وال�ع\ت.ص.ر: الع'م\ر وال%ر.م؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

أ%دركت' م'ع\ت.ص.ر,ي وأ%د\ر.ك%ن
ح1ل}م1ي، وي.س_ر. قائ1د1ي ن.ع\ل1ي

م'ع\ت.ص.ري: عمري وه.ر.مي، وقيل: معناه ما كان ف الشباب من اللهو
أ%دركته ول%ه.و\ت به، يذهب إ,ل الع\ت1ص.ار الذي هو ال3صابة للشيء وال4خذ

منه، وال4ول أ%حسن. وع.ص\ر' الرجل,: ع.ص.بته ور.ه\طه. والع'ص\ر.ة:
الد>ن\ية، وهم موالينا ع'ص\ر.ةv أ%ي د1ن\ي.ةv دون من سواهم؛ قال ال4زهري:

ويقال ق�ص\ر.ة بذا العن، ويقال: فلن كري الع.ص1ي أ%ي كري النسب؛ وقال
الفرزدق:

ت.ج.ر_د. منها كل© ص.ه\ب.اء4 ح'ر_ة{،



ل1ع.و\ه.ج� آو, ل1لد_اع1ر,ي> ع.ص1ي'ها
ويقال: ما بينهما ع.ص.ر¬ ول ي.ص.ر¬ ول أ%ع\ص.ر' ول أ%ي\ص.ر' أ%ي ما

بينهما مودة ول قرابة. ويقال: ت.و.ل�ى ع.ص\ر'ك أ%ي ر.ه\طك وع.ش1يتك.
وال%ع\ص'ور: اللYسان اليابس عطشما é؛ قال الطرماح:

ي.ب'ل© ب.ع\ص'ور� ج.ن.اح.ي\ ض.ئ1يل%ة{
أ%ف%او,يق، منها ه.ل�ةD ون'ق�وع'

وقوله أ%نشده ثعلب:
أ%يام أ%ع\ر.ق. ب ع.ام' ال%ع.اص1ي,

فسره فقال: ب.ل%غ% الوسخ' إ,ل م.ع.اص1م1ي، وهذا من ال%د\ب؛ قال ابن
سيده: ول أ%دري ما هذا التفسي. والع1ص.ار': الف�س.اء؛ قال الفرزدق:

إ,ذا ت.ع.ش_ى ع.ت1يق. الت_م\ر,، قام له
ت.ح\ت. ال%م1يل, ع1ص.ار¬ ذو أ%ض.ام1يم,

وأ%صل الع1ص.ار: ما ع.ص.ر.ت\ به الريح من التراب ف الواء. وبنو ع.ص.ر:
ح.ي� من عبد القيس، منهم م.ر\ج'وم الع.ص.ر.ي�. وي.ع\ص'ر' وأ%ع\ص'ر':

قبيلة، وقيل: هو اسم رجل ل ينصرف ل4نه مثل ي.ق}ت'ل وأ%قتل، وهو أ%بو قبيلة
منها باه1ل%ة�. قال سيبويه: وقالوا باه1ل%ة� بن أ%ع\ص'ر وإ,نا سي بمع

ع.ص\ر�، وأ%ما ي.ع\ص'ر فعلى بدل الياء من المزة، ويشهد بذلك ما ورد به
الب من أ%نه إ,نا سي بذلك لقوله:

أ%ب'ن.ي�، إ,ن9 أ%باك غ%ي_ر. ل%و\ن.ه
ك%رe الليال، واخ\ت1لف' ال4ع\ص'ر,

وع.و\ص.رة: اسم. وع.ص.و\ص.ر. وع.ص.ي\ص.ر وع.ص.ن\ص.ر، كله: موضع؛ وقول
أ%ب النجم:

لو ع'ص\ر. منه البان� وال1س\ك' ان\ع.ص.ر\
يريد ع'ص1ر.، فخفف. والع'ن\ص'ر' والع'ن\ص.ر': ال4صل والسب. وع.ص.ر¬:

موضع. وف حديث خيب: س.ل%ك. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف م.س3ي,ه
إ,ليها على ع.ص.ر�؛ هو بفتحتي، جبل بي الدينة ووادي الف�ر\ع، وعنده

مسجد صلى فيه النب، صلى ال عليه وسلم.
@عصفر: ال4زهري: الع'ص\ف�ر نبات س'لف%ت'ه ال1ر\يال�، وهي معربة. ابن

سيده: الع'ص\ف�ر هذا الذي يصبغ به، ومنه ر,يف1يÒ ومنه ب.ر>يÒ، وكلها
نبت¬ بأ%رض العرب. وقد ع.ص\ف%ر\ت الثوب فت.ع.ص\ف%ر..



والع'ص\فور: السي>د. والع'ص'فور: طائر ذكر، وال�نثى بالاء.
والع'ص\فور: الذكر من الراد. والع'ص\فور: خشبة ف الودج تم.ع أ%طراف خشبات

فيها، وهي كهيئة ال3كاف، وهي أ%يضاv الشبات الت تكون ف الر_ح\ل ي'ش.د�
با رؤوس ال4ح\ناء. والع'ص\فور: الشب الذي تشدe به رؤوس' ال4ق}تاب.

وع'ص\فور' ال3كاف عند مقد�مه ف أ%صل الد_أ}ية1، وهو قطعة خشبة قدر
ج'م\ع, الكف أ%و أ�ع.ي\ظ1م منه شيئاv مشدود¬ بي ال1ن\و.ي\ن, القد�مي؛ وقال

الطرماح يصف الغ.ب,يط أ%و الودج:
كل9 م.ش\كوك{ ع.صاف1ي'ه،

قانئ الل�و\ن1 ح.د1يث الز>مام
يعن أ%نه شك� فشد� الع'ص\فور من الودج ف مواضع بالسامي. وع'ص\فور'

ال3كاف: ع'ر\ص'وف�ه على القلب. وف الديث: قد حر_مت الدينة أ%ن
ت'ع\ض.د أ%و ت'خ\ب.ط إ,ل ل1ع'ص\فور, ق%ت.ب� أ%و ش.د_ م.حالة{ أ%و ع.صا

حديدة{؛ ع'ص\فور' القت.ب,: أ%حد' ع1يدان,ه، وجعه ع.صاف1ي'. قال: وعصاف1ي
القتب أ%ربعة أ%و\تاد{ ي'ج\ع.ل}ن بي رؤوس أ%حناء القتب ف رأ}س كل ح1ن\و�

وتدان مشدودان بالع.ق%ب أ%و بلود ال3بل فيه الظ�ل1فات. والع'ص\فور:
عظم ناتئ ف ج.بي الفرس، وها ع'ص\فوران1 ي.م\ن.ةv وي.س\رة. قال ابن

سيده: ع'ص\فور الناصية أ%صل� منبت1ها، وقيل: هو الع'ظيم الذي تت ناصية الفرس
بي العيني. والع'ص\فور: ق�ط%ي\عة من الدماغ تت ف%ر\خ الدماغ كأ%نه

بائ1ن¬، بينها وبي الدماغ ج'ل%ي\دةD ت.ف}ص1لها؛ وأ%نشد:
ض.ر\باv ي'زيل� الام عن سريره،

عن أ�م� ف%ر\خ الر_أ}س أ%و ع'ص\فوره
والع'ص\فور: الش>م\راخ' السائل من غ�ر�ة الفرس ل يبلغ ال%ط}م..

والع.صاف1ي': ما على الس_ناس1ن من العصب والع'ص\فور': الولد، يانية.
وت.ع.ص\ف%رت ع'ن'ق�ه ت.ع.ص\ف�راv: ال}ت.و.ت\. ويقال للرجل إ,ذا جاع:

ن.ق�ت ع.صافي' ب.ط}ن,ه، كما يقال: ن.ق�ت ضفادع' بطنه. ال4زهري:
الع.صافي' ضرب من الشجر له صورة كصورة الع'ص\فور، يسمون هذا الشجر: م.ن\ ر.أ%ى

م1ث}لي. وأ%ما ما ر'وي أ%ن النعمان أ%م.ر. للنابغة بائة ناقة من
ع.صاف1ي,ه؛ قال ابن سيده: أ%ظن�ه أ%راد. م1ن ف%تايا ن'وق1ه؛ قال ال4زهري: كان

للنعمان بن النذر نائب' يقال لا ع.صافي النعمان. أ%بو عمرو: يقال
للجمل ذي السنامي ع'ص\فور,يÒ. قال الوهري: ع.صافي' ال�ن\ذ1ر, إ,بلD كانت



للملوك نائب؛ قال حسان بن ثابت: فما ح.س.د\ت أ%حداv ح.س.دي للنابغة حي
أ%م.ر. له النعمان� بن النذر بائة ناقة بر,يش1ها من ع.صاف1ي,ه

وح'س.ام� وآن,ية{ من فضة؛ قوله: بريشها كان عليها ر,يش¬ ليعلم أ%نا من عطايا
اللوك.

@عصمر: الع.ص\مور': الدeولب'، وسنذكره ف الضاد. وقال الليث: الع.صامي
دلء� ال%ن\ج.نون، واحدها ع'ص\مور. ابن ال4عراب: الع'ص\مور' د.ل}و'

الدeولب. والصeم\ع'ور': القصي الشجاع.
@عصنصر: ال4زهري ف الماسي: ع.ص.ن\ص.ر موضع.

@عضر: ع.ض\ر¬: ح.يÒ من اليمن، وقيل: هو اسم موضع. والعاض1ر': الان,ع'،
وكذلك الغاض1ر'، بالعي والغي، وع.ض.ر. بكلمة أ%ي باح. با.

@عضمر: الع.ض.م_ر': البخيل الض�ي>ق. والع'ض\مور': د.ل}و' ال%ن\ج.نون.
وف بعض النسخ: الع'ص\مور، بالصاد الهملة، وقد تقدم.

@عطر: الع1ط}ر': اسم جامع للطYيب، والمع ع'طور¬. والعط9ار: بائع'ه،
وح1ر\ف%ت'ه الع1ط%ارة�. ورجل عاطر¬ وع.ط1ر¬ وم1ع\ط1ي وم1ع\طار¬ وامرأ%ة

ع.ط1رةD وم1ع\طي¬ وم'ع.ط�رة: يتعه�دان أ%نف�سهما بالطيب وي'ك}ث1ران منه،
فإ,ذا كان ذلك من عادت1ها، فهي م1ع\طار وم1ع\طارة؛ قال:

ع'لYق. خ.و\داv ط%ف}لةv م1ع\طار.ه\،
إ,ياك1 أ%ع\ن، فاس\م.ع1ي يا جاره\

قال اللحيان: ما كان على م1ف}عال فإ,ن9 كلم العرب والتمع. عليه بغي
هاء، ف الذكر والؤ.نث، إ,ل أ%ح\ر'فاv جاءت نواد1ر. قيل% فيها

بالاء، وسيأ}ت ذكرها، وقيل: ر.جلD ع.ط1ر¬ وامرأ%ة ع.ط1رة إ,ذا كانا
ط%ي�ب.ي\ن, ر,يح. ال1ر\م، وإ,ن ل ي.ت.ع.ط�را. وقال ابن ال4عراب: رجل عاط1ر¬،
وجعه ع'ط�ر¬، وهو ال�ح1بe للطYيب. وع.ط1رت الرأ%ة، بالكسر، ت.ع\ط%ر'

ع.ط%راv: ت.طي�بت\. وامرأ%ة ع.ط1رة م.ط1رةD ب.ض�ة م.ض�ة، قال: وال%ط1رة
الكثية الس>واك. أ%بو عمرو: ت.ع.ط�رت الرأ%ة� وتأ%ط�رت إ,ذا أ%قامت
ف بيت أ%ب.و.ي\ها ول تتزوج. وف الديث: أ%نه كان يكره ت.ع.ط©ر.

النساء وتشبeه.ه'ن_ بالرجال؛ أ%راد الع1ط}ر. الذي ت.ظ}ه.ر' ري'ه كما يظهر
ع1ط}ر' الرجال، وقيل: أ%راد ت.ع.ط©ل% النساء، باللم، وهي الت ل

ح.ل}ي. عليها ول خ1ضاب.، واللم والراء يتعاقبان. وف حديث أ%ب موسى:
الرأ%ة� إ,ذا اس\ت.ع\ط%رت وم.ر_ت على القوم لي.ج,د'وا ر,ي.ها أ%ي استعملت



الع1ط}ر. وهو الطيب؛ ومنه حديث كعب بن ال4شرف: وعندي أ%ع\ط%ر' العرب, أ%ي
أ%ط}ي.ب'ها ع1ط}راv. قال أ%بو عبيدة: يقال ب.ط}ن أ%ع\ط1ري 

(* قوله:
«بطن أعطري» هكذا ف الصل، والذي ف المثال: عطري، بفتح العي وتشديد

الطاء. وف شرح القاموس وقال أ%بو عبيدة يقال: بطن عطري؛ هكذا ف سائر
النسخ، والذي ف أمهات اللغة: أعطري وسائري فذري). وسائر,ي فذ%ر,ي؛ يقال ذلك

vلن ي'ع\ط1يك ما ل تتاج إ,ليه،كأ%نه ف التمث©ل رجل جائع أ%تى قوما
فطي�بوه. وناقة ع.ط1رةD وم1ع\طارةD وع.ط9ارةD إذا كانت ناف1قةv ف السوق

ت.ب,يع' نفس.ها ل�س\نها. أ%بو حنيفة: ال�ع\ط1رات من ال3بل الت كأ%ن�
على أ%وبار,ها ص1ب\غاv من ح'س\نها، وأ%صله من العط}ر,؛قال الر�ار بن

منقذ:ه1جاناv وح'م\راv م'ع\ط1رات{ كأ%نا
ح.صى م.غ\رة{ ، أ%ل}وان'ها كال%جاس1د

وناقةD م1ع\طار¬ وم'ع\ط1ر¬: شديدة؛ ابن ال4عراب: وم1ع\ط1ي¬: حراء
طي�بة الع.ر.ق؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:

ك%و\ماء م1ع\ط1ي ك%ل%و\ن1 الب.ه\ر.م,
قال ال4زهري: وقرأ}ت ف كتاب العان للباهلي:

أ%بكي على ع.ن\ز.ي\ن, ل أ%ن\ساه'ما،
كأ%ن� ظ1ل� ح.ج.ر� ص'غ\راها،

وصالغD م'ع\ط1رةD ك�ب\راه'ما
قال: م'ع\ط1رة حراء. قال عمرو: مأ}خوذ من الع1ط}ر، وج.ع.ل% ال�خ\رى

ظ1ل� ح.ج.ر� ل4نا س.و\داء، وناقة ع.ط1رة وم1ع\طار¬ وم'ع\ط1رة وع1ر\م1س¬
أ%ي كرية؛ وأ%ما قول العجاج يصف المار وال�تن:

ي.ت\ب.ع\ن. جأ}باv كم'د'ق> ال1ع\ط1ي
فإ,نه يريد العط9ار. وع'ط%ي\ر¬ وع'ط}ران�: اسان.

@عظر: ع.ظ1ر. الرجل: ك%ر,ه. الشيء4، ول يكادون يتكلمون به. والع1ظ%ار':
المت1لء من الشراب. وأ%ع\ظ%ر.ه الشراب': ك%ظ9ه وث%ق�ل ف جوفه، وهو

ال3ع\ظار'. والع'ظ�ر': جع ع.ظ�ور�، وهو المتلئ من أ%ي� الشراب كان. ورجل
ع1ظ}ي.رÒ: سي�ء الل�ق وقيل م'تظاه1ر¬ 

*)
كذا بياض بال4صل) . . . م.ر\ب'وع¬. وع1ظ}ي.ر¬، مفف الراء: غليظ قصي،



وقيل: قصي، وقيل: ك%زÒ متقارب ال4عضاء، وقيل: الع1ظ}ي.ر' القوي�
الغليظ؛ وأ%نشد:

ت'ط%لYح' الع1ظ}ي.ر. ذا الل�و\ث1 الض_ب,ث}
والع.ظار,يe: ذكور' الراد؛ وأ%نشد:

غدا كالع.م.ل�س، ف ح'ذ}ل1ه
ر'ؤوس' الع.ظار,ي� كالع'ن\ج'د1

الع.م.ل9س: الذئب. وح'ذ}ل�ه: ح'ج\زة إ,زاره. والع'ن\ج'د: الزبيب.
@عفر: الع.ف}ر' والع.ف%ر': ظاهر التراب، والمع أ%عفار¬. وع.ف%ر.ه ف

التeراب ي.ع\ف1ره ع.ف}راv وع.ف�ره ت.ع\ف1ياv فان\ع.ف%ر وت.ع.ف�ر.:
م.ر_غ%ه فيه أ%و د.س_ه. والع.ف%ر: التراب؛ وف حديث أ%ب جهل: هل ي'ع.ف�ر'

م'حمد¬ و.ج\ه.ه بي أ%ظ}ه'ر,كم؟ ي'ر,يد' به سجود.ه ف التeراب,، ولذلك
قال ف آخره: ل4ط%أ%ن9 على رقبته أ%و ل�ع.فYر.ن9 وج\ه.ه ف التراب؛

يريد إ,ذلله؛ ومنه قول جرير:
وسار. لب.ك}ر� ن'خ\بةD من م'جاش1ع�،
فلما ر.أ%ى ش.ي\بان% واليل% ع.ف9را

قيل ف تفسيه: أ%راد ت.ع.ف�ر. قال ابن سيده: ويتمل عندي أ%ن يكون
أ%راد ع.ف9ر. ج.ن\ب.ه، فحذف الفعول. وع.ف%ر.ه واع\ت.ف%ر.ه: ضر.ب. به

ال4رض؛ وقول أ%ب ذؤيب:
أ%ل}ف%ي\ت' أ%غ}ل%ب من أ�س\د ال�س.د> ح.د1يـ

ـد. الناب، أ%خ\ذت'ه ع.ف}ر¬ فت.ط}ر,يح'
قال السكري: ع.ف}ر أ%ي ي.ع\ف1ر'ه ف التراب. وقال أ%بو نصر: ع.ف}ر¬

ج.ذ}ب؛ قال ابن جن: قول أ%ب نصر هو العمول به، وذلك أ%ن الفاء م'ر.ت>بة،
وإ,نا يكون الت_ع\ف1ي ف التراب بعد الط�ر\ح ل قبله، فالع.ف}ر'

إ,ذاv ههنا هو ال%ذ}ب، فإ,ن قلت: فكيف جاز أ%ن ي'سم�ي الذب ع.ف}راv؟ قيل:
جاز ذلك لتصو�ر معن الت_ع\ف1ي بعد ال%ذ}ب، وأ%نه إ,نا ي.ص1ي إ,ل

الع.ف%ر الذي هو التراب بعد أ%ن ي.ج\ذ1ب.ه وي'ساو,ر.ه؛ أ%ل ترى ما أ%نشده
ال4صمعي:

وه'ن_ م.د�ا غ%ض.ن. ال4ف1يق
(* قوله: «وهن مداv إل» هكذا ف ال4صل).

فس.م_ى جلود.ها، وهي حيةD، أ%ف1يقاv؛ وإ,نا ال4ف1يق' اللد ما دام ف



الدباغ، وهو قبل ذلك جلد وإ,هاب ونو ذلك، ولكنه لا كان قد يصي إ,ل
الدباغ س.م_اه أ%ف1يقاv وأ%طلق ذلك عليه قبل وصوله إ,ليه على وجه تصور

الال التوقعة. ونو¬ منه قول�ه تعال: إ,ن أ%ران أ%ع\ص1ر' خ}راv؛ وقول
الشاعر:

إ,ذا ما مات. م.ي\ت¬ م1ن ت1يم�،
فس.ر_ك أ%ن ي.ع1يش.، فج,ئ} بزاد1

:vوهو حي� ل4نه س.يموت ل مالة؛ وعليه قوله تعال أ%يضا vفسماه ميتا
إ,نك م.ي>ت¬ وإ,نم م.ي>تون؛ أ%ي إ,نكم ستموتون؛ قال الفرزدق:

ق%ت.ل}ت. ق%ت1يلv ل ي.ر. الناس' م1ث}ل%ه،
أ�ق%لYب'ه ذا ت'وم.ت.ي\ن, م'س.و_را

وإ,ذ جاز أ%ن يسمى ال%ذ}ب' ع.ف}راv ل4نه يصي إ,ل الع.ف}ر، وقد يكن
أ%ن ل يصي الذب' إ,ل الع.ف}ر، كان تسمية� الي> ميتاv ل4نه مي�ت ل

مالة أ%ج\د.ر. بالواز. واع\ت.ف%ر. ث%و\ب.ه ف التراب: كذلك. ويقال:
ع.ف9ر\ت فلناv ف التراب إ,ذا م.ر_غ}ته فيه ت.ع\ف1ياv. وان\ع.ف%ر.

الشيء: تتر�ب، واع\ت.ف%ر. مثله، وهو م'ن\ع.ف1ر الوجه ف التراب وم'ع.ف�ر'
الوجه. ويقال: اع\ت.ف%ر\ت'ه اع\ت1فاراv إ,ذا ضربت به ال4رض فم.غ.ث}ت.ه؛ قال

الرار يصف امرأ%ة طال شعر'ها وك%ث�ف. حت مس_ ال4رض:
ت.ه\ل1ك ال1د\راة� ف أ%ك}ناف1ه،

وإ,ذا ما أ%ر\س.ل%ت\ه ي.ع\ت.ف1ر\
أ%ي سقط شعرها على ال4رض؛ جع.ل%ه من ع.ف�ر\ته فاع\ت.ف%ر. وف الديث:

أ%نه مر� على أ%رض� ت'س.م_ى ع.ف1رةv فسما�ها خ.ض1ر.ةv؛ هو من الع'ف}رة
ل%و\ن1 ال4رض، ويروى بالقاف والثاء والدال؛ وف قصيد كعب:

يعدو في.ل}ح.م' ض1ر\غام.ي\ن,، ع.ي\ش'هما
�ل%ح\م¬، من القوم، م.ع\ف�ور¬ خ.راذ1يل

ال%ع\فور': ال�تر_ب' ال�ع.ف�ر' بالتراب. وف الديث: العاف1ر
الوج\ه1 ف الصلة؛ أ%ي ال�تر�ب.

والع'ف}رة: غ�ب\رة ف ح'م\رة، ع.ف1ر. ع.ف%راv، وهو أ%ع\ف%ر'. وال4ع\ف%ر
من الظباء: الذي ت.ع\لو بياض.ه ح'م\ر.ةD، وقيل: ال4ع\ف%ر' منها الذي ف

س.رات1ه ح'م\رةD وأ%قراب'ه ب,يض¬؛ قال أ%بو زيد: من الظباء الع'ف}ر،
وقيل: هي الت تسكن القفاف. وصلبة ال4رض. وهي ح'م\ر، والع'ف}ر من الظباء:



الت تعلو بياض.ها حرة، ق1صار ال4عناق، وهي أ%ضعف الظباء ع.د\واv؛ قال
الكميت:

وكن�ا إ,ذا ج.ب�ار' قوم� أ%راد.نا
بك%ي\د{، ح.م.ل}ناه على ق%ر\ن1 أ%ع\ف%را

يقول: نقتله ون.ح\م1ل رأ}س.ه على الس>ن.ان، وكانت تكون ال4س1ن_ة فيما
مضى من القرون. ويقال: رمان عن ق%ر\ن أ%ع\ف%ر. أ%ي رمان بداهية؛ ومنه

قول ابن أ%حر:
وأ%ص\ب.ح. ي.ر\م1ي الناس. عن ق%ر\ن1 أ%ع\ف%را

وذلك أ%نم كانوا يتخذون الق�رون% مكان% ال4س1ن�ة فصار مثلv عندهم ف
الشدة تنزل بم. ويقال للرجل إ,ذا بات ليل%ته ف شدة ت'ق}ل1ق�ه: كنت. على

ق%ر\ن أ%ع\ف%ر.؛ ومنه قول امرئ القيس:
كأ%ن وأ%ص\حاب على ق%ر\ن1 أ%ع\ف%را

وث%ر,يد¬ أ%ع\ف%ر': م'ب\ي.ضÒ، وقد تعاف%ر.. ومن كلمهم 
(* كذا بياض ف

الصل) . . . هم ووصف ال%ر'وقة فقال: حت تعافر. من ن.ف}ثها أ%ي
ت.ب.ي_ض. وال4ع\ف%ر': الر_م\ل ال4حر؛ وقول بعض ال4غفال:

وج.ر\د.ب.ت ف س.م1ل� ع'ف%ي\ر
يوز أ%ن يكون تصغي أ%ع\ف%ر على تصغي الترخيم أ%ي مصبوغ ب,ص1ب\غ بي

Dالبياض والمرة. وال4ع\ف%ر: ال4ب\يض' وليس بالشديد البياض. وماع1زة
ع.ف}راء: خالصة البياض. وأ%رض ع.ف}راء: بيضاء ل ت'وطأ} كقولم فيها بيحان

اللون 
(* قوله: «بيحان اللون» هو هكذا ف الصل). وف الديث: ي'ح\ش.ر'

الناس' يوم القيامة على أ%رض ع.ف}راء.
والع'ف}ر' من ل%يال الشهر: السابعة� والثامنة� والتاسعة�، وذلك لبياض

القمر. وقال ثعلب: الع'ف}ر' منها الب,يض'، ول ي'ع.ي>ن\؛ وقال أ%بو
رزمة:ما ع'ف�ر' الل�يال كالد_آد1ي،

ول ت.وال اليل, كال%واد1ي
تواليها: أ%واخرها. وف الديث: ليس ع'فر الليال كالد_آد1ي؛ أ%ي

الليال القمرة� كالسود، وقيل: هو مث%ل. وف الديث: أ%نه كان إ,ذا سجد جاف
ع.ض'د.ي\ه1 حت ي'رى من خلفه ع'ف}ر.ة إ,ب\ط%ي\ه1؛ أ%بو زيد وال4صمعي:



الع'ف}ر.ة� بياض ولكن ليس بالبياض الناصع الشديد. ولكنه كلون ع.ف%ر ال4رض
وهو وجهها؛ ومنه الديث: كأ%ن أ%نظر إ,ل ع'ف}ر.ت.ي\ إ,ب\ط%ي\ رسول

ال، صلى ال عليه وسلم؛ ومنه قيل للظYباء ع'ف}ر إ,ذا كانت أ%لوانا كذلك،
وإ,نا س'ميت بع.ف%ر ال4رض. ويقال: ما على ع.ف%ر, ال4رض م1ث}ل%ه' أ%ي
ما على وجهها. وع.ف�ر الرجل�: خل%ط س'ود. غنم1ه وإ,بل1ه بع'ف}ر�. وف

حديث أ%ب هريرة: ف الض_ح1ي_ة1: ل%د.م' ع.ف}ر.اء أ%ح.بe إ,ل9 من دم
س.و\د.او.ي\ن, والت_ع\ف1ي: التبييض. وف الديث: أ%ن امرأ%ة شكت إ,ليه

ق1ل�ة% ن.س\ل غنمها وإ,بلها ور,س\ل1ها وأ%ن مالا ل ي.ز\ك�و، فقال: ما
أ%لوان'ها؟ قالت: س'ود¬. فقال: ع.فYر,ي أ%ي اخ'ل1طيها بغنم ع'ف}ر�، وقيل:

أ%ي اس\ت.ب\د1ل أ%غناماv بيضاv فإ,ن البكة فيها. والع.ف}راء� من
الليال: ليلة ثلث% عش\رة. وال%ع\ف�ورة�: ال4رض الت أ�ك1ل نبت'ها.

والي.ع\فور والي'ع\فور: الظب الذي لونه كلون الع.ف%ر وهو التراب، وقيل:
هو الظب عامة، وال�نثى ي.ع\فورة، وقيل: الي.ع\فور ال1ش\ف، سي بذلك

لصغره وكثرة ل�زوق1ه بال4رض، وقيل: الي.ع\ف�ور ولد البقرة الوحشية، وقيل:
الي.ع.افي' ت'ي'وس الظباء. وف الديث: ما ج.ر.ى الي.ع\ف�ور'؛ قال ابن

ال4ثي: هو ال1ش\ف، وهو ولد البقرة الوحشية، وقيل: ت.ي\س الظباء،
والمع الي.عاف1ر'، والياء زائدة. والي.عفور أ%يضاv: جزء من أ%جزاء الليل

المسة الت يقال لا: س'د\فة وس'ت\فة وه.ج\مة وي.ع\فور وخ'د\رة؛ وقول
طرفة:جازت الب,يد. إ,ل أ%ر\ح'ل1نا،

آخر. الليل، بي.ع\فور� خ.د1ر\
أ%راد بشخص, إ,نسان{ مثل الي.ع\فور، فال%د1ر' على هذا التخلف عن

القطيع، وقيل: أ%راد بالي.ع\ف�ور, الزء من أ%جزاء الليل، فال%د1ر' على هذا
ال�ظ}ل1م'.

وع.ف�رت الوحشي�ة ولد.ها ت'ع.فYر'ه: قطعت عنه الر>ضاع. يوماv أ%و
يومي، فإ,ن خافت اين يضر�ه ذلك رد�ته إ,ل الرضاع أ%ياماv ث أ%عادته إ,ل

الف1طام، تفعل ذلك مر�ات حت يستمر عليه، فذلك الت_ع\في، والولد
م'ع.ف�ر، وذلك إ,ذا أ%رادت ف1طام.ه؛ وحكاه أ%بو عبيد ف الرأ%ة والناقة، قال

أ%بو عبيد: وال�مe تفعل مثل ذلك بولدها ال3ن\س3ي�؛ وأ%نشد بيت لبيد
يذكر بقرةv وحشيةv وولد.ها:

ل�ع.ف�ر ق%ه\د{، ت.ن.از.ع' ش1ل}و.ه



غ�ب\س¬ ك%واس1ب' ما ي'م.نe ط%عام'ها
قال ال4زهري: وقيل ف تفسي ال�ع.ف�ر ف بيت لبيد إ,نه ولدها الذي

اف}ت.ر.س.ت\ه الذئاب' الغ'ب\س' فع.ف�رته ف التراب أ%ي مر�غته. قال: وهذا
عندي أ%ش\ب.ه بعن البيت. قال الوهري: والت_ع\ف1ي' ف الف1طام أ%ن

ت.م\س.ح. الرأ%ة� ث%د\ي.ها بشيء من التراب تنفياv للصب. ويقال: هو من
قولم لقيت فلناv عن ع'ف}ر، بالضم، أ%ي بعد شهر ونوه ل4نا ترضعه بي

اليوم واليومي ت.ب\لو بذلك ص.ب\ر.ه، وهذا العن أ%راد لبيد قوله: لعفر
ق%ه\د{. أ%بو سعيد: ت.ع.ف�ر الوحشيe ت.ع.ف©راv إ,ذا س.م1ن؛ وأ%نشد:

وم.ج.رe م'ن\ت.ح1ر الط�ل1ي> ت.ع.ف�رت\
فيه الف1راء� ب1ز\ع واد{ م'م\ك1ن,

قال: هذا سحاب ير مر�اv بطيئاv لكثرة مائه كأ%نه قد ان\ت.ح.ر لكثرة
مائه. وط%ل1يeه: م.ناتح' مائه، بنزلة أ%ط}لء3 الوحش. وت.ع.ف�رت:

س.م1ن.ت. والف1راء�: ح'م'ر الوحش. وال�م\ك1ن': الذي أ%مكن م.ر\عاه؛ وقال ابن
ال4عراب: أ%راد بالط�ل1ي� ن.و\ء4 الم.ل، ون.وء� الط�ل1ي� والم.ل,

واحد¬ عنده. قال: ومنتحر أ%راد به نره فكان النوء بذلك الكان من المل.
قال: وقوله واد م'م\ك1ن ي'ن\ب,ت ال%ك}نان، وهو نبت¬ من أ%حرار البقول.

واع\ت.ف%ر.ه ال4سد إ,ذا اف}ت.ر.س.ه.
ورجل ع1ف}ر¬ وع1ف}ر,يةD ون,ف}ر,يةD وع'فار,يةD وع1ف}ر,يت¬ بي�ن

الع.فارة1: خبيث م'ن\ك%ر داه{، والع'فار,ية� مثل الع1ف}ريت، وهو واحد؛ وأ%نشد
لرير:

ق%ر.ن\ت' الظال1ي ب.ر\م.ر,يس�،
ي.ذ1ل9 لا الع'فار,ية� ال%ر,يد'

قال الليل: شيطان ع1ف}ر,يةD وع1ف}ريت¬، وهم الع.فار,ي.ة� والع.فار,يت،
إ,ذا س.ك9ن\ت. الياء ص.ي_رت الاء تاء، وإ,ذا حر�كتها فالتاء هاء ف

الوقف؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن�ه ك%و\ك%ب¬ ف إ,ث}ر, ع1ف}ر,ية،

م'س.و�م¬ ف سواد1 الليل م'ن\ق%ض1ب
والع1ف}ر,ية�: الداهية. وف الديث: أ%ول دينكم ن'ب'و_ةD ور.ح\مة ث

م'ل}ك¬ أ%ع\ف%ر'؛ أ%ي م'ل}ك¬ ي'س.اس' بالد_هاء والنeك}ر، من قولم للخبيث
ال�ن\ك%ر: ع1ف}ر. والع.فارة�: ال�ب\ث والش_ي\طنة�؛ وامرأ%ة ع1ف1ر_ة.



وف التنزيل: قال ع1ف}ر,يت¬ من ال1ن� أ%نا آت1يك. به؛ وقال الزجاج:
الع1ف}ر,يت من الرجال النافذ� ف ال4مر البالغ فيه مع خ'ب\ث{ ود.هاء�، وقد

ت.ع.ف}ر.ت، وهذا ما تملوا فيه ت.ب\ق1ية% الزائد. مع ال4صل ف حال
Dعليه. وحكى اللحيان: امرأ%ة ع1ف}ر,يتة vللمعن ودللة vالشتقاق ت.و\ف1ية

ورجلD ع1فر,ين¬ وع1ف1ر�ين¬ ك%ع1ف}ر,يت. قال الفراء: من قال ع1ف}ر,ية
فجمعه ع.فار,ي كقولم ف جع الطاغوت ط%واغ1يت وط%واغ1ي، ومن قال ع1ف}ر,يت¬

فجمعه ع.فار,يت. وقال شر: امرأ%ة ع1ف1ر�ة ورجل ع1ف1رÒ، بتشديد الراء؛
وأ%نشد ف صفة امرأ%ة غي ممودة الصفة:

وض1ب,ر�ة م1ث}ل ال4تان1 ع1ف1ر�ة،
ث%ج\لء ذات خواص1ر� ما ت.ش\ب.ع'

قال الليث: ويقال للخبيث عف%ر\ن أ%ي ع1ف}ر¬، وهم الع.ف%ر\ن.و\ن%.
والع1ف}ر,يت من كل شيء: البالغ. يقال: فلن ع1ف}ر,يت¬ وع1فر,يةD ن,ف}ر,ية.

�وف الديث: إ,ن ال ي'ب\غ1ض' الع1ف}ر,4ية% الن>ف}ر,ية% الذي ل ي'ر\ز.أ
ف أ%هل� ول مال�؛ قيل: هو الداهي البيث� الش>ر>ير'، ومنه

الع1ف}ر,يت، وقيل: هو ال%م'وع ال%ن'وع، وقيل: الظ�ل�وم. وقال الزمشري: الع1ف}ر
والع1ف}رية� والع1ف}ر,يت والع'فار,ية� القوي ال�ت.شي\ط1ن الذي ي.ع\ف1ر
ق1ر\ن.ه، والياء ف ع.ف1ر,ية{ وع'فار,ية{ لل3لاق بشرذمة وع'ذاف1رة،

والاء فيهما للمبالغة، والتاء ف ع1ف}ر,يت{ لل3لاق ب,ق1ن\د1يل. وف كتاب
vأ%ي ق%و,ي�ا vع1ف1ر>ي�ا vأ%ب موسى: غ%ش1ي.هم يوم. ب.د\ر� ل%ي\ثا

�داهياv. يقال: أ%سد¬ ع1ف}ر¬ وع1ف1رÒ بوزن ط1م1ر� أ%ي قوي� عظيم. والع1ف}ر,ية
ال�ص.ح_ح' والن>ف}ر,ية إ,تباع؛ ال4زهري: التاء زائدة وأ%صلها هاء،

والكلمة ث�لث1ي�ة أ%صلها ع1ف}ر¬ وع1ف}ر,ية، وقد ذكرها ال4زهري ف
الرباعي أ%يضاv، وما وضع به ابن' سيده من أ%ب عبيد القاسم بن سلم قوله ف

الصنف: الع1ف}ر,ية مثال ف1ع\ل1لة، فجعل الياء أ%صلv، والياء ل تكون
أ%صلv ف بنات ال4ربعة.

والع'ف}ر': الشجاع ال%ل}د'، وقيل: الغليظ الشديد، والمع أ%ع\فار¬
وع1فار¬؛ قال:

خل ال%و\ف' من أ%ع\فار, س.ع\د{ فما به،
ل�س\ت.ص\ر,خ� ي.ش\ك�و التeبول%، ن.ص1ي'

Dوالع.ف%ر\ن: ال4س.د'، وهو ف%ع.ل}ن، سي بذلك لشدته. ول%ب\وة



ع.ف%ر\ن أ%يضاv أ%ي شديدة، والنون لل3لاق بسفرجل. وناقة ع.ف%رناة أ%ي قوية؛
:vقال عمر ابن لإ, التيمي يصف إ,بل

ح.م_ل}ت' أ%ث}قال م'ص.م>مات1ها
غ�ل}ب. الذ�فارى وع.ف%ر\ن.يات1ها

ال4زهري: ول يقال جل ع.ف%ر\ن؛ قال ابن بري وقبل هذه ال4بيات:
فو.ر.د.ت\ ق%ب\ل إ,ن.ى ض.ح.ائ1ها،
تف%ر�ش الي�ات ف خ1ر\شائ1ها
ت'ج.رe بال4ه\ون1 من إ,د\نائ1ها،

ج.ر_ العجوز, جان,ب.ي\ خ1ف%ائ1ها
قال: ولا سعه جرير ينشد هذه ال�رجوزة إ,ل أ%ن بلغ هذا البيت قال له:

أ%سأ}ت وأ%خ\ف%ق}ت. قال له عمر: فكيف أ%قول؟ قال: قل:
جر_ العروس الثYن\ي. من ر,دائ1ها

فقال له عمر: أ%نت أ%س\و.أ� حالv من حيث تقول:
ل%ق%و\م1ي أ%ح\مى للح.ق1يق%ة م1ن\ك�م،

وأ%ض\ر.ب' للجب�ار,، والنقع' ساط1ع'
vر\د.فات ع.ش1ي�ة�وأ%و\ث%ق' عند ال

ل%حاقاv، إ,ذا ما ج.ر_د. السيف. لم1ع'
وال إ,ن كن� ما أ�د\ر,ك}ن. إ,ل ع1شاءé ما أ�د\ر,ك}ن حت نكحن، والذي

قاله جرير: عند ال�ر\ه.فات، فغي�ره ع'م.ر، وهذا البيت هو سبب الت_هاجي
بينهما؛ هذا ما ذكره ابن بري وقد ترى قافية هذه ال�رجوزة كيف هي، وال

تعال أ%علم.
وأ%سد ع1ف}ر¬ وع1ف}ر,يةD وع'فار,يةD وع1ف}ر,يت وع.ف%ر\ن: شديد قوي�،

ول%ب'وء4ة ع1ف1ر\ناة إ,ذا كانا ج.ر,يئي، وقيل: الع1ف1ر\ناة الذكر
وال�نثى؛ إ,ما أ%ن يكون من الع.ف%ر الذي هو التراب، وإ,ما أ%ن يكون من الع.ف}ر

الذي هو العت1ف%ار، وإ,ما أ%ن يكون من القوة والل%د1. ويقال: اع\ت.ف%ر.ه
ال4سد إ,ذا ف%ر.س.ه.

وليث� ع1ف1ر>ين. ت'س.م>ي به العرب' د'و.ي\ب�ة مأ}واها التراب السهل ف
أ�صول ال1يطان، ت'د.و>ر' د'و�ارة% ث ت.ن\د.س� ف جوفها، فإ,ذا ه1يج.ت

ر.م.ت\ بالتراب ص'ع'داv. وهي من ال�ث�ل الت ل يدها سيبويه. قال ابن
جن: أ%ما ع1ف1ر>ين فقد ذكر سيبويه ف1ع1ل¾ كط1م1ر¼ وح1ب,ر¼ فكأ%نه



أ%لق علم المع كالب,ر.ح1ي والف1ت.ك}ر,ين إ,ل أ%ن بينهما فرقاv، وذلك
أ%ن هذا يقال فيه الب,ر.ح'ون والف1ت.ك}رون، ول يسمع ف ع1ف1ر>ين ف

الرفع، بالياء، وإ,نا سع ف موضع الر، وهو قولم: ليث� ع1ف1ر>ين.، فيجوز
أ%ن يقال فيه ف الرفع هذا ع1ف1رeون، لكن لو سع ف موضع الرفع بالياء
لكان أ%شبه بأ%ن يكون فيه النظر، فأ%ما وهو ف موضع الر فل ت'س\ت.ن\كر'

فيه الياء. ول%ي\ث� ع1ف1ر>ين: الرجل� الكامل ابن ال%م\س3ي، ويقال: ابن
ع.ش\ر ل%ع�اب¬ بالق�ل1ي.، وابن عش\رين باعي نس�ي 

(* قوله: «باعي نسي»
كذا بالصل). وابن الث�لثي أ%س\عى الساع1ي.، وابن ال4ر\ب.ع1ي
أ%ب\ط%ش' ال4ب\ط%ش1ي، وابن المسي ل%ي\ث� ع1ف1ر>ين، وابن الس>ت>ي

م'ؤ'ن,س' ال%ل1يس3ي، وابن الس_ب\ع1ي أ%ح\كم' الاك1مي.، وابن الثماني
أ%سرع' الاس1بي، وابن الت>س\ع1ي واحد ال4ر\ذ%لي، وابن الائة ل جا

ول سا؛ يقول: ل رجل ول امرأ%ة ول جن� ول إ,نس. ويقال: إ,نه ل4ش\ج.ع
من ل%ي\ث1 ع1ف1ر>ين، وهكذا قال ال4صمعي وأ%بو عمرو ف حكاية الثل

Dواختلفا ف التفسي، فقال أ%بو عمرو: هو ال4سد، وقال أ%بو عمر: هو داب�ة
مثل ال1ر\باء تتعر�ض للراكب، قال: وهو منسوب إ,ل ع1ف1ر>ين اسم بلد؛

وروى أ%بو حات ال4صمعي أ%نه دابة مثل ال1ر\باء ي.ت.ص.د�ى للراكب
وي.ض\ر,ب' بذنبه. وع1ف1ر>ين: م.أ}س.دة، وقيل لكل ضابط قوي: ل%ي\ث� ع1ف1ر>ين،
بكسر العي، والراء مشددة. وقال ال4صمعي: ع1ف1ر>ين اسم بلد. قال ابن

سيده: وع1ف1رeون بلد.
وع1ف}ر,ية� الد>يك1: ر,يش' ع'ن'ق1ه، وع1ف}رية� الرأ}س، خفيفة على مثال

ف1ع\ل1لة، وع.ف}راة الرأ}س: شعره، وقيل: هي من ال3نسان شعر الناصية، ومن
الدابة شعر' القفا؛ وقيل: الع1ف}ر,ية� والع1ف}راة الشعرات النابتات ف

وسط الرأ}س ي.ق}ش.ع1ررن عند الفزع؛ وذكر ابن سيده ف خطبة كتابه فيما قصد
به الوضع من أ%ب عبيد القاسم بن سلم قال: وأ%ي شيء أ%دل9 على ضعف

ال�ن_ة وسخافة ال�ن_ة من قول أ%ب عبيد ف كتابه الصنف: الع1ف}ر,ية مثال
ف1ع\ل1ل%ة، فجعل الياء أ%صلv والياء ل تكون أ%صلv ف بنات ال4ربعة.

والع'ف}رة، بالضم: شعرة الق%فا من ال4سد والديك وغيها وهي الت
ي'ر.د>د'ها إ,ل يافوخ1ه عند ال1راش؛ قال: وكذلك الع1ف}ر,ية والع1ف}راة،

فيها بالكسر. يقال: جاء فلن نافشاv ع1ف}ر,ي.ته إ,ذا جاء غ%ض\بان. قال ابن



سيده: يقال جاء ناش1راv ع1ف}ر,ي.ته وع1ف}رات.ه أ%ي ناشراv شعر.ه من
الط�م.ع وال1ر\ص والع1ف}ر، بالكسر: الذكر الفحل من النازير. والع'ف}ر:

الب'ع\د. والع'ف}ر: قل�ة الزيارة. يقال: ما تأ}تينا إ,ل عن ع'ف}ر� أ%ي بعد
قلة زيارة. والع'ف}ر': طول� العهد. يقال: ما أ%لقاه إ,ل عن ع'ف}ر�

وع'ف�ر� أ%ي بعد حي، وقيل: بعد شهر ونوه؛ قال جرير:
د1يار. جيع, الصالي بذي الس>د\ر,،

أ%ب,ين ل%نا، إ,ن التحية% عن ع'ف}ر,
وقول الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب:

فلئن ط%أ}ط%أ}ت' ف ق%ت\ل1هم'،
ل%ت'هاض.ن_ ع1ظام1ي عن ع'ف�ر\

عن ع'ف�ر� أ%ي عن ب'ع\د من أ%خوال، ل4نم وإ,ن كانوا أ%ق}ر,باء4،
فليسوا ف الق�ر\ب مثل ال4عمام؛ ويدل على أ%نه عن أ%خوال%ه قول�ه قبل

هذا:إ,ن� أ%خوال جيعاv من ش.ق1ر\،
ل%ب,س'وا ل ع.م.ساv ج,ل}د. الن_م1ر\

الع.م.س' ههنا، كال%م.س,: وهي الشد�ة. قال ابن سيده: وأ%رى البيت
لضب�اب بن واقد الط©ه.و,ي؛ وأ%ما قول الرار:

على ع'ف�ر� من ع.ن\ ت.ناء�، وإ,نا
ت.دان ال%و.ى م1ن ع.ن ت.ناء� وعن ع'ف}ر,

وكان ه.ج.ر. أ%خاه ف الب\س بالدينة فيقول: هجرت أ%خي على ع'ف}ر� أ%ي
على ب'ع\د{ من الي� والقرابات أ%ي وعن غينا، ول يكن ينبغي ل أ%ن

أ%هجره ونن على هذه الالة.
ويقال؛ دخلت' الاء فما ان\ع.ف%ر.ت\ ق%د.ماي. أ%ي ل ت.ب\ل�غا ال4رض.؛

ومنه قول امرئ القيس:
ثان,ياv ب'ر\ث�ن.ه ما ي.ن\ع.ف1ر

ووقع ف عافور ش.ر¼ كعاثور, ش.ر¼، وقيل هي على البدل أ%ي ف شدة.
والع.فار'، بالفتح: تلقيح' النخل وإ,صلح'ه. وع.ف�ر. النخل: فرغ من

تلقيحه. والع.ف%ر': أ%ول� س.ق}ية س'ق1يها الزرع'. وع.ف}ر' الز_ر\ع: أ%ن
ي'س\ق%ى فيها حت يعطش، ث ي'س\ق%ى فيصلح على ذلك، وأ%كثر ما يفعل ذلك

ب1ل}ف الص_يف1 وخ.ض\راواته. وع.ف%ر. النخل% والزرع: س.قاها أ%و_ل%
س.ق}ية{؛ يانية. وقال أ%بو حنيفة: ع.ف%ر. الناس' ي.ع\ف1رون ع.ف}راv إ,ذا س.ق%وا



�الزرع بعد ط%ر\ح الب�. وف حديث هلل: ما ق%ر,ب\ت' أ%ه\لي م'ذ
ع.ف�ر\ن% النخل%. وروي أ%ن رجلv جاء إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، فقال:

إ,ن ما ق%ر,ب\ت' أ%ه\لي م'ذ} ع.فار النخل وقد ح.م.ل%ت\، فلع.ن. بينهما؛
ع.فار' النخل تلقيح'ها وإ,صلح'ها؛ يقال: ع.ف�ر'وا نل%هم ي'ع.فYرون،

وقد روي بالقاف؛ قال ابن ال4ثي: وهو خطأD. ابن ال4عراب: الع.فار' أ%ن
ي'ت\رك النخل� بعد السقي أ%ربعي يوماv ل يسقى لئل ينتف1ض. حل�ها، ث

يسقى ث يترك إ,ل أ%ن ي.ع\ط%ش.، ث ي'سق%ى، قال: وهو من ت.ع\ف1ي
الوحشي�ة ولد.ها إ,ذا ف%ط%م.ت.ه\، وقد ذكرناه آنفاv. والع.ف�ار': ل%ق�اح'

النخيل. ويقال: كنا ف الع.فار,، وهو بالفاء أ%شهر' منه بالقاف. والع.فار':
شجر¬ يتخذ منه الزناد' وقيل ف قوله تعال: أ%فرأ%يتم النار الت ت'ورون

أ%أ%نتم أ%ن\ش.أ}ت'م شجرت.ها؛ إ,نا ال%ر\خ' والع.فار' وها شجرتان
فيهما نار¬ ليس ف غيها من الشجر، وي'س.و_ى من أ%غصانا الزناد'

في'ق}ت.د.ح' با.
قال ال4زهري: وقد رأ%يتهما ف البادية والعرب' تضرب بما الثل ف

الشرف العال فتقول: ف كل الشجر نار. واس\ت.م\ج.د. ال%ر\خ' والع.قار أ%ي
كثرت فيهما على ما ف سائر الشجر. واس\ت.مج.د.: اس\ت.ك}ث%ر، وذلك أ%ن هاتي

،vوز,ناد'ها أ%سرع' الزناد و.ر\يا ،vالشجرتي من أ%كثر, الشجر نارا
والع'ن_اب' من أ%قل9 الشجر ناراv وف الثل: اق}د.ح' ب,ع.فار� 

(* قوله:
«وف الثل أقدح بعفار إل» هكذا ف ال4صل. والذي ف أمثال اليدان: اقدح

بدفلي ف مرخ ث اشدد بعد أو ارخ. قال الازن: أ%كثر الشجر ناراv الرخ
ث العفار ث الدفلى، قال ال4حر: يقال هذا إ,ذا حلت رجلv فاحشاv على

رجل فاحش فلم يلبثا أ%ن يقع بينهما شر. وقال ابن ال4عراب: يضرب للكري
الذي ل يتاج أ%ن تكد�ه وتلح عليه). أ%و م.ر\خ ث اشد'د\ إ,ن شئ}ت. أ%و

أ%ر\خ؛ قال أ%بو حنيفة: أ%خبن بعض' أ%عراب السراة أ%ن الع.ف%ار.
ش.ب,يةD بشجرة الغ'ب.ياء الصغية، إ,ذا رأ%يتها من بعيد ل ت.ش'ك_ أ%نا شجرة

غ�ب.ياء، ون.و\ر'ها أ%يضاv كن.و\ر,ها، وهو شجر خ.و_ار ولذلك جاد
للز>ناد، واحدته ع.فارةD. وع.ف%ارة�: اسم امرأ%ة، منه؛ قال ال4عشى:

بات.ت\ ل1ت.ح\ز'ن.نا ع.فاره\،
يا جارتا، ما أ%ن\ت1 جاره\



والع.ف1ي': لم¬ ي'ج.ف�ف على الرمل ف الشمس، وت.ع\ف1ي'ه: ت.ج\ف1يف�ه
كذلك. والع.ف1ي': السويق' ال%لتوت' بل أ�د\م�. وس.ويق¬ ع.ف1ي

وع.ف%ار¬: ل ي'ل%تe بأ�د\م، وكذلك خ'بز ع.ف1ي وع.فار؛ عن ابن ال4عراب.
يقال: أ%كل% خ'بزاv ق%فاراv وع.فاراv وع.ف1ياv أ%ي ل شيء معه. والع.فار':
،vدم. والع.ف1ي: الذي ل ي'ه\د1ي شيئا�لغة ف الق%فار، وهو البز بل أ

الذكر والؤنث فيه سواء؛ قال الكميت:
وإ,ذا ال�ر_د' اع\ت.ر.ر\ن من ال%حـ

ـل,، وصار.ت\ م1ه\داؤه'ن_ ع.ف1يا
قال ال4زهري: الع.ف1ي' من النساء الت ل ت'ه\د1ي شيئاv؛ عن الفراء،

وأ%ورد بيت الكميت. وقال الوهري: الع.ف1ي' من النساء الت ل ت'ه\د1ي
.vلارتا شيئا

وكان ذلك ف ع'ف}رة1 البد والر� وع'ف�ر_ت1هما أ%ي ف أ%ولما. يقال:
جاءنا فلن ف ع'ف�رة1 الر، بضم العي والفاء لغة ف أ�ف�ر_ة الر
وع'ف}رة1 الر أ%ي ف شدته. ون.ص\لD ع'فار,ي�: جي>د. ون.ذ1ير¬ ع.ف1ي¬:

كثي، إ,تباع. وحكي ابن ال4عراب: عليه الع.فار' والد_بار' وسوء� الدار,،
ول يفسره.

وم.عاف1ر': قبيلة؛ قال سيبويه: م.عاف1ر بن م'ر� فيما يزعمون أ%خو تيم
بن م'ر�، يقال: رجل م.عاف1ري�، قال: ونسب على المع ل4ن م.عاف1ر اسم لشيء

واحد، كما تقول لرجل من بن كلب أ%و من الض>باب ك1لب� وض1باب�،
فأ%ما النسب إ,ل الماعة فإ,نا ت'وق1ع النسب على واحد كالنسب إ,ل مساجد

تقول م.س\ج,د1ي� وكذلك ما أ%شبهه. وم.عاف1ر: بلد باليمن، وثوب م.عاف1ري�
ل4نه نسب إ,ل رجل اسه م.عاف1ر، ول يقال بضم اليم وإ,نا هو معاف1ر

غي منسوب، وقد جاء ف الرجز الفصيح منسوباv. قال ال4زهري: ب'ر\د¬
م.عاف1ري� منسوب إ,ل معاف1ر اليمن, ثن صار اساv لا بغي نسبة، فيقال:

م.عاف1ر. وف الديث: أ%نه بع.ث م'عاذاv إ,ل اليم.ن وأ%مره أ%ن يأ}خذ من كل
حال1م� ديناراv أ%و ع1د\ل%ه من ال%عاف1ر,ي�، وهي برود باليمن منسوبة إ,ل

م.عاف1ر، وهي قيبلة باليمن، واليم زائدة؛ ومنه حديث ابن عمر: أ%نه دخل
السجد وعليه ب'ر\دان1 م.عاف1ري�ان1. ورجل م.عاف1ريÒ: يشي مع الرeف%ق

فينال ف%ض\ل%هم. قال ابن دريد: ل أ%دري أ%عرب هو أ%م ل؛ وف الصحاح: هو
ال�عاف1ر' بضم اليم، وم.عاف1ر'، بفتح اليم: حيÒ من ه.م\دان% ل



ينصرف ف معرفة ول نكرة ل4نه جاء على مثال ما ل ينصرف من المع، وإ,ليهم
تنسب الثياب ال%عاف1ري_ة. يقال: ثوب م.عاف1ريÒ فتصرفه ل4نك أ%دخلت
عليه ياء النسبة ول تكن ف الواحد. وع'ف%ي\ر¬ وع.ف%ار وي.ع\فور وي.ع\ف�ر':

أ%ساء. وحكي السياف: ال4س\ود. بن ي.ع\ف�ر وي'ع\ف1ر وي'ع\ف�ر، فأ%ما
ي.ع\ف�ر وي'ع\ف1ر فأ%ص\لن1، وأ%ما ي'ع\ف�ر فعلى إ,تباع الياء ضمة الفاء،

وقد يكون على إ,تباع الفاء من ي'ع\ف�ر ضمة الياء من ي'ع\ف�ر، وال4سود بن
ي.ع\ف�ر الشاعر، إ,ذا ق�ل}ت.ه بفتح الياء ل تصرفه، ل4نه مثل ي.ق}ت'ل.

وقال يونس: سعت رؤبة يقول أ%سود بن ي'ع\ف�ر، بضم الياء، وهذا ينصرف
ل4نه قد زال عنه شب.ه' الفعل. وي.ع\ف%ور¬: حار' النب، صلى ال عليه وسلم،
وف حديث سعد ابن ع'بادة: أ%نه خرج على ح1مار,ه ي.ع\فور ليعود.ه؛ قيل:

س'م>ي. ي.ع\فوراv لكونه من الع'ف}رة، كما يقال ف أ%خ\ض.ر ي.خ\ضور، وقيل:
سي به ت.ش\ب,يهاv ف ع.د\و,ه بالي.ع\فور، وهو الظ�ب\ي'. وف الديث:

أ%ن اسم حار النب، صلى ال عليه وسلم، ع'ف%ي\ر، وهو تصغي ترخيم
ل4ع\ف%ر من الع'ف}رة، وهي الغ'ب\رة ولون التراب، كما قالوا ف تصغي أ%س\و.د
س'و.ي\د، وتصغيه غي مرخم: أ�ع.ي\ف1ر كأ�س.ي\ود1. وحكي ال4زهري عن ابن

ال4عراب: يقال للحمار الفيف ف1ل}و¬ وي.ع\فور¬ وه1ن\ب,ر¬ وز,ه\ل1ق.
وع.ف}راء وع'ف%ية وع.فارى: من أ%ساء النساء. وع'ف}ر وع1ف}ر.ى: موضعان؛

قال أ%بو ذؤيب:
لقد لق%ى ال%ط1ي_ بن.ج\د1 ع'ف}ر�

ح.د1يثD، إ,ن ع.ج,ب\ت. له، ع.ج,يب'
وقال عدي بن الر>ق%اع:

غ%ش1يت' ب,ع1ف}ر.ى، أ%و ب,رج\ل%ت1ها، ر.ب\ع.ا
ر.ماداv وأ%ح\جاراv ب.ق1ي. با س'ف}عا

@عفزر: الع.ف}ز.ر: السابق' السريع. وع.ف}زر': اسم أ%عجمي، ولذلك ل
ي.صرفه امرؤ القيس ف قوله:

أ%ش1يم' ب'روق. الخز\ن1 أ%ي\ن. م'صاب'ه،
ول شيء4 ي.ش\ف1ي م.ن\ك1 يا ابنة% ع.ف}ز.را

وقيل: ابنة� ع.ف}ز.ر. ق%ينةD كانت ف الدهر ال4ول ل تدوم على عهد
فصارت مثلv، وقيل: ق%ي\نةD كانت ف ال1ية وكان و.ف}د' النeع\مان إ,ذا

أ%ت.و\ه ل%ه.وا با. وع.ف%ز�ران�: اسم رجل. قال ابن جن: يوز أ%ن يكون



أ%صله ع.ف%ز�ر كش.ع.ل9ع� وع.د.ب_س� ث ثن وسي به، وجعلت النون حرف
إ,عرابه، كما حكى أ%بو السن عنهم من اسم رجل خ.ليلن؛ وكذلك ذهب أ%يضاv ف

قوله:أ%ل يا ديار. ال%ي> بالس_ب'عان
إ,ل أ%نه تثنبة سب'ع، وجعلت النون حرف ال3عراب، والع.ف}زر': الكثي

ال%ل%بة ف الباطل. وع.ف}ز.ر¬: اسم رجل.
@عقر: الع.ق}ر' والع'ق}ر': الع'ق}م، وهو اس\ت1عق}ام' الر_ح1م، وهو أ%ن

vوع.ق%رت ت.ع\ق1ر, ع.ق}را vوع1قارة vر.ت الرأ%ة ع.ق%ارة�ل تمل. وقد ع.ق
vوه شاذ9اeوهي عاقر¬. قال ابن جن: وما عد ،vوع.ق1ر.ت ع.قارا vوع'ق}را
ما ذكروه من ف%ع'ل فهو فاع1لD، نو ع.ق�ر.ت الرأ%ة فهي عاق1ر¬، وش.ع'ر

فهو شاعر¬، وح.م'ض فهو حام1ض¬، وط%ه'ر. فهو طاه1ر¬؛ قال: وأ%كثر ذلك
وعام_ت'ه إ,نا هو ل�غات تداخ.ل%ت ف%ت.رك�ب.ت، قال: هكذا ينبغي أ%ن

تعت.ق1د، وهو أ%ش.به' ب1كمة1 العرب. وقال مر_ة: ليس عاقر¬ من ع.ق�ر.ت بنزلة
حام1ض� من ح.م'ض ول خاثر� من خ.ث�ر ول طاه1ر� من ط%ه'ر ول شاع1ر� من

ش.ع'ر ل4ن كل واحد من هذه اسم الفاعل، وهو جار� على ف%ع.ل، فاستغن به عما
ي.ج\ر,ي على ف%ع'ل، وهو ف%ع1يل، ولكنه اسم¬ بعن النسب بنزلة امرأ%ة

حائض� وطال%ق�، وكذلك الناقة، وجعها ع'ق�ر؛ قال:
ولو أ%ن� ما ف ب.ط}ن,ه ب.ي\ن. ن,س\و.ة{

ح.ب,ل}ن.، ولو كانت ق%واع1د. ع'ق9را
ولقد ع.ق�ر.ت، بضم القاف، أ%شد_ الع'ق}ر وأ%ع\ق%ر ال� ر.ح1م.ها، فهي

م'ع\ق%رة، وع.ق�ر الرجل� مثل الرأ%ة أ%يضاv، ورجال ع'ق�ر¬ ونساء
ع'ق�ر¬. وقالوا: امرأ%ة ع'ق%رة، مثل ه'م.زة؛ وأ%نشد:

س.ق%ى الك1لبe الع'ق%ي\لي_ الع'ق�ر\
والع'ق�ر: كل ما ش.ر,به 

*)
قوله: «والعقر كل ما شربه إل» عبارة شارح القاموس العقر، بضمتي، كل ما

شربه إ,نسان فلم يولد له، قال: «سقى الكلب العقيلي العقر» قال
الصاغان: وقيل هو العقر بالتخفيف فنقله للقافية). ال3نسان فلم يولد له، فهو

ع'ق}ر¬ له. ويقال: ع.ق%ر وع.ق1ر إ,ذا ع.ق�ر فلم ي'ح\م.ل له. وف الديث: ل
ت.ز.و_ج'ن_ عاق1راv فإ,ن م'كاث1ر¬ بكم؛ العاقر': الت ل تمل. وروي

عن الليل: الع'ق}ر' اس\ت1ب\راء� الرأ%ة لت'ن\ظ%ر. أ%ب,ك}ر¬ أ%م غي



بكر، قال: وهذا ل يعرف. ورجل عاقر¬ وع.ق1ي¬: ل يولد له ب.ي\ن الع'ق}ر،
بالضم، ول نسمع ف الرأ%ة ع.ق1ياv. وقال ابن ال4عراب: هو الذي يأ}ت

النساء في'حاض1ن'هن� وي'لم1سه'ن� ول يولد له.
وع'ق}رة� لعهدهم: الن>س\يان�: والع'ق%رة: خرزة تشدeها الرأ%ة على

ح.3ق}و.ي\ها لئل ت.ح\ب.ل. قال ال4زهري: ولسنا العرب خرزةD يقال لا
الع'ق%رة ي.ز\ع'م\ن أ%نا إ,ذا ع'لYق%ت على ح1ق}و, الرأ%ة ل تمل إ,ذا

و'ط1ئت. قال ال4زهري: قال ابن ال4عراب الع'ق%رة خرزةD تعل�ق على العاقر
لت.ل1د.. وع.ق�ر ال4مر' ع'ق}راv: ل ي'ن\ت1ج\ عاق1بةv؛ قال ذر الرمة يدح

بلل بن أ%ب بردة:
أ%بوك. ت.لف%ى الناس. والد>ين. بعدما

ت.شاء4و\ا، وب.ي\ت' الد>ين م'ن\قط1ع الك%س\ر
فشد_ إ,صار. الد>ين, أ%ي_ام. أ%ذ}ر'ح�
ور.د_ ح'روباv ل%ق1ح\ن إ,ل ع'ق}ر,

الضمي ف شد_ عائد على جد المدوح وهو أ%بو موسى ال4شعري.
والت_شائ1ي: التباي'ن' والت_ف%رeق. والك%س\ر'؛ جانب البيت. وال3ص.ار': ح.ب\ل

قصي يشد� به أ%سفل� الباء إ,ل الوتد، وإ,نا ضربه مثلv. وأ%ذ}ر'ح:
موضع؛ وقوله: ورد_ ح'روباv قد ل%ق1ح\ن. إ,ل ع'ق}ر, أ%ي ر.ج.ع\ن إ,ل

السكون. ويقال: ر.ج.ع.ت الرب' إ,ل ع'ق}ر� إ,ذا ف%ت.ر.ت\. وع.ق}ر' الن_و.ى:
ص.ر\ف�ها حالv بعد حال. والعاق1ر' من الرمل: ما ل ي'ن\ب,ت، ي'ش.ب_ه

بالرأ%ة، وقيل: هي الرملة الت ت'ن\ب,ت ج.ن.ب.ت.اها ول ي'ن\ب,ت و.س.ط�ها؛
أ%نشد ثعلب:

وم1ن عاقر� ي.ن\ف1ي ال4لء4 س.رات'ها،
ع1ذ%ار.ي\ن, ع.ن\ ج.ر\داء4، و.ع\ث{ خ'صور'ها

وخ.ص_ ال4لء ل4نه من شجر الرمل، وقيل: العاقر رملة معروفة ل تنبت
شيئاv؛ قال:

vم'وك�ل �أ%م_ا الف�ؤاد'، فل ي.زال
بوى ح.مامة%، أ%و ب,ر.ي�ا العاق1ر

ح.مام.ة�: رملة معروفة أ%و أ%ك%م.ة، وقيل: العاق1ر' العظيم من الرمل،
وقيل: العظيم من الرمل ل ينبت شيئاv؛ فأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ص.ر_افة% الق%ب> د.موكاv عاق1را



فإ,نه فسره فقال: العاق1ر' الت ل مثل لا. والد_م'وك هنا: الب.ك%رة
الت ي'س\تقى با على السان,ية، وع.ق%ر.ه أ%ي ج.ر.ح.ه، فهو ع.ق1ي¬

وع.ق}ر.ى، مث�ل جريح وج.ر\ح.ى والع.ق}ر': ش.ب,يه¬ بال%ز>؛ ع.ق%ر.ه ي.ع\ق1ره
ع.ق}راv وع.ق�ره. والع.ق1ي': ال%ع\قور'، والمع ع.ق}ر.ى، الذكر

وال�نثى فيه سواء. وع.ق%ر الفرس. والبعي. بالسيف ع.ق}راv: قطع قوائمه؛ وفرس
ع.ق1ي¬ م.ع\قور¬، وخيل ع.ق}رى؛ قال:

بس3ل�ى وس1لYب\ر.ى م.صارع' ف1ت\ية{
ك1رام�، وع.ق}ر.ى من ك�م.ي\ت{ ومن و.ر\د1

وناقةD ع.ق1ي¬ وجل ع.ق1ي. وف حديث خدية، رضي ال تعال عنها، لا
vال، صلى ال عليه وسلم، ك%س.ت\ أ%باها ح'ل�ة �تزوجت رسول

وخ.ل�ق%ت\ه ون.ح.ر.ت\ جزوراv، فقال: ما هذا ال%ب,ي' وهذا الع.ب,ي' وهذا
الع.ق1ي'؟ أ%ي الزور النحور؛ قيل: كانوا إ,ذا أ%رادوا ن.ح\ر. البعي ع.ق%ر'وه
أ%ي قطعوا إ,حدى قوائمه ث ن.حر'وه، يف}عل ذلك به ك%ي\ل ي.ش\ر'د عند

الن_ح\ر؛ وف النهاية ف هذا الكان: وف الديث: أ%نه م.ر_ ب1مار�
ع.ق1ي� أ%ي أ%صاب.ه ع.ق}ر¬ ول ي.م'ت\ بعد، ول يفسره ابن ال4ثي. وع.ق%ر.

الناقة ي.ع\ق1ر'ها وي.ع\ق�رها ع.ق}راv وع.ق�ر.ها إ,ذا فعل با ذلك حت
تسقط ف%ن.ح.ر.ها م'س\تمكناv منها، وكذلك كل ف%ع1يل مصروف عن مفعول به

فإ,نه بغي هاء. قال اللحيان: وهو الكلم التمع عليه، ومنه ما يقال
بالاء؛ وقول امرئ القيس:

ويوم. ع.ق%ر\ت' للع.ذار.ى م.ط1ي_ت
فمعناه نرتا. وعاق%ر. صاحب.ه: فاض.ل%ه ف ع.ق}ر ال3بل، كما يقال
كار.م.ه وفاخ.ر.ه. وتعاق%ر الرج'لن: ع.ق%را إ,بل1ه.ما ي.ت.باري.ان بذلك

لي'ر.ى أ%يeهما أ%ع\ق%ر' لا؛ ولا أ%نشد ابن دريد قوله:
فما كان ذ%ن\ب' بن,ي مالك،

بأ%ن} س'ب_ منهم غ�لم¬ ف%س.ب_
بأ%ب\ي.ض. ذ1ي ش'ط%ب� بات1ر�

ي.ق�ط© الع1ظام. وي.ب\ر,ي الع.ص.ب\
فسره فقال: يريد م'عاقرة% غالب بن صعصعة أ%ب الفرزدق وس'ح.يم بن و.ث1يل

الرياحي لا ت.عاق%ر.ا ب,ص.و\أ%ر، فعقر سحيم خساv ث بد.ا له، وع.ق%ر
غالب¬ أ%بو الفرزدق مائة. وف حديث ابن عباس: ل تأ}كلوا من ت.عاق�ر,



ال4عراب فإ,ن ل آم.ن' أ%ن يكون ما أ}ه1ل� به لغي ال؛ قال ابن
ال4ثي: هو ع.ق}ر'هم ال3بل، كان الرجلن ي.ت.باريان1 ف الود والسخاء

في.ع\ق1ر هذا وهذا حت ي'ع.ج>ز. أ%حد'ها الخر، وكانوا يفعلونه رياءé وس'م\عة
وتفاخ'راv ول يقصدون به وجه ال تعال، فشب_هه با ذ�بح لغي ال
تعال. وف الديث: ل ع.ق}ر. ف ال3سلم: قال ابن ال4ثي: كانوا

ي.ع\ق1رون ال3بل على قبور ال%و\ت.ى أ%ي ي.ن\ح.ر'ونا ويقولون: إ,ن صاحب. القب
كان ي.ع\ق1ر لل4ضياف أ%يام حياته فت'كاف1ئ�ه بثل ص.ن,يعه بعد وفاته.

وأ%صل الع.ق}ر, ض.ر\ب' قوائم البعي أ%و الشاة بالسيف، وهو قائم. وف
الديث: ول ت.ع\ق1رن9 شاةv ول ب.ع1ياv إ,ل� ل1م.أ}ك%لة، وإ,نا نى عنه

ل4نه م'ث}لة وتعذيب¬ للحيوان؛ ومنه حديث ابن ال4كوع: وما ز,ل}ت'
أ%ر\م1يهم وأ%ع\ق1ر' بم أ%ي أ%قت'ل� مركوبم؛ يقال: ع.ق%ر\ت به إ,ذا قتلت مر

كوبه وجعلته راجلv؛ ومنه الديث: ف%ع.ق%ر. ح.ن\ظ%لة� الراهب بأ%ب
س'ف}ي.ان بن ح.ر\ب أ%ي ع.ر\ق%ب. د.اب�ته ث اتeس3ع. ف الع.ق}ر حت استعمل ف

الق%ت\ل واللك؛ ومنه الديث: أ%نه قال ل�س.ي\ل1مة% الكذ9اب: وإ,ن
أ%د\ب.ر\ت. لي.ع\قر.ن_ك ال أ%ي لي'ه\ل1ك%ن�ك، وقيل: أ%صله من ع.ق}ر النخل،

وهو أ%ن تقطع رؤوسها فت.ي\ب.س؛ ومنه حديث أ�م زرع: وع.ق}ر' جار,تا أ%ي
هلك�ه.ا من السد والغيظ. وقولم: ع.ق%ر\ت. ب أ%ي أ%ط%ل}ت ج.ب\س3ي كأ%نك

ع.ق%ر\ت ب.ع1ي,ي فل أ%قدر على السي، وأ%نشد ابن السكيت:
قد ع.ق%ر.ت\ بالقوم, أ�مe خ.ز\رج

وف حديث كعب: أ%ن الشمس والق%م.ر. ث%و\ران1 ع.ق1يان ف النار؛ قيل
ل9ا وص.ف%هما ال تعال بالس>ب.احة ف قوله عز وجل: وكلê ف ف%ل%ك{

ي.س\ب.ح'ون، ث أ%خب أ%نه يعلهما ف النار ي'ع.ذYب بما أ%ه\ل%ها بيث ل
ي.ب\ر.حان,ها صارا كأ%نما ز.م1نان ع.ق1يان. قال ابن ال4ثي: حكى ذلك

أ%بو موسى، وهو كما تراه. ابن بزرج: يقال قد كانت ل حاجة فع.ق%ر.ن عنها
أ%ي ح.ب.س.ن,ي عنها وعاق%ن,ي. قال ال4زهري: وع.ق}ر' الن_و.ى منه

مأ}خوذ، والع.ق}ر' ل يكون إ,ل� ف القوائم. ع.ق%ر.ه إ,ذا قطع قائ1مة من
eقوائمه. قال ال تعال ف قضي_ة ثود: فتاط%ى فع.ق%ر.؛ أ%ي تعاط%ى الشق1ي

ع.ق}ر. الناقة1 فبلغ ما أ%راد، قال ال4زهري: الع.ق}ر' عند العرب ك%ش\ف'
ع'ر\قوب البعي، ث ي'ج\ع.ل الن_ح\ر' ع.ق}راv ل4ن ناح1ر. ال3بل

�ي.ع\ق1ر'ها ث ينحرها. والع.ق1ية: ما ع'ق1ر. من صيد أ%و غيه. وع.ق1ية



الرجل: صوت'ه إ,ذا غ%ن�ى أ%و ق%ر.أ% أ%و ب.كى، وقيل: أ%صله أ%ن رجلv ع'ق1ر.ت
رجل�ه فوضع الع.ق1ية% على الصحيحة وبك%ى عليها بأ%ع\لى صوته، فقيل: رفع

ع.ق1ي.ته، ث كثر ذلك حت ص'ي>ر الصوت' بالغ1ن.اء ع.ق1ية. قال
الوهري: قيل لكل م.ن رفع صوته ع.ق1ية ول يقي�د بالغناء. قال: والع.ق1ية

الساق' القطوعة. قال ال4زهري: وقيل فيه هو رجل أ�ص1يب. ع'ض\و¬ من أ%عضائه،
وله إ,بل اعتادت ح'داء4ه، فانتشرت عليه إ,بل�ه فرفع صوت.ه بال4ن,ي,

ل1م.ا أ%صابه من الع.ق}ر, ف بدنه فتسم_عت إ,بل�ه فح.س3ب\نه ي.ح\دو با
فاجتمعت إ,ليه، فقيل لكل من رفع صوته بالغناء: قد رفع ع.ق1يته.

والع.ق1ية: متهى الصوت؛ عن يعقوب؛ واس\ت.ع\ق%ر. الذئب' ر.ف%ع صوت.ه بالتطريب ف
الع'واء؛ عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:

،vفلما ع.و.ى الذئب' م'س\ت.ع1ق}را
أ%ن,س\نا به والدeجى أ%س\د.ف'

وقيل: معناه يطلب شيئاv ي.ف}ر,س'ه وهؤلء قوم¬ ل�صوص¬ أ%م1ن'وا الطلب
حي ع.و.ى الذئب. والع.ق1ية: الرجل الشريف ي'ق}ت.ل. وف بعض نسخ ال3صلح:

ما رأ%يت كاليوم ع.ق1ي.ةv و.س\ط% قوم. قال الوهري: يقال ما رأ%يت
كاليوم ع.ق1يةv و.س\ط% قوم، للرجل الشريف ي'ق}ت.ل، ويقال: ع.ق%ر\ت ظهر

الدابة إ,ذا أ%د\ب.ر\ته فان\ع.ق%ر واع\ت.ق%ر؛ ومنه قوله:
ع.ق%ر\ت. ب.ع1يي يا ام\ر.أ% الق%ي\س, فان\ز,ل,

وال1ع\ق%ر' من الر>حال,: الذي ليس ب,واق�. قال أ%بو عبيد: ل يقال
م1ع\قر إ,ل� لا كانت تلك عادته، فأ%م�ا ما ع.ق%ر مرة فل يكون إ,ل�

عاقراv؛ أ%بو زيد: س.ر\ج¬ ع'ق%ر¬؛ وأ%نشد للب.ع1يث:
أ%ل%دe إ,ذا لف%ي\ت' ق%و\ماv ب,خ'ط�ة{،
أ%ل%ح_ على أ%كتاف1هم ق%ت.ب¬ ع'ق%ر\

وع.ق%ر. الق%ت.ب' والرحل ظهر الناقة، والسرج' ظهر. الدابة ي.ع\ق1ر'ه
ع.ق}راv: ح.ز_ه وأ%4د\ب.ر.ه. واع\ت.ق%ر الظهر' وان\ع.ق%ر.: د.ب,ر.. وسرج¬
م1ع\قار وم1ع\ق%ر وم'ع\ق1ر¬ وع'ق%ر.ةD وع'ق%ر وعاقور¬: ي.ع\ق1ر' ظهر

الدابة، وكذلك الرحل؛ وقيل: ل يقال م1ع\ق%ر إ,ل� لا عادته أ%ن ي.ع\ق1ر,.
ورجل ع'ق%رة وع'ق%ر وم1ع\ق%ر: ي.عق1ر ال3بل من إ,ت\عاب,ه إ,ي�اها، ول

يقال ع.ق�ور. وكلب ع.ق�ور، والمع ع'ق}ر؛ وقيل: الع.ق�ور للحيوان،
والع'ق%ر.ة للم.وات1. وف الديث: خ.م\س¬ م.ن ق%ت.ل%ه'ن�، وهو ح.رام¬، فل ج'ناح



عليه. الع.ق}رب والفأ}رة والغ'راب وال1د.أ� والكلب' والع.ق�ور؛ قال: هو
كل سبع ي.ع\ق1ر أ%ي يرح ويقتل ويفترس كال4سد والنمر والذئب والف%ه\د

وما أ%شبهها، س�اها كلباv لشتراكها ف الس_ب'ع1ي_ة؛ قال سفيان بن
عيينة: هو كل سبع ي.ع\ق1ر، ول يص به الكلب. والع.ق�ور من أ%بنية البالغة

ول يقال ع.ق�ور إ,ل� ف ذي الروح. قال أ%بو عبيد: يقال لكل جارح� أ%و
عاقر� من السباع كلب ع.ق�ور. وك%ل� أ%رض, كذا ع'ق%ار¬ وع'ق�ار¬: ي.ع\ق1ر

الاشية وي.ق}ت'ل�ها؛ ومنه س>ي المر ع'ق%اراv ل4نه ي.ع\ق1ر'
الع.ق}ل%؛ قاله ابن ال4عراب. ويقال للمرأ%ة: ع.ق}ر.ى ح.ل}قى، معناه ع.ق%رها

ال وح.ل%قها أ%ي ح.ل%ق. ش.ع.رها أ%و أ%صاب.ها بوجع ف ح.ل}ق1ها، فع.ق}رى
ههنا م.ص\د.ر¬ كد.ع\وى ف قول ب.ش1ي بن الن_ك}ث أ%نشده سيبويه:

و.ل�ت\ ود.ع\لاها شديد¬ ص.خ.ب'ه\
أ%ي دعاؤ'ها؛ وعلى هذا قال: ص.خ.ب'ه، فذك9ر، وقيل: ع.ق}رى ح.ل}قى

ت.ع1ق}ر' قومها وت.ح\ل1ق�هم بش'ؤ\م1ها وتستأ}صلهم، وقيل: الع.ق}رى الائض. وف
حديث النب، صلى ال عليه وسلم، حي قيل له يوم الن_ف}ر ف ص.ف1ي_ة

إ,نا حائض¬ فقال: ع.ق}ر.ى ح.لقى ما أ�راها إ,ل� حاب,س.ت.نا؛ قال أ%بو
عبيد: قوله ع.ق}رى ع.ق%ر.ها ال�؛ وح.ل}قى خ.ل%ق%ها ال� تعال، فقوله

ع.ق%ر.ه.ا ال يعن ع.ق%ر. جسد.ها، وح.ل}قى أ%صاب.ها ال تعال بوجع� ف
vح.ل}ق1ها؛ قال: وأ%صحاب الديث يروونه ع.ق}رى ح.ل}ق1ى، وإ,نا هو ع.ق}را
وح.ل}قاv، بالتنوين، ل4نما مصدرا ع.ق%ر. وح.ل%ق.؛ قال: وهذا على مذهب

العرب ف الدعاء على الشيء من غي إ,رادة لوقوعه. قال شر: قلت ل4ب
عبيد ل ل ت'ج,يز' ع.ق}رى؟ فقال: ل4ن9 ف%ع\لى تيء نعتاv ول تئ ف

الدعاء. فقلت: روى ابن شيل عن العرب م'ط�ي\رى، وع.ق}رى أ%خ.ف� منه، فلم
ي'ن\ك1ر\ه؛ قال ابن ال4ثي: هذا ظاهر'ه الدعاء عليها وليس بدعاء ف القيقة،

وهو ف مذهبهم معروف. وقال سيبويه: ع.ق�ر\ته إ,ذا قلت له ع.ق}راv وهو
من باب س.ق}ياv ور.ع\ياv وج.د\عاv، وقال الزمشري: ها ص1فتان للمرأ%ة
الشؤومة أ%ي أ%نا ت.ع\ق1ر' قوم.ها وت.ح\ل1ق�هم أ%ي تستأ}ص1ل�هم، من شؤمها

عليهم، ومل©ها الرفع على البية أ%ي هي ع.ق}رى وح.ل}قى، ويتمل أ%ن
يكونا مصدرين على ف%ع\لى بعن الع.ق}ر وال%ل}ق كالش_ك}وى للش_ك}و,،

وقيل: ال4لف للتأ}نيث مثلها ف غ%ض\ب وس.ك}رى؛ وحكى اللحيان: ل تفعل ذل
أ�مeك ع.ق}رى، ول يفسره، غي أ%نه ذكره مع قوله أ�مك ثاك1لD وأ�مeك



هاب,لD. وحكى سيبويه ف الدعاء: ج.د\عاv له وع.ق}راv، وقال: ج.د_ع\ت'ه
وع.ق�ر\ته قلت له ذلك؛ والعرب تقول: ن.ع'وذ� بال من الع.واق1ر

والن_واق1ر؛ حكاه ثعلب، قال: والعواق1ر' ما ي.ع\ق1ر'، والن_واق1ر' السهام' الت
ت'صيب.

وع.ق%ر. النخلة ع.ق}راv وهي ع.ق1رةD: قطع رأ}سها فيبست. قال ال4زهري:
وع.ق}ر' الن_خ\لة أ%ن� ي'ك}ش.ط% ل1يف�ها عن ق%ل}بها ويؤخذ ج.ذ%ب'ها فإ,ذا

فعل ذلك با ي.ب,س.ت\ وه.م.دت. قال: ويقال ع.ق%ر النخلة ق%ط%ع رأ}س.ها
كل�ه مع ال�م�ار، فهي م.ع\قورة وع.ق1ي، والسم الع.ق%ار. وف الديث:

أ%نه م.ر_ بأ%رض� تسمى ع.ق1رة فسماها خض1ر.ة؛ قال ابن ال4ثي: كأ%نه
كر,ه لا اسم الع.ق}ر ل4ن العاق1ر. الرأ%ة� الت ل تمل، وشجرة عاقر ل

Dبا؛ ويوز أ%ن يكون من قولم نلة ع.ق1رة vتمل، فسماها خ.ض1رة تفاؤل
إ,ذا قطع رأ}سها فيبست. وطائر ع.ق1ر¬ وعاق1ر¬ إ,ذا أ%صاب ريش.ه آفةD فلم

ينبت؛ وأ%ما قول لبيد:
ل%م_ا رأ%ى ل�ب.د' النeسور. تطاي.ر.ت\،

ر.ف%ع. الق%واد1م. كالع.ق1ي ال4ع\زل,
قال: شب_ه الن_س\ر.، ل9ا تطاير ريش'ه فلم ي.ط1ر\، بفرس ك�ش1ف.

عرقوباه فلم ي'ح\ض1ر\. وال4ع\ز.ل� الائل الذنب.
وف الديث فيما روى الشعب: ليس على زان{ ع'ق}ر¬ أ%ي م.ه\ر وهو

للم'غ\ت.ص.بة1 من ال3ماء كم.ه\ر, الثل للح'ر_ة. وف الديث: فأ%ع\طاهم
ع'ق}ر.ها؛ قال: الع'ق}ر'، بالضم، ما ت'ع\طاه الرأ%ة على وطء الشبهة، وأ%صله

أ%ن واطئ الب,ك}ر ي.ع\ق1رها إ,ذا اق}ت.ض_ها. فس'م>ي. ما ت'ع\طاه
للع.ق}ر, ع'ق}راv ث صار عام�اv لا وللثي�ب، وجعه ال4ع\قار'. وقال أ%حد بن

حنبل: الع'ق}ر' الهر. وقال ابن الظفر: ع'ق}ر' الرأ%ة دبة� فرجها إذا
غ�ص1ب.ت ف%ر\ج.ها. وقال أ%بو عبيدة: ع'ق}ر' الرأ%ة ث%واب¬ ت'ثاب'ه

الرأ%ة� من نكاحها، وقيل: هو صداق الرأ%ة، وقال الوهري: هو م.ه\ر' الرأ%ة
إ,ذا و,�ط1ئت على شبهة فسماه م.ه\راv. وب.ي\ض.ة� الع'ق}ر,: الت ت'م\تحن'

با الرأ%ة� عند الق}ت1ضاض، وقيل: هي أ%ول بيضة تب.3يض'ها الدجاجة
ل4نا ت.ع\ق1رها، وقيل: هي آخر بيضة تبيضها إ,ذا ه.ر,م.ت، وقيل: هي بيضة

الد>يك يبيضها ف السنة مرة واحدة، وقيل: يبيضها ف عمره مرة واحدة إ,ل
الط©ول ما هي، سي>ت بذلك ل4ن ع'ذ}رة% الارية ت'خ\ت.ب.ر' با. وقال



الليث: ب.ي\ضة� الع'ق}ر ب.ي\ضة� الد>يك ت'ن\س.ب' إ,ل الع'ق}ر ل4ن الارية
�العذراء ي'ب\لى ذلك منها ب,ب.ي\ضة الد>يك، فيعلم شأ}نا فت'ض\ر.ب' بيضة

الديك مثلv لكل شيء ل يستطاع مسeه ر.خاوةv وض.ع\فاv، وي'ض\ر.ب بذلك
مثلv للعطية القليلة الت ل ي.ر'بeها م'ع\ط1يها ب,ب,ر� يتلوها؛ وقال

أ%بو عبيد ف البخيل يعطي مرة ث ل يعود: كانت بي\ض.ة الد>يك، قال: فإ,ن
كان يعطي شيئاv ث يقطعه آخر الدهر قيل للمرة ال4خية: كانت ب.ي\ضة%

الع'ق}ر، وقيل: بيضة الع'ق}ر إ,نا هو كقولم: ب.ي\ض ال4ن'وق وال4ب\لق
الع.ق�وق، فهو مثل لا ل يكون. ويقال للذي ل غ%ن.اء عنده: ب.ي\ض.ة العقر،
على التشبيه بذلك. ويقال: كان ذلك ب.ي\ض.ة العقر، معناه كان ذلك مرة

واحدة ل ثانية لا. وب.ي\ضة% العقر، معناه كان ذلك مرة واحدة ل ثانية لا.
وب.ي\ضة الع'ق}ر: ال4ب\تر' الذي ل ولد له. وع'ق}ر' القوم وع.ق}ر'هم:

:vومثقل vره، مففا�م.ح.ل9ت'هم بي الدار, والوض,. وع'ق}ر' الوض وع'ق
مؤخ_ر'ه، وقيل: م.قام' الشاربة منه. وف الديث: إ,ن ل1بع'ق}ر, ح.و\ض1ي

أ%ذ�ود' الناس ل4هل الي.م.ن,؛ قال ابن ال4ثي: ع'ق}ر' الوض، بالضم،
موضع الشاربة منه، أ%ي أ%ط}ر'د'هم ل4جل أ%ن ي.ر,د. أ%هل� اليمن. وف الثل:

إ,نا ي'ه\د.م' ال%و\ض' من ع'ق}ر,ه أ%ي إ,نا يؤتى ال4مر' من وجهه،
والمع أ%عقار، قال:

ي.ل1د\ن% بأ%ع\قار, ال1ياض, كأ%ن_ها
�ن,ساء� الن_صارى، أ%ص\ب.ح.ت\ وهي ك�ف�ل

ابن ال4عراب: م.ف}ر.غ� الد_ل}و من م'ؤ.خ_ر,ه ع'ق}ر'ه، ومن
م'ق%د_م1ه إزاؤه. والع.ق1رة�: الناقة� الت ل تشرب إ,ل� من الع'ق}ر,،

vحاذقا vوال4ز,ي.ة: الت ل ت.ش\ر.ب' إ,ل� من ال3زاء3؛ ووصف امرؤ القيس صائدا
بالرمي يصيب ال%قاتل:

ف%رماها ف ف%رائ1ص1ها
بإ,زاء3 ال%و\ض,، أ%و ع'ق�ر,ه\

والفرائ1ص': جع ف%ر,يصة، وهي اللحمة الت ت'ر\ع.د' من الدابة عند مرجع
الكتف تت�صل بالفؤاد. وإ,زاء� الوض: م'ه.راق' الد_ل}و, ومصبeها من

الوض. وناقةD ع.ق1رةD: تشرب من ع'ق}ر, الوض. وع'ق}ر'3 البئر: حيث تقع
أ%يدي الواردة إ,ذا شربت، والمع أ%ع\قار¬. وع'ق}ر' النار وع'ق�رها: أ%صلها

الذي تأ%ج_ج' منه، وقيل: معظمها ومتمعها ووسطها؛ قال الذل يصف



النصال:وب,يض كالسلج,م م'ر\ه.فات،
كأ%ن� ظ�بات1ها ع'ق�ر¬ ب.ع1يج

.Dالكاف زائدة. أ%راد بيض س.لج,م أ%ي ط1و.ا ل
والع'ق}ر: المر. والمرة: ع'ق}رة. وب.ع1يج¬ بعن مبعوج أ%ي ب'ع1ج
ب,ع'ود{ ي'ثار' به فش'ق_ ع'ق}ر' النار وف�ت1ح؛ قال ابن بري: هذا البيت

أ%ورده الوهري وقال: قال الذل يصف السيوف، والبيت لعمرو ابن الداخل يصف
:�سهاماv، وأ%راد بالب,يض, س1هاماv، وال%ع\ن,يe با النصال�. والظ©ب.ة

حدe النصل. وع'ق}ر' كلY شيء: أ%صله. وع'ق}ر' الدار: أ%صل�ها، وقيل:
وسطها، وهو م.حل9ة للقوم. وف الديث: ما غ�ز,ي. قوم¬ ف ع'قعر, دارهم إل�

ذ%ل©وا؛ عق}ر الدار؛ بالفتح والضم: أ%صل�ها؛ ومنه الديث: ع'ق}ر' دار,
ال3سلم الشام' أ%ي أ%صله وموضعه، كأ%نه أ%شار به إ,ل وقت الف1ت.ن أ%ي

يكون الشأ}م يومئذ{ آم1ناv منها وأ%هل� ال3سلم به أ%س\ل%م'. قال
ال4صمعي: ع'ق}ر' الدار أ%صل�ها ف لغة الجاز، فأ%ما أ%هل ند فيقولون ع.ق}ر،

ومنه قيل: الع.ق%ار' وهو النزل وال4رض والض>ي.اع. قال ال4زهري: وقد خلط
الليث ف تفسي ع'ق}ر الدار وع'ق}ر الوض وخالف فيه الئمة، فلذلك

أ%ضربت عن ذكر ما قاله صفحاv. ويقال: ع'ق1ر.ت ر.ك1ي�ت'هم إ,ذا ه'د1مت. وقالوا:
الب'ه\م.ى ع'ق}ر' الكل3. وع'ق%ار' الكل3 أ%ي خيار' ما ي'ر\عى من نبات

ال4رض وي'ع\ت.م.د عليه بنزلة الدار. وهذا البيت ع'ق}ر' القصيدة أ%ي
أ%حسن' أ%بياتا. وهذه ال4بيات ع'قار' هذه القصيدة أ%ي خيار'ها؛ قال ابن

ال4عراب: أ%نشدن أ%بو م.ح\ضة قصيدة وأ%نشدن منها أ%بياتاv فقال: هذه
ال4بيات ع'ق%ار' هذه القصيدة أ%ي خ1يار'ها.

.vوت.ع.ق�ر. شحم' الناقة إ,ذا اك}ت.ن.ز. كل© موضع� منها ش.ح\ما
والع.ق}ر': ف%ر\ج' ما بي كل شيئي، وخص بعضهم به ما بي قوائم الائدة.

قال الليل: سعت أ%عرابي�اv من أ%هل الص_م�ان يقول: كل ف�ر\جة تكون
بي شيئي فهي ع.ق}ر¬ وع'ق}ر، لغتان، ووض.ع. يديه على قائمت الائدة ونن

نتغد_ى، فقال: ما بنيهما ع'ق}ر.
والع.ق}ر' والع.قار': النزل والض_ي\عة�؛ يقال: ما له دار¬ ول ع.قار¬،

وخص بعضهم بالع.قار النخل%. يقال للنخل خاصة من بي الال: ع.قار¬. وف
الديث: م.ن باع داراv أ%و ع.قاراv؛ قال: الع.قار'، بالفتح، الض_ي\عة

والنخل وال4رض ونو ذلك. وال�ع\ق1ر': الرجل� الكثي الع.قار، وقد



أ%ع\ق%ر. قالت أ�م سلمة لعائشة، رضي ال عنها، عند خروجها إ,ل البصرة: س.ك�ن.
ال ع'ق%ي\راك1 فل ت'ص\ح1ريها أ%ي أ%سك%ن.ك1 ال ب.ي\ت.ك وعق%ار.ك

وس.ت.ر.ك1 فيه فل ت'ب\ر,زيه؛ قال ابن ال4ثي: هو اسم مصغ_ر مشتق من
ع'ق}ر, الدار، وقال القتيب: ل أ%سع بع'ق%ي\رى إ,ل� ف هذا الديث؛ قال

الزمشري: كأ%نا تصغي الع.ق}رى على ف%ع\لى، من ع.ق1ر. إ,ذا بقي مكانه ل
يتقدم ول يتأ%خر فزعاv أ%و أ%س.فاv أ%و خجلv، وأ%صله من ع.ق%ر\ت به

إ,ذا أ%ط%ل}ت. ح.ب\س.ه، كأ%نك ع.ق%ر\ت راحلته فبقي ل يقدر على الب.راح,،
وأ%رادت با نفسها أ%ي سكYن نف}س.ك الت حق©ها أ%ن تلزم مكانا ول

ت.ب\ر'ز إ,ل الصحراء، من قوله تعال: وق%ر\ن% ف ب'يوت1ك�ن� ول ت.ب.ر_ج\ن
ت.بeج. الاهلية ال�ول. وع.ق%ار البيت: متاع'ه ون.ض.د'ه الذي ل
ي'ب\ت.ذل� إ,ل� ف ال4ع\ياد1 والقوق الكبار؛ وبيت ح.س.ن' ال4ه.رة1

والظ�ه.رة1 والع.قار,، وقيل: ع.قار' التاع خيار'ه وهو نو ذلك ل4نه ل
يبسط ف ال4ع\ياد1 وال�قوق, الكبار إ,ل� خيار'ه، وقيل: ع.قار'ه متاعه

ون.ض.د'ه إ,ذا كان حسناv كبياv. وف الديث: بعث رسول� ال، صلى ال
عليه وسلم، ع'ي.ي\ن.ة% بن بدر حي أ%سلم الناس ود.جا ال3سلم فهج.م. على

بن علي بن ج'ن\دب بذات الشeق�وق، فأ%غار'وا عليهم وأ%خذوا أ%موالم حت
أ%ح\ض.ر'وها الدينة% عند نب ال، فقالت وف�ود' بن الع.ن\ب,: أ�خ1ذ}نا

يا رسول� ال، م'س\ل1مي غي مشركي حي خ.ض\ر.م\نا الن_ع.م.، فرد�
النب، صلى ال عليه وسلم، عليهم ذ%رار,ي_هم وع.ق%ار ب'يوتم؛ قال

الرب�: رد� رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ذ%رار,ي_هم\ ل4نه ل ي.ر. أ%ن
ي.س\ب,يه.م إ,ل� على أ%مر صحيح ووجدهم م'ق1ر�ين بال3سلم، وأ%راد
بع.قار, بيوتم أ%راض1يه.م، ومنهم م.ن\ غل9ط م.ن\ فس�ر ع.قار. بيوتم

بأ%راضيهم، وقال: أ%راد أ%م\ت1عة% بيوتم من الثياب وال4دوات. وع.قار' كل شيء:
خياره. ويقال: ف البيت ع.قار¬ حسن¬ أ%ي متاع وأ%داة.

وف الديث: خي' الال الع'ق}ر'، قال: هو بالضم، أ%صل كل شيء، وبالفتح
أ%يضاv، وقيل: أ%راد أ%صل مال� له ناء#؛ ومنه قيل للب'ه\م.ى: ع'ق}ر'

الدار أ%ي خي' ما ر.ع.ت ال3بل؛ وأ%ما قول طفيل يصف هوادج الظعائن:
ع.ق%ار¬ ت.ظ%ل© الط�ي' ت.خ\ط1ف' ز.ه\و.ه
وعال%ي\ن أ%ع\لقاv على كل م'ف}أ%م

فإ,ن� ال4صمعي رفع العي من قوله ع'قار، وقال: هو متاع البيت، وأ%بو



زيد وابن ال4عراب ر.وياه بالفتح، وقد مر ذلك ف حديث عيينة بن بدر. وف
الصحاح والع'قار' ض.ر\ب¬ من الثياب أ%حر؛ قال طفيل: عقار تظل الطي

(وأ%ورد البيت).
ابن ال4عراب: ع'قار' الكل3 الب'ه\مى؛ كل© دار ل يكون فيها ي'ه\مى

فل خي ف رعيها إ,ل� أ%ن يكون فيها ط%ر,يفة، وهي الن_ص1ي�
والص_لYيان. وقال مرة: الع'قار' جيع اليبيس. ويقال: ع'ق1ر. كل� هذه ال4رض إذا

أ�ك1ل%. وقد أ%ع\ق%ر\ت'ك. كل4 موضع, كذا فاع\ق1ر\ه أ%ي ك�ل}ه. وف
الديث: أ%نه أ%قطع ح'ص.ي\ن. بن م'ش.م�ت ناحية كذا واشترط عليه أ%ن ل

ي.ع\ق1ر. مرعاها أ%ي ل ي.ق}طع. شجرها.
وعاق%ر. الشيء4 م'عاقرةv وع1قاراv: ل%ز,م.ه. والع'ق%ار': المر، سيت

بذلك ل4نا عاق%رت الع.قل وعاق%رت الد_ن9 أ%ي ل%ز,م.ت\ه؛ يقال: عاق%ر.ه
إ,ذا لز.م.ه وداوم عليه. وأ%صله من ع'ق}ر الوض. وال�عاق%رة�: ال3دمان.

وال�عاق%رة: إ,د\مان� شرب المر. وم'عاق%رة� المر: إ,د\مان� شربا.
وف الديث: ل ت'عاقر'وا أ%ي ل ت'د\م1ن'وا شرب المر. وف الديث: ل
يدخل النة% م'عاقر خ.م\ر�؛ هو الذي ي'د\م1ن' شربا، قيل: هو مأ}خوذ من

ع'ق}ر الوض ل4ن الواردة تلزمه، وقيل: سيت ع'ق%اراv ل4ن أ%صحابا
ي'عاق1ر'ونا أ%ي يلزمونا، وقيل: هي الت ت.ع\ق1ر' شار,ب.ها، وقيل: هي الت ل

ت.ل}ب.ث� أ%ن ت'سكر.، ابن ال4نباري: فلن ي'عاق1ر' النبيذ% أ%ي
ي'داو,مه'، وأ%صله م1ن\ ع'ق}ر الوض، وهو أ%صله والوضع الذي تقوم فيه الشاربة،

ل4ن شاربا يلزمها م'لزمة% ال3بل الواردة1 ع'ق}ر. الوض حت ت.ر\وى.
قال أ%بو سعيد: م'عاق%رة� الشراب م'غالب.ت'ه؛ يقول: أ%نا أ%قوى على شربه،

.�فيغالبه فيغلبه، فهذه ال�عاق%رة
وع.ق1ر. الرجل� ع.ق%راv: فج,ئ%ه الر_و\ع' فد.هش. فلم يقدر أ%ن يتقدم

أ%و يتأ%خر. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،
ل�ا مات قرأ% أ%بو بكر: رضي ال عنه، حي ص.ع1د. إ,ل م1ن\به فخطب:

إ,ن�ك. مي_ت¬ وإ,نم م.ي_تون؛ قال: فع.ق1ر\ت حت خ.ر.رت\ إ,ل ال4رض؛
وف الكم: فع.ق1ر\ت حت ما أ%ق}د1ر' على الكلم، وف النهاية: ف%عق1ر\ت

وأ%نا قائم حت وقعت إل ال4رض؛ قال أ%بو عبيد: يقال ع.ق1ر وب.ع1ل وهو
مثل الد_ه.ش,، وع.ق1ر\ت أ%ي د.ه1ش\ت. قال ابن ال4ثي: الع.ق%ر'، بفتحتي،

أ%ن ت'س\ل1م. الرجل% ق%وائ1م'ه إ,ل الوف فل يقدر أ%ن يشي من الف%ر.ق



والد_ه.ش، وف الصحاح؛ فل يستطيع أ%ن يقاتل. وأ%ع\ق%ر.ه غي'ه:
vخ\ب,ر أ%ن ممدا�أ%د\ه.ش.ه. وف حديث العباس: أ%نه ع.ق1ر. ف ملسه حي أ

ق�ت1ل. وف حديث ابن عباس: فلما رأ%وا النب، صلى ال عليه وسلم، س.ق%ط%ت\
أ%ذ}قان'هم على صدورهم وع.ق1ر'وا ف مالسهم. وظ%ب\ي¬ ع.ق1ي¬: د.ه1ش¬؛

وروي بعضهم بيت ال�ن.خ_ل اليشكري:
فل%ث%مت'ها فتن.ف�س.ت،

كتن.ف©س, الظ�ب\ي, الع.ق1ي\
والع.ق}ر' والع'ق}ر: الق%ص\ر'؛ ال4خية عن كراع، وقيل: القصر التهدم

بعضه على بعض، وقيل: البن.اء الرتفع. قال ال4زهري: والع.ق}ر' القصر الذي
يكون م'ع\ت.مداv ل4هل القرية؛ قال لبيد بن ربيعة يصف ناقته:

كع.ق}ر الاج,ر,ي�، إ,ذا اب\ت.ناه
بأ%ش\باه{ ح'ذ1ين. على مثال

(* قوله: «إ,ذا ابتناه كذا ف ال4صل وياقوت. وف الصحاح وشارح القاموس
إ,ذا بناه).

وقيل: الع.ق}ر' القصر على أ%ي حال كان. والع.ق}ر': غي\م¬ ف ع.ر\ض
السماء. والع.ق}ر': السحاب ال4بيض، وقيل: كل أ%بيض ع.ق}ر¬. قال الليث:
الع.ق}ر غيم ينشأ� من ق1ب.ل العي في'غ.ش>ي عي الشمس وما حواليها، وقال

بعضهم: الع.ق}ر' غيم ينشأ% ف عرض السماء ث ي.ق}ص1د على ح1ي.ال1ه من غي أ%ن
ت'ب\ص1ر.ه إ,ذا مر� بك ولكن تسمع رعده من بعيد؛ وأ%نشد لميد بن ثور يصف

ناقته:
وإ,ذا اح\ز. أ%ل�ت\ ف ال�ناخ, رأ%ي\ت.ها
كالع.ق}ر,، أ%ف}ر.د.ها الع.ماء� ال�م\ط1ر'

وقال بعضهم: الع.ق}ر' ف هذا البيت القصر'، أ%فرده العماء فلم ي'ظلYل}ه
وأ%ضاء ل1ع.ي, الناظر ل3شراق ن'ور, الشمس عليه من خ.ل%ل, السحاب. وقال

بعضهم: الع.ق}ر القطعة من الغمام، ولكلð مقال ل4ن ق1ط%ع. السحاب
تشب_ه بالقصور. والع.ق1ي': الب.ر\ق، عن كراع.

والع.ق9ار والع1ق9ي': ما ي'ت.داوى به من النبات والشجر. قال ال4زهري:
الع.قاق1ي ال4د\وية الت ي'س\ت.م\شى با. قال أ%بو اليثم: الع.ق9ار'

والع.قاق1ر' كل نبت ينبت ما فيه شفاء#، قال: ول ي'سمى شيء من الع.قاق1ي
ف�وهاv، يعن جيع أ%فواه الطيب، إ,ل ما ي'ش.مe وله رائحة.



قال الوهري: والع.قاق1ي' أ�صول ال4د\و,ية.
Òوالع'ق9ار': ع'ش\بة ترتفع قدر نصف القامة وثر'ه كالبنادق وهو م'م1ض

البت_ة ل يأ}كله شيء، حت إ,نك ترى الكلب إ,ذا لب.س.ه ي.ع\وي، ويسمى
ع'ق9ار ناع1م.ة%؛ وناع1مة�: امرأ%ة طبخته رجاء أ%ن يذهب الطبخ ب,غائ1لته

فأ%كلته فقتلها.
والع.ق}ر وع.قاراء والع.قاراء، كلها: مواضع؛ قال حيد ابن ثور يصف

المر:ر.ك�ود' ال�م.ي�ا ط%ل9ةD شاب. ماء4ها،
با من ع.قاراء3 الك�روم,، رب,يب'

أ%راد من ك�روم, ع.قاراء، فقد�م وأ%خ�ر؛ قال شر: ويروى لا من ع'قارات
المور، قال: والع'قارات المور. ر.بيب: م.ن ي.ر'بeها في.م\ل1ك�ها. قال:

والع.ق}ر موضع بعينه؛ قال الشاعر:
ك%ر,ه\ت' الع.ق}ر,، ع.ق}ر. بن ش'ل%ي\ل�،

إ,ذا ه.ب_ت\ ل1قار,با الر>ياح
والع'ق�ور، مثل السeد'وس، والع'ق%ي والع.ق}ر أ%يضاv: مواضع؛ قال:

وم1ن_ا ح.ب,يب' الع.ق1ر حي ي.ل�ف©هم،
كما ل%ف_ ص1ر\دان% الص_ر,ية أ%خ\ط%ب'

قال: والع'ق%ي\ر قرية على شاطئ البحر بذاء هجر.
والع.ق}ر: موضع ببابل قتل به يزيد بن الهلب يوم الع.ق}ر.
وال�عاق%رة�: ال�نافرة� والس>باب' وال1جاء وال�لعنة، وبه س_ى

أ%بو عبيد كتاب ال�عاقرات.
وم'ع.قYر: اسم شاعر، وهو م'ع.قYر بن حار البار,قي> حليف بن ني.

قال: وقد سر م'ع.قYراv وع.ق9اراv وع'ق}ران%.
@عقفر: الع.ن\ق%ف1ي: الداهية من دواهي الزمان؛ يقال: غ�ول ع.ن\ق%ف1ي،

وع.ق}ف%ر.ت'ها د.هاؤها ون'ك}ر'ها، والمع الع.قافي. يقال: جاء فلن
بالع.ن\ق%ف1ي والس>ل}ت1م,، وهي الداهية، وف الديث: ول س.و\داء

ع.ن\ق%ف1ي؛ الع.ن\ق%ف1ي': الداهية. وعق}ف%ر.ت\ه الدواهي وع.ق}ف%ر.ت عليه حت
ت.ع.ق}ف%ر أ%ي ص.ر.ع.ت\ه وأ%هلكته. وقد اع\ق%ن\ف%رت عليه الدواهي، تؤخ_ر'

النون عن موضعها ف الفعل ل4نا زائدة حت ي.ع\ت.د1ل% با تصريف' الفعل.
وامرأ%ة ع.ن\ق%ف1ي¬: س.ل1يطة غالبة بالشر�.

@عكر: ع.ك%ر على الشيء ي.ع\ك1ر' ع.ك}راv واعت.كر: ك%ر_ وانصرف؛ ورجل



ع.ك�ار¬ ف الرب عط9اف كر�ار، والع.ك}رة الك%ر�ة. وف الديث: أ%نتم
الع.ك9ار'ون ل الفر�ارون أ%ي الك%ر�ارون إ,ل ال%ر\ب والعط9افون نوها. قال

.vراجعا eر�ابن ال4عراب: الع.ك9ار الذي ي'و.لYي ف الروب ث ي.ك
يقال: ع.ك%ر. واع\ت.ك%ر بعن واحد، وع.ك%ر\ت عليه إ,ذا ح.م.ل}ت،

وع.ك%ر. ي.ع\ك1ر' ع.ك}راv: عط%ف.. وف الديث: أ%ن رجلv ف%جر بامرأ%ة
ع.ك}و.رةv أ%ي ع.ك%ر. عليها فت.س.ن_مها وغ%ل%ب.ها على نفسها. وف حديث أ%ب

عبيدة يوم أ�ح'د{: ف%ع.ك%ر. على إ,حداها فنز.ع.ها فس.ق%ط%ت\ ث%ني_ت'ه ث
عك%ر. على ال�خرى فنزعها فسقطت ثنيت'ه ال�خرى، يعن الز>ر.د.ت.ي\ن

اللتي ن.ش1ب.تا ف وجه رسول ال، صلى ال عليه وسلم. وع.ك%ر. به ب.ع1ي'ه،
مثل ع.ج.ر. به، إ,ذا عطف به على أ%هله وغل%ب.ه. وتعاك%ر. القوم':

اخ\ت.ل%ط�وا. واع\ت.ك%روا ف الرب: اختلطوا. واع\ت.ك%ر. الع.س\ك%ر': رجع بعضه
على بعض فلم ي'ق}د.ر\ على ع.د>ه؛ قال رؤبة:

إ,ذا أ%راد'وا أ%ن ي.ع'د�وه اع\ت.ك%ر\
واع\ت.ك%ر. الليل: اشتد سواده واختلط والتبس؛ قال رؤبة:

وأ%ع\س3ف الليل% إ,ذا الل�ي\ل� اع\ت.ك%ر\
قال عبد اللك بن عمي: عاد عمرو بن ح'ر.ي\ث أ%با الع'ر\يان ال4سدي

فقال له: كيف تدك؟ فأ%نشده:
ت.قار'ب' ال%ش\ي وس'وء# ف الب.ص\ر،

وك%ث}رة� الن>س\يان فيما ي'د_ك%ر\
وقل9ة� النوم، إ,ذا الل9يل� اع\ت.ك%ر\،

وت.ر\ك1ي. ال%س\ناء4 ف ق�ب\ل الط©ه.ر\
واع\ت.ك%ر الظلم': اختلط كأ%نه كر� بعض'ه على بعض من ب'ط}ء انلئه.

وف حديث الرث بن الص>م�ة: وعليه ع.ك%ر¬ من الشركي أ%ي جاعة، وأ%صله
من الع\ت1كار وهو الزدحام والكثرة. وف حديث عمرو ابن م'ر�ة: عند

اع\ت1كار, الضرائر أ%ي اختلط1ها؛ والضرائر': ال�مور' الختلفة، أ%ي عند
اختلط ال�مور، ويروى: عند اعتكال الضرائر، وسنذكره ف موضعه. واع\ت.ك%ر

الطر: اشتد� وك%ث�ر. واع\ت.ك%رت الريح': جاءت بالغبار. واع\ت.كر الش_باب':
دام وثبت حت ينتهي منتهاه، واس\ب.ك%ر_ الش_باب' إ,ذا مضى عن وجهه

وطال%. وطعام¬ م'ع\ت.ك1ر¬ أ%ي كثي. وتعاك%ر. القوم': ت.شاج.ر'وا ف
الصومة.والع.ك%ر': د'ر\د1يe كل9 شيء. وع.ك%ر' الشراب, والاء والدهن: آخر'ه



وخائر'ه، وقد ع.ك1ر.، وشراب¬ ع.ك1ر¬. وع.ك1ر. الاء� والنبيذ� ع.ك%راv إ,ذا
ك%د1ر.. وع.ك�ر.ه وأ%ع\ك%ر.ه: جعله ع.ك1راv. وع.ك�ر.ه وأ%ع\ك%ر.ه: جعل

فيه الع.ك%ر. ابن ال4عراب: الع.ك%ر' الص_د.أ� على السيف وغيه؛
وأ%نشد للمفضل:

فص1ر\ت كالس_ي\ف1 ل ف1ر,ن\د. له،
وقد ع.له ال%ب.اط� والع.ك%ر'

ال%باط�: الغ'بار. ون.س.ق بالع.ك%ر,، على الاء 
(* قوله: «ونسق بالعكر

على الاء إل» هكذا ف الصل، وظاهر أنه معطوف على الباط)، فكأ%نه قال:
وقد عله يعن السيف.، وع.ك9ره الغبار'. قال: ومن جعل الاء للخ.باط فقد

،�ل%ح.ن. ل4ن العرب ل تقدم الكن�ى على الظاهر، وقد ع.ك1رت ال1س\ر.جة
:�بالكسر، ت.ع\ك%ر' ع.ك%راv إ,ذا اجتمع فيها الدeر\د1يe. والع.ك%رة

�القطعة من ال3بل، وقيل: الع.ك%رة الستون منها. وقال أ%بو عبيد: الع.ك%رة
ما بي المسي إ,ل الائة. وقال ال4صمعي: الع.ك%رة� المسون إ,ل

الستي إ,ل السبعي، وقيل: الع.ك%رة الكثي' من ال3بل، وقيل: الع.ك%ر' ما
فوق خسمائة من ال3بل، والع.كر' جع ع.ك%رة، وهي القطيع الضخم من ال3بل.

يقال: أ%ع\ك%ر. الر�جل� إ,ذا كانت عنده ع.ك%رةD. وف الديث: أ%نه م.ر_
برجل له ع.ك%رةD فلم يذبح له شيئاv؛ الع.ك%ر.ة�، بالتحريك: ما بي

المسي إ,ل السبعي إ,ل الائة؛ وقول ساعدة بن جؤية:
ل%م�ا ر.أ%ى ن.ع\مان حل� ب,ك1ر\ف1ئ{

ع.ك1ر�، كما ل%ب.ج. النeزول% ال4ر\ك�ب'
جعل للسحاب ع.ك%راv ك%ع.ك%ر, ال3بل، وإ,نا عن بذلك ق1ط%ع السحاب

:�وق%ل%ع.ه، والقطعة� ع.ك%رة وع.ك}رة. ورجل م'ع\ك1ر¬: عنده ع.ك%رة. والع.ك%رة
أ%صل اللسان كالع.ك%دة، وجعها ع.ك%ر¬.

والع1ك}ر، بالكسر: ال4صل مثل الع1ت\ر، ورجع فلنD إ,ل ع1ك}ر,ه؛ قال
ال4عشى:

ل%ي.ع'ود.ن} ل1مع.د¼ ع1ك}ر'ها،
د.ل%ج' الليل, وت.أ}خاذ� ال1ن.ح\

ويقال: باع فلن ع1ك}رة أ%رض1ه أ%ي أ%صل%ها، وف الصحاح: باع فلن
ع1ك}ر.ه أ%ي أ%صل% أ%رضه. وف الديث: لا نزل قوله تعال: اقترب للناس



حساب'هم، ت.ناه.ى أ%هل� الضللة قليلv ث عادوا إ,ل ع1ك}ر,هم ع1ك}ر, السوء
أ%ي أ%صل مذهبهم الر�ديء وأ%عمالم السوء. ومنه الثل: عادت ل1ع1ك}ر,ها
v؛ وروي ع.ك%رهم، بفتحتي، ذهابا�ل%م1يس؛ وقيل: الع1ك}ر العادة� والد_ي\د.ن

إ,ل الدنس والد_ر,ن، من ع.ك%ر الزيت، وال4ول الوجه.
والع.ك%ر\ك%ر': اللب الغليظ؛ وأ%نشد:

ف%ج.ع_هم بالل�ب.ن, الع.ك%ر\ك%ر,،
غ%ض� ل%ئ1يم ال�ن\ت.مى والع'ن\ص'ر,

وعاك1ر¬ وع'ك%ي¬ وم1ع\ك%ر وع.ك�ار: أ%ساء.
@عكب: الع1ك}ب,ر': شيء تيء به الن_ح\ل على أ%فخاذها وأ%عضادها فتجعله

ف الشهد مكان العسل. والع.كابر': الذكور من اليابيع.
@عمر: الع.م\ر والع'م'ر والع'م\ر: الياة. يقال قد طال ع.م\ر'ه وع'م\ر'ه،
لغتان فصيحتان، فإ,ذا أ%قسموا فقالوا: ل%ع.م\ر'ك فتحوا ل غي، والمع

أ%ع\مار. وس'م>ي الرجل ع.م\راv تفاؤلv أ%ن يبقى. والعرب تقول ف
القس.م: ل%ع.م\ر,ي ول%ع.م\ر'ك، يرفعونه بالبتداء ويضمرون الب كأ%نه قال:

ل%ع.م\ر'ك ق%س.م1ي أ%و يين أ%و ما أ%ح\ل1ف' به؛ قال ابن جن: وما ييزه
القياس غي أ%ن ل يرد به الستعمال خب الع.م\ر من قولم: ل%ع.م\ر'ك

ل4قومن�، فهذا مبتدأD مذوف الب، وأ%صله لو أ�ظهر خبه: ل%ع.م\ر'ك ما
أ�ق}س3م' به، فصار طول� الكلم بواب القسم ع1و.ضاv من الب؛ وقيل: الع.م\ر'

.vكان فإ,نه ل يستعمل ف القس.م إ,ل مفتوحا vههنا الد>ين'؛ وأ%ي�ا
وف التنزيل العزيز: ل%ع.م\ر'ك إ,ن�هم لفي س.ك}رت1هم ي.ع\م.ه'ون؛ ل يقرأ}

إ,ل بالفتح؛ واستعمله أ%بو خراش ف الطي فقال:
vر,ن�ة ع'ذ}رة�ل%ع.م\ر' أ%ب الط�ي\ر, ال

على خالد{، لقد و.ق%ع\ت. على ل%ح\م,
(* قوله: «عذرة» هكذا ف الصل).

أ%ي لم شريف كري. وروي عن ابن عباس ف قوله تعال: ل%ع.م\ر'ك أ%ي
لياتك. قال: وما ح.ل%ف. ال بياة أ%حد إ,ل بياة النب، صلى ال عليه
وسلم. وقال أ%بو اليثم: النحويون ينكرون هذا ويقولون معن لع.م\ر'ك

ل%د1ين'ك الذي ت.ع\م'ر وأ%نشد لعمربن أ%ب ربيعة:
،vن\ك1ح' الث©ر.ي�ا س'ه.ي\ل�أ%يeها ال

ع.م\ر.ك. ال4 كيف ي.ج\ت.م1عان؟



قال: ع.م\ر.ك ال4 عبادتك ال4، فنصب؛ وأ%نشد:
ع.م\ر.ك1 ال4 ساعةv، ح.د>ث1ينا،
وذ%ر,ينا م1ن ق%و\ل, م.ن ي'ؤ\ذ1ينا

فأ%و\ق%ع الفعل% على ال عز وجل ف قوله ع.م\ر.ك ال. وقال ال4خفش ف
قوله: ل%ع.م\ر'ك إ,نم وع.ي\ش1ك وإ,نا يريد الع'م\ر.. وقال أ%هل

البصرة: أ%ض\م.ر له ما ر.ف%ع.ه ل%ع.م\ر'ك اللوف' به. قال: وقال الفراء
ال4ي\مان ي.ر\فعها جواباتا. قال الوهري: معن ل%ع.م\ر' ال وع.م\ر ال
أ%ح\ل1ف' ببقاء ال ودوام1ه؛ قال: وإ,ذا قلت ع.م\ر.ك ال4 فكأ%نك قلت

ب,ت.ع\م1ي,ك ال أ%ي بإ,قرارك له بالبقاء؛ وقول عمر بن أ%ب ربيعة:
ع.م\ر.ك ال4 كيف يتمعان

يريد: سأ%لت' ال أ%ن ي'طيل ع'م\ر.ك ل4نه ل ي'ر,د القسم بذلك. قال
ال4زهري: وتدخل اللم ف ل%ع.م\ر'ك فإ,ذا أ%دخلتها ر.ف%ع\ت با بالبتداء

فقلت: ل%ع.م\رك ول%ع.م\ر' أ%بيك، فإ,ذا قلت ل%ع.م\ر' أ%بيك ال%ي\ر.،
ن.ص.ب\ت. الي وخفضت، فمن نصب أ%راد أ%ن أ%باك ع.م.ر. الي. ي.ع\م'ر'ه

ع.م\راv وع1مارةv، فنصب الي بوقوع الع.م\ر عليه؛ وم.ن خفض الي جعله
نعتاv ل4بيك، وع.م\ر.ك ال4 مثل ن.ش.د\ت'ك ال4. قال أ%بو عبيد: سأ%لت

الفراء ل% ارتفع ل%ع.م\ر'ك؟ فقال: على إ,ضمار قسم ثان كأ%نه قال وع.م\ر,ك
فل%ع.م\ر'ك عظيم، وكذلك ل%حيات'ك مثله، قال: وص1د\ق�ه ال4مر'، وقال:
الدليل على ذلك قول ال عز وجل: ال� ل إ,له إ,ل هو ل%ي.ج\م.ع.ن�كم،

كأ%نه أ%راد: وال ليجمعنكم، فأ%ضمر القسم. وقال البد ف قوله ع.م\ر.ك
ال4: إ,ن شئت جعلت نص\ب.ه بفعل� أ%ضمرت.ه، وإ,ن شئت نصبته بواو حذفته

وع.م\ر,ك 
(* قوله: بواو حذفته وعمرك إ,ل» هكذا ف ال4صل). ال، وإ,ن شئت

كان على قولك ع.م_ر\ت'ك ال4 ت.ع\م1ياv ون.ش.د\ت'ك ال ن.ش1يداv ث
وضعت. ع.م\ر.ك ف موضع الت_ع\م1ي؛ وأ%نشد فيه:

ع.م_ر\ت'ك1 ال4 أ%ل ما ذ%ك%ر\ت1 لنا،
هل ك�ن\ت1 جارت.نا، أ%يام ذ1ي س.ل%م,؟

يريد: ذ%ك�ر\ت'ك1 ال4؛ قال: وف لغة لم ر.ع.م\ل�ك، يريدون
ل%ع.م\ر'ك. قال: وتقول إ,ن�ك ع.م\ر,ي ل%ظ%ر,يف¬. ابن السكيت: يقال ل%ع.م\ر'ك
ول%ع.م\ر' أ%بيك ول%ع.م\ر' ال، مرفوعة. وف الديث: أ%نه اشترى من أ%عراب



ح1م\ل% خ.ب.ط{ فلما وجب البيع قال له: اخ\ت.ر\، فقال له ال4عراب�:
ع.م\ر.ك. ال4 ب.ي\عاv أ%ي أ%سأ%ل� ال ت.ع\م1ي.ك وأ%ن ي'طيل ع'م\رك،

وب.ي>عاv منصوب على التمييز أ%ي ع.م_ر.ك ال� م1ن ب.ي>ع�. وف حديث
ل%ق1يط: ل%ع.م\ر' إ,ل%ه,ك؛ هو قس.م ببقاء ال ودوام1ه. وقالوا: ع.م\ر.ك ال4

اف}ع.ل} كذا وأ%ل فعلت كذا وأ%ل ما ف%ع.ل}ت. على الزيادة، بالنصب، وهو
من ال4ساء الوضوعة موضع الصادر النصوبة على إ,ضمار الفعل التروك1

إ,ظهار'ه؛ وأ%صله م1ن\ ع.م_ر\ت'ك ال4 ت.ع\م1ياv فحذفت زيادته فجاء على
الفعل. وأ�ع.م>ر'ك ال4 أ%ن تفعل كذا: كأ%نك ت'ح.لYفه بال وتسأ%له

بطول ع'م\ر,ه؛ قال:
ع.م_ر\ت'ك. ال4 ال%ل1يل%، فإ,ن�ن

أ%ل}و,ي عليك، ل%و.ان9 ل�ب_ك. ي.ه\ت.د1ي
الكسائي: ع.م\ر.ك ال4 ل أ%فعل ذلك، نصب على معن ع.م.ر\ت'ك ال4 أ%ي

سأ%لت ال أ%ن ي'ع.م>ر.ك، كأ%نه قال: ع.م_ر\ت' ال إ,ي_اك. قال:
ويقال إ,نه يي بغي واو وقد يكون ع.م\ر. ال3، وهو قبيح.

وع.م1ر. الرجل� ي.ع\م.ر' ع.م.راv وع.مارةv وع.م\راv وع.م.ر ي.ع\م'ر'
وي.ع\م1ر؛ ال4خية عن سيبويه، كلها: عاش. وبقي زماناv طويلv؛ قال

لبيد:وع.م.ر\ت' ح.ر\ساv قبل م.ج\ر.ى داح1س�،
لو كان للنفس الل�ج'وج, خ'ل�ود'

وأ%نشد ممد بن سلم كلمة جرير:
لئن ع.م1ر.ت\ ت.ي\م¬ ز.ماناv ب,غ1ر�ة{،

لقد ح'د1ي.ت\ ت.ي\م¬ ح'داءé ع.ص.ب\ص.با
ومنه قولم: أ%طال ال ع.م\ر.ك وع'م\ر.ك، وإ,ن كانا مصدرين بعنÝى إ,ل

أ%نه استعمل ف القسم أ%حد'ها وهو الفتوح.
vوع.م_ر.ه ال� وع.م.ر.ه: أ%بقاه. وع.م_ر. ن.ف}س.ه: قد_ر لا قد\را

مدوداv. وقوله عز وجل: وما ي'ع.م_ر' م1ن م'ع.م_ر� ول ي'ن\ق%ص من
ع'م'ر,ه إ,ل ف كتاب؛ فسر على وجهي، قال الفراء: ما ي'ط%و_ل� م1ن ع'م'ر,

م'ع.م_ر ول ي'ن\ق%ص من ع'م'ر,ه، يريد الخر غي ال4ول ث كن بالاء
كأ%نه ال4ول؛ ومثله ف الكلم: عندي درهم ونصف�ه؛ العن ونصف آخر، فجاز

أ%ن تقول نصفه ل4ن لفظ الثان قد يظهر كلفظ ال4ول فك�ن,ي. عنه ككناية
ال4ول؛ قال: وفيها قول آخر: ما ي'ع.م_ر م1ن م'ع.م_ر� ول ي'ن\ق%ص م1ن



ع'م'ر,ه، يقول: إ,ذا أ%تى عليه الليل�، والنهار نقصا من ع'م'ر,ه، والاء ف
هذا العن لل4ول ل لغيه ل4ن العن ما ي'ط%و_ل ول ي'ذ}ه.ب منه

شيء إ,ل وهو م'ح\صÝى ف كتاب، وكلê حسن، وكأ%ن ال4ول أ%شبه بالصواب، وهو
قول ابن عباس والثان قول سعيد بن جبي.

والع'م\ر.ى: ما تعله للرجل طول% ع'م'ر,ك أ%و ع'م'ر,ه. وقال ثعلب:
الع'م\ر.ى أ%ن يدفع الرجل إ,ل أ%خيه داراv فيقول: هذه لك ع'م'ر.ك أ%و

ع'م'ر,ي، أ%يeنا مات د'ف1ع.ت الدار أ%ل أ%هله، وكذلك كان فعل�هم ف الاهلية.
وقد ع.م.ر\ت'ه أ%ياه وأ%ع\م.ر\ته: جعلت'ه له ع'م'ر.ه أ%و ع'م'ر,ي؛

والع'م\ر.ى الصدر' من كل ذلك كالرeج\ع.ى. وف الديث: ل ت'ع\م1ر'وا ول
ت'ر\ق1ب'وا، فمن أ�ع\م1ر. داراv أ%و أ�ر\ق1ب.ها فهي له ولورثته من بعده، وهي

الع'م\ر.ى والرeق}ب.ى. يقال: أ%ع\م.ر\ت'ه الدار عم\ر.ى أ%ي جعلتها له
يسكنها مدة ع'مره فإ,ذا مات عادت إ,ل�، وكذلك كانوا يفعلون ف الاهلية

فأ%بطل ذلك، وأ%علمهم أ%ن من أ�ع\م1ر. شيئاv أ%و أ�ر\ق1ب.ه ف حياته فهو
لورثته م1ن بعده. قال ابن ال4ثي: وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء�

فيها متلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الديث ويعلها تليكاv، ومنهم من
يعلها كالعارية ويتأ%ول الديث. قال ال4زهري: والرeق}ب أ%ن يقول الذي

أ�ر\ق1ب.ها: إ,ن م'ت_ قبلي رجع.ت\ إ,ل�، وإ,ن م'تe قبلك فهي لك. وأ%صل
الع'م\ر.ى مأ%خوذ من الع'م\ر وأ%صل الرeق}ب.ى من ال�راقبة، فأ%بطل

النب، صلى ال عليه وسلم، هذه الشروط وأ%م\ض.ى البة؛ قال: وهذا الديث
أ%صل لكل من وهب ه1ب.ة فشرط فيها شرطاv بعدما قبضها الوهوب له أ%ن البة

جائزة والشرط باطل؛ وف الصحاح: أ%ع\م.ر\ت'ه داراv أ%و أ%رضاv أ%و
إ,ب,لv؛ قال لبيد:

وما الب,ر� إ,ل� م'ض\م.رات¬ من الت'ق%ى،
وما الال� إ,ل م'ع\م.رات¬ و.دائ1ع'

وما الال� وال4ه\ل�ون إ,ل و.دائ1ع¬،
ول بد يوماv أ%ن ت'ر.د_ الو.دائ1ع'

أ%ي ما الب,رe إ,ل ما ت'ض\مره وتفيه ف صدرك. ويقال: لك ف هذه الدار
ع'م\ر.ى حت توت.

وع'م\ر,يe الشجر,: قدي'ه، نسب إ,ل الع'م\ر، وقيل: هو الع'ب\ر,ي� من
السدر، واليم بدل. ال4صمعي: الع'م\ر,ي� والع'ب\ر,ي� من الس>د\ر القدي،



على نر كان أ%و غيه، قال: والض�ال� الديث� منه؛ وأ%نشد قول ذي الرمة:
قطعت، إ,ذا ت.ج.و_فت الع.واط1ي،

ض'روب. الس>د\ر ع'ب\ر,ي�اv وضال
(* قوله: «إ,ذا توفت» كذا بالصل هنا باليم، وتقدم لنا ف مادة عب

بالاء وهو بالاء ف هامش النهاية وشارح القاموس).
وقال: الظباء ل ت.ك}ن,س بالسدر النابت على ال4نار. وف حديث ممد بن

م.س\لمة وم'حار.بت1ه م.ر\ح.باv قال الراوي 
(* قوله: «قال الراوي» بامش

الصل ما نصه قلت راوي هذا الديث جابر بن عبدال النصاري كما قاله
الصاغان كتبه ممد مرتضى) لديثهما. ما رأ%يت ح.ر\باv بي رجلي قط9 قبلهما

مثل%هما، قام كل© واحد منهما إ,ل صاحبه عند شجرة ع'م\ر,ي_ة، فجعل كل
واحد منهما يلوذ با من صاحبه، فإ,ذا استتر منها بشيء خ.ذ%م صاحب'ه ما

ي.ل1يه حت ي.خ\ل%ص. إ,ليه، فما زال ي.ت.خ.ذ�مانا بالس_ي\ف حت ل يبق
فيها غ�ص\ن وأ%فضى كل واحد منهما إ,ل صاحبه. قال ابن ال4ثي: الشجرة

الع'م\ري_ة هي العظيمة القدية الت أ%تى عليها ع'م\ر¬ طويل. يقال للسدر
العظيم النابت على ال4نار: ع'م\ر,ي� وع'ب\ر,ي� على التعاقب. ويقال: ع.م.ر

ال� بك منز,ل%ك ي.ع\م'ره ع1مارة وأ%ع\م.ره جعل%ه آه1لv. ومكان
عام1ر¬: ذو ع1م.ارة{. ومكان ع.م1ي¬: عام1ر¬. قال ال4زهري: ول يقال أ%ع\م.ر

الرجل� منزل%ه بال4لف. وأ%ع\م.ر\ت' ال4رض.: وجدتا عامرةv. وثوب¬
ع.م1ي¬ أ%ي ص.ف1يق. وع.م.ر\ت ال%راب. أ%ع\م'ره ع1مارةv، فهو عام1ر¬ أ%ي

�م.ع\مور¬، مثل دافق� أ%ي مدفوق، وعيشة راضية أ%ي م.ر\ض1ي�ة. وع.م.ر الرجل
مال%ه وبيت.ه ي.ع\م'ره ع1مارةv وع'موراv وع'م\راناv: ل%ز,م.ه؛ وأ%نشد أ%بو

حنيفة ل4ب نيلة ف صفة نل:
أ%دام. لا الع.ص\ر.ي\ن, ر.ي�اv، ول ي.ك�ن\

كما ض.ن_ عن ع'م\ران,ها بالدراهم
ويقال: ع.م1ر. فلن ي.ع\م.ر إ,ذا ك%ب,ر.. ويقال لساكن الدار: عام1ر¬،

والمع ع'م�ار.
وقوله تعال: والب.ي\ت ال%ع\مور؛ جاء ف التفسي أ%نه بيت ف السماء

بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون أ%لف ملك يرجون منه ول يعودون إ,ليه.
وال%ع\مور': الخدوم'. وع.م.ر\ت ر.ب>ي وح.ج.ج\ته أ%ي خدمته. وع.م.ر



الال� ن.ف}س'ه ي.ع\م'ر' وع.م'ر ع.مارةv؛ ال4خية عن سيبويه، وأ%ع\م.ره
الكان% واس\ت.ع\م.ره فيه: جعله ي.ع\م'ره. وف التنزيل العزيز: هو أ%نشأ%كم من

ال4رض واس\ت.ع\م.ر.كم فيها؛ أ%ي أ%ذ1ن لكم ف ع1مارتا واستخراج,
قوم1كم منها وجع.ل%كم ع'م_ار.ها.

وال%ع\م.ر': ال%ن\ز,ل� الواسع من جهة الاء والكل3 الذي ي'قام' فيه؛
قال طرفة
بن العبد:

يا ل%ك1 م1ن ق�ب_رة{ ب.ع\م.ر,
ومنه قول الساجع: أ%ر\س1ل الع'راضات1 أ%ث%را، ي.ب\غ1ين.ك ف ال4رض

م.ع\م.را أ%ي يبغي لك منزلv، كقوله تعال: ي.ب\غ'ونا ع1و.جاv؛ وقال أ%بو
كبي:

فرأ%يت' ما فيه فث�م_ ر'ز,ئ}ت1ه،
فب.ق1يت ب.ع\د.ك غي. راضي ال%ع\م.ر,

والفاء هناك ف قوله: فث�م_ ر'ز,ئته، زائدة وقد زيدت ف غي موضع؛ منها
بيت الكتاب:

ل ت.ج\ز.ع1ي، إ,ن م'ن\ف1ساv أ%ه\ل%ك}ت'ه،
فإ,ذا ه.لكت' فع1ن\د. ذلك فاج\ز.ع1ي

فالفاء الثانية هي الزائدة ل تكون ال�ول هي الزائدة، وذلك ل4ن الظرف
معمول اج\ز.ع فلو كانت الفاء الثانية هي جواب الشرط لا جاز تعلق الظرف

بقوله اجزع، ل4ن ما بعد هذا الفاء ل يعمل فيما قبلها، فإ,ذا كان ذلك
كذلك فالفاء ال�ول هي جواب الشرط والثانية هي الزائدة. ويقال: أ%ت.ي\ت'

أ%رض. بن فلن فأ%ع\م.ر\ت'ها أ%ي وجدتا عام1رةv. والع1م.ارة�: ما
ي'ع\م.ر به الكان. والع'م.ارة�: أ%ج\ر' الع1م.ارة. وأ%ع\م.ر. عليه:

أ%غناه.والع'م\رة: طاعة ال عز وجل. والع'م\رة ف الج: معروفة، وقد اع\ت.مر،
وأ%صله من الزيارة، والمع الع'م.ر. وقوله تعال: وأ%ت1مeوا الج_

والع'م\رة ل؛ قال الزجاج: معن الع'م\رة ف العمل الطواف' بالبيت والسعي'
بي الصفا والروة فقط، والفرق بي الج والع'م\رة1 أ%ن الع'م\رة تكون

لل3نسان ف الس_ن.ة كلها والج وقت واحد ف السنة كلها والج وقت واحد ف
السنة؛ قال: ول يوز أ%ن يرم به إ,ل ف أ%شهر الج شو�ال وذي القعدة

وعشر من ذي الجة، وتام' الع'م\رة أ%ن يطوف بالبيت ويسعى بي الصفا



والروة، والج ل يكون إ,ل� مع الوقوف بعرفة يوم. عرفة. والع'م\رة: مأ%خوذة
من الع\ت1مار، وهو الزيارة، ومعن اع\ت.مر ف قصد البيت أ%نه إ,نا

خ'ص_ بذا ل4نه قصد بعمل ف موضع عامر، ولذلك قيل للم'ح\ر,م بالع'م\رة1:
م'ع\ت.م1ر¬، وقال كراع: الع\ت1مار الع'م\رة، س.ماها بالصدر. وف الديث
ذكر' الع'م\رة والع\ت1مار ف غي موضع، وهو الزيارة والقصد، وهو ف

الشرع زيارة البيت الرام بالشروط الخصوصة العروفة. وف حديث ال4سود قال:
خرجنا ع'م�اراv فلما انصرفنا م.ر.ر\نا بأ%ب ذ%ر¼؛ فقال: أ%ح.ل%ق}تم

الش_ع.ث وقضيتم الت_ف%ث% ع'م�اراv؟ أ%ي م'ع\ت.م1رين؛ قال الزمشري: ول
يئ فيما أ%علم ع.م.ر بعن اع\ت.م.ر، ولكن ع.م.ر ال4 إ,ذا عبده، وع.م.ر

فلنD ركعتي إ,ذا صلها، وهو ي.ع\م'ر رب_ه أ%ي يصلي ويصوم. والع.م.ار
والع.م.ارة: كل شيء على الرأ}س من عمامة أ%و ق%ل%ن\س'و.ة{ أ%و تاج� أ%و

غي ذلك. وقد اع\ت.م.ر أ%ي تعم�م بالعمامة، ويقال للم'ع\ت.م>:
م'ع\ت.م1ر¬؛ ومنه قول ال4عشى:

ف%ل%م_ا أ%تانا ب'ع.ي\د. الك%رى،
س.ج.د\نا ل%ه' ور.ف%ع\نا الع.مارا

أ%ي وضعناه من رؤوسنا إ,ع\ظاماv له.
واع\ت.مرة أ%ي زار.ه؛ يقال: أ%تانا فلن م'ع\ت.م1راv أ%ي زائراv؛ ومنه

قول أ%عشى باهلة:
وجاش.ت الن_ف}س' ل%م_ا جاء4 ف%ل�هم'،

وراك1ب¬، جاء من ت.ث}ل1يث%، م'ع\ت.م1ر'
قال ال4صمعي: م'ع\ت.م1ر زائر، وقال أ%بو عبيدة: هو متعمم بالعمامة؛

وقول ابن أ%حر:
ي'ه,ل© بالف%ر\ق%د1 ر'ك}بان'ها،

كما ي'ه,ل© الراكب' ال�ع\ت.م1ر\
فيه قولن: قال ال4صمعي: إ,ذا ان\جلى لم السحاب' عن الف%ر\ق%د1

أ%ه.ل9وا أ%ي رفعوا أ%صواتم بالتكبي كما ي'ه,ل9 الراكب الذي يريد عمرة الج
ل4نم كانوا يهتدون بالف%ر\ق%د، وقال غيه: يريد أ%نم ف مفازة بعيدة من

الياه فإ,ذا رأ%و\ا فرقداv، وهو ولد البقرة الوحشية، أ%هل9وا أ%ي
كب�روا ل4نم قد علموا أ%نم قد قربوا من الاء. ويقال للع\ت1مار: القصد.

واع\ت.م.ر ال4م\ر.: أ%م_ه وقصد له: قال العجاج:



لقد غ%ز.ا ابن' م.ع\م.ر�، حي اع\ت.م.ر\،
م.غ\زÝى ب.ع1يداv من ب.عيد وض.ب.ر\

العن: حي قصد م.غ\زÝى بعيداv. وضب.ر.: ج.مع. قوائمه لي.ث1ب..
والع'م\رة�: أ%ن ي.ب\ن,ي. الرجل� بامرأ%ته ف أ%هلها، فإ,ن نقلها إ,ل

أ%هله فذلك الع'ر\س؛ قاله ابن ال4عراب.
والع.م.ار': الس'، وقيل: كل ر.ي\حان{ ع.م.ار¬. والع.م�ار': الط�ي>ب

الثناء الط�ي>ب الروائح، مأ}خوذ من الع.م.ار، وهو الس.
والع1م.ارة والع.مارة: التحي�ة، وقيل ف قول ال4عشى «ورفعنا العمارا»

أ%ي رفعنا له أ%صواتنا بالدعاء وقلنا عم_رك ال وقيل: الع.م.ار' ههنا
الريان يزين به ملس الشراب، وتسميه الف�ر\س مي'وران، فإ,ذا دخل عليهم
داخل رفعوا شيئاv منه بأ%يديهم وحي_و\ه به؛ قال ابن بري: وصواب إ,نشاده

«وو.ض.ع\نا الع.مارا» فالذي يرويه ورفعنا الع.م.ارا، هو الريان أ%و الدعاء
أ%ي استقبلناه بالريان أ%و الدعاء له، والذي يرويه «ووضعنا العمارا» هو

الع1م.امة؛ وقيل: معناه ع.م�ر.ك ال� وحي�اك، وليس بقوي؛ وقيل:
الع.مار' هنا أ%كاليل الر_ي\حان يعلونا على رؤوسهم كما تفعل العجم؛ قال ابن

سيده: ول أ%دري كيف هذا.
ورجل ع.م�ار¬: م'و.ق¾ى مستور مأ}خوذ من الع.م.ر، وهو النديل أ%و غيه،
تغط9ي به الر�ة رأ}سها. حكى ثعلب عن ابن ال4عراب قال: إ,ن الع.م.ر.

أ%ن ل يكون للح'ر�ة خ1مار ول ص.و\ق%عة ت'غط9ي به رأ}سها فتدخل رأ}سها ف
كمها؛ وأ%نشد:

قام.ت\ ت'ص.ل9ي وال1مار' م1ن ع.م.ر\
وحكى ابن ال4عراب: ع.م.ر رب_ه عب.د.ه، وإ,نه لع.ام1ر¬ لرب�ه أ%ي

عابد¬. وحكى اللحيان عن الكسائي: تركته ي.عمر' رب_ه أ%ي يعبده يصلي ويصوم.
ابن ال4عراب: يقال رجل ع.م�ار إ,ذا كان كثي. الصلة كثي الصيام. ورجل

ع.م�ار، وهو الرجل القوي ال3يان الثابت ف أ%مره الث�خي' الو.ر.ع,:
مأ}خوذ من الع.م1ي، وهو الثوب الصفيق النسج, القويe الغزل, الصبور على

العمل، قال: وع.م�ار¬ التمع' ال4مر اللزم' للجماعة ال%د1ب' على
السلطان، مأ}خوذ من الع.مارة1، وهي العمامة، وع.م�ار¬ مأ}خوذ من الع.م\ر، وهو

البقاء، فيكون باقياv ف إ,يانه وطاعته وقائماv بال4مر والنهي إ,ل
أ%ن يوت. قال: وع.م�ار¬ الرجل يمع أ%هل بيته وأ%صحابه على أ%د.ب, رسول



ال، صلى ال عليه وسلم، والقيام, بس'ن�ته، مأ}خوذ من الع.م.رات، وهي
اللحمات الت تكون تت الل�ح\ي، وهي الن_غان,غ� والل�غاد1يد'؛ هذا كله

مكى عن ابن ال4عراب. اللحيان: سعت العام1ري�ة تقول ف كلمها: تركتهم
سام1راv بكان كذا وكذا وعام1راv؛ قال أ%بو تراب: فسأ%لت مصعباv عن ذلك

فقال: مقيمي متمعي.
والع1م.ارة والع.مارة�: أ%صغر من القبيلة، وقيل: هو اليe العظيم الذي

يقوم بنفسه، ينفرد ب,ظ%ع\ن,ها وإ,قامتها ون'ج\ع.ت1ها، وهي من ال3نسان
الصدر، س'م>ي اليe العظيم ع1م.ارة بع1مارة الصدر، وجعها عمائر؛ ومنه

قول جرير:
ي.ج'وس' ع1مارة، وي.ك�ف� أ�خرى

لنا، حت ي'جاوز.ها د.ليل
قال الوهري: والع.م.ارة القبيلة والعشية؛ قال التغلب:

لكل أ�ناس� من م.ع.د¼ ع.مارة{
ع.ر'و>ض¬، إ,ليها ي.ل}جأ�ون، وجان,ب'

وع.مارة خفض على أ%نه بدل من أ�ناس. وف الديث: أ%نه كتب ل1ع.م.ائر
ك%ل}ب وأ%ح\لفها كتاباv؛ الع.م.ائر': جع عمارة، بالكسر والفتح، فمن فتح

ف%لل}تفاف بعضهم على بعض كالع.مارة الع1مامة1، ومن كسر فل4ن بم ع1مارة%
ال4رض، وهي فوق الب.ط}ن من القبائل، أ%ولا الش_ع\ب ث القبيلة ث

الع.3مارة ث الب.ط}ن ث الف%خ\ذ. والع.م\رة: الش_ذ}رة من الرز يفص�ل با
النظم، وبا سيت الرأ%ة ع.م\رة؛ قال:

وع.م\رة م1ن س.ر.وات النسا
ء3، ي.ن\ف%ح' بال1س\ك أ%ر\دان'ها

وقيل: الع.م\رة خرزة ال�ب�. والع.م\ر: الش_ن\ف، وقيل: الع.م\ر حلقة
القرط العليا وال%و\ق' حلقة أ%سفل القرط. والع.م_ار: الز_ي\ن ف

الالس، مأ}خوذ من الع.م\ر، وهو القرط.
والع.م\ر: لم من اللYث%ة سائل بي كل س1ن_ي\ن. وف الديث: أ%و\صان

ج,ب\ر,يل بالسواك حت خ.ش1يت' على ع'مور,ي؛ الع'م'ور: منابت ال4سنان
واللحم الذي بي م.غار,سها، الواحد ع.م\ر، بالفتح، قال ابن ال4ثي: وقد

يضم؛ وقال ابن أ%حر:
بان% الش_باب' وأ%خ\ل%ف. الع.م\ر'،



وت.ب.د_ل% ال3خ\وان� والد_ه\ر'
والمع ع'مور، وقيل: كل مستطيل بي س1ن_ي\ن, ع.م\ر. وقد قيل: إ,نه

أ%راد الع'م\ر. وجاء فلن ع.م\راv أ%ي بطيئاv؛ كذا ثبت ف بعض نسخ الصنف،
.vوتبع أ%با عبيد كراع، وف بعضها: ع.ص\را

اللحيان: دار¬ م.ع\مورة يسكنها الن، وع'م_ار' البيوت: س'ك9ان'ها من
الن. وف حديث قتل الي�ات: إ,ن9 لذه البيوت ع.وام1ر. فإ,ذا رأ%يتم منها

شيئاv فح.ر>ج'وا عليها ثلثاv؛ الع.وام1ر': الي�ات الت تكون ف
البيوت، واحدها عام1ر¬ وعامرة، قيل: سيت ع.وام1ر. لطول أ%عمارها.

والع.و\م.رة�: الختلط�؛ يقال: تركت القوم ف ع.و\م.رة{ أ%ي صياح�
وج.لبة.والع'م.ي\ران1 والع'م.ي\م1ران1 والع.م_رتان 

(* قوله: «العمرتان» هو
بتشديد اليم ف الصل الذي بيدنا، وف القاموس بفتح العي وسكون اليم وصوب

شارحه تشديد اليم نقلv عن الصاغان). والع'م.ي\م1رتان: عظمان صغيان
ف أ%صل اللسان.

والي.ع\مور': ال%د\ي'؛ عن كراع. ابن ال4عراب: الي.عام1ي' ال1داء�
وصغار' الضأ}ن، واحدها ي.ع\مور؛ قال أ%بو زيد الطائي:

،vترى ل4خ\لف1ها م1ن خ.ل}ف1ها ن.س.ل
مثل الذ�م1يم على ق%ر\م الي.عام1ي

أ%ي ي.ن\س'ل اللب منها كأ%نه الذميم الذي ي.ذ1م� من ال4نف. قال
ال4زهري: وجعل قطرب الي.عام1ي. شجراv، وهو خطأD. قال ابن سيده: والي.ع\مورة

شجرة، والع.م1ية ك�و_ارة الن_ح\ل.
والع'م\ر': ضرب¬ من النخل، وقيل: من التمر.

والع'مور: نل� السeك�ر 
(* قوله: «السكر» هو ضرب من التمر جيد).

خاصة، وقيل: هو الع'م'ر، بضم العي واليم؛ عن كراع، وقال مرة: هي الع.م\ر،
بالفتح، واحدتا ع.م\رة، وهي ط1وال س'ح'ق¬. وقال أ%بو حنيفة: الع.م\ر' نل

.vك9ر، والضم أ%على اللغتي. والع.م\ر,ي�: ضرب من التمر؛ عنه أ%يضاeالس
وحكى ال4زهري عن الليث أ%نه قال: الع.م\ر ضرب من النخيل، وهو الس_ح'وق

الطويل، ث قال: غلظ الليث ف تفسي الع.م\ر، والع.م\ر' نل السeك�ر،
يقال له الع'م'ر، وهو معروف عند أ%هل البحرين؛ وأ%نشد الرياشي ف صفة



حائط نل:
أ%س\و.د كالليل ت.د.ج_ى أ%خ\ض.ر'ه\،

م'خال1ط ت.ع\ضوض'ه وع'م'ر'ه،
ب.ر\ن9 ع.ي\دان{ ق%ل1يل ق%ش.ر'ه\

والت_ع\ضوض: ضرب من التمر س1ر>ي�، وهو من خي ت'م\ران هج.ر، أ%سود عذب
اللوة. والع'م'ر: نل السeك9ر، سحوقاv أ%و غي سحوق. قال: وكان

الليل ابن أ%حد من أ%علم الناس بالنخيل وأ%لوان,ه ولو كان الكتاب' م1ن
تأ}ليفه ما فسر الع'م'ر. هذا التفسي، قال: وقد أ%كلت أ%نا ر'ط%ب. الع'م'ر,
ور'ط%ب. الت_ع\ضوض, وخ.ر.ف}ت'هما من صغار النخل وع.يدان,ها وج.ب�ارها،

ولول الشاهدة� لكنت أ%حد الغتر�ين بالليث وخليل1ه وهو لسانه.
ابن ال4عراب: يقال ك%ث1ي ب.ث1ي ب.ج,ي ع.م1ي إ,تباع؛ قال ال4زهري:

هكذا قال بالعي.
�والع.م.ران1: طرفا الك�م�ي؛ وف الديث: ل بأ}س أ%ن ي'ص.لYي. الرجل

على ع.م.ر.ي\ه1، بفتح العي واليم، التفسي لبن عرفة حكاه الروي ف
الغريبي وغيه. وع.م1ية: أ%بو بطن وزعمها سيبويه ف كل}ب، النسب' إ,ليه

ع.م1ي,ي� شاذ، وع.م\رو: اسم رجل يكتب بالواو للفرق بينه وبي ع'م.ر
وت'س\ق1طها ف النصب ل4ن ال4لف تلفها، والمع أ%ع\م'ر¬ وع'مور؛ قال الفرزدق

يفتخر بأ%بيه وأ%جداده:
وش.ي_د. ل ز'رارة� باذ1خات{،

وع.مرو الي إ,ن ذ�ك1ر. الع'مور'
الباذ1خات': الراتب العاليات ف الشرف والد. وعام1ر¬: اسم، وقد يسمى

به الي�؛ أ%نشد سيبويه ف الي:
فلما ل%ح1قنا والياد عش1ي�ة،

د.ع.و\ا: يا ل%ك%ل}ب�، واع\ت.ز.ي\نا ل1عام1ر
وأ%ما قول الشاعر:
ومن ول%د'وا عام1ـ

ـر' ذو الط©ول وذو الع.ر\ض
فإ,ن أ%با إ,سحق قال: عامر هنا اسم للقبيلة، ولذلك ل يصرفه، وقال ذو

ول يقل ذات ل4نه حله على اللفظ، كقول الخر:
قام.ت\ ت'ب.كYيه على ق%ب\ر,ه:



م.ن\ ل% م1ن ب.عد1ك يا عام1ر'؟
ت.ر.ك}ت.ن ف الدار ذا غ�ر\بة{،
قد ذ%ل� م.ن ليس له ناص1ر'

أ%ي ذات غ�ر\بة فذك9ر على معن الشخص، وإ,نا أ%نشدنا البيت ال4ول
لتعلم أ%ن قائل هذا امرأ%ة وع'م.ر وهو معدول عنه ف حال التسمية ل4نه لو عدل

عنه ف حال الصفة لقيل الع'م.ر ي'راد العام1ر. وعام1ر¬: أ%بو قبيلة، وهو
عامر' بن ص.ع\ص.ع.ة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وع'م.ي وع'و.ي\م1ر

وع.م_ار وم.ع\م.ر وع'مارة وع1م\ران وي.ع\م.ر، كلها: أ%ساء؛ وقول
عنترة:أ%ح.و\ل% ت.ن\ف�ض' آس\ت'ك م1ذ}ر.و.ي\ها

ل1ت.ق}ت'ل%ن؟ فها أ%نا ذا ع'مارا
هو ترخيم ع'مارة ل4نه يهجو به ع'مارة% بن زياد العبسي. وع'مارة� بن

عقيل بن بلل بن جرير: أ%د1يب¬ جد�اv. والع.م\ران1: ع.م\رو بن جابر بن هلل
بن ع'ق%ي\ل بن س'م.ي� بن مازن بن ف%زارة، وب.د\ر بن عمرو بن ج'ؤي�ة بن

ل%و\ذان بن ثعلبة بن عدي� بن ف%زارة، وها ر.و\قا فزراة؛ وأ%نشد ابن السكيت
لق�راد بن حبش الصاردي� يذكرها:
إ,ذا اجتمع الع.م\ران: ع.م\رو بن' جابر
وب.د\ر' بن ع.م\ر�و، خ1ل}ت. ذ�ب\يان% ت'ب_عا

وأ%ل}ق%و\ا م.قاليد. ال�مور, إ,ليهما،
ج.م1يعاv ق1ماءé كارهي وط�و_عا

والعام1ران1: عام1ر' بن مالك بن جعفر بن كلب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
وهو أ%بو براء م'لع1ب ال4س1ن_ة، وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن

كلب وهو أ%بو علي. والع'م.ران: أ%بو بكر وع'م.ر، رضي ال تعال عنهما،
Dوقيل: عمر يب الطاب وعمر بن عبد العزيز، رضي ال عنهما؛ قال م'عاذ

ال%ر_اء: لقد قيل س1ية� الع'م.ر.ي\ن, قبل خلفة ع'م.ر بن عبد العزيز
ل4نم قالوا لعثمان يوم الدار: ت.س\ل�ك س1ية% الع'م.ر.ي\ن. قال ال4زهري:
الع'م.ران أ%بو بكر وعمر، غ�لYب. ع'م.ر ل4نه أ%خ.ف� السي، قال: فان

قيل كيف ب'د1ئ ب,ع'م.ر قبل أ%ب بكر وهو قبله وهو أ%فضل منه، فإ,ن العرب
تفعل هذا يبدأ�ون بال4خس�، يقولون: ر.بيعة وم'ض.ر وس'ل%يم وعامر ول

يترك قليلv ول كثياv؛ قال ممد بن الكرم: هذا الكلم من ال4زهري فيه
اف}ت1ئات على عمر، رضي ال عنه، وهو قوله: إ,ن العرب يبدأ�ون بال4خس



ولقد كان له غ�نية عن إ,طلق هذا اللفظ الذي ل يليق بللة هذا الوضع
التشر\ف بذين السي الكريي ف مثال� مضروب� لع'م.ر، رضي ال عنه، وكان

قوله غ�لYب ع'مر ل4نه أ%خف� السي يكفيه ول يتعرض إ,ل ه'ج\نة هذه
العبارة، وحيث اضطر إ,ل مثل ذلك وأ%ح\و.ج. نفس.ه إ,ل حجة أ�خرى فلقد
كان ق1ياد' ال4لفاظ بيده وكان يكنه أ%ن يقول إ,ن العرب يقدمون الفضول

أ%و يؤخرون ال4فضل أ%و ال4شرف أ%و يبدأ�ون بالشروف، وأ%ما أ%فعل على هذه
الصيغة فإ,ن إ,تيانه با دل على قلة مبالته با ي'ط}ل1قه من ال4لفاظ

ف حق الصحابة، رضي ال عنهم، وإ,ن كان أ%بو بكر، رضي ال عنه، أ%فضل
فل يقال عن عمر، رضي ال عنه، أ%خس�، عفا ال عنا وعنه. وروي عن قتادة:

أ%نه سئل عن ع1ت\ق أ�مهات ال4ولد فقال: قضى الع'م.ران فما بينهما من
ال�ل%فاء بعتق أ�م�هات ال4ولد؛ ففي قول قتادة الع'م.ران فما بينهما أ%نه

ع'مر بن الطاب وع'م.ر ابن عبد العزيز ل4نه ل يكن بي أ%ب بكر وع'م.ر
خليفةD. وع.م\ر.و.ي\ه1: اسم أ%عجمي مبن على الكسر؛ قال سيبويه: أ%ما

ع.م\ر.و.ي\ه فإ,نه زعم أ%نه أ%عجمي وأ%نه ض.ر\ب¬ من ال4ساء ال4عجمية
وأ%لزموا آخره شيئاv ل يلزم ال4ع\جمي�ة، فكما تركوا صرف ال4عجمية جعلوا

ذلك بنزلة الصوت، ل4نم ر.أ%و\ه قد جع أ%مرين فخط©وه درجة عن إ,سعيل
وأ%شباهه وجعلوه بنزلة غاق� منونة مكسورة ف كل موضع؛ قال الوهري: إ,ن

ن.ك�ر\ت.ه نو�نت فقلت مررت بع.م\ر.و.ي\ه1 وع.م\ر.و.ي\ه{ آخر، وقال:
ع.م\ر.و.ي\ه شيئان جعل واحداv، وكذلك سيبويه ون.ف}ط%و.ي\ه، وذكر البد ف

تثنيته وجعه الع.م\ر.و.ي\هان1 والع.م\ر.و.ي\ه'ون، وذكر غيه أ%ن من قال
هذا ع.م\ر.و.ي\ه' وس1يب.و.ي\ه' ورأ%يت س1يب.و.ي\ه. فأ%عربه ثناه وجعه،

ول يشرطه البد. ويي بن ي.ع\م.ر الع.د\وان9: ل ينصرف ي.ع\م.ر ل4نه
مثل ي.ذ}ه.ب. وي.ع\م.ر الش3eد�اخ: أ%حد ح'ك9ام العرب. وأ%بو ع.م\رة:

رسول� الختار 
(* قوله: «الختار» أ%ي ابن أب عبيد كما ف شرح القاموس).

وكان إ,ذا نزل بقوم حل9 بم البلء من القتل والرب وكان ي'ت.شاءم به. وأ%بو
ع.م\رة: ال3ق}لل�؛ قال:
إ,ن أ%با ع.م\رة شرe جار

وقال:
حل9 أ%بو ع.م\رة و.س\ط% ح'ج\ر.ت



وأ%بو ع.م\رة: كنية الوع. والع'م'ور: حيÒ من عبد القيس؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:

vر\ض1عات1ك. ح.ب\وة�جعلنا الن>ساء4 ال
ل1ر'ك}بان1 ش.ن¼ والع'م'ور, وأ%ض\ج.ما

ش.نÒ: من قيس أ%يضاv. وال4ض\ج.م: ض'ب.ي\عة بن قيس ابن ثعلبة. وبنو
عمرو بن الرث: حي�؛ وقول حذيفة بن أ%نس الذل:

لعلكم' ل%م_ا ق�ت1ل}ت'م ذ%ك%ر\ت،
ولن ت.ت\رك�وا أ%ن ت.ق}ت'لوا م.ن ت.ع.م_را

قيل: معن م.ن ت.ع.م_ر انتسب إ,ل بن عمرو بن الرث، وقيل: معناه من
جاء الع'م\رة. والي.ع\م.ري�ة: ماء لبن قعلبة بواد{ من بطن نل من

الش_ر.ب�ة. والي.عام1ي': اسم موضع؛ قال طفيل الغنوي:
يقولون ل9ا ج.م�عوا لغد{ ش.م\ل%كم:

لك ال�مe ما بالي.عام1ي وال4ب'
(* هذا الشطر متل الوزن ويصح إ,ذا وضع «فيه» مكان «لغد{» هذا إ,ذا كان

اليعامي مذكراv، وهو مذكور ف شعر سابق ليعود إ,ليه ضمي فيه).
وأ%بو ع'م.ي\ر: كنية الف%ر\ج. وأ�مe ع.م\رو وأ�م عامر، ال�ول نادرة:

الض'ب'ع معروفة ل4نه اسم سي به النوع؛ قال الراجز:
يا أ�م_ ع.م\ر�و، أ%ب\ش1ري بالب'ش\ر.ى،

م.و\ت¬ ذ%ر,يع¬ وج.راد¬ ع.ظ}لى
وقال الشنفرى:

ل ت.ق}ب,ر'ون، إ,ن9 ق%ب\ر,ي م'ح.ر_م
عليكم، ولكن أ%ب\ش1ري، أ�م_ عامر

يقال للضبع أ�م� عامر كأ%ن ولدها عامر؛ ومنه قول الذل:
وك%م\ م1ن و,جار� كج.ي\ب, الق%م1يص،

�به عام1ر¬ وبه ف�ر\ع'ل
ومن أ%مثالم: خام1ر,ي أ�م_ عامر، أ%ب\ش1ري براد{ ع.ظ}لى وك%م.ر,

رجال� ق%ت\لى، فت.ذ1ل9 له حت يك}ع.مها ث ير�ها ويستخرجها. قال: والعرب
تضرب با الثل ف المق، وييء الرجل إ,ل وجار,ها فيس'دe فمه بعدما تدخله

لئل ترى الضوء فتحمل الضبع' عليه فيقول لا هذا القول؛ يضرب مثلv لن
ي'خ\دع بلي الكلم.



@عمب: ذكر ابن سيده ف ترجة عنب: حكي سيبويه ع.م\ب، باليم على
البدل، قال: فل أ%دري أ%ي� عنب عن: ألعلم أ%م أ%حد ال4جناس الذكورة ف

عنب؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نا ف جيعها مقولة، وال أ%علم.
@عمب: ذكر ابن سيده ف ترجة عنب: حكي سيبويه ع.م\ب، باليم على
البدل، قال: فل أ%دري أ%ي� عنب عن: ألعلم أ%م أ%حد ال4جناس الذكورة ف

عنب؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نا ف جيعها مقولة، وال أ%علم.
@عنتر: الع.ن\ت.ر: الشجاع. والع.ن\ت.ر.ة�: الشجاعة ف الرب. وع.ن\ت.ره

بالرمح: طع.ن.ه. وع.ن\ت.ر وع.ن\ت.رة: اسان منه؛ فأ%ما قوله:
ي.د\ع'ون: ع.ن\ت.ر'، والر>ماح' كأ%نا

أ%ش\طان� ب,ئر� ف ل%بان1 ال4د\ه.م,
(* ف معلقة عنترة: يدعون عنتر، بنصب عنتر على الفعولية).

فقد يكون اسه ع.ن\تراv كما ذهب إ,ليه سيبويه، وقد يكون أ%راد يا
ع.ن\ترة�، فرخ�م على لغة من قال يا حار'؛ قال ابن جن: ينبغي أ%ن تكون النون ف

ع.ن\ت.ر أ%صلv ول تكون زائدة كزيادتا ف ع.ن\ب.س وع.ن\س.ل� ل4ن ذينك
قد أ%خرجهما الشتقاق، إ,ذا ها ف%ن\عل من الع'ب'وس والع.س.لن وأ%ما

ع.ن\تر فليس له اشتقاق يكم له بكون شيء منه زائداv فل بد� من القضاء فيه
.vبكونه كله أ%صل

والع.ن\ت.ر والع'ن\ت.ر والع.ن\ت.رة�، كله: الذباب، وقيل: الع.ن\ت.ر
الذباب ال4زرق، قال ابن ال4عراب: سي ع.ن\تراv لصوته، وقال النضر:

الع.ن\ت.ر' ذ�باب أ%خضر؛ وأ%نشد:
إ,ذا عر�د الل©ف�اح' فيها، ل1ع.ن\تر�،

ب'غ\د.و\د1ن{ م'س\ت.أ}س1د1 الن_ب\ت ذي خر
وف حديث أ%ب بكر وأ%ضياف1ه، رضي ال عنهم، قال لبنه عبد الرحن: يا

،vله وتقيا vع.ن\تر، هكذا جاء ف رواية، وهو الذباب شب�هه به تصغيا
وقيل: هو الذباب الكبي ال4زرق شب�هه به لشدة أ%ذاه، ويروى بالغي العجمة

والثاء الثلثة، وسيأ}ت ذكره.
والع.ن\ت.ر.ة�: السلوك ف الشدائد،. وع.ن\ت.رة: اسم رجل، وهو عنترة بن

معاوية بن شد�اد العبسي 
(* الشهور أنه ابن شد�اد ل ابن معاوية).

@عنجر: الع.ن\ج.رة: الرأ%ة ال%ر,يئة. ال4زهري: الع.ن\ج.رة الرأ%ة



ال�ك%ت_لة الفيفة الروح. والع'ن\جور'، بالضم: غلف' القارورة.
وع'ن\جورة�: اسم رجل كان إ,ذا قيل له ع.ن\ج,ر\ يا ع'ن\جور غ%ض1ب. والع.ن\ج.ر:

القصي من الرجال. وع.ن\ج.ر الرجل� إ,ذا مد� شفتيه وق%ل%بهما. قال:
والع.ن\ج.رة بالشفة، والز_ن\ج.رة بال�صبع.

@عنصر: الع'ن\ص'ر والع'ن\ص.ر: ال4صل؛ قال:
ت.م.ه\ج.ر'وا وأ%يeما ت.م.ه\ج'ر,،

وهم بنو الع.ب\د اللئيم, الع'ن\صر,
ويقال: هو ل%ئ1يم الع'ن\ص'ر والع'ن\ص.ر أ%ي ال4صل. قال ال4زهري:

الع'ن\ص.ر' أ%صل السب، جاء4 عن الفصحاء بضم العي ونص\ب الصاد، وقد ييء
نو.ه من الضموم كثي¬ نو السeن\ب.ل، ولكنهم اتفقوا ف الع'ن\ص.ر

والع'ن\ص.ل والع'ن\ق%ر ول ييء ف كلمهم النبسط على بناء ف�ع\ل%ل� إ,ل ما كان
ثانيه نوناv أ%و هزة نو ال�ن\د.ب وال�ؤ\ذ%ر,، وجاء السeود.د' كذلك

كراهية أ%ن يقولوا س'ود'د¬ فتلتقي الضمات مع الواو ففتحوا، ولغة طيء
.�السeود'د' مضموم. قال: وقال أ%بو عبيد هو الع'ن\ص'ر، بضم الصاد، ال4ص\ل

والع'ن\ص'ر: الداهية. والع'ن\ص'ر: ال1م_ة والاجة�: قال البعيث:
أ%ل راح. بالر_ه\ن, الليط� ف%ه.ج.ر�وا،

ول ي'ق}ض. من بي الع.ش1ي_ات1 ع'ن\ص'ر'
قال ال4زهري: أ%راد الع.ص.ر. وال%ل}جأ%. قال ابن ال4ثي: وف حديث

ال3سراء: هذا النيل والف�رات ع'ن\ص.ر'ها؛ الع'ن\ص.ر، بضم العي وفتح
الصاد: ال4صل، وقد تضم الصاد، والنون� مع الفتح زائدة عند سيبويه ل4نه ليس

عنده ف�ع\ل%ل بالفتح؛ ومنه الديث: ي.ر\ج,ع' كل9 ماء� إ,ل ع'ن\ص.ره.
@عنقر: الع'ن\ق�ر': الب.ر\د1يe، وقيل: أ%صله'، وقيل: كل© أ%صل, ن.بات{

أ%بيض. فهو ع'ن\ق�ر، وقيل: الع'ن\ق�ر أ%صل كل ق1ض.ة أ%و ب.ر\دي� أ%و
ع'س\لوجة يرج أ%بيض. ث يستدير ث يتقش_ر فيخرج له ورق أ%خضر، فإ,ذا خرج

قبل أ%ن تنتش1ر خضرته' فهو ع'ن\ق�ر؛ وقال أ%بو حنيفة: الع'ن\ق�ر أ%صل
الب.قل والقصب والب.ر\د1ي�، ما دام أ%بيض متمعاv ول يتلو�ن بلون ول ينتشر.

والع'ن\ق�ر أ%يضاv: قلب النخلة لبياضه. والع'ن\ق�ر: أ%ولد الد_هاق1ي
لبياضهم وت.رارت1هم، وفتح' القاف ف كل ذلك لغة، وقد ذكر بالزاي؛ قال ابن

الفرج: سأ%لت عامري�اv عن أ%صل ع'ش\بة رأ%يتها معه فقلت: ما هذا؟ فقال:
ع'ن\ق�ر، قال: وسعت غيه يقول ع'ن\ق%ر، بفتح القاف؛ وأ%نشد:



ي'ن\ج,د' ب.ي\ن. ال3س\ك%ت.ي\ن, ع'ن\ق%ره\،
وبي أ%ص\ل, الو.ر,ك%ي\ن, ق%ن\ف%ره\

الوهري: وع'ن\ق�ر الرجل ع'ن\ص'ره.
@عهر: ع.ه.ر إ,ليها ي.ع\ه.ر 

(* قوله: «عهر إليها يعهر» ف القاموس: عهر
الرأ%ة كمنع عهراv ويكسر ويرك، وعهارة بالفتح وعهوراv وعهورة بضمهما

اهـ. وف الصباح: عهر عهراv من باب تعب: فجر، فهو عاهر، وعهر عهوراv من باب
:vوعاه.ر.ها ع1هارا vوع'ه'ورة vوع.هارة vوع'ه'ورا vقعد لغة). ع.ه\را

أ%تاها ليلv للف�جور ث غلب على الز>نا مطلقاv، وقيل: هو الفجور أ%ي� وقت
كان ف ال4مة والر�ة. وف الديث: أ%ي�ما رجل� عاه.ر. ب'ر�ة أ%و أ%مة؛
أ%ي زن وهو فاع.ل% منه. وامرأ%ة عاه1ر¬، بغي هاء، إ,ل أ%ن يكون على

الفعل، وم'عاه1رة، بالاء. وف التهذيب: قال أ%بو زيد يقال للمرأ%ة
الفاجرة عاه1رةD وم'عاه1رة وم'ساف1حة. وقال أ%حد بن يي والبد: هي

الع.ي\هرة للفاجرة، قال: والياء فيها زائدة، وال4صل ع.ه.رة مثل% ث%م.رة؛ وأ%نشد
لبن دارة 

(* قوله: «وأ%نشد لبن دارة» عبارة الصحاح: والسم العهر،
بالكسر، وأنشد إل). الت_غ\لب:

فقام ل ي.ح\ف1ل ث%م_ ك%ه\را،
ول يبال لو ي'لقي ع1ه\را

والك%ه\ر: النتهار. وف حرف عبدال بن مسعود: فأ%م_ا الي.ت1يم. فل
ت.ك}ه.ر\. وت.ع.ي\ه.ر. الرجل� إ,ذا كان فاجراv. ولقي عبد\ال بن صفوان بن

أ�مي�ة أ%با حاضر ال4س1يدي أ%س1يد، بن عمرو بن تيم فراع.ه جال�ه
فقال: من أ%نت؟ فقال: من أ%س1يد بن عمرو وأ%نا أ%بو حاضر، فقال: أ�ف9ة لك

ع'ه.ي\رة ت.ي�اس قال: الع'ه.ية تصغي الع.ه,ر، قال: والع.ه,ر والعاه1ر'
هو الزان. وحكي عن رؤبة قال: العاه1ر' الذي يت�ب,ع الشر�، زانياv كان أ%و

فاسقاv. وف الديث: الولد' للف1راش وللعاه1ر ال%ج.ر'؛ العاه1ر':
الزان. قال أ%بو عبيد: معن قوله وللعاه1ر الج.ر' أ%ي ل ح.ق_ له ف النسب

ول حظ9 له ف الولد، وإ,نا هو لصاحب الفراش أ%ي لصاحب أ�م> الولد، وهو
زوجها أ%و مولها؛ وهو كقوله الخ.ر:

له التراب' أ%ي ل شيء له؛ والسم الع1ه\ر، بالكسر. والع.ه\ر': الزنا،



وكذلك الع.ه.ر' مثل ن.ه\ر ون.ه.ر. وف الديث: اللم ب.د>ل}ه بالع.ه\ر,
الع1ف�ة%.

والع.ي\هرة: الت ل تستقر ف مكانا ن.ز.قاv من غي عفة. وقال كراع:
امرأ%ة ع.ي\هرة ن.ز,قة خ.فيفة ل تستقر ف مكانا، ول يقل من غي عف9ة،

وقد ع.ي\ه.رت. والع.ي\ه.رة�: الغ'ول ف بعض اللغات، والذكر منها
الع.ي\هران. وذو م'عاه1ر: ق%ي\لD من أ%قيال ح1م\ي.

@عور: الع.و.ر': ذهاب' ح1س> إ,حدى العيني، وقد ع.و,ر. ع.و.راv وعار.
ي.عار' واع\و.ر_، وهو أ%ع\و.ر'، صح_ت العي ف ع.و,ر ل4نه ف معن ما ل

بد من صحته، وهو أ%ع\و.ر' بي�ن الع.و.ر,، والمع ع'ور¬ وع'وران؛
وأ%ع\و.ر. ال� عي. فلن وع.و_ر.ها، وربا قالوا: ع'ر\ت' عين.ه.

وع.و,ر.ت عين'ه واع\و.ر_ت إ,ذا ذهب بصرها؛ قال الوهري: إ,نا صحت
الواو ف ع.و,ر.ت عين'ه لصحتها ف أ%صله، وهو اع\و.ر_ت، لسكون ما قبلها ث

ح'ذ1فت الزوائد ال4لف' والتشديد' فبقي ع.و,ر.، يدل على أ%ن ذلك أ%صله
ميء� أ%خواته على هذا: اس\و.د_ ي.س\و.دe واح\م.ر_ ي.ح\م.ر�، ول يقال ف

ال4لوان غيه؛ قال: وكذلك قياسه ف العيوب اع\ر.ج_ واع\م.ي_ ف ع.ر,ج
وع.م1ي.، وإ,ن ل يسمع، والعرب ت'ص.غ>ر ال4ع\و.ر ع'و.ي\راv، ومنه

قولم ك�س.ي\ر¬ وع'و.ي\ر وكلê غ%ي\ر' خ.ي\ر. قال الوهري: ويقال ف الصلتي
الكروهتي: ك�س.ي\ر¬ وع'و.ي\ر وكلê غي' خ.ي\ر، وهو تصغي أ%عور

مرخاv. قال ال4زهري: عار.ت عين'ه ت.عار' وع.و,ر.ت ت.ع\ور' واع\و.ر_ت
ت.ع\و.رe واع\و.ار_ت ت.ع\وارe بعن واحد. ويقال: عار. عين.ه ي.ع'ور'ها إ,ذا

ع.و_رها؛ ومنه قول الشاعر:
فجاء إ,ليها كاس1راv ج.ف}ن. ع.ي\نه،

فقلت' له: من عار. ع.ي\ن.ك ع.ن\ت.ره\؟
يقول: من أ%صابا بع'و�ار؟ ويقال: ع'ر\ت' عينه أ%ع'ور'ها وأ%عار'ها من

العائ1ر. قال ابن بزرج: يقال عار. الدمع' ي.ع1ي' ع.ي.راناv إ,ذا سال؛
وأ%نشد:

ور'ب_ت. سائل� عن>ي ح.ف1ي¼:
أ%عار.ت\ عين'ه أ%م ل ت.عارا؟

أ%ي أ%د.م.ع.ت عين'ه؛ قال الوهري: وقد عار.ت عين'ه ت.عار، وأ%ورد هذا
البيت:



وسائلة بظ%ه\ر, الغيب ع.ن�ي:
أ%عار.ت\ عين'ه أ%م ل ت.عارا؟

قال: أ%راد تعار.ن}، فوقف بال4لف؛ قال ابن بري: أ%ورد هذا البيت على
عارت أ%ي ع.و,رت، قال: والبيت لعمرو بن أ%حر الباهلي؛ قال: وال4لف ف آخر

تعارا بدل من النون الفيفة، أ%بدل منها أ%لفاv ل9ا وقف عليها، ولذا
سلمت ال4لف الت بعد العي إ,ذ لو ل يكن بعدها نون التوكيد لنذفت،
وكنت تقول ل ت.ع.ر\ كما تقول ل ت.خ.ف\، وإ,ذا أ�لقت النون ثبتت ال4لف

فقلت: ل ت.خ.اف%ن\ ل4ن الفعل مع نون التوكيد مبن فل يلحقه جزم. وقولم:
ب.د.لD أ%ع\و.ر؛ م.ث%لD يضرب للمذموم يلف بعد الرجل المود. وف حديث

أ�م� ز.ر\ع: فاس\ت.ب\د.لت بعد.ه وكل© ب.د.ل� أ%ع\و.ر؛ هو من ذلك، قال
عبدال بن ه.م�ام الس�ل�ول لق�ت.ي\ب.ة بن مسلم وو.ل% خراسان بعد يزيد بن

الهل9ب:
أ%ق�ت.ي\ب.، قد ق�ل}نا غداة% أ%ت.ي\ت.نا:
ب.د.لD ل%ع.م\ر'ك من ي.زيد{ أ%ع\و.ر'

وربا قالوا: خ.ل%ف¬ أ%ع\و.ر'؛ قال أ%بو ذؤيب:
فأ%ص\ب.ح\ت' أ%م\ش1ي ف د1يار�، كأ%نا

خ1لف' د1يار الكام1لي�ة ع'ور'
كأ%نه جع خ.ل%فاv على خ1لف{ مثل ج.ب.ل وج,بال. قال: والسم الع.و\رة.

وع'وران� ق%ي\س�: خسة ش'ع.راء ع'ور¬، وهم ال4ع\ور الش_ن>ي 
(* قوله:

«العور الشن» ذكر ف القاموس بدله الراعي). والشم_اخ وتيم ابن أ�ب.ي�
بن م'ق}ب,ل وابن أ%حر وح'م.ي\د بن ثور اللل. وبنو ال4ع\ور: قبيلة،

سوا بذلك لع.و.ر, أ%بيهم؛ فأ%ما قوله: ف ب,لد ال4ع\ور,ينا؛ فعلى
ال3ضافة كال4ع\ج.م1ي. وليس بمع أ%ع\و.ر ل4ن مثل هذا ل ي'س.ل9م عند

سيبويه. وعار.ه وأ%ع\و.ر.ه وع.و_ر.ه: صي_ره كذلك؛ فأ%ما قول ج.ب.لة:
وب,ع\ت' لا العي. الصحيحة% بالع.و.ر\

فإ,نه أ%راد الع.و\راء فوضع الصدر موضع الصفة، ولو أ%راد الع.و.ر الذي
هو العر.ض لقاب.ل الصحيحة وهي جوهر بالع.و.ر وهو عر.ض¬، وهذا قبيح ف
الصن\عة وقد يوز أ%ن يريد العي الصحيحة بذات الع.و.ر, فحذف، وكل هذا

ل1ي'ق%اب.ل% الوهر' بالوهر ل4ن مقابلة الشيء بنظيه أ%ذهب' ف الصeن\ع



وال4ش\ر.ف ف الوضع؛ فأ%ما قول أ%ب ذؤيب:
فالعي' بعدهم' كأ%ن ح1داق%ها

س'م1ل%ت ب,ش.و\ك{، فهي ع'ور¬ ت.د\م.ع'
فعلى أ%نه جعل كل جزء من الدقة أ%ع\و.ر. أ%و كل� قطعة منها ع.و\راء،

وهذه ضرورة، وإ,نا آثر أ%بو ذؤيب هذا ل4نه لو قال: فهي ع.و\را تدمع،
لقصر المدود فرأ%ى ما ع.م1له أ%سهل% عليه وأ%خف_. وقد يكون الع.و.ر' ف

غي ال3نسان؛ قال سيبويه: حدثنا بعض العرب أ%ن رجلv من بن أ%سد قال يوم
ج.ب.لة: واستقبله ب.ع1ي¬ أ%ع\ور ف%ت.طي�ر، فقال: يا ب.ن,ي� أ%ع\و.ر. وذا

ناب�، فاستعمل ال4ع\ور. للبعي، ووجه نصبه أ%نه ل يرد أ%ن يسترشدهم
ليخبوه عن ع.ور,ه وصح_ته، ولكنه نب�ههم كأ%نه قال: أ%تستقبلون أ%ع\و.ر.

وذا ناب؟ فالستقبال� ف حال تنبيهه إ,ي�اهم كان واقعاv كما كان التل%وeن
والتنقل عندك ثابتي ف الال ال4ول، وأ%راد أ%ن يثبت ال4ع\و.ر.

لي.ح\ذ%ر'وه، فأ%ما قول سيبويه ف تثيل النصب أ%ت.ع.و_رون فليس من كلم
العرب، إ,نا أ%راد أ%ن ي'ر,ين.ا البدل من اللفظ به بالفعل فصاغ فعلv ليس من

كلم العرب؛ ونظي ذلك قوله ف ال4ع\يار من قول الشاعر:
،vوغ1ل}ظة éج.فاء vأ%ف الس>ل}م أ%ع\يارا

وف ال%ر\ب أ%شباه. الن>ساء الع.وار,ك؟
أ%ت.ع.ي_رون، وكل ذلك إ,نا هو ليصوغ الفعل ما ل يري على الفع\ل أ%و

ما يقل9 جريه عليه. وال4ع\و.ر': الغراب، على التشاؤم به، ل4ن
ال4ع\ور. عندهم مشؤوم، وقيل: للف حاله ل4نم يقولون أ%ب\ص.ر' من غراب،

قالوا: وإ,نا سي الغراب أ%ع\و.ر لد�ة بصره، كما يقال لل4عمى أ%بو ب.ص1ي
وللحب.ش1ي� أ%بو الب.ي\ضاء، ويقال لل4عمى ب.ص1ي ولل4ع\و.ر ال4ح\و.ل.

قال ال4زهري: رأ%يت ف البادية امرأ%ة ع.و\راء يقال لا ح.و\لء؛ قال:
والعرب تقول لل4ح\و.ل العي أ%ع\و.ر، وللمرأ%ة ال%و\لء هي ع.و\راء،

ويسمى الغراب ع'و.ي\راv على ترخيم التصغي؛ قال: سي الغراب أ%ع\و.ر. وي'صاح
به فيقال ع'و.ي\ر ع'و.ي\ر؛ وأ%نشد:
وص1ح.اح' الع'يون1 ي'د\ع.و\ن ع'ورا

وقوله أ%نشده ثعلب:
وم.ن\هل أ%ع\و.ر إ,ح\دى الع.ي\ن.ي\ن،
ب.ص1ي أ�خرى وأ%ص.م� ال�ذ�ن.ي\ن



فسره فقال: معن أ%ع\و.ر إ,حدى العيني أ%ي فيه بئران فذهبت واحدة فذلك
معن قوله أ%ع\و.ر إ,حدى العيني، وبقيت واحدة فذلك معن قوله ب.ص1ي

أ�خرى، وقوله أ%ص.م� ال�ذني أ%ي ليس ي'س\م.ع فيه ص.دÝى.
قال شر: ع.و_ر\ت ع'يون% الياه إ,ذا د.ف%ن\تها وسد.د\تا، وع.و_ر\ت

الركي�ة إ,ذا ك%ب.س\تها بالتراب حت تنسد� عيونا. وفلة ع.و\راء: ل ماء
با. وع.و_ر. عي الراكية: أ%فسدها حت ن.ض.ب. الاء�. وف حديث ع'م.ر

وذك%ر. امرأ% القيس فقال: اف}ت.ق%ر عن معان{ ع'ور�؛ الع'ور' جع أ%ع\و.ر
وع.و\راء وأ%راد به العان الغامضة الدقيقة، وهو من ع.و_ر\ت الركي�ة
وأ%ع.ر\ت'ها وع'ر\ت'ها إ,ذا ط%م.م\تها وسددت أ%عينها الت ينب.ع منها الاء.

وف حديث علي¼: أ%مر.ه أ%ن ي'ع.و>ر. آبار. ب.د\ر� أ%ي ي.د\ف1نها
وي.ط�م�ها؛ وقد عار.ت الركية� ت.ع'ور. وقال ابن ال4عراب: الع'و.ار' البئر
الت ل يستقى منها. قال: وع.و_ر\ت الرجل إ,ذا اس\ت.س\قاك فلم ت.س\ق1ه.

قال الوهري: ويقال للمستجيز الذي يطلب الاء إ,ذا ل تسقه: قد ع.و_ر\ت
ش'ر\ب.ه؛ قال الفرزدق:

مت ما ت.ر,د\ ي.و\ماv س.فار,، ت.ج,د\ به
أ�د.ي\هم، ي.ر\مي ال�س\ت.ج,يز ال�ع.و_را

سفار,: اسم ماء. والستجيز: الذي يطلب الاء. ويقال: ع.و_ر\ته عن الاء
ـ�لgته. وقال أ%بو عبيدة: الت_ع\و,ير' الرد�. ت.ع\و,يراv أ%ي ح.

ع.و_ر\ته عن حاجته: رددته عنها. وطريق أ%ع\و.ر': ل ع.ل%م فيه كأ%ن9 ذلك
الع.ل%م ع.ي\ن'ه، وهو مثل.

والعائر': كل ما أ%ع.ل� العي. فعق%ر، سي بذلك ل4ن العي ت'غ\م.ض' له
ول يتمكن صاحبها من النظر ل4ن العي كأ%نا ت.ع'ور. وما رأ%يت عائر.

ع.ي\ن� أ%ي أ%حداv ي.ط}ر,ف العي في.ع'ورها. وعائر' العي: ما يلؤ'ها من
�الال حت يكاد ي.ع'ور'ها. وعليه من الال عائرة� ع.ي\ن.ي\ن وع.ي>ر.ة

عيني؛ كلها عن اللحيان، أ%ي ما يكاد من كثرته ي.ف}قأ� عينيه، وقال
مرة: يريد الكثرة كأ%نه يل� بصره. قال أ%بو عبيد: يقال للرجل إ,ذا كثر
مال�ه: ت.ر,د' على فلن عائرة� عي وعائرة� عيني أ%ي ترد عليه إ,بلD كثية

كأ%نا من كثرتا تل� العيني حت تكاد ت.ع'ورها أ%ي ت.ف}ق%ؤ'ها.
وقال أ%بو العباس: معناه أ%نه من كثرتا ت.ع1ي' فيها العي؛ قال ال4صمعي:

vه أ%لفا�أ%صل ذلك أ%ن الرجل من العرب ف الاهلية كان إ,ذا بلغ إ,بل



عار. ع.ي. ب.ع1ي منها، فأ%رادوا بع.ائرة العي أ%لفاv من ال3بل ت.ع'ور'
عي' واحد منها. قال الوهري: وعنده من الال عائرة� عي� أ%ي ي.حار' فيه

البصر من كثرته كأ%نه يل� العي في.ع'ور'ها. والعائر' كالظ�ع\ن, أ%و
القذ%ى ف العي: اسم كالكاه1ل والغار,ب، وقيل: العائر' الر_م.د، وقيل:

العائر' ب.ث}ر¬ يكون ف ج.ف}ن العي ال4سفل، وهو اسم ل مصدر بنزلة
النال1ج والناع1ر والباط1ل، وليس اسم فاعل ول جارياv على معتل، وهو كما تراه

معتل. وقال الليث: العائر' غ%م.صة ت%ضe العي كأ%نا وقع فيها ق%ذvى،
وهو الع'و�ار. قال: وعي عائرةD ذات ع'و�ار؛ قال: ول يقال ف هذا العن

عار.ت، إ,نا يقال عار.ت إ,ذا ع.و,ر.ت، والع'و�ار، بالتشديد، كالعائر،
والمع ع.واو,ير: القذى ف العي؛ يقال: بعينه ع'و�ار أ%ي قذى؛ فأ%ما

قوله:وك%ح_ل% الع.ي\ن.ي\ن, بالع.واو,ر
فإ,نا حذف الياء للضرورة ولذلك ل يهمز ل4ن الياء ف نية الثبات، فكما

كان ل يهمزها والياء ثابتة كذلك ل يهمزها والياء ف نية الثبات. وروى
ال4زهري عن اليزيدي: بع.ي\ن,ه ساه1ك¬ وعائر¬، وها من الرمد. والع'و�ار:
الرمد. والع'و�ار: الرمص الذي ف الدقة. والع'و�ار': اللحم الذي ينزع

من العي بعدما ي'ذ%ر� عليه الذ9رور، وهو من ذلك.
والع.و\راء: الكلمة القبيحة أ%و الف%ع\لة الق%بيحة، وهو من هذا ل4ن

الكلمة أ%و الفعلة كأ%نا ت.ع'ور العي فيمنعها ذلك من الط©م\وح, وح1د�ة1
النظر، ث ح.و�لوها إ,ل الكلمة والفعلة1 على ال%ث%ل، وإ,نا يريدون ف

القيقة صاحبها؛ قال ابن عنقاء الفزاري يدح ابن عمه ع'م.ي\لة وكان عميلة
هذا قد جبه من فقر:

إ,ذا ق1يل%ت الع.و\راء� أ%غ}ض.ى، كأ%نه
ذليلD بل ذ�لð، ولو شاء لن\ت.ص.ر\

وقال آخر:
ح'م>ل}ت منه على ع.و\راء4 طائ1شة{،
ل أ%س\ه' عنها ول أ%ك}س3ر\ لا ف%ز.عا

قال أ%بو اليثم: يقال للكلمة القبيحة ع.و\راء، وللكلمة الس\ناء:
ع.ي\ناء؛ وأ%نشد قول الشاعر:

وع.و\راء جاءت من أ%خ�، فر.د.د\ت'ها
ب,سالة1 الع.ي\ن.ي\ن,، طالبةv ع'ذ}را



أ%ي بكلمة حس.ن.ة ل تكن ع.و\راء. وقال الليث: الع.و\راء الكلمة الت
ت.ه\و,ي ف غي عقل ول ر'ش\د. قال الوهري: الكلمة الع.و\راء القبيحة، وهي

الس_ق}طة؛ قال حات طيء:
وأ%غ}ف1ر' ع.و\راء4 الكري اد>خار.ه،

وأ�ع\ر,ض' عن ش.ت\م, الل�ئ1يم ت.ك%رeما
أ%ي لدخاره. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ي.ت.و.ض_أ� أ%حدكم من

الط�عام الطي�ب, ول ي.ت.و.ض_أ� من الع.و\راء يقول�ها أ%ي الكلمة القبيحة
الزائغة عن الرeشد. وع'وران� الكلم,: ما ت.ن\ف1يه ال�ذ�ن، وهو منه،

الواحدة ع.و\راء؛ عن أ%ب زيد، وأ%نشد:
وع.و\راء قد قي.لت\، فلم أ%س\ت.م1ع\ لا،

وما الك%ل1م' الع'وران� ل ب,ق%ت'ول,
و.ص.ف. الك%ل1م. بالع'وران1 ل4نه جع وأ%خب عنه بالق%ت'ول، وهو واحد

ل4ن الكلم يذكر ويؤنث، وكذلك كل جع ل ي'فار,ق واحده إ,ل بالاء ولك
فيه كل ذلك. والع.و.ر': ش.ي\ن¬ وق�ب\ح¬. وال4ع\و.ر': الرديء من كل شيء. ف

الديث: ل9ا اعترض أ%بو ل%ه.ب� على النب، صلى ال عليه وسلم، عند
إ,ظهار الد_ع\وة قال له أ%بو طالب: يا أ%ع\و.ر'، ما أ%نت. وهذا؟ ل يكن
أ%بو لب أ%ع\و.ر. ولكن العرب تقول الذي ليس له أ%خ¬ من أ�م�ه وأ%بيه

أ%ع\و.ر، وقيل: إ,نم يقولون للرديء من كل شيء من ال�مور وال4خلق أ%ع\و.ر،
وللمؤنث منه ع.و\راء. وال4ع\و.ر': الضعيف البان الب.ل1يد الذي ل ي.د'ل9

ول ي.ن\د.ل9 ول خي فيه؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد للراعي:
إ,ذا هاب. ج'ث}مان.ه ال4ع\و.ر'

يعن بال�ث}مان سواد. الليل وم'ن\ت.ص.فه، وقيل: هو الدليل السي>ء
الدللة. والع'و�ار أ%يضاv: الضعيف البان السريع الفرار كال4ع\ور، وجعه

عواوير؛ قال ال4عشى:
غي م1يل� ول ع.واو,ير ف اليـ
ـجا، ول ع'ز�ل� ول أ%ك}فال,

قال سيبويه: ل ي'ك}ت.ف. فيه بالواو والنون ل4نم قلما يصفون به الؤنث
فصار كم1ف}عال وم1ف}ع1يل ول ي.ص1ر\ كف%ع�ال، وأ%ج\ر.و\ه م'ج\ر.ى الصفة

فجمعوه بالواو والنون كما فعلوا ذلك ف ح.س_ان{ وك%ر�ام. والع'و�ار
أ%يضاv: الذين حاجاتم ف أ%د\بار,هم؛ عن كراع. قال الوهري: جع الع'و�ار



البان الع.واو,ير'، قال: وإ,ن شئت ل ت'ع.و>ض\ ف الشعر فقلت العواور؛
وأ%نشد عجز بيت للبيد ياطب عم�ه وي'عات1به:

وف كلY يوم ذي ح1فاظ{ ب.ل%و\ت.ن,ي،
فق�م\ت' م.قاماv ل ت.ق�م\ه الع.واو,ر'

وقال أ%بو علي النحوي: إ,نا صحت فيه الواو مع قربا من الطرف ل4ن
الياء الذوفة للضرورة مرادة فهي ف حكم ما ف اللفظ، فلما بعدت ف الكم من

الط�رف ل تقلب هزة. ومن أ%مثال العرب السائرة: أ%ع\و.ر' ع.ي\ن.ك
وال%ج.ر.

وال3ع\و.ار: الر>يبة�. ورجل م'ع\و,ر¬: قبيح السريرة. ومكان م'ع\و,ر:
موف. وهذا مكان م'ع\و,ر أ%ي ي'خاف فيه القطع. وف حديث أ%ب بكر، رضي

ال عنه: قال مسعود بن ه'ن.ي\دة: رأ%يته وقد طل%ع ف طريق� م'ع\و,رة أ%ي
ذات ع.و\رة ي'خاف فيها الضلل والنقطاع. وكل9 ع.ي\ب� وخلل ف شيء، فهو

ع.و\رة وشيء م'ع\و,ر وع.و,ر¬: ل حافظ له.
والع.و.ار' والع'وار، بفتح العي وضمها: خرق أ%و شق ف الثوب، وقيل: هو

عيب فيه فلم يعي ذلك؛ قال ذو الرمة:
،vؤ\ما�ت'ب.ي>ن' ن,س\بة% ال�ز.ن,ي> ل

كما ب.ي_ن\ت. ف ال�د'م الع'وارا
وف حديث الزكاة: ل تؤخذ ف الصدقة ه.ر,مةD ول ذات' ع.وار؛ قال ابن

ال4ثي: الع.وار'، بالفتح، العيب، وقد يضم.
والع.و\رة�: ال%ل%ل� ف الث�غ\ر وغيه، وقد يوصف به منكوراv فيكون

للواحد والمع بلفظ واحد. وف التنزيل العزيز: إ,ن9 ب'يوت.نا ع.و\رةD؛
فأ%فرد الوصف والوصوف' جع، وأ%جع الق�ر�اء على تسكي الواو من ع.و\رة، ولكن

ف شواذ القراءات ع.و,رة على ف%ع1لة، وإ,نا أ%رادوا: إن ب'يوت.نا
ع.و\رة أ%ي م'م\ك1نة للسر_اق لل�و>ها من الرجال فأ%ك}ذ%ب.هم ال عز وجل
فقال: وما هي بع.و\ر.ة{ ولكن ي'ر,يدون الف1رار؛ وقيل معناه: إ,ن بيوتنا

ع.و\رة أ%ي م'ع\و,رة أ%ي بيوتنا ما يلي الع.د'و> ونن ن'س\ر.ق منها
فأ%ع\ل%م ال� أ%ن� قصد.هم الرب'. قال: ومن قرأ%ها ع.و,رة فمعناها ذات

ع.و\رة. إ,ن ي'ر,يدون إ,ل ف1راراv؛ العن: ما يريدون ترeزاv م1ن س.ر.ق�
ولكن يريدون الف1رار. عن ن'ص\رة النب، صلى ال عليه وسلم، وقد قيل: إ,ن

ب'ويت.نا ع.و\رة أ%ي ليست ب,ح.ر,يزة، ومن قرأ% ع.و,رة ذ%ك�ر وأ%ن_ث، ومن



قرأ% ع.و\رة قال ف التذكي والتأ}نيث والمع ع.و\رة كالصدر. قال
ال4زهري: الع.و\رة ف الث©غ'ور وف ال�روب, خ.ل%لD ي'ت.خ.و_ف منه القتل.
وقال الوهري: الع.و\رة كل خ.ل%ل ي'ت.خ.و_ف منه من ث%غ\ر� أ%و ح.ر\ب.

والع.و\رة: كل م.ك}م.ن� للس_ت\ر. وع.و\رة� الرجل والرأ%ة: سو\أ%ت'هما،
والمع ع.و\رات، بالتسكي، والنساء ع.و\رة؛ قال الوهري: إ,نا يرك الثان

من ف%ع\لة ف جع ال4ساء إ,ذا ل يكن باءé أ%و واواv، وقرأ% بعضهم:
ع.و.رات النساء، بالتحريك. والع.و\رة�: الساعة الت هي ق%م1ن¬ من ظهور

الع.و\رة فيها، وهي ثلث ساعات: ساعة قبل صلة الفجر، وساعة عند نصف النهار،
وساعة بعد العشاء الخرة. وف التنزيل: ثلث� ع.و\رات{ لكم؛ أ%مر ال
تعال الو,ل}دان% وال%د.م. أ%ن ل يدخلوا ف هذه الساعات إ,ل بتسليم منهم
واستئذان. وكل© أ%مر يستحيا منه: ع.و\رة. وف الديث: يا رسول ال،

ع.و\رات'نا ما نأ}ت منها وما ن.ذ%ر'؟ الع.و\رات: جع ع.و\رة، وهي كل ما
يستحيا منه إ,ذا ظهر، وهي من الرجل ما بي السرة والركبة، ومن الرأ%ة الرة

جيع' جسدها إ,ل الوجه واليدين إ,ل الكوعي، وف أ%خ\م.ص1ها خلف، ومن
ال4م.ة مثل� الرجل، وما يبدو منها ف حال الدمة كالرأ}س والرقبة

والساعد فليس ب,ع.و\رة. وستر' الع.و\رة ف الصلة وغي, الصلة واجب¬، وفيه
عند اللوة خلف. وف الديث: الرأ%ة ع.و\رة؛ جعلها نفس.ها ع.و\رة ل4نا

إ,ذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من الع.و\رة إ,ذا ظهرت.
وال�ع\و,ر': ال�م\ك1ن البي>ن الواضح. وأ%ع\و.ر. لك الصيد أ%ي

أ%م\ك%نك. وأ%ع\و.ر. الشيء�: ظهر وأ%مكن؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد
لك�ث%ي�ر:كذاك أ%ذ�ود' الن_ف}س.، يا ع.ز_، عنكم'،

وقد أ%ع\و.ر.ت أ%س\رار' م.ن ل ي.ذ�ود'ها
أ%ع\و.ر.ت\: أ%مكنت، أ%ي من ل ي.ذ�د نفس.ه عن هواها فح'ش. إ,ع\وار'ها

وفش.ت\ أ%سرار'ها. وما ي'ع\و,ر' له شيء إ,ل أ%خذه أ%ي يظهر. والعرب تقول:
أ%ع\و.ر. منزل�ك إ,ذا ب.د.ت\ منه ع.و\رةD، وأ%ع\و.ر. الفار,س' إ,ذا كان

فيه موضع خلل للضرب؛ وقال الشاعر يصف ال4سد:
له الش_د�ة� ال�ول إ,ذا الق1ر\ن أ%ع\ور.ا

وف حديث علي، رضي ال عنه: ل ت'ج\ه,زوا على ج.ريح ول ت'ص1يب'وا
م'ع\و,راv؛ هو من أ%ع\و.ر الفارس' إ,ذا بدا فيه موضع خلل� للضرب. وعار.ه
ي.ع'وره أ%ي أ%خذه وذهب به. وما أ%د\ر,ي أ%يe الراد1 عار.ه أ%ي أ%ي� الناس



أ%خذه؛ ل يستعمل إ,ل ف الحد، وقيل معناه وما أ%دري أ%ي� الناس ذهب به
ول م'س\ت.ق}ب.ل له. قال يعقوب: وقال بعضهم ي.ع'وره، وقال أ%بو شبل:

ي.ع1يه، وسيذكر ف الياء أ%يضاv. وحكى اللحيان: أ%راك ع'ر\ته وع1ر\ته أ%ي
ذهبت به. قال ابن جن: كأ%نم إ,نا ل يكادوا يستعملون مضارع هذا الفعل

ل9ا كان مثلv جارياv ف ال4مر النقضي الفائت، وإ,ذا كان كذلك فل وجه
لذكر الضارع ههنا ل4نه ليس ب'ن\ق%ض� ول ينطقون فيه بيفعل، ويقال:

معن عار.ه أ%ي أ%هلكه. ابن ال4عراب: ت.ع.و�ر. الكتاب' إ,ذا د.ر.س..
وكتاب أ%ع\و.ر': دار,س¬. قال: وال4ع\ور الدليل السيء الدللة ل يسن أ%ن

ي.د'ل9 ول ي.ن\د.ل9، وأ%نشد:
ما ل%ك.، يا أ%ع\و.ر'، ل ت.ن\د.ل9،
وكيف ي.ن\د.ل9 ام\رؤ¬ ع1ت\و.ل9؟

ويقال: جاءه سهم عائر¬ فق%ت.له، وهو الذي ل ي'د\ر.ى م.ن رماه؛ وأ%نشد
أ%بو عبيد:

أ%خ\ش.ى على و.ج\ه,ك يا أ%مي،
ع.وائ1راv من ج.ن\د.ل ت.ع1ي

وف الديث: أ%ن رجلv أ%صابه سهم عائ1ر¬ فق%ت.له؛ أ%ي ل يدري من رماه.
والعائ1ر' من السهام والجارة1: الذي ل يدرى م.ن رماه؛ وف ترجة نسأ%:

وأ%نشد لالك بن زغبة الباهلي:
إ,ذا ان\ت.س.أ�وا ف%و\ت. الر>ماح، أ%ت.ت\ه'م'

ع.وائ1ر' ن.ب\ل�، كال%راد1 ن'ط1ي'ها
قال ابن بري: ع.وائ1ر' ن.ب\ل� أ%ي جاعة سهام متفرقة ل يدرى من أ%ين

أ%تت.
وعاو.ر. الكاييل وع.و_ر.ها: قد_ر.ها، وسيذكر ف الياء لغة ف

عاي.ر.ها.
والع'و�ار': ضرب من ال%طاط1يف أ%سود طويل الناحي، وع.م_ الوهري

فقال: الع'و�ار، بالضم والتشديد، ال�ط9اف؛ وينشد:
كما ان\ق%ض_ ت.ح\ت. الص>يق, ع'و�ار'

الص>يق: الغبار.
والع'و�ار.ى: شجرة يؤخذ ج,راؤ'ها فت'ش\د.خ ث ت'ي.ب_س ث ت'ذ%ر_ى ث

تمل ف ال4وعية إ,ل مكة فتباع ويتخذ منها م.خان,ق'. قال ابن سيده:



والع'و_ار شجرة تنبت ن,ب\تة الش_ر\ية ول تش1بe، وهي خضراء، ول تنبت إ,ل
ف أ%جواف الشجر الكبار. ور,ج\لة الع.و\راء: بالعراق ب,م.ي\سان.
والعار,ي�ة والعارة�: ما تداو.ل�وه بينهم؛ وقد أ%عار.ه الشيء4 وأ%عار.ه

منه وعاو.ر.ه إ,ي_اه. وال�عاو.رة والت_عاو'ر: شبه ال�د.او.لة
والت�داو'ل ف الشيء يكون بي اثني؛ ومنه قول ذي الرمة:

وس.ق}ط{ كع.ي\ن, الد>يك عاو.ر\ت' صاحب
أ%باها، وه.ي_أ}نا ل1م.و\ق1عها وك}را

يعن الزند وما يسقط من نارها؛ وأ%نشد ابن الظفر:
إ,ذا ر.د_ ال�عاو,ر' ما است\ع.ارا

وف حديث صفوان بن أ�مية: عار,ي�ة مضمونة؛ م'ؤد�اة العار,ي�ة يب ردeها
إ,جاعاv مهما كانت عين'ها باقية، فإ,ن ت.ل1ف%ت وجب. ضمان� قيمتها عند

الشافعي، ول ضمان فيها عند أ%ب حنيفة. وت.ع.و�ر. واس\ت.عار: طلب
العار,ي�ة. واس\ت.عار.ه الشيء4 واس\ت.عار.ه منه: طلب منه أ%ن ي'ع1ي.ه إ,ي�اه؛

هذه عن اللحيان: وف حديث ابن عباس وقصة العجل: من ح'ل1ي¼ ت.ع.و_ر.ه
بنو إ,سرائيل أ%ي اس\ت.عار'وه. يقال: تعو_ر واس\ت.عار نو تعج�ب

واس\ت.ع\ج.ب. وحكى اللحيان: أ%رى ذا الدهر. ي.س\ت.ع1ي'ن ثياب، قال: يقوله
الرجل إ,ذا ك%ب,ر وخ.ش1ي. الوت. واع\ت.و.روا الشيء4 وت.عو_ر'وه

وت.عاو.ر'وه: تداو.ل�وه فيما بينهم؛ قال أ%بو كبي:
وإ,ذا الك�ماة� ت.عاو.ر'وا ط%ع\ن. الك�لى،

ن.ذ%ر' الب,ك%ار.ة ف ال%زاء3 ال�ض\ع.ف1
قال الوهري: إ,نا ظهرت الواو ف اع\ت.و.ر'وا ل4نه ف معن ت.عاو.ر'وا
فب'ن,ي. عليه كما ذكرنا ف تاو.ر'وا. وف الديث: ي.ت.ع.او.ر'ون على

م1ن\ب.ر,ي أ%ي يتلفون ويتناوبون كل9ما مضى واحد خ.ل%ف%ه آخ.ر'. يقال:
ت.عاو.ر. القوم' فلناv إ,ذا ت.عاو.ن\وا عليه بالضرب واحداv بعد واحد. قال
ال4زهري: وأ%ما العار,ي�ة وال3عارة� والس\ت1عارة فإ,ن قول العرب فيها:

هم ي.ت.عاو.ر'ون الع.و.ار,ي_ وي.ت.ع.و_ر'ونا، بالواو، كأ%نم أ%رادوا
تفرقة بي ما يترد�د من ذات نفسه وبي ما ي'ر.د_د. قال: والعار,ي�ة

منسوبة إ,ل العار.ة، وهو اسم من ال3عارة. تقول: أ%ع.ر\ت'ه الشيء أ�ع1يه
إ,عارة وع.ارةv، كما قالوا: أ%ط%ع\ت'ه إ,طاعة وطاعة وأ%ج.ب\ت'ه إ,جابة

وجابة؛ قال: وهذا كثي ف ذوات الثلثة، منها العارة والد_ارة والطاقة وما



أ%شبهها. ويقال: اس\ت.ع.ر\ت منه عار,ي�ةv فأ%عار.ن,يها؛ قال الوهري:
العار,ي�ة، بالتشديد، كأ%نا منسوبة إ,ل العار, ل4ن طل%ب.ها عار¬ وعي\ب¬؛

وينشد:
إ,نا أ%ن\ف�س'نا عاري�ة،

والع.واري� قصار¬ أ%ن ت'ر.د�
العارة�: مثل العار,ي�ة؛ قال ابن مقبل:

،Dعارة �فأ%خ\ل1ف\ وأ%ت\ل1ف\، إ,نا الال
وك�ل}ه مع الد_ه\ر, الذي هو آك1ل�ه\

واستعار.ه ثوباv فأ%ع.ار.ه أ%باه، ومنه قولم: ك1ي¬ م'س\تعار؛ وقال بشر
بن أ%ب خازم:

كأ%ن ح.ف1يف. م.ن\خ1ره، إ,ذا ما
ك%ت.م\ن. الر_ب\و.، ك1ي¬ م'س\ت.عار'

قيل: ف قوله مستعار قولن: أ%حدها أ%نه اس\ت'ع1ي فأ�ش\ر,ع العمل� به
مبادرة لرتاع صاحبه إ,ي_اه، والثان أ%ن تعله من الت_عاو'ر,. يقال:

اس\ت.ع.ر\نا الشيء واع\ت.و.ر\ناه وت.عاو.ر\ن.اه بعن واحد، وقيل:
vم'س\ت.عار بعن م'تعاو.ر أ%ي م'تداو.ل. ويقال: ت.عاو.ر. القوم' فلنا

واع\ت.و.ر'وه ض.ر\باv إ,ذا تعاونوا عليه فكلما أ%م\س.ك. واحد ضرب. واحد¬،
والتعاو'ر عامÒ ف كل شيء. وت.عاو.رت الرياح' ر.س\م. الدار حت ع.ف�ت\ه أ%ي

ت.واظ%بت عليه؛ قال ذلك اللليث؛ قال ال4زهري: وهذا غلط، ومعن تعاو.رت
vومرة ش.مال vتب ج.نوبا vالرياح' ر.س\م. الدار أ%ي ت.داو.ل%ت\ه، فمر_ة

ومر_ة ق%ب'ولv ومرة د.ب'وراv؛ ومنه قول ال4عشى:
د1م\نة ق%ف}زة، تاو.رها الص_ي\ـ

ـف' بر,ي.ي\ن, من ص.باv وش.ال,
قال أ%بو زيد: تعاو.ر\نا الع.وار,ي_ تعاو'راv إ,ذا أ%عار. بعض'كم
بعضاv، وت.ع.و_ر\نا ت.عوeراv إ,ذا كنت أ%نت ال�س\ت.ع1ي.، وت.عاو.ر\نا

فلناv ض.ر\باv إ,ذا ضربته مرة ث صاحب'ك ث الخر'. وقال ابن ال4عراب:
الت_عاو'ر' والع\ت1ز.ار' أ%ن يكون هذا مكان هذا، وهذا مكان هذا. يقال:

اع\ت.و.راه واب\تد�اه هذا مرة وهذا مرة، ول يقال اب\ت.د� زيد عمراv ول
.vاع\ت.و.ر. زيد¬ عمرا

أ%بو زيد: ع.و_ر\ت عن فلن ما قيل له ت.ع\و,يراv وع.و_ي\ت عنه



ت.ع\و,يةv أ%ي كذ9بت عنه ما قيل له تكذيباv ور.د.د\ت. وع.و�ر\ته عن ال4مر:
صر.فته عنه. وال4ع\و.ر': الذي قد ع'و>ر. ول ت'ق}ض. حاجت'ه ول ي'ص1ب\ ما

طلب وليس من ع.و.ر العي؛ وأ%نشد للعجاج:
وع.و_ر. الرحن' م.ن و.ل9ى الع.و.ر\

ويقال: معناه أ%فسد من و.ل�ه وجعله و.لي_اv للع.و.ر، وهو قبح ال4مر
وفساد'ه. تقول: ع.و_ر\ت عليه أ%م.ره ت.ع\و,يراv أ%ي ق%ب_ح\ته عليه.

والع.و.ر': ت.ر\ك' الق�. ويقال: ع.او.ر.ه الشيء4 أ%ي فعل% به مثل% ما فعل
صاحب'ه به. وعورات' البال: شقوقها؛ وقول الشاعر:

ت.جاو.ب. ب'وم'ها ف ع.و\ر.ت.ي\ها،
إ,ذا ال1ر\باء أ%و\ف للت_ناجي

(* قوله: «تاوب بومها إل» ف شرح القاموس ما نصه: هكذا أ%نشده الوهري
ف الصحاح. وقال الصاغان: والصواب غورتيها، بالغي معجمة، وها

جانبتاها. وف البيت تريف والرواية: أ%وف للباح، والقصيدة حائية، والبيت لبشر
بن أ%ب خازم).

قال ابن ال4عراب: أ%راد ع.و\ر.تى الشمس وها مشرقها ومغربا.
وإ,نا ل%ع.و\راء الق�ر,ç: ي.ع'نون س.ن.ة أ%و غداة أ%و ليلة؛ حكي ذلك عن

ثعلب. وع.وائر' من الراد: جاعات متفرقة. والع.وار': الع.ي\ب؛ يقال:
س1ل}ع.ة ذات ع.وار�، بفتح العي وقد تضم.

وع'و.ي\ر¬ والع'و.ي\ر': اسم رجل؛ قال امرؤ القيس:
ع'و.ي\ر¬، وم.ن م1ث}ل� الع'و.ي\ر, ور.ه\ط1ه؟

�وأ%س\ع.د' ف ل%يل, الب.لب,ل ص.ف}وان
وع'و.ير\: اسم موضع. والع'و.ي\ر: موضع على قب\لة ال4ع\وري_ة، هي قرية

بن مجن, الالكي�ي؛ قال القطامي:
حت و.ر.د\ن% ر.كي�ات الع'و.ي\ر,، وقد

�كاد. ال�لء� م1ن. الكتان ي.ش\ت.ع1ل
وابنا ع'وار�: جبلن؛ قال الراعي:

بل ما ت.ذ%ك�ر' م1ن ه1ن\د{ إ,ذا اح\ت.ج.ب.ت\،
يا اب\ن.ي\ ع'و.ار�، وأ%م\سى د'ونا ب'ل%ع'

(* قوله: «بل ما تذكر إل» هكذا ف ال4صل والذي ف ياقوت:
ماذا تذكر من هند إ,ذا احتجبت



يا بن عوار وادن دارها بلع).
وقال أ%بو عبيدة: ابنا ع'وار� ن.ق%و.ا رم\ل�. وت41ار: جبل بنجد؛ قال

كثي:
وما هبت ال4ر\واح' ت.ج\ري، وما ث%وى م'ق1يماv ب,ن.ج\د{ ع.و\ف�ها

وت1عار'ها
قال ابن سيده: وهذه الكلمة يتمل أ%ن تكون ف الثلثي الصحيح والثلثي

العتل.
@عي: الع.ي\ر: المار، أ%ي�اv كان أ%هلي�اv أ%و و.ح\ش1ي�اv، وقد غلب على

الو.ح\ش1ي\، وال�نثى ع.ي\رة. قال أ%بو عبيد: ومن أ%مثالم ف الرضا
بالاضر ون,س\يان الغائب قولم: إ,ن ذ%ه.ب الع.ي\ر' فع.ي\ر¬ ف الر>باط؛

قال: ول4هل الشام ف هذا مثل: ع.ي\ر¬ ب,ع.ي\ر� وزيادة� عشرة. وكان خلفاء
بن أ�مي�ة كلما مات واحد منهم زاد الذي يل�فه ف عطائهم عشرة فكانوا
يقولون هذا عند ذلك. ومن أ%مثالم: فلن أ%ذ%ل© من الع.ي'ر,، فبعضهم يعله

المار ال4هلي، وبعضهم يعله الوتد؛ وقول شر:
لو ك�ن\ت. ع.ي\راv ك�ن\ت. ع.ي\ر. م.ذ%ل�ة،

أ%و ك�ن\ت. ع.ظ}ماv ك�ن\ت. ك1س\ر. ق%ب,يح
أ%راد بالع.ي\ر المار.، وب,ك}سر, القبيح طرف عظم ال1ر\فق الذي ل لم

عليه؛ قال: ومنه قولم فلن أ%ذل© من الع.ي\ر. وجع الع.ي\ر أ%ع\يار¬
وع1يار¬ وع'يور¬ وع'ي'ورة وع1ي.ارات، وم.ع\يوراء اسم للجمع. قال ال4زهري:

ال%ع\ي'ورا ال%م1ي، مقصور، وقد يقال ال%ع\يوراء مدودة، مثل
ال%ع\لوجاء وال%ش\ي'وخاء وال%أ}توناء، يد ذلك كله ويقصر. وف الديث: إ,ذا

أ%راد. ال� ب.ع\ب.د{ ش.ر�اv أ%م\س.ك عليه بذ�نوب,ه حت ي'وافيه يوم
القيامة كأ%نه ع.ي\ر؛ الع.ي\ر: المار الوحشي، وقيل: أ%راد الب.ل الذي

بالدينة اسه ع.ي\ر، شب_ه ع1ظ%م ذنوبه به. وف حديث علي�: ل4ن} أ%م\س\ح على
ظ%ه\ر ع.ي\ر بالفلة أ%ي حار, وح\ش�؛ فأ%ما قول الشاعر:

،vوغل}ظة éج.فاء vأ%ف الس>ل}م أ%ع\يارا
وف ال%ر\ب أ%شباه. الن�ساء الع.وارك؟

فإ,نه ل يعلهم أ%ع\ياراv على القيقة ل4نه إ,نا ياطب قوماv، والقوم
ل يكونون أ%عياراv وإ,نا شب�ههم با ف الفاء والغلظة، ونصبه على
معن أ%ت.ل%و�نون وت.ن.ق9لون مرة كذا ومرة كذا؟ وأ%ما قول سيبويه: لو



م.ث�ل}ت ال4ع\يار ف البدل من اللفظ بالفعل لقلت: أ%ت.ع.ي_رون إ,ذا أ%وضحت
معناه، فليس من كلم العرب، إ,نا أ%راد أ%ن يصوغ� فعلv أ%ي بناء4

ك%ي\ف1ي_ة البدل من اللفظ بالفعل، وقوله ل4نك إ,نا ت'ج\ر,يه م'ج\رى ما له
فعل من لفظه، ي'دل9ك على أ%ن قوله ت.ع.ي�رون ليس من كلم العرب. والع.ي'

العظم الناتئ وسط الكف 
(* قوله: «وسط الكف» كذا ف ال4صل، ولعله الكتف.

وقوله: معية ومعية على ال4صل، ها بذا الضبط ف ال4صل وانظره مع
قوله على ال4صل فلعل ال4خية ومعية بفتح اليم وكسر العي). والمع

أ%ع\يار¬. وك%ت1ف¬ م'ع.ي_رة وم'ع\ي.رة على ال4صل: ذات ع.ي\ر. وع.ي\ر النصل:
الناتئ ف وسطه؛ قال الراعي:
فصاد.ف. س.ه\م'ه أ%ح\جار. ق�ف¼،

ك%س.ر\ن الع.ي\ر. منه والغ1رارا
وقيل: ع.ي\ر' الن_صل وسطه. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو عمرو: نصل

م'ع\ي.ر فيه ع.ي\ر. والع.ي\ر من أ�ذن ال3نسان والفرس, ما تت الف%ر\ع من باطنه
كع.ي\ر السهم، وقيل: الع.ي\ران1 م.ت\نا أ�ذ�ن.ى الفرس. وف حديث أ%ب

هريرة: إ,ذا ت.وض_أ}ت. فأ%م1ر_ على ع1ي.ار ال�ذ�ني الاء؛ الع1يار' جع
ع.ي\ر�، وهو الناتئ الرتفع من ال4ذن. وكل عظم ناتئ من البدن:

ع.ي\ر¬. وع.ي القدم: الناتئ ف ظهرها. وع.ي' الو.رقة: الط الناتئ ف وسطها
كأ%نه ج'د.ي>ر. وع.ي' الصخرة: حرف¬ ناتئ فيها خلقة، وقيل: كل ناتئ

ف وسط مستو ع.ي¬. وع.ي\ر' ال�ذن: الوتد الذي ف باطنها. والع.ي\ر:
ماقيء العي؛ عن ثعلب، وقيل: الع.ي\ر إ,نسان� العي، وقيل ل%ح\ظ�ها؛ قال

:vتأ%ب_ط% ش.ر�ا
ونار� قد ح.ض.أ}ت' ب'ع.ي\د و.ه\ن�،

بدار� ما أ�ر,يد' با م'قاما
سوى ت.ح\ل1يل راح1لة وع.ي\ر�،

أ�كال1ئ�ه م.خافة% أ%ن ي.ناما
وف الثل: جاء4 ق%ب\ل% ع.ي\ر� وما ج.ر.ى أ%ي قبل لظة العي. قال أ%بو

طالب: الع.ي\ر ال1ثال الذي ف الدقة يسمى الل©ع\بة؛ قال: والذي جرى
الط�ر\ف'، وج.ر\ي'ه حركته؛ والعن: قبل أ%ن ي.ط}ر,ف ال3نسان�، وقيل:

ع.ي\ر' العي ج.ف}ن'ها. قال الوهري: يقال فعلت قبل ع1ي\ر� وما جرى. قال



أ%بو عبيدة: ول يقال أ%فعل؛ وقول الشماخ:
أ%ع.د\و. الق1ب,ص_ى قبل ع.ي\ر� وما ج.رى،

ول ت.د\ر, ما خ'ب\ر,ي، ول أ%د\ر, ما ل%ها؟
فسره ثعلب فقال: معناه قبل أ%ن أ%نظر إ,ليك، ول ي'ت.كل9م بشيء من ذلك

ف النفي. والق1ب,ص_ى والق1م1ص_ى: ض.ر\ب¬ من الع.د\و فيه ن.ز\و¬. وقال
اللحيان: الع.ي\ر' هنا المار الوحشي، ومن قال: قبل عائر� وما جرى، عن

السهم. والع.ي: الو.تد. والع.ي\ر: ال%بل�، وقد غلب على جبل بالدينة.
وال%عي\ر: السي�د وال%ل1ك. وع.ي\ر' القوم: سي�د'هم؛ وقوله:

زع.م'وا أ%ن9 كل� م.ن ض.ر.ب. الع.ي\ـ
ـر م.وال� لنا، وأ%ن_ى الو.لء�؟

(* ف معلقة الرث بن ح1ل}زة: «م'وال لنا ـــــ وأ%ن�ا الو.لء» ول
يكن إ,صلح هذا البيت على ما هو عليه ف العلقة ل4ن له شرحاv يناسب

.(vروايته هنا لحقا
قيل: معناه كل© م.ن ضرب ب,جفن� على ع.ي\ر�، وقيل: يعن الوتد، أ%ي من

ضرب وت1داv من أ%هل الع.م.د، وقيل: يعن إ,ياداv ل4نم أ%صحاب ح.م1ي،
وقيل: يعن جبلv، ومنهم من خص فقال: جبلv بالجاز، وأ%دخل عليه اللم

كأ%نه جعله من أ%ج\ب'ل� كل© واحد منها ع.ي\ر، وجعل اللم زائدة على
قوله:ولقد ن.ه.ي\ت'ك عن بنات1 ال4و\ب.ر,

إ,نا أ%راد بنات أ%وبر فقال: كل من ضربه أ%ي ضرب فيه وتداv أ%و نزله،
وقيل: يعن ال�ن\ذ1ر بن ماء السماء ل1سيادته1، ويروي الو,لء، بالكسر،

حكى ال4زهري عن أ%ب عمرو بن العلء، قال: مات م.ن\ كان يسن تفسي بيت
الرث بن حلزة: زعموا أ%ن كل� م.ن\ ض.ر.ب الع.ي\ر (البيت).

قال أ%بو عمر: الع.ي\ر هو الناتئ ف ب'ؤ\ب'ؤ, العي، ومعناه أ%ن كل من
ان\ت.ب.ه من ن.و\م1ه حت يدور ع.ي\ر'ه ج.ن جناية فهو م.و\لvى لنا؛

يقولونه ظلماv وت%ن�ياv؛ قال: ومنه قولم: أ%تيتك قبل ع.ي\ر� وما ج.رى أ%ي
قبل أ%ن ينتبه نائم. وقال أ%حد بن يي ف قوله: وما جرى، أ%رادوا

وج.ر'يه، أ%رادوا الصدر. ويقال: ما أ%دري أ%ي� م.ن ضرب الع.ي\ر هو، أ%ي أ%ي�
الناس هو؛ حكاه يعقوب. والع.ي\ران1: ال%ت\نان1 يكتنفان جانب الصeل}ب.

والع.ي\ر': الط�ب\ل.
وعار. الفرس' والكلب' ي.ع1ي ع1ياراv: ذهب كأ%نه م'ن\ف%لت من صاحبه



يتردد ومن أ%مثالم: ك%ل}ب¬ عائر¬ خي¬ م1ن ك%ل}ب� راب,ض�؛ فالعائر' التردد،
وبه سي الع.ي\ر' ل4نه ي.ع1ي فيترد�د ف الفلة. وعار. الفرس' إ,ذا

ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه. وعار. الرجل� ف القوم يضرب'هم: مثل عاث.
ال4زهري: فرس¬ ع.ي�ار¬ إ,ذا عاث%، وهو الذي يكون نافراv ذاهباv ف ال4رض.

وفرس ع.ي�ار بأ%وصال� أ%ي ب.ع1ي ههنا وههنا من نشاطه. وفرس ع.ي�ار إ,ذا
ن.ش1ط فر.ك1ب. جانباv ث عدل إ,ل جانب آخر من نشاطه؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:

ولقد رأ%يت' فوار,ساv م1ن ق%و\م1نا،
غ%ن.ظط�وك غ%ن\ظ% ج.رادة1 الع.ي�ار,

قال ابن ال4عراب ف مثل العرب: غ%ن.ظ�وه غ%ن\ظ% جرادة العي�ار؛ قال:
الع.ي�ار رجل، وجرادة فرس؛ قال: وغيه يالفه ويزعم أ%ن جرادة العي�ار

ج.رادةD و'ض1ع.ت بي ض1ر\سيه فأ%ف}ل%تت، وقيل: أ%راد برادة الع.ي_ار جرادة
وضعها ف فيه فأ%ف}ل%تت من فيه، قال: وغ%ن.ظ%ه ورك%ظ%عه ي.ك1ظ�ه

و.ك}ظاv، وهي ال�واك%ظ%ة وال�واظبة، كل ذلك إ,ذا لزمه وغم_ه بشدة ت.قاض�
وخ'صومة؛ وقال:

،vأ%و م'كاي.لة vلو ي'وز.نون ع1يارا
مال�وا بس.ل}م.ى، ول ي.ع\د1ل}م' أ%ح.د'

وقصيدة عاثرة: سائرة، والفعل كالفعل،د والسم الع1ي.ارة. وف الديث:
�أ%نه كان ي'ر� بالتمرة العاث1رة1 فما ي.م\نع'ه من أ%خذها إ,ل� م.خافة

أ%ن تكون من الصدقة؛ العائرة: الساقطة ل ي'ع\ر.ف لا مالك، من عار.
الفرس' إ,ذا انطلق من مر\بطه مار�اv على وجهه؛ ومنه الديث: م.ثق%ل� ال�ناف1ق

م.ث%ل� الشاة1 العائرة بي غ%ن.م\ي, أ%ي الترد�دة بي ق%ط1يعي ل
ت.د\ري أ%ي�هما ت.ت\ب.ع. وف حديث ابن عمر ف الكلب الذي دخل حائ1ط%ه: إ,نا

هو عائر¬؛ وحديثه الخر: أ%ن� فرساv له عار. أ%ي أ%ف}ل%ت وذهب على
وجهه. ورجل ع.ي�ار: كثي اليء والذهاب ف ال4رض، وربا سي ال4سد بذلك

لتردده وميئه وذهابه ف طلب الصيد: قال أ%وس بن حجر:
ل%ي\ثD عليه من الب.ر\د1ي� ه1ب\ر,ية،

كال%زب.ران9، ع.ي_ار¬ بأ%و\صال,
(* قوله: «كالزبران إل» قال الوهري ف مادة رزب ما نصه: ورواه

الفضل كالزبران عيار بأوصال، ذهب إ,ل زبرة السد فقال له ال4صمعي: يا
عجباه الشيء يشبه بنفسه وإ,نا هو الرزبان ا هـ. وف القاموس والرزبة



كمرحلة رياسة الفرس وهو مرزبانم بضم الزاي).
أ%ي يذهب با وييء؛ قال ابن بري: من رواه عي�ار، بالراء، فمعناه أ%نه

يذهب بأ%و\صال الر>جال إ,ل أ%ج.م.ته، ومنه قولم ما أ%دري أ%ي الراد
عار.3ه، ويروى ع.ي_ال، وسنذكره ف موضعه؛ وأ%نشد الوهري:

ل%م�ا رأ%يت' أ%ب.ا عمرو ر.ز.م\ت' له
م1ن>ي، كما ر.ز.م. الع.ي_ار' ف الغ'ر'ف1

جع غ%ر,يف وهو الغابة. قال: وحكى الفراء رجل ع.ي_ار إ,ذا كان كثي
الت_ط}واف والركة ذك1ي�اv؛ وفرس ع.ي_ار وعي�ال؛ والع.ي\رانة من ال3بل:

الناجية ف نشاطه، من ذلك، وقيل: شب�هت بالع.ي\ر, ف سرعتها ونشاطها، وليس
ذلك بقوي؛ وف قصيد كعب:

ع.ي\رانة ق�ذ1ف%ت\ بالن_ح\ض, عن ع'ر'ض�
هي الناقة الصلبة ت.ش\بيهاv ب,ع.ي\ر الوحش، وال4لف والنون زائدتان. ابن

ال4عراب: الع.ي>ر' الفرس النشيط. قال: والعرب تدح بالع.ي_ار
وت.ذ�م� به، يقال: غلم ع.ي�ار ن.ش1يط ف العاصي، وغلم ع.ي�ار نشيط ف طاعة

ال تعال. قال ال4زهري: والع.ي\ر جع عائ1ر وهو النشيط، وهو مدح
وذدمÒ.عاور. الب.ع1ي' ع.ي.راناv إ,ذا كان ف ش.و\ل فتركها وانطلق نو.

أ�خ\ر.ى يريد الق%ر\ع،. والعائ1رة� الت ترج من ال3بل إ,ل أ�خ\ر.ى ليضربا
الفحل. وعار. ال4رض ي.ع1ي أ%ي ذهب، وعار. الرجل� ف القوم يضربم بالسيف

ع.ي.راناv: ذهب وجاء؛ ول يقيده ال4زهري بضرب ول بسيف بل قال: عار.
الرجل� ي.ع1ي ع.ي.راناv، وهو ترد�ده' ف ذهابه وميئه؛ ومنه قيل: كل}ب¬

عائ1ر¬ وع.ي�ار، وهو من ذوات الياء، وأ%عطاه من الال عائرة% عيني أ%ي ما
.vيذهب فيه البصر مرة هنا ومرة هنا، وقد تقدم ف عور أ%يضا
وعيان� الراد وع.وائ1ره': أ%وائل,� الذاهبة الف}ترقة ف قلة. ويقال:

ما أ%دري أ%ي� الراد عار.ه أ%ي ذهب به وأ%ت\ل%فه، ل آت.ي له ف قول
ال4كثر، 

(* هكذا ف الصل). وقيل:
ي.ع1يه وي.ع'وره؛ وقول مالك بن زغبة:

إ,ذا انتسأوا ف%و\ت. الر>ماح، أ%ت.ت\ه'م'
عوائر' ن.ب\ل�، كالراد1 ن'ط1ي'ها

عن به الذاهبة التفرقة؛ وأ%صله ف الراد فاستعاره قال الؤرج: ومن



أ%مثالم؛ ع.ي\ر¬ عار.ه و.ت1د'ه؛ عار.ه أ%ي أ%هلكه كما يقال ل أ%دري أ%ي�
الراد عار.ه. وع1ر\ث ثوبه: ذهبت به. وع.ي_ر الدينار.: واز.ن% به آخر.

وع.ي_ر اليزان والكيال وعاو.ر.ها وعاي.ر.ه'ما وعاي.ر. بينهما
م'عاي.ر.ة وع1ياراv: قد_ر.ها ونظر ما بينهما؛ ذكر ذلك أ%بو الراح ف باب ما

خالفت العامة فيه لغة العرب. ويقال: فلن ي'عاير' فلناv وي'كايل�ه أ%ي
ي'سام1يه وي'فاخ1ره. وقال أ%بو زيد: يقال ها يتعايبان1 وي.ت.عاي.ران،

.vفالتعاي'ر' التساب�، والت.عاي'ب دون الت_عاي'ر, إ,ذا عاب بعضهم بعضا
وال1ع\يار من الكاييل: ما ع'ي>ر. قال الليث: الع1ي.ار ما عاي.ر\ت به

الكاييل، فالع1ي.ار صحيح تامÒ واف{، تقول: عاي.ر\ت به أ%ي س.و_ي\ت'ه،
وهو الع1ي.ار وال1ع\يار. يقال: عاي,ر'وا ما بي مكاييلكم وم.واز,ينكم،

وهو فاع1ل�وا من الع1ي.ار، ول تقل: ع.ي>روا.
وع.ي_ر\ت' الدناني: وهو أ%ن ت'ل}ق1ي ديناراv ديناراv فت'واز,ن% به

،vواحدا vإ,ذا و.ز.ن\ت واحدا vوكذلك ع.ي_ر\ت ت\ع\ييا ،vدينارا vدينارا
يقال هذا ف الكيل والوزن. قال ال4زهري: فرق الليث بي عاي.ر\ت وع.ي_ر\ت،

فجعل عاي.ر\ت ف الكيال وع.ي_ر\ت ف اليزان؛ قال: والصواب ما ذكرناه
ف عاي.ر\ت وع.ي_رت فل يكون ع.ي_ر\ت إ,ل� من العار والت_ع\ي,ي؛

وأ%نشد الباهلي قول الراجز:
وإ,ن أ%عار.ت حافراv م'عارا

و.أ}باv، ح.م.ت\ ن'سو'ر.ه' ال4و\قارا
وقال: ومعن أ%عار.ت رفعت وحو�لت، قال: ومنه إ,عارة� الثياب وال4دوات.

واستعار فلنD س.ه\ماv من ك1نانته: رفعه وحو_له منها إ,ل يده؛ وأ%نشد
قوله:

هت_افة ت.ح\ف1ض م.ن ي'د1ير'ها،
وف الي.د1 الي'م\ن.ى ل1م'س\ت.ع1يها،

ش.ه\باء� ت.روي الر>يش. م1ن ب.ص1يها
شهباء: م'ع\ب.لة، والاء ف م'س\ت.ع1يها لا. والب.ص1ية: طريقة الد�م.
والع1ي'، مؤنثة: القافلة، وقيل: الع1ي' ال3بل الت تمل ال1ي.ة، ل

واحد لا من لفظها. وف التنزيل: ول%م_ا ف%ص.لت الع1ي'؛ وروى سلمة عن
الفراء أ%نه أ%نشده قول ابن حلYزة:
زعموا أ%ن� كل9 م.ن ض.ر.ب. الع1ي



بكسر العي. قال: والع1ي' ال3بل، أ%ي كل© من ر.ك1ب ال3بل م.وال, لنا
أ%ي العرب' كلهم موال� لنا من أ%سفل ل4نا أ%س.ر\نا فيهم قل%نا ن,ع.م¬

عليهم؛ قال ابن سيده: وهذا قول ثعلب، والمع ع1ي.رات، قال سيبويه: جعوه
بال4لف والتاء لكان التأ}نيث وحركوا الياء لكان المع بالتاء وكونه

اساv فأ%جعوا على لغة هذيل ل4نم يقولون ج.و.زات وب.ي�ضات. قال: وقد قال
بعضهم ع1يات، بال3سكان، ول ي'ك%س_ر على البناء الذي ي'ك%س_ر عليه

مثله، جعلوا التاء عوضاv من ذلك، كما فعلوا ذلك ف أ%شياء كثية ل4نم ما
يستغنون بال4لف والتاء عن التكسي، وبعكس ذلك، وقال أ%بو اليثم ف

�قوله: ولا ف%ص.ل%ت الع1ي' كانت ح'م'راv، قال: وقول من قال الع1ي' ال3بل
خاص�ة باطلD. الع1ي': كل© ما ام\ت1ي. عليه من ال3بل وال%م1ي

والبغال، فهو ع1ي¬؛ قال: وأ%نشدن ن'ص.ي ل4ب عمرو السعدي ف صفة ح.م1ي
:vساها ع1با

أ%هكذا ل ث%ل�ةD ول ل%ب.ن\؟
،g9ي إ,ذا الد_ي\ن' اط}م.أ%نYول ي'ز.ك

م'ف%ل}ط%حات الر_و\ث1 يأ}ك�ل}ن الد>م.ن\،
ل بد� أ%ن ي.خ\تر\ن م1ن>ي بي أ%ن}
ي'س.ق}ن. ع1ياv، أ%و ي'ب.ع\ن. بالث�م.ن\

قال: وقال نصي¬ ال3بل ل تكون ع1ياv حت ي'م\تار. عليها. وحكى
ال4زهري عن ابن ال4عراب قال: العي' من ال3بل ما كان عليه حل�ه أ%و ل
يكن. وف حديث عثمان: أ%نه كان يشتري الع1ي. ح'ك}رة، ث يقول: من

ي'ر\ب,ح'ن ع'ق}ل%ها؟ الع1ي': ال3بل بأ%ح\مالا. ف1ع\لD من عار. ي.عي إ,ذا سار،
وقيل: هي قافلة ال%م1ي، وكثرت حت سيت با كل قافلة، فكل قافلة ع1ي¬

كأ%نا جع ع.ي\ر، وكان قياسها أ%ن يكون ف�ع\لv، بالضم، كس'ق}ف ف
س.ق}ف إ,ل� أ%نه حوفظ على الياء بالكسرة نو ع1ي. وف الديث: أ%نم كانوا

يترص�دون ع1ي.رات ق�ر.ي\ش؛ هو جع ع1ي، يريد إ,بلهم ودوابم الت كانوا
يتاجرون عليها. وف حديث ابن عباس: أ%جاز لا الع\ي.رات؛ هي جع ع1ي�

أ%يضاv؛ قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغة هذيل، يعن تريك الياء،
والقياس التسكي؛ وقول أ%ب النجم:

وأ%ت.ت الن_م\ل� الق�ر.ى ب,ع1يها،
من ح.س.ك1 الت_ل}ع ومن خافورها



إ,نا استعاره للنمل، وأ%صله فيما تقدم.
وفلن ع'ي.ي\ر' و.ح\د1ه إ,ذا انفرد بأ%مره، وهو ف الذم>، كقولك:

ن.س3يج وحده، ف الدح. وقال ثعلب: ع'ي.ي\ر' و.ح\د1ه أ%ي يأ}كل وحده. قال
ال4زهري: فلنD ع'ي.ي\ر' وحده وج'ح.ي\ش و.ح\د1ه. وها اللذان ل ي'شاو,ران

الناس ول يالطانم وفيهما مع ذلك مهانة وضعف. وقال الوهري: فلن
ع'ي.ي\ر' و.ح\د1ه وهو العجب برأ}يه، وإ,ن شئت كسرت أ%وله مثل ش'ي.ي\خ�

وش1ي.ي\خ�، ول تقل: ع'و.ير ول ش'و.يخ.
والعار': السeب�ة والعيب، وقيل: هو كل شيء يلزم به س'ب�ة أ%و عيب،
والمع أ%ع\يار¬. ويقال: فلن ظاهر' ال4ع\يار, أ%ي ظاهر العيوب؛ قال

،vالراعي:ون.ب.ت_ ش.ر_ ب.ن تيم م.ن\ص1با
د.ن,س. ال�روء4ة1 ظاهر. ال4ع\يار,

كأ%نه ما ي'ع.ي_ر به، والفعل منه الت_ع\يي، ومن هذا قيل: هم
ي.ت.ع.ي_رون من جيان,هم الاعون% وال4متعة؛ قال ال4زهري: وكلم العرب

ي.ت.ع.و_رون، بالواو، وقد عي�ره ال4مر.؛ قال النابغة:
وع.ي_ر.ت\ن بنو ذ�ب\يان% خ.شي.ت.ه،

وهل علي� بأ%ن} أ%خ\شاك. م1ن عار؟
وتعاير. القوم': ع.ي_ر بعض'هم بعضاv، والعامة تقول: عي�ره بكذا.
وال%عاير': العايب؛ يقال: عار.ه إ,ذا عاب.ه؛ قالت ليلى ال4خيلية:

لع.م\ر'ك ما بالوت عار¬ على امرئ�،
إ,ذا ل ت'ص1ب\ه ف الياة ال%عاير'

وتعاير. القوم': تعاي.ب'وا. والعار,ي_ة: ال%نيحة، ذهب بعضهم إ,ل
أ%نا م1ن العار,، وهو ق�و.يل ضعيف، وإ,نا غر�هم منه قولم ي.ت.ع.ي_رون

الع.واري>، وليس على وضعه إ,نا هي م'عاقبة من الواو إ,ل الياء. وقال
الليث: سيت العاري�ة عاري_ةv ل4نا عار¬ على من طلبها. وف الديث: أ%ن

امرأ%ة مزومية كانت ت.س\ت.ع1ي التاع. وت.ج\ح.ده فأ%مر با فق�طع.ت
يد'ها؛ الستعارة� من العاري�ة، وهي معروفة. قال ابن ال4ثي: وذهب عامة أ%هل

العلم إ,ل أ%ن ال�س\ت.ع1ي إ,ذا جحد العاري_ة ل ي'ق}ط%ع ل4نه جاحد
خائن، وليس بسارق، والائن والاحد ل قطع عليه نص�اv وإ,جاعاv. وذهب
إ,سحق إ,ل القول بظاهر هذا الديث، وقال أ%حد: ل أ%علم شيئاv يدفعه؛ قال

الطاب: وهو حديث متصر' اللفظ والسياق, وإ,نا ق�ط1ع.ت الخزومية



ل4نا س.ر.قت، وذلك ب.4ي>ن¬ ف رواية عائشة لذا الديث؛ ورواه مسعود بن
ال4سود فذكر أ%نا سرقت ق%ط1يفة من بيت رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،

وإ,نا ذكرت الستعارة والحد ف هذه القصة تعريفاv لا باص� صفتها إ,ذ
كانت الستعارة والحد معروفة با ومن عادتا، كما ع'ر>فت بأ%نا

مزومي_ة، إ,ل� أ%نا لا استمر با هذا الصنيع ترق�ت إ,ل السرقة، واجترأ%ت
عليها، فأ%مر با فقطعت. وال�س\ت.ع1ي: الس_م1ي من اليل. وال�عار':

ال�س.م_ن. يقال: أ%ع.ر\ت الفرس أ%س\من\ت'ه؛ قال:
أ%ع1ي'وا خ.ي\ل%كم ث ار\ك�ضوها،

أ%ح.قe اليل بالر_ك}ض, ال�عار'
ومنهم من قال: ال�عار النتوف الذنب، وقال قوم: ال�عار ال�ض.م_ر
ال�ق%د_ح، وقيل: ال�ض.م_ر ال�عار ل4ن طريقة متنه نتأ%ت فصار لا عي¬

vناتئ، وقال ابن ال4عراب وحده: هو من العاري_ة، وذكره ابن بري أ%يضا
وقال: ل4ن ال�عار. ي'هان بالبتذال ول ي'ش\ف%ق عليه شفقة صاحبه؛ وقيل

ف قوله :
أ%عيوا خيلكم ث اركبوها

إ,ن معن أ%عيوها أ%ي ض.م>روها بترديدها، من عار. ي.عي، إ,ذا ذهب
وجاء. وقد روي ال1عار، بكسر اليم، والناس ر.و.و\ه ال�عار؛ قال: وال1عار'

الذي ي.ح1يد عن الطريق براكبه كما يقال حاد. عن الطريق؛ قال ال4زهري:
م1ف}ع.ل من عار. ي.ع1ي كأ%نه ف ال4صل م1ع\ي.ر، فقيل م1عار. قال

الوهري: وعار. الف%ر.س' أ%ي انف%ل%ت وذهب ههنا وههنا من ال%ر.ح، وأ%عار.ه
صاحب'ه، فهو م'ع.ار؛ ومنه قول الطYرم_اح:

وج.د\نا ف كتاب بن تيم�:
أ%ح.قe اليل بالر_ك}ض, ال�عار'

قال: والناس' ي.ر.و\نه ال�عار من العار,ي_ة، وهو خ.ط%أ؛ قال ابن بري:
وهذا البيت ي'روى ل1بش\ر بن أ%ب خاز,م.

وع.ي\ر' الس_راة: طائر كهيئة المامة قصي الرجلي م'س.ر\و.ل�هما أ%صفر
الر>جلي وال1نقار أ%كحل العيني صاف الل�و\ن إ,ل ال�ض\رة أ%صفر

البطن وما تت جناحيه وباطن ذنبه كأ%نه ب'ر\د¬ وش>ي.، وي'جم.ع ع'ي'ور.
الس_راة1، والس_راة� موضع بناحية الطائف، ويزعمون أ%ن هذا الطائر يأ}كل

ثلثمائة ت1ينة{ من حي تطلع' من الو.رق, ص1غاراv وكذلك الع1ن.ب.



والع.ي\ر': اسم رج'ل كان له واد{ م'خ\ص1ب، وقيل:
هو اسم موضع خ.صيب غي_ره الدهر' فأ%قفر، فكانت العرب تستوحشه وتضرب به

ال%ث%ل ف البل%د الو.ح\ش، وقيل: هو اسم واد{؛ قال امرؤ القيس:
وواد{، كج.و\ف الع.ي\ر,، ق%ف}ر� م.ض1ل�ة{،
قطعت' ب,س.ام� ساه1م, الو.ج\ه1 ح.س_ان1

قال ال4زهري: قوله كج.و\ف الع.ي,، أ%ي كوادي الع.ي, وكل© واد{ عند
العرب: جوف¬. ويقال للموضع الذي ل خي. فيه: هو كجوف ع.ي� ل4نه ل شيء

ف ج.و\فه ي'نتفع به؛ ويقال: أ%صله قولم أ%خلى من ج.و\ف ح1مار. وف حديث
أ%ب سفيان: قال رجل: أ�غ}تال ممداv ث آخ'ذ� ف ع.ي\ر� ع.د\وي أ%ي

أ%م\ضي فيه وأ%جعل�ه طريقي وأ%ه\رب؛ حكى ذلك ابن ال4ثي عن أ%ب موسى.
وع.ي\ر¬: اسم ج.بل%؛ قال الراعي:
ب,أ%ع\لم مو.ر\ك�وز� ف%ع.ي\ر� ف%ع'ز_ب�،
م.غ.ان,ي. أ�م> الو.ب\ر, إ,ذ} ه1ي. ما ه1ي.ا

وف الديث: أ%نه ح.ر_م ما بي ع.ي\ر� إ,ل ث%و\ر�؛ ها جبلن، وقال
ابن ال4ثي: جبلن بالدينة، وقيل: ث%و\ر¬ بكة؛ قال: ولعل9 الديث ما بي

ع.ي\ر� إ,ل أ�ح'د، وقيل: بكة أ%يضاv جبل يقال له ع.ي\ر¬.
واب\ن.ة� م1ع\ي.ر� الداهية. وبن.ات' م1ع\ي.ر�: الدواهي؛ يقال: لقيت منه

اب\ن.ة% م1ع\ي.ر�؛ ي'ريدون الداهية والشد�ة.
وت1ع.ار¬، بكسر التاء: اسم جب.ل؛ قال ب,ش\ر يصف ظ�ع\ناv ارتلن من

منازلن فشب�ههن_ ف ه.و.اد1ج,ه,ن بالظYباء ف أ%ك}ن,س.ت1ها:
وليل ما أ%ت.ي\ن. ع.لى أ%ر'وم�
و.شاب.ة، عن شائ1لها ت1عار'
كأ%ن� ظ1باء4 أ%س\ن,م.ة عليها

ك%وان,س، قال1صاv عنها ال%غ.ار'
ال%غار': أ%ماكن الظYباء، وهي ك�ن'سها. وشاب.ة وت1عار: جب.لن ف

ب,لد قيس. وأ%ر'وم وشابة: موضعان.
vعجز: الع.ج\ز': نقيض ال%ز\م، ع.ج.ز عن ال4مر ي.ع\ج,ز' وع.ج,ز. ع.ج\زا@

فيهما؛ ورجل ع.ج,ز¬ وع.ج'ز¬: عاج,ز¬. وم.ر.ةD عاج,ز¬: عاج,ز.ةD عن
الشيء؛ عن ابن ال4عراب. وع.ج_ز فلنD ر.أ}ي. فلن إ,ذا نسبه إ,ل خلف

ال%ز\م كأ%نه نسبه إ,ل الع.ج\ز. ويقال: أ%ع\ج.ز\ت' فلناv إ,ذا أ%لف%ي\ت.ه



عاج,زاv. وال%ع\ج,ز.ة� وال%ع\ج.ز.ة: الع.ج\ز'. قال سيبويه: هو
ال%ع\ج,ز' وال%ع\ج.ز'، بالكسر على النادر والفتح على القياس ل4نه مصدر.

والع.ج\ز': الضعف، تقول: ع.ج.ز\ت' عن كذا أ%ع\ج,ز. وف حديث عمر: ول ت'ل1ث©وا
بدار م.ع\ج,ز.ة أ%ي ل تقيموا ببلدة ت.ع\ج,ز'ون فيها عن الكتساب

والتعيش، وقيل بالث�غ\ر مع العيال. وال%ع\ج,ز.ة�، بفتح اليم وكسرها، مفعلة
من الع.ج\ز: عدم القدرة. وف الديث: كل© شيء� ب,ق%د.ر� حت الع.ج\ز'

والك%ي\س'، وقيل: أ%راد بالع.ج\ز ترك ما ي'حبe فعله بالت_سويف وهو عام� ف
أ�مور الدنيا والدين. وف حديث النة: ما ل ل ي.د\خ'ل�ن إ,ل�

س.ق%ط� الناس وع.ج.ز'ه'م؛ جع عاج,ز� كخاد1م� وخ.د.م، يريد ال4غ}ب,ياء4
العاج,ز,ين ف أ�مور الدنيا. وفحل ع.ج,يز¬: عاجز عن الض>راب كع.ج,يس�؛ قال

ابن د'ر.ي\د: فحل ع.ج,يز¬ وع.ج,يس¬ إ,ذا ع.ج.ز عن الض>راب؛ قال ال4زهري
وقال أ%بو عبيد ف باب العني: هو الع.ج,يز، بالراء، الذي ل يأ}ت

النساء؛ قال ال4زهري: وهذا هو الصحيح، وقال الوهري: الع.ج,يز الذي ل يأ}ت
النساء، بالزاي والراء جيعاv. وأ%ع\ج.ز.ه الشيء�: ع.ج.ز. عنه.
والت_ع\ج,يز': الت_ث}ب,يط، وكذلك إ,ذا نسبته إ,ل الع.ج\ز. وع.ج_ز.

الرجل� وعاج.ز.: ذهب فلم ي'وص.ل إ,ليه. وقوله تعال ف سورة سبأ: والذين
س.ع.و\ا ف آياتنا م'عاج,ز,ين؛ قال الزجاج: معناه ظان>ي أ%نم

ي'ع\ج,ز'وننا ل4نم ظنوا أ%نم ل ي'بعثون وأ%نه ل جنة ول نار، وقيل ف
التفسي: م'عاجزين معاندين وهو راجع إ,ل ال4و�ل، وقرئت م'ع.ج>زين، وتأ}ويلها

أ%نم ي'ع.ج>ز'ون من اتبع النب، صلى ال عليه وسلم، وي'ث%ب>ط�ونم
عنه وعن ال3يان باليات وقد أ%ع\ج.زهم. وف التنزيل العزيز: وما أ%نتم

ب'ع\ج,ز,ين ف ال4رض ول ف السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم
بأ%نم ل ي'ع\ج,ز'ون% ف ال4رض ول ف السماء وليسوا ف أ%هل السماء؟
فالعن ما أ%نتم ب'ع\ج,ز,ين. ف ال4رض ول من ف السماء ب'ع\ج,ز�، وقال
أ%بو إ,سحق: معناه، وال أ%علم، ما أ%نتم ب'ع\ج,ز,ين ف ال4رض ول لو

كنتم ف السماء، وقال ال4خفش: معناه ما أ%نتم ب'ع\ج,ز,ين ف ال4رض
ول ف السماء أ%ي ل ت'ع\ج,ز'وننا ه.ر.باv ف ال4رض ول ف السماء، قال

ال4زهري: وقول الفراء أ%شهر ف العن ولو كان قال: ول أ%نتم لو كنتم ف
السماء ب'ع\ج,ز,ين. لكان جائزاv، ومعن ال3ع\جاز الف%و\ت' والس_ب\ق'،

يقال: أ%ع\ج.ز.ن فلن أ%ي فاتن؛ ومنه قول ال4عشى:



ف%ذاك. ول ي'ع\ج,ز\ من الوت1 ر.ب_ه،
ولكن أ%تاه الوت' ل ي.ت.أ%ب_ق'

وقال الليث: أ%ع\ج.ز.ن فلن إ,ذا ع.ج.ز\ت. عن طلبه وإ,دراكه. وقال ابن
عرفة ف قوله تعال م'عاج,ز,ين. أ%ي ي'عاج,ز'ون ال4نبياء4 وأ%ولياء4

ال أ%ي يقاتلونم وي'مان,ع'ونم لي'ص.ي>روهم إ,ل الع.ج\ز, عن أ%مر ال،
وليس ي.ع\ج,ز' ال4، جل ثناؤه، خ.ل}ق¬ ف السماء ول ف ال4رض ول

م.ل}ج.أ% منه إ,ل إ,ليه؛ وقال أ%بو ج'ن\دب الذل:
،vجعلت' ع'ز.ان% خ.ل}ف%ه'م د.ل1يل
وفات'وا ف الجاز, لي'ع\ج,ز'ون

(* قوله« عزان» هو هكذا بضبط الصل. وقوله «فاتوا ف الجاز» كذا بالصل
هنا، والذي تقدم ف مادة ح ج ز: وفروا بالجاز.)

وقد يكون أ%يضاv من الع.ج\ز. ويقال: ع.ج.ز. ي.ع\ج,ز' عن ال4مر إ,ذا
vق%ص.ر. عنه. وعاج.ز. إل ث1ق%ة{: مال% إليه. وعاج.ز. القوم': تركوا شيئا

وأ%خذوا ف غيه. ويقال: فلن ي'عاج,ز' عن الق إل الباطل أ%ي يلجأ� إليه.
ويقال: هو ي'كار,ز' إل ثقة م'كار.ز.ةv إذا مال إليه.

وال�ع\ج,ز.ة�: واحدة م'ع\ج,زات ال4نبياء، عليهم السلم. وأ%ع\جاز
ال�مور: أ%واخ1ر'ها. وع.ج\ز' الشيء وع1ج\ز'ه وع'ج\ز'ه وع.ج'ز'ه وع.ج,ز'ه:

:vآخره، يذكر ويؤنث؛ قال أ%بو خ1راش يصف ع'قابا
ب.ه,سيماv ، غي. أ%ن� الع.ج\ز. منها

ت.خال� س.ر.ات.ه ل%ب.ناv ح.ل1يبا
وقال اللحيان: هي مؤنثة فقط. والع.ج'ز: ما بعد الظهر منه، وجيع تلك
اللغات تذكر وتؤنث، والمع أ%عجاز، ل ي'ك%س_ر على غي ذلك. وحكى

اللحيان: إ,نا لعظيمة ال4ع\جاز كأ%نم جعلوا كل جزء منه ع.ج'زاv، ث جعوا على
ذلك. وف كلم بعض الكماء: ل ت'د.ب>ر'وا أ%ع\جاز. أ�مور قد و.ل�ت

ص'دور'ها؛ جع ع.ج'ز� وهو مؤخر الشيء، يريد با أ%واخر ال�مور وصدورها؛
يقول: إ,ذا فات.ك. أ%مر¬ فل ت'ت\ب,عه نفس.ك متحسراv على ما فات وت.ع.ز_
عنه متوكلv على ال عز وجل؛ قال ابن ال4ثي: ي'ح.ر>ض على ت.د.بeر

عواقب ال�مور قبل الدخول فيها ول ت'ت\ب.ع عند ت.و.لYيها وفواتا.
والع.ج'ز' ف الع.ر'وض: حذفك نون «فاعلتن» لعاقبتها أ%لف«فاعلن» هكذا عب

الليل عنه ففسر ال%و\هر الذي هو الع.ج'ز بالع.ر.ض الذي هو الذف وذلك تقريب



منه، وإ,نا القيقة أ%ن تقول الع.ج'ز النون الذوفة من «فاعلتن»
لعاقبة أ%لف «فاعلن» أ%و تقول الت_ع\جيز حذف نون« فاعلتن» لعاقبة أ%لف«

فاعلن» وهذا كله إ,نا هو ف الديد. وع.ج'ز بيت الشعر: خلف صدره.
وع.ج_ز الشاعر': جاء بع.ج'ز البيت. وف الب: أ%ن الك�م.ي\ت لا افتتح قصيدته

الت أ%ولا:
أ%ل ح'ي>يت1 ع.ن_ا يا م.د1ينا

vأ%قام ب'ر\هة ل يدري با ي'ع.ج>ز على هذا الصدر إ,ل أ%ن دخل ح_اما
وسع إ,نساناv دخله، فس.ل�م على آخر فيه فأ%نكر ذلك عليه فانتصر بعض

الاضرين له فقال: وهل بأ}س¬ بقول ال�س.لYم1ي.؟ فاه\ت.بل%ها الك�م.ي\ت'
فقال:

وهل بأ}س¬ بقول م'س.لYم1ينا؟
وأ%يام' الع.ج'وز عند العرب خسة أ%يام: ص1ن� وص1ن_ب\ر وأ�خ.يeه'ما
و.ب\ر¬ وم'ط}ف1ئ� ال%م\ر وم'ك}ف1ئ� الظ�ع\ن؛ قال ابن ك�ناس.ة: هي من
ن.و\ء3 الص_ر\ف%ة، وقال أ%بو الغ.و\ث: هي سبعة أ%يام؛ وأ%نشد لبن

أ%حر:ك�س3ع. الش>تاء� ب,س.ب\ع.ة{ غ�ب\ر,،
أ%ي_ام, ش.ه\ل%ت1نا من الش_ه\ر,

فإ,ذا ان\ق%ض.ت\ أ%ي_ام'ها، وم.ضت\
ص1نÒ وص1ن>ب\ر¬ مع الو.ب\ر,،
وبآم1ر� وأ%خيه م'ؤ\ت.م1ر�،

وم'ع.لYل� وب,م'ط}ف1ئ1 ال%م\ر,
،vع.ج,ل vياYذهب. الش>تاء م'و.ل

وأ%ت.ت\ك. واق1د.ةD من الن_ج\ر,
قال ابن بري: هذه ال4بيات ليست لبن أ%حر وإ,نا هي ل4ب ش1ب\ل�

ال4عراب؛ كذا ذكره ثعلب عن ابن ال4عراب.
وع.ج,يز.ة� الرأ%ة: ع.ج'ز'ها، ول يقال للرجل إ,ل على التشبيه،

والع.ج'ز' لما جيعاv. ورجل أ%ع\ج.ز' وامرأ%ة ع.ج\زاء� وم'ع.ج>ز.ة: عظيما
vوع.ج,ز.ت الرأ%ة ت.ع\ج.ز' ع.ج.زا .�الع.ج,يز.ة1، وقيل: ل يوصف به الرجل
وع'ج\زاv، بالضم: ع.ظ�م.ت\ ع.ج,يز.ت'ها، والمع ع.ج,يزات¬، ول يقولون

ع.جائ1ز مافة اللتباس. وع.ج'ز' الرجل: مؤ.خ_ره، وجعه ال4ع\جاز، ويصلح
للرجل والرأ%ة، وأ%ما الع.ج,يز.ة� فع.ج,يز.ة الرأ%ة خاصة. وف حديث



الباء، رضي ال عنه: أ%نه رفع ع.ج,يز.ته ف السجود؛ قال ابن ال4ثي:
الع.ج,يز.ة الع.ج'ز وهي للمرأ%ة خاصة فاستعارها للرجل. قال ثعلب: سعت ابن

ال4عراب يقول: ل يقال ع.ج,ز. الرجل�، بالكسر، إ,ل إ,ذا عظم ع.ج'ز'ه.
والع.ج\زاء: الت ع.ر'ض بطن'ها وث%ق�ل%ت م.أ}ك%م.ت'ها فعظم ع.ج'زها؛

vع.ج\زاء� م'د\ب,ر.ة vقال:ه.ي\فاء� م'ق}ب,ل%ة
ت.م_ت\، فليس ي'ر.ى ف خ.ل}ق1ها أ%و.د'

وت.ع.ج_ز. البعي.: رك1ب. ع.ج'ز.ه. وروي عن علي، رضي ال عنه، أ%نه
قال: لنا حقÒ إ,ن ن'ع\ط%ه' نأ}خذه وإ,ن ن'م\ن.ع\ه نركب أ%ع\جاز. ال3ب

وإ,ن طال السeرى؛ أ%ع\جاز ال3بل: مآخيها والركوب عليها شاق�؛ معناه إ,ن
م'ن,ع\نا حقنا ركبنا م.ر\ك%ب الشقة صابرين عليه وإ,ن طال ال4م.د' ول

ن.ض\ج.ر منه م'خ1لYي بقنا؛ قال ال4زهري: ل يرد عليÒ، رضي ال عنه،
بقوله هذا ركوب. الشقة ولكنه ضرب أ%ع\جاز ال3بل مثلv لتقدم غيه عليه
وتأ}خيه إ,ياه عن حقه، وزاد ابن ال4ثي: عن حقه الذي كان يراه له وتقد�م

غيه وأ%نه يصب على ذلك، وإ,ن طال أ%م.د'ه، فيقول: إ,ن ق�د>م\نا
لل3مامة تقد�منا، وإ,ن م'ن,ع\نا حقنا منها وأ�خ>ر\نا عنها صبنا على

ال�ث}ر.ة علينا، وإ,ن طالت ال4يام؛ قال ابن ال4ثي: وقيل يوز أ%ن يريد وإ,ن
ن'م\ن.ع\ه ن.ب\ذ�ل الهد ف طلبه، ف1ع\ل% م.ن\ يضرب ف ابتغاء ط%ل1ب.ت1ه

أ%كباد. ال3بل، ول نبال باحتمال طول السeرى، قال: والوجه ما تقدم
لنه س.ل�م وصب على التأ%خر ول يقاتل، وإ,نا قاتل بعد انعقاد ال3مامة

له.
وقال رجل من ربيعة بن مالك: إ,ن الق ب,ق%ب.ل�، فمن تعد�اه ظل%م، ومن

ق%ص_ر عنه ع.ج.ز.، ومن انتهى إ,ليه اكتفى؛ قال: ل أ%قول ع.ج,ز. إ,ل� من
الع.ج,يز.ة، ومن الع.ج\ز ع.ج.ز. وقوله ب,ق%ب.ل� أ%ي واضح¬ لك حيث تراه،

وهو مثل قولم إ,ن الق عاري 
(* قوله« عاري» هكذا هو ف الصل.) وع'قاب

ع.ج\زاء�: بؤخرها بياض أ%و لون مالف، وقيل: هي الت ف ذ%ن.بها م.س\ح
أ%ي نقص وقصر كما قيل للذن.ب أ%ز.ل©، وقيل: هي الت ذنبها ريشة بيضاء أ%و

ريشتان، وقيل: هي الشديدة الدائرة؛ قال ال4عشى:
وكأ%ن�ما ت.ب,ع. الص>وار'، ب,ش.خ\ص1ها،

ع.ج\زاء4 ت.ر\ز'ق' بالسeل%ي> ع1يال%ها



والع.ج.ز': داء يأ}خذ الدواب ف أ%ع\جاز,ها فتثقل لذلك، الذكر أ%ع\ج.ز'
وال�نثى ع.ج\زاء�.

والع1جاز.ة وال3ع\جاز.ة: ما ت'ع.ظYم به الرأ%ة� ع.ج,يز.ت.ها، وهي شيء
شبيه بالوسادة تشده الرأ%ة على ع.ج'ز,ها ل1ت'ح\س.ب. أ%نا ع.ج\زاء�.

،�والع1ج\ز.ة� وابن الع1ج\ز.ة1: آخر ولد الشيخ، وف الصحاح: الع1ج\ز.ة
بالكسر، آخر' ولد الرجل. وع1ج\ز.ة� الرجل: آخر ولد يولد له؛ قال:

واس\ت.ب\ص.ر.ت\ ف ال%ي> أ%ح\وى أ%م\ر.دا،
ع.ج,ز.ة% ش.ي\خ.ي, ي'س.م_ى م.ع\ب.دا

يقال: فلن ع1ج\ز.ة� ولد أ%بويه أ%ي آخرهم، وكذلك ك1ب\ر.ة� ولد أ%بويه،
والذكر والؤنث والمع والواحد ف ذلك سواء. ويقال: و'ل1د. ل1ع1ج\ز.ة{

أ%ي بعدما ك%ب,ر أ%بواه.
والع1جاز.ة�: دائرة الطائر، وهي ال�صبع التأ%خرة.

وع.ج'ز' ه.واز,ن%: بنو ن.ص\ر بن معاوية وبنو ج'ش.م, ابن بكر كأ%نه
آخرهم.وع1ج\ز' القوس وع.ج\زها وم.ع\ج,ز'ها: م.ق}ب,ضها؛ حكاه يعقوب ف البدل،

ذهب إ,ل أ%ن زايه بدل من سينه، وقال أ%بو حنيفة: هو الع1ج\ز ول يقال
م.ع\ج,ز، وقد حكيناه نن عن يعقوب. وع.ج\ز السكي: ج'ز\أ%ت'ها؛ عن أ%ب

عبيد.
والع.ج'وز والع.ج'وزة من النساء: الش_ي\خ.ة ال%ر,مة؛ ال4خية قليلة،

vوع'جوزا vوالمع ع'ج'ز وع'ج\ز وع.جائز، وقد ع.ج.ز.ت ت.ع\ج'ز\ ع.ج\زا
وع.ج_ز.ت\ ت'ع.ج>ز' ت.ع\ج,يزاv: صارت ع.ج'وزاv، وهي م'ع.ج>ز، والسم

الع'ج\ز. وقال يونس: امرأ%ة م'ع.ج>زة طعنت ف السن، وبعضهم يقول: ع.ج.ز.ت،
بالتخفيف. قال ال4زهري: والعرب تقول لمرأ%ة الرجل وإ,ن كانت شابة: هي

ع.ج'وز'ه'، وللزوج وإ,ن كان ح.د.ثاv: هو ش.ي\خ'ها، وقال: قلت لمرأ%ة من
العرب: حالب زوجك1، ف%ت.ذ%م_ر.ت\ وقالت: هل قلت. حالب ش.ي\خ.ك1؟ ويقال

للرجل ع.ج'وز وللمرأ%ة ع.ج'وز. ويقال: ات_ق1ي ال ف ش.ب,يب.ت1ك1
وع'ج\ز,ك أ%ي بعدما تصيين ع.ج'وزاv. قال ابن السكيت: ول تقل ع.ج'وز.ة

والعامة تقوله. وف الديث: إ,ن النة ل يدخلها الع'ج'ز؛ وفيه: إ,ياكم
والع'ج'ز. الع'ق�ر.؛ قال ابن ال4ثي: الع'ج'ز جع ع.ج'وز وع.ج'وزة، وهي الرأ%ة

الكبية السن_ة، والع'ق�ر جع عاق1ر�، وهي الت ل تلد. ون.وى
الع.ج'وز,: ضرب من الن_و.ى ه.شÒ تأ}كله الع.ج'وز' ل1لين,ه كما قالوا ن.وى



الع.ق�وق,، وقد تقد�م. والع.ج'وز: المر لقدمها؛ قال الشاعر:
ل%ي\ت.ه' جام' ف1ض_ة{ من ه.دايا

ه'، س1وى ما به ال4م1ي' م'ج,يز,ي
إ,نا أ%ب\ت.غ1يه1 للع.س.ل, ال%م\ـ

ـز'وج, بالاء3، ل ل1ش'ر\ب, الع.ج'وز,
وف التهذيب: يقال للخمر إ,ذا ع.ت.ق%ت\ ع.ج'وز. والع.ج'وز: الق1ب\لة.

والع.ج'وز: البقرة. والع.ج'وز: ن.ص\ل السيف؛ قال أ%بو ال1ق}دام:
وع.ج'وز رأ%يت' ف ف%م, ك%ل}ب�،
ج'ع1ل% الكلب' لل4م1ي, ح.مال

الكلب': ما فوق النصل من جانبيه، حديداv كان أ%و فضة، وقيل: الكلب مسمار
ف قائم السيف، وقيل: هو ذ�ؤاب.ت'ه. ابن ال4عراب: الكلب مسمار م.ق}ب,ض

السيف، قال: ومعه الخر يقال له الع.ج'وز.
والع.ج\زاء�: ح.ب\ل من الرمل م'ن\ب,ت، وف التهذيب: الع.ج\زاء� من

الرمال ح.ب\ل مرتفع كأ%نه ج.ل%د¬ ليس ب,ر'كام رمل وهو م.ك}ر'م.ة للنبت،،
والمع الع'ج\ز ل4نه نعت لتلك الرملة. والع.ج'وز: رملة بالد_ه\ناء؛ قال يصف

:vدارا
على ظ%ه\ر, ج.ر\عاء3 الع.ج'وز,، كأ%نا

د.وائر' ر.ق}م� ف س.راة1 ق1رام,
ورجل م.ع\ج'وز¬ وم.ش\ف�وه¬ وم.ع\ر'وك¬ وم.ن\ك�ود¬ إ,ذا أ�ل1ح_ عليه ف

السأ%لة؛ عن ابن ال4عراب.
والع.ج\ز': طائر يضرب إ,ل الصeفرة ي'ش\به صوت'ه ن'باح الكلب الصغي
يأ}خذ الس_خ\ل%ة فيطي با ويتمل الصب الذي له سبع سني، وقيل:

الزeم_ج'، وجعه ع1ج\زان.
وف الديث: أ%نه ق%د1م. على النب، صلى ال عليه وسلم، صاحب' ك1س\رى

فوهب له م1ع\ج.ز.ةv فس'م>ي. ذا ال1ع\ج.ز.ة، هي بكسر اليم، ال1ن\ط%ق%ة
بلغة اليمن؛ قال: وسيت بذلك ل4نا تلي ع.ج'ز. ال�ت.ن.طYق با، وال

أ%علم.
@عجلز: الع1ج\ل1ز.ة� والع.ج\ل%ز.ة�، جيعاv: الفرس الشديدة ال%ل}ق،

الكسر لق%ي\س، والفتح لتميم، وقيل: هي الشديدة ال4س\ر التم1عة� الغليظة
ول يقولونه للفرس الذكر. ال4زهري: قال بعضهم أ%خذ هذا من ج.ل}ز, ال%ل}ق،



وهو غي جائز ف القياس، ولكنهما اسان اتفقت حروفهما ونو' ذلك قد ييء
وهو متباين ف أ%صل البناء ول أ%سعهم يقولون للذكر من اليل، ولكنهم

يقولون للجمل ع1ج\ل1ز¬ وللناقة ع1ج\ل1ز.ة، وهذا النعت ف اليل أ%ع\ر.ف،
وناقة ع1ج\ل1ز.ةD وع.ج\ل%ز.ةD: قوية شديدة، وجل ع1ج\ل1ز¬. ورملة

ع1ج\ل1ز.ة: ضخمة صلبة. وك%ث1يب¬ ع1ج\ل1ز: كذلك. وع.ج\ل%ز. الك1ث}يب': ض.خ'م
وص.ل�ب.. الوهري: فرس ع1ج\ل1ز.ةD؛ قال بشر:

وخ.ي\ل� قد ل%ب,س\ت' ب,ج.م\ع, خ.ي\ل�،
على ش.ق�اء4 ع1ج\ل1ز.ة{ و.قاح,

ت'ش.ب>ه ش.خ\ص.ها، وال%ي\ل� ت.ه\ف�و
ه'ف�وìا، ظ1ل� ف%ت\خاء3 ال%ناح,

الشق�اء: الفرس الطويلة. والوقاح: الصeلبة الافر. وتفو: تعدو.
والفتخاء: الع'قاب اللينة الناح تقلبه كيف شاءت. والف%ت.خ: ل1ي' الناح.
وع1ج\ل1ز.ة: اسم رملة بالبادية؛ قال ال4زهري: هي اسم رملة معروفة حذاء4

ح.ف%ر أ%ب موسى، وتمع ع.جال1ز.؛ ذكرها ذو الرمة فقال:
م.ر.ر\ن% على الع.جال1ز, ن,ص\ف. يوم�،

وأ%د_ي\ن. ال4واص1ر. وال1لل
وفرس ر.و\عاء�: وهي الديدة الذكية، ول يقال للذكر أ%ر\و.ع'، وكذلك فرس

ش.و\هاء�، ول يقال للذكر أ%ش\و.ه، وهي الواسعة ال4ش\داق,.
@عرز: الع.ر\ز': اشتداد الشيء وغلظه، وقد ع.ر.ز. واس\ت.ع\ر.ز..

واس\ت.ع\ر.ز.ت اللدة ف النار: ان\ز.و.ت\. وال�عار.ز.ة: ال�عان.د.ة
وال�جان.ب.ة؛ قال الشماخ:

وكل© خ.ل1يل� غي, هاض1م, ن.ف}س3ه1
ل1و.ص\ل, خ.ل1يل� صار,م¬ أ%و م'عار,ز'

وقال ثعلب: ال�عار,ز النقبض، وقيل: العاتب. والعاز,ر': العاتب.
والع.ر\ز: النقباض. واس\ت.ع\ر.ز الشيء�: انقبض واجتمع. واس\ت.ع\ر.ز الرجل:

تص.ع_ب. والت_ع\ر,يز: كالت_ع\ر,يض ف الصومة.
ويقال: ع.ر.ز\ت لفلن ع.ر\زاv، وهو أ%ن تقبض على شيء ف كفك وتضم عليه

أ%صابعك وت'ر,ي.ه' منه شيئاv صاحبك 
(* قوله« وتربة منه شيئاv صاحبك» هكذا

ف الصل ولفظ صاحبك غي مذكور ف عبارة القاموس) لينظر إ,ليه ول



ت'ر,ي.ه' كل�ه. وف نوادر ال4عراب: أ%ع\ر.ز\ت.ن من كذا أ%ي أ%ع\و.ز\ت.ن
منه. والع'ر_از': ال�غ\تال�ون% للناس 

(* قوله« الغتالون للناس» كذا
بالصل باللم. قال شارح القاموس وهو الشبه، أي ما عب به القاموس وهو

الغتابون بالباء الوحدة.)
والع.ر.ز': ضرب من أ%صغر الث©مام وأ%د.ق> شجره، له ورق صغار متفرق،

وما كان من شجر الثمام من ضربه فهو ذو أ%ماص1يخ.، أ�م\ص'وخ.ةD ف جوف
أ�م\ص'وخ.ة{، ت.ن\ق%لع الع'ل من السeف%ل انقلع. الع1فاص, من رأ}س

ال�ك}ح'ل%ة، الواحدة ع.ر.ز.ة، وقيل: هو الغ.ر.ز'، والغ.ر.ز.ة: شجرة، وجعها
غ%ر.ز¬.

وع.ر\ز.ة: اسم، وال أ%علم.
@عرطز: ع.ر\ط%ز. الرجل�: ت.ن.ح_ى كع.ر\ط%س..

@عرفز: اع\ر.ن\ف%ز. الرجل: مات، وقيل: كاد يوت ق�رìا.
@عزز: الع.ز,يز': من صفات ال عز وجل وأ%سائه السن؛ قال الزجاج: هو

المتنع فل يغلبه شيء، وقال غيه: هو القوي الغالب كل شيء، وقيل: هو الذي
ليس كمثله شيء. ومن أ%سائه عز وجل ال�ع1زe، وهو الذي ي.ه.ب' الع1ز_

لن يشاء من عباده. والع1زe: خلف الذ©لY. وف الديث: قال لعائشة: هل
vزاeت.د\ر,ين. ل1م. كان قوم'ك رفعوا باب الكعبة؟ قالت: ل، قال: ت.ع.ز
أ%ن ل يدخلها إ,ل من أ%رادوا أ%ي ت.ك%بeراv وتشدeداv على الناس، وجاء
ف بعض نسخ مسلم: ت.ع.زeراv، براء بعد زاي�، من الت_ع\زير والتوقي،

فإ,ما أ%ن يريد توقي البيت وتعظيمه أ%و تعظيم. أ%نفسهم وت.ك%بeر.هم على
الناس. والع1زe ف ال4صل: القوة والشدة والغلبة. والع1زe والع1ز_ة:

�الرفعة والمتناع، والع1ز_ة ل؛ وف التنزيل العزيز: ول الع1ز_ة
ولرسوله وللمؤمني؛ أ%ي له الع1ز_ة والغلبة سبحانه. وف التنزيل العزيز: من

كان يريد الع1ز_ة% فلل�ه الع1ز_ة� جيعاv؛ أ%ي من كان يريد بعبادته
غي ال فإ,نا له الع1ز_ة ف الدنيا ول الع1ز_ة جيعاv أ%ي يمعها

ف الدنيا والخرة بأ%ن ي.ن\ص'ر ف الدنيا ويغلب؛ وع.ز_ ي.ع1ز�، بالكسر،
ع1زìا وع1ز_ةv وع.زاز.ة، ورجل ع.زيز¬ من قوم أ%ع1ز_ة وأ%ع1ز_اء

وع1زاز�. وقوله تعال: فسوف يأ}ت ال� بقوم يبهم ويبونه أ%ذ1ل�ة{ على
الؤمني أ%ع1ز_ة{ على الكافرين؛ أ%ي جانب'هم غليظD على الكافرين ل%ي>ن¬



على الؤمني؛ قال الشاعر:
ب,يض الو'ج'وه1 ك%ر,ي.ة أ%ح\ساب'ه'م\،

ف كلY نائ1ب.ة{ ع1زاز الن'ف1
وروي:

ب,يض الو'ج'وه أ%ل1ب_ة وم.عاق1ل
ول يقال: ع'ز.ز.اء كراهية التضعيف وامتناع هذا مطرد ف هذا النحو

vون للمؤمني وإ,ن كانوا أ%ع1ز_ة�الضاعف. قال ال4زهري: ي.ت.ذ%ل�ل
وي.ت.ع.ز_ز'ون على الكافرين وإ,ن كانوا ف ش.ر.ف ال4ح\ساب دونم. وأ%ع.ز_

الرجل%: جعله ع.ز,يزاv. وم.ل1ك¬ أ%ع.زe: ع.ز,يز¬؛ قال الفرزدق:
إ,ن الذي س.م.ك. الس_ماء4 ب.ن لنا

�ب.ي\تاv د.عائ1م'ه' أ%ع.زe وأ%ط}و.ل
أ%ي ع.ز,يز.ةD طويلة، وهو مثل قوله تعال: وهو أ%ه\و.ن� عليه، وإ,نا

و.ج_ه. ابن' سيده هذا على غي ال�فاضلة ل4ن اللم وم1ن\ متعاقبتان، وليس
قولم ال أ%ك}ب.ر' بج_ة ل4نه مسموع، وقد كثر استعماله، على أ%ن هذا

قد و'ج>ه. على كبي أ%يضاv. وف التنزيل العزيز: لي'خ\ر,ج.ن_
ال4ع.زe منها ال4ذ%ل�، وقد قرئ: ليخ\ر'ج.ن_ ال4ع.زe منها ال4ذ%ل� أ%ي

لي.خ\ر'ج.ن_ العزيز' منها ذليلv، فأ%دخل اللم وال4لف على الال، وهذا
ليس بقوي� ل4ن الال وما وضع موضعها من الصادر ل يكون معرفة؛ وقول

أ%ب كبي:
حت انتهي\ت' إ,ل ف1راش, ع.ز,يز.ة

ش.ع\واء4، ر.و\ث%ة� أ%ن\ف1ها كال1خ\ص.ف1
(* قوله« شعواء4» ف القاموس ف هذه الادة بدله سوداء.)

عن عقاباv، وجعلها ع.ز,يز.ةv لمتناعها وس'ك}ناها أ%عال البال. ورجل
عز,يز¬: م.ن,يع ل ي'غ\لب ول ي'ق}هر. وقوله عز وجل: ذ�ق\ إ,نك أ%نت

الع.ز,يز' الكري؛ معناه ذ�ق\ با كنت تع.دe ف أ%هل الع1ز� والكرم كما قال
تعال ف نقيضه: كلوا واشربوا هنيئاv با كنتم تعملون؛ ومن ال4و�ل قول

ال4عشى:
على أ%نا، إ,ذ} ر.أ%ت\ن أ�قا

د'، قالت\ با ق%د\ أ%راه' ب.ص1يا
وقال الزجاج: نزلت ف أ%ب جهل، وكان يقول: أ%نا أ%ع.زe أ%هل, الوادي



وأ%منع'هم، فقال ال تعال: ذ�ق\ إ,نك أ%نت الع.ز,يز' الكري، معناه ذ�ق\
هذا العذاب إ,نك أ%نت القائل أ%نا الع.ز,يز' الكري. أ%بو زيد: ع.ز_

.vإ,ذا قوي بعد ذ1ل�ة وصار عزيزا vوع1ز_ة vع1ز�ا eي.ع1ز �الرجل
وأ%ع.ز_ه ال� وع.ز.ز\ت' عليه: ك%ر'م\ت عليه. وقوله تعال: وإ,نه لكتاب ع.ز,يز¬

ل يأ}تيه الباطل� من بي يديه ول من خ.ل}فه؛ أ%ي أ%ن الكتب الت
تقد�مته ل تبطله ول يأ}ت بعده كتاب يبطله، وقيل: هو مفوظ من أ%ن ي'ن\ق%ص.

ما فيه فيأ}تيه الباطل من بي يديه، أ%و ي'زاد فيه فيأ}تيه الباطل من
خلفه، وك1ل الوجهي ح.س.ن¬، أ%ي ح'ف1ظ% وع.ز_ م1ن\ أ%ن يلحقه شيء من هذا.

وم.ل1ك¬ أ%ع.ز� وع.ز,يز¬ بعن واحد. وع1زÒ ع.ز,يز¬: إ,ما أ%ن يكون على
البالغة، وإ,ما أ%ن يكون بعن م'ع1ز�؛ قال طرفة:

ولو ح.ض.رت\ه' ت.غ\ل1ب' اب\ن.ة� وائل�،
ل%كان'وا له ع1ز�اv ع.زيزاv وناص1را

وت.ع.ز_ز. الرجل�: صار ع.ز,يزاv. وهو ي.ع\ت.زe بفلن واع\ت.ز_ به.
:vوع.زاز.ة vوع1ز_ة vع1ز�ا eوت.ع.ز_ز.: تشر_ف. وع.ز_ ع.لي_ ي.ع1ز

ك%ر'م.، وأ%ع\ز.زت'ه: أ%كرمته وأ%حببته، وقد ض.ع_ف. شر¬ هذه الكلمة على
أ%ب زيد 

(* قوله « على أب زيد» عبارة شرح القاموس: عن أب زيد.) وع.ز_
ع.ل%ي_ أ%ن} تفعل كذا وع.ز_ ع.ل%ي_ ذلك أ%ي ح.ق_ واشتد_. وأ�ع\ز,ز\ت'
با أ%صابك: ع.ظ�م علي_. وأ%ع\ز,ز\ علي_ بذلك أ%ي أ%ع\ظ1م\ ومعناه

ع.ظ�م. علي_. وف حديث علي�، رضي ال عنه، لا رأ%ى ط%ل}ح.ة% قتيلv قال:
أ%ع\ز,ز\ علي_ أ%با ممد أ%ن أ%راك م'ج.د_لv تت نوم السماء؛ يقال:
Dويشق علي_. وكلمة eأ%ن أ%راك بال سيئة أ%ي يشتد eع.ز_ علي_ ي.ع1ز

شنعاء ل4هل الش>ح\ر يقولون: ب,ع1ز>ي لقد كان كذا وكذا وب,ع1ز>ك.،
كقولك ل%ع.م\ري ول%ع.م\ر'ك.. والع1ز_ة�: الشد_ة والقو_ة. يقل: ع.ز_

ي.ع.زe، بالفتح، إ,ذا اشتد_. وف حديث عمر، رضي ال عنه: اخ\ش.و\ش1ن'وا
وت.م.ع\ز.ز'وا أ%ي تشد_دوا ف الدين وتصل�بوا، من الع1ز> القو_ة1

والشدة1، واليم زائدة، ك%ت.م.س\ك%ن من السكون، وقيل: هو من ال%ع.ز, وهو
الشدة، وسيجيء� ف موضعه. وع.ز.ز\ت' القوم. وأ%ع\ز.ز\ت'هم وع.ز_ز\ت'هم:

ق%و_ي\ت'هم وش.د_د\ت'هم. وف التنزيل العزيز: ف%ع.ز_ز\نا بثالث؛ أ%ي
ق%و_ينا وش.د_دنا، وقد قرئت: ف%ع.ز.ز\نا بثالث، بالتخفيف، كقولك ش.د.د\نا،



ويقال ف هذا العن أ%يضاv: رجل ع.ز,يز¬ على لفظ ما تقدم، والمع كالمع.
وف التنزيل العزيز: أذ1ل�ة{ على الؤ\مني أ%ع1ز_ة{ على الكافرين أ%ي

أ%ش1داء عليهم، قال: وليس هو من ع1ز_ة1 الن_ف}س. وقال ثعلب: ف الكلم
الفصيح: إ,ذا ع.ز_ أ%خوك. ف%ه'ن\، والعرب تقوله، وهو م.ث%لD معناه إ,ذا

ت.ع.ظ�م أ%خوك. شام1خاv عليك فال}ت.ز,م\ له ال%وان%. قال ال4زهري:
العن إ,ذا غلبك وقهرك ول تقاو,م\ه فتواضع له، فإ,ن� اض\ط1راب.ك. عليه

يزيدك ذ�لv وخ.بالv. قال أ%بو إ,سحق: الذي قاله ثعلب خطأD وإ,نا الكلم
إ,ذا عز_ أ%خوك ف%ه,ن\، بكسر الاء، معناه إ,ذا اشتد عليك ف%ه,ن\ له

ودار,ه، وهذا من مكارم ال4خلق كما روي عن معاوية، رضي ال عنه، أ%نه قال:
لو أ%ن� بين وبي الناس شعرةv يدeونا وأ%م'دeها ما انقطعت، قيل:

وكيف ذلك؟ قال: كنت إ,ذا أ%ر\خ.و\ها م.د.د\ت' وإ,ذا مدeوها أ%ر\خ.ي\ت،
فالصحيح ف هذا الثل ف%ه,ن\، بالكسر، من قولم هان ي.ه,ي' إ,ذا صار

ه.ي>ناv ل%ي>ناv كقوله:
ه.ي\ن'ون% ل%ي\ن'ون% أ%ي\سار¬ ذ%و'و ك%ر.م�،

س'و_اس' م.ك}ر'م.ة{ أ%بناء� أ%ط}هار,
ويروى: أ%يسار. وإ,ذا قال ه'ن\، بضم الاء، كما قاله ثعلب فهو من
ال%وان1، والعرب ل تأ}مر بذلك ل4نم أ%عز_ة أ%ب_اؤ'ون% للض_ي\م؛ قال ابن

سيده: وعندي أ%ن الذي قاله ثعلب صحيح لقول ابن أ%حر:
وقارعة{ من ال4يام, لول

س.ب,يل�ه'م'، لز.اح.ت\ عنك ح1ينا
د.ب.ب\ت' لا الض_ر.اء4 وقلت': أ%ب\ق%ى

إ,ذا ع.ز_ ابن' ع.م>ك. أ%ن ت.ه'ونا
قال سيبويه: وقالوا ع.ز_ ما أ%ن_ك ذاهب¬، كقولك: حق9اv أ%نك ذاهب.

وع.ز_ الشيء� ي.ع1زe ع1ز�اv وع1ز_ةv وع.زاز.ةv وهو ع.ز,يز: ق%ل� حت كاد
ل يوجد،وهذا جامع لكل شيء.

والع.ز.ز' والع.زاز': الكان الصeل}ب السريع السيل. وقال ابن شيل:
الع.زاز' ما غ%ل�ظ% من ال4رض وأ%س\ر.ع. س.ي\ل� مطره يكون من الق1يعان1

والص_حاص1ح, وأ%س\ناد1 البال وال3كام, وظ�هور الق1فاف؛ قال العجاج:
من الص_فا العاس1ي وي.د\ع.س\ن. الغ.د.ر\

ع.ز.از.ه'، وي.ه\ت.م1ر\ن% ما ان\ه.م.ر\



وقال أ%بو عمرو: ف مسايل الوادي أ%بعد'ها س.ي\لv الر_ح.ب.ة ث
الشeع\ب.ة� ث الت_ل}ع.ة� ث ال1ذ}ن.ب' ث الع.ز.از.ة�. وف كتابه، صلى ال
عليه وسلم، لو.ف}د1 ه.م\دان%: على أ%ن لم ع.ز.از.ها؛ الع.ز.از.: ما

ص.ل�ب. من ال4رض واشتد� وخ.ش'ن.، وإ,نا يكون ف أ%طرافها؛ ومنه حديث
الزهري: قال كنت' أ%خ\ت.ل1ف' إ,ل عبيد ال بن عبد ال بن ع'ت\ب.ة فكنت

أ%خد'م'ه، وذك%ر ج'ه\د.ه ف ال1دمة ف%ق%د_ر\ت' أ%ن اس\ت.ن\ظ%ف}ت' ما عنده
واستغنيت عنه، فخرج يوماv فلم أ%ق�م\ له ول أ�ظ}ه,ر\ من ت.ك}ر,م.ته ما
كنت' أ�ظهره من قبل� فنظر إ,ل� وقال: إ,نك بعد' ف الع.ز.از, ف%ق�م\ أ%ي

أ%نت ف ال4طراف من العلم ل تتوسطه بعد'. وف الديث: أ%نه، صلى ال
عليه وسلم، نى عن البول ف الع.زاز, لئل ي.ت.ر.ش_ش. عليه. وف حديث

Dالجاج ف صفة الغيث: وأ%سالت الع.زاز.؛ وأ%رض ع.زاز¬ وع.ز_اء� وع.ز.از.ة
وم.ع\زوزةD: كذلك؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ع.ز.از.ة كلY سائ1ل, ن.ف}ع, س.و\ء�،
لكلY ع.ز.از.ة{ سالت\ ق%رار'

وأ%نشد ثعلب:
ق%رارة كل سائل, ن.ف}ع, س.و\ء�،

لكلY ق%رار.ة{ سالت\ ق%رار'
قال: وهو أ%جود. وأ%ع\ز.ز\نا: وقعنا ف أ%رض� ع.ز.از� وسرنا فيها، كما

يقال: أ%س\ه.ل}نا وقعنا ف أ%رض سهلة{.
وع.ز_ز. الطر' ال4رض.: ل%ب_د.ها. ويقال للوابل, إ,ذا ضرب ال4رض

السهلة ف%ش.د_د.ها حت ل ت.س'وخ. فيها الر>ج\ل�: قد ع.ز_ز.ها وع.ز_ز.
منها؛ وقال:

ع.ز_ز. منه، وهو م'ع\ط1ي ال3س\هال}،
ض.ر\ب' الس_وار,ي م.ت\ن.ه بالت_ه\تال}

وت.ع.ز_ز لم' الناقة: اشتد_ وص.ل�ب.. وت.ع.ز_ز. الشيء�: اشتد�؛ قال
ال�ت.ل%م>س':

أ�ج'د¬ إ,ذا ض.م.ر.ت\ ت.ع.ز_ز. ل%ح\م'ها،
وإ,ذا ت'ش.دe ب,ن,س\ع1ها ل تن\ب,س'

ل ت.ن\ب,س' أ%ي ل ت.ر\غ�و. وفرس¬ م'ع\ت.ز_ة: غليظة اللحم شديدته.
وقولم ت.ع.ز_ي\ت' عنه أ%ي تصبت أ%صلها ت.ع.ز_ز\ت أ%ي تشد�دت مثل



ت.ظ%ن_ي\ت من ت.ظ%ن_ن\ت'، ولا نظائر تذكر ف مواضعها، والسم منه
الع.زاء�. وقول النب، صلى ال عليه وسلم: م.ن\ ل ي.ت.ع.ز_ ب,ع.زاء3 ال3

فليس من_ا؛ فسره ثعلب فقال: معناه من ل ي.ر'د_ أ%م\ر.ه إ,ل ال فليس
منا. والع.ز_اء�: الس_ن.ة� الشديدة؛ قال:

وي.ع\ب,ط� الك�وم. ف الع.ز_اء3 إ,ن} ط�ر,قا
وقيل: هي الشدة. وشاة ع.ز'وز¬: ضي>قة ال4حاليل، وكذلك الناقة، والمع

،vوع.ز'ز.ت\ ع'ز'زا vوع1زازا vع'ز'وزا eع'ز'ز¬، وقد ع.ز_ت\ ت.ع'ز
بضمتي؛ عن ابن ال4عراب، وت.ع.ز_ز.ت\، والسم الع.ز.ز' والع.ز.از'.

وفلن ع.ن\ز¬ ع.ز'وز¬: لا د.رe ج.مÒ، وذلك إ,ذا كان كثي الال
شحيحاv. وشاة ع.ز'وز: ضيقة ال4حاليل ل ت.د1رe حت ت'ح\ل%ب. ب'ه\د{. وقد

أ%ع.ز_ت إ,ذا كانت ع.ز'وزاv، وقيل: ع.ز'ز.ت1 الناقة إ,ذا ضاق إ,حليلها
ولا لب كثي. قال ال4زهري: أ%ظهر التضعيف ف ع.ز'ز.ت\، ومثله قليل. وف
حديث موسى وشعيب، عليهما السلم: فجاء4ت به قال1ب. ل%و\ن{ ليس فيها

�ع.ز'وز¬ ول ف%ش'وش¬؛ العز'وز': الشاة الب.ك1يئ%ة� القليلة اللب الض_ي>ق%ة
vأ%خذ شاة ع.ز'وزا vال3حليل؛ ومنه حديث عمرو بن ميمون: لو أ%ن رجل

فحلبها ما فرغ من ح.ل}ب,ها حت أ�ص.لYي. الصلوات1 المس.؛ يريد التجو�ز ف
الصلة وتفيف%ها؛ ومنه حديث أ%ب ذر¼: هل ي.ث}ب'ت' لكم العدوe ح.ل}ب.

شاة{؟ قال: إ,ي وال وأ%ر\ب.ع� ع'ز'ز�؛ هو جع عزوز كص.ب'ور وص'ب'ر�.
وع.ز_ الاء� ي.ع1زe وع.ز_ت1 الق%ر\ح.ة� ت.ع1زe إ,ذا سال ما فيها،

وكذلك م.ذ%ع. وب.ذ%ع. وض.ه.ى وه.م.ى وف%ز_ وف%ض_ إ,ذا سال.
وأ%ع.ز_ت1 الشاة: اس\ت.بان% ح.م\ل�ها وع.ظ�م. ض.ر\ع'ها؛ يقال ذلك

للم.ع.ز والض_أ}ن، يقال: أ%ر\أ%ت\ ور.م_د.ت\ وأ%ع.ز_ت وأ%ض\ر.ع.ت\ بعن
واحد.

وعاز_ الرجل� إ,بل%ه وغنمه م'عاز_ةv إ,ذا كانت م1راضاv ل تقدر أ%ن
ترعى فاح\ت.ش_ لا ول%ق�م.ها، ول تكون ال�عاز_ة� إ,ل ف الال ول

نسمع ف مصدره ع1زازاv. وع.ز_ه ي.ع'زeه ع.زìا: قهره وغلبه. وف التنزيل
العزيز: وع.ز_ن ف ال1طاب؛ أ%ي غلبن ف الحتجاج. وقرأ% بعضهم:

وعاز_ن ف الطاب، أ%ي غالبن؛ وأ%نشد ف صفة ج.م.ل:
ي.ع'زe على الطريق, ب.ن\ك1ب.ي\ه1،

كما اب\ت.ر.ك. ال%ل1يع' على الق1داح,



يقول: يغلب هذا المل� ال3بل% على لزوم الطريق فشب_ه حرصه على لزوم
الطريق وإ,لاح.ه على السي برص هذا الليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع

بعض ما ذهب من ماله، والليع: الخلوع ال%ق}م'ور مال�ه. وف الثل: من
ع.ز_ ب.ز_ أي غ%ل%ب. س.ل%ب.، والسم الع1ز_ة، وهي القو�ة والغلبة؛

وقوله:
ع.ز_ على الريح الش_ب'وب. ال4ع\ف%را

أ%ي غلبه وحال بينه وبي الريح فرد_ وجوهها، ويعن بالش_ب'وب الظب ل
الثور ل4ن ال4عفر ليس من صفات البقر.

eالغلبة. وعاز_ن ف%ع.ز.ز\ت'ه أ%ي غالبن فغلبته، وضم :�والع.ز\ع.ز.ة
العي ف مثل هذا مط�رد وليس ف كل شيء�، يقال: فاعلن ف%ف%ع.ل}ت'ه.
والع1زe: الطر الغ.زير، وقيل: مطر ع1زÒ شديد كثي ل يتنع منه سهل

ول جبل إ,ل أ%ساله. وقال أ%بو حنيفة: الع1زe الطر الكثي. أ%رض
م.ع\ز'وز.ة: أ%صابا ع1زÒ من الطر. والع.ز_اء�: الطر الشديد الوابل.

.�والع.ز_اء�: الش>د_ة
والع'ز.ي\زاء� من الفرس: ما بي ع'ك}و.ت1ه وجاع1ر.ت1ه، يد ويقصر، وها

الع'ز.ي\زاوان1؛ والع'ز.ي\زاوان1: ع.ص.ب.تان1 ف أ�صول الص_ل%و.ي\ن,
ف�ص1ل%تا من الع.ج\ب, وأ%طراف1 الو.ر,ك%ي,؛ وقال أ%بو مالك: الع'ز.ي\زاء�

ع.ص.ب.ة رقيقة مركبة ف ال%و\ران1 إ,ل الورك؛ وأ%نشد ف صفة فرس:
أ�م1ر_ت\ ع'ز.ي\زاء� ون,يط%ت\ ك�روم'ه،
إ,ل ك%ف%ل� ر.اب�، وص'ل}ب� م'و.ث�ق,

والك%ر\م.ة�: رأ}س الفخذ الستدير كأ%نه ج.و\ز.ةD وموضع'ها الذي تدور
فيه من الورك الق%ل}ت'، قال: ومن م.د_ الع'ز.ي\ز.ا من الفرس قال:

ع'ز.ي\زاوان1، ومن ق%ص.ر. ث%ن_ى ع'ز.ي\ز.يان1، وها طرفا الو.ر,كي. وف شرح
أ%ساء ال السن لبن ب.ر\جان%: الع.ز'وز من أ%ساء فرج الرأ%ة

البكر.والع'ز_ى: شجرة كانت ت'عبد من دون ال تعال؛ قال ابن سيده: أ�راه
تأ}نيث ال4ع.ز>، وال4ع.زe بعن الع.زيز,، والع'ز_ى بعن الع.ز,يز.ة1؛

قال بعضهم: وقد يوز ف الع'ز_ى أ%ن تكون تأ}نيث ال4ع.ز> بنزلة
الف�ض\لى من ال4ف}ض.ل والك�ب\ر.ى من ال4ك}ب.ر,، فإ,ذا كان ذلك فاللم ف

الع'ز_ى ليست زائدة بل هي على حد اللم ف ال%رث1 والع.ب_اس,، قال:
والوجه أ%ن تكون زائدة ل4نا ل نسمع ف الصفات الع'ز_ى كما سعنا فيها



الصeغ\رى والك�ب\ر.ى. وف التنزيل العزيز: أ%فرأ%يتم الل�ت. والع'ز_ى؛
جاء4 ف التفسي: أ%ن الل�ت. ص.ن.م¬ كان ل1ث%ق1يف، والع'ز_ى صنم كان

لقريش وبن ك1نان.ة%؛ قال الشاعر:
أ%م.ا ود1ماء� مائرات{ ت.خال�ها،

على ق�ن_ة1 الع'ز_ى وبالن_س\ر,، ع.ن\د.ما
ويقال: الع'ز_ى س.م'ر.ةD كانت لغ.ط%فان يعبدونا وكانوا ب.ن.و\ا عليها

بيتاv وأ%قاموا لا س.د.ن.ةv فبعث إ,ليها رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
خالد بن الوليد فهدم البيت وأ%حرق الس_م'ر.ة وهو يقول:

يا ع'ز_، ك�ف}ران.ك1 ل س'ب\حان.ك1
إ,ن>ي رأ%يت' ال قد أ%هان.ك1

وعبد الع'ز_ى: اسم أ%ب ل%ه.ب�، وإ,نا ك%ن_اه ال عز وجل فقال:
.Dت.ب_ت\ ي.د.ا أ%ب ل%ه.ب�، ول ي'س.م>ه ل4ن اسه م'حال

وأ%ع.ز_ت البقرة� إ,ذا ع.س'ر. ح.م\ل�ها.
واس\ت.ع.ز_ الر_م\ل�: ت.ماس.ك. فلم ي.ن\ه.ل}. واس\ت.ع.ز_ ال بفلن

(* قوله« واستعز ال بفلن» هكذا ف الصل. وعبارة القاموس وشرحه:
واستعز ال به أماته.)

واس\ت.ع.ز_ فلن بقYي أ%ي غ%ل%ب.ن. واس\ت'ع1ز_ بفلن أ%ي غ�ل1ب. ف
كل شيء� من عاهة{ أ%و م.ر.ض� أ%و غيه. وقال أ%بو عمرو: اس\ت'ع1ز_

بالعليل إ,ذا اشتد_ وجع'ه وغ�ل1ب على عقله. وف الديث: لا ق%د1م. الدينة
نزل على ك�ل}ثوم بن ال%د\م, وهو شاك{ ث اس\ت'ع1ز_ بك�ل}ث�وم� فانتقل

إ,ل سعد بن خ.ي\ث%مة. وف الديث: أ%نه اس\ت'ع1ز_ برسول ال، صلى ال
عليه وسلم، ف مرضه الذي مات فيه أ%ي اشتد� به الرض' وأ%شرف على الوت؛

يقال: ع.ز_ ي.ع.زe، بالفتح 
(* قوله« يقال عز يعز بالفتح إل» عبارة

النهاية: يقال عز يعز بالفتح إ,ذا اشتد، واستعز به الرض وغيه واستعز عليه
إذا اشتد عليه وغلبه، ث يبن الفعل للمفعول)، إ,ذا اشتد_، واس\ت'ع1ز_

عليه إ,ذا اشتد عليه وغلبه.
وف حديث ابن عمر، رضي ال عنه: أ%ن قوماv م'ح\ر,م1ي. اشتركوا ف قتل
صيد فقالوا: على كل رجل م1ن_ا جزاء#، فسأ%لوا بعض. الصحابة عما يب'
عليهم فأ%مر لكل واحد منهم بكف�ارة، ث سأ%لوا ابن. عمر وأ%خبوه بف�ت\يا



الذي أ%فتاهم فقال: إ,نكم ل%م'ع.ز_ز¬ بكم، على جيعكم شاةD، وف لفظ{
آخر: عليكم جزاء# واحد¬، قوله ل%م'ع.ز_ز¬ بكم أ%ي مشدد بكم وم'ث%ق�ل عليكم

:vم1ع\زاز' الرض أ%ي شديده. ويقال له إ,ذا مات أ%يضا Dال4مر': وفلن
قد اس\ت'ع1ز_ به.

والع.ز_ة، بالفتح: بنت الظ�ب\ية؛ قال الراجز:
هان% على ع.ز�ة% بنت1 الش_ح_اج\

م.ه\و.ى ج,مال, مال1ك ف ال3د\لج\
وبا سيت الرأ%ة ع.ز_ة.

ويقال للع.ن\ز إ,ذا ز'ج,رت: ع.ز\ع.ز\، وقد ع.ز\ع.ز\ت' با فلم
ت.ع.ز\ع.ز\ أ%ي ل ت.ت.ن.ح_، وال أ%علم.

@عشز: ع.ش.ز. الرجل� ي.ع\ش1ز' ع.ش.زاناv: مشى م1ش\ي.ة القطوع الر>ج\ل،
وهو الع.ش.زان. والع.ش\و.ز': ما ص.ل�ب م.س\ل%ك�ه من طريق� أ%و أ%رض؛ قال

الشماخ 
(* قوله« قال الشماخ إل» هذا قطعة من بيت من الطويل، وعبارة شرح

القاموس: قال الشماخ:
حذاها من الصيداء نعلv طراقها * حوامي الكراع الؤيدات العشاوز

(.vويروى الوجعات؛ قاله الصاغان، قلت: ويروى القفرات ايضا
... ال�ق}ف1رات1 الع.شاو,ز,

وقاله أ%بو عمرو:
ت.دeقe ش'ه\ب. ط1ل}ح1ه الع.شاو,ز'

والع.ش.و\ز.ن�: ما صع'ب م.س\ل%ك%ه من ال4ماكن؛ قال رؤبة:
أ%خ\ذك بال%ي\س'ور, والع.ش.و\ز.ن1

والع.ش.و\ز.ن�: الشديد ال%ل}ق العظيم من الناس وال3بل. وق%ناة
ع.ش.و\ز.ن.ةD: ص'ل}ب.ة. والع.ش\و.ز' والع.ش.و_ز': الشديد ال%ل}ق

الغليظ.
@عضز: ع.ض.ز. ي.ع\ض1ز' ع.ض\زاv: م.ض.غ ف بعض اللغات.

@عضمز: الع.ي\ض.م'وز': العجوز الكبية؛ وأ%نشد:
vك%ز_ة vأ%ع\ط%ى خ'باس.ة ع.ي\ض.م'وزا

ل%ط}عاء4، بئس. ه.د1ي_ة� الت.ك%ر>م,
وناقة ع.ي\ض.م'وز¬. والع.ض.م_ز': الديد من كل شيء. والع.ض.م_ز':



الضخم' من كل شيء. والع.ض.م_ز': البخيل�، وامرأ%ة ع.ض.م_ز¬؛ وقال حيد
الشاعر:

Dفيها بقاء# وش1د_ة Dع.ض.م_ز.ة
Dوع1ج\ر,م.ة Dورجل ع.ض.م_ز' ال%ل}ق: شديدة. ال4زهري: عجوز ع1ك}ر,ش.ة

وع.ض.م_ز.ةD وق%ل%م_ز.ةD: وهي اللئيمة القصية.
@عطمز: ال4زهري ف ترجة عطمس: ناقة ع.ي\ط%م'وز¬، بالزاي، أ%ي طويلة

عظيمة، وقال: صخرة ع.ي\ط%م'وز¬ ض.خ\مة.
@عفز: الع.ف}ز': اللعبة. يقال: بات ي'عاف1ز' امرأ%ت.ه أ%ي ي'غاز,ل�ها؛

.vقال ال4زهري: هو من باب قولم بات ي'عاف1س'ها فأ%بدل من السي زايا
Dويقال للج.و\ز, الذي يؤكل: ع.ف}ز¬ وع.ف%از¬، الواحدة ع.ف}ز.ة

.Dوع.ف%از.ة
والعفازة�: ال4ك%م.ة�. يقال: ل%ق1يته فوق ع.فاز.ة أ%ي فوق أ%ك%م.ة.

@عقز: الع.ق}ز': ت.قار'ب' د.بيب النمل.
@عقفز: الع.ق}ف%ز.ة�: أ%ن يلس الرجل� ج,ل}سة ال�ح\ت.ب,ي ث يضم ركبتيه

وفخذيه كالذي ي.همe بأ%مر� شهوةv له؛ وأ%نشد:
ث أ%صاب. ساعةv ف%ع.ق}ف%ز.ا،
ث ع.لها ف%د.ح.ا وار\ت.ه.ز.ا

vع.صا :�@عكز: الع.ك}ز': الئتمام' بالشيء3 والهتداء� به. والع'ك�از.ة
ف أ%سفلها ز'جÒ ي.ت.و.ك�أ� عليها الرجل، مشتق من ذلك، والمع

ع.كاك1يز' وع'ك�ازات.
والع.ك1ز': الرجل� الس_يء� ال�ل�ق 

(* قوله« والعكز الرجل السيء اللق»
هكذا ضبط ف الصل. وعبارة القاموس: والعكز، بالكسر، السيء اللق، قال

شارحه: وف اللسان ككتف) البخيل ال%ش\ؤ'وم'. ع'ك%يز¬ وعاكز¬:اسان.
@عكمز: الع'ك}م'وز': الت_ار_ة الاد1رة� الطويلة� الض_خ\م.ة�؛ قال:

إ,ن>ي ل4ق}ل1ي ال1ل}ب,ح. الع.ج'وزا،
وآم1ق' الف%ت1ي_ة% الع'ك}م'وزا

ال4زهري: ع'ك}م'وز.ةD حاد1رةD تار_ةD وع'ك}م'ز¬ أ%يضاv، قال: ويقال
لل4ي\ر, إ,ذا كان م'ك}ت.ن,زاv: إ,نه ل%ع'ك}م'ز¬؛ وأ%نشد:

وف%ت.ح.ت\ للع.و\د1 بئ}راv ه'ز\ه'زا،



فالت.ق%م.ت\ ج'ر\دان.ه والع'ك}م'زا
@علز: الع.ل%ز': الض_ج.ر'. والع.ل%ز': ش1ب\ه' ر,ع\دة تأ}خذ الريض أ%و

الريص على الشيء3 كأ%نه ل يستقرe ف مكانه من الوجع، ع.ل1ز. ي.ع\ل%ز'
ع.ل%زاv وع.ل%زاناv، وهو ع.ل1ز¬، وأ%ع\ل%ز.ه الوجع؛ تقول: ما ل أ%راك

ع.ل1زاvف وأ%نشد:
ع.ل%زان ال4س1ي, ش'د_ ص1فادا

والع.ل%ز' أ%يضاv: ما ت.ب.ع_ث% من الوجع شيئاv إ,ثر شيءg كال�م_ى
يدخل عليها السeعال والصeداع ونوه'ما. والع.ل%ز': الق%ل%ق' والك%ر\ب' عند

الوت؛ قالت أ%عرابية ت.ر\ث1ي ابنها:
،Dوإ,ذا له ع.ل%ز¬ وح.ش\ر.ج.ة
ما ي.ج,يش' به من الص_د\ر,

وف حديث علي�، رضي ال عنه: هل ي.ن\ت.ظ1ر' أ%ه\ل� ب.ضاض.ة1 الش_باب,
إ,ل� ع.ل%ز. الق%ل1قف

قال: الع.ل%ز'، بالتحريك، خفة وق%لق¬ وه.ل%ع¬ يصيب ال3نسان%، ويروى
vأ%ي و.ج,عا vبالنون من الع\لن وهو ال3ظهار'، ويقال: مات فلن ع.ل1زا

ق%ل1قاv ل ينام. قال ال4زهري: والذي ينزل به الوت ي'وص.ف بالع.ل%ز وهو
س1ياق�ه ن.ف}س.ه. يقال: هو ف ع.ل%ز, الوت؛ وقوله:

إ,ن_ك م1ن>ي لج,ئD إ,ل و.ش.ز\،
إ,ل ق%واف{ ص.ع\ب.ة{ فيها ع.ل%ز\

أ%ي فيها ما ي'ور,ث�ك. ض1يقاv كالضيق الذي يكون عند الوت.
والع1ل�و\ز': الوت'. وع.ل1ز. ع.ل%زاv: ح.ر.ص. وغ%رض.؛ قال الزهري:

معن قوله غ%ر,ض. ههنا أ%ي ق%ل1ق.. والع.ل%ز': ال%ي\ل� والع'دول�، والفعل
كالفعل 

(* قوله« والفعل كالفعل» اي على لغة من جعل مال من باب تعب).
والع1ل�و\ز': الب.ش.م'. قال الوهري: الع1ل�و\ز' لغة ف الع1ل�و\ص,، وهو

الوجع الذي يقال وله ال�لو.ى من أ%وجاع البطن.
وعال1ز¬: موضع.

@علكز: الع1ل}ك1ز': الشديد' الضخم' العظيم'.
@علهز: الع1ل}ه,ز': و.ب.ر¬ يلط بدماء3 ال%ل%م, كانت العرب ف الاهلية

تأ}كله ف ال%د\ب، وف حديث ع1ك}ر,م.ة: كان طعام أ%هل الاهلية



الع1ل}ه,ز.. ال4زهري: الع1ل}ه,ز' الو.ب.ر' مع د.م, ال%ل%م,، وإ,نا كان ذلك ف
الاهلية يعال با الو.ب.ر' مع دماء ال%ل%م يأ}كلونه؛ وأ%نشد ابن شيل:

وإ,ن� ق1ر.ى ق%ح\طان% ق1ر\ف¬ وع1ل}ه,ز¬،
فأ%ق}ب,ح\ بذا و.ي\ح. نفس3ك. من ف1ع\ل,

وقال أ%بو اليثم: الع1ل}ه,ز' دم يابس¬ ي'د.قe به أ%و\بار ال3بل ف
الاعات ويؤ\كل؛ وأ%نشد:

عن أ%ك}ل1ي. الع1ل}ه,ز. أ%ك}ل% ال%ي\س,
وف الديث ف دعائه، عليه السلم، على م'ض.ر.: اللهم اجعلها عليهم

س1ن,ي. ك%س3ن,ي ي'وس'ف.، فاب\ت'ل�وا بالوع حت أ%كلوا الع1ل}ه,ز.؛ قال ابن
ال4ثي: هو شيء# يتخذونه ف سن الاعة يلطون الدم بأ%وبار ال3بل ث

ي.ش\و'ونه بالنار ويأ}كلونه، قال: وقيل كانوا يلطون فيه الق1ر\دان%.
ويقال للق�راد الضخم: ع1ل}ه,ز¬، وقيل: الع1ل}ه,ز' شيء# ينبت ببلد بن

س'ل%يم له أ%صل كأ%صل الب.ر\د1ي>؛ ومنه حديث الستسقاء:
ول شيء4 ما يأ}كل� الناس' عندنا،

س1و.ى ال%ن\ظ%ل, العامي� والع1ل}ه,ز, الف%س\ل,
وليس. لنا إ,ل� إ,ليك. ف1رار'نا،

وأ%ين. ف1رار' الناس, إ,ل إ,ل الرeس\ل؟
ابن ال4عراب: الع1ل}ه,ز' الصوف' ي'ن\ف%ش' وي'ش\ر.ب' بالدماء3 وي'ش\و.ى

ويؤ\كل، قال: وناب¬ ع1ل}ه,ز¬ ود1ر\د1ح¬، قال ابن شيل: هي الت فيها
بقيةD وقد أ%س.ن_ت\.

قال ابن سيده: ال�ع.ل}ه.ز' ال%س.ن' الغ1ذاء3 كال�ع.ز\ه.ل. الوهري:
لم م'ع.ل}ه.ز¬ إ,ذا ل ي.ن\ض.ج\.

@عنز: الع.ن\ز': الاع1ز.ة�، وهي ال�نثى من ال1ع\ز.ى وال4و\عال,
والظYباء3، والمع أ%ع\ن'ز¬ وع'ن'وز¬ وع1ناز¬، وخص بعضهم بالع1ناز, جع

ع.ن\ز, الظYباء3؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
أب'ه.يe، إ,ن� الع.ن\ز. ت.م\ن.ع ر.ب_ها
م1ن أ%ن} ي'ب.ي>ت. جار.ه' بالائ1ل

أ%راد يا ب'ه.ي_ة� فرخ_م، والعن أ%ن العنز يتبلغ أ%هل�ها بلبنها
فتكفيهم الغارة% على مال الار الستجي بأ%صحابا. وحائل: أ%رض بعينها،
�وأ%دخل عليها ال4لف واللم للضرورة، ومن أ%مثال العرب: ح.ت\ف%ها ت.ح\م1ل



ضأ}نD بأ%ظلفها. ومن أ%مثالم ف هذا: ل ت.ك' كالع.ن\ز, ت.ب\ح.ث� عن
ال�د\ي.ة1؛ يضرب مثلv للجان على نفسه جناية يكون فيها هلكه، وأ%صله أ%ن
رجلv كان جائعاv بالفلة فوجد عنزاv ول يد ما يذبها به، فبحثت بيديها
وأ%ثارت عن مدية فذبها با. ومن أ%مثالم ف الرجلي يتساويان ف الشرف

قولم: ها ك%ر'ك}ب.ت.ي, الع.ن\ز,؛ وذلك أ%ن ركبتيها إ,ذا أ%رادت أ%ن
ت.ر\ب,ض. وقعتا معاv. فأ%ما قولم: ق%ب_ح. ال� ع.ن\زاv خ.ي\ر'ها

خ'ط�ةD فإ,نه أ%راد جاعة ع.ن\ز� أ%و أ%راد أ%ع\ن'زاv فأ%وقع الواحد موقع
المع. ومن أ%مثالم: ك�ف1ي. فلنD يوم. الع.ن\ز,؛ يضرب للرجل ي.ل}ق%ى ما

ي'ه\ل1ك�ه. وحكي عن ثعلب: يوم¬ كيوم, الع.ن\ز,، وذلك إ,ذا قاد ح.ت\فاv؛ قال
الشاعر:

رأ%يت' ابن. ذ1ب\يان% ي.ز,يد. ر.م.ى به
إ,ل الشام يوم' الع.ن\ز,، وال� شاغ1ل�ه\

(* قوله« رأيت ابن ذبيان» الذي ف الساس: رأيت ابن دينار.)
قال الفضل: يريد ح.ت\فاv كحتف الع.ن\ز, حي بثت عن م'د\ي.ت1ها.

والع.ن\ز' وع.ن\ز' الاء3، جيعاv: ض.ر\ب¬ من السمك، وهو أ%يضاv طائر من طي
الاء. والع.ن\ز': ال�نثى من الصeقور والنeسور. والع.ن\ز': الع'قاب،

والمع ع'ن'وز¬. والع.ن\ز': الباطل. والع.ن\ز': ال4ك%م.ة� السوداء؛ قال
رؤبة:

وإ,ر.م¬ أ%خ\ر.س' فوق. ع.ن\ز,
قال ال4زهري: سأ%لن أ%عراب عن قول رؤبة:

وإ,ر.م¬ أ%ع\ي.س' فوق. ع.ن\ز,
فلم أ%عرفه، وقال: الع.ن\ز' القارة السوداء،وال3ر.م' ع.ل%م¬ يبن

فوقها، وجعله أ%عيس ل4نه بن من حجارة بيض ليكون أ%ظهر لن يريد الهتداء به
على الطريق ف الفلة. وكل© بناء� أ%ص.م_، فهو أ%خرس؛ وأ%ما قول

الشاعر:وقات.ل%ت1 الع.ن\ز' نصف الن_ها
ر,، ث ت.و.ل�ت\ مع الص_اد1ر,

فهو اسم قبيلة من هوزان؛ وقوله:
وكانت بيوم, الع.ن\ز, صاد.ت\ ف�ؤاد.ه'

العنز: أ%كمة نزلوا عليها فكان لم با حديث. والع.ن\ز': صخرة ف الاء،
والمع ع'ن'وز¬. والع.ن\ز': أ%رض ذات ح'ز'ون.ة{ ورمل وحجارة أ%و أ%ث}ل�،



وربا سيت ال�بار.ى ع.ن\زاv، وهي الع.ن\ز.ة� أ%يضاv والع.ن.ز'.
والع.ن.ز.ة� أ%يضاv: ض.ر\ب¬ من السباع بالبادية دقيق ال%ط}م, يأ}خذ

البعي من ق1ب.ل, د'ب'ر,ه، وهي فيها كالس_ل�وق1ي_ة1، وقلما ي'ر.ى؛ وقيل:
هو على قدر ابن ع'ر\س� يدنو من الناقة وهي باركة ث ي.ث1ب' فيدخل ف

�حيائها ف%ي.ن\د.م1ص' فيه حت ي.ص1ل% إ,ل الر_ح1م ف%ي.ج\ت.ب,ذ�ها ف%ت.س\ق�ط
الناقة� فتموت، ويزعمون أ%نه شيطان؛ قال ال4زهري: الع.ن.ز.ة� عند العرب
من جنس الذئاب وهي معروفة، ورأ%يت بالص_م_ان1 ناقةv م'خ1ر.ت\ من ق1ب.ل,

ذنبها ليلv فأ%صبحت وهي م.م\خ'ورة قد أ%كلت الع.ن.ز.ة� من ع.ج'ز,ها
�طائفةv فقال راعي ال3بل، وكان ن'م.ي\ر,ي�اv فصيحاv: ط%ر.ق%ت\ها الع.ن.ز.ة

ف%م.خ.ر.ت\ها، وال%خ\ر' الش_قe، وقلما تظهر لبثها؛ ومن أ%مثال العرب
العروفة:

ر.ك1ب.ت\ ع.ن\ز¬ ب,ح1د\ج� ج.م.ل
وفيها يقول الشاعر:

ش.ر_ ي.و\م.ي\ها وأ%غواه' لا،
ر.ك1ب.ت\ ع.ن\ز¬ ب,ح1د\ج� ج.م.ل

قال ال4صمعي: وأ%صله أ%ن امرأ%ة من ط%س\م� يقال لا ع.ن\ز¬ أ�خ1ذ%ت\
س.ب,ي_ةv، فحملوها ف ه.و\د.ج وأ%لطفوها بالقول والفعل فعند ذلك قالت:

شر يوميها وأ%غواه لا
تقول: ش.رe أ%يامي حي صرت أ�كرم للس>باء؛ يضرب مثلv ف إ,ظهار

الب,ر> باللسان والفعل لن يراد به الغوائل. وحكى ابن بري قال: كان
eوق¬ أ%و ع1م\ل1يق¬، وكان ل ت'ز.ف�ال�م.ل�ك' على ط%س\م� رجلv يقال له ع'م\ل

،vف}ت.ض� لا أ%ول�امرأ%ةD من ج.د1يس. حت يؤ\تى با إ,ليه فيكون هو ال
وج.د1يس' هي أ�خت ط%س\م�، ث إ,ن ع'ف%ي\ر.ة% بنت ع.ف%ار�، وهي من سادات

ج.د1يس.، ز'ف�ت\ إ,ل بعلها، فأ%�ت1ي. با إ,ل ع1م\ل1يق� فنال منها ما
نال، فخرجت رافعة صوتا شاقة جيبها كاشفة ق�ب'ل%ها، وهي تقول:

ل أ%ح.د¬ أ%ذ%ل� من ج.د1يس,
أ%هكذا ي'ف}ع.ل� بالع.ر'وس,

فلما سعوا ذلك عظم عليهم واشتد غضبهم ومضى بعضهم إ,ل بعض، ث إ,ن أ%خا
ع'ف%ي\ر.ة% وهو ال4سود ابن ع.ف%ار صنع طعاماv لع'ر\س, أ�خته ع'ف%ية،

ومضى إ,ل ع1م\ل1يق� يسأ%له أ%ن ي.ح\ض'ر. طعامه فأ%جابه، وحضر هو وأ%قاربه



وأ%عيان قومه، فلما م.دeوا أ%يديهم إ,ل الطعام غ%د.ر.ت\ بم ج.د1يس'،
ف%ق�ت1ل% كل من حضر الطعام ول ي'فل1ت\ منهم أ%حد إ,ل رجل يقال له

ر,ياح' بن م'ر_ة، توجه حت أ%تى ح.س_ان بن ت'ب_ع� فاس\ت.جاش.ه' عليهم
ور.غ�ب.ه' فيما عندهم من الن>عم، وذكر أ%ن عندهم امرأ%ة يقال لا ع.ن\ز، ما

رأ%ى الناظرون لا ش1ب\هاv، وكانت ط%س\م وج.د1يس' ب.و> اليمامة،
فأ%طاعه حسان� وخرج هو ومن عنده حت أ%توا ج.وìا، وكان با زرقاء� اليمامة،

وكانت أ%علمتهم بيش حسان من قبل أ%ن يأ}ت بثلثة أ%يام، فأ%وقع بديس
وقتلهم وسب أ%ولدهم ونساء4هم وقلع عين زرقاء وقتلها، وأ�ت1ي. إ,ليه

بع.ن\ز راكبة جلv، فلما رأ%ى ذلك بعض شعراء جديس قال:
أ%خ\ل%ق. الد_ه\ر' ب,ج.و¼ ط%ل%ل،

مثل% ما أ%خ\ل%ق. س.ي\ف' خ1ل%ل
،Dوت.داع.ت\ أ%ر\ب.ع¬ د.ف�اف%ة
ت.ر.ك%ت\ه هام1داv م'ن\ت.خ1ل

،vمن ج.ن'وب� ود.ب'ور� ح1ق}ب.ة
وص.باv ت'ع\قب' ر,ياv ش.م\أ%ل
vو.ي\ل% ع.ن\ز� واس\ت.و.ت\ راك1ب.ة

فوق. ص.ع\ب، ل ي'ق%ت_ل} ذ�ل�ل
ش.ر_ ي.و\م.ي\ها وأ%غ}واه' لا،

ر.ك1ب.ت\ ع.ن\ز¬ ب,ح1د\ج� ج.م.ل
،vل ت'ر.ى من بيتها خار,ج.ة

وت.راه'ن_ إ,ليها ر.س.ل
vورام.ت\ س.ف%را ،vم'ن,ع.ت\ ج.و�ا

ت.ر.ك. ال%د_ي\ن, منها س.ب.ل
ي.ع\ل%م' الاز,م' ذو الل©ب> ب,ذا،

أ%نا ي'ض\ر.ب' هذا م.ث%ل
ونصب شر يوميها بركبت على الظرف أ%ي ركبت بدج جلv ف شر يوميها.

Dفيها س1نان vم\ح أ%و أ%كثر شيئاeف ق%د\ر نصف الر vعصا :�والع.ن.ز.ة
مثل سنان الرمح، وقيل: ف طرفها ال4سفل ز'جÒ كزج الرمح يتوكأ� عليها

الشيخ الكبي، وقيل: هي أ%طول من العصا وأ%قصر من الرمح والع'ك�از.ة� قريب
منها. ومنه الديث لا ط�ع1ن. أ�ب� ابن خلف بالع.ن.ز.ة بي ث%د\ي.ي\ه



قال: قتلن ابن' أ%ب ك%ب\ش.ة.
وت.ع.ن_ز. واع\ت.ن.ز.: ت.ج.ن_ب الناس. وتنحى عنهم، وقيل: ال�ع\ت.ن,ز'

الذي ل ي'ساك1ن' الناس. لئل ي'ر\ز.أ% شيئاv. وع.ن.ز. الرجل�: ع.د.ل%،
يقال: نزل فلن م'ع\ت.ن,زاv إ,ذا نزل ح.ر,يداv ف ناحية من الناس.

ورأ%يته م'ع\ت.ن,زاv وم'ن\ت.ب,ذاv إ,ذا رأ%يته متنحياv عن الناس؛ قال
الشاعر:أ%بات.ك. ال� ف أ%بيات1 م'ع\ت.ن,ز�،

عن ال%كار,م,، ل ع.ف¼ ول قار,ي
أ%ي ول ي.ق}ر,ي الضيف. ورجل م'ع.ن_ز' الوجه إ,ذا كان قليل لم الوجه
ف ع1ر\ن,ين,ه ش.م.م¬. وع'ن>ز. وجه الرجل: ق%ل� لمه. وسع أ%عراب يقول

لرجل: هو م'ع.ن_ز' اللYح\ي.ة، وفسره أ%يو داود ب'ز\ر,يش: كأ%نه شبه
ليته بلحية التيس.

والع.ن\ز' وع.ن\ز¬، جيعاv: أ%ك%م.ةD بعينها. وع.ن\ز': اسم امرأ%ة يقال
لا ع.ن\ز اليمامة، وهي الوصوفة بد_ة النظر. وع.ن\ز¬: اسم رجل، وكذلك

:�ع1ناز¬، وع'ن.ي\ز.ة� اسم امرأ%ة تصغي ع.ن.ز.ة. وع.ن.ز.ة� وع'ن.ي\ز.ة
قبيلة. قال ال4زهري: ع'ن.ي\ز.ة ف البادية موضع معروف، وع'ن.ي\ز.ة قبيلة.
قال ال4زهري: وقبيلة من العرب ينسب إ,ليهم فيقال فلن الع.ن.ز,ي�،
والقبيلة اسها ع.ن.ز.ة�. وع.ن.ز.ة�: أ%بو حي من ربيعة، وهو ع.ن.ز.ة ابن أ%سد

بن ربيعة بن ن,زار؛ وأ%ما قول الشاعر:
د.ل%ف}ت' له ب,ص.د\ر, الع.ن\ز, ل%م_ا
�ت.حام.ت\ه' الف%وار,س' والر>جال

فهو اسم فرس؛ والع.ن\ز' ف قول الشاعر:
إ,ذا ما الع.ن\ز' من م.ل%ق� ت.د.ل�ت\

هي الع'قاب ال�نثى. وع'ن.ي\ز.ة�: موضع؛ وبه فسر بعضهم قول امرئ,
القيس:ويوم د.خ.ل}ت' ال1د\ر. خ1د\ر. ع'ن.ي\ز.ة{

وع'نازة: اسم ماء؛ قال ال4خطل:
ر.ع.ى ع'ناز.ة% حت ص.ر_ ج'ن\د'ب'ها،

وذ%ع\ذ%ع. الال% يوم¬ تال1ع¬ ي.ق1ر'
@عنقز: الع.ن\ق%ز' والع'ن\ق�ز'؛ ال4خية عن كراع: ال%ر\ز.ن\ج'وش، قال

ابن بري: والع'ن\ق�زان� مثله؛ قال أ%بو حنيفة: ول يكون ف بلد العرب وقد
:v؛ قال ال4خطل يهجو رجل�يكون بغيها، ومنه يكون هناك الل�ذ%ن



أ%ل اس\ل%م\، س.ل1م\ت. أ%با خال1د{
وح.ي_اك. ر.بeك. بالع.ن\ق%ز,

ور.و_ى م'شاش.ك. بال%ن\د.ر,يـ
س, ق%ب\ل المات فل ت.ع\ج.ز,

أ%ك%ل}ت. الق1طاط% فأ%ف}ن.ي\ت.ها
فهل ف ال%نان,يص, من م.غ\م.ز,؟

ود1ي'نك. هذا كدين ال1ما
ر,، بل أ%نت. أ%ك}ف%ر' من ه'ر\م'ز,

وقيل: الع.ن\ق%ز' ج'ر\دان� المار 
(* قوله« وقيل العنقز جردان المار»

وهو الراد ف البيات حت يكون هجواv.) والع.ن\ق%ز': أ%صل� الق%ص.ب,
الغ.ض>، وهو بالراء أ%على، وكذلك حكاه كراع بالراء أ%يضاv. وف حديث ق�س¼

ذكر الع'ن\ق�زان؛ الع'ن\ق�ز' أ%صل الق%ص.ب الغ.ض�. والع'ن\ق�ز' أ%بناء
 eالد_هاق1ي,، وقيل: الع.ن\ق%ز' الس_م

(* قوله« وقيل العنقز السم إل» كذا
بالصل بوزن جعفر، وتبعه شارح القاموس. وعبارة الد: والعنقزة، باء،

الراية والداهية والسم.) والع.ن\ق%ز': الداهية من كتاب أ%ب عمرو، وال
أ%علم.

@عوز: الليث: الع.و.ز' أ%ن ي'ع\و,ز.ك. الشيء� وأ%نت إ,ليه متاج، وإ,ذا
ل تد الشيء4 قلت: عاز.ن؛ قال ال4زهري: عاز.ن,ي ليس بعروف. وقال أ%بو

مالك: يقال أ%ع\وز.ن,ي هذا ال4م\ر' إ,ذا اشتد_ عليك وع.س'ر.،
وأ%ع\و.ز.ن,ي الشيء� ي'ع\و,ز'ن,ي أ%ي ق%ل� عندي مع حاجت إ,ليه. ورجل م'ع\و,ز¬:

قليل الشيء. وأ%ع\و.ز.ه الشيء� إ,ذا احتاج إ,ليه فلم يقدر عليه.
والع.و.ز'، بالفتح: الع'د\م' وسوء� الال. وقال ابن سيده: عازن الشيء�

وأ%ع\و.ز.ن,ي أ%ع\ج.ز.ن,ي على شدة حاجة، والسم الع.و.ز'. وأ%ع\و.ز. الرجل�، فهو
م'ع\و,ز¬ وم'ع\و.ز إ,ذا ساء4ت\ حال�ه؛ ال4خية على غي قياس. وأ%ع\و.ز.ه

الدهر': أ%حوجه وحل� عليه الف%ق}ر'. وإ,نه ل%ع.و,ز ل%و,ز¬: تأ}كيد له،
كما تقول:ت.ع\ساv له ون.ع\ساv. والع.و.ز': ض1يق' الشيء. وال3ع\واز':

الفقر. وال�ع\و,ز': الفقي. وع.و,ز. الشيء� ع.و.زاv إ,ذا ل يوجد. وع.و,ز.
الرجل� وأ%ع\و.ز. أ%ي افتقر. ويقال: ما ي'ع\و,ز' لفلن شيء# إ,ل� ذهب به،



كقولك: ما ي'وه1ف' له وما ي'ش\ر,ف'؛ قاله أ%بو زيد بالزاي، قال أ%بو
حات: وأ%نكره ال4صمعي، قال: وهو عند أ%ب زيد صحيح ومن العرب مسموع.

وال1ع\و.ز': خرقة يلف با الصب، والمع ال%عاو,ز'؛ قال حسان:
وم.و\ؤ'ود.ة{ م.ق}ر'ور.ة{ ف م.عاو,ز�،

بآم.ت1ها م.ر\م'وس.ة{ ل ت'و.س_د1
الو\ؤ'ودة: الدفونة حية. وآمتها: ه.ن.ت'ها يعن الق�ل}ف%ة. وف

التهذيب: ال%عاو,ز' خ'ل}قان� الثياب، ل�ف_ فيها الصب أ%و ل يلف.
وال1ع\و.ز.ة� وال1ع\و.ز': الثوب ال%ل%ق'، زاد الوهري: الذي ي'ب\ت.ذ%ل�. وف

حديث عمر، رضي ال عنه: أ%م.ا لك م1ع\و.ز¬ أ%ي ثوب خ.ل%ق¬ ل4نه لباس
ال�ع\و,ز,ين. ف%خ'ر>ج. م.خ\ر.ج. اللة وال4داة. وف حديثه الخر، رضي ال

عنه: ت.خ\ر'ج' الرأة� إ,ل أ%بيها ي.ك1يد' بن.ف}س3ه فإ,ذا خرجت
ف%ل}ت.ل}ب.س م.عاو,ز.ها؛ هي ال�ل}قان من الثياب، واحدها م1ع\و.ز، بكسر اليم،
وقيل: ال1ع\و.ز.ة� كل ثوب ت.ص'ون� به آخ.ر.، وقيل: هو الديد من الثياب؛
حكي عن أ%ب زيد، والمع م.عاو,ز.ةD، زادوا الاء لتمكي التأ}نيث؛ أ%نشد

ثعلب:
ر.أ%ى ن.ظ}ر.ةv منها، فلم ي.م\ل1ك1 ال%وى،

م.عاو,ز' ي.ر\ب'و ت.ح\ت.ه'ن_ ك%ث1يب'
فل مالة أ%ن العاوز هنا الثياب ال�د'د'؛ وقال:

وم'ح\ت.ض.ر, ال%ناف1ع, أ%ر\ي.ح1ي¼،
ن.ب,يل� ف م.عاو,زة{ ط1وال,

أ%بو اليثم: خ.ر.ط}ت' الع'ن\ق�ود. خ.ر\طاv إ,ذا اجتذبت ما عليه من
الع.و\ز,، وهو الب من العنب، بميع أ%صابعك حت ت'نقيه من ع'ود1ه، وذلك

ال%ر\ط�، وما سقط منه عند ذلك هو ال�ر.اط%ة�، وال سبحانه وتعال
أ%علم.

@علكز: الع1ل}ك1ز': الشديد' الضخم' العظيم'.
@علهز: الع1ل}ه,ز': و.ب.ر¬ يلط بدماء3 ال%ل%م, كانت العرب ف الاهلية

تأ}كله ف ال%د\ب، وف حديث ع1ك}ر,م.ة: كان طعام أ%هل الاهلية
الع1ل}ه,ز.. ال4زهري: الع1ل}ه,ز' الو.ب.ر' مع د.م, ال%ل%م,، وإ,نا كان ذلك ف

الاهلية يعال با الو.ب.ر' مع دماء ال%ل%م يأ}كلونه؛ وأ%نشد ابن شيل:
وإ,ن� ق1ر.ى ق%ح\طان% ق1ر\ف¬ وع1ل}ه,ز¬،



فأ%ق}ب,ح\ بذا و.ي\ح. نفس3ك. من ف1ع\ل,
وقال أ%بو اليثم: الع1ل}ه,ز' دم يابس¬ ي'د.قe به أ%و\بار ال3بل ف

الاعات ويؤ\كل؛ وأ%نشد:
عن أ%ك}ل1ي. الع1ل}ه,ز. أ%ك}ل% ال%ي\س,

وف الديث ف دعائه، عليه السلم، على م'ض.ر.: اللهم اجعلها عليهم
س1ن,ي. ك%س3ن,ي ي'وس'ف.، فاب\ت'ل�وا بالوع حت أ%كلوا الع1ل}ه,ز.؛ قال ابن

ال4ثي: هو شيء# يتخذونه ف سن الاعة يلطون الدم بأ%وبار ال3بل ث
ي.ش\و'ونه بالنار ويأ}كلونه، قال: وقيل كانوا يلطون فيه الق1ر\دان%.
ويقال للق�راد الضخم: ع1ل}ه,ز¬، وقيل: الع1ل}ه,ز' شيء# ينبت ببلد بن

س'ل%يم له أ%صل كأ%صل الب.ر\د1ي>؛ ومنه حديث الستسقاء:
ول شيء4 ما يأ}كل� الناس' عندنا،

س1و.ى ال%ن\ظ%ل, العامي� والع1ل}ه,ز, الف%س\ل,
وليس. لنا إ,ل� إ,ليك. ف1رار'نا،

وأ%ين. ف1رار' الناس, إ,ل إ,ل الرeس\ل؟
ابن ال4عراب: الع1ل}ه,ز' الصوف' ي'ن\ف%ش' وي'ش\ر.ب' بالدماء3 وي'ش\و.ى

ويؤ\كل، قال: وناب¬ ع1ل}ه,ز¬ ود1ر\د1ح¬، قال ابن شيل: هي الت فيها
بقيةD وقد أ%س.ن_ت\.

قال ابن سيده: ال�ع.ل}ه.ز' ال%س.ن' الغ1ذاء3 كال�ع.ز\ه.ل. الوهري:
لم م'ع.ل}ه.ز¬ إ,ذا ل ي.ن\ض.ج\.

@عبس: ع.ب.س. ي.ع\ب,س' ع.ب\ساv وع.ب_س: ق%ط�ب. ما بي عينيه، ورجل
عاب,س¬ من قوم ع'ب'وس�. ويوم عاب,س¬ وع.ب'وس¬: شديد¬؛ ومنه حديث ق�س:

ي.ب\ت.غ1ي د.ف}ع. باس, ي.وم� ع.ب'وس�؛ هو صفة ل4صحاب اليوم أ%ي يوم ي'ع.ب_س'
فيه فأ%جراه صفة على اليوم كقولم ليل نائم أ%ي ي'نام فيه. وع.ب_س.

ت.ع\ب,يساv، فهو م'ع.ب>س¬ وع.ب_اس¬ إ,ذا ك%ر_ه وجهه، ش'د>د. للمبالغة،
فإ,ن ك%ش.ر عن أ%سنانه فهو كال1ح¬، وقيل: ع.ب_س. ك%ل%ح.. وف صفته، صلى

الل�ه عليه وسلم: ل عاب,س¬ ول م'ف}ن,د¬ 
(* قوله «ول مفند» بامش النهاية

ما نصه: كسر النون من مفند أ%ول لن الفتح شله قولا أ%ي أم معبد ول
vهذر، وأ%ما الكسر ففيه أ%نه ل يفند غيه بدليل أ%نه كان ل يقابل أ%حدا
ف وجهه با يكره ولنه يدل على اللق العظيم.) ؛ العابس': الكريه'



ال%ل}قى ال%ه\م' ال�ح.ي_ا. والت_ع.بeس': الت_ج.هeم.
وع.ن\ب.س¬ وع.ن\ب.س.ة� وع.ناب,س¬ والع.ن\ب.سيe: من أ%ساء ال4سد أ�خذ

من الع'ب'وس,، وبا سي الرجل؛ وقال القطامي:
وما غ%ر_ الغ'واة% ب.ع.ن\ب.س3ي¼،

ي.ش.ر_د' عن ف%رائ1س3ه الس>باعا
وف الصحاح: والع.ن\ب.س' ال4سد، وهو ف%ن\ع.لD من الع'بوس.

والع.ب.س': ما ي.ب,س. على ه'ل}ب, الذ�ن.ب من البول والبعر؛ قال أ%بو
النجم:

كأ%ن� ف أ%ذ}ناب,ه,ن_ الشeو_ل,،
م1ن\ ع.ب.س, الص_يف، قرون% ال�ي_ل,

وأ%نشده بعضهم: ال�ج_ل,، على بدل اليم من الياء الشددة؛ وقد
ع.ب,س.ت1 ال3بل� ع.ب.ساv وأ%ع\ب.س.ت\: علها ذلك. وف الديث: أ%نه نظر إ,ل

ن.ع.م, بن ال�ص\ط%ل1ق وقد ع.ب,س.ت\ ف أ%بوالا وأ%بعارها من الس>م.ن,
ف%ت.ق%ن_ع. بثوبه وقرأ%: ول ت.م'د_ن� عينيك إ,ل ما م.ت_ع\نا به

أ%ز\واجاv منهم؛ قال أ%بو عبيد: ع.ب,س.ت\ ف أ%بوالا يعن أ%ن ت.ج,ف_
أ%بوال�ها وأ%بعار'ها على أ%فخاذها وذلك إ,نا يكون من الشحم، وذلك الع.ب.س'،

وإ,نا عد�اه بفي ل4نه ف معن انغمست؛ قال جرير يصف راعية:
ت.رى الع.ب.س. ال%و\ل� ج.و\ناv ب,ك�وع1ها،

لا م.س.كاv م1ن غ%ي, عاج� ول ذ%ب\ل,
:vوع.ب,س. الو.س.خ' عليه وفيه ع.ب.سا .vوالع.ب.س': الو.ذ%ح' أ%يضا

ي.ب,س.. وع.ب,س. الثوب' ع.ب.ساv: ي.ب,س. عليه الو.س.خ'. وف حديث شريح: أ%نه
كان ي.ر'دe من الع.ب.س؛ يعن الع.ب\د. الب.و_ال ف فراشه إ,ذا تعو_ده

وبان أ%ثره على بدنه وفراشه. وع.ب,س. الرجل�: اتسخ؛ قال الراجز:
وق%ي>م' الاء3 ع.لي\ه1 ق%د\ ع.ب,س\

وقال ثعلب: إ,نا هو قد ع.ب.س. من الع'بوس, الذي هو الق�ط�وب'؛ وقول
الذل:

ول%ق%د\ ش.ه,د\ت' الاء4 ل ي.ش\ر.ب\ ب,ه1،
ز.م.ن. الر_بيع, إ,ل ش'هور الص_ي>ف1،

،Dإ,ل ع.وابس' كال1راط1 م'ع1يد.ة
بالليل,، م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف1



قال يعقوب: يعن بالعوابس الذئاب العاقدة أ%ذنابا، وبالراط السهام
الت قد ت.م.ر_ط ريشها؛ وقد أ%ع\ب.س.ه هو.

والع.ب\و.س': المع الكثي. والع.ب\س': ضرب من النبات، يسمى بالفارسية
س1يس.ن\ب.ر.

وع.ب\س¬: قبيلة من ق%ي\س, ع.ي\لن%، وهي إ,حدى ال%م.رات1، وهو ع.ب\س'
بن' ب.غ1يض, بن ر.ي\ث بن غ%ط%فان بن س.ع\د بن ق%يس بن ع.ي\لن.

والع.ناب,س' من قريش: أ%ولد أ�م.ي_ة% بن عبد شس ال4كب وهم ستة: ح.ر\ب¬ وأ%بو
حرب وسفيان وأ%بو سفيان وعمرو وأ%بو عمرو، وس'مeوا بال�س\د، والباقون

يقال لم ال4ع\ياص'. وعاب,س¬ وع.ب_اس والعباس اس\م¬ ع.ل%م¬، فمن قال عباس
فهو يريه مرى زيد، ومن قال العباس فإ,نا أ%راد أ%ن يعل الرجل هو

الشيء بعينه. قال ابن جن: العباس وما أ%شبهه من ال4وصاف الغالبة إ,نا
تعر�فت بالوضع دون اللم، وإ,نا أ�قرت اللم فيها بعد النقل وكونا

أ%علماv مراعاة لذهب الوصف فيها قبل النقل.
وع.ب\س¬ وع.ب.س¬ وع'ب.ي\س¬: أ%ساء أ%صلها الصفة، وقد يكون عبيس تصغي
ع.ب\س� وع.ب.س�، وقد يكون تصغي ع.ب_اس� وعاب,س� تصغي الترخيم. ابن

ال4عراب: الع.ب_اس' ال4سد الذي ترب منه ال�س\د'؛ وبه سي الرجل
ع.ب_اساv. وقال أ%بو تراب: هو ج,ب\س¬ ع1ب\س ل1ب\س¬ إ,تباع¬. والع.ب\سان1: اسم

أ%رض؛ قال الراعي:
أ%شاق%ت\ك. بالع.ب\س.ي\ن, دار¬ ت.ن.ك�ر.ت\

م.عار,ف�ها} إ,ل الب,لد. الب.لق1عا؟
@عبقس: ع.ب\ق%س¬: من أ%ساء الداهية. والع.ب.ن\ق%س': الس_ي>ء� ال�ل�ق.

والع.ب.ن\ق%س: الناعم الطويل من الرجال؛ قال رؤبة:
ش.و\ق الع.ذارى العار,م. الع.ب.ن\ق%سا

والع.ب.ن\ق%س': الذي ج.د_تاه من ق1ب.ل أ%بيه وأ�مه أ%عجميتان، وقد قيل
إ,نه بالفاء؛ قال ابن السكيت: الع.ب.ن\ق%س' الذي ج.د_تاه من قبل أ%بيه

وأ�مه عجميتان وامرأ%ته عجمية، والف%ل%ن\ق%س' الذي هو عرب لعربيي وجدتاه
من قبل أ%بويه أ%متان وامرأ%ته عربية.

@عترس: الع.ت\ر.س.ة�: الغ.ص\ب والغ.ل%ب.ة وال4خذ بشد>ة وع'ن\ف{ وج.فاء
وغ1ل}ظ%ة{، وقيل: الغ.ل%ب.ة� وال4خ\ذ� غ%ص\باv. يقال: أ%خ.ذ% مال%ه

ع.ت\ر.س.ةv. وع.ت\ر.س.ه مال%ه، متعد� إ,ل مفعولي: غ%ص.ب.ه' إ,ياه وقهره.



.vشديدا vوع.ت\ر.س.ه': أ%لزقه بال4رض، وقيل: جذبه إ,ليها وض.غ.ط%ه' ض.غ\طا
وف حديث ابن عمر قال: س'ر,ق%ت\ ع.ي\ب.ةD ل ومعنا رجل ي'ت_ه.م'

فاس\ت.ع\د.ي\ت' عليه ع'م.ر. وقلت: لقد أ%ردت' أ%ن آت به م.ص\ف�وداv، فقال:
تأ}تين به مصفوداv ت'ع.ت\ر,س'ه؟ أ%ي ت.ق}ه.ر'ه من غي ح'ك}م� أ%وجب ذلك؛

وقال ال4زهري ف الديث: إ,ن رجلv جاء gإل عمر برجل قد ك%ت.ف%ه' فقال:
أ%ت'ع.ت\ر,س'ه؟ يعن أ%ت.ق}ه.ر'ه وتظلمه دون ح'ك}م, حاكم�؛ قال شر: وقد

روي هذا الرف مصح_فاv عن عمر، فقال: قال عمر بغي بينة، وهي تصحيف
ت'ع.ت\ر,س'ه؛ قال: وهذا مال ل4نه لو أ%قام عليه البينة ل يكن له ف الكم

أ%ن يكتفه. وف حديث عبد الل�ه: إ,ذا كان ال3مام' ت.خاف ع.ت\ر.س.ت.ه
فقل: اللهم ر.ب_ السموات السبع ور.ب_ العرش العظيم ك�ن\ ل جاراv من

فلن.والع.ت\ر.س' والع.ت.ر_س' والع1ت\ريس'، كله: الضابط الشديد، وقيل: هو
ال%ب_ار الغ.ض\بان.

والع1ت\ريس' والع.ن\ت.ريس': الداهية. والع1ت\ريس': الذ�ك%ر' من
�الغ1يلن1، وقيل: هو اسم للشيطان. والع.ن\ت.ريس': الناقة الصeل}ب.ة� الوثيقة

الشديدة الكثية� اللحم الواد الريئة، وقد يوصف به الفرس؛ قال سيبويه:
هو من الع.ت\ر.س.ة1 الت هي الشدة، ل ي.ح\ك1 ذلك غ%ي\ره'؛ قال الوهري:

النون زائدة ل4نه مشتق من العترسة.
أ%بو عمرو: يقال للديك الع'ت\ر'سان� والع1ت\ر,س'، وقيل: الع1ت\ر,س'

الرجل الاد1ر¬ ال%ل}ق, العظيم' الg1سم, الع.ب\ل� الفاصل,، ومثله العردس؛
قال العجاج:

ض.خ\م ال�باسات1 إ,ذا ت.خ.ب_سا
ع.ص\باv، وإ,ن لقى الص>عاب. ع.ت\ر.سا

يقال: ع.ت\ر.س. أ%خذ بفاء وخ'ر\ق�. والع.ن\ت.ريس': الشجاع؛ وأ%نشد قول
:vأ%ب د'واد يصف فرسا

كل© ط1ر\ف{ م'و.ث�ق� ع.ن\ت.ريس�،
م'س\ت.ط1يل, ال4ق}راب, والب'ل}ع'وم,

وعن بالبلعوم ج.ح\ف%ل%ت.ه، أ%راد بياضاv سائلv على ج.ح\ف%ل%ت1ه.
@عجس: الع.ج\س': شد�ة الق%ب\ض, على الشيء. وع.ج\س' القوس, وع1ج\س'ها
وع'ج\س'ها وم.ع\ج,س'ها وع'ج\ز'ها: م.ق}ب,ض'ها الذي يقبضه الرامي منها، وقيل:
هو موضع السهم منها. قال أ%بو حنيفة: ع.ج\س' الق%وس أ%جل© موضع فيها



وأ%غلظه. وكل ع.ج\ز� ع.ج\س¬، والمع أ%ع\جاس؛ قال رؤبة:
وم.ن\ك1با ع1ز¼ لنا وأ%ع\جاس

وع'ج\س' السهم: ما دون ريشه. والع�1ج\س': آخر الشيء.
وع.ج,يساء� الليل وع.جاساؤ'ه. ظلمته. والع.جاساء�: الظلمة. وع.ج.س.ت1

الدابة ت.ع\ج,س' ع.ج.ساناv: ظ%ل%ع.ت\. والع.جاساء�: ال3بل� الع1ظام'
ال%سان©، الواح1د' والمع' ع.جاساء�؛ قال الراعي يصف إ,بلv وحاديها:

إ,ذا س.ر.ح.ت\ من م.ن\ز,ل� نام خ.ل}ف%ها،
ب,م.ي\ثاء4، م1ب\طان� الضeحى غ%ي\ر. أ%ر\و.عا

Dوإ,ن ب.ر.ك%ت\ منها ع.جاساء� ج,ل�ة
ب,م.ح\ن,ي_ة{، أ%ش\ل%ى الع1فاس. وب.ر\و.ع.ا

م1ب\طان� الضeحى: يعن راعياv يبادر الص_ب'وح فيشرب حت يتلئ بطنه
من اللب. وال4ر\و.ع': الذي ي.ر'وع'ك ج.م.اله، وهو أ%يضاv الذي ي'س\ر,ع'

إ,ليه الرتياع. واليثاء: ال4رض السهلة. وب.ر.ك%ت\: من الب'ر'وك.
والع1فاس' وب.ر\و.ع¬: اسا ناقتي؛ يقول: إ,ذا استأ}خرت من هذه ال3بل

ع.جاس.اء� دعا هاتي الناقتي فتبعهما ال3بل، قال ابن بري: وهو ف شعره
خ.ذ%ل%ت\ أ%ي تلفت. وال1ل�ة�: ال%س.ان© من ال3بل، واحدها جليلD مثل

ص.ب,ي¼ وص1ب\ي.ة{، وقيل: هي القطعة العظيمة منها، وقيل: هي الناقة العظيمة
الثقيلة ال%و\ساء�، الواحدة ع.جاساء�، والمع ع.جاس.اء�، قال: ول تقل

ج.م.لD ع.جاساء�، والع.جاساء� يد ويقصر؛ وأ%نشد:
وطاف. بال%و\ض, ع.جاساv ح'وس'

.vوس': الكثية ال4كل. وقال أ%بو اليثم: ل يعرف الع.جاسا مقصورة�ال
والع.ج'وس': آخر ساعة من الليل.

والع'ج'وس': إ,بطاء مشي الع.جاس.اء3، وهي الناقة السمينة تتأ%خر عن
Dها ش.ح\م'ها ولمها. والع.ج,يساء: م1ش\ي.ة�النوق لثقل ق%ت.ال1ها، وق%تال

فيها ثقل.
وع.ج_س.: أ%ب\ط%أ%. ول آتيك س.ج,يس. ع'ج.ي\س� أ%ي ط�ول% الهر، وهو

منه ل4نه ي.ت.ع.ج_س' أ%ي يبطئ فل ي.ن\ف%د' أ%بداv. ول آتيك ع'ج.ي\س.
الدهر, أ%ي آخره؛ أ%بو عبيد عن ال4حر:

،vفأ%ق}س.م\ت' ل آت اب\ن. ض.م\ر.ة% طائعا
س.ج,يس. ع'ج.ي\س�، ما أ%بان% ل1سان



ع'ج.ي\س مصغر، أ%ي ل آتيه أ%بداv، وهو مثل قولم ل آتيك ال4ز\ل%م.
ال%ذ%ع.، وهو الدهر.

وت.ع.ج_س.ت ب الراحلة� وع.ج.س.ت\ ب إ,ذا ت.ن.ك�ب.ت\ عن الطريق من
نشاطها؛ وأ%نشد لذي الرمة:

إ,ذا قال% ح.اد1ينا: أ%يا ع.ج.س.ت\ ب,نا
ص'هاب,ي_ة� ال4ع\راف1 ع'وج' الس_وال1ف1

ويروى: ع.ج_س.ت\ بنا، بالتشديد. والع.جاسا، بالق%ص\ر,: الت_ق%اع'س'.
وع.ج.س.ه' عن حاجته ي.ع\ج,س'ه' وت.ع.ج_س.ه': حبسه؛ وع.ج.س.ت\ن,ي

ع.ج.اساء� ال�مور عنك. وما منعك، فهو الع.جاس.اء�. وع.ج.س.ن عن حاجت
ع.ج\ساv: حبسن. وت.ع.ج_س.ت\ن أ�مور¬: ح.ب.س.ت\ن. وت.ع.ج_س.ه: أ%م.ر.ه

أ%م\راv فغيه عليه. وف%ح\لD ع.ج,يس¬ وع.ج,يساء� وع.جاس.اء�: عاجز عن
الض>راب، وهو الذي ل ي'ل}ق1ح'. وع.ج,يساء�: موضع.
والع.ي\ج'وس': سك صغار يلح؛ وأ%ما قول الراجز:

وف1ت\ي.ة{ ن.ب_ه\ت'ه'م\ بالع.ج\س,
فهو طائفة من وسط الليل كأ%نه مأ}خوذ من ع.ج\س, الق%وس,؛ يقال: مضى

ع.ج\س¬ من الليل. والع'ج\س.ة�: الساعة من الليل، وهي ال�ت\ك%ة� والط�ب,يق'؛
وروى ابن ال4عراب بيت زهي:

ب.ك%ر\ن% ب'ك�وراv واس\ت.ع.ن_ ب,ع'ج\س.ة{
قال: وأ%راد بع'ج\س.ة{ س.واد. الليل وهذا يدل على أ%ن من رواه:

واس\ت.ح.ر\ن% ب,س'ح\ر.ة{، ل يرد تقدي الب'كور على الس\ت1حار,.
وت.ع.ج_س\ت' أ%مر فلن إ,ذا تعقبته وتتبعته. وف حديث ال4حنف:

ف%ي.ت.ع.ج_س'ك�م\ ف قريش أ%ي يتبعكم. ويقال: ت.ع.ج_س.ت1 ال4رض. غ�ي'وثD إ,ذا
أ%صابا غ%ي\ثD بعد غ%يث{ فتثاقل عليها. وم.ط%ر¬ ع.ج'وس¬ أ%ي

م'ن\ه.م1ر¬؛ قال رؤبة:
أ%و\ط%ف ي.ه\د1ي م'س\ب,لv ع.ج'وسا

وت.ع.ج_س.ه' ع1ر\ق' س.و\ء� وت.ع.ق�ل%ه وت.ث%ق�ل%ه إ,ذا ق%ص_ر. به عن
الكارم. وف الديث: ي.ت.ع.ج_س'ك�م\ عند أ%هل مكة؛ قيل: معناه

ي'ض.ع>ف' ر.أ}ي.ك�م\ عندهم. وع1ج>يس.ى مثل خ1طYيب.ى: اسم م1ش\ي.ة بطيئة؛ وقال
أ%بو بكر بن الس_ر_اج: ع.ج,يساء�، بالد، مثال ق%ر,يث%اء4.

@عجنس: الع.ج.ن_س': المل� الشديد' الض_خ\م'؛ السياف: هو مع ث1ق%ل�



:eالكاه1لي Òوب'طء�؛ قال العجاج، وقيل ج'ر.ي
ي.ت\ب.ع\ن. ذا ه.داه1د{ ع.ج.ن_س.ا،

إ,ذا الغ'رابان1 به ت.م.ر_س.ا
قال ابن بري: نسب الوهري هذا البيت للعجاج وهو لري� الكاهلي.

والداهد: جع ه.د\ه.د.ة{ لدير الفحل؛ وأ%نشد ال4زهري للعجاج:
ع.ص\باv ع1ف1ر_ى ج'خ\د'باv ع.ج.ن_سا

وقال: ع1ف1ر_ى عظيم العنق غليظه. ع.ص\باv: غليظاv. ال�خ\د'ب': الضخم.
والع.ج.ن_س': الشديد، والمع ع.ج.ان,س'، وتذف الثقيلة ل4نا زائدة.

والع.ج.ن_س': الض_خ\م' من ال3بل والغنم.
.vعدس: الع.د\س'، بسكون الدال: شدة الوطء على ال4رض والك%د\ح أ%يضا@

وع.د.س الرجل� ي.ع\د1س' ع.د\ساv وع.د.ساناv وع'د'وساv وع.د.س. وح.د.س.
ي.ح\د1س': ذهب ف ال4رض؛ يقال: ع.د.س.ت\ به ال%ن,ي_ة�؛ قال الكميت:

أ�ك%لYف�ها ه.و\ل% الظلم,، ول أ%ز.ل}
أ%خا الل�يل, م.ع\د'وساv إ,ل� وعاد1سا

أ%ي يسار إ,ل� بالليل.
ورجل ع.د'وس' الليل: قوي على السeر.ى، وكذلك ال�نثى بغي هاء، يكون ف

الناس وال3بل؛ وقول جرير: لق%د\ و.لد.ت\ غ%س_ان% ثال1ث%ة� الش_وى،
ع.د'وس' السeرى، ل ي.ق}ب.ل� الك%ر\م' ج,يد'ها

يعن به ض.ي'عاv. وثالثة الشوى: يعن أ%نا عرجاء فكأ%نا على ثلث
قوائم، كأ%نه قال: م.ث}ل�وث%ة الشوى، ومن رواه ثال1ب.ة الشوى أ%راد أ%نا

تأ}كل شوى الق%ت\لى من الثلب، وهو العيب، وهو أ%يضاv ف معن مثلوبة.
والع.د.س': من ال�بوب، واحدته ع.د.س.ة، ويقال له الع.ل%س' والع.د.س'

والب'ل�س'.والع.د.س.ة�: ب.ث}ر.ةD قاتلة ترج كالطاعون وقلما يسلم منها، وقد
ع'د1س.. وف حديث أ%ب رافع: أ%ن أ%با ل%ه.ب� رماه الل�ه بالع.د.س.ة{؛ هي بثرة

تشبه الع.د.س.ة ترج ف مواضع من السد من جنس الطاعون تقتل صاحبها
.vغالبا

وع.د.س\ وح.د.س\: زجر للبغال، والعام_ة تقول: ع.د_؛ قال ب.ي\ه.س بن'
:eص'ر.ي� ال%ر\م1ي

أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ري، ه.ل} أ%ق�ول%ن\ ل1ب.غ\ل%ت:
ع.د.س\ ب.ع\د.ما طال% الس>فار' وك%ل�ت1؟



:eوأ%عربه الشاعر للضرورة فقال وهو ب,ش\ر' بن' سفيان الر_اس1ي
فالل�ه' ب.ي\ن وب.ي\ن. كلY أ%خ�

ي.قول�: أ%ج\ذ1م\، وقائ1ل�: ع.د.سا
أجذم: زجر للفرس، وع.د.س: اسم من أ%ساء البغال؛ قال:

إ,ذا ح.م.ل}ت' ب,ز_ت على ع.د.س\،
على الت ب.ي\ن. ال1مار, والف%ر.س\،
فل أ�بال م.ن\ غ%زا أ%و م.ن\ ج.ل%س\

وقيل: ست العرب البغل ع.د.ساv بالز_ج\ر, وس.ببه1 ل أ%نه اسم له،
وأ%صل� ع.د.س\ ف الز_ج\ر, فلما كثر ف كلمهم وفهم أ%نه زجر له سي به، كما

قيل للحمار: س.أ}س.أ}، وهو زجر له فسمي به؛ وكما قال الخر:
ولو ت.رى إ,ذ ج'ب_ت م1ن\ طاق,،

ول1م_ت م1ثل� ج.ناح, غاق,،
ت.خ\ف1ق' عند. ال%ش\ي, والس>باق,

وقيل: ع.د.س\ أ%و ح.د.س\ رجل كان ي.ع\ن'ف على البغال, ف أ%يام سليمان،
عليه السلم، وكانت إ,ذا قيل لا ح.د.س\ أ%و ع.د.س انزعجت، وهذا ما ل

يعرف ف اللغة. وروى ال4زهري عن ابن أ%رقم ح.د.س\ م.و\ض1ع. ع.د.س\ قال:
وكان البغل إ,ذا سع باسم ح.د.س\ طار ف%ر.قاv ف%ل%ه,ج. الناس بذلك،

والعروف عند الناس ع.د.س\؛ قال: وقال ي.زيد' بن' م'ف%ز>غ� فجعل البغلة نفسها
ع.د.ساv فقال:

،Dع.د.س\، ما ل1ع.ب_اد{ ع.ل%ي\ك1 إ,مار.ة
ن.ج.و\ت1 وهذا ت.ح\م1لي. ط%ل1يق'

فإ,ن} ت.ط}ر'قي باب. ال4م1ي,، فإ,ن_ن
ل1ك�لY كري� ماج,د{ ل%ط%ر'وق'

س.أ%ش\ك�ر' ما أ�ول1يت' م1ن\ ح'س\ن, ن,ع\م.ة{،
وم1ث}لي ب,ش'ك}ر, ال�ن\ع1م1ي. خ.ل1يق'

وع.ب_اد¬ هذا: هو عباد بن زياد بن أ%ب سفيان، وكان معاوية قد وله
س1ج,س\تان% واستصحب يزيد بن. م'ف%ر_غ� معه، وكره عبيد الل�ه أ%خو ع.ب_اد{

استصحابه ليزيد خوفاv من هجائه، فقال لبن مفر_غ: أ%نا أ%خاف أ%ن
يشتغل% عنك عباد¬ ف%ت.ه\ج'و.نا فأ�ح1بe أ%ن ل ت.ع\ج.ل على ع.ب_اد{ حت يكتب

إ,ل�، وكان عباد¬ طويل اللحية عريضها، فركب يوماv وابن مفر�غ ف



م.و\ك1ب,ه فه.ب_ت1 الريح فن.ف%ش.ت\ ليته، فقال يزيد بن مفزع:
،vحى كانت\ ح.ش1يشاYأ%ل ل%ي\ت. الل

فت.ع\ل1ف%ها خيول% ال�س\ل1م1ينا
وهجاه بأ%نواع من الجاء، فأ%خذه عبيد الل�ه بن زياد فقيده، وكان يلده
كل يوم ويعذبه بأ%نواع العذاب ويسقيه الدواء ال�س\ه,ل ويمله على بعي

وي.ق}ر'ن� به خ1ن\زير.ة، فإ,ذا انسهل وسال على النزيرة صاء4ت\ وآذته،
فلما طال عليه البلء كتب إ,ل معاوية أ%بياتاv يستعطفه با ويذكر ما حل9
به، وكان عبيد الل�ه أ%رسل به إ,ل عباد بسجستان وبالقصيدة الت هجاه
با، فبعث خ.م\خ.ام. موله على الز_ن\د1 وقال: انطلق إ,ل سجستان وأ%طلق
ابن مفرغ ول تستأ}مر عباداv، فأ%تى إ,ل سجستان وسأ%ل عن ابن مفر�غ
فأ%خبوه بكانه فوجده مقيداv، فأ%حضر ق%ي\ناv فك_ قيوده وأ%دخله المام

وأ%لبسه ثياباv فاخرة وأ%ركبه بغلة، فلما ركبها قال أ%بياتاv من جلتها: عدس
ما لعباد. فلما قدم على معاوية قال له: صنع ب ما ل يصنع بأ%حد{ من غي

حدث أ%حدثته، فقال معاوية: وأ%ي� ح.د.ث أ%عظم من حدث أ%حدثته ف قولك:
أ%ل أ%ب\ل1غ} م'عاوية% بن. ح.ر\ب�
م'غ.ل}غ.ل%ةv ع.ن, الرج'ل� الي.مان

،Òأ%ت.غ\ض.ب' أ%ن ي'قال: أ%ب'وك. ع.ف
وت.ر\ضى أ%ن} يقال%: أ%ب'وك. زان؟

قأ%ش\ه.د' أ%ن� ر.ح\م.ك من ز,ياد{
ك%ر.ح\م, الف1يل, من ول%د1 ال4تان1
،vوأ%ش\ه.د' أ%نا ح.م.ل%ت\ ز,يادا
وص.خ\ر¬ من س'م.ي_ة% غي' دان

فحلف ابن مفر�غ له أ%نه ل يقله وإ,نا قاله عبد الرحن ابن الكم أ%خو
مروان فاتذه ذريعة إ,ل هجاء زياد، فغضب معاوية على عبد الرحن بن الكم

وقطع عنه عطاءه.
ومن أ%ساء العرب: ع'د'س¬ وح'د'س¬ وع'د.س¬. وع'د'س¬: قبيلة، ففي تيم

بصم الدال، وف سائر العرب بفتحها. وع.د_اس¬ وع'د.يس¬: اسان. قال
الوهري: وع'د.س¬ مثل ق�ث%م� اسم رجل، وهو ز'رار.ة� بن' ع'د.س�، قال ابن بري:

صوابه ع'د'س¬، بضم الدال. روى ابن ال4نباري عن شيوخه قال: كل ما ف العرب
ع'د.س¬ فإ,نه بفتح الدال، إ,ل ع'د'س. ابن زيد فإ,نه بضمها، وهو ع'د'س'



بن زيد بن عبد الل�ه ابن دار,م�؛ قال ابن بري: وكذلك ينبغي ف ز'رارة بن
ع'د.س� بالضم ل4نه من ولد زيد أ%يضاv. قال: وكل ما ف العرب س.د'وس،

بفتح السي، إ,ل� س'د'وس. ابن أ%ص\م.ع. ف ط%ي>ء� فإ,نه بضمها.
@عدبس: ج.م.لD ع.د\ب.س¬ وع.د.ب_س¬: شديد وث1يق' ال%ل}ق, عظيم، وقيل: هو

الس_يء� ال�ل�ق,. ورجلD ع.د.ب_س¬: طويل. والع.د.ب_س': اسم.
والع.د.ب_س.ة�: الك�ت\ل%ة� من التمر. والعد.ب_س': القصي الغليظ. والعد.ب_س من

ال3بل وغيها: الشديد الو.ث�ق ال%ل}ق، والمع الع.داب,س'؛ قال
:vالكميت يصف صائدا

حت غ%دا، وغ%دا له ذو ب'ر\د.ة{
شث}ن' الب.نان1، ع.دب_س' ال4و\صال,

ومنه سي الع.د.ب_س' ال4عراب الك1نان©.
@عدمس: الع'دامس': الي.ب,يس' الكثي التراكب؛ حكاه أ%بو حنيفة.

@عرس: الع.ر.س'، بالتحريك: الد_ه.ش'. وع.ر,س. الرجل وع.ر,ش.، بالكسر
والسي والشي، ع.ر.ساv، فهو ع.ر,س¬: ب.ط1ر.، وقيل: أ%ع\ي.ا ود.ه1ش.؛ وقول

أ%ب ذؤيب:
حت إ,ذا أ%د\ر.ك. الر_ام1ي، وقد ع.ر,س.ت\

عنه الك1لب'؟ فأ%ع\طاها الذي ي.ع1د'
عد�اه بعن ل4ن فيه معن ج.ب'ن.ت\ وتأ%خرت، وأ%عطاها أ%ي أ%عطى
الث�و\ر' الك1لب. ما وعدها من الط�ع\ن، وو.ع\د'ه إ,ياها، كأ%ن} يتهي_أ%

eاشت.د_. وع.ر,س. الش_ر :vويتحر�ف إ,ليها ليطعن'ها. وع.ر,س. الشيء� ع.ر.سا
بينهم: لز,م. ودام.. وع.ر,س. به ع.ر.ساv: ل%ز,م.ه. وع.ر,س. ع.ر.ساv، فهو

:vمه ع.ر.سا�ع.ر,س¬: لزم القتال% فلم ي.ب\ر.ح\ه. وع.ر,س. الصب بأ
أ%ل1ف%ها ولزمها.

والع'ر\س' والع'ر'س: م1ه\ن.ة� ال3ملك1 والب,ناء، وقيل: طعامه خاصة،
أ�نثى تؤنثها العرب وقد تذكر؛ قال الراجز:

إ,ن_ا وج.د\نا ع'ر'س. ال%ن_اط1
ل%ئ1يم.ةv م.ذ}م'وم.ة% ال�و_اط1،

ن'د\عى مع الن_س_اج, وال%ي_اط1
وتصغيها بغي هاء، وهو نادر، ل4ن حقه الاء إ,ذ هو مؤنث على ثلثة
أ%حرف. وف حديث ابن عمر: أ%ن امرأ%ة قالت له: إ,ن ابنت ع'ر.ي>س¬ وقد



vت.م.ع_ط% شعرها؛ هي تصغي الع.ر'وس، ول تلحقه تاء التأ}نيث وإ,ن كان مؤنثا
لقيام الرف الرابع م.قامه، والمع أ%ع\راس¬ وع'ر'سات من قولم: ع.ر,س.

الصب بأ�مه، على الت_فاؤل.
وقد أ%ع\ر.س. فلن أ%ي اتذ ع'ر\ساv. وأ%ع\ر.س. بأ%هله إ,ذا ب.ن.ى با

وكذلك إ,ذا غشيها، ول ت.ق�ل} ع.ر_س.، والعامة تقوله؛ قال الراجز يصف
:vحارا

ي'ع\ر,س' أ%ب\كاراv با وع'ن_سا،
أ%ك}ر.م' ع1ر\س� باءةv إ,ذ} أ%ع\ر.سا

وف حديث عمر: أ%نه ن.ه.ى عن م'تعة الج، وقال: قد علمت أ%ن النب، صلى
الل�ه عليه وسلم، فع.له ولكن كرهت أ%ن ي.ظ%لوا م'ع\ر,سي بن تت

ال4راك1، ث ي'ل%بeون% بالج ت.ق}ط�ر' رؤوسهم؛ قوله م'ع\ر,س1ي أ%ي
م'ل1م>ي بنسائهم، وهو بالتخفيف، وهذا يدل على أ%ن إ,ل}مام الرجل بأ%هله يسمى

إ,عراساv أ%يام بنائه عليها، وبعد ذلك، ل4ن تتع الاج بامرأ%ته يكون بعد
بنائه عليها. وف حديث أ%ب طلحة وأ�م س'ليم: فقال له النب، صلى الل�ه

عليه وسلم: أ%ع\ر.س\ت'م' الليلة؟ قال: نعم؛ قال ابن ال4ثي: أ%ع\ر.س.
الرجل، فهو م'ع\ر,س¬ إ,ذا دخل بامرأ%ته عند بنائها، وأ%راد به ههنا الوطء

فسماه إ,ع\راساv ل4نه من توابع ال3ع\راس، قال: ول يقال فيه ع.ر_س..
والع.ر'وس': نعت يستوي فيه الرجل والرأ%ة، وف الصحاح: ما داما ف

إ,ع\راسهما. يقال: رجل ع.ر'وس ف رجال أ%ع\راس وع'ر'س، وامرأ%ة ع.ر'وس ف
نسوة ع.رائ1س. وف الثل: كاد الع.ر'وس يكون أ%مياv. وف الديث: فأ%صبح
ع.ر'وساv. يقال للرجل ع.ر'وس¬ كما يقال للمرأ%ة، وهو اسم لما عند دخول

أ%حدها بالخر. وف حديث حسان بن ثابت، أ%ن_ه كان إ,ذا دعي إ,ل ط%عام قال
أ%ف خ'ر\س� أ%و ع'ر\س أ%و إ,ع\ذار�؟ قال أ%بو عبيد ف قوله ع'ر\س: يعن

طعام الوليمة وهو الذي يعمل عند الع'ر\س يسمى ع'ر\ساv باسم سببه. قال
ال4زهري: الع'ر'س اسم من إ,ع\راس, الرجل بأ%هله إ,ذا ب.ن عليها ودخل با،

وكل واحد من الزوجي ع.ر'وس؛ يقال للرجل: ع.ر'وس وع'ر'وس وللمرأ%ة كذلك،
ث تسمى الوليمة ع'ر\ساv. وع1ر\س' الرجل: امرأ%ته؛ قال:

وح.و\ق%ل ق%ر_ب.ه' من ع1ر\س1ه1
س.و\قي، وقد غاب. الش>ظاظ� ف اس\ت1ه1

أ%راد: أ%ن هذا ال�س3ن_ كان على الرجل فنام فح.ل%م بأ%هله، فذلك معن



قوله قر_به من ع1ر\س1ه1 ل4ن هذا السافر لول نوم'ه ل ي.ر. أ%هله، وهو
أ%يضاv ع1ر\س'ها ل4نما اشتركا ف السم لواصلة كل واحد منهما صاحبه

وإ,لف1ه1 إ,ياه؛ قال العجاج:
أ%ز\ه.ر ل ي'ول%د' ب,ن.ج\م� ن.ح\س,،
أ%ن\ج.ب ع1ر\س� ج'ب,ل وع1ر\س,

أ%ي أ%نب بعل وامرأ%ة، وأ%راد أ%نب ع1رس وع1ر\س ج'بل، وهذا يدل على
أ%ن ما عطف بالواو بنزلة ما جاء ف لفظ واحد، فكأ%نه قال: أ%نب

ع1ر\س.ي\ن ج'ب,ل، لول إ,رادة ذلك ل يز هذا ل4ن ج'ب,ل وصف لما جيعاv ومال
تقدي الصفة على الوصوف، وكأ%نه قال: أ%ن\ج.ب' رجل وامرأ%ة. وجع

الع1ر\س الت هي الرأ%ة والذي هو الرجل أ%ع\راس¬، والذكر وال�نثى ع1ر\سان1؛
:vقال علقمة يصف ظ%ل1يما

حت ت.لف%ى، وق%ر\ن� الش_مس, م'ر\ت.ف1ع¬،
أ�د\ح1ي_ ع1ر\س.ي\ن, فيه الب.ي\ض' م.ر\ك�وم'

قال ابن بري: تلف تدارك. وال�د\ح1يe: موضع بيض, النعامة1. وأ%راد
بالع1ر\س.ي, الذكر وال�نثى، ل4ن كل واحد منهما ع1ر\س¬ لصاحبه.

وال%ر\ك�وم: الذي ر.ك1ب. بعضه بعضاv. ول%ب'وء4ة ال4سد: ع1ر\س'ه؛ وقد استعاره
الذل لل4سد فقال:

ل%ي\ثD ه1ز.ب\ر¬ م'د1لê ح.و\ل% غاب.ت1ه
بالر_ق}م.ت.ي\ن,، له أ%ج\ر� وأ%ع\راس'

قال ابن بري: البيت لالك بن خ'و.ي\لد ال�ناعي؛ وقبله:
يا م.يe ل ي'ع\ج,ز ال4يام. م'ج\ت.ر,ئ¬،
ف ح.و\م.ة1 ال%و\ت1، ر.ز_ام¬ وف%ر_اس'

الر_ز_ام: الذي له ر.زي، وهو الزئي. والف%ر_اس: الذي ي.د'ق. ع'ن'ق.
ف%ريس.ت1ه، ويسمى كل ق%ت\ل ف%ر\ساv. والزير: الضخ\م الزeب\ر.ة. وذكر

الوهري ع1و.ض. ح.و\ل% غاي.ت1ه1: عند خيس.ت1ه، وخيسة� ال4سد1: أ%ج.م.ت'ه.
ورق}م.ه' الوادي: حيث يتمع الاء. ويقال: الرقمة الروضة. وأ%ج\ر�: جع

ج.ر\و�، وهو ع1ر\س'ها أ%يضاv؛ واستعاره بعضهم للظ�ليم والنعامة فقال:
كب.ي\ض.ة1 ال�د\ح1ي> بي الع1ر\س.ي\ن\

وقد ع.ر_س. وأ%ع\ر.س.: اتذها ع1ر\ساv ودخل با، وكذلك ع.ر_س با
وأ%ع\ر.س. وال�ع\ر,س': الذي يغشى امرأ%ته. يقال: هي ع1ر\س'ه وط%ل�ت'ه



وق%عيدت'ه؛ والزوجان ل يسم>يان ع.روس.ي\ن إ,ل أ%يام البناء واتاذ
الع'ر\س,، والرأ%ة تسمى ع1ر\س. الرجل ف كل وقت. ومن أ%مثال العرب: ل م'خ\ب.أ%

ل1ع1ط}ر� بعد ع.ر'وس�؛ قال الفض_ل: ع.ر'وس¬ ههنا اسم رجل تزوج امرأ%ة،
فلما أ�هديت له وجدها ت.ف1ل%ةv، فقال: أ%ين ع1ط}ر'ك؟ فقالت: خ.ب.أ}ت'ه،

فقال: ل مبأ% لعطر بعد عروس، وقيل: إ,نا قالته بعد موته. وف الديث:
أ%ن رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، قال: إ,ذا د'عي أ%حدكم إ,ل وليمة

ع'ر\س فلي'ج,ب.
والع1ر>يس.ة والع1ر>يس: الشجر اللتف، وهو مأ}وى ال4سد ف خ1يسه؛ قال

رؤبة:
أ%غ}يال%ه وال4ج.م. الع1ر>يسا

وصف به كأ%نه قال: وال4جم اللتف أ%و أ%بدله ل4نه اسم: وف الثل:
كم'ب\ت.غي الص_يد1 ف ع1ر>يس.ة1 ال4س.د1

وقال طر.فة:
ك%ل�ي'وث{ وس\ط% ع1ر>يس, ال4ج.م\

فأ%ما قوله جرير:
م'س\ت.ح\ص1د¬ أ%ج.م1ي فيهم وع1ر>يسي

فإ%نه عن منبت أ%صله ف قومه.
وال�ع.ر>س': الذي يسي ناره وي'ع.ر>س' أ%ي ينزل أ%ول الليل، وقيل:

الت.ع\ريس' النزول ف آخر الليل. وع.ر_س السافر: نزل ف وجه الس_ح.ر،
وقيل: الت.عريس' النزول ف ال%ع\ه.د أ%ي_ حي كان من ليل أ%و نار؛ قال

زهي:
وع.ر_س'وا ساعةv ف ك%ث}ب, أ%س\ن'م.ة{،

ومنهم' بالق%س'وم1ي_ات1 م'ع\ت.ر.ك'
ويروى:

ض.ح_و\ا قليلv ق%فا ك�ث}بان1 أ%س\ن'م.ة{
وقال غيه: والت_ع\ريس' نزول القوم ف السفر من آخر الليل، ي.ق%ع'ون
فيه وق}ع.ةv للستراحة ث ي'نيخون وينامون نومة خفيفة ث ي.ث�ورون مع

انفجار الصبح سائرين؛ ومنه قول لبيد:
ق%ل�ما ع.ر_س. حت ه1ج\ت'ه

بالت_باش1ي, من الصeب\ح, ال�و.ل}



وأ%نشدت أ%عرابية من بن ن'مي:
قد ط%ل%ع.ت\ ح.م\راء ف%ن\ط%ل1يس'،
ليس لر.ك}ب� ب.ع\د.ها ت.ع\ريس'

وف الديث: كان إ,ذا ع.ر_س. بليل ت.وس_د ل%ب,ين.ةv، وإ,ذا ع.ر_س.
عند الصeبح نصب ساعد.ه نصباv ووضع رأ}سه ف كفه. وأ%ع\ر.س'وا: لغة فيه

قليلة، والوضع: م'ع.ر_س¬ وم'ع\ر.س¬. وال�ع.ر_س': موضع الت.ع\ريس، وبه
سي م'ع.ر_س' ذي ال�ليفة، ع.ر_س به، صلى الل�ه عليه وسلم، وصلى فيه

الصبح ث رحل. والع.ر_اس' وال�ع.ر>س' وال1ع\ر.س' بائع ال4عراس,، وهي
الف�صلن الص>غار، واحدها ع.ر\س¬ وع'ر\س¬. قال: وقال أ%عراب ب,ك%م,

الب.ل}هاء وأ%ع\راس'ها؟ أ%ي أ%ولدها.
وال1ع\ر.س': السائق الاذق بالسياق، فإ,ذا ن.ش1ط القوم سار بم، فإ,ذا

ك%س3لوا ع.ر_س. بم وال1ع\ر.س': الكثي التزويج. والع.ر\س: ال3قامة ف
الفرح,.

والع.ر_اس بائع الع'ر'س,، وهي البال، واحدها ع.ريس¬. والع.ر\س':
البل. والع.ر\س': عمود ف وسط الف�1سطاط1. واع\ت.ر.سوا عنه: تفر_قوا؛ وقال
ال4زهري: هذا حرف منكر ل أ%دري ما هو. والبيت ال�ع.ر_س': الذي ع'م1ل%

له ع.ر\س¬، بالفتح. والع.ر\س': الائط يعل بي حائطي البيت ل ي'بلغ به
أ%قصاه ث يوضع الائز من ط%رف ذلك الائط الداخل إ,ل أ%قصى البيت

ويسق%ف البيت كله، فما كان بي الائطي فهو س.هوة، وما كان تت. الائ1ز فهو
.vخ\دع، والصاد فيه لغة، وسيذكر. وع.ر_س. البيت.: ع1مل له ع.ر\سا�ال

وف الصحاح: الع.ر\س'، بالفتح، حائط يعل بي حائطي البيت الش_ت\وي ل
ي'بلغ به أ%قصاه، ث يسق%ف ليكون البيت أ%د\ف%أ%، وإ,نا ي'فعل ذلك ف

vالبلد الباردة، ويسمى بالفارسية بيجه، قال: وذكر أ%بو عبيدة ف تفسيه شيئا
غي هذا ل يرتضه أ%بو الغوث.

vشد عن'قه مع يديه جيعا :vوع.ر.س. البعي. ي.ع\ر,س'ه وي.ع\ر'س'ه ع.ر\سا
وهو بارك. والع1راس': ما ع'ر,س. به؛ فإ%ذا ش.د عنقه إ,ل إ,حدى يديه فهو

الع.ك}س'، واسم ذلك البل الع1كاس'.
واع\ت.ر.س. الفحل الناقة: أ%بركها للض>راب. وال3ع\راس: وضع الرحى على

ال�خرى؛ قال ذو الرمة:
كأ%ن� على إ,ع\راس1ه وب,نائ1ه



vر_ح�، ض.ب.ر.ت\ ض.ب\را�وئ1يد. ج,ياد{ ق
أ%راد على موضع إ,ع\راسه.

وابن' ع1ر\س�: د'و.ي\ب_ة معروفة دون الس>ن_و\ر، أ%ش\ت.ر' أ%ص\ل%م'
أ%ص.كe له ناب، والمع بنات ع1ر\س�، ذكراv كان أ%و أ�نثى، معرفة ونكرة

تقول: هذا ابن ع1ر\س� م'ق}بلv وهذا ابن ع1ر\س� آخر مقبل، ويوز ف العرفة
الرفع ويوز ف النكرة النصب؛ قاله الفضل والكسائي. قال الوهري: وابن
ع1ر\س� د'و.ي\ب_ة تسمى بالفارسية راسو، ويمع على بنات ع1ر\س�، وكذلك ابن

آوى وابن م.خاض وابن ل%ب'ون وابن ماء؛ تقول: بنات آوى وبنات ماض وبنات
لبون وبنات ماء، وحكى ال4خفش: بنات ع1ر\س� وبنو ع1ر\س�، وبنات ن.ع\ش

وبنو نعش.
والع1ر\س1يe: ضرب من الص>بغ، سي به للونه1 كأ%نه يشبه لون% ابن ع1ر\س

الدابة.
والع.ر'وس1ي: ضرب من النخل؛ حكاه أ%بو حنيفة.

والع'ر.ي\ساء: موضع. وال%ع\ر.ساني_ات': أ%رض؛ قال ال4خطل:
وبال%ع\ر.سان,ي_ات1 ح.ل�، وأ%ر\ز.م.ت\،
�ب,ر.و\ض, الق%طا منه، م.طاف1يل� ح'ف�ل

وذات الع.رائ1س,: موضع. قال ال4زهري: ورأ%يت بالدهناء جبالv من نق}يان
رمالا يقال لا الع.رائ1س'، ول أ%سع لا بواحد.

@عربس: الع1ر\ب,س' والع.ر\ب.س3يس': م.ت\ن¬ م'س\ت.و� من ال4رض ويوصف به
فيقال:أ%رض ع.ر\ب.س3يس¬؛ أ%نشد ثعلب:

أ%و\ ف ف%لv ق%ف}ر� م1ن. ال4ن,يس,،
م'ج\د1ب.ة{ ح.د\باء4 ع.ر\ب.س3يس,

وأ%نشد ال4زهري للطYر,م_اح,:
،vع.ر\ب.س3يس. ال%ت\ن, م.ر\تا �ت'راك1ل
كظ%ه\ر, الس_ي\ح,، م'ط�ر,د. ال�ت'ون1

قال: ومنهم من يقول ع1ر\ب.س3يس، بكسر العي، اعتباراv بالع1ر\ب,س,؛ قال
ال4زهري: وهذا وه.م ل4نه ليس ف كلمهم على مثال ف1ع\ل%ل1يل�، بكسر

الفاء، اسم؛ وأ%ما ف%ع\ل%ل1يل فكثر من نو م.ر\م.ر,يس ود.ر\د.ب,يس
وخ.م\ج.رير وما أ%شبهها. ابن سيده: الع.ر\ب.س3يس' الداهية؛ عن ثعلب.

@عردس: الع.ر.ن\د.س': ال4سد الشديد، وكذلك المل؛ أ%نشد سيبويه:



س.لY ال�م'وم. بك�لY م'ع\ط1ي ر.أ%س1ه،
ناج� م'خال1ط1 ص'ه\ب.ة{ م'ت.ع.ب>س,

م'غ\تال, أ%ح\ب,ل%ة{ م'ب,ي� ع'ن\ق%ه'،
ف م.ن\ك1ب� ز.ي\ن, ال%ط1ي> ع.ر.ن\د.س

وال�نثى ف ذلك بالاء؛ وقال العجاج:
والر_أ}س من خ'ز.ي\م.ة% الع.ر.ن\د.سا

أ%ي الشديدة. وناقة ع.ر.ن\د.س.ة أ%ي قوية طويلة القامة؛ قال الكميت:
،vأ%ط}و,ي ب1ن_ س'ه'وب. ال4رض م'ن\د.ل1ثا

على ع.ر.ن\د.س.ة{ ل1لخ.ل}ق, م1س\بار,
(* قوله للخلق مسبار» هكذا بالصل، وف الصحاح: للخرق مسبار، والرق

ال4رض الواسعة، وف شرح القاموس: للخرق مسيار.)
بعي ع.ر.ن\د.س¬ وناقة ع.ر.ن\د.س.ة: شديد عظيم؛ وقال:

حجيجاv ع.ر.ن\د.سا
وع1زÒ ع.ر.ن\د.س¬: ثابت. وحيe ع.ر.ن\د.س¬ إ,ذا و'صفوا بالعز وال%نعة.

ال4زهري: يقال أ%خذه ف%ع.ر\د.س.ه ث ك%ر\د.س.ه، فأ%ما عردسه فمعناه
ص.ر.عه، وأ%ما كردسه فأ%وثقه.

@عرطس: ع.ر\ط%س. الرجل�: ت.ن.ح_ى عن القوم وذل عن منازعتهم وم'ناوأ%تم،
قال ال4زهري: وف لغة إ,ذا ذل عن النازعة؛ وأ%نشد:

وقد أ%تان أ%ن� ع.ب\داv ط1م\ر,سا
ي'وع1د'ن، ولو رآن ع.ر\ط%سا

الوهري: ع.ر\ط%س. الرجل� مثل ع.ر\ط%ز. إ,ذا تنحى عن القوم.
@عرفس: الع1ر\فاس': الناقة الصبور على السي.

:Dعركس: ع.ر\ك%س. الشيء� واع\ر.ن\ك%س.: تراك%ب.. وليلة م'ع\ر.ن\ك1س.ة@
مظلمة. وش.ع.ر¬ ع.ر.ن\ك%س¬ وم'ع\ر.ن\ك1س: كثي م'تراك1ب. والع\ر,نكاس:

الجتماع. يقال: ع.ر\ك%س\ت' الشيء4 إ,ذا جعت. بعضه على بعض. واع\ر.ن\ك%س.
الشيء� إ,ذا اجتمع بعض'ه على بعض؛ قال العجاج:

واع\ر.ن\ك%س.ت\ أ%ه\وال�ه واع\ر.ن\ك%س.ا
وقد اع\ر.ن\ك%س. الشعر. أ%ي اشتد_ سواده. قال: وع.ر\ك%س. أ%صل بناء

اع\ر.ن\ك%س..
@عرمس: الع1ر\م1س': الصخرة. والع1ر\م1س': الناقة الص_ل}ب.ة الشديدة، وهو



منه، ش'ب>ه.ت بالصخرة؛ قال ابن سيده: وقوله أ%نشده ثعلب:
ر'ب_ ع.ج'وز� ع1ر\م1س ز.ب'ون

ل أ%دري أ%هو من صفات الشديدة أ%م هو مستعار فيها، وقيل: الع1ر\م1س' من
ال3بل ال4ديب.ة الط�ي>عة الق1ياد1، وال4ول أ%قرب إ,ل الشتقاق

أ%عن أ%نا الصeلبة الشديدة.
@عرنس: الع1ر\ناس' والع'ر\ن'وس': طائر كالمامة ل ت.ش\ع'ر' به حت يطي.

من تت قدمك فيفزعك. والع1ر\ناس': أ%ن\ف' الب.ل.
@عسس: عس_ ي.ع'سe ع.س.ساv وع.س�اv أ%ي طاف بالليل؛ ومنه حديث عمر، رضي

الل�ه عنه: أ%نه كان ي.ع'سe بالدينة أ%ي يطوف بالليل يرس الناس.
ويكشف أ%هل الر>يب.ة؛ والع.س.س': اسم منه كالط�ل%ب؛ وقد يكون جعاv لعاس¼

eن.ق}ض' الليل من أ%هل الريبة. ع.س_ ي.ع'س :eكحار,س� وح.ر.س�. والع.س
ع.س�اv واع\ت.س_. ورجل عاسÒ، والمع ع'س_اس¬ وع.س.س.ة ككاف1ر وك�ف�ار
وك%ف%رة. والع.س.س': اسم للجمع كرائ1ح� ور.و.ح� وخاد1م� وخ.د.م�، وليس

بتكسي� ل4ن ف%ع.لv ليس ما ي'كس_ر' عليه فاع1ل، وقيل: الع.س.س' جع
عاس¼، وقد قيل: إ,ن العاس_ أ%يضاv يقع على الواحد والمع، فإ,ن كان كذلك

فهو اسم للجمع أ%يضاv كقولم الاجe والد_اجe. ونظيه من غي
ال�دغ%م: الام1ل� والباق1ر'؛ وإ,ن كان على وجه النس فهو غي متعدìى به ل4نه

مطرد كقوله:
إ,ن} ت.ه\ج'ري يا ه1ند'، أ%و ت.ع\ت.لYي،
أ%و ت'ص\ب,حي ف الظ�اع1ن, ال�و.لYي

وع.س_ ي.ع'سe إ,ذا طلب. واع\ت.س_ الشيء4: طل%به ليلv أ%و قصده.
.vأ%ي أ%ثرا vول ق%ساسا vواع\ت.س.س\نا ال3بل% فما وجدنا ع.ساسا

والع.س'وس' والع.س3يس': الذئب الكثي الركة. والذئب الع.س'وس': الطالب
للصيد. ويقال للذئب: الع.س\ع.س' والع.س\عاس' ل4نه ي.ع'سe الليل

وي.ط}ل�ب'، وف الصحاح: الع.سوس' الطالب للصيد؛ قال الراجز:
والل�ع\ل%ع' ال�ه\ت.ب,ل الع.سوس

وذئب ع.س\ع.س¬ وع.س\عاس¬ وع.س_اس¬: ط%لوب للصيد بالليل. وقد ع.س\ع.س.
الذئب': طاف بالليل، وقيل: إ,ن هذا السم يقع على كل السباع إ,ذا ط%ل%ب.

الصيد بالليل، وقيل: هو الذي ل ي.ت.قار�؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
م'ق}ل1ق%ةD للم'س\ت.ن,يح الع.س\عاس\



يعن الذئب ي.س\ت.ن,يح' الذئاب أ%ي يستعويها، وقد ت.ع.س\ع.س..
والت_ع.س\ع'س': طلب الصيد بالليل، وقيل: الع.س\عاس' الفيف من كل شيء.

وع.س\ع.س. الليل� ع.س\ع.س.ة: أ%قبل بظلمه، وقيل ع.سع.س.ت'ه قبل
الس_ح.ر. وف التنزيل: والليل إ,ذا ع.س\ع.س. والصeبح إ,ذا ت.ن.ف�س.؛ قيل: هو

إ,قباله، وقيل: هو إ,دباره؛ قال الفراء: أ%جع الفسرون على أ%ن معن
ع.س\ع.س. أ%د\ب.ر.، قال: وكان بعض أ%صحابنا يزعم أ%ن ع.س\ع.س. معناه دنا من

أ%وله وأ%ظلم؛ وكان أ%بو البلد النحوي ينشد:
ع.س\ع.س. حت لو ي.شاء� اد_نا،

كان له م1ن ض.و\ئ1ه م.ق}ب.س'
وقال اد_نا إ,ذ دنا فأ%دغم؛ قال: وكانوا ي.ر.و\ن أ%ن هذا البيت مصنوع،

وكان أ%بو حات وقطرب يذهبان إ,ل أ%ن هذا الرف من ال4ضداد. وف حديث
علي، رضي الل�ه عنه: أ%نه قام من جوف الليل ليصلي فقال: والليل إ,ذا
ع.س\ع.س.؛ ع.س\ع.س. الليل إ,ذا أ%قبل بظلمه وإ,ذا أ%دبر، فهو من ال4ضداد؛

ومنه حديث ق�س�: حت إ,ذا الليل ع.س\ع.س.؛ وكان أ%بو عبيدة يقول: ع.س\ع.س
الليل أ%قبل وع.س\ع.س. أ%دبر؛ وأ%نشد:

م'د_ر,عات الليل لا ع.س\ع.سا
أ%ي أ%قبل: وقال الز>ب\ر,قان:

ور.د\ت' بأ%ف}راس� ع1تاق�، وفت\ي.ة{
ف%وار,ط% ف أ%ع\جاز� ليل� م'ع.س\ع1س,

أ%ي م'د\بر� م'ولð. وقال أ%بو إ,سحق بن السري: ع.س\ع.س. الليل إ,ذا
أ%قبل وع.س\ع.س. إ,ذا أ%دبر، والعنيان يرجعان إ,ل شيء واحد وهو ابتداء
الظلم ف أ%وله وإ,دبار'ه ف آخره؛ وقال ابن ال4عراب: الع.س\ع.س.ة� ظلمة

الليل كله، ويقال إ,دباره وإ,قباله. وع.س\ع.س فلن ال4مر إ,ذا لب_س.ه
وع.م_اه، وأ%صله من ع.س\ع.س.ة الليل. وع.س\ع.س.ت1 السحابة: دنت من ال4رض

ليلv؛ ل يقال ذلك إ,ل بالليل إ,ذا كان ف ظلمة وبرق. وأ%ورد ابن سيده
هنا ما أ%ورده ال4زهري عن أ%ب البلد النحوي، وقال ف موضع قوله يشاء
اد_نا: لو يشاء إ,ذ دنا ول يدغم، وقال: يعن سحاباv فيه برق وقد دنا من

ال4رض؛ وال%ع.سe: ال%ط}ل%ب، قال: والعنيان متقاربان.
وكلب ع.س'وس¬: طلوب لا يأ}كل،والفعل كالفعل؛ وأ%نشد لل4خطل:

م'ع.ف�رة ل ي'ن\ك1ه الس_يف' و.س\ط%ها،



إ,ذا ل يكن فيها م.ع.سe ل1حال1ب,
وف الثل ف الث على الكسب: ك%ل}ب¬ اع\ت.س_ خي من كلب� ر.ب.ض.،

وقيل: كلب عاس� خي من كلب راب,ض، وقيل: كلب ع.س_ خي من كلب ر.ب.ض.؛
والعاسe: الطالب يعن أشن من تصر_ف خي من عجز.

أ%بو عمرو: الغت1ساس والع\ت1سام' الكتساب والطل%ب. وجاء بالال من
ع.س_ه وب.س_ه، وقيل: من ح.س_ه وع.س_ه، وكلها إ,تباع ول ينفصلن، أ%ي
من ج.ه\ده وطل%به، وحقيقت'هما الطلب. وج,ئ} به من ع.س>ك وب.س>ك أ%ي

من حيث ان، وقال اللحيان: من حيث كان ول يكن.
وع.س_ ع.لي_ ي.ع'سe ع.س�اv: أ%بطأ%، وكذلك ع.س_ علي_ خبه أ%ي

أ%بطأ%. وإ,نه ل%عس'وس بي>ن الع'س'س أ%ي بطيء؛ وفيه ع'س'س¬، بضمتي، أ%ي
بطء. أ%بو عمرو: الع.س'وس' من الرجال إ,ذا قل خيه، وقد ع.س_ علي_ بيه.
والع.س'وس' من ال3بل: الت ترعى وحدها مثل الق%س'وس,، وقيل: هي الت ل

ت.د1رe حت ت.تباع.د. عن الناس، وقيل: هي الت ت.ضج.ر ويسوء� خل�قها
وتتنحى عن ال3بل عند ال%ل}ب أ%و ف البك، وقيل: الع.س'وس' الت

ت'ع\ت.سe أ%ب,ها ل%ب.ن أ%م ل، ت'راز' ويلمس ض.رعها؛ وأ%نشد أ%بو عبيد لبن
أ%حر الباهلي:

وراحت1 الشeول�، ول ي.ح\ب'ها
ف%ح\لD، ول ي.ع\ت.س_ فيها م'د1ر\

قال الجيمي: ل ي.ع\ت.س_ها أ%ي ل يطلب لب.نها، وقد تقدم أ%ن
ال%ع.س_ ال%ط}ل%ب'، وقيل: الع.س'وس' الت تضرب برجلها وتص'ب اللب، وقيل: هي

الت إ,ذا أ�ثيت\ للح.ل}ب مشت ساعة ث ط%و_ف%ت\ ث د.ر_ت. ووصف أ%عراب
ناقة فقال: إ,نا لع.س'وس¬ ض.روس¬ ش.م'وس¬ ن.ه'وس¬؛ فالعسوس: ما قد

تقدم، والض_روس والن_هوس: الت ت.ع.ضe، وقيل: الع.سوس الت ل ت.د1ر. وإ,ن
كانت م'فيقاv أ%ي قد اجتمع ف�واقها ف ضرعها، وهو ما بي اللبتي، وقد

ع.س_ت ت.ع'سe ف كل ذلك. أ%بو زيد: ع.س.س\ت القوم أ%ع'سeهم إ,ذا
أ%طعمت.هم شيئاv قليلv، ومنه أ�خذ الع.س'وس من ال3بل. والع.س'وس' من النساء:

الت ل ت'بال أ%ن ت.دن'و. من الرجال.
والع'سe: القدح الضخم، وقيل: هو أ%كب من الغ'م.ر,، وهو إ,ل الطول،

يروي الثلثة وال4ربعة والع1د_ة، والر>ف}د أ%كب منه، والمع ع1ساس
وع1س.س.ة. والع'س'س': النية الكبار؛ وف الديث: أ%نه كان يغتسل ف ع'س¼



ح.ز\ر. ثانية أ%رطال أ%و تسعة، وقال ابن ال4ثي ف جعه: أ%ع\ساس¬
أ%يضاv؛ وف حديث ال1ن\حة: ت.غ\دو ب,ع'س¼ وت.ر'وح' ب,ع'س¼.

والع.س\ع.س' والع.س\ع.اس': الفيف من كل شيء؛ قال رؤبة يصف السراب:
وبل%د{ ي.جري عليه الع.سعاس\،
من الس_راب والق%تام, ال%س\ماس\

أ%راد الس_م\سام وهو الفيف فقلب.ه.
وع.س\ع.س'، غي مصروف: بلدة، وف التهذيب: ع.س\ع.س' موضع بالبادية

معروف.والع'س'س: التeج_ار ال�رصاء. والع'سe: الذك%ر: وأ%نشد أ%بو
الوازع:لق%ت\ غلماv قد ت.ش.ظ�ى ع'سeه،

ما كان إ,ل م.سeه فد.سeه'
قال: ع'سeه ذك%ره.

ويقال: اع\ت.س.س\ت' الشيء واح\ت.ش.ش\ت'ه' واق}ت.س.س\ت'ه واش\ت.م.م\ت'ه
واه\ت.م.م\ت'ه واخ\ت.ش.ش\ت'ه، وال4صل ف هذا أ%ن تقول ش.م.م\ت بلد كذا

وخ.ش.ش\ت'ه أ%ي وطئته فعرفت خ.به؛ قال أ%بو عمرو: الت_ع.س\ع'س' الش_م؛
وأ%نشد:

ك%م'ن\خ'ر, الذئب إ,ذا ت.ع.س\ع.سا
وع.س\ع.س¬: اسم رجل؛ قال الراجز:

وع.س\ع.س¬ ن,عم الفت ت.ب.ي_اه\
أ%ي تعتمد'ه. وع'ساع1س': جبل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

قد صب_ح.ت\ من ل%ي\ل1ها ع'ساع1سا،
ع'ساع1ساv ذاك الع'ل%ي\م. الط�ام1سا،

ي.ت\ر'ك ي.ر\ب'وع. الف%لة1 فاط1سا
أ%ي ميتاv؛ وقال امرؤ القيس:

أ%ل�ا علة الر_ب\ع, القدي, ب,ع.س\ع.سا،
كأ%ن أ�ناد1ي أ%و أ�ك%لYم أ%خر.سا

ويقال للقنافذ الع.ساع1س' لكثرة ترد�دها بالليل.
@عسطس: الع.س.ط�وس': رأ%س النصارى، ر'ومي_ة، وقيل: هو شجر ي'شبه

اليز'ران، وقيل: هو اليز'ران، وقيل: هي شجرة تكون بالزيرة لي>نة ال4غصان،
وقال كراع: هو الع.س_ط�وس' فيهما؛ وأ%نشد لذي الرمة:

على أ%م\ر, م'ن\ق%د> الع1فاء3 كأ%نه



ع.ص.ا ع.س_ط�وس�، ل1ينها واع\ت1دالا
أ%ي وردت ال�مر على أ%مر حار. م'ن\ق%د¼ ع1فاؤه أ%ي متطاير. والع1فاء:

جع ع1ف}و، وهو الوب.ر الذي على المار؛ قال ابن بري: والشهور ف شعره:
ع.صا ق%س> ق�وس�. والق%سe: الق1س>يس، والق�وس': ص.و\م.ع.ت'ه؛ قال ابن

.eن.ه,ي�ال4عراب: هو ال%يز'ران والع.س.ط�وس' وال
@عضرس: الع1ض\ر,س': شجر ال1ط}مي�. والع.3ض\ر.س': نبات فيه ر.خاوة ت.سود�

منه ج.حافل الدواب إ,ذا أ%كلته؛ قال ابن مقبل:
والع.ي\ر' ي.نف�خ' ف ال%ك}نان1، قد ك%ت1ن.ت\

منه ج.حاف1ل�ه، والع.3ض\ر.س, التeج.ر,
وقيل: الع.3ض\ر.س' شجرة لا زهرة حراء؛ قال امرؤ القيس:

فص.ب_ح.ه' عند الشeر'وق، غ�د.ي_ة،
ك1لب' ابن, م'ر¼ أ%و كلب' ابن, س1ن\ب,س,

م'غ.ر_ث%ةv ز'ر\قاv كأ%ن� ع'يون.ها،
من الد_م> وال3ياد1، ن'و_ار' ع.3ضر.س,

وقال أ%بو حنيفة: الع.3ض\ر.س' ع'ش\ب أ%شهب' إ,ل ال�ضرة يتمل الن_دى
احتمالv شديداv، ون.و\ر'ه قانئ� المرة، ولون الع.3ض\ر.س إ,ل السواد؛

قال ابن مقبل يصف الع.ي:
على إ,ث}ر, ش.ح_اج� لطيف م.صي'ه،

ي'م'جe ل�عاع. الع.ض\ر.س, ال%و\ن1 ساع1ل�ه
قال وقال ابن أ%حر:

ي.ظ%ل© بالع.ض\ر.س, ح1ر\باؤها،
كأ%نه ق%ر\م¬ م'سام� أ%ش1ر\

وقال أ%بو عمرو: الع.ض\ر.س من الذكور أ%شد الب.قل كله رطوبة.
والع.ض\ر.س': الب.ر.د'، وهو ح.ب الغمام؛ واستشهد الوهري ف هذا بقول

الشاعر يصف كلب الصيد:
م'ح.ر_ج.ةD ح'صÒ كأ%ن ع'يون.ها،

إ,ذا أ%ذ�ن الق%ن_اص بالص_يد، ع.ض\ر.س'
قال: ويروى م'غ.ر_ث%ةv ح'ص�اv، هكذا ف الصحاح؛ قال ابن بري: البيت

للب.ع1يث وصوابه: مر_جة حصÒ، وف شعره: إ,ذا أ%ي_ه. الق%ن_اص، قال:
والع.ض\ر.س' ههنا نبات{ له لون أ%حر تشب_ه به عيون الكلب ل4نا ح'م\ر؛



قال: وليس هو هنا ح.ب_ الغمام كما ذك%ر إ,نا ذلك ف بيت غي هذا وهو:
ف%بات.ت\ عليه ليلة ر'ج_ب,ي_ة،

ت'ح.ي>يي بق%طر كال�مان وع.ض\ر.س,
وقيل بيت الب.ع1يث:

،vد.ي_ة�فصب_ح.ه' عند الشeر'وق,، غ
كلب' ابن, ع.م_ار� ع1طاف¬ وأ%ط}ل%س'

والاء ف صب�حه تعود على حار وحش. وم'ح.ر_ج.ة: م'قل�دة بال4حراج،
جع ح1ر\ج� لل}و.د.ع.ة. وح'صe: قد ان\ح.ص_ شعرها، وأ%ي_ه. الق%ان,ص>

بالكل}ب: ز.ج.ر.ه؛ ومثله قول امرئ القيس، وقد ذكر آنفاv. وف
الثل:أ%ب\رد من ع.ض\ر.س، وكذلك الع'ضارس، بالضم؛ قال الشاعر:

تضح.ك عن ذ1ي أ�ش'ر, ع'ضار,س,
والمع ع.ضار,س مثل ج'وال1ق وج.والق، وقيل: الع.ض\ر.س ال%ل1يد. قال ابن

سيده: والع.ض\ر.س والع'ضار,س الاء البارد العذب؛ وقوله:
تضحك عن ذي أ�ش'ر� ع'ضار,س

أ%راد عن ث%غ\ر عذب، وهو الغ'ضار,س؛ بالغي العجمة، وسنذكره.
والع.ض\ر.س: حار الوحش.

vوع'طاسا vس، بالضم، ع.ط}سا�@عطس: ع.ط%س. الرجل ي.ع\ط1س، بالكسر، وي.ع\ط
وع.ط}سة، والسم الع'طاس. وف الديث: كان ي'ح1ب الع'طاس ويكره

الت_ثاؤب. قال ابن ال4ثي: إ,نا أ%حب_ الع'طاس ل4نه إ,نا يكون مع خفة البدن
وانفتاح السام> وتيسي الركات، والتثاؤب بلفه، وسبب هذه ال4وصاف

تفيف' الغذاء وال3قلل من الطعام والشراب.
وال%ع\ط1س وال%ع\طس: ال4نف ل4ن الع'طاس منه يرج. قال ال4زهري:

ال%ع\ط1س'، بكسر الطاء ل غي، وهذا يدل على أ%ن اللغة الي�دة ي.ع\ط1س'،
بالكسر. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: ل ي'ر\غ1م الل�ه' إ,ل هذه

ال%عاطس؛ هي ال�نوف.
والعاط�وس: ما ي'ع\ط%س' منه، مث�ل به سيبويه وفسره السياف. وع.ط%س.

الصeبح: انفلق. والعاط1س: الصبح لذلك، صفةD غالبة، وقال الليث: الصبح
يسمى ع'طاساv. وظب عاط1س إ,ذا استقبلك من أ%مام1ك. وع.ط%س. الرجل: مات. قال

أ%بو زيد: تقول العرب للرجل إ,ذا مات: ع.ط%س.ت\ به الل©ج.م'؛ قال:
والل©ج\مة ما تطي_ر\ت منه، وأ%نشد غيه:



إ,ن_ا أ�ناس ل تزال� ج.ز'ور'نا
ل%ها ل�ج.م¬، م1ن الني_ة، عاط1س'

ويقال للموت: ل�ج.م¬ ع.ط�وس؛ قال رؤبة:
ول ت.خاف' الل©ج.م. الع.ط�وسا

ابن ال4عراب: العاط�وس دابة ي'ت.شاء4م با؛ وأ%نشد غيه لطرفة بن
العبد:

،Dل%ع.م\ري لقد م.ر_ت\ ع.واط1يس' ج.م_ة
ومر� ق�بيل% الصeبح ظ%ب م'ص.م_ع'

والع.ط�اس: اسم فرس لبعض بن ال%دان؛ قال:
ي.خ'بe ب. الع.ط�اس' راف1ع. ر.أ}س1ه1

وأ%ما قوله:
وقد أ%غ}ت.دي قبل% الع'طاس, ب,ساب,ح�

فإ,ن ال4صمعي زعم أ%نه أ%راد: قبل أن أ%سع ع'طاس عاط1س فأ%تطي�ر منه
ول أ%مضي لاجت، وكانت العرب أ%هل ط1ي.ر.ة، وكانوا يتطي_ر'ون من

الع'طاس فأ%بطل النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ط1ي.ر.ت.هم. قال ال4زهري: وإ,ن
صح ما قاله الليث إ,ن الصبح يقال له الع'طاس فإ,نه أ%راد قبل انفجار

الصبح، قال: ول أ%سع الذي قاله لثقة ي'رجع إ,ل قوله.
ويقال: فلن ع.ط}س.ة فلن إ,ذا أ%شبهه ف خ.ل}قه وخ'ل�قه.

@عطلس: الع.ط%ل�س: الطويل.
@عطمس: الع'ط}م'وس والع.ي\ط%م'وس: الميلة، وقيل: هي الطويلة الت_ار.ة

.vذات' قوام وأ%لواح، ويقال ذلك لا ف تلك الال إ,ذا كانت عاقرا
الوهري: الع.ي\ط%م'وس من النساء التام_ة اللق وكذلك من ال3بل. والع.ي\ط%م'وس

من النeوق أ%يضاv: الفت1ي_ة� العظيمة السناء. ال4صمعي: الع.ي\ط%موس
الناقة التام_ة الل}ق. ابن ال4عراب: الع.ي\ط%م'وس الناقة ال%ر,مة،

والمع الع.طام1يس، وقد جاء ف ضرورة الشعر ع.طام1س؛ قال الراجز:
يا ر'ب_ بيضاء من الع.طام1س،

تضحك عن ذي أ�ش'ر� ع'ضار,س
وكان حقه أ%ن يقول ع.طام1يس ل4نك لا حذفت الياء من الواحدة بقيت

ع.ط%م'وس مثل ك%ر.د'وس، فلزم التعويض ل4ن حرف اللي رابع كما لزم ف التحقي،
ول تذف الواو ل4نك لو حذفتها لحتجت أ%يضا إ,ل أ%ن تذف الياء ف



المع أ%و التصغي، وإ,نا تذف من الزيادتي ما إ,ذا حذفتها استغنتيت عن
حذف ال�خرى.

:vعفس: الع.ف}س: ش1د_ة س.وق ال3بل. ع.ف%س ال3بل% ي.ع\ف1س'ها ع.ف}سا@
ساقها س.و\قاv شديداv؛ قال:

ي.ع\ف1س'ها الس_و�اق كل� م.ع\ف%س,
والع.ف}س': أ%ن يرد_ الراعي غنمه ي.ث}ن,يها ول يدع'ها تضي على

جهاتا. وع.ف%س.ه عن حاجته أ%ي رد_ه. وع.ف%س. الدابة والاشية ع.ف}ساv: حب.سها
:vعلى غي مرعى ول ع.ل%ف؛ قال العجاج يصف بعيا

كأ%نه من ط�ول, ج.ذ}ع, الع.ف}س,،
ور.م.لن1 ال1م\س, بعد ال1م\س,،

ي'ن\ح.ت' من أ%قطار,ه ب,ف%أ}س,
والع.ف}س': الكد� وال3تعاب وال3ذالة والستعمال. والع.ف}س: ال%ب\س

وال%ع\ف�وس: البوس وال�بتذ%ل، وع.ف%س الرجل% ع.ف}ساv، وهو نو
ال%س\جون، وقيل: هو أ%ن ت.س\ج'نه س.ج\ناv. والع.ف}س': المتهان� للشيء.
والع.ف}س': الض_باطة ف الص>راع. والع.ف}س: الد_و\س. واع\ت.ف%س القوم':

vجذ%به إ,ل ال4رض وضغ.ط%ه ض.غ\طا :vاص\ط%ر.ع'وا. وع.ف%س.ه ي.ع\ف1سه ع.ف}سا
شديداv فضرب به؛ يقال من ذلك: ع.ف%س\ت'ه وع.ك%س\ت'ه وع.ت\ر.س\ت'ه. وقيل

ل4عراب: إ,نك ل ت'حس3ن أ%كل% الرأ}س قال: أ%ما والل�ه1 إ,ن ل4ع\ف1س'
أ�ذ�نيه وأ%ف�كe ل%ح\ي.ي\ه وأ%س\حى خ.د_يه، وأ%ر\مي بال�خ> إ,ل من

هو أ%حوج' م1ن إ,ليه قال ال4زهري: أ%جاز ابن ال4عراب السي والصاد ف
هذا الرف. وع.ف%س.ه: ص.ر.ع.ه. وع.ف%سه أ%يضاv: أ%لزق%ه بالتراب.

وع.ف%س.ه ع.ف}ساv: وط1ئ%ه؛ قال رؤبة:
والش_يب' حي أ%د\ر.ك الت_ق}ويسا،

ب.د_ل% ث%و\ب. ال1د_ة1 اللب'وسا،
وال1ب\ر. منه خ.ل%قاv م.ع\ف�وسا

وثوب م'ع.فYس: ص.بور على الد_ع\ك. وع.ف%س\ت' ثوب: ابتذلته. وع.ف%س.
ال4دي. ي.ع\ف1س'ه ع.ف}ساv: دلك%ه ف الد>باغ. والع.ف}س: الضرب على

الع.ج'ز. وع.ف%س. الرجل� الرأ%ة برجله ي.ع\ف1سها: ضرب.ها على عجيزتا
ي'عاف1س'ها وت'عاف1س'ه، وعاف%س. أ%هله م'عاف%س.ة وع1فاساv، وهو شبيه

بال�عالة.وال�عاف%س.ة: ال�داع.بة وال�مار.س.ة؛ يقال: فلن ي'عاف1س ال�مور أ%ي



ي'مار,س'ها وي'عالها. والع1فاس: الع1لج. وال�عاف%سة: ال�ع.ال%ة.
وف حديث حنظلة ال4س.ي\دي: فإ,ذا رج.ع\نا عاف%س\نا ال4زواج والض_ي\ع.ة؛

ومنه حديث علي: كنت أ�عاف1س وأ�مار,س، وحديثه الخر: ي.من.ع من الع1فاس
خوف' الوت وذ�ك}ر' البعث والساب. وت.عافس. القوم': اعتل%جوا ف صراع

ونوه.
وانع.ف%س ف الاء: انغ.م.س..

والع.ف�اس: طائر ي.ن\ع.ف1س ف الاء.
والع1فاس': اسم ناقة ذكرها الراعي ف ش.عره، وقال الوهري: الع1فاس

وب.ر\و.ع اسم ناقتي للراعي النميي؛ قال:
Dإ,ذا ب.ر.ك%ت\ منها ع.جاساء� ج,ل�ة
ب.ح\ن,ي.ة{، أ%ش\ل%ى الع1فاس. وب.ر\و.عا

.vع\ي,ي خ'بثا�@عفرس: الع.ف}رس: الس_ابق السريع. والع.ف}ر.س1يe: ال
والع.فاريس: الن_عام. وع1ف}ر,س: حي� من اليمن. والع1ف}راس والع.ف%ر\ن.س،

كلها: ال4سد الشديد الع'نق الغليظ�ه، وقد يقال ذلك للكلب والع1ل}ج.
@عفقس: الع.ف%نق%س: الذي جد�تاه ل4بيه وأ�مه وامرأ%ته عجميات.

والع.ف%نقس والع.ق%ن\ف%س، جيعاv: السي�ء اللق ال�ت.طاو,ل على الناس. وقد
ع.ف}ق%س.ه وعق}ف%س.ه: أ%ساء4 خ'ل�ق%ه. والع.ف%ن\ق%س: العس3ر ال4خلق، وقد

اع\ف%نقس الرجل�، وخ'ل�ق ع.ف%ن\ق%س؛ قال العجاج:
إ,ذا أ%راد خ'ل�قاv ع.ف%ن\ق%سا،

أ%قر_ه الناس، وإ,ن} ت.ف%ج_سا
قال: ع.ف%ن\ق%س¬ خ'لق عسي ل يستقيم، سل�م له ذلك 

(* هكذا ف
ال4صل.). ويقال: ما أ%دري ما الذي ع.ف}ق%سه وع.ق}ف%سه أ%ي ما الذي أ%ساء خ'لقه

بعدما كان حسن الل�ق. ويقال: رجل ع.ف%ن\ق%س ف%ل%ن\ق%س، وهو اللئيم.
@عقس: ال4ع\ق%س' من الرجال: الشديد الش_ك�ة ف شرائه وبيعه؛ قال: وليس

هذا مذموماv ل4نه ياف الغب\ن، ومنه قول عمر ف بعضهم: ع.ق1س ل%ق1س.
وقال ابن دريد: ف خ'لقه ع.ق%س أ%ي التواء.

والع.ق%س: شجية تنبت ف الث©مام وال%ر\خ وال4راك ت.ل}ت.وي.
والع.و\ق%س': ضر\ب من النب\ت، ذكره ابن دريد وقال: هو الع.ش.ق.

@عقبس: الع.قاب,يس': بقايا الرض والع1ش\ق كالع.قابيل. والع.قابيس':



الشدائد من ال�مور؛ هذه عن اللحيان.
@عقرس: عقرس: حيÒ من اليمن.

@عقفس: الع.ق%ن\ف%س والع.ف%ن\ق%س، جيعاv: السيء اللق. وقد ع.ق}ف%س.ه
وع.ف}ق%س.ه: أ%ساء خلقه، وقد تقد�م ذلك مستوف.

@عكس: ع.ك%س. الشيء ي.ع\ك1س'ه ع.ك}ساv فان\ع.ك%س.: رد� آخره على أ%و�له؛
وأ%نشد الليث:

وه'ن_ ل%د.ى ال4ك}وار, ي'ع\ك%س\ن. بالب'ر.ى،
على ع.ج.ل� منها، ومنهن� ي'ك}س.ع'

ومنه ع.ك}س' البل1ي_ة عند القب ل4نم كانوا ي.ر\ب,ط�ونا معكوسة
الرأ}س إ,ل ما يلي ك%ل}ك%ل%ها وب.طن.ها،ويقال إ,ل مؤخ�رها ما ي.لي ظهرها

ويتركونا على تلك الال حت توت. وع.ك%س. الدابة% إ,ذا ج.ذ%ب رأ}سها
vإ,ليه لترجع إ,ل ورائها الق%ه\ق%ر.ى. وع.ك%س البعي ي.ع\ك1س'ه ع.ك}سا

وع1كاساv: شد_ ع'نقه إ,ل إ,حدى يديه وهو بارك، وقيل: شد_ حبلv ف خ.ط}مه
إ,ل ر'س\غ, يديه ل1ي.ذ1ل�؛ والع1كاس: ما شد_ه به. وع.ك%س. ر.أ}س.

البعي يعك1سه ع.ك}ساv: ع.ط%ف%ه؛ قال التلمس:
جاو.ز\ت'ها ب,أ%م'ون{ ذات م.ع\ج.م.ة{،

ت.ن\ج'و بك%ل}ك%ل1ها، والرأ}س' م.ع\ك�وس'
والع.ك}س أ%يضاv: أ%ن تعك1س رأ}س. البعي إ,ل يد1ه ب,خ1طام ت'ضي>ق

بذلك عليه. وقال العدي: الع.ك}س أ%ن يعل الرجل� ف رأ}س البعي خ1طاماv ث
ي.ع\ق1ده إ,ل ركبته لئل ي.ص'ول. وف حجيث الربيع بن خ'ث%يم: اعك1س'وا

أ%نفسكم ع.ك}س اليل بالل©ج'م؛ معناه اقد.ع'وها وك�ف©وها ور'دeوها.
وقال أ%عراب من بن ن'ف%ي\ل: ش.ن.ق}ت' البعي. وع.ك%سته إ,ذا جذ%بت. من

ج.رير,ه ول%ز,م\ت من رأ}سه ف%ه.م\ل%ج. وع.ك%س الشيء4: جذ%به إ,ل
vم.ش.ى م.ش\ي. ال4ف}ع.ى، وهو يتع.ك�س تعك©سا :�ال4رض.وت.ع.ك�س. الرجل

كأ%نه قد ي.ب,س.ت عروقه. وربا م.ش.ى السكران كذلك. ويقال: من دون ذلك ع1كاس
وم1كاس، وهو أ%ن تأ}خذ بناصيته ويأ}خذ بناصيتك. ورجل مت.ع.كYس:

م'ت.ث%ن>ي غ�ض'ون1 القفا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
وأ%نت. امر'ؤ¬ ج.ع\د' الق%فا م'ت.ع.كYس¬،
من ال4ق1ط1 ال%و\ل1ي> ش.ب\عان� كان,ب'

وع.ك%س.ه إ,ل ال4رض: جذبه وض.غ.طه ض.غ\طاv شديداv. والع.كيس من



الل�ب: ال%ل1يب' ت'ص.بe عليه ال3هالة وال%ر.ق ث يشرب، وقيل: هو الدقيق
يصب عليه الاء ث يشرب؛ قال أ%بو منصور ال4سدي:

فلم_ا س.ق%يناها الع.ك1يس. ت.م.د_ح.ت\
خ.واص1ر'ها، واز\داد. ر.ش\حاv ور,يد'ها

ويقال منه: ع.ك%س\ت أ%عك1س' ع.ك}ساv، وكذلك العتكاس؛ قال الراجز:
ج.ف}ؤ'ك. ذا ق1د\ر.ك للض>يفان1،

ج.ف}أv على الرeغ}فان1 ف ال1فان1،
خيe من الع.ك1يس, بال4ل}بان1

والع.ك}س': حبس الدابة على غي علف.
والع'كاس: ذكر. الع.ن\كبوت؛ عن كراع.

والع.ك1يس': الق%ض1يب' من ال%ب.ل%ة ي'ع\ك%س' تت ال4رض إ,ل موضع آخر.
@عكبس: كل© شيء تراكب: ع'كاب,س وع'ك%ب,س؛ وقال يعقوب: باؤها بدل من

اليم ف ع'كام1س وع'ك%م1س، وقال كراع: إ,ذا ص'ب_ ل%ب على م.ر.ق، كائناv ما
كان، فهو ع'ك%ب,س؛ وقال أ%بو عبيد: إ,نا هو الع.ك1يس' بالياء، وقد

ذ�كر.وع.ك}ب.س البعي.: شد_ ع'نقه إ,ل إ,حدى يديه وهو بار,ك؛ وإ,بل ع'كاب,س
وع'كام1س وع'ك%م1س وع'ك%ب,س إ,ذا كثرت، وقيل: إ,ذا قاربت ال4لف..
@عكمس: الع'ك%م1س' والع'كام1س: القطيع الض_خ\م من ال3بل. وقال

اللحيان: إ,بل ع'كام1س وع'كاب,س وع'ك%م1س وع'ك%ب,س إ,ذا كثرت. قال أ%بو حات:
إ,ذا قاربت ال3بل� ال4لف فهي ع'كام1س. وكل شيء تراكب وتراكم وكث�ر حت

ي'ظ}ل1م من كثرته، فهو ع'كام1س وع'ك%م1س؛ قال العجاج:
ع'كام1س¬ كالسeن\د'س, ال%ن\ش'ور,

�وليلD ع'كام1س: م'ظل1م متراكب' الظل}مة شديد'ها. وقد ع.ك}م.س. الليل
ع.ك}م.س.ةv إ,ذا أ%ظلم وت.ع.ك}م.س.

@علس: الع.ل}س': س.واد الليل. والع.ل}س': الشeر\ب. وع.ل%س. ي.ع\ل1س
vت.ع\ل1س إ,ذا أ%صابت شيئا �ع.ل}ساv: شر,ب، وقيل: أ%كل. وع.ل%س.ت1 ال3بل
تأ}كله. والع.ل}س': ال4كل، وق%ل�ما ي'تكلم بغي حرف النفي. وما ذاق

vوف الصحاح ول لو'وسا ،vوسا�ع.ل�وساv أ%ي ذ%واقاv، وما ذاق ع.ل�وساv ول أ%ل
.vأ%ي ما ذاق شيئا

وع.ل�س داؤه أ%ي اشتد_ وبر_ح. وما ع.ل%س. عنده ع.ل�وساv أ%ي ما أ%كل.
وقال ابن هانئ: ما أ%كلت اليوم ع'لساv. وما ع.ل�س'وا ضيف%هم بشيء أ%ي



ما أ%طعموه. والع.ل%س: ش1واء� م.س\م'ونD. وشواء م.ع\ل�وس: أ�كل
بالس_م\ن.

والع.ل1يس': الش>واء الس_مي؛ هكذا حكاه كراع. والع.ل1يس': الش>واء
مع ال1ل}د. والع.ليس: الشواء ال�ن\ض.ج. ورجل م'ج.ر_س وم'ع.ل�س

وم'ن.ق�ح وم'ق%ل�ح أ%ي م'جر_ب.
والع.ل%س: ح.ب يؤ\كل، وقيل: هو ضر\ب من ال1نطة، وقال أ%بو حنيفة:

الع.ل%س' ضر\ب من الب'ر> جي�د غي أ%نه ع.س3ر' الست1ن\قاء، وقيل: هو ضر\ب من
الق%م\ح يكون ف الك1مام منه ح.بتان، يكون بناحية اليمن، وهو طعام أ%هل

ص.ن\عاء. ابن ال4عراب: الع.د.س يقال له الع.ل%س.
والع.ل%س3ي�: شجرة ال%قg1ر,، وهو نبات الص_ب, وله ن.و\ر ح.سن مثل

ن.و\ر, الس_و\س.ن, ال4خضر؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة الس_عدي:
كأ%ن النeق}د. والع.ل%سي� أ%ج\ن،

ون.ع_م ن.ب\ت.ه واد{ م.ط1ي'
ورجل م'ع.ل�س: م'جر_ب. وع.ل%س ي.ع\ل1س' ع.ل}ساv وع.ل�س: ص.خ1ب.؛ قال

رؤبة:
قد أ%ع\ذ�ب' العاذ1ر.ة ال%ؤ'وسا

بال1د�، حت ت.خ\ف1ض. الت_ع\ل1يسا
Dراد، ويقال له الع.ل© والع.ل%س، وجعه أ%ع\لل�والع.ل%س: الق

وأ%ع\لس¬.
.�والع.ل%س.ة: د'و.ي\ب_ة شبيهة بالن_ملة أ%و ال%ل%م.ة

وع.ل%س¬ وع'ل%ي\س: اسان. وبنو ع.ل%س�: ب.ط}ن من بن س.ع\د، وال3بل
الع.ل%س3ي_ة منسوبة إ,ليهم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ف ع.ل%س3ي_ات{ ط1وال ال4ع\ناق\
ورجل وجل ع.ن.س3ي� أ%ي شديد؛ قال الرار:

إ,ذا رآها الع.ل%س3يe أ%ب\ل%سا،
وع.ل�ق. القوم' إ,داوى ي'ب_سا

@علطس: الع1ل}ط%و\س'، مثال الف1ر\د.و\س,: الناقة ال1يار الفار,ه.ة،
وقيل: هي الرأ%ة السناء، مث�ل به سيبويه وفسره السياف.

@علطبس: الع.ل}ط%ب,يس': ال4م\ل%س' الب.çاق؛ وأ%نشد الر_ج.ز الذي يأ}ت
ف علطمس بعدها.



@علطمس: الع.ل}ط%م1يس': الناقة الضخمة ذات أ%قطار وس.نام. والع.ل}ط%م1يس:
الض_خ\م الشديد؛ قال الراجز:
ل%م_ا رأ%ت\ ش.ي\ب. ق%ذال ع1يسا،
وهام.ت كالط�س\ت1 ع.ل}ط%م1يسا،

ل ي.ج,د' القم\ل� با ت.ع\ريسا
وهذه الترجة ف الصحاح علطبس، بالباء، وقال: الع.ل}ط%ب,يس' ال4م\ل%س'

الب.ر_اق، وأ%نشد هذا الرجز بعينه، وفيه:
وهام.ت1ي كالطYس\ت1 ع.ل}ط%ب,يسا

بالباء.
@علكس: ليلة م'ع\ل%ن\ك1س.ة: ك%م'ع\ر.ن\ك1س.ة. وشعر ع1ل�ك}س¬ وع.ل%ن\ك%س

وم'ع\ل%ن\ك1س: كثي متراك1ب، وكذلك الر_مل وي.ب,يس' الك%ل3.
واع\ل%ن\ك%س.ت ال3بل� ف الوضع: اجتمعت\. وع.ل}ك%س. الب.يض' واع\ل%ن\ك%س: اجتمع.

واع\ل%ن\ك%س الشع.ر: اشتد� سواده، وقال الفر�اء: شع.ر م'ع\ل%ن\ك1س
وم'ع\ل%ن\ك1ك¬ الك%ث1يف التمع ال4سود. قال ال4زهري: ع.ل}ك%س أ%صل بناء

اع\ل%ن\ك%س. الشع.ر إ,ذا اشتد� سواده وكثر؛ قال العجاج:
ب,فاح1م, د'وو,ي. حت اع\ل%ن\ك%سا

ويقال: اع\ل%ن\ك%س الشيء� أ%ي ترد_د. وال�ع.ل}ك1س' وال�ع\ل%ن\ك1س من
الي.ب,يس,: ما كث�ر واجتمع. وع.ل}ك%س¬: اسم رج'ل من أ%هل اليمن.
@علندس: ال4زهري: الع.ل%ن\د.س' والع.ر.ن\د.س': الصeلب الشديد.

@عمس: ح.ر\ب¬ ع.ماس¬: شديدة، وكذلك ليلة ع.ماس. ويوم ع.ماس: م'ظل1م؛
أ%نشد ثعلب:

إ,ذا ك%ش.ف اليوم' الع.ماس' عن اس\ت1ه1،
فل ي.ر\ت.دي م1ث}لي ول ي.ت.ع.م_م'

والمع ع'م'س؛ قال العجاج:
ون.ز.ل�وا بالس_ه\ل, بعد الش_أ}س,،

وم'ر> أ%يام� م.ض.ي\ن. ع'م\س,
وقد ع.م�1س. ع.م.ساv وع.م\ساv وع'م'وساv وع.ماس.ة وع'م'وس.ة؛ وأ%م\ر¬

ع.م\س¬ وع.م'وس وع.ماس وم'ع.م_س: شديد م'ظلم ل ي'در.ى من أ%ين ي'ؤ\تى له؛
ومنه قيل: أ%تانا بأ�مور م'ع.م_سات وم'ع.م>سات، بنصب اليم وجر�ها،

أ%ي م.ل}و,ي_ات عن ج,ه.ت1ها مظلمة. وأ%س.د¬ ع.ماس¬: شديد؛ وقال:



ق%ب,يل%تان1 كال%ذ%ف1 ال�ن.د_ى،
أ%طاف. ب,ه,ن� ذ�و ل1ب.د1 ع.ماس'

والع.م.س': كال%م.س، وهي الش>د_ة؛ حكاها ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
إ,ن� أ%خ\وال، ج.م1يعاv من ش.ق1ر\،

ل%ب,س'وا ل ع.م.ساv ج,ل}د. الن_م1ر\
وع.م.س. عليه ال4مر. ي.ع\م1س'ه وع.م_س.ه: خ.ل�طه ولب_سه ول

ي'بي>ته. والع.م.اس: الد_اه1ية. وكل© ما ل يهتد.ى له: ع.م.اس¬. والع.م'وس':
الذي ي.تع.س_ف ال4شياء كالاهل.

وت.ع.ام.س. عن ال4مر: أ%رى أ%نه ل ي.ع\ل%مه. والع.م\س: أ%ن ت'ر,ي أ%نك
ل تعر,ف ال4مر وأ%نت عار,ف¬. به وف حديث علي�: أ%ل وإ,ن� معاوية

قاد. ل1م_ةv من الغ'واة وع.م.س. عليهم ال%ب.ر، من ذلك، ويروى بالغي
العجمة. وت.عامس عنه: تغافل وهو به عال. قال ال4زهري: ومن قال ي.ت.غام.س،

بالغي العجمة، فهو مطئ. وت.عام.س ع.ل%ي�: ت.عام.ى فتركن ف ش'بهة من
أ%مره. والع.م\س': ال4مر الغط�ى. ويقال: ت.عام.س\ت على ال4مر

وتعام.ش\ت وت.عام.ي\ت بعن واحد. وعام.س\ت فلناv م'عام.س.ة إ,ذا ساترت.ه ول
ت'جاه1ر\ه بالع.داوة. وامرأ%ة م'عام1س.ة: تتستر ف ش.ب,يب.ت1ها ول

ت.ت.ه.ت_ك؛ قال الراعي:
إ,ن} ال%لل% وخ.ن\ز.راv ول%د.ت\ه'ما

أ�مÒ م'عام1س.ة على ال4ط}هار,
أ%ي تأ}ت ما ل خي فيه غي م'عالنة به. وال�عام.س.ة: الس>رار.

وف النوادر: ح.ل%ف فلن على الع.م1يس.ة والع'م.ي\س.ة؛ أ%ي على يي غي
حق. ويقال: ع.م.س. الك1تاب' أ%ي د.ر.س.

وطاعون ع.م\واس: أ%و_ل طاعون كان ف ال3سلم بالشام. وع'م.ي\س: اسم
رجل. وف الديث ذ1ك}ر ع.م1يس، بفتح العي وكسر اليم، وهو واد بي مكة

والدينة نزله النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ف مر>ه إ,ل بدر.
@عمرس: الع.م.ر_س، بتشديد الراء: الش_ر,س ال�لق القو,ي� الشديد. ويوم

ع.م.ر_س: شديد. وسي ع.م.ر_س: شديد، وشر ع.م.ر_س: كذلك.
والع.م\ر'وس: ال%م.ل إ,ذا بلغ الن_ز\و.. ويقال للجمل إ,ذا أ%كل

واجت.ر_ فهو ف�ر\ف�ور وع'م\ر'وس. والع'مر'وس: ال%د\ي'، شام1ي_ة، والمع
العمار,س، وربا قيل للغلم الاد1ر ع'م\ر'وس؛ عن أ%ب عمرو. ال4زهري:



الع'م\ر'وس والط©م\ر'وس الروف؛ وقال ح'م.يد بن ثور يصف نساء نشأ}ن
بالبادية:أ�ولئك ل ي.د\ر,ين. ما س.م.ك الف�ر.ى،

ول ع'ص\باv فيها ر,ئات الع.مار,س
ويقال للغلم الش�ائل: ع'م\ر'وس. وف حديث عبد اللك بن م.ر\وان: أ%ين

أ%نت من ع'م\ر'وس� راض1ع�؟ الع'م\ر'وس، بالضم: الروف أ%و ال%دي إ,ذا
بلغا الع.د\و.، وقد يكون الضعيف.، وهو من ال3بل ما قد س.م1ن. وش.ب,ع. وهو

راضع ب.ع\د'. والع.م.ر_س والع.م.ل�س واحد إ,ل أ%ن الع.م.ل�س يقال
للذئب.

@عملس: الع.م\ل%س.ة: السeرعة. والع.م.ل�س: الذئب البيب والك%ل}ب
البيث؛ قال الطرماح يصف كلب الصيد:

ي'وز,ع بال4م\راس, كل� ع.م.ل�س،
من ال�طع1مات الص_ي\د1 غي الش.واح1ن,

يوزع: ي.ك�فe، ويقال ي'غ\ر,ي كل عملس كل كلب كأ%نه ذئب. والع.م.ل�س:
القو,ي� الشديد على السفر، والع.م.ل�ط مثله، وقيل الن_اقص، وقيل

الع.م.ل�س: الميل. والع.م.ل�س: اسم. وقولم ف الثل: هو أ%بر� من الع.م.ل9س؛
هو اسم رجل كان يجe بأ�م�ه على ظهره. الوهري: الع.م.ر_س مثل

الع.مل�س الق%و,ي� على السي السريع؛ وأ%نشد:
ع.م.ل�س أ%س\فار�، إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل%ت\ ل%ه'

س.م'وم¬ كحر> النار,، ل ي.ت.ل%ث�م,
قال ابن بر>ي: الش>عر لعدي� بن الر>ق%اع يدح عمر بن عبد العزيز؛

وقبله:
ج.م.ع\ت. الل�وات يم.د الل�ه' عبد.ه

عليهن_، ف%ل}ي.ه\نئ} لك الي' واس\ل%م,
فأ%و.ل�هن� الب,رe، والب,رe غال1ب¬،

وما بك. من غ%ي\ب, الس_رائر ي'ع\ل%م,
vوثانية كانت من الل�ه نعمة

على السلمي، إ,ذ و.ل1ي خي' م'ن\ع1م,
Dوثالثة أ%ن} ليس ف1يك. ه.و.اد.ة

ل1م.ن\ رام. ظ�لماv، أ%و س.ع.ى س.ع\ي. م\رم,
ورابعةD أ%ن} ل تزال% مع التeق%ى



ت.خ'بe ب,م.ي\م'ون{، من ال4م\ر,، م'ب\ر.م,
وخامسة ف ال�ك}م, أ%ن_ك ت'نص1ف' الض_ـ

ـع1يف، وما م.ن\ ع.ل�م. الل�ه' كالع.م1ي
وسادسة أ%ن� الذي ه'و. ر.بeنا اص\ـ

ـط%ف%اك، فم.ن\ ي.ت\ب.ع\ك ل ي.ت.ن.د_م,
وسابعة أ%ن� ال%كار,م كل�ها،

سب.ق}ت. إ,ليها كل� ساع� وم'ل}ج,م,
وثامنة ف م.ن\ص1ب, الن_اس أ%ن_ه

س.م.ا بك. منهم\ م'ع\ظ%م¬ ف%وق م'ع\ظ%م,
وتاسعة أ%ن الب.ر,ي_ة ك�ل9ها

ي.ع\دeون س.يباv من إ,مام� م'ت.م_م,
وعاشرة أ%ن� ال�ل�وم. ت.و.اب,ع¬

ل1ل}م1ك.، ف فص\ل من القول م'ح\ك%م,
@عنس: ع.ن.س.ت1 الرأ%ة ت.ع\ن'س، بالضم، ع'ن'وساv وع1ناساv وت.أ%ط�ر.ت\،
وهي عانس، من ن,سوة ع'ن_س� وع.و.ان,س.، وع.ن_س.ت\، وهي م'ع.ن_س،

وع.ن_س.ها أ%هل�ها: ح.ب.س'وها عن ال4زواج حت جازت ف%ت.اء4 الس>ن ول�ا
ت.ع\ج'3ز\. قال ال4صمعي: ل يقال ع.ن.س.ت\ ول ع.ن_س.ت ولكن يقال

ع'ن>س.ت، على ما ل يسم_ فاعل�ه، فهي م'ع.ن_س.ة، وقيل: يقال ع.ن.س.ت،
بالتخفيف، وع'ن>س.ت\ ول يقال ع.ن_س.ت؛ قال ابن بري: الذي ذكره ال4صمعي ف

خ.ل}ق ال3نسان أ%نه يقال ع.ن_س.ت الرأ%ة، بالفتح مع التشديد، وع.ن.س.ت،
بالتخفيف، بلف ما حكاه الوهري. وف صفته، صلى الل�ه عليه وسلم: ل

عان,س¬ ول م'ف%ن>د¬؛ العان,س من الرجال والنساء: الذي ي.بقى زماناv بعد
أ%ن ي'د\ر,ك ل يتزوج، وأ%كثر ما ي'ستعمل ف النساء. يقال: ع.ن.س.ت1

الرأ1ة، فهي عان,س، وع'ن>س.ت، فهي م'ع.ن>س.ة إ,ذا ك%ب,ر.ت وع.ج.ز.ت\ ف
بيت أ%بويها. قال الوهري: ع.ن.س.ت1 الارية ت.ع\ن'س إ,ذا طال مكثها ف

منزل أ%هلها بعد إ,د\راكها حت خرجت\ من ع1داد ال4بكار، هذا ما ل تتزوج،
فإ,ن تزوجت مر_ة فل يقال ع.ن.س.ت؛ قال ال4عشى:

والب,يض' قد ع.ن.س.ت\ وطال% ج,راؤ'ها،
ون.ش.أ}ن% ف ف%ن.ن� وف أ%ذ}واد1

ويروى: والبيض,، مروراv بالعطف على الش_ر\ب ف قوله:



ولقد أ�ر.ج_ل ل1م_ت ب,ع.ش1ي_ة{
للش_ر\ب,، قبل% ح.وادث1 ال�ر\تاد1

ويروى: س.ناب,ك، أ%ي قيل حوادث الط�ال1ب؛ يقول: أ�ر.ج>ل� ل1م_ت
للش_ر\ب وللجواري ال1سان اللوات نش.أ}ن ف ف%ن.ن� أ%ي ف نعمة. وأ%صلها

أ%غصان الشجر؛ هذه رواية ال4صمعي، وأ%ما أ%بو عبيدة فإ,نه رواه: ف ق1ن¼،
بالقاف، أ%ي ف عبيد وخ.د.م. ورجل عان,س، والمع العان,س'ون؛ قال أ%بو

قيس بن رفاعة:
م1ن_ا الذي هو ما إ,ن} ط%ر_ شار,ب'ه،
والعان,س'ون، وم1ن_ا ال�ر\د' والش>يب'

وف حديث الشعب: سئل عن الرجل ي.دخل بالرأ%ة على أ%نا بكر فيقول ل
أ%جدها ع.ذ}راء، فقال: إ,ن الع'ذ}رة قد ي'ذه1بها الت.ع\نيس' وال%ي\ض.ة،

وقال الليث: ع.ن.س.ت إ,ذا صارت ن.ص.فاv وهي بكر ول تتزو_ج. وقال
الف%ر_اء: امرأ%ة عانس الت ل تتزوج وهي تترقب ذلك، وهي ال�ع.ن_سة. وقال

الكسائي: الع.ان,س فوق ال�ع\ص1ر؛ وأ%نشد لذي الرمة:
وع1يطاv كأ%س\راب ال�روج ت.ش.و_ق%ت\

م.عاص1ي'ها، والعات1قات' الع.وان,س'
الع1يط�: يعن با إ,بلv ط1وال ال4عناق، الواحدة منها ع.ي\طاء. وقوله

كأ%سراب الروج أ%ي كجماعة نساء خرج\ن متشو�فات ل4حد الع1يدين أ%ي
متزينات، شب_ه ال3بل بن_. وال�ع\ص1ر: الت دنا حيضها. والعان,ق': الت ف

بيت أ%بويها ول يقع عليها اسم الزوج، وكذلك العان,س.
وفلن ل ت.ع\ن'س الس>نe و.جه.ه أ%ي ل تغي�ره إ,ل الك1ب.ر,؛ قال

س'و.ي\د¬ الارثي:
ف%ت ق%ب.لD ل ت.ع\ن'س السنe وجه.ه'،

س1وى خ'ل}س.ة{ ف الرأ}س كالب.ر\ق, ف الدeجى
وف التهذيب: أ%ع\ن.س الشيب' رأ}س.ه إ,ذا خالطه؛ قال أ%بو ضب الذل:

ف%ت ق%ب.لD ل ي.ع\ن'س, الش_يب' رأ}س.ه،
س1وى خ'ي'ط{ ف النeور, أ%شر.ق}ن. ف الدeجى

ورواه ال�ب.ر_د: ل تع\ن'س الس>نe و.جهه؛ قال ال4زهري: وهو أ%جود.
والع'ن_س' من ال3بل, فوق الب.كارة أ%ي الص>غار. قال بعض العرب: ج.عل

الفحل� يضرب ف أ%بكار,ها وع'ن_س3ها؛ يعن بال4بكار جع ب.ك}ر،



والع'ن_س التوس>طات الت ل%س\ن بأ%بكار.
والع.ن\س': الص_خرة. والع.ن\س': الناقة القوي_ة�، شبهت بالصخرة

لصلبتها، والمع ع'ن\س¬ وع'ن'وس وع'ن_س مثل باز,ل وب'ز\ل� وب'ز_ل؛ قال
الراجز:

ي'ع\ر,س' أ%بكاراv با وع'ن_سا
وقال ابن ال4عراب: الع.ن\س الباز,ل الصeلبة من النeوق ل يقال

لغيها، وجعها ع1ناس، وع'ن'وس جع ع1ناس؛ قال ابن سيده: هذا قول ابن
ال4عراب وأ%ظنه وه.ماv منه ل4ن ف1عالv ل يمع على ف�ع'ول، كان واحداv أ%و

جعاv، بل ع'ن'وس جع ع.ن\س كع1ناس. قال الليث: ت'سم�ى ع.ن\ساv إ,ذا
ت.م_ت\ س1ن�ها واشتدت قو_تا ووف%ر عظامها وأ%عضاؤ'ها؛ قال الراجز:

ك%م\ ق%د\ ح.س.ر\نا م1ن\ ع.لة{ ع.ن\س,
وناقة عان,س.ة وجل عان,س: سي تام� ال%لق؛ قال أ%بو وجزة السعدي:

بعان,سات{ ه.ر,مات1 ال4ز\م.ل,،
ج'ش¼ كب.ح\ري� الس_حاب ال�خ\ي,ل,

والع.ن\س: الع'قاب. وع.ن.س. العود.: ع.ط%ف%ه، والشي أ%فصح.
واع\ن.و\ن.س. ذن.ب الناقة{، واع\ن,يناس'ه: وف�ور' ه'ل}ب,ه وطول�ه؛ قال

:vوحشي�ا vر,م_اح يصف ثوراYالط
ي.م\س.ح' ال4رض ب'ع\ن.و\ن,س�،

م1ثل مئلة الن>ياح الق1يام
أ%ي بذنب سابغ. وع.ن\س¬: قبيلة، وقيل: قبيلة من اليمن؛ حكاها سيبويه؛

وأ%نشد:
ل م.ه\ل% ح.ت ت.ل}ح.قي بع.ن\س,،
أ%هل, الر>باط1 الب,يض, والق%ل%ن\س,

قال: ول يقل الق%ل%ن\س'و ل4ن.ه ليس ف الكلم اسم آخره واو قبلها حرف
مضموم، ويكفيك من ذلك أ%نم قالوا: هذه أ%د\ل زير.

والع1ناس': الرآة. والع'ن'س: الرايا؛ وأ%نشد ال4صمعي:
حت ر.أ%ى الش_ي\ب.ة ف الع1ناس,،

وعادم. ال�لحب, الع.و_اس,
وع'ن.ي>س: اسم ر.م\ل معروف؛ وقال الراعي:

وأ%ع\ر.ض. ر.م\لD من ع'ن.ي>س، ت.ر\ت.ع1ي



ن,عاج' ال%ل، ع'وذاv به وم.تال1يا
أ%راد: ترتعي به نعاج' الل أ%ي ب.ق%ر' الوحش. عوذاv: وض.ع.ت\

ح.د1يثاv، وم.ت.ال%: يتلوها أ%ولدها. والل: ما ات�سع من ال4رض، ون.ص.ب
ع'وذاv على الال.

@عنبس: الع.ن\ب.س: من أ%ساء ال4سد، إ,ذا ن.ع.ت_ه قلت ع.ن\ب.س
وع'ناب,س، وإ,ذا خصصته باسم قلت ع.ن\ب.س.ة كما يقال أ�سامة وس.اعدة. أ%بو عبيد:

الع.ن\ب.س ال4س.د ل4نه ع.ب'وس. أ%بو عمرو: الع.نب.س' 
(* قوله «أ%بو عمرو:

العنبس المة إل» عبارة شرح القاموس ف هذه الادة: وأ%ورد صاحب اللسان
هنا العنبس المة الرعناء عن أ%ب عمرو، وكذلك تعنبس الرجل إذا ذل9

بدمة أ%و غيها، قلت: والصواب أنما البعنس وبعنس، بتقدي الوحدة، وقد ذكر
ف مله فليتنبه لذلك.) ال4مة الر_ع\ناء. ابن ال4عراب: ت.ع.ن\ب.س

الرجل إ,ذا ذل� بدمة أ%و غيها، وع.ن\ب.س إ,ذا خر.ج، وس'م>ي الرجل
الع.ن\ب.س باسم ال4س.د، وهو فنعل من الع'ب'وس.

والع.ناب,س من ق�ر.ي\ش: أ%ولد' أ�م.ي_ة بن, عبد شس ال4كب وهم ستة:
ح.ر\ب¬ وأ%بو ح.ر\ب� وس'ف}يان وأ%بو س'فيان وع.مرو وأ%بو عمرو وس'مeوا

بال4سد والباقون يقال لم ال4ع\ياص'.
@عنفس: رج'ل ع1ن\ف1س: قصي لئيم؛ عن كراع.

@عنقس: ال4زهري: الع.ن\ق%س من النساء الطويلة ال�ع\ر,قة؛ ومنه قول
الراجز:

حت ر'م1يت ب,م1زاق� ع.ن\ق%س,،
ت.أ}كل� ن,صف. ال�د> ل ت.ل%ب_ق,

ابن دريد: الع.ن\ق%س الد_اهي ال%بيث.
:vوع.و.سانا vعوس: الع.و\س والع.و.سان: الط�و\ف بالليل. عاس. ع.و\سا@

طاف بالليل. والذئب' ي.ع'وس: يطل�ب شيئاv يأ}كله. وعاس الذئب': اع\ت.س_.
وعاس. الشيء4 ي.ع'وس'ه: و.ص.ف%ه؛ قال:
فع'س\هم أ%با حس_ان، ما أ%نت عائ1س'

قال ابن سيده: ما، هنا، زائجة كأ%نه قال: ع'س\هم أ%با حسان أ%نت عائس
أ%ي فأ%نت عائ1س.

ورجل أ%ع\و.س': وص_اف. قال ال4زهري: قال الليث ال4عوس الص_ي\قل، ث



قال: قال ويقال لكل و_ص_اف لشيء هو أ%ع\و.س' وص_اف؛ قال جرير يصف
السيوف:

ت.ج\ل�وا السeي'وف. وغي'كم ي.ع\صى با،
يا ابن الق�ي'ون، وذاك ف1ع\ل� ال4ع\و.س,

قال ال4زهري: راب.ن ما قاله ف ال4ع\و.س, وتفسيه وإ,بداله قافية هذا
البيت بغيها، والرواية: وذاك ف1ع\ل� الص_ي\ق%ل,، والقصيدة ل1ج.ر,ير

معروفة وهي لمية طويلة، قال: وقوله ال4ع\و.س الص_ي\ق%ل ليس بصحيح عندي،
قال ابن سيده: وال4ع\و.س' الص.ي\ق%ل. وعاس. مال%ه ع.و\ساv وع1ي.اسة

وساس.ه س1ياس.ة: أ%حسن الق1يام عليه.
وف الثل 

(* قوله «وف الثل إل» أ%ورده اليدان9 ف أ%مثاله: ل يعدم
عائش وصلت، بالشي، وقال ف تفسيه: أي ما دام الرء أجل فهو ل يعدم

ما يتوصل به، يضرب للرجل إل آخر ما هنا.): ل ي.ع\د.م' عائ1س¬ و.ص\لت{؛
ي'ضر.ب للرجل ي'ر\م1ل من الال والزاد فيلق%ى الرجل% في.نال منه الشيء4
ث الخر حت ي.ب\ل�غ أ%هله. ويقال: هو عائ1س مال�. ويقال: هو ي.ع'وس

ع1ياله وي.ع'ولم أ%ي ي.ق�وتم؛ وأ%نشد:
خ.ل�ى ي.تام.ى كان ي'ح\س3ن' ع.و\س.هم،

وي.ق�وت'هم ف كلY عام� جاح1د1
ويقال: إ,نه ل%سائ1س مال� وعائ1س مال بعن واحد. وعاس. على عياله

ي.ع'وس ع.و\ساv إ,ذا ك%د_ وك%د.ح عليهم.
والع'واس.ة: الش>ربة من الل�ب.ن وغيه. ال4زهري ف ترجة ع.و.ك.:

ع'س\ م.عاش.ك وع'ك\ معاش.ك م.عاساv وم.عاكاv، والع.و\س: إ,صلح العيشة.
عاس. فلن م.عاشه ع.و\ساv ور.ق�gح.ه' واحد.

والع.واساء�، بفتح العي: الامل من النافس؛ قال:
ب,ك}راv ع.واساء4 ت.فاس.ى م'ق}ر,با

أ%ي دنا أ%ن تضع.
والع.و.س: دخول ال%د_ين حت يكون فيهما كال%ز\متي، وأ%كثر ما يكون

ذلك عند الضح1ك. رجل أ%ع\و.س إ,ذا كان كذلك، وامرأ%ة ع.و\ساء، والع.و.س'
الصدر منه.

والع'وس': الكباش الب,يض؛ قال الوهري: الع'وس، بالضم، ضرب من الغنم،



يقال: كبش ع'وس1ي�.
@عيس: الع.ي\س': ماء الف%ح\ل؛ قال طرفة:

سأ%ح\ل�ب ع.ي\ساv ص.ح\ن س'م�
قال: والع.ي\س يقتل ل4نه أ%خبث السeم؛ قال شر: وأ%نشدنيه ابن

�ال4عراب: سأ%حلب عنساv، بالنون، وقيل: الع.ي\س ض1راب الفحل. عاس الفحل
الناقة% ي.ع1يس'ها ع.ي\ساv: ض.ر.با.

والع1ي.س والع1يس.ة: بياض ي'خال1ط�ه شيء من ش'ق}رة، وقيل: هو لون أ%بيض'
م'ش\ر.ب ص.فاءé ف ظ�لمة خف1ية، وهي ف�ع\ل%ة، على قياس الصeهبة

والك�م\تة ل4نه ليس ف ال4لوان ف1ع\ل%ة، وإ,نا ك�س3رت لتصح الياء كبيض. وج.مل
أ%ع\ي.س وناقة ع.ي\ساء وظ%ب\ي¬ أ%ع\ي.س: فيه أ�د\م.ة، وكذلك الث�ور؛

قال:
وعان.ق. الظYل� الش_ب'وب' ال4ع\ي.س'

وقيل: الع1يس ال3بل تضرب إ,ل الصeفرة؛ رواه ابن ال4عراب وحده. وف
حديث طهفة: ت.ر\ت.م1ي ب,ن.ا الع1يس؛ هي ال3بل البيض مع ش'قرة يسية،

واحدها أ%ع\ي.س وع.ي\ساء؛ ومنه حديث س.واد1 بن, قارب:
وشد_ها الع1يس' بأ%ح\لس1ها

ورج'ل أ%ع\يس. الش_ع.ر: أ%بيضه. ور.س\م أ%ع\ي.س: أ%بيض.
والع.ي\ساء: ال%راد.ة ال�نثى. وع.ي\ساء: اسم جد�ة غ%س_ان الس_ل1يطي؛

قال جرير:
،Dأ%ساع1ية ع.ي\ساء، والض_أ}ن ح'ف�ل

كما حاول%ت\ ع.يساء أ%م\ ما ع.ذ1ير'ها؟
قال الوهري: الع1يس، بالكسر، جع أ%ع\ي.س. وع.ي\ساء: ال3بل� الب,يض

ي'خال1ط� بياض.ها شيء من الشeقرة، واحدها أ%ع\ي.س، وال�نثى ع.ي\ساء
ب.ي>نا الع1يس. قال ال4صمعي: إ,ذا خالط بياض الشع.ر ش'ق}رة فهو أ%ع\ي.س؛

وقول الشاعر:
أ%قول ل1خار,ب.ي\ ه.م\دان ل�ا
أ%ثار.ا ص1ر\مةv ح'مراv وع1يس.ا

أ%ي بيضاv. ويقال: هي كرائم ال3بل.
وع1يس.ى: اسم السيح، صلوات الل�ه على نبينا وعليه وسلم؛ قال سيبويه:
عيسى ف1ع\ل%ى، وليست أ%لفه للتأ}ن,يث إ,نا هو أ%عجمي ولو كانت للتأ}نيث



ل ينصرف ف النكرة وهو ينصرف فيها، قال: أ%خبن بذلك من أ%ث1ق به، يعن
بص.ر\ف1ه ف النكرة، والنسب إ,ليه ع1ي\س3يÒ، هذا قول ابن سيده، وقال

الوهري: ع1يسى اسم ع1ب\ران9 أ%و س'ريان، والمع الع1يس.و\ن، بفتح السي،
وقال غيه: الع1يس'ون، بضم السي، ل4ن الياء زائدة 

(* قوله «لن الياء
زائدة» أطلق عليها ياء باعتبار أنا تقلب ياء عند المالة، وكذا يقال فيما

بعده.)، قال الوهري: وتقول مررت بالع1يس.ي\ن. ورأ%يت الع1يس.ي\ن.، قال:
وأ%جاز الكوفيون ضم السي قبل الواو وكسرها قبل الياء، ول يزه

الب.صريون وقالوا: ل4ن ال4لف لا سقطت لجتماع الساكني وج.ب أ%ن تبقى السي
مفتوحة على ما كانت عليه، سواء كانت ال4لف أ%صلية أ%و غي أ%صلية، وكان

الكسائي ي.ف}رق بينهما ويفتح ف ال4صلية فيقول م'ع\ط%و\ن%، ويضم ف غي
ال4صلية فيقول ع1يس'ون، وكذلك القول ف م'وس.ى، والنسبة� إ,ليهما ع1يس.وي�

وم'وس.وي�، بقلب الياء واواv، كما قلت ف م.ر\مÝى م.ر\م.و,ي�، وإ,ن شئت
حذفت الياء فقلت ع1يس3ي� وموس1ي�، بكسر السي، كما قلت م.ر\مي� وم.ل}هي�؛

قال ال4زهري: كأ%ن أ%صل الرف من الع.ي.س، قال: وإ,ذا استعملت الفعل
منه قلت ع.ي,س ي.ع\ي.س أ%و عاس ي.ع1يس، قال: وع1يسى شبه ق1ع\لى، قال

الزجاج: عيسى اسم ع.ج.م1ي� ع'د1ل� عن لفظ ال4عجمية إ,ل هذا البناء وهو غي
مصروف ف العرفة لجتماع الع'جمة والتعريف فيه، وم.نال اشتقاقه من كلم

العرب أ%ن عيسى ف1ع\لى فال4لف تصل�ح أ%ن تكون للتأ}نيث فل ينصرف ف
معرفة ول نكرة، ويكون اشتقاقه من شيئي: أ%حدها الع.ي.س، والخر من
الع.و\س، وهو الس>ياسة، فانقلبت الواو ياء لنكسار ما قبلها، فأ%ما اسم نب�

الل�ه فعدول عن إ,يس'وع، كذا يقول أ%هل السريانية، قال الكسائي: وإ,ذا
نسبت إ,ل موسى وعيسى وما أ%شبهها ما فيه الياء زائدة قلت م'وس1ي� وعيسي�،

بكسر السي وتشديد الياء.
وقال أ%بو عبيدة: أ%ع\ي.س الزرع' إ,ع\ياساv إ,ذا ل يكن فيه رطب،

وأ%خ\ل%س إ,ذا كان فيه ر.ط}ب وياب,س.
@عبش: الع.ب\ش' 

(* قوله «العبش» هو بفتح الباء وسكونا، وقوله «ورجل به
عبشة» هو بفتح العي وضمها مع سكون الباء وبفتحتي، كما يؤخذ من القاموس

وشرحه.): الغباوة، ورجل به ع'ب\شةD. وت.ع.ب_ش.ن بدعوى باطل�: اد�عاها



علي�؛ عن ال4صمعي، والغي لغة. ابن ال4عراب: الع.ب\ش الص_لح' ف كل
شيء. والعرب تقول: التان ع.ب\ش¬ للص_ب� أ%ي صلح¬، بالباء، وقد ذكره ف
موضع آخر الع.م\ش، باليم، وذكر الليث أ%نما لغتان. يقال: ال1تان صلح¬

.Dللولد1 فاع\م'ش'وه واع\ب'ش'وه، وكلتا اللغتي صحيحة
@عتش: ع.ت.ش.ه' ي.ع\ت1ش'ه ع.ت\شاv: ع.ط%فه، قال: وليس بثت.

@عرش: الع.ر\ش: سرير الل1ك، يدل©ك على ذلك سرير مل1كة س.ب.إ,، س_اه
الل�ه عز وجل ع.ر\شاv فقال عز من قائل: إ,ن وجدت' امرأ%ة تلكهم

وأ�وتيت\ من كل شيء�، ولا عرش عظيم¬؛ وقد ي'ستعار لغيه، وعرض الباري سبحانه
ول ي'حدe، والمع أ%عراش¬ وع'روش¬ وع1ر.ش.ةD. وف حديث ب.د\ء3 الو.ح\ي,:

فرفعت' رأ}سي فإ,ذا هو قاعد¬ على ع.ر\ش ف الواء، وف رواية: بي السماء
وال4رض، يعن جبيل% على سرير. والع.ر\ش: البيت'، وجعه ع'روش¬. وع.ر\ش

البيت: سقف�ه، والمع كالمع. وف الديث: كنت أ%سع قراءة رسول الل�ه،
صلى الل�ه عليه وسلم، وأ%نا على ع.ر\ش1ي، وقيل: على ع.ر,يش� ل؛

الع.ر,يش' والع.ر\ش': السقف'، وف الديث: أ%و كالق1ن\ديل, العل�ق بالع.gرش،
يعن بالسقف. وف التنزيل: الرحن على الع.ر\ش استوى، وفيه؛ ويمل ع.ر\ش.

رب>ك فوقهم يومئذ ثانيةD؛ روي عن ابن عباس أ%نه قال: الكرسي� موضع
القد.مي والع.ر\ش ل ي'قد.ر قدر'ه، وروي عنه أ%نه قال: الع.ر\ش مل1س

الرحن، وأ%ما ما ورد ف الديث: اهتز_ العرش' لوت سعد، فإ,ن الع.ر\ش ههنا
ال1ن.ازة، وهو سرير اليت، واهتزاز'ه ف%ر.ح'ه بم\ل سعد عليه إ,ل

م.د\فن,ه، وقيل: هو ع.ر\ش الل�ه تعال ل4نه قد جاء ف رواية أ�خرى: اهتز_
عرش' الرحن لو\ت سعد، وهو ك1نايةD عن ارتياح1ه بروحه حي ص'ع1د به

لكرامته على ربه، وقيل: هو على حذف مضاف{ تقديره: اهتز_ أ%هل العرش لقدومه على
الل�ه لا رأ%و\ا من منزلته وكرامته عند. وقوله عز وجل: وكأ%ي>ن\ من

قرية أ%هلكناها وهي ظالة فهي خاويةD على ع'روش1ها؛ قال الزجاج: العن
أ%نا خ.ل%ت\ وخر�ت على أ%ركانا، وقيل: صارت على سق�وفها، كما قال عز من

قائل: فجعلنا عال1ي.ها ساف1ل%ها، أ%راد أ%ن حيطانا قائمة وقد تد.مت
س'قوف�ها فصارت ف ق%رار,ها وانق%ع.ر.ت اليطان� من قواعد1ها فتساقطت على

السeقوف التهد�مة ق%ب\لها، ومعن الاو,ية والنقع1رة واحد يدل©ك على ذلك
قول الل�ه عز وجل ف قص_ة قوم معاد: كأ%نم أ%عجاز¬ ن.خل� خاو,ية{؛

وقال ف موضع آخر يذكر هلك%هم أ%يضاv: كأ%نم أ%عجاز' نل� م'ن\ق%عر�،



فمعن الاوية والنقعر ف اليتي واحد، وهي ال�نقل1عة من أ�صولا حت
خ.وى م.ن\بت'ها. ويقال: انق%ع.ر.ت1 الشجرة إ,ذا انقل%عت\، وانق%ع.ر النبت'

إ,ذا انقل%ع. من أ%صله فاندم، وهذه الصفة ف خراب النازل من أ%بلغ ما
يوصف. وقد ذكر الل�ه تعال ف موضع آخر من كتابه ما دل على ما ذكرناه وهو

قوله: فأ%تى الل�ه ب'نيان.هم من القواعد فخر_ عليهم السقف' من فوقهم؛
أ%ي قلع أ%بنيت.هم من أ1ساسها وهي القواع1د' فتساقطت س'قوف�ها، وعليها
القواعد، وحيطان'ها وهم فيها، وإ,نا قيل للم'نق%ع1ر, خاو� أ%ي خال�، وقال

بعضهم ف قوله تعال: وهي خاو,ية على عروشها؛ أ%ي خاوية عن عروشها
لتهدeم1ها، جعل على بعن عن كما قال الل�ه عز وجل: الذين إ,ذا اكتال�وا على

الناس ي.س\ت.و\ف�ون؛ أ%ي اكتالوا عنهم ل4نفسهم، وع'روش'ها: س'قوفها، يعن
قد سق%ط بعض'ه على بعض، وأ%صل ذلك أ%ن تسق�ط السقوف' ث تسق�ط الي,طان

عليها. خ.و.ت\: صارت خاو,يةv من ال4ساس. والع.ر\ش أ%يضاv: الش.بة،
والمع أ%عراش¬ وع'روش¬. وعر.ش الع.ر\ش. يعر,شه ويعر'شه ع.ر\شاv: ع.م1ل%ه.

وع.ر\ش' الرجل: ق1وام أ%مره، منه. والع.ر\ش: ال�ل}ك. وث�ل� ع.ر\ش'ه:
ه'د1م ما هو عليه من ق1وام أ%مره، وقيل: و.ه.ى أ%مريه وذه.ب ع1زeه؛ قال

زهي:ت.دارك}ت'ما ال4ح\لف.، قد ث�ل� ع.ر\ش'ها،
�وذ�بيان% إ,ذ ز.ل�ت\ بأ%حلم1ها الن_ع\ل

(* ف الديوان: بأ%قدامها بدلv من بأ%حلمها.)
والع.ر\ش: البيت والنزل، والمع ع'ر'ش؛ عن كراع. والع.ر\ش كواك1ب'
ق�د_ام الس_ماك ال4ع\ز.ل,. قال الوهري: والع.ر\ش' أ%ربعة� ك%واك1ب. صغار

أ%سفل من الع.و_اء، يقال إ,نا ع.ج'ز' ال4س.د1؛ قال ابن أ%حر:
Dع.ر\شي_ة Dباتت عليه ليلة

ش.ر,ب.ت\، وبات على ن.قاv م'تهد>م,
وف التهذيب: وع.ر\ش' الث©ري_ا كواك1ب' قريبة منها. والع.ر\ش'

والع.ر,يش: ما ي'ست.ظل© به. وقيل لرسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، يوم بدر:
أ%ل ن.ب\ن لك ع.ر,يشاv تتظل�ل به؟ وقالت النساء:

كان أ%بو حس�ان ع.ر\شاv خ.و.ى،
م_ا ب.ناه الد_ه\ر' د.ان{ ظ%ل1يل}

vأ%ي كان يظل©نا، وجعه ع'روش وع'ر'ش. قال ابن سيده: وعندي أ%ن ع'روشا
جع ع.ر\ش، وع'ر'شاv جع' ع.ر,يش وليس جع. ع.ر\ش�، ل4ن باب ف%ع\ل



وف�ع'ل كر.ه\ن ور'ه'ن وس.ح\ل وس'ح'ل ل يت_سع.
وف الديث: فجاءت ح'م_رةD جعلت ت'ع.ر>ش'؛ الت_ع\ر,يش: أ%ن ترتفع

وتظل�ل بناحيها على من تتها. والع.ر\ش: ال4صل يكون فيه أ%ربع' ن.خ\لت
أ%و خس¬؛ حكاه أ%بو حنيفة عن أ%ب عمرو، وإ,ذا نبتت\ رواك1يب' أ%ربع¬ أ%و

خس¬ على ج,ذ}ع الن_خ\ل%ة فهو الع.ر,يش'. وع.ر\ش' البئر: ط%يeها
بالشب. وعرش\ت الر_ك1ي_ة أ%عر'شها وأ%عر,ش'ها ع.ر\شاv: ط%وي\ت'ها من

أ%سفلها قدر. قامة{ بالجارة ث ط%و.ي\ت' سائر.ها بالشب، فهي م.ع\ر'وشةD، وذلك
الشب هو الع.ر\ش، فأ%ما الطيe فبالجارة خاص_ة، وإ,ذا كانت كلها

بالجارة، فهي مطوي_ة وليست بعروشة، والع.ر\ش': ما ع.ر.ش\تها به من الشب،
والمع ع'روش¬. والع.ر\ش': البناء الذي يكون على ف%م, البئر يقوم عليه

الساقي، والمع كالمع؛ قال الشاعر:
أ%ك�ل� يوم� ع.ر\ش'ها م.ق1يلي

وقال الق%طامي ع'م.ي\ر' بن' ش'ي.ي\م�:
،Dوما ل1م.ثابات1 الع'ر'وش, ب.ق1ي_ة

إ,ذا است'ل� من تت الع'ر'وش, الد_عائم'
فلم أ%ر. ذا ش.ر¼ ت.ماث%ل% ش.رeه'،

على قوم1ه، إ,ل انتهى وهو نادم'
أ%ل ت.ر. ل1لبن\يان1 ت.ب\لى ب'يوت'ه'،

وت.ب\ق%ى من الش>ع\ر, الب'يوت' الصوار,م'؟
يريد أ%بيات. ال1جاء. والصوار,م': القواط1ع. والثابة�: أ%على البئر

حيث يقوم الستقي. قال ابن بري: والع.ر\ش على ما قاله الوهري بناء# ي'بن
من خشب على رأ}س البئ}ر يكون ظ1للv، فإذا ن'ز,عت القوائم' سقطت1

.vالع'روش'، ض.ر.ب.ه' مثل
وع.ر\ش' الك%ر\م,: ما ي'د\ع.م' به من الشب، والمع كالمع. وع.ر.ش.

،vوع.ر_ش.ه: ع.م1ل له ع.ر\شا vوع'ر'وشا vالك%ر\م. ي.ع\ر,ش'ه ويعر'شه ع.ر\شا
وع.ر_ش.ه إ,ذا ع.ط%ف الع1يدان الت ت'ر\س.ل عليها ق�ض\بان الك%ر\م،

والواحد ع.ر\ش والمع ع'روش، ويقال: ع.ر,يش وجعه ع'ر'ش¬. ويقال: اع\ت.ر.ش.
الع1ن.ب' الع.ريش. اع\ت1راشاv إ,ذا ع.له على الع1راش. وقوله تعال:

ج.ن_ات{ م.ع\ر'وشات؛ العروشات': الك�ر'وم. والع.ر,يش' ما ع.ر_ش\ت.ه به،
والمع ع'ر'ش¬. والع.ر,يش': ش1ب\ه' ال%و\د.ج تق}ع'د فيه الرأ%ة� على



ب.ع1ي� وليس به؛ قال رؤبة:
إ,م_ا ت.ر.ي\ د.ه\راv ح.نان خ.ف}ضا

أ%ط}ر. الص_ناع.ي\ن, الع.ر,يش. الق%ع\ضا
vر'وم¬ م.ع\روشات¬. وعر.ش. يع\ر,ش' ويعر'ش ع.ر\شا�وبئر¬ م.ع\روشة� وك

أ%ي ب.ن ب,ناءé من خشب�. والع.ر,يش': خ.ي\مةD من خشب وث�مام. والع'روش
والع'ر'ش: بيوت مكة، واحدها ع.ر\ش¬ وع.ر,يش¬، وهو منه ل4نا كانت تكون

ع1يداناv ت'ن\ص.ب' وي'ظ%ل�ل� عليها؛ عن أ%ب عبيد: وف حديث ابن عمر: أ%نه
كان ي.ق}طع الت.ل}ب,ية% إ,ذا ن.ظ%ر إ,ل ع'روش مكة؛ يعن بيوت. أ%هل

الاجة منهم، وقال ابن ال4ثي: بيوت مكة ل4نا كانت عيداناv تنصب وي'ظ%ل�ل
عليها. وف حديث سعد قيل له: إ,ن معاوية ي.ن\هانا عن م'ت\عة الج، فقال:

ت.م.ت_ع\نا مع رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، ومعاوية� كافر
بالع'ر'ش,؛ أ%راد بيوت مكة، يعن وهو مقيم بع'ر'ش مكة أ%ي بيوتا ف حال

ك�ف}ر,ه قبل إ,سلم1ه، وقيل أ%راد بقوله كافر الخ\ت1فاء والتغط9ي؛ يعن أ%نه
كان م'خ\تفياv ف بيوت مكة، فمن قال ع'ر'ش فواحدها عريش¬ مثل ق%ليب�

وق�ل�ب�، ومن قال ع'روش فواحدها عريش¬ مثل ق%ليب, وق�ل�ب�، ومن قال ع'روش
فواحدها ع.رش مثل ف%ل}س وف�لوس. والع.ريش والع.ر\ش': مكة� نفس'ها كذلك؛ قال

ال4زهري: وقد رأ%يت' العرب. تسمي ال%ظال� الت ت'س.و_ى من جريد النخل
،vوالواحد منها ع.ريش: ث ي'ج\مع ع'ر\شا ،vمام ع'ر'شاeوي'ط}رح فوقها الت

ث ع'روشاv جع. المع,. وف حديث سهل بن أ%ب خ.ي\ث%مة: إ,ن وجدت ستي
ع.ر,يشاv فأ%لقيت لم من خ.ر\ص1ها كذا وكذا؛ أ%راد بالع.ر,يش أ%هل البيت

ل4نم كانوا يأ}تون الن_خيل في.ب\ت.ن'ون فيه من س.ع.ف1ه مثل الك�وخ
في'ق1يمون فيه يأ}كلون مد�ة ح.م\له الرeط%ب. إ,ل أ%ن ي'ص\ر.م.. ويقال

للح.ظ1ية الت ت'س.و_ى للماشية تك�ن�ها من الب.رد: ع.ريش¬.
وال3ع\راش': أ%ن ت}ن.ع الغنم. أ%ن ت.ر\ت.ع، وقد أ%ع\ر.ش\تها إ,ذا

م.نع\تها أ%ن ترتع؛ وأ%نشد:
ي'م\حى به ال%ح\ل� وإ,ع\راش' الرeم'م

ويقال: اع\ر.و_ش\ت' الدابة% واعن.و_ش\ته 
(* قوله «واعنوشته» هو ف

الصل بذا الضبط .) وت.ع.ر\و.ش\ته إ,ذا ركبته. وناقة ع'ر\ش¬: ضخ\مة كأ%نا
م.ع\روشة الز_و\ر؛ قال عبدة� بن الطبيب:



ع'ر\ش¬ ت'ش1ي' بق1ن\وان{ إ,ذا ز'ج,ر.ت\،
�من خ.ص\بة، بق1ي.ت\ منها ش.مال1يل

وبعي¬ م.ع\روش' ال%ن\بي: عظيم'هما كما ت'ع\ر.ش' البئر إ,ذا ط�و,يت\.
وع.ر\ش' الق%د.م, وع'ر\ش'ها: ما بي ع.ي,ها وأ%صابعها من ظاهر�، وقيل:

هو ما ن.تأ% ف ظهرها وفيه ال4صابع'، والمع أ%ع\راش¬ وع1ر.شة. وقال ابن
ال4عراب: ظهر' القدم الع.ر\ش وباطن'ه ال4خ\م.ص. والع'ر\شان1 من

الفرس: آخر' ش.عر, الع'ر\ف. وع'ر\شا الع'ن'ق: ل%ح\متان مس\ت.ط1يلتان بينهما
الف%قار'، وقيل: ها موضعا ال1ح\ج.م.تي؛ قال العجاج:

ي.م\ت.د� ع'ر\شا ع'ن\ق1ه لل�ق}م.ت1ه\
ويروى: وامتد_ ع'ر\شا. وللعن'ق, ع'ر\شان بينهما القفا، وفيهما

ال4خ\د.عان1، وها لمتان م'س\تطيلتان1 ع1دا الع'ن'ق؛ قال ذو الرمة:
وعبد' ي.غ'وث ي.ح\ج'ل� الط�ي\ر' حوله،

قد اح\ت.ز� ع'ر\ش.يه1 ال�سام' ال�ذ%ك�ر'
لنا الامة� ال�ول الت كل© هامة{،
وإ,ن عظ�م.ت\، منها أ%ذ%ل© وأ%ص\غ.ر'

وواحدها ع'ر\ش، يعن عبد يغوث بن وق9اص ال�حارب، وكان رئيس. م.ذ}ح1ج
يوم. الك�لب ول ي'ق}تل ذلك اليوم.، وإ,نا أ�س1ر. وق�ت1ل بعد ذلك؛

وروي: قد اه\ت.ذ9 ع'ر\ش.يه أ%ي ق%ط%ع، قال ابن بري: ف هذا البيت شاه1دان1:
أ%حد'ها تقدي' م1ن\ على أ%ف}ع.ل، والثان جواز قولم زيد أ%ذل© من

ع'مر�و، وليس ف ع.م\ر�و ذ�لê؛ على حد قول حسان:
ف%ش.رeك�ما ل1خي,ك�ما الف1داء�

وف حديث م.ق}ت.ل أ%ب جهل قال لبن مسعود: س.ي\ف�ك ك%هام¬ فخ'ذ} س.يفي
فاح\ت.ز_ به رأ}سي من ع'ر\ش1ي؛ قال: الع'ر\ش' ع1ر\ق¬ ف أ%صل الع'ن'ق.

وع'ر\شا الفرس,: م.ن\ب,ت الع'ر\ف1 فوق الع1ل}باو.ي\ن,.
vفم.ه رافعا vح.م.ل% عليها فاتا :vوع.ر\ش. ال1مار' بعان.ته1 ت.ع\ريشا

صوت.ه، وقيل إ,ذا ش.ح.ا بعد الك%ر\ف1؛ قال رؤبة:
كأ%ن9 حيث ع.ر_ش. الق%بائل
من الص_ب,ي�ي\ن, وح1ن'وÝا ناص1ل

وال�ذ�نان ت'س.م_يان: ع'ر\ش.ي, ل1م'جاو.ر.ت1هما الع'ر\ش.ي. أ%راد
فلن أ%ن ي'ق1ر� ل بق9ي ف%ن.ف%ث فلنD ف ع'ر\ش.يه1، وإ,ذا سار_ه ف



vنيه فقد د.نا من ع'ر\ش.ي\ه1. وع.ر.ش. بالكان ي.ع\ر,ش ع'ر'وشا�أ�ذ
وت.عر_ش: ثب.ت.. وع.ر,ش. بغ.ر,يه عر.شاv: لز,م.ه. وال�ت.ع.ر\و,ش':

ال�س\ت.ظ1ل9 بالشجرة. وع.ر_ش. عن ال4مر' أ%ي أ%ب\طأ%: قال الشماخ.
ولا رأ%يت' ال4مر. ع.ر\ش. ه.و,ي�ة{،

تس.ل9ي\ت' حاجات1 الفؤاد بش.م_را
ال%و,ي�ة�: موضع¬ ي.ه\و,ي م.ن\ عليه أ%ي ي.س\ق�ط؛ يص1ف' فوت. ال4مر,
�وصعوبت.ه بقوله ع.ر\ش. ه.و,ي�ة. ويقال الكلب إ,ذا خ.ر,ق. فلم ي.د\ن

للصيد: ع.ر,ش. وع.ر,س..
وع'ر\شانD: اسم¬. والع'ر.ي\شان�: اسم؛ قال القت_ال الك1لب:

عفا الن_ج\ب' بعدي فالع'ر.ي\شان� فالب'ت\ر'
@عشش: ع'شe الطائر,: الذي ي.ج\مع من ح'طام, العيدان وغيها في.بيض فيه،

يكون ف الب.ل, وغي,ه، وقيل: هو ف أ%ف}نان الشجر، فإ,ذا كان ف جب.ل�
أ%و ج,دار ونو,ها فهو و.ك}ر وو.ك}ن¬، وإ,ذا كان ف ال4رض فهو

أ�ف}ح'وص¬ وأ�د\ح1يÒ؛ وموضع' كذا م'ع.ش�ش¬ الطيور,، وجعه أ%ع\شاش¬ وع1شاش¬
وع'شوش¬ وع1ش.شةD؛ قال رؤبة ف الع'شوش:

لول ح'باشات' من الت_ح\ب,يش
ل1ص1بي.ة{ كأ%ف}ر'خ, الع'شوش

والع.ش\ع.ش: الع'شe إ,ذا تراكب بعض'ه على بعض. واعت.ش_ الطائر': ات�خذ
ع'شìا؛ قال يصف ناقة:

يتبعها ذو ك1د\نة{ ج'ر.ائ1ض'،
ل1خ.ش.ب, الط�ل}ح, ه.ص'ور¬ هائ1ض'،

بيث يع\ت.ش� الغ'راب' البائض'
قال: البائض وهو ذك%ر¬ ل4ن له شركةv ف الب.ي\ض، فهو ف معن الوالد.

وعش_ش. الطائر' ت.ع\شيشاv: كاع\ت.ش_. وف التهذيب: الع'شe للغراب وغيه
على الشجر إ,ذا ك%ث�ف وضخ'م. وف الثل ف خطبة الجاج: ليس هذا
بع'ش>ك1 فاد\ر'ج,ي؛ أ%راد بع'ش> الطائر، ي'ضرب مثلv لن يرفع نفس.ه فوق
قد\ر,ه ولن ي.تع.ر_ض إ,ل شيء ليس منه، وللم'ط}م.ئ1ن� ف غي وقته فيؤمر

بال1د> والركة1؛ ونو¬ منه: ت.ل%م_س\ أ%عش.اش.ك. أ%ي تل%م_س, التج>ن
vم� زرع: ول ت.م\ل� بي\ت.نا تع\ش1يشا�والع1ل%ل% ف ذ%و,يك. وف حديث أ
أ%ي أ%نا ل ت.خ'ون'نا ف طعامنا فنخبأ% منه ف هذه الزاوية وف هذه



الزاوية كالطيور إ,ذا ع.ش_ش.ت\ ف مواضع. شت�ى، وقيل: أ%رادت ل تل
بيت.نا بال%زاب,ل كأ%نه ع\�شe طائر، ويروى بالغي العجمة.

والع.ش�ة� من الشجر: الدقيقة� الق�ض\بان، وقيل: هي الف}تر,قة� ال4غصان
الت ل ت'واري ما وراءها. والع.ش�ة� أ%يضاv من النخل: الصغية� الرأ}س,

القليلة السعف، والمع ع1شاش¬. وقد عش_ش.ت النخلة�: ق%ل% سعف�ها ودق�
�أ%سفل�ها، ويقال لا الع.ش_ة، وقيل: شجرة عش_ةD دقيقة القضبان ل%ئ31يمة

ال%ن\ب,ت؛ قال جرير:
فما ش.جرات' ع1يص1ك ف قري\ش
بع.ش�ات الف�روع,، ول ض.واح1ي

وقيل لرجل: ما فعل نل بن فلن؟ فقال: ع.ش_ش. أ%عله وصن\ب.ر.
أ%سفل�ه، والسم الع.ش.ش'. والع.ش�ة�: ال4رض القليلة الشجر، وقيل: ال4رض
الغليظة. وأ%ع\ش.ش\نا: وقع\نا ف أ%رض ع.ش_ة، وقيل: أ%رض ع.ش_ةD قليلة الشجر

ف ج.ل}د{ ع.زاز� وليس ببل� ول رمل� وهي لي�نة ف ذلك.
ورجل ع.شÒ: دقيق' عظام اليد والر>ج\ل,، وقيل: هو دقيق' عظام الذراعي

والساقي، وال�نثى ع.ش_ةD؛ قال:
ل%ع.م\ر'ك. ما ل%ي\لى بور\هاء4 ع1ن\ف1ص�،

ول ع.ش_ة، خ.ل}خال�ها ي.ت.ق%ع\ق%ع'
وقيل: الع.ش_ة� الطويلة القليلة اللحم، وكذلك الرجل�. وأ%ط}ل%ق بعضهم

�الع.ش_ة% من النساء فقال: هي القليلة� اللحم. وامرأ%ة ع.ش�ةD: ض.ئ1يلة
ال%ل}ق، ورجل ع.شÒ: مهزول؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ت.ض\حك' من>ي أ%ن رأ%ت\ن ع.ش�ا،
لب,ست' ع.ص\ر.ى ع'ص'ر� فام\ت.ش_ا

ب.ش.اش.ت وع.م.لv فف%ش_ا،
وقد أ%راها وش.واها ال�م\شا
وم1ش\فراv، إ,ن نطق%ت\ أ%ر.ش�ا،

كم1ش\ف%ر الناب ت.ل�وك' الف%ر\شا
الف%ر\ش': الغ.م\ض' من ال4رض فيه الع'رف�ط والس_ل%م، وإ,ذا أ%كل%ت\ه

ال3بل� أ%ر\خت أ%فواه.ها؛ وناقة ع.ش_ةD بي>نة الع.ش.ش, والع.شاشة
والع'ش'وشة{، وفرس ع.شe القوائم: دقيق¬. وع.ش_ بدن� ال3نسان إ,ذا ض.م.ر
ون.ح.ل، وأ%ع.ش�ه' الل�ه. والع.شe: المع والكسب. وع.ش_ العروف. يع'ش�ه



ع.شìا: قل�له؛ قال رؤبة:
ح.ج�اج' ما ن.ي\ل�ك بال%ع\ش'وش,

وسقى س.ج\لv ع.ش�اv أ%ي قليلv نزراv؛ وأ%نشد:
يسقي. ل ع.ش�اv ول م'ص.ر�دا

وع.ش�ش. الب': يب,س. وتك%ر_ج.، فهو م'ع.ش>ش¬. وأ%ع.ش_ه عن حاجته:
أ%ع\ج.له. وأ%ع.ش� القوم. وأ%ع.ش_ بم: أ%ع\ج.ل%هم عن أ%مرهم، وكذلك إ,ذا

نزل بم على ك�ر\ه حت يتحو�لوا من أ%جله، وكذلك أ%ع\ش.ش\ت؛ قال الفرزدق
يصف القطاة:

وصادقة ما خب�ر.ت\ قد ب.ع.ث}ت'ها
ط%ر'وقاv، وباقي الليل, ف ال4رض م'س\د1ف

ولو ت'ر,ك%ت\ نامت\، ولكن\ أ%ع.ش�ها
أ%ذvى من ق1لص� كال%ن,ي> ال�ع.ط�ف1

ويروى: كال1ن�ي، بكسر الاء. ويقال: أ%ع\ش.ش\ت القوم. إ,ذا نز.ل}ت
منزلv قد نزلوه قبلك فآذ%ي\تهم حت تو�لوا من أ%ج\ل1ك. وجاؤوا م'عاش>ي

الصeب\ح. أ%ي م'باد1رين. وعش.ش\ت القميص. إ,ذا رق%ع\ته فانعش�. أ%بو زيد:
جاء بالال من ع1ش>ه وب,ش>ه وع1س>ه وب,س>ه أ%ي من حيث شاء. وع.ش�ه

بالقضيب عشìا إ,ذا ضربه ضربات. قال الليل: ال%ع.ش� ال%ط}لب، وقال غيه
ال%ع.س�، بالسي الهملة.

وحكى ابن ال4عراب: الع\ت1شاش' أ%ن يتار. القوم' ميةv ليست
بالكثية. وأ%ع\شاش: موضع بالبادية، وقيل ف ديار بن تيم؛ قال

الفرزدق:ع.ز.ف}ت. بأ%ع\شاش�، وما ك�ن\ت. ت.ع\ز,ف'،
وأ%ن\ك%ر\ت. من ح.د\راء4 ما كن\ت. ت.ع\ر,ف'

ويروى: وما ك1د\ت. تعزف؛ أ%راد عزفت عن أ%عشاش، فأ%بدل الباء مكان عن،
ويروى بإ,ع\شاش أ%ي بك�ر\ه{؛ يقول. ع.ز.ف}ت. بك�ر\ه1ك عمن كن\ت ت'ح1ب� أ%ي

صرفت نفس.ك. وال3عشاش': الك1ب.ر' 
(* قوله «الكب» هو بذا الضبط ف

ال4صل.) .
@عطش: العط%ش': ضدe الر>ي�؛ عط1ش. يع\طش' ع.ط%شاv، وهو عاط1ش¬ وعط1ش¬
وعط�ش¬ وع.ط}شان، والمع ع.ط1ش'ون وع.ط}شون% وع1طاش¬ وع.ط}ش.ى وع.ط9اش.ى

وع'ط%اش.ى، وال�نثى ع.ط1شةD وع.ط}شةD وع.ط}شى وع.ط}شانةD ونسوة ع1طاش¬.



وقال اللحيان: هو ع.ط}شان ي'ر,يد الال%، وهو عاط1ش¬ غداv، وما هو بعاطش�
بعد هذا اليوم. ورجل م1ع\طاش¬: كثي العط%ش,؛ عن اللحيان، وامرأ%ة

م1ع\طاش¬.
وع.ط9ش. ال3بل%: زاد ف ظ1م\ئها أ%ي حب.س.ها عن الاء، كانت ن.و\ب.ت'ها

ف اليوم الثالث أ%و الرابع فسقاها فوق ذلك بيوم. وأ%ع\ط%ش.ها:
أ%م\س.كها أ%قل� من ذلك؛ قال:

أ%ع\ط%ش.ها ل4ق}ر.ب, الو.ق}تي
وال�ع.ط�ش': البوس' عن الاء عم\داv. وال%عاط1ش': مواق1يت'

الظYم\ء3، واحد'ها م.ع\ط%ش¬، وقد يكون ال%ع\ط%ش مصدراv ل1ع.ط1ش. ي.ع\ط%ش'.
وأ%ع\ط%ش. القوم': عط1ش.ت إ,ب,ل�هم؛ قال الطيئة:

وي.ح\لف' ح.ل}فةv لبن ب.ن,يه:
ل4نت'م\ م'ع\ط1شون، وه'م\ ر,واء

وقد أ%ع\ط%ش. فلن، وإ,نه ل�ع\ط1ش¬ إ,ذا عط1ش.ت إ,بل�ه وهو ل ي'ريد
ذلك. وز.ر\ع¬ م'ع.ط�ش¬: ل ي'س\ق.. ومكان ع.ط1ش¬: قليل� الاء.

والع'طاش: داء# ي'ص1يب الصب فل يروى، وقيل: ي'ص1يب ال3ن\سان يشرب
الاء4 فل ي.رو.ى. وف الديث: أ%نه ر.خ_ص لصاحب الع'طاش، بالضم،

والل�ه.ث أ%ن ي'فط1را وي'طع1ما. الع'طاش'، بالضم: شد�ة الع.ط%ش,، وقد يكون داء#
ي'ش\رب معه ول ي.ر\وي صاحبه. وع.ط1ش. إ,ل لقائه أ%ي اشتاق. وإ,ن إ,ليك

لع.ط}شان، وإ,ن ل�جاد' إ,ليك، وإ,ن لائع إ,ليك، وإ,ن ل%م'ل}تاح¬
إ,ليك، معناه كله: مشتاق؛ وأ%نشد:

،vلeوإ,ن ل�م\ض1ي ال%م_ عنها ت.ج.م
وإ%ن، إ,ل أ%س\ماء4، ع.ط}شان� جائع'

وكذلك إ,ن ل4ص\و.ر' إ,ليه. وع.ط}شان ن.ط}ش.ان: إ,تباع له ل ي'ف}رد.
قال ممد بن السري: أ%صل� ع.ط}شان ع.ط}شاء مثل صحراء، والنون بدل من أ%لف

التأ}نيث، يدل على ذلك أ%نه يمع على ع.طاش.ى مثل ص.حار.ى.
ومكانD ع.ط1ش¬ وعط}ش¬: قليل الاء؛ قال ابن الكلب: كان لعبد الطلب بن

هاشم س.يف¬ يقال له العطشان، وهو القائل فيه:
م.ن\ خان.ه س.ي\ف�ه ف يوم م.ل}ح.مة{،
فإ,ن� ع.ط}شان% ل ي.ن\ك�ل} ول ي.خ'ن,

Dجعه. وف نوادر ال4عراب: به ع'ف%اشة :vعفش: ع.ف%ش.ه ي.ع\ف1ش'ه ع.ف}شا@



من الناس ون'خاعةD ول�فاظةD، يعن من ل خي فيه من الناس.
@عفنجش: الع.ف%ن\ج.ش': الاف.

@عقش: الع.ق}ش': المع'. والع.ف}ش 
(* قوله «والعفش إل آخر الادة» فيه

سكون العي وتريكها.): نبت ينب'ت ف التeمام وال%ر\خ يتل%وى كالع.ص\بة
على ف%ر\ع الثمام، وله ثرة خ.م\ري_ة إ,ل المرة. والع.ق}ش': أ%طراف'

ق�ض\بان الكر\م. والع.ق}ش: ثر ال4راك، وهو ال%ث%ر' وال%ه.اض' وال%هاد'
والعـلة 

(* قوله «والع\لة» كذا بال4صل من غي نقط، وف شرح القاموس
.�العثلة بالثلثة.) والك%ب.اث

@عكش: عك%ش. عليه: ح.م.ل%. وع.ك1ش النبات' والشعر' وتع.ك�ش: ك%ث�ر.
والتف_. وكل© شيء� لزم بعض'ه بعضاv فقد ت.ع.ك�ش.. وشعر¬ ع.ك1ش¬

وم'ت.ع.كYش' إ,ذا تلب_د. وشعر ع.ك1ش' ال4طراف إ,ذا كان ج.ع\داv. ويقال: ش.د_ ما
.vع.ك1ش رأ%س'ه أ%ي لزم بعضه بعضا

وشجرة ع.ك1ش.ةD: كثية� الفروع م'ت.ش.ج>نةD. والع'ك�اش: اللYو.اء
الذي يتق%ش_ع الشجر. وي.ل}توي عليه. والع.ك1شة�: شجرة ت.ل%و_ى بالشجر

تؤكل، وهي طيبة تباع بكة وج'د_ة%، دقيقة ل ورق لا. والع.ك}ش: ج.م\ع'ك
الشيء. والع.و\كشة: من أ%دوات ال%ر_اثي، ما ت'دار' به ال4ك}داس

.vال%د'وسة، وهي ال1ف}راة أ%يضا
والع'ك%اشة والع'ك�اشة�: العنكبوت: وبا سي الرجل. وت.ع.ك�ش.

العنكبوت': قب.ض قوائمه كأ%نه ي.ن\س'ج. والع'ك�اش': ذك%ر' العنكبوت.
وع'ك%ي\ش¬ وع'ك�اشة� وع.ك�اش¬: أ%ساء. وع.ك%اش'، بالفتح: موضع.

وع'ك�اش، بالتشديد، اسم ماء3 لبن ن'م.ي. ويقال لبيت العنكبوت: ع'ك�اشةD؛
عن أ%ب عمرو. وع'ك�اشة بن م1ح\صن ال4سدي: من الصحابة، وقد يفف.

�@عكبش: ع.ك}ب.ش.ه: ش.د_ه وث%اقاv. والع.ك}ب.شة� والك%ر\ب.ش.ة�: أ%خذ
الشيء ور.ب\ط�ه، يقال: كع\ب.شه وك%ر\ب.ش.ه إ,ذا فعل ذلك به. ويقال:

.vع.ك}ب.شه وع.ك}ش.ب.ه ش.د_ه و.ثاقا
@عكرش: الع1ك}ر,ش نبات ش1به الثYيل خ.ش1ن¬ أ%نشد خشونة من الثيل تأ}كله

ال4رانب:
والع1ك}ر,شة�: ال4ر\نب الضخمة؛ قال ابن سيده: هي ال4رنب ال�نثى، سيت



بذلك ل4نا تأ}كل هذه الب.ق}لة؛ قال ال4زهري: هذا غلط، ال4رانب' تسكن
ع.ذ%وات1 الب,لد النائية عن الر>يف1 والاء3 ول ت.ش\رب' الاء،

ومراعها ال%ل%مة والن_ص1يe وق%م1يم' الرeط%ب إذا هاج.؛ وال�ز.ز' الذك%ر
من ال4رانب، قال: وس>يت أ�نثى ال4رانب ع1ك}ر,شةv لكثرة و.بر,ها

وال}ت1فاف1ه، ش'ب>ه بالع1ك}ر,ش لل}ت1فاف1ه ف مناب,ت1ه. وف حديث عمر: قال له
رجل: ع.ن_ت ل ع1ك}ر,شةD فش.ن_ق}ت'ها ب,ج.ب'وبة{، فقال: فيها ج.ف}رةD؛

الع1ك}ر,شة� أ�نثى ال4رانب، وال%ف}رة�: الع.ناق' من العز.
ال4زهري: الع1ك}ر,ش' م.ن\ب,ت'ه ن'ز'وز' ال4رض الدقيقة وف أ%طراف1

ورق1ه شوك¬ إ,ذا ت.و.ط�أ%ه ال3نسان� بقدميه أ%دماها؛ وأ%نشد أ%عراب من
بن سعد ي'ك}ن أ%با صبة:
اع\ل1ف ح1مار.ك ع1ك}ر,شا،

حت ي.ج,د_ وي.ك}م'شا
والع.ك}ر.شة�: التقبeض'. وع1ك}راش¬ رجلD كان أ%ر\م.ى أ%هل, زمان,ه، قال
ال4زهري: هو ع1ك}راش' ابن ذ�ؤ.ي\ب كان ق%د1م على النب، صلى الل�ه

Dوع1ج\ر,مة ،Dعليه وسلم، وله رواية إ,ن صح_ت. ال4زهري: عجوز ع1ك}ر,شة
وع.ض\م�ز.ةD وق%ل%م�زةD، وهي اللئيمة القصية.

@عكمش: الع'ك%م1ش': القطيع' الضخم من ال3بل، والسي أعلى.
@علش: الع1ل�و\ش': الذYئب؛ ح1م\يي_ة، وقيل ابن' آوى. قال الليل: ليس

ف كلم العرب شي بعد لم ولكن كلها قبل اللم، قال ال4زهري: وقد
و'ج,د ف كلمهم الشي بعد اللم، قال ابن ال4عراب وغيه: رجل ل%ش\لش¬،

وسنذكره.
@عمش: ال4ع\م.ش': الفاسد العي الذي ت.غ\س.3ق' عيناه، ومثله ال4ر\م.ص'.

والع.م.ش': أ%ن ل تزال% العي ت'س3يل الدمع ول ي.كاد' ال4ع\مش'
ي'ب\ص1ر' با، وقيل: الع.م.ش ض.ع\ف' رؤية العي مع سيلن1 دمعها ف أ%كثر

أ%وقات1ها. رجل أ%ع\م.ش' وامرأ%ة ع.م\شاء� بي>نا الع.م.ش,، وقد ع.م1ش.
ي.ع\م.ش' ع.م.شاv؛ واستعمله قيس بن ذريح ف ال3بل فقال:

فأ�ق}س3م ما ع'م\ش' الع'يون1 ش.وار,ف¬
ر.وائ1م' ب.و¼، حان,يات¬ على س.ق}ب,،

والت_عام'ش' والت.ع\م1يش': التغافل� عن الشيء. والع.م\ش': ما يكون فيه
صلح' البدن1 وزيادةD. وال1تان� للغلم ع.م\ش¬ ل4نه ي'رÝى فيه بعد ذلك



زيادةD. يقال: ال1تان� صلح' الولد1 فاع\م'ش'وه واع\ب'ش'وه أ%ي
ط%ه>ر'وه، وكلتا اللغتي صحيحةv. وطعام ع.م\ش¬ لك أ%ي م'وافق¬. ويقال: ع.م1ش.

جسم' الريض إ,ذا ث%اب. إ,ليه؛ وقد ع.م_ش.ه الل�ه ت.ع\م1يشاv. وفلن ل
ت.ع\م.ش' فيه الوعظة� 4ي ل ت.ن\ج.ع. وقد ع.م1ش. فيه قول�ك أ%ي ن.ج.ع.

والع'م\شوش': الع'ن\قود،يؤكل ما عليه وي'ت\رك بعض'ه، وهو الع'م\ش'وق
أ%يضاv.وت.عام.ش\ت' أ%م\ر. كذا وت.ع.ام.س\ته، وت.غ.ام.ص\ته وت.غاط%ش\ته

وت.غاط%س\ته وت.غاش.يته كله بعن تغاب.ي\ت'ه.
@عنش: ع.ن.ش. الع'ود. والقضيب. والشيء4 ي.ع\ن,ش'ه ع.ن\شاv: عط%ف%ه.

وعن.ش. الناقة إ,ذا جذ%ب.ها إ,ليه بالز>مام كع.ن.ج.ها. وع.ن.ش.: دخ.ل%.
وال�عان.شة�: ال�عان.قة� ف الر\ب. وقال أ%بو عبيد: عان.ش\ت'ه

وعان.ق}ت'ه بعن واحد. ويقال: فلن صديق' الع1ناش, أ%ي الع1ناق ف الر\ب.
وعان.ش.ه م'عان.ش.ةv وع1ناشاv واع\ت.ن.ش.ه: عانق%ه وقات.له؛ قال ساعدة بن

ج'ؤ.ي�ة:
vع1ن.اش ع.د'و¼ ل يزال م'ش.م>را

بر.ج\ل، إ,ذا ما ال%ر\ب' ش'ب_ س.ع1ي'ها
وأ%سد ع1ن.اش¬: م'عان,ش¬، و'ص1ف بالصدر. وف حديث عمرو بن م.ع\د1ي

،vع1ن.اشا vس\دا�ك%ر,ب. قال يوم. القاد1س1ي�ة: يا م.عشر. الس\ل1مي كونوا أ
وإ,فراد' الصفة1 والوصوف' جع¬ ي'ق%و>ي ما قلنا من أ%نه و'ص1ف بالصدر

والعن: كونوا أ�س\داv ذات. ع1ناش�؛ والصدر ي'وصف به الواحد والمع،
تقول: رجلD ض.ي\ف¬ وقوم¬ ض.ي\ف¬. واع\ت.ن.ش. الناس.: ظ%ل%م.هم؛ قال رجل من

بن أ%سد:
وما قول� ع.ب\س�: وائ1لD هو ث%أ}ر'نا

وقات1ل�نا، إ,ل� اع\ت1ناش¬ بباط1ل
أ%ي ظ�ل}م¬ بباطل. وعنشه عنشاv: أ%غ}ض.ب.ه.

وع'ن.ي\ش¬ وع'ن_ي\ش¬: اسان. وما له ع'ن\ش'وش¬ أ%ي شيء. وما ف إ,ب,ل1ه
ع'ن\ش'وش¬ أ%ي شيء#. ال4زهري ف ترجة خنش: ما له ع'ن\ش'وش¬ أ%ي شيء.

:Dوقيل: السريع' ف ش.باب,ه. وفرس¬ ع.ن.ش\ن.ش.ة ،�والع.ن.ش\ن.ش': الطويل
سريعة؛ قال:

ع.ن.ش\ن.ش ت.ع\د'و به ع.ن.ش\ن.ش.ة}،
للد>ر\ع, ف%و\ق. ساع1د.ي\ه خ.ش\خ.ش.ه\



وروى ابن ال4عراب قول رؤبة:
ف%ق�ل} لذاك. ال�ز\ع.ج, ال%ع\ن'وش,

وفسره فقال: ال%ع\ن'وش' ال�س\ت.ف%زe ال%س'وق. يقال: ع.ن.ش.ه
.�ي.ع\ن,ش'ه إ,ذا ساق%ه. وال�عان.شة�: ال�فاخ.ر.ة

@عنجش: الع'ن\ج'ش'، الشيخ' ال�ت.ق%ب>ض'؛ قال الشاعر:
وش.ي\خ ك%ب,ي ي.ر\ق%ع' الش_ن_ ع'ن\ج'ش

ال4زهري: الع'ن\ج'ش الشيخ الفان.
vعنفش: الع1ن\ف1ش': اللئيم القصي. ال4زهري: أ%تانا فلن م'ع.ن\ف1شا@

بل1ح\يته وم'ق%ن\ف1شاv. وفلن ع1ن\فاش' اللح\ي.ة وع.ن\ف%ش1ي� اللحية
وق1س\بار اللحية إ,ذا كان طويل%ها.

@عنقش: الع1ن\قاش: اللئيم الوغ}د'؛ وقال أ%بو نيلة:
لا ر.مان الناس' باب\ن.ي\ ع.م>ي،

بالق1ر\د1 ع1ن\قاش� وبال4ص.م>،
قل}ت' لا: يا ن.ف}سي ل ت.ه\ت.م>ي

@عنكش: الع.ن\ك%شة�: التجمeع'. وع.ن\ك%ش¬: اسم.
vوم.ع1يشا vوع1يش.ة vعاش. ي.ع1يش ع.ي\شا ،�@عيش: الع.ي\ش': الياة

vوم.ع1يشا vقال الوهري: كل© واحد من قوله م.عاشا .vوع.ي\ش'وشة vوم.عاشا
يص\ل�ح أ%ن يكون مصدراv وأ%ن يكون اساv مثل م.عاب� وم.ع1يب� وم.مال�

وم.م1يل�، وأ%عاش.ه الل�ه ع1يشةv راضيةv. قال أ%بو دواد: وسأ%له أ%بوه ما الذي
أ%عاش.ك ب.ع\د1ي؟ فأ%جابه:
،�أ%عاش.ن ب.ع\د.ك واد{ م'ب\ق1ل
�آك�ل� من ح.و\ذان,ه وأ%ن\س3ل

وعاي.ش.ه: عاش. م.عه كقوله عاش.ره؛ قال ق%ع\نب بن أ�م� صاحب:
وقد ع.ل1م\ت' على أ%ن>ي أ�عاي,ش'ه'م\،

ل ن.ب\ر.ح' الدهر. إ,ل ب.ي\ن.نا إ,ح.ن'
والع1يشة�: ضرب¬ من الع.ي\ش. يقال: عاش. ع1يشة% ص1د\ق وع1يشة% س.وء3.

وال%عاش' وال%ع1يش' وال%ع1يشة�: ما ي'عاش' به، وجع ال%ع1يشة
م.عاي,ش' على القياس، وم.عائ1ش' على غي قياس، وقد ق�ر,ئ. بما قوله تعال:

وج.ع.ل}نا لكم فيها م.عاي,ش.؛ وأ%كثر القراء على ترك المز ف معايش إ,ل
ما روي عن نافع فإ,نه ه%زها، وجيع النحويي البصريي يز\ع'مون أ%ن



هز.ها خطأD، وذكروا أ%ن المزة إ,نا تكون ف هذه الياء إ,ذا كانت زائدة مثل
ص.ح1يفة وصحائف، فأ%ما م.عايش' فمن الع.ي\ش الياء� أ%ص\لي�ة�. قال

الوهري: جع' ال%ع1يشة م.عايش' بل هز إ,ذا جعتها على ال4صل، وأ%صلها
م.ع\ي,شةD، وتقديرها م'ف}ع1لة، والياء� أ%صلها متحركة فل تنقلب ف المع

هزةv، وكذلك م.كاي,ل� وم.باي,ع' ونو'ها، وإ,ن جعتها على الف%ر\ع هزت.
وشب�هت. م.ف}ع1لة بف%ع1يلة كما هزت ال%صائب ل4ن الياء ساكنة؛ قال

ال4زهري ف تفسي هذه الية: ويتمل أ%ن يكون م.عايش ما ي.ع1يشون به، ويتمل
أ%ن يكون الو'ص\لة% إ,ل ما ي.ع1يشون به، وأ�سن,د هذا القول إ,ل أ%ب

إ,سحق، وقال الؤر�ج: هي ال%ع1يشة. قال: وال%ع'وشة� لغة ال4زد؛ وأ%نشد
لاجر بن ال%ع\د 

(* قوله «لاجر بن العد» كذا بالصل، وف شرح القاموس:
لاجز ابن العيد.):

من ال1ف1رات ل ي'ت\م¬ غ%ذاها،
ول ك%دe ال%ع'وشة1 والع1لج

قال أ%كثر الفسرين ف قوله تعال: فإ,ن� له م.ع1يشةv ض.ن\كاv، إ,ن
ال%ع1يشة% الض_ن\ك. عذاب' القب، وقيل: إ,ن هذه العيشة% الضن\ك ف نار
جهنم، والض_ن\ك' ف اللغة الض>يق' والشد�ة. وال4رض م.عاش' اللق،

وال%عاش' م.ظ1ن_ة� العيشة. وف التنزيل: وجع.ل}نا النهار م.عاشاv؛ أ%ي
م'ل}ت.م.ساv للع.ي\ش,. والتع.يeش': تكل©ف أ%سباب ال%ع1يشة. وال�ت.ع.ي>ش':

ذو الب'ل}غة من الع.ي\ش,. يقال: إ,نم لي.ت.ع.ي�ش'ون إ,ذا كانت لم
ب'ل}غةD من الع.ي\ش. ويقال: ع.ي\ش بن فلن اللب.ن' إ,ذا كانوا ي.ع1يشون به،

وعيش آل فلن ال�بز وال%ب�، وع.ي\ش'هم التم\ر'، وربا س_وا البز
ع.ي\شاv. والعائش': ذو الالة الس.نة. والع.ي\ش: الطعام؛ يانية. والع.ي\ش:

ال%ط}عم وال%ش\رب وما تكون به الياة. وف مثل: أ%ن\ت. مر_ةv ع.ي\ش¬
ومر_ةv ج.ي\ش¬ أ%ي ت.ن\فع مر�ةv وتض'ر� أ�خ\رى، وقال أ%بو عبيد: معناه

أ%نت مرةv ف ع.ي\ش� ر.خ1ي¼ ومر�ةv ف ج.يش� غ%ز,ي¼. وقال ابن ال4عراب
لرجل: كيف فلن؟ قال: ع.ي\ش¬ وج.ي\ش¬ أ%ي مرة معي ومر�ة علي_.
وعائشة�: اسم' امرأ%ة. وب.ن'و عائشةv: قبيلة من تيم اللت، وعائشة

مهموزة ول تقل ع.ي\شة. قال ابن السكيت: تقول هي عائشة ول تقل الع.ي\شة،
وتقول هي ر.ي\طة ول تقل رائطة، وتقول هو من بن عي>ذ الل�ه ول تقل عائذ



الل�ه. وقال الليث: فلن العائ%ش1ي� ول تقل الع.ي\شي منسوب إ,ل بن
عائشة؛ وأ%نشد:

ع.ب\د. بن عائشة% ال�لب,ع.ا
وع.ي_اش¬ وم'ع.ي_ش¬: اسان.

@عيدش: الع.ي\د.ش'ون�: د'و.ي\ب�ة.
@عفنجش: الع.ف%ن\ج.ش': الاف.

@عبقص: الع.ب\ق%ص' والع'ب\ق�وص': د'و.ي\ب�ة.
@عرص: الع.ر\ص': خشبةD توضع على البيت ع.ر\ضاv إ,ذا أ%راد'وا ت.س\ق1يف%ه

وت'ل}قى عليه أ%طراف' الشب الصغار، وقيل: هو الائط� ي'ج\ع.ل بي حائطي
البيت ل ي'ب\ل%غ به أ%قصاه، ث ي'وضع الائز' من طرف الائط الداخل إ,ل

أ%قصى البيت ويسق9ف' البيت' كله، فما كان بي الائطي فهو س.ه\وةD، وما
كان تت الائز فهو م'خ\د.ع، والسي لغة؛ قال ال4زهري: رواه الليث

بالصاد ورواه أ%بو عبيد بالسي، وها لغتان. وف حديث عائشة: ن.ص.بت على باب
ح'ج\ر.ت ع.باء4ةv مق}د.م.ه من غ%زاة خ.ي\ب.ر أ%و ت.ب'وك فه.ت.ك.

الع.ر\ص. حت وق%ع. بال4رض؛ قال الروي: الدثون يروونه بالضاد العجمة، وهو
بالصاد والسي، وهو خشبة توضع على البيت ع.ر\ضاv كما تقدم؛ يقال: ع.ر�ص\ت'

البيت. ت.ع\ر,يصاv، والديث جاء ف سنن أ%ب داود بالضاد العجمة وشرح.ه
الطاب ف العال، وف غريب الديث بالصاد الهملة، وقال: قال الراوي

الع.ر\ض.، وهو غلط، وقال الزمشري: هو بالصاد الهملة.
وقال ال4صمعي: كل ج.و\بة{ م'ن\ف%ت1قة ليس فيها بناء فهي ع.ر\صةD. قال

ال4زهري: وتمع ع1راصاv وع.ر.صات{. وع.ر\صة� الدار,: وس.ط�ها، وقيل: هو
ما ل بناء فيه، سيت بذلك لع\ت1راص, الصبيان فيها. والع.ر\صة�: كل

ب'ق}عة{ بي الدور واسعة{ ليس فيها بناء؛ قال مالك بن الر_ي\ب:
ت.حم_ل% أ%صحاب ع1ش.اءé، وغاد.ر'وا
أ%خا ث1ق%ة، ف ع.ر\صة1 الدار,، ثاو,يا

وف حديث ق�س�: ف ع.ر.صات ج.ث}جاث؛ الع.ر.صات': جع ع.ر\صة، وقيل: هي
كل موضع واسع ل بناء فيه. والع.ر�اص' من السحاب: ما اض\طرب فيه البق'

وأ%ظ%ل� من فوق' فق%ر'ب حت صار كالس_ق}ف ول يكون إ,ل ذا رعد{ وب.ر\ق�،
:vه؛ قال ذو الرمة يصف ظ%ليما�وقال اللحيان: هو الذي ل يسكن برق

ي.ر\ق%دe ف ظ1ل9 ع.ر�اص�، وي.ط}ر'د'ه



ح.ف1يف' نافجة{، ع'ث}نون'ها ح.ص1ب'
يرق%د�: ي'س\ر,ع ف ع.د\و,ه. وع'ث}نون'ها: أ%و_ل�ها. وح.ص1ب¬: يأ}ت

بال%ص\باء.
وع.ر,ص. الب.ر\ق' ع.ر.صاv واع\ت.ر.ص.: اضطرب. وبرق ع.ر,ص¬ وعر�اص¬: شديد

الضطراب والرعد1 والبق,. أ%بو زيد: يقال ع.ر.ص.ت السماء� ت.ع\ر,ص'
ع.ر\صاv أ%ي دام. بر\ق�ها. ور'م\ح¬ ع.ر�اص¬: ل%د\ن ال%ه.ز�ة إ,ذا ه'ز�

اضطرب؛ قال الشاعر:
من كل أ%س\م.ر. ع.ر�اص� م.ه.ز�ته،

كأ%نه ب,ر.جا عاد1ي�ة{ ش.ط%ن'
وقال الشاعر:

من كل ع.ر�اص� إ,ذا ه'ز_ ع.س.ل}
وكذلك السيف؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:

من كل9 ع.ر�اص� إ,ذا ه'ز_ اه\ت.ز.ع\،
مثل ق�د.امى الن_س\ر, ما م.س_ ب.ض.ع\

يقال: س.ي\ف¬ ع.ر�اص¬، والفعل كالفعل والصدر كالصدر؛ قال الشاعر ف
الع.ر.ص, والع.ر,ص,:

ي'س3يل� الرeب، واهي الك�لى، ع.ر,ص' الذ©رى،
أ%ه1ل�ة� ن.ض�اخ, الن_د.ى ساب,غ� الق%ط}ر,

�والع.ر.ص' وال4ر.ن�: الن_شاط�، والت_ر.صeع مثله. وع.ر,ص. الرجل
ي.ع\ر.ص ع.ر.صاv واع\ت.ر.ص.: ن.ش1ط%، وقال اللحيان: هو إ,ذا ق%ف%ز. ون.زا،

وال%ع\نيان1 م'ت.قاربان1. وع.ر,ص.ت ال1ر_ة� واع\ت.ر.ص.ت: ن.ش1ط%ت
واس\ت.ن_ت\؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

إ,ذا اع\ت.ر.ص\ت. كاع\ت1راص, ال1ر�ه\،
ي'وش1ك أ%ن ت.س\ق�ط ف أ�ف�ر�ه\

ال�ف�ر�ة�: الب.ل1ي�ة� والشد�ة�. وب.ع1ي¬ م'ع.ر_ص¬: للذي ذل9 ظهر'ه
ول ي.ذ1ل� رأ}س'ه. ويقال: تركت' الص>ب\يان% ي.ل}عب'ون وي.م\ر.ح'ون%

وي.ع\ت.ر,ص'ون%. وع.ر,ص. القوم' ع.ر.صاv: ل%ع1بوا وأ%قبلوا وأ%دبروا
ي'ح\ض1ر'ون%.

ول%ح\م¬ م'ع.ر_ص¬ أ%ي م'ل}قىÝ ف الع.ر\صة للج'فوف1؛ قال الخب_ل:
س.ي.ك}ف1يك. ص.ر\ب. القوم, لم¬ م'ع.ر_ص¬



وماء# ق�دور�، ف الق1صاع، م.ش1يب'
ويروى م'ع.ر_ض¬، بالضاد، وهذا البيت أ%ورده ال4زهري ف التهذيب

للمخب_ل فقال: وأ%نشد أ%بو عبيدة بيت ال�خ.ب_ل، وقال ابن بري: هو السeليك
بن السeل%كة السعدي. وقيل: لم م'ع.ر_ص¬ أ%ي م'ق%ط�ع، وقيل: هو الذي

ي'ل}قى على المر, فيختلط بالرماد ول يود ن'ض\ج'ه، قال: فإ,ن غ%ي_ب\ت.ه
ف المر فهو م.م\لولD، فإ,ن ش.و.ي\ت.ه فوق المر فهو م'ف}أ%د¬ وف%ئ1يد،

فإ,ن ش'وي على الجارة ال�ح\ماة فهو م'ح\ن.ذD وح.ن,يذ، وقيل: هو الذي ل
ي'ن\ع.م\ ط%ب\خ'ه ول إ,ن\ضاج'ه. قال ابن بري: يقال ع.ر_ص\ت اللحم إ,ذا

ل ت'ن\ض1ج\ه، مطبوخاv كان أ%و م.ش\وي�اv، فهو م'ع.ر_ص¬. وال�ض.ه_ب':
ما ش'و,ي على النار, ول ينضج.

والع.ر'وص': الناقة� الطي�بة� الرائحة إ,ذا ع.ر,قت.
وف نوادر ال4عراب: ت.ع.ر_ص\ وت.ه.ج_س\ وت.ع.ر_ج\ أ%ي أ%ق1م\.

وع.ر,ص. البيت. ع.ر.صاv: خ.ب'ث%ت ر,ي'ه وأ%ن\ت.ن.، ومنهم من خص_ فقال:
خب'ث%ت ري'ه من الن_د.ى. ور.ع.ص. جلده وار\ت.ع.ص. واع\ت.ر.ص. إ,ذا

اخ\ت.ل%ج.
@عرفص: الع.راف1يص': لغة ف الع.راص1يف، وهو ما على الس_ناس1ن من العص.ب

كالع.صافي. والع1ر\فاص': الع.ق%ب الستطيل كالع1ر\صاف. والع1ر\فاص:
ال�ص\لة� من الع.ق%ب, الت ي'ش.دe با على ق�ب_ة ال%و\د.ج، لغة ف

الع1ر\صاف. والع1ر\فاص: الس_و\ط� من الع.ق%ب, كالع1ر\صاف أ%يضاv؛ أ%نشد أ%بو
العباس البد:

حت ت.ر.د_ى ع.ق%ب. الع1ر\فاص,
.�والع1ر\فاص': السوط� الذي ي'عاق1ب به السلطان

.vوع.ر\ف%ص\ت الشيء إ,ذا ج.ذ%ب\ته من شيء فش.ق%ق}ته مستطيل
والع.راص1يف': ما على الس_ناس1ن كالع.صاف1ي؛ قال ابن سيده: وأ%رى

الع.راف1يص. فيه لغة.
@عرقص: الع'ر\ق�ص' والع'ر.ق1ص' والع'ر\ق�صاء� والع'ر.ي\ق1صاء�

والع'ر.ي\قصان� والع.ر.ن\ق�صان� والع.ر.ق}صان� والع.ر.ن\ق%ص'، كله: نبت، وقيل: هو
ال%ن\د.ق�وق، الواحدة بالاء. وقال ال4زهري: الع'ر\ق�صاء�

والع'ر.ي\ق1صاء� نبات يكون بالبادية، وبعض يقول ع'ر.ي\ق1صانة؛ قال: والمع
ع'ر.ي\ق1صان، قال: ومن قال ع'ر.ي\ق1صاء وع'ر\ق�صاء فهو ف الواحدة، والمع مدود¬



�على حال واحدة. وقال الفراء: الع.ر.ق��صان والع.ر.ت'ن مذوفان، ال4صل
ع.ر.ن\ت'ن وع.ر.ن\ق�صان فحذفوا النون وأ%ب\ق%و\ا سائر الركات على حالا،

وها ن.ب\تان. قال ابن بري: ع'ر.يق1صانD نب\ت¬، واحدت'ه ع'ر.ي\ق1صانة.
�ويقال: ع.ر.ق�صان بغي ياء. قال ابن سيده: والع.ر.ق�صان� والع.ر.ن\ق�صان

دابة؛ عن السياف، وقال ابن بري: دابة من ال%ش.رات، وقال عن الفراء:
الع.ر\ق%صة� م.ش\ي' الي�ة.

vع.ص�ا eوع.ص_ ي.ع.ص .eالكري وكذلك ال4ص �@عصص: الع.صe: هو ال4صل
وع.ص.صاv: ص.ل�ب. واش\ت.د�.

والع'ص\ع'ص' والع.ص\ع.ص' والع'ص.ص' والع'ص'ص' والع'ص\ع'وص': أ%صل الذنب،
لغات كلها صحيحة، وهو الع'ص'وص أ%يضاv، وجع'ه ع.صاع1ص'. وف حديث

ج.ب.لة% بن س'ح.يم: ما أ%كلت أ%ط}ي.ب. من ق%ل1ي�ة الع.صاعص، قال ابن ال4ثي:
هو جع الع'صع'ص وهو لم ف باطن أ%ل}ية1 الشاة، وقيل: هو عظم' ع.ج\ب,
الذن.ب. ويقال: إ,نه أ%ول ما ي'خ\ل%ق وآخر' ما ي.ب\لى؛ وأ%نشد ثعلب ف صفة

بقر� أ%و أ�ت'ن�:
ي.ل}م.ع\ن إ,ذ و.ل�ي\ن. بالع.صاع1ص،

ل%م\ع. الب'ر'وق, ف ذ�رى الن_شائص
وجعل أ%بو حنيفة الع.صاع1ص. للد>نان1 فقال: والد>نان� لا ع.صاع1ص'

فل تقع'د إ,ل أ%ن ي'ح\ف%ر لا. قال ابن بري: وال%ع\ص'وص' الذاهب' اللحم.
ويقال: فلن ضي�ق' الع'ص\ع'ص, أ%ي ن.ك1د¬ قليل الي، وهو من إ,ضافة

الصفة الشبهة إ,ل فاعلها. وف حديث ابن عباس، وذك%ر. ابن. الزeب.ي: ليس
مثل% ال%ص1ر الع'ص\ع'ص, ف رواية، والشهور: ليس مثل الصر الع.ق1ص،

وسنذكره ف موضعه.
@صعفص: ال4زهري: الص_ع\ف%صة� الس>ك}باج'. وحكي عن الفراء: أ%هل

الي.مامة يسمون الس>ك}باجة% ص.ع\ف%صةv، قال: وت.ص\رف رجلv تسميه ب,ص.ع\ف%ص
.vإ,ذا جعلته عربي�ا

@عفنقص: ابن دريد: ع.ف%ن\ق%صة د'و.ي\ب_ة.
@عقص: الع.ق%ص: التواء� الق%ر\ن على ال�ذ�ني إ,ل الؤخ�ر وانعطاف�ه،

ع.ق1ص. ع.ق%صاv. وت.ي\س¬ أ%ع\ق%ص، وال�نثى ع.قصاء، والع.ق}صاء� من
ال1ع\زى: الت الت.وى ق%ر\ناها على أ�ذ�نيها من خ.ل}فها، والن_ص\باء:

النتصبة� الق%ر\ني، والد_ف}واء�: الت انتصب ق%ر\ناها إ,ل طر.ف%ي\



ع1ل}باو.ي\ها، والق%ب\لء�: الت أ%قب.ل% قرناها على وجهها، والق%ص\ماء�:
الكسورة� الق%ر\ن الارج، والع.ض\باء�: الكسورة الق%ر\ن الداخل,، وهو ال�شاش'،

وكل منها مذكور ف بابه. وال1ع\قاص': الشاة� ال�ع\و.ج_ة� القرن.
وف حديث مانع الزكاة: فت.ط%ؤه بأ%ظلفها ليس فيها ع.ق}صاء� ول

ج.ل}حاء�؛ قال ابن ال4ثي: الع.ق}صاء� ال�ل}ت.و,ي.ة� الق%ر\ن.ي\ن.
والع.ق%ص' ف ز,حاف الوافر: إ,سكان الامس من «مفاعلت» فيصي «مفاعلي»

بنقله ث تذف النون منه مع الرم فيصي الزء مفعول كقوله:
ل%و\ل م.ل1ك¬ رؤوف¬ ر.ح1يم¬

ت.دار.ك%ن بر.ح\مت1ه، ه.ل%ك}ت'
س'م>ي أ%ع\ق%ص. ل4نه بنزلة الت_ي\س, الذي ذهب. أ%حد' ق%ر\ن.ي\ه

�مائلv كأ%نه ع'ق1ص. أ%ي ع'ط1ف. على التشبيه بال4و_ل. والع.ق%ص': دخول
الثنايا ف الفم والت1واؤ'ها، والف1ع\ل كالفعل. والع.ق1ص' من الرمل:

كالع.ق1د. والع.ق%ص.ة� من الرمل: مثل الس>ل}س3لة، وعب عنها أ%بو علي فقال:
الع.ق1ص.ة والع.ق%صة رملD ي.ل}ت.وي ب.عض'ه على بعض وي.نقاد' كالع.ق1دة

والع.ق%دة، والع.ق1ص': رم\لD م'ت.ع.قYد ل طريق فيه؛ قال الراجز:
كيف اه\ت.د.ت\، ود'ونا ال%زائ1ر'،

وع.ق1ص¬ من عال ت.ياه1ر'
والع.ق}ص': أ%ن ت.ل}و,ي. ال�ص\لة من الشعر ث ت.ع\ق1دها ث ت'ر\س1ل%ها.
وف صفته، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: إ,ن ان\ف%ر.ق%ت\ ع.ق1يصت'ه ف%ر.ق.

وإ,ل ت.ر.كها. قال ابن ال4ثي: الع.ق1يصة� الشعر' ال%ع\قوص وهو نو¬ من
ال%ض\فور، وأ%صل الع.ق}ص الل9يe وإ,دخال� أ%طراف الشعر ف أ�صوله، قال:

وهكذا جاء ف رواية، والشهور ع.قيق%ته ل4نه ل يكن ي.ع\ق1ص' شعر.ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م، والعن إ,ن ان\ف%ر.ق%ت من ذات نفسها وإ,ل ت.ر.ك%ها

على حالا ول يف}ر'ق}ها. قال الليث: الع.ق}ص' أ%ن تأ}خذ الرأ%ة كل�
خ'ص\لة من شعرها فت.ل}ويها ث تعقدها حت يبقى فيها التواء ث ت'ر\سل%ها،
فكل© خ'ص\لة ع.ق1يصة؛ قال: والرأ%ة ربا اتذت ع.ق1يصةv من شعر غيها.

والع.ق1يصة�: ال�ص\لة�، والمع ع.قائ1ص' وع1قاص¬، وهي الع1ق}صة�، ول
يقال للرجل ع1ق}صةD. والع.ق1يصة�: الضفية�. يقال: لفلن ع.ق1يص.تان.

وع.ق}ص' الشعر: ض.ف}ر'ه ول%يeه على الرأ}س. وذ�و الع.ق1ص.تي: رجل معروف
خ.ص_ل% شعر.ه ع.ق1يص.تي وأ%ر\خاها من جانبيه. وف حديث ض1مام: إ,ن} ص.د.ق.



ذ�و الع.ق1يص.تي ل%ي.د\خ'ل%ن_ النة؛ الع.ق1يص.تان1: تثنية الع.ق1يصة؛
والع1قاص' ال%دار.ى ف قول امرئ القيس:

غ%دائر'ه م'س\ت.ش\ز,رات¬ إ,ل الع'لى،
ت.ض1ل9 الع1قاص' ف م'ث%ن_ىÝ وم'ر\س.ل,

Ýوى�وص.ف%ها بكثرة الشعر وال}ت1فاف1ه. والع.ق}ص' والض_ف}ر: ث%لث� ق
وق�و_تان1، والرجل يعل شعر.ه ع.ق1يص.ت.ي وض.فيتي في\خ1يهما من

جانبيه.وف حديث عمر بن الطاب، رضي الل9ه عنه: من ل%ب_د. أ%و ع.ق%ص. فعليه
ال%ل}ق'، يعن الرمي بالج أ%و العمرة، وإ,نا جعل عليه اللق ل4ن هذه
ال4شياء ت.قي الشعر من الش_ع\ث، فلما أ%راد. حفظ% شعره وصون.ه أ%لزمه
ح.ل}ق%ه بالكلية، مبالغة ف عقوبته. قال أ%بو عبيد: الع.ق}ص' ض.ر\ب¬ من

،Dالض_ف}ر وهو أ%ن يلوى الشعر على الرأ}س، ولذا تقول النساء: لا ع1ق}صة
وجعها ع1ق%ص¬ وع1قاص¬ وع.قائ1ص'، ويقال: هي الت ت.ت_خ1ذ من شعرها

مثل% الرeم_انة1. وف حديث ابن عباس: الذي ي'ص.لYي ورأ}س'ه م.ع\ق�وص¬
كالذي ي'ص.لYي وهو مك}ن'وف¬؛ أ%راد أ%نه إ,ذا كان شعر'ه منشوراv سقط على

vال4رض عند السجود في'ع\ط%ى صاحب'ه ثواب. السجود1 به، وإ,ذا كان معقوصا
صار. ف معن ما ل ي.س\جد، وشب_هه بالكتوف وهو ال%ش\د'ود' اليدين

ل4نما ل ت.ق%عان1 على ال4رض ف السجود. وف حديث حاطب: فأ%خ\ر.ج.ت1 الكتاب
من ع1قاص1ها أ%ي ض.فائر,ها. جع ع.ق1يصة أ%و ع1ق}صة، وقيل: هو اليط

الذي ت'ع\ق%ص' به أ%طراف' الذوائب، وال4ول الوجه.
والع'ق�وص': خ'يوطD ت'ف}ت.ل من ص'وف{ وت'ص\ب.غ بالسواد وت.ص1ل� به

الرأ%ة� شعر.ها؛ يانية. وعق%ص.ت شعر.ها ت.ع\ق1ص'ه ع.ق}صاv: شد_ت\ه ف
ق%فاها.

وف حديث النخعي: ال�ل}ع' تطليقة بائنة وهو ما د'ون ع1قاص الرأ}س؛
ي'ر,يد أ%ن ال�خ\تلعة إ,ذا اف}ت.د.ت نفس.ها من زوجها بميع ما تلك كان له
أ%ن يأ}خذ ما دون شعرها من جيع م1ل}ك1ها. ال4صمعي: ال1ع\ق%ص' السهم'

ي.ن\ك%س3ر' ن.ص\ل�ه فيبقى س1ن\خ'ه ف السهم، في'خ\ر.ج وي'ض\ر.ب حت ي.ط�ول%
وي'ر.د_ إ,ل موضعه فل ي.س'د_ م.س.د_ه ل4نه د'قYق. وط�و>ل%، قال:

ول ي.د\ر, الناس' ما م.عاف1ص' فقالوا م.شاق1ص' للنصال الت ليست
ب,ع.ر,يض.ة{؛ وأ%نشد لل4عشى:

،vلكنتم\ ج'رامة vن\ت'م' ن.خ\ل�ولو ك



ولو كنتم' ن.ب\لv لكنتم\ م.عاق1ص.ا
ورواه غيه: م.شاق1صا. وف الصحاح: ال1ع\ق%ص' السهم' ال�ع\و.ج�؛ قال

ال4عشى: وهو من هذه القصيدة:
،vلكنتم\ ح'س.افة vلو كنتم' ترا

ولو كنتم' س.هماv لكنتم\ معاقصا
وهذان بيتان على هذه الصورة ف شعر ال4عشى. وع.ق%ص. أ%مر.ه إ,ذا لواه

فل%ب_سه. وف حديث ابن عباس: ليس مثل% ال%ص1ر العق1ص, يعن ابن. الزبي؛
الع.ق1ص': ال4ل}و.ى الصعب' ال4خ\لق, تشبيهاv بالق%ر\ن ال�ل}ت.و,ي.

والع.قص' والع1قYيص' وال4ع\ق%ص' والع.ي\ق%ص'، كله: البخيل الكز� الضي�ق،
.vوقد ع.ق1ص.، بالكسر، ع.ق%صا

والع1قاص': الدeو�ارة� الت ف بطن الشاة، قال: وهي الع1قاص'
وال%ر\ب,ض وال%ر\ب.ض' وال%و,ي�ة� والاو,ية� للدeو_ارة الت ف بطن

الشاة.ابن ال4عراب: ال1عقاص' من ال%وار,ي الس_ي>ئة� ال�ل�ق,، قال:
وال1ع\فاص'، بالفاء، هي النهاية� ف س'وء3 الل�ق. والع.ق1ص': السيء�

.vأ%ي م'عاز�ة vوم'قاع.صة vق. وف النوادر: أ%خذت'ه' معاق%صة�ال�ل
@عكص: ع.ك%ص. الشيء4 ي.ع\ك1ص'ه ع.ك}صاv: ر.د_ه. وع.ك%ص.ه عن حاجت1ه:

صر.ف%ه. ورجل ع.ك1ص¬ ع.ق1ص¬: ش.ك1ص' اللق س.ي>ئ�ه. ورأ%يت منه ع.ك%صاv أ%ي
ع'س\راv وس'وء4 خل�ق�. ورم\لةD ع.ك1صةD: شاق9ة� ال%سل%ك.

،�@عكمص: الع'ك%م1ص': الادر' من كل شيء، وقيل: هو الش_د1يد' الغليظ
وال�نثى بالاء. ومالD ع'ك%م1ص¬: كثي. وأ%بو الع'ك%م1ص,: كنية رجل. وقال

ف علمص: جاء بالع'ل%م1ص أ%ي الشيء3 ي'ع\ج.ب' به أ%و ي'ع\ج.ب' منه
كالع'ك%م1ص.

@علص: الع1ل�و\ص': التeخ.مة� والب.ش.م'، وقيل: هو الوجع' الذي يقال له
الل�و.ى الذي لس 

(* قوله «لس» كذا بالصل بدون نقاط.) ف العدة. قال
ابن بري: وكذلك العلص. قال: والع1ل�و\ص' وجع' البطن. مثل الع1ل�و\ز,،

،eوقال ابن ال4عراب: الع1ل�و\ص' الوجع'، والع1ل�و\ز' الوت' الو.ح1ي
ويكون الع1ل�و\ز' الل�و.ى. ويقال: رجل ع1ل�و\ص¬ به الل�و.ى، وإ,نه

ل%ع1ل�و\ص¬ م'ت_خ1م¬، وإ,ن به ل%ع1ل�و\صاv. وف الديث: من س.ب.ق.
العاط1س. إ,ل المد أ%م1ن. الش_و\ص. والل�و\ص. والع1ل�و\ص.؛ قال ابن



ال4ثي: هو وجع' البطن، وقيل: التeخ.مة�، وقد يوصف به فيقال: رجل ع1ل�و\ص¬،
فهو على هذا اسم وصفة، وع.ل�ص.ت التeخ.مة� ف معدته ت.ع\ل1يصاv. ويقال:

إ,نه ل%ع\ل�وص¬ يعن بالتeخ.مة، وقيل: بل ي'راد' به الل�و.ى الذي هو
الع1ل�وص. والع1ل�و\ص': الذئب.

@علفص: ال4زهري: قال ش'جاع الكلب فيما ر.وى عنه ع.ر�ام وغيه:
الع.ل}ه.صة� والع.ل}ف%صة� والع.ر\ع.رة� ف الرأ}ي وال4مر,، وهو ي'ع.ل}ه,ص'هم

وي'ع.ن>ف' بم وي.ق}س3ر'هم.
@علمص: جاء بالع'ل%م1ص أ%ي الشيء3 ي'ع\ج.ب' به أ%و ي'ع\ج.ب' منه

كالع'ك%م1ص.
@علهص: ذكر ال4زهري ف ترجة علهص بعد شرح هذه اللفظة قال: الع1ل}هاص'

ص1مام' القار'ورة. وف نوادر اللحيان: ع.ل}ه.ص. القارورة%، بالصاد
أ%يضاv، إ,ذا استخرج. ص1مام.ها. وقال شجاع الكلب فيما ر.وى عنه ع.ر�ام وغيه:

الع.ل}ه.صة� والع.ل}ف%صة� والع.ر\ع.رة� ف الرأ}ي وال4مر وهو
ي'ع.ل}ه,ص'هم وي'ع.ن>ف' بم وي.ق}س3ر'هم.

@عمص: الع.م\ص': ضر\ب¬ من الطعام. وع.م.ص.ه: صن.ع.ه، وهي كلمة على أ%فواه
العامة وليست ب.د.و,ي�ةv ي'ر,يد'ون با الام1يز.، وبعض يقول عام1يص.

قال ال4زهري: ع.م.ص\ت العام1ص. والم1ص.، وهو الاميز، والاميز: أ%ن
ي'ش.ر_ح اللحم' رقيقاv ويؤكل% غي مطبوخ ول م.ش\وي�؛ ي.ف}ع.ل�ه السكارى.

قال ال4زهري: العام1ص' م'عر�ب، وروي عن ابن ال4عراب أ%نه قال: الع.م1ص'
ال�ول%ع' بأ%كل العام1ص,، وهو ال�لم'.

@عنص: الع'ن\ص'و.ة والع1ن\ص'و.ة والع.ن\ص'و.ة والع1ن\ص1ية� والع.ناص1ي:
ال�ص\لة� من الشعر قدر الق�ن\ز'عة1؛ قال أ%بو النجم:

إ,ن ي'م\س, ر.أ}سي أ%ش\م.ط% الع.ناص1ي،
كأ%نا ف%ر�ق%ه م'ناص,،

عن هامة{ كال%ج.ر, الو.ب�اص,
والع'ن\ص'وة والع1ن\ص'وة والع.ن\ص'وة: القطعة من الك%ل3 والبقية� من

الال من النصف إ,ل الثلث أ%قل9 ذلك. وقال ثعلب: الع.ناص1ي بقي�ة� كل شيء.
يقال: ما بقي من ماله إ,ل ع.ن.اص�، وذلك إ,ذا ذهب م'ع\ظ%م'ه وبقي

ن.ب\ذD منه؛ قال الشاعر:
وما ت.ر.ك ال%ه\ر,يe م1ن\ ج'لY مال1نا،



ول اب\ناه' ف الشهرين، إ,ل الع.ناص1ي.ا
وقال اللحيان: ع.ن\ص'وة� كلY شيء بقي�ت'ه، وقيل: الع.ن\ص'وة

والع1ن\ص'وة والع'ن\ص'وة والع1ن\ص1ية� قطعةD من إ,بل� أ%و غنم�. ويقال: ف أ%رض
بن فلن ع.ناص� من النبت، وهو القليل التفرق. والع.ناص1ي: الشعر' النتصب

قائماv ف تف%رeق�. وأ%ع\ن.ص. الرجل إ,ذا بق1ي.ت ف رأ}سه ع.ناص� من
،Dع'ن\ص'وة �ض.فائ1ره، وب.ق1ي. ف رأ}سه شعر¬ متفر>ق ف نواحيه، الواحدة

eفإ,ن العرب ل ت.ض'م vوة، بالضم، وما ل يكن ثانيه نونا�وهي ف�ع\ل
ص.د\ر.ه مثل ث�ن\د'وة، فأ%ما ع.ر\ق�وةD وت.ر\قوةD وق%رنوة فمفتوحات؛ قال

vالوهري: وبعضهم يقول ع.ن\ص'وة وث%ن\د'وة وإ,ن كان الرف الثان منهما نونا
وي'ل}ح1ق�هما بع.ر\ق�وة{ وت.ر\ق�وة{ وق%ر\ن'وة.

�@عنفص: الع1ن\ف1ص': الرأ%ة� القليلة� السم، ويقال أ%يضاv: هي الداع1رة
البيثة. أ%بو عمرو: الع1ن\ف1ص'، بالكسر، الب.ذ1ي�ة� القليلة الياء من

النساء؛ وأ%نشد شر:
ل%ع.م\ر'ك ما ل%ي\لى ب,و.ر\هاء4 ع1ن\ف1ص�،

ول ع.ش�ة{ خ.ل}خال�ها ي.ت.ق%ع\ق%ع'
وخ.ص� بعضهم به الف%تاة%.

@عنقص: ال4زهري: الع.ن\ق%ص' والع'ن\قوص د'و.ي\ب�ة.
@عوص: الع.و.ص': ض1دe ال3مكان والي'س\ر,؛ شيء# أ%ع\و.ص' وع.و,يص¬

وكلم¬ ع.و,يص¬؛ قال:
وأ%ب\ن من الش>ع\ر, ش1ع\راv ع.و,يصا،

ي'ن.س>ي الرeواة% الذي قد ر.و.و\ا
ابن ال4عراب: ع.و_ص. فلنD إ,ذا أ%لق%ى بيت. ش1ع\ر ص.ع\ب. الستخراج.

والع.و,يص' من الش>ع\ر: ما يصعب استخراج' معناه. والك1لمة� الع.وصاء�:
الغريبة. يقال: قد أ%ع\و.ص\ت يا هذا. وقد ع.و,ص. الشيء�، بالكسر، وكلم

ع.ويص¬ وكلمة ع.ويصةD وعوصاء.
وقد اع\تاص. وأ%ع\و.ص. ف ال%ن\ط1ق: غ%م_ض.ه. وقد عاص. ي.عاص' وع.و,ص.

ي.ع\و.ص' واع\تاص. علي_ هذا ال4مر' ي.ع\تاص'، فهو م'ع\تاص¬ إ,ذا
ال}تاث% عليه أ%مره' فلم ي.ه\ت.د1 لهة الصواب فيه. وأ%ع\و.ص. فلن ب.صم1ه

إ,ذا أ%دخل عليه من ال�ج.ج ما ع.س'ر. عليه ال%خ\رج' منه. وأ%ع\و.ص.
بالصم: أ%د\خ.له فيما ل ي.ف}ه.م؛ قال لبيد:



فلقد أ�ع\و,ص' بال%ص\م، وقد
أ%م\ل� ال%ف}نة% من ش.ح\م, الق�ل%ل}

وقيل: أ%ع\وص. بال%ص\م ل%وى عليه أ%مر.ه. وال�ع\تاص': كل متشد�د عليك
فيما تريده منه. واع\تاص. عليه ال4مر': التوى. وع.و_ص. الرجل% إ,ذا ل

ي.س\ت.ق1م\ ف قول ول فعل. ون}ر¬ فيه ع.و.ص¬: يري مرة كذا ومرة كذا.
:vوالع.و\صاء�: ال%د\ب'. والع.و\صاء� والع.ي\صاء� على العاقبة جيعا

الشد�ة� والاجة�، وكذلك الع.و\ص' والع.و,يص' والعائص'، ال4خية مصدر
كالفال1ج, ونوه. ويقال: أ%صاب.ت\هم ع.وصاء� أ%ي شد�ةD؛ وأ%نشد ابن بري:

غي أ%ن ال4يام. ي.ف}ج.ع\ن. بال}م.ر\
ء3، وفيها الع.و\صاء� وال%ي\سور'

وداهية ع.وصاء�: شديدة. وال4ع\و.ص: الغامض' الذي ل ي'وق%ف' عليه.
وفلن يركب الع.و\صاء أ%ي يركب أ%ص\عب. ال�مور؛ وقول ابن أ%حر:

ل ت.د\ر, ما ن.س\ج' ال4ر.ن\د.ج قبله،
ودر.اس' أ%ع\و.ص. دارس م'ت.خ.د>د

:�أ%راد د1ر.اس كتاب� أ%ع\و.ص. عليها متخد�د بغيها. واع\تاص.ت الناقة
ضر.با الفحل� فلم ت.ح\م1ل من غي عل9ة، واع\تاص.ت ر.ح1مها كذلك؛ وزعم
يعقوب أ%ن صاد. اع\تاص.ت بدلD من طاء اع\تاط%ت، قال ال4زهري: وأ%كثر

Dالكلم اعتاطت، بالطاء، وقيل: اع\تاص.ت للفرس خاصة، واع\تاط%ت للناقة. وشاة
عائص¬ إ,ذا ل تمل أ%عواماv. ابن شيل: الع.و\صاء ال%ي\ثاء الخالفة،

وهذه م.ي\ثاء� ع.و\صاء� ب.ي>نة الع.و.ص,.
والع.و\صاء�: موضع؛ وأ%نشد ابن بري للحرث:

أ%د\ن د1يار,ها الع.و\صاء�
وحكى ابن بري عن ابن خالويه: ع.و\ص¬ اسم قبيلة من كلب؛ وأ%نشد:

مت ي.ف}ت.ر,ش\ يوماv غ�ل%ي\م¬ ب,غارة{،
تكونوا كع.و\ص� أ%و أ%ذ}ل� وأ%ض\ر.عا

وال4ع\وص': موضع قريب من الدينة. قال ابن بري: وع.و,يص' ال4نف1 ما
حوله؛ قالت ال1ر\ن,ق:

هم' ج.د.ع'وا ال4ن\ف. ال4ش.م_ ع.و,يص'ه،
وج.بeوا الس>نام. فال}ت.ح.و\ه وغار,ب.ه

@عيص: الع1يص': م.ن\ب,ت' خيار الشجر، والع1يص': ال4صل�، وف الثل:



ع1يص'ك. م1ن\ك. وإ,ن كان أ%ش1باv؛ معناه أ%ص\ل�ك منك وإ,ن كان غي صحيح. وما
أ%ك}ر.م. ع1يص.ه، وهم آباؤه وأ%عمامه وأ%خواله وأ%هل� بيته؛ قال جرير:

فما ش.ج.رات' ع1يصك.، ف ق�ر.ي\ش�،
ب,ع.ش�ات الف�روع,، ول ض.واح1ي

وع1يص' الرجل: م.نعب,ت' أ%صله. وأ%ع\ياص' ق�ريش: كرام'هم ي.ن\ت.م'ون
إ,ل ع1يص�، وع1يص¬ ف آبائهم؛ قال العجاج:

من ع1يص, م.ر\وان% إ,ل ع1يص, غ1ط%م\
قال: وال%ع1يص' كما تقول ال%ن\ب,ت وهو اسم رجل؛ وأ%نشد:

ول4ثأ%ر.ن9 ر.ب,يعة% بن م'ك%د_م�،
حت أ%نال% ع'ص.ي�ة بن. م.ع1يص

قال شر: ع1يص' الرجل أ%صله؛ وأ%نشد:
ول1ع.ب\د1 الق%ي\س, ع1يص¬ أ%ش1ب¬،

وق%ن,يب¬ وه1جانات¬ ذ�ك�ر\
والع1يص.ان�: من م.عاد1ن ب,لد العرب. وال%ن\ب,ت' م.ع1يص¬.

وال4عياص' من قريش: أ%ولد أ�م.ي�ة بن عبد شس ال4كب، وهم أ%ربعة:
العاص' وأ%بو العاص والع1يص' وأ%بو الع1يص. أ%بو زيد: من أ%مثالم ف

استعطاف الرجل صاحب.ه على قريبه وإ,ن كانوا له غي م'س\تأ}ه1لي قولم: منك.
ع1يص'ك وإ,ن كان أ%ش1باv؛ قال أ%بو اليثم: وإ,ن كان أ%ش1باv أ%ي وإ,ن كان

ذا ش.و\ك{ داخلv بعض'ه ف بعض، وهذا ذمÒ. وأ%ما قوله:
ولعبد القيس عيص أ%شب

فهو مدح ل4نه أ%راد به النفعة والكثرة؛ وف كلم ال4عشى.
وق%ذ%ف%ت\ن,ي بي. ع1يص� م'ؤ\ت.ش1ب\

الع1يص': أ�صول� الشجر. والع1يص' أ%يضاv: اسم' موضع ق�ر\ب الدينة على
ساحل البحر له ذكر ف حديث أ%ب ب.ص1ي. ويقال: هو ف ع1يص, ص1د\ق� أ%ي ف

أ%صل, ص1د\ق. والع1يص': الس>د\ر' اللتف� ال�صول,، وقيل: الشجر'
اللتف� النابت بعضه ف أ�صول بعض يكون من ال4راك1 ومن الس>د\ر والس_ل%م

والع.و\س.ج والن_ب\ع، وقيل: هو جاعة الشجر ذي الشوك، وجع كل ذلك
أ%عياص¬. قال عمارة: هو من هذه ال4صناف ومن العضاه كلها إ,ذا اجتمع وتدان

وال}ت.ف�، والمع الع1يصان. قال: وهو من الط�ر\فاء الغ.ي\طلة� ومن الق%ص.ب
ال4ج.مة�، وقال الكلب: الع1يص' ما ال}ت.ف� من عاس1ي الشجر وك%ث�ر. مثل



السلم والط�ل}ح والس_ي.ال والسدر والسم'ر والع'ر\ف�ط والعضاه. وع1يص¬
أ%ش1ب¬: م'ل}ت.فÒ. ويقال: جئ به من ع1يص1ك أ%ي من حيث كان.

وع1يص¬ وم.ع1يص¬: رجلن من قريش. وع1يص'و بن' إ,سحق، عليه السلم: أ%بو
الروم. وأ%بو العيص: كنية. والع.ي\صاء: الشد�ة� كالع.و\صاء، وهي قليلة،

.vوأ%رى الياء م'عاقبة
@عجمض: ابن دريد: العج.م\ض.ى ضرب من التمر.

@عرض: الع.ر\ض': خلف' الط©ول، والمع أ%عراض¬؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

ي.ط}و'ون% أ%ع\راض. الف1جاج, الغ'ب\ر,،
ط%ي_ أ%خي الت_ج\ر, ب'رود. الت_ج\ر,

:vوف الكثي ع'ر'وض¬ وع1راض¬؛ قال أ%4بو ذؤيب يصف برذونا
أ%م1ن\ك. ب.ر\ق¬ أ%ب,يت' الليل% أ%ر\ق�ب'ه،

كأ%ن_ه ف ع1راض, الشام, م1صباح'؟
vه وناح1يت1ه. وقد ع.ر'ض. ي.ع\ر'ض' ع1ر.ضاYوقال الوهري: أ%ي ف ش1ق

مثل ص.غ'ر. ص1غ.راv، وع.راضةv، بالفتح؛ قال جرير:
إ,ذا اب\ت.د.ر. الناس' ال%كار,م.، ب.ذ�ه'م

ع.راضة� أ%خ\لق, ابن ل%ي\ل%ى وط�ول�ها
Dوال�نثى ع.ر,يضة ،Dفهو ع.ر,يض¬ وع'راض¬، بالضم، والمع ع1ر\ضان

.Dوع'راضة
وع.ر_ض\ت' الشيء: جعلته ع.ر,يضاv، وقال الليث: أ%ع\ر.ض\ت'ه جعلته

ع.ر,يضاv. وت.ع\ر,يض' الشيء: ج.ع\ل�ه ع.ر,يضاv. والع'راض' أ%يضاv: الع.ر,يض'
كالك�بار, والك%ب,ي,. وف حديث أ�ح'د: قال للمنهزمي لقد ذ%ه.ب\ت'م\ فيها

ع.ر,يضةv أ%ي واسعةv. وف الديث: لئن أ%ق}ص.ر\ت. ال�ط}بة% لقد
أ%ع\ر.ض\ت. السأ%لة أ%ي ج,ئ}ت. بالط}بة1 قصية وبالسأ%لة واسعة كبية.
والع'راضات': ال3بل الع.ر,يضات' الثار. ويقال لل3بل: إ,نا الع'راضات'

أ%ث%راv؛ قال الساجع: إ,ذا ط%ل%عت الش>ع\رى س.ف%را، ول ت.ر. م.ط%را، فل
ت.غ\ذ�و.ن� إ,م_رةv ول إ,م_را، وأ%ر\س1ل, الع'راضات1 أ%ث%ر.ا،

ي.ب\غ1ي\ن.ك. ف ال4رض, م.ع\م.را؛ السف%ر: بياض' النهار، وال3م_ر' الذكر من ولد
الضأ}ن، وال3م_رة� ال�نثى، وإ,نا خص الذكور من الضأ}ن وإ,نا أ%راد

جيع الغنم ل4نا أ%ع\ج.ز' عن الط�ل%ب من ال%ع.ز,، وال%ع.ز'



ت'د\ر,ك' ما ل ت'د\ر,ك' الضأ}ن�. والع'راضات': ال3بل. وال%ع\م.ر': النزل
بدار, م.عاش�؛ أ%ي أ%رس1ل, ال3بل الع.ر,يضة% الثار عليها ر'ك}بان'ها
ل1ي.ر\تاد'وا لك منزلv ت.ن\ت.ج,ع'ه، ون.ص.ب. أ%ثراv على التمييز. وقوله

تعال: ف%ذ�و د'عاء� ع.ر,يض�؛ أ%ي واسع وإ,ن كان الع.ر\ض' إ,نا يقع ف
.vال4جسام والدعاء� ليس بسم. وأ%ع\ر.ض.ت\ بأ%ولدها: ولدتم ع1راضا

وأ%ع\ر.ض.: صار ذا ع.ر\ض. وأ%ع\ر.ض ف الشيء: ت.م.ك�ن من ع.ر\ض1ه؛ قال ذو
الرمة:ف%عال ف%تÝ ب.ن.ى وب.ن.ى أ%ب'وه،
فأ%ع\ر.ض. ف الكار,م, واس\ت.طال

جاء4 به على الث%ل ل4ن ال%كارم. ليس لا ط�ولD ول ع.ر\ض¬ ف
القيقة. وق%و\س¬ ع'راضةD: ع.ر,يضةD؛ وقول أ%ساء بن خارجة أ%نشده ثعلب:

ف%ع.ر.ض\ت'ه' ف ساق� أ%س\م.ن,ها،
فاج\تاز. ب.ي\ن. الاذ1 والك%ع\ب,

ل يفسره ثعلب وأ�راه أ%راد: غ%ي_ب\ت' فيها ع.ر\ض. السيف. ورجل ع.ر,يض'
الب,طان1: م'ث}ر� كثي الال. وقيل ف قوله تعال: فذو د'عاء� ع.ر,يض�،

أ%راد كثي فوضع العريض موضع الكثي ل4ن كل واحد منهما مقدار، وكذلك لو
قال ط%و,يل ل%و'ج>ه. على هذا، فافهم، والذي تقد_م أ%ع\رف'.
وامرأ%ة ع.ر,يضةD أ%ر,يضةD: و.ل�ود كاملة. وهو يشي بالع.ر\ض1ي_ة1

والع'ر\ض1ي_ة1؛ عن اللحيان، أ%ي بالع.ر\ض.
والع1راض': من س1مات1 ال3بل و.س\م¬، قيل: هو خطê ف الف%خ1ذ1 ع.ر\ضاv؛
.vعن ابن حبيب من تذكرة أ%ب علي، تقول منه: ع.ر.ض. بعيه ع.ر\ضا

وال�ع.ر_ض': ن.ع.م¬ وس\م'ه الع1راض'؛ قال الراجز:
س.ق}ياv ب.ي\ث� ي'ه\م.ل� ال�ع.ر_ض'

تقول منه: ع.ر_ض\ت' ال3بل. وإ,بل م'ع.ر_ضةD: س1م.ت'ها الع1راض' ف
ع.ر\ض, الفخذ ل ف طوله، يقال منه: ع.ر.ض\ت' البعي وع.ر_ض\ت'ه

.vت.ع\ر,يضا
وع.ر.ض. الشيء4 عليه ي.ع\ر,ض'ه ع.ر\ضاv: أ%راه' إ,ي�اه؛ وقول ساعدة بن

جؤية:
Dس\وة�وقد\ كان% يوم اللي>ث1 لو ق�ل}ت. أ

،�وم.ع\ر.ض.ةD، لو كن\ت. ق�ل}ت. ل%قاب,ل
ع.ل%ي_، وكانوا أ%ه\ل% ع1ز¼ م'ق%د_م�



�وم.ج\د{، إ,ذا ما حو_ض. ال%ج\د نائ1ل
أ%راد: لقد كان ل ف هؤلء القوم الذين هلكوا ما آت.س3ي به، ولو
ع.ر.ض\ت.ه'م علي_ مكان م'ص1يبت بابن لقب,ل}ت'، وأ%راد: و.م.ع\رضةD علي_

ففصل. وع.ر.ض\ت' البعي. على ال%و\ض,، وهذا من القلوب، ومعناه ع.ر.ض\ت'
،vال%و\ض. على البعي. وع.ر.ض\ت' الارية% والتاع. على الب.ي\ع, ع.ر\ضا

وع.ر.ض\ت' الك1تاب، وع.ر.ض\ت' ال�ن\د. عر\ض. الع.ي\ن, إ,ذا أ%م\ر.ر\ت.هم
عليك ون.ظ%ر\ت. ما حال�هم، وقد ع.ر.ض. العار,ض' ال�ن\د. واع\ت.ر.ض'وا

هم. ويقال: اع\ت.ر.ض\ت' على الدابة1 إ,ذا كنت. وق}ت. الع.ر\ض راكباv، قال
ابن بري: قال الوهري وع.ر.ض\ت' بالبعي على الوض، وصوابه ع.ر.ض\ت'
البعي، ورأ%يت ع1د�ة نسخ من الصحاح فلم أ%جد فيها إ,ل وع.ر.ض\ت' البعي،

ويتمل أ%ن يكون الوهري قال ذلك وأ%صلح لفظه فيما بعد.
وقد فاته الع.ر\ض' والع.ر.ض'، ال4خية أ%على، قال يونس: فاته الع.ر.ض'،
بفتح الراء، كما يقول ق%ب.ض. الشيء4 ق%ب\ضاv، وقد أ%لقاه ف الق%ب.ض أ%ي
فيما ق%ب.ضه، وقد فاته الع.ر.ض' وهو الع.طاء� والط�م.ع'؛ قال عدي ابن

زيد:
وما هذا بأ%و_ل, ما أ�لق1ي

م1ن. ال1د\ثان1 والع.ر.ض, الف%ر,يب,
أ%ي الط�م.ع القريب. واع\ت.ر.ض. ال�ن\د. على قائ1د1هم، واع\ت.ر.ض.

الناس.: ع.ر.ض.هم واحداv واحداv. واع\ت.ر.ض. التاع. ونوه واع\ت.ر.ض.ه على
عينه؛ عن ثعلب، ونظر إ,ليه ع'ر\ض. عي\ن�؛ عنه أ%يضاv، أ%ي اع\ت.ر.ض.ه على
عينه. ورأ%يته ع'ر\ض. ع.ي\ن� أ%ي ظاهراv عن قريب. وف حديث حذيفة:
ت'ع\ر.ض' الف1ت.ن' على القلوب ع.ر\ض. ال%ص1ي؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي توض.ع

عليها وت'ب\س.ط� كما ت'ب\س.ط� ال%ص1ي'، وقيل: هو من ع.ر\ض ال�ن\د1 بي
يدي السلطان ل3ظهارهم واختبار أ%حوالم. ويقال: انطلق فلن ي.ت.ع.ر_ض'

ب.مله السeوق إ,ذا ع.ر.ض.ه على البيع. ويقال: ت.ع.ر_ض\ أ%ي أ%ق1م\ه' ف
السوق.

وعار.ض. الشيء4 بالشيء4 م'عارضةv: قاب.ل%ه، وعار.ض\ت' كتاب بكتابه أ%ي
قابلته. وفلن ي'عار,ض'ن أ%ي ي'بار,ين. وف الديث: إ,ن جبيل، عليه

السلم، كان ي'عار,ض'ه الق�رآن% ف كل سنة مرة وإ,نه عارض.ه العام. مرتي،
قال ابن ال4ثي: أ%ي كان ي'دار,س'ه ج1يع. ما نزل من القرآن من



ال�عار.ضة1 ال�قابلة1.
وأ%ما الذي ف الديث: ل ج.ل%ب. ول ج.ن.ب. ول اعتراض. فهو أ%ن

ي.ع\ت.ر,ض. رجل بف%رس1ه ف الس>باق ف%ي.د\خ'ل% مع اليل؛ ومنه حديث س'راقة:
أ%نه ع.ر.ض. لرسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وأ%ب بكر الف%رس. أ%ي

اع\ت.ر.ض. به الطريق. ي.م\ن.ع'هما من ال%س3ي. وأ%ما حديث أ%ب سعيد: كنت
مع خليلي، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف غزوة إ,ذا رجل ي'ق%ر>ب' فرساv ف

ع1راض, القوم، فمعناه أ%ي ي.س3ي' ح1ذاء4هم م'عار,ضاv لم. وأ%ما حديث
السن بن علي�: أ%نه ذ%ك%ر. ع'مر فأ%خذ السي' ف ع1راض, كلمه أ%ي ف مثل

قوله وم'قاب,له. وف الديث: أ%ن رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،
عار.ض. ج.ناز.ة أ%ب طالب أ%ي أ%تاها م'ع\ت.ر,ضاv من بعض الطريق ول يتبع\ها
من منزله. وع.ر.ض. من سلعته: عار.ض. با فأ%ع\ط%ى س1ل}عةv وأ%خذ أ�خرى.

وف الديث: ثلثD فيهن البكة منهن الب.ي\ع' إ,ل أ%جل وال�عار.ضة� أ%ي
بيع الع.ر\ض بالع.ر\ض، وهو بالسكون ال%تاع' بالتاع ل ن.ق}د. فيه.

يقال: أ%خذت هذه السلعة عر\ضاv إ,ذا أ%ع\ط%ي\ت. ف مقابلتها سلعة أ�خرى.
وعارض.ه ف البيع ف%ع.ر.ض.ه ي.ع\ر'ض'ه ع.ر\ضاv: غ%ب.ن.ه. وع.ر.ض. له م1ن

حقYه ثوباv أ%و م.تاعاv ي.ع\ر,ض'ه ع.ر\ضاv وع.ر.ض. به: أ%ع\طاه' إ,ي�اه'
مكان% حقYه، ومن ف قولك ع.ر.ض\ت' له من ح.قYه بعن البدل كقول الل9ه

عز� وجل9: ولو نشاء� لعلنا منكم ملئكة ف ال4رض ي.خ\ل�ف�ون؛ يقول: لو
نشاء� لعلنا بدلكم ف ال4رض ملئكة. ويقال: ع.ر_ض\ت'ك أ%ي ع.و_ض\ت'ك.

والعار,ض': ما ع.ر.ض. من ال4ع\ط1ي.ة؛ قال أ%بو ممد الف%ق}ع.سي�:
يا ل%ي\ل�، أ%س\قاك1 الب'ر.ي\ق' الوام1ض'

هل} لك1، والعار,ض' منك1 عائ1ض'،
ف ه.ج\م.ة{ ي'س\ئ1ر' منها القاب,ض'؟

قاله ياطب امرأ%ة خطبها إ,ل نفسها ور.غ�بها ف أ%ن} ت.ن\ك1حه فقال:
هل لك ر.غ}بةD ف مائة من ال3بل أ%و أ%كثر من ذلك؟ ل4ن الجمة أ%و_ل�ها

ال4ربعون إ,ل ما زادت يعلها لا م.ه\راv، وفيه تقدي وتأ}خي،
والعن هل لك ف مائة من ال3بل أ%و أ%كثر ي'س\ئ1ر' منها قاب,ض'ها الذي يسوقها

أ%ي ي'ب\ق1ي ل4نه ل ي.ق}د1ر على س.و\ق1ها لكثرتا وقوتا ل4نا
ت.ف%ر_ق' عليه، ث قال: والعار,ض' منك1 عائ1ض¬ أ%ي ال�ع\ط1ي بدل% ب'ض\ع1ك1
ع.ر\ضاv عائ1ض¬ أ%ي آخ1ذD ع1و.ضاv م1ن\ك1 بالتزويج يكون ك1فاءé لا ع.ر.ض.



منك. ويقال: ع1ض\ت' أ%عاض' إ,ذا اع\ت.ض\ت. ع1و.ضاv، وع'ض\ت' أ%ع'وض'
إ,ذا ع.و_ض\ت. ع1و.ضاv أ%ي د.ف%ع\ت.، فقوله عائ1ض¬ من ع1ض\ت' ل من ع'ض\ت'،

ومن ر.و.ى ي.غ\د1ر'، أ%راد ي.ت\ر'ك' من قولم غاد.ر\ت' الشيء. قال ابن
بري: والذي ف شعره والعائ1ض' منك1 عائ1ض' أ%ي والع1و.ض' منك ع1و.ض¬ كما

تقول ال1ب.ة� م1نك. ه1ب.ةD أ%ي لا م.و\ق1ع¬. ويقال: كان ل على فلن
ن.ق}د¬ فأ%ع\س.ر\ت'ه فاع\ت.ر.ض\ت' منه. وإ,ذا طلب قوم عند قوم د.ماv فلم
ي'ق1يد'وهم قالوا: نن ن.ع\ر,ض' منه فاع\ت.ر,ض'وا منه أ%ي اق}ب.ل�وا الدية.

وع.ر.ض. الف%ر.س' ف ع.د\و,ه: م.ر_ م'ع\ت.ر,ضاv. وع.ر.ض. الع'ود. على
ال3ناء3 والس_ي\ف. على ف%خ1ذ1ه ي.ع\ر,ض'ه ع.ر\ضاv وي.ع\ر'ض'ه، قال

الوهري: هذه وحدها بالضم. وف الديث: خ.م>ر'وا آن,ي.ت.كم ولو ب,ع'ود
ت.ع\ر'ض'ون.ه عليه أ%ي ت.ض.ع'ون.ه م.ع\ر'وضاv عليه أ%ي بالع.ر\ض؛ وع.ر.ض.

الرeم\ح. ي.ع\ر,ض'ه ع.ر\ضاv وع.ر_ض.ه؛ قال النابغة:
ل%ه'ن_ ع.ل%ي\هم عاد.ةD قد\ ع.ر.ف}ن.ها،

إ,ذا ع.ر_ض'وا ال%طYي_ فوق. الك%واث1ب,
وع.ر.ض. الرامي الق%و\س. ع.ر\ضاv إ,ذا أ%ضج.عها ث ر.مى عنها. وع.ر.ض.

له عار,ض¬ من ال�م_ى وغ%يها. وع.ر.ض\ت'هم على السيف ق%ت\لv. وع.ر.ض.
الشيء� ي.ع\ر,ض' واعتر.ض.: انت.ص.ب. وم.ن.ع. وصار عار,ضاv كالش.بة1

النتصبة1 ف النهر والطريق ونوها ت.م\ن.ع' السالكي س'لوك%ها. ويقال:
اعت.ر.ض. الشيء� دون الشيء3 أ%ي حال دونه. واعت.ر.ض. الشيء4: ت.ك%ل�ف%ه.

وأ%عر.ض. لك الشيء� من ب.ع1يد{: بد.ا وظ%ه.ر؛ وأ%نشد:
،Dم'د\ل%ه,م_ة Dإ,ذا أ%ع\ر.ض.ت\ داوي_ة
وغ%ر_د. حاد1يها ف%ر.ي\ن. با ف1ل}قا

(* قوله «فلقا» بالكسر هو المر العجب، وأ%نشد الصحاح: إ,ذا اعرضت البيت
شاهداv عليه وتقدم ف غرد ضبطه بفتح الفاء.)

أ%ي ب.د.ت\. وع.ر.ض. له أ%م\ر' كذا أ%ي ظهر. وع.ر.ض\ت' عليه أ%مر كذا
وع.ر.ض\ت' له الشيء أ%ي أ%ظهرته له وأ%ب\ر.ز\ت'ه إ,ليه. وع.ر.ض\ت' الشيء4
فأ%ع\ر.ض. أ%ي أ%ظ}ه.ر\ت'ه فظهر، وهذا كقولم ك%ب.ب\ت'ه فأ%ك%ب_، وهو من

النوادر. وف حديث عمر: ت.د.ع'ون أ%مي. الؤمني وهو م'ع\ر.ض¬ لكم؛ هكذا
روي بالفتح، قال ال%ر\ب�: والصواب بالكسر. يقال: أ%ع\ر.ض. الشيء�

ي'ع\ر,ض' من بعيد إ,ذا ظه.ر، أ%ي ت.د.ع'ونه وهو ظاهر لكم. وف حديث عثمان بن



العاص: أ%نه رأ%ى رجلv فيه اعت1راض¬، هو الظهور والدخول ف الباطل
والمتناع من الق. قال ابن ال4ثي: واعت.ر.ض. فلن الشيء4 ت.ك%ل�ف%ه.

والشيء� م'ع\ر,ض¬ لك: موجود ظاهر ل يتنع. وكل© م'ب\د{ ع'ر\ض.ه م'ع\ر,ض¬؛
قال عمرو ابن كلثوم:

وأ%ع\ر.ض.ت1 الي.مامة�، واش%خ.ر_ت\
كأ%س\ياف{ بأ%ي\دي م'ص\ل1ت1ينا

وقال أ%بو ذؤيب:
بأ%ح\س.ن منها ح1ي. قام.ت\ فأ%ع\ر.ض.ت\
ت'وار,ي الدeم'وع.، ح1ي. ج.د_ ان1دار'ها

واعت.ر.ض. له بسهم: أ%ق}ب.ل% ق1ب.ل%ه فرماه فقتل%ه. واعت.ر.ض. ع.ر\ضه:
ن.حا ن.ح\و.ه. واعت.ر.ض. الفر.س' ف ر.س.ن,ه وت.ع.ر_ض.: ل ي.س\ت.ق1م\

لقائد1ه؛ قال الطرماح:
وأ%ران ال%ل1يك' ر'ش\دي، وقد كن\ـ

ـت' أ%خا ع'نج'ه,ي_ة{ واعت1راض,
وقال:

ت.ع.ر_ض.ت\، ل ت.أ}ل� عن ق%ت\ل� ل،
Yو.لYه\ر.ة1 ف الط�ت.ع.رeض. ال

والع.ر.ض': من أ%ح\داث1 الدهر من الوت والرض ونو ذلك؛ قال ال4صمعي:
الع.ر.ض' ال4مر ي.ع\ر,ض' للرجل ي'ب\ت.ل%ى به؛ قال اللحيان: والع.ر.ض'

ما ع.ر.ض. لل3نسان من أ%مر ي.ح\ب,سه' من م.ر.ض� أ%و ل�ص'وص�. والع.ر.ض':
ما ي.ع\ر,ض' لل3نسان من الموم وال4شغال. يقال: ع.ر.ض. ل ي.ع\ر,ض'

وع.ر,ض. ي.ع\ر.ض' لغتان. والعار,ضة�: واحدة الع.وار,ض,، وهي الاجات'.
والع.ر.ض' والعار,ض': الفة� ت.ع\ر,ض' ف الشيء، وج.م\ع' الع.ر.ض, أ%ع\راض¬،

وع.ر.ض. له الشكe ونو'ه من ذلك.
وش'ب\هةD عار,ضةD: معترضةD ف الفؤاد. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه:

�ي.ق}د.ح' الشكe ف قلبه بأ%و_ل, عار,ض.ة{ من ش'ب\ه.ة{؛ وقد تكون
العار,ض.ة� هنا مصدراv كالعاقبة والعافية.

وأ%ص.اب.ه س.ه\م' ع.ر.ض� وح.ج.ر' ع.ر.ض� م'ضاف، وذلك أ%ن ي'ر\مى به
غي\ر'ه عمداv فيصاب هو بتلك الر_م\ية1 ول ي'ر.د\ با، وإ,ن سق%ط عليه حجر
من غي أ%ن ي.ر\م1ي. به أ%حد فليس بعر.ض. والع.ر.ض' ف الفلسفة: ما يوجد



ف حامله ويزول عنه من غي فساد حامله، ومنه ما ل ي.ز'ول� عنه، فالز�ائ1ل
منه كأ�د\مة1 الشeح'وب, وصفرة اللون وحركة التحر�ك، وغي' الزائل

كس.واد القار, والس_ب.ج, والغ'راب,.
وت.ع.ر_ض. الشيء�: دخ.ل%ه ف%ساد¬، وت.ع.ر_ض. ال�ب� كذلك؛ قال لبيد:

فاق}ط%ع\ ل�بانة% م.ن\ ت.ع.ر_ض. و.ص\ل�ه،
ول%ش.رe واص1ل, خ'ل9ة{ ص.ر�ام'ها

وقيل: من تعر�ض وصله أ%ي تعو�ج وزاغ% ول ي.س\ت.ق1م كما ي.ت.ع.ر_ض'
الرجل ف ع'ر'وض ال%بل ييناv وشالv؛ قال امرؤ القيس يذكر الثري_ا:

إ,ذا ما الث©ر.ي�ا ف السماء3 ت.ع.ر_ض.ت\،
ت.ع.رeض. أ%ث}ناء3 الو,شاح, ال�ف%ص_ل,

أ%ي ل ت.س\ت.ق1م\ ف سيها ومالت\ كالو,شاح ال�ع.و_ج, أ%ثناؤه على
جارية ت.و.ش_ح.ت\ به. وع.ر.ض' الدنيا: ما كان من مال، قل9 أ%و ك%ث�ر.

والع.ر.ض': ما ن,يل% من الدنيا. يقال: الد�نيا ع.ر.ض¬ حاضر يأ}كل منها الب.ر�
والفاجر، وهو حديث م.ر\و,ي�. وف التنزيل: يأ}خذون عر.ض هذا ال4دن

ويقولون سيغفر لنا؛ قال أ%بو عبيدة: جيع م.تاع, الدنيا عر.ض، بفتح الراء.
وف الديث: لي\س. الغ1ن عن ك%ث}رة الع.ر.ض, إ,نا الغ1ن غ1ن النفس؛

الع.ر.ض'، بالتحريك: متاع الد�نيا وح'طام'ها، وأ%ما الع.ر\ض بسكون الراء
فما خالف الث�م.ن.ي, الد�راه1م. والد�ناني. من م.تاع, الدنيا وأ%ثاث1ها،

.vف الع.ر.ض وليس كل ع.ر.ض� ع.ر\ضا Dوجعه ع'روض¬، فكل ع.ر\ض� داخل
والع.ر\ض': خ1لف' النق}د من الال؛ قال الوهري: الع.ر\ض' التاع'، وكل©
شيء فهو ع.ر\ض¬ سوى الد�راه1م, والد�ناني فإ,نما عي. قال أ%بو عبيد:

vول يكون ح.يوانا Dالت ل يدخلها كيل ول و.ز\ن �الع'ر'وض' ال4م\ت1عة
ول ع.قاراv، تقول: اشتريت ال%تاع. ب,ع.ر\ض� أ%ي بتاع م1ث}ل1ه،
وعار.ض\ت'ه بتاع أ%و داب�ة أ%و شيء م'عار.ضةv إ,ذا باد.ل}ت.ه به.
ورجلD ع1ر>يض¬ مثل ف1س>يق�: ي.ت.ع.ر_ض' الناس. بالش�ر>؛ قال:

،Dوأ%ح\م.ق' ع1ر>يض¬ ع.ل%ي\ه1 غ%ضاضة
ت.م.ر_س. ب م1ن ح.ي\ن,ه، وأ%نا الر_ق1م\

واس\ت.ع\ر.ض.ه: سأ%له أ%ن} ي.ع\ر,ض. عليه ما عنده. واس\ت.ع\ر.ض: ي'ع\ط1ي
(* قوله «واستعرض يعطي» كذا بالصل.) م.ن\ أ%ق}ب.ل% وم.ن\ أ%د\ب.ر..
يقال: اس\ت.ع\ر,ض, الع.ر.ب. أ%ي س.ل} م.ن\ شئت منهم عن كذا وكذا.



واس\ت.ع\ر.ض\ت'ه أ%ي قلت له: اع\ر,ض\ علي� ما عندك.
وع1ر\ض' الرجل, ح.سب.ه'، وقيل نف}سه، وقيل خ.ل1يق%ته المودة، وقيل ما
ي'م\دح به وي'ذ%مe. وف الديث: إ,ن أ%غ}راض.كم عليكم ح.رام¬ كح'ر\مة1

يومكم هذا؛ قال ابن ال4ثي: هو جع الع1ر\ض الذكور على اختلف القول
فيه؛ قال حسان:

فإ,ن� أ%ب ووال1د.ه وع1ر\ض1ي
ل1ع1ر\ض م'ح.م_د{ م1ن\ك�م و,ق%اء�

قال ابن ال4ثي: هذا خاص� للنفس. يقال: أ%ك}ر.م\ت عنه ع1ر\ض1ي أ%ي
ص'ن\ت' عنه ن.ف}سي، وفلن ن.ق1يe الع1ر\ض أ%ي ب.ر,يء# من أ%ن ي'ش\ت.م أ%و
ي'عاب.، والمع أ%ع\راض¬. وع.ر.ض. ع1ر\ض.ه ي.ع\ر,ض'ه واعت.ر.ض.ه إ,ذا وقع

فيه وانت.ق%ص.ه وش.ت.مه أ%و قات.له أ%و ساواه ف الس.ب؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

وق%و\ماv آخ.ر,ين. ت.ع.ر_ض'وا ل،
ول أ%ج\ن من الناس, اعت1راضا

أ%ي ل أ%ج\ت.ن ش.ت\ماv منهم. ويقال: ل ت'ع\ر,ض\ ع1ر\ض. فلن أ%ي ل
ت.ذ}ك�ر\ه بسوء، وقيل ف قوله شتم فلن ع1ر\ض. فلن: معناه ذكر أ%سلف%ه

وآباء4ه بالقبيح؛ ذكر ذلك أ%بو عبيد فأ%نكر ابن قتيبة أ%ن يكون الع1ر\ض'
ال4س\لف. والباء، وقال: الع1ر\ض ن.ف}س' الرجل، وقال ف قوله ي.ج\ر,ي 

*)
قوله «يري» نص النهاية: ومنه حديث صفة أهل النة إ,نا هو عرق يري،

وساق ما هنا.) من أ%ع\راض1هم م1ثل� ريح, السك1 أ%ي من أ%نفسهم وأ%بدان,هم؛
قال أ%بو بكر: وليس احتجاجه بذا الديث حجة ل4ن ال4عراض. عند العرب

ال%واض1ع' الت ت.ع\ر.ق' من السد؛ ودل على غ%ل%ط1ه قول م1س\ك1ي
الدار,مي�:

ر'ب_ م.ه\زول� س.م1ي¬ ع1ر\ض'ه،
وس1ي, ال1س\م, م.ه\ز'ول� ال%س.ب\

معناه: ر'ب_ م.ه\ز'ول, البد.ن والسم كري' الباء3. وقال اللحيان:
الع1ر\ض' ع1ر\ض' ال3نسان، ذ�م_ أ%و م'د1ح.، وهو الس.د. وف حديث عمر،
رضي الل9ه عنه، للحطيئة: كأ%ن>ي بك عند بعض اللوك ت'غ.ن>يه بأ%عراض,

الناس أ%ي ت'غ.ن بذ%م>هم وذ%م> أ%سلف1هم ف شعرك وث%ل}ب,هم؛ قال



،Dالشاعر:ولكن_ أ%ع\راض. الك1رام م.ص'ونة
إ,ذا كان أ%ع\راض' اللYئام, ت'ف%ر\ف%ر'

وقال آخر:
قات.ل%ك. الل9ه' ما أ%ش.د_ ع.ل%ي\ـ

ـك الب.د\ل% ف ص.و\ن1 ع1ر\ض1ك. ال%ر,ب
ي'ر,يد' ف ص.و\ن1 أ%سلف1ك اللYئام,؛ وقال ف قول حسان:

فإ,ن� أ%ب ووال1د.ه وع1ر\ض1ي
أ%راد فإ,ن9 أ%ب ووالده وآبائي وأ%سلف فأ%تى بالع'موم بعد ال�صوص

كقوله عز� وجل9: ولقد آتيناك س.بعاv من الثان والقرآن% العظيم، أ%تى
بالعموم بعد الصوص. وف حديث أ%ب ض.م\ض.م: اللهم إ,ن>ي ت.ص.د_ق}ت'
ب,ع1ر\ض1ي على عبادك أ%ي تصد�قت على من ذكرن با ي.ر\ج,ع' إ,ل� ع.ي\ب'ه،

وقيل: أ%ي با يلحقن من ال4ذى ف أ%سلف، ول يرد إ,ذاv أ%نه تصد_ق
بأ%سلفه وأ%حل9هم له، لكنه إ,ذا ذك%ر. آباءه لقته النقيصة فأ%حل9ه ما

أ%وصله إ,ليه من ال4ذى. وع1ر\ض' الرجل: ح.س.ب'ه. ويقال: فلن كري الع1ر\ض,
أ1ي كري الس.ب. وأ%ع\راض' الناس: أ%عراق�هم وأ%حساب'هم وأ%ن\ف�سهم.
وفلن ذو ع1ر\ض� إ,ذا كان% ح.س3يباv. وف الديث: ل%يe الواج,د1 ي'ح1ل©

ع'ق�وب.ت.ه وع1ر\ض.ه' أ%ي لصاحب الد_ي\ن, أ%ن ي.ذ�م_ ع1ر\ض.ه وي.ص1ف%ه
بسوء القضاء، ل4نه ظال له بعدما كان مرماv منه ل ي.ح1ل© له اق}ت1راض'ه

والط�ع\ن' عليه، وقيل: ع1ر\ض.ه أ%ن ي'غ\ل1ظ% له وع'ق�وبته ال%ب\س،
وقيل: معناه أ%نه ي'ح1ل9 له ش1كاي.ت.ه منه، وقيل: معناه أ%ن يقول يا ظال

أ%ن\ص1ف}ن، ل4نه إ,ذا م.ط%ل%ه وهو غن� فقد ظ%ل%مه. وقال ابن قتيبة:
ع1ر\ض' الرجل ن.ف}س'ه وب.د.ن'ه ل غي. وف حديث النعمان بن ب.ش1ي عن النب،

صل9ى الل9ه عليه وسل9م: فمن اتقى الشeب'هات اس\ت.ب\ر.أ% ل1د1ين,ه
وع1ر\ض1ه أ%ي اح\تاط% لنفسه، ل يوز فيه معن الباء3 وال4س\لف1. وف
الديث: كل© ال�س\ل1م على السل1م ح.رام د.م'ه ومال�ه وع1ر\ض'ه؛ قال ابن
ال4ثي: الع1ر\ض' موضع ال%د\ح, والذ�م> من ال3نسان سواء كان ف ن.ف}س3ه
أ%و س.ل%ف1ه أ%و من يلزمه أ%مره، وقيل: هو جانبه الذي ي.ص'ون'ه من نف}سه

وح.س.ب,ه وي'حامي عنه أ%ن ي'ن\ت.ق%ص. وي'ث}ل%ب.، وقال أ%بو العباس: إ,ذا
ذكر ع1ر\ض' فلن فمعناه أ�م'ور'ه الت ي.ر\ت.ف1ع' أ%و ي.س\ق�ط� بذكرها

من جهتها ب,ح.م\د{ أ%و ب,ذ%م�، فيجوز أ%ن تكون أ�موراv يوصف هو با دون



أ%س\لفه، ويوز أ%ن تذكر أ%سلف�ه ل1ت.لح.قه الن�ق1يصة بعيبهم، ل خلف
بي أ%هل اللغة فيه إ,ل ما ذكره ابن قتيبة من إ,نكاره أ%ن يكون الع1ر\ض'

ال4س\لف. والباء4؛ واحتج أ%يضاv بقول أ%ب الدرداء: أ%ق}ر,ض\ من
ع1ر\ض1ك ليوم ف%ق}ر,ك، قال: معناه أ%ق}ر,ض\ م1ن\ ن.ف}س3ك أ%ي م.ن\ عابك وذم�ك

فل ت'جازه واجعله ق%ر\ضاv ف ذمته ل1ت.س\ت.وف1ي.ه منه يوم. حاجت1ك. ف
الق1يامة1؛ وقول الشاعر:

وأ�د\ر,ك' م.ي\س'ور. الغ1ن وم.ع1ي ع1ر\ض1ي
أ%ي أ%فعال الميلة؛ وقال النابغة:

ي'ن\ب,ئ}ك1 ذ�و ع1ر\ضه,م\ ع.ن>ي وعال1م'ه'م\،
ول%ي\س. جاه1ل� أ%م\ر� مث}ل% م.ن\ ع.ل1ما

ذو ع1ر\ض1هم: أ%ش\راف�ه'م، وقيل: ذو ع1ر\ض1هم ح.س.بهم، والدليل على أ%ن
العرض ليس بالنف}س, ول البدن قوله، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: دم'ه

وع1ر\ض'ه، فلو كان العرض هو النفس لكان دمه كافياv عن قوله ع1ر\ض'ه ل4ن الدم
يراد به ذ%هاب' النفس، ويدل على هذا قول عمر للحطيئة: فان\د.ف%ع\ت.
ت'غ.ن>ي بأ%ع\راض, السلمي، معناه بأ%فعالم وأ%فعال أ%سلفهم. والع1ر\ض':

ب.د.ن� كل اليوان. والع1ر\ض': ما ع.ر,ق. من السد. والع1ر\ض': الرائ1حة ما
كانت، وجعها أ%ع\راض¬. وروي عن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%نه ذكر

أ%هل النة فقال: ل ي.ت.غ.و�ط�ون ول ي.ب'ولون% إ,نا هو ع.ر.ق¬ يري من
أ%ع\راض1هم مثل ريح ال1س\ك أ%ي من م.عاطف1 أ%ب\دانم، وهي ال%واض1ع'

الت ت.ع\ر.ق' من السد. قال ابن ال4ثي: ومنه حديث أ�م سلمة لعائشة:
غ%ضe ال4ط}راف1 وخ.ف%ر' ال4ع\راض, أ%ي إ,نن للخ.ف%ر والص�و\ن

ي.ت.س.ت_ر\ن؛ قال: وقد روي بكسر المزة، أ%ي ي'ع\ر,ض\ن. كما ك�ر,ه. لن أ%ن
ي.ن\ظ�ر\ن% إ,ليه ول ي.ل}ت.ف1ت\ن. نوه. والع1ر\ض'، بالكسر: رائحة السد

وغيه، طيبة كانت أ%و خبيثة. والع1ر\ض' وال4ع\راض': كل9 م.و\ض1ع ي.ع\ر.ق' من
السد؛ يقال منه: فلن طيب الع1ر\ض, أ%ي طي�ب الريح، وم'ن\ت' الع1ر\ض,،

وس1قاء# خبيث� الع1ر\ض, إ,ذا كان م'ن\تناv. قال أ%بو عبيد: والعن ف
الع1ر\ض, ف الديث أ%نه كل© شيء من السد من الغاب,ن, وهي ال4ع\راض'،
قال: وليس الع1ر\ض' ف النسب من هذا ف شيء. ابن ال4عراب: الع1ر\ض'

السد وال4ع\راض' ال4ج\ساد'، قال ال4زهري: وقوله ع.ر.ق¬ يري من أ%عراضهم
معناه من أ%ب\دان,هم على قول ابن ال4عراب، وهو أ%حسن من أ%ن ي'ذ}ه.ب.



به إ,ل أ%عراض, ال%غاب,ن,. وقال اللحيان: لب.ن طي�ب الع1ر\ض, وامرأ%ة
طي�بة الع1ر\ض, أ%ي الريح. وع.ر_ض\ت' فلناv لكذا ف%ت.ع.ر_ض. هو له،
والع1ر\ض': الماعة� من الط�ر\فاء3 وال4ث}ل, والن_خ\ل, ول يكون ف

غيهن، وقيل: ال4ع\راض' ال4ث}ل� وال4راك' وال%م\ض'، واحدها ع.ر\ض¬؛
وقال:والان,ع ال4ر\ض. ذات.3 الع.ر\ض, خ.ش\ي.ت'ه،

حت ت.من_ع. م1ن\ م.ر\عىÝ م.جان,يها
والع.ر'وضاوات' 

(* قوله «العروضاوات؛ هكذا بالصل، ول ندها فيما عندنا
من العاجم.): أ%ماك1ن' ت'ن\ب,ت' ال4ع\راض. هذه الت ذكرناها.

وعار.ض\ت' أ%ي أ%خ.ذ}ت' ف ع.روض� وناحية{. والع1ر\ض': ج.وe الب.ل%د وناح1يت'ه
من ال4رض. والع1ر\ض': الواد1ي، وقيل جان,ب'ه، وقيل ع1ر\ض' كل شيء

ناحيته. والع1ر\ض': واد{ بالي.مامة1؛ قال ال4عشى:
أ%ل ت.ر. أ%ن� الع1ر\ض. أ%ص\ب.ح. ب.ط}ن'ه

ن.خ1يلv، وز.ر\عاv ناب,تاv وف%صاف1صا؟
وقال اللتمس:

ف%ه.ذا أ%وان� الع1ر\ض, ج'ن_ ذ�باب'ه:
ز.ناب,ي'ه وال4ز\ر.ق' ال�ت.ل%م>س'

ال4ز\ر.ق': الذ©باب'. وقيل: كل© واد{ ع1رض¬، وج.م\ع' كلY ذلك
أ%عراض¬ ل ي'جاو.ز'. وف الديث: أ%نه ر'ف1ع. لرسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه

وسل9م، عار,ض' اليمامة1؛ قال: هو موضع¬ معروف. ويقال للجبل: عار,ض¬؛ قال
أ%بو عبيدة: وبه س�ي عار,ض' اليمامة1، قال: وكل© واد{ فيه شجر فهو

ع1ر\ض¬؛ قال الشاعر شاهداv على النكرة:
ل%ع1ر\ض¬ م1ن. ال4ع\راض, ي'مس3ي ح.مام'ه،

وي'ض\ح1ي على أ%ف}نان,ه الغ1ي, ي.ه\ت1ف'،
(* قوله «الغي» جع الغيناء، وهي الشجرة الضراء كما ف الصحاح.)

vإ,ل ق%ل}ب م1ن. الد>يك1 ر.ن�ة eأ%ح.ب
وباب�، إ,ذا ما مال% للغ.ل}ق, ي.ص\ر,ف'

ويقال: أ%خص.ب. ذلك الع1ر\ض'، وأ%خص.ب.ت\ أ%عراض' الدينة وهي ق�راها
الت ف أ%و\د1يتها، وقيل: هي ب'طون� س.واد1ها حيث الزرع' والنخيل.

وال4ع\راض': ق�رىÝ بي الجاز واليمن.



وقولم: است'ع\م1ل% فلن على الع.ر'وض، وهي مكة والدينة واليمن وما
حولا؛ قال لبيد:

ن'قات1ل� ما ب.ي\ن. الع.ر'وض, وخ.ث}ع.ما
أ%ي ما بي مكة واليمن. والع.ر'وض': الناحية�. يقال: أ%خذ فلن ف

ع.روض� ما ت'ع\ج,ب'ن أ%ي ف طريق وناحية؛ قال الت_غ\ل%ب�:
لكلY أ�ناس�، م1ن\ م.ع.د¼، ع.مارة{،

ع.ر'وض¬، إ,ليها ي.ل}ج.ؤ'ون%، وجان,ب'
يقول: لكل ح.ي� ح1ر\ز إ,ل بن ت.غ\ل1ب. فإ,ن ح1ر\ز.هم السeيوف'،

وع.مارة{ خفض ل4نه بدل من أ�ناس، ومن رواه ع'روض¬، بضم العي، جعله جع ع.ر\ض
وهو البل، وهذا البيت لل4خنس بن شهاب.

والع.ر'وض': الكان� الذي ي'عار,ض'ك. إ,ذا س1ر\ت.. وقولم: فلن ر.ك�وض¬
بل ع.ر'وض� أ%ي بل حاجة ع.ر.ضت له.

وع'ر\ض' الشيء، بالضم: ناح1يت'ه من أ%ي وجه ج,ئ}ت.ه. يقال: نظر إ,ليه
بع'ر\ض, وجهه. وقولم: رأ%يت'ه ف عرض الناس أ%ي هو من العامة 

(* قوله «ف
عرض الناس أ%ي هو من العامة» كذا بالصل، والذي ف الصحاح: ف عرض الناس

أ%ي فيما بينهم، وفلن من عرض الناس أ%ي هو من العامة.). قال ابن سيده:
والع.ر'وض' مكة والدينة، مؤنث. وف حديث عاشوراء: فأ%م.ر. أ%ن ي'ؤ\ذ1ن'وا

أ%هل% الع.ر'وض,؛ قيل: أ%راد م.ن\ بأ% كناف1 مكة والدينة. ويقال
�للر_سات1يق, بأ%رض الجاز ال4ع\راض'، واحدها ع1ر\ض¬؛ بالكسر، وع.ر.ض. الرجل

إ,ذا أ%ت.ى الع.ر'وض. وهي مكة والدينة وما حولما؛ قال عبد يغوث بن
وق9اص الارثي:

ف%يا راك1ب.ا إ,م�ا ع.ر.ض\ت.، ف%ب.لYغا
ن.داماي. م1ن ن.ج\ران% أ%ن} ل ت.لق1يا

قال أ%بو عبيد: أ%راد فيا راكباه للنeد\بة فحذف الاء كقوله تعال: يا
vبالتنوين ل4نه قصد بالنداء راكبا vأ%س.ف%ا على يوسف، ول يوز يا راكبا

بعينه، وإ,نا جاز أ%ن تقول يا رجلv إ,ذا ل ت.ق}ص1د\ رجلv بعينه
وأ%ردت يا واحداv من له هذا السم، فإ,ن ناديت رجلv بعينه قلت يا رجل كما

تقول يا زيد ل4نه ي.ت.ع.ر_ف' برف النداء والقصد؛ وقول الكميت:
vفأ%ب\ل1غ} يزيد.، إ,ن} ع.ر.ض\ت.، وم'ن\ذ1را



وع.م_ي\ه,ما، وال�س\ت.س3ر_ ال�نام1سا
يعن إ,ن م.ر.ر\ت. به. ويقال: أ%خ.ذ}نا ف ع.ر'وض� م'ن\ك%ر.ة{ يعن

طريقاv ف هبوط. ويقال: س1ر\نا ف ع1راض, القوم إ,ذا ل تستقبلهم ولكن جئتهم
من ع'ر\ض1هم؛ وقال ابن السكيت ف قول الب.ع1يث1:

م.د.ح\نا لا ر.و\ق. الش_باب, ف%عار.ض.ت\
ج.ناب. الص>با ف كات1م, الس>ر> أ%ع\ج.ما

قال: عار.ض.ت\ أ%خ.ذ%ت\ ف ع'ر\ض� أ%ي ناحية{ منه.
ج.ناب' الص>با أ%ي ج.ن\ب'ه'. وقال غيه: عارضت جناب الص>با أ%ي دخلت
معنا فيه دخولv ليست ب'باح1تة{، ولكنها ت'رينا أ%نا داخلة معنا وليست

بداخلة. ف كات السر� أ%ع\جما أ%ي ف فعل ل ي.ت.ب.ي_ن'ه م.ن ي.راه، فهو
م'س\ت.ع\ج,م¬ عليه وهو واضح عندنا.

وب.ل%د¬ ذو م.ع\ر.ض� أ%ي م.ر\عىÝ ي'غ\ن الاشية عن أ%ن ت'ع\ل%ف.
وع.ر_ض. الاشية%: أ%غناها به عن الع.ل%ف. والع.ر\ض' والعار,ض': الس_حاب'
الذي ي.ع\ت.ر,ض' ف أ�ف�ق, السماء، وقيل: الع.ر\ض' ما سد_ ال�ف�ق، والمع

ع'روض¬؛ قال ساعدة� بن ج'ؤ.ي�ة%:
أ%ر,ق}ت' له حت إ,ذا ما ع'روض'ه

ت.حاد.ت\، وهاج.ت\ها ب'روق¬ ت'ط1ي'ها
والعار,ض': الس_حاب' ال�ط1ل© ي.ع\ت.ر,ض ف ال�ف�ق,. وف التنزيل ف

قضية قوم عاد{: فلما رأ%و\ه عار,ضاv مستقبل أ%وديتهم قالوا هذا عارض
م'م\ط1رنا؛ أ%ي قالوا هذا الذي و'ع1د\نا به سحاب فيه الغيث، فقال الل9ه

تعال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أ%ليم، وقيل: أ%ي مطر لنا ل4نه
معرفة ل يوز أ%ن يكون صفة لعارض وهو نكرة، والعرب إ,نا تفعل مثل هذا ف

ال4ساء الشتقة من ال4فعال دون غيها؛ قال جرير:
يا ر'ب_ غاب,ط1نا لو كان ي.ع\ر,ف�كم،

لق%ى م'باع.د.ةv م1ن\كم وح1ر\مان.ا
ول يوز أ%ن تقول هذا رجل غلمنا. وقال أ%عراب بعد عيد الفطر: ر'ب_

صائ1م1ه لن يصومه وقائمه لن يقومه فجعله نعتاv للنكرة وأ%ضافه إ,ل
العرفة. ويقال للر>ج\ل, العظيم من الراد: عار,ض¬. والعار,ض': ما س.د_

ال�ف�ق من الراد والنحل؛ قال ساعدة:
رأ%ى عار,ضاv ي.ع\وي إ,ل م'ش\م.خ1ر_ة{،



ق%د. اح\ج.م. ع.ن\ها كل© شيء� ي.ر'وم'ها
ويقال: م.ر_ بنا عار,ض¬ قد م.ل4 ال�فق. وأ%تانا ج.راد¬ ع.ر\ض¬ أ%ي

كثي. وقال أ%بو زيد: العار,ض' الس_حابة� تراها ف ناحية من السماء، وهو
مثل ال�ل}ب, إ,ل أ%ن العار,ض. يكون أ%بيض وال�ل}ب إ,ل السواد.

وال�ل}ب' يكون أ%ض\ي.ق. من العار,ض, وأ%بعد.
ويقال: ع.ر'وض¬ ع.ت'ود¬ وهو الذي يأ}كل الشجر ب,ع'ر\ض, ش1د\ق1ه.

والع.ر,يض' من ال1ع\ز.ى: ما فوق الف%ط1يم, ودون ال%ذ%ع. والع.ر,يض':
ال%د\ي إ,ذا نزا، وقيل: هو إ,ذا أ%ت.ى عليه نو سنة وتناول الشجر والنبت،

وقيل: هو الذي ر.ع.ى وق%و,ي.، وقيل: الذي أ%ج\ذ%ع.. وف كتابه ل4ق}وال,
ش.ب\و.ة%: ما كان لم من م1ل}ك{ وع'ر\مان{ وم.زاه1ر. وع1ر\ضان{؛

الع1ر\ضان�: جع الع.ر,يض, وهو الذي أ%ت.ى عليه من الع.ز سنة وتناول% الشجر
والنبت ب,ع'ر\ض, ش1د\ق1ه، ويوز أ%ن يكون جع. الع1ر\ض, وهو الوادي الكثي

الشجر والنخيل. ومنه حديث سليمان، عليه السلم: أ%نه ح.ك%م. ف صاحب الغنم
أ%ن يأ}كل من ر,س\ل1ها وع1ر\ضان,ها. وف الديث: ف%ت.ل%ق�ت\ه امرأ%ة

معها ع.ر,يضان1 أ%ه\د.تما له، ويقال لواحدها ع.روض¬ أ%يضاv، ويقال
للع.ت'ود1 إ,ذا ن.ب_ وأ%راد الس>فاد.: ع.ر,يض¬، والمع ع1ر\ضانD وع'ر\ضانD؛

قال الشاعر:
ع.ر,يض¬ أ%ر,يض¬ بات. يي\ع.ر' ح.و\ل%ه،

وبات. ي'س.قYينا ب'ط�ون% الث�عال1ب,
قال ابن بري: أ%ي ي.س\ق1ينا لبناv م.ذ1يقاv كأ%نه بطون الثعالب. وعنده

ع.ر,يض¬ أ%ي ج.د\ي؛ ومثله قول الخر:
ما بال� ز.ي\د{ ل1ح\ية الع.ر,يض,

vابن ال4عراب: إ,ذا أ%ج\ذ%ع. الع.ن.اق' وال%د\ي' سي ع.ر,يضا
وع.ت'وداv، وع.ر,يض¬ ع.ر'وض¬ إ,ذا فاته النبت' اع\ت.ر.ض. الشو\ك. ب,ع'ر\ض,

فيه.والع.ن.م' ت.ع\ر'ض' الشوك: ت.ناو.ل� منه وتأ}ك�ل�ه، تقول منه: ع.ر.ض.ت1
الشاة� الشوك. ت.ع\ر'ض'ه وال3بل� ت.ع\ر'ض' ع.ر\ضاv. وت.ع\ت.ر,ض':

ت.ع.ل�ق' من الشجر لتأ}كله. واع\ت.ر.ض. البعي' الشوك: أ%كله، وب.ع1ي¬
ع.ر'وض¬: يأ}خذه كذلك، وقيل: الع.ر'وض' الذي إ,ن فات.ه الك%ل� أ%كل الشوك.

وع.ر.ض. البع1ي' ي.ع\ر'ض' ع.ر\ضاv: أ%كل% الشجر من أ%عراض1ه. قال ثعلب: قال
النضر بن شيل: سعت أ%عرابي�اv حجازي�اv وباع بعياv له فقال: يأ}كل



ع.ر\ضاv وش.ع\باv؛ الشع\ب': أ%ن ي.ه\ت.ض1م. الشجر من أ%ع\له، وقد تقد�م.
والعريض' من الظYباء: الذي قد قار.ب. ال3ث}ناء4. والعر,يض'، عند أ%هل

الجاز خاصة: ال%ص1يe، وجعه ع1ر\ضانD وع'ر\ضانD. ويقال: أ%ع\ر.ض\ت'
العرضان إ,ذا خصيتها، وأ%عرضت' العرضان إ,ذا جعلتها للبيع، ول يكون العر,يض'

.vإ,ل ذكرا
ول%ق1ح.ت1 ال3بل� ع1راضاv إ,ذا عار.ض.ها ف%ح\لD من إ,بل أ�خرى. وجاءت

الرأ%ة بابن عن م'عار.ضة{ وع1راض� إ,ذا ل ي'ع\ر.ف\ أ%بوه. ويقال
للس_ف1يح,: هو ابن ال�عار.ضة1. وال�عار.ضة�: أ%ن ي'عار,ض. الرجل� الرأ%ة%
فيأ}ت1ي.ها بل ن,كاح ول م1ل}ك. والع.وار,ض' من ال3بل: الل�وات يأ}كلن

الع1ضاه ع'ر\ضاv أ%ي تأ}كله حيث وجدته؛ وقول ابن مقبل:
م.هار,يق' ف%ل©وج� ت.ع.ر_ض\ن. تال1يا

معناه ي'ع.ر>ض'ه'ن_ تال� ي.ق}ر.ؤ'ه'ن_ ف%ق%ل%ب.. ابن السكيت: يقال ما
ي.ع\ر'ض'ك. لفلن، بفتح الياء وضم الراء، ول تقل مل ي'ع.ر>ضك،

بالتشديد.
قال الفراء: يقال م.ر_ ب فلن فما ع.ر.ض\نا له، ول ت.ع\ر,ض' له ول
ت.ع\ر.ض' له لغتان جي�دتان، ويقال: هذه أ%رض' م'ع\ر.ضةD ي.س\ت.ع\ر,ض'ها
الال� وي.ع\ت.ر,ض'ها أ%ي هي أ%رض فيها نبت يرعاه الال إ,ذا مر_ فيها.

والع.ر\ض': الب.ل، والمع كالمع، وقيل: الع.ر\ض' س.ف}ح' البل
وناحيته، وقيل: هو الوضع الذي ي'ع\لى منه البل؛ قال الشاعر:

كما ت.د.ه\د.ى م1ن الع.ر\ض, ال%لم1يد'
وي'ش.ب_ه اليش الكثيف به فيقال: ما هو إ,ل� ع.ر\ض¬ أ%ي جبل؛ وأ%نشد

لرؤبة:
إ,ن_ا، إ,ذا ق�د\نا ل1ق%و\م� ع.ر\ضا،

ل ن'ب\ق, م1ن ب.غ\ي ال4عادي ع1ض�ا
والع.ر\ض': الي\ش' الض_خ\م' م'ش.ب_ه¬ بناحية البل، وجعه أ%عراض¬.

يقال: ما هو إ,ل ع.ر\ض¬ من ال4ع\راض,، ويقال: ش'ب>ه بالع.ر\ض, من
الس_حاب وهو ما س.د_ ال�ف�ق. وف الديث: أ%ن الجاج كان على الع'ر\ض,
وعنده ابن عمر؛ كذا روي بالضم؛ قال الرب: أ%ظنه أ%راد الع'روض. ج.م\ع.

الع.ر\ض, وهو ال%ي\ش.
والع.ر'وض': الطريق' ف ع'ر\ض البل، وقيل: هو ما اعت.ر.ض. ف م.ض1يق�



منه، والمع ع'ر'ض¬. وف حديث أ%ب هريرة: فأ%خذ ف ع.ر'وض� آخر أ%ي ف
طريق آخر من الكلم. والع.ر'وض' من ال3بل: الت ل ت'ر.ض\؛ أ%نشد ثعلب

لميد:
فما زال% س.و\ط1ي ف ق1راب وم1ح\ج.ن،

وما ز,ل}ت' منه ف ع.ر'وض� أ%ذ�ود'ها
وقال شر ف هذا البيت أ%ي ف ناحية أ�دار,يه وف اع\ت1راض�.

واع\ت.ر.ض.ها: ر.ك1ب.ها أ%و أ%خ.ذ%ها ر.ي>ضاv. وقال الوهري: اعت.ر.ض\ت' البعي
ر.ك1ب\ت'ه وهو ص.ع\ب¬.

وع.ر'وض' الكلم: ف%ح\واه' ومعناه. وهذه السأ%لة ع.ر'وض' هذه أ%ي
نظي'ها. ويقال: عرفت ذلك ف ع.ر'وض, كلم1ه وم.عار,ض, كلم1ه أ%ي ف ف%ح\و.ى

كلمه ومعن كلمه.
وال�ع\ر,ض': الذي ي.س\ت.د1ين' م_ن أ%م\ك%ن.ه من الناس. وف حديث عمر،

رضي الل9ه عنه، أ%نه خ.ط%ب. فقال: إ,ن� ال�س.ي\ف1ع. أ�س.ي\ف1ع.
ج'ه.ي\ن.ة% ر.ض1ي. من د1ين,ه وأ%مان.ت1ه بأ%ن يقال ساب,ق' الاج> فاد�ان

م'ع\ر,ضاv فأ%ص\ب.ح. ق%د\ ر,ين. به، قال أ%بو زيد: فاد�ان% م'ع\ر,ضاv يعن
اس\ت.دان% معرضاv وهو الذي ي.ع\ر,ض' للناس, ف%ي.س\ت.د1ين' م_ن\ أ%م\ك%ن.ه.
وقال ال4صمعي ف قوله فاد�ان% م'ع\ر,ضاv أ%ي أ%خذ% الدين ول ي'بال,
أ%ن ل ي'ؤ.د>يه ول ما يكون من الت_ب,عة. وقال شر: ال�ع\ر,ض' ههنا

بعن ال�ع\ت.ر,ض الذي ي.ع\ت.ر,ض' لكل من ي'ق}ر,ض'ه، والعرب تقول: ع.ر.ض.
ل الشيء وأ%ع\ر.ض. وت.ع.ر_ض. واع\ت.ر.ض. بعن واحد. قال ابن ال4ثي:

وقيل إ,نه أ%راد ي'ع\ر,ض' إ,ذا قيل له ل تس\ت.د1ن} فل ي.ق}ب.ل�، م1ن
أ%ع\ر.ض. عن الشيء إ,ذا ول�ه ظهره، وقيل: أ%راد م'ع\ر,ضاv عن ال4داء3
م'و.لي>اv عنه. قال ابن قتيبة: ول ند أ%ع\ر.ض. بعن اعت.ر.ض. ف كلم

العرب، قال شر: ومن جعل م'ع\ر,ضاv ههنا بعن المكن فهو وجه بعيد ل4ن
م'ع\ر,ضاv منصوب على الال من قولك فاد�ان، فإ,ذا فسرته أ%نه يأ}خذه من

يكنه فال�ع\ر,ض' هو الذي ي'ق}ر,ض'ه ل4نه هو ال�م\ك1ن'، قال: ويكون
م'ع\ر,ضاv من قولك أ%ع\ر.ض. ثوب' ال%ل}ب.س أ%ي ات_س.ع. وع.ر'ض.؛ وأ%نشد

لطائ1ي¼ ف أ%ع\ر.ض. بعن اع\ت.ر.ض.:
إ,ذا أ%ع\ر.ض.ت\ للناظ1رين.، ب.دا لم\

غ1فار¬ بأ%ع\لى خ.د>ها وغ�فار'



قال: وغ1فار¬ م1يس.م¬ يكون على الد. وع'ر\ض' الشيء: وس.ط�ه وناح1يت'ه.
وقيل: نف}سه. وع'ر\ض' النهر والبحر وع'ر\ض' الديث وع'راض'ه: م'ع\ظ%م'ه،

وع'ر\ض' الناس, وع.ر\ض'هم كذلك، قال يونس: ويقول ناس من العرب: رأ%يته ف
ع.ر\ض, الناس ي.ع\ن'ون% ف ع'ر\ض�. ويقال: جرى ف ع'ر\ض الديث، ويقال:

ف ع'ر\ض, الناس، كل ذلك يوصف به الوسط؛ قال لبيد:
ف%ت.و.س_طا ع'ر\ض. الس_ر,ي>، وص.د_عا

م.س\ج'ور.ةv م'ت.جاو,راv ق�ل�م'ها
وقول الشاعر:

،vت.ر.ى الر>يش. ع.ن\ ع'ر\ض1ه طام1يا
ك%ع.ر\ض1ك. ف%و\ق. ن,صال� ن,صال

vصار ر,يش' الطي, فوقه بع\ض'ه فوق بعض كما ت.ع\ر,ض' نص\ل éيص1ف' ماء
فوق ن.ص\ل�.

ويقال: اض\ر,ب\ بذا ع'ر\ض. الائ1ط أ%ي ناحيته. ويقال: أ%ل}ق1ه ف
أ%ي> أ%ع\راض, الدار شئت، ويقال: خذه من ع'ر\ض, الناس وع.ر\ض1هم أ%ي من أ%ي

ش1ق¼ ش1ئت.. وع'ر\ض' الس_ي\ف1: ص.ف}ح'ه، والمع أ%ع\راض¬. وع'ر\ضا
الع'ن'ق: جانباه، وقيل: كل© جانب� ع'ر\ض¬. والع'ر\ض': الانب من كل شيء.

vوأ%ع\ر.ض. لك الظ�ب\ي وغيه: أ%م\ك%ن.ك. م1ن ع'ر\ض1ه، ونظر إ,ليه م'عار.ضة
وعن ع'ر\ض� وعن ع'ر'ض� أ%ي جانب مثل ع'س\ر� وع'س'ر�. وكل شيء� أ%مكنك من

ع'ر\ضه، فهو م'ع\ر,ض¬ لك. يقال: أ%ع\ر.ض. لك الظب فار\م1ه أ%ي و.ل�ك
ع'ر\ضه أ%ي ناحيته. وخرجوا يضربون الناس عن ع'ر\ض� أ%ي عن شق� وناحية ل

يبالون م.ن ضر.بوا؛ ومنه قولم: اض\ر,ب\ به ع'ر\ض. الائط أ%ي اعت.ر,ض\ه
حيث وجدت منه أ%ي_ ناحية من نواحيه. وف الديث: فإ,ذا ع'ر\ض' وجه,ه

م'ن\س.ح� أ%ي جانبه. وف الديث: ف%ق%د_م\ت' إ,ليه الش_راب. فإ,ذا هو
�ي.ن,شe، فقال: اض\ر,ب\ به ع'ر\ض. الائط. وف الديث: ع'ر,ض.ت\ علي� النة
والنار آن,فاv ف ع'ر\ض, هذا الائط؛ الع'رض، بالضم: الانب والناحية من
كل شيء. وف الديث، حديث ال%ج�: فأ%ت.ى ج.م\رة% الوادي فاست.ع\ر.ض.ها

 vأ%ي أ%تاها من جانبها ع.ر\ضا
(* قوله: ع.رضاv بفتح العي؛ هكذا ف الصل

وف النهاية، والكلم هنا عن ع'رض بضم العي.). وف حديث عمر، رضي الل9ه
عنه: سأ%ل ع.م\ر.و بن م.ع\د1 يك%ر,ب. عن علة بن حالد 



(* قوله «علة بن
حالد» كذا بالصل، والذي ف النهاية: علة بن جلد.) فقال: أ�ولئ1ك. ف%وار,س'

أ%عراض1نا وش1فاء� أ%مراض1نا؛ ال4ع\راض' ج.م\ع' ع'ر\ض� وهو الناحية أ%ي
ي.ح\مون% ن.واح1ين.ا وج,هات1نا عن ت.خ.ط©ف1 العدو�، أ%و جع ع.ر\ض� وهو

اليش، أ%و جع ع1ر\ض� أ%ي ي.صونون ببلئ1هم أ%عراض.نا أ%ن ت'ذ%م�
وت'عاب..

وف حديث السن: أ%نه كان ل ي.ت.أ%ث�م من قتل ال%ر'ور,ي>
ال�س\ت.ع\ر,ض,؛ هو الذي ي.ع\ت.ر,ض' الناس. ي.ق}ت'ل�ه'م. واس\ت.ع\ر.ض. ال%وار,ج'

الناس.: ل ي'بالوا م.ن ق%ت.ل�وه، م'س\ل1ماv أ%و كاف1راv، من أ%ي� وجه{
أ%مك%ن.هم، وقيل: است.ع\ر.ضوهم أ%ي ق%ت.لوا من ق%د.ر'وا عليه وظ%ف1ر'وا

به.وأ%ك%ل% الشيء4 ع'ر\ضاv أ%ي م'ع\ت.ر,ضاv. ومنه الديث، حديث ابن
النفية: ك�ل, ال�ب\ن. ع'ر\ضاv أ%ي اعت.ر,ض\ه يعن كله واشتره من وج.د\ت.ه

كيفما ات_فق ول تسأ%ل عنه أ%م1ن\ ع.م.ل, أ%هل, الكتاب, هو أ%م\ م1ن\
ع.م.ل, ال%ج'وس أ%م\ م.ن\ ع.م.ل, غيهم؛ مأ}خوذ من ع'ر\ض, الشيء وهو ناحيته.

والع.ر.ض': كثرة الال.
والع'راضة�: ال%د1ي�ة� ي'ه\د1يها الرجل إ,ذا ق%د1م. من سف%ر.

،�وع.ر_ض.هم ع'راضةv وع.ر_ض.ها لم: أ%ه\داها أ%و أ%طع.م.هم إ,ي�اها. والع'راضة
بالضم: ما يع.ر>ض'ه الائر' أ%ي ي'ط}ع1م'ه من الية. يقال: ع.ر>ضونا

أ%ي أ%طع1مونا من ع'راض.ت1كم؛ قال ال4جلح بن قاسط:
ي.ق}د'م'ها كل© ع.لة{ ع1ل}يان}

ح.م\راء4 م1ن\ م'ع.ر>ضات1 الغ1ر\بان}
قال ابن بري: وهذان البيتان ف آخر ديوان الشماخ، يقول: إ,ن هذه الناقة

تتقد�م الادي وال3بل فل يلحقها الادي فتسي وحدها، فيسق�ط الغراب على
حلها إ,ن كان تراv أ%و غيه فيأ}كله، فكأ%نا أ%هدته له وع.ر_ض.ت\ه.

وف الديث: أ%ن ركباv من ت9ار السلمي ع.ر_ضوا رسول% الل9ه، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، وأ%با بكر، رضي الل9ه عنه، ثياباv بيضاv أ%ي أ%ه\د.و\ا

لما؛ ومنه حديث معاذ: وقالت له امرأ%ته وقد رجع من عمله أ%ين ما جئت به
ما يأ}ت به الع'م�ال من ع'راضة1 أ%ه\ل1هم؟ تريد ال%د1ي�ة. يقال:

ع.ر_ض\ت' الرجل إ,ذا أ%هديت له. وقال اللحيان: ع'راضة� القافل من سفره
ه.د1ي_ت'ه الت ي'ه\د1يها لصبيانه إ,ذا ق%ف%ل% من سفره. ويقال: اشتر ع'راضة



ل4هلك أ%ي هدية وشيئاv تمله إ,ليهم، وهو بالفارسية راه\ آور.د\؛ وقال أ%بو
زيد ف الع'راضة1 ال%د1ي�ة1: التعر,يض' ما كان من م1ية{ أ%و زاد{ بعد

أ%ن يكون على ظهر بعي. يقال: ع.ر>ضونا أ%ي أ%ط}ع1مونا من ميتكم. وقال
ال4صمعي: الع'راضة ما أ%ط}ع.م.ه الر�اك1ب' من استطعمه من أ%هل الياه؛

:�وقال ه1م\يان
وع.ر_ض'وا ال%ج\ل1س. م.ح\ضاv ماه1ج.ا

أ%ي س.ق%و\ه'م لبناv ر.ق1يقاv. وف حديث أ%ب بكر وأ%ض\ياف1ه: وقد
ع'ر,ض'وا فأ%ب.و\ا؛ هو بتخفيف الراء على ما ل يسم فاعله، ومعناه أ�ط}ع1م'وا

وق�د>م. ل%هم الط9عام'، وع.ر_ض. فلن إ,ذا دام على أ%كل الع.ر,يض,، وهو
ال3م_ر'. وت.ع.ر_ض. الر�فاق.: سأ%ل%هم الع'راضات1. وت.ع.ر_ض\ت'

الر�فاق. أ%س\أ%ل�ه'م أ%ي ت.ص.د_ي\ت' لم أ%سأ%لم. وقال اللحيان:
ت.ع.ر_ض\ت' م.ع\روف%هم ول1م.ع\ر'وف1هم أ%ي ت.ص.د_ي\ت'.

وجعلت فلناv ع'ر\ضةv لكذا أ%ي ن.ص.ب\ت'ه له.
والعار,ضة�: الشاة� أ%و البعي ي'ص1يبه الداء أ%و السبع أ%و الكسر

ف%ي'ن\ح.ر'. ويقال: بنو فلن ل يأ}كلون إ,ل الع.وار,ض أ%ي ل ينحرون ال3بل
إ,ل من داء ي'ص1يبها، ي.ع1يب'هم بذلك، ويقال: بنو فلن أ%ك�ال�ون%

vل1ل}ع.وار,ض, إ,ذا ل ي.ن\ح.ر'وا إ,ل ما ع.ر.ض. له م.ر.ض¬ أ%و كس\ر¬ خوفا
أ%ن يوت فل ي.ن\ت.ف1ع'وا به، والعرب ت'غ.ي>ر' بأ%كله. ومنه الديث:

أ%نه بعث ب'د\ن.ه مع رجل فقال: إ,ن} ع'ر,ض. لا فان\ح.ر\ها أ%ي إ,ن أ%صاب.ها
مرض أ%و كسر. قال شر: ويقال ع.ر.ض.ت\ من إ,بل فلن عار,ضةD أ%ي
م.ر,ض.ت\ وقال بعضهم: ع.ر,ض.ت\، قال: وأ%جوده ع.ر.ض.ت\؛ وأ%نشد:

،Dس.م1ينة Dإ,ذا ع.ر.ض.ت\ م1نها ك%هاة
ف%ل ت'ه\د1 م1ن\ها، وات_ش1ق\ وت.ج.ب\ج.ب,

وع.ر.ض.ت1 الناقة� أ%ي أ%صابا كسر أ%و آفة. وف الديث: لكم ف الوظيفة
الف%ر,يضة� ولكم العار,ض'؛ العارض الريضة، وقيل: هي الت أ%صابا كسر.

يقال: عرضت الناقة إ,ذا أ%صابا آفةD أ%و كسر؛ أ%ي إ,نا ل نأ}خ'ذ� ذات.
:vت.ع\ر'ض' ع.ر\ضا �الع.ي\ب ف%ن.ض'ر_ بالصد.قة1. وع.ر.ض.ت العار,ضة

ماتت\ من م.ر.ض. وتقول العرب إ,ذا ق�ر>ب. إ,ليهم لم: أ%ع.بيطD أ%م عارضة؟
فالع.بيط الذي ي'نحر من غي علة، والعارضة ما ذكرناه.

وفلنة ع'ر\ضةD لل4زواج أ%ي قوي�ة على الزوج. وفلن ع'ر\ضةD للشر� أ%ي



قوي عليه؛ قال كعب بن زهي:
م1ن\ كلY ن.ض_اخة1 الذف}ر.ى، إ,ذا ع.ر,ق%ت\،

�ع'ر\ض.ت'ها طام1س' ال4ع\لم, م.ج\ه'ول
وكذلك الثنان وال%مع؛ قال جرير:

وتل}ق%ى حبال ع'ر\ضةv ل1ل}مراج,م,
(* قوله «وتلقى إل» كذا بالصل.)

ويروى: جبال. وف�لنD ع'ر\ضةD لكذا أ%ي م.ع\ر'وض¬ له؛ أ%نشد ثعلب:
ط%ل�ق}تهن�، وما الطلق ب,س'ن�ة،

إ,ن9 الن>ساء4 ل%ع'ر\ضة� الت_ط}ل1يق,
وف التنزيل: ول ت.ج\ع.ل�وا الل9ه. ع'ر\ضةv ل4ي\مان,كم أ%ن} ت.ب.رeوا

وتتقوا وت'ص\ل1ح'وا؛ أ%ي ن.ص\باv ل4ي\مان,ك�م. الفراء: ل تعلوا اللف
بالل9ه م'ع\ت.ر,ضاv مان,عاv لكم أ%ن ت.ب.رeوا فجعل الع'ر\ضة% بعن

ال�ع\ت.ر,ض ونو ذلك، قال الزجاج: معن ل تعلوا الل9ه عرضة ل4يانكم
أ%ن9 موضع أ%ن ن.ص\ب¬ بعن ع'ر\ضةv، العن ل ت.ع\ت.ر,ض'وا باليمي بالل9ه
ف أ%ن ت.ب.رeوا، فلما سقطت ف أ%ف}ض.ى معن الع\ت1راض, ف%ن.ص.ب. أ%ن،
vلكل م.ت.ناو,ل� إ,ذا كانوا ن'ه\زة Dوقال غيه: يقال هم ض'ع.فاء� ع'ر\ضة

لكل من أ%رادهم. ويقال: ج.ع.ل}ت' فلناv ع'ر\ضةv لكذا وكذا أ%ي ن.ص.ب\ته
له؛ قال ال4زهري: وهذا قريب ما قاله النحويون ل4نه إ,ذا ن'ص1ب. فقد

صار معترضاv مانعاv، وقيل: معناه أ%ي ن.ص\باv معترضاv ل4يانكم كالغ.ر.ض
الذي هو ع'رضةD للرeماة، وقيل: معناه قو�ةD ل4يانكم أ%ي ت'ش.د>د'ونا

بذكر الل9ه. قال: وقوله ع'ر\ضةv ف�ع\لة من ع.ر.ض. ي.ع\ر,ض'. وكل مان,ع�
م.ن.ع.ك من شغل وغيه من ال4مراض,، فهو عار,ض¬. وقد ع.ر.ض. عار,ض¬ أ%ي

حال حائلD وم.ن.ع. مان,ع¬؛ ومنه يقال: ل ت.ع\ر,ض\ ول ت.ع\ر.ض لفلن أ%ي
ل ت.ع\ر,ض له ب.ن\ع1ك باعتراض1ك أ%ن} ي.ق}ص1د. م'راد.ه ويذهب مذهبه.

ويقال: سلكت ط%ريق كذا ف%ع.ر.ض. ل ف الطريق عارض أ%ي جبل شامخ ق%ط%ع.
ع.لي_ م.ذ}ه.ب على ص.و\ب. قال ال4زهري: وللع'ر\ضة1 معن آخر وهو الذي

ي.ع\ر,ض' له الناس بالكروه وي.ق%ع'ون% فيه؛ ومنه قول الشاعر:
vوإ,ن} ت.ت\ر'كوا ر.ه\ط% الف%د.و\ك%س, ع'ص\بة

ي.ت.امى أ%ي.امى ع'ر\ضةv لل}ق%بائ1ل,
أ%ي ن.ص\باv للقبائل ي.ع\ت.ر,ض'هم بالك}ر'وه1 م.ن\ شاء4. وقال الليث:



فلن ع'ر\ضةD للناس ل ي.زالون ي.ق%ع'ون% فيه.
وع.ر.ض. له أ%ش.د_ الع.ر\ض, واع\ت.ر.ض.: قاب.ل%ه بنفسه. وع.ر,ض.ت\ له

الغول� وع.ر.ض.ت، بالكسر والفتح، ع.ر.ضاv وع.ر\ضاv: ب.د.ت\.
والع'ر\ض1ي_ة�: الصeع'وب.ة�، وقيل: هو أ%ن ي.ر\ك%ب. رأ}سه من

Dون.خ\و.ة Dأ%ي ع.ج\ر.ف1ي_ة Dفيه ع'ر\ض1ي_ة :Òالن_خ\وة. ورجل ع'ر\ض1ي
وص'ع'وبةD. والع'ر\ض1ي_ة� ف الفرس: أ%ن ي.م\ش1ي. ع.ر\ضاv. ويقال: ع.ر.ض.

الفرس' ي.ع\ر,ض' ع.ر\ضاv إ,ذا م.ر_ عار,ضاv ف ع.د\و,ه؛ قال رؤبة:
ي.ع\ر,ض' حت ي.ن\ص1ب. ال%ي\ش'وما

وذلك إ,ذا عد.ا عار,ضاv ص.د\ر.ه ورأ}س.ه مائلv. والع'ر'ض'، م'ث%ق�ل:
السي' ف جانب، وهو ممود ف اليل مذموم ف ال3بل؛ ومنه قول حيد:

م'ع\ت.ر,ضات{ غ%ي\ر. ع'ر\ض1ي_ات1،
ي'ص\ب,ح\ن. ف الق%ف}ر, أتاو,ي�ات1

(* قوله «معترضات إل» كذا بالصل، والذي ف الصحاح تقدي العجز عكس ما
هنا.)

أ%ي ي.ل}ز.م\ن. ال%ح.ج_ة%، وقيل ف قوله ف هذا الرجز: إ,ن اعتراضهن
ليس خلقة وإ,نا هو للنشاط والبغي. وع'ر\ض1يÒ: ي.ع\ر,ض' ف سيه ل4نه ل

:�تتم رياضته بعد. وناقة ع'ر\ض1ي_ةD: فيها ص'ع'وبةD. والع'ر\ض1ي_ة
الذ�لول� الوسط1 الصع\ب' التصرف1. وناقة ع'ر\ض1ي_ة: ل ت.ذ1ل9 كل

الذ©لY، وجل ع'ر\ض1يÒ: كذلك؛ وقال الشاعر:
واع\ر.و\ر.ت1 الع'ل�ط% الع'ر\ض1ي_ ت.ر\ك�ض'ه'

وف حديث عمر وصف فيه نفسه وس1ياس.ته وح'س\ن. النظر لرعيته فقال، رضي
الل9ه عنه: إ,ن أ%ض'مe الع.ت'ود. وأ�ل}ح1ق' الق%ط�وف. وأ%زجر' الع.ر'وض.؛
�قال شر: الع.ر'وض' الع'ر\ض1ي_ة� من ال3بل الص_ع\بة الرأ}س, الذلول

وس.ط�ها الت ي'ح\م.ل� عليها ث ت'ساق' وسط ال3بل الم_لة، وإ,ن ركبها
رجل مضت به ق�د'ماv ول ت.ص.رeف. لراكبها، قال: إ,نا أ%زجر الع.ر'وض.
ل4نا تكون آخر ال3بل؛ قال ابن ال4ثي: الع.ر'وض، بالفتح، الت تأ}خذ

ييناv وشالv ول تلزم الجة، يقول: أ%ضربه حت يعود إ,ل الطريق،
جعله مثلv لسن سياسته لل�مة. وتقول: ناقة ع.ر.وض¬ وفيها ع.ر'وض¬ وناقة

ع'ر\ض1ي_ةD وفيها ع'ر\ض1ي_ةD إ,ذا كانت ر.ي>ضاv ل تذلل. وقال ابن
السكيت: ناقة ع.ر'وض¬ إ,ذا ق%ب,ل%ت\ بعض الرياضة ول ت.س\ت.ح\ك1م؛ وقال شر ف



قول ابن أ%حر يصف جارية:
وم.ن.ح\ت'ها ق%و\ل على ع'ر\ض1ي_ة{
ع'ل�ط{، أ�داري ض1غ\ن.ها ب,ت.و.دeد1

قال ابن ال4عراب: شبهها بناقة صعبة ف كلمه إ,ياها ورفقه با. وقال
غيه: م.ن.ح\ت'ها أ%ع.ر\ت'ها وأ%عطيتها. وع'ر\ض1ي_ة{: ص'عوبة فكأ%ن كلمه
ناقة صعبة. ويقال: كلمتها وأ%نا على ناقة صعبة فيها اعتراض.

والع'ر\ض1يe: الذي فيه ج.فاء# واع\ت1راض¬؛ قال العجاج:
eو ن.خ\و.ة{ ح'مار,س¬ ع'ر\ض1ي�ذ

vوال1ع\راض'، بالكسر: سهم ي'ر\م.ى به بل ريش ول ن.ص\ل ي.م\ض1ي ع.ر\ضا
فيصيب بع.ر\ض, العود ل بده. وف حديث ع.د1ي� قال: قلت للنب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م: أ%ر\مي بال1ع\راض, ف%ي.خ\ز,ق'، قال: إ,ن} خ.ز.ق. ف%ك�ل}
وإ,ن أ%صاب. بع.رض1ه فل ت.أ}ك�ل}، أ%راد بال1ع\راض, سهماv ي'ر\م.ى به

بل ر,يش، وأ%كثر ما يصيب بع.ر\ض ع'وده دون ح.د>ه.
وال%ع\ر,ض': ال%كان� الذي ي'ع\ر.ض' فيه الشيء�. وال1ع\ر.ض': الثوب

ت'ع\ر.ض' فيه الارية وت'ج.ل�ى فيه، وال4لفاظ م.عار,يض' ال%عان، من
ذلك، ل4نا ت'ج.م>ل�ها.

والعار,ض': ال%دe، يقال: أ%خذ الشعر من عار,ض.ي\ه1؛ قال اللحيان:
عار,ضا الوجه وع.ر'وض.اه جانباه. والعار,ضان1: ش1عاv الف%م، وقيل: جانبا

اللYحية؛ قال عدي بن زيد:
ل ت'ؤات1يك.، إ,ن} ص.ح.و\ت.، وإ,ن} أ%ج\ـ

ـه.د. ف العار,ض.ي\ن, م1ن\ك الق%ت1ي
والع.وار,ض': الث�نايا س'ميت ع.وار,ض. ل4نا ف ع'ر\ض, الف%م.

والع.وار,ض': ما و.ل1ي. الش>د\ق%ي\ن, من ال4سنان، وقيل: هي أ%ر\بع أ%س\نان
ت.لي ال4نياب. ث ال4ض\راس' ت.لي الع.وار,ض.؛ قال ال4عشى:

غ%ر_اء ف%ر\عاء م.ص\ق�ول ع.وار,ض'ها،
�ت.م\ش1ي ال�و.ي\نا كما ي.م\شي الوج,ي الو.ح1ل

وقال اللحيان: الع.وار,ض' من ال4ض\راس,، وقيل: عار,ض' الف%م, ما يبدو
منه عند الضحك؛ قال كعب:

ت.ج\ل�و عوار,ض. ذي ظ%ل}م�، إ,ذا اب\ت.س.م.ت\،
�ك%أ%ن_ه' م'ن\ه.لD بالر_اح, م.ع\ل�ول



ي.ص1ف' الث�نايا وما بعدها أ%ي ت.ك}ش1ف' عن أ%س\نانا. وف الديث: أ%ن
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ب.ع.ث% أ�م_ س'ل%ي\م� لتنظر إ,ل امرأ%ة

فقال: ش.م>ي ع.وار,ض.ها، قال شر: هي ال4سنان الت ف ع'ر\ض, الفم وهي
ما بي الثنايا وال4ضراس، واحدها عارض¬، أ%م.ر.ها بذلك لت.ب'ور. به
ن.ك}ه.ت.ها وريح ف%م1ها أ%ط%ي>ب¬ أ%م خبيث. وامرأ%ة نق1ي_ة� الع.وار,ض أ%ي

نق1ي_ة� ع'ر\ض, الفم؛ قال جرير:
أ%ت.ذ}كر' ي.وم. ت.ص\ق�ل� عار,ض.ي\ها،

ب,ف%ر\ع, ب.شامة1، س'قي. الب.شام'
قال أ%بو نصر: يعن به ال4سنان ما بعد الثنايا، والثنايا ليست من

الع.وار,ض,. وقال ابن السكيت: العار,ض' الناب' والض>ر\س' الذي يليه؛ وقال
بعضهم: العار,ض' ما بي الثنية إ,ل الض>ر\س واحتج بقول ابن مقبل:

ه.ز,ئ%ت\ م.ي�ة� أ%ن} ضاح.ك}ت'ها،
ف%ر.أ%ت\ عار,ض. ع.و\د{ قد ث%ر,م\

قال: والث�ر.م' ل يكون ف الثنايا 
(* قوله «ل يكون ف الثنايا» كذا

بالصل، وبامشه صوابه: ل يكون إ,ل ف الثنايا اهـ. وهو كذلك ف الصحاح
وشرح ابن هشام لقصيد كعب بن زهي، رضي الل9ه عنه.)، وقيل: الع.وار,ض' ما

بي الثنايا وال4ضراس، وقيل: العوارض ثانية، ف كل ش1ق¼ أ%ربعةD فوق
وأ%ربعة أ%سفل، وأ%نشد ابن ال4عراب ف العارض, بعن ال4سنان:

وعار,ض� كجانب, الع1راق,،
أ%ب.ن\ت ب.ر�اقاv م1ن. الب.ر�اق,

العار,ض': ال4سنان، شبه است1واء4ها باستواء اسفل القر\بة، وهو الع1راق'
:vللسي\ر, الذي ف أ%سفل الق1ر\بة؛ وأ%نشد أ%يضا

ل%م_ا رأ%ي\ن. د.ر.د1ي وس1ن>ي،
وج.ب\هةv م1ث}ل% ع1راق, الش_ن>،
م1تe عليهن، وم1ت\ن. م1ن>ي

قوله: م'ت� عليهن أ%س1ف. على شبابه، ومت ه'ن� من بغضي؛ وقال يصف
عجوزاv:ت.ض\ح.ك' عن م1ث}ل, ع1راق, الش_ن>

أ%راد ب,ع1راق, الش_ن> أ%نه أ%ج\ل%ح' أ%ي عن د.راد1ر. اس\ت.و.ت\
كأ%نا ع1راق' الش_ن>، وهي الق1ر\بة�. وعار,ضة� ال3نسان: ص.ف}حتا خد�يه؛



وقولم فلن خفيف العار,ض.ي\ن, يراد به خفة شعر عارضيه. وف الديث: من
س.عادة1 الرء3 خ1ف9ة عار,ض.ي\ه؛ قال ابن ال4ثي: العار,ض' من اللحية ما

ي.ن\ب'ت' على ع'ر\ض, الل�ح\ي, فوق الذق%ن. وعار,ضا ال3نسان: صفحتا خد�يه،
وخ1ف�ت'هما كناية عن كثرة الذكر, لل9ه تعال وحركت1هما به؛ كذا قال

الطاب. وقال: قال ابن السكيت فلن خفيف الشف%ة1 إ,ذا كان قليل السؤال
.vللناس، وقيل: أ%راد بفة العارضي خفة اللحية، قال: وما أ%راه مناسبا

وعارضة� الوجه: ما يبدو منه. وع'ر\ضا ال4نف، وف التهذيب: وع'ر\ضا أ%ن\ف1
الفرس م'ب\ت.د.أ� م'ن\ح.د.ر, قص.بته ف حافتيه جيعاv. وعار,ضة� الباب:

م1ساك' الع1ضاد.ت.ي\ن, من فوق م'حاذ1يةv لل�س\ك�ف9ة1. وف حديث عمرو بن
ال4هتم قال للزب\ر,قان1: إ,نه لشديد العارضة1 أ%ي شد1يد الناحية1 ذو ج.ل%د{

وص.رامة{، ورجل شديد' العارضة1 منه على الثل. وإ,نه لذ�و عارضة{ وعارض�
.vد\رة{ على الكلم م'ف%و�ه¬، على الثل أ%يضا�أ%ي ذ�و جل%د{ وص.رامة{ وق
وع.ر.ض. الرجل�: صار ذا عارضة. والعارضة�: قو�ة� الكلم, وتنقيحه

والرأ}ي' ال%ي>د'. والعار,ض': س.قائ1ف' ال%ح\م1ل. وعوار,ض' البيت1: خش.ب'
س.ق}ف1ه ال�ع.ر_ضة�، الواحدة عار,ضةD. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها:

ن.ص.ب\ت' على باب ح'ج\رت ع.باءةv م.ق}د.م.ه من غ%زاة خ.ي\ب.ر. أ%و
ت.ب'وك. فه.ت.ك. الع.ر\ض. حت وق%ع بال4رض؛ حكى ابن ال4ثي عن الروي� قال:

الدثون يروونه بالضاد، وهو بالصاد والسي، وهو خشبة توضع على البيت
ع.ر\ضاv إ,ذا أ%رادوا تسقيفه ث ت'ل}قى عليه أ%طراف' الش.ب الق1صار، والديث
جاء ف سنن أ%ب داود بالضاد العجمة، وشرحه الطاب ف ال%عال1م، وف

غريب الديث بالصاد الهملة، قال: وقال الراوي الع.ر\ص وهو غلط، وقال
الزمشري: هو الع.ر\ص'، بالصاد الهملة، قال: وقد روي بالضاد العجمة ل4نه

.vيوضع على البيت ع.ر\ضا
والع1ر.ضe: الن_شاط� أ%و الن_ش1يط�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل4ب

ممد الفقعسي:
إ,ن9 ل%ها ل%سان,ياv م1ه.ض�ا،

على ث%نايا الق%ص\د1، أ%و\ ع1ر.ض�ا
السان: الذي ي.س\ن'و على البعي بالدلو؛ يقول: ي.م'رe على م.ن\حات1ه

بالغ.ر\ب, على طريق مستقيمة وع1ر,ض_ى من الن_شاط1، قال: أ%و ي.م'رe على
اع\تراض� من ن.شاط1ه. وع1ر,ض�ى، ف1ع1ل�ى، من الع\تراض, مثل ال1ي.ض>



وال1ي,ض_ى: م.ش\ي¬ ف م.ي.ل�. والع1ر.ض_ة� والع1ر.ض\نة�: الع\ت1راض'
ف السي من الن_شاط1. والفرس ت.ع\د'و الع1ر.ض\ن والع1ر.ض\نة%

،Dمن وجه ومر�ة من آخر. وناقة ع1ر.ض\نة vم.ر_ة vوالع1ر.ض\ناة% أ%ي م'ع\ت.ر,ضة
بكسر العي وفتح الراء: م'ع\ت.ر,ضةD ف السي للنشاط؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ت.ر,د\ ب,نا، ف س.م.ل� ل%م\ ي.ن\ض'ب,،

م1ن\ها ع1ر.ض\نات¬ ع1راض' ال4ر\ن'ب,
Dالع1ر\ض\نات' ههنا: جع ع1ر.ض\نة{، وقال أ%بو عبيد: ل يقال ع1ر.ض\نة
إ,نا الع1ر.ض\نة� الع\تراض'. ويقال: فلن ي.ع\دو الع1ر.ض\نة%، وهو الذي
ي.س\ب,ق' ف ع.د\وه، وهو يشي الع1ر.ض\ن إ,ذا م.ش.ى م1ش\يةv ف شق� فيها

ب.غ\ي¬ من ن.شاطه؛ وقول الشاعر:
ع1ر.ض\نة� ل%ي\ل� ففي الع1ر.ض\نات1 ج'ن_حا

أ%ي من الع1ر.ض\نات1 كما يقال رجل من الرجال. وامرأ%ة ع1ر.ض\نةD: ذهبت
Dوع1ر\ض.ن¬ وع1ر\ض.نة Dمن س1م.ن,ها. ورجل ع1ر\ض¬ وامرأ%ة ع1ر\ضة vع.ر\ضا

إ,ذا كان ي.ع\ت.ر,ض' الناس بالباطل. ونظرت إ,ل فلن ع1ر.ض\نةv أ%ي
�ب,م'ؤ.خ_ر ع.ي\ن. ويقال ف تصغي الع1ر.ض\ن ع'ر.ي\ض1ن¬ ت.ث}ب'ت' النون

ل4نا ملحقة وتذف الياء ل4نا غي ملحقة.
وقال أ%بو عمرو: ال�عار,ض' من ال3بل, الع.ل�وق' وهي الت ترأ%م

بأ%ن\ف1ها وت.م\ن.ع' د.ر_ها. وبعي م'عار,ض¬ إ,ذا ل ي.س\ت.قم ف
الق1طار.وال3ع\راض' عن الشيء: الصدe عنه. وأ%ع\ر.ض. عنه: ص.د�. وع.ر.ض. لك

الي' ي.ع\ر,ض' ع'روضاv وأ%ع\ر.ض.: أ%ش\ر.ف.. وت.ع.ر_ض. م.ع\ر'وف%ه وله:
ط%ل%ب.ه؛ واستعمل ابن جن الت_ع\ر,يض. ف قوله: كان ح.ذ}ف�ه أ%و

الت_ع\ر,يض' ل%ذ}ف1ه فساداv ف الصن\عة.
وعار.ض.ه ف السي: سار ح1ياله وحاذاه. وعار.ض.ه با ص.ن.ع.ه: كافأ%ه.

وعارض البعي' الريح. إ,ذا ل يستقبلها ول يستدبرها.
وأ%ع\ر.ض الناقة% على الوض وع.ر.ض.ها ع.ر\ضاv: سام.ها أ%ن تشرب،

وع.ر.ض. ع.ل%ي� س.و\م. عال9ة{: بعن قول العامة ع.ر\ض. ساب,ر,ي�. وف الثل:
ع.ر\ض. ساب,ر,ي�، ل4نه ي'شترى بأ%و�ل ع.ر\ض ول ي'بال%غ� فيه. وع.ر.ض.

الشيء� ي.ع\ر,ض': بدا. وع'ر.ض_ى: ف�ع.ل�ى من ال3ع\راض,، حكاه سيبويه.
ولق1يه عار,ضاv أ%ي باك1راv، وقيل: هو بالغي معجمة. وعارضات' الو,ر\د



أ%و�له؛ قال:
ك1رام¬ ي.نال� الاء4 ق%ب\ل% شفاه1ه,م\،

ل%ه'م\ عار,ضات الو,ر\د1 ش'مe ال%ناخ1ر,
لم منهم؛ يقول: تق%ع أ�نوف�هم ف الاء قبل ش1فاههم ف أ%و�ل و'ر'ود1

الو,ر\د1 ل4ن أ%و�له لم دون الناس.
وع.ر_ض. ل بالشيء: ل ي'ب.ي>ن\ه.

وت.ع.ر'ض.: تع.و_ج.. يقال: تعر_ض المل� ف الب.ل أ%خ.ذ منه ف
ع.ر'وض� فاحتاج أ%ن يأ}خذ ييناv وشالv لصعوبة الطريق؛ قال عبد الل9ه ذو
الب,جادين الزن© وكان دليل% النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ياطب ناقته

وهو يقود'ها به، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، على ث%ن,ي�ة1 ر.كوبة%، وسي ذا
الب,جاد.ي\ن, ل4نه حي أ%راد السي إ,ل النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

قطعت له أ�م�ه ب,جاداv باثني ف%أ}ت.ز.ر. بواحد وار\ت.دى بآخ.ر:
ت.ع.ر_ض1ي م.دار,جاv وس'ومي،

ت.ع.ر_ض. ال%و\زاء3 للنeج'وم,،
هو أ%ب'و القاس1م, فاس\ت.ق1يمي

ويروى: هذا أ%بو القاسم. ت.ع.ر_ض1ي: خ'ذ1ي ي.م\نةv وي.س\رةv وت.ن.ك�ب
الثنايا الغ1لظ ت.ع.رeض. ال%و\زاء3 ل4ن الوزاء تر على جنب

م'عارضةv ليست بستقيمة ف السماء؛ قال لبيد:
أ%و ر.ج\ع' واش1مة{ أ�س1ف_ ن.ؤ'ور'ها
ك1ف%فاv، ت.ع.ر_ض. ف%و\ق%ه'ن� و,شام'ها

قال ابن ال4ثي: شبهها بالوزاء ل4نا تر� معترضة ف السماء ل4نا
غي مستقيمة الكواكب ف الصورة؛ ومنه قصيد كعب:

م.د\خ'وسةD ق�ذ1ف%ت\ بالن_ح\ض, عن ع'ر'ض�
.�أ%ي أ%نا ت.ع\ت.ر,ض' ف م.ر\ت.ع1ها. وال%دار,ج': الثنايا الغ1لظ

وع.ر_ض. لفلن وبه إ,ذا قال فيه قولv وهو ي.ع1يب'ه. ال4صمعي: يقال
ع.ر_ض. ل فلن ت.ع\ر,يضاv إ,ذا ر.ح\ر.ح. بالشيء ول يبي>ن. وال%عار,يض' من

الكلم: ما ع'ر>ض. به ول ي'ص.ر_ح\. وأ%ع\راض' الكلم, وم.عار,ض'ه
وم.عار,يض'ه: كلم ي'ش\ب,ه' بعضه' بعضاv ف العان كالرجل ت.س\أ%له: هل

رأ%يت فلناv؟ فيكره أ%ن يكذب وقد رآه فيقول: إ,ن� فلناv ل%ي'ر.ى؛ ولذا
العن قال عبد الل9ه بن العباس: ما أ�ح1بe ب.عار,يض, الكلم, ح'م\ر.



الن_ع.م؛ ولذا قال عبد الل9ه بن رواحة حي اتمته امرأ%ته ف جارية له،
وقد كان حلف أ%ن ل يقرأ% القرآن وهو ج'نب، فأ%ل%ح_ت\ عليه بأ%ن يقرأ%

سورة فأ%نشأ% يقول:
،Òش.ه,د\ت' بأ%ن� و.ع\د. الل9ه1 ح.ق

وأ%ن� النار. م.ث}و.ى الكاف1ر,ينا
وأ%ن� الع.ر\ش. فو\ق. الاء3 طاف{،
وفوق. الع.ر\ش, ر.بe العال%م1ينا

وت.ح\م1ل�ه ملئكةD ش1داد¬،
ملئكة� ال3له1 م'س.و_م1ينا

قال: فرضيت امرأ%ته ل4نا ح.س3ب.ت\ هذا قرآناv فجعل ابن رواحة، رضي
الل9ه عنه، هذا ع.ر.ضاv وم1ع\ر.ضاv فراراv من القراءة.

والتع\ر,يض': خلف التصريح. وال%عار,يض': الت_و\ر,ية� بالشيء عن
الشيء. وف الثل، وهو حديث مر�ج عن عمران بن حصي، مرفوع: إ,ن� ف

ال%عاريض, ل%م.ن\د'وحةv عن الكذب أ%ي س.عةv؛ ال%عار,يض' جع م1ع\راض� من
التعريض,. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%م.ا ف ال%عار,يض ما ي'غ\ن السلم
عن الكذب؟ وف حديث ابن عباس: ما أ�حب ب.عار,يض, الكلم ح'م\ر النع.م.

ويقال: ع.ر�ض الكاتب' إ,ذا كتب م'ث%ب>جاv ول يبي الروف ول ي'ق%و>م,
ال%ط9؛ وأ%نشد ال4صمعي للشماخ:

كما خ.ط� ع1ب\ران,ي�ةv بي.مينه،
بت.يماء4، ح.ب\ر¬ ث ع.ر_ض. أ%س\ط�را

والت_ع\ر,يض' ف خ1ط}بة1 الرأ%ة ف عد�تا: أ%ن يتكلم بكلم يشبه
خ1ط}بتها ول يصر�ح به، وهو أ%ن يقول لا: إ,نك لميلة أ%و إ,ن فيك لبق1ي�ة

أ%و إ,ن النساء لن حاجت. والتعريض قد يكون بضرب ال4مثال وذكر ال4لغاز
ف جلة القال. وف الديث: أ%نه قال لع.دي� ابن حات إ,ن و,ساد.ك.

لع.ر,يض¬، وف رواية: إ,نك لع.ريض' الق%فا، ك%ن بالو,ساد عن النوم ل4ن
النائم يت.و.س_د' أ%ي إ,ن نومك لطويل كثي، وقيل: كن بالوساد عن موضع

الوساد من رأ}سه وعنقه، وتشهد له الرواية الثانية فإ,ن9 ع1ر.ض. القفا كناية عن
الس>م.ن، وقيل: أ%راد من أ%كل مع الصبح ف صومه أ%صبح ع.ريض. القفا

ل4ن الصوم ل يؤثYر فيه.
وال�ع.ر_ضة� من النساء: البكر قبل أ%ن ت'ح\ج.ب. وذلك أ%نا ت'ع\ر.ض'



على أ%هل الي� ع.ر\ضةv ل1ي'ر.غYب'وا فيها م.ن\ ر.غ1ب. ث ي.ح\جبونا؛
قال الكميت:

ل%يال1ي.نا إ,ذ} ل تزال� ت.ر'وع'نا،
م'ع.ر_ضةD م1ن\ه'ن_ ب,ك}ر¬ وث%ي>ب'

وف الديث: من ع.ر_ض. ع.ر_ض\نا له، ومن م.شى على الك%ل9ء3
أ%ل}ق%ي\ناه ف النهر؛ تفسي'ه: من ع.ر_ض. بالق%ذ}ف ع.ر_ض\نا له بتأ}ديب ل

ي.ب\ل�غ� ال%د�، ومن صرح بالقذف بر'ك�وبه نر ال%د� أ%لقيناه ف نر الد�
فح.د.د\ناه؛ والكل�ء م.ر\فأ� السف�ن ف الاء، وضرب الشي على الكل�ء

مثلv للتعريض للحد� بصريح القذف.
والع.ر'وض': ع.ر'وض' الشعر وهي ف%واص1ل� أ%نصاف الشع\ر وهو آخر النصف

ال4ول من البيت، أ�ن\ث%ى، وكذلك ع.ر'وض البل، وربا ذ�كYرت\، والمع
أ%عار,يض' على غي قياس، حكاه سيبويه، وسي ع.ر'وضاv ل4ن الشعر ي'ع\ر.ض'
عليه، فالنصف ال4ول ع.روض¬ ل4ن الثان ي'ب\ن على ال4ول والنصف ال4خي

الشطر، قال: ومنهم من يعل الع.روض. ط%رائق الشع\ر وع.م'ود.ه مثل الطويل
ðل�يقول هو ع.ر'وض¬ واحد، واخ\ت1لف' ق%واف1يه يسمى ض'ر'وباv، قال: ولك

مق%الD؛ قال أ%بو إ,سحق: وإ,نا سي وسط البيت ع.ر'وضاv ل4ن العروض وسط
البيت من الب,ناء، والبيت' من الشع\ر م.بن� ف اللفظ على بناء البيت

السكون للعرب، ف%ق1وام' البيت من الكلم ع.ر'وض'ه كما أ%ن9 ق1وام. البيت من
ال1ر.ق, العارضة� الت ف وسطه، فهي أ%ق}و.ى ما ف بيت الرق، فلذلك

يب أ%ن تكون العروض أ%قوى من الضر\ب، أ%ل ترى أ%ن الضeروب. النقص' فيها
أ%كثر منه ف ال4عار,يض؟ والع.ر'وض': م1يزان� الشع\ر ل4نه ي'عار.ض'

با، وهي مؤنثة ول تمع ل4نا اسم جنس.
وف حديث خدية، رضي الل9ه عنها: أ%خاف أ%ن يكون ع'ر,ض. له أ%ي ع.ر.ض.

له الن� وأ%صاب.ه منهم م.سÒ. وف حديث عبد الرحن بن الز_ب,ي,
وز.وجت1ه: فاعت'ر,ض. عنها أ%ي أ%صاب.ه عارض من مر.ض� أ%و غيه من.ع.ه عن

.Dإ,تيانا. ومضى ع.ر\ض¬ من الليل أ%ي ساعة
وعار,ض¬ وعر,يض¬ وم'ع\ت.ر,ض¬ وم'ع.ر>ض¬ وم'ع\ر,ض¬: أ%ساء؛ قال:

ل%و\ل اب\ن حار,ثة% ال4مي' ل%ق%د\
أ%غ}ض.ي\ت' م1ن\ ش.ت\مي على ر.غ}مي

(* قوله «لول ابن حارثة المي لقد» كذا بالصل.)



إ,ل� ك%م'ع\ر,ض� ال�ح.س>ر ب.ك}ر.ه
ع.م\داv ي'س.ب>ب'ن على الظ©ل}م,

الكاف فيه زائدة وتقديره إ,ل م'ع\ر,ضاv. وع'وارض¬، بضم العي: جب.ل أ%و
موضع؛ قال عامر' بن الط©ف%ي\ل:

،vوع'وارضا vم' ق%نا�ف%ل4ب\غ1ي.ن_ك
ول�ق}ب,ل%ن_ الي\ل% لبة% ض.ر\غ%د1

أ%ي ب,ق%ناv وبع'وار,ض�، وها جبلن؛ قال الوهري: هو ببلد طي�ء وعليه
قب حات؛ وقال فيه الشماخ:

كأ%ن_ها، وقد ب.دا ع'وار,ض'،
وفاض. من أ%ي\د1يه,ن� فائض'
وأ%د.ب,يÒ ف الق%تام, غام1ض'،

وق1ط}ق1طD حيث� ي.ح'وض' الائض'
والليل� ب.ي\ن. ق%ن.و.ي\ن, راب,ض'،

ب.ل}هة1 الواد1ي، ق%طاv ن.واه1ض'
والع.ر'وض': جبل؛ قال ساع1دة� بن ج'ؤ.ي�ة:

Dوت'ت\ر.ك. من\ه'م' ب.ن\ب, الع.ر'وض, ر,م�ة ،vأ%ل} ن.ش\ر,هم\ ش.ف}عا
وم.زاح1ف'؟

والع'ر.ي\ض'، بضم العي، مصغر: واد{ بالدينة به أ%موالD ل4هلها؛ ومنه
حديث أ%ب سفيان: أ%نه خر.ج من مكة حت بلغ الع'ر.ي\ض.، ومنه الديث

الخر: ساق. خ.ل1يجاv من الع'ر.ي\ض,. والع.ر\ض1يe: جنس من الثياب.
قال النضر: ويقال ما جاءك. من الرأ}ي ع.ر.ضاv خي ما جاءك

vق}ت'ها ع.ر.ضاYأ%ي ما جاءك من غي ر.و,ي_ة{ ول ف1ك}ر. وقولم: ع'ل vم'س\ت.ك}ر.ها
إ,ذا ه.و,ي. امرأ%ةv أ%ي اع\ت.ر.ض.ت\ فرآها ب.غ\تة من غي أ%ن ق%ص.د

لرؤيتها ف%ع.ل1ق%ها من غي قصد{؛ قال ال4عشى:
vق%ت\ ر.ج'لYوع'ل ،vق}ت'ها ع.ر.ضاYع'ل

�غ%ي\ري، وع'لYق. أ�خ\رى غي\ر.ها الرج'ل
وقال ابن السكيت ف قوله ع'لYق}ت'ها عر.ضاv أ%ي كانت عر.ضاv من

ال4ع\راض, اع\ت.ر.ض.ن من غي أ%ن أ%ط}ل�ب.ه؛ وأ%نشد:
وإ,م�ا ح'بeها ع.ر.ض¬، وإ,م�ا

بشاشة� كلY ع1ل}ق� م'س\ت.فاد



.vل أ%طلبه أ%و يكون ع1ل}قا vيقول: إ,ما أ%ن يكون الذي من حبها عر.ضا
ويقال: أ%عر.ض فلن أ%ي ذه.ب عر\ضاv وطولv. وف الثل,: أ%ع\ر.ض\ت.
الق1ر\فة%، وذلك إ,ذا قيل للرجل: من ت.ت_ه,م'؟ فيقول: بن فلنة للقبيلة
بأ%س\ر,ها. وقوله تعال: وع.ر.ض\نا جهنم يومئذ للكافرين ع.ر\ضاv؛ قال

الفراء: أ%برزناها حت نظر إ,ليها الكفار، ولو ج.ع.ل}ت. الف1ع\ل% لا زد\ت.
أ%لفاv فقلت: أ%ع\ر.ض.ت\ هي أ%ي ظ%ه.ر.ت\ واستبانت؛ قال عمرو بن كلثوم:

فأ%ع\ر.ض.ت1 اليمامة�، واش\م.خ.ر_ت\
كأ%سياف{ بأ%يدي م'ص\ل1تينا

.vها للناظر إ,ليها عار,ضة�أ%ي أ%ب\د.ت\ ع'ر\ض.ها ولح.ت\ ج,بال
وأ%ع\ر.ض. لك الي إ,ذا أ%م\ك%نك.. يقال: أ%ع\ر.ض. لك الظب\ي' أ%ي أ%م\ك%نك. من

ع'ر\ض1ه إ,ذا و.ل�ك ع'ر\ض.ه أ%ي فار\مه؛ قال الشاعر:
أ%فاط1م.، أ%ع\ر,ض1ي ق%ب\ل% النايا،

ك%فى بالو\ت1 ه.ج\راv واج\ت1نابا
أ%ي أ%مك1ن. ويقال: ط%أ} م'ع\ر,ضاv حيث شئت أ%ي ض.ع\ رجليك حيث شئت أ%ي

ول ت.ت_ق شيئاv قد أ%مكن ذلك. واع\ت.ر.ض\ت' البعي: ر.ك1ب\ت'ه وهو
ص.ع\ب¬. واع\ت.رض\ت' الشهر إ,ذا ابتدأ}ته من غي أ%وله. ويقال: ت.ع.ر_ض. ل
فلن وعر.ض ل ي.ع\ر,ض' ي.ش\ت1م'ن وي'ؤ\ذ1ين. وقال الليث: يقال تعر_ض

ل فلن با أ%كره واعت.ر.ض. فلن فلناv أ%ي وقع فيه. وعار.ض.ه أ%ي
جان.ب.ه وع.د.ل% عنه؛ قال ذو الرمة:

وقد عار.ض. الش>ع\رى س'ه.ي\لD، كأ%ن_ه
ق%ريع' ه1جان{ عار.ض. الش_و\ل% جاف1ر'

ويقال: ضر.ب الفحل� الناقة% ع1راضاv، وهو أ%ن يقاد إ,ليها وي'ع\ر.ض.
عليها إ,ن اش\ت.ه.ت\ ضر.ب.ها وإ,ل فل وذلك لك%ر.مها؛ قال الراعي:

vقلئ1ص' ل ي'ل}ق%ح\ن. إ,ل� ي.عارة
ع1راضاv، ول ي'ش\ر.ي\ن. إ,ل� غ%وال1يا

ومثله للطرماح:
.......... ون,يل%ت\

ح1ي. ن,يلت\ ي.عارةv ف ع1راض,
أ%بو عبيد: يقال ل%ق1ح.ت\ ناقة� فلن ع1راضاv، وذلك أ%ن ي'عار,ض.ها

�الفحل� معارضةv في.ض\ر,ب.ها من غي أ%ن تكون ف ال3بل الت كان الفحل



ر.س1يلv فيها. وبعي ذو ع1راض�: ي'عار,ض' الشجر ذا الشو\ك1 بف1يه. والعار,ض':
جان,ب' الع1راق؛ والعريض' الذي ف شعر امرئ القيس اسم جبل ويقال اسم

واد:
ق%ع.د\ت' له، وص'ح\بت ب.ي\ن. ضار,ج�

وب.ي\ن. ت1لع, ي.ث}ل%ث{، فالع.ر,يض,
أ%صاب. ق�ط%ي_ات{ ف%سال% الل�وى له،
ف%وادي الب.د1ي� فان\ت.حى للي.ر,يض,

(* قوله «أصاب إل» كذا بالصل، والذي ف معجم ياقوت ف عدة مواضع: أصاب قطاتي فسال لواها)
وعار.ض\ت'ه ف ال%س3ي أ%ي س1ر\ت' حياله وحاذ%ي\ت'ه. ويقال: عارض فلن

فلناv إ,ذا أ%خذ ف طريق وأخذ ف طريق آخر فالتقيا. وعار.ض\ت'ه بثل ما
صنع أ%ي أ%تيت إ,ليه بثل ما أ%تى وفعلت مثل ما فعل.

ويقال: لم م'ع.ر_ض' للذي ل ي'بال%غ} ف إ,ن\ضاج,ه؛ قال السeل%ي\ك بن
السeل%كة1 السعدي:

س.ي.ك}ف1يك. ض.ر\ب. الق%و\م, ل%ح\م¬ م'ع.ر_ض¬،
وماء� ق�د'ور� ف ال1فان1 م.ش1يب'

ويروى بالضاد والصاد. وسأ%لته ع'راضة% مال� وع.ر\ض. مال وع.ر.ض. مال�
فلم يعطنيه. وق%و\س¬ ع'راضةD أ%ي ع.ر,يضةD؛ قال أ%بو كبي:

ل%م�ا رأى أ%ن} ل%ي\س. عنهم\ م.ق}ص.ر¬،
ق%ص.ر. الي.م1ي. بكلY أ%ب\ي.ض. م1ط}ح.ر,
وع'راضة1 الس>ي.ت.ي, ت'وب,ع. ب.ر\ي'ها،
تأ}وي ط%وائ1ف�ها بع.ج\س� ع.ب\ه.ر,

ت'وب,ع. ب.ر\ي'ها: ج'ع1ل% بعضه يشبه بعضاv. قال ابن بري: أ%ورده الوهري
مفرداv. وع'راضة� وصوابه وع'راضة1، بالفض وعلله بالبيت الذي قبله؛

وأ%ما قول ابن أ%حر:
vأ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ري، هل أ%ب,يت.ن_ ليلة

ص.حيح. السeرى، والع1يس' ت.ج\ري ع.ر'وض'ها
ب,ت.ي\هاء4 ق%ف}ر�، وال%ط1يe كأ%ن_ها

ق%طا ال%ز\ن1، قد كان.ت\ ف1راخاv ب'ي'وض'ها
ور.و\حة� د'ن\يا ب.ي. ح.ي_ي, ر'ح\ت'ها،

أ�س1ي' ع.س3ياv أ%و ع.ر'وضاv أ%ر'وض'ها



أ�س1ي' أ%ي أ�س.ي>ر'. ويقال: معناه أ%نه ينشد قصيدتي: إ,حداها قد
ذ%ل�لها، وال�خرى فيها اعتراض¬؛ قال ابن بري: والذي فس�ره هذا التفسي

روى الشعر:
أ�خ1بe ذ%ل�ولv أ%و ع.ر'وضاv أ%ر'وض'ها

قال: وهكذا روايته ف شعره. ويقال: اس\ت'ع\ر,ض.ت1 الناقة� باللحم, فهي
م'س\ت.ع\ر.ض.ةD. ويقال: ق�ذ1ف%ت\ باللحم ول�د1س.ت إ,ذا س.م1ن.ت\؛ قال ابن

مقبل:
ق%ب�اء قد ل%ح1ق%ت\ خ.س3يسة� س1ن>ها،

واس\ت'ع\ر,ض.ت\ بب.ض1يع1ها ال�ت.ب.ت>ر,
قال: خسيسة� س1ن>ها حي ب.ز.ل%ت\ وهي أ%ق}ص.ى أ%سنانا. وفلن

م'ع\ت.ر,ض¬ ف خ'ل�ق1ه إ,ذا ساء4ك. كل© شيء� من أ%مره. وناقة ع'ر\ضةD للح1جارة1
أ%ي قوي�ةD عليها. وناقة ع'ر\ض' أ%سفار� أ%ي قوي�ة على السف%ر، وع'ر\ض'

:eب' الع.ب\ديYث%ق�هذا البعي, السف%ر' والجارة�؛ وقال ال
أ%و مائ%ةD ت'ج\ع.ل� أ%و\لد'ها

ل%غ\واv، وع'ر\ض' الائة1 ال%ل}م.د'
(* قوله «أو مائة إل» تقدم هذا البيت ف مادة جلمد بغي هذا الضبط

والصواب ما هنا.)
قال ابن بري: صواب إ,نشاده أ%و مائة{، بالكسر، ل4ن قبله:

إ,ل ب,ب.د\ر.ى ذ%ه.ب� خال1ص�،
كل� ص.باح� آخ1ر. ال�س\ن.د1

قال: وع'ر\ض' مبتدأ واللمد خبه أ%ي هي قوية على قطعه، وف البيت
إ,ق}واء.

ويقال: فلن ع'ر\ضة� ذاك أ%و ع'ر\ضةD لذلك أ%ي م'ق}ر,نD له قوي� عليه.
والع'ر\ضة�: ال1م_ة�؛ قال حسان:
،vوقال الل9ه': قد أ%ع\د.د\ت' ج'ن\دا

ه'م' ال4ن\صار' ع'ر\ض.ت'ها اللYقاء�
وقول كعب بن زهي:

ع'ر\ض.ت'ها طام1س' ال4ع\لم, مهول
قال ابن ال4ثي: هو من قولم ب.ع1ي¬ ع'ر\ضةD للسفر أ%ي قويÒ عليه،

وقيل: ال4صل ف الع'ر\ضة1 أ%نه اسم للمفعول ال�ع\ت.ر.ض, مثل الضeح\كة



وال�ز\أ%ة1 الذي ي'ض\ح.ك' منه كثياv وي'ه\ز.أ� به، فتقول: هذا الغ.رض'
ع'ر\ض.ةD للس>هام أ%ي كثياv ما ت.ع\ت.ر,ض'ه، وفلنD ع'ر\ضةD للكلم أ%ي

كثياv ما ي.ع\ت.ر,ض'ه كلم' الناس، فتصي الع'ر\ضة� بعن الن_ص\ب كقولك
هذا الرجل ن.ص\ب¬ لكلم الناس، وهذا الغ.رض' ن.ص\ب¬ للرeماة كثياv ما

ت.ع\ت.ر,ض'ه، وكذلك فلن ع'ر\ضةD للشر> أ%ي نصب للشر� قويÒ عليه يعترضه
كثياv. وقولم: هو له دونه ع'ر\ضةD إ,ذا كان ي.ت.ع.ر_ض' له، ولفلن
عرضة ي.ص\ر.ع' با الناس، وهو ضرب من ال1يلة1 ف ال�صار.ع.ة.

@عربض: الع1ر.ب\ض' كال1ز.ب\ر: الضخ\م'، فأ%ما أ%بو عبيدة فقال: الع.ريض'
eكأ%نه من الض_خ.م,. والع1ر.ب\ض' والع1ر\باض': البعي' الق%و,ي

الع.ر,يض' الك%ل}ك%ل, الغليظ� الشديد' الضخ\م'؛ قال الشاعر:
أ%ل}ق%ى عليها ك%ل}ك%لv ع1ر.ب\ضا

وقال:
إ,ن� ل%نا ه.و_اس.ةv ع1ر.ب\ضا

وأ%س.د¬ ع1ر\باض¬: ر.ح\ب' الك%ل}ك%ل,.
@عرمض: الع.ر\م.ض' والع1ر\ماض': الط©ح\ل�ب'؛ قال اللحيان: وهو ال4خضر

مثل ال1ط}م1ي� يكون على الاء، قال: وقيل الع.ر\م.ض' ال�ض\ر.ة� على
الاء، والط©ح\ل�ب' الذي يكون كأ%نه نسج العنكبوت. ال4زهري: العرمض رخو

أ%خضر كالصوف ف الاء الزمن وأ%ظنهه نباتاv. قال أ%بو زيد: الاء
ال�ع.ر\م1ض' وال�ط%ح\ل1ب' واحد، ويقال لما: ث%و\ر' الاء، وهو ال4خضر الذي

يرج من أ%سفل الاء حت يكون فوق الاء. قال ال4زهري: الع.ر\م.ض'
الغ.ل}ف%ق' ال4خضر' الذي ي.ت.غ.ش_ى الاء، فإ,ذا كان ف جوانبه فهو

الط©ح\ل�ب. يقال: ماء# م'ع.ر\م1ض¬؛ قال امرؤ القيس:
ت.ي.م_م.ت1 الع.ي. الت عند. ضار,ج�،

ي.فيء� عليها الظYل© ع.ر\م.ض'ها طامي
وع.ر\م.ض. الاء� ع.ر\م.ض.ةv وع1ر\ماضاv: عله العرمض؛ عن اللحيان.

والع.ر\م.ض' والع1ر\م1ض؛ ال4خية عن الجري: من شجر الع1ضاه1 لا شوك
أ%مثال م.ناق1ي الطي وهو أ%صلبها ع1يداناv، والع.ر\م.ض' أ%يضاv: صغار

الس_د\ر, وال4راك؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
،vبالر�اق1صات1 على الك%لل, ع.ش1ي_ة
ت.غ\ش.ى م.ناب,ت. ع.ر\م.ض, الظ�ه\ران1



ال4زهري: يقال لصغار ال4راك ع.ر\م.ض¬. والع.ر\م.ض': الس>د\ر ص1غاره،
وصغار الع1ضاه ع.رمض.

@عضض: الع.ضe: الشدe بال4سنان على الشيء، وكذلك ع.ض� الي_ة، ول
يقال للع.ق}ر.ب ل4ن ل%د\غ%ها إ,نا هو ب,ز'باناها وش.و\ل%ت1ها، وقد

ع.ض1ض\ت'ه أ%ع.ضeه وع.ض1ض\ت' عليه ع.ض�اv وع1ضاضاv وع.ض1يضاv وع.ض_ض\ت'ه،
تيمة ول يسمع لا بآت{ على لغتهم، وال4مر منه ع.ض_ واع\ض.ض\. وف حديث

الع1ر\باض: وع.ضeوا عليها بالنواج,ذ1؛ هذا مثل ف شد�ة الستماك بأ%مر
الدين ل4ن الع.ض_ بالنواجذ ع.ضÒ بميع الفم وال4سنان، وهي أ%واخ1ر'

ال4سنان، وقيل: هي الت بعد ال4نياب. وحكى الوهري عن ابن السكيت: عضضت
باللقمة فأ%نا أ%ع.ضe، وقال أ%4بو عبيدة: ع.ض.ض\ت'، بالفتح، لغة ف

الر>باب,. قال ابن بري: هذا تصحيف على ابن السكيت، والذي ذكره ابن السكيت ف
كتاب ال3صلح: غ%ص1ص\ت' باللقمة فأ%نا أ%غ%صe با غ%ص.صاv. قال أ%بو

عبيدة: وغ%ص.ص\ت' لغة ف الر>باب,، بالصاد الهملة ل بالضاد العجمة.
ويقال: ع.ض_ه وع.ض_ به وع.ض_ عليه وها ي.تعاض�ان1 إ,ذا ع.ض_ كل واحد

منهما صاحبه، وكذلك ال�عاض_ة� والع1ضاض'. وأ%ع\ض.ض\ت'ه سيفي: ضربته به.
وما لنا ف هذا ال4مر م.ع.ضÒ أ%ي م'س\ت.م\س.ك¬. والع.ضe باللسان: أ%ن}

ي.ت.ناو.ل%ه با ل ينبغي، والفعل� كالفعل,، وكذلك الصدر.
ودابةD ذات' ع.ض1يض� وع1ضاض�، قال سيبويه: الع1ضاض' اسم كالس>باب, ليس

على ف%ع.ل%ه ف%ع\لv. وفر.س¬ ع.ض'وض¬ أ%ي ي.ع.ضe، وكلب ع.ضوض وناقة
ع.ضوض، بغي هاء. ويقال: ب.ر,ئ}ت' إ,ليك من الع1ضاض, والع.ض1يض, إ,ذا باع

داب_ة وب.ر,ئ. إ,ل مشتريها من ع.ض>ها الناس.، والع'ي'وب' تيء� على
ف1عال، بكسر الفاء.

وأ%ع\ض.ض\ت'ه الشيء4 ف%ع.ض_ه، وف الديث: من ت.ع.ز_ى ب,ع.زاء3
الاهلية فأ%ع1ضeوه ب,ه.ن, أ%بيه ول ت.ك}ن'وا أ%ي ق�ولوا له: اع\ض.ض\ بأ%ي\ر,

أ%بيك ول تكنوا عن ال4ير بالن تنكيلv وتأ}ديباv لن دع.ا د.ع\وى
الاهلية؛ ومنه الديث أ%يضاv: من ات_ص.ل% فأ%ع1ضeوه أ%ي من انتس.ب
vب.ي�: أ%نه أ%ع.ض_ إ,نسانا�ن,س\ب.ة% الاهلية وقال يا لفلن. وف حديث أ
ات�ص.ل. وقال أ%بو جهل لعتبة يوم بدر: والل9ه لو غ%ي\ر'ك يقول هذا

ل4ع\ض.ض\ت'ه؛ وقال ال4ع\شى:
ع.ض_ با أ%ب\ق%ى ال%واس1ي له



من أ�م>ه، ف الز_م.ن, الغاب,ر,
وما ذاق. ع.ضاضاv أ%ي ما ي'ع.ضe عليه. ويقال: ما عندنا أ%كالD ول

ع.ضاض¬؛ وقال:
كأ%ن� ت.ح\ت باز,ياv ر.ك�اضا

أ%خ\د.ر. خ.م\ساv، ل ي.ذ�ق\ ع.ضاضا
أ%خ\د.ر.: أ%قام. خ.م\ساv ف خ1د\ره، يريد أ%ن هذا البازي أ%قام ف

و.ك}ره خس ليال مع أ%يامهن ل يذق طعاماv ث خرج بعد ذلك يطلب الصيد وهو
ق%ر,م¬ إ,ل اللحم شديد الطيان، فشبه ناقته به. وقال ابن بزرج: ما أ%تانا
من ع.ضاض� وع.ض'وض� وم.ع\ض'وض� أ%ي ما أ%تانا شيء# ن.ع.ضeه. قال: وإ,ذا

�كان القوم ل بني لم فل عليهم أ%ن ي.ر.و\ا ع.ضاضاv. وع.ض_ الرجل
بصاح1به ي.ع.ضeه ع.ض�اv: ل%ز,م.ه ول%ز,ق. به. وف حديث يعلى: ي.ن\ط%ل1ق'

أ%حدكم إ,ل أ%خيه ف%ي.ع.ضeه ك%ع.ض1يض, الف%ح\ل,؛ أ%صل الع.ض1يض, اللزوم،
وقال ابن ال4ثي ف النهاية: الراد به ههنا الع.ضe نفسه ل4نه بعضه له

يلزمه. وع.ض_ الثYقاف' بأ%ناب,يب, الرeم\ح, ع.ض�اv وع.ض_ عليها:
ل%ز,م.ها، وهو م.ث%لD با تقد_م. ل4ن حقيقة هذا الباب اللزوم واللزوق.

وأ%ع.ض_ الرeم\ح. الثYقاف.: أ%لزمه إ,ي�اه. وأ%ع.ض_ ال%ج_ام'
ال1ح\ج.مة% قفاه: أ%لزمها إ,ي�اه؛ عن اللحيان. وفلن ع1ضe فلن وع.ض1يض'ه أ%ي

ق1ر\ن'ه. ورجل ع1ضÒ: م'ص\ل1ح¬ ل1م.ع1يشته وماله ولزم له ح.س.ن' الق1يام,
عليه. وع.ض1ض\ت' بال ع'ض'وضاv وع.ضاضةv: ل%ز,م\ت'ه. ويقال: إ,نه
ل%ع1ضe مال، وفلن ع1ضe سف%ر قويÒ عليه وع1ضe قتال؛ وأ%نشد

ال4صمعي:ل ن'ب\ق, من ب.غ\ي, ال4عادي ع1ض�ا
eوالع.ض'وض': من أ%ساء الد_واهي. وف التهذيب: الع.ض\ع.ض' الع1ض

:eالشديد، ومنهم من ق%ي_د.ه' من الرجال. والض_ع\ض.ع': الضعيف'. والع1ض
الداه1ية�. وقد ع.ض1ض\ت. يا رجل أ%ي ص1ر\ت. ع1ض�اv؛ قال القطامي:

أ%حاد1يث� م1ن أ%نباء3 عاد{ وج'ر\ه'م�
�ي'ث%و>ر'ها الع1ض�ان1: ز.ي\د¬ ود.غ}ف%ل

يريد بالع1ض>ي, زيد بن الك%ي>س, النeم.ي\ري، ود.غ}ف%لv النس_ابة%،
وكانا عالي العرب بأ%نسابا وأ%يامها وح1ك%م1ها؛ قال ابن بري: وشاهد

الع1ض> أ%يضاv قول ناد اليبي:
ف%ج_ع.ه'م\، بالل�ب.ن, الع.ك%ر\ك%ر,،



ع1ضÒ ل%ئ1يم' ال�ن\ت.م.ى والع'ن\ص'ر,
والع1ضe أ%يضاv: الس_يء� ال�ل�ق؛ قال:

ول أ%ك' ع1ض�اv ف الن_دامى م'ل%و_ما
والمع أ%عضاض¬. والع1ضe، بكسر العي: الع1ضاه'. وأ%ع.ض_ت1 ال4رض'،

وأ%رض¬ م'ع1ض_ة: كثية الع1ضاه1. وقوم¬ م'ع1ضeون%: ت.ر\ع.ى إ,بلهم
الع1ض_.

والع'ضe، بضم العي: النوى ال%ر\ض'وخ' والك�س\ب' ت'ع\ل%ف�ه ال3بل وهو
ع.ل%ف أ%هل ال4مصار؛ قال ال4عشى:

من س.راة ال1جان1 ص.ل�ب.ها الع'ـ
ـض، ور.ع\ي' ال1م.ى، وطول� ال1يال,

الع'ضe: ع.ل%ف' أ%هل ال4مصار مثل الق%ت> والنوى. وقال أ%4بو حنيفة:
الع'ضe العجي' الذي تعلفه ال3بل، وهو أ%يضاv الشجر الغليظ الذي يبقى ف

ال4رض. قال: والع.ضاض' كالع'ض>، والع.ضاض' أ%يضاv ما غ%ل�ظ% من النبت
وع.سا. وأ%غ%ض_ القوم': أ%ك%ل%ت\ إ,بلهم الع'ض_ أ%و الع.ضاض.؛ وأ%نشد:

أ%قول�، وأ%ه\لي م'ؤ\ر,ك�ون% وأ%ه\ل�ها
م'ع1ضeون%: إ,ن سار.ت\ فكيف. أ%سي'؟

وقال مرة ف تفسي هذا البيت عند ذكر بعض أ%وصاف الع1ضاه: إ,بل
م'ع1ض_ةD ت.ر\ع.ى الع1ضاه.، فجعلها إ,ذ كان من الشجر ل من الع'ش\ب, بنزلة
العلوفة ف أ%هلها الن_و.ى وشبهه، وذلك أ%ن الع'ض_ هو عل%ف الر>يف1 من
النوى والق%ت> وما أ%شبه ذلك، ول يوز أ%ن يقال من الع1ضاه م'ع1ضÒ إ,ل

على هذا التأ}ويل. وال�ع1ضe: الذي تأ}كل إ,بله الع'ض_. وال�ؤ\ر,ك':
الذي تأ}كل إ,بله ال4راك. وال%م\ض.، وال4راك' من ال%م\ض,. قال ابن

سيده: قال التعقب غ%ل1ط% أ%بو حنيفة ف الذي قاله وأ%ساء4 تريج وجه كلم
الشاعر ل4نه قال: إ,ذا رعى القوم الع1ضاه قيل القوم م'ع1ضeون%، فما

لذكره الع'ض�، وهو علف ال4مصار، مع قول الرجل الع1ضاه:
وأ%ين س'ه.ي\لD من الف%ر\ق%د1

وقوله: ل يوز أ%ن يقال من الع1ضاه م'ع1ضÒ إ,ل على هذا التأ}ويل، شرط
غي مقبول منه ل4ن� ث%م_ شيئاv غ%ي_ره عليه قبل، ونن نذكره إ,ن شاء

الل9ه تعال. وف الصحاح: بعي ع'ضاض1يÒ أ%ي سي منسوب إ,ل أ%كل
الع'ض>؛ قال ابن بري: وقد أ%نكر عليe بن' حزة أ%ن يكون الع'ضe النوى لقول



امرئ القيس:
ت.ق}د'م'ه ن.ه\د.ةD س.ب'وح¬،

�ص.ل�ب.ها الع'ضe وال1يال
قال أ%بو زيد ف أ%ول كتاب الكل3 والشجر: العضاه اسم يقع على شجر من

شجر الشوك له أ%4ساء متلفة يمعها العضاه، واحدتا ع1ضاهةD، وإ,نا
الع1ضاه الالص منه ما عظم واشتد شوكه، وما صغر من شجر الشوك فإ,نه يقال له

Òوالش>ر\س'، وإ,ذا اجتم.ع.ت جوع ذلك فما له شوك من صغاره ع1ض eالع1ض
�وش1ر\س¬، ول ي'د\ع.يان1 ع1ضاهاv، فمن الع1ضاه الس_م'ر' والع'ر\ف�ط

والس_يال� والق%ر.ظ� والق%تاد' ال4عظم والك%ن.ه\ب.ل� والع.و\س.ج' والس>د\ر'
والغاف' والغ.ر.ب'، فهذه ع1ضاه¬ أ%جع ومن ع1ضاه1 الق1ياس,، وليس

بالعضاه الالص الش_و\ح.ط� والن_ب\ع' والش>ر\يان� والس_راء� والن_ش.م'
والع'ج\ر'م' والت_أ}ل%ب' والغ.ر.ف' فهذه تدعى كل©ها ع1ضاه. الق1ياس,، يعن

الق1سي_، وليست بالعضاه الالص ول بالع1ض>؛ ومن الع1ض> والش_ر\س,
الق%تاد' ال4صغر، وهي الت ثرتا ن'ف9اخةD ك%ن'ف9اخة1 الع'ش.ر, إ,ذا

حركت انفقأ%ت، ومنها الشeب\ر'م' والش>ب\ر,ق' والاج' والل�ص.ف'
والك%ل}بة� والع1ت\ر' والتeغ\ر' فهذه ع1ضÒ وليست بعضاه، ومن شجر الشوك الذي ليس

ب,عض¼ ول عضاه الشeكاع.ى وال�لو.ى والاذ� والك�بe والسeل�ح'.
وف النوادر: هذا بلد' ع1ض¼ وأ%عضاض� وع.ضاض� أ%ي شجر ذي شوك. قال ابن

السكيت ف النطق: بعي عاضÒ إ,ذا كان يأ}كل الع1ض_ وهو ف معن ع.ض1ه{،
وعلى هذا التفصيل قول من قال م'ع1ضeون% يكون من الع1ض> الذي هو نفس

الع1ضاه وتصح روايته.
والع.ض'وض' من البار,: الشاق�ة� على الساقي ف العمل، وقيل: هي

البع1يدة� القعر, الض_ي>قة�؛ أ%نشد:
أ%و\ر.د.ها س.ع\د¬ علي_ م'خ\م1سا،

ب,ئ}راv ع.ض'وضاv وش1ناناv ي'ب_سا
والعرب تقول: ب,ئ}ر¬ ع.ض'وض¬ وماء# ع.ض'وض¬ إ,ذا كان بعيد. القعر يستقى

منه بالسان,ية1. وقال أ%بو عمرو: البئر' الع.ض'وض' هي الكثية الاء،
قال: وهي الع.ض1يض'. ف نوادره: وم1ياه' بن تيم ع'ض'ض¬، وما كانت البئر

ع.ض'وضاv ولقد أ%ع.ض_ت\، وما كانت ج'د�اv ولقد أ%ج.د_ت\، وما كانت
ج.ر'وراv ولقد أ%ج.ر_ت\.



والع'ض_اض': ما بي ر.و\ثة1 ال4نف إ,ل أ%صله، وف التهذيب: ع1ر\ن,ي'
ال4نف؛ قال:

ل�ا رأ%ي\ت' الع.ب\د. م'ش\ر.ح1ف�ا،
أ%ع\د.م\ت'ه ع'ض_اض.ه والك%ف�ا

وقال ابن بري: قال أ%بو ع'م.ر الزاهد الع'ضاض'، بالضم، ال4نف؛ وقال ابن
دريد: الغ'ضاض'، بالغي العجمة؛ وقال أ%بو عمرو: الع'ض_اض'، بالضم

والتشديد، ال4نف؛ وأ%نشد لعياض بن درة:
وأ%ل}ج.م.ه فأ}س. ال%وان1 فلك%ه،

فأ%ع\ض.ى على ع'ض�اض, أ%ن\ف{ م'ص.ل�م,
قال الفراء: الع'ضاض1يe الرجل الناعم الل�ي>ن' مأ}خوذ من الع'ضاض,

وهو ما لن% من ال4نف.
وز.م.ن¬ ع.ض'وض¬ أ%ي ك%ل1ب¬. قال ابن بري: ع.ض_ه الق%ت.ب' وع.ض_ه

الده\ر' والر\ب'، وهي ع.ضوض، وهو مستعار من ع.ض> الناب؛ قال الخب�ل
السعدي:ل%ع.م\ر' أ%بيك.، ل أ%ل}ق%ى ابن. ع.م¼،

على ال1د\ثان1، خ.ي\راv من ب.غ1يض,
،vغ%داة% ج.ن.ى علي� ب.ن_ ح.ر\با

وكيف. ي.داي. بالر\ب, الع.ض'وض,؟
وأ%نشد ابن بري لعبد الل9ه بن الجاج:

وإ,ن>ي ذو غ1نÝ وك%ر,ي' ق%و\م�،
وف ال4ك}فاء3 ذو و.ج\ه{ ع.ر,يض,

،vغ%ل%ب\ت' بن أ%ب العاص1ي س.ماحا
وف الر\ب, ال�ن.ك�ر.ة1 الع.ض'وض,

وم'ل}ك¬ ع.ض'وض¬: شديد¬ فيه ع.س\ف¬ وع.ن\ف¬. وف الديث: ث يكون م'ل}ك¬
ع.ض'وض¬ أ%ي ي'صيب' الر_ع1ي_ة%، فيه عسف وظلم، كأ%نم 

(* قوله «كأ%نم
إل» كذا بالصل. وأصل النسخة الت بأيدينا من النهاية ث أصلحت كأنه

يعضهم عضاv.) ي'ع.ضeون% فيه ع.ض�اv. والع.ض'وض' من أ%ب\ن,ية1 ال�بالغ.ة1،
وف رواية: ث يكون م'لوك ع'ض'وض¬، وهو جع ع1ض¼، بالكسر، وهو

ال%ب,يث� الش_ر,س'. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: وس.ت.ر.و\ن% بعدي
م'ل}كاv ع.ض'وضاv. وقو\س¬ ع.ض'وض¬ إ,ذا ل%ز,ق. وتر'ها ب,ك%بد1ها. وامرأ%ة



ع.ضوض: ل ي.ن\ف�ذ فيها الذك%ر من ض1يقها.
وفلن ي'ع.ض>ض' شفتيه أ%ي ي.ع.ضe وي'ك}ث1ر' ذلك من الغض.ب. وفلن

ع1ضاض' ع.ي\ش� أ%ي ص.ب'ور¬ على الشدة. وعاض_ القوم' الع.ي\ش. منذ� العام,
فاشتد ع1ضاض'هم أ%ي اشتد_ ع.ي\ش'هم. وغ%ل%ق¬ ع1ضÒ: ل يكاد'

ي.ن\ف%ت1ح'.والت_ع\ض'وض': ضرب من التمر شديد اللوة، تاؤ'ه زائدة مفتوحة، واحدته
ت.ع\ض'وضةD، وف التهذيب: تر أ%سود، التاء فيه ليست بأ%صلية. وف

الديث: أ%ن و.ف}د. ع.ب\د1 الق%ي\س, ق%د1موا على النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،
فكان فيما أ%ه\د.و\ا له ق�ر'ب¬ من ت.ع\ض'وض؛ وأ%نشد الرياشي ف صفة نل:

أ%س\و.د كالل�ي\ل, ت.د.ج_ى أ%خ\ض.ر'ه\،
م'خال1ط ت.ع\ض'وضه وع'م'ر'ه\،

ب.ر\ن,ي_ ع.ي\دان{ ق%ل1يل� ق1ش.ر'ه\
الع'م'ر: نل السeك�ر. قال أ%بو منصور: وما أ%كلت تراv أ%ح\م.ت.

ح.لوةv من الت_ع\ض'وض,، ومعدنه بجر وق�راها. وف الديث أ%يضاv: أ%ه\د.ت\
لنا ن.و\طاv من التعضوض. وقال أ%بو حنيفة: الت_ع\ض'وضة� ترة ط%ح\لء�

كبية رط}بة ص.ق1رةD لذيذة من ج.ي>د التمر وش.ه,ي>ه. وف حديث عبد اللك
بن عمي: والل9ه لت.ع\ض'وض¬ كأ%نه أ%خفاف الر>باع أ%طيب من هذا.

@علض: ع.ل%ض. الشيء4 ي.ع\ل1ض'ه ع.ل}ضاv: حر_كه لي.ن\ز,ع.ه نو الوتد وما
أ%ش\بهه.

والع1ل�و\ض': ابن' آو.ى، بلغة حي.
@علهض: ال4زهري: قال الليث ع.ل}ه.ض\ت' رأ}س القارورة1 إ,ذا عال%ج\ت.

ص1مام.ها ل1ت.س\ت.خ\ر,ج.ه، قال: وع.ل}ه.ض\ت' العي ع.ل}ه.ض.ةv إ,ذا
استخرجتها من الرأ}س، وعلهضت' الرجل إ,ذا عال%ج\ت.ه ع1لجاv شديداv. قال: وعلهضت'

منه شيئاv إ,ذا ن,ل}ت. منه شيئاv. قال ال4زهري: علهضت رأ%يته ف نسخ
كثية من كتاب العي مقيداv بالضاد، والصواب عندي الصاد، وروي عن ابن

ال4عراب قال: الع1ل}هاص' ص1مام' القارورة1؛ قال: وف نوادر اللحيان
ع.ل}ه.ص. القارورة%، بالصاد أ%يضاv، إ,ذا استخرج صمامها. وقال شجاع الكلب فيما

روى عنه عر�ام وغيه: الع.ل}ه.ص.ة والع.ل}ف%ص.ة والع.ر\ع.ر.ة� ف الرأ}ي
وال4مر، وهو ي'ع.ل}ه,ص'هم وي'ع.ن>ف' بم وي.ق}س3ر'هم. وقال ابن دريد

ف كتابه: رجل ع'له1ض¬ ج'راف1ض¬ ج'رام1ض¬، وهو الثقيل الو.خ1م'؛ قال
ال4زهري: قوله رجل علهض منكر وما أ%راه مفوظاv. وقال ابن سيده: ع.ض\ه.ل%



vالقارورة وع.ل}هض.ها ص.م_ رأ}س.ها، قال: وع.ل}ه.ض. الرجل% عال%جه ع1لجا
شديداv وأ%دار.ه. وع.ل}ه.ض\ت' الشيء4 إ,ذا عالته لت.نز,ع.ه نو

الو.ت1د1 وما أ%شبهه.
@عوض: الع1و.ض': الب.د.ل�؛ قال ابن سيده: وبينهما ف%ر\ق¬ ل يليق ذكره ف

هذا الكان، والمع أ%ع\واض¬، عاض.ه منه وبه. والع.و\ض': مصدر قولك
عاض.ه ع.و\ضاv وع1ياضاv وم.ع'وضةv وع.و_ض.ه وأ%عاض.ه؛ عن ابن جن. وعاو.ض.ه،
والسم ال%ع'وضة�. وف حديث أ%ب هريرة: فلما أ%حل الل9ه ذلك للمسلمي،

يعن الزية، عرفوا أ%نه قد عاض.هم أ%فضل ما خاف�وا. تقول: ع'ض\ت'
فلناv وأ%ع.ض\ت'ه وع.و_ض\ت'ه إ,ذا أ%عطيته بدل ما ذهب منه، وقد تكرر ف

الديث. والستقبل التعويض 
(* قوله «والستقبل التعويض» كذا بالصل.).

وت.ع.و_ض. منه، واع\تاض.: أ%خذ الع1و.ض.، واع\تاض.ه منه واس\ت.عاض.ه
vوت.ع.و_ض.ه، كل©ه: سأ%ل%ه الع1و.ض.. وتقول: اع\تاض.ن فلن إ,ذا جاء طالبا

للعوض والص>لة، واستعاضن كذلك؛ وأ%نشد:
ن,ع\م. الف%ت وم.ر\غ%ب' ال�ع\تاض,،

والل9ه' ي.ج\ز,ي الق%3ر\3ض. بالق}راض,
وعاض.ه: أ%صاب منه الع1و.ض.. وع'ض\ت': أ%ص.ب\ت' ع1و.ضاv؛ قال أ%بو ممد

الفقعسي:
هل لك1، والعار,ض' م1ن\ك1 عائ1ض'،

ف ه.ج\مة{ ي'س\ئ1ر' منها القاب,ض'؟
�ويروى: ف مائة، ويروى: ي'غ\د1ر' أ%ي ي'خ.لYف'. يقال: غ%د.ر.ت1 الناقة

إ,ذا ت.خ.ل�ف%ت\ عن ال3بل، وأ%غ}د.ر.ها الراعي. والقابض: السائق
الشديد السوق. قال ال4زهري: أ%ي هل لك ف العار,ض, منك على الفضل ف مائة

ي'س\ئ1ر' منها القابض؟ قال: هذا رجل خطب امرأ%ة فقال أ�عطيك مائة من ال3بل
ي.د.ع' منها الذي يقبضها من كثرتا، يدع بعضها فل يطيق ش.ل�ها، وأ%نا

م'عار,ض'ك أ�عطي ال3بل وآخ'ذ� نفس.ك1 فأ%نا عائض أ%ي قد صار العوض منك
كله ل؛ قال ال4زهري: قوله عائض من ع1ض\ت' أ%ي أ%خذت عوضاv، قال: ل

أ%سعه لغي الليث. وعائض¬ من عاض. ي.عوض إ,ذا أ%عطى، والعن هل لك ف هجمة
أ%تزو�جك عليها. والعارض' منك1: ال�ع\طي ع1و.ضاv، عائ1ض¬ أ%ي م'ع.و>ض¬

ع1و.ضاv ت.ر\ض.ي\ن.ه وهو الجمة من ال3بل، وقيل: عائض ف هذا البيت فاعل



بعن مفعول مثل عيشة راض1ية بعن م.ر\ض1ي_ة. وتقول: ع.و_ض\ت'ه من
ه1ب.ت1ه خياv. وعاو.ض\ت' فلناv بعوض ف البيع وال4خذ وال3عطاء، تقول:

اع\ت.ض\ت'ه كما تقول أ%عطيته، وتقول: تعاو.ض. القوم' تعاو'ضاv أ%ي ثاب.
مال�هم وحال�هم بعد ق1ل�ة{.

وع.و\ض يبن على الركات الثلث: الد_ه\ر، معرفة، علم بغي تنوين،
والنصب أ%كثر وأ%فش.ى؛ وقال ال4زهري: تفتح وتضم، ول يذكر الركة الثالثة.

وحكي عن الكسائي عوض'، بضم الضاد غي منون، د.ه\ر¬، قال الوهري: ع.و\ض'
معناه ال4بد وهو للمستقبل من الزمان كما أ%ن� ق%ط9 للماضي من الزمان
ل4نك تقول عوض ل أ�فارقك، تريد ل أ�فارقك أ%بداv، كما تقول قط9 ما

فارقتك، ول يوز أ%ن تقول عوض ما فارقتك كما ل يوز أ%ن تقول قط9 ما أ�فارقك.
قال ابن كيسان: قط وعوض حرفان مبنيان على الضم، قط لا مضى من الزمان

وعوض لا يستقبل، تقول: ما رأ%يته قط9 يا فت، ول أ�كلمك عوض يا فت؛
وأ%نشد ال4عشى، رحه الل9ه تعال:

رض1يع.ي\ ل1بان{ ث%د\ي. أ�م¼ ت.حال%فا
بأ%س\ح.م. داج�، ع.و\ض. ل ن.ت.فر_ق'

أ%ي ل نتفرق أ%بدأv، وقيل: هو بعن ق%س.م. يقال: ع.و\ض ل أ%ف}ع.له،
يلف بالدهر والزمان. وقال أ%بو زيد: عوض ف بيت ال4عشى أ%ي أ%بداv، قال:

وأ%راد بأ%س\ح.م. داج� الليل، وقيل: أ%راد بأ%س\حم داج سواد ح.ل%م.ة1
ثدي أ�مه، وقيل: أ%راد بال4سحم هنا الر_ح1م.، وقيل: سواد اللمة؛ يقول:

هو والن_د.ى رض.عا من ثدي واحد؛ وقال ابن الكلب: ع.و\ض ف بيت ال4عشى
اسم صنم كان لبكر بن وائل؛ وأ%نشد لر'ش.ي\د1 بن ر'م.ي\ض� العنزي:

ح.ل%ف}ت' بائرات{ ح.و\ل% ع.و\ض�
وأ%ن\صاب� ت'ر,ك}ن. لد.ى الس_ع1ي,

قال: والسع1ي' اسم صنم لعنزة% خاص_ة، وقيل: عوض كلمة تري مرى
اليمي. ومن كلمهم: ل أ%ف}ع.ل�ه' ع.و\ض. العائضي. ول د.ه\ر. الد_اه1رين.
أ%ي ل أ%فعله أ%بداv. قال: ويقال ما رأ%يت مثله ع.و\ض أ%ي ل أ%ر. مثله

ق%ط؛ وأ%نشد:
،vع.و\ض' أ%ك}ث%ر. هال1كا vف%ل%م\ أ%ر. عاما

وو.ج\ه. غ�لم� ي'ش\ت.ر.ى وغ�لم.ه\
ويقال: عاه.د.ه أ%ن ل ي'فار,ق%ه ع.و\ض' أ%ي أ%بداv. ويقول الرجل



لصاحبه: عوض ل يكون ذلك أ%بداv، فلو كان عوض اساv للزمان إ,ذاv لرى
بالتنوين، ولكنه حرف يراد به القسم كما أ%ن أ%ج.ل} ونوها ما ل يتمكن ف
vه من ذي عوض, أ%ي أ%بدا�التصريف ح'م1ل% على غي ال3عراب. وقولم: ل أ%فعل

كما تقول من ذي قب\ل� ومن ذي أ�ن'ف{ أ%ي فيما ي'س\ت.ق}ب.ل�، أ%ضاف الدهر
إ,ل نفسه. قال ابن جن: ينبغي أ%ن تعلم أ%ن� الع1و.ض. من لفظ ع.و\ض' الذي

هو الدهر، ومعناه أ%ن الدهر إ,نا هو مرور النهار والليل والتقاؤ'ها
وت.ص.رeم' أ%جزائهما، وكل�ما مض.ى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عو.ضاv منه،

فالوقت الكائن الثان غي الوقت الاضي ال4و�ل، قال: فلهذا كان
الع1و.ض' أ%شد� مالفة للم'ع.و_ض, منه من البدل؛ قال ابن بري: شاهد عوض'،

بالضم، قول جابر بن ر.أ}لن% الس>ن\بس3ي�:
ي.ر\ض.ى ال%ل1يط� وي.ر\ض.ى الار' م.ن\ز,ل%ه،
ول ي'ر.ى ع.و\ض' ص.ل}دا ي.ر\ص'د' الع.ل%ل

قال: وهذا البيت مع غيه ف الماسة. وع.و\ض': صنم. وبنو ع.و\ض�: قبيلة.
وعياض¬: اسم رجل، وكله راجع إ,ل معن الع1و.ض, الذي هو الل%ف'. قال

ابن جن ف عياض اسم رجل: إ,نا أ%صله مصدر ع'ض\ت'ه أ%ي أ%عطيته. وقال ابن
بري ف ترجة عوص: ع.و\ص¬: قبيلة، وع.و\ض¬، بالضاد، قبيلة من العرب؛ قال

:vتأ%بط شر�ا
ول%م_ا س.م1ع\ت' الع.و\ض. ت.د\ع'و، ت.ن.ف�ر.ت\

ع.صاف1ي' رأ}سي م1ن\ ن.وىÝ وت.وان,يا
:vواع\ت.ب.ط%ها اع\ت1باطا vها ع.ب\طا�@عبط: ع.ب.ط% الذ�ب,يحة% ي.ع\ب,ط

ن.ح.ر.ها من غي داء ول كسر وهي س.مينة ف%ت1ي_ةD، وهو الع.ب\ط�، وناقة
ع.ب,يطةD وم'ع\ت.ب.طةD ولمها ع.ب,يط، وكذلك الشاة والبقرة، وعم�

ال4زهري� فقال: يقال للدابة ع.ب,يطةD وم'ع\ت.ب.طةD، والمع ع'ب'طD وع1باطD؛
أ%نشد سيبويه:

أ%ب,يت' على م.عاري. واض1حات{،
ب,ه,ن_ م'ل%و_ب¬ ك%د.م, الع1باط1

وقال ابن بزرج: الع.ب,يط� من كل9 اللحم وذلك ما كان س.ل1يماv من الفات
إ,ل الكسر، قال: ول يقال للحم الد_و,ي الدخ'ول, من آفة{ ع.ب,يطD. وف

�الديث: ف%قاءت\ ل%حماv ع.ب,يطاv؛ قال ابن ال4ثي: الع.ب,يط
الط�ر,يe غي الن_ض1يج. ومنه حديث عمر: ف%د.عا ب,لح\م ع.بيط أ%ي طري� غي



ن.ضيج؛ قال ابن ال4ثي: والذي جاء4 ف غريب الط�اب على اختلف نسخه: فدعا
بلحم غ%ل1يظ، بالغي والظاء العجمتي، يريد لماv خ.ش1ناv عاس1ياv ل

ي.ن\قاد' ف ال%ض\غ,، قال: وكأ%نه أ%ش\به.
وف الديث: م'ر,ي ب.ن,يك. ل ي.ع\ب,ط�وا ض'روع. الغنم أ%ي ل

ي'ش.د>دوا الل%ب في.ع\قر'وها وي'د\م'وها بالعصر، من الع.ب,يط وهو الدم الطري�،
أ%و ل ي.س\ت.ق}ص'وا حلبها حت يرج' الدم' بعد اللب، والراد أ%ن ل

ي.ع\ب,طوها فح.ذف أ%ن وأ%عملها م'ضمرة، وهو قليل، ويوز أ%ن تكون ل ناهية
بعد أ%مر فحذف النون للنهي.

ومات ع.ب\طةv أ%ي شاب�اv، وقيل: شاب�اv صحيحاv؛ قال أ�مية بن أ%ب
الصل}ت:

م.ن\ ل ي.م'ت\ ع.ب\ط%ةv ي.م'ت\ ه.ر.ماv؛
ل1ل}م.وت كأ}س¬، والرء ذائق�ها

Dوف حديث عبد اللك بن عمي: م.ع\ب'وطة نف}س'ها أ%ي مذبوحة وهي شاب�ة
صحيحة. وأ%ع\ب.ط%ه الوت' واع\ت.ب.ط%ه على الث%ل. ولم ع.ب,يطD بي>ن

Dالع'ب\طة1: طري�، وكذلك الدم' والزعفران؛ قال ال4زهري: ويقال لم ع.ب,يط
وم.ع\ب'وطD إ,ذا كان طري�اv ل ي'ن.ي>ب\ فيه سبع ول ت'ص1به ع1لة؛ قال

لبيد:
ول أ%ض.نe ب,م.ع\ب'وط1 الس_نام,، إ,ذا

كان الق�تار' كما ي'س\ت.ر\و.ح' الق�ط�ر
قال الليث: ويقال ز.ع\فران ع.ب,يط ي'شب_ه بالدم الع.ب,يط.

وف الديث: من اع\ت.ب.ط% م'ؤ\م1ناv ق%تلv فإ,نه ق%و.د¬، أ%ي ق%ت.له
بل ج,ناية كانت منه ول جريرة ت'وج,ب قتله، فإ,ن� القاتل ي'قاد به ويقتل.

vوكل© من مات بغي علة، فقد اع\ت'ب,ط%. وف الديث: م.ن ق%ت.ل% مؤمنا
فاعتب.ط بقت\ل1ه ل ي.قبل الل9ه' منه ص.ر\فاv ول عد\لv؛ هكذا جاء

الديث� ف س'ن.ن أ%ب داود، ث قال ف آخر الديث: قال خالد بن ده\قان، وهو
راوي الديث: سأ%لت يي بن يي الغ.س�ان عن قوله اعتب.ط بقتله، قال:

الذين ي'قات.لون ف الف1ت\نة فيى أ%نه على ه'دى ل يستغفر الل9ه منه؛ قال
ابن ال4ثي: وهذا التفسي يدل على أ%نه من الغ1ب\طة1، بالغي العجمة،

وهي الفر.ح والسeر'ور وح'س\ن الال ل4ن القات1ل ي.ف}ر.ح ب,ق%ت\ل خصمه،
فإ,ذا كان القتول مؤمناv وفرح بقتله دخل ف هذا الوعيد، وقال الطاب ف



معال السن.ن وش.ر.ح هذا الديث فقال: اع\ت.ب.ط% ق%ت\ل%ه أ%ي ق%ت.له
:vل عن قصاص. وع.ب.ط% فلن بن.ف}س3ه ف الرب وع.ب.ط%ها ع.ب\طا vل}ما�ظ

أ%لقاها فيها غي م'ك}ره{. وع.ب.ط% ال4رض. ي.ع\ب,ط�ها ع.ب\طاv واع\ت.ب.ط%ها:
ح.ف%ر منها م.و\ض1عاv ل ي'ح\ف%ر قبل% ذلك؛ قال م.ر_ار' ابن م'ن\ق1ذ

العدوي�:
،vظ%ل� ف أ%ع\لى ي.فاع� جاذ1ل

ي.ع\ب,ط� ال4رض. اع\ت1باط% ال�ح\ت.ف1ر\
وأ%م�ا بيت' ح'ميد1 بن ث%و\ر:
vها أ%ث%ر\ن% م'ع\ت.ب.طا�إ,ذا س.ناب,ك

من التeراب,، ك%ب.ت\ فيها ال4عاص1ي'
فإ,نه يريد التراب الذي أ%ثارت\ه'، كان ذلك ف موضع ل يكن فيه قبل.

والع.ب\ط�: الر�يبة�. والع.ب\ط�: الش_قe. وع.بط الشيء4 والثوب.
يعب,ط�ه ع.ب\طاv: ش.ق�ه ص.ح1يحاv، فهو م.ع\ب'وطD وع.ب,يطD، والمع ع'ب'طD؛ قال

أ%بو ذؤيب:
فت.خال%سا ن.ف}س.ي\هما بن.واف1ذ{،
كنواف1ذ1 الع'ب'ط الت ل ت'ر\ق%ع'

يعن كشق� ال�يوب وأ%طراف ال4ك}مام والذ©يول ل4نا ل ت'ر\ق%ع بعد
الع.ب\ط1. وثوب ع.ب,يطD أ%ي م.ش\قوق¬؛ قال النذري: أ%نشدن أ%بو طالب

النحوي ف كتاب العان للفراء: كنوافذ الع'ط�ب,، ث قال: ويروى كنوافذ1
الع'ب'ط1، قال: والع'ط�ب' الق�ط}ن والنواف1ذ� ال�يوب، يعن ج'يوب.

ال4ق}م1ص.ة وأ%خ\رات.ها ل ت'ر\ق%ع'، شب_ه. س.عة% ال1راحات1 با، قال: ومن
رواها الع'ب'ط أ%راد با جع. ع.بيط{، وهو الذي ي'ن\ح.ر' لغي علة، فإ,ذا
:�كان كذلك كان خ'روج' الدم أ%ش.د_. وع.ب.ط% الشيء� ن.ف}س'ه ي.ع\ب,ط

انشق_؛ قال القطامي:
،vوما�وظ%ل�ت\ ت.ع\ب,ط� ال4يدي ك�ل

ت.م'جe ع'روق�ها ع.ل%قاv م'تاعا
وع.ب.ط% النبات' ال4رض.: ش.ق�ها.

والعاب,ط�: الكذ9اب'. والع.ب\ط�: الك%ذب' الصeراح من غي ع'ذر. وع.ب.ط%
علي_ الكذب. ي.ع\ب,ط�ه ع.ب\طاv واع\ت.ب.ط%ه: اف}ت.عل%ه، واع\ت.ب.ط%

ع1ر\ض.ه: شت.م.ه وت.ن.ق�ص.ه. وع.ب.ط%ت\ه الد_واهي: نال%ت\ه من غي



اس\ت1حقاق؛ قال حيد وساه ال4زهري ال�ر.ي\ق1ط%:
ب,م.ن\زل� ع.ف¼، ول ي'خال1ط1
م'د.ن�سات1 الر>ي.ب, الع.واب,ط1

والع.و\ب.ط�: الد�اه1ية�. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها، قالت: ف%ق%د.
رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، رجلv كان ي'جال1س'ه فقالوا:

اع\ت'ب,ط%، فقال: ق�وموا بنا ن.ع'وده؛ قال ابن ال4ثي: كانوا ي'سمون الو.ع\ك.
:�اع\ت1باطاv. يقال: ع.ب.ط%ت\ه الد�واهي إ,ذا نال%ت\ه. والع.و\ب.ط

ل�ج_ة� البحر، مقلوب عن الع.و\ط%ب,. ويقال ع.ب.ط% ال1مار' التeراب.
ب.واف1ره إ,ذا أ%ثار.ه، والتراب' ع.بيطD. وع.ب.ط%ت1 الر>يح' وجه. ال4رض, إ,ذا

ق%ش.ر.ت\ه. وع.ب.ط}نا ع.ر.ق. الفر.س, أ%ي أ%ج\ر.ي\ناه حت ع.ر,ق.؛ قال
ال%عد1ي�:

وقد ع.ب.ط% الاء4 ال%م1يم. فأ%س\ه.ل
Dوع'ج.ل1ط Dاللب' الاثر. ال4صمعي: لب ع'ث%ل1ط :�@عثلط: الع'ث%ل1ط
وع'ك%ل1طD أ%ي ث%خ1ي¬ خاث1ر، وأ%بو عمرو مثله، وهو ق%ص\ر' ع'ثال1ط{

وع'جال1ط{ وع'كال1ط{، وقيل: هو ال�ت.ك%ب>د الغ.ليظ�؛ وأ%نشد:
أ%خ\ر.س ف م.خ\رمه ع'ثال1ط

(* قوله «ف مرمه» كذا بالصل، وف شرح القاموس: مزمه.)
@عجلط: الع'ج.ل1ط�: اللب الاث1ر الط�ي>ب'، وهو م.ح\ذ�وف من ف�عال1ل

وليس ف�ع.ل1لD فيه ول ف غيه بأ%صل؛ قال الشاعر:
ك%ي\ف. رأ%ي\ت. ك�ث}أ%ت.ي\ ع'ج.ل1ط1ه\،
وك�ث}أ%ة% الام1ط1 من ع'ك%ل1ط1ه\؟

ك�ث}أ%ة� اللب: ما ع.ل الاء من اللب الغ.ليظ وبقي الاء تته
صاف1ياv؛ وقال الراجز:

ولو ب.غى أ%ع\طاه' ت.ي\ساv قاف1طا،
و.ل%س.قاه' ل%ب.ناv ع'جال1طا

ويقال للب إ,ذا خ.ث�ر جد�اv وت.ك%ب_د: ع'ج.ل1طD وع'جال1طD وع'جال1د¬؛
وأ%نشد:

إ,ذا اص\ط%ح.ب\ت. رائ1باv ع'جال1طا
م1ن ل%ب.ن, الض.أ}ن1، ف%ل%س\ت. ساخ1طا

وقال الز_ف%يان:



ول يد.ع\ م.ذ}قاv ول ع'جال1طا،
ل1شارب� ح.ز\راv، ول ع'كال1طا

Dوع'ج.ل1ط Dوع'ك%ل1ط Dع.ل1ل� ع'ث%ل1ط�قال ابن بري: وما جاء على ف
وع'م.ه,ج¬: اللب الاث1ر'، وال�د.ب,د': الش_ب\كرة� ف العي، وليل ع'كم1س¬:

شديد الظ©لمة1، وإ,بل ع'ك%م1س¬ أ%ي كثية، ود1ر\ع د'ل%م1ص¬ أ%ي
ب.ر�اقةD، وق1د\ر¬ خ'ز.خ1ز¬ أ%ي كبية، وأ%كل الذئب' من الشاة ال�د.ل1ق.، وماء#

ز'و.ز,م¬: ب.ي\ن. اللح والعذب، ود'و.د1م¬: شيء يشبه الد_م. ير'ج' من
الس_م'رة يعله النساء ف الطYرار,، قال: وجاء ف%ع.ل�لD مثال واحد

ع.ر.ت'ن¬ مذوف من ع.ر.ن\ت'ن�.
@عذط: الع'ذ}ي'وط� والع1ذ}ي.و\ط�: الذي إ,ذا أ%تى أ%هل%ه أ%ب\د.ى أ%ي

س.ل%ح. أ%و أ%ك}س.ل%، وجعه ع1ذ}ي.و\ط�ون% وع.ذا ي,يط� وع.ذا و,يط�؛
ال4خية على غي قياس، وقد ع.ذ}ي.ط% ي'ع.ذ}ي,ط� ع.ذ} ي.ط%ة{، والسم الع.ذ}ط�؛

قالت امرأ%ة:
إ,ن>ي ب'ل1يت' ب,ع1ذ}ي.و\ط{ به ب.خ.ر¬،

ي.كاد' ي.ق}ت'ل� م.ن\ ناجاه إ,ن} ك%ش.را
والرأ%ة� ع1ذ}ي.و\طةD، وهي الت_ي\تاءة�، والرجل ت.ي\تاء؛ قال

ال4زهري: وهو الزeم.لYق' والز_ل1ق'، وهو الث�م'وت' والث�تe، ومنهم من يقول
ع1ظ}ي.و\طD، بالظاء.

@عرط: اع\ت.ر.ط% الرجل�: أ%ب\ع.د. ف ال4رض. وع1ر\ي.طD وأ�م� ع1ر\ي.ط{
وأ�م� الع1ر\يط، كله: العقرب.

ويقال: ع.ر.ط� فلن ع1رض. فلن واع\ت.ر.ط%ه' إ,ذا اق}ت.ر.ض.ه بالغ1يبة،
وأ%صل الع.ر\ط1 الشق حت يد\م.ى.

@عرفط: الع'ر\ف�ط�: شجر الع1ضاه، وقيل: ض.ر\ب منه، وقال أ%بو حنيفة: من
العضاه الع'ر\ف�ط وهو مفترش على ال4رض ل يذهب ف السماء، وله ورقة عريضة

وشوكة ح.ديدة ح.ج\ناء، وهو ما ي'ل}ت.ح.ى ل1حاؤ'ه وت'ص\نع' منه
ال4ر\ش1ي.ة� وترج ف ب.ر.م1ه ع'ل�فة كأ%نه الباق1ل�ى تأ}كله ال3بل والغنم،

وقيل: هو خ.بيث الريح وبذلك ت.خ\ب'ت\ ر,يح' راع1يته وأ%ن\فاس'ها حت
ي'ت.ن.ح_ى عنها، وهو من أ%خبث الراعي، واحدته ع'ر\ف�طةD، وبه سي الرجل.

ال4زهري: الع'ر\ف�طة� شجرة قصية متوانية ال4غصان ذات' شوك كثي ط�ول�ها
ف السماء كطول البعي بار,كاv، لا و'ر.ي\قة صغية ت.ن\ب'ت' بال1بال



ت.ع\ل�ق�ها ال3بل� أ%ي تأ}كل بف1يها أ%ع\راض غ1ص.ن.ت1ها؛ قال مسافر
:vالع.ب\سي� يصف إ,بل

ع.ب\س3ي�ة ل ت.ر\ع. ط%ل}حاv م'ج\ع.ما،
ول ت'واض1ع\ ع'ر\ف�طاv وس.ل%ما

لكن\ ر.ع.ي ال%ز\ن، حيث� اد\ل}ه\م.ما،
ب.ق}لv ت.عاش1يب. ون.و\راv ت.و\أ%ما

الوهري: الع'ر\ف�ط، بالضم، شجر من الع1ضاه ي.ن\ض.ح' ال�غ\ف�ور.
وب.ر.م.ت'ه بيضاء م'د.ح\ر.جة، وقيل: هو شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة فإ,ذا

أ%كلته النحل حصل ف عسلها من ريه. وف الديث: أ%ن النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، شرب عسلv ف بيت امرأ%ة من نسائه، فقالت له إ,حدى نسائه:

أ%كلت. م.غاف1ي.، قال: ل ولكن ش.ر,بت عسلv، فقالت: ج.ر.س.ت\ إ,ذاv ن}ل�ه
الع'ر\ف�ط%؛ ال%غاف1ي': صمغ يس3يل من شجر العرفط ح'لو غي أ%ن رائحته

ليست بطيبة، وال%ر\س': ال4كل. وإ,بلD ع'ر\ف�ط1ي�ةD: تأ}كل العرفط.
واع\ر.ن\ف%ط% الرجل�: ت.ق%ب_ض.. وال�ع\ر.ن\ف1ط�: ال%ن'؛ أ%نشد ابن

ال4عراب لرجل قالت له امرأ%ته وقد ك%ب,ر.:
يا ح.ب_ذا ذ%باذ1ب\ك\،
إ,ذ الش_باب' غال1ب'ك\

فأ%جابا:
يا ح.ب_ذا م'ع\ر.ن\ف1ط�ك\،

إ,ذ} أ%نا ل أ�ف%ر>ط�ك\
@عرقط: الع'ر.ي\ق1طة: دويبة عريضة كال�ع.ل,؛ الوهري: وهي

.�الع'ر.ي\ق1طان
@عزط: الع.ز\ط�: كأ%نه مقلوب عن الط�ع\ز,، وهو الن>كاح'.

@عسط: قال ال4زهري: ل أ%جد ف عسط شيئاv غي ع.س.ط�وس�، وهي شجرة لينة
ال4غصان ل أ�ب.ن. لا ول ش.و\ك، يقال إ,نه ال%ي\ز'ران�، وهو على بناء

ق%ر.ب'وس� وق%ر.ق�وس� وح.ل%ك�وك{ للش_ديد السواد؛ وقال الشاعر:
ع.صا ع.س.ط�وس� ل1ينها واع\ت1دالا

قال ابن سيده: الع.ي\س.طان� موضع.
@عسمط: ع.س\م.ط}ت' الشيء4 ع.س\م.طةv إ,ذا خ.ل%ط}ت.ه،

@عشط: ع.ش.طه ي.ع\ش1ط�ه ع.ش\طاv: ج.ذ%به، وقال ال4زهري: ل أ%جد ف



.vصحيحا vثلثي عشط شيئا
@عشنط: العش.ن_ط�: الطويل من الرجال كالع.ن\ش.ط1، وجعه ع.ش.ن_ط�ون%

وع.شان,ط�، وقيل ف جعه: ع.شان,طةD مثل ع.شان,قة{؛ قال الراجز:
ب'و.ي\ز,لv ذا ك1د\نة{ م'ع.ل�طا،

من ال1مال,، باز,لv ع.ش.ن_طا
�قال: ويقال هو الشابe الظ�ريف'. ال4صمعي: الع.ش.ن_ط� والع.ن\ش.ط

معاv الطويل، ال4ول بتشديد النون، والثان بتسكي النون قبل الشي.
@عضط: الع1ض\ي.وط� والع'ض\ي'وط�؛ ال4خية عن ثعلب: الذي ي'ح\د1ث� إ,ذا

�جامع، وقد ع.ض\ي.ط%، وكذلك الع1ذ}ي.و\ط�. ويقال للحق: أ%ذ}و.ط
.�وأ%ض\و.ط

@عضرط: الع1ض\ر,ط� والع.ض\ر.ط�: الع1جان�، وقيل: هو ال%ط9 الذي من الذكر
إ,ل الدeبر. والع'ضار,ط1يe: الفر\ج الر�خ\و؛ قال جرير:

ت'واج,ه' ب.ع\ل%ها ب,ع'ضار,ط1ي¼،
كأ%ن� على م.شاف1ر,ه ح.بابا

والع1ض\ر,ط�: الل�ئيم'. والع'ض\ر'ط� والع'ض\ر'وط�: الادم' على ط%عام,
بط}نه، وهم الع.ضار,يط� والع.ضار,طة�. والع.ضار,يط�: التeب�اع' ونوهم،

الواحد ع'ض\ر'طD وع'ض\ر'وطD؛ وأ%نشد ابن بري لطفيل:
وراح1لة{ أ%و\ص.ي\ت' ع'ض\ر'وط% ر.ب>ها
با، والذي ي\ن لي.د\ف%ع. أ%ن\ك%ب'

يعن بربا نفسه أ%ي نزلت' عن راحلت وركبت' فرسي للقتال وأ%وصيت
الاد1م. بالراحلة1. وقوم ع.ضار,يطD: ص.عال1يك'. وقولم: فلن أ%ه\ل%ب'

الع1ض\ر,ط1، قال أ%بو عبيد: هو الع1جان� ما بي السeب_ة1 وال%ذاك1ي؛ أ%نشد
ابن بري:

أ%تانD ساف. ع1ض\ر,ط%ها ح1مار
وهي الع1ض\ر,ط� والب'ع\ث�ط للست. يقال: أ%ل}ز.ق. ب'ع\ث�ط%ه وع1ض\ر,طه

بالص_ل�ة1 يعن اس\ت.ه. وقال شر: مث%ل العرب: إ,ياك وك�ل� ق1ر\ن{
أ%ه\ل%ب, الع1ض\ر,ط1. ابن شيل: الع1ض\رط الع1جان� وال�ص\ية. قال ابن بري:

تقول ف الثل: إ,ياك وال4هلب. العضر,ط فإ,نك ل طاقة% لك به، قال
الشاعر:م.ه\لv، ب.ن ر'ومان% ب.ع\ض. ع1تاب,ك�م\،

وإ,ي�اك�م' وال�ل}ب. م1ن>ي ع.ضار,طا



أ%ر,ط©وا، ف%ق%د\ أ%ق}ل%ق}ت'م' ح.ل%قات1ك�م\،
عسى أ%ن} ت.ف�وزوا أ%ن} ت.ك�ونوا ر.طائطا

أ%ر,ط�: اح\م'ق\. وال4ه\ل%ب': هو الكثي شعر ال�نث%يي. ويقال:
الع1ضرط ع.ج\ب' الذ�ن.ب,. ال4ص\معي: الع.ضار,ط� ال�جراء؛ وأ%نشد:

،�أ%ذاك. خ.ي\ر¬، أ%يeها الع.ضار,ط
�وأ%يeها الل�ع\م.ظة� الع.مار,ط

وحكى ابن بري عن ابن خالويه: الع'ض\روط� الذي ي.خ\د'م' بطعام بطن,ه،
.Dع\م'وظة�ومثله الل�ع\م.ظ� والل©ع\م'وظ�، وال�نثى ل

@عضرفط: الع.ض\ر.ف�وط�: دويبة بيضاء ناعمة. ويقال: الع.ض\رفوط ذكر
الع1ظاء، وتصغيه ع'ض.ي,ف¬ وع'ض.ي\ر,يف، وقيل: هو ضرب من الع1ظاء، وقيل: هي

دويبة تسمى الع1س\و.د_ة بيضاء ناعمة، وجعها ع.ضاف1يط� وع.ض\رف�وطات¬،
قال: وبعضهم يقول ع'ض\ف�وط؛ وأ%نشد ابن بري:

فأ%ج\ح.ر.ها كرeها ف1يه,م'،
كما ي'ج\ح1ر' ال%ي�ة� الع.ض\ر.ف�وطا

@عطط: الع.ط©: شقe الثوب وغيه ع.رضاv أ%و ط�ولv من غي ب.ي\ن'ونة،
Dوط�وربا ل يقيد ببين'ونة. ع.ط� ثوب.ه ي.ع'ط©ه ع.ط9اv، فهو م.ع\ط

:�وع.ط1يطD، واع\ت.ط�ه وع.ط�طه إ,ذا شق�ه، شد>د للكثرة. والن\ع1طاط
الن\ش1قاق، وان\ع.ط� هو؛ قال أ%بو النجم:

،Yن\ع.ط�كأ%ن�، ت.ح\ت. د1ر\ع1ها ال
ش.ط9اv ر.م.ي\ت. ف%و\ق%ه بش.ط}

وقال التنخل:
بض.ر\ب� ف الق%وان,س, ذي ف�ر'وغ�،

وط%ع\ن� م1ث}ل, تع\ط1يط1 الر>هاط1
ويروى: ف الماج,3م, ذي ف�ض'ول�، ويروى: ت.ع\طاط. والر_ه\ط�: جلد
يشق�ق ت.ل}ب.سه الصبيان والنساء. وقال ابن بري: الر>هاط ج'لود تشق�ق

.vسيورا
والع.ط%و_ط�: الطويل. وال4عط9: الطويل.

وقال ابن بري: الع'ط�ط� ال%لح1ف' ال�ق%ط�عة�؛ وقول التنخل الذل:
،vالف1ت\يان% ش.ف}عا �وذلك ي.ق}ت'ل

وي.س\ل�ب' ح'ل�ة% اللي\ث1 الع.طاط1



وقال ابن بري: هو لعمرو بن معديكرب، قيل: هو ال%س3يم الطويل الشeجاع.
والع.طاط: ال4سد والشجاع. ويقال: ل%ي\ثD ع.طاطD، وشجاع ع.طاط: جسيم

شديد، وع.ط�ه ي.ع'ط©ه ع.ط9اv إ,ذا صرعه.
ورجل م.ع\ط�وطD م.ع\ت'وت¬ إ,ذا غ�ل1ب. قولv وفعلv. وان\ع.ط� الع'ود'

ان\ع1طاطاv إ,ذا تثن من غي كسر.
والع.ط%و_ط�: الن\طلق' السريع كالع.ط%و_د1. والع.ط%و_د': الشديد'

من كل شيء.
.vوالع'ط}ع'ط: ال%د\ي، ويقال له الع'ت\ع'ت' أ%يضا

والع.ط}ع.ط%ة�: حكاية صوت. والع.ط}ع.ط%ة�: ت.تاب'ع' ال4صوات واختلف�ها
ف الرب، وهي أ%يضاv حكاية أ%صوات ال�ج�ان1 إ,ذا قالوا: ع1يط1 ع1يط1،
وذلك إ,ذا غ%لب قوم قوماv. يقال: هم ي'ع.ط}ع1ط�ون وقد ع.ط}ع.ط�وا. وف

حديث ابن أ�ن.ي\س�: إ,نه لي'ع.ط}ع1ط� الكلم.. وع.ط}ع.ط% بالذئب: قال له
عاط1 عاط1.

@عظط: قال ال4زهري ف ترجة عذط: ومنهم من يقول: ع1ظ}ي.و\طD، بالظاء،
وهو الذي إ,ذا أ%ت.ى أ%هل%ه أ%ب\د.ى.

@عفط: ع.ف%ط% ي.ع\ف1ط� ع.ف}طاv وع.ف%طاناv، فهو عاف1طD وع1ف1طD: ض.رط%؛
قال:

يا ر'ب_ خال� لك. ق%ع\قاع� ع.ف1ط}
ويقال: ع.ف%ق. با وع.ف%ط% با إ,ذا ض.رط%. وقال ابن ال4عراب:

الع.ف}ط� ال�صاص' للشاة والن_ف}ط� ع'طاس'ها. وف حديث علي: ولكانت د'نياكم هذه
أ%هو.ن% علي_ من ع.ف}طة1 عنز أ%ي ض.ر\طة عنز. وال1ع\ف%طة�: الس\ت،

وعف%ط%ت1 النعجة� والاع1زة� ت.ع\ف1ط� ع.ف1يطاv كذلك.
والعرب تقول: ما لفلن عاف1طةD ول ناف1طةD؛ العافطة: النعجة وعلل بعضهم

فقال ل4نا ت.ع\ف1ط� أ%ي ت.ض\رط�، والناف1طة� إ,تباع. قال: وهذا كقولم
ما له ثاغ1يةD ول راغ1يةD أ%ي ل شاةD ت.ث}غ'و ول ناقةD ت.ر\غ�و. قال

ابن بري: ويقال ما له سارحةD ول رائحةD، وما له دقيقة ول ج.ل1يلة،
فالدقيقة� الشاة، والليلة الناقة؛ وما له حان_ةD ول آن_ةD، فالان_ة

الناقة ت.ح1نe لولدها، والن_ة ال4مة� ت.ئ1نe من الت_عب؛ وما له هار,ب¬
ول قار,ب، فالار,ب' الصاد1ر' عن الاء، والقارب' الطالب للماء، وما له

عاو� ول ناب,ح¬ أ%ي ما له غنم يعوي با الذئب وين\ب.ح با الكلب؛ وما



له ه1ل�ع¬ ول ه1ل�عةD أ%ي ج.د\ي ول ع.ناق. وقيل: النافطة الع.نز أو
الناقة؛ قال ال4صمعي: العاطفة� الضائنة، والنافطة الاع1زة، وقال غي

ال4صمعي من ال4عراب: العاطفة الاع1زة إ,ذا عط%ست، وقيل: العافطة ال4مة
،eوالنافطة الشاة ل4ن ال4مة تعف1ط ف كلمها كما يعف1ط الرجل الع1ف}ط1ي
وهو ال4ل}ك%ن الذي ل ي'ف}ص1ح، وهو الع.ف9اط�، ول يقال على جهة النسبة

.Òإ,ل ع1ف}ط1ي
والع.ف}ط� والع.ف1يط�: ن.ث1ي' الشاء بأ�نوف1ها كما ي.ن\ث1ر' ال1مار،

وف الصحاح: نثي الضأ}ن، وهي الع.ف}طة�. وع.ف%طت1 الضأ}ن� بأ�نوفها
ت.ع\ف1ط ع.ف}طاv وع.ف1يطاv، وهو صوت ليس بع'طاس، وقيل: الع.ف}ط والع.ف1يط

ع'طاس ال%عز، والعافطة� الاعزة إ,ذا عطست.
وعف%ط ف كلمه ي.ع\ف1ط ع.ف}طاv: تكلم بالعربية فلم ي'ف}ص1ح، وقيل: تكلم

،vبكلم ل ي'ف}هم. ورجل ع.ف�اط وع1ف}ط1ي�: أ%لكن، وقد ع.ف%ت ع.ف}تا
وهو ع.ف9ات. قال ال4زهري: ال4ع\ف%ت' وال4لفت ال4ع\س.ر' ال4خ\ر.ق'.

وع.ف%ت. الكلم. إ,ذا ل%واه عن وجهه، وكذلك ل%ف%ت.ه، والتاء تبدل طاء لقرب
مرجها.

:vج_از, ي.ص1ف غنماeوالعافط: الذي يصيح بالضأ}ن لتأ}تيه؛ وقال بعض الر
،�ي.حار' فيها سال1ئD وآف1ط
Dوحال1بان1 وم.حاح¬ عاف1ط

�وعف%ط الراعي بغنمه إ,ذا زجر.ها بصوت ي'شبه ع.ف}ط%ها. والعاف1طة
والع.ف9اطة�: ال4مة الراع1ية�. والعاف1ط�: الر_اعي؛ ومن س.ب_هم: يا ابن

العافطة أ%ي الراع1ية.
@عفلط: الع.ف}ل%طة�: خل}ط�ك الشيء4، ع.ف}ل%ط}ت'ه بالتراب. ابن سيده:

:�ع.ف}ط%ل الشيء4 وع.ف}ل%ط%ه خلطه بغيه. والع.ف%ل�ط� والع1ف}ل1يط
ال4حق.

@عفنط: الع.ف%ن_ط�: اللئيم السيء ال�ل�ق,. والع.ف%ن_ط� أ%يضاv: الذي
يسمى ع.ناق. ال4رض.

@عقط: الي.ع\ق�وطة�: د'ح\روجة� ال�ع.ل يعن البعرة.
@عكلط: لب ع'ك%ل1طD وع'ك%ل1د¬: خاثر؛ قال الشاعر:

كيف رأ%يت. ك�ثأ%ت.ي\ ع'ج.ل1ط1ه\،
وك�ث}أ%ة% الام1ط1 من ع'ك%ل1ط1ه\



ال4صمعي: إ,ذا خ.ث�ر اللب جد�اv فهو ع'ك%ل1طD وع'ج.ل1ط وغ�ث%ل1طD؛
وأ%نشد ابن بري ف ترجة عثلط للز_ف%يان:

ول ي.د.ع\ م.ذ}قاv ول ع'جال1طا،
لشار,ب� ح.ز\راv، ول ع'كال1طا

قال: وما جاء على ف�ع.ل1ل� ع'ك%ل1طD وع'ث%ل1طD وع'ج.ل1طD وع'م.ه,ج¬
للب الاثر، وال�د.ب,د' للش_ب\كرة1 ف العي، وليلD ع'ك%م1س¬ شديد'

الظ©ل}مة1، وإ,بل ع'ك%م1س¬ أي. كثية، ود1ر\ع¬ د'ل%م1ص¬ أ%ي بر_اقةD، وق1در
خ'ز.خ1ز¬ أ%ي كبية، وأ%كل الذئب من الشاة ال�د.ل1ق، وماء ز'و.ز,م¬ بي

ال1لح والع.ذب، ود'و.د1م¬ شيء ي'شبه الدم يرج من الس_م'رة يعله
النساء ف الطرار,، وجاء ف%ع.ل�لD مثال واحد ع.ر.ت'ن¬ مذوف من

ع.ر.ن\ت'ن�.
@علط: الع1لط�: صف}حة الع'نق من كل شيء. والع1لطان1: صفحتا العنق من

الانبي. والع1لط�: س1مة ف ع'ر\ض عنق البعي والناقة، والس>طاع'
بالط©ول,. وقال أ%بو علي ف التذكرة من كتاب ابن حبيب: الع1لط يكون ف العنق

vوربا كان خط�ي، وربا كان خ'طوطا ،vواحدا vوربا كان خط9ا ،vع.ر\ضا
ف كل جانب، والمع أ%ع\ل1طةD وع'ل�طD. وال3ع\ل1يط�: الو.س\م'

vهما ع.ل}طا�بالع1لط1.وع.ل%ط% البعي. والناقة% ي.ع\ل1ط�هما وي.ع\ل�ط
وع.ل�ط%هما: وس.مهما بالع1لط1، ش'د�د للكثرة، وربا سي ال4ثر ف سال1فت1ه

ع.ل}طاv كأ%نه سي بالصدر؛ قال:
ل4ع\ل1ط%ن_ ح.ر\ز.ماv بع.ل}ط1،

ب,ل1يت1ه عند ب'ذ�وح, الش_ر\ط1
الب'ذ�وح': الشeقوق'. وح.ر\ز.م¬: اسم بعي. وع.ل%طه بالقول أ%و بالشر>
ي.ع\ل�ط�ه ع.ل}طاv: وس.ه على الثل، وهو أ%ن يرميه بعلمة يعرف با،

والعنيان متقاربان. والع1لط�: الذكر بالسeوء، وقيل: ع.ل%طه بشر� ذكره
بسوء؛ قال الذل ونسبه ابن بري للمتنخل:

ف%ل والل9ه1 ناد.ى ال%يe ض.ي\ف1ي،
ه'د'وءاv، بال%ساءة1 والع1لط1

وال%ساءة�: مصدر س'ؤ\ت'ه م.ساءة. وع.ل%طه بس.ه\م ع.ل}طاv: أ%صابه به.
وناقة ع'ل�طD: بل سة كع'ط�ل�، وقيل: بل خ1طام؛ قال أ%بو دواد

،vؤاسي:هل� سأ%لت1، ج.زاك الل9ه س.ي>ئةeالر



إ,ذ أ%ص\بح.ت ليس ف حافات1ها ق%ز.ع.ه\
،vوراحت الش_ول كالش_ن�ات شاس1فة

ل ي.ر\تي ر,س\ل%ها راع� ول ر'ب.ع.ه\
واعر.ورت1 الع'ل�ط% الع'ر\ض1ي_، ت.رك�ض'ه

أ�مe الف%وار,س, بالد>ئ}داء والر_ب.ع.ه\
وجعها أ%ع\لطD؛ قال ن,قادة� ال4سدي:

أ%و\ر.د\ت'ه ق%لئصاv أ%ع\لطا،
أ%صفر. مثل الزيت لا شاطا

والع1لط: البل الذي ف عنق البعي. وع.ل�ط% البعي ت.ع\ليطاv: نزع
ع1لط%ه من ع'نقه؛ هذه حكاية أ%ب عبيد. والع'ل�ط�: الطYوال من النوق.
والع'ل�ط أ%يضاv: الق1صار من ال%مي. وقال كراع: ع.ل�ط البعي إ,ذا نز.ع

ع1لط%ه من ع'نقه، وهي س1مةD بالع.ر\ض. قال: وقول أ%ب عبيد أ%صح؛ وبعي
علط من 

(* قوله «وبعي علط من إل» كذا بالصل.) خ1طامه. وع1لط ال3برة:
�خ.ي\ط�ها. وع1لط� الشمس,: الذي تراه كاليط إ,ذا نظرت إ,ليها. وع1لط

النجوم: ال�ع.ل�ق' با، والمع أ%ع\لط؛ قال:
وأ%ع\لط� النeجوم, م'ع.ل�قات¬،

كح.ب\ل, الف%ر\ق, ليس له ان\ت1صاب'
الف%ر\ق': الك%ت�ان. قال ال4زهري: ورأ%يت ف نسخة: كحبل الق%ر\ق، قال:
�الكتان. قال ال4زهري: ول أ%عرف الق%ر\ق بعن الكتان. وقيل: أ%ع\لط

الكواكب هي النeجوم' ال�س.م�اة العروفة كأ%نا م.ع\لوطة بالس>مات1،
وقيل: أ%علط� الكواكب, هي الد_رار,ي الت ل أ%ساء لا من قولم ناقة

ع'ل�طD ل س1مة% عليها ول خ1طام. ون'وق أ%ع\لط، والع1لطان1
والع'ل}طتان1: الر_ق}متان1 اللتان ف أ%ع\ناق, الق%مار,ي؛ قال حيد بن

ثور:م1ن. الو'ر\ق, ح.م_اء الع1لط%ي\ن,، باك%ر.ت\
ق%ض1يب. أ%شاء، م.ط}ل%ع الشم\س,، أ%س\ح.ما

وقيل: الع'ل}طتان الر_ق}م.تان اللتان ف أ%عناق الطي من القماري
ونوها. وقال ثعلب: الع'ل}طتان ط%و\ق¬، وقيل س1مة، قال ابن سيده: ول أ%دري

كيف هذا. وقال ال4زهري: ع1لطا ال%مامة1 ط%و\ق�ها ف صفحت ع'نقها،
وأ%نشد ببيت حيد بن ثور. والع'ل}طة: الق1لدة. والع'ل}طتان: ود.عتان تكونان



ف أ%ع\ناق الصبيان؛ قال ح'ب.ي\نة� بن ط%ر,يف الع'ك}ل1ي� ي.ن\س'ب' بليلى
ال4خ\ي.ل1ي_ة:

جارية من ش1ع\ب, ذ1ي ر'ع.ي\ن,،
ح.ي_اكة ت.م\ش1ي ب,ع'ل}ط%ت.ي\ن,،

قد خ.ل%ج.ت باج,ب� وع.ي\ن,،
يا ق%و\م,، خ.ل©وا بينها وب.ي\ن،

أ%ش.د_ ما خ'لYي. ب.ي\ن. اث}ن.ي\ن,
وقيل: ع'ل}طتاها ق�بلها ود'برها، وجعلهما كالس>م.تي. والع'ل}طة

.�والع.ل}ط�: سواد ت�ط©ه الرأ%ة ف وجهها ت.تزي�ن به، وكذلك الل©ع\طة
�ول�ع\طة� الص_ق}ر: ص'ف}عةD ف وجهه. ونعجةD ع.ل}طاء: ب,ع'رض عنقها ع'ل}طة

سواد{ وسائرها أ%بيض. والع1لط�: ال�صومة والشر� وال�شاغ%بة�؛ قال
التنخل:

فل والل9ه1 ناد.ى ال%يe ض.ي\في
وأ%ورد البيت القد�م، وقال: أ%ي ل ناد.ى.

وال3ع\ل1يط�: ما سقط ورقه من ال4غ}صان والق�ض\بان1، وقيل: هو ورق
ال%ر\خ,، وقيل: هو وعاء ث%م.ر الرخ؛ قال امرؤ القيس:

،Dم.ش\رة Dح.ش\رة Dن�ل%ها أ�ذ
كإ,ع\ل1يط1 م.ر\خ، إ,ذا ما ص.ف1ر\

واحدته إ,ع\ل1يطةD، شبه به أ�ذن الفرس. قال ابن بري: البيت للنمر بن
ت.و\ل%ب.

والع1ل}ي.ط�: شجر بالس_راة1 ت'عمل منه الق1س3يe؛ قال حيد بن ثور:
تكاد' ف�روع' الع1ل}ي.ط الصeه\ب'، ف%و\ق%نا،

به وذ�ر.ى الش_ر\يان1 والن>يم, ت.ل}ت.ق1ي
واع\لو_ط%ن,ي الرجل�: ل%ز,من، واشتق9ه ابن ال4عراب فقال: كما يلزم

الع1لط� عنق البعي، وليس ذلك بعروف.
والع\ل1و_اط�: ركوب' الرأ}س والت_ق%حeم' على ال�مور بغي ر.و,ي�ة{.

يقال: اع\لو_ط فلن رأ}سه: وقيل: الع\لو�اط ركوب' العنق والتقحeم'
على الشيء من فوق. واع\ل%و�ط المل� الناقة: ركب ع'نقها وتق%ح_م. من

فوقها. واع\ل%و�ط المل� الناقة ي.ع\ل%و>ط�ها إ,ذا تسد�اها لي.ض\ر,ب.ها، وهو
من باب الف}ع1و�ال مثل الخ\ر,و�اط1 والج\لو�اذ1. واع\ل%و_ط% بعي.ه



اع\ل1و�اطاv إ,ذا تعل9ق بع'نقه وع.له، وانا ل تنقلب الواو ياء ف
:�الصدر كما انقلبت ف اع\ش.و\ش.ب. اع\ش1يشاباv ل4نا مشد�دة. والع\ل1و_اط

ال4خذ وال%ب\س. والعلو�اط�: ر'كوب الركوب ع'ر\ياv؛ قال سيبويه: ل
.vيتكلم به إ,ل مزيدا

وال%ع\ل�وط: اسم شاعر. وع1ل}ي.طD: اسم.
@علبط: غ%نم¬ ع'ل%ب,طةD: أ%و�لا ال%مسون والائة إ,ل ما بلغت من

الع1د�ة1، وقيل: هي الكثية، وقال اللحيان: عليه ع'ل%ب,طةD من الضأ}ن1 أ%ي
ق1ط}عة فخ.ص� به الضأ}ن%. ورجل ع'ل%ب,طD وع'لب,طD: ض.خ\م عظيم. وناقة
ع'ل%ب,طة: عظيمة. وصد\ر ع'ل%ب,طD: عريض. ولب ع'ل%ب,طD: رائب م'ت.ك%ب>د¬

خاث1ر¬ جد�اv، وقيل كل غليظ{ ع'ل%ب,طD، وكل ذلك مذوف من ف�عال1ل�، وليس
:�بأ%صل ل4نه ل تتوال أ%ربع حركات ف كلمة واحدة. والع'ل%ب,ط� والع'لب,ط

الق%ط1يع' من الغنم؛ وقال:
vهاب,طا ،Dما راع.ن,ي إ,ل خ.يال
على الب'يوت ق%و\ط%ه الع'لب,طا

خيال: اسم راع�.
:Dوالع.ل}س.طة: كلم غي' ذي ن,ظام. وكلم م'ع.ل}سط �@علسط: الع.س\ل%طة

ل نظام له.
@علقط: الع1ل}ق1ط�: ال3ت\ب'؛ قال ابن دريد: أ%ح\س.به الع1ل}قة%.

@عمط: ع.م.ط% ع1ر\ض.ه ع.م\طاv واع\ت.م.طه: عابه ووقع فيه وث%ل%ب.ه با
ليس فيه. وع.م.ط% ن,ع\مة% الل9ه ع.م\طاv وع.م1ط%ها ع.م\طاv كغ.م1ط%ها؛ ل

ي.ش\ك�ر\ها وك%ف%رها.
@عمرط: الع.م.ر_ط�، بتشديد الراء: الشديد ال%س'ور. وقيل: الفيف' من

الف1ت\يان1، والمع الع.مار,ط�. والع'م\ر'وط�: الار,د' الصeع\ل�وك' الذي
:�ل ي.د.ع' شيئاv إ,ل أ%خذه، وعم� بعضهم به الل©ص'وص.. والع'م\ر'وط

اللYصe، والمع الع.مار,يط� والع.مار,طة�. وقوم ع.مار,ط�: ل شيء لم،
.Dواحدهم ع'م\ر'وط

وع.م\ر.ط% الشيء4: أ%خذه.
@عملط: الع'م_ل1ط� والع.م.ل�ط�، بتشديد اللم: الشديد من الر�جال

وال3بل؛ وأ%نشد ابن بري ل1ن,جاد ال%ي\ب.ري:
أ%ما رأ%يت. الرجل% الع.م.ل�طا،



يأ}كل� ل%ح\ماv بائتاv قد ث%ع1طا؟
أ%ك}ث%ر. منه ال4كل حت خ.ر,طا،
فأ%كث%ر. ال%ذ}ب'وب' منه الض_ر,طا،

فظ%ل� ي.ب\كي ج.ز.عاv وف%ط}ف%ط%ا
�ال4زهري: قال أ%بو عمرو: الع.م.ل�س' القويe على السفر والع.م.ل�ط

مثله؛ وأ%نشد:
ق%ر_ب. منها كل� ق%ر\م� م'ش\ر.ط1،
ع.ج.م\ج.م� ذي ك1د\نة{ ع.م.ل�ط1

ال�ش\ر.ط�: ال�ي.س_ر' للعم.ل,. وبعي ع.م.ل�طD: قويÒ شديد¬.
@عنط: الع.ن.ط�: طول� الع'ن'ق وح'س\ن'ه، وقيل: هو الط©ول عام_ة. ورج'ل

ع.ن.ط}ن.طD، وال�نثى بالاء: طويل، وأ%صل الكلمة عنط فكر�رت، قال الليث:
اشتقاقه من عنط ولكنه أ�ر\د1ف. برفي ف ع.ج'زه؛ وأ%نشد:

ت.م\ط�و السeرى ب,ع'نق� ع.ن.ط}ن.ط1
ومن الناس م.ن خ.ص� فقال: الطويل من الر�جال. وف حديث ال�ت\عة1: فتاة

م1ث}ل الب.ك}رة1 الع.ن.ط}ن.طة أ%ي الطويلة الع'ن'ق مع ح'س\ن قو.ام،
وع.ن.ط�ها ط�ول� ع'نق1ها وق%وامها، ل ي'جعل مصدر ذلك إ,ل الع.ن.ط، قال
ال4زهري: ولو جاء4 ف الشعر ع.ن.ط}ن.ط%ت'ها ف طول ع'ن'ق1ها جاز ذلك ف
الشعر. قال: وكذلك أ%سد غ%ش.م\ش.م¬ ب.ي>ن' الغ.ش.م، ويوم ع.ص.ب\ص.ب¬ ب.ي>ن'

الع.صابة1. وأ%ع\ن.ط%: جاء بولد ع.ن.ط}ن.ط. وفرس ع.ن.ط}ن.طةD: طويلة؛
قال:ع.ن.ط}ن.ط ت.ع\د'و به ع.ن.ط}ن.ط%ه\

والع.ن.ط}ن.ط�: ال3ب\ر,يق' لط�ول ع'ن'ق1ه؛ قال ابن سيده: أ%نشدن بعض'
من لقيت:

،vله وع.ن.ط}ن.طا vف%ق%ر_ب. أ%ك}واسا
وجاء4 بت'ف�اح� ك%ثي� د.وار,ك1

والع1ن\ط1يان�: أ%و_ل� الش_باب,، وهو ف1ع\ل1يانD، بكسر الفاء؛ عن أ%ب
بكر بن الس_ر_اج.

@عنبط: رج'ل ع'ن\ب'طD وع'ن\ب'طةD: قصي كثي اللحم.
�@عنشط: الع.ن\ش.ط�: الط�و,يل من الر>جال, كالع.ش.ن_ط1. والع.ن\ش.ط

أ%يضاv: الس_ي>ء� ال�ل�ق,؛ ومنه قول الشاعر:
أ%تاك. من الف1ت\يان1 أ%ر\و.ع' ماج,د¬،



ص.ب'ور¬ على ما ناب.ه غي' ع.ن\ش.ط1
�وع.ن\ش.ط%: غ%ض1ب.. الع.ن\ش.ط�: الطويل�، وكذلك الع.ش.ن_ط

كالع.ش.ن_ق,.
@عنفط: الع'ن\ف�ط�: الل�ئ1يم' من الر>جال الس_ي>ء� ال�ل�ق,.

والع'ن\ف�ط� أ%يضاv: ع.ناق' ال4رض,.
@عوط: قال ابن سيده: عاط%ت1 الناقة� ت.ع'وط� ع.و\طاv وت.عو_ط%ت\

كت.ع.ي_ط%ت\، وأ%حال على ترجة عيط، وقال ال4زهري: قال الكسائي إ,ذا ل تمل
الناقة أ%ول سنة ي.ط}ر'ق�ها الفحل فهي عائط وحائلD، فإ,ذا ل تمل السنة%
ال�قبلة أ%يضاv فهي عائط� ع'وط{ وع'وط%ط{، زاد الوهري: وعائط� ع1يط{،

قال: وجعها ع'وطD وع1يطD وع1يط%طD وع'وط%طD وح'ولD وح'ول%لD، قال: ويقال
عاط%ت1 الناقة ت.ع'وط�، قال: وقال أ%بو عبيد وبعضهم يقول ع'وط%طD مصدر

ول يعله جعاv، وكذلك ح'ول%لD. وقال الع.د.ب_س' الك1نان: يقال
،Dت.ع.و_ط%ت إ,ذا ح'م1ل عليها الفحل فلم ت.ح\م1ل، وقال ابن بزرج: ب.ك}رة عائط

�وجعها ع1يطD وهي ت.ع1يط�، قال: فأ%ما الت ت.ع\تاط� أ%رحام'ها فعائط
ع'وط{، وهي من ت.ع'وط؛ وأ%نشد:
ي.ر'ع\ن. إ,ل ص.و\ت إ,ذا ما س.م1ع\ن.ه،

كما ت.ر\ع.و,ي ع1يطD إ,ل ص.و\ت1 أ%ع\ي.سا
وقال آخر:

ن.جائب أ%ب\كار� ل%ق1ح\ن. ل1ع1يط%ط{،
ون,ع\م.، ف%ه'ن_ ال�ه\ج,رات' ال%يائر'

وقال الليث: يقال للناقة الت ل تمل سنوات من غي عق}ر: قد اع\تاطت1
اعتياطاv، فهي مع\تاطD، قال: وربا كان اع\ت1ياط�ها من كثرة ش.ح\م1ها أ%ي

اعتاص.ت\. قال الوهري: يقال اعتاط%ت\ وت.ع.و_ط%ت وت.ع.ي_ط%ت. وف
الديث: أ%نه بعث م'ص.د>قاv فأ�ت% بشاة{ شاف1ع� فلم يأ}خ'ذ}ها، فقال:

ائت1ن ب'ع\تاط{، والشافع' الت مع.ها ولد'ها، وربا قالوا: اع\تاط% ال4مر'
إ,ذا اع\تاص.، قال: وقد ت.ع\تاط� الرأ%ة�. وناقة عائطD، وقد عاط%ت\

ت.ع1يط� ع1ياطاv، ون'وق ع1يطD وع'وطD من غي أ%ن يقال عاط%ت\ ت.ع'وط�، وجع
العائط ع.وائط�، وقال غيه: الع1يط خ1يار' ال3بل وأ%ف}تاؤ'ها ما بي

ال1ق�ة1 إ,ل الر_باع1ية1.
@عظظ: الع.ظ©: الشد�ة ف الرب، وقد ع.ظ�ت\ه ال%رب بعن ع.ض_ته،



وقال بعضهم: الع.ظ© من الشد�ة ف الرب كأ%نه من ع.ض� الرب إ,ي�اه، ولكن
ي'ف}رق بينهما كما يفرق بي الد_ع\ث1 والد_ع\ظ1 لختلف الو.ض\ع.ي\ن.
وعظ�ه الزمان�: لغة ف عض_ه. ويقال: ع.ظ� فلن فلناv بال4رض إ,ذا

أ%لز.ق%ه با، فهو م.عظ�وظ بال4رض.
vوم1ظاظا vش1ب\ه ال1ظاظ، يقال: عاظ�ه وماظ�ه ع1ظاظا �قال: والع1ظاظ

إ,ذا لحاه' ولج_ه. وقال أ%بو سعيد: الع1ظاظ� والع1ضاض' واحد، ولكنهم
�فرقوا بي اللفظي ل%م�ا فرقوا بي العنيي. وال�عاظ�ة والع1ظاظ

جيعاv: الع.ضe؛ قال:
ب.ص1ي ف الك%ر,يهة1 والع1ظاظ

أ%ي شد�ة ال�كاو.حة1. والع1ظاظ�: الشق9ة. وع.ظ}ع.ظ% ف البل
وع.ض\ع.ض. وب.ر\ق%ط% وب.ق�ط% وع.ن_ت. إ,ذا ص.ع_د فيه. وال�ع.ظ}ع1ظ� من

السهام: الذي ي.ض\ط%ر,ب' وي.ل}ت.و,ي إ,ذا ر'م1ي. به، وقد ع.ظ}ع.ظ% السهم'؛
وأ%نشد لرؤبة:

ل%م_ا رأ%و\نا ع.ظ}ع.ظ%ت ع1ظ}عاظا
ن.ب\ل�هم'، وص.د_ق�وا الو'ع�اظا

وع.ظ}ع.ظ% السهم' ع.ظ}ع.ظةv وع1ظ}عاظاv وع.ظ}عاظاv؛ ال4خية عن كراع
وهي نادرة: الت.وى وارتع.ش، وقيل: م.ر_ م'ض\ط%ر,باv ول يقصد. وع.ظ}ع.ظ
الرجل� عظعظةv: نك%ص عن الصي\د وحاد عن م'قاتله؛ ومنه قيل: البان

ي'ع.ظ}ع1ظ� إ,ذا نك%ص؛ قال العجاج:
وع.ظ}ع.ظ% ال%بان� والز>ئ1ت�

أ%راد الكلب الص>ين�. وما ي'ع.ظ}ع1ظ�ه شيء أ%ي ما ي.س\تف1زeه ول
ي'زيله.

والع.ظاية� ي'ع.ظ}ع1ظ� من الر�: يل}و,ي ع'نقه.
ومن أ%مثال العرب السائرة: ل ت.ع1ظ1ين وت.ع.ظ}ع.ظ1ي، معن تعظعظي

ك�فYي وار\ت.د1ع1ي عن وع\ظ1ك إ,ي_اي، ومنهم من جعل تع.ظعظي بعن ات_ع1ظي؛
روى أ%بو عبيد هذا الثل عن ال4صمعي ف اد�عاء الرجل علماv ل ي'حسنه،

وقال: معناه ل ت'وص1ين وأ%و\ص1ي نفسك؛ قال الوهري: وهذا الرف جاء
عنهم هكذا فيما رواه أ%بو عبيد وأ%نا أ%ظنه وت'ع.ظ}ع1ظي، بضم التاء، أ%ي ل

يكن منك أ%مر بالصلح وأ%ن ت.ف}س'دي أ%نت ف نفسك؛ كما قال التوكل
الليثي ويروى ل4ب ال4سود الدeؤل:



ل ت.ن\ه. عن خ'ل�ق� وتأ}ت1ي. م1ث}ل%ه،
عار¬ عليك.، إ,ذا فع.ل}ت.، ع.ظ1يم'

فيكون من ع.ظ}ع.ظ% السهم' إ,ذا التوى واع\وج_، يقول: كيف تأ}م'ر,ين.ن
بالستقامة وأ%ن\ت1 تتع.و_جي؟ قال ابن بري: الذي رواه أ%بو عبيد هو

الصحيح ل4نه قد روى الثل ت.ع.ظ}ع.ظ1ي ث ع1ظي، وهذا يدل على صحة قوله.



@عكظ: ع.ك%ظ داب_ت.ه ي.ع\ك1ظ�ها ع.ك}ظاv: حب.سها. وتع.ك�ظ القوم'
ت.ع.ك©ظاv إ,ذا ت.ح.ب_س'وا لينظروا ف أ�مورهم، ومنه سيت ع'كاظ. وعكظ%

الشيء4 ي.ع\ك1ظ�ه: ع.ر.ك%ه. وع.ك%ظ خ.ص\م.ه بالل�د.د وال�ج.ج ي.ع\ك1ظه
ع.ك}ظاv: ع.ر.كه وق%ه.ره. وع.ك�ظ%ه عن حاجته ون.ك�ظه إ,ذا صر.ف%ه عنها.

وت.عاك%ظ% القوم': ت.عار.ك�وا وت.فاخ.ر'وا.
vون فيها؛ قال الليث: سيت عكاظا�وع'كاظ: س'وق للعرب كانوا يت.عاك%ظ

ل4ن العرب كانت تتمع فيها في.ع\ك1ظ بعض'هم بعضاv بال�فاخ.رة أ%ي
ي.د\ع.ك'، وقد ورد ذكرها ف الديث؛ قال ال4زهري: هي اسم س'وق من أ%س\واق العرب

وم.و\سم¬ من م.واس1م الاهلية، وكانت قبائل العرب تتمع با كل سنة
ويتفاخرون با وي.ح\ض'رها الشعراء فيتناشدون ما أ%حدثوا من الشعر، ث

vي.تفر�قون، قال: وهي بقرب مكة كان العرب يتمعون با كل سنة في'قيمون شهرا
ي.تباي.ع'ون ويتفاخرون ويتناشدون، فلما جاء ال3سلم هد.م. ذلك؛ ومنه ي.و\ما

ع'كاظ ل4نه كانت با وقعة بعد وقعة؛ قال د'ر.ي\د بن الص>م�ة:
ت.غ.ي_ب\ت' عن ي.و\م.ي\ ع'كاظ ك1ل%ي\ه,ما،

وإ,ن ي.ك' يوم¬ ثال1ثD أ%ت.غ.ي_ب'
قال اللحيان: أ%هل الجاز ي'جرونا وت.م1يم ل تريها؛ قال أ%بو ذؤيب:

إ,ذا ب'ن. الق1باب' على ع'كاظ{،
وقام. البي\ع' واج\ت.مع. ال�لوف'

أ%راد بعكاظ فوض.ع على موضع الباء. وأ%د1ي¬ ع'كاظ1يÒ: منسوب إ,ليها
وهو ما ح'مل إ,ل عكاظ فبيع. با. وت.ع.ك�ظ أ%مر'ه: الت.و.ى. ابن

ال4عراب: إ,ذا اشتد على الرجل السف%ر وبعد' قيل ت.ن.ك�ظ، فإ,ذا التوى عليه
أ%مر'ه فقد تعك�ظ. تقول العرب: أ%نت مرة ت.ع.ك�ظ� ومرة ت.ن.ك�ظ�؛

ت.ع.ك�ظ�: تن_ع، وتنك�ظ�: تعج_ل. وتعك�ظ عليه أ%مر'ه: تن_ع وتب_س.
ورجل ع.ك1ظD: قصي.

eت.سم>ع الب.ذ1ي�@عنظ: الع'ن\ظ�وان والع1ن\ظ1يان�: الش>ر>ير ال
الفح�اش؛ قال الوهري: هو ف�ع\لوان، وقيل: هو الساخ1ر ال�غ\ر,ي، وال�نثى من

كل ذلك بالاء. الفراء: الع'ن\ظ�وان الفاحش من الرجال والرأ%ة
Dويقال للفح�اش: ح1ن\ظ1يان .Dوانة. قال ابن بري: العروف ع1ن\ظ1يان�ع'ن\ظ

وخ1ن\ظ1يانD وح1ن\ذيانD وخ1ن\ذ1يانD وع1ن\ظ1يان.
يقال: هو ي'ع.ن\ظ1ي وي'حن\ذ1ي وي'خ.ن\ذ1ي وي'ح.ن\ظ1ي وي'خ.ن\ظ1ي، بالاء



والاء معاv، ويقال للمرأ%ة الب.ذ1ي�ة: هي ت'ع.ن\ظي وت'خنظي إ,ذا
تس.ل�طت بلسانا فأ%ف}حشت. وع.ن\ظ%ى به: س.خ1ر منه وأ%سعه القبيح وشتمه؛ قال

ج.ن\د.ل بن ال�ث%ن_ى الط©ه.و,ي ي'خاطب امرأ%ته:
لقد خ.ش1يت' أ%ن ي.ق�وم. قاب,ري،

ول ت'مار,س\ك1، من الض_رائر,
كل© ش.ذاة{ ج.م�ة1 الص_رائر,،

ش1ن\ظ1ية{ سائلة1 ال%مائر,
حت إ,ذا أ%ج\ر.س. كل© طائر,،

قام.ت\ ت'ع.ن\ظ1ي بك1 س.م\ع الاض1ر,،
ت'وف1ي ل%ك1 الغ.ي\ظ% ب'د¼ واف1ر,،
ث ت'غاد1يك1 بص'غ\ر� صاغ1ر,،

حت ت.ع'ود1ي أ%خ\س.ر. ال%واس1ر,
ت'ع.ن\ظ1ي بك أ%ي ت'غ\ر,ي وت'ف}س3د وت'س.م>ع بك وت.ف}ض.ح'ك بش.ن,يع

الكلم، ب,م.س\م.ع من الاضر وتذ}ك�رك1 بس'وء عند الاضرين وت'ن.د>د' بك
وت'سمعك1 كلماv قبيحاv. وقال أ%بو حنيفة: الع'ن\ظوانة الرادة ال�نثى،

والع'ن\ظ�ب' الذكر. قال: والع'ن\ظ�وان شجر، وقيل: نبت أ%غب' ضخ\م، وربا
استظ%ل� ال3نسان ف ظلYه. وقال أ%بو عمرو: كأ%نه ال�ر\ض' وال4ران,ب'

تأ}كله، وزقيل: هو ضرب من النبات إ,ذا أ%كثر منه البعي و.ج,ع. بطن'ه،
�وقيل: هو ضرب من ال%م\ض معروف يشبه الر>م\ث% غي أ%ن9 الر�م\ث أ%ب\س.ط

منه ور.قاv وأ%ن\ج.ع' ف الن_ع.م، قال ال4زهري: ونونه زائدة وأ%صل
الكلمة عي وظاء وواو؛ قال الراجز:

ح.ر_ق%ها وار,س' ع'ن\ظ�وان1،
فاليوم' منها يو\م' أ%ر\و.نان1

واحدته ع'ن\ظ�وانة. وع'ن\ظوان: ماء لبن ت.ميم معروف.
@عفرجع: ال4زهري: رجل ع.ف%ر\ج.ع¬ س.ي>ء� ال�ل�ق.

@عكنكع: ال4زهري: الع.ك%ن\ك%ع' الذكر من الغ1يلن1، وقال غيه: ويقال له
.�الك%ع.ن\ك%ع'. الفراء: الشيطان هو الك%ع.ن\ك%ع' والع.ك%ن\ك%ع' والقان

قال ال4زهري: الع.ك%ن\ك%ع' ال%ب,يث� من الس_عال.
@عوع: ال4زهري�: قال ال4صمعي سعت ع.و\عاة% القوم وغ%و\غات.هم إ,ذا

.vوصوتا vسعت لم ل%ب.ة



@عيع: ال4زهري: يقال ع.ي_ع. القوم' ت.ع\ييعاv إ,ذا ع.ي'وا عن أمر�
ق%ص.د'وه؛ وأ%نشد:

ح.ط%ط}ت' على ش1ق> الش>مال, وع.ي_ع'وا،
ح'ط�وط% ر.باع� م'ح\ص1ف1 الش_د> قار,ب
وقال: ال%ط9 العتماد' على الس_ي\ر,.

@عتف: ابن العراب: الع'توف' الن_ت\ف' 
(* قوله «العتوف النتف» كذا

بالصل، والذي ف القاموس: العتف.). ويقال: م.ض.ى ع1تف¬ من الليل وع1د\ف¬ من
الليل أ%ي قطعة.

@عترف: الع1ت\ر,يف: البيث الفاجر الذي ل يبال ما صنع، وجعه ع.تار,يف.
وف الديث: أ%نه ذكر اللفاء بعده فقال: أ%و_ه\ لف1راخ, ممد من
خ.ل1يفة{ ي'س\ت.خل%ف ع1ت\ر,يف{ م'ت\ر.ف، يقتل خ.ل%ف1ي وخ.ل%ف. ال%ل%ف؛

الع1ت\ر,يف': الغاشم الظال، وقيل: الد�اهي البيث، وقيل: هو قلب الع1فريت
الشيطان البيث، قال الطاب: قوله خلفي ي'تأ%و_ل على ما كان من يزيد ابن

معاوية إل السي بن علي بن أ%ب طالب وأ%ولده، عليهم السلم، الذين
قتلوا معه؛ وخ.ل%ف' ال%لف1: ما ت 

(* قوله «ما ت» عبارة النهاية: ما كان
منه.) يوم ال%ر_ة1 على أ%ولد الهاجرين وال4نصار. وج.م.ل ع1تر,يف¬

وناقة ع1ت\ريفة: شديدة؛ قال ابن مقبل:
من كل ع1ت\ريفة{ ل ت.ع\د' أن ب.ز.ل%ت\

ل ي.ب\غ, د1ر_ت.ها داع� ول ر'ب.ع'
الوهري: رجل ع1ت\ريف وع'تروف أ%ي خبيث فاجر ج.ر,يء# ماض�.

والع'ت\ر'فان�، بالضم: الديك؛ وأ%نشد ابن بري لعدي ابن زيد:
،vم'ح.ر_ما vثلثة% أ%ح\وال وشهرا

ت'ض1يء� كع.ي, الع'ت\ر'فان ال�حارب
ويقال للديك: الع'ت\ر'فان� والع'ت\ر'ف' والع'ت\ر'سان والع.ت\ر.س؛ وأ%نشد

ال4زهري ل4ب دواد ف الع'تر'فان الديك:
وكأ%ن� أ%سآد. ال1ياد1 ش.قائق،

أ%و ع'ت\ر'فانD قد ت.ح.ش\ح.ش. للب,لى
يريد ديكاv قد ي.ب,س. ومات. والع'ت\ر'فان�: نبت ع.ريض¬ من نبات الربيع.



@عجف: ع.ج.ف. ن.فس.ه عن الطعام ي.ع\ج,ف�ها ع.ج\فاv وع'جوفاv وع.ج_ف%ها:
حب.سها عنه وهو له م'ش\ت.ه{ ليؤث1ر. به غي.ه ول يكون إل على الوع

والشهوة، وهو التعجيف أيضاv؛ قال سلمة بن ال4كوع:
ل ي.غ\ذ�ها م'دÒ ول ن.ص1يف'،
ول ت'م.ي\رات¬ ول ت.ع\جيف'

قال ابن ال4عراب: التعجيف أ%ن ي.ن\ق�ل% ق�وت.ه إل غيه قبل أ%ن
ي.ش\ب.ع. من ال�دوبة. والع'جوف': ترك' الطعام. والتعجيف': ال4كل� دون%

الش>ب.ع,.
والع'جوف': منع' النفس عن القابح. وع.ج.ف. نفس.ه على الريض ي.ع\ج,ف�ها

ع.ج\فاv: ص.ب_رها على ت.م\ريضه وأ%قام على ذلك. وع.ج.ف}ت' نفسي على
أ%ذى الليل, إذا ل ت.خ\ذ�ل}ه. وع.ج.ف. نفس.ه على فلن، بالفتح، إذا آثره

بالطعام على نفسه؛ قال الشاعر:
إن، وإن ع.ي_رت1ن ن'حول،

أ%و از\د.ر.ي\ت1 ع1ظ%م1ي وط�ول
ل4ع\ج,ف' النفس. على الليل,،

أ%ع\ر,ض' بالو'د> وبالت_ن\ويل,
أ%راد أ%عرض الود� والتنويل كقوله تعال: تنب'ت بالدهن. وع.ج.ف}ت' نفسي

عنه ع.ج\فاv إذا اح\تملت. غي_ه ول تؤاخذه. وع.ج.ف. نفسه ي.ع\ج,فها:
حل�مها. والتعجيف: س'وء الغذاء والزال�. والع.ج.ف': ذهاب الس>م.ن,

وال�زال�، وقد ع.ج,ف.، بالكسر، وع.ج'ف، بالضم، فهو أ%ع\جف' وع.ج,ف¬، وال�نثى
عجفاء وعج,ف¬، بغي هاء، والمع منهما ع1جاف¬ حلوه على لفظ س1مان{،

وقيل: هو كما قالوا أبطح وب,طاح وأ%جرب وج,راب ول نظي لع.جفاء وع1جاف إل
قول�هم ح.س\ناء وح1سان؛ كذا قول كراع، وليس بقوي� ل4نم قد كس_روا

بط}حاء على ب,طاح� وب.ر\قاء على ب,راق�. وم'ن\ع.ج,ف¬ كع.ج,ف{؛ قال ساعدة بن
ج'ؤ.ي_ة:

ص1ف}ر' ال%باءة ذو ه1ر\س.ي, م'ن\عج,ف¬،
إذا ن.ظ%ر\ت. إليه، قلت.: قد ف%ر.جا

(* قوله «ذو» هو ف الصل هنا بالواو وف مادت فرج وهرس: بالياء.)
قال ال4زهري: وليس ف كلم العرب أ%فعل وف%ع\لء جعاv على ف1عال� غي

أ%ع\ج.ف. وع.ج\فاء، وهي شاذة، حلوها على لفظ س1مان فقالوا س1مان وع1جاف،



وجاء أ%ف}عل� وف%ع\لء على ف%ع'ل ي.ف}ع'ل ف أ%حرف معدودة منها: ع.ج'ف
ي.ع\ج'ف، فهو أ%ع\جف، وأ%د'م يأ}د'م'، فهو آدم'، وس.م'ر. ي.س\م'ر، فهو

أ%سر'، وح.م'ق ي.ح\م'ق، فهو أ%ح\م.ق'، وخ.ر'ق ي.خ\ر'ق، فهو أ%خرق. وقال
الفراء: ع.ج'ف. وع.ج,ف. وح.م'ق وح.م1ق. ور.ع'ن ور.ع1ن وخ.ر'ق وخ.ر,ق. قال

الوهري: جع أ%عج.ف وع.ج\فاء من ال�زال ع1جاف، على غي قياس، ل4ن أ%فعل%
وف%ع\لء ل يمع على فعال ولكنهم بنوه على س1مان{، والعرب قد تبن

الشيء على ضد�ه كما قالوا ع.د'و�ةD بناء على صديقة، وفعول إذا كان بعن فاعل
ل تدخله الاء؛ قال م1ر\داس' بن أ%ذ%ن.ة%:

وإن} ي.ع\ر.ي\ن. إن} ك�س3ي. ال%واري،
ف%ت.ن\ب'و الع.ي\ن' عن ك%ر.م� ع1جاف1

وأ%ع\ج.فه أ%ي ه.ز.له. وقوله تعال: يأ}كل�هن� س.ب\ع ع1جاف¬؛ هي
ال%ز\ل%ى الت ل لم عليها ول شحم ض'ر,بت مثلv لسبع س1ني ل ق%ط}ر فيها ول

خ1ص\ب.. وف حديث أ�م م.ع\ب.د: ي.س'وق أ%ع\ن'زاv عجافاv؛ جع عجفاء، وهي
ال%ه\زولة� من الغنم وغيها. وف الديث: حت إذا أ%ع\ج.ف%ها رد_ها

فيه أ%ي أه\ز.لا. وسيف م.ع\ج'وف إذا كان داثراv ل ي'ص\ق%ل}؛ قال كعب بن
زهي:

وكأ%ن� م.و\ض1ع. ر.ح\ل1ها من ص'ل}ب,ها
س.ي\ف¬، ت.ق%اد.م. ع.ه\د'ه، م.ع\ج'وف'

ون.ص\لD أ%ع\ج.ف' أ%ي رق1يق. والتعجeف': اله\د وش1د_ة الال؛ قال
م.ع\ق1ل� بن خ'و.ي\ل1د:

إذا ما ظ%ع.ن_ا، فان\ز,لوا ف د1يار,نا،
ب.ق1ي_ة% من أ%بق%ى التعجeف' من ر'ه\م,

:v؛ قال الشاعر يصف سحاباvج\دبة% ع1جافا�وربا س.م_وا ال4رض ال
ل%ق1ح. الع1جاف' له ل1سابع, س.ب\عة{،

ف%ش.ر,ب\ن ب.ع\د ت.حلYئ{ ف%ر.و,ينا
هكذا أ%نشده ثعلب والصواب بعد ت.ح.ل©ؤ�؛ يقال: أ%ن\ب.ت.ت\ هذه ال4رضون

ال�جدبة لسبعة أ%يام بعد الطر. والع.ج.ف': غ1لظ� الع1ظام وع.راؤ'ها من
اللحم. وتقول العرب: أ%شد� الر�جال ال4ع\جف' الضخ\م. ووجه¬ ع.ج,ف

وأ%ع\ج.ف': كالظم\آن. ولثةD ع.ج\فاء: ظ%م\أ%ى؛ قال:
ت.ن\ك%ل© عن أ%ظ}مى اللYثات1 صاف1،



أ%ب\ي.ض. ذي م.ناص1ب� ع1جاف1
وأ%ع\ج.ف. القوم': حب.س'وا أ%موالم من ش1د�ة وت.ض\ييق. وأ%رض ع.ج\فاء:

م.هزولة؛ ومنه قول الرائد: وجد\ت أ%رضاv ع.ج\فاء وشجراv أ%ع\ش.م. أ%ي قد
شار.ف. الي'ب\س والب'يود. والع'جاف': التم\ر.

وبنو الع'ج.ي\ف1: ب.ط}ن من العرب.
@عجرف: الع.ج\ر.ف%ة� والع.ج\ر.ف1ي_ة: ال%ف}وة ف الكلم، وال�ر\ق ف

العم.ل، والسرعة ف الشي، وقيل: العج\رفي�ة أ%ن تأ}خذ البل ف السي
ب'رق إذا كل�ت؛ قال أ�مي_ة بن أ%ب عائذ:

ومن س.ي\رها الع.ن.ق ال�س\ب.ط1ر\
ر والع.ج\ر.ف1ي_ة ب.ع\د الك%لل

ال4زهري: العجرفي�ة� الت ل ت.قص1د ف س.يها من ن.شاطها. قال ابن
سيده: وع.ج\ر.ف1ي�ة� ض.ب�ة% أ%راها تقعeر.هم ف الكلم. وجل ع.ج\ر.ف: ل

ي.قصد ف م.شي\ه من ن.شاطه، وال�نثى بالاء، وقد ع.ج\ر.ف. وتع.ج\ر.ف.
ال4زهري: يكون المل ع.ج\ر.ف� الشي لسرعته. ورجل فيه ع.ج.ر\في_ة وبعي

ذ�و ع.جاريف.. الوهري: جل فيه ت.ع.ج\ر'ف وع.ج\ر.فة� وع.ج\رفي�ة كأ%ن9
فيه خ'ر\قاv وق1ل9ة م'بالة لسرعته. ال4زهري: العجرفية من سي البل

اع\ت1راض¬ ف ن.شاط، وأ%نشد بيت أ�مية بن أ%ب عائذ. والع.ج\رفة�: رك�وبك.
ال4م\ر. ل ت'ر.و>ي فيه، وقد تع.ج\ر.ف%ه. وفلن ي.ت.ع.ج\ر.ف' على فلن

إذا كان يركبه با يكره ول ي.هاب' شيئاv. وع.جار,ف' الدهر وع.جار,يفه:
ح.واد1ث�ه، واحدها ع'ج\ر'وف؛ قال الشاعر:

ل ت'ن\س3ن أ�م_ ع.م_ار� ن.وÝى ق%ذ%ف¬،
ول ع.جاريف' د.ه\ر� ل ت'ع.ر>ين

وتع.ج\ر.ف. فلن علينا إذا تكب_ر؛ ورجل فيه تع.ج\ر'ف¬.
والع'جروف: دويب_ةD ذات قوائم ط1وال�، وقيل: هي النمل ذ�و القوائم؛

وقال ابن سيده ف موضع آخر: أ%عظم من النملة. ال4زهري: يقال أ%يضاv لذا
النمل الذي رفع.ته عن ال4رض قوائمه ع'ج\روف.

@عدف: الع.د\ف': ال4كل. ع.د.ف. يع\د1ف' عد\فاv: أ%كل. والع.د'وف':
الذ�واق' أ%عن ما ي'ذاق؛ قال:
وح.ي\ف¬ بالق%ن,ي> فه'ن_ خ'وص¬،
وق1ل�ة� ما ي.ذ�ق}ن من الع.د'وف1



ع.د'وف{ من ق%ضام� غي ل%و\ن{،
ر.ج,يع, الف%ر\ت1 أ%و ل%و\ك1 الص_ريف1

أ%راد غي ذي لون أ%ي غي متل%و�ن. ور.ج,يع الفرث: بدل من ق%ضام بد.ل
vول ع'دافا vول ع.د'وفا vوك، وما ذاق. ع.د\فا�بيان، ول%و\ك: ف معن م.ل

أ%ي شيئاv، والذال العجمة ف كل ذلك لغة. ول ع.ل�وساv ول أ%ل�وساv؛
قال أ%بو حس�ان: سعت أ%با عمرو الشيبان يقول ما ذ�ق}ت ع.د'وفاv ول

ع.د'وفة؛ قال: وكنت عند يزيد. بن م1ز\يد الشي\بان فأ%نشدته بيت ق%ي\س بن
،vق}ن ع.د'وفة�زهي:وم'ج.ن_بات{ ما ي.ذ

ي.ق}ذ1ف}ن بال�ه.رات1 وال4م\هار,
بالدال، فقال ل يزيد: ص.ح_فت أ%با عمرو، إنا هي ع.ذ�وفة بالذال، قال:

فقلت له ل أ�صحف أ%نا ول أ%نت، تقول ر.بيعة هذا الرف بالذال، وسائر
العرب بالدال، وهذا البيت ف التهذيب منسوب إل قيس بن زهي كما أ%وردته،

وقد استشهد به ابن بري ف أ%ماليه ونسبه إل الربيع بن زياد.
والع.د\ف': ن.و\لD قليل من إصابة. والع.د\ف':اليسي من العل%ف. وباتت

الداب�ة� على غي ع.د'وف أ%ي على غي عل%ف؛ هذه لغة م'ضر. وف الديث: ما
ذ�ق}ت عد'وفاv أ%ي ذ%واقاv. وما ع.د.ف}نا عندهم ع.د'وفاv أ%ي ما أ%كلنا.

والع1د\فة� والع1د.ف%ة�: كالص_ن,فة من الثوب. واعت.د.ف الثوب.: أ%خذ منه
ع1د.فةv. واعتد.ف الع1د\ف%ة: أ%خذها. وما عليه ع1د\فةD أ%ي خ1ر\قة، لغة

مرغوب عنها. وع1د\ف' كل شيء وع1د\فت'ه: أ%صله الذاهب' ف ال4رض؛ قال
الطرم�اح:

ح.م�ال أ%ثقال, د1يات1 الث�أ%ى،
عن ع1د.ف1 ال4ص\ل, وك�ر�ام1ها

وف التهذيب: ع1د\فة� كل شجرة أ%صل�ها، وجعها ع1د.ف¬. قال: ويقال بل هو
عن ع.د.ف1 ال4صل اشت1قاقه من العد�فة أ%ي ي.ل�مe ما تفر�ق منه. ابن

ال4عراب: الع.د.ف' والعائر' والغ1ضاب' ق%ذى العي,.
�والع1د\فة�: ما بي العشرة إل المسي، وخصصه ال4زهري فقال: الع1د\فة

من الرجال ما بي الع.شرة إل المسي، قال ابن سيده: وحكاه كراع ف
الاشية ول أ%حق©ها. والع1د\فة: التجمeع، والمع ع1د\ف¬، بالكسر،

وع1د.ف¬؛ قال: وعندي أ%ن العن� ههنا بالتجمع الماعة ل4ن التجم1يع عر.ض،
وإنا يكون مثل هذا ف الواهر الخلوقة كس3د\رة وس1د.ر، وربا كان ف



الصنوع، وهو قليل. والع1د\ف: الق1ط}عة من الليل. يقال: م.ر_ ع1د\ف¬ من الليل
وع1ت\ف¬ أ%ي قطعة. والع.د.ف'، بالتحريك: الق%ذى؛ قال ابن بري: شاهده قول

الراجز يصف ح1ماراv وأ�ت'ن.ه:
أ%و\ر.د.ها أ%م1ي'ها مع الس_د.ف\،
أ%ز\ر.ق. كال1رآة ط%ح_ار. الع.د.ف\

أ%ي ي.ط}ح.ر الق%ذى وي.د\ف%ع'ه. ويقال: عد.ف له ع1د\فةv من مال أ%ي قط%ع
له ق%ط}عة منه، وأ%عطاه عد\فةv من مال أ%ي ق1طعة.

.vأ%صاب منه شيئا :vعذف: ع.ذف من الطعام والشراب ي.ع\ذ1ف عذ}فا@
والع.ذ�وف' والع'ذاف': ما أصابه. وعذ%ف نفس.ه: كع.ز.فها. وسم ع'ذاف: مقلوب عن

ذ�عاف؛ حكاه يعقوب واللحيان. والع'ذ�وف: السكوت. والع'ذوف: ال%رارات'.
والع.ذ}ف': ال4كل، وقد عذف، بالذال العجمة؛ هذه لغة ربيعة. يقال: ما ذقت

،vوكذلك يقال ول ع.د'وفا ،vأ%ي شيئا vول ع'ذافا vوفا�ع.ذ}فاv ول ع.ذ
بالدال، وقد تقدم بالدال الهملة. وباتت الدابة� على غي ع.ذ�وف.

@عرف: الع1رفان�: العلم؛ قال ابن سيده: وي.ن\ف%ص1لن1 بت.ح\ديد ل ي.ليق
vوع1ر,ف�انا vه ع1ر\فة وع1ر\فانا�بذا الكان، ع.ر.فه ي.ع\ر,ف

:vواع\ت.ر.ف%ه؛ قال أ%بو ذؤيب يصف س.حابا vوم.ع\ر,فة
م.ر.ت\ه النeعام.ى، فلم ي.ع\ت.ر,ف\

خ1لف. النeعام.ى من الشام, ر,يا
ورجل ع.ر'وف¬ وع.ر'وفة: عار,ف¬ ي.ع\ر,ف' ال�4مور ول ي'نك1ر أ%حداv رآه
مرة، والاء ف ع.ر'وفة للمبالغة. والع.ريف والعار,ف' بعنÝى مثل ع.ل1يم

وعال؛ قال ط%ر,يف بن مالك الع.ن\بي، وقيل طريف بن عمرو:
،Dل9ما ور.د.ت ع'كاظ% ق%بيلة�أ%و.ك

ب.ع.ث�وا إل� ع.ر,يف%ه'م\ ي.ت.و.س_م'؟
أ%ي عار,ف%هم؛ قال سيبويه: هو ف%ع1يل بعن فاعل كقولم ض.ر,يب' ق1داح،

والمع ع'ر.فاء. وأ%مر ع.ر,يف¬ وعار,ف: م.عروف، فاعل بعن مفعول؛ قال
ال4زهري: ل أ%سع أ%م\ر¬ عارف أ%ي معروف لغي الليث، والذي حص_لناه

لل4ئمة رجل عار,ف أ%ي ص.بور؛ قاله أ%بو عبيدة وغيه.
والع1ر\ف، بالكسر: من قولم ما ع.ر.ف. ع1ر\ف إل بأ%خ.رة{ أ%ي ما

.vع.ر.ف%ن إل أ%خيا
ويقال: أ%ع\ر.ف. فلن فلناv وعر_فه إذا وق�ف%ه على ذنبه ث عفا عنه.



وعر_فه ال4مر.: أ%علمه إياه. وعر_فه بيت.ه: أ%علمه بكانه. وعر_فه
به: وس.مه؛ قال سيبويه: ع.ر_ف}ت'ه زيداv، فذه.ب إل تعدية عر�فت بالتثقيل

إل مفعولي، يعن أ%نك تقول عر.فت زيداv فيتعد_ى إل واحد ث تثقل
العي فيتعد_ى إل مفعولي، قال: وأ%ما عر_فته بزيد فإنا تريد عر_فته

بذه العلمة وأ%وض.حته با فهو س1وى العن ال4و_ل، وإنا عر_فته بزيد
كقولك س_يته بزيد، وقوله أ%يضاv إذا أ%راد أ%ن ي'فض>ل شيئاv من النح\و

أ%و اللغة على شيء: وال4ول أ%ع\ر.ف؛ قال ابن سيده: عندي أ%نه على توهم
ع.ر'ف. ل4ن الشيء إنا هو م.ع\روف ل عارف، وصيغة التعجب إنا هي من

الفاعل دون الفعول، وقد حكى سيبويه: ما أ%ب\غ.ضه إل� أ%ي أ%نه م'ب\غ.ض،
فتع.ج_ب من الفعول كما ي'تعج�ب من الفاعل حت قال: ما أ%ب\غض.ن له، فعلى

هذا يص\ل�ح أ%ن يكون أ%عرف هنا م'فاضلة وتع.جeباv من الفعول الذي هو
العروف. والتعريف': الع\لم'. والت_عريف أ%يضاv: إنشاد الضالة. وعر_ف.

الضال�ة: ن.ش.دها.
واعتر.ف. القوم.: سأ%لم، وقيل: سأ%لم عن خ.ب ليعرفه؛ قال بشر بن أ%ب

خاز,م:
أ%سائ1لةD ع'م.ي.ة� عن أ%بيها،

خ1لل% ال%ي\ش، ت.ع\تر,ف' الر>كابا؟
:eقال ابن بري: ويأ}ت ت.عر_ف بعن اع\تر.ف؛ قال ط%ر,يف¬ الع.ن\بي

ت.ع.ر_فون أ%ن_ن أ%نا ذاك�م'،
شاك{ س1لحي، ف الفوار,س، م'ع\ل%م'

وربا وضعوا اعت.ر.ف. موضع عر.ف كما وضعوا عر.ف موضع اعترف، وأ%نشد بيت
أ%ب ذؤيب يصف السحاب وقد تقد_م ف أ%و_ل الترجة أ%ي ل يعرف غي

ال%ن'وب ل4نا أ%ب.ل© الر>ياح وأ%ر\ط%ب'ها. وتعر_فت ما عند فلن أ%ي
ت.طل�ب\ت حت عر.فت. وتقول: ائ}ت1 فلناv فاس\ت.ع\ر,ف\ إليه حت

ي.ع\ر,ف%ك.. وقد ت.عار.ف. القوم' أ%ي عرف بعضه'م بعضاv. وأ%ما الذي جاء ف حديث
الل©ق%طة1: فإن جاء من ي.ع\ت.ر,ف�ها فمعناه معرفت'ه إياها بصفتها وإن ل

ير.ها ف يدك. يقال: عر_ف فلن الضال�ة أ%ي ذكر.ها وطلب. من ي.ع\ر,فها
فجاء رجل يعترفها أ%ي يصفها بصفة ي'ع\ل1م أ%نه صاحبها. وف حديث ابن مسعود:

فيقال لم هل ت.ع\ر,فون رب_كم؟ فيقولون: إذا اع\تر.ف لنا عر.فناه أ%ي
إذا وص.ف نفسه بصفة ن'ح.قYق�ه با عرفناه. واست.عر.ف إليه: انتسب له



لي.ع\ر,ف%ه. وت.عر_فه الكان% وفيه: تأ%م_له به؛ أ%نشد سيبويه:
وقالوا: ت.ع.ر_ف}ها ال%ناز,ل% م1ن م1نÝى،

وما كل© م.ن\ واف%ى م1نÝى أ%نا عار,ف'
وقوله عز وجل: وإذ أ%س.ر_ النبe إل بعض أ%زواجه حديثاv فلما

نب_أ%ت\ به وأ%ظهره الل9ه عليه عر_ف بعض.ه وأ%عرض عن بعض، وقرئ: عر.ف. بعضه،
بالتخفيف، قال الفراء: من قرأ% عر_ف بالتشديد فمعناه أ%نه عر�ف ح.ف}صة%
بع\ض. الديث وتر.ك بعضاv، قال: وكأ%ن� من قرأ% بالتخفيف أ%راد غ%ض1ب.

من ذلك وجازى عليه كما تقول للرجل ي'سيء إليك: والل9ه ل4ع\ر,فن_ لك ذلك،
قال: وقد لع.م\ري جاز.ى حفصة% بطلق1ها، وقال الفر_اء: وهو وجه حسن،

قرأ% بذلك أ%بو عبد الرحن السeل%م1ي�، قال ال4زهري: وقرأ% الكسائي
وال4عمش عن أ%ب بكر عن عاصم عر.ف بعض.ه، خفيفة، وقرأ% حزة ونافع وابن كثي

وأ%بو عمرو وابن عامر الي.ح\ص'ب عر_ف بعضه، بالتشديد؛ وف حديث ع.و\ف
بن مالك: لت.ر'د_ن�ه أ%و ل�ع.ر>ف%ن_ك%ها عند رسول الل9ه، صلى الل9ه

عليه وسلم، أ%ي ل�جاز,ين_ك با حت ت.عر,ف سوء صنيعك، وهي كلمة تقال عند
التهديد والوعيد.

ويقال للحاز,ي ع.ر_اف¬ وللق�ناق1ن ع.ر_اف وللط%بيب ع.ر_اف لعرفة كل
منهم بعل}م1ه. والعر�اف': الكاهن؛ قال ع'ر\وة بن ح1زام:

فقلت لع.ر�اف1 الي.مامة: داو,ن،
فإن_ك.، إن أ%برأ}ت.ن، ل%طب,يب'

وف الديث: من أ%تى ع.ر_افاv أ%و كاه1ناv فقد كف%ر با أ�نزل على
ممد، صلى الل9ه عليه وسلم؛ أ%راد بالع.ر_اف ال�ن.ج>م أ%و الاز,ي. الذي

يد_عي علم الغيب الذي استأ}ثر الل9ه بعلمه.
وال%عار,ف': الوج'وه. وال%ع\روف: الوجه ل4ن النسان ي'عرف به؛ قال

أ%بو كبي الذل:
م'ت.ك%و>ر,ين على ال%عار,ف1، ب.ي\ن.هم
ض.ر\ب¬ ك%ت.ع\طاط1 ال%زاد1 ال4ث}ج.ل,

�وال1ع\راف واحد. وال%عار,ف: ماسن الوجه، وهو من ذلك. وامرأ%ة ح.س.نة
العار,ف أ%ي الوجه وما يظهر منها، واحدها م.ع\ر.ف؛ قال الراعي:

م'ت.لفYم1ي على م.عار,ف1نا،
ن.ث}ن ل%ه'ن_ ح.واش1ي. الع.ص\ب,



ومعارف' ال4رض: أ%وج'هها وما ع'ر,ف. منها.
وع.ر,يف' القوم: سي�دهم. والع.ريف': القي�م والسيد لعرفته بسياسة

القوم، وبه فسر بعضهم بيت ط%ر,يف الع.ن\بي، وقد تقد_م، وقد ع.ر.ف. عليهم
ي.ع\ر'ف ع1رافة. والع.ريف': الن_ق1يب وهو دون الرئيس، والمع ع'ر.فاء، تقول
منه: ع.ر'ف فلن، بالضم، ع.رافة مثل خ.ط�ب خ.طابة أ%ي صار عريفاv، وإذا

أ%ردت أ%نه ع.م1ل% ذلك قلت: ع.رف فلن علينا س1ني يعر'ف ع1رافة مثال
كت.ب يكت'ب ك1تابة.

وف الديث: الع1رافة� ح.قÒ والع'رفاء ف النار؛ قال ابن ال4ثي:
الع'رفاء جع عريف وهو الق%ي>م بأ�مور القبيلة أ%و الماعة من الناس ي.لي

�أ�مورهم ويتعر_ف ال4مي' منه أ%حوال%ه'م، ف%ع1يل بعن فاعل، والع1رافة
ع.مل�ه، وقوله الع1رافة حق� أ%ي فيها م.صلحة للناس ور,ف}ق ف أ�مورهم

وأ%حوالم، وقوله العرفاء ف النار تذير من التعرeض للر>ياسة لا ذلك من
الفتنة، فإنه إذا ل يقم بقه أ%ث% واستحق العقوبة، ومنه حديث طاووس:
أنه سأ%ل ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: ما معن قول الناس: أ%ه\ل� القرآن

ع'رفاء أ%هل النة؟ فقال: ر'ؤساء أ%هل النة؛ وقال علقمة بن ع.ب\د.ة:
بل كل© حي�، وإن ع.زeوا وإن ك%ر'موا،

ع.ر,يف�هم بأ%ثاف الش_ر> م.ر\ج'وم'
والع'ر\ف، بالضم، والع1ر\ف، بالكسر: الصب\ر'؛ قال أ%بو د.ه\ب.ل

:eم.ح1ي�ال
قل لب\ن ق%ي\س� أ%خي الرeق%ي_ات1:

ما أ%ح\س.ن. الع'3ر\ف. ف ال�ص1يبات1
وعر.ف. لل4مر واع\ت.ر.ف.: ص.ب.ر؛ قال قيس بن ذ%ر,يح:

فيا ق%ل}ب' ص.ب\راv واع\ت1رافاv ل1ما ت.رى،
ويا ح'ب_ها ق%ع\ بالذي أ%ن\ت. واق1ع'

والعار,ف' والع.ر'وف والع.ر'وفة�: الصابر. ون.ف}س ع.روف: حام1لة ص.ب'ور
إ,ذا ح'م1ل%ت\ على أ%مر احت.م.ل%ت\ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

فآب'وا بالن>ساء م'ر.د_فات{،
ع.وار,ف. ب.ع\د. ك1ن¼ واب\ت1جاح,

أ%راد أ%ن_هن أ%ق}ر.ر\ن بالذل9 بعد النع\مة1، ويروى واب\ت1حاح من
vالب'حب'وحة1، وهذا رواه ابن ال4عراب. ويقال: نزلت به م'ص1يبة فو'ج,د ص.بورا



ع.روفاv؛ قال ال4زهري: ونفسه عار,فة بالاء مثله؛ قال ع.ن\ترة:
وع.ل1م\ت' أ%ن م.ن,ي_ت إن} ت.أ}ت1ن،

ل ي'ن\ج,ن منها الف1رار' ال4س\ر.ع'
،vلذلك ح'ر_ة vفص.ب.ر\ت' عار,فة
ت.ر\س'و إذا ن.ف}س' ال%بان1 ت.ط%ل�ع'

ت.ر\سو: ت.ث}ب'ت' ول ت.طل�ع إل ال%ل}ق كنف}س البان؛ يقول: ح.ب.س\ت'
ن.ف}ساv عار,فةv أ%ي صابرة؛ ومنه قوله تعال: وب.ل%غ.ت1 الق�لوب'

ال%ناج,ر؛ وأ%نشد ابن بري ل�زاح1م الع'ق%ي\لي:
وقف}ت' با حت ت.عال%ت\ ب. الضeحى،

وم.ل� الوقوف. ال�ب\ر.يات' الع.وار,ف'
ال©بيات': الت ف أ�نوف1ها الب'رة، والع.وار,ف': الصeب'ر. ويقال:

اع\ترف فلن إذا ذ%ل� وان\قاد؛ وأ%نشد الفراء:
أ%ت.ض\ج.رين. وال%ط1يe م'ع\ت.ر,ف\

أ%ي ت.ع\ر,ف وتص\ب، وذك�ر معترف ل4ن لفظ الطي� مذكر.
وعر.ف بذ%ن\به ع'ر\فاv واع\ت.ر.ف: أ%ق%ر_. وعر.ف له: أ%قر؛ أ%نشد ثعلب:

،vل%ي>مة�ع.ر.ف. ال1سان� لا غ
ت.س\عى مع ال4ت\راب, ف إت\ب,

وقال أعراب: ما أ%ع\ر,ف' ل4حد ي.ص\ر.ع'ن أ%ي ل أ�ق1رe به. وف حديث
عمر: أ%ط}ر.د\نا العتر,في؛ هم الذين ي'ق1رeون على أ%نفسهم با يب

عليهم فيه الد� والتع\زيز. يقال: أ%ط}ر.د.ه السلطان وط%ر_ده إذا أ%خرجه
عن بلده، وطر.د.ه إذا أ%ب\ع.ده؛ ويروى: اط}ر'د'وا العترفي كأ%نه كره لم

ذلك وأ%حب� أ%ن يستروه على أ%نفسهم. والع'ر\ف': السم من الع\ت1راف1؛
ومنه قولم: له علي� أ%ل}ف¬ ع'ر\فاv أ%ي اعت1رافاv، وهو توكيد.
ويقال: أ%ت.ي\ت' م'تنكYراv ث اس\ت.ع\ر.ف}ت' أ%ي عر_ف}ته من أ%نا؛ قال

م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي:
فاس\ت.ع\ر,فا ث ق�ول: إن� ذا ر.ح1م�

ه.ي\مان ك%ل�ف%نا من شأ}ن,ك�م ع.س3را
فإن} ب.غ.ت\ آيةv ت.س\ت.ع\ر,فان1 با،

يوماv، فق�ول لا الع'ود' الذي اخ\ت'ض1را
وال%ع\ر'وف: ضدe ال�ن\ك%ر. والع'ر\ف': ضد� النeك}ر. يقال: أ%و\له



ع'رفاv أ%ي م.ع\روفاv. وال%ع\روف والعارفة�: خلف النeكر. والع'ر\ف'
والعروف: ال�ود، وقيل: هو اسم ما تب\ذ�ل�ه وت'س\ديه؛ وحر_ك الشاعر ثانيه

فقال:
vإن9 ابن. ز.ي\د{ ل زال% م'س\ت.ع\م1ل

للخ.ي\ر,، ي'ف}ش1ي ف م1ص\ر,ه الع'ر'فا
وال%ع\روف: كالع'ر\ف. وقوله تعال: وصاح1ب\هما ف الدنيا معروفاv، أ%ي

مصاحباv معروفاv؛ قال الزجاج: العروف هنا ما ي'ستحسن من ال4فعال. وقوله
تعال: وأ}ت.م1ر'وا بينكم بعروف، قيل ف التفسي: العروف الكس\وة

والد>ثار، وأ%ن ل يقص�ر الرجل ف نفقة الرأ%ة الت ت'ر\ضع ولده إذا كانت
والدته، ل4ن الوالدة أ%ر\أ%ف' بولدها من غيها، وحقe كل واحد منهما أ%ن

يأ}تر ف الولد بعروف. وقوله عز وجل: وال�ر\س.لت ع'ر\فاv؛ قال بعض
الفسرين فيها: إنا أ�ر\س1ل%ت بالع'رف والحسان، وقيل: يعن اللئكة

أ�رسلوا للمعروف والحسان. والع'ر\ف' والعار,فة وال%عروف' واحد: ضد النكر،
وهو كل© ما ت.ع\ر,فه النفس من الي\ر وت.ب\س.أ� به وت.طمئن� إليه، وقيل:

هي اللئكة أ�رسلت م'تتابعة. يقال: هو م'ستعار من ع'ر\ف الفرس أ%ي
يتتاب.عون كع'ر\ف الفرس. وف حديث كع\ب بن ع'ج\رة%: جاؤوا كأ%ن_هم ع'ر\ف أ%ي

يت\ب.ع بعضهم بعضاv، وقرئت ع'ر\فاv وع'ر'فاv والعن واحد، وقيل:
الرسلت هي الرسل. وقد تكر_ر ذكر العروف ف الديث، وهو اسم جامع لكل ما ع'رف

ما طاعة الل9ه والتقر�ب إليه والحسان إل الناس، وكل ما ند.ب إليه
الشرع' ونى عنه من ال�ح.س_نات وال�ق%ب_حات وهو من الصفات الغالبة أ%ي

�أ%م\ر م.ع\روف بي الناس إذا رأ%و\ه ل ي'نكرونه. والعروف: الن_ص.فة
وح'س\ن الصeح\بة1 مع ال4هل وغيهم من الناس، وال�نك%ر: ضد� ذلك جيعه.

وف الديث: أ%هل العروف ف الدنيا هم أ%هل العروف ف الخرة أ%ي م.ن بذل
معروفه للناس ف الدنيا آتاه الل9ه جزاء م.عروفه ف الخرة، وقيل: أ%راد

م.ن بذل جاه.ه ل4صحاب ال%رائم الت ل تبل�غ ال�دود في.شفع فيهم
شف�عه الل9ه ف أ%هل التوحيد ف الخرة. وروي عن ابن عباس، رضي الل9ه عنهما،

ف معناه قال: يأ}ت أ%صحاب العروف ف الدنيا يوم القيامة في'غ\فر لم
بعروفهم وت.ب\قى حسنات'هم جام�ة، في'عطونا لن زادت سيئاته على حسناته
فيغفر له ويدخل النة فيجتمع لم الحسان إل الناس ف الدنيا والخرة؛

وقوله أ%نشده ثعلب:



وما خ.ي\ر' م.ع\ر'وف1 الف%ت.ى ف ش.باب,ه،
إذا ل ي.ز,د\ه الش_ي\ب'، ح1ي. ي.ش1يب'

قال ابن سيده: قد يكون من العروف الذي هو ض1د النكر ومن العروف الذي
هو الود. ويقال للرجل إذا ول�ى عنك ب,وده: قد هاجت م.عار,ف' فلن؛

وم.عار,ف�ه: ما كنت ت.ع\ر,ف�ه من ض.ن>ه بك، ومعن هاجت أ%ي يب,ست كما ي.هيج
النبات إذا يبس. والع.ر\ف': الر�يح، طي�بة كانت أ%و خبيثة. يقال: ما

أ%ط}ي.ب. ع.ر\ف%ه وف الثل: ل يع\ج,ز م.س\ك' الس_و\ء عن ع.ر\ف1 الس_و\ء؛
قال ابن سيده: الع.رف الرائحة الطيبة وال�ن\ت1نة؛ قال:

ث%ناء كع.ر\ف1 الطYيب, ي'ه\د.ى ل4ه\ل1ه،
�وليس له إل بن خال1د{ أ%ه\ل

وقال الب'ر.يق ال�ذل ف الن_ت:
ف%ل%ع.م\ر' ع.ر\ف1ك ذي الصeماح,، كما

ع.ص.ب. الس>فار' بغ.ض\ب.ة1 اللYه\م,
وع.ر_ف%ه: ط%ي_ب.ه وز.ي_ن.ه. والتع\ر,يف': التط}ييب' من الع.ر\ف.

وقوله تعال: وي'دخ1لهم النة عر_فها لم، أ%ي ط%ي_بها؛ قال الشاعر يدح
:vرجل

ع.ر'ف}ت. كإت\ب� ع.ر_ف%ت\ه اللطائم'
يقول: كما ع.ر'ف. الت\ب' وهو البق1ي'. قال الفراء: يعرفون م.ناز,لم

إذا دخلوها حت يكون أ%حدهم أ%ع\ر.ف بنزله إذا رجع من المعة إل أ%هله؛
قال ال4زهري: هذا قول جاعة من الفسرين، وقد قال بعض اللغويي عر_فها

لم أ%ي طي_بها. يقال: طعام معر_ف أ%ي م'طي_ب؛ قال ال4صمعي ف قول
ال4سود ابن ي.ع\ف�ر. ي.ه\ج'و. عقال بن ممد بن س'في:

فت'د\خل� أ%ي\د{ ف ح.ناج,ر. أ�ق}ن,ع.ت\
ل1عاد.ت1ها من ال%ز,ير, ال�ع.ر_ف1

قال: أ�ق}ن,ع.ت\ أ%ي م'د_ت ور'ف1ع.ت للفم، قال وقال بعضهم ف قوله:
ع.ر_فها لم؛ قال: هو وضعك الطعام بعض.ه على بعض. ابن ال4عراب: ع.ر'ف

الرجل� إذا أ%كثر من الطYيب، وع.ر,ف. إذا تر.ك. الطYيب. وف الديث: من
فعل كذا وكذا ل يد ع.ر\ف النة أ%ي ري.ها الطي>بة. وف حديث علي�، رضي

الل9ه عنه: حب_ذا أ%رض الكوفة أ%رض¬ س.واء س.هلة معروفة أ%ي طي�بة
الع.ر\ف1، فأ%ما الذي ورد ف الديث: ت.ع.ر_ف\ إل الل9ه ف الر_خاء



ي.ع\ر,ف}ك ف الشد_ة، فإن� معناه أ%ي اجعله ي.ع\ر,ف�ك. بطاعت1ه والع.م.ل, فيما
أ%و\لك من ن,عمته، فإنه ي'جاز,يك عند الشد_ة والاجة إليه ف الدنيا

والخرة.
وعر_ف ط%عامه: أ%كثر أ�د\م.ه. وعر_ف رأ}سه بالدeه\ن: ر.و_اه.

وطار. الق%طا ع'ر\فاv ع'ر\فاv: بعض'ها خل}ف بعض. وع'ر\ف الد>يك
والف%ر.س والدابة وغيها: م.ن\ب,ت' الشعر والر>يش من الع'نق، واستعمله ال4صمعي

ف النسان فقال: جاء فلن م'ب\ر.ئلv للش_ر> أ%ي ناف1شاv ع'رفه،
والمع أ%ع\راف وع'روف. وال%ع\ر.فة، بالفتح: م.ن\ب,ت ع'ر\ف الفرس من الناصية

إل ال1ن\س.ج، وقيل: هو اللحم الذي ينبت عليه الع'ر\ف. وأ%ع\ر.ف.
الف%رس': طال ع'رفه، واع\ر.ور.ف.: صار ذا ع'رف. وع.ر.ف}ت' الفرس: جز.ز\ت'

ع'ر\ف%ه. وف حديث ابن ج'ب.ي: ما أ%كلت لماv أ%طي.ب. من م.ع\ر.فة
الب,ر\ذ%و\ن أ%ي م.ن\بت ع'ر\فه من ر.ق%بته. وس.نام أ%ع\ر.ف': طويل ذو ع'ر\ف؛ قال

يزيد بن ال4عور الشن:
م'س\ت.ح\ملv أ%ع\ر.ف. قد ت.ب.ن_ى

وناقة ع.ر\فاء: م'ش\ر,فة� الس_نام. وناقة عرفاء إذا كانت مذك�رة ت'شبه
المال، وقيل لا ع.ر\فاء لط�ول ع'ر\فها. والض_ب'ع يقال لا ع.ر\فاء

لطول ع'رفها وكثرة شعرها؛ وأ%نشد ابن بري للشن\ف%ر.ى:
ول د'ونكم أ%ه\لون س1يد¬ ع.م.ل�س¬،

�وأ%ر\ق%ط� ز'ه\ل�ولD وع.ر\فاء ج.يأ%ل
وقال الكميت:

لا راع1يا س'وء� م'ض1يعان1 منهما:
�أ%بو ج.ع\دة% العاد1ي، وع.ر\فاء ج.ي\أ%ل

وض.ب'ع ع.رفاء: ذات ع'ر\ف، وقيل: كثية شعر العرف. وشيء أ%ع\ر.ف': له
ع'ر\ف. واع\ر.و\ر.ف. البحر' والسي\ل�: تراك%م م.و\ج'ه وار\ت.فع فصار له

كالع'رف. واع\ر.و\ر.ف. الد_م' إذا صار له من الزب.د شبه العرف؛ قال الذل
يصف ط%ع\ن.ة فارت\ بدم غالب:

م'س\ت.ن_ة س.ن.ن. الف�ل�و� مر,ش�ة،
ت.ن\ف1ي التeراب. بقاح1ز� م'ع\ر.و\ر,ف1

(* قوله «الفلو�» بالفاء الهر، ووقع ف مادت قحز ورش� بالغي.)
واع\ر.و\ر.ف. فلن للشر� كقولك اج\ث%أ%ل� وت.ش.ذ�ر. أ%ي تي_ا%.



وع'ر\ف الرم\ل والب.ل وكل9 عال� ظهره وأ%عاليه، والمع أ%ع\راف وع1ر.ف%ة 
*)

قوله «وعرفة» كذا ضبط ف الصل بكسر ففتح.) وقوله تعال: وعلى ال4ع\راف
ر,جال؛ ال4عراف ف اللغة: جع ع'ر\ف وهو كل عال مرتفع؛ قال الزجاج:
ال4ع\راف' أ%عال السeور؛ قال بعض الفسرين: العراف أ%عال س'ور بي أ%هل

النة وأ%هل النار، واختلف ف أ%صحاب ال4عراف فقيل: هم قوم استوت
حسناتم وسيئاتم فلم يستحقوا النة بالسنات ول النار بالسيئات، فكانوا على

ال1جاب الذي بي النة والنار، قال: ويوز أ%ن يكون معناه، والل9ه أ%علم،
على ال4عراف على معرفة أ%هل النة وأ%هل النار هؤلء الرجال، فقال قوم:

ما ذكرنا أ%ن الل9ه تعال يدخلهم النة، وقيل: أ%صحاب العراف أ%نبياء،
وقيل: ملئكة ومعرفتهم كلv بسيماهم أ%نم يعرفون أ%صحاب النة بأ%ن

سيماهم إسفار الوج'وه والضحك والستبشار كما قال تعال: وجوه يومئذ م'س\فرة
ضاحكة م'ستبشرة؛ ويعر,فون أ%صحاب النار بسيماهم، وسيماهم سواد الوجوه

وغ�بتا كما قال تعال: يوم تبيضe وجوه وتسود� وجوه ووجوه يومئذ عليها
غ%ب.رة تره.قها قترة؛ قال أ%بو إسحق: ويوز أ%ن يكون جعه على ال4عراف على

أ%هل النة وأ%هل النار. وجب.ل أ%ع\ر.ف': له كالع'ر\ف. وع'ر\ف' ال4رض: ما
ارتفع منها، والمع أ%عراف. وأ%عراف الر>ياح والسحاب: أ%وائلها

وأ%عاليها، واحدها ع'ر\ف¬. وح.ز\نD أ%ع\ر.ف': مرتفع. وال4عراف': ال%ر\ث الذي
يكون على الف�ل}جان1 والق%وائد1.

والع.ر\فة�: ق�رحة ترج ف بياض الكف. وقد ع'ر,ف، وهو م.ع\روف: أ%صابته
.�الع.ر\فة

والع'ر\ف': شجر ال�ت\ر'ج�. والع'رف: النخل إذا بلغ الط}عام، وقيل:
النخلة أ%و_ل ما تطعم. والع'ر\ف' والع'ر.ف': ضرب من النخل بالبحر.ي\ن.
والعراف: ضرب من النخل أ%يضاv، وهو الب'ر\ش'وم؛ وأ%نشد بعضهم:

ن.غ\ر,س' فيها الز_اد. وال4ع\رافا،
والنائحي مس\دفاv اس'دافا

(* قوله «والنائحي إل» كذا بالصل.)
وقال أ%بو عمرو: إذا كانت النخلة باكوراv فهي ع'ر\ف. والع.ر\ف': ن.ب\ت

ليس بمض ول ع1ضاه، وهو الث©مام.
والع'ر'ف�ان� والع1ر,ف�ان�: د'و.ي\ب�ةD صغية تكون ف الر_م\ل، رم\ل,



عال1ج أ%و رمال الد_ه\ناء. وقال أ%بو حنيفة: الع'ر'ف�ان ج'ن\د.ب ضخم
مثل ال%رادة له ع'رف، ول يكون إل ف ر,م\ثة{ أ%و ع'ن\ظ�وانة{.

وع'ر'ف�ان�: جبل. وع1ر,ف�ان والع1ر,ف�ان�: اسم. وع.ر.فة� وع.ر.فات¬: موضع
بكة، معرفة كأ%نم جعلوا كل موضع منها عرفة%، ويوم' عرفة% غي منو�ن ول

يقال الع.رفة�، ول تدخله ال4لف واللم. قال سيبويه: ع.رفات¬ مصروفة ف
كتاب الل9ه تعال وهي معرفة، والدليل على ذلك قول العرب: هذه ع.رفات¬

م'بار.كاv فيها، وهذه عرفات حس.نةv، قال: ويدلك على معرفتها أ%نك ل ت'دخل فيها
أ%لفاv ولماv وإنا عرفات بنزلة أ%بان.ي\ن, وبنزلة جع، ولو كانت

عرفات¬ نكرة لكانت إذاv عرفات¬ ف غي موضع، قيل: سي ع.رفة% ل4ن الناس
يتعارفون به، وقيل: سي ع.رفة% ل4ن جبيل، عليه السلم، طاف بإبراهيم، عليه

السلم، فكان يريه ال%شاه1د فيقول له: أ%عرف}ت. أ%عرفت؟ فيقول إبراهيم:
عرفت عرفت، وقيل: ل4ن9 آدم، صلى الل9ه على نبينا وعليه السلم، لا هبط

من النة وكان من فراقه حو_اء ما كان فلقيها ف ذلك الوضع ع.ر.فها
وعر.ف%ت\ه. والتع\ريف': الوقوف بعرفات؛ ومنه قول ابن د'ر.ي\د:

vث أ%تى التع\ريف. ي.ق}ر'و م'خ\ب,تا
تقديره ث أ%تى موضع التعريف فحذف الضاف وأ%قام الضاف إليه مقامه.

وع.ر_ف القوم': وقفوا بعرفة؛ قال أ%و\س' بن م.غ\راء:
ول ي.ريون للتع\ر,يف1 م.و\ق1ف%هم

حت ي'قال: أ%جيز'وا آل% ص.ف}وانا
vقوله «صفوانا» هو هكذا ف الصل، واستصوبه الد ف مادة صوف رادا *)

على الوهري.)
وهو ال�ع.ر_ف' للم.و\ق1ف بع.ر.فات. وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه
عنهما: ث م.ح1ل©ها إل البيت العتيق وذلك بعد ال�ع.ر_ف1، يريد بعد

الو'قوف بعرفة%. وال�ع.ر_ف' ف ال4صل: موضع التع\ريف ويكون بعن الفعول.
قال الوهري: وع.ر.فات موضع ب,منÝى وهو اسم ف لفظ المع فل ي'ج\مع، قال

الفراء: ول واحد له بصحة، وقول الناس: نزلنا بع.رفة ش.بيه بول�د، وليس
بعرب م.ح\ض، وهي م.ع\ر,فة وإن كان جعاv ل4ن ال4ماكن ل تزول فصار

كالشيء الواحد، وخالف الزيد1ين، تقول: هؤلء عرفات¬ حس.نةv، ت.ن\ص1ب النعت.
ل4نه نك1رة وهي مصروفة، قال الل9ه تعال: فإذا أ%ف%ض\ت'م من ع.رفات{؛

قال ال4خفش: إنا صرفت ل4ن التاء صارت بنزلة الياء والواو ف م'سل1مي



ومسلمون لنه تذكيه، وصار التنوين بنزلة النون، فلما سي به ت'ر,ك على
حاله كما ت'ر,ك مسلمون إذا سي به على حاله، وكذلك القول ف أ%ذ}ر,عات{

وعانات{ وع'ر.ي\ت1نات
�والع'ر.ف': م.واض1ع منها ع'رفة� ساق� وع'ر\فة� ال4مل%ح, وع'ر\فة

صارة%. والع'ر'ف': موضع، وقيل جبل؛ قال الكميت:
،�أ%هاج.ك. بالع'ر'ف1 ال%ن\ز,ل

وما أ%ن\ت. والط�ل%ل� ال�ح\و,ل�؟
(* قوله «أهاجك» ف الصحاح ومعجم ياقوت أأبكاك.)

واستشهد الوهري بذا البيت على قوله الع'ر\ف. والع'ر'ف': الرمل
الرتفع؛ قال: وهو مثل ع'س\ر وع'س'ر، وكذلك الع'رفة�، والمع ع'ر.ف وأ%ع\راف.

والع'ر\ف%تان1: ببلد بن أ%سد؛ وأ%ما قوله أ%نشده يعقوب ف البدل:
وما كن\ت م�ن\ ع.ر_ف. الش_ر_ بينهم،

ول حي ج.د� ال1دe م�ن ت.غ.ي_با
فليس عر_ف فيه من هذا الباب إنا أ%راد أ%ر_ث، فأ%بدل ال4لف لكان
المزة عي\ناv وأ%بدل الثاء فاء. وم.ع\روف: اسم فرس الزeب.ي\ر بن العو�ام

شهد عليه ح'ن.ي\ناv. ومعروف أ%يضاv: اسم فرس سلمة% بن ه1ند الغاض1ري� من
بن أ%سد؛ وفيه يقول:

أ�ك%فYئ� م.ع\ر'وفاv عليهم كأ%نه،
إذا از\و.ر_ من و.ق}ع, ال4س1ن_ة1 أ%ح\ر.د'

وم.ع\ر'وف: واد{ لم؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
وحت س.ر.ت\ ب.ع\د. الك%رى ف ل%و,ي>ه1
أ%ساريع' م.ع\روف{، وص.ر_ت\ ج.ناد1ب'ه\

وذكر ف ترجة عزف: أ%ن جاريتي كانتا ت'غ.ن>يان با ت.عاز.ف%ت
ال4نصار يوم ب'عاث، قال: وتروى بالراء الهملة أ%ي ت.فاخ.ر.ت\.

@عرصف: الع1ر\صاف': الع.ق%ب' ال�س\ت.ط1يل وأ%كثر ما يعن به عق%ب'
الت\ني وال%ن\ب.ي\ن، وكل خ'ص\لة من س.ر.عان الت\ن.ي\ن ع1ر\صاف وع1ر\فاص؛

قال ال4زهري: سعته من العرب. وع.ر\ص.ف الشيء4: ج.ذ%به. والع.راص1يف' ف
الر_ح\ل: كالع.صاف1ي، والواحد ع'ر\ص'وف؛ قال يعقوب: ومنه يقال اق}ط%ع\

ع.راصيفه، ول يفسره. وع1ر\صاف' الكاف وع'ر\ص'وف�ه وع'ص\ف�وره: قطعة خشب
مشدودةD بي ال1ن\و.ين ال�ق%د_مي. والع1ر\صاف': الص\لة� من الع.ق%ب



الت ي'ش.دe با على ق�بة الودج. والع1ر\صاف والع1رفاص: الس_وط من
العق%ب. والع.راص1يف': ما على الس_ناس1ن كالع.صافي. قال ابن سيده: وأ%رى

العراف1يص فيه لغة. ال4زهري: العراص1يف' أ%ربعة أ%وتاد يمعن بي رؤوس
أ%حناء الر_حل، ف رأ}س كل ح1ن\و من ذلك وتدان م.ش\دودان بع.قب أ%و بلود

البل، وفيه الظ�ل1فات، ي.ع\د1لون الن\و بالع'رص'وف1. وع.ر.اصيف'
القتب: ع.صاف1ي'ه. والع.راصيف: الشب الذي تشد� به رؤوس ال4ح\ناء وتضم به؛

قال ال4صمعي: ف الرحل العراصيف' وهي ال%شبتان1 اللتان ت'شد_ان بي
.vوشال vواسط الرح\ل وأ%خ.ر.ته يينا

@عزف: ع.ز.ف. ي.ع\زف' ع.ز\فاv: لا. وال%عاز,ف': ال%لهي، واحدها
م1ع\ز.ف وم1ع\ز.فة. وعزف الرجل ي.عز,ف' إذا أ%قام ف ال4كل والشرب، وقيل:
واحد العاز,ف ع.ز\ف¬ على غي قياس، ونظيه ملمح' وم.شاب,ه' ف جع ش.به
ول}ح.ة، وال%لعب' الت ي'ض\رب با، يقولون للواحد ع.ز\ف، والمع معاز,ف'

رواية عن العرب، فإذا أ�فرد ال1ع\ز.ف'، فهو ض.ر\ب من الط�نابي ويتخذه
أ%هل اليمن وغي'هم، يعل الع'ود م1ع\زفاv. وع.ز\ف' الدeف>: صوت'ه.

وف حديث عمر: أ%نه مر_ بع.ز\ف د'ف¼ فقال: ما هذا؟ قالوا: خ1تان، فسكت؛
الع.ز\ف': الل�ع1ب' بال%عاز,ف، وهي الدeف�وف وغيها ما ي'ضرب؛ قال

الراجز:
للخ.و\ت.ع, ال4زر.ق, فيها صاه\ل،

ع.ز\ف¬ كع.ز\ف1 الدeف> واللج,ل}
وكل ل%ع1ب ع.ز\ف¬. وف حديث أ�م ز.ر\ع: إذا س.م1ع\ن. صوت. العاز,ف

أ%ي\ق%ن_ أ%نن_ ه.وال1ك'. والعاز,ف': اللع1ب' با وال�غ.ن، وقد ع.ز.ف.
ع.ز\فاv. وف الديث: أ%ن� جار,ي.ت.ي كانتا ت'غ.ن>يان با تعازفت

ال4نصار يوم ب'عاث% أ%ي با تناشدت من ال4راجيز فيه، وهو من الع.زيف
الصو\ت، وروي بالراء، أ%ي ت.فاخر.ت\، ويروى ت.قاذف%ت وت.قار.ف%ت. وع.ز.فت1

النe ت.عز,ف' ع.ز\فاv وع.زيفاv: صو.تت ول%ع1ب.ت؛ قال ذو الرمة:
ع.ز,يف كت.ض\راب, ال�غ.ن>ي بالط�ب\ل

ورجل ع.ز'وف¬ عن الل�ه\و إذا ل ي.ش\ت.هه، وع.ز'وف عن النساء إذا ل
ي.ص\ب' إليهن_؛ قال الفرزدق ي'خاطب نفسه:

ع.ز.ف}ت. بأ%ع\شاش�، وما ك1د\ت. ت.ع\ز,ف'،
وأ%ن\ك%ر\ت. م1ن ح.د\راء ما كنت. تعر,ف'



وقول مليح:
ه1ر\ك%و\لة ليس.ت\ من الع.شان,ق,.

ول الع.ز,يفات1 ول ال%عان,ق,
وعز.ف%ت1 القو\س, ع.ز\فاv وعزيفاv: صو_تت؛ عن أ%ب حنيفة.

والع.ز,يف': صوت الر>مال إذا ه.ب_ت با الر>ياح. وع.ز\ف' الر>ياح:
أ%صواتا. وأ%عز.ف.: سع ع.زيف. الر>ياح والر>مال. وع.ز,يف' الرياح,: ما
يسمع من دو,ي>ها. والع.ز\ف' والع.ز,يف': صوت ف الرمل ل ي'د\ر.ى ما

هو، وقيل: هو و'قوع' بعض1ه على بعض. ورمل عاز,ف وع.ز�اف: م'صو>ت، والعرب
تعل الع.زيف أ%صوات ال1ن�؛ وف ذلك يقول قائلهم:

وإن ل4ج\تاب' الف%لة%، وب.ينها
ع.واز,ف' ج,ن�ان{، وهام¬ ص.واخ1د'

وهو العزف' أ%يضاv. وقد ع.ز.فت الن� ت.ع\ز,ف'، بالكسر، عزيفاv. وف
حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: كانت النe ت.عز,ف الليل% كل9ه بي

الص_فا والروة؛ ع.زيف' الن�: ج.ر\س' أ%صواتا، وقيل: هو صوت يسمع بالليل
كالطبل، وقيل: هو صوت الر>ياح ف الو> فت.وه_م.ه أ%هل البادية صوت.

الن�.
والعز_اف: رمل لبن سعد صفة غالبة مشتق من ذلك ويسمى أ%ب\ر.ق.

الع.ز_اف. وس.حاب ع.ز_اف: ي'سمع منه ع.ز,يف' الر_ع\د وهو د.و,يeه؛ وأ%نشد
ال4صمعي ل%ندل بن ال�ث%ن_ى:

يا ر.بe ر.ب_ ال�سل1م1ي بالسeو.ر\،
ل ت.س\ق1ه ص.ي>ب. عز_اف{ ج'ؤ.ر\

قال: ومط%ر عز_اف م'ج.ل}ج,ل، وروى الفارسي هذا البيت ع.ز_اف، بالزاي،
ورواية ابن السكيت غ%ر�اف. وع.ز.ف%ت نفسي عن الشيء ت.ع\ز,ف' وت.ع\ز'ف

ع.ز\فاv وع'ز'وفاv: ترك%ت\ه بعد إع\جابا وز.ه1د.ت\ فيه وان\صرفت عنه.
وعز.فت نف}س'ه أ%ي س.ل%ت\، وف حديث حارثة%: عز.فت\ نفس3ي عن الدeنيا أ%ي

عافت\ها وك%ر,ه.تها، ويروى ع.ز.ف}ت'، بضم التاء، أ%ي منعت'ها وص.ر.ف}تها؛
وقول� أ%مية بن أ%ب عائذ الذل:

وق1د\ماv ت.ع.ل�ق}ت' أ�م_ الص_ب,ي\ـ
ـي, م1ن>ي على ع'ز'ف{ واك}ت1هال

أ%راد ع'زوف فحذف. والع.ز'وف: الذي ل يكاد ي.ث}ب'ت على خ'ل�ة؛ قال:



أ%ل ت.ع\ل%م1ي أ%ن ع.ز'وف¬ على ال%وى،
إذا صاحب ف غي شيء ت.ع.ص_با؟

واع\ز.و\ز.ف. للشر>: تي�أ%؛ عن اللحيان. والعز_اف': جب.ل من ج,بال
الد_ه\ناء.

والع'زف: المام الط©وران,ي_ة ف قول الشماخ:
حت است.غاث% بأ%ح\و.ى ف%و\ق%ه ح'ب'ك¬،

�ي.د\ع'و ه.ديلv به الع'ز\ف' الع.زاه1يل
وهي ال�ه\م.لة�. والع'ز\ف: الت لا صوت وه.دير.

@عسف: الع.س\ف': الس_ي بغي هداية والخ\ذ� على غي الطريق، وكذلك
الت_ع.سeف' والع\ت1ساف'، والع.س\ف: ر'كوب ال%فاز.ة1 وقط}ع'ها بغي ق%ص\د

ول ه1داية ول ت.و.خ>ي ص.و\ب ول ط%ريق م.س\لوك. يقال: اع\تسف الطريق.
اعت1سافاv إذا ق%ط%ع.ه دون صو\ب ت.و.خ�اه فأ%صابه. والتعس3يف': الس_ي\ر'

على غي ع.ل%م ول أ%ثر�. وع.س.ف. ال%فازة%: ق%ط%ع.ها كذلك ؛ ومنه قيل:
رجل ع.سوف¬ إذا ل ي.ق}ص1د الق>؛ وقول كثي>ر:

ع.س'وق بأ%ج\واز الف%ل ح1م\ي.ري�ة
الع.س'وف: الت تر� على غي هداية فتركب رأ}سها ف السي ول ي.ث}نيها

شيء. والع.س\ف': ركوب ال4مر بل تدبي ول ر.وي�ة، عس.ف%ه ي.ع\س3ف�ه
ع.س\فاv وت.ع.س_ف%ه واع\ت.س.فه؛ قال ذو الرمة:

قد أ%ع\س3ف' الن_از,ح. ال%ج\ه'ول% م.ع\س3ف�ه
ف ظ1لY أ%غ}ض.ف.، ي.د\ع'و هام.ه الب'وم'

ويروى: ف ظل أ%خ\ض.ر، وأ%نشد ابن ال4عراب:
وع.س.ف%ت\ م.عاط1ناv ل ت.د\ث�ر

مدح إبلv فقال: إذا ثبتت ث%فنات'ها ف ال4رض ب.ق1ي.ت آثار'ها فيها
ظاهرة ل تد\ث�ر، قال: وقيل ترد الظYمء الثان، وأ%ث%ر' ثفناتا ال4و_ل

ف ال4رض وم.عاط1ن'ها ل تد\ث�ر؛ وقال ذو الرمة:
ور.د\ت' اع\ت1سافاv، والث©ر.ي�ا كأ%نا،

على هامة1 الرأ}س، ابن ماء� م'ح.لYق'
:vوقال أ%يضا

ي.ع\ت.س3فان1 الليل% ذا ال�يود1
أ%م�اv بكلY كو\ك%ب� ح.ريد1



(* قوله «اليود» كذا ف الصل هنا، وتقدم للمؤلف ف مادة حرد: السدود.)
وعس.ف فلن فلناv ع.س\فاv: ظل%مه. وعس.ف السلطان� ي.ع\س3ف' واع\ت.س.ف

vغ شفاعت إماما�وتع.س_ف.: ظل%م، وهو من ذلك. وف الديث: ل تبل
ع.س'وفاv أ%ي جائراv ظل�وماv. والع.س\ف ف ال4صل: أ%ن يأ}خذ السافر على غي

vطريق ول جاد�ة ول ع.ل%م فنقل إل الظ©لم وال%و\ر. وتعس_ف فلم فلنا
إذا ركبه بالظلم ول ي'ن\ص1فه. ورجل ع.س'وف إذا كان ظلوماv. والع.س3يف':

vبه. وف حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه: أ%ن رجل �ال4جي' ال�س\تهان
جاء إل النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال: إن� اب\ن كان ع.س3يفاv على

رجل كان معه وإنه زن بامرأ%ته، أ%ي كان أ%جياv. والع'س.فاء:
ال�ج.راء، وقيل: الع.س3يف' الم\لوك ال�س\تهان به؛ قال نبيه بن

الج�اج:أ%ط%ع\ت' النف}س. ف الش_ه.وات1 حت
أ%عاد.ت\ن ع.س3يفاv، ع.بد. ع.ب\د1

ويروى: أ%طعت الع1ر\س، وهو ف%ع1يل بعن مفعول كأ%سي أ%و بعن فاعل
كعليم من الع.س\ف ال%و\ر والكفاية. يقال: هو ي.ع\س3ف�هم أ%ي ي.ك}ف1يهم.

وكم أ%ع\س3ف' عليك أ%ي كم أ%ع\م.ل لك، وقيل: كل خادم ع.س3يف. وف الديث:
ل تقتلوا ع.س3يفاv ول أ%سيفاv. وال4س1يف': الع.ب\د'، وقيل: الشيخ

Dالفان، وقيل: هو الذي تشتريه بال1ه، والمع ع'س.فاء على القياس، وع1س.فة
على غي القياس. وف الديث: أ%نه ب.عث س.ر,ي�ة فن.هى عن قتل الع'س.فاء

والو'ص.فاء، ويروى ال�س.فاء. واع\ت.س.ف%ه: ات�خ.ذه ع.س3يفاv. وعس.ف
البعي' ي.ع\س3ف' ع.س\فاv وع'سوفاv: أ%شرف على الوت من الغ'د�ة، فهو عاس1ف،

وقيل: الع.س\ف أ%ن ي.ت.ن.ف9س حت ت.ق}م'ص. ح.ن\ج.رت'ه أ%ي ت.ن\تفخ؛ وأ%ما
قول أ%ب وج\زة السع\دي�:

واس\ت.ي\ق%ن.ت أ%ن9 الص_ل1يف. م'ن\ع.س3ف\
فهو من ع.س\ف1 ال%ن\جرة إذا ق%م.ص.ت للموت. وأ%ع\س.ف الرجل� إذا أ%خذ

بعي.ه الع.س\ف'، وهو نف%س' الوت؛ وناقة عاس1ف¬، بغي هاء: أ%صابا ذلك.
والع'ساف للبل: كالن>زاع للنسان. قال ال4صمعي: قلت لرجل من أهل

البادية: ما الع'ساف؟ قال: حي ت.قم'ص ح.نجرت'ه أ%ي ترجف من النف%س؛ قال عامر
بن الطفيل ف ق�ر\ز'ل يوم الر_ق%م:

ون,ع\م أ%خ'و الصeع\ل�وك1 أ%م\س, ت.ر.ك}ت'ه
بت.ض\ر'ع.، ي.م\ري باليدين, وي.ع\س3ف



وأ%عس.ف الرجل� إذا أ%خذ غلم.ه بعم.ل شديد، وأ%ع\سف. إذا سار بالليل
خ.بط% ع.ش\واء. والع.س\ف': الق%د.ح' الضخ\م. والع'سوف': الق}داح

الك1بار.وع'س\فان�: موضع وقد ذكر ف الديث؛ قال ابن ال4ثي: هي ق%ر\ية جامعة
بي مكة والدينة، وقيل: هي م.ن\هلة من م.ناه1ل الطريق بي ال�حفة ومكة؛

قال الشاعر:
يا خ.ل1يل%ي_ ار\ب.عا واس\ـ

ـت.خ\ب,را ر.س\ماv بع'سفان}
والع.س�اف: اسم رجل.

@عسقف: الع.س\ق%فة�: ن.ق1يض' البكاء، وقيل: هو ج'مود العي عن البكاء إذ
أ%راده أو ه.م_ به فلم يقدر عليه، وقيل: بكى فلن وع.س\ق%ف فلن إذا

ج.م.د.ت عين'ه فلم ي.قد1ر على البكاء.
@عشف: ابن ال4عراب: الع'شوف الشجرة اليابسة.

ويقال للبعي إذا جيء به أ%و_ل ما ي'جاء به ل يأ}كل الق%ت_ ول
الن_وى: إنه ل�ع\ش1ف، وال�ع\ش1ف: الذي عر,ض عليه ما ل يكن يأ}كل فلم

يأ}كله. وأ%كل}ت ط%عاماv فأ%ع\ش.ف}ت عنه ول ي.ه\ن.أ}ن، وإن ل4ع\ش1ف' هذا
الطعام أ%ي أ%ق}ذ%ر'ه وأ%كرهه. ووالل9ه ما ي'ع\ش.ف' ل ال4م\ر الق%بيح

أ%ي ما ي'ع\ر.ف' ل؛ وقد ر.ك1ب\ت. أ%مراv ما كان ي'ع\ش.ف' لك أ%ي ما كان
ي'ع\ر.ف' لك.

@عصف: الع.ص\ف' والع.ص\فة والع.ص1يفة والع'صافة؛ عن اللحيان: ما كان على
ساق الزرع من الورق الذي ي.ي\ب.س' ف%ي.ت.ف%ت_ت'، وقيل: هو ورقه من غي

أ%ن ي'ع.ي_ن بي'ب\س ول غيه، وقيل: ورقه وما ل يؤكل. وف التنزيل:
والبe ذو الع.ص\ف والر_ي\حان�؛ يعن بالعصف ورق الزرع وما ل يؤكل منه،

وأ%م�ا الريان فالرزق وما أ�كل منه، وقيل: الع.صف والع.ص1يفة� والع'صافة
الت�ب\ن، وقيل: هو ما على حب� ال1نطة ونوها من ق�شور التب. وقال

النضر: الع.ص\ف الق%ص1يل، وقيل: العصف بقل الزرع ل4ن العرب تقول خرجنا
ن.ع\ص1ف' الزرع إذا قطعوا منه شيئاv قبل إد\راكه فذلك الع.ص\ف'. والع.ص\ف'
والع.ص1يفة�: ورق السeن\ب'ل. وقال بعضهم: ذو الع.صف، يريد الأ}كول من

الب�، والريان الصحيح الذي يؤكل، والعص\ف' والع.ص1يف: ما ق�ط1ع منه، وقيل:
ها ورق الزرع الذي ييل ف أ%سفله فت.ج'ز�ه ليكون أ%خف� له، وقيل:

العص\ف' ما ج'ز_ من ورق الزرع وهو ر.ط}ب فأ�كل. والع.ص1يفة�: الورق



ال�ج\ت.م1ع الذي يكون فيه السنبل. والع.صف: السeن\بل، وجعه ع'صوف. وأ%ع\ص.ف.
الزرع': طال ع.ص\ف�ه. والع.ص1يفة�: رؤوس سنبل ال1ن\طة. والعصف والع.ص1يفة:

الورق الذي ي.ن\ف%تح عن الثمرة والع'صافة: ما سقط من السنبل كالتب
ونوه. أ%بو العباس: الع.ص\فان1 الت>ب\نان1، والع'صوف' ال4ت\بان�. قال أ%بو

عبيدة: العصف الذي ي'عصف من الزرع فيؤكل، وهو العصيفة؛ وأ%نشد لع.ل}ق%مة
بن ع.ب\د.ة:

ت.سق1ي مذان,ب. قد مال%ت\ ع.ص1يف%ت'ها
ويروى: زالت عصيفتها أ%ي ج'ز_ ث يسقى ليعود ورقه. ويقال: أ%ع\ص.ف

الزرع حان أ%ن يز_. وع.ص.ف}نا الزرع ن.ع\ص1ف�ه أ%ي جززنا ورقه الذي ييل ف
أ%سفله ليكون أخف للزرع، وقيل: ج.ز.ز\نا ورقه قبل أ%ن ي'د\ر,ك، وإن ل
ي'فعل مال% بالزرع، وذكر الل9ه تعال ف أ%ول هذه السورة ما دل� على

وحدانيته من خ.ل}ق1ه النسان وت.ع\ل1يمه البيان%، ومن خلق الشمس والقمر
والسماء وال4رض وما أ%نبت فيها من رزق, من خلق فيها من إنسي� وبيمة، تبارك

الل9ه أ%حسن الالقي. واس\تع\صف. الزرع': ق%ص_ب. وع.ص.ف%ه ي.ع\ص1ف�ه
ع.ص\فاv: صرم.ه من أ%ق}صابه. وقوله تعال كع.ص\ف مأ%gكول، له معنيان:

أ%حدها أ%نه جعل أ%صحاب الفيل كورق أ�خذ ما فيه من الب� وبقي هو ل حب فيه،
والخر أ%نه أ%راد أ%نه جعلهم كعصف قد أ%كله البهائم. وروي عن سعيد بن
جبي أ%نه قال ف قوله تعال كعصف مأ%كول، قال: هو ال%بeور وهو الشعي

النابت، بالنبطية. وقال أ%بو العباس ف قوله كعصف قال: يقال فلن ي.ع\ت.ص1ف'
إذا طلب الرزق، وروي عن السن أ%نه الزرع الذي أ�كل حبه وبقي ت1ب\نه؛

وأ%نشد أ%بو العباس ممد بن يزيد:
فص'ي>روا م1ث}ل% كع.ص\ف{ مأ%gكول}

أ%راد مثل عصف مأ}كول، فزاد الكاف لتأ}كيد الشبه كما أ%كده بزيادة الكاف
ف قوله تعال: ليس كمثله شيء، إل أنه ف الية أ%دخل الرف على السم

وهو سائغ، وف البيت أ%دخل السم وهو مثل على الرف وهو الكاف، فإن قال
قائل باذا ج'ر_ ع.ص\ف أ%بالكاف الت ت'جاو,ر'ه أ%م بإضافة مثل إليه على

أ%نه فصل بي الضاف والضاف إليه؟ فالواب أ%ن العصف ف البيت ل يوز
أ%ن يكون مروراv بغي الكاف وإن كانت زائدة، يد'ل9ك على ذلك أ%ن الكاف ف

كل موضع تقع فيه زائدة ل تكون إل جار_ة كما أ%ن� من وجيع حروف
الر� ف أ%ي موضع وق%ع\ن زوائد فل بد من أ%ن يررن ما بعدهن، كقولك ما



جاءن من أ%حد ولست بقائم، فكذلك الكاف ف كعصف مأ}كول هي الار_ة للعصف وإن
كانت زائدة على ما تقد_م، فإن قال قائل: فمن أ%ي\ن. جاز للسم أ%ن يدخل

على الرف ف قوله مثل كعصف مأ}كول؟ فالواب أ%نه إنا جاز ذلك لا بي
الكاف ومثل من ال�ضار.عة ف العن، فكما جاز لم أ%ن ي'دخلوا الكاف على

الكاف ف قوله:
وصال1يات{ ك%كما ي'ؤ.ث}ف%ي\

vمثل vلشابته لثل حت كأ%نه قال كمثل ما يؤثفي كذلك أ%دخلوا أ%يضا
على الكاف ف قوله مثل كعصف، وجعلوا ذلك تنبيهاv على قو_ة الشبه بي

الكاف ومثل. وم.كان م'ع\ص1ف¬: كثي الزرع، وقيل: كثي التب؛ عن اللحيان؛
وأ%نشد:

إذا ج'ماد.ى م.ن.ع.ت ق%ط}رها،
زان% ج.ناب ع.ط%ن¬ م'ع\ص1ف'

(* قوله «جناب» باليم مفتوحة وبالباء هو الفناء وعطن بالنون، وتقدم
البيت ف مادة جد بلفظ زان جنان جع النة، ولعل9 الصواب ما هنا.)

هكذا رواه، وروايتنا م'غ\ض1ف، بالضاد العجمة، ونسب الوهري هذا البيت
ل4ب قيس بن ال4سلت ال4نصاري؛ قال ابن بري: هو ل�ح.ي\حة% بن ال�لح

ل ل4ب قيس.
Dوهي ريح عاص1ف وعاص1فة ،vوع'صوفا vوع.ص.ف%ت1 الر>يح' ت.ع\ص1ف ع.ص\فا

وم'ع\ص1ف%ة وع.صوف، وأ%ع\صفت، ف لغة أ%سد، وهي م'عص1ف من رياح م.عاص1ف.
وم.عاص1يف. إذا اشتد_ت، والع'صوف للر>ياح. وف التنزيل: والعاصفات1
ع.ص\فاv، يعن الرياح، والر�يح' ت.ع\ص1ف' ما م.ر_ت عليه من ج.و.لن التراب

تضي به، وقد قيل: إن الع.ص\ف الذي هو الت>ب\ن مشتق منه ل4ن الريح تعصف
به؛ قال ابن سيده: وهذا ليس بقوي. وف الديث: كان إذا ع.ص.ف%ت1 الريح'

أ%ي إذا اشتد_ ه'بوب'ها. وريح عاصف: شديدة ال�بوب. والع'صافة�: ما
ع.ص.ف%ت به الريح على لفظ ع'صافة السeن\ب'ل. وقال الفراء ف قوله تعال:

vهم ك%رماد اشتد_ت به الريح ف يوم عاصف، قال: فجعل الع'صوف تابعا�أ%عمال
لليوم ف إعرابه، وإنا الع'صوف للرياح، قال: وذلك جائز على جهتي: إحداها

أ%ن الع'صوف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به ل4ن الريح تكون فيه،
فجاز أ%ن يقال يوم عاصف كما يقال يوم بارد ويوم حار� والبد والر� فيهما،
والوجه الخر أ%ن يريد ف يوم عاص1ف الريح, فتحذف الريح ل4نا قد ذكرت



ف أ%و_ل كلمة كما قال:
إذا جاء يوم¬ م'ظ}ل1م' الشمس, كاس1ف'

يريد كاس1ف الشمس فحذفه ل4نه قدم ذكره. وقال الوهري: يوم عاصف أ%ي
ت.ع\ص1ف فيه الريح، وهو فاعل بعن مفعول فيه، مثل قولم ل%ي\لD نائم¬

وه.مÒ ناصب¬، وجع العاص1ف ع.واص1ف'. وال�ع\ص1فات': الر>ياح' الت ت'ثي
الس_حاب والو.ر.ق وع.ص\ف. الز_رع,. والع.ص\ف' والتعصeف: السeرعة، على

التشبيه بذلك. وأ%ع\ص.ف%ت1 الناقة� ف السي: أ%س\ر.عت\، فهي م'ع\صفة؛
وأ%نشد:

ومن كلY م1س\حاج�، إذا اب\ت.ل� ل1يت'ها،
ت.خ.ل�ب. منها ثائب¬ م'ت.ع.ص>ف'

يعن الع.ر.ق. وأ%ع\ص.ف. الف%ر,س' إذا مر_ مر�اv س.ريعاv، لغة ف
أ%ح\ص.ف. وحكى أ%بو عبيدة: أ%ع\ص.ف الرجل أ%ي ه.ل%ك. والع.صيفة�: الو.رق'
التمع الذي يكون فيه السeن\ب'ل. والع.ص'وف: السريعة من البل. قال شر:

ناقة عاصف وع.ص'وف¬ سريعة؛ قال الشم_اخ:
،vفأ%ض\ح.ت بص.ح\راء الب.س3يطة1 عاصفا

ت'وال ال%صى س'م\ر. الع'جايات1 م'ج\م1ر.ا
وت'ج\م.ع' الناقة� الع.صوف' ع'ص'فاv؛ قال رؤبة:

بع'ص'ف1 ال%ر> خ1ماص, ال4ق}صاب\
يعن ال4معاء. وقال النضر: إع\صاف' البل اس\ت1دارتا حول الب,ئر

ح1ر\صاv على الاء وهي تطحن' التراب حوله وت'ث1يه. ون.عامة ع.ص'وف¬: سريعة،
وكذلك الناقة، وهي الت ت.ع\ص1ف' براكبها فت.مضي به.

والعصاف: اله\لك. وأ%ع\ص.ف الرجل�: هل%ك. وال%رب ت.ع\ص1ف بالقوم:
ت.ذه.ب بم وت'ه\ل1ك�هم؛ قال ال4عشى:

ف ف%ي\ل%ق� ج.أ}واء م.ل}م'ومة{
ت.ع\ص1ف بالد_ار,ع, والاس1ر

أ%ي ت'ه\ل1كهما. وأ%عص.ف الرجل�: جار عن الطريق. قال ال�ف%ض_ل: إذا
رمى الرجل غ%ر.ضاv فصاف نبل�ه قيل إن سهمك لعاص1ف¬، قال: وكل© مائل

عاص1ف¬؛ وقال كثYي:
ف%م.ر�ت بل%ي\ل�، وهي ش.د\فاء عاص1ف¬

ب'ن\خ.ر.ق, الد_وداة، م.ر_ ال%ف%يد.د1



(* قوله «الدوداة» كذا بالصل مضبوطاv ومثله شرح القاموس، وهي اللبة
والرجوحة كما ف القاموس وغيه. وف معجم ياقوت: الدوداء، بالد�، موضع

قرب الدينة ا هـ. وشكلت الدوداء فيه بالضم.)
قال اللحيان: هو ي.ع\ص1ف' وي.ع\ت.ص1ف' وي.ص\ر,ف' وي.ص\ط%ر,ف أ%ي يكسب.
وع.ص.ف. ي.ع\ص1ف' ع.ص\فاv واعتص.ف: كس.ب وطل%ب واح\تال%، وقيل: هو

ك%س\ب'ه ل4هله. والع.ص\ف': الكسب؛ ومنه قول العجاج:
قد ي.ك}س3ب' الال% ال1دان� الاف،
بغ.ي ما ع.ص\ف{ ول اص\ط1راف1

 eوالع'ص'وف': الك%د
(* قوله «والعصوف الكد» عبارة القاموس وشرحه: قال

ابن العراب: العصوف الكدرة، هكذا ف سائر النسخ، وف العباب: الكدر، وف
اللسان: الكد.). والع'صوف': ال�مور.

@عطف: ع.ط%ف. ي.ع\ط1ف' ع.ط}فاv: انصرف.. ورجل ع.طوف وع.ط�اف: ي.ح\م1ي
ال�ن\ه.ز,مي. وعط%ف عليه ي.ع\ط1ف' ع.طفاv: رجع عليه با يكره أ%و له با

يريد. وتعط�ف عليه: وص.ل%ه وبر_ه. وتعط�ف على ر.ح1مه: ر.ق_ لا.
والعاط1فة�: الر_ح1م، صفة غالبة. ورجل عاط1ف وع.ط�وف: عائد بفضله ح.س.ن'

ال�ل�ق. قال الليث: العط�اف الرجل الس.ن ال�ل�ق العطوف على الناس بفضله؛
وقول م'زاحم الع'ق%ي\لي أ%نشده ابن ال4عراب:

وج\د1ي به وج\د ال�ض1لY ق%ل�وص.ه
بن.خ.لة%، ل ت.ع\ط1ف\ عليه العواط1ف'

ل يفسر العواطف، وعندي أ%نه يريد ال4ق}دار الع.واط1ف. على النسان با
ي'ح1بe. وع.ط%ف}ت عليه: أ%ش\ف%ق}ت. يقال: ما ي.ث}نين عليك عاط1فةD من

ر.ح1م ول ق%رابة. وتعط�ف عليه: أ%ش\ف%ق.. وتعاط%ف�وا أ%ي عط%ف بعضهم
vوفا�على بعض. واس\ت.عط%ف%ه فعط%ف. وع.طف الشيء4 ي.ع\ط1ف�ه ع.ط}فاv وع'ط
فانعط%ف. وعط�فه فتعط�ف: ح.ناه وأ%مال%ه، شد>د للكثرة. ويقال: عطف}ت

رأ}س الش.بة فان\عطف. أ%ي ح.ن.ي\ت'ه فان\حن. وعطف}ت أ%ي م1ل}ت.
والع.طائف: الق1س3يe، واحدتا ع.ط1يفةD كما س.م_و\ها ح.ن,ي�ة. وجعها

ح.نÒ. وقوس ع.طوف¬ وم'عط�فةD: م.ع\طوفة� إحدى الس>ي.ت.ي على
ال�خرى. والعطيفة� والع1طافة�: القوس؛ قال ذو الرمة ف الع.طائف:

وأ%ش\ق%ر. ب.ل�ى و.ش\ي.ه خ.ف%قان'ه،



على الب,يض, ف أ%غماد1ها والع.طائ1ف1
يعن ب'ر\داv ي'ظ%ل�ل به، والبيض': السeيوف، وقد ع.ط%ف%ها ي.ع\ط1ف�ها.

وقوس ع.ط}ف%ى: م.ع\طوفة؛ قال أ�سامة� الذل:
ف%م.د_ ذ1راع.ي\ه وأ%ج\ن.أ% ص'ل}ب.ه،

وف%ر_ج.ها ع.ط}ف%ى م.ر,ير¬ م'لك1مد'
(* قوله «مرير إل» أنشده الؤلف ف مادة لكد مر� وضبطناه وما بعده

هناك بالر والصواب رفعهما.)
وكل ذلك لت.ع.ط©ف1ها وان1نائها، وق1س3يÒ م'عط�فة ولفاح م'عط�فة،

وربا ع.ط%ف�وا ع1د_ة ذود على فصيل واحد فاح\ت.ل%ب'وا أ%ل}بانن على ذلك
لي.د\ر,ر\ن. قال الوهري: والقوس الع\طوفة هي هذه العربية.

وم'ن\ع.ط%ف' الوادي: م'ن\ع.ر.ج'ه وم'ن\ح.ناه؛ وقول ساعدة بن جؤية:
من كلY م'ع\ن,قة{ وكلY ع1طافة{
م1نها، ي'ص.د>ق�ها ث%واب¬ ي.ز\ع.ب

يعن بع1طافة هنا م'ن\ح.نÝى، يصف صخرة طويلة فيها ن}ل. وشاة عاطفة
بي>نة� الع'طوف والع.ط}ف: ت.ثن ع'نقها لغي علة. وف حديث الزكاة: ليس فيها

ع.ط}فاء أ%ي م'ل}ت.و,ية� القرن وهي نو الع.ق}صاء. وظ%ب\ية عاط1ف¬:
ت.ع\ط1ف' عنقها إذا ر.ب.ض.ت، وكذلك الاق1ف' من الظYباء. وتعاط%ف ف م.ش\يه:

ت.ثن_ى. يقال: فلن يت.عاطف' ف م1ش\يته بنزلة يت.هادى وي.تمايل� من
ال�يلء والتب.خ\ت'ر.

والع.ط%ف': انث1ناء ال4ش\فار؛ عن كراع، والغي العجمة أ%على. وف حديث
أ�م� م.ع\ب.د: وف أ%شفاره ع.ط%ف¬ أ%ي طول كأ%نه طال وانعط%ف، وروي

الديث أ%يضاv بالغي العجمة. وعط%ف الناقة% على ال�وار والبو�: ظأ%ر.ها.
وناقة عطوف¬: عاط1فةD، والمع ع'ط�ف¬. قال ال4زهري: ناقة ع.ط�وف إذا

ع'ط1ف%ت على ب.و¼ فر.ئم.ت\ه. والع.ط�وف: ال�ح1ب_ة لزوجها. وامرأ%ة
ع.ط1يف¬: ه.ي>نة لي�نة ذ%لول م1ط}واع ل ك1ب لا، وإذا قلت امرأ%ة ع.ط�وف، فهي

الانية� على ولدها، وكذلك رجل ع.طوف. ويقال: ع.ط%ف. فلن إل ناحية كذا
ي.ع\ط1ف' ع.ط}فاv إذا مال إليه وانعطف نوه. وع.طف رأ}س. بعيه إليه إذا
عاج.ه ع.ط}فاv. وع.طف. الل9ه تعال بقلب السلطان على ر.ع1ي�ته إذا جعله

عاطفاv ر.ح1يماv. وعط%ف الرجل و,ساده إذا ثناه لي\ت.ف1ق. عليه
وي.ت�ك1ئ؛ قال لبيد:



وم.ج'ود{ من ص'بابات1 الك%ر.ى،
عاط1ف1 النeم\ر'ق, ص.د\ق, ال�ب\ت.ذ%ل}

والع.ط�وف' والعاط�وف' وبعض يقول العأ}ط�وف: م1ص\ي.دةD فيها خشبة
م.عطوفة الرأ}س، سيت بذلك لنعطاف خشبتها. والع.ط}فة�: خ.ر.ز.ة ي'ع.طYف' با

النساء الرجال%، وأ%رى اللحيان حكى الع1ط}فة، بالكسر. والع1ط}ف':
ال%ن\ك1ب. قال ال4زهري: م.نك1ب الرجل ع1ط}فه، وإب\ط�ه ع1ط}ف�ه. والع'طوف:

الباط�. وع1ط}فا الرجل والدابة: جانباه عن يي وشال وش1ق�اه من ل%د'ن}
رأ}سه و.ر,كه، والمع أ%ع\طاف وع1طاف وع'ط�وف. وع1ط}فا كل شيء: جانباه.

وعط%ف عليه أ%ي ك%ر_؛ وأ%نشد الوهري ل4ب وجزة:
العاط1ف�ون، ت.ح1ي. ما من عاط1ف{،

وال�ط}ع1م'ون، ز.مان أ%4ي\ن. ال�ط}ع1م'؟
قال ابن بري: ترتيب إنشاد هذا الشعر:

العاطفون، ت.ح1ي. ما من عاط1ف{،
وال�ن\ع1م'ون يداv، إذا ما أ%ن\ع.م'وا

والل�ح1ق�ون ج,فان.هم ق%مع. الذ©ر.ى،
وال�ط}ع1م'ون، زمان أ%ين. ال�طع1م'؟

وثن.ى ع1ط}ف%ه: أ%ع\رض. ومر_ ثان ع1ط}ف1ه أ%ي ر.خي_ البال,. وف
التنزيل: ثان ع1ط}ف1ه لي'ض1ل� عن سبيل الل9ه؛ قال ال4زهري: جاء ف التفسي

أ%ن معناه لو,ياv ع'نق%ه، وهذا يوصف به التكب>ر، فالعن وم1ن الناس
من ي'جاد1ل ف الل9ه بغي علم ثانياv ع1طف%ه أ%ي متكباv، ون.ص\ب' ثان%

عطفه على الال، ومعناه التنوين كقوله تعال: ه.د\ياv بال1غ% الكع\بة1؛
:vالكعبة%؛ وقال أ%بو سهم الذل يصف ح1مارا vأ%ي بال1غا

ي'عال1ج بالع1ط}ف%ي, ش.أ}واv كأ%نه
ح.ريق¬، أ©ش1يع.ت\ه ال4باء4ة� حاص1د'

أ%راد أ�ش1يع. ف ال4باءة فحذف الرف وقل%ب. وحاص1د¬ أ%ي ي.ح\ص'3د'
.vر ف ع1طف%ي\ه إذا مر_ م'عج.با�ال4باءة بإ,ح\راقه إياها. ومر_ ينظ

والع1طاف': الزار. والع1طاف': الر>داء، والمع ع'ط�ف¬ وأ%ع\ط1فة،
وكذلك ال1ع\ط%ف' وهو مثل مئ}زر وإزار ومل1ح.ف ول1حاف وم1س\ر.د وس1راد{،
وكذلك م1ع\طف وع1طاف¬، وقيل: ال%عاط1ف' ال4ر\د1ية� ل واحد لا، واع\ت.ط%ف.

با وتعط�ف: ار\تدى. وسي الر>داء ع1طافاv لوق�وعه على ع1ط}ف%ي



الر�جل، وها ناحيتا عنقه. وف الديث: س'بحان م.ن تعط�ف بالع1ز> وقال به،
ومعناه سبحان من ت.ر.د_ى بالعز؛ والتعط©ف ف حق> الل9ه م.جاز¬ ي'راد به

الت�صاف كأ%ن� العز ش.م1له ش'مول% الر>داء؛ هذا قول ابن ال4ثي، ول
يعجبن قوله كأ%ن9 العز ش.مله شول% الر>داء، والل9ه تعال يشمل كل شيء؛

وقال ال4زهري: الراد به عز الل9ه وج.ماله وج.لله، والعرب تضع
الر>داء موضع الب.ه\جة وال�سن وت.ض.ع'ه موضع الن_ع\مة والبهاء. والع'طوف':
ال4ر\د1ية�. وف حديث الستسقاء: ح.و_ل ر,داءه وجعل ع1طاف%ه ال4ين. على

عاتقه ال4يسر؛ قال ابن ال4ثي: إنا أ%ضاف الع1طاف إل الر>داء لنه
أ%راد أ%حد ش1ق9ي الع1طاف، فالاء ضمي الرداء، ويوز أ%ن يكون للرجل،

ويريد بالع1طاف1 جانب. ردائه ال4ين؛ ومنه حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما:
خرج م'ت.ل%فYعاv بع1طاف. وف حديث عائشة: فناولتها ع1طافاv كان علي_
فرأ%ت فيه ت.ص\ل1يباv فقالت: ن.ح>يه عن�ي. والع1طاف: السيف ل4ن العرب

تسميه رداء؛ قال:
ول مال% ل إل ع1طاف¬ وم1د\ر.ع¬،

لكم ط%ر.ف¬ منه ح.ديد¬، ول ط%ر.ف\
الط�ر.ف\ ال4و_ل�: ح.دeه الذي ي'ضرب به، والطر.ف الثان: م.ق}ب,ض'ه؛

وقال آخر:
ل مال% إل الع1طاف'، ت'ؤ\ز,ره'

أ�مe ثلثي وابنة� ال%ب.ل,
ل ي.ر\ت.قي الن_زe ف ذ%لذ1ل1ه،
ول ي'ع.د>ي ن.ع\ل%ي\ه م1ن\ ب.ل%ل,
ع'ص\ر.ت'ه ن'ط}فةD، ت.ض.م_ن.ها

ل1ص\ب¬ ت.ل%ق�ى م.واق1ع. الس_ب.ل,
أ%و و.ج\بةD م1ن ج.ناة1 أ%ش\ك%لة{،

إن ل ي'ر,ع\ها بالاء ل ت'ن.ل,
قال ثعلب: هذا وص.ف ص'ع\لوكاv فقال ل مال% له إل الع1طاف'، وهو السيف،

وأ�م ثلثي: كنانة فيها ثلثون سهماv، وابنة� البل: ق%وس' ن.ب\عة{ ف
جبل وهو أ%ص\ل%ب' لع'ودها ول يناله نزÒ ل4نه يأ}وي البال، والع'صرة:

ال%ل}جأ�، والنeطفة: الاء، واللYص\ب: ش.قe البل، والو.ج\بة:
ال4ك}لة ف اليوم، وال4ش\ك%لة: شجرة. واع\ت.ط%ف. الر>داء4 والسيف. والقوس؛



ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وم.ن ي.ع\ت.ط1ف}ه على م1ئ}زر,،
فن,ع\م الر>داء على الئ}زر,

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ل%ب,س\ت. عليك. ع1طاف. ال%ياء،

وج.ل�ل%ك. ال%ج\د' ث1ن\ي. الع.لء
إنا عن به رداء ال%ياء أ%و ح'ل�ته است1عارةv. ابن شيل: الع1طاف

ت.ر.د>يك بالثوب على م.نك1بيك كالذي يفعل الناس ف الر>، وقد تعط�ف
بردائه. والع1طاف': الر>داء والط�ي\ل%سان؛ وكل ثوب تع.ط�ف%ه أ%ي ت.رد_ى

به، فهو ع1طاف.
والع.ط}ف': ع.ط}ف' أ%طراف الذ�ي\ل من الظYهارة على البطانة.

والع.ط�اف: ف صفة ق1داح ال%ي\س3ر، ويقال الع.طوف، وهو الذي ي.ع\ط1ف'
على القداح فيخرج فائزاv؛ قال الذل:

ف%خ.ض\خ.ض\ت' ص'ف}ن. ف ج.م>ه،
خ1ياض. ال�داب,ر, ق1د\حاv ع.ط�وفا

وقال الق�تيب ف كتاب ال%ي\س3ر: الع.طوف الق1د\ح الذي ل غ�ر\م فيه
vوفا�ول غ�ن\م له، وهو واحد ال4غ}فال الثلثة ف ق1داح اليسر، سي ع.ط

لنه ف كل ر,بابة ي'ضرب با، قال: وقوله ق1دحاv واحد ف معن جيع؛ ومنه
ق%وله:

حت ت.خ.ض\خ.ض بالصeف}ن, الس_بيخ، كما
�خاض. الق1داح. ق%م1ي¬ طام1ع خ.ص1ل

الس_ب,يخ': ما ن.س.ل من ريش الطي الت ترد الاء، والق%م1ي':
ال%ق}م'ور، والطام1ع': الذي يطمع أ%ن ي.ع'ود إليه ما ق�م1ر. ويقال: إنه ليس

يكون أ%حد أ%طمع من م.ق}م'ور، وخ.ص1لD: كثر خ1صال ق%م\ر,ه؛ وأ%ما قول ابن
مقبل:

وأ%ص\ف%ر. عط�اف{ إذا راح. ر.بeه،
غدا اب\نا ع1يان{ بالش>واء ال�ض.ه_ب,

فإنه أ%راد بالع.ط�اف ق1د\حاv ي.ع\ط1ف عن مآخ1ذ1 الق1داح وينفرد، وروي
عن الؤر�ج أ%نه قال ف ح.ل}بة اليل إذا س'وبق بينها، وف أ%ساميها: هو

الساب,ق' وال�ص.لYي وال�س.لYي وال�ج.لYي والتال والعاط1ف'



وال%ظ1يe والؤ.م_ل© والل�ط1يم' والس>كYيت'. قال أ%بو عبيد: ل ي'عرف
منها إل السابق والصلYي ث الثالث والرابع إل العاشر، وآخرها السكYيت
والف�3س\كل؛ قال ال4زهري: ول أ%جد الرواية ثابتة عن الؤر�ج من جهة من

يوثق به، قال: فإن صحت الرواية عنه فهو ثقة.
والع1ط}فة: شجرة يقال لا الع.ص\بة� وقد ذكرت؛ قال الشاعر:

ت.ل%ب_س. ح'بeها بد.مي ول%ح\م1ي،
ت.ل%بeس. ع1ط}فة بف�روع ضال,

وقال مرة: الع.ط%ف، بفتح العي والطاء، نبت ي.ت.ل%و_ى على الشجر ل ورق
له ول أ%فنان، ترعاه البقر خاصة، وهو م'ض1ر� با، ويزعمون أ%ن بعض

عروقه يؤخذ وي'ل}وى وي'ر\قى وي'ط}ر.ح على الرأ%ة الفارك فت�1حب زوجها. قال
ابن بري: الع.ط%فة� اللبلب، سي بذلك لتلويه على الشجر. قال ال4زهري:

الع1ط}ف%ة� والع.ط}ف%ة هي الت ت.ع.ل�ق' ال%ب.ل%ة� با من الشجر، وأ%نشد
البيت الذكور وقال: قال النضر إنا هي ع.ط%فةD فخففها ليستقيم له الشعر.

أ%بو عمرو: من غريب شجر الب الع.ط%ف، واحدتا ع.ط%فة.
ابن ال4عراب: يقال ت.ن.ح_ عن ع1ط}ف1 الط�ريق وع.ط}ف1ه وع.ل}ب,ه

ود.ع\س3ه وق%ر\ي,ه وقار,ع.ت1ه:
وع.ط�اف¬ وع'ط%ي\ف¬: اسان، وال4عرف غ�ط%ي\ف، بالغي العجمة؛ عن ابن

سيده.
@عفف: الع1ف9ة: الك%فe عما ل ي.ح1ل9 وي.ج\م'ل�. ع.ف_ عن ال%حار,م

وال�ط}ماع الد_ن,ية ي.ع1فe ع1ف�ةv وع.ف9اv وع.فافاv وع.فافة، فهو
ع.ف1يف¬ وع.فÒ، أ%ي ك%ف_ وتعف�ف. واس\ت.ع\ف%ف. وأ%عف�ه الل9ه. وف التنزيل:

ول}ي.س\ت.ع\ف1ف الذين ل ي.ج,دون نكاحاv؛ فس_ره ثعلب فقال: لي.ض\ب,ط}
نفسه بثل الصوم فإنه و,جاء.

وف الديث: من ي.س\ت.ع\ف1ف ي'ع1ف9ه الل9ه؛ الس\ت1ع\فاف: طل%ب'
الع.فاف1 وهو الك%فe عن الرام والسؤال من الناس، أ%ي من طلب الع1ف9ة وتكل�فها

أ%عطاه الل9ه إياها، وقيل: الستعفاف الصب\ر والن_زاهة عن الشيء؛ ومنه
الديث: اللهم إن أ%سأ%لك الع1ف9ة والغ1ن، والديث الخر: فإنم ما

علمت أ%ع1ف9ةD ص'ب'ر؛ جع ع.ف1يف. ورجل ع.فÒ وع.ف1يف، وال�نثى بالاء،
وجع الع.ف1يف أ%ع1ف9ة وأ%ع1ف9اء، ول ي'ك%س>روا الع.ف_، وقيل: الع.ف1يفة

من النساء السيدة ال%ي\رة�. وامرأ%ة ع.ف1يفة: ع.ف9ة الف%رج، ونسوة



ع.فائف، ورجل ع.ف1يف وع.فÒ عن السأ%لة وال%ر\ص,، والمع كالمع؛ قال ووصف
قوماv: أ%ع1ف9ة الف%ق}ر, أ%ي إذا افتقروا ل يغ\ش.و'ا السأ%لة القبيحة.

vوقد ع.ف_ يع1ف� ع1ف�ة واستع.ف_ أ%ي ع.ف_. وف التنزيل: ومن كان غني�ا
فلي.ستع\ف1ف\؛ وكذلك تع.ف�ف.، وتع.ف�ف. أ%ي تكل�ف الع1ف�ة. وع.ف_

واع\ت.ف_: من الع1ف�ة؛ قال عمرو بن ال4هتم:
إن_ا ب.ن'و م1ن\ق%ر� قوم¬ ذ%و'و ح.س.ب�،

ف1ينا س.راة� ب.ن س.ع\د{ وناديها
ج'ر\ث�ومةD أ�ن'ف¬، ي.ع\ت.فe م'ق}ت1ر'ها.

عن ال%ب,يث1، وي'ع\ط1ي ال%ي\ر. م'ث}ريها
وع.فيف¬: اسم رجل منه.

�والع'ف9ة� والع'فافة�: بقي_ة الر_م.ث1 ف الض_ر\ع، وقيل: الع'فافة
الر_م.ث ي.ر\ض.ع'ه الف%ص1يل�. وتع.ف�ف الرجل: شرب الع'فافة، وقيل:

الع'فافة بقية اللب ف الضرع بعدما ي'مت.كe أ%كثره، قال: وهي الع'ف9ة
أ%يضاv. وف الديث حديث الغية: ل ت'ح.ر>م' الع'ف9ة�؛ هي بقية اللب ف

الض_ر\ع بعد أ%ن ي'ح\ل%ب أ%كثر ما فيه، وكذلك الع'فافة، فاستعارها للمرأ%ة،
وهم يقولون الع.ي\فة؛ قال ال4عشى يصف ظبية وغزالا:

وت.عادى عنه النهار.، فما ت.ع\ـ
ـج'وه إل ع'فافةD أ%و ف�واق'

نصب النهار على الظرف، وت.عادى أ%ي ت.باعد'؛ قال ابن بري: وهذا البيت
كذا ورد ف الصحاح وهو ف شعر ال4عشى:

ما تعادى عنه النهار، ول تعـ
ـج'وه إل ع'فافةD أ%و ف�واق'

أ%ي ما ت.جاوز'ه ول ت'فار,ق�ه، وت.ع\ج'وه ت.غ\ذ�وه، والف�واق اجتماع
الد�ر�ة؛ قال: ومثله للن�مر بن ت.و\ل%ب:

بأ%غ%ن_ ط1ف}ل� ل ي'صاح1ب' غيه،
فله ع'فافة� د.ر>ها وغ1زار'ها

وقيل: الع'فافة القليل من اللب ف الضر\ع قبل نزول الد>ر�ة. ويقال:
ت.عاف_ ناقتك. يا هذا أ%ي اح\ل�ب\ها بعد اللبة ال�ول. وجاء فلن على

ع1ف9ان1 ذلك، بكسر العي، أ%ي وق}ت1ه وأ%وانه، لغة ف إف�انه، وقيل:
الع'فافة أ%ن ت'ترك الناقة� على الفصيل بعد أ%ن ي.ن\ق�ص ما ف ضرعها فيجتمع له



اللب ف�واقاv خفيفاv؛ قال الفراء: العفافة أ%ن تأ}خذ الشيء بعد الشيء
فأ%نت ت.ع\ت.ف©ه. والع.ف}ع.ف': ثر الطلح، وقيل: ثر الع1ضاه كلها. ويقال

للعجوز: ع'ف9ة وع'ث9ة.
والع'ف9ة: سكة ج.ر\داء بيضاء صغية إذا ط�ب,خت فهي كال4ر'ز� ف طعمها.

vه ع.ق}فا�@عقف: الع.ق}ف': الع.ط}ف والتل}و,ية�. ع.ق%ف%ه ي.ع\ق1ف
وع.ق�ف%ه وان\ع.ق%ف وت.ع.ق�ف أ%ي عط%ف%ه فان\ع.ط%ف.. وال4ع\ق%ف': الن\ح.ن

ال�ع\و.ج�. وظب\ي أ%ع\ق%ف': معطوف الق�رون. والع.ق}فاء من الشياه: الت
eذنيها. والع'ق�افة: خ.ش.بة ف رأ}سها ح'ج\نة ي'م.د�التوى قر\ناها على أ

با الشيء كال1ح\ج.ن. والع.ق}فاء: جديدة قد ل�و,ي. ط%ر.ف�ها. وف حديث
Dأ%ي م.ل}و,ي_ة Dلا شوكة ع.ق1يفة Dم'ف%ل}طحة Dالقيامة1: وعليه ح.س.كة

كالص>ن_ارة. وف حديث القاسم بن م'خ.ي\م1رة: أ%نه س'ئل عن الع'ص\رة1
للمرأ%ة فقال: ل أ%علم ر'خ>ص فيها إل للشيخ ال%ع\ق�وف1 أ%ي الذي

ان\ع.ق%ف. من شد_ة الك1ب.ر فان\حن واع\وج� حت صار كالع'ق9افة1، وهي
.�الص_و\ل%جان

والع'قاف: داء يأ}خذ الشاة ف قوائمها فتعو.جe، وقد ع'ق1ف%ت\، فهي
م.ع\ق�وفة. والتع\ق1يف': الت_ع\ويج. وشاة عاق1ف¬: م.ع\ق�وفة الر>جل، وربا

اع\ت.رى كل الدواب>. وال4ع\ق%ف: الفقي التاج؛ قال:
يا أ%يeها ال4ع\ق%ف' ال�ز\ج,ي م.ط1ي_ت.ه،
ل ن,ع\مةv ت.ب\ت.غي عندي ول ن.ش.با

والمع ع'ق}فان. وع'ق}فان: جنس من النمل. ويقال: للنمل ج.د�ان: فاز,ر¬
وع'ق}فان�، ففاز,ر¬ ج.دe السeود، وع'قفان جد ال�م\ر، وقيل: النمل ثلثة

أ%صناف: النمل والفاز,ر' والع'ق%ي\فان�، والع'ق%ي\فان�: الطويل� القوائم
يكون ف ال%قاب,ر وال%رابات1؛ وأ%نشد:

س'لYط% الذ�رe فاز,ر¬ أ%و ع'ق%يفا
ن�، فأج\له'م' لدار� ش.ط�ون1

قال: والذ�ر� الذي يكون ف البيوت يؤذي الناس، والفاز,ر': ال�دو_ر
ال4سود يكون ف التمر، قال ابن بري: قال د.غ}ف%لD النس_ابة: ي'ن\سب'

النمل� إل ع'ق}فان والفازر، فع'ق}فان جد السود، والفاز,ر ج.د� الشeق}ر.
وع'ق}فان�: ح.يÒ من خ'زاعة%. والع.ق}فاء والع.ق%ف': ضرب من النب\ت. حكى

ال4زهري عن الليث: والع.ق}فاء ضرب من البقول معروف، قال: والذي أ%عرفه ف



البقول الق%ف}عاء، ول أ%عرف الع.ق}فاء. والع.ي\ق�فان�: نبت كالع.ر\ف%ج,
له س.ن,فةD كس.ن,فة1 الث©فاء؛ عن أ%ب حنيفة. وقال مرة: الع'ق%ي\فاء

Òنب\تة ورقها مثل ورق الس_ذاب لا زه\رة حراء وثرة ع.ق}فاء كأ%نا ش1ص
فيها ح.بÒ، وهي تقتل الشاء ول تضر البل؛ قال الوهري: وأ%ما قول حيد بن

ث%و\ر ال1لل:
كأ%نه ع.ق}ف¬ ت.و.ل�ى ي.ه\ر'ب'،
من أ%ك}ل�ب ي.ع\ق�ف�ه'ن_ أ%ك}ل�ب'

فيقال: هو الثعلب؛ قال ابن بري: وهذا الرجز ل�ميد ال4رقط ل لميد بن
ث%و\ر. وأ%عراب أ%ع\ق%ف' أي جاف{.

@عكف: ع.ك%ف على الشيء ي.ع\ك�ف' وي.ع\ك1ف' ع.ك}فاv وع'كوفاv: أ%قبل عليه
م'واظ1باv ل ي.ص\ر,ف' عنه وجهه، وقيل: أقام؛ ومنه قوله تعال: ي.عكفون

على أ%صنام لم، أ%ي ي'قيمون؛ ومنه قوله تعال: ظ%ل}ت. عليه عاكفاv، أ%ي
:vيقال: فلن عاك1ف¬ على فرج ح.رام؛ قال العجاج يص1ف' ثورا .vم'قيما

فه'ن_ ي.ع\ك�ف}ن به إذا حجا،
ع.ك}ف. الن_بيط1 ي.ل}ع.بون الف%ن\ز.جا

أ%ي ي'ق}ب,ل}ن عليه؛ وقوم¬ ع'ك�ف¬ وع'ك�وف¬. وع.كف%ت1 اليل� بقائدها
إذا أ%قب.ل%ت عليه، وع.ك%ف%ت1 الطي' بالق%ت1يل، فهي ع'ك�وف؛ كذلك أ%نشد

ثعلب:
ت.ذ�بe عنه ك%فÒ با ر.م.ق¬

طياv ع'كوفاv، ك%ز'و�ر, الع'ر'س,
يعن بالطي هنا الذYب�ان فجعلهن_ طياv، وشب_ه اجتماعهن لل4كل

باجتماع الناس للع'ر\س. وع.ك%ف. ي.ع\ك�ف وي.ع\ك1ف' ع.ك}فاv وع'كوفاv: لزم
الكان. والع'ك�وف': القامة� ف السجد: قال الل9ه تعال: وأ%نتم عاك1فون%

ف ال%ساجد؛ قال الفسرون وغيهم من أ%هل اللغة: عاك1فون م'قيمون ف
الساجد ل ي'خ\ر'جون منها إل لاجة النسان ي'صل9ي فيه ويقرأ� القرآن.

ويقال لن لز.م. السجد وأ%قام على الع1بادة فيه: عاكف وم'ع\ت.ك1ف¬.
والع\ت1كاف' والع'كوف: القامة� على الشيء وبالكان ولز'ومهما. وروي عن النب،

صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه كان ي.ع\ت.ك1ف' ف السجد. والعت1كاف':
الح\ت1باس وع.ك%ف�وا حول% الشيء: استداروا. وقوم ع'كوف: م'ق1يمون؛ قال أ%بو

ذؤيب يصف ال4ثاف9:



ف%ه'ن_ ع'كوف¬، كن.و\ح, الك%ر,يـ
ـم,، قد ش.ف_ أ%ك}باد.ه'ن_ ال%و.ى

وع.ك%ف%ه عن حاجته ي.ع\ك�فه وي.ع\ك1ف�ه ع.ك}فاv: ص.ر.ف%ه وح.ب.سه.
ويقال: إنك لت.ع\ك1ف�ن عن حاجت أ%ي ت.ص\رف�ن عنها. قال ال4زهري: يقال
ع.ك%ف}ته ع.ك}فاv فعك%ف. يعكف ع'كوفاv، وهو لزم¬ وواقع¬ كما يقال ر.ج.ع\ت'ه

فر.ج.ع.، إل9 أ%ن مصدر اللزم الع'كوف، ومصدر الواقع الع.ك}ف. وأ%ما
قوله تعال: وال%د\ي. م.ع\كوفاv، فإن� ماهداv وعطاء قال م.ح\بوساv. قال

الفراء: يقال عكفته أ%عكفه ع.ك}فاv إذا حبسته.
وقد ع.ك�ف}ت القوم. عن كذا أ%ي حبستهم. ويقال: ما ع.ك%ف%ك. عن كذا؟

وع'كYف. النظم': ن'ض>د. فيه الوهر'؛ قال ال4عشى:
وكأ%ن� السeموط% ع.ك�ف%ها الس>ل}ـ
ـك' بع1ط}ف%ي\ ج.ي\داء أ�م> غ%زال,

أ%ي ح.ب.سها ول ي.د.ع\ها تتفرق. وال�ع.ك�ف: ال�ع.و_ج' ال�ع.ط�ف'.
وع'ك%ي\ف¬: اسم.

@علف: الع.ل%ف' للد�واب، والمع ع1لف¬ مثل جب.ل وج,بال. وف الديث:
وتأ}كلون ع1لف%ها؛ هو جع عل%ف، وهو ما تأ}كله الاشية. قال ابن سيده:

الع.ل%ف' ق%ض1يم' الد_ابة1، ع.ل%فها ي.ع\ل1ف�ها ع.ل}فاv، فهي م.ع\ل�وفة
وع.ل1يف¬؛ وأ%نشد الفراء:
،vبار,دا éوماء vع.ل%ف}ت'ها ت1ب\نا

حت ش.ت.ت\ ه.م_الةv ع.ي\ناها
أ%ي وس.ق%ي\ت'ها ماء؛ وقوله:

ي.ع\ل1ف�ها اللحم.، إذا عز_ الشج.ر\،
وال%ي\ل� ف إط}عام1ها اللحم. ض.ر.ر\

إنا يعن أ%نم ي.سقون ال%يل% ال4لبان إذا أ%جد.بت ال4رض
ف%ي'ق1يم'ها م'قام. العل%ف. وال1ع\ل%ف': موضع العل%ف. والدابة� ت.ع\ت.ل1ف: تأ}كل،

وت.س\ت.ع\ل1ف': ت.طل�ب الع.ل%ف. بال%م\ح.مة. والع.ل�وف%ة�: ما
ي.ع\ل1ف�ون، وجعها ع'ل�ف¬ وع.لئف'؛ قال:

،vكال1ضاب, وجام1ل vد\ما�فأ}فأ}ت أ
قد ع'د\ن% م1ث}ل% ع.لئف1 ال1ق}ضاب,

وحكى أ%بو زيد: كبش ع.ل1يف¬ ف ك1باش ع.لئف.؛ قال اللحيان: هي ما



ر'ب,ط فع'ل1ف ول ي'س.ر_ح\ ول ر'ع1ي.، قال: وإن شئت حذفت الاء، وكذلك كل
ف%ع'ولة من هذا الضرب من ال4ساء، إن شئت حذ%فت منه الاء، نو

الر_ك�وبة وال%ل�وبة1 وال%ز'وز.ة1 وما أ%شبه ذلك.
والع.ل�وف%ة والع.ل1يفة� وال�ع.ل�فة�، جيعاv: الناقة أ%و الشاة

ت'ع\ل%ف' للس>م.ن, ول ت'ر\س.ل للر_ع\ي. قال ال4زهري: ت'س.م_ن با ي'ج\م.ع
من الع.ل%ف، وقال اللحيان: الع.ل1يف%ة� ال%ع\لوفة، وجعها ع.لئ1ف'

فقط. وقد ع.ل�ف}تها إذا أ%كثرت ت.ع.هeدها بإلقاء العلف لا.
والع'ل}ف�ى، مقصور: ما يعله النسان عند ح.صاد شعيه ل1خ.في أ%و صديق

وهو من العل%ف؛ عن ال%ج.ري�.
والع'ل�ف': ث%ر الطل}ح، وقيل: أ%و\ع1ية� ث%ره. وقال أ%بو حنيفة:

الع'ل�ف%ة� ثرة الطلح كأ%نا هذه ال%رeوبة العظيمة السام1ية� إل أ%نا
أ%ع\ب.ل�، وفيها ح.ب كالتeر\م'س أ%س\مر ت.ر\عاه السائمة ول يأ}كله الناس
إل الض\طر، الواحدة ع'ل�فةD، وبا سي الرجل. والع'ل�ف: ثر الطلح

وهو مثل الباق1لء الغ.ض> يرج فترعاه البل، الواحدة ع'ل�فة مثال ق�ب_ر
وق�ب_رة. ابن ال4عراب: الع'ل�ف من ثر الطلح ما أخ.لف بعد الب.ر.مة،

وهو شبيه الل©وبياء، وهو ال�ل}بة� من الس_م'ر وهو الس�ن\ف' من
ال%ر\خ كالصبع؛ وأ%نشد للعجاج:

ب,ج,يد1 أ%د\ماء4 ت.ن'وش' الع'ل�فا
وأ%ع\ل%ف. الطل}ح': بدا ع'ل�ف�ه وخرج. والع1ل}ف: الكثي ال4كل.

والع.ل}ف': الش�ر\ب الكثي. والع1ل}ف': شجر يكون بناحية اليمن ورقه مثل ورق
العنب ي'كب.س ف ال%جان,ب وي'ش\وى وي'ج.ف�ف ويرفع، فإذا طبخ اللحم طرح معه

فقام م.قام الل9. وع1لف¬: رجل من ال4زد، وهو ز.ب�ان� أ%بو ج.ر\م� من
ق�ضاعة كان ي.ص\نع' الر�حال، قيل: هو أ%ول من ع.م1لها فقيل لا ع1لف1ي�ة
لذلك، وقيل: الع1لف9 أ%عظم الر�حال أ%خ.ر.ةv وواسطاv، وقيل: هي أ%عظم

ما يكون من الرحال وليس بنسوب إل لفظاv كع'م.ر,ي�؛ قال ذو الرمة:
أ%ح.م� ع1لف9 وأ%بي\ض صار,م،

وأ%ع\ي.س م.ه\ر,ي� وأ%ر\و.ع ماج,د
وقال ال4عشى:

هي الصاح1ب' ال4د\ن.ى، وب.ين وبينها
م.ج'وف¬ ع1لفê، وق1ط}ع¬ ون'م\ر'ق'



والمع ع1لف1ي_ات¬؛ ومنه حديث بن ناج,ية%: أ%نم أ%ه\د.و\ا إل ابن
عوف ر,حالv ع1لف1ي_ةv؛ ومنه شعر حيد ابن ثور:

ت.رى الع'ل%ي\ف1ي� ع.ل%ي\ها م'وك%دا
(* قوله «ترى العليفي إل» صدره:

فحمل اللهم كنازاv جلعدا
الكنازا، بالزاي: الناقة الكتنزة اللحم الصلبته؛ فما تقدم ف جلعد

كباراv بالياء والراء خطأ.)
الع'ل%ي\في�: تصغي ترخيم للع1لف9 وهو الرحل النسوب إل ع1لف.

ورجل ع'ل}ف�وف: جاف{ كثي اللحم والشعر. وتيس ع'ل}فوف: كثي الشعر. وشيخ
ع'ل}فوف: كبي السن؛ ومنه قول الشاعر:

م.أ}وى الي.ت1يم، ومأ}وى كلY ن.ه\ب.لة{
ت.أ}وي إل ن.ه\ب.ل� كالن_س\ر, ع'ل}فوف1
وقال عمر بن العد ال�زاعي:
ي.س.ر�، إذا ه.ب. الش>تاء وأ%م\ح.ل�وا

ف الق%و\م,، غ%ي\ر, ك�ب'ن_ة{ ع'ل}ف�وف1
قال ابن بري: هذا البيت أ%ورده الوهري يسر¬ وصوابه ي.س.ر�، بالفض،

وكذلك غ%ي\ر؛ وقبله:
أ%أ�م.ي\م'، هل ت.د\رين. أ%ن} ر'ب. صاح1ب�
فار.ق}ت' يوم. خ.شاش. غي, ض.ع1يف1؟

قال: يوم' خ.شاش� يوم¬ كان بينهم وبي ه'ذ%يل قتلتهم فيه هذيل وما س.ل1م
إل ع'م.ي بن العد 

(* قوله «عمي بن العد» كذا هو هنا بالتصغي
وقد�مه قريباv مكباv.) ، وأ�ميم: ترخيم أ�مية، وقوله ي.س.ر أ%ي ياس1ر،

والع'ل}فوف: الاف من الرجال والنساء، وقيل: هو الذي فيه غ1ر�ة وت.ض\ي,يع؛ قال
ال4عشى:

ح'ل}وة الن_ش\ر والب.ديهة والعل}ـ
ـلت، ل ج.ه\مة ول ع'ل}ف�وف

@علهف: ال�ع.ل}ه,فة�، بكسر الاء: الف%س3يلة الت ل ت.ع\ل�؛ عن كراع.
@عنف: الع'ن\ف ال�ر\ق' بال4مر وقل9ة الر>ف}ق به، وهو ضد الرفق. ع.ن'ف.

به وعليه ي.ع\ن'ف' ع'ن\فاv وع.نافة وأ%ع\ن.فه وع.ن_فه ت.ع\نيفاv، وهو



ع.ن,يف¬ إذا ل يكن ر.فيقاv ف أ%مره. واع\ت.ن.ف. ال4مر.: أ%خذه بع'نف.
وف الديث: إن الل9ه تعال ي'ع\ط1ي على الر>ف}ق ما ل ي'عطي على العنف؛

هو، بالضم، الشدة وال%ش.ق9ة، وكل© ما ف الرفق من الي ففي العنف من
الشر� مثله. والع.ن,ف' والع.ن,يف': ال�عت.ن,ف؛ قال:

،vش.د.د\ت عليه الو.ط}ء ل م'تظال1عا
ول ع.ن,فاv، حت ي.ت1م_ ج'ب'ور'ها

أ%ي غي ر.ف1يق با ول ط%ب� باحتمالا، وقال الفرزدق:
إذا قاد.ن يوم. الق1يامة قائد¬

ع.ن,يف¬، وس.و_اق¬ ي.سوق' الف%ر.ز\د.قا
وال4عنف': كالع.ن,يف والع.ن,ف1 كقولك الل9ه أ%كب بعن كبي؛ وكقوله:

�لع.م\ر'ك ما أ%د\ري وإن ل4و\ج.ل
بعن و.ج,ل؛ قال جرير:

ت.ر.ف�ق}ت. بالك1ي.ين, ق%ي\ن. م'جاشع�،
وأ%نت ب.ز> ال%ش\ر.ف1ي�ة1 أ%ع\ن.ف'

والع.ن,يف': الذي ل ي'حسن الركوب وليس له رفق بركوب اليل، وقيل: الذي
ل عهد له بركوب اليل، والمع ع'ن'ف¬؛ قال:

ل ي.ر\ك%ب'وا اليل% إل بعد.ما ه.ر,م'وا،
فهم ث1قالD على أ%ك}تاف1ها ع'ن'ف

وأ%ع\نف الشيء4: أ%خذه بشد_ة. واعتنف الشيء4: كرهه؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

ل ي.خ\ت.ر, البيت. على الت_ع.زeب,،
ول اع\ت1ناف. ر'ج\لة{ عن م.ر\ك%ب,

يقول: ل يتر كراهة% الرeج\لة فيكب ويد.ع الرeجلة ولكنه اشتهى
الرجلة. واع\ت.ن.ف ال4رض.: ك%ر,ه.ها واس\ت.وخ.مها. واع\ت.ن.ف%ت\ه ال4رض'

نف}س'ها: ن.ب.ت\ عليها 
(* قوله «نبت عليها إل» كذا ف الصل، وعبارة

القاموس وشرحه: واعتنفتن الرض نفسها: نبت ول توافقن.) ؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب ف معن الكراهة:

إذا اع\ت.ن.ف%ت\ن ب.ل}دةD، ل أ%كن لا
ن.س3ي�اv، ول ت'س\د.د\ علي_ ال%طال1ب'



.vأ%بو عبيد: اع\ت.ن.ف}ت' الشيء ك%ره\ت'ه ووجدت له علي_ مشق�ة وع'ن\فا
واع\ت.ن.ف}ت ال4مر اع\ت1نافاv: ج.ه,ل}ته؛ وأ%نشد قول رؤبة:

بأ%ر\بع� ل ي.ع\ت.ن,ف}ن. الع.ف}قا
أ%ي ل ي.ج\ه.لن شد�ة الع.د\و. قال: واعتف}ت' ال4م\ر اع\ت1نافاv أ%ي

أ%ت.ي\ت'ه ول يكن ل به علم؛ قال أ%بو ن'خ.ي\لة%:
ن.ع.ي\ت' ام\ر.أv ز.ي\ناv إذا ت'ع\ق%د' ال�ب،
وإن أ�ط}ل1ق%ت\، ل ت.ع\ت.ن,ف}ه الو.قائع'

vبا. قال الباهلي: أ%كلت ط%عاما vيريد: ل ت.ج,د\ه الوقائع' جاهل
فاع\ت.ن.ف}ت'ه أ%ي أ%نكر\ت'ه، قال ال4زهري: وذلك إذا ل ي'واف1ق}ه. ويقال:

طريق م'ع\ت.ن,ف¬ أ%ي غي' قاص1د{. وقد اع\ت.ن.ف. اع\ت1نافاv إذا جار. ول
ي.ق}ص1د، وأ%صله من اعتنف}ت الشيء4 إذا أ%خذ}ته أ%و أ%تيته غي حاذق به

ول عال. وهذه إبل م'ع\ت.ن,فة إذا كانت ف بلد ل ي'واف1ق�ها.
والتع\ن,يف': الت_ع\يي والل�وم. وف الديث: إذا ز.نت أ%مة� أ%حدكم

فلي.ج\لد\ها ول ي'ع.ن>ف}ها التع\ن,يف': التو\بيخ' والتق}ريع' والل�وم؛
يقال: أ%ع\ن.ف}ته وع.ن_ف}ته، معناه أ%ي ل يم.ع عليها بي ال%د�

والتو\بيخ؛ قال الطاب: أ%راد ل ي.ق}ن.ع' بت.و\بيخها على ف1ع\لها بل ي'قيم
عليها الد� ل4نم كانوا ل ينكرون ز,نا الماء ول يكن عندهم ع.ي\باv؛

وقوله أ%نشده اللحيان:
فق%ذ%ف%ت\ ببي\ضة{ فيها ع'ن'ف\

فسره فقال: فيها غ1ل%ظD وص.لبة.
وع'ن\ف�وان� كلY شيء: أ%و�له، وقد غ%لب على الشباب والنبات؛ قال عدي بن

زيد العبادي:
أ%ن\ش.أ}ت. ت.ط�ل1ب' الذي ض.ي_ع\ت.ه
ف ع'ن\ف�وان1 ش.باب,ك ال�ت.ر.ج\رج,

قال ال4زهري: ع'نفوان الشباب أ%و�ل� ب.ه\جته، وكذلك ع'ن\ف�وان النبات.
يقال: هو ف ع'نفوان شبابه أ%ي أ%و\له؛ وأ%نشد ابن بري:

رأ%ت\ غ�لماv قد ص.ر.ى ف ف1ق}ر.ت1ه\
ماء4 الش_باب, ع'ن\فوان% س.ن\ب.ت1ه

(* قوله «رأت غلماv» كذا بالصل، والذي ف الصحاح ف مادة صرى: رب غلم
قد إل.)



وف حديث معاوية: ع'ن\ف�وان% ال%ك}ر.ع, أ%ي أ%و_ل%ه. وع'ن\ف�وان:
ف�ع\لوان من الع'ن\ف ضد الرفق، قال: ويوز أ%ن يكون ال4صل فيه أ�ن\ف�وان من

ائت.ن.ف}ت الشيء واس\ت.أ}ن.ف}ته إذا اق}ت.ب.ل}ت.ه فأ%قبل إذا
اب\ت.دأ}ت.ه، فقلبت المزة عيناv فقيل ع'نفوان، قال: وسعت بعض تيم يقول اع\تنف}ت

ال4مر بعن ائت.ن.ف}ته. واع\ت.ن.ف}نا ال%راع1ي. أ%ي ر.ع.ينا أ�ن'ف%ها،
�وهذا كقولم: أ%عن ت.ر.س�م\ت، ف موضع أ%أ%ن ت.ر.ست. وع'ن\ف�وان
ال%مر: ح1د_ت'ها. والع'ن\فوان: ما سال من العنب من غي اع\ت1صار.

والع'ن\ف�وة: يب,يس الن_صي� وهو قطعة من ال%لي�.
@عنجف: الع'ن\ج'ف' والع'ن\ج'وف' جيعاv: اليابس' من ه'زال أ%و مرض.

والع'ن\ج'وف: الق%صي التداخ1ل ال%ل}ق، وربا و'صفت به العجوز.
.�@عوف: الع.و\ف': الض_ي\ف'. والع.و\ف': ذكر الرجل. والع.وف: البال
والع.و\ف: الال�، وقيل: الال أ%ي�اv كان، وخص بعضهم به الشر؛ قال

ال4خطل:أ%ز.بe الاج,ب.ي, بع.و\ف1 س.و\ء،
من الن_ف%ر الذين بأ%ز\ق�بان1

والع.و\ف': الكادe على ع1ياله. وف الدعاء: ن.ع1م. ع.و\ف�ك أ%ي حال�ك،
وقيل: هو الضي\ف، وقيل: الذكر وأ%نكره أ%بو عمرو، وقيل: هو طائر. قال

أ%بو عبيد: وأ%نكر ال4صمعي قول أب عمرو ف ن.ع1م ع.و\ف�ك. ويقال: ن.عم
عوف�ك إذا دعا له أ%ن يصيب الباءة الت ت'ر\ض1ي، ويقال للرجل إذا تزو_ج

هذا. وع.وف�ه: ذكره؛ وينشد:
جار,يةD ذات' ه.ن� كالن_و\ف1،

م'ل%م\ل%م� ت.س\تر'ه ب,ح.و\ف1،
يا ل%ي\ت.ن أ%ش1يم' فيها ع.و\ف

أ%ي أ©ول1ج' فيها ذكرى، والن_و\ف': الس_نام. قال ال4زهري: ويقال
لذكر الراد أ%بو ع'و.ي\ف 

(* قوله «أ%بو عويف» كذا ف الصل، والذي ف
القاموس: أبو عوف مكباv.) . وف حديث ج'ناد.ة%: كان الفت إذا كان يوم
س'ب'وعه دخل على س1نان بن س.ل%م.ة، قال: فدخلت عليه وعلي_ ثوبان1 م'و.ر_دان1

فقال: ن.ع1م. ع.و\ف�ك يا أ%با س.لمة فقلت: وعوف�ك فن.ع1م. أ%ي نعم.
ب.خ\ت'ك وج.دeك، وقيل: بال�ك وشأ}ن'ك. والع.وف أ%يضاv: الذكر، قال: وكأ%نه

أ%ليق بعن الديث ل4نه قال يوم س'بوعه يعن من الع'رس. والع.و\ف': من



أ%ساء ال4سد ل4نه ي.ت.عو_ف' بالليل في.ط}لب. والع.و\ف: الذئب.
وت.ع.و_ف ال4سد': الت.م.س الف%ر,يسة% بالليل، وع'واف%ت'ه: ما

ي.تعو_فه بالليل فيأ}كله. والع'واف' والع'وافة�: ما ظ%ف1ر\ت به ليلv. وع'وافة
الطالب: ما أ%صابه من أ%ي شيء كان. ويقال: كل من ظ%ف1ر. بالليل بشيء فذلك

الشيء ع'وافته. وإنه لس.ن' الع.و\ف ف إبله أ%ي الر>ع\ية1. والع.و\ف:
نبت¬، وقيل: نبت طي>ب الريح. وأ�مe ع.و\ف: ال%رادة�؛ وأ%نشد أ%بو الغوث

ل4ب عطاء الس>ن\دي، وقيل لم�اد الراوية:
فما ص.ف}راء� ت'ك}ن.ى أ�م_ ع.و\ف{،

كأ%ن� ر'ج.ي\ل%ت.يها م1ن\جلن1؟
وقيل: هي د'ويب�ة أ�خرى؛ وقال الكميت:

ت'نفYض ب'ر\د.ي\ أ�م> ع.و\ف{، ول ي.ط1ر\
لنا بارق¬، ب.خ\ للوعيد1 وللر_ه.ب\

وقال أ%بو حات: أ%بو ع'و.يف ضرب من ال1ع\لن، وهي د'ويبة غباء تف1ر
بذنبها وبقرنيها ل تظهر أ%بداv. قال: ومن ضروب ال1ع\لن ال�ع.ل والسفن
والل%ع\ل%ع والق%س\و.ر,ي. والع.و\ف: ضرب من الشجر؛ يقال: قد عاف. إذا

لزم ذلك الش_ج.ر.
وع.و\ف وع'و.يف: من أ%ساء الرجال. والع'وفان1 ف سعد: عوف' بن' سعد

وعوف' بن' كعب, بن, سعد{. وعوف¬: جبل؛ قال كثي>ر:
وما ه.ب_ت1 ال4ر\واح' ت.ج\ري، وما ث%و.ى

م'ق1يماv بن.ج\د{ ع.و\ف�ها وت1عار'ها
وت1عار: جبل هناك أ%يضاv، وقد تقدم. وبنو ع.و\ف{ وبنو ع'واف%ة: بطن. قال

الوهري: وكان بعض الناس يت.أ%ول الع.و\ف. الف%ر\ج. فذكر ذلك ل4ب عمرو
فأ%نكره. وقال أ%بو عبيد: من أ%مثال العرب ف الرجل العزيز النيع الذي

ي.ع1زe به الذليل� وي.ذ1ل© به العزيز' قولم: ل ح'ر_ بواد1ي ع.و\ف{
أ%ي كل من صار ف ناحيته خضع له، وكان الفضل يب أ%ن ال%ث%ل للمنذر ابن

ماء السماء قاله ف عوف بن م'ح.لYم بن ذ�ه\ل بن شيبان، وذلك أ%ن النذر
كان ي.طل�ب' ز'ه.ي بن أ�مي�ة الش_ي\بان بذ%ح\ل، فمنعه عوف' بن'

م'ح.لYم� وأ%ب أ%ن يسلمه، فعندما قال النذر: ل ح'ر_ بواد1ي ع.و\ف{ أ%ي
أنه ي.ق}ه.ر من حل� بواديه، فكل9 من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه.

وع'وافة�، بالضم: اسم رجل.



@عيف: عاف. الشيء4 ي.عافه ع.ي\فاv وع1يافةv وع1يافاv وع.ي.فاناv: ك%ر,هه
فلم ي.ش\ربه طعاماv أ%و شراباv. قال ابن سيده: قد غلب على كراهية الطعام،

فهو عائف؛ قال أ%نس ابن م'د\ر,كة الثعمي:
إن، وقتلي ك�ليباv ث أ%ع\ق1ل%ه،

كالث�ور ي'ض\ر.ب' ل�ا عافت الب.ق%ر'
،vكذا ف الصل، ورواية الصحاح وشارح القاموس: سليكا «vقوله «كليبا *)

وهي الشهورة فلعلها رواية أخرى.)
وذلك أ%ن البقر إذا امتنعت من شروعها ف الاء ل ت'ض\ر.ب لنا ذات

لب، وإنا يضرب الثور لت.فزع هي فتشرب. قال ابن سيده: وقيل العياف الصدر
والعيافة السم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

كالث�ور ي'ض\ر.ب' أ%ن ت.عاف. ن,عاج'ه،
و.ج.ب. الع1ياف'، ض.ر.ب\ت. أ%و ل ت.ض\ر,ب

ورجل ع.ي'وف¬ وع.ي\فان: عائف، واستعاره النجاشي للكلب فقال يهجو ابن
مقبل:

ت.عاف' الك1لب' الضار,يات' ل�وم.ه'م\،
وتأ}كل من كعب بن, ع.و\ف{ ون.ه\ش.ل

وقوله:
فإن} ت.عاف�وا الع.د\ل% واليانا،

فإن� ف أ%ي\مان,نا ن,يانا
فإنه يعن بالنيان سيوفاv أ%ي فإنا نضربكم بسيوفنا، فاكتفى بذكر السيوف

عن ذكر الضرب با. والعائف: الكاره للشيء ال�ت.ق%ذYر له؛ ومنه حديث
النب، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه أ�ت بض.ب� م.ش\و,ي فلم يأ}كله، وقال:

إن ل4عاف�ه ل4نه ليس من طعام قومي أ%ي أ%كرهه. وعاف الاء4: تركه وهو
عطشان�. والع.ي'وف من البل: الذي ي.ش.مe الاء، وقيل الذي يشمه وهو صاف

فيد.ع'ه وهو عطشان�. وأ%عاف القوم' إعافةv: عاف%ت\ إبل�ه'م الاء فلم
تشربه. وف حديث ابن عباس وذكره إبراهيم، صلى الل9ه على نبينا وعليه وسلم،

وإسكانه ابنه إسعيل وأ�مه مكة وأ%ن الل9ه عز وجل فج_ر لما زمزم قال:
فمر_ت\ ر'فقةD من ج'ر\ه'م� فرأ%وا طائراv واقعاv على جبل فقالوا: إن هذا

الطائر لعائف على ماء؛ قال أ%بو عبيدة: العائف هنا هو الذي يتردد على الاء
وي'وم ول ي.م\ض1ي. قال ابن ال4ثي: وف حديث أ�م إسعيل، عليه



السلم: ورأ%وا طياv عائفاv على الاء أ%ي حائماv لي.ج,د ف�ر\صة فيشرب. وعافت
الطي إذا كانت توم على الاء وعلى اليف ت.عيف ع.ي\فاv وتتردد ول تضي

تريد الوقوع، فهي عائفة، والسم الع.ي\فة�. أ%بو عمرو: يقال عافت الطي'
إذا استدارت على شيء ت.ع'وف أ%شد� الع.و\ف. قال ال4زهري وغيه: يقال

عافت ت.ع1يف'؛ وقال الطرماح:
وي'ص\ب,ح' ل م.ن\ ب.ط}ن' ن.س\ر� م.ق1يل�ه'
دوي\ن. السماء ف ن'س'ور� عوائف

وهي الت ت.ع1يف على القتلى وتتردد. قال ابن سيده: وعاف الطائر
ع.ي.فاناv حام ف السماء، وعاف ع.ي\فاv حام حول الاء وغيه؛ قال أ%بو

ز'ب.ي\د:كأ%ن أ%وب. م.ساحي القوم, فوقه'م'
طي، ت.ع1يف على ج'ون{ م.زاح1يف

والسم الع.ي\فة، شبه اخ\ت1لف ال%ساحي فوق رؤوس الف9ارين بأ%جنحة
الطي، وأ%راد بال�ون الزاحيف إبلv قد أ%ز\ح.ف%ت فالطي توم عليها.

والعائف: التكهن. وف حديث ابن سيين: أ%ن شرياv كان عائفاv؛ أ%راد أ%نه
كان صادق ال%د\س والظن كما يقال للذي يصيب بظنه: ما هو إل كاهن، وللبليغ

ف قوله: ما هو إل ساحر، ل أ%نه كان يفعل فعل الاهلية ف العيافة.
وعاف الطائر. وغي.ه من الس_وان,ح ي.عيف�ه ع1يافة: زج.ره، وهو أ%ن ي.عتب

بأ%سائها ومساقطها وأ%صواتا؛ قال ابن سيده: أ%صل ع1ف}ت' الطي. ف%ع.ل}ت'
ع.ي.ف}ت'، ث نقل من ف%ع.ل% إل ف1ع.ل%، ث قلبت الياء ف ف%ع1لت'

أ%لفاv فصار. عاف}ت' فالتقى ساكنان: العي' العتلة ولم الفعل، فحذفت العي'
للتقائهما فصار التقدير ع.ف}ت'، ث نقلت الكسرة إل الفاء ل4ن أ%صلها

قبل القلب ف%ع1ل}ت، فصار ع1ف}ت، فهذه مراجعة أ%صل إل أ%ن ذلك ال4صل
ال4قرب' ل ال4بعد'، أ%ل ترى أ%ن أ%ول% أ%حوال, هذه العي ف صيغة الثال

إنا هو فتحة� العي الت أ�بد1لت منها الكسرة�؟ وكذلك القول ف أ%شباه
هذا من ذوات الياء؛ قال سيبويه: حلوه على ف1عالة كراهية% الف�عول، وقد
تكون الع1يافة بالد\س وإن ل تر شيئاv؛ قال ال4زهري: العيافة زجر الطي
وهو أ%ن يرى طائراv أ%و غراباv فيتطي وإن ل ير شيئاv فقال بالدس كان

عيافة أ%يضاv، وقد عاف الطي. ي.عيفه؛ قال ال4عشى:
ما ت.ع1يف اليوم. ف الط�ي\ر الر_و.ح\
من غ�راب, الب.ي\ن,، أ%و ت.ي\س� ب.ر.ح\



(* قوله «برح» كتب بامش الصل ف مادة روح ف نسخة سنح.)
والعائف: الذي ي.عيف' الطي في.ز\ج'ر'ها وهي الع1يافة. وف الديث:
الع1يافة والط�ر\ق من ال1ب\ت1؛ الع1يافة: زج\ر' الطي والتفاؤل بأ%سائها

وأ%صواتا وم.م.ر>ها، وهو من عادة العرب كثياv وهو كثي ف أ%شعارهم.
يقال: عاف. ي.ع1يف ع.ي\فاv إذا زج.ر. وحد.س وظن، وبنو أ%س\د ي'ذ}ك%رون

بالعيافة وي'وص.فون با، قيل عنهم: إن قوماv من الن تذاكروا عيافتهم
فأ%ت.و\هم فقالوا: ض.ل�ت\ لنا ناقةD فلو أ%رسلتم معنا من ي.ع1يف، فقالوا

لغ'ل%ي>م منهم: انط%ل1ق\ معهم فاسترد.ف%ه أ%حد'هم ث ساروا، فلق1ي.ه'م ع'قاب¬
كاس1ر.ةD أ%حد جناح.ي\ها، فاقش.ع.ر� الغلم وبكى فقالوا: ما ل%ك.؟ فقال:

كس.ر.ت\ ج.ناحاv، ور.ف%ع.ت\ ج.ناحاv، وح.ل%ف%ت\ بالل9ه ص'راحاv: ما أ%نت
بإنسي ول تبغي ل1قاحاv. وف الديث: أ%ن عبد.الل9ه ابن. عبد1 الطلب

أ%با النب، صلى الل9ه عليه وسلم، مر_ بامرأ%ة ت.ن\ظ�ر' وت.ع\تاف' فدعته
إل أ%ن ي.س\ت.ب\ض1ع. منها فأ%ب.

وقال شر: ع.ياف¬ والط�ريدة� ل�ع\ب.تان لص1ب\يان1 ال4عراب؛ وقد ذكر
الطرماح ج.واري. ش.ب.ب\ن عن هذه الل©ع.ب فقال:

،vق%ض.ت\ من ع.ياف{ والط%ريد.ة حاج.ة
ف%ه'ن_ إل ل%ه\و الديث خ'ض'وع'

وروى إسعيل بن قيس قال: سعت الغية% بن ش'ع\بة يقول: ل ت'ح.ر>م' 
*)

قوله «ل ترم إل» هكذا بضم التاء وشد الراء الكسورة ف النهاية
والصل، وضبط ف القاموس: بفتح التاء وضم الراء. وقوله «الرة والرتي» هكذا

بالراء ف الصل والقاموس، وقال شارحه: الصواب الزة والزتي بالزاي كما
ف النهاية والعباب.) الع.ي\ف%ة�، قلنا: وما الع.ي\فة؟ قال: الرأ%ة
ت.ل1د' في'ح\ص.ر' لب.ن'ها ف ثديها فت.ر\ض.ع'ه جار.ت'ها الر_ة والرتي؛

قال أ%بو عبيد: ل نعرف الع.ي\ف%ة% ف الرضاع ولكن ن'راها الع'ف�ة%، وهي
بق1ي_ة اللب ف الض.ر\ع بعدما ي'م\ت.كe أ%كثر' ما فيه؛ قال ال4زهري:
والذي هو أ%صح عندي أ%نه الع.ي\فة� ل الع'ف�ة، ومعناه أ%ن جارتا

ترض.ع'ها الرة والرتي ليتفتح ما انسد_ من مارج اللب، سي عيفة ل4نا
ت.عاف�ه أ%ي تقذ%ر'ه وتكر.ه'ه.

وأ%بو الع.ي'وف: رجل ؛ قال:



،vوجارا vوكان أ%بو الع.ي'وف أ%خا
وذا ر.ح1م�، فقلت. له ن,قاضا

وابن العي>ف الع.ب\دي�: من شعرائهم.
@عبق: ع.ب,ق. به ع.ب.قاv وع.باقيةD مثل ثانية: لز,م.ه، وع.س3ق. به كذلك.

وع.ب,ق. الر_د\ع بالسم والثوب,: ل%ز,ق، وف بعض نسخ كتاب النبات:
ت'ع\ب.ق' به الثياب'، وف بعضها ت'ع.ب_ق'. وع.ب,ق%ت الرائحة� ف الشيء3

ع.ب.قاv وع.باق1يةv: ب.قيت؛ وع.ب,ق الشي' بقلب: كذلك على الثل. وريح¬
ع.ب,ق¬: لصق¬. ورجل ع.ب,ق¬ وامرأ%ة ع.ب,قةD إ,ذا تطي>ب وتعلق به الطYيب فل

يذهب عنه ريه أ%ي�اماv؛ قال:
ع.ب,ق. الع.ن\ب.ر' وال1س\ك' با،

فهي صفراء� كع'ر\جون1 الق%م.ر\
وف نسخة: العمر. وامرأ%ة ع.ب,قةD ل%ب,قةD: ي'شاك1ل�ها كل© لباس وطيب.

قال الزاعيون، وهم من أ%عرب الناس: رجل ع.ب,ق¬ ل%ب,ق¬ وهو الظريف. وما
Dأ%ي بقية من أ%موالم. وما ف الن>ح\ي ع.ب.قة وع.ب\قة Dبقيت لم ع.ب.قة

أ%ي شيء من سن، وقيل: ما ف الن>ح\ي ع.ب.قة وع.م.ق%ة أ%ي لطخ وض.ر� من
السمن، وقيل: ما فيه ل%ط}خ ول ض.ر¬ ول ل%ع'وق من ر'ب¼ ول سن، وزعم

اللحيان أ%ن ميم ع.م.قة بدل من باء ع.ب.قه، وأ%صل ذلك من ع.ب,ق. به الشيء
ي.ع\ب.ق' ع.ب.قاv إ,ذا لزق به؛ قال طرفة:

ث راحوا ع.بق. ال1س\ك' بم،
ي.ل}ح.ف�ون% ال4رض ه'د_اب ال�ز'ر\

والع.باقية�: الداهية ذو الشر� والنeكر؛ وأ%نشد:
أ%ط%ف_ لا ع.باقيةD س.رن\د.ى،

ج.ر,يء# الص_د\ر, م'ن\ب.س3ط� اليمي
والع.باقية�: اللص� الارب الذي ل ي'ح\ج,م' عن شيء. وقد اع\ب.ن\قى

الرجل أ%ي صار داهيةv. وبه ش.ي\ن ع.باق1ية أ%ي له أ%ثر باق، وف الصحاح: وهي
أ%ثر جراحة تبقى ف ح'ر> وجهه. والع.باق1ية�: شجر له شوك يؤذي من ع.ل1ق.

به؛ قال أ%بو حنيفة: الع.باق1ية� من العضاه، وهي شجرة ل ت'ن\ع.ت\؛ قال
ساعدة بن العجلن:

،vغداة ش'واح1ط{ ف%ن.ج.و\ت شد�ا
وث%و\ب'ك ف ع.باقية{ ه.ر,يد'



يقول: تعلقت الع.باق1ية� به فتركه با ونا. وغلم¬ م'ع\ب.ن\ق: سي>ء�
اللق. ال4صمعي: رجل ع1ب,ق�انةD ر,ب,ق�انة إ,ذا كان سي>ء اللق،

والرأ%ة كذلك.
@عبشق: الع'بشوق: د'و.ي\ب_ة من أ%حناش ال4رض. وعبشق: اسم.

�@عبنق: ع'قاب ع.ق%ن\باة وع.ب.ن\قاة وق%ع.ن\باةD وب.ع.ن\قاة: حديدة
الخالب، وقيل هي السريعة الطف ال�ن\ك%رة، وقال ابن ال4عراب: كل ذلك على

البالغة كما قالوا أ%س.د¬ أ%س1د¬ وكل}ب ك%ل1ب¬.
واع\ب.نقى واب.ع.ن\قى إ,ذا ساء خلقه.

@عتق: الع1ت\ق': خلف الر>ق وهو الرية، وكذلك الع.تاق'، بالفتح،
والع.تاقة�؛ ع.ت.ق.

العبد' ي.ع\ت1ق' ع1ت\قاv وع.ت\قاv وع.تاقاv وع.تاق%ةv، فهو ع.تيق¬
وعات1ق¬، وجعه ع'ت.قاء، وأ%ع\ت.ق}ت'ه أ%نا، فهو م'ع\ت.ق¬ وع.تيق¬، والمع

كالمع، وأ%م.ةD ع.تيق¬ وع.تيق%ةD ف إ,ماء� ع.تائ1ق. وف الديث: لن ي.ج\زي
ولد¬ والده إ,ل� أ%ن يده ملوكاv فيشتريه في.ع\ت1ق%ه؛ قال ابن

ال4ثي: وقوله في.ع\ت1ق%ه ليس معناه استئناف الع1ت\ق, فيه بعد الشراء ل4ن
الجاع منعقد أ%ن ال4ب ي.ع\تق'

على البن إ,ذا ملكه ف الال وإ,نا معناه أ%نه إ,ذا اشتراه فدخل ف
ملكه عتق عليه، فلما كان الش>راء�

سبباv لع.تق1ه أ�ضيف الع1تق' إ,ليه، وإ,نا كان هذا ج.زاء له ل4ن
الع1ت\ق. أ%فضل ما ي'ن\ع1م به أ%حد¬ على أ%حد، إ,ذ خلصه بذلك من الرق> وج.ب.ر

به النقص الذي له وتكمل له أ%حكام ال4حرار ف جيع التصرفات.
وفلن م.ول ع.تاق%ة{ وم.و\لv ع.تيق¬ وم.و\لةD عتيقةD وم.وال�

ع'ت.قاء ونساء ع.تائق: وذلك إ,3ذا أ�ع\ت1ق}ن.. وحلف بالع.تاق, أ%ي
ال3ع\تاق.وع.تيق¬: اسم الصد>يق، رضي ال عنه، قيل: سي بذلك ل4ن ال تبارك

وتعال أ%ع\ت.ق%ه من النار، واسه عبد ال بن عثمان؛ روت عائشة أ%ن أ%با
بكر دخل على النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: يا أ%با بكر أ%نت ع.تيق'
ال من النار، فم1ن\ يومئذ س'م>ي ع.تيقاv. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال

عنه: أ%نه سي ع.تيقاv ل4نه أ�ع\ت1ق. من النار؛ ساه به النب، صلى ال
عليه وسلم، وقيل: كان يقال له ع.تيق¬ لماله.

وع.ت.ق%ت\ عليه يي¬ ت.ع\ت1ق': سبقت وتقدمت، وكذلك ع.ت'ق%ت\، بالضم،



أ%ي ق%د'مت ووجبت كأ%نه حفظها فلم ينث. وع.ت.ق%ت\ من>ي يي أ%ي سبقت؛
وأ%نشد ل4وس بن حجر:

،vع.ت.ق%ت\ قديا Dعلي� أ%لي_ة
فليس لا، وإ,ن ط�ل1ب.ت\، م.رام'

أ%ي لزمتن، وقيل أ%ي ليس لا حيلة وإ,ن ط�ل1ب.ت\. أ%بو زيد: أ%ع\ت.ق.
:vيين.ه أ%ي ليس لا كفارة. وع.ت.ق%ت الفرس' ت.ع\ت1ق' وع.ت'قت1 ع1ت\قا

سبقت اليل ف%ن.ج.ت\. وفرس عات1ق¬: سابق. ورجل م1ع\تاق' الو.سيق%ة إ,ذا
ط%ر.د. ط%ريدةv سبق با، وقيل: س.ب.ق. با وأ%ناها؛ قال أ%بو الثلم يرثي

:vصخرا
حام1ي ال%قيق%ة1 نس_ال� الو.د1يقة، م1ع\ـ
ـتاق' الو.سيق%ة1، ل ن,ك}س¬ ول وان

قال: ول يقال م1ع\ناق.
والعات1ق': الناهض من ف1راخ القطا. قال أ%بو عبيد: ونرى أ%نه من السبق

على أ%نه ي.ع\تق'
أ%ي يسبق. يقال: هذا فرخ قطاة عات1ق¬ إ,ذا كان قد اس\ت.ق%ل9 وطار.

وع1تاق'
الطي: الوارح منها، وال4ر\ح.ب,ي_ات' الع1تاق': النجائب منها، وقيل:

العات1ق' من الطي فوق الناهض، وهو ف أ%ول ما ي.ت.ح.س_ر' ريشه ال4ول
وينبت له ريش ج'ل}ذ1ي� أ%ي شديد، وقيل: العات1ق' من المام ما ل ي'س3ن�

وي.س\ت.ح\ك1م، والمع ع'ت_ق. وجارية عات1ق¬: شابة، وقيل: العات1ق' البكر
الت ل ت.ب,ن\ عن أ%هلها، وقيل: هي الت بي الت أ%دركت وبي الت

ع.ن.س.ت\: والعات1ق': الارية الت قد أ%دركت وبلغت فخ'د>ر.ت\ ف بيت أ%هلها
ول تتزوج، س�يت بذلك لنا ع.ت.ق%ت\ عن خدمة أ%بويها ول يلكها زوج

بعد'، قال الفارسي: وليس بقوي؛ قال الشاعر:
أ%ق1يدي د.ماv، يا أ�م_ عمرو، ه.ر.ق}ت1ه

بكف�ي\ك، يوم الستر، إ,ذ أ%ن\ت1 عات1ق'
وقيل: العات1ق' الارية الت قد بلغت أ%ن ت.د.ر_ع. وع.ت.ق%ت\ من

الص>با والستعانة با ف م1ه\ن.ة1
أ%هلها، س>يت عات1قاv با، والمع ف ذلك كله ع.وات1ق؛ قال زهي بن

مسعود الضب:



ول ت.ث1ق, الع.وات1ق' من غ{يور�
بغ.ي\ر.ت1ه، وخ.ل�ي\ن. ال1جال

وف الديث: خرجب أ�م كلثوم بنت عقبة وهي عات1ق¬ قبل هجرتا؛ قال ابن
ال4ثي: العات1ق' الشابة أ%ول ما ت'د\ر,ك'، وقيل: هي الت ل ت.ب,ن\ من

والديها ول تتزوج وقد أ%دركت وش.ب_ت، ويمع على الع'ت_ق,، ومنه حديث أ�م
عطية: أ�م1ر\نا أ%ن نرج ف العيدين ال�ي_ض والع'ت_ق، وف رواية:

الع.وات1ق؛ يقال: ع.ت.ق%ت1 الارية، فهي عات1ق¬، مثل حاض.ت\، فهي حائض¬. وكل
شيء بلغ إ,ناه' فقد ع.ت.ق..

والع.تق': الكري الر_ائع' من كل شيء واليار'
من كل شيء التمر والاء والبازي والش_ح\م. والع1ت\ق': الك%ر.م'؛ يقال:

ما أ%ب\ي.ن. الع1ت\ق. ف وجه فلن يعن الكرم. والع1ت\ق': المال. وفرس
ع.تق¬: رائع كري ب.ي>ن الع1ت\ق,، وقد ع.ت'ق. ع.تاق%ةv، والسم

الع1ت\ق'، والمع الع1تاق'. وامرأ%ة ع.ت1يقةD: جيلة كرية؛ وقوله:
ه1جان� ال�ح.ي_ا ع.و\ه.ج' ال%ل}ق,، س'ر\ب,ل%ت\

من ال�س\ن, س1ر\بالv ع.ت1يق. الب.نائق,
يعن ح.س.ن البنائق جيلها. والع'ت'ق': الشجر الت يتخذ منها القسي�

العربية؛ عن أ%ب حنيفة، قال: يراد به ك%ر.م' القوس ل الع1ت\ق الذي هو
،eالق1د.م. وقال م'ر_ة عن أ%ب زياد: الع1ت\ق الشجر الت تعمل منها الق1س3ي
قال: كذا بلغن عن أ%ب زياد والذي نعرفه الع'ت'ق. والع.تيق': فحل من

النخل معروف ل ت.ن\ف�ض' نلته. وع.تيق' الطي: البازي؛ قال لبيد:
فان\ت.ض.ل}نا، وابن' س.ل}مى قاعد¬،

كع.تيق, الطي ي'غ\ضى وي'ح.ل9
ابن سلمى: النعمان، وإ,نا ذكر مقامته مع الربيع بي يدي النعمان. ابن

ال4عراب: كل© شيء بلغ النهاية ف جودة{ أ%و رداءة أ%و حسن أ%و قبح، فهو
ع.تيق¬، وجعه ع.ت'ق¬. والعات1قة� من القوس: مثل العات1ك%ة1، وهي الت

ق%د'مت واح\م.ر�ت. والع.تيق': القدي من كل شيء حت قالوا رجل ع.تيق¬ أ%ي
قدي. وف الديث: عليكم بال4مر الع.تيق, أ%ي القدي ال4ول، ويمع على

ع1تاق� كشريف وش1راف{. ومنه حديث ابن مسعود: إ,نن_ من الع1تاق,
ال�و.ل1وهن> من تلدي؛ أ%راد بالع1تاق, ال�ول,

السور اللت أ�ن\ز,لت أ%ولv بكة وأ%نا من أ%ول ما تعل�مه من ا



لقرآن. وقد ع.ت'ق. ع1ت\قاv وع.تاق%ةv أ%ي ق%د'م وصار ع.تيقاv، وكذلك ع.ت.ق.
ي.ع\ت'ق' مثل د.خ.ل يدخ'ل، فهو عات1ق¬، ودناني ع'ت'ق¬، وعت_ق}ت'ه أ%نا

ت.ع\تيقاv. وف التنزيل: ول}ي.ط�و_فوا بالبيت الع.تيق,. وف حديث ابن
الزبي أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,نا س.م_ى ال
البيت.الع.تيق. ل4ن ال أ%ع\ت.ق%ه من البابرة فلم ي.ظ}هر عليه ج.ب_ار قط،

والبيت الع.تيق' بكة لقدمه ل4نه أ%ول بيت وضع للناس؛ قال السن: هو
البيت القدي، دليله قوله تعال: إن أ%ول بيت و'ض1ع. للناس لل�ذ1ي ب,ب.ك�ة

مباركاv؛ وقيل: ل4نه أ�ع\ت1ق. من الغرق أ%يام الطوفان، دليله قوله
تعال: وإ�ذ} بو_أ}نا ل3براهيم مكان البيت؛ وهذا دليل على أ%ن البيت ر'ف1ع

وبقي مكان'ه، وقيل: إ,نه أ�ع\ت1ق. من البابرة ول ي.د_ع1ه1 منهم أ�حد،
وقيل: سي ع.تيقاv ل4نه ل يلكه أ%حد، وال4ول أ%ول. وقال بعض ح'ذ�اق

اللغويي. الع1ت\ق' للم.و.ات كالمر والتمر، والق1د.م' للم.و.ات
vقدية ح'بست زمانا :Dوخر ع.ت1يقة .vواليوان1 جيعا

ف ظرفها؛ فأ%ما قول ال4عشى:
وكأ%ن� ال%م\ر الع.تيق. من ال3س\ـ

ـف%ن\ط1 م.م\زوجةD باء� ز'لل�
فإ,نه قد ي'و.3ج_ه على تذكي المر، فإ,ما أ%ن يكون تذكي المر

معروفاv. وإ,ما أ%ن يكون و.جه_ه.ا على إ,رادة الشراب، ومثله كثي، أ%عن المل
على العن، قال أ%بو حنيفة: وإ,ن شئت جعلت ف%عيلv هنا ف معن مفعول
كما تقول عي¬ كحيلD، فتكون المر مؤنثة على اللغة الشهورة. ويقال

ل%ي_د1 الشراب عاتق¬، والعات1ق': المر القدية؛ قال حسان:
كال1س\ك1 ت.خ\ل1ط�ه باء س.حابة{
أ%و عات1ق�، كدم الذ�بيح, م'د.ام,

وقد ع.ت.ق%ت المر'
وع.ت_ق%ها. وال�ع.ت_ق%ة�: من أ%ساء الطYلء والمر؛ قال ال4عشى:

،Dوس.بيئ%ة ما ت'ع.ت>ق' باب,ل
كد.م, الذ�بيح, س.ل%ب\ت'ها ج,ر\يال%ها

وال�ع.ت_ق%ة�: المر الت ع.ت>ق%ت\ زماناv حت ع.ت'ق%ت\. والعات1ق':
كالع.ت1يق%ة1، وقيل: هي الت ل ي.ف�ض_ أ%حد¬ ختامها كالارية العات1ق,،

وقيل: هي ل ت'ف}ت.ض_؛ قال لبيد:



أ�غ}لي الس>باء4 بكل أ%د\ك%ن. عات1ق�،
أ%و ج.ونة{ ق�د1ح.ت وف�ض_ خ1تام'ها

eإ,ذا كانت نيبة كرية. وقال أ%عراب: ل ن.ع'د Dع.تيق%ة Dوب.ك}ر.ة
الب.ك}رة%

ب.ك}ر.ةv حت ت.س\لم من الق%ر\حة والع'ر_ة، فإ,ذا منهما فقد ع.ت'ق%ت\
وثبتت، ويروى نبتت. وع.ت'قت: قد'مت؛ وكل ذلك عن ابن ال4عراب. وقال ثعلب:

قد ع.ت.ق%ت\، بالفتح، ت.ع\ت1ق ع1ت\قاv أ%ي ن.ج.ت\ فسبقت. وأع\تقها
صاحبها أ%ي أ%4عجلها وأ%ناها. وع.ت.ق السمن وع.ت\ق: يعن ق%د'م؛ عن اللحيان.

والع.تيق': الاء، وقيل: الطYلء والمر، وقيل: اللب. وع.ت_ق. ب,ف1يه
ي'ع.ت>ق' إ,ذا ب.ز.م. وعض.

والع1ت\ق': صلح الال. وع.ت.ق. الال ع1ت\قاv: صلح، وع.ت.ق%ه وأ%ع\ت.قه
ف%ع.ت.ق: أ%صلحه فصلح، وع.ت'ق. فلن بعد استعلج ي.ع\ت'ق، فهو ع.تيق¬:

رق_ وصار ع.تيقاv، وهو رقة اللد، أ%ي ر.ق�ت ب.ش.رته بعد الغلظ والفاء،
وع.ت.ق. التمر وغيه وع.ت'ق.، فهو ع.تيق¬: رق_ جلده، وع.ت'ق.

ي.ع\ت'ق إ,ذا صار قدياv. وقال أ%بو حنيفة: الع.تيق' اسم للتمر ع.ل%م؛
وأ%نشد قول عنترة:

ك%ذ%ب الع.تيق' وماء� ش.ن� بارد¬،
إ,ن كنت1 سائ1ل%ت غ%ب'وقاv فاذهب

قيل: إ,نه أ%راد بالع.تيق التمر الذي قد ع.ت'ق؛ خاطب امرأ%ته حي عاتبته
على إ,يثار فرسه بأ%لبان إ,بله فقال لا: ع.ل%يك بالتمر والاء البارد

وذ%ر,ي اللب لفرسي الذي أ%حيك على ظهره، وقال: هو الاء نفسه؛ وهذه
ال4بيات قيل إ,نا لعنترة، وقال ابن خالويه: إ,نا ل�ز.ز بن ل%و\ذ%ان

السدوسي، وهي:
ك%ذ%ب العتيق' وماء شن� بارد¬،
إ,ن كنت سائ1ل%ت غ%بوقاv فاذهب
ل ت'ن\ك1ري فرسي وما أ%طعم\ت'ه،

فيكون% لون'ك1 مثل% لون ال4ج\ر.ب,
إ,ن ل4خ\ش.ى أ%ن ت.قول ح.ليل%ت:

هذا غ�بار ساطع¬ ف%ت.ل%ب_ب,
Dم\ إ,ليك وس1يلة�إنç1 الرجال% ل



أ%ن يأ}خذوك ت.ك%ح_لي وت%ض_ب
ويكون م.ر\ك%ب'ك1 الق%لوص. وظ1ل�ه'،

وابن' الن_عام.ة1 يوم ذلك م.ر\ك%ب
قال: والع.تيق' التمر الشه\ريز'، وجعه ع.ت'ق.

والعات1ق': ما بي ال%ن\كب والع'ن'ق,، مذكر وقد أ�نث وليس بثبت؛ وزعموا
أ%ن هذا البيت مصنوع وهو:

،Dل ن.س.ب. اليوم. ول خ'ل�ة
ات>س.ع. الف%ت\ق' على الرات1ق,

ل ص'ل}ح. بين، فاع\ل%موه'، ول
بينك�م'، ما ح.م.ل%ت\ عات1قي

سيفي وما كن_ا بن.ج\د{، وما
ق%ر\ق%ر ق�م\ر' الواد1 بالشاه1ق,

قال ابن بري: والعات1ق' مؤنثة، واستشهد بذه ال4بيات ونسبها لب عامر
جد> العباس بن, م1ر\داس وقال: ومن روى البيت ال4ول:

ات_س.ع. الرق' على الراق1ع
فهو ل4نس بن العباس بن مرداس؛ قال اللحيان: هو مذكر ل غي، وها

eالعات1ق,: مع\و.ج �عات1قان1 والمع ع'ت\ق وع'ت_ق وعوات1ق'. ورجل أ%م\ي.ل
موضع الرداء. والعات1ق': الز>قe الواسع اليد؛ وبه فسر بعضهم قول

لبيد:أ%غ}لى الس>باء4 بكل أ%د\ك%ن. عات1ق�
وقد تقدم؛ قال ال4زهري: جعل العات1ق. زقا¾ لا رآه نعتاv لل4د\كن

وإ,نا أراد بالعات1ق, جي�د. المر وهو كقوله: أ%و ج.و\نة{ ق�د1ح.ت\، وإ,نا
قدح ما فيها، وال%ونة: الابية، والق%د\ح الغ.ر\ف. وقال الوهري: هو
الز>ق� الذي طابت رائحته، وقوله ب,ك�ل9 يعن من كل، والس>باء: اشتراء

المر. والعات1ق' أ%يضاv: الزادة الواسعة. وال�ع.ت_قة�: ضرب من
العطر.وأ%بو ع.تيق�: كنية، ومنه ابن أ%ب ع.تيق� هذا الاج,ن' العروف، وإ,نا

قيل ق%ن\طرة ع.تيق%ةD، بالاء، وقنطرة ج.ديد¬، بل هاء، ل4ن الع.تيق%ة%
بعن الفاعلة والديد بعن الفعولة لي'ف}ر.ق.
بي ما له الفعل وبي ما الفعل واقع عليه.

@عثق: الع.ث%ق': شجر نو القامة وورقة شبيه بورق الك%ب.ر إ,ل أ%نه كثيف
غليظ، ينبت ف الشواهق كما ينبت الك%ت.م'، ل يأ}كله شيء وي'ج.ف�ف' ورقه



eوي'وخ.ف' بالاء كما ي'وخ.ف' ال1ط}م1ي eوي'د.ق
فيطلى به ف موضع ك%ني�، فإ,ذا جف_ أ�عيد. فح.ل%ق. الشعر ح.ل}ق

النeورة.
أ%بو عمرو: سحاب م'ن\ع.ث1ق¬ إ,ذا اختلط بعضه ببعض.

وف لغات هذيل: أ%ع\ث%ق%ت ال4رض' إ,ذا أ%خصبت.
@عدق: ع.د.ق. ي.ع\د1ق' وأ%ع\د.ق. وع.و\د.ق.: أ%دخل يده ف نواحي البئر

والوض كأ%نه يطلب شيئاv. وع.د.ق الشيء4 ي.ع\د1ق�ه ع.د\قاv: جعه.
والع.و\د.ق'

والع.و\د.قة�: حديدة ذات ثلث شعب ي'ستخرج با الدلو من البئر. ابن
�ال4عراب: الع.و\د.قة

والع.د\وقة ل�ط�اف البئر، وجعها ع'دق¬، وقال: الع.د.ق الطاطيف الت
�ت'خ\رج الدلء� با، واحدتا ع.د.ق%ةD، وربا سيت الل�ب\ج.ة

ع.و\د.قةv، والل�ب\جة حديدة لا خسة مالب تنصب للذئب يعل فيها اللحم، فإ,ذا
اجتذبه ن.ش1ب. ف حلقه. ورجل عاد1ق' الرأ}ي: ليس له ص.ي>ور يصي إ,ليه.

يقال: ع.د.ق. بظن�ه ع.د\قاv إ,ذا ر.جم. بظنه ووج_ه الرأ}ي إ,ل ما ل
ي.س\ت.ي\قنه.

@عذق: الع.ذ}ق': كل غصن له ش'ع.ب. والع.ذ}ق أ%يضاv: النخلة عند أ%هل
الجاز. والع1ذ}ق: الك1باسة. قال الوهري: الع.ذ}ق، بالفتح، النخلة ب.م\لها؛

ومنه حديث الس_قيفة: أ%نا ع'ذ%ي\ق�ها ال�ر\ج_ب'، تصغياv لع.ذ}ق
النخلة وهو تصغي تعظيم. وف الديث: ك%م\ من عذ}ق� م'ذ%ل�ل ف النة ل4ب

الدحداح؛ الع.ذ}ق، بالفتح: النخلة، وبالكسر: الع.ر\جون با فيه من
الشماريخ، ويمع على ع1ذاق�؛ قال ابن ال4ثي: ومنه حديث أ%نس: فرد_ رسول

ال. صلى ال عليه وسلم، إ,ل أ�م\ي ع1ذاق%ها أ%ي نلتا. وف حديث أ%نس:
ل قطع ف ع1ذ}ق� معل9ق ل4نه ما دام معلقاv ف الشجرة فليس ف ح1ر\ز.

وف الديث: ل والذي أ%خرج الع.ذ}ق من الرية1 أ%ي النخلة من النواة؛
فأ%ما ع.ذ}ق' بن طاب� فإ,نا سوا النخلة باسم النس فجعلوه معرفة، ووصفوه

بضاف إ,ل معرفة فصار كزيد بن عمرو، وهو تعليل الفارسي. والع1ذ}ق:
الق1ن\و' من النخل والعنقود من العنب، وجعه أ%ع\ذاق¬ وع'ذوق.
وأ%ع\ذ%ق. ال3ذ}خ1ر' إ,ذا أ%خرج ثره، وع.ذ%ق. أ%يضاv كذلك. قال أ%بو

حنيفة: قال أ�ص.ي\لD للنب، صلى ال عليه وسلم، حي سأ%له عن مكة:



تركت'ها وقد أ%ح\ج.ن. ث�مامها وأ%ع\ذ%ق. إ,ذ}خ1ر'ها وأ%م\ش.ر.
س.ل%م'ها، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: يا أ�ص.ي\ل�، د.ع القلوب.
ت.ق1ر�؛ ول يفسر أ%بو حنيفة معن قوله أ%ع\د.ق. إ,ذ}خرها؛ ابن ال4ثي:

أ%ع\ذق إ,ذخرها أ%ي صارت له ع'ذوق وش'ع.ب، وقيل: أ%ع\ذق بعن أ%زهر.
ابن ال4عراب: ع.ذ%ق. الس_خ\ب.ر'

إ,ذا طال نباته وثرته ع.ذ%ق�ه. والع.ذ}ق%ة� والع1ذ}ق%ة: العلمة تعل
على الشاة مالفة للونا تعرف با، وخص بعضهم به العز. ع.ذ%ق%ها

ي.ع\ذ�قها ع.ذ}قاv وأ%ع\ذقها إ,ذا ربط ف صوفها صوفة تالف لونا يعرفها با. قال
ال4زهري: وسعت غي واحد من العرب يقول اع\تذ%ق فلن ب.كرة من إ,بله

إ,ذا أ%علم عليها لقبضها، والعلمة ع.ذ}قة، بالفتح. وع.ذ%ق. الرجل% بشر¼
ي.ع\ذ1ق�ه ع.ذ}قاv. و.س.مه بالقبيح ورماه به حت ع'رف به، وهو من ذلك

كأ%نه جعله له علمة. والع.ذ}ق: إ,بداء الرجل إ,ذا أ%تى أ%هله. ويقال: ف بن
فلن ع1ذ}ق¬ ك%ه\لD أ%ي ع1ز� قد بلغ غايته، وأ%صله الك1باسة إ,ذا

أ%ينعت، ضربت مثلv للع1ز� القدي؛ قال ابن مقبل:
وف غ%ط%فان% ع1ذ}ق' ع1ز� م'م.ن_ع'،

على ر.غ}م أ%قوام, من. الناس، يان,ع'
فقوله ع1ذ}ق¬ يانع¬ كقولك ع1ز� ك%ه\ل وع1ذ}ق ك%ه\ل. والع1ذ}ق': موضع.
وخ.ب\راء الع1ذ%ق,: معروفة بناحية الص_م>ان. قال ال4زهري: وما اعتقب

فيه القاف والباء ان\ز.ر.ب. ف بيته وان\ز.رق، واب\ت.ش.ر\ت الشيء
واق}ت.ش.رت\ه. ويقال للذي يقوم بأ�مور النخل وت.أ}ب,يه وتسوية ع'ذ�وقه وتذليلها

للق1طاف عاذ1ق¬؛ قال كعب بن زهي يصف ناقته:
ت.ن\جو، وي.ق}ط�ر ذ1ف}راها على ع'ن'ق�،
كال1ذ}ع, ش.ذ�ب عنه عاذ1ق¬ س.ع.ف%ا

وف الصحاح: ع.ذ�ق. عنه عاذ1ق¬ سعفا.
وع.ذ%ق}ت النخلة: قطعت سع.ف%ها، وع.ذ�قت، شدد للكثرة. قال ابن

ال4عراب: اع\ت.ذ%ق. الرجل� واع\ت.ذ%ب إ,ذا أ%سب\ل لعمامته ع.ذ%ب.ت.ي\ن من خلف،
وقال ابن الفرج: سعت ع.ر_اماv يقول كذبت ع.ذ�اق%ت'ه وع.ذ�اب.ت'ه،

 Dوهي استه. وامرأ%ة ع.ق}ذ%انة
(* قوله «وامرأة عقذانة إل» تقدم ف مادة

عقذ وشتقذ نقل هذه العبارة بعينها وفيها عدوانة بدل عذقانة وهو تريف



والصواب ما هنا.) وش.ق}ذانةD وع.ذ}قانة أ%ي ب.ذ1ي_ة سليطة، وكذلك امرأ%ة
س.ل%ط%ان.ةD وس.ل%تانة. وف نوادر ال4عراب: فلن ع.ذ1ق¬ بالقلوب ول%ب,ق¬

وط1يب ع.ذ1ق¬ أ%ي ذكي الريح.
@عذلق: ال4زهري عن ابن ال4عراب: يقال للغلم الاد الرأ}س الفيف

الروح: ع'س\çلوج وع'ذ}لوق وغ%ي\دان وغ%ي\ذان وش.م.ي\ذ%ر.
@عرق: الع.ر.ق: ما جرى من أ�صول الشعر من ماء اللد، اسم للجنس ل يمع،

هو ف اليوان أ%صل وفيما سواه مستعار، ع.ر,ق ع.ر.قاv. ورجل ع'ر.ق¬: كثي
الع.ر.ق. فأ%ما ف�ع.ل%ةD فبناء مطرد ف كل فعل ثلثي كه'ز.أ%ة، وربا

غ�لYظ بثل هذا ول ي'ش\ع.ر بكان اطراده فذكر كما يذكر ما يطرد، فقد قال
بعضهم: رجل ع'ر.ق¬ وع'ر.قةD كثي العرق، فسو�ى بي ع'ر.ق� وع'ر.قة{،

وع'ر.ق¬ غي مطرد وع'ر.قةD مطرد كما ذكرنا. وأ%ع\ر.ق}ت' الفرس وع.ر_ق}ت'ه:
أ%جريته ليعرق. وع.ر,ق. الائط� ع.ر.قاv: ن.د1ي.، وكذلك ال4رض الث�ر,ي�ة

إ,ذا ن.ت.ح فيها الندى حت يلتقي هو والثرى. وع.ر.ق' الزجاجة1: ما ن.تح
به من الشراب وغيه ما فيها. ول%ب.ن¬ ع.ر,ق¬، بكسر الراء: فاسد' الطعم

وهو الذي ي'ح\ق%ن ف السقاء ويعل�ق على البعي ليس بينه وبي جنب البعي
وقاء، في.ع\ر.ق' البعي'

ويفسد طعمه عن ع.ر.ق1ه فتتغي رائحته، وقيل: هو البيث المض'، وقد
ع.ر,ق ع.ر.قاv. والعر.ق': الثواب. وع.ر.ق ال1لل: ما يرشح لك الرجل به أ%ي

:vيعطيك للمودة؛ قال الرث بن زهي العبسي يصف سيفا
سأ%ج\ع.ل�ه مكان% النeون1 م1ن>ي،

وما أ�ع\ط1يت'ه ع.ر.ق. ال1لل,
أ%ي ل ي.ع\ر.ق ل بذا السيف عن مودة إ,نا أ%خذته منه غضباv، وقيل: هو
القليل من الثواب شب�ه بالعرق,. قال شر: العر.ق' النفع والثواب، تقول

العرب: اتذت عنده يداv بيضاء وأ�خرى خضراء فما ن,ل}ت'
منه ع.ر.قاv أ%ي ثواباv، وأ%نشد بيت الرث بن زهي وقال: معناه ل

،vخليل%ه، ولكن أ%خذته ق%س\را �أ�ع\ط%ه للم'خال�ة والودة كما ي'ع\طي الليل
والنون اسم سيف مالك بن زهي، وكان ح.م.ل� بن بدر أ%خذه من مالك يوم

قت.ل%ه، وأ%خذه الرث من حل بن بدر يوم قتله، وظاهر بيت الرث يقضي بأ%نه
أ%خذ من مالك 

(* قوله «من مالك إل» كذا بالصل ولعله من حل). سيفاv غي



النون، بدللة قوله: سأ%جعله مكان النون أ%ي سأ%جعل هذا السيف الذي
استفدته مكان النون؛ والصحيح ف إ,نشاده:

وي'خ\ب,ر'هم مكان النون م>ن,ي
ل4ن قبله:

سي'خ\ب,ر' قوم.ه ح.ن.ش' بن عمرو،
إ,ذا لقاه'م'، واب\نا ب,لل

والع.رق'
ف البيت: بعن الزاء: وم.عار,ق' الرمل: أ%لع\اط�ه وآباط�ه على

التشبيه ب.عار,ق اليوان. والعر.ق: الل%ب'، سي بذلك ل4نه ع.ر.ق¬ يتحل�ب ف
العروق حت ينتهي إ,ل الضرع؛ قال الشماخ:

،vتغد'و وقد ض.م1ن.ت\ ض.ر_اتا ع.ر.قا
من\ ناصع, اللون1 ح'ل}و, الطعم مهود1

vر.قا�والرواية العروفة غ
جع غ�ر\قة، وهي القليل من اللب والشراب، وقيل: هو القليل من اللب

خاصة؛ ورواه بعضهم: ت'ص\بح وقد ضمنت، وذلك أ%ن قبله:
إ,ن ت'م\س, ف ع'ر\ف�ط{ ص'ل}ع� ج.ماج,م'ه،
من ال4سال1ق، عار,ي الش_و\ك1 م.ج\رود1

،vتصبح وقد ضمنت ض.ر_اتا ع.ر.قا
فهذا شرط وجزاء، ورواه بعضهم: ت'ض\ح, وقد ضمنت، على احتمال الطي�.

vنتح منه اللب. ويقال: إ,ن� بغنمك لع1ر\قا :vوع.ر,ق. السقاء� ع.ر.قا
من لب، قليلv كان أ%و كثياv؛ ويقال: ع.ر.قاv من لب، وهو الصواب. وما

أ%كثر ع.ر.ق إ,بلك وغنمك أ%ي لب.نها ونتاجها. وف حديث عمر:أ%ل ل
ت'غالوا ص'د'ق.

النساء فإ,ن الرجال ت'غال بصداقها حت تقول ج.ش1م\ت إ,ليك ع.ر.ق
القربة؛ قال الكسائي: ع.ر.ق' الق1ر\بة أ%ن يقول ن.ص1ب\ت لك وتكلفت وتعبت حت

ع.ر,ق}ت كع.ر.ق, الق1ر\بة، وع.ر.ق�ها س.ي.لن� مائها؛ وقال أ%بو عبيدة:
تكلفت إ,ليك ما ل يبلغه أ%حد حت تش_م\ت ما ل يكون ل4ن القربة ل

ت.ع\ر.ق، وهذا مثل قولم: حت ي.شيب. الغ'راب'
وي.بيض. الفأ}ر، وقيل: أ%راد بع.رق, القربة ع.ر.ق. حام1لها من ث1ق%لها،

وقيل: أ%راد إ,ن قصدتك وسافرت إ,ليك واحتجت إ,ل ع.ر.ق القربة وهو



ماؤها؛ قال ال4صمعي: ع.رق القربة معناه الشدة ول أ%دري ما أ%صله؛ وأ%نشد
لبن أ%حر الباهلي:

ل%ي\ست\ ب.ش\ت.مة{ ت'ع.دe، وع.ف}و'ها
ع.رق الس>قاء على الق%عود الل�غ1ب.

قال: أ%راد أ%نه يسمع الكلمة ت.غ1يظه وليست بشتمة في'ؤاخ1ذ با صاح.بها
وقد أ�ب\ل%غت\

إ,ليه كع.ر.ق السقاء على الق%ع'ود اللغب، وأ%راد بالسقاء القربة، وقيل:
ل%ق1يت منه ع.ر.ق.

القربة أ%ي شد_ة ومشقة، ومعناه أ%ن القربة إ,ذا ع.ر,قت وهي مدهونة خب'ث
ريها، وأ%نشد بيت ابن أ%حر: ليست بشتمة، وقال: أ%راد ع.ر.ق. القربة

فلم يستقم له الشعر كما قال رؤبة:
كالك%ر\م إ,ذ} ناد.ى من. الكافور,

وإ,نا يقال: صاح. الكرم' إ,ذا نو_ر، فك%ر,ه احتمال الطي� ل4ن قوله
صاح من الـ مفتعلن فقال نادى، فأ%ت� الزء على موضوعه ف بره ل4ن نادى

من الـ مستفعلن، وقيل: معناه ج.ش1م\ت إ,ليك النص.ب. والتعب والغ'ر\م.
والؤونة حت ج.ش1م\ت إ,ليك ع.ر.ق.

القربة أ%ي ع1راقها الذي ي'خ\ر.ز' حولا، ومن قال ع.ل%ق. القربة أ%راد
السيور الت تعل�ق با؛ وقال ابن ال44عراب: ك%ل1ف}ت إ,ليك ع.ر.ق.

القربة وع.ل%ق القربة، فأ%ما ع.ر.ق�ها فع.ر.ق�ك با عن ج.ه\د ح.م\ل1ها وذلك
ل4ن أ%شد� ال4عمال عندهم الس_ق}ي'، وأ%ما علقها فما ش'د_ت به ث

ع'لYقت؛ وقال ابن ال4عراب: ع.ر.ق' القربة وع.ل%ق�ها واحد، وهو م1ع\لق تمل
به القربة، وأ%بدلوا الراء من اللم كما قالوا لع.م\ري ور.ع.م\لي. قال

الوهري: ل%قيت من فلن ع.ر.ق القربة؛ الع.ر.ق' إ,نا هو للرجل ل للقربة،
وأ%صله أ%ن الق1ر.ب. إ,نا ت\حم1لها ال3ماء�

الزوافر وم.ن\ ل م'ع1ي له، وربا افتقر الرجل الكري واحتاج إ,ل
حلها بنفسه في.ع\ر.ق'

لا يلحقه من الشقة والياء من الناس، فيقال: تش_م\ت لك ع.ر.ق.
القربة. وع.ر.ق' التمر: د1ب\سه. وناقة دائمة الع.ر.ق,

أ%ي الد>ر_ة، وقيل: دائمة اللب. وف غنمه ع.ر.ق¬ أ%ي ن,تاج كثي؛ عن
ابن ال4عراب.



وع1ر\ق كل شيء: أ%صله، والمع أ%ع\راق وع'روق، ورجل م'ع\ر,ق¬ ف السب
والكرم؛ ومنه قول ق�ت.ي\لة بنت النضر بن الرث:

أ%م'ح.م_د¬ ول4ن\ت ض.ن\ء� ن.جيبة{ * ف ق%و\مها، والف%ح\ل� فحلD م'ع\ر,ق
أ%ي عريق النسب أ%صيل، ويستعمل ف اللؤم أ%يضاv، والعرب تقول: إ,ن�
فلناv ل%م'ع\ر.ق له ف الكرم، وف اللؤم أ%يضاv. وف حديث عمر بن عبد
العزيز: إ,ن� ام\ر.أv ليس بينه وبي آدم أ%ب¬ حيÒ ل%م'ع\ر.ق له ف الوت أ%ي

إ,ن له فيه ع1ر\قاv وإ,نه أ%صيل ف الوت. وقد ع.ر_ق. فيه أ%عمام'ه
وأ%خواله وأ%ع\رقوا، وأ%ع\رق فيه إ,ع\راق العبيد والماء إ,ذا خالطه ذلك

وتل�ق بأ%خلقهم. وع.ر>ق فيه اللئام' وأ%ع\ر.قوا، ويوز ف الشعر إ,نه
ل%مع\روق¬ له ف الكرم، على توهم حذف الزائد، وت.داركه أع\راق'

خي وأ%ع\راق شر؛ قال:
ج.رى ط%ل%قاv، حت إ,ذا قيل سابق¬،

ت.دار.ك%ه أ%ع\راق' س.و\ء3 فب.ل�دا
قال الوهري: أ%ع\ر.ق الرجل أ%ي صار ع.ريقاv، وهو الذي له ع'روق ف

الكرم، يقال ذلك ف الكرم واللؤم جيعاv. ورجل ع.ريق: كري، وكذلك الفرس
vوغيه، وقد أ%ع\ر.ق.. يقال: أ%4ع\ر.ق الفرس ك1ذا صار ع.ريقا

كرياv. والع.ريق من اليل: الذي له ع1ر\ق¬ ف الكرم. ابن ال4عراب:
الع'ر'ق' أ%هل الشرف، واحد'هم ع.ريق وع.ر'وق، والع'ر'ق' أ%هل السلمة ف

الدين. وغلم ع.ريق¬: نيف السم خفيف الروح. وع'ر'وق' كلY شيء: أ%ط}ب.اب
ت.ش.ع_ب' منه، واحدها ع1ر\ق. وف الديث: إ,ن ماء4

الرجل يري من الرأ%ة إ,ذا واقعها ف كل ع1ر\ق� وع.ص.ب�؛ الع1ر\ق من
اليوان: ال4ج\و.ف الذي يكون فيه الدم، والع.ص.ب' غي ال4ج\و.ف.

والع'ر'وق': ع'روق' الشجر، الواحد ع1ر\ق. وأ%ع\ر.ق. الشجر'
وع.ر_ق. وت.ع.ر_ق.: امتد_ت\ ع'روقه ف ال4رض. وف الكم: امتد_ت

ع'روقه بغي تقييد.
والع.ر\قاة والع1ر\قاة: ال4صل الذي يذهب ف ال4رض س'ف}لv وت.ش.ع_ب'

منه الع'روق'، وقال بعضهم: أ%ع\ر,ق%ةD وع1ر\ق%ات، فجمع بالتاء.
وع1ر\قاة� كل شيء وع.ر\قاته: أ%صله وما يقوم عليه. ويقال ف الدعاء عليه: استأ}صل

ال ع.ر\قات.ه'، ينصبون التاء ل4نم يعلونا واحدة مؤنثة. قال
ال4زهري: والعرب تقول: استأ}صل ال ع1ر\قات1هم وع1ر\قات.ه'م\ أ%ي شأ}ف%تهم،



فع1ر\قات1هم. بالكسر، جع ع1ر\ق كأ%نه ع1ر\ق¬ وع1ر\قات كع1ر\س. وع1ر\سات
ل4ن ع1ر\ساv أ�نثى فيكون هذا من الذكر الذي جع بال4لف والتاء كس3ج,ل9

وس1ج,ل�ت{ وح.م�ام وح.م�امات{، ومن قال ع1ر\قات.هم أ%ج\راه مرى
س1ع\لة، وقد يكون ع1ر\قات.ه'م جع ع1ر\ق وع1ر\قة كما قال بعضهم: رأ%يت بنات.ك،

شبهوها باء التأ}نيث الت ف ق%نات1ه,م وف%تات1هم ل4نا للتأ}نيث كما
أ%ن هذه له، والذي سع من العرب الفصحاء ع1ر\قات1ه,م، بالكسر؛ قال الليث:

الع1ر\قاة� من الشجر أ�ر'وم'ه' ال4وسط ومنه ت.ت.ش.ع_ب الع'روق وهو على
تقدير ف1ع\لة{؛ قال ال4زهري: ومن كسر التاء ف موضع النصب وجعلها جع

ع1ر\ق%ة{ فقد أ%خطأ%، قال ابن جن: سأ%ل أ%بو عمرو أ%با خ.ي\ر.ة% عن قولم
استأ}صل ال ع1ر\قات1هم فنصب أ%بو خية التاء من ع1ر\قات1هم، فقال له

أ%بو عمرو: ه.ي\هات أ%با خية لن% ج,ل}د'ك وذلك أ%ن أ%با عمرو استضعف
النصب بعدما كان س.م1ع.ها منه بالر، قال: ث رواها أ%بو عمرو فيما بعد
بالر والنصب، فإ,ما أ%ن يكون سع النصب من غي أ%ب خية من ت'ر\ضى

vعربيته، وإ,ما أ%ن يكون قوي ف نفسه ما سعه من أ%ب خية بالنصب، ويوز أ%يضا
أ%ن يكون أ%قام الضعف ف نفسه فحكى النصب.

على اعتقاده ضعفه، قال: وذلك ل4ن العراب ي.ن\ط1ق' بالكلمة يعتقد أ%ن
غيها أ%قوى ف نفسه، أ%ل ترى أ%ن أ%با العباس حكى عن ع'م.ارة أ%نه كان

يقرأ� ول الليل� سابق¬ النهار.؟ فقال له: ما أ%ر.د\ت.؟ فقال: أ%ردت'
سابق' النهار,، فقال له: فهل ق�ل}ت.ه؟ فقال: لو ق�ل}ت'ه لكان أ%و\ز.ن% أ%ي

أ%قوى. والع1ر\ق': نبات أ%صفر يصبغ به، والمع ع'روق¬؛ عن كراع. قال
ال4زهري: والع'روق'

ع'روق' نبات{ تكون ص'ف}راv يصبغ با، ومنها ع'روق حر يصبغ با. وف
حديث عطاء: أ%نه كره الع'روق. للم'ح\رم؛ الع'روق' نبات أ%صفر طيب الريح

والطعم يعمل ف الطعام، وقيل: هو جع واحده ع1ر\ق¬. وع'روق' ال4رض,: شحمها،
وع'روق%ها أ%يضاv: م.نات1ح ث%راها. وف حديث ع1ك}ر.اش ابن ذ�ؤ.ي\ب�:

أ%نه ق%د1م. على النب، صلى ال عليه وسلم، بإ,بل� من صدقات قومه كأ%نه
ع'روق' الر\طى؛ ال4رطى: شجر معروف واحدته أ%ر\طاةD. قال ال4زهري: ع'روق'

ال4رطى ط1وال حر ذاهبة ف ث%ر.ى الرمال المطورة ف الشتاء، تراها إ,ذا
vمكت.ن,زة vري_انة vان\ت'ث1ر.ت\ واست'خ\ر,ج.ت من الث9عر.ى ح'م\را

ت.ر,ق_ ي.قط�ر منها الاء�، فشب_ه. ال3بل ف ح'م\رة1 أ%لوانا وس1م.نها



وحسنها واكتناز لومها وشحومها بع'ر'وق,
ال4ر\طى، وع'ر'وق ال4ر\طى يقطر منها الاء لن\س3رابا ف ر,ي>

الث�ر.ى الذي ان\ساب.ت\ فيه، والظباء� وبقر'
الوحش تيء� إ,ليها ف ح.م\راء3 الق%ي\ظ1 فتستثيها من م.س.اربا

وت.ت.ر.ش_ف' ماءها فت.ج\زأ� به عن و,ر\د1 الاء3؛ قال ذو الرمة يصف ثوراv يفر
أ%صل أ%ر\طاة{ ل1ي.ك}ن,س. فيه من الر>:

ت.و.خ_اه' بال4ظ}لف1، حت كأ%ن_ما
ي'ث1ي الك�باب. ال%ع\د عن م.ت\ن. م\م.ل,

وقول امرئ القيس:
إ,ل ع1ر\ق, الث�ر.ى وش.ج.ت\ ع.ر'وقي

قيل: يعن ب,عر\ق, الث�ر.ى إ,سعيل% بن إ,براهيم، عليهما السلم.
ويقال: فيه ع1ر\ق¬ من ح'موضة{ وم'لوحة{ أ%ي شيء يسي. والع1ر\ق': ال4رض

ال1ل}ح الت ل تنبت. وقال أ%بو حنيفة: الع1ر\ق' س.ب.خ.ةD تنبت الشجر.
واس\ت.ع\ر.ق%ت\ إ,ب,لك�م: أ%تت ذلك الكان. قال أ%بو زيد: اس\ت.ع.رقت ال3بل

إ,ذا رعت ق�ر\ب البحر. وكل ما اتصل بالبحر من م.ر\عىÝ فهو ع1راق¬. وإ,بل
ع1راقي_ة: منسوبة إ,ل الع1ر\ق,، على غي قياس. والع1راق': بقايا ال%م\ض.

وإ,بل ع1راقي_ةD: ترعى بقايا المض. وفيه ع1ر\ق¬ من ماء� أ%ي قليل.
وال�ع\ر.ق' من المر: الذي يزج ليلv مثل%

الع1ر\ق, كأ%نه ج'عل فيه ع1ر\ق¬ من الاء؛ قال الب'ر\ج' بن م'س\ه,ر�:
vون.د\مان{ ي.زيد' الك%أ}س. ط1يبا

س.ق%ي\ت'، إ,ذا ت.غ.و_ر.ت1 النجوم'
رف%ع\ت' برأ}س1ه وكشفت' عنه،

ب'ع\ر.قة، ملمة% من ي.لوم'
ابن ال4عراب: أ%ع\ر.ق}ت'

الكأ}س. وع.ر_ق}ت'ها إ,ذا أ%قللت ماءها؛ وأ%نشد للقطامي:
وم'ص.ر_عي. من الك%لل,، كأ%ن_ما

ش.ر,بوا الغ.ب'وق. من الطYلء3 ال�ع\ر.ق
وع.ر_ق}ت' ف الس>قاء والدلو وأ%ع\ر.ق}ت': جعلت فيهما ماء قليلv؛

قال:
ل ت.م\ل3 الد_ل}و. وع.ر>ق\ فيها،



أ%ل ت.ر.ى ح.ب.ار. م.ن\ ي.س\ق1يها؟
ح.ب.ار: اسم ناقته، وقيل: ال%ب.ار هنا ال4ث%ر، وقيل: ال%ب.ار هيئة

الرجل ف السن والقبح؛ عن اللحيان. والع'ر.اق%ة�: الن_ط}فة من الاء،
والمع ع'ر.اق وهي الع.ر\ق%اة. وعمل رجل عملv فقال له بعض أ%صحابه:

عر_ق}ت ف%ب_ق}ت.؛ فمعن ب.ر_ق}ت لو_ح\ت بشيء ل مص\داق له، ومعن ع.ر_ق}ت
قل�لت، وهو ما تقدم، وقيل: ع.ر_ق}ت الكأ}س. مزجتها فلم يعي_ن,

بقل�ة ماء ول كثرة. وقال اللحيان: أ%ع\ر.ق}ت' الكأ}س. ملgتا. قال: وقال
أ%بو صفوان ال3ع\راق' والت_ع\ر,يق' دون ال%ل}ء3؛ وبه فس_ر قوله:

ل ت.م\ل3 الد_ل}و. وع.ر>ق فيها
vأ%ي لئ1حا vوسان,حا vوصاد1حا vوف النوادر: تركت الق م'ع\رقا

بي>ناv. وإ,نه لبيث الع.ر\ق أ%ي السد، وكذلك الس>قاء. وف حديث إ,حي\اء
ال%وات1: م.ن أ%ح\ياء أ%رضاv ميتة فهي له، وليس ل1ع1ر\ق ظال حقÒ؛ الع1ر\ق'

الظال: هو أ%ن ييء الرجل إ,3ل أ%رض قد أ%حياها رجل قبله فيغرس فيها
غرساv غصباv أ%و يزرع أ%و ي'ح\د1ث% فيها شيئاv ليستوجب به ال4رض.؛ قال

ابن ال4ثي: والرواية لع1ر\ق� ، بالتنوين، وهو على حذف الضاف، أ%ي لذي
ع1ر\ق� ظال، فجع.ل% الع1ر\ق. نفسه ظالاv وال%ق_

لصاحبه، أ%و يكون الظال من صفة صاحب العرق، وإ,ن روي ع1ر\ق بال3ضافة
فيكون الظال� صاحب. الع1ر\ق والقe للع1ر\ق,، وهو أ%حد ع'روق الشجرة؛

قال أ%بو علي: هذه عبارة اللغويي وإ,نا الع1ر\ق' ال%غ\روس' أ%و ال%و\ضع
ال%غ\روس فيه. وما هو عندي ب.عر\ق, م.ض1ن_ة أ%ي ما ل%ه ق%د\ر،

والعروف ع1ل}ق' م.ض1ن_ة{، وأ%رى ع1ر\ق.
م.ض1ن_ة{ إ,نا يستعمل ف الحد وحده. ابن ال4عراب: يقال ع1ر\ق'

م.ض1ن_ة{ وع1ل}ق' م.ض1ن_ة{ بعن واحد، سي ع1ل}قاv ل4نه ع.ل1ق. به لب>ه
إ,ياه، يقال ذلك لكل ما أ%حبه.

والع'ر.اق': الطر الغزير: والع'راق': العظيم بغي لم، فإ,ن كان عليه
لم فهو ع.ر\ق؛ قال أ%بو القاسم الزجاجي: وهذا هو الصحيح؛ وكذلك قال أ%بو

زيد ف الع'ر.اق, واحتج بقول الراجز:
ح.م\راء� ت.ب\ر,ي اللحم. عن ع'ر.اق1ها

أ%ي تبي اللحم عن العظم. وقيل: الع.ر\ق' الذي قد أ�خ1ذ% أ%كثر لمه.
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، دخل على أ�م س.ل%مة وتناول



ع.ر\قاv ث صلى ول يتوضأ}. وروي عن أ�م إ,سحق الغنوي�ة: أ%نا دخلت على
النب، صلى ال عليه وسلم، ف بيت ح.ف}صة وبي يديه ث%ر,يدةD، قالت

فناولن ع.ر\قاv؛ الع.ر\ق'، بالسكون: العظم إ,ذا أ�خذ عنه معظم اللحم وه.ب\ر'ه'
وبقي عليها لوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤ\خذ إ,هال%ت'ها من ط�فاحتها،
ويؤكل ما على العظام من لم دقيق وت'ت.م.ش_ش العظام'، ولم'ها من أ%طيب

الل©ح\مان1 عندهم؛ وجعه ع'ر.اق¬؛ قال ابن ال4ثي: وهو جع نادر.
يقال: ع.ر.ق}ت' العظم. وت.ع.ر_ق}ت'ه إ,ذا أ%خذت. اللحم عنه بأ%سنانك

ن.ه\شاv. وعظم م.ع\روق¬ إذا أ�لقي عنه لمه؛ وأ%نشد أ%بو عبيد لبعض الشعراء
ياطب امرأ%ته:

ول ت'ه\د1ي ال4م.ر_ وما ي.ليه1،
ول ت'ه\د1ن� م.ع\روق. الع1ظام,

قال الوهري: والع.ر\ق' مصدر قولك ع.ر.ق}ت' العظم أ%ع\ر'ق�ه، بالضم،
ع.ر\قاv وم.ع\رقاv؛ وقال:

أ%ك�فe لسان عن ص.ديقي، فإ,ن أ�ج.أ}
إ,ليه، فإ,ن>ي عارق¬ كل� م.ع\ر.ق,

والع.ر\ق: الف1د\رة من اللحم، وجعها ع'ر.اق¬، وهو من المع العزيز. قال
ابن السكيت: ول يئ شيء من المع على ف�عال�

إ,ل أ%حرف منها: ت'ؤ.ام¬ جع ت.و\أ%م�، وشاة ر'ب_ى وغنم ر'باب¬،
وظ1ئ}ر¬ وظ�ؤ.ار¬، وع.ر\ق¬ وع'ر.اق¬، ور,خ\لD ور'خالD، وف%رير¬ وف�رار¬، قال:

ول نظي لا؛ قال ابن بري: وقد ذكر ستة أ%حرف أ�خ.ر: وهي ر'ذ%ال جع
ر.ذ}ل، ون'ذ%ال جع ن.ذ}ل�، وب'س.اط جع ب'س\ط للناقة ت'خ.ل�ى مع ولدها ل

تنع منه، وث�ن.اء جع ث1ن\ي� للشاة تلد ف السنة مرتي، وظ�هار جع
.vظ%ه\ر� للريش على السهم، وب'ر.اء# جع ب.ر,يء�، فصارت الملة اثن عشر حرفا

والع'رام': مثل الع'راق,، قال: والع1ظام إ,ذا ل يكن عليها شيء من اللحم
تسمى ع'ر.اقاv، وإ,ذا جردت من اللحم 
(* قوله «جردت من اللحم» يعن من

معظمه.) تسمى ع'راقاv. وف الديث: لو وجد أ%حد'هم ع.ر\قاv سيناv أ%و
م.ر\م.ات.ي\ن,. وف حديث ال4طعمة: فصارت ع.ر\ق%ه'، يعن أ%ن أ%ضلع الس>ل}ق

قامت ف الطبيخ مقام ق1ط%ع, اللحم؛ هكذا جاء4 ف رواية، وف أ�خرى
بالغي العجمة والفاء، يريد ال%ر.ق من الغ.ر\ف1. أ%بو زيد: وقول الناس



ث%ريدةD كثية الع'ر.اق, خطأD ل4ن الع'راق. العظام، ولكن يقال ثريدة كثية
الو.ذ%ر,؛ وأ%نشد:

ول ت'ه\د1ن� م.ع\ر'وق. العظام
قال: وم.ع\روق العظام مثل الع'راق، وحكى ابن ال4عراب ف جعه ع1راق¬،

بالكسر، وهو أ%قيس؛ وأ%نشد:
ي.ب,يت ض.ي\في ف ع1راق� م'ل}س,،
وف ش.مول� ع'ر>ض.ت\ للن_ح\س,

.Dأ%ي م'ل}س� من الشحم، والن_ح\س': الريح الت فيها غ%ب.رة
وع.ر.ق. العظم. ي.ع\ر'ق�ه ع.ر\قاv وت.ع.ر_ق%ه واع\ت.ر.ق%ه: أ%كل ما

عليه. وال1ع\ر.ق': حديدة ي'ب\ر.ى با الع'ر.اق من العظام. يقال: ع.ر.ق}ت'
ما عليه من اللحم ب,مع\ر.ق� أ%ي بش.ف}رة، واستعار بعضهم الت_ع.رeق. ف

غي الواهر؛ أ%نشد ابن ال4عراب ف صفة إ,بل وركب:
ي.ت.عر_قون خ1لل%ه'ن_، وي.ن\ث%ن

منها ومنهم م'ق}ط%ع¬ وج.ر,يح'
أ%ي يستديون حت ل تبقى قوة ول صب فذلك خ1للن، وينثن أ%ي يسقط

منها ومنهم أ%ي من هذه ال3بل. وأ%ع\ر.ق%ه ع.ر\قاv: أ%عطاه إ,ياه؛ ورجل
م.ع\روق¬، وف الصحاح: م.ع\روق'

العظام، وم'ع\ت.ر.ق¬ وم'ع.ر>ق¬ قليل اللحم، وكذلك الد. وفرس م.ع\روق¬
وم'ع\ت.رق¬ إ,ذا ل يكن على قصبه لم، ويستحب من الفرس أ%ن يكون

م.ع\روق%الد�ين؛ قال:
قد أ%ش\ه.د' الغارةv الش_ع\واء4، ت.ح\م1ل�ن
ج.ر\داء� م.ع\روقة� الل�ح\ي.ي, س'ر\حوب'

ويروى: م.ع\روقة� النبي، وإ,ذا ع.ر,ي. ل%ح\ياها من اللحم فهو من
علمات ع1ت\قها. وفرس م'ع.ر_ق إ,ذا كان م'ض.م_راv يقال: ع.ر>ق\

فرسك ت.ع\ريقاv أ%ي أ%ج\ر,ه1 حت ي.ع\ر.ق. وي.ض\م'ر ويذهب ر.ه.ل� لمه.
والع.وار,ق': ال4ضراس، صفة غالبة. والع.وار,ق': السنون ل4نا ت.ع\ر'ق

ال3نسان، وقد عر.ق%ت\ه ت.ع\ر'قه وت.ع.ر_ق%ته؛ وأ%نشد سيبويه:
إ,ذا ب.4ع\ض' الس>ني. ت.ع.ر_ق%ت\نا،

ك%ف%ى ال4ي\تام. ف%ق}د' أ%ب ا لي.تيم,
أ%نث ل4ن بعض السني سنون كما قالوا ذهبت بعض أ%صابعه، ومثله كثي.



وع.ر.ق%ت\ه ال�طوب ت.ع\ر'قه: أ%خذت منه؛ قال:
أ%جار.ت.نا، كل© امرئ� س.ت'ص1يب'ه

ح.وادث� إ,ل� ت.ب\ت'ر, العظم. ت.ع\ر'ق,
وقوله أ%نشده ثعلب:

أ%يام أ%ع\ر.ق. ب عام' ال%عاصيم,
فسره فقال: معناه ذهب بلحمي، وقوله عام العاصيم، قال: معناه بلغ الوسخ

إ,ل م.عاص1مي وهذا من ال%د\ب، قال ابن سيده: ول أ%دري ما هذا التفسي،
وزاد الياء ف ال%عاص1م, ضرورةv. والع.ر.ق': كل مضفور� م'ص\طف�، واحدته

ع.ر.ق%ةD؛ قال أ%بو كبي:
ن.غ\د'و فن.ت\رك ف ال%زاح1ف من ث%وى،

ون'ق1رe ف الع.ر.قات1 من ل ي'ق}ت.ل,
يعن نأ}س1رهم فنشدهم ف الع.ر.قات1. وف حديث الظاهر: أ%نه أ�ت1ي.

بع.ر.ق� من تر؛ قال ابن ال4ثي: هو ز.ب,يلD منسوج من نسائج ال�وص.
وكل شيء مضفور� فهو ع.ر.ق¬ وع.ر.ق%ة، بفتح الراء فيهما؛ قال ال4زهري: رواه

�أ%بو عبيد ع.ر.ق وأ%صحاب الديث يففونه. والع.ر.ق': الس_ف1يفة
النسوجة من الوص قبل أ%ن تعل ز.ب,يلv. والع.ر.ق' والع.ر.قة�: الز_بيل

مشتق من ذلك، وكذلك كل شيء ي.ص\ط%ف�. والع.ر.ق': الطي إ,ذا ص.ف�ت\ ف
السماء، وهي ع.ر.قة أ%يضاv. والع.ر.ق': السطر من اليل,

والطي,، الواحد منها ع.ر.قة وهو الصف؛ قال طفيل الغنوي يصف اليل:
كأ%ن_ه'ن_ وقد ص.د_ر\ن% من ع.ر.ق�

�س1يد¬، ت.م.ط�ر ج'ن\ح. الليل، م.ب\لول
قال ابن بري: الع.ر.ق' جع ع.ر.ق%ة{ وهي السطر من اليل، وص.د_ر.

الفرس'، فهو م'ص.د>ر إ,ذا سبق اليل بص.د\ره؛ قال دكي:
م'ص.د>ر ل و.س.ط ول تال}

وص.د>ر\ن%: أ%خرجن ص'د'ورهن من الصف، ورواه ابن ال4عراب: ص'د>ر\ن%
من ع.ر.ق� أ%ي ص.د.ر\ن بعدما ع.ر,ق}ن.، يذهب إ,ل الع.ر.ق الذي يرج منهن

إ,ذا أ�جرين؛ يقال: فرس م'ص.د_ر إ,ذا كان يعرق ص.د\ر'ه. ورفعت'
من الائط ع.ر.قاv أ%و ع.ر.ق%ي\ن,

أ%ي صف9اv أ%و صف�ي، والمع أ%ع\راق¬. والع.ر.قة�: ط�ر_ةD تنسج وتاط
:�ف طرف الشeق�ة، وقيل: هي طرة تنسج على جوانب الف�س\طاط. والع.ر.قة



خشيبة ت'ع.ر_ض'
على الائط بي الل�ب,ن,؛ قال الوهري: وكذلك الشبة الت توضع

م'ع\ت.ر,ضة بي ساف%ي الائط. وف حديث أ%ب الرداء: أ%نه رأ%ى ف السجد
:�ع.ر.ق%ةv فقال غ%ط©وها عن�ا؛ قال الرب: أ%ظنها خشبة فيها صورة. والع.ر.قة

آثار اتباع ال3بل بعضها بعضاv، والمع ع.ر.ق¬؛ قال:
وقد ن.س.ج\ن. بالف%لة ع.ر.قا

والع.ر.قة�: الن>س\عة�. والع.ر.قات': النeسوع.
قال ال4صمعي: الع1راق' الطYباب.ة� وهي اللدة الت تغطى با ع'يون
ال�ر.ز,، وع1راق' الزادة: ال%ر\ز ال%ث}ن,ي� ف أ%سفلها، وقيل: هو الذي

يعل على ملتقى طرف اللد إ,ذا خ'ر,ز. ف أ%سفل القربة، فإ,ذا سوي ث
خ'ر,ز. عليه غي م.ث}ن,ي� فهو ط1باب؛ قال أ%بو زيد: إ,ذا كان اللد أ%سفل

الداو.ة1 م.ث}ني�اv ث خرز عليه فهو ع1راق¬، والمع ع'ر'ق، وقبل ع1راق'
القربة ال%ر\ز الذي ف وسطها؛ قال:

ي.ر\بوع' ذا الق%ناز,ع الد>قاق,،
والو.د\ع وال4ح\و,ية ال4خ\لق,،

ب,ي ب,ي. أ%ر\ياقك. من أ%رياق,
وحيث خ'صي\اك. إ,ل ال%آق,،
وعار,ض كجانب الع1راق,

هذا أ%عراب ذكره يونس أ%نه رآه يرقص ابنه وسعه ينشد هذه ال4بيات؛
قوله:

وعارض كجانب الع1راق,
العارض ما بي الثنايا وال4ضراس، ومنه قيل للمرأ%ة مصقولD عوارض'ها،

وقوله كجانب الع1راق,، شب_ه أ%سنانه ف حسن ن,ب\تتها واصطفافها على ن.س.ق�
واحد ب,ع1راق, الزادة ل4ن خ.ر\ز.ه' م'ت.س.ر>د م'س\ت.و�؛ ومثله قول

الشماخ وذكر أ�ت'ناv ور.د\ن% وح.س.س\ن. بالصائد فنف%ر\ن على تتابع واستقامة
فقال:

فلما رأ%ين. الاء4 قد حال% دون.ه
ذ�عاق¬، على ج.ن\ب, الش_ر,يعة1، كار,ز'

ش.ك%ك}ن.، بأ%ح\ساء4، الذYناب. على ه'دÝى،
كما ش.ك_ ف ث1ن\ي الع1نان1 ال%وارز'



وأ%نشد أ%بو علي ف مثل هذا العن:
وش1ع\ب ك%ش.ك> الثوب, شك}س� ط%ريق�ه'،

م.دارج' ص'وح.ي\ه1 ع1ذاب م.خاص1ر'
vعن ف%ما

حسن ن,ب\ت.ة ال4ضراس متناسق%ها كتناسق الياطة ف الثوب، ل4ن الائط
يضع إ,برة إ,ل أ�خرى ش.ك9عة ف إ,ث}ر, ش.ك�ة{، وقوله ش.ك}س� طريق�ه عن

صغره، وقيل: لصعوبة مرامه، ولا جعله ش1ع\باv لصغره جعل له ص'وح.ي\ن وها
جانبا الوادي كما تقدم؛ والدليل على أ%نه عن ف%ماv قوله بعد هذا:

ت.ع.س_ف}ت'ه بالل�ي\ل ل ي.ه\د1ن له
دليلD، ول ي.ش\ه.د\ له الن_ع\ت. جابر'

أ%بو عمرو: الع1راق'
تقارب ال%ر\ز؛ يضرب مثلv لل4مر، يقال: ل4مره ع1راق إ,ذا استوى، وليس

له ع1راق¬، وع1راق' السeف}رة: خ.ر\ز'ها اليط با. وع.ر.ق}ت الزادة
والسفرة، فهي م.ع\روقة: عملت لا ع1راقاv. وع1راق' الظفر: ما أ%حاط به من

اللحم. وع1راق' ال�ذن: كفاف�ها وع1راق' الر_ك1يب,: حاشيته من أ%دناه
إ,ل منتهاه، والر_كيب': النهر الذي يدخل منه الاء الائط، وهو مذكور ف

موضعه، والمع من كل ذلك أ%ع\ر,ق%ةD وع'ر'ق.
والع1راق': شاطئ الاء، وخص بعضهم به شاطئ البحر، والمع كالمع.

والع1راق': من بلد فارس، مذكر، سي بذلك ل4نه على شاطئ د1ج\ل%ة%، وقيل:
س'م>ي. ع1راقاv لقربه من البحر، وأ%هل الجاز يسمون ما كان قريباv من

البحر ع1راقاv، وقيل: سي ع1راقاv ل4نه اس\ت.ك%ف� أ%رض العرب، وقيل: سي به
لت.واش'ج ع'روق الشجر والنخل به كأ%نه أ%راد ع1ر\قاv ث جع على ع1راق�،

وقيل: س.م_ى به العجم'، س.م_ت\ه إ,يران} ش.ه\ر، معناه: كثية النخل
والشجر، فعرب.

فقيل ع1راق؛ قال ال4زهري: قال أ%بو اليثم زعم ال4صمعي أ%ن تسميتهم
الع1راق.

اسم عجمي معرب إ,نا هو إ,يران} ش.ه\ر، فأ%عربته العرب فقالت ع1راق،
وإ,يران ش.ه\ر موضع اللوك؛ قال أ%بو زبيد:

ما ن,ع1ي باب.ة الع1راق, من النا
س, ب,ج'ر\د{، ت.غ\د'و بثل ال�س'ود



ويروى: باح.ة الع1راق,، ومعن بابة الع1راق, ناحيته، والباحة الساحة،
ومنه أ%باح دارهم. الوهري: الع1راق' بلد تذكر وتؤنث وهو فارسي معرب. قال

ابن بري: وقد جاء الع1راق' اساv ل1فناء الدار؛ وعليه قول الشاعر:
وهل ب,لحاظ الدار, والص_ح\ن, م.ع\ل%م¬،

ومن آي,ه,ا ب,ي' الع1راق, ت.ل�وح؟
واللYحاظ� هنا: ف1ناء الدار أ%يضاv، وقيل: سي بع1راق, ال%زادة وهي

اللدة الت تعل على ملتقى طرف اللد إ,ذا خ'ر,ز. ف أ%سفلها ل4ن
الع1راق. بي الر_يف والب.ر�، وقيل: الع1راق'

شاطئ النهر أ%و البحر على طوله، وقيل لبلد الع1راق,
ع1راق¬ ل4نه على شاطئ د1ج\ل%ة والف�رات1

 éع1داء
(* قوله «عداء» أي تتابعاv، يقال: عاديته إذا تابعته؛ كتبه ممد

مرتضى كذا بامش الصل). حت يتصل بالبحر، وقيل: الع1راق' معرب وأ%صله
إ,ير.اق فعربته العرب فقالوا ع1ر.اق. والع1ر.اقان1: الكوفة والبصرة؛ وقوله:

أ%ز\مان س.ل}م.ى ل ي.ر.ى م1ث}ل%ها الر\
ر.اؤون% ف ش.ام�، ول ف ع1ر.اق\

.vإ,نا نك�ره ل4نه جعل كل جزء منه ع1راقا
وأ%ع\ر.ق}نا: أ%خذنا ف الع1ر.اق,. وأ%ع\ر.ق. القوم': أ%توا الع1راق.؛

قال المز_ق العبدي:
فإ,ن ت'ت\ه,م'وا، أ�ن\ج,د\ خلفاv عليك�م'،

وإ,ن ت'ع\م1ن'وا م'س\ت.ح\ق1ي ال%ر\ب، أ�ع\ر,ق,
وحكى ثعلب اع\ت.رقوا ف هذا العن، وأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ذا اس\ت.ن\ص.ل% ال%ي\ق' الس_فا، ب.ر_ح.ت\ به
ع1ر.اق1ي_ة� ال4ق}ياظ1 ن'ج\د' ال%راب,ع,

ن'ج\د¬ ههنا: جع ن.ج\د1ي� كفارسي وف�ر\س، فسره فقال: هي منسوبة إ,ل
الع1ر.اق,

الذي هو شاطئ الاء، وقيل: هي الت تطلب الاء ف القيـظ. والع1ر.اق':
مياه بن سعد بن مالك وبن ماز,ن، وقال ال4زهري ف هذا الكان: ويقال

هذه إ,بل ع1ر.اقي_ة، ول يفسر. ويقال: أ%ع\ر.ق. الرجل�، فهو م'ع\ر,ق¬ إ,ذا
أ%خذ ف بلد الع1ر.اق,.



قال أ%بو سعيد: ال�ع\ر,قة� طريق كانت قريش¬ تسلكه إ,ذا سارت إ,ل الشام
تأ}خذ على ساحل البحر، وفيه سلكت ع1ي' قريش� حي كانت وقعة بدر. وف

حديث عمر: قال لسلمان أ%ين تأ}خذ إ,ذا ص.د.ر\ت.؟ أ%ع.ل%ى ال�ع.ر>قة1 أ%م
vع.ر>ق%ة وقال: هكذا روي مشد_دا�على الدينة؟ ذكره ابن ال4ثي ال

والصواب التخفيف. وع1ر.اق' الدار: فناء بابا، والمع أ%ع\ر,ق%ة وع'ر'ق.
وجرى الفرس ع.ر.قاv أ%و ع.ر.ق%ي\ن أ%ي ط%ل%قاv أ%و ط%ل%ق}ي, .

والع.ر.ق': الزبيب، نادر. والع.ر.قة� الد>ر_ة� الت يضرب با.
والع.ر\ق�و.ة�: خشبة معروضة على الدلو، والمع ع.ر\ق�، وأ%صله ع.ر\ق�و¬

eإ,ل أ%نه ليس ف الكلم اسم آخره واو قبلها حرف مضموم، إ,نا ت'خ.ص
بذا الضرب ال4ف}عال نو س.ر'و. وب.ه'و. ود.ه'و.؛ هذا مذهب سيبوبه وغيه
من النحويي، فإ,ذا أ%دى قياس إ,ل مثل هذا ف ال4ساء رفض فعدلوا إ,ل

إ,بدال الواو ياء، فكأ%نم حولوا ع.ر\ق�واv إ,ل ع.ر\ق1ي ث كرهوا الكسرة
على الياء فأ%سكنوها وبعدها النون ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفوا الياء

vوبقيت الكسرة دالة عليها وثبتت النون إشعارا
بالصرف، فإ,ذا ل ي.ل}ت.ق, ساكنان رد�وا الياء فقالوا رأ%يت ع.ر\ق1ي.ها

كما يفعلون ف هذا الضرب من التصريف؛ أ%نشد سيبويه:
حت ت.ق�ض�ي ع.ر\ق1ي. الدeل1ي>
والع.ر\قاة�: الع.ر\ق�و.ة�؛ قال:

اح\ذ%ر\ على ع.ي\ن.ي\ك. وال%ش.اف1ر,
ع.ر\قاة% د.ل}و� كالع'قاب, الكاس1ر,

شبهها بالعقاب ف ثقلها، وقيل: ف سرعة ه'و,ي>ها، والكاسر، الت تكسر
من جناحها للن\ق1ضاض,. وع.ر\ق%ي\ت'

الدلو ع.ر\قاةv: جعلت لا ع.ر\ق�3و.ةv وشددتا عليها. ال4صمعي: يقال
للخشبتي اللتي تعترضان على الدلو كالصليب الع.ر\ق�و.تان1
وهي الع.راقي، وإ,ذا شددتما على الدلو قلت: قد ع.ر\ق%ي\ت'

الدلو ع.ر\قاةv. قال الوهري: ع.ر\ق�و.ة� الدلو بفتح العي، ول تقل
vإ,ذا كان ثانيه نونا Dو.ة�ع'ر\ق�و.ة، وإنا ي'ض.م� ف�ع\ل

:vمثل ع'ن\ص'و.ة، والمع الع.راقي؛ قال عدي� بن زيد يصف فرسا
ف%ح.م.ل}نا فارساv، ف ك%فYه1

eف ر'د.ي\ن¼ أ%ص.م Òراع1ب



وأ%م.ر\ناه به1 من ب.ي\ن,ها،
بعدما ان\صاع. م'ص1ر�ا¾ أ%و ك%ص.م\
فهي كالد_ل}و, بكف� ال�س\ت.ق1ي،
خ'ذ1ل%ت\ منها الع.ر.اقي فان\ج.ذ%م\

أ%راد بقوله منها: الدلو، وبقوله ان\ج.ذم: الس_ج\ل% ل4ن الس_ج\ل%
والدلو. واح1د، وإ,ن ج.م.ع\ت. بذف الاء قلت ع.ر\ق� وأ%صله ع.ر\ق�و¬، إ,ل

أ%نه فعل به ما فعل بثلثة أ%ح\ق ف جع ح.ق}و�. وف الديث: رأيت كأ%ن
د.ل}واv د'لYيت من السماء فأ%خذ أ%بو بكر بع.راق1يها فشرب؛ الع.راقي: جع

ع.ر\ق�وة الدلو. وذات' الع.راقي: الداهية، سيت بذلك ل4ن ذات.
الع.ر.اقي هي الدلو والدلو من أ%ساء الداهية. يقال: لقيت منه ذات

الع.ر.اقي؛ قال عوف بن ال4حوص:
ل%ق1يت'م\، من ت.د.رeئ1ك�م\ علينا

وق%ت\ل, س.ر.ات1نا، ذات. الع.راقي
والع.ر\ق�و.تان1

من الر_ح\ل والق%ت.ب: خشبتان تضمان ما بي الواسط وال�ؤ.خ_رة1.
�والع.ر\ق�و.ة�: كل أ%ك%مة منقادة ف ال4رض كأ%نا ج.ث}وة

قب مستطيلة. ابن شيل: الع.ر\ق�و.ة أ%كمة تنقاد ليست بطويلة من ال4رض
ف السماء وهي على ذلك تشرف على ما حولا، وهو قريب من ال4رض أ%و غي

قريب، وهي متلفة، مكانD منها لي�ن ومكانD منها غليظ، وإ,نا هي جانب من
أ%رض مستوية مشرف على ما حوله. والع.ر.اقي: ما اتصل من ال3كام, وآض. كأ%نه

ج'ر\ف واحد طويل على وجه ال4رض، وأ%ما ال4كمة فإ,نا تكون م.ل}م'ومة،
وأ%ما الع.ر\ق�و.ة� فتطول على وجه ال4رض وظهرها قليلة العرض، لا س.ن.د

وقبلها ن,جاف وب,ر.اق ليس بس.ه\ل ول غليظ جدا¾ ي'ن\ب,ت، فأ%ما ظهره
فغليظ خ.ش1ن¬ ل ي'ن\بت' خ.ياv. والع.ر\ق�و.ة� والع.راقي من البال:

الغليظ� النقاد ف ال4رض ينعك من ع'ل}و,ه1 وليس ي'رت.قى لصعوبته وليس بطويل،
وهي الع1ر\ق'

أ%يضاv؛ قال ال4زهري: وبه س>يت الداهية ذات الع.راقي، وقيل: الع1ر\ق
ج'ب.ي\ل صغي منفرد؛ قال الشماخ:

ما إ,ن} ي.زال لا ش.أ}و¬ يق%د>م'ها
م'ج.ر_ب¬، مثل ط�وط1 الع1ر\ق,، م.ج\دول



وقيل: الع1ر\ق' البل وجعه ع'ر'وق. والع.راقي عند أ%هل اليمن:
الت_راقي.
وع.ر.ق.

ف ال4رض ي.ع\ر,ق' ع.ر\قاv وعر'وقاv: ذهب فيها. وف الديث: قال ابن
ال4ك}و.ع, فخرج رجل على ناقة و.ر\قاء4 وأ%نا على ر.ح\لي فاع\ت.ر.ق%ها حت

أ%خ.ذ% ب,خطامها، يقال: ع.ر.ق.
ف ال4رض إ,ذا ذهب فيها. وف حديث وائل بن حجر أ%نه قال لعاوية وهو

vيشي ف ركابه: ت.ع.ر_ق\ ف ظل ناقت أ%ي امش ف ظلها وانتفع به قليل
قليلv. والع.ر.ق': الواحد من أ%ع\ر.اق الائط، ويقال: ع.ر>ق\ ع.ر.قاv أ%و

ع.ر.قي. أ%بو عبيد: ع.ر,ق. إ,ذا أ%كل، وع.ر,ق. إ,ذا كسل. وصار.ع.ه'
فت.ع.ر_ق%ه': وهو أ%ن تأ}خذ رأ}سه فتجعله تت إ,بطك تصرعه بعد.

وع1ر\ق¬ وذات ع1ر\ق والع1ر\قان1 وال4ع\راق وع'ر.ي\ق¬، كلها: مواضع. وف
الديث: أ%نه و.ق�ت لهل الع1راق ذات ع1ر\ق�؛ هو منزل معروف من منازل

الاج> ي'ح\ر,م' أ%هل الع1راق بالج منه، س>ي به ل4ن فيه ع1ر\قاv وهو
البل الصغي، وقيل: الع1ر\ق' من ال4رض س.ب.خ.ة تنبت الط�ر\فاء4؛ وعل1م

النب، صلى ال عليه وسلم،أ%نم ي'س\لمون وي.ح'جeون فبي_ن ميقاتم.
قال ابن السكيت: ما دون الرمل إ,ل الريف من الع1راق, يقال له ع1راق¬، وما

بي ذات1 ع1ر\ق� إ,ل البحر غ%و\ر¬ وت1هامة�، وط%ر.ف' ت1هامة%
من ق1ب.ل الجاز مدارج الع.ر\ج، وأ%ولا من ق1ب.ل,

ن.ج\د{ مدارج ذات ع1ر\ق�. قال الوهري: ذات ع1ر\ق� موضع بالبادية. وف
حديث جابر: خرجوا ي.ق�ودون به حت لا كان عند الع1ر\ق, من البل,
الذي دون ال%ن\دق ن.ك�ب.. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان يصلي إ,ل

الع1ر\ق, الذي ف طريق مكة. ابن ال4عراب: ع'ر.ي\قة بلد باه1ل%ة% ب,ي.ذ}ب'ل
والق%عاق1ع؛ وعار,ق¬: اسم شاعر من طي>ء�؛ سي بذلك لقوله:

ل%ئ1ن\ ل ت'غ.ي>ر\ بعض ما قد ص.ن.ع\ت'م'،
ل4ن\ت.ح1ي.ن\ للعظم, ذ�و أ%نا عار,ق�ه\

قال ابن بري: هو لق%ي\س بن ج,ر\و.ة%. وابن ع1ر\قان%: رجل من العرب.
@عزق: الع.ز\ق': علج ف ع.س.ر�. ورجل ع.ز,ق¬ وم'ت.ع.ز>ق¬ وع.ز\و.ق¬:

فيه شدة وبل وعسر ف خلقه، من ذلك. والع'ز'ق': الس>ي>ئ�و ال4خلق,،
واحدهم ع.ز,ق¬. ويقال: هو ع.ز,ق¬ ن.ز,ق¬ ز.ع1ق¬ ز.ن,ق¬.



وع.ز.ق. ال4رض. ي.ع\ز,ق�ها ع.ز\قاv: شق9ها وك%ر.ب.ها، ول يقال ذلك ف
غي ال4رض. وال1ع\ز.قة� وال1ع\ز.ق': ال%رe من حديد{ ونوه ما يفر

به، وجعه ال%عاز,ق'؛ قال ذو الرمة:
ن'ث1ي' با ن.ف}ع. الك�لب,، وأ%ن\ت'م'

ت'ث1يون ق1يعان% الق�رى بال%عاز,ق,
وأ%رض م.ع\زوقة إ,ذا شققتها بفأ}س� أ%و غيه، ويقال لتلك ال4داة الت

تشق با ال4رض م1ع\ز.قةD وم1ع\ز.ق¬ وهي كالق%د'وم وأ%كب منها؛ قال ابن
بري: ال1ع\زقة ما ت'ع\ز.ق' به ال4رض'، فأ}ساv كانت أ%و م1س\حاةv أ%و

ش1ك�ة؛ قال: وهي البيلة ال�ع.ق�فة، وقال بعضهم: هي الفؤوس واحدتا
م1ع\ز.قة، قال: وهي فأ}س لرأ}سها طرفان؛ وأ%ع\ز.ق. إ,ذا عمل بال1ع\ز.ق%ة1،

وهي ال%رe الذي يكون مع الفارين؛ وأ%نشد الفضل:
يا ك%فe ذوقي ن.ز.وان% ال1ع\ز.ق%ه

وف حديث سعيد: سأ%له رجل فقال تكار.ي\ت' من فلن أ%رضاv ف%ع.ز.ق}ت'ها
أ%ي أ%خرجت الاء منها. قال ابن ال4ثي: وف الديث ل ت.ع\ز,ق�وا أ%ي ل

تقطعوا. وع.س3ق. به وع.ز,ق. به إ,ذا لصق به.
والع.ز\و.ق'

والع.ز'وق'، كله: حل الف�س\تق ف السنة دون ل�ب¼ ل ينعقد ل�بeه وهو
دباغ، وع.ز\و.ق%ت'ه ت.ق%بeضه؛ وأ%نشد:

ما ت.ص\ن.ع' الع.ن\ز' بذي ع.ز\و.ق�،
ي'ث1يبه' الع.ز\و.ق' ف جلدها

وذلك ل4نه يدبغ جلدها بالع.ز\و.ق,. ابن ال4عراب: الع.ز\و.ق'
الفستق، وقيل: ال%عز'و.ق' ح.م\ل شجر ب.ش1ع' الطعم.

eإ,ذا هزمتهم وقتلتهم. والع.ز,يق': مطمئ1ن vوع.ز_ق}ت' القوم ت.ع\زيقا
من ال4رض، يانية.

@عسق: ع.س3ق. به ي.ع\س.ق' ع.س.قاv: لزق به ولزمه وأ�ول1ع. به، وكذلك
ت.ع.س_ق؛ قال رؤبة:

ول ترى الدهر ع.ن,يفاv أ%ر\ف%قا
م1ن\ه' با ف غيه وأ%ل}ب.قا،
إ,ل}فاv وح'با¾ طالا ت.ع.س_قا

وع.س3ق. به وع.س3ك. به بعن واحد، والعرب تقول: ع.س3ق. ب ج'ع.ل فلن{



إ,ذا أ%ل%ç عليه ف شيء يطالبه وع.س3ق%ت الناقة� بالفحل: أ%ر.ب_ت\،
وكذلك المار بال4تان؛ قال رؤبة:

ف%ع.ف_ عن أ%س\رار,ها بعد الع.س.ق\،
ول ي'ض1ع\ها بي ف1ر\ك{ وع.ش.ق\

وف خ'ل�قه ع.س.ق¬ أ%ي التواء وضيق. والع.س.ق': العرجون الرديء،
أ%س.د1ي_ةD. وف التهذيب: الع'س'ق' عراجي النخل، واحدها ع.س.ق¬. والع.س.ق':

الظلمة كالغ.س.ق,؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:
إ,ن_ا لن.س\مو، للع.د'و> ح.ن.قا،

باليل أ%ك}داساv ت'ث1ي' ع.س.قا
كن بالع.س.ق, عن ظلمة الغبار. والع.س.ق': الشراب 

(* قوله «والعسق
الشراب إل» كذا هو بالصل مضبوظاv، والذي ف القاموس: إنه العسيقة كسفينة.)

الرديء الكثي الاء؛ حكاه أ%بو حنيفة. والع'س'ق: التشد�دون على غرمائهم
ف التقاضي. والع'س'ق: اللق�احون؛ فأ%ما قول س'ح.ي\م:

فلو ك�ن\ت' و.ر\داv لو\ن.ه ل%ع.س3ق}ن.ن،
ولكن_ ر.ب ش.ان.ن بس.واد1يا

vفليس بشيء، إ,نا قلب الشي سينا
لسواده وضعف عبارته عن الشي، وليس ذلك بلغة إ,نا هو كالل�ث%غ,، قال

ممد بن الكرم: هذا قول ابن سيده والعجب منه كونه ل يعتذر عن سائر
كلماته بالشي، وعن ش.ان.ن ف البيت نفسه، أ%و يعلها من ع.س3ق. به أ%ي

ل%ز,م.ه'، وقد مر ف كتابه ف ترجة خبت، وقد استشهد ببيت1 ش1ع\ر� للخ.ي\ب.ري�
اليهودي:

ي.ن\ف%ع' الطي�ب' القليل� من الر>ز\ق,، ول ي.ن\ف%ع' الكثي' ال%ب,يت'
�فذكر فيه ما صورته: سأ%ل الليل

ال4صمعي_ عن ال%ب,يت1 ف هذا البيت فقال له: أ%راد ال%ب,يث% وهي لغة
خ.ي\ب.ر، فقال له الليل: لو كان ذلك لغت.هم لقال الك%ت1ي، بالتاء

أ%يضاv، وإ,نا كان ينبغي لك أ%ن تقول إ,نم يقلبون الثاء تاءé ف بعض
الروف، ومن المكن أ%ن يكون ابن سيده، رحه ال، ترك العتذار عن كلماته

بالشي وعن لفظه شان.ن ف البيت ل4نا ل معن لا، واعتذر عن لفظه
ع.س3ق}ن.ن ل3ل}مام1ها بعن ل%ز,ق. ول%زم.، فأ%راد أ{4ن ي'ع\ل1م. أ%نه ل



ي.ق}صد هذا العن وإ,نا هو ق%ص.د. الع1ش\ق. ل غي، وإ,نا ع'ج\مته وسواده
أ%نطقاه بالسي ف موضع الشي، وال أ%علم.

@عسبق: الع1س\ب,ق': شجر م'رe الطعم.
@عسلق: الع.س\ل%ق' والع.س.ل�ق': كل� سبع جريء على الصيد، وال�نثى

بالاء، والمع ع.سال1ق'. والع.س.ل�ق': الفيف، وقيل: الطويل� العنق,.
والع.س.ل�ق': الظليم؛ قال الراعي:
ب,ح.ي\ث� ي'لقي البدات1 الع.س.ل�ق'

والع.س.ل�ق': الثعلب. والع.س\ل%ق': السراب، قال ابن بري: الع.س\ل%ق'
الذئب، قال: والع1س\لق' والع'سالق' والع.س.ل�ق' الطويل الفيف، وال�نثى

ع.س.ل�ق%ةD؛ قال أ%وس يصف النعامة:
ع.س.ل�قةD ر.ب\داء� وهو ع.س.ل�ق

@عشق: الع1ش\ق': فرط الب، وقيل: هو ع'ج\ب الب بالبوب يكون ف ع.فاف
ال�ب� ود.عارته؛ ع.ش1ق%ه ي.ع\ش.ق�ه ع1ش\قاv وع.ش.قاv وت.ع.ش_ق%ه'،

وقيل: الت_ع.شeق'، تكل9ف الع1ش\ق,، وقيل: الع1ش\ق'
السم والع.ش.ق' الصدر، قال رؤبة:

ول ي'ض1ع\ها بي. ف1ر\ك1 وع.ش.ق\
ورجل عاش1ق¬ من قوم ع'ش_اق�، وع1ش>يق¬ مثال ف1س>يق�: كثي الع1ش\ق,.

وامرأ%ة عاش1ق¬، بغي هاء، وعاش1قةD. والع.ش.ق'
والع.س.ق'، بالشي والسي الهملة: اللزوم للشيء ل يفارقه، ولذلك قيل

للك%ل1ف عاش1ق للزومه هواه وال%ع\ش.ق': الع1ش\ق'؛ قال ال4عشى:
وما ب. من\ س'ق}م� وما ب. م.ع\ش.ق

وسئل أ%بو العباس أ%حد بن يي عن ال�ب> والع1ش\ق,: أ%ي�هما أ%حد؟
فقال: ال�ب لن الع1ش\ق. فيه إ,فراط، وسي العاش1ق' عاش1قاv ل4نه

�ي.ذ}ب'ل
من شدة الوى كما ت.ذ}ب'ل الع.ش.ق%ة� إ,ذا قطعت، والع.ش.ق%ة�: شجرة

eث ت.د1ق eت.خ\ض.ر
وت.ص\ف%رe؛ عن الزجاج، وزعم أ%ن اشتقاق العاشق منه؛ وقال كراع: هي عند

.vو.ل�دين الل�ب\لب'، وجعها الع.ش.ق'، والع.ش.ق' ال4راك أ%يضا�ال
ابن ال4عراب: الع'ش'ق' ال�ص\لحون غ�ر'وس الرياحي وم'س.وeوها، قال:

والع'ش'ق' من ال3بل الذي يلزم ط%ر'وق%ت.ه ول ي.حن� إ,ل غيها. أ%بو



عمرو: يقال للناقة إ,ذا اشتدت ض.ب.ع.ت'ها قد ه.د1م.ت\ وه.و,س.ت\ وب.ل%م.ت\
وت.هال%ك%ت\ وع.ش1ق%ت\ وأ%ب\ل%س.ت\، فهي م1ب\لس¬، وأ%ر.ب_ت\ مثله.

@عشرق: الع1ش\ر,ق': شجر، وقيل نبت، واحدته ع1ش\ر,ق%ة. قال أ%بو حنيفة:
الع1ش\ر,ق' من ال4غ}لث1 وهو شجر ي.ن\ف%ر,ش' على ال4رض عريض الورق وليس

له شوك ول يكاد يأ}كله شيء إ,ل أ%ن يصيب ال1ع\زى منه شيئاv قليلv؛ قال
العشى:

ت.س\م.ع للح.ل}ي و.س\واساv إ,ذا ان\ص.ر.ف%ت\،
�كما استعان بريح� ع1ش\ر,ق¬ ز.جل

قال: وأ%خبن بعض أ%عراب ربيعة أ%ن الع1ش\ر,ق%ة% ترتفع على ساق قصية
ث تنتشر ش'ع.باv كثية وت'ث}م1ر ثراv كثياv، وثرها س1ن\ف�ها، ف كل

س1ن\ف%ة{ سطران من حب مثل ع.ج.م, الزبيب سواء، وقيل: هو مثل حب ال1م_ص,
وهو يؤكل ما دام رطباv ويطبخ، وهو طيب؛ وقوله:

كأ%ن ص.و\ت. ح.ل}يها ال�ناط1ق,
ت.ه.زeج' الر>ياح بالع.شار,ق,

إ,ما أ%ن يكون جع ع1ش\رق%ة، وإ,ما أ%ن يكون جع النس الذي هو
الع1ش\ر,ق'، وهذا ل يط�رد.

وع'شار,ق: اسم، وقيل مكان.
قال ال4زهري: الع1ش\ر,ق' من الشيش و.ر.قة شبيه بورق الغار,

إ,ل أ%�نه أ%عظم منه وأ%كب، إ,ذا حركته الريح تسمع له ز.جلv وله
ح.م\ل كح.م\ل الغار,

إ,ل أ%نه أ%عظم منه. وحكي عن ابن ال4عراب: الع1ش\ر,ق' نبات أ%حر طيب
الرائحة يستعمله العرائس، وحكى ابن بري عن ال4صمعي: الع1ش\ر,ق' شجرة

قدر ذراع لا حب صغار إ,ذا جف صوتت ب.ر> الريح.
@عشنق: الع.ش\ن.قة: الطول. والع.ش.ن_ق': الطويل السم. وامرأ%ة
ع.ش.ن_ق%ةD: طويلة العنق، ونعامةD ع.ش.ن_قةD كذلك، والمع الع.شان,ق'

والع.شانيق' والع.ش.ن_ق�ون. قال ال4صمعى: الع.ش.ن_ق'
الطويل الذي ليس ب'ث}ق%ل� ول ضخم من قوم ع.شان,ق%ة؛ قال الراجز:

وتت. ك�ل9 خاف1ق� م'ر.ن>ق.
من ط%ي>ء� كل© ف%تÝ ع.ش.ن_ق,

وف حديث أ�م زرع: أ%ن إ,حدى النساء قالت ز.وجي الع.ش.ن_ق، إ,ن



أ%ن\ط1ق}أ�ط%ل�ق\، وإ,ن أ%س\ك�ت\ أ�ع.ل�ق؛ الع.ش.ن_ق': هو الطويل المتد
القامة، أ%رادت أ%ن له م.ن\ظ%راv بل م.خ\ب.ر� ل4ن الطول ف الغالب دليل

الس_ف%ه، وقيل: هو السي>ء اللق؛ قال ال4زهري: تقول ليس عنده أ%كثر من
طوله بل نفع، فإ,ن ذكرت' ما فيه من العيوب طل�قن، وإ,ن س.ك%ت_ تركن

معلقة ل أ%ي�ماv ول ذات ب.غ\ل�.
�@عفق: ع.ف%ق.: الرجل

vركب ر.أ}سه فمضى. وع.ف%ق%ت ال3بل ت.ع\ف1ق' ع.ف}قا :vي.ع\ف1ق' ع.ف}قا
وع'ف�وقاv: أ�ر\سلت ف الرعى ف%مر_ت على وجوهها، وع.ف%ق%ت\ عن ال%ر\عى

إ,ل الاء: رجعت. وكل ذاهب راجع� عاف1ق¬، وكل وارد{ صادر� راجع� متلف{
كذلك. ع.ف%ق. ي.ع\ف1ق ع.ف}قاv وع.ف%قاناv وع.ف%ق%ت1 ال3بل ت.ع\ف1ق'

ع.ف}قاv إ,ذا كان يرجع إ,ل الاء كل يوم أ%و كل يومي. وإ,نه لي.ع\ف1ق' أ%ي
يكثر الرجوع. ويقال: إ,نه لي.ع.فYق' الغنم.

بعضها على بعض ت.ع\ف1يقاv أ%ي يردها على وجهها. والع.ف}ق': سرعة
ال3يراد1 وكثرته، يقال: إ,نك لت.ع\ف1ق' أ%ي تكثر الرجوع؛ قال الراجز:

ت.ر\عى الغ.ضا من جان,ب.ي\ م'ش.فYق,
غ1ب�اv، وم.ن\ ي.ر\ع. ال�موض. ي.ع\ف1ق,

أ%ي من يرعى المض تعطش ماشيته سريعاv فل يد ب'دا¾ من الع.ف}ق,،
ويروى ي.غ\ف1ق,، بالغي العجمة؛ قال ابن بري: ومثله ل4ب النجم

حت إ,ذا ما ان\ص.ر.ف%ت\ ل ت.ع\ف1ق,
�وان\ع.ف%ق. القوم ف حاجتهم أ%ي م.ض.و\ا وأ%سرعوا. ع.ف%ق. الرجل

إ,ذا أ%كثر الذهاب واليء ف غي حاجة. وعاف%ق.
الذئب' الغنم. إ,ذا عاث% فيها ذاهباv وجائياv. ورجل م1ع\فاق'

الزيارة أ%ي ل يزال ييء ويذهب زائراv؛ قال الشاعر:
ول ت.ك' م1ع\فاق. الزيارة واج\ت.ن,ب\،

إ,ذا ج,ئ}ت.، إ,ك}ثار. الكلم, ال�ع.ي_با
وف النوادر: والع\ت1فاق' انثناء�

الشيء بعد ات\ل1ئ}باب,ه وهو صرف 
(* كذا بياض بالصل) ...... عن رأ}يه.

والع.ف}ق': ال3قبال� والدبار والع.ف%ق': السرعة ف الع.د\و,. والع'ف�وق
والع1ف%اق: شبه ال�ن'وس، ع.ف%ق. ي.ع\ف1ق' أ%ي خنس وارتد� ورجع؛ ومنه قول



لقمان ف حديث فيه ط�ول: خ'ذ1ي م1ن أ%خي ذا الع1فاق,، ص.ف9اق¬ أ%ف9اق¬
vوماشيا vالب.ك}رة والساق؛ يصفه بالسي ف آفاق ال4رض راكبا �ي.ع\م1ل

.vسريعا vإ,ذا ذهب ذهابا vوع1ف%اقا vعلى ساقه. وقد ع.ف%ق. ي.ع\فق ع.ف}قا
والع.ف}ق%ة�: الغ.ي\بة، ع.ف%ق. الرجل أ%ي غاب، يقال: ل يزال فلن

ي.ع\ف1ق�الع.ف}ق%ة% أ%ي يغيب الغيبة. قال ابن بري: والع1فاق السرعة؛ وقال: قال
ذو ال1ر.ق الط©ه.وي� ياطب الذئب:

ع.ل%ي\ك. الش_اء4، ش.اء4 بن تيم�،
ف%ع.اف1ق}ه، فإ,نك ذو ع1ف%اق,

والع.ف}ق': العطف. وال�ن\ع.ف%ق': ال�ن.ع.ط%ف'، ويقال ال�ن\ص.ر.ف عن
الاء. وع.ف%ق. ي.ع\ف1ق' ع.ف}قاv: ضرط، وقيل: هي الضرطة الفية يقال للرجل

وغيه: ع.ف%ق. با وخ.ب.ج. با إ,ذا ضرط. والع'ف�ق: الضراطون ف
الالس. وكذبت ع.ف�اق%ت'ه'

أ%ي اس\ت'ه إ,ذا ح.ب.ق. والع.ف9اقة: الست. والع.ف}ق': ا ل4س\تاء.
والع.ف�اق' 

(* قوله «والعفاق» هو بذا الضبط ف الصل، وف شرح القاموس
ككتاب): الفرج لكثرة لمه. وع.ف%ق الرجل: نام قليلv ث استيقظ ث استيقظ ث

نام. وع.ف%ق%ه' ع.ف%ق%ات{:ضربه ضربات. واع\ت.ف%ق. القوم' بالسيوف إ,ذا
اجتلدوا. وع.ف%ق الشيء4 ي.ع\ف1ق�ه ع.ف}قاv: جعه أ%و ض.مه إ,ليه.

وعاف%ق%ه' معاف%ق%ةD وع1فاقاv: عاله وخادعه؛ قال ق�ر\طD يصف الذئب:
عليك الشاء4، شاء4 بن تيم�،

فعاف1ق}ه'، فإ,نك ذو ع1فاق,
وأ%ورد ابن سيده هذا البيت هنا على هذه الصورة. والع'ف�ق: الذئاب الت

ل تنام ول ت'ن,يم من الفساد، واع\ت.ف%ق.
ال4سد ف%ر,يست.ه: عطف عليها فأ%فرسها؛ وقال:

وما أ%س.د¬ من أ�سود1 العريـ
ـن, ي.ع\ت.ف1ق' السائلي اع\ت1فاق%ا

وت.ع.ف9ق. فلن بفلن إ,ذا لذ% به. وت.ع.ف�ق. الوحشي بال4كم.ة1
لذ با من خوف كلب أ%و طائر؛ قال علقمة:

ت.ع.ف�ق' بال4ر\ط%ى لا، وأ%ر.اد.ها
رجالD، فب.ذ�ت\ ن.ب\ل%هم\ وك%ل1يب'



أ%ي ت.ع.و_ذ%
بال4ر\طى من الطر والبد. قال ال4زهري:سعت العرب تقول للذي يثي

الصيد ناج,ش¬، وللذي ي.ث}ن وجهه ويرده عافق. يقال: اع\ف1ق\ علي�
الصيد أ%ي اثن,ها واعطفها؛ قال رؤبة:

فما اش\ت.لها ص.ف}ق%ةv للم'ن\صف%ق.،
حت ت.ر.د_ى أ%ر\بع¬ ف ال�ن\ع.ف%ق\

يعن ع.ي\راv أ%ورد أ�تنه الاء فرماها الصي_اد فص.فق%ها الع.ي\ر لينجو
با، فرماها الصياد ف م'ن\ع.ف%قها أ%ي ف مكان ع.ف}ق, العي إ,ياها.

vس.ف%دها، وع.ف%ق%ها ع.ف}قا :vها ع.ف}قا�وع.ف%ق. الع.ي\ر ال4تان% ي.ع\ف1ق
،vها ب.و\كا�إ,ذا أ%تاها مرة بعد مرة. يقال للحمار: ب.اك%ه.ا ي.ب'وك

وللفرس ك%ام.ها ك%و\ماv وع.ف%ق. الرجل جاريته إ,ذا جامعها. والع.ف}ق': كثرة
الض>راب

وع1ف%اق¬ وع.ف�اق¬ وم1ع\ف%ق: أ%ساء. وع1ف%اق اسم رجل أ%كلته باهلة ف
قحط أ%صابم؛ قال الشاعر:
،vفلو كان البكاء ي.ر'د� شيئا
ب.ك%ي\ت' على ي.ز,3يد{ أ%و ع1ف%اق,
vها ال%ر\آن، إ,ذ ذهبا جيعا
لشأ}نما ب'ز\ن{ واح\ت1راق,

قال ابن بري: البيتان ل�مت.م>م, بن ن'و.ب\ر.ة، وصوابه بكيت على
ب'ج.ي\ر�، وهو أ%خو ع1فاق�، ويقال غفاق، بغي معجمة، وهو ابن م'ل%ي\ك.، ويقال

ابن أ%ب مليك، وهو عبد ال بن الرث بن عاصم، وكان ب,س\طام' بن قيس أ%غار
على بن ي.ر\بوع فقتل ع1فاقاv، وقتل ب'ج.ي\راv أ�خاه بعد قتله عفاقاv ف

العام ال4ول وأ%سر أ%باها أ%با مليك، ث أ%عتقه وشرط عليه أ%ن ل
ي'غ1ي. عليه؛ قال ابن بري: ويقوي قول من قال إ,ن باهلة أ%كلته قول

الراجز:إ,ن ع1فاقاv أ%ك%ل%ت\ه باه1ل%ه\،
ت.م.ش_شوا ع1ظام.ه وكاه1ل%ه\

والع.ف%ق%ة�: لعبة يمع فيها التراب. والع.ي\ف%ق%ان�: نبت يشبه
الع.ر\ف%ج..

@عفلق: الع.ف}ل%ق'، بتسكي الفاء: الضخم السترخي. ابن سيده: الع.ف}ل%ق'
والع.ف%ل�ق' الفرج الواسع الرخو؛ قال:



كل9 م1ش.ان{ ما تشدe ال1ن\ط%قا،
ول تزال� ت'خ\ر,ج' الع.ف%ل�قا

ال1شان�: الس_ليطة. وامرأ%ة ع.ف%ل�قةD وع.ض.ن_كةD: ضخمة الر_ك%ب,؛
وقال آخر ف الع.ف}ل%ق,:

يا ابن. ر.ط�وم� ذات1 فرج� ع.ف}ل%ق,
وقد رواه قوم غ%ل}ف%ق، بالغي العجمة، ول يذكر ابن خالويه ف الفرج
إ,ل9 ع.فل%ق، بالعي الهملة وتقدي الفاء على اللم، واستشهد الوهري 

*)
قوله «استشهد الوهري إل» ل ند هذا الرجز ف نسخ الصحاح الت

:vبأيدينا). بذا الرجز أ%يضا
ويا ابن. رطوم� ذات1 فرج� ع.ف%ل�ق,

الوهري: وربا سي الفرج الواسع ع.ف}ل%قاv، وكذلك الرأ%ة الرقاء
السيئة النطق والعمل، واللم زائدة. ابن سيده: والع'ف}لوق' ال4حق.

@عقق: ع.ق�ه ي.ع'ق©ه ع.قا¾، فهو م.ع\قوق¬ وع.ق1يق¬: شق�ه.
والع.ق1يق': واد{ بالجاز كأ%نه ع'ق_ أ%ي ش'ق�، غلبت الصفة عليه غلبة السم ولزمته

ال4لف واللم، ل4نه جعل الشيء بعينه على ما ذهب إ,ليه الليل ف
ال4ساء ال4علم الت أ%صلها الصفة كالرث والعباس. والع.ق%يق%ان: بلدان ف

بلد بن عامر من ناحية اليمن، فإ,ذا رأ%يت هذه اللفظة مثناة فإ,نا
ي'ع\ن با ذ%ان,ك. البلدان، وإ,ذا رأ%يتها مفردة فقد يوز أ%ن ي'ع\ن با

الع.ق�3يق' الذي هو واد بالجاز، وأ%ن ي'ع\ن با أ%حد هذين البلدين ل4ن
مثل هذا قد يفرد كأ%ب.ان.ي\ن؛ قال امرؤ القيس فأفرد اللفظ به:

كأ%ن9 أ%ب.اناv، ف أ%ف%ان,ي, و.د\ق1ه1،
كبي' أ�ناس� ف ب,ج.اد{ م'ز.م_ل,

قال ابن سيده: وإ,ن كانت التثنية ف مثل هذا أ%كثر من ال3فراد، أ%عن
فيما تقع عليه التثنية من أ%ساء الواضع لتساويهما ف الثبات وال1ص\ب

والق%ح\ط، وأ%نه ل يشار إ,ل أ%حدها دون الخر، ولذا ثبت فيه التعريف ف
حال تثنيته ول يعل كزيد.ي\ن، فقالوا هذان أ%بان.ان ب.ي>ن.ي\ن 

(* قوله
«فقالوا هذان إل» فلفظ بيني منصوب على الال من أ%بانان لنه نكرة وصف

به معرفة، لن أ%بانان وضع ابتداء علماv على البلي الشار إليهما، ول



يوضع أ%ولv مفرداv ث ثن كما وضع لفظ عرفات جعاv على الوضع العروف
بلف زيدين فإنه ل يعل علماv على معيني بل لنساني يزولن، ويشار

إل أحدها دون الخرفكأنه نكرة فإذا قلت هذان زيدان حسنان رفعت النعت لنه
نكرة وصفت به نكرة ، أفاده ياقوت)، ونظي هذا إفرادهم لفظ عرفات، فأ%ما

ثبات ال4لف واللم ف الع.ق1يق%ي\ن فعلى حد> ثباتما ف الع.ق1يق، وف
بلد العرب مواضع كثية تسمى الع.ق1يق.؛ قال أ%بو منصور: ويقال لكل ما

Dش.ق�ه ماء السيل ف ال4رض فأ%نره ووس_عه ع.ق1يق، والمع أ%ع1ق�ة
وع.ق%ائ1ق، وف بلد العرب أ%ربعة� أ%ع1ق�ة%، وهي أ%ودية شق�تها السيول،
عاد1ي_ة: فمنها ع.قيق' عارض, اليمامة1 وهو واد{ واسع ما يلي الع.ر.مة

تتدفق فيه ش1عاب' العار,ض وفيه عيون عذبة الاء، ومنها ع.ق1يق¬ بناحية
الدينة فيه عيون ونيل. وف الديث: أ%يكم يب أ%ن ي.غ\د'و. إ,ل ب'ط}حان1

الع.ق1يق,؟ قال ابن ال4ثي: هو واد{ من أ%ودية الدينة مسيل للماء وهو
الذي ورد ذكره ف الديث أ%نه واد{ مبارك، ومنها ع.ق1يق¬ آخر ي.د\ف�ق ماؤ'ه

ف غ%و\ر.ي ت1ه.امة%، وهو الذي ذكره الشافعي فقال: ولو أ%ه.ل©وا من
الع.ق1يق, كان أ%ح.ب_ إ,ل9؛ وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، وق�ت. ل4هل الع1راق بطن الع.ق1يق,؛ قال أ%بو منصور: أ%راد الع.ق1يق.
الذي بالقرب من ذات ع1ر\ق� قبلها ب.ر\حلة أ%و مرحلتي وهو الذي ذكره

الشافعي ف الناسك، ومنها ع.ق1يق الق%ن.ان1 تري إ,ليه مياه ق�ل%ل, ند
وجباله؛ وأ%ما قول الفرزدق:
ق1ف1ي ود>ع1ين.ا، يا ه'ن.ي\د'، فإ,ن_ن

أ%رى الي_ قد شام'وا الع.ق1يق. اليمانيا
فإ,ن بعضهم قال: أ%راد شاموا البق من ناحية اليمن.

والع.ق�: حفر ف ال4رض مستطيل سي بالصدر. والع.ق�ة�: حفرة عميقة ف
ال4رض، وجعها ع.ق�ات. وان\ع.ق_ الوادي: ع.م'ق.. والعقائق: الن>ه.اء

والغدران� ف ال4خاديد ال�ن\ع.ق�ة1؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد لكثي بن
عبد الرحن الزاعي يصف امرأ%ة:

إ,ذا خرج.ت\ من بيتها راق ع.ي\ن.ها
م'ع41و>ذه، وأ%ع\ج.ب.ت\ها الع.ق%ائ1ق'

يعن أ%ن هذه الرأ%ة إ,ذا خرجت من بيتها راق%ها م'ع.و_ذ النبت حول
بيتها، وال�ع.و_ذ من النبت: ما ينبت ف أ%صل شجر يستره، وقيل: العقائق هي



الرمال المر. ويقال: ع.ق�ت الريح' ال�ز\ن%
ت.ع'ق©ه ع.قا¾ إ,ذا استد.ر_ت\ه كأ%نا تشقه شق9اv؛ قال الذل يصف

:vغيثا
حار. وع.ق�ت\ م'ز\ن.ه' الريح'، وان\ـ
ـق%ار. ب,ه1 الع.ر\ض'، ول ي'ش\م.ل,

حار.: تي_ر وتردد واست.د.ر_ته ريح ال%نوب ول تب به الش_مال
فت.ق}ش.ع.ه، وان\ق%ار. به الع.ر\ض' أ%ي كأ%ن عرض. السحاب ان\قار.

به1 أ%ي وقعت منه قطعة وأ%صله من ق�ر\ت' ج.ي\ب القميص فان\قار، وق�ر\ت'
عينه إ,ذا قلعتها. وسحبة م.ع\ق�وقة إ,ذا ع'ق�ت فان\ع.ق�ت أ%ي ت.ب.ع_جت

بالاء. وسحابة ع.ق�اقة إ,ذا دفعت ماءها وقد ع.ق�ت؛ قال عبد'
:vبن ال%س\حاص يصف غيثا
فمر_ على ال4ناء فان\ث%ج_ م'ز\ن'ه،

ف%ع.ق_ طويلv ي.س\ك�ب' الاء4 ساج,ي.ا
واع\ت.ق�ت السحابة بعن؛ قال أ%بو و.ج\زة:

واع\ت.ق_ م'ن\ب.ع1ج¬ بالو.ب\ل م.ب\ق�ور
ويقال للم'ع\تذر إ,ذا أ%فرط ف اعتذاره: قد اع\ت.ق_ اع\ت1قاقاv. ويقال:

سحابة ع.ق�اقة منشقة بالاء. وروى شر أ%ن ال�ع.قYر. بن حار
�البار,ق1ي� قال لبنته وهي ت.ق�وده وقد ك�ف_ بصر'ه وسع صوت رعد: أ%ي\ ب'ن.ي�ة

ما ت.ر.ي\ن.؟ قالت: أ%رى سحابة س.ح\ماء ع.ق�اق%ة، كأ%نا حو,لء� ناقة،
ذات ه.ي\دب د.ان{، وس.ي� وان قال: أ%ي\

ب'ن.ي�ة وائلي إ,ل ق%ف}لة{ فإ,نا ل ت.ن\ب'ت إ,ل بن\ج.اة{ من السيل؛
ش.ب_ه السحابة ب,ح1و.لء3 الناقة ف تشققها بالاء كتشقق ال1و.لء3،

وهو الذي يرج منه الولد، والق%ف%لة الشجرة اليابسة؛ كذلك حكاه ابن
ال4عراب بفتح الفاء، وأ%سكنها سائر أ%هل اللغة. وف نوادر العراب: اه\ت.ل%ب.

السيف. من غ1م\د1ه وام\ت.ر.قه واع\ت.ق�ه واخ\ت.ل%ط%ه إ,ذا اس\ت.ل�ه؛
قال الرجان: ال4صل اخ\ت.ر.ط%ه، وكأ%ن9 اللم مبدل منه وفيه نظر.

وع.ق_ والد.ه ي.ع'ق©ه ع.ق9اv وع'ق�وقاv وم.ع.ق�ةv: شق_ عصا طاعته.
وع.ق_ والديه: قطعهما ول ي.ص1ل}

ر.ح1م.ه منهما، وقد ي'ع.مe بلفظ الع'ق�وق, جيع الر_ح1م,، فالفعل
كالفعل والصدر كالصدر. ورجل ع'ق%ق¬ وع'ق�ق وع.قe: عاقÒ؛ أ%نشد ابن



ال4عراب للز_ف%يان:
أ%نا أ%بو ال1ق}د.ام, ع.ق9ا¾ ف%ظ9ا

بن أ�عادي، م1ل}ط%ساv م1ل%ظ9ا،
أ%ك�ظ©ه' حت يوت. ك%ظ9ا،

ث�م_ت. أ�ع\ل1ي رأ}س.ه ال1ل}و.ظ�ا،
صاعقةv من ل%ه.ب� ت.ل%ظ�ى

والمع ع.ق%ق%ة مثل ك%ف%رة{، وقيل: أ%راد بالعق� ال�ر_ من الاء
الع'ق%اق,، وهو الق�ع.اع، ال1ل}و.ظ9: سوطD أ%و عصا ي'ل}ز,م'ها رأ}س.ه؛ كذا

:�حكاه ابن ال4عراب، والصحيح ال1ل}و.ظ�، وإ,نا شدد ضرورة. وال%ع.ق�ة
الع'ق�وق؛ قال النابغة:

أ%ح\لم' عاد{ وأ%ج\ساد¬ م'ط%ه_ر.ة
من ال%ع.ق�ة1 والفات1 وال4ث%م,

وأ%ع.ق_
فلنD إ,ذا جاء4 بالع'قوق. وف الثل: أ%ع.ق> من ض.ب¼؛ قال ابن

ال4عراب: إ,نا يريد به ال�نثى، وع'ق�وق�ها أ%نا تأ}كل أ%ولدها؛ عن غي
ابن ال4عراب؛ وقال ابن السكيت ف قول ال4عشى:

فإ,ن، وما ك%ل�ف}ت'مون ب,ج.ه\ل1كم،
وي.ع\لم رب.ي من أ%ع.ق_ وأ%ح\و.با

قال: أ%ع.ق_ جاء بالع'ق�وق,، وأ%ح\و.ب. جاء بال�وب,. وف الديث: قال
أ%بو سفيان بن حرب لمزة سيد الشهداء، رضي ال عنه، يوم أ�حد حي مر_

به وهو مقتول: ذ�ق\ ع'ق%ق'
أ%ي ذق جزاء فعلك يا عاق�، وذق القتل كما قتلت م.ن قتلت. يوم بدر من

قومك،يعن كفار قريش، وع'ق%ق: معدول عن عاق للمبالغة كغ'د.ر من غادر� وف�س.ق
من فاسق�. والع'ق�ق: البعداء من ال4عداء. والع'ق�ق أ%يضاv: قاطعو

ال4رحام. ويقال: عاق%ق}ت' فلناv أ�ع.اق©ه ع1قاقاv إ,ذا خالفته. قال ابن بري
ع.ق_ والد.ه ي.ع'قe عقوقاv وم.ع.ق�ةv؛ قال هنا: وع.ق%اق, مبنية على
الكسر مثل ح.ذ%ام, ور.ق%اش,؛ قالت عمرة بنت دريد ترثيه:

ل%ع.م\ر'ك ما خشيت' على د'ر.ي\د،
ببطن س'م.ي\رة{، ج.ي\ش. الع.ن.اق,
ج.ز.ى عن�ا ال3له' بن س'ل%ي\م،



وع.ق�ت\هم با فعلوا ع.ق%اق,
وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، نى عن ع'ق�وق, ال�م�هات، وهو
ضد الب,ر�، وأ%صله من الع.ق� الش_ق� والقطع، وإنا خص ال�مهات وإن كان

ع'قوق' الباء وغيهم من ذوي القوق عظيماv ل4ن ل1ع'قوق, ال�مهات مزي�ة
ف القبح. وف حديث الكبائر: وعد_ منها عقوق. الوالدين. وف الديث:

م.ث%ل�كم وم.ث%ل� عائشة% م.ث%ل� العي, ف الرأ}س تؤذي صاحبها ول يستطيع
أن ي.ع'ق�ها إ,ل بالذي هو خي لا؛ هو مستعار من ع'ق�وق,

الوالدين. وع.ق_ البق' وان\ع.ق_: انشق. والن\ع1قاق: تشقق البق،
والت_ب.وeج': ت.ك%شeف' البق,، وع.ق1يق%ت'ه': شعاعه؛ ومنه قيل للسيف

كالع.ق1يق%ة، وقيل: الع.ق1يق%ة� والع'ق%ق' البق إ,ذا رأ%يته ف وسط السحاب
كأ%نه سيف مسلول. وع.ق1يقة� البق: ما ان\ع.ق_ منه أ%ي ت.س.ر_ب.

ف السحاب، يقال منه: ان\ع.ق_ البق'، وبه سي السيف؛ قال عنترة:
وس.ي\في كالع.ق1يقة1، فهو ك1م\ع1ي

س1لح1ي، ل أ%ف%ل� ول ف�ط%ار.ا
وان\ع.ق_ الغبار: انشق وسطع؛ قال رؤبة:

إ,ذا الع.جاج' ال�س\ت.طار' ان\ع.ق�ا
وان\ع.ق_ الثوب': انشق؛ عن ثعلب.

والع.ق1يقة�: الشعر الذي يولد به الطفل ل4نه يشق اللد؛ قال امرؤ
vالقيس:يا هند'، ل ت.ن\ك1حي ب'وه.ة

عليه ع.ق1ىق%ت'ه، أ%ح\س.ب.ا
�وكذلك الو.ب.ر' ل1ذي الو.ب.ر,. والع1ق�ة: كالع.ق1يقة1، وقيل: الع1ق�ة

ف الناس والمر خاصة ول تسمع ف غيها كما قال أ%بو عبيدة؛ قال رؤبة:
ط%ي_ر. عنها الن_س\ر' ح\ول1ي_ الع1ق%ق

ويقال للشعر الذي يرج على رأ}س الولود ف بطن أ�مه ع.ق1يقةD ل4نا
ت'ح\لق، وجعل الزمشري الشعر. أصلv والشاة% الذبوحة مشتقة منه. وف
الديث: إ,ن انفرقت ع.ق1يق%ت'ه ف%ر.ق. أ%ي شعره، سي ع.قيقةv تشبيهاv بشعر
الولود. وأ%ع.ق�ت الامل: نبتت ع.قيق%ة� ولدها ف بطنها. وأ%ع.ق�ت الفرس

وال4تان، فهي م'ع1ق� وع.ق�وق: وذلك إ,ذا نبتت الع.قيقة� ف بطنها على
الولد الذي حلته؛ وأ%نشد لرؤبة:

قد ع.ت.ق ال4ج\دع' بعد ر,ق>،



بقارح� أ%و ز.و\ل%ة{ م'ع1ق>
وأ%نشد أ%يضاv ف لغة من يقول أ%ع.ق�ت\ فهي ع.ق�وق وجعها ع'ق�ق:

س1را¾ وقد أ%و_ن� ت.أ}و,ين. الع'ق�ق\
(* قوله «سراv إل» صدره كما ف الصحاح:

وسوس يدعو ملصاv رب الفلق
أ%و_ن�: شربن حت انتفخت بطونن فصار كل حار منهن كال4تان الع.ق�وق،

وهي الت تكامل حلها وقرب ولدها، ويروى أ%و_ن� على وزن ف%ع_ل}ن.
يريد بذلك الماعة من المي، ويروى أ%و_ن� على وزن ف%ع_ل، يريد الواحد

منها.
والع.قاق'، بالفتح: ال%م\ل، وكذلك الع.ق%ق'؛ قال عدي� بن زيد:

وت.ر.ك}ن الع.ي\ر ي.د\م.ى ن.ح\ر'ه،
ون.ح'وصاv س.م\حجاv فيها ع.ق%ق\

وقال أ%بو عمرو: أ%ظهرت ال4تان� ع.قاقاv، بفتح العي، إ,ذا تبي حلها،
ويقال للجني ع.قاق؛ وقال:

ج.وان,ح' ي.م\ز.ع\ن. م.ز\ع. الظYبا
ء، ل ي.ت_ر, ك}ن. لبطن ع.ق%اقا

أ%ي ج.ن,يناv؛ هكذا قال الشافعي: الع.قاق، بذا العن ف آخر كتاب
الصرف، وأ%ما ال4صمعي فإ,نه يقول: العقاق مصدر الع.ق�وق,، وكان أ%بو عمرو

يقول: ع.ق�ت\ فهي ع.ق�وق. وأ%ع.ق9عت\ فهي م'ع1ق�، واللغة الفصيحة
أ%ع.ق�ت\ فهي ع.ق�وق.

وع.ق_ عن ابنه ي.ع1قe وي.ع'قe: حلق ع.ق1يق%ته' أ%و ذبح عنه شاة، وف
التهذيب: يوم أ�سبوعه، فقي_ده بالسابع، واسم تلك الشاة الع.قيقة. وف

الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: ف الع.ق1يق%ة1 عن الغلم
شاتان مثلن، وعن الارية شاة؛ وفيه: إ,نه ع.ق_ عن السن والسي،
رضوان ال عليهما، وروي عنه أ%نه قال: مع الغلم ع.ق1يق%ت'ه فأ%ه.ر يق�وا

عنه دماv وأ%ميطوا عنه ال4ذى. وف الديث: الغلم م'ر\ت.ه,ن¬ بع.ق1يقته؛
قيل: معناه أ%ن أ%باه ي'ح\ر.م شفاعة% ولده إ,ذا ل يع'ق_ عنه، وأ%صل

�الع.ق1يقة1 الشعر الذي يكون على رأ}س الصب حي يولد، وإ,نا سيت تلك الشاة
الت تذبح ف تلك الال ع.ق1يقةv ل4نه ي'ح\لق عنه ذلك الشعر عند الذبح،

ولذا قال ف الديث: أ%ميطوا عنه ال4ذى، يعن بال4ذى ذلك الشعر الذي



يلق عن، وهذا من ال4شياء الت ربا سيت باسم غيها إ,ذا كانت معها أ%و
من سببها، فسميت الشاة ع.ق1يق%ة{ ل%ع.ق1يق%ة1 الشعر. وف الديث: أ%نه

سئل عن الع.ق1يقة1 فقال: ل أ�حب الع'ق�وق، ليس فيه توهي ل4مر
الع.ق1يق%ة1 ول إ,سقاط لا، وإ,نا كره السم وأ%حب أ%ن تسمى بأ%حسن منه كالنسيكة

والذبيحة، جرياv على عادته ف تغيي السم القبيح. والع.ق1يق%ة�: صوف
ال%ذ%ع، وال%نيب.ة: صوف الث�ن,ي>؛ قال أ%بو عبيد: وكذلك كل مولود من

،Dالبهائم فإ,ن الشعر الذي يكون عليه حي يولد ع.ق1يق%ة وع.ق1يق¬ وع1ق�ة
بالكسر؛ وأ%نشد لبن الر>قاع يصف العي:

ت.ح.س_ر.ت\ ع1ق�ةD عنه فأ%ن\س.ل%ها،
واج\تاب. أ�خ\ر.ى جديداv بعدما اب\ت.ق%ل

م'و.ل�ع بسواد{ ف أ%ساف1ل1ه1،
منه اح\ت.ذ%ى، وب,ل%و\ن{ م1ثل1ه1 اكتحل

فجعل الع.ق1يقة% الشعر ل الشاة، يقول: لا ت.ر.ب_ع وأ%كل ب'قول الربيع
أ%ن\س.ل%

الشعر الولود معه وأ%نبت الخر، فاجتابه أ%ي اكتساه، قال أ%بو منصور:
ويقال لذلك الشعر ع.ق1يق¬، بغي هاء؛ ومنه قول الشماخ:

،vعنه ن'س.ال �أ%طار. ع.ق1يق%ة
وأ�د\م1ج. د.م\ج ذي ش.ط%ن� بد1يع,

أ%راد شعره الذي يولد عليه أ%نه أ%ن\س.له عنه. قال: والع.قe ف ال4صل
الشق والقطع، وسيت الشعرة الت يرج الولود من بطن أ�مه وهي عليه

ع.ق1يقةv، ل334نا إ,ن كانت على رأ}س ال3نسي حلقت فقطعت، وإ,ن كانت على
البهيمة فإ,نا ت'ن\س3ل�ها، وقيل للذبيحة ع.ق1يقةD ل4ن_ها ت'ذب.ح في'شق�

حلقوم'ها وم.ريث�ها وود.جاها قطعاv كما سيت ذبيحة بالذبح، وهو الشق. ويقال
للصب إ,ذا نشأ% مع حي� حت ش.ب_ وقوي فيهم: ع'ق�ت\ تيمت'ه ف بن

فلن، والصل ف ذلك أ%ن الصب ما دام طفلv تعلق أ�مه عليه التمائم، وهي
الرز، ت'ع.و>ذه من العي، فإ,ذا ك%ب,ر. ق�طعت عنه؛ ومنه قول الشاعر:

بلد¬ با ع.ق_ الش�عباب' ت.م1يم.ت،
وأ%و�عل� أ%رض� م.س_ ج,ل}دي ت'راب'ها

وقال أ%بو عبيدة: ع.ق1يقة� الصب� ع'ر\ل%ت'ه إ,ذا خ'ت1ن. والع.ق�وق من
البهائم: الامل، وقيل: هي من الافر خاصةv والمع ع'ق�ق¬ وع1قاق، وقد



أ%ع.ق�ت\، وهي م'ع1ق� وع.ق�وق، فم'ع1ق� على القياس وع.قوق على غي القياس،
ول يقال م'ع1ق� إ,ل ف لغة رديئة، وهو من النواد1ر. وفرس ع.ق�وق إ,ذا

ان\ع.ق� بطن'ها واتسع للولد؛ وكل انشقاق هو ان\ع1قاق¬؛ وكل© شق وخرق ف
الرمل وغيه فهو ع.ق�، ومنه قيل للب.ر\ق, إ,ذا انشق ع.ق1يقةD. وقال أ%بو

حات ف ال4ضداد: زعم بعض شيوخنا أ%ن الفرس الامل يقال لا ع.قوق ويقال
أ%يضاv للحائل ع.قوق؛ وف الديث: أ%تاه رجل معه فرس ع.قوق أ%ي حائل،

قال: وأ%ظن هذا على التفاؤل كأ%نم أ%رادوا أ%نا ست.ح\م1ل� إ,ن شاء ال.
وف الديث: من أ%ط}ر.ق. مسلماv فع.ق�ت\

له فرس'ه كان كأ%جر كذا؛ ع.ق�ت\ أ%ي ح.م.لت. وال3ع\قاق' بعد
ال3ق}صاص,، فال3ق}صاص ف اليل والمر أ%و_ل ث ال3ع\قاق' بعد ذلك.

�والع.ق1يقة�: ال%زادة. والع.ق1يقة�: النهر. والع.ق1يقة�:الع1صابة
ساعة% تشق من الثوب. والع.ق1يقة�: ن.واق¬ ر,خ\و.ةD كالع.ج\وة تؤكل.
ون.وى الع.قوق,: ن.وىÝ ه.ش� ل%ي>ن¬ ر,خ\و ال%م\ضغة تأ}كله العجوز أ%و

ت.لوكه ت'ع\ل%ف�ه الناقة الع.قوق إل}طافاv لا، فلذلك أ�ضيف إ,ليها، وهو
eمن كلم أ%هل البصرة ول تعرفه ال4عراب ف باديتها. وف الثل: أ%ع.ز

من ال4ب\ل1ق الع.قوق,؛ يضرب لا ل يكون، وذلك أ%ن ال4ب\لق من صفات
الذكور، والع.ق�وق الامل، والذور ل يكون حاملv، وإ,ذا طلب ال3نسان فوق

ما يستحق قالوا: ط%ل%ب ال4ب\ل%ق الع.قوق، فكأ%نه طلب أ%مراv ل يكون
أ%بداv؛ ويقال: إ,ن رجلv سأ%ل معاوية أ%ن يزوج�ه أم_ه هنداv فقال: أ%م\ر'ها

إ,ليها وقد ق%ع.د.ت\ عن الولد وأ%ب.ت\ أ%ن تتزوج، فقال: فولن مكان كذا،
:vفقال معاوية متمثل

ط%ل%ب. ال4ب\ل%ق. الع.قوق.، فلم_ا
ل ي.ن.ل}ه' أ%راد ب.ي\ض. ال4ن'وق,

وال4نوق: طائر يبيض ف ق�ن.ن,
البال فبيضه ف ح1ر\ز� إ,ل أ%نه ما ل ي'ط}م.ع فيه، فمعناه أ%نه ط%لب

ما ل يكون، فلما ل يد ذلك طلب ما يطمع ف الوصول إ,ليه، وهو مع ذلك
بعيد. ومن أ%مثال العرب السائرة ف الرجل يسأ%ل ما ل يكون وما ل ي'ق}در

عليه: ك%ل�ف}ت.ن ال4ب\ل%ق. الع.قوق، ومثله: ك%ل�ف}ت.ن ب.ي\ض.
ال4نوق؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

فلو ق%ب,لون بالع.ق�وق,، أ%ت.ي\ت'ه'م\



بأ%ل}ف{ أ�ؤ.د>يه من الال, أ%ق}ر.عا
يقول: لو أ%تيتهم بال4ب\ل%ق الع.قوق,

ما قبلون، وقال ثعلب: لو قبلون بال4بيض الع.قوق ل4تيتهم بأ%لف،
وقيل: الع.قوق موضع، وأ%نشد ابن السكيت هذا البيت الذي أ%نشده ابن ال4عراب

وقال: يريد أ%لف بعي. والع.ق1يقة�: سهم العتذار؛ قالت ال4عراب: إ,ن
أ%صل هذا أ%ن ي'ق}ت.ل% رجلD من القبيلة في'طال%ب القاتل� بدمه، فتجتمع

جاعة من الرؤساء إ,ل أ%ولياء الق%ت1يل وي.ع\رضون عليهم الد>ية% ويسأ%لون
العفو عن الدم، فإ,ن كان و.ل1ي�ه'

قوي�اv ح.م1يا¾ أ%ب أ%خذ الدية، وإ,ن كان ضعيفاv شاو.ر. أ%هل قبيلته
فيقول للطالبي: إ,ن بيننا وبي خالقنا علمة لل4مر والنهي، فيقول لم

الخرون:ما علمتكم؟ فيقولون: نأ}خذ سهماv فنركبه على ق%و\س ث نرمي به
ن}و. السماء، فإ,ن رجع إلينا ملطخاv بالدم فقد ن'ه,ينا عن أ%خذ الدية، ول

يرضوا إ,ل بالق%و.د1، وإ,ن رجع ن,قيا¾ كما صعد فقد أ�م1ر\نا بأ%خذ
الدية، وصالوا، قال: فما رجع هذا السهم'

قط9 إ,ل ن.ق1يا¾ ولكن لم بذا غ�ذ}ر¬ عند ج'ه_الم؛ وقال شاعر من
أ%هل الق%ت1يل وقيل من ه'ذ%ي\ل�، وقال ابن بري: هو لل4ش\ع.ر ال�ع\في وكان

غائباv من هذا الصلح:
ع.ق©وا ب,س.ه\م� ث قالوا: صال1ح'وا

يا ليت.ن ف الق%و\م,، إ,ذ م.س.حوا اللYحى
قال: وعلمة الصلح مسح اللYحى؛ قال أ%بو منصور: وأ%نشد الشافعي للمتنخل

الذل:
ع.ق©وا بس.ه\م، ول ي.ش\ع'ر\ ب,ه أ%ح.د¬،

ث اس\ت.فاؤوا وقالوا: ح.ب_ذا الو.ض.ح'
أ%خب أ%نم آثروا إ,بل الدية وأ%لبانا على دم قاتل صاحبهم، والو.ض.ح'

ههنا اللب، ويروى: ع.ق�و\ا بسهم، بفتح القاف، وهو من باب العتل.
وع.ق_ بالسهم: ر.مى به نو السماء.

وماء ع'ق� مثل ق�ع¼ وع'قاق¬: شديد الرارة، الواحد والمع فيه سواء.
وأ%ع.ق�ت1 ال4رض' الاء: أ%م.ر_ت\ه؛ وقول العدي:

ب.ح\ر'ك. ب.ح\ر' الود1، ما أ%ع.ق�ه'
ربeك.، وال%ح\روم' م.ن\ ل ي'س\ق%ه'



معناه ما أ%م.ر_ه، وأ%ما ابن ال4عراب فقال: أ%راد ما أ%ق%ع_ه' من
الاء الق�ع> وهو ال�رe أ%و اللح فقلب، وأ%راه ل يعرف ماءé ع'قا¾

ل4نه لو عرفه ل%م.ل% الفعل% عليه ول يتج إ,ل القلب. ويقال: ماء# ق�عاع¬
وع'قاق إ,ذا كان مرا¾ غليظاv، وقد أ%ق%ع_ه' ال� وأ%ع.ق�ه.

والع.ق1يق': خرز أ%حر يتخذ منه الف�صوص، الواحدة ع.ق1يقةD؛ ورأ%يت ف
حاشية بعض نسخ التهذيب الوثوق با: قال أ%بو القاسم سئل إ,براهيم الرب

عن الديث ل ت.خ.ت_م'وا بالع.ق1يق, فقال: هذا تصحيف إ,ما هو ل
ت'خ.ي>م'وا بالع.ق1يق أ%ي ل تقيموا به ل4نه كان خراباv والع'ق�ة�: الت يلعب

با الصبيان.
وع.ق}ع.ق. الطائر بصوته: جاء وذهب. والع.ق}ع.ق': طائر معروف من ذلك

وصوته الع.ق}ع.قة�. قال ابن بري: وروى ثعلب عن إ,سحق الوصلي أ%ن الع.ق}ع.ق.
يقال له الش>ج.ج.ى. وف حديث النخعي: يقتل ال�ح\ر,م' الع.ق}ع.ق.؛ قال

ابن ال4ثي: هو طائر معروف ذو لوني أ%بيض وأ%سود طويل الذ�ن.ب، قال:
وإ,نا أ%جاز قتله ل4نه نوع من الغربان.

وع.ق�ه': بطن من الن>م1ر بن قاس1ط{؛ قال ال4خطل:
وم'و.ق�ع أ%ث%ر' الس>فار, ب,خ.ط}م1ه1،
من س'ود ع.ق�ة% أ%و بن ال%و_ال,

ال�وق�ع: الذي أ%ث�ر الق%ت.ب' ف ظهره، وبنو ال%و_ال: ف بن
ت.غ\ل1ب. ويقال للد_لو إ,ذا طلعت من البئر مل4ى: قد ع.ق�ت\ ع.ق9اv، ومن

العرب من يقول: ع.ق�ت\ ت.ع\ق1يةv، وأ%صلها ع.ق�ق%ت\، فلما اجتمعت ثلث
قافات قلبوا إ,حداها ياء كما قالوا ت.ظ%ن_ي\ت'

من الظن؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ع.ق�ت\ كما ع.ق�ت\ د.ل�وف' الع1ق}بان}

شبه الدلو وهي تشق هواء4 البئر طالعةv بسرعة بالع'قاب ت.د\ل1ف' ف
ط%ي.رانا نو. الصيد.

وع1ق�ان� النخيل والك�روم: ما يرج من أ�صولا، وإ,ذا ل ت'قطع
الع1ق�ان� ف%س.دت ال�صول. وقد أ%ع.ق�ت1 النخلة والك%ر\مة: أ%خرجت

ع1ق�انا.وف ترجة قعع: الق%ع\ق%عة� والع.ق}ع.ق%ة� حركة القرطاس والثوب
الديد.

@علق: ع.ل1ق. بالشيء3 ع.ل%قاv وع.ل1ق%ه': ن.ش1ب فيه؛ قال جرير:



إ,ذا ع.ل1ق%ت\ م'خ.الب'ه' ب,ق}ر\ن{،
أ%صاب. الق%ل}ب. أ%و ه.ت.ك ال1جابا

وف الديث: ف%ع.ل1ق%ت ال4عراب به أ%ي ن.ش1بوا وتعلقوا، وقيل ط%ف1ق�وا؛
وقال أ%بو زبيد:

إ,ذا ع.ل1ق%ت\ ق1ر\ناv خ.ط%اطيف' ك%فYه1،
رأ%ى الوت. ر.أ}ي. العي, أ%سود. أ%حرا

وهو عال1ق¬ به أ%ي ن.ش1ب¬ فيه. وقال اللحيان: الع.ل%ق' النeشوب ف
:�الشيء يكون ف جبل أ%و أ%رض أ%و ما أ%شبهها. وأ%ع\ل%ق. الابل

ع.ل1ق الصيد' ف ح1ب.الته أ%ي ن.ش1ب. ويقال للصائد: أ%ع\ل%ق}ت.
فأ%د\ر,ك\ أ%ي ع.ل1ق. الصيد' ف ح1بالتك. وقال اللحيان: ال3ع\لق' وقوع الصيد

ف البل. يقال: ن.ص.ب له فأ%ع\لقه. وع.ل1ق. الشيء4 ع.ل%قاv وع.ل1ق. به
Dسه الشيء4، فهي ع.ل1قة�ع.لق%ةv وع'لوقاv: لزمه. وع.ل1ق%ت\ نف

وع.لق1يةD وع.ل1ق}ن.ةD: ل%ه,ج.ت\ به؛ قال:
Dفقلت لا، والن_ف}س' من>ي ع.ل1ق}ن.ة
�ع.لق1ي.ةD ت.ه\و.ى، هواها ال�ض.ل�ل
ويقال لل4مر إ,ذا وقع وثبت

ع.ل1ق%ت\ م.ع.ال1ق%ها وص.ر_ ال�ن\د.ب'
وهو كما يقال: جف_ القلم فل ت.ت.ع.ن_؛ قال ابن سيده: وف الثل:

ع.ل1ق%ت\ م.عال1ق%ها وص.ر_ ال�ن\gدب
يضرب هذا للشيء تأ}خذه فل تريد أ%ن ي'ف}ل31ت.ك.. وقالوا: ع.ل1ق%ت\

م.راس1بها بذي ر.م\رام,، وبذي الر_م\ر.ام؛ وذلك حي اطمأ%نت البل وق%ر_ت
عيونا بالرتع، يضرب هذا لن اطمأ%ن� وق%ر_ت\ عينه بعيشه، وأ%صله أ%ن�

رجلv انتهى إ,ل بئر فأ%ع\ل%ق. ر,ش.اء4ه ب,ر,ش.ائ1ها ث صار إ,ل صاحب
البئر فاد_ع.ى ج,وار.ه، فقال له: وما سبب ذلك؟ قال: ع.ل�ق}ت ر,شائي

بر,شائك.، فأ%ب صاحب البئر وأ%مره أ%ن يرتل؛ فقال:
ع.ل�1ق%ت\ م.عالق%ها ص.ر_ ال�ن\دب

أ%ي جاء4 الرe ول يكنن الرحيل. ويقال للشيخ: قد ع.ل1ق. الك1ب.ر'
م.ع.الق%ه'؛ جع م1ع\ل%ق�، وف الديث: ف%ع.ل1قت\ منه كل� مع\لق أ%ي

أ%حبها وش'غ1ف. با. يقال: ع.ل1ق. بقليه ع.لقةv، بالفتح. وكل© شيء� وقع
م.و\ق1عه فقد ع.ل1ق. م.ع.ال1ق%ه، والع.لقة: الوى وال�بe اللزم للقلب.



vوع.ل1ق. با ع'لوقا vوع.لقة vوقد ع.ل1ق%ها، بالكسر، ع.ل%قا
وت.ع.ل�قها وت.ع.ل�ق. با وع'لYق%ها وع'لYق با ت.ع\ل1يقاv: أ%حبها، وهو

م'ع.لYق' القلب با؛ قال ال4عشى:
vق%ت\ رجلYوع'ل ،vق}ت'ها ع.ر.ضاYع'ل

�غ%ي\ري ، وع'لYق. أ�خ\ر.ى غ%ي\رها الرجل
وقول أ%ب ذؤ.يب:

،Dوم'ق}ل%ة Dت.ع.ل�ق%ه' منها د.لل
ت.ظ%ل© ل4صحاب الش_قاء3 ت'دير'ها

أ%راد ت.ع.ل�ق. منها د.للv وم'ق}لةv فقلب. وقال اللحيان: الع.ل%ق'
الوى يكون للرجل ف الرأ%ة. وإنه لذو ع.ل%ق� ف فلنة: كذا عد_اه بفي.

وقالوا ف الثل: ن.ظ}رةD من ذي ع.ل%ق� أ%ي من ذي ح'ب� قد ع.ل1ق. بن
هويه؛ قال كثي>ر:

ولقد أ%ر.د\ت' الصب. عنك1 ، فعاق%ن
ع.ل%ق¬ بق%ل}ب ، من ه.واك1، قدي'

وع.ل1ق. حبeها بقلبه: ه.و,ي.ها. وقال اللحيان عن الكسائي: لا ف قلب
ع1ل}ق' حب¼ وع.لق%ة� ح'ب¼ وع1لق%ة� حب¼، قالك ول يعرف ال4صمعي

ع1ل}ق حب ول ع1لقة% حب¼، إ,نا عرف ع.لق%ة% ح'ب، بالفتح، وع.ل%ق حب¼،
بفتح العي واللم، والع.لق%ة�، بالفتح؛ قال الرار ال4سدي:

أ%ع.لق%ةv، أ�م_ الو'ل%ي>د1 ، بعدما
أ%ف}نان� رأ}س1ك1 كالث�غام, ال�خ\ل1س؟

واع\ت.ل%ق%ه' أ%ي أ%حبه. ويقال: ع.ل1ق}ت' فلنة% ع.لقةv أ%حببتها،
وع.ل1ق%ت\ هي بقلب: تشبثت به؛ قال ذو الرمة:

،vبقلب ع.لقة Òلقد ع.ل1ق%ت\ م.ي
ب.ذط1يئاv على م.ر> الليال ان\ح1لل�ها

ورجل علق1ي.ةD، مثل ثانية، إ,ذا ع.ل1ق. شيئاv ل ي'ق}ل1ع\ عنه.
وأ%ع\ل%ق. أ%ظفار.ه ف الشيء: أ%نش.بها. وع.ل�ق. الشيء4 بالشيء ومنه وعليه

ت.ع\ليقاv: ناط%ه'. والع1لقة�: ما ع.ل�ق}ت.ه به. وت.ع.ل�ق. الشيء4:
ع.لق%ه' من نفسه؛ قال:

،vوأ%ظ}ه.ر. ج.ع\بة ،vت.ع.ل�ق. إ,بريقا
لي'ه\ل1ك. ح.ي�اv ذا ز'هاء� وج.ام1ل,



وقيل: ت.ع.ل�ق هنا لزمه، والصحيح ال4ول، وت.ع.ل�ق%ه' وت.ع.ل�ق به
بعن. ويقال: ت.ع.ل�ق}ت.ه' بعن ع.ل�ق}ت'ه'؛ ومنه قول عبيد ال بن

زياد ل4ب ال4سود: لو ت.ع.ل�ق}ت. م.ع.اذ%ةv لئل تصيبك عي. وف الديث:
من ت.ع.ل�ق شيئاv وك1ل% إ,ليه أ%ي من ع.ل�ق. على نفسه شيئاv من

التعاويذ والت_مائم وأ%شباهها معتقداv أ%نا ت.ج\ل�ب إ,ليه نفعاv أ%و تدفع عنه
.vضر�ا

وف الديث أ%نه قال: أ%دeوا الع.لئ1ق.، قالوا: يا رسول ال، وما
الع.لئ1ق'؟ وف رواية ف قوله تعال: وأ%نكحوا ال4يام.ى منكم والصالي،

قيل: يا رسول ال فما الع.لئ1ق' بينهم؟ قال: ما ت.ر.اض.ى عليه
أ%ه\ل�وه'م؛ الع.لئ1ق': ال�ه'ور، الواحدة ع.لق%ةD، قال وكل© ما ي'ت.ب.ل�غ� به

من العيش فهو ع'ل}قةD؛ قال ابن بري ف هذا الكان: والع1ل}قة�، بالكسر،
الش_و\ذ%ر'؛ قال الشاعر:

وما هي إ,ل� ف إزار� وع1ل}ق%ة{،
م.غ.ار. ابن, ه.م_ام� على ح.ي¼ خثعما

وقد تقدم الستشهاد به.
ويقال: ل تبق ل عنده ع'ل}قةD أ%ي شيء#. والع.لقة�: ما ي'تبلغ به من
عيش. والع'ل}قة� والع.لق': ما فيه ب'ل}غة من الطعام إ,ل وقت الغذاء.

وقال اللحيان: ما يأ}كل فلن إ,ل ع'ل}ق%ةv أ%ي ما يسك نفسه من الطعام.
وف الديث: وت.ج\ت.ز,ئ' بالع'ل}ق%ة1 أ%ي تكتفي بالب'ل}غة1 من الطعام. وف

حديث الفك: وإ,نا يأ}كل}ن. الع'ل}قة% من الطعام. قال ال4زهري:
والع'ل}قة� من الطعام والركب, ما ي'ت.ب.ل�غ� به وإ,ن ل يكن تام�اv، ومنه

قولم: ار\ض. من ال%ر\كب
بالت_ع\ل1يق,؛ يضرب مثلv للرجل ي'ؤ\م.ر' بأ%ن يقنع ببعض حاجته دون

تامها كالراكب ع.ل1يقةv من ال3بل ساعة بعد ساعة؛ ويقال: هذا الكلم لنا
فيه ع'ل}قةD أي بلغة، وعندهم ع'ل}قةD من متاعهم أ%ي بقية.

وع.ل%ق.
ع.لقاv وع.لوقاv: أ%كل، وأ%كثرما يستعمل ف الحد، يقال: ما ذقت

ع.لقاv ول ع.لوقاv. وما ف ال4رض ع.لق¬ ول ل%ماق¬ أ%ي ما فيها ما يتبلغ به
من عيش، ويقال: ما فيها م.ر\ت.ع؛ قال ال4عشى:

وف%لة كأ%ن�ها ظ%ه\ر' ت'ر\س�،



ليس. إ,ل الر_ج,يع. فيها ع.لق'
الرجيع: ال1ر_ة�؛ يقول ل تد ال3بل فيها ع.لقاv إ,ل ما تردeه من

ج,ر_تا. وف الثل: ليس ال�ت.ع.لYق كال�ت.أ%ن>ق؛ يريد ليس م.ن\
ع.يش'ه قليل ي.ت.ع.ل�ق به كمن عيشه كثي يتار منه، وقيل: معناه ليس من

ي.ت.ب.ل�غ بالشيء اليسي كمن يتأ%ن_ق يأ}كل ما يشاء. وما بالناقة ع.ل�وق
أ%ي شيء من اللب. وما ترك الالب بالناقة ع.لقاv إ,ذا ل ي.د.ع\ ف

ضرعها شيئاv. والب.ه\م' ت.ع\ل�ق من الو.ر.ق: تصيب، وكذلك الطي من الثمر. وف
الديث: أ%رواح الشهداء ف حواصل طي خ'ض\ر� ت.ع\ل�ق' من ثار النة؛

قال ال4صمعي: ت.ع\ل�ق أ%ي ت.ناو.ل بأ%فواهها، يقال: ع.ل%ق%ت\ ت.ع\ل�ق
ع'لوقاv؛ وأ%نشد للكميت يصف ناقته:

أ%و ف%و\ق. طاو,ية1 ال%ش.ى ر.م\ل1ي_ة،
إ,ن} ت.د\ن� من ف%ن.ن ال4لء4ة1 ت.ع\ل�ق

يقول: كأ%ن ق�ت'ودي فوق بقرة وحشية؛ قال ابن ال4ثي: هو ف ال4صل
لل3بل إ,ذا أ%كلت الع1ضاه. فنقل إ,ل الطي، وروءاه الفراء عن الدبييي
ت.ع\ل%ق من ثار النة. وقال اللحيان: الع.ل}ق أ%كل البهائم ورق الشجر،

ع.ل%ق%ت\ ت.ع\ل�ق ع.ل}قاv. والصب ي.ع\ل�ق': ي.م'صe أ%صابعه. والع.لوق': ما
ت.ع\ل�قه ال3بل أ%ي ترعاه، وقيل هو نبت؛ قال ال4عشى:

هو الو.اه1ب' الائة ال�ص\ط%فا
ة، لط% الع.لوق' بن_ اح\مرار.ا

أ%ي ح.س_ن. النب\ت'
أ%لوانا؛ وقيل: إ,نه يقول ر.ع.ي\ن. الع.ل�وق. حي لط بن الحرار من

الس>م.ن وال1ص\ب؛ ويقال: أ%راد بالع.ل�وق الولد ف بطنها، وأ%راد
بالحرار حسن لونا عند الل�ق}ح,. وقال أ%بو اليثم: الع.ل�وق ماء� الفحل

ل4ن ال3بل إ,ذا ع.ل1ق%ت\ وعقدت على الاء انقلبت أ%لوانا واح\م.ر_ت،
فكانت أ%ن\ف%س. لا ف نفس صاحبها؛ قال ابن بري الذي ف شعر ال4عشى:

بأ%ج\و.د. منه ب,أ}د\م, الر>كا
ب,، لط% الع.لوق' بن� احرارا

قال: وذلك أ%ن ال3بل إ,ذا سنت صار الدم' منها أص\هب. وال4ص\هب'
أ%حر؛ وأ%ما ع.ج'�ز' البيت الذي صدره:

هو الواهب' الائة ال�ص\ط%فا



ة، لط% الع.لوق' بن_ اح\مرارا
أ%ي ح.س_ن. النب\ت' أ%لوانا؛ وقيل: إ,نه يقول ر.ع.ي\ن. الع.ل�وق.

حي لط بن الحرار من الس>م.ن وال1ص\ب؛ ويقال: أ%راد بالع.ل�وق
الولد ف بطنها، وأ%راد بالحرار حسن لونا عند الل�ق}ح,. وقال أ%بو

اليثم: الع.ل�وق ماء� الفحل ل4ن البل إ,ذا ع.ل1ق%ت\ وعقدت على الاء انقلبت
أ%لوانا واح\م.ر_ت، فكانت أ%ن\ف%س.

لا ف نفس صاحبها؛ قال ابن بري الذي ف شعر ال4عشى:
بأ%ج\و.د. منه ب,أ�د\م, الر>كا

ب,، لط% الع.لوق' بن� احرارا
قال: وذلك أ%ن البل إ,ذا سنت صار الدم' منها أص\هب. وال4ص\هب

أ%حر.؛ وأ%ما ع.ج'ز' البيت الذي صدره:
هو الواه1ب' الائة ال�ص\ط%فا

ة، لط% الع.لوق' بن_ اح\مرارا
فإ,نه:

إ,ما م.خ.اضاv وإ,ما ع1ش.ار.ا
والع.ل}ق%ى: شجر تدوم خضرته ف الق%ي\ظ ولا أ%فنان طوال,

دقاق وورق ل1طاف، بعضهم يعل أ%لفها للتأنيث، وبعضهم يعلها لللاق
وتنون؛ قال الوهري: ع.ل}ق%ى نبت، وقال سيبويه: تكون واحدة وجعاv؛ قال

:vالعجاج يصف ثورا
ف%ح.ط� ف ع.ل}ق%ى وف م'كور,،

بي ت.واري الش_م\س, والذ©ر'ور,
وف الكم:

ي.س\ت.نe ف ع.ل}ق%ى وف م'كور,
وقال: ول ينونه رؤبة، واحدته ع.ل}قاة، قال ابن جن: ال4لف ف ع.ل}قاة

ليست للتأ}نيث ليء هاء التأ}نيث بعدها، وإ,3نا هي لل3لاق ببناء جعفر
وسلهب، فإ,ذا حذفوا الاء من ع.ل}قاة قالوا ع.ل}ق%ى غي منون، ل4نا لو
كانت لل3لاق لنونت كما تنون أ%ر\طvى، أ%ل ترى أ%ن م.ن\ أ%لق الاء

ف ع.ل}قاة{ اعتقد فيها أ%ن ال4لف لللاق ولغي التأ}نيث؟ فإ,ذا نزع
الاء صار إ,ل لغة من اعتقد أ%ن ال4لف للتأ}نيث فلم ينو>نا كما ل

ينونا، ووافقهم بعد نزع1ه1 الاء4 من ع.ل}قاة على ما يذهبون إ,ليه من أ%ن



أ%لف ع.ل}ق%ى للتأ}نيث.
وبعي ع.ال1ق¬: يرعى الع.ل}ق%ى. والعال1ق' أ%يضاv: الذي ي.ع\ل�ق'

الع1ضاه أ%ي ينت1ف منها، سي عالقاv ل4نه ي.ع\ل�ق العضاه لطولا.
وع.ل%ق%ت ال3بل� الع1ضاه ت.ع\ل�ق، بالضم، ع.ل}قاv إ,ذا ت.سن_متها أ%ي رعتها

من أ%علها وتناولتها بأ%فواهها، وهي إ,بل ع.والق.
ورجل ذو م.ع\ل%ق%ة{ أ%ي م'غ1ي¬ ي.ع\ل%ق' بكل شيء أ%صابه؛ قال:

أ%خاف أ%ن ي.ع\ل%ق%ها ذو م.ع\ل%ق%ه\
وجاء بع'ل%ق.

ف�ل%ق. أ%ي الداهية، وقد أ%ع\ل%ق. وأ%ف}ل%ق.. وع'ل%ق' ف�ل%ق': ل ينصرف؛
حكاه أ%بو عبيد عن الكسائي. ويقال للرجل: أ%ع\ل%ق}ت. وأ%ف}ل%ق}ت.

أ%ي جئت بع'ل%ق.
ف�ل%ق.، وهي الداهية، ل يري مرى عمر. ويقال: الع'ل%ق' المع الكثي.
والع.و\ل%ق': الغ'ول، وقيل: الكلبة الريصة، قال: وكلبة ع.و\ل%ق¬ حريصة؛

قال الطرماح:
ع.و\لق' ال1ر\ص, إ,ذا أ%م\ش.ر.ت\،
ساو.ر.ت\ فيه س'ؤور. ال�سام1ي

وقولم: هذا حديث طويل الع.و\ل%ق, أ%ي طول الذ�ن.ب. وقال كراع: إ,نه
لطول الع.و\ل%ق, أ%ي الذنب، فلم ي.خص_ به حديثاv ول غيه.

والع.ليقة�: البعي أ%و الناقة يوجهه الرجل مع القوم إ,ذا خرجوا
م'م\تارين ويدفع إ,ليهم دراهم يتارون له عليها؛ قال الراجز:

أ%رسلها ع.ل1يقةv، وقد ع.ل1م\
أ%ن العليق%ات1 ي'لق1ي. الر_ق1م\

يعن أ%نم ي'ود1ع'ون ركابم ويركبونا ويزيدون ف حلها. ويقال:
ع.ل�ق}ت' مع فلن ع.ل1يقةv، وأ%رسلت معه عليق%ةv، وقد ع.ل�قها معه أ%رسلها؛

وقال الراجز:
إ,ن_ا و.ج.د\نا ع'ل%ب. العلئ1ق,،
فيها ش1فاء# للنeعاس, الط�ار,ق,

�وقيل: يقال للدابة ع.لوق. وقال ابن ال4عراب: الع.ل1يقة� والع.لقة
البعي يضمه الرجل إ,ل القوم يتارون له معهم؛ قال الشاعر:

،vوقائلة{ ل ت.ر\ك%ب.ن_ ع.ل1يقة



وم1ن\ لذ�ة الدنيا ر'كوب' الع.لئ1ق,
شر: ع.لقة� ال%ه\ر ما ي.ت.ع.ل�قون به على التزوج؛ وقال ف قول

امرئ القيس:
ب,أ%4ي� ع.لق%ت1نا ت.ر\غ%ب'و

ن% ع.ن\ دم, ع.م\رو,، على م.ر\ث%د1؟
(* قوله: عن دم عمرو؛ هكذا ف الصل. وف رواية أخرى: أ%ع.ن\، بادخال

هزة الستفهام على عن).
قال: الع.لقة� الن_ي\ل، وما تعلقوا به عليهم مثل% ع.لقة1 الهر.
والع1لقة�: ال1ع\لق الذي ي'ع.ل�ق' به ال3ناء. والع1لقة�، بالكسر:

ع1لقة� السيف1 والسوط، وع1لقة� السوط ما ف م.ق}ب,ضه من السي، وكذلك
ع1لقة� الق%د.ح, والصحف والقوس وما أ%شبه ذلك. وأ%ع\ل%ق.

السوط% والصحف والسيف والقدح: جعل لا ع1لقةv، وع.ل�قه' على الو.تد1،
وع.ل�ق.

الشيء4 خلفه كما ت'ع.ل�ق الق1يبة� وغيها من وراء الر_حل. وت.ع.ل�ق.
به وت.ع.ل�ق%ه، على حذف الو.سيط، سواء. ويقال: لفلن ف هذه الدار

ع.لقةD أ%ي بقية� نصيب�، والد_ع\وى له ع.لقةD. وع.ل1ق. الثوب'
من الشجر ع.ل%قاv وع'لوقاv: بقي متعلقاv به. وف حديث أ%ب هريرة:

ر'ئ1ي. وعليه إزار فيه ع.ل%ق¬ وقد خي_طه بال�س\ط�ب_ة1؛ الع.ل%ق': الرق،
وهو أ%ن ي.م'ر_ بشجرة أ%و شوكة فت.ع\ل%ق. بثوبه فتخرقه. والع.ل}ق': الذبة

ف الثوب وغيه، وهو منه. والع.ل%ق': كل ما ع'لYق.. وقال اللحيان 
*)

قوله «وقال اللحيان إل» عبارة شرح القاموس: والعالق، بغي ياء، من
الدواب: هي العلوق؛ عن اللحيان): وهي الع.لوق وال%عال1ق بغي ياء�.

وال1ع\لق' وال�ع\لوق: ما ع'لYق. من عنب ولم وغيه، ل نظي له إ,ل
م'غ\gرود لضرب من الكمأ%ة، وم'غف�ور وم'غ\ثور وم'غ\بور¬ ف م'غ\ثور

وم'ز\مور لواحد مزامي داود، عليه السلم؛ عن كراع. ويقال للم1ع\لق م'ع\لوق
وهو ما ي'ع.ل�ق عليه الشيء. قال الليث: أ%دخلوا على ال�علوق, الضمة

والد�ة كأ%نم أ%رادوا حد� ال�ن\خ'ل وال�د\ه'ن، ث أ%دخلوا عليه الدة.
وكل© شيء ع'لYق. به شيء، فهو م1ع\لقه. وم.عاليق' الع'قود والشeنوف: ما

يعل فيها من كل ما ي\س'ن، وف الكم: وم.عال1يق الع1ق}د1 الشeن'وف'



يعل فيها من كل ما يسن فيه. وال4عال1يق'
كال%عال1يق,، كلها: ما ع'لYق.، ول واحد لل4عال1يق,. وكل شيء

ع'لYق. منه شيء، فهو م1ع\لقه. وم1ع\لق'
الباب: شء ي'ع.ل�ق' به ث ي'د\فع ال1ع\لق' فينفتح، وفرق ما بي

ال1ع\لق, وال1غ\لق أن% ال1غ\لق يفتح بال1ف}تاح، وال1ع\لق
ي'ع\ل�ق�به الباب' ث ي'د\فع ال1ع\لق من غي مفتاح فينفتح، وقد ع.ل�ق الباب

:vق الباب وأ%ز\ل1ج\ه'. وت.ع\ل1يق الباب, أ%يضاYوأ%عل%قه. ويقال: ع.ل
ن.ص\به وتر\ك1يب'ه، وع.لYق يد.ه وأ%ع\ل%قها؛ قال:

وكنت' إ,ذا جاو.ر\ت'، أ%ع\ل%ق}ت' ف الذ©رى
ي.د.ي_، فلم ي'وج.د\ ل1ج.ن\ب.ي_ م.ص\ر.ع'

وال1ع\ل%قة: بعض أ%داة الراعي؛ عن اللحيان.
والع'ل�ي\ق': نبات معروف يتعل�ق بالشجر وي.ل}ت.وي عليه. وقال أ%بو

حنيفة: الع'ل�يق شجر من شجر الشوك ل يعظم، وإ,ذا ن.ش1ب فيه شيء ل يكد
،vه ح'ج.ز شداد، قال: ولذلك س>ي ع'ل�ي\قا�يتخل�ص من كثرة شوكه، وش.وك

قال: وزعموا أ%نا الشجرة الت آن.س. موسى، على نبينا وعليه الصلة
vوالسلم، فيها النار.، وأ%كثر منابتها الغ1ياض' وال4ش.ب'. وع.ل1ق. به ع.ل%قا

وع'لوقاv: تعلق.
والع.لوق: ما يعلق بالنسان؛ والني�ة� ع.لوق وع.ل�قة. قال ابن سيده:

والع.لوق الني_ة، صفة غالبة؛ قال الفضل البكري:
وسائلة بث%ع\لبة% بن, س.ي\ر�،

وقد ع.ل1ق%ت\ بثعلبة% الع.لوق'
يريد ثعلبة بن س.ي_ار فغيه للضرورة. والع'ل�ق: الدواهي. والع'ل�ق:

ال%نايا. والع'ل�ق: ال4شغال أ%يضاv. وما بينهما ع.لقةD أ%ي شيء#
يت.ع.ل�ق' به أ%حد'ها على الخر. ول ف ال4مر ع.لوق وم'تعل�ق أ%ي م'ف}ت.رض؛

فأ%ما قوله:
ع.ي\ن' ب.كYي ل1سامة% بن ل�ؤ.ي¼،
ع.ل1ق%ت\ م1ل} أ�سامة% الع.ل�ق%ه\

(* قوله «مل أ�سامة»
هكذا هو بالصل مضبوطاv، وقد ذكره ف مادة فوق بلفظ ساق سامة مع ذكر

قصته).



فإ,نه عن الية لت.ع.ل9قها ل44نا ع.ل1ق%ت\ ز,مام ناقته فلدغعته،
وقيل: الع.ل�قة، بالتشديد النية وهي الع.لوق أ%يضاv. ويقال: لفلن ف هذا

ال4مر ع.لقة أ%ي دعوى وم'تع.ل�ق؛ قال الفرزدق:
ح.م_ل}ت' من ج.ر\م� م.ثاقيل% حاج.ت،

ك%ري. ال�ح.ي_ا م'ش\ن,قاv بالع.لئ1ق,
أ%ي مستقلv با ي'ع.ل�ق' به من الد>يات. والع.ل%ق: الذي ت'ع.ل�ق به

الب.ك%رة� من القامة؛ قال رؤبة:
ق%ع\ق%عة% ال1ح\و.ر خ'ط�اف. الع.ل%ق\

يقال: أ%عرن ع.ل%ق%ك، أ%ي أ%دة ب.ك%رتك، وقيل: الع.ل%ق' الب.ك%رة،
والمع أ%ع\لق؛ قال:

ع'يون'ها خ'ر\ز¬ لصوت1 ال4ع\لق\
وقيل: الع.ل%ق' القامة�، والمع كالمع، وقيل: الع.ل%ق أ%داة الب.ك%رة،

�وقيل: هو الب.ك%رة
وأ%داتا، يعن ال�ط�اف والر>شاء4 والدلو، وهي الع.ل%قة�. والع.ل%ق:

البل ال�ع.ل�ق بالب.ك%رة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،eكل� ز.ع.م\ت أ%ن_ن م.ك}ف1ي
eوف%و\ق رأ}سي ع.ل%ق¬ م.ل}و,ي

وقيل: الع.ل%ق' البل الذي ف أ%على البك%رة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب
:vأ%يضا

ب,ئ}س. م.قام' الشيخ بالكرامه\،
م.حالةD ص.ر_ارةD وقام.ه'،

وع.ل%ق¬ ي.ز\ق�و ز'قاء4 الام.ه\
قال: لا كانت القامة� م'ع.ل�قة ف البل جعل الزeقاء له وإ,نا

الزeقاء للب.كرة، وقال اللحيان: الع.ل%ق الر>شاء� والغ.ر\ب وال1ح\ور
والب.كرة؛ قال: يقولون أ%عيونا الع.ل%ق في'عارون ذلك كله، قال ال4صمعي:

الع.ل%ق اسم جامع لميع آلت الس\ت1قاء بالبكرة، ويدخل فيها الشبتان اللتان
تنصبان على رأ}س البئر وي'لقي بي طرفيهما العاليي ببل، ث ي'وت.دان1

على ال4رض ببل آخر ي'مد� طرفاه لل4رض، وي'م.د_ان ف و.ت1د.ين,
أ�ث}بتا ف ال4رض، وت'ع.ل�ق القامة� وهي الب.ك%رة ف أ%على الشبتي

وي'س\ت.قى عليها بدلوين ي.ن\ز,ع بما ساقيان، ول يكون الع.ل%ق'



إ,ل الس_ان.ي.ة، وجلة ال4داة م1ن. ال�ط�اف1 وال1ح\و.ر,
والب.ك%رة1 والن_عام.ت.ي\ن, وحبالا؛ كذلك حفظته عن العرب. وع.ل%ق'

القربة: سي ت'ع.ل�ق\ به، وقيل: ع.ل%ق�ها ما بقي فيها من الدهن الذي تدهن
به. ويقال: ك%ل1ف}ت' إ,ليك ع.ل%ق.

القربة، لغة ف ع.ر.ق القربة، فأ%ما ع.ل%ق'
القربة فالذي تشد به ث ت'ع.ل�ق، وأ%ما ع.ر.ق�ها فأ%ن ت.ع\ر.ق من

جهدها، وقد تقدم، وإ,نا قال ك%ل1ق}ت' إ,ليك ع.ل%ق القربة ل4ن أ%شد العمل
عندهم السقي. وف الديث: خ.ط%ب.ن.ا عمر،رضي ال عنه، فقال: أ%يها الناس،

أ%ل ل ت'غ.الوا بص.داق النساء3، فإ,نه لو كان م.ك}ر'م.ةv ف الدنيا
وتقوى عند ال كان أ%و\لك�م با النب صلى ال عليه وسلم، ما أ%ص\د.ق.

امرأ%ةv من نسائه ول أ�ص\د1ق%ت امرأ%ةD من بناته أ%كثر من ثنت عشرة
vوإ,ن الرجل لي'غ.ال بص.داق امرأ%ته حت يكون ذلك لا ف قلبه عداوة ،vوقي�ة�أ

حت يقول قد ك%ل1ف}ت' ع.ل%ق. القربة1، وف النهاية يقول: حت ج.ش1م\ت'
إ,ليك1 ع.ل%ق. القربة1؛ قال أ%بو عبيدة: ع.ل%ق�ها ع1ص.ام'ها الذي

ت'ع.ل�ق' به، فيقول: ت.ك%ل�ف}ت لك1
كل شيء حت ع1ص.ام. القربة. وال�ع.ل�قة من النساء: الت ف�ق1د

ز.وج'ها، قال تعال: ف%ت.ذ%ر'و.ها كال�ع.ل�ق1ة، وف التهذيب: وقال تعال ف
الرأ%ة الت ل ي'ن\ص1ف�ها زوجها ول ي'خ.لY سبيل%ها: ف%ت.ذ%ر'وها

كال�ع.ل9قة، فهي ل أ%ي>م ول ذات ب.ع\ل. وف حديث أ�م زرع: إ,ن أ%ن\طق
أ�ط%ل�ق\، وإ,ن أ%سكت أ�ع.ل�ق\ أ%ي يترك}ن كالع.ل�قة ل م'م\س.كةv ول

.vمطلقة
والع.ل1يق': الق%ض1ييم' ي'ع.ل�ق على الدابة، وع.ل9قها: ع.ل�ق عليها.

والع.ليق': الشراب على الثل. قال ال4زهري: ويقال للشراب ع.ل1يق؛ وأ%نشد
لبعض الشعراء وأ%ظن أ%نه لبيد وإ,نشاده مصنوع:

اس\ق, هذا وذ%ا وذاك. وع.لYق\،
ل ت'س.م> الش_راب. إ,ل ع.ل1يق%ا

والع.لقة: بالفتح: ع.لقة الصومة. وع.ل1ق. به ع.ل%قاv: خاصمه. يقال:
لفلن ف أ%رض بن فلن ع.لقةD أ%ي خصومة. ورجل م1علق¬ وذو م1ع\لق:
خصيم شديد الصومة يتعل�ق بالجج ويست.د\ركها؛ ولذا قيل ف الصيم

ال%د1ل:ل ي'ر\س1ل� الساق. إ,ل م'م\س3كاv ساق%ا



أ%ي ل ي.د.ع ح'جة إ,ل وقد أ%ع.د� أ�خرى يتعل�ق با. وال1ع\لق:
:Dاللسان البليغ؛ قال م1ه.ل}ه,ل

،vوج'ودا vإ,ن تت. ال4ح\جار, ح.ز\ما
وخ.ص1يماv أ%ل%د_ ذا م1ع\لق,

.vومع\لق الرجل: لسانه إ,ذا كان ج.د1ل
والع.لق%ى، مقصور: ال4لقاب، واحدتا ع.لق1ي.ة وهي أ%يضاv الع.لئ1ق'،

واحد.تا ع1لقةD، ل4نا ت'ع.ل�ق' على الناس.
والع.ل%ق': الدم، ما كان وقيل: هو الدم الامد الغليظ، وقيل: الامد قبل
أ%ن ييبس، وقيل: هو ما اشتدت حرته، والقطعة منه ع.ل%قة. وف حديث

س.ر,ي_ة1 بن س'ل%ي\م�: فإ,ذا الطي ترميهم بالع.ل%ق, أ%ي بقطع الدم، الواحدة
ع.ل%قةD. وف حديث ابن أ%ب أ%و\ف%ى: أ%نه ب.ز.ق. ع.ل%ق%ةD ث مضى ف

صلته أ%ي قطعة دم� منعقد. وف التنزيل: ث خلقنا النeط}ف%ة ع.ل%قةv؛ ومنه
قيل لذه الدابة الت تكون ف الاء ع.ل%قةD ل4نا حراء كالدم، وكل دم

.Dغليظ ع.ل%ق¬، والع.ل%ق': دود أ%سود ف الاء معروف، الواحدة ع.ل%قة
وع.ل1ق الدابة� ع.ل%قاv: تعل�ق%ت\ به الع.ل%ق%ة. وقال الوهري: ع.ل1ق%ت

:vإ,ذا شربت الاء4 فع.ل1ق%ت با الع.ل%قة. وع.ل1ق%ت\ به ع.ل%قا �الدابة
لزمته. ويقال: ع.ل1ق. الع.ل%ق' ب.ن.ك الدابة ع.ل%قاv إ,ذا ع.ض� على موضع

الع'ذ9رة من حلقه يشرب الدم، وقد ي'ش\ر.ط� موضع' ال%ح.اجم من النسان
وي'ر\سل عليه الع.ل%ق' حت يص دمه. والع.ل%ق%ة�: دودة ف الاء تصe الدم،
والمع ع.ل%ق. والع\لق': إ,رسال الع.ل%ق على الوضع ليمص الدم. وف

الديث: اللد'ود أ%حب إ,ل9 من الع\لق,. وف حديث عامر: خي' الدواء3
الع.ل%ق' والجامة؛ الع.ل%ق: د'و.ي\دةD حراء تكون ف الاء ت.ع\ل%ق'

بالبدن وتص الدم، وهي من أ%دوية اللق وال4ورام الد_م.و,ي�ة
لمتصاصها الدم الغالب على ال3نسان. والعلوق من الدواب والناس: الذي أ%خ.ذ

الع.ل%ق' بلقه عند الشرب.
والع.لوق': الت ل تب زوجها، ومن النوق الت ل تأ}لف الفحل ول

ت.ر\أ%م' الولد، وكلها على الفأ}ل، وقيل: هي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها ول
ت.د1رe، وف الثل: عام.ل%نا م'عاملة% الع.ل�وق, ت.ر\أ%م' فت.ش'م�؛

قال: وب'د>ل}ت' من أ�م¼ علي_ ش.ف1يقة{
ع.لوقاv، وش.رe ال�مهات1 ع.ل�وق�ها



وقيل: الع.لوق الت ع'ط1فت على ولد غيها فلم ت.د1ر_ عليه؛ وقال
اللحيان: هي الت ت.ر\أ%م' بأ%نفها وتنع د1ر_تا؛ قال أ�ف}ن'ون

التغلب:أ%م\ كيف ي.ن\ف%ع' ما تأ}ت الع.لوق' ب,ه1
رئ}مان� أ%ن\ف{، إ,ذا ما ض'ن_ بالل�ب.ن,

وأ%نشد ابن السكيت للنابغة العدي:
وما ن.ح.ن كم1ن.اح الع.ل�و

ق,، ما ت.ر. من غ1ر�ة{ ت.ض\ر,ب,
قال ابن بري: هذا البيت أ%ورده الوهري تضرب'، برفع الباء، وصوابه

بالفض ل4نه جواب الشرط؛ وقبله:
وكان الليل�، إ,ذا ر.اب.ن

فعات.ب\ت'ه، ث ل ي'ع\ت1ب,
يقول: أ%عطان من نفسه غي ما ف قلبه كالناقة الت ت'ظ}هر بشم>ها

الرأ}م والعطف ول ت.ر\أ%مه. وال%ع.الق من ال3بل: كالع.ل�وق. ويقال: ع.ل�ق
فلن راحلته إ,ذا فسخ خ1ط%امها عن خ.ط}م1ها وأ%لقاه عن غاربا

لي.ه\ن,ئ%ها.
والع1ل}ق: الال الكري. يقال: ع1ل}ق'

خي، وقد قالوا ع1ل}ق شر¼، والمع أ%ع\لق. ويقال: فلن ع1ل}ق' علم�
وت1ب\ع'

علم� وطل}ب علم�. ويقال: هذا الشيء� ع1ل}ق' م.ض1ن_ة{ أ%ي ي'ض.نe به،
وجعه أ%ع\لق. ويقال: ع1ر\ق م.ض1ن_ة{، بالراء، وقد تقدم. وقال اللحيان:

الع1ل}ق' الثوب الكري أ%و التeر\س أ%و السيف، قال: وكذا الشيء� الواحد
الكري من غي الروحانيي، ويقال له الع.لوق. والع1ل}ق، بالكسر: النفيس

من كل شيء�. وف حديث حذيفة: فما بال هؤلء الذين يسرقون أ%ع\لق%نا أ%ي
نفائس أ%موالنا، الواحد ع1ل}ق، بالكسر،سي به لت.ع.ل©ق,

القلب به. والع1ل}ق'
أ%يضاv: المر لنفاستها، وقيل: هي القدية منها؛ قال:

إ,ذا ذ�ق}ت فاه.ا ق�لت: ع1ل}ق¬ م'د.م_س¬
أ�ر,يد. به ق%ي\لD، ف%غ'ود1ر. ف س.اب,

أ%راد سأ}باv فخفف وأ%بدل، وهو الز>ق�
أ%و الد_ن9. والع.ل%ق ف الثوب: ما ع.ل1ق به. وأ%صاب ثوب ع.ل}ق¬،



بالفتح، وهو ما ع.ل31ق%ه' فجذبه. والع1ل}ق' والع1ل}قة�: الثوب النفيس يكون
للرجل. والع1ل}قة�: قميص بل كمي، وقيل: هو ثوب صغي يتخذ للصب، وقيل:

هو أ%ول ثوب يلبسه الولود؛ قال:
وما هي إ,ل� ف إ,زار� وع1ل}قة{،

م.غ.ار. ابن, اه.م�ام� على ح.ي� خ.ث}ع.ما
ويقال: ما عليه ع1ل}قة، إ,ذا ل يكن عليه ثياب لا قيمة، ويقال:

الع1ل}قة للصeد\رة تلبسها الارية تبتذل با؛ قال امرؤ القيس:
بأ%ي> ع.لق%ت1نا ت.ر\غ%ب'و

ن عن دم, ع.م\رو� على م.ر\ث%د1؟
(* راجع اللحظة الثبتة سابقاv ف هذه الادة).

وقد تقدم الستشهاد به ف الهر؛ قال أ%بو نصر: أ%راد أ%ي_ ع.لقتنا ث
أ%قحم الباء، والع.لقة: التباعد؛ فأ%راد أ%ي_ ذلك تكرهون، أ%تأ}بون دم

عمرو على مرثد ول ترضون به؟ قال: والع.لقة� ما كان من متاع أ%و مال
vوع1ل}ق للنفيس من الال، وقيل: كان مرثد قتل عمرا ،vأ%يضا Dأ%و ع1ل}قة

فدفعوا مرثداv لي'ق}تل به فلم يرضوا، وأ%رادوا أ%كثر من رجل برجل، فقال:
بأ%ي> ضعف وعجز رأ%يتم منا إ,ذ طمعتم ف أ 4كثر من دم بدم؟

والع'ل}قة: نبات ل ي.ل}ب.ث�. والع'ل}قة�: شجر يبقى ف الشتاء
،vق ع.ل}قا�ت.ت.ب.ل�غ� به ال3بل حت ت'د\رك الربيع. وع.ل%ق%ت ال3بل ت.ع\ل

وت.ع.ل�قت: أ%كلت من ع'ل}قة1 الشجر. والع.ل%ق': ما تتبلغ به الاشية من
الشجر، وكذلك الع'ل}قة�، بالضم. وقال اللحيان: الع.لئ1ق' البضائع. وع.ل1ق.

فلنD يفعل كذا، ظ%ل�، كقولك ط%ف1ق. يفعل كذا؛ فال الراجز:
،eع.ل1ق. ح.و\ضي ن'غ.ر م'ك1ب

eي.ع'ب vإ,ذا غ%ف%ل}ت' غ%ف}لة
أ%ي ط%ف1ق. ير,ده'، ويقال: أ%حبه واعتاده. وف الديث: ف%ع.ل1ق�وا وجهه

ضرباv أ%ي طفقوا وجعلوا يضربونه. وال3ع\لق': رفع الل�هاة1. وف
الديث: أ%ن امرأ%ة جاءت بابن لا إ,ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وقد

أ%ع\ل%ق%ت\ عنه من الع'ذ}رة1
فقال: ع.لم. ت.د\غ%ر\ن% أ%ولدكن بذه الع'ل�ق؟ عليكم بكذا، وف حديث:

بذا ال3ع\لق، وف حديث أ�م قيس: دخلت على النب، صلى ال عليه وسلم،
بابن� ل وقد أ%علقت'



عليه؛ ال3ع\لق': معالة ع'ذ}رة1 الصب، وهو وجع ف حلقه وورم تدفعه
أ�مه بأ�صبعها هي أ%و غيها. يقال: أ%ع\ل%ق%ت\

عليه أ�مeه إ,ذا فعلت ذلك وغ%م.زت ذلك الوضع بأ�صبعها ودفعته. أ%بو
العباس: أ%ع\ل%ق. إ,ذا غ%م.ز. حلق الصب ال%ع\ذور وكذلك د.غ%ر، وحقيقة

أ%ع\لقت'
عنه أ%زلت' الع.ل�وق. وهي الداهية. قال الطاب: الدثون يقولون

أ%ع\ل%ق%ت عليه وإ,نا هو أ%ع\ل%ق%ت\ عنه أ%ي دف%عت عنه، ومعن
أ%ع\ل%ق%ت\عليه أ%و\ر.د.ت\ عليه الع.ل�وق. أ%ي ما عذبته به من د.غ}رها؛ ومنه

قولم: أ%ع\ل%ق}ت' ع.لي_ إ,ذا أ%دخلت يدي ف حلقي أ%ت.ق%ي_أ�، وجاء4 ف بعض
الروايات الع1لق، وإ,ما العروف ال3ع\لق، وهو مصدر أ%ع\ل%ق%ت'، فإ,ن

كان الع1لق'
السم. في.ج'وز، وأ%ما الع'ل�ق فجمع ع.ل�وق، والع\لق: الد_غ}ر.

وال1ع\ل%ق': الع'ل}بة إ,ذا كانت صغية، ث ال%ن\بة أ%كب منها تعمل من
ج.ن\ب الناقة، ث ال%و\أ%بة أ%كبهن. وال1ع\ل%ق': قدح يعلقه الراكب

معه، وجعه م.ع.الق. وال%ع.الق': الع1لب الصغار، واحدها م1ع\ل%ق؛ قال
الفرزدق:

وإ,نا لن'م\ضي بال4ك�ف> ر,ماح.نا،
إ,ذا أ�ر\ع1ش.ت\ أ%يديك�م بال%ع.ال1ق,

وال1ع\ل%قة: متاع الراعي؛ عن اللحيان، أ%و قال: بعض متاع الراعي.
وع.ل%ق%ه بلسانه: ل%حاه' ك%س.ل%ق%ة�؛ عن اللحيان. ويقال س.ل%ق%ه بلسانه

وع.ل%ق%ه إ,ذا تناوله؛ وهو معن قول ال4عشى:
نار' ش.ر.اح1يل% بن ق%ي\س. ي.ر,يبن'ي،

ول%ي\ل أ%ب عيس أ%م.رe وأ%ع.لق
:vوم.ع.اليق: ضرب من النخل معروف؛ قال يذكر نل

لئ1ن\ ن%و\ت' ون%ت\ م.ع.ال1يق\
من الد_ب.ى، إ,ن إ,ذاv ل%م.ر\ز'وق\

والع'ل�ق': شجر أ%و نبت. وبنو ع.ل}ق%ة%: رهط الص>م_ة1، ومنهم
الع.ل%قات'، جعوه على حد ال�ب.ي\رات1. وع.ل%ق%ة�: اسم. وذو ع.لق�: جبل. وذو

ع.ل%ق�: اسم جبل؛ عن أ%ب عبيدة؛ وأ%نشد ابن أ%حر:
ما أ�مe غ�ف}ر� على د.ع\جاء ذي ع.ل%ق�،



�ي.ن\ف1ي الق%راميد. عنها ال4ع\ص.م' الو.ق�3ل
وف حديث حليمة: ركبت أ%تاناv ل فخرجت أ%مام الر_ك}ب, حت ما ي.ع\ل%ق'

با أ%حد منهم أ%ي ما يتصل با ويلحقها. وف حديث ابن مسعود: إن�
امر.أv بكة كان يسلم تسليمتي فقال: أ%ن_ى ع.ل1ق%ها فإ,ن رسول ال، صلى

عليه وسلم، كان يفعلها؟ أ%ي من أ%ين تعل�مها ومن أ%خذها؟ وف حديث
ال1ق}دام: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ن الرجل من أ%هل الكتاب يتزوج

الرأ%ة وما ي.ع\ل%ق' على يديها الي وما يرغب واحد عن صاحبه حت يوتا
ه.ر.ماv؛ قال الرب: يقول من صغرها وقل�ة1 ر,ف}قها فيصب عليها حت

يوتا ه.ر.ماv، والراد حث© أصحابه على الوصية بالنساء والصب عليهن أ%ي
أ%ن أ%هل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم. وع.ل1ق%ت الرأ%ة أ%ي ح.ب,ل%ت\.

وع.ل1ق. الظ�ب\ي' ف البالة. والع'ل�ي\ق'، مثال الق�ب_ي\ط: نبت يتعلق
بالشجر يقال له بالفارسية «س.ب.ن\د » 

(* قوله «سبند» كذا بالصل، والذي ف
الصحاح: سرند مضبوطاv كفرند). وربا قالوا الع'ل�ي\ق%ى مثال

الق�ب_ي\ط%ى. وف التهذيب ف هذه الترجة: روي عن علي�، رضي ال عنه، أ%نه قال:
لنا حق إ,ن ن'ع\ط%ه' نأ}خ'ذ}ه، وإ,ن ل ن'ع\ط%ه' نركب\ أ%عجاز ال3بل؛ قال
ال4زهري: معن قوله نركب أ%عجاز ال3بل أ%ي نرضى من الركب

بالت_ع\ل1يق، ل4نه إ,ذا م'ن,ع. الت_م.ك©ن من الظهر رضي بع.ج'ز,
البعي، وهو الت_ع\ليق، وال4ول بذا أ%ن يذكر ف ترجة عجز، وقد

تقدم.
@علفق: ابن سيده: الع'ل}ف�وق الثقيل الو.خ1م'.

@عمق: الع'م\ق والع.م\ق: البعد إ,ل أ%سفل، وقيل: هو قعر البئر والفج>
والوادي، قال ابن بري ومنه قول الشم�اخ:

وأ%ف}يح من ر'و\ض, الرeباب, ع.م1يق
أ%ي بعيد. وت.ع\م1يق'

Dوتقول العرب: بئر ع.م1يقة .vها ع.م1يقة�البئر وإ,ع\ماقها: ج.ع\ل
وم.34عقيةD بعيدة القعر، وقد ع.م'قت\ وم.ع'ق%ت\ وأ%ع\م.ق}ت'ها، وإ,نا لبعيدة
الع.م\ق, وال%ع\ق. قال ال تعال: وعلى كل ضامر يأ}تي من كل ف%ج¼

ع.م1يق؛ قال الفراء: لغة أ%هل الجاز ع.م1يق، وبنو تيم يقولون م.ع1يق. قال
ماهد ف قوله من كل ف%ج¼ ع.م1يق: من كل طريق بعيد، وقال الليث ف قوله



من كل ف%ج¼ ع.م1يق: ويقال م.عيق، قال: والع.م1يق' أ%كثر من ال%ع1يق ف
الطريق. وأ%ع\ماق' ال4رض: نواحيها. ويقال ل ف هذه الدار ع.م.ق¬ أ%ي حق،

وما ل فيها ع.م.ق أ%ي حق.
والع.م\ق: الب'س\ر الوضوع ف الشمس لي.ن\ض.ج.؛ عن أ%ب حنيفة، قال:

وأ%نا فيه شاك�.
ورجل ع'م\ق1يe الكلم: لكلمه غ%و\ر¬.

والع1م.ق%ى: نبت. وبعي عام1ق¬ وإ,بل عام1قةD: تأ}كل الع1م\ق%ى؛ قال
الوهري: الع1م\ق%ى، بكسر العي، شجر بالجاز وتامة، قال ابن بري: ويقال

الع1م\ق%ى أ%م.رe من ال%ن\ظ%ل,؛ قال الشاعر:
فأ�ق}س3م' أ%ن� العيش. ح'ل}و¬ إ,ذا د.ن.ت\،

وهو إ,ن} نأ%ت\ عن أ%م.ر� من الع1م\ق%ى
والع1م\قى: موضع؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

ل%م_ا ذ%ك%ر\ت' أ%خا الع1م\ق%ى ت.أ%و_ب.ن
همe، وأ%ف%رد. ظ%هري ال4غ}ل%ب' الش>يح'

(* قوله «أخا العمقى» قال الصاغان فيه ثلث روايات: بالكسر وبالضم
وبالنون وبدل اليم اهـ. قلت أما الكسر فهي رواية الباهلي ورواه الخفش بفتح

العي وقال هو اسم واد فتكون الروايات أربعاv اهـ. شرح القاموس.)
والع'م.ق، بضم العي وفتح اليم: موضع بكة؛ وقول ساعدة بن جؤبة:

لا رأ%ى ع.م\قاv ور.ج_ع. ع'ر\ض'ه1
ه.د\راv، كما ه.د.ر الف%ن,يق' ال�ص\عب'

أ%راد الع'م.ق فغي_ر، وقد يكون ع.م\ق¬ بلداv بعينه غي هذا. قال
ال4زهري: الع'م.ق موضع على جاد_ة طريق مكة بي م.ع\دن بن س'ل%ي\م وذات

ع1ر\ق، قال: والعامة تقول الع'م'ق، وهو خطأ. قال: وع.م\ق موضع آخر. وف الديث
ذكر الع'م.ق,؛ قال ابن ال4ثي: الع'م.ق'، بضم العي وفتح اليم، منزل
عند الن_ق1ر.ة لاج� الع1راق,، فأ%ما بفتح العي وسكون اليم فو.اد{ من

أ%ودية الطائف نزله رسول ال، صلى ال عليه وسلم، لا حاص.رها. وع1م.اق:
موضع. وع.م\ق: أرض ل�ز.ي\ن.ة. وما ف الن>ح\ي, ع.م.قةD: كقولك ما به

ع.ي\ق%ةD؛ عن اللحيان، أ%ي ل%ط}خ ول و.ض.ر¬ ول ل%ع'وق من ر'ب�ç ول
س.م\ن.

وع.م>ق النظر ف ال�مور ت.ع\م1يقاv وت.ع.م_ق ف كلمه أ%ي ت.ن.ط�ع.



وت.ع.م_ق ف ال4مر: ت.ن.و_ق. فيه، فهو م'ت.ع.م>ق. وف الديث: لو
ع.اد.ى الشهر' لواص.ل}ت وصالv ي.ر.ع' الت.ع.م�قون% ت.ع.مeق%هم؛

ال�ت.ع.م>ق': ال�بالغ ف ال4مر التشد>د فيه الذي يطلب أ%قصى غايته. والع.م\ق
والع'م\ق: ما بع'د من أطراف ال%ف%او,ز,. وال4عماق أ%طراف ال%فاو,ز

البعيدة، وقيل ال4طراف ول تقي>د؛ ومنه قول رؤبة:
وقات1م, ال4ع\ماق, خاو,ي ال�خ\تر.ق\،

م'ش\ت.ب,ه ال4ع\لم، ل%م�اع, ال%ف%ق
ويقال ال4ع\ماق' . . . 

(* كذا بياض بالصل.) الطمئن، ويوز أ%ن تكون
بعيدة الغ.و\ر. وأ�ع.ام1ق: موضع 

(* قوله «وأعامق موضع» ضبطه شارح القاموس
بضم المزة ومثله ف ياقوت)؛ قال الشاعر:

وقد كان م1ن�ا م.ن\ز,لv ن.س\ت.لذ©ه
أ�ع.ام1ق' ب.ر\قاو.ات'ه' فأ%جاو,ل�ه

@عمشق: قال ال4زهري ف ترجة عمش: الع'م\ش'وش' الع'ن\قود يؤكل ما عليه
.vويترك بعضه، وهو الع'م\شوق أ%يضا

@عملق: الع.م\لق: الور والظلم. والع.م\ل%قة�: اختلط الاء ف الوض
وخ'ش'ورته. وحكى ابن بري عن ابن خالويه: الع.ملق' الختلط وال�ث�ورة، ول

يقيده باء ول غيه. وع.م\ل%ق. ماؤ'هم: قل�.
والع1م\لق': الطويل، والمع ع.م.ال1يق' وع.م.ال1قةD وع.مالق، بغي ياء،

الخية نادرة. وع.م\ل%ق¬ وع1م\ل1ق¬ وع1م\ليق وعم\لق: أ%ساء.
والع.م.القة� من عاد{. وهم بنو ع1م\لق�. قال ال4زهري: ع1م\لق¬ أ%بو الع.مالقة

وهم البابرة الذين كانوا بالشأم على عهد موسى، عليه السلم. وف حديث
خب�اب: أ%نه رأ%ى ابنه مع قاص�ç فأ%خذ السوط وقال: أ%م.ع. الع.م.القة1؟ هذا

ق%ر\نD قد ط%ل%ع؛ قال ابن ال4ثي: الع.م.القة البابرة الذين كانوا
بالشام من بقية قوم عاد{، قال: ويقال لن ي.خ\د.ع' الناس وي.خ\ل�بهم

ع1م\لق. قال: والع.م\ل%قة الت_ع\م1يق ف الكلم، فش.ب_ه الق�ص�اص بم لا ف
بعضهم من الكب والستطالة على الناس، أ%و بالذين يدعونم بكلمهم وهو

أ%شبه. الوهري: الع.مال1يق والع.مال1قة قوم من ولد ع1م\ل1يق بن لو.ذ% بن
إر.م. بن سام, بن ن'وح، وهم أ�مم تفرقوا ف البلد.



@عنق: الع'ن\ق' والع'ن'ق': و'ص\لة ما بي الرأس والسد، يذكر ويؤنث. قال
ابن بري: قولم ع'ن'ق ه.ن\ع.اء� وع'ن'ق س.ط}عاء� يشهد بتأنيث الع'ن'ق،

والتذكي أ%غلب.
يقال: ضربت ع'ن'قه، قاله الفراء وغيه؛ وقال رؤبة يصف الل والس_راب:

ت.ب\د'وا ل%نا أع\لم'ه، بعد الف%ر.ق\،
خار,ج.ةv أعناق�ها من م'ع\ت.ن.ق\

ذكر السراب وان\ق1ماس. ال1بال فيه إل أ%عاليها، وال�ع\ت.ن.ق': م.خ\رج
أ%عناق ال1بال من السراب، أ%ي اع\ت.ن.ق%ت\ فأ%خرجت أ%عناقها، وقد يفف

الع'ن'ق فيقال ع'ن\ق، وقيل: م.ن\ ث%ق�ل أ%ن_ث وم.ن خ.ف�ف ذك�ر؛ قال
سيبويه: ع'ن\ق مفف من ع'ن'ق، والمع فيهما أ%عناق، ل ياوزوا هذا

البناء.والع.ن.ق': طول الع'ن'ق, وغ1لظه، ع.ن,ق. ع.ن.قاv فهو أ%عنق، والgنثى
ع.ن\قاء بي>نة الع.ن.ق. وحكى اللحيان: ما كان أ%ع\ن.ق. ولقد ع.ن,ق.

ع.ن.قاv يذهب إل الن�قلة. ورجل م'ع\ن,ق¬ وامرأة م'ع\ن,ق%ةD: طويل الع'ن'ق,.
وه.ض\بة مع\نقة وع.ن\قاء�: مرتفعة طويلة؛ أ%بو كبي الذل:

ع.ن\قاء� م'ع\ن,قةD يكون أ%ن,يس'ها
و'ر\ق. ال%مام، ج.ميم'ها ل ي'ؤكل

ابن شيل: م.ع.انيق الرمال حبال صغار بي أ%يدي الرمل، الواحدة
م'ع\ن,قة.وعان.قه' م'ع.انقةv وع1ناقاv: التزمه فأدن ع'ن'ق%ه من ع'ن'ق1ه، وقيل:

ال�ع.انقة ف الودة والع\ت1ناق' ف الرب؛ قال:
ي.ط}ع'ن'هم، وما ار\ت.م.و\ا، حت إذا اط�ع.ن'وا

ضار.ب.، حت إذا ما ض.ار.ب'وا اع\ت.ن.ق%ا
وقد يوز الفتعال� ف موضع ال�فاعلة، فإذا خصصت بالفعل واحداv دون
الخر ل تقل إل9 عان.قه ف الالي، قال ال4زهري: وقد يوز العتناق' ف

الود_ة1 كالت_عان'ق,، وكلê ف كل�ç جائز¬.
والع.ن,يق': ال�عان,ق'؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:

وما راع.ن إل� ز'هاء� م'عان,ق1ي،
فأ%يe ع.ن,يق� بات ل ل أ%بال1ي.ا

وف حديث أ�م سلمة قالت: دخ.ل%ت\ شاة فأ%خذت ق�ر\صاv تت د.ن{ç لنا فقمت
فأ%خذته من بي ل%ح\ييها فقال: ما كان ينبغي لك1 أ%ن ت'ع.ن>ق1يها أ%ي

تأخذي بع'ن'ق1ها وت.ع\ص1ريها، وقيل: الت_ع\ن,يق' الت_خ\ييب' من



الع.ن.اق, وهي اليبة. وف الديث أ%نه قال لنساء عثمان بن مظعون لا مات:
اب\ك1ي. وإياكن_ وت.ع.نeق. الشيطان؛ هكذا جاء ف مسند أ%حد، وجاء ف غيه:

ون.ع1يق. الشيطان، فإن ص.ح_ت ال�ول فتكون من ع.ن_ق%ه إذا أ%خذ
بع'ن'ق1ه وع.ص.ر. ف حلقه ل1ي.ص1يح، فجعل صياح النساء عند الصيبة مسب_باv عن

الشيطان لنه الامل لن_ عليه.
وكلب أ%ع\ن.ق': ف ع'ن'ق1ه بياض. وال1ع\ن.ق%ة�: قلدة توضع ف ع'ن'ق

الكلب؛ وقد أ%ع\ن.ق%ه: قل�ده إياها. وف التهذيب: وال1ع\ن.ق%ة� القلدة،
ول يصص. وال1ع\ن.قة�: د'و.يبة.

واع\ت.ن.ق%ت الدابة�: وقعت ف الو.ح\ل فأخرجت ع'نق%ها. والعان,قاء�:
ج'ح\ر¬ ملوء# تراباv ر,خ\واv يكون لل4رنب والي.ر\بوع ي'د\خ1ل فيه ع'ن'ق%ه

إذا خاف. وت.ع.ن_ق%ت ال4رنب بالعان,قاء وت.ع.ن_ق%ت\ها كلها: د.س_ت\
ع'نقها فيه وربا غابت تته، وكذلك اليبوع، وخص_ ال4زهري به اليبوع

فقال: العانقاء� ج'ح\ر من ج,ح.رة اليبوع يلؤه تراباv، فإذا خاف
ان\د.س_ فيه إل ع'ن'قه فيقال ت.ع.ن_ق.، وقال الفضل: يقال ل1ح.رة اليبوع

الن�اع1قاء� والعان,قاء والقاص1عاء� والناف1قاء� والر_اه1طماء�
والدام�اء�.ويقال: كان ذلك على ع'ن'ق الدهر أ%ي على قدي الدهر. وع'ن'ق كل شيء.

ع'ن'ق الصيف والشتاء: أ%ولما ومقد_متهما على الثل، وكذلك ع'ن'ق الس>ن�.
قال ابن ال4عراب: قلت ل4عراب كم أ%تى عليك؟ قال: أخذت بع'ن'ق الستي

أي أ%ولا، والمع كالمع. وال�ع\تن.ق: م.خ\رج أ%عناق البال 
(* قوله

«أعناق البال» أي حبال الرمل.) قال:
خارجة أ%ع\ناق�ها من م'ع\ت.ن.ق\

وع'ن'ق الر_ح1م: ما اس\تدق منها ما يلي الفرج. وال4عناق: الرؤساء.
والع'ن'ق: الماعة الكثية من الناس، مذك�ر، والمع أ%ع\ناق. وف التنزيل:

فظل�ت أ%عناقهم لا خاضعي؛ أ%ي جاعاتم، على ما ذهب إليه أكثر
الفسرين، وقيل: أ%راد بال4عناق هنا الر>قاب كقولك ذ%ل�ت\ له رقاب القوم
وأ%ع\ناقهم، وقد تقدم تفسي الاضعي على التأويلي، وال أ%علم با أ%راد.

وجاء بالب على أصحاب ال4عناق لنه إذا خضع ع'ن'قه1 فقد خضع هو، كما
يقال ق�ط1ع فلن إذا ق�ط1ع.ت\ يده. وجاء4 القوم ع'ن'قاv ع'ن'قاv أ%ي

طوائف؛ قال ال4زهري: إذا جاؤوا ف1ر.قاv، كل جاعة منهم ع'ن'ق؛ قال الشاعر



ياطب أ%مي الؤمني علي� بن أب طالب، رضي ال عنه:
أ%ب\ل1غ} أ%مي. الؤمنيـ

ـن أخا الع1راق,، إذا أ%ت.ي\تا
أ%ن الع1راق. وأ%هل%ه'

ع'ن'ق¬ إليك.، ف%ه\يت. ه.ي\ت.ا
أ%راد أ%نم أ%قبلواإليك بماعتهم، وقيل: هم مائلون إليك ومنتظروك.

ويقال: جاء القوم ع'ن'قاv ع'ن'قاv أ%ي ر.س.لv ر.س.لv وق%ط1يعاv قطيعاv؛ قال
ال4خطل:

وإذا ال1ئ�ون% تواك%ل%ت\ أ%ع\ناق�ها،
فاح\م1د\ ه'ناك. على ف%تÝ ح.م�ال,

قال ابن ال4عراب: أ%ع\ناق�ها جاعاتا، وقال غيه: ساد.اتا. وف
حديث: يرج ع'ن'ق¬ من النار أ%ي ترج قطعة من النار. ابن شيل: إذا خرج من

vالنهر ماء فجرى فقد خرج ع'ن'ق. وف الديث: ل يزال الناس متلفة
أ%ع\ناق�هم ف طلب الدنيا أ%ي جاعات منهم، وقيل: أ%راد بال4عناق الرؤساء

والك�ب.ر.اء كما تقدم، ويقال: هم ع'ن'ق عليه كقولك هم إل}ب¬ عليه، وله ع'ن'ق ف
الي أ%ي سابقة. وقوله: الؤذYنون أ%طول الناس أ%ع\ناقاv يوم القيامة؛

قال ثعلب: هو من قولم له ع'ن'ق ف الي أ%ي سابقة، وقيل: إنم أكثر
الناس أ%عمالv، وقيل: ي'غ\ف%ر' لم م.د_ صوتم، وقيل: ي'ز.ادون% على

الناس، وقال غيه: هو من طول ال4ع\ناق, أي الرقاب ل4ن الناس يومئذ ف
الكرب، وهم ف الر_و\ح والنشاط متطلعون م'ش\ر.ئ1بeون% ل4ن} ي'ؤذ%ن% لم ف

دخول النة؛ قال ابن ال4ثي: وقيل أ%راد أ%نم يكونون يومئذ رؤساء
سادةv، والعرب تصف السادة بطول ال4عناق، وروي أ%طول� إع\ناقاv، بكسر المزة،

أ%ي أ%كثر إسراعاv وأ%عجل إل النة. وف الديث: ل يزال الؤمن
م'ع\ن,قاv صالاv ما ل ي'ص1ب\ دماv حراماv أ%ي مسرعاv ف طاعته منبسطاv ف

:vعمله، وقيل: أ%راد يوم القيامة. والع'ن'ق: القطعة من الال. والع'ن'ق أ%يضا
القطعة من العمل، خياv كان أ%و شر�اv. والع.ن.ق من السي: النبسط،

والع.ن,يق' كذلك. وسي ع.ن.ق¬ وع.ن,يق¬: معروف، وقد أ%ع\ن.ق%ت الدابة�، فهي
م'ع\ن,ق¬ وم1ع\ناق وع.ن,يق؛ واستعار أ%بو ذؤيب الع\ناق للنجوم فقال:

بأ%ط}ي.ب. منها، إذا ما النeج'و
م أ%ع\ن.ق}ن. م1ث}ل% ه.و.اد1ي



(* هكذا ورد عجز هذا البيت ف الصل وهو متل الوزن).
وف حديث م'عاذ{ وأ%ب موسى: أ%نما كانا مع النب، صلى ال عليه وسلم،

ف سفر أ%صحابه فأناخ'وا ليلةv وت.و.س_د. كل© رجل منهم بذراع راحلته،
قال: فانتبهنا ول ن.ر. رسول ال، صلى ال عليهم وسلم، عند راحلته

فاتبعناه؛ فأ%خبنا، عليه السلم، أ%نه خ'ي>ر. بي أ%ن يدخل نصف' أ�مته
النة وبي الشفاعة، قال شر: قوله م.ع.4انيق أ%ي مسرعي؛ يقال: أ%ع\ن.ق}ت'

إليه أ�ع\ن.ق. إع\ناقاv. وف حديث أصحاب الغار,: فانفرجت الصخرة فانطلقوا
م'ع.انقي. إل الناس نبش�رهم، قال شر: قوله معانيق أ%ي مسرعي، من

عان.ق. مثل أ%ع\ن,ق. إذا سار.ع وأ%سرع، ويروى: فانطلقوا م.عانيق.؛ ورجل
م'ع\ن,ق¬ وقوم م'ع\ن,قون وم.عانيق؛ قال القطامي:

ط%ر.ق%ت\ ج.ن'وب' رحال%نا من م'ط}ر,ق،
ما كنت أ%ح\س.ب'ها قريب. ال�ع\ن,ق,

وقال ذو الرمة:
أ%ش.اق%ت\ك. أخ\لق' الرeسوم الدوائر,،

بأ%4د\عاص, ح.وض.ى ال�ع\ن,قات1 الن_واد1ر,؟
ال�ع\ن,قات: التقدمات منها. والع.ن.ق' والع.ن,يق' من السي: معروف

وها اسان من أ%ع\ن.ق. إع\ناقاv. وف نوادر ال4عراب: أ%ع\ل%ق}ت'
وأ%ع\ن.ق}ت'. وبلد م'ع\ل1قة وم'ع\ن,قة: بعيدة. وقال أ%بو حات: ال%عانق' هي

�م'ق%ر>ضات ال4س.اقي لا أ%طواق ف أ%عناقها ببياض. ويقال ع.ن.ق%ت السحابة
إذا خرجت من معظم الغيم تراها بيضاء لشراق الشمس عليها؛ وقال:

ما الشeر\ب' إل9 ن.غ.بات¬ فالص_د.ر\،
ف يوم غ%ي\م� ع.ن.ق%ت\ فيه الصeب'ر\

قال: والع.ن.ق' ضرب من سي الدابة والبل، وهو سي م'س\ب.ط1رÒ؛ قال
أ%بو النجم:

،vف%س3يحا vيا ناق. س1ي,ي ع.ن.قا
إل سليمان%، ف%ن.س\تر,يا

ون.صب ن.س\تريح ل4نه جواب المر بالفاء. وفرس م1ع\ناق أي جيد الع.ن.ق.
وقال ابن بري: يقال ناقة م1ع\ناق تسي الع.ن.ق؛ قال ال4عشى:

قد تاو.ز\ت'ها وت.ح\ت م.ر'وح¬،
4عن\ت.ر,يس¬ ن.ع�ابة م1ع\ناق'



وف الديث: أنه كان يسي الع.ن.ق. فإذا وجد ف%ج\وةv ن.ص_. وف الديث:
أ%نه بعث س.ر,ي�ةv فبعثوا ح.ر.ام. بن م1ل}حان بكتاب رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، إل بن س'ل%ي\م فان\ت.ح.ى له عامر' بن الط©ف%ي\ل فقتله،
فلما بلغ النب_، صلى ال عليه وسلم، ق%ت\ل�ه قال: أ%ع\ن.ق. ل1ي.م'وت.،

أ%ي أ%ن النية أ%سرعت به وساقته إل مصرعه.
وال�ع\ن,ق: ما ص'لب وراتفع عن ال4رض وحوله س.ه\ل، وهو منقاد نو م1يل�

وأ%قل من ذلك، والمع م.عانيق'، توهوا فيه م1ف}عالv لكثرة ما يأتيان
معاv نو م'ت\ئ1م وم1ت\آم وم'ذ}ك1ر وم1ذ}كار.

والع.ناق: ال%ر_ة. والع.ناق: ال�نثى من ال%ع.ز؛ أ%نشد ابن ال4عراب
لق�ري\ط{ يصف الذئب:

،vح.س3ب\ت. ب'غام. راح1لت ع.ناقا
وما هي، و.ي\ب. غ%ي,ك، بالع.ناق,

فلو أ%ن ر.م.ي\ت'ك من قريب،
لعاق%ك. عن د'عاء3 الذ�ئب, عاق,

والمع أ%ع\ن'ق وع'ن'ق وع'ن'وق. قال سيبويه: أ%مeا تكسيهم إياه على
أ%ف}ع'ل فهو الغالب على هذا البناء من الؤنث، وأ%ما تكسيهم له على ف�ع'ول

فلتكسيهم إياه على أ%ف}ع'ل، إذ كانا يعتقبان على باب ف%ع\ل. وقال
ال4زهري: الع.ن.اق ال�نثى من أ%ولد ال1ع\ز.ى إذا أتت عليها سنة، وجعها

عنوق، وهذا جع نادر، وتقول ف العدد ال4قل: ثلث أ%ع\ن'ق� وأ%ربع
أ%4ع\ن'ق�؛ قال الفرزدق:

د.ع\د31ع\ بأ%ع\ن'ق1ك الق%وائ1م، إن_ن
ف باذ1خ�، يا ابن ال%راغة، عال,

وقال أ%وس بن حجر ف المع الكثي:
ي.ص'وع' ع'ن'وق%ها أ%ح\و.ى ز.ن,يم'،
له ظأب¬ كما ص.خ1ب. الغ1ر,ي'

وف حديث الضحية: عندي ع.ناق¬ ج.ذ%عةD؛ هي ال�نثى من أ%ولد العز ما
ل يتم له سنة. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: لو م.ن.عون ع.ناقاv ما
كانوا يؤدeونه إل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، لقاتلت'هم عليه؛ قال
ابن ال4ثي: فيه دليل على وجوب الصدقة ف الس>خ.ال وأ%ن واحدة منها

تزئ عن الواجب ف ال4ربعي منها إذا كانت كلها س1خ.الv ول ي'ك%ل�ف'



صاحبها م'س3ن_ةv؛ قال: وهو مذهب الشافعي، وقال أ%بو حنيفة: ل شيء ف
السخال، وفيه دليل على أن ح.و\ل الن_ت.اج, حو\ل� ال�م�هات1، ولو كان%

ي'ستأن.ف لا ال%و\ل� ل يوجد السبيل� إل أ%خذ الع.ناق. وف حديث الشعب:
نن ف الع'ن'وق ول نبلغ النeوق؛ قال ابن سيده: وف الثل هذه الع'ن'وق

بعد النeوق؛ يقول: مال�ك. الع'ن'وق بعد الن�وق، يضرب للذي يكون على حالة
ح.س.نة ث يركب القبيح من ال4مر وي.د.ع' حاله ال�ول، وينحط9 من ع'ل�و

إل س'فل؛ قال ال4زهري: يضرب مثل% للذي ي'ح.ط© عن مرتبته بعد الرفعة،
والعن أ%نه صار يرعى الع'ن'وق بعدما كان يرعى البل، وراعي الش�اء3

عند العرب م.ه,ي¬ ذليل، وراعي البل عزيز شريف؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ل أ%ذ%بح' الن�از,ي. الش�ب'وب.، ول

أ%س\ل�خ'، يوم. ال%قامة1، الع'ن'ق%ا
ل آكل� الغ.ث� ف الش>تاء3، ول

أ%ن\ص.ح' ثوب إذا هو ان\خ.ر.ق%ا
وأ%نشد ابن السكيت:

أ%بوك. الذي ي.ك}وي أ�ن'وف ع'ن'وق1ه
بأ%ظفار,ه1 حت أ%ن.س_ وأ%م\ح.قا

وشاة م1ع\ناق: تلد الع'ن'وق؛ قال:
ل%ه\ف1ي على شاة1 أ%ب الس>ب�اق,

ع.ت1يقة{ من غنم� ع1ت.اق�،
م.ر\غ�وس.ة{ مأمورة{ م1ع\ناق,

والع.ناق': شيء# من دواب> ال4رض كالف%ه\د، وقيل: ع.ناق ال4رض
د'و.ي\ب_ة أ%صفر من الف%ه\د طويلة الظهر تصيد كل شيء حت الطي؛ قال ال4زهري:

ع.ناق' ال4رض دابة فوق الكلب الصين يصيد كما يصيد الف%ه\د'، ويأكل
اللحم وهو من السباع؛ يقال: إنه ليس شيء من الدواب ي'ؤ.ب>ر' أ%ي ي'ع.ق9ي

أ%ثر.ه إذا عدا غيه وغي ال4ر\نب، وجعه ع'ن'وق أ%يضاv، والف�ر\س' تسميه
س1ي.اه\ ك�وش.، قال: وقد رأ%يته بالبادية وهو أ%سود الرأس أ%بيض سائره.

وف حديث قتادة: ع.ناق' ال4رض من الوارح؛ هي دابة وحشية أ%كب من
الس_ن_و\ر وأ%صغر من الكلب. ويقال ف الثل: لقي ع.ن.اق. الرض، وأ�ذ�ن.ي\

ع.ن.اق� أ%ي داهية؛ يريد أ%نا من اليوان الذي ي'ص\طاد به إذا ع'لYم.
والع.ن.اق': الداهية واليبة؛ قال:



أ%م1ن\ ت.ر\ج,يع, قار,ي.ة{ ت.ر.ك}ت'م\
س.ب.اياك�م\، وأ�ب\ت'م\ بالع.ن.اق,؟

القارية�: طي أ%خضر تب�ه ال4عراب، يشبهون الرجل السخي� با، وذلك
ل4نه ي'ن\ذ1ر' بالطر؛ وصفهم بال�ب\ن فهو يقول: ف%ز,عت'م\ ل�ا سعتم

ترجيع هذا الطائر فتركتم سباياكم وأ�ب\ت'م\ باليبة. وقال علي بن حزة:
الع.ن.اق' ف البيت ال�ن\ك%ر' أ%ي وأ�ب\ت'م بأ%مر م'ن\ك%ر. وأ�ذ�نا ع.ناق�،

وجاء بأ�ذن.ي\ ع.ناق� ال4رض أ%ي بالكذب الفاحش أ%و باليبة؛ وقال:
إذا ت.م.ط�ي\ن. على الق%ي.اقي،

لق%ي\ن. منه أ�ذ�ن.ي\ ع.ن.اق,
يعن الشد_ة أ%ي من الادي أ%و من المل. ابن ال4عراب: يقال منه

لقيت' أ�ذ�ن.ي\ ع.ناق� أ%ي داهية وأمراv شديداv. وجاء فلن يأ�ذن عن.اق إذا
جاء بالكذب الفاحش. ويقال: رجع فلن بالع.ناق إذا رجع خائباv، يوضع

الع.ناق موضع اليبة. والعن.اق: النجم ال4وسط من بنات ن.ع\ش الك�ب\رى:
والع.ن\قاء�: الداهية؛ قال:
ي.ح\م1ل}ن. ع.ن\قاء وع.ن\ق%ف1يا،
وأ�م_ خ.ش�اف{ وخ.ن\ش.ف1يا،
والد_ل}و. والد_ي\ل%م. والز_ف1ي.ا

وكلهن د.واه1، ونكر_ ع.ن\قاء وع.ن\ق%ف1ياv، وإنا هي الع.ن\قاء
والع.ن\ق%ف1ي، وقد يوز أن تذف منهما اللم وها باقيان على تعريفهما.

والع.ن\قاء: طائر ضخم ليس بالع'قاب، وقيل: الع.ن\قاء� ال�غ\ر,ب' كلمة ل أ%صل
لا، يقال: إنا طائر عظيم ل ترى إل ف الدهور ث كثر ذلك حت سوا

الداهية ع.ن\قاء م'غ\ر,باv وم'غ\ر,بةv؛ قال:
ولول سليمان� الليفة�، ح.ل�ق%ت\

به، من يد ال%ج�اج، ع.ن\قاء� م'غ\ر,ب
وقيل: س>يت ع.ن\قاء لنه كان ف ع'ن'قها بياض كالطوق، وقال كراع:

الع.ن\قاء فيما يزعمون طائر يكون عند مغرب الشمس، وقال الزجاج: الع.ن\قاء�
ال�غ\ر,ب' طائر ل يره أ%حد، وقيل ف قوله تعال؛ طياv أ%باب,يل%؛ هي

ع.ن\قاء� م'غ\ر,ب.ة. أ%بو عبيد؛ من أ%مثال العرب طارت بم الع.ن\قاء�
ال�غ\ر,ب'، ول يفسره. قال ابن الكلب: كان لهل الر�س نبÒ يقال له حنظلة بن
ص.ف}وان، وكان بأ%رضهم جبل يقال له د.م\خ، مصعده ف السماء م1يلD، فكان



ي.ن\تاب'ه' طائرة كأ%عظم ما يكون، لا عنق طويل من أ%حسن الطي، فيها من
كل لون، وكانت تقع م'ن\ق%ض_ةv فكانت تنقضe على الطي فتأ}كلها، فجاعت

وان\ق%ض_ت على صب> فذهبت به، فسميت ع.ن\قاء4 م'غ\رباv، ل4نا ت.غ\ر'ب
بكل ما أ%خذته، ث ان\ق%ض_ت على جارية ت.رع\ر.ع.ت وضمتها إل جناحي

لا صغيين سوى جناحيها الكبيين، ث طارت با، فشكوا ذلك إل نبيهم، فدعا
عليها فسلط ال عليها آفةv فهلكت، فضربتها العرب مثلv ف أ%ش\عارها،

ويقال: أ%ل}و.ت\ به الع.ن\قاء� ال�غ\ر,ب'، وطارت به الع.ن\قاء.
والع.ن\قاء: الع'قاب، وقيل: طائر ل يبق ف أ%يدي الناس من صفتها غي اسها.

والع.ن\قاء�: لقب رجل من العرب، واسه ثعلبة بن عمرو. والع.ن\قاء�: اسم م.ل1ك1،
والتأنيث عند الليث للفظ الع.ن\قاء3. والت_عان,يق': موضع؛ قال زهي:

ص.ح.ا القلب' عن س.ل}م.ى، وقد كاد ل ي.س\ل�و،
�وأ%ق}ف%ر.، من س.ل}م.ى، الت_عان,يق' فالثYق}ل

قال ال4زهري: ورأ%يت بالدهناء شبه م.نارة عادي_ة{ مبنية بالجارة،
وكان القوم الذين كنت معهم يسمونا ع.ناق. ذي الرمة لذكره إياها ف شعره

فقال:
ول ت.ح\س.ب ش.ج>ي بك الب,يد.، كل�ما

ت.لgل4 بالغ.و\ر, النeجوم' الط�وام1س'
م'ر.اعات.ك1 ال4ح\لل% ما بي شارع�،

إل حيث� حاد.ت\ عن ع.ن.اق ال4واع1س'
قال ال4صمعي: الع.ناق بال1م.ى وهو ل%غ.ن,ي¼ وقيل: وادي الع.ناق

بال1م.ى ف أ%رض غن,ي�؛ قال الراعي:
ت.حم_ل}ن. من وادي الع.ناق فث%ه\م.د1

وال4ع\ن.ق: فحل من خيل العرب معروف، إليه تنسب بنات أ%ع\ن.ق من اليل؛
وأ%نشد ابن ال4عراب:

ت.ظ%ل© بنات' أ%ع\ن.ق. م'س\ر.جات{،
لرؤيت1ها ي.ر'ح\ن. وي.غ\ت.د1ينا

ويروى: م'س\ر,جات{. قال أ%بو العباس: اختلفوا ف أ%ع\ن.ق فقال قائل: هم
اسم فرس، وقال آخرون: هو د'ه\قان كثي الال من الد_ه.اق1ي، فمن جعله

رجلv رواه م'س\ر,جات، ومن جعله فرساv رواه م'س\ر.جات.
وأ%ع\ن.ق%ت الث©ر.ي�ا إذا غابت؛ وقال:



كأن>ي، حي أ%ع\ن.ق%ت1 الث©ر.ي�ا،
س'ق1يت' الر_اح أ%و س.م�اv م.د'وفا

وأ%ع\ن.ق%ت1 النجوم' إذا تقدمت للم.غيب.
وال�ع\ن,ق': السابق، يقال: جاء الفرس م'ع\ن,قاv، ودابة م1ع\ناق¬ وقد

أ%ع\ن.ق؛ وأ%ما قول ابن أ%حر:
ف رأس خ.ل}قاء4 من ع.ن\قاء4 م'ش\ر,ف%ة{،

�ل ي'ب\ت.غ.ى دونا س.ه\لD ول ج.ب.ل
فإنه يصف جبلv، يقول: ل ينبغي أ%ن يكون فوقها سهل ول جبل أ%حصن منها.

وقد ع.ان.قه إذا جعل يديه على ع'ن'قه وضم_ه إل نفسه وت.ع.ان.ق%ا
واع\ت.ن.قا، فهو ع.ن,يق�ه؛ وقال:

،vط%ي\فك ل ع.ن,يقا �وبات. خ.يال
إل أ%ن ح.ي\ع.ل الد_اع1ي الف%لح.ا

@عنبق: الع'ن\ب'ق%ة�: مت.م.ع الاء والطي. ورجل ع'ن\ب'ق: شي>ء اللق.
@عندق: الع'ن\د'ق%ة: ث�غ\رة السر_ة، وقيل: الع'ن\د'قة موضع ف أ%سفل

البطن عند السرة كأنا ث�غ\رة النحر ف اللقة، ويقال ذلك ف الع'ن\قود من
العنب وف حل ال4ر.اك1 والب'طم ونوه.

@عنزق: الع.ن\ز.ق السي>ء ال�ل�ق؛ يقال ع.ن\ز.ق. عليه ع.ن\ز.قةv أ%ي
ضي_ق عليه.

@عنشق: ع.ن\ش.ق: اسم.
@عنفق: الع.ن\ف%ق': خفة الشيء وقلته. والع.ن\ف%قة�: ما بي الشفة السفلى
والذ�ق%ن منه لفة شعرها، وقيل: الع.ن\ف%قة ما بي الذ�ق%ن وطرف الشفة

السفلى، كان عليها شعر أ%و ل يكن، وقيل: الع.ن\ف%ق%ة� ما نبت على الشفة
السفلى من الشعر؛ قال:

أ%ع\ر,ف' منكم ج'د'ل% الع.وات1ق,،
وش.ع.ر. ال4ق}فاء والع.ن.اف1ق,

قال ال4زهري: هي شعرات من مقد�مة الشفة السفلى. ورجل بادي الع.ن\ف%ق%ة1
إذا عري موضع'ها من الشعر. وف الديث: أ%نه كان ف ع.ن\ف%ق%ت1ه شعرات¬

ب,يض.
@عهق: الع.ي\ه.قة والع.ي\ه.ق: الن_شاط والس\ت1نان�؛ قال:

إن لر.ي\عان1 الش_باب, ع.ي\ه.قا



قال أ%بو منصور: الذي سعناه من الثقات الغيهق، بالغي العجمة، بعن
النشاط؛ وأنشد:

كأن� ما ب من إر.ان أ%و\ل%ق'،
وللش_باب ش1ر_ةD وغ%ي\ه.ق'

قال: فالغ.ي\ه.ق، بالغي معجمة، مفوظ صحيح؛ وأما العيهقة، بالعي
الهملة، فإن ل أحفظها لغي الليث ول أ%دري أ%هي مفوظة عن العرب أ%و

تصحيف. والع.ي\هق': السرعة. والع.ي\ه.ق': طائر، وليس بث%بت. والع.ي\هق:
الغراب ال4سود، وقيل: الغراب ال4سود السيم، وقيل: هو البعي ال4سود

السيم، وفيل: هو ال4سود من كل شيء؛ وقيل: هو الثور الذي لونه واحد إل
السواد، وقيل: هو ال�ط�اف ال4سود البلي، وقيل: الع.و\هق لون ذلك ال�ط�اف.

ابن ال4عراب: الغ.ق%ق%ة� الع.و\اهق، قال: وهي ال%ط%اطيف ال%ب.لي_ة،
وقيل: الع.و\هق هو الطائر الذي يسمى ال4خ\ي.ل، وقيل: الع.و\هق لون كلون

السماء م'ش\ر.ب سواداv؛ وع.و\ه.ق. اللون�: صار كذلك، وقيل: الع.و\هق
الل�ز\و.رد الذي يصبغ به؛ قال:

وهي و'ر.ي\قاء كلون العوهق
والع.و\هق: لون الرماد. والع.و\هق: شجر، وقيل: العو\هق من شجر الن_ب\ع

الذي تتخذ منه الق1س3ي� أ%جوده؛ وأ%نشد لبعض الرeج_از:
إنك لو شاه.د\ت.ن.ا بال4ب\ر.ق,،

يوم نصاف كل� ع.ض\ب� م1خ\ف%ق,
وكل9 صفراء4 ط%ر'وح� ع.و\ه.ق,،
تض1جe ض.ج_ ال%اميات1 الزeه_ق,

قال ابن بري: الع.و\ه.ق ل�باب الن_ب\ع وخياره، وقال:
كذا فسره يعقوب؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ي.ت\ب.عن. خ.ر�ق%ا مثل ق%و\س, الع.و\ه.ق,،
ق%و\داء4 فاقت\ ف%ض\لة ال�ع.لYق

يوز أ%ن يعن بالقوس ههنا ق%و\س ق�ز.ح.، فيكون الع.و\هق' على هذا لون%
السماء لن لونا كلون الل�ز\و.ر\د، واستجاز أ%ن يضيف الق%و\س إل

اللون لتش.بثه بالتلو>ن الذي هو السماء، ويوز أن يعن هذا الشجر إن كانت
ت'ع\م.ل� منه الق1س3ي�، قال ابن سيده: وأ%رى أ%نه مث}ل� لون الع.و\هق لنه
قد تقدم أ%ن الع.و\هق ال�ط9اف' البلي� ال4سود، وأ%نه الغراب ال4سود،



وأ%نه الثور الذي لونه واحد إل السواد؛ وقوله:
ق%و\داء فات.ت\ فضلة ال�ع.لYق

أ%ي فاتت أن ت'نال في'ع.ل�ق عليها ف%ض\لD ما ي'ح\تاج' إليه نو
الق%ع\ب والق%د.ح؛ وأ%نشده' مرة أ�خرى ونسب لسال بن ق�ح\فان:

يتبع\ن. و.ر\قاء كلون الع.و\هق
وفسره فقال: يعن الطائر الذي يقال له ال4خيل ولونه أ%خضر أو\ر.ق'.

وقال ابن خالويه: العوهق الص>ب\غ شبه الل�ز\و.ر.د.
والع.و\ه.قان1: نمان إل جنب الف%ر\ق%د.ي\ن, على ن.س.ق�، طريقهما م_ا

يلي الق�ط}ب؛ قال:
بيث بار.ى الف%ر\ق%د.ان1 الع.و\هقا،

عند م.س.ك الق�ط}ب حيث اس\ت.و\س.ق%ا
وقيل: ها كوكبان يتقدمان بنات نعش. والع.و\هق: الطويل يستوي فيه الذكر

وال�نثى؛ قال الز_ف%يان:
وصاحب ذات' ه1باب� د.م\ش.ق'،

خ.ط}باء و.ر\قاء الس_راة1 ع.و\هق'
قال الوهري: قلت ل4عراب من بن سليم: ما الع.و\ه.ق'؟ فقال: الطويل من

الرeب\د1؛ وأ%نشد:
كأ%نن ض.م_ن\ت' ه1ق}لv ع.و\ه.قا

أ%قتاد. ر.ح\لي، أ%و ك�د'ر�اv م'ح\ن,قا
وناقة ع.و\هق: طويلة الع'نق. والع.و\هق من النعام: الطويل. والع.و\هق:

فحل كان ف الزمان ال4ول للعرب تنسب إ,ليه كرام النجائب؛ قال رؤبة:
فيهن_ ح.ر\ف¬ من بنات الع.و\ه.ق,

أ%بو عمرو: الع1يه.اق' الضلل؛ ول أ%دري ما الذي ع.و\ه.ق%ك أ%ي ما الذي
رمى بك ف الع1يهاق,. والع.و\ه.ق: ال�ط�اف. والع.و\هق: الغراب البلي،

وقيل: هو الش>ق1ر_اق؛ وأ%نشد شر:
ظ%ل�ت بيوم� ذي س.موم� م'ف}ل1ق,،

بي ع'ن.ي\زات{ وبي ال1ر\ن,ق,
ت.ل�وذ� منه ب,خ1باء� م'لز.ق,

بال4رض ل ي'ك}ف%أ}، ول ي'ر.و_ق,
إ,ليك تشكو آز,بات{ م'غ\لق،



وحادياv كالس>ي\ذ%ن'وق ال4ز\ر.ق,
ي.ت\ب.ع\ن. سوداء كلون الع.و\ه.ق,،

لحقة% الر>ج\ل ب.ي'ون ال%ر\ف1ق,
ومن ترجة عهب أ%بو عمرو: يقال ع.و\ه.به' وع.و\ه.قه أ%ي ضل�له، وهو

الع1يهاب والع1يهاق.
@عوق: رجل ع.و\ق: ل خي عنده، والمع أ%ع\واق. ورجل ع'و.ق: جبان،

هذ%لي_ة
وعاق%ه' عن الشيء ي.ع'وقه ع.و\قاv: صرفه وحبسه، ومنه الت_ع\ويق'

والع\ت1ياق، وذلك إ,ذا أ%راد أ%مراv فصرفه عنه صارف¬، وأ%صل عاق. ع.و.ق ث
ن'قل من ف%ع.ل إ,ل ف%ع'ل�، ث قلبت الواو ف ف%ع'ل}ت' أ%ل1فاv فصار.

عاق}ت'، فالتقى ساكنان: العي العتلة القلوبة أ%ل1فاv ولم الفعل، فحذفت
العي للتقائهما، فصار التقدير ع.ق}ت'، ث نقلت الضمة إ,ل الفاء ل4ن أ%صله

قبل القلب ف%ع'لت فصار ع'ق}ت، فهذه مراجعة أ%صل إ,ل� أ%ن ذلك ال4صل
ال4قرب ل ال4بعد، أ%ل ترى أ%ن أ%ول أ%حوال هذه العي ف ص1ي.غ1ه إ,نا

هو فتحة العي الت أ�بدلت منها الضمة؟ وهذا كله تعليل ابن جن. وتقول:
عاق%ن عن الوجه الذي أ%ردت' عائ1ق¬ وعاق%ت\ن الع.وائ1ق'، الواحدة

عائقةD، قال: ويوز عاق%ن وع.قان,ي بعن واحد. والت_ع\ويق': ت.ر\بيث الناس
عن الي. وع.و_ق%ه وت.ع.و_قه؛ ال4خية عن ابن جن، واع\تاق%ه، كله:

صرفه وحبسه.
ورجل ع'و.ق%ة وع'و.ق وع.و,ق 

(* قوله «وعوق» هكذا بالصل مضبوطاv ككتف،
وف شرح القاموس: عوق كعنب عن ابن العراب، وضبطه بعض ككتف). أ%ي ذو

ت.ع\و,يق�؛ ال4خية عن ابن ال4عراب، قال أ%ي ذو ت.ع\ويق� للناس عن الي
وتربيث ل4صحابه ل4ن علل ال�مور تبسه عن حاجته؛ أ%نشد ابن بري

لل4خطل:م'وط�أ� البيت1 م.ح\مود¬ ش.مائل�ه،
عند ال%م.الة1، ل ك%زe ول ع'و.ق'

كذلك ع.ي�ق، وقيل: عي>ق إتباع لض.ي�ق. يقال: ع.و,ق¬ ل%و,ق¬ وض.ي�ق
ل%ي�ق ع.ي�ق. ورجل ع'و_ق: ت.ع\تاق�ه ال�مور عن حاجته؛ قال الذل:

ف1دىÝ ل1ب.ن ل1ح\يان أ�مي فإ,نم
أ%طاعوا رئيساv منهم' غي ع'و_ق,



والع.و\ق: الرجل الذي ل خي عنده؛ قال رؤبة:
ف%داك منهم كل© ع.و\ق� أ%ص\ل%د1

والع.و\ق: ال4مر الشاغل. وع.وائ1ق' الدهر: الشواغل من أ%حداثه.
والت_ع.وeق: الت_ث%بeط. والت_ع\و,يق': الت_ث}بيط. وف التنزيل: قد يعلم

ال ال�ع.و>قي منكم؛ ال�ع.و>قون: قوم من النافقي كانوا ي'ث%ب>طون
أ%نصار النب، صلى ال عليه وسلم، وذلك أ%نم قالوا لم: ما ممد¬

وأ%صحابه إ,ل� أ�ك}ل%ة� رأ}س�، ولو كانوا ل%ح\ماv للتقمهم أ%بو سفيان
وح1ز\ب'ه، فخل©وهم وتعالوا إ,لينا فهذا ت.ع\ويق�هم إ,ياهم عن ن'ص\رة النب،

صلى ال عليه وسلم، وهو ت.ف}ع1يل من ع.اق. ي.ع'وق؛ وأ%ما قول الشاعر:
فلو أ%ن>ي ر.م.ي\ت'ك. من قريب�،

ل%عاق%ك، عن د'عاء الذYئب,، ع.اق,
إ,نا أ%راد عائق فقلب، وقيل: هو على توهeم ع.ق%و\ته، وهو مذكور ف

موضعه.
والع.يeوق': كوكب أ%حر مضيء ب,ح1يال, الث©ر.ي�ا ف ناحية الش_مال

ويطلع قبل الوزاء، سي بذلك ل4نه ي.ع'وق الد_ب.ران عن لقاء الث©ر.ي�ا،
قال أ%بو ذؤ.يب:

ف%و.ر.د\ن%، والع.يوق' م.ق}ع.د. رابئ1 الض\ـ
ـض'ر.باء3، خ.ل}ف. النجم,، ل ي.ت.ت.ل�ع'

قال سيبويه: لزمته اللم ل4نه عندهم الشيء بعينه، وكأ%نه جعل من
أ�م_ة{ كل واحد منها ع.يeوق¬، قال: فإ,ن قلت هل هذا البناء لكل ما ع.اق.

شيئاv؟ قيل: هذا بناء# خ'ص_ به هذا النجم' كالد_ب.ران والس>م.اك1. وقال
ابن ال4عراب: هذا ع.يeوق طالعاv، فحذف ال4لف واللم وهو ينويهما فلذلك

يبقى على تعريفه الذي كان عليه، وكذلك كل ما فيه ال4لف واللم من أ%ساء
النجوم والد_راري، فلك أ%ن تذفهما منه وأ%نت تنويهما، فيبقى فيه

تعريفه الذي كان مع ال4لف واللم، وقيل: الد_ب.ران� نم يلي الثر.ي�ا إ,ذا
طلع علم أ%ن الث©ر.ي�ا قد طلعت. قال ال4زهري: ع.يeوق ف%ي\ع'ول يتمل

أ%ن يكون بناؤه من ع.و\ق ومن ع.ي\ق ل4ن� الواو والياء ف ذلك سواء؛
وأ%نشد:

وعاند.ت الث©ر.ي�ا، بعد ه.د\ء�،
م'عاندةv لا الع.يeوق' ج.ار.ا



قال الوهري: الع.يeوق نم أ%حر مضيء ف طرف ال%ج.ر_ة ال4ين يتلو
الث©ر.ي�ا ل يتقدمه، وأ%صله ف%ي\ع'ول، فلما التقى الياء والواو

وال�ول ساكنة صارتا ياءé مشددة.
وتقول: ما ع.اقت1 الرأ%ة� عند زوجها ول لق%ت\ أ%ي ما ح.ظ1ي.ت\ عنده.

قال ال4زهري: يقال ما لق%ت\ ول عاق%ت\ أ%ي ل ت.ل}ص.ق بقلبه، ومنه
يقال: لق%ت1 الد_واة� أ%ي ل%ص1ق%ت\، وأ%نا أ%ل%ق}ت'ها، كأ%ن ع.اق%ت\

إ,تباع للق%ت\؛ قال ابن سيده: وإ,نا حلناه على الواو وإ,ن ل نعرف أ%صله
ل4ن انقلب ال4لف عن الواو عيناv أ%كثر من انقلبا عن الياء، وروى شر
عن ال�موي: ما ف سقائه ع.ي\قةD من الرeب>؛ قال ال4زهري: كأ%نه ذهب به

Dإ,ل قوله ما لق%ت\ ول عاق%ت\، قال: وغيه يقول ما ف ن,ح\يه ع.يقة
ول ع.م.ق%ة.

والع'و.اق والع.و,يق': صوت ق�ن\ب, الفرس، وقيل: هو الصوت من كل شيء،
قال: هو الع.و,يق' والو.عيق'؛ وأ%نشد:

إ,ذا ما الر_ك}ب' حل� بدار, قوم�،
سعت. لا، إ,ذا ه.د.ر.ت\، ع'و.اق%ا

قال ال4زهري: قال اللحيان سعت ع.اق\ ع.اق\ وعاق, عاق, وغ%اق\ غ%اق\
وغاق, غاق, لصوت الغراب، قال: وهو ن'ع.اق�ه ون'غاق�ه بعن واحد.

وع'وق: اسم. قال ال4زهري: الع'وق' أ%بو ع'وج بن, ع'وق. وع'وق: موضع
بالجاز؛ قال الشاعر:

ف%ع'وق¬ ف%ر'م.اح¬ فالـ
ـل1و.ى من أ%هله ق%ف}ر'

قال ابن سيده: وع'وق موضع ل ي'ع.ي_ن. والع.و.ق%ة�: حي من اليمن؛
وأ%نشد:

إ,ن>ي ام\ر'ؤ¬ ح.ن\ظ%ل1يÒ ف أ%ر'وم.ت1ها،
ل من ع.ت1يك{، ول أ%خوال% الع.و.ق%ه\

وي.ع'وق': اسم ضم كان ل1كنان.ة% عن الزجاج، وقيل: كان لقوم نوح، عليه
السلم، وقيل: كان ي'ع\بد على زمن نوح، عليه السلم؛ قال ال4زهري: يقال

إ,نه كان رجلv من صالي زمانه قبل نوح، فلما مات ج.ز,ع. عليه قوم'ه
فأ%تاهم الشيطان ف صورة إ,نسان فقال: أ�م.ثYله لكم ف م1ح\رابكم حت تروه

vكلما صليتم، ففعلوا ذلك فت.ماد.ى ذلك بم إ,ل أ%ن اتذوا على مثاله صنما



فعبدوه من دون ال تعال، وقد ذكره ال ف كتابه العزيز، وكذلك ي'غ'وث؛
بالغي العجمة والثاء الثلثة، اسم صنم أ%يضاv كان لقوم نوح، والياء

فيهما زائدة، وال أ%علم.
@عيق: الع.ي\قة�: الف1ناء� من ال4رض، وقيل: الساحة. والع.ي\قة: ساحل

البحر وناحيته، ويمع ع.ي\قات؛ قال ساعدة بن جؤية:
،vساد{ ت.ج.ر_م. ف الب.ض1يع, ثانيا

ي'ل}و,ي بع.ي\قات1 البحار, وي'ج\ن.ب'
الس�اد1ي: ال�ه\م.ل، وي.ل}وي با: يذهب با، وي'ج\ن.ب': تصيبه

ال%ن'وب.والع.ي\ق: النصيب من الاء. وع1يق: من أ%صوات الزجر.
يقال: ع.ي_ق ف صوته وهو ي'ع.ي_ق ف صوته. والع.ي\قة: موضع.

:vه ع.ب\كا�@عبك: الع.ب\ك': خ.ل}ط�ك. الشيء4. ع.ب.ك الشيء بالشيء ي.ع\ب'ك
ل%ب.كه. وع.ب.كه به أيضاv: خ.ل%طه. والع.ب.كة: القطعة من الشيء. يقال:

ما ذ�ق}ت' ع.ب.كةv ول ل%ب.كة، وقيل: الع.ب.كة الكف من الس_ويق أ%و
القطعة� من ال%ي\س، وقيل: الك1س\رة. وما أ%غ}ن.ى عن ع.ب.كةv أ%ي ما يتعلق ف

�السقاء من الو.ض.ر، ويقال ذلك للشيء الي، وقيل: الع.ب.كة مثل
ال%ب.كة وهي البة من السويق، والل�ب.كة% قطعة ثريد أو لقمة منه. وما ف

الن>ح\ي, ع.ب.كة أ%ي شيء من السمن مثل ع.ب.ق%ة، ومنه قولم: ما أ�باليه
ع.ب.كةv. قال ابن بري: ورجل ع.ب.كةD أ%ي بغيض ه1ل}ي.اجة.

@عبنك: رجل ع.ب.ن_ك: ص'ل}ب شديد، وف التهذيب: ج.مل ع.ب.ن_ك¬.
@عتك: ع.ت.ك. ي.ع\ت1ك' ع.ت\كاv: ك%ر_، وف التهذيب: كر_ ف القتال.
وع.ت.ك. ع.ت\ك%ةv م'ن\ك%رة إذا حل. وع.ت.ك الفرس': ح.م.ل للع.ض>؛ قال:

ن'ت\ب,عه'م خ.ي\لv لنا ع.وات1ك%ا،
ف الرب، ح'ر\داv ت.رك%ب' ال%هالكا

:vأ%ي م'غ\تاظة عليهم، ويروى ع.وانكا. وع.ت.ك ف الرض ي.ع\ت1ك ع'ت'وكا
ذهب وحده. وع.ت.ك عليه يضربه: ح.م.ل% عليه ح.م\لة% ب.ط}ش. وع.ت.ك عليه

بي أ%و شر�: اعترض. وع.ت.ك على يي فاجرة. أ%ق}د.م. والعات1ك: الراجع من
�حال إل حال. وع.ت.ك. فلن بفلن ي.ع\ت1ك به إذا لزمه. وع.ت.كت1 الرأة

على زوجها: ن.ش.ز.ت. وع.ت.ك%ت\ على أ%بيها: عصته وغلبته، وقال ثعلب:
إنا هو ع.ن.كت،بالنون، والتاء تصحيف. وع.ت.ك. القوم' إل موضع كذا إذا

عدلوا إليه؛ قال جرير:



سار'وا فلست'، على أ%ن أ�ص1ب\ت' بم،
أ%د\ري على أ%ي> ص.ر\ف%ي\ ن,ي_ة{ ع.ت.كوا

ورجل عاتك: ل%ج'وج¬ ل ي.ن\ت.هي ول ي.ن\ث%ن عن أ%مر؛ وأ%نشد ال4زهري
هنا:

ن'ت\بعهم خيلv لنا عوات1كا
وع.ت.ك%ت1 الق%و\س' ت.ع\ت1ك ع.ت\كاv وع'توكاv، وهي عات1ك: اح\م.ر_ت من

الق1د.م وطول العهد. والعات1كة: القوس إذا ق%د'م.ت\ واح\م.ر_ت. وامرأة
عاتكة: م'ح\م.ر_ة من الطYيب، وقيل: با ر.د\ع' ط1يب�، وسيت الرأ%ة

عاتكة لصفائها وح'م\رتا. وف الديث: قال، صلى ال عليه وسلم، يوم حني:
أ%نا ابن الع.واتك من س'ل%ي\م؛ العواتك: جع عاتكة، وأ%صل العاتكة

ال�ت.ض.م>خة بالطيب. ونلة عاتكة: ل تأت.ب,ر أ%ي ل تقبل البار وهي
الص_ل�ود' تمل الش>يص.. والعواتك من س'ل%يم: ثلث يعن جداته، صلى ال عليه
وسلم، وهن� عاتكة بنت ه1لل بن فال%ج بن ذ%ك}وان أم عبد مناف بن قصي� جد�
هاشم، وعاتكة بنت م'ر�ة بن هلل بن فال%ج بن ذكوان أ�م هاشم بن عبد مناف،

وعاتكة بنت ال4و\ق%ص بن م'ر_ة بن هلل بن فال%ج بن ذكوان أ�م وهب بن
عبد مناف بن ز'ه\رة جد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ب أ�مه آمنة بنت

وهب، فال�ول من العواتك 
(* قوله «فالول من العواتك إل» عبارة

�النهاية: فالول من العواتك عمة الثانية والثانية عمة الثالثة.) ع.م_ة
الو'س\ط%ى والو'سطى عمة� ال�خرى، وبنو سليم ت.ف}خ.ر' بذه الولدة؛ ولبن

س'ل%يم م.فاخ1ر: منها أ%نا أ%ل�ف%ت\ معه يوم فتح مكة أ%ي شهده منهم
أ%لف¬، وأ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ق%د_م لواء4هم يومئذ على

الل}و,ية وكان أحر، ومنها أ%ن عمر كتب إل أهل الكوفة والبصرة ومصر والشام أن
ابعثوا إل من كل بلد أ%فضل%ه رجلv، فبعث أ%هل الكوفة ع'ت\بة بن

ف%ر\ق%د{ السeل%مي، وبعث أ%هل البصرة م'جاش1ع. بن مسعود السeل%مي، وبعث أهل
مصر م.ع\ن. بن يزيد السeل%م1ي، وبعث أ%هل الشام أ%با الع\و.ر السeل%م1ي،

وسائر الع.واتك أ�مهات1 النب، صلى ال عليه وسلم، من غي بن س'ل%ي\م.
قال ابن ب.ر>ي: والعواتك الل�ت ولدنه، صلى ال عليه وسلم، اثنتا

عشرة: اثنتان من قريش، وثلث من س'ليم هن اللوات أسيناهن، واثنتان من
ع.د\وان، وكنانية وأسدية وه'ذ%لية وق�ضاعية وأ%ز\دية. وأ%حر عاتك: شديد



ال�م\رة. والع.ت1يك: ال4ح.ر من الق1د.م، وهو نعت. وأ%حر عاتك¬ وأ%حر
أ%ق}ش.ر إذا كان شديد ال�م\رة. ولون عاتك: خالص أ%ي� لون كان. والعاتك:

الالص من كل شيء� ولون. وع1ر\ق¬ عات1ك: أ%صفر. وع.ت.ك. اللب' والنبيذ
ي.ع\ت1ك' ع'توكاv: اشتدت ح'موضته. ونبيذ عاتك إذا صفا. أ%بو عبيد ف باب

ل�زوق الشيء: ع.س3ق. وع.ب,ق. وع.ت.ك.، والعات1ك من اللب الاز,ر'. وع.ت.ك.
اللب' والشيء� ي.ع\ت1ك' ع.ت\كاv: ل%ز,ق.. وع.ت.ك. به الطيب' أ%ي ل%ز,ق.

به. وع.ت.ك البول� على فخذ الناقة أ%ي ي.ب,س.. وكل© كري عات1ك. وأ%قام
ع.ت\كاv أ%ي د.ه\راv؛ عن اللحيان؛ والعروف ع.ن\كاv. وع.ت1يك¬: أ%بو

قبيلة من اليمن، وقيل: الع.ت1يك باللف واللم ف%خ1ذD من الزد؛ عن كراع،
Òوع.ت1يك: حي .Òوالنسبة إليها ع.ت.ك1ي

من العرب. والع.ت\ك': اسم جبل؛ قال ذو الرمة:
ف%ل%ي\ت. ث%نايا الع.ت\ك1 قبل اح\ت1مال1ها

ش.واه1ق'، ي.بل�غ\ن. الس_حاب.، ص1عاب'
.vك': ع1ر\ق النخل خاصة�@عثك: كالع.ث%ك' والع'ث%ك' والع'ث

@عدك: ع.د.ك%ة ي.ع\د1كه ع.د\كاv: ضربه بال1ط}ر.قة وهي ال1ع\د.ك%ة.
.vد.ل%ك%ه د.ل}كا :vعرك: ع.ر.ك. الد1ي. وغيه ي.ع\ر'كه ع.ر\كا@

وع.ر.ك}ت' القوم ف الرب ع.ر\كاv، وع.ر.ك بنبه ما كان من صاحبه ي.ع\ر'كه: كأنه
حكه حت ع.ف�اه، وهو من ذلك. وف ال4خبار: أ%ن ابن عباس قال

للح'ط%يئة: هلv ع.ر.ك}ت. ب.ن\بك ما كان من الز>ب\ر,قان1؛ قال:
إذا أ%نت. ل ت.ع\ر'ك\ ب.ن\بك بعض. ما
ي.ر,يب' من ال4د\ن.ى، رماك ال4باع1د'

وأ%نشد ابن ال4عراب:
الع.ار,ك1ي. م.ظ%ال1م1ي ب'ن'وب,هم،
وال�ل}ب,س3ي_، فث%و\ب'هم ل% أ%و\س.ع'

أ%ي خيهم علي_ ضاف{. وع.ر.كه الد_ه\ر: ح.ن_كه. وع.ر.ك%ت\هم الرب'
ت.ع\ر'كهم ع.ر\كاv: دارت عليهم، وكلها على ال%ثل؛ قال زهي:

فتع\ر'ك�كم ع.ر\ك. الر_ح.ى ب,ثف%ال1ها،
وت.ل}ق%ح\ ك1شافاv ث ت.ح\م1ل} فت'ت\ئ1م,

(* ف ديوان زهي: ت'نت.ج بدل تم1ل.
الثYف%ال�: اللدة تعل حول الرحى تسك الدقيق، والع'راكة والع'للة



�والدeلكة: ما حلبت. قبل الف1يق%ة1 ال�ول وقبل أ%ن تتمع الف1يق%ة
الثانية.

وال%ع\ر.كة وال%ع\ر'كة، بفتح الراء وضمها: موضع القتال الذي
ي.ع\ت.ر,كون فيه إذا ال}ت.ق%و\ا، والمع م.ع.ار,ك. وف حديث ذم� السوق: فإنا

م.ع\ركة الشيطان وبا ينصب رايته؛ قال ابن الثي: ال%ع\ر.كة وال�ع\ت.رك
موضع القتال أ%ي م.و\طن الشيطان ومله الذي يأوي إليه ويكثر منه لا يري

فيه من الرام والكذب والر>با والغ.ص\ب، ولذلك قال وبا ينصب رايته،
كناية عن قوة طمعه ف إغوائهم لن الرايات ف الروب لتنصب إل9 مع قو_ة

الطمع ف الغلبة، وإل� فهي مع اليأس ت'ح.ط© ول ترفع. وال�عار.كة:
القتال: وال�ع\ت.رك: موضع الرب، وكذلك ال%ع\ر.ك.

.vقات.له، وبه س'م>ي. الرجل م'عاركا :vوعار.كه' م'عار.كة وع1راكا
وم'ع\ت.ر.ك' ال%نايا: ما بي الستي إل السبعي.

واع\تر.ك القوم ف ال%ع\ر.كة والصومة: اع\ت.ل%ج'وا. واع\ت1راك الرجال
ف الروب: ازدحامهم وع.ر\ك بعضهم بعضاv. واع\ت.ر.ك القوم': از\د.حوا،

وقيل: ازدحوا ف ال�ع\ت.ر.ك.
والع1راك': ازدحام البل على الاء. واع\ت.ركت البل ف الو,رد: ازدحت.

وماء# م.ع\روك¬ أ%ي م'ز\د.حم عليه. قال سيبويه: وقالوا أ%ر\س.ل%ها
الع1راك. أ%ي أ%وردها جيعاv الاء، أ%دخلوا اللف واللم على الصدر الذي ف

موضع الال كأنه قال اع\ت1راكاv أ%ي م'ع\ت.ر,كةv؛ وأ%نشد قول لبيد يصف
المار وال�تن.

فأ%ر\س.ل%ها الع1راك.، ول ي.ذد'ها،
ول يش\ف1ق\ على ن.غ.ص, الد>خال

قال الوهري: أ%و\ر.د. إ,بله الع1راك. ون'ص1ب. ن.ص\ب. الصادر أ%ي
أ%وردها ع1راكاv، ث أ%دخل عليه اللف واللم كما قالوا مررت بم ال%م�اء4

الغ.ف1ي. والمد. ل فيمن نصب ول تغي اللف واللم الصدر عن حاله؛ قال
ابن ب.ر>ي: الع1راك والم�اء الغ.ف1ي منصوبان على الال، وأ%ما المد

ل فعلى الصدر ل غي.
والع.ر,ك': الشديد العلج والبطش ف الرب، وقد ع.ر,ك. ع.ر.كاv؛ قال

جرير:
قد ج.ر_ب.ت\ ع.ر.كي، ف كلY م'ع\تر.ك{،



غ�ل}ب' ال�س'ود1، فما بال� الض_غابيس,؟
وال�عار,ك: كالع.ر,ك. والع.ر\ك' والاز� واحد: وهو ح.ز� م1ر\ف%ق البعي
ج.ن\ب.ه حت ي'خل�ص. إل اللحم ويقطع اللد ب.ز> الك1ر\ك1رة؛ قال:

ليس ب,ذي ع.ر\ك{ ول ذ1ي ض.ب>
وقال الشاعر يصف البعي بأنه بائن ال1ر\ف%ق:

قليل� الع.ر\ك1 ي.ه\ج'ر' م1ر\ف%قاها
وف حديث عائشة، رضي ال عنها، تصف أباها: ع'ر.ك%ةD للذاة ب.ن\به أ%ي

يتمله؛ ومنه ع.ر.ك البعي' ج.ن\به برفقه إذا دلكه فأ%ثر فيه.
والع.ر.ك}ر.ك': كالعار,ك1، وبعي ع.ر.ك}ر.ك إذا كان به ذلك؛ قال ح.ل}ح.ل%ة بن'

ق%ي\س, بن أ%ش\ي.م. وكان عبد اللك قد أ%قعده لي'قاد. منه، وقال له:
ص.ب\راv ح.ل}ح.ل� فقال ميباv له:

أ%ص\ب.ر' من ذ1ي ضاغط{ ع.ر.ك}ر.ك،
أ%ل}ق%ى ب.وان,ي ز.و\ره1 ل1لم.ب\ر.ك1

والع.ر.ك}رك': ال%م.ل� القوي الغليظ، يقال: بعي ضاغ1طD ع.ر.ك}ر.ك¬،
وأ%ورد الوهري هنا أيضاv رجز ح.ل}حلة الذكور قبله، وبعض العرب يقول

للناقة السمينة ع.ر.ك}ر.ك%ة، وجعها ع.ر.ك}ر.كات؛ أ%نشد أ%عراب من بن
ع'ق%ي\ل:

يا صاح1ب.ي\ رح\لي بليل� ق�وما،
وق%ر>با ع.ر.ك}ر.كات{ ك�وما

فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب لرجل من ع'ك}ل� يقوله لليلى ال4خيلية:
ح.ي_اكة ت.م\ش1ي بع'ل}ط%تي,،

وقار,م� أ%ح\م.ر ذي ع.ر\ك%ي\ن,
فإنا يعن ح1ر.ها واستعار لا الع.ر\ك، وأ%صله ف البعي.

وع.ر,يك%ة� المل والناقة: بقية س.نامها، وقيل: هوالسنام كله؛ قال ذو
الرمة:

خ1فاف ال�طى م'ط}ل%ن\ف1ئات الع.رائ1ك.
وقيل: إنا سي بذلك لن الشتري ي.ع\ر'ك ذلك الوضع ليعرف سنه وقو�ته.

والع.ر,يك%ة: الطبيعية، يقال: لن.ت\ ع.ر,يك%ت'ه إذا انكسرت ن.خ\و.ت'ه،
وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%ص\د.ق' الناس ل%ه\ج.ةv وأ%ل}ي.ن'ه'م\

ع.ر,يك%ةv؛ العريكة: الطبيعة، يقال: فلن ل%ي>ن' الع.ريكة إذا كان



س.4ل1ساv مطاوعاv من\قاداv قليل اللف والنeف�ور. ورجل ل%ي>ن' الع.ر,يكة أي
ل%ي>ن' ال�ل�ق س.ل1س'ه وهو منه، وشديد العريكة إذا كان شديد النفس
أ%ب,ي�اv. والع.ريكة: الن_ف}س، يقال: إنه لص.ع\ب الع.ر,يكة وسهل الع.ر,يكة

أ%ي النفس؛ وقول ال4خطل:
من الل�وات إذا لن.ت\ ع.ر,يك%ت'ها،

كان لا بعدها آلD وم.ج\ل�ود'
قيل ف تفسيه: عريكتها قو�تا وشد�تا، ويوز أ%ن تكون ما تقد�م
�ل4نا إذا ج.ه.د.ت\ وأ%ع\ي.ت\ لن.ت\ ع.ر,يكتها وانقاد.ت\. ورجل م.ي\م'ون

الع.ر,يكة وال%ر,يكة والس_ل1يق%ة والن_ق1يب.ة والن_ق1يم.ة1
والن_خ1يج.ة% والط�ب,يع.ة1 وال�ب,يل%ة1 بعن واحد.

والع.ر.ك1ي_ة: الرأة الفاجرة؛ قال ابن م'ق}بل يهجو النجاشي:
،Dع.ر.ك1ي_ة Dوجاءت\ به ح.ي_اك%ة
ت.ن.از.ع.ها ف ط�ه\ر,ها ر.ج'لن1

وع.ر.ك ظهر الناقة وغيها ي.ع\ر'ك�ه ع.ر\كاv: أ%كثر ج.س_ه ليعرف سنها؛
وناقة ع.ر'وك مثل الش_ك�وك1: ل يعرف سنها إل بذلك، وقيل: هي الت
يشك ف س.نامها أ%به شحم أ%م ل، والمع ع'ر'ك¬. وع.ر.ك}ت' الس_نام إذا

،�لسته تنظر أ%به ط1ر\ق ل. وع.ر,يكة البعي: س.نام'ه إذا ع.ر.كه ال1م\ل
وجعها الع.رائك. ولقيته ع.ر\ك%ةv أ%و ع.ر\ك%ت.ي\ن أ%ي مرة أ%و مرتي، ل

يستعمل إل ظرفاv. ولقيته ع.ر.كات{ أ%ي مرات. وف الديث: أ%نه عاو.د.ه
كذا كذا ع.ر\ك%ةv أ%ي مرة؛ يقال: لقيته ع.ر\ك%ة بعد ع.ر\كة أي مرة بعد

أ�خرى. وع.ر.كه بش.ر�ç: كر�ره عليه. وقال اللحيان: ع.ر.ك%ه ي.ع\ر'كه
ع.ر\كاv إذا حل الشر عليه. وع.ر.ك البل% ف ال%م\ض,: خ.ل�ها فيه تنال منه

حاجتها. وع.ر.كت1 الاشية� النبات: أ%كلته؛ قال:
vوما زل}ت مثل% الن_ب\ت1 ي'ع\ر.ك' م.ر_ة

في'ع\ل%ى، وي'ول%ى م.ر_ةv وي.ث�وب'
ي'ع\ر.ك': يؤك%ل�، وي'ول%ى من الو.ل}ي,. والع.ر\ك من النبات: ما و'ط1ئ

وأ�كل؛ قال رؤ'بة:
وإن} ر.عاها الع.ر\ك. أ%و ت.أن_قا

وأرض م.ع\روكة: ع.رك%ت\ها السائمة� حت أ%ج\د.ب.ت\، وقد ع'ر,ك%ت\ إذا
ج.ر.دت\ها الاشية� من ال%رعى. ورجل م.ع\روك: أ�ل1ح_ عليه ف السألة.



vوع1راكا vوالع1راك: ال%ح1يض'، ع.ر.ك%ت1 الرأ%ة ت.ع\ر'ك ع.ر\كا
وع'ر'وكاv؛ ال�ل عن اللحيان، وهي عار,ك¬، وأ%ع\ر.ك%ت\ وهي م'ع\ر,ك¬: حاضت،
وخ.ص_ اللحيان بالع.ر\ك الارية%. وف الديث: أن بعض أ%زواج النب، صلى

ال عليه وسلم، كانت م'ح\ر,م.ة ف%ذ%ك%ر.ت الع1راك. قبل أن ت'ف1يض.؛
الع1راك: ال%ي\ض'. وف حديث عائشة: حت إذا كنا بس.ر,ف. ع.ر.ك}ت' أ%ي

ح1ض\ت'؛ وأ%نشد ابن بري ل�ج\ر بن جليلة:
فغ.ر\ت ل%دى النeع\مان1، ل%م_ا رأ%يته،

كما ف%غ.ر.ت\ للح.ي\ض, ش.م\طاء� عار,ك'
:vونساء ع.وارك' أعي ح'ي_ض؛ وأ%نشد ابن بري أ%يضا

،vوغ1ل}ظ%ة éج.فاء vأ%ف الس>ل}م, أع\يارا
وف ال%ر\ب, أ%م\ثال% النساء3 العوار,ك1؟

وقالت ال%ن\ساء:
ل ن.و\م. أ%و ت.غس3ل�وا عاراv أ%ظ%ل�ك�م'،

غ%س\ل% العوار,ك1 ح.يضاv بعد إط}هار,
والع.ر\ك': خ'ر\ء� السباع.

والع.ر.ك1يe. ص.ي_اد' السمك. وف الديث: أن الع.ر.ك1ي� سأل النب،
صلى ال عليه وسلم، عن الط©ه'ور باء البحر؛ الع.ر.ك1يe ص.ي_اد' السمك،

وجعه ع.ر.ك¬ ك%ع.رب,ي¼ وع.ر.ب وهم الع'روك؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ:
وف غ%م\ر.ة1 الل خل}ت' الصeو.ى
ع'ر'وكاv، على رائس�، ي.ق}س3م'ونا

رائس: جبل ف البحر وقيل رئيس منهم؛ قال ابن ال4ثي: وف كتابه إل قوم
من اليهود: إن عليكم ر'ب\ع. ما أ%خر.ج.ت\ ن.خ\ل�كم ور'ب\ع ما صاد.ت\

ع'ر.وك�ك�م\ ور'ب'ع. ال1غ\زل؛ قال: الع'ر'وك جع ع.ر.ك، بالتحريك، وهم
الذين يصيدون السمك، وإنا قيل للملحي ع.ر.ك لنم يصيدون السمك، وليس بأن

الع.ر.ك اسم لم؛ قال زهي:
ي'غ\شي ال�داة� بم ح'ر_ الك%ثيب,، كما

ي'غ\ش1ي السفائن. م.و\ج. الل©ج_ة1 الع.ر.ك'
وقال الوهري: روى أ%بو عبيدة موج، بالرفع، وجعل الع.ر,ك. نعتاv للموج

يعن التلطم. والعر.ك: الصوت، وكذلك الع.ر,ك'، بكسر الراء. ورجل ع.ر,ك¬
أي شديد ص1ر_يع¬ ل ي'طاق. وقوم ع.ر,ك�ون% أ%ي أ%شد�اء� ص'ر_اع.



ور.م\لD ع.ر,يك وم'ع\ر.و\ر,ك: متداخل. والع.ر.ك}ر.ك': الر_ك%ب' الضخم، وقيده
ال4زهري فقال: من أ%ر\كاب, النساء، وقال: أ%صله ثلثي ولفظه خاسي.

والع.ر.ك}ر.ك%ة�، على وزن فع.ل}ع.ل%ة، من النساء: الكثية اللحم القبيحة
الر_س\حاء؛ قال الشاعر:

وما من ه.واي. ول ش1يم.ت
ع.ر.ك}ر.ك%ةD، ذات' ل%ح\م� ز,ي.م\

وع1ر.اك وم'عار,ك¬ وم1ع\ر.ك وم1ع\ر.اك: أساء.
وذو م'عار,ك: موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ت'ليح' من ج.ن\د.ل, ذي م.عار,ك1،
إلح.ة% الروم, من الن_ياز,ك1

أ%ي ت'ل1يح من ح.ج.ر هذا الوضع، ويروى: من جندل% ذي م.عارك؛ جعل جندل
اساv للبقعة فلم يصرفه، وذي م.عار,ك بدل منها كأ%ن� الوضع يسمى

بن\د.ل% وذي م.عارك.
@عسك: ع.س3ك. به ع.س.كاv، فهو ع.س3ك¬: ل%ص1ق به ول%ز,م.ه، وكذلك س.د1ك.،

وزعم يعقوب أن كاف ع.س3ك بدل من قاف ع.س3ق.. وت.ع.س_ك الرجل ف مشيه:
ت.ل%و_ى.

@عضنك: الع.ض.ن_ك': الرأة� الع.ج\زاء الل�ف�اء� الكثية اللحم
ال�ض\ط%ربة، وقيل: هي العظيمة الر_ك9ب، وقال ابن ال4عراب: هي الع.ض.ن_كة،

وقال الليث: الع.ض.ن_ك' الرأة الت ضاق م'ل}ت.ق%ى فخذيها مع ت.رار.تا
وذلك لكثرة اللحم.

@عفك: رجل أ%ع\ف%ك': ل ي'ح\سن العمل% ب.ي>ن' الع.ف%ك، وقيل أ%حق ل
يثبت على حديث واحد، ول يتم واحداv حت يأخذ ف آخر غيه، وهو ال�خ.ل�ع

من الرجال أ%يضاv؛ وأ%نشد الليث:
صاح, أ%ل%م\ ت.ع\ج.ب\ لقو\ل, الض_ي\ط%ر,،

ال4ع\ف%ك1 ال4ح\د.ل, ث ال4ع\س.ر,
،vوال4ع\ف%ك': ال4ع\س.ر'، وقيل: هو ال4حق فقط، وقد ع.ف1ك. وع.ف}كا

فهو ع.ف1ك¬؛ قال الراجز:
ما أ%نت. إل أ%ع\ف%ك¬ ب.ل%ن\د.م'،

ه.و\ه.اءةD ه1ر\د.ب_ةD م'ز.ر\د.م'
والع.ف1يك' الل�ف1يك': ال�ش\ب.ع' ح'م\قاv. وقال ابن ال4عراب: رجل



ع.ف1ك¬ ل%ف1ك¬ عف1ت¬ م.د1ش¬ ف%د1ش¬ أ%ي خ.ر,ق¬، وامرأة ع.ف}تاء وع.ف}كاء
ون.ف}تاء إذا كانت خر\قاء. والع.ف%ك' والع.ف%ت': يكون الع'س\ر. وال�ر\ق..

وع.ف%ك. الكلم. ي.ع\ف1كه ع.ف}كاv: ل ي'ق1م\ه'، وحكي عن بعض العرب أ%نه
.vوي.ل}ف1ت'ونه ل%ف}تا vقال: هؤلء الط�م.اط1مة ي.ع\ف1كون القول ع.ف}كا

والع.4ف�اك: الذي ي.ر\ك%ب' بعض'ه' بعضاv من كل شيء؛ عن كراع.
@عكك: الع'ك�ة والع1ك�ة والع.ك�ة� والع.ك%ك' والع.كيك: شدة الر� مع

سكون الريح، والمع ع1كاك. ويوم ع.كÒ وع.ك1يك¬: شديد الر� بغي ريح؛ قال
ثعلب: هو يوم ع.كÒ وع.ك1يك¬: شديد الر� مع ل%ث%ق� واح\تباس, ريح؛

حكاها ف أ%شياء إ,ت\باعي_ة، فل أ%دري أ%ذ%ه.ب. بأ%ك{ç إل التباع أ%م ذهب
فيه إل أنه الشديد الر� أ%ك�ةD: كذلك، وقد ع.ك_ يوم'نا ي.ع1ك�

ع.ك9اv. وقال الليث: الع.ك�ة والع'ك�ة� فورة شديدة ف الق%ي\ظ، وهو الوقت
الذي ت.ر\ك�د فيه الريح، وف لغة أ�خرى أ%ك�ةD، وقال ابن بري: الع.ك1يك'

والع1كاك'؛ قال الطرماح:
ت'ر.ج�ي ع1كاك. الص_ي\ف1 أ%خ\صامها الع'ل،

وما ن.ز.ل%ت\ ح.و\ل% ال1ق%ر> على ع.م\د1
ويوم¬ ع.كيك¬ وذوعكيك: حار¬. وح.دÒ ع.كيك¬: شديد، قال طرفة يصف جارية:

تطرد' الق�ر� ب,ح.د¼ صادق�،
وعليك. الق%ي\ظ1 إن جاء ب,ق�د�

ف الديث حديث ع'ت\بة بن غ%ز\وان% وبناء الب.ص\رة: ث نزلوا وكان ي.و\م
ع1كاك{، وقال: الع1كاك' جع ع.ك�ة وهي شد�ة الر. والع'ك�ة: الرملة

الار�ة؛ وف التهذيب: الع'ك�ة رملة حيت عليها الشمس، والمع ع1كاك¬.
والع.ك�ة� ع'ر.و.اء ال�م_ى، وقد ع'ك_ أي ح'م_، وعك9ت\ه ال�م_ى

.vلزمته وأ%ح.م_ت\ه حت ت'ض\ن,يه. وع'ك_ إذا غلى من الر� أ%يضا :vع.ك9ا
والع'ك�ة للس_م\ن: كالش_و\ك%ة للب، وقيل: الع'ك�ة أ%صغر من الق1ر\بة

vللسمن، وهو ز'ق%ي\ق¬ صغي، وجعها ع'ك%ك¬ وع1ك%اك¬. وف الديث: أ%ن رجل
كان ي'ه\د1ي للنب، صلى ال عليه وسلم، الع'ك�ة% من السمن والعسل؛ قال

ابن الثي ف النهاية: وهي وعاء من جلود مستدير يتص بما وهو بالسمن
أ%خص؛ قال أ%بو الق%م\قام ال4عراب: غب\ت' غ%ي\بة عن أ%هلي فق%د1م\ت'

فق%د_مت\ إل9 امرأ%ت ع'ك�تي صغيتي من سن ث قالت ل: ح.لYن اك}س'ن،
فقلت:



ت.س\ل� كل© ح'ر_ة{ ن,ح\ي.ي\ن,،
وإنا س.لgت1 ع'ك�ت.ي,،

ث تقول: اش\ت.ر, ل ق�ر\ط%ي\ن,،
ق%ر_ط%ك1 ال� على ال�ذ}ن.ي\ن,
ع.قار,باv ت.م\ش1ي، وأ%ر\ق%م.ي\ن,

وع.ك�ه بشر�: ك%ر�ره عليه؛ هذه عن اللحيان. وع.ك_ الرجل% ي.ع'ك9ه
ع.ك9اv: ح.دج.ثه بديث فاستعاده مرتي أو ثلثاv، وكذلك ع.ك%ك}ته الديث:

وف حواشي بعض التهذيب الوثوق با عن ابن ال4عراب: أنه سئل عن شيء فقال:
سوف أ%ع'ك©ه لك:؛ يريد أ�ف%س>ره. وع.ك�ه ي.ع'ك©ه ع.ك9اv: حبسه. وإبل

م.ع\ك�وك%ة أ%ي مبوسة. وع.ك�ه عن حاجته ي.ع'ك©ه ع.ك9اv: ع.ق%له
وص.ر.فه مثل ع.ج.س.ه، وكذلك إذا م.ط%ل%ه بق؛ وقال ابن ال4عراب ف قول

رؤبة:ماذ%ا ت.رى ر.أ}ي. أ%خ� قد ع.ك�ا
vقوله «ماذا ترى إل» صدره كما ف شرح القاموس: يا ابن الرفيع حسبا *)

وبنكا).
قال: ع.ك_ الرجل� إذا أ%قام واح\ت.ب.س، وع.ك�ه بالجة ي.ع'ك©ه

ع.ك9اv: قهره. وع.ك�ن بالمر ع.ك9اv إذا رد�ده عليك حت ي'ت\ع1ب.ك، وكذلك
ع.ك�ه بالقول ع.ك9اv إذا رد�ه عليه متعنتاv. وع.ك_ عليه: ع.ط%ف ك%عاك..

وفرس م1ع.كÒ: يري قليلv ث يتاح إل الضرب. ورجل م1ع.كÒ إذا كان ذا
ل%د.د والتواء وخصومة. وع.ك�ه بالسوط: ضربه.

وع.كÒ: قبيلة وقد غلب على الي�.
والع.ك%و_ك: القصي ال�ل%ز_ز' ال�ق}ت.د1ر' ال%ل}ق,؛ وأ%نشد

ل1د.ل%م� أ%ب ز'ع.ي\ب� الع.ب\ش.م1ي�:
لا رأ%يت' ر.ج'لv د1ع\كاي.ه\

ع.ك%و_كاv، إذا مشى، د1ر\حاي.ه
وقيل: هو السمي، وقيل: الصeلب الشديد؛ قال ن,جاد¬ ال%ي\ب.ري:

ع.ك%و_ك ال1ش\ي.ة1 كالق%ف%ن\د.ر,
قال الوهري: ع.ك%و_ك¬ ف%ع.ل�ع بتكرير العي وليس من الضاعف، قال ابن

بري: ع.ك%و_ك¬
ف%ع.و_لD، وليس فع.ل�ع كما ذكر الوهري. ومكان ع.ك%و_ك: غليظ ص'ل}ب،

وقيل س.ه\ل؛ قال:



إذا ه.ب.ط}ن. م.ن\ز,لv ع.ك%و_كا،
كأ%نا ي.ط}ح.ن_ فيه الد_ر\م.كا

والاء لغة؛ وأ%ما قول العجاج:
eس\ب'ر,ي�ع.كÒ ش.د1يد' ال4م\ر, ق

قال أ%بو زيد: الع.كe الصلب الشديد التمع. وع.ك%و_ك¬: اسم رجل.
وع'ك�ة� الع1شار, أ%يضاv: ل%و\نD يعلو النeوق عند ل1قاحها. وقد أ%ع.ك�ت1
الناقة� الع'ش.راء ت'ع1كe إذا تبد_لت لوناv غي لونا، والسم الع'ك9ة،

وكذلك إذا سنت فأخصبت. وع.كe بن ع.د\نان: أ%خو م.ع.د{ç، وهو اليوم ف
اليمن؛ هذا قول الليث؛ وقال بعض النسابي: إنا هو م.ع.دe بن عدنان، فأما

ع.كe فهو ابن ع'د\ثان، بالثاء، وعدثان، بالثاء الثلثة: من ولد قحطان.
وعدنان، بالنون: من ولد إسعيل. وقولم ائت.ز.ر. فلنD إز\رة% ع.ك_

و.ك_ وإز\ر.ة ع.ك�ى وهو أ%ن ي'س\ب,ل ط%ر.ف%ي\ إزاره ويضم سائره؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:

إز\ر.ت'ه ت.ج,د\ه' ع.ك_ و.ك�ا،
م1ش\ي.ت'ه ف الدار هاك. ر.ك�ا

(* قوله: ت.ج,د\ه، بالزم، هكذا ف الصل).
قال: وهاك. ر.ك_ حكاية تبختره.

وع.ك�ة�: اسم بلد ف الث©غور؛ وف الديث: ط�وب لن رأ%ى ع.ك�ة%.
قال الفراء: يقال هذه أ%رض' ع'ك�ة{ بإضافة وغي إضافة إذا كانت حار�ة؛

وأ%نشد:
ب,بلدة1 ع'ك�ة{ ل%ز,ج� ن.داها،

ت.ض.م_ن.ت1 الس_مائم. والذ©بابا
والع'ك�ة�: تكون مع ال%ن'وب والص>با. وقال ساجع العرب: إذا طلعت

Dالع'ذ}رة، ل يبق بع'مان% ب'س\رة، ول ل4ك�ار� ب'ر_ة، وكانت ع'ك�ة
ن'ك}رة، على أ%هل البصرة. وف حاشية التهذيب: رواية الليث نكرة، بالنون؛ قال

ثعلب: والصحيح بكرة، بالباء؛ وف الاشية: قال الرجان هذا الباب كله راجع
إل معن واحد وهو ت.ر.دeد الشيء وتكاتفه، تقول ما زلت' أ%ع'ك©ه'

بالقول حت غضب أ%ي أ�رد>د' عليه الكلم، ومنه ع.ك�ت\ه ال�م_ى، ومنه
ع'ك�ة السمن لنه ي'ك}ن.ز.� فيها ك%ن\زاv، ويقال: سنت الرأة حت صارت

كالع'ك�ة، ومنه قيل لليوم الار: يوم ع.كÒ وع.ك1يك¬، يريد شد_ة اح\ت1دامه



وتكائفه؛ قال: وهذا قول البد.
@عنك: ع.ن.ك. الر_م\ل� ي.ع\ن'ك' ع'ن'وكاv وت.ع.ن_ك.: تع.ق�د وارتفع

فلم يكن فيه طريق. ور.ملة عان,ك¬: فيها ت.ع.ق©د ل يقدر البعي على الشي
فيها إل أ%ن ي.ح\ب'و.؛ يقال: قد أ%ع\ن.ك البعي'؛ ومنه قول رؤبة:

أ%و\د.ي\ت. إن ل ت.ح\ب' ح.ب\و. ال�ع\ت.ن,ك
يقول: هلكت. إن ل تمل} ح.مال%ت ب.ه\د. واع\ت.ن.ك البعي واست.ع\ن.ك:

ح.ب.ا ف الع1ان,ك1 فلم يقدر على السي. وأ%عن.ك. الرجل�: وقع ف
الع1ن\كة، واحدها ع1ن\ك، وهو الرمل الكثي. وف حديث أ�م سلمة: ما كان لك أ%ن

ت'ع.ن>كيها؛ الت_ع\نيك: الشقة والضيق والنع، من اع\ت.ن.ك البعي' إذا
ار\ت.ط%م. ف الرمل ل يقدر على اللص منه، أ%و من ع.ن.ك الباب.

وأ%ع\ن.ك%ه إذا أ%غلقه، وقد روي ما كان لك أ%ن ت'ع.ن>ق1يها، بالقاف، وقد تقدم
ذكره، وقد مر ف ترجة علك ف وصف جرير منزله ب,بيش.ة وح'موض وع.لك، وقع

هذا الرف على رواية الطبان: وع.ن.اك، بالنون، وفسر بالرمل، والرواية
باللم، وقد تقدم ذكره. وع.ن.ك%ت الرأة� على زوجها: ن.ش.زت، وعلى أ%بيها:

عصته. ورواه ابن ال4عراب: ع.ت.ك%ت\، بالتاء. وع.ن.ك. الفرس': ح.م.ل%
وكر_؛ قال:

ن'ت\بع'هم خ.ي\لv لنا ع.وان,كا
ورواه ابن ال4عراب بالتاء أ%يضاv، وقد تقدم. والع.ان,ك': اللزم،

والتاء أ%على. الليث: والع.ان,ك' ال4حر، يقال: دم عانك¬ وع1ر\ق عان,ك إذا
كان ف لونه صفرة؛ وأ%نشد:
أ%و عان,ك{ ك%دم, الذبيح م'دام,

والعان,ك' من الرمل: ف لونه حرة؛ قال ال4زهري: كل ما قاله الليث ف
العانك فهو خطأ وتصحيف، والذي أ%راد الليث من صفة المرة فهو عاتك،

بالتاء، وقد تقدم. وقال أ%يضاv عن ابن ال4عراب: سعت أ%عرابي�اv يقول أ%تانا
بنبيذ عاتك، يصي�ر الناسك مثل الف%ات1ك؛ والعان,ك' من الرمال: ما

ت.ع.ق�د كما فسره ال4صمعي ل ما فيه حرة؛ وأ%ما استشهاده بقوله:
أ%و عانك كدم الذبيح مدام

فإن الرواة يروونه: أ%و عاتق، قال: وكذا اليادي فيما رواه، وإن كان قد
وقع لليث بالكاف فهو عاتك كما رويته عن ابن ال4عراب.
والع1ن\ك' والع.ن\ك' والع'ن\ك': س'د\ف%ةD من الليل تكون من أ%و�له إل



ثلثه، وقيل: ق1ط}عة مظلمة؛ حكاه ثعلب قال: والكسر أ%فصح، والمع أ%ع\ناك،
وقد تقد�مت ف التاء. قال ال4زهري: روي لنا عن ال4صمعي أ%تانا بعد

ع1ن\ك أ%ي بعد ساعة وه'د'و�ç؛ ويقال: مكث ع1ن\كاv أ%ي ع.ص\راv وزماناv؛ قال
أ%بو ت'راب: الع1ن\ك الثلث الباقي من الليل؛ قال الشاعر:

باتا ي.ج'وسان1، وقد ت.ج.ر_ما،
ليل� الت_مام, غي. ع1ن\ك{ أ%د\ه.ما

وقيل: هو الثلث الثان. قال ابن بري: يقال ع1ن\ك وع.ن\ك وع'ن\ك كما يقال
ع1ن\د¬

وع.ن\د وع'ن\د¬، وع1ن\ك' كل شيء ما ع.ظ�م منه، يقال: جاءنا من السمك ومن
الطعام ب,ع1ن\ك{ أ%ي بشيء كثي منه. والع1ن\ك': الباب، ي.مانية. وع.ن.ك.

الباب. وأ%ع\نكه: أ%غلقه، يانية. وأ%ع\ن.ك الرجل� إذا ت.ج.ر. ف
الع'ن'وك، وهي ال4بواب. يقال للباب الع1ن\ك، ولصانعه الف%ي\ت.ق، وال1ع\ن.ك:

الغ.ل%ق. وع.ن.ك اللب' أ%ي خ.ث�ر..
@عنفك: الع.ن\ف%ك': ال4حق. وامرأة ع.ن\ف%ك¬، وهو عيب. والع.ن\ف%ك:

الثقيل الو.خ1م'.
@عهك: قال أ%بو منصور: قرأت ف نوادر ال4عراب تركتهم ف ع.ي\ه.ك%ة{

وع.و\ه.كة{ وم.ع\و.كة{ وم.ح\و.كة{ وع.ويكة. وقد تعاو.كوا إذا اقتتلوا.
@عوك: عاك. عليه ي.ع'وك ع.و\كاv: عطف وكر_ عليه، وكذلك ع.ك%م ي.ع\ك1م'

وع.ت.ك. يع\ت1ك'. وعاك%ت1 الرأة ت.ع'وك ع.و\كاv: رجعت إل بيتها فأ%كلت
ما فيه. وف الثل: إذا أ%ع\ياك1 بيت' جارات1ك ف%ع'وك1ي على ذي بيت1ك أ%ي

فارجعي إل بيتك فكلي ما فيه، وقيل: معناه ك�ر>ي على بيتك. وعاك على
الشيء: أ%قبل عليه. وال%ع.اك': الذهب، يقال: ما له م.عاك¬ أ%ي مذهب.

وما به ع.و\ك¬ ول ب.و\ك¬ أ%ي حركة. ولقيته قبل كل ع.و\ك{ وب.و\ك{ أ%ي
قبل كل شيء. ابن ال4عراب: لقيته عند أ%ول ص.و\ك{ وب.و\ك{ وع.و\ك{ أ%ي
vعند أو�ل كل شيء. والعائك: الك%س'وب، ع.اك. م.عاش.ه ي.ع'وكه ع.و\كا
.vوم.عاكا vابن ال4عراب: ع'س\ م.عاش.ك وع'ك\ م.عاشك. معاسا .vوم.عاكا

والع.و\س': إصلح العيشة.
@عيك: قال ابن سيده: ع.اك. ع.ي.ك%اناv مشى وح.ر_ك. م.ن\ك1ب.ي\ه ك%حاك..

والع.ي\ك': الشجر اللتف، لغة ف ال4يك1، واحدته ع.ي\ك%ة.
والع.ي\كتان1، بفتح أ%و�له على لفظ تثنية ع.ي\كة: موضع ف د1يار,



:vب.جيلة؛ قال تأ%ب_ط شر�ا
ليلة% صاح'وا، وأ%غ}ر.و\ا ب س1راع.ه'م'
بالع.ي\ك%ت.ي\ن,، ل%د.ى م.ع\د.ى ابن, ب.ر_اق,
قال ال4خفش: ويروى بالع.ي\ت.ت.ي\ن,.

vالض_خ\م من كل شيء. وف صفة سعد بن معاذ: كان ع.ب\ل :�@عبل: الع.ب\ل
من الر>جال أ%ي ض.خ\ماv، وال�نثى ع.ب\لة، وجعها ع1بالD. وقد ع.ب'ل%،

بالضم، ع.بالةv، فهو أ%ع\ب.ل�: غ%ل�ظ واب\ي.ض_، وأ%صله ف الذراعي،
وجارية ع.ب\لة، والمع ع.ب\لت¬ ل4نا ن.ع\ت¬. ور.ج'ل ع.ب\ل� الذYراعي أ%ي

ض.خ\م'هما. وف%ر.س¬ ع.ب\ل� الش_و.ى أ%ي غليظ القوائم. وامرأ%ة ع.ب\لة
أ%ي تام_ة ال%ل}ق، والمع ع.ب\لت¬ وع1بالD مثل ض.خ\مات{ وض1خام.

ال4صمعي: ال4ع\ب.ل والع.ب\لء حجارة ب,يض¬؛ وأ%نشد ف صفة ناب الذئب:
ي.ب\ر'ق ناب'ه كال4ع\ب.ل

أ%ي كح.جر أ%بيض من حجارة ال%ر\و؛ قال ابن بري: قال الوهري ال4عب.ل
حجارة ب,يض¬، وصوابه ال4عبل ح.جر أ%بيض ل4ن أ%ف}ع.ل من صفة الواحد

الذ%ك�ر؛ قال أ%بو كبي:
ل%و\ن� الس_حاب, با كل%و\ن ال4عب.ل

قال: ويوز أ%ن يريد بال4عب.ل النس كما قال:
والض_ر\ب' ف أ%ق}بال, م.ل}م'ومة{،

كأ%ن_ما لgم.ت'ها ال4ع\ب.ل
وأ%قبال: جع ق%ب.ل� لا قاب.لك من ج.ب.ل ونوه، وجع ال4ع\ب.ل

أ%ع\ب,لةD على غي الواحد. وف الديث: أ%ن السلمي و.ج.دوا أ%ع\ب,لةv ف
ال%ن\د.ق. والع.ب\لء: الط�ريدة ف س.واء ال4رض ح1جارتا ب,يض¬ كأ%نا
حجارة القد_اح، وربا قد.حوا ببعضها وليس بال%ر\و, كأ%نا الب,ل�و\ر.

êح.جر¬ أ%خشن غليظ يكون أ%حر، ويكون أ%بيض، ويكون أ%سود، كل :�وال4ع\ب.ل
يكون ج.بلD غليظ 

(* قوله «جبل غليظ» هكذا ف الصل والتهذيب والتكملة،
وعبارة القاموس: والعبل البل البيض الجارة أو حجر اخش غليظ يكون أحر

وأبيض وأسود) ف السماء. وجب.لD أ%ع\ب.ل، وصخرة ع.ب\لء: بيضاء ص'ل}بة،
وقيل: الع.ب\لء الصخرة من غي أ%ن ت'خ.ص� بصفة، فأ%ما ثعلب فقال: ل يكون

ال4ع\ب.ل والع.ب\لء إ,ل9 أ%بي.ضي؛ وقول أ%ب كبي ال�ذ%ل:



ص.د\يان% أ�ج\ري الطYر\ف. ف م.لمومة{،
ل%و\ن� الس_حاب, با ك%لو\ن ال4ع\ب.ل

ع.ن بال4ع\بل الكان ذا الجارة البيض.
والع.ب.ن\ب.ل: الض_خ\م الشديد، مشتقÒ من ذلك؛ قالت امرأ%ة:

ك�ن\ت' أ�ح1بe ناش1ئاv ع.ب.ن\ب.ل،
ي.ه\و.ى الن>ساء4 وي'ح1بe الغ.ز.ل

وغ�لم¬ عاب,لD: س.مي، وجعه ع'ب_ل. وامرأ%ة ع.ب'ول: ث%ك�ولD، وجعها
ع'ب'ل.

والع.ب.ل، بالتحريك: ال%د.ب' وهو كل ورق مفتول غي م'ن\ب.سط كو.رق
ال4ر\طى وال4ث}ل والط�ر\فاء وأ%شباه ذلك؛ ومنه قول الراجز:

أ%و\د.ى بل%ي\لى ك�ل© ن.ي_اف{ ش.و,ل،
صاحب, ع.ل}قى وم'ضاض� وع.ب.ل

وقيل: هو ثر ال4ر\طى، وقيل: هو ه.د.به إ,ذا غ%ل�ظ ف الق%ي\ظ
واح\م.ر_ وص.ل%ح. أ%ن ي'د\بغ به؛ قال ابن السكيت: أ%ع\ب.ل% ال4ر\طى إ,ذا غ%ل�ظ

ه.د.ب'ه ف القيظ، وقيل: الع.ب.ل الو.رق الدقيق، وقيل: الع.ب.ل مثل
الو.ر.ق وليس بو.رق، والع.ب.ل: الو.رق الساقط والطالع'، ض1دÒ، وقد أ%ع\ب.ل

فيهما. قال ال4زهري: سعت غي واحد من العرب يقول غ%ضاv م'ع\ب,لD وأ%ر\طى
م'ع\ب,لD إ,ذا ط%ل%ع ور.ق�ه، قال: وهذا هو الصحيح؛ ومنه قول ذي الرمة:

إ,ذا ذاب.ت1 الش_م\س ات_قى صق%رات1ها
بأ%فنان1 م.ر\بوع, الص_ر,ية م'ع\ب,ل

وإ,نا ي.ت_قي الو.ح\شيe ح.ر_ الشمس فأ%فنان ال4رطاة الت ط%ل%ع
و.رق�ها، وذلك حي ي.ك}ن,س ف ح.م\راء الق%ي\ظ، وإ,نا يسق�ط ورقها إ,ذا

ب.ر.د الزمان� ول ي.ك}ن,س الوحش' حينئذ ول يت_قي حر_ الشمس؛ وقال النضر:
أ%عب.ل%ت ال4ر\طاة� إ,ذا نب.ت ور.ق�ها، وأ%عبلت إ,ذا سقط ورق�ها، فهي

م'ع\ب,لD. قال ال4زهري: جع.ل ابن' ش'ميل أ%ع\ب.ل%ت الشجرة من ال4ضداد،
ولو ل يفظه عن العرب ما قاله ل4نه ثقة مأ}مون. وحكى ابن سيده عن أ%ب

.vحنيفة: أ%ع\ب.ل الشجر' إ,ذا خرج ثره، قال: وقال ل أ%جد ذلك معروفا
وقال ال4زهري: ع.ب.ل% الشجر' إ,ذا ط%ل%ع ور.ق�ه. وع.بل الشجر. ي.ع\ب,له
ع.ب\لv: ح.ت_ عنه ورق%ه. وأ%لقى عليه ع.بال�ته، بالتشديد، أ%ي ث1ق}له،

والتخفيف فيها لغة؛ عن اللحيان. وف الديث: أ%ن ابن عمر، رضي ال عنه،



قال لرجل: إ,ذا أ%تيت م1نÝ فانتهيت إ,ل موضع كذا وكذا فإ,ن� هناك
س.ر\حةv ل ت'ع\ب.ل ول ت'ج\ر.د ول ت'س\ر.ف س'ر_ تتها سبعون نبيìا فانز,ل}

تتها؛ قال أ%بو عبيد: ل ت'ع\ب.ل ل ي.س\ق�ط ورق�ها؛ والس_ر\و
والن_خ\ل ل ي'ع\ب.لن، وكل شجر نبت ورقه شتاء وصيفاv فهو ل ي'ع\ب.ل؛ وقوله ل

ت'ج\ر.د أ%ي ل يأ}كلها الراد. وال1ع\ب.لة: ن.ص\لD طويل عريض، والمع
م.عابل؛ وقال عنترة:

وف الب.ج\ل1ي� م1ع\ب.لةD و.ق1يع'
وقال ال4صمعي: من الن>صال ال1ع\ب.لة وهو أ%ن ي'ع.ر_ض الن_ص\ل

وي'ط%و_ل؛ وقال أ%بو حنيفة: هي حديدة م'ص.ف�حة ل ع.ي.ر لا. وع.ب.ل%
الس_ه\م.: جعل فيه م1ع\ب.لةv؛ ومنه حديث علي�، رضوان ال عليه: ت.ك%ن_ف%ت\كم

غ%وائل�ه وأ%ق}ص.د.ت\كم م.عاب,ل�ه. وف حديث عاصم بن ثابت: ت.ز,ل© عن
ص.ف}ح.ت.ي ال%عاب,ل.

والع.ب'ول�: ال%ن,ي_ة. وع.ب.ل%ت\ه ع.بول: كقولم غال%ت\ه غ�ولD؛ قال
:eال%ر_ار الف%ق}عس3ي

وإ,ن� الال% م'ق}ت.س.م¬، وإ,ن>ي
بب.ع\ض, ال4ر\ض, عاب,ل%ت ع.ب'ول

ويقال للرجل إ,ذا مات: ع.ب.ل%ت\ه ع.ب'ول، مثل اش\ت.ع.ب.ت\ه ش.ع'وب؛ قال
ال4زهري: وأ%صل الع.ب\ل القطع' الستأ}ص1ل؛ وأ%نشد: عابلت ع.ب'ول. وما

ع.ب.ل%ك. أ%ي ما ش.غ.ل%ك وح.ب.س.ك.
والع.بال�: ال%ب.ليe من الو.ر\د1 وهو ي.غ\ل�ظ وي.ع\ظ�م حت ت'ق}ط%ع

منه الع1صيe؛ حكاه أ%بو حنيفة، قال: ويزعمون أ%ن عصا موسى، عليه السلم،
كانت منه.

وب.نو ع.ب,يل: قبيلةD قد انقرضوا. وع.ب\لة�: اسم، وقال الوهري: اسم
جارية. والع.ب.لت'، بالتحريك: بطن من بن أ�مية الصeغ\رى من قريش ن.س3بوا

إ,ل أ�مهم ع.ب\لة، إ,حدى نساء بن تيم، حر_كوا ثانيه 
(* قوله «حركوا

ثانيه إل» ل يفى ان عبلة الوصف يمع على عبلت بتسكي الثان كما تقدم
فلما نقل من الوصفية ال السية وجب ف جعه اتباع عينه لغائه لقوله ف

اللصة: والساكن العي الثلثي اساv إل وبذا النقل اشبه حارثاv) على
من قال ف التسمية حارث؛ قال سيبويه: الن_س.ب إ,ليه ع.ب\ليÒ، بالسكون،



على ما يب ف المع الذي له واحد من لفظه؛ قال الوهري: تردeه إ,ل
الواحد ل4ن أ�م_هم اسها ع.ب\لة. وف حديث الديبية: وجاء عامر بر.ج'ل� من

الع.ب.لت. أ%بو عمرو: الع.ب\لء م.ع\د1ن الصeفر ف بلد قيس.
والع.ب\لء: موضع. وع.و\ب.ل: اسم. ويقال: ع.ب.ل}ت'ه إ,ذا ر.د.د\ته؛

وأ%نشد:ها إ,ن� ر.م\ي, ع.ن\ه'م' ل%ع\ب'ول،
فل ص.ر,يخ. اليوم. إ,ل� ال%ص\قول

كان ي.ر\مي ع.د'و_ه فل ي'غ\ن الر_م\ي' شيئاv فقاتل بالسيف وقال هذا
الرجز، وال%ع\بول: الردود.

@عبقل: الع.باق1يل�: ب.قايا الرض, وال�ب>؛ عن اللحيان، كالع.ق%اب,يل.
@عبهل: ف كتاب سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، لوائل بن ح'ج\ر

ولقومه: م1ن\ م'ح.م_د{ رسول, ال إ,ل ال4ق}يال الع.باه1لة من أ%هل
ح.ض\ر. م.و\ت.؛ قال أ%بو عبيد: الع.ب.اه1لة هم الذين أ�ق1رeوا على م'ل}ك1ه,م
ل ي'ز.الون عنه، وكذلك كل© شيء أ%ه\م.ل}ته فكان م'ه\م.لv ل ي'م\ن.ع

ما يريد ول ي'ض\ر.ب على يديه، فهو م'ع.ب\ه.ل، وقد ع.ب\ه.ل}ته. الوهري:
ع.ب.اه1ل%ة� الي.م.ن ملوك�هم الذين أ�ق1رeوا على م'ل}كهم.

وال�ت.ع.ب\ه,ل: المتنع الذي ل ي'م\ن.ع؛ وقال تأ%ب_ط شرìا:
،vا م'س.ل�ماìم.ت ت.ب\غن، ما د'م\ت' ح.ي

ت.ج,د\ن مع ال�س\ت.ر\ع1ل ال�ت.ع.ب\ه,ل
وع.ب\ه.ل ال3بل%: أ%هلها. وإ,بل ع.باه1ل وم'ع.ب\ه.لة: مهم.لة ل راعي

لا ول حافظ؛ قال الراجز يذكر ال3بل أ%نا قد أ�ر\س1لت على الاء
ت.ر,د'ه كيف شاءت:

ع.ب.اه1ل� ع.ب\ه.ل%ها الو'ر_اد'
(* قوله «عباهل إل» كذا ف الصحاح، قال ف التكملة والرواية:

عرامس عبهلها الذو�اد
جع ذائد، وقبله:

أفرغ لوف وردها أفراد * عباهل عبهلها الور�اد)
ابن ال4عراب: ال�ع.ب\ه.ل وال�ع.ز\ه.ل ال�ه\م.ل. وع.ب\ه.ل}ت ال3بل%

إ,ذا تركتها ت.ر,د' م.ت شاءت. وواحد الع.ب.اه1لة ع.ب\ه.ل، والتاء
لتأ}كيد المع كق%ش\ع.م وق%شاع1م.ة، ويوز أ%ن يكون ال4صل ع.باه1يل جع
ع'ب\ه'ول أ%و ع1ب\هال، فحذفت الياء وع'و>ض منها الاء كما قيل فرازنة ف



ف%ر.از,ين، وال4ول أ%شبه. والع.ب.اه1لة: ال�ط}ل%قون. الليث: م.ل1ك¬
م'ع.ب\ه.ل ل ي'ر.دe أ%م\ر'ه ف شيء. وع.ب\ه.ل ال3بل% أ%ي أ%هلها مثل

أ%ب\ه.ل%ها، والعي مبدلة من المزة. وع.ب\ه.ل: اسم رجل.
@عتل: الع.ت.لة�: ح.د1يدة كأ%ن_ها رأ}س فأ}س ع.ر,يضةD، ف أ%س\فلها

خ.ش.بةD ي'ح\ف%ر با ال4ر\ض' وال1يطان�، ليست ب'ع.ق�ف%ة كالفأ}س ولكنها
مستقيمة مع الشبة، وقيل: الع.ت.لة الع.صا الض_خ\مة من ح.د1يد لا رأ}س

م'ف%ل}ط%ح¬ كق%ب,يعة الس_ي\ف تكون مع الب.ن_اء ي.ه\د1م با اليطان%.
والع.ت.لة أ%يضاv: ال1راوة الغليظة من الشب، وقيل: هي ال1ج\ثاث وهي
الديدة الت ي'ق}ط%ع با ف%س3يل� النخل وق�ض'ب' الك%ر\م، وقيل: هي ب.ي\ر.م'

الن_ج_ار, وال�ج\ت.اب,، والمع ع.ت.لD. والع.ت.لة: ال%د.رة الكبية
ت.ت.ق%ل�ع من ال4رض إ,ذا أ�ث1يت. وف الديث: أ%نه قال لع'ت\بة بن

ع.ب\د{: ما اس\م'ك.؟ قال: ع.ت.لة، 
(* قوله «ما اسك قال عتلة» قال الصاغان:

وقيل كان اسه نشبة) قال: بل أ%نت ع'ت\بة؛ قيل ف تفسيه كأ%نه ك%ر,ه
الع.ت.لة ل1م.ا فيها من الغ1ل}ظة والش>د_ة، وهي ع.مود' حد1يد{ ي'ه\د.م' به

ال1يطان�، وقيل: حديدة كبية ي'ق}ل%ع با الشجر' والجر'. وف حديث
ه.د\م الكعبة: فأ%خذ ابن' م'ط1يع� الع.ت.لة؛ ومنه اش\ت'ق_ الع'ت'ل©، وهو

الشديد الاف والف%ظ© الغ.ل1يظ من الناس. والع'ت'ل©: الشديد، وقيل:
ال4ك�ول ال%ن'وع، وقيل: هو الاف الغليظ، وقيل: هو الاف ال�ل�ق اللئيم

ðالض_ر,يبة، وقيل: هو الشديد من الرجال والدواب. وف التنزيل: ع'ت'ل
بعد ذلك ز.ن,يم�؛ قيل: هو الشديد ال�صوم.ة1، وقيل هو ما تقدم. والع.ت.لة:

واحدة الع.ت.ل، وهي الق1س3يe الفارسي_ة؛ قال أ�مي_ة:
Dب'ط�ي.ر\م'ون% عن ع.ت.ل� كأ%ن_ها غ

ب,ز.م\خ.ر�، ي'ع\ج,ل� ال%ر\م1ي_ إ,ع\جال
vا ع.ن,يفاìفان\ع.ت.ل: ج.ر_ه ج.ر vه وي.ع\ت'له ع.ت\ل�وع.ت.ل%ه يعت1ل

وج.ذ%ب.ه فح.م.له. وف التنزيل: خ'ذ�وه فاع\ت1ل�وه إ,ل س.واء3 الحيم؛
قرأ% عاصم وحزة والكسائي وأ%بو عمرو فاع\ت1ل�وه، بكسر التاء، وقرأ% ابن

كثي ونافع¬ وابن عامر ويعقوب' فاع\ت'لوه، بضم التاء؛ قال ال4زهري: وها
لغتان فصيحتان، ومعناه خ'ذ�وه فاق}ص1ف�وه كما ي'ق}ص.ف ال%ط%ب'.

والع.ت\ل�: الد_ف}ع وال3ر\هاق' بالس_و\ق الع.ن,يف. ابن السكيت: ع.ت.ل}ته إ,ل



الس>ج\ن وع.ت.ن\ت'ه أ%ع\ت1ل�ه وأ%ع\ت'له وأ%ع\ت1ن'ه وأ%ع\ت'ن'ه إ,ذا
د.ف%ع\ته د.ف}عاv عنيفاv. ابن السكيت: ع.ت.ل%ه وع.ت.ن.ه، باللم والنون

جيعاv، وقيل: الع.ت\ل� أ%ن تأ}خ'ذ% بت.ل}بيب, الر_ج'ل فت.ع\ت1له أ%ي
ت.ج'ر�ه إ,ليك وت.ذ}ه.ب به إ,ل ح.بس أ%و ب.ل1ي_ة. ور.ج'لD م1ع\ت.لD، بالكسر:

:vعلى ذلك؛ قال أ%بو النجم ي.صف فرسا Òق%و,ي
طار. عن ال�ه\ر, ن.س3يلD ي.ن\س'ل�ه،

عن م'ف}ر.ع الك%ت1ف%ي\ن ح'ر¼ ع.ط%ل�ه،
ن.ف}ر.ع'ه ف%ر\عاv ول%س\ن.ا ن.ع\ت1ل�ه

.vعن,يفا vوأ%خ.ذ% فلن ب,زم.ام الناقة ف%ع.ت.ل%ها إ,ذا قاد.ها ق%و\دا
ويقال: ل أ%ت.ع.ت_ل� م.ع.ك ول أ%ن\ع.ت1ل� معك ش1ب\راv أ%ي ل أ%ب\ر.ح

مكان ول أ%جيء معك. وإ,ن_ه ل%ع.ت1لD إ,ل الشر> أ%ي سريع. وع.ت1ل%
إ,ل الش_ر> ع.ت.لv، فهو ع.ت1لD: س.ر'ع.؛ قال:

وع.ت1ل� داو.ي\ت'ه من الع.ت.ل
:�والع.ات1ل: ال1ل}واز'، وجعه ع'ت'ل. وداء ع.ت1يل: شديد. والع.ت1يل

الادم'. وج.ب.لD ع'ت'لê: ص'ل}ب¬ شديد؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ثلثةD أ%ش\ر.ف}ن. ف ط%و\د{ ع'ت'ل9

والع.ت1يل: ال4جي'، بل�غ.ة1 ج.د1يلة ط%ي>ء�، والمع ع'ت'لD وع'ت.لء.
والع.ت.لة: الت ل ت'ل}ق%ح فهي أ%بداv ق%و,ي_ةD. والع'ت'ل©: الرeم\ح

الغليظ. والع'ن\ت'ل والع'ن\ت.ل: الب.ظ}ر؛ عن اللحيان، والعروف
الع'ن\ب'ل؛ وأ%نشد:

ب.د.ا ع'ن\ب'لD لو ت'وض.ع' الف%أ}س' ف%و\قه
م'ذ%ك�رةv، لن\ف%ل� عنها غ�راب'ها

@عثل: الع.ث%ل� والع.ث1ل�: الكثي من كل شيء؛ قال ال4ع\ش.ى:
إ,ن>ي ل%ع.م\ر' الذي ح.ط�ت\ م.ناس1م'ها

�ت.ه\و,ي، وس1يق. إ,ليه الباق1ر' الع.ث%ل
.�وقد ع.ث1ل% ع.ث%لv. والع1ث}و.ل© من الرجال: الاف الغليظ

Dجافية :Dول�والع1ث}و.ل© والع.ث%و\ث%ل�: الكثي' اللحم الر>خ\و'. ون.خ\لة ع.ث
غليظةD. ور.ج'لD ع1ث}و.لê أ%ي ع.يÒ ف%د\م¬ ث%ق1يلD م'س\ت.ر\خ� مثل

الق1ث}و.لY؛ وأ%نشد ابن بري للراجز:
Yهاج. بع1ر\س ح.و\ق%ل� ع1ث}و.ل



قال أ%بو اليثم: قال ل أ%عراب ولصاحب ل كان ي.س\ت.ث}ق1له وك�ن_ا
êوصاحب'ك هذا ع1ث}و.ل ،Dب'ل}ب'ل Dل�معاv نتلف إ,ليه فقال ل: أ%نت ق�ل}ق

ق1ث}و.لê. والع.ث�ول�: ال4ح\مق، وجعه ع'ث�لD. والع1ث}و.ل©: الكثي'
ش.ع.ر السد والرأ}س. ول1ح\ي.ةD ع1ث}و.ل�ة: ض.خ\مة؛ قال:

وأ%ن\ت. ف ال%ي> ق%ل1يل� الع1ل�ه،
ذو س.ب.لت{ ول1حىÝ ع1ث}و.ل�ه

الفراء: ع.ث%م.ت\ يد'ه وع.ث%ل%ت\ ت.ع\ث�ل إ,ذا ج.ب.رت\ على غي استواء؛
وأ%نشد:

ت.ر.ى م'ه.ج. الر>جال, على ي.د.ي\ه،
كأ%ن� ع1ظام.ه' ع.ث%ل%ت\ ب.ب\ر

وقد ر'وي حديثD للنخعي ف ال4عضاء: إ,ذا ان\ج.ب.ر.ت على غي ع.ث}ل�
ص'ل}ح¬ 

(* قوله «إذا انبت على غي عثل صلح» أورده ابن الثي ف حرف اليم
على رواية عثم باليم وتامه: وإذا انبت على عثم الدية) باللم،

وأ%صله عث}م باليم.
والع.ث%ل: ث%ر\ب' الشاة وهو ال1ل}م' والس>م\حاق. قال الوهري 

(* قوله
«قال الوهري» أي ناقلv من كتاب سيبويه كما هي عبارته): ويقال للض_ب'ع

أ�مe ع1ث}ي.ل. قال ابن بري: الذي ف كتاب سيبويه أ�مe ع.ن\ث%ل. ويقال
للض_ب'ع ع.ن\ث%ل، وكذا ذكره أ%هل اللغة أ�مe ع.ن\ث%ل ل غي، وقال: قد

وسع الق%ز_از ف هذا الفصل
@عثجل: الع.ث}ج.ل: الواسع الض_خ\م من ال4و\ع1ي.ة وال4س\ق1ية ونوها.

:�والع.ث}ج.ل والع'ثاج,ل: العظيم البطن مثل ال4ث}ج.ل. وع.ث}ج.ل الرج'ل
ث%ق�ل عليه النeه'وض من ه.ر.م� أ%و ع1ل�ة.

Dولة: الع1ذ}ق. وع1ذ}ق¬ م'ع.ث}ك%ل�@عثكل: الع1ث}كال� والع'ث}كول والع'ث}ك
وم'ت.ع.ث}ك1لD: ذو ع.ثاك1يل. والع'ث}ك�ول� والع'ث}ك�ولة: ما ع'لYق من

ع1ه\ن� أ%و ص'وف أ%و ز,ينة ف%ت.ذ%ب\ذ%ب ف الواء؛ وأ%نشد:
،vت.رى الو.د\ع. فيها والر_جائز. ز,ينة

بأ%ع\ناق1ها م.ع\ق�ودةv كالع.ثاكل
وع.ث}ك%ل%ه: ز.ي_نه بذلك. والع.ث}ك%لة: الث�ق1يل من الع.د\و.



والع'ث}ك�ول والع1ث}كال: الش>م\راخ، وهو ما عليه الب'س\ر' من ع1يدان1 الك1باسة،
وهو ف النخل بنزلة الع'ن\قود من الك%ر\م؛ وقول الراجز:

لو أ%ب\ص.ر.ت\ س'ع\دى با ك%تائ1لي،
ط%و,يل%ة ال4ق}ناء3 وال4ثاك1ل,

أ%راد الع.ثاك1ل% ف%ق%ل%ب. العي هزة. وت.ع.ث}كل الع1ذ}ق' أ%ي ك%ث�ر.ت\
ش.مار,ي�ه. وع'ث}ك1ل% ال%و\د.ج' أ%ي ز'ي>ن. وف الديث: أ%ن س.ع\د بن

ع'بادة جاء برجل ف ال%ي> م'خ.د_ج إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم،
و'ج,د على أ%م.ة{ ي.خ\ب'ث با، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: خ'ذ�وا له

:�ع1ث}كالv فيه مائة ش1م\راخ� فاض\ر,ب'وه با ض.ر\بةv؛ الع1ث}كال
العذ}ق من أ%ع\ذاق النخل الذي يكون فيه الرeط%ب، ويقال إ,ث}كالD وأ�ث}ك�ول؛

وأ%نشد ال4زهري لمرئ القيس:
أ%ث1يث{ كق1ن\و, الن_خلة ال�ت.ع.ث}ك1ل

والق1ن\و': الع1ث}كال أ%يضاv، وش.مار,يخ' الع1ث}كال: أ%غ}صان'ه، واحدها
ش1م\راخ.

Dوع.ج'ل Dع.ج,ل Dوالع.ج.لة: السر\عة خلف الب'ط}ء. ورج'ل �@عجل: الع.ج.ل
وع.ج\لن� وعاج,لD وع.ج,يلD من قوم ع.جال وع'جال وع1جال�، وهذا كل©ه

Dفل ي'ك%س_ر عند سيبويه، وع.ج,ل Dوع.ج\ل Dجع ع.ج\لن، وأ%ما ع.ج,ل
أ%قرب إ,ل ح.د> التكسي منه ل4ن ف%ع1لv ف الصفة أ%كثر من ف%ع'ل�، على

أ%ن� السلمة ف ف%ع1ل� أ%كثر أ%يضاv لق1ل�ته وإ,ن زاد على ف%ع'ل�، ول
يمع ع.ج\لن� بالواو والنون ل4ن مؤنثه ل تلحقه الاء. وامرأ%ة ع.ج\لى
مثال ر.ج\لى ون,س\وة ع.جال كما قالوا ر.جال وع1جالD أ%يضاv كما قالوا

ر,جال.
والس\ت1ع\جال وال3ع\جال والت_ع.جeل واحد: بعن الس\ت1ح\ثاث

وط%ل%ب, الع.ج.لة. وأ%ع.ج.له وع.ج_له تعجيلv إ,ذا اس\ت.ح.ث�ه، وقد ع.ج,ل%
ع.ج.لv وع.ج_ل وت.عج_ل. واس\ت.ع\ج.ل الرجل%: ح.ث�ه وأ%مره أ%ن ي.ع\ج.ل

ف ال4مر. وم.ر_ ي.س\ت.ع\ج,ل أ%ي م.ر_ طالباv ذلك من نفسه
م'ت.ك%لYفاv إ,ياه؛ حكاه سيبويه، وو.ض.ع فيه الضمي النفصل مكان التصل. وقوله

تعال: وما أ%ع\ج.لك عن ق%وم1ك؛ أ%ي كيف س.ب.ق}ت.هم. يقال: أ%ع\ج.ل%ن
ف%ع.ج.ل}ت' له. واس\ت.ع\ج.ل}ته أ%ي تقد_مته ف%ح.م.لت\ه على الع.ج.لة.

واس\ت.ع\ج.ل}ته: ط%ل%ب\ت ع.ج.ل%ته؛ قال القطامي�:



فاس\ت.ع\ج.ل�ونا، وكانوا من ص.حاب.ت1نا،
كما ت.ع.ج_ل ف�ر_اطD ل1و'ر_اد

وعاج.ل%ه بذ%ن\به إ,ذا أ%خ.ذ%ه به ول ي'م\ه,ل}ه.
والع.ج\لن�: ش.ع\بان� لس'ر\ع.ة نفاد أ%ي_امه؛ قال ابن سيده: وهذا

القول ليس بق%و,ي¼ ل4ن ش.ع\بان إ,ن كان ف زمن ط�ول ال4يام فأ%ي_ام'ه
ط1والD وإ,ن كان ف زمن ق1ص.ر ال4يام فأ%ي_ام'ه ق1صار¬، وهذا الذي

ان\ت.ق%د.ه ابن' سيده ليس بشيء ل4ن شعبان قد ثبت ف ال4ذهان أ%نه شهر قصي
سريع النقضاء ف أ%ي> زمان كان لن الصوم. ي.ف}ج.أ� ف آخره فلذلك س'م>ي

الع.ج\لن، وال أ%علم.
:�وق%و\س¬ ع.ج\لى: سرعة الس_ه\م؛ حكاه أ%بو حنيفة. والعاج,ل� والعاج,لة

نقيض الجل والجلة عامÒ ف كل شيء. وقوله عز وجل�: من كان ي'ريد
العاج,ل%ة% ع.ج_ل}نا له فيها ما نشاء؛ العاج,لة�: الدنيا، والجلة الخرة.

وع.ج,ل%ه: س.ب.ق%ه. وأ%ع\ج.ل%ه: اس\ت.ع\ج.ل%ه. وف التنزيل العزيز:
أ%ع.ج,ل}ت'م أ%م\ر. ر.ب>كم؛ أ%ي أ%س\ب.ق}ت'م. قال الفراء: تقول ع.ج,ل}ت'

الشيء4 أ%ي س.ب.ق}ت'ه، وأ%ع\ج.ل}ته اس\ت.ح\ث%ث}ته. وأ%ما قوله عز وجل: ولو
ي'ع.ج>ل ال� للناس الش_ر_ اس\ت1ع\جال%هم بالي لق�ضي إ,ليهم

أ%ج.ل�ه'م؛ فمعناه ل%و\ أ�ج,يب. الناس' ف دعاء أ%حدهم على ابنه وشبيهه ف قوله:
ل%ع.ن.ك ال� وأ%خ\زاك ال� وش1ب\هه، ل%ه.ل%كوا. قال: ون'ص1ب قول�ه

اس\ت1ع\جال%هم بوقوع الفعل وهو ي'ع.ج>ل، وقيل ن'ص1ب اس\ت1ع\جال%هم على معن
م1ث}ل% اس\ت1ع\جالم على نعت1 مصدر� مذوف؛ والعن: ولو ي'ع.ج>ل ال�

للناس الشر تعجيلv مثل استعجالم، وقيل: معناه لو ع.ج_ل ال للناس
والش_ر_ إ,ذا د.ع.و\ا به على أ%نفسهم عند الغضب وعلى أ%هليهم وأ%ولدهم

واس\ت.ع\جلوا به كما ي.س\ت.ع\جلون بالي ف%ي.س\أ%لونه ال%ي\ر.
والر_ح\م.ة% لق�ضي إ,ليهم أ%ج.ل�هم أ%ي ماتوا؛ وقال ال4زهري: معناه ولو ي'ع.ج>ل

ال� للناس الش_ر_ ف الدعاء كتعجيله اس\ت1ع\جال%هم بالي إ,ذا
د.ع.و\ه بالي ل%ه.ل%ك�وا. وأ%ع\ج.ل%ت1 الناقة�: أ%ل}ق%ت\ و.ل%د.ها لغي

تام؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ق1ياماv ع.ج,ل}ن. عليه الن_با

ت، ي.ن\س3ف}ن.ه بالظ©لوف ان\ت1سافا
ع.ج,ل}ن عليه: على هذا الوضع، ي.ن\س3ف}ن.ه: ي.ن\س3ف}ن هذا الن_بات



ي.ق}ل%ع\نه بأ%رجلهن؛ وقوله:
ف%و.ر.د.ت\ ت.ع\ج.ل عن أ%ح\لم1ها

،�معناه ت.ذ}ه.ب ع'قول�ها، وع.د_ى ت.ع\ج.ل بعن ل4نا ف معن ت.ز,يغ
وت.ز,يغ� متعد>ية بع.ن\. وال�ع\ج,ل وال�ع.ج>ل وال1ع\جال من ال3بل:

الت ت'ن\ت.ج قبل أ%ن ت.س\ت.ك}م1ل% الول ف%ي.ع1يش ول%د'ها، والو.ل%د'
م'ع\ج.لD؛ قال ال4خطل:

إ,ذا م'ع\ج.لv غاد.ر\ن.ه عند م.ن\ز,ل�،
أ�ت1يح. ل%و_اب, الف%لة1 ك%س'وب

يعن الذئب. وال1ع\جال من الوامل الت تضع ولد.ها قبل إ,ناه، وقد
أ%ع\ج.ل%ت\، فهي م'ع\ج,لةD، والو.ل%د' م'ع\ج.لD. وال3ع\جال ف الس_ي\ر: أ%ن
ي.ث1ب. البعي' إ,ذا ر.ك1به الراكب قبل استوائه عليه. وال1ع\جال: الت

Dر,ج\ل%ه ف غ%ر\ز,ها قامت وو.ث%ب.ت\. يقال: ج.م.ل �إ,ذا أ%ل}قى الر_ج'ل
م1ع\جالD وناقة م1ع\جالD، ول%ق1ي أ%بو عمرو بن الع.لء ذا الرeم_ة

فقال أ%نش1د\ن:
ما بال� عين,ك منها الاء� ي.ن\س.ك1ب'

فأ%نشده حت انتهى إ,ل قوله:
حت إ,ذا ما اس\ت.و.ى ف غ%ر\ز,ها ت.ث1ب'

فقال له: ع.مeك الراعي أ%ح\س.ن' منك و.ص\فاv حي يقول:
وه\ي.، إ,ذا قام. ف غ%ر\ز,ها،

ك%م1ث}ل الس_ف1ينة أ%و أ%و\ق%ر'
ول ت'ع\ج,ل� ال%ر\ء4 عند الو'ر'و

ك1، وهي بر'ك}بت1ه أ%ب\ص.ر'
(* قوله «عند الوروك» الذي ف الكم، وتقدم ف ورك: قبل الوروك).

فقال: وص.ف. بذلك ناق%ة% م.ل1ك{، وأ%نا أ%ص1ف' لك ناقة% س'وقة{. ون.خ\لة
م1ع\جالD: م'د\ر,كةD ف أ%ول ال%م\ل. وال�ع.ج>ل وال�ت.ع.ج>ل: الذي

يأ}ت أ%هله بال3ع\جالة1. وال�ع.ج>ل 
(* قوله «والعجل إ,ل قوله وذلك

اللب العجالة» هي عبارة الكم، وتامها والعجالة والعجالة أي بالكسر
والضم، وقيل: العجالة أن يعجل الراعي إل آخر ما هنا) من الر>عاء: الذي

ي.ح\ل�ب ال3بل% ح.ل}بةv وهي ف الر_ع\ي كأ%نه ي'ع\ج,ل�ها عن إ,تام



الر_ع\ي فيأ}ت با أ%هل%ه، وذلك الل�ب ال3عجالة�. وال3عجالة�: ما
ي'ع.ج>له الراعي من اللب إ,ل أ%هله قبل ال%ل}ب؛ قال ارمؤ القيس يصف

س.ي.لن% الد_م\ع:
كأ%ن_ه'ما م.ز.اد.ت.ا م'ت.ع.ج>ل�

ف%ر,ي�ان1، ل9ا ت'س\ل%قا ب,د1ه.ان1
والع'ج.الة�، وقيل ال3ع\جالة�: أ%ن ي'ع.ج>ل الراعي بلب إ,بله إ,ذا

ص.د.ر.ت\ عن الاء، قال: وجعها ال3ع\جالت'؛ قال الكميت:
،Dم\ بإ,ع\جالت1ها، وه\ي. ح'ف�ل�أ%ت.ت\ك
ت.م'جe لكم قبل اح\ت1لب� ث�م.ال%ها

ياط1ب الي.م.ن. يقول: أ%ت.ت\ك�م م.و.د_ة� م.ع.د¼ بإ,ع\جالتا،
والث©مال�: الر_غ}و.ة، يقول لكم عندنا الص_ر,يح' ل الر_غ}وة. والذي ييء

بال3ع\جالة من ال3بل من الع.زيب يقال له: ال�ع.ج>ل؛ قال الكميت:
ل ي.ق}ت.ع1د\ها ال�ع.ج>لون، ول

ي.م\س.خ\ م.طاها الو'س'وق وال%ق%ب'
وف حديث خزية: وي.ح\م1ل الراعي الع'جالة؛ قال ابن ال4ثي: هي ل%ب.ن¬

ي.ح\م1له الراعي من ال%ر\عى إ,ل أ%صحاب الغنم قبل أ%ن ت.ر'وح. عليهم.
والع'ج�ال: ج'م�اع الك%ف> من ال%ي\س والت_مر يستعجل� أ%ك}له'،

والع'ج_ال والع1ج_و\ل: تر ي'ع\ج.ن بس.و,يق في'ت.ع.ج_ل� أ%ك}ل�ه.
والع.ج.اج,يل: ه.ن.ات¬ من ال4ق1ط يعلونا ط1و.الv ب,غ.ل%ظ1 الك%ف> وط�ول1ها مثل

ع.ج.اج,يل الت_م\ر وال%ي\س، والواحدة ع'ج_ال. ويقال: أ%تانا
ب,ع'ج_ال وع1ج_و\ل أ%ي ب'م\ع.ة{ من الت_م\ر قد ع'ج,ن. بالس_و,يق أ%و

بال4ق1ط. وقال ثعلب: الع'ج_ال والع1ج_و\ل ما اس\ت.ع\ج,ل به قبل الغ1ذاء
كالل©هنة. والع'ج.الة� والع.ج.ل: ما اس\ت'ع\ج,ل به من ط%ع.ام فق�د>م قبل

إ,دراك الغ1ذاء؛ وأ%نشد:
،vن\ يا ذا الن_د.ى ع.ج.ل�إ,ن} ل ت'غ1ث}ن أ%ك

ك%ل�ق}م.ة{ و.ق%ع.ت\ ف ش1د\ق, غ%ر\ثان
والع'ج.الة�: ما تع.ج_ل}ته من شيء. وع'ج.الة الراكب,: ت.م\ر بس.و,يق.

والع'ج.الة: ما ت.ز.و_د.ه الراكب' ما ل ي'ت\ع1ب'ه أ%ك}ل�ه كالتمر
والس_و,يق ل4نه ي.س\ت.عج,له، أ%و ل4ن السفر ي'ع\ج,له عما سوى ذلك من الطعام

ال�عال%ج، والتمر' ع'ج.الة الراكب. يقال: عج_ل}تم كما يقال



ل%ه_ن\ت'م. وف الثل: الث�ي>ب' ع'ج.الة الراكب.
والع'ج.ي\لة والع'ج.ي\لى: ض.ر\بان1 من الشيء ف ع.ج.ل� وسرعة؛ قال

الشاعر:
ت.م\ش1ي الع'ج.ي\لى من مافة ش.د\ق%م�،
ي.م\شي الد>ف1ق�ى وال%ن,يف' وي.ض\ب,ر'

وذ%ك%ره ابن و.ل�د الع'ج_ي\لى بالتشديد. وع.ج_ل}ت اللحم: ط%ب.خ\ته
على ع.ج.لة. والع.ج'ول من النساء وال3بل: الوال1ه الت ف%ق%د.ت\ و.ل%د.ها

الث�ك}ل%ى ل%ع.ج.ل1تها ف ج.ي\ئ%ت1ها وذ%ه.ابا ج.ز.عاv؛ قالت النساء:
فما عج'ولD على ب.و¼ ت'ط1يف' به،

لا ح.ن,ينان1: إ,ع\لنD وإ,سرار
والمع ع'ج'ل وع.جائل وم.عاج,يل؛ ال4خية على غي قياس؛ قال ال4عشى:

�ي.د\ف%ع بالر_اح عنه ن,س\و.ةD ع'ج'ل
(* قوله «يدفع بالراح إل» صدره كما ف التكملة:

حت يظل عميد الي مرتفقا)
والع.ج'ول: ال%ن,ي_ة؛ عن أ%ب عمرو، ل4نا ت'ع\ج,ل من ن.ز.ل%ت\ به عن

إ,دراك أ%م.له؛ قال الر�ار الف%ق}عسي:
ونرجو أ%ن ت.خ.اط%أ%ك. ال%نايا،

�ونشى أ%ن ت.ع.ج>ل%ك الع.ج'ول
(* قوله «تعجلك» كذا ف الكم، وبامشه ف نسخة تعاجلك).
�وقوله تعال: خ'ل1ق. ال3نسان� من ع.ج.ل؛ قال الفراء: خ'ل1ق. ال3نسان

من ع.ج.ل� وعلى ع.ج.ل� كأ%نك قلت ر'كYب. على الع.ج.لة، ب,ن\ي.ت'ه
الع.ج.لة� وخ1ل}ق%ت'ه الع.ج.لة� وعلى الع.ج.لة ونو ذلك؛ قال أ%بو إ,سحق: خوطب

العرب با ت.ع\ق1ل، والعرب تقول للذي ي'ك}ث1ر الشيء4: خ'ل1ق}ت. منه، كما
تقول: خ'ل1ق}ت. من لع1ب� إ,ذا ب'ولغ ف وصفه بالل�ع1ب. وخ'ل1ق. فلن من

الك%ي\س إ,ذا ب'ولغ ف صفته بالك%ي\س. وقال أ%بو حات ف قوله: خ'ل1ق
ال3نسان من ع.ج.ل؛ أ%ي لو يعلمون ما استعجلوا، والواب مضمر، قيل: إ,ن آدم،

صلوات ال على نبينا وعليه، لا ب.ل%غ% منه الرeوح' الركبتي ه.م_
بالنeه'وض قبل أ%ن تبلغ الق%د.مي، فقال ال عز وجل: خ'ل1ق. ال3نسان� من

ع.ج.ل؛ فأ%و\ر.ث%نا آد.م'، عليه السلم، الع.ج.لة. وقال ثعلب: معناه
خ'ل1ق%ت الع.ج.لة� من ال3نسان؛ قال ابن جن 



(* قوله «قال ابن جن إل»
عبارة الكم: قال ابن جن الحسن أن يكون تقديره خلق النسان من عجل، وجاز

هذا وإن كان النسان جوهراv والعجلة عرضاv، والوهر ل يكون من العرض
لكثرة فعله، إل آخر ما هنا) ال4حسن أ%ن يكون تقديره خ'ل1ق. ال3نسان من

ع.ج.ل� لكثرة فعله إ,ياه واعتياده له، وهذا أ%قوى معنÝ من أ%ن يكون أ%راد
خ'ل1ق. الع.ج.ل من ال3نسان ل4نه أ%مر¬ قد اط9ر.د وات_س.ع، وح.م\ل�ه على

الق%ل}ب ي.ب\ع'د ف الصنعة وي'ص.غ>ر العن، وكأ%ن هذا الوضع ل�ا
خ.ف1ي. على بعضهم قال: إ,ن الع.ج.ل ههنا الطYي، قال: ولعمري إ,نه ف
اللغة لك%ما ذ%ك%ر، غي أ%نه ف هذا الوضع ل يراد به إ,ل� نفس الع.ج.لة

والسرعة، أ%ل تراه ع.ز_ اس\م'ه كيف قال ع.قيبة: سأ�ر,يكم آيات فل
تس\ت.ع\ج,لون1؟ فنظيه قوله تعال: وكان ال3نسان ع.ج'ولv وخ'ل1ق ال3نسان

ضعيفاv؛ ل4ن الع.ج.ل ض.ر\ب¬ من الضعف ل1م.ا يؤذن به من الضرورة والاجة،
فهذا وجه القول فيه، وقيل: الع.ج.ل ههنا الطي وال%م\أ%ة، وهو الع.ج.لة

أ%يضاv؛ قال الشاعر:
والن_ب\ع' ف الص_خ\رة الص_م_اء3 م.ن\ب,ت'ه،
والن_خ\ل� ي.ن\ب'ت' بي. الاء3 والع.ج.ل

قال ال4زهري: وليس عندي ف هذا حكاية عمن ي'ر\ج.ع إ,ليه ف علم اللغة.
وتع.ج_ل}ت' من الك1راء3 كذا وكذا، وعج_ل}ت له من الث�من كذا أ%ي

ق%د_م\ت.
وال%ع.اج,يل�: م'خ\ت.ص.رات الط©ر'ق، يقال: خ'ذ} م.عاج,يل% الط�ر,يق

فإ,نا أ%قرب. وف النوادر: أ%خ\ذ}ت' م'س\ت.ع\ج,لة 
(* قوله «أخذت مستعجلة

إل» ضبط ف التكملة والتهذيب بكسر اليم، وف القاموس بالفتح) من الطريق
Dوهذه م'س\ت.ع\ج,لت' الطريق وهذه خ'د\عة من الطريق وم.خ\د.ع، ون.ف%ذ

ون.س.م¬ ون.ب.ق¬ وأ%ن\باق¬، كل©ه بعن الق�ر\بة وال�ص\رة. ومن أ%مثال
العرب: لقد ع.ج,ل%ت بأ%ي>م1ك الع.جول أ%ي ع.ج,ل با الزواج'.

والع.ج.لة: كار.ة� الث�وب، والمع ع1ج.الD وأ%ع\جالD، على طرح الزائد.
والع.ج.لة: الد_و\لب، وقيل ال%ح.الة، وقيل ال%ش.بة ال�ع\تر,ضة على

الن_ع.ام.تي، والمع ع.ج.لD. والغ.ر\ب' م'ع.ل�ق بالع.ج.لة.
والع1ج\لة: ال3داوة الصغية. والع1ج\لة: ال%ز.ادة، وقيل ق1ر\بة الاء،



والمع ع1ج.لD مثل ق1ر\بة وق1ر.ب؛ قال ال4عشى:
،vي'ول% ال%ز> آو,نة�والساحبات1 ذ

�والر_اف1لت1 عى أ%ع\جاز,ها الع1ج.ل
.vقال ثعلب: ش.ب_ه أ%ع\جاز.ه'ن_ بالع1ج.ل الملوءة، وع1ج.ال أ%يضا

:v؛ قال الشاعر يصف فرساvوالع1ج\لة: الس>ق%اء أ%يضا
ق%ان.ى له ف الص_ي\ف ظ1لê بار,د¬،
ون.ص1يe ناع1ج.ة{ وم.ح\ض¬ م'ن\ق%ع'

حت إ,ذا ن.ب.ح. الظYباء� ب.د.ا له
ع.ج,لD، كأ%ح\م1رة الص_رية، أ%ر\ب.ع'

ق%ان.ى له أ%ي د.ام. له. وقوله ن.ب.ح. الظYباء، ل4ن الظ�ب\ي. إ,ذا
أ%س.ن_ وبدت ف ق%ر\ن,ه ع'ق%د¬ وح'ي'ود¬ ن.ب.ح عند طلوع الفجر كما ي.ن\ب.ح

الكلب؛ أ%ورد ابن بري:
وي.ن\ب.ح' بي الش>ع\ب ن.ب\حاv، ت.خال�ه
ن'باح. الك1لب, أ%ب\ص.ر.ت\ ما ي.ر,يب'ها

وقوله كأ%ح\م1رة الص_ر,ية يعن الصeخ'ور ال�ل}س ل4ن الصخرة
�ال�ل%م\ل%مة يقال لا أ%تانD، فإ,ذا كانت ف الاء الض_ح\ضاح فهي أ%تان
الض_ح\ل، فل%م�ا ل يكنه أ%ن يقول كأ�ت'ن, الص_ر,ية وض.ع ال4ح\م1رة

م.و\ض1ع.ها إ,ذ كان معناها واحداv، فهو يقول: هذا الفرس كري على صاحبه فهو
يسقيه اللب، وقد أ%ع.د_ له أ%ربع. أ%س\ق1ية ملوء4ة ل%بناv كالصeخ'ور

ال�ل}س ف اكتنازها ت'ق%د_م إ,ليه ف أ%ول الصبح، وتمع على ع1ج.ال�
أ%يضاv مثل ر,ه\مة ور,هام� وذ1ه\بة{ وذ1هاب؛ قال الطYرم�اح:

ت'ن.ش>ف' أ%و\شال% الن>طاف1 بط%ب\خ1ها،
على أ%ن مكتوب. الع1جال و.ك1يع

(* قوله «تنشف إل» تقدم ف ترجة وكع، وقال ابن بري صوابه:
تنشف أوشال النطاف ودونا * كلى عجل مكتوبن وكيع)

.Dوأ%ع\جال Dها الثور، والمع ع.ج.لeوالع.ج.لة، بالتحريك: الت ي.ج'ر
.Dوالع.ج.لة: ال%ن\ج.ن'ون ي'س\ق%ى عليه، والمع ع.ج.ل

والع1ج\ل�: و.لد' البقرة، والمع ع1ج.لة، وهو الع1ج_و\ل وال�نثى
ع1ج\لة وع1ج_و\لة. وبقرة م'ع\ج,ل: ذات ع1ج\ل�؛ قال أ%بو خية: هو ع1ج\لD حي

تض.ع'ه أ�مeه إ,ل شهر، ث ب.ر\غ%ز¬ وب'ر\غ�ز¬ نواv من شهرين ونصف، ث



هو الف%ر\ق%د، والمع الع.ج.اجيل�. وقال ابن بري: يقال ثلثة أ%ع\ج,لة
وهي ال4ع\جال. والع1ج\لة: ض.ر\ب من الن_ب\ت، وقيل: هي ب.ق}لة تستطيل مع

ال4رض؛ قال:
عليك سر\داحاv من الس>ر\داح,،

ذا ع1ج\لة وذا ن.ص1ي¼ ضاحي
وقيل: هي شجر ذات و.ر.ق وكع'وب وق�ض'ب لي>نة مستطيلة، لا ثر.ة مثل

ر,ج\ل, الد_جاجة م'تق%ب>ضة، فإ,ذا ي.ب,س.ت\ تف%ت_حت وليس لا ز.ه\رة،
وقيل: الع1ج\لة شجرة ذات ق�ض'ب وو.ر.ق� كو.ر.ق, الث©د�اء. والع.ج\لء،

مدود: موضع، وكذلك ع.ج\لن؛ أ%نشد ثعلب:
فه'ن_ ي'ص.ر>ف}ن. الن_و.ى، بي عال1ج�

وع.ج\لن%، ت.ص\ر,يف ال4د1يب, ال�ذ%ل�ل
وبنو ع1ج\ل: ح.يÒ، وكذلك بنو الع.ج\لن. وع1ج\لD: قبيلة من ر.بيعة وهو

ع1ج\ل بن ل�ج.يم بن ص.ع\ب بن علي� بن بك}ر بن وائل؛ وقوله:
ع.ل�م.نا أ%خ\وال�نا ب.ن'و ع1ج,ل}

ش'ر\ب. الن_بيذ، واع\ت1قالv بالر>ج,ل}
إ,نا ح.ر_ك اليم فيهما ضرورة ل4نه يوز تريك الساكن ف القافية

بركة ما قبله كا قال عبد مناف بن ر,ب\ع ال�ذ%ل:
إ,ذا ت.جاو.ب. ن.و\ح¬ قام.نا م.ع.ه'،

ض.ر\باv أ%ل1يماv بس3ب\ت{ ي.ل}ع.ج' ال1ل1دا
وع.ج\ل%ى: اسم' ناقة{؛ قال:

أ%قول� ل1ن.اق%ت ع.ج\ل%ى، وح.ن_ت\
إ,ل الو.ق%ب.ى ونن على الثYماد1:

،vأ%تاح. ال� يا ع.ج\ل%ى بلدا
ه.واك1 با م'ر,ب�ات1 الع1ه.اد

أ%راد ل1بلد{؛ فحذف وأ%و\ص.ل. وع.ج\لى: فرس د'ر.يد ابن الص>م_ة.
وع.ج\لى أ%يضاv: فرس ث%ع\لبة بن أ�م> ح.ز\نة. وأ�مe ع.ج\لن: طائر.

وع.ج\لن: اسم ر.ج'ل.
وف الديث حديث عبد ال بن أ�ن.ي\س: فأ%س\ن.د'وا إ,ليه ف ع.ج.لة من

ن.خ\ل؛ قال القتيب: الع.ج.لة د.ر.جة من الن_خل نو الن_ق1ي، أ%راد أ%ن
الن_ق1ي س'و>ي. ع.ج.لة ي'ت.و.ص_ل با إ,ل الوضع؛ قال ابن ال4ثي:



هو أ%ن ي'ن\ق%ر ال1ذ}ع وي'ج\عل فيه ش1ب\ه الد_ر.ج ل1ي'ص\ع.د. فيه إ,ل
الغ'ر.ف وغيها، وأ%صله الشبة ال�ع\تر,ضة على البئر.

@عدل: الع.د\ل: ما قام ف النفوس أ%نه م'س\تقيم، وهو ض1دe ال%و\ر.
ع.د.ل الاك1م' ف الكم ي.ع\د1ل� ع.د\لv وهو عاد1لD من قوم ع'د'ول�

وع.د\ل�؛ ال4خية اسم للجمع كت.ج\ر, وش.ر\ب�، وع.د.ل عليه ف القضي_ة، فهو
عاد1لD، وب.س.ط% الوال ع.د\ل%ه وم.ع\د1ل%ته. وف أ%ساء ال سبحانه:

الع.د\ل، هو الذي ل ي.م1يل� به الوى في.جور. ف الكم، وهو ف ال4صل مصدر
س'م>ي به فو'ض1ع. م.و\ض1ع. العاد1ل,، وهو أ%بلغ منه ل4نه ج'ع1ل%

ال�س.م_ى نفس'ه ع.د\لv، وفلن من أ%هل ال%ع\د1لة أ%ي من أ%هل الع.د\ل,.
والع.د\ل�: ال�ك}م بالق، يقال: هو ي.ق}ضي بالق وي.ع\د1ل�. وهو ح.ك%م¬

عاد1لD: ذو م.ع\د.لة ف حكمه. والع.د\ل� من الناس: ال%ر\ض1يe قول�ه
:Dع.د\ل Dجائز الشهادة. ور.ج'ل Dوعاد1ل Dوح'ك}م'ه. وقال الباهلي: رجل ع.د\ل

ر,ضاv وم.ق}ن.ع¬ ف الشهادة؛ قال ابن بري ومنه قول كثي:
وباي.ع\ت' ل%ي\لى ف ال%لء، ول ي.ك�ن\

ش'هود¬ على ل%ي\لى ع'د'ولD م.ق%ان,ع'
ور.ج'لD ع.د\لD بي>ن الع.د\ل, والع.د.الة: و'ص1ف بالصدر، معناه ذو

ع.د\ل�. قال ف موضعي: وأ%ش\ه,دوا ذ%و.ي\ ع.د\ل� منكم، وقال: ي.ح\ك�م به
Dع.د\ل Dور,جال Dور.ج'لن1 ع.د\ل Dذ%و.ا ع.د\ل� منكم؛ ويقال: رجل ع.د\ل
وامرأ%ة ع.د\لD ون,س\وةD ع.د\لD، كل© ذلك على معن رجالD ذ%و'و ع.د\ل�
ون,سوةD ذوات ع.د\ل�، فهو ل ي'ث%ن_ى ول يمع ول ي'ؤ.ن_ث، فإ,ن رأ%يته

مموعاv أ%و مثن أ%و مؤ.نثاv فعلى أ%نه قد أ�ج\ر,ي م'ج\رى الوصف الذي ليس
vبصدر، وقد حكى ابن جن: امرأ%ة ع.د\لة، أ%ن_ثوا الصدر لا جرى وصفا

على الؤنث وإ,ن ل يكن على صورة اسم الفاعل، ول هو الفاعل ف القيقة،
وإ,نا اس\ت.ه\واه لذلك ج.ر\ي'ها وصفاv على الؤنث؛ وقال ابن جن: قولم

رجل ع.د\لD وامرأ%ة ع.د\ل إ,نا اجتمعا ف الصفة ال�ذ%ك�رة ل4ن التذكي
إ,نا أ%تاها من ق1ب.ل الصدرية، فإ,ذا قيل رجل ع.د\لD فكأ%نه وصف بميع

النس مبالغةv كما تقول: است.و\ل على الف%ض\ل وحاز جيع. الر>ياسة
،vلذا الوضع وتوكيدا vب\ل ونو ذلك، فو'ص1ف بالنس أ%جع تكيناeوالن

وج'ع1ل ال3فراد والتذكي أ%مارةv للمصدر الذكور، وكذلك القول ف خ.ص\م�
ونوه ما و'ص1ف به من الصادر، قال: فإ,ن قلت فإ,ن لفظ الصدر قد جاء



مؤنثاv نو الز>يادة والع1يادة والضeؤ'ولة وال�هومة وال%ح\م1ي.ة
وال%و\ج,دة والط�لقة والس_باطة ونو ذلك، فإ,ذا كان نفس الصدر قد جاء
مؤ.نثاv فما هو ف معناه وممول بالتأ}ويل عليه أ%ح\جى بتأ}نيثه، قيل: ال4صل

لق�و_ته أ%ح\م.ل� لذا العن من الفرع لضعفه، وذلك أ%ن الز>يادة
والعيادة وال�هومة والط�لقة ونو ذلك مصادر غي مشكوك فيها، فلحاق' التاء

لا ل ي'خ\ر,جها عما ثبت ف النفس من م.صد.ر,ي_تها، وليس كذلك الصفة
ل4نا ليست ف القيقة مصدراv، وإ,نا هي م'ت.أ%و_لة عليه ومردودة

بالص_ن\عة إ,ليه، ولو قيل رج'لD ع.د\لD وامرأ%ة ع.د\لة وقد ج.ر.ت صفة كما ترى ل
ي'ؤ\م.ن\ أ%ن ي'ظ%ن_ با أ%نا صفة حقيقية كص.ع\بة من ص.ع\ب�، ون.د\بة

من ن.د\ب�، وف%خ\مة من ف%خ\م�، فلم يكن فيها من ق�و_ة الدللة على
الصدرية ما ف نفس الصدر نو ال�هومة والشeهومة وال%لقة، فال�صول

لق�و_تا ي'ت.ص.ر_ف فيها والفروع لضعفها ي'ت.و.ق�ف با، وي'ق}ت.صر على بعض
ما ت'س.و>غه الق�و_ة� ل�صولا، فإ,ن قيل: فقد قالوا رجل ع.د\ل وامرأ%ة

ع.د\لة وفرس¬ ط%و\عة الق1ياد؛ وقول أ�مي_ة:
وال%ي_ة� ال%ت\ف%ة� الر_ق}شاء� أ%خ\ر.ج.ه.ا،

من بيت1ها، آم1نات' ال3 والك%ل1م'
قيل: هذا قد خ.ر.ج. على صورة الصفة ل4نم ل ي'ؤ\ث1روا أ%ن ي.ب\ع'دوا

كل� الب'ع\د عن أ%صل الوصف الذي بابه أ%ن ي.قع الف%ر\ق' فيه بي م'ذ%كره
ومؤ.ن_ثه، فجرى هذا ف حفظ ال�صول والت_ل%ف©ت إ,ليها للم'باقاة لا

والتنبيه عليها م.ج\رى إ,خراج بعض ال�ع\ت.لY على أ%صله، نو است.ح\و.ذ%
وض.ن,ن'وا، وم.جرى إ,عمال ص'غ\ت'ه وع'د\ت'ه، وإ,ن كان قد ن'ق1ل إ,ل

ف%ع'ل}ت لا كان أ%صله ف%ع.ل}ت؛ وعلى ذلك أ%ن_ث بعض'هم فقال خ.ص\مة وض.ي\فة،
وج.م.ع فقال:

يا ع.ي\ن'، ه.ل� ب.ك%ي\ت1 أ%ر\ب.د.، إ,ذ
ق�م\نا، وقام. ال�صوم' ف ك%ب.د؟

وعليه قول الخر:
،vإ,ذا نز.ل% ال4ض\ياف'، كان ع.ذ%و_را
على ال%ي>، حت ت.س\ت.ق1ل� م.راج,ل�ه

والع.دالة والع'دولة وال%ع\د1لة� وال%ع\د.لة�، كل©ه: الع.د\ل. وتعديل
الشهود: أ%ن تقول إ,نم ع'د'ولD. وع.د_ل% ال�ك}م.: أ%قامه. وع.د_ل%



الرجل%: ز.ك�اه. والع.د.لة� والع'د.لة�: ال�ز.ك©ون؛ ال4خية عن ابن
ال4عراب. قال الق�ر\م'ليe: سأ%لت عن فلن الع'د.لة أ%ي الذين

ي'ع.د>لونه. وقال أ%بو زيد: يقال رجل ع'د.لة وقوم ع'د.لة أ%يضاv، وهم الذين
ي'ز.ك©ون الشهود. وهم ع'د'ولD، وقد ع.د'ل% الرجل�، بالضم، ع.دالةv. وقوله

تعال: وأ%شه,دوا ذ%و.ي\ ع.د\ل� منكم؛ قال سعيد بن السيب: ذ%و.ي\ ع.ق}ل،
وقال إ,براهيم: الع.د\ل� الذي ل ت.ظ}ه.ر منه ر,يبةD. وك%ت.ب عبد' اللك

إ,ل سعيد بن ج'ب.ي يسأ%له عن الع.د\ل فأ%جابه: إ,ن� الع.د\ل% على أ%ربعة
أ%ناء: الع.د\ل ف الكم، قال ال تعال: وإ,ن ح.ك%م\ت. 

(* قوله «قال
ال تعال وان حكمت إل» هكذا ف الصل ومثله ف التهذيب والتلوة
بالقسط) فاح\ك�م\ بينهم بالع.د\ل. والع.د\ل� ف القول، قال ال تعال: وإ,ذا

ق�ل}ت'م فاع\د1لوا: والع.د\ل: الف1د\ية، قال ال عز وجل: ل ي'ق}ب.ل منها
ع.د\لD. والع.د\ل ف ال3ش\راك، قال ال عز وجل: ث الذين كفروا

بر.ب>هم ي.ع\د1لون؛ أ%ي ي'ش\ر,كون. وأ%ما قوله تعال: ولن ت.س\ت.ط1يعوا أ%ن
ت.ع\د1لوا بي النساء ولو ح.ر.ص\ت'م؛ قال عبيدة الس_لمان والض_ح_اك: ف

ال�ب> وال1ماع. وفلن ي.ع\د1ل فلناv أ%ي ي'ساو,يه. ويقال: ما
ي.ع\د1لك عندنا شيء# أ%ي ما يق%ع عندنا شيء# م.و\ق1ع.ك.

وع.د_ل% ال%واز,ين. وال%كاييل%: س.و_اها. وع.د.ل% الشيء4 ي.ع\د1ل�ه
ع.د\لv وعاد.له: واز.ن.ه. وعاد.ل}ت' بي الشيئي، وع.د.ل}ت فلناv بفلن

�إ,ذا س.و_ي\ت بينهما. وت.ع\د1يل� الشيء: تقوي'ه، وقيل: الع.د\ل
�ت.قوي'ك الشيء4 بالشيء3 من غي جنسه حت تعله له م1ث}لv. والع.د\ل

والع1د\ل� والع.د1يل� س.واء# أ%ي الن_ظ1ي وال%ث1يل، وقيل: هو ال1ث}ل� وليس
بالن_ظ1ي ع.ي\نه، وف التنزيل: أ%و ع.د\ل� ذلك ص1ياماv؛ قال

م'ه.ل}ه,ل:على أ%ن} لي\س. ع1د\لv من ك�ل%ي\ب�،
إ,ذا ب.ر.ز.ت\ م'خ.ب_أ%ة� ال�د'ور

والع.د\ل�، بالفتح: أ%صله مصدر قولك ع.د.ل}ت بذا ع.د\لv ح.س.نÝا،
تعله اساv للم1ث}ل ل1ت.ف}ر'ق بينه وبي ع1د\ل ال%تاع، كما قالوا امرأ%ة
ر.زانD وع.ج'ز¬ ر.ز,ين¬ للف%ر\ق. والع.د1يل�: الذي ي'عاد1لك ف الو.ز\ن

vوالق%در؛ قال ابن بري: ل يشترط الوهري ف الع.د1يل أ%ن يكون إ,نسانا
مثله، وف%ر.ق سيبويه بي الع.د1يل والع1د\ل فقال: الع.د1يل� من عاد.ل%ك من



الناس، والع1د\ل� ل يكون إ,ل� للمتاع خاص_ة، فب.ي_ن أ%ن� ع.د1يل
ال3نسان ل يكون إ,ل� إ,نساناv مثله، وأ%ن� الع1د\ل ل يكون إ,ل�

للمتاع، وأ%جاز غي'ه أ%ن يقال عندي ع1د\ل� غ�لم1ك أ%ي م1ث}له، وع.د\ل�ه،
بالفتح ل غي، قيمت'ه. وف حديث قارئ القرآن 

(* قوله «وف حديث قارئ
القرآن إل» صدره كما ف هامش النهاية: فقال رجل يا رسول ال أرأيتك النجدة

تكون ف الرجل؟ فقال: ليست إل. وبذا يعلم مرجع الضمي ف ليست. وقوله:
قال ابن الثي إل عبارته ف النهاية: قد تكرر ذكر العدل والعدل بالكسر

والفتح ف الديث وها بعن الثل وقيل هو بالفتح ال آخر ما هنا).
وصاحب الص_د.قة: فقال لي\س.ت\ لما بع.د\ل؛ هو ال1ث}ل؛ قال ابن ال4ثي: هو

بالفتح، ما عاد.له من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس؛ وقول
ال4علم:

م.ت ما ت.ل}ق%ن وم.عي س1لح1ي،
�ت'لق, ال%و\ت. ل%ي\س له ع.د1يل

يقول: كأ%ن� ع.د1يل% الوت ف%ج\أ%ت'ه؛ يريد ل م.ن\ج.ى منه، والمع
أ%ع\دالD وع'د.لء�. وع.د.ل الرجل% ف ال%ح\م1ل وع.اد.ل%ه': ر.ك1ب معه. وف
حديث جابر: إ,ذا جاءت ع.م_ت بأ%ب وخال م.ق}تول%ي\ن, عاد.ل}ت'هما على

ناض1ح� أ%ي ش.د.د\ت'هما على ج.ن\ب.ي الب.عي كالع1د\ل%ي\ن. وع.د1يل�ك:
ال�عاد1ل� لك.

والع1د\ل: ن,ص\ف ال1م\ل يكون على أ%حد جنب البعي، وقال ال4زهري:
Dى به، والمع أ%ع\دالìالع1د\ل اسم ح1م\ل م.ع\د'ول� ب1م\ل� أ%ي م'س.و

وع'د'ولD؛ عن سيبويه. وقال الفراء ف قوله تعال: أ%و ع.د\ل ذلك صياماv، قال:
الع.د\ل� ما عاد.ل% الشيء4 من غي جنسه، ومعناه أ%ي ف1داء� ذلك.

�والع1د\ل�: ال1ث}ل م1ث}ل ال1م\ل، وذلك أ%ن تقول عندي ع1د\ل� غ�لم1ك وع1د\ل
شاتك إ,ذا كانت شاةD ت.ع\د1ل شاةv أ%و غلم¬ ي.ع\د1ل غلماv، فإ,ذا أ%ردت

قيمته من غي جنسه ن.ص.ب\ت الع.ي\ن فقلت ع.د\ل، وربا ك%س.رها بعض'
العرب، قال بعض العرب ع1د\له، وكأ%ن_ه منهم غلطD لت.قار'ب معن الع.د\ل من

الع1د\ل، وقد أ%جعوا على أ%ن واحد ال4عدال ع1د\ل؛ قال: ون'ص1ب قوله
صياماv على التفسي كأ%ن_ه ع.د\ل� ذلك من الص>يام، وكذلك قوله: م1ل}ء

ال4رض, ذ%هباv؛ وقال الزجاج: الع.د\ل� والع1د\ل� واحد ف معن ال1ث}ل، قال:



والعن واحد، كان ال1ث}ل� من النس أ%و من غي النس. قال أ%بو إ,سحق:
ول يقولوا إ,ن العرب غ%ل1ط%ت وليس إ,ذا أ%خطأ% م'خ\ط1ئD وج.ب أ%ن يقول
إ,ن� بعض العرب غ%ل1ط. وقرأ% ابن عامر: أ%و ع1د\ل� ذلك ص1ياماv، بكسر

العي، وقرأ%ها الكسائي وأ%هل الدينة بالفتح. وش.ر,ب. حت ع.د_ل أ%ي صار
بطنه كالع1د\ل وام\ت.ل؛ قال ال4زهري: وكذلك ع.د_ن% وأ%و_ن% بعناه.

ووقع ال�ص\ط%ر,عان1 ع1د\ل%ي\ بعي� أ%ي و.ق%عا م.عاv ول ي.ص\ر.ع
أ%حد'ها الخر.

والع.د1يلتان: الغ1ر.ارتان1 ل4ن كل واحدة منهما ت'عاد1ل صاحبت.ها.
ال4صمعي: يقال ع.د.ل}ت ال�وال1ق. على البعي أ%ع\د1له ع.د\لv؛ ي'ح\م.ل على

ج.ن\ب البعي وي'ع\د.ل بآخر.
ابن ال4عراب: الع.د.ل�، مر�ك¬، تسوية ال4و\ن.ي\ن وها الع1د\لن1.

ويقال: ع.د.ل}ت أ%متعة% البيت إ,ذا ج.ع.ل}تها أ%عدالv مستوية للع\ت1كام
يوم. الظ�ع\ن. والعد1يل: الذي ي'عاد1ل�ك ف ال%ح\م1ل.

والع\ت1دال�: ت.و.سeط� حال� بي حال%ي\ن ف ك%م¼ أ%و ك%ي\ف{، كقولم
ج,س\م¬ م'ع\ت.د1لD بي الط©ول والق1ص.ر، وماء م'ع\ت.د1لD بي البارد

والار>، ويوم م'ع\ت.د1لD طي>ب الواء ضدe م'ع\ت.ذ1ل، بالذال العجمة.
وكل© ما ت.ناس.ب. فقد اع\ت.د.ل؛ وكل© ما أ%ق%م\ته فقد ع.د.ل}ته. وزعموا

أ%ن عمر بن الطاب، رضي ال عنه، قال: المد ل الذي ج.ع.ل%ن ف ق%و\م�
إ,ذا م1ل}ت' ع.د.ل�ون كما ي'ع\د.ل الس_ه\م ف الثYقاف1، أ%ي

ق%و_م'ون؛ قال:
ص.ب.ح\ت' با الق%و\م. حت ام\ت.س.ك}ـ
ـت' بال4رض، أ%ع\د1ل�ها أ%ن ت.م1يل

وع.د_ل%ه: كع.د.ل%ه. وإ,ذا مال% شيء# قلت ع.د.لته أ%ي أ%قمته فاع\ت.د.ل
أ%ي استقام. ومن قرأ% قول ال، عز وجل: خ.ل%ق%ك. ف%سو�اك ف%ع.د.لك،

بالتخفيف، ف أ%ي> صورة{ ما شاء؛ قال الفراء�: من خ.ف�ف ف%وج\ه'ه، وال
أ%علم، ف%ص.ر.فك إ,ل أ%ي> صورة ما شاء: إ,م_ا ح.س.ن� وإ,م_ا قبيح،

وإ,م_ا ط%ويل وإ,م_ا ق%صي، وهي قراءة عاصم وال4خفش؛ وقيل أ%راد ع.د.لك
من الكفر إ,ل ال3يان وهي ن,ع\مة 

(* قوله «وهي نعمة» كذا ف الصل،
وعبارة التهذيب: وها نعمتان) ومن قرأ% فع.د_لك فش.د_د، قال ال4زهري: وهو



أ%عجب' الوجهي إ,ل الفراء وأ%جود'ها ف العربية، فمعناه ق%و_مك
وج.ع.ل%ك م'ع\تدلv م'ع.د_ل ال%ل}ق، وهي قراءة نافع وأ%هل الجاز، قال:

واخ\ت.ر\ت ع.د_لك ل4ن� الطلوب الثنتي التركيب أ%قوى ف العربية من أ%ن
تكون ف الع.د\ل، ل4نك تقول ع.د.ل}تك إ,ل كذا وص.ر.فتك إ,ل كذا، وهذا

أ%جود' ف العربية من أ%ن تقول ع.د.ل}تك فيه وص.ر.ف}تك فيه، وقد قال غي
الفراء ف قراءة من قرأ% ف%ع.د.لك، بالتخفيف: إ,نه بعن ف%س.و�اك

وق%و_مك، من قولك ع.د.ل}ت الشيء فاع\ت.دل أ%ي س.و�ي\ته فاس\ت.و.ى؛ ومنه
قوله:وع.د.ل}نا م.ي\ل% ب.د\ر فاع\ت.د.ل

أ%ي ق%و_م\ناه فاستقام، وكل© م'ث%ق�ف{ م'ع\ت.د1لD. وع.د.ل}ت الشيء4
بالشيء أ%ع\د1ل�ه ع'دولv إ,ذا ساويته به؛ قال ش.م1ر: وأ%ما قول الشاعر:

أ%ف%ذاك. أ%م\ ه1ي ف الن_جا
ء3، ل1م.ن\ ي'قار,ب' أ%و ي'عاد1ل؟

يعن ي'عاد1ل� ب ناقته والث�و\ر. واع\ت.د.ل الش>ع\ر': ات_ز.ن%
واستقام، وع.د_ل}ته أ%نا. ومنه قول أ%ب علي الفارسي: ل4ن ال�ر.اعى ف

الش>ع\ر إ,نا هو تعديل ال4جزاء. وع.د_ل الق%س_ام' ال4ن\ص1باء4 للق%س\م,
بي الشeركاء إ,ذا س.و�اها على الق1ي.م.

وف الديث: الع1ل}م ثلثة منها ف%ر,يضةD عاد1ل%ةD، أ%راد الع.د\ل ف
الق1س\مة أ%ي م'ع.د_لة على الس>هام الذكورة ف الكتاب والسeن_ة من غي

ج.و\ر، ويتمل أ%ن يريد أ%نا م'س\ت.ن\ب.طة من الكتاب والسeن_ة، فتكون
هذه الف%ريضة ت'ع\د.ل با أ�خ1ذ عنهما.

وقولم: ل ي'ق}ب.ل له ص.ر\ف¬ ول ع.د\لD، قيل: الع.د\ل الف1داء؛ ومنه
قوله تعال: وإ,ن} ت.ع\د1ل} كل� ع.د\ل� ل يؤخ.ذ} منها؛ أ%ي ت.ف}د1 ك�ل�
ف1داء. وكان أ%بو عبيدة يقول: وإ,ن} ت'ق}س3ط} كل� إ,ق}ساط ل ي'ق}ب.ل}

منها؛ قال ال4زهري: وهذا غلط فاحش وإ,قدام من أ%ب عبيدة على كتاب ال
تعال، والعن فيه لو ت.ف}تدي بكل فداء ل ي'ق}ب.ل منها الف1داء� يومئذ.

ومثله قوله تعال: ي.و.دe ال�ج\ر,م' لو ي.ف}ت.دي من عذاب ي.و\مئذ{
بب.ن,يه (الية) أ%ي ل ي'ق}ب.ل ذلك منه ول ي'ن\جيه. وقيل: الع.د\ل

الك%ي\ل، وقيل: الع.د\ل ال1ث}ل، وأ%صله ف الد>ية؛ يقال: ل ي.ق}ب.لوا منهم
vأ%ي ل يأ}خذوا منهم دية ول يقتلوا بقتيلهم رجل vول ص.ر\فا vع.د\ل

واحداv أ%ي طلبوا منهم أ%كثر من ذلك، وقيل: الع.د\ل الزاء، وقيل الفريضة،



وقيل النافلة؛ وقال ابن ال4عراب: الع.د\ل الستقامة، وسيذكر الص_ر\ف ف
موضعه. وف الديث: من ش.ر,ب. ال%م\ر ل ي.ق}ب.ل ال� منه ص.ر\فاv ول

ع.د\لv أ%ربعي ليلة؛ قيل: الص_ر\ف ال1يلة، والع.د\ل الفد\ية، وقيل:
الص_ر\ف الد>ية والع.د\ل� الس_و,ي_ة، وقيل: الع.د\ل الفريضة،

والص_ر\ف التط%وeع؛ وروى أ%بو عبيد عن النب، صلى ال عليه وسلم، حي ذكر
الدينة فقال: من أ%ح\د.ث% فيها ح.د.ثاv أ%و آوى م'ح\د1ثاv ل يقبل, ال

منه ص.ر\فاv ول ع.د\لv؛ روي عن مكحول أ%نه قال: الص_ر\ف الت_وبة
�والع.د\ل الف1د\ية؛ قال أ%بو عبيد: وقوله من أ%ح\د.ث% فيها ح.د.ثاv؛ ال%د.ث
كل© ح.د¼ يب ل على صاحبه أ%ن يقام عليه، والع.د\ل الق1يمة؛ يقال:

خ'ذ} ع.د\ل%ه منه كذا وكذا أ%ي قيمت.ه. ويقال لكل من ل يكن مستقيماv ح.د.ل،
وض1دeه ع.د.ل، يقال: هذا قضاء# ح.د\لD غي ع.د\ل�. وع.د.ل% عن الشيء
:vحاد، وعن الطريق: جار، وع.د.ل% إ,ليه ع'د'ول :vوع'دول vع.د\ل �ي.ع\د1ل

رجع. وما ل%ه م.ع\د1لD ول م.ع\دولD أ%ي م.ص\ر,ف¬. وع.د.ل% الطريق':
مال.ويقال: أ%خ.ذ% الرجل� ف م.ع\د1ل الق وم.ع\د1ل الباطل أ%ي ف طريقه

وم.ذ}ه.به.
ويقال: ان\ظ�روا إ,ل س'وء م.عاد1له ومذموم م.داخ1له أ%ي إ,ل سوء

م.ذ%اه1به وم.سال1كه؛ وقال زهي:
وأ%ق}صرت عم_ا ت.علمي.، وس'د>د.ت\
علي_، س1وى ق%ص\د1 الط9ريق، م.عاد1ل�ه

وف الديث: ل ت'ع\د.ل سار,حت'كم أ%ي ل ت'ص\ر.ف ماشيتكم وت'مال عن
ال%ر\عى ول ت'من.ع؛ وقول أ%ب خ1راش:

على أ%ن_ن، إ,ذا ذ%ك%ر\ت' ف1راق%ه'م،
ت.ض1يق' علي_ ال4رض' ذات' ال%عاد1ل

أ%راد ذات. الس_عة ي'ع\د.ل فيها ييناv وشالv من س.ع.تها. والع.د\ل:
أ%ن ت.ع\د1ل الشيء4 عن وجهه، تقول: ع.د.ل}ت فلناv عن طريقه وع.د.ل}ت'

الداب_ة% إ,ل موضع كذا، فإ,ذا أ%راد الع\و,جاج. نفس.ه قيل: هو ي.ن\ع.د1ل
أ%ي ي.ع\و.جe. وان\ع.د.ل عنه وعاد.ل%: اع\و.ج_؛ قال ذو الرeمة:

وإ,ن ل�ن\حي الط�ر\ف. من ن.ح\و, غ%ي\ر,ها
ح.ياءé، ولو طاو.ع\ت'ه ل ي'عاد1ل

(* قوله «وان لني» كذا ضبط ف الكم، بضم المزة وكسر الاء، وف



القاموس: وأناء عنه: عدله).
قال: معناه ل ي.ن\ع.د1ل}، وقيل: معن قوله ل ي'عاد1ل أ%ي ل ي.ع\د1ل
بنحو أ%رضها أ%ي بق%ص\د1ها نواv، قال: ول يكون ي'عاد1ل بعن

ي.ن\ع.د1ل.والع1دال: أ%ن ي.ع\ر,ض لك أ%م\ران1 فل ت.د\ر,ي إ,ل أ%ي>هما ت.صي'
فأ%نت ت.ر.و_ى ف ذلك؛ عن ابن ال4عراب وأ%نشد:

وذ�و ال%م> ت'ع\د1يه ص.ر,ية� أ%م\ر,ه،
�إ,ذا ل ت'مي>ت\ه الرeقى، وي'ع.اد1ل

يقول: ي'عاد1ل بي ال4مرين أ%ي_هما ي.ر\ك%ب. ت'مي>ت\ه: ت'ذ%لYله
ال%شورات وقول� الناس أ%ين ت.ذ}ه.ب.

وال�عاد.ل%ة�: الش_كe ف أ%مرين، يقال: أ%نا ف ع1دال� من هذا ال4مر
أ%ي ف شك¼ منه: أ%أ%مضي عليه أ%م أ%تركه. وقد عادل}ت بي أ%مرين

أ%ي_هما آت أ%ي م.ي_ل}ت؛ وقول ذي الرمة:
إ,ل ابن العام1ر,ي> إ,ل ب,لل�،
ق%ط%ع\ت' بن.ع\ف1 م.ع\ق�ل%ة الع1دال

قال ال4زهري: العرب تقول ق%ط%ع\ت' الع1دال% ف أ%مري وم.ض.ب\ت على
ع.ز\مي، وذلك إ,ذا م.ي_ل% بي أ%مرين أ%ي_ه'ما يأ}ت ث استقام له الرأ}ي'

فع.ز.م على أ%و\لها عنده. وف حديث العراج: أ�ت1يت' بإ,ناء4ي\ن
ف%ع.د_ل}ت' بينهما؛ يقال: هو ي'ع.د>ل أ%مر.ه وي'عاد1له' إ,ذا ت.و.ق�ف بي

أ%مرين أ%ي_ه'ما يأ}ت، يريد أ%نما كانا عنده مستوي.ي\ن, ل يقدر على
vع'دول �اختيار أ%حدها ول يترجح عنده، وهو من قولم: ع.د.ل عنه ي.ع\د1ل

إ,ذا مال كأ%نه ييل من الواحد إ,ل الخر؛ وقال ال%ر_ار:
فلما أ%ن ص.ر.م\ت'، وكان أ%م\ري

�ق%و,ياv ل ي.م1يل� به الع'دول
قال: ع.د.ل% ع.ن>ي ي.ع\د1ل� ع'د'ولv ل ييل به عن طريقه ال%ي\ل�؛

وقال الخر:
إ,ذا ال%مe أ%م\سى وهو داء# فأ%م\ض1ه،

ول%س\ت. ب'م\ضيه، وأ%ن\ت. ت'عاد1ل�ه
vفيه. ويقال: فلن يعاد1ل أ%مر.ه ع1دال eقال: معناه وأ%نت. ت.ش'ك

وي'ق%س>م'ه أ%ي ي.ميل بي أ%مرين أ%ي_ه'ما يأ}ت؛ قال ابن الر>قاع:
فإ,ن ي.ك' ف م.ناس1مها ر.جاء#،



فقد ل%ق1ي.ت\ مناس1م'ها الع1دال
أ%ت.ت\ ع.م\راv فلق%ت\ من ن.داه
س1جال% الي؛ إ,ن� له س1جال

.Dويقول% آخر' ليس فيها بقية ،Dأ%ن يقول واحد¬ فيها بقية :�والع1دال
وفرس¬ م'ع\ت.د1ل� الغ'ر_ة1 إ,ذا تو.س_ط%ت\ غ�ر_ت'ه جبهت.ه' فلم ت'ص1ب

واحدةv من العيني ول ت.م1ل} على واحد{ من الد_ين، قاله أ%بو عبيدة.
وع.د.ل% الفحل% عن الض>راب فان\ع.د.ل%: ن�اه فتنح_ى؛ قال أ%بو

النجم:وان\ع.دل% الفحل� ول%م_ا ي'ع\د.ل
وع.د.ل% الفحل� عن ال3بل إ,ذا ت.ر.ك الض>راب. وع.د.ل% بال ي.ع\د1ل}:

أ%ش\ر.ك. والعادل: ال�ش\ر,ك' الذي ي.ع\د1ل� برب>ه؛ ومنه قول الرأ%ة
للح.ج_اج: إ,نك لقاسطD عاد1لD؛ قال ال4حر: ع.د.ل% الكافر' برب>ه

ع.د\لv وع'د'ولv إ,ذا س.و_ى به غي.ه فعب.د.ه'؛ ومنه حديث� ابن عباس، رضي
ال عنه: قالوا ما ي'غ\ن عنا ال3سلم' وقد ع.د.ل}نا بال أ%ي

أ%ش\ر.ك}نا به وج.ع.ل}نا له م1ث}لv؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه: ك%ذ%ب.
العاد1لون بك إ,ذ ش.ب_هوك بأ%صنامهم.

�وقول�هم للشيء إ,ذا ي'ئ1س. منه: و'ض1ع. على ي.د.ي\ ع.د\ل�؛ هو الع.د\ل
بن' ج.ز\ء بن س.ع\د1 الع.ش1ية وكان و.ل% ش'ر.ط% ت'ب_ع فكان ت'ب_ع¬

إ,ذا أ%راد قتل رجل دف%ع.ه إ,ليه، فقال الناس: و'ض1ع. على ي.د.ي ع.د\ل�، ث
قيل ذلك لكل شيء ي'ئ1س. منه.

وع.د.و\ل: قريةD بالبحرين، وقد ن.ف%ى سيبويه ف%ع.ول فاحت'ج_ عليه
بع.د.و\ل فقال الفارسي: أ%صلها ع.د.و\لv، وإ,نا ت'رك صرف�ه ل4نه ج'عل

.vمصروفا vللب'ق}عة ول نسمع نن ف أ%شعارهم ع.د.و\ل vاسا
والع.د.و\ل1ي_ة� ف شعر ط%ر.ف%ة%: س'ف�ن¬ منسوبة إ,ل ع.د.و\ل؛ فأ%ما

قول ن.ه\ش.ل بن ح.ر>ي�:
فل تأ}م.ن, الن_و\ك%ى، وإ,ن كان داره'م'

وراء4 ع.د.و\لت{، وك�ن\ت. بق%ي\ص.را
فزعم بعضهم أ%نه بالاء ضرورة، وهذا ي'ؤ.ن>س بقول الفارسي، وأ%ما ابن
ال4عراب فقال: هي موضع وذهب إ,ل أ%ن الاء فيها وض\ع¬، ل أ%نه أ%راد

ع.د.و\ل، ونظيه قولم ق%ه.و\باة� للن_ص\ل العريض. قال ال4صمعي:
الع.د.و\ل1يe من السeف�ن منسوب إ,ل قرية بالبحرين يقال لا ع.د.و\ل، قال:



وال�ل�ج' س'ف�ن¬ دون الع.د.و\ل1ي_ة؛ وقال ابن ال4عراب ف قول
ط%ر.فة:ع.د.و\ل1ي_ة أ%و من س.في ابن ن.ب\ت.ل

(* قوله «نبتل» كذا ف الصل والتهذيب، والذي ف التكملة: يا من؛
وتامه:يوز با اللح طورا ويهتدي).

قال: نسبها إ,ل ض1خ.م وق1د.م، يقول هي قدية أ%و ض.خ\مة، وقيل:
الع.د.و\لي_ة ن'سب.ت\ إ,ل موضع كان يسمى ع.د.و\لة وهي بوزن ف%ع.و\لة، وذكر

عن ابن الكلب أ%نه قال: ع.د.و\ل ليسوا من ربيعة% ول م'ضر ول من
ي'ع\ر.ف' من اليمن إ,نا هم أ�م_ةD على ح1د.ة؛ قال ال4زهري: والقول� ف

الع.د.و\ل� ما قاله ال4صمعي. وشجر ع.د.و\ل1يÒ: قدي¬، واحدته
ع.د.و\ل1ي_ة؛ قال أ%بو حنيفة: الع.د.و\ل© القدي' من كل شيء؛ وأ%نشد

غيه:عليها ع.د.و\ل1يe ال%ش1يم وصام1ل�ه
ويروى: ع.دام1يل ال%شيم يعن القدي. أ%يضاv. وف خب أ%ب العارم:

فآخ'ذ� ف أ%ر\طvى ع.د.و\ل1ي¼ ع'د\م'ل1ي¼. والع.د.و\ل1يe: ال%ل�ح. ابن
ال4عراب: يقال لزوايا البيت ال�ع.د_لت والد_راق1يع وال�ر.و_يات

وال4خ\صام والث�ف1نات، وروى ال4زهري عن الليث: ال�ع\ت.د1لة� من النوق
ال%س.نة ال�ث%ق�ف%ة ال4عضاء بعضها ببعض، قال: وروى ش.م1ر عن م'حار,ب

قال: ال�ع\ت.د1لة م1ن النوق، وج.ع.له ر'باعي�اv من باب ع.ند.ل، قال
ال4زهري: والصواب العتدلة، بالتاء، وروى شر عن أ%ب عدنان% الكنان

أ%نشده:
وع.د.ل% الفحل�، وإ,ن ل ي'ع\د.ل,،
واع\ت.د.ل%ت\ ذات' الس_نام ال4م\ي.ل,

قال: اعتدال� ذات الس_نام, ال4م\يل, استقامة� س.نامها من الس>م.ن
بعدما كان مائلv؛ قال ال4زهري: وهذا يدل على أ%ن الرف الذي رواه شر عن

مارب ف ال�ع.ن\د1لة غي' صحيح، وأ%ن الصواب. ال�ع\ت.د1لة ل4ن الناقة
إ,ذا س.م1ن.ت اع\ت.د.ل%ت\ أ%عضاؤها كل©ها من الس_نام وغيه،

وم'ع.ن\د1لة من الع.ن\د.ل وهو الصeل}ب' الرأ}س، وسيأ}ت ذكره ف موضعه، ل4ن
ع.ن\د.ل ر'باعيÒ خالص.

@عدمل: الع'د\م'ل� والع'د\م'ل1يe والع'دام1ل� والع'دام1ليe: كل©
م'س3ن¼ قدي� 

(* قوله «كل مسن� قدي إل» عبارة الكم: كل مسن قدي، وقيل هو



القدي وقيل هو القدي الضخم إل) وقيل: هو القدي الض_خ\م من
الض>باب، قيل ذلك له ل1ق1د.م1ه، وال�نثى ع'د\م'ل1ي_ة، وزعم أ%بو الدeق%ي\ش

أ%نه ي'ع.م_ر ع'م\ر. ال3نسان حت ي.ه\ر.م في'س.مى ع'د\م'ل1ي�اv عند ذلك ؛
قال الراجز:

ف ع'د\م'ل1ي> ال%س.ب الق%د1ي
وخص_ بعض'هم به الشجر. القدي؛ ومنه قول أ%ب عارم الكلب: وآخ'ذ� ف

أ%ر\طىÝ ع.د.و\ل1ي¼ ع'د\م'ل1ي¼. وغ�د'ر¬ ع.دام1ل: قدية؛ قال لبيد:
،vر.و,ي_ة vي'باك1ر\ن% من غ%و\ل� م1ياها

ومن م.ن\عج� ز'ر\ق. ال�ت'ون1 ع.دام1ل
ال4زهري: وأ%كثر ما يقال على جهة النسبة ر.ك1ي_ةD ع'د\م'ل1ي_ة أ%ي

عادي_ة قديةD، والمع الع.دام1ل. والع'د\م'ول: الض>ف}د1ع' عن كراع، وليس
ذلك بعروف إ,نا هو الع'ل}ج'وم؛ وأ%نشد ابن بري ل1ران الع.و\د على أ%ن

الع'د\م'ول الض>ف}دع:
ماشحون قليلv من م'س.و_مة{

�من آج,ن� ر.ك%ض.ت\ فيه الع.دام1يل
(* قوله «ماشحون إل» هكذا رسم ف الصل).

الع'د\م'ل�: الشيء القدي، وكذلك الع'د\م'ول؛ وقالت زينب أ�خت يزيد بن
الط�ث%ري_ة:

ت.رى جاز,ر.ي\ه ي'ر\ع.دان، ونار'ه
عليها ع.دام1يل� ال%ش1يم، وصام1ل�ه
وأ%نشد ابن بري ف الع'د\م'ل1ي>:

من م.ع\د1ن1 الص>يان ع'د\م'ل1ي>
@عدهل: الع.ي\د.ه'ول�: الناقة السريعة.

@عذل: الع.ذ}ل�: الل�وم'، والع.ذ�ل مثل�ه. ع.ذ%ل%ه' ي.ع\ذ1له 
(* قوله

«عذله يعذله» هو من باب ضرب وقتل كما ف الصباح) ع.ذ}لv وع.ذ�له
فاع\ت.ذ%ل وت.ع.ذ�ل%: لم.ه' ف%ق%ب,ل% منه وأ%ع\ت.ب.، والسم الع.ذ%ل�، وهم

الع.ذ%لة� والع'ذ�ال� والع'ذ�ل�، والعواذ1ل من النساء: جع العاذ1لة
ويوز العاذ1لت؛ ابن ال4عراب: الع.ذ}ل� ال3ح\راق فكأ%ن� اللئم ي'ح\ر,ق

بع.ذ}له قلب. ال%ع\ذول؛ وأ%نشد ال4صمعي:



لو_امةD لم.ت\ بل%و\م� ش1ه.ب,
Dه. ورج'ل�وقال: الش>ه.ب أ%راد الش>هاب كأ%ن� ل%و\مها ي'ح\ر,ق

ع.ذ�الD وامرأ%ة ع.ذ�الةD: كثية الع.ذ}ل؛ قال:
vل}ت': م.ه\ل�غ%د.ت\ ع.ذ�التاي. ف%ق
أ%ف و.ج\د{ بس.ل}مى ت.ع\ذ1لن؟

ورج'لD ع'ذ%لةD: ي.ع\ذ1ل� الناس كثياv مثل ض'ح.كة وه'ز.أ%ة. وف الثل:
أ%نا ع'ذ%له، وأ%خي خ'ذ%له، وكلنا ليس باب\ن, أ%م.ه؛ قال أ%بو السن:
إ,نا ذ%ك%ر\ت' هذا للم.ث%ل وإ,ل� فل وجه له ل4ن ف�ع.لة م'ط�رد ف كل

ف1ع\ل� ث�لثي، يقول: أ%نا أ%ع\ذ1ل أ%خي وهو ي.خ\ذ�لن. وأ%يام¬
م'ع\ت.ذ1لت¬ 

(* قوله «وأيام معتذلت» ويقال لا أيضاv عذب بوزن كتب كما ف
التهذيب) شديدة ال%ر> كأ%ن� بعض.ها ي.ع\ذ1ل� بعضاv فيقول اليوم' منها

لصاحبه. أ%نا أ%ش.دe ح.رìا منك ول1م. ل يكون ح.رeك ك%حر>ي؟ قال ابن بري:
وم'ع\تذ1لت' س'ه.ي\ل� أ%يام¬ شديدات' ال%ر> تيء قبل طلوعه أ%و بعده؛

ويقال: م'ع\ت.د1لت¬، بدال غي معجمة، أ%ي أ%ن_ه'ن_ قد اس\ت.و.ي\ن ف
vشدة ال%ر>، ومن رواه بالذال أ%ي أ%نن ي.ت.عاذ%ل}ن ويأ}مر بعض'هن بعضا

إ,م_ا بش1د_ة ال%ر>، وإ,ما بالك%ف> عنه. والعاذ1ل�: اسم الع1ر\ق
الذي ي.س3يل� منه د.م' الستحاضة. وف بعض الديث: تلك عاذ1لD ت.غ\ذ�و،

يعن ت.سيل�، ور'با س'م>ي ذلك الع1ر\ق عاذ1راv، بالراء، وقد تقدم وأ�ن>ث
على معن الع1ر\ق%ة1، وجع العاذ1ل, العرق, ع'ذ�لD مثل شار,ف وش'ر'ف. وف

حديث ابن عباس: أ%نه س'ئل عن دم الستحاضة فقال: ذلك العاذ1ل� ي.غ\ذو،
ل1ت.س\ت.ث}ف1ر\ ب,ث%وب� ول}ت'ص.لY. وقد ح.م.ل سيبويه قولم: اس\تأ}ص.ل%

ال� ع1ر\قات1هم، على ت.و.هeم ع1ر\قة ف الواحد.
وقولم ف الثل: س.ب.ق الس_ي\ف' الع.ذ%ل%، يضرب لا قد فات، وأ%صل ذلك

أ%ن الرث بن ظال ض.ر.ب رج'لv ف%ق%ت.له، فأ�خ\ب بع'ذ}ره فقال: س.ب.ق
الس_ي\ف' الع.ذ%ل. قال ابن السكيت: سعت الكلب يقول ر.مى فلن

فأ%خ\طأ% ث اع\ت.ذ%ل% أ%ي ر.م.ى ثانيةv. ورج'لD م'ع.ذ�لD أ%ي ي'ع.ذ�ل
،Dش.و_ال Dش.ع\بان، وقيل: عاذ1ل :Dود، ش'د>د للكثرة. وعاذ1ل�ل3فراطه ف ال

وجعه ع.واذ1ل. قال ال�ف%ض_ل الض_ب>ي: كانت العرب تقول ف الاهلية
لشعبان عاذ1لD، ولرمضان نات1ق، ولش.و_ال و.ع\لD، ولذي الق%ع\دة و.ر\ن.ة،



ولذي ال1ج_ة ب'ر.ك، ول�ح.ر_م م'ؤ\ت.م1ر، ولص.ف%ر ناج,ر¬، ولربيع�
ال4و�ل, خ.و�ان، ولر.بيع� الخ1ر و.ب\صان�، ول�ماد.ى ال�ول ر'ن_ى،

.eماد.ى الخرة ح.ن,ي، ولر.ج.ب ال4ص.م�ول
 �@عذقل: ف شعر جرير: الع1ذ%ف}ل

(*قوله «عذفل: ف شعر جرير العذفل إل»
كذا ف الصل، ول ند هذه الترجة بالعي الهملة والذال العجمة ف

الصحاح والقاموس والكم والتهذيب والتكملة بل الوجود فيها غدفل بالعجمة
فالهملة، وهناك استشهدوا بشعر جرير وهو قوله:
رعثات عنبلها الغدفل الرغل). الع.ر,يض الواسع'.

@عرجل: الع.ر\ج.لة: الق1ط}عة من اليل، وقيل: الماعة منها. والع.ر\ج.لة:
vالماعة من الناس، وقيل: جاعة الر_ج�الة. وخ.ر.ج. القوم' ع.ر.اج,ل%ة

أ%ي م'شاةv. والع.ر\ج.لة: الماعة� من ال%ع.ز؛ عن كراع. والع.ر\ج.لة� من
اليل: الق%طيع'، وهي بل�غ.ة تيم ال%ر\ج.لة�. والع.ر\ج.لة: الذين

ي.م\شون على أ%قدامهم، قال: ول يقال ع.ر\ج.لة حت يكونوا جاعةv م'شاةv؛
وأ%نشد:

وع.ر\ج.لة{ ش'ع\ث1 الرؤوس كأ%نم
ب.ن'و ال1ن>، ل ت'ط}ب.خ\ بنار� ق�دور'ها

قال ابن بري: الذي وقع ف الشعر:
ب.ن.و الن> ل ت'ط}ب.خ\ بقد\ر� ج.زور'ها

:vقال: وأ%نشد أ%بو عبيدة ف جع الع.ر\ج.ل%ة1 الر_ج�الة1 أ%يضا
،vوص. ع.ش1ي_ة�راح'وا ي'ماش'ون% الق%ل

ع.ر.اج,لةv من ب.ي\ن, حاف{ وناع1ل
وأ%نشد ال4زهري ف ترجة عرضن:

ت.ع\د'و الع1ر\ض\ن.ى خ.يل�هم ح.ر.اج,ل
�وقال: ح.ر.اج,ل وع.ر.اج,ل جاعات. قال: ويقال للر_ج�الة ع.ر.اج,ل

.vأ%يضا
@عردل: الع.ر\د.ل�: الصeل}ب الشديد، والع.ر.ن\د.ل� مثل�ه، والنون زائدة.
@عرزل: الع1ر\زال�: ع1ر>يسة� ال4س.د، وقيل: هو مأ}و.ى ال4س.د، وقيل:

هو ما ي.ج\معه ال4سد' ف مأ}واه ل4ش\بال1ه من شيء ي.م\ه.ده وي'ه.ذYبه
كالع'ش>. والع1ر\زال�: موضع يت_خ1ذ�ه الن�اط1ر فوق أ%ط}راف الن_خ\ل



والشجر يكون فيه ف1ر.اراv وخو\فاv من ال4سد. والع1ر\زال�: س.ق1يفة
الن_اط�ور. والع1ر\ز.ال: الب.ق1ي_ة من الل�ح\م، وقيل: هو م1ث}ل ال�و.ال1ق

ي'ج\مع فيه التاع؛ قال شر: بقايا ال%تاع, ع1ر\زالD. وع1ر\زال� الصائد:
خ1ر.ق�ه وأ%ه\دام'ه ي.م\ت.ه,د'ها وي.ض\ط%ج,ع عليها ف الق�ت\رة، وقيل: هو

ما يمعه الصائد من الق%د1يد ف ق�ت\رته. والع1ر\زال: ما ي'خ\ب.أ� للرجل
(* قوله «ما يبأ للرجل» الذي ف التهذيب: ما يبأ للرجل من اللحم)

والع1ر\زال�: ف%م' ال%ز.ادة. والع1ر\ز.ال�: بيت صغي ي'ت_خ.ذ� للم.لك إ,ذا
قات.ل%، وقد يكون ل�ج\ت.ن الك%م\أ%ة؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:

لقد ساء4ن، والناس' ل ي.ع\ل%مون.ه،
ع.ر.از,يل� ك%م_اء� ب,ه,ن_ م'ق1يم

وقيل: هو بيت صغي، ل ي'ح.ل� بأ%كثر. م1ن\ هذا. وع1ر\ز.ال� ال%ي_ة:
ج'ح\ر'ها؛ قال أ%بو النجم:

وك%ر,ه.ت\ أ%ح\ناش'ها الع.ر.از,ل
:eيقول: جاء الص_ي\ف' ف%خ.ر.ج.ت\ من ج,ح.ر.ت1ها؛ وأ%نشد ال3ياد1ي

ت.ح\ك1ي له الق%ر\ناء� ف ع1ر\زال1ها
أ�م_ الر_ح.ى، ت.ج\ري على ث1ف%ال1ها

أ%راد بالق%ر\ناء ال%ي_ة؛ وأ%ورد ابن بري هذا لل4عشى وت.ت1م_ته:
ت.ح.ك©ك. ال%ر\باء ف ع1ق%ال1ها

(* قوله «تكك الرباء» زاد ف التكملة قبله:
تتك جنباها إل قتالا).

وع1ر\زال� الر_ج'ل: حان'وته. واح\ت.م.ل% ع1ر\زال%ه أ%ي متاع.ه القليل%؛
عن ابن ال4عراب. والع1ر\زال�: غ�ص\ن الشجرة. وع.راز,يل� الث©م.ام,:

ع1يد.ان'ه؛ كلها عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:
إ,ن} و.ر.د.ت\ يوماv شديداv ش.ب.م'ه،

ل ت.ر,د' الاء4 بع.ظ}م� ت.ع\ج'مه،
ول ع.ر.از,يل, ث�م.ام� ت.ك}د'م'ه

والع1ر\زال�: الف1ر\قة� من الناس. والع.ر.از,يل�: ال�ج.م_عة من الناس.
وقوم ع.رازيل�: متمعون؛ قال ابن سيده: وأ�ر.ى أ%نم متمعون ف

ل�ص'وص1ي_ة{ أ%و خ1ر.ابة؛ قال:
ق�ل}ت' لقوم� خ.ر.ج'وا ه.ذ%ال1يل



ن.و\ك%ى، ول ي.ن\ف%ع' للن_و\كى الق1يل:
اح\ت.ذ1روا ل ت.ل}ق%ك�م\ ط%مال1يل،

ق%ل1يلةD أ%موال�ه'م ع.ر.از,يل
Dعند العرب: م.ظ%ال© ذ%ل1يلة �ه.ذ%ال1يل�: م'ت.ق%طYعون، والع.ر.از,يل

فيها م'ت.ي�ع¬ خفي 
(* قوله «م'ت.ي�ع: هكذا ف الصل، ول ند هذه اللفظة

ف العاجم حت ف اللسان نفسه) . والع1ر\زال�: الثYق%ل�. وأ%ل}ق%ى عليه
ع1ر\زال%ه أ%ي ث1ق%له، وكذلك أ%ل}ق%ى عليه ع.ر.از,يل%ه.

@عرطل: الع.ر\ط%ل�: الفاحش الط©ول ال�ض\طرب من كل شيء؛ قال أ%بو النجم:
ف س.ر\ط%م هاد{ وع'ن\ق� ع.ر\ط%ل

والع.ر\ط%ل1يل�: الطويل، وقيل: الغليظ؛ عن السياف. قال ابن بري: وذكر
سيبويه ع.ر\ط%ل1يلv فقال الزبيدي: ل ن'ل}ف1 تفسيه، قال: وقد قيل إ,نه

�الط�و,يل، واستدل� على صحة ذلك بقولم ع.ر\ط%لD للطويل. والع.ر\ط%ويل
والع.ر\ط%ل�: الشابe ال%س.ن.

والع.ر\ط%ل: الض_خ\م، وع.م_ به ال4زهريe فقال: الع.ر\ط%ل� الطويل من
كل شيء.

:�@عرقل: ع.ر\ق%ل% الر_ج'ل� إ,ذا جار عن الق%ص\د. والع.ر\ق%ل%ة
الت_ع\ويج. وع.ر\ق%ل% عليه كلم.ه: ع.و_ج.ه. وع.ر\ق%ل% فلن على فلن وح.و_ق.:

معناه قد ع.و_�ج. عليه الكلم. والف1ع\ل% وأ%دار عليه كلماv ليس
بستقيم؛ قال: وح.و_ق. مأ}خوذ من ح'وق, الك%م.رة وهو ما دار ح.و\ل الك%م.رة.

قال: ومن الع.ر\ق%ل%ة س'م>ي ع.ر\ق%ل بن ال%ط1يم رجل معروف وهو منه.
والع1ر\ق1يل�: ص'ف}ر.ة الب.ي\ض؛ وأ%نشد:

ط%ف}ل%ةD ت'ح\س.ب' ال%ج.اس1د' منها
ز.ع\ف%راناv ي'داف'، أ%و ع1ر\ق1يل

وقيل: الغ1ر\ق1يل بياض الب.ي\ض، بالغي.
والع.ر\ق%ل%ى: م1ش\ي.ة ت.بخ\ت'ر�. ور.ج'لD ع1ر\قالD: ل يستقيم على

ر'ش\د1ه.
والع.ر.اق1يل: الد_و.اهي. وع.ر.اق1يل� ال�م'ور, وعراق1يب'ها:

ص1عاب'ها.
@عركل: ع.ر\ك%لD: اسم.



@عرهل: قال ابن بري: الع'ر.اه1ل� الكامل� ال%ل}ق؛ قال الراجز:
ي.ت\ب.ع\ن. ن.ي_اف. الضeح.ى ع'ر.اهل

والع1ر\ه.ل©: الشديد؛ قال:
وأ%ع\ط%اه ع1ر\ه.ل¾ من الصeه\ب, د.و\س.را

@عزل: ع.ز.ل% الشيء4 ي.ع\ز,ل�ه ع.ز\لv وع.ز_ل%ه' فاع\ت.ز.ل% وان\ع.ز.ل%
وت.ع.ز_ل%: ن.ح_اه جان,باv ف%ت.ن.ح_ى. وقوله تعال: إ,ن_ه'م عن

الس_م\ع ل%م.ع\زولون؛ معناه أ%ن_هم ل%م_ا ر'م'وا بالنجوم م'ن,عوا من
الس_م\ع. واع\ت.ز.ل% الشيء4 وت.ع.ز_ل%ه، ويتعديان بع.ن\: ت.ن.ح_ى عنه.

وقوله تعال: فإ,ن} ل ت'ؤ\م1نوا ل1ي فاع\ت.ز,لون1، أ%راد إ,ن ل تؤمنوا ب
فل تكونوا ع.لي_ ول م.ع1ي؛ وقول ال4خوص:

،�يا ب.ي\ت. عات1كة% ال�ذي أ%ت.ع.ز_ل
�ح.ذ%ر. الع1دى، وبه الف�ؤاد' م'وك�ل

يكون على الوجهي 
(* قوله «يكون على الوجهي» فلعلهما تعدي أتعزل فيه

بنفسه وبعن كما هو ظاهر).
:�وت.ع.ا%ز.ل% القوم': ان\ع.ز.ل% ب.ع\ض'هم عن ب.ع.ض. والع'ز\لة

الن\ع1زال نفس'ه، يقال: الع'ز\لة� ع1بادة. وك�ن\ت' ب.ع\ز,ل� عن كذا وكذا أ%ي
ك�ن\ت' بو\ضع ع'ز\لة{ منه. واع\ت.ز.ل}ت' القوم. أ%ي فار.ق}تهم وت.ن.ح_يت

عنهم؛ قال تأ%ب_ط ش.رìا:
ول%س\ت' ب,ج'ل}ب� ج'ل}ب ريح� وق1ر_ة{،
ول بص.فاv ص.ل}د{ عن الي م.ع\ز,ل

وق%و\م¬ من الق%د.ر,ي_ة1 ي'ل%ق�بون ال�ع\ت.ز,لة؛ زعموا أ%نم
اع\ت.ز.لوا ف1ئ%ت الضللة عندهم، ي.ع\ن'ون أ%هل% السeن_ة والماعة1

وال%و.ارج. الذين ي.س\ت.ع\ر,ضون الناس. ق%ت\لv. وم.ر_ ق%تادة� بعمرو بن ع'ب.ي\د
بن باب� فقال: ما هذه ال�ع\ت.ز,لة؟ فس'مeوا ال�ع\ت.ز,لة%؛ وف عمرو

بن عبيد هذا يقول القائل:
ب.رئ}ت' من ال%و.ارج ل%س\ت' منهم

م1ن. الع'ز_ال, منهم وابن, باب
(* قوله «من العزال» قال شارح القاموس: والعزال كرمان العتزلة، وانشد

البيت).



وع.ز.ل عن الرأ%ة واع\ت.ز.ل%ها: لنم ي'ر,د\ ول%دها. وف الديث: سأ%له
رجلD من ال4نصار عن الع.ز\ل, يعن ع.ز\ل% الاء عن النساء ح.ذ%ر.

ال%م\ل؛ قال ال4زهري: الع.ز\ل� ع.ز\ل� الرجل الاء4 عن جاريته إ,ذا جامعها
لئل ت.ح\م1ل. وف حديث أ%ب سعيد ال�د\ري أ%نه قال: بينا أ%نا جالس¬ عند

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، جاء رجل من ال4نصار فقال: يا رسول
ال، إ,ن_ا ن'ص1يب' س.ب\ياv فن'ح1بe ال4ثان فكيف ت.ر.ى ف الع.ز\ل؟

فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل، ع.ل%ي\كم أ%ن ل ت.ف}ع.لوا ذلك
فإ,ن_ها ما م1ن\ ن.س.مة{ ك%ت.ب ال� أ%ن ت}ر'ج. إ,ل وهي خارجة؛ وف

حديث آخر: ما ع.ل%ي\ك�م أ%ن ل ت.ف}ع.لوا، قال: من رواه ل ع.ل%ي\ك�م أ%ن
ل ت.ف}ع.لوا فمعناه عند النحويي ل بأ}س عليكم أ%ن ل تفعلوا، ح'ذ1ف

منه بأ}س لعرفة الخاطب به، ومن رواه ما عليكم أ%ن ل ت.ف}ع.لوا فمعناه
أ%يe شيء� عليكم أ%ن ل تفعلوا كأ%نه ك%ر,ه لم الع.ز\ل% ول ي'ح.ر>مه،

قال: وف قوله ن'ص1يب س.ب\ياv فن'ح1بe ال4ثان% فكيف ت.ر.ى ف الع.ز\ل،
كالد_للة على أ%ن أ�م� الولد ل ت'باع. وف الديث: أ%نه كان ي.ك}ره

ع.ش\ر. خ1لل� منها ع.ز\ل� الاء لغي م.ح.لYه أ%ي ي.ع\ز,له عن إقراره ف
ف%ر\ج الرأ%ة وهو م.ح.ل©ه، وف قوله لغي م.ح.لYه تعريض بإ,تيان

الدeب'ر. ويقال: اع\ز,ل} عنك ما ي.ش1ين'ك أ%ي نYه1 عنك.
وال1ع\ز.ال: الذي ي.ن\ز,ل ناحيةv من الس_ف}ر ي.ن\ز,ل و.ح\د.ه، وهو

ذ%مÒ عند العرب بذا العن. وال1ع\زال: الراعي النفرد؛ قال ال4عشى:
ت'خ\ر,ج الش_ي\خ. عن ب.ن,يه، وت.ل}وي

ب,ل%ب'ون ال1ع\ز.اب.ة1 ال1ع\ز.ال
وهذا العن ليس بذ%م¼ عندهم ل4ن هذا من ف1ع\ل الشeج\عان وذ%و,ي
الب.أ}س والن_ج\دة من الرجال، وي.ك�ون ال1ع\ز.ال الذي ي.س\ت.بدe برأ}يه ف

ر.ع\ي أ�ن'ف الك%ل3 وي.ت.ت.ب_ع م.ساق1ط% الغيث وي.ع\ز'ب فيها، فيقال
له م1ع\زابة وم1ع\ز.ال؛ وأ%نشد ال4صمعي:

إ,ذا ال%د.ف' ال1ع\ز.ال� ص.و_ب. رأ}سه،
وأ%ع\ج.ب.ه ض.ف}و¬ من الث�ل�ة ال�ط}ل,

ويروى ال1ع\زاب، وهو الذي قد ع.ز.ب. بإ,ب,له، وال%د.ف: الث�ق1يل
الو.خ1م'، والض_ف}و': كثرة الال وات>ساعه، والمع ال%عازيل؛ قال ع.ب\دة

بنالطبيب:



إ,ذ أ%ش\ر.ف. الد>يك' ي.د\عو بعض أ�س\رت1ه،
�إ,3ل الص_باح,، وهم ق%و\م¬ م.عاز,يل

(* قوله «ال الصباح» قال الصاغان ف التكملة: كذا وقع ف نسخ الصحاح،
والرواية لدى الصباح وهو الصواب).

قال ابن بري: ال%عاز,يل� هنا ال�ذين ل س1لح معهم، وأ%راد بقوله وهم
قوم الد_جاج..

وال4ع\ز.ل�: الر_م\ل النفرد النقطع ال�ن\ع.ز,ل. والع.ز.ل� ف ذ%ن.ب
الداب_ة: أ%ن ي.ع\ز,ل ذ%ن.به ف أ%حد الانبي، وذلك عادة ل خ1ل}قة

وهو عيب. وداب_ة أ%ع\ز.ل�: مائل الذ�ن.ب عن الدeب'ر, عادةv ل خ1ل}قة،
وقيل: هو الذي ي.ع\ز,ل ذ%ن.به ف ش1ق¼، وقد ع.ز,ل% ع.ز.لv، وك�ل©ه من

الت_ن.ح>ي والتنحية؛ ومنه قول امرئ القيس:
ب,ض.اف{ ف�و.ي\ق. ال4ر\ض, ل%ي\س. بأ%ع\ز.ل

.�وقال النضر: الك%ش.ف أ%ن ت.ر.ى ذ%ن.به زائلv عن د'ب'ره وهو الع.ز.ل
ويقال ل1س.ائق ال1م.ار: اق}ر.ع\ ع.ز.ل% ح1مارك أ%ي م'ؤ.خ_ره. والع.ز.لة:

ال%ر\ق%فة. وال4ع\ز.ل�: الناقص إ,حدى ال%ر\ق%ف%تي؛ وأ%نشد:
قد أ%ع\ج.ل%ت ساق%ت'ها ق%ر\ع. الع.ز.ل

والع'ز'ل وال4ع\ز.ل�: الذي ل س1لح. معه فهو ي.ع\ت.ز,ل ال%ر\ب.؛ حكى
ال4و_ل% الروي ف الغريبي وربا خ'ص_ به الذي ل رمح معه؛ وأ%نشد

أ%بو عبيد:
وأ%ر.ى ال%دين.ة، حي ك�ن\ت. أ%مي.ها،

�أ%م1ن. الب.ر,يء� با ونام ال4ع\ز.ل
وج.م\عهما أ%ع\ز.الD وع'ز\لD وع'ز\لنD وع'ز_لD؛ قال أ%بو كبي الذل:

س'ج.ر.اء4 ن.ف}س3ي غ%ي\ر. ج.م\ع, أ�شابة{
ح'ش'داv، ول ه'ل}ك1 ال%فار,ش, ع'ز_ل,

(* قوله «سجراء» تقدم البيت ف حشد وضبط فيه سجراء بفتح السي وسكون
اليم وهو خطأ والصواب ما هنا).

وقال ال4عشى:
غ%ي\ر م1يل� ول ع.و.او,ير. ف ال%ي\ـ

جا، ول ع'ز_ل� ول أ%كفال
قال أ%بو منصور: ال4ع\زال جع الع'ز'ل على ف�ع'ل، كما يقال ج'ن'ب¬



وأ%ج\ن.اب وم1ي.اه¬ أ%سدام¬ جع س'د'م. وف حديث س.ل%مة: رآن رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، بال�د.ي\ب,ية ع'ز'لv أ%ي ليس معي سلح. وف الديث:

م.ن\ رأ%ى م.ق}ت.ل ح.م\زة؟ فقال ر.ج'لD أ%ع\ز.ل�: أ%نا رأ%يته؛ ومنه حديث
السن: إ,ذا كان الرجل أ%ع\ز.ل% فل بأ}س أ%ن يأ}خ'ذ% من سلح الغ.ن,يمة.

وف حديث خ.ي\فان: م.س.اع1ي' غ%ي ع'ز\ل�، بالتسكي؛ وف قصيد كعب:
ز.ال�وا فما زال% أ%ن\كاس¬ ول ك�ش'ف¬،

�عند اللYقاء، ول م1يلD م.عاز,يل
vويقال ف جعه أ%يضا ،Dأ%ي ل%ي\س معهم س1لح¬، واحدهم م1ع\زال

 �م.عاز,يل
(* قوله «ويقال ف جعه إل» هذا من جوع العزل بضمتي والعزل

التقدمي ف صدر العبارة، وهو معطوف ف عبارة ابن سيده على الموع التقدمة) عن
ابن جن، والسم من ذلك كله الع.ز.ل�. وال%عازيل� أ%يضاv: القوم' الذين

ل رماح. معهم؛ قال الكميت:
،Dح1ش\وة �ولكن_ك�م ح.يÒ م.عازيل

ول ي'م\ن.ع ال1يان� بالل�و\م, والع.ذ}ل
وأ%ما قول أ%ب خ1راش ال�ذل:
فهل هو إ,ل ث%و\ب'ه وس1لح'ه؟

�فما ب,ك�م' ع'ر\ي¬ إ,ليه ول ع.ز\ل
فإ,نا أ%راد: ول أ%نتم ع.ز.لD، ف%خ.ف�ف، وإ,ن كان سيبويه قد ن.فاه،

وقد جاءت له نظائر، وروي: ول ع'ز\ل، أ%راد ول أ%نتم ع'ز\ل، وقد يكون
الع'ز\ل لغةv ف الع.ز.ل، كالشeغ\ل والش_غ.ل والب'خ\ل والب.خ.ل.

والس>ماك' ال4ع\ز.ل: كوكب¬ على ال%جر_ة، سي بذلك لع.ز.له ما ت.ش.ك�ل به
الس_ماك الرامح' من ش.ك}ل الرeم\ح؛ قال ال4زهري: وف نوم السماء س1ما

كان: أ%حدها الس>ماك ال4ع\ز.ل، والخر الس>ماك الرامح، فأ%ما ال4ع\ز.ل
فهو من منازل القمر به ي.نز,ل وهو ش.آم�، وسي أ%ع\ز.ل ل4نه ل شيء بي

يديه من الكواكب كال4ع\ز.ل الذي ل سلح معه كما كان مع الرامح، ويقال:
سي أ%ع\ز.ل ل4نه إ,ذا ط%ل%ع ل يكون ف أ%يامه ريح ول ب.ر\د¬؛ وقال

أ%وس بن
حج.ر:

كأ%ن� ق�رون% الش_م\س عند ارتفاعها،



وقد صاد.ف%ت\ ق%ر\ناv، من الن_جم، أ%عز.ل
ت.ر.د_د. فيه ض.و\ؤ'ها وش'عاع'ها،

فأ%ح\ص1ن\ وأ%ز\ي,ن\ لمرئ� إ,ن ت.س\ربل
،vللتهذيب. وف التكملة: طلقا vكذا ف الصل تبعا «vقوله «قرنا *)

والطلق كما ف القاموس: الذي ل اذى فيه ول حر، وقوله «فأحصن» كذا ف الصل
والتهذيب بالصاد، وف التكملة فأحسن بالسي).

أ%راد: إ,ن ت.س.ر\ب.ل با، يصف الدرع أ%نك إ,ذا نظر\ت. إ,ليها وج.د\تا
صافية ب.ر_اقة كأ%ن ش'عاع الشمس وقع عليها ف أ%يام طلوع ال4ع\ز.ل

والواء� صاف{؛ وقوله: ت.ر.د_د. فيه يعن ف الد>ر\ع فذ%ك�ره لل�فظ 
*)

قوله «فذكره للفظ» اورد ف التكملة البيت بضمي الؤنث، فلعلهما روايتان)
والغالب عليها التأ}نيث؛ وقال الطYر,م�اح:

م.حاه'ن_ ص.ي>ب' ن.و\ء الر_ب,يع،
م1ن. ال4ن\ج'م الع'ز\ل, والر_ام1ح.ه
وقوله: ر.أ%ي\ت' الف1ت\ي.ة% ال4ع\زا

لع، م1ث}ل% ال4ين'ق الرeع\ل
إ,نا ال4عزال� فيه جع ال4عز.ل؛ هكذا رواه علي بن حزة، بالعي

والزاي، والعروف ال4ر\عال.
والع1زال: الض_ع\ف'. ابن ال4عراب: ال4ع\ز.ل من اللحم يكون نصيب.
vوالع.ز\ل: ما يور,د'ه بيت. الال ت.ق}د1مة .Dالرجل الغائب، والمع ع'ز\ل

غي. موزون ول م'ن\ت.ق%د إ,ل م1لY الن_ج\م.
والع.ز\لء: م.ص.بe الاء من الراوية والق1ر\بة1 ف أ%سفلها حيث

ي'س\ت.ف}ر.غ ما فيها من الاء؛ س'ميت ع.زلء ل4نا ف أ%حد خ'ص\م.ي ال%زادة
ل ف و.س.طها ول هي كف%م1ها الذي منه ي'س\ت.قى فيها، والمع الع.زال،

بكسر اللم. وف الديث: وأ%ر\س.ل%ت الس_ماء� ع.زال1ي.ها، كث�ر مط%ر'ها
على الثل، وإ,ن شئت فتحت اللم مثل الص_حاري والص_حارى والع.ذاري

والع.ذارى، يقال للسحابة إ,ذا ان%م.ر.ت\ بال%طر ال%و\د: قد ح.ل�ت
ع.وال1ي.ها وأ%رس.لت\ ع.زال1ي.ها؛ قال الكميت:

م.ر.ت\ه ال%نوب'، فلم�ا اك}ف%هـ
�ر_ ح.ل�ت\ ع.زال1ي.ه الس_م\أ%ل



وف حديث الستسقاء:
د'فاق' الع.زائ1ل ج.مe الب'عاق

(* قوله «دفاق العزائل إل» صدر بيت، وعجزه كما ف حاشية نسخة من
النهاية:

أغاث به ال عليا مضر)
الع.زائل: أ%صله الع.زال مثل الش�ائك والش�اكي، والع.زال جع

الع.ز\لء، وهو ف%م' ال%زادة ال4سفل، فش.ب_ه ات>ساع. الطر واندفاق%ه بالذي
يرج من فم الزادة. وف حديث عائشة: ك�ن_ا ن.ن\ب,ذ لرسول ال، صلى ال

عليه وسلم، ف س1قاء� له ع.ز\لء.
وال4ع\ز.ل: سحاب¬ ل مطر فيه.

والع.ز\ل� وع'ز.ي\لة: موضعان. وال4ع\ز.لة�: موضع. وال4عاز,ل: مواضع ف
بن ي.ر\بوع؛ قال جرير:

ت'ر\و,ي ال4جار,ع. وال4عاز,ل% ك�ل�ها
والن_ع\ف.، حيث� ت.قاب.ل% ال4ح\جار'

وال4ع\ز.لن1: واد1يان لبن ك�ليب وبن الع.د.و,ي_ة، يقال ل4حدها
الر_ي�ان وللخر الظ�م\آن. وع.ز.له عن الع.مل أ%ي ن�اه فع'ز,ل.

وع'ز.ي\ل: اسم¬. وع.ز.له أ%ي أ%ف}ر.ز.ه. وال1ع\زال: الض_عيف ال4ح\مق.
وال1ع\زال: الذي ي.ع\ت.ز,ل أ%هل% ال%ي\س3ر, ل�ؤماv؛ وعاز,لة: اسم ض.ي\عة كانت

ل4ب ن'خ.ي\لة ال1م�ان، وهو القائل فيها:
،�عاز,لةD عن كلY خ.ي\ر ت.ع\ز,ل

�يابسةD ب.ط}حاؤ'ها ت'ف%ل}ف1ل
،�ل1ل}ج,ن> بي قار.ت.ي\ها أ%ف}ك%ل
�أ%ق}ب.ل% بال%ي\ر عليها م'ق}ب,ل

م'ق}ب,ل: اسم جبل أ%ع\لى عاز,لة.
@عزهل: الع.ز\ه.ل والع1ز\ه1ل: ذك%ر' ال%مام، وقيل: ف%ر\خ'ها، وجعه

الع.زاه1ل�؛ وأ%نشد:
إ,ذا س.ع\دان.ة� الش_ع.فات1 ناح.ت\
ع.زاه1ل�ها، س.م1ع\ت. لا ع.ر,ينا

(* قوله «الشعفات» كذا ف الصل هنا بالشي العجمة ومثله ف التكملة،
وتقدم ف ترجة عرن بالهملة).



�قال ابن ال4عراب: الع.رين' الص_و\ت، وقال ابن بري: الع1ز\ه1يل
الذ�ك%ر من ال%مام. ال4زهري: ر.ج'لD ع1ز\ه.لê، مشد_د اللم، إ,ذا كان

فارغاv، ويمع على الع.زاهل؛ وأ%نشد:
وقد أ�ر.ى ف الف1ت\ي,ة الع.زاه1ل,،
أ%جرe من خ.ز> الع1راق, الذ�ائل,

ف%ض\فاضةv ت.ض\فو على ال4نام1ل,
وبعي¬ ع1ز\ه.لê: شديد؛ وأ%نشد:

vه\ب, د.وس.راeوأ%ع\طاه ع1ز\ه.ل¾ من الص
أ%خا الرeب\ع، أ%و قد كاد للب'ز\ل ي'سد1س'

والع'زاه1ل� من ال%ي\ل: الكامل� ال%ل}ق؛ وأ%نشد:
ي.ت\ب.ع\ن. ز.ي_اف. الضeحى ع'زاه1ل،

ي.ن\ف%ح' ذا خ.صائل� غ�داف1ل،
كالب'ر\د ر.ي_ان% الع.صا ع.ثاك1ل

�غ�داف1ل: كثي س.ب,يب الذ�ن.ب. ابن ال4عراب: ال�ع.ب\ه.ل
وال�ع.ز\ه.ل ال�ه\م.ل. والع.زاه1يل 

(* قوله «والعزاهيل إل» اورده الصاغان ف
عرهل بالهملة واستشهد ببيت الشماخ الذكور ث قال: والزاي ف كل هذا

التركيب لغة، وتبعه صاحب القاموس): الماعة ال�ه\م.لة؛ قال
الش_م_اخ:حت اس\ت.غاث% بأ%ح\و.ى ف%و\ق%ه ح'ب'ك¬،

ي.د\ع'و ه.د1يلv به الع'ز\ف' الع.زاه1يل
معناه استغاث المار' الوحشي بأ%حوى، وهو الاء، ف%و\ق%ه ح'ب'ك¬ أ%ي

طرائق ي.د\عو ه.د1يلv، وهو الف%رخ، به الع'ز\ف، وهي ال%مام الط©وراني_ة؛
.Dه\م.لة، واحدها ع'ز\هول�والع.زاه1يل: ال3بل ال

وال�ع.ز\ه.ل�: ال%سن' الغ1ذاء. وع.ز\ه.لD: اسم. وع.ز\ه.ل وع'زاه1ل:
موضع 

(* قوله «وعزهل وعزاهل: موضع» أي كل منهما موضع كما هو مفاد القاموس)
وقال: ال�ع.ل}ه.ز ال%س.ن الغ1ذاء كال�ع.ز\ه.ل.

@عسل: قال ال عز وجل: وأ%نار¬ من ع.س.ل م'ص.فى؛ الع.س.ل� ف الدنيا هو
ل�عاب الن_ح\ل وقد جعله ال تعال بلطفه ش1فاءé للناس، والعرب
ت'ذ%كYر الع.س.ل وت'ؤن>ثه، وتذكيه لغة معروفة والتأ}نيث أ%كثر؛ قال



الشماخ:كأ%ن� ع'يون% الناظ1ر,ين ي.ش'وق�ها
با ع.س.لD، طابت يدا من ي.ش'ور'ها

با أ%ي بذه الرأ%ة كأ%نه قال: ي.ش'وق�ها ب,ش.و\ق1ها إ,ي_اها ع.س.لD؛
الواحدة ع.س.لةD، جاؤوا بالاء ل3رادة الطائفة كقولم ل%ح\مة ولب.ن.ة؛

،Dوع'س\لن Dوع'س'ول Dوع'س\ل Dوحكى أ%بو حنيفة ف جعه أ%ع\سال وع'س'ل
وذلك إ,ذا أ%ردت أ%نواعه؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة:

ب.ي\ضاء� من ع'س\ل, ذ1ر\و.ة{ ض.ر.ب¬،
ش1يب.ت\ باء الق1لت1 من ع.ر,م

الق1لت': جع ق%ل}ت{، والع.ر,م': جع ع.ر,مة، وهي الصeخور ت'ر\ص.ف
وي'ق}ط%ع با الوادي ع.ر\ضاv لتكون ر.د�اv للس_ي\ل. وقد ع.س_ل%ت1 الن_ح\ل

تعسيلv. والع.س_الة: الشeورة الت ت.ت_خ1ذ فيها الن_ح\ل� الع.س.ل%
من راق�ود{ وغيه فت'ع.س>ل فيه. والع.س_الة والعاس1ل�: الذي ي.ش\تار'

الع.س.ل% من موضعه ويأ}خ'ذه من ال%ل1ي_ة؛ قال لبيد:
بأ%ش\ه.ب. من أ%بكار, م'ز\ن1 س.حابة،
�وأ%ر\ي, د'ب'ور� شار.ه' الن_ح\ل% عاس1ل

أ%راد شار.ه من الن_ح\ل فعد�ى بذف الو.س1يط كاخ\تار. م'وسى قوم.ه
س.ب\ع1ي ر.ج'لv. وم.كانD عاس1لD: فيه ع.س.لD؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ت.ن.م_ى با الي.ع\س'وب' ح.ت_ى أ%ق%ر_ها
إ,ل م.أ}ل%ف{، ر.ح\ب, ال%باءة1، عاس1ل,

إ,نا هو على الن_س.ب أ%ي ذي ع.س.ل�، والعرب ت'س.م>ي ص.م\غ% الع'ر\ف�ط
ع.س.لv للوته، وتقول للحديث ال�ل}و: م.ع\س'ولD. واستعار أ%بو حنيفة

الع.س.ل% ل1د1ب\س الرeط%ب فقال: الص_ق}ر' ع.س.ل� الرeط%ب وهو ما سال
من س'لف%ت1ه، وهو ح'ل}و¬ ب.ر_ة{، وع.س.ل� الن_ح\ل هو النفرد بالسم

دون ما سواه من ال�ل}و السم_ى به على التشبيه.
وع.س.ل% الشيء4 ي.ع\س3ل�ه وي.ع\س'له ع.س\لv وع.س_له: خ.ل%ط%ه بالع.س.ل

وط%ي�به وح.ل�ه. وع.س_ل}ت' الرج'ل%: ج.ع.ل}ت' أ�د\م.ه الع.س.ل.
واس\ت.ع\س.ل% القوم': اس\ت.و\ه.بوا الع.س.ل. وع.س_ل}ت' القوم.: زو_دتم

إ,ي_اه. وع.س.ل}ت' الطعام. أ%ع\س3ل�ه وأ%ع\س'له أ%ي عم1ل}ته بالع.س.ل.
وز.ن\ج.ب,يل م'ع.س_ل أ%ي م.ع\مول بالع.س.ل؛ قال ابن بري: ومنه قول

الشاعر:إ,ذا أ%خ.ذ%ت\ م1س\واك%ها م.ن.ح.ت\ به



ر'ضاباv، كط%ع\م الز_ن\ج.ب,يل ال�ع.س_ل
وف الديث ف الرجل ي'ط%لYق امرأ%ته ث ت.ن\ك1ح زوجاv غيه: فإ,ن
ط%ل�قها الثان ل ت.ح1ل� لل4و_ل حت ي.ذ�وق. من ع'س.ي\ل%ت1ها وت.ذ�وق.

من ع'س.ي\ل%ته، يعن ال1ماع على ال%ث%ل. وقال النب، صلى ال عليه
وسلم، لمرأ%ة ر,فاعة الق�ر.ظ1ي>، وقد سأ%ل%ت\ه عن زوج ت.ز.و_ج.ت\ه
ل1ت.ر\ج,ع به إ,ل ز.و\ج,ها ال4و_ل الذي ط%ل�قها، فلم ي.ن\ت.ش1ر\ ذ%ك%ر'ه
لل3يلج فقال له: أ%ت'ر,يدين. أ%ن ت.ر\ج,عي إ,ل ر,فاعة؟ ل، ح.ت_ى

ت.ذ�وقي ع'س.ي\ل%ت.ه وي.ذ�وق. ع'س.ي\ل%ت.ك1، يعن ج,ماع.ها ل4ن ال1ماع هو
ال�س\ت.ح\لى من الرأ%ة، ش.ب_ه. ل%ذ�ة الماع بذ%و\ق الع.س.ل فاستعار لا

ذ%و\قاv؛ وقالوا لك�لY ما اس\ت.ح\ل%و\ا ع.س.لD وم.ع\سول، على أ%نه
ي'س\ت.ح\لى اس\ت1ح\لء الع.س.ل، وقيل ف قوله: حت ت.ذ�وقي ع'س.ي\ل%ته وي.ذوق

ع'س.ي\ل%ت.ك، إ,ن� الع'س.ي\لة ماء الرجل، والنeط}ف%ة� ت'س.م_ى
الع'س.ي\لة؛ وقال ال4زهري: الع'س.ي\لة ف هذا الديث كناية عن ح.لوة ال1ماع

الذي يكون بتغييب ال%ش.فة ف فرج الرأ%ة، ول يكون ذ%واق'
الع'س.ي\ل%ت.ي\ن معاv إ,ل بالتغييب وإ,ن ل ي'ن\ز,ل، ولذلك اشترط ع'س.ي\ل%تهما

وأ%ن_ث% الع'س.ي\لة ل4نه ش.ب_هها بق1ط}عة من الع.س.ل؛ قال ابن ال4ثي:
ومن ص.غ_ر.ه مؤنثاv قال ع'س.ي\لة ك%ق�و.ي\سة وش'م.ي\سة، قال: وإ,نا

ص.غ_ر.ه إ,شارة إ,ل القدر القليل الذي يصل به ال1ل©.
ويقال: ع.س.ل}ت من ط%عامه ع.س.لv أ%ي ذ�ق}ت. وع.س.ل% الرأ%ة%

ي.ع\س3ل�ها ع.س\لv: نك%حها، فإ,م_ا أ%ن تكون مشتق�ة من قوله حت ت.ذ�وقي
ع'س.ي\لته وي.ذ�وق ع'س.ي\لتك، وإ,م_ا أ%ن تكون لفظ%ةv م'ر\ت.ج.ل%ة على ح1د.ة،

قال ابن سيده: وعندي أ%نا مشتقة.
وال%ع\س'لة 

(* قوله «والعسلة» هكذا ضبط ف الصل وف موضعي من الكم
بضم السي وعليه علمة الصحة، ووزنه ف القاموس برحلة) ال%ل1ي_ة؛

يقال: ق%ط%ف. فلن م.ع\س'ل%ت.ه إ,ذا أ%خذ ما هنالك من الع.س.ل، وخ.ل1ي_ة
عاس1لةD، والن_ح\ل ع.س_الة.

وما أ%عرف له م.ض\ر,ب. ع.س.لة: يعن أ%ع\راق%ه؛ ويقال: ما ل1ف�لن
مضر,ب' ع.س.ل%ة يعن من النسب، ل يستعملن إ,ل� ف النفي؛ وقيل: أ%صل ذلك

ف ش.و\ر الع.س.ل ث صار مثلv لل4صل والنسب.



وع.س.ل� الل©ب\ن: شيء# ي.ن\ض.ح' من ش.ج.ر,ها ي'ش\ب,ه الع.س.ل ل
ح.لوة له. وع.س.ل� الر>م\ث: شيء أ%بيض يرج منه كأ%ن_ه ال�م.ان. وع.س.ل%

الرج'ل%: ط%ي_ب الثناء4 عليه؛ عن ابن ال4عراب، وهو من الع.س.ل ل4ن
سام1ع.ه ي.ل%ذ© ب,طيب, ذ1ك}ر,ه. والع.س.ل�: ط1يب' الثناء على الرجل. وف
الديث: إ,ذا أ%راد ال بعبد خياv ع.س.ل%ه ف الناس أ%ي ط%ي_ب ث%ناءه

فيهم؛ وروي أ%نه قيل لرسول ال، صلى ال عليه وسلم: ما ع.س.ل%ه؟ فقال:
ي.ف}ت.ح له ع.م.لv صالاv بي ي.د.ي\ موته حت ي.ر\ضى عنه م.ن\ ح.و\ل%ه
أ%ي ج.ع.ل له من العمل الصال ثناء ط%ي>باv، ش.ب_ه ما ر.ز.ق%ه ال� من

العمل الصال الذي طاب به ذ1ك}ر'ه بي قومه بالع.س.ل الذي ي'ج\ع.ل ف
الطعام ف%ي.ح\ل%و\ل به وي.ط1يب، وهذا م.ث%لD، أ%ي وف�ق%ه ال لعمل صال

ي'ت\ح1فه كما ي'ت\ح1ف الرجل أ%خاه إ,ذا أ%طعمه الع.س.ل.
ويقال: ل%ب.ن.ه' ول%ح.مه وع.س.ل%ه' إ,ذا أ%طعمه اللب واللحم والع.س.ل.

والع'س'ل�: الرجال الصالون، قال: وهو جع عاس1ل� وع.س'ول، قال: وهو ما
Dجاء على لفظ فاعل وهو مفعول به، قال ال4زهري: كأ%نه أ%راد رجل عاس1ل

ذو ع.س.ل أ%ي ذو ع.م.ل� صال1ح� الث�ناء به عليه ي'س\ت.ح\لى كالع.س.ل.
وجارية م.ع\س'ولة الكلم إ,ذا كانت ح'ل}وة ال%ن\ط1ق م.ل1يحة اللفظ ط%ي>بة

:vوع.س.لنا vوع'س'ول vع.س\ل �الن_غ\مة. وع.س.ل% الرeم\ح' ي.ع\س3ل
Dعاس1ل :Dوع.س'ول Dاش\ت.د_ اهتزاز'ه واض\ط%ر.ب. ور'م\ح¬ ع.س_ال

م'ض\ط%ر,ب¬ ل%د\نD، وهو العات1ر' وقد ع.ت.ر. وع.س.ل%؛ قال:
بك�لY ع.س_ال� إ,ذا ه'ز_ ع.ت.ر

وقال أ%وس:
ت.قاك. بك%ع\ب� واحد{ وت.ل%ذ©ه

�ي.داك.، إ,ذا ما ه'ز_ بالك%ف> ي.ع\س3ل
والع.س.ل� والع.س.لن�: أ%ن ي.ض\ط%ر,م الفرس' ف ع.د\و,ه في.خ\ف1ق
vع.س.ل �برأ}سه وي.ط�ر,د م.ت\ن'ه. وع.س.ل الذYئ}ب' والثعلب' ي.ع\س3ل

وع.س.لناv: م.ض.ى م'س\ر,عاv واض\ط%رب ف ع.د\و,ه وه.ز_ رأ}س.ه؛ قال:
وال3 لول و.ج.ع¬ ف الع'ر\ق�وب،
لك�ن\ت' أ%ب\ق%ى ع.س.لv من الذYيب
استعاره لل3نسان؛ وقال لبيد:
،vئ}ب أ%م\س.ى قار,باYع.س.لن% الذ



ب.ر.د. الل�ي\ل� عليه فن.س.ل
وقيل: هو للنابغة العدي، والذئب عاس1لD، والمع الع'س_ل والع.واس1ل؛

وقول ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
ل%د\نD ب,ه.ز> الك%ف> ي.ع\س3ل� م.ت\ن'ه

فيه، كما ع.س.ل% الط�ريق. الث�ع\ل%ب'
أ%راد ع.س.ل% ف الطريق فحذف وأ%و\صل، كقولم د.خ.ل}ت' البيت، ويروى

ل%ذê. والع.س.ل� ح.باب' الاء إ,ذا ج.ر.ى من ه'بوب الر>يح. وع.س.ل% الاء�
ع.س.لv وع.س.لناv: ح.ر_ك%ت\ه الريح' فاض\ط%ر.ب وار\ت.ف%ع.ت\ ح'ب'ك�ه؛

أ%نشد ثعلب:
قد صب_ح.ت\ والظYل© غ%ضÒ ما ز.ح.ل

ح.و\ضاv، كأ%ن� ماءه إ,ذا ع.س.ل
من ناف1ض, الر>يح,، ر'و.ي\ز,يÒ س.م.ل

الرeو.ي\ز,يe: الط�ي\ل%سان�، والس_م.ل: ال%ل%ق، وإ,نا ش.ب_ه
الاء4 ف ص.فائه ب'ض\رة الط�ي\ل%سان وجعله س.م.لv ل4ن الشيء إ,ذا

أ%خ\ل%ق كان لون'ه أ%ع\ت.ق. وع.س.ل% الد_ليل� بال%فازة: أ%سرع.
والع.ن\س.ل: الناقة� السريعة، ذهب سيبويه إ,ل أ%نه من الع.س.لن1. وقال

ممد بن حبيب: قالوا للع.ن\س ع.ن\س.ل، فذهب إ,ل أ%ن اللم من ع.ن\س.ل
زائدة، وأ%ن وزن الكلمة ف%ع\ل%لD واللم ال4خية زائدة؛ قال ابن جن: وقد

ت.ر.ك ف هذا القول مذهب سيبويه الذي عليه ينبغي أ%ن يكون العمل، وذلك
أ%ن ع.ن\س.ل ف%ن\ع.لD من الع.س.لن1 الذي هو ع.د\و' الذئب، والذي ذهب

إ,ليه سيبويه هو القول، ل4ن زيادة النون ثانيةv أ%كثر من زيادة اللم، أ%ل
ترى إ,ل كثرة باب ق%ن\ب.ر وع'ن\ص'ل وق1ن\ف%خ\ر� وق1ن\عاس وقلة باب ذل1ك

وأ�ولل1ك؟ قال ال4عشى:
وقد أ%ق}ط%ع' ال%و\ز.، ج.و\ز. الف%ل،

ة1 بال�ر_ة1 الباز,ل, الع.ن\س.ل
والنون زائدة. ويقال: فلن أ%خ\ب.ث� من أ%ب ع1س\لة ومن أ%ب ر,ع\لة ومن

أ%ب س1ل}عام.ة ومن أ%ب م'ع\طة، ك�ل©ه الذYئب.
ور.ج'لD ع.س3لD: شديد الض_ر\ب س.ر,يع' ر.ج\ع, اليد بالض_ر\ب؛ قال

الشاعر:
ت.م\ش1ي م'وال1يةv، والن_ف}س ت'ن\ذ1ر'ها



مع الو.ب,يل,، بك%ف> ال4ه\و.ج, الع.س3ل
والع.س3يل�: م1ك}ن.سة الطYيب، وهي م1ك}ن.س.ة ش.ع.ر� ي.ك}ن,س با

العط�ار' ب.لط%ه من الع1ط}ر؛ قال:
ف%ر,ش\ن ب.ي\ر�، ل أ%كون� وم1د\ح.ت
ك%ناح1ت1، يوماv، ص.خ\رة{ ب,ع.س3يل

ف%ص.ل% بي الضاف والضاف إ,ليه بالظرف 
(* قوله «فصل بي الضاف

والضاف إليه بالظرف» هذه عبارة الكم وضبط صخرة فيه بالر. وقوله «أراد إل»
هذه عبارة التهذيب وضبط صخرة فيه بالنصب وعليه يتم تثيله ببيت أب

السود فهما روايتان ف البيت كما ل يفى، وقوله بعد «وقيل أراد ل أكونن»
لعله سقط قبل هذا ما يسن العطف عليه، وف التهذيب والصحاح: ل أكونن، بنون

التوكيد) ؛ أ%راد كناح1ت{ ص.خ\رةv يوماv بع.س3يل�، هكذا أ�نشد عن
الفراء؛ ومثله قول أ%ب ال4سود:

فأ%ل}ف%ي\ت'ه غ%ي\ر. م'س\ت.ع\ت1ب�،
ول ذاك1ر, ال4 إ,ل قليل

:vأ%راد: ول ذاك1ر� ال4؛ وأ%نشد الفراء أ%يضا
ر'ب_ اب\ن ع.م¼ لس'ل%ي\م.ى م'ش\م.ع1ل}،

ط%ب_اخ, ساعات1 الك%ر.ى زاد. الك%س3ل}
وقيل: أ%راد ل أ%كون.ن\ وم1د\ح.ت.

.Dوالع.سيل: الر>يشة الت ت'ق}ل%ع با الغال1ية، وجعها ع'س'ل
�وإ,نه ل%ع1س\لD من أ%ع\سال, الال, أ%ي ح.س.ن' الر>عية له، يقال ع1س\ل

مال� كقولك إ,زاء مال� وخال� مال� أ%ي م'ص\لح مال�. والع.سيل: ق%ضيب
الفيل، وجعه ع'س'لD. والع.س.ل� والع.س.لن�: الب.ب. وف حديث عمر: أ%نه

قال لعمرو بن م.ع\د1يك%ر,ب: ك%ذ%ب.، علي\ك الع.س.ل% أ%ي علي\ك بس'ر\عة
ال%ش\ي؛ هو من الع.س.لن م.ش\ي, الذئب واهتزاز الرمح، وع.س.ل% بالشيء

.vع'س'ول
eوهو الل�ح\ي' ف ال%لم. وع.س.ل1ي ،vله وع.س\ل vويقال: ب.س\ل

اليهود1: علم.ت'هم. وابن ع.س.لة: من شعرائهم؛ قال ابن ال4عراب: وهو
ع.ب\دال%سيح بن ع.س.لة. وعاس1ل� بن غ�ز.ي_ة: من ش'ع.راء ه'ذ%يل. وب.ن'و

ع1س\ل�: ق%بيلةD يزعمون أ%ن أ�م_هم الس>ع\لة. وقال ال4زهري ف ترجة



عسم: قال وذكر أ%عراب 
(* قوله «قال وذكر أعراب» القائل هو النضر بن شيل

كما يؤخذ من التهذيب) أ%م.ةv فقال: هي لنا وك�ل© ض.ر\ب.ة{ لا من
ع.س.لة{؛ قال: الع.س.لة الن_س\ل.

Dعسطل: الع.س\ط%لة والع.ل}س.طة: كلم¬ غي' ذي ن,ظام�، وكلم م'ع.ل}س.ط@
(* قوله «وكلم معلسط» هذه عبارة الكم، وعبارة التكملة: يقال كلم

معسطل ومعلسط).
�@عسقل: الع.س\ق%لة: مكانD فيه ص.لبةD وحجارةD بيض¬. والع.س\ق%ل

والع'س\ق�ول� والع'س\قول%ة، ك�ل©ه: ض.ر\ب¬ من الك%م\أ%ة ب,يض¬ ت'ش.ب_ه' ف
لونا بتلك الجارة، وقيل: هي الك%م\أ%ة� الت بي البياض, وال�م\رة، وقيل:

هو أ%كب من الف1ق}ع وأ%شدe بياضاv واست1ر\خاءé؛ وقال ال4صمعي: هي
الع.ساقيل؛ قال وأ%نشد أ%بو زيد:
،vوع.ساق1ل vولقد ج.ن.ي\ت'ك. أ%ك}م'ؤا
ولقد ن.ه.ي\ت'ك. عن ب.نات1 ال4و\ب.ر,

ال4زهري: الق%ع\ب.ل� الف�ط}ر' وهو الع.س\ق%ل. والع.س\ق%ل� والع.س\ق%لة
�والع.سق�ول، ك�ل©ه: ت.لمeع' الس_راب وت.ر.يeع'ه، وقيل: ع.ساق1يل

الس�راب, ق1ط%ع'ه ل واحد لا؛ قال كعب بن زهي:
،Dكأ%تان الض_ح\ل ناج,ية Dع.ي\رانة

�إ,ذا ت.ر.ق�ص. بالق�ور, الع.ساق1يل
قال ابن بري: الذي ف شعر كعب بن زهي:

كأ%ن� أ%و\ب. ذ1راع.ي\ها، إ,ذا ع.ر,ق%ت\،
�وقد ت.ل%ف�ع_ بالق�ور, الع.ساق1يل

والق�ور: الرeب، أ%ي قد ت.غ.ش_اها الس_راب' وغ%ط�اها، قال: وهذا من
القلوب ل4ن الق�ور. هي الت ت.ل%ف�ع.ت بالع.ساقيل؛ وع.ساق1ل: جع

ع.س\ق%لة، وع.ساقيل: جع ع'س\ق�ول؛ وقال ابن سيده: أ%راد: وقد ت.ل%ف�ع.ت\
الق�ور' بالع.ساقيل، ف%ق%لب، وقيل: العساقيل والع.ساق1ل الس_راب' ج'ع1ل

اساv لواحد كما قالوا ح.ضاج,ر. قال ال4زهري: وق1ط%ع' الس_راب عساق1ل؛
قال رؤبة:

ج.ر_د. منها ج'د.داv ع.ساق1ل،
ت.ج\ر,يد.ك. ال%ص\ق�ولة% الس_لئ1ل



vأ%ن\س.ل%ت\ ش.عر.ها ف%خ.رج.ت\ ج'ددا vت'نا�يعن ال1س\ح.ل ج.ر_د. أ
بيضاv كأ%ن_ها ع.ساق1ل� الس_راب. ويقال: ض.ر.ب ع.س\ق%لنه، وهو أ%على
رأ}سه. الوهري: الع.ساق1يل� ض.ر\ب¬ من الك%م\أ%ة وهي الك%م\أ%ة الك1بار

الب,يض' يقال لا ش.ح\مة ال4رض؛ وأ%نشد الوهري:
وأ%غ}ب.ر ف1لð م'ن,يف1 الرeب،

عليه الع.ساق1يل� م1ثل� الش_ح.م
ويقال ف الواحد ع.س\ق%لة وع'س\ق�ول؛ قال الراجز:

ع.ساق1لD وج.ب.أD فيها ق%ض.ض
وع.س\ق%لن�: مدينة وهي ع.ر'وس الش_ام. وع.س\ق%لن: س'وق¬ ت.ح'جeه

النصارى ف كل سنة؛ أ%نشد ثعلب:
كأ%ن� الو'ح'وش به ع.س\ق%ل

ن�، صاد.ف. ف ق%ر\ن1 ح.ج¼ د1يافا
ش.ب_ه ذلك الكان% لكثرة الو'حوش بس'وق, ع.س\ق%لن. وقال ال4زهري:

ع.س\ق%لن من أ%جناد الشام.
@عشل: العاش1ل� والعاش1ن' والعاك1ل�: ال�خ.م_ن الذي ي.ظ�نe في'ص1يب.

@عصل: الع.ص.ل�: ال1عى، والمع أ%ع\صالD؛ قال الطYر,م_اح:
فهو خ1ل}و' ال4ع\صال,، إ,ل� من الا
ء وم.ل}ج'وذ1 بار,ض� ذي ان\ه,ياض
وأ%نشد ال4صمعي ل4ب النجم:
ي.ر\م1ي به ال%ز\ع' إ,ل أ%ع\صال1ها

والع.ص.ل�: الل}تواء� ف الشيء. والع.ص.ل�: التواء ف ع.س3يب ذ%ن.ب
الف%رس حت ي'ص1يب كاذ%ت.ه' وفائل%ه. وف%ر.س¬ أ%ع\ص.ل�: م'ل}ت.وي الع.س3يب

حت ي.ب\رز بعض باطنه الذي ل ش.ع.ر عليه. ويقال للس_ه\م الذي ي.ل}توي
إ,ذا ر'م1ي به م'ع.ص>لD، بالتشديد؛ وحكى ابن بري عن علي بن حزة قال: هو

ال�ع.ض>ل�، بالضاد العجمة، من ع.ض_ل%ت1 الد_جاجة� إ,ذا ال}ت.و.ت
:�الب.ي\ضة� ف جوفه. وع.ص_ل% الس_هم': ال}ت.وى ف الر_م\ي,. والعاص1ل

الس_ه\م الصeل}ب. وف حديث ع'م.ر وجرير: ومنها الع.ص1ل� الطائش أ%ي
الس_ه\م ال�ع\و.جe ال%ت\ن. وس1هام¬ ع'ص\لD: م'ع\و.ج_ة؛ قال لبيد:

،vصائبا vف%ر.م.ي\ت' الق%و\م. ر,ش\قا
ل%س\ن. بالع'ص\ل, ول بال�ق}ت.ع.ل



ويروى: ليس. وف حديث ع.لي¼: ل ع1و.ج لنتصابه ول ع.ص.ل% ف ع'وده؛
الع.ص.ل�: الع\و,جاج، وكل© م'ع\و.ج¼ فيه ص.لبةD أ%ع\ص.ل�. وش.ج.رة

:vأ%يضا �ع.ص1لة: ع.و\جاء ل ي'ق}د.ر على استقامتها لص.لبتها. وال4ع\ص.ل
:Dوع.ص1ل �الس_ه\م القليل الر>يش. وع.ص1ل% الشيء� ع.ص.لv وهو أ%ع\ص.ل

اع\و.ج_ وص.ل�ب.؛ قال:
�ض.ر'وس ت.ه'زe الناس.، أ%ن\ياب'ها ع'ص\ل

vس>ر على ع1صال وهو نادر؛ قال ابن سيده: والذي عندي أ%ن� ع1صال�وقد ك
جع ع.ص.ل كو.ج.ع� وو,جاع�. والع.ص.ل� ف الناب: اع\وجاج'ه. وناب¬

أ%ع\ص.ل� ب.ي>ن الع.ص.ل, وع.ص1لD أ%ي م'ع\وجÒ شديد؛ قال أ%وس:
رأ%يت' لا ناباv، من الش_ر>، أ%ع\ص.ل

وقال آخر:
على ش.ناح�، ناب'ه ل ي.ع\ص.ل

وقال صخر:
أ%با ال�ث%ل�م أ%ق}ص1ر\ ق%ب\ل% باه1ظ%ة{،

�تأ}ت1يك. من>ي، ض.ر'وس� ناب'ها ع.ص1ل
أ%ي هي قدية، وذلك أ%ن ناب. البعي إ,نا ي.ع\ص.ل بعدما ي'س3نe؛ أ%ي

شر� عظيم. وال4ع\ص.ل� من الرجال: الذي ع'ص1بت ساق�ه فاع\و.ج_ت. ويقال
للرجل ال�ع\و.ج> الساق: أ%ع\ص.ل�. وع.ص1ل% ناب'ه وأ%ع\ص.ل%: اشتد_؛

vفقال: إ,ذا ع.ص1ل% ناب'ه وطال ق1راب'ه فب,ع\ه ب.ي\عا vج.مل Dوو.ص.ف ر.ج'ل
د.ل1يقاv، ول ت'حاب, به ص.د1يقاv؛ وقال أ%بو صخر ال�ذ%ل:

أ%ف%ح1ي. أ%ح\ك%م.ن ال%ش1يب'، فل ف%تÝى
غ�م\ر¬ ول ق%ح\م¬، وأ%ع\ص.ل% بازل؟

وال1ع\صال: م1ح\ج.ن¬ ي'تناو.ل� به أ%غصان� الشجر لع\و,جاجه، ويقال: هو
ال1ح\ج.ن والص_و\ل%جان وال1ع\ص1يل وال1ع\صال� والص_اع' وال1يجار'

والصولان 
(vقوله «والصولان إل» هكذا ف الصل والتهذيب مكررا *)

وال1ع\ق%ف؛ قال الراجز:
إ,ن� لا ر.ب�اv كم1ع\صال, الس_ل%م

(* قوله «ان لا رباv إل» ف التكملة بعده:
انك لن ترويها فاذهب فنم).



وامرأ%ة ع.ص\لء: ل ل%ح\م. عليها. وع.ص.ل% الر_ج'ل� وغي'ه: بال. وف
الديث: أ%نه كان لرجل ص.ن.م¬ كان يأ}ت بال�ب'ن> والزeب\د في.ض.ع'ه

على رأ}س ص.ن.مه ويقول: اط}ع.م\ فجاء ث�ع\ل�بان فأ%كل ال�ب'ن_
والزeب\د ث ع.ص.ل على رأ}س الصنم أ%ي بال؛ الث©ع\ل�بان: ذ%ك%ر الث�عالب، وف

كتاب الغ.ريب.ي\ن لله.ر.وي: فجاء ث%ع\ل%بان فأ%كل، أ%راد تثنية
ث%ع\ل%ب.والع.ص.لة: شجرة ت'س.لYح ال3ب,ل% إ,ذا أ%كل البعي' منها س.ل�ح.ته،

والمع الع.ص.ل�؛ قال حس_ان:
ت.خ\ر'ج ال4ض\ياح' من أ%س\تاه1ه,م،
كس'لح, الن>يب, يأ}ك�ل}ن. الع.ص.ل

ال4ض\ياح: ال4ل}بان ال%م\ذوقة؛ وقال لبيد:
وق%ب,يلD من ع'ق%ي\ل� صادق¬،

ك%ل�ي'وث{ بي غاب� وع.ص.ل
وقيل: هو شجر ي'ش\ب,ه الد>ف}لى تأ}كله ال3بل وتشرب عليه الاء كل يوم،

.Dوقيل: هو ح.م\ض¬ ي.ن\بت' على الياه، والمع ع.ص.ل
وع.ص_ل% الرجل� ت.ع\صيلv، وهو الب'ط}ء، أ%ي أ%ب\طأ%؛ وأ%نشد:

يأ}ل1ب'ها ح'م\ران� أ%ي_ أ%ل}ب,،
وع.ص_ل% الع.م\ر,يe ع.ص\ل% الك%ل}ب,

(* قوله «حران» كذا ف الصل بالراء، ومثله بامش التكملة وف صلبها
حدان بالدال).

وال4ل}ب': الس_و\ق' الشديد. والع.ص.ل�: الر_م\ل� ال�ل}تو,ي
ال�ع\و.جe. وف حديث بدر: يام1ن'وا عن هذا الع.ص.ل، يعن الرمل العوج_

.vوا عنه ي.م\نة�اللتوي، أ%ي خ'ذ
ورج'لD أ%ع\ص.ل: يابس البدن، وجعه ع'ص\لD؛ قال الراجز:

ور'ب_ خ.ي\ر� ف الر>جال الع'ص\ل
والع.ص\لء: الرأ%ة اليابسة الت ل لم عليها؛ قال الشاعر:

ليست\ ب,ع.صلء4 ت.ذ}مي الك%ل}ب. ن.ك}ه.ت'ها،
ول بع.ن\د.لة{ ي.ص\ط%كe ث%د\ياها

وال1ع\ص.ل�: التشد>د على غ%ريه.
�والع'ن\ص'ل� والع'ن\ص.ل� والع'ن\ص'لء والع'ن\ص.لء، مدودان: الب.ص.ل

الب>يe، والمع الع.ناص1ل، وهو الذي تسميه ال4طباء ال3س\قال، ويكون



منه خ.لê؛ عن ابن اسرافيون؛ وقال ابن ال4عراب: هو نبت ف البار,ي>،
وزعموا أ%ن الو.ح.امى ت.ش\تهيه وتأ}كله؛ قال: وزعموا أ%نه الب.صل

الب>ي. وقال أ%بو حنيفة: هو و.ر.ق مثل الك�ر_اث يظهر منبسطاv س.ب\طاv، وقال
م'ر_ة: الع'ن\ص'ل ش'ج.ي\رة س'ه\ل1ي_ة تنبت' ف مواضع الاء والن_د.ى

،�نبات ال%و\زة، ولا ن.و\ر كن.و\ر الس_و\س.ن ال4بيض ت}ر'سه النح\ل
والبقر تأ}كل و.ر.قها ف الق�ح'وط ي'خ\ل%ط لا بالع.ل%ف. وقال كراع:

الع'ن\ص'ل ب.ق}لة، ول ي'ح.لYها. وطريق' الع'ن\ص.ل%ي\ن، بفتح الصاد وضمها:
موضع؛ قال الفرزدق:

أ%راد ط%ريق الع'ن\ص.ل%ي\ن، فيام.ن.ت\
به الع1يس' ف نائي الصeو.ى م'ت.شائم

(* قوله «فيامنت» كذا ف الصل، والذي ف معجم ياقوت والكم: فياسرت).
والع'ن\ص'ل: موضع. وس.ل%ك طريق الع'ن\ص'ل%ي\ن: يعن الباطل. ويقال للرجل

إ,ذا ض.ل�: أ%خ.ذ% ف طريق الع'نص'ل%ي\ن. وطريق الع'ن\ص'ل: هو طريق من
اليمامة إ,ل البصرة. وع'ص\لD: موضع؛ قال أ%بو صخر:

ع.ف%ت\ ذات' ع1ر\ق� ع'ص\ل�ها ف%ر,ئام'ها،
فض.ح\ياؤها و.ح\ش¬ قد. آج\لى س.و.ام'ها

@عضل: الع.ض.لة� والع.ض1يلة�: كل© ع.ص.بة{ معها ل%ح\م غليظ. ع.ض1ل%
ع.ض.لv فهو ع.ض1لD وع'ض'لê إ,ذا كان كثي الع.ض.لت؛ قال بعض

ال4غفال:لو ت.ن\ط1ح' الك�ن.اد1ر. الع'ض'ل�،
ف%ض_ت\ ش'ؤ'ون% رأ}س1ه فاف}ت.ل�

وع.ض.ل}ته: ضر.ب\ت ع.ض.لت.ه. وف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه
،vأ%ي م'و.ث�ق. ال%ل}ق، وف رواية: م'ق%ص_دا vوسلم: أ%نه كان م'ع.ض_ل

وهو أ%ثبت. وقال الليث: الع.ض.لة كل ل%ح\مة غليظة م'ن\ت.ب,رة مثل لم
،Dالساق والع.ض'د، وف الصحاح: كل ل%ح\مة غليظة ف ع.ص.بة، والمع ع.ض.ل

يقال: ساق¬ ع.ض1لة ض.خ\مة. وف حديث ماعز: أ%نه أ%ع\ض.ل� قصي¬، هو من ذلك،
ويوز أ%ن يكون أ%راد أ%ن ع.ض.لة ساق1ه كبية. وف حديث حذيفة: أ%خذ%
النبe، صلى ال عليه وسلم، بأ%س\فل% من ع.ضلة1 ساق1ي وقال هذا موضع

ال3زار. والع.ض1لة� من النساء: ال�ك}تنزة الس_م1جة.
وع.ض.ل% الرأ%ة% عن الزوج: ح.ب.سها. وع.ض.ل% الر_ج'ل� أ%ي>م.ه

ي.ع\ض'لها وي.ع\ض1ل�ها ع.ض\لv وعض_لها: م.ن.عها الز_و\ج ظ�ل}ماv؛ قال ال



تعال: فل ت.ع\ض'لوه'ن_ أ%ن ي.ن\ك1ح\ن أ%زواجهن؛ نزلت ف م.ع\ق1ل بن
ي.سار� ال�ز.ن وكان ز.و_ج أ�خ\ت.ه ر.ج'لv فط%ل�قها، فلما انقضت

ع1د_ت'ها خ.ط%بها، فآل أ%ن ل ي'ز.و>جه إ,ياها، ور.غ1بت\ فيه أ�خته فنزلت
الية. وأ%ما قوله تعال: ول ت.ع\ض'ل�وهن_ لت.ذ}ه.بوا ببعض ما آتيتموهن

إ,ل أ%ن يأ}ت1ي بفاحشة م'بي>نة؛ فإ,ن الع.ض\ل% ف هذه الية من الزوج
لمرأ%ته، وهو أ%ن ي'ضار_ها ول ي'ح\س3ن ع1ش\ر.تا ليض\ط%ر_ها بذلك إ,ل

الفتداء منه بهرها الذي أ%مهرها، س.م_اه ال� تعال ع.ض\لv ل4نه
ي.م\نعها ح.ق�ها من النفقة وح'س\ن الع1ش\رة، كما أ%ن الول إ,ذا م.نع

ح'ر\مته من التزويج فقد م.نعها ال%ق_ الذي أ�بيح لا من الن>كاح إ,ذا
د.ع.ت\ إ,ل ك�ف\ء� لا، وقد قيل ف الرجل ي.ط�ل1ع من امرأ%ته على فاحشة
قال: ل بأ}س أ%ن ي'ضار_ها حت ت.خ\ت.ل1ع منه، قال ال4زهري: فجعل ال

سبحانه وتعال الل�وات يأ}ت1ي الفاحشة م'س\ت.ث}ن.يات{ من جلة النساء
الل�وات ن.هى ال أ%زواجهن عن ع.ض\ل1ه,ن لي.ذ}هبوا ببعض ما آت.و\هن من

vالص_د.اق. وف حديث ابن عمرو: قال له أ%بوه ز.و_ج\ت'ك امرأ%ة
فع.ض.ل}تها؛ هو من الع.ض\ل, ال%ن\ع,، أ%راد إ,نك ل ت'عام1ل}ها معاملة% ال4زواج

لنسائهم ول تتركها تتصر_ف ف نفسها فكأ%نك قد منعتها.
وع.ض_ل% عليه ف أ%مره تعضيلv: ض.ي_ق من ذلك وحال% بينه وبي ما يريد
ظلماv. وع.ض_ل% بم الكان�: ضاق. وعض_ل%ت1 ال4رض' بأ%هلها إ,ذا ضاقت

بم لكثرتم؛ قال أ%وس بن ح.جر:
،vت.رى ال4رض. م1ن_ا بالف%ضاء3 م.ريضة

م'ع.ض>لةv م1ن_ا ب,ج.م\ع� ع.ر.م\ر.م
وع.ض_ل الشيء� عن الشيء: ضاق. وعض_ل%ت1 الرأ%ة� بولدها تعضيلv إ,ذا
ن.ش1ب. الولد' فخر.ج بعض'ه ول يرج بعض¬ فبق1ي. م'ع\تر,ضاv، وكان أ%بو

،Dعبيدة يمل هذا على إ,ع\ضال ال4مر ويراه منه. وأ%ع\ضل%ت\، وهي م'ع\ض1ل
بل هاء، وم'ع.ض>ل: ع.س'ر عليها و,لد'ه، وكذلك الد_جاجة بب.ي\ض1ها،

وكذلك الشاء والطي؛ قال الكميت:
وإ,ذا ال�مور' أ%ه.م_ غ1بe ن,تاج,ها،

ي.س_ر\ت. كل� م'عض>ل� وم'ط%ر>ق
وف ترجة عصل: وال�عص>ل�، بالتشديد، السهم' الذي ي.ل}تو,ي إ,ذا

ر'م1ي. به؛ وحكى ابن بري عن علي بن حزة قال: هو ال�ع.ض>ل، بالضاد العجمة،



من ع.ض_ل%ت1 الدجاجة� إ,ذا ال}ت.و.ت الب.ي\ضة� ف جوفها. وال�عض>لة
أ%يضاv: الت ي.ع\س'ر' عليها ولد'ها حت يوت.؛ هذه عن اللحيان. وقال

الليث: يقال للق%ط%اة إ,ذا ن.ش1ب. ب.ي\ض'ها: ق%طاةD م'ع.ض>ل. وقال ال4زهري:
كلم العرب ق%ط%اةD م'ط%ر>ق¬ وامرأ%ة م'ع.ض>لD. وقال أ%بو مالك:

ع.ض_ل%ت1 الرأ%ة� بولدها إ,ذا غ%ص_ ف ف%ر\جها فلم ي.خ\ر'ج ول ي.د\خ'ل.
وف حديث عيسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: أ%نه م.ر_ بظ%ب\ية قد

ع.ض_لها ول%د'ها، قال: يقال ع.ض_ل%ت1 الامل� وأ%ع\ض.ل%ت\ إ,ذا ص.ع'ب
خروج' ولدها، وكان الوجه أ%ن يقول بظ%ب\ية قد ع.ض_ل%ت\ فقال ع.ض_ل%ها

ولد'ها، ومعناه أ%ن ولدها ج.ع.ل%ها م'ع.ض>لة حيث ن.ش1ب. ف بطنها ول يرج.
وأ%صل الع.ض\ل ال%ن\ع' والش>د_ة، يقال: أ%ع\ض.ل% ب ال4مر إ,ذا ضاقت

عليك فيه ال1ي.ل.
وأ%ع\ض.ل%ه ال4مر': غ%ل%ب.ه. وداء ع'ضالD: شديد¬ م'ع\ي� غالب¬؛ قال

ل%ي\لى:
ش.ف%اها م1ن. الد_اء3 الع'ضال, ال�ذي با

غ�لم¬، إ,ذا ه.ز_ الق%ناة% س.ق%اها
ويقال: أ%ن\ز.ل% ب القوم' أ%مراv م'ع\ض1لv ل أ%قوم به؛ وقال ذو

الرمة:ول أ%ق}ذ1ف\ لؤمنة{ ح.صان{،
بإ,ذ}ن1 ال، م'وج,بةv ع'ضال

وقال شر: الد_اء الع'ضال ال�ن\ك%ر الذي يأ}خ'ذ� مباد.ه.ة ث ل
ي.ل}ب.ث أ%ن ي.ق}ت'ل، وهو الذي ي'ع\يي ال4ط1ب_اء4 ع1لج'ه، يقال أ%م\ر¬

ع'ضالD وم'ع\ض1لD، فأ%و_ل�ه ع'ض.الD فإ,ذا ل%ز,م فهو م'ع\ض1لD. وف حديث
كعب: لا أ%راد عمر' الروج. إ,ل العراق قال له: وبا الد_اء الع'ض.ال؛

قال ابن ال4ثي: هو الرض الذي ي'ع\ج,ز' ال4طباء4 فل دواء له.
:Dع'ضال Dوت.ع.ض_ل% الد_اء� ال4ط1ب_اء4 وأ%ع\ض.ل%هم: غ%ل%ب.هم. وح.ل}ف%ة

شديدةD غي' ذات م.ث}ن.و,ي_ة؛ قال:
إ,ن>ي ح.ل%ف}ت' ح.ل}ف%ةv ع'ضال

vهنا داه1ي.ة عجيبة أ%ي ح.ل%ف}ت' ي.م1ينا Dوقال ابن ال4عراب: ع'ضال
داهية شديدة. وفلن ع'ض\ل%ةD وع1ض\ل: شديد، داهية؛ ال4خية عن ابن

ال4عراب. وفلن ع'ض\لةD من الع'ض.ل أ%ي داهيةD من الدواهي. والع'ض\لة، بالضم:
الداهية�. وشيء ع1ض\لD وم'ع\ض1لD: شديد' الق�ب\ح؛ عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:



وم1ن\ ح1ف%اف%ي\ ل1م_ة{ ل ع1ض\ل,
ويقال: ع.ض_ل%ت1 الناقة� ت.ع\ض1يلv وب.د_دت ت.ب\د1يداv وهو ال3ع\ياء

من الشي والركوب وك�لY ع.م.ل. وع.ض.ل% ب ال4مر' وأ%ع\ض.ل% ب
وأ%ع\ض.ل%ن: اش\ت.د_ وغ%ل�ظ% واس\ت.غ\ل%ق. وأ%م\ر¬ م'ع\ض1لD: ل ي'ه\ت.دى

لوجهه. وال�ع\ض1لت': الشدائد. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال:
أ%ع\ض.ل% ب أ%ه\ل� الكوفة، ما ي.ر\ض.و\ن بأ%مي ول يرضاهم أ%مي؛ قال

ال�موي ف قوله أ%ع\ض.ل% ب: هو من الع'ضال وهو ال4مر الشديد الذي ل يقوم به
صاحب'ه، أ%ي ضاقت ع.ل%ي_ ال1ي.ل� ف أ%مرهم وص.ع'ب.ت\ ع.ل%ي_

مدارات'هم. يقال: قد أ%ع\ض.ل% ال4مر'، فهو م'ع\ض1لD؛ قال الشاعر:
واحدةD أ%ع\ض.ل%ن داؤها،

فك%ي\ف. لو ق�م\ت' على أ%ر\ب.ع؟
وأ%نشد ال4صمعيe هذا البيت. أ%با ت.و\بة م.ي\مون% بن

ح.ف}ص م'ؤ.د>ب. عمر بن
س.ع1يد بن س.ل}م ب.ض\رة سعيد، ون.ه.ض. ال4ص\م.عي فدار على أ%ر\ب.ع

ي'ل%ب>س بذلك على أ%ب ت.و\بة، فأ%جابه أ%بو توبة با ي'شاك1ل� ف1ع\ل%
ال4صمعي، فض.ح1ك. س.عيد¬ وقال ل4ب ت.و\بة: أ%ل أ%ن\ه.ك. عن م'جاراته ف

ال%عان؟ هذه ص1ناعت'ه. وس'ئل الش_ع\ب عن مسأ%لة م'ش\ك1لة فقال:
ز.ب_اء� ذات' و.ب.ر�، لو و.ر.د.ت\ على أ%صحاب ممد،

صلى ال عليه وسلم، ل%ع.ض_ل%ت\ بم؛ ع.ض_ل%ت\ بم أ%ي ضاقت عليهم؛
قال ال4زهري: معناه أ%نم ي.ض1يقون بالواب عنها ذ%ر\عاv ل3ش\كالا. وف

حديث عمر، رضي ال عنه: أ%عوذ بال من كل م'ع\ض1لة ليس لا أ%بو ح.س.ن،
وروي م'ع.ض>لة؛ أ%راد السأ%لة الصعبة أ%و ال�ط�ة الض_ي>قة

ال%خارج من ال3ع\ضال أ%و التعضيل، ويريد بأ%ب السن علي بن أ%ب طالب، ك%ر_م
Dال� وجه.ه. وف حديث معاوية وقد جاءته مسأ%لة مشكلة فقال: م'ع\ض1ل%ة

ول أ%با ح.س.ن قال ابن ال4ثي: أ%بو ح.س.ن� م.ع\رفةD و'ض1ع.ت موضع
النكرة كأ%نه قال: ول ر.ج'ل% لا كأ%ب ح.س.ن، ل4ن ل النافية إ,نا تدخل
على النكرات دون ال%عار,ف. وف الديث: فأ%ع\ض.ل%ت\ بال%ل%ك%ي\ن فقال

يا رب إ,ن ع.ب\دك قد قال م.قالةv ل ندري كيف نكتبها.
واع\ض.أ%4ل�ت الشجرة�: ك%ث�رت أ%غ}صان'ها واش\تد_ ال}ت1فاف�ها؛ قال:

كأ%ن� ز,مام.ها أ%ي\م¬ ش'جاع¬،



ت.ر.أ�د. ف غ�صون{ م'ع\ض.ئ1ل�ه
ه.م.ز. على ثقولم د.أ%ب_ة 

(* قوله «هز على قولم دأبة إل» كتب
باشية نسخة الكم الت بأيدينا معزو�اv لبن خلصة ما نصه: هذا غلط ليست

المزة ف اعضأل مزيدة فيكون من باب الثلثي ويكون وزنه حينئذ افعأل وإنا
المزة أصلية على مذهب سيبويه، رحه ال تعال، وهو رباعي وزنه افعلل

كاطمأن وشبهه هذا من نصوص سيبويه وليس ف الفعال افعأل) وهي ه'ذ%لي_ة
شاذ�ة؛ قال أ%بو منصور: الصواب 

(* قوله «قال أبو منصور الصواب إل» أنشده
الوهري ف عضل بالضاد كما رواه الليث، وقوله معطئلة بالطاء أي مع اهال

العي كما هو ظاهر اقتصاره على تصويبه بالطاء ولكن وقع ف التكملة نقط العي
ونص عبارتا بعد عبارة الزهري وصدق الزهري فان أبا عبيد ذكر ف الغريب

الصنف ف باب مفعلل الغطئل الراكب بعضه بعضاv) م'ع\ط%ئل�ة، بالطاء،
وهي الن_اعمة؛ ومنه قيل: شجر ع.ي\ط%لD أ%ي ناعم.

والع.ض.لة: ش'ج.يةD مثل الد>ف}لى تأ}ك�ل�ه ال3بل فتشرب عليه كل� يوم
الاء 

(* هكذا ف الصل، ولعل ف الكلم سقطاv) قال أ%بو منصور:
أ%ح\س.به 

(* قوله «قال أبو منصور أحسبه إل» عبارته ف التهذيب: ل أدري أهي
العضلة أم العصلة ول يروها لنا الثقات عن أب عمرو).

الع.ص.لة، بالصاد الهملة، فصحف.
والع.ض.ل، بفتح الضاد والعي: ال�ر.ذ�، والمع ع1ض\لنD. ابن

ال4عراب: الع.ض.ل� ذ%ك%ر الفأ}ر، والع.ض.ل: موضع، وقيل: موضع بالبادية كثي
الغ1ياض. وع.ض.لD: ح.يÒ وب.ن'و ع'ض.ي\لة: بطن. وقال الليث: ب.ن'و ع.ض.ل�
ح.يÒ من ك1نانة، وقال غيه: ع.ض.لD والد>يش ح.ي_ان1 يقال لما القار.ة

وه'م\ من ك1نانة. وقال الوهري: ع.ض.ل قبيلة، وهو ع.ض.ل بن ال�ون بن
خ'ز.ي\مة أ%خو الد>يش,، وها القار.ة.

@عضبل: الع.ض\ب.ل�: الصeل}ب؛ حكاه ابن دريد عن اللحيان، قال: وليس
ب,ث%بت{.

@عضهل: ع.ض\ه.ل% القار'ورة% وع.ل}ه.ض.ها: ص.م_ ر.أ}س.ه



@عطل: ع.ط1ل%ت1 الرأ%ة� ت.ع\ط%ل ع.ط%لv وع'طولv وت.ع.ط�ل%ت\ إ,ذا ل
يكن عليها ح.ل}ي¬ ول ت.ل}ب.س الزينة وخ.ل ج,يد'ها من الق%لئد.

وامرأ%ةD عاط1لD، بغي هاء، من ن,س\و.ة{ ع.واط1ل% وع'ط�ل�؛ أ%نشد
،vف�ة1 الس>ت\ر, عاط1ل�الق%نان:ولو أ%ش\ر.ف%ت\ من ك

ل%ق�ل}ت.: غ%زالD ما ع.ل%ي\ه1 خ.ض.اض'
وامرأ%ة ع'ط�لD من نسوة أ%عطال؛ قال الش�ماخ:

يا ظ%ب\يةv ع'ط�لv ح'س_انة% ال1يد
فإ,ذا كان ذلك عادتا فهي م1ع\طالD. وقال ابن شيل: ال1ع\طال من النساء

ال%س\ناء الت ت'بال أ%ن ت.ت.ق%ل�د الق1لدة لمالا وتامها.
وم.عاط1ل� الرأ%ة: م.واق1ع' ح.ل}ي,ها؛ قال ال4خطل:

زان.ت\ م.عاط1ل%ها بالدeر> والذ�ه.ب
(* قوله «زانت إل» صدره كما ف التكملة:

من كل بيضاء مكسال برهرهة)
وامرأ%ة ع.ط}لء: ل ح.ل}ي. عليها. وف الديث: يا ع.ليe م'ر\ نساءك ل
ي'ص.لYي ع'ط�لv؛ الع.ط%ل: ف1ق}دان اللي,. وف حديث عائشة: ك%ر,ه.ت

أ%ن ت'صلي الرأ%ة� ع'ط�لv ولو أ%ن ت'ع.لYق ف ع'ن'قها خي\طاv. وج,يد¬
م1ع\طالD: ل ح.لي. عليه، وقيل: العاط1ل من النساء الت ليس ف ع'ن'قها
ح.لي¬ وإ,ن كان ف يديها ورجليها. والت_ع.ط©ل: ترك ال%ل}ي. وال4ع\طال

من اليل وال3بل: الت ل ق%لئد عليها ول أ%ر\سان لا، واحدها ع'ط�لD؛
قال ال4عشى:

وم.ر\س'ون� خ.ي\ل� وأ%ع\طال�ها
وناقةD ع'ط�لD: بل س1مة{؛ عن ثعلب، والمع كالمع؛ وقوله أ%نشده ابن

ال4عراب:
ف جل�ة{ منها ع.داميس. ع'ط�ل

(* قوله «عداميس» كذا ف الصل والكم بالدال، ولعله بالراء جع عرمس
كزبرج، وهي الناقة الكتنزة الصلبة).

يوز أ%ن يكون جع عاط1ل كباز,ل وب'ز'ل، ويوز أ%ن يكون الع'ط�ل يقع على
الواحد والمع. وق%و\س¬ ع'ط�لD: ل و.تر عليها، وقد ع.ط�لها. ورجل

:Dل�ع'ط
ل س.لح له، وجعه أ%ع\طالD؛ وكذلك الر_ع1ي_ة 



(* قوله «وكذلك الرعية
إل» هي بقية عبارة الزهري التية وملها بعد قوله: والواشي إذا اهلت

بل راع فقد عطلت) إ,ذا ل يكن لا وال� ي.سوس'ها فهم م'ع.ط�لون. وقد
ع'طYلوا أ%ي أ�ه\م1لوا. وإ,بلD م'ع.ط�لة: ل راعي لا.

وال�ع.ط�ل: ال%وات' من ال4رض، وإ,ذا ت'ر,ك الث�غ\ر بل حام�
ي.ح\م1يه فقد ع'ط�ل، والواشي إ,ذا أ�هلت بل راع فقد ع'طYلت. والتعطيل:

Dم'ع.ط�ل vالتفريغ. وع.ط�ل% الدار.: أ%خلها. وكل© ما ت'ر,ك ض.ي.اعا
وم'ع\ط%ل. ومن الشاذ قراءة من قرأ%: وبئر� م'ع\ط%لة؛ وبئر¬ م'ع.ط�لةD؛ ل

ي'س\ت.قى منها ول ي'ن\ت.ف%ع بائها، وقيل: بئر م'ع.ط�لة لب'يود أ%هلها.
وف الديث عن عائشة، رضي ال عنها، ف امرأ%ة ت'و'فYيت: فقالت

.vلوها أ%ي انز,ع'وا ح.ل%ي.ها واجعلوها عاطلYع.ط
والع.ط%ل�: ش.خ\ص' ال3نسان، وعم_ به بعض'هم جيع. ال4شخاص، والمع

أ%عطال. والع.ط%ل�: الشخص مثل الط�ل%ل؛ يقال: ما أ%حس.ن. عط%له أ%ي
ش.طاط%ه وتام.ه. والع.ط%ل�: تام' السم وطوله. وامرأ%ة ح.س.نة� الع.ط%ل إ,ذا

كانت حسنة ال�ر\دة أ%ي ال�ج.ر_د. وامرأ%ة ع.ط1لةD: ذات ع.ط%ل أ%ي
ح'س\ن جسم؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

و.ر\هاء ذات ع.ط%ل� و.س1يم
وقد ي'س\ت.عمل الع.ط%ل� ف ال�ل�و> من الشيء، وإ,ن كان أ%صله ف

ال%لي؛ يقال: ع.ط1ل% الرجل� من الال وال4دب، فهو ع'ط}لD وع'ط�لD مثل ع'س\ر
وع'س'ر. وتعطيل� ال�دود: أ%ن ل ت'قام على من و.ج.ب.ت\ عليه. وع'طYلت

الغ.ل9ت' وال%زار,ع' إ,ذا ل ت'ع\م.ر ول ت'ح\ر.ث. وفلن ذو ع'ط}لة إ,ذا
ل تكن له ض.ي\عة ي'مار,سها. ود.لو¬ ع.ط1لة إ,ذا انق%ط%ع وذ%م'ها

فتعط�لت من الستقاء با. وف حديث عائشة وو.ص.ف%ت\ أ%باها: ر.أ%ب الث�أ%ى
وأ%و\ذ%م الع.ط1لة؛ قال: هي الدلو الت ت'ر,ك الع.م.ل با حيناv وع'طYل%ت\
وتق%ط�عت\ أ%وذام'ها وع'راها، تريد أ%نه أ%عاد س'يور.ها وع.م1ل% ع'راها
وأ%عادها صالةv للع.م.ل، وهو م.ث%لD ل1فع\له ف ال3سلم بعد النب،
صلى ال عليه وسلم، أ%ي أ%نه رد_ ال�مور إ,ل ن,ظامها وق%و_ى أ%م\ر.

ال3سلم بعد ارتداد الناس وأ%و\هى أ%مر. الر>د_ة حت استقام له
الناس.وتع.ط�ل الرجل� إ,ذا ب.قي. ل ع.م.ل له، والسم الع'ط}لة. والع.ط1لة من

ال3بل: الس.نة الع.ط%ل إ,ذا كانت تام_ة السم والطول؛ قال أ%بو عبيد:



الع.ط1لت من ال3بل ال1سان�، فلم ي.شتق�ه؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن
الع.ط1لت على هذا إ,نا هو على النسب. والعط1لة أ%يضاv: الناقة

الص_ف1يe؛ أ%نشد أ%بو حنيفة ل1ل%بيد:
فل ن.ت.جاو.ز' الع.ط1لت1 منها
إ,ل الب.ك}ر, ال�قار,ب, والك%ز'وم

ولكن�ا ن'ع1ضe الس_ي\ف. منها
بأ%س\ؤ'ق, عافيات1 الل�ح\م، ك�وم

والع.ط%ل�: الع'ن'ق؛ قال رؤبة:
أ%و\ق%ص' ي'خ\زي ال4ق}ر.بي. ع.ط%ل�ه

وشاةD ع.ط1لة: ي'ع\ر.ف ف ع'ن'قها أ%نا م1غ\زار.
وامرأ%ة ع.ي\ط%لD: طويلة، وقيل: طويلة الع'ن'ق ف ح'س\ن جسم، وكذلك من

.Dه من البهائم ع.ي\ط%ل�النوق واليل، وقيل: كل© ما طال ع'ن'ق
والع.ي\ط%ل: الناقة الطويلة ف ح'س\ن م.ن\ظ%ر وس1م.ن؛ قال ابن ك�لثوم:

ذ1راع.ي\ ع.ي\ط%ل� أ%د\ماء ب,ك}ر�،
ه1جان1 الل�و\ن1 ل ت.ق}ر.أ} ج.ن,ينا

وهذا البيت أ%ورده الوهري:
ذ1راع.ي\ ع.ي\ط%ل� أ%د\ماء ب.ك}ر�،

ت.ر.ب_ع.ت1 ال4ماع1ز. وال�ت'ونا
وف قصيد كعب:

ش.د_ النهار, ذ1راع.ي\ ع.ي\ط%ل� ن.ص.ف{
Dالطويلة، والياء زائدة. وه.ض\بة �قال ابن ال4ثي: الع.ي\ط%ل� الناقة
ع.ي\ط%لD: طويلة. والع.ط%ل� والع.ي\ط%ل� والع.ط1يل�: ش1م\راخ¬ من ط%ل}ع

ف�ح_ال النخل ي'ؤ.ب_ر به؛ قال ال4زهري: سعته من أ%هل ال4حساء؛ وأ%ما
قول الراجز:

بات. ي'بار,ي ش.ع\ش.عات{ ذ�ب_ل،
فه\ي. ت'سم_ى ز.م\ز.ماv وع.ي\ط%ل،

وقد\ حد.و\ناها ب.ي\د{ و.ه.ل
(* قوله «بات يباري» كذا ف الصل ونسخت الصحاح هنا، وسيأت ف ترجة

زمم: باتت تباري، بضمي الؤنث).
فهما اسان لناقة واحدة؛ قال ابن بري: الراجز هو غ%ي\لن بن ح'ر.ي\ث



الربعي، قال: وصوابه ب.ي\د{ وح.ل، ل4ن ه.ل ز.ج\ر¬ للخيل وح.ل ز.ج\ر¬
.vل خيل vلل3بل، والراجز إ,نا و.ص.ف إ,بل

وع.طالة�: اسم رجل وج.بل. وال�ع.ط�ل: من شعراء ه'ذ%ي\ل؛ قال ال4زهري:
ورأ%يت بالس_ودة من د1يارات بن س.ع\د{ ج.ب.لv م'ن,يفاv يقال له

ع.طالة، وهو الذي قال فيه القائل:
خ.ل1يلي_، ق�وما ف ع.طالة فان\ظ�را:

أ%ناراv ت.ر.ى من ذي أ%بان.ي\ن, أ%م ب.ر\قا؟
وف ترجة عضل: اع\ض.أ%ل�ت1 الشجرة� ك%ث�رت أ%غصانا وال}ت.ف�ت\؛

وأ%نشد:
كأ%ن� ز,مام.ها أ%ي\م¬ ش'جاع¬،
ت.ر.أ�د. ف غ�صون{ م'ع\ض.ئ1ل�ة

قال أ%بو منصور: الصواب م'ع\ط%ئ1ل�ة، بالطاء، وهي الناعمة، ومنه قيل
شجر ع.ي\ط%لD أ%ي ناعم.

@عطبل: جاريةD ع'ط}ب'لD وع'ط}ب'ولD وع'ط}ب'ولةD وع.ي\ط%ب'ولD: ج.م1يلة
ف%ت1ي_ةD متلئة طويلة الع'ن'ق، وقيل: الع.ي\ط%ب'ول الطويلة. والع'ط}ب'ل

والع'ط}ب'ول من الظباء والنساء: الطويلة� الع'ن'ق؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ب,م1ث}ل جيد الر>ئ}مة1 الع'ط}ب'ل}

�إ,نا أ%راد الع'ط}ب'ل% فش.د_د للضرورة، والمع الع.ط%اب,يل
والع.ط%اب,ل�؛ قال الشاعر:

لو أ%ب\ص.ر.ت\ س'ع\د.ى با ك%تائ1لي،
م1ث}ل% الع.ذ%ار.ى ال�س_ر, الع.ط%اب,ل

والع'ط}ب'ول: ال%س.نة التام_ة؛ وأ%نشد الوهري لعمر بن أ%ب ربيعة:
إ,ن�، م1ن\ أ%ع\ج.ب الع.جائ1ب ع1ن\دي،

ق%ت\ل% ب.ي\ضاء4 ح'ر_ة{ ع'ط}ب'ول
قال ابن بري: ول يقال ر.ج'ل ع'ط}ب'ول إ,نا يقال رجل أ%ج\ي.د' إ,ذا كان

طويل الع'ن'ق، ومثل الع'ط}ب'ول الع.ي\طاء والع.ن\قاء؛ هذا قول ابن بري،
وقد ذكر ابن ال4ثي ف غريب الديث أ%نه ورد ف صفته، صلى ال عليه

وسلم: أ%نه ل يكن بع'ط}ب'ول� ول بق%ص1ي، وفس_ر.ه فقال: الع'ط}ب'ول
المتدe القامة الطويل الع'ن'ق، وقيل: هو الطويل الصeل}ب ال4ملس، قال:

ويوصف به الرجل والرأ%ة.



@عظل: الع1ظ%ال�: ال�لز.مة ف الس>ف%اد من الك1لب, والس>باع,
وال%راد وغي, ذلك ما يت.لز.م' ف الس>ف%اد وي'ن\ش1ب'؛ وع.ظ%ل%ت\ وع.ظ9ل%ت\

(* قوله «وعظلت وعظلت» كذا ضبط الثان مشدداv ف الصل والكم، والذي
ف القاموس ان الفعل كنصر وسع): ر.ك1ب. بعض'ها بعضاv. وعاظ%ل%ها

فع.ظ%ل%ها ي.ع\ظ�ل�ها، وعاظ%ل%ت1 الك1لب' م'عاظ%ل%ةv وع1ظ%الv وت.ع.اظ%ل%ت\:
ل%ز,م. بعض'ها بعضاv ف الس>ف%اد؛ وأ%نشد:

ك1لب ت.ع.اظ%ل� س'ود' الف1قا
ح,، ل ت.ح\م, ش.يئاv ول ت.ص\ط%د

وقال أ%بو ز.ح\ف{ الك%ل}ب:
ت.م.ش>ي. الك%ل}ب, د.ن.ا للك%ل}بة1،

ي.ب\غ1ي الع1ظال% م'ص\ح1راv بالس_و\أ%ة
وج.ر.اد¬ عاظلةD وع.ظ}ل%ى: متعاظ1لة ل ت.ب\ر.ح؛ وأ%نشد:

يا أ�م_ عمر�و، أ%بش1ري بالب'ش\ر.ى
م.و\ت¬ ذ%ر,يع¬ وج.ر.اد¬ ع.ظ}لى

قال ال4زهري: أ%راد أ%ن يقول يا أ�م_ عامر فلم يستقم له البيت فقال يا
أ�م� عمر�و، وأ�مe عامر ك�ن\ية الض_ب'ع. قال ابن سيده: ومن كلمهم

للضبع: أ%ب\ش1ر,ي ب.ر.اد{ ع.ظ}لى، وك%م\ ر,جال� ق%ت\لى. وت.عاظ%ل%ت1
ال%راد' إ,ذا ت.ساف%د.ت\. وقال ابن شيل: يقال رأ%يت ال%ر.اد. ر'د.اف

ور'ك%اب وع'ظ%ال إ,ذا اع\ت.ظ%ل%ت\، وذلك أ%ن ت.ر.ى أ%ربعة وخسة قد
ار\ت.د.ف%ت\. ابن ال4عراب: س.ف%د. الس_ب'ع وعاظ%ل%، قال: والس>باع كلها

ت'عاظ1ل�، وال%ر.اد' والع1ظ%اء ي'عاظ1ل. ويقال: تعاظ%ل%ت الس>باع' وتشاب.كت\.
والع'ظ�ل�: هم ال%ج\ب'وسون، مأ}خوذ من ال�عاظ%لة، وال%ج\ب'وس

الأ}بون.
وتع.ظ�لوا عليه: اجتمعوا، وقيل: تر.اك%بوا عليه لي.ض\ربوه؛ وقال:

أ%خذ�وا ق1س3ي_ه'م' بأ%ي\م'ن,ه,م\،
يت.ع.ظ�لون تع.ظ©ل% الن_م\ل

ومن أ%يام العرب العروفة يو\م الع'ظ%ال، وهو يوم بي بكر وتيم، ويقال
.vيوم الع.ظ%ال، س'م>ي اليوم به لركوب الناس فيه بعضهم بعضا vأ%يضا

وقال ال4صمعي: ر.ك1ب. فيه الثلثة� والثنان الد_اب_ة% الواحدة؛ قال
الع.و_ام بن ش.و\ذ%ب الش_ي\بان:



،Dفإ,ن} ي.ك' ف ي.و\م, الع'ظ%ال م.لمة
في.و\م' الغ.بيط1 كان أ�خ\ر.ى وأ%ل}و.ما

وقيل: س'م>ي يوم الع'ظ%ال ل4نه ت.عاظ%ل% فيه على الر>ياسة ب,س\طام'
.�بن' قيس وهانئ� بن ق%ب,يصة وم.ف}روق' ابن عمرو وال%و\ف%ز.ان
والع1ظ%ال� ف الق%و.اف: التضمي، يقال: فلن ل ي'عاظ1ل بي

الق%و.اف. وعاظ%ل% الشاعر' ف القافية ع1ظ%الv: ض.م_ن. وروي عن عمر بن الطاب،
رضي ال عنه، أ%نه قال لقوم من العرب: أ%ش\ع.ر' ش'ع.رائكم م.ن\ ل
ي'عاظ1ل الكلم. ول يت.ت.ب_ع ح'وش1ي_ه؛ قوله: ل ي'عاظ1ل الكلم أ%ي ل

ي.ح\م1ل بعض.ه على بعض ول يتكلم بالر_ج,يع من القول ول يكرر اللفظ
والعن، وح'وش1يe الكلم,: و.ح\ش1يeه وغريب'ه. وف حديث عمر، رضي ال عنه،

أ%يضاv أ%نه قال لبن عباس: أ%ن\ش1د\نا لشاعر الشeعراء، قال: وم.ن\ هو؟
قال: الذي ل ي'عاظ1ل بي القول ول يت.ت.ب_ع ح'وش1ي_ الكلم، قال:

وم.ن\ هو؟ قال: ز'ه.ي\ر، أ%ي ل ي'ع.قYده ول ي'وال بعض.ه فوق بعض. وكل©
شيء ر.ك1ب شيئاv فقد عاظ%ل%ه.

وال�ع\ظ1ل� وال�ع\ظ%ئ1ل©: الوضع الكثي الشجر؛ كلها عن كراع، وقد
تقدم ف الضاد اع\ض.أ%ل�ت ك%ث�ر.ت أ%غصان'ها.

@عفل: قال ال�ف%ض_ل بن س.ل%مة ف قول العرب ر.م.ت\ن بدائ1ها
وان\سل�ت\، قال: كان سبب ذلك أ%ن سعد بن ز.يد1 م.ن.اة% كان تز.و_ج ر'ه\م. بنت.

ال%ز\ر.ج بن, ت.ي\م, ال، وكانت من أ%جل النساء، فولدت له مالك ابن
سعد، وكان ض.ر.ائر'ها إ,ذا ساب.ب\ن.ها ي.ق�ل}ن. لا يا ع.ف}لء فقالت لا

أ�مeها: إ,ذا ساب.ب\ن.ك1 فاب\د.ئ1يهن_ بع.ف%ال,، س'ب,يت1، فأ%ر\س.ل%ت\ها
م.ثلv، فساب_ت\ها بعد ذلك امرأ%ةD من ضرائرها، فقالت لا ر'ه\م: يا

ع.ف}لء فقالت ضر_تا: ر.م.ت\ن بدائها وان\س.ل�ت\. قال: وبنو مالك بن
سعد ر.ه\ط� الع.ج_اج كان يقال لم الع'ف%ي\لى 

(* قوله «يقال لم العفيلى»
vكذا ف الصل ونسخة من التهذيب، والذي ف التكملة: بنو العفيل مضبوطا

كزبي ومثله ف القاموس) ابن ال4عراب: الع.ف%لة ب'ظ%ارة الرأ%ة، وحكى
ال4زهري عن ابن ال4عراب قال: الع.ف%ل نبات لم ينبت ف ق�ب'ل الرأ%ة

وهو الق%ر.ن�؛ وأ%نشد:
ما ف الد_وائ1ر, م1ن\ ر,ج\ل%ي_ م1ن\ ع.ق%ل�،



ع1ن\د. الر>هان1، وما أ�ك}و.ى من الع.ف%ل
قال أ%بو عمرو الشيبان: الق%ر.ن بالناقة مثل الع.ف%ل بالرأ%ة، فيؤ\خذ

الر_ض\ف' في'ح\م.ى ث ي'ك}و.ى به ذلك الق%ر.ن، قال: والع.ف%ل شيء#
م'د.و_ر يرج بالفرج، قال: والع.ف%ل ل يكون ف ال4بكار ول ي'صيب الرأ%ة

إ,ل بعد.ما ت.ل1د؛ وقال ابن دريد: الع.ف%ل ف الرجال غ1ل%ظD ي.ح\د'ث ف
الدeب'ر وف النساء غ1ل%ظD ف الر_ح1م، قال: وكذلك هو ف الدواب، قال

،�الليث: ع.ف1ل%ت الرأ%ة� ع.ف%لv، فهي ع.ف}لء، وع.ف1ل%ت الناقة
والع.ف%لة السم. والع.ف%ل� والع.ف%لة، بالتحريك فيهما: شيء يرج ف ق�ب'ل النساء

وح.ياء الناقة ش1ب\ه ال�د\رة الت للرجال ف ال�ص\ية، وربا كان ف
الناس ت.ح\ت. الص_ف%ن؛ ع.ف1ل%ت ع.ف%لv، فهي ع.ف}لء؛ ومنه حديث ابن عباس:

أ%ر\ب.ع¬ ل ي.ج'ز\ن% ف البيع ول النكاح: النونة والذومة
والب.ر\صاء والع.ف}لء، قال والتعفيل إ,صلح ذلك. وف حديث مكحول ف امرأ%ة با

ع.ف%لD. والع.ف%ل�: كثرة ش.ح\م 
(* قوله «والعفل كثرة شحم إل» كذا ف

الصل والكم بالتحريك وصنيع القاموس يقتضي أ%نه مفتوح) ما بي ر,ج\لي
الت_ي\س والث�و\ر، ول يكاد ي'س\ت.ع\م.ل إ,ل ف ال%ص1ي> منهما ول

،�ي'س\ت.ع\مل ف ال�نثى. والع.ف}ل: ال%ط© الذي بي الذكر والدبر. والع.ف}ل
بإ,سكان الفاء: ش.ح\م خ'ص\ي.ي الكبش وما ح.و\ل%ه؛ قال ب,ش\ر¬ يهجو

،vي.ر\ب,ض' ح.ج\ر.ة �ر.ج'لv:ج.ز,يز' القفا ش.ب\عان
ح.د1يث� ال1صاء4 وار,م' الع.ف}ل, م'ع\ب.ر'

والع.ف}ل�: الوضع الذي ي'ج.سe من الك%ب\ش إ,ذا أ%رادوا أ%ن ي.ع\ر,فوا
س1م.نه من غيه، قال: وهو قول ب,ش\ر؛ ومنه حديث ع'م.ي بن أ%فصى: ك%ب\ش¬

ح.و\لê أ%ع\ف%ل� أ%ي كثي شحم ال�ص\ية من الس>م.ن. وإ,ذا م.س_
الرجل� ع.ف}ل% الكبش لينظر س1م.ن.ه يقال: ج.س_ه' وغ%ب.ط%ه وع.ف%ل%ه؛

والع.ف%ل: م.ج.سe الشاة بي رجليها لينظر سنها من ه'زالا.
ابن ال4عراب: العاف1ل� الذي ي.ل}ب.س ث1ياباv ق1صاراv فوق ث1ياب ط1وال.

@عفجل: الع.ف%ن\ج.ل�: الث�قيل� ال%ذ1ر' الكثي ف�ض'ول الكلم.
@عفشل: عجوز ع.ف}ش.ل1يلD: م'س3ن_ة مسترخية اللحم. وك1ساء# ع.ف}ش.ل1يل:

كثي الو.ب.ر ثقيلD جاف{، ور'ب_ما س'م>يت الض_ب'ع ع.ف}ش.ل1يلv به؛ قال
ساعدة بن جؤية:



كم.ش\ي ال4ق}ب.ل, الساري عليه
�ع1فاء، كالع.باءة1 ع.ف}ش.ل1يل

الوهري: الع.ف}ش.ل1يل الرجل� الاف الغليظ والك1ساء الغليظ. ال4زهري:
ر.ج'لD ع.ف%ن\ش.لD ثقيلD و.خ1م¬.

@عفطل: ع.ف}ط%ل% الشيء4 وع.ل}ف%ط%ه: خ.ل%ط%ه بغيه.
@عفكل: الع.ف}ك%ل�: ال4ح\مق.

  الع.ق}ل�: ال1ج\ر والنeهى ض1دe ال�م\ق، والمع ع'قولD. وف حديث عمرو بن العاص: ت1ل}ك ع'قولD كاد.ها بار,ئ�ها أ%ي:عقل@
 أ%رادها بس'وء�، ع.ق%ل% ي.ع\ق1ل ع.ق}لv وم.ع\ق�ولv، وهو مصدر؛ قال سيبويه: هو صفة، وكان يقول إ,ن الصدر ل يأ}ت على وزن

 مفعول الب.ت_ة%، وي.تأ%و_ل ال%ع\ق�ول فيقول: كأ%نه ع'ق1ل% له شيء# أ%ي ح'بس. عليه ع.ق}ل�ه وأ�ي>د وش'د>د، قال: وي'س\ت.غ\ن بذا عن ال%ف}ع.ل
الذي يكون مصدراv؛ وأ%نشد ابن بري:

vوم.و\ع1ظ%ة vف%ق%د\ أ%فاد.ت\ ل%ه'م ح1ل}ما          
                                  ل1م.ن\ ي.ك�ون له إ,ر\ب¬ وم.ع\قول

وع.ق%ل، فهو عاق1لD وع.ق�ولD من قوم ع'ق%لء. ابن ال4نباري: ر.ج'ل عاق1لD وهو الامع ل4مره ور.أ}يه، مأ}خوذ من ع.ق%ل}ت' الب.عي. إ,ذا
 ج.م.ع\ت. قوائمه، وقيل: العاق1ل� الذي ي.ح\ب,س نفسه وي.ر'دeها عن ه.واها، أ�خ1ذ% من قولم قد اع\ت'ق1ل ل1سان'ه إ,ذا ح'ب,س. وم'ن,ع

الكلم.
 وال%ع\ق�ول: ما ت.ع\ق1له بقلبك. وال%ع\ق�ول: الع.ق}ل�، يقال: ما ل%ه' م.ع\ق�ولD أ%ي ع.ق}لD، وهو أ%حد الصادر الت جاءت على مفعول

كال%ي\سور وال%ع\س'ور.
 وعاق%ل%ه' فع.ق%ل%ه ي.ع\ق�ل�ه، بالضم: كان أ%ع\ق%ل% منه. والع.ق}ل�: الت_ث%بeت ف ال�مور. والع.ق}ل�: الق%ل}ب'، والق%ل}ب' الع.ق}ل�، وس'م>ي الع.ق}ل

ع.ق}لv ل4نه ي.ع\ق1ل صاحب.ه عن الت_و.رeط ف ال%هال1ك أ%ي ي.ح\ب,سه، وقيل: الع.ق}ل� هو التمييز الذي به يتميز ال3نسان من سائر
اليوان، ويقال: ل1ف�لن ق%ل}ب¬ ع.ق�ول، ول1سانD س.ؤ'ول، وق%ل}ب¬ ع.ق�ولD ف%ه,م¬؛ وع.ق%ل% الشيء4 ي.ع\ق1ل�ه ع.ق}لv: ف%ه,مه.

ويقال أ%ع\ق%ل}ت' فلناv أ%ي أ%ل}ف%ي\ته عاق1لv. وع.ق�ل}ت'ه أ%ي ص.ي_رته عاق1لv. وت.ع.ق�ل: تك%ل�ف الع.ق}ل% كما يقال ت.ح.ل�م وت.ك%ي_س.
وت.عاق%ل: أ%ظ}ه.ر أ%نه عاق1لD ف%ه,م¬ وليس بذاك. وف حديث الز>ب\ر,قان1: أ%ح.بe ص1ب\يان,نا إ,لينا ال4ب\ل%ه' الع.ق�ول؛ قال ابن ال4ثي: هو

 الذي ي'ظ%نe به ال�م\ق' فإ,ذا ف�ت>ش و'ج,د عاقلv، والع.ق�ول ف%ع'ولD منه للمبالغة. وع.ق%ل% الدواء� ب.ط}ن.ه ي.ع\ق1ل�ه وي.ع\ق�ل�ه ع.ق}لv: أ%م\س.ك%ه،
 وقيل: أ%مسكه بعد اس\ت1ط}لق1ه1، واس\م' الدواء الع.ق�ول�. ابن ال4عراب: يقال ع.ق%ل% بطن'ه واع\ت.ق%ل%، ويقال: أ%ع\ط1ين ع.ق�ولv، في'ع\ط1يه
ما ي'م\س3ك بطن.ه. ابن شيل: إ,ذا اس\ت.ط}ل%ق. بطن' ال3نسان ث اس\ت.م\س.ك فقد ع.ق%ل% بطن'ه، وقد ع.ق%ل% الدواء� بطن.ه سواءé. واع\ت.ق%ل%

 ل1سان'ه (* قوله «واعتقل لسانه إل» عبارة الصباح: واعتقل لسانه، بالبناء للفاعل والفعول، إذا حبس عن الكلم أي منع
فلم يقدر عليه) : ام\ت.س.ك.. ال4صمعي: م.ر,ض. فلن فاع\ت'ق1ل لسان'ه إ,ذا ل ي.ق}د1ر\ على الكلم؛ قال ذو الرمة:

         وم'ع\ت.ق%ل اللYسان1 بغ.ي\ر خ.ب\ل�،
                                  ي.ميد كأ%ن_ه ر.ج'لD أ%م1يم



 واع\ت'ق1ل: ح'ب,س. وع.ق%ل%ه عن حاجته ي.ع\ق1له وع.ق�له وت.ع.ق�ل%ه' واعت.ق%ل%ه: ح.ب.س.ه. وع.ق%ل% البعي. ي.ع\ق1ل�ه ع.ق}لv وع.ق�ل%ه واع\ت.ق%له: ث%ن
 و.ظ1يف%ه مع ذراعه وش.د_ها جيعاv ف وسط الذراع، وكذلك الناقة، وذلك ال%ب\ل� هو الع1قال�، والمع ع'ق�ل. وع.ق�ل}ت' ال3بل
 من الع.ق}ل، ش'د>د للكثرة؛ وقال ب'ق%ي\لة (* قوله «وقال بقيلة» تقدم ف ترجة أزر رسه بلفظ نفيلة بالنون والفاء والصواب

ما هنا) ال4كب وكنيته أ%بو ال1ن\هال:
،Òه'ن_ ج.ع\د¬ ش.يظ%مي�         ي'ع.قYل

                             وب,ئ}س. م'ع.قYل� الذ�و\د1 الظ©ؤ.ار,
 وف الديث: الق�ر\آن� كال3ب,ل, ال�ع.ق�لة أ%ي الشدودة بالع1قال، والتشديد فيه للتكثي؛ وف حديث عمر: ك�ت1ب إ,ليه أ%بيات¬ ف

صحيفة، منها:
         ف%ما ق�ل�ص¬ و'ج,د\ن% م'ع.ق�لت{

                             ق%فا س.ل}ع�، ب'خ\ت.ل%ف1 الت>جار
(* قوله «بختلف التجار» كذا ضبط ف التكملة بالتاء الثناة واليم جع

تر كسهم وسهام، فما سبق ف ترجة أزر بلفظ النجار بالنون واليم فهو
خطأ).

يعن ن,ساءé م'ع.ق�لت ل4زواجهن كما ت'ع.ق�ل النوق' عند الض>راب؛
:vومن ال4بيات أ%يضا

ي'ع.قYل�هن_ ج.ع\د.ة من س'ل%ي\م
أ%راد أ%نه ي.ت.عر_ض لن فك%ن بالع.ق}ل, عن الماع أ%ي أ%ن أ%زواجهن

ي'ع.قYل�ون.ه'ن_ وهو ي'ع.قYلهن أ%يضاv، كأ%ن� الب.د\ء لل4زواج
وال3عادة له، وقد ي'ع\ق%ل الع'ر\قوبان1. والع1قال�: الر>باط الذي ي'ع\ق%ل به،

وجعه ع'ق�لD. قال أ%بو سعيد: ويقال ع.ق%ل% فلن فلناv وع.ك%ل%ه إ,ذا
أ%قامه على إ,حدى رجليه، وهو م.ع\ق�ولD م'ن\ذ� اليوم,، وكل ع.ق}ل� ر.ف}ع¬.

والع.ق}ل� ف الع.روض: إ,سقاط الياء 
(* قوله «اسقاط الياء» كذا ف الصل

ومثله ف الكم، والشهور ف العروض ان العقل اسقاط الامس الرك وهو
اللم من مفاعلت) من م.فاع1يل�ن\ بعد إ,سكانا ف م'فاع.ل%ت'ن\ فيصي

م.فاع1ل�ن\؛ وبيته:
م.ناز,لD لف%ر\ت.ن ق1فار¬،

كأ%ن_ما رس'وم'ها س'طور
والع.ق}ل�: الدي.ة. وع.ق%ل% الق%تيل% ي.ع\ق1له ع.ق}لv: و.د.اه'، وع.ق%ل

عنه: أ%د_ى ج,ناي.ته، وذلك إ,ذا ل%ز,م.ت\ه د1يةD فأ%عطاها عنه، وهذا هو



الفرق 
(* قوله «وهذا هو الفرق إل» هذه عبارة الوهري بعد أن ذكر معن

عقله وعقل عنه وعقل له، فلعل قوله الت: وعقلت له دم فلن مع شاهده مؤخر
عن مله، فان الفرق الشار إليه ل يتم ال بذلك وهو بقية عبارة الوهري)

بي ع.ق%ل}ته وع.ق%ل}ت عنه وع.ق%ل}ت' له؛ فأ%ما قوله:
فإ,ن} كان ع.ق}ل، فاع\ق1ل عن أ%خيكما
ب.نات1 ال%خاض,، والف1ص.ال% ال%ق%اح1ما

فإ,نا ع.د_اه ل4ن ف قوله اع\ق1لوا 
(* قوله «اعقلوا إل» كذا ف

الصل تبعÝ للمحكم، والذي ف البيت اعقلت بأمر الثني) معن أ%دeوا
وأ%ع\ط�وا حت كأ%نه قال فأ%د>يا وأ%ع\ط1يا عن أ%خيكما.

ويقال: اع\ت.ق%ل فلن من دم صاحبه ومن طائلته إ,ذ أ%خ.ذ% الع.ق}ل%.
وع.ق%ل}ت له دم. فلن إ,ذا ت.ر.ك}ت الق%و.د للد>ية؛ قالت ك%ب\ش.ة أ�خت عمرو

بن م.ع\د1يكر,ب:
وأ%ر\س.ل% عبد' ال، إ,ذ} حان% يوم'ه،

إ,ل ق%و\م1ه: ل ت.ع\ق1ل�وا ل%ه'م' د.م1ي
والرأ%ة ت'عاق1ل� الرجل% إ,ل ثلث الدية أ%ي ت'واز,يه، معناه أ%ن

م'وض1حتها وم'وض1حته سواء#، فإ,ذا ب.ل%غ% الع.ق}ل� إ,ل ثلث الدية صارت دية
الرأ%ة على النصف من دية الرجل. وف حديث ابن السيب: الرأ%ة ت'عاق1ل
الرجل إ,ل ث�ل�ث ديتها، فإ,ن جاوزت الثلث ر'د_ت إ,ل نصف دية الرجل،

ومعناه أ%ن دية الرأ%ة ف ال4صل على النصف من دية الرجل كما أ%نا ت.ر,ث نصف
ما ي.ر,ث ما ي.ر,ث الذ�ك%ر'، فج.ع.ل%ها سعيد' بن السيب ت'ساوي الرجل%

فيما يكون دون ثلث الدية، تأ}خذ كما يأ}خذ الرجل إ,ذا ج'ن عليها، ف%لها
ف إ,صب.ع من أ%صابعها ع.ش\ر¬ من ال3بل كإ,صبع الرجل، وف إ,ص\ب.ع.ي\ن

من أ%صابعها عشرون من ال3بل، وف ثلث من أ%صابعها ثلثون كالرجل، فإ,ن
أ�ص1يب أ%ربع¬ من أ%صابعها ر'د_ت إ,ل عشرين ل4نه جاوزت الث©ل�ث

ف%ر'د_ت إ,ل النصف ما للرجل؛ وأ%ما الشافعي وأ%هل الكوفة فإ,نم جعلوا ف
إ,ص\ب.ع الرأ%ة خ.م\ساv من ال3بل، وف إ,صبعي لا عشراv، ول يعتبوا

الثلث كما فعله ابن السيب. وف حديث جرير: فاع\ت.ص.م ناس منهم بالسجود
فأ%س\ر.ع فيهم القتل% فبلغ ذلك النب_، صلى ال عليه وسلم، فأ%م.ر لم



بنصف1 الع.ق}ل؛ إ,نا أ%مر لم بالنصف بعد علمه بإ,سلمهم، ل4نم قد
أ%عانوا على أ%نفسهم ب'قامهم بي ظ%ه\ران الكفار، فكانوا كمن ه.ل%ك بناية

Dنفسه وجناية غيه فتسقط ح1ص_ة جنايته من الدية، وإ,نا قيل للدية ع.ق}ل
ل4نم كانوا يأ}تون بال3بل في.ع\ق1لونا بف1ناء و.ل1ي> القتول، ث

كث�ر ذلك حت قيل لكل دية ع.ق}لD، وإ,ن كانت دناني أ%و دراهم. وف الديث:
إ,ن امرأ%تي من ه'ذ%ي\ل اق}ت.ت.ل%تا ف%ر.م.ت\ إ,حداها ال�خرى بجر

فأ%صاب بطن.ها ف%ق%ت.ل%ها، فق%ض.ى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، بديتها
على عاقلة ال�خرى. وف الديث: ق%ض.ى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،

بدية ش1ب\ه الع.م\د وال%طإ, ال%ح\ض على العاق1لة ي'ؤدeونا ف ثلث سني
إ,ل ور.ث%ة القتول؛ العاقلة: ه'م الع.ص.بة، وهم القرابة من ق1ب.ل

ال4ب الذين ي'ع\ط�ون دية ق%ت\ل ال%ط%إ,، وهي صفة� جاعة عاقلة{، وأ%صلها
اسم فاعلة{ من الع.ق}ل وهي من الصفات الغالبة، قال: ومعرفة العاق1لة أ%ن

ي'ن\ظ%ر إ,ل إ,خوة الان من ق1ب.ل ال4ب في'ح.م_لون ما ت'ح.م_ل
العاق1لة، فإ,ن ح\ت.م.لوها أ%د_و\ها ف ثلث سني، وإ,ن ل يتملوها رف1ع.ت\

إ,ل ب.ن جد�ه، فإ,ن ل يتملوها ر'ف1عت إ,ل بن ج.د> أ%بيه، فإ,ن ل
يتملوها ر'ف1ع.ت\ إ,ل بن ج.د أ%ب ج.د>ه، ث هكذا ل ترفع عن ب.ن أ%ب

حت يعجزوا. قال: وم.ن\ ف الد>يوان ومن ل د1يوان له ف الع.ق}ل سواء#،
وقال أ%هل العراق: هم أ%صحاب الد_واو,ين؛ قال إ,سحق بن منصور: قلت

ل4حد بن حنبل م.ن, العاق1ل%ة�؟ فقال: الق%ب,يلة إ,ل أ%نم ي'ح.م_لون بقدر
ما يطيقون، قال: فإ,ن ل تكن عاقلة ل ت'ج\ع.4ل ف مال الان ولكن

ت'ه\د.ر عنه، وقال إ,سحق: إ,ذا ل تكن العاقلة أ%ص\لv فإ,نه يكون ف بيت
،�الال ول ت'ه\د.ر الدية؛ قال ال4زهري: والع.ق}ل ف كلم العرب الد>ية

سيت ع.ق}لv ل4ن الدية كانت عند العرب ف الاهلية إ,بلv ل4نا كانت
أ%موال%هم، فسميت الدية ع.ق}لv ل4ن القاتل كان ي'ك%ل�ف أ%ن يسوق الدية

إ,ل ف1ناء ورثة القتول ف%ي.ع\ق1ل�ها بالع'ق�ل وي'س.لYمها إ,ل
أ%وليائه، وأ%صل الع.ق}ل مصدر ع.ق%ل}ت البعي بالع1قال أ%ع\ق1له ع.ق}لv، وهو

ح.ب\لD ت'ث}ن به يد البعي إ,ل ركبته فت'ش.دe به؛ قل ابن ال4ثي: وكان
أ%صل الدية ال3بل ث ق�و>م.ت\ بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم

وغيها؛ قال ال4زهري: وق%ض.ى النبe، صلى ال عليه وسلم، ف دية الطإ,
ال%ح\ض وش1ب\ه الع.م\د أ%ن ي.غ\ر.مها ع.ص.بة� القاتل ويرج منها ولد'ه



وأ%بوه، فأ%ما دية الطإ, ال%ح\ض فإ,نا ت'قسم أ%خاساv: عشرين ابنة
م.خ.اض، وعشرين ابنة ل%ب'ون، وعشرين ابن ل%ب'ون، وعشرين ح1ق�ة، وعشرين

ج.ذ%عة؛ وأ%ما دية ش1ب\ه الع.م\د فإ,نا ت'غ.ل�ظ وهي مائة بعي أ%يضاv: منها
ثلثون ح1ق�ة، وثلثون ج.ذ%عة، وأ%ربعون ما بي ث%ن,ي_ة إ,ل بازل,

عام1ها ك�ل©ها خ.ل1ف%ةD، فع.ص.بة القاتل إ,ن كان القتل خطأ% م.ح\ضاv غ%ر,موا
الدية ل4ولياء القتيل أ%خاساv كما وص.ف}ت'، وإ,ن كان القتل ش1ب\ه

الع.م\د غ%ر,موها م'غ.ل�ظ%ة كما وص.ف}ت ف ثلث سني، وهم العاق1لة�. ابن
السكيت: يقال ع.ق%ل}ت عن فلن إ,ذا أ%عطيت. عن القاتل الدية، وقد ع.ق%ل}ت

القتول% أ%ع\ق1له ع.ق}لv؛ قال ال4صمعي: وأ%صله أ%ن يأ}توا بال3بل
فت'ع\ق%ل بأ%ف}ن,ية البيوت، ث ك%ث�ر استعمال�هم هذا الرف حت يقال: ع.ق%ل}ت

vالقتول% إ,ذا أ%عطيت ديته دراهم أ%و دناني، ويقال: ع.ق%ل}ت فلنا
إ,ذا أ%عطيت ديت.ه و.ر.ث%ت.ه بعد ق%ت\له، وع.ق%ل}ت عن فلن إ,ذا ل%ز,م.ت\ه

جنايةD فغ.ر,م\ت ديت.ها عنه. وف الديث: ل ت.عق1ل العاق1لة� عمداv ول
ع.ب\داv ول ص'ل}حاv ول اعترافاv أ%ي أ%ن كل جناية عمد فإ,نا ف مال

الان خاصة، ول ي.ل}زم العاق1لة% منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من
النايات ف الطإ,، وكذلك إ,ذا اعترف الان بالناية من غي ب.ي>نة تقوم

عليه، وإ,ن ادعى أ%نا خ.طأD ل يقبل منه ول ي'ل}ز.م با العاقلة؛ وروي:
ل ت.ع\ق1ل العاق1لة� الع.م\د. ول الع.ب\د.؛ قال ابن ال4ثي: وأ%ما

العبد فهو أ%ن ي.ج\ن. على ح'ر¼ فليس على عاق1لة م.و\له شيء من جناية
عبده، وإ,نا ج,نايته ف ر.ق%بته، وهو مذهب أ%ب حنيفة؛ وقيل: هو أ%ن ين

ح'رÒ على عبد خ.ط%أv فليس على عاق1لة الان شيء، إ,نا جنايته ف ماله
خاص_ة، وهو قول ابن أ%ب ليلى وهو موافق لكلم العرب، إ,ذ لو كان العن

على ال4و�ل لكان الكلم': ل ت.ع\ق1ل العاق1لة� على عبد، ول يكن ل
ت.ع\ق1ل ع.ب\داv، واختاره ال4صمعي وصو�به وقال: كل�مت أ%با يوسف القاضي ف

ذلك بضرة الرشيد فلم ي.ف}ر'ق بي ع.ق%ل}ت'ه وع.ق%ل}ت' عنه حت
ف%ه_م\ته، قال: ول ي.ع\ق1ل� حاضر¬ على باد{، يعن أ%ن الق%تيل إ,ذا كان ف
القرية فإ,ن أ%هلها يلتزمون بينهم الد�ية ول ي'ل}ز,مون أ%هل% ال%ض.ر منها

شيئاv. وف حديث عمر: أ%ن رجلv أ%تاه فقال: إ,ن� ابن ع.م>ي ش'ج_
م'وض1حةv، فقال: أ%م1ن\ أ%ه\ل, الق�رى أ%م من أ%هل البادية؟ فقال: من أ%هل

البادية، فقال عمر، رضي ال عنه: إ,ن_ا ل ن.ت.عاق%ل� ال�ض.غ% بيننا؛



معناه أ%ن أ%هل الق�رى ل ي.ع\ق1لون عن أ%هل البادية، ول أ%هل� البادية عن
أ%هل القرى ف مثل هذه ال4شياء، والعاقلة� ل ت.ح\م1ل الس>ن_

وال3ص\ب.ع. وال�وض1حة% وأ%شباه ذلك، ومعن ل ن.ت.عاق%ل ال�ض.غ% أ%ي ل ن.ع\ق1ل
بيننا ما س.ه'ل من الش>جاج بل ن'ل}ز,مه الان. وت.عاق%ل القوم' د.م.

فلن: ع.ق%ل�وه بينهم.
وال%ع\ق�لة: الد>ي.ة، يقال: ل%نا عند فلن ض.م.د¬ من م.ع\ق�لة أ%ي

ب.ق1ي_ةD من دية كانت عليه. ود.م'ه م.ع\ق�لةD على قومه أ%ي غ�ر\م¬ يؤدeونه
من أ%موالم. وب.ن'و فلن على م.عاق1ل1هم ال�ول من الدية أ%ي على حال

الد>يات الت كانت ف الاهلية ي'ؤدeونا كما كانوا يؤدeونا ف
الاهلية، وعلى م.عاق1لهم أ%يضاv أ%ي على مراتب آبائهم، وأ%صله من ذلك،

واحدتا م.ع\ق�لة. وف الديث: كتب بي قريش وال4نصار كتاباv فيه: ال�هاج,رون
من قريش على ر.باع.ت1هم ي.ت.عاق%ل�ون بينهم م.عاق1ل%هم ال�ول أ%ي

يكونون على ما كانوا عليه من أ%خذ الديات وإ,عطائها، وهو ت.فاع'لD من
الع.ق}ل. وال%عاق1ل: الد>يات، جع م.ع\ق�لة. وال%عاق1ل: حيث ت'ع\ق%ل ال3ب,ل.
وم.عاق1ل ال3بل: حيث ت'ع\ق%ل فيها. وفلنD ع1قال� ال1ئ1ي.: وهو الرجل

لشريف إ,ذا أ�س1ر. ف�د1ي. بئي. من ال3بل. ويقال: فلن ق%ي\د' مائة{
وع1قال� مائة{ إ,ذا كان ف1داؤ'ه إ,ذا أ�س1ر. مائة من ال3بل؛ قال يزيد بن

الص_ع1ق:
أ�ساو,ر. بيض. الد_ار,ع1ي.، وأ%ب\ت.غ1ي

ع1قال% ال1ئ1ي. ف الصاع وف الد_ه\ر
(* قوله «الصاع» هكذا ف الصل بدون نقط، وف نسخة من التهذيب: الصباح).

واع\ت.ق%ل ر'م\ح.ه: ج.ع.ل%ه بي ركابه وساقه. وف حديث أ�م> ز.ر\ع:
واع\ت.ق%ل خ.طYي�اv؛ اع\ت1قال� الرeم\ح: أ%ن يعله الراكب تت ف%خ1ذه

وي.ج'ر_ آخر.ه على ال4رض وراءه. واع\ت.قل شات.ه: و.ض.ع. رجلها بي ساقه
وفخذه ف%ح.لبها. وف حديث عمر: من اع\ت.ق%ل الشاة% وح.ل%ب.ها وأ%ك%ل% مع

أ%هله فقد ب.ر,ئ من الك1ب\ر. ويقال: اع\ت.ق%ل فلن الر_ح\ل إ,ذا ث%ن
ر,ج\له ف%و.ض.عها على ال%و\ر,ك؛ قال ذو الرمة:

أ%ط%ل}ت' اع\ت1قال% الر_ح\ل ف م'د\ل%ه,م_ة{،
إ,ذا ش.ر.ك' ال%و\ماة1 أ%و\دى ن,ظام'ها

أ%ي خ.ف1ي.ت\ آثار' ط�ر'قها. ويقال: ت.ع.ق�ل فلن قاد1مة ر.ح\له بعن



اع\ت.ق%لها؛ ومنه قول النابغة 
(* قوله «قول النابغة» قال الصاغان: هكذا

أنشده الزهري، والذي ف شعره:
فليأتينك قصائد وليدفعن * جيش اليك قوادم الكوار

وأورد فيه روايات اخر، ث قال: وانا هو للمرار بن سعيد الفقعسي وصدره:
يا ابن الذي اليك اقبل صحبت) :

م'ت.ع.قYلي. ق%واد1م. ال4ك}وار
قال ال4زهري: سعت أ%عرابياv يقول لخر: ت.ع.ق�ل} ل بك%ف�ي\ك حت
أ%ركب بعيي، وذلك أ%ن البعي كان قائماv م'ث}ق%لv، ولو أ%ناخه ل

ي.ن\ه.ض\ به وب1م\له، فجمع له يديه وش.ب_ك بي أ%صابعه حت و.ض.ع فيهما ر,ج\له
وركب.

والع.ق%ل�: اص\ط1كاك الركبتي، وقيل التواء ف الر>ج\ل، وقيل: هو أ%ن
ي'ف}ر,ط% الر_و.ح' ف الر>ج\ل%ي حت ي.ص\ط%ك_ الع'ر\قوبان1، وهو

مذموم؛ قال العدي يصف ناقة:
وحاجة{ م1ث}ل, ح.ر> النار, داخ1لة{،
س.ل�ي\ت'ها بأ%م'ون{ ذ�م>ر.ت\ ج.م.ل

م.ط}و,ي_ة1 الز_و\ر ط%ي_ البئر د.وس.رة{،
م.فروشة1 الر>جل ف%ر\شاv ل ي.ك�ن\ ع.ق%ل

وبعي أ%ع\ق%ل� وناقة ع.ق}لء ب.ي>نة الع.ق%ل: وهو التواء ف رجل
البعي واتساع¬، وقد ع.ق1ل%.

والع'ق�ال: داء ف رجل الدابة إ,ذا مشى ظ%ل%ع ساعةv ث انبسط،
وأ%ك}ث%ر' ما يعتري ف الشتاء، وخ.ص_ أ%بو عبيد بالع'ق�ال الفرس.، وف الصحاح:

الع'ق�ال ظ%ل}ع¬ يأ}خذ ف قوائم الدابة؛ وقال أ�ح.ي\حة بن ال�لح:
يا ب.ن,ي_ التeخ'وم. ل ت.ظ}ل1موها،

إ,ن� ظل}م التeخوم ذو ع'ق�ال
وداء# ذو ع'ق�ال�: ل ي'ب\ر.أ� منه. وذو الع'ق�ال: ف%ح\لD من خيول

العرب ي'ن\س.ب إ,ليه؛ قال حزة ع.مe النب، صلى ال عليه وسلم:
ل%ي\س. عندي إ,ل9 س1لح¬ و.و.ر\د¬
قار,ح¬ من ب.نات ذي الع'ق�ال,

أ%ت_ق1ي دونه ال%نايا بن.ف}س3ي،



وه\و. د'ون ي.غ\شى ص'د'ور. الع.وال
قال: وذو الع'ق�ال هو ابن أ%ع\و.ج لص'ل}به ابن الد>يناري> بن

ال�ج.يس3ي> بن زاد الر_ك}ب، قال جرير:
إ,ن� ال1ياد ي.ب,ت\ن. ح.و\ل% ق1باب,نا

من ن.س\ل, أ%ع\و.ج.، أ%و لذي الع'ق�ال
وف الديث: أ%نه كان النب، صلى ال عليه وسلم، ف%ر.س¬ ي'سم_ى ذا

الع'ق�ال؛ قال: الع'ق�ال، بالتشديد، داء ف ر,ج\ل الدواب، وقد يفف، سي
به لدفع عي السوء عنه؛ وف الصحاح: وذو ع'ق�ال اسم فرس؛ قال ابن بري:

�والصحيح ذو الع'ق�ال بلم التعريف. والع.ق1يلة من النساء: الك%رية
ال�خ.د_رة، واستعاره ابن م'ق}ب,ل للب.ق%رة فقال:

ع.قيلة ر.م\ل� داف%ع.ت\ ف ح'ق�وف1ه
ر.خاخ. الث�رى، وال�قح'وان ال�د.ي_ما

وع.ق1يلة� القوم,: س.ي>د'هم. وع.ق1يلة ك�لY شيء: أ%ك}ر.م'ه. وف حديث
علي¼، رضي ال عنه: الختص بع.قائل ك%رامات1ه؛ جع ع.ق1يلة، وهي ف
ال4صل الرأ%ة الكرية النفيسة ث اس\ت'ع\م1ل ف الكري من كل شيء من

الذوات والعان، ومنه ع.قائل الكلم. وع.قائل البحر. د'ر.ر'ه، واحدته
ع.ق1يلة. والدeر_ة الكبية� الصافية�: ع.ق1يلة� البحر. قال ابن بري: الع.ق1يلة

الدeر_ة ف ص.د.فتها. وع.قائل� ال3نسان: كرائم' ماله. قال ال4زهري:
.�الع.قيلة الك%رية من النساء وال3بل وغيها، والمع الع.قائل

وعاق�ول� البحر: م'ع\ظ%م'ه، وقيل: م.و\جه. وع.واقيل� ال4ود1ية:
د.راق1يع'ها ف م.عاط1فها، واحدها عاق�ولD. وع.واق1يل� ال�مور: ما الت.ب.س

منها. وعاق�ول� الن_هر والوادي والرمل: ما اعو.ج_ منه؛ وكل© م.عط1ف1 واد{
عاقولD، وهو أ%يضاv ما الت.ب.س. من ال�مور. وأ%رض¬ عاقولD: ل ي'ه\ت.دى

لا.
والع.ق%ن\ق%ل: ما ار\ت.ك%م من الر_مل وتع.ق�ل بعض'ه ببعض، وي'ج\م.ع
Dوج,ر.فة Dع.ق%ن\ق%لت{ وع.قاق1ل، وقيل: هو ال%بل، منه، فيه ح1ق%فة

وتع.ق©د¬؛ قال سيبويه: هو من الت_ع\ق1يل، فهو عنده ثلثي. والع.ق%ن\ق%ل
أ%يضاv، من ال4ودية: ما ع.ظ�م واتس.ع؛ قال:

إ,ذا ت.ل%ق�ت\ه الد>هاس' خ.ط}ر.فا،
وإ,ن} تل%ق�ته الع.قاق1يل� ط%فا



والع.قن\ق%ل�: الكثيب العظيم التداخ1ل� الر_م\ل، والمع ع.قاق1ل، قال:
وربا س.م_و\ا مصار,ين. الض_ب> ع.ق%ن\ق%لv؛ وع.قن\ق%ل� الضب�:

قان,ص.ت'ه، وقيل: ك�ش\ي.ته ف بطنه. وف الثل: أ%طع1م\ أ%خاك من عق%ن\ق%ل
الضب>؛ ي'ض\رب هذا عند ح.ثYك الرجل% على الواساة، وقيل: إ,ن هذا م.و\ضوع

على ال�ز\ء3.
والع.ق}ل�: ضرب من ال%شط، يقال: ع.ق%ل%ت1 الرأ%ة� ش.عر.ها ع.ق}لv؛

وقال:
أ%ن.خ\ن. الق�رون% فع.ق�ل}ن.ها،

كع.ق}ل, الع.س3يف1 غ%رابيب. م1يل
والق�رون�: خ'ص.ل الش_ع.ر. والاش1طة� يقال لا: العاق1لة. والع.ق}ل:

ضر\ب من الو.ش\ي، وف الكم: من الو.ش\ي, ال4حر، وقيل: هو ثوب أ%حر
ي'ج.ل�ل به الو\د.ج؛ قال علقمة:

ع.ق}لv ور.ق}ماv ت.كاد' الطي' ت.خ\ط%ف�ه،
كأ%نه م1ن\ د.م, ال4جواف1 م.د\موم'

vويقال: ها ضربان من الب'رود. وع.ق%ل% الرجل% ي.ع\ق1له ع.ق}ل
واع\ت.ق%له: ص.ر.عه الش_غ\ز.ب,ي_ة%، وهو أ%ن ي.ل}وي ر,جله على رجله. ولفلن

ع'ق}لةD ي.ع\ق1ل� با الناس. يعن أ%نه إ,ذا صار.عهم ع.ق%ل% أ%ر\ج'ل%هم، وهو
الش_غ\ز.بي_ة والع\ت1قال. ويقال أ%يضاv: به ع'ق}لةD من الس>حر، وقد

ع'م1ل%ت له ن'ش\رة. والع1قال�: ز.كاة� عام� من ال3بل والغنم؛ وف حديث
معاوية: أ%نه استعمل ابن أ%خيه ع.مرو بن ع'ت\بة بن أ%ب سفيان على

ص.د.قات1 كل}ب فاعت.دى عليهم فقال عمرو بن الع.د_اء الكلب:
،vفلم ي.ت\ر'ك\ لنا س.ب.دا vس.ع.ى ع1قال

فك%يف. لو\ قد س.عى ع.مر¬و ع1قال%ي,؟
ل4ص\ب.ح. اليe أ%و\باداv، ول ي.ج,د'وا،

ع1ند. الت_ف%رeق, ف ال%ي\جا، ج,مال%ي,
قال ابن ال4ثي: نص.ب ع1قالv على الظرف؛ أ%راد م'د_ة% ع1قال. وف

حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه، حي امتنعت العرب' عن أ%داء الزكاة إ,ليه: لو
م.ن.عون ع1قالv كانوا ي'ؤ.دeونه إ,ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

لقات.ل}ت'هم عليه؛ قال الكسائي: الع1قال� ص.د.قة عام�؛ يقال: أ�خ1ذ% منهم
ع1قال� هذا العام إ,ذا أ�خ1ذ%ت منهم صدقت'ه؛ وقال بعضهم: أ%راد أ%بو



بكر، رضي ال عنه، بالع1قال ال%بل الذي كان ي'ع\ق%ل به الف%ر,يضة الت
كانت تؤخذ ف الصدقة إ,ذا قبضها ال�ص.د>ق، وذلك أ%نه كان على صاحب ال3بل

أ%ن يؤدي مع كل فريضة ع1قالv ت'ع\ق%ل به، ور,واءé أ%ي ح.ب\لv، وقيل:
أ%راد ما يساوي ع1قالv من حقوق الصدقة، وقيل: إ,ذا أ%خذ الص.د>ق'

،vوإ,ذا أ%خذ أ%ثانا قيل أ%خ.ذ ن.ق}دا ،vأ%عيان% ال3بل قيل أ%خ.ذ ع1قال
وقيل: أ%راد بالع1قال صد.قة العام؛ يقال: ب'ع1ث% فلن على ع1قال بن فلن
إ,ذا ب'ع1ث على ص.د.قاتم، واختاره أ%بو عبيد وقال: هو أ%شبه عندي، قال

الطاب: إ,نا ي'ض\ر.ب الث%ل ف م1ث}ل هذا بال4قلY ل بال4كثر، وليس
بسائر� ف لسانم أ%ن� الع1قال% صدقة عام، وف أ%كثر الروايات: لو

م.ن.عون ع.ناقاv، وف أ�خرى: ج.د\ياv؛ وقد جاء ف الديث ما يدل على القولي،
فمن ال4ول حديث� عمر أ%نه كان يأ}خذ مع كل فريضة ع1قالv ور,واءé، فإ,ذا

جاءت إ,ل الدينة باعها ث� تص.د_ق با، وحديث� ممد بن م.سلمة: أ%نه
كان ي.عمل% على الصدقة ف عهد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فكان يأ}مر

الرجل إ,ذا جاء بفريضتي أ%ن يأ}ت بع1قال%يهما وق1رانيهما، ومن الثان
حديث� عمر أ%نه أ%خ_ر الصدقة% عام الر_مادة، فلما أ%ح\يا الناس' بعث

عامله فقال: اع\ق1ل} عنهم ع1قال%ي، فاقس3م\ فيهم ع1قالv، وأ}ت1ن بالخر؛
يريد صدقة عام.ي. وعلى بن فلن ع1قالن1 أ%ي صدقة� سنتي. وع.ق%ل%

الص.د>ق' الصدقة% إ,ذا ق%ب.ضها، وي'ك}ر.ه أ%ن ت'شترى الصدقة� حت
ي.ع\ق1لها الساعي؛ يقال: ل ت.ش\ت.ر, الصدقة حت ي.ع\ق1لها الصد>ق أ%ي

vع.ق}ل �ي.قب,ض.ها. والع1قال�: الق%لوص الف%ت1ي_ة. وع.ق%ل% إ,ليه ي.ع\ق1ل
وع'قولv: لأ%. وف حديث ظ%ب\يان: إ,ن� م'لوك ح1م\ي.ر م.ل%كوا م.عاق1ل%

ال4رض وق%رارها؛ ال%عاق1ل�: ال�صون، واحدها م.ع\ق1لD. وف الديث:
لي.ع\ق1ل%ن_ الد>ين' من الجاز م.ع\ق1ل% ال�ر\و,ي_ة من رأ}س البل أ%ي
لي.تح.ص_ن وي.عت.ص1م وي.لت.جئ� إ,ليه كما ي.ل}تجئ الو.ع1ل� إ,ل رأ}س
البل. والع.ق}ل�: اللجأ�. والع.ق}ل�: ال1ص\ن، وجعه ع'قول؛ قال

،vح.يحة:وقد أ%ع\د.د\ت للح1د\ثان1 ع.ق}ل�أ
�لو. ان� الرء4 ي.ن\ف%ع'ه' الع'قول

وهو ال%ع\ق1ل�؛ قال ال4زهري: أ�راه أ%راد بالع'قول الت_ح.صeن. ف
البل؛ يقال: و.ع1لD عاق1لD إ,ذا ت.ح.ص_ن بو.ز.ر,ه عن الص_ي_اد؛ قال:

ول أ%سع الع.ق}ل% بعن ال%ع\ق1ل لغي الليث. وفلن م.ع\ق1لD لقومه أ%ي



م.لجأ على الثل؛ قال الكميت:
ل%ق%د\ ع.ل1م. القوم' أ%ن_ا ل%ه'م\
�إ,زاء#، وأ%ن_ا ل%ه'م\ م.ع\ق1ل

وع.ق%ل% الو.ع1ل� أ%ي امتنع ف البل العال ي.ع\ق1ل� ع'قولv، وبه
�س'م>ي الوعل عاق1لv على ح.د> التسمية بالصفة. وع.ق%ل الظ�ب\ي' ي.ع\ق1ل
ع.قلv وع'قولv: ص.ع_د وامتنع، ومنه ال%ع\ق1ل وهو ال%ل}جأ، وبه س'م>ي

الرج'ل. وم.ع\ق1ل� بن ي.س.ار�: من الصحابة، رضي ال عنهم، وهو من
م'ز.ي\نة1 م'ض.ر ينسب إ,ليه نر¬ بالبصرة، والرeط%ب ال%ع\ق1لي�. وأ%ما

م.ع\ق1ل� بن س1ن.ان{ من الصحابة أ%يضاv، فهو من أ%ش\ج.ع. وع.ق%ل% الظYل©
ي.ع\ق1ل إ,ذا قام قائم الظ�ه,ية. وأ%ع\ق%ل% القوم': ع.ق%ل% بم الظYل©

أ%ي ل%جأ% وق%ل%ص عند انتصاف النهار. وع.ق%اق1يل� الك%ر\م,: ما غ�ر,س.
منه؛ أ%نشد ثعلب:

ن.ج'ذ© ر,قاب. ال4و\س, من كلY جانب،
ك%ج.ذY ع.ق%اق1يل الك�ر'وم خ.ب,ي'ها

.vول يذكر لا واحدا
�وف حديث الدجال: ث يأ}ت ال1صب في'ع.قYل الك%ر\م'؛ ي'ع.ق�ل

الك%ر\م' معناه ي'خ\ر,ج' الع'ق�ي\لي، وهو ال1ص\ر,م، ث ي'م.ج>ج أ%ي ي.ط1يب
ط%ع\م'ه.

وع'ق�ال الك%ل3 
(* قوله «وعقال الكل» ضبط ف الصل كرمان وكذا ضبطه

شارح القاموس، وضبط ف الكم ككتاب): ثلث� ب.ق%لت ي.ب\ق%ي\ن. بعد
انص1ر.امه، وه'ن_ الس_ع\د.انة وال�ل�ب والق�ط}ب.ة.

وع1ق%الD وع.ق1يلD وع'ق%يلD: أ%ساء. وعاق1لD: ج.بل؛ وثن_اه الشاعر'
للضرورة فقال:

،vي.ج\ع.ل}ن. م.د\ف%ع. عاق1ل%ي, أ%يام1نا
وج.ع.ل}ن. أ%م\ع.ز. رام.ت.ي, ش1م.ال

قال ال4زهري: وعاق1لD اسم جبل بعينه؛ وهو ف شعر زهي ف قوله:
ل1م.ن\ ط%ل%لD كالو.ح\ي, عاف{ م.ناز,ل�ه،
ع.ف%ا الر_سe منه فالرeس.ي\س' ف%ع.اق1ل�ه؟

وع'ق%ي\لD، مصغر: قبيلة. وم.ع\ق�لة�. خ.ب\راء بالد_ه\ناء ت'م\س3ك'



الاء؛ حكاه الفارسي عن أ%ب زيد؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يتها وفيها ح.و.ايا
كثية ت'م\س3ك ماء السماء د.ه\راv طويلv، وإ,نا س'م>يت م.ع\ق�لة ل4نا

ت'م\س3ك الاء كما ي.ع\ق1ل الدواء� الب.ط}ن.؛ قال ذو الرمة:
ح'ز.او,ي_ة{، أ%و ع.و\ه.ج� م.ع\ق�ل1ي�ة{

ت.ر'ود' بأ%ع\طاف1 الر>مال, ال%رائر
قال الوهري: وقولم ما أ%ع\ق1ل�ه عنك شيئاv أ%ي د.ع\ عنك الش_ك_،

وهذا حرف رواه سيبويه ف باب البتداء ي'ض\م.ر فيه ما ب'ن,ي. على البتداء
كأ%نه قال: ما أ%علم' شيئاv ما تقول فد.ع\ عنك الشك، ويستدل بذا على صحة

ال3ضمار ف كلمهم للختصار، وكذلك قولم: خ'ذ} ع.ن\ك وس1ر\ ع.ن\ك؛
وقال بكر الازن: سأ%لت أ%با زيد وال4صمعي وأ%با مالك وال4خفش عن هذا

الرف فقالوا جيعاv: ما ندري ما هو، وقال ال4خفش: أ%نا م'ن\ذ� خ'ل1ق}ت'
أ%سأ%ل عن هذا، قال الشيخ ابن بري الذي رواه سيبويه: ما أ%غ}ف%ل%ه 

(* قوله
«ما أغفله» كذا ضبط ف القاموس، ولعله مضارع من أغفل المر تركه وأهله

من غي نسيان) عنك، بالغي العجمة والفاء، والقاف تصحيف.
@عقبل: الع.ق%اب,يل�: ب.قايا الع1ل�ة والع.داوة1 والع1ش\ق,، وقيل: هو
vم_ى، الواحدة منهما جيعا�الذي يرج على الش_ف%ت.ي, غ1ب_ ال

ع'ق}ب'ولة وع'ق}ب'ول، والمع الع.ق%اب,يل؛ قال رؤبة:
من\ و,ر\د1 ح'م_ى أ%س\أ%ر.ت\ ع.قاب,ل

أ%ي أ%ب\ق%ت\. وف حديث علي¼، كرم ال وجهه: ث ق%ر.ن% بس.ع.ت1ها
ع.ق%اب,يل% فاق%ت1ها؛ قال ابن ال4ثي: الع.قاب,يل� بقايا الرض وغيه. ويقال

لصاحب الش_ر>: إ,نه لذو ع.ق%اب,يل، ويقال لذو ع.و.اق1يل%؛
والع.قابيل�: الشدائد من ال�مور. والع.باق1يل: بقايا الرض وال�ب>؛ عن اللحيان،

كالع.قاب,يل. ال4زهري: ر.ماه ال بالع.ق%اب,يس والع.قاب,يل، وهي
الد_و.اهي. الوهري: الع'ق}ب'ولة والع'ق}ب'ول ال%لء�، وهو ق�روح ص1غار ترج

بالش_ف%ة من بقايا الرض، والمع الع.ق%اب,يل.
@عقرطل: الع.ق%ر\ط%ل�: اسم ل�نثى الف1ي.لة.

@عكل: ع.ك%ل% الشيء4 ي.ع\ك1ل�ه وي.ع\ك�له ع.ك}لv ج.م.ع.ه. وع.ك%ل}ت'
ال%تاع أ%ع\ك�له، بالضم، أ%ي ن.ض.د\ت بعض.ه على بعض. وع.ك%ل السائق'

ال%ي\ل% وال3بل ي.ع\ك�ل�ها ع.ك}لv: حاز.ها وساق%ها وض.م_ ق%واص1ي.ها؛



وأ%نشد للفرزدق:
و.ه'م' على ص.د.ف1 ال4م1يل ت.د.ار.ك�وا

ن.ع.ماv، ت'ش.ل© إ,ل الر_ئيس, وت'ع\ك%ل
وع.ك%ل% البعي. ي.ع\ك�له وي.ع\ك1ل�ه ع.ك}لv: ش.د_ ر'س\غ% يده إ,ل

.�ع.ض'ده ببل، وف الصحاح: هو أ%ن ي'ع\ق%ل ببل، واسم' ذلك البل الع1ك%ال
وإ,ب,لD م.ع\ك�ولة أ%ي م.ع\ق�ولة. وال%ع\ك�ول: البوس؛ عن يعقوب.

وع.ك%ل%ه: ح.ب.سه؛ يقال: ع.ك%ل�وهم م.ع\ك%ل س.و\ء�. والع.ك%ل� من ال3بل:
كالع.ك%ر، لغة، والراء أ%حسن.

والع1ك}ل� والع'ك}ل: اللئيم، وخصصه ال4زهري فقال: من الرجال، والمع
أ%عكال. وع.ك%ل ف ال4مر ي.ع\ك�ل� ع.ك}لv: قال فيه برأ}يه. وع.ك%ل برأ}يه

�ي.ع\ك�ل� ع.ك}لv: مثل ح.د.س. ي.ح\د1س'. والعاك1ل� وال�ع\ك1ل
والغ.ي\ذ%ان� وال�خ.م_ن': الذي ي.ظ�نe فيصيب.

وع.ك%ل% عليه ال4مر' وأ%ع\ك%ل% واعت.ك%ل%: ال}ت.بس. واشتبه. وف حديث
عمرو بن م'ر_ة: عند اع\ت1كال الض_ر.ائر أ%ي عند اختلط ال�مور، ويروى

بالراء، وقد تقدم.
والع.و\ك%ل%ة: ال4ر\ن.ب، وقيل: ال4رنب الع.ق�ور. والع.و\ك%ل�: ظهر

الك%ث1يب؛ قال:
بك�لY ع.ق%ن\ق%ل� أ%و ر.أ}س, ب.ر\ث{،
وع.و\ك%ل, كلY ق%و\ز� م'س\ت.ط1ي

وقيل: هو الك%ث1يب العظيم إ,ل� أ%نه دون الع.ق%ن\ق%ل، وقيل: هو الكثيب
ال�تر.اك1ب ال�ت.داخ1ل، وقيل: ع.و\ك%ل� كلY ر.م\لة{ رأ}س'ها.

والع.و\ك%ل%ة: العظ1يمة من الر_م\ل؛ قال ذو الرمة:
وقد قاب.ل%ت\ه ع.و\ك%لت¬ عوان,ك¬،
ر'ك%ام¬ ن.ف%ي\ن. الن_ب\ت. غي. ال%آز,ر

أ%ي ليس با نبت¬ إ,ل� ما ح.و\ل%ها. والع.و\ك%ل: الرأ%ة ال%م\قاء.
والع.و\ك%ل: الر_جل القصي ال4ف}ح.ج؛ قال:

ليس. براعي ن.ع.جات{ ع.و\ك%ل,،
أ%ح.ل� ي.م\ش1ي م1ش\ي.ة% ال�ح.ج_ل,

ور.جلD عاك1لD: وهو القصي البخيل الشؤ'وم، وجعه ع'ك�لD. وق%ل�د\ت'ه
ق%لئ1د. ع.و\ك%ل�: يعن الف%ضائح؛ عن كراع. والع.و\كلن1: نمان.



:Dبلد. وع'ك}ل :Dقبائل من الر_باب. وع'ك}ل :Òوت.ي\م¬ و.عد1ي Dوع'ك}ل
Dف%ه\م�، ولذلك يقال لكل م.ن\ فيه غ%ف}لة �قبيلة فيهم غ%باوةD وق1ل�ة

وي'س\ت.ح\م.ق: ع'ك}ل1يÒ؛ قال:
،Dج.اءت\ به ع'ج'ز¬ م'قاب.ل%ة

ما ه'ن_ من ج.ر\م� ول ع'ك}ل
قال ابن الكلب 

(* قوله «قال ابن الكلب إل» كذا ف الصل وهي عبارة
الكم، وعبارة ياقوت: وعكل قبيلة من الرباب وهو اسم امرأة حضنت بن عوف بن

Dوائل فغلبت عليهم وسوا باسها): هو أ%بو بطن منهم، ح.ض.ن.ت\ه أ%م.ة
ت'سم_ى ع'ك}ل فس'م>يت القبيلة با.

وع.ك%ل%ه: ص.ر.ع.ه. وع.ك%ل% ف ال4مر: ج.د_. وع.ك%ل% فلن: مات.
واع\ت.ك%ل الث�و\ران1: ت.ناط%حا. والع\ت1كال�: الع\ت1لج'

والص\ط1راع؛ قال الب.و\لن©:
واع\ت.ك%ل وأ%ي_ما اع\ت1كال,

وع.ك1ل%ت ال1س\ر.ج.ة�، بالكسر، أ%ي اجتمع فيها الدeر\د1يe مثل
ع.ك1ر.ت\. وقد سوا ع.ك�الv وعاك1لv وع'ك%ي\لv. وب.ن'و ع.و\ك%لن: بطن من

العرب. وع.و\ك%لن�: موضع. والع.و\ك%ل�: القصي.
@عكبل: الع.ك}ب.ل: الشديد. وع.ك}ب.ل: اسم.

@علل: الع.ل© والع.ل%ل�: الش_ر\بة� الثانية، وقيل: الشeر\ب بعد الشرب
ت1باعاv، يقال: ع.ل%لD بعد ن.ه.ل�.

وع.ل�ه ي.ع'ل©ه وي.ع1ل©ه إ,ذا سقاه الس_ق}ي.ة الثانية، وع.ل�
،vبنفسه، ي.تعد_ى ول يتعد_ى. وع.ل� ي.ع1ل© وي.ع'ل© ع.ل¾ وع.ل%ل

وع.ل�ت1 ال3ب,ل� ت.ع1ل© وت.ع'ل© إ,ذا ش.ر,بت الش_ر\بة% الثانية. ابن
ال4عراب: ع.ل� الر_جل� ي.ع1ل© من الرض، وع.ل� ي.ع1ل© وي.ع'ل© من

ع.ل%ل الش_راب. قال ابن بري: وقد ي'س\ت.ع\م.ل الع.ل%ل� والن_ه.ل ف
الر>ضاع كما ي'س\ت.ع\مل ف الو,ر\د؛ قال ابن مقبل:

غ%ز.ال خ.لء ت.ص.د_ى له،
فت'ر\ض1ع'ه د1ر_ةv أ%و ع1لل

واست.ع\م.ل بعض' ال4غ}فال الع.ل� والن_ه.ل% ف الدعاء والصلة فقال:
ث�م_ ان\ث%ن م1ن\ بعد ذا ف%ص.ل�ى



على الن_ب�، ن.ه.لv وع.ل�
وع.ل�ت1 ال3ب,ل�، والت كالت 

(* قوله «والت كالت إل» هذه بقية
عبارة ابن سيده وصدرها: عل يعل ويعل علv وعللv إل أن قال وعلت البل

والت إل) والصدر كالصدر، وقد يستعمل ف%ع\لى من الع.ل%ل والن_ه.ل.
وإ,ب,لD ع.ل�ى: ع.و.ال©؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل1ع.اه.ان% بن

،vال%و\ض. ع.ل�ها ون.ه\ل eكعب:ت.ب'ك
ود'ون ذ1ياد1ها ع.ط%ن¬ م'ن,يم

ت.س\ك�ن إ,ليه في'ن,يم'ها، ورواه ابن جن: ع.ل�ها ون.ه\لى، أ%راد
ون.ه\لها فح.ذ%ف واك}ت.فى بإ,ضافة ع.ل�ها عن إ,ضافة ن.ه\لها، وع.ل�ها

ي.ع'ل©ها وي.ع1ل©ها ع.ل¾ وع.ل%لv وأ%ع.ل�ها. ال4صمعي: إ,ذا و.ر.دت1
ال3بل� الاء4 فالس_ق}ية ال�ول الن_ه.ل، والثانية الع.ل%ل.

وأ%ع\ل%ل}ت ال3بل% إ,ذا أ%ص\د.ر\ت.ها قبل ر,ي>ها، وف أ%صحاب الشتقاق م.ن\
يقول هو بالغي العجمة كأ%نه من الع.ط%ش، وال4و_ل هو السموع. أ%بو عبيد

عن ال4صمعي: أ%ع\ل%ل}ت ال3ب,ل% فهي إ,ب,لD عال�ةD إ,ذا أ%ص\د.ر\ت.ها
ول ت.ر\و,ها؛ قال أ%بو منصور: هذا تصحيف، والصواب أ%غ}ل%ل}ت ال3بل%،

بالغي، وهي إ,بل غال�ةD. وروى ال4زهري عن ن'ص.ي الرازي قال: ص.د.ر.ت1
ال3بل� غال�ة وغ%و.ال�، وقد أ%غ}ل%ل}تها من الغ'ل�ة والغ.ل1يل وهو

حرارة العطش، وأ%ما أ%ع\ل%ل}ت ال3بل% وع.ل%ل}تها فهما ض1د_ا أ%غ}ل%ل}تها،
ل4ن معن أ%ع\ل%لتها و.ع.ل%لتها أ%ن ت.س\ق1يها الش_ر\بة% الثانية ث

ت'ص\د1ر.ها ر,واء، وإ,ذا ع.ل�ت\ فقد ر.و,ي.ت\؛ وقوله:
vي ت.ح1ي_ةYق1ف1ي ت'خ\ب,ر,ينا أ%و ت.ع'ل

لنا، أ%و ت'ث1يب ق%ب\ل% إ,ح\د.ى الص_واف1ق
إ,ن_ما ع.ن أ%و ت.ر'د>ي ت.ح1ي_ة، كأ%ن� الت_ح1ي_ة ل%م_ا كانت

مردودة أ%و م'راداv با أ%ن ت'ر.د_ صارت بنزلة ال%ع\ل�ولة من ال3بل.
وف حديث علي، رضي ال عنه: من ج.زيل ع.طائك ال%ع\لول؛ يريد أ%ن عطاء

ال مضاع.ف¬ ي.ع'ل© به عباد.ه م.ر_ةv بعد أ�خرى؛ ومنه قصيد كعب:
كأ%نه م'ن\ه.لD بالر_اح م.ع\ل�ول

وع.ر.ض. ع.ل%ي_ س.و\م. عال�ة{ إ,ذا ع.ر.ض عليك الط�عام. وأ%نت
م'س\ت.غ\ن� عنه، بعن قول العام_ة: ع.ر\ض¬ ساب,ر,يÒ أ%ي ل ي'بال1غ}، ل4ن



الع.ال�ة% ل ي'ع\ر.ض' عليها الشeرب' ع.ر\ضاv ي'بال%غ فيه كالع.ر\ض, على
الناه1لة. وأ%ع.ل� القوم': ع.ل�ت\ إ,ب,ل�هم وش.ر,ب.ت الع.ل%ل؛

واس\ت.ع\م.ل بعض' الشعراء الع.ل� ف ال3طعام وعد�اه إ,ل مفعولي، أ%نشد ابن
ال4عراب:

فبات'وا ناع1م1ي بع.ي\ش, ص1د\ق�،
ي.ع'ل©ه'م' الس_د1يف. مع ال%حال

وأ�ر.ى أ%ن� ما س.و_غ% ت.ع\د1ي.ت.ه إ,ل مفعولي أ%ن ع.ل%ل}ت ههنا ف
معن أ%ط}ع.م\ت، فكما أ%ن� أ%طعمت متعد>ية إ,ل مفعولي كذلك ع.ل%ل}ت

هنا متعد>ية إ,ل مفعولي؛ وقوله:
وأ%ن} أ�ع.ل� الر_غ}م. ع.ل¾ ع.ل�

جع.ل% الر_غ}م. بنزلة الشراب، وإ,ن كان الر_غ}م ع.ر.ضاv، كما قالوا
ج.ر_ع\ته الذ©ل� وع.د_اه إ,ل مفعولي، وقد يكون هذا بذف الو.س1يط

كأ%نه قال ي.ع'ل©هم بالس_د1يف وأ�ع.ل9 بالر_غ}م، فلما ح.ذ%ف الباء
أ%و\ص.ل% الفعل، والت_ع\ل1يل س.ق}ي¬ بعد س.ق}ي� وج.ن\ي' الث�مرة م.ر_ةv بعد

أ�خرى. وع.ل� الضارب' الضروب. إ,ذا تاب.ع عليه الضرب.؛ ومنه حديث عطاء
أ%و النخعي ف رجل ض.ر.ب بالع.صا رجلv فق%ت.له قال: إ,ذا ع.ل�ه

ض.ر\باv ففيه الق%و.د' أ%ي إ,ذا تابع عليه الضرب.، م1ن\ ع.ل%ل, الشeرب.
والع.ل%ل� من الطعام: ما أ�ك1ل% منه؛ عن كراع. وط%عام¬ قد ع'ل� منه أ%ي

أ�ك1ل؛ وقوله أ%نشده أ%بو حنيفة:
خ.ل1يل%ي_، ه'ب_ا ع.لYلن% وان\ظ�را

إ,ل البق ما ي.ف}ر,ي الس_ن، ك%ي\ف. ي.ص\ن.ع
ف%س_ر.ه فقال: ع.ل�لن ح.د_ثان، وأ%راد ان\ظ�را إ,ل البق

وان\ظ�ر.ا إ,ل ما ي.فر,ي الس_ن، وف%ر\ي'ه ع.م.ل�ه؛ وكذلك قوله:
خ.ل1يل%ي_، ه'ب_ا ع.لYلن% وان\ظ�ر.ا

إ,ل البق ما ي.ف}ر,ي س.نÝى وت.ب.س_ما
وت.ع.ل�ل% بال4مر واع\ت.ل�: ت.شاغ%ل؛ قال:

فاس\ت.ق}ب.ل%ت\ ل%ي\ل%ة خ1م\س� ح.ن_ان،
ت.ع\تل© فيه ب,ر.ج,يع الع1يدان

أ%ي أ%ن_ها ت.شاغ%ل� بالر_ج,يع الذي هو ال1ر_ة ت'خ\ر,جها
وت.م\ض.غ'ها. وع.ل�ل%ه بطعام وحديث ونوها: ش.غ.له' بما؛ يقال: فلن ي'ع.لYل



نفس.ه بت.ع1ل�ة{. وت.ع.ل�ل به أ%ي ت.ل%ه_ى به وت.ج.ز_أ%، وع.ل�لت1
الرأ%ة� ص.ب,ي_ها بشيء من ال%ر.ق ونو لي.ج\زأ% به عن الل�ب؛ قال

جرير:ت'ع.لYل، وهي ساغ%ب.ةD، ب.ن,يها
بأ%نفاس� من الش_ب,م الق%راح,

يروى أ%ن جريراv لا أ%ن\ش.د. عبد. اللك بن م.ر\وان هذا البيت. قال له:
ل أ%ر\وى ال ع.ي\م.ت.ها

وت.ع1ل�ة� الصب> أ%ي ما ي'ع.ل�ل به ليسكت. وف حديث أ%ب ح.ث}مة
ي.ص1ف الت_مر: ت.ع1ل�ة الص_ب> وق1رى الضيف. والت_ع1ل�ة� والع'للة:

ما ي'ت.ع.ل�ل به. وف الديث: أ%نه أ�ت% بع'للة الشاة فأ%ك%ل% منها،
أ%ي ب.ق1ي_ة لمها. والع'ل�ل أ%يضاv: جع الع.ل�ول، وهو ما ي'ع.ل�ل به

الريض' من الطعام الفيف، فإ,ذا ق%وي أ%كل�ه فهو الغ'ل�ل جع الغ.ل�ول.
ويقال لب.ق1ي_ة اللب ف الض_ر\ع وب.قي_ة ق�و�ة الشيخ: ع'للة، وقيل:
ع'للة الشاة ما ي'ت.ع.ل�ل به شيئاv بعد شيء من الع.ل%ل الشeرب بعد

الشeر\ب؛ ومنه حديث ع.ق1يل بن أ%ب طالب: قالوا فيه ب.ق1ي_ةD من ع'للة
أ%ي ب.ق1ي_ة من قوة الشيخ. والع'للة� والع'راكة� والدeلكة: ما

ح.ل%ب\ت. قبل الف1يقة ال�ول وقبل أ%ن تتمع الف1يقة الثانية؛ عن ابن
ال4عراب. ويقال ل4و_ل ج.ر\ي الفرس: ب'داه.ته، وللذي يكون بعده: ع'للته؛ قال

ال4عشى:
إ,ل� ب'داهة، أ%و ع'ل

ل%ة ساب,ح� ن.ه\د1 ال�زاره
والع'للة: ب.ق1ي_ة الل�ب.ن, وغي,ه. حت إ,ن_هم ل%ي.قولون لب.ق1ي_ة

ج.ر\ي الف%ر.س ع'للة، ولب.ق1ي_ة الس_ي\ر ع'للة.
ويقال: ت.عال%ل}ت نفسي و.ت.لو_م\تها أ%ي است.ز.د\ت'ها. وت.عال%ل}ت

الناقة% إ,ذا اس\ت.خ\ر.ج\ت ما عندها من الس_ي\ر؛ وقال:
وقد ت.عال%ل}ت' ذ%م1يل الع.ن\س

وقيل: الع'للة الل�ب.ن بعد ح.ل}ب, الد>ر_ة ت'ن\ز,له الناقة�؛ قال:
أ%ح\م1ل� أ�م>ي وه1ي. ال%م_اله،
ت'ر\ض1ع'ن الد>ر_ة% والع'لله،
ول ي'جازى والد¬ ف%ع.ال%ه

وقيل: الع'للة أ%ن ت'ح\ل%ب الناقة أ%و�ل النهار وآخره، وت'ح\ل%ب وسط



النهار فتلك الو'س\طى هي الع'للة، وقد ت'د\عى ك�ل©هن_ ع'للةv. وقد
vح.ل%بتها صباحا :vعال%ل}ت' الناقة، والسم الع1لل. وعال%ل}ت' الناقة ع1لل
وم.ساء ون,ص\ف. النهار. قال أ%بو منصور: الع1لل� ال%ل}ب' بعد ال%ل}ب
قبل استيجاب الض_ر\ع للح.ل}ب بكثرة اللب، وقال بعض ال4عراب:

الع.ن\ز' ت.ع\ل%م' أ%ن ل أ%ك%ر>م'ها
عن الع1لل,، ول عن ق1د\ر, أ%ضياف

والع'للة، بالضم: ما ت.ع.ل�لت به أ%ي ل%ه.و\ت به. وت.ع.ل�ل}ت
بالرأ%ة ت.ع.ل©لv: ل%ه.و\ت با. والع.ل©: الذي يزور النساء. والع.ل©:

الت_ي\س الض_خ\م العظيم؛ قال:
vيوس ع.لeمن الت vوع.ل}ه.با

 Dراد الض_خ\م، وجعها ع1لل�والع.ل©: الق
(* قوله «وجعها علل» كذا

ف الصل وشرح القاموس، وف التهذيب: أعلل) ، وقيل: هو الق�راد
:êع.ل Dور.ج'ل .eس3ن�ال%ه\زول، وقيل: هو الصغي السم. والع.ل©: الكبي ال

م'س3نÒ نيف ضعيف صغي ال�ث�ة، ش'ب>ه بالق�راد فيقال: كأ%نه ع.ل©؛ قال
ال�ت.ن.خ>ل الذل:

ل%ي\س. ب,ع.لð كبي� ل ش.باب. له،
ل%ك1ن\ أ�ث%ي\ل%ة� صاف الو.ج\ه1 م'ق}ت.ب.ل

أ%ي م'س\ت.أ}ن.ف الش_باب، وقيل: الع.ل© ال�س3نe الدقيق السم من كل
شيء.

والع.ل�ة: الض_ر_ة. وب.ن'و الع.ل�ت1: ب.ن'و ر.جل واحد من أ�مهات
ش.ت_ى، س'م>ي.ت بذلك ل4ن الذي ت.ز.و_جها على أ�ول قد كانت قبلها ث

ع.ل� من هذه؛ قال ابن بري: وإ,نا س'م>يت ع.ل�ة ل4نا ت'ع.ل© بعد
صاحبتها، من الع.ل%ل؛ قال:

vع.ل%ي\ها اب\ن' ع.ل�ت{، إ,ذا اج\ت.ش_ م.ن\ز,ل
ط%و.ت\ه ن'جوم' الل�يل، وهي ب.لق1ع

(* قوله «إذا اجتش» كذا ف الصل بالشي العجمة، وف الكم بالهملة)
إ,ن_ما ع.ن بابن ع.ل�ت{ أ%ن أ�م_هاته ل%س\ن. بق%رائب، ويقال: ها
أ%خ.وان1 من ع.ل�ة{. وها اب\نا ع.ل�ة: أ�م_اه'ما ش.ت_ى وال4ب واحد،

وهم ب.ن'و الع.ل�ت، وه'م\ من ع.ل�ت{، وهم إ,خ'وةD من ع.ل�ة{



وع.ل�ت{، ك�ل© هذا من كلمهم. ونن أ%خ.وان1 م1ن\ ع.ل�ة{، وهو أ%خي من
ع.ل�ة{، وها أ%خ.وان1 من ض.ر_ت.ي\ن، ول يقولوا من ض.ر_ة{؛ وقال ابن شيل:

هم ب.ن'و ع.ل�ة{ وأ%ولد ع.ل�ة؛ وأ%نشد:
وه'م\ ل�ق1لY الال, أ%ولد' ع.ل�ة{،

وإ,ن كان م.ح\ضاv ف الع'مومة1 م'خ\و,ل
ابن شيل: ال4خ\ياف' اختلف الباء وأ�مeه'م واحدة، وب.ن'و ال4عيان

ال3خ\وة ل4ب وأ�م¼ واحد. وف الديث: ال4نبياء أ%ولد ع.ل�ت{؛ معناه
أ%نم ل�م_هات متلفة ود1ين'هم واحد؛ كذا ف التهذيب وف النهاية لبن

ال4ثي،أ%راد أ%ن إ,يانم واحد وشرائعهم متلفة. ومنه حديث علي، رضي
ال عنه: ي.ت.وار.ث� ب.ن'و ال4عيان من ال3خوة دون بن الع.ل�ت أ%ي

يتوارث ال3خوة لل�م وال4ب، وهم ال4عيان، دون ال3خوة لل4ب إ,ذا
اجتمعوا معهم. قال ابن بري: يقال لب.ن الض_رائر ب.ن'و ع.ل�ت، ويقال لبن

ال�م الواحدة ب.ن'و أ�م¼، ويصي هذا اللفظ يستعمل للجماعة التفقي،
وأ%بناء ع.ل�ت{ يستعمل ف الماعة الختلفي؛ قال عبد السيح:

والن_اس' أ%بناء ع.ل�ت{، ف%م.ن\ ع.ل1م'وا
أ%ن} ق%د\ أ%ق%ل�، ف%م.ج\ف�وÒ وم.ح\ق�ور

وه'م\ ب.ن'و أ�م> م.ن\ أ%م\سى له ن.ش.ب¬،
ف%ذاك بالغ.ي\ب, م.ح\ف�وظD وم.ن\صور

وقال آخر:
أ%ف الو.لئ1م أ%و\لداv ل1واح1دة،
و.ف الآت1م أ%ولداv ل%ع1ل�ت؟

(* ف الكم هنا ما نصبه: وجع العلة للضرة علئل، قال رؤبة: دوى با ل يغدو العلئل).
وقد اع\ت.ل� الع.ل1يل� ع1ل�ةv صعبة، والع1ل�ة ال%ر.ض'. ع.ل�

ي.ع1ل© واعت.ل� أ%ي م.ر,ض، فهو ع.ل1يلD، وأ%ع.ل�ه ال�، ول أ%ع.ل�ك ال�
أ%ي ل أ%صابك ب,ع1ل�ة. واع\ت.ل� عليه ب,ع1ل�ة{ واع\ت.ل�ه إ,ذا

اعتاقه عن أ%مر. واع\ت.ل�ه ت.ج.ن_ى عليه. والع1ل�ة�: ال%د.ث ي.ش\غ.ل
صاحب.ه عن حاجته، كأ%ن� تلك الع1ل�ة صارت ش'غ\لv ثانياv م.ن.ع.ه عن ش'غ\له
ال4ول. وف حديث عاصم بن ثابت: ما ع1ل�ت وأ%نا ج.ل}د¬ نابلD؟ أ%ي ما

عذ}ري ف ترك الهاد وم.عي أ�ه\بة القتال، فوضع الع1ل�ة موضع العذر. وف
الثل: ل ت.ع\د.م' خ.ر\قاء� ع1ل�ةv، يقال هذا لكل م'ع\ت.لð ومعتذر



وهو ي.ق}د1ر.
وال�ع.لYل: دافع جاب الراج بالع1ل%ل، وقد، اع\ت.ل� الرجل�. وهذا

ع1ل�ة لذا أ%ي سب.ب. وف حديث عائشة: فكان عبد الرحن ي.ض\ر,ب ر,ج\لي
ب,ع1ل�ة الراحلة أ%ي بسببها، ي'ظ}ه,ر أ%نه يضرب ج.ن\ب البعي بر,ج\له

وإ,نا ي.ض\ر,ب' ر,ج\لي. وقول�هم: على ع1ل�ت1ه أ%ي على كل حال؛ وقال:
وإ,ن} ض'ر,ب.ت\ على الع1ل�ت1، أ%ج_ت\

أ%ج,يج. ال1ق}ل, من خ.ي\ط1 الن_عام
وقال زهي:

إ,ن� الب.خ1يل% م.ل�وم¬ حيث� كان%، ول%ـ
ـك1ن_ ال%و.اد.، على ع1ل�ت1ه1، ه.ر,م

والع.ل1يلة: الرأ%ة ال�ط%ي_بة ط1يباv بعد ط1يب؛ قال وهو من قوله:
ول ت'ب\ع1د1ين من ج.ن.اك1 ال�ع.ل�ل

أ%ي ال�ط%ي_ب مر_ة بعد أ�خرى، ومن رواه ال�ع.لYل فهو الذي
ي'ع.لYل� م'ت.ر.ش>ف%ه بالريق؛ وقال ابن ال4عراب: ال�ع.لYل ال�ع1ي

بالب,ر> بعد الب>.
وحروف' الع1ل�ة والع\ت1لل,: ال4لف' والياء� والواو'، س'م>يت بذلك

ل1لينها وم.و\ت1ها.
واستعمل أ%بو إ,سحق لفظة ال%ع\لول ف ال�تقار,ب من الع.روض فقال:

وإ,ذا كان بناء ال�ت.قار,ب على ف%ع'ولن فل ب'د_ من أ%ن ي.ب\قى فيه سبب غي
م.ع\ل�ول، وكذلك استعمله ف الضارع فقال: أ�خ>ر الضار,ع ف الدائرة

الرابعة، ل4نه وإ,ن كان ف أ%و_له و.ت1د¬ فهو م.ع\لول ال4و_ل، وليس ف
أ%ول الدائرة بيت م.ع\لول� ال4ول، وأ%رى هذا إ,نا هو على طرح الزائد
كأ%نه جاء على ع'ل� وإ,ن ل ي'ل}ف%ظ به، وإ,ل فل وجه له، والتكلمون

يستعملون لفظة ال%ع\لول ف مثل هذا كثياv؛ قال ابن سيده: وبالملة
ف%ل%س\ت' منها على ث1ق%ة{ ول على ث%ل%ج�، ل4ن العروف إ,ن_ما هو أ%ع.ل�ه

ال فهو م'ع.لê، اللهم إ,ل� أ%ن يكون على ما ذهب إ,ليه سيبويه من قولم
م.ج\ن'ون وم.س\لول، من أ%نه جاء على ج.ن.ن\ته وس.ل%ل}ته، وإ,ن ل

ي'س\ت.ع\مل ف الكلم است'غ\ن,ي. عنهما بأ%ف}ع.ل}ت؛ قال: وإ,ذا قال�وا ج'ن_
وس'ل� فإ,نا يقولون ج'ع1ل% فيه ال�ن'ون والس>ل© كما قالوا ح'ز,ن%

وف�س3ل%.



وم'ع.لYل: يوم¬ من أ%يام العجوز السبعة الت تكون ف آخر الشتاء ل4نه
ي'ع.لYل الناس. بشيء من تفيف البد، وهي: ص1نÒ وص1ن_ب\ر¬ وو.ب\ر¬
وم'ع.ل�لD وم'ط}فيء� ال%م\ر وآم1ر¬ وم'ؤ\ت.م1ر، وقيل: إ,نا هو م'ح.لYل؛
وقد قال فيه بعض' الشعراء فقد_م وأ%خ_ر ل3قامة وزن الشعر:

ك�س3ع. الش>تاء� بس.ب\عة{ غ�ب\ر،
أ%ي�ام, ش.ه\ل%ت1نا من الش_ه\ر

فإ,ذا م.ض.ت\ أ%ي�ام' ش.ه\ل%ت1نا:
ص1نÒ وص1ن\ب¬ مع الو.ب\ر
وبآمر� وأ%خ1يه م'ؤ\ت.م1ر،
وم'ع.لYل وب'ط}ف1ئ1 ال%م\ر

،vه.ر.با vياYذ%هب الش>تاء� مول
وأ%ت.ت\ك. واقدةD من الن_ج\ر

(* قوله «واقدة» كذا هو بالقاف ف نسختي من الصحاح ومثله ف الكم،
وسبق ف ترجة نر وافدة بالفاء، والصواب ما هنا).
ويروى: م'ح.لYل مكان م'ع.لYل، والن_ج\ر ال%رe.. والي.ع\ل�ول.

الغ.د1ير ال4بيض ال�ط�ر,د. والي.ع.ال1يل: ح.ب.اب' الاء. والي.ع\ل�ول:
ال%ب.ابة من الاء، وهو أ%يضاv السحاب ال�ط�ر,د، وقيل: الق1ط}عة البيضاء

من السحاب. والي.ع.ال1يل: سحائب بعضها فوق بعض، الواحد ي.ع\ل�ولD؛ قال
الكميت:

كأ%ن� ج'م.اناv واه1ي. الس>ل}ك1 ف%و\ق%ه،
كما انل� م1ن\ ب,يض� ي.عاليل% ت.س\ك�ب

ومنه قول كعب:
م1ن\ ص.و\ب, سارية{ ب,يض¬ ي.عال1يل

ويقال: الي.عال1يل� ن'ف�اخات¬ تكون فوق الاء من و.ق}ع ال%ط%ر، والياء
Dول: ال%طر' بعد الطر، وجعه الي.عال1يل. وص1ب\غ�زائدة. والي.ع\ل
ي.ع\ل�ولD: ع'ل� م.ر_ة بعد أ�خرى. ويقال للبعي ذي الس_ن.ام.ي\ن,:

.Òوري�ي.ع\ل�ولD وق1ر\ع.و\س¬ وع'ص\ف
وت.ع.ل�ل%ت1 الرأ%ة� من نفاسها وت.ع.ال�ت\: خ.ر.ج.ت\ منه وط%ه'رت

وح.ل� و.ط}ؤ'ها.
والع'ل}ع'ل والع.ل}ع.ل؛ الفتح عن كراع: اسم' الذ�كر جيعاv، وقيل: هو



الذ�كر إ,ذا أ%ن\ع.ظ، وقيل: هو الذي إ,ذا أ%ن\ع.ظ% ول ي.ش\ت.د�. وقال
ابن خالويه: الع'ل}ع'ل ال�ر\د.ان إ,ذا أ%ن\ع.ظ%، والع'ل}ع'ل رأ}س'

الر_هاب.ة من الف%ر.س. ويقال: الع'ل}ع'ل ط%ر.ف الض>ل%ع, الذي ي'ش\ر,ف' على
 ،êوع'ل© وع1ل Dل�الر_هابة وهي طرف ال%ع1دة، والمع ع'ل

(* قوله «والمع
علل وعل وعل» هكذا ف الصل وتبعه شارح القاموس، وعبارة الزهري: ويمع
على علل، أي بضمتي، وعلى علعل، وقال بعد هذا: والعلل أ%يضاv جع العلول،

وهو ما يعلل به الريض، إ,ل آخر ما تقدم ف صدر الترجة) ، وقيل:
الع'ل}ع'ل، بالضم، الر_هابة الت ت'ش\ر,ف على البطن من الع.ظ}م كأ%نه

ل1سانD.والع.ل}ع.ل والع.ل}عال�: الذ�ك%ر من الق%ن.اب,ر، وف الصحاح: الذ�كر
من القناف1ذ. والع'ل}ع'ول: الش_رe؛ الفراء: إ,نه لفي ع'ل}ع'ول, ش.ر¼

وز'ل}ز'ول, ش.ر¼ أ%ي ف قتال واضطراب.
والع1لYي_ة، بالكسر: الغ'ر\فة�، والمع الع.لل1يe، وهو ي'ذ}كر

.Yع\ت.ل�أ%يضاv ف ال
أ%بو سعيد: والع.ر.ب تقول أ%نا ع.ل�نD بأ%رض كذا وكذا أ%ي جاهل.

وامرأ%ة ع.ل�نةD: جاهلة، وهي لغة معروفة؛ قال أ%بو منصور: ل أ%عرف هذا
الرف ول أ%دري من رواه عن أ%ب سعيد.

وت.ع1ل�ة�: اسم' رجل؛ قال:
أ%ل}بان� إ,ب\ل, ت.ع1ل�ة% بن, م'ساف1ر�،
ما دام. ي.م\ل1ك�ها ع.ل%ي_ ح.ر.ام'

vوع.ل} ع.ل}: ز.ج\ر¬ للغنم؛ عن يعقوب. الفراء: العرب تقول للعاثر ل%عا
ل%ك. وتقول: ع.ل} ول%ع.ل} وع.ل�ك. ول%ع.ل�ك. بعنÝ واحد؛ قال

الع.ب\دي:وإ,ذا ي.ع\ث�ر' ف ت.ج\ماز,ه،
أ%ق}ب.ل%ت\ ت.س\ع.ى وف%د_ت\ه ل%عل

وأ%نشد للفرزدق:
إ,ذا ع.ث%ر.ت\ ب، ق�ل}ت': ع.ل�ك1 وانته.ى

إ,ل باب, أ%ب\واب, الو.ل1يد ك%لل�ها
وأ%نشد الفراء:

ف%ه'ن_ على أ%ك}تاف1ها، ور,م.اح'نا
يق�ل}ن. ل1م.ن أ%د\ر.كن.: ت.ع\ساv ول ل%ع.ا



ش'د_دت اللم ف قولم ع.ل�ك ل4نم أ%رادوا ع.ل} ل%ك، وكذلك
vل%ع.ل�ك. إ,نا هو ل%ع.ل} ل%ك، قال الكسائي: العرب ت'ص.ي>ر' ل%ع.ل} مكان ل%عا

وتعل ل%عاv مكان ل%ع.ل}، وأ%نشد ف ذلك البيت.، أ%راد ول ل%ع.ل}،
ومعناها ار\ت.ف1ع\ من العث}ر.ة؛ وقال ف قوله:

ع.لY ص'روف1 الد_ه\ر, أ%و د.و\لت1ها،
ي'د1ل}ن.نا الل�م_ة من ل%م_ات1ها

معناه عاv ل1ص'روف الدهر، فأ%س\ق%ط% اللم من ل%عاv ل1ص'روف الدهر
وص.ي_ر نون ل%عاv لماv، لقرب مرج النون من اللم، هذا على قول من ك%س.ر

vصروف، ومن نصبها جعل ع.ل� بعن ل%ع.ل� ف%ن.ص.ب صروف. الدهر، ومعن ل%عا
لك أ%ي ارتفاعاv؛ قال ابن ر'ومان: وسعت الفراء ي'ن\شد ع.لY ص'روف1

الدهر، فسأ%لته: ل1م. ت.ك}س3ر ع.لY ص'روف1؟ فقال: إ,نا معناه ل%عاv ل1ص'روف
الدهر ود.و\لتا، فانفضت ص'روف باللم والدهر بإ,ضافة الصروف إ,ليها،

أ%راد أ%و\ ل%عاv ل1د.و\لتا لي'د1ل}ن.نا من هذا التفرق الذي نن فيه
اجتماعاv ول%م_ة من اللم_ات؛ قال: د.عا لصروف الدهر ولد.و\لت1ها ل4ن�

ل%عاv معناه ارتفاعاv وت%ل©صاv من الكروه، قال: وأ%و بعن الواو ف
قوله أ%و د.و\لت1ها، وقال: ي'د1ل}ن.نا فأ%لقى اللم وهو يريدها كقوله:

لئن ذ%ه.ب\ت' إ,ل ال%ج_اج يقت'لن
أ%راد ل%ي.ق}ت'لن. ولع.ل� ول%ع.لY ط%م.ع¬ وإ,ش\فاق، ومعناها

الت_و.ق©ع لرجو� أ%و م.خ'وف؛ قال العجاج:
يا أ%ب.تا ع.ل�ك أ%و ع.ساكا

وها ك%ع.ل�؛ قال بعض النحويي: اللم زائدة مؤ.كYدة، وإ,نا هو
ع.ل�، وأ%ما سيبويه فجعلهما حرفاv واحداv غي مزيد، وحكى أ%بو زيد أ%ن لغة

ع'ق%ي\ل لع.لY زيد{ م'ن\ط%ل1ق¬، بكسر اللم، من ل%ع.لY وج.ر> زيد؛ قال
كعب بن س'و.يد الغ.ن.وي:

،vخرى وار\ف%ع الص_وت. ثانيا�فقلت: اد\ع' أ
ل%ع.لY أ%ب ال1غ\وار, منك ق%ر,يب

وقال ال4خفش: ذكر أ%بو عبيدة أ%نه سع لم ل%ع.ل� مفتوحة ف لغة من
ي.ج'رe با ف قول الشاعر:
ل%ع.ل� ال3 ي'م\ك1ن'ن عليها،

ج,هاراv من ز'ه.ي� أ%و أ%سيد



وقوله تعال: لع.ل�ه ي.ت.ذ%ك�ر أ%و يشى؛ قال سيبويه: والع1لم قد أ%تى
من وراء ما يكون ولك1ن اذ}ه.با أ%نتما على ر.جائكما وطم.ع1كما

وم.ب\ل%غ1كما من الع1لم وليس لما أ%كثر' م1ن\ ذا ما ل ي'ع\ل%ما، وقال ثعلب:
معناه كي يت.ذ%ك�ر. أ%خب ممد بن س.ل%م عن يونس أ%نه سأ%له عن قوله تعال:

فلع.ل�ك باخ1ع¬ نف}س.ك ولع.ل�ك تار,ك¬ بعض ما ي'وحى إ,ليك، قال: معناه
كأ%نك فاع1لD ذلك إ,ن ل يؤمنوا، قال: ول%ع.ل� لا مواضع ف كلم
العرب، ومن ذلك قوله: لع.ل�كم ت.ذ%ك�رون ولع.ل�كم ت.ت_قون ولع.ل�ه
يت.ذ%ك�ر، قال: معناه كي\ تت.ذ%ك�روا كي\ ت.ت_ق�وا، كقولك اب\ع.ث} إ,ل�

بداب_تك لع.لYي أ%ر\ك%ب'ها، بعن كي أ%ر\ك%ب.ها، وتقول: انط%ل1ق\ بنا
لع.ل�نا نت.حد_ث أ%ي كي نتحد_ث؛ قال ابن ال4نباري: لع.ل� تكون

ت.ر.ج>ياv، وتكون بعن كي\ على رأ}ي الكوفيي؛ وينشدون:
فأ%ب\ل�ون ب.ل1ي_ت.ك�م\ ل%ع.لYي

أ�صال1ح'ك�م، وأ%س\ت.د\ر,ج\ ن'و.ي�ا
(* فسره الدسوقي فقال: أبلون أعطون، والبلية الناقة تعقل على قب

صاحبها اليت بل طعام ول شراب حت توت، ونوي� بفتح الواو كهوي�، وأ%صله
نواي كعصاي قلبت اللف ياء على لغة هذيل والشاعر منهم، والنوى الهة الت

ينويها السافر. وقوله: استدرج، هكذا مزومة ف الصل).
وتكون ظ%نìا كقولك ل%ع.لYي أ%ح'جe العام.، ومعناه أ%ظ�نeن

سأ%ح'جe، كقول امرئ القيس:
ل%ع.ل� م.نايانا ت.ب.د_ل}ن. أ%ب\ؤ'سا

أ%ي أ%ظ�نe منايانا تبد_لن. أ%بؤ'سا؛ وكقول صخر الذل:
لع.ل�ك. هال1ك¬ أ%م_ا غ�لم¬

ت.ب.و_أ% م.ن\ ش.م.ن\ص1ي� م.قاما
وتكون بعن ع.سى كقولك: لع.ل� عبد. ال يقوم، معناه ع.سى عبد' ال؛

وذلك بدليل دخول أ%ن ف خبها ف نو قول م'ت.م>م:
Dأ%ن ت'ل1م_ م'ل1م_ة vلع.ل�ك. ي.و\ما

ع.ل%ي\ك من الل�ت ي.د.ع\ن.ك. أ%ج\د.عا
وتكون بعن الستفهام كقولك: ل%ع.ل�ك ت.ش\ت'م'ن فأ�عاق1ب.ك؟ معناه هل

تش\ت'من، وقد جاءت ف التنزيل بعن ك%ي\، وف حديث حاطب: وما ي'د\ريك
لعل� ال4 قد اط�ل%ع على أ%هل ب.د\ر� فقال لم اع\م.لوا ما شئتم فقد



غ%ف%ر\ت' لكم؛ ظ%ن_ بعضهم أ%ن معن ل%ع.ل� ههنا من جهة الظ�ن
وال1س\بان، وليس كذلك وإ,نا هي بعن ع.سى، وع.سى ولع.ل� من ال تقيق. ويقال:

ع.ل�ك ت.ف}ع.ل وع.لYي أ%فع.ل� ول%ع.لYي أ%فع.ل�، وربا قالوا:
ع.ل�ن ول%ع_ن,ي ولع.ل�ن؛ وأ%نشد أ%بو زيد:

أ%ر,ين ج.و.اداv مات ه'ز\لv، لع.ل�ن
أ%رى ما ت.ر.ي\ن.، أ%و ب.خ1يلv م'خ.ل�دا

قال ابن بري: ذكر أ%بو عبيدة أ%ن هذا البيت ل�طائط ابن
ي.ع\ف�ر، وذكر الوف أ%نه لد'ر.يد، وهذا البيت ف قصيدة لات معروفة

مشهورة. وع.ل� ول%ع.ل�: لغتان بعنÝ مثل إ,ن� ول%يت. وكأ%ن� ولك1ن_
إ,ل� أ%نا تعمل عمل الفعل لشبههن_ به فتنصب السم وترفع الب كما

تفعل كان وأ%خواتا من الvفعال، وبعضهم يف1ض ما بعدها فيقول: لع.ل� زيد{
قائم¬؛ سعه أ%بو زيد من ع'ق%يل. وقالوا ل%ع.ل�ت\، فأ%ن_ث�وا لع.ل�

بالتاء، ول ي'ب\د1لوها هاءé ف الوقف كما ل يبدلوها ف ر'ب_ت\ وث�م_ت
ولت.، ل4نه ليس للحرف قو_ة� السم وتص.رeف�ه، وقالوا لع.ن_ك

ولغ.ن_ك ور.ع.ن_ك. ور.غ%ن_ك؛ كل ذلك على البدل، قال يعقوب: قال عيسى بن عمر
سعت أ%با النجم يقول:

أ�غ}د' ل%ع.ل}نا ف الر>هان ن'ر\س1ل�ه
أ%راد لع.ل�نا، وكذلك ل4ن_ا ول4ن_نا؛ قال: وسعت أ%با الص>ق}ر

ينشد:
أ%ر,ين ج.و.اداv مات ه'ز\لv، ل4ن_ن,ي
أ%ر.ى ما ت.ر.ي\ن.، أ%و ب.خ1يلv م'خ.ل�دا

وبعضهم يقول: ل%و.ن_ن.
@عمل: قال ال عز وجل ف آية الص_د.قات: والعام1ل1ي عليها؛ هم

السeعاة الذين يأ}خذون الص_د.قات من أ%ربابا، واحدهم عام1لD وساع�. وف
الديث: ما تر.ك}ت' بعد ن.فقة عيال وم.ؤ'ونة عام1لي ص.د.قةD؛ أ%راد بعياله

ز.و\جات1ه، وبعام1له ال%ل1يفة بعده، وإ,نا خ.ص_ أ%زواج.ه ل4نه ل يوز
نكاح'ه'ن فج.ر.ت لن_ النفقة� فإ,نن كال�ع\ت.د_ات. والعام1ل�: هو

الذي يتو.ل�ى أ�مور الرجل ف ماله وم1ل}ك1ه وعم.ل1ه، ومنه قيل للذي
ي.س\ت.خ\رج الزكاة: عام1ل. والع.م.ل: ال1ه\نة والف1ع\ل، والمع أ%عمال، ع.م1ل%

ع.م.لv، وأ%ع\م.ل%ه غ%يه' واس\ت.ع\م.له، واع\ت.م.ل الرجل�: ع.م1ل%



بنفسه؛ أ%نشد سيبويه:
إ,ن� الك%ر,ي.، وأ%ب,يك، ي.ع\ت.م1ل

إ,ن} ل ي.ج,د\ يوماv على م.ن\ يت_ك1ل،
في.ك}ت.س3ي م1ن\ ب.ع\د1ها ويكتح1ل

أ%راد م.ن\ ي.ت_ك1ل� عليه، فحذف عليه هذه وزاد ع.لى متقد>مةv، أ%ل
�ترى أ%نه ي.ع\ت.م'3ل إ,ن} ل ي.ج,د\ من ي.ت_ك1ل عليه؟ وقيل: الع.م.ل

لغيه والع\ت1مال� لنفسه؛ قال ال4زهري: هذا كما يقال اخ\ت.د.م إ,ذا خ.د.م
ن.ف}س.ه، واق}ت.ر.أ% إ,ذا ق%ر.أ% السلم. على نفسه. واس\ت.ع\م.ل% فلن
غي.ه إ,ذا س.أ%له أ%ن ي.ع\م.ل له، واس\ت.ع\م.ل%ه: ط%ل%ب إ,ليه الع.م.ل.

واع\ت.م.ل: اضطرب ف الع.م.ل. واس\ت'ع\م1ل فلن إ,ذا و.ل% ع.م.لv من
أ%ع\مال, السلطان. وف حديث خيب: د.ف%ع إ,ليهم أ%ر\ض.ه'م على أ%ن

ي.ع\ت.م1لوها من أ%موالم؛ الع\تمال: افتعال من الع.م.ل أ%ي أ%نم ي.ق�ومون با
ي'ح\تاج إ,ليه من ع1مارة وزراعة وت.لقيح وح1ر.اسة ونو ذلك. وأ%ع\م.ل% فلن

ذ1ه\ن.ه ف كذا وكذا إ,ذا د.ب_ره بفهمه. وأ%ع\م.ل ر.أ}ي.ه وآل%ت.ه
ول1سان.ه واس\ت.ع\م.له: ع.م1ل به. قال ال4زهري: ع.م1ل% فلن الع.م.ل%

vف%ع.ل �ي.ع\م.ل�ه ع.م.لv، فهو عام1لD، قال: ول ييء ف%ع1ل}ت' أ%ف}ع.ل
متعد>ياv إ,ل ف هذا الرف، وف قولم: ه.ب,ل%ت\ه أ�مeه ه.ب.لv، وإ,ل�

فسائر الكلم ييء على ف%ع\ل� ساكن العي كقولك س.ر,ط}ت' الل©ق}م.ة
س.ر\طاv، وب.ل1ع\ته ب.ل}عاv وما أ%شبهه. ورجلD ع.م'ولD إ,ذا كان ك%س'وباv. ورجل

ع.م1لD: ذو ع.م.ل�؛ حكاه سيبويه؛ وأ%نشد لساعدة بن ج'ؤ.ب_ة:
،Dع.م1ل vم.و\ه1نا Dح.ت ش.آها ك%ل1يل

باتت ط1راباv، وبات الل�ي\ل% ل ي.ن.م,
ن.ص.ب سيبويه م.و\ه1ناv بع.م1ل 

(* قوله «نصب سيبويه موهناv بعمل» هي
عبارة الكم، وف الغن: ورد� على سيبويه ف استدلله على إ,عمال فعيل

بقوله: حت شآها كليل) ود.ف%ع.ه غي'ه من النحويي فقال: إ,نا هو ظرف، وهذا
ح.س.ن¬ منه ل4نه إ,نا ي'ح\م.ل الشيء على إ,ع\مال ف%ع1ل� إ,ذا ل يوجد

من إ,ع\ماله ب'دÒ. ورجل ع.م'ولD: بعن رجل ع.م1لD أ%ي مطبوع على
vالع.م.ل. وت.ع.م_ل فلن لكذا، والتعميل: تولية الع.م.ل. يقال: ع.م_ل}ت فلنا

على البصرة؛ قال ابن ال4ثي: قد يكون ع.م_ل}ته بعن و.ل�يته وجعلته



عام1لv؛ وأ%ما ما أ%نشده الفراء للبيد:
أ%و م1س\ح.ل ع.م1ل ع1ضاد.ة س.م\ح.ج�،

ب.س.رات1ها ن.د.ب¬ له وك�لوم
فقال: أ%وقع ع.م1ل على ع1ضاد.ة س.م\ح.ج، قال: ولو كانت عام1ل لكان

أ%ب\ي.ن. ف العربية، قال ال4زهري: الع1ض.ادة ف بيت لبيد جع الع.ض'د،
وإ,نا و.ص.ف. ع.ي\راv وأ%تانه فجعل ع.م1ل بعن م'ع\م1ل 

(* قوله «فجعل عمل
بعن معمل إل» عبارة التهذيب ف ترجة عضد ويقال: فلن عضد فلن وعضادته

ومعاضده إ,ذا كان يعاونه ويرافقه، وقال لبيد: أ%و مسحل سنق عضادة إل ث
قال ف تفسيه: يقول هو يعضدها، يكون مرة عن يينها ومرة عن يسارها ل

يفارقها) أ%و عام1ل، ث جعله ع.م1لv، وال أ%علم. واس\ت.ع\م.ل فلن
.éالل�ب,ن. إ,ذا ما ب.ن به ب,ناء

والع.م1لة�: الع.م.ل�، إ,ذا أ%دخلوا الاء كسروا اليم. والع.م1ل%ة
والع1م\لة: ما ع'م1ل%. والع1م\لة: حال%ة� الع.م.ل. ور.ج'لD خبيث� الع1م\لة

إ,ذا كان خبيث الكسب. وع1م\لة� الرجل: باط1ن.ته ف الشر> خاصة، وكل©ه من
الع.م.ل. وقالت امرأ%ة من العرب: ما كان ل ع.م1ل%ةD إ,ل فساد'كم أ%ي ما

كان ل ع.م.لD. والع1م\ل%ة والع'م\ل%ة� والع.مالة والع'مالة والعمالة؛
ال4خية عن اللحيان، كله: أ%ج\ر' ما ع'م1ل. ويقال: ع.م_ل}ت القوم.

ع'مال%ت.هم إ,ذا أ%عطيتهم إياها. وف حديث عمر، رضي ال عنه: قال لبن
الس_ع\دي: خ'ذ} ما أ�ع\ط1يت. فإ,ن>ي ع.م1ل}ت' على ع.ه\د رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، ف%ع.م_ل%ن أ%ي أ%عطان ع'مالت وأ�ج\ر.ة% ع.م.لي، يقال
منه: أ%ع\ملته وع.م_ل}ته. قال ال4زهري: الع'مالة، بالضم، ر,ز\ق' العام1ل,

الذي ج'ع1ل له على ما ق�لYد من الع.م.ل.
وعام.ل}ت' الرجل% أ�عام1ل�ه م'عام.لةv، وال�عام.لة ف كلم أ%هل

العراق: هي ال�ساقاة ف كلم ال1جازيي. والع.م.لة: القوم' ي.ع\م.لون
بأ%يديهم ضروباv من الع.م.ل ف طي أ%و ح.ف}ر� أ%و غيه. وعام.ل%ه: سام.ه

بع.م.ل�.
والعام1ل� ف العربية: ما ع.م1ل% ع.م.لv م_ا فرف%ع. أ%و ن.ص.ب أ%و

ج.ر_، كالف1ع\ل والناصب والازم وكال4ساء الت من شأ}نا أ%ن ت.ع\م.ل%
vوكأ%س\ماء الف1ع\ل، وقد ع.م1ل% الشيء� ف الشيء: أ%ح\د.ث% فيه نوعا vأ%يضا



من ال3عراب.
وع.م1ل% به الع1م1لYي: بال%غ ف أ%ذاه وع.م1ل%ه به، وحكى ابن

ال4عراب: ع.م1ل% به الع1م\ل1ي، بكسر العي وسكون اليم؛ وقال ثعلب: إ,نا هو
الع1م.ل1ي، بكسر العي وفتح اليم وتفيفها.

ويقال: ل ت.ت.ع.م_ل} ف أ%م\ر كذا كقولك ل ت.ت.ع.ن_. وقد ت.ع.م_ل}ت
لك أ%ي ت.ع.ن_ي\ت من أ%جلك؛ قال م'ز.احم الع'ق%يلي:

ت.كاد' م.غان,يها ت.ق�ول� من الب,لى
ل1سائ1لها عن أ%ه\ل1ها؛ ل ت.ع.م_ل

أ%ي ل ت.ت.ع.ن_ فليس ل%ك. ف%ر.ج¬ ف سؤالك. وقال أ%بو سعيد: س.و\ف.
:vأ%ت.ع.م_ل ف حاجتك أ%ي أ%ت.ع.ن_ى؛ وقول العدي يصف فرسا

وت.ر\قب'ه' بعام1ل%ة{ ق%ذ�وف{،
س.ر,يع� ط%ر\ف�ها ق%ل1ق� ق%ذ%اها

أ%ي ت.ر\ق�به بعي بعيدة الن_ظ%ر.
والي.ع\م.ل%ة من ال3بل: الن_ج,يبة ال�ع\ت.م.لة الطبوعة على الع.م.ل،

ول يقال ذلك إ,ل لل�نثى؛ هذا قول أ%هل اللغة، وقد حكى أ%بو علي
Dعند سيبويه: اسم ل4نه ل يقال ج.م.ل �ي.ع\م.لD وي.ع\م.لة. والي.ع\م.ل

،Dول ناقة ي.ع\م.ل%ة Dي.ع\م.ل Dعند سيبويه: اسم ل4نه ل يقال ج.م.ل �ي.ع\م.ل
إ,نا يقال ي.ع\م.لD وي.ع\م.لة، في'ع\ل%م أ%نه ي'ع\ن بما البعي

والناقة، ولذلك قال ل ن.عل%م ي.ف}ع.لv جاء وصفاv، وقال ف باب ما ل ينصرف:
إ,ن سيته بي.ع\م.ل� جع ي.ع\م.لة ف%ح.ج>ر\ بلفظ المع أ%ن يكون صفة

للواحد الذكر، وبعضهم ي.ر'دe هذا وي.ج\ع.ل% الي.ع\م.ل% وصفاv. وقال كراع:
الي.ع\م.ل%ة الناقة السريعة اشتق لا اسم من الع.م.ل، والمع ي.ع\م.لت؛

وأ%نشد ابن بري للراجز:
يا ز.ي\د' ز.ي\د. الي.ع\م.لت1 الذ©ب_ل،

ت.طاو.ل% الل�ي\ل� عليك.، فان\ز,ل
قال: وذكر النحاس ف الطبقات أ%ن هذين البيتي لعبد ال بن ر.و.احة.

وناقة ع.م1ل%ةD ب.ي>نة الع.مالة: فارهة مثل الي.ع\م.لة، وقد ع.م1ل%ت\؛
قال الق%طام1ي�:

ن,ع\م. الف%ت ع.م1ل%ت\ إ,ليه م.ط1ي_ت،
ل ن.ش\ت.كي ج.ه\د. الس>فار كلنا



وح.ب\لD م'س\ت.ع\م.لD: قد ع'م1ل به وم'ه,ن. ويقال: أ%ع\م.ل}ت الناقة%
ف%ع.م1ل%ت. وف الديث: ل ت'ع\م.ل� ال%ط1يe إ,ل إ,ل ثلثة مساجد أ%ي

ل ت'ح.ث© ول ت'ساق؛ ومنه حديث ال3س\راء والب'راق: فع.م1ل%ت\
بأ�ذ�ن.ي\ها أ%ي أ%سرعت ل4نا إ,ذا أ%س\ر.ع.ت\ ح.ر_كت أ�ذ�نيها لشد_ة السي.

وف حديث لقمان: ي'ع\م1ل الناقة% والس_اق.،؛ أ%خب أ%نه ق%و,يÒ على السي
راكباv وماشياv، فهو يمع بي ال4مرين، وأ%نه حاذ1ق¬ بالرeك�وب

وال%ش\ي. وع.م1ل% الب.ر\ق' ع.م.لv، فهو ع.م1لD: دام.؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة
وأ%نشد:

Dع.م1ل vم.و\ه1نا Dح.ت شآها ك%ل1يل
وع'م>ل% فلن على القوم: أ�م>ر..

والع.وام1ل�: ال4رجل؛ قال ال4زهري: ع.وام1ل� الدابة قوائمه، واحدتا
عام1لة. والع.وام1ل: ب.ق%ر ال%ر\ث والد>ياسة. وف حديث الزكاة: ليس ف
الع.وام1ل شيء؛ الع.وام1ل من البقر: جع عاملة وهي الت ي'س\ت.قى عليها
�وي'ح\ر.ث وتستعمل ف ال4شغال، وهذا الكم مط�رد ف ال3بل. وعام1ل

الرeمح وعام1لته: ص.د\ر'ه دون الس>نان ويمع ع.وام1ل، وقيل: عام1ل� الرeم\ح
ما ي.لي الس>نان، وهو دون الث�ع\لب.

وطريق م'ع\م.لD أ%ي ل}ب¬ مسلوك، وحكى اللحيان: ل أ%ر. الن_ف%قة
ت.ع\م.ل كما ت.ع\م.ل بكة، ول ي'ف%س>ره إ,ل� أ%نه أ%تبعه بقوله: وكما

ت'ن\ف%ق بكة، فعسى أ%ن يكون ال4ول ف هذا العن:
وع.م.لD: اسم رجل؛ قالت امرأ%ة ت'ر.قYص ولدها:

أ%ش\ب,ه\ أ%با أ�م>ك، أ%و أ%شب,ه\ ع.م.ل،
وار\ق. إ,ل ال%يات ز.ن\أv ف ال%ب.ل

قال ابن بري: قال أ%بوه زيد الذي ر.ق�صه هو أ%بو وهو قيس
بن عاصم، واسم الولد حكيم، واسم أ�مه منفوسة بنت ز.ي\د ال%ي\ل؛ وأ%ما

الذي قالته أ�مه فيه فهو:
أ%ش\ب,ه\ أ%خي، أ%و أ%شب,ه.ن\ أ%باكا،

أ%م_ا أ%ب ف%ل%ن\ ت.نال% ذاكا،
ت.ق}ص'ر' أ%ن ت.نال%ه' ي.داكا

قال ال4زهري: والسافرون إ,ذا م.ش.و\ا على أ%رجلهم ي'س.م_و\ن بن
الع.م.ل؛ وأ%نشد ال4صمعي:



فذ%ك%ر. ال4 وس.م_ى ون.ز.ل
(* قوله «ونزل» قال ف التهذيب: أي أقام بن).

ب,م.ن\ز,ل ي.ن\ز,له ب.ن'و ع.م.ل،
ل ض.ف%ف¬ ي.ش\غ.ل�ه ول ث%ق%ل

وبنو عام1لة وبنو ع'م.ي\لة: ح.ي_ان من العرب؛ قال ال4زهري: عاملة
قبيلة إ,ليها ي'ن\س.ب ع.د1يe بن الر>قاع العام1ليe، وعام1لة حيÒ من

اليمن، وهو عاملة بن س.بإ�، وتزعم ن'س_اب م'ض.ر أ%نم من ولد قاسط؛ قال
ال4عشى:

أ%عام1ل% ح.ت_ى م.ت ت.ذ}ه.ب,ي
إ,ل غ%ي\ر, والد1ك1 ال4ك}رم؟

ووال1د'ك�م قاس1طD، فار\ج,عوا
إ,ل النسب ال4ت\ل%د ال4ق}د.م

وع.م.لى: موضع. وف الديث: سئل عن أ%ولد الشركي فقال: ال أ%علم
با كانوا عاملي؛ روى ابن ال4ثي عن الطاب قال: ظاهر هذا الكلم يوهم

أ%نه ل ي'ف}ت1 السائل عنهم وأ%نه رد ال4مر ف ذلك إ,ل علم ال عز وجل،
وإ,نا معناه أ%نم م'ل}ح.قون ف الكفر بآبائهم، ل4ن ال تعال قد علم

أ%نم لو ب.ق�وا أ%حياءé حت ي.ك}ب.روا لع.م1لوا ع.م.ل% الكف�ار، ويدل
عليه حديث عائشة، رضي ال عنها: قلت فذراري� الشركي؟ قال: هم من
آبائهم، قلت: ب,ل ع.مل�، قال: ال أ%علم با كانوا عاملي؛ وقال ابن البارك

فيه: إ,ن كل مولود إ,نا ي'ول%د على ف1طرته الت و'لد عليها من السعادة
والشقاوة وعلى ما ق�د>ر له من كفر وإ,يان، فكلê منهم عام1لD ف الدنيا

بالعمل الشاكل لف1ط}رته وصائر ف العاقبة إ,ل ما ف�ط1ر عليه، فمن
علمات الشقاوة للطفل أ%ن ي'ول%د بي م'ش\ر,ك%ي فيح\م1لنه على اعتقاد

دينهما وي'ع.لYمانه إ,ياه، أ%و يوت قبل أ%ن ي.ع\ق1ل وي.ص1ف الدين في'ح\ك%م
له ب'كم والديه إ,ذ هو ف حكم الشريعة ت.ب.ع¬ لما، وهذا فيه نظر ل4نا
رأ%ينا وعلمنا أ%ن ث%م_ م.ن ولد بي م'ش\رك%ي وحله على اعتقاد دينهما
وع.ل�ماه، ث جاءت له خاتة من إ,سلمه ودينه ت.ع'دeه من جلة السلمي

الصالي، وأ%ما الذي ف حديث الش_ع\ب: أ%نه أ�ت بشراب م.ع\مول،
فقيل: هو الذي فيه الل�ب والع.سل والث�لج.

@عمثل: الع.م.ي\ث%ل من كل شيء: البطيء لع1ظ%مه أ%و تر.هeله، وال�نثى



بالاء. والع.م.ي\ث%لة من ال3بل: السيمة. والع.م.ي\ث%ل: الذي ي'ط1يل
ثيابه. وقال الليل: الع.م.ي\ث%ل البطيء الذي ي'س\ب,ل ثيابه كالواد1ع الذي
ي'ك}ف%ى الع.م.ل ول يتاج إ,ل التشمي، وقيل: هو الض_خ\م الثقيل كأ%ن

فيه ب'ط}أv من ع1ظ%مه، وجعه الع.مائ1ل. والع.م.ي\ث%ل: الطويل الذ�ن.ب من
الظباء والو'عول. وقال ال4صمعي: الع.م.ي\ث%ل من الو'عول الذ�ي_ال

بذنبه. والع.م.ي\ث%ل: القصي السترخي؛ قال أ%بو النجم:
ي.ه\دي با كل9 ن,ياف{ ع.ن\د.ل،

ر'كYب ف ض.خ\م الذ�فارى ق%ن\د.ل
(* قوله «يهدي با» هكذا ف الصل، وسيأت ف ترجة قندل: تدي بنا،

وكذا ف الصحاح).
ليس ب'ل}تاث{ ول ع.م.ي\ث%ل،
وليس بالف%ي_ادة ال�ق%ص\م1ل

قال: وقد يكون الع.م.ي\ث%ل هنا الذي يطيل ثيابه. والع.م.ي\ث%ل: ال%لد
الن_شيط؛ عن السياف، وقيل: الع.م.ي\ث%ل الضخم الشديد العريض، وهو من

صفة ال4سد والمل والفرس والرجل، وحكى ابن بري عن ابن خالويه قال: ليس
أ%حد ف%س_ر الع.مي\ث%ل أ%نه الفرس' وال4سد' والرجل� الض_خ\م والكبش'
الكبي' القرن الكثي' الصوف والطويل� الذ�يل غي ممد بن زياد.

@عنبل: الع'ن\ب'ل والع'ن\ب'لة: الب.ظ}ر. وامرأ%ة ع'ن\ب'لة: طويلة
الع'ن\ب'ل، وع.ن\ب.لت'ها ط�ول ب.ظ}ر,ها؛ قال جرير:

إ,ذا ت.ر.م_ز. بعد الط�ل}ق ع'ن\ب'ل�ها،
قال الق%واب,ل�: هذا م1ش\ف%ر' الف1يل

والع'ن\ب'لة: الشبة الت ي'د.قe عليها بال1ه\راس 
(* قوله «يدق عليها

بالهراس» هذه عبارة ابن سيده وتبعه الد، وعبارة الزهري: يدق با ف
الهراس الشيء اهـ. والهراس: الاون كما ف كتب اللغة) . والع'ناب,ل:

الوتر الغليظ، وقيل: الع'ناب,ل الغليظ؛ وقال عاصم بن ثابت:
�ما ع1ل�ت، وأ%نا ط%بÒ خات1ل

(* قوله «طب خاتل» تقدم ف مادة علل: جلد نابل).
�والق%و\س' فيها و.ت.ر¬ ع'ناب,ل
�ت.ز,ل© عن ص.ف}ح.ت1ه ال%عاب,ل



ويقال لب'ظارة الرأ%ة: الع'ن\ب'ل والع'ن\ت'ل مثل ن.ب.ع الاء� ونت.ع.
والع'ناب,ل، بالضم: الصeل}ب ال%ت1ي، وجعه ع.ناب,ل، بالفتح، مثل

ج'وال1ق وج.وال1ق. ابن بري: ابن خالويه الع'ن\ب'ليe الز>ن\جي، والع'ن\ب'ل
الب'ظارة؛ وأ%نشد:

يا ر,ي_ها، وقد بدا م.س3يحي،
واب\ت.ل� ثو\باي. من الن_ض1يح,،
وصار ر,يح' الع'ن\ب'لي� ر,يي

والع.ب.ن\ب.ل: السيم العظيم؛ وأ%نشد أ%بو عمرو للب.ولن:
ل�ا رأ%ت\ أ%ن ز'و>ج.ت ح.ز.ن\ب.ل،

ذا ش.ي\بة{ ي.م\ش1ي ال�و.ي\ن ح.وقل،
إ,ذا ت'ناغ1يه الف%تاة� ان\ج.ف%ل،

وقام ي.د\عو ر.ب_ه ت.ب.تeل،
قالت له: م'ت_ و.ش1يكاv ع.ج,ل،

ك�ن\ت' أ�ريد' ناش1ئاv ع.ب.ن\ب.ل
ي.ه\و.ى الن>ساء4، وي'ح1بe الغ.ز.ل

@عنتل: الع'ن\ت'ل: الصeل}ب الشديد. ويقال لب'ظارة الرأ%ة: الع'ن\ب'ل
والع'ن\ت'ل مثل ن.ب.ع الاء� ون.ت.ع؛ قال أ%بو صفوان ال4سدي يهجو ابن

م.ي_ادة:
أ%ل%ه\في علي\ك، يا ابن م.ي_ادة% الت
يكون ذ1ياراv، ل ي'ح.تe خ1ض.اب'ها
إ,ذا ز.ب.ن.ت\ عنها الف%ص1يل% بر,ج\ل1ها،
بدا من ف�روج الش_م\ل%ت.ي ع'ن.اب'ها
بدا ع'ن\ت'لD لو ت'وض.ع الف%أ}س' ف%وقه

م'ذ%ك�رةv، لن\ف%ل� عنها غ�راب'ها
وقد روي: بدا ع'ن\ب'لD، بالباء أ%يضاv؛ والذYيار: الب.ع.ر الذي

ي'ض.م_د به ال3ح\ل1يل لئل يؤثYر فيه الض>راب، والع.ن\ت.ل: ف%ر\ج' الرأ%ة،
بالفتح، وقال أ%بو عمرو: هو الع'ن\ت'ل، بضم العي والتاء.

@عنثل: أ�مe ع.ن\ث%ل: الض>ب'ع؛ حكاه سيبويه.
@عنجل: الع'ن\ج'ل: الشيخ' إ,ذا ان\ح.س.ر. لم'ه وب.د.ت ع1ظام'ه.

والع'ن\ج'ول: د'و.ي\ب_ة؛ قال ابن دريد: ل أ%قف على حقيقة صفتها. ال4زهري:



الع'ن\ج'ف والع'ن\ج'وف جيعاv اليابس ه'زالv، وكذلك الع'ن\ج'ل، وحكى ابن بري
عن ابن خالويه قال: ل ي.ف}ر'ق أ%حد¬ لنا بي الع'ن\ج'ل والغ'ن\ج'ل إ,ل
الزاهد قال: الع'ن\ج'ل الشيخ' ال�د\ر.ه1مe إ,ذا بدت ع1ظام'ه، وبالغي

التeف�ة، وهو ع.ن.اق ال4رض.
@عندل: ع.ن\د.ل البعي': اشتد_ ع.ص.به، وقيل: ع.ن\د.ل اشتد_، وص.ن\د.ل%
ض.خ'م رأ}س'ه. والع.ن\د.ل: الناقة العظيمة الرأ}س الض_خ\مة، وقيل: هي

الشديدة، وقيل: الطويلة. والع.ن\د.ل: الطويل، وال�نثى ع.ن\د.لة، وقيل: هو
العظيم الرأ}س مثل الق%ن\د.ل. والع.ن\د.ل: البعي الضخم الرأ}س، يستوي
فيه الذكر والؤ.نث، ذكر ال4زهري ف ترجة عدل عن الليث قال:

ال�ع\ت.د1لة من النوق ال�ث%ق�ف%ة ال4عضاء بعضها ببعض، قال: وروى ش.م1ر عن مارب
قال ال�ع.ن\د1لة من النوق، وجعله رباعي�اv من باب ع.ن\د.ل، قال

ال4زهري: والصواب ال�ع\ت.د1لة، بالتاء؛ وروى شر عن أ%ب عدنان أ%ن الكنان
أ%نشده:

وع.د.ل% الف%ح\ل�، وإ,ن ل ي'ع\د.ل،
واع\ت.د.لت\ ذات' الس_نام, ال4م\ي.ل

قال: اعتدال� ذات الس_نام ال4ميل استقامة� س.نامها من الس>م.ن بعدما
كان مائلv، قال ال4زهري: وهذ يدل على أ%ن الرف الذي رواه شر عن مارب

ف ال�ع.ن\د1لة غي صحيح، وأ%ن الصواب ال�ع\ت.د1لة ل4ن الناقة إ,ذا
س.م1نت اعتدلت أ%عضاؤها كلها من السنام وغيه. وم'ع.ن\د1لة: من الع.ن\دل

وهو الصeل}ب الرأ}س. والع.ن\د.ل: السريع.
والع.ن\د.ل1يل: طائر يصو�ت أ%لواناv. والب'ل}ب'ل ي'ع.ن\د1ل أ%ي ي'صو>ت.

وع.ن\د.ل ال�د\ه'د إ,ذا صو_ت ع.ن\د.لة. الوهري: قال سيبويه إ,ذا كانت
النون ثانية فل تعل زائدة إ,ل� بث%ب.ت{. ال4زهري: الع.ن\د.ل1يب

طائر أ%صغر من العصفور، قال ابن ال4عراب: هو الب'ل}ب'ل، وقال الوهري: هو
ال%ز.ار، وروي عن أ%ب عمرو بن العلء أ%نه قال: عليكم بش1ع\ر ال4عشى

فإ,نه بنزلة البازي ي.ص1يد ما بي الك�ر\ك1ي> والع.ن\د.ل1يب، قال: وهو
طائر أ%صغر من العصفور، وقال الليث: هو طائر ي'صو>ت أ%لواناv، قال

ال4زهري: وجع.ل}ت'ه ر'باعيìا ل4ن أ%صله الع.ن\د.ل، ث م'د_ بياء وك�س3عت
بلم مكررة ث ق�ل1بت باء؛ وأ%نشد لبعض شعراء غ%ن,ي�:

والع.ن\د.ل1يل�، إ,ذا ز.ق%ا ف ج.ن_ة{،



خي\ر¬ وأ%ح\س.ن' من ز'قاء3 الدeخ_ل
والمع الع.ن.اد1ل؛ قال الوهري: وهو مذوف منه ل4ن كل اسم جاوز أ%ربعة

أ%حرف ول يكن الرابع من حروف الد واللي فإ,نه ي'ر.دe إ,ل
الرeباعي، ث يبن منه المع والتصغي، فإ,ن كان الرف الرابع من حروف الد�

واللي فإ,نا ل ترد إ,ل الرباعي وتبن منه؛ وأ%نشد ابن بري:
كيف ت.رعى ف1ع\ل ط%لح1ي_ات1ها،

ع.ناد1ل, الامات1 ص.ن\د.لت1ها؟
وامرأ%ة ع.ن\د.لةD: ض.خ\مة الثديي؛ قال الشاعر:

ليس.ت\ بع.ص\لء4 ي.ذ}م1ي الك%لب. ن.ك}ه.ت'ها،
ول بع.ن\د.لة{ ي.ص\ط%كe ث%د\ياها

@عنسل: ال4زهري: الليث الع.ن\س.ل الناقة القوية السريعة، وقال غيه:
النون زائدة أ�خذ من ع.س.لن الذئب؛ أ%نشد الوهري لل4عشى:

وقد\ أ%ق}ط%ع' ال%و\ز.، ج.و\ز. الف%ل
ة، بال�ر_ة الباز,ل, الع.ن\س.ل

@عنصل: ال4زهري: يقال ع'ن\ص'ل وع'ن\ص.ل للب.ص.ل الب.ر>ي، وقال ف موضع
آخر: الع'ن\ص'ل والع'ن\ص.ل ك�ر_اث ب.ر>ي ي'ع\م.ل منه خ.لê يقال له

خ.ل© الع'ن\ص'لن9، وهو أ%شدe ال%لY ح'موضةv؛ قال ال4صمعي: ورأ%يته
فلم أ%قدر على أ%كله، وقال أ%بو بكر: الع'ن\ص'لء نبت، قال ال4زهري:

الع'ن\ص'ل نبات أ%صله شبه الب.ص.ل وو.ر.قه كورق الك�ر_اث وأ%ع\ر.ض' منه،
ون.و\ره أ%صفر تتخذه صبيان ال4عراب أ%كال1يل؛ وأ%نشد:

والض_ر\ب' ف ج.أ}واء4 م.ل}مومة{،
كأ%ن_ما هام.ت'ها ع'ن\ص'ل

الوهري: الع'ن\ص'ل� والع'ن\ص.ل الب.ص.ل الب>ي، والع'ن\ص'لء�
والع'ن\ص.لء مثله، والمع الع.ن.اص1ل، وهو الذي تسميه ال4طباء ال3س\قال،

ويكون منه خ.لê. قال: والع'ن\ص'ل موضع. ويقال للرجل إ,ذا ض.ل�: أ%خذ ف
طريق الع'ن\ص'ل%ي\ن، وطريق الع'ن\ص'ل هو طريق من اليمامة إ,ل البصرة؛ وروى

ال4زهري أ%ن الفرزدق ق%د1م من اليمامة ود.ل1يل�ه عاصم¬ رجلD من
ب.ل}ع.ن\ب.ر فض.ل� به الطريق. فقال:

وما ن}ن'، إ,ن جارت ص'دور' ر,كابنا،
بأ%و_ل, م.ن\ غ%و_ت\ د.للة� عاصم



أ%راد. ط%ريق. الع'ن\ص'ل%ي\ن، فياس.ر.ت\
به الع1يس' ف وادي الصeو.ى ال�ت.شائم

وكي\ف. ي.ض1ل© الع.ن\ب.ريe بب.ل}دة{،
با ق�ط1ع.ت\ عنه س'يور' الت_مائ1م؟

قال أ%بو حات: سأ%لت ال4صمعي عن طريق الع'ن\ص'لي ففتح الصاد، قال:
ول يقل بضم الصاد، قال: وتقول العامة إ,ذا أ%خطأ% إ,نسان الطريق، وذلك أ%ن

الفرزدق ذكر ف شعره إ,نساناv ض.ل� ف هذا الطريق فقال:
أ%راد طريق الع'ن\ص.ل%ي, في.اس.ر.ت\

فظنت العامة أ%ن كل من ض.ل� ينبغي أ%ن يقال له هذا، قال: وطريق
الع'ن\ص.لي هو طريق مستقيم، والفرزدق و.ص.ف%ه على الصواب فظن الناس أ%نه

و.ص.ف%ه على الطإ,.
@عنظل: الع.ن\ظ%ل: بيت العنكبوت؛ عن كراع. والع.نظ%لة والن_ع\ظ%لة،

كلها: الع.د\و البطيء.
@عنكل: الع.ن\ك%ل: الصeل}ب.

@عهل: الع.ي\ه.ل والع.ي\ه.لة والع.ي\ه'ول والع.ي\هال: الناقة السريعة؛
وأ%نشد ف الع.ي\ه.ل:

وب.ل}د.ة{ ت.ج.ه_م' ال%ه'وما،
ز.ج.ر\ت' فيها ع.ي\ه.لv ر.س'وما

وقال ف الع.ي\ه.لة:
ناش'وا الر>جال% ف%سال%ت\ كل© ع.ي\ه.لة،

ع'ب\ر الس>فار م.ل�وس, الل�ي\ل بالك�ور
(* قوله «ناشوا الرجال إل» هكذا ف الصل، وهذا البيت قد انفرد به

الوهري ف هذه الترجة فقط وف نسخه اختلف).
وقيل: الع.ي\ه.ل والع.ي\هلة النجيبة الشديدة، وقيل: الع.ي\ه.ل الذكر من

ال3بل، وال�نثى ع.ي\ه.لة، وقيل: الع.ي\هل الطويلة، وقيل: الشديدة، قال
الوهري: وربا قالوا ع.ي\ه.لê، مشدداv ف ضرورة الشعر؛ قال منظور بن

م.ر\ث%د ال4سدي:
إ,ن} ت.ب\خ.لي، يا ج'م\ل، أ%و ت.ع\ت.لYي
أ%و ت'ص\بحي ف الظ�اع1ن, ال�و.لYي

،Yع\ت.ل�ن'س.لY و.ج\د الائم ال



Yبباز,ل� و.ج\ناء4 أ%و ع.ي\ه.ل
قال ابن سيده: شدد اللم لتمام البناء إ,ذ لو قال أ%و ع.ي\ه.ل،

بالتخفيف، لكان من كامل السريع، وال4ول كما تراه من مشطور السريع، وإ,نا هذا
الشد� ف الوقف فأ%جراه الشاعر للضرورة حي و.ص.ل م'ج\راه إ,ذا و.ق%ف.

vت.ر.د_د' إ,قبال vن.ز.قا eوع.ي\هلة: ل ت.س\ت.ق1ر Dوامرأ%ة ع.ي\ه.ل
وإ,دباراv. ويقال للمرأ%ة ع.ي\ه.لD وع.ي\ه.لةD؛ ول يقال للناقة إ,ل�

ع.ي\ه.لة 
(* قوله «إل عيهلة» هكذا ف الصل، وف نسخة من التهذيب: إل عيهل،

بغي تاء) وأ%نشد:
،�ل1ي.ب\ك1 أ%با ال%د\عاء ض.ي\ف¬ م'ع.ي_ل
�وأ%ر\م.لةD ت.غ\ش.ى الد_واخ1ن. ع.ي\ه.ل

وأ%نشد غيه:
ف%ن,ع\م. م'ناخ' ض1يفان{ وت.ج\ر�،
وم'ل}ق%ى ز,ف}ر, ع.ي\ه.لة ب.ج.ال

وناقة ع.ي\ه.لة: ض.خ\مة عظيمة، قال: ول يقال ج.م.ل ع.ي\ه.ل. وناقة
ع.ي\هلة وع.ي\ه.لD؛ قال ابن الزeب.ي ال4سدي:

ج'م.ال1ي_ة أ%و ع.ي\ه.ل ش.د\ق%م1ي_ة،
با من ن'دوب, الن>س\ع, والك�ور, عاذر'

ور,يح¬ ع.ي\ه.لD: شديدة.
والعاه1ل�: ال%ل1ك ال4عظم كالليفة. أ%بو عبيدة: يقال للمرأ%ة الت ل

زوج لا عاهلD؛ قال ابن بري: قال أ%بو عبيد ع.ي\ه.ل}ت' ال3بل أ%هلتها؛
وأ%نشد ل4ب وجزة:

ع.ي.اهلD ع.ي\ه.ل%ها الذ©و_اد
(* قوله «الذواد» تقدم ف عبهل: الرواد بالراء).

:vع.و\ل �@عول: الع.و\ل: ال%ي\ل ف ال�ك}م إ,ل ال%و\ر. عال% ي.ع'ول
جار ومال% عن الق. وف التنزيل العزيز: ذلك أ%د\ن.ى أ%ن ل ت.ع'ولوا؛

وقال:
إ,ن_ا ت.ب,ع\نا ر.س'ول% ال واط�ر.حوا

ق%و\ل% الر_سول، وعال�وا ف ال%واز,ين
والع.و\ل: النeق}صان. وعال ال1يزان% ع.و\لv، فهو عائل: مال%؛ هذه عن



اللحيان. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: كت.ب إ,ل أ%هل الكوفة إ,ن
لس\ت' بيزان{ ل أ%ع'ول 

(* قوله «ل أعول» كتب هنا بامش النهاية ما نصه:
لا كان خب ليس هو اسه ف العن قال ل أعول، ول يقل ل يعول وهو يريد

صفة اليزان بالعدل ونفي العول عنه، ونظيه ف الصلة قولم: أنا الذي
فعلت كذا ف الفائق) أ%ي ل أ%م1يل عن الستواء والعتدال؛ يقال: عال%
اليزان� إ,ذا ارتفع أ%حد' ط%ر.فيه عن الخر؛ وقال أ%كثر أ%هل التفسي: معن

قوله ذلك أ%دن أ%ن ل ت.ع'ولوا أ%ي ذلك أ%قرب أ%ن ل ت.ج'وروا
وت.م1يلوا، وقيل ذلك أ%د\ن أ%ن ل ي.ك}ث�ر ع1ي.الكم؛ قال ال4زهري: وإ,ل هذا

القول ذهب الشافعي، قال: والعروف عند العرب عال% الرجل� ي.ع'ول إ,ذا جار،
وأ%عال% ي'ع1يل� إ,ذا ك%ث�ر ع1يال�ه. الكسائي: عال% الرجل� ي.ع'ول إ,ذا

اف}تقر، قال: ومن العرب الفصحاء م.ن\ يقول عال% ي.ع'ول� إ,ذا ك%ث�ر
ع1يال�ه؛ قال ال4زهري: وهذا يؤيد ما ذهب إ,ليه الشافعي ف تفسي الية ل4ن

الكسائي ل يكي عن العرب إ,ل ما ح.ف1ظه وض.ب.طه، قال: وقول الشافعي نفسه
ح'ج_ة ل4نه، رضي ال عنه، عربe اللسان فصيح الل�ه\جة، قال: وقد

اعترض عليه بعض ال�ت.ح.ذ}ل1قي فخ.ط�أ%ه، وقد ع.ج,ل ول يتثبت فيما قال،
ول يوز للحض.ري> أ%ن ي.ع\ج.ل إ,ل إ,نكار ما ل يعرفه من لغات العرب.

وعال أ%مر' القوم ع.و\لv: اشتد_ وت.فاق%م. ويقال: أ%مر عال� وعائلD أ%ي
م'تفاق1م¬، على القلب؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

فذل1ك أ%ع\لى م1نك ف%ق}داv ل4نه
ك%ري¬، وب.ط}ن للك1رام ب.ع1يج'

إ,نا أ%راد أ%ع\و.ل أ%ي أ%ش.د� فق%ل%ب فوزنه على هذا أ%ف}ل%ع.
وأ%ع\و.ل% الرجل� والرأ%ة� وع.و_ل: ر.ف%عا صوتما بالبكاء والصياح؛ فأ%ما

قوله:ت.س\م.ع' من ش'ذ�ان,ها ع.و.او,ل
فإ,نه ج.م.ع ع1و�الv مصدر عو�ل وحذف الياء ضرورة، والسم الع.و\ل

والع.و,يل والع.و\لة، وقد تكون الع.و\لة حرارة و.ج\د1 الزين والب> من غي
نداء ول بكاء؛ قال م'ل%يح الذل:

فكيف ت.س\ل�بنا ل%ي\لى وت.ك}ن'د'نا،
وقد ت'م.ن_ح منك الع.و\لة الك�ن'د'؟

قال الوهري: الع.و\ل والع.و\لة رفع الصوت بالبكاء، وكذلك الع.و,يل؛



أ%نشد ابن بري للكميت:
ولن ي.ست.خ1ي. ر'سوم. الد>يار،

�ب,ع.و\لته، ذو الص>با ال�ع\و,ل
وأ%ع\و.ل عليه: ب.ك%ى؛ وأ%نشد ثعلب لعبيد ال بن عبد ال بن عتبة:

ز.ع.م\ت.، فإ,ن ت.ل}ح.ق\ ف%ض1نÒ م'ب.ر>ز¬
ج.و.اد¬، وإ,ن ت'س\ب.ق\ ف%ن.ف}س.ك. أ%ع\و,ل

vأ%راد فع.لى نفسك أ%ع\و,ل} ف%ح.ذف وأ%وص.ل%. ويقال: الع.و,يل يكون صوتا
من غي بكاء؛ ومنه قول أ%ب ز'ب.ي\د:

Dفيه ح.ش\ر.جة Dللص_د\ر, منه ع.و,يل
أ%ي ز.ئ1ي¬ كأ%نه يشتكي ص.د\ر.ه. وأ%ع\و.ل%ت1 الق%و\س' ص.و_ت.ت\. قال

سيبويه: وقالوا و.ي\ل%ه وع.و\ل%ه، ل يتكلم به إ,ل مع وي\ل%ه، قال
ال4زهري: وأ%ما قولم و.ي\ل%ه وع.و\ل%ه فإ,ن الع.و\ل والع.و,يل البكاء؛

وأ%نشد:
،vأ%ب\ل1غ} أ%مي الؤمني ر,سالة

ش.ك}و.ى إ,ل%ي\ك م'ظ1ل�ةv وع.و,يل
والع.و\ل� والع.و,يل: الستغاثة، ومنه قولم: م'ع.و_ل على فلن أ%ي

ات>كال عليه واستغاثت به. وقال أ%بو طالب: النصب ف قولم و.ي\ل%ه
وع.و\ل%ه على الدعاء والذم، كما يقال و.ي\لv له وت'ر.اباv له. قال شر:

الع.و,يل الصياح والبكاء، قال: وأ%ع\و.ل% إ,ع\والv وع.و_ل% تعويلv إ,ذا صاح
وبكى.

وع.و\ل: كلمة مثل و.ي\ب، يقال: ع.و\ل%ك وع.و\ل% زيد{ وع.و\لD لزيد.
�وعال% ع.و\ل�ه وع1يل% ع.و\ل�ه: ث%ك1ل%ت\ه أ�مeه. الفراء: عال% الرجل

ي.ع'ول� إ,ذا ش.ق_ عليه ال4مر؛ قال: وبه قرأ% عبد ال ف سورة يوسف ول
ي.ع'ل} أ%ن ي.أ}ت1ي.ن بم جيعاv، ومعناه ل ي.ش'ق� عليه أ%ن يأ%تين بم
جيعاv. وعال%ن الشيء ي.ع'ول�ن ع.و\لv: غ%ل%بن وث%ق�ل% علي�؛ قالت

النساء:
وي.ك}ف1ي الع.ش1ية% ما عال%ها،
vوإ,ن كان أ%ص\غ.ر.ه'م\ م.و\ل1دا

وع1يل% ص.ب\ر,ي، فهو م.ع'ولD: غ�ل1ب؛ وقول ك�ث%ي>ر:
وبال4م\س, ما ر.دeوا لب.ي\ن� ج,مال%هم،



ل%ع.م\ري ف%ع1يل% الص_ب\ر. م.ن\ ي.ت.ج.ل�د
يتمل أ%ن يكون أ%راد ع1يل% على الصب فح.ذف وعد�ى، ويتمل أ%ن يوز على

قوله ع1يل% الر_جل� ص.ب\ر.ه؛ قال ابن سيده: ول أ%ره لغيه. قال
اللحيان: وقال أ%بو ال%ر_اح عال% صبي فجاء به على فعل الفاعل. وع1يل% ما هو

عائله أ%ي غ�ل1ب ما هو غالبه؛ يضرب للرجل الذي ي'ع\ج.ب من كلمه أ%و غي
ذلك، وهو على مذهب الدعاء؛ قال النمر بن ت.و\ل%ب:

،vا ر'و.ي\داìوأ%ح\ب,ب\ ح.ب,يب.ك ح'ب
فل%ي\س. ي.ع'ول�ك أ%ن ت.ص\ر,ما

(* قوله «أن تصرما» كذا ضبط ف الصل بالبناء للفاعل وكذا ف التهذيب،
وضبط ف نسخة من الصحاح بالبناء للمفعول).

:vوقال ابن م'ق}ب,ل يصف فرسا
خ.د.ى م1ث}ل% الفال1ج,ي> ي.ن'وش'ن

بس.د\و, ي.د.ي\ه، ع1يل% ما هو عائل�ه
وهو كقولك للشيء ي'ع\ج,بك: قاتله ال وأ%خزاه ال. قال أ%بو طالب:

يكون ع1يل% ص.ب\ر'ه أ%ي غ�ل1ب ويكون ر'ف1ع وغ�ي>ر عما كان عليه من قولم
عال%ت1 الفريضة� إ,ذا ارتفعت. وف حديث س.ط1يح: فلما ع1يل% صب'ه أ%ي

غ�ل1ب؛ وأ%ما قول الكميت:
وما أ%نا ف ائ}ت1لف1 اب\ن.ي\ ن,ز.ار�

ب.ل}بوس� ع.ل%ي_، ول م.ع'ول
فمعناه أ%ن لست بغلوب الرأ}ي، م1ن\ ع1يل أ%ي غ�ل1ب..

وف الديث: ال�ع\و.ل� عليه ي'ع.ذ�ب أ%ي الذي ي'ب\كي عليه من
vال%و\تى؛ قيل: أ%راد به م.ن\ ي'وصي بذلك، وقيل: أ%راد الكافر، وقيل: أ%راد شخصا

بعينه ع.ل1م بالوحي حال%ه، ولذا جاء به معر_فاv، ويروى بفتح العي
وتشديد الواو من عو�ل للمبالغة؛ ومنه ر.ج.ز عامر:

وبالص>ياح ع.و_لوا علينا
أ%ي أ%ج\ل%بوا واستغاثو. والع.و,يل: صوت الصدر بالبكاء؛ ومنه حديث شعبة:

كان إ,ذا سع الديث أ%خ.ذ%ه الع.و,يل� والز_و,يل حت يفظه، وقيل: كل
ما كان من هذا الباب فهو م'ع\و,ل، بالتخفيف، فأ%ما بالتشديد فهو من

الستعانة. يقال: ع.و_ل}ت به وعليه أ%ي استعنت. وأ%ع\و.ل%ت القوس': صو�تت.
أ%بو زيد: أ%ع\و.ل}ت عليه أ%د\ل%ل}ت عليه دال�ة وح.م.ل}ت عليه. يقال:



ع.و>ل علي_ با شئت أ%ي استعن ب كأ%نه يقول اح\مل} ع.لي_ ما أ%حببت.
والع.و\ل�: كل أ%مر ع.ال%ك، كأ%نه سي بالصدر. وعال%ه ال4مر' ي.عوله:

أ%ه.م_ه. ويقال: ل ت.ع'ل}ن أ%ي ل تغلبن؛ قال: وأ%نشد ال4صمعي قول النمر
بن ت.و\ل%ب:

vا ر'و.ي\داìوأ%ح\ب,ب ح.ب,يب.ك ح'ب
وقول� أ�مية بن أ%ب عائذ:
هو ال�س\ت.عان� على ما أ%تى
من النائبات1 ب,عاف{ وعال,

يوز أ%ن يكو فاع1لv ذ%ه.بت عين'ه، وأ%ن يكون ف%ع1لv كما ذهب إ,ليه
الليل ف خاف{ والال, وعاف{ أ%ي يأ}خذ بالعفو. وعال%ت1 الف%ريضة� ت.ع'ول
ع.و\لv: زادت. قال الليث: الع.و\ل ارتفاع الساب ف الفرائض. ويقال

للفارض: أ%ع1ل الفريضة%. وقال اللحيان: عال%ت الفريضة� ارتفعت ف الساب،
وأ%ع.ل}تها أ%نا الوهري: والع.و\ل� ع.و\ل� الفريضة، وهو أ%ن تزيد س1هام'ها

فيدخل النقصان على أ%هل الفرائض. قال أ%بو عبيد: أ%ظنه مأ}خوذاv من
vال%ي\ل، وذلك أ%ن الفريضة إ,ذا عال%ت فهي ت.م1يل على أ%هل الفريضة جيعا

فت.ن\ق�ص'هم. وعال% زيد¬ الفرائض وأ%عال%ها بعنÝى، يتعدى ول يتعدى. وروى
ال4زهري عن الفضل أ%نه قال: عال%ت الفريضة� أ%ي ارتفعت وزادت. وف حديث

،vم'نها ت'س\عا�علي: أ%نه أ�ت ف ابنتي وأ%بوين وامرأ%ة فقال: صار ث
قال أ%بو عبيد: أ%راد أ%ن السهام عال%ت حت صار للمرأ%ة التeسع، ولا ف

ال4صل الث©من، وذلك أ%ن الفريضة لو ل ت.ع'ل} كانت من أ%ربعة وعشرين،
،vفلما عالت صارت من سبعة وعشرين، فللبنتي الثلثان ستة عشر سهما

ولل4بوين السدسان ثانية أ%سهم، وللمرأ%ة ثلثة من سبعة وعشرين، وهو التeس\ع،
وكان لا قبل الع.و\ل ثلثة من أ%ربعة وعشرين وهو الث©من؛ وف حديث

الفرائض والياث ذكر الع.و\ل، وهذه السأ%لة الت ذكرناها تسمى
ال1ن\ب.ري_ة، ل4ن عليìا، كرم ال وجهه، سئل عنها وهو على النب فقال من غي

ر.و,ي_ة: صار ث�م'نها ت'س\عاv، ل4ن مموع سهام1ها واحد¬ وث�م'ن' واحد،
 Dها ث%مانية�فأ%صل

(* قوله «فأصلها ثانية إل» ليس كذلك فان فيها ثلثي
وسدسي وثناv فيكون اصلها من أربعة وعشرين وقد عالت ال سبعة وعشرين اهـ.

من هامش النهاية) والس>هام' تسعةD؛ ومنه حديث مري: وعال% قلم زكريا أ%ي



ارتفع على الاء. والع.و\ل: ال�ستعان به، وقد ع.و>ل% به وعليه.
وأ%ع\و.ل عليه وع.و_ل، كلها: أ%د.ل� وح.م.ل%. ويقال: ع.و_ل} عليه أ%ي

اس\ت.ع1ن\ به. وع.و_ل عليه: ات_ك%ل% واع\ت.مد؛ عن ثعلب؛ قال اللحيان: ومنه
قولم:

�إ,ل ال منه ال�ش\ت.كى وال�ع.و_ل
ويقال: ع.و_ل}نا إ,ل فلن ف حاجتنا فوج.د\ناه ن,ع\م ال�ع.و_ل� أ%ي

�ف%ز,ع\نا إ,ليه حي أ%ع\و.ز.نا كل© شيء. أ%بو زيد: أ%عال% الرجل
وأ%ع\و.ل% إ,ذا ح.ر.ص.، وع.و_ل}ت عليه أ%ي أ%د\ل%ل}ت عليه. ويقال: فلن ع1و.ل

:vمن الناس أ%ي ع'م\د.ت وم.ح\م1لي؛ قال تأ%ب_ط شر�ا
لك1ن_ما ع1و.ل، إ,ن كنت' ذ%ا ع1و.ل�،
على ب.صي بك%س\ب ال%ج\د1 س.ب_اق

ح.م_ال, أ%ل}و,ية{، ش.ه_اد1 أ%ن\د1ية{،
ق%و_ال, م'ح\ك%مة{، ج.و_اب, آفاق

حكى ابن بري عن ال�ف%ض_ل الض_ب>ي�: ع1و.ل ف البيت بعن العويل
وال�ز\ن؛ وقال ال4صمعي: هو جع ع.و\لة مثل ب.د\رة وب,د.ر، وظاهر تفسيه

كتفسي الفض_ل؛ وقال ال4صمعي ف قول أ%ب كبي ال�ذ%ل:
فأ%ت.ي\ت' بيتاv غي بيت1 س.ن.اخة{،
واز\د.ر\ت' م'ز\دار الك%ري ال�ع\و,ل,

قال: هو من أ%عال% وأ%ع\و.ل% إ,ذا ح.ر.ص، وهذا البيت أ%ورده ابن بري
Dع\و,ل, الذي ي'ع\و,ل بد.لل� أ%و منزلة. ورج'ل م'ع\و,ل�مستشهداv به على ال

أ%ي حريص. أ%بو زيد: أ%ع\ي.ل% الرجل�، فهو م'ع\ي,لD، وأ%ع\و.ل%، فهو
م'ع\و,ل إ,ذا ح.ر.ص. وال�ع.و>ل: الذي ي.ح\م1ل عليك بدال�ة{. يونس: ل

ي.ع'ول� على القصد أ%حد¬ أ%ي ل يتاج، ول ي.عيل مثله؛ وقول امرئ
،Dم'ه.راقة Dالقيس:وإ,ن� ش1فائي ع.ب\رة
فه.ل} ع1ن\د. ر.س\م� دارس� م1ن م'ع.و_ل؟

أ%ي من م.ب\كىÝ، وقيل: من م'س\ت.غاث، وقيل: من م.ح\م1ل� وم'ع\ت.م.د{؛
وأ%نشد:

�ع.و>ل} على خال%ي\ك. ن,ع\م. ال�ع.و_ل
(* قوله «عو�ل على خاليك إل» هكذا ف الصل كالتهذيب، ولعله شطر من

الطويل دخله الرم).



وقيل ف قوله:
فهل} عند ر.س\م� دار,س� من م'ع.و_ل,

مذهبان: أ%حدها أ%نه مصدر ع.و_ل}ت عليه أ%ي ات_ك%ل}ت، فلما قال إ,ن�
ش1فائي ع.ب\رةD م'ه\راقةD، صار كأ%نه قال إ,نا راحت ف البكاء فما

معن اتكال ف شفاء غ%ل1يلي على ر.س\م� دارس� ل غ%ناء عنده عن>ي؟ فس.بيلي
أ%ن أ�ق}ب,ل% على ب'كائي ول أ�ع.و>ل% ف ب.ر\د غ%ل1يلي على ما ل

غ%ناء عنده، وأ%دخل الفاء ف قوله فهل لتربط آخر الكلم بأ%و�له، فكأ%نه قال
إ,ذا كان ش1فائي إ,نا هو ف ف%ي\ض دمعي فس.ب,يلي أ%ن ل أ�ع.و>ل على

ر.سم� دارس� ف د.ف}ع ح'ز\ن، وينبغي أ%ن آخذ ف البكاء الذي هو سبب
الش�فاء، والذهب الخر أ%ن يكون م'ع.و_ل مصدر ع.و_لت بعن أ%ع\و.ل}ت أ%ي
بك%ي\ت، فيكون معناه: فهل عند ر.س\م دارس من إ,ع\وال� وبكاء، وعلى أ%ي

ال4مرين ح.ل}ت. ال�عو_ل% فدخول� الفاء على هل ح.س.ن¬ جيل، أ%ما إ,ذا
ج.ع.ل}ت ال�ع.و_ل بعن العويل وال3عوال أ%ي البكاء فكأ%نه قال: إ,ن

شفائي أ%ن أ%س\ف%ح.، ث خاطب نفسه أ%و صاحب.ي\ه فقال: إ,ذا كان ال4مر على ما
قد�مته من أ%ن ف البكاء ش1فاء4 و.ج\د1ي فهل من بكاء� أ%ش\في به غ%ليلي؟

فهذا ظاهره استفهام لنفسه، ومعناه التحضيض لا على البكاء كما تقول:
أ%ح\س.ن\ت. إ,ل� فهل أ%ش\ك�ر'ك أ%ي فل4ش\ك�ر.ن_ك، وقد ز'ر\ت.ن فهل

أ�كافئك أ%ي فل�كاف1ئ%ن_ك، وإ,ذا خاطب صاحبيه فكأ%نه قال: قد ع.ر_ف}ت'كما
ما سبب' ش1فائي، وهو البكاء وال3ع\وال، فهل ت'ع\و,لن وت.ب\كيان معي
ل�ش\ف%ى ببكائكما؟ وهذا التفسي على قول من قال: إ,ن م'ع.و_ل بنزلة

إ,ع\وال، والفاء عقدت آخر الكلم بأ%وله، فكأ%نه قال: إ,ذا كنتما قد ع.ر.فتما
ما أ�وث1ر'ه من البكاء فابكيا وأ%ع\و,ل معي، وإ,ذا است.ف}هم نفسه فكأ%نه
قال: إ,ذا كنت' قد علمت' أ%ن ف ال3ع\وال راحةv ل فل ع'ذ}ر. ل ف

ترك البكاء.
وع1ي.ال� الر_ج'ل, وع.ي>ل�ه: الذين ي.ت.كف�ل� بم، وقد يكون

الع.ي>ل� واحداv والمع عالةD؛ عن كراع وعندي أ%نه جع عائل على ما يكثر ف هذا
انو، وأ%ما ف%ي\ع1ل فل ي'ك%س_ر على ف%ع.لة{ البت_ة%. وف حديث أ%ب

هريرة، رضي ال عنه: ما و,عاء� الع.ش.رة؟ قال: رج'لD ي'د\خ1ل على ع.ش.رة1
�ع.ي>ل� و,عاءé من طعام؛ ي'ريد على ع.ش.رة1 أ%نفس� ي.ع'ول�هم؛ الع.ي>ل

Dواحد الع1ي.ال والمع ع.ي.ائل ك%ج.ي>د وج,ياد وج.يائد، وأ%صله ع.ي\و,ل



فأ%دغم، وقد يقع على الماعة، ولذلك أ%ضاف إ,ليه العشرة فقال عشرة1
ع.ي>ل� ول يقل ع.ي.ائل، والياء فيه منقلبة عن الواو. وف حديث ح.ن\ظ%لة

الكاتب: فإ,ذا ر.ج.ع\ت' إ,ل أ%هلي د.ن.ت\ من الرأ%ة� وع.ي>لD أ%و
ع.ي>لن1. وحديث ذي الرeم_ة1 ور'ؤبة% ف الق%د.ر: أ%ت'ر.ى ال4 عز وجل

ق%د_ر على الذئب أ%ن يأ}gكل ح.ل�وبة% ع.يائل% عالة{ ض.ر.ائك.؟ وقول النب،
صلى ال عليه وسلم، ف حديث النفقة: واب\دأ} بن ت.ع'ول أ%ي بن ت.م'ون

وتلزمك نفقته من ع1ي.الك، فإ,ن ف%ض.ل% شيء# فليكن لل4جانب. قال ال4صمعي:
عال% ع1يال%ه ي.ع'ول�هم إ,ذا ك%ف%اهم م.عاش.هم، وقال غيه: إ,ذا قاتم،

:vوت وكسوة وغيها. وف الديث أ%يضا�وقيل: قام با يتاجون إ,ليه من ق
كانت له جاريةD ف%ع.ال%ها وع.ل�مها أ%ي أ%نفق عليها. قال ابن بري:

الع1ي.ال ياؤه منقلبة عن واو ل4نه من عال%ه'م ي.ع'ولم، وكأ%نه ف ال4صل
مصدر وضع على الفعول. وف حديث القاسم 

(* قوله «وف حديث القاسم» ف نسخة
من النهاية: ابن ميمرة، وف أ�خرى ابن ممد، وصدر الديث: سئل هل تنكح

الرأ%ة على عمتها أو خالتها فقال: ل، فقيل له: انه دخل با وأعولت أفنفرق
بينهما؟ قال: ل ادري): أ%نه د.خل با وأ%ع\و.ل%ت\ أ%ي ولدت أ%ولداv؛

قال ابن ال4ثي: ال4صل فيه أ%ع\ي.ل%ت\ أ%ي صارت ذات. ع1يال، وعزا هذا
القول إ,ل الروي، وقال: قال الزمشري ال4صل فيه الواو، يقال أ%عال%

وأ%ع\و.ل% إ,ذا ك%ث�ر ع1يال�ه، فأ%ما أ%ع\ي.ل%ت\ فإ,نه ف بنائه منظور فيه
إ,ل لفظ ع1يال، ل إ,ل أ%صله كقولم أ%قيال وأ%عياد، وقد يستعار

الع1ي.ال للطي والسباع وغيها من البهائم؛ قال ال4عشى:
وكأ%ن_ما ت.ب,ع الصeوار. بش.خ\ص1ها

ف%ت\خاء� ت.ر\ز'ق بالسeل%ي> ع1يال%ها
ويروى ع.ج\زاء؛ وأ%نشد ثعلب ف صفة ذئب وناقة ع.ق%رها له:

vف%ت.ر.ك}ت'ها ل1ع1يال1ه ج.ز.را
ع.م\داv، وع.ل�ق ر.ح\ل%ها ص.ح\ب

وعال% وأ%ع\و.ل% وأ%ع\ي.ل% على العاقبة ع'ؤولv وع1يالةv: ك%ث�ر
ع1يال�ه. قال الكسائي: عال% الرجل� ي.ع'ول إ,ذا كث�ر ع1يال�ه، واللغة اليدة
أ%عال% ي'ع1يل. ورجل م'ع.ي_ل: ذو ع1يال، قلبت فيه الواو ياء ط%ل%ب. الفة،
والعرب تقول: ما ل%ه عال% ومال%؛ ف%عال%: كث�ر ع1يال�ه، ومال%: جار. ف



ح'ك}م1ه. وعال% ع1يال%ه ع.و\لv وع'ؤولv وع1يالةv وأ%عال%هم
vوع.ي_ل%ه'م، كل©ه: كفاهم ومان.هم وقات.هم وأ%نف%ق عليهم. ويقال: ع'ل}ت'ه' شهرا

إ,ذا كفيته م.عاشه.
والع.و\ل: ق%و\ت' الع1يال؛ وقول الكميت:

كما خام.ر.ت\ ف ح1ض\ن,ها أ�مe عامر�،
ل%دى ال%ب\ل، حت عال% أ%و\س¬ ع1يال%ها

أ�مe عامر: الض_ب'ع'، أ%ي ب.قي ج,راؤ'ها ل كاس1ب. لن_ ول م'ط}ع1م،
فهن يتت.ب_ع\ن. ما يبقى للذئب وغيه من الس>باع فيأ}ك�ل}نه، وال%ب\ل

على هذه الرواية ح.ب\ل الر_م\ل؛ كل هذا قول ابن ال4عراب، ورواه أ%بو
عبيد: ل1ذ1ي ال%ب\ل أ%ي لصاحب ال%ب\ل، وفسر البيت بأ%ن الذئب غ%ل%ب
ج,راءها فأ%ك%ل%ه'ن_، ف%ع.ال على هذا غ%ل%ب؛ وقال أ%بو عمرو: الض_ب'ع' إ,ذا

ه.ل%ك%ت قام الذئب بشأ}ن ج,رائها؛ وأ%نشد هذا البيت:
،vيخ, نافلةYو ب.نات1 الذ�والذئب' ي.غ\ذ

بل ي.ح\س.ب' الذئب' أ%ن الن_ج\ل للذYيب
يقول: لكثرة ما بي الضباع والذئاب من الس>فاد ي.ظ�نe الذئب أ%ن

أ%ولد الض_ب'ع أ%ولده؛ قال الوهري: ل4ن الض_ب'ع إ,ذا ص1يد.ت ولا ول%د¬
من الذئب ل يزل الذئب ي'ط}ع1م ولدها إ,ل أ%ن ي.ك}ب.ر، قال: ويروى غال،

بالغي العجمة، أ%ي أ%خ.ذ ج,راءها، وقوله: ل1ذ1ي ال%ب\ل أ%ي للصائد
الذي ي'ع.لYق البل ف ع'ر\قوبا.

وال1ع\و.ل�: ح.ديدة ي'ن\ق%ر با ال1بال�؛ قال الوهري: ال1ع\و.ل
الفأ}س' العظيمة الت ي'ن\ق%ر با الص_خ\ر، وجعها م.عاو,ل. وف حديث ح.ف}ر
ال%ن\دق: فأ%خ.ذ ال1ع\و.ل يضرب به الصخرة؛ وال1ع\و.ل، بالكسر: الفأ}س،
واليم زائدة، وهي ميم اللة. وف حديث أ�م� س.ل%مة: قالت لعائشة: لو

أ%راد رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ي.ع\ه.د. إ,ليك1 ع'ل}ت1 أ%ي
ع.د.ل}ت1 عن الطريق وم1ل}ت1؛ قال القتيب: وسعت من يرويه: ع1ل}ت1، بكسر

العي، فإ,ن كان مفوظاv فهو م1ن\ عال% ف البلد ي.عيل إ,ذا ذهب، ويوز
أ%ن يكون من عال%ه ي.ع'ول�ه إ,ذا غ%ل%ب.ه أ%ي غ�ل1ب\ت1 على رأ}يك؛ ومنه

قولم: ع1يل% ص.ب\ر'ك، وقيل: جواب لو مذوف أ%ي لو أ%راد ف%ع.ل% فت.ر.ك%ت\ه
.vمستأ}نفا vلدللة الكلم عليه ويكون قولا ع'ل}ت1 كلما

والعال%ة�: شبه الظ©ل�ة ي'س.و>يها الرجل� من الشجر يستتر با من



الطر، مففة اللم. وقد ع.و_ل%: اتذ عالةv؛ قال عبد مناف بن ر,ب\ع�
ال�ذ}ل:

،Dوالض_ر\ب' ه.ي\ق%عة Dالط�ع\ن' ش.غ\ش.غة
ض.ر\ب. ال�ع.و>ل تت. الد>ية الع.ض.دا

قال ابن بري: الصحيح أ%ن البيت لساعدة بن
ج'ؤي_ة الذل. والعال%ة: النعامة�؛ عن كراع، فإ,م_ا أ%ن ي.ع\ن. به
هذا النوع من اليوان، وإ,م_ا أ%ن ي.ع\ن. به الظ©ل�ة ل4ن الن_عامة

أ%يضاv الظ©ل�ة، وهو الصحيح. وما له عالD ول مالD أ%ي شيء. ويقال
للعاث1ر: عاv ل%ك. عالياv، كقولك لعاv لك عالياv، يدعى له بال3قالة؛ أ%نشد

ابن ال4عراب:
أ%خاك. الذي إ,ن} ز.ل�ت1 الن_ع\ل� ل ي.ق�ل}:
ت.ع1س\ت.، ولكن قال: عاv ل%ك. عال1يا

وقول الشاعر أ�مية بن أ%ب الصلت:
س.ن.ةD أ%ز\مةD ت.خ.ي_ل� بالنا

س,، ت.رى للع1ضاه ف1يها ص.ر,يرا
ل على ك%و\ك%ب� ي.ن'وء�، ول ر,يـ
ح, ج.ن'وب�، ول ت.رى ط�خ\رورا

وي.س'وقون باق1ر. الس_ه\ل, للط�و\
د1 م.هاز,يل%، خ.ش\يةv أ%ن ت.ب'ورا
عاق1د1ين. الن>يان% ف ث�ك%ن, ال4ذ}

ناب, منها، ل1ك%ي\ ت.هيج. النeحورا
س.ل%ع¬ م_ا، وم1ث}ل�ه ع'ش.ر¬ م_ا

عائلD م_ا، وعال%ت1 الب.ي\قورا
(* قوله «فيها» الرواية: منها. وقوله «طخرورا» الرواية: طمرورا، باليم

مكان الاء، وهو العود اليابس او الرحل الذي ل شيء له. وقوله «سلع ما
إل» الرواية: سلعاv ما إل، بالنصب).

أ%ي أ%ن السنة ال%د\بة أ%ث}ق%ل%ت البقر. با ح'م>ل%ت من الس_ل%ع
والع'ش.ر، وإ,نا كانوا يفعلون ذلك ف السنة ال%د\بة في.ع\م1دون إ,ل البقر

في.ع\ق1دون ف أ%ذ}نابا الس_ل%ع والع'ش.ر، ث ي'ض\رمون فيها النار. وهم
ي'ص.ع>دونا ف البل في'م\ط%رون لوقتهم، فقال أ�مية هذا الشعر يذك�ر



ذلك.
وال%عاو,ل� وال%عاو,لة�: قبائل من ال4ز\د، الن_س.ب إ,ليهم

م1ع\و.لê؛ قال الوهري: وأ%ما قول الشاعر ف صفة ال%مام:
،vفإ,ذا دخ.ل}ت س.م1ع\ت فيها ر.ن_ة

ل%غ.ط% ال%عاو,ل ف ب'يوت ه.داد
فإ,ن م.عاو,ل وه.داداv ح.ي_ان1 من ال4ز\د. وس.ب\رة بن

الع.و_ال: رجل معروف. وع'والD، بالضم: حيÒ من العرب من بن عبد ال
بنغ.ط%فان؛ وقال:

أ%ت.ت\ن ت.ميم¬ ق%ضeها بق%ض1يض1ها،
وج.م\ع' ع'وال� ما أ%د.ق_ وأ%ل4ما

:vوم.ع1يل vوع1ي'ول vوع.ي\لة وع'يول vع.ي\ل �@عيل: عال% ي.ع1يل
vالفقي، وكذلك العائل؛ قال ال تعال: و.و.ج.د.ك عائل :�افتقر. والع.ي>ل

فأ%غ}ن. وف الديث: إ,ن ال ي'ب\غ1ض' العائل% ال�خ\تال؛ العائل:
الفقي؛ ومنه حديث ص1لة: أ%م_ا أ%نا فل أ%ع1يل� فيها أ%ي ل أ%ف}تقر. وف

حديث ال3يان: وترى العال%ة رؤوس. الناس؛ العالة: الفقراء، جع عائل،
وقالوا ف الدعاء على ال3نسان: ما ل%ه مال% وعال%، فمال%: ع.د.ل% عن الق،

وعال%: افتقر. وقال مر_ة 
(* قوله «وقال مرة إل» هي عبارة الكم، ولعل

فاعل القول ابن جن التقدم ف عبارته كما يعلم بالوقوف عليها): مال%
وعال% بعن واحد افتقر واحتاج. ورجل عائلD من قوم عالة{ وع'ي_ل�؛ قال:

ف%ت.ر.ك}ن. ن.ه\داv ع'ي_لv أ%بناؤ'هم،
وب.ن'و ك1نانة كالل©ص'وت ال�ر_د

والسم الع.ي\لة. والع.ي\لة والعالة�: الفاقة. يقال: عال% ي.ع1يل
ع.ي\لةv وع'يولv إ,ذا افتقر. وف التنزيل: وإ,ن خ1ف}ت'م\ ع.ي\لةv؛ وقال

أ�ح.ي\حة:
فه.ل} من كاه1ن� أ%و ذي إ,ل%ه{،
إ,ذا ما كان من ري>ي ق�ف�ول

(* قوله «رب» هكذا ف الصل).
أ�راه1ن'ه في.ر\ه.ن'ن ب.ن,يه،
وأ%ر\ه.ن'ه ب.ن,ي_ با أ%قول



وما ي.د\ري الفقي' م.ت غ1ناه،
وما ي.د\ري الغ.ن,يe م.ت ي.ع1يل

،vوما ت.د\ري، إ,ذا أ%ز\م.ع\ت. أ%م\را
بأ%ي> ال4رض ي'د\ر,ك�ك ال%ق1يل

وهو عائلD وقوم ع.ي\لة. وف الديث: ما عال% م'ق}ت.ص1د¬ ول ي.ع1يل أ%ي
ما افتقر. والعالة�: جع عائل، تقول: قوم عالةD مثل حائك{ وحاكة{؛ قال

ابن بري: ومنه الديث: أ%ن ت.د.ع. و.ر.ث%ت.ك أ%غنياء خ.ي¬ من أ%ن تتركهم
عالة يت.ك%ف�ف�ون الناس أ%ي فقراء. وع1يال� الرجل وع.ي>له: الذين

ي.ت.ك%ف�ل بم وي.عولم؛ قال:
س.لم¬ على ي.ح\ي ول ي'ر\ج. ع1ن\د.ه

و.لء#، وإ,ن أ%ز\رى بع.ي>ل1ه الف%ق}ر'
وقد يكون الع.ي>ل� واحداv، ونسوة ع.يائل، فخص_ص النسوة. ورجل

م'ع.ي_لD: ذو ع1يال. ويقال: عنده كذا وكذا ع.ي>لv أ%ي كذا وكذا نفساv من
العيال.

ويقال: تر.ك ي.تامى ع.ي\لى أ%ي فقراء؛ وواحد الع1يال ع.ي>لD، ويمع
ع.يائل، فعم_ ول ي'خ.ص�ص.
وع.ي_ل% ع1يال%ه: أ%هلهم؛ قال:

لقد ع.ي_ل% ال4يتام. طع\نة� ناشر.ه
وقيل: ع.ي_لهم ص.ي_ر.هم ع1يالv. وع.ي_ل فلن داب_ته إ,ذا أ%هلها

وسي_ب.ها؛ وأ%نشد:
وإ,ذا ي.قوم' به ال%س3ي' ي'ع.ي_ل

أ%ي ي'س.ي_ب. قال ابن سيده: وعال% الرجل� وأ%عال% وأ%ع\ي.ل% وع.ي_ل%
كله ك%ث�ر ع1يال�ه، فهو م'ع1يلD، والرأ%ة م'ع1يلة؛ وقال ال4خفش: صار ذا

ع1يال. ابن الكلب: ما ز,ل}ت م'ع1يلv من الع.ي\لة أ%ي متاجاv، ابن
 �ال4عراب: الع1ي.ل

(* قوله «ابن العراب العيل إل» كذا ضبط ف الصل
بالكسر وكذا ضبط شارح القاموس بالعبارة نقلv عن ابن العراب، والذي ف نسخة

من التهذيب: العيل، مضبوطاv بضمتي) الع.ي\لة، والع1يل� جع العائل وهو
الفقي، والع1يل� جع العائل وهو ال�ت.ك%ب>ر والتبختر. وقال يونس:

يقال طالت ع.ي\لت إ,ياك، بالياء، أ%ي طالا ع'ل}ت'ك. وأ%عال الذئب' وال4سد



والن>م1ر ي'ع1يل إ,عالةv إ,ذا الت.مس شيئاv؛ والع.ي>ل منهن: اللتمس
الباحث، والمع ع.ياييل على غي قياس؛ أ%نشد سيبويه:

فيها ع.ياييل� أ�سود¬ ون'م'ر
وعال% ف مش\يه ي.ع1يل ع.ي\لv، وهو ع.ي_ال، وتع.ي_ل: تبختر وتايل
واختال، وت.ع.ي_ل% ي.ت.ع.ي_ل إ,ذا فعل ذلك. وفلن ع.ي_الD: متعي>ل أ%ي

متبختر. وعال% ف ال4رض ي.ع1يل ع.ي\لv وع'يولv وع1ي'ولv: ضر.ب فيها،
وهو ع.ي_ال 

(* قوله «ضرب فيها وهو عيال إل» هكذا ف الصل، وعبارة
الكم: وعال ف الرض عيلv وعيولv وعيولv وهو عيال ذهب إل) ذه.ب ودار

كعار.؛ قال أ%وس ف صفة فرس:
Dعليه من الب.ر\د1ي> ه1ب\ر,ية Dل%ي\ث

كال%ر\ز'بان,ي> ع.ي_الD بأ%وصال
أ%ي متبختر، ويروى ع.ي_ار، وقد تقدم ذكره. والع.ي_ال: التبختر ف

مشيه؛ قال ابن بري: والشهور ف رواية من رواه ع.ي_ال أ%ن يكون تام البيت
بآصال أ%ي يرج الع.ي_ال التبختر بالع.ش1ي_ات، وهي ال4صائل،

متبختراv، والذي ذكره الوهري ع.ي_ال بأ%وصال ف ترجة رزب، وليس كذلك ف شعره
إ,نا هو على ما ذكرناه. وجع ع.ي_ال التبختر ع.ياي,يل�؛ قال حكيم ابن

م'ع.ي_ة الر_ب.عي من تيم يصف ق%ناةv نبتت ف موضع مفوف بالبال
والشجر:ح'ف�ت\ بأ%ط}واد ج,بال� وح'ظ�ر،

ف أ%ش.ب, الغ1يظان م'ل}ت.ف> الس_م'ر،
فيه ع.ياي,يل� أ�سود¬ ون'م'ر

ال�ظ�ر: الوضع الذي حوله شجر كال%ظ1ية؛ قال ابن بري: ومن الع.ي\ل
التبخت'ر قول حيد:

.... ل ت.ج,د\ لا
ت.كال1يف. إ,ل� أ%ن ت.ع1يل% وت.س\أ%ما

وامرأ%ة ع.ي_الةD: متبخترة. وعال% الفرس' ي.ع1يل ع.ي\لv إ,ذا ما
ت.كف�أ% ف م1ش\يته وتايل، فهو فرس ع.ي_الD، وذلك لكرمه، وكذلك الرجل إ,ذا

تبختر ف م1ش\يته وتايل. وأ%عال% الرجل� وأ%ع\و.ل إ,ع\والv أ%ي ح.ر.ص
vوتر.ك أ%ولده ي.تامى ع.ي\لى أ%ي فقراء. وعال%ن الشيء� ي.ع1يلن ع.ي\ل

وم.ع1يلv: أ%ع\و.زن وأ%ع\ج.ز.ن. وعال% اليزان� ي.ع1يل: جار، وقيل:



زاد؛ قال أ%بو طالب ابن عبد الطلب:
vج.ز.ى ال� ع.ن_ا ع.ب\د ش.م\س� ون.و\ف%ل

ع'قوبة% ش.ر¼ عاجل� غي, آج,ل
،vبيزان1 ص1د\ق�، ل ي'غ1ل© ش.ع1ية
له شاه1د¬ من ن.ف}س3ه غي' عائ1ل

ومكيال عائلD: زائد على غيه؛ هذه عن ابن ال4عراب. وعال% للض_ال�ة1
(* قوله «وعال للضالة» كذا ف الصل باللم، وهو الذي ف نسخت النهاية

والكم والتهذيب، وف القاموس ونسختي من الصحاح: وعال الضالة، من غي
لم) ي.ع1يل ع.ي\لv وع.ي.لناv إ,ذا ل ي.د\ر, أ%ين ي.ب\غ1يها. روى صخر بن

عبد ال بن ب'ر.يدة عن أ%بيه عن جده قال: ب.ي\نا هو جالس بالكوفة ف
ملس مع أ%صحابه فقال: سعت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يقول: إ,ن� من

الب.يان1 لس3ح\راv، وإ,ن� من الع1لم ج.ه\لv، وإ,ن� من الش>عر
ح1ك%ماv، وإ,ن من القول ع.ي\لv؛ قيل: قوله ع.ي\لv ع.ر\ض'ك كلم.ك على من ل

يريده وليس من شأ}نه كأ%نه ل ي.ه\ت.د1 لن يطلب كلم.ه ف%ع.ر.ضه على من
ل يريد. يونس: ل ي.ع'ول أ%حد على الق%ص\د أ%ي ل يتاج، ول ي.ع1يل

مثله.والتعييل: س'وء� الغ1ذاء. وع.ي_ل% الرجل� فرس.ه إ,ذا س.ي_به ف
الفازة؛ قال ابن بري: شاهده قول الباهلي:

ن.س\قي ق%لئص.نا باء آج,ن�،
وإ,ذا ي.ق�وم به ال%س3ي' ي'ع.ي_ل

أ%ي إ,ذا ح.س3ر البعي أ�خ1ذ%ت\ عنه أ%داته وت'رك. م'هم.لv بالفلة.
والع.ي\لن: الذ�ك%ر من الض>باع. وع.ي\لن: اسم أ%ب ق%ي\س بن

ع.ي\لن، وقيل: كان اسم فرس فأ�ضيف إ,ليه، قال الوهري: ويقال للناس بن
م'ض.ر بن ن,زار ق%ي\س' ع.ي\لن، وليس ف العرب ع.ي\لن� غيه، وهو ف

ال4صل اسم فرسه، ويقال: هو لقب م'ض.ر ل4نه يقال ق%ي\س' بن ع.ي\لن%؛ وقال
ز'ف%ر بن الرث:

،Dأ%ل إ,ن_ما ق%ي\س' بن' ع.ي\لن% ب.ق�ة
إ,ذا و.ج.د.ت\ ر,يح. الع'ص.ي\ر ت.غ.ن_ت1

@عبم: الع.ب.ام' والع.باماء�: الغليظ� ال1ل}قة1 ف ح'م\ق�، وقيل: هو
الع.ي,يe ال4ح\م.ق'؛ قال أ%و\س' بن' حج.ر يذ}ك�ر' أز\مةv ف سنة شديدة

الب.ر\د:



وش'ب>ه. ال%ي\د.ب' الع.ب.ام' من الـ
أ%ق}وام, س.ق}باv م'ج.ل�لv ف%ر.عا

ê.ويقال للرجل العظيم السم,: ع1ب.م .vوقد ع.ب'م. ي.ع\ب'م ع.بام.ة
وه'د.ب,د¬. والع'ب'م': جاعة� ع.بام�، وهو الذي ل عقل% له ول أ%دب. ول

Òشجاعة% ول رأس. مال، وهو ع1ب.م
وع.بام.اء�. والع.بام': الف%د\م' الع.ي,يe الثقيل. والع.بام': الاء�

الكثي 
(* قوله «والعبام الاء الكثي» ضبطه ف الكم كسحاب، وف التكملة

بط الؤلف: ماء عبام وعطاءه عبام كثي، وضبطه بالضم بوزن غراب)
.�الغليظ

@عبثم: ع.ب\ث%م¬: اسم.
@عتم: ع.ت.م الرجل� عن الشيء ي.ع\ت1م' وع.ت_م: ك%ف_ عنه بعد ال�ض1ي>

فيه؛ قال ال4زهري: وأ%كثر ما يقال ع.ت_م ت.ع\ت1يماv، وقيل: ع.ت_م
اح\ت.ب.س. عن ف1ع\ل الشيء يريده. وعت.م عن الشيء ي.ع\ت1م' وأ%ع\ت.م وع.ت_م:

أ%ب\طأ%، والسم الع.ت.م': وع.ت.م ق1راه': أ%خ_ره. وق1رÝى عات1م¬
وم'ع.ت>م¬: بطيء#

م'م\س�، وقد ع.ت.م ق1ر.اه. وأ%ع\ت.مه صاحب'ه وع.ت_مه أ%ي أ%خ_ره.
ويقال: فلنD عات1م' الق1ر.ى؛ قال الشاعر:

فلما رأي\نا أ%نه عات1م' الق1ر.ى
ب.خ1يلD، ذ%ك%ر\نا ليلة% ال%ض\م, ك%ر\د.ما

قال ابن بري: ويقال جاءنا ض.ي\ف¬ عات1م¬ إذا جاء ذلك الوقت.؛ قال
الراجز:ي.ب\ن الع'لى وي.ب\ت.ن ال%كار,ما،

أ%ق}راه' للض_ي\ف1 يؤ'وب عات1م.ا
وأ%ع\ت.م\ت. حاج.تك أ%ي أ%خ_ر\ت.ها. وقد ع.ت.م.ت\ حاجت'ك، ولغةD أ�خرى:

أ%ع\ت.م.ت\ حاجت'ك أ%ي أ%ب\طأ%ت\؛ وأنشد قوله:
م.عات1يم' الق1ر.ى، س'ر'ف¬ إذا ما

أ%ج.ن_ت\ ط%خ\ي.ة� الليل, الب.ه,يم,
:vر,م�اح' يدح رجلYوقال الط
مت ي.ع1د\ ي'ن\ج,ز\، ول ي.ك}ت.ب,ل}
منه الع.طايا ط�ول� إع\تام1ها



:vوأ%نشد ثعلب لشاعر يهجو قوما
إذا غاب. عن\ك�م\ أ%سو.د' الع.ي, ك�ن\ت'م'

ك1راماv، وأ%ن\تم\، ما أ%قام.، أ%لئ1م'
ت%د_ث ر'ك}بان� ال%ج,يج, بل�ؤ\م1كم\،

وي.ق}ر,ي به الض_ي\ف. اللYقاح' الع.وات1م'
يقول: ل تكونون كراماv حت ي.غ1يب. عنكم هذا البل� الذي يقال له

أ%س\و.د' الع.ي, وهو ل ي.غ1يب' أ%بداv، وقوله: يقري به الضيف. اللقاح'
العوات، معناه أ%ن أ%هل البادية يت.شاغ%لون بذكر ل�ؤ\م1ك�م\ عن ح.ل}ب,

ل1قاح1هم حت ي'م\س'وا، فإذا ط%ر.ق%هم الضيف' صادف. ال4ل}بان% بالا ل
ت'ح\ل%ب\ فنال حاج.ته، فكان ل�ؤم'كم ق1رى ال4ضياف1. قال ابن ال4عراب:

الع'ت'م يكون ف%عال�هم م.د\حاv ويكون ذ%م�اv جع' عات1م� وع.ت'وم�، فإذا كان
م.د\حاv فهو الذي ي.ق}ري ض1يفان.ه الليل% والنهار.، وإذا كان ذ%م�اv فهو

الذي ل ي.ح\ل�ب لب.ن. إب,له م'م\س3ياv حت يي\أ%س. من الضيف. وحكى ابن
بري؛ الع.ت.مة� الب\طاء� أ%يضاv؛ قال عمرو بن الط}نابة:

وج,لداv إن} ن.ش1ط}ت له'
عاج,لv ليس.ت\ له ع.ت.مه

vفلنا Dوح.ل عليه فما ع.ت_م. أ%ي ما ن.ك%ل% ول أ%ب\طأ%. وضر.ب. فلن
فما ع.ت_م ول ع.ت_ب. ول ك%ذ�ب. أ%ي ل ي.ت.م.ك�ث} ول يت.باطأ} ف

ضر\به إياه. وف حديث عمر: ن.هى عن ال%رير, إل هكذا وهكذا فما
ع.ت_م\نا أ%نه ي.ع\ن الع\لم. أ%ي أ%ب\طأ}نا عن معرفة1 ما ع.ن وأ%راد؛ قال

ابن بري: شاهد'ه قول� الشاعر:
فم.ر_ ن.ض1يe الس_هم, تت. ل%بان,ه،
وجال% على و.ح\ش31ي>ه ل ي'ع.ت>م,

قال الوهري: والعام_ة� تقول� ضر.ب.ه' فما ع.ت_ب.. وف الديث ف صفة
ن.خ\ل�: أ%ن� س.ل}مان% غر.س كذا وكذا و.د1ي_ةv والنبe، صلى ال عليه

Dه وهو ي�غ\ر,س' فما ع.ت_م.ت\ منها و.د1ي_ة�وسلم، ي'ناو,ل
أ%ي ما ل%ب,ث%ت\ أ%ن ع.ل1ق%ت\. وع.ت.م.ت1 البل� ت.ع\ت1م' وت.ع\ت'م'

وأ%ع\ت.م.ت\ واس\ت.ع\ت.م.ت\: ح'ل1ب.ت\ ع1شاءé وهو من الب\طاء
:eر,؛ قال أ%بو ممد ال%ذ}ل%م1يeوالت_أ%خ

فيها ض.وىÝ قد ر'د_ من إع\تام1ها



والع.ت.م.ة�: ثلث� الليل, الول� بعد غ%ي\بوبة1 الش_ف%ق,. أ%ع\ت.م
الرجل�: صار ف ذلك الوقت. ويقال: أ%ع\ت.منا من الع.ت.م.ة1 كما يقال

أ%ص\ب.ح\نا من الصeب\ح,. وأ%ع\ت.م القوم' وع.ت_م'وا ت.ع\ت1يماv: ساروا ف ذلك
الوقت، أ%و أ%و\ر.د'وا أو أ%ص\د.روا، أ%و ع.م1لوا أ%ي_ ع.م.ل� كان، وقيل:

الع.ت.مة� وقت' صلة1 العشاء ال4خية1، سيت بذلك لس\ت1ع\تام,
ن.ع.م1ها، وقيل: ل1ت.أخeر وقت1ها. ابن ال4عراب: ع.ت.م الليل� وأ%ع\ت.م إذا

م.ر_ ق1ط}عةD من الليل، وقال: إذا ذ%هب النهار' وجاء الليل فقد ج.ن.ح
الليل�. وف الديث: ل ي.غ\ل1ب.ن_ك�م ال4عراب' على اس\م, ص.لت1كم

العشاء3؛ فإن اس\مها ف كتاب ال الع1شاء�، وإنا ي'ع\ت.م' ب1لب, البل؛
قوله: إنا ي'ع\ت.م' ب,حلب, البل، معناه ل ت'س.مeوها صلة% الع.ت.مة فإن

ال4عراب. الذين ي.ح\ل�ب'ون% إبل%هم إذا أ%ع\ت.موا أ%ي دخلوا ف وقت
الع.ت.مة س.م_و\ها صلة% الع.ت.مة، وس.م_اها ال� عز وجل ف كتابه صلة%

العشاء، فس.مeوها كما س.م_اها ال� ل كما ساها ال4عراب'، فنهاهم عن
�القتداء بم، وي'ستح.بe لم الت_م.سeك' بالسم الناطق به لسان

الشريعة1، وقيل: أراد ل ي.غ'ر_ن_ك�م\ فع\ل�هم هذا ف%ت'ؤ.خ>روا صلتكم ولكن
ص.ل©وها إذا حان% وق}ت'ها. وع.ت.مة� الليل,: ظلم' أ%و_له1 عند سقوط1

نور الشفق,. يقال: ع.ت.م الليل� ي.ع\ت1م'. وقد أ%ع\ت.م الناس' إذا
د.خ.لوا ف وقت الع.ت.مة، وأ%هل� الباد1ية ي'ر,يون ن.ع.م.هم ب'ع.ي\د.

ال%غ\ر,ب وي'ن,يخ'ون.ها ف م'راح1ها ساعةv ي.س\ت.ف1يقونا، فإذا أ%فاق%ت وذلك
بعد م.ر> قطعة من الليل, أ%ثار'وها وح.ل%بوها، وتلك الساعة� ت'س.م_ى

ع.ت.مةv، وسعتهم يقولون: اس\ت.ع\ت1م'وا ن.ع.م.كم حت ت'ف1يق. ث
اح\ت.ل1بوها. وف حديث أ%ب ذ%ر�ç: واللYقاح' قد ر'و>ح.ت\ وح'ل1بت\ ع.ت.مت'ها أ%ي

ح'ل1ب.ت\ ما كانت ت'ح\ل%ب' وقت. الع.ت.مة1، وهم ي'س.مeون ال1لب
ع.ت.مةv باسم الوقت. ويقال: ق%ع.د. فلن عندنا ق%د\ر. ع.ت.مة ال%لئب, أ%ي
�اح\ت.ب.س قدر اح\ت1باسها للفاق%ة1. وأ%صل� الع.ت\م, ف كلم العرب ال�ك}ث

والح\ت1باس'. قال ابن سيده: والع.ت.مة� بق1ي_ة� اللب, ت'فيق' با
�الن_ع.م' ف تلك الساعة1. يقال: ح.ل%ب\نا ع.ت.مةv. وع.ت.مة

الليل�: ظ%لم'ه. وقوله: ط%ي\ف¬ أ%ل%م�g بذ1ي س.ل%م\، ي.س\ر,ي ع.ت.م\
بي. ال1ي.م\، يوز أ%ن يكون على حذف الاء كقولم هو أ%بو ع'ذ}ر,ها؛

وقوله:



أ%ل ليت. ش1ع\ر,ي هل ت.ن.ظ�ر. خال1د¬
ع1ياد1ي على ال1ج\ران1 أ%م هو يائ1س'؟

قد يكون من الب'ط}ء3 أ%ي ي.س\ري بط1يئاv، وقد ع.ت.م الليل� ي.ع\ت1م'.
Dالبل,: ر'جوع'ها من ال%ر\عى بعدما ت'م\سي. وناقة �وع.ت.م.ة

Dت.ع.ش_ى حت ت.ذ}ه.ب. ساعة �ع.ت'وم¬: وهي الت ل ت.زال
من الليل ول ت'ح\ل%ب' إل بعد ذلك الوقت؛ قال الراعي:

أ�د1رe الن_سا كي\ل ت.د1ر_ ع.ت'وم'ها
والع.ت'وم': الناقة� الت ل ت.د1رe إل ع.ت.م.ةv. قال ابن بري: قال

ثعلب الع.ت'ومة الناقة� الغزيرة� الد_ر�؛ وأ%نشد لعامر بن الط©ف%ي\ل,:
س'ود¬ ص.ناع1ي.ةD، إذا ما أ%و\ر.د'وا

ص.د.ر.ت\ ع.ت'وم.ت'هم\، ول%م_ا ت'ح\ل%ب,
ص'ل}ع¬ ص.لمعةD، كأ%ن� أ�ن'وف%ه'م\

ب.ع.ر¬ ي'ن.ظYمه' الو.ل1يد' ب,م.ل}ع.ب
ل ي.4خ\ط�بون% إل الكرام, بن.ات1هم\،

وت.ش1يب' أ%ي>م'ه'م\ ولا ت'خ\ط%ب,
ويروى:

ي'ن.ظ9م'ه و.ليد¬ ي.ل}ع.ب'
:�س'ود¬ ص.ناع1ي.ةD: ي.ص\نعون% الال% وي'س.م�ن'ون.ه، والص_لم1ع.ة

Dغ%ز,ير.ة Dؤ'وس. قال الزهري: الع.ت'وم ناقةeالد>قاق' الر
ي'ؤخ_ر' ح1لب'ها إل آخر الليل. وقيل: ما ق%م\راء� أ%ر\ب.ع 

(* قوله
«ما قمراء أربع» كذا ف الصحاح والقاموس، والذي ف الكم: ما قمر أربع،

بغي مد)؟ فقيل: ع.ت.مة� ر'ب.ع أ%ي ق%د\ر ما ي.ح\ت.ب,س' ف عش.ائه؛ قال
�أ%بو زيد ال4نصاري: العرب ت.قول للق%م.ر, إذاكان ابن ل%ي\ل%ة{: ع.ت.م.ة

س'خ.ي\لة ح.ل� أ%هل�ها بر'م.ي\لة أ%ي ق%د\ر' اح\ت1باس, الق%م.ر, إذا كان
ابن ليلة، ث غ�روب,ه قد\ر ع.ت.مة1 س.خ\ل%ة{ ي.ر\ض.ع' أ�م_ه، ث

ي.ح\ت.ب,س' قليلv، ث يعود' لر.ضاع, أ�م>ه، وذلك أ%ن ي'ف%و>ق. الس>خ\ل� أم_ه
ف�واقاv بعد. ف�واق� ي.ق}ر'ب' ول ي.طول�، وإذا كان القمر' ابن.

ل%ي\ل%ت.ي\ن قيل له: حديث� أ%م.ت.ي\ن بك%ذ1ب� وم.ي\ن�، وذلك أ%ن ح.د1يث%هما ل
�ي.طول� لش'غ\ل1هما ب.ه\ن.ة1 أ%ه\ل1هما، وإذا كان ابن. ثلث قيل: حد1يث



ف%ت.يات{ غي, م'ؤ\ت.لفات{، وإذا كان ابن. أ%ر\ب.ع قيل: ع.ت.مة� ر'ب.ع غي
جائع ول م'ر\ض.ع؛ أ%رادوا أ%ن قدر. احتباس, الق%م.ر, طالعاv ث غ�روبه

قدر' ف�واق, هذا الرeب.ع, أ%و ف�واق أ�م>ه. وقال ابن ال4عراب:
�ع.ت.م.ة

أ�م> الرeب.ع، وإذا كان ابن. خ.م\س� قيل: حديثD وأ�ن\س، ويقال: ع.شاء�
خ.لفات{ ق�ع\س�، وإذا كان ابن. س1ت قيل: س1ر\ وب,ت\، وإذا كان ابن.
س.ب\ع قيل: د'ل}ج.ة� الض_ب'ع'، وإذا كان ابن. ث%مان قيل: ق%م.ر¬ إض\ح1يان،

وإذا كان ابن. ت1س\ع قيل: ي'ل}ق%ط� فيه ال1ز\ع'، وإذا كان ابن. ع.ش\ر قيل
له: م'خ.ن>ق' الف%ج\ر؛ وقول ال4عشى:

ن'ج'وم. الش>تاء الع.اتات1 الغ.وام1ضا
يعن بالعاتات1 الت ت'ظ}ل1م' من الغ.ب.رة الت ف السماء، وذلك ف

ال%د\ب لن نوم. الش>تاء أ%شدe إضاءةv لن.قاء السماء. وض.ي\ف¬ عات1م¬:
م'ق1يم¬. وع.ت_م. الطائر' إذا ر.ف}ر.ف. على ر.أ}س1ك. ول ي.ب\ع'د\، وهي

بالغي والياء أ%على. وع.ت.م ع.ت\ماv: ن.ت.ف.؛ عن كراع.
والع'ت\م والع'ت'م: شجر الزيتون الب.ر>ي الذي ل ي.ح\م1ل� شيئاv، وقيل:

هو ما ي.ن\بت' منه بالبال. وف حديث أ%ب ز.ي\د{ الغ.اف1قي>:
ال4س\و,ك%ة� ثلثةD أ%راك¬ فإن ل يكن\ ف%ع.ت.م¬

أ%و ب'ط}م¬؛ الع.ت.م'، بالتحريك: الز_ي\تون�، وقيل: شيء ي'ش\ب,هه'
ي.ن\ب'ت بالس_راة؛ وقال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة ال�ذ%ل©:

من ف%و\ق1ه ش'ع.ب¬ ق�رÒ، وأ%س\ف%ل�ه
ج.يء# ت.ن.ط�ق. بالظ�ي_ان1 والع.ت.م

وث%م.ر'ه الز_غ}ب.ج'، وال%ي\ء�: الاء� الذي ي.خ\ر'ج' من الدeور
فيجتمع ف موضع واحد، ومنه أ�خ1ذ% هذه ال}ج.ي\ئ%ة� العروفة؛ وقال أمية:

ت1ل}ك�م\ ط%ر'وق%ت'ه، وال� ي.ر\ف%عها،
فيها الع.ذاة�، وفيها ي.ن\ب'ت' الع.ت.م'

وقال ال%ع\د1ي�:
ت.س\ت.نe بالض>ر\و, من ب.راق1ش. أ%و\

ه.ي\لن%، أو ناض1ر� من. الع'ت'م
وقوله:

ار\م, على ق%و\س1ك. ما ل ت.ن\ه.ز,م'،



ر.م\ي. ال%ض.اء3 وج.واد1 بن, ع'ت'م\
يوز ف ع'ت'م� أ%ن يكون اسم رجل وأ%ن يكون اسم فرس�.

@عثم: الع.ث}م': إساء4ة� ال%ب\ر حت يبقى فيه أ%و.د¬ كهيئة ال%ش.ش,.
ع.ث%م. العظم' ي.ع\ث1م' ع.ث}ماv وع.ث1م. ع.ث%ماv، فهو ع.ث1م¬: ساء ج.ب\ر'ه

وبقي فيه أ%و.د¬ فلم ي.س\ت.و,. وع.ث%م. العظم' الكسور' إذا ان%ب على
غي استواء، وع.ث%م\ت'ه أ%نا، يتعد�ى ول يتعد�ى. وع.ث%مه ي.ع\ث1م'ه

ع.ث}ماv وع.ث�مه، كلها: ج.ب.ره، وخص بعض'هم به ج.ب\ر. اليد على غي استواء.
يقال: ع.ث%م.ت\ يد'ه ت.ع\ث1م' وع.ث%م\ت'ها أنا إذا ج.ب\ت.ها على غي

استواء. وقال الفراء: ت.ع\ث�م، بضم الثاء، وت.ع\ث�ل مثله؛ قال ابن جن: هذا
ونوه من باب ف%ع.ل% وفع.ل}ت'ه شاذê عن القياس، وإن كان مطرداv ف

الستعمال، إل أن له عندي وجهاv ل4جله جاز، وهو أ%ن كل فاعل غي. القدي
سبحانه فإنا الف1ع\ل� فيه شيء# أ�ع1ي.ه وأ�ع\ط1ي.ه وأ�قد1ر. عليه، فهو

وإن كان فاع1لv فإنه لا كان م'عاناv م'ق}د.راv صار كأ%ن� فعله لغيه،
أل ترى إل قوله سبحانه: وما ر.م.ي\ت. إذ ر.م.يت. ولكن_ ال ر.مى؟ قال:
وقد قال بعض' الناس إن الفعل% ل وإن العبد. م'ك}ت.س3ب¬، قال: وإن كان

هذا خطأ عندنا فإنه قولD لقوم، فلما كان قول�هم ع.ث%م العظم' وع.ث%م\ت'ه
أن� غيه أعانه 

(* قوله «أن غيه أعانه» هكذا ف الصل، ولعل ف الكلم
سقطاv)، وإن} جرى لفظ� الفعل له تاو.ز.ت1 العرب' ذلك إل أن أ%4ظهرت هناك

ف1ع\لv بلفظ ال4و_ل, م'ت.عد>ياv، لنه كان فاع1ل�ه ف وقت فعل1ه
Dإياه، إنا هو م'شاء# إليه أ%و م'عان

عليه، فخ.رج اللفظان لا ذكرنا خ'روجاv واحداv، فاع\ر,ف}ه، وربا استعمل
ف السيف على التشبيه؛ قال:

فقد ي'ق}ط%ع' السيف' الي.مان وج.ف}ن'ه
ش.باريق. أ%عشار� ع'ث1م\ن. على ك%س\ر,

قال ابن شيل: الع.ث}م' ف الك%س\ر وال�ر\ح, ت.دان الع.ظم, حت ه.م_
أ%ن ي.ج\ب'ر ول ي\ب'ر\ بعد' كما ينبغي. يقال: أ%ج.ب.ر عظم' البعي؟

فيقال: ل، ولكنه ع.ث%م ول ي\ب'ر. وقد ع.ث%م الرح': وهو أ%ن ي.ك}ن'ب.
وي.ج\ل�ب. ول ي.بأ} بعد'. وف حديث الن_خ.عي: ف ال4عضاء إذا انب.ت\

على غي ع.ث}م� ص'لح¬، وإذا انبت\ على ع.ث}م� الد>ية�. يقال: ع.ث%م\ت



ي.د.ه فع.ث%م.ت\ إذا ج.بت.ها على غي استواء وبقي فيها شيء# ل
ي.نح.ك1م\، ومثله من البناء ر.ج.ع\ت'ه فر.ج.ع ووق%ف}ته فو.ق%ف.، ورواه بعضهم

ع.ث%ل%، باللم، وهو بعناه؛ وأ%ما قول عمرو بن الطناب.ة1 ل�حيحة بن
ال�لح,:

ف1يم. ت.ب\غ1ي ظ�ل}م.نا ول1م.ه
ف و'سوق� ع.ث}مة{ ق%ن,مه؟

فإن ثعلباv قال: ع.ث}مة فاسدة وأ%ظن أ%نا ناقصة مشتق من الع.ث}م,، وهو
ما قد_م\نا من أ%ن ي\ب.ر الع.ظم' على غي استواء، وإن شئت. قلت. إن

أ%صل الع.ث}م, الذي هو ج.ب العظم, الفساد' أ%يضاv، ل4ن ذلك النوع. من
الب\ر فساد¬ ف العظم ونقصانD عن قو�ته الت كان عليها أ%و عن شكله. ابن

ال4عراب: الع'ث�م جع عاث1م� وهم ال�ج.ب>رون، ع.ث%م.ه إذا ج.ب.ر.ه. وحكى
ابن العراب عن بعض العرب: إن ل4عث1مف شيئاv من الر_ج.ز أ%ي

أ%نت1ف'.والع.ي\ثوم': الضخم الشديد من كل شيء. وجل ع.ي\ث�وم¬: ض.خم شديد؛
وأ%نشد لعلقمة بن ع.ب\دة:

ي.ه\دي با أ%كل%ف' ال%د_ين, م'خ\ت.ب.ر¬،
من ال1مال,، كثي' اللحم, ع.ي\ث�وم'

والع.ي\ث�وم: الفيل�، وكذلك ال�نثى؛ قال ال4خطل:
وم'ل%ح_ب� خ.ض1ل, الن_بات1، كأ%نا

و.ط1ئ%ت\ عليه، ب'فYها، الع.ي\ثوم'
م'ل%ح_ب¬: م'ج.ر_ح¬؛ وقال الشاعر:

وقد أ%س1ي' أ%مام. ال%ي> ت.ح\م1ل�ن
والف%ض\ل%ت.ي, ك1ناز' اللحم, ع.يث�وم'

وجعه ع.ياث1م'. وقال الغ.نويe: الع.ي\ثوم ال�نثى من الف1ي.4لة؛
وأ%نشد ال4خطل:

تر.ك�وا أ�سامة ف اللYقاء3، كأ%ن_ما
و.ط1ئ%ت\ عليه ب'فYها الع.ي\ث�وم'

والع.ي\ث�وم أ%يضاv: الض_ب'ع'.
وبعي ع.ي\ث%م¬: ضخم طويل. وامرأة ع.يث%مةD: طويلة. وبعي ع.ث%م\ث%م:

قوي�
طويل ف غ1ل%ظ، وقيل: شديد عظيم، وكذلك ال4سد. وناقةD ع.ث%م\ثمة: شديدة



ع.ل1ي_ة، وقيل: شديدة عظيمة، والذكر ع.ث%م\ثم. والع.ث%م\ث%م من البل:
الطويل� ف غ1لظ{، والمع ع.ث%م\ثمات؛ وف حديث ابن الزبي: أ%ن نابغة%

:vبن ج.عدة امتدحه فقال يصف جل
أ%تاك. أ%بو ل%يلى ي.ج'وب' به الدeجى،
د'جى الليل,، ج.و_اب' الف%لة1 ع.ث%م\ث%م'

هو الم.ل القويe الشديد. وب.غ\ل ع.ث%م\ثم: قوي�. والع.ث%م\ثم:
ال4سد'، ويقال ذلك من شدة وطئه؛ وقال:

خ'ب.ع\ث1ن¬ م1ش\ي.ت'ه ع.ث%م\ث%م'
وم.نك1ب¬ ع.ث%م\ثم¬: شديد؛ عن ابن العراب؛ وأ%نشد:

إل ذراع م.ن\ك1ب� ع.ث%م\ثم,
�والع.ي\ثام': الدeلب'، واحدت'ه ع.يثامةD، وهي شجرة بيضاء ت.طول

جد_اv، وقيل: الع.ي\ثام' شجر.
أ%بو عمرو: الع'ث}مان� الان© ف أ%بواب الي�ات، والع'ثمان ف%ر\خ

الث©عبان، وقيل: ف%ر\خ الية ما كانت، وكنية الث©عبان أ%بو عثمان؛ حكاه علي
بن حزة، وبه ك�ن>ي. 

(* قوله «وبه كن إل» هو ف أصله النقول منه
مرتب بقوله: فرخ الية ما كانت، وما بينهما اعتراض؛ من كلم التهذيب).

ال%ن.ش' أ%با ع'ثمان. ف%ر\خ ال�بارى.
وع'ثمان� والع.ث�ام' وع.ث�امة� وع.ث}مة�: أ%ساء؛ وقال سيبويه: ل

ي'ك%س_ر ع'ثمان� ل4نك إن ك%س_ر\ته أ%وجبت ف تقيه ع'ث%ي\م1ي، وإنا
تقول ع'ثمانون فت'سلYم كما يب له ف التحقي ع'ث%يمان، وإنا وجب له ف

التحقي ذلك ل4نا ل نسمعهم قالوا ع.ثام1ي'، فحملنا تقيه على باب
غ%ض\بان ل4ن أ%كثر ما جاء4ت ف آخره ال4لف والنون إنا هو على باب غ%ضبان.

وع'ثمان�: قبيلة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
أ%لق%ت\ إليه، على ج.ه\د{، ك%لك1ل%ها

س.عد' بن' ب.ك}ر�، ومن ع'ثمان% من و.ش.ل
وع.ث%مت1 الرأ%ة� ال%زادة% وأ%ع\ث%م.ت\ها إذا خر.ز.ت\ها خ.ر\زاv غي

م'ح\ك%م�؛ وف الثل:
إل أ%ك�ن\ ص.ن.عاv فإن أ%ع\ت.ث1م\

أ%ي إن ل أ%كن حاذ1قاv فإن أ%عمل على قدر معرفت ويقال: خ'ذ} هذا



فاع\ت.ث1م\ به أ%ي فاست.ع1ن\ به. وقال ابن الفر.ج: سعت' جاعةv من ق%ي\س
يقولون: فلن ي.ع\ث1م' وي.ع\ث1ن' أ%ي ي.ج\ت.ه,د' ف ال4مر وي'ع\م1ل نف}س.ه

فيه. ويقال: الع'ثمان ف%ر\خ ال�بارى.
@عثلم: ع.ث}ل%مة�: موضع.

@عجم: الع'ج\م' والع.ج.م': خ1لف' الع'ر\ب, والع.ر.ب,، ي.ع\ت.ق1ب' هذان1
Òيقال ع.ج.م1ي ،vال1ثالن1 كثيا

وجعه ع.ج.م¬، وخلفه ع.ر.ب� وجعه ع.ر.ب¬، ورجل أ%ع\ج.م وقوم أع\ج.م'؛
قال:

س.ل©وم'، لو أ%ص\ب.ح\ت1 و.س\ط% الع\ج.م,
ف الرeوم, أ%و فار,س.، أ%و ف الد_ي\ل%م,،

إذاv ل%ز'رناك1 ولو بس'ل�م,
وقول أ%ب الن_ج\م:

وط%ال%ما وط%ال%ما وطال%ما
غ%ل%ب\ت' عاداv، وغ%ل%ب\ت' ال4ع\ج.ما

إنا أ%راد الع.ج.م فأ%فرده لقابلته إياه بعاد{، وعاد¬ لفظ مفرد وإ,ن
كان معناه المع.، وقد ي'ر,يد' ال4ع\ج.م1ي.، وإ,نا أ%راد أ%بو النجم

بذا ال%م\ع. أ%ي غلبت' الناس. ك�ل�هم، وإن كان ال4ع\ج.م' ليسوا من
عار.ض. أ%بو النجم، ل4ن أ%با النجم عرب والع.ج.م غي عرب، ول يعل ال4لف

ف قوله وطالا الخية% تأ}سيساv ل4نه أ%راد أ%صل ما كانت عليه طال
وما جيعاv إذا ل تعل كلمة واحدة، وهو قد جعلهما هنا كلمة واحدة، وكان

.vل4ن ما ههنا ت.ص\ح.ب' الفعل% كثيا vالقياس' أ%ن يعلها ههنا تأ}سيسا
والع.ج.م': جع الع.جي�، وكذلك الع.ر.ب' جع الع.ر.ب�، ون.ح\و¬ من هذا
ج.م\ع'هم اليهودي_ والوسي_ اليهود. والوس. والع'ج\م': جع ال4ع\ج.م,

الذي ل ي'ف}ص1ح'، ويوز أ%ن يكون الع'ج\م' جع. الع.ج.م، فكأ%نه جع
المع، وكذلك الع'ر\ب' جع' الع.ر.ب,. يقال: هؤلء الع'ج\م' والع'ر\ب'؛ قال

ذو الرمة:
ول ي.رى م1ث}ل%ها ع'ج\م¬ ول ع.ر.ب'

فأ%راد بالع'ج\م جع. الع.ج.م, ل4نه عطف عليه الع.ر.ب.. قال أ%بو إسحق:
ال4ع\ج.م' الذي ل ي'ف}ص1ح' ول ي'ب.ي>ن' كلم.ه وإ,ن كان% ع.ر.ب_

الن_سب, كزياد{ ال4ع\ج.م,؛ قال الشاعر:



م.ن\ه.ل للعباد1 ل ب'د_ منه،
م'ن\ت.هى كلY أ%ع\ج.م� وف%ص1يح

وال�نثى ع.ج\ماء�، وكذلك ال4ع\ج.ميe، فأ%ما الع.ج.ميe فالذي من جنس
الع.ج.م، أ%ف}ص.ح. أ%و ل ي'ف}ص1ح\، والمع ع.ج.م¬ ك%ع.ر.ب�ç وع.ر.ب�

وع.ر.كي�ç وع.ر.ك{ ون.ب.طي�ç ون.ب.ط{ وخ.و.ل�ç وخ.و.ل� وخ.ز.ري�ç وخ.ز.ر�.
Òورجل أ%ع\ج.مي

وأ%ع\ج.م' إذا كان ف لسانه ع'ج\مة، وإن أ%ف}ص.ح. بالعجمية، وكلم¬
أ%ع\ج.م'

وأ%ع\ج.ميÒ ب.ي>ن' الع'ج\مة. وف التنزيل: ل1سان� الذي ي'ل}حد'ون%
إليه أ%ع\ج.م1يÒ؛ وجعه بالواو والنون، تقول: أ%ح\م.ر,ىÒ وأ%ح\م.ر'ون%

çوأ%ش\ع.ث1ي. وأ%ش\ع.ري� çوأ%ع\ج.مو'ن على ح.د> أ%ش\ع.ث1ي� Òوأ%ع\ج.م1ي
وأ%ش\ع.ر,ين.؛ وعليه قوله عز وجل: ولو ن.ز_ل}ناه على ب.ع\ض,

ال4ع\ج.م1ي.؛ وأ%ما الع'ج\م' فهو جع أ%ع\ج.م.، وال4ع\ج.م' الذي ي'ج\م.ع' على
ع'ج\م� ي.ن\ط%ل1ق' على ما ي.ع\ق1ل� وما ل ي.ع\ق1ل، قال الشاعر:

،vال%نا وأ%ب\غ.ض' الع'ج\م, ناطقا �ي.ق�ول
إل رب>نا، ص.و\ت' ال1مار, الي'ج.د_ع'

ويقال: ر.ج'لن1 أع\جمان1، وي'ن\س.ب' إل ال4ع\ج.م, الذي ف لسانه
ع'ج\مةD فيقال: لسانD أ%ع\ج.ميÒ وك1تاب¬ أ%ع\ج.ميÒ، ول يقال رجل
أ%عجميÒفت.نس'به إل نفسه إل� أ%ن يكون أ%ع\ج.م' وأ%ع\ج.م1يÒ بعنÝ مثل

vهذا إذا ور.د. ور'ودا ،çد.و_ار� ود.و_اري� وج.م.ل� ق%ع\س.ر� وق%ع\س.ري�
ل ي'م\ك1ن' ر.دeه. وقال ثعلب: أ%ف}ص.ح. ال4ع\ج.م1يÒ؛ قال أ%بو سهل:
أ%ي تكلم بالعربية بعد أ%ن كان أ%ع\ج.م1ي�اv، فعلى هذا يقال رجل

أ%ع\ج.م1يÒ، والذي أ%راده الوهري بقوله: وليقال رجل أ%ع\ج.م1يÒ، إنا أ%راد به
ال4ع\ج.م. الذي ف لسانه ح'ب\س.ةD وإن كان عربي�اv؛ وأ%ما قول� ابن,

م.ي_اد.ة%، وقيل هو ل1ل}ح.ة ال%ر\مي�:
كأ%ن� ق�راد.ي\ ص.د\ر,ه ط%ب.ع.ت\هما،

بطي� من ال%و\لن، ك�ت_اب' أ%ع\ج.م,
فلم ي'ر,د\ به الع.ج.م. وإنا أ%راد به ك�ت_اب. ر.ج'ل� أ%عج.م.، وهو

م.ل1ك' الروم. وقوله ع.ز_ وج.ل�: أ%أ%ع\ج.م1يÒ وعربÒ، بالستفهام؛ جاء
ف التفسي: أ%يكون هذا الرسول� عربي�اv والكتاب' أ%عجمي. قال ال4زهري:



ومعناه أ%ن ال عز وجل قال: ولو جعلناه قرآناv أ%ع\ج.م1ي�اv لقالوا
ه.ل� ف�ص>ل%ت\ آيات'ه ع.ر.ب,ي_ةv م'ف%ص_لة% الي كأ%ن الت_ف}ص1يل

للسان الع.ر.ب، ث ابتدأ% فقال: أ%أ%4عجمي وعرب، حكايةv عنهم كأ%نم
ي.ع.gجبون فيقولون كتاب¬ أ%عجمي� ونب� عرب، كيف يكون هذا؟ فكان أ%شد لتكذيبهم،

قال أ%بو السن: وي'قرأ أ%أ%عجمي، بمزتي، وآعجمي بمزة واحدة بعدها
vخالصة لن بعدها عينا vهزة مففة تشبه ال4لف، ول يوز أن تكون أ%لفا
وهي ساكنة، وي'قرأ� أ%ع\ج.ميÒ، بمزة واحدة والعي مفتوحة؛ قال الفراء:

وقراءة السن بغي استفهام كأنه جعله من ق1ب.ل, الك%ف%ر.ة، وجاء ف التفسي
أ%ن العن لو جعلناه قرآناv أ%عجمي�اv لقالوا ه.ل9 ب'ي>ن.ت\ آياته،

Dأ%قرآن
ون.بÒ ع.رب، ومن قرأ% آعجمي بمزة وأ%لف فإنه منسوب إل اللسان

Òال4عجمي، تقول: هذا رجل أ%ع\جمي
Òإذا كان ل ي'ف}ص1ح'، كان من الع.ج.م, أ%و من الع.ر.ب. ورجل ع.ج.م1ي

إذا كان من ال4عاج,م، ف%ص1يحاv كان أ%و غي فصيح، وال4ج\و.د' ف
القراءة1 آع\ج.ميÒ، بمزة وأ%لف على جهة النسبة إل ال4ع\ج.م,، أل ت.رى

ق%و\ل%ه: ولو جعلناه قرآناv أ%عجمي�اv؟ ول يقرأ}ه أحد ع.ج.م1ي�اv؛ وأ%ما
Òقراءة السن: أ%ع.ج.م1ي

وعرب، بمزة واحدة وفتح العي، فعلى معن ه.ل� ب'ي>ن.ت\ آيات'ه
ف%ج'ع1ل% بعض'ه بياناv للع.ج.م وبعض'ه بياناv للعرب. قال: وكل هذه الوجوه

ال4ربعة سائغةD ف العربية والتفسي.
وأ%ع\ج.م\ت' الكتاب.: ذ%ه.ب\ت' به إل الع'ج\م.ة1، وقالوا: حروف'

ال�ع\جم فأ%ضافوا الروف. إل ال�ع\ج.م، فإن سأ%ل سائل فقال: ما معن حروف
العجم؟ هل ال�ع\ج.م صفةD لروف{ هذه أ%و غي وصف لا؟ فالواب أ%ن�

ال�ع\ج.م من قولنا حروف' ال�ع\ج.م ل يوز أ%ن يكون صفة لروف{ هذه من
وجهي: أ%حدها أ%ن حروفاv هذه لو كانت غي مضافة إل ال�ع\ج.م لكانت نكرة

وال�ع\ج.م كما ترى معرفة ومال وصف النكرة بالعرفة، والخر أ%ن الروف.
Dمضافة

ومال إضافة الوصوف إل صفته، والعلة ف امتناع ذلك أ%ن الصفة هي
الوصوف على قول النحويي ف العن، وإضافة� الشيء إل نفسه غي جائزة، وإذا

كانت الصفة� هي الوصوف عندهم ف العن ل تز إضافة الروف إل العجم،



�ل4نه غي مستقيم إضافة
الشيء3 إل نفسه، قال: وإنا امتنع من ق1ب.ل, أ%ن الغ.ر.ض. ف الضافة

إنا هو التخصيص' والتعريف'، والشيء ل ت'ع.ر>ف�ه نفسه' ل4نه لو كان
معرفة بنفسه لا احتيج إل إضافته، إنا يضاف إل غيه لي'ع.ر>ف%ه، وذهب
ممد بن يزيد إل أ%ن ال�ع\ج.م مصدر بنزلة العجام كما تقول أ%د\خ.ل}ت'ه

م'د\خ.لv وأ%خ\ر.ج\ت'ه م'خ\ر.جاv أ%ي إدخالv وإخراجاv. وحكى ال4خفش
أ%ن بعضهم ق%ر.أ%: ومن ي'ه,ن, ال� فما له من م'ك}ر.م، بفتح الراء، أ%ي من

إك}رام�، فكأ%نم قالوا ف هذا الع\جام، فهذا أ%س.دe وأ%ص\و.ب' من أن
ي'ذ}ه.ب إل أ%ن قولم ح'روف ال�ع\ج.م بنزلة قولم صلة� ال�ول ومسجد

الامع، ل4ن معن ذلك صلة الساعة1 ال�ول أ%و الف%ريضة1 ال�ول
ومسجد اليوم الامع، فال�ول غي' الصلة1 ف ال%عن والامع' غي' السجد

ف العن، وإنا ها ص1فتان ح'ذف موصوفاها وأ�قيما م'قام.هما، وليس
كذلك ح'روف' ال�ع\ج.م ل4نه ليس معناه حروف. الكلم,

�العجم ول حروف اللفظ1 العجم، إنا العن أ%ن الروف. هي العجمة
فصار قولنا حروف العجم من باب إضافة الفعول إل الصدر، كقولم هذه

م.ط1ي_ة� ر'ك�وب� أ%ي من شأ}نا أ%ن ت'ر\ك%ب، وهذا س.ه\م' ن,ضال� أ%ي من
شأ}نه أ%ن ي'ناض.ل% به، وكذلك. حروف' العجم أ%ي من شأ}نا أ%ن ت'عج.م، فإن

قيل إن جيع الروف ليس م'ع\ج.ماv إنا ال�ع\جم' ب.ع\ض'ها، أ%ل ترى
أ%ن� ال4لف. والاء والدال% ونوها ليس معجماv فكيف استجازوا تسمية% جيع,
هذه الروف1 ح'روف. العجم؟ قيل: إنا س'م�يت بذلك ل4ن الشكل الواحد.

إذا اختلفت\ أ%صوات'ه، فأ%ع\ج.م\ت. ب.ع\ض.ها وتر.ك}ت. بعض.ها، فقد علم أ%ن
هذا التروك. بغي إعجام هو غي' ذلك الذي م1ن\ عادته أ%ن ي'ع\ج.م.، فقد

ارتفع أ%يضاv با فع.ل�وا الشكال� والس\ت1ب\هام' عنهما جيعاv، ول
فرق. بي أ%ن يزول% الستبهام' عن الرف1 بإع\جام� عليه، أ%و ما يقوم م.قام.

ال3عجام ف اليضاح, والبيان، أ%ل ترى أ%نك إذا أ%ع\ج.م\ت. اليم.
بواحدة{ من أ%سفل% والاء4 بواحدة{ من ف%و\ق' وتركت. الاء4 غ�ف}لv فقد

ع'ل1م. بإ,غ}فالا أ%نا ليست بواحدة{ من الرفي الخ.ر.ي\ن، أ%عن اليم.
والاء؟ وكذلك الدال� والذال� والصاد' وسائر' الروف، فلما اس\ت.م.ر_

البيان� ف جيعها جاز تسميت'ها حروف. العجم. وسئل أ%بوالعباس عن حروف
العجم: ل1م. س'م>ي.ت م'ع\ج.ماv؟ فقال: أ%ما أ%بو عمرو الش_ي\بان© فيقول



أ%ع\ج.م\ت' أ%بمت، وقال: والع.ج.م1يe م'ب\ه.م' الكلم, ل يتبي
Dف}ل�كلم'ه، قال: وأ%ما الفراء فيقول هو من أ%ع\ج.م\ت' الروف، قال: ويقال ق

م'ع\ج.م وأ%م\ر¬ م'ع\ج.م إذا اع\تاص.، قال: وسعت أ%با ال%ي\ث%م يقول
م'عجم' ال%طY هو الذي أ%ع\ج.مه كات1ب'ه بالنقط، تقول: أ%ع\ج.م\ت'
الكتاب. أ�ع\ج,مه' إع\جاماv، ول يقال ع.ج.م\ت'ه، إنا يقال ع.ج.م\ت'

الع'ود. إذا ع.ض.ض\ت.ه لت.عر,ف. ص.لبت.ه من ر.خاوت1ه. وقال الليث: العجم
الروف' ال�ق%ط�ع.ة�، س'م>يت م'ع\ج.ماv ل4نا أ%عجمية، قال: وإذا قلت

كتاب¬ م'ع.ج_م¬ فإن ت.ع\جيم.ه تنقيط�ه ل1ك%ي\ تس\تب,ي. ع'ج\م.ت'ه
وت.ض1ح.، قال ال4زهري: والذي قاله أ%بوالعباس وأ%بو ال%ي\ثم أ%ب\ي'

وأ%و\ض.ح'. وف حديث عطاء: س'ئل عن رجل ل%ه.ز. رجلv فق%ط%ع. بعض. لسانه
فع.ج.م. كلم.ه فقال: ي'ع\ر.ض' كلم'ه على ال�ع\ج.م، فما نق%ص. كلم'ه منها

ق�س3م.ت عليه الد>ية�؛ قال ابن ال4ثي: حروف العجم حروف أ ب ت ث، سيت
بذلك من الت_ع\جيم، وهو إزالة الع'ج\مة بالنقط.

وأ%ع\ج.م\ت الكتاب: خلف' قولك أ%ع\ر.ب\ت'ه؛ قال رؤبة 
(* قوله «قال

رؤبة» تبع فيه الوهري، وقال الصاغان: الشعر للحطيئة):
الش>عر' ص.ع\ب¬ وط%ويلD س'ل�م'ه\،
إذا ار\ت.ق%ى فيه الذي ل ي.ع\ل%م'ه\،
ز.ل�ت\ به إل ال%ض1يض, ق%د.م'ه\،

والش>ع\ر' ل ي.س\ط1يع'ه م.ن\ ي.ظ}ل1م'ه\،
ي'ريد' أ%ن} ي'ع\ر,ب.ه ف%ي'عج,م'ه\

معناه يريد أ%ن ي'بي>ن.ه ف%ي.ج\ع.ل�ه م'ش\ك1لv ل ب.يان% له، وقيل:
يأ}ت به أ%ع\ج.م1ي�اv أ%ي ي.ل}ح.ن' فيه؛ قال الفراء: ر.ف%ع.ه على

ال�خالفة ل4نه يريد أ%ن ي'ع\رب.ه ول ي'ريد' أ%ن ي'ع\ج,مه؛ وقال ال4خفش:
لو'قوعه م.و\ق1ع الرفوع ل4نه أ%راد أ%ن يقول يريد أ%ن يعربه فيق%ع' م.و\قع.
الع\جام، فلما وضع قوله في'ع\ج,م'ه موضع. قوله فيقع' ر.فع.ه؛ وأ%نشد

الفراء:
الدار' أ%ق}و.ت\ ب.ع\د. م\ر.ن\ج,م,،

م1ن\ م'ع\ر,ب� فيها وم1ن\ م'ع\ج,م,
والع.ج\م': الن_ق}ط� بالسواد مثل التاء عليه ن'ق}طتان. يقال:



أ%ع\ج.م\ت' الرف.، والت_ع\ج,يم' م1ث}ل�ه، ول يقال ع.ج.م\ت'. وح'روف' العجم: هي
ال�روف' ال�ق%ط�ع.ة� من سائر حروف1 ال�م.م. ومعن حروف1 العجم أ%ي

حروف ال%طY ال�ع\ج.م، كما تقول مسجد الامع, أ%ي مسجد اليوم الامع,،
وصلة� ال�ول أ%ي صلة الساعة1 ال�ول؛ قال ابن بري: والصحيح ما ذهب

إليه أ%بو العباس البد من أ%ن ال�ع\ج.م هنا مصدر؛ وتقول أ%ع\ج.م\ت'
الكتاب. م'ع\ج.ماv وأ%ك}ر.مت'ه م'ك}ر.ماv، والعن عنده حروف' الع\جام, أ%ي

الت من شأ}نا أ%ن ت.ع\ج.م؛ ومنه قوله: س.ه\م' ن,ضال� أ%ي من شأ}نه
أ%ن} ي'ت.ناض.ل% به. وأ%ع\ج.م الكتاب. وع.ج_م.ه: ن.ق%ط%ه؛ قال ابن جن:

أ%ع\ج.م\ت' الكتاب أ%ز.ل}ت' اس\ت1ع\جام.ه. قال ابن سيده: وهو عنده على
الس_ل}ب ل4ن أ%ف}ع.ل}ت' وإن كان أ%ص\ل�ها الث}بات. فقد تيء للسلب، كقولم

أ%ش\ك%ي\ت' زيداv أ%ي ز'ل}ت' له ع.م_ا ي.شك�وه، وكقوله تعال: إن الساعة
آتية أ%كاد' أ�خ\ف1يها؛ تأ}ويله، وال أ%علم، عند أ%هل النظر أ%كاد

أ�ظ}هرها، وتلخيص' هذه اللفظة1 أ%كاد' أ�ز,يل خ.فاء4ها أ%ي س.ت\ر.ها.
وقالوا: ع.ج_م\ت' الكتاب.، فجاءت ف%ع_ل}ت للس_ل}ب أ%يضاv كما جاءت

أ%ف}ع.ل}ت، وله نظائر منها ما تقد�م ومنها ما سيأ}ت، وح'روف' ال�ع\ج.م منه.
وكتاب¬ م'ع\جم¬ إذا أ%ع\جم.ه كاتب'ه بالن_ق}ط؛ س'م>ي م'ع\ج.ماv ل4ن ش'كول

Dالن_ق}ط فيها ع'جمة
ل بيان% لا كالروف ال�ع\ج.مة ل بيان% لا، وإن كانت أ�صولv للكلم

كله. وف حديث ابن مسعود: ما ك�ن�ا نت.عاج.م' أ%ن م.ل%كاv ي.ن\ط1ق' على
لسان ع'م.ر أ%ي ما كنا ن.ك}ن ون'و.ر�ي. وكل© م.ن\ ل ي'ف}صح بشيء فقد

أ%ع\ج.مه. واس\ت.ع\جم عليه الكلم': اس\ت.ب\ه.م.
وال4ع\ج.م': ال4خ\ر.س'. والع.ج\ماء وال�س\ت.عج,م': كل© بيمة{. وف

الديث: الع.ج\ماء� ج'ر\ح'ها ج'بار¬ أ%ي ل د1ية% فيه ول ق%ود.؛ أ%راد
بالع.ج\ماء البهيمة، س'م>يت ع.ج\ماء4 ل4نا ل ت.ت.كل�م'، قال: وكل©

م.ن ل يقد1ر' على الكلم فهو أ%عجم وم'س\ت.ع\ج,م¬. ومنه الديث: بعد.د1
كل فصيح وأ%ع\ج.م؛ قيل: أ%راد بعدد كل آد.م1ي�ç وبيمة{، ومعن قوله

العجماء� ج'ر\ح'ها ج'بار¬ أ%ي البهيمة تنفلت فتصيب' إنساناv ف ان\ف1لتا،
فذلك ه.د.ر¬، وهو معن ال�بار. ويقال: قرأ% فلن فاس\ت.ع\جم. عليه ما

�ي.ق}رؤه إذا ال}ت.ب.س. عليه فلم ي.ت.هي_أ} له أ%ن ي.مض1ي فيه. وصلة
النهار, ع.جماء� لخ\فاء القراءة فيها، ومعناه أ%نه ل ي'س\م.ع' فيها



قراءةD.واس\ت.ع�ج.م.ت\ على ال�ص.لYي ق1راءته إذا ل ت.حض'ر\ه. واستعجم الرجل:
سك%ت. واست.عجمت عليه قراءت'ه: انقطعت فلم ي.ق}د1ر\ على القراءة من

نعاس. ومنه حديث عبد ال: إذا كان% أحدك�م ي'صلYي فاس\تعج.م.ت\ عليه
ق1راءت'ه ف%ل}ي'ت1م_، أ%ي أ�ر\ت1ج. عليه فلم يقد1ر\ أ%ن يقرأ% كأ%نه صار. به

ع'ج\مةD، وكذلك اس\ت.ع\ج.م.ت1 الدار' عن جواب سائلها؛ قال امرؤ القيس:
ص.م_ ص.داها وع.فا ر.س\م'ها،

واس\ت.ع\ج.م.ت\ عن م.ن\ط1ق, السائل,
:vع.د_اه ب,عن ل4ن اس\ت.ع\ج.م.ت بعن سكت.ت\؛ وقول علقمة ي.صف فرسا

س'ل�ء4ةD كع.صا الن_ه\د1ي� غ�ل� لا
ذ�و ف%ي\ئة{، من ن.و.ى ق�ر_ان%، معجوم'

قال ابن السكيت: معن قوله غ�ل� لا أ%ي أ�دخ1ل% لا إدخالv ف باطن
الافر, ف موضع النeسور، وش.ب_ه النeسور. ب,ن.و.ى ق�ر_ان% ل4نا

ص1لب¬، وقوله ذ�و ف%يئ%ة يقول له ر'جوع¬ ول يكون ذلك إلمن ص.لبت1ه، وهو
أ%ن ي.طع.م. البعي' الن_و.ى ث ي'ف%ت_ ب.عر'ه في'خ\ر.ج. منه الن_و.ى

في'عل%ف%ه م.ر_ةv أ�خرى، ول يكون ذلك إل من ص.لبته، وقوله م.ع\جوم
يريد أ%نه ن.وى الف%م وهو أ%جود ما يكون من الن_وى ل4نه أ%ص\ل%ب' من ن.وى
النبيذ1 الطبوخ. وف حديث أ�م� سلمة: نانا النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%ن ن.ع\ج'م. الن_و.ى ط%بخاv، وهو أ%ن ن'بال1غ% ف ط%ب\خ1ه ون'ض\جه
ي.ت.فت_ت. الن_و.ى وت.ف}س'د. ق�و�ت'ه الت ي.ص\ل�ح' معها للغنم، وقيل:
العن أ%ن التمر إذا ط�ب,خ. ل1ت'ؤ\خذ% ح.لوته' ط�ب,خ. ع.فواv حت ل
ي.بل�غ% الط�بخ النوى ول ي'ؤثYر. فيه تأ}ثي. م.ن\ ي.ع\ج'م'ه أ%ي ي.ل�وك�ه

وي.ع.ضeه، ل4ن ذلك ي'ف}س3د طعم. السeلفة1، أ%و ل4نه ق�وت'
الد_واج,ن فل ي'ن\ض.ج' لئل وخ.ط%ب ال%ج_اج' يوماv فقال: إ,ن أ%مي.

الؤمني. ن.ك%ب. ك1ن.ان.ت.ه فع.ج.م ع1يدان.ها ع'وداv ع'وداv فوج.د.ن أ%م.ر�ها
ع'وداv؛ يريد أ%نه قد راز.ها بأ%ض\راس1ه لي.خ\ب'ر. ص.لبت.ها؛ قال

vالنابغة:ف%ظ%ل� ي.ع\ج'م' أ%ع\لى الر_و\ق م'ن\ق%ب,ضا
(* تام البيت:

ف حالك الل�ون1 ص.د\ق�، غي ذي أود1).
أ%ي ي.ع.ضe أ%ع\لى ق%ر\ن,ه وهو يقاتله. والع.ج\م': ع.ضÒ شديد¬

بال4ضراس د'ون الث9نايا. وع.ج.م الشيء4 ي.ع\ج'م'ه ع.ج\ماv وع'جوماv: ع.ض�ه



لي.ع\ل%م صلب.ت.ه من خ.و.ر,ه، وقيل: لك%ه لل4ك}ل أ%و للخ1ب\رة؛ قال أ%بو
ذؤيب:

وكنت' كع.ظ}م, العاج,مات1 اك}ت.ن.ف}ن.ه
بأ%ط}راف1ها، حت اس\تد.ق_ ن'حول�ها

يقول: ر.ك1ب.ت\ن الصائب' وعج.م.ت\ن كما ع.ج.مت1 البل� الع1ظام..
والع'جامة�: ما ع.ج.م\ت.ه. وكانوا ي.ع\ج'مون الق1د\ح بي الض>ر\س.ي\ن إذا

كان معروفاv بالف%و\ز لي'ؤثYر'وا فيه أث%راv ي.ع\رفونه به. وع.جم.
.�الرجل%: ر.از.ه، على ال%ث%ل. والع.ج\م1يe من الرجال,: ال�مي>ز' العاقل

وع.ج.م.ت\ه ال�مور': د.ر_ب.ت\ه. ورجل ص'ل}ب' ال%ع\ج.م, وال%ع\ج.مة1:
عزيز' النف}س إذا ج.ر_س.ت\ه ال�مور' و.ج.د.ت\ه عزيزاv ص'ل}باv. وف حديث

طلحة: قال لعمر لقد ج.ر_س.ت\ك. ال�مور 
(* قوله «لقد جرستك المور» الذي

ف النهاية: لقد جرستك الدهور وعجمتك المور). وع.ج.م.ت\ك الب.لي.ا أ%ي
خ.ب.ر.ت\ك، من الع.ج\م الع.ض�، يقال: ع.ج.م\ت' الرجل% إذا خ.ب.ر\ت.ه،

Dر. أ%ص'ل}ب¬ أ%م رخ\و¬. وناقة�وع.جم\ت' الع'ود. إذا ع.ض.ض\ت.ه ل1ت.ن\ظ
ذات' م.ع\ج.مة{ أ%ي ذات' ص.ب\ر� وصلبة{ وش1د�ة{ على الد_ع\ك؛ وأ%نشد بيت

ال%ر_ار:
ج,مالD ذات' م.ع\ج.مة{، ون'وق¬

�ع.واق1د' أ%م\س.ك%ت\ ل%ق%حاv، وح'ول
وقال غيه: ذات' م.ع\ج.مة{ أ%ي ذات' س1م.ن�، وأ%نكره شر. قال الوهري:

أي ذات' س1م.ن وق�وة{ وب.ق1ي_ة{ على الس_ي. قال ابن بري: رجلD ص'ل}ب'
ال%ع\ج.م للذي إذا أ%صاب.ت\ه الوادث� وجدته ج.ل}داv، من قولك ع.ود¬

ص'ل}ب' ال%ع\ج.م,، وكذلك ناقة ذات' م.ع\ج.مة{ للت اخ\ت'ب,ر.ت\ فو'ج,دت\
ق%وي_ةv على ق%ط}ع الف%لة، قال: ول ي'راد با الس>م.ن' كما قال

الوهري؛ وشاهده قول التلمس:
جاو.ز\ت'ه بأ%مون{ ذات1 م.ع\ج.مة،

ت.ه\وي بك%ل}ك%ل1ها والرأ}س م.ع\كوم'
والع.ج'وم': الناقة� القو,ي_ة� على السف%ر. والث�و\ر' ي.ع\ج'م'

ق%ر\ن.ه إذا ض.رب به الشجرة% ي.ب\ل�وه. وع.ج,م الس_ي\ف.: هز_ه للت_ج\ر,بة.
�ويقال: ما ع.ج.م.ت\ك. ع.ين م'ذ} كذا أ%ي ما أ%خ.ذ%ت\ك. ويقول الرجل



للرجل: طال% عهد1ي بك وما ع.ج.م.ت\ك عين. ورأ%يت' فلناv فجعل%ت\ عين
تع\ج'مه أ%ي كأ%نا ل ت.ع\ر,ف�ه ول ت.م\ض1ي ف معرفته كأ%نا ل ت'ث}ب,ت'ه؛

عن اللحيان؛ وأ%نشد ل4ب ح.ي_ة النeم.ي\ري:
،vكت.ح\بي الك1تاب, بكف>، ي.و\ما

�ي.ه'ود1ي¼ ي'قار,ب' أ%و ي.ز,يل
على أ%ن الب.صي. با، إذا ما

�أ%عاد. الط�ر\ف.، ي.ع\ج'م أ%و ي.فيل
أ%ي ي.ع\رف أ%و ي.ش'كe، قال أ%بو داود الس>ن\حيe: رآن أ%عراب فقال

ل: ت.ع\ج'م'ك ع.ي\ن أ%ي ي'خ.ي_ل� إل9 أ%ن�ي ر.أ%ي\ت'ك، قال:
ون.ظ%ر\ت' ف الكتاب فع.ج.م\ت' أ%ي ل أ%ق1ف\ على ح'روفه، وأ%نشد بيت أ%ب

ح.ي_ة: ي.ع\ج'م أو ي.فيل. ويقال: لقد ع.ج.مون ول%ف%ظ�ون إذا ع.ر.ف�وك؛
وأ%نشد ابن العراب ل1ج'ب.ي\هاء4 ال4سلمي�:

فل%و\ أ%ن�ها طاف%ت\ ب,ط�ن\ب� م'ع.ج_م�،
ن.ف%ى الر>ق_ عنه ج.ذ}ب'ه فهو كال1ح'

قال: وال�ع.ج_م' الذي أ�ك1ل% ل ي.ب\ق. منه إل القليل�، والط©ن'ب'
أ%صل� الع.ر\ف%ج, إذا ان\س.لخ. من و.ر.ق1ه.

والع.ج\م': ص1غار' البل وف%تاياها، والمع' ع'جوم¬. قال ابن العراب:
بن.ات' الل�بون1 وال1قاق' وال1ذاع' من ع'جوم, البل فإذا أ%ث}ن.ت\ فهي
من ج,ل�ت1ها، يستوي فيه الذكر' وال�نثى، والبل� ت'س.م_ى ع.واجم.

وعاج,مات{ ل4نا ت.ع\ج'م الع1ظام.؛ ومنه قوله: وكنت' كع.ظ}م العاج,مات.
وقال أ%بو عبيدة: فحلD أ%ع\جم' ي.ه\د1ر' ف ش1ق}ش1قة{ ل ث�ق}ب. لا فهي ف

ش1د\قه ول ي.خ\ر'ج الصوت' منها، وهم ي.س\تح1بeون إر\سال% ال4خ\رس, ف
الش_و\ل, ل4نه ل يكون إل م1ئ}ناثاv، والبل� الع.ج.م': الت ت.ع\ج'م

الع1ضاه. والق%تاد. والش_و\ك. ف%ت.ج\ز.أ� بذلك من ال%م\ض. والع.واج,م':
.�ال4سنان

وع.ج.م\ت' ع'ود.ه أ%ي ب.ل%و\ت' أ%م\ر.ه وخ.ب.ر\ت' حال%ه؛ وقال:
،vأ%ب.ى ع'ود'ك ال%ع\جوم' إل ص.لبة

�وك%ف�اك. إل نائ1لv حي. ت'س\أ%ل
�والع.ج.م'، بالتحريك: الن_و.ى ن.وى التمر, والن_ب,ق,، الواحدة

ع.ج.مةD مثل ق%ص.بة{ وق%ص.ب. يقال: ليس هذا الرeم_ان ع.ج.م؛ قال يعقوب:



والعام�ة تقوله ع.ج\م¬، بالتسكي، وهو الع'جام أ%يضاv؛ قال رؤبة ووصف
أ�ت'ناv:ف أ%ر\بع� م1ث}ل, ع'جام, الق%س\ب,

وقال أبو حنيفة: الع.ج.مة� حب�ة الع1نب حت تنب'ت، قال ابن سيده:
والصحيح ال4ول، وكل© ما كان ف جوف مأ}كول� كالزبيب وما أ%شبهه ع.ج.م¬؛ قال

:vأ%بو ذؤيب يصف م.ت\ل%فا
م'س\توقد¬ ف ح.صاه' الش_م\س' ت.ص\هره،

كأ%نه ع.ج.م¬ بالب,يد1 م.ر\ض'وخ'
والع.ج.مة�، بالتحريك: النخلة� تنب'ت من الن_واة. وع'ج\مة� الرمل,:

Dك%ثرته، وقيل: آخ1ره، وقيل: ع'ج\مت'ه، وع1ج\مت'ه ما تعق�د منه. ورملة
ع.ج\ماء�: ل شجر. فيها؛ عن ابن ال4عراب. وف الديث: حت ص.ع1د\نا إحدى

ع'ج\م.ت.ي بدر�؛ الع'ج\مة�، بالضم: التراكم من الرمل ال�شرف على ما
ح.و\له. والع.ج.مات: ص'خور¬ ت.نبت ف ال4ودية؛ قال أ%بو د'واد:

ع.ذ}ب¬ كماء ال�ز\ن1 أ%ن\ـ
ـز.ل%ه م1ن. الع.ج.مات1، بار,د\

يصف ر,يق. جارية بالعذوبة. والع.ج.مات': الصeخور الص>لب. وع.ج\م'
الذ�ن.ب وع'ج\م'ه جيعاv: ع.ج\ب'ه، وهو أ%صله، وهو الع'ص\ع'ص، وزعم

اللحيان أ%ن ميم.هما بدلD من الباء ف ع.ج\ب� وع'ج\ب. والعج.م من الوج: الذي
ل يتنف�س' أ%ي ل ي.نض.ح الاء4 ول ي'سمع. له صوت. وباب¬ م'ع\ج.م أ%ي

م'ق}ف%ل. أ%بو عمرو: الع.ج.م\ج.مة� من النوق الشديدة مثل الع.ث%م\ث%مة؛
وأ%نشد:

بات. ي'باري و.ر,شات{ كالق%طا،
ع.ج.م\ج.مات{ خ'ش'فاv ت.ح\ت. السeر.ى

الو.ر,شات': ال1فاف'، وال�ش'ف': الاضية� ف سيها بالليل.
وبنو أ%عج.م. وبنو ع.ج\مان%: ب.طنان.

@عجرم: الع'ج\ر'مة� والع1ج\ر,مة�: شجرة من الع1ضاه غليظة عظيمة، لا
�كع'ق%د¬ الك1عاب ت'ت_خذ منها الق1س3يe. وقال أ%بو حنيفة: الع'ج\رمة

والن_ش.مة� شيء# واحد، والمع ع'والن_ش.مة� شيء# واحد، والمع ع'ج\ر' الطايا:ن.واح1لv م1ثل% ق1س3ي> الع1ج\ر,م,
وهي الع'جرومة، وع.ج\ر.م.ت'ها غ1لظ ع'ق%د1ها. وقال أ%بو حنيفة:

ال�ع.جر.م القضيب الكثي الع'ق%د، وكل© م'عق�د م'ع.ج.رم.. والع1ج\ر,م: دويب�ة
ص'لبة كأ%نا م.ق}طوطةD تكون ف الشجر وتأ}كل الشيش. والع.جاري من



الداب�ة: م'جت.مع ع'ق%د ما بي فخذيه وأ%صل ذك%ره. والع'ج\ر'م: أ%4صل الذكر.،
وإ,نه ل%م'ع.جر.م¬ إذا كان غليظ ال4صل. والع'جار,م: الذكر.، وقيل:

أ%صله، وقد يوصف به. وذك%ر¬ م'ع.ج\ر.م¬: غليظ ال4صل؛ قال رؤبة:
ي'ن\ب بش.ر\خ.ي ر.ح\ل1ه م'ع.ج\ر.م'ه\،

كأ%نا ي.س\ف1يه حاد{ ي.ن\ه.م'ه\
وم'ع.جرم. البعي: س.نامه. والع.ج\ر.مة: م.ش\ي¬ فيه ش1د_ة وت.قار'ب؛

وقال رجل من بن ض.ب_ة يوم المل:
هذا ع.ل1يÒ ذو ل%ظىÝ وه.م\ه.مه\،
ي'ع.ج\ر,م' ال%شي. إلينا ع.ج\ر.م.ه\،

كاللي_ث ي\م1ي ش1بل%ه ف ال4ج.م.ه\
قال ابن دريد: الع.ج\ر.مة العد\و' العد\و' الشديد؛ وأ%نشد:

أ%و س1يد عاد1ية{ ي'ع.ج\ر,م' ع.ج\ر.مه\
ورجل ع.جر.م وع'جر'م وع'جار,م: شديد. الوهري: والع'جار,م، بالضم، الرجل

الشديد، قال: وربا ك�ن. به عن الذك%ر؛ وأ%نشد ابن بري لرير:
ت'نادي ب'ن\ح, الليل: يا آل% دار,م,،

وقد س.ل%خ'وا ج,لد. اس\ت1ها بالع'جار,م,
والع1ج\ر,م، بالكسر: الرجل القصي الغليظ الشديد. وبعي ع'جر'م: شديد،

وقيل: كل© شديد ع'ج\ر'م. وناقة م'ع.جر.مة: شديدة؛ قال أ%بو النجم:
م'ع.ج\ر.مات{ ب'ز_لv س.غابل

والع.جر.مة من البل: مائة أ%و مائتان، وقيل: ما بي المسي إل
الائة. والع.جر.مة: السراع. قال ابن بري: الع.جر.مة إسراع¬ ف م'قاربة خ.طو�؛

قال عمرو بن معديكرب، ويقال ال4سع.ر بن ح'مران:
أ%م�ا إذا ي.عد'و فث%ع\ل%ب' ج.ر\ية{،

أ%و ذ1ئب' عاد1ية{ ي'ع.ج\ر,م' ع.ج\ر.م.ه\
ال4زهري: عجوز¬ ع1كر,شةD وع.ج\ر.مةD وع.ض.م_زةD وق%ل%م_زةD وهي

اللئيمة القصية. وع.ج\ر.مة: اسم رجل.
@عجهم: ابن العراب: الع'ج\هوم' طائر¬ من طي الاء كأ%ن م1نقار.ه

ج.ل%م' ال%ي_اط.
@عدم: الع.د.م' والع'د\م' والع'د'م': ف1قدان الشيء3 وذهابه، وغلب. على

ف%ق}د الال وق1ل�ته، ع.د1م.ه ي.ع\د.م'ه ع'د\ماv وع.د.ماv، فهو ع.د1م¬،



وأ%عد.م إذا افتقر.، وأ%عد.م.ه غي'ه. والع.د.م': الفقر'، وكذلك الع'د\م،
إذا ض.م.م\ت. أ%و_له خ.ف�فت فقلت الع'د\م، وإن فتحت. أ%و_له ث%ق�ل}ت

فق�لت الع.د.م، وكذلك ال�ح\د وال%ح.د والصeل}ب والص_ل%ب والرeش\د
والر_ش.د وال�ز\ن وال%ز.ن. ورجلD ع.دي¬: ل عقل% له. وأ%عد.م.ن الشيء�:

ل أ%ج,د\ه؛ قال لبيد:
ولق%د\ أ%غ}د'و، وما ي.ع\د1م'ن

صاح1ب¬ غي' ط%ويل, ال�ح\ت.ب.ل
يعن فرساv أ%ي ما ي.ف}ق1د'ن فرسي، يقول: ليس معي أ%حد¬ غي' ن.ف}سي

وفر.سي، وال�حت.بل�: موضع البل فوق الع'ر\قوب، وطول� ذلك الوضع عي\ب¬،
وما ي'ع\د1م'ن أ%ي ل أ%عد.م'ه. وما ي.ع\د.م'ن هذا ال4مر' أ%ي ما

ي.ع\د'ون. وأ%ع\د.م. إع\داماv وع'د\ماv: افتقر وصار ذا ع'د\م�؛ عن كراع، فهو
vإحضارا �ع.دي¬ وم'عد1م¬ ل مال% له، قال: ونظيه أ%خض.ر الرجل

وح'ض\راv، وأ%يس.ر. إيساراv وي'س\راv، وأ%عس.ر. إعساراv وع'س\راv، وأ%نذ%ر.
،vود'ب\را vوأ%د\بر. إد\بارا ،vب\ل�إنذاراv ون'ذ}راv، وأ%قب.ل% إقبالv وق

vوأ%ن\ك%ر. إنكارا ،vوه'ج\را vوأ%هج.ر. إهجارا ،vح\شا�وأ%فح.ش. إفحاشاv وف
ون'ك}راv؛ قال: وقيل بل الف�ع\ل� من ذلك كلYه السم' والفعال� الصدر؛

قال ابن سيده: وهو الصحيح ل4ن ف�ع\لv ليس مصدر أ%فع.ل.
والع.دي': الفقي الذي ل مال% له، وجعه ع'د.ماء. وف الديث: م.ن\

ي'ق}ر,ض' غي. عدي� ول ظ%لوم�؛ الع.دي': الذي ل شيء عنده، فع1يلD بعن
فاعل. وأ%عد.م.ه: م.ن.عه. ويقول الرجل لبيبه: ع.د1م\ت' ف%ق}د.ك ول

ع.د1مت' فضل%ك ول أ%عد.من ال فضل%ك أ%ي ل أ%ذهب. عن فضل%ك. ويقال:
ع.د1مت' فلناv وأ%عد.من,يه ال�؛ وقال أ%بو اليثم ف معن قول

الشاعر:وليس. مان,ع. ذي ق�ر\ب ول ر.ح1م�،
ي.و\ماv، ول م'ع\د1ماv من خاب,ط{ و.ر.قا

قال: معناه أ%نه ل يفتقر من سائل� يسأله ماله فيكون كخابط{ و.ر.قاv؛
vمن خابط{ و.ر.قا vقال ال4زهري: ويوز أ%ن يكون معناه ول مانعا
�أ%ع\د.م\ت'ه أ%ي م.نعت'ه ط%ل1بت.ه. ويقال: إنه لع.د1ي' العروف1 وإنه لعدية

العروف؛ وأ%نشد
إن و.جد\ت' س'ب.ي\ع.ة اب\ن.ة خالد{،
عند ال%زور,، ع.د1ية% ال%ع\روف1



ويقال: فلنD ي.كس3ب' ال%ع\دوم. إذا كان م.ج\دوداv يكس3ب' ما ي'ح\ر.م'ه
غي'ه. ويقال: هو آك%ل�ك�م للم.أ}د'وم, وأ%ك}س.ب'كم للمعدوم وأ%ع\طاكم

:vللمحروم؛ قال الشاعر يصف ذئبا
ك%س'وب له ال%ع\دوم. م1ن ك%س\ب, واح1د{،

�م'حال1ف�ه الق}تار' ما يتم.و_ل
أ%ي ي.كس3ب' العدوم. وحد.ه ول يتمو_ل�. وف حديث ال%ب\عث: قالت له

خدية� كل إنك ت.ك}س3ب' العدوم. وت.ح\م1ل� الك%ل�؛ هو من ال%ج\د'ود1
الذي ي.ك}س3ب' ما ي'ح\ر.م'ه غي'ه، وقيل: أ%رادت ت.كس3ب' الناس. الشيء4
العدوم. الذي ل ي.ج,دون.ه ما يتاجون إليه، وقيل: أ%رادات بالعدوم

الفقي. الذي صار. من شد_ة حاجته كالعدوم نف}س3ه، فيكون ت.ك}س3ب' على
التأ}ويل ال4ول, متعد>ياv إل مفعول واحد هو العدوم'، كقولك ك%س.ب\ت'
مالv، وعلى التأ}ويل الثان والثالث يكون متعد>ياv إل مفعولي؛ تقول:

ك%س.ب\ت' زيداv مالv أ%ي أ%عطيت'ه، فمعن الثان ت'ع\طي الناس. الشيء4
العدوم. عندهم فحذف الفعول ال4ول، ومعن الثالث تعطي الفقراء4 الال% فيكون

الذوف' الفعول% الثان. وع.د'م. ي.ع\د'م' ع.دامةv إذا ح.م'ق.، فهو
ع.د1ي¬ أ%ح\مق'.

وأ%رض ع.د\ماء�: بيضاء�. وشاةD ع.د\ماء�: بيضاء الرأ}س, وسائر'ها
م'خال1ف¬ لذلك.

والع.دائم': نوع من الرeط%ب يكون بالدينة ييء� آخر. الرeط%ب.
وع.د\م¬: واد{ ب.ض\ر.م.و\ت. كانوا يزرعون عليه فغاض. ماؤه ق�ب.ي\ل%

السلم, فهو كذلك إل اليوم. وع'دامة�: ماء#
لبن ج'ش.م؛ قال ابن بري: وهي ط%ل�وب¬ أ%ب\عد' ماء� للعرب؛ قال الراجز:

لا رأ%ي\ت' أ%نه ل قام.ه\،
وأ%نه ي.و\م'ك من ع'دام.ه\

(* زاد ف التكملة: ويقولون قد عد�موه أي بتشديد الدال أي قالوا إنه
منون. وقول العامة من التكلمي: وجد فانعدم خطأ والصواب وجد فعدم أي

مبنيي للمجهول).
@عذم: ع.ذ%م. ي.ع\ذ1م' ع.ذ}ماv: ع.ض_. وفرس¬ ع.ذ1م¬ وع.ذ�وم¬: ع.ض'وض¬.

والع.ذ}م': الع.ضe وال4ك}ل� ب.فاء. يقال: فرس¬ ع.ذوم¬
للذي ي.ع\ذ1م' بأ%س\نان,ه أ%ي ي.ك}د1م'. قال ابن بري: الع.ذ}م'



بالش_فة1 والعضe بال4سنان. وعذ%م.ه بلسانه ي.ع\ذ1م'ه ع.ذ}ماv: لم.ه وعن_ف%ه.
والع.ذ}م': ال4خذ� باللYسان والل�و\م'. والع'ذ�م': الل�و_ام'ون

وال�عات1بون؛ قال أ%بو خ1راش:
يع'ود' على ذي ال%ه\ل, بال1ل}م, والنeه.ى،

ول يك' ف%ح�اشاv على الار, ذا ع.ذ}م,
والع.ذ1ية�: ال%لمة�، والمع' العذائم'؛ قال:

ي.ظ%ل© م.ن\ جاراه ف ع.ذ%ائ1م,،
م1ن ع'ن\ف�وان1 ج.ر\يه الع'فاه1م,

يقال: كان% هذا ف ع'فاه1م, ش.بابه1 أ%ي ف أ%و_له. وف الديث: أ%ن
رجلv كان ي'رائي فل ي.م'رe بقوم� إل ع.ذ%م'وه أ%ي أ%خذو'ه بأ%لسنت1هم،
وأ%صل� الع.ذ}م, العضe؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه: كالناب,

الض_ر'وس, ت.ع\ذ1م بف1يها وت.خ\ب,ط� بيد1ها. وف حديث عبد ال ابن عمرو بن
العاص: فأ%ق}بل% علي_ أ%ب فع.ذ%م.ن وعض_ن بل1سانه.

قال ال4زهري: الع'ذ�ام' شجر¬ من ال%م\ض ي.ن\تمي، وان\ت1ماؤه
.Yل�ان\ش1داخ' و.رق1ه إذا م.س.س\ت.ه وله ورق¬ نو' ورق, القاق

والع.ذ%م': نبت¬؛ قال القطامي:
ف ع.ث}ع.ث{ ي'ن\ب,ت' ال%و\ذان% والع.ذ%ما

وحكاه أ%بو عبيدة بالغي العجمة، وهو تصحيف.
.Dوالع.ذائم': شجر¬ من الم\ض، الواحدة ع'ذامة

وع.ذ�ام¬: اسم رجل. والع'ذ%ام': مكانD. وموت¬ ع.ذ%م\ذ%م¬: ل ي'ب\قي
شيئاv. وع.ذ%م.ه عن نف}س3ه: د.ف%عه، وكذلك أ%ع\ذ%مه.

والع.ذ}�: ال%ن\ع'؛ يقال: ل4ع\ذ1م.ن_ك. عن ذلك، قال: والرأ%ة
ت.ع\ذ1م' الرجل% إذا أ%ر\ب.ع لا بالكلم, أ%ي ت.ش\ت1مه إذا سأ%لا الكروه.،

وهو الرباع'.
والع'ذ�م': الباغيث�، واحدها ع.ذوم¬ 

(* قوله «واحدها عذوم» ويقال ف
واحدها عذام كشداد كما ف التكملة والقاموس).

@عرم: ع'رام' اليش,: ح.دeهم وش1د_ت'هم وك%ثر.ت'هم؛ قال سلمة بن جندل:
وإنا كال%صى ع.دداv، وإنا
ب.ن'و ال%ر\ب, الت فيها ع'رام'



وقال آخر:
وليلة1 ه.و\ل� قد س.ر.ي\ت'، وف1ت\ي.ة{

ه.د.ي\ت'، وج.م\ع� ذي ع'رام� م'لد1س,
والع.ر.مة: جع' عارم�. يقال: غ1لمانD ع.ق%قةD ع.ر.مةD. وليلD عارم¬:

شديد' البد1 نايةD ف الب\د1 ن.هار'ه وليل�ه، والمع ع'ر_م¬؛ قال:
وليلة{ من الل�يال الع'ر_م,،

بي. الذYراعي, وبي ال1ر\ز.م,،
ت.ه'مe فيها الع.ن\ز' بالت_ك%ل©م,

يعن من شدة بردها. وع.ر.م. النسان� ي.ع\ر'م' وي.ع\ر,م' وع.ر,م.
وع.ر'م. ع.رامةv، بالفتح وع'راماv: اشتد_؛ قال وع\لة� ال%ر\ميe، وقيل هو

لبن الد>ن_بة الث�ق%في:
أ%ل تع\ل%م'وا أ%ن ت'خاف' ع.ر.ام.ت،

وأ%ن� ق%نات ل ت.ل1ي' على الك%س\ر,؟
وهو عارم¬ وع.ر,م¬: اشت.د_؛ وأ%نشد:

إن ام\ر'ؤ¬ ي.ذ�بe عن م.حارمي،
ب.س\طة� ك%ف{ç ول1سان{ عار,م,

وف حديث علي�، عليه السلم: على حي فت\ر.ة{ من الرeس'ل واع\ت1رام� من
الف1ت.ن, أ%ي اشتداد{. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%ن رجلv قال

له عار.م\ت' غ�لماv بك�ة% فع.ض_ أ�ذ�ن فقطع. منها أ%ي خاص.م\ت'
وفات.ن\ت'، وصبÒ عارم¬ بي>ن' الع'رام,، بالضم، أ%ي ش.ر,س¬؛ قال ش.ب,يب بن'

الب.ر\صاء:
كأ%ن_ها م1ن\ ب'د'ن{ وإيفار\،

د.ب_ت\ عليها عارمات' ال4ن\بار\
أ%ي خ.بيثات'ها، ويروى: ذ%ر,بات. وف حديث عاقر الناقة: فانب.عث% لا

�رجلD عار,م¬ أ%ي خبيثD ش1ر>ير¬. والع'ر.ام': الش>د_ة� والق�و_ة
والش_راسة�. وع.ر.منا الصبe وع.ر.م. علينا وع.ر'م. ي.ع\ر,م' وي.ع\ر'م'

ع.رامةv وع'راماv: أ%ش1ر.. وقيل: م.ر,ح. وب.ط1ر.، وقيل: فس.د.. ابن ال4عراب:
الع.ر,م' الاهل�، وقد ع.ر.م. ي.ع\ر'م' وع.ر'م. وع.ر,م.. وقال الفراء:

الع'رام1يe من الع'رام, وهو ال%ه\ل�. والع'رام': ال4ذى؛ قال ح'م.ي\د'
ابن' ثور ال1لل©:



،Dح.م.ى ظ1ل�ها ش.ك}س' ال%ل1يق%ة1 حائط
ع.ل%ي\ها ع'رام' الطائ1في. ش.ف1يق'

والع.ر.م': الل�ح\م؛ قاله الفراء: إن�
جز'ور.كم ل%ط%ي>ب' الع.ر.مة1 أ%ي ط%ي�ب' الل�ح\م. وع'رام' العظم،

بالضم: ع'راق�ه'. وع.ر.م.ه' ي.ع\ر,م'ه وي.ع\ر'مه ع.ر\ماv: ت.ع.ر_قه،
وت.ع.ر_م.ه: ت.ع.ر_ق%ه ون.ز.ع ما عليه من اللحم، والع'رام' والع'راق' واحد،

ويقال: أ%ع\ر.م' من ك%ل}ب� على ع'رام�. وف الصحاح: الع'رام'، بالضم،
الع'راق' من الع.ظ}م, والشجر. وع.ر.م.ت1 البل� الش_ج.ر.: نال%ت\ منه.

وع.ر,م. الع.ظ}م' ع.ر.ماv: ق%ت1ر.. وع'ر.ام' الشجرة: ق1ش\ر'ها؛ قال:
وت.ق%ن_عي بالع.ر\ف%ج, ال�ش.ج_ج,،

وبالث©مام, وع'رام, الع.و\س.ج,
وخص ال4زهري به الع.و\س.ج. فقال: يقال لق�شور الع.و\س.ج الع'رام'،

وأ%نشد الرجز.. وع.ر.م. الصبe أ�م_ه ع.ر\ماv: ر.ض.عها، واع\ت.رم ث%د\ي.ها:
م.ص_ه. واع\ت.ر.م.ت\ ه1ي.: ت.ب.غ_ت\ من ي.ع\ر'م'ها؛ قال:

ول ت'ل}ف%ي.ن_ كأم> الغ'ل
م,، إ,ن ل ت.ج,د\ عار,ماv ت.ع\ت.ر,م\

يقول: إن ل ت.ج,د\ من ت'ر\ض1ع'ه د.ر_ت\ هي فحلبت ث%د\ي.ها، وربا
ر.ض.ع.ت\ه' ث م.ج_ت\ه م1ن\ فيها؛ وقال ابن ال4عراب: إنا يقال هذا

للمتكلف ما ليس من شأ}نه؛ أ%راد بذات1 الغ'لم 
(* قوله «أراد بذات الغلم إل»

هذه عبارة ال4زهري لنشاده له كذات الغلم وأنشده ف الكم كأم
الغلم). ال�م_ ال�ر\ض1ع. إن ل ت.ج,د\ من ي.م'صe ث%د\ي.ها م.ص_ت\ه هي؛ قال

ال4زهري: ومعناه ل تكن كمن ي.ه\ج'و ن.ف}س.ه إذا ل ي.ج,د\ من
ي.ه\ج'وه. والع.ر.م' والع'ر\م.ة�: لونD متلطD بسواد{ وبياض� ف أ%ي> شيء كان،

وقيل: ت.ن\ق1يطD بما من غي أ%ن ي.ت_س3ع.، ك�ل© ن'قطة{ ع'ر\مةD؛ عن
السياف، الذكر' أ%ع\ر.م' وال�نثى ع.ر\ماء�، وقد غ%ل%ب.ت1 الع.ر\ماء� على

الية الر_ق}شاء3؛ قال م.ع\ق1لD ال�ذ%ل©:
أ%با م.ع\ق1ل�، ل ت'وط1ئ%ن\ك. ب.غاض.ت

ر'ؤ'وس. ال4فاعي ف م.راص1د1ها الع'ر\م,
ال4صمعي: ال%ي_ة� الع.ر\ماء� الت فيها ن'ق%طD سود¬ وبيض¬، ويروى عن



Dمعاذ بن جبل: أ%نه ض.ح_ى بكبش� أ%ع\ر.م.، وهو ال4بيض الذي فيه ن'ق%ط
س'ود. قال ثعلب: الع.ر,م' من كل شيء ذ�و ل%و\ن.ي\ن,، قال: والن_م1ر' ذو

ع.ر.م�. وب.ي\ض' الق%طا ع'ر\م¬؛ وقول أ%ب و.ج\ز.ة% الس_ع\د1ي>:
ما ز,ل}ن. ي.ن\س'ب\ن. و.ه\ناv ك�ل� صاد1قة{
بات.ت\ ت'باش1ر' ع'ر\ماv، غ%ي\ر. أ%ز\واج,

عن ب.ي\ض. الق%طا ل4نا كذلك. والع.ر.م' والع'ر\مة�: ب.ياض¬
ب,م.ر.م_ة1 الشاة1 الض_ائ1نة1 وال1ع\ز.ى، والصفة� كالصفة، وكذلك إذا كان ف

أ�ذ�نا ن'ق%طD س'ود، والسم' الع.ر.م'. وقطيع¬ أ%ع\ر.م' ب.ي>ن' الع.ر.م,
إذا كان ض.أ}ناv وم1ع\زÝى؛ وقال يصف امرأ%ة راعية:

ح.ي_اكة و.س\ط% الق%ط1يع, ال4ع\ر.م,
وال4ع\ر.م': ال4ب\ر.ش'، وال�نثى ع.ر\ماء�. ود.ه\ر¬ أ%ع\ر.م':

م'ت.ل%و>نD. ويقال لل4ب\ر.ص,: ال4ع\ر.م' وال4ب\ق%ع'.
:�والع.ر.م.ة�: ال4ن\بار' من ال1ن\طة والشعي. والع.ر.م' والع.ر.م.ة

الك�د\س' ال%د'وس' الذي ل ي'ذ%ر_ يعل كهيئة ال4ز.ج, ث ي'ذ%ر_ى،
وح.ص.ر.ه ابن' بر>ي فقال الك�د\س' من النطة ف ال%ر,ين, والب.ي\د.ر,.

قال ابن بري: ذهب بعض'هم إل أ%نه ل يقال ع.ر\م.ةD، والصحيح ع.ر.مة، بدليل
جعهم له على ع.ر.م�، فأ%ما ح.ل}ق%ةD وح.ل%ق¬ فشاذ ول يقاس عليه؛ قال

الراجز:
ت.د'قe م.ع\ز.اء4 الط�ريق, الفاز,ر,،

د.ق_ الد>ياس, ع.ر.م. ال4ناد1ر,
والع.ر.م.ة� والع.ر,م.ة�: ال�س.ن_اة�؛ ال�ول عن كراع، وف الصحاح:

الع.ر,م' ال�س.ن_اة
ل واحد لا من لفظها، ويقال: واحدها ع.ر,م.ةD؛ أ%نشد ابن بري

للج.ع\د1ي>:
م1ن\ س.بإ, الاض1رين م.أ}ر,ب.، إذ}

ش.ر_د. م1ن\ د'ون س.ي\له1 الع.ر,ما
،�قال: وهي الع.رم، بفتح الراء وكسرها، وكذلك واحدها وهو الع.ر.3م.ة

قال: والع.ر,م.ة� من أ%رض الر_باب,. والع.ر,م.ة�: س'دÒ ي'ع\ت.ر.ض' به
الوادي، والمع ع.ر,م¬، وقيل: الع.ر,م' جع¬

ل واحد له. وقال أ%بو حنيفة: الع.ر,م' ال4ح\باس' ت'ب\ن ف أ%و\ساط



ال4و\د1ي.ة1. والع.ر,م' أ%يضاv: ال�ر.ذ� الذ�ك%ر'. قال ال4زهري: ومن
أ%ساء الفأ}ر الب,رe والث©ع\ب.ة� والع.ر,م'. والع.ر,م': الس_ي\ل� الذي

ل ي'طاق؛ ومنه قوله تعال: فأ%رسلنا عليهم س.ي\ل% الع.ر,م,؛ قيل: أ%ضافه
إل ال�س.ن_اة أ%و السeد>، وقيل: إل الفأر, الذي ب.ث%ق الس>ك}ر.

عليهم.قال ال4زهري: وهو الذي يقال له ال�ل}د، وله ح.د1يثD، وقيل:
الع.ر,م' اسم واد{، وقيل: الع.ر,م' الطر الشديد، وكان قوم' س.بأ%4 ف ن,ع\مة{

ون.ع\م.ة{ وج,نان{ كثية، وكانت الرأ%ة منهم ت.خ\ر'ج' وعلى رأسها
الز_بيل� فت.ع\ت.م1ل� بيديها وتسي بي ظ%ه\ران.ي الش_ج.ر ال�ث}م1ر في.س\ق�ط
ف ز.بيل1ها ما تتاج إ,ليه من ثار الشجر، فمل ي.ش\ك�روا ن,ع\م.ة ال
فب.ع.ث% ال� عليهم ج'ر.ذاv، وكان لم س1ك}ر¬ فيه أ%بواب¬ ي.ف}ت.حون ما

ي.ح\تاج'ون%
إ,ليه من الاء فث%ق%به ذلك ال�ر.ذ� حت ب.ث%4ق. عليهم الس>كر

فغ.ر_ق. ج,نان.هم. والع'رام': وس.خ' الق1د\ر,. والع.ر.م': و.س.خ' الق1د\ر,.
ورجل أ%ع\رام' أ%ق}ل%ف': ل ي'خ\ت.ن\ فكأ%ن� و.س.خ. الق�ل}ف%ة1 باق�

هنالك. أ%بو عمرو: الع.ر.ام1ي' الق�ل}فان� من الرجال. والع.ر\م.ة�: ب.ي\ض.ة
الس>لح.

�والع'ر\مان�: ال%زار,ع'، واحدها ع.ر,ي¬ وأ%ع\ر.م'، وال4ول� أ%س\و.غ
.vإ,ل ص1فة �ف القياس ل4ن ف�ع\لناv ل يمع عليه أ%ف}ع.ل

وج.ي\ش¬ ع.ر.م\ر.م¬: كثي، وقيل: هو الكثي من كل شيء. والع.ر.م\ر.م':
الشديد'؛ قال:

أ%د.اراv، بأ%ج\ماد1 الن_عام,، ع.ه,د\ت'ها
با ن.ع.ماv ح.و\ماv وع1ز�اv ع.ر.م\ر.ما

وع'رام' ال%ي\ش,: ك%ث}ر.ت'ه. ورجل ع.ر.م\ر.م¬: شديد' الع'ج\مة1؛ عن
كراع. والع.ر,ي': الد_اه1ي.ة�. ال4زهري: الع'ر\مان� ال4ك%ر.ة�، واحد'هم

أ%ع\ر.م'، وف كتاب, أ%قوال, ش.ن'وأ%ة%: ما كان لم من م'ل}ك{ وع'ر\مان{؛
الع'ر\مان�: ال%زار,ع'، وقيل: ال4ك%ر.ة�، الواحد' أ%ع\ر.م'، وقيل

ع.ر,ي¬؛ قال ال4زهري: ون'ون� الع'ر\مان1 والع.رامي, ليست بأ%صلية. يقال:
رجل أ%ع\ر.م' ورجال ع'ر\مانD ث ع.رامي' جع' المع، قال: وسعت العرب

تقول لمع الق1ع\دان1 من ال3بل الق%عاد1ين'، والق1ع\دان� جع' الق%عود1،
والق%عادين' نظي' الع.رام1ي,.



والع.ر,م' وال1ع\ذار: ما ي'ر\ف%ع' ح.و\ل% الد_ب.ر.ة1. ابن ال4عراب:
الع.ر.مة� أ%رض¬ ص'ل}بة إ,ل ج.ن\ب, الص_م_ان1؛ قال رؤبة:

وعار,ض الع1ر\ض وأ%ع\ناق الع.ر.م\
قال ال4زهري: الع.ر.م.ة ت'تاخ1م' الد_هناء4، وعار,ض' اليمامة يقابلها،

قال: وقد نزلت' با. وعار,مة�: اسم موضع؛ قال ال4زهري: عار,مة� أ%رض¬
معروفة؛ قال الراعي:

أ%ل ت.س\أ%ل} بعار,م.ة الد>يارا،
عن ال%ي> ال�فار,ق, أ%ي\ن. سارا؟

والع'ر.ي\م.ة�، م'ص.غ_ر.ةv: رملةD لبن ف%زارة%؛ وأ%نشد الوهري لب,ش\ر
بن أ%ب خازم:

إ,ن� الع'ر.ي\م.ة% مان,ع¬ أ%ر\ماح.نا
ما كان من س.ح.م� با وص.فار,

قال ابن بري: هو للنابغة الذ©ب\يان وليس لب,ش\ر� كما ذكر الوهري،
ويروى: إ,ن� الدeم.ي\ن.ة%، وهي ماء# لبن ف%زارة. والع.ر.مة�، بالتحريك:

م'ج\ت.م.ع' رمل�؛ أ%نشد ابن بري:
حاذ%ر\ن% ر.م\ل% أ%ي\لة% الد_هاسا،
وب.ط}ن. ل�ب\ن ب.ل%داv ح1ر\ماسا،
والع.ر.مات1 د'س\ت'ها د1ياسا

ابن ال4عراب: ع.ر\مى وال3 ل4ف}ع.ل%ن_ ذلك، وغ%ر\مى وح.ر\مى، ثلث
لغات بعن أ%م.ا وال3؛ وأ%نشد:

ع.ر\مى وج.د>ك. لو و.ج.د\ت. ل%هم،
كع.داوة{ ي.ج,دون.ها ت.غلي

وقال بعض الن_م1ري>ي: ي'ج\ع.ل� ف كل س'ل}فة{ من\ ح.ب¼ ع.ر.مةD من\
د.مال�، فقيل له: ما الع.ر.مة�؟ فقال: ج'ث}و.ةD منه تكون م1ز\ب.ل%ي

ح1م\ل% بقرتي. قال ابن بري: وعار,م¬ س1ج\ن¬؛ قال كثي>ر:
،Dم.ن\ لق%ي\ت أ%ن_ك. عائذ �ت'ح.د>ث

بل العائذ� ال%ظ}لوم' ف س1ج\ن, عار,م,
vك%ثيب� بال1فار، وقد س.م_و\ا عار,ما �وأ%بو ع'رام�: ك�ن\ية

وع.ر_اماv. وع.ر\مان: أ%بو قبيلة.
@عرت: الع.ر\ت.مة�: م'ق%د_م' ال4ن\ف1. قال يعقوب: يقال كان% ذلك على



ر.غ}م ع.ر\ت.مت1ه أ%ي على ر.غ}م أ%ن\ف1ه، وهي الع.ر\ت.بة�، بالباء،
واليم' أ%كثر'، قال: وربا جاء بالثاء، وليس بالعال، وقيل: الع.ر\تة� طر.ف'

ال4نف. الليث الع.ر\ت.مة� ما بي و.ت.رة1 ال4نف والش_فة1. أ%بو عمرو:
،�يقال للدائرة الت عند ال4نف و.س.ط% الشفة1 الع'ل}يا الع.ر\ت.مة

�والع.ر\ت.ب.ة� لغة فيها؛ ال4زهري عن ابن ال4عراب: هي ال�ن\عبة والنeونة
�والث©ومة

�وال%ز\مة� والو.ه\د.ة� والق%ل}دة� وال%ر\ت.مة� والع.ر\ت.مة
.�وال1ث}ر,م.ة

@عرجم: ف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه قضى ف الظ©ف�ر,
إ,ذا اع\ر.ن\ج.م. ب,ق%ل�وص�؛ جاء تفسيه ف الديث إ,ذا ف%س.د؛ قال

الزمشري: ول نعرف حقيقته ول يثبت عند أ%هل اللغة ساعاv، والذي ي'ؤدي
إ,ليه الجتهاد' أن يكون معناه ج.سا وغ%ل�ظ%، وذكر له أ%وج'هاv واشتقاقات{

بعيدةv، وقيل: إ,نه اح\ر.ن\ج.م.، بالاء، أ%ي تق%ب_ض.، فحر_ف%ه الرeواة.
ال4زهري: الع'ر\جوم' والع'ل}جوم' الناقة� الشديدة.

@عردم: الع1ر\دام' والع.ر\د.م': الع1ذ}ق' الذي فيه الشماريخ'، وأ%صل�ه ف
النخلة. والع'ر\د'مان�: الغليظ� الشديد' الرقبة؛ قال رؤبة:

وي.ع\ت.لي الرأ}س. الق�م'د_ ع.ر\د.م'ه\
(* قوله «ويعتلي إل» صدره كما ف التكملة:

وعندنا ضرب ير معصمه).
�ع.ر\د.م'ه: ع'ن'ق�ه الشديد. والع.ر\د.م': الضخ\م' التارe الغليظ

القليل� اللحم,، والع.ر\د' مثل�ه. والع.ر\د.م': الغ'ر\م'ول� الطويل� الثخي'
ال�ت\م.ه,ل©. والع.ر\دمة�: الشد�ة� والصلبة�؛ يقال: إ,نه ل%ع.ر\د.م'

الق%ص.رة1؛ قال العجاج:
ن.ح\مي ح'م.ي_اها بع.ر\د{ ع.ر\د.م,

قال: إ,ذا قلت للع.ر\د1 ع.ر\د.م فهو أ%شدe من الع.ر\د، كما يقال
.eللب.ل1يد ب.ل}د.م فهو أ%بلد' وأ%ش.د

@عرزم: الع.ر\ز.م' والع1ر\زام': القو,يe الشديد' التمع' من كلY شيء.
واع\ر.ن\ز.م. واق}ر.ن\ب.ع. واح\ر.ن\ج.م.: ت.ج.م_ع. وتق%ب_ض؛ قال

العجاج:ر'كYب. منه الرأ}س' ف م'ع\ر.ن\ز,م,
Dوح.ي_ة .�وأ%نف¬ م'ع\ر.ن\ز,م¬: غليظ متمع؛ وكذلك اللYه\ز,مة



ع1ر\ز,م¬: قديةD؛ وأ%نشد ال4زهري:
وذات. ق%ر\ن.ي\ن, ز.ح'وفاv ع1ر\ز,ما

:�ال4زهري: إ,ذا غ%ل�ظت ال4رنبة قيل: اع\ر.ن\ز.م.ت\. واع\رن\زم. الرجل
ع.ظ�م.ت أ%ر\ن.بت'ه أ%و ل1ه\ز,مت'ه. والع\ر,ن\زام': الجتماع': قال

ن.هار' بن ت.و\س1عة%:
وم1ن\ م'ت.ر,ب� د.ع\د.ع\ت' بالس_يف1 مال%ه
ف%ذ%ل�، وق1د\ماv وكان% م'ع\ر.ن\ز,م. الك%ر\د1

واع\ر.ن\ز.م. الشيء�: اشتد_ وص.ل�ب.. وف حديث النخعي: ل ت.ج\ع.ل�وا
ف ق%ب\ري ل%ب,ناv ع.ر\ز.م1ي�اv؛ ع.ر\زم': ج.ب�انةD بالكوفة ن'س3ب.

اللب,ن' إ,ليها، وإ,نا ك%ر,ه.ه ل4نا موضع' أ%ح\داث1 الناس, ويتلط ل%ب,ن'ه
بالن_جاسات.

@عرصم: الع1ر\ص.مe والع1ر\صام': القويe الشديد'
الب.ض\عة1، وقيل: هو الض_ئ1يل� ال1س\م، ض1دÒ، وقيل: هو اللئيم'.

والع.ر\ص.م': النش1يط�. والع.ر\ص.م': ال4كول�. والع'ر\صوم': البخيل.
@عركم: ع.ر\ك�م: اسم

@عرهم: الع'راه1م': الغليظ� من ال3بل؛ قال:
ف%ق%ر_ب'وا كل� و.أvى ع'راه1م,

م1ن. ال1مال, ال1ل�ة1 الع.ياه1م,
أ%نشد ابن بري ل4ب وجزة:

وفار.ق%ت\ ذا ل1ب.د{ ع'راه1ما
وج.م\ع'ه ع.راه1م'؛ قال ذو الرمة: ال1يم الع.راهيم. والع'ر\هوم':

الشيخ' العظيم؛ قال أ%بو وجزة:
وي.ر\ج,ع'ون% ال�ر\د. والع.راه1ما

الفراء: ج.ملD ع'راه1م¬ مثل ج'راه1م�. وناقة ع'راه1مةD أ%ي ض.خ\مة.
الوهري: الع'راه1م' والع'راه1مة� نعت¬ للمذكر والؤنث، وأ%نشد الرجز الذي

أ%وردناه أ%و�لv. ال4زهري: الع'راه1م' التارe الناع1م' من كل شيء؛
وأ%نشد:

وق%ص.باv ع'فاه1ماv ع'ر\هوما
والع'ر\هوم': الشديد' وكذلك الع'ل}كوم. الفراء: بعي¬ ع'راه1ن¬

وع'راه1م¬ وج'ر.اه1م¬ عظيم¬، وناقةD ع'ر\هوم¬: حس.نة� اللون1 والسم,؛ قال أ%بو



النجم:
أ%ت\ل%ع. ف ب.ه\ج.ت1ه ع'ر\هوما

ابن سيده: الع'ر\هوم'
من ال3بل السنة� ف ل%و\ن,ها وج,س\م1ها. والع'ر\هوم' من اليل:

السنة� العظيمة�، وقيل: الع'راه1مة� والع'راه1م' نعت¬ للمذكر دون
الؤنث.

vوم.ع\ز.ما vع.ز.م. على ال4مر ي.ع\ز,م' ع.ز\ما .eعزم: الع.ز\م': ال1د@
vوع'ز\ما vوم.ع\ز,ما

وع.ز,ياv وع.ز,يةv وع.ز\م.ةv واع\ت.ز.م.ه واع\ت.زم. عليه: أ%راد
ف1ع\ل%ه. وقال الليث: الع.ز\م' ما ع.ق%د عليه ق%ل}ب'ك من أ%م\ر� أ%ن_ك.

فاع1ل�ه؛ وقول الكميت:
ي.ر\مي با ف%ي'ص1يب' الن_ب\ل� حاج.ته
ط%و\راv، وي'خ\ط1ئ� أ%ح\ياناv في.ع\ت.ز,م'

قال: ي.عود' ف الر_م\ي ف%ي.ع\ت.ز,م'
على الصواب في.ح\ت.ش1د' فيه، وإ,ن شئت قلت ي.ع\تز,م' على الطإ,
ف%ي.ل1ج' فيه إن كان ه.جاه'. وت.ع.ز_م: كع.ز.م؛ قال أ%بو صخر الذل:

،vماeفأ%ع\ر.ضن.، ل%م_ا ش1ب\ت'، ع.ن ت.ع.ز
وه.ل} ل1ي. ذ%ن\ب¬ ف الل�يال الذ©واه1ب,؟

قال ابن بري: ويقال ع.ز.م\ت' على ال4مر وع.ز.م\ت'ه؛ قال ال4س\ود بن
.eع'مارة الن_و\ف%لي

خ.ل1يل%ي_ من\ س'ع\د.ى، أ%ل1م�اv فس.لYم.ا
على م.ر\ي.م�، ل ي'ب\ع1د' ال� م.ر\ي.م.ا
وق�ول لا: هذا الفراق' ع.ز.م\ت1ه

فهل} م.و\ع1د¬ ق%ب\ل الف1راق, في'ع\ل%ما؟
وف الديث: قال ل4ب ب.ك}ر� م.ت ت'وت1ر'؟ فقال: أ%و_ل% الليل,، وقال

ل1ع'م.ر: مت ت'وت1ر'؟ قال: م1ن آخر,
الليل,، فقال ل4ب ب.كر�: أ%خ.ذ}ت. بال%ز\م، وقال ل1ع'م.ر: أ%خ.ذ}ت.

بالع.ز\م,؛ أ%راد أ%ن أ%با بكر� ح.ذ1ر. ف%وات الو,ت\ر, بالن_و\م فاح\تاط%
وقد_م.ه، وأ%ن ع'م.ر و.ث1ق. بالقو�ة1 على قيام الليل فأ%خ_ر.ه، ول
خ.ي. ف ع.ز\م� بغي ح.ز\م�، فإ,ن الق�و_ة إ,ذا ل يكن معها ح.ذ%ر¬



أ%و\ر.ط%ت\ صاحب.ها. وع.ز.م. ال4مر': ع'ز,م. عليه. وف التنزيل: فإ,ذا ع.ز.م.
ال4مر'؛ وقد يكون أ%راد ع.ز.م. أ%ر\باب' ال4م\ر,؛ قال ال4زهري: هو

فاعل معناه الفعول، وإنا ي'ع\ز.م' ال4مر' ول ي.ع\ز,م، والع.ز\م'
للنسان ل ل1لمر.3، وهذا كقولم ه.لك. الرجل�، وإنا أ�ه\ل1ك. وقال الزجاج ف

قوله فإذا ع.ز.م. ال4مر': فإذا ج.د_ ال4مر' ول%ز,م. ف%ر\ض' القتال،
قال: هذا معناه، والعرب تقول ع.ز.م\ت' المر. وع.ز.م\ت' عليه؛ قال ال

تعال: وإن ع.ز.موا الط�لق. فإن ال سيع عليم. وتقول: ما ل1فلن
ع.ز,يةD أي ل ي.ث}ب'ت على أمر� ي.ع\ز,م عليه. وف الديث: أنه، صلى ال عليه

وسلم، قال: خ.ي' ال�م'ور, ع.واز,م'ها أي ف%رائ1ض'ها الت ع.ز.م. ال�
عليك ب,ف1ع\ل1ها، والعن ذوات' ع.ز\م1ها الت فيه ع.ز\م¬، وقيل: معناه

خي' ال�مور, ما و.ك�د\ت. ر.أ}ي.ك وع.ز\م.ك ون,ي_ت.ك عليه و.و.ف%ي\ت.
بعهد ال فيه. وروي عن عبد ال بن مسعود أنه قال: إن ال ي'ح1بe أن

ت'ؤت.ى ر'خ.ص'ه كما ي'ح1بe أن ت'ؤت.ى ع.زائ1م'ه؛ قال أبو منصور:
ع.زائ1م'ه ف%رائ1ض'ه الت أ%و\ج.ب.ها ال وأ%م.رنا با. والع.ز\م1يe من الرجال:
Òم1ن\ ع.ز.مات1 ال3 أي ح.ق Dوف بالعهد. وف حديث الزكاة: ع.ز\مة�ال
م1ن\ ح'قوق, ال وواجب¬ م1ن\ واجباته. قال ابن شيل ف قوله تعال:

ك�ونوا ق1ر.د.ةv؛ هذا أ%مر¬ ع.ز\م¬، وف قوله تعال: ك�ونوا ر.ب_ان,ي>ي.؛
هذا فر\ض¬ وح'ك}م¬. وف حديث أ�م� س.ل%مة: ف%عز.م. ال� ل أي خ.ل%ق.

ل ق�و_ةD وصب\راv. وع.ز.م عليه لي.ف}ع.لن_: أ%قس.م.. وع.ز.م\ت' عليك.
أي أ%م.ر\ت'ك أمراv ج,د�اv، وهي الع.ز\م.ة�. وف حديث ع'مر: اش\تد_ت1

العزائم'؛ يريد ع.ز.مات1 ال�مراء على الناس ف الغ.ز\و إل القطار البعيدة
وأ%خ\ذ%ه'م با. والعزائم': الرeق%ى. وع.ز.م. الر_اقي: كأ%نه أ%ق}س.م.
على الد_اء. وع.ز.م. ال%و_اء� إذا اس\ت.خ\ر.ج. الي�ة كأ%نه ي'ق}س3م

عليها. وعزائم' السeجود1: ما ع'ز,م. على قارئ آيات السجود أن ي.س\ج'د.
ل فيها. وف حديث سجود القرآن: ليست\ س.ج\د.ة� صاد{ من عزائ1م,

السeجود1. وعزائم' الق�رآن1: اليات' الت ت'ق}رأ� على ذوي الفات1 لا ي'ر\جى
من الب'ر\ء3 با. والع.ز,ية� م1ن. الرeق%ى: الت ي'عز.م' با على

ال1ن� وال4رواح,. وأ�ول�و الع.ز\م, من الرeس'ل,: الذين. ع.ز.م'وا على أ%مر,
ال فيما ع.ه,د. إليهم، وجاء ف التفسي: أن أ�ول الع.ز\م, ن'وح¬ 

*)



قوله «نوح إل» قد اسقط الؤلف من عددهم على هذا القول سيدنا عيسى عليه
الصلة والسلم كما ف شرح القاموس) وإبراهيم' وموسى، عليهم السلم،

ومم�د¬، صلى ال عليه وسلم، م1ن\ أ�ول الع.ز\م أ%يضاv. وف التنزيل:
فاص\ب,ر\ كما ص.ب.ر. أ�ولو الع.ز\م,، وف الديث: لي.ع\ز,م ال%سأ%لة أي ي.ج,د_

فيها وي.ق}ط%عها. والع.ز\م': الص_ب\ر'. وقوله تعال ف قصة آدم.:
فن.س3ي. ول ن.جد\ له ع.ز\ماv؛ قيل: الع.ز\م' والع.ز,ية� هنا الص_ب' أي ل

ن.ج,د\ له ص.ب\راv، وقيل: ل ن.ج,د\ له ص.ر,يةv ول ح.ز\ماv فيما
ف%ع.ل%، والص_ر,ية� والع.ز,ية� واحدةD، وهي الاجة الت قد ع.ز.م\ت. على

ف1ع\ل1ها. يقال: ط%و.ى فلنD ف�ؤاد.ه على ع.ز,ية1 أمر� إذا أ%سر_ها ف
ف�ؤاد1ه، والعرب' تقول�: ما ل%ه م.ع\ز,م¬ ول م.ع\ز.م¬ ول ع.ز,يةD ول

vأي ر.أ}يا vوقيل ف قوله ل ن.ج,د\ له ع.ز\ما ،Dع.ز\م¬ ول ع'ز\مان
م.ع\زوماv عليه، والع.ز,ي' والعزية� واحد¬. يقال: إن� رأ}ي.ه ل%ذ�و ع.ز,ي�.

والع.ز\م': الص_ب\ر' ف لغة هذيل، يقولون: ما ل عنك ع.ز\م¬ أي ص.ب\ر¬.
وف حديث س.ع\د{: فلما أصاب.نا الب.لء� اع\ت.ز.م\نا لذلك أي

اح\ت.م.ل}ناه وصب.ر\نا عليه، وهو اف}ت.ع.ل}نا من الع.ز\م. والع.ز,ي': الع.د\و'
:eالشديد؛ قال ربيعة بن م.ق}ر'وم� الض_ب�ي

لول أ�ك%ف}ك1ف�ه لكاد.، إذا ج.رى
منه الع.ز,ي'، ي.دeقe ف%أ}س. ال1س\ح.ل,

والع\ت1زام': لز'وم' الق%صد1 ف ال�ض\ر وال%ش\ي وغيها؛ قال رؤبة:
إذا اع\ت.ز.م\ن. الر_ه\و. ف ان\ت1هاض,

والف%رس' إذا و'ص1ف. بالع\ت1زام, فمعناه ت.ج\ل1يح'ه ف ح'ض\ر,ه غي
م'ج,يب� لراكب,ه إذا ك%ب.ح.ه؛ ومنه قول رؤبة:

م'ع\ت.ز,م الت_ج\ل1يح, م.ل�خ ال%ل%ق
�واع\ت.ز.م. الف%ر.س' ف ال%ر\ي,: م.ر_ فيه جام1حاv. واع\ت.ز.م. الرجل
:�الطريق. ي.ع\ت.ز,م'ه: م.ض.ى فيه ول ي.ن\ث%ن,؛ قال ح'م.ي\د¬ ال4ر\ق%ط

م'ع\ت.ز,ماv للط©ر'ق, الن_واش1ط1
والن_ظ%ر, الباس1ط1 ب.ع\د. الباس1ط1

وأ�مe الع1ز\م وأ�مe ع1ز\م.ة% وع1ز\مة�: الس\ت'. وقال ال4ش\ع.ث
لع.م\رو بن م.ع\ديكرب.: أم.ا وال3 لئ1ن د.ن.و\ت. ل�ض\ر,ط%ن_ك. قال:
كل�، وال إنا ل%ع.ز'وم¬ م'ف%ز_ع.ةD؛ أراد بالع.ز'وم, اس\ته أي ص.ب'ور¬



م'ج,د�ةD صحيحة� الع.ق}د1، يريد أ%نا ذات' ع.ز\م� وصرامة{ وح.ز\م�
وق�و_ة{، ول%ي\س.ت\ ب,واه1ية{ فت.ض\رط%، وإنا أراد ن.ف}س.ه، وقوله

eم�م'ف%ز_ع.ةD با ت.ن\ز,ل ال4فزاع' فتج\ل1يها. ويقال: ك%ذ%ب.ت\ه أ
ع1ز\م.ة.والع.ز'وم' والع.و\ز.م' والع.و\ز.م.ة�: الناقة� ال�س3ن_ة� وفيها

ب.ق1ي_ة� ش.باب�؛ أ%نشد ابن العراب للم.ر_ار, ال4س.د1ي>:
فأ%م_ا كل© ع.و\ز.مة{ وب.كر�،
�فم1م_ا ي.4س\ت.ع1ي' به الس_ب,يل

وقيل: ناقة ع.و\ز.م¬ أ%ك1ل%ت\ أ%س\نان'ها من الك1ب.ر، وقيل: هي
vالد>ل}ق1م'. وف حديث أ%ن%شة%: قال له ر'و.ي\د.ك. س.و\قا �ال%ر,م.ة

،Dس3ن_ة وفيها ب.ق1ي_ة�بالع.واز,م,؛ الع.واز,م': جع' ع.و\ز.م� وهي الناقة� ال
ك%ن.ى با عن الن>ساء كما ك%ن.ى عنهن� بالقوارير، ويوز أن يكون أ%راد.

النeوق نفس.ها لض.عفها. والع.و\ز.م: العجوز؛ وأ%نشد الفراء:
لقد\ غ%د.و\ت' خ.ل%ق. الثواب,،

أح1ل� ع1د\ل%ي, من التeراب,
لع.و\ز.م� وص1ب\ية{ س1غاب,،
فآك1لD ولح1س¬ وآب,ي

والع'ز'م': العجائز، واحدتن� ع.ز'وم¬. والع.ز\م1يe: ب.ي�اع الث�جي.
والع'ز'م': ث%ج,ي الز_بيب، واحدها ع.ز\م¬. وع'ز\مة� الرجل: أ�سر.ت'ه

وقبيلته، وجاعتها الع'ز.م'. والع.ز.مة: الصح>حون للمو.د_ة.
@عزهم: هذه ترجة تتاج إل نظر هل هي بالزاي أو بالراء، فإنن ل أر

فيها إل بعض ما رأ%يته ف عرهم، وال أعلم.
@عسم: الع.س.م': ي'ب\س¬ ف ال1ر\فق والرeسغ ت.عو.جe منه اليد'

والقد.م'. وف الديث: ف العبد ال4ع\س.م, إذا أ�عت1ق.؛ قال امرؤ
القيس:به ع.س.م¬ ي.ب\تغ1ي أ%ر\ن.با

(* صدر البيت:
م'رس_عةD بي أرساغ1ه).

ع.س3م. ع.س.ماv وهو أ%عسم'، وال�نثى ع.سماء، والعس.م: انتشار ر'سغ اليد
من النسان، وقيل: الع.س.م' ي'بس' الرeسغ,. والع.س\م': ال�بز اليابس'،

والمع ع'س'وم¬؛ قال أ�مي�ة بن أب الصلت ف صفة أهل النة:
ول ي.تناز.ع'ون% ع1نان% ش1ر\ك{،



ول أ%قوات' أهل1ه,م' الع'س'وم'
وقيل: الع'سوم' ك1س.ر ال�بز اليابس القاح1ل، وقيل: الع'سوم' الق1ل�ة.

vوع.س.م. ي.ع\س3م' ع.س\ما .vأي أ%كلة vوما ذاق. من الطعام إل ع.س\مة
وع'سوماv: ك%س.ب. والع.س\م': الكت1ساب. والعت1سام: الكت1ساب.

والع.س\م1يe: الك%سوب' على عياله. والع.س.م1يe: ال�ص1لح 
(* قوله«والعسمي الصلح

إل» ضبط ف الصل بفتح السي، لكن ضبط ف التكملة باسكانا وهي أوثق،
ومثل ما فيها ف التهذيب. وقوله «وهو العوج أيضاv» بفتح الواو ومففة ف

الصل والتكملة. وف القاموس: وهو العوج ضد بكسر الواو مشددة) ل�موره،
وهو ال�عو.جe أ%يضاv. والع.س\م1يe: ال�خات1ل. وأ%عس.م غيه: أعطاه.

والع.س\م': الطم.ع. وع.س.م. ي.ع\س3م' ع.س\ماv: ط%م1ع.. ويقال: هذا المر ل
ي'ع\س.م' فيه؛ قال العجاج:

است.س\ل%موا ك%ر\هاv ول ي'سال1موا،
وهال%ه'م\ م1نك. إياد¬ داه1م'،

كالب.ح\ر, ل ي.عس3م' فيه عاس1م'
أي ل ي.طمع فيه طام1ع أن ي'غال1به وي.ق}ه.ره؛ وقال شر ف قول الراجز:

بئر¬ ع.ض'وض¬ ليس فيها م.ع\س.م'
أي ليس فيها م.طمع¬. وما لك ف فلن م.ع\س.م¬ أي م.طمع¬؛ وقال ابن بري

ف قول ساعدة الذل:
أ%م\ ف ال�لود1 ول بال3 م1ن ع.س.م,

أي من م.طمع، ويروي: ع.ش.م,، بالشي العجمة، وقيل: الع.س\م' الصدر،
والع1س\م السم. وما ف ق1د\ح1ك. م.عس.م¬ أي م.غ\م.ز¬. ويقال: ما ع.س.م\ت'

بثله أي ما ب.ل1ل}ت' بثله. وعس.م. الرجل ي.عس3م' ع.س\ماv: ر.ك1ب.
ر.أ}س.ه ف الر\ب واقتحم ور.مى نفسه و.س\طها غي م'كترث{، زاد الوهري: رمى

نفسه وس\ط القوم، ف حرب كان أو غي حرب.
والع'س'م: الكادeون على الع1يال، واحدهم ع.س'وم وعاس1م.

وعس.مت\ عينه ت.عس3م': ذر.ف%ت\، وقيل: انطبقت أجفان'ها بعض'ها على بعض؛
قال ذو الرمة:

ون,ق}ض� كر,ئ}م, الر_م\ل, ناج� ز.ج.ر\ت'ه،
إذا الع.ي' كاد.ت\ من ك%رى الليل, ت.عس3م'



أي ت'غ.م>ض'، وقيل: ت.ذ}ر,ف'؛ وقال الخر:
ك1ل}نا عليها بالق%ف1يز, ال4ع\ظ%م,
ت1سعي. ك�ر�اv، كل©ه ل ي'ع\س.م,

أي ل ي'طف�ف\ ول ي'ن\ق%ص. قال ال�فض_ل: ويقال للبل والغنم والناس
إذا ج'ه,دوا ع.س.مت\ه'م شد_ة الزمان، قال: والع.س\م' النت1قاص'. وحار¬

�أ%عس.م': دقيق' القوائم. وفلنD ي.ع\س3م' أي ي.جتهد ف المر وي'ع\م1ل
نفس.ه فيه. ويقال: ما ع.س.م\ت' هذا الثوب. أي ل أجه.د\ه ول أ%ن%ك}ه.

واعت.س.م\ت'ه إذا أ%ع\طيت.ه ما ي.طمع منك. والعت1سام': أن ت.ض.ع. الشاء�
ويأ}ت الراعي في'لقي إل ك�لY واحدة{ ولد.ها.

والع.س'وم': الناقة الكثية الولد.
وبنو ع.سامة 

(* قوله «وبنو عسامة» ضبط بفتح العي ف الصل والكم،
وبضمها ف القاموس): قبيلةD. وعاسم¬: موضع. وع'سامة: اسم.

@عسجم: الع.س\ج.مة: ال1ف�ة والسeر\عة.
@عسطم: ع.س\ط%م. الشيء4: خ.ل%ط%ه.

@عشم: الع.ش\م' والع.ش.م': الطم.ع'؛ قال ساعدة بن ج'ؤي�ة الذل:
vأم\ هل} تر.ى أ%ص.لت1 الع.ي\ش, ناف1عة
أ%م\ ف ال�لود1، ول بال3 م1ن\ ع.ش.م,؟

وع.ش1م. ع.ش.ماv وت.عش_م: ي.ب,س. ورجلD ع.ش.مةD: يابس من ال�زال، وزعم
يعقوب أن م1يمها بدل من باء ع.ش.بة. وشيخ¬ ع.ش.مةD وعجوز ع.ش.مةD: كبي¬

هر,م¬ يابس، وقيل: هو الذي ت.قار.ب. خ.ط}وه' وانن ظهره' كع.ش.بة{.
والع.ش.م': الشeيوخ. وف حديث الغية: أن امرأ%ةv ش.كت\ إليه بعلها فقالت:

ف%ر>ق بين وبينه فوال ما هو إل ع.ش.مةD من الع.ش.م. وف حديث عمر:
أ%نه وق%ف%ت\ عليه امرأ%ةD ع.ش.مةD بأ%هدام� لا أي عجوز¬ ق%ح1لة يابسة.

والع.ش.مة�، بالتحريك: الناب' الكبية�. والع.ش.م: البز اليابس، القطعة
منه ع.ش.مةD. وع.ش1م. البز' ي.ع\ش.م' ع.ش.ماv وع'شوماv: ي.بس وخ.ن,ز..

وخ'بز¬ ع.ي\ش.م¬ وعاش1م¬: يابس خ.ن,ز¬. وقال الزهري: ل أعرف العاش1م. ف
باب ال�بز. والع'سوم، بالسي الهملة: ك1س.ر ال�بز اليابسة، وقد مضى.

وف الديث: إن� بلد.تنا باردة ع.ش.مةD أي يابسة، وهو من عش1م. ال�بز'
إذا ي.بس وتكر_ج، وقيل: الع.ي\ش.م' ال�بز الفاسد، اسم ل صفة.



�والع'ش'م': ضرب من الشجر، واحدة عاش1م وع.ش1م. وشجر أ%عش.م': أ%صابته ال%ب\وة
فيبس. وأ%رض. ع.شماء: با ش'ج.ي¬ أ%عش.م. ونبت¬ أ%عشم: بالغD؛ قال:

كأ%ن� ص.و\ت. ش'خ\ب,ها، إذا خ.ما،
ص.و\ت' أ%فاع� ف خ.ش1ي�ç أ%عش.ما

ورواه ابن العراب: أ%غش.ما، وسيأ}ت ذكره.
والع.يش'وم: ما هاج. من النبت أي يبس. والع.يشوم: ما ي.بس من ال�م_اض،
الواحدة ع.ي\شومة؛ وقال الزهري: هو نبت¬ غي ال�م�اض، وهو من ال�ل�ة

ي'شبه الث©د_اء، والث©د_اء� وال�صاص' وال�ص�اخ': الذي يقال له
بالفارسية غورناس. والع.يشوم' أيضاv: نبت د'قاق ط�وال ي'شبه الس.ل ت'ت_خذ

منه ال�ص'ر' ال�صب_غة الد>قاق'، وقيل: إن م.نب,ته الرمل. والع.ي\شوم:
شجر له صوت مع الريح؛ قال ذو الرمة:

،Dللج,ن> بالليل ف حافات1ها ز.ج.ل
كما ت.ناو.ح. يوم. الريح, ع.ي\شوم'

وف الديث: أنه صلى ف مسجد{ بنÝ فيه ع.يشومةD؛ قال: هي نبت ذقيق
طويلD م'حد_د' ال4طراف كأ%نه ال4س.ل ت'ت_خذ منه ال�ص'ر الد>قاق'،

،vويقال: إن ذلك السجد يقال له مسجد' الع.ي\شومة، فيه ع.ي\شومة خ.ض\راء أبدا
Dف ال%د\ب وال1صب، والياء زائدة. وف الديث: لو ض.ر.بك. فلن

بأ�م\صوخة1 ع.ي\شومة{ لقت.لك. ويقال: الع.ي\شومة�، بالاء، شجرة ضخمة� الصل,
ت.ن\ب'ت' ن,ب\تة% الس_خ\ب.ر,، فيها عيدانD ط1والD كأ%نه الس_عف'

الص>غار' ي'ط1يف بأ%ص\لها، ولا ح'ب\لةD أي ثرةD ف أ%طراف ع'ودها ت'ش\به ثر.
الس_خ\ب ليس فيها ح.بÒ. وقال أبو حنيفة: الع.ي\شوم' من الر_ب\ل وما

ي'س\ت.خ\لف، وهو شبيه بالث©د_اء إل أنه أضخم.
وعاشم: ن.قاv ب,عال1ج.

@عصم: الع1ص\مة ف كلم العرب: ال%ن\ع'. وع1ص\مة� ال ع.ب\د.ه: أن
ي.ع\ص1م.ه ما ي'وب,ق�ه. ع.ص.مه ي.ع\ص1م'ه ع.ص\ماv: من.ع.ه وو.ق%اه. وف

التنزيل: ل عاص1م. اليوم. م1ن\ أ%م\ر, ال3 إل م.ن\ ر.ح1م.؛ أي ل
م.ع\صوم. إل ال%ر\حوم'، وقيل: هو على الن.سب أي ذا ع1ص\مة{، وذو الع1ص\مة1
يكون مفعولv كما يكون فاعلv، فم1ن هنا قيل: إن معناه ل م.ع\صوم.، وإذا

كان ذلك فليس ال�ستثن هنا من غي نوع ال4و_ل بل هو من نوع1ه، وقيل: إل
م.ن\ ر.ح1م. م'ستثنÝ ليس من نوع ال4و_ل،وهو مذهب سيبويه، والسم'



الع1ص\مة�؛: قال الفراء: م.ن\ ف موضع نصب� لن العصوم. خلف' العاص1م،
وال%ر\حوم' م.عصوم¬، فكان نص\ب'ه بنزلة قوله تعال: ما ل%ه'م\ به1 م1ن\

علم� إل ات>باع. الظن>، قال: ولو جعلت. عاص1ماv ف تأ}ويل ال%ع\صوم أي
ل م.ع\صوم. اليوم. من أ%م\ر, ال جاز. رف}ع' م.ن\، قال: ول

 �ت'ن\ك1ر.ن� أن ي'خ.ر_ج. الفعول
(* قوله «يرج الفعول إل» كذا بالصل

والتهذيب، والناسب العكس كما يدل عليه سابق الكلم ولحقه) على الفاع1ل، أ%ل
ترى قول%ه عز وجل: خ'ل1ق. من ماء� داف1ق�؟ معناه م.د\فوق؛ وقال الخفش: ل

عاص1م. اليوم يوز أ%ن يكون ل ذا ع1صمة{ أي ل م.ع\صوم.، ويكون إل م.ن\
رح1م. رف}عاv بدلv م1ن\ ل عاصم، قال أبو العباس: وهذا خ.ل}ف¬ من

الكلم ل يكون الفاعل� ف تأ}ويل الفعول إل شاذ9اv ف كلمهم، والرحوم'
معصوم¬، والو_ل عاصم¬، وم.ن\ ن.ص\ب¬ بالستثناء النقطع، قال: وهذا الذي

قاله الخفش يوز ف الشذوذ، وقال الزجاج ف قوله تعال: سآو,ي إل جبل�
ي.ع\ص1م'ن م1ن. الاء، أي ينع'ن من الاء، والعن م1ن\ ت.غ\ر,يق,

الاء، قال: ل عاص1م. اليوم. من أمر ال إل م.ن\ ر.ح1م، هذا استثناء ليس
من ال4ول، وموضع' م.ن\ نصب¬، العن لكن\ م.ن\ ر.ح1م. ال� فإنه معصوم،

قال: وقالوا: وقالوا يوز أن يكون عاص1م ف معن م.ع\ص'وم، ويكون معن
ل عاص1م. ل ذا ع1ص\مة{، ويكون م.ن\ ف موضع رفع�، ويكون العن ل

م.ع\صوم. إل الرحوم؛ قال الزهري: وال�ذ�اق' من النحويي اتفقوا على أن
قول%ه ل عاص1م. بعن ل مان,ع.، وأنه فاعلD ل مفعول، وأن� م.ن\ ن.ص\ب¬

على النقطاع. واع\ت.ص.م. فلنD بال إذا امتنع به. والع.ص\مة:
ال1ف}ط�. يقال: ع.ص.م\ت'ه فان\ع.ص.م.. واع\ت.ص.م\ت' بال إذا امتنع\ت. بل�ط}ف1ه
من ال%ع\ص1ية. وع.ص.مه الطعام': من.عه من الوع. وهذا طعام¬ ي.ع\ص1م'

أي ينع من الوع. واع\ت.ص.م. به واس\ت.ع\ص.م.: امتنع. وأب.ى؛ قال ال عز
وجل حكايةv عن امرأ%ة العزيز حي راود.ت\ه عن نف}س3ه: فاس\ت.ع\ص.م.، أي

ت.أ%ب_ى عليها ول ي'ج,بها إل ما طلب.ت\؛ قال الزهري: العرب تقول
أ%ع\ص.م\ت' بعن اع\ت.ص.م\ت؛ ومنه قول� أوس بن حجر:

فأ%ش\ر.ط فيها نف}س.ه وه\و م'ع\ص1م¬،
وأ%ل}قى بأ%س\باب� له وت.و.ك�ل

أي وهو م'ع\ت.ص1م¬ بالب\ل الذي د.ل�ه. وف الديث: م.ن\ كانت



ع1ص\مت'ه ش.هادة% أن ل إله. إل ال� أي ما ي.ع\ص1م'ه من ال%هال1ك يوم
القيامة؛ العص\م.ة�: ال%ن.عة�. والعاصم': الانع' الامي. والع\ت1صام':

الم\ت1ساك' بالشيء، اف}ت1عالD منه؛ ومنه ش1ع\ر' أ%ب طالب:
ث1مال� اليتام.ى ع1ص\مةD لل4رام1ل

أي ي.م\نع'هم من الض_ياع, والاجة1. وف الديث: فقد ع.ص.م'وا م1ن>ي
د1ماء4هم وأ%م\وال%هم. وف حديث الف}ك1: فع.ص.مها ال بالو.ر.ع,. وف

حديث ع'م.ر: وع1ص\مة أ%ب\نائ1نا إذا ش.ت.و\نا أي يتنعون به من ش1د_ة
vالس_نة وال%د\ب. وع.ص.م. إليه: اعتصم به. وأ%ع\ص.م.ه: ه.ي_أ له شيئا
يع\ت.ص1م' به. وأ%ع\صم. بالفر.س,: ام\ت.سك. بع'ر\ف1ه، وكذلك البعي' إذا

ام\ت.س.ك. ب.ب\ل� م1ن\ ح1باله1؛ قال ط�فيل:
إذا ما غ%ز.ا ل ي'س\ق1ط الر_و\ع' ر'م\ح.ه،

ول ي.ش\ه.د1 ال%ي\جا بأ%ل}و.ث% م'ع\ص1م,
أل}و.ث: ضعيف، ويروى: كذا ما غ%د.ا. وأ%عصم. الرجل�: ل ي.ث}ب'ت على

اليل. وأ%ع\ص.م\ت' فلناv إذا ه.ي_أ}ت. له ف الر_ح\ل, أو الس_ر\ج ما
ي.ع\ت.ص1م' به لئل ي.سق�ط. وأ%عصم إذا تشد_د واس\ت.م\س.ك. بشيء� من أ%ن

ي.ص\ر.ع.ه فر.س'ه أو راحلته؛ قال ال%ح�اف بن حكيم:
والت_غ\ل%ب� على ال%واد1 غ%ن,يمة،
ك1ف}ل الف�روسة1 دائ1م الع\صام,

والع1ص\مة�: الق1لدة�، والمع' ع1ص.م¬، وجع' المع, أ%ع\صام، وهي
 �الع'ص\مة

(* قوله «وهي العصمة» هذا الضبط تبع لا ف بعض نسخ الصحاح، وصرح
به الد ولكن ضبط ف الصل ونسخت الكم والتهذيب العصمة بالتحريك، وكذا

قوله الواحدة عصمة) أيضاv، وجع'ها أ%ع\صام؛ عن كراع، وأ�راه على حذف
الزائد، والمع' ال4ع\ص1مة�. قال الليث: أ%ع\صام' الك1لب, ع.ذ%بات'ها

الت ف أ%عناق1ها، الواحدة ع'ص\مةD، ويقال ع1صام¬؛ قال لبيد:
حت إذا ي.ئ1س. الرeماة�، وأ%ر\س.ل�وا
غ�ض\فاv د.واج,ن. قاف1لv أ%ع\صام'ها

قال ابن شيل: الذ�ن.ب' ب'ل}ب,ه وع.س3يبه ي'سم_ى الع1صام.، بالصاد.
قال ابن بري: قال الوهري ف جع الع'ص\مة1 الق1لدة1 أ%ع\صام، وقوله ذلك

ل ي.صحe، لنه ل ي'ج\م.ع' ف�ع\لةD على أ%ف}عال، والصواب قول من قال:



إن� واحد.ته ع1ص\مة، ث ج'م1ع.ت على ع1ص.م�، ث ج'م1ع ع1ص.م¬ على
أ%ع\صام، فتكون بنزلة ش1يعة وش1ي.ع وأ%ش\ياع، قال: وقد قيل إن واحد. ال4ع\صام

ع1ص\م¬ مثل� ع1د\ل� وأ%ع\دال�، قال: وهذا ال4ش\به' فيه، وقيل: بل هي
جع' ع'ص'م�، وع'ص'م¬ جع' ع1صام�، فيكون جع. المع، والصحيح هو الول.

وأ%ع\ص.م. الرجل� بصاحب,ه إع\صاماv إذا ل%ز,م.ه، وكذلك أ%خ\ل%د. به
إخ\لداv. وف التنزيل: ول ت'م.س>ك�وا ب,ع1ص.م, الك%واف1ر؛ وجاء ذلك ف
حديث ال�د.ي\بية جع ع1ص\مة، والك%واف1ر: النساء� الك%ف%ر.ة�، قال ابن
�عرفة: أي ب,ع.ق}د1 ن,كاح1هن_. يقال: بيده1 ع1ص\مة� الن>كاح أي ع'ق}دة

الن>كاح؛ قال عروة بن الورد:
إذاv ل%ل%ك}ت' ع1ص\مة% أ�م> و.ه\ب�،

على ما كان م1ن\ ح.س.ك1 الصeد'ور,
قال الزجاج: أصل� الع1ص\مة1 الب\ل�. وكل© ما أ%م\س.ك شيئاv فقد

ع.ص.م.ه؛ تقول: إذا كف%ر\ت. فقد زالت1 الع1ص\مة�. ويقال للراكب إذا تق%ح_م. به
ب.ع1ي¬ صع\ب¬ أو داب_ةD فام\ت.سك بواس1ط ر.ح\له أو بق%ر.بوس, س.ر\ج,ه
لئل ي'ص\رع.: قد أ%ع\ص.م. فهو م'ع\ص1م¬. وقال ابن الظف�ر: أ%ع\ص.م.

إذا لأ% إل الشيء وأ%ع\ص.م به. وقوله: واع\ت.ص1م'وا ب.ب\ل, ال؛ أي
ت%س_كوا بعهد1 ال، وكذلك ف قوله: ومن\ ي.ع\ت.ص1م\ بال أي م.ن\

ي.تمس_ك\ ب.ب\له1 وع.ه\د1ه.
وال4ع\ص.م': الو.ع1ل�، وع'ص\مت'ه ب.ياض¬ ش1ب\ه' ز.م.عة1 الشاة1 ف

ر,ج\ل الو.ع1ل, ف موضع الز_م.عة1 من الش_اء، قال: ويقال للغ'راب أ%ع\ص.م'
إذا كان ذلك منه أبيض. قال الزهري: والذي قاله الليث ف نعت الو.ع1ل إنه

ش1ب\ه الز_م.عة تكون ف الشاء3 م'حالD، وإنا ع'ص\مة� ال4و\عال,
ب.ياض¬ ف أ%ذ}ر'ع1ها ل ف أو\ظ1ف%ت1ها، والز_م.عة� إنا تكون ف

ال4و\ظ1فة، قال: والذي ي'غي>ر'ه الليث� من تفسي الروف أ%كثر' ما ي'غي>ره من
ص'و.ر,ها، فك�ن\ على حذ%ر� من تفسيه كما تكون على حذر� من تصحيفه. قال

ابن سيده: وال4ع\صم' من الظYباء3 والو'عول, الذي ف ذ1راع1ه بياض¬، وف
التهذيب: ف ذ1راع.ي\ه بياض، وقال أبو عبيدة: الذي بإح\دى يديه بياض¬،

والو'عول� ع'ص\م¬. وف حديث أب سفيان: فت.ناو.ل}ت' الق%و\س. والن_ب\ل%
،vبا قر.م.نا. وقد ع.ص1م. ع.ص.ما eع.ص\ماء4 ن.ر'د vل4ر\مي. ظ%ب\ية

والسم الع'ص\مة�. والع.ص\ماء� من الع.ز: البيضاء� اليدين أو اليد1 وسائر'ها



أ%سود' أ%و أ%ح\مر'. وغراب¬ أ%ع\ص.م': وف أحد ج.ناح.ي\ه ر,يشةD بيضاء،
وقيل: هو الذي إ,ح\دى ر,ج\ل%ي\ه بيضاء�، وقيل: هو ال4بيض'. والغراب'

ال4ع\ص.م': الذي ف ج.ناح1ه ريشةD بيضاء� لن ج.ناح الطائر بنزلة اليد1 له،
eل%ق العقوق وب.ي\ض ال4ن'وق لكل شيء ي.ع1زg.ويقال هذا كقولم الب

و'جود'ه. وف الديث: الرأ%ة الصالة� كالغ'راب, ال4ع\ص.م، قيل: يا رسول%
ال، وما الغ'راب' ال4ع\ص.م'؟ قال: الذي إح\دى ر,ج\ل%ي\ه ب.ي\ضاء؛

يقول: إنا عزيزةD ل ت'وج.د كما ل ي'وج.د الغ'راب ال4ع\ص.م. وف الديث:
أنه ذ%ك%ر الن>ساء4 ال�خ\تالت1 ال�تب>جات1 فقال: ل يدخل� الن_ة%
منهن_ إل م1ث}ل� الغ'راب, الع\صم؛ قال ابن ال4ثي: هو ال4ب\يض'

ال%ناحي، وقيل: البيض الر>ج\لي، أراد ق1ل�ة% م.ن\ يدخل النة% من
النساء. وقال الزهري: قال أبو عبيد الغراب ال4ع\صم' هو البيض' اليدين،
ومنه قيل للو'عول ع'ص\م، وال�نثى منهن ع.ص\ماء، والذكر أ%ع\ص.م'، لبياض ف

أيديها، قال: وهذا الوصف ف الغ1ر\بان1 عزيز¬ ل يكاد ي'وجد، وإنا
أ%ر\ج'ل�ها ح'م\ر¬، قال: وأما هذا ال4ب\يض' البطن, والظ�ه\ر, فهو الب\قع'،

وذلك كثي. وف الديث: عائ1شة� ف الن>ساء كالغ'راب, ال4ع\ص.م, ف
الغرب\ان؛ قال ابن الثي: وأصل الع'ص\مة الب.ياض' يكون� ف ي.د.ي الف%رس,

والظ�ب\ي والو.ع1ل. قال الزهري: وقد ذكر ابن قتيبة حديث النب، صلى ال
عليه وسلم: ل يدخل� النة% منهن_ إ,ل� م1ث}ل� الغراب, ال4ع\صم،

فيما ر.د_ على أب عبيد وقال: اضطرب قول أب عبيد لنه زعم أن ال4ع\صم.
هو البيض' اليدين، ث قال بعد': وهذا الوصف ف الغ1ر\بان عزيز¬ ل يكاد

يوجد، وإنا أ%ر\جل�ها حر¬، فذكر م.ر_ةv اليدين ومر�ة ال4ر\ج'ل%؛ قال
الزهري: وقد جاء هذا الرف مفس_راv ف خب آخر. رواه عن خزية، قال:

vب.ي\نا نن' مع ع.م\ر,و بن العاص فع.د.ل% وع.د.ل}نا مع.ه حت دخل}نا ش1ع\با
فإذا نن' ب,غر\بان{ وفيها غ�راب¬ أع\صم' أحر' ال1ن\قار,

والر>ج\ل%ي، فقال ع.م\رو¬: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل يدخل� النة% من.
النساء3 إل� ق%د\ر' هذا الغ'راب, ف هؤلء الغ1رب\ان؛ قال الزهري:

�فقد بان ف هذا الديث أن معن قول النب، صلى ال عليه وسلم: إل9 م1ث}ل
الغ'راب ال4ع\صم، أنه أراد أحر. الر>ج\ل%ي لق1ل�ت1ه ف الغ1ربان1،

لن أكثر. الغ1ر\بان السeود' والب'ق}ع'. وروي عن ابن شيل أنه قال:
الغ'راب' ال4ع\صم' البيض' الناحي، والصواب ما جاء ف الديث ال�فس>ر،



قال: والعرب تعل البياض. ح'م\رةv فيقولون للمرأ%ة البيضاء الل�و\ن1
�ح.م\راء، ولذلك قيل للعاجم ح'م\ر لغلبة البياض على أ%لوانم، وأما الع'ص\مة

فهي البياض' ب,ذ1راع, الغ.زال, والو.ع1ل,. يقال: أ%ع\ص.م' ب.ي>ن
الع.ص.م,، والسم الع'ص\مة�. قال ابن العراب: الع'ص\مة� م1ن\ ذوات الظYل}ف1

ف اليدين، ومن الغ'راب, ف الس_اق%ي\ن، وقد تكون الع'ص\مة ف اليل؛
قال غ%ي\لن الر_ب.عي�:

ق%د\ ل%ح1ق%ت' ع'ص\م.ت'ها بالط}باء
م1ن\ ش1د�ة1 الر_ك}ض, وخ.ل}ج ال4ن\ساء

أراد موضع. ع'ص\مت1ها. قال أبو عبيدة ف الع'ص\مة1 ف اليل قال: إذا
كان البياض' بيديه دون% ر,ج\ل%ي\ه فهو أ%ع\صم'، فإذا كان بإح\دى يديه دون

ال�خرى ق%ل� أو كث�ر. قيل: أ%ع\صم' الي'من أو اليسرى، وقال ابن شيل:
ال4ع\صم' الذي ي'ص1يب' البياض إح\دى يديه فوق الرeس\غ، وقال الصمعي:

إذا اب\يض_ت اليد' فهو أ%ع\صم'. وقال ابن الظفر: الع'ص\مة� ب.ياض¬ ف
الرeس\غ، وإذا كان بإح\دى ي.د.ي الفر.س ب.ياض¬ قل� أو كث�ر. فهو أ%ع\صم'
الي'م\ن أو الي'س\رى، وإن كان بيديه جيعاv فهو أع\صم' اليدين، إل� أن

يكون بوجه,ه وض.ح¬ فهو م'حج_لD ذهب. عنه الع.ص.م'، وإن كان بوجهه و.ض.ح¬
وبإ,ح\دى يديه بياض¬ فهو أ%عصم، ل ي'وق1ع' عليه و.ض.ح' الوج\ه1 اسم.

التحجيل, إذا كان البياض بيد{ واحدة{.
�والعص1يم': الع.ر.ق'؛ قال الزهري: قال ابن ال�ظفر الع.ص1يم' الص_د.أ

من الع.ر.ق, وال1ناء3 والد_ر.ن1 والوس.خ, والبول إذا ي.ب,س. على ف%خذ1
الناقة حت يبقى كالط�ر,يق خ'ثورةv؛ وأنشد:

،vوأ%ض\حى ع.ن\ م.واس1م1ه,م\ ق%ت1يل
ب,ل%ب_ت1ه سرائح' كالع.ص1يم,
والع.ص1يم': الو.ب.ر'؛ قال:

ر.ع.ت\ بي ذ1ي س.ق}ف{ إل ح.ش> ح1ق}ف%ة{
م1ن. الر_م\ل,، حت طار. عنها ع.ص1يم'ها

والع.ص1يم' والع'ص\م' والع'ص'م': بقي_ة� كلY شيء وأث%ر'ه من الق%ط1ران
وال1ضاب, وغيها؛ قال ابن بري: شاهده قول الشاعر:

ك%ساه'ن_ ال%واج,ر' كل� ي.و\م�
ر.جيعاv بال%غاب,ن, كالع.ص1يم,



والر_ج,يع': العر.ق؛ وقال لبيد:
ب,خ.طية{ ت'وف ل%د1يل% س.رية{،
م1ث}ل ال%ش'وف ه.نأ}ت.ه' ب.ع.ص1يم,

وقال ابن بري: الع.ص1يم' أيضاv و.رق' الشجر؛ قال الفرزدق:
ت.ع.ل�ق}ت، م1ن\ ش.ه\باء4 ش'ه\ب� ع.ص1يم'ها

ب,ع'وج, الش_با، م'س\ت.ف}ل1كات1 ال%جامع
ش.ه\باء: شجرةD بيضاء من ال%د\ب، والش_ب.ا: الش_و\ك'،

وم'س\ت.ف}ل1كات¬: م'س\ت.ديرات¬، وال%جامع': أ�صول� الش_و\ك1. وقال امرأ%ة من العرب
لارت1ها: أ%ع\ط1ين ع'ص\م. ح1ن.ائ1ك1 أي ما س.ل%ت> منه بعدما اخ\ت.ض.ب\ت1

به؛ وأنشد ال4صمعي:
ي.ص\ف%رe ل1ل}ي'ب\س, اص\ف1ر.ار. الو.ر\س,،

م1ن\ ع.ر.ق, الن_ض\ح، ع.ص1يم' الد_ر\س,
أ%ث%ر' ال1ضاب ف أثر ال%ر.ب 

(* قوله: أثر الضاب إل هو تفسي لعصيم
الدرس ف البيت السابق). والع'ص\م': أثر' كلY شيء من و.ر\س� أو

ز.ع\ف%ران{ أو نوه.
وع.ص.م. ي.ع\ص1م' ع.ص\ماv: اك}ت.س.ب..

وع1صام' ال%ح\م1ل: ش1كال�ه. قال الليث: عصاما ال%ح\م1ل, ش1كال�ه
وق%ي\د'ه الذي ي'ش.دe ف طرف العار,ض.ي\ن ف أ%علها، وقال الزهري: ع1صاما

ال%ح\م1ل, كع1صام.ي ال%ز.اد.تي\ن. والع1صام': ر,باط� الق1ر\بة1
وس.ي\ر'ها الذي ت'ح\م.ل به؛ قال الشاعر قيل هو لمرئ القيس، وقيل ل1تأ%ب_ط

شر�اv وهو الصحيح:
وق1ر\بة أ%ق}وام� ج.ع.ل}ت' ع1صامها

على كاهل� م1ن>ي ذ%لول� م'ر.ح_ل,
وعصام' الق1ر\بة1 والد_ل}و, والداوة: ح.ب\لD ت'شدe به. وع.صم.

الق1ر\بة% وأ%ع\ص.م.ها: جعل% لا ع1صاماv، وأ%ع\ص.م.ها: ش.د_ها بالع1صام.
وكل© شيء� ع'ص1م. به شيء# ع1صام¬، والمع' أ%ع\ص1مةD وع'ص'م¬. وحكى أبو زيد

ف جع الع1صام, ع1صام، فهو على هذا من باب د1لص� وه1جان{. قال الزهري:
والفوظ� من العرب ف ع'ص'م, ال%زاد1 أنا البال� الت ت'ن\ش.ب' ف
خ'ر.ب, الر_واي.ا وت'ش.دe با إذا ع'ك1م.ت\ على ظ%ه\ر البعي ث ي'ر\و.ى



عليها بالر>واء الواحد'، ع1صام¬، وأما الو,كاء� فهو الشريط� الدقيق' أو
الس_ي\ر' الوثيق' ي'وك%ى به ف%م' الق1ر\بة وال%زادة1، وهذا ك�ل©ه

صحيح¬ ل ار\ت1ياب. فيه. وقال الليث: ك�ل© ح.ب\ل� ي'ع\ص.م' به شيء# فهو
ع1صام'ه. وف الديث: فإذا ج.دe بن عامر� ج.م.لD آد.م' م'قي_د¬ ب,ع'ص'م؛

الع'ص'م': جع' ع1صام� وهو رباط� كلY شيء، أراد أن خ1ص\ب. بلد1ه قد
ح.ب.سه بف1نائه فهو ل ي'ب\ع1د' ف طلب ال%ر\ع.ى، فصار بنزلة ال�ق%ي_د

الذي ل ي.ب\رح' م.كان.ه، ومثله قول ق%يلة% ف الد_ه\ناء3: إنا
م'ق%ي_د' الم.ل أي يكون� فيها كال�قي_د1 ل ي.ن\ز,ع' إل غي,ها من البلد.

�وع1صام' الوعاء3: ع'ر\وت'ه الت ي'عل�ق' با. وع1صام' ال%زادة1: طريقة
ط%ر.ف1ها. قال الليث: الع'ص'م' طرائق' ط%ر.ف1 ال%زادة عند الك�ل}ية،

والواحد ع1صام¬؛ قال الزهري: وهذا من أ%غاليط1 الليث وغ�د.د1ه. والع1ضام'،
بالضاد العجمة، ع.س3يب' البعي وهو ذ%ن.ب'ه الع.ظ}م' ل ال�ل}ب'،

وسيذكر، وهو ل�غ.تان1 بالصاد والضاد. وقال ابن سيده: ع1صام' الذ�ن.ب,
م'س\تد.قe طرف1ه.

وال1ع\ص.م': م.و\ض1ع' الس>وار, من الي.د1؛ قال:
فالي.و\م. ع1ن\د.ك. د.ل©ها وح.د1يث�ها،
وغ%داv ل1غ.ي\ر,ك. ك%ف©ها وال1ع\ص.م'

وربا جعلوا ال1ع\ص.م الي.د، وها م.ع\ص.مان1؛ ومنه أيضاv قول العشى:
فأ%ر.ت\ك. ك%ف9اv ف ال1ضا

ب, وم1ع\ص.ماv م1ل}ء4 ال1بار.ه\
والع.ي\صوم': الكثي' ال4كل,، الذ�كر' وال�نثى فيه سواء؛ قال:

أ�ر\ج,د. ر.أ}س' ش.ي\خة{ ع.ي\ص'وم,
ويروى ع.ي\ض'وم، بالضاد العجمة. قال الزهري�: الع.ي\صوم' من الن>ساء

الكثية� ال4ك}ل, الط�ويلة� الن_و\م ال�د.م\د1مة� إذا ان\ت.بهت\.
�ورجلD ع.ي\ص'وم¬ وع.ي\صام¬ إذا كان أ%ك�ولv. والع.ص'وم'، بالصاد1: الناقة

الكثية� ال4ك}ل,. وروي عن الؤر>ج أنه قال: الع1صام' الك�ح\ل� ف بعض
اللغات. وقد اع\ت.ص.مت1 الارية� إذا اك}ت.ح.لت\، قال الزهري: ول أعرف

راوي.ه، فإن صحت الرواية� عنه فهو ثقةD مأ}مونD. وقولم: ما و.راء44ك يا
ع1صام'؛ هو اسم حاج,ب النeعمان بن ال�ن\ذ1ر، وهو ع1صام' بن ش.ه\ب.ر

ال%ر\م1ي�؛ وف الثل: ك�ن\ ع1صام1ي�اv ول ت.ك�ن\ ع1ظامي�اv؛ ي'ر,يدون به



قوله:
ن.ف}س' ع1صام� س.و_د.ت\ ع1صاما

وص.ي_ر.ت\ه م.ل1كاv ه'ماما،
و.ع.ل�م.ت\ه الك%ر_ والق}دام.ا

وف ترجة عصب: ر.و.ى بعض' ال�ح.د>ثي أن جبيل% جاء يوم. ب.د\ر� على
فرس� أ�نثى وقد ع.ص.م. ث%ن,ي_ت.ه الغ'بار' أي ل%ز,ق. به؛ قال الزهري:

فإن ل يكن غ%لطاv من ال�حد>ث فهي لغة ف عصب، والباء� واليم'
ي.تعاقبان1 ف حروف كثية لقرب م.خرج.ي\هما، يقال: ضر\بة لز,ب� ولز,م�، وس.ب.د.

رأ}سه وس.م.د.ه.
.�والعواص1م': ب,لد¬، وق%ص.بت'ها أ%ن\طاك1ية

vوم.ع\صوما vوع'ص.ي\ما vوقد س.م_و\ا ع1ص\مة% وع'ص.ي\مة% وعاص1ما
وع1صاماv. وع1ص\مة�: اسم' امرأ%ة؛ أنشد ثعلب:

أ%ل%م\ ت.ع\ل%م1ي، يا ع1ص\م.، ك%ي\ف. ح.ف1يظ%ت،
إذا الش_رe خاض.ت\ جان,ب.ي\ه ال%جاد1ح'؟

وأ%بو عاصم�: ك�ن\ىة الس_ويق,.
@عضم: الع.ض\م' ف الق%و\س,: ال%ع\ج,س، وهو م.ق}ب,ض' الق%و\س,،

والع.ض\م' والع.ج\س' وال%ق}ب,ض' ك�ل©ه بعنÝ واحد{، والمع, ع1ضام¬؛ أنشد أبو
حنيفة:

زاد ص.ب,ي_اها على الت_مام,،
وع.ض\م'ها زاد على الع1ض.ام,

والع.ض\م': خ.شبةD ذات' أ%صابع ت'ذ%ر_ى با ال1ن\طة�؛ قال الزهري:
والع.ض\م' ال1ف}راة الت ي'ذ%ر_ى با؛ قال ابن بري: الع.ض\م' أصابع'

ال1ذ}ر.ى. وع.ض\م' الفد�ان1: ل%و\ح'ه العريض' الذي ف رأ}س1ه الديدة� الت
ت.ش'قe الرض، والمع' أ%ع\ض1مةD وع'ض'م¬، كلها نادر¬، وعندي أ%نم
ك%س_ر'وا الع.ض\م. الذي هو الشبة� وع.ض\م. الغ.د�ان1 على ع1ضام�، كما

ك%س_ر'وا عليه ع.ض\م. الق%و\س,، ث ك%س_ر'وا ع1ضاماv على أع\ض1مة وع'ض'م�
كما ك%س_روا م1ثالv على أ%م\ث1ل%ة{ وم'ث�ل�، والظاء� ف كل ذلك لغةD؛

حكاه أبو حنيفة بعد أن ق%د_م. الض_اد. وقال ثعلب: الع.ض\م' شيء# من
الفخ، ول ي'ب.ي>ن\ أ%يÒ شيء� هو منه، قال: ول أ%سعه عن ابن العراب؛

قال: وقد جاء ف شعر الطYرم_اح، ول ينشد البيت. والع.ض\م': ع.س3يب'



الف%رس، أص\ل� ذن.به1، وهي الع'ك}وة�. والع1ض.ام': ع.س3يب' البعي, وهو
ذ%ن.ب'ه العظم ل ال�ل}ب'، والمع القليل� أ%ع\ض1مةD، والمع ع'ض'م¬. قال

الوهري: والع.ض\م' ع.س3يب' البعي,. والع.ض\م': خ.طê ف ال%ب.ل ي'خالف'
سائ1ر. ل%ونه؛ وقول الشاعر:
ر'ب_ ع.ض\م� ف و.س\ط1 ض.ه\ر�

قال: الض_ه\ر' الب'ق}عة� من البل ي'خال1ف' لون'ها سائر. لونه، قال:
وقوله ر'ب_ ع.ض\م� أراد أنه رأ%ى ع'وداv ف ذلك الوضع فق%ط%عه وع.م1ل% به

.vق%و\سا
والع.ض'وم': الناقة� الصeل}ب.ة� ف بدن,ها الق%و,ي_ة� على الس_ف%ر.

والع.ص'وم'، بالصاد ال�ه\م.لة: الكثية� ال4كل,. وامرأ%ةD ع.ي\ض'وم¬:
كثية� الكل,؛ عن كراع؛ قال:

أ�ر\ج,د. رأ}س' ش.ي\خة{ ع.ي\ض'وم,
والصاد أ%ع\لى؛ قال أبو منصور: هذا تصحيف قبيح، والصواب' الع.ي\ص'وم'،

بالصاد؛ كذلك رواه أبو العباس أحد بن يي عن ابن العراب، وقال ف موضع
آخر: هي الع.ص'وم' للمرأ%ة إذا ك%ث�ر. أ%ك}ل�ها، وإ,نا ع.ص'وم¬

وع.ي\ص'وم¬ ل4ن كثرة% أ%ك}ل1ها ت.ع\ص1مها من ال�زال, وت'ق%و>يها، وال
أ%علم.

@عطم: ابن العراب: الع'ط}م' الصeوف' النفوش'.
والع'ط�م': ال%ل}ك%ى، واحد'هم ع.ط1يم¬ وعاط1م¬.

@عظم: م1ن\ ص1فات1 ال عز_ وجل� العل1يe الع.ظ1يم'، وي'سب>ح العبد'
ر.ب_ه فيقول: سبحان ر.ب>ي العظيم؛ الع.ظ1يم': الذي جاو.ز. قد\ر'ه'

وجل� عن حدود1 الع'قول حت ل ت'ت.ص.و_ر الحاطة� ب,ك�ن\ه,ه وح.ق1يقته1.
والع1ظ%م' ف ص1فات1 ال4ج\سام: ك1ب.ر' الط©ول, والعرض, والعم\ق، وال

تعال جل� عن ذلك. قال النب، صلى ال عليه وسلم: أم_ا الرeكوع'
فعظYم'وا فيه الرب_ أي اج\عل�وه ف أن\ف�س3كم ذا ع.ظمة{، وع.ظمة� ال3

سبحانه ل ت'ك%ي_ف' ول ت'حدe ول ت'مث�ل بشيء، ويب' على العباد1 أن
ي.ع\ل%م'وا أنه عظيم¬ كما وص.ف. نف}سه وف%و\ق. ذلك بل ك%يف1ي_ة{ ول

ت.ح\ديد{. قال الليث: الع.ظمة� الت_ع.ظ©م' والن_خ\وة� والز_ه\و'؛ قال
الزهري: ول ت'وص.ف' عظمة� ال با وص.ف%ها به الليث�، وإذا و'ص1ف. العبد'

�بالع.ظمة فهو ذ%مÒ لن العظمة ف القيقة ل عز وجل، وأما ع.ظ%م.ة



العبد1 فك1ب\ر'ه الذموم' وت.ج.بeره. وف الديث: م.ن\ ت.ع.ظ�م. ف نفسه
ل%ق1ي. ال، ت.بار.ك وتعال، غ%ض\بان%؛ الت_ع.ط©م' ف النفس: هو الكب'

�والز_ه\و' والن�خ\وة�. والع.ظ%م.ة� والع.ظ%م'وت': الكب'. وع.ظ%م.ة
اللسان: ما ع.ظ�م. منه وغ%ل�ط% فوق. الع.ك%د.ة1، وع.ك%د.ت'ه أص\ل�ه.

والع1ظ%م': خلف' الص>غ.ر. ع.ظ�م. ي.ع\ظ�م ع1ظ%ماv وع.ظامةv: ك%ب'ر.، وهو عظيم¬
وع'ظام¬. وع.ظ�م. المر.: ك%ب_ره. وأ%ع\ظ%م.ه واس\ت.ع\ظ%م.ه: رآه

ع.ظيماv. وت.عاظ%م.ه: ع.ظ�م. عليه. وأ%مر¬ ل ي.ت.عاظ%م'ه شيء#: ل ي.ع\ظ�م
بالضافة إليه، وس.ي\لD ل ي.ت.عاظ%م'ه شيء# كذلك. وأ%صابنا مطر¬ ل

ي.تعاظ%م'ه شيء# أي ل ي.ع\ظ�م' ع1نده شيء. وف الديث: قال ال تعال: ل
ي.ت.عاظ%م'ن ذ%ن\ب¬ أ%ن أ%غ}ف1ره.؛ أي ل ي.ع\ظ�م' علي_ وع1ند1ي.

وأ%ع\ظ%م.ن ما ق�ل}ت. ل أي هال%ن وع.ظ�م. علي_. ويقال: ما ي'ع\ظ1م'ن أن
.vن. وأ%ع\ظ%م. المر' فهو م'ع\ظ1م¬: صار. ع.ظ1يما�أف}عل% ذلك أي ما ي.ه'ول

ور.ماه ب'ع\ظ%م� أي بعظيم. واس\ت.ع\ظمت' ال4م\ر. إذا أ%ن\كرت\ه. ويقال:
ل يت.عاظ%م'ن ما أتيت' إليك من ع.ظ1يم الن_ي\ل والع.ط1ي_ة1، وسعت'

خباv فأ%ع\ظ%م\ت'ه. و.و.ص.ف. ال عذاب. الن_ار, فقال: ع.ذاب ع.ظ1يم؛
وكذلك الع.ذاب ف الدeن\يا. وو.ص.ف ك%ي\د. الن>ساء فقال: إن� كيد.ك�ن_

ع.ظيم¬. ورجلD ع.ظ1يم¬ ف ال%ج\د1 والر_أ}ي على ال%ثل,، وقد ت.عظ�م.
واس\ت.عظ%م.. ول1فلن ع.ظ%مةD عند. الن_اس, أي ح'ر\مةD ي'عظ�م' ل%ا،

وله م.عاظ1م' م1ث}ل�ه؛ وقال م'رقYش:
والال� له م.عاظ1م¬ وح'ر.م\

(* تام البيت كما ف التكملة:
فنحن أخوالك عمرك ولنــــــخال له معاظم وحرم).

وإن_ه ل%ع.ظ1يم' ال%عاظ1م أي عظيم' ال�ر\مة. ويقال: ت.عاظ%م.ن
ال4مر' وت.عاظ%م\ت'ه إذا اس\ت.ع\ظ%م\ت.ه، وهذا كما يقال: ت.ه.ي_ب.ن الشيء�

وت%ي_ب\ت'ه. واس\ت.ع\ظ%م.: ت.ع.ظ�م. وتكب_ر.، والسم الع'ظ}م'.
وع'ظ}م' الشيء: و.س.ط�ه. وقال اللحيان: ع'ظ}م' المر, وع.ظ}م'ه م'ع\ظ%م'ه.

وجاء ف ع'ظ}م, الن_اس, وع.ظ}م1هم أي ف م'ع\ظ%م1هم. وف حديث ابن سيين:
ج.ل%س\ت' إل م.ج\ل1س� فيه ع'ظ}م¬ من الن\صار, أي جاعةD كبيةD منهم.

واس\ت.عظ%م الشيء4: أخذ م'عظ%م.ه.
وع.ظ%م.ة� الذYراع,: م'س\ت.غ\ل%ظ�ها. وقال اللحيان: العظ%مة� من



الساعد ما ي.لي ال1ر\فق. الذي فيه الع.ض.لة�، قال: والساعد ن,صف}ان: فن,ص\ف¬
ع.ظ%مةD، ون,صف¬ أ%س.لةD، فالع.ظ%مة� ما ي.لي ال1ر\فق. من م'س\ت.غ\ل%ظ

الذYراع, وفيه الع.ض.لة�، وال4س.لة� ما ي.لي الكف_.
:�والع'ظمة� والع1ظامة� والع'ظ�امة�، بالتشديد، والع\ظامة� والعظيمة

ث%و\ب¬ ت'عظYم' به الرأ%ة� عجيزت.ها؛ وقال الفراء: الع'ظ}مة� شيء#
ت'ع.ظYم' بعه الرأة ر,د\ف%ها من م1ر\ف%قة{ وغي,ها، وهذا ف كلم, بن

أ%س.د{، وغي'هم يقول: الع1ظام.ة�، بكسر العي؛ وقوله:
وإن} ت.ن\ج' م1نها ت.ن\ج' م1ن\ ذي ع.ظ1يمة{،

وإل� فإن>ي ل إخال�ك. ناج,يا
أ%راد من أ%مر� ذي داهية{ ع.ظ1يمة{.

والع.ظ}م': الذي عليه اللحم' من ق%ص.ب, اليوان1، والمع أ%ع\ظ�م¬
وع1ظام¬ وع1ظامةD، الاء لتأ}نيث المع كالف1حالة1؛ قال:

و.ي\لD ل1ب'ع\ران1 أب ن.عامه\
من\ك.، ومن\ ش.ف}ر.ت1ك ال�دامه\
إذا اب\ت.ر.ك}ت. فحف%ر\ت. قامه\،
ث ن.ثر\ت. الف%ر\ث% والع1ظامه\

�وقيل: الع1ظامة� واحدة� الع1ظام، ومنه الف1حالة� والذYكارة
وال1جارة�، والن>قادة� جع' الن_ق%د، وال1مالة� جع' المل؛ قال ال عز وجل:

ج,مالت¬ ص'ف}ر¬؛ هي جع' ج,مالة{ وج,مال�. وع.ظ�م. الشاة%: ق%ط�عها
vض.ر.ب. ع1ظام.ه. وع.ظم. الكل}ب. ع.ظ}ما :vوع.ظ%م.ه عظ}ما .vع.ظ}ما vع.ظ}ما

vض\غ.ة% ع1ظاما�وأ%ع\ظ%مه إي_اه: أط}عم.ه. وف التنزيل: ف%خ.ل%ق}نا ال
ف%ك%س.ونا الع1ظام. لماv؛ وي'قر.أ�: فكس.و\نا الع.ظ}م. ل%ح\ماv؛ قال

الزهري: التوحيد والمع' هنا جائزان1 لنه ي'ع\ل%م أن النسان% ذو ع1ظام�،
�فإذا و'ح>د. فلنه ي.د'ل© على المع ولن معه اللحم.، ول%فظ�ه ل%فظ

الواحد، وقد يوز من التوحيد إذا كان ف الكلم دليلD على المع ما هو
أ%شدe من هذا؛ قال الراجز:

ف ح.ل}ق1كم ع.ظ}م¬ وقد ش.جينا
يريد ف ح'لوقكم ع1ظام¬. وقال عز وجل: قال م.ن\ ي'ح\يي الع1ظام. وهي

ر.م1يم¬؛ قال الع1ظام وهي جع¬ ث قال رميم¬ ف%وح_د.، وفيه قولن: أ%حد'ها
أن الع1ظام. وإن كانت جعاv فبناؤها بناء الواحد لنا على بناء جدار�



وك1تاب وج,راب وما أشبهها فو.ح_د. الن_ع\ت للفظ؛ قال الشاعر:
يا ع.م\رو' ج,يان'كم' باك1ر'،
فالق%ل}ب' ل له{ ول صاب,ر'

وال1يان� جع¬ والباك1ر' نعت¬ للواحد، وجاز ذلك ل4ن اليان% ل
ي'ب\ن. بناء4 المع وهو على بناء3 ع1ر\فان{ وس1ر\حان{ وما أ%ش\بهه، والقول

eبعن م.ر\موم�، وذلك أن البل% ت.ر'م Dالثان أن الر_م1يم. فعيل
الع1ظام. أي ت.ق}ض.م'ها وتأ}ك�لها، فهي ر.م_ةD وم.ر\مومةD ور.م1يم¬، ويوز أن

يكون ر.م1يم¬ من ر.م_ الع.ظ}م' إذا ب.ل1ي. ي.ر,مe. فهو ر.امÒ ور.م1يم¬
أي بال�.

وع.ظ}م' و.ض_اح�: ل�ع\بةD لم ي.ط}ر.ح'ون بالليل ق1ط}عة% ع.ظ}م� فمن
أصاب.ه فقد غلب. أصحاب.ه فيقولون:

ع'ظ%ي\م. و.ض_اح� ض1ح.ن_ الل�ي\ل%ه\،
ل ت.ض1ح.ن_ ب.ع\د.ها م1ن\ ل%ي\ل%ه\

وف حديث: ب.ي\نا هو ي.ل}ع.ب' مع الص>ب\يان1 وهو ص.غي¬ ب,ع.ظ}م,
و.ض_اح� م.ر_ عليه ي.ه'ود1يÒ فقال له ل%ت.ق}ت'ل%ن_ ص.ناد1يد. هذه

الق%ر\ية1؛ هي الل©ع\بة� الذكورة� وكانوا إذا أ%صاب.ه واحد¬ منهم غل%ب.
أ%ص\حاب.ه، وكانوا إذا غ%ل%ب. واحد¬ من الف%ر,يقي رك1ب. أص\حاب'ه الفريق.

الخ.ر. من ال%و\ض1ع, الذي ي.ج,د'ونه فيه إل ال%و\ض1ع, الذي ر.م.و\ا به
منه.وع.ظ}م' الف%د�ان1: ل%و\ح'ه الع.ريض' الذي ف رأ}س1ه الديدة� الت

ت'ش.قe با الرض'، والضاد لغة. والع.ظ}م: خ.ش.ب' الر_ح\ل, بل أ%ن\ساع�
ول أ%داة{، وهو ع.ظ}م' الر_ح\ل,. وقولم ف التعجب: ع.ظ�م. الب.ط}ن'

ب.ط}ن'ك وع.ظ}م. الب.ط}ن' ب.ط}ن'ك، بتخفيف الظاء، وع'ظ}م. البطن' بطن'ك،
بسكون الظاء وي.ن\ق�لون ض.م_تها إل الع.ي\ن، بعن ع.ظ�م.، وإنا يكون

الن_ق}ل� فيما يكون م.د\حاv أو ذ%م�اv، وكل© ما ح.س'ن. أن يكون على مذهب
ن,ع\م. وب,ئ}س. صح_ تفيف�ه ون.ق}ل� حركة و.س.ط1ه إل أو�له، وما ل

ي.ح\س'ن\ ل ي'ن\ق%ل وإن جاز تفيفه، تقول ح.س'ن. الوج\ه' و.ج\ه'ك وح.س\ن.
الو.ج\ه' و.ج\ه'ك وح'س\ن. الو.ج\ه' و.ج\ه'ك.، ول يوز أن تقول قد ح'س\ن.

وج\ه'ك لنه ل يصلح فيه ن,ع\م.، ويوز أن ت'خ.فYف%ه فتقول% قد ح.س\ن.
و.ج\ه'ك، فق1س عليه. وأ%ع\ظ%م. الم\ر. وع.ظ�م.ه: ف%خ_مه. والت_ع\ظيم':

.�الت_ب\جيل



والع.ظيمة� وال�ع\ظ%مة�: النازلة� الشديدة� وال�ل1م_ة� إذا
أ%ع\ض.ل%ت\. والع.ظ%م.ة�: الك1ب\رياء�.

وذو ع'ظ}م�: ع'ر\ض¬ من أ%ع\راض, خ.ي\ب.ر فيه عيونD جارية ونيلD عامرة.
وع.ظ%مات' الق%و\م,: سادت'هم وذو ش.ر.ف1هم. وع'ظ}م' الشيء وم'ع\ظ%م'ه:

�ج'ل©ه وأك}ث%ره'. وع'ظ}م' الشيء: أك}ب.ر'ه. وف الديث: أنه كان ي'ح.د>ث
ل%ي\لةv عن ب.ن إسرائيل% ل ي.ق�وم' فيها إل إل ع'ظ}م, صلة{؛ كأ%نه

أراد ل يقوم' إل إل الف%ريضة1؛ ومنه الديث: فأ%س\ن.د'وا ع'ظ}م. ذلك
إل ابن, الدeخ\ش'م, أي م'ع\ظ%م.ه. وف حديث ر'ق%ي\ق%ة%: ان\ظ�ر'وا

ر.ج'لv ط�والv ع'ظاماv أي ع.ظ1يماv بالغاv، والف�عال� من أ%بنية البالغة،
وأ%بلغ منه ف�ع_ال بالتشديد.

@عظلم: الع1ظ}ل1م': ع'صارة� بعض, الشجر,. قال الزهري: ع'صارة� شجر لون'ه
كالن>يل, أ%خ\ضر إل الك�د\رة. والع1ظ}ل1م': ص1ب\غD أ%حر'، وقيل: هو

الو.س\م.ة�. قال أبو حنيفة: الع1ظ}ل1م' ش'ج.ي\ر.ةD من الر>ب_ة ت.ن\ب'ت'
أخياv وت.د'وم' خ'ض\رت'ها؛ قال: وأخبن بعض' العراب أن الع1ظ}ل1م. ه'و

الو.س\مة� الذك%ر'، قال: وب.ل%غن هذا ف خب.ر� عن الزهري أنه ذ�ك1ر.
عنده ال1ضاب' ال4س\ود' فقال: وما بأ}س¬ به، هأ%نذا أ%خ\ض1ب' بالع1ظ}ل1م؛

وقال مرة: أخبن أعرابÒ م1ن\ أ%هل الس_راة قال الع1ظ}ل1مة� شجرة
ترتفع على ساق� نو الذراع، ولا ف�روع¬ ف أطرافها كن.و\ر, الك�ز\ب.رة1، وهي

شجرةD غ%ب\راء�. ول%ي\لD ع1ظ}ل1م¬: م'ظ}ل1م¬، على التشبيه1؛ قال ابن
بري: ومنه قول الشاعر:

ول%ي\ل ع1ظ}ل1م ع.ر_ض\ت' ن.ف}س3ي،
وك�ن\ت' م'ش.ي_عاv ر.ح\ب. الذYراع,

@عفهم: الع'فاه1م': الق%و,ي�ة� ال%ل}دة� من النوق. وع.د\و¬ عفاه1م¬:
شديد¬؛ قال غيلن ي.ص1ف' أو�ل شبابه وق�و_ت.ه:

ي.ظ%ل© م.ن\ جاراه ف ع.ذائ1م
م1ن\ ع'ن\ف�وان1 ج.ر\يه1 الع'فاه1م

وع'فاه1م' الش_باب,: أ%و_ل�ه، قال: والع'فاه1م' م.ن\ ج.عل الماعة%
ع.فاهيم. فإنه جعل% ال%د_ة% ف آخر,ها مكان% اللف الت ألقاها و.س.ط1ها.

Dه، وكذلك ع'فاه1م'ه. وس.ي\ل�وقال شر: ع'ن\ف�وان ك�لY شيء� أ%و_ل
ع'فاه1م¬ أي كثي' الاء. الفراء: ع.ي\ش¬ ع'فاه1م¬ أي م'خ\ص1ب¬. أبو زيد:



عيش¬ ع'فاه1م¬ أي واسع¬ وكذلك الد_غ}ف%ل1يe. الزهري ف ترجة عرهم:
الع'ر\ه'وم' والع'راه1م' التارe الناع1م' من كلY شيء�؛ وأنشد:

وق%ص.باv ع'فاه1ماv ع'ر\ه'وما
@عقم: الع.ق}م' والع'ق}م'، بالفتح والضم: ه.ز\مةD تقع' ف الر_ح1م فل

vوع.ق}ما vوع'ق1م.ت\ ع'ق}ما vالولد.. ع.ق1م.ت1 الر_ح1م' ع.ق}ما �ت.ق}ب.ل
Dور.ح1م¬ ع.ق1يم¬ وع.ق1يمة vوع.ق%م.ها ال� ي.ع\ق1م'ها ع.ق}ما vوع.ق%ما

م.ع\قومةD، والمع' ع.قائم' وع'ق�م¬، وما كانت ع.ق1يماv ولقد ع'ق1م.ت،
فهي م.ع\قومةD، وع.ق�م.ت إذا ل ت.ح\م1ل} فهي ع.ق1يم¬ وع.ق�ر.ت\، بفتح

العي وض.م> القاف. وحكى ابن العراب: امرأ%ةD عقيم¬، بغي هاء�، ل ت.ل1د'
من ن,س\وة{ ع.قائم، وزاد اللحيان: من نسوة{ ع'ق}م�؛ قال أبو د.ه\بل�
يدح عبد. ال بن. ال4ز\رق الخزومي�، وقيل هو للحزين الليثي:

ن.ز\ر الكلم, من. ال%ياء3، ت.خال�ه
ض.م1ناv، وليس ب,ج,س\م1ه س'ق}م'

م'ت.ه.لYل ب,ن.ع.م\، بل م'تباع1د،
س1ي�ان1 منه الو.ف}ر' والع'د\م'

ع'ق1م. الن>ساء� فلن ي.ل1د\ن% ش.بيه.ه،
إن الن>ساء4 بث}ل1ه ع'ق}م'

قال ابن بري: الفصيح ع.ق%م. ال� رح1م.ها وع'ق1م.ت الرأ%ة، ومن قال
ع.ق�م.ت\ أو ع.ق1م.ت\ قال أ%ع\ق%م.ها ال� وع.ق%م.ها مثل أ%ح\ز.ن\ت'ه

وح.ز.ن\ت'ه؛ وأنشد ف الع'ق}م, ال%ص\در للم'خ.ب_ل الس_ع\دي�:
ع'ق1م.ت\ ف%ناع.م. ن.ب\ت.ه الع'ق}م'

وف الديث: س.و\داء� و.ل�ود¬ خي¬ من ح.سناء4 ع.قيم. قال ابن الثي:
والرأ%ة� ع.قيم¬ وم.ع\قومةD، والرجل� ع.ق1يم¬ وم.ع\قوم¬. وف كلم

الاضرة: الرجال� عند.ه' ب'ك}م، والن>ساء� بثل1ه ع'ق}م. ويقال للمرأة
vالر_ح1م كأ%نا م.س\دودت'ها. ويقال: ع'ق1م.ت الرأ%ة ت'ع\ق%م ع.ق}ما �م.ع\قومة

وع.ق1م.ت\ ت.ع\ق%م' ع.ق%ماv وع.ق�مت\ ت.ع\ق�م ع'ق}ماv، وأ%عقم. ال�
ر.ح1م.ها فع'ق1مت\، على ما ل يسم� فاعله. ور.ح1م¬ معقومةD أي مسدودة ل

تلد ومصدره الع.ق}م؛ وأ%نشد ابن بري لل4عشى:
ت.لو,ي بع1ذ}ق, خ1صاب� كلما خ.ط%ر.ت\

عن ف%ر\ج م.ع\قومة{ ل ت.ت_ب,ع\ ر'ب.عا



ورجلD ع.قيم¬ وع.قام¬: ل ي'ول%د له، والمع ع'ق%ماء وع1قام¬ وع.ق}مى.
vق، وما كان ع.قاما�وامرأة ع.قام¬ ورجل ع.قام¬ إذا كانا سي>ئ%ي ال�ل

ولقد ع.ق�م: ت.خ.ل�قه؛ وأنشد أبو عمرو:
،Ýوأنت. ع.قام¬ ل ي'صاب' له ه.وى
وذو ه1م_ة{ ف الال، وهو م'ض.ي�ع'

ويقال للمرأة الع.ق1يم من س'وء3 ال�ل�ق: ع.ق�م.ت\. والدنيا ع.قيم¬ أي
ل تر'دe على صاحبها خياv، وبوم' القيامة يوم¬ عق1يم لنه ل يوم.

بعده.؛ فأما قول النب، صلى ال عليه وسلم: العقل� ع.ق}لن، فأ%ما عقل صاحب
الدنيا فع.قيم¬، وأما عقل� صاحب الخرة فم'ث}م1ر¬، فالعقيم' ههنا الذي ل

ي.نفع' ول ير'دe خياv على الث%ل. والريح' العقيم' ف كتاب ال: هي
الد_بور'؛ قال ال تعال: وف عاد{ إذ أ%رسلنا عليهم الريح. العقيم؛ قال
أبو إسحق: الريح' العقيم' الت ل يكون معها ل%ق%ح¬ أي ل تأ}ت بطر

إنا هي ريح' الهلك، وقيل: هي ل ت'لق1ح' الشجر ول ت'نش1ئ� س.حاباv ول
ت.ح\م1ل م.طراv، عاد.لوا با ضد_ها، وهو قولم: ر,يح¬ لق1ح¬ أي أنا

ت'ل}ق1ح الشجر. وت'نش1ئ� الس_حاب، وجاؤوا با على حذف الزائد وله نظائر
�كثية. ويقال: ال�ل}ك' ع.قيم¬ ل ينفع فيه نس.ب¬ ل4ن ال4ب. يقت'ل

ابن.ه على ال�ل}ك. وقال ثعلب: معناه أنه يقتل أباه وأ%خاه وع.م_ه ف ذلك.
والع.ق}م': الق%ط}ع'، ومنه قيل: ال�لك ع.قيم¬ لنه ت'قطع' فيه ال4رحام

�بالقتل والع'قوق. وف الديث: اليمي' الفاجرة الت ي'ق}ت.طع' با مال
ال�سلم, ت.ع\ق1م' الر_ح1م؛ يريد أنا ت.ق}طع الص>لة والعروف. بي

الناس. قال ابن الثي: ويوز أن يمل على ظاهره.
وحرب ع.قام¬ وع'قام وع.قيم: شديدة ل ي.لو,ي فيها أ%حد¬ على أحد ي.ك}ث�ر

فيها القتل� وت.بقى النساء أ%يامى، ويوم¬ ع.قيم¬ وع'قام وع.قام كذلك.
وداء# ع.قام وع'قام: ل ي.بأ�، والضمe أ%ف}صح'؛ قالت ليلى:

ش.فاها من. الداء3 الع'قام, الذي با
غ�لم¬، إذا ه.ز_ الق%ناة% س.قاها

قال الوهري: الع.قام' الداء� الذي ل ي'ب.أ� منه، وقياسه الضم إل أن
السموع هو الفتح. ابن ال4عراب: يقال فلن ذو ع'ق}م1ي_ات{ إذا كان

ي'ل%و>ي ب.ص\م1ه. والع.قام': اسم' حية{ تسكن البح\ر، ويقال: إن السود. من
الي�ات يأ}ت شط� البحر في.ص\ف1ر فتخرج إليه العقام' فيت.لو.يان ث



Dي.ف}تر,قان، فيذهب' هذا ف الب> وترجع الع.قام' إل البحر. وناقة
ع.قام¬: بازلD شديدة؛ وأنشد ابن ال4عراب:

وإن أ%ج\د.ى أ%ظ%ل�ها وم.ر_ت\
�ل1م.ن\ه.ل1ها ع.قام¬ خ.ن\ش.ل1يل

(* قوله «لنهلها» كذا ف الصل تبعاv للمحكم، والذي ف مادة جدي منه:
لنهبها، بالباء).

أجد.ى: من\ ج.د1ي�ة الد_م,.
وال%عاق1م': ف1ق%ر¬ بي الف%ريدة والع.ج\ب ف م'ؤخ_ر الصeلب؛ قال

خ'فاف¬:
وخ.ي\ل� ت.ناد.ى ل ه.واد.ة% ب.ي\نها،
ش.ه,د\ت' ب.د\لوك ال%عاق1م, م'ح\ن,ق,

أي ليس بر.ه1ل�. والع\تقام': الدeخول ف المر. وف حديث ابن مسعود
vالسلمون س'جودا eحي ذكر القيامة وأ%ن9 ال4 ي.ظهر للخ.ل}ق قال: في.خ1ر

لرب> العالي وت'ع\ق%م' أصلب' النافقي، وقيل: الشركي، فل
vواحدا vفتبقى أصلب'هم ط%ب.قا ،vهم وتصي م.شدودة�ي.سجدون أي ت.ي\ب.س م.فاص1ل
أي ت'ع\ق%د ويدخل� بعضها ف بعض فل يستطيعون السجود. ويقال: ع'ق1م.ت\

م.فاص1ل� ي.د.يه ورجلي\ه إذا ي.ب,ست\. وال%عاق1م': الفاصل. وال%عاق1م'
من اليل: الفاصل، واحد'ها م.ع\ق1م¬، فالرeس\غ عند الافر م.ع\ق1م¬،
والرeك}بة م.ع\ق1م، والع'ر\قوب م.ع\ق1م، وس'م>يت الفاصل م.عاق1م. لن

بعضها م'ن\طبق¬ على بعض.
vوالعت1قام: أن ي.ح\ف1روا البئر حت إذا د.ن.و\ا من الاء ح.ف%روا بئرا

vوقوه، فإن كان ع.ذ}با�صغية ف و.س.طها حت ي.ص1لوا إل الاء في.ذ
و.س_عوها وحف%روا بقي_ت.ها، وإن ل يكن ع.ذ}باv تركوها؛ قال العجاج يصف

:vثورا
بس.ل}ه.ب.ي\ن, فو\ق. أن\ف{ أذل%فا،
إذا انت.حى م'ع\ت.ق1ماv أو ل�فا

أي بق%ر\ن.ي طويلي أي ع.و_ج. ج,راب. البئر ي.م\نةv وي.س\رة.
والعت1قام': ال�ض1يe ف الفر س'ف}لv. قال ابن بري: ويأ}ت ي.ع\ت.ق1م' بعن

ي.قه.ر؛ قال رؤبة بن العجاج:
ي.ع\ت.ق1م' الجدال% وال�صوما



وقول الشاعر ربيعة بن مقروم الض_ب>ي>:
وماء� آج,ن, ال%م_ات1 ق%ف}ر�
ت.ع.ق�م' ف ج.وان,به الس>باع'

أي ت}ت.ف1ر، ويقال: تر.د_د'. وعاق%م\ت فلناv إذا خاصم\ته.
والع.ق}م': ال1ر\ط� الحر، وقيل: هو كل© ثوب أحر. والع.ق}م': ضر\ب

من الو.ش\ي، الواحدة ع.ق}مةD ويقال ع1ق}مة؛ وأنشد ابن بري لعلقمة بن
عب.دة:ع.ق}ماv ور.ق}ماv ي.كاد' الطي' ي.ت\ب.ع'ه،

كأ%نه من د.م, ال4جواف1 م.دم'وم'
وقال اللحيان: العق}مة� ضر\ب¬ من ثياب الوادج م'و.ش�ىÝ، قال: وبعضهم

يقول هي ض'روب من اللب بيض¬ وح'م\ر، وقيل: الع1ق}مة جع ع.ق}م� كش.يخ�
وش1يخة{، وإنا قيل للو.ش\ي ع1ق}مة لن الصانع كان يعم.ل�، فإذا أ%راد أن

ي.ش1ي. بغي ذلك اللون ل%واه فأ%غم.ضه وأ%ظهر ما ي'ريد عمله.
وكلم ع'ق}م1يÒ: قدي¬ قد د.ر.س.؛ عن ثعلب. والع'ق1م1يe من الكلم:

غريب' الغريب والع'ق}م1يe: كلم ع.قيم ل ي'شتقe منه ف1ع\ل. ويقال: إنه
ل%عال1م¬ بع'ق}م1ي> الكلم وع'ق}ب� الكلم وهو غامض الكلم الذي ل

يعرفه الناس، وهو مثل النوادر. وقال أ%بو عمرو: سأ%لت رجلv من ه'ذ%يل عن حرف
غريب فقال: هذا كلم ع'ق}م1يÒ، يعن أنه من كلم الاهلي�ة ل ي'عر.ف'

Òالكلم أي قدي' الكلم. وكلم¬ ع'ق}م1ي eاليوم.، وقيل: ع'ق}م1ي
وع1ق}م1يÒ أ%ي غامض¬. والع'ق}ميe: الرجل� القدي' 

(* قوله «والعقمي� الرجل
القدي إل» ضبط ف الصل بالضم وبه صرح ف القاموس، وضبط ف التهذيب

والتكملة بالفتح) الكرم, والشرف1.
والت_عاق�م': الو,ر\د' مرةv بعد. مرة{، وقيل: اليم فيه بدل من باء

التعاق�ب,. وال%ع\ق1م' أ%يضاv: ع'ق}د.ةD ف الت>ب\ن.
@عكم: ع.ك%م. التاع. ي.ع\ك1م'ه ع.ك}ماv: شد_ه بثوب، وهو أ%ن يبس'ط%ه

ويعل% فيه التاع. وي.ش'د_ه وي'س.م_ى حينئذ ع1ك}ماv. والع1كام': ما
ع'ك1م. به، وهو ال%ب\ل� الذي ي'ع\ك%م' عليه. والع1ك}م': ع1ك}م' الثYياب, 

*)
قوله «والعكم عكم الثياب إل» هي عبارة التهذيب والتكملة، وبقيتها:

،�والعكمتان بالريك تشدان من جان الودج بثوب) الذي ت'ش.دe به الع.ك%مة



والمع ع'ك�م¬. والع1ك}م': كالع1كام. وف حديث أب ر.ي\حان.ة: أنه ن.هى عن
ال�عاك%مة1، وف%س_رها الطحاوي� بضم الشيء إل الشيء. يقال: ع.ك%م\ت'
الثYياب. إذا شدد\ت بعض.ها إل بعض، يريد' با أن يتمع. الرج'لن1 أو

الرأ%تان1 عاري.ي\ن, ل حاجز. بي ب.د.ن.ي\ه,ما؛ ومنه الديث الخر: ل
�ي'ف}ضي الرجل� إل الرجل, ول الرأ%ة� إ,ل الرأ%ة1. والع1ك}م': الع1د\ل

ما دام. فيه التاع'. والع1ك}مان1: ع1د\لن1 ي'ش.د�ان1 على جانب
ال%و\د.ج, بثوب�، وجع' كلY ذلك أ%ع\كام¬، ل ي'ك%س_ر' إل� عليه. ومن

أمثالم قولم: ه'ما كع1ك}م.ي الع.ي\ر,؛ يقال للرجلي ي.ت.ساو.يان1 ف
الش_ر.ف؛ ويروى هذا الثل عن ه.ر,م بن س1نان{ أنه قاله لعلقمة% وعامر حي

ت.ناف%را إليه فلم ي'ن.فYر واحداv منهما على صاح1به. وف حديث أ�م> زرع�:
�ع'ك�وم'ها ر.داح¬ وب.يت'ها ف%ي_اح¬؛ أبو عبيد: الع'كوم' ال4ح\مال

وال4ع\دال� الت فيها ال4و\ع1ية من ص'نوف1 ال4ط}ع1مة والتاع، واحد'ها
ع1ك}م¬، بالكسر. وف حديث علي�ç، رضي ال عنه: ن'فاضةD كن'فاضة1 الع1ك}م.

قال: وسعت العرب تقول ل%د.م1هم يوم الظ�ع\ن اع\ت.ك1موا؛ وقد اع\ت.ك%م'وا
إذا س.و_و'ا ال4ع\دال% ليش'دeوها على ال%م'ولة1. وقال الزهري: كل©
�ع1د\ل� ع1ك}م¬، وجعه' أ%ع\كام¬ وع'كوم¬. وقال الفراء: يقول الرجل

لصاحبه اع\ك�م\ن وأ%ع\ك1م\ن، فمعن اع\ك1م\ن أ%ي اع\ك�م\ ل ويوز بكسر
الكاف، وأ%ما أ%ع\ك1م\ن بقط}ع ال4لف فمعناه أ%ع1ن>ي على الع.ك}م، ومثله

اح\ل�ب\ن أ%ي اح\ل�ب\ ل، وأ%ح\ل1ب\ن أي أ%ع1ن>ي على ال%ل}ب.
وع.ك%م\ت' الرجل% الع1ك}م. إذا ع.ك%م\ت.ه له، مثل قولك ح.ل%ب\ت'ه الناقة% أي

حل%بت'ها له. والع1ك}م': الكارة�، والمع' ع'كوم¬. ووقع. ال�ص\ط%ر,عان1
ع1ك}م.ي\ ع.ي\ر� وكع1ك}م.ي\ ع.ي\ر�: و.ق%عا م.عاv ل ي.ص\رع\ أحد'ها

صاح1ب.ه. وأ%ع\ك%م.ه الع1ك}م.: أ%عان.ه عليه. وع.ك%م. البعي. ي.ع\ك1مه'
ع.ك}ماv: شد_ عليه الع1ك}م.. ورجلD م'ع.ك�م¬ ص'ل}ب': اللحم, كثي'

ال%فاص1ل,، ش'ب>ه. بالع1ك}م. وع.ك%م. البعي. ي.ع\ك1م'ه ع.ك}ماv: ش.د_ فاه'،
�والع1كام' ما ش'د_ به، والمع ع'ك�م¬. والع1ك}م': الن_م.ط� تعله الرأ%ة

كالو,عاء ت.د_خ1ر' فيه م.تاع.ها؛ قال م'ز.ر>د:
ول%م_ا غ%د.ت\ أ�م.ي ت'ح.ي>ي ب.نات1ها،

أ%غ%ر\ت' على الع1ك}م, الذي كان ي'م\ن.ع'
vخ.ل%ط}ت' ب,صاع, ال4ق}ط1 صاع.ي\ن, ع.ج\و.ة



إل صاع, س.م\ن�، و.س\ط%ه' ي.ت.ر.ي_ع'
وف حديث أب هريرة: وس.ي.ج,د' أ%حد'كم امرأ%ت.ه قد م.لل4ت ع1ك}م.ها

م1ن\ و.ب.ر, الب,ل,؛ والع1ك}م': داخل� ال%ن\ب, على ال%ث%ل بالع1ك}م,
الن_م.ط1؛ قال ال�ط%ي\ئة:

ن.د1م\ت' على ل1سان{ كان م1ن>ي،
و.د1د\ت' ب,أ%ن_ه ف ج.و\ف1 ع1ك}م,

ويروي: ف%ل%ي\ت. بأ%ن_ه، وف%ل%ي\ت. ب.يان.ه. وع.ك}مة الب.ط}ن,: زاويت'ه
كال%ز\مة1، وخص_ بعض'هم به ال%ح\د. فقالوا: ما ب.ق1ي. ف ب.ط}ن

الداب_ة ه.ز\مةD ول ع.ك}مةD إل� ام\تل4ت؛ وأ%نشد:
حت إذا ما ب.ل�ت1 الع'ك�وما

م1ن ق%ص.ب, ال4ج\واف1 وال�ز'وما
والمع' ع'ك�وم¬ كص.خ\رة{ وص'خ'ور. وع.ك%م.ه عن ز,يارته ي.ع\ك1مه':

ص.ر.ف%ه عن ز,يارته1. والع.ك�وم: ال�ن\ص.ر.ف'. وما ع1ن\د.ه ع.ك�وم¬ أي
م.ص\ر,ف¬. وع'ك1م. عن ز,يارت1نا ي'ع\ك%م' أ%يضاv: ر'د_؛ قال الشاعر:

Dزوء3 ظ%ماءة�ولح.ت\ه من ب.ع\د1 ال
ول يك' عن\ و,ر\د1 ال1ياه1 ع.ك�وم'

وعك%م. عليه ي.ع\ك1م': ك%ر_؛ قال لبيد:
فجال% ول ي.ع\ك1م\ لو,ر\د{ م'ق%لYص�

أي ه.ر.ب ول ي.ك�ر_. وقال شر: يكون� ع.ك%م ف هذا البيت بعن
ان\ت.ظ%ر كأ%نه قال فجال% ول ي.ن\تظ1ر\؛ وأ%نشد بيت أب كبي

ال�ذ%ل9:أ%ز'ه.ي\ر.، هل ع.ن\ ش.ي\بة{ م1ن\ م.ع\ك1م,،
أم ل خ'لود. ل1بازل� م'ت.ك%ر>م,؟

أراد ز'ه.ي\ر.ة ابنت.ه، واستشهد به الوهري فقال: هل عن ش.ي\بة{ من
م.ع\ك1م أي م.ع\د1ل وم.ص\رف. وع.ك%م. ي.ع\ك1م': ان\ت.ظ%ر. وما ع.ك%م. عن

ش.ت\مي أي ما تأ%خ_ر.. والع.ك}م': الن\تظار'؛ قال أ%وس:
ف%جال% ول ي.ع\ك1م\، وش.ي_ع. أ%م\ر.ه
ب'ن\ق%ط%ع, الغ.ض\راء3 شدÒ م'ؤال1ف

أي ل ينتظر؛ يقول: هر.ب ول ي.ك�ر�. وف الديث: ما ع.ك%م.، يعن أبا
بكر، رضي ال عنه، حي ع'ر,ض. عليه الس\لم' أي ما ت.حب_س. وما ان\تظر.

ول عد.ل%. والع1ك}م': ب.ك%ر.ة� البئر؛ وأنشد:



وع'ن'ق� م1ث}ل ع.م'ود الس_ي\س.ب,،
ر'كYب. ف ز.و\ر� و.ث1يق, ال%ش\ع.ب,
كالع1ك}م, ب.ي\ن. القامت.ي\ن, ال�ن\ش.ب,

وع.ك�م.ت1 البل� ت.ع\ك1يماv: س.م1نت\ وح.م.لت\ ش.ح\ماv على ش.ح\م�.
ورجل م1ع\ك%م¬، بالكسره: م'ك}تن,ز' الل�ح\م,. ابن العراب: يقال للغلم

الشاب,ل, والشاب,ن, ال�ن.ع_م, م'ع.ك�م¬ وم'ك%ن_لD وم'ص.د_ر¬
وك�ل}ث�وم¬ وح1ض.ج\ر¬.

،çمعرفة: ال�ن\ثى من الطي الذي يقال له ساق' ح'ر� ،�@عكرم: ع1ك}ر,مة
وقيل: الع1ك}ر,مة� ال%مامة� ال�نثى. وع1ك}ر,مة�: اسم' رجل وهو منه؛ فأ%ما

قوله:
خذوا ح1ذ}ر.ك�م\، يا آل% ع1كر,م.، واذك�روا

أ%واص1ر.نا، والر>ح\م' بالغ.ي\ب, ت'ذ}ك%ر'
�فإنه ر.خ_م وح.ذ%ف الاء ف غي النداء اضطراراv. الوهري: ع1ك}ر,مة

أبو ق%بيلة{ وهو ع1ك}رمة بن ح.ص.ف%ة بن قيس ع.ي\لن.
@عكسم: الع'ك}سوم': ال1مار'، ح1م\ي.ر,ي_ة.

@علم: من صفات ال عز وجل الع.ل1يم والعال1م' والع.ل�م'؛ قال ال عز
وجل: وهو ال%ل�ق' الع.ل1يم'، وقال: عال1م' الغ.ي\ب, والش_هادة1،

وقال: ع.ل�م الغ'يوب، فهو ال� العال� با كان وما يكون� ق%ب\ل% ك%و\ن,ه،
وب,م.ا يكون� ول%م_ا يك�ن\ بع\د' ق%ب\ل أن يكون، ل ي.ز.ل عال1ماv ول

ي.زال� عالاv با كان وما يكون، ول يفى عليه خافيةD ف الرض ول ف
السماء سبحانه وتعال، أحاط% ع1ل}م'ه بميع الشياء باط1ن,ها وظاهر,ها

دقيق1ها وجليل1ها على أت9 الم\كان. وع.ليم¬، ف%ع1يلD: من أبنية البالغة.
ويوز أن يقال للنسان الذي ع.ل�مه ال� ع1ل}ماv من الع'لوم ع.ل1يم،

كما قال يوسف للم.ل1ك: إن حفيظD ع.ل1يم. وقال ال عز وجل: إن_ما ي.خ\ش.ى
ال4 من عباد1ه الع'ل%ماء�: فأ%خب عز وجل أن م1ن\ عباد1ه م.ن\ يشاه،

وأنم. هم الع'لم.اء، وكذلك صفة يوسف، عليه السلم: كان عليماv بأ%م\ر,
ر.ب>ه1 وأ%نه

واحد ليس كمثله شيء إل ما ع.ل�مه ال من تأ}ويل ال4حاديث الذي كان
ي.ق}ض1ي به على الغيب، فكان عليماv با ع.ل�مه ال�. وروى الزهري عن
سعد بن زيد عن أب عبد الرحن ال�ق}ري ف قوله تعال: وإنه لذ�و ع1ل}م�



لا ع.ل�م\ناه، قال: ل%ذ�و ع.م.ل� با ع.ل�م\ناه، فقلت: يا أبا عبد
الرحن م1م_ن سعت هذا؟ قال: من ابن ع'ي.ي\نة%، قلت': ح.س\ب. وروي عن ابن

مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الديث ولكن الع1ل}م بال%ش\ية؛ قال
الزهري: ويؤيد ما قاله قول� ال عز وجل: إنا يشى ال4 من عباده

الع'ل%ماء�. وقال بعضهم: العال� الذي ي.ع\مل� با ي.ع\ل%م، قال: وهذا يؤيد قول ابن
عيينة.

Dم. هو ن.ف}س'ه، ورجل عال�والع1ل}م': نقيض' الهل، ع.ل1م ع1ل}ماv وع.ل
وع.ل1يم¬ من قوم� ع'لماء4 فيهما جيعاv. قال سيبويه: يقول ع'ل%ماء من ل
يقول إل9 عال1ماv. قال ابن جن: ل�ا كان الع1ل}م قد يكون الوصف به

بعد. ال�زاو.لة له وط�ول, ال�لبسة1 صار كأنه غريزةD، ول يكن على أول
دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان م'تعلYماv ل عال1ماv، فلما خرج بالغريزة إل

باب ف%ع'ل صار عالD ف العن كع.ليم�، فك�س>ر. ت.ك}سي.ه، ث حل�وا
عليه ضد_ه فقالوا ج'ه.لء كع'ل%ماء، وصار ع'ل%ماء ك%ح'ل%ماء لن الع1لم.

م\ل%مةD لصاحبه، وعلى ذلك جاء عنهم فاحش¬ وف�حشاء ل%م_ا كان الف�ح\ش'
من ضروب الهل ونقيضاv للح1ل}م، قال ابن بري: وجع' عال� ع'لماء�، ويقال

ع'ل9م أيضاv؛ قال يزيد بن ال%ك%م:
وم'س\ت.ر,ق' الق%صائد1 وال�ضاه1ي،

س.واء# عند ع'ل9م الر>جال,
وع.ل9م¬ وع.ل9مةD إذا بالغت ف وصفه بالع1ل}م أي عال ج,داv، والاء
للمبالغة، كأنم يريدون داهيةv من قوم ع.ل9م1ي، وع'ل9م من قوم

ع'ل9مي؛ هذه عن اللحيان. وع.ل1م\ت' الشيء4 أ%ع\ل%م'ه ع1ل}ماv: ع.ر.ف}ت'ه. قال
ابن بري: وتقول ع.ل1م. وف%ق1ه. أ%ي ت.ع.ل�م وت.ف%ق�ه، وع.ل�م وف%ق�ه أي

ساد. العلماء4 والف�ق%هاء4. والع.ل9م' والع.ل9مة�: الن_س_ابة� وهو
من الع1ل}م. قال ابن جن: رجل ع.ل9مةD وامرأة ع.ل9مة، ل تلحق الاء
لتأ}نيث الوصوف1 با هي فيه، وإنا ل%ح1ق%ت\ لع\لم السامع أن هذا

الوصوف. با هي فيه قد بل%غ الغاية% والنهاية%، فجعل تأ}نيث الصفة أ%مارةv لا
�أ�ريد. من تأ}نيث الغاية وال�بالغ.ة1، وسواء# كان الوصوف' بتلك الصفة

م'ذ%ك�راv أو مؤنثاv، يدل على ذلك أن الاء لو كانت ف نو امرأة
ع.ل9مة وف%ر'وقة ونوه إنا ل%ح1قت لن الرأة مؤنثة ل%و.ج.ب. أن ت'ح\ذ%ف. ف

ال�ذك�ر فيقال رجل ف%روق¬، كما أن الاء ف قائمة وظ%ريفة ل%م_ا



ل%ح1ق%ت\ لتأ}نيث الوصوف ح'ذ1فت مع تذكيه ف نو رجل قائم وظريف وكري، وهذا
واضح. وقوله تعال: إل ي.و\م, الو.ق}ت1 ال%ع\لوم, الذي ل ي.ع\ل%م'ه
إل ال، وهو يوم القيامة. وع.ل�مه الع1ل}م وأ%ع\ل%مه إياه فتعل�مه،

وفرق سيبويه بينهما فقال: ع.ل1م\ت' كأ%ذ1ن\ت، وأ%ع\ل%م\ت كآذ%ن\ت،
وع.ل�م\ته الشيء4 فت.عل�م، وليس التشديد' هنا للتكثي. وف حديث ابن مسعود: إنك

غ�ل%ي>م¬ م'ع.ل�م أي م'ل}ه.م¬ للصواب, والي, كقوله تعال: م'عل�م
م.جنون أي له م.ن\ ي'ع.لYم'ه.

ويقال�: ت.عل�م\ ف موضع اع\ل%م\. وف حديث الدجال: ت.ع.ل�م'وا أن
ر.ب_كم ليس بأ%عور بعن اع\ل%م'وا، وكذلك الديث الخر: ت.ع.ل�م'وا أنه

ليس ي.ر.ى أحد¬ منكم ر.ب_ه حت يوت، كل هذا بعن اع\ل%م'وا؛ وقال عمرو
بن معد يكرب:

vر�ا�ت.ع.ل�م\ أن� خي\ر. الناس, ط
ق%ت1يلD ب.ي\ن. أح\جار, الك�لب

قال ابن بري: البيت لعد يكر,ب بن الرث بن عمرو ابن ح'ج\ر آكل ال�رار
الك1ن\دي العروف بغ.ل}فاء ي.ر\ثي أخاه ش'ر.ح\ب,يل، وليس هو لعمرو بن معد

يكرب الزeب.يدي؛ وبعده:
ت.داع.ت\ ح.و\ل%ه' ج'ش.م' بن' ب.ك}ر�،

وأس\ل%م.ه' ج.عاس1يس' الر>باب
قال: ول يستعمل ت.ع.ل�م\ بعن اع\ل%م\ إل ف المر؛ قال: ومنه قول

قيس بن زهي:
vت.ع.ل�م\ أن� خ.ي\ر. الناس, م.ي\تا
وقول الرث بن و.ع\لة:

ف%ت.ع.ل�م1ي أن} ق%د\ ك%ل1ف}ت' ب,ك�م\
vقال: واس\ت'غ\ن عن ت.ع.ل�م\ت'. قال ابن السكيت: ت.ع.ل�م\ت' أن فلنا

خارج بنزلة ع.ل1م\ت'. وتعال%م.ه' الميع' أي ع.ل1م'وه. وعال%م.ه'
ف%ع.ل%م.ه ي.ع\ل�م'ه، بالضم: غلبه بالع1ل}م أي كان أع\ل%م منه. وحكى اللحيان:
ما كنت أ�ران أ%ن أ%ع\ل�م.ه؛ قال الزهري: وكذلك كل ما كان من هذا
الباب بالكسر ف ي.ف}عل� فإنه ف باب الغالبة يرجع إل الرفع مثل ضار.ب\ت'ه

فضربته أض\ر'ب'ه.
وع.ل1م. بالشيء: ش.ع.ر.. يقال: ما ع.ل1م\ت' بب قدومه أي ما ش.ع.ر\ت.



ويقال: اس\ت.ع\ل1م\ ل خ.ب.ر فلن وأ%ع\ل1م\ن,يه حت أ%ع\ل%م.ه،
واس\ت.ع\ل%م.ن الب. فأع\ل%م\ت'ه إياه. وع.ل1م. المر. وت.ع.ل�م.ه: أ%تقنه.

وقال يعقوب: إذا قيل لك اع\ل%م\ كذا ق�ل}ت. قد ع.ل1م\ت'، وإذا قيل لك
ت.ع.ل�م\ ل تقل قد ت.ع.ل�م\ت'؛ وأنشد:

ت.ع.ل�م\ أن_ه' ل ط%ي\ر. إل9
ع.لى م'ت.ط%ي>ر�، وهي الث©ب'ور

وع.ل1م\ت' يتعدى إل مفعولي، ولذلك أ%جازوا ع.ل1م\ت'ن كما قالوا
ظ%ن.ن\ت'ن ورأ%ي\ت'ن وحس3ب\ت'ن. تقول: ع.ل1م\ت' ع.ب\د. ال عاقلv، ويوز

أن تقول ع.ل1م\ت' الشيء بعن ع.ر.ف}ته وخ.ب.ر\ته. وع.ل1م. الر_ج'ل%:
خ.ب.ر.ه، وأ%حب� أن ي.ع\ل%م.ه أي ي.خ\ب'ر.ه. وف التنزيل: وآخ.ر,ين م1ن\
دونم ل ت.ع\ل%م'ون.هم ال ي.ع\ل%م'هم. وأحب أن ي.ع\ل%مه أي أن ي.ع\ل%م.

ما هو. وأما قوله عز وجل: وما ي'ع.لYمان1 م1ن\
أحد حت يقول إنا نن فتنة ت.ك}ف�ر\. قال الزهري: تكلم أهل التفسي

ف هذه الية قدياv وحديثاv، قال: وأب\ي.ن' الوجوه الت تأو_لوا أن
الل%كي كانا ي'ع.لYمان1 الناس. وغيهم ما ي'س\أ%لن1 عنه، ويأ}مران

باجتناب ما حرم عليهم وطاعة1 ال فيما أ�م1روا به ون'ه'وا عنه، وف ذلك
ح1ك}مةD لن سائلv لو سأل: ما الزنا وما اللواط؟ لوجب أن ي'وق%ف عليه ويعلم

أنه حرام، فكذلك ماز' إعلم ال%ل%كي الناس. السحر. وأم\ر,ه1ما السائل%
باجتنابه بعد العلم. وذكر عن ابن العراب أنه قال: ت.ع.ل�م\ بعن

اع\ل%م\، قال: ومنه وقوله تعال وما ي'ع.لYمان من أحد، قال: ومعناه أن
الساحر يأت اللكي فيقول: أخ\بان عما ن.ه.ى ال� عنه حت أنتهي،

فيقولن: ن.ه.ى عن الزنا، ف%ي.س\ت.و\ص1ف�هما الزنا في.ص1فان,ه فيقول: وعم_اذا؟
فيقولن: وعن اللواط، ث يقول: وع.م_اذا؟ فيقولن: وعن السحر، فيقول:

وما السحر؟ فيقولن: هو كذا، فيحفظه وينصرف، فيخالف فيكفر، فهذا معن
،vكفرا vمان إنا هو ي'ع\ل1مان، ول يكون تعليم السحر إذا كان إع\لماYي'عل
ول ت.ع.ل©م'ه إذا كان على معن الوقوف عليه ليجتنبه كفراv، كما أن من

عرف الزنا ل يأ}ث بأنه ع.ر.فه إنا يأ}ث بالعمل. وقوله تعال: الرحن
ع.ل�م القرآن؛ قيل ف تفسيه: إنه جل� ذكر'ه ي.س_ر.ه لن ي'ذ}ك%ر، وأما

قوله ع.ل�م.ه' البيان% فمعناه أنه ع.ل�م.ه القرآن الذي فيه ب.يان� كل
شيء، ويكون معن قوله ع.ل�م.ه' البيان% جعله مي_زاv، يعن النسان، حت



انفصل من جيع اليوان.
وال4ي_ام' ال%ع\ل�ومات': ع.ش\ر' ذي ال1ج_ة آخ1ر'ها يوم' الن_ح\ر،

وقد تقدم تعليلها ف ذكر ال4يام العدودات، وأورده الوهري منكراv فقال:
واليام العلومات' ع.ش\ر' من ذي الجة ول ي'ع\ج,بن. ولق1ي.ه أ%د\ن.ى

ع1ل}م� أي قبل% كل شيء.
والع.ل%م' والع.ل%مة والع'ل}مة: الش_قe ف الش_فة الع'ل}يا، وقيل: ف
أحد جانبيها، وقيل: هو أ%ن تنشق_ فت.بي.. ع.ل1م. ع.ل%ماv، فهو
:vمثل ك%س.ر\ته أك}س3ره' ك%س\را ،vأ%ع\ل%م'، وع.ل%م\ت'ه أ%ع\ل1م'ه ع.ل}ما

ش.ق%ق}ت' ش.ف%ت.ه الع'ليا، وهو ال4ع\لم'. ويقال للبعي أ%ع\ل%م' ل1ع.ل%م� ف
م1ش\ف%ر,ه العلى، وإن كان الشق ف الشفة السفلى فهو أ%ف}ل%ح'، وف النف

أ%خ\ر.م'، وف ال�ذ�ن أ%خ\ر.ب'، وف ال%ف}ن أ%ش\ت.ر'، ويقال فيه كلYه
أ%ش\ر.م. وف حديث سهيل بن عمرو: أنه كان أ%ع\لم. الش_ف%ة1؛ قال ابن

السكيت: الع.ل}م' مصدر ع.ل%م\ت' ش.ف%ت.ه أ%ع\ل1م'ها ع.ل}ماv، والشفة
ع.ل}ماء. والع.ل%م': الش_قe ف الشفة الع'ل}يا، والرأ%ة ع.ل}ماء.

وع.ل%م.ه ي.ع\ل�م'ه وي.ع\ل1م'ه ع.ل}ماv: و.س.م.ه'. وع.ل�م. ن.فس.ه
وأ%ع\ل%م.ها: و.س.م.ها ب,س3يما ال%ر\ب,. ورجل م'ع\ل1م¬ إذا ع'ل1م مكانه' ف

الرب بع.لمة{ أ%ع\ل%م.ها، وأ%ع\ل%م. حزة� يوم. بدر؛ ومنه قوله:
ف%ت.ع.ر_فون، إن_ن أنا ذاك�م'

شاك{ س1لح1ي، ف الواد1ث1، م'عل1م'
وأ%ع\ل%م. الفار,س': جعل لنفسه ع.لمة% الشeجعان، فهو م'ع\ل1م¬؛ قال

الخطل:
،vال%ي\ل, م'ع\ل1م.ة �ما زال% فينا ر,باط
وف ك�ل%ي\ب� ر,باط� الل©ؤم, والعار,

م'ع\ل1م.ةv، بكسر اللم. وأ%ع\ل%م الف%ر.س.: ع.ل�ق. عليه ص'وفاv أحر
أو أبيض ف الرب. ويقال ع.ل%م\ت' ع1م_ت أ%ع\ل1م'ها ع.ل}ماv، وذلك إذا

ل�ث}ت.ها على رأ}سك بع.لمة{ ت'ع\ر.ف' با ع1م_ت'ك؛ قال الشاعر:
vر.شي_ة�ول�ث}ن. السeب'وب. خ1م\ر.ةv ق

د'ب.ي\ر,ي_ةv، ي.ع\ل1م\ن. ف لو\ثها ع.ل}ما
وق%د.ح¬ م'ع\ل%م¬: فيه ع.لمةD؛ ومنه قول عنترة:

ر.ك%د. ال%واج,ر' بال%ش'وف1 ال�ع\ل%م,



والع.لمة�: الس>م.ة�، والمع ع.لم¬، وهو من المع الذي ل يفارق
واحده إل� بإلقاء الاء؛ قال عامر بن الطفيل:

ع.ر.ف}ت ب,ج.و> عار,م.ة% ال�قاما
ب,س.ل}م.ى، أو ع.ر.ف}ت با ع.لما

وال%ع\ل%م' مكان'ها. وف التنزيل ف صفة عيسى، صلوات ال على نبينا
وعليه: وإن_ه' ل%ع1ل}م¬ للساعة، وهي قراءة أكثر القر�اء، وقرأ% بعضهم:

وإنه ل%ع.ل%م¬ للساعة؛ العن أن ظهور عيسى ونزوله إل الرض ع.لمةD تدل
على اقتراب الساعة. ويقال ل1ما ي'ب\ن.ى ف ج.واد> الطريق من النازل يستدل

با على الطريق: أ%ع\لم¬، واحدها ع.ل%م¬. وال%ع\ل%م': ما ج'ع1ل%
ع.لمةv وع.ل%ماv للط©ر'ق والدود مثل أ%علم ال%ر.م ومعال1م1ه الضروبة

عليه. وف الديث: تكون الرض يوم القيامة كق}ر\ص.ة الن_قي> ليس فيها
م.ع\ل%م¬ لحد، هو من ذلك، وقيل: ال%ع\ل%م' الثر.

والع.ل%م': ال%نار'. قال ابن سيده: والع.لمة� والع.ل%م الفصل� يكون
بي الر\ض.ي\ن,. والع.لمة والع.ل%م': شيء ي'ن\ص.ب ف الف%ل%وات تتدي به

الضال�ة�. وبي القوم أ�ع\ل�ومةD: كع.لمة{؛ عن أب الع.م.ي\ث%ل
ال4عراب. وقوله تعال: وله ال%وار, ال�ن\شآت' ف البحر كال4علم,؛ قالوا:

ال4ع\لم' ال1بال. والع.ل%م': الع.لمة�. والع.ل%م': البل الطويل.
وقال اللحيان: الع.ل%م' البل فلم ي.خ'ص_ الطويل%؛ قال جرير:

إذا ق%ط%ع\ن. ع.ل%ماv ب.دا ع.ل%م،
ح.ت_ى تناه.ي\ن. بنا إل ال%ك%م
خ.ل1يفة1 الج_اج, غ%ي\ر, ال�ت_ه.م،

ف ض1ئ}ض1ئ1 ال%ج\د1 وب'ؤ\ب'ؤ, الك%ر.م
وف الديث: ل%ي.ن\ز,ل%ن_ إل ج.ن\ب, ع.ل%م، والمع أ%ع\لم¬ وع1لم¬؛

قال:
قد ج'ب\ت' ع.ر\ض. ف%لت1ها بط1م1ر_ة{،

والل�ي\ل� ف%و\ق. ع1لم1ه م'ت.ق%و>4ض'
قال كراع: نظيه ج.ب.لD وأ%ج\بالD وج,بالD، وج.م.لD وأ%ج\مال وج,مال،

وق%ل%م¬ وأ%قلم وق1لم. واع\ت.ل%م. الب.ر\ق': ل%م.ع. ف الع.ل%م,؛ قال:
ب.ل} ب'ر.ي\قاv ب,تe أ%ر\ق�ب'ه،

ب.ل} ل ي'رى إل� إذا اع\ت.ل%م.ا



خ.ز.م. ف أ%و_ل النصف الثان؛ وحكمه:
ل ي'ر.ى إل إذا اع\ت.ل%ما

والع.ل%م': ر.س\م' الثوب,، وع.ل%مه' ر.ق}م'ه ف أطرافه. وقد أ%ع\ل%م.ه:
ج.ع.ل% فيه ع.لمةv وجع.ل% له ع.ل%ماv. وأ%عل%م. الق%ص_ار' الثوب.، فهو

م'ع\ل1م¬، والثوب' م'ع\ل%م¬. والع.ل%م': الراية الت تتمع إليها
ال�ن\د'، وقيل: هو الذي ي'ع\ق%د على الرمح؛ فأ%ما قول أ%ب صخر الذل:

،vفاeبا ع.ر\ض. الف%لة1 ت.ع.س eي.ش'ج
وأ%م_ا إذا ي.خ\فى م1ن. ار\ض� ع.لم'ها

فإن ابن جن قال فيه: ينبغي أن يمل على أ%نه أ%راد ع.ل%م'ها، فأ%شبع
الفتحة فنشأ%ت بعدها ألف كقوله:

وم1ن\ ذ%م> الر>جال ب'ن\تزاح,
يريد ب'ن\تز.ح. وأ%علم' القوم,: ساداتم، على الثل، الوحد' كالواحد.

وم.ع\ل%م' الطريق: د.للت'ه، وكذلك م.ع\ل%م الد>ين على الثل. وم.ع\ل%م
كلY شيء: مظ1ن_ت'ه، وفلن م.عل%م¬ للخي كذلك، وكله راجع إل الو.س\م

والع1ل}م، وأ%عل%م\ت' على موضع كذا من الكتاب ع.لمةv. وال%ع\ل%م':
الثر' ي'ست.د.ل© به على الطريق، وجعه ال%عال1م'.

والعال%م'ون: أصناف ال%ل}ق. والعال%م': ال%ل}ق كل©ه، وقيل: هو ما
احتواه بطن' الف%لك؛ قال العجاج:

فخ1ن\د1ف¬ هامة% هذا العال%م,
جاء به مع قوله:

يا دار. س.ل}مى يا اس\ل%مي ث� اس\ل%مي
فأ%س_س. هذا البيت وسائر أبيات القصيدة غي مؤس_س، فعاب. رؤبة� على

أبيه ذلك، فقيل له: قد ذهب عنك أ%با ال%ح_اف ما ف هذه، إن أ%باك كان
يهمز العال% والات%، يذهب إل أ%ن المز ههنا يرجه من التأ}سيس إذ ل
يكون التأ}سيس إل باللف الوائية. وحكى اللحيان عنهم: ب.أ}ز¬، بالمز،
ـ�لgت' وهذا أ%يضاv من ذلك. وقد حكى بعضهم: ق%و\ق%أ%ت1 الدجاجة� وح.

الس_ويق. ور.ث%أ%ت1 الرأ%ة� زوج.ها ول%ب_أ% الرجل� بالج، وهو كله شاذ
لنه ل أصل له ف المز، ول واحد للعال%م من لفظه لن عال%ماv جع أ%شياء

متلفة، فإن ج'عل عال%م¬ اساv منها صار جعاv لشياء متفقة، والمع
عال%م'ون، ول يمع شيء على فاع.ل� بالواو والنون إل هذا، وقيل: جع العال%م



ال%لق, الع.وال1م. وف التنزيل: المد ل رب> العالي؛ قال ابن
عباس: ر.ب> الن والنس، وقال قتادة: رب اللق كلهم.

قال الزهري: الدليل على صحة قول ابن عباس قوله عز وجل: تبارك الذي
ن.ز_ل% الف�ر\قان% على عبده ليكون للعالي. نذيراv؛ وليس النب، صلى ال

عليه وسلم، نذيراv للبهائم ول للملئكة وهم كلهم خ.لق ال، وإنا ب'عث
ممد، صلى ال عليه وسلم، نذيراv للجن والنس. وروي عن وهب بن منبه أنه

قال: ل تعال ثانية عشر ألف. عال%م، الدنيا منها عال%م¬ واحد، وما
الع'مران ف الراب إل كف�س\طاط{ ف صحراء؛ وقال الزجاج: معن العال1ي. كل
ما خ.لق ال، كما قال: وهو ربe كل شيء، وهو جع عال%م�، قال: ول واحد

لعال%م� من لفظه لن عال%ماv جع أشياء متلفة، فإن ج'عل عال%م¬ لواحد
منها صار جعاv ل4شياء متفقة. قال الزهري: فهذه جلة ما قيل ف تفسي

العال%م، وهو اسم بن على مثال فاع.ل� كما قالوا خات.م¬ وطاب.ع¬
ودان.ق¬.والع'لم': الباش1ق؛ قال الزهري: وهو ضرب من الوارح، قال: وأما

الع'ل�م'، بالتشديد، فقد روي عن ابن العراب أ%نه ال1ن_اء�، وهو الصحيح،
وحكاها جيعاv كراع بالتخفيف؛ وأما قول زهي فيمن رواه كذا:

حت إذا ما ه.و.ت\ ك%فe الع'لم, لا
طار.ت\، وف ك%فYه من ريش1ها ب,ت.ك'

فإن ابن جن روى عن أب بكر ممد بن السن عن أب السي أحد بن سليمان
العبدي عن ابن أ�خت أ%ب الوزير عن ابن ال4عراب قال: الع'لم هنا

الص_ق}ر، قال: وهذا من ط%ريف الرواية وغريب اللغة. قال ابن بري: ليس أ%حد
يقول إن الع'ل�م. ل�بe ع.ج.م الن_ب,ق إل� الطائي؛ قال:

�...ي.ش\غ.ل�ها * عن حاجة1 ال%ي> ع'ل�م¬ وت.حج,يل
وأ%ورد ابن بري هذا البيت 

(* قوله «وأورد ابن بري هذا البيت» أي قول
زهي: حت إذا ما هوت إل) مستشهداv به على الباشق بالتخفيف.

والع'لم1يe: الرجل الفيف الذكيe مأ}خوذ من الع'لم. والع.ي\ل%م':
البئر الكثية الاء؛ قال الشاعر:

من الع.يال1م, ال�س'ف
وف حديث الجاج: قال لافر البئر أ%خ.س.ف}ت. أ%م أ%ع\ل%م\ت.؛ يقال:

أعل%م. الافر' إذا وجد البئر ع.ي\ل%ماv أي كثية الاء وهو دون ال%س\ف1،



وقيل: الع.ي\ل%م ال1ل}حة من الر_كايا، وقيل: هي الواسعة، وربا س'ب_
الرجل� فقيل: يا ابن الع.ي\ل%م, يذهبون إل س.ع.ت1ها . والع.ي\ل%م: البحر.

والع.ي\ل%م: الاء الذي عليه الرض، وقيل: الع.ي\ل%م' الاء الذي
ع.ل%ت\ه الرض' يعن ال�ن\د.ف1ن؛ حكاه كراع. والع.ي\ل%م': الت_ارe الناع1م\.
والع.ي\ل%م': الض>فد.ع؛ عن الفارسي. والع.ي\لم': الض>ب\عان� وهو ذكر

الض>باع، والياء واللف زائدتان. وف خب إبراهيم، على نبينا وعليه
السلم: أنه ي.ح\م1ل� أ%باه لي.جوز. به الصراط% فينظر إليه فإذا هو ع.ي\لم¬

أ%م\د.ر'؛ وهو ذكر الض>باع.
وع'ل%ي\م¬: اسم رجل وهو أبو بطن، وقيل: هو ع'ل%يم بن ج.ناب الكلب.

وع.ل�م¬ وأ%عل%م' وعبد ال4علم: أساء؛ قال ابن دريد: ول أ%دري إل أي شيء
نسب عبد العلم. وقولم: ع.ل}ماء3 بنو فلن، يريدون على الاء فيحذفون

اللم تفيفاv. وقال شر ف كتاب السلح: الع.ل}ماء� من أ%ساء الدeروع؛
قال: ول أ%سعه إل ف بيت زهي بن جناب:

vج.ل�ح. الد_هر' فانت.حى ل، وق1د\ما
كان% ي'ن\ح1ي الق�و.ى على أ%م\ثال

وت.ص.د_ى ل1ي.ص\ر.ع. الب.ط%ل% ال4ر\
و.ع. ب.ي\ن. الع.ل}ماء3 والس>ر\بال,

ي'د\ر,ك' الت>م\س.ح. ال�و.ل�ع. ف الل©ج\ـ
ـج.ة1 والع'ص\م. ف ر'ؤ'وس, ال1بال,

وقد ذكر ذلك ف ترجة عله.
@علجم: الع.ل}ج.م': الغدير الكثي الاء. والع'ل}جوم': الاء الغ.م\ر

الكثي؛ قال ابن مقبل:
وأ%ظه.ر. ف غ�ل�ن1 ر.ق}د{ وس.ي\ل�ه'

ع.لج,يم'، ل ض.ح\لD ول م'ت.ض.ح\ض1ح
والع'ل}ج'وم': الض>فد.ع عام_ة، وقيل: هو الذ�ك%ر' منها؛ وأ%نشد ابن

بري لذي الرمة:
،vب\ح' حت ب.ي_ن.ت\ غ%ل%لeفما ان%لى الص

ب.ي\ن. ال4شاء3 ج.ر.ت\ فيه الع.لج,يم'
وقيل: الع'ل}ج'وم الب.ط© الذ�ك%ر، وعم_ به بعضهم ذك%ر. البط9

وأ�نثاه؛ أ%نشد الزهري:



حت إذا ب.ل%غ% ال%و\مات' أ%ك}ر'ع.ها،
وخال%ط%ت\ م'س\ت.ن,يمات1 الع.لج,يم,

والع'ل}ج'م والع'ل}جوم جيعاv: الشديد السواد. والع'ل}ج'وم: الظ©ل}مة
التراكمة، وخصصها الوهري فقال: ظلمة الليل؛ أنشد ابن بري لذي الرمة:

أو م'ز\ن.ة فار,ق ي.ج\ل�و غ%و.ار,ب.ها
ت.ب.وeج' الب.ر\ق,، والظ�ل}ماء� ع'ل}جوم'

والع'ل}ج'وم: الت_امe ال�س3نe من الوحش، ومنه قيل للناقة السنة
ع'ل}ج'وم. والع'ل}ج'وم': موج البحر والع'ل}ج'وم': ال4ج.م.ة�. والع'ل}ج'وم':
البستان الكثي النخل، وهو الظ©ل}مة الشديدة. والع'ل}ج'وم': الظ�ب\ي'
الد.م'. والع'ل}ج'وم' من البل: الشديدة�. وقال الزهري: الع'ر\ج'وم

والع'ل}ج'وم' الناقة الشديدة.
وقال الكلب: الع.لج,يم' ش1داد' البل وخ1يار'ها. والع'ل}جوم':
ال4تان� الكثية اللحم. والع.لج,يم' من الظYباء: الواد1ق%ة� ال�ر,يدة

للس>فاد، واحدها ع'ل}جوم¬. والع.لج,يم': الطYوال؛ قال أ%بو ذؤيب:
إذا ما الع.لج,يم' ال%لج,يم' ن.ك�لوا،
وطال% ع.ليه,م\ ض.ر\س'ها وس'عار'ها

وأ%راد ال%لج,م. فأ%شبع الكسرة فنشأ%ت بعدها ياء. أ%بو عمرو:
الع.لج,يم' ط1وال� البل وال�م'ر,؛ قال الراعي:

ف%ع'ج\ن. ع.ل%ي\نا م1ن ع.لجي,م. جل�ة{،
ل1ح.اج.ت1نا م1ن\ها ر.ت'وك¬ وفاس1ج'

Dوالع'ل}ج'وم': الماعة من الناس. ور.م\ل .vض1خاما vيعن إب,ل
م'ع\ل%ن\ج,م¬: متراكب¬؛ قال أ%بو ن'خ.يلة:

كأ%ن� ر.م\لv غي. ذ1ي ت.ه.يeم,،
م1ن\ عال1ج� ور.م\ل1ها ال�ع\ل%ن\ج,م,،

ب,م'ل}ت.ق%ى ع.ثاع1ث{ وم.أ}ك1م,
@علذم: الع.ل}ذ%م1يe من الرجال: الريص' الذي يأ}كل ما ق%د.ر عليه.

çل© م'ر��@علقم: الع.ل}ق%م': شجر ال%ن\ظ%ل، والقطعة منه ع.ل}ق%م.ةD، وك
.Dع.ل}ق%م¬، وقيل: هو النظل بعينه أ%عن ثرته، الواحدة منها ع.ل}ق%م.ة

وقال الزهري: هو ش.ح\م' النظل، ولذلك يقال لكل شيء فيه مرارة شديدة:
كأ%نه الع.ل}ق%م. ابن ال4عراب: الع.ل}ق%م.ة الن_ب,قة ال�ر_ة�، وهي



ال%ز\رة. والع.ل}ق%مة: ال%رارة. وع.ل}ق%م. طعام.ه: أ%م.ر_ه كأ%نه جعل
فيه الع.ل}ق%م. وطعام فيه ع.ل}ق%م.ةD أي مرارة. وال}ع.ل}ق%م': أشدe الاء

مرارة. وقال ابن دريد: الع.ل}ق%مة� اختلط الاء وخ'ث�ور.ت'ه. الوهري:
،�الع.ل}ق%م' شجر مر. وع.ل}ق%م.ة� ابن ع.ب.د.ة الشاعر، وهو الف%ح\ل

وع.ل}ق%م.ة� ال%ص1يe وها جيعاv من ر.بيعة1 ال�وع,، وأ%ما ع.ل}ق%مة� بن
ع'لث%ة فهو من بن جعفر.

@علكم: الع'ل}ك�م' والع'ل}ك�وم والع'لك1م' وال�ع.ل}ك%م': الشديد'
الصeل}ب' من البل وغيها، والنثى ع'ل}ك�وم¬؛ قال لبيد:

Dور.ة�ب.ك%ر.ت\ با ج'ر.ش1ي_ةD م.ق}ط
ت'ر\و,ي ال%حاج,ر.، باز,لD ع'ل}ك�وم'

قال ابن بري: ال%حاجر, ال%د1يقة؛ وأنشد ابن بري لالك الع'ل%ي\مي:
ح.ت_ى ت.رى ال}ب'و.ي\ز,ل% ال}ع'ل}ك�وما

م1ن\ها ت'و.لYي الع1ر.ك. ال%ي\ز'وما
وقال الع1ر.ك، يريد الع1ر.اك. ويقال: ناقة ع'لك1م.ةD؛ قال أ%بو ال4سود

العجلي:
ع'لك1م.ة م1ث}ل الف%نيق, ش1م1ل�ة،

وحاف1ز.ة ف ذلك ال1ح\ل%ب, ال%ب\ل,
وال%ب\ل�: الض_خ\م'؛ وف قصيد كعب يصف الناقة:

،Dوم¬ م'ذ%ك�ر.ة�غ%ل}باء� و.ج.ن\اء� ع'ل}ك
�ف د.فYها س.ع.ةD، ق�د_ام.ها م1يل

الع'ل}ك�وم': القوي_ة الصeلبة، والع.ل}ك%م': الر_ج'ل الض_خ\م، وقيل:
ناقة ع'ل}ك�وم¬ غليظة ال%ل}ق, م'و.ث�فة1، وقيل: السيمة السمينة،

وع.ل}ك%م.ت'ها: ع1ظ%م' س.نامها. أبو عبيد: الع.لك1م' الع1ظام من البل.
والع.ل}ك%مة�: ع1ظ%م' الس_نام. ورجل م'ع.ل}ك%م¬: كثي اللحم.

وع.ل}ك%م¬: اسم رجل؛ عن ابن العراب؛ وأنشد عن ابن ق%نان:
ي'م\س3ي ب.ن'و ع.ل}ك%م� ه.ز\ل، ون,س\و.ت'ه
وع.ل}ك%م¬ م1ث}ل ف%ح\ل, الضأ}ن ف�ر\ف�ور'

(* قوله «يسي إل» كذا ف الصل، وتقدم ف مادة فرر: يشي بالشي
العجمة، وعليكم بدل قوله وعلكم، والصواب ما هنا).

وع.ل}ك%م¬: اسم ناقة؛ قال الشاعر:



أ%ق�ول� والن_اق%ة� ب ت.ق%ح_م':
و.ي\ح.ك1 ما اس\م' أ�م>ها يا ع.ل}ك%م'

الوهري: الع'ل}ك�وم' الشديد من البل مثل الع'ل}ج'وم، الذكر' وال�نثى
فيه سواء.

@علهم: الزهري: ال}ع1ل}ه.مe الض_خ\م العظيم من البل وغيها؛ وأنشد:
vوقان,صا vل%ق%د\ غ%د.و\ت' ط%ار,دا
أ%ق�ود' ع1ل}ه.م�اv أ%ش.ق_ شاخ1صا

أ�م\ر,ج. ف م.ر\ج� وف ف%صاف1صا
ون.ه.ر� ت.رى ل%ه' ب.صاب,صا

ح.ت_ى ن.شا م'صام1صاv د'لم1صا
قال: ويوز ع1ل�ه\م¬، بتشديد اللم.

@عمم: الع.مe: أ%خو ال4ب. والمع أ%ع\مام وع'م'وم وع'م'ومة مثل
ب'ع'ولة؛ قال سيبويه: أ%دخلوا فيه الاء لتحقيق التأ}نيث، ونظيه الف�ح'ولة

والب'ع'ولة.
وحكى ابن العراب ف أ%دن العدد: أعمÒ، وأ%ع\م'م'ون%، بإظهار

التضعيف: جع المع، وكان الكم أ%ع'مeون% لكن هكذا حكاه؛ وأ%نشد:
ت.ر.و_ح بالع.ش1ي> ب,ك�لY خ1ر\ق�

ك%ر,ي ال4ع\م'م1ي. وك�لY خال,
وقول أ%ب ذؤيب:

،çل}ت': ت.ج.ن_ب.ن\ س'خ\ط% ابن, ع.م��وق
وم.ط}ل%ب. ش'ل�ة{ وهي الط�ر'وح'

أراد: ابن عمك، يريد ابن عمه خالد بن زهي، ون.ك�ره ل4ن خ.ب.رها قد
ع'ر,ف، ورواه ال4خفش ابن عمرو؛ وقال: يعن ابن عوير الذي يقول فيه

خالد:أل ت.ت.ن.ق�ذ}ها م1ن, ابن, ع'و.ي\م1ر�،
وأن\ت. ص.ف1يe ن.ف}س3ه1 وس.ج,ي'ها،

وال�نثى ع.م_ةD، والصدر الع'م'ومة. وما ك�ن\ت. ع.م�اv ولقد ع.م.م\ت.
ع'م'ومةv. ورجل م'ع1مÒ وم'ع.مÒ: كري ال4ع\مام. واس\ت.ع.م_ الرجل%

ع.م�اv: ات_خذه ع.م�اv. وت.ع.م_م.ه: د.عاه ع.م�اv، ومثله ت.خ.و_ل%
Dم'خ\و.ل Òم'ع.م Dوالعرب تقول: ر.ج'ل .vخال

(* قوله «رجل معم مول» كذا ضبط ف الصول بفتح العي والواو منهما، وف



القاموس انما كمحسن ومكرم أي بكسر السي وفتح الراء) إذا كان كري
الع\مام والخ\وال كثي.هم؛ قال امرؤ القيس:

ب,ج,يد{ م'ع.م�ç ف الع.ش1ية1 م'خ\و.ل,
قال الليث: ويقال فيه م1ع.مÒ م1خ\و.لD، قال ال4زهري: ول أسعه لغي

الليث ولكن يقال: م1ع.مÒ م1ل%مÒ إذا كان ي.ع'مe الناس. بب>ه وفضله،
وي.ل�مeهم أي يصلح أمرهم ويمعهم. وت.ع.م_م.ت\ه النساء�: د.ع.و\ن.ه

ع.م�اv، كما تقول ت.أ%خ_اه وت.أ%ب_اه وت.ب.ن_اه؛ أنشد ابن ال4عراب:
ع.لم. ب.ن.ت\ أ�خ\ت' الي.راب,يع, ب.ي\ت.ها
ع.ل%ي_، وقال%ت\ ل: ب,ل%ي\ل� ت.ع.م_م,؟

معناه أنا لا رأ%ت الشيب. قالت ل ت.أ}ت1نا خ1ل}ماv ولكن ائتنا
ع.م�اv. وها ابنا ع.م�ç: ت'ف}ر,د' الع.م_ ول ت'ث%ن>يه لنك إنا تريد أن كل

واحد منهما مضاف إل هذه القرابة، كما تقول ف حد الكنية أبو.ا زيد،
إنا تريد أ%ن كل واحد منهما مضاف إل هذه الكنية، هذا كلم سيبويه. ويقال:

ها اب\نا ع.م�ç ول يقال ها اب\نا خال�، ويقال: ها اب\نا خالة ول
،vوها اب\نا خالة ل%ح�ا çل%ح� çيقال اب\نا ع.م_ة{، ويقال: ها اب\نا ع.م�

ول يقال ها اب\نا ع.م_ة{ ل%ح�اv ول اب\نا خال� ل%ح�اv ل4نما
مفترقان، قال: ل4نما رجل وامرأ%ة؛ وأ%نشد:

،vما اب\نا خالة{ فاذ}ه.با م.عا�فإن_ك
وإن% م1ن\ ن.ز\ع� س1وى ذاك ط%ي>ب

قال ابن بري: يقال اب\نا ع.م�ç ل4ن كل واحد منهما يقول لصاحبه يا ابن.
ع.م>ي، وكذلك اب\نا خالة{ ل4ن كل واحد منهما يقول لصاحبه يا اب\ن.

خالت، ول يصح أ%ن يقال ها اب\نا خال� ل4ن أ%حدها يقول لصاحبه يا اب\ن.
خال والخر يقول له يا اب\ن ع.م_ت، فاختلفا، ول يصح أ%ن يقال ها ابنا

ع.م_ة{ ل4ن أحدها يقول لصاحبه يا ابن ع.م_ت والخر يقول له يا اين.
خال. وبين وبي فلن ع'م'ومة كما يقال أ�ب'و_ةD وخ'ؤ'ولةD. وتقول: يا

اب\ن. ع.م>ي ويا ابن. ع.م> ويا ابن. ع.م_، ثلث لغات، ويا ابن. ع.م,،
بالتخفيف؛ وقول أ%ب النجم:

يا اب\ن.ة% ع.م_ا، ل ت.ل�ومي واه\ج.ع1ي،
ل ت'س\م1ع1ين م1ن\ك1 ل%و\ماv واس\م.ع1ي

أ%راد ع.م�اه' باء النeد\بة؛ وهكذا قال الوهري ع.م�اه'؛ قال ابن بري:



صوابه ع.م_اه'، بتسكي الاء؛ وأ%ما الذي ورد ف حديث عائشة، رضي ال
عنها: استأ}ذ%نت1 النب_، صلى ال عليه وسلم، ف دخول أب الق�ع.ي\س

عليها فقال: ائ}ذ%ن له فإن_ه ع.مeج,، فإنه يريد ع.مeك من الرضاعة،
فأ%بدل كاف الطاب جيماv، وهي لغة قوم من اليمن؛ قال الطاب: إنا جاء هذا

من بعض الن_ق%لة، فإن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان ل يتكلم إل�
باللغة العالية؛ قال ابن الثي: وليس كذلك فإنه قد تكلم بكثي من لغات

العرب منها قوله: ل%ي\س. م1ن. ام\ب,ر� ام\ص1يام' ف ام\س.ف%ر, وغي ذلك.
والع1مامة�: من لباس الرأ}س معروفة، وربا ك�ن,ي. با عن الب.ي\ضة أ%و

ال1غ\ف%ر، والمع ع.مائ1م' وع1مام¬؛ الخية عن اللحيان، قال: والعرب
تقول ل%م�ا و.ض.عوا ع1مام.هم ع.ر.ف}ناهم، فإما أن يكون ج.م\ع ع1مام.ة جع

التكسي، وإما أن يكون من باب ط%ل}حة{ وط%ل}ح�، وقد اع\ت.م_ با
وت.ع.م_م. بعن؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
إذا ك%ش.ف. الي.و\م' الع.ماس' ع.ن, اس\ت1ه1،

فل ي.ر\ت.د1ي م1ث}لي ول ي.ت.ع.م_م'
قيل: معناه أ%ل}ب.س' ث1ياب. الرب ول أ%تمل، وقيل: معناه ليس ي.ر\ت.دي

أ%حد بالسيف كارتدائي ول ي.ع\ت.مe بالبيضة كاع\ت1مامي. وع.م_م\ت'ه:
أ%لبسته الع1مامة%، وهو ح.س.ن' الع1م_ة1 أي الت_ع.مeم,؛ قال ذو

الرمة:واع\ت.م_ بالز_ب.د1 ال%ع\د1 ال%راط1يم'
وأ%ر\خ.ى ع1مامت.ه: أ%م1ن. وت.ر.ف�ه. لن الرجل إنا ي'ر\خي ع1مام.ت.ه

عند الرخاء؛ وأ%نشد ثعلب:
أ%ل}قى ع.صاه' وأ%ر\خى من ع1مام.ته

وقال: ض.ي\ف¬، ف%ق�ل}ت': الش_ي\ب'؟ قال: أ%ج.ل}
قال: أ%راد وقلت الشيب هذا الذي ح.ل�. وع'م>م. الرجل�: س'و>د. ل4ن

تيجان العرب الع.مائم، فكلما قيل ف العجم ت'و>ج. من التاج قيل ف العرب
ع'م>م.؛ قال العجاج:

و.فيهم' إذ} ع'م>م. ال�ع.م_م'
vوالعرب تقول للرجل إذا س'و>د: قد ع'م>م.، وكانوا إذا س.و_د'وا رجل

ع.م_م'وه ع1مامةv حراء؛ ومنه قول الشاعر:
ر.أ%ي\ت'ك. ه.ر_ي\ت. الع1مامة% ب.ع\د.ما

ر.أ%ي\ت'ك. د.ه\راv فاص1عاv ل ت.ع.ص_ب



(* قوله «رأيتك» البيت قبله كما ف الساس:
أيا قوم هل أخبت أو سعتم

با احتال مذ ضم� الواريث مصعب).
:Dم'ع.م_مة Dر\س' ت'ت.و>ج' ملوكها فيقال له م'ت.و_ج. وشاة�وكانت الف

بيضاء الرأ}س. وفر.س¬ م'ع.م_م¬: أ%بيض الام.ة1 دون العنق، وقيل: هو من
اليل الذي ابيض_ت\ ناصيت'ه كلها ث اندر البياض إل م.ن\ب,ت الناصية
وما حولا من الق%و\ن.س. ومن ش1يات1 اليل أ%د\ر.ع' م'ع.م_م: وهو الذي

يكون بياضه ف هامته دون عنقه. وال�ع.م_م' من اليل وغيها: الذي ابيض_
أ�ذناه ومنيت ناصيته وما حولا دون سائر جسده؛ وكذلك شاةD م'ع.م_مة: ف

هام.ت1ها بياض.
والعام_ة�: ع1يدانD مشدودة ت'ر\ك%ب' ف البحر وي'ع\ب.ر' عليها،

وخ.ف�ف. ابن العراب اليم من هذا الرف فقال: عام.ةD مثل هام.ة الرأ}س وقامة%
الع.ل%ق وهو الصحيح.

والع.م1يم': الطويل من الرجال والنبات، ومنه حديث الرؤيا: فأ%تينا على
ر.و\ض.ة{ م'ع\ت.م_ة{ أي وافية النبات طويلته، وكل© ما اجتمع وك%ث�ر.

ع.م1يم¬، والمع ع'م'م¬؛ قال العدي يصف سفينة نوح، على نبينا وعليه الصلة
والسلم:

ي.ر\ف%ع'، بالقار, وال%ديد1 م1ن. ال}ـ
ج.و\ز,، ط1والv ج'ذ�وع'ها، ع'م'ما

والسم من كل ذلك الع.م.م'. والع.م1يم' ي.ب,يس' الب'ه\مى. ويقال:
اع\ت.م_ النبت' اع\ت1ماماv إذا التف_ وطال. ونبت ع.م1يم¬؛ قال العشى:

�م'ؤ.ز_ر¬ ب,ع.م1يم, الن_ب\ت1 م'ك}ت.ه,ل
واع\ت.م_ النبت': اك}ت.ه.ل%. ويقال للنبات إذا طال: قد اع\ت.م_. وشيء
Dع.م1يم¬ أي تام، والمع ع'م'م¬ مثل س.رير وس'ر'ر. وجارية ع.م1يم.ة

:Dونلة ع.م1يمة .eالق%وام, وال%ل}ق,،، والذكر أ%ع.م �وع.م_اء�: طويلة تامة
طويلة، والمع ع'مÒ؛ قال سيبويه: أ%لزموه التخفيف إذ كانوا يففون غي

العتل، ونظيه' بونD، وكان يب ع'م'م ك%س'ر'ر لنه ل يشبه الفعل.
ونلةD ع'مÒ؛ عن اللحيان: إما أ%ن يكون ف�ع\لv وهي أ%قل، وإما أ%ن يكون

Dط�ف�ع'لv أصلها ع'م'م¬، فسكنت اليم وأ�دغمت، ونظيها على هذا ناقة ع'ل
وقوس ف�ر'ج¬ وهو باب إل الس_ع.ة. ويقال: نلة ع.م1يم¬ ونل ع'مÒ إذا



كانت ط1والv؛ قال:
ع'مÒ ك%وار,ع' ف خ.ل1يج م'ح.لYم

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه اخت.صم إليه رجلن ف نل
غ%ر.س.ه أحدها ف غي حقه من ال4رض، قال الراوي: فلقد رأ%يت النخل ي'ضرب ف

e؛ قال أ%بو عبيد: الع'مÒع'م Dؤ'وس وإن_ها ل%ن.خ\ل�أ�صولا بالف
:vالتامة ف طولا والتفافها؛ وأ%نشد للبيد يصف نل

س'ح'ق¬ ي'م.ت>ع'ها الص_فا، وس.ر,يeه'
ع'مÒ ن.واع1م'، ب.ي\نهن� ك�ر'وم'

وف الديث: أ%ك}ر,موا ع.م_تك%م النخلة؛ ساها ع.م_ة للمشاكلة ف أنا
إذا قطع رأ}سها ي.ب,ست\ كما إذا قطع رأ}س النسان مات، وقيل: ل4ن النخل

خلق من ف%ض\لة1 طينة آدم عليه السلم. ابن ال4عراب: ع'م_ إذا
ط�و>ل%، وع.م_ إذا طال. ونب\ت¬ ي.ع\موم¬: طويل؛ قال:

،vولق%د\ ر.ع.ي\ت' ر,ياض.ه'ن_ ي'و.ي\ف1عا
وع'ص.ي\ر' ط%ر_ ش'و.ير,ب ي.ع\موم'

.eوالع.م.م': ع1ظ%م ال%ل}ق ف الناس وغيهم. والع.م.م: السم التام
يقال: إن ج,سمه لع.م.م¬ وإنه لع.مم' السم. وج,سم ع.م.م: تامÒ. وأ%مر

ع.م.م: تامÒ عامÒ وهو من ذلك؛ قال عمرو ذو الكلب الذل:
يا ليت. ش1ع\ري ع.ن\ك، والمر' ع.م.م\،

ما ف%ع.ل اليوم. أ�و.ي\س¬ ف الغ.ن.م\؟
وم.ن\ك1ب ع.م.م¬: طويل؛ قال عمرو بن شاس:

فإن� ع1راراv إن} ي.ك�ن\ غ%ي. واض1ح�،
فإن أ�ح1بe ال%و\ن% ذا ال%ن\ك1ب الع.م.م\

ويقال: اس\ت.وى فلن على ع.م.م1ه وع'م'م1ه؛ يريدون به تام جسمه وشبابه
وماله؛ ومنه حديث عروة بن الزبي حي ذكر أ�ح.يحة بن ال�لح وقول

أ%خواله فيه: ك�ن_ا أ%هل% ث�م>ه ور'م>ه، حت إذا استوى على ع'م'م>ه، شد�د
للزدواج، أ%راد على طوله واعتدال شبابه؛ يقال للنبت إذا طال: قد اعت.م_،

ويوز ع'م'م1ه، بالتخفيف، وع.م.م1ه، بالفتح والتخفيف، فأ%ما بالضم فهو
صفة بعن الع.م1يم أو جع ع.م1يم كس.رير وس'ر'ر، والعن حت إذا استوى

على ق%د�ه التام� أ%و على عظامه وأ%عضائه التامة، وأما التشديدة فيه عند
من شد�ده فإنا الت تزاد ف الوقف نو قولم: هذا عمر�g وفرج�g، فأ�جري



الوصل مرى الوقف؛ قال ابن ال4ثي: وفيه نظر، وأما من رواه بالفتح
والتخفيف فهو مصدر وصف به؛ ومنه قولم: م.ن\ك1ب ع.م.م¬؛ ومنه حديث لقمان:

ي.ه.ب' البقرة الع.م1يمة أي التامة ال%لق. وع.م_ه'م ال4مر' ي.ع'مeهم
ع'موماv: ش.م1لهم، يقال: ع.م_ه'م\ بالعطي_ة. والعام�ة�: خلف الاص_ة؛ قال

ثعلب: سيت بذلك ل4نا ت.ع'مe بالشر. والع.م.م': العام_ة� اسم للجمع؛
قال رؤبة:

أنت. ر.ب,يع' ال4قر.ب,ي. والع.م.م\
،eالعام Òفالع'م>ي ،Òص\ر,ي�ويقال: رجلD ع'م>يÒ ورجل ق

والق�ص\ر,يÒ الاصe. وف الديث: كان إذا أ%وى إل منزله ج.ز_أ% دخوله ثلثة
أ%جزاء: جزءاv ل، وجزءاv ل4هله، وجزءاv لنفسه، ث جزءاv جز_أ%ه بينه وبي

الناس فيد� ذلك على العامة بالاص�ة، أ%راد أ%ن العامة كانت ل تصل
إليه ف هذا الوقت، فكانت الاص_ة تب العام_ة با سعت منه، فكأ%نه أوصل

الفوائد إل العام�ة بالاص�ة، وقيل: إن الباء بعن م1ن\، أ%ي يعل وقت
العام�ة بعد وقت الاص�ة وبدلv منهم كقول ال4عشى:

على أ%نا، إذ} ر.أ%ت\ن أ�قا
د'، قالت\ با قد أ%راه' ب.ص1يا

أ%ي هذا الع.شا مكان ذاك البصار وبدل منه. وف حديث عطاء: إذا
Òتو.ض_أ}ت ول ت.ع\م'م\ فت.ي.م_م\ أ%ي إذا ل يكن ف الاء وضوء تام

فت.يم_م\، وأ%صله من الع'موم. ورجل م1ع.مÒ: ي.ع'مe القوم بيه. وقال كراع: رجل
م'ع1مÒ ي.ع'مe الناس بعروفه أ%ي يمعهم، وكذلك م'ل1مÒ ي.ل�مeهم أ%ي

يمعهم، ول يكاد يوجد ف%ع.ل% فهو م'ف}ع1ل غيها. ويقال: قد ع.م_م\ناك
أ%م\ر.نا أ%ي أ%لزمناك، قال: وال�ع.م_م السيد الذي ي'قلYده القوم'

أ�م'ور.هم ويلجأ� إليه الع.وامe؛ قال أ%بو ذؤيب:
وم1ن\ خ.ي, ما ج.م.ع. الن_اش1ئ� الـ

ـم'ع.م>م' خ1ي¬ وز.ن\د¬ و.ر,ي
والع.م.م' من الرجال: الكاف الذي ي.ع'مeهم بالي؛ قال الكميت:

ب.ح\ر¬، ج.رير' بن' ش1ق�ç من أ�روم.ته1،
وخالد¬ من ب.ن,يه1 ال1د\ر.ه' الع.م.م'

ابن ال4عراب: خ.ل}ق¬ ع.م.م¬ أ%ي تامÒ، والع.م.م' ف الطول والتمام؛
قال أ%بو النجم:



وق%ص.ب ر'ؤ\د الش_باب, ع.م.مه
ال4صمعي ف س1ن> البقر إذا است.ج\م.ع.ت\ أ%سنان'ه قيل: قد اعت.م.�

ع.م.م¬، فإذا أ%س.ن_ فهو فار,ض¬، قال: وهو أ%ر\خ¬، والمع آراخ، ث
ج.ذ%ع¬، ث ث%ن,يÒ، ث ر.باع¬، ث سد.س¬، ث الت_م.م' والت_م.مة�، وإذا

أ%حال% وف�ص1ل% فهو د.ب.ب¬، وال�نثى د.ب.بةD، ث ش.ب.ب¬ وال�نثى
ش.ب.بةD.وع.م\ع.م. الرجل� إذا ك%ث�ر. جيش'ه بعد ق1ل�ة. ومن أ%مثالم: ع.م_

ث�و.باء� الن_اع1س؛ يضرب مثلv للح.د.ث ي.ح\د'ث ببلدة ث يتعداها إل سائر
البلدان.

وف الديث: سألت رب أ%ن ل ي'ه\ل1ك. أ�مت بس.نة{ ب,عام_ة{ أ%ي بقحط
عام�ç ي.ع'مe جيع.هم، والباء ف ب,عام_ة{ زائدة ف قوله تعال: ومن

ي'ر,د\ فيه بإلاد{ بظ�ل}م�؛ ويوز أ%ن ل تكون زائدة، وقد أ%بدل عام_ة من
سن.ة{ بإعادة الار>، ومنه قوله تعال: قال الذين استكبوا للذين

استضعفوا لن آمن منهم. وف الديث: باد1ر'وا بال4عمال س1ت�اv: كذا وكذا
وخ'و.ي\ص_ة أ%حد1كم وأ%مر. العام_ة1؛ أ%راد بالعام�ة القيامة ل4نا

ت.ع'مe الناس. بالوت أ%ي بادروا بال4عمال م.و\ت. أ%حدكم والقيامة%.
والع.مe: الماعة، وقيل: الماعة من ال%ي�؛ قال م'ر.قYش:

ل ي'ب\ع1د1 ال� الت_ل%بeب. والـ
ـغارات1، إذ} قال ال%ميس' ن.ع.م\

والع.د\و. ب.ي. ال}ل1س.ي\ن,، إذا
آد. الع.ش1يe وت.ناد.ى الع.م\

ت.ناد.و\ا: ت.جال%سوا ف النادي، وهو اللس؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ي'ر,يغ� إليه الع.مe حاجة% واح1د{،

ف%أ�ب\نا باجات{ ول%ي\س. ب,ذي مال,
قال: الع.م' هنا ال%لق الكثي، أ%راد الجر. ال4سود ف ركن البيت،

يقول: اللق إنا حاجتهم أ%ن ي.ح'جeوا ث إنم آبوا مع ذلك باجات، وذلك
معن قوله فأ�ب\نا باجات أ%ي بالج؛ هذا قول ابن العراب، والمع

:eالع.ماع1م. قال الفارسي: ليس بمع له ولكنه من باب س1ب.ط}ر� ولآل�. وال4ع.م
�الماعة أ%يضاv؛ حكاه الفارسي عن أ%ب زيد قال: وليس ف الكلم أ%ف}ع.ل

يدل على المع غي هذا إل أ%ن يكون اسم جنس كال4ر\و.ى وال4م.ر> الذي
هو ال4معاء؛ وأ%نشد:



،vون.ن\ ذ%ب,يحة�ث�م_ ر.مان ل أ%ك
و.ق%د\ ك%ث�ر.ت\ ب.ي\ن. ال4ع.م� ال%ضائ1ض'

قال أ%بو الفتح: ل يأ}ت ف المع ال�ك%س_ر شيء على أ%ف}عل% معتل¾
ول صحيحاv إل ال4ع.م� فيما أ%نشده أ%بو زيد من قول الشاعر:

ث رآن ل أكونن ذبيحة
البيت بط ال4رزن رآن؛ قال ابن جن: ورواه الفراء ب.ي\ن. ال4ع'م>،

جع ع.م�ç بنزلة ص.ك{ç وأص'ك{ç وض.ب�ç وأ%ض'ب�ç. والع.مe: الع'ش'ب'؛
ك�ل©ه' عن ثعلب؛ وأ%نشد:

ي.ر'وح' ف الع.م> وي.ج\ن ال�ب\ل�ما
والع'م>ي_ة�، مثال الع'ب>ي_ة1: الك1ب\ر': وهو من ع.م1يمهم أي

ص.م1يم1هم. والع.ماع1م': ال%ماعات التفرقون؛ قال لبيد:
ل1ك%ي\ل ي.ك�ون% الس_ن\د.ر,يe ن.د1يد.ت،
وأ%4ج\ع.ل% أ%ق}واماv ع'م'وماv عماع1ما

الس_ند.ر,يe: شاعر كان مع ع.ل}قمة بن ع'لثة، وكان لبيد مع عامر بن
vالطفيل ف%د'ع1ي لبيد إل مهاجاته فأ%ب، ومعن قوله أي أ%4جعل أ%قواما

متمعي فرقاv؛ وهذا كما قال أ%بو قيس بن ال4سلت:
،Dم_ ت.ج.ل�ت\، ول%نا غاية�ث

م1ن\ ب.ي\ن, ج.م\ع� غ%ي\ر, ج'م_اع,
وع.م_م. الل�ب': أ%ر\غ%ى كأ%ن ر.غ}و.ت.ه ش'ب>هت بالع1مامة. ويقال

للب إذا أ%ر\غ%ى حي ي'ح\ل%ب: م'ع.م>م¬
وم'ع\ت.مÒ، وجاء بق%د.ح� م'ع.م>م�. وم'ع\ت.مÒ: اسم رجل؛ قال عروة:

أ%ي.ه\ل1ك' م'ع\ت.مÒ وز.ي\د¬، ول%م\ أ�ق1م\
ع.لى ن.د.ب� ي.و\ماv، ول ن.ف}س' م'خ\ط1ر,؟

Òقال ابن بري: م'ع\ت.م
وزيد قبيلتان، وال�خ\ط1ر': ال�ع.ر>ض' نفسه للهلك، يقول: أ%تلك

هاتان القبيلتان ول أ�خاطر بنفسي للحرب وأ%نا أ%صلح لذلك؟ وقوله تعال:
ع.م_ يتساءلون؛ أ%صله ع.ن\ ما يتساءلون، فأ�دغمت النون ف اليم لقرب

مرجيهما وشددت، وحذفت ال4لف فرقاv بي الستفهام والب ف هذا الباب،
والب' كقولك: عما أ%مرتك به، العن عن الذي أمرتك به. وف حديث جابر:

ف%ع.م_ ذلك أ%ي ل1م. ف%ع.ل}ت.ه وعن أ%ي> شيء كان، وأ%صله ع.ن\ ما فسقطت أ%لف



ما وأ�دغمت النون ف اليم كقوله تعال: ع.م_ يتساءلون؛ وأ%ما قول ذي
الرمة:

ب.ر.اه'ن_ عم_ا ه'ن_ إ,م_ا ب.و.اد1ئ¬
ل1حاج�، وإم_ا راج,عات¬ ع.و.ائ1د'

قال الفراء: ما ص1ل%ةD والعي مبدلة من أ%لف أ%ن}، العن ب.ر.اه'ن_
أ%ن} ه'ن_ إم_ا بوادئ، وهي لغة تيم، يقولون ع.ن\ ه'ن_؛ وأ%ما قول

الخر ياطب امرأة اسها ع.م_ى:
ف%ق1ع\د.ك1، ع.م_ى، ال4 ه.ل� ن.ع.ي\ت1ه1

إل أ%ه\ل, ح.ي�ç بالق%ناف1ذ1 أ%و\ر.د'وا؟
ع.م_ى: اسم امرأة، وأ%راد يا ع.م_ى، وق1ع\د.ك1 وال4 يينان؛ وقال

السي_ب بن ع.ل%س يصف ناقة:
و.ل%ها، إذا ل%ح1ق%ت\ ث%مائ1ل�ها،

ج.و\ز¬ أع.مe وم1ش\ف%ر¬ خ.ف1ق'
م1ش\ف%ر¬ خف1ق¬: أ%ه\د.ل� يضطرب، وال%و\ز' ال4ع.مe: الغليظ التام،
وال%و\ز': الو.س.ط�. والع.مe: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ق}س.م\ت' أ�ش\ك1يك م1ن\ أ%ي\ن� و.م1ن\ و.ص.ب�،
ح.ت_ى ت.ر.ى م.ع\ش.راv بالع.م> أ%ز\و.ال

(* قوله «بالعم» كذا ف الصل تبعاv للمحكم، وأورده ياقوت قرية ف عي
حلب وأنطاكية، وضبطها بكسر العي وكذا ف التكملة).

وكذلك ع.م_ان؛ قال م'ل%ي\ح:
و.م1ن\ د'ون1 ذ1ك}ر.اها ال�ت خ.ط%ر.ت\ ل%نا

ب,ش.ر\ق1ي> ع.م_ان%، الث�رى فال�ع.ر_ف'
وكذلك ع'م.ان، بالتخفيف. والع.مe: م'ر_ة بن مالك ابن ح.ن\ظ%لة، وهم

الع.م>يeون. وع.مÒ: اسم بلد. يقال: رجل ع.م>يÒ؛ قال ر.ب\عان:
إذا ك�ن\ت. ع.م>ي�اv ف%ك�ن\ ف%ق}ع. ق%ر\ق%ر�،
وإل� ف%ك�ن\، إن} ش1ئ}ت.، أ%ي\ر. ح1مار,

والنسبة إل ع.م�ç ع.م.و,يÒ كأ%نه منسوب إل ع.مىÝ؛ قاله الخفش.
@عنم: الع.ن.م': شجر ل%ي>ن' ال4غصان� ل%ط1يف�ها ي'ش.ب_ه' به الب.نان

كأ%نه ب.نان الع.ذارى، واحدتا ع.ن.مةD، وهو ما يستاك به، وقيل: الع.ن.م'
أ%غصان تنبت ف س'وق الع1ضاه رطبة ل تشبه سائر أ%غصانا ح'م\ر' اللون،



وقيل: هو ضرب من الشجر له ن.و\ر¬ أ%حر تشب_ه به الصابع الخضوبة؛ قال
النابغة:

ب,م'خ.ض_ب� ر.خ\ص�، كأ%ن� ب.نان.ه'
ع.ن.م¬ على أ%غصانه ل ي.ع\ق1د1

قال الوهري: هذا يدل على أ%نه ن.ب\ت¬ ل د'ود¬. وب.ن.ان
م'ع.ن_م¬ أ%ي مضوب. قال ابن بري: وقيل الع.ن.م

ثر الع.و\س.ج، يكون أ%4حر ث يسود� إذا ن.ض1ج. وع.ق%د، ولذا قال
النابغة: ل ي.ع\ق1د\؛ يريد ل ي'د\ر,ك بعد. وقال أ%بو عمرو: الع.ن.م

الزeع\ر'ور؛ وقد ورد ف حديث خزية: وأ%خل%ف. ال�ز.ام.ى وأ%ي\ن.ع.ت1
الع.ن.م.ة�؛ وقيل: هو أ%طراف ال%رeوب الشامي؛ قال:

ف%ل%م\ أ%س\م.ع\ ب,م'ر\ض1ع.ة{ أ%مال%ت\
ل%هاة% الطYف}ل, بالع.ن.م, ال%س'وك1

قال ابن ال4عراب: الع.ن.م شجرة حجازية، لا ثرة ح\راء ي'ش.ب_ه با
الب.نان الخضوب. والع.ن.م أ%يضاv: ش.و\ك الط�ل}ح. وقال أ%بو حنيفة:

الع.ت.م' شجرة صغية تنبت ف جوف الس_م'رة لا ثر أ%حر. وعن ال4ع\راب
الق�د'م: الع.ن.م' شجرة صغية خضراء لا ز.ه\ر شديد المرة. وقال مر_ة:
الع.ن.م' اليوط الت يتعلق با الك%ر\م ف ت.عار,يشه، والواحدة من كل ذلك

ع.ن.مةD. وب.نانD م'ع\ن.م¬: مشب_ه بالع.ن.م؛ قال رؤبة:
و.ه\ي. ت'ر,يك. م1ع\ض.داv وم1ع\ص.ما

ع.ب\لv، وأ%طراف. ب.نان{ م'ع\ن.ما
Dو.ض.ع. المع. موضع الواحد، أ%راد: وط%ر.ف ب.نان م'ع\ن.م.ا. وب.ن.ان

م'ع.ن_م: مضوب؛ حكاه ابن جن؛ وقال رؤبة:
ي'ب\د1ين. أ%ط}رافاv ل1طافاv ع.ن.م'ه

والع.ن.م' والع.ن.مة�: ضرب من الو.ز.غ، وقيل: الع.ن.م كالع.ظ%اي.ة1 إل
أ%نا أ%شد بياضاv منها وأحسن. قال ال4زهري: الذي قيل ف تفسي الع.ن.م
إنه الو.ز.غ� وشوك الط�ل}ح غي صحيح، ون.س.ب. ذلك إل الليث وأ%نه هو

الذي فسر ذلك على هذه الصورة. وقال ابن ال4عراب ف موض1ع: الع.ن.م' يشبه
الع'ن_اب، الواحدة ع.ن.م.ة، قال: والع.ن.م الش_ج.ر ال�م\ر. وقال أ%بو

عمرو: أ%ع\ن.م إذا رعى الع.ن.م، وهو شجر يمل ثراv أ%حر مثل الع'ن_اب.
والع.ن\م.ة�: الش_ق�ة ف شفة النسان. والع.ن\م1يe: ال%س.ن' الوجه



ال�ش\ر.ب' ح'م\ر.ةv. وقال ابن دريد ف كتاب النوادر: الع.ن.م' واحدتا
ع.ن.م.ة، وهي أ%غصان تنبت ف س'وق الع1ضاه رطبة ل تشبه سائر أ%غصانه،

أ%حر اللون يتفرق أ%عال نوره بأ%رب.ع, فرق كأ%نه ف%ن.ن¬ من أ%راكة، يرجن
ف الشتاء والقيظ.

وع.ي\ن.م¬: موضع. والع.ي\ن'وم: الض>ف}د.ع' الذكر.
@عندم: الع.ن\د.م': د.م' ال4خ.و.ي\ن,. وقيل: هو ال4ي\د.ع'. وقال مارب

الع.ن\د.م ص1ب\غ الداربرنيان 
(* قوله «الداربرنيان» هو هكذا ف التهذيب).

وقال أ%بو عمرو: الع.ن\د.م' شجر أ%حر. وقال بعضهم: الع.ن\د.م' دم'
الغ.زال ب,ل1حاء ال4ر\طى يطبخان جيعاv حت ينعقدا فتختضب به الواري؛ وقال

ال4صمعي ف قول ال4عشى:
س'خام1ي_ة حراء ت'ح\س.ب' ع.ن\د.ما

قال: هو ص1ب\غD زعم أ%هل البحرين أ%ن جواريهم يتضب به. الوهري:
الع.ن\د.م' الب.ق�م'، وقيل: دم ال4خوين؛ قال الشاعر:

أ%ما و.د1ماء� مائرات{ ت.خال�ها،
على ق�ن_ة1 الع'ز_ى وبالن_س\ر,، ع.ن\د.ما

@عهم: الع.ه.مان�: التحيeر والترد�د؛ عن كراع. والع.ي\ه.م': السeر\عة
قوله «والعيهم السرعة» كذا ف الصل والكم. وناقة ع.ي\ه.م¬: سريعة؛ قال

ال4عشى:
وك%و\ر� ع1لف�ç وق1ط}ع� ون'م\ر'ق�،
وو.ج\ناء4 م1ر\قال, ال%واج,ر, ع.ي\ه.م,

وناقةD ع.ي\هام.ةD: ماضية. وج.م.لD ع.ي\ه.م¬ وع.ي\هام¬ وع'ياه1م: ماض
سريع، وهو مثال ل يذكره سيبويه. قال ابن جن: أ%ما ع'ياه1م فحاكيه صاحب

العي، وهو مهول، قال: وذاكرت أ%با علي، رحه ال، يوماv بذا الكتاب
فأ%ساء ثناءه، فقلت له: إن تصنيفه أ%صح وأ%مثل من تصنيف المهرة، فقال:

eأ%كانت ت'عد ،vجيدا vأ%رأ%يت الساعة لو ص.ن_ف إنسان لغة بالتركية تصنيفا
عربية؟ وقال كراع: ول نظي لع'ياه1م، وال�نثى ع.ي\ه.م.# وع.ي\ه.م.ة

وع.ي\ه.مة وع.ي\هوم¬ وع.ي\هامةD. وقد ع.ي\ه.م.ت\، وع.ي\ه.م.ت'ها: س'رع.ت'ها،
وجعها ع.ياه1يم'؛ قال ذو الرمة:
ه.ي\هات. خ.ر\قاء�، إل� أ%ن ي'ق%ر>ب.ها



ذو الع.ر\ش, والش_ع\شعانات' الع.ياه1يم'
وقيل: الع.ي\هامة� والع.ي\ه.مة� الطويلة� العنق الض_خ\مة� الرأ}س.

والع.ياه1م: نائب البل. والع.ياه1م': الش>داد' من البل، الوحد ع.ي\ه.م¬
وع.ي\ه'وم¬. والع.ي\ه.م': الشديد، وج.م.لD ع.ي\هام¬ كذلك، والع.ي\ه.م'

م1ن. النوق: الشديدة. والع.ي\ه.م1يe: الضخم الطويل. ويقال للفيل الذكر:
ع.ي\ه.م¬. وع.ي\ه.مان�: اسم.

وع.ي\ه.م¬: اسم موضع، وقيل: ع.ي\ه.م¬ اسم موضع بالغ.و\ر, من تامة؛ قالت
امرأ%ة من العرب ضربا أ%هلها ف ه.وىÝ لا:

أ%ل ل%ي\ت. ي.حي، ي.و\م. ع.ي\ه.م.، زار.نا،
وإن} ن.ه,ل%ت\ م1ن_ا الس>ياط� وع.ل�ت1

وقال الب'غ.ي\ت' ال�ه.ن,يe، والبغيت بباء موحدة مضمومة وغي معجمة
وتاء مثناة:

،vو.ن.ح\ن' وق%ع\نا ف م'ز.ي\ن.ة% و.ق}ع.ة
غ%داة% الت.ق%ي\نا ب.ي\ن. غ%ي\ق� ف%ع.ي\ه.ما

وقال العجاج:
وللشآم1ي. ط%ريق' ال�ش\ئ1م,،

ولل}ع1رافY ث%نايا ع.ي\ه.م,
كأن� ع.ي\ه.ماv اسم جبل بعينه. والع.ي\ه.مان�: الرجل الذي ل ي'د\ل1ج'

ينام على ظ%ه\ر, الطريق؛ وقال:
وقد أ�ثي' الع.ي\ه.مان% الراق1دا

والع.ي\ه'وم': ال4دي' ال4ملس؛ وأ%نشد ل4ب د'واد:
،vف%ت.ع.ف�ت\ ب.ع\د. الر_باب, ز.مانا

ف%ه\ي. ق%ف}ر¬، كأ%نا ع.ي\ه'وم'
وقيل: ش.ب_ه الدار ف د'ر'وسها بالع.ي\ه.م من البل، وهو الذي أ%نضاه

السي حت ب.ل�ه كما قال حيد بن ثور:
ع.ف%ت\ م1ث}ل% ما ي.ع\ف�و الط�ل1يح'، وأ%ص\ب.ح.ت\

با ك1ب\ر,ياء� الص_ع\ب,، وهي ر.ك�وب
ويقال للعي الع.ذ}بة: ع.ي\ن ع.ي\ه.م، وللعي الالة: ع.ي\ن ز.ي\غ.م 

*)
قوله «زيغم» هكذا ف الصل والتهذيب).



@عوم: العام': ال%و\ل� يأ}ت على ش.ت\و.ة وص.ي\ف%ة، والمع أ%ع\وام¬، ل
يكس_ر' على غي ذلك، وعام¬ أ%ع\و.م' على البالغة. قال ابن سيده:

وأ�راه ف الدب كأ%نه طال عليهم ل%د\به وامتناع خ1ص\به، وكذلك
أ%ع\وام¬ع'و_م¬ وكان قياسه ع'وم¬

ل4ن جع أ%ف}ع.ل ف�ع\ل ل ف�ع_ل، ولكن كذا يلفظون به كأن الواحد عام¬
عائم¬، وقيل: أ%عوام¬ ع'و_م¬ من باب ش1ع\ر شاعر وش'غ\ل شاغل وش.ي\ب¬

شائب¬ ومو\ت¬ مائت¬، يذهبون ف كل ذلك إل البالغة، فواحدها على هذا عائم¬؛
قال العجاج:

من م.ر> أ%عوام الس>ني. الع'و_م
من الوهري: وهو ف التقدير جع عائم إل أ%نه ل يفرد بالذكر ل4نه ليس

بإسم، وإنا هو توكيد، قال ابن بري: صواب إنشاد هذا الشعر: وم.ر�
أ%4عوام؛ وقبله:

كأ%ن_ها ب.ع\د. ر,ياح, ال4ن�م,
وبعده:

ت'راج,ع' الن_ف}س. ب,و.ح\ي� م'ع\ج.م,
�وعام¬ م'ع1يم¬: كأع\و.م؛ عن اللحيان. وقالوا: ناقة باز,ل� عام� وباز,ل

عام1ها؛ قال أ%بو ممد ال%ذ}لي:
قام. إل ح.م\راء4 م1ن\ ك1رام1ها

باز,ل, عام�، أ%و س.ديس, عام1ها
ابن السكيت: يقال لقيته عاماv أ%و�ل%، ول تقل عام ال4و�ل.

وعاو.م.ه' م'عاو.م.ةv وع1واماv: استأ}جره للعام,؛ عن اللحيان. وعامله
�م'عاو.م.ةv أ%ي للعام. وقال اللحيان: ال�ع.او.م.ة

أن تبيع زرع عام1ك با يرج من قابل. قال اللحيان: وال�عاومة أ%ن
ي.ح1ل� د.ي\ن'ك على رجل فتزيده ف ال4جل ويزيدك ف الد_ين، قال: ويقال هو

أ%ن تبيع زرعك با يرج من قابل ف أعرض الشتري. وحكى ال4زهري عن أ%ب
،vوعاملته م'عاو.م.ة vوم'سان.ه.ة vم'عاو.م.ة vعبيد قال: أ%ج.ر\ت' فلنا

كما تقول مشاهرةv وم'ساناةv أ%يضاv، وال�عاو.م.ة� النهيe عنها أ%ن
تبيع زرع عامك أ%و ثر نلك أ%و شجرك لعامي أ%و ثلثة. وف الديث: نى عن

بيع النخل م'عاومةv، وهو أ%ن تبيع ثر النخل أ%و الكرم أ%و الشجر سنتي
أ%و ثلثاv فما فوق ذلك. ويقال: عاو.م.ت1 النخلة� إذا ح.م.لت\ سنة ول



ت}م1ل} أ�خرى، وهي م'فاع.لة من العام الس_نة1، وكذلك سان.4ه.ت\ ح.م.لت\
عاماv وعاماv ل. ور.س.م¬ عام1يÒ: أ%تى عليه عام؛ قال:

eعام1ي Dم1ن\ أ%ن} شجاك ط%ل%ل
ولق1يت'ه ذات. الع'و.ي, أ%ي لد'ن} ثلث سن,ي مضت أو أ%ربع. قال

ال4زهري: قال أ%بو زيد يقال جاورت بن فلن ذات. الع'و.ي,، ومعناه العام.
الثالث% ما مضى فصاعداv إل ما بلغ العشر. ثعلب عن ابن ال4عراب: أ%تيته

ذات. الزeم.ي, وذات. الع'و.ي أ%ي منذ ثلثة أ%زمان وأ%عوام، وقال ف
موضع آخر: هو كقولك ل%ق1يت'ه م'ذ} س'ن.ي_ات{، وإنا أ�ن>ث فقيل ذات
الع'و.ي وذات الزeم.ي لنم ذهبوا به إل الر�ة وال4ت\ي.ة1 الواحدة. قال

الوهري: وقولم لق1يت'ه ذات الع'و.ي وذلك إذا لقيته بي ال4عوام، كما
يقال لقيته ذات الزeم.ي وذات م.ر_ة{. وع.و_م. الك%ر\م' ت.عوياv: كثر

ح.م\له عاماv وق%ل� آخر. وعاو.مت1 النخلة�: ح.م.لت\ عاماv ول ت}م1ل
آخر. وحكى ال4زهري عن النضر: ع1ن.ب¬ م'ع.و>م إذا ح.م.ل عاماv ول يمل

عاماv. وش.ح\م¬ م'ع.و>م أ%ي شحم عام� بعد عام. قال ال4زهري: وش.ح\م¬
م'ع.و>م شحم' عام بعد عام؛ قال أ%بو وجزة السعدي:

ت.ناد.و\ا ب,أ%غباش, الس_واد فق�ر>ب.ت\
ع.لف1يف' قد ظاه.ر\ن% ن.ي�اv م'ع.و>ما

أ%ي ش.ح\ماv م'ع.و>ماv؛ وقول الع'جي الس_لول:
ر.أ%تن ت.حادبت' الغ.داة%، وم.ن\ ي.ك�ن

ف%تÝ عام. عام. الاء3، ف%ه\و. ك%ب,ي'
فسره ثعلب فقال: العرب تكر�ر ال4وقات فيقولون أ%تيتك يوم. يوم. ق�م\ت،

ويوم. يوم. تقوم.
والع.و\م': الس>باحة، يقال: الع.و\م' ل ي'ن\سى. وف الديث: ع.لYموا

ص1ب\يانكم الع.و\م، هو الس>باحة. وعام. ف الاء ع.و\ماv: س.ب.ح. ورجل
ع.و_ام: ماهر بالس>باحة؛ وس.ي' البل والسفينة ع.و\م¬ أ%يضاv؛ قال

الراجز:
وه'ن_ بالد_و ي.ع'م\ن. ع.و\ما

قال ابن سيده: وعام.ت1 البل� ف سيها على الثل. وفر.س ع.و_ام¬:
ج.واد كما قيل سابح. وس.ف1ي¬ ع'و_م¬: عائمة؛ قال:

إذا اع\و.ج.ج\ن. قلت': صاح1ب\، ق%و>م,



بالد_و> أ%مثال% الس_ف1ي, الع'و_م,
(* قوله: صاحب\ قوم: هكذا ف ال4صل، ولعلها صاح, مرخم صاحب).

وعام.ت1 النجوم\ ع.و\ماv: جر.ت\، وأ%صل ذلك ف الاء. والع'ومة�، بالضم:
د'و.يب�ة ت.سب.ح ف الاء كأ%نا ف%صÒ أ%سود م'د.م\لكةD، والمع

ع'و.م¬؛ قال الراجز يصف ناقة:
قد ت.ر,د' الن>ه\ي. ت.ن.ز_ى ع'و.م'ه،

فت.س\ت.ب,يح' ماء4ه' فت.ل}ه.م'ه،
ح.ت ي.ع'ود. د.ح.ضاv ت.ش.م_م'ه

والع.و�ام، بالتشديد: الفرس السابح ف ج.ر\يه. قال الليث: يسمى الفرس
السابح ع.و�اماv يعوم ف جريه وي.س\ب.ح.

�وحكى ال4زهري عن أ%ب عمرو: العام.ة
ال1ع\ب.ر الصغي يكون ف ال4نار، وجعه عامات¬. قال ابن سيده:

والعام.ة� ه.ن.ةD تتخذ من أ%غصان الشجر ونوه، ي.ع\ب.ر عليها النهر، وهي توج
فوق الاء، والمع عام¬ وع'وم¬. الوهري: العام.ة� الط�و\ف الذي ي'ر\ك%ب

ف الاء. والعام.ة� والع'و_ام: هامة� الراكب إذا بدا لك رأ}سه ف
vالصحراء وهو يسي، وقيل: ل يسمى رأ}سه عام.ة

حت يكون عليه ع1مامة. ونب\ت¬ عام1يÒ أ%ي يابس أ%تى عليه عام؛ وف حديث
الستسقاء:

س1و.ى ال%ن\ظ%ل, العام1ي> والع1له,ز, الف%س\ل,
وهو منسوب إل العام ل4نه يتخذ ف عام ال%د\ب كما قالوا للجدب

الس_ن.ة. والعام.ة�: ك%و\ر' العمامة؛ وقال:
وعامة{ ع.و_م.ها ف الامه

،Dبضة، فإذا اجتمع فهي عامة�والت_ع\و,ي': وضع ال%ص.د ق�ب\ضةv ق
والمع عام¬.

والع'وم.ة�: ضرب من الي_ات بع'مان؛ قال أ�مية:
ال�س\ب,ح ال�ش\ب. فوق. الاء س.خ_ر.ها،

ف الي.م> ج,ر\ي.ت'ها كأ%ن_ها ع'و.م'
والع.و_ام'، بالتشديد: رجلD. وع'و.ام¬. موضع. وعائم: ص.ن.م كان لم.

@عيم: الع.ي\مة�: ش.ه'وة اللب.ن. عام. الرجل� إل الل�ب.ن ي.عام'
vاشتهاه. قال الليث: يقال ع1م\ت' ع.ي\مة وع.ي.ما :vوع.ي\مة vوي.ع1يم' ع.ي\ما



شديداv، قال: وكل شيء من نو هذا ما يكون مصدراv ل1ف%ع\لن وف%ع\لى، فإذا
أ%ن_ث}ت. الصدر فخ.فYف\، وإذا ح.ذ%فت الاء فث%قYل نو ال%ي\رة

وال%ي.ر، والر_غ}بة والر_غ%ب، والر_هبة والر_ه.ب، وكذلك ما أ%شبهه من
ذواته. وف الدعاء على النسان: ما له آم. وعام.؛ فمعن آم. ه.ل%ك%ت
امرأ%ت'ه، وعام. ه.ل%كت\ ماشيت'ه فاشتاق إل اللب. وعام. القوم' إذا ق%ل�

�ل%ب.ن'هم. وقال اللحيان: عام. فق%د. اللب.، فلم يزد على ذلك. ورجل ع.يمان
أ%يان�: ذهبت إبل�ه وماتت امرأته. قال ابن بري: وحكى أ%بو زيد عن
الطفيل بن يزيد امرأةD ع.ي\مى أ%ي\م.ى، وهذا ي.ق}ض1ي بأ%ن الرأة الت مات

زوجها ول مال لا ع.ي\م.ى أ%يى. وامرأ%ة ع.ي\مى وجعها وع.يام¬ كعطشان
وعطاش؛ وأ%نشد ابن بري للجعدي:

كذلك ي'ضر.ب' الث�و\ر' ال�ع.ن_ى
لي.ش\ر.ب. وار,د' الب.ق%ر الع1يام

وأ%عام. القوم': ه.ل%كت\ إبل�هم فلم يدوا ل%بناv. وروي عن النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%نه كان يتعو_ذ من الع.ي\مة والغ.ي\مة وال4ية؛

الع.ي\مة�: شد�ة الش_هوة ل1ل�ب حت ل ي'ص\ب.ر عنه، وال4ية: طول الع'ز\بة،
والع.ي\م' والغ.ي\م': الع.طش؛ وقال أ%بو الثلم الذل:

ت.قول: أ%رى أ�ب.ي\ن,يك اش\ر.ه.ف©وا،
ف%ه'م ش'ع\ثD ر'ؤ'وس'ه'م ع1يام'

قال ال4زهري: أ%راد أ%نم ع1يام¬ إل شرب اللب شديدة شهوت'هم له.
والع.ي\مة� أ%يضاv: شد�ة العطش؛ قال أ%بو ممد ال%ذ}ل%مي:

ت'ش\فى با الع.ي\مة� م1ن\ س.قام1ها
والع1يمة� من ال%تاع: خ1ي.ت'ه. قال ال4زهري: ع1يمة� كلY شيء،

بالكسر، خ1يار'ه، وجعها ع1ي.م¬. وقد اع\تام. ي.ع\تام' اع\ت1ياماv واع\تان%
ي.ع\تان� اع\ت1ياناv إذا اختار؛ وقال الطرماح يدح رجلv وصفه بالود:

م.ب\سوطة ي.س\ت.نe أ%وراق�ها
ع.لى مواليها وم'ع\تام1ها

�واع\ت.ام. الر_جل�: أ%خ.ذ% الع1يمة%. وف حديث عمر: إذا وق%ف. الرجل
ع.ل%يك غ%ن.م.ه' فل ت.ع\ت.م\ه أ%ي ل ت.خ\ت.ر غنمه ول تأ}خذ منه

خ1يار.ها. وف الديث ف صدقة الغنم: ي.ع\ت.ام'ها صاح1ب'ها شاةv شاةv أ%ي
يتارها، ومنه حديث علي�: ب.ل%غن أ%نك ت'ن\ف1ق مال% ال فيمن ت.ع\ت.ام' من



عشيتك، وحديثه الخر: رسوله ال�ج\ت.ب.ى من خلئقه وال�ع\ت.ام' ل1ش.ر\ع
حقائقه، والتاء ف هذه ال4حاديث كلها تاء الفتعال. واع\ت.ام. الشيء4:

اختاره؛ قال طرفة:
أ%ر.ى ال%و\ت. ي.ع\ت.ام' الك1رام.، وي.ص\ط%ف1ي

ع.ق1يل%ة% مال, الفاحش, ال�ت.ش.د>د1
قال الوهري: أ%عام.ه' ال� ت.ر.ك%ه بغي لب. وأ%عامنا ب.ن'و فلن أ%ي
Dأ%خذوا ح.لئ1ب.نا حت بقينا ع.ي.ام.ى نشتهي اللب، وأ%صابتنا س.نة
أ%عام.ت\ن.ا، ومنه قالوا: عام¬ م'ع1يم¬ شديد الع.ي\مة1؛ وقال الكميت:

ب,عام� ي.ق�ول� ل%ه' ال�ؤ\ل1ف�و
�ن: ه.ذا ال�ع1يم' ل%ن.ا ال�ر\ج,ل

وإذا اشتهى الرجل اللب قيل: قد اشتهى فلن اللب، فإذا أ%ف}ر.ط%ت\
شهوت'ه جد�اv قيل: قد ع.ام. إل اللب، وكذلك الق%ر.م' إل الل�ح\م،

والو.ح.م'. قال ال4زهري: وروي عن الؤرج أ%نه قد طاب الع.ي.ام' أ%ي طاب
النهار'، وطاب الش_ر\ق أ%ي الشمس، وطاب ال%و,ي' أ%ي الليل.

@عيثم: ع.ي\ث%م¬: اسم.
@عب: جل ع.ب.نÒ وع.ب.ن_ى وع.ب.ن_اةD: ضخم السم عظيم، وناقة

eوالمع ع.ب.ن_يات¬؛ قال ح'ميد: أ%م1ي¬ ع.ب.ن ،Dوع.ب.ن_اة Dع.ب.ن_ة
ال%ل}ق, م'خ\تل1ف' الش_با،

يقول� ال�ماري طال% ما كان% م'ق}ر.ما.
وأ%ع\ب.ن. الرجل�: اتذ جلv ع.ب.ن_ى، وهو الق%ويe. والع'ب\نة�: قو�ة

المل والناقة. والع'ب'ن' من الناس: الس>مان ال1لح. ورجل ع.ب.ن_ى:
عظيم. ونسر ع.ب.ن_ى: عظيم، وقيل: عظيم قدي، وقال الوهري: نس\ر¬

ع.ب.نÒ، مشدد النون، عظيم. والع'ب\ن' من الدواب: الق%وي�ات' على السي، الواحد
ع.ب.ن_ى. قال الوهري: جل ع.ب.نÒ وع.ب.ن_ى ملحق بف%ع.ل�ى إ,ذا وصلته

ي'ؤنث؛ قال ابن بري: صوابه ملحق بف%ع.ل�ل� ووزنا فع.ن\لى؛ وأ%نشد
الوهري:

ه.ان% على ع.ز_ة بن\ت1 الش_ح_اح\،
م.ه\و.ى ج,مال, مالك{ ف ال3د\لج\،

بالس_ي أ%ر\زاء� وج,يف' ال�ج_اج\
كل� ع.ب.ن_ى بالع.لو.ى ه.ج_اج\،



بيث� ل م'س\ت.و\د.ع¬ ول ناج\.
والع.ب\ن': الغ1ل%ظ� ف السم وال�شونة، ورجل ع.ب.نe ال%ل}ق.

@عت: ع.ت.ل%ه إل السج\ن وع.ت.ن.ه ي.ع\ت1ن'ه وي.ع\ت'نه ع.ت\ناv إذا دفعه
دفعاv عنيفاv، وقيل: حله حلv عنيفاv ورجل ع.ت1ن¬: شديد الملة. وحكى

يعقوب: أ%ن نون عت.ن بدل من لم ع.ت.ل. ابن ال4عراب: الع'ت'ن
ال4ش1د_اء، جع ع.ت'ون وعات1ن. وأ%ع\ت.ن. إذا تشدد على غريه وآذاه.

@عجن: ع.ج.ن. الشيء4 ي.ع\ج,ن'ه ع.ج\ناv، فهو م.ع\ج'ونD وع.ج,ي،
واع\ت.ج.نه: اعتمد عليه ب'م\عه ي.غ\م1ز'ه؛ أ%نشد ثعلب:

ي.ك}فيك من س.و\داء4 واع\ت1جان,ها،
وك%ر>ك. الط�ر\ف. إل ب.نان,ها،

نات1ئة� ال%ب\هة1 ف مكان,ها،
ص.ل}عاء� لو ي'ط}ر.ح' ف م1يزان,ها

ر,ط}ل� حديد{، شال% من ر'ج\حانا.
والعاج,ن' من الرجال: ال�ع\ت.م1د' على ال4رض ب'م\عه إذا أ%راد

النeهوض. من ك1ب.ر� أ%و ب'د\ن{؛ قال كثي:
رأ%ت\ن كأ%ش\لء3 اللYجام,، وب.ع\ل�ها
من ال%ل}ء3 أ%ب\ز.ى عاجن¬ م'ت.باط1ن'

ورواه أ%بو عبيد:
Dوناقة .�من القوم أ%ب\ز.ى م'ن\ح.ن� م'ت.باط1ن'. وع.ج.نت1 الناقة

عاج,ن¬: تض\ر,ب' بيديها إل ال4رض ف سيها. ابن ال4عراب: الع'ج'ن' أ%هل
الر_خاوة من الرجال والنساء. يقال للرجل ع.ج,ينة وع.ج,ي¬، وللمرأ%ة

ع.ج,ينة ل غي، وهو الضعيف ف بدنه وعقله. والع'ج'ن': جع عاج,ن�، وهو الذي
أ%س.ن_، فإ,ذا قام ع.ج.ن. بيديه. يقال: خ.ب.ز وع.ج.ن. وث%ن_ى وث%ل�ث%

وو.ر_ص. كله من نعت الكبي. وع.ج.ن. وأ%ع\ج.ن. إذا أ%س.ن_ فلم ي.ق�م\
إل� عاج,ناv؛ قال الشاعر:

،vوه.ي_ج\ت' عاج,نا ،vن\تي�ا�فأ%ص\ب.ح\ت' ك
وش.رe خ1ص.ال, الرء3 ك�ن\ت¬ وعاج,ن'

(* قوله «كنت وعاجن» بتنوين كنت بالصل والصحاح ف موضعي، ونونا
الصاغان مرة وترك التنوين أخرى، والبيت روي بروايات متلفة). وف حديث ابن

عمر: أ%نه كان ي.ع\ج,ن' ف الصلة فقيل له: ما هذا؟ فقال: رأ%يت رسول%



ال، صلى ال عليه وسلم، ي.ع\ج,ن' ف الصلة أ%ي يعتمد على يديه إذا قام
كما يفعل الذي ي.ع\ج,ن' الع.جي.. قال الليث: والع.ج�ان� ال4حق، وكذلك

الع.ج,ينة. ويقال: إن فلناv لي.ع\ج,ن' ب1ر\ف%ق%ي\ه ح'م\قاv. قال
ال4زهري: سعت أ%عرابياv يقول لخر يا ع.ج�ان إنك لت.ع\ج,ن'ه، فقلت له: ما

ي.ع\ج,ن' و.ي\ح.ك. فقال: س.ل}حه، فأ%جابه الخر: أ%نا أ%ع\ج,ن'ه وأ%نت
ت.ل}ق%م'ه، فأ%ف}ح.مه. وأ%ع\ج.ن. إذا جاء بولد{ ع.ج,ينة{، وهو ال4حق.

والع.ج,ي': ال%ج\ب'وس' من الرجال. وع.اج,نة� الكان1: وس.ط�ه؛ وأ%نشد ال4خطل:
بعاجنة1 الر_ح'وب, فلم ي.سيوا

(* صدره كما ف التكملة: وسي غيهم عنها فساروا).
وع.ج,ن.ت1 الناقة ت.ع\ج.ن' ع.ج.ناv وهي ع.ج\ناء: كثر لم ض.ر\عها

وس.م1ن.ت\، وقيل: هو إذا ص.ع1د. نو ح.يائها، وكذلك الشاة والبقرة. والع.ج.ن'
أ%يضاv: عيب، وهو ورم حياء الناقة من الض_ب.ع.ة، وقيل: هو ورم يصيبها ف
ح.يائها ودبرها، وربا اتصل، وقيل: هو ورم ف حيائها كالث©ؤ\لول، وهو

شبيه بالع.ف%ل ينعها اللYقاح.، ع.ج,ن.ت\ ع.ج.ناv، فهي ع.ج,نة وع.ج\ناء،
�وقيل: الع.ج\ناء الناقة الكثية لم الض_ر\ع مع قلة لبنها ب.ي>نة
:�الع.ج.ن. والع.ج\ناء أ%يضاv: القليلة اللب. والع.ج\ناء وال�ع\ت.ج,نة

vك}ت.ن,ز' س.منا�ال�ن\ت.هية� ف الس>م.ن,. وال�ت.ع.ج>ن': البعي' ال
كأ%نه لم بل عظم. وبعي ع.ج,ن¬: م'ك}ت.ن,ز س1م.ناv. وأ%ع\ج.ن. الرجل� إذا

ركب الع.ج\ناء، وهي السمينة، ومن الضeر'وع ال4ع\ج.ن'. والع.ج.ن': لمة
vغليظة مثل ج'م\ع الرجل ح1يال% ف1ر\ق%ت.ي الض_ر_ة، وهو أ%قلها لب.نا

وأ%حسنها م.ر\آةv. وقال بعضهم: تكون الع.ج\ناء غ%ز,يرة وتكون ب.كيئة.
،�والع.ج\ن': مصدر ع.ج.ن\ت' الع.جي.. والعجي' معروف. وقد ع.ج.ن.ت1 الرأ%ة

.vواع\ت.ج.نت\ بعن أ%ي اتذت ع.ج,ينا vبالفتح، ت.ع\ج,ن' ع.ج,ينا
والع1ج.ان�: الس\ت'، وقيل: هو القضيب المدود من ال�ص\ي.ة1 إل الدبر، وقيل:

هو آخر الذكر مدود ف اللد، وقيل: هو ما بي ال�صية والف%ق}ح.ة. وف
الديث: إن الشيطان% يأ}ت أ%حدكم في.ن\ق�ر' عند ع1جانه؛ الع1جان: الدبر،

vوقيل: هو ما بي القبل والدبر. وف حديث علي، رضي ال عنه: أ%ن أ%عجمي�ا
عارضه فقال: اسكت\ يا ابن. حراء الع1جان هو س.بÒ كان يري على أ%لسنة

العرب؛ قال جرير:
ي.م'دe ال%ب\ل% م'ع\ت.م1داv عليه،



كأ%ن� ع1ج.ان.ه وت.ر¬ ج.د1يد'.
�والمع أ%ع\ج,نةD وع'ج'ن¬. وع.ج.نه ع.ج\ناv: ضرب. ع1ج.انه. وع1جان

الرأ%ة: الو.ت.ر.ة� الت بي ق�ب'ل1ها وث%ع\ل%ب.ت1ها. وأ%ع\ج.ن.: و.ر,م.
ع1جان'ه. والع1جان، بلغة أ%هل اليمن: الع'نق؛ قال شاعرهم يرثي أ�مه وأ%كلها

الذئب':
فلم يب\ق. منها غي' ن,ص\ف1 ع1جان,ها،
وش'ن\ت'ر.ةD منها، وإحدى الذ�وائب,.

وقال الشاعر:
يا ر'ب_ خ.و\د{ ض.ل}ع.ة1 الع1جان1،

ع1جان'ها أ%ط}و.ل� من س1نان1.
.�وأ�مe ع.ج,ين.ة%: الر_خ.مة

@عجهن: ال4زهري: الع'جاه1ن' صديق الرجل ال�4ع\ر,س الذي يري بينه وبي
أ%هله ف إ,ع\راسه بالر_سائل، فإ,ذا ب.ن با فل ع'جاهن. له؛ قال

الراجز:
ار\ج,ع\ إل بيت1ك. يا ع'جاه1ن'،

فقد مضى الع'ر\س'، وأ%نت. واه1ن'.
وال�نثى بالاء. وت.ع.ج\ه.ن. الرجل� ي.ت.ع.ج\ه.ن' ت.ع.ج\ه'ناv إذا

لز,م.ها حت ي'ب\ن.ى عليها. والع'جاه1نة: الاش1طة إذا ل تفارق الع.ر'وس.
حت ي'ب\ن.ى با. والع'جاه1ن'، بالضم: الط�ب�اخ. والع'جاه1ن': الادم،

والمع الع.جاه1نة، بالفتح؛ وقال الكميت:
وي.ن\ص1ب\ن. الق�د'ور. م'ش.م>رات{،

ي'ناز,ع\ن. الع.جاه1نة% الر>ئينا.
الر>ئي: جع' الر>ئة، جعها على النون كقولم ع1ز,ين. وث�ب,ي.

وك�ر,ين.، والرأ%ة ع'جاه1نة؛ قال: وهي ص.ديقة الع.ر'وس,، قال ابن بري: قد
:v؛ وقال تأ%بط شر�اvتع.ج\ه.ن. الرجل لفلن{ إذا صار له ع'جاه1نا

ولكن_ن أ%ك}ر.ه\ت' ر.ه\طاv وأ%ه\ل%ه،
وأ%ر\ضاv يكون� الع'وص' فيها ع'جاه1نا.

ويروى:
وك%ر>ي إذا أ%ك}ر.ه\ت' ر.ه\طاv وأ%هله.

والع'جاه1ن': القنفذ؛ حكاه أ%بو حات؛ وأ%نشد:



فبات. ي'قاسي ليل% أ%ن\ق%د. دائا،
وي.ح\د'ر' بالق�ف> اخ\ت1لف. الع'جاه1ن,

وذلك ل4ن القنفذ ي.س\ر,ي ليله كله، وقد يوز أ%ن يكون الط�ب_اخ ل4ن
.vالطباخ يتلف أ%يضا

@عدن: ع.د.ن% فلن بالكان ي.ع\د1ن� وي.ع\د'ن� ع.د\ناv وع'د'وناv: أ%قام.
وع.د.ن\ت' البلد.: ت.و.ط�ن\ت'ه. ومر\ك%ز' كل شيء م.ع\د1ن'ه، وجن�ات'

ع.د\ن{ منه أ%ي جنات إ,قامة لكان ال�ل}د، وجنات' ع.د\ن{ ب'ط}نان'ها،
وب'ط}نانا وس.ط�ها. وب'ط}نان� ال4ودية: الواضع' الت ي.س\ت.ر\يض' فيها

ماء� السيل في.ك}ر'م' نبات'ها، واحدها ب.ط}ن¬. واسم ع.د\نان مشتق من
الع.د\ن1، وهو أ%ن ت.ل}ز.م. ال3بل� الكان% فتأ}ل%ف%ه ول ت.ب\ر.ح.ه. تقول:

ت.ر.ك}ت' إ,بل بن فلن ع.واد1ن% بكان كذا وكذا؛ قال: ومنه ال%ع\د1ن، بكسر
الدال، وهو الكان الذي ي.ث}ب'ت' فيه الناس ل4ن أ%هله يقيمون فيه ول

يتحو_لون عنه شتاء ول صيفاv، وم.ع\د1ن� كل شيء من ذلك، وم.ع\د1ن� الذهب
والفضة سي م.ع\د1ناv لن\بات ال فيه جوهرها وإ,ثباته إ,ياه ف ال4رض

حت ع.د.ن% أ%ي ثبت فيها. وقال الليث: ال%ع\د1ن� مكان كل شيء يكون فيه
أ%صله وم.ب\د.ؤه نو م.ع\د1ن1 الذهب والفضة وال4شياء. وف الديث:

ف%ع.ن\ معاد1ن1 العرب تسأ%لون؟ قالوا: نعم، أ%ي أ�صولا الت ينسبون إليها
ويتفاخرون با. وفلن م.ع\د1نD للخي والكرم إذا ج'ب,ل عليهما، على

ال%ث%ل؛ وقال أ%بو سعيد ف قول ال�خ.ب_ل:
خ.و.ام1س' ت.ن\شقe الع.صا عن ر'ؤوسها،

�كما ص.د.ع. الص_خ\ر. الثYقال% ال�ع.د>ن
قال: ال�ع.د>ن� الذي ي'خ\ر,ج' من ال%ع\د.ن1 الصخر. ث ي.ك}س3ر'ها

يبتغي فيها الذهب. وف حديث بلل ابن الرث: أ%نه أ%قطعه م.عاد1ن
:�الق%ب.ل1ي_ة1؛ ال%عاد1ن�: الواضع الت يستخرج منها جواهر ال4رض. والع.د.ان

vع.د\نا �موضع الع'د'ون1. وع.د.ن.ت1 ال3بل بكان كذا ت.ع\د1ن� وت.ع\د'ن
وع'د'وناv: أ%قامت ف ال%ر\ع.ى، وخص بعضهم به ال3قامة ف ال%م\ض,، وقيل:

ص.ل%ح.ت\ واس\ت.م\رأ%ت الكان% ون.م.ت\ عليه؛ قال أ%بو زيد: ول
ت.ع\د1ن� إل ف ال%م\ض,، وقيل: يكون ف كل شيء، وهي ناقة عاد1نD، بغي هاء.

والع.د.ن�: موضع باليمن، ويقال له أ%يضاv ع.د.ن� أ%ب\ي.ن.، ن'س3ب. إل
أ%ب\ي.ن. رجل� من ح1م\ي ل4نه ع.د.ن% به أ%ي أ%قام؛ قال ال4زهري: وهي بلد



عى س1يف البحر ف أ%قصى بلد اليمن؛ وف الديث ذ1ك}ر' ع.د.ن1 أ%ب\ي.ن.؛
هي مدينة معروفة باليمن أ�ضيفت إل أ%ب\ي.ن. بوزن أ%بيض، وهو رجل من حي.

vالزمان؛ وأ%نشد بيت الفرزدق ياطب م1س\كينا �أ%بو عبيد: الع1د_ان
:vالد_ار,م1ي_ لا ر.ث%ى زيادا

أ%4ت.ب\كي على ع1ل}ج,، ب,م.ي\سان%، كاف1ر�
كك1س\ر.ى على ع1د�ان,ه، أ%و ك%ق%ي\ص.را؟

وفيه يقول هذا البيت:
أ%قول� له لا أ%تان ن.ع1يeه:

به ل ب,ظ%ب\ي� بالص_ر,ية1 أ%ع\ف%را.
وقال أ%بو عمرو ف قوله:

ول على ع1د�ان1 م'ل}ك{ م'ح\ت.ض.ر\
أ%ي على زمانه وإ,ب_ان,ه. قال ال4زهري: وسعت أ%عرابياv من بن سعد

بال4ح\ساء3 يقول: كان أ%م\ر' كذا وكذا على ع1د_ان1 ابن ب'ور؛ وابن' ب'ور
كان والياv بالب.ح\ر.ي\ن قبل استيلء الق%رام1ط%ة عليها، يريد كان ذلك

أ%يام وليته عليها. وقال الفراء: كان ذلك على ع1د_ان1 فرعون، قال
ال4زهري: من جعل ع1د_ان% ف1ع\لناv فهو من الع.د> والع1د.اد1، ومن جعله

ف1عللv فهو من ع.د.ن%، قال: وال4قرب عندي أ%نه من الع.د> ل4نه جعل بعن
الوقت. والع.د.ان، بفتح العي: سبع سني، يقال: م.ك%ث}نا ف غ%لء

الس>ع\ر, ع.د.ان.ي\ن,، وها أ%ربع عشرة سنة، الواحد ع.د.انD، وهو سبع سني.
والع.د.ان�: موضع' كل ساحل�، وقيل: ع.د.ان البحر، بالفتح، ساحله؛ قال

ي.زيد' بن' الص_ع1ق,:
ج.ل%ب\ن. اليل% من ت.ث}ل1يث%، حت

و.ر.د\ن% على أ�و.ارة% فالع.د.ان1.
والعدان�: أ%رض بعينها من ذلك؛ وأ%ما قول لبيد ابن ربيعة العامري:

ولقد ي.ع\ل%م' ص.ح\ب ك�ل©ه'م\،
بع.د.ان1 الس�عيف1 ص.ب\ر,ي ون.ق%ل}.

فإ,ن شراv رواه: بع.د.ان1 السيف، وقال: ع.د.ان� موضع على سيف1 البحر،
ورواه أ%بو اليثم: بع1دان الس>يف1، بكسر العي، قال: ويروى بع.د.ان

الس>يف1، وقال: أ%راد جع الع.د1ين.ة، فقلب ال4صل بع.د.ائ1ن الس>يف1
فأ%خ_ر. الياء وقال: ع.دان، وقيل: أ%راد ع.د.ن% فزاد فيه ال4لف للضرورة،



ويقال: هو موضع آخر: ابن ال4عراب: ع.د.ان� النهر، بفتح العي، ض.ف�ت'ه،
وكذلك ع1ب\ر.ت'ه وم.ع\ب.ر'ه وب,ر\غ1يل�ه. وع.د.ن% ال4رض. ي.ع\د1ن'ها

ع.د\ناv وع.د_ن.ها: زب_ل%ها. وال1ع\د.ن�: الصاق�ور'. والع.د1ين.ة:
الزيادة الت ت'زاد' ف الغ.ر\ب,، وجع الع.د1ين.ة عد.ائن. يقال: غ%ر\ب¬

م'ع.د_نD إذا قطع أ%سفله ث خرز برقعة؛ وقال:
والغ.ر\ب. ذا الع.د1ين.ة ال�و.عب_ا.

Ýو.س_ع' الو.ف�ر. أ%بو عمرو: الع.د1ين' ع'رى�ال�و.ع_ب': ال
م'ن.ق�ش.ة تكون ف أ%طراف ع'ر.ى ال%زادة، وقيل: ر'ق}ع.ة م'ن.ق�ش.ة تكون ف

ع'ر\وة الزادة. وقال ابن شيل: الغ.ر\ب ي'ع.د_ن� إذا ص.غ'ر ال4دي
وأ%رادوا ت.و\ف1ي.ه زادوا له ع.د1ين.ةv أ%ي زادوا له ف ناحية منه ر'ق}ع.ة.

وال�فe ي'ع.د_ن�: يزاد ف م'ؤ.خ_ر, الساق منه زيادة حت يتسع، قال:
وكل �ق}عة ت'زاد ف الغرب فهي ع.د1ين.ة، وهي كالب.ن,يق%ة1 ف القميص.

ويقال: ع.د_ن% به ال4رض وع.د_نه ضربا به. يقال: ع.د_ن\ت' به ال4رض.
وو.ج.ن\ت' به ال4رض. وم.ر_ن\ت' به ال4رض. إذا ض.ر.بت به ال4رض. وع.د_ن%

الشارب' إذا امتل، مثل أ%و_ن% وع.د_ل%. والع.ي\دان�: النخل الطYوال؛
وأ%نشد أ%بو عبيدة لبن م'ق}بل قال:

،vم'ن.ع>م.ة vي.ه\ز'ز\ن% للم.ش\ي, أ%و\صال
ه.ز_ ال%ن'وب,، ض'حÝى، ع.ي\دان% ي.ب\ر,ين.ا.

قال أ%بو عمرو: الع.د.ان.ة الماعة من الناس، وجعه ع.دانات؛ وأ%نشد:
بن مالك{ ل%د_ ال�ض.ي\ن'، ور.اء3ك�م\،
ر,جالv ع.د.انات{ وخ.ي\لv أ%كاس1ما.

وقال ابن ال4عراب: رجال ع.د.انات¬ م'قيمون، وقال: روضة أ�ك}س'وم¬ إذا
كانت ملتفة بكثرة النبات. والع.د.ان: قبيلة من أ%سد؛ قال الشاعر:

ب.ك1ي على ق%ت\لي الع.دان1، فإ,نم
طالت\ إ,قام.ت'هم بب.ط}ن, ب.3ر.ام,

(* قوله «قال الشاعر بكي إل» عبارة ياقوت: عدان السيف، بالفتح، ضفته؛
قال الشاعر: بكي إل. وبعده:

كانوا على العداء نار مر�ق * ولقومهم حرماv من الحرام
ل تلكي جزعاv فإن واثق * برماحنا وعواقب اليام).
والع.د.انات: الف1ر.ق من الناس. وع.د\نان� بن أ�د¼: أ%بو م.ع.د¼.



وع.د.ان� وع'د.ي\ن.ة: من أ%ساء النساء.
@عدشن: الع.ي\د.ش'ون�: د'و.ي\ب_ة.

@عذن: الع.ذ�ان.ة: الس\ت'، والعرب تقول: ك%ذ%ب.ت\ ع.ذ�ان.ت'ه
vوك%د_ان.ت'ه بعن واحد. ابن ال4عراب: أ%ع\ذ%ن% الرجل إذا آذى إنسانا

بالخالفة.
@عرن: الع.ر.ن� والع'ر\ن.ة�: داء يأ}خ'ذ� الدابة ف أ�خ'ر, رجلها

كالس_ح.ج ف اللد ي'ذ}ه1ب' الش_عر، وقيل: هو ت.ش.ق©ق ي'ص1يب' ال%ي\ل ف
أ%يديها وأ%رجلها، وقيل: هو ج'س'وء3 يدث ف ر'س\غ, رجل الفرس والدابة وموضع

ث�ن_ت1ها من أ�خ'ر� للشيء يصيبه فيه من الشeقاق, أ%و ال%ش.ق�ة من
أ%ن ي.ر\م.ح. ج.ب.لv أ%و حجراv، وقد ع.ر,ن.ت\ ت.ع\ر.ن� ع.ر.ناv، فهي

�ع.ر,نة وع.ر'ونD، وهو ع.ر,نD؛ وع.ر,ن.ت\ رجل� الدابة، بالكسر، والع.ر.ن
أ%يضاv: شبيه بالب.ث}ر, ي.خ\ر'ج' بالف1صال ف أ%عناقها ت.ح\تكe منه، وقيل:

ق%ر\ح¬ يرج ف قوائمها وأ%عناقها، وهو غي ع.ر.ن1 الدواب، والفعل كالفعل.
وأ%ع.ر.ن% الرجل� إذا تش.ق�قت\ سيقان� ف�ص\لنه، وأ%ع\ر.ن% إذا وق%ع.ت1

ال1ك�ة ف إ,بله؛ قال ابن السكيت: هو ق%ر\ح¬ يأ}خذه ف عنقه فيحتك منه
وربا ب.ر.ك. إل أ%صل شجرة واح\ت.ك_ با، قال: ودواؤه أ%ن ي'ح\ر.ق.

عليه الشحم'؛ قال ابن بري: ومنه قول رؤبة:
ي.ح'كe ذ1ف}راه' ل4صحاب, الض_ف%ن\،
ت.ح.ك©ك. ال4جر.ب, يأ}ذ%ى بالع.ر.ن}

والع.ر.ن�: أ%ثر' ال%ر.قة ف يد الكل؛ عن ال%جري>. والع1ر.ان�: خشبة
ت'ج\ع.ل� ف و.ت.رة1 أ%نف البعي وهو ما بي ال%ن\خ1ر.ين، وهو الذي

:vوالمع أ%ع\ر,نة. وع.ر.ن.ه ي.ع\ر'ن'ه وي.ع\ر,ن'ه ع.ر\نا ،Yيكون للب.خات
وضع ف أ%نفه الع1ر.ان%، فهو م.ع\ر'ونD. وع'ر,ن% ع.ر\ناv: شكا أ%نفه من

الع1ر.ان. ال4صمعي: الشاش' ما يكون من ع'ود أ%و غيه يعل ف عظم أ%نف
البعي، والع1ران� ما كان ف اللحم فوق ال4نف؛ قال ال4زهري: وأ%صل هذا

من الع.ر.ن1 والع.ر,ين، وهو اللحم. والع1ران�: ال1س\مار' الذي يضم بي
�الس>نان1 والق%ناة؛ عن ال%جري>. والع.ر,ين': اللحم؛ قالت غاد1ي.ة

:�الدeبيي_ة
م'و.ش>مة� ال4طراف1 ر.خ\ص¬ ع.ر,ين'ها.

وهذا العجز أورده ابن س1يد.ه\ وال4زهري منسوباv لغادية% الدeبيية كما



ذكرناه، وأ%ورده الوهري مهملv ل ينسبه إل أ%حد، وقال ابن بري: هو
ل�د\ر,ك1 بن ح1ص\ن�، قال: وهو الصحيح؛ وجلة البيت:

ر.غا صاح1ب، عند. الب'كاء3، كما ر.غ%ت\
م'و.ش_م.ة� ال4طراف1 ر.خ\ص¬ ع.ر,ين'ها.

قال: وأ%نشده أ%بو عبيدة ف نوادر ال4ساء؛ وأ%نشد بعده:
من ال�ل}ح, ل ي'د\ر.ى أ%رج\ل� ش1مال1ها،

با الظ�ل}ع' لا ه.ر\و.لت\، أ%م يين'ها.
وف شعره: موشة النبي؛ وأ%راد بال�وش_مة الص_ب\غ%، وال4م\ل%ح':

بي ال4بيض وال4سود، والت_وشeم': بياض¬ وسواد يكون فيه كهيئة الو.ش\م,
ف يد الرأ%ة، والر_خ\ص': الر_ط}ب' الناعم، وقيل: الع.ر,ين' اللحم

ال%ط}ب'وخ. ابن ال4عراب: أ%ع\ر.ن% إذا دام على أ%كل الع.ر.ن1، قال: وهو
اللحم الطبوخ. والع.ر,ين' والع.ر,ين.ة�: مأ}وى ال4سد الذي يأ}لفه.

يقال: ليث� عرين.ة{ ولي\ث� غابة{، وأ%صل� الع.رين جاعة الش_جر؛ قال ابن
سيده: الع.رينة مأ}وى ال4سد والضبع والذئب والية؛ قال الطر�م�اح يصف

:vر.ح\ل
أ%ح.م_ س.راة1 أ%ع\لى الل�و\ن1 منه،
كل%و\ن1 س.ر.اة1 ث�ع\بان1 الع.رين,.

وقيل: الع.رين' ال4ج.مة� ههنا؛ قال الشاعر:
وم'س.ر\بل� ح.ل%ق. الديد1 م'د.ج>ج�،

كالل�ي\ث1 بي ع.رين.ة1 ال4ش\بال,.
هكذا أ%نشده أ%بو حنيفة: م'د.ج>ج�، بالكسر، والمع ع'ر'نD. والع.رين':

ه.شيم' الع1ضاه1. والعرين': جاعة الش_جر والش_و\ك1 والع1ضاه1، كان
فيه أ%سد أ%و ل يكن. والع.رين' والع1ر.ان�: الش_جر ال�ن\قاد ال�س\تطيل.

والع.رين: الف1ناء. وف الديث: أ%ن بعض ال�لفاء دفن بع.رين, مكة أ%ي
بفنائها، وكان دفن عند بئر م.ي\م'ون. والع.رين' ف ال4صل: مأ}وى ال4سد،

شبهت به لعزها وم.ن.عت1ها، زادها ال عز�اv وم.ن.عةv. والع.رين': صياح'
الفاختة؛ أ%نشد ال4زهري ف ترجة عزهل:

إذا س.ع\دانة� الس_4عفات1 ناح.ت\
ع.ز.اه1ل�ها، س.م1ع\ت. لا ع.ر,ينا.

الع.رين': الصوت'. والع1ر.ان�: الق1تال�. والع1ران�: الدار البعيدة.



والع1ران�: الب'ع\د' وب'ع\د' الدار. يقال: دارهم عار,ن.ة أ%ي بعيدة.
وع.ر.ن.ت1 الدار' ع1راناv: ب.ع'د.ت\ وذهبت جهة ل يريدها من يبه. ود1يار¬

ع1ر.انD: بعيدة، و'ص1ف%ت\ بالصدر؛ قال ابن سيده: وليست عندي بمع كما ذهب
إليه أ%هل اللغة؛ قال ذو الرمة:

أ%ل أ%يeها القل}ب' الذي ب.ر_ح.ت\ به
مناز,ل� م.ي¼، والع1ران� الش_واس1ع'.

وقيل: الع1ر.ان ف بيت ذي الرمة هذا الط©ر'ق' ل واحد لا. ورجل
vشديد ل يطاق، وقيل: هو الص>ر>يع'. الفراء: إذا كان الرجل ص1ر>يعا :Dع1ر\نة

خبيثاv قيل: هو ع1ر\نةD ل ي'طاق؛ قال ابن أ%حر يصف ض.ع\ف%ه:
ولس\ت' ب,ع1ر\نة{ ع.ر,ك{، سلحي
ع.صاv م.ث}ق�وف%ةD ت.ق1ص' ال1مار.ا.

يقول: لست بق%و,ي¼، ث ابتدأ% فقال: سلحي عصاv أ%سوق با حاري ولست
ب'ق}ر,ن{ لق1ر\ن. قال ابن بري ف الع1ر\نة1 الص>ر>يع,، قال: هو ما

يدح به، وقد تكون الع1ر\نة� ما ي'ذ%م به، وهو الاف الك%ز�. وقال أ%بو
:Dعمرو الش_ي\بان9: هو الذي ي.خ\د'م' البيوت.. ور'م\ح¬ م'ع.ر_ن

م'س.م_ر' الس>نان1، قال الوهري: ر'م\ح¬ م'ع.ر_نD إذا س'م>ر س1نان'ه
بالع1ران1، وهو ال1سمار'. والع.ر.ن�: الغ.م.ر'. والع.ر.ن�: رائحة لم له

غ%م.ر¬؛ حكى ابن ال4عراب: أ%ج,د' رائحة ع.ر.ن1 يديك أ%ي غ%م.ر.ها، وهو
الع.ر.م' أ%يضاv. والع.ر.ن% والع1ر\ن�: ريح الطبيخ؛ ال�ول عن كراع. ورجل

ع.ر,نD: يلز.م الياس1ر. حت ي.ط}ع.م. من ال%ز'ور,. وع1ر\ن.ي' كل شيء:
أ%و_له. وع1ر\ني' ال4نف: تت م'ج\ت.م.ع الاجبي، وهو أ%ول ال4نف حيث

يكون فيه الش_م.م'. يقال: هم ش'مe الع.راني,، والع1ر\ني' ال4نف كله؛
وقيل: هو ما ص.ل�ب. من ع.ظ}م1ه؛ قال ذو الرمة:

ت.ث}ن الن>قاب. على ع1ر\ن,ي, أ%ر\ن.بة{
ش.م�اء4، مار,ن'ها بال1س\ك1 م.ر\ث�وم'

وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أق}ن الع1ر\ني, أ%ي ال44نف، وقيل:
رأ}س النف. وف حديث علي، عليه السلم: من ع.راني أ�نوفها؛ وف قصيد كعب:

ش'مe الع.راني, أ%ب\طالD ل%ب'وس'ه'م'
واستعاره بعض الشعراء للدهر فقال:
وأ%صب.ح. الدهر' ذو الع1ر\ني قد ج'د1عا.



وجعه ع.راني'. وع.ران,ي' الناس: و'جوه'هم. وع.ران,ي' القوم: سادتم
:vهم على ال%ثل؛ قال العجاج يذكر جيشا�وأ%شراف

ت.ه\دي ق�داماه' ع.ران,ي' م'ض.ر\.
والع'رانية: م.دe السيل: قال ع.ديe بن زيد العب�ادي:

كانت\ رياح¬، وماء# ذو ع'رانية{،
وظ�ل}مةD ل ت.د.ع\ ف%ت\قاv ول خ.ل%ل

وماء ذو ع'رانية إذا كثر وارتفع ع'باب'ه. والع'رانية، بالضم: ما ير\تفع
ف أ%عال الاء من غ%وار,ب ال%و\ج. وع.راني' السحاب: أ%وائل� مطره؛

:vومنه قول امرئ القيس يصف غيثا
كأ%ن� ث%ب,ياv ف ع.ران,ي. و.د\ق1ه،

من الس_يل والغ'ث�اء3، فلكة� م1غ\زل
(* ويروى: وبله بدل ودقه والعن واحد).

والع1ر\نة�: ع'روق الع.ر.ت'ن,، وف الصحاح: ع'روق الع.ر.ن\ت'ن,.
والع1ر\نة: شجر' الظYم\خ, ييء أ%ديه أ%حر. وس1قاء# مع\رون وم'ع.ر_نD: دبغ

بالع1ر\نة، وهو خشب الظYمخ؛ قال ابن السكيت: هو شجر يشبه العوسج إل أ%نه
أ%ضخم منه، وهو أ%ث1يت' الف%ر\ع, وليس له س'وق¬ ط1والD، ي'د.قe ث

ي'طب.خ فيجيء أ%ديه أ%حر. وقال شر: الع.ر.ت'ن'، بضم التاء، شجر، واحدتا
ع.ر.ت'نة. ويقال: أ%دي م'ع.ر\ت.ن¬. قال ال4زهري: الظYم\خ' واحدتا

ظ1م\خةD، وهو الع1ر\ن�، واحدتا ع1ر\نة، شجرة على صورة الدeل}ب ت'ق}طع منه
خ'ش'ب القص_ارين الت ت'د\فن، ويقال لبائعها: ع.ر_انD. وحكى ابن بري عن

ابن خالويه: الع1ر\نة الشبة الدفونة ف ال4رض الت ي.د'قe عليها
القص�ار، وأ%ما الت يدق با فاسها ال1ئج.نة والك1د\ن�. وع'ر.ي\نة وع.رين¬:

حي�ان. قال ال4زهري: ع'ر.ينة حيÒ من اليمن. وع.رين: حي� من تيم؛ ولم
يقول جرير:

ع.ر,ين¬ من ع'ر.ي\نة% ليس م1ن_ا،
ب.ر,ئ}ت' إل ع'ر.ي\ن.ة% من ع.رين,

قال ابن بري: ع.رين' بن ثعلبة بن ي.ر\بوع بن حنظلة بن مالك بن زيد
م.ناة% بن تيم، قال: وقال الق%ز�از ع.رين ف بيت جرير هذا اسم رجل بعينه.

وقال ال4خفش: ع.رين¬ ف البيت هو ثعلبة بن يربوع، وم.ع\رونD اسم، وكذلك
ع'ر_ان. وبنو ع.رين: بطن من تيم. وع'ر.ينة، مصغر: بطن من ب.جيلة. وع'رونة



وع'ر.نة: موضعان. وع'ر.نات: موضع دون عرفات إل أ%نصاب الر.م؛ قال لبيد:
والف1يل� يوم. ع'ر.نات{ ك%ع\ك%عا،
إذ أ%ز\م.ع. الع'ج\م' به ما أ%ز\م.عا.

وع1ر\نان�: غائط واسع منخفض من ال4رض؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن ور.ح\لي فوق. أ%ح\ق%ب. قارح�
بش'ر\بة%، أ%و\ طاو� بع1ر\نان م'وج,س,.

وع1ران� الب.ك}رة: ع'ودها وي'ش.دe فيه ال�ط�اف'. ور.ه\طD من
الع'ر.ن,ي>ي، مثال ال�ه.ن,ي>ي: ارتدوا فقتلهم النب، صلى ال عليه وسلم.

وع1ر\نان�: اسم جبل بال%ناب دون وادي الق�رى إل ف%ي\د{. وع1ر\نان: اسم
واد معروف. وبط}ن' ع'ر.نة: واد بذاء عرفات. وف حديث الج: وار\تفع'وا عن

بطن, ع'ر.نة؛ هو بضم العي وفتح الراء، موضع عند الوقف بعرفات. وف
الديث: اق}ت'لوا من الكلب كل� أ%سو.د. بيم ذي ع'ر\ن.تي؛ الع'ر\ن.تان:

النeك}تتان اللتان تكونان فوق عي الكلب.
@عربن: الع'ر\ب'ون والع.ر.ب'ون� والع'ر\بان�: الذي تسميه العامة

Dال4ر.ب'ون، تقول منه: ع.ر\ب.ن\ت'ه إذا أ%عطيته ذلك. ويقال: رم.ى فلن
بالع.ر.ب'ون إذا س.ل%ح.

@عرتن: الع.ر.ن\ت'ن' والع.ر.ن\ت.ن' والع.ر.ن\ت1ن' والع.ر.ت'ن'
والع.ر.ت.ن' مذوفان من الع.ر.ن\ت'ن, والع.ر.ن\ت.ن, والع.ر\ت.ن' والع.ر.ت\ن'، كل

ذلك: شجر ي'دبغ بعروقه، والواحدة ع.ر\ت'نةD. والع1ر\نة� ع'روق العر.ت.ن،
وهو شجر خش1ن¬ يشبه العو\سج إ,ل أ%نه أ%ضخم، وهو أ%ث1يث� الفر\ع، وليس له

س'وق¬ ط1والD، ي'د.قe ث ي'طبخ فيجيء أ%ديه أ%حر. وع.ر\ت.ن. ال4دي.:
د.بغه بالع.ر.ت'ن. وأ%دي م'عر\ت.ن: مدبوغ بالع.ر\ت.ن. وع'ر.ي\ت1نات¬:

Dمثال Dل�موضع، وقد ذك1ر صر\فه. قال ابن بري ف ترجة عثلط: جاء ف%ع.ل
واحد¬ ع.ر.ت'ن¬ مذوف من ع.ر.ن\ت'ن�؛ قال الليل: أ%صله ع.ر.ن\ت'ن¬ مثل

ق%ر.ن\ف�ل، حذفت منه النون وت'ر,ك. على صورته. ويقال: ع.ر\ت.ن¬ مثل
ع.ر\فج.

،�@عرجن: أ%بو عمرو: الع'ر\هون� والع'ر\ج'ون� والع'ر\ج'د كل©ه ال3هان
والع'ر\ج'ون الع1ذ}ق' عام_ة، وقيل: هو الع1ذ}ق' إذا ي.بس واع\وج_، وقيل:

هو أ%صل الع1ذ}ق الذي يع\و.جe وت'ق}طع منه الشماريخ فيبقى على النخل
يابساv، وقال ثعلب: هو ع'ود الك1باسة. قال ال4زهري: العرجون أ%ص\فر' عريض



شبه ال به اللل% لا عاد دقيقاv فقال سبحانه وتعال: والق%م.ر.
ق%د_ر\ناه م.نازل% حت عاد كالع'ر\ج'ون القدي؛ قال ابن سيده: ف د1ق�ت1ه

واع\و,جاج,ه؛ وقول رؤبة:
ف خ1د\ر, م.ي_اس, الدeم.ى م'ع.ر\ج.ن,

يشهد بكون نون ع'ر\جون أ%صلv، وإن كان فيه معن النعراج، فقد كان
القياس على هذا أ%ن تكون نون ع'ر\جون زائدة كزيادتا ف ز.يتون، غي أ%ن بيت

رؤبة هذا منع ذلك وأ%علم أ%نه أ%صل ر'باعي قريب من لفظ الثلثي كس3ب.ط}ر�
من س.ب,ط{ ود1م.ث}ر� من د.م1ث{، أ%ل ترى أ%نه ليس ف ال4فعال

ف%ع\ل%ن.، وإنا هو ف ال4ساء نو ع.ل}ج.ن� وخ.ل}ب.ن�؟ وع.ر\ج.نه بالعصا: ضربه.
:vوع.ر\ج.نه: ضربه بالع'ر\جون. والع'ر\جون: نبت أ%بيض. والع'ر\جون أ%يضا
،vضرب من الكمأ%ة قد\ر' شب أ%و د'و.ين' ذلك، وهو طي>ب¬ ما دام غ%ض�ا

وجعه الع.راج,ي'. وقال ثعلب: الع'ر\جون كالف�طر ي.ي\ب.س وهو مستدير؛
قال:

لت.ش\ب.ع.ن_ العام.، إن شيء# ش.ب,ع\
من الع.راج,ي، ومن ف%س\و الض_ب'ع\.

ال4زهري: الع.راه1ي والع.راجي' واحدها ع'ر\هون وع'ر\جون، وهي
الع.قائل�، وهي الكمأ%ة الت يقال لا الف�ط}ر'. ال4زهري: الع.ر\ج.نة� تصوير

ع.راج,ي النخل. وع.ر\ج.ن. الثوب.: ص.و_ر فيه ص'و.ر. الع.راجي؛ وأ%نشد
بيت رؤبة:

ف خ1د\ر, م.ي_اس, الدeم.ى م'ع.ر\ج.ن,
أ%ي م'صو_ر� فيه ص'و.ر' النخل والدeمى.

@عرضن: ال4زهري ف رباعي العي: الليث الع1ر.ض\نة والع1ر.ض\ن ع.د\و¬ ف
اشتقاق؛ وأ%نشد:

ت.ع\د'و الع1ر.ض\ن خ.ي\ل�هم ح.راج,ل.
قال ابن ال4عراب: الع1ر.ض\ن ف اعتراض ون.شاط، وح.راج,ل% وع.ر.اج,ل%:

جاعات{. أ%بو عبيد: الع1ر.ض\نة� العتراض' ف السي من الن_شاط1، ول
يقال ناقة ع1ر.ض\نة. وامرأ%ة ع1ر.ض\نة: ضخمة قد ذهبت ع.ر\ضاv من

س1م.ن,ها.
@عرهن: الع'راه1ن': الضخم من ال3بل. الفراء: بعي ع'راه1ن¬ وع'راه1م¬

وج'ر.اه1م¬ عظيم. أ%بو عمرو: الع'ر\ه'ون والع'ر\ج'ون والع'ر\ج'د' ك�ل©ه



ال3هان�. ابن بري: الع'ر\ه'ون�، وجعه ع.راه1ي'، شيء# يشبه الكمأ%ة% ف
الط�ع\م. قال: وع'ر\هان� موضع.

@عزن: ابن ال4عراب: أ%ع\ز.ن% الرجل� الرجل% إذا قاسم نصيبه، فأ%خذ هذا
نصيبه، وهذا نصيبه؛ قال ال4زهري: وكأ%ن النون مبدلة من اللم ف هذا

الرف.
،�@عسن: الع.س.ن': ن'ج'وع' الع.ل%ف والر>ع\ي ف الدواب. ع.س3نت1 الدابة

بالكسر، ع.س.ناv: ن.ج.ع. فيها الع.ل%ف والر>ع\ي'، وكذلك ال3بل إذا نع
.vحسنا vفيها الكل� وس.م1نت\. أ%بو عمرو: أ%ع\س.ن. إ,ذا س.م1ن. س1م.نا

ودابة ع.س3ن¬: ش.ك�ور¬، وكذلك ناقة ع.س3نة وعاس1نةD. والع'س'ن': الشحم
القدي مثل ال�س'ن,؛ قال الق�لخ':
ع'راه1ماv خاظي الب.ض1يع ذا ع'س'ن.

وقال ق%ع\نب' بن أ�م> صاحب:
عليه م'ز\ن,يe عام� قد مضى ع'س'ن'.

وس.م1نت1 الناقة على ع'س\ن� وع1س\ن� وع'س'ن� وأ�س'ن�؛ ال4خية عن يعقوب
حكاها ف البدل، أ%ي على س1م.ن� وش.ح\م� كان قبل ذلك. وقال ثعلب:

الع'س'ن' أ%ن يبقى الشحم' إل قابل وي.ع\ت'ق.. وال�س'ن' والع'س'ن' والع'س\ن':
أ%ثر¬ يبقى من شحم الناقة ولمها، والمع أ%ع\سانD وآسانD، وكذلك بقية

الثوب؛ قال الع'ج.ي' الس_لول©:
يا أ%خ.و.ي_ من تيم�، ع.ر>جا

ن.س\ت.خ\ب,ر, الر_ب\ع. كأ%ع\سان1 ال%ل%ق\.
ونوق¬ م'ع\س3نات¬: ذ%وات' ع'س'ن�؛ قال الفرزدق:

فخ'ض\ت' إل ال4ن\قاء3 منها، وقد ي.رى
ذ%وات' الن_قايا ال�ع\س3نات1 م.كانيا.

والع'س'ن': جع أ%ع\س.ن. وع.س'ون{، وهو السمي، ويقال للش_ح\مة1
ع'س\نةD، وجعها ع'س.ن¬. والت_ع\س3ي': ق1ل�ة� الشحم ف الشاة. والت_ع\س3ي'

أ%يضاv: قلة الطر. وكل# م'ع.س_ن¬ وم'ع.س>ن¬: الكسر عن ثعلب: ل يصبه
مطر، ومكانD عاس1ن¬: ضيق؛ قال: فإن� لكم مآق1ط% عاس1نات{،

كيو\م. أ%ض.ر_ بالرeؤ.ساء3 إير'.
أ%بو عمرو: الع.س\ن' الط©ول� مع ح'س\ن الشعر والبياض، وهو على
أ%ع\سان{ من أ%بيه أ%ي طرائق، واحدها ع1س\ن¬. وتع.س_ن. أ%باه وتأ%س_نه'



وتأ%س_ل%ه: ن.ز.ع. إليه ف الش_ب.ه. والع1س\ن': الع'ر\ج'ون الرديء، وهي لغة
رديئة، وقد تقدم أ%نه الع1س\ق'، وهي رديئة أ%يضاv. وع.س\ن¬: موضع؛ قال:

كأ%ن� عليهم'، ب.ن'وب, ع.س\ن�،
غ%ماماv ي.س\ت.ه,ل© ويس\ت.ط1ي'.

ورجل ع.و\س.ن¬: طويل فيه ج.ن.أD. وأ%ع\سان� الشيء: آثاره ومكانه.
وتع.س_ن\ت'ه: طلبت أ%ثر.ه ومكانه. قال أ%بو تراب: سعت غي واحد من ال4عراب

يقول: فلن ع1س\ل� مال� وع1س\ن' مال إذا كان حسن القيام عليه.
@عشن: ع.ش.ن. واع\ت.ش.ن.: قال برأ}يه، وف التهذيب: أ%ع\ش.ن. واع\ت.ش.ن.؛

عن الفراء. وقال ابن ال4عراب: العاش1ن' ال�خم>ن'، والع'شانة
:�الك%ر.ب.ة�، ع'مانية، وحكاها كراع بالغي معجمة، ونسبها إل اليمن. والع'شانة

ما يبقى ف أ�صول السعف من التمر. وتع.ش_ن. النخلة%: أ%خذ% ع'شانت.ها.
يقال: تع.ش_ن\ت' النخلة واع\ت.ش.ن\ت'ها إذا تتب_ع\ت. ك�رابت.ها فأ%خذته.
والع'شانة: الل©قاطة من التمر. قال أ%بو زيد: يقال لا بقي ف

�الك1باس.ة من الرeط%ب, إذا ل�ق1طت النخلة الع'شان� والع'شانة�، والغ'شان
والب'ذ%ار' مثله، والع'شانة: أ%صل� الس_ع.فة، وبا ك�ن>ي. أ%بو

ع'شانة.
@عشزن: الع.ش\ز.نة�: اللف. والع.ش.و\ز.ن�: الشديد ال%ل}ق

كالع.ش.ن\ز.ر. والع.ش.و\ز.ن�: الع.س3ر' ال�ل�ق من كل شيء، وقيل: هو ال�ل}توي
الع.س3ر من كل شيء. وع.ش\ز.ن.ت'ه: خ1لف�ه، وال�نثى ع.ش.و\ز.نة، وجع

الع.ش.و\ز.ن1 ع.شاو,ز'، وناقة ع.ش.و\زنة؛ وأ%نشد:
أ%خ\ذ%ك. بال%ي\س'ور, والع.ش.و\ز.ن1.

�ويوز أ%ن ي'جمع ع.شو\ز.نD على ع.شاز,ن%، بالنون. الوهري: الع.ش.و\زن
الصeل}ب' الشديد الغليظ؛ قال عمرو بن كلث�وم يصف قناة ص'ل}بة:

إذا ع.ض_ الثYقاف' با اش\مأ%ز_ت\،
وو.ل�ت\ه'م\ ع.ش.و\ز.ن.ةv ز.ب'ونا

ع.شو\ز.ن.ةv إذا غ�م1ز.ت\ أ%ر.ن_ت\،
تش'جe ق%ف%ا ال�ث%قYف1 وال%ب,ينا.

�وحكى ابن بري عن أ%ب عمرو: الع.شو\ز.ن� ال4ع\س.ر'، وهو ع.شو\ز.ن
ال1ش\ية إذا كان ي.ه'زe ع.ض'د.يه.

@عصن: أ%ع\ص.ن. الرجل� إذا ش.د_د. على غريه وتك�ك%ه، وقيل: أ%ع\ص.ن.



ال4مر' إذا اع\و.ج_ وع.س'ر.
@عطن: الع.ط%ن' لل3بل: كالو.ط%ن, للناس، وقد غ%ل%ب. على م.ب\ر.ك1ها حول%

الوض، وال%ع\ط%ن' كذلك، والمع أ%ع\طانD. وع.ط%نت1 ال3بل� عن الاء3
ت.ع\ط1ن' وتع\ط�ن' ع'ط�وناv، فهي ع.واط1ن' وع'ط�ونD إذا ر.و,ي.ت\ ث

vوع.ط�نت\ أ%يضا .Dب.ر.كت\، فهي إ,بل عاطنة وع.و.اطن، ول يقال إ,بل ع'ط9ان
وأ%ع\ط%ن.ها: سقاها ث أ%ناخها وحبسها عند الاء فبكت بعد الورود لتعود

فتشرب؛ قال لبيد:
عاف%تا الاء4 فلم ن'ع\ط1ن\هما،

إنا ي'ع\ط1ن' أ%صحاب' الع.ل%ل}.
Dهم. وقوم ع'ط9ان�والسم الع.ط%نة�. وأ%ع\ط%ن. القوم': ع.ط%نت\ إ,بل

وع'ط�ونD وع.ط%نةD وعاط1نون% إذا نزلوا ف أ%ع\طان ال3بل. وف حديث الرؤيا:
ر.أ%ي\ت'ن أ%ن\ز,ع' على ق%ل1يب فجاء4 أ%بو بكر فاس\ت.ق%ى وف ن.ز\ع1ه

ضع\ف¬ وال يغفر له، فجاء4 عمر ف%ن.ز.ع. فاس\تحال%ت1 الد_ل}و' ف يده
�غ%ر\باv، فأ%ر\و.ى الظ�م1ئة% حت ض.ر.ب.ت\ بع.ط%ن�؛ يقال: ضربت ال3بل

بعط%ن� إذا ر.و,ي.ت\ ث� ب.ر.ك%ت\ حول الاء، أ%و عند الياض، لت'عاد. إل
الشرب مرة أ�خرى لتشرب ع.ل%لv بعد ن.ه.ل�، فإذا استوفت رد_ت إل

الراعي وال4ظ}ماء3؛ ض.ر.ب ذلك. مثلv لتساع الناس ف زمن عمر وما فتح عليهم
من ال4مصار. وف حديث الست1سق%اء: فما مضت سابعة حت أ%ع\ط%ن. الناس'

ف الع'ش\ب؛ أ%راد أ%ن الطر ط%ب_ق. وع.م_ الب'طون% والظ©هور. حت
أ%ع\ط%ن. الناس' إ,بل%هم ف الراعي؛ ومنه حديث أ�سامة: وقد ع.ط�ن'وا
م.واش1ي.ه'م أ%ي أراحوها؛ س'م>ي ال�راح'، وهو مأ}واها، ع.ط%ناv؛ ومنه
الديث: اس\ت.و\ص'وا بال1ع\ز.ى خياv وان\ق�ش'وا له ع.ط%ن.ه أ%ي م'ر.اح.ه.
وقال الليث: كل م.ب\ر.ك{ يكون م.أ}ل%فاv لل3بل فهو ع.ط%ن¬ له بنزلة

الو.ط%ن للغنم والبقر، قال: ومعن م.عاط1ن, ال3بل ف الديث مواضع'ها؛ وأ%نشد:
ول ت'ك%لYف�ن ن.ف}سي، ول ه.ل%ع1ي،
ح1ر\صاv أ�ق1يم' به ف م.ع\ط%ن, ال�ون1.

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه نى عن الص_لة ف أ%ع\طان
ال3بل. وف الديث: ص.ل©وا ف مرابض الغنم ول تصلوا ف أ%ع\طان ال3بل؛

قال ابن ال4ثي: ل ينه عن الصلة فيها من جهة النجاسة فإ,نا موجودة ف
مرابض الغنم، وقد أ%مر بالصلة فيها والصلة مع النجاسة ل توز، وإنا



أ%راد أ%ن ال3بل ت.ز\د.ح1م' ف ال%ن\ه.ل، فإ,ذا شربت رفعت رؤ'وسها، ول
ي'ؤ\م.ن' من ن,فارها وت.ف%رeقها ف ذلك الوضع، فت'ؤ\ذي ال�ص.لYي.

عندها أ%و ت'ل}هيه عن صلته أ%و تنجسه بر.ش.اش, أ%بوالا. قال ال4زهري:
أ%ع\طان ال3بل وم.عاط1ن'ها ل تكون إل� م.بار,ك%ها على الاء، وإ,نا
ت'ع\ط1ن' العرب' ال3بل% على الاء3 حي ت.ط}ل�ع الث©ر.ي_ا ويرجع الناس

من النeج.ع, إل ال%حاض1ر,، وإنا ي'ع\ط1ن'ون% الن>ع.م يوم و,ر\د1ها،
فل يزالون كذلك إل وقت م.ط}ل%ع س'ه.ي\ل ف الريف، ث ل ي'ع\ط1ن'ونا

بعد ذلك، ولكنها ت.ر,د' الاء4 فتشرب ش.ر\ب.تها وت.ص\د'ر من فورها؛ وقول
أ%ب ممد ال%ذل%م1ي�:

وع.ط�ن. الذYب_ان� ف ق%م\ق%ام1ها.
ل يفسره ثعلب، وقد يوز أ%ن يكون ع.ط�ن. اتذ ع.ط%ناv كقولك: ع.ش_ش

الطائر اتذ ع'ش�اv. والع'ط�ون�: أ%ن ت'راح. الناقة بعد شربا ث يعرض
عليها الاء ثانية، وقيل: هو إذا ر.وي.ت\ ث� ب.ر.ك%ت\؛ قال كعب بن زهي

يصف ال�م'ر.:
وي.ش\ر.ب\ن. من بار,د{ قد ع.ل1م\ن.

بأ%ن ل د1خ.ال%، وأ%ن} ل ع'طونا.
وقد ض.ر.ب.ت\ بع.ط%ن� أ%ي ب.ر.ك%ت\؛ وقال ع'م.ر' ابن ل%ج.أ{:

ت.م\ش1ي إل ر,و.اء3 عاط1ن.ات1ها.
قال ابن السكيت: وتقول هذا ع.ط%ن' الغ.نم وم.عط1ن'ها ل%رابضها حول%

الاء. وأ%ع\ط%ن. الرجل� بعي.ه: وذلك إذا ل يشرب ف%ر.د_ه إل الع.ط%ن
ينتظر به؛ قال لبيد:
ف%ه.ر.ق}نا لما ف د.اث1ر�،

لض.واح1يه ن.ش1يش¬ بالب.ل%ل}
راس1خ الد>م\ن, على أ%عضاد1ه1،

ث%ل%م.ت\ه' ك�ل© ر,يح� وسب.ل}
عاف%تا الاء4 فلم ن'ع\ط1ن\هما،

إنا ي'ع\ط1ن' من ي.ر\ج'و الع.ل%ل}.
ورجل ر.ح\ب' الع.ط%ن, وواسع الع.ط%ن أ%ي ر.ح\ب' الذYراع, كثي الال

واسع الر_ح\ل. والع.ط%ن': الع1ر\ض'؛ وأ%نشد ش.م1ر¬ لع.د1ي> بن زيد:
طاه1ر' ال4ثواب, ي.ح\م1ي ع1ر\ض.ه



من خ.ن.ى الذYم_ة1، أ%و ط%مث1 الع.ط%ن\.
الط�م\ث: الف%ساد'. والع.ط%ن': الع1ر\ض، ويقال: منزله وناحيته. وع.ط1ن.

اللد، بالكسر، ي.ع\ط%ن' ع.ط%ناv، فهو ع.ط1ن¬ وان\ع.ط%ن.: و'ض1ع. ف
الدباغ وت'ر,ك. حت ف%س.د. وأ%ن\ت.ن.، وقيل: هو أ%ن ي'نضح عليه الاء

وي'ل%ف_ ويدفن يوماv وليلة ليسترخي صوفه أ%و شعره فينتف ويلقى بعد ذلك ف
الدباغ، وهو حينئذ أ%نت ما يكون، وقيل: الع.ط}ن'، بسكون الطاء، ف اللد أ%ن

ت'ؤخذ غ%ل}ق%ةD، وهو نبت، أ%و ف%ر\ثD أ%و م1ل}ح¬ فيلقى اللد فيه حت
ي'ن\ت1ن. ث� ي'ل}ق%ى بعد ذلك ف الد>باغ، والذي ذكره الوهري ف هذا

الوضع قال: أ%ن يؤ\خذ الغ.ل}ق%ى فيلقى اللد فيه وي'غ.م_ لينفسخ صوفه
ويسترخي، ث يلقى ف الدباغ. قال ابن بري: قال علي بن حزة الغ.ل}ق%ى ل
ي'ع\ط%ن' به اللد، وإنا يعطن بالغ.ل}ق%ة نبت{ معروف. وف حديث علي، كرم

ال وجهه: أ%خذت إ,هاباv م.ع\ط�وناv فأ%دخلته ع'ن'قي؛ ال%ع\ط�ون:
ال�ن\ت1ن' ال%ن\م.ر,ق' الشعر,، وف حديث عمر، رضي ال عنه: دخل على النب، صلى

�ال عليه وسلم، وف البيت أ�ه'ب¬ ع.ط1نة؛ قال أ%بو عبيد: الع.ط1ن.ة
ال�ن\ت1نة الريح. ويقال للرجل الذي ي'س\ت.ق}ذ%ر: ما هو إل� ع.ط1ن.ةD من

ن.ت\ن,ه. قال أ%بو زيد: ع.ط1ن. ال4دي' إذا أ%نت وسقط صوفه ف
الع.ط}ن,، والع.ط}ن': أ%ن ي'ج\ع.ل% ف الدباغ. وقال أ%بو زيد: موضع الع.ط}ن,

الع.ط%ن.ة�. وقال أ%بو حنيفة: ان\ع.ط%ن. اللد استرخى شعره وصوفه من غي أ%ن
ي.ف}س'د.، وع.ط%نه ي.ع\ط�ن'ه ع.ط}ناv، فهو م.ع\ط�ون وع.ط1ي، وع.ط�نه:

ف%ع.ل به ذلك. والع1ط%ان�: ف%ر\ثD أ%و ملح يعل ف الهاب كيل ي'ن\ت1ن..
ورجل ع.ط1ي¬: م'ن\ت1ن' البشرة. ويقال: إنا هو ع.ط1ينة إذا ذ�م_ ف

أ%مر أ%ي م'ن\ت1ن¬ كال3هاب, ال%ع\ط�ون.
@عظن: ابن ال4عراب: أ%ع\ظ%ن. الرجل� إذا غ%ل�ظ% جسمه.

@عفن: ع.ف1ن. الشيء� ي.ع\ف%ن' ع.ف%ناv وع'ف�ونةv، فهو ع.ف1ن¬ ب.ي>ن'
الع'فونة، وت.ع.ف�ن.: ف%س.د من ن'د'و_ة{ وغيها ف%ت.ف%ت_ت. عند م.س>ه.

قال ال4زهري: هو الشيء� الذي فيه ن'د'و_ةD وي'ح\ب.س ف موضع مغموم
ف%ي.ع\ف%ن' وي.ف}س'د. وع.ف1ن. ال%ب\ل�، بالكسر، ع.ف%ناv: ب.ل1ي. من الاء.

وف قصة أ%يوب، عليه السلم: ع.ف1ن. من القيح والدم جوف أ%ي فسد من
احتباسهما فيه. وع.ف%ن. ف ال%ب.ل ع.ف}ناv كع.ث%ن.: ص.ع_د؛ كلتاها عن كراع؛

أ%نشد يعقوب:



ح.ل%ف}ت' بن أ%ر\س.ى ث%بياv مكان.ه
أ%ز'ور'ك�م'، ما دام. للط�و\د1 عاف1ن'.

@عفهن: ناقة� ع'فاه1ن¬: قوية، ف بعض اللغات.
vعقن: قال ال4زهري: أ%ما ع.ق%ن. فإ,ن ل أ%سع من م'ش\تقاته شيئا@

مستعملv إل أ%ن يكون الع1ق}ي.ان� ف1ع\يالv منه، وهو الذ�ه.ب'، ويوز أ%ن
يكون ف1ع.gلناv من ع.ق%ى ي.ع\ق1ي، وهو مذكور ف بابه.

@عكن: الع'ك%ن' وال4ع\كان: ال4ط}واء ف الب.ط}ن من الس>م.ن. وجارية
ع.ك}ناء� وم'ع.ك�ن.ة: ذات ع'ك%ن�، واحدة الع'ك%ن, ع'ك}ن.ة. وت.ع.ك�ن.

البطن': صار ذا ع'ك%ن. ويقال: ت.ع.ك�ن. الشيء� ت.ع.ك©ناv إذا ر'ك1م. بعض'ه
على بعض وان\ث%ن. وع'ك%ن' الد>ر\ع: ما تث%ن>ى منها. يقال: درع ذات

:vع'ك%ن� إذا كانت واسعة تنثن على اللبس من س.ع.تها؛ قال يصف درعا
،vالن_ب\ل% خ'ن\سا eلا ع'ك%ن¬ ت.ر'د
وت.ه\زأ� بالعاب,ل, والق1طاع,.

أ%ي ت.س\ت.خ1ف©ها. وناقة ع.ك}ناء�: غليظة لم الض_ر_ة وال1ل}ف1،
وكذلك الشاة. والع.ك%نان� والع.ك}نان�: ال3بل� الكثية العظيمة. ون.ع.م¬

ع.ك}نانD وع.ك%نانD أ%ي كثية؛ قال أ%بو ن'خ.ي\ل%ة الس_ع\د1ي�:
هل باللYو.ى من ع.ك%ر� ع.ك}نان1،
أ%م هل ت.ر.ى بال%لY من أ%ظ}عان1؟

وأ%نشد الوهري:
وص.ب_ح. الاء4 ب,ور\د{ ع.ك%نان.

@علن: الع1لن� وال�عال%نة وال3ع\لن�: ال�جاهرة. ع.ل%ن ال4م\ر'
ي.ع\ل�ن' ع'ل�وناv وي.ع\ل1ن' وع.ل1ن. ي.ع\ل%ن' ع.ل%ناv وع.لنية فيهما إذا

شاع وظهر، واع\ت.ل%ن.؛ وع.ل�نه وأ%ع\ل%نه وأ%ع\ل%ن به؛ وأ%نشد ثعلب:
حت ي.ش'ك_ و'شاةD قد ر.م.و\ك بنا،

وأ%ع\ل%ن'وا بك فينا أ%ي_ إ,ع\لن1
وف حديث ال�لعنة: تلك امرأ%ة أ%ع\ل%ن.ت\؛ ال3ع\لن� ف ال4صل:

إ,ظهار الشيء، والراد به أ%نا كانت قد أ%ظهرت الفاحشة. وف حديث الجرة: ل
ي.س\ت.ع\ل1ن' به ولسنا ب'ق1ر>ين له؛ الس\ت1ع\لن� أ%ي الهر, بد1ينه

وق1راءته. واس\ت.س.ر_ الرجل� ث اس\ت.ع\ل%ن. أ%ي ت.ع.ر_ض ل4ن}
ي'ع\ل%ن. به. وعال%ن.ه: أ%ع\ل%ن. إ,ليه ال4م\ر.؛ قال ق%ع\ن.ب' بن أ�م> صاحب:



كلê ي'داج,ي على الب.غ\ضاء3 صاح1ب.ه،
ول%ن\ أ�عال1ن.ه'م\ إل كما ع.ل%ن'وا.

والع1لن� وال�عال%نة إذا أ%ع\ل%ن كل واحد لصاحبه ما ف نفسه؛ وأ%نشد:
وك%فYي عن أ%ذ%ى ال1يان1 ن.ف}س3ي،

وإ,ع\لن لن ي.ب\غ1ي ع1لن
وأ%نشد ابن بري للط9ر,م�اح,:

vعن ب.ش1يا Dأ%ل م.ن\ م'ب\ل1غ
ع.لن,يةv، ون,ع\م. أ%خ'و الع1لن1

ويقال: يا رجل اس\ت.ع\ل1ن\ أ%ي أ%ظ}ه,ر\. واع\ت.ل%ن. ال4مر' إذا اشتهر.
والع.لنية، على م1ثال الك%راه1ي.ة والف%ر.اه1ية: خلف' الس>هر، وهو

ظهور ال4مر. ورجل ع'ل%ن.ةD: ل ي.ك}ت'م س1ر_ه وي.ب'وح به. وقال اللحيان:
رجل ع.لن,ي.ة وقوم ع.لن'ون%، ورجل ع.لنê وقوم ع.لن,يeون%، وهو

الظاهر ال4مر الذي أ%مره ع.لني.ة. وع.ل}و.ان� الكتاب: يوز أ%ن يكون
ف1ع\ل�ه ف%ع\و.ل}ت' من الع.لن,ي.ة. يقال: ع.ل}و.ن\ت' الكتاب إذا ع.ن\و.ن\ته.

وع'ل}و.ان� الكتاب: ع'ن\وان'ه.
@علجن: ناقة ع.ل}ج.ن¬: ص'ل}ب.ةD ك1ن.از' اللحم؛ قال رؤبة ابن العجاج:

وخ.ل�ط%ت\ ك�ل© د1لث{ ع.ل}ج.ن,
ت.خ\ل1يط% خ.ر\قاء3 الي.د.ي\ن خ.ل}ب.ن,
وامرأ%ة ع.ل}ج.ن¬: ماج,ن.ة؛ قال:

يا ر'ب_ أ�م¼ لص.غ1ي� ع.ل}ج.ن,
ت.س\ر,ق' بالليل,، إذا ل ت.ب\ط%ن,
ي.ن\ب'ع'، من ذ�4ع\ر.ت1ها وال%غ\ب,ن,،
ك%ر.ز.غ, ال%م\أ%ة1 فوق. ال%ع\ط1ن,

ذ�ع\ر.ت'ها: اس\ت'ها. ال4زهري ف باب ما زادت فيه العرب النون من
الروف: ناقة ع.ل}ج.ن¬، وهي الغليظة الستعلية اللق الكتنزة اللحم، ونونه

زائدة. ال4زهري: ناقة ع'ل}ج'وم¬ وع.ل}ج'ونD أ%ي شديدة، وهي الع.ل}ج.ن'.
قال: وقال أ%بو مالك ناقة ع.ل}ج.ن¬ غليظة. الوهري: الع.ل}ج.ن' الرأ%ة

المقاء، واللم زائدة.
@عمن: ع.م.ن. ي.ع\م1ن' وع.م1ن.: أ%قام. والع'م'ن': القيمون ف مكان.

يقال: رجل ع.ام1ن¬ وع.م'ونD؛ ومنه اش\ت'ق_ ع'م.ان. أ%بو عمرو: أ%ع\م.ن. دام



على ال�قام, بع'مان؛ قال الوهري: وأ%ع\م.ن. صار إل ع'م.ان؛ وأ%نشد
ابن بري:

من م'ع\ر,ق� أ%و م'ش\ئ1م� أ%و م'ع\م1ن,.
.Dورة، عربية�والع.م1ين.ة: أ%رض س.ه\ل%ة، يانية. وع'مان: اسم ك

وع'مان�، مفف: بلد؛ وأ%ما الذي ف الشام فهو ع.م_ان، بالفتح والتشديد. وف
الديث حديث ال%و\ض: ع1ر.ض'ه من م.قام1ي إل ع.م_ان؛ هي بفتح العي وتشديد

اليم، مدينة قدية بالشام من أ%رض الب.ل}قاء، وأ%ما بالضم والتخفيف فهو
موضع عند البحرين، وله ذكر ف الديث. وع'م.ان: مدينة؛ قال ال4زهري:

ع'م.ان� يصرف ول يصرف، فمن جعله بلداv صرفه ف حالت العرفة والنكرة، ومن
جعله بلدة أ%لقه بطلحة؛ وأ%ما ع.م_ان� بناحية الشام موضع، يوز أ%ن

يكون فعلن من ع.م_ ي.ع'م�، ل ينصرف معرفة، وينصرف نكرة، ويوز أ%ن يكون
ف%ع_الv من ع.م.ن. فينصرف ف الالتي إذا ع'ن,ي. به البلد'؛ قال

سيبويه: ل يقع ف كلمهم اساv إل لؤنث، وقيل: ع'م.ان اسم رجل، وبه سي
البلد. وأ%ع\م.ن. وع.م_ن.: أ%تى ع'م.ان؛ قال الع.ب\د1ي:

فإن ت'ت\ه,م'وا أ�ن\ج,د\ خلفاv عليك�م،
وإن ت'ع\م1ن'وا م'س\ت.ح\ق1ي ال%ر\ب, أ�ع\ر,ق,.

وقال رؤبة:
ن.و.ى شآم� بان% أ%و م'ع.م>ن,

(* قوله «وقال رؤبة نوى شآم إل» قبله كما ف التكملة:
فهاج من وجدي حني النن * وهم مهموم ضني الضنن

بالدار لو عاجت قناة القتن * نوى شآم بان أو معم>ن)
القناة: عصا البي، والقتن: التخذ قناة). والع'ماني_ة: نلة بالبصرة

ل يزال عليها الس_ن.ة% كلها ط%ل}ع¬ جديد¬
.Dخ.ر' م'ر\ط1ب.ة�وك%بائس' م'ث}مرة وأ

@عنن: ع.ن_ الشيء� ي.ع1نe وي.ع'نe ع.ن.ناv وع'ن'وناv: ظ%ه.ر. أ%مامك؛
وع.ن_ ي.ع1نe وي'ع'نe ع.ن�اv وع'نوناv واع\ت.ن_: اعت.ر.ض. وع.ر.ض؛

ومنه قول امرئ القيس:
فع.ن_ لنا س1ر\ب¬ كأ%ن� ن,عاجه.

والسم الع.ن.ن والع1نان�؛ قال ابن ح1لزة:
ع.ن.ناv باط1لv وظ�ل}ماv، كما ت'ع\ــ



ـت.ر' عن ح.ج\رة1 الر_بيض, الظYباء�
(* قوله «عنناv باطلv» تقدم إنشاده ف مادة حجر وربض وعتر: عنتا بنون
فمثناة فوقية وكذلك ف نسخ من الصحاح لكن ف تلك الواد من الكم

والتهذيب عنناv بنوني كما أنشداه هنا). وأ%نشد ثعلب:
وما ب.د.لD من أ�م> ع'ثمان% س.ل}ف%ع¬،

من السeود، و.ر\هاء� الع1نان ع.ر'وب'.
معن قوله و.ر\هاء3 الع1نان أ%نا ت.ع\تe ف كل كلم أ%ي تع\ترض. ول
أ%فعله ما ع.ن_ ف السماء نم¬ أ%ي ع.ر.ض من ذلك. والع1ن_ة والع'ن_ة:
العتراض بالف�ضول. والع\ت1نان�: العتراض. والع'ن'ن': العترضون

بالف�ضول، الواحد عانê وع.نونD، قال: والع'ن'ن جع الع.ني وجع ال%ع\نون.
يقال: ع'ن_ الرجل� وع'ن>ن. وع'ن,ن. وأ�ع\ن,ن. 

(* قوله «وأعنن» كذا ف
التهذيب، والذي ف التكملة والقاموس: وأعن� بالدغام).، فهو ع.ن,ي.

م.ع\نونD م'ع.نÒ م'ع.ن_ن¬، وأ%ع\ن.ن\ت' بع'ن_ة{ ما أ%دري ما هي أ%ي تع.ر_ضت'
لشيء ل أ%عرفه. وف الثل: م'ع\ر,ض¬

لع.ن.ن� ل ي.ع\ن,ه. والع.ن.ن': اعتراض' الوت؛ وف حديث سطيح:
أ%م فاز. فاز\ل%م_ به ش.أ}و' الع.نن\.

ورجل م1ع.نÒ: يع\ر,ض ف شيء ويدخل فيما ل يعنيه، وال�نثى بالاء.
ويقال: امرأ%ة م1ع.ن_ة إذا كانت مدولة ج.د\ل% الع1نان غي مسترخية البطن.

eوامرأ%ة م1ع.ن_ة: ت.ع\ت .vم1ت\ي.حا vإذا كان ع1ر>يضا Òورجل م1ع.ن
وتع\ترض ف كل شيء؛ قال الراجز:

إن� لنا ل%ك%ن_ه
م1ع.ن_ةv م1ف%ن_ه،

كالريح حول الق�ن_ه.
م1ف%ن_ة: ت.ف}ت.نe عن الشيء، وقيل: ت.ع\ت.نe وت.ف}تe ف كل شيء�.

وال1ع.نe: الطيب. وف حديث طهفة: ب.ر,ئنا إليك من الو.ث%ن والع.نن؛
الو.ث%ن': الصنم، والع.نن: العتراض، من ع.ن_ الشيء أ%ي اعترض كأ%نه قال:

برئنا إليك من الشرك والظلم، وقيل: أ%راد به اللف. والباطل؛ ومنه حديث
سطيح:

أ%م فاز. فاز\ل%م_ به ش.أ}و' الع.نن\.



يريد اعتراض الوت وس.ب\ق%ه. وف حديث علي، رضوان ال عليه: د.ه.مت\ه
eم�الني_ة� ف ع.ن.ن ج,ماحه؛ هو ما ليس بقصد؛ ومنه حديثه أ%يضاv يذ
الدنيا: أ%ل وهي ال�ت.صد>ية� الع.ن'ون� أ%ي الت تتعرض للناس، وف%عول

للمبالغة. ويقال: ع.ن_ الرجل ي.ع1نe ع.ن�اv وع.ن.ناv إذا اعترض لك من أ%حد
جانبيك من عن يينك أ%و من عن شالك بكروه. والع.نe: الصدر،

والع.ن.ن': السم، وهو الوضع الذي ي.ع'نe فيه العان©؛ ومنه سي الع1نان� من
اللجام ع1ناناv ل4نه يعترضه من ناحيتيه ل يدخل فمه منه شيء. ولقيه ع.ي\ن.

ع'ن_ة 
v(* قوله «عي عنة» بصرف عنة وعدمه كما ف القاموس). أ%ي اعتراضا

ف الساعة من غي أ%ن يطلبه. وأ%عطاه ذلك ع.ي\ن. ع'ن_ة أ%ي خاصةv من
بي أ%صحابه، وهو من ذلك. والع1نان: ال�عان_ة. وال�عان_ة: العارضة.

وع'ناناك أ%ن تفعل ذاك، على وزن ق�صاراك أ%ي جهدك وغايتك كأ%نه من
ال�عان_ة، وذلك أ%ن تريد أ%مراv في.ع\ر,ض. دونه عار,ض¬ ينعك منه ويبسك عنه؛

قال ابن بري: قال ال4خفش هو غ�ناماك، وأ%نكر على أ%ب عبيد ع'ناناك. وقال
الن_ج,ي.ميe: الصواب قول أ%ب عبيد. وقال علي ابن حزة: الصواب قول

ال4خفش؛ والشاهد عليه بيت ربيعة بن مقروم الضب:
وخ.ص\م� ي.ر\ك%ب' الع.وصاء3 طاط{

عن ال�ث}لى، غ�ناماه' الق1ذاع'.
وهو بعن الغنيمة. والق1ذاع': ال�قاذ%عة. ويقال: هو لك بي ال4و\ب,
والع.ن.ن إم�ا أ%ن ي.ؤ'وب. إليك، وإ,ما أ%ن يع\ر,ض. عليك؛ قال ابن مقبل:

vوت'خ\في بيننا ل%ط%فا ،vت'ب\دي ص'دودا
يأ}ت مار,م. بي. ال4و\ب, والع.ن.ن.

وقيل: معناه بي الطاعة والعصيان. والعان© من السحاب: الذي ي.ع\ت.ر,ض'
ف ال�ف�ق,؛ قال ال4زهري: وأ%ما قوله:

ج.ر.ى ف ع1نان الش>ع\ر.ي.ي\ن, ال4ماع1ز'.
فمعناه جرى ف ع1راض1هما س.راب' ال4ماع1ز حي يشتدe الرe بالس_راب؛

وقال الذل:
كأ%ن� م'لء4ت.ي_ على ه1ز.ف¼،

يع'نe مع الع.ش1ي_ة1 ل1لر>ئال,.
ي.ع'نe: ي.ع\ر,ض، وها لغتان: ي.ع1نe وي.ع'نe. والت_ع\ن,ي: الب\س،



وقيل: البس ف ال�ط}ب.ق الطويل. ويقال للمجنون: م.ع\نون وم.ه\ر'وع
Dوفلن ع.ن_ان .vومفوع ومعت'وه ومتوه وم'م\ت.ه¬ إذا كان منونا

عن الي وخ.ن_اس¬
وك%ز_ام¬ أ%ي بطيء عنه. والع1ن>ي': الذي ل يأ}ت النساء ول يريدهن

ب.ي>ن' الع.ن.انة والع1ن>ينة والع1ن>يني_ة. وع'ن>ن. عن امرأ%ته إذا
حكم القاضي عليه بذلك أ%و م'نع. عنها بالسحر، والسم منه الع'ن_ة، وهو

ما تقدم كأ%نه اعترضه ما ي.ح\ب,س'ه عن النساء، وامرأ%ة ع1ن>ينة كذلك، ل
تريد الرجال ول تشتهيهم، وهو ف1ع>يلD بعن مفعول مثل خ1ر>يج؛ قال:

وس'م>ي. ع1ن>يناv ل4نه ي.ع1نe ذك%ر'ه لق�ب'ل الرأ%ة من عن يينه
وشاله فل يقصده. ويقال: ت.ع.ن_ن. الرجل إذا ترك النساء من غي أ%ن يكون

ع1ن>يناv لثأ}ر يطلبه؛ ومنه قول ورقاء بن زهي بن جذية قاله ف خالد ابن
جعفر بن كلب:

تع.ن_ن\ت' للموت الذي هو واق1ع¬،
وأ%دركت' ثأ}ري ف ن'م.ي\ر� وعام1ر,.

ويقال للرجل الشريف العظيم السeود.د: إنه لطويل الع1نان. ويقال: إنه
ليأ}خذ ف كل ف%ن¼ وع.ن¼ وس.ن¼ بعن واحد. وع1نان� اللجام: السي الذي

ت'مس.ك به الدابة، والمع أ%ع1ن_ة، وع'ن'ن¬ نادر، فأ%ما سيبويه فقال: ل
ي'كس_ر على غي أ%ع1ن_ة، ل4نم إن كس_ر'وه على بناء ال4كثر لزمهم

التضعيف وكانوا ف هذا أ%حرى؛ يريد إذ كانوا قد يقتصرون على أ%بنية أ%دن
العدد ف غي العتل، يعن بالعتل الدغم، ولو كسروه على ف�ع'ل فلزمهم

.Òب�التضعيف ل4دغموا، كما حكى هو أ%ن من العرب من يقول ف جع ذ�باب ذ
وفرس قصي الع1نان إذا ذ�م_ ب,قص.ر ع'ن'ق1ه، فإذا قالوا قصي الع1ذار فهو

،vمدح، ل4نه وصف حينئذ بسعة ج.ح\فلته. وأ%ع.ن_ اللجام.: جعل له ع1نانا
والت_ع\ني' مثله. وع.ن_ن الفرس. وأ%ع.ن_ه: حبسه بعنانه. وف

التهذيب: أ%ع.ن_ الفارس' إذا م.د_ ع1نان% دابته لي.ث}ن,ي.ه عن السي، فهو
vاللجام ع1نانا �م'ع1نÒ. وع.ن_ دابته ع.ن�اv: جعل له ع1ناناv، وس'م1ي ع1نان

لعتراض س.ي\ر.يه على ص.ف}ح.ت\ ع'نق الدابة من عن يينه وشاله. ويقال:
Dم.ل4 فلن

ع1نان% دابته إذا أ%ع\داه وح.م.ل%ه' على ال�ض\ر الشديد؛ وأ%نشد ابن
السكيت:



ح.ر\ف¬ بعيد¬ من الادي، إذا م.ل4ت\
ش.م\س' النهار, ع1نان% ال4ب\ر.ق, الص_خ1ب,.

قال: أ%راد بال4ب\ر.ق, الص_خ1ب, ال�ن\د'ب.، وع1نان'ه ج.ه\د'ه. يقول:
ي.ر\م.ض' فيستغيث بالطيان فتقع رجله ف جناحيه فتسمع لما صوتاv وليس

صوته من فيه، ولذلك يقال ص.ر_ ال�ن\د'ب. وللعرب ف الع1نان1 أ%مثال
سائرة: يقال ذ%ل� ع1نان� فلن إذا انقاد؛ وف�لنD أ%ب�يe الع1نان1 إذا كان

م'متنعاv؛ ويقال: أ%ر\خ, من عنان,ه أ%ي ر.فYه عنه؛ وها ي.ج\ريان ف
ع1نان{ إذا استويا ف ف%ض\ل� أو غيه؛ وقال الطYر,م_اح':

،Òل©هم أ%ن م'س3ن�س.ي.ع\ل%م' ك
إذا ر.ف%ع'وا ع1ناناv عن ع1نان1.

العن: سيعلم الشعراء أ%ن قارح. وج.رى الفرس' ع1ناناv إذا جرى شوطاv؛
وقول الطرماح:

إذا رفعوا عناناv عن عنان.
أ%ي شوطاv بعد شوط. ويقال: اث}ن, ع.لي_ ع1نان.ه' أ%ي ر'د_ه علي_.

:vوث%ن.ي\ت' على الفرس, ع1نانه إ,ذا أ%لمته؛ قال ابن مقبل يذكر فرسا
وحاو.ط%ن حت ث%ن.ي\ت' ع1نان.ه'،

على م'د\ب,ر, الع1ل}باء3 ر.ي�ان% كاه1ل�ه\
حاو.ط%ن أ%ي داو.ر.ن وعال%ج.ن، وم'د\ب,ر, ع1ل}çيائه: ع'ن'ق�ه أ%راد

أ%نه طويل العنق ف ع1ل}يائ1ه إدبار. ابن ال4عراب: ر'ب_ ج.واد{ قد
ع.ث%ر. ف اس\ت1نان,ه وكبا ف ع1نانه وق%ص_ر. ف م.ي\دانه. وقال: الفرس

ي.ج\ري بع1ت\ق1ه وع1ر\ق1ه، فإ,ذا و'ض1ع. ف ال1ق}و.س ج.رى ب.د> صاحبه؛ كبا
أ%ي ع.ث%ر، وهي الك%ب\و.ة�. يقال: لكل جواد ك%ب\و.ة، ولكل عال ه.ف}وة،
ولكل صارم ن.ب\و.ة؛ كبا ف ع1نان,ه أ%ي عثر ف ش.و\طه. والع1نان: البل؛

قال رؤبة:
إل ع1نان.ي\ ضام1ر� ل%طيف1. عن بالع1ناني هنا ال%ت\ن.ي، والضامر

هنا ال%ت\ن'. وع1نانا الت: ح.ب\له. والع1نان� والعان©: من صفة البال
êمن ص.و\بك وتقطع عليك طريقك. يقال: بوضع كذا وكذا عان eالت ت.ع\ت.ن

.vالس_ابل%ة. ويقال للرجل: إنه ط%ر,ف' الع1نان إذا كان خفيفا eي.س\ت.ن
وع.ن_ن.ت1 الرأ%ة� شعر.ها: ش.ك�ل%ت\ بعضه ببعض. وش1ر\ك%ة� ع1نان{

Dوش1ر\ك' ع1نان{: ش.ر,ك%ة



ف شيء خاص دون سائر أ%موالا كأ%نه ع.ن_ لما شيء أ%ي ع.ر.ض. فاشترياه
واشتركا فيه؛ قال النابغة العدي:

وشار.ك}نا ق�ر.ي\شاv ف ت'قاها،
وف أ%ح\سابا ش1ر\ك. الع1نان1

با و.ل%د.ت\ نساء� بن ه1لل�،
وما و.ل%د.ت\ نساء� بن أ%بان1.

وقيل: هو إذا اشتركا ف مال مصوص، وبان% كل© واحد منهما بسائر ماله
دون صاحبه. قال أ%بو منصور: الش>ر\ك%ة ش1ر\ك%تان1: ش1ر\ك%ة� الع1نان،

وش.ر,ك%ة� الفاوضة، فأ%ما ش.ر,ك%ة� الع1نان فهو أ%ن يرج كل واحد من
الشريكي دناني أ%و دراهم مثل ما ي'خ\رج صاحبه وي.خ\ل1طاها، ويأ}ذ%ن% كل واحد

منهما لصاحبه بأ%ن يتجر فيه، ول تتلف الفقهاء ف جوازه وأ%نما إن
ر.ب,حا ف الالي فبينهما، وإن} و'ض1عا فعلى رأ}س مال كل واحد منهما، وأ%ما

شركة ال�فاوضة فأ%ن ي.ش\ت.ر,كا ف كل شيء ف أ%يديهما أ%و ي.س\ت.فيداه من
ب.ع\د'، وهذه الشركة عند الشافعي باطلة، وعند النعمان وصاحبيه جائزة،

وقيل: هو أ%ن يعارض الرجل الرجل عند الشراء فيقول له: أ%ش\ر,كن معك، وذلك
قبل أ%ن ي.ستوجب الع.ل%ق.، وقيل: ش.ر,كة الع1نان1 أ%ن يكونا سواء ف

الغ.ل%ق وأ%ن يتساوى الشريكان فيما أ%خرجاه من عي أ%و ورق، مأ}خوذ من ع1نان1
الدابة ل4ن ع1نان% الدابة طاقتان متساويتان؛ قال العدي يدح قومه

ويفتخر:
vوشاركنا قريشا

ف ت'قاها... (البيتان). أ%ي ساويناهم، ولو كان من العتراض لكان هجاء،
وسيت هذه الشركة� ش.ر,ك%ة% ع1نان{ لعارضة كل واحد منهما صاحبه بال مثل

vوشراء. يقال: عان_ه' ع1نانا vماله، وعمله فيه مثل عمله بيعا
وم'عان_ةv، كما يقال: عار.ض.ه ي'عارضه م'عار.ضةv وع1راضاv. وفلن ق%ص1ي'

الع1نان1: قليل الي، على الثل. والع'ن_ة: ال%ظ1ية من ال%ش.ب, أ%و الشجر
تعل لل3بل والغنم ت'ح\ب.س' فيها، وقيد ف الصحاح فقال: لت.ت.د.ر_أ% با
من ب.ر\د1 الش_مال. قال ثعلب: الع'ن_ة ال%ظ1ي.ة� تكون على باب الرجل

فيكون فيها إ,بله وغنمه. ومن كلمهم: ل يتمع اثنان ف ع'ن_ة{، وجعها
ع'ن.ن¬؛ قال ال4عشى:

ت.ر.ى الل�ح\م. من ذاب,ل� قد ذ%و.ى،



ور.ط}ب� ي'ر.ف�ع' ف%و\ق. الع'ن.ن\.
وع1نانD أ%يضاv: مثل ق�ب_ة{ وق1باب�. وقال الب'ش\ت1يe: الع'ن.ن' ف

بيت ال4عشى ح1بال ت'ش.دe وي'ل}ق%ى عليها الق%د1يد'. قال أ%بو منصور:
الصواب ف الع'ن_ة والع'ن.ن, ما قاله الليل وهو الظية، وقال: ورأ%يت

ح'ظ�رات1 ال3بل ف البادية يسمونا ع'ن.ناv لع\ت1نان,ها ف م.ه.ب>
الش_مال, م'ع\ت.ر,ضة لتقيها ب.ر\د. الش_مال,، قال: ورأ%يتهم ي.ش'رeون اللحم

ال�ق%د_د. فوقها إذا أ%رادوا تفيفه؛ قال: ولست أ%دري عمن أ%خذ
الب'ش\ت1يe ما قال ف الع'ن_ة إنه البل الذي ي'م.دe، وم.دe البل من ف1ع.gل,
الاضرة، قال: وأ�رى قائل%ه رأ%ى فقراء4 الرم ي.م'دeون البال ب1نÝى
في'ل}ق�ون عليها ل�حوم. ال4ضاحي وال%د\ي الت ي'ع\ط%و\ن.ها، ففسر قول

ال4عشى با رأ%ى، ولو شاهد العرب ف باديتها لعلم أ%ن الع'ن_ة هي
ال1ظ%ار' من الشجر. وف الثل: كال�ه.د>ر, ف الع'ن_ة1؛ ي'ض\ر.ب' مثلv لن

،vبالضم أ%يضا ،�ي.ت.ه.د_د' ول ي'ن.فYذ�. قال ابن بري: والع'ن_ة
خ.ي\مة تعل من ث�مام� أ%و أ%غصان شجر ي'س\ت.ظ%ل© با. والع'ن_ة: ما يمعه

الرجل من ق%ص.ب� ونبت لي.ع\ل1ف%ه غ%ن.مه. يقال: جاء بع'ن_ة{ عظيمة.
والع.ن_ة�، بفتح العي: الع.ط}ف%ة؛ قال الشاعر:

إذا انص.ر.ف%ت\ من ع.ن_ة{ بعد ع.ن_ة{،
وج.ر\س� على آثار,ها كال�ؤ.ل�ب,

والع'ن_ة�: ما ت'ن\ص.ب' عليه الق1د\ر'. وع'ن_ة� الق1د\ر: الد>ق}دان�؛
قال:

ع.ف%ت\ غي. أ%ن\آء� وم.ن\ص.ب, ع'ن_ة{،
وأ%و\ر.ق. من تت1 ال�صاص.ة1 هام1د'.

والع.ن'ون� من الدواب: الت ت'باري ف سيها الدواب_ فت.ق}د'م'ها، وذلك
من ح'م'ر الوحش؛ قال النابغة:

كأ%ن� الر_ح\ل% ش'د_ به خ.ن'وف¬،
.�من ال%و\نات1، هاد1يةD ع.ن'ون

Dوف¬، وهي السمينة من بقر الوحش. ويقال: فلن ع.ن_ان�ويروى: خ.ذ
على آن'ف1 القوم إذا كان س.ب_اقاv لم.

وف حديث ط%ه\فة: وذو الع1نان1 الر_ك�وب'؛ يريد الفرس الذ�ل�ول%، نسبه
إل الع1نان1 والر_كوب ل4نه ي'ل}ج.م وي'ر\ك%ب. والع1نان�: سي



اللYجام. وف حديث عبد ال بن مسعود: كان رجلD ف أ%رض له إ,ذ م.ر_ت\ به
ع.ن.انةD ت.ر.ه\ي.أ�؛ العان_ة والع.ن.انة�: الس_حابة، وجعها ع.ن.انD. وف

الديث: لو ب.ل%غت\ خ.طيئت'ه ع.نان% السماء؛ الع.ن.ان، بالفتح: السحاب،
ورواه بعضهم أ%ع\نان، بال4لف، فإ,ن كان الفوظ أ%ع\نان فهي النواحي؛

قاله أ%بو عبيد؛ قال يونس بن حبيب: أ%ع\نان� كل شيء نواحيه، فأ%ما الذي
نكيه نن فأ%ع\ناء� السماء نواحيها؛ قاله أ%بو عمرو وغيه. وف الديث:

م.ر_ت\ به سحابةD فقال: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: هذه السحاب'، قال:
وال�ز\ن�، قالوا: والزن، قال: والع.نان، قالوا: والع.نان�؛ وقيل: الع.نان

.Òالسماء نواحيها، واحدها ع.ن.ن¬ وع.ن �الت ت'م\س3ك' الاء4، وأ%ع\نان
وأ%ع\نان السماء: ص.فائح'ها وما اعتر.ض. من أ%قطارها كأ%نه جع ع.ن.ن�.

قال يونس: ليس ل%ن\ق�وص, البيان ب.هاء# ولو ح.ك_ ب,ياف�وخ1ه أ%ع\نان
السماء، والعامة تقول: ع.نان السماء، وقيل: ع.نان� السماء ما ع.ن_ لك منها

إذا نظرت إليها أ%ي ما بدا لك منها. وأ%ع\نان� الشجر: أ%طراف�ه ونواحيه.
وع.نان� الدار: جانبها الذي ي.ع'نe لك أ%ي ي.ع\ر,ض'. وأ%ما ما جاء ف

�الديث من أ%نه، صلى ال عليه وسلم، سئل عن ال3بل فقال: أ%ع\نان
الش_ياطي ل ت'ق}ب,ل� إل� م'و.لYية ول ت'د\ب,ر' إل� م'و.لYية، فإ,نه

أ%راد أ%نا على أ%خلق الشياطي، وحقيقة� ال4ع\نان1 النواحي؛ قال ابن
ال4ثي: كأ%نه قال كأ%نا لكثرة آفاتا من نواحي الشياطي ف أ%خلقها

وطبائعها. وف حديث آخر: ل تصلوا ف أ%ع\طان1 ال3بل ل4نا خلقت من
أ%ع\نان1 الشياطي. وع.ن.ن\ت' الكتاب. وأ%ع\ن.ن\ت'ه لكذا أ%ي ع.ر_ض\ت'ه له

وصر.ف}ته إليه. وع.ن_ الك1تاب. ي.ع'نeه ع.ن�اv وع.ن_نه: ك%ع.ن\و.ن.ه،
وع.ن\و.ن\ت'ه وع.ل}و.ن\ت'ه بعن واحد، مشتق من ال%ع\ن. وقال اللحيان:

ع.ن_ن\ت' الكتاب. ت.ع\نيناv وع.ن_ي\ت'ه ت.ع\ن,ي.ةv إذا ع.ن\و.ن\ت.ه،
أ%بدلوا من إ,حدى النونات ياء، وسي ع'ن\واناv ل4نه ي.ع'نe الك1تاب. من

ناح1يتيه، وأ%صله ع'ن_انD، فلما كثرت النونات قلبت إحداها واواv، ومن قال
ع'ل}وان� الكتاب جعل النون لماv ل4نه أ%خف وأ%ظهر من النون. ويقال للرجل

الذي ي'ع.ر>ض ول ي'صر>ح': قد جعل كذا وكذا ع�1ن\واناv لاجته؛ وأ%نشد:
وت.ع\ر,ف' ف ع'ن\وان,ها بعض. ل%ح\ن,ها،

وف ج.و\ف1ها ص.م\عاء� ت.ح\كي الد_واه1يا.
قال ابن بري: والع'ن\وان� ال4ثر؛ قال س.و_ار' بن ال�ضر>ب:



وحاجة{ د'ون% أ�خرى قد سن.ح\ت' با،
vجعلت'ها للت أ%خ\ف%ي\ت' ع'ن\وانا

قال: وكلما استدللت بشيء� ت'ظهره على غيه فهو ع'نوانD له كما قال حسان
بن ثابت يرثي عثمان، رضي ال تعال عنه:

ض.ح�وا بأ%ش\مط% ع'نوان� السeجود1 به،
.vر\آنا�ي'ق%طYع' الليل% ت.س\ب,يحاv وق

قال الليث: الع'ل}وان� لغة ف الع'ن\وان غي جيدة، والع'نوان، بالضم، هي
اللغة الفصيحة؛ وقال أ%بو دواد الرeو.اس1ي�:

لن ط%ل%لD كع'ن\وان1 الك1تاب,،
بب.ط}ن, أ�واق.، أ%و ق%ر.ن1 الذ©هاب,؟

قال ابن بري: ومثله ل4ب ال4سود الدeؤ.ل9:
نظ%ر\ت' إل ع'ن\وان,ه فنب.ذت'ه،

كن.ب\ذ1ك. ن.علv أ%خلق%ت\ من ن,عالكا.
وقد ي'ك}س.ر' فيقال ع1نوانD وع1نيانD. واع\ت.ن_ ما عند القوم أ%ي

أ�ع\ل1م. خ.ب.ر.هم. وع.ن\ع.نة� تيم: إبدال�هم العي من المزة كقولم ع.ن\
يريدون أ%ن}؛ وأ%نشد يعقوب:

فل ت'ل}ه,ك. الدنيا ع.ن, الد>ين,، واع\ت.م1ل}
لخرة{ ل ب'د� عن\ س.ت.ص1ي'ها.

وقال ذو الرمة:
،vأ%ع.ن\ ت.ر.س_م\ت. من خ.ر\ق%اء4 من\ز,لة

ماء� الص_ب.ابة1 من ع.ينيك. م.س\ج'وم'.
أ%راد أ%أ%ن تر.س_م\ت.؛ وقال ج,ران� الع.و\د1:

فما أ�ب\ن. حت ق�ل}ن. يا لي\ت. ع.ن_نا
ت'راب¬، وع.ن_ ال4رض. بالناس, ت'خ\س.ف'.

قال الفراء: لغة قريش ومن جاورهم أ%ن�، وتيم¬ وق%ي\س وأ%س.د¬ ومن
جاورهم يعلون أ%لف أ%ن إذا كانت مفتوحة عيناv، يقولون: أ%شهد ع.ن_ك رسول

ال، فإ,ذا كسروا رجعوا إل ال4لف؛ وف حديث ق%ي\لة%: ت.ح\س.ب' ع.ن>ي
نائمة أ%ي تسب أ%ن نائمة؛ ومنه حديث ح'ص.ي بن م'ش.م>ت: أ%خبنا فلن

ع.ن_ فلناv ح.د_ثه أ%ي أ%ن فلناv؛ قال ابن ال4ثي: كأ%ن_هم يفعلون
لب.ح.ح� ف أ%صواتم، والعرب تقول: ل4ن_ك. ولع.ن_ك، تقول ذاك بعن



ل%ع.ل�ك. ابن ال4عراب: لعن_ك. لبن تيم، وبنو ت.ي\م ال بن ث%ع\لبة
يقولون: ر.ع.ن_ك، يريدون لعلك. ومن العرب من يقول: ر.ع.ن_ك. ولغ.ن_ك،

بالغي العجمة، بعن لع.ل�ك.، والعرب تقول: كنا ف ع'ن_ة{ من الك%ل3
وف�ن_ة{ وث�ن_ة{ وعان,ك%ة{ من الكل3 واحد¬ أ%ي كنا ف ك%لء� كثي

وخ1ص\ب�. وعن: معناها ما عدا الشيء4، تقول: رميت عن القوس\ ل4نه با ق%ذ%ف.
سهمه عنها وعد_اها، وأ%طعمته عن ج'وع�، جعل الوع منصرفاv به تاركاv له

وقد جاوزه، وتقع من موقعها، وهي تكون حرفاv واساv بدليل قولم من ع.ن\ه؛
قال الق�ط%ام1ي�:

فق�ل}ت' للر_ك}ب,، لا أ%ن} ع.ل بم'،
.�من عن يي, ال�ب.ي�ا، نظرةD ق%ب.ل

قال: وإن,ما بنيت لضارعتها للحرف؛ وقد توضع عن موضع بعد كما قال الرث
بن ع'ب.اد:

ق%ر>با م.ر\ب.ط% الن_عامة1 م1ن>ي،
لق1ح.ت\ ح.ر\ب' وائل� عن حيال,.

أ%ي بعد حيال؛ وقال امرؤ القيس:
وت'ض\حي ف%تيت' ال1سك1 فوق. ف1راش1ها،
ن.ؤ'وم الضeح.ى ل ت.ن\ت.ط1ق\ عن ت.ف%ضeل,.

وربا وضعت موضع على كما قال ذو ال3صبع العدوان:
له ابن' عم>ك. ل أ%ف}ض.ل}ت. ف ح.س.ب�

ع.ن، ول أ%نت. د.ي�ان فت.خ\ز'ون.
قال النحويون: عن ساكنة النون حرف وضع ل%ع\ن ما ع.د.اك. وتراخى عنك.

يقال: انص.ر,ف\ عن>ي وتنح_ عن. وقال أ%بو زيد: العرب تزيد' عنك، يقال:
خذ ذا عنك، والعن: خذ ذا، وعنك زيادة؛ قال النابغة العدي ياطب ليلى

ال4خيلية:
د.عي عنك1 ت.ش\تام. الرجال,، وأ%قب,لي

على أ%ذ}ل%ع1ي¼ ي.مل� اس\ت.ك1 ف%ي\ش.ل.
أ%راد يل� استك ف%ي\شل�ه فخرج نصباv على التفسي، ويوز حذف النون من

عن للشاعر كما يوز له حذف نون من، وكأ%ن� حذ}ف%ه إنا هو للتقاء
الساكني، إ,ل أ%ن حذف نون من ف الشعر أ%كثر من حذف نون عن، ل4ن دخول من ف

الكلم أ%كثر من دخول عن. وع.ن>ي: بعن ع.لYي أ%ي ل%ع.لYي؛ قال



الق�لخ':
يا صاح1ب.ي_، ع.ر>جا ق%ل1يل،
ع.ن_ا ن'ح.ي>ي الط�ل%ل% ال�ح1يل.

وقال ال4زهري ف ترجة عنا، قال: قال البد من وإل ورب وف والكاف
الزائدة والباء الزائدة واللم الزائدة هي حروف ال3ضافة الت يضاف با

ال4ساء وال4فعال إل ما بعدها، قال: فأ%ما ما وضعه النحويون نو على وعن
وقبل وب.ع\د' وب.ي\ن وما كان مثل% ذلك فإ,نا هي أ%ساء؛ يقال: جئت من

ع1ن\د1ه، ومن عليه، ومن عن يساره، ومن عن يينه؛ وأ%نشد بيت القطامي:
.�من ع.ن\ يي ال�ب.ي�ا نظ}ر.ةD ق%ب.ل

قال: وما يقع الفرق فيه بي من وعن أ%ن من يضاف با ما ق%ر'ب. من
ال4ساء، وعن ي'وص.ل با ما ت.راخى، كقولك: سعت من فلن حديثاv، وحدثنا عن

فلن حديثاv. وقال أ%بو عبيدة ف قوله تعال: وهو الذي ي.ق}ب.ل التوبة% عن
عباده؛ أ%ي من عباده. ال4صمعي: حد_ثن فلن من فلن، يريد عنه.

ول%ه,يت' من فلن وعنه، وقال الكسائي: ل%ه,يت' عنه ل غي، وقال: اله م1ن\ه
وعنه، وقال: عنك جاء هذا، يريد منك؛ وقال ساعدة� بن ج'ؤ.ي�ة%:

أ%ف%عن\ك ل ب.ر\ق¬، كأ%ن� وم1يض.ه'
غاب¬ ت.س.ن_مه' ض1رام¬ م'وق%د'؟

قال: يريد أ%م1ن\ك. ب.ر\ق¬، ول ص1ل%ةD؛ روى جيع. ذلك أ%بو عبيد عنهم،
قال: وقال ابن السكيت تكون عن بعن على؛ وأ%نشد بيت ذي ال3صبع

العدوان:
ل أ%فضل}ت. ف ح.س.ب� ع.ن>ي.

قال: ع.ن>ي ف معن ع.لي_ أ%ي ل ت'ف}ض1ل} ف حسب ع.ل%ي_، قال: وقد
جاء عن بعن بعد؛ وأ%نشد:

ولقد ش'ب_ت1 ال�ر'وب'، فما غ%م\ـ
ـم.ر\ت. فيها، إذ ق%ل�ص.ت\ عن ح1يال,

أي قل�ص.ت\ بعد ح1يالا؛ وقال ف قول لبيد:
لو,ر\د{ ت.ق}ل1ص' الغ1يطان� عنه،

ي.ب'كe مساف%ة% ال1م\س, الك%مال,
(* قوله «يبك مسافة إل» كذا أ%نشده هنا كالتهذيب، وأ%نشده ف مادة قلص

كالكم:



يبذ مفازة المس الكلل).
قال: قوله عنه أ%ي من أ%جله. والعرب تقول: س1ر\ عنك وان\ف�ذ} عنك أ%ي

امض, وج'ز\، ل معن لع.ن\ك. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه طاف بالبيت
مع ي.ع\ل%ى بن أ�مي_ة، فلما انتهى إل الركن الغر\ب> الذي يلي

ال4س\ود. قال له: أ%ل تس\ت.ل1م'؟ فقال له: ان\ف�ذ} عنك فإ,ن النب، صلى ال
عليه وسلم، ل يس\ت.ل1م\ه؛ وف الديث: تفسيه أ%ي د.ع\ه. ويقال: جاءنا

الب عن النب، صلى ال عليه وسلم، فتخفض النون. ويقال: جاءنا م1ن. الي
ما أ%وجب الشكر فتفتح النون، ل4ن عن كانت ف ال4صل عن ومن أ%صلها

م1ن.ا، فدلت الفتحة على سقوط ال4لف كما دلت الكسرة ف عن على سقوط الياء؛
وأ%نشد بعضهم:

م1ن.ا أن ذ%ر_ ق%ر\ن� الش_م\س,، حت
أ%غاث% ش.ر,يد.هم\ م.ل%ث� الظ�لم,.

وقال الزجاج: ف إ,عراب من الوقف' إ,ل أ%نا فتحت مع ال4ساء الت
تدخلها ال4لف واللم للتقاء الساكني كقولك من الناس، النون من من ساكنة
والنون من الناس ساكنة، وكان ف ال4صل أ%ن تكسر للتقاء الساكني، ولكنها
فتحت لثقل اجتماع كسرتي لو كان من الناس لث%ق�ل% ذلك، وأ%ما إ,عراب عن

الناس فل يوز فيه إ,ل الكسر ل4ن أ%ول عن مفتوح، قال: والقول ما قال
الزجاج ف الفرق بينهما.

@عهن: الع1ه\ن': الصeوف' ال%ص\ب'وغ� أ%لواناv؛ ومنه قوله تعال:
كالع1ه\ن, ال%ن\ف�وش. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: أ%نا فت.ل%ت\ قلئد.

ه.د\ي, رسول ال، صلى ال عليه وسلم، من ع1ه\ن�؛ قالوا: الع1ه\ن'
الصeوف' ال�ل%و_ن�، وقيل: الع1ه\ن' الصوف الصبوغ أ%ي_ ل%و\ن{ كان، وقيل:

كل© ص'وف{ ع1ه\ن¬، والق1ط}عة� منه ع1ه\نةD، والمع ع'ه'ونD؛ وأ%نشد أ%بو
عبيد:

فاض. منه م1ث}ل� الع'هون1 من الر_و\
ض,، وما ض.ن� بال3خاذ1 غ�د'ر\.

ابن ال4عراب: فلن عاه1ن¬ أ%ي م'س\ترخ� ك%س\لن؛ قال أ%بو العباس:
أ%صل� العاه1ن أ%ن ي.ت.ق%ص_ف. القضيب' من الشجرة ول ي.بي. فيبقى

متعلقاv مسترخياv. والع'ه\نة: انكسار¬ ف القضيب من غي ب.ي\نونة، إذا نظرت.
إليه حسبته صحيحاv، فإذا هززته انثن، وقد ع.ه.ن. والعاه1ن': الفقي



لنكساره. وع.ه.ن الشيء�: دام وثبت. وع.ه.ن أ%يضاv: ح.ض.ر.. ومالD عاه1ن: حاضر
ثابت، وكذلك ن.ق}د¬ عاه1ن¬. وحكى اللحيان: إنه ل%عاه1ن' الال أ%ي حاضر

الن_ق}د؛ وقول كثي:
ديار' ابنة1 الض_م\ري> إذ ح.ب\ل� و.ص\ل1ها

م.ت1ي¬، وإ,ذ م.ع\ر'وف�ها لك عاه1ن'.
:vيكون الاضر والثابت؛ قال ابن بري: ومثله لتأ}4بط شر�ا

أ%ل ت1ل}ك�مو ع1ر\سي م'ن.ي\عة� ض'م�نت\،
من ال، أ%ي\ماv م'س\ت.س3ر�اv وعاه1نا.

أ%ي مقيماv حاضراv. والعاه1ن': الطعام الاضر والشراب الاضر. والعاهن':
الاضر القيم الثابت. ويقال: إ,نه ل%ع1ه\ن' مال� إذا كان حسن القيام
Dعليه. وع.ه.ن بالكان: أ%قام به. وأ%عطاه من عاه1ن, ماله وآه1نه م'ب\د.ل

أ%ي من ت1لده. ويقال: خ'ذ} من عاه1ن, الال وآه1نه أ%ي من عاجله وحاضره.
والع.واه1ن': جرائد النخل إذا ي.بست\، وقد ع.ه.نت\ ت.ع\ه,ن' وت.ع\ه'ن'،

بالضم، ع'هوناv؛ عن أ%ب حنيفة، وقيل: الع.واه1ن' الس_ع.فات' اللوات
ي.ل1ي. الق1ل%ب.ة، ف لغة أ%هل الجاز، وهي الت يسميها أ%هل ند ال%واف،
ومنه سيت جوارح' ال3نسان ع.واه1ن.؛ ومنه حديث عمر: ائتن بريدة

وات_ق, الع.واه1ن.؛ قال ابن ال4ثي: هي جع عاه1نة{ وهي الس_عفات الت
ي.ل1ي. ق�ل}ب. النخلة، وإنا نى عنها إ,شفاقاv على ق�ل}ب النخلة أ%ن

ي.ض'ر_ به قطع' ما قر'ب. منها. وقال اللحيان: الع.واه1ن الس_ع.فات اللوات
دون الق1ل%بة، م.د.ني_ةD، والواحد من كل ذلك عاه1ن¬ وعاه1نة. ابن

ال4عراب: الع1هان وال3هان والع'ر\هون� والع'ر\جون� والف1تاق' والع.س.ق'
والط�ر,يدة والل�ع1ي' والض>ل%ع' والع'ر\ج'د' واحد؛ قال ال4زهري: كله أ%صل

الك1باسة. والع.واه1ن': عروق ف رح1م, الناقة؛ قال ابن' الر>قاع:
أ%و\ك%ت\ عليه م.ض1يقاv من ع.واه1نها،
كما ت.ض.م_ن. كش\ح' ال�ر_ة ال%ب.ل.

عليه: يعن الني. قال ابن ال4عراب: ع.واه1ن'ها موضع رحها من باطن
كع.واه1ن النخل. وأ%ل}قى الكلم على ع.واه1نه: ل يتدبره، وقيل: هو إذا ل

ي'ب.ل} أ%صاب أ%م أ%خطأ%، وقيل: هو إذا تاون به، وقيل: هو إذا قاله من
قبيحه وحسنه. وف الديث: إن الس_ل%ف. كانوا ي'ر\س1لون الكلمة على

ع.واه1نها أ%ي ل ي.ز'مeونا ول ي.خط1مونا؛ قال ابن ال4ثي: الع.واه1ن'



أ%ن تأ}خذ غي. الطريق ف السي أ%و الكلم، جع عاه1نة، وقيل: هو من قولك
ع.ه,ن. له كذا أ%ي عج,ل%. وع.ه,ن. الشيء� إذا ح.ض.ر أ%ي أ%رسل الكلم على
ما حض.ر منه وع.ج,ل% من خطأ{ وصواب. ابن ال4عراب: يقال إنه لي.ح\د1س'

الكلم. على ع.واهنه، وهو أ%ن يتعس_ف الكلم. ول يتأ%ن. يقال: ع.ه.نت'
على كذا وكذا أ%ع\ه'ن'؛ العن أ%ي أ�ث%ب>ي منه معرفة؛ ويقال: أ�ثب>ي

أ�ث}ب,ت' من قول لبيد:
ي'ث%ب>ي ث%ناءé من كري�.

وقوله:
أ%ل ان\ع.م\ على ح'س\ن, الت_حي_ة واش\رب.

وع.ه.ن. منه خي ي.ع\ه'ن' ع'هوناv: خرج، وقيل: كل خارج عاه1ن¬.
والع1ه\نة: بقلة؛ قال ابن بري: والع1ه\نة من ذكور الب.ق}ل. قال ال4زهري: ورأ%يت

ف البادية شجرة لا وردة حراء يسمونا الع1ه\نة. وع'ه.ي\نة: قبيلة
د.ر.ج.ت\. وعاه1ن¬: واد معروف. وعاهان� بن كعب: من شعرائهم، فيمن أ%خذه من

الع1ه\ن، ومن أ%خذه من العاهة فبابه غي هذا الباب.
@عون: الع.و\ن�: الظ�هي على ال4مر، الواحد والثنان والمع والؤنث

فيه سواء، وقد حكي ف تكسيه أ%ع\وان، والعرب تقول إذا جاء4ت\ الس_نة: جاء
معها أ%ع\وانا؛ ي.ع\نون بالسنة ال%د\ب.، وبال4عوان الراد والذYئاب

وال4مراض، والع.و,ين' اسم للجمع. أ%بو عمرو: الع.وين' ال4ع\وان�. قال
الفراء: ومثله ط%سيس¬ جع ط%س¼. وتقول: أ%ع.ن\ت'ه إعانة واس\ت.ع.ن\ت'ه

واست.ع.ن\ت' به فأ%عان.ن، وإن,ما أ�ع1ل� اس\ت.عان% وإ,ن ل يكن تته
ثلثي معتل، أ%عن أ%نه ل يقال عان% ي.ع'ون� ك%قام يقوم ل4نه، وإن ل

ي'ن\ط%ق بث�لث1ي_ة، فإ,نه ف حكم النطوق به، وعليه جاء4 أ%عان% ي'ع1ي، وقد
شاع ال3علل ف هذا ال4صل، فلما اطرد ال3علل ف جيع ذلك د.ل� أ%ن
ثلثية وإن ل يكن مستعملv فإ,نه ف حكم ذلك، والسم الع.و\ن وال%عانة

وال%ع'ونة وال%ع\و'نة وال%ع'ون؛ قال ال4زهري: وال%ع'ونة م.ف}ع'لة ف
قياس من جعله من الع.و\ن؛ وقال ناس¬: هي ف%ع'ولة من الاع'ون، والاعون

فاعول، وقال غيه من النحويي: ال%ع'ونة م.ف}ع'لة من الع.و\ن مثل
ال%غ'وثة من الغ.و\ث، والضوفة من أ%ضاف. إذا أ%شفق، وال%ش'ورة من أ%شار.

ي'شي، ومن العرب من يذف الاء فيقول م.ع'ونD، وهو شاذ ل4نه ليس ف كلم
العرب م.ف}ع'ل بغي هاء. قال الكسائي: ل يأ}ت ف الذكر م.ف}ع'لD، بضم



العي، إل� حرفان جاء4ا نادرين ل يقاس عليهما: ال%ع'ون، وال%ك}ر'م؛
:Dقال جيل

ب'ث%ي\ن. ال}ز.مي ل، إن� ل إن} لز,م\ت1ه،
على ك%ث}رة الواش1ي.، أ%يe م.ع'ون1

يقول: ن,ع\م. الع.و\ن� قولك ل ف ر.د> الو'شاة، وإن كثروا؛ وقال آخر:
لي.و\م م.ج\د{ أ%و ف1عال, م.ك}ر'م,

(* قوله «ليوم مد إل» كذا بالصل والكم، والذي ف التهذيب: ليوم
هيجا). وقيل: م.ع'ونD جع م.عونة، وم.ك}ر'م جع م.ك}ر'مة؛ قاله الفراء.
وتعاو.نوا علي_ واع\ت.و.نوا: أ%عان بعضهم بعضاv. سيبويه: صح_ت واو'

vاع\ت.و.نوا ل4نا ف معن تعاو.نوا، فجعلوا ترك ال3علل دليل
على أ%نه ف معن ما ل بد من صحته، وهو تعاونوا؛ وقالوا: عاو.ن\ت'ه

م'عاو.نة وع1واناv، صحت الواو ف الصدر لصحتها ف الفعل لوقوع ال4لف
قبلها. قال ابن بري: يقال اع\ت.و.نوا واع\تانوا إذا عاو.ن% بعضهم بعضاv؛ قال

ذو الرمة:
فكيف. لنا بالشeر\ب,، إن} ل يكن\ لنا

د.وان,يق' عند. الان.و,ي>، ول ن.ق}د'؟
أ%ن.ع\تان� أ%م\ ن.د_ان�، أ%م ي.ن\ب.ري لنا

ف%تÝى مثل� ن.ص\ل, الس_يف1، ش1يم.ت'ه ال%م\د'؟
:Dوال%ع'ونة: ال3عان.ة. ورجل م1ع\وان .vوت.عاو.ن_ا: أ%عان بعضنا بعضا

حسن ال%ع'ونة. وتقول: ما أ%خلن فلن من م.عاو,نه، وهو وجع م.ع'ونة.
ورجل م1ع\وان: كثي ال%ع'ونة للناس. واس\ت.ع.ن\ت' بفلن فأ%عان.ن

وعاون.ن. وف الدعاء: ر.ب> أ%عن>ي ول ت'ع1ن\ ع.لي_. وال�ت.عاو,نة من
النساء: الت ط%ع.نت ف الس>ن> ول تكون إل مع كثرة اللحم؛ قال ال4زهري:

امرأ%ة م'ت.عاو,نة إذا اعتدل خ.ل}ق�ها فلم ي.ب\د' ح.ج\م'ها. والنحويون
يسمون الباء حرف الستعانة، وذلك أ%نك إذا قلت ضربت بالسيف وكتبت بالقلم

وب.ر.ي\ت' بال�د\ي.ة، فكأ%نك قلت استعنت بذه ال4دوات على هذه ال4فعال.
قال الليث: كل شيء أ%عانك فهو ع.و\نD لك، كالصوم ع.و\نD على العبادة،

والمع ال4ع\وان�. والع.وان� من البقر وغيها: الن_ص.ف' ف سن>ها. وف
التنزيل العزيز: ل فارض¬ ول ب,ك}ر¬ ع.وانD بي ذلك؛ قال الفراء: انقطع

الكلم عند قوله ول بكر، ث استأ}نف فقال ع.وان بي ذلك، وقيل: العوان من



البقر واليل الت ن'ت1ج.ت\ بعد بطنها الب,ك}ر,. أ%بو زيد: عان.ت1
البقرة ت.ع'ون ع'ؤ'وناv إذا صارت ع.واناv؛ والع.وان: الن_ص.ف' الت بي

الفار,ض,، وهي ال�س3ن_ة، وبي البكر، وهي الصغية. ويقال: فرس ع.وانD وخيل
ع'ونD، على ف�ع\ل�، وال4صل ع'و'ن فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوها،

وكذلك يقال رجل ج.واد¬ وقوم ج'ود؛ وقال زهي:
ت.ح'ل© س'ه'ول%ها، فإ,ذا ف%ز.ع\نا،

.�ج.ر.ى منهن_ بالصال ع'ون
ف%ز.ع\نا: أ%غ%ث}نا م'س\ت.غيثاv؛ يقول: إذا أ%غ%ث}نا ركبنا خيلv، قال:

ومن زعم أ%ن الع'ون% ههنا جع العان.ة1 بفقد أ%بطل، وأ%راد أ%نم
Dوا. أ%بو زيد: ب.ق%رة ع.وان�ش'ج\عان، فإ,ذا اس\ت'غيث بم ركبوا اليل وأ%غاث

eمن اليوان الس>ن �بي ال�س3ن_ة1 والشابة. ابن ال4عراب: الع.و.ان
بي الس>ن_ي\ن, ل صغي ول كبي. قال الوهري: الع.و.ان الن_ص.ف' ف
س1ن>ها من كل شيء. وف الثل: ل ت'ع.ل�م' الع.وان� ال1م\ر.ة%؛ قال ابن

بري: أ%ي ال�ج.ر>ب' عارف بأ%مره كما أ%ن الرأ%ة الت تزوجت ت'ح\س3ن'
الق1ناع. بال1مار. قال ابن سيده: الع.وان� من النساء الت قد كان لا

زوج، وقيل: هي الثي>ب، والمع ع'ونD؛ قال:
ن.واع1م بي أ%ب\كار� وع'ون{،

ط1وال م.ش.ك> أ%ع\قاد1 ال%واد1ي.
تقول منه: ع.و_ن.ت1 ال1رأ%ة� ت.ع\و,يناv إذا صارت ع.واناv، وعانت

ت.ع'ون� ع.و\ناv. وحرب¬ ع.وان: ق�وت1ل فيها مرة 
(* قوله: مرة، أي مر�ةv بعد

الخرى). كأ%نم جعلوا ال�ول بكراv، قال: وهو على ال%ث%ل؛ قال:
ح.ر\باv عواناv ل%ق1ح.ت\ عن ح'ول%ل�،
خ.ط%رت\ وكانت قبلها ل ت.خ\ط�ر,

وح.ر\ب¬ ع.و.ان: كان قبلها حرب؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب جهل:
ما ت.ن\ق1م' الرب' الع.وان� م1ن>ي؟
باز,ل� عامي ح.د1يثD س1ن>ي،

ل1ث}ل هذا و.ل%د.ت\ن أ�م�ي.
وف حديث علي، كرم ال وجهه: كانت ض.ر.بات'ه م'ب\ت.ك%رات{ ل ع'وناv؛

الع'ون�: جع الع.وان، وهي الت وقعت م'خ\ت.ل%س.ةv فأ%ح\و.ج.ت\ إل



ال�راج.عة؛ ومنه الرب الع.وان� أ%ي ال�ت.رد�دة، والرأ%ة الع.وان وهي
الثيب، يعن أ%ن ضرباته كانت قاطعة ماضية ل تتاج إل العاودة والتثنية.

ونلة ع.وانD: طويلة، أ%ز\د1ي_ة. وقال أ%بو حنيفة: الع.و.ان.ة� النخلة، ف
لغة أ%هل ع'مان%. قال ابن ال44عراب: الع.وان.ة النخلة الطويلة، وبا

سي الرجل، وهي النفردة، ويقال لا الق1ر\واح' والع'ل}ب.ة. قال ابن بري:
والع.و.انة الباس1ق%ة من النخل، قال: والع.و.انة أ%يضاv دودة ترج من

الرمل فتدور أ%شواطاv كثية. قال ال4صمعي: الع.وانة دابة دون الق�ن\ف�ذ تكون
vف وسط الر_م\لة اليتيمة، وهي النفردة من الرملت، فتظهر أ%حيانا

وتدور كأ%نا ت.ط}ح.ن' ث تغوص، قال: ويقال لذه الدابة الط©ح.ن'، قال:
Dم'ت.عاو,ن Dوالع.وانة الدابة، سي الرجل با. وب,ر\ذ%و\ن

وم'ت.دار,ك وم'ت.لح1ك إذا ل%ح1ق%ت\ ق�و_ت'ه وس1نeه. والع.انة: القطيع
من ح'م'ر الوحش. والعانة: ال4تان، والمع منهما ع'ون، وقيل: وعانات.

ابن ال4عراب: الت_ع\و,ين' كثرة� ب.و\ك1 المار لعانته. والت_و\ع1ي':
الس>م.ن. وعانة ال3نسان: إ,س\ب'ه، الشعر' النابت' على فرجه، وقيل: هي

م.ن\ب,ت' الشعر هنالك. واس\ت.عان الرجل�: ح.ل%ق. عان.ت.ه؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

م1ث}ل الب'رام غ%دا ف أ�ص\د.ة{ خ.ل%ق�،
ل ي.س\ت.ع1ن\، وح.وامي الوت1 ت.غ\شاه'.

الب'رام: الق�راد'، ل ي.س\ت.ع1ن\ أ%ي ل ي.ح\ل1ق\ عانته، وح.وامي
الوت1: حوائ1م'ه فقلبه، وهي أ%سباب الوت. وقال بعض العرب وقد عر.ض.ه رجل على

الق%ت\ل: أ%ج,ر\ ل س.راويلي فإ,ن ل أ%س\ت.ع1ن\. وت.ع.ي_ن.:
كاس\ت.عان؛ قال ابن سيده: وأ%صله الواو، فإ,ما أ%ن يكون ت.ع.ي_ن. ت.ف%ي\ع.ل%،

وإ,ما أ%ن يكون على العاقبة كالص_ي_اغ ف الص_و_اغ، وهو أ%ضعف القولي
إذ لو كان ذلك لوجدنا ت.ع.و_ن%، فع.د.م'نا إ,ياه يدل على أ%ن ت.ع.ي_ن.
ت.ف%ي\ع.ل. الوهري: العان.ة شعر' الرك%ب,. قال أ%بو اليثم: العانة

م.ن\ب,ت الشعر فوق الق�ب'ل من الرأ%ة، وفوق الذكر من الرجل، والش_ع.ر
النابت' عليهما يقال له الش>ع\ر.ة� وال3س\ب'؛ قال ال4زهري: وهذا هو

الصواب. وفلن على عان.ة ب.ك}ر, بن وائل أ%ي جاعتهم وح'ر\م.ت1هم؛ هذه عن
اللحيان، وقيل: هو قائم بأ%مرهم. والعان.ة�: ال%ظ© من الاء لل4رض، بلغة

عبد القيس. وعان.ة�: قرية من ق�رى الزيرة، وف الصحاح: قرية على الف�رات،



وتصغي كل ذلك ع'و.ي\نة. وأ%ما قولم فيها عانات¬ فعلى قولم رام.تان1،
ج.م.ع'وا كما ث%ن_و\ا. والعان,ي_ة: ال%م\ر، منسوبة إليها. الليث:

عانات' موضع بالزيرة تنسب إليها المر العان,ي_ة؛ قال زهي:
كأ%ن� ر,يق%ت.ها بعد الك%رى اغ}ت.ب.ق%ت\
من خ.م\ر, عان.ة%، ل%م_ا ي.ع\د' أ%ن ع.ت.قا.

وربا قالوا عانات¬
كما قالوا عرفة وع.ر.فات، والقول ف صرف عانات كالقول ف ع.ر.فات

وأ%ذ}ر,عات؛ قال ابن بري: شاهد عانات قول ال4عشى:
،vت.خ.ي_ر.ها أ%خ'و عانات1 ش.ه\را
ور.ج_ى خ.ي.ها عاماv فعاما.

قال: وذكر الرويe أ%نه يروى بيت امرئ القيس على ثلثة أ%وجه:
ت.ن.و_رت'ها من أ%ذر,عات{ بالتنوين، وأ%ذرعات1 بغي تنوين، وأ%ذرعات. بفتح

التاء؛ قال: وذكر أ%بو علي الفارسي أ%نه ل يوز فتح التاء عند سيبويه.
وع.و\نD وع'و.ي\ن¬

:vأ%ساء. وع.وانة وعوائن': موضعان؛ قال تأب_ط شر�ا :�وع.وانة
ولا سعت' الع'وص. ت.د\عو، تن.ف�ر.ت\
عصافي' رأ}سي من برÝى فع.وائنا.

وم.عان�: موضع بالشام على ق�رب م'وتة؛ قال عبد ال ابن ر.واحة:
أ%قامت\ ليل%تي على م.عان{،

وأ%ع\ق%ب. بعد ف%ت.رتا ج'موم'.
@عته: الت_ع.تeه: الت_ج.نeن' والرeع'ونة�؛ وأ%نشد لرؤبة:

بعد. ل%جاج� ل ي.كاد' ي.ن\ت.هي
عن الت_صاب، وعن الت_ع.تeه1

vوع'ت\ها vع.ت\ها �وقيل: الت_ع.تeه الد_ه.ش'، وقد ع'ت1ه. الرجل
وع'ت.اهاv. وال%ع\ت'وه: ال%د\ه'وش' من غي م.س> ج'ن'ون{. وال%ع\ت'وه

وال%خ\ف�وق': النون�، وقيل: ال%ع\ت'وه الناقص' العقل. ورجل م'ع.ت_ه¬ إ,ذا
كان منوناv مضطرباv ف خ.ل}ق1ه. وف الديث: ر'ف1ع. الق%لم' عن ثلثة:
الصب والنائم وال%ع\ت'وه؛ قال: هو النون ال�صاب بعقله، وقد ع'ت1ه.
فهو م.ع\ت'وه. ورجل م'ع.ت_ه إ,ذا كان عاقلv معتدلv ف خ.ل}ق1ه. وع'ت1ه.

فلنD ف العلم إ,ذا أ�ول1ع. به وح.ر.ص. عليه. وع'ت1ه. فلنD ف فلن



إ,ذا أ�ول1ع. بإ,يذائه وم'حاكاة كلمه، وهو ع.ت1يه'ه'، وج\ع'ه الع'ت.هاء�،
وهو الع.تاهة� والع.تاه1ي.ة: مصدر ع'ت1ه. مثل الر_فاه.ة1

والر_فاه1ي.ة. والع.تاه.ة� والع.تاه1ي.ة�: ض'ل�ل� الناس من الت_ج.نeن,
والد_ه.ش,. ورجل م.ع\ت'وه بي>ن' الع.ت.ه1 والع'ت\ه1: ل عقل له؛ ذكره أ%بو عبيد

ف الصادر الت ل ت'ش\ت.ق منها ال4فعال، وما كان م.ع\ت'وهاv ولقد
ع'ت1ه. ع.ت\هاv. وتع.ت_ه: ت.جاهل. وفلنD يت.ع.ت_ه' لك عن كثي ما تأ}تيه

أ%ي يتغافل عنك فيه. والت_عتeه: البالغة ف ال%ل}ب.س والأ}كل.
وتع.ت_ه فلنD ف كذا وتأ%ر_عب. إ,ذا ت.ن.و_ق. وبال%غ%. وتع.ت_ه.: تن.ظ�ف؛

قال رؤبة:
ف ع'ت.ه,ي> الل©ب\س والت_ق%يeن,

(* قوله «قال رؤبة ف عتهي إل» صدره كما ف التكملة:
علي� ديباج الشباب الدهن).

بن منه صيغة على ف�ع.ل1ي¼ كأ%نه اسم من ذلك.
ورجل ع.تاه1ي.ةD: أ%حق. وع.تاه1ي.ة�: اسم. وأ%بو الع.تاه1ي.ة: كنية.

وأ%بو الع.تاه1ي.ة: الشاعر العروف، ذكر أ%نه كان له ولد يقال له
ع.تاه1ي.ة�، وقيل: لو كان ال4مر كذلك لقيل له أ%بو ع.تاهية بغي تعريف، وإ,نا هو

لقب له ل كنية، وكنيته أ%بو إ,سحق، واسه إ,سعيل ابن القاسم، ولقب
بذلك ل4ن ال%ه\د1ي_ قال له: أ%راك م'ت.خلYطاv م'ت.عت>هاv، وكان قد

تع.ت_ه بارية للمهدي واعت'ق1ل% بسببها، وع.ر.ض. عليها الهديe أ%ن
vوقيل: لقب بذلك ل4نه كان طويل ،�يزو>جها له فأ%بت، واسم الارية ع.ي\ن.ة

�مضطرباv، وقيل: ل4نه ي'ر\مى بالز_ن\دقة. والع.تاهة�: الضلل
وال�م\ق'.

@عجه: تع.ج_ه. الرجل�: ت.جاهل، وزعم بعضهم أ%نه بدل من التاء ف
تع.ت_ه. قال ابن سيده: وإ,نا هي لغة على ح1د.ت1ها، إ,ذ ل تبدل اليم من

التاء. قال أ%بو منصور: رأ%يت ف كتاب اليم لبن شيل: ع.ج_ه\ت' بي فلن
وفلن، معناه أ%نه أ%صابما بعينه حت و.ق%عت1 الف�ر\قة بينهما، قال: وقال

أ%عراب أ%ن\د.ر. ال� عي\ن. فلن{ لقد ع.ج_ه. بي\ن. ناقت وولدها.
والع'ن\ج'ه,يe: ذو الب.أ}و,؛ ومنه قول رؤبة:

بالد_ف}ع, عن د.ر\ء كلY ع'ن\ج'ه,ي
،Dوع'ن\ج'هان,ي.ة Dوقال الفراء: يقال فيه ع'ن\ج'ه,ي_ة وع'ن\ج'هان,ي_ة



وهي الك1ب\ر' والع.ظ%مة�. ويقال: الع'ن\ج'ه,ي_ة الهل� وال�م\ق'؛ قال
أ%بو ممد يي بن' البارك اليز,يدي� يهجو ش.ي\بة% بن الوليد:

ع1ش\ ب.د¼ فلن ي.ض'ر_ك. ن'وك¬،
إ,نا ع.ي\ش' من\ ت.ر.ى بال�د'ود1

ع1ش\ ب.د¼، وك�ن\ ه.ب.ن�ق%ة% الق%ي\ـ
ـس3ي_، ج.ه\لv، أ%و ش.ي\بة% بن. الو.ل1يد1

ر'ب_ ذي أ�ر\ب.ة{ م'ق1لð من. الا
ل,، وذي ع'ن\ج'ه,ي_ة{ م.ج\د'ود1

ش.ي\ب. يا ش.ي\ب. يا ه'ن.ي_ بن الق%ع\ـ
قاع,، ما أ%نت. بال%ل1يم, الر_ش1يد1

ل ول فيك خ.صل%ةD من خ1صال الـ
خي أ%ح\ر.ز\ت.ها بل}gم� و.ج'ود1

غي. ما أ%ن_ك. ال�ج,يد' لت.ح\ب,يـ
ر, غ1ناء�، وض.ر\ب, د'ف¼ وع'ود1

فع.لى ذا وذاك. ي.ح\ت.م1ل� الد_ه\ـ
ر' م'ج,يداv به، وغي. م'ج,يد1

ال4زهري: الع'ن\ج'ه' الاف من الرجال,. يقال: إ,ن� فيه
ل%ع'ن\ج,ه,ي_ةv أي. ج.ف}و.ةv ف خ'شونة1 م.ط}ع.م1ه وأ�موره؛ وقال حسان� بن

ثابت:ومن عاش. من�ا عاش. ف ع'ن\ج'ه,ي_ة{،
على ش.ظ%ف{ من ع.يش1ه ال�ت.ن.كYد1

قال: والع'ن\ج'ه' والع'ن\ج'ه.ة� الق�ن\ف�ذ%ة الض_خ\مة. قال ابن سيده:
الع'ن\ج'ه' والع'ن\ج.ه' والع'ن\ج.ه,يe كل©ه الاف من الرجال؛ الفتح عن

ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%د\ر.ك}ت'ها ق�د_ام. ك�لY م1د\ر.ه1

بالد_ف}ع, ع.ن>ي د.ر\ء4 ك�لY ع'ن\ج.ه1
ابن ال4ع.راب: الع'ن\ج'ه,ي_ة� خشونة ال%ط}ع.م, وغيه.

@عده: الع.ي\د.ه': الس_ي>ء� ال�ل�ق, من الناس وال3بل، وف التهذيب:
:�من ال3بل وغيه، قال ر'ؤ\ب.ة

أ%و خاف. ص.ق}ع. القار,عات1 الك�د_ه1،
وخ.ب\ط% ص1ه\م1يم, الي.د.ي\ن, ع.ي\د.ه1،



أ%ش\د.ق. ي.ف}ت.رe اف}ت1رار. ال4ف}و.ه1
Dوقيل: هو الرجل الاف العزيز' الن_ف}س,. ويقال: فيه ع.ي\د.ه1ي_ة

وع'ن\د'ه1ي_ةD وع'ن\ج'ه,ي_ةD وع.ج\gر.ف1ي_ةD وش'م_خ\ز.ةD إ,ذا كان فيه
جفاء. ويقال: فيه ع.ي\د.ه1ي_ةD وع.ي\د.ه.ةD أ%ي ك1ب\ر¬، وقيل: ك1ب\ر¬

وسوء خ'ل�ق�. وكل م.ن\ ل ينقاد للحق وي.ت.ع.ظ�م' فهو ع.ي\د.ه¬ وع.ي\داه¬؛
وأ%نشد بعضهم:

وإ,ن>ي، ع.لى ما كان% من ع.ي\د.ه1ي_ت
ول�وث%ة1 أ%ع\راب,ي_ت، ل4ريب'

الع.ي\د.ه1ي_ة�: الفاء والغلظ؛ وقال:
ه.ي\هات. إ,ل� ع.لى غ%ل}باء4 د.و\س.ر.ة{

ت.أ}و,ي إ,ل ع.ي\د.ه{، بالر_ح\ل,، م.ل}م'وم,
@عره: هذه الترجة ذكرها ابن ال4ثي قال ف حديث ع'ر\و.ة% بن مسعود قال:

وال ما ك%ل�مت' مسعود ابن عمرو� م'ن\ذ� ع.ش\ر سني والليلة%
أ�ك%لYم'ه'، فخرج فناداه فقال: م.ن\ هذا؟ فقال: ع'ر\و.ة�، فأ%قبل% مسعود وهو

يقول: أ%ط%ر.ق}ت. ع.راه1ي.ةv أ%م ط%ر.ق}ت. ب,داهية{؟ قال الطاب: هذا حرف
مشكل وقد كتبت فيه إل ال4زهري، وكان من جوابه أ%نه ل ي.ج,د\ه' ف كلم

العرب، والصواب عنده ع.تاه1ي.ة، وهي الغفلة والد_ه.ش'، أ%ي أ%ط%ر.ق}ت.
غ%ف}ل%ةv بل ر.و,ي_ة{ أ%و د.ه.شاv؛ قال الطاب: وقد لح. ل ف هذا

شيء# وهو أ%ن تكون الكلمة� مركبةD من اسي: ظاهر� وم.ك}ن,ي¼، وأ%بدل
فيهما حرفاv وأ%صلها إ,ما م1ن. الع.راء3 وهو وجه ال4رض، وإ,ما من الع.را

vوهو الناحية، كأ%نه قال أ%ط%ر.ق}ت. ع.رائي أ%ي ف1نائي زائرا vمقصورا
وضيفاv أ%م أعصابتك داهيةD فجئت. مستغيثاv، فالاء ال�ول من ع.راه1ي.ة{

مبدلةD من المزة، والثانية هاء السكت، زيدت لبيان الركة. وقال الزمشري:
يتمل أ%ن تكون بالزاي مصدر. ع.ز,ه. يع\ز.ه' فهو ع.ز,ه¬ إ,ذا ل يكن له

أ%ر.ب¬ ف الط�ر\ق,، فيكون معناه أ%ط%ر.ق}ت. بل أعر.ب� وحاجة{ أ%م
أ%صابت\ك. داهيةD أ%ح\و.ج.ت\ك. إ,ل الستغاثة1.

@عزه: رجل ع1ز\هاةD وع1ن\ز.ه\و.ةD وع1ز\هاءةD وع1ز\هىÝ، م'ن.و_ن: لئيم،
وهذه ال4خية شاذة ل4ن أ%لف ف1ع\لى ل تكون لل3لاق إ,ل ف ال4ساء
نو م1ع\زىÝ، وإ,نا ييء هذا البناء صفةv وفيه الاء، ونظيه ف الشذوذ

ما حكاه الفارسي عن أ%حد بن يي من قولم: رجل ك1يصىÝ كاص. طعام.ه'



ي.3ك1يص'ه' أ%ك%ل%ه' وح\ده. ورجل ع1ز\هاةD وع1ز\هاء4ةD وع1ز\هىÝ وع1ز\ه¬
وع.ز,ه¬ وع1ز\ه1يÒ وع1ز\هاء#، بالد�؛ عن ابن جن، قلبت الياء الزائدة فيه

أ%لفاv لوقوعها ط%ر.فاv بعد أ%لف زائدة، ث قلبت ال4لف هزة،
وع1ن\ز.ه\وةD وع1ن\ز.ه\و¬؛ عن الفارسي كل©ه: عاز,ف¬ عن اللهو والنساء ل

vي.ط}ر.ب' للهو ويبعد عنه؛ قال: ول نظي لع1ن\ز.ه\و� إ,ل أ%ن تكون العي بدل
من المزة على أ%نه من الز_ه\و,، والذي يمعهما النقباض' والتأ%ب>ي،

vفيكون ثان,ي. إ,ن\ق%ح\ل�، وإ,ن كان سيبويه ل ي.ع\ر,ف\ ل3ن\ق%ح\ل� ثانيا
ف اسم ول صفة؛ قال ابن جن: ويوز أ%ن تكون هزة إ,ن\ز.ه\و� بدلv من

عي فيكون ال4صل ع1ن\ز.ه\و, ف1ن\ع.ل}و¬ من الع1ز\هاة1، وهو الذي ل
ي.ق}ر.ب' النساء، والتقاؤها أ%ن فيه انقباضاv وإ,ع\راضاv، وذلك ط%ر.ف¬ من

أ%طراف الز_ه\و,؛ قال:
إ,ذا ك�ن\ت. ع1ز\هاةv عن الل�ه\و, والص>با،

فك�ن\ ح.ج.راv من يابس, الص_خ\ر, ج.ل}م.دا
فإ,ذا حلته على هذا لق بباب� أ%وسع. من باب إ,ن\ق%ح\ل�، وهو باب

Ýق1ن\د.أ}و� وس1ن\د.أ}و� وح1ن\ط%أ}و� وك1ن\ث%أ}و�. قال أ%بو منصور: رجل ع1ز\هى
وع1ز\هاةD وع1ز\ه¬ وع1ن\ز.ه\وةD، وهو الذي ل ي'حد>ث الن>ساء4 ول

ي'ريد'ه'ن_ ول ي.ل}ه'و وفيه غ%ف}لة؛ قوال ربيعة بن جحدل اللحيان:
Ýفل ت.ب\ع.دن}، إ,م_ا ه.ل%ك}ت، فل ش.وى
ض.ئ1يلD، ول ع1ز\هى¬ من القوم عان,س'

:�قال: ورأ%يت ع1ز\هىÝ م'ن.و_ناv. والع1ن\زاه' والع1ن\ز.ه\و.ة
الك1ب\ر'. يقال: رجل فيه ع1ن\ز.ه\و.ةD أ%ي ك1ب\ر¬، وكذلك خ'ن\ز'وانةD. أ%بو

منصور: النون والواو والاء ال4خية زائدات فيه. وقال الليث: جع الع1ز\هاة1
ع1ز\ه'ون%، تسقط منه الاء وال4لف المالة ل4نا زائدة فل ت.س\ت.خ\ل1ف
فتحةv ولو كانت أ%صليةv مثل% أ%لف م'ث%ن�ىÝ لس\ت.خ\ل%ف%ت\ فتحة كقولك

م'ث%ن_و\ن%، قال: وك�ل© ياء� م'مالة{ مثل ع1يسى وم'وسى فهي مضمومة بل
فتحة، تقول ف جع عيسى وموسى ع1يس'ون% وم'وسون%، وتقول ف جع أ%ع\شى

أ%ع\ش.و\ن% وي.ح\ي ي.ح\ي.و\ن%، ل4نه على بناء أ%ف}ع.ل وي.ف}ع.ل، فلذلك
فتحت ف المع؛ قال الوهري: والمع ع.زاه{ مثل س1ع\لة{ وس.عال�،

وع1ز\ه'ون، بالضم. قال ابن بري: ويقال ع1ز\هاةD للرجل والرأ%ة؛ قال يزيد بن
ال%ك%م:



ف%ح.ق9اv أ%ي\ق1ن ل ص.ب\ر. عن\دي
ع.لي\ه1، وأ%ن\ت1 ع1ز\هاةD ص.ب'ور'

@عضه: الع.ض.ه' والع1ض.ه' والع.ض1يهة�: الب.ه,يتة�، وهي ال3ف}ك'
والب'ه\تان� والن_م1يمة�، وجع' الع1ض.ه1 ع1ضاه¬ وع1ضات¬ وع1ض'ون. وع.ض.ه1
ي.ع\ض.ه' ع.ض\هاv وع.ض.هاv وع.ض1يهةv وأ%ع\ض.ه.: جاء4 بالع.ض1يهة. وع.ض.هه
ي.ع\ض.ه'ه ع.ض\هاv وع.ض1يهةv: قال فيه ما ل يكن. ال4صمعي: الع.ض\ه'

القالة� القبيحة. ورجل عاض1ه¬ وع.ض1ه¬، وهي الع.ضيهة. وف الديث: أ%نه قال 
*)

قوله «وف الديث أ%نه قال إل» عبارة النهاية: ال أنبئكم ما العضه؟ هي
من النميم إل). إ,ي_اك�م\ والع.ض\ه. أ%ت.د\رون% ما الع.ض\ه؟ هي

الن_ميمة؛ وقال ابن ال4ثي: هي النميمة القالة� بي الناس، هكذا روي ف كتب
الديث، والذي جاء ف كتب الغريب: أ%ل أ�ن\بئ�كم ما الع1ض.ة�؟ بكسر العي

وفتح الضاد. وف حديث آخ.ر: إ,ي>اك�م\ والع1ض.ة%. قال الزمشري: أ%صلها
الع1ض\ه.ة�، ف1ع\ل%ةD من الع.ض\ه، وهو الب.ه\ت'، فحذف لمه كما حذفت من

الس_نة والش_ف%ة، ويمع على ع1ض1ي.. يقال: بينهم ع1ض.ةD قبيحةD من
الع.ض1يهة1. وف الديث: م.ن\ ت.ع.ز_ى بع.زاء الاهلية فاع\ض.ه'وه؛ هكذا

جاء ف رواية أ%ي اش\ت1موه' صرياv، من الع.ض1يه.ة الب.ه\ت. وف حديث
ع'بادة% بن الصام1ت1 ف الب.ي\عة: أ%خ.ذ% علينا رسول� ال، صلى ال عليه

وسلم، أ%ن ل ن'ش\ر,ك بال شيئاv ول ن.س\ر,ق. ول ن.ز\ن% ول ي.ع\ض.ه.
بعض'نا بعضاv أ%ي ل ي.ر\م1ي.ه بالع.ض1يهة، وهي الب'ه\تان� والكذب'، معناه

.vأ%ن يقول فيه ما ليس فيه وي.ع\ض.ه.ه، وقد ع.ض.ه.ه ي.ع\ض.هه' ع.ض\ها
والع.ض.ه': الكذ1ب'. ويقال: يا ل1ل}عض1يهة ويا لل4ف1يكة1 ويا ل1ل}ب.هيتة1،
ك�س3ر.ت\ هذه اللم' على معن اع\ج.ب'وا لذه الع.ضيهة1 فإ,ذا نصب\ت.

اللم. فمعناه الستغاثة؛ ي'قال ذلك عند التع.جeب من ال3ف}ك1 العظيم. قال
ابن بري: قال الوهري قال الكسائي الع1ض.ه' الكذب' والب'ه\تان}؛ قال ابن

بري: قال الطوسي هذا تصحيف وإ,نا الكذب الع.ض\ه'، وكذلك الع.ضيهة�، قال
وقول الوهري بعد' وأ%صله ع1ض.هةD، قال: صوابه ع.ض\هة ل4ن الركة ل

ي'ق}د.م عليها إ,ل بدليل. والع1ض.ه': الس>ح\ر' والك%هانة�. والعاض1ه':
الساحر'، والفعل� كالفعل, والصدر' كالصدر, قال:

أ%ع'وذ� برب من الن_اف1ثا



ت1 ف ع1ض.ه1 العاض1ه ال�ع\ض1ه
ويروى: ف ع'ق%د1 العاض1ه. وف الديث: إ,ن ال4 لع.ن. العاض1هة%

vوالس\ت.س\ح1رة، وس'م>ي. السحر' ع1ض.ها �وال�س\ت.ع\ض1هة%؛ قيل: هي الساحرة
ل4نه كذب¬ وت.خ\ييلD ل حقيقة% له. ال4صمعي وغيه: الع.ض\ه' الس>ح\ر'،

بلغة قريش، وهم يقولون للساحر عاض1ه¬. وع.ض.ه. الرجل% ي.ع\ض.ه'ه
ع.ض\هاv: ب.ه.ت.ه ورماه بالب'ه\تان1. وح.ي_ةD عاض1ه¬ وعاض1هةD: تق}ت'ل من

ساعتها إ,ذا ن.ه.ش.ت\، وأ%ما قوله تعال: الذين ج.ع.ل�وا ا لق�ر\آن% ع1ض1ي.؛
فقد اختلف أ%هل� العربية ف اشتقاق أ%صله وتفسي,ه، فمنهم من قال:
واحدت'ها ع1ض.ةD وأ%صلها ع1ض\و.ةD من ع.ض_ي\ت' الشيء4 إ,ذا ف%ر_ق}ته، جعلوا

النeق}صان الواو.، العن أ%نم ف%ر_ق�وا عن الشركي أ%قاو,يل%هم ف
القرآن فجعلوه كذ1باv وس1ح\راv وش1ع\راv وك%هانةv، ومنهم من جعل ن'ق}صان.ه

الاء وقال: أ%صل� الع1ض.ة ع1ض\هةD، فاستث}ق%ل�وا المع بي هاءين فقالوا
ع1ض.ةD، كما قالوا ش.ف%ة وال4صل ش.ف}ه.ة، وس.ن.ة وأ%صلها س.ن\ه.ة. وقال

الفراء: الع1ض'ون ف كلم العرب الس>ح\ر'، وذلك أ%نه جعله من الع.ض\ه1.
والع1ضاه' من الشجر: كل شجر له ش.و\ك¬، وقيل: الع1ضاه' أ%عظم' الشجر،
وقيل: هي الم\ط�، وال%م\ط� كل© شجرة{ ذات1 شو\ك{، وقيل الع1ضاه' اسم'
يقع على ما ع.ظ�م من شجر الش_3و\ك وطال% واشتد. ش.و\ك�ه، فإ,ن ل تكن

طويلةv فليست من الع1ضاه، وقيل: ع1ظام' الشجر كل©ها ع1ضاه¬، وإ,نا ج.مع هذا
السم' ما ي'س\تظل© به فيها كل9ها؛ وقال بعض الرواة: الع1ضاه' من شجر,

الش_و\ك1 كالط�ل}ح والع.و\س.ج, ما له أ%ر'ومةD تبقى على الش>تاء،
والع1ضاه' على هذا القول الشجر' ذو الش_و\ك ما ج.ل� أ%و د.ق_،

،Dوع1ض.ه¬ وع1ض.ة Dوع1ض.ه.ة Dأ%ش\ب.ه'، والواحدة ع1ضاهة �وال4قاويل� ال�و.ل
وأ%صلها ع1ض\هةD. قال الوهري: ف ع1ض.ة{ تذف الاء� ال4صلي�ة كما ت'ح\ذف

من الش_ف%ة؛ وقال:
وم1ن\ ع1ض.ة{ ما ي.ن\ب'ت.ن_ ش.كي'ها

eقال: ون'ق}صان'ها الاء� ل4نا ت'ج\مع على ع1ضاه{ مثل شفاه{، فت'ر.د
الاء� ف المع وت'ص.غ_ر' على ع'ض.ي\ه.ة، وي'ن\س.ب إ,ليها فيقال

،Dع1ضاه1ي_ة Dوإ,بل Òللذي ي.ر\عاها، وب.ع1ي¬ ع1ضاه1ي Òب.ع1ي¬ ع1ض.ه,ي
وقالوا ف القليل ع1ض'ون% وع1ض.وات، فأ%ب\د.لوا مكان% الاء الواو.، وقالوا

ف المع ع1ضاه¬؛ هذا تعليل أ%ب حنيفة، وليس بذلك القول، فأ%ما الذي ذهب



إ,ليه الفارسي 
(* قوله «ذهب إليه الفارسي» هكذا ف الصل، وف الكم:

ذهب إليه سيبويه). فإ,ن� ع1ض.ةv الذوفة يصلح أ%ن تكون من الاء، وأ%ن
تكون من الواو، أ%ما استدلله على أ%نا تكون من الاء فبما ن.راه من

تصاريف هذه الكلمة كقولم ع31ضاه¬ وإ,بلD عاض1هةD، وأ%ما استدلله على كونا
الواو فبقولم ع1ض.وات؛ قال: وأ%نشد سيبويه:

هذا طريق¬ ي.أ}ز,م' ال%آز,ما،
وع1ض.وات¬ ت.ق}ط%ع' الل�هاز,ما

قال: ونظي'ه س.ن.ة، تكون مرة من الاء لقولم سان.ه\ت'، وم.ر_ةv من
الواو لقولم س.ن.وات، وأ%س\ن.ت'وا ل4ن التاء ف أ%س\ن.ت'وا، وإ,ن كانت
بدلv من الياء، فأ%صل�ها الواو' إ,ن_ما انقلبت ياءé للمجاوزة، وأ%ما

ع1ضاه¬ فيحتمل أ%ن يكون من المع الذي يفارق واحد.ه بالاء كق%تادة{
وق%تاد{، ويتمل أ%ن يكون مكسراv كأ%ن واحدت.ه ع1ض.ه.ةD، والنسب إ,ل ع1ض.ه{

ع1ض.و,يÒ وع1ض.ه,يÒ، فأ%ما قولم ع1ضاه1يÒ فإ,ن كان منسوباv إ,ل عضة
فهو من شاذY النسب، وإ,ن كان منسوباv إ,ل الع1ضاه فهو مردود¬ إ,ل

واحدها، وواحد'ها عضاهةD، ول يكون منسوباv إ,ل العضاه الذي هو المع، ل4ن
هذا المع وإ,ن أ%ش\ب.ه. الواحد فهو ف معناه ج.م\ع¬، أ%ل ترى أ%ن م.ن\

أ%ضاف. إ,ل ت.م\ر� فقال ت.م\ري� ل ي.ن\س'ب إ,ل ت.م\ر� إ,نا نس.ب.
إ,ل ت.م\رة{، وحذف الاء ل4ن ياء النسب وهاء4 التأ}نيث ت.ت.عاق%بان؟

والنحويون يقولون: الع1ضاه' الذي فيه الش_و\ك، قال: والعرب ت'س.م>ي كل�
شجرة{ عظيمة{ وكل� شيء جاز الب.ق}ل% الع1ضاه.. وقال: الس_ر\ح' كل© شجرة
ل ش.و\ك. لا، وقيل: الع1ضاه كل© شجرة جازت الب'قول كان لا ش.و\ك¬ أ%و

�ل يكن، والز_ي\ت'ون
من الع1ضاه، والن_خ\ل من الع1ضاه. أ%بو زيد: العضاه' ي.ق%ع على شجر� من

شجر الش_و\ك، وله أ%ساء# متلفة يمعها الع1ضاه'، وإ,نا ا لع1ضاه'
الالص' منه ما ع.ظ�م. واشتد_ شوك�ه. قال: وما ص.غ'ر من شجر الش_و\ك

فإ,نه يقال له الع1ضe والش>ر\س'. قال: والع1ضe والش>ر\س' ل ي'د\ع.يان1
ع1ضاهاv. وف الصحاح: الع1ضاه كل© شجر ي.ع\ظ�م وله شوك؛ أ%نشد ابن بري

للشماخ:
ي'باد1ر\ن% الع1ضاه. ب'ق}نعات{،



نواجذ�ه'ن_ كال1د.إ, الو.قيع,
وهو على ضربي: خالص وغي خالص�، فالالص' الغ.ر\ف' والط�ل}ح'

والس_ل%م والس>د\ر والس_ي.ال والس_م'ر والي.ن\بوت' والع'ر\ف�ط� والق%تاد'
�ال4عظم' والك%ن.ه\ب'ل� والغ.ر.ب' والع.و\س.ج'، وما ليس بالص فالش_و\ح.ط

والن_ب\ع' والش>ر\يان� والس_ر.اء� والن_ش.م' والع'ج\ر'م'
والع1ج\ر,م' والت_أ}ل%ب'، فهذه ت'د\ع.ى ع1ضاه. الق1ياس,

من الق%و\س,، وما ص.غ'ر. من شجر الشوك فهو الع1ضe، وما ليس بع1ض¼ ول
eب�ع1ضاه{ من شجر الش_و\ك1 فالشeكاع.ى وال�لو.ى والاذ� والك

والسeل�ج'. وف الديث: إ,ذا جئتم أ�ح'داv فك�ل�وا من شجره أ%و من ع1ضاه1ه؛
�الع1ضاه': شجر' أ�م> غ%ي\لن% وكل©, شجر ع.ظ�م. له شوك¬، الواحد.ة

.Dبالتاء، وأ%صلها ع1ض\ه.ة ،Dع1ض.ة
وع.ض1ه.ت1 ال3بل�، بالكسر، ت.ع\ض.ه' ع.ض.ها إ,ذا رعت الع1ضاه..

وأ%ع\ض.ه. القوم': رعت إ,بل�هم الع1ضاه وبعي¬ عاض1ه¬ وع.ض1ه¬: يرعى العضاه. وف
حديث أ%ب عبيدة: حت إ,ن ش1د\ق أ%ح.دهم بنزلة م1ش\ف%ر ا لبعي

الع.ض1ه؛ هو الذي يرعى العضاه، وقيل: هو الذي يشتكي من أ%كل العضاه، فأ%ما الذي
Dوعاض1ه¬ كذلك، وج,مال Dيأ}كل الع1ضاه. فهو العاض1ه'، وناقة عاض1ه.ة

ع.واض1ه' وبعي ع.ض1ه¬ يكون الراع1ي. الع1ضاه. والشاك1ي. من أ%كلها؛ قال
ه1م\يان� بن ق�حاف%ة% الس_ع\د1ي�:
وق%ر_بوا كل� ج'مال1ي¼ ع.ض1ه\،
ق%ر,يبة{ ن'د\و.ت'ه من م.ح\م.ض1ه\،
أ%ب\ق%ى الس>ناف' أ%ثراv بأ%ن\ه'ض1ه\

قوله كل� ج'مال1ي¼ ع.ض1ه؛ أ%راد كل ج'مالي_ة{ ول ي.ع\ن به المل%
vل4ن المل ل يضاف إ,ل نفسه، وإ,نا يقال ف الناقة ج'مال1ي_ة تشبيها

لا بالمل كما قال ذو الرمة:
ج'مال1ي_ةD ح.ر\ف¬ س1ناد¬ ي.ش'ل©ها

ولكنه ذك�ره على لفظ كل فقال: كل� ج'مال1ي¼ عضه.
قال الفارسي: هذا من معكوس التشبيه، إ,نا يقال ف الناقة1 ج'مالي_ة

تشبيهاv لا بالمل لشد�ته وصلبته وفضله ف ذلك على الناقة، ولكنهم ربا
عكسوا فجعلوا الشبه به مشبهاv والشبه مشبهاv به، وذلك ل1ما يريدون من

استحكام ال4مر ف الش_ب.ه، فهم يقولون للناقة1 ج'مال1ي_ةD، ث



ي'ش\ع1ر'ون% باستحكام الش_ب.ه1 فيقولون للذكر ج'مال1يÒ، ينسبونه إ,ل الناقة
ال�مالي_ة، وله نظائر ف كلم العرب وكلم سيبويه؛ أ%ما كلم العرب فكقول

ذي الرمة:
ور.م\ل� كأ%و\راك1 النساء3 اع\ت.س.ف}ت'ه،

إ,ذا ل%ب_د.ت\ه' الساريات' الر_كائ1ك'
فشبه الرمل بأ%وراك النساء والعتاد عكس ذلك، وأ%ما من كلم سيبويه

فكقوله ف باب اسم الفاعل: وقالوا هو الضارب' الرجل% كما قالوا ال%س.ن'
الو.ج\ه.، قال: ث دار فقال وقالوا هو ال%س.ن'

الو.ج\ه. كما قالوا الضارب' الرجل%.
وقال أ%بو حنيفة: ناقةD ع.ض1ه.ةD ت.كس3ر' ع1يدان% الع1ضاه1، وقد

ع.ض1ه.ت\ ع.ض.هاv. وأ%رض¬ ع.ضيه.ةD: كثية الع1ضاه1، وم'ع\ض1ه.ةD: ذات' ع1ضاه{
كم'ع1ض_ة{، وهي مذكورة ف موضعها: الوهري: وتقول بعي ع.ض.و,يÒ وإ,بل

ع.ض.و,ي_ةD بفتح العي على غي قياس. وع.ض.ه\gت' الع1ضاه. إ,ذا قطعتها.
وروى ابن بري عن علي بن حزة قال: ل يقال بعي عاض1ه¬ للذي يرعى

الع1ضاه.، وإ,نا يقال له ع.ضه¬، وأ%ما العاض1ه' فهو الذي ي.ش\ت.كي عن أ%كل
الع1ضاه1. والت_ع\ض1يه': قطع الع1ضاه1 واح\ت1طاب'ه. وف الديث: ما ع'ض1ه.ت\

ع1ضاه¬ إ,ل بتركها التسبيح. ويقال: فلن ي.ن\ت.ج,ب' غ%ي\ر. ع1ضاه1ه إ,ذا
ش1ع\ر. غي,ه؛ وقال:

يا أيeها الزاع1م' أ%ن أ%ج\ت.ل1ب\
وأ%ن_ن غ%ي\ر. ع1ضاه1ي أ%ن\ت.ج,ب\

ك%ذب\ت. إ,ن� ش.ر. ما قيل% الك%ذ1ب\
وكذلك: فلن ي.ن\ت.ج,ب' ع1ضاه. فلن{ أ%ي أ%نه ي.ن\تح1ل ش1ع\ر.ه،

والن\ت1جاب' أ%خ\ذ� الن_جب, من الشجر، وهو قشره؛ ومن أ%مثالم
السائرة:ومن ع1ض.ة{ ما ي.ن\ب'ت.ن_ ش.كي'ها

وهو مثل قولم: الع.صا من الع'ص.ي_ة1؛ وقال الشاعر:
إ,ذا مات. منهم س.ي>د¬ س'ر,ق. اب\ن'ه،

ومن ع1ض.ة{ ما ي.ن\ب'ت.ن_ ش.كي'ها
يريد: أ%ن البن ي'ش\ب,ه' ال4ب.، فمن رأ%ى هذا ظنه هذا، فكأ%ن9 البن.

م.س\ر'وق¬، والشكي': ما ي.ن\ب'ت' ف أ%ص\ل, الشجرة:
@عفه: روى بعضهم بيت الش_نف%ر.ى:



ع'فاه1ي.ةD ل ي'ق}ص.ر' الس>ت\ر' د'ون.ها،
ول ت'ر\ت.ج.ى للبيت1 ما ل ت'ب.ي�ت1

قيل: الع'فاه1ي.4ة� الضخمة، وقيل: هي مثل الع'فاه1م.ة. يقال: ع.ي\ش
ع'فاه1م¬ أ%ي ناعم، وهذه انفرد با ال4زهري، وقال: أ%ما الع'فاه1ي.ة فل

أ%عرفها، وأ%ما الع'فاه1مة فمعروفة.
@عله: الع.ل%ه': خ'ب\ث� الن_ف}س وض.ع\ف�ها، وهو أ%يضاv أ%ذ%ى ال�مار,

(* قوله «وهو أيضاv أذى المار» كذا بالصل والتهذيب والكم، والذي ف
التكملة بط الصاغان: ادن المار، بدال مهملة فنون، وتبعه الد).

والع.ل%ه' الش_ر.ه'. والع.ل%ه': الد_ه.ش' وال%ي\رة. والع.ل1ه': الذي
يت.ر.د_د' متحياv، وال�ت.ب.لYد' مثله؛ أ%نشد لبيد:

ع.ل1ه.ت\ ت.ب.ل�د' ف ن,هاء ص'عائ1د{،
س.ب\عاv ت'ؤاماv كام1لv أ%ي_ام'ها

وف الصحاح: ع.ل1ه.ت\ ت.ر.د_د'؛ قال ابن بري:
والصواب ت.ب.ل�د'. والع.ل%ه' أ%ن يذهب وييء من الف%ز.ع.

�أ%بو سعيد: رجل ع.ل}هان� ع.ل�نD، فالع.ل}هان� الازع، والع.ل�ن
الاهل. وقال خالد بن ك�ل}ث�وم: الع.ل}هاء�: ثوبان1 ي'ن\د.ف' فيهما و.بر¬

البل، ي.ل}ب.س'هما الشجاع' تت الدرع ي.ت.و.ق�ى بما الطYع\ن.؛ قال عمرو
بن ق%م1يئ%ة%:

وت.ص.د_ى ل1ت.ص\ر.ع. الب.ط%ل% ال4ر\
و.ع. بي الع.ل}هاء3 والس>ر\بال,

ت.ص.د_ى: يعن النية لتصيب البطل التحصن بدرعه وثيابه. وف التهذيب:
قرأ}ت بط شر ف كتابه ف السلح: من أ%ساء الدروع الع.ل}ماء، باليم،

.�ول أ%سعه إل� ف بيت زهي بن ج.ناب�. والع.ل%ه': ال�ز\ن
والع.ل%ه': أ%صله ال1د_ة والن\هماك؛ وأ%نشد:

وج'ر\د{ ي.ع\ل%ه' الد_اعي إ,ليها،
م.ت.ى ر.ك1ب. الف%وار,س' أ%و م.ت.ى ل

والع.ل%ه': ال�وع'. والع.ل}هان�: الائع، والرأ%ة ع.ل}ه.ى مثل
غ%ر\ثان% وغ%ر\ث%ى أ%ي شديد الوع، وقد ع.ل1ه. ي.ع\ل%ه'، والمع ع1له¬

وع.له.ى. ورجل ع.ل}هان�: ت'ناز,ع'ه نفسه إل الشيء، وف التهذيب: إل الشر،
.Dفهو ع.ل1ه¬. وامرأ%ة عال1ه¬: ط%ي_اش.ة vوالفعل من كل ذلك ع.ل1ه. ع.ل%ها



وع.ل1ه. ع.ل%هاv: وقع ف م.لم.ة. والع.ل}ه.ان�: الظ�ل1يم'. والعال1ه':
الن_عام.ة�. وفرس ع.ل}ه.ى: نشيطة ن.ز,ق%ةD، وقيل: نشيطة ف اللجام.

والع.ل%هان�: اسم فرس أ%ب م'ل%ي\ل� 
(* قوله «اب مليل» كذا ف التهذيب

والتكملة بلمي مصغراv، والذي ف القاموس: مليك آخره كاف). عبد1 ال ابن
الرث. وع.ل}هان�: اسم رجل، قيل: هو من أ%شراف بن تيم.

@عمه: الع.م.ه': الت_ح.يeر والت_ر.دeد؛ وأ%نشد ابن بري:
م.ت ت.ع\م.ه\ إل ع'ث}مان% ت.ع\م.ه

إل ض.خ\م السeراد1ق, والق1باب,
أ%ي ت'ر.د>د' النظر.، وقيل: الع.م.ه' الت_ر.دeد' ف الضللة والتحي

ف م'نازعة أ%و طريق؛ قال ثعلب: هو أ%ن ل يعرف ال�ج_ة؛ وقال
اللحيان: هو تر.د>ده ل يدري أ%ين يتوجه. وف التنزيل العزيز: ونذ%ر'ه'م ف
ط�غ\يانم ي.ع\م.ه'ون؛ ومعن يعمهون: يتحيون. وف حديث علي�، كر�م ال

وجهه: فأ%ين. ت.ذ}ه.ب'ون% بل كيف ت.ع\م.ه'ون؟ قال ابن ال4ثي: الع.م.ه' ف
البصية كالعمى ف البص.ر. ورجل ع.م1ه¬ عام1ه¬ أ%ي يت.ر.دeد'

م'ت.حي>راv ل يهتدي لطريقه وم.ذ}ه.ب,ه، والمع ع.م1هون وع'م_ه¬. وقد ع.م1ه
وع.م.ه ي.ع\م.ه' ع.م.هاv وع'م'وهاv وع'م'وهةv وع.م.هاناv إذا حاد. عن الق؛

قال رؤبة:
وم.ه\م.ه{ أ%ط}راف�ه ف م.ه\م.ه1،

أ%ع\م.ى ال�د.ى بالاه1لي. الع'مه1
والع.م.ه' ف الرأ}ي، والع.م.ى ف البص.ر. قال أ%بو منصور: ويكون الع.مى

ع.مى القلب. يقال: رجل ع.م� إذا كان ل ي'ب\ص1ر بقلبه. وأ%رض ع.م\هاء�:
ل أ%علم. با. وذهبت إبل�ه' الع'م_ه.ى إذا ل ي.د\ر, أ%ين. ذهبت،

والع'م_ي\ه.ى مثله.
@عنه: قال ابن بري: الع1ن\ه' ن.ب\ت¬، واحدت'ه ع1ن\ه.ةD. قال رؤبة يصف

المار:
وس.خ1ط% الع1ن\ه.ة% والق%ي\ص'وما

@عنته: ابن دريد: رجل ع'ن\ت'ه¬ وع'ن\ت'ه,ىÒ، وهو ال�بال1غ� ف المر,
إذا أ%خذ% فيه.

@عهه: ع.ه\ ع.ه\: زجر للبل. وع.ه\ع.ه. بالبل: قال لا ع.ه\ ع.ه\، وذلك



إذا زج.ر.ها لتحتبس. وحكى أ%بو منصور ال4زهري عن الفراء: ع.ه\ع.ه\ت'
vإذا قلت لا ع.ه\ ع.ه\، وهو زجر لا. وحكي أ%يضا vبالض_أ}ن1 ع.ه\عه.ة

عن ابن ب'ز'ر\ج: ع1يه. الز_ر\ع'، فهو م.ع1يه¬ وم.ع'وه¬ وم.ع\ه'وه¬.
@عوه: ع.و_ه الس_ف}ر': ع.ر_س'وا فناموا قليلv. وع.و_ه. عليهم:

ع.ر_ج. وأ%قام؛ قال رؤبة:
ش.أ}ز� بن ع.و_ه. ج.د\ب, ال�ن\ط%ل%ق\،
ناء� من الت_ص\ب,يح, نائ1ي ال�غ\ت.ب.ق\

قال ال4زهري: سأ%لت أ%عرابي�اv فصيحاv عن قول رؤبة:
ج.د\ب ال�ن.د_ى ش.ئ1ز, ال�ع.و_ه1

ويروى: ج.د\ب, ال�ل%ه_ى، فقال: أ%راد به ال�ع.ر>ج.. يقال: ع.ر_ج.
وع.و_ج. وع.و�ه بعن واحد. قال الليث: الت_ع\و,يه' والتعريس نومة

خفيفة عند و.ج\ه الصeب\ح، وقيل: هو النزول ف آخر الليل،قال: وكل© من
اح\ت.بس. ف مكان فقد ع.و_ه..

vوع'ؤ'وها vي.ع'وه' عاهة �والعاه.ة�: الف%ة�. وعاه. الزرع' والال
وأ%عاه.: وقعت فيهما عاهةD. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه نى

عن بيع الثمار حت تذهب العاهة� أ%ي الفة� الت تصيب الزرع والثمار
فتفسدها؛ روى هذا الديث ابن عمر، وقيل لبن عمر: مت ذلك؛ فقال: ط�ل�وع.

الث©ر.يا. وقال طبيب العرب: اض\م.ن'وا ل ما ب.ي\ن. م.غ1يب, الث©ر.يا إل
ط�لوعها أ%ض\م.ن\ لكم سائر السنة. قال الليث: العاهة� البليا والفات'

أ%ي فساد يصيب الزرع ونوه من حر أ%و عطش، وقال: أ%عاه. الزرع' إذا
أ%صابته آفة من الي.ر.قان1 ونوه فأ%فسد.ه'. وأ%عاه. القوم' إذا أ%صاب

ز.ر\ع.ه'م\ خاصةv عاهةD. ورجل م.ع1يه¬ وم.ع'وه¬ ف نفسه أ%و ماله: أ%صابته
عاهةD فيهما. ويقال: أ%عاه. الرجل� وأ%ع\و.ه. وعاه. وع.و_ه. كل©ه إذا

وقعت العاهة� ف زرعه. وأ%عاه. القوم' وعاه'وا وأ%ع\و.ه'وا: أ%صاب ثار.هم
أ%و ماشيتهم أ%و إبلهم أ%و زرعهم العاهة�. وف الديث: ل ي'ور,د.ن� ذ�و
عاهة{ على م'ص1ح�ç أ%ي ل ي'ور,د م.ن\ بإبله آفةD من جرب أ%و غيه على

م.ن\ إبل�ه ص1حاح¬، لئل ينزل بذه ما نزل بتلك، فيظن_ ال�ص1حe أ%ن
تلك أ%ع\د.ت\ها فيأ}ث. وطعام¬ م.ع\وه¬: أ%صابته عاهةD. وطعام ذو

م.ع\و.هة{؛ عن ابن ال4عراب، أ%ي م.ن\ أ%كله أ%صابته عاهةD، وع1يه. الال�. ورجل
عائ1ه¬ وعاه{ مثل� مائ1ه{ وماه{. ورجلD عاه¬ أ%يضاv: كقولك كبش صاف¬؛



قال طفيل:
ودار� ي.ظ}ع.ن' العاه'ون% عنها
ل1ن.ب_ت1ه,م\، وي.ن\س.و\ن% الذYماما

(* قوله «لنبتهم» كذا بالصل بذا الضبط، والذي ف التهذيب لبينهم).
وقال ابن ال4عراب: العاه'ون% أ%صحاب' الر>يبة1 وال�ب\ث1، ويقال:
ع1يه. الز_ر\ع' وإيف. فهو م.ع1يه¬ وم.ع'وه¬ وم.ع\ه'وه¬. وع.و\ه1 ع.و\ه1: من
د'عاء3 الح\ش,. وقد ع.و_ه. الرجل� إذا دعا ال%ح\ش. لي.ل}ح.ق. به

فقال: ع.و\ه1 ع.و\ه1 إذا دعاه.
ويقال:عاه1 عاه1 إذا زجرت البل لتحتبس، وربا قالوا ع1يه1 ع1يه1،

ويقولون ع.ه\ ع.ه\.
وبنو ع.و\ه.ى: بطن من العرب بالشام. وعاهان� بن كعب: من شعرائهم،

ف%ع.لن� فيمن جعله من عوه، وفاعالD فيمن جعله من ع.ه.ن.، وقد ذكر
هناك.

@عيه:عاه. الال� ي.ع1يه': أ%صابته العاهة. وع1يه. الال والزرع وإيف.،
فهو م.ع1يه¬ وم.ع'وه¬ وم.ع\ه'وه. وأ%رض م.ع\ي'وهة: ذات' عاهة{. وع.ي_ه.
بالرجل: صاح به. وع1يه1 ع1يه1 وعاه1 عاه1: زجر للبل لتحتبس.

@عاعا: قال ال4زهري ف آخر لفيف العتل ف ترجة و.ع.ع. العاعاء ص.و\ت'
الذYئب,.

@عبا: ع.ب.ا ال%تاع. ع.ب\واv وع.ب_اه: ه.ي_أ%ه. وع.ب_ى اليش:
أ%ص\ل%حه وه.ي�أ%ه ت.ع\بي.ةv وت.ع\ب,ئ%ةv وت.ع\بيئاv، وقال أ%بو زيد: ع.ب�أ}ت'ه

بالمزة.
والع.باية� ض.ر\ب¬ من ال4ك}س3ي.ة واس1ع¬ فيه خ'طوطD س'ود¬ ك1بار¬،

والمع ع.باء#. وف الديث: ل1باس'هم الع.باء�، وقد تك%ر_ر ف الديث،
والع.باء4ة� ل�غ.ةD قيه. قال سيبويه: إنا ه'م1ز.ت\ وإن ل يكن حرف' الع1ل9ة

فيها ط%ر.فاv لنم جاؤوا بالواحد على قولم ف المع ع.باء، كما قالوا
م.سن,ي_ة وم.ر\ض1ي_ة، حي جاءت على مسن,ي¼ ومرض1ي¼، وقال: الع.باء�

ضرب¬ من الك}س3ية، والمع أ%ع\ب,ي.ةD، والع.باء� على هذا واحد¬. وقال ابن
سيده: قال ابن' ج,ن وقالوا ع.باءة، وقد كان ينبغي، ل�ا ل%ح1ق%ت الاء�

آخ1راv وج.ر.ى العراب' عليها وق%و,ي.ت الياء� لب'ع\د1ها عن الطر.ف،
أ%ن} ل ت'ه\م.ز وأ%ن} ل يقال إ,ل ع.باية في'ق}ت.ص.ر على التصحيح دون



ال3ع\لل، وأ%ن ل يوز فيه ال4مران1، كما اق}ت'صر ف ن,هاي.ة{ وغ%باوة{
وش.قاوة{ وسعاية{ ور,ماية{ على التصحيح دون العلل، لن الليل%، رحه

ال، قد ع.ل�ل ذلك فقال: إ,نم إ,نا ب.ن.و\ا الواح1د. على المع، فلما
كانوا يقولون ع.باء# فيلزمهم إ,ع\لل� الياء لوقوعها ط%ر.فاv، أ%د\خ.ل�وا

الاء، وقد ان\ق%ل%ب.ت الياء� حينئذ هزةv ف%ب.ق1ي.ت اللم' م'ع\ت.ل�ة
بعد. الاء كما كانت م'ع\ت.ل�ة ق%ب\لها؛ قال الوهري: جع' الع.باء4ة

والع.باي.ة الع.باء4ات'.
قال ابن سيده: والع.ب.ى الاف، وال%دe ل�غ.ةD؛ قال:

Yك%ج.ب\ه.ة1 الش_ي\خ, الع.ب.اء3 الث�ط
وقيل: الع1باء� بالد> الث�ق1يل� ال4ح\م.ق'. وروى ال4زهري عن الليث:
الع.ب.ى، مقصور¬، الرجل� الع.بام'، وهو الاف الع.ي,يe، وم.د�ه الشاعر

فقال، وأ%نشد أ%يضاv البيت:
Yك%ج.ب\ه.ة1 الش_ي\خ, الع.ب.اء3 الث�ط

قال ال4زهري: ول أ%سع الع.باء4 بعن الع.بام, لغي الليث، وأ%ما
الرجز' فالرواية عندي:

ك%ج.ب\ه.ة1 الش_ي\خ, الع.ي.اء3
بالياء. يقال: شيخ¬ ع.ياء# وع.ياي.اء#، وهو الع.بام' الذي ل حاجة له

إل الن>ساء3، قال: وم.ن\ قاله بالباء فقد ص.ح_ف.. وقال الليث: يقال ف
ت.ر\خ1يم اس\م� مثل, عبد1 الرحن, أvو عبد1 الرح1يم ع.ب\و.ي\ه مثل عمرو�

وع.م\ر.و.ي\ه.
والع.ب': ض.و\ء� الشمس وح'س\ن'ها يقال: ما أ%ح\س.ن. ع.ب.ها، وأ%ص\ل�ه

الع.ب\و' فن'ق1ص..
ويقال: امرأ%ةD عاب,ي.ةD أ%ي ناظ1م.ة ت.ن\ظ1م' القلئد؛ قال الشاعر يصف

:vسهاما
لا أ�ط�ر¬ ص'ف}ر¬ ل1طاف¬ كأنا

ع.ق1يق¬، ج.له' العاب,يات'، نظ1يم'
قال: وال4صل عاب,ئ%ةD، بالمز، من ع.ب.أ}ت' الطي>ب. إذا ه.ي_أ}ت.ه.

قال ابن سيده: والع.باة� من السeط�اح, الذي ي.ن\ف%ر,ش' على الرض.
وابن ع.باي.ة: من ش'ع.رائ1هم. وعباب.ة� بن ر,فاع.ة%: من ر'واة1 الديث.

@عتا: ع.ت.ا ي.ع\ت'و ع'ت'و�اv وع1ت1ي�اv: اس\ت.ك}ب.ر. وجاو.ز. ال%د_،



فأ%ما قوله:
أ%د\ع'وك. يا ر.ب>، من النار, الت
أ%ع\د.د\ت.ها للظ�ال1م, العات الع.ت

فقد يور أن يكون أ%راد الع.ت. على الن_س.ب, كقولك ر.جلD ح.ر,ح¬
وس.ت1ه¬، وقد يوز أ%ن يكون أراد الع.ت1ي_ فخ.ف�ف. لن% الوزن قد انتهى

فارت.د.ع.. ويقال: ت.ع.ت_ت1 الرأة� وت.ع.ت_ى فلنD؛ وأ%نشد:
بأ%م\ر,ه1 الرض فما ت.ع.ت_ت.

.�أي فما ع.ص.ت\. وقال الزهري ف ترجة ت.عا: والع'ت.ا الع1ص\يان
والعات: ال%ب_ار، وجعه ع'تاةD. والعات: الشديد الدeخ'ول, ف الف%ساد

vموع1ظ%ة. الفراء: ال4ع\تاء� ع1ت1ي�ا �ال�ت.م.ر>د' الذي ل يقبل
الدeع_ار' من الرجال,، الواحد' ع.ات{.

وت.ع.ت_ى فلنD: ل ي'ط1ع\. وع.تا الشيخ' ع'ت1ي�اv وع.ت1ي�اv، فتح
العي: أ%س.ن_ وك%ب,ر. وو.ل�ى. وف التنزيل: وقد ب.ل%غ\ت' من الك1ب.ر,

ع'ت1يìا، وقرئ.: ع1تي_ا. وقول أب إسحق: كل© قد انتهى فقد ع.ت.ا ي.ع\ت'و
ع1ت\ياv وع'ت'و\اv، وع.س.ا ي.ع\سو ع'س'و�اv وع'س3ي�اv، فأ%حب_ زكرياء�،

�سلم ال عليه، أ%ن ي.ع\ل%م من أ%ي> ج,ه\ة{ يكون� له ولد¬، وم1ث}ل
ام\ر.أ%ته ل ت.ل1د' وم1ث}gل�ه ل ي'ول%د' له، قال ال عز وجل: ك%ذلك، معناه
، وال� أ%علم، ال4مر' كما قيل% لك. ويقال للشيخ إذا ول�ى وك%ب,ر.:

ع.ت.ا ي.ع\ت'و ع'ت'و�اv وع.سا ي.ع\س'و مثل�ه، الوهري: يقال ع.ت.و\ت. يا
فلن� ت.ع\ت'و ع'ت'و�اv وع'ت1ي�اv وع1ت1ي�اv، وال4صل ع'ت'وÒ ث

أ%ب\د.ل�وا إحدى الضمتي كسرةv فان\ق%ل%ب.ت\ الواو' ياءé فقالوا ع'ت1ي�اv، ث
أ%ت\ب.ع'وا الكسرة% الكسرة% فقالوا ع1تي�اv لي'ؤ.كد'وا الب.د.ل، ورجلD عات{

وقوم¬ ع'ت1يÒ، ق%ل%بوا الواو. ياءé؛ قال ممد بن الس_ر,ي: وف�عولD إذا
كانت ج.م\عاv فح.ق©ها القلب'، وإذا كانت مصد.راv فحق©ه التصحيح لن

المع. أ%ث}ق%ل عندهم من الواحد1. وف الديث: ب,ئ}س. العبد' عبد¬ ع.تا
وط%غى؛ الع'ت'وe: التجبeر والتكبeر. وت.ع.ت_يت': مثل� ع.ت.و\ت'، قال: ول

ت.ق�ل ع.ت.ي\ت'. وقال ابن سيده: ع.ت1يت' لغة ف ع.ت.و\ت'.
وع.ت_ى: بعن حت_ى، ه'ذ%ل1ي_ةD وث%ق%ف1ي_ة، وقرأ% بعضهم: ع.ت_ى

حي�؛ أ%ي حت حي�. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ب.ل%غ.ه أ%ن� ابن.
مسعود{، رضي ال عنه، ي'ق}ر,ئ' الناس. عت_ى حي�، ي'ر,يد' حت حي� فقال:



القر'ن% ل} ي.ن\ز,ل} بل�غ.ة ه'ذ%ي\ل�، فأ%ق}ر,ئ الناس. بل�غ.ة1 قريش�،
كل© العرب, ي.ق�ولون حت إل9 ه'ذ%يلv وث%ق1يفاv فإنم يقولون ع.ت_ى.

وع.ت\و.ة�: اسم' فرس�.
@عثا: الع.ث%ا: ل%ونD إل الس_واد1 مع ك%ث}ر.ة1 ش.ع.ر. والع\ثى:

الكثي' الش_ع.ر, الاف الس_م1ج'، وال�نثى ع.ث}واء#. والع'ث}و.ة�: ج'فوف'
ـgتباد'ه' وب'ع\د' ع.ه\ده بال%ش\ط1. ع.ث1ي. شعره' ش.ع.ر, الرأ%س وال

ي.ع\ث%ى عثواv وع.ثاv، وربا قيل للرجل الكثي الشعر أ%ع\ث%ى، وللعجوز
ع.ث}واء، وض1ب\عانD أ%ع\ث%ى: كثي' الش_ع.ر,، وال�نثى ع.ث}واء، والمع ع'ث}و¬

وع'ث}ي¬ م'عاقب.ة.
وقال أبو عبيد: الذكر من الض>باع, يقال له ع1ث}يانD؛ قال ابن سيده:
والع1ثي\ان� الذكر من الض>باع,؛ قال ابن بري: ويقال للض_ب'ع غ%ث}واء،

بالغي العجمة أ%يضاv، وسنذكره ف موضعه. وقال أ%بو زيد: ف الرأ}س
الع'ث}وة، وهو ج'فوف شعره والت1باد'ه م.عاv. ورجل أ%ع\ثى: كثي الشعر. ورجل

أع\ثى: كثيف اللح\ية؛ وأ%نشد ابن بري ف ال4ع\ثى الك%ثي,ر الش_ع.ر
لشاعر:ع.ر.ض.ت\ لنا ت.م\ش1ي في.ع\ر,ض'، د'ون.ها،

أ%عث%ى غ%ي'ور¬ فاح1ش¬ م'ت.ز.ع>م'
ابن السكيت: يقال شاب. ع'ث%ا ال4رض, إ,ذا هاج ن.ب\ت'ها، وأ%صل الع'ث%ا

الش_ع.ر ث ي'ست.عار فيما ت.ش.ع_ث% من النبات مثل الن_ص1ي> والب'ه\مى
والص>لYيان؛ وقال ابن الرقاع:
ب,س.رارة ح.ف%ش. الر_ب,يع' غ�ث%اها،

حو_اء4 ي.ز\د.ر,ع' الغ.م1ي. ث%راها
ح.ت_ى اص\ط%لى و.ه.ج. ال%ق1يظ، وخان.ه

أ%ن\ق%ى م.شار,ب,ه، وشاب. ع'ثاها
أ%ي ي.ب,س. ع'ش\ب'ها.

وال4عث: لونD إل السواد. وال4ع\ث%ى: الض_ب'ع الكبي. أ%بو عمرو:
الع.ث}وة والو.ف}ضة% 

(* قوله «والوفضة» هكذا ف الصول.)
والغ'س\نة هي ال�م_ة من الرأس وهي الو.ف}رة. وقال ابن ال4عراب:

الع'ثى اللYم.م الطYوال؛ وقول ابن الرقاع:
لول ال%ياء� ، وأ%ن� رأ}س1ي. قد ع.ثا



فيه ال%ش1يب'، ل%ز'ر\ت' أ%م_ القاسم
ع.ثا فيه ال%شيب' أ%ي أ%فسد. قال ابن سيده: ع.ثا ع'ث�واv وع.ث1ي.

ع'ث�و�اv أ%ف}س.د. أ%ش.د_ ال3فساد1، وقال: وقد ذكرت هذه الكلمة ف العتل
بالياء على غي هذه الصيغة من الفعل، وقال ف الوضع الذي ذكره: ع.ث1ي. ف

الرض, ع'ث1يìا وع1ثي,çاv وع1ث%ياvناv وع.ثى ي.ع\ث%ى؛ عن كراع نادر¬،
كل© ذلك أ%فسد. وقال كراع: ع.ث%ى ي.ع\ث%ى م.قلوب¬ من عاث ي.عيث�، فكان

يب على هذا ي.ع\ثي إل� أ%نه نادر¬، والوجه ع.ث1ي. ف ال4رض ي.ع\ث%ى.
وف التنزيل: ول ت.ع\ث%و\ا ف الرض م'فس3دين؛ العeر.اء كل©هم قرؤوا

ول ت.ع\ث%و\ا، بفتح الثاء، من ع.ث1ي. ي.ع\ث%ى ع'ث�و�اv وهو أ%شدe الفساد،
وفيه لغتان أ�خ\ر.يان ل ي'ق}رأ} بواحدة منهما: إحداها ع.ث%ا ي.ع\ث�و

مثل س.ا ي.س\م'و؛ قال ذلك الخفش وغيه، ولو جازت القراءة بذه اللغة
لقرئ ول ت.ع\ث�وا، ولكن القراءة س'ن_ة ول ي'ق}رأ� إل� با ق%رأ% به

القر_اء، واللغة الثانية عاث% ي.ع1يث�، وتفسيه ف بابه. ابن بزرج: وهم
ي.ع\ث%و\ن% مث}ل ي.س\ع.و\ن، وع.ث%ا ي.ع\ث�و ع'ث�و�اv. قال الزهري: واللغة
اليدة ع.ث1ي. ي.ع\ث%ى لن ف%ع.ل ي.ف}ع.ل ل يكون إل� فيما ثانيه أو

ثالث�ه أحد' حروف اللق؛ أ%نشد أ%بو عمرو:
وحاص. م1ن>ي ف%ر.قاv وط%ح\ر.با،

فأ%د\ر.ك. ال4ع\ث%ي الد_ث©ور. ال�ن\ت'با،
ف%ش.د� ش.د�اv ذا ن.جاء� م'ل}هبا

ابن سيده: ال4ع\ث%ى ال4ح\م.ق' الث�ق1يل�، لم'ه ياء# لقولم ف
ج.م\ع1ه ع'ث}ي¬؛ قال ابن بري: شاهده قول الراجز:

فو.ل%دت\ أ%ع\ث%ى ض.روطاv ع'ن\ب'جا
والع.ث%و\ث%ى: الاف الغليظ.

�@عجا: ال�مe ت.ع\ج'و ول%د.ها: ت'ؤخ>ر' ر.ضاع.ه عن م.واق1يته ويورث
ذلك ولدها و.ه\ناv؛ قال العشى:

م'ش\ف1قاv ق%ل}ب'ها ع.ل%ي\ه، فما ت.ع\ـ
ـج'وه إل� ع'فافةD أ%و ف�واق'

قال الوهري: ع.ج.ت1 ال�مe و.ل%دها ت.ع\ج'وه ع.ج\واv إذا س.ق%ت\ه
الل�ب، وقيل: ع.ج.ت1 الرأة اب\ن.ها ع.ج\واv أ%خ_ر.ت\ ر.ضاع.ه عن

و.ق}ت1ه1، وقيل: داو.ت\ه بالغ1ذاء حت ن.ه.ض. والع'ج\و.ة وال�عاجاة�: أ%ن ل



،vه به ساعة�يكون لل�م> لب¬ ي'ر\و,ي ص.ب,ي_ها فت'عاج,يه بشيء� تعلYل
وكذلك إن ول1ي. ذلك منه غي أ�م>ه، والسم' منه الع'ج\وة، والفعل

الع.ج\و'، واسم ذلك الو.لد الع.ج,يe، وال�نثى عجي_ةD، وقد ع.جت\ه. وعجاه
الل%ب': غ%ذاه؛ وأ%نشد بيت ال4عشى.

وت.عاد.ى عنه النهار'، فما ت.ع\ـ
ـج'وه إل� ع'فافةD أ%و ف�واق'

:eوأ%ما من م'ن,ع اللب. فغ'ذ1ي بالط�عام فيقال: ع'وج,ي.. والع.جي
الف%ص1يل� توت' أ�مeه في'ر\ض1ع'ه صاحبه بلب.ن, غيها ويقوم عليه، وكذلك

الب.ه\مة؛ وقال ثعلب: هو الذي ي'غ.ذ�ى بغي ل%ب.ن�، وال�نثى ع.ج,ي_ة،
وقيل: الذكر وال�نثى جيعاv بغي هاء�، والمع من كلY ذلك ع'جايا

وع.جايا، وال4خية أ%قيس؛ قال الشاعر:
ع.دان أ%ن} أ%ز'ور.ك أ%ن} ب.ه\مى

ع.جايا، كل©ها، إل ق%ل1يل%
ويقال لل�ب.ن, الذي ي'عاج.ى به الص_بe الي.تيم أ%ي ي'غ.ذ�ى به:

ع'جاو.ةD، ويقال لذلك اليتيم الذي ي'غ.ذ�ى بغي لب أ�م>ه: ع.ج,يÒ. وف
الديث: كنت' ي.ت1يماv ول أ%ك�ن\ ع.ج,ي�اv؛ قال ابن الثي: هو الذي ل

ل%ب. ل�م>ه، أ%و مات.ت\ أ�مeه فع'لYل% بل%ب غيها أ%و بشيء� آخر
فأ%ورثه ذلك و.ه�ناv. وعاجي\ت' الص�ب_ إذا أ%ر\ض.ع\ت.ه بل%ب غ%ي أ�م�ه

أ%و م.ن.ع\ته الل�ب. وغ%ذ�ي\ته بالطعام. وع.جا الص_ب_ ي.ع\ج'وه إذا
ع.ل�له بشيء فهو ع.ج,يÒ، وع.ج,ي. هو ي.ع\ج.ى ع.جÝا، ويقال للب الذي

ي'عاج.ى به الص_بe: ع'جاو.ةD؛ وأ%نشد الليث للنابغة العدي:
إ,ذا ش1ئ}ت. أ%ب\ص.ر\ت.، من ع.ق}ب,ه,م\

ي.ت.امى ي'عاج.و\ن% كال4ذ}ؤ'ب
وقال آخر ف صفة أ%ولد الراد:
إذا ار\ت.ح.ل%ت\ من م.نز,ل� خ.ل�ف%ت\ ب,ه
ع.جايا، ي'حاثي بالتeراب, صغي'ها

قال ابن بري: قال ابن خالويه الع.ج,ي� ف البهائم مثل الي.تىم ف الناس.
قال ابن سيده: الع.جيe من الناس الذي ي.ف}ق1د' أ�م_ه.

وع.ج.و\ته ع.ج\واv: أ%م.ل}ته؛ قال الرث بن ح1لYز.ة:
م'ك}ف%ه,رìا على الوادث، ل ت.ع\ـ



ـج'وه' لل1د_ه\ر, م'ؤ\ي,د¬ ص.م_اء�
ويروى: ل ت.ر\ت'وه. وع.جا الب.عي': ر.غا. وع.جا فاه: ف%ت.حه. قال

الزهري: وع.جا ش1د\ق%ه إذا لواه. قال خل%ف¬ ال4ح\مر: سأ%لت' أ%عرابي�اv عن
قول1م ع.جا ش1د\ق%ه فقال إذا ف%ت.حه وأ%مال%ه؛ قال ال4زهري: قال

vم_هات ل%هم' فهم يعاج.ون ت.ر\ب,ية�الطYرم_اح يصف صائداv له أ%ولد¬ ل أ
س.ي>ئة:

إ,ن} ي'ص1ب\ ص.يدÝا يك�ن\ ج'ل©ه'
لع.جايا، ق�وت'هم\ باللYحام\

وقال ابن شيل: يقال ل%ق1ي. فلنD ما ع.جاه وما ع.ظاه وما أ%و\ر.م.ه إذا
ل%ق1ي. ش1د�ةv وب.لءé. ول%ق�اه ال ما ع.جاه وما ع.ظاه أ%ي ما ساءه'.

وف حديث الجاج: أ%نه قال لبعض ال4عراب أ%راك. ب.صياv بالزرع، فقال:
إن طال%ما عاج.ي\ته' أ%ي عان.ي\ت'ه وعال%ج\ت'ه. والع.ج,يe: الس�ي�ء�

الغ1ذاء؛ وأ%4نشد أ%بو زيد:
ي.س\ب,ق' فيها ال%م.ل الع.ج,ي�ا
ر.غ}لv، إذا ما آنس. الع.ش1ي_ا

والع'جاو.ة: قدر م'ض\غة{ من ل}م� تكون� موصولةv ب,ع.صبة ت.ن\ح.د1ر' من
ر'ك}بة1 البعي, إل الفر\س1ن,، وهي من الف%ر.س, م.ض1يغ.ةD، وهي الع'جاية

أ%يضÝا، وقيل: هي. ع.ص.بة ف باط1ن, يد1 الناقة1. وقال اللحيان:
ع'جاو.ة� الساق, ع.ص.بة ت.تتق%ل�ع مع.ها ف ط%ر.ف1ها مثل� الع'ظ%ي\م,، وجعها

ع'جىÝ ك%س_روه على طرح الزائد فكأنم ج.م.عوا ع'ج\و.ةv أ%و ع'جاةv؛ قال
ابن سيده: وهذه الكلمة واوية ويائية. وقال ابن شيل: الع'جاية من

الف%ر.س, الع.ص.بة� ال�س\ت.طيلة ف الو.ظيف1 وم'ن\ت.هاها إل الرeس\غ.ي وفيها
يكون ال%ط}م'، قال: والرeس\غ� م'نتهى الع'جاية1. وقال ابن سيده ف

معتل9 الياء: الع'جاي.ة عصب¬ مرك�ب¬ فيه فصوص¬ من ع1ظام� كأ%مثال, ف�ص'وص,
الات.م, تكون عند ر'س\غ, الدابة1؛ زاد غيه: وإذا جاع. أ%حد'هم د.ق�ها

بي ف1ه\ر.ي\ن, فأ%كلها؛ وقال كعب:
س'م\ر' الع'جايات1 ي.ت\ر'ك}ن. ال%ص.ى ز,ي.مÝا،

�ل ي.ق1ه,ن_ ر'ؤوس. ال�ك}م, ت.ن\ع1يل
قال: وت'ج\م.ع' على الع'ج.ى، يصف ح.واف1ر.ها بالصلبة؛ قال ابن

ال4ثي,: هي أ%عصاب' قوائ1م, ال3بل, وال%ي\ل, واحدت'ها ع'جايةD. قال ابن سيده:



وقيل العجاية كل ع.ص.بة{ ف يد{ أ%و ر,ج\ل�، وقيل: هي ع.صب.ة باط1ن,
الو.ظيف1 من الفرس, والث�و\ر,، والم\ع' ع'جىÝ وع'ج,يÒ، على حذف الزائ1د1
فيهما، وع'جايا؛ عن ابن ال4عراب. قال الوهري: الع'جاي.تان1 ع.ص.بتان

ف باط1ن, ي.د.ي الفر.س,، وأ%س\ف%ل% منهما ه.نات¬ كأ%نا ال4ظفار' تسمى
الس_ع\دانات1، ويقال: كل© ع.ص.ب� ي.ت_صل� بالاف1ر, فهو ع'جايةD؛ قال

الراجز:
وحاف1ر¬ ص'ل}ب' الع'ج.ى م'د.م\ل%ق'،

وساق' ه.ي\ق�وات1ها م'ع.ر_ق'
(* قوله «وساق هيقواتا إل» قال ف التكملة: هكذا وقع ف النسخ،

والصواب هيق أنفها إل. وقد أنشده ف حرف القاف على الصواب والرجز
للزفيان.)معر_ق: قليل اللحم؛ قال ابن بري: وأ%نشده ف فصل, دملق:

وساق' ه.ي\ق� أ%نف�ها م'عر_ق'
والع.ج\وة: ض.ر\ب¬ من الت_مر, يقال� هو ما غ%ر.سه' النبe، صلى ال

عليه وسلم، بيده، ويقال: هو ن.وع¬ من ت.مر, ال%دينة1 أ%كب من.
الص_ي\حانY ي.ض\ر,ب' إل السواد من غ%ر\س, النب,، صلى ال عليه وسلم. قال

الوهري: الع.ج\و.ة� ض.ر\ب¬ من أ%ج\و.د1 الت_م\ر, بالدينة ون.خ\لت'ها
،�تسمى ل1ين.ةv؛ قال ال4زهري: الع.ج\و.ة� الت بالدينة هي الص_ي\ح.اني_ة

وبا ض'ر'وب¬ من الع.ج\وة ليس لا ع'ذ�وبة الص_ي\حاني_ة1 ول ر,يeها
ول امت1لؤها. وف الديث: الع.ج\وة� من النة1. وحكى ابن سيده عن أ%ب

حنيفة: الع.ج\وة� بالجاز, أ�مe الت_م\ر, الذي إليه ال%ر\ج,ع'
كالش>ه\ر,يز بالب.ص\رة1، والت_ب�ي� بالبحرين، وال�ذامي> باليمامة. وقال

مر_ة أ�خرى: الع.ج\وة ضرب¬ من التمر. وقيل ل�ح.ي\حة% بن ال�لح,: ما
أ%ع\د.د\ت. للشتاء؟ قال: ثلث%مائة{ وس1ت>ي. صاعاv من ع.ج\وة ت'ع\ط1ي الصب_
منها خ.م\سÝا فيدe عليك. ثلثاv. قال الوهري: ويقال الع'جى ال�لود

اليابسة� ت'ط}ب.خ' وت'ؤكل�، الواحدة� ع'ج\ية؛ وقال أ%بو ال�ه.و>ش:
وم'ع.ص>ب� ق%ط%ع. الش>تاء4، وق�وت'ه

أ%كل� الع'جى وت.ك%سeب' ال4ش\كاد1
فب.د.أ}ت'ه بال%ح\ض,، ث ث%ن.ي\ت.�ه

بالش_ح\م,، ق%ب\ل% م'ح.م_د{ وز,ياد1
وحكى ابن بري عن ابن و.ل�د: ال}�جى ف البيت جع ع'ج\و.ة{، وهو ع.ج\ب'



الذ�ن.ب,، وقال: وهو غلط منه إ,نا ذلك ع'كعو.ةD وع'كvى؛ قال:
ح.ت_ى ت'و.لYيك ع'ك%ى أ%ذ}ناب,ها

وسيأ}ت ذكره. والع'ج.ى أ%يضاv: ع.ص.ب.ة الو.ظ1يف، وال4ش\كاد': جع
ش'ك}د{، وهو الع.طاء�.

vض\ر. ع.د.ا الرجل والفرس' وغيه يعدو عد\وا�@عدا: الع.د\و: ال
وع'د'و�اv وع.د.وانÝا وت.ع\داءé وع.د_ى: أ%ح\ض.ر؛ قال رؤبة:

من ط�ول, ت.ع\داء3 الر_بيع, ف ال4ن.ق\
وحكى سيبويه: أ%تي\ته ع.د\واv، و'ضع فيه الصدر' على غ%ي\ر الف1ع\ل،

وليس ف كلY شيء� قيل ذلك إنا ي'حكى منه ما س'مع. وقالوا: هو م1ن>ي
ع.د\وة� ال�ف%ر.س، رفع¬، تريد أ%ن تعل ذلك مساف%ة ما بينك وبينه، وقد أ%ع\داه

إذا ح.م.له على ال�ض\ر. وأ%ع\د.ي\ت' فرسي: اس\ت.حض.رته. وأ%ع\د.ي\ت. ف
م.ن\ط1ق1ك. أ%ي ج'رت. ويقال للخ.ي\ل ال�غ1ية: عاد1ي.ة؛ قال ال

تعال: والعاد1يات1 ض.ب\حاv؛ قال ابن عباس: هي ال%ي\ل؛ وقال علي، رضي ال
عنه: ال3بل ههنا. والع.د.وان� والع.د_اء، كلها: الش_ديد' الع.د\و,؛

قال:
ولو أ�ن� حيìا فائت' ال%وت1 فات.ه

أ%خ'و ال%ر\ب, ف%وق. القار,ح, الع.د.وان1
وأ%نشد ابن بري شاهداv عليه قول الشاعر:

وص.خ\ر بن ع.م\ر,و بن, الش_ر,يد، فإ,ن_ه
أ%خ'و ال%ر\ب, ف%وق. الس_ابح, الع.د.وان1

وقال ال4عشى:
والقار,ح. الع.د_ا، وكل9 ط1م1ر_ة{

ل ت.س\ت.ط1يع' ي.د' الط�ويل, ق%ذال%ها
أ%راد الع.د_اء3، فق%ص.ر للضرورة، وأ%راد نيل% ق%ذالا فح.ذ%ف للعلم

Dإذا كت كثي الع.د\و، وذئ}ب¬ ع.د.وان Dبذلك. وقال بعضهم: ف%رس¬ ع.د.وان
إذا كان ي.ع\د'و على الناس والش_اء3؛ وأ%نشد:

ت.ذ}ك�ر'، إذ} أ%ن\ت. ش.ديد' الق%ف}ز,،
ن.ه\د' الق�ص.ي\رى ع.د.وان� ال%م\ز,،
وأ%ن\ت. ت.ع\د'و ب,خ.ر'وف م'ب\ز,ي

والع1داء والع.داء4: الط�ل%ق الواحد، وف التهذيب: الط�ل%ق الواحد



للفرس؛ وأ%نشد:
ي.صر.ع' ال%م\س. ع.داءé ف ط%ل%ق\

وقال: فمن ف%ت.ح. العي. قال جاز. هذا إل ذاك، ومن ك%س.ر الع1د.اء
فمعناه أ%نه ي'عاد1ي الصيد.، من الع.د\و وهو ال�ض\ر، حت ي.ل}حق%ه.

وت.عادى. القوم': ت.بار.و\ا ف الع.د\و. والع.د1يe: جاعة� القوم,
ي.ع\دون ل1ق1تال ونوه، وقيل: الع.د1ي� أ%ول من ي.ح\مل من الر_ج_الة، وذلك

ل4نم ي'س\ر,ع'ون% الع.د\و.، والع.د1يe أ%ول� ما ي.د\ف%ع من الغارة1
وهو منه؛ قال مالك بن خالد ال�ناع1ي ال�ذل:

ل�ا رأ%يت' ع.د1ي_ الق%و\م, ي.س\ل�ب'هم
ط%ل}ح' الش_واج,ن, والط�ر\فاء� والس_ل%م'

ي.س\ل�بهم: يعن يتعلق بثيابم في'ز,يل�ها عنهم، وهذا البيت استشهد به
الوهري على الع.د1ي> الذين ي.ع\دون على أ%ق}دام1هم، قال: وهو جع عاد{

مثل غاز� وغ%ز,ي¼؛ وبعده:
ك%ف%تe ث%و\ب. ل أ�ل}وي إل أ%حد{،

إ,ن ش.ن,ئت' الف%ت.ى كالب.ك}ر ي'خ\ت.ط%م
والش_واج,ن': أ%و\دية كثية� الش_ج.ر الواحدة شاج,نة، يقول: ل�ا

ه.ر.بوا ت.ع.ل�قت ثياب'هم بالش_ج.ر ف%ت.ر.ك�وها. وف حديث ل�ق}مان: أ%نا
ل�ق}مان� بن' عاد{ ل1عادي.ة{ ل1عاد{؛ العادي.ة: ال%ي\ل ت.ع\دو، والعادي

الواحد' أ%ي أ%نا للجمع والواحد، وقد تكون العادية� الرجال ي.ع\دون%؛
ومنه حديث خيب: ف%خ.ر.ج.ت\ عاد1ي.ت'هم أ%ي الذين ي.ع\د'ون على أ%رج'ل1ه,م.
قال ابن سيده: والعادية� كالع.د1ي>، وقيل: هو من ال%ي\ل, خاص_ة، وقيل:

العادية� أ%و_ل� ما يم1ل من الرج_الة1 دون الف�ر\سان؛ قال أبو ذؤيب:
وعادية ت'ل}ق1ي الثYياب. كأ%نا

ت'ز.ع\ز,ع'ها، تت. الس_مامة1، ر,يح'
ويقال: رأ%ي\ت' ع.د1ي_ القوم مقبلv أ%ي م.ن ح.م.ل من الر_ج_الة دون

الف�ر\سان. وقال أ%بو عبيد: الع.د1يe جاعة الق%و\م، بل�غة1 ه'ذ%يل.
وقوله تعال: ول ت.س'بeوا الذين ي.د\عون من دون ال3 في.س'بeوا ال3

ع.د\واv بغي علم، وقرئ: ع'د'و�اv مثل ج'ل�وس؛ قال الفسرون: ن'ه'وا قبل
أ%ن أ%ذ1ن لم ف قتال الشركي أ%ن ي.ل}ع.ن'وا ال4ص\نام. الت ع.ب.دوها،

vبغي علم؛ أ%ي فيسبوا ال ع'د\وانا vوا ال ع.د\واeوقوله: في.س'ب



وظ�ل}ماv، وع.د\واv منصوب على الصدر وعلى إرادة اللم، ل4ن العن
في.ع\د'ون ع.د\واv أ%ي يظ}ل1مون ظلماv، ويكون م.ف}عولv له أ%ي فيس'بeوا ال

.vأ%يضا vفهو بعن ع.د\وا vوا ال ع'د'و�اeللظلم، ومن قرأ% في.س'ب
يقال ف الظ©ل}م: قد ع.د.ا فلن ع.د\واv وع'د'و�اv وع'د\واناv وع.د.اءé أ%ي

ظلم ظلماv جاوز فيه الق%د\ر، وقرئ: في.س'بeوا ال ع.د'و�اv، بفتح
vوا ال أ%عداء، وع.د'و�اeالعي وهو ههنا ف معن جاعة، كأ%نه قال فيس'ب

منصوب على الال ف هذا القول؛ وكذلك قوله تعال: وكذلك جعلنا لكل نب¼
ع.د'و�اv شياطي. ال3نس والن�؛ ع.د'و�اv ف معن أ%عداءé، العن كما

جعلنا لك ول�متك شياطي. النس والن أ%عداء، كذلك جعلنا لن ت.ق%د_مك
من ال4نبياء وأ�مهم، وع.د'و�اv ههنا منصوب ل4نه مفعول به، وشياطي.

ال3نس منصوب على البدل، ويوز أ%ن يكون ع.د'و�اv منصوباv على أ%نه مفعول
ثان وشياطي النس الفعول الول. والعادي: الظال، يقال: ل أ%ش\م.ت.

ال� بك عاد1ي.ك. أ%ي ع.د'و_ك الظال ل%ك.. قال أ%بو بكر: قول� الع.ر.ب
فلنD ع.دوe فلن{ معناه فلن يعدو على فلن بال%ك}روه وي.ظ}ل1م'ه. ويقال:

فلن ع.د'وeك وهم ع.د'وeك وها ع.د'وeك وفلنة� ع.د'و_ة� فلن
�وع.د'وe فلن، فمن قال فلنة عد'و_ة فلن{ قال: هو خب.ر ال�ؤ.ن_ث، فعلمة

التأ}نيث1 لزمةD له، ومن قال فلنة عدوe فلن قال ذك�رت عدو�اv ل4نه
بنزلة قولم امرأ%ةD ظ%ل�وم¬ وغ%ضوب¬ وص.بور؛ قال ال4زهري: هذا إ,ذا

vل�ه ف مذهب, السم وال%ص\در,، فإ,ذا ج.ع.ل}ت.ه نعتا�ج.ع.ل}ت ذلك ك
م.ح\ضاv قلت هو عدو�ك وهي عد'و_ت'ك وهم أ%عداؤك وه'ن_ ع.د'و_ات'ك. وقوله

تعال: فل ع'د\وان إ,ل� على الظالي؛ أ%ي فل س.بيل، وكذلك قوله: فل
ع'د\وان% علي_؛ أ%ي فل سبيل علي_. وقولم: ع.د.ا عليه ف%ض.ربه بسيفه،

ل ي'راد' به ع.د\و¬ على الر>ج\لي ولكن م1ن. الظ©ل}م. وع.د.ا
ع.د\واv: ظ%ل%م. وجار. وف حديث قتاد.ة% بن, النeع\مان: أ%نه ع'د1ي. عليه أ%ي

س'ر,ق. مال�ه وظ�ل1م.. وف الديث: ما ذ1ئب\ان عاد1يان1 أ%صابا ف%ر,يق%ة%
غ%ن.م�؛ العادي: الظ�ال1م'، وأ%صله من تاو'ز, ال%د> ف الشيء. وف

الديث: ما ي.ق}ت'ل�ه ال�ح\ر,م' كذا وكذا والس_ب'ع' العاد1ي أ%ي
الظ�ال1م' الذي ي.ف}ت.ر,س' الناس.. وف حديث علي، رضي ال عنه: ل ق%ط}ع. على

vت% بر.ج'ل قد اخ\ت.ل%س ط%و\قا�عاد1ي ظ%ه\ر�. وف حديث ابن عبد العزيز: أ
فلم ي.ر. ق%ط}ع.ه وقال: ت1لك عاد1ي.ة� الظ�ه\ر,؛ العاد1ية: من ع.د.ا



ي.ع\د'و على الشيء إ,ذا اخ\ت.ل%سه، والظ�ه\ر': ما ظ%ه.ر. م1ن. ال4ش\ياء،
ول ير. ف الط�و\ق ق%طعاv ل4نه ظاه1ر¬ على ال%ر\أ%ة والص_ب�. وقوله

تعال: فمن اض\ط�ر_ غي. باغ� ول عاد{؛ قال يعقوب: هو فاع1لD من ع.د.ا
ي.ع\د'و إذا ظ%ل%م وجار.. قال: وقال السن أ%ي غي. باغ� ول عائ1د{
فقلب، والع\تداء� والت_ع.د>ي والع'د\وان: الظ©ل}م. وقوله تعال: ول

ت.عاو.ن'وا على ال3ث والع'د\وان؛ يقول: ل ت.عاو.نوا على ال%ع\صية
vوع1د\وانا vوع'د\وانا vوع'د'و�ا éوع.د.اء vوالظ©ل}م. وع.د.ا عليه ع.د\وا

وع'د\و.ى وت.ع.د_ى واع\ت.د.ى، ك�ل©ه: ظ%ل%مه. وع.د.ا بن'و فلن على بن
فلن أ%ي ظ%ل%م'وهم. وف الديث: ك%ت.ب. لي.ه'ود ت.ي\ماء4 أ%ن ل%ه'م
الذم_ة% وعليهم ال1ز\ي.ة% بل ع.داء؛ الع.داء�، بالفتح والد: الظ©ل}م

وت.جاو'ز الد�. وقوله تعال: وقات1ل�وا ف سبيل ال الذين ي'قات1ل�ون.كم ول
ت.ع\ت.دوا؛ قيل: معناه ل تقات1ل�وا غ%ي\ر. م.ن أ�م1ر\ت'م بق1تال1ه ول

ت.قتلوا غ%ي\ر.ه'م\، وقيل: ول ت.ع\ت.دوا أ%ي ل ت'جاوزوا إ,ل ق%ت\ل
الن>ساء3 وال4طفال. وع.د.ا ال4مر. ي.ع\د'وه وت.ع.د_اه، كلها:

ت.جاو.ز.ة. وع.د.ا ط%و\ر.ه وق%د\ر.ه': جاو.ز.ه' على ال%ث%ل. ويقال: ما ي.ع\د'و
فلنD أ%م\ر.ك أ%ي ما ي'جاو,زه. والت_ع.د>ي: م'جاو.ز.ة� الشيء إ,ل

غ%ي\ر,ه، يقال: ع.د_ي\ت'ه فت.ع.د_ى أ%ي ت.جاوز.. وقوله: فل ت.ع\ت.د'وها أ%ي
ل ت.جاو.ز'وها إ,ل غيها، وكذلك قوله: وم.ن\ ي.ت.ع.د_ ح'دود. ال؛

أ%ي ي'جاو,ز\ها. وقوله عز وجل: فمن اب\ت.غ.ى و.ر.اء ذلك فأ�ولئ1ك. هم
العاد'ون؛ أ%ي ال�جاو,ذ�ون ما ح'د_ لم وأ�م1ر'وا به، وقوله عز وجل: فمن

اضط�ر_ غي. باغ� ول عاد{؛ أ%ي غ%ي\ر. م'جاو,ز� لا ي'ب.لYغه وي'غ\ن,يه
من الضرورة، وأ%صل هذا كله م'جاو.زة الد� والق%د\ر وال%ق�. يقال:

ت.ع.د_ي\ت ال%ق_ واع\ت.د.ي\ته وع.د.و\ته أ%ي جاو.ز\ته. وقد قالت العرب:
اع\ت.دى فلنD عن الق واع\ت.دى فوق. الق>، كأ%ن معناه جاز عن الق إ,ل

الظلم. وع.د_ى عن ال4مر: جازه إ,ل غ%ي\ر,ه وت.ر.كه. وف الديث:
ال�ع\ت.د1ي ف الص_د.ق%ة1 كمان,ع1ها، وف رواية: ف الز_كاة؛ ه'و أ%ن

ي'ع\ط1ي.ها غ%ي\ر. م'س\ت.ح1قYها، وقيل: أ%راد. أ%ن� الساع1ي. إ,ذا أ%خذ%
خ1يار. الال ر'ب_ما منع.ه ف الس_نة ال�خرى فيكون الساعي سب.ب. ذلك فهما

ف ال3ث سواء. وف الديث: س.يك�ون قوم¬ ي.ع\ت.د'ون ف الدeعاء3؛ هو
ال�روج فيه عن, الو.ض\ع, الش_ر\ع1ي> والسeن_ة الأ}ثورة. وقوله



تعال: فمن اع\ت.د.ى ع.ل%يكم فاع\ت.د'وا عليه ب1ث}ل, ما اع\ت.د.ى ع.ليكم؛
س.م_اه اع\ت1داء ل4نه م'جازاة� اع\ت1داء� بث}ل اسه، ل4ن صورة الف1ع\لي

واحدةD، وإ,ن كان أ%حد'ها طاعةv والخر معصية؛ والعرب تقول: ظ%ل%من
فلن فظل%مته أ%ي جاز.ي\ت'ه بظ�ل}م1ه ل و.ج\ه للظ©ل}م, أ%كثر' من هذا،

وال4و_ل� ظ�ل}م والثان جزاء# ليس بظلم، وإن وافق اللفظ� اللفظ% مثل
قوله: وجزاء� سي>ئة{ سيئةD مثل�ها؛ السيئة ال�ول سيئة، والثانية م'جازاة

�وإن سيت سيئة، ومثل ذلك ف كلم العرب كثي. يقال: أ%ث1م. الرجل
.vوأ%ث%مه ال� على إ,ثه أ%ي جازاه عليه ي.أ}ث1م'ه أ%ثاما vي.أ}ث%م' إ,ث}ما

قال ال تعال: ومن ي.فعل} ذلك ي.ل}ق أ%ثاماv؛ أ%ي جزاءé ل3ث}م1ه. وقوله:
إ,نه ل ي'ح1بe ال�ع\تدين؛ ال�ع\ت.دون: ال�جاو,زون ما أ�مر'وا به.

éع.داء eصYكالفعل. وع.دا عليه الل �والع.د\و.ى: الفساد، والفعل
وع'د\واناv وع.د.واناv: س.ر.ق%ه؛ عن أ%ب زيد. وذئب¬ ع.د.وانD: عاد{. وذ1ئ}ب¬
ع.د.وانD: ي.ع\د'و على الناس,؛ ومنه الديث: السلطان� ذو ع.د.وان{ وذو
ب.د.وان{؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي سريع' النص1راف1 وال%لل,، من قولك: ما

ع.داك أ%ي ما ص.ر.ف%ك. ورجلD م.ع\د'وÒ عليه وم.ع\د1يÒ عليه، على ق%ل}ب
الواو, ياءé ط%ل%ب الYف�ة1؛ حكاها سيبويه؛ وأ%نشد لعبد ي.غ'وث بن و.ق�اص

الارث1ي:
وقد ع.ل1م.ت\ ع1ر\س1ي م'ل%ي\ك%ة أ%ن_ن
أ%نا الليث، م.ع\د1ي�اv عليه وعاد1يا

أ�ب\د1ل%ت الياء� من الواو اس\ت1ث}قالv. وعدا عليه: و.ث%ب؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد ل4ب عار,م� الكلب:

،vلقد ع.لم. الذئ}ب الذي كان عاد1يا
على الناس، أ%ن مائ1ر' الس>هم ناز,ع'

vوقد يكون العادي هنا من الفساد والظ©لم. وع.داه' عن ال4م\ر, ع.د\وا
وع'د\واناv وع.د�اه، كلها: ص.ر.ف%ه وش.غ.له. والع.داء� والع'د.واء�

�والعادية، كل©ه: الشeغ\ل� ي.ع\د'وك عن الشيء. قال م'حارب: الع'د.واء� عادة
الشeغ\ل، وع'د.واء� الشeغ\ل, موان,ع'ه. ويقال: ج,ئ}ت.ن وأ%نا ف

ع'د.واء4 عنك. أ%ي ف ش'غ\ل�؛ قال الليث: العاد1ية� ش'غ\لD من أ%ش\غال الدهر
ي.ع\د'وك عن أ�مورك أ%ي ي.ش\غ.ل�ك، وجعها ع.و.اد{، وقد ع.دان عنك أ%مر¬

فهو ي.ع\د'ون أ%ي ص.ر.ف%ن؛ وقول زهي:



وعاد.ك. أ%ن ت'لق1يها الع.د.اء
قالوا: معن عاد.ك. ع.داك. فق%لب.ه، ويقال: معن قوله عاد.ك. عاد. لك

وعاو.د.ك؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب,ي:
ع.داك. عن ر.ي_ا وأ�م> وه\ب,،

عاد1ي الع.واد1ي واختلف' الش_ع\ب,
فسره فقال: عادي العوادي أ%شدeها أ%ي أ%شدe ال4شغال,، وهذا كقوله

زيد¬ رج'ل� الرجال, أ%ي أ%شدe الرجال,. والع'د.واء�: إ,ناخةD قليلة.
وتعاد.ى الكان�: ت.فاو.ت. ول ي.س\تو,. وج.ل%س على ع'د.واء4 أ%ي على غي

استقامة. وم.ر\ك%ب¬ ذ�و ع'د.واء4 أ%ي ليس ب'ط}م.ئ1ن¼؛ قال ابن سيده: وف بعض
نسخ الصنف جئت' على مركب� ذ1ي ع'د.واء� مصروف، وهو خطأD من أ%ب ع'ب.يد

إ,ن كان قائله، ل4ن� ف�ع.لء بناء# ل ينصرف ف معرفة ول نكرة.
والت_عاد1ي: أ%مكنةD غي مستوية{. وف حديث ابن الزبي وبناء الكعبة:
وكان ف السجد ج.راث1يم' وت.عاد{ أ%ي أ%مكنة متلفة غي م'ستوية؛ وأ%ما

قول الشاعر:
منها على ع'د.واء الدار ت.سق1يم'

(* قوله «منها على عدواء إل» هو عجز بيت صدره كما ف مادة سقم: هام الفؤاد بذكراها وخامره)
قال ال4صمعي: ع'د.واؤه ص.ر\ف�ه واختلفه، وقال الؤر�ج: ع'د.واء على

غي ق%ص\د{، وإذا نام النسان� على م.و\ض1ع� غي م'س\تو فيه1 ار\تفاع¬
وان\خفاض¬ قال: ن,م\ت' على ع'د.واء4. وقال النضر: الع'د.واء� من ال4رض

Dش\ر,ف ي.ب\ر'ك' عليه البعي' في.ض\ط%جع' عليه، وإل جنبه مكان�الكان ال
مطمئن¬ فيميل فيه البعي فيت.وه_ن'، فال�ش\ر,ف الع'د.واء�، وت.و.هeنه

أ%ن ي.م'د_ جسم.ه إل الكان الو.ط1ئ فتبقى قوائمه على ال�ش\ر,ف ول
ي.س\ت.طيع أ%ن يقوم. حت يوت، فت.و.هeنه اضطجاع'ه. أ%بو عمرو: الع'د.واء�
Dت.عاد1ي. ومكان�الكان الذي بعضه مرتفع وبعضه م'تطأ}ط1ئD، وهو ال

م'ت.عاد{: بعض'ه وبعض'ه م'تطام1ن ليس ب'س\تو�. وأ%رض¬ م'تعاد1يةD: ذات'
ج,ح.رة ول%خاق1يق. والع'د.واء�، على و.ز\ن الغ'�ل%واء3: الكان الذي ل

ي.ط}م.ئ1ن' م.ن ق%ع.د عليه.
وقد عاد.ي\ت' الق1د\ر: وذلك إذا طام.ن\ت. إحدى ال4ثافY ور.ف%ع\ت

ال�خ\ر.ي.ي\ن لتميل الق1د\ر على النار.وتعاد.ى ما بينهم: ت.باع.د.؛ قال
ال4عشى يصف ظ%ب\ي.ة وغ%زالا:



وتعاد.ى عنه النهار.، فم.ا ت.ع\ـ
ـج'وه إل ع'فافةD أ%و ف�واق'

يقول: تباع.د' عن و.ل%دها ف ال%رعى لئل ي.س\ت.د1ل� الذ�ئب' با على
ولد1ها. والع'د.واء�: ب'ع\د' الدار. والع.داء�: الب'ع\د، وكذلك

الع'د.واء�. وقوم¬ ع1دÝى: مت.ابعدون، وقيل: غ�رباء�، مقصور¬ يكتب بالياء،
وال%ع\نيان م'تقار,بان1، وه'م ال4ع\داء� أ%يضآé لن الغ.ريب. ب.ع1يد¬؛ قال

الشاعر:
إذا كنت. ف ق%و\م� ع1دÝى لست. منهم،

فك�ل} ما ع'ل1ف}ت. من خ.ب,يث{ وط%ي>ب
قال ابن بري: هذا البيت' ي'روى ل1ز'رارة بن, س'ب.يع� ال4س.دي، وقيل: هو

لن.ض\لة بن, خالد{ ال4س.د1ي، وقال ابن السياف: هو لد'ودان% بن,
Dى، ومكانÝإل ق%و\م¬ ع1د vصف%ة Dس.ع\د{ ال4س.د1ي، قال: ول يأ%ت1 ف1ع.ل

س1وÝى، وماء# ر,وÝى، وماء# ص1رÝى، وم.لمةD ث1نÝى، وواد{ ط1وÝى، وقد جاء
الضمe ف س'وÝى وث�نÝى وط�وÝى، قال: وجاء على ف1ع.ل من غي العتلY لم¬

ز,ي.م¬ وس.ب\ي¬ ط1ي.ب.ة؛ قال علي� بن' حزة: قوم¬ ع1دÝى أ%ي غ�رب.اء�،
بالكسرة، ل غي'، فأما ف العداء3 فيقال ع1دÝى وع'�دÝى وع'داةD. وف حديث

حبيب بن مسل%مة لا ع.ز.له ع'مر، رضي ال عنه، عن ح1م\ص. قال: ر.ح1م.
ال ع'م.ر. ي.نز,ع' ق%و\م.ه وي.ب\عث� الق%و\م. الع1د.ى. 

(* ف النهاية:
العدى بالكسر الغرباء والجانب والعداء، فأما بالضم قهم العداء خاصة.) ؛

الع1د.ى، بالكسر: الغ'ر.باء4، أراد أنه يعزل ق%و\مه من الوليات ويو.ل
الغ'رب.اء وال4جان,ب.؛ قال: وقد جاء ف الشعر الع1د.ى بعن ال4ع\داء3؛

قال بشر بن عبد الرحن بن كعب بن مالك ال4نصاري:
فأ%م.ت\نا الع'داة% من كلY ح.ي¼

فاس\ت.و.ى الر_ك}ض' ح1ي. مات. الع1داء�
قال: وهذا يتوجه على أ%نه جع عاد{، أ%و يكون م.د_ ع1دÝى ضرورة؛ وقال

ابن العراب ف قول ال4خطل:
أ%ل يا اس\ل%م1ي يا ه1ن\د'، ه1ن\د. ب.ن ب.د\ر,،

وإن} كان ح.ي_انا ع1دÝى آخ1ر. الده\ر,
قال: الع1د.ى الت_باع'د. وق%و\م¬ ع1دÝى إذا كانوا م'ت.باع1د1ي,ن ل



أ%رحام. بينهم ول ح1ل}ف.. وقوم¬ ع1دÝى إذا كانوا ح.ر\باv، وقد ر'و,ي هذا
البيت' بالكسر والضم، مثل س1وÝى وس'وÝى. ال4صمعي: يقال هؤلء قوم, عدÝى ،

مقصور، يكون للعداء وللغ'ر.باء، ول يقال قوم ع'دÝى إل أ%ن تدخل الاء
فتقول ع'داة ف وزن قضاة، قال أ%بو زيد: طالت\ ع'د.واؤه'م\ أ%ي تباع'د'هم

وت.ف%رeق�هم.
والع.د'وe: ض1دe الص_د1يق، يكون للواحد والثني والمع وال�نثى

والذك%ر بلفظ{ واحد. قال الوهري: الع.د'وe ض1دe الو.ل1ي>، وهو وص\ف¬
ولك1ن_ه ضارع السم. قال ابن السكيت: ف%ع'ولD إذا كان ف تأ}ويل فاعل� كان

vواحدا vص.ب'ور وامرأ%ة ص.بور، إل حرفا Dه بغي هاء نو رجل�م'ؤ.ن_ث
جاء4 نادراv قالوا: هذه ع.د'و_ة ل؛ قال الفراء: وإنا أ%دخلوا فيها

الاء تشبيهاv بص.ديقة{ ل4ن الشيء4 قد ي'ب\ن على ض1د>ه1، وما وض.ع به ابن
سيده من أ%ب عبد ال بن ال4عراب ما ذكره عنه ف خ'ط}بة كتابه الكم

فقال: وهل أ%د.ل© على قلة التفصيل والبعد عن التحصيل من قول, أ%ب عبد1
ال بن, ال4عراب ف كتابه النوادر: الع.دو� يكون للذكر وال�نثى بغي

هاء، والمع أ%عداء# وأ%عاد{ وع'داةD وع1دÝى وع'دÝى، فأ%و\هم أ%ن هذا
vكل�ه لشيء� واحد؟ وإنا أ%عداء# جع ع.د'و¼ أ%جروه م'ج\رى ف%ع1يل ص1ف%ة

كش.ر,يف{ وأ%ش\راف{ ونص1ي� وأ%نصار�، ل4ن ف%ع'ولv وف%ع1يلv متساويان1
ف الع1د_ة1 والركة والسكون، وكون حرف اللي ثالثاv فيهما إل بسب
اختلف ح.رف%ي, الل�ي، وذلك ل يوجب' اختلفاv ف الكم ف هذا، أ%ل

ت.راهم س.و_و\ا بي ن.وار� وص.بور� ف المع فقالوا ن'و'ر¬ وص'ب'ر¬، وقد
كان يب أ%ن يكس_ر ع.د'وÒ على ما ك�س�ر. عليه ص.ب'ور¬؟ لكنهم لو فعلوا

ذلك ل4ج\حفوا، إذ لو ك%س_روه على ف�ع'ل� للزم ع'د'و¬، ث لزم إسكان الواو
كراهية الركة عليها، فإذا س.ك%ن.ت وبعدها التنوين التقى ساكناéév � ئ'

آؤآؤ ��ى
�gد¬ ، وليس ف الكلم اسم آخره واو¬ قبل%ها ضم_ة، فإن أ%د_ى إل ذلك
قياس ر'ف1ض.، فقلبت الضمة كسرة ولزم انقلب الواو ياء فقيل ع'د{،

فت.ن.ك�بت العرب ذلك ف كل معتلY اللم على فعول أ%و ف%ع1يل أ%و ف%عال أ%و
ف1عال� أ%و ف�عال� على ما قد أ%حكمته صناعة العراب,، وأ%ما أ%عاد{ فجمع'

المع، ك%س_روا ع.د'و�اv على أ%ع\داء� ث ك%س_روا أ%ع\داءé على أ%عاد{
وأ%صل�ه أ%عادي� كأ%ن\عام� وأ%ناعيم لن حرف. الل�ي إذا ثب.ت رابعاv ف



الواحد1 ثبت. ف المع، واكان ياء، إل ان ي'ض\ط%ر_ إليه شاعر كقوله
أ%نشده سيبويه:

والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1س.ا
ولكنهم قالوا أ%عاد{ كراهة الياء4ين مع الكسرة كما حكى سيبويه ف جع

م1ع\طاء� م.عاط{، قال: ول يتنع أ%ن ييء على ال4صل م.عاط1ي� كأ%ثاف9،
فكذلك ل يتنع أ%ن يقال أ%عاد1ي�، وأ%ما ع'داةD فجمع عاد{؛ حكى أ%بو زيد

عن العرب: أ%ش\م.تÝ ال� عاد1ي.ك. أ%ي ع.د'و�ك.، وهذا م'ط�ر,د¬ ف باب
فاعل� ما لم'ه' حرف' عل�ة{، يعن أ%ن ي'ك%س_ر على ف�عل%ة{ كقاض�

وق�ضاة{ ورام� ور'ماة{، وهو قول سيبويه ف باب تكسي ما كان من الصفة
vماة�ع1د_ت'ه أ%ربعة� أ%حرف، وهذا شبيه بلفظ1 أ%كثر, الناس ف توهeم1هم أ%ن ك

جع' ك%م1ي¼، وفعيلD ليس ما يكس_ر على ف�ع.لة{، وإنا جع' سح4�1م1ي¼
أ%كماء#؛ حكاه أ%بو زيد، فأ%ما ك�ماةD فجمع كام� من قولم ك%م.ى شجاعت.ه

vى فاسان للجمع، لن ف1ع.لÝى وع'دÝوشهاد.ت.ه كت.مها، وأ%ما ع1د
وف�ع.لv ليسا بصيغت جع إل ل1فع\ل%ة{ أو ف�ع\لة وربا كانت لف%ع\لة، وذلك

قليل كه.ض\بة وه1ض.ب وب.د\رة وب,در، وال أ%علم.
والع.داوة: اسم¬ عامÒ من الع.د'و>، يقا: ع.د'وÒ ب.ي>ن' الع.داوة،

وفلنD ي'عاد1ي بن فلن. قال ال عز وجل: عس.ى ال� أ%ن ي.ج\عل% بين.كم
وبي. الذين عاد.ي\تم منهم\ م.و.د_ة؛ وف التنزيل العزيز: فإ,ن_هم

ع.د.وÒ ل؛ قال سيبويه: ع.د'وÒ وص\ف¬ ولكنه ضار.ع السم، وقد ي'ثن_ى
وي'جمع وي'ؤ.ن_ث، والمع أ%ع\داء#، قال سيبويه: ول يكسر_ على ف�ع'ل�، وإن

كان كص.ب'ور�، كراهية ال3خ\لل, والع\تلل، ول يكس_ر على ف1ع\لن{
كراهية الكسرة قبل الواو ل4ن� الساكن ليس باجز حص1ي، والعاد1ي جع

المع. والع1د.ى، بكسر العي، ال4ع\داء�، وهوجع¬ ل نظي له، وقالوا ف
ج.م\ع, ع.د'و_ة عدايا ل ي'س\م.ع\ إل ف الشعر. وقوله تعال

ه'مفاح\ذ%ر\ه'م؛ قيل: معناه هم الع.د'وe ال4د\ن.ى، وقيل: معناه هم الع.د'وe ال4شد�
ل4نم كانوا أ%ع\داء النب،صلى ال عليه وسلم، وي'ظهرون أ%نم معه.

والعادي: الع.د'وe، وج.م\ع'ه ع'داةD؛ قالت امرأ%ة من العرب:
أ%ش\م.ت. ربe العال%مي عاد1ي.ك\

وقال الليل ف جاعة الع.د'و> ع'دÝى وع1دÝى، قال: وكان ح.دe الواحد
ع.د'و،بسكون الواو، ففخموا آخره بواو وقالوا ع.د'وÒ، لنم ل يدوا ف



كلم العرب اساv ف آخره واو ساكنة، قال: ومن العرب من يقول قوم¬ ع1دÝى،
وحكى أ%بو العباس: قوم¬ ع'دÝى، بضم العي، إل أ%نه قال: الخ\ت1يار إذا

كسرت العي أن ل تأ}ت% بالاء، والختيار' إذا ض.م.م\ت. العي. أ%ن
تأ}ت% بالاء؛ وأ%نشد:

م.عاذة% وج\ه ال3 أ%ن أ�ش\م1ت. الع1د.ى
بل%يلى، وإن ل ت.ج\زن ما أ%د1ين'ها

.vعاديا eوالسم' الع.داوة، وهو ال4شد ،éوع1داء vوقد عاد.اه م'عاداة
قال أ%بو العباس: الع'د.ى جع ع.دو�، والرeؤ.ى جع رؤي.ة{، والذ©ر.ى جع
ذ1ر\و.ة؛ وقال الكوفيون: إنا هو مثل ق�ضاة وغ�زاة ود'عاة فحذفوا الاء

فصارت ع'دÝى، وهو جع عاد{. وت.عاد.ى القوم': عاد.ى بعض'هم بعضاv. وقوم¬
ع1دÝى: يكتب بالياء وإن كان أ%صله الواو. لكان الكسرة الت ف أ%و_له،

وع'دÝى مثله، وقيل: الع'د.ى ال4ع\داء�، والع1د.ى ال4ع\داء� الذين ل
ق%رابة بينك وبين.ه'م، قال: والقول هو ال4و�ل. وقول�هم: أ%ع\د.ى من

الذئب,، قال ثعلب: يكون من الع.د\و, ويكون من الع.داو.ة، وكون'ه من الع.د\و,
أ%كثر، وأ�راه إنا ذهب إل أ%نه ل يقال أ%ف}ع.ل من فاع.ل}ت، فلذلك جاز

أ%ن يكون من الع.د\و, ل م1ن. الع.داو.ة. وت.عاد.ى ما بين.هم: اخ\ت.لف.
وع.د1يت' له: أ%ب\غ.ض\ت'ه؛ عن ابن ال4عراب. ابن شيل: ر.د.د\ت عن

عاد1ي.ة% فلن أ%ي ح1د_ته وغ%ضبه. ويقال: ك�ف_ عنا عاد1ي.ت.ك أ%ي ظ�ل}مك
وشر�ك، وهذا مصدر جاء على فاعلة كالراغ1ية والثاغية. يقال: سعت راغ1ي.ة%

البعي وثاغية الشاة أ%ي ر'غاء البعي وث�غاء الشاة، وكذلك عادي.ة� الرجل
ع.د\و'ه عليك بالكروه.والع'د.واء: أ%رض يابسة ص'ل}بة ور'ب_ما جاءت ف

البئر إذا ح'ف1ر.ت\، قال: وقد ت.ك�ون ح.ج.راv ي'حاد' عنه ف ال%ف}ر,؛ قال
:vيفر كناسا vالعجاج يصف ثورا

وإن} أ%صاب. ع'د.و.اء4 اح\ر.و\ر.فا
ع.ن\ها، و.و.لها الظ©ل�وف. الظ©ل�فا

أ%ك�د بالظ©ل�ف1 كما يقال ن,عاف¬ ن'ع_ف وب,طاح¬ ب'ط�ح¬ وكأ%نه
ج.م.ع. ظ1ل}فاv ظالفاv، وهذا الرجز أ%ورده الوهري شاهداv على ع'د.واء3

الشeغ\ل, موان,ع1ه؛ قال ابن بري: هو للعجاج وهو شاهد على الع'د.واء الرض,
ذات الجارة ل على الع'د.واء الشeغ\ل,، وفسره ابن بري أ%يضاv قال :

ظ�ل�ف جع ظال1ف أ%ي ظ�ل�وف�ه1 تنع ال4ذى عنه؛ قال الزهري: وهذا من قولم



أ%رض ذات' ع'د.واء4 إذا ل تكن مستقيمة و.ط1يئةv وكانت م'ت.عاد1يةv. ابن
ال4عراب: الع'د.واء� الكان الغ.ل1يظ ال%ش1ن. وقال ابن السكيت: زعم

أ%بو عمرو أ%ن الع1د.ى الجارة والصeخور؛ وأ%نشد قول ك�ث%ي_ر:
وحال% الس_ف%ى ي.ين وب.ين.ك والع1د.ى،

وره\ن' الس_ف%ى غ%م\ر' الن_قيبة ماج,د'
أ%راد بالس_ف%ى تراب. القب، وبالع1د.ى ما ي'ط}ب.ق على الل�حد من

الص_فائح.
وأ%ع\داء� الوادي وأ%ع\ناؤه: جوانبه؛ قال عمرو بن ب.د\ر� ال�ذ%ل فمد_

الع1د.ى، وهي الجارة والصخور:
أ%و اس\ت.م.ر� ل%مس\ك%ن�، أ%ث}و.ى به
ب,ق%رار, مل}ح.دة1 الع1داء3 ش.ط�ون1

وقال أ%بو عمرو: الع1داء�، مدود¬، ما عاد.ي\ت على ال%ي�ت حي.
ت.د\ف1ن'ه من ل%ب,ن� أ%و حجارة أو خشب أ%و ما أ%شب.هه، الواحدة ع1داءة. ويقال

أ%يضاv: الع1د.ى والع1داء� حجر رقيق يستر به الشيء، ويقال لكلY حجر يوضع
على شيء ي.س\ت'ره فهو ع1د.اء#؛ قال أ�سامة الذل:

تال ما ح'ب>ي ع.ل1ي�اv بش.وى
قد ظ%ع.ن. ال%يe وأ%م\سى قد\ ث%وى،

م'غاد.راv تت. الع1داء والث�ر.ى
معناه: ما ح'ب>ي علي�اv ب.ط%ا{. ابن العراب: الع\داء ح1جار.ة

ال%قابر، قال: والد\عاء آلم النار 
(* قوله «آلم النار» هو هكذا ف الصل

والتهذيب.)
ويقال: جـئ}ـت'ك على ف%ر.س� ذي ع'د.واء، غي م'ج\رىÝ إذا ل يكن ذا

ط�م.أ}نينة وس'هولة.
وع'د.و.اء� الش_و\ق: ما ب.ر_ح بصاحبه.

وال�ت.ع.د>ي من الفعال: ما ي'جاوز' صاحب.ه إل غيه. والت_ع.د>ي ف
القاف1ية: ح.ر.كة الاء الت للمضمر الذكر الساكنة ف الوقف؛

وال�ت.ع.د>ي الواو' الت تلحق�ه من بعدها كقوله:
ت.ن\ف�ش' منه ال%ي\ل ما ل ي.غ\ز, ل�ه'و

فح.ركة الاء هي الت_ع.د>ي والواو بعدها هي ال�ت.ع.د>ي؛ وكذلك قوله:



وام\ت.د_ ع'ر\شا ع'ن\ق1ه1 للم'ق}ت.ه,ي
حركة الاء هي الت_ع.د>ي والياء بعدها هي ال�ت.ع.د>ي، وإنا سيت

هاتان الركتان ت.ع.د>ياv، والياء والواو' بعدها م'ت.ع.د>ياv لنه
ت.جاوز¬ للح.د� وخروج¬ عن الواجب,، ول ي'ع\ت.دe به ف الوزن لن9 الوزن% قد

ت.ناهى قبل%ه، جعلوا ذلك ف آخر البيت بنزلة ال%ز\م, ف أ%و_له.
وع.د_اه إليه: أ%جاز.ه وأ%ن\ف%ذ%ه.

ورأيتهم عدا أ%خاك وما عد.ا أ%خاك. أ%ي ما خ.ل، وقد ي'خ\ف%ض با دون ما
، قال الوهري: وع.د.ا فعل ي'س\ت.ث}ت به مع ما وبغي ما ، تقول� جاء4ن

القوم' ما ع.د.ا زيداv، وجاؤون عدÝا زيداv، تنصب' ما بعدها با
vم'ض\م.ر فيها. قال ال4زهري: من حروف الستثناء قولم ما رأ%يت أ%حدا �والفاعل

ما ع.د.ا زيداv كقولك ما خل زيداv، وت.ن\صب زيداv ف هذ%ي\ن، فإذا
أ%خرجت. ما خ.ف%ضت. ون.ص.بت فقلت. ما رأيت' أ%حداv عد.ا زيداv وعدا زيد{ وخل

ز.ي\داv وخ.ل زيد{، النصب بعن إل�والفض' بعن س1وى.
وع.د> ع.ن_ا حاج.ت.ك أ%ي اط}ل�ب\ها عند. غي,نا فإ,ن_ا ل ن.ق}د1ر'

لك عليها، هذه عن ابن ال4عراب. ويقال: تع.د_ ما أ%نت فيه إل غيه أ%ي
تاو.ز\ه. وعد> عما أ%نت فيه أ%ي اصرف ه.م_ك وقول%ك إل غيه.

و\ع.د_ي\ت' عن الم_ أ%ي ن�يته. وتقول لن ق%ص.د.ك: عد> عن>ي إل غيي:
ويقال: عاد1 ر,ج\ل%ك عن ال4رض أ%ي جاف1ها، وما عدا فلنD أ%ن ص.نع. كذا،

وما ل عن فلن{ م.ع\دىÝ أ%ي ل ت.جاو'ز. ل إل غيه ول ق�ص'ور دونه.
وع.د.و\ته عن المر: صر.ف}ته عنه. وعد> عما ت.ر.ى أ%ي اصرف بص.ر.ك عنه.

Dت% بس.ط1يح.ت.ي\ن, فيهما نبيذ�وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه أ
فش.ر,ب. من إحداها وع.د_ى عن ال�خرى أ%ي ت.ر.كها لا رابه منها. يقال: عد>

عن هذا المر, أ%ي تاو.ز\ه إل غيه؛ ومنه حديثه الخر': أ%نه أ�ه\د1ي.
له لب بكة فعد_اه أ%ي صرفه عنه.

والع\داء�: إع\داء� الرب. وأ%عداه الداء� ي'عديه إعداءé: جاوز. غيه
إليه، وقيل: هو أ%ن يصيب.ه مثل� ما بصاحب, الداء3.

وأ%عداه' من عل�ته وخ'ل�ق1ه وأ%عداه' به: جو�زه إليه، والسم من كل ذلك
الع.د\وى. وف الديث: ل ع.د\وى ول هام.ة ول ص.ف%ر ول طي.ة% ول

غ�ول% أ%ي ل ي'ع\دي شيء شيئاv. وقد تكرر ذكر الع.د\وى ف الديث، وهو اسم¬
من العداء كالر_ع\وى والب.ق}و.ى من الر\عاء3 والب\قاء3. والع.د\وى:



أن يكون ببعي ج.ر.ب مثلv فت'ت_قى م'خال%ط%ت'ه بإبل أ�خرى ح1ذار أ%ن
ي.تع.دى ما به من ال%ر.ب إليها فيصيب.ها ما أ%صاب.ه، فقد أ%بط%له

ال3سلم' ل4نم كانوا يظ�نeون أ%ن الرض بنفسه يت.ع.د_ى، فأ%ع\ل%م.هم
النبe، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ال4مر ليس كذلك، وإنا ال تعال هو الذي

ي'مرض وي'ن\زل� الداء4، ولذا قال ف بعض ال4حاديث وقد قيل له، صلى ال
عليه وسلم: إ,ن النeق}بة ت.ب\د'و وبش\فر البعي فت'ع\دي ال3بل كلها،

فقال النبe، صلى ال عليه وسلم، للذي خاطبه: فم.ن الذي أ%عد.ى البعي.
ال4ول أ%ي من أ%ين صار فيه ال%ر.ب؟ قال ال4زهري: الع.د\و.ى أ%ن يكون

ببعي ج.ر.ب¬ أ%و بإنسان ج'ذام أ%و ب.ر.ص¬ فت.ت_قي. مالطت.ه أ%و مؤاكلته
ح1ذار أ%ن ي.ع\د'و.ه ما به إ,ليك أ%ي ي'جاو,زه في'صيبك مثل� ما أ%صابه.
ويقال: إ,ن� ال%ر.ب لي'ع\دي أ%ي ياوز ذا ال%ر.ب إل م.ن\ قاربه حت

ي.ج\ر.ب.، وقد ن.هى النبe، صلى ال عليه وسلم، مع إنكاره الع.د\وى، أ%ن
ي'ور,د. م'ص1حÒ على م'ج\ر,ب لئل يصيب الص>حاح. ال%ر.ب' فيحقق صاحب'ها

الع.د\و.ى. والع.د\و.ى: اسم¬ من أ%ع\د.ى ي'ع\د1ي، فهو م'ع\د{، ومعن
أ%ع\د.ى أ%ي أ%جاز ال%ر.ب. الذي به إ,ل غيه، أ%و أ%جاز ج.ر.باv بغيه

إ,ليه، وأ%صله م1ن\ ع.دا ي.ع\د'و إ,ذا جاوز الد_. وتعاد.ى القوم' أ%ي
أ%صاب هذا مثل� داء هذا. والع.د\و.ى: ط%ل%ب'ك إ,ل وال� لي'ع\د1ي.ك. على من\

ظ%ل%مك أ%ي ي.ن\ت.ق1م منه. قال ابن سيده: الع.د\و.ى النeص\ر.ة
وال%ع'ون.ة. وأ%ع\داه' عليه: ن.ص.ره وأ%عانه. واس\ت.ع\داه': اس\ت.ن\ص.ره

واستعانه. واس\ت.ع\د.ى عليه السلطان% أ%ي اس\ت.عان% به فأ%ن\ص.فه منه. وأ%ع\داه'
عليه: ق%و_اه وأ%عانه عليه؛ قال يزيد ابن حذاق:

ولقد أ%ضاء4 لك الط�ريق'، وأ%ن\ه.ج.ت\
س'ب'ل� الكار,م,، وال�د.ى ي'ع\دي

أ%ي إ,ب\صار'ك. الط�ريق. يقو>يك على الط�ريق, وي'عين'ك؛
وقال آخر:

Dود' منك. س.جي_ة�وأ%نت. امرؤ¬ ل ال
فت'ع\ط1ي، وقد ي'ع\د1ي على الن_ائ1ل, الو'ج\د'

ويقال: اس\ت.أ}داه، بالمزة، فآداه أ%ي أ%عان.ه وق%و_اه، وبعض' أ%هل
اللغة يعل المزة ف هذا أ%صلv ويعل العي بدلv منها. ويقال: آد.ي\ت'ك

vوأ%ع\د.ي\ت'ك من الع.د\و.ى، وهي ال%عونة. وعادى بي اثني فصاع1دا



م'عاداةv وع1داءé: وإل؛ قال امرؤ القيس:
فعاد.ى ع1داءé بي ث%و\ر� ون.ع\ج.ة{،

وبي ش.ب'وب� كالق%ض1يم.ة1 ق%ر\ه.ب,
ويقال: عادى الفار,س' بي ص.ي\د.ي\ن وبي ر.ج'ل%ي إ,ذا ط%ع.نهما طعنتي

م'ت.وال1ي.ت.ي\ن. والع1د.اء، بالكسر، وال�عاداة: ال�والة والتاب.عة
بي الثني ي'صر.ع' أ%حدها على إ,ثر الخر ف ط%ل%ق� واحد؛ وأ%نشد

لمرئ القيس:
فعاد.ى ع1د.اءé بي ث%و\ر� ون.ع\جة{

د1راكاv، ول ي'ن\ض.ح\ باء� في'غ\س.ل,
.vور.م\يا vيقال: عاد.ى بي ع.ش.رة من الص_ي\د أ%ي وال بينها ق%ت\ل

وتعاد.ى القوم' على نصرهم أ%ي ت.وال%و\ا وت.تاب.عوا. وع1داء� كلY شيء�
وع.د.اؤ'ه وع1د\و.ت'ه وع'د\و.ت'ه وع1د\و'ه: ط%و.ار'ه، وهو ما ان\قاد. معه

م1ن ع.ر\ض1ه وط�ول1ه؛ قال ابن بري: شاهده ما أ%نشده أ%بو عمرو بن
العلء:ب.ك%ت\ ع.ي\ن، وح.ق_ لا الب'كاء�،

وأ%ح\ر.ق%ها ال%حاب,ش' والع.د.اء
(* قوله« الابش» هكذا ف الصل.)

وقال ابن أ%حر ياطب ناقته:
خ'ب>ي، ف%ل%ي\س إ,ل عثمان% م'ر\ت.ج.ع¬

إ,ل9 الع.داء�، وإ,ل مكنع ضرر
(* قوله« إل مكنع ضرر» هو هكذا ف الصل.)

ويقال: ل%ز,م\ت ع.داء4 النهر وع.د.اء4 الطريق والبل, أ%ي ط%و.اره. ابن
شيل: يقال ال}ز.م\ ع.د.اء الطريق، وهو أ%ن تأ}خذ%ه ل ت.ظ}ل1مه. ويقال:

خ'ذ} ع.داء4 البل أ%ي خذ ف س.ن.د1ه ت.دور' فيه حت تعل�و.ه، وإ,ن
اس\ت.قام فيه أ%يضاv فقد أ%خ.ذ% ع.د.اء4ه. وقال ابن بزرج: يقال ال}ز.م, ع1د\و.

أ%ع\د.اء3 الطريق, 
(* قوله« عدو أعداء الطريق» هكذا ف الصل والتهذيب.)

وال}ز.م\ أ%ع\د.اء الطريق أ%ي و.ض.ح.ه. وقال رجل من العرب لخر:
أ%ل%بناv نسقيك أ%م ماءé؟ فأ%جاب: أ%ي_ه'ما كان ول ع.د.اء4؛ معناه ل ب'د_ من

أ%حدها ول يكونن ثالث.
ويقال: ال4ك}ح.ل ع1ر\ق¬ ع.داء4 الساع1د1.



قال ال4زهري: والت_ع\داء� الت_ف}عال من كل ما م.ر_ جائز.
والع1د.ى والع.د.ا: الناحية؛ ال4خية عن كراع، والمع أ%ع\داء#.

�والع'د\وة�: الكان� ال�ت.باع1د'؛ عن كراع. والع1د.ى والع'د\وة� والع1د\وة
والع.د\و.ة، كل©ه: شاطئ� الوادي؛ حكى اللحيان هذه ال4خية% عن يونس.

والع'د\وة: سن.د' الوادي، قال: ومن الشاذY قراءة ق%تادة: إ,ذ أ%نتم
بالع.د\وة1 الدنيا.والع1د\وة والع'د\وة أ%يضاv: الكان الرتفع. قال الليث:

الع'د\وة ص.لبة من شاطئ1 الوادي، ويقال ع1د\وة. وف التنزيل: إ,ذ أ%نتم
�بالع'د\وة الدنيا وهم بالع'د\وة الق�ص\وى؛ قال الفراء: الع'د\وة شاطئ

الوادي، الدنيا ما ي.لي الدينة، والق�ص\و.ى ما يلي مكة، قال ابن السكيت:
ع'د\وة� الوادي وع1د\وت'ه جانب'ه وحاف%ت'ه، والمع ع1دÝى وع'دÝى؛ قال
الوهري: والمع ع1داء# مثل� ب'ر\م.ة{ وب,رام� ور,ه\م.ة{ ور,هام� وع1د.يات¬؛

قال ابن بري: قال الوهري المع ع1د.يات¬، قال: وصوابه ع1د.اوات¬ ول
يوز ع1د1وات¬ على حد� ك1س3رات{. قال سيبويه: ل يقولون ف جع ج,ر\وة{

ج,ر,يات¬، كراهة قل}ب الواو ياءé، فعلى هذا يقال ج,ر\وات وك�ل}يات¬
بال3سكان ل غي'. وف حديث الطاعون: لو كانت لك إ,بلD ف%ه.ب.طت وادياv له

ع'د\وتان1؛ العدوة، بالضم والكسر: جانب' الوادي، وقيل: الع'دوة الكان الرتفع
شيئاv على ما هو منه. وع.داء� ال%ن\د.ق, وع.داء الوادي: بطن'ه وعاد.ى

شعر.ه: أ%خ.ذ% منه. وف حديث ح'ذ%ي\ف%ة: أ%نه خرج وقد ط%م_ رأ}س.ه فقال:
إ,ن� تت كل ش.ع\رة{ ل ي'صيب'ها الاء ج.نابةv، فمن ث%م_ عاديت' رأ}سي

كما ت.ر.و\ن%؛ التفسي لشمر: معناه أ%نه ط%م�ه واس\ت.أ}صله لي.ص1ل%
الاء� إ,ل أ�صول, الش_ع.ر، وقال غيه: عاد.ي\ت' رأ}س1ي أ%ي ج.ف%و\ت شعر.ه

ول أ%د\ه'ن\ه، وقيل: عاد.ي\ت' رأ}سي أ%ي عاو.د\ت'ه بوض\وء وغ�س\ل�.
ور.و.ى أ%بو ع.د\نان% عن أ%ب عبيدة: عاد.ى شعره ر.ف%ع.ه، حكاه ال%ر.وي� ف

الغريبي، وف التهذيب: ر.ف%ع.ه عند الغسل,. وعاد.ي\ت الوسادة% أ%ي
ث%ن.ي\ت'ها. وعاد.ي\ت' الشيء4: باع.د\ته. وت.عاد.ي\ت' عنه أ%ي ت.ج.اف%ي\ت. وف

النوادر: فلن ما ي'عاد1ين ول ي'وادين؛ قال: ل ي'عادين أ%ي ل
ي'جاف1ين، ول ي'وادين أ%ي ل ي'واتين.

والع.د.و,ي_ة: الشجر ي.خ\ض.رe بعد. ذهاب الربيع.قال أ%بو حنيفة: قال
أ%بو ز,ياد{ الع.د.و,ي_ة الر_ب\ل، يقال: أ%صاب الال� ع.د.وي_ةv، وقال

أ%بو حنيفة: ل أ%س.ع\ هذا من غي أ%ب ز,ياد{. الليث: الع.د.و,ي_ة من



نبات الصيف بعد ذهاب الربيع أ%ن ت.خ\ض.ر_ صغار الشجر فت.ر\عاه ال3بل،
تقول: أ%صابت ال3بل� ع.د.وي_ةv؛ قال ال4زهري: الع.د.وي_ة ال3بل الت

ت.ر\عى الع'د\وة، وهي ال�ل�ة، ول يضبط الليث تفسي الع.د.وي_ة فجعله
ن.باتاv، وهو غلط، ث خ.ل�ط فقال: والع.د.وي_ة أ%يضاv س1خال� الغنم،

يقال: هي بنات أ%ربعي يوماv، فإ,ذا ج'ز_ت عنها ع.ق1يقت'ها ذهب عنها هذا
السم؛ قال ال4زهري: وهذا غلط بل تصحيف منكر، والصواب ف ذلك

الغ.د.وي_ة، بالغي، أ%و الغ.ذ%وي_ة، بالذال، والغ1ذاء: صغار الغنم، واحدها
�غ%ذ1يÒ؛ قال ال4زهري: وهي كلها مفسرة ف معتل الغي، ومن قال الع.د.وية

س1خال الغنم فقد أ%ب\ط%ل وصح_ف، وقد ذكره ابن سيده ف م'حك%م1ه أ%يضاv فقال:
.vوالع.د.وي_ة ص1غار' الغنم,، وقيل: هي بنات' أ%ربعي يوما

vوت.عاد.و\ا ت.عاد1يا vأ%بو عبيد عن أ%صحابه: ت.قاد.ع. القوم' ت.قاد'عا
وهو أ%ن ي.م'وت. بعضهم ف إ,ث}ر بعض. قال ابن سيده: وت.عاد.ى القوم'

وت.عاد.ت1 ال3بل� جيعاv أ%ي م.و_ت.ت\، وقد ت.عاد.ت\ بالق%ر\حة. وت.عاد.ى
القوم: مات. بعضهم إ,ث}ر. بع.ض� ف ش.ه\ر� واحد{ وعام� واحد؛ قال:

ف%ما ل%ك1 من\ أ%ر\و.ى ت.عاد.ي\ت بالع.مى،
ولق%ي\ت1 ك%ل9باv م'طYلv وراميا

يدع'و عليها باللك1.
والع'د\وة: ال�ل�ة من الن_ب.ات، فإ,ذا ن'س3ب. إ,ليها أ%و ر.ع.ت\ها

ال3بل� قيل إ,بل ع'د\وي_ةD على الق1ياس,، وإ,بلD ع.د.وي_ة على غ%ي\ر,
الق1ياس,، وع.واد{ على الن_س.ب, بغي ياء الن_س.ب,؛ كل9 ذلك عن ابن

ال4عراب. وإ,بلD عاد1ي.ةD وع.واد{: ت.ر\عى ال%م\ض. قال ك�ث%ي>ر:
وإ,ن� الذي ي.ن\وي من. الال, أ%هل�ها

أ%وار,ك'، ل�ا ت.أ}ت.ل1ف\، وع.واد1ي
وي'ر\وى: ي.ب\غ1ي؛ ذك%ر. امرأ%ةv وأ%ن أ%هل%ها يطلب'ون ف م.ه\ر,ها من

الال, ما ل ي'م\كن ول يكون كما ل ت.أ}ت.ل1ف' هذه ال4وار,ك'
والع.وادي، فكأ%ن هذا ض1د_ ل4ن� الع.واد1ي. على هذ%ي\ن القولي هي الت ت.ر\عى

ال�ل�ة% والت ت.ر\ع.ى ال%م\ض.، وها م'خ\ت.ل1فا الط�ع\م.ي\ن ل4ن
،Dوح.ة�ال�ل�ة ما ح.ل من ال%ر\عى، وال%م\ض منه ما كانت فيه م'ل

وال4وارك الت ترعى ال4راك وليس. ب.م\ض� ول خ'ل�ة، إ,نا هو شجر ع1ظام¬.
وحكى ال4زهري عن ابن السكيت: وإ,بلD عاد1ي.ةD ت.ر\ع.ى ال�ل�ة ول



ت.ر\ع.ى ال%م\ض.، وإ,بلD آركة وأ%و.ار,ك' مقيمة ف ال%م\ض,؛ وأ%نشد بيت كثي
أ%يضاv وقال: وكذلك العاد1يات؛ وقال:

،vرأ%ى صاح1ب ف العاد1يات1 ن.ج,يبة
وأ%م\ثالا ف الواض1عات1 الق%وام1س,

قال: ور.و.ى الر_بيع' عن الشافعي ف باب الس_ل%م أ%ل}بان إ,بل� ع.واد{
وأ%وار,ك.، قال: والفرق بينهما ما ذكر. وف حديث أ%ب ذر�: فق%ر_بوها

إ,ل الغابة ت'صيب' م1ن أ%ث}لها وت.ع\د'و ف الش_ج.ر؛ يعن ال3بل% أ%ي
ت.ر\عى الع'د\و.ة%، وهي ال�ل�ة ضرب¬ من ال%ر\ع.ى م.حبوب¬ إ,ل ال3بل.
قال الوهري: والعاد1ية� من ال3بل ال�ق1يمة ف الع1ضاه1 ل ت'فار,ق�ها

وليست ت.ر\ع.ى ال%م\ض.، وأ%ما الذي ف حديث ق�س¼: فإذا ش.ج.رة
عاد1ي_ةD أ%ي ق%د1ية كأ%نا ن'س3ب.ت إ,ل عاد{، وهم\ قوم' هود{ النب>، صلى

ال عليه وعلى ن.بي>نا وسلم، وكل9 قدي� ي.ن\س'ب'ونه إ,ل عاد{ وإ,ن ل
ي'د\ر,ك}ه'م. وف كتاب علي¼ إ,ل م'عاوية: ل ي.م\ن.ع\نا ق%د1ي' ع1ز>نا

وعاد1يe ط%و\ل1نا على ق%و\م1ك أ%ن} خ.ل%ط}ناك�م بأ%ن\ف�س3نا.
وت.عد_ى الق%و\م': وج.د'وا ل%ب.ناv ي.ش\ر.بون.ه فأ%غ}ناه'م\ عن

اش\ت1راء الل�ح\م,، وت.ع.د_و\ا أ%يضاv: وج.د'وا م.راع1ي. ل%واشيه,م\
فأ%غ}ناه'م ذلك عن اش\ت1راء3 الع.ل%ف ل%ا؛ وقول س.لم.ة بن ج.ن\د.ل:

ي.ك�ون� م.ح\ب,س'ها أ%د\ن.ى ل%ر\ت.ع1ها،
ول%و\ ت.عاد.ى ببك\ء� كل© م.ح\ل�وب

معناه ل%و\ ذ%ه.ب.ت\ أ%ل}بان'ها كل©ها؛ وقول الكميت:
ي.ر\م1ي بع.ي\ن.ي\ه1 ع.د\و.ة% ال4مد1 الـ

أ%بعد1، ه.ل} ف مطاف1ه1 ر,ي.ب؟
قال: ع.د\وة ال4مد م.دe بص.ره ينظ�ر هل ي.رى ر,يبةv ت.ريبه'. وقال

ال4صمعي: عدان منه شر أ%ي ب.ل%غن، وعدان فلن م1ن\ ش.ر>ه بش.ر�
،v؛ وفلن قد أ%ع\د.ى الناس بش.ر¼ أ%ي أ%ل}ز.ق. بم منه ش.ر�اvي.ع\د'ون ع.د\وا

وقد جل%س\ت' إ,ليه فأ%ع\دان شرìا أ%ي أ%صابن بشر>ه. وف حديث علي�،
رضي ال عنه، أ%نه قال لط%ل}ح.ة يوم. ال%م.ل: عر.ف}ت.ن بالجاز

وأ%ن\ك%ر\تن بالعراق فما ع.د.ا م1م_ا ب.د.ا؟ وذلك أ%نه كان باي.عه بال%د1ينة
وجاء4 يقاتله بالب.ص\رة، أ%ي ما الذي ص.ر.ف%ك وم.ن.عك وحلك على

الت_خ.ل9ف، بعد. ما ظهر منك من الت_ق%د�م ف الطاعة والتابعة، وقيل: معناه ما



ب.د.ا لك. م1ن>ي فص.ر.ف%ك ع.ن>ي، وقيل: معن قوله ما ع.د.ا م1م_ا
بد.ا أ%ي ما ع.داك ما كان ب.د.ا لنا من نصر,ك أ%ي ما ش.غ.لك؛ وأ%نشد:

عدان أ%ن} أ%ز'ور.ك أ%ن� ب.ه\م1ي
ع.جايا كل©ها، إ,ل� ق%ل1يل%

وقال ال4صمعي ف قول العامة: ما عد.ا م.ن\ ب.د.ا،
هذا خطأD والصواب أ%م.ا ع.د.ا م.ن\ ب.د.ا، على الستفهام؛ يقول: أ%ل}

ي.ع\د' الق_ م.ن\ بدأ% بالظلم، ولو أ%راد ال3خبار قال: قد ع.د.ا من\
ب.دانا بالظلم أ%ي قد اع\ت.د.ى، أ%و إنا ع.د.ا م.ن\ ب.د.ا. قال أ%بو

vأ%ي ظاهرا vب.د\وا vالعباس: ويقال ف%ع.ل% فلن ذلك ال4مر. ع.د\وا
ج,هاراv.وع.وادي الد_ه\ر: ع.واق1ب'ه؛ قال الشاعر:

ه.ج.ر.ت\ غ%ض'وب' وح'ب_ من يت.ج.ن_ب'،
وع.د.ت\ ع.واد{ د'ون% و.ل}يك ت.ش\ع.ب'

وقال الازن: ع.د.ا الاء� ي.ع\د'و إ,ذا ج.ر.ى؛ وأ%نشد:
وما ش.ع.ر\ت' أ%ن� ظ%ه\ري ابتل�،

حت رأ%ي\ت' الاء4 ي.ع\د'و ش.ل�
وع.د1يÒ: ق%بيل%ةD. قال الوهري: وع.د1يÒ من ق�ر.يش رهط� ع'مر بن

الطاب، رضي ال عنه، وهو ع.د1ي' بن ك%ع\ب بن ل�ؤ.ي> بن, غالب, بن, فه\ر,
بن مالك1 بن, الن_ض\ر,، والنسبة إ,ليه ع.د.و,يÒ و.ع.د.ي,يÒ، وح'ج_ة

م.ن أ%جاز. ذلك أ%ن الياء4 ف ع.د1ي¼ ل�ا ج.ر.ت\ م.ج\رى الصحيح ف
اع\تقاب, ح.ر.كات ال3عراب عليها فقالوا ع.د1يÒ وع.د1ي�اv وع.د1ي¼، ج.ر.ى

م.ج\ر.ى ح.ن,يف{ فقالوا ع.د.ي,يÒ كما قالوا ح.ن.ف1يÒ، ف1يم.ن ن'س3ب إ,ل
ح.ن,يف{. وع.د1يe بن عبد م.ناة: من الر>باب ر.ه\ط1 ذي الرeم_ة،

والنسبة إ,ليهم أ%يضاv ع.د.و,ي�، وع.د1يÒ ف بن ح.نيفة، وع.د1يÒ ف ف%زارة.
وب.ن'و الع.د.و,ي_ة: قوم¬ من ح.ن\ظلة وت.م1يم�.وع.د\وان�، بالتسكي:
ق%بيل%ةD، وهو ع.د\وان� بن ع.م\رو بن ق%ي\س ع.ي\لن%؛ قال الشاعر:

ع.ذ1ير. ال%ي> م1ن\ ع.د\وا
ن%، كانوا حي_ة% ال4رض,

أ%راد: كانوا ح.ي_ات1 ال4ر\ض,، فوض.ع الواحد. موضع المع. وب.ن'و
ع1دÝى: ح.يÒ من بن م'ز.ي\ن.ة، الن.س.ب. إ,ليه ع1داويÒ نادر¬؛ قال:

ع1داو,ي_ةD، هيهات. منك. مل©ها



إ,ذا ما هي اح\ت.ل�ت\ بق�د\س� وآر.ة1
ويروى: بقدس أ�وار.ة1. وم.ع\د1 يكر.ب.: من ج.عله م.ف}ع1لv كان له

vم.خ\ر.ج من الياء والواو، قال ال4زهري: م.ع\د1يكر.ب اسان ج'ع1ل اسا
واحداv فأ�ع\ط1يا إ,عراباv واحداv، وهو الفتح. وبنو ع1داء� 

(* قوله« وبنو عداء
إل» ضبط ف الكم بكسر العي وتفيف الدال والد� ف الوضعي، وف

القاموس: وبنو عداء، مضبوطاv بفتح العي والتشديد والد�.): قبيلة؛ هن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ل} ت.ر. أ%ن_نا، وب.ن ع1داء�،
توار.ث}نا من الباء داء4؟

وهم غي' بن ع1دÝى من م'زينة. وس.م.و\أ%ل� بن' عاد1ياء4، مدود¬؛ قال
الن_م1ر بن ت.و\لب:

ه.ل� سأ%ل}ت ب,عاد1ياء4 وب.ي\ت1ه،
وال%لY وال%م\ر, الت ل ت'م\ن.ع

وقد قص.ره ال�راد1ي ف ش1ع\ره فقال:
،vح.ص1ينا vب.ن.ى ل عاد1ي.ا ح1ص\نا

إ,ذا ما سام.ن ض.ي\م¬ أ%ب.ي\ت'
@عذا: الع.ذ%اة�: ال4رض' الط�ي>بة التeر\ب.ة1 الك%ري.ة� ال%ن\ب,ت1

الت ليست\ بس.ب,خ.ة{، وقيل: هي ال4رض' البعيدة� عن ال4ح\ساء3
،vناج,عا vز'ور, والريف، الس_ه\ل%ة ال%ريئ%ة الت يكون ك%ل%ؤ'ها م.ريئاeوالن

وقيل: هي البعيدة� من ال4ن\هار, والب'حور, والس>ب.اخ,، وقيل: هي البعيدة
من الناس، ول تكون� الع.ذاة� ذات وخام.ة{ ول و.باء�؛ قال ذو الرمة:

بأ%ر\ض� ه1جان1 التeر\ب وس\م1ي_ة1 الث�رى،
ع.ذ%اة{ ن.أ%ت\ عنها ال�لوحة والب.ح\ر'

والمع: ع.ذ%وات¬ وع.ذاv. والع1ذ}ي': كالع.ذاة1، قلب.ت الواو' ياءé لضعف
الساكن أ%ن ي.ح\ج'ز كما قالوا ص1ب\ية، وقد قيل إ,نه ياء#، والسم

الع.ذاء�، وكذلك أ%رض¬ ع.ذ1ي.ةD مثل� خ.ر,ب.ة{. أ%بو زيد: وع.ذ�و.ت1 ال4رض
وع.ذ1ي.ت\ أ%حسن. الع.ذاة1 وهي ال4رض' الطيبة� التeر\بة1 البعيدة� من

الاء. وقال ح'ذ%يفة لرجل: إ,ن كنت ل بد_ نازلv بالب.ص\رة فان\ز,ل}
ع.ذ%وات1ها ول ت.ن\ز,ل} س'ر_تا؛ جع' ع.ذاة{، وهي ال4رض' الطيبة التربة



البعيدة من ال1ياه والس>باخ. واس\ت.ع\ذ%ي\ت' الكان% واس\ت.ق}م.أ}ت'ه، وقد
قامأ%ن فلنD أ%ي واف%ق%ن. وأ%ر\ض¬ ع.ذاةD إ,ذا ل يكن فيها ح.م\ض¬
ول تكن\ ق%ريبةv من بلده. والع.ذاة: ال%ام.ة� من الز_ر\ع,. يقال:

ر.ع.ي\نا أ%ر\ضاv ع.ذ%اةv ور.ع.ي\نا ع.ذ%وات1 ال4ر\ض، ويقال ف تصريفه: ع.ذي.
ي.ع\ذى ع.ذىÝ، فهو ع.ذ1يÒ وع1ذ}ي¬، وجع الع1ذ}ي, أ%ع\ذاء#.

وقال ابن سيده ف ترجة عذي بالياء: الع1ذ}ي' اسم للموضع الذي ي'نبت ف
الصيف والشتاء3 من غي ن.ب\ع, ماء�، والع1ذ}ي'، بالتسكي: الز_ر\ع الذي

ل ي'س\قي إ,ل� من ماء3 ال%ط%ر, لب'ع\د1ه من ال1ياه1، وكذلك
الن_خ\ل�، وقيل: الع1ذ}ي من الن_خ1يل ما س.ق%ت\ه السماء�، والب.ع\ل� ما ش.ر,ب.

بع'ر'وقه من عيون1 ال4رض من غي, س.ماء� ول س.ق}ي�، وقيل: الع1ذ}ي'
الب.ع\ل ن.ف}س'ه، قال: وقال أ%بو حنيفة الع1ذ}ي' كل© ب.ل%د{ ل ح.م\ض.

فيه.وإبلD ع.واذ{ إ,ذا كانت ف م.ر\عىÝ ل ح.م\ض فيه، فإ,ذا أ%ف}ر.د\ت قلت.
إ,بل عاذ1ي.ة؛ قال ابن سيده: ول أ%ع\ر,ف' معن هذا، وذهب. ابن' جن إ,ل

أ%ن� ياء4 ع1ذ}ي� بدلD من واو� لقولم أ%ر.ض'ون% ع.ذ%وات¬، فإ,ن كان
ذلك فباب'ه الواو. وقال أ%بو حنيفة: إ,بلD عاذ1ي.ةD وع.ذ%و,ي_ة ت.ر\عى

ال�ل�ة. والليث: والع1ذ}ي' موضع¬ بالبادية؛ قال ال4زهري: ل أ%عر,ف�ه ول
أ%س\م.ع\ه لغي,ه، وأ%ما قوله ف الع1ذ}ي, أ%يضاv إ,نه اسم للموضع الذي

ي'ن\ب,ت' ف الشتاء والصيف من غي ن.ب\ع, ماء� فإ,ن كلم العرب على غيه،
وليس الع1ذ}ي' اساv للموضع، ولكن الع1ذ}ي' من الزروع والنخيل, ما ل

ي'س\ق%ى إ,ل� باء السماء، وكذلك ع1ذ}ي' الك%ل3 والنبات1 ما ب.ع'د. عن
الر>يف1 وأ%ن\ب.ت.ه ماء� السماء3.

قال ابن سيده: والع.ذ%وان� الن_ش1يط� الفيف الذي ليس عنده كب,ي'
ح1لم� ول أ%صالة{؛ عن كراع، وال�نثى بالاء.

وع.ذا ي.ع\ذ�و إذا طاب. ه.واؤه.
@عرا: ع.ر.اه' ع.ر\واv واع\ت.راه، كلها: غ%ش1ي.ه طالباv معروفه، وحكى

ثعلب: أ%نه سع ابن ال4عراب يقول إ,ذا أ%تي\ت رج'لv ت.ط}ل�ب منه حاجة
قلت. ع.ر.و\ت'ه وع.ر.ر\ت'ه واع\ت.ر.ي\ت'ه واع\ت.ر.ر\ت'ه؛ قال الوهري:

ع.ر.و\ت'ه أ%ع\ر'وه إ,ذا أ%ل}م.م\ت. به وأ%تيت.ه طالباv، فهو م.ع\ر'وÒ. وف
حديث أ%ب ذر�: ما ل%ك ل ت.ع\ت.ريهم\ وت'ص1يب' منهم؟ هو من ق%ص\د1هم

وط%ل%ب, ر,ف}د1هم وص1ل%ت1ه,م. وفلن ت.ع\ر'وه ال4ض\ياف' وت.ع\ت.ر,يه1 أ%ي



ت.غ\شاه'؛ ومنه قول النابغة:
أ%تيت'ك. عار,ياv خ.ل%قاv ث1ياب،

�على خ.و\ف{، ت'ظ%نe ب. الظ©نون
وقوله عز وجل: إ,ن} نقول� إ,ل� اع\ت.راك. بعض أل1ه.ت1نا بس'وء�؛ قال

الفراء: كانوا ك%ذ�بوه يعن ه'وداv، ث جع.لوه م'خ\ت.ل1طاv واد_ع.و\ا
أ%ن� آل%ت.هم هي الت خ.ب_ل%ت\ه لع.يب,ه إ,ي_اها، فه'نال1ك. قال: إ,ن

أ�ش\ه,د' ال4 واش\ه.د'وا أ%ن بريء ما ت'ش\ر,كون؛ قال الفراء: معناه
ما نقول إ,ل م.س_ك. بعض' أ%ص\نام1نا ب'نون لس.ب>ك. إ,ي�اها. وع.ران
ال4م\ر' ي.ع\ر'ون ع.ر\واv واع\ت.ران: غ%ش1ي.ن وأ%صاب.ن؛ قال ابن بري:

ومنه قول الراعي:
قال%ت\ خ'ل%ي\دة�: ما ع.راك.؟ ول} تكن\

ب.ع\د. الرeقاد1 عن الشeؤ'ون1 س.ؤ'ول
وف الديث: كانت ف%د.ك' ل1ح'قوق, رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الت

ت.ع\ر'وه أ%ي تغشاه وت.ن\تاب'ه. وأ%ع\ر.ى القوم' صاح1ب.ه'م: تركوه ف
مكانه وذ%ه.ب'وا عنه.

وال4ع\راء�: القوم الذين ل ي'ه,مeهم ما ي'ه,مe أ%صحاب.هم.ويقال:
أع\راه ص.د1يق�ه إ,ذا تباعد عنه ول ي.ن\ص'ر\ه. وقال شر: يقال لكلY شيء

أ%ه\م.ل}ت.ه وخ.ل�ي\ت.ه قد ع.ر_ي\ته؛ وأ%نشد:
أ%ي\ج.ع' ظ%ه\ري وأ�ل%و>ي أ%ب\ه.ر,ي،

ليس الصحيح' ظ%ه\ر'ه كال4د\ب.ر,،
ول ال�ع.ر_ى ح1ق}بةv كال�وق%ر,

وال�ع.ر_ى: ال%م.ل الذي يرس.ل� س'دÝى ول ي'ح\م.ل عليه؛ ومنه قول
لبيد يصف ناقة:

فك%ل�ف}ت'ها ما ع'ر>ي.ت\ وتأ%ب_د.ت\،
وكانت ت'سامي بالع.زيب, ال%م.ائ1ل

قال: ع'ر>يت أ�ل}قي عنها الرح\ل وت'ر,كت من ال%م\ل عليها وأ�ر\س1ل%ت\
ت.ر\عى. والع'ر.واء�: الر>ع\د.ة، مثل الغ'ل%واء. وقد ع.ر.ت\ه ال�م_ى،

وهي ق1ر_ة ال�م_ى وم.سeها ف أ%و_ل, ما تأ}خ'ذ� بالر>ع\دة؛ قال ابن
بري ومنه قول الشاعر:

أ%س.د¬ ت.ف1رe ال�س\د' من ع'ر.وائ1ه،



ب.د.اف1ع, الر_ج_از,أ%و ب,ع'ي'ون
الر_ج_از': واد، وع'ي'ونD: موضع¬، وأ%ك}ث%ر' ما ي'س\ت.ع\مل فيه صيغة

ما ل ي'س.م_ فاع1ل�ه. ويقال: ع.راه الب.ر\د' وع.ر.ت\ه ال�م_ى، وهي
ت.ع\ر'وه إ,ذا جاء4ته بنافض�، وأ%خ.ذ%ت\ه ال�م_ى بع'ر.وائ1ها، واع\تراه'

Dف كل شيء. قال ال4صمعي: إ,ذا أ%خ.ذ%ت1 الموم. ق1ر_ة Òعام ،eالم
وو.ج.د. مس_ ال�م_ى فتلك الع'ر.واء، وقد ع'ر,ي. الرجل�، على ما ل

ي'س.م_ فاعله،فهو م.ع\ر'وÒ، وإ,ن كانت نافضاv قيل ن.ف%ض.ت\ه، فهو
êح.ضاء. وقال ابن شيل: الع'ر.واء ق1لeوض¬، وإ,ن ع.ر,ق. منها فهي الر�م.ن\ف

يأ}خذ ال3نسان% من ال�م_ى ور,عد.ة. وف حديث الباء بن مالك: أ%نه كان
ت'صيب'ه الع'ر.واء�، وهي ف ال4ص\ل ب.ر\د' ال�م_ى. وأ%خ.ذ%ت\ه ال�م_ى

بنافض� أ%ي بر,ع\دة وب.ر\د. وأ%ع\رى إ,ذا ح'م_ الع'ر.واء. ويقال: ح'م_
 vع'ر.واء وح'م_ الع'ر.واء وح'م_ ع'ر\وا
(* قوله« وحم عرواv» هكذا ف

الصل.) . والع.راة: شدة الب\د. وف حديث أ%ب سلمة: كنت' أ%رى الرeؤ\يا
أ�ع\ر.ى منها أ%ي ي'صيب'ن الب.ر\د' والر>ع\د.ة من ال%و\ف. والع'ر.واء:

ما بي. اص\ف1رار, الش_م\س, إ,ل الل�ي\ل, إ,ذا اش\ت.د_ الب.ر\د'
وهاج.ت\ ر,يح¬ باردةD. ور,يح¬ ع.ر,يÒ وع.ر,ي_ةD: بار,د.ة، وخص ال4زهري با

الش>مال% فقال: ش.مال ع.ر,ي_ةD باردة، وليلة ع.ري_ةD باردة؛ قال ابن
بري: ومنه قول أ%ب د'واد:

وك�هول�، عند ال1فاظ، م.راج,يـ
ـح ي'بار'ون% كل� ريح ع.ر,ي_ة

وأ%ع\ر.ي\نا: أ%صابنا ذلك وبلغنا برد. العشي�. ومن كلم1هم: أ%ه\ل%ك.
فق%د\ أ%ع\ر.ي\ت. أ%ي غابت الشمس وب.ر.د.ت\. قال أ%بو عمرو: الع.ر.ى

الب.ر\د، وع.ر,ي.ت ل%ي\ل%ت'نا ع.رىÝ؛ وقال ابن مقبل:
وكأ%ن_ما اص\ط%ب.ح.ت\ ق%ر,يح. س.حابة{

ب,ع.رÝى، تنازع'ه الرياح' ز'لل
قال: الع.ر.ى مكان بارد.

وع'ر\و.ة� الد_ل}و, والكوز, ونوه1: م.ق}ب,ض'ه'.
وع'ر.ى ال%زادة: آذان'ها. وع'ر\و.ة� الق%م1يص: م.د\خ.ل� ز,ر>ه.

وع.ر_ى الق%م1يص وأ%ع\راه: ج.ع.ل% له ع'رÝى. وف الديث: ل ت'ش.دe الع'رى



إل إ,ل ثلثة م.ساج,د.؛ هي جع' ع'ر\و.ة{، يريد' ع'ر.ى ال4ح\مال,
والر_واح1ل,. وع.ر_ى الش_ي\ء4: ات_خ.ذ% له ع'ر\وةv. وقوله تعال: فق%د1

اس\ت.م\س.ك. بالع'ر\وة1 الو'ث}ق%ى ل ان\ف1صام. لا؛ ش'ب>ه بالع'ر\و.ة الت
ي'ت.مس_ك با. قال الزجاج: الع'ر\وة الو'ث}ق%ى قول� ل إ,له. إل ال،
وقيل: معناه فقد ع.ق%د. لن.ف}س3ه من الد>ين ع.ق}داv وثيقاv ل ت.ح'ل©ه

vي.م\ن.ة �ح'ج_ة. وع'ر\و.تا الف%ر\ج,: ل}م¬ ظاه1ر¬ ي.د1قe في.أ}خ'ذ
وي.س\رةv مع أ%س\ف%ل, الب.ط}ن,، وف%ر\ج¬ م'ع.رىÝ إذا كان كذلك. وع'ر.ى

ال%ر\جان: قلئد' ال%ر\جان. ويقال لط%و\ق الق1لدة: ع'ر\وةD. وف النوادر:
أ%رض¬ ع'ر\و.ةD وذ1ر\و.ة وع1ص\مة إ,ذا كانت خ.صيبة خصباv ي.ب\ق%ى.

والع'ر\وة من الن>بات1: ما ب.ق1ي له خض\رة ف الشتاء ت.تعل�ق به البل� حت
ت'در,ك. الر_بيع، وقيل: الع'روة الماعة من الع1ضاه1 خاص_ةv يرعاها

الناس' إذا أ%ج\د.بوا، وقيل: الع'ر\وة� بقية الع1ضاه1 وال%م\ض, ف
ال%د\ب,، ول يقال لشيء من الشجر ع'ر\وةD إل لا، غي. أ%نه قد ي'ش\ت.قe لكل
ما ب.ق1ي. من الشجر ف الصيف. قال ال4زهري: والع'ر\وة من د1ق> الشجر ما

له أ%صلD باق� ف ال4رض مثل الع.ر\ف%ج والن_ص1ي> وأ%جناس, ال�ل�ة1
وال%م\ض,، فأذا أ%م\ح.ل% الناس' ع.ص.مت الع'ر\وة� الاشية% فتبل�غ.ت

با، ضربا ال� مثلv لا ي'ع\ت.ص.م به من الد>ين ف قوله تعال: فقد
اس\تم\س.ك بالع'ر\وة الو'ث}قى؛ وأ%نشد ابن السكيت:

ما كان ج'ر>ب.، عند. م.د> ح1بال1ك�م\،
ض.ع\ف¬ ي'خاف'، ول ان\ف1صام¬ ف الع'رى

قوله: انفصام ف الع'رى أ%ي ض.ع\ف فيما ي.ع\ت.ص1م به الناس. ال4زهري:
الع'رى سادات' الناس الذين ي.ع\ت.ص1م بم الضeعفاء وي.عيشون بع'ر\ف1هم،

شب>هوا بع'ر.ى الش_ج.ر العاصمة الاشية% ف ال%د\ب. قال ابن سيده:
والع'روة أ%يضاv الشجر ال�ل}ت.فe الذي ت.ش\ت'و فيه البل فتأ}كل� منه،

وقيل: الع'روة الشيء� من الشجر, الذي ل ي.زال� باقياv ف الرض ول ي.ذ}ه.ب،
وي'ش.ب_ه به الب'ن\ك' من الناس، وقيل: الع'روة من الشجر ما ي.ك}ف1ي
الال% س.ن.ته، وهو من الشجر ما ل ي.س\ق�ط و.ر.ق�ه ف الش>تاء مثل

ال4راك1 والس>د\ر, الذي ي'ع.و>ل� الناس' عليه إ,ذا انقطع الكل، ولذا قال
أ%بو عبيدة إنه الشجر الذي ي.لجأ� إليه الال� ف السنة ال�ج\دبة

في.ع\ص1م'ه من ال%د\ب,، والمع' ع'رÝى؛ قال م'ه.ل}ه,ل:



خ.ل%ع ال�لوك. وسار. تت ل1وائ1ه
شجر' الع'ر.ى، وع'راع1ر' ال4قوام,

يعن قوماv ي'نت.ف%ع بم تشبيهاv بذلك الشجر. قال ابن بري: ويروى البيت
لش'ر.ح\ب,يل بن, مالك{ يد.ح' معديكرب بن عكب. قال: وهو الصحيح؛ ويروى

ع'راع1ر و\ضراع1ر، فمن ض.م_ فهو واحد، ومن فت.ح جعله جعاv، ومثل�ه
ج'وال1ق وج.وال1ق وق�ماق1م وق%ماق1م وع'جاه1ن وع.جاه1ن، قال: والع'راع1ر' هنا

السي>د؛ وقول الشاعر:
ول} أ%ج,د\ ع'ر\وة% اللئق, إل

الد>ين.، ل�ا اع\ت.ب.ر\ت'، وال%سب.ا
أ%ي ع1ماد.ه. ور.ع.ي\نا ع'ر\وة مك�ة% ل1ما حول%ها. والع'روة: النفيس'

من الال, كالف%ر.س, الكري ونوه.والع'ر\ي': خلف' الل©ب\س,. ع.ر,ي. من
ث%و\به ي.ع\ر.ى ع'ر\ياv وع'ر\ي.ةv فهو عار�، وت.ع.ر_ى هو ع'ر\وة شديدة

أ%يضاv وأعراه' وعر_اه، وأ%عراه' من الشيء3 وأ%عراه إ,ياه'؛ قال ابن
م'ق}بل� ف صفة ق1د\ح�:

به ق%ر.ب¬ أ%ب\د.ى ال%ص.ى عن م'تون,ه،
س.فاسق' أ%عراها اللYحاء4 ال�ش.ب>ح'

ور.جلD ع'ريانD، والمع ع'ر\يانون، ول ي'كس_ر، ورجل عار� من قوم�
ع'راة{ وامرأ%ة ع'ر\يانةD وعار� وعاريةD. قال الوهري: وما كان على ف�ع\لن{

ف%م'ؤ.ن_ث�ه بالاء. وجاريةD حس.نة الع'ر\ية1 وال�ع.ر_ى وال�ع.ر_اة1
أي ال�ج.ر_د1 أ%ي ح.س.ن.ة عند. ت.ج\ريد1ها من ثيابا، والمع

ال%عاري، وال%حاس1ر' من الرأة1 م1ث}ل� ال%عاري، وع.ري. الب.د.ن من الل�ح\م
كذلك؛ قال قيس بن' ذ%ريح:

وللح'ب> آيات ت'ب.ي�ن' بالف%ت
ش'حوباv، وت.ع\ر.ى من ي.د.ي\ه ال4شاجع'

ويروى: ت.ب.ي_ن' ش'ح'وب¬. وف الديث ف صفته، صلى ال عليه وسلم:
عار,ي الث�د\ي.ي\ن، ويروى: الث�ن\د'و.ت.ي\ن؛ أ%راد أ%نه ل يكن عليهما

شعر، وقيل: أ%راد. ل يكن عليهما لم، فإنه قد جاء ف صفته، صلى ال عليه
وسلم ، أ%ش\ع.ر الذراع.ي\ن وال%ن\ك1ب.ي وأ%ع\لى الص_در,. الفراء:

الع'ر\يان� من الن_ب\ت1 الذي قد ع.ر,ي. ع'ر\ياv إذا اس\ت.بان% لك. وال%عاري:
مبادي الع1ظام, حيث� ت'رى من الل�ح\م,، وقيل: هي الو.ج\ه' والي.د.ان1



vذ%ل9 يصف قوما�والر>ج\لن1 ل4نا باديةD أ%بداv؛ قال أ%بو كب,ي� ال
ض'ر,ب'وا فس.ق%طوا على أ%ي\ديهم وأ%ر\ج'ل1هم\:

م'ت.ك%و>ر,ين. على ال%عاري، ب.ي\ن.ه'م
ض.ر\ب¬ كت.ع\طاط1 ال%زاد1 ال4ث}ج.ل,

ويروى: ال4ن\ج.ل,، وم'ت.ك%و>رين. أ%ي بعض'هم على ب.ع\ض�. قال
ال4زهري: وم.عاري رؤوس العظام حيث ي'ع.ر_ى اللحم' عن الع.ظ}م. وم.عاري الرأة:

ما ل ب'د_ لا من إظ}هاره، واحد'ها م.ع\رÝى. ويقال: ما أ%ح\س.ن.
م.عار,ي. هذه الرأ%ة، وهي ي.د.اها ور,ج\لها ووجه'ها، وأ%ورد بيت أ%ب كبي

الذل. وف الديث: ل ي.ن\ظ�ر الرجل إل ع1ر\ي.ة الرأ%ة1؛ قال ابن
ال4ثي: كذا جاء ف بعض روايات مسلم، يريد ما ي.ع\ر.ى منها وي.ن\ك%ش1ف'،

والشهور ف الرواية ل ي.ن\ظ�ر إل ع.و\ر.ة الرأ%ة1؛ وقول الراعي:
فإن} ت.ك' ساق¬ من م'ز.ي\ن.ة ق%ل�ص.ت\

ل1ق%ي\س� ب.ر\ب� ل ت'ج,نe ال%ع.ار,يا
قيل ف تفسيه: أ%راد العورة% والف%ر\ج.؛ وأ%ما قول الشاعر ال�ذ%ل:

أ%ب,يت' على م.عار,ي. واض1ح.ات{،
ب,ه,ن_ م'ل%و_ب¬ ك%د.م, الع1باط1

فإنا ن.ص.ب. الياء4 لنه أ%ج\راها م'ج\رى ال%ر\ف1 الصحيح ف ض.ر'ورة1
الش>ع\ر,، ول ي'ن.و�ن لنه ل ي.ن\صر,ف، ولو قال م.عار� ل ينك%سر

البيت' ولكنه فر_ من الزحاف. قال ابن سيده: وال%ع.ار,ي الف�ر'ش، وقيل: إن�
الشاعر ع.ناها، وقيل: ع.ن أ%ج\زاء4 ج,س\م1ها واخ\تار م.ع.ار,ي. على
م.ع.ار� لنه آث%ر. إت\مام. الو.ز\ن1، ولو قال معار� ل%ا ك�سر الوزن لنه

إنا كان يصي من م'فاع.ل%ت'ن إل م.فاع1يلن، وهو الع.ص\ب؛ ومثله قول
الفرزدق:

فل%و\ كان% عبد' ال3 م.ولv ه.ج.و\ت'ه،
ولك1ن_ عبد. ال3 م.ول م.و.ال1يا%

قال ابن بري: هو للم'ت.ن.خ�ل الذل. قال: ويقال ع.ر,ي. زيد¬ ثوب.ه
وكس3ي زيد¬ ث%و\باv في'ع.د>يه إل مفعول؛ قال ض.م\رة بن' ضمرة:

أ%ر.أ%ي\ت. إن} ص.ر.خ.ت\ بل%يل� هام.ت،
وخ.ر.ج\ت' م1ن\ها عارياv أ%ث}واب؟

وقال الدث:



أ%م_ا الثYياب' فتعر\ى من م.حاس1ن,ه،
إذا ن.ضاها ،وي'ك}س.ى ال�س\ن. ع'ر\يانا

قال: وإذا ن.ق%ل}ت. أ%عر.ي\ت، بالمز، ق�ل}ت. أ%ع\ر.ي\ت'ه أ%ث}و.اب.ه،
قال: وأ%ما ك%س3ي. فت'ع.د>يه من ف%ع1ل فتقول كسوته ثوباv، قال

الوهري:وأ%ع\ر.ي\ته أ%نا وع.ر_ي\ت'ه ت.ع\رية فت.ع.ر_ى. أ%بو اليثم: دابة ع'ر\ي¬
وخ.ي\لD أ%ع\ر.اء# ور.جلD ع'ر\يان وامرأ%ةD ع'ر\يانةD إذا ع.ر,يا من

أ%ثوابما، ول يقال رجلD ع'ر\ي¬. ورجلD عار� إذا أ%خ\ل%ق%ت أ%ثواب'ه؛
وأ%نشد الزهري هنا بيت التابغة:

أ%ت.ي\ت'ك عار,ياv خ.ل%قاv ث1ياب
وقد تقدم.

والع'ر\يان� من الر_م\ل: نقاv أ%و ع.ق1د¬ ليس عليه شجر. وف%ر.س¬
ع'ر\ي¬: ل س.ر\ج. عليه، والمع أ%ع\راء#. قال الزهري: يقال: هو ع1ر\و¬ من هذا

ال4مر كما يقال هو خ1ل}و¬ منه. والع1ر\و': ال1ل}و، تقول أ%نا ع1ر\و¬
منه، بالكسر، أي خ1ل}و. قال ابن سيده: ورجلD ع1ر\و¬ من ال4م\ر, ل

vمن الع'ر\ي, على قولم ج.ب.ي\ت' ج,باو.ة vر.ى ع1ر\وا�ي.ه\ت.مe به، قال: وأ
وأ%شاو.ى ف جع أ%ش\ياء، فإن كان كذلك فباب'ه الياء�، والمع' أ%ع\راء#؛

وقول لبيد:
،vخ.ل%قا vوالن>يب' إن} ت'ع\ر. من>ي ر,م_ة

ب.ع\د. ال%مات1، فإن ك�نت' أ%ت_ئ1ر'
ويروى: ت.ع\ر' م1ن>ي أ%ي ت.ط}ل�ب لنا ربا ق%ض1مت العظام.؛ قال ابن

بري: ت'ع\ر. من>ي من أ%ع\ر.ي\ت'ه النخلة% إذا أ%عطيته ثرتا، وت.ع\ر'
من ت.ط}ل�ب، من ع.ر.و\ت'ه، ويروى: ت.ع\ر'م.ن>ي، بفتح اليم، من ع.ر.م\ت'
العظم. إذا ع.ر.ق}ت ما عليه من اللحم. وف الديث: أنه أ�ت% بفرس

م'ع\ر.و\ر�؛ قال ابن ال4ثي: أ%ى ل س.ر\ج� عليه ول غيه. واع\ر.و\ر.ى فرس.ه:
ر.كبه ع'ر\ياv، فهو لزم ومتعد�، أ%و يكون أ��ت بفرس م'ع\ر.و\رىÝ على
الفعول. قال ابن سيده: واع\ر.و\ر.ى الفرس' صار. ع'ر\ياv. واع\ر.و\ر.اه:

ر.كب.ه ع'ر\ياv، ول ي'س\ت.ع\مل إل مزيداv، وكذلك اع\ر.و\رى البعي؛ ومنه
قوله:

واع\ر.و\ر.ت1 الع'ل�ط% الع'ر\ض1ي_، ت.ر\ك�ض'ه
أ�مe الفوارس بالد>ئ}داء والر_ب.ع.ه\



وهو افع.و\ع.ل؛ واس\ت.عار.ه تأ%ب_ط% شر�اv للم.ه\ل%كة فقال:
ي.ظ%ل© ب.و\ماة{ وي'م\س3ي بغي,ها

ج.ح1يشاv، وي.ع\ر.و\ر,ي ظ�هور. ال%هالك1
ويقال: نن ن'عاري أ%ي ن.ر\ك%ب' اليل أ%ع\ر.اءé، وذلك أ%خفe ف الرب.
وف حديث أ%نس: أ%ن أ%هل الدينة ف%ز,عوا ليلv، فركب النب، صلى ال

:vقبيحا vواع\ر.و\ر.ى م1ن>ي أ%مرا .vلب طلحة ع'ر\يا vعليه وسلم، فرسا
ر.ك1ب.ه، ول ي.ج,ئ ف الكلم, اف}ع.و\ع.ل م'جاو,زاv غي اع\ر. و\ر.ي\ت،

واح\ل%و\ل%ي\ت الكان% إذا اس\ت.ح\ل%ي\ته.
ابن السكيت ف قولم أ%نا الن_ذير الع'ريان: هو رجل من خ.ث}ع.م، ح.م.ل

عليه يوم. ذي ال%ل%صة عوف' بن' عامر بن أب ع.و\ف بن ع'و.ي\ف بن مالك بن
ذ�بيان ابن ثعلبة بن عمرو بن ي.ش\ك�ر فق%طع يد.ه ويد امرأ%ته، وكانت من

بن ع'ت\وارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وف الديث:
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم ، قال إنا م.ث%لي وم.ث%ل�كم كمثل رجل

أ%ن\ذ%ر قوم.ه ج.ي\شاv فقال: أ%نا الن_ذير الع'ر\يان أ�ن\ذ1ركم ج.ي\شاv؛ خص
الع'ر\يان لنه أ%ب\ي.ن' للعي وأ%غرب وأ%شنع عند ال�ب\ص1ر، وذلك أ%ن

ر.بيئة القوم وع.ي\ن.هم يكون على مكان عال�، فإذا رأى الع.د'و_ وقد أ%قبل
ن.ز.ع ثوبه وأ%لح. به لي'ن\ذ1ر. قوم.ه وي.ب\قى ع'ر\ياناv. ويقال: فلن
ع'ر\يان الن_ج,ي> إذا كان ي'ناجي امرأ%ت.ه وي'شاو,رها ويص.د'ر' عن

ر.أ}يها؛ ومنه قوله:
أ%صاخ. ل1ع'ر\يان1 الن_ج,ي>، وإن_ه

لز\و.ر' عن ب.ع\ض ال%قالة1 جان,ب'ه\
أ%ي اس\ت.مع إل امرأته وأ%هانن. وأ%ع\ر.يت' ال%كان%: تر.ك}ت' حض'وره؛

قال ذو الرمة:
وم.ن\ه.ل أ%ع\رى ح.ياه الضر

وال�ع.ر_ى من الساء: ما ل} يدخ'ل} ع.ل%يه عاملD كال�ب\ت.دإ.
وال�ع.ر_ى من الش>ع\ر: ما س.ل1م. من التر\ف1يل, والذالة1 والس\باغ,.

وع.ر_اه' من المر,: خ.ل�ص.ه وج.ر_ده. ويقال: ما ت.ع.ر_ى فلن من هذا
ال4مر أ%ي ما تل�ص. وال%عاري: الواضع الت ل ت'ن\ب,ت'. وروى الزهري

عن ابن العراب: الع.ر.ا الف1ناء، مقصور، يكتب باللف لن أ�ن\ثاه
ع.ر\و.ة؛ قال: وقال غيه الع.ر.ا الساحة� والف1ناء، سي ع.راv ل4نه ع.ر,ي. من



النبية وال1يام. ويقال: نزل ب,ع.راء وع.ر\و.ت1ه وع.ق}و.ت1ه أ%ي نز.ل
بساح.ته1 وفنائه، وكذلك ن.ز.ل ب,ح.راه، وأ%ما الع.راء، مدوداv، فهو ما

ات_س.ع من فضاء الرض؛ وقال ابن سيده: هو الكان� الف%ضاء� ل ي.س\ت.ت1ر'
فيه شيء#، وقيل: هي الرض' الواسعة. وف التنزيل: فن.ب.ذ}ناه بالع.راء3

وهو س.قيم¬، وج.م\ع'ه أ%ع\راء#؛ قال ابن جن: ك%س_روا ف%عالv على
أ%ف}عال� حت كأنم إنا كس_روا ف%ع.لv، ومثله ج.واد¬ وأ%جواد¬ وع.ياء#

وأ%ع\ياء#، وأ%ع\ر.ى: سار. ف1يها 
(* قوله: سار فيها أي سار ف الرض العراء.)؛

وقال أ%بو عبيدة: إنا قيل له ع.راء# لنه ل شجر فيه ول شيء ي'غ.طYيه،
وقيل: إن الع.راء و.ج\ه ال4رض الال؛ وأ%نشد:

و.ر.ف%ع\ت' ر,جلv ل أ%خاف' ع1ثار.ها،
ون.ب.ذ}ت' بالب.ل%د1 الع.راء 3ثياب

وقال الزجاج: الع.راء على وج\هي: مقصور، ومدود، فالقصور الناحية،
والمدود الكان الال. والع.راء: ما اس\ت.و.ى من ظ%ه\ر ال4رض وج.ه.ر.

والع.راء: ال%هراء، مؤنثة غي مصروفة. والع.راء: م'ذك�ر مصروف، وه'ما
ال4رض الستوية ال�ص\حرة وليس با شجر ول جبالD ول آكام¬ ول ر,مال، وها

ف%ضاء الرض، والماعة الع\راء. يقال: و.ط1ئ}نا ع.راء4 الرض
وال4ع\راية. وقال ابن شيل: الع.ر.ا مثل الع.ق}و.ة، يقال: ما ب,ع.رانا أ%ح.د¬

أ%ي مابع.ق}و.تنا أ%حد¬. وف الديث: فك%ر,ه. أ%ن ي'ع\ر'وا الدينة، وف
رواية: أ%ن ت.ع\ر.ى أ%ي تلو وتصي ع.ر.اءé، وهو الفضاء، فتصي د'وره'م ف

الع.راء. والع.راء: كل© شيء� أ�ع\ر,ي. من س'ت\ر.ت1ه. وتقول: اس'ت'ر\ه عن
الع.راء. وأ%ع\راء� ال4رض: ما ظ%ه.ر من م'ت'ون,ها وظ�هور,ها، واحد'ها

ع.رÝى؛ وأ%نشد:
وب.ل%د{ عار,ية{ أ%ع\راؤه

والع.ر.ى: الائط�، وقبل% كل© ما س.ت.ر. من شيء� ع.رÝى. والع1ر\و:
الناحية�، والمع أ%ع\راء#. والع.رى والع.راة�: الناب' والناح1ية والف1ناء
والساحة. ونز.ل ف ع.راه أ%ي ف ناح1ي.ت1ه؛ وقوله أ%نشده ابن جن:

أو م'ج\ز. عنه ع'ر,ي.ت\ أ%ع\راؤ'ه
(* قوله «أو مز عنه» هكذا ف الصل، وف الكم: أو من عنه.)
فإنه يكون� جع. ع.رىÝ من قولك ن.ز.ل ب,ع.راه'، ويوز أ%ن يكون ج.م\ع.



ع.راء� وأ%ن يكون ج.مع ع'ر\ي�.
واع\ر.و\ر.ى: سار ف الرض, و.ح\د.ه

وأ%ع\راه النخلة: و.ه.ب. له ث%مر.ة عام1ها. والع.ر,ي_ة: النخلة
ال�ع\راة�؛ قال س'و.يد' بن الصامت النصاري:

ليست بس.ن\هاء ول ر'ج_ب,ي_ة،
ولكن ع.رايا ف الس>ني. ال%وائح,

يقول: إن_ا ن'ع\ر,يها الناس.. والع.ر,ي_ة� أ%يضاv: الت ت'ع\ز.ل� عن
ال�ساومة1 عند بيع النخل,، وقيل: الع.ر,ي_ة النخلة الت قد أك1ل ما

عليها. وروي عن النب،صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: خ.فYفوا ف ال%ر\ص,
فإن9 ف الال الع.ر,ي_ة والو.ص1ي_ة، وف حديث آخر: أنه ر.خ_ص ف

الع.ري_ة والعرايا؛ قال أ%بو عبيد: الع.رايا واحدتا ع.ر,ي_ة، وهي النخلة
ي'ع\ر,يها صاحب'ها رجلv متاجاv، والعراء�: أن يعل% له ث%مر.ة عام1ها.

وقال ابن العراب: قال بعض العرب م1ن_ا م.ن\ ي'ع\ر,ي، قال: وهو أ%ن يشتري
الرجل النخل% ث يستثن نلة أ%و نلتي. وقال الشافعي: العرايا ثلثة

أ%نواع، واحدتا أ%ن ييء الرجل إل صاحب الائط فيقول له: ب,ع\ن من
حائطك ث%م.ر. ن.خل%ت بأ%عيانا ب,خر\ص1ها من الت_م\ر، فيبيعه إياها ويقبض

الت_مر وي'س.لYم إليه النخ.لت يأ}كلها ويبيعها وي'ت.م>رها ويفعل با
ما يشاء، قال: وج,ماع' العرايا كل© ما أ�ف}ر,د ليؤكل خاص_ة ول يكن ف

جلة البيع من ث%م.ر الائط إذا بيع.ت\ ج'م\لت'ها من واحد، والصنف الثان
أ%ن ي.ح\ض'ر ر.ب_ الائط القوم' فيعطي الرجل% النخلة والنخلتي وأ%كثر

عر,ي_ةv يأ}كلها، وهذه ف معن ال1ن\حة، قال: وللم'ع\ر.ى أ%ن يبيع
ث%مر.ها وي'ت.م>ره ويصنع به ما يصنع ف ماله لنه قد م.ل%كه، والصنف الثالث

من العرايا أ%ن ي'ع\ر,ي الرجل� الرجل% الن_خلة% وأ%كثر من حائطه ليأ}كل
ثرها وي'ه\د1يه وي'ت.م>ره ويفعل فيه ما أ%حب_ ويبيع ما بقي من ثر

حائطه منه، فتكون هذه م'ف}ر.دة من البيع منه جلة؛ وقال غيه: الع.رايا أ%ن
يقول الغنe للفقي ث%م.ر' هذه النخلة أ%و الن_خلت لك وأ%صل�ها ل،

وأ%ما تفسي قوله، صلى ال عليه وسلم، إنه رخ_ص ف الع.رايا، فإن
الترخيص فيها كان بعد ني النب، صلى ال عليه وسلم عن ال�زاب.نة، وهي بيع

الثمر ف رؤوس النخل بالتمر، ورخ_ص. من جلة الزابنة ف العرايا فيما دون
خسة أ%وس'ق، وذلك للرجل ي.ف}ض'ل من قوت س.ن.ته الت_م\ر' في'د\ر,ك



الرeط%ب ول ن.ق}د. بيده يشتري به الرeط%ب، ول نل له يأ}كل من ر'ط%به،
فيجيء إل صاحب الائط فيقول له ب,ع\ن,ي ثر نلة أ%و نلتي أ%و ثلث

ب,خ1ر\ص1ها من الت_م\ر، فيعطيه التمر بث%م.ر تلك الن_خلت لي'صيب من
ر'ط%بها مع الناس، فر.خ_ص النبe،صلى ال عليه وسلم، من جلة ما ح.ر_م من

ال�زاب.نة فيما دون خسة أ%و\س'ق، وهو أ%قل© ما تب فيه الزكاة، فهذا
معن ترخيص النب،صلى ال عليه وسلم، ف الع.رايا لن بيع الرeط%ب

بالت_م\ر مر_م ف الصل، فأ%خرج هذا القدار من الملة ال�ح.ر_مة لاجة
الناس إليه؛ قال الزهري: ويوز أ%ن تكون الع.ر,ي_ة مأ}خوذة من ع.ر,ي.
ي.ع\ر.ى كأ%نا ع.ر,ي.ت\ من جلة التحري أ%ي ح.ل�ت\ وخ.ر.ج.ت\ منها، فهي

ع.ر,ي_ة، فعيلة بعن فاعلة، وهي بنزلة الستثناة1 من الملة. قال
الزهري: وأ%ع\ر.ى فلن فلناv ثر نلة{ إذا أ%عطاه إياها يأ}كل ر'ط%بها،

وليس ف هذا بيع¬، وإنا هو فضل ومعروف. وروى ش.م1ر¬ عن صال بن أ%حد عن
أ%بيه قال: الع.رايا أ%ن ي'ع\ر,ي الرجل� من نله ذا قرابته أ%و جار.ه ما

ل تب فيه الصدقة أ%ي ي.هب.ها له، فأ�ر\خص للم'ع\ر,ي ف بيع ثر نلة ف
رأسها ب,خ1ر\ص1ها من التمر، قال: والع.ر,ي_ة مستثناةD من جلة ما ن'ه,ي

عن بيعه من ال�زابن.ة، وقيل: يبيعها ال�ع\ر.ى من أ%عراه إي_ها، وقيل:
له أ%ن يبيعها من غيه. وقال الزهري: النخلة الع.ر,ي_ة الت إذا

ع.ر.ض\ت. النخيل% على ب.ي\ع ث%م.رها ع.ر_ي\ت منها نلة أ%ي ع.ز.ل}تها عن
الساومة. والمع الع.رايا، والفعل منه العراء، وهو أ%ن تعل ثرتا

ل1م'ح\تاج أ%و لغي متاج عام.ها ذلك. قال الوهري: ع.ر,ي_ة فعيلة بعن
مفعولة، وإنا أ�دخلت فيها الاء لنا أ�فردت فصارت ف عداد الساء مثل

الن_ط1يحة والكيلة، ولو جئت با مع النخلة قلت نلة عر,يÒ؛ وقال: إن
ترخيصه ف بيع الع.رايا بعد نيه عن ال�زابنة لنه رب_ما تأ%ذ�ى بدخوله

عليه فيحتاج إل أ%ن يشتريها منه بتمر فر'خ>ص له ف ذلك. واس\تع\ر.ى الناس'
ف كلY وجه{، وهو من الع.ر,ي_ة: أ%كلوا الرeط%ب. من ذلك، أ%خ.ذ%ه من
الع.رايا. قال أبو عدنان: قال الباهلي الع.ر,ية من النخل الفار,د.ة� الت

ل ت'م\س3ك ح.م\ل%ها ي.ت.ناثر عنها؛ وأ%نشدن لنفسه:
فلما ب.د.ت\ ت'ك}ن.ى ت'ض1يع' م.و.د_ت،
وت.خ\ل1ط� ب قوماv ل1ئاماv ج'د'ود'ها
ر.د.د\ت' على ت'ك}ن.ى بقية و.ص\ل1ها



ر.م1يماv، فأم\س.ت\ و.هي. رثê جديد'ها
Dكما اع\تكر.ت\ لل�ق1ط1ي ع.ر,ي_ة

من الن_خ\ل,، ي'وط%ى كلY يوم� ج.ريد'ها
قال: اع\ت1كار'ها كثرة� ح.ت>ها، فل يأ}ت أ%صل%ها داب_ةD إل و.ج.د.

تتها ل�قاطاv من ح.م\ل1ها، ول يأت ح.وافيها إل و.ج.د فيها س'قاطاv من
أ%ي ما شاء4. وف الديث: ش.كا رجلD إل جعفر بن ممد، رضي ال عنه،

و.ج.عاv ف بطنه فقال: ك�ل} على الريق س.ب\ع. ت.م.رات من ن.خ\ل� غي
م'ع.ر�ىÝ؛ قال ثعلب: ال�عر_ى ال�س.م_د، وأ%صله ال�ع.ر_ر من الع'ر_ة، وقد

ذكر ف موضعه ف عرر.
والع'ر\يان من اليل: الف%ر.س ال�ق%لYص الطويل القوائم. قال ابن سيده:

وبا أ%عراء# من الناس, أ%ي جاعةD، واحد'ه'م ع1ر\و¬. وقال أ%بو زيد:
أ%ت.ت\نا أ%ع\راؤ'هم أ%ي أ%فخاذهم. وقال الصمعي: العراء الذين ينزلون

بالقبائل من غيهم، واحدهم ع'ر\ي¬؛ قال العدي:
وأ%م\ه.ل}ت أ%ه\ل% الدار حت ت.ظاه.ر'وا
ع.لي_، وقال الع'ر\ي' م1ن\ه'م\ فأ%ه\ج.ر.ا

وع'ر,ي. إل الشيء ع.ر\واv: باعه ث اس\ت.و\ح.ش إليه. قال الزهري: يقال
ع'ريت' إل مال� ل أ%شد_ الع'ر.واء إذا ب,ع\ته ث ت.ب,ع.ت\ه نفس'ك..

وع'ر,ي. ه.واه إل كذا أ%ي ح.ن_ إليه؛ وقال أ%بو و.ج\زة:
ي'ع\ر.ى ه.واك. إل أ%س\ماء4، واح\ت.ظ%ر.ت\
بالنأ}ي, والب'خ\ل فيما كان ق%د س.ل%فا

والع'ر\وة: ال4س.د'، وب,ه س'م>ي الرجل ع'رو.ة.
والع'ر\يان: اسم رجل. وأ%بو ع'ر\و.ة%: رجلD ز.ع.موا كان يصيح بالس_ب'ع,

eئ}ب. والس_م\ع. في.موت' مكان.ه، في'ش.قYفي.موت، وي.ز\ج'ر' الذ
ب.ط}ن'ه فيوج.د' ق%ل}ب'ه قد زال% عن م.و\ض1ع1ه1 وخر.ج. من غ1شائه؛ قال النابغة

العدي:
وأ%ز\ج'ر' الكاش1ح. الع.د'و_، إذا اغ}ـ
ـتاب.ك، ز.ج\راv م1ن>ي على و.ض.م,

ز.ج\ر. أ%ب ع'ر\و.ة% الس>باع.، إذا
أ%ش\ف%ق. أ%ن} ي.ل}ت.ب,س\ن. بالغ.ن.م,

وع'ر\و.ة�: اسم¬. وع.ر\و.ى وع.ر\وان�: موضعان؛ قال ساع1د.ة بن ج'ؤي_ة:



وما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء� ي.س\ق1ي د.ب'وب.ها
د'فاق¬ ، فع.ر\وان� الك%راث1، ف%ض1يم'ها؟

وقال ال4زهري: ع.ر\و.ى اسم جبل، وكذلك ع.ر\وان�، قال ابن بري: وع.ر\و.ى
اسم أ%ك%مة، وقيل: موضع؛ قال العدي:

،Dك%طاو� بع.ر\و.ى أ%ل}ج.أ%ت\ه' ع.ش1ي_ة
لا س.ب.لD فيه ق1طار¬ وحاص1ب'

وأ%نشد لخر:
ع'ر.ي_ة� ليس. لا ناصر¬،

وع.ر\و.ى الت ه.د.م. الث�ع\ل%ب'
قال: وقال علي� بن ح.مزة وع.ر\و.ى اسم أ%ر\ض�؛ قال الشاعر:

يا و.ي\ح. ناقت، الت ك%ل�ف}ت'ها
ع.ر\و.ي ، ت.ص1رe وب,ار'ها وت'ن.ج>م

أ%ي ت.ح\ف1ر' عن الن_ج\م,، وهو ما ن.ج.م من الن_ب\ت.
قال: وأ%ن\ش.د.ه ال�ه.ل�ب ف ال%قصور مل�ف}تها ع.ر_ى، بتشديد

الراء3، وهو غلط، وإنا ع.ر_ى واد{. وع.ر\وى: ه.ض\ب.ة. وابن' ع.ر\وان%:
جب.ل؛ قال ابن ه.ر\مة:

ح1ل}م'ه واز,نD ب.نات1 ش.مام�،
وابن. ع.ر\وان% م'ك}ف%ه,ر_ ال%بي,

وال�ع\ر'وان�: ن.ب\ت¬، مث�ل به سيبويه وفس_ره السياف. وف حديث
عروة{ بن مسعود قال: وال ما كل�مت' مسعود. بن. ع.م\رو� منذ ع.ش\ر, س1ني

والليلة% أ�ك%لYم'ه، فخرج فناداه فقال: م.ن\ هذا؟ قال: ع'ر\و.ة،
فأ%ق}ب.ل مسعود¬ وهو يقول:

أ%ط%ر.ق%ت\ ع.راه1ي.ه\،
أ%م\ ط%ر.ق%ت\ ب,داه1يه\؟

حكى ابن ال4ثي عن الطاب قال: هذا حرف¬ م'ش\ك1ل، وقد ك%ت.ب\ت' فيه
إل ال4زهري، وكان من جوابه أ%نه ل ي.ج,د\ه ف كلم العرب، والصواب'

ع1ن\ده ع.تاه1ي.ه\، وهي الغ.ف}لة والد_ه.ش أ%ي أ%ط%ر.ق}ت غ%ف}ل%ةv بل
رو,ي_ة أ%و د.ه.شاv؛ قال الطاب: وقد لح ف هذا شيء#، وهو أ%ن} تكون

،vمن اس\م.ي\ن: ظاهر�، ومك}ن,ي¼، وأ%ب\د.ل فيهما ح.ر\فا vالك%ل1مة م'رك�بة
وأ%ص\ل�ها إما� من الع.راء3 وهو وجه ال4رض، وإ,ما من. الع.را مقصور¬،



vوض.ي\فا vوهو الناحي,4ة، كأ%نه قال أ%ط%ر.ق}ت. ع.رائي أ%ي ف1نائي زائرا
أ%م أ%صابتك داه1ي.ةD فجئ}ت. م'س\ت.غ1يثاv، فالاء� ال�ول من ع.راه1ي.ه\

م'بدل%ة من المزة، والثانية هاء� الس_ك}ت زيدت لبيان الركة؛ وقال
الزمشري: يتم1ل أ%ن يكون% بالزاي، مصدر¬ من ع.ز,ه ي.ع\ز.ه' فهو ع.ز,ةD إذا

ل يكن له أ%ر,ب¬ ف الط�ر.ب، فيكون .معناه أ%ط%ر.ق}ت بل أ%ر.ب� وحاجة{
أ%م أ%صاب.ت\ك داهية أ%حوج.ت\ك إل الستغاثة؟ وذكر ابن الثي ف ترجة

ع.ر.ا حديث ال%خ\زومية الت ت.س\ت.ع1ي' ال%تاع وت.ج\ح.د'ه، وليس هذا
مكان.ه ف ترتيب,نا نن فذكرناه ف ترجة ع.و.ر.

@عزا: الع.ز.اء�: الص_ب\ر' عن كل ما ف%ق%د\ت، وقيل: ح'س\ن'ه، ع.ز,ي
ي.ع\زى ع.ز.اءé، مدود، فهو ع.ز�. ويقال: إنه لع.ز,يÒ ص.ب'ور¬ إذا كان

ح.س.ن. الع.ز.اء على ال%صائ1ب. وع.ز_اه ت.ع\ز,يةv، على الذف والع1و.ض،
فت.ع.ز_ى؛ قال سيبويه: ل يوز غي' ذلك. قال أ%بو زيد: التام' أ%كثر ف

ل1سان العرب، يعن التفعيل من هذا النحو، وإنا ذك%ر\ت هذا لي'ع\ل%م.
طريق' الق1ياس فيه، وقيل: ع.ز_يت'ه من باب ت.ظ%ن_ي\ت، وقد ذكر تعليله ف

موضعه. وتقول: ع.ز_يت' فلناv أ�ع.ز>يه ت.ع\ز,ي.ةv أ%ي أ%س_ي\ته
وض.ر.ب\ت له ال�سى، وأ%م.ر\ت'ه بالع.ز.اء فت.ع.ز_ى ت.ع.ز>ياv أ%ي ت.ص.ب_ر.

ت.ص.بeراv. وت.عازى القوم': ع.ز_ى بعضهم بعضاv؛ عن ابن جن.
والت_ع\ز'و.ة�: الع.زاء�؛ حكاه ابن جن عن أ%ب زيد، اسم ل مصدر¬ ل4ن ت.ف}ع'ل%ة

ليست\ من أ%ب\ن,ية الصادر، والواو ههنا ياء#، وإنا انقلبت للض_م_ة
قبل%ها كما قالوا الف�ت'و�ة.

وع.ز.ا الرجل% إل أبيه ع.ز\واv: نسبه، وإنه ل%س.ن الع1ز\وة1. قال ابن
سيده: وعزاه إل أ%بيه ع.ز\ياv ن.س.به، وإنه ل%س.ن' الع1ز\ي.ة؛ عن

اللحيان. يقال: ع.ز.و\ت'ه إل أ%بيه وعزيت'ه، قال الوهري: والسم الع.ز.اء.
وع.ز.ا فلنD نفس.ه إل بن فلن{ ي.ع\ز'وها ع.ز\واv وع.ز.ا واع\ت.ز.ى

وت.ع.ز_ى، كله: انت.س.ب، ص1د\قاv أ%و ك%ذباv، وان\ت.مى إليهم مثله،
والسم' الع1ز\و.ة والن>م\و.ة، وهي بالياء أ%يضاv. والعتزاء�: الد>عاء�
والش>عار' ف ال%ر\ب, منه. والعتزاء�: الن\ت1ماء�. ويقال: إل من

ت.ع\زي هذا الديث؟ أ%ي إل م.ن ت.ن\م1يه. قال ابن جريج: حد_ث عطاء# بديث
فقيل له: إل م.ن ت.ع\ز,يه؟ أ%ي إل م.ن\ ت'س\ن,د'ه، وف رواية: فق�ل}ت' له

أ%ت.ع\ز,يه1 إل أ%حد؟ وف الديث: م.ن ت.ع.ز_ى بع.زاء الاهلية



فأ%ع1ضeوه ب,ه.ن, أ%بيه ول ت.ك}ن'وا؛ قوله ت.ع.ز_ى أ%ي ان\ت.س.ب. وان\ت.مى.
يقال: ع.ز.ي\ت' الشيء4 وع.ز.و\ت'ه أ%ع\زيه وأ%ع\ز'وه إذا أ%س\ن.د\ت.ه إل

أ%حد{، ومعن قوله ول ت.ك}ن'وا أ%ي قولوا له اعض.ض\ بأ%ي\ر, أ%بيك، ول
ت.ك}ن'وا عن ال4ي\ر, بال}ه.ن,.

والع.ز.اء� والع1ز\و.ة: اسم لد.ع\و.ى ال�س\ت.غ1يث1، وهو أ%ن يقول: يا
ل%ف�لن{، أ%و يا ل%ل4نصار، أ%و يا ل%ل}م'هاجرين. قال الراعي:

ف%ل%م_ا ال}ت.ق%ت\ ف�ر\سان'نا ورجال�هم،
د.ع.و\ا: يا ل%ك%ع\ب� واع\ت.ز.ي\نا لعام1ر,

وقول بشر, بن أ%ب خاز,م�:
ن.ع\ل�و الق%وان,س. بالسيeوف ون.ع\ت.ز,ي،

وال%يل� م'ش\ع.ر.ة النeحور, من الد_م,
وف الديث: م.ن ل} ي.ت.ع.ز_ بعز.اء3 ال فليس من�ا أ%ي م.ن ل
ي.د\ع' بد.ع\و.ى السلم, فيقول%:يا ل أ%و يا ل%لسلم, أ%و يا

ل%ل}م'س\ل1م1ي. وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: يا ل3 ل1ل}م'س\ل1م1ي.
قال ال4زهري: له و.ج\هان: أ%حدها أ%ن9 ل ي.ت.ع.ز_ى بع.زاء الاه1لي_ة

ود.ع\و.ى الق%بائل، ولكن يقول يا ل%ل}م'س\ل1م1ي. فتكون د.ع\و.ة
ال�س\ل1م1ي. واحدةv غي. م.ن\ه,ي¼ عنها، والوجه الثان أ%ن م.ع\ن الت_ع.ز>ي

Dس\ل1م. مصيبة�ف هذا الديث الت_أ%س>ي والص_ب'، فإذا أ%صاب ال
ت.ف}ج.ع'ه قال: إن_ا ل وإن_ا إليه راجعون، كما أ%م.ره ال ، وم.عن

قوله بع.ز.اء3 ال أ%ي بت.ع\ز,ي.ة1 ال إي�اه؛ فأ%قام السم. م'قام.
ال%ص\در, القيقي، وهو الت_ع\زية، م1ن\ ع.ز_ي\ت' كما يقال أ%ع\ط%ي\ته

ع.طاءé ومعناه أ%ع\ط%يته إعطاءé. وف الديث: س.ي.كون لل}ع.ر.ب, د.ع\و.ى
ق%بائ1ل%، فإذا كان كذلك، فالس_يف. الس_يف. حت ي.ق�ولوا يا ل%ل}م'سلمي

وقال الليث: الع\ت1زاء� الت�صال� ف الد_عو.ى إذا كانت حرب¬ فكل© م.ن,
اد_عى ف شعار,ه1 أ%نا فلنD ابن' ف�لن{ أ%و فلنD الف�لن© فقد1

اع\ت.ز.ى إليه.
والع1ز.ة�: ع'ص\ب.ة من الناس، والمع ع1ز'ون%. الصمعي: يقال ف الدار,

ع1ز'ون% أ%ي أ%صناف¬ من الن_اس,. والع1ز.ة: الماعة� والف1ر\ق%ة� من
الناس,، والاء� ع1و.ض¬ من الياء، وال%مع ع1زÝى على ف1ع.ل وع1ز'ون، وع'زون

أ%يضاv بالضم، ول يقولوا ع1زات كما قالوا ث�بات؛ وأ%نشد ابن بري



للكميت:ونن'، وج.ن\د.لD باغ�، ت.ر.ك}نا
ك%تائب. ج.ن\د.ل� ش.تÝ ع1ز,ينا

vوقوله تعال: عن الي.مي,ن وعن الش>مال, ع1ز,ين.؛ معن ع1زين ح1ل%قا
ح1ل%قاv وج.ماعةv جاعةv، وع1ز'ون%: ج.م\ع, ع1ز.ة{ فكانوا عن ي.م1ين,ه وعن

ش1ماله جاعات{ ف ت.ف}ر,ق%ة. وقال الليث: الع1ز.ة� ع'ص\ب.ة من الناس
ف%و\ق. ال%ل}ق%ة ون'ق%صان'ها واو. وف الديث: ما ل أ%راكم ع1ز,ين.؟
قالوا: هي ال%ل}ق%ة ال�ج\ت.م1ع.ة من الناس كأ%ن� كل� جاعة{ اع\ت1ز.اؤها

أ%ي ان\ت1ساب'ها واح1د¬، وأ%صلها ع1ز\و.ة، فحذفت الواو وج'م1ع.ت جع.
السلم.ة1 على غ%ي\ر قياس� كث�ب,ي وب'ر,ين. ف جع ث�ب.ة{ وب'ر.ة{.

وع1ز.ةD، مثل� ع1ض.ة{: أ%ص\ل�ها ع1ض\و.ة، وسنذكرها ف موضعها. قال ابن بري:
وي.أ}ت ع1زين بعن م'ت.ف%ر>ق1ي ول يلزم أ%ن يكون من صف%ة الناس

ب.ن\ز,ل%ة ث�ب,ي؛ قال: وشاهده ما أ%نشده الوهري:
فلما أ%ن} أ%ت.ي\ن. على أ�ضاخ�،

ض.ر.ح\ن. ح.صاه' أ%ش\تاتاv ع1ز,ينا
لنه يريد ال%صى؛ ومثله قول ابن أ%حر البجلي:

ح'ل1ق%ت\ ل%هاز,م'ه ع1زين. ورأ}س'ه،
كالق�ر\ص, ف�ر\ط1ح. من ط%ح1ي, ش.ع1ي,

وع1ز\و,يت¬ ف1ع\ل1يت¬؛ قال ابن سيده: وإنا حكمنا عليه بأ%ن_ه
ف1ع\ل1يت¬ لوجود ن.ظيه وهو ع1ف}ر,يت ون,ف}ريت¬، ول يكون ف1ع\ويلv ل4نه ل
ن.ظ1ي. له؛ قال ابن بري: ج.ع.ل%ه سيبويه صف%ة وفس_ره ثعلب بأ%نه القصي.

وقال ابن د'ر.يد: هو اسم م.و\ض1ع. وب.نو ع.ز\وان%: ح.يÒ من ال1ن>؛ قال
ابن أ%حر يصف الظ�ل1يم. والعرب' تقول إن الظYل1يم. من م.راك1ب,

الن>:
ح.ل%ق%ت\ ب.ن'و ع.ز\و.ان% ج'ؤ\ج'ؤ\ه'

والرأ}س.، غي. ق%ناز,ع� ز'ع\ر,
قال الليث: وكلمة ش.ن\عاء� من لغة أ%هل الشحر، يقولون ي.ع\ز.ى ما كان

كذا وكذا، كما نقول� نن: لع.م\ري لقد كان كذا وكذا، وي.ع\ز,يك. ما كان
كذا، وقال بعضهم: ع.ز\و.ى، كأ%نم كلمة ي'ت.ل%ط�ف با. وقيل: ب,ع1ز>ي، وقد

ذ�ك1ر. ف عزز؛ قال ابن دريد: الع.ز\و' لغة مرغوب¬ عنها ي.تكلم با
ب.ن'و م.ه\ر.ة بن ح.ي\د.ان%، يقولون ع.ز\و.ى كأ%نا كلمة ي'ت.ل%ط9ف' با،



وكذلك يقولون ي.ع\زى.
vع'ت1ي�ا �@عسا: ع.س.ا الشيخ' ي.ع\سو ع.س\واv وع'س'و�اv وع'س3ي�اv مثل

وع.ساءé وع.س\و.ةv وع.س3ي. ع.سÝى، كل©ه: ك%ب,ر. مثل� ع.ت1ي.. ويقال للشيخ
إذا و.ل�ى وك%ب,ر.: ع.ت.ا ي.ع\ت'و ع'ت1ي�اv، وع.سا ي.ع\س'و م1ثله، ورأيت

ف حاشية أ%صل التهذيب للزهري الذي ن.ق%ل}ت منه حديثاv متصل% الس_ند
إل ابن عباس قال: قد ع.ل1م\ت' السن_ة% كل�ها غي أ%ن ل أ%د\ري أ%كان%

رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ي.قر.أ� من الك1ب.ر, ع'ت1ي�اv أ%و
ع'س3ي�اv فما أ%دري أ%هذا من أ%صل, الكتاب أ%م س.ط%ره بعض' الفاضل�. وف
حديث قتادة بن النeع\مان: ل�ا أ%تيت' ع.م>ي بالسلم وكان شيخاv قد ع.سا

أ%و ع.شا؛ ع.س.ا، بالسي الهملة، أ%ي ك%ب,ر. وأ%س.ن_ من ع.سا القض1يب'
إذا ي.ب,س.، وبالعجمة أي ق%ل� بصر'ه وض.ع'ف. وع.س.ت\ ي.د'ه ت.ع\س'و

ع'س'و�اv: غ%ل�ظ%ت\ م1ن ع.م.ل�؛ قال ابن سيده: وهذا هو الصواب ف مصدر,
ع.سا. وع.س.ا النبات' ع'س'و�اv: غ%ل�ظ% واش\ت.د_؛ وفيه لغة أ�خرى ع.س3ي.

ي.ع\سي. ع.سÝى؛ وأ%نشد:
ي.ه\و'ون عن أ%ركان1 ع1ز¼ أ%د\ر.ما،

عن صام1ل� عاس�، إذا ما اص\ل%خ\م.ما
قال: والع.ساء� مصدر' ع.سا الع'ود' ي.ع\س'و ع.ساءé، والق%ساء� مصدر ق%سا

القلب' ي.ق}س'و ق%ساءé. وع.سا الليل�: اشت.دت ظ�ل}م.ته؛ قال:
وأ%ظ}ع.ن' الليل%، إذا الليل� ع.س.ا

والغ.ي' أ%ع\ر.ف'. والعاس1ي م1ثل� العات: وهو الاف. والعاسي:
الش>م\راخ' من شاريخ, الع1ذ}ق, ف لغة ب.ل}حر,ث بن كعب�. الوهري: وع.سا

الشيء� ي.ع\س'و ع'س'و_اv وع.ساءé، مدود أ%ي ي.ب,س. واشتد وص.ل�ب..
والع.س.ا، مقصوراv: الب.ل%ح 

(* قوله «والعسا مقصوراv البلح» هذه عبارة الصحاح،
وقال الصاغان ف التكملة: وهو تصحيف قبيح، والصواب الغسا بالغي.)

والع.س\و': الش_م.ع' ف بعض, اللغات.
وع.س.ى: ط%م.ع¬ وإشفاق¬، وهو من ال4فعال غي, ال�ت.ص.ر>فة؛ وقال

ال4زهري: ع.س.ى حرف من حروف ال�قار.بة1، وفيه ت.ر.ج¼ وط%م.ع¬؛ قال
الوهري: ل ي.ت.ص.ر_ف ل4نه وقع بلفظ الاضي ل1ما جاء ف الال، تقول: ع.س.ى

زيد¬ أ%ن ي.خ\ر'ج.، و.ع.س.ت\ فلنة� أ%ن ت.خ\ر'ج.، فز.ي\د¬ فاعل� ع.س.ى



وأ%ن ي.خ\ر'ج. مفعول�ها 
(* عسى عند جهور النحويي من اخوات كاد ترفع السم

وتنصب الب.) ، وهو بعن الروج إل أ%ن خب.ه ل يكون اساv، ل يقال
ع.س.ى زيد¬ م'ن\ط%ل1قاv. قال ابن سيده: ع.س.ي\ت' أ%ن} أ%ف}ع.ل كذا

وع.س3يت' قار,ب\ت'، وال�ول أ%ع\لى، قال سيبويه: ل يقال ع.س.ي\ت' الفعل% ول
ع.س.ي\ت' للفعل,، قال: اعلم أ%نم ل ي.ستعملون ع.س.ى ف1عل�ك،

اس\ت.غ\ن.و\ا بأ%ن ت.ف}ع.ل% عن ذلك. كما است.غ\ن أ%كثر' العرب, ب,ع.سى عن أ%ن
يقولوا ع.س.يا وع.س.و\ا، وب,ل%و\ أ%نه ذاهب¬ عن لو ذهاب'ه، ومع هذا انم ل

ي.س\ت.ع\م1لوا ال%ص\در ف هذا الباب كما ل ي.س\ت.ع\م1لوا السم. الذي
vف موض1ع1ه ي.ف}ع.ل ف ع.س.ى وكاد.، يعن أ%نم ل يقولون ع.س.ى فاعل

ول كاد. فاع1لv فت'ر,ك هذا م1ن\ كلم1ه,م\ للس\تغ\ناء بالشيء عن الشيء؛
وقال سيبويه: ع.س.ى أ%ن ت.ف}ع.ل% كقولك دنا أ%ن ت.ف}عل، وقالوا: ع.سى

الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'�ساv أ%ي كان الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv؛ حكاه سيبويه؛ قال
الوهري: أ%ما قول�هم ع.س.ى الغ'و.ي\ر' أ%ب\ؤ'ساv فشاذê نادر¬، وضع

أ%ب\ؤ'ساv موضع. ال%ب.ر، وقد يأ}ت ف المثال ما ل يأ}ت ف غيها، وربا
ش.ب_هوا ع.س.ى بكاد. واستعملوا الف1عل بعد.ه بغي أ%ن فقالوا عس.ى زيد¬

ي.ن\ط%ل1ق؛ قال س'ماع.ة� بن أسول النعامي:
ع.سى ال� يغن، عن بلد1 ابن, قادر�،

ب'ن\ه.م1ر� ج.و\ن1 الر_باب, س.ك�وب
هكذا أ%نشده الوهري؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده:

عن بلد1 ابن قارب�
وقال: كذا أنشده سيبويه؛ وبعده:

ه1ج.ف¼ ت.ح'فe الريح' فوق س1بال1ه1،
له من ل%و,ي_ات1 الع'ك�وم, ن.ص1يب'

وحكى ال4زهري عن الليث: ع.س.ى ت.ج\ر,ي م.ج\رى لعل�، تقول ع.س.ي\ت.
وع.س.ي\ت'ما وع.س.ي\ت'م\ وع.س.ت1 الرأ%ة وع.س.تا وع.س.ي\ن.؛ ي'ت.كل�م با

على فعل� ماض� وأ�م1يت. ما سواه من وجوه1 ف1ع\ل1ه1، ل يقال� ي.ع\سى ول
مفعول% له ول فاعل%. وع.س.ى، ف القرآن1 من ال3 ج.ل� ث%ناؤ'ه، واجب¬
وهو م1ن. الع1باد1 ظ%نÒ، كقوله تعال: ع.سى ال� أ%ن يأ}ت بالفتح، وقد

أ%تى ال� به؛ قال الوهري: إل ف قوله ع.سى ربeه ان ط%ل�ق%ك�ن_



أ%ن ي'ب\د1ل%ه؛ قال أ%بو عبيدة: ع.سى من ال إياب¬ فجاء4ت على إح\دى
اللغتي ل4ن عسى ف كلمهم رجاء# وي.ق1ي؛ قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون

للش_ك والي.قي,؛ قال الزهري: وقد قال ابن مقبل فجعله ي.ق1يناv أ%نشده
أ%بو عبيد:

ظ%ن>ي بم كع.سى، وهم ب,ت.ن'وف%ة{،
ي.ت.ناز.ع'ون% جوائز. ال4مثال,

أ%ي ظ%ن>ي بم ي.قي. قال ابن بري: هذا قول أ%ب عبيدة، وأ%ما ال4صمعي
فقال: ظ%ن>ي بم كع.سى أ%ي ليس بثبت كع.سى، يريد أ%ن الظ�ن هنا وإن
كان بعن اليقي فهو كع.سى ف كونا بعن الطمع والرجاء، وجوائز'

ال4مثال ما جاز من الشعر وسار. وهو ع.س3ي¬ أ%ن ي.ف}ع.ل كذا وع.س� أ%ي خ.ل1يق¬؛
قال ابن ال4عراب: ول يقال ع.سÝى. وما أ%ع\ساه' وأ%ع\س, به وأ%ع\س,

بأ%ن يفعل% ذلك: كقولك أ%ح\ر, به1، وعلى هذا وج_ه. الفار,س1يe قراءة نافع:
فهل ع.س3يت'م، بكسر السي، قال: لن_هم قد قالوا هو ع.س� بذلك وما
أ%ع\ساه' وأ%ع\س, به، فقوله ع.س� يقو�ي ع.س3يتم، أل ترى أ%ن� ع.س� كح.ر�

وشج�؟ وقد جاء ف%ع.ل% وف%ع1ل% ف ن.ح\و, و.ر.ى الز_ن\د' وو.ر,ي.، فكذلك
ع.سي.ت'م وع.س3يت'م، فإن أ�س\ن,د. الف1عل� إل ظاه1ر� فقياس ع.س3يتم أ%ن
يقول فيه ع.س3ي. زيد¬ مثل� ر.ض1ي. زيد¬، وإن ل ي.ق�ل}ه فسائ1غD له أ%ن

يأ}خذ% باللغ.ت.ي فيستعمل% إحداها ف موضع دون ال�خرى كما ف%ع.ل% ذلك ف
غيها. وقال الزهري: قال النحويون يقال ع.س.ى ول يقال ع.س3ي.. وقال

ال عز وجل: فهل ع.س.ي\ت'م\ إن تو.ل�ي\ت'م\ أ%ن ت'ف}س3دوا ف الرض,؛
ات_ف%ق. القراء� أ%جعون على فتح السي من قوله ع.س.ي\ت'م\ إل� ما جاء عن

ناف1ع� أ%نه كان يقرأ� فهل ع.س3يتم، بكسر السي، وكان يقرأ�: ع.س.ى
ر.بeكم أ%ن} ي'ه\ل1ك. ع.د'و>كم\، فدل� موافقت'ه القر�اء على ع.س.ى على

أ%ن9 الصواب ف قوله ع.س.ي\ت'م فتح السي. قال الوهري: ويقال ع.س.ي\ت' أ%ن}
أ%ف}ع.ل% ذلك وع.س3يت'، بالفتح والكسر، وقرئ بما فهل ع.س.ي\ت'م

وع.س3يت'م\. وحكى اللحيان عن الكسائي: بالع.س.ى أن ي.ف}ع.ل، قال: ول أ%س\معهم
ي'ص.ر>ف�ونا م'ص.ر_ف. أ%خ.وات1ها، يعن بأ%خواتا ح.ر.ى وبال}ح.ر.ى

Dمنه أ%ي م.خ\ل%ق%ة. وإنه ل%م.ع\ساة Dوما شاك%ل%ها. وهذا ال4مر' م.ع\ساة
أن ي.ف}ع.ل ذاك: كقولك م.ح\راةD، يكون للم'ذ%كر وال�ؤن_ث والثني
والمع بلفظ{ واحد. وال�عس3ية�: الناقة الت ي'ش.كe فيها أ%ب,ها ل%ب.ن¬ أ%م



ل، والمع ال�ع\س3يات'؛ قال الشاعر:
إذا ال�ع\س3يات م.ن.ع\ن. الص_ب'و

ح.، خ.ب_ ج.ر,يeك. بال�ح\ص.ن,
ج.ر,يeه: وك1يل�ه ور.س'ول�ه، وقيل: ال%ر,يe ال%اد1م'، وال�ح\ص.ن'

ما أ�ح\ص1ن. وادeخ1ر. من الط�عام, للج.د\ب,؛ وأ%ما ما أ%نشده أ%بو
العباس:

أ%ل ت.ر.ن ت.ر.ك}ت' أ%با ي.ز,يد{
وصاح1ب'ه، كم1ع\ساء3 ال%وار,ي

بل خ.ب\ط{ ول ن.ب\ك{، ولكن\
ي.داv ب,يد{ ف%ها ع1يثي ج.عار,

�قال: هذا رجل ط%ع.ن رج'لv، ث قال: تر.ك}ت'ه كم1ع\ساء� ال%واري يس3يل
الد_م' عليه كالرأة الت ل تأ}خذ ال�ش\وة% ف ح.ي\ض1ها ف%د.م'ها

يسيل�. وال1ع\ساء� من الوار,ي: ال�راه1ق%ة الت ي.ظنe من رآها أ%نا قد
ت.و.ض_أ%ت\. وحكى ال4زهري عن ابن كيسان قال: اعلم أ%ن ج.م\ع. القصور
كله إذا كان بالواو والنون والياء فإن آخره ي.س\ق�ط لسكونه وسكون1 واو,

المع, وياء المع, ويبقى ما قبل% ال4ل1ف على ف%ت\حه، من ذلك الد\ن.ون%
جع أ%د\ن.ى وال�ص\ط%ف%ون وال�وس.ون والع1يس.و\ن%، وف النصب والفض

ال4د\ن.ي وال�ص\ط%ف%ي\ن.
وال4ع\ساء: الرزان� الصeلب.ة�، واحد'ها عاس�.

وروى ابن الثي ف كتابه ف الديث: أ%فضل� الصدقة ال%ن,يحة ت.غ\د'و
ب,ع1ساء� وتروح بع1ساء، وقال: قال الطاب قال ال�م.ي\د1ي الع1ساء�

الع'سe، قال: ول أ%س\معه إل� ف هذا الديث. قال: وال�م.ي\دي من أ%ه\ل,
اللYسان1، قال: ورواه أ%بو خيث%مة ث قال ب,ع1ساس� كان أ%جود. 

(* قوله
«بعساس كان أجود» هكذا ف جيع الصول.) ، وعلى هذا يكون ج.م\ع الع'س>

أ%بدل المزة من السي، وقال الزمشري: الع1ساء� والع1ساس' جع' ع'س¼.
وأ%بو الع.سا: ر.ج'لD؛ قال الزهري: كان خل�د صاحب' ش'ر.ط%ة الب.ص\ر.ة

ي'ك}ن.ى أ%با الع.سا.
@عشا: الع.شا، مقصور¬: سوء� الب.ص.ر, بالليل, والنهار,، يكون� ف الناس,

والد_واب> والبل, والط�ي,، وقيل: هو ذ%هاب' الب.ص.ر,؛ حكاه ثعلب،



قال ابن سيده: وهذا ل يصحe إذا تأ%م_لته، وقيل: هو أ%ن ل ي'ب\ص1ر
بالليل، وقيل: الع.شا يكون� س'وء4 البص.ر, من غي, ع.مÝى، ويكون� الذي ل

ي'ب\ص1ر' بالل�ي\ل, وي'ب\ص1ر' بالن_هار,، وقد ع.شا ي.ع\ش'و ع.ش\واv، وهو
أ%د\ن.ى ب.ص.ر,ه وإنا ي.ع\ش'و بعد.ما ي.ع\ش.ى. قال سيبويه: أ%مالوا

الع.شا ، وإن كان من ذ%وات1 الواو,، ت.ش\بيهاv بذ%وات الواو, من الفعال
كغ.زا ونوها، قال: وليس يط�ر,د' ف ال4س\ماء إنا ي.ط�ر,د' ف

ال4ف}عال,، وقد ع.ش1ي. ي.ع\ش.ى ع.شÝى، وهو ع.ش� وأ%ع\ش.ى، وال�نثى ع.ش\واء،
والع'ش\و' ج.مع' ال4ع\ش.ى؛ قال ابن العراب: الع'ش\و' من الشeعراء س.ب\عة:

أ%ع\ش.ى بن ق%ي\س� أ%بو ب.ص1ي، وأ%ع\شى باهل%ة% أ%بو ق�حافة 
(* قوله «

أبو قحافة» » هكذا ف الصل، وف التكملة: أبو قحفان.)
وأ%ع\ش.ي ب.ن ن.ه\ش.ل� ال4س\ود' بن' ي.ع\ف�ر.، وف السلم أ%ع\ش.ى

ب.ن ر.بيعة من بن ش.ي\بان%، وأ%ع\ش.ى ه.م\دان، وأ%ع\ش.ى ت.غ\ل1ب ابن'
جاوان%، وأ%ع\ش.ى ط1ر\ود{ من س'ل%ي\م، وقال غيه: وأ%ع\ش.ى ب.ن ماز,ن{ من

ت.م1يم. ور.ج'لن أ%ع\ش.يان1، وامرأتان1 ع.ش\واوان1، ورجال ع'شو¬
وأ%ع\ش.و\ن%.

وع.ش_ى الط�ـي\ر.: أ%و\ق%د ناراv لتع.شى منها فيصيدها. وع.شا ي.ع\ش'و
إذا ض.ع'ف. ب.ص.ر'ه، وأ%عشاه' ال. وف حديث ابن, ال�س.ي_ب: أ%نه
vذ%ه.ب.ت\ إحد\ى ع.ين.ي\ه وهو ي.ع\ش'و بال�خ\رى أ%ي ي'ب\ص1ر با ب.ص.را

ض.ع1يفاv. وع.شا عن الشيء ي.ع\ش'و: ض.ع'ف. ب.ص.ر'ه عنه، وخ.ب.ط%ه خ.ب\ط%
ع.ش\واء: ل ي.ت.ع.م_د\ه. وفلنD خابطD خ.ب\ط% ع.ش\واء، وأ%ص\ل�ه من الناقة1

الع.ش\واء3 لنا ل ت'ب\ص1ر ما أ%مام.ها فهي ت.خ\ب,ط� ب,ي.دي\ها، وذلك
أ%نا ت.ر\ف%ع ر.أ}سها فل ت.ت.ع.ه_د' م.واض1ع. أ%خ\فاف1ها؛ قال زهي:

رأ%ي\ت' ال%ناي.ا خ.ب\ط% ع.ش\واء4، م.ن\ ت.ص1ب\
ت'م1يت\ه' ، وم.ن\ ت'خ\ط1ئ} ي'ع.م_ر\ ف%ي.ه\ر.م,

vومن أ%مثالم الس_ائرة: وهو ي.خ\ب,ط خ.ب\ط% ع.ش\واء، يضر.ب' مثل
للس_اد1ر, الذي ي.ر\ك%ب' ر.أ}س.ه' ول ي.ه\ت.مe ل1عاق1ب.ت1ه1 كالن_اق%ة

الع.ش\واء الت ل ت'ب\ص1ر'، فهي ت.خ\ب,ط� بي.د.ي\ها كل� ما م.ر_ت به ،
وش.ب_ه ز'ه.ي¬ النايا ب.ب\ط1 ع.ش\واء4 ل4ن_ها ت.ع'مe الك�ل� ول

ت.خ'صe. ابن ال4عراب: الع'قاب' الع.ش\واء� الت ل ت'بال كي\ف.



خ.ب.ط%ت\ وأ%ي\ن. ض.ر.ب.ت\ بخال1بها كالن_اقة الع.ش\واء ل ت.د\ر,ي ك%ي\ف.
ت.ض.ع ي.د.ها.

وت.عاش.ى: أ%ظ}ه.ر. الع.شا، وأ%رى من ن.ف}س3ه أ%نه أ%ع\ش.ى وليس به.
وتعاش.ى الرجل� ف أ%م\ر,ه إذا ت.ج.اه.ل%، على ال%ث%ل. وع.شا ي.ع\شو' إذا

vوع'ش'و�ا vللض>ياف%ة وع.شا إل النار، وع.شاها ع.ش\وا vأ%تى نارا
واع\ت.شاها واع\ت.ش.ى با، كل©ه: رآها ل%ي\لv على ب'ع\د{ فق%ص.د.ها

م'س\ت.ض1يئاv با؛ قال الطيئة:
م.ت.ى تأ}ت1ه1 ت.ع\ش'و إ,ل ض.و\gء نار,ه1،

ت.ج,د\ خ.ي. نار�، عند.ها خ.ي' م'وق1د1
أ%ي مت تأ}ت1ه1 ل ت.ت.ب.ي_ن نار.ه' م1ن\ ض.ع\ف ب.ص.ر,ك؛

وأ%نشد ابن ال4عراب:
و'ج'وهاv لو أن� ال�د\ل1ج,ي. اع\ت.ش.و\ا با،

ص.د.ع\ن. الدeجى حت_ى ت.رى الل9ي\ل% ي.ن\ج.لي
(* قوله« وجوهاv» هو هكذا بالنصب ف الصل والكم، وهو بالرفع فيما

سيأت.)
وع.ش.و\ت'ه: ق%ص.د\ت'ه ليلv، هذا هو ال4ص\ل� ث صار كل© قاص1د{
عاش1ياv. وع.ش.و\ت إ,ل النار, أ%ع\ش'و إ,ليها ع.ش\واv إ,ذا اس\ت.د\ل%ل}ت.

عليها ب,ب.ص.ر� ض.عيف{، وي'ن\شد بيت ال�طيئة أ%يضاv، وفس_ره فقال: العن
مت ت.أ}ت1ه عاش1ياv، وهو م.ر\ف�وع¬ بي م.ج\ز'وم.ي\ن ل4ن الفعل%

vس\ت.ق}ب.ل إ,ذا و.ق%ع م.وق1ع. الال ي.ر\ت.ف1ع، كقولك: إ,ن تأ}ت1 زيدا�ال
ت'ك}ر,م'ه ي.أ}ت1ك.، ج.ز.م\ت. تأ}ت1 بأ%ن}، وج.ز.م\ت. يأ}ت1ك. بالواب،

ورف%ع\ت. ت'ك}ر,م'ه بينهما وج.ع.ل}ت.ه حالv، وإ,ن ص.د.ر\ت عنه إ,ل غيه قلت
ع.ش.و\ت' عنه، ومنه قوله تعال: وم.ن ي.ع\ش' عن ذك}ر, الر_ح\من

ن'ق%ي>ض\ له شيطاناv فهو له ق%رين¬؛ قال الفراء: معناه من ي'ع\رض\ عن ذكر
الرحن، قال: ومن قرأ% وم.ن ي.ع\ش' عن ذكر الرحن فمعناه م.ن ي.ع\م. عنه، وقال

الق�ت.يب: معن قوله وم.ن\ ي.ع\ش' عن ذكر الرحن أ%ي ي'ظ}ل1م\ ب.ص.ر'ه،
قال: وهذا قول� أ%ب عبيدة، ث ذهب ي.ر'دe قول% الفراء ويقول: ل أ%ر.

أ%حداv ي'جيز' ع.ش.و\ت' عن الشيء أ%ع\ر.ض\ت' عنه، إ,نا يقال ت.عاش.ي\ت'
عن الشيء أ%ي ت.غاف%ل}ت عنه كأ%ن ل أ%ر.ه'، وكذلك تعام.ي\ت، قال:

وع.ش.و\ت' إ,ل النار أ%ي اس\ت.د\ل%ل}ت عليها بب.ص.ر� ضعيف. قال ال4زهري:



أ%غ}ف%ل الق�ت.ي\ب موضع. الصواب, واع\ت.ر.ض مع غ%ف}ل%ت1ه على الفراء
ي.ر'دe عليه، فذكرت قوله ل4ب.ي>ن ع'وار.ه فل ي.غ\ت.ر_ به الناظر' ف

كتابه. والعرب تقول: ع.ش.و\ت' إ,ل النار أ%ع\ش'و ع.ش\واv أ%ي ق%ص.دت'ها
م'ه\ت.د1ياv با، وع.ش.و\ت' عنها أ%ي أ%ع\ر.ض\ت عنها، في'فر>قون بي إ,ل

وع.ن\ موصول%ي\ن بالفعل. وقال أ%بو زيد: يقال ع.ش.ا فلنD إ,ل النار
ي.ع\ش'و ع.ش\واv إ,ذا رأ%ى ناراv ف أ%و_ل الليل في.ع\ش'و إ,ليها ي.س\تض1يء�

بض.و\ئها. وع.ش.ا الرجل� إ,ل أ%هل1ه ي.ع\ش'و: وذلك من أ%و_ل الليل إ,ذا
�ع.ل1م. مكان% أ%هل1ه فق%صد. إ,ليهم. وقال أ%بو اليثم: ع.ش1ي. الرجل

ي.ع\شى إ,ذا صار أ%ع\شى ل ي'ب\ص1ر' ل%ي\لv؛ وقال م'زاح1م¬ الع'ق%ي\لي
فجع.ل العت1شاء بالوجوه كالعتشاء بالنار ي.م\د.ح' قوماv بالمال:

ي.زين' س.نا الاو,ي> كل� ع.شي_ة{،
على غ%فلت الز_ي\ن, وال�ت.ج.م_ل,،

و'ج'وه¬ لو.ان� ال�د\ل1جي. اع\ت.ش.و\ا با،
س.ط%ع\ن. الدeجى حت تر.ى اللي\ل% ي.ن\ج.لي

وع.ش.ا عن كذا وكذا ي.ع\ش'و عنه إ,ذا م.ضى عنه. وع.ش.ا إ,ل كذا وكذا
ي.ع\ش'و إ,ليه ع.ش\واv وع'ش'و�اv إ,ذا ق%ص.د إ,ليه م'ه\ت.د1ياv بض.و\ء

نار,ه. ويقال: اس\ت.ع\ش.ى فلنD ناراv إ,ذا اه\ت.دى با؛ وأ%نشد:
ي.ت\بعن حروباv إ,ذا ه1ب\ن. ق%د.م\،
كأ%نه بالل�ي\ل, ي.س\ت.ع\ش1ي ض.ر.م

vأي سائقا vقوله« حروبا» هكذا ف الصل، ولعله مرف، والصل ح'وذي�ا *)
سريع السي)

يقول: هو ن.ش1يطD صاد1ق' الط�ر\ف1 ج.ر,يء# على الليل, كأ%نه م'س\ت.ع\ش�
ض.ر.مةv، وهي النار'، وهو الرجل� الذي قد ساق. الار,ب' إ,بله فط%ر.د.ها

ف%ع.م.د إ,ل ث%و\ب� فش.ق�ه وف%ت.ل%ه ف%ت\لv شديداv، ث غ%م.ره ف
ز.ي\ت{ أ%و د'ه\ن فر.و_اه'، ث أ%ش\عل ف ط%ر.ف1ه النار فاه\ت.دى با

واق}ت.ص_ أ%ث%ر. الار,ب, لي.س\ت.ن\ق1ذ% إ,بل%ه؛ قال ال4زهري: وهذا كله
صحيح، وإ,نا أ%تى الق�ت.ي\ب_ ف وهه ال%ط%أ� من جهة أ%نه ل ي.ف}ر'ق بي

ع.شا إ,ل النار وع.شا عنها، ول ي.ع\ل%م أ%ن كل� واحد{ منهما ضد الخر
من باب ال%ي\ل, إ,ل الشيء3 وال%ي\ل عنه، كقولك: ع.د.ل}ت إ,ل بن

فلن{ إ,ذا ق%صدت.هم، وع.د.ل}ت' عنهم إ,ذا م.ض.ي\ت. عنهم، وكذلك م1ل}ت'



إ,ليهم وم1ل}ت عنهم، وم.ضي\ت إ,ليهم ومضي\ت عنهم، وهكذا قال أ%بو إ,سحق
الزج_اج ف قوله عز وجل: ومن يعش' عن ذكر, الرحن أ%ي ي'ع\ر,ض عنه كما قال

الفراء؛ قال أ%بو إ,سحق: ومعن الية أ%ن� من أ%عرض عن القرآن وما فيه من
الكمة إ,ل أ%باط1يل الضلYي ن'عاق1ب\ه بشيطان{ ن'ق%ي>ض'ه له حت

ي'ض1ل�ه ويلزمه قريناv له فل ي.ه\تدي م'جازاةv له حي آثر. الباطل% على
الق البي>ن؛ قال ال4زهري: وأ%بو عبيدة صاحب معرفة بالغريب وأ%يام

العرب، وهو ب.ليد' النظر ف باب النحو ومق%اييسه. وف حديث ابن عمر: أ%ن�
رجلv أ%تاه فقال له كما ل ي.ن\ف%ع' مع الش>ر\ك1 ع.م.لD هل ي.ض'رe مع

ال3يان ذ%ن\ب¬؟ فقال ابن عمر: ع.ش> ول ت.غ\ت.ر_، ث سأ%ل ابن. عباس
فقال مثل% ذلك؛ هذا م.ث%لD للعرب ت.ض\رب'ه ف الت_و\ص1ية بالحت1ياط
وال4خ\ذ1 بال%ز\م، وأ%صل�ه أ%ن رجلv أ%راد أ%ن ي.ق}ط%ع م.فاز.ة بإبل1ه ول

ي'ع.ش>ها، ثقة على ما فيها 
(* قوله« ثقة على ما فيها إل» هكذا ف الصل

الذي بايدينا، وف النهاية: ثقة با سيجده من الكل، وف التهذيب: فاتكل
على ما فيها إل.) من الك%ل3، فقيل له: ع.ش> إ,بل%ك قبل أ%ن ت'ف%و>ز.

وخ'ذ} بالحتياط، فإ,ن كان فيها كل# ي.ض'ر_ك ما صن.ع\ت.، وإ,ن ل يكن
فيها شيء# كنت. قد أ%خ.ذ}ت بالثYقة وال%ز\م، فأ%راد ابن عمر بقوله هذا

اجت.ن,ب, الذنوب. ول ت.ر\كب\ها ات>كالv على ال3سلم، وخ'ذ} ف ذلك
بالثYقة والحتياط؛ قال ابن بري: معناه ت.ع.ش_ إ,ذا كنت. ف س.ف%ر� ول

ت.ت.وان% ث1قةv منك أ%ن} تت.ع.ش_ى عند أ%هل1ك.، فل%ع.ل�ك ل ت.ج,د' عندهم
شيئاv. وقال الليث: الع.ش\و' إ,ت\يان'ك. ناراv ت.ر\ج'و عندها ه'دÝى أ%و
خ.ي\راv، تقول: ع.ش.و\ت'ها أ%ع\ش'وها ع.ش\واv وع'ش'و�اv، والعاش1ية: كل

شيء� يعش'و بالليل, إ,ل ض.وء3 نار� من أ%صناف1 ال%لق, الف%راش, وغي,ه،
وكذلك ال3بل الع.واش1ي ت.ع\ش'و إ,ل ض.وء3 نار�؛ وأ%نشد:

وعاش1ية{ ح'وش� ب,طان{ ذ%ع.ر\ت'ها
بض.ر\ب, ق%ت1يل�، و.س\ط%ها، ي.ت.س.ي_ف'

قال ال4زهري: غ%ل1ط% ف تفسي ال3بل, الع.واشي أ%نا الت ت.ع\ش'و
vإ,ل ض.و\ء3 النار,، والع.واشي جع' العاش1ية، وهي الت ت.ر\عى ليل

وتت.ع.ش_ى، وسنذكرها ف هذا الفصل: والع'ش\وة والع1ش\وة: النار' ي'س\ت.ضاء�
با. والعاش1ي: القاص1د'، وأ%صل�ه من ذلك ل4نه ي.ع\ش'و إ,ليه كما ي.ع\ش'و



إ,ل النار؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
ش1هاب الذي أ%ع\ش'و الطريق. بض.و\ئ1ه
ود1ر\عي، ف%ل%يل� الناس, ب.ع\د.ك أ%س\و.د'

والع'ش\وة: ما أ�خ1ذ% من نار� لي'ق}ت.بس أ%و ي'س\ت.ضاء4 به. أ%بو عمرو:
الع'ش\وة كالشeع\لة من النار,؛ وأ%نشد:

حت إ,ذا اش\تال% س'ه.ي\لD بس.ح.ر\،
كع'ش\وة1 القاب,س, ت.ر\مي بالش_رر

قال أ%بو زيد: اب\غ'ونا ع'ش\وةv أ%ي ناراv ن.س\ت.ضيء� با. قال أ%بو
زيد: ع.ش1ي. الرجل� عن حق أ%صحاب,ه ي.ع\ش.ى ع.شÝى شديداv إ,ذا ظ%ل%م.هم، وهو

كقولك ع.م1ي. عن الق، وأ%صله من الع.ش.ا؛ وأ%نشد:
أ%ل ر'ب_ أ%ع\شى ظال1م� م'ت.خ.م>ط{،

ج.ع.ل}ت' بع.ي\ن.ي\ه1 ض1ياءé، فأ%ب\ص.را
وقال: ع.ش1ي. علي_ فلنD ي.ع\ش.ى ع.شÝى، منقوص، ظ%ل%م.ن. وقال الليث:

يقال للرجال ي.ع\ش.و\ن%، وه'ما ي.ع\ش.يان1، وف النساء ه'ن_ ي.ع\ش.ي\ن،
قال: ل�ا صارت الواو ف ع.ش1ي. ياءé لك%س\رة الشي ت'ر,ك%ت\ ف

ي.ع\ش.يان1 ياءé على حال1ها، وكان ق1ياس'ه ي.ع\ش.و.ان1 فت.ر.كوا القياس، وف
تثنية ال4ع\شى ها ي.ع\ش.يان1، ول يقولوا ي.ع\ش.وان1 ل4ن� الواو ل�ا

صارت ف الواحد ياءé لك%س\رة ما ق%ب\ل%ها ت'ر,ك%ت ف الت_ث}نية على
حالا، والن>س\بة إ,ل أ%ع\شى أ%ع\ش.ويÒ، وإ,ل الع.ش1ي_ة1

ع.ش.و,يÒ.والع.ش\و.ة� والع'ش\و.ة� والع1ش\و.ة�: ر'كوب' ال4م\ر على غي بيان{.
وأ%و\طأ%ن ع.ش\و.ةv وع1ش\و.ةv وع'ش\وة: لب.س. علي_، والعن فيه أ%نه

ح.م.له على أ%ن ي.ر\ك%ب أ%مراv غي. م'س\ت.بي, الرشد فر'ب_ما كان فيه
ع.ط%ب'ه، وأ%صله من ع.ش\واء3 الليل وع'ش\و.ت1ه مثل� ظ%ل}ماء3 الليل

وظ�ل}م.ته، تقول: أ%و\ط%أ}ت.ن ع.ش\و.ةv أ%ي أ%م\راv م'ل}ت.ب,ساv، وذلك إ,ذا
أ%خ\ب.ر\ت.ه با أ%و\ق%ع\ت.ه به ف ح.ي\ر.ة{ أ%و ب.ل1ي_ة. وحكى ابن بري عن

ابن قتيبة: أ%وط%أ}ته ع.ش\وة أ%ي غ%ر.ر\ته وح.م.ل}ته على أ%ن ي.ط%أ% ما ل
ي'ب\ص1ر'ه فر'ب_ما وقع ف ب,ئ}ر�. وف حديث علي، كرم ال وجهه: خ.ب_اط

ع.ش.وات أ%ي ي.خ\ب,ط� ف الظ�لم, وال4مر ال�ل}ت.ب,س في.ت.ح.ي_ر.
وف الديث: يا م.ع\ش.ر. الع.ر.ب اح\م.د'وا ال4 الذي ر.ف%ع. عنكم'

الع'ش\و.ة%؛ يريد ظ�ل}مة الك�ف}ر, ك�ل�ما رك1ب. ال3نسان� أ%مراv ب.ه\ل� ل



ي'ب\صر' وج\ه.ه، فهو ع'ش\وة من ع'ش\وة الل�ي\ل,، وهو ظ�ل}مة أ%و_له.
يقال: م.ضى من الل�ي\ل, ع.ش\وة، بالفتح، وهو ما بي أ%و_ل1ه إ,ل ر'ب\عه.
وف الديث: حت ذ%ه.ب. ع.ش\و.ةD من الل�ي\ل,. ويقال: أ%خ.ذ}ت' ع.ل%ي\هم
بالع.ش\وة أ%ي بالس_واد1 من الل�يل. والع'شوة، بالضم والفتح والكسر:

ال4م\ر' ال�ل}ت.بس. وركب فلنD الع.ش\واء4 إ,ذا خ.ب.ط% أ%مر.ه على غي,
ب.ص1ية. وع.ش\و.ة� الل�ي\ل, والس_ح.ر وع.ش\واؤه: ظ�ل}م.ت'ه. وف حديث

ابن الكوع: فأ%خ.ذ% ع.ل%ي\ه,م\ بالع.ش\وة1 أ%ي بالس_واد1 من الل�ي\ل,،
وي'ج\م.ع على ع.ش.وات{. وف الديث: أ%نه، عليه السلم، كان ف س.ف%ر

فاع\ت.شى ف أ%و_ل, الل�ي\ل, أ%ي سار وقت. الع1شاء كما يقال اس\ت.ح.ر
واب\ت.ك%ر.

والع1شاء�: أ%و_ل� الظ�لم, من الل�ي\ل,، وقيل: هو من صلة1
ال%غ\ر,ب إ,ل الع.ت.مة. والع1شاء4ان1: ال%غ\ر,ب والع.ت.مة؛ قال ال4زهري: يقال

لصلت ال%غ\ر,ب والع1شاء3 الع1شاء4ان1، وال4صل� الع1شاء� فغ'لYب.
على ال%غ\ر,ب، كما قالوا ال4ب.وان وها ال4ب' وال�مe، ومثله كثي.

وقال ابن شيل: الع1شاء� حي. ي'ص.ل9ي الناس' الع.ت.مة؛ وأ%نشد:
ومو�ل م.ل%ث% الع1شاء3 د.ع.و\ت'ه،
والليل� م'ن\ت.ش1ر' الس_ق1يط ب.ه,يم'

(* قوله« ومو�ل» هكذا ف الصل.)
قال ال4زهري: ص.لة� الع1شاء3 هي الت بعد. صلة1 ال%غ\ر,ب، وو.ق}ت'ها

حي. ي.غ1يب' الش_ف%ق، وهو قوله تعال: ومن بعد صلة1 الع1شاء3.
وأ%ما الع.ش1يe فقال أ%بو اليثم: إ,ذا زالت الش_م\س' د'ع1ي ذلك

الوقت' الع.ش1ي_، ف%ت.ح.و_ل% الظل© ش.ر\ق1ي�اv وتو_لت الشم\س' غ%ر\بي_ة؛
قال ال4زهري: وصلتا الع.ش1ي> ها الظ©ه\ر والع.ص\ر. وف حديث أ%ب

هريرة، رضي ال عنه: صلى بنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، إح\دى
صلت.ي العشي>، وأ%ك}ب.ر' ظ%ن أ%نا الع.ص\ر، وساقه ابن ال4ثي فقال: ص.لى

بنا إح\دى صلت الع.ش1ي> فس.ل�م من اث}ن.ت.ي\ن، يريد' صلة% الظ©ه\ر
أ%و الع.ص\ر؛ وقال ال4زهري: ي.ق%ع العشيe على ما ب.ي\ن. ز.وال,

الشم\س, إل و.ق}ت غ�روبا، كل ذلك ع.ش1يÒ، فإذا غاب.ت1 الش_م\س' فهو
الع1شاء�، وقيل: الع.ش1يe من\ ز.وال, الش_م\س إ,ل الص_باح، ويقال ل1ما بي
ال%غ\ر,ب والع.ت.مة: ع1شاء#؛ وزعم قوم أ%ن� العشاء من ز.وال الشمس إ,ل



ط�لوع الف%ج\ر، وأ%نشدوا ف ذلك:
غ%د.و\نا غ%د\و.ةv س.ح.راv بلي\ل�

ع1شاءé، بعد.ما ان\ت.صف الن_هار'
.Dل يتمك�ن؛ ل تقول مضت\ ع.ش\و.ة ،éوجاء ع.ش\وة% أ%ي ع1شاء

والع.ش1يe والع.ش1ي_ة�: آخر' النهار، يقال: جئت'ه ع.ش1ي_ةv وع.ش1ي_ةv؛ حكى
ال4خية% سيبويه. وأ%ت.ي\ت'ه الع.ش1ي_ة%: ليو\م1ك.، وآتيه ع.ش1ي_ غد{،

بغي هاء�، إ,ذا كان للم'س\ت.قبل، وأ%ت.يتك ع.ش1ي�اv غي مضاف{، وآت1يه
بالع.ش1ي> والغد أ%ي كل� ع.شي_ة وغ%داة{، وإ,ن لتيه بالعشايا

والغ.دايا. وقال الليث: الع.ش1يe، بغي هاء�، آخ1ر' النهار,، فإ,ذا قلت ع.شية فهو
ل1يو\م واحد{، يقال: لقيته ع.ش1ي_ة% يوم كذا وكذا، ول%ق1يته ع.ش1ي_ة%

من الع.ش1ي�ات، وقال الفراء ف قوله تعال: ل ي.ل}ب.ث�وا إ,ل�
ع.ش1ي_ة أ%و ض'حاها، يقول القائل�: وهل للع.ش1ي_ة ض'حÝى؟ قال: وهذا ج.ي>د من

كلم العرب، يقال: آت1يك الع.ش1ي_ة% أ%و غدات.ها، وآتيك الغ.داة% أ%و
ع.ش1ي_ت.ها، فالعن ل ي.ل}بثوا إ,ل� ع.ش1ي_ة أ%و ض'حى الع.ش1ي_ة،

فأ%ضاف الضeحى إ,ل الع.ش1ي_ة؛ وأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%ل ل%يت. ح.ظYي من ز,يار.ة1 أ�م>ي.ه\

غ%د1ي_ات ق%ي\ظ{، أ%و ع.ش1ي_ات أ%ش\ت1ي.ه\
فإ,نه قال: الغ.د.وات ف الق%ي\ظ أ%ط}و.ل� وأ%ط}ي.ب'، والع.ش1ي_ات' ف

الش>تاء3 أ%طول� وأ%طيب'، وقال: غ%د1ي_ةD وغ%د1ي_ات مثل� ع.ش1ي_ة{
وع.ش1ي_ات، وقيل: الع.ش1يe والع.ش1ي_ة من صلة1 ال%غ\ر,ب إل

الع.تمة، وتقول: أ%ت.ي\ت'ه ع.ش1ي_ أ%م\س, وع.ش1ي_ة أ%م\س,. وقوله تعال: ولم\
Òول ع.ش1ي Dوليس. ه'ناك ب'ك}ر.ة ،vوع.ش1ي_ا vهم\ فيها ب'كر.ة�رز\ق

وإنا أ%راد ل�م رز\ق�ه'م ف م1ق}دار، بي الغ.داة1 والع.ش1ي>، وقد جاء
ف الت_ف}س3ي: أ%ن� مع\ناه ول�م\ ر,ز\ق�ه'م كل� ساعة{، وتص¬غ1ي'

الع.ش1ي> ع'ش.ي\ش1يانD، على غي القياس، وذلك عند ش.فىÝ وهو آخ1ر' ساعة{ من
الن_هار، وقيل: تصغي الع.ش1ي> ع'ش.ي_انD، على غي قياس م'ك%ب_ره،

vوالمع ع'ش.ي_انات. ول%ق1يت'ه ع'ش.ي\ش1ي.ة ،vكأنم ص.غ_روا ع.شي\انا
وع'ش.ي\ش1ي.ات{ وع'ش.ي\ش1يانات{ وع'ش.ي_انات، كل© ذلك نادر، ولقيته

م'غ.ي\ر,بان% الش_م\س, وم'غ.ي\ر,بانات1 الش_م\س,. وف حديث ج'ن\د.ب
ال�ه.ن: فأ%ت.ي\نا ب.ط}ن. الك%ديد فن.ز.ل}نا ع'ش.ي\ش1ي.ةv، قال: هي تصغي



ع.ش1ي_ة على غي قياس، أ�ب\دل% من الياء الو'س\طى ش1ي¬ كأ%ن9 أ%صل%ه
،vوع'شي_انا vوع'ش.ي\ش1يانا vوحكي عن ثعلب: أ%ت.ي\ت'ه ع'ش.ي\ش.ة .vع'ش.ي>ية
قال: ويوز ف ت.ص\غي, ع.ش1ي_ة{ ع'ش.ي_ة وع'ش.ي\ش1ي.ةD. قال ال4زهري:

كلم العرب ف تصغي ع.ش1ي_ة ع'ش.ي\ش1ي.ةD، جاء نادراv على غي قياس،
ول أ%س\م.ع ع'ش.ي_ة ف تصغي ع.شي_ة، وذلك أ%ن� ع'ش.ي_ة تص\غ1ي'

الع.ش\و.ة، وهو أ%ول� ظ�ل}مة الليل، فأ%رادوا أ%ن ي.ف}ر'قوا بي تصغي
الع.ش1ي_ة وبي ت.صغي الع.ش\و.ة؛ وأ%م_ا ما أ%نشده ابن ال4عراب من

قوله:ه.ي\فاء� ع.ج\زاء� خ.ر,يد¬ بالع.ش1ي،
ت.ض\ح.ك' عن ذ1ي أ�ش'ر� ع.ذ}ب� ن.ق1ي

فإنه أ%راد بالل�يل، فإم_ا أ%ن يكون س.م_ى الليل% ع.ش1ياv ل%كان1
الع1شاء الذي هو الظلمة، وإم_ا أ%ن يكون وضع الع.ش1ي_ موض1ع. الليل

لق�ر\ب,ه منه من حيث كان% الع.ش1يe آخ1ر. الن_هار، وآخر' الن_هار,
م'ت_ص1لD بأ%و_ل الليل، وإنا أ%راد. الشاعر' أ%ن} ي'بالغ% بت.خ.رeد1ها

واس\ت1حيائ1ها لن� الليل% قد ي'ع\د.م' فيه الرeق%باء� وال�ل%ساء�، وأ%كثر'
من ي'س\ت.ح\يا منه، يقول: فإذا كان ذلك مع عدم ه.ؤ'لء فما ظ%نeك.

بت.خ.رeد1ها ن.هاراv إذا ح.ض.ر'وا ؟ وقد يوز أ%ن ي'ع\ن.ى به اس\ت1حياؤها عند
ال�باع.ل%ة ل4ن� ال�باع.ل%ة أ%كثر' ما تكون ل%ي\لv. والع1ش\ي':

ط%عام' الع.شى� والع1شاء3، قلبت فيه الواو' ياءé لق�ر\ب الكسرة. والع.شاء�:
كالع1ش\ي,، وج.معه أ%ع\ش1ي.ة. وع.ش1ي. الرجل� ي.ع\ش.ى وع.شا

وت.ع.ش_ى،كل©ه: أ%كل% الع.شاء فهو عاش�. وع.ش_ي\ت1 الرجل% إذا أ%ط}ع.مته الع.شاء4،
وهو الطعام الذي ي'ؤك%ل� بعد الع1شاء. ومنه قول النب، صلى ال عليه

وسلم إذا ح.ض.ر الع.شاء� والع1شاء� فاب\د.ؤوا بالع.شاء3؛ الع.شاء، بالفتح
والد>: الطعام' الذي يؤك%ل� عند الع1شاء، وهو خ1لف الغ.داء3 وأ%زاد

بالع1شاء3 صلة% الغرب، وإنا قد_م الع.شاء لئل� ي.ش\ت.غ1ل قل}ب'ه به
ف الصلة، وإنا قيل انا الغرب لنا وقت' الفطار, ول1ض1يق, وقت1ها.

قال ابن بري: وف الثل س.ق%ط% الع.شاء� به على س1ر\حان؛ يضرب للرج'ل,
ي.ط}ل�ب المر الت_اف1ه فيق%ع ف ه.ل%كة{، وأ%صله أ%ن� داب_ة ط%لب.ت

الع.شاء4 ف%ه.ج.4م.ت\ على أ%س.د{. وف حديث المع بع.رفة: صل�ى الص_لت.ي\ن
كل© صلة{ وح\دها والع.شاء� بينهما أ%ي أ%نه ت.ع.ش_ى بي

الص_لت.ي\ن. قال الصمعي: ومن كلمهم ل ي.ع\ش.ى إل بعدما ي.ع\ش'و أ%ي ل ي.ع\ش.ى



إل بعدما ي.ت.ع.ش_ى . وإذا قيل: ت.ع.ش_، قلت.: ما ب من ت.ع.ش¼ أ%ي
احتياج إل الع.شاء3، ول تق�ل} ما ب ع.شاء#. وع.ش.و\ت' أ%ي

ت.ع.ش_ي\ت'. ورجلD ع.ش\يانD: م'ت.ع.ش¼، وال4صل ع.ش\وانD، وهو من باب أ%شاو.ى ف
الشeذ�وذ1 وط%ل%ب ال1ف�ة. قال الزهري: رجلD ع.ش\يان وهو من ذوات
الواو, لنه يقال ع.ش.يته وع.ش.وته فأ%نا أ%ع\ش'وه أ%ي ع.ش_ي\ته، وقد عش1ي.

يعش.ى إذا ت.عش_ى. وقال أ%بو حات: يقال من الغ.داء والع.شاء رجلD غ%د\يان
وع.ش\يان، والصل غ%د\وان وع.ش\وان لن� أ%ص\ل%ه'ما الواو'، ولكن

vمن الواو,. وع.شاه ع.ش\وا eلن الياء أ%خف vالواو' ت'ق}ل%ب إل الياء كثيا
وع.ش\ياv فت.ع.ش_ى: أ%ط}ع.م.ه' الع.شاء4، ال4خية� نادرةD؛ وأ%نشد ابن

العراب:
ق%ص.ر\نا ع.ل%ي\ه بال%ق1يظ1 ل1قاح.ن.ا،
ف%ع.ي_ل}ن.ه من ب.ي, ع.ش\ي� وت.ق}ييل,

(* قوله «فعيلنه إل» هكذا ف الصول.)
وأ%نشد ابن بري لق�ر\ط بن التeؤام اليشكري:

كات. ابن' أ%س\ماء4 ي.ع\ش'وه وي.ص\ب.ح'ه
من ه.ج\م.ة{، كف%س3يل, الن_خل, د'ر_ار,

وع.ش_اه' ت.ع\ش1ية وأ%ع\شاه: ك%ع.شاه قال أ%بو ذؤيب:
فأ%ع\ش.ي\ت'ه، من ب.عد1 ما راث% ع1ش\ي'ه'،

بس.ه\م� كس.ي\ر, الت_اب,ر,ي_ة1 ل%ه\و.ق,
عد�اه بالباء ف معن غ%ذ%�ي\ت'ه. وع.ش_ي\ت' الرج'ل: أ%ط}ع.م\ت'ه'

الع.شاء4. ويقال: ع.ش> إ,ب,ل%ك. ول ت.غ\ت.ر_؛ وقوله:
بات. ي'ع.ش>يها ب,ع.ض\ب� بات1ر,،
ي.ق}ص1د' ف أ%س\ؤ'ق1ها، وجائ1ر,

أ%ي أ%قام. ل%ا الس_ي\ف. م'قام. الع.شاء3. ال4زهري: الع1ش\ي' ما
ي'ت.ع.ش_ى به، وج.gم\عه أ%ع\شاء؛ قال ال�ط%ي\ئة:

وق%د\ ن.ظ%ر\ت'ك�م' أ%ع\شاء4 صاد1ر.ة{
لل}خ1م\س,، طال% با ح.و\زي وت.ن\ساس1ي

قال شر: يقول� ان\ت.ظ%ر\ت'ك�م' ان\ت1ظار. إب,ل� خ.وام1س. ل4ن_ها إذا
ص.د.ر.ت\ ت.ع.ش_ت ط%ويلv، وف ب'طون,ها ماء# كثي¬، فهي ت.ح\تاج' إل

ب.ق}ل� ك%ث1ي�، وواحد' ال4ع\شاء ع1ش\ي¬. وع1ش\ي' البل,: ما ت.ت.عش_اه،



Dه الواو. والع.واش1ي: البل والغ.نم الت ت.ر\ع.ى بالليل,، ص1ف%ة�وأ%صل
غالب.ةD والف1ع\ل� كالف1ع\ل؛ قال أ%بو النجم:

ي.ع\ش.ى، إذا أ%ظ}ل%م، عن ع.شائ1ه،
ث غ%د.ا ي.ج\م.ع من غ%دائ1ه1

يقول: ي.ت.ع.ش_ى ف وقت الظ©ل}مة. قال ابن بري: ويقال ع.ش1ي. بعن
ت.ع.ش_ى. وف حديث ابن عمر: ما م1ن\ عاش1ي.ة{ أ%ش.د_ أ%ن.قاv ول أ%ط}ول%

ش1ب.عاv م1ن\ عال1م� م1ن ع1ل}م�؛ العاشية: الت ت.ر\ع.ى بالع.ش1ي> من
ال%واش1ي وغي,ها. يقال: ع.ش1ي.ت البل� و وت.ع.ش_ت\؛ العن: أ%ن�

طال1ب. الع1ل}م, ل يكاد' ي.ش\ب.ع' منه، كالديث الخر: م.ن\ه'ومان1 ل
ي.ش\ب.عان1: طال1ب' ع1ل}م� وطال1ب' د'ن\يا. وف كتاب أ%ب موسى: ما م1ن\

عاش1ية أ%دو.م' أ%نقاv ول أ%ب\ع.د' م.للv من عاشية1 ع1ل}م�. وفسره فقال:
الع.ش\و' إت\يان'ك. ناراv ت.ر\ج'و عند.ها خياv. يقال: ع.ش.و\ت'ه

أ%ع\ش'وه، فأ%نا عاش� من قوم عاش1ية، وأراد بالعاشية ه.ه'نا طالب الع1ل}م,
الر_اجي. خي.ه ون.ف}ع.ه. وف الثل: العاش1ية� ت.ه,يج' الب,ي.ة% أ%ي إذا

ر.أت1 الت تأ%ب.ى الر_ع\ي. الت ت.ت.ع.ش_ى هاج.ت\ها للر_ع\ي فر.ع.ت\
معها؛ وأنشد:

ت.ر.ى ال1ص.ك_ ي.ط}ر'د' الع.واش1ي.ا:
ج,ل�ت.ها وال�خر. ال%واش1ي.ا

وب.ع1ي¬ ع.ش1يÒ: ي'ط1ىل� الع.شاء4؛ قال أ%ع\رابÒ ووصف ب.عىر.ه:
عريض¬ ع.رو'ض¬ ع.ش1يÒ ع.ط�و�

وع.شا البل% وع.ش_اها: أ%ر\عاها ليل. وع.ش_ي\ت' البل% إذا
ر.ع.ي\ت.ها بعد غروب الشمس. وع.ش1ي.ت البل� ت.ع\ش.ى عشÝى إذا ت.عش_ت، فهي

عاش1ية. وج.م.لD ع.ش� وناقة ع.ش1ي.ة: ي.زيدان على البل, ف الع.شاء، كله'ما
:vث%ي>ر يصف سحابا�على الن_س.ب دون الفعل؛ وقول ك

خ.ف1يÒ ت.ع.ش_ى ف البحار ود'ون.ه،
من الل©ج>، خ'ض\ر¬ م'ظ}ل1مات¬ وس'د_ف'

إنا أ%راد أ%ن� السحاب. ت.ع.ش_ى من ماء البحر، ج.ع.ل%ه كالع.شاء3 له؛
وقول أ�ح.ي\ح.ة% بن, ال�لح:
ت.ع.ش_ى أ%ساف1ل�ها بال%ب'وب،

وتأ}ت ح.ل�وب.ت'ها من ع.ل



يعن با النخل، يعن أ%نا ت.ت.ع.ش_ى من أ%سفل أ%ي ت.ش\ر.ب' الاء4
ويأ}ت ح.م\ل�ها من ف%و\ق'، وع.ن ب,ح.ل�وب.ت1ها ح.م\ل%ها كأ%نه و.ض.ع.

ال%ل�وبة موضع. ال%ح\ل�وب. وع.ش1ي. عليه ع.شÝى: ظ%ل%مه. وع.ش_ى عن
الشيء: ر.ف%ق. به ك%ض.ح_ى عنه. والع'ش\وان: ض.ر\ب¬ من الت_م\ر, أ%و
.vالن_خ\ل,. والع.ش\واء�، م.م\دود¬: صرب¬ من متأخ>ر النخل, ح.م\ل

@عصا: الع.صا: الع'ود'، أ�ن\ث%ى. وف التنزيل العزيز: هي ع.صاي.
أ%ت.و.ك�أ� عليها. وفلنD ص'ل}ب' الع.صا وصليب' الع.صا إذا كان ي.ع\ن'ف' بالبل

في.ض\ر,ب\ها بالع.صا؛ وقوله:
فأ%ش\ه.د' ل آت1يك1 ، ما دام. ت.ن\ض'ب¬

بأ%ر\ض1ك1، أ%و ص'ل}ب' العصا من رجال1ك1
أ%ي ص.ل1يب' الع.صا. قال الزهري: ويقال للر�اعي إذا كان ق%وي�اv على
إب,ل1ه ضابطاv لا إنه لص'ل}ب' الع.صا وشديد' الع.صا؛ ومنه قول عمر بن,

ل%ج.إ�:
ص'ل}ب' الع.صا جاف{ عن الت_غ.زeل,

قال ابن بري: ويقال إنه لص'ل}ب' الع.صا أي ص'ل}ب¬ ف نفسه وليس ث%م_
vوأ%نشد بيت عمر بن لإ� ونسبه إل أب الن_ج\م. ويقال: ع.صا ،vع.صا

وع.ص.وان1، والمع أ%ع\ص� وأ%ع\صاء# وع'ص1يÒ وع1ص1يÒ، وهو ف�عول، وإنا
ك�س3رت الع.ي\ن' لا ب.ع\د.ها من الكسرة، وأ%نكر سيبويه أ%عصاءé، قال: جعلوا

أ%ع\ص1ياv بدلv منه. ورجلD ل%ي>ن' العصا: رفيق¬ ح.س.ن' السياسة لا
�ي.لي، يك}نون� بذلك عن ق1لة الض_ر\ب بالع.صا. وضعيف' الع.صا أ%ي قليل

الض_ر\ب للبل, بالع.صا،وذلك ما ي'ح\م.د' به؛ حكاه ابن العراب؛ وأ%نشد
الزهري ل%ع\ن, بن, أ%و\س� ال�ز.ن:
عليه ش.ر,يب¬ واد1ع¬ ل%ي>ن' الع.صا،

ي'ساج,ل�ها ج'م_ات1ه1 وت'ساج,ل�ه\
قال الوهري: موضع' ال�م_ات1 ن.ص\ب¬، وج.ع.ل ش'ر\ب.ها للماء م'ساج.لة؛

:vوأ%نشد غيه' قول الراعي يصف راعيا
ض.عيف' الع.صا بادي الع'روق,، ترى له

عليها، إذا ما أ%ج\د.ب. الناس'، إصب.ع.ا
وقولم: إنه لضعيف الع.صا أ%ي ت1ر\ع1ية%. قال ابن العراب: والعرب'

ت.عيب' الر>عاء4 بض.ر\ب, البل, لن ذلك ع'ن\ف¬ با وقل�ة� ر,ف}ق�؛



وأ%نشد:
ل ت.ض\ر,باها واش\ه.را لا العص1ي،

فر'ب� ب.ك}ر� ذ1ي ه1باب� ع.ج\ر.ف
فيها، وص.ه\باء4 ن.سو'ل� بالع.ش1ي

يقول: أ%خيفاها بشه�ر,ك�ما الع1ص1ي> لا ول ت.ض\ر,باها؛ وأ%نشد:
د.ع\ها م1ن الض_ر\ب, وب.ش>ر�ها ب,ر,ي\،

ذاك. الذYياد' ل ذ1ياد¬ بالع1ص1ي\
وع.صاه بالع.صا فهو ي.ع\ص'وه ع.ص\واv إذا ض.ر.ب.ه بالعصا. وع.صى با:

أ%خذها. وع.ص1ي. بس.ي\فه وع.صا به ي.ع\ص'و ع.صاv: أ%خذ%ه أ%خ\ذ% الع.صا أ%و
ض.ر.ب. به ض.ر\ب.ه با؛ قال جرير:

ت.ص1ف' السeي'وف. وغي'ك�م\ ي.ع\ص.ى با،
يا ابن. الق�يون1، وذاك. ف1ع\ل� الص_ي\ق%ل,

والع.صا، مقصور¬: مصدر¬ ق%ول1ك ع.ص1ي. بالسيف ي.ع\ص.ى إذا ض.ر.ب. به،
.vوأ%نشد بيت جرير أ%يضا

وقالوا: ع.ص.وت'ه بالع.صا وع.ص.ي\ت'ه وع.ص1يت'ه بالسيف والع.صا
وع.ص.ي\ت' وع.ص1يت' بما عليه ع.صاv؛ قال الكسائي: يقال ع.ص.و\ت'ه بالع.صا، قال:

وك%ر,ه1ه.ا بعض'هم، وقال: ع.ص1يت بالع.صا ث ض.ر.ب\ت'ه با فأ%نا
أ%ع\ص.ى، حت قالوها ف السيف تشبيهاv بالعصا؛ وأ%نشد ابن بري لعبد بن

علقمة:ولكن_نا نأ}ت الظ�لم.، ون.ع\ت.ص1ي
بك�لY ر.ق1يق, الش_ف}ر.ت.ي. م'ص.م>م,

وقال أ%بو زيد: ع.ص1ي. الرجل� ف القوم بسيفه وع.صاه فهو ي.ع\ص.ى فيهم
إذا عاث% فيهم ع.ي\ثاv، والسم' الع.صا. قال ابن ال4عراب: يقال ع.صاه'

ي.ع\ص'وه إذا ضر.ب.ه بالعصا. وع.ص1ي. ي.ع\ص.ى إذا ل%ع1ب. بالع.صا ك%ل1عبه
بالسيف1. قال ابن سيده ف العتل بالياء: ع.ص.يته بالعصا وع.ص1يته

ضرب\ت'ه، كلها ل�غةD ف ع.ص.و\ت'ه، وإنا ح.ك%م\نا على أ%لف الع.صا ف هذا
الباب أنا ياء# لق%ولم ع.ص.ي\ته، بالفتح فأ%م�ا ع.ص1يته فل حجة فيه

ل4نه قد يكون من باب, ش.ق1يت' وغ%ب,يت، فإذا كان كذلك فلم'ه واو¬، والعروف
ف كل ذلك ع.ص.و\ته.

واع\ت.صى الشجرة%: ق%ط%ع منها ع.صاv؛ قال جرير:
ول ن.ع\تص1ي ال4ر\ط%ى، ولكن س.ي'وف�نا



ح1داد' النواحي، ل ي'ب,ل© س.ل1يم'ها
Dواع\ت.ص.ى فلن .�وهو ي.ع\ت.ص1ي على ع.صاv ج.ي>دة أ%ي ي.تو.ك�أ

بالع.صا إذا ت.وك�أ% عليها فهو م'ع\تص� با. وف التنزيل: هي ع.صاي.
أ%تو.ك�أ� عليها. وفلن ي.ع\ت.ص1ي بالسيف1 أ%ي يعله' ع.صاv. قال الزهري: ويقال

للعصا ع.صاةD، بالاء، يقال أ%خذ}ت' ع.صات.ه، قال: ومنهم م.ن كر,ه. هذه
اللغة ، روى الصمعي عن بعض البصريي قال: س'م>يت الع.صا ع.صاv لن

الي.د. وال4صابع. ت.ج\ت.مع' عليها، مأ}خوذD من قول العرب ع.ص.و\ت' القوم.
أ%ع\ص'وهم إذا ج.م.ع\تهم على خي أ%و شر¼، قال: ول يوز م.دe الع.صا ول

إدخال التاء معها، وقال الفراء: أ%و_ل� ل%ح\ن� س'م1ع. بالع1راق هذه
ع.صات، بالتاء. وف الديث: أ%نه حرم شجر. الدينة إل� ع.ص.ا ح.ديدة{ أ%ي

عصÝا تصلح أ%ن تكون ن,صاباv للة من الديد. وف الديث: أ%ل إن�
ق%ت1يل ال%ط%إ ق%تيل� الس_و\ط1 والع.صا، ل4ن_هما ليسا من آلت القتل،

.vه خطأ�فإذا ض'ر,ب. بما أ%حد¬ فمات. كان ق%ت\ل
وعاصان فع.ص.و\ت'ه أ%ع\ص'وه؛ عن اللحيان ل يزد على ذلك، وأ�راه

أ%راد. خاش.نن با أ%و عار.ض.ن با فغ.ل%ب\ت'ه، وهذا قليل ف الواهر، إنا
بابه الع\راض' كك%ر.م\ت'ه وف%خ.ر\ت'ه من الك%ر.م والف%خ\ر.

وع.ص_اه الع.ص.ا: أ%عطاه إياها؛ قال ط�ر.يح:
ح.ل�ك خات.م.ها وم1ن\ب.ر. م'ل}ك1ها،

وع.صا الرسول, كرامةv ع.ص_اك%ها
وأ%ل}قى الساف1ر' ع.صاه' إذا ب.ل%غ موض1ع.ه وأ%قام، لنه إذا بلغ ذلك
أ%ل}قى ع.صاه فخي_م أ%و أ%قام وترك. السفر؛ قال م'ع.قYر' بن' ح1مار�

vكانت ل ت.س\ت.ق1ر' على ز.و\ج، كلما ت.ز.و_جت رجل vيصف امرأ%ة eالبارقي
فار.قت\ه واس\ت.ب\دلت\ آخر. به، وقال ابن سيده: كلما تزو_ج.ها رج'لD ل
توات1ه ول ت.ك}ش1ف\ عن رأ}س1ها ول ت'ل}ق, خ1مارها، وكان ذلك علمة

إبائ1ها وأ%نا ت'ريد' الز_و\ج، ث ت.ز.و_جها رج'لD فر.ض1يت\ به وأ%ل}ق%ت\
خ1مارها وك%شفت\ ق1ناع.ها:

فأ%ل}قت\ ع.صاها واس\ت.قر_ با الن_و.ى،
كما ق%ر_ ع.ي\ناv بالياب, ال�ساف1ر'

وقال ابن بري: هذا الب.يت' لعبد1 ر.ب>ه السلمي، ويقال لس'ل%ي\م بن
ث�مام.ة ال%ن.في، وكان هذا الشاعر س.ي_ر امرأ%ت.ه من اليمامة إ,ل الكوفة؛



وأ%ول الشعر:
ت.ذ%ك�ر\ت' من أ�م> ال�و.ي\رث ب.ع\د.ما

م.ض.ت\ ح1ج.ج¬ ع.ش\ر¬، وذو الش_وق ذاك1ر'
قال: وذكر الم1دي أ%ن� البيت ل�ع.قYر بن حار� البارقي؛ وقبله:

وح.د_ث%ها الرeو�اد' أ%ن} ليس بين.ها،
وبي ق�رى ن.ج\ران% والشام,، كاف1ر'

كافر أ%ي م.ط%ر؛ وقوله:
فأ%ل}ق%ت\ ع.صاها واس\ت.قر_ با الن_وى

ي'ض\رب هذا مثلv لكلY من\ واف%ق%ه شيء# فأ%قام عليه؛ وقال آخر:
فأ%ل}ق%ت\ ع.ص.ا الت_س\يار, عنها، وخ.ي_م.ت\

بأ%ر\جاء3 ع.ذ}ب, الاء3 ب,يض� م.حاف1ر'ه
وقيل: أ%ل}قى ع.صاه أ%ث}ب.ت. أ%وتاد.ه ف ال4رض ث خ.ي_م.، والمع

كالمع؛ قال زهي:
وض.ع\ن. ع1ص1ي_ الاض1ر, ال�ت.خ.ي>م,

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%ظ�نeك ل�ا ح.ض\ح.ض.ت\ ب.ط}ن.ك. الع.صا،
ذ%ك%ر\ت. من ال4ر\حام ما ل%س\ت. ناس1يا

(* قوله« حضحضت إل» هو هكذا بالاء الهملة ف الصل.)
قال: الع.صا ع.صا البي. ه.ه'نا. ال4صمعي ف باب ت.شبيه الرج'ل بأ%بيه:

الع.ص.ا من الع'ص.ي�ة؛ قال أ%بو عبيد: هكذا قال 
(* قوله« قال أبو عبيد

هكذا قال إل» ف التكملة: والعصية أم العصا الت هي لذية وفيها الثل
العصا من العصية.) وأ%نا أ%حس.ب'ه الع'ص.ي_ة� من الع.ص.ا، إ,ل� أ%ن

ي'راد. به أ%ن الشيء الل1يل إنا يكون ف ب.د\ئه ص.غ1ياv، كما قالوا إ,ن�
الق%ر\م. من ال4ف1يل,، فيجوز على هذا العن أ%ن} يقال الع.صا من

الع'ص.ي_ة؛ قال الوهري: أ%ي ب.ع\ض' ال4مر من ب.عض�؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
وي.ك}ف1يك. أ%ن} ل ي.ر\حل% الض_ي\ف' م'غ\ض.باv ع.ص.ا الع.ب\د1، والب,ئ}ر'

الت ل ت'م1يه'ها
يعن بع.ص.ا الع.ب\د1 الع'ود. الذي تر_ك' به ال%ل�ة وبالبئر الت ل
ت'م1يه'ها ح'ف}ر.ة% ال%ل�ة، وأ%راد. أ%ن} يرح.ل% الضيف' مغ\ض.باv فزاد



ل كقوله تعال: ما م.ن.ع.ك أ%ن ل ت.س\ج'د؛ أ%ي أ%ن} ت.س\ج'د..
وأ%ع\ص.ى الك%ر\م': خ.ر.ج.ت ع1يدان'ه أ%و ع1ص1يeه ول ي'ث}م1ر\. قال ال4زهري:

ويقال للقو\م إ,ذا اس\ت'ذ1ل©وا ما هم إ,ل� عبيد' الع.ص.ا؛ قال ابن
سيده: وقولم عبيد' الع.صا أ%ي ي'ض\ر.ب'ون با؛ قال:

قول ل1د'ودان% ع.ب,يد1 الع.ص.ا:
ما غ%ر_كم\ بال4س.د الباس1ل,؟

وق%ر.ع\ته بالع.صا: ض.ر.ب\ته؛ قال يزيد بن م'ف%ر>غ:
الع.ب\د' ي'ض\ر.ب' بالع.صا،

وال�رe ت.ك}ف1يه1 ال%لم.ة
قال ال4زهري: ومن أ%م\ثال1هم إ,ن الع.صا ق�ر,ع.ت\ لذي ال1ل}م؛ وذلك

أ%ن بعض ح'ك�ام, الع.رب أ%س.ن_ وضع'ف عن ال�ك}م، فكان إ,ذا اح\ت.ك%م
إ,ليه خ.ص\مان1 وز.ل� ف ال�ك}م ق%ر.ع له بعض' ولد1ه الع.صا ي'ف%طYن'ه

بق%ر\ع1ها للص_واب في.ف}ط�ن' له. وأ%ما ما ورد ف حديث أ%ب ج.ه\م�: فإنه
ل ي.ض.ع' ع.صاه' عن عات1ق1ه، فقيل: أ%راد أ%نه ي'ؤ.د>ب' أ%ه\ل%ه

بالض_ر\ب,، وقيل: أ%راد به ك%ث}رة% ال4س\فار. يقال: ر.ف%ع ع.صاه' إ,ذا سار،
وأ%ل}قى ع.صاه' إ,ذا نز.ل وأ%قام. وف الديث عن النب، صلى ال عليه

وسلم، أ%نه قال لرج'ل�: ل ت.ر\ف%ع\ ع.صاك. عن أ%ه\ل1ك. أ%ي ل ت.د.ع\
ت.أ}ديب.ه'م وج.م\ع.ه'م على طاع.ة1 ال تعال؛ روي عن الكسائي وغيه أ%نه ل

ي'ر,د الع.صا الت ي'ض\ر.ب' با ول أ%م.ر أ%ح.داv قط© بذلك، ول ي'ر,د1
الض_ر\ب. بالع.صا، ولكنه أ%راد ال4د.ب. وج.ع.ل%ه م.ث%لv يعن ل

ت.غ\ف�ل} عن أ%د.بم وم.ن\ع1هم من الف%ساد. قال أ%بو عبيد: وأ%ص\ل� الع.صا
الج\ت1ماع' والئ}ت1لف'؛ ومنه الديث: إ,ن ال%وارج. قد ش.ق©وا عصا
ال�س\ل1مي وف%ر_قوا ج.ماع.تهم أ%ي ش.ق©وا اج\تماع.ه'م وأ}ت1لف%ه'م؛ ومنه

vحديث ص1ل%ة: إ,ي_اك وق%ت1يل% الع.صا؛ معناه إ,ي_اك أ%ن تكون% قات1ل
أ%و م.ق}ت'ولv ف ش.ق> ع.صا ال�س\ل1م1ي. وان\ش.ق�ت الع.صا أ%ي وق%ع

ال1لف'؛ قال الشاعر:
إ,ذا كانت1 ال%ي\جاء� وان\ش.ق�ت الع.صا،

فح.س\ب'ك والض_ح_ك. س.ي\ف¬ م'ه.ن>د'
أ%ي يكفيك ويكفي الض_ح_اك.؛ قال ابن بري: الواو ف قوله والضحاك بعن

vالباء، وإن كانت معطوفة على الفعول، كما تقول ب,ع\ت' الشاء4 شاة



ود1ر\ه.ماv، ل4ن العن أ%ن الض_ح_اك. ن.ف}س.ه هو الس_ي\ف' ال�ه.ن_د'،
وليس العن ي.ك}ف1يك. وي.ك}ف1ي الض_ح_اك س.ي\ف¬ م'ه.ن_د¬ كما ذكر.
ويقال للرج'ل, إ,ذا أ%قام بال%كان واط}م.أ%ن� واج\ت.مع إ,ليه أ%م\ر'ه: قد

vأ%ل}قى عصاه وأ%ل}قى ب.وان,ي.ه'. أ%بو اليثم: الع.صا ت'ض\ر.ب مثل
للجتماع، وي'ض\رب ان\ش1قاق�ها مثلv للف}ت1راق, الذي ل يكون� بعده

اجتماع¬، وذلك ل4نا ل ت'د\عى ع.صاv إ,ذا ان\ش.ق�ت؛ وأ%نشد:
ف%ل1ل�ه1 ش.ع\ب.ا ط1ي_ة{ ص.د.عا الع.صا،

هي الي.و\م. ش.ت_ى، وهي أ%م\س, ج.ميع
قوله: ف%ل1ل�ه له معنيان: أ%حدها أ%نا لم' ت.عجeب، ت.عج_ب. ما

كانا فيه من ال�نس واجتماع, الش_م\ل، والثان أ%ن ذلك م'ص1يب.ةD موج,عة
فقال: ل ذلك ي.ف}ع.ل� ما يشاء� ول ح1يلة فيه لل}ع1باد إ,ل الت_س\ل1يم

كالس\ت1ر\جاع. والع1ص1يe: العظام' الت ف ال%ناح؛ وقال:
وف ح'ق9ها ال4د\ن ع1صيe الق%وادم

وع.صا الس_اق: ع.ظ}م'çها، على التشبيه بالع.صا؛ قال ذو الرمة:
ور,ج\ل� كظ1لY الذYئ}ب, أ%ل}ح.ق. س.د\و.ها
وظ1يف¬، أ%م.ر_ت\ه' ع.صا الس_اق,، أ%ر\و.ح'

ويقال: ق%ر.ع فلنD فلناv بع.صا ال%لم.ة1 إ,ذا بالغ% ف عذله، ولذلك
قيل للت_و\ب,يخ ت.ق}ريع¬. وقال أ%بو سعيد: يقال فلنD ي'ص.لYي ع.صا

فلن{ أ%ي ي'د.ب>ر' أ%م\ره وي.ل1يه؛ وأ%نشد:
وما ص.ل�ى ع.صاك. ك%م'س\ت.د1ي,

قال ال4زهري: وال4صل ف ت.ص\ل1ي.ة الع.صا أ%نا إ,ذا اع\و.ج_ت\
أ%ل}ز.م.ها م'ق%و>م'ها ح.ر_ الن_ار, حت ت.ل1ي وت'ج,يب الت_ث}ق1يف..
يقال: ص.ل�ي\ت' الع.صا النار. إ,ذا أ%ل}ز.م\ت.ها ح.ر_ها حت ت.ل1ي.

ل1غام1زها. وتفاريق' الع.صا عند العرب: أ%ن الع.صا إ,ذا ان\ك%س.ر.ت ج'ع1ل%ت
أ%ش1ظ�ةv، ث ت'ج\ع.ل� ال4ش1ظ�ة� أ%و\تاداv، ث تعل ال4و\تاد' ت.واد1ي.

للص>رار، يقال: هو خ.ي\ر¬ من ت.فاريق الع.صا. ويقال: فلنD ي.ع\ص1ي
الريح. إ,ذا اس\ت.ق}بل م.ه.ب_ها ول ي.ت.عر_ض\ لا. ويقال: ع.صا إ,ذا

ص.ل�ب.؛ قال ال4زهري: كأ%نه اراد. عسا، بالسي، فق%ل%بها صاداv. وع.ص.و\ت'
ال�ر\ح.: ش.د.د\ت'ه.

قال ابن بري: الع'ن\ص'و.ة ال�ص\لة من الش_ع.ر.



قال: وع.ص.و.ا البئر ع.ر\ق�وتاه'؛ وأ%نشد لذي الرمة:
فجاء4ت\ بن.س\ج, الع.ن\كب'وت1 كأ%ن_ه،
على ع.ص.و.ي\ها، ساب,ر,يÒ م'ش.ب\ر.ق'

والذي ورد ف الديث: أ%ن� ر.ج'لv قال م.ن\ ي'ط1ع, ال4 ورس'وله
فق%د\ ر.ش.د. ومن\ ي.ع\ص1ه,ما فقد غ%وى، فقال له النب، صلى ال عليه وسلم:

ب,ئ}س. ال%ط1يب' أ%نت. ق�ل}: وم.ن\ ي.ع\ص, ال4 ورس'وله فقد غ%وى؛
إ,نا ذم_ه ل4نه ج.ع ف الض_م1ي بي ال تعال ورس'وله ف قوله وم.ن\

ي.ع\ص1ه,ما، فأ%م.ر.ه' أ%ن ي.أ}ت بال�ظ}ه.ر, لي.ت.ر.ت_ب اسم ال
تعال ف الذYك}ر قبل اس\م الر_س'ول، وفيه دليل على أ%ن الواو ت'ف1يد

الت_ر\ت1يب.
والع1صيان�: خ1لف' الط�اع.ة. ع.صى العبد' ربه إ,ذا خال%ف أ%م\ر.ه،

وعصى فلن أ%مي.ه ي.ع\ص1يه ع.ص\ياv وع1ص\ياناv وم.ع\ص1ي.ةv إ,ذا ل
ي'ط1ع\ه'، فهو عاص� وع.ص1يÒ. قال سيبويه: ل ييء� هذا الض_ر\ب' على م.ف}ع1ل�

إ,ل� وفيه الاء ل4نه إن جاء4 على م.ف}ع1ل�، بغي هاء�، اع\تل�
فعد.لوا إ,ل ال4خ.ف>. وعاص.اه' أ%يضاv: مثل� ع.ص.اه. ويقال للج.ماعة1 إ,ذا
خ.ر.ج.ت\ عن طاعة1 السل}طان: قد اس\ت.ع\ص.ت\ عليه. وف الديث: ل}ول

أ%ن} ن.ع\ص1ي. ال4 ما ع.صانا أ%ي ل ي.م\ت.نع\ عن إ,جاب.ت1نا إ,ذا
د.ع.و\ناه، فجع.ل الواب. بن\ز,لة ال1طاب فسم_اه' ع1ص\ياناv كقوله تعال:

وم.ك%ر'وا وم.ك%ر ال. وف الديث: أ%نه غي_ر. اس\م العاص1ي؛ إنا غ%ي_ره
ل4ن� شعار. ال�ؤ\م1ن الط�اعة، والع1ص\يان� ض1دeها. وف الديث: ل

يكن أ%س\ل%م م1ن\ ع'صاة ق�ريش غي م'ط1يع بن ال4س\و.د1؛ يريد م.ن\ كان%
اس\م'ه العاص1ي. واس\ت.ع\صى عليه الشيء�: اش\ت.د_ كأ%نه من الع1ص\يان1؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
ع.ل1ق. الف�ؤاد' بر.ي>ق, ال%ه\ل,

فأ%ب.ر_ واس\ت.ع\ص.ى على ال4ه\ل,
والعاصي: الف%ص1يل� إ,ذا ل ي.ت\ب.ع أ�م_ه ل4نه كأ%نه ي.ع\ص1يها وقد

ع.صى أ�م_ه. والعاصي: الع1ر\ق' الذي ل ي.ر\ق%أ�. وع1ر\ق¬ عاص�: ل
ي.ن\ق%طع' د.م'ه، كما قالوا عان,د¬ ون.ع_ار¬، كأ%نه ي.عصي ف الن\ق1طاع الذي

ي'ب\غى منه، ومنه قول ذي الرم_ة:
وه'ن_ م1ن\ واطئ{ ت'ث}ن ح.و,ي_ت'ه



وناش1ج�، وع.واص1ي ال%و\ف1 ت.ن\ش.خ1ب'
يعن ع'روقاv ت.ق%ط�ع.ت\ ف ال%وف فلم ي.ر\ق%أ} د.م'ها؛ وأ%نشد

الوهري:
ص.ر.ت\ ن.ظ}رةv، لو\ صاد.ف%ت\ ج.و\ز. دار,ع�
غ%دا، والع.واص1ي م1ن\ د.م, ال%و\ف ت.ن\ع.ر'

وع.صى الطائ1ر' ي.ع\ص1ي: طار؛ قال الطرماح:
ت'ع1ي' الر>يح. م.ن\ك1ب.ها، وت.ع\ص1ي
بأ%ح\وذ% غ%ي\ر, م'خ\ت.ل1ف الن_بات1

وابن' أ%ب عاص1ي.ة: من ش'عرائهم؛ ذكره ثعلب، وأ%نشد له ش1ع\راv ف
م.ع\ن بن زائدة وغيه؛ قال ابن سيده: وإنا ح.م.ل}ناه على الياء ل4نم قد

س�و\ا بض1د>ه، وهو قول�ه'م ف الرجل م'ط1يع، وهو م'ط1يع بن إياس قال: ول
ع.لي\ك من اخ\ت1لف1هما بالذ�ك%ري_ة وال3ناثي_ة، ل4ن الع.ل%م ف

الذك�ر والؤنث سواء# ف كونه ع.ل%ماv. واع\ت.ص.ت الن_واة� أ%ي
اش\ت.د_ت\. والع.صا: اسم' ف%رس عوف بن ال4ح\وص,، وقيل: ف%رس ق%ص1ي بن سعد{

اللخ\م1ي؛ ومن كلم ق%ص1ي: يا ض'ل� ما ت.ج\ري به الع.صا. وف الثل: ر.كب
الع.صا قص1ي؛ قال ال4زهري: كانت الع.صا ل%ذية ال4ب\رش، وهو ف%رس¬

كانت من س.وابق خي\ل العرب. وع'ص.ي_ة�: قبيلةD من س'ل%يم.
@عضا: الع'ض\و' والع1ض\و': الواحد' من أ%عضاء3 الشاة1 وغيها، وقيل: هو

كل© ع.ظ}م� واف1ر� بل%ح\مه، وج\ع'هما أ%عضاء#. وع.ض_ى الذ�بيحة:
قط�عها أ%ع\ضاءé. وع.ض_ي\ت' الشاة% وال%ز'ور ت.ع\ض1يةv إ,ذا جع.ل}تها

vوق%س.م\ت.ها. وف حديث جابر ف وقت صلة العصر: ما لو\ أ%ن� رج'ل éأ%عضاء
ن.ح.ر. ج.ز'وراv وع.ض_اها قبل غ�روب, الشمس, أ%ي ق%ط�ع.ها وف%ص_ل%

أ%عضاء4ها. وع.ض_ى الشيء4: وز_ع.ه وفر�قه؛ قال:
وليس دين' ال3 بال�ع.ض_ى

ابن ال4عراب: وع.ضا مالv ي.ع\ض'وه إ,ذا فر_ق%ه
وف الديث: ل ت.ع\ض1ية% ف م1ياث{ إ,ل� فيما ح.م.ل% الق%س\م.؛

معناه أن يوت. ال%ي>ت وي.د.ع. شيئاv إ,ن ق�س3م. بي. ور.ث%ته كان ف ذلك
ض.ر.ر¬ على بعضهم أ%و على ج.ميع1هم، يقول فل ي'ق}س.م. وع.ض_يت الشيء4

ت.ع\ض1ية إ,ذا ف%ر_ق}ته. والت_ع\ض1ية: الت_ف}ر,يق'، وهو مأ}خ'وذD من
�ال4ع\ضاء3. قال: والشيء� الي.س3ي الذي ل ي.ح\ت.م1ل الق%س\م. مثل



ال%ب_ة من ال%وهر، ل4نا إ,ن ف�ر>ق%ت\ ل ي'ن\ت.فع با، وكذلك الط�ي\ل%سان
من الثياب وال%م_ام وما أ%ش\به.ه، وإ,ذا أ%راد بعض' الو.ر.ث%ة
الق%س\م. ل ي'ج.ب\ إ,ليه ولكن ي'باع' ث ي'قسم ثن'ه بين.هم.

والع1ض.ة: الق1ط}ع.ة والف1ر\قة.وف التنزيل: جع.ل�وا القرآن ع1ض1ي.؛
:�واحد.تا عضة ونقصانا الواو أ%و الاء، وقد ذكره ف باب الاء. والع1ض.ة

من الساء الناق1صة، وأ%صل�ها ع1ض\و.ة، فن'ق1ص.ت الواو'، كما قالوا
ع1ز.ة وأ%ص\ل�ها ع1ز\و.ة�، وث�ب.ة وأ%صل�ها ث�ب\و.ة من ث%ب_يت الشيء إ,ذا

ج.ع\ته؛ وف حديث ابن عباس ف تفسي ج.ع.لوا القرآن ع1ض1ي: أ%ي
ج.ز_ؤ'وه أ%ج\زاءé، وقال الليث: أ%ي ج.ع.ل�وا القرآن ع1ض.ةv ع1ض.ة فتف%ر_قوا
فيه أ%ي آم.نوا بب.ع\ض1ه وكف%روا بب.عضه، وكل© ق1طعة ع1ض.ةD؛ وقال ابن
ال4عراب: ج.ع.ل�وا القرآن ع1ض1ي فر_قوا فيه الق%و\ل فقالوا ش1ع\ر وس1ح\ر

وك%هانة، قال الشركون: أ%ساط1ي' ال4و_ل1ي، وقالوا س1ح\ر¬، وقالوا
ش1ع\ر¬، وقالوا ك%هانة فقس�م'وه هذه ال4ق}سام وع.ض_و\ه أ%ع\ضاءé، وقيل:

إ,ن� أ%هل% الك1تاب, آم.ن'وا ببعض� وكف%ر'وا ببعض� كما فعل الشركون أ%ي
فر_قوه كما ت'ع.ض_ى الشاة�؛ قال ال4زهري: من ج.ع.ل تفسي ع1ض1ي

الس>ح\ر. جعل واحدتا ع1ض.ةv، قال: وهي ف ال4صل ع1ض.ه.ة، وقال ابن عباس:
�كما أ%نزلنا على ال�ق}ت.س3مي؛ ال�ق}سمون الي.هود' والنصار.ى، والع1ضة

الك%ذ1ب' منه، والمع كالمع. ورجل عاض� بي>ن الع'ض'و>: ط%ع1م¬ كاس�
م.ك}ف1يÒ. قال ال4صمعي: ف الدار ف1ر.ق¬ من الناس وع1ز'ون وع1ض'ون%

وأ%ص\ناف بعن واحد{.
@عطا: الع.ط}و': الت_ناو'ل�، يقال منه: ع.ط%و\ت أ%ع\ط�و. وف حديث أ%ب

هريرة: أ%ر\ب.ى الر>با ع.ط}و' الرج'ل, ع1ر\ض. أ%خ1يه بغ.ي ح.ق¼ أ%ي
ت.ناو'ل�ه بالذ�م> ونوه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ل ت.ع\ط�وه'

ال4ي\د1ي أ%ي ل ت.ب\ل�غ'ه فت.تناو.ل%ه. وع.طا الشيء4 وع.طا إ,ليه
ع.ط}واv: ت.ناو.له؛ قال الشاعر يصف ظبية:

وت.ع\ط�و الب.ر,ير.، إ,ذا فات.ها،
ب,ج,يد{ ت.ر.ى ال%د> منه أ%س1يل%

وظ%ب¬ ع.ط�وÒ: ي.تطاو.ل� إ,ل الش_ج.ر لي.تناول% منه، وكذلك ال%د\ي،
ورواه ك�راع ظ%ب\ي¬ ع.ط}و¬ وج.د\ي ع.ط}و¬، كأ%نه وصف%ه'ما بالصدر. وع.طا

بيد1ه إ,ل ال3ناء: ت.ناو.له وهو ممولD ق%بل أ%ن ي'وض.ع على ال4رض؛



وقول بشر بن أ%ب خازم:
أ%و ال�د\م ال�و.ش_حة% الع.واط1ي
بأ%ي\د1يه,ن_ م1ن\ س.ل%م, الن>عاف1

يعن الظYباء وهي ت.تطاو.ل� إ,ذا ر.ف%عت أ%ي\د1يها لت.ت.ناو.ل
الش_ج.ر، وال3ع\طاء� مأ}خوذD من هذا.

قال ال4زهري: وس.م1عت' غي واحد{ من الع.ر.ب يقول لراح1ل%ته إ,ذا
ان\ف%س.ح. خ.ط}م'ه عن م1خ\ط%م1ه أ%ع\ط1 في.ع'وج' رأ}سه إ,ل راكبه في'ع1يد'

ال%ط}م. على م.خ\ط1م1ه. ويقال: أ%ع\ط%ى البع1ي' إ,ذا ان\قاد. ول
ي.س\ت.ص\ع1ب\. والع.طاء: ن.و\لD للرج'ل, الس_م\ح,.والع.طاء� والع.ط1ي_ة: اسم¬

لا ي'ع\ط%ى، والمع ع.طايا وأ%ع\ط1ي.ة، وأ%ع\ط1يات¬ جع' ال%مع؛
سيبويه: ل ي'ك%س_ر على ف�ع'ل كراهية ال3ع\لل,، ومن قال أ�ز\ر¬ ل يقل

ع'ط}ي¬ ل4ن ال4صل عند.هم الركة. ويقال: إ,ن_ه ل%ج.زيل� الع.طاء، وهو اسم¬
جام1ع¬، فإذا أ�فر,د قيل% الع.طي_ة، وجع'ها الع.طايا، وأ%م_ا ال4عطية

فهو ج.م\ع الع.طاء. يقال: ثلثة� أ%ع\ط1ية{، ث أ%ع\ط1يات¬ جع' المع,.
وأ%عطاه مالv، والسم' الع.طاء، وأ%صله ع.طار'، بالواو، ل4نه من

ع.ط%و\ت، إ,ل أ%ن� العرب ت.ه\م1ز' الواو. والياء إ,ذا جاءتا بعد ال4لف
ل4ن� المزة أ%ح\م.ل للحركة منهما، ول4نم يستثقلون الوقف على الواو،

وكذلك الياء� مثل الرداء3 وأ%صله ر,داي¬، فإ,ذا أ%ل}حقوا فيها الاء فمنهم من
يهمزها بناءé على الواحد فيقول ع.طاء4ةD ور,داء4ةD، ومنهم من ي.ر'دeها

إ,ل ال4صل فيقول ع.طاوة ورداية، وكذلك ف التثنية عطاء4ان وعطاوان
ورداء4ان وردايان، قال ابن بري ف قول الوهري: إ,ل أ%ن العرب تمز الواو.

والياء إذا جاء4تا بعد ال4لف لن9 المزة أ%ح\مل للحركة منهما، قال: هذا
ليس سب.ب ق%ل}ب,ها، وإ,نا ذلك لك%و\نا مت.ط%ر>فة بعد أ%ل1ف{ زائدة،

وقال ف قوله ف تثنية رداء ردايان، قال: هذا وه.م¬ منه، وإنا هو ر,داوان1
بالواو، فليست المزة� ت'ر.دe إ,ل أضص\ل1ها كما ذ%ك%ر، وإ,نا ت'ب\دل

منها واو¬ ف التثنية والنس.ب والمع, بال4لف والتاء3. ورجلD م1ع\طاء#:
كثي' الع.طاء3، والمع' م.عاط{، وأ%صل©ه معاط1يي'، اس\ت.ث}قل�وا

الياء4ي\ن وإ,ن ل يكونا بعد أ%ل1ف{ ي.ل1يان,ها، ول يت.نع م.عاط1ي� كأ%ثاف9؛
�هذا قول سيبويه. وقوم¬ م.عاط1يe وم.عاط{؛ قال ال4خفش: هذا مثل

قول1ه,م م.فات1يح وم.فات1ح وأ%مان9 وأ%مان{. وقولم: ما أ%ع\طاه' للمال كما



قالوا ما أ%وله للم.ع\روف وما أ%ك}ر.م.ه ل وهذا شاذ9 ل ي.طر�د ل4ن
التعج�ب ل يدخل على أ%ف}ع.ل%، وإنا يوز من ذلك ما س'م1ع من العرب ول

يقاس' عليه: قال الوهري: ورجلD م1عطاء# كثي الع.طاء، وامرأة م1ع\طاء#
�كذلك، وم1ف}عالD ي.س\ت.و,ي فيه الذك�ر والؤن_ث. وال3ع\طاء وال�عاطاة

جيعاv: ال�ناو.لة، وقد أ%ع\طاه' الشيء4. وع.ط%و\ت' الشيء4: ت.ناو.ل}ته
بالي.د1. وال�عاطاة: ال�ناو.لة. وف ال%ثل: عاط{ بغ.ي, أ%ن\واط أ%ي

ي.ت.ناو.ل� ما ل م.ط}م.ع فيه ول م'ت.ناو.ل، وقيل: ي'ض\ر.ب مثلv لن
ي.ن\ت.ح1ل� ع1ل}ماv ل يقوم' به؛ وقول الق�طامي:

أ%ك�ف}راv بعد. ر.د> ال%و\ت1 ع.ن>ي،
وبعد. ع.طائ1ك. ال1اث%ة% الر>تاع.ا؟

@عظي: قال ابن سيده: الع.ظاية على خ1ل}قة سام> أ%ب\رص أ�ع.ي\ظ1م' منها
شيئاv، والع.ظاء4ة لغة فيها كما يقال امرأ%ةD س.ق�اية وسق�اء4ة، والمع

ع.ظايا وع.ظاء#. وف حديث عبد الرحن بن عوف: ك%ف1ع\ل, ال1ر>
ي.ف}ت.ر,س' الع.ظايا؛ قال ابن ال4ثي: هي جع ع.ظاية د'و.ي\ب_ة معروفة. قال:

وقيل أ%راد با سام_ أ%ب\ر.ص.، قال سيبويه: إ,نا ه'م1ز.ت ع.ظاء4ة وإ,ن ل
يكن حرف' الع1لة فيها ط%ر.فاv ل4نم جاؤوا بالواحد على قولم ف المع

ع1ظاء. قال ابن جن: وأ%ما قولم ع.ظاء4ة وع.باء4ةD وص.لء4ةD فقد كان
ينبغي، ل�ا ل%ح1ق%ت الاء� آخراv وج.رى ال3عراب' عليها وق%ويت الياء�
ببعد1ها عن الطر.ف، أ%ن ل ت'ه\م.ز، وأ%ن ل يقال إ,ل ع.ظايةD وع.باية

وص.لية في'ق}ت.ص.ر على التصحيح دون ال3علل، وأ%ن ل يوز فيه ال4مران،
كما اقت'صر ف ناية وغ%باوة{ وشقاوة وس1عاية ورماية على التصحيح دون

ال3علل,، إ,ل أ%ن� الليل، رحه ال، قد علل ذلك فقال: إ,نم إ,نا ب.ن.و'ا
الواحد. على المع، فلما كانوا يقولون ع.ظاء# وع.باء# وص.لء#،

فيلز.م'هم إ,علل� الياء3 لوقوع1ها طر.فاv، أ%دخلوا الاء وقد انق%ل%بت اللم'
هز.ةv فب.قيت اللم' معتل�ة بعد الاء كما كانت معت.ل�ة قبل%ها، قال:
فإ,ن قيل أ%و.لست ت.ع\ل%م أ%ن الواحد أ%قد.م ف الرeت\بة من المع، وأ%ن

المع. ف%رع¬ على الواحد، فكيف جاز لل4صل، وهو ع.ظاء4ةD، أ%ن يبن على
الفرع، وهو ع.ظاء؛ وهل هذا إ,ل كما عابه أ%صحاب'ك على الفراء ف قوله: إ,ن

الفعل% الاضي إ,نا بن على الفتح ل4نه ح'م1ل على التثنية فقيل ضر.ب
لقولم ض.ر.با، فمن أ%ين جاز. للخليل أ%ن ي.ح\م1ل الواحد. على المع، ول



ي'ز\ للفراء أ%ن يم1ل الواح1د. على التثنية؟ فالواب أ%ن النفصال من
هذه الزيادة يكون من وجهي: أ%حدها أ%ن� بي الواحد1 والمع, من
الضارعة ما ليس بي الواح1د1 والتثنية، أ%ل ت.راك تقول ق%ص\ر¬ وق�ص'ور

وق%ص\راv وق�ص'وراv وق%ص\ر� وق�ص'ور�، فت'عرب المع إعراب الواحد وتد حرف.
إ,عراب المع حرف إ,عراب الواحد، ولست. تد ف التثنية شيئاv من ذلك، إ,نا

هو ق%ص\ران أ%و ق%ص\ر.ي\ن، فهذا مذهب غي مذهب ق%ص\ر� وق�ص'ور�، أ%و. ل
ترى إ,ل الواحد تتلف معانيه كاختلف معان المع، ل4نه قد يكون� جع¬

أ%كثر. من ج.م\ع�، كما يكون الواحد' مالفاv للواحد ف أ%شياء4 كثية،
وأ%نت ل تد' هذا إ,ذا ث%ن_ي\ت إ,نا ت.ن\ت.ظ1م التثنية ما ف الواحد

البتة، وهي لضرب من العدد البتة ل يكون� اثنان أ%كثر. من اثني كما تكون
جاعة أ%كثر. من جاعة، هذا هو ال4مر الغالب، وإ,ن كانت التثنية قد يراد با

ف بعض الواضع أ%كثر من الثني فإ,ن ذلك قليل ل يبلغ اختلف أ%حوال
المع ف الكثرة والقل�ة، فلما كانت بي الواحد والمع هذه النسبة وهذه

القاربة جاز للخليل أ%ن يمل الواحد. على المع، ولا ب.ع'د. الواحد من
التثنية ف معانيه ومواق1ع1ه ل ي'ز\ للفر�اء أ%ن يم1ل الواحد. على

التثنية كما حل الليل الواحد. على الماعة. وقالت أ%عرابي_ة لولها، وقد
ض.ر.ب.ها: ر.ماك. ال� بداء� ليس له د.واء# إ,ل أ%ب\وال� الع.ظاء3 وذلك

ما ل يوجد.
وع.ظاه ي.ع\ظ�وه ع.ظ}واv: اغ}تاله فس.قاه ما ي.ق}ت'له، وكذلك إ,ذا

ت.ناو.له بلسان,ه. وف%ع.ل به ما ع.ظاه أ%ي ما ساء4ه. قال ابن شيل: الع.ظا أ%ن
تأ}كل% ال3بل� الع'ن\ظ�وان%، وهو شجر¬، فل تستطيع. أ%ن ت.ج\ت.ر_ه ول

vي.ع\ظ%ى ع.ظا �ت.ب\ع.ر.ه فت.ح\ب.ط% بطون'ها فيقال ع.ظ1ي. ال%م.ل
شديداv، فهو ع.ظ{ وع.ظ}يان� إ,ذا أ%كثر من أ%كل الع'ن\ظ�وان1 فتو.ل9د وج.ع¬ ف

بط}نه. وع.ظاه' الشيء� ي.ع\ظ1يه ع.ظ}ياv: ساء4ه. ومن أ%مثالم:ط%لبت' ما
ي'ل}هين فل%ق1يت' ما ي.ع\ظ1ين أ%ي ما ي.س'وء�ن؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ث ت'غاديك با ي.ع\ظ1يك
ال4زهري: ف الثل أ%ردت. ما ي'ل}هين فق�ل}ت. ما ي.ع\ظ1ين؛ قال: يقال

هذا للرجل يريد' أ%ن ي.ن\ص.ح صاحب.ه في'خ\ط1ىe ويقول� ما يسوء�ه، قال :
،ومثله أ%راد ما ي'ح\ظ1يها فقال ما ي.ع\ظ1يها. وحكى اللحيان عن ابن

ال4عراب قال: ما ت.ص\نع ب ؟ قال: ما ع.ظ%اك. وش.ر.اك وأ%و\ر.م.ك؛ يعن



ما ساء4ك. يقال: قلت ما أ%و\ر.م.ه وع.ظ%اه أ%ي قلت ما أ%س\خ.طه'. وع.ظى
فلنD فلناv إ,ذا ساء4ه بأ%مر� يأ}ت1يه إ,ليه ي.ع\ظ1يه ع.ظ}ياv. ابن

ال4عراب: ع.ظا فلناv ي.ع\ظ�وه ع.ظ}واv إ,ذا ق%ط�ع.ه بالغ1يب.ة. وع.ظ1ي:
هلك.

والع.ظاء4ة�: بئر¬ ب.ع1يدة الق%ع\ر, ع.ذبة بال%ض\ج.ع بي ر.م\ل
السeر_ة 

(* قوله« رمل السرة إل» هكذا ف الصل العتمد والكم.) وب,يش.ة؛ عن
ال%ج.ري.

ولقي فلنD ما ع.جاه' وما ع.ظاه' أ%ي ل%قي. ش1د_ة. ول%ق9اه ال� ما
ع.ظ%اه أ%ي ما ساءه.

@عفا: ف أ%ساء3 ال تعال: الع.ف�وe، وهو ف%ع'ولD من الع.ف}و,، وهو
الت_جاو'ز' عن الذنب وت.ر\ك' الع1قاب, عليه، وأ%صل�ه ال%ح\و' والط�م\س،

وهو من أ%ب\ن,ية ال�بال%غة1. يقال: ع.ف%ا ي.ع\ف�و ع.ف}واv، فهو عاف{
وع.ف�وÒ، قال الليث: الع.ف}و' ع.ف}و' ال3، عز وجل، عن خ.ل}ق1ه، وال تعال

الع.ف�وe الغ.ف�ور. وكل© من اس\تحق_ ع'ق�وبةv ف%ت.ر.ك}ت.ها فقد ع.ف%و\ت.
عنه. قال ابن ال4نباري ف قوله تعال: ع.ف%ا ال عنك. ل% أ%ذ1ن\ت.

ل�م؛ م.حا ال� عنك.، مأ}خوذ من قولم عف%ت الرياح' الثار. إ,ذا د.ر.س.ت\ها
وم.ح.ت\ها، وقد ع.ف%ت الثار' ت.ع\ف�و ع'ف�و�اv، لفظ� اللزم

وال�ت.عد>ي سواء#. قال ال4زهري: قرأ}ت ب.ط9 شر ل4ب زيد ع.فا ال تعال عن
العبد ع.ف}واv، وع.ف%ت1 الريح' ال4ثر عفاءé فع.ف%ا ال4ث%ر' ع'ف�و�اv. وف

حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: س.ل�وا ال4 الع.ف}و والعافية وال�عافاة،
فأ%ما الع.ف}و' فهو ما وصف}ناه من م.ح\و ال تعال ذ�نوب. عبده عنه، وأ%ما

�العافية فهو أ%ن ي'عافي.ه' ال تعال من س'ق}م� أ%و ب.ل1ي_ة{ وهي الص>ح_ة
ضدe ال%ر.ض. يقال: عافاه' ال وأ%ع\فاه أ%ي وه.ب له العافية من الع1ل%ل

والب.ليا. وأ%ما ال�عافاة� فأ%ن} ي'عاف1ي.ك. ال� من الناس وي'عاف1ي.هم
منك. أ%ي ي'غ\نيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أ%ذاهم عنك وأ%ذاك عنهم، وقيل:

هي م'فاع.ل%ة من العفو,، وهو أ%ن ي.ع\ف�و. عن الناس وي.ع\ف�وا ه'م\
عنه. وقال الليث: العافية د1فاع' ال تعال عن العبد. يقال: عافاه ال�

عافيةv، وهو اسم يوضع موض1ع الصدر القيقي، وهو ال�عافاة�، وقد جاء4ت مصادر'
كثيةD على فاعلة، تقول س.مع\ت راغ1ي.ة ال3بل وثاغ1ي.ة الشاء3 أ%ي سعت'



vغاء4ها. قال ابن سيده: وأ%ع\فاه' ال وعافاه' م'عافاة�ر'غاء4ها وث
وعاف1ي.ةv مصدر¬، كالعاق1بة والات1مة، أ%ص.ح_ه وأ%ب\رأ%ه. وع.فا عن ذ%ن\ب,ه

ع.ف}واv: ص.ف%ح، وع.فا ال عنه وأ%ع\فاه. وقوله تعال: فم.ن ع'ف1ي. له من
أ%خيه شيء# فات>باع¬ بالعروف وأ%داء# إ,ليه بإ,حسان{؛ قال ال4زهري:

وهذه آية مشكلة، وقد فس_رها ابن عباس ث م.ن\ بعد.ه تفسياv ق%ر_بوه على
ق%د\ر أ%ف}هام أ%هل عصرهم، فرأ%يت' أ%ن أ%ذك�ر قول% ابن عباس وأ�ؤ.ي>د.ه

با ي.زيده' بياناv وو'ضوحاv، روى ماهد قال: سعت ابن. عباس� يقول كان
القصاص' ف بن إ,سرائيل% ول تكن فيهم الد>ي.ة، فقال ال عز وجل لذه

ال�م_ة: كت1ب عليكم الق1صاص' ف الق%ت\لى الرe بال�ر> والعبد'
بالعبد1 وال�نث}ى بال�ن\ثى فمن ع'ف1ي. له من أ%خيه شيء# فات�باع بالعروف

وأ%داء# إ,ليه بإ,حسان؛ فالع.ف}و': أ%ن ت'ق}ب.ل% الدي.ة� ف الع.م\د1، ذلك
تفيف¬ من رب>كم ما ك�ت1ب. على من كان ق%ب\ل%كم، يطل�ب هذا بإ,حسان{
وي'ؤ.د>ي هذا بإحسان{. قال ال4زهري: فقول ابن عباس الع.ف}و' أ%ن ت'ق}ب.ل

،�الدي.ة ف الع.م\د، ال4صل� فيه أ%ن� الع.ف}و ف موضوع اللغة الفضل
يقال: ع.فا فلن لفلن باله إ,ذا أ%فض.ل% له، وعف%ا له ع.م_ا له عليه إ,ذا

Yمن ول vت.ر.كه، وليس الع.ف}و ف قوله فمن ع'ف1ي. له من أ%خيه ع.ف}وا
الد_م,، ولكنه عفو¬ من ال عز وجل، وذلك أ%ن� سائر. ال�م.م قبل% هذه

ال�م_ة ل يكن لم أ%خذ� الد>ية إ,ذا ق�ت1ل% قتيل، فجع.له ال لذه
ال�مة ع.ف}واv منه وف%ض\لv مع اختيار و.لY الدم, ذلك ف العم\د، وهو قوله
عز وجل: فمن ع'ف1ي. له من أ%خيه شيء# فات�باع¬ بالعروف؛ أ%ي م.ن ع.فا

vورة�ال� ج.ل� اس'ه بالد�ية حي أ%باح. له أ%خ\ذ%ها، بعدما كانت م.ح\ظ
على سائر ال�مم مع اختياره إ,ي_اها على الد_م,، فعليه ات>باع بالعروف

أ%ي مطالب.ة للد>ية بعر'وف، وعلى القاتل أ%داء� الدي.ة1 إ,ليه
بإح\سان{، ث ب.ي_ن. ذلك فقال: ذلك تفيف¬ من ربكم لكم يا أ�م_ة ممد{، وف%ض\ل

جعله ال ل4و\ل1ياء3 الدم منكم، ورحةD خص_كم با، فمن اع\ت.د.ى أ%ي فمن
س.ف%ك د.م. قاتل ولي>ه بعد. قبول1ه الد>ي.ة فله عذاب أ%ليم، والعن

الواضح ف قوله عز وجل: فمن ع'ف1ي. له من أ%خيه شيء؛ أي من أ�ح1ل� ل%ه
أ%خذ� الد>ية بدل% أ%خيه ال%قتول عف}واv من ال وف%ض\لv مع اختياره،

فل}يطال1ب\ بال%ع\روف، وم1ن ف قوله م1ن\ أ%خيه معناها البدل، والع.ر.ب'
تقول� عر.ض\ت' له من ح.قYه ث%و\باv أ%ي أ%ع\ط%ي\ته بد.ل حق9ه ثوباv؛ ومنه



قول ال عز وجل: ولو ن.شاء� ل%ج.ع.ل}نا منك�م ملئك%ة ف ال4رض
ي.خ\ل�ق�ون؛ يقول: لو نشاء لعلنا بدلكم ملئكة ف ال4رض، وال أ%علم. قال

ال4زهري: وما علمت أ%حداv أ%وض.ح من م.ع\ن هذه الية ما أ%و\ض.ح\ت'ه. وقال ابن
سيده: كان الناس' من سائ1ر ال�م.م, ي.ق}ت'لون الواحد. بالواحد1، فجعل ال

لنا نن' الع.ف}و. ع.م_ن قتل إ,ن ش1ئ}ناه، فع'ف1ي. على هذا م'ت.ع.د¼،
أ%ل تراه م'ت.ع.د>ياv هنا إ,ل شيء؟ وقوله تعال: إ,ل� أ%ن} ي.ع\ف�ون

أ%و ي.ع\ف�و. الذي بيده ع'ق}د.ة الن>كاح؛ معناه إ,ل أ%ن ي.ع\ف�و.
النساء أ%و يعف�و. الذي بيده ع'ق}د.ة النكاح، وهو الز_و\ج' أ%و الو.ل© إ,ذا

كان أ%باv، ومعن ع.ف}و, ال%ر\أ%ة أ%ن ت.ع\ف�و. عن الن>ص\ف1 الواجب,
لا فت.ت\ر'ك%ه للزوج، أ%و ي.ع\ف�و. الزوج بالن�صف1 في'ع\ط1ي.ها الك�ل�؛

قال ال4زهري: وأ%ما قول� ال عز_ وجل� ف آية ما يب' للمرأ%ة من نصف
الص_داق إ,ذا ط�لYق%ت قبل الدخول با فقال: إ,ل� أ%ن يعف�ون% أ%و

�ي.ع\ف�و. الذي بيده ع'ق}د.ة النكاح,، فإن الع.ف}و. ههنا معناه' ال3ف}ضال
بإع\طاء ما ل ي.جب' عليه، أ%و ترك' الرأ%ة ما ي.جب'

لا؛ يقال: ع.ف%و\ت' ل1فلن بال إ,ذا أ%ف}ض.ل}ت له فأ%ع\ط%ي\ته،
وع.ف%و\ت له عم_ا ل عليه إ,ذا ترك}ت.ه له؛ وقوله: إ,ل� أ%ن ي.ع\ف�ون%

ف1ع\لD ل%ماع.ة1 الن>ساء3 يطلYق�ه'ن_ أ%ز\واج'ه'ن_ قبل أ%ن
ي.م.سeوه'ن_ مع تسمية ال4ز\واج, لن_ م'هور.ه'ن_، في.ع\ف�ون ل4ز\واج,ه,ن_ با

و.ج.ب لن من ن,صف1 ال}هر, وي.ت\ر'ك}ن.ه ل%ه'م، أ%و ي.ع\ف�و. الذي بيد1ه
ع'ق}دة� النكاح,، وهو الزوج، بأ%ن ي'ت.م>م. لا ال%ه\ر كله ، وإ,نا

و.ج.ب. لا نص\ف�ه، وكل© واحد من الز_و\جي عاف{ أ%ي م'ف}ض1لD، أ%ما
إ,ف}ضال� الرأ%ة1 فأ%ن تترك. للزوج ال�ط%لYق ما وج.ب. لا عليه من ن,صف

ال%ه\ر، وأ%ما إ,ف}ضاله فأ%ن} ي'ت1م_ لا ال%ه\ر. ك%م.لv، ل4ن�
الواج,ب. عليه نص\ف�ه في'ف}ض1ل� م'ت.ب.ر>عاv بالكلY، والنون� من قوله

يعف�ون نون� ف1عل, جاعة1 النساء3 ف ي.ف}ع'ل}ن.، ولو كان للرجال لوج.ب. أ%ن
يقال إ,ل�أ%ن يعف�وا، ل4ن� أ%ن تنصب الستقبل% وتذف النون%، وإ,ذا ل
يكن مع فعل, الرجال ما ين\ص1ب أ%و يز,م قيل ه'م ي.ع\ف�ون%، وكان ف

ال4صل ي.ع\ف�و'ون، فح'ذ1فت إ,ح\دى الواوين, استثقالv للجمع بينهما، فقيل
ي.ع\ف�ون%، وأ%ما ف1عل� النساء فق1يل% ل�ن_ ي.ع\ف�ون% ل4نه على تقدير
ي.ف}ع'ل}ن.. ورجل ع.ف�وÒ عن الذ�ن\ب,: عاف{. وأ%ع\فاه' من ال4مر,:



ب.ر_أ%ه. واس\ت.ع\فاه: ط%ل%ب ذلك منه. والس\ت1ع\فاء�: أ%ن ت.ط}ل�ب إ,ل م.ن\
ي'ك%لYف�ك. أ%مراv أ%ن ي'ع\ف1ي.ك. م1ن\ه. يقال: أ%ع\ف1ن من. الر'وج,

م.ع.ك أ%ي د.ع\ن منه. واس\ت.ع\فاه' من ال�روج, م.ع.ه أ%ي سأ%له
ال3عفاء4 منه. وع.ف%ت ال3بل� ال%رعى: ت.ناول%ت\ه ق%ريباv. وع.فاه ي.ع\ف�وه:

أ%تاه، وقيل: أ%تاه ي.ط}ل�ب معروفه، والع.ف}و' ال%ع\روف، والع.ف}و'
الفضل�. وع.ف%و\ت' الرجل% إذا ط%ل%ب\ت. فضل%ه. والعافية والع'فاة� والع'ف�ى:
ال4ض\ياف' وط�ل�ب ال%ع\ر'وف، وقيل: هم الذين ي.ع\ف�ونك أي يأ}تونك

ي.ط}لب'ون ما عندك. وعافية� الاء: وار,د.ت'ه، واحدهم عاف{. وفلن ت.ع\ف�وه
ال4ض\ياف' وت.ع\ت.فيه ال4ض\ياف' وهو كثي الع'ف%اة1 وكثي' العافية

وكثي' الع'ف�ى. والعاف: الرائد' والوار,د' ل4ن ذلك كل�ه طلب¬؛ قال
: éذامي يصف ماء�ال

ذا ع.ر\م.ض� ت.خ\ض.رe ك%فe عاف1يه\
أ%ي وار,د1ه أ%و م'س\ت.ق1يه. والعافية�: ط�ل�ب' الرزق, من ال3نس,

والدواب> والط�ي\ر؛ أ%نشد ثعلب:
ل%ع.ز_ ع.ل%ي\نا، ون,ع\م. الف%ت

م.ص1ي'ك يا ع.م\ر'و، والعاف1يه\
يعن أ%ن} ق�ت1ل}ت. فص1ر\ت. أ�ك}لةv للط�ي\ر والض>باع, وهذا كل©ه

ط%ل%ب. وف الديث: م.ن أ%ح\يا أ%رضاv م.ي>ت.ةv فهي له، وما أ%ك%ل%ت1
العافية� منها فهو له ص.دقةD، وف رواية: الع.واف. وف الديث ف ذكر,
الدينة: يت\ر'ك�ها أ%هل�ها على أ%حسن, ما كانت م'ذ%ل�لة للع.واف1ي؛ قال أ%بو

vأ%و رزقا vب فضل�عبيد: الواحد' من العافية عاف{، وهو كل© من جاء4ك يطل
فهو عاف{ وم'ع\ت.ف{، وقد ع.ف%اك ي.ع\ف�وك.، وجعه ع'فاةD ؛ وأ%نشد قول

ال4عشى:
تطوف' الع'فاة� بأ%بواب,ه،

كط%و\ف1 النصارى بب.ي\ت1 الو.ثن\
�قال: وقد تكون� العافية� ف هذا الديث من الناس, وغيهم، قال: وبيان
ذلك ف حديث أ�م� م'ب.ش>ر� ال4نصارية قالت: دخل ع.لي_ رس'ول ال،صلى

ال عليه وسلم، وأ%نا ف ن.خ\ل� ل فقال: م.ن غ%ر.س.ه أ%م'س\ل1م¬ أ%م
كافر¬؟قلت: ل ب.ل} م'س\ل1م¬، فقال: ما من م'س\ل1م� ي.غ\ر,س غ%ر\ساv أ%و يزر.ع

زرعاv فيأ}كل� منه إ,نسانD أ%و داب.ةD أ%و طائر¬ أ%و س.ب'ع¬ إ,ل كانت



له صدقةv . وأ%عطاه الال% ع.ف}واv بغي مسألة{؛ قال الشاعر:
خ'ذ1ي الع.ف}و. من ت.س\ت.ديي م.و.د�ت،

ول ت.ن\ط1ق1ي ف س.و\ر.ت حي أ%غض.ب'
وأ%نشد. ابن بري:

فت.م\ل� ال%ج\م. ع.ف}واv، وه\ي واد1ع.ة،
حت تكاد. ش1فاه' ال%ج\م, ت.ن\ث%ل1م'

وقال حسان بن ثابت:
خ'ذ} ما أ%تى منهم' ع.ف}واv، فإن م.ن.ع'وا،
فل ي.ك�ن\ ه.م_ك. الشيء� الذي م.ن.ع'وا

قال ال4زهري: وال�ع\ف1ي الذي ي.ص\ح.ب'ك. ول ي.ت.ع.ر_ض' ل%ع\روف1ك،
تقول�: اص\ط%ح.ب\ن.ا وكل©نا م'ع\ف{؛ وقال ابن مقبل:

فإن_ك. ل ت.ب\ل�و ام\ر.أv دون% ص'ح\بة{،
وحت ت.عيشا م'ع\ف1ي.ي\ن, وت.ج\ه.دا

وع.ف}و' الل,: ما ي'ف}ض'ل� عن الن_ف%قة. وقوله تعال: وي.س\أ%لونك
،�ماذا ي'ن'ف1قون ق�ل, الع.غ\و.؛ قال أ%بو إسحق: الع.ف}و' الكثرة والف%ض\ل
فأ�م1ر'وا أ%ن ي'ن'ف1قوا الف%ض\ل إل أ%ن ف�ر,ض.ت الزكاة�. وقوله تعال:
خ'ذ1 الع.ف}و.؛ قيل: الع.ف}و الف%ض\ل� الذي ييء� بغي, ك�ل}ف%ة{، والعن

اق}ب.ل, ال%ي\س'ور. م1ن\ أ%خ\لق, الناس, ول ت.س\ت.ق}ص, عليهم
في.س\ت.ق}ص1ي. ال� عليك مع ما فيه من الع.داوة والب.غ\ضاء3. وف حديث ابن الزبي:

أ%م.ر. ال� ن.بي_ه أ%ن يأ%خ'ذ الع.ف}و. من أ%خ\لق, الناس,؛ قال: هو
الس_ه\ل ال�ي.س_ر، أ%ي أ%مر.ه أ%ن ي.ح\ت.م1ل أ%خ\لق%ه'م وي.ق}ب.ل%

منها ما س.ه'ل وت.ي.س_ر ول يست.ق}ص1ي. عليهم. وقال الفراء ف قوله تعال:
يسأ%لونك ماذا ي'ن\ف1قون قل الع.ف}و؛ قال: وجه الكلم فيه النصب'، يريد'

قل ي'ن\ف1ق�ون الع.ف}و.، وهو فضل� الال؛ وقال أ%بو العباس: م.ن\ ر.ف%ع
أ%راد الذي ي'ن\ف1قون الع.ف}و'، قال: وإنا اختار الفراء النصب. لن ماذا

عندنا ح.ر\ف¬ واحد أ%كثر' ف الكلم، فكأنه قال: ما ي'ن\ف1ق�ون، فلذلك
اخ\ت1ي. الن_صب'، قال: وم.ن\ ج.عل% ذا ب.ع\ن الذي ر.ف%ع.، وقد يوز أن
يكون% ماذا حرفاv، وي'ر\ف%ع بالئتناف ؛ وقال الزجاج: ن.ز.ل%ت هذه
الية قبل% فرض الزكاة فأ�مروا أ%ن ي'ن\ف1قوا الف%ض\ل% إل أ%ن ف�رض.ت

الزكاة�، فكان أ%هل� ال%كاس1ب يأ}خذ� الرجل� ما ي'ح\س3به ف كل يوم أ%ي ما



ي.ك}ف1يه وي.ت.ص.د_ق' بباقي,ه، ويأخذ� أ%هل� الذ�ه.ب والف1ض_ة ما
ي.ك}ف1يهم ف عام1ه,م\ وينف1ق�ون باقي.ه'، هذا قد روي ف التفسي، والذي عليه

الجاع أ%ن� الز_كاة% ف سائر, الشياء قد ب'ي>ن. ما ي.ج\ب' فيها،
وقيل: الع.ف}و' ما أ%ت.ى بغ.ي, مسألة{. والعاف: ما أ%تى على ذلك من غي

مسأ%لة{ أ%يضاv؛ قال:
ي'غ\ن,يك. عاف1يه وع1يد. الن_ح\ز,

الن_ح\ز': الك%دe والن_خ\س، يقول: ما جاء4ك. منه ع.ف}واv أ%غ}ناك.
عن غيه. وأ%د\ر.ك. ال4م\ر. ع.ف}واv ص.ف}واv أ%ي ف س'ه'ولة وس.راح�.

ويقال: خ'ذ} من مال1ه ما ع.فا وص.فا أ%ي ما ف%ض.ل ول ي.ش'ق_ عليه. وابن
،vو إذا ت.ر.ك. ح.ق9ا�العراب: ع.فا ي.ع\ف�و إذا أ%عطى، وع.ف%ا ي.ع\ف

وأ%ع\ف%ى إذا أ%ن\ف%ق. الع.ف}و. من ماله، وهو الفاض1ل� عن ن.ف%ق%ت1ه. وع.فا
القوم': ك%ث�ر'وا. وف التنزيل: حت ع.ف%و\ا؛ أ%ي ك%ث�ر'وا. وع.فا

الن_بت' والش_ع.ر' وغي'ه ي.ع\ف�و فهو عاف{: كث�ر. وطال%. وف الديث :
أ%نصلى ال عليه وسلم، أ%م.ر. بإع\فاء اللYح.ى؛ هو أ%ن ي'وف�ر ش.ع.ر'ها

وي'ك%ث�ر ول ي'ق%ص.ر كالش_وار,ب,، من ع.فا الشيء� إذا ك%ث�ر. وزاد. يقال:
أ%ع\ف%ي\ت'ه وع.ف�ي\ت'ه ل�غتان إذا فع.لت. به كذلك. وف الصحاح:

وع.ف�ي\ت'ه أ%نا وأ%ع\ف%ي\ت'ه لغتان إذا فع.ل}ت. به ذلك؛ ومنه حديث القصاص: ل
أ%ع\ف%ى م.ن\ ق%ت.ل بعد. أ%خ\ذ1 الد>ي.ة1؛ هذا د'عاء عليه أ%ي ل ك%ث�ر

مال�ه ول اس\ت.غن؛ ومنه الديث: إذا دخ.ل ص.ف%ر' وع.فا الو.ب.ر'
وب.ر,ئ. الد_ب.ر ح.ل�ت1 الع'م\ر.ة� ل1م.ن, اع\ت.م.ر.، أ%ي ك%ث�ر. وبر'

البل,، وف رواية: وع.فا ال4ث%ر'، بعن د.ر.س وام_ح.ى. وف حديث م'ص\ع.ب,
�بن ع'م.ي: إنه غلم¬ عاف{ أ%ي واف الل�حم كثي'ه. والعاف: الطويل

الش_ع.ر. وحديث عمر، رضي ال عنه: إن� عام1ل%نا ليس. بالش_ع1ث1 ول
العاف، ويقال للش_ع.ر, إذا طال وو.ف ع1فاء#؛ قال زهي:

أ%ذل1ك. أ%م\ أ%ج.بe الب.ط}ن, ج.أ}ب¬،
ع.ل%ي\ه1، م1ن\ ع.ق1يق%ت1ه1، ع1فاء�؟

وناقةD ذات' ع1فاء�: كثية� الو.ب.ر. وع.فا ش.ع\ر' ظ%ه\ر, البعي,:
ك%ث�ر. وطال% فغ.ط�ى د.ب.ر.ه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ه.ل� س.أ%ل}ت إذا الك%واك1ب' أ%خ\ل%ف%ت،
وع.ف%ت\ م.ط1ي_ة طال1ب, ال4ن\ساب,



فسره فقال: ع.ف%ت أ%ي ل ي.ج,د أ%حد¬ كرياv يرحل� إليه فع.ط�ل
م.ط1ي_ته فس.م1نت وك%ث�ر و.ب.ر'ها. وأ%رض¬ عافيةD: ل ي'ر\ع. ن.ب\ت'ها فو.ف%ر.
وكثر. وع.ف}و.ة� ال%ر\ع.ى: ما ل ي'ر\ع. فكان كثياv. وع.ف%ت1 ال4رض'

:vإذا غ%ط�اها النبات؛ قال ح'م.ي\د يصف دارا
ع.ف%ت\ مثل% ما ي.ع\ف�و الط�ل1يح' فأ%ص\ب.ح.ت\

با ك1بياء� الص_ع\ب,، وهي. ر.ك�وب'
يقول: غ%طاها العش\ب' كما ط%ر_ و.ب.ر' البعي, وب.ر.أ% د.ب.ر'ه.

وع.ف}و.ة� الاء3: ج'م_ت'ه قبل أ%ن ي'س\ت.ق%ى منه، وهو من الكثرة. قال الليث:
ناقةD عافية� الل�ح\م, * كثية� اللحم، ونوق¬ عافيات¬؛ وقال لبيد:

بأ%س\و'ق, عافيات1 اللحم, ك�وم
ويقال�: ع.ف©وا ظ%ه\ر. هذا البعي, أ%ي د.ع'وه حت ي.س\م.ن. ويقال:

ع.ف%ا فلنD على فلن ف العلم, إذا زاد عليه؛ قال الراعي:
إذا كان ال1راء� ع.ف%ت\ عليه

أ%ي زادت عليه ف ال%ر\ي,؛ وروى ابن العراب بيت الب.عيث:
ب.ع1يد الن_و.ى جال%ت\ بإنسان1 ع.ي\نه

ع1فاء4ة� د.م\ع� جال% حت ت.ح.د_را
يعن د.م\عاv ك%ث�ر. وع.ف%ا فسال%. ويقال: فلنD يعف�و على م'ن\ية1

الت.م.ن>ي وسؤال, السائل, أ%ي يزيد عطاؤ'ه عليهما؛ وقال لبيد:
ي.ع\ف�و على اله\د1 والسؤال,، كما

ي.ع\ف�و ع1هاد' الم\طار, والر_ص.د
أ%ي يزيد' وي'ف}ض'ل�. وقال الليث: الع.ف}و' أ%حل© الال, وأ%ط}ي.ب'ه.

وع.ف}و' كلY شيء�: خ1يار'ه وأ%ج\و.د'ه وما ل ت.ع.ب فيه، وكذلك ع'فاو.ت'ه
وع1فاوت'ه. وع.فا الاء� إذا ل ي.طأ}ه' شيء# ي'ك%د>ر'ه.

وع.ف}وة� الال, والطعام, والش_راب, وع1ف}و.ت'ه؛ الكسر عن كراع�: خياره
.vو�ا�وما صفا منه وك%ث�ر.، وقد ع.فا ع.ف}واv وع'ف

وف حديث ابن الزبي أ%نه قال للنابغة: أ%م_ا ص.ف}و' أ%موال1نا فلل,
الزeب.ي\ر,، وأما ع.ف}و'ه فإن ت.ي\ماv وأ%س.داv ت.ش\غ.ل�ه عنك.. قال
ال%ر\ب: الع.ف}و' أ%ح.ل© الال, وأ%طي.ب'ه، وقيل: ع.ف}و' الال, ما

ي.ف}ض'ل� عن الن_ف%قة؛ قال ابن الثي: وك1لها جائز¬ ف اللغة، قال :
والثان أشب.ه بذا الديث. وع.ف}و' الاء3: ما ف%ض.ل عن الش_ار,ب.ة1 وأ�خذ%



بغي, ك�ل}فة{ ول مزاحة عليه. ويقال: عف�ى على ما كان منه إذا أ%صل%ح
بعد الفساد.

أبو حنيفة: الع'ف}و.ة، بضم العي، من كل النبات ل%ي>ن'ه وما ل م.ؤ'ونة
على الراعية فيه.

وع.ف}وة كل9 شيء وع1ف%اوت'ه؛ الضم عن اللحيان: ص.ف}و'ه وكثر.ت'ه، يقال:
ذ%ه.ب.ت\ ع1ف}و.ة هذا الن_ب\ت أ%ي ل1ين'ه وخ.ي'ه؛ قال ابن بري: ومنه

قول الخطل :
الانعي. الاء4 حت ي.ش\ر.بوا

ع1ف}وات1ه، وي'ق%س>م'وه س31جال
والع1فاوة�: ما يرفع للنسان من م.ر.ق�. والعاف: ما ي'ر.دe ف

الق1د\ر, من ال%ر.قة1 إذا اس\ت'ع1ي.ت\. قال ابن سيده: وعاف1ي الق1د\ر, ما
ي'ب\ق1ي فيها ال�س\ت.ع1ي ل�ع1ي,ها؛ قال م'ض.ر>س ال4س.دي:

فل ت.س\أ%لين، واسأ% ما خ.ل1يق%ت،
إذا ر.د_ عاف الق1د\ر, م.ن ي.س\ت.عي'ها

قال ابن السكيت: عاف ف هذا البيت ف موضع الر_ف}ع ل4نه فاعل، وم.ن
ف موضع الن_ص\ب لنه مفعول به، ومعناه أ%ن� صاحب. الق1در, إذا ن.ز.ل%

به الض_ي\ف' ن.ص.ب. لم ق1د\راv، فإذا جاءه' م.ن\ يستعي ق1د\ره' فرآها
منصوب.ةv ل�م رج.ع. ول ي.ط}ل�ب\ها، والعاف: هو الض_ي\ف'، كأ%نه

ير'دe ال�س\ت.ع1ي لر\ت1داد1ه دون% قضاء3 حاج.ته، وقال غي'ه: عاف
الق1د\ر, بق1ي_ة ال%ر.قة يردeها الست.عي'، وهو ف موضع الن_ص\ب,، وكان%

وجه الكلم عاف1ي. القدر فتر.ك الفتح للضرورة. قال ابن بري: قال ابن السكيت
العاف والع.ف}وة والع1فاوة ما ي.ب\ق%ى ف أ%س\ف%ل, الق1د\ر, من م.ر.ق�
وما اخ\ت.ل%ط به، قال: وموض1ع' عاف ر.ف}ع¬ ل4نه هو الذي ر.د_

ال�س\ت.ع1ي، وذلك لكل%ب الزمان وكونه ين.ع إعار.ة الق1د\ر, لت1لك الب.ق1ي_ة.
والع1فاوة�: الشيء� ي'ر\ف%ع من الط�عام للجارية ت'س.م_ن' ف%ت'ؤث%ر' به؛

وقال الكميت:
،vلم' ال%ي� ط%ي�ان% ساغ1با�وظ%ل� غ
وكاع1ب'ه'م ذات' الع1فاو.ة1 أ%س\غ.ب'

vقال الوهري: والع1فارة، بالكسر، ما ي'ر\ف%ع' من ال%ر.ق, أ%و_ل
ي'خ.صe به م.ن\ ي'ك}ر.م، وأ%نشد بيت الكميت أ%يضاv، تقول منه: ع.ف%و\ت له



من. ال%ر.ق إذا غ%ر.ف}ت. له أ%و_لv وآث%ر\ت.ه' به، وقيل: العفاوة،
بالكسر، أ%و�ل ال%ر.ق, وأ%جود'ه، والع'فاوة، بالضم، آخ1ره' يردeها

م'س\ت.ع1ي' الق1د\ر, مع الق1د\ر,؛ يقال منه: ع.ف%و\ت الق1د\ر. إذا تركت ذلك ف
أ%سفلها.

�والع1فاء، بالد> والك%س\ر: ما ك%ث�ر من الو.ب.ر والر>يش,،الواح1د.ة
ع1فاء4ةD؛ قال ابن بري: ومنه قول ساعدة بن جؤية يصف الضبع:

كم.ش\ي, ال4ف}ت.ل, الس_ار,ي عليه
�ع1فاء#، كالع.باء4ة1، ع.ف}ش.ل1يل

وع1ف%اء� الن_عام وغيه: الريش' الذي على الز>ف> الص>غار، وكذلك
ع1فاء� الد>يك1 ونوه من الطي، الواحدة ع1فاء4ةD، مدودة. وناقةD ذات1

ع1فاء�، وليست هزة الع1فاء3 والع1فاء4ة1 أ%ص\ل1ي_ة، إنا هي واو قلبت\
أ%ل1فاv فم'د_ت مثل السماء، أ%صل� م.د_ت1ها الواو، ويقال ف الواحدة:

س.ماو.ة وس.ماء4ة، قال: ول يقال للر>يشة الواحدة ع1فاء4ةD حت تكون كثية
ك%ثيفة؛ وقال بعض'هم ف هزة الع1فاء: إن_ها أ%صل1ي_ة؛ قال الزهري:

وليست هزتا أ%صلي_ة عند النحويي ال�ذ�اق,، ولكنها هزةD مدودة،
وتصغيها ع'ف%يÒ. وع1فاء� الس_حاب,: كال%م\ل ف وج\ه,ه ل ي.كاد' ي'خ\ل1ف'.

وع1ف}و.ة� الرج'ل وع'ف}و.ت'ه: ش.ع.ر ر.أ}س1ه.
vو�ا�وع.فا ال%نز,ل� ي.ع\ف�و وع.ف%ت الدار' ونو'ها ع.فاءé وع'ف

وع.ف�ت وت.ع.ف�ت ت.ع.فYياv: د.ر.س.ت، ي.ت.عد_ى ول ي.ت.ع.د_ى، وع.ف%ت\ها
الر>يح' وع.ف�ت\ها، شد�د للمبالغة؛ وقال:
أ%هاج.ك. ر.ب\ع¬ دار,س' الر_س\م,، باللYو.ى،

ل4ساء4 ع.ف�ى آي.ة� ال�ور' والق%ط}ر'؟
ويقال: ع.ف�ى ال� على أ%ث%ر, فلن وع.فا ال عليه وق%ف�ى ال على أ%ث%ر,
فلن{ وق%فا عليه بعنÝى واحد{. والع'ف1يe: جع عاف{ وهو الدارس'.
وف حديث الزكاة: قد ع.ف%و\ت' عن ال%يل والر_قيق, فأ%دeوا ز.ك%اة%

أ%موال1كم أ%ي تر.ك}ت' لكم أ%خ\ذ% زكاتا وتاو.ز\ت عنه، من قولم ع.ف%ت
الريح' ال4ث%ر. إذا ط%م.س.ت\ه وم.ح.ت\ه؛ ومنه حديث أ�4م سلمة: قالت

لعثمان، رضي ال عنهما: ل ت'ع.ف> سبيلv كان رسول ال،صلى ال عليه وسلم ،
ل%ح.ب.ها أ%ي ل ت.ط}م1س\ها؛ ومنه الديث: ت.عاف%و'ا ال�د'ود فيما بينكم؛

أ%ي تاو.ز'وا عنها ول ت.ر\ف%ع'وها إ فإن مت علم\ت'ها أ%ق%م\ت'ها. وف



حديث ابن عباس: وس'ئل عما ف أ%موال أ%هل, الذYم_ة1 فقال الع.ف}و أ%ي
ع'ف1ي. لم ع.م_ا فيها من الص_د.ق%ة وعن الع'ش\ر, ف غ%ل�تم. وع.فا

:vه.ل%ك، على ال%ث%ل؛ قال زهي يذكر دارا :éأ%ث%ره' ع.فاء
ت.ح.م_ل% أ%هل�ها منها فبان'وا،

على آثار, م.ن ذ%ه.ب. الع.فاء�
والع.فاء�، بالفتح: الت'راب'؛ روى أ%بو هريرة، رضي ال عنه، عن

النب>،صلى ال عليه وسلم، أنه قال: إذا كان عندك قوت' يوم1ك. فع.لى الدنيا
الع.فاء�. قال أ%بو عبيدة وغي'ه: الع.فاء� التراب، وأ%نشد بيت. زهي يذكر

الدار.، وهذا كقولم: عليه الد_بار' إذا د.عا عليه أ%ن} ي'د\ب,ر. فل
ي.ر\ج,ع. وف حديث صفوان% ابن, م'ح\ر,ز�: إذا د.خ.ل}ت' ب.ي\ت فأ%ك%ل}ت'

رغيفاv وش.ر,ب\ت' عليه ماءé فع.لى الدeن\يا الع.فاء�. والع.فاء�: الدeر'وس
وال%لك' وذهاب ال4ث%ر . وقال الليث: يقال ف الس_ب> ب,في,ه1

الع.فاء�،وعليه الع.فاء�، والذئب' الع.و�اء�؛ وذلك أ%ن� الذئب ي.ع\و,ي ف إث}ر,
الظاع1ن, إذا خ.ل%ت الدار عليه، وأ%ما ما ورد ف الديث: إن�

ال�ناف1ق. إذا م.ر,ض. ث أ�ع\ف1ي. كان كالبعي ع.ق%ل%ه أ%هل�ه ث أ%ر\س.لوه فلم
ي.د\ر, ل1م. ع.ق%ل�وه ول ل1م. أ%رس.لوه؛ قال ابن الثي: أ%�ع\ف1ي.

الريض بعن ع'وف1ي.. والع.ف}و': ال4رض' الغ'ف}ل ل ت'وط%أ} وليست با
آثار¬. قال ابن السكيت: ع.ف}و' البلد ما ل أ%ث%ر. ل4حد{ فيها ب,م1ل}ك{.

وقال الشافعي ف قول النب،صلى ال عليه وسلم من أ%ح\يا أ%ر\ضاv ميت.ة فهي
له: إنا ذلك ف ع.ف}و, البلد1 الت ل ت'م\ل%ك\؛ وأ%نشد ابن السكيت:

،Dك%ش1راك1 الن_ع\ل, دار,جة Dق%بيلة
إن} ي.ه\ب,ط�وا الع.ف}و. ل ي'وج.د\ لم أ%ث%ر'

قال ابن بري: الش>ع\ر لل4خط%ل؛ وقبله:
،vتاب,ع.ة eإن� الل�هاز,م. ل ت.ن\ف%ك

ه'م' الذ©ناب.ى وش1ر\ب' التاب,ع الك%د.ر'
قال: والذي ف شعره:

ت.ن\ز'و الن>عاج' عليها وه\ي بار,كة،
ت.ح\كي ع.طاء4 س'ويد{ من بن غ�ب.را

،Dكش1راك1 الن_ع\ل دارجة Dقبيلة
إن} ي.ه\ب,ط�وا ع.ف}و. أ%رض� ل ترى أ%ثر.ا



قال الزهري: والع.ف%ا من البلد، مقصور¬، مثل� الع.ف}و الذي ل مل}ك
ل4حد فيه. وف الديث: أ%نه أ%ق}ط%ع. من أ%رض الدينة ما كان ع.فاv أ%ي

ما ليس لحد فيه أ%ث%ر¬، وهو من ع.فا الشيء� إذا د.ر.س أو ما ليس لحد فيه
م1ل}ك¬، من عفا الشيء� ي.ع\ف�و إذا ص.فا وخل�ص. وف الديث: وي.ر\ع.و\ن

ع.فاها أ%ي ع.ف}و.ها.
والع.ف}و' والع1ف}و والع.فا والع1فا، بقصرها: ال%حش'، وف التهذيب:

و.ل%د ال1مار: و.ل%د ال1مار؛ وأ%نشد ابن السكيت وال�ف%ص_ل ل4ب
الط�محان ح.ن\ظ%لة بن ش.ر\قي>:

بض.ر\ب� ي'زيل� الام. عن س.ك1نات1ه،
وط%ع\ن� كت.ش\هاق, الع.ف%ا ه.م_ بالن_ه\ق,

�والمع أ%ع\فاء# وع1فاء# وع1ف}وةD. والع1فاوة، بكسر العي: ال4تان
�بع.ين,ها؛ عن ابن العراب. أ%بو زيد: يقال ع1ف}و¬ وثلثة ع1ف%و.ة{ مثل
ق1ر.ط%ة{، قال: وهو ال%ح\ش' وال�ه\ر' أ%يضاv، وكذلك الع1ج.ل%ة والظYئ%بة

جع الظ�أ}ب,، وهو السل}ف'. أ%بو زيد: الع1ف%و.ة� أ%ف}تاء� ال�م'ر،
قال: ول أ%علم ف جيع كلم العرب واواv متحركة بعد حرف متحرك ف آخر

البناء غي. واو, ع1ف%و.ة{، قال: وهي لغة لق%يس، ك%ره'وا أ%ن يقولوا عفاة ف
موضع ف1ع.لة، وهم يريدون الماعة، فت.ل}ت.بس بو'ح\دان1 ال4ساء، وقال :

ولو متك%لYف أ%ن ي.بن. من العفو اساv مف}رداv على بناء ف1ع.لة لقال
ع1فاة. وف حديث أب ذر�، رضي ال عنه: أ%نه ترك أ%تان.ي\ن وع1ف}واv؛

الع1ف}و، بالكسر والضم والفتح: ال%ح\ش، قال ابن الثي: وال�نثى ع'فDوة
وع1ف}و.ة. ومعافvى: اسم رجل؛ عن ثعلب.

@عقا: الع.ق}وة� والع.ق%اة�: الساحة وما حو\ل% الدار, وال%ح.ل�ة،
وجع'هما ع1قاء#. وع.ق}و.ة� الدار: ساح.ت'ها؛ يقال: ن.ز.ل بع.ق}و.ته، ويقال:

ما ب,ع.ق}وة1 هذه الد_ار مثل فلن{، وتقول: ما ي.ط�ور' أ%حد بعقو.ة هذا
السد1، ون.ز.ل%ت اليل� بع.ق}وة الع.د'ؤ>. وف حديث ابن عمر، رضي ال

عنهما: الؤمن' الذي يأ}م.ن' م.ن أ%م\سى بع.ق}وت1ه؛ ع.ق}وة� الدار, ح.و\ل%ها
وقريباv منها. وع.ق%ا ي.ع\ق�و واع\ت.ق%ى: اح\ت.قف%ر. البئر فأ%ن\ب.ط% من

جانبها. والعتقاء: أ%ن يأ}خذ% الاف1ر' ف البئر ين.ةv وي.س\ر.ةv إذا
ل ي'مك1ن'ه أ%ن ي'ن\ب,ط% الاء4 من ق%ع\ر,ها، والرجل� يفر' البئر. فإذا

ل ي'ن\ب,ط1 الاء4 من ق%ع\رها اع\ت.ق%ى ي.م\ن.ةv وي.س\ر.ةv. واع\ت.ق%ى



ف كلمه: است.و\فاه ول ي.ق}ص1د\، وكذلك ال4خذ ف ش'ع.ب, الكلم,،
وي.ش\ت.قe النسان� الكلم. في.ع\ت.قي فيه، والعاقي كذلك، قال: وق%ل�ما

يقولون ع.ق%ا ي.ع\ق�و؛ وأ%نشد لبعضهم:
ولقد د.ر,ب\ت' بالعت1قا

ء3 والع\تقام,، فن,ل}ت ن'ج\ح.ا
وقال رؤبة:

بش.ي\ظ%م1ي¼ يفهم' الت_فهيما،
وي.ع\ت.قي بالع'ق%م, الت_ع\قيما
وقال غيه: معن قوله:
وي.ع\ت.قي بالع'ق%م, الت_ع\قيما

معن يع\ت.قي أي يب,س' وين.ع بالع'قم الت_ع\قيم. أ%ي بالشر> الشر_.
قال الزهري: أ%ما الع\تقام ف ال%ف}ر فقد فسرناه ف موضعه من ع.ق%م،

وأ%ما العتقاء ف الفر بعن العتقام, فما سعت'ه لغي الليث؛ قال ابن
بري البيت:

بش'ط%س3ي¼ يفهم الت_ف}هيما
قال: وي.ع\ت.ق1ي ي.ر'دe أ%ي يردe أ%مر من ع.ل عليه، قال: وقيل

التعقيم' هنا الق%ه\ر'.
ويقال: ع.ق_ الرجل� بس.ه\م1ه إذا ر.مى به ف السماء فارت.فع، وي'س.م_ى

ذلك السهم' الع.قيقة. وقال أ%بو عبيدة: ع.ق�ى الرامي بسهم1ه فجعله من
ع.ق�ق. وع.ق�ى بالسهم: ر.مى به ف الواء فارتفع، لغة ف ع.ق�ه؛ قال

ال�ت.ن.خ_ل الذ :
ع.ق�وا بس.ه\م� فلم ي.ش\ع'ر\ به أ%حد¬،

ث اس\ت.فاؤ'وا وقالوا: ح.ب_ذا الو.ض.ح'
يقول: ر.م.و\ا بسهم� نو الواء3 إ,ش\عاراv أ%نم قد ق%ب,لوا الد>ية

ور.ض'وا با ع1و.ضاv عن الد_م,، والو.ض.ح' الل�ب. أ%ي قالوا ح.ب_ذا
ال3بل الت نأ}خ'ذ�ها بد.لv من د.م, ق%ت1يلنا فنشر.ب. أ%لب\ان.ها، وقد

ت.ق%د_م ذلك.
وع.ق%ا الع.ل%م'، وهو الب.ن\د': ع.ل ف الواء؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

وه\و.، إذا ال%ر\ب' ع.ق%ا ع'ق%اب'ه'،
ك�ر\ه. اللYقاء ت.ل}ت.ظي ح1راب'ه'



ذك9ر ال%ر\ب على معن الق1تال، ويروى: ع.ف%ا ع'قاب'ه أ%ي كث�ر. وع.ق�ى
الطائ1ر' إذا ار\ت.ف%ع ف ط%ي.رانه. وع.ق�ت1 الع'قاب: ار\ت.ف%ع.ت،

وكذلك الن_س\ر. وال�ع.قYي: الائ1م' على الشيء ال�ر\ت.ف1ع' كما
ت.ر\ت.ف1ع' الع'قاب'، وقيل: ال�ع.قYي الائ1م' ال�س\ت.د1ير' من الع1ق}ب.ان

بالشيء. وع.ق�ت1 الد_ل}و' إذا ار\ت.ف%عت ف الب,ئ}ر وهي ت.س\ت.دير'؛ وأ%نشد
ف صفة دلو:

ل د.ل}و. إل� م1ث}ل� د.ل}و, أ�ه\بان}،
واس1ع.ة الف%ر\غ أ%د1يان1 اث}نان}

ما ت.ب.ق�ى من ع'كاظ1 الرeك}بان}،
إذا الك�فاة� اضط%ج.ع'وا لل4ذ}قان}

(* قوله « الكفاة» هكذا ف الصل، وف كثي من الواد: السقاة.)
ع.ق�ت كما ع.ق�ت\ د.ل�وف' الع1ق}بان}،

با ف%ن.اه1ب\ كل� ساق� ع.ج\لن}
عق�ت\ أ%ي حام.ت\، وقيل: ار\ت.ف%عت\، يعن الد_ل}و.، كما ت.ر\ت.ف1ع'

الع'قاب' ف السماء، قال: وأ%صله ع.ق�ق%ت\، فلم_ا توال}ت. ثلث� قاف%ات{
ق�ل1بت إحداهن_ ياءé؛ كما قال العجاج:

ت.ق%ض>ي. البازي إذا البازي ك%س.ر\
ومثله قولم: التظ%ن>ي من الظ�ن� والت_ل%ع>ي من الل©عاع.ة1، قال:
وأ%صل ت.ع\ق1ي.ة1 الد_ل}و, من الع.ق> وهو الش_قe؛ أ%نشد أ%بو عمرو

لع.طاء� ال4س.دي:
وع.ق�ت\ د.ل}و'ه' حي. اس\ت.ق%ل�ت

با فيها، ك%ت.ع\ق1ي.ة1 الع'قاب,
واع\ت.قى الشيء4 وع.ق%اه: اح\ت.ب.س.ه، مقلوب عن اع\تاق%ه؛ ومنه قول

الراعي:
ص.باv ت.ع\ت.ق1يها تار.ةv وت'ق1يم'ها

وقال بعضهم: معن ت.ع\ت.قيها ت'م\ض1يها، وقال ال4صمعي: ت.ح\ت.ب,س'ها.
والع\ت1قاء�: الح\ت1باس'، وهو ق%ل}ب' الع\ت1ي.اق؛ قال ابن بري: ومنه

قول مزاحم:
ص.باv وش.مالv ن.ي\ر.جاv ي.ع\ت.ق1يهما

أ%حايي ن.و\بات ال%ن'وب, الز_فاز,ف



وقال ابن الرقاع:
ود'ون% ذل1ك. غ�ولD ي.ع\ت.قي ال4ج.ل

وقالوا: عاق� على ت.و.هeم, ع.ق%و\ت'ه. الوهري: ع.ق%اه ي.ع\ق�وه إذا
عاق%ه، على الق%ل}ب، وعاق%ن وعاقان وع.ق%ان بعنÝ واحد{؛ وأ%نشد أ%بو

عبيد لذي ال1ر.ق, الط©ه.وي:
أ%ل%م\ ت.ع\ج.ب\ لذ1ئ}ب� بات. ي.س\ري

لي'ؤ\ذ1ن% صاح1بÝا له' بالل�حاق,
ح.س3ب\ت. ب'غام. راح1لت ع.ناقvا،

وما ه1ي.، وي\ب. غ%ي\ر,ك. بالع.ناق,
ول%و\ أ%ن ر.م.ي\ت'ك. من ق%ريب�،

لع.اق%ك عن د'عاء3 الذYئ}ب, عاق,
ولكن>ي ر.م.يت'ك من ب.ع1يد{،

فل%م\ أ%ف}ع.ل} وقد\ أ%وه.ت\ بساقي
عليك. الشاء4 شاء4 بن ت.م1يم� ،

فع.اف1ق}ه' فإن_ك. ذو ع1فاق,
أراد بقوله عاق, عائ1ق¬ فق%ل%به، وقيل: هو على توهم ع.ق%و\ت'ه. قال

ال4زهري: يوز عاق%ن عن\ك عائ1ق¬ وع.قان عنك. عاق� بعنÝ واحد على
الق%ل}ب؛ وهذا الشعر اس\ت.ش\هد الوهري بقوله:

ولو أ%ن رميتك من قريب�
وقال ف إيراده: ولو أ%ن رميتك من ب.عيد{، لعاق%ك. قال ابن بري وصواب

إنشاده:
ولو أ%ن% ر.م.ي\ت'ك من ق%ريب�

لع.اق%ك عن د'عاء3 الذYئ}ب, عاق,
كما أ%وردناه. وع.ق%ا ي.ع\ق�و وي.ع\ق1ي إذا ك%ر,ه شيئاv. والعاقي :

الكار,ه' للشيء.
والع1ق}ي'، بالكسر: أول� ما ي.خ\ر'ج' من ب.ط}ن الص_ب ي.خ\ر.ؤ'ه حي

يولد إذا أ%ح\د.ث% أ%ول% ما ي'ح\د1ث�؛ قال الوهري: وبعد ذلك ما دام
صغياv. يقال ف الثل: أ%ح\ر.ص' من ك%ل}ب� على ع1ق}ي, ص.ب¼؛ وهو الر_د.ج'

من الس_خ\لة وال�ه\ر. قال ابن شيل: ال�و.لء� مضم.نة لا ي.خ\ر'ج' من
ج.و\ف الو.لد وهو فيها، وهو أ%ع\قاؤه، والواحد ع1ق}ي¬، وهو شيء ير'ج من



د'ب'ره وهو ف بطن, أ�م�ه أ%س\ود' ب.ع\ض1ه وأ%ص\ف%ر' ب.ع\ض�، وقد ع.قى
ي.ع\قي ي.عن ال�وار. إذا ن'ت1ج.ت\ أ�مeه، فما خرج من د'ب'ره ع1ق}ي¬ حت

vيأ}كل الش_ج.ر. وف حديث ابن عباس وس'ئل عن ام\ر.أ%ة{ أ%رضع.ت ص.بيا
ر.ض\عةv فقال: إذا ع.ق%ى ح.ر'م.ت عليه الرأ%ة� وما ول%د.ت\، الع1ق}ي': ما

ي.خ\ر,�ج من ب.ط}ن, الص_ب> حي ي'ول%د' أ%سود' لزج¬ كالغ1راء3 قبل%
أ%ن ي.ط}ع.م، وإنا شرط% الع.ق}ي. لي'ع\لم أ%ن اللب.ن قد صار. ف ج.وفه

ول4ن\ه ل ي.ع\قي من ذلك الل�ب, حت يصي ف جوفه؛ قال ابن سيده: وهو
كذلك من ال�ه\ر وال%ح\ش, والف%صيل% وال%د\ي، والمع أ%ع\قاء#، وقد
ع.ق%ى ال%و\ل�ود' ي.ع\قي من الن\س والدواب> ع.ق}ياv، فإذا ر.ض.ع فما بعد
ذلك فهو الط�و\ف'. وع.ق�اه: س.قاه دواءé ي'س\ق1ط ع1ق}ي.ه. يقال: هل

:�ع.ق�ي\ت'م صبي_ك�م أ%ي سق%يت'موه ع.س.لv لي.س\ق�ط ع1ق}ي'ه. والع1ق}يان
ذهب¬ ينبت' ن.باتاv وليس ما ي'ست.ذاب' وي'حص_ل� من الجارة، وقيل: هو

الذ�هب' الالص'. وف حديث علي¼: لو أ%راد ال أ%ن ي.ف}ت.ح. عليهم
،vم.عادن الع1ق}يان؛ قيل: هو الذ�هب. الالص'، وقيل: هو ما ينب'ت' منه ن.باتا

وال4لف والنون زائدتان.
وأ%ع\قى الشيء� ي'ع\قي إع\قاء: صار م'ر�اv، وقيل: اش\ت.د_ت\ م.رار.ت'ه

. ويقال ف م.ثل�: ل تك�ن\ م.رìا فت'ع\ق1ي. ول ح'ل}واv فت'ز\د.ر.د.،
ويقال: فت'ع\ق%ى، فمن رواه فت'ع\ق1ي. على ت'ف}ع1ل فمعناه فت.ش\ت.د_

مرار.ت'ك، ومن رواه فت'ع\ق%ى فمعناه فت'ل}ف%ظ% لرار.ت1ك.. وأ%ع\ق%ي\ت' الشيء
إذا أ%ز.ل}ته من فيك ل1م.رار.ت1ه، كما تقول�: أ%ش\ك%ي\ت' الرجل% إذا

أ%ز.ل}ت.ه عما ي.ش\ك�و. وف النوادر: يقال ما أ%د\ري م1ن\ أ%ي\ن. ع'ق1يت ول
من أ%ي\ن. ط�ب,يت، واع\ت'ق1يت واط©ب,يت، ول م1ن\ أ%ي\ن. أ�ت1يت ول

م1ن\ أ%ي\ن. اغ}ت'ي,ل}ت بعن واحد. قال الزهري: وجه الكلم اغ}ت1ل}ت.
.�وب.ن'و الع1ق}ي,: قبيلةD وه'م الع'قاة

�@عكا: الع'ك}و.ة: أ%صل� اللYسان1، والكثر الع.ك%د.ة. والع.ك}و.ة: أ%صل
الذ�ن.ب، بفتح العي، حيث� ع.ر,ي. من الش_عر. من م.غ\ر,ز الذ�ن.ب،
وقيل فيه لغتان: ع.ك}وة، وجعها ع'كىÝ وع1كاء#؛ قال الشاعر:

ه.ل%ك}ت.، إن ش.ر,ب\ت. ف إك}بابا،
حت_ى ت'و.لYيك ع'ك%ى أ%ذ}ناب,ها

قال ابن ال4عراب: وإذا ت.ع.ط�ف ذ%ن.ب'ه عند الع.ك}وة وتع.ق�د قيل%



ب.ع1ي¬ أ%ع\كى. ويقال: ب,ر\ذ%و\نD م.ع\ك�وÒ؛ قال ال4زهري: ولو
استع\م1ل الفعل� ف هذا لق1يل ع.ك1ي. ي.ع\كى فهو أ%عك%ى، قال: ول أ%س\م.ع\

ذلك. وع.كا الذ�ن.ب. ع.ك}واv: ع.ط%ف%ه إل الع'ك}وة وع.ق%ده. وع.ك%و\ت'
ذ%ن.ب. الدابة1، وعكى الض_بe بذ%ن.ب,ه: لواه، والض_بe يعك�و بذ%ن.ب,ه

ي.ل}ويه وي.ع\ق1د'ه هنالك. وال4ع\كى: الشديد الع'ك}وة.
وشاةD ع.ك}واء�: بيضاء� الذ�ن.ب, وسائ1ر'ها أ%س\ود' ول ف1ع\ل% له ول

يكون صفةv للمذك�ر، وقيل: الشاة� الت اب\ي.ض_ مؤ.خ_ر'ها واس\ود_
سائر'ها.

وع'ك}وة� كلY شيء�: غ1ل%ظ�ه وم'ع\ظ%م'ه. والع'ك}وة: ال�ج\زة
�الغ.ل1يظة. وع.كا بإزاره ع.ك}واv: أ%ع\ظ%م ح'ج\ز.ت.ه وغ%ل�ظها. وع.ك%ت الناقة

والبل ت.ع\ك�و ع.ك}واv: غ%ل�ظ%ت وس.م1ن.ت\ من الربيع واشت.د_ت\ من
الس>م.ن,. وإبلD م1ع\كاء#: غ%ل1يظة س.مينة متلئة، وقيل: هي الت ت.ك}ث�ر

فيكون� رأ}س ذا عند ع'ك}وة ذا؛ قال النابغة:
الواه1ب الائ%ة% ال1ع\كاء4 ز.ي_ن.ها الـ

ـس_عدان� ي'وضح ف أ%و\بار,ها اللYب.د1
(* ف رواية ديوان النابغة: ت'وض.ح' بدل ي'وض1ح، وهو اسم موضع.)

ابن السكيت: ال1ع\كاء�، على م1ف}عال�، البل� التمعة ، يقال: مائة
م1ع\كاء#، وي'وض1ح': ي'ب.ي>ن' ف أ%و\بار,ها إذا ر'ع1ي. فقال الائة%

ال1ع\كاء4 أ%ي ه1ي الغ1لظ� الش>داد، ل يثن�ى ول يمع؛ قال أ%وس:
الواه1ب الائة% ال1عكاء4 ي.ش\ف%ع'ها،

ي.وم. الف1ضال,، بأ�خ\ر.ى، غي م\ه'ود
والعاكي: الشادe، وقد ع.كا إذا ش.د_، ومنه ع.ك}و' الذ�ن.ب, وهو
ش.دeه. والع'ك}وة�: الو.س.ط لغ1ل%ظ1ه. والعاكي: الغ.ز_ال� الذي يب,يع

الع'كى، جع ع'ك}وة، وهي الغ.ز\ل� الذي ي.خ\ر'ج من ال1غ\ز.ل, قبل% أ%ن
vو ع'ك1ي�ا�ي'ك%ب_ب. على الدeجاجة، وهي الك�ب_ة. ويقال: ع.كا بإزار,ه ي.ع\ك

أ%غ}ل%ظ% م.ع\ق1د.ه، وقيل: إذا ش_ده قال1صاv عن ب.ط}ن,ه لئ%ل�
ي.س\ت.ر\خ1ي. ل1ض1خ.م, بطنه؛ قال ابن مقبل:

ش'مÒ م.خام1يض' ل ي.ع\كون بال�ز'ر,
يقول: ليسوا ب,عظام البطون فيفعوا مآز,ر.ه'م عن البطون1 ولكنهم ل1طاف'

.DيةYمن الش_ح\م,، وامرأ%ة م'ع.ك �البطون. وقال الفراء: هو ع.ك}وان



ويقال: ع.ك%و\ت'ه ف الديد والو.ثاق, ع.ك}واv إذا ش.د.د\ت.ه؛ قال أ�م.ي_ة
يذكر م'ل}ك سليمان:

أ%يeما شاط1ن� ع.صاه' ع.كاه'،
ث ي'ل}قى ف الس>جن, وال4غ}لل,

وال4ع\كى: الغل1يظ� ال%ن\ب.ي؛ عن ثعلب، فأ%م_ا قول ابنة1 ال�س>
حي شاو.ر. أ%بوها أ%صحابه ف ش1راء3 ف%ح\ل�: اش\ت.ر,ه1 س.ل}ج.م.
الل�ح\يي.ن, أ%س\ح.ج. ال%د_ي\ن غائر. الع.ي\ن.ي أ%ر\ق%ب. أ%ح\ز.م. أ%ع\ك%ى

أ%ك}و.م.، إن} ع'ص1ي. غ%ش.م. وإن أ�ط1يع. اج\ر.ن\ث%م.؛ فقد يكون� الغ.ل1يظ%
الع'ك}وة1 الت هي أ%صل� الذ�ن.ب,، ويكون� الغ.ل1يظ% ال%ن\ب.ي

والع.ظيم. الو.س.ط، وال4ح\ز.م' وال4ر\ق%ب' وال4ك}و.م' كلê مذكور ف موضعه.
والع.ك}و.ة� والع'ك}و.ة� جيعاv: ع.ق%ب¬ ي'ش.قe ث ي'فت.ل ف%ت\ل%ي كما

ي'ف}ت.ل� ال1خراق'.
وع.كاه' ع.ك}واv: شد_ه. وع.ك�ى على سيفه ور'م1ه: شد_ عليهما

ع1ل}باءé ر.ط}باv. وع.كا ب'ر\ئ1ه إذا خر.ج بعض'ه وب.ق1ي ب.عض¬. وع.ك�ى: مات.
قال ال4زهري: يقال للرجل إذا مات. ع.ك�ى وق%رض. الر>باط%. والعاكي:
ال%ي�ت. وعك�ى الدخان�: ت.ص.ع_د ف السماء3؛ عن أب حنيفة. وذكر ف

ترجة كعي: ال4ع\كاء� الع'ق%د. وعكا بالكان: أ%ق%ام.. وع.ك%ت1 الرأ%ة
�ش.ع\ر.ها إذا ل ت'ر\س1ل}ه، وربا قالوا: ع.كا فلن على قومه أ%ي ع.ط%ف، مثل

قول1ه,م ع.ك_ على ق%و\م1ه.
الفراء: الع.كيe من الل�ب ال%ح\ض'. والع.ك1يe من أ%ل}ب.ان1

الض_أ}ن1: ما ح'ل1ب. بعض'ه على بعض�، وقال شر: الع.ك1يe الاث1ر؛ وأ%نشد
للراجز:

ت.ع.ل�م.ن\، يا زيد' يا ابن. ز.ي\ن,،
ل�ك}ل%ةD من أ%ق1ط{ وس.م\ن,،

وش.ر\ب.تان1 من ع.ك1ي> الضأ}ن1،
أ%ح\س.ن' م.س�اv ف ح.وايا الب.ط}ن,

من ي.ث}ر.ب,ي_ات{ ق1ذاذ{ خ'ش\ن,،
ي.ر\مي با أ%ر\مى من ابن, ت1ق}ن,

قال شر: الن>يe من الل�ب.ن, ساع.ة ي'ح\ل%ب، والع.ك1يe بعدما
ي.خ\ث�ر، والع.كيe و.ط}ب' الل�ب.



@عل: ع'ل}و كل9 شيء وع1ل}وه وع.ل}و'ه وع'لو.ت'ه وعال1يه وعال1ي.ت'ه:
أ%ر\ف%ع'ه، ي.ت.ع.د_ى إليه الفعل� ب.ر\ف وبغي ح.ر\ف كقولك ق%ع.د\ت'

ع'ل}وه وف ع'ل}و,ه. قال ابن السكيت: س1ف}ل� الدار وع1ل}و'ها وس'ف}ل�ها
وع'ل}و'ها ، وعل الشيء� ع'ل�وìا فهو ع.ليÒ، وع.ل1ي. وت.ع.ل�ى؛ وقال بعض

الرeج_از:
وإن} ت.ق�ل}: يا ل%ي\ت.ه اس\ت.بل�
م1ن م.ر.ض� أ%ح\ر.ض.ه وب.ل�،

ت.ق�ل} ل4ن\ف%ي\ه1 ول ت.ع.ل�ى
وف حديث ابن عباس: فإذا هو ي.ت.ع.ل�ى عن>ي أ%ي ي.ت.ر.ف�ع علي_.

وع.له ع'ل�و�اv واس\ت.ع\له واع\ل%و\له، وع.ل به وأ%ع\له' وع.ل�ه'
وعاله وعال%ى به؛ قال:

كالثYق}ل, إذ عال%ى به ال�ع.لYي
ويقال: ع.ل فلنD ال%ب.ل% إذا ر.ق1ي.ه ي.ع\ل�وه ع'ل�و�اv، وع.ل فلن
فلناv إذا ق%ه.ر.ه. والع.ليe: الر_فيع'. وت.عال%ى: ت.ر.ف�ع؛ وقول أب

ذؤيب:
ع.ل%و\ناه'م' بال%ش\ر.فY، وع'ر>ي.ت\

ن,صال� السeيوف1 ت.ع\ت.لي بال4ماث1ل,
ت.ع\ت.لي: ت.ع\ت.م1د، وعد�اه بالباء ل4نه ف معن ت.ذه.ب بم. وأ%خذ%ه

من ع.ل, ومن ع.ل�؛ قال سيبويه: ح.ر_كوه كما ح.ر_كوا أ%و_ل� حي قالوا
اب\د.أ} بذا أ%و_ل�، وقالوا: من ع.ل وع.ل}و' ، ومن عال� وم'عال�؛ قال

أ%ع\شى باه1ل%ة:
إن>ي أ%ت.ت\ن ل1سانD ل أ�س.رe با،

م1ن\ ع.ل}و' ل ع.ج.ب¬ منها، ول س.خ.ر'
وي'ر\و.ى: من ع.ل}و, وع.ل}و. أ%ي أ%تان خ.ب¬ من أ%ع\لى؛ وأ%نشد يعقوب

لد'ك%ي\ن بن, رجاء� ف أ%تيت'ه من عال�:
ي'ن\ج,ي,ه، م1ن\ مثل, ح.مام, ال4غ}لل}،
و.ق}ع' ي.د{ ع.ج\لى ور,ج\ل� ش1م\لل}،

ظ%مأ%ى الن_س.ام1ن\ ت.ح\ت' ر.ي_ا من\ عال}
يعن فرساv؛ وقال ذو الرم_ة ف م1ن م'عال:

ف%ر_ج. عنه ح.ل%ق. ال4غلل,



ج.ذ}ب' الع'رى. وج,ر\ية� ال1بال,،
ون.غ.ضان� الر_ح\ل, من م'عال,

أ%راد ف%ر_ج عن ج.ن,ي الناقة ح.ل%ق. ال4غ}لل,، يعن ح.ل%ق الرح1م,،
س.ي'نا، وقيل: ر.م.ى به من ع.ل, الب.ل أ%ي من ف%و\ق1ه؛ وقول العجلي:

أ%ق%بe من ت.ح\ت' ع.ر,يض¬ م1ن ع.ل1ي
إنا هو مذوف الضاف إليه ل4نه معرفة وف موض1ع البن,ي> على الضم� ،

أ%ل تراه قاب.ل به ما هذه حال�ه وهو قوله: م1ن\ ت.ح\ت'، وينبغي أ%ن
ت'ك}ت.ب ع.لي ف هذا الوض1ع بالياء، وهو ف%ع1لD ف معن فاع1ل�، أ%ي

أ%ق%بe من تت1ه، عريض¬ من عال1يه: بعن أ%ع\له. والعا والسافل�: بنزلة
ال4ع\لى وال4س\فل؛ قال:

ما هو إل ال%وت' ي.غ\لي غال1يه\
م'خ\ت.ل1طاv ساف1ل�ه بعال1يه\،
ل ب'د_ يوماv أ%ن_ن م'لق1يه

وقولم: جئت' من ع.ل� أ%ي من أ%ع\لى كذا. قال ابن السكيت: يقال أ%ت.ي\ته
م1ن\ ع.ل�، بضم اللم، وأ%ت.يته من ع.ل�و ، بضم اللم وسكون الواو،

وأ%تيته م1ن علي بياء ساكنة، وأ%تيته من ع.ل}و'، بسكون اللم وضم الواو، ومن
ع.ل}و. ومن ع.ل}و,. قال الوهري: ويقال أ%تيت'ه من ع.ل, الدار,، بكسر

اللم، أ%ي من عال�؛ قال امرؤ القيس:
،vم1ك%ر¼ م1ف%ر¼ م'ق}ب,ل� م'د\ب,ر� معا

كجلمود1 ص.خ\ر� ح.ط�ه الس_يل� من ع.ل,
وأ%تيت'ه من ع.ل؛ قال أ%بو النجم:

بات.ت\ ت.ن'وش' ال%و\ض. ن.و\شاv م1ن ع.ل،
ن.و\شاv به ت.ق}ط%ع' أ%ج\واز. الف%ل

وأ%ت.ي\ت'ه من ع.ل�، بضم اللم,؛ أ%نشد يعقوب لع.د1ي� ابن زيد:
ف ك1ناس� ظاه1ر� ي.س\ت'ر'ه،

من ع.ل� الش_ف�ان، ه'د_اب' الف%ن.ن\
وأ%ما قول أ%وس:

ف%م.ل�ك. باللYيط1 الذي تت. ق1ش\ر,ها،
كغ1ر\قئ1 ب.ي\ض� ك%ن_ه الق%ي\ض' م1ن\ ع.ل�و

فإن الواو زائدة، وهي لطلق, القافية ول يوز' مثل�ه ف الكلم. وقال



الفراء ف قوله تعال: عال1ي.ه'م ثياب' س'ن\د'س� خ'ض\ر¬؛ قرئ عال1ي.ه'م
بفتح الياء، وعال1يه,م بسكونا ، قال: فم.ن فت.حها ج.ع.لها كالصفة فوق%هم،

،Dقال: والعرب تقول ق%و\م'ك داخ1ل% الدار,، في.ن\ص1بون داخل% لنه م.ل
فعال1ي.ه'م من ذلك، وقال الزجاج: ل نعرف عال1ي. ف الظروف، قال: ولعل�

الفراء سع ب,عا ف الظروف، قال: ولو كان ظرفاv ل ي.ج'ز\ إسكان الياء،
ولكنه ن.ص.به على الال من شيئي: أ%حد'ها من الاء واليم ف قوله

تعال: ي.ط�وف' عليهم، ث قال: عال1ي.ه'م\ ثياب' سندس؛ أي ف حال, ع'ل�و>
الثياب إياهم، قال ويوز أن يكون حالv من الو,ل}دان، قال: والنصب ف هذا

ب.ي>ن¬، قال: ومن قرأ% عال1ي,هم فرف}ع'ه بالبتداء والب ثياب سندس،
قال: وقد قرئ عال1ي.ت.ه'م\، بالنصب، وعال1ي.ت'هم، بالرفع والقراءة بما ل

توز للفهما الصحف، وقرئ: ع.ل%ي\هم ثياب' سندس، وتفسي نصب عال1ي.ت.ه'م
ورفعها كتفسي عال1ي.ه'م وعال1يهم.

وال�س\ت.ع\لي من الروف سبعة وهي: الاء� والغي والقاف والضاد والصاد
والطاء والظاء، وما عدا هذه الروف. فمنخف1ض، ومعن الستع\لء أ%ن

ت.ت.ص.ع_د ف ال%ن.ك ال4على ، فأ%ربعةD منها مع استعلئها إط}باق¬، وأ%ما
الاء والغي' والقاف فل إطباق مع استعلئها.

والع.لء�: الر>ف}ع.ة. والعلء�: اسم س'م>ي. بذلك، وهو معرفة بالوضع
دون اللم، وإنا أ�ق1ر_ت اللم' بعد الن_قل وكونه عل%ماv مراعاةv لذهب

الوصف فيها قبل% الن_ق}ل,، ويدل© على ت.ع.رeف1ه بالوضع قول�ه'م أ%بو
vعمرو بن' الع.لء، فط%ر\ح'هم التنوين. من ع.م\رو إنا هو ل4ن� ابنا

مضاف¬ إل الع.ل%م، فجر.ى م.ج\ر.ى قول1ك أ%بو عمر,و بن' بكر، ولو كان
الع.لء م'ع.ر_فاv باللم, لوجب ثبوت التنوين كما ت'ث}بته مع ما تعر_ف

باللم، نو جاء4ن أ%بو عمر� وابن الغ'لم, وأ%بو زيد{ ابن' الرجل,، وقد ذه.ب
.vوع.ل}وا éع.لء

وع.ل النهار' واع\ت.لى واس\ت.ع\لى: ار\ت.ف%ع.. والع'ل�وe: الع.ظ%مة
والت_ج.بeر. وقال السن البصري ومسلم الب.ط1ي ف قوله تعال: ت1ل}ك.
الدار' الخ1رة� ن}ع.لها للذين ل يريدون ع'ل�و�اv ف ال4رض ول ف%ساداv؛

قال: الع'ل�و التكبeر ف ال4رض، وقال السن: الف%ساد' ال%عاصي، وقال
مسلم: الف%ساد' أ%خذ الال بغي حق، وقال تعال: إن ف1ر\ع.و\ن% ع.ل ف

الرض؛ جاء ف التفسي أ%ن معناه ط%غ.ى ف ال4رض. يقال: ع.ل فلنD ف



الرض إذا اس\ت.ك}ب.ر. وط%غ.ى. وقوله تعال: ول%ت.ع\ل�ن_ ع'ل�وìا كبياv؛
معناه ل%ت.ب\غ'ن� ول%ت.ت.ع.ظ�م'ن�. ويقال لكل م'ت.ج.ب>ر: قد ع.ل

وت.ع.ظ�م. . وال� عز وجل هو الع.لي� ال�تعال العا ال4ع\ل%ى ذ�و الع'ل
والع.لء وال%عا ، ت.عال ع.م_ا يقول الظالون ع'ل�و�اv كبياv، هو

ال4ع\لى سبحانه بعن العا ، وتفسي ت.عال%ى جل� ون.ب.ا عن كلY ثناء� فهو
أ%عظم وأ%جل© وأ%ع\لى ما ي'ثن عليه ل إله إل ال وحده ل شريك له؛ قال

eالزهري: وتفسي هذه الصفات سبحانه ي.ق}ر'ب بعض'ها من بعض، فالع.ل1ي
الشريف ف%ع1يل من ع.ل ي.ع\ل�و، وهو بعن العال1ي، وهو الذي ليس فوقه
شيء. ويقال: هو الذي ع.ل اللق. ف%ق%ه.رهم بقدرته. وأ%ما ال�تعا: فهو

الذي ج.ل� عن إف}ك1 ال�ف}ت.ر,ين وت.ن.ز_ه عن و.ساوس التحي>رين، وقد
يكون ال�تعا بعن العا . وال4ع\لى: هو ال الذي هو أ%ع\لى من كل عال�
واسه ال4ع\لى أ%ي صفته أ%ع\لى الصفات، والع.لء�: الشرف'، وذو الع'ل:

صاحب الصفات الع'ل، والع'ل: جع الع'ل}يا أ%ي جع الصفة الع'ليا والكلمة
العل}يا، ويكون الع'لى جع السم ال4ع\لى، وصفة� ال الع'ل}يا شهادة� أ%ن}

ل إله إل ال، فهذه أ%على الصفات، ول يوصف با غي ال وحده ل شريك
له، ول يزل ال ع.ل1ي�اv عالياv متعالياv، تعال ال� عن إ,لاد ال�ل}حد1ين،

Yالعظيم. وع.ل ف الب.ل وال%كان وعلى الداب_ة1 وكل eوهو الع.لي
شيء وع.له' ع'ل�و�اv واس\ت.ع\له واع\تله مثل�ه، وت.عل�ى أ%ي ع.ل ف
م'ه\لة. وع.ل1ي. ، بالكسر، ف ال%كار,م والر>ف}عة والش_ر.ف ي.ع\ل%ى

ع.لءé، ويقال أ%يضاv: ع.ل، بالفتح، ي.ع\لى؛ قال رؤبة ف%ج.م.ع بي
اللغتي:ل%م_ا ع.ل ك%ع\ب'ك * ع.ل1يت'،

د.ف}عك د.أ}دان وقد ج.و,يت'
(* قوله دأدان وقد جويت» هكذا ف الصل.)

قال ابن سيده: كذا أ%نشده يعقوب وأ%بو عبيد: ع.ل ك%ع\ب'ك ؛ ووجهه عندي
ع.ل ك%ع\ب'ك. ب أ%ي أ%ع\لن ، لن المزة والباء ي.ت.عاقبان، وحكى

اللحيان ع.ل ف هذا العن.
ويقال: فلن ت.ع\لو عنه الع.ي' بعن ت.ن\بو عنه الع.ي، وإذا ن.با

الشيء� عن الشيء ول ي.ل}ص.ق\ به فقد ع.ل عنه. وف الديث: ت.ع\لو عنه'
العي أ%ي ت.ن\بو عنه ول ت.ل}ص.ق به؛ ومنه حديث النجاشي: وكانوا ب,ه,م\

أ%ع\لى ع.ي\ناv أ%ي أ%بص.ر. بم وأ%ع\ل%م بال1ه,م. وف حديث قيلة: ل



يزال� كع\ب'ك1؛ عال1ياv أ%ي ل تزال1ي شريفة مرت.ف1عة على من يعاد1يك1. وف
حديث حن.ة% بنت ج.ح\ش�: كانت ت.ج\ل1س' ف ال1ر\ك%ن, ث ت.خ\ر'ج وهي

عالية الد_م, أ%ي ي.ع\ل�و د.م'ها الاء4. واع\ل� على الو,سادة أ%ي اق}ع'د
عليها، وأ%ع\ل, عنها أ%ي ان\ز,ل} عنها؛ أ%نشد أ%بو بكر اليادي� لمر.أة من

العرب ع'ن>ن. ع.ن\ها زوج'ها:
ف%ق%د\ت'ك م1ن\ ب.ع\ل�، ع.لم. ت.د'ك©ن

بص.د\ر,ك.؟ ل ت'غ\ن ف%ت1يلv ول ت'ع\لي
أ%ي ل ت.ن\ز,ل وأ%نت عاجز¬ عن ال3يلج,. وعال, عن>ي وأ%ع\ل, ع.ن>ي:

ت.ن.ح_. وعال, ع.ن_ا أ%ي اط}ل�ب\ حاج.تك عند. غينا فإ,ن_ا ن.ح\ن ل
ن.ق}د1ر' لك عليها، كأ%نك تقول ت.ن.ح_ عن_ا إ,ل م.ن س1وانا. وف حديث

ابن مسعود: فلما وض.ع\ت' ر,ج\لي على م'ذ%م_ر أ%ب ج.ه\ل قال أ%ع\ل,
ع.ن>ج\ أ%ي ت.ن.ح_ عن، وأ%راد ب,ع.ن>ج\ عن، وهي لغة قوم يقلبون الياء ف
الو.ق}ف جيماv.وعال, علي_ أ%ي اح\م1ل}؛ وقول أ�مي_ة بن أ%ب الص_ل}ت:

س.ل%ع¬ م_ا، وم\ث}ل�ه ع'ش.ر¬ م_ا
عائ1لD م_ا ، وعال%ت1 الب.ي\ق�ورا

أ%ي أ%ن� الس_ن.ة ال%د\بة أ%ث}ق%ل%ت الب.ق%ر با ح'م>ل%ت\ من
الس_ل%ع والع'ش.ر. ورجل عال الك%ع\ب,: شريف¬ ثابت' الش.رف عال الذYك}ر. وف

حديث أ�حد{: قال أ%بو سيفان ل�ا ان\هز.م السلمون وظ%هروا عليهم:
اع\ل� ه'ب.ل�، فقال ع'م.ر، رضي ال عنه: ال� أ%ع\لى وأ%ج.ل9، فقال لع'م.ر:

أ%ن\ع.م.ت\، ف%عال, عنها؛ كان الرجل� من قريش� إ,ذا أ%راد اب\ت1داء4 أ%م\ر�
عم.د إ,ل س.ه\م.ي\ن فك%ت.ب على أ%حد1ها ن.ع.م\، وعلى الخر ل، ث

يت.ق%د_م إ,ل الص_ن.م وي'ج,يل� س1هام.ه، فإ,ن خ.رج س.ه\م' ن.ع.م\ أ%ق}د.م،
وإ,ن خ.ر.ج س.ه\م ل ام\ت.ن.ع، وكان أ%بو سيفان ل%م_ا أ%راد ال�روج. إ,ل

أ�حد{ اس\ت.ف}ت ه'ب.ل% فخ.ر.ج له س.ه\م' ال3ن\عام,، فذلك قوله لع'م.ر،
رضي ال عنه: أ%ن\ع.م.ت\ ف%عال, أ%ي ت.جاف. ع.ن\ها ول ت.ذ}ك�ر\ها
بس'وء�، يعن آل%ت.هم. وف حديث{: الي.د' الع'ل}يا خ.ي\ر¬ من الي.د1

السeف}لى، الع'ل}يا ال%ت.ع.فYفة والسeف}لى السائلة؛ روي ذلك عن ابن عمر، رضي
ال عنهما، ور'و,ي. عنه أ%نا ال�ن\ف1قة، وقيل: الع'ل}يا ال�ع\ط1ي.ة

والسeف}لى الخ1ذة، وقيل:السeف}لى الان,عة.
وال%ع\لة: ك%س\ب' الش_ر.ف؛ قال ال4زهري: ال%ع\لة م.ك}س.ب'



الش_ر.ف، وجعها ال%عال. قال ابن بري: ويقال ف واحدة ال%عال م.ع\ل�و.ة.
ور.ج'لD ع.ليÒ أ%ي شريف، وجعه ع1ل}يةD. يقال: فلن م1ن\ ع1ل}ية الناس أ%ي

من أ%شرافهم وج,ل�ت1هم ل من س1ف}ل%تهم، أ%بدلوا من الواو ياءé لضعف
ح.ج\ز اللم الساكنة، ومثله صبÒ وصب,ي\ة، وهو جع رج'ل ع.لي¼ أ%ي ش.ريف

ر.فيع�. وفلنD من ع1لYي_ة1 ق%و\م1ه
(* قوله« من علية قومه إل» هو بتشديد اللم والياء ف الصل.)

Dوع1ل1ي>هم وع'ل1ي>ه,م أ%ي ف الش_ر.ف1 والك%ث}رة. قال ابن بري: ويقال ر.جل
ع.ليÒ أ%ي ص'ل}ب¬؛ قال الشاعر:
وكل9 ع.لي¼ ق�ص_ أ%س\ف%ل ذ%ي\ل1ه،

فش.م_ر. ع.ن\ ساق� وأ%و\ظ1ف%ة{ ع'ج\ر,
.Òويقال: ف%ر.س¬ ع.ل1ي

والع1لYي_ة والع'لYي_ة جيعاv: الغ'رفة على بناء ح'ر>ية، قال: وهي
�ف التصريف ف�عeولةD، والمع الع.لل©؛ قال الوهري: هي ف�ع>يلة مثل

م'ر>يقة{، وأ%صل�ه ع'لYي\و.ة، فأ�ب\د1ل%ت الواو' ياءé وأ�دغمت ل4ن�
هذه الواو إ,ذا س.ك%ن ما قبلها ص.ح_ت، كما ي'ن\سب إ,ل الد_ل}و,

د.ل}و,يÒ، قال: وبعضهم يقول هي الع1لYي_ة، بالكسر، على ف1ع>يلة، وبعضهم
ي.ج\ع.ل�ها من ال�ضاعف، قال: وليس ف الكلم ف�ع>يلة. وقال ال4صمعي:

الع1لYيe جع الغ'ر.ف1، واحدتا ع1لYي_ة؛ قال العجاج:
Òوب,يع.ة ل1س'ورها ع1ل1ي

وقال أ%بو حات: الع.لل© من البيوت واحدتا ع1لYي_ة، قال: ووزن
ع1لYي_ة ف1ع>يلة، العي شديدة. قال ال4زهري: وع1لYي_ة أ%كثر من

ع'لYي_ة. وف حديث عمر رضي ال عنه: فار\ت.ق%ى ع'لYي_ة، هو من ذلك، بضم
العي وكسرها.

.vوع.ل به وأ%ع\له' وع.ل�ه: ج.ع.ل%ه عاليا
والعالية: أ%ع\لى الق%ناة1، وأ%س\ف%ل�ها الساف1لة�، وجعها الع.وال،

وقيل: العالية الق%ناة الستقيمة، وقيل: هو النصف' الذي ي.لي الس>نان%،
وقيل: عال1ية الرeم\ح رأ}س'ه؛ وبه ف%س_ر. السeك�ري قول أ%ب ذ�ؤي\ب:

أ%ق%ب_ا الك�ش'وح, أ%ب\ي.ضان1 ك1لها،
كعال1ية ال%طYي> واري ال4زان,د1

أ%ي كل© واحد{ منهما كرأ}س, الرeم\ح ف م'ض1ي>ه. وف حديث ابن عمر:



أ%خذت بعال1يه1 ر'م\ح�، قال: وهي ما ي.لي الس>نان% من الق%ناة1. وع.وال
الرماح: أ%س1ن_ت'ها، واحدت'ها عاليةD؛ ومنه قول ال%ن\ساء3 حي
خ.ط%ب.ه.ا د'ر.ي\د' بن الص>م_ة: أ%ت.ر.و\ن.ن تار,كةv ب.ن ع.م>ي كأ%نم

ع.وال الر>ماح وم'ر\ت.ث�ةv ش.ي\خ. بن ج'ش.م؛ ش.ب_ه.ت\هم بع.وال الر>ماح
لط%راءة ش.بابم وبريق س.ح\نائهم وح'س\ن وجوههم، وقيل: عالية الرeم\ح,

ما د.خ.ل ف الس>نان1 إ,ل ث�ل�ث1ه، والعال1ية�: ما فوق أ%رض ن.ج\د{ إ,ل
أ%رض ت1هام.ة% وإ,ل ما وراء مكة، وهي الجاز وما و.الها، وف الديث ذكر

العال1ية والع.وال ف غي موضع من الديث، وهي أ%ماك1ن' بأ%ع\لى أ%راضي
الدينة وأ%د\ناها من الدينة على أ%ربعة1 أ%م\يال�، وأ%بع.د'ها من جهة

ن.ج\د{ ثانية، والنسب إ,ليها عالê على القياس، وع'ل}و,يÒ نادر على
غي قياس؛ وأ%نشد ثعلب:
،vل ف1ت\ي.ةYي'ع.ل Òأ%أ%ن} ه.ب_ ع'ل}و,ي

بنخلة و.ه\ناv، فاض منك ال%دامع'
وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما: وجاء أ%عرابÒ ع'ل}ويÒ جاف{. وعالوا:

vأ%ت.و'ا العال1ي.ة. قال ال4زهري: عال1ية الجاز أ%علها بلدا
وأ%شرف�ها موضعاv،وهي بلد واسعة، وإ,ذا ن.س.ب'وا إ,ليها قيل ع'ل}و,يÒ، وال�نثى

ع'ل}و,ي_ة. ويقال: عال الرجل� وأ%ع\لى إ,ذا أ%تى عال1ية الجاز
ون.ج\د{؛ قال بشر بن أ%ب خازم:

م'عال1ي.ة ل ه.م_ إ,ل� م'ح.ج_ر¬،
وح.ر_ة ل%يلى الس_ه\ل� منها ف%ل�وب'ها

وح.ر_ة ل%ي\لى وح.ر_ة ش.و\ران وح.ر_ة بن س'ل%يم ف عال1ية الجاز،
 ،vوع1ل}يا vوعلى السطح. ع.ل}يا

(* قوله«وعلياv» هكذا ف الصل والكم
بكسر العي وسكون اللم، وكذلك ف قراءة ابن مسعود، وف القاموس وشرحه:

والعلي بكسرتي وشد الياء العلو ومنه قراءة ابن مسعود ظلماv وعلياv اهـ. يعن
بكسر العي واللم وتشديد الياء). وف حرف ابن مسعود، رضي ال عنه:

ظ�ل}ماv وع1ل}ياv؛ كل هذا عن اللحيان.
وعلى: حرف ج.ر¼، ومعناه اس\ت1ع\لء الشيء3، تقول: هذا على ظهر البل

وعلى رأ}سه، ويكون أ%يضاv أ%ن ي.ط}وي م'س\ت.ع\ل1ياv كقولك: م.ر_ الاء�
عليه وأ%م\رر\ت يدي عليه، وأ%ما م.ر.ر\ت على فلن ف%ج.رى هذا كالثل.



وعلينا أ%مي¬: كقولك عليه مالD ل4نه شيء اع\ت.له'، وهذا كالث%ل كما
ي.ث}ب'ت الشيء� على الكان كذلك ي.ث}ب'ت هذا عليه، فقد ي.ت_س3ع هذا ف الكلم،

ول يريد سيبويه بقوله عليه مال ل4نه شيء اع\ت.له أ%ن� اع\ت.له من
لفظ على، إ,نا أ%راد أ%نا ف معناها وليست من لفظها، وكيف يظن بسيبويه

ذلك وع.لى من ع ل ي واع\ت.له من ع ل و؟وقد تأ}ت على بعن ف؛ قال أ%بو
كبي ال�ذ%ل:

ول%ق%د\ س.ر.ي\ت' على الظ�لم, ب,م1غ\ش.م�
ج.ل}د{ من الف1ت\يان1، غ%ي\ر, م'ه.ب_ل

،vأ%ي ف الظلم. وييء ع.لى ف الكلم وهو اسم، ول يكون إ,ل ظرفا
وي.د'ل©ك على أ%نه اسم قول بعض العرب ن.ه.ض. من ع.ل%ي\ه؛ قال مزاحم

الع'ق%ي\لي:
غ%د.ت\ م1ن\ ع.ل%ي\ه1 ب.ع\د.ما ت.م_ ظ1م\ؤ'ها،

ت.ص1ل© وع.ن\ ق%ي\ض� بز,يزاء م.ج\ه.ل
وهو بعن ع1ن\د؛ وهذا البيت معناه غ%د.ت\ م1ن\ ع1ن\د1ه1. وقوله ف

الديث: فإ,ذا ان\ق%ط%ع. م.ن\ ع.ل%يها ر.جع إ,ليه ال3يان� أ%ي من\ ف%و\قها،
وقيل من\ عندها. وقالوا: ر.م.ي\ت' ع.لى القوس ور.م.ي\ت عنها، ول يقال

ر.م.ي\ت' با؛ قال:
أ%ر\م1ي ع.ل%ب\ها وهي ف%ر\ع¬ أ%ج\م.ع

وف الديث: م.ن\ صام. الد_ه\ر. ض'ي>ق%ت\ عليه ج.ه.ن_م؛ قال ابن
ال4ثي: ح.م.ل بعضهم هذا الديث على ظاه1ره وجعله ع'قوبةv لصائم الد_ه\ر,،

كأ%نه ك%ر,ه صوم. الد_ه\ر,، ويشهد لذلك منع'ه عبد. ال بن. ع.م\رو عن
صوم, الدهر, وك%راهيت'ه له، وفيه ب'عد¬ ل4ن� صوم. الد_هر بال�م\لة

ق�ر\بة، وقد صامه جاعة من الصحابة، رضي ال عنهم، والتاب,عي، رحهم ال، فما
ي.س\ت.ح1قe فاعل�ه تضييق. جه.ن_م عليه؛ وذهب آخرون إ,ل أ%ن على هنا

بعن عن أ%ي ض'ي>قت ع.ن\ه فل يدخ'ل�ها، وعن وعلى ي.تداخلن؛ ومنه حديث
أ%ب سيفان: لول أ%ن يأ}ث�روا علي_ الك%ذ1ب. لك%ذ%ب\ت' أ%ي ي.رو'وا عن>ي.

وقالوا: ث%ب.ت. عليه مالD أ%ي كثر، وكذلك يقال: ع.ل%ي\ه مالD، يريدون
ذلك العن، ول يقال له مالD إ,ل من العي كما ل يقال عليه مالD إ,ل�

من غي الع.ي؛ قال ابن جن: وقد يستعمل ع.لى ف ال4فعال الشاقة
الستثقلة، تقول: قد س1ر\نا ع.ش\راv وب.ق1ي.ت\ ع.ل%ي\نا ليلتان، وقد ح.ف1ظ}ت'



القرآن وب.ق1ي.ت علي_ منه سورتان، وقد ص'م\نا ع1ش\رين من الشهر وب.ق1ي.ت\
علينا عشر، كذلك يقال ف العتداد على ال3نسان بذنوبه وق�بح أ%فعاله،

وإنا اط�ر.د.ت\ على ف هذه ال4فعال من حيث كانت على ف ال4صل
للس\ت1ع\لء3 والت_ف%رeع، فلما كانت هذه ال4حوال ك�ل%فاv، وم.شاقÝ ت.خ\ف1ض'

ال3نسان% وت.ض.ع'ه وت.ع\ل�وه وت.ت.ف%ر_ع'ه حت ي.خ\ن.ع لا وي.خ\ضع لا
ي.ت.س.د_اه منها، كان ذلك من مواضع على، أ%ل تراهم يقولون هذا لك وهذا

ع.ل%ي\ك، فتستعمل اللم. فيما ت'ؤ\ث1ره وع.لى فيما تكرهه؟ وقالت
النساء:سأ%ح\م1ل� ن.ف}سي ع.لى آلة{،

فإ,م�ا ع.لي\ها وإ,م_ا ل%ها
وع.ل%ي\ك.: من أ%ساء الفعل ال�غ\رى به، تقول ع.ل%ي\ك زيداv أ%ي خ'ذ}ه،

وع.ل%يك. بزيد كذلك؛ قال الوهري: لا كثر استعماله صار بنزلة ه.ل�م_،
وإ,ن كان أ%صله الرتفاع، وفسر ثعلب معن قوله ع.ل%ي\ك. بزيد فقال: ل

ييء بالفعل وجاء بالصفة فصارت كالكناية عن الفعل، فكأ%نك إ,ذا قلت
ع.ل%ي\ك بزيد قلت اف}ع.ل} بزيد مثل ما تكن عن ضربت فتقول فعلت' به. وف
الديث: عليكم بكذا أ%ي اف}ع.ل�وه، وهو اسم¬ للفعل بعن خذ، يقال: ع.ل%ي\ك
vمن قولك ع.ل%ي\ك زيدا vوعليك بزيد{ أ%ي خذه. قال ابن جن: ليس زيدا vزيدا

منصوباv ب'ذ الذي دلت عليه ع.لي\ك، إ,نا هو منصوب¬ بنفس, ع.لي\ك من حيث
كان اساv لفعل� متعد¼. قال ال4زهري: ع.لى لا معان{ والق�ر_اء كلهم

ي'ف%خ>مونا ل4نا حرف أ%داة. قال أ%بو العباس ف قوله تعال: ع.لى رجل
منكم؛ جاء ف التفسي: م.ع. رجل منكم، كما تقول جاءن ال%ي\ر' على وجهك
ومع وجهك. وف حديث زكاة الف1ط}ر: على كلY ح'ر¼ وعبد{ صاع¬، قال: على

بعن مع ل4ن العبد ل تب عليه الفطرة وإ,نا تب على سي�ده. قال ابن
كيسان: ع.ل%يك ودونك. وعندك إ,ذا ج'ع1ل}ن. أ%خباراv فعن ال4ساء، كقولك:

عليك ثوب¬ وعند.ك مالD ودونك مالD، وي'ج\ع.ل}ن. إ,غ}راءé فت'ج\رى م'ج\رى
الفعل في.ن\ص1ب\ن. ال4ساء، كقولك: عليك. زيداv ودون.ك وعندك خالداv أ%ي

vه، وأ%ما الصفات' سواه'ن_ فيفعن إ,ذا ج'ع1ل%ت أ%خبارا�الز.م\ه وخ'ذ
ول يغ\ري با. ويقولون: ع.ل%ي\ه د.ي\ن، ورأ%يته على أ%و\فاز� كأ%نه يريد

النeه'وض. وت.ج,يء على
بعن عن؛ قال ال عز وجل: إ,ذا اك}تال�وا على الناس, ي.س\ت.و\ف�ون؛

معناه إ,ذا اكتالوا ع.ن\ه'م. قال الوهري: ع.لى لا ثلثة� مواضع.؛ قال



الب�د: هي لفظة مشت.ر.كة للسم والفعل والرف ل أ%ن السم هو الرف أ%و
الفعل، ولكن ي.ت_ف1ق السم' والرف ف اللفظ، أ%ل ت.رى أ%نك تقول على زيد{

ثوب¬، فعلى هذه حرف¬، وتقول ع.ل زيداv ثوب¬، فعل هذه فعلD من ع.ل
ي.ع\ل�و؛ قال طر.فة:

،vم'ر_ة vوت.ساقى الق%و\م' كأ}سا
وع.ل ال%ي\ل% د1ماء# كالش_ق1ر\

ويروى: على اليل، قال سيبويه: أ%لف ع.ل زيداv ثوب¬ منقلبةD من واو،
إ,ل أ%نا تقلب مع الضمر ياءé، تقول عليك.، وبعض' العرب يتركها على

حالا؛ قال الراجز:
أ%ي� ق%ل�وص, راكب� ت.راها،

فاش\د'د\ ب.ث}ن.ي\ ح.ق%ب� ح.ق}واها
ناد1ي.ةv وناد1ياv أ%باها،

طار'وا ع.له'ن_ ف%ط1ر\ ع.لها
ويقال: هي بلغة بلحرث بن كعب؛ قال ابن بري: أ%نشده أ%بو زيد:

ناج,يةv وناج,ياv أ%باها
قال: وكذلك أ%نشده الوهري ف ترجة نا. وقال أ%بو حات: سأ%لت أ%با

عبيدة عن هذا الشعر فقال ل: ان\ق�ط} عليه، هذا من قول الفضل. وعلى: حرف
خافض، وقد تكون اساv يدخل عليه حرف؛ قال يزيد بن الط�ث%ر,ي_ة:

غ%د.ت\ م1ن\ ع.ل1ي\ه ت.ن\ق�ض' الط�ل�، بعد.ما
رأ%ت\ حاج,ب. الشمس, اس\ت.و.ى ف%ت.ر.ف�ع.ا

أ%ي غدت من فوقه ل4ن حرف الر� ل يدخل على حرف الر�، وقولم: كان%
كذا على عهد فلن أ%ي ف عهده، وقد يوضع موضع من كقوله تعال: إ,ذا

اك}تال�وا على الناس, ي.س\ت.و\ف�ون؛ أ%ي من الناس. وتقول: ع.لي_ زيداv وع.لي_
بزيد؛ معناه أ%ع\ط1ن زيداv؛ قال ابن بري: وتكون عل%ى بعن الباء؛ قال

أ%بو ذؤيب:
وكأ%ن_هن� رب.ابةD، وكأ%نه

ي.س.ر¬ ي.ف1يض' عل%ى الق1داح, وي.ص\د.ع'
أ%ي بالق1داح,. وعل%ى: صفةD من الص>فات1، وللع.ر.ب فيها لغتان1: ك�ن\ت

على الس_ط}ح وكنت أ%ع\ل%ى الس_ط}ح؛ قال الزجاج ف قوله عليهم وإ,ليهم:
ال4صل ع.له'م وإ,له'م كما تقول إ,ل ز.ي\د وع.ل%ى ز.يد{، إ,ل أ%ن�



ال4لف غ�ي>ر.ت مع الضمر فأ�ب\دلت ياءé لت.ف}ص1ل بي. ال4لف الت ف آخر
ال�ت.م.كYنة وب.ي\ن. ال4لف ف آخر غي التمكنة الت ال3ضافة لزمة

لا، أ%ل ت.ر.ى أ%ن9 ع.ل%ى و.ل%دي وإ,ل ل ت.ن\ف%ر,د' من ال3ضافة؟
ولذلك قالت العرب ف ك1ل ف حال النصب والر: رأ%ي\ت' ك1ل%ي\هما وك1ل%ي\ك�ما

ومررت بك1ل%ي\هما، فف%ص.لت بي ال3ضافة إ,ل ال�ظ}هر, وال�ض\مر لا
كانت ك1ل ل ت.ن\ف%ر,د ول تكون كلماv إ,ل بال3ضافة.

والع1لو.ة: أ%ع\ل%ى الر_أ}س,، وقيل: أ%ع\ل%ى الع'ن'ق. يقال: ضربت
ع1لو.ت.ه أ%ي رأ}سه وع'ن'قه. والع1لوة أ%يضاv: رأ}س' ال3نسان1 ما دام. ف
ع'ن'قه1. والع1لوة: ما ي'ح\م.ل على البعي وغيه، وهو ما و'ض1ع بي
vشيء� ما زاد عليه. يقال: أ%عطاه أ%لفا Yالع1د\ل%ي\ن,، وقيل: ع1لو.ة كل

وديناراv ع1لوةv، وأ%عطاه أ%لفي وخسمائة{ ع1لوةv، وجع الع1لوة ع.لو.ى
مثل ه1راو.ة وه.ر.او.ى. وف حديث معاوية: قال للبيد الشاع1ر كم ع.طاؤك؟

فقال: أ%لفان وخسمائة، فقال: ما بال� الع1لو.ة1 بي. الف%و\د.ي\ن,؟
الع1لو.ة: ما ع'ول% فوق. ال1م\ل, وز,يد. عليه، والف%ودان1: الع1د\لن1.
ويقال: ع.لY ع.لواك. على ال4ح\مال وعال1ها. والع1لو.ة�: كل© ما
ع.ل�ي\ت. به على البعي بعد تام, الو,ق}ر, أ%و ع.ل�ق}ته عليه نو الس>قاء3

والس_ف©ود1، والمع الع.لو.ى مثل� إ,داو.ة وأ%داو.ى.
والع.ل}ياء�: رأ}س' ال%ب.ل، وف التهذيب: رأ}س' كل9 ج.ب.ل� مشرف{،

وقيل: كل© ما ع.ل من الشيء3؛ قال زهي:
ت.ب.ص_ر\ خ.ل1يلي، ه.ل} ت.ر.ى من ظ%عائ1ن�
ت.ح.م_ل}ن. بالع.ل}ياء3، من فوق, ج'ر\ث�م؟

والع.ل}ياء�: السماء� اسم¬ لا، وليس بصفة{، وأ%صله الواو إ,ل أ%نه
ش.ذ�. والس_موات الع'ل%ى: جع السماء الع'ل}يا، والث�نايا العل}يا

والث�نايا السeف}لى. يقال للجماعة: ع'ل}ي.ا وس'ف}ل%ى، لتأ}نيث الماعة؛ ومنه
قوله تعال: ل1ن'ر,ي.ك. من آياتنا الك�ب\ر.ى، ول يقل الك�ب.ر، وهو

بنزلة ال4ساء ال�س\ن.ى، وبنزلة قوله تعال: ول% فيها مآر,ب' أ�خرى.
والع.ل}ياء�: كل مكان{ م'ش\ر,ف{؛ وف شعر العباس يد.ح الن�ب،صلى ال عليه

وسلم:
حت اح\ت.و.ى بيت'ك ال�ه.ي\م1ن' م1ن\

خ1ن\د1ف. ع.ل}ي.اء4، ت.حت.ها النeط�ق'



قال: ع.لياء اسم' الكان الرت.فع, كاليفاع,، وليست بتأ}نيث1 ال4ع\ل%ى
ل4نا جاءت منكر_ة، وف%ع\لء� أ%ف}ع.ل يلز.مها التعريف. والعل}يا: اسم¬
éللمكان العال، وللف%ع\لة العالية على ال%ث%ل، صارت الواو فيها ياء
ل4ن ف%عل%ى إ,ذا كانت اساv من ذوات الواو أ�ب\د1ل%ت واو'ه ياءé، كما

أ%بدلوا الواو. مكان الياء ف ف�ع\لى إ,ذا كانت اساv فأ%د\خ.لوها عليها ف
فع\ل%ى لتتكافآ ف التغي؛ قال ابن سيده: هذا قول سيبويه.

ويقال: نزل فلن بعال1ي.ة الواد1ي وساف1ل%ته، فعال1ي.ت'ه حيث ي.ن\ح.د1ر'
الاء� منه، وساف1لت'ه حيث ي.ن\ص.بe إ,ليه. وع.ل حاجت.ه واس\ت.ع\لها:

ظ%ه.ر عليها، وع.ل ق1ر\ن.ه واس\ت.ع\له' كذلك. ورجل ع.ل�وÒ للرجال على
مثال ع.د'و�؛ عن ابن ال4عراب، ول يستثنها يعقوب ف ال4شياء الت

حصرها ك%ح.س'و� وف%س'و�، وكل من ق%ه.ر رجلv أ%و ع.د'و�اv فإ,نه يقال ع.له
واع\ت.له واس\ت.ع\له، واس\تع\لى عليه، واس\ت.ع\ل%ى على الناس: غ%ل%ب.هم

وق%ه.ر.ه'م وع.له'م. قال ال عز وجل: وقد أ%ف}ل%ح اليوم. م.ن اس\ت.ع\لى؛
قال الليث: الفرس' إ,ذا ب.ل%غ% الغاية ف الر>هان1 يقال قد اس\ت.ع\ل%ى

على الغاية. وع.ل%و\ت الرجل: غ%ل%ب\ته، وع.ل%وته بالسيف: ض.ر.ب\ته.
والع'ل}و: ار\ت1فاع' أ%صل البناء3. وقالوا ف النداء3:

ت.عال% أ%ي اعل، ول ي'س\ت.ع\م.ل� ف غي ال4مر.
والت_عال: الر\ت1فاع'. قال ال4زهري: تقول العرب ف النداء للرجل

ت.عال%، بفتح اللم، وللثني ت.عال%يا، وللرجال ت.عال%و\ا، وللمرأ%ة
ت.عال%ي، وللنساء ت.عال%ي\ن.، ول ي'بال�ون أ%ين يكون الدعو� ف مكان أ%ع\لى

من مكان الداعي أ%و مكان دونه، ول يوز أ%ن يقال منه تعال%ي\ت ول ي'ن\هى
عنه. وتقول: ت.عال%ي\ت وإ,ل أ%ي شيء أ%ت.عال%ى. وع.ل بال4م\ر,:

اض\ط%ل%ع به واس\ت.ق%ل�؛ قال كعب بن سعد الغ.ن.وي ي'خاط1ب' ابن.ه علي� بن
كعب، وقيل هو لعلي� بن عدي¼ الغ.ن.وي العروف بابن العرير:

(* قوله«العرير» هو هكذا ف الصل.)
اع\م1د\ ل1ما ت.ع\ل�و فما لك.، بالذ1ي

ل ت.س\ت.ط1يع م1ن. ال�مور,، ي.دان1
هكذا أ%ورده الوهري؛ قال ابن بري: صوابه فاع\م1د بالفاء3 ل4ن9 قبله:

وإذا رأيت. الر\ء4 ي.ش\ع.ب' أ%م\ر.ه
ش.ع\ب. الع.صا، وي.ل1جe ف الع1صيان



يقول: إ,ذا رأيت ال%ر\ء4 ي.سع.ى ف ف%ساد1 حاله وي.ل1جe ف ع1ص\يان,ك
،م'خال%ف%ة أ%م\ر,ك فيما ي'ف}سد' حاله فد.ع\ه واع\م1د\ ل1ما ت.س\ت.ق1ل©

به من ال4م\ر وت.ض\ط%ل1ع' به، إ,ذ ل ق�و_ة لك على م.ن\ ل ي'واف1ق�ك.
وع.ل الف%ر.س.: ر.ك1ب.ه. وأ%ع\ل%ى عنه: ن.ز.ل%. وع.ل�ى ال%تاع. عن

الداب_ة: أ%ن\ز.له، ول يقال أ%ع\له' ف هذا ال%ع\ن إ,ل�
م'س\ت.ك}ر.هاv. وعال%و\ا ن.ع1ي_ه': أ%ظ}ه.روه'؛ عن ابن ال4عراب، قال: ول يقال

أ%ع\ل%و\ه ول ع.ل�وه. ابن ال4عراب: ت.ع.ل�ى فلنD إ,ذا ه.ج.م. على قوم
بغي إ,ذن، وكذلك د.م.ق. ود.م.ر.. ويقال: عال%ي\ت'ه على المار

وع.ل�ي\ت'ه عليه؛ وأ%نشد ابن السكيت:
عال%ي\ت' أ%ن\ساعي وج,لب. الك�ور,

ع.ل%ى س.راة1 رائح, م.م\ط�ور,
وقال:

ف%إ,ل� ت.جل�ل}ها ي'عال�وك ف%و\ق%ها،
وك%ي\ف. ت'و.ق�ى ظ%ه\ر. ما أ%نت. راك1ب'ه؟

أ%ي ي'ع\ل�وك فوقها؛ وقال رؤبة:
وإ,ن} ه.و.ى العاث1ر' ق�ل}نا: د.ع\د.عا

ل%ه'، وعال%ي\نا بت.ن\ع1يش� ل%عا
أ%بو سعيد: ع.ل%و\ت' على فلن الر>يح. أ%ي كنت ف ع'لو.ت1ها. ويقال:

ل ت.ع\ل� الريح. على الص_ي\د1 ف%ياح. ر,ي.ك. وي.ن\ف1ر..
ويقال: ك�ن\ ف ع'لوة1 الر>يح, وس'فال%ت1ها، فع'لو.ت'ها أ%ن تكون فوق

الصيد1، وس'فال%ت'ها أ%ن تكون تت. الصيد1 لئ%ل� ي.ج,د. الو.ح\ش
رائ1ح.ت.ك.

ويقال: أ%ت.ي\ت' الناقة% من ق1ب.ل م'س\ت.ع\لها أ%ي من ق1ب.ل
إ,ن\س3ي>ها.

وال�ع.ل�ى، بفتح اللم: الق1د\ح' الساب,ع' ف ال%ي\س3ر، وهو
أ%ف}ض.ل�ها، إ,ذا فاز. حاز. سبعة% أ%ن\صباء من ال%ز'ور؛ وقال اللحيان: وله سبعة

ف�روض وله غ�ن\م' سبعة أنصباء إ,ن فاز، وعليه غ�ر\م' سبعة أ%نصباء إ,ن
ل ي.ف�ز\.

والع.لة�: الص_خ\رة، وقيل: ص.خ\رة ي'ج\ع.ل� لا إ,طار من ال4خ\ثاء
ومن الل�ب,ن, والرماد ث يطبخ فيها ال4ق1ط�، وتمع علv؛ وأ%نشد أ%بو



عبيد:
وقال�وا: ع.ل%ي\ك�م\ عاص1ماv ن.س\ت.غ1ث} به،

ر'و.ي\د.ك. ح.ت_ى ي.ص\ف1ق. الب.ه\م. عاصم'
وح.ت_ى ت.ر.ى أ%ن الع.لة% ت.م'دeها
ج'خاد1ي_ةD، والرائحات' الر_وائ1م'

يريد: أ%ن تلك الع.لة ي.زيد' فيها ج'خاد1ي_ة، وهي ق1ر\بةD م.ل4ى
ل%ب.ناv أ%و غ1رارةD م.ل4ى ت.م\راv أ%و ح1ن\ط%ةv، ي'ص.بe منها ف الع.لة

للتأ}قيط، فذلك. م.دeها فيها. قال الوهري: والع.لة� ح.ج.ر¬ ي'ج\ع.ل
عليه ال4ق1ط�؛ قال مب.ش>ر بن ه'ذ%يل الشمجي:

ل ي.ن\ف%ع' الشاو,ي_ فيها شات'ه،
و.ل ح1مار.اه ول ع.لت'ه

والع.لة: الزeب\رة الت ي.ض\ر,ب عليها الد_اد الديد.. والعلة:
الس_ن\دان. وف حديث ع.طاء� ف م.ه\ب.ط1 آد.م.: ه.ب.ط% بالع.لة1، وهي

الس_ن\دان�، والمع الع.ل. ويقال للناقة: ع.لةD، ت'ش.ب_ه با ف
ص.لب.ت1ها، يقال: ناق%ةD ع.لة� ال%ل}ق,؛ قال الشاعر:

وم.ت\ل%ف{، بي. م.و\ماة{، ب.ه\ل%ك%ة{
جاو.ز\ت'ها بع.لة1 ال%ل}ق, عل}يان

أ%ي ط%و,يل%ة ج.س3يمة. وذكر ابن بري عن الفراء أ%نه قال: ناقة ع1ل}يان،
�بكسر العي، وذكر أ%بو علي أ%نه يقال: رجل ع1ل}يان وع1لYيان، وأ%صل
الياء3 واو¬ انقلبت ياءé كما قالوا صبية وص1ب\يان؛ وعليه قول ال4جلح:

ت.ق}د'م'ها كل© ع.لة{ ع1ل}يان
ويقال: رجلD ع.ل}يان� مثل� ع.ط}شان%، وكذلك الرأ%ة، يست.وي فيه

الذك�ر والؤن�ث. وف التنزيل: وأ%ن\ز.ل}نا الديد. فيه بأ}س شديد؛ قيل ف
تفسيه: أ%ن\ز.ل الع.لة% وال%ر�.

�وعل�ى ال%ب\ل%: أ%عاد.ه إ,ل م.و\ض1ع1ه من الب.ك%رة ي'ع.لYيه، ويقال
للرج'ل الذي ي.ر'دe ح.ب\ل% ال�س\ت.قي بالب.ك%رة إ,ل موضعه منها إ,ذا

م.ر,س. ال�ع.لYي والر>شاء ال�ع.ل�ى. وقال أ%بو عمرو: الت_ع\ل1ية
أ%ن ي.ن\ت.أ% بعض' الط�ي> أ%سف%ل البئر فينزل رجل ف البئر ي'علYي

الد_لو. عن الجر النات1ئ؛ وأ%نشد لعدي�:
ك%ه'و,ي> الد_ل}و, ن.ز_اها ال�ع.ل}



أ%راد ال�ع.لYي وقال:
ل%و\ أ%ن� س.ل}مى أ%ب\ص.ر.ت\ م.ط%لYي

ت.م\ت.ح'، أ%و ت.د\ل1ج'، أ%و ت'ع.لYى
وقيل: ال�ع.لYي الذي يرف%ع' الد_ل}و. ملوءة إ,ل فوق ي'عي

ال�س\ت.قي. بذلك.
وع'ل}وان الكتاب: س1م.ت'ه كع'ن\وان,ه، وقد ع.ل�ي\ت'ه، هذا أ%قيس.

.vوع'ن\وانا vوعن\و.ن\ت'ه ع.ن\و.ن.ة vوع'ل}وانا vويقال: ع.ل}و.ن\ته ع.ل}و.نة
قال أ%بو زيد: ع'ل}وان� كل شيء ما ع.ل منه، وهو الع'ن\وان�؛ وأ%نشد:

وحاجة{ د'ون% أ�خرى قد س.م.ح\ت' با،
ج.ع.ل}ت'ها لل�ذي أ%خ\ف%ي\ت' ع'ن\وانا

vفصارت هذه ع'ن\وانا �أ%ي أ%ظ}ه.ر\ت' حاجةv وكتمت أ�خرى وهي الت أ�ريغ
لا أ%ر.د\ت'. قال ال4زهري: العرب تبدل اللم من النون ف حروف كثية

مثل لع.ل�ك ول%ع.ن_ك، وع.ت.ل%ه إ,ل الس>جن وع.ت.ن.ه، وكأ%ن� ع'ل}وان
الكتاب اللم فيه مبد.لة من النون، وقد م.ضى تفسيه.

ورجل ع1ل}يانD وع1لYيانD: ض.خ\م طويل، وال�نثى بالاء. وناقة ع1ل}يان:
طويل%ة جس3يمة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%نشد من خ.و_ارة{ ع1ل}يان،
م.ض\ب'ورة الكاه1ل, كالب'ن\يان

وقال اللحيان: ناقة ع.لةD وع.ل1ي_ة وع1لYيان م'ر\ت.ف1عة السي ل
ت'رى أ%بداv إ,ل� أ%مام الر>كاب. والع1ل}يان: الطويل من الض>باع، وقيل:
الذ�ك%ر من الض>باع,، قال ال4زهري: هذا تصحيف وإ,نا يقال لذكر

الضباع ع1ث}ي.ان، بالثاء، فصح_فه الليث وجعل بدل الثاء لماv، وقد تقدم ذكره.
وب.ع1ي¬ ع1ل}يانD: ض.خ\م¬؛ وقال اللحيان: هو القدي الضخم. وصوت

ع1ل}يانD: ج.ه,ي¬؛ عنه أ%يضاv، والياء ف كلY ذلك منقل1بة عن واو لقرب
الكس\رة وخفاء اللم, بشاب.ه.ت1ها النون مع السكون.

والع.لي.ه: موض1ع¬؛ قال أ%بو ذؤيب:
ف%ما أ�مe خ1ش\ف{، بالع.لية1، فارد¬

ت.ن'وش' الب.رير، ح.ي\ث� نال اه\ت1صارها
قال ابن جن: الياء ف الع.لية بدل عن واو، وذلك أ%ن_ا ل نعرف ف

الكلم تصريف ع ل ي، إنا هو ع ل و، فكأ%نه ف ال4صل علوة، إ,ل� أ%نه



غ�ي>ر إ,ل الياء من حيث كان ع.ل%ماv، وال4علم ما يكثر' فيها التغيي
واللف كم.و\ه.ب وح.ي\و.ة وم.ح\ب.ب، وقد قالوا الش>كاية، فهذه نظي

الع.لية، إ,ل� أ%ن هذا ليس بع.ل%م�.
وف الديث ذك}ر الع'ل، بالض_م> والق%ص\ر: هو م.و\ض1ع¬ من ناح1ية1

وادي الق�رى نزل%ه سي>د'نا رسول ال،صلى ال عليه وسلم، ف ط%ر,يق1ه إ,ل
ت.ب'وك. وبه م.س\ج,د.

واع\ت.لى الشيء: ق%و,ي. عليه وع.له؛ قال:
إ,ن، إ,ذا ما ل ت.ص1ل}ن خل�ت وت.باع.د.ت\ م1ن، اع\ت.ل%ي\ت'

ب,عاد.ها
أ%ي ع.ل%و\ت' بعاد.ها ببعاد أ%شد_ منه؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب

لبعض ولد بلل بن جرير:
ل%ع.م\ر'ك. إ,ن ي.و\م. ف%ي\د. ل�ع\ت.ل�

با ساء أ%ع\دائي، على ك%ث}ر.ة الز_ج\ر
فسره فقال: م'ع\ت.ل� عال� قادر¬ قاهر¬. والع.ل1يe: الصeل}ب الشديد'

.eالق%وي
وعال1ي.ة� تيم�: هم ب.ن'و ع.م\رو بن تيم، وهم ب.ن'و ال�ج.يم

والع.ن\ب.ر ومازن{. وع'ل}يا م'ض.ر: أ%ع\لها، وهم ق�ر.ي\ش وق%ي\س.
والع.ل1ي_ة من ال3بل وال�ع\ت.ل1ي.ة� وال�س\ت.ع\ل1ية: القوي_ة على

ح1م\ل1ها. وللناقة حال1بان1: أ%حد'ها ي'م\س3ك الع'ل}ب.ة من الانب
ال4ين، والخر ي.ح\ل�ب من الانب ال4يسر، فالذي ي.ح\ل�ب' ي'سم_ى
ال�ع.لYي. وال�س\ت.ع\لي.، والذي ي'م\س3ك ي'س.م_ى البائ1ن.؛ قال ال4زهري:

ال�س\ت.ع\لي هو الذي يقوم على ي.سار ال%ل�وبة، والبائن الذي يقوم على
يينها، وال�س\ت.ع\لي يأ}خذ الع'ل}بة بي.ده الي'س\رى وي.ح\ل�ب باليمن؛ وقال

الكميت ف ال�س\ت.ع\لي والبائن:
ي'ب.ش>ر' م'س\ت.ع\ل1ياv بائ1ن¬،

من الال1ب.ي\ن,، بأ%ن} ل غ1رارا
وال�س\ت.ع\لي: الذي ي.ح\ل�بها من ش1قYها ال4ي\سر، والبائن من

ال4ين. قال الوهري: ال�ع.لYي، بكسر اللم، الذي يأ}ت ال%ل�وبة من ق1ب.ل
ي.م1ينها. والع.لة أ%يضاv: شبيه بالع'ل}بة ي'ج\ع.ل ح.وال%ي\ها ال1ث}ي

،ي'ح\ل%ب با. وناقة ع.لةD: عال1يةD م'ش\ر,فة؛ قال:



ح.ر\ف ع.ل%ن\داة ع.لة ض.م\ع.ج
ويقال: ع.ل1ي_ة ح.ل1ي_ة أ%ي ح'ل}وة ال%ن\ظ%ر والسي ع.ل1ي_ة فائقة.

والع.لة�: فرس' عمرو بن ج.ب.لة، صفة غال1بة.
وع'ول1ي. السمن والش_ح\م ف كل ذي سن: ص'ن,ع. حت ارتفع ف الص_ن\عة؛

عن اللحيان؛ وأ%نشد غيه قول ط%ر.فة:
لا ع.ض'دان1 ع'ول% الن_ح\ض' فيهما،

كأ%نما بابا م'ن,يف{ م'مر_د1
 eوحكى اللحيان عن العام1ري_ة: كان ل أ%خ¬ ه.ن,ي

(* قوله« هن إل»
�هكذا ف الصل العتمد، وف بعض الصول: هيي�.) ع.ل1ي� أ%ي ي.ت.أ%ن_ث

للنساء. وعل1يÒ: اسم، فإ,م_ا أ%ن يكون من الق�و_ة، وإ,ما أ%ن يكون من
ع.ل ي.ع\ل�و. وع1لYيeون: جاعة ع1لYي¼ ف السماء السابعة إليه

ي'ص\ع.د' بأ%رواح الؤمني. وقوله تعال: كل إ,ن� كتاب. ال4برار, ل%في
ع1لYي>ي أ%ي ف أ%على ال4مكنة. يقول القائل: كيف ج'م1ع.ت\ ع1لYيeون

بالنون وهذا من جع الرجال؟ قال: والعرب إ,ذا ج.م.ع.ت\ ج.م\عاv ل يذهبون فيه
إ,ل أ%ن له بناءé من واحد{ واثني، وقالوا ف الذكر والؤنث بالنون: من

ذلك ع1لYيeون، وهو شيء# فوق شيء� غي معروف واحده ول اثناه. قال:
وس1ع\ت' العرب. تقول أ%ط}عمنا م.ر.قة% م.ر.ق1ي.؛ تريد الل©ح\مان إ,ذا

ط�ب,خ.ت\ باء� واحد{؛ وأ%نشد:
قد ر.و,ي.ت\ إ,ل� د'ه.ي\د1ه1ينا

ق�ل%ي>صات{ وأ�ب.ي\ك1ر,ينا
فجمع بالنون لنه أ%راد الع.د.د الذي ل ي'ح.دe آخره؛ وكذلك قول

الشاعر:فأ%ص\ب.ح.ت1 ال%ذاه1ب' قد أ%ذاع.ت\ * با الع\صار'، ب.ع\د. ال}واب,ل1ينا
أ%راد ال%ط%ر بعد ال%ط%ر غي مدود، وكذلك ع1لYيeون ارتفاع¬ بعد

ارتفاع�. قال أبو إسحق ف قوله جل وعز: لفي ع1لYي>ي؛ أ%ي ف أ%على
ال4مكنة، وما أ%دراك ما ع1لYيeون، قال: وإعراب هذا السم كإعراب, ال%م\ع

ل4نه على لفظ1 ال%م\ع, كما ت.ق�ول هذه ق1ن>س\ر'ون ورأ%يت ق1ن_س\رين.،
وع1لYيeون السماء� السابعة؛ قال ال4زهري: ومنه قول� النب،صلى ال

عليه وسلم: إ,ن� أ%هل النة لي.ت.راء4و\ن أ%هل% ع1لYي>ن كما ت.راء4و\ن%
الك%و\ك%ب. الدeر>ي_ ف أ�ف�ق السماء؛ قال ابن ال4ثي: ع1لYيeون



اسم للسماء السابعة، وقيل: هو اسم لد1يوان1 اللئكة ال%ف%ظ%ة ي'رفع إليه
أ%عمال الصالي من الع1باد1، وقيل: أ%راد. أ%ع\لى ال4مكنة وأ%شرف

الراتب وأ%قربا من ال ف الدار, الخرة، وي'ع\ر.ب بالروف1 والركات
كق1ن>س\رين وأ%شباه1ها، على أ%نه جع¬ أ%و واحد؛ قال أ%بو سعيد: هذه كلمة

معروفةD عند العرب أ%ن يقولوا ل4هل الش_ر.ف ف الدنيا والث�ر\و.ة والغ1ن
أ%هل ع1لYي>ي، فإذا كانوا م.ت_ض1عي قالوا س1ف}ل1يeون.

والع1لYيeون ف كلم العرب: الذين ي.نزلون أ%عا 4 البلد، فإذا كانوا ينزلون
أ%ساف1له.ا فهم س1ف}ل1يeون.

ويقال: هذه الكلمة ت.س\ت.ع\لي لسان إذا كانت ت.ع\ت.رeه وت.ج\ري عليه
.vكثيا

وتقول العرب: ذهب الرجل ع.لءé وع'ل}واv ول يذهب س'ف}لv إذا ار\ت.فع.
وت.ع.ل�ت1 الرأ%ة�: طهرت من ن,فاس1ها. وف حديث س'ب.ي\عة: أ%نا لا

ت.ع.ل�ت\ من ن,فاسها أ%ي خرجت من نفاسها وس.ل1م.ت، وقيل: ت.ش.و_ف%ت\
ل�ط�ابا، ويروى: تعالت أ%ي ار\ت.ف%ع.ت وظهرت، قال: ويوز أ%ن يكون من

قولم ت.ع.ل�ى الرجل� من ع1ل�ت1ه إذا برأ%؛ ومنه قول الشاعر:
ول ذات ب.ع\ل� من نفاس ت.ع.ل�ت1

وت.ع.ل�ى الريض' من ع1ل�ت1ه: أ%فاق منها.
وي.ع\لى: اسم¬؛ فأ%ما قوله:

ـgل1يا، قد\ ع.ج,ب.ت\ م1ن ومن ي'ع.ي
ل%م�ا رأ%ت\ن خلقاv م'ع\ل%و\ل1يا

فإنه أ%راد من ي'ع.ي\لي فرد�ه إل أ%صله بأ%ن ح.ر_ك الياء4 ضرورة،
وأ%صل الياء4ات الركة، وإنا ل ي'ن.و_ن ل4نه ل ينصرف. قال الوهري:

وي'ع.ي\لي م'ص.غ_ر اسم رجل، قال ابن بري: صوابه ي'ع.ي\ل�، وإذا ن'س3ب.
الرجل� إل علي> بن أ%ب طالب، رضي ال عنه، قالوا ع.ل%و,يÒ، وإذا نسبوا إل

بن ع.لي¼ وهم قبيلة من كنانة قالوا هؤ'لء الع.ل1يeون؛ وروي عن ابن
ال4عراب ف قوله:

ب.ن'و ع.ل1ي¼ كل©هم سواء
قال: ب.ن'و ع.ل1ي¼ من بن الع.ب.لت من بن أ�م.ي_ة ال4صغر، كان
و.ل1ي. من بعد ط%ل}حة الط�ل%حات لن أ�م�هم ع.ب\لة بنت حادل 

(* قوله«حادل»



هكذا ف الصل.) من الباجم، وهي أ�م� ولد بن أ�مية الص\غر. وع.ل}وان
وم'ع.ل9ىÝ: اسان، والنسب إل م'ع.ل¾ى م'ع.ل9و,يÒ. وت1ع\لى: اسم ام\ر.أ%ة

(* قوله «وتعلى اسم امرأة» هكذا ف الصل والتكملة، وف القاموس: يعلى،
بكسر الياء.)

وأ%خ.ذ% ما ع.ل}وةv أ%ي ع.ن\و.ة؛ حكاها اللحيان عن الرeؤاسي.وحكى
أ%يضاv أ%نه يقال للكثي الال: اع\ل به أ%ي اب\ق. بعده، قال ابن سيده:

وعندي أنه دعاء له بالب.قاء؛ وقول ط�ف%يل الغ.ن.وي:
ون.ح\ن' م.ن.ع\نا، ي.و\م. ح.ر\س�، ن,ساء4ك�م\

غ%داة% د.عانا عام1ر¬ غ%ي\ر. م'ع\ت.ل,
إنا أ%راد م'ؤ\ت.لي فحو�ل المزة عي\ناv. يقال: فلنD غي م'ؤ\ت.ل� ف

ال4م\ر وغي م'ع\ت.ل� أ%ي غي م'ق%ص>ر. والعتلي: فرس عقبة بن م'د\ل�.
 :vي أ%يضاYع.ل�وال

(* قوله « والعلي أيضاv إل » هكذا ف الصل
والصحاح، وكتب عليه ف التكملة فقال: وقال الوهري والعلي بكسر اللم الذي

يأت اللوبة من قبل يينها، والعلي أيضاv فرس الشعر الشاعر، وفرس الشعر
العلى بفتح اللم.) اسم ف%ر.س, ال4ش\عر, الشاعر. وع.ل}و.ى: اسم ف%ر.س

س'ل%يك{ . وع.ل}و.ى: اسم فرس خ'ف%اف بن ن'د\بة، وهي الت يقول فيها:
و.ق%ف}ت' له ع.ل}و.ى، وقد خام. ص'ح\ب.ت1ي،

ل4ب\ن. م.ج\داv، أ%و ل4ث}أ%ر. هال1كا
وقيل: ع.ل}و.ى ف%ر.س خ'فاف1 بن ع'م.ي\ر. قال ال4زهري: وع.ل}وى اسم فرس

كانت من س.وابق خ.ي\ل الع.ر.ب.
@عمي: الع.م.ى: ذهاب' الب.ص.ر ك�لYه، وف الزهري: من الع.ي\ن.ي\ن

ك1ل}ت.ي\ه,ما، ع.م1ي. ي.ع\م.ى ع.مÝى فهو أ%ع\م.ى، واعماي. ي.ع\ماي' 
(*وقد تشدد

الياء كما ف القاموس.)
اع\م1ياء4، وأ%رادوا ح.ذ}و. اد\هام_ ي.د\هامe اد\ه1يماماv فأ%خ\ر.ج'وه

على لف}ظ{ صحيح وكان ف الصل اد\هام.م. فأ%د\غ%م'وا لج\تماع
ال1يم.ي، ف%لما ب.ن.وا اع\ماي.ا على أ%صل ادهام.م. اعتمدت الياء� ال4خية على

ف%ت\ح.ة1 الياء ال�ول فصارت أ%ل1فاv، فلما اختلفا ل يكن للد\غام, فيها
م.ساغD كمساغ1ه ف ال1يمي، ولذلك ل ي.قولوا: اعماي_ فلن غي



مستعمل. وت.ع.م_ى: ف م.ع\ن ع.م1ي.؛ وأ%نشد الخ\ف%ش:
ص.ر.ف}ت.، ول ن.ص\ر,ف أ%واناv، وباد.ر.ت\

ن'هاك. د'موع' الع.ي\ن, ح.ت_ى ت.ع.م_ت
وهو أ%ع\م.ى وع.م�، وال�نثى ع.م\ياء وع.م1ية، وأ%ما ع.م\ية ف%ع.لى حد>

ف%خ\ذ{ ف ف%خ1ذ{، خ.ف�ف�وا م1يم ع.م1ي.ة؛ قال ابن سيده: حكاه سيبويه.
قال الليث: رجلD أ%ع\م.ى وام\ر.أ%ةD ع.م\ياء، ول يقع هذا الن_ع\ت' على

العي, الواح1د.ة لن العن ي.ق%ع' عليهما جيعاv، يقال: ع.م1يت\
ع.ي\ناه'، وامرأتان1 ع.م\ياوان1، ونساء# ع.م\ياوات¬، وقوم¬ ع'م\ي¬. وت.عامى

�الرجل� أ%ي أ%ر.ى من نفسه ذلك. وام\ر.أ%ةD ع.م1يةD عن الصواب، وع.م1ي.ة
الق%ل}ب,، على ف%ع1لة، وقوم¬ ع.م'ون. وفيهم ع.م1ي_ت'هم أ%ي ج.ه\ل�ه'م،

والن>س\ب.ة إل أ%ع\م.ى أ%ع\م.ويÒ وإل ع.م� ع.م.و,يÒ. وقال ال عز وجل:
وم.ن كان ف هذه أ%ع\م.ى فه'و ف الخرة أ%ع\م.ى وأ%ض.ل© سبيلv؛ قال
الفراء: ع.د_د. ال ن,ع.م الدeن\يا على ال�خاط%بي ث قال من كان ف هذه

أ%ع\م.ى، ي.ع\ن ف ن,ع.م الدeن\يا الت اق}ت.ص.ص\ناها عل%يكم فهو ف
�ن,ع.م, الخرة أ%ع\م.ى وأ%ض.ل© سبيلv، قال: والعرب إذا قالوا هو أ%ف}ع.ل
م1ن\ك قالوه ف كلY فاعل وفع1يل�، وما ل ي'زاد' ف ف1ع\ل1ه شيء# على

ث%لثة أ%ح\ر'ف{، فإذا كان على ف%ع\ل%ل}ت مثل ز.خ\ر.ف}ت أ%و على اف}ع.ل%لت
eمنك. حت يقولوا هو أ%شد �مثل اح\م.ر.ر\ت، ل يقولوا هو أ%ف}ع.ل

ح'م\ر.ةv منك وأ%حسن ز.خ\رفةv منك، قال: وإنا جاز. ف الع.م.ى لنه ل ي'ر.د\
به ع.م.ى الع.ي\ن.ي, إنا أ�ر,يد، وال أ%علم، ع.م.ى الق%ل}ب، فيقال

فلنD أ%ع\م.ى من فلن ف الق%ل}ب,، ول يقال هو أ%ع\م.ى منه ف الع.ي\ن،
وذلك أ%نه ل�ا جاء على مذهب أ%ح.م.ر وح.م\راء4 ت'ر,ك فيه أ%ف}ع.ل� منه

كما ت'ر,ك. ف ك%ثي�، قال: وقد ت.ل}قى بعض النحويي يقول� أ�ج,يز'ه ف
ال4ع\م.ى وال4ع\ش.ى وال4ع\ر.ج وال4ز\ر.ق، ل4ن_ا قد ن.ق�ول ع.م1ي.

وز.ر,ق. وع.ش1ي. وع.ر,ج. ول نقول ح.م1ر. ول ب.يض. ول ص.ف1ر.، قال الفراء:
ليس بشيء، إنا ي'ن\ظر ف هذا إل ما كان لصاحب,ه1 ف1ع\لD يقل© أ%و

يكث�ر، فيكون أ%ف}ع.ل� دليلv على ق1ل�ة1 الشيء وك%ث}ر.ت1ه، أ%ل ت.ر.ى
أ%نك تقول� فلن أ%ق}و.م' من فلن{ وأ%4ج\م.ل، ل4ن� قيام ذا يزيد' على

قيام ذا، وج.مال%ه' يزيد' على ج.مال1ه، ول تقول لل4ع\م.ي.ي\ن هذا أ%ع\م.ى
من ذا، ول ل1م.ي>ت.ي\ن هذا أ%م\وت' من ذا، فإن جاء شيء# منه ف شعر فهو



شاذê كقوله:
أ%م_ا ال�لوك، فأ%نت اليوم. أ%ل4م'ه'م\
ل�ؤ\ماv، وأ%ب\ي.ض'هم س1ر\بال% ط%ب_اخ,

وقولم: ما أ%ع\ماه' إنا ي'راد به ما أ%ع\م.ى ق%ل}ب.ه ل4ن� ذلك ينسب'
إليه الكثي' الضلل,، ول يقال ف ع.م.ى العيون1 ما أ%ع\ماه ل4ن� ما

ل ي.تز.ي_د ل ي'ت.ع.ج_ب منه. وقال الفراء ف قوله تعال: وه'و.
ع.ل%ي\ه,م ع.مÝى أ�ولئك ي'ناد.و\ن% من مكان{ ب.عيد{؛ قرأ%ها ابن' عباس، رضي ال

عنه: ع.م�. وقال أ%بو معاذ النحوي�: من قرأ% وه'و عل%يهم ع.مÝى فهو
مصدر¬. يقا: هذا المر' ع.مÝى، وهذه ال�مور' ع.مÝى ل4نه مصدر، كقولك: هذه

ال�مور ش'ب\ه.ةD ور,يبةD، قال: ومن قرأ% ع.م� فهو ن.ع\ت¬، تقول أ%مر¬
ع.م� وأ�مور¬ ع.م1ي.ةD. ورجل ع.م� ف أ%مر,ه: ل ي'ب\ص1ره، ورجل أ%ع\م.ى ف

البصر؛ وقال الك�م.يت:
�أ%ل ه.ل} ع.م� ف ر.أ}ي,ه م'ت.أ%م>ل

ومثله قول زهي:
ولك1ن_ن ع.ن\ ع1ل}م, ما ف غ%د{ ع.م�

والعام1ي: الذي ل ي'ب\صر' ط%ريق%ه ؛ وأ%نشد:
ل ت.أ}ت1ي.ن>ي ت.ب\ت.غ1ي ل1ي. جان,ب

ب,ر.أ}س1ك ن.ح\وي عام1يÝا م'ت.عاش1ي.ا
قال ابن سيده: وأ%ع\ماه وع.م_اه' ص.ي_ره أ%ع\م.ى؛ قال ساعدة بن'

ج'ؤي_ة:
وع.م_ى عل%يه1 ال%و\ت' يأ}ت ط%ريق%ه'

س1نانD، كع.س\راء الع'قاب, وم1ن\ه.ب
(* قوله « وعمى الوت إل » برفع الوت فاعلv كما ف الصول هنا، وتقدم

لنا ضبطه ف مادة عسر بالنصب والصواب ما هنا، وقوله ويروى: وعمى عليه الوت باب طريقه
يعن عينيه إل هكذا ف الصل والكم هنا، وتقدم لنا ف مادة عسر

أيضاv: ويروى يأب طريقه يعن عيينة، والصواب ما هنا.)
يعن بالوت السنان% فهو إذاv بدلD من الوت، ويروى،

وع.م_ى عليه الوت باب.ي\ ط%ريقه
يعن ع.ي\ن.ي\ه. ورجل ع.م� إذا كان أ%ع\م.ى الق%ل}ب,. ورجل ع.م1ي

الق%ل}ب أ%ي جاهلD. والع.م.ى: ذهاب' ن.ظ%ر, الق%ل}ب,، والف1ع\ل� كالف1ع\ل,،



والص>فة� كالص�فة1، إل� أ%نه ل ي'ب\ن.ى ف1ع\ل�ه على اف}عال� ل4نه ليس
ب.حسوس�، وإنا هو على ال%ث%ل، واف}عال� إنا هو للم.ح\سوس ف
الل�و\ن1 والعاه.ة1. وقوله تعال: وما ي.س\ت.و,ي ال4ع\م.ى والب.صي ول

الظ©ل�مات' ول النeور' ول الظYل© ول ال%ر'ور'؛ قال الزجاج: هذا م.ث%ل
ض.ر.به ال� للمؤمني والكافرين، والعن وما ي.س\ت.وي ال4ع\م.ى عن ال%ق،

وهو الكاف1ر، والب.ص1ي، وهو الؤمن الذي ي'ب\ص1ر ر'ش\د.ه'، ول
الظ©لمات' ول النور'، الظ©لمات' الضللت، والنور' ال�د.ى، ول الظل© ول

ال%رور' أ%ي ل ي.س\ت.وي أ%صحاب' ال%ق> الذين. هم
ف ظلð من ال%ق� ول أ%صحاب' الباط1ل, الذين هم ف ح.ر¼ دائم�؛ وقول

الشاعر:
وثلث{ بي. اث}ن.ت.ي, با ي'ر\

سل� أ%ع\م.ى با ي.كي,د' ب.صي.ا
vيعن الق1د\ح. ، وج.ع.له أ%ع\مى ل4نه ل ب.ص.ر. ل%ه'، وجعله بصيا

ل4نه ي'ص.و>ب إل حيث� ي.ق}صد به الر_ام1ي. وت.عام.ى: أ%ظ}ه.ر الع.م.ى،
يكون ف الع.ي والق%لب. وقوله تعال: ون.حش'ر'ه يوم. القيامة أ%ع\م.ى؛

قيل�: هو مث}ل� قوله: ونشر' ال�ج\ر,م1ي. يومئذ{ ز'ر\قvا؛ وقيل: أ%ع\م.ى
عن ح'ج_ته، وتأ}ويل�ه أ%ن_ه ل ح'ج_ة له ي.ه\ت.دي إل%ي\ها ل4نه ليس

للناس على ال حجةD بعد الرس'ل، وقد ب.ش_ر وأ%ن\ذ%ر وو.ع.د وأ%و\ع.د. وروي
عن ماهد ف قوله تعال: قال ر.ب> ل1م. ح.ش.ر\ت.ن أ%ع\مى وقد ك�ن\ت'

بصياv، قال: أ%ع\م.ى عن ال�ج_ة وقد كنت' بصياv با. وقال ن.ف}ط%و.ي\ه:
يقال ع.م1ي. فلنD عن ر'ش\د1ه وع.م1ي. عليه ط%ريق�ه إذا ل ي.ه\ت.د1

ل1ط%ر,يقه. ورجلD عم� وقوم¬ ع.م'ون%، قال: وك�ل�ما ذكر. ال جل وعز الع.م.ى
ف كتابه ف%ذ%م_ه يريد' ع.م.ى الق%ل}ب,. قال تعال: فإن_ها ل ت.ع\م.ى

Òلوب' الت ف الصدور,. وقوله تعال: ص'م�ال4ب\صار' ولك1ن\ ت.ع\م.ى الق
ب'ك}م¬ ع'م\ي¬، هو على ال%ث%ل، ج.ع.لهم ف ترك الع.م.ل با ي'ب\ص1ر'ون

وو.ع\ي ما ي.س\مع'ون بنزلة ال%و\تى، ل4ن ما ب.ي�ن من قدرت1ه وص.نعته
الت ي.ع\جز عنها الخلوقون دليلD على وحدان,ي_ته. والع\م1يان1:

الس_ي\ل� وال%م.ل الائ1ج'، وقيل: الس_ي\ل� وال%ر,يق'؛ ك1له'ما عن ي.عقوب.
قال ال4زهري: وال4ع\م.ى الليل�، وال4ع\م.ى الس_ي\ل�، وها ال4بمان1

أ%يضاv بالباء للس_ي\ل, والليل,. وف الديث: ن.ع'وذ� بال م1ن.



ال4ع\م.ي.ي\ن؛ ها الس_ي\ل� وال%ريق لا ي'صيب' من ي'صيبان,ه1 من ال%ي\ر.ة
ف أ%مر,ه، أ%و ل4نما إذا ح.د.ثا وو.ق%عا ل ي'ب\ق1يان موض1عاv ول

ي.ت.ج.ن_بان1 شيئاv كال4ع\م.ى الذي ل ي.د\ر,ي أ%ين. ي.س\لك، فهو ي.مش1ي
حيث أ%د_ته رج\ل�ه؛ وأ%نشد ابن بري:

ولا ر.أ%ي\ت'ك ت.ن\س.ى الذYمام.،
ول ق%د\ر. ع1ن\د.ك. للم'ع\د1م,

وت.ج\ف�و الش_ر,يف. إذا ما أ�خ1ل�،
وت'د\ن,ي الد_ن� على الد>ر\ه.م,
و.ه.ب\ت' إخاء4ك. لل4ع\م.ي.ي\ن،

ولل4ث}ر.م.ي\ن, ول%م\ أ%ظ}ل1م,
أ�خ1ل�: من ال%ل�ة، وهي الاجة. وال4ع\م.يان1: الس_ي\ل والنار'.

وال4ث}ر.مان: الده\ر' والوت'.
�والع.م\ي.اء� والع.م.اي.ة والع'م1ي_ة والع.م1ي_ة، كل©ه: الغ.واية

والل�جاجة ف الباطل. والع'م>ي_ة� والع1م>ي_ة�: الك1ب' من ذلك. وف
حديث أ�م م.ع\ب.د{: ت.س.ف�ه'وا ع.ماي.ت.ه'م\؛ الع.ماية�: الض_لل�، وهي
ف%عال%ة من الع.م.ى. وحكى اللحيان: ت.ر.ك}ت'هم ف ع'م>ي_ة وع1م>ي_ة

، وهو من الع.م.ى. وق%تيل� ع1م>ي_ا أ%ي ل ي'د\ر. من ق%ت.ل%ه. وف
الديث: م.ن\ قات.ل% تت. راية ع1م>ي_ة ي.غ\ض.ب' لع.ص.ب.ة{ أ%و ي.ن\ص'ر'

ع.ص.ب.ةv أ%و ي.د\عو إل ع.ص.ب.ة فق�ت1ل%، ق�ت1ل% ق1ت\ل%ةv جاهل1ي_ةv؛ هو
ف1ع>يل%ةD من الع.ماء الض_لل1ة كالقتال, ف الع.ص.ب,ي�ة1

وال4ه\واء3، وحكى بعض'هم فيها ض.م_ الع.ي\ن. وس'ئل أ%ح\مد' بن ح.ن\ب.ل ع.م_ن\
ق�ت1ل% ف ع1م>ي_ة{ قال: ال4مر' ال4ع\م.ى للع.ص.ب,ي_ة ل ت.س\ت.ب,ي'

ما وج\ه'ه. قال أ%بو إسحق: إنا م.عن هذا ف ت.حار'ب, الق%و\م, وقتل
بعضهم بعضاv، يقول: م.ن\ ق�ت1ل% فيها كان هالكاv. قال أ%بو زيد :

الع1م>ي_ة الد_ع\وة الع.م\ياء� ف%ق%ت1يل�ها ف النار. وقال أ%بو العلء:
الع.ص.بة بن'و الع.م>، والع.ص.بي_ة أ�خ1ذ%ت\ من الع.ص.بة، وقيل: الع1م>ي_ة

الف1ت\نة، وقيل: الض_للة؛ وقال الراعي:
كما ي.ذ�ود' أ%خ'و الع1م>ي_ة الن_جد'

يعن صاحب. ف1ت\ن.ة{؛ ومنه حديث الزeب.ي: لئل يوت. م1يت.ة%
vت1ل% ف ع1م>ي�ا�ع1م>ي_ة{ أ%ي م1يت.ة% ف1ت\ن.ة{ وج.هال%ة{. وف الديث: من ق



ف ر.م\ي� يكون بينهم فهوخطأD، وف رواية: ف ع1م>ي_ة{ ف ر,م>يìا
تكون بينهم بالجارة فهو خ.ط%أD؛ الع1م>ي_ا، بالكسر والتشديد والقصر،

ف1ع>يلى من الع.م.ى كالر>م>ي_ا من الر_م\ي وال1ص>يص.ى من
الت_خ.صeص,، وهي مصادر، والعن أ%ن يوج.د. بينهم ق%ت1يلD ي.ع\م.ى أ%مر'ه ول

ي.ب,ي' قات1ل�ه، فحكم'ه حك}م' قتيل, ال%ط%إ تب فيه الد>ية. وف الديث
الخر: ي.نز'و الشيطان� بي. الناس فيكون د.ماv ف ع.مياء ف غ%ي ض.غ1ين.ة

أ%ي ف ج.هال%ة{ من غي ح1ق}د{ وع.داوة، والع.م\ياء� تأ}نيث� ال4ع\م.ى،
ي'ريد' با الضللة وال%هالة. والعماية: الهالة بالشيء؛ ومنه قوله:

ت.ج.ل�ت\ عمايات' الر>جال, عن الص>ب.ا
وع.ماي.ة الاه1ل�ية1: ج.هال%تها. والعماء�: ال%جاه1ل�، يوز أن يكون

واحد'ها ع.مى¬. وأ%ع\ماء# عام1ي.ةD على ال�بال%غة؛ قال رؤبة:
وب.ل%د{ ع.ام1ية{ أ%ع\ماؤه'،

كأ%ن� ل%و\ن% أ%ر\ض1ه س.ماؤ'ه'
يريد: ور'ب_ ب.ل%د. وقوله: عامية أ%ع\ماؤ'ه، أ%راد م'ت.ناه1ية ف

الع.م.ى على حد> قول1هم ليلD لئلD، فكأ%نه قال أ%ع\ماؤ'ه عام1ي.ةD، فقد_م
وأ%خ_ر، وقل�ما يأ}تون بذا الضرب من ال�بال%غ به إل تابعاv ل1ما

ق%ب\ل%ه كقولم شغ\لD شاغلD وليلD لئلD، لكنه اض\ط�ر_ إل ذلك فقد_م
وأ%خ_ر. قال ال4زهري: عام1ي.ة دار,سة، وأ%ع\ماؤ'ه م.جاه1ل�ه. ب.ل%د¬

م.ج\ه.لD وع.مÝى: ل ي'ه\تدى فيه.
وال%عام1ي: ال4ر.ض'ون الهولة، والواحدة م.ع\م1ي.ةD، قال: ول

أ%س\م.ع\ لا بواحدة{. والعام1ي من ال4ر.ضي: ال4غ}فال� الت ليس با أ%ث%ر'
ع1مار.ة{، وهي ال4ع\ماء� أ%يضاv. وف الديث: إن� لنا ال%عام1ي.؛

ي'ريد' ال4راض1ي. الهولة ال4غ}فال% الت ليس با أ%ث%ر' ع1مارة{،
Dى، وهو موض1ع الع.م.ى كال%ج\ه.ل,. وأ%ر\ض¬ ع.م\ياء� وعام1يةÝواحد'ها م.ع\م

ومكانD أ%ع\م.ى: ل ي'ه\ت.د.ى فيه؛ قال: وأ%ق}ر.أ%ن ابن' ال4عراب:
وماء� ص.رىÝ عاف1ي الث�نايا كأ%ن_ه،

من ال4ج\ن,، أ%ب\وال� ال%خاض, الضوار,ب,
ع.م� ش.ر.ك. ال4ق}طار, ب.ي\ن وب.ي\ن.ه،

م.ر.ار,يe م.خ\ش1ي� به ال%وت' ناض1ب
،vوع.م� م.س\ل%كا vقال ابن ال4عراب: ع.م� ش.ر.ك كما يقال ع.م� ط%ريقا



ي'ريد' الطريق. ليس بي�ن ال4ث%ر، وأ%ما الذي ف حديث سلمان: س'ئ1ل% ما
ي.ج,ل© لنا من ذم�ت1نا؟ فقال: من ع.ماك إل ه'داك. أ%ي إذا ض.ل%ل}ت.

�طريقاv أ%خ.ذ}ت. منهم رج'لv حت ي.ق1ف%ك. على الطريق، وإنا ر.خ�ص س.ل}مان
ف ذلك ل4ن� أ%هل% الذم_ة كانوا ص'ول1ح'وا على ذلك وش'ر,ط% عليهم،

فأ%ما إذا ل ي'ش\ر.ط فل يوز' إل� بال�ج\ر.ة، وقوله: من ذ1م_ت1نا أ%ي
من أ%هل, ذ1م_ت1نا.

ويقال: لقيته ف ع.ماي.ة1 الصeبح, أ%ي ف ظلمته قبل أن أ%ت.ب.ي_ن.ه.
وف حديث أ%ب ذر�: أ%نه كان ي'غ1ي' على الص>ر\م, ف ع.ماية1 الصeب\ح,

أ%ي ف بقي_ة ظ�لمة الليل,. ولق1يت'ه ص.ك�ة% ع'م.ي¼ وص.ك�ة% أ%ع\م.ى
أ%ي ف أ%شد_ الاج,ر.ة1 ح.ر�اv، وذلك أ%ن الظ�ب\ي. إذا اشت.د_ عليه

الرe ط%ل%ب. الك1ناس. وقد ب.ر.ق%ت\ عين'ه من بياض, الشمس, ول%معان,ها،
في.س\د.ر' بصر'ه حت ي.ص'ك_ بنفس3ه الك1ناس. ل ي'ب\ص1ر'ه، وقيل: هو

أ%شدe الاجرة حر�اv، وقيل: حي كاد. ال%رe ي'ع\م1ي م1ن شد_ت1ه، ول يقال
ف الب\د، وقيل: حي يقوم' قائ1م' الظ�ه,ية، وقيل: نصف النهار ف
شد_ة الر�، وقيل: ع'م.يÒ ال%رe بعينه، وقيل: ع'م.يÒ رجلD من ع.د\وان%

كان ي'فت ف الج>، فأ%قبل م'ع\ت.م1رÝا ومعه ركب¬ حت ن.ز.ل�وا بعض.
�النازل ف يوم� شديد1 ال%ر> فقال ع'م.يÒ: من جاءت\ عليه هذه الساعة

من غ%د{ وهو حرام¬ ل ي.ق}ض, ع'م\ر.ت.ه، فهو حرام¬ إل قاب,ل�، فوث%ب.
الناس' ي.ض\ر,بون حت واف%و'ا البيت.، وب.ينهم وب.ين.ه من ذلك الوض1ع

ليلتان1 جوادان، فض'ر,ب. م.ثلv. وقال الزهري: هو ع'م.يÒ كأ%نه تصغي'
أ%ع\مى؛ قال: وأ%نشد ابن العراب:

vص.ك_ با ع.ي\ن. الظ�ه,ية غائ1را
ع'م.يÒ، ول ي'ن\ع.ل}ن. إل9 ظ1لل%ها

وف الديث: ن.هى رسول� ال،صلى ال عليه وسلم،عن الصلة نصف. النهار
إذا قام قائم الظهية ص.ك�ة% ع'م.يÒ؛ قال: وع'م.ي¼ تصغي أ%ع\مى على

الت_ر\خيم، ول يقال ذلك إل ف ح.مار_ة الق%ي\ظ1، والنسان إذا خ.ر.ج
نصف. النهار, ف أ%شد� الر> ل ي.ت.ه.ي�أ} له أ%ن ي.م\ل4 عينيه من ع.ي

الشمس، فأ%راد'وا أ%نه يصي' كال4ع\م.ى، ويقال: هو اسم رجل� من
�الع.مال1قة1 أ%غار. على قوم� ظ�ه\راv فاس\ت.أ}ص.ل%هم فن'س3ب. الوقت' إ,ليه؛ وقول

الشاعر:



ي.ح\س.ب'ه الاه1ل�، ما كان ع.م.ى،
ش.ي\خاv، على ك�ر\س1ي>ه1، م'ع.م_م.ا

أ%ي إ,ذا نظ%ر. إ,ليه من بعيد، فكأ%ن� الع.م.ى هنا الب'ع\د، يصف و.ط}ب.
vمع.م_ما vمن ب'ع\د{ ظ%ن_ه شيخا �الل�ب، يقول إ,ذا رآه الاهل

لبياضه.
والع.ماء�، مدود¬: السحاب' ال�ر\ت.ف1ع'، وقيل: الكث1يف'؛ قال أ%بو

�زيد: هو ش1به' الدeخان1 يركب ر'ؤوس البال؛ قال ابن بري: شاه1د'ه قول
حيد1 بن ثور�:

فإ,ذا اح\ز.أ%ل ف ال�ناخ,، رأ%يت.ه
كالط�و\د1 أ%ف}ر.د.ه الع.ماء� ال�م\ط1ر'

وقال الفرزدق:
وو.ف}راء ل ت'خ\ر.ز\ بس.ي�، وك1يع.ة،

غ%د.و\ت' با طب�اv ي.د1ي ب,ر,شائ1ها
ذ%ع.ر\ت' با س1ر\باv ن.ق1ي�اv ج'لود'ه،

كن.ج\م, الث©ر.ي_ا أ%س\ف%ر.ت\ من ع.مائ1ها
ويروى:

إ,ذ} ب.د.ت\ من ع.مائها
وقال ابن سيده: الع.ماء الغ.ي\م' الكث1يف' ال�م\ط1ر'، وقيل: هو

الرق1يق'، وقيل: هو ال4سود'، وقال أ%بو عبيد: هو ال4بيض، وقيل: هو الذي ه.راق.
ماء4ه ول ي.ت.ق%ط�ع ت.ق%ط©ع. ال1ف%ال,، واحدت'ه عماءةD. وف حديث

أ%ب ر.زين الع'ق%ي\لي أ%نه قال للنب،صلى ال عليه وسلم: أ%ين كان
ربeنا قبل% أ%ن يلق السموات1 وال4رض.؟ قال: ف ع.ماء� ت.ح\ت.ه ه.واء#

وف%و\ق%ه ه.واء#؛ قال أ%بو عبيد: الع.ماء ف كلم العرب السحاب؛ قاله ال4صمعي
وغي'ه، وهو مدود¬؛ وقال الرث بن ح1لYز.ة:

وكأ%ن� النون ت.ر\د1ي بنا أ%ع\ـ
ـصم صم¼، ي.ن\جاب' عنه الع.ماء�

يقول: هو ف ارتفاعه قد بل%غ السحاب. فالسحاب' ي.ن\جاب' عنه أ%ي ينكشف؛
قال أ%بو عبيد: وإ,نا تأ%و_ل}نا هذا الديث على كلم العرب ال%ع\ق�ول

عنهم ول ن.د\ري كيف كان ذلك الع.ماء�، قال: وأ%ما الع.م.ى ف الب.ص.ر
فمقصور وليس هو من هذا الديث ف شيء. قال ال4زهري: وقد بل%غ.ن عن أ%ب



اليثم، ول يع\ز'ه إ,ليه ثقةD، أ%نه قال ف تفسي هذا الديث ولفظ1ه إ,نه
كان ف عمÝى، مقصور¬، قال: وكل© أ%مر� ل تدر,كه القلوب' بالع'قول, فهو

ع.مÝى، قال: والعن أ%نه كان حيث ل تد\ر,كه عقول� بن آدم. ول
ي.ب\ل�غ� كنه.ه وص\ف¬؛ قال ال4زهري: والقول� عندي ما قاله أ%بو عبيد أ%نه

الع.ماء�، مدود¬، وهو السحاب'، ول ي'د\رى كيف ذلك الع.ماء بصفة{ ت.ح\ص'ر'ه
ول ن.ع\ت{ يدeه، وي'ق%و>ى هذا القول% قول�ه تعال: هل ي.ن\ظ�رون إ,ل

أ%ن يأ}ت1ي.ه'م ال ف ظ�ل%ل� من الغ.مام واللئكة، والغ.مام: معروف¬ ف
كلم العرب إ,ل أ%ن_ا ل ند\ري كيف الغ.مام' الذي يأ}ت ال عز وجل
يوم. القيامة ف ظ�ل%ل� منه، فنحن ن'ؤ\من به ول ن'ك%ي>ف' ص1ف%ت.ه، وكذلك

سائر' ص1فات1 ال عز وجل؛ وقال ابن ال4ثي: معن قوله ف ع.مÝى مقصور¬
ليس. م.ع.ه شيء#، قال: ول بد ف قوله أ%ين كان ربنا من مضاف مذوف كما حزف

ف قوله تعال: هل ينظرون إ,ل أ%ن يأ}تيهم ال، ونوه، فيكون التقدير
أ%ين كان عرش رب�نا، ويدل9 عليه قوله تعال: وكان% عر\ش'ه على الاء.

والع.ماي.ة� والع.ماء4ة: السحاب.ة� الكث1يفة ال�ط}ب,ق%ة�، قال: وقال
بعضهم هو الذي ه.راق. ماء4ه ول ي.ت.ق%ط�ع ت.ق%ط©ع ال%ف}ل 

(* قوله: «هو
الذي ... إل.» اعاد الضمي إل السحاب النوي� ل إل السحابة.)

والعرب' تقول�: أ%شدe برد1 الش>تاء ش.مالD ج,ر\ب,ياء ف غب> س.ماء
تت. ظ1لY ع.ماء. قال: ويقولون للق1ط}عة الك%ث1يفة ع.ماءةD، قال: وبعض¬

.vجامعا vالعماء4 اس\ما �ينكر' ذلك ويعل
وف حديث الص_و\م: فإ,ن} ع'م>ي. ع.ل%يك�م\؛ هكذا جاء ف رواية، قيل:

هو من الع.م.اء الس_حاب, الرق1يق, أ%ي حال% دون.ه ما أ%ع\مى ال4ب\صار.
عن ر'ؤي.ت1ه.

وع.م.ى الشيء� ع.م\ياv: سال%. وع.مى الاء� ي.ع\م1ي إ,ذا سال%، وه.مى
ي.ه\م1ي مثله؛ قال ال4زهري: وأ%نشد النذري فيما أ%قرأ%ن ل4ب العباس عن

ابن ال4عراب:
وغ%ب\راء4 م.ع\م1ي¼ با الل� ل ي.ب,ن\،

با م1ن\ ث%ن.ايا ال%ن\ه.ل%ي\ن,، ط%ريق'
قال: ع.م.ى ي.ع\مي إ,ذا سال%، يقول: سال% عليها الل�. ويقال: عم.ي\ت'

إ,ل كذا وكذا أ%ع\م1ي ع.م.ياناv وعط1ش\ت ع.ط%شاناv إ,ذا ذ%ه.ب\ت. إ,ليه



ل ت'ريد' غيه، غي. أ%ن_ك ت.ؤ'مeه على ال3ب\صار والظل}مة، ع.م.ى
ي.ع\م1ي. وع.م.ى الوج'، بالفتح، ي.ع\م1ي ع.م\ياv إ,ذا ر.مى بالق%ذى

والز_ب.د1 ود.ف%ع.ه. وقال الليث: الع.م\ي' على م1ثال, الر_م\ي رفع' ال4م\واج
الق%ذ%ى والز_ب.د ف أ%عال1يها؛ وأ%نشد:

ر.ها ز.ب.داv ي.ع\مي به ال%و\ج' طام1يا
وع.مى الب.ع1ي' بل�غامه ع.م\ياv: ه.د.ر. فرم.ى به أ%ي�اv كان، وقيل:

ر.مى به على هام.ته. وقال الؤرج: رجلD عام� رام�. وع.مان بكذا وكذا:
رمان من التeه.م.ة، قال: وع.مى الن_ب\ت' ي.ع\م1ي واع\ت.م_ واع\ت.مى،

ثلث� لغات{، واع\ت.مى الشيء4: اخ\تاره، والسم الع1م\ي.ة. قال أ%بو سعيد:
اع\ت.م.ي\ت'ه اع\ت1ماءé أ%ي ق%ص.دته، وقال غيه: اع\ت.م.يته اخت.ر\ته، وهو

ق%لب الع\ت1يام,، وكذلك اعت.م\ته، والعرب تقول: ع.م.ا وال3، وأ%م.ا
وال3، وه.م.ا وال، ي'ب\د1لون من المزة العي. مر_ة والاء4 أ�خ\رى، ومنهم

من يقول: غ%م.ا وال، بالغي العجمة. والع.م\و: الضلل�، والمع أ%ع\ماء#.
وع.م1ي. عليه ال4م\ر': ال}ت.ب.س؛ ومنه قوله تعال: فع.م1ي.ت\ عليهم'

vأ%ن} ت'ع.م>ي. على ال3ن\سان1 شيئا :�ال4نباء يومئذ{. والت_ع\م1ي.ة
فت'ل%ب>س.ه عليه ت.ل}ب,يساv. وف حديث الجرة: ل�ع.م>ي.ن_ على م.ن\

و.رائي، من الت_ع\م1ية وال3خ\فاء والت_ل}ب,يس,، حت ل ي.تبع.ك�ما أ%حد¬.
وع.م_يت' معن البيت ت.ع\م1ية، ومنه ال�ع.م_ى من الش>ع\ر، وق�رئ.:

فع'م>ي.ت\ عليهم، بالتشديد. أ%بو زيد: ت.ر.ك}ناه'م ع'م_ى إ,ذا
أ%ش\ر.ف�وا على الوت. قال ال4زهري: وقرأ}ت بط أ%ب اليثم ف قول

الفرزدق:غ%ل%ب\ت'ك بال�ف%قYئ وال�ع.م_ى،
وب.ي\ت1 ال�ح\ت.ب والاف1قات1

قال: ف%خ.ر الفرزدق ف هذا البيت على جرير، ل4ن العرب كانت إ,ذا كان
ل4ح.دهم أ%لف' بعي فقأ% عي. بعي� منها، فإ,ذا تت أ%لفان ع.م_اه

وأ%ع\ماه، فافتخر عليه بكثرة ماله، قال: والافقات الرايات. ابن ال4عراب:
ع.م.ا ي.ع\مو إ,ذا خ.ض.ع وذ%ل�. ومنه حديث ابن, ع'مر: م.ث%ل� ال�نافق

م.ث%ل� الشاة1 بي. الر_بيض.ي\ن,، ت.ع\م'و م.ر_ةv إ,ل هذه وم.ر_ةv إ,ل
هذه؛ يريد أ%نا كانت ت.م1يل� إ,ل هذه وإ,ل هذه، قال: وال4عرف

ت.ع\ن'و، التفسي لله.ر.وي> ف الغريب.ي؛ قال: ومنه قوله تعال: م'ذ%ب\ذ%بي.
بي. ذلك.



والع.م.ا: الط©ول�. يقال: ما أ%ح\س.ن. ع.ما هذا الرج'ل, أ%ي ط�ول%ه.
وقال أ%بو العباس: سأ%لت' ابن. ال4عراب عنه فع.ر.فه، وقال: ال4ع\ماء�

الطYوال من. الناس,.
وع.ماي.ة�: ج.ب.لD من جبال ه'ذ%ي\ل�. وع.ماي.تان1:ج.ب.لن معروفان.

@عنا: قال ال تعال: وع.ن.ت1 الو'ج'وه' لل}ح.ي> الق%يeوم. قال الفراء:
ع.ن.ت1 الو'جوه' ن.ص1ب.ت\ له وع.م1لت\ له، وذكر أ%يضاv أ%نه وض\ع'

ال�س\ل1م, ي.د.ي\ه وج.ب\ه.ته ورك}ب.ت.ي\ه إ,ذا س.ج.د ور.ك%ع، وهو ف معن
الع.ر.بي_ة أ%ن تقول للرجل: ع.ن.و\ت' ل%ك. خ.ض.ع\ت لك وأ%ط%ع\ت'ك، وع.ن.و\ت'

لل}ح.ق> ع'ن'و�اv خ.ض.ع\ت. قال ابن سيده: وقيل: كل© خاض1ع� ل1ح.ق¼
أ%و غي,ه عان{، والسم من كل9 ذلك الع.ن\وة.

والع.ن\وة: الق%ه\ر'. وأ%خ.ذ}ت'ه ع.ن\وةv أ%ي ق%س\راv وق%ه\راv، من باب
أ%ت.ي\ته ع.د\واv. قال ابن سيده: ول ي.ط�ر,د' عند. سيبويه، وقيل:

vع.ن\وة �أ%خ.ذ%ه ع.ن\وة أ%ي عن ط%اع.ة وعن غي, طاع.ة{. وف�ت1ح.ت\ هذه البلدة
أ%ي ف�ت1ح.ت بالقتال، ق�وت1ل أ%هل�ها حت غ�ل1بوا عليها، وف�ت1ح.ت

البلدة� ال�خرى ص'ل}حاv أ%ي ل ي'غ\لبوا، ولكن ص'ول1ح'وا على خ.ر\ج يؤدeنه.
وف حديث الفتح: أ%نه د.خ.ل م.ك�ة ع.ن\و.ةv أ%ي ق%ه\راv وغ%ل%بةv. قال

ابن ال4ثي: هو من ع.نا ي.ع\ن'و إ,ذا ذل� وخ.ض.ع، والع.ن\و.ة ال%ر_ة
vخ1ذ%ت1 البلد' ع.ن\و.ة�منه، كأ%ن� الأ}خ'وذ% با ي.خ\ض.ع وي.ذل©. وأ
بالق%ه\ر, وال3ذ}لل,. ابن ال4عراب: ع.نا ي.ع\ن'و إ,ذا أ%خ.ذ% الشيء4

vفيهما إ,ذا أ%خ.ذ% الشيء4 ص'ل}حا vوع.ن.ا ي.ع\ن'و ع.ن\و.ة .vق%ه\را
بإك}رام ور,ف}ق�. والع.ن\وة أ%يضاv: الو.د_ة. قال ال4زهري: قولم أ%خ.ذ}ت'

�الشيء4 ع.ن\وةv يكون غ%ل%ب.ةv، ويكون عن ت.س\ل1يم� وطاعة من يؤ\خ.ذ
منه الشيء؛ وأ%نشد الفراء لك�ث%ي>ر:

فما أ%خ.ذ�وها ع.ن\وةv عن م.و.د_ة،
ولك1ن_ ض.ر\ب. ال%ش\ر.فY اس\ت.قال%ا

فهذا على معن الت_س\ل1يم والط�اع.ة بل ق1تال�. وقال ال4خ\فش ف
قوله تعال: و\ع.ن.ت1 الو'جوه'؛ اس\ت.أ}س.ر.ت\. قال: والعان ال4س1ي'.

وقال أ%بو اليثم: العان الاض1ع'، والعان الع.ب\د'، والعان السائ1ل� من
ماء� أ%و\ د.م�. يقال: ع.ن.ت الق1ر\بة ت.ع\ن'و إ,ذا سال% ماؤ'ها، وف

الكم: وع.ن.ت1 الق1ر\ب.ة� باء� ك%ث1ي� ت.ع\ن'و، ل ت.ح\ف%ظ}ه فظهر؛ قال



ال�ت.ن.خ>ل ال�ذ%ل:
ت.ع\ن'و ب.خ\ر'وت{ له ناضح¬،

ذ�و ر.ي>ق� ي.غ\ذ�و، وذ�و ش.ل}ش.ل
ويروى: قاط1ر بد.ل% ناض1ح�. قال شر: تع\ن'و ت.س3يل� ب.خ\ر'وت{ أ%ي من

ش.ق� م.خ\ر'وت{، وال%ر\ت': الش_قe ف الش>ن_ة، وال%خ\ر'وت':
ال%ش\ق�وق'، ر.و_اه ذ�و ش.ل}ش.ل�. قال ال4زهري: معناه ذو ق%ط%ران{ من

الواشن، وهو القاط1ر'، ويروى: ذو ر.و\ن.ق�. ود.م¬ عان{: سائ1لD؛ قال:
ل�ا رأ%ت\ أ�مeه بالباب, م'ه\ر.ت.ه،

على ي.د.ي\ها د.م¬ من ر.أ}س1ه عان1
وع.ن.و\ت فيهم وع.ن.ي\ت ع'ن'و�اv وع.ناءé: صرت' أ%سياv. وأ%ع\ن.ي\ته:

أ%س.ر\ته. وقال أ%بو اليثم: الع.ناء ال%ب\س ف شدة وذ�لð. يقال: ع.نا
الرج'ل� ي.ع\ن'و ع'ن'و�اv وع.ناءé إ,ذا ذل� لك واس\ت.أ}س.ر.. قال:
وع.ن_ي\ت'ه أ�ع.ن�يه ت.ع\ن,ي.ةv إ,ذا أ%س.ر\ت.ه وح.ب.س\ته م'ض.ي>قاv عليه.

وف الديث: ات_ق�وا ال4 ف الن>ساء فإ,ن_ه'ن_ عندكم ع.وان{ أ%ي أ%س\رى
أ%و كال4س\ر.ى، واحدة الع.وان عان,ي.ةD، وهي ال4سية؛ يقول: إنا

ه'ن_ عندكم بنزلة ال4س\رى. قال ابن سيده: والع.وان النساء� ل4ن_ه'ن_
ي'ظ}ل%م\ن. فل ي.ن\ت.ص1ر\ن%. وف حديث ال1ق}دام,: الال� وار,ث� من\ ل

eك�وار,ث% له ي.ف�كe عان.ه أ%ي عان,ي.ه، فحذ%ف الياء، وف رواية: ي.ف
vع'ن,ي_ه، بضم العي وتشديد الياء. يقال: ع.ن.ا ي.ع\ن'و ع'ن'و�ا

وع'ن,ي�اv، ومعن ال4سر ف هذا الديث ما ي.ل}ز.مه' ويتعلق به بسبب النايات
الت س.بيل�ها أ%ن ي.ت.ح.م_ل%ها العاقل%ة، هذا عند من ي'و.ر>ث الال%،

ومن ل ي'و.ر>ثه يكون� معناه أ%نا ط�ع\م.ة ي'ط}ع.م'ها الال� ل أ%ن يكون
وارثاv، ورجلD عان{ وقوم ع'ناة ون,س\و.ةD ع.وان{؛ ومنه قول النب، صلى

ال عليه وسلم: ع'ود'وا ال%ر\ضى وف�ك©وا العان%، يعن السي.. وف
vراه مأ}خ'وذا�حديث آخر: أ%ط}ع1موا الائ1ع. وف�ك©وا العان%، قال: ول أ

إ,ل من الذ©لY وال�ض'وع. وكل© م.ن ذ%ل� واس\ت.كان وخ.ض.ع فقد
ع.ن.ا، والسم منه الع.ن\و.ة؛ قال الق�طامي�:

ون.أ%ت\ باج.ت1نا، ور'ب_ت. ع.ن\و.ة{
لك. م1ن\ م.واع1د1ها الت ل ت.ص\د'ق,

الليث: يقال لل4س1ي ع.ن.ا ي.ع\ن'و وع.ن,ي. ي.ع\ن، قال: وإ,ذا قلت



Dوه ف ال3سار. قال الوهري: يقال ع.ن فيهم فلن�أ%ع\ن'وه فمعناه أ%ب\ق
:vأ%ي أ%قام. فيهم على إ,سار,ه واح\ت.بس.. وع.ن_اه غي'ه ت.ع\ن,ية vأ%سيا

ح.ب.سه. والت_ع\ن,ية: ال%بس؛ قال أ%بو ذؤيب:
م'ش.ع\ش.عة من أ%ذ}ر,عات{ ه.و.ت\ با
ر,كاب¬، وع.ن_ت\ها الز>قاق' و.قار'ها

وقال ساعدة بن ج'ؤي_ة:
فإن ي.ك' ع.ت_اب¬ أ%صاب. ب,س.ه\م1ه

ح.شاه، فع.ن_اه ال%و.ى وال%حار,ف'
د.عا عليه بال%ب\س, والثYق%ل, من ال1راح,. وف حديث علي�، كرم ال
وجهه: أ%نه كان ي'ح.ر>ض' أ%صحاب.ه يوم. ص1فYي. ويقول�: اس\ت.ش\ع1ر'وا

ال%ش\ي.ة% وع.نeوا بال4ص\وات1 أ%ي اح\ب,س'وها وأ%خ\ف�وها. من الت_ع\ن,ية
ال%ب\س, وال4س\ر,، كأ%نه ن.هاه'م\ عن الل�غ.ط ورف}ع, ال4صوات1.

وال4ع\ناء: ال4خ\لط� من الناس خاص_ة، وقيل: من الناس وغيهم،
واحد'ها ع1ن\و¬.

وع.ن.ى فيه ال4ك}ل� ي.ع\ن.ى، شاذ�ةD: ن.ج.ع.؛ ل ي.حك1ها غي' أ%ب
عبيد. قال ابن سيده: حكمنا عل%يها أ%ن_ها يائي_ة ل4ن� ان\ق1لب ال4لف

لماv عن الياء أ%كثر' من انقلبا عن الواو. الفراء: ما ي.ع\ن.ى فيه
ال4ك}ل� أ%ي ما ي.ن\ج.ع'، ع.ن.ى ي.ع\ن.ى. الفراء: ش.ر,ب. اللب. شهراv فلم

،vوقد ع.ن,ي. ي.ع\ن.ى ع'ن,ي�ا ،vي.ع\ن. فيه، كقولك ل ي'غ\ن, عنه شيئا
بكسر النون من ع.ن,ي.. ومن أ%مثالم: ع.ن,ي_ت'ه ت.ش\ف1ي ال%رب؛ يضرب

مثلv للرجل إ,ذا كان ج.ي>د الرأ}ي، وأ%صل الع.ن,ي_ة، فيما روى أ%بو عبيد،
أ%بوال� ال3بل يؤخذ معها أ%خلط فتخلط ث ت'ح\بس زماناv ف الشمس ث

تعال با ال3بل ال%ر\ب.ى، س'م>يت ع.ن,ي_ةv من الت_ع\ن,ي.ة وهو البس.
قال ابن سيده: والع.ن,ي_ة على ف%عيل%ة{. والت_ع\ن,ية: أ%خلطD من

ب.ع.ر� وب.و\ل� ي'ح\ب.س م'د_ة ث ي'ط}لى به البعي ال%ر,ب'؛ قال أ%و\س' بن
حجر:

،vأ%و ع.ن,ي_ة vم'ع\ق%دا vح.يل�كأ%ن� ك
على ر.ج\ع, ذ1ف}راها، من اللي>ت1، واك1ف'

وقيل: الع.ن,ي_ة أ%بوال� ال3بل, ت'س\ت.بال� ف الربيع حي ت.ج\ز.أ� عن
الاء3، ث ت'ط}ب.خ حت ت.خ\ث�ر، ث ي'ل}ق%ى عليها من ز.ه\ر, ض'روب,



الع'ش\ب, وحب> ال%ح\ل%ب, فت'ع\قد' بذلك ث ت'ج\عل� ف بسات1يق. صغار�،
وقيل: هو البول ي'ؤخذ� وأ%ش\ياء4 معه في'خ\ل%ط وي'ح\ب.س زمناv، وقيل: هو

الب.و\ل� يوض.ع' ف الشمس حت ي.خ\ث�ر، وقيل: الع.ن,ي_ة ال1ناء� ما كان،
وكله من ال%ل}ط وال%ب\س,. وع.ن_يت البعي ت.ع\نية: ط%ل%ي\ته

بالع.ن,ي_ة؛ عن اللحيان أ%يضاv. والع.ن,ي_ة: أ%بوالD ي'ط}ب.خ معها شيء# من
الشجر, ث ي'ه\ن.أ� به البعي'، واح1د'ها ع1ن\و. وف حديث الش_عب: ل4ن}

أ%ت.ع.ن_ى بع.ن,ي_ة{ أ%ح.بe إ,ل� من أ%ن أ%قول% ف مسأ%لة ب,ر.أ}يي؛
الع.ن,ي_ة: بولD فيه أ%خلطD ت'ط}ل%ى به ال3بل ال%ر\ب.ى، والت_ع.ن>ي

الت_ط%لYي با، سيت ع.ن,ي_ة لطول ال%بس,؛ قال الشاعر:
عندي د.واء� ال4ج\ر.ب, ال�ع.ب_د1،

عن,ي_ةD من ق%ط1ران{ م'ع\ق%د1
وقال ذو الرمة:

كأ%ن� بذ1ف}راها ع.ن,ي_ة% م'ج\رب�،
لا و.ش.لD ف ق�ن\ف�ذ1 الل%Yيت ي.ن\ت.ح

والق�ن\ف�ذ�: ما ي.ع\ر.ق' خ.ل}ف أ�ذ�ن البعي,. وأ%ع\ناء� السماء3:
نواحيها، الواحد' ع1ن\و¬. وأ%ع\ناء� الوجه: جوان,ب'ه؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
فما ب.ر,حت\ ت.ق}ر,3يه أ%عناء4 و.ج\ه,ها

وج.ب\ه.تها، حت ث%ن.ته ق�رون'ها
ابن ال4عراب: ال4عناء الن_واحي، واحد'ها ع.ناv، وهي ال4ع\نان

أ%يضاv؛ قال ابن مقبل:
ل ت'ح\ر,ز ال%ر\ء أ%ع\ناء� البلد1 ول

ت'ب\ن.ى له، ف السموات1، الس_لل1يم'
ويروى: أ%حجاء. وأ%ورد ال4زهري هنا حديث النب، صلى ال عليه وسلم:

أ%نه سئل عن ال3بل فقال أع\نان� الشياط1ي؛ أ%راد أ%نا مثل�ها، كأ%نه
أ%راد أ%نا من ن.واح1ي الشياطي. وقال اللحيان: يقال فيها أ%ع\ناء# من

الناس وأ%ع\راء# من الناس، واحدها ع1ن\و¬ وع1ر\و¬ أ%ي جاعات. وقال أ%حد
بن يي: با أ%ع\ناء# من الناس وأ%ف}ناء# أ%ي أ%خلط، الواحد ع1ن\و¬

وف1ن\و¬، وهم قوم¬ من قب.ائ1ل% ش.ت_ى. وقال ال4صمعي: أ%ع\ناء� الشيء
ج.وان,ب'ه، واحدها ع1ن\و¬، بالكسر. وعن.و\ت الشيء4: أ%ب\د.ي\ته. وع.ن.و\ت به



وع.ن.و\ته: أ%خ\ر.ج\ته وأ%ظ}ه.ر\ته، وأ%ع\ن.ى الغ.ي\ث� الن_بات. كذلك؛ قال
ع.د1يe بن' زيد:

وي.أ}ك�ل}ن. ما أ%ع\ن.ى الو.ل1يe فلم ي.ل1ت\،
كأ%ن� ب,حافات1 الن>هاء3 ال%زار,ع.ا

ف%لم ي.ل1ت\ أ%ي فلم ي.ن\ق�ص\ منه شيئاv؛ قال ابن سيده: هذه الكلمة
واو,ي_ة وبائ1ي_ة. وأ%ع\ناه ال%ط%ر': أ%نب.ته. ول%م\ ت.ع\ن, بلد'نا

العام. بشيء أ%ي ل ت'ن\ب,ت\ شيئاv، والواو لغة. ال4زهري: يقال لل4رض ل
ت.ع\ن' بشيء أ%ي ل ت'ن\ب,ت شيئاv، ول ت.ع\ن, بشيء، والعن واحد كما يقال

ح.ث%و\ت عليه التراب وح.ث%ي\ت. وقال ال4صمعي: سأ%لته فلم ي.ع\ن' ل
بشيء، كقولك: ل ي.ن\د. ل بشيء ول ي.ب,ض_ ل بشيء. وما أ%ع\ن.ت1 ال4رض'

شيئاv أ%ي ما أ%ن\ب.ت.ت؛ وقال ابن بري ف قول عدي:
eل}ن. ما أ%ع\ن.ى الو.ل1ي�وي.أ}ك

قال: حذف الضمي العائد على ما أ%ي ما أ%ع\ناه' الو.ل1يe، وهو فعل
منقول بالمز، وقد ي.ت.عد_ى بالباء فيقال: ع.ن.ت\ به ف معن أ%ع\ن.ت\ه'؛

وعليه قول ذي الرمة:
ما ع.ن.ت\ به

وسنذكره عقبها. وع.ن.ت ال4رض' بالنبات1 ت.ع\ن'و ع'ن'و�اv وت.ع\ن
أ%يضاv وأ%ع\ن.ت\ه': أ%ظ}ه.ر.ت\ه. و\ع.ن.و\ت الشيء4: أ%خرجته؛ قال ذو

الرمة:ول ي.ب\ق. بال%ل}صاء3، م1م_ا ع.ن.ت\ به
م1ن الرeط}ب,، إ,ل� ي'ب\س'ها وه.ج,ي'ها

وأ%نشد بيت ال�ت.ن.خ>ل ال�ذ%ل:
ت.ع\ن'و ب.خ\ر'وت{ له ناض1ح¬

وع.ن.ا الن_ب\ت' ي.ع\ن'و إ,ذا ظهر، وأ%ع\ناه' ال%ط%ر' إ,ع\ناءé. وع.نا
الاء� إ,ذا سال%، وأ%ع\ن.ى الرجل� إ,ذا صاد.ف أ%رضاv قد أ%م\ش.ر.ت\

وك%ث�ر. ك%ل%ؤ'ها. ويقال: خ'ذ} هذا وما عاناه أ%ي ما شاك%ل%ه. وع.ن.ا الكلب'
للشيء ي.ع\ن'و: أ%تاه' فش.م_ه. ابن ال4عراب: هذا ي.ع\ن'و هذا أ%ي

يأ}تيه في.ش.مeه. وال�م'وم' ت'عان فلناv أ%ي تأ}تيه؛ وأ%نشد:
وإ,ذا ت'عان,ين ال�م'وم' ق%ر.ي\ت'ها

س'ر'ح. الي.د.ي\ن,، ت'خال1س ال%ط%رانا
ابن ال4عراب: ع.ن.ي\ت بأ%مره ع1ناية وع'ن,ي�اv وع.نان أ%مره سواء# ف



العن؛ ومنه قولم:
إ,ي_اك1 أ%ع\ن؛ واس\م.عي يا جار.ه\

ويقال: ع.ن,يت' وتع.ن_ي\ت، كلê يقال. ابن ال4عراب: ع.ن.ا عليه
ال4مر' أ%ي ش.ق_ عليه؛ وأ%نشد قول م'ز.ر>د:

وش.ق_ على ام\ر,ئ�، وع.نا عليه
ت.كاليف' الذي ل%ن\ ي.س\ت.ط1يعا

ويقال: ع'ن,ي. بالشيء، فهو م.ع\ن,يÒ به، وأ%ع\ن.ي\ته وع.ن_ي\ت'ه بعن
واحد؛ وأ%نشد:

vوف1 م.ر\ب.أ�ول أ%خ\ل� ف ق%ف}ر� ول أ
ي.فاعاv، ول أ�عن, ال%ط1ي_ الن_واج,يا

وع.ن_ي\ت'ه: ح.ب.س\ت'ه ح.ب\ساv طويلv، وكل ح.ب\س� طويل ت.ع\ن,ي.ةD؛
ومنه قول الوليد بن عقبة:

ق%ط%ع\ت. الد_ه\ر.، كالس_د1م, ال�ع.ن_ى،
ت'ه.د>ر' ف د1م.ش\ق.، وما ت.ري'

قال الوهري: وقيل إن ال�ع.ن_ى ف هذا البيت ف%ح\لD ل%ئيم¬ إ,ذا هاج
ح'ب,س. ف الع'ن_ة، ل4نه ي'رغب' عن ف1ح\لت1ه، ويقال: أ%صل�ه مع.ن_ن

فأ�بد1لت من إ,حدى النونات ياء#. قال ابن سيده: وال�ع.ن_ى ف%ح\لD م'ق}ر,ف¬
ي'ق%م_ط إ,ذا هاج ل4نه ي'رغب عن ف1ح\لت1ه. ويقال: ل%ق1يت' من فلن

:vوع'ن,ي�ا vوع.ناه' ال4مر' ي.ع\نيه ع1ناية .vأ%ي ت.ع.با éوع.ن.اء vع.ن\ية
أ%ه.م_ه. وقوله تعال: لكلY ام\رئ� منهم ي.و\مئ1ذ{ ش.أ}نD ي'غ\ن,يه،

وقرئ يع\نيه، فمن قرأ% يع\نيه، بالعي الهملة، فمعناه له شأ}ن ل
ي'ه,مeه معه غيه'، وكذلك شأ}ن ي'غن,يه أ%ي ل يقدر مع الهتمام به على

الهتمام بغيه. وقال أ%بو تراب: يقال ما أ%ع\ن شيئاv وما أ%غن شيئاv بعن
واحد.

واع\ت.ن هو بأ%مره: اه\ت.م_. وع'ن,ي. بال4مر عنايةv، ول يقال ما
أ%ع\نان بال4مر، ل4ن الصيغة موضوعة لا ل ي'س.م_ فاعله، وصيغة التعجب
إنا هي لا س'م>ي فاعله. وجلس أ%بو عثمان إ,ل أ%ب عبيدة فجاءه رجل

فسأ%له فقال له: كيف تأ}مر من قولنا ع'ن,يت' باجتك؟ فقال له أ%بو عبيدة:
أ�ع\ن. باجت، فأ%و\مأ}ت' إ,ل الرجل أ%ن} ليس كذلك، فلما خ.ل%و\نا قلت
له: إ,نا يقال ل1ت'ع\ن. باجت، قال: فقال ل أ%بو عبيدة ل تدخ'ل} إ,ل9،



vقلت: ل1م.؟ قال: ل4نك كنت مع رجل دوري س.ر.ق. من عام. أ%ول% قط1يفة
ل، فقلت: ل وال ما ال4مر كذلك، ولكن_ك سعتن أ%قول ما سعت، أ%و

كلماv هذا معناه. وحكى ابن ال4عراب وحده: ع.ن,يت' بأ%مره، بصيغة الفاعل،
،Òفأ%نا به ع.ن�، وع'ن,يت' بأ%مرك فأ%نا م.ع\ن,ي vوع'ن,ي�ا vعناية

وع.ن,يت' بأ%مرك فأ%نا عان{. وقال الفراء: يقال هو م.ع\ن,يÒ بأ%مره وعان{
بأ%مره وع.ن� بأ%مره بعن واحد. قال ابن بري: إ,ذا قلت ع'ن,يت' باجتك،

فعد_يت'ه بالباء، كان الفعل� مضموم. ال4ول,، فإ,ذا ع.د_يت.ه بفي فالوجه
فتح' العي فتقول ع.ن,يت؛ قال الشاعر:

vن\ ف حاجة1 ال%رء3 عان,يا�إ,ذا ل} ت.ك
ن.س3يت.، ول} ي.ن\ف%ع\ك. ع.قد' الر_تائم,

وقال بعض أ%هل اللغة: ل يقال ع'ن,يت' باجتك إ,ل على م.ع\ن
قص.د\ت'ها،من قولك ع.ن.ي\ت' الشيء أ%عن,يه إ,ذا كنت قاص1داv له، فأ%م_ا من
الع.ناء، وهو الع1ناية�، فبالفتح نو' ع.ن.يت' بكذا وع.ن.يت ف كذا. وقال
البطليوسي: أ%جاز ابن ال4عراب ع.ن,يت' بالشيء أ%عن.ى به، فأ%نا عان{؛

وأ%نشد:عان{ بأ�خراها ط%ويل� الشeغ\ل,،
له ج.ف1يان1 وأ%يe ن.ب\ل,

وع'ن,يت' باجتك أ�ع\ن با وأ%نا با م.ع\ن>يÒ، على مفعول. وف
الديث: م1ن\ ح'سن, إ,سلم, ال%ر\ء3 ت.ر\ك�ه ما ل ي.ع\ن,يه أ%ي ل ي'ه,مeه.

وف الديث عن عائشة، رضي ال عنها: كان النبe،صلى ال عليه وسلم،
إ,ذا اش\ت.كى أتاه جبيل� فقال بس\م, ال أ%ر\ق1يك. من كلY داء� ي.ع\نيك، من
شر> كلY حاسد{ ومن شر> كلY ع.ي؛ قوله ي.ع\ن,يك أ%ي يشغ.ل�ك. ويقال:

هذا ال4مر ل ي.ع\ن,ين أ%ي ل ي.ش\غ.ل�ن ول ي'ه,مeن؛ وأ%نشد:
ع.نان عنك.، وال4ن\صاب ح.ر\ب¬،

كأ%ن� ص1لب.ها ال4ب\طال% ه1يم'
أ%راد: ش.غ.ل%ن؛ وقال آخر:

ل ت.ل�م\ن على الب'كاء خ.ل1يلي،
إ,نه ما ع.ناك. ق1د\ماv ع.نان

وقال آخر:
إ,ن� الف%ت ليس ي.ع\ن,يه1 وي.قم.ع'ه

إ,ل� ت.ك%ل©ف�ه' ما ليس ي.ع\ن,يه1



أ%ي ل ي.ش\غ.له، وقيل: معن قول جبيل، عليه السلم، ي.ع\ن,يك. أ%ي
ي.ق}ص1د'ك. يقال: ع.ن.ي\ت' فلناv ع.ن\ياv أ%ي ق%ص.د\ت'ه. وم.ن\ ت.ع\ن

بقولك أ%ي م.ن\ ت.ق}ص1د. وع.نان,ي أ%مر'ك أ%ي ق%ص.دن؛ وقال أ%بو عمرو ف
قوله العدي:

وأ%ع\ضاد' ال%ط1ي� ع.و.ان
أ%ي ع.وام1ل�. وقال أ%بو سعيد: معن قوله ع.و.ان أ%ي ق%واص1د' ف

السي. وف�لنD ت.ت.ع.ن_اه ال�م_ى أ%ي ت.ت.ع.ه_ده، ول تقال هذه اللفظة ف
غي ال�م_ى. ويقال: ع.ن,يت' ف ال4مر أ%ي ت.ع.ن_ي\ت' فيه، فأ%نا

أ%ع\ن وأ%نا ع.ن�، فإ,ذا سألت قلت: كيف م.ن ت'ع\ن بأ%مره؟ مضموم ل4ن
ال4م\ر. ع.ن_اه'، ول يقال كيف م.ن\ ت.ع\ن.ى بأ%مره.

وعان الشيء4: قاساه. وال�عاناة�: ال�قاساة. يقال:
عاناه وت.ع.ن_اه وت.ع.ن_ى هو؛ وقال:

ف%ق�ل}ت' لا: الاجات' ي.ط}ر.ح\ن. بالف%ت.ى،
وه.م� ت.ع.ن_اه م'ع.ن�ىÝ ر.كائب'ه\

وروى أ%بو سعيد: ال�عاناة ال�دارة؛ قال ال4خطل:
فإ,ن أ%ك' قد عان.ي\ت' ق%و\مي وه1ب\ت'ه'م\،
ف%ه.ل}ه,ل} وأ%و>ل} ع.ن\ ن'ع.ي\م بن, أ%خ\ث%ما

�ه.ل}ه,ل}: ت.أ%ن� وان\ت.ظ1ر\. وقال ال4صمعي: ال�عاناة وال�ق%اناة
ح'س\ن' الس>ياسة. ويقال: ما ي'عان'ون% مال%ه'م ول ي'قان'ونه أ%ي ما

يقومون عليه. وف حديث ع'ق�ب.ة بن عام1ر� ف الرمي بالسهام: ل%و\ل كلم¬
س.م1ع\ت'ه من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ل} أ�عان,ه1؛ م'عاناة� الشيء3:

م'لب.س.ته وم'باش.ر.ته. والق%و\م' ي'عان'ون مال%ه'م أ%ي يقومون عليه.
وع.ن ال4م\ر' يعن واع\ت.ن: ن.ز.ل%؛ قال رؤبة:

إ,ن وقد ت.ع\ن أ�مور¬ ت.ع\ت.ن
على طريق, الع'ذ}ر، إ,ن} ع.ذ%ر\ت.ن

وع.ن.ت\ به أ�مور¬: ن.ز.ل%ت\. وع.ن.ى ع.ناءé وت.ع.ن_ى: ن.ص1ب..
وع.ن_ي\ت'ه أ%نا ت.ع\ن,ي.ةv وت.ع.ن_ي\ت'ه أ%يضاv ف%ت.ع.ن_ى، وت.عن_ى

الع.ناء: ت.ج.ش_م.ه، وع.ن_اه هو وأ%ع\ناه؛ قال أ�م.ي_ة:
وإ,ن ب,ل%ي\ل%ى، والد>يار, الت أ%ر.ى،
ل%كال}م'ب\ت.ل%ى ال�ع\ن.ى ب,ش.و\ق� م'و.ك�ل,



وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
�ع.ن\ساv ت'ع.ن>يها وع.ن\ساv ت.ر\ح.ل

فسره فقال: ت'ع.ن>يها ت.ح\ر'ث�ها وت'س\ق1ط�ها. والع.ن\ي.ة�: الع.ناء.
وع.ناء# عان{ وم'ع.ن¼: كما يقال ش1ع\ر¬ شاع1ر¬ وم.و\ت¬ مائت¬؛ قال ت.ميم

بن م'ق}ب,ل:
ت.ح.م_ل}ن. م1ن\ ج.ب_ان% ب.ع\د. إ,قام.ة{،

وب.ع\د. ع.ناء� م1ن\ ف�ؤاد1ك عان1
(* قوله« من جبان» هو هكذا ف الصل بالباء الوحدة واليم.)

وقال ال4عشى:
ل%ع.م\ر'ك. ما ط�ول� هذا الز_م.ن\،

eعلى ال%ر\ء3، إ,ل� ع.ناء# م'ع.ن
وم.ع\ن كلY شيء: م1ح\ن.ت'ه وحال�ه الت يصي إليها أ%م\ر'ه. وروى

ال4زهري عن أ%حد بن يي قال: ال%ع\ن.ى والتفسي' والت_أ}و,يل واحد¬.
وع.ن.ي\ت' بالقول كذا: أ%ردت. وم.ع\ن.ى كل9 كلم� وم.ع\نات'ه وم.ع\ن,ي_ت'ه:

م.ق}ص1د'ه، والسم الع.ناء. يقال: ع.ر.ف}ت' ذلك ف م.ع\ن.ى كلم1ه
وم.ع\ناة1 كلمه وف م.ع\ن,ي> كلم1ه.

.eرeول ت'عان1 أ%صحاب.ك أ%ي ل ت'شاج,ر\ه'م؛ عن ثعلب. والع.ناء: الض
وع'ن\وان� الكتاب: م'ش\ت.ق� فيما ذكروا من ال%ع\ن.ى، وفيه لغات:

ع.ن\ون\ت' وع.ن_ي\ت' وع.ن_ن\ت'. وقال ال4خ\فش: ع.ن.و\ت' الكتاب واع\ن'ه؛
وأ%نشد يونس:

ف%ط1ن, الك1تاب. إ,ذا أ%ر.د\ت. جواب.ه،
واع\ن' الكتاب. ل1ك%ي\ ي'س.ر_ وي'ك}تما

قال ابن سيده: الع'ن\وان� والع1ن\وان� س1م.ة� الك1تاب,. وع.ن\و.ن.ه
:vوع.ن_اه'، ك1له'ما: و.س.م.ه بالع'نوان. وقال أ%يضا vوع1ن\وانا vع.ن\و.ن.ة
والع'ن\يان� س1م.ة� الكتاب، وقد ع.ن_اه وأ%ع\ناه، وع.ن\و.ن\ت' الكتاب

وع.ل}و.ن\ته. قال يعقوب: وس.م1ع\ت' من يقول أ%ط1ن\ وأ%ع1ن\ أ%ي ع.ن\و,ن\ه
واخ\ت1م\ه. قال ابن سيده: وف ج.ب\ه.ت1ه ع'ن\وانD من ك%ث}ر.ة1 السeجود1

أ%ي أ%ث%ر؛ حكاه اللحيان؛ وأ%نشد:
وأ%ش\م.ط% ع'ن\وانD به م1ن\ س'جود1ه،
ك%ر'ك}ب.ة1 ع.نز� من ع'نوز, ب.ن ن.ص\ر,



وال�ع.ن_ى: ج.م.لD كان أ%هل� الاهلية ي.نز,ع'ون% سناس1ن. ف1ق}ر.ت1ه1
وي.ع\ق1ر'ون س.نام.ه لئل� ي'ر\ك%ب ول ي'ن\ت.ف%ع بظ%ه\ر,ه. قال الليث:

كان أ%هل الاهلية إ,ذا ب.ل%غ.ت\ إ,بل� الرجل مائةv عمدوا إ,ل البعي
الذي أ%م\أ%ت\ به إ,بل�ه فأ%غ}لقوا ظ%ه\ر.ه لئل ي'ر\ك%ب ول ي'ن\ت.ف%ع

بظ%ه\ره، ليعرف أ%ن صاح1ب.ها م'م\ئ{، وإ,غ}لق ظ%ه\ر,ه أ%ن ي'ن\ز.ع منه
سناس1ن' من ف%ق}رته وي'ع\قر س.نام.ه؛ قال ابن سيده: وهذا يوز أ%ن يكون% من

الع.ناء3 الذي هو الت_ع.ب، فهو بذلك من ال�ع\تل9 بالياء، ويوز أ%ن
يكون% من ال%ب\س, عن الت_ص.رeف1 فهو على هذا من العت.لY بالواو؛ وقال

ف قول الفرزدق:
غ%ل%ب\ت'ك. بال�ف%ق�ئ1 وال�ع.ن>ي،

وب.ي\ت1 ال�ح\ت.ب والافقات1
يقول: غ%ل%ب\ت'ك بأ%ربع قصائد منها ال�ف%ت>ئ�، وهو بيته:

vفل%س\ت.، ولو ف%ق�أ}ت. ع.ين.ك، واجدا
أ%باv لك.، إ,ن ع'د_ ال%ساع1ي، ك%دار,م

قال: وأ%راد بال�ع.ن>ي قوله ت.ع.ن_ى ف بيته:
تع.ن_ى يا ج.ر,ير'، ل1غ.ي, شيء�،
وقد ذه.ب. الق%صائد' للرeواة1
فكيف ت.ر'دe ما بع'مان% منها،
وما ب,ج,بال, م1ص\ر. م'ش.ه_رات1؟
قال الوهري: ومنها قوله:

،vفإ,ن�ك.، إ,ذ ت.س\ع.ى لت'د\ر,ك. دار,ما
ل4ن\ت. ال�ع.ن_ى يا ج.ر,ير'، ال�ك%ل�ف

وأ%راد بال�ح\ت.ب قوله:
ب.ي\تاv ز'رار.ة� م'ح\ت.ب� ب,فنائه،

�وم'جاش1ع¬ وأ%بو الف%وارس, ن.ه\ش.ل
ل ي.ح\ت.ب بف1ناء3 ب.ي\ت1ك م1ث}ل�ه'م

�أ%بداv، إ,ذا ع'د_ الفعال� ال4ف}ض.ل
وأ%راد بالافقات قوله:

وأ%ي\ن. ي'ق%ض>ي الال1كان1 أ�م'ور.ها
ب,ح.ق¼، وأ%ين. الاف1قات' الل�وام1ع'؟



أ%خ.ذ}نا بآفاق, الس_ماء3 ع.ل%ي\ك�م'،
لنا ق%م.ر.اها والنeج'وم' الط�وال1ع'

@عها: ح.كى أ%بو منصور ال4زهري ف ترجة عوه عن أ%ب عدنان عن بعضهم
قال: الع1ف}و' والع1ه\و' جيعاv ال%ح\ش، قال: وو.ج.د\ت' ل4ب وج\ز.ة

الس_ع\د1ي� بيتاv ف الع1ه\و,:
ق%ر_ب\ن. كل� ص.ل%خ\دىÝ م'ح\ن,ق� ق%ط1م�

ع1ه\و�، له ث%ب.ج¬، بالن>ي>، م.ض\ب'ور'
وقيل: هو ج.م.لD ع1ه\و¬ ن.بيل� الث�ب.ج, ل%ط1يف�ه، وهو شديد¬ مع ذلك؛

قال ال4زهري: كأ%نه شب_ه ال%م.ل به ل1ف�ت1ه.
vئ}ب'. ع.و.ى الك%ل}ب' والذئب' ي.ع\و,ي ع.ي�اYالذ :eعوي: الع.و,ي@

وع'واءé وع.و_ةv وع.و\ي.ةv، كلها نادر¬: ل%و.ى خ.ط}م.ه ث صو_ت، وقيل:
م.د_ ص.و\ته ول ي'ف}ص1ح\. واع\ت.و.ى: ك%ع.وى؛ قال جرير:

أ%ل إ,نا الع'ك}ل1يe كل}ب¬، فق�ل له'،
إ,ذا ما اع\ت.و.ى: إ,خ\س.أ} وأ%ل}ق, له ع.ر\ق%ا

،éوكذلك ال4س.د. ال4زهري: ع.و.ت الك1لب' والس>باع' ت.ع\و,ي ع'واء
وهو صوت ت.م'دeه وليس ب,ن.ب\ح�، وقال أ%بو ال%ر_اح: الذYئ}ب'

ي.ع\و,ي؛وأ%نشدن أ%عراب:
ه.ذا أ%ح.قe م.ن\ز,ل� بالت_ر\ك1،

الذYئب' ي.ع\و,ي والغ'راب' ي.ب\كي
وقال الوهري: ع.و.ى الكل}ب' والذYئب' وابن' آوى ي.ع\و,ي ع'واءé صاح..
وهو ي'عاو,ي الكلب. أ%ي ي'صاي,ح'ها. قال ابن بري: ال4علم الع1واء ف

الكلب ل يكون إ,ل� ع1ند. الس>فاد1. يقال: عاو.ت1 الك1لب إ,ذا
اس\ت.ح\ر.م.ت\، فإ,ن} ل يكن للسفاد فهو النeباح' ل غ%ي\ر؛ قال وعلى ذلك

قوله:ج.ز.ى ر.بeه ع.ن>ي ع.د1ي_ بن حات1م�
ج.زاء4 الك1لب, العاو,يات1، وق%د\ ف%ع.ل}

وف حديث حارثة: كأ%ن أ%س\م.ع' ع'واء4 أ%هل الن_ار, أ%ي ص1ياح.ه'م\.
قال ابن ال4ثي: الع'واء� ص.و\ت' الس>باع، وكأ%ن_ه بالذئ}ب, والك%ل}ب,

أ%خ.صe.والع.و_ة�: الص_و\ت'، ناد1ر. والع.و_اء�، مد'ود: الك%ل}ب
ي.ع\وي ك%ثياv. وك%ل}ب¬ ع.و�اء#: كثي الع'واء. وف الدeعاء عليه: عليه

�الع.فاء� والك%ل}ب' الع.و_اء�. وال�عاوي.ة: الك%ل}ب.ة ال�س\ت.ح\ر,م.ة



ت.ع\وي إ,ل الكلب إ,ذا ص.ر.ف%ت\ وي.ع\وين.، وقد ت.عاو.ت1 الك1لب'.
وعاو.ت الك1لب' الك%ل}ب.ة: ناب.ح.ت\ها. وم'عاو,ي.ة�: اسم، وهو منه، وتصغي
م'عاو,ي.ة م'ع.ي_ة؛ هذا قول أ%هل البصرة، ل4ن كل� اسم اج\تم.ع فيه ثلث

ياءات{ أ�وله'ن_ ياء� التصغي خ'ذ1ف%ت\ واحدة م1ن\ه'ن_، فإ,ن ل تكن
أ�ولهن ياء الت_ص\غ1ي ل ي'ح\ذ%ف منه شيء#، تقول ف تصغي م.ي_ة

م'ي.ي_ة، وأ%ما أ%هل� الكوفة فل يذفون منه شيئاv يقولون ف تصغي م'عاوية
م'ع.ي>ي.ة، على قول من قال أ�س.ي>د، وم'ع.ي\وة، على قول من يقول

أ�س.ي\و,د؛ قال ابن بري: تصغي معاوية، عند البصريي، م'ع.ي\وي.ة على لغة من
يقول ف أ%س\ود.أ�س.ي\و,د، وم'ع.ي_ة على قول من يقول أ�س.ي_د¬،

وم'ع.ي_ي.ة على لغة من يقول ف أ%ح\و.ى أ�ح.ي>ي¬، قال: وهو مذهب أ%ب عمرو بن
الع.لء، قال: وقول� ال%و\هري وم'ع.ي\وة على ق%و\ل, من يقول� أ�س.ي\و,د

غ%ل%طD، وصوابه كما ق�لنا، ول يوز م'ع.ي\وة كما ل يوز ج'ر.ي\وة ف
تصغي ج,ر\وة، وإ,نا يوز ج'ر.ي_ة.

وف ال%ث%ل: ل%و\ ل%ك أ%ع\و,ي ما ع.و.ي\ت'؛ وأ%صله أ%ن� الرجل% كان
إ,ذا أ%م\سى بالق%ف}ر, ع.و.ى لي'سم1ع. الك1لب.، فإن كان ق�ر\ب.ه أ%ن,يس¬

أ%جاب.ت\ه الكلب' فاست.د.ل� بع'وائها، فع.و.ى هذا الرجل� فجاء4ه'
الذYئ}ب فقال: ل%و ل%ك أ%ع\و,ي ما ع.و.ي\ت'، وحكاه ال4زهري. ومن أ%مثالم ف

ال�ست.غ1يث ب.ن\ ل ي'غ1يث�ه قول�هم:
ل%و\ ل%ك. ع.و.ي\ت' ل أ%ع\و,ه\؛ قال: وأ%صله الرجل� يبيت بالب.ل%د1

الق%ف}ر, في.ست.ن\ب,ح' الك1لب. بع'وائ1ه لي.س\ت.د1ل� بن'باح1ها على
ال%ي>، وذلك أ%ن9 رجلv بات. بالق%ف}ر, فاست.ن\ب.ح فأ%تاه ذ1ئ}ب¬ فقال: ل%و\

ل%ك. ع.و.ي\ت' ل أ%ع\و,ه\، قال: ويقال للرجل إ,ذا د.عا قوماv إ,ل
الف1تنة، ع.و.ى قوماv فاست'ع\و'وا، وروى ال4زهري عن الفراء أ%نه قال: هو

ي.ست.ع\وي الق%و\م. وي.س\ت.غ\ويهم أ%ي ي.ست.غ1يث� بم\. ويقال: ت.عاوى بن'و
فلن{ على فلن{ وت.غاو.و\ا عليه إ,ذا ت.ج.م_ع'وا عليه، بالعي والغي.

ويقال: است.ع\وى فلن ج.ماع.ةv إ,ذا ن.ع.ق. بم إ,ل الف1تن.ة. ويقال
للرج'ل الازم, ال%ل}د1: ماي'ن\هى ول ي'ع\و.ى. وما له عاو� ول نابح¬ أ%ي

ما له غ%ن.م ي.ع\وي فيها الذئب' وي.ن\ب.ح دونا الك%لب، ور'ب_ما س'م>ي
ر'غاء� الفص1يل, ع'واءé إ,ذا ض.ع'ف؛ قال:

با الذYئ}ب' م.حز'وناv كأ%ن� ع'واء4ه'



vع'واء� ف%ص1يل�، آخ1ر. اللي\ل,، م'ح\ث%ل, وع.و.ى الشيء4 ع.ي�ا
واع\ت.واه': ع.ط%ف%ه؛ قال:

فل%م_ا ج.ر.ى أ%د\ر.كن.ه فاع\ت.و.ين.ه
ع.ن, الغاي.ة الك�ر\مى، وه'ن_ ق�عود'

وع.و.ى الق%و\س.: ع.ط%ف%ها.
وع.و.ى رأ}س. الناقة فان\ع.و.ى: عاج.ه. وع.و.ت1 الناق%ة� الب'ر.ة%

ع.ي�اv إ,ذا ل%و.ت\ها ب.ط}م1ها؛ قال رؤبة:
إ,ذا م.ط%و\نا ن,ق}ض.ةv أ%و ن,قضا،

ت.ع\و,ي الب'ر.ى م'س\ت.و\ف1ضات{ و.ف}ضا
وع.وى الق%وم' ص'د'ور. ر,كابم\ وع.و_و\ها إ,ذا ع.ط%ف�وها. وف الديث:

أ%ن� أ�ن.ي\فاv سأ%له عن ن.حر, ال3بل, فأ%م.ر.ه أ%ن ي.ع\و,ي. ر'ؤوس.ها
أ%ي ي.ع\ط1ف%ها إ,ل أ%ح.د ش1ق�يها لت.ب'ز الل�بة�، وهي ال%نح.ر'.

والع.يe: الل�يe والع.ط}ف'. قال الوهري: وع.و.ي\ت' الش_ع\ر وال%بل
ع.ي�اv وع.و_ي\ته ت.ع\و,ي.ةv ل%و.يته؛ قال الشاعر:

وكأ%ن_ها، لا ع.و.ي\ت ق�ر'ون.ها،
أ%د\ماء� ساو.ق%ها أ%غ%رe ن.ج,يب'

واست.ع\و.يته أ%نا إ,ذا ط%ل%بت. منه ذلك. وكل© ما ع.ط%ف. من ح.ب\ل�
ونوه فقد ع.واه' ع.ي�اv، وقيل: الع.يe أ%ش.دe من الل�ي>. ال4زهري:
ع.و.ي\ت' البل% إ,ذا ل%و.يت.ه، والصد.ر الع.يe. والع.يe ف كلY شيء�:

الل�يe. وع.ف%ت. ي.د.ه' وع.واها إ,ذا ل%واها. وقال أ%بو الع.م.يث%ل,:
ع.و.ي\ت الشيء4 ع.ي�اv إ,ذا أ%م.ل}ته. وقال الفراء: ع.و.ي\ت الع1مام.ة
ع.ي_ةv ول%و.يت'ها ل%ي_ةv. وع.و.ى الرجل�: بلغ الثلثي فق%وي.ت\ ي.ده'

.vشديدا vفع.و.ى ي.د. غيه أ%ي ل%واها ل%ي�ا
وف حديث السلم قات1ل, الشر,ك1 الذي س.ب_ النب_، صلى ال عليه

وسلم: فت.عاوى الشركون عليه حت قتلوه أ%ي تعاو.نوا وت.ساع.دوا، ويروى
بالغي العجمة وهو بعناه.

ال4زهري: الع.و�ا اسم' ن.جم�، مقصور¬، يكت.ب بال4لف، قال: وهي مؤنثة
من أ%ن\واء3 الب.ر\د1؛ قال ساجع العرب: إ,ذا ط%ل%ع.ت1 الع.و_اء� وج.ث%م

Dناسة: هي أ%ربعة كواكب. ثلثة�الش>تاء� طاب الص>لء�؛ وقال ابن ك
م'ث%ق�اةD متفرقة، والرابع قريب¬ منها كأ%نه من الناحية الشامي_ة، وبه سيت



الع.و_اء� كأ%نه ي.ع\و,ي إ,ليها من ع'واء3 الذئ}ب، قال: وهو من قولك
ع.و.ي\ت' الثوب. إ,ذا ل%و.يت.ه كأ%نه يع\وي لا انفرد. قال: والع.و_اء� ف

الساب ي.ماني.ةD، وجاءت م'ؤ.ن_ث%ة عن العرب، قال: ومنهم من يقول أ%و_ل
الي.مانية الس>ماك' الرام1ح'، ول يعل الع.و_اء يانية للكوكب

،Dالف%رد\ الذي ف الناحية الشامي_ة. وقال أ%بو زيد: الع.و_اء� مدودة
والوزاء مدودة، والش>ع\رى مقصور. وقال شر: الع.و_اء� خسة كواك1ب. كأ%نا

ك1تابة أ%ل1ف{ أ%ع\لها أ%خفاها، ويقال: كأ%نا ن'ونD، وت'د\عى ور,كي
ال4س.د وع'ر\قوب. ال4س.د، والعرب ل ت'ك}ث1ر' ذ1ك}ر. ن.و\ئ1ها ل4ن

الس>ماك. قد است.غ\ر.ق%ها، وهو أ%شهر منها، وط�لوعها لثن.تي وعشرين ليلةv من
أ%يلول�، وسق�وط�ها لثنتي وعشرين ليلةv ت.خ\ل�و من أ%ذار؛ وقال

ال�ص.ي\ن ف قصيدته الت يذكر فيها النازل:
وان\ت.ث%ر.ت ع.و_اؤه

ت.ناث�ر. الع1ق}د ان\ق%طع\
ومن سجعهم فيها: إ,ذا ط%ل%عت الع.و_اء� ض'ر,ب. ال1باء� وطاب. الواء�

وك�ر,ه الع.راء� وش.ث�ن. الس>قاء�. قال ال4زهري: م.ن ق%ص.ر. الع.و_ا
ش.ب_ه.ها باس\ت1 الكلب,، وم.ن م.د_ها ج.ع.لها ت.ع\و,ي كما ي.ع\و,ي

الكلب'،والق%ص\ر' فيها أ%كثر' 
(* قوله «والقصر فيها اكثر» هكذا ف الصل

والكم، والذي ف التهذيب: والد� فيها أكثر.) قال ابن سيده: الع.و_اء�
م.ن\ز,لD من منازل القمر ي'م.دe وي'ق%ص.ر، واللف ف آخره للتأ}نيث بنزلة

ألف ب'ش\ر.ى وح'ب\لى، وعين'ها ولم'ها واوان ف اللفظ كما ترى ، أل ترى
أ%ن الواو. الخرة الت هي لم¬ بدل من ياء�، وأ%صلها ع.و\ي.ا وهي ف%ع\ل%ى

من ع.و.ي\ت؟ قال ابن جن: قال أ%بو علي إنا قيل% الع.و_ا ل4نا
كواكب' م'ل}ت.ويةD، قال: وهي من ع.و.ي\ت' يد.ه أ%ي ل%و.يتها، فإن قيل: فإذا

كان أ%صلها ع.و\يا وقد اجتمعت الواو والياء وسبقت ال4ول بالسكون، وهذه
حالD توجب ق%ل}ب الواو ياءé وليست\ تقتضي قلب. الياء واواv، أ%ل تراهم

قالوا ط%و.ي\ت ط%ي�اv وشو.ي\ت ش.ي�اv، وأ%صل�هما ط%و\ياv وش.و\ياv، فقلت
الواو. ياءé، فهل� إذ كان أ%صل الع.و_ا ع.و\ي.ا قالوا ع.ي�اv فقل%بوا

الواو ياءé كما قلبوها ف ط%و.يت ط%ي�اv وش.و.يت ش.ي�اv؟ فالواب أ%ن
ف%ع\ل%ى إذا كانت اساv ل وصفاv، وكانت لم'ها ياءé، فقلبت ياؤها واواv، وذلك



نو الت_ق}و.ى أ%صل�ها و.ق}ي.ا، ل4نا ف%ع\ل%ى من و.ق%ي\ت،
والث�ن\و.ى وهي ف%ع\ل%ى من ث%ن.ي\ت'، والب.ق}و.ى وهي ف%ع\لى من ب.ق1يت،

والر_ع\و.ى وهي ف%ع\ل%ى من ر.ع.ي\ت، فكذلك الع.و_ى ف%ع\لى من ع.و.ي\ت، وهي مع ذلك
اسم¬ ل صفة بنزلة الب.ق}و.ى والت_ق}و.ى والف%ت\و.ى، فقلبت الياء الت

هي لم¬ واواv، وقبلها العي الت هي واو، فالتقت واوان ال�ول ساكنة
فأ�دغمت ف الخ1رة فصارت ع.وìا كما ت.ر.ى، ولو كانت ف%ع\ل%ى صفة لا

ق�ل1ب.ت ياؤها واواv، ول%ب.ق1ي.ت بالا نو ال%ز\ي.ا والص_د\يا، ولو كانت
قبل هذه الياء واو¬ ل%ق�ل1ب.ت الواو' ياءé كما يب ف الواو, والياء إذ

الت.ق%تا وس.ك%ن ال4و_ل منهما، وذلك نو قولم امرأ%ة ط%ي_ا ور.ي_ا،
وأ%صل�هما طو\ي.ا ور.و\ي.ا، ل4نما من ط%و.ي\ت ور.و,يت، فقلبت الواو'

منهما ياءé وأ�دغ1م.ت ف الياء ب.ع\د.ها فصارت ط%ي_ا وري_ا، ولو كانت
ري�اv اساv لو.ج.ب أ%ن ي'قال ر.و_ى وحال�ها كحال, الع.و_ا، قال: وقد

ح'ك1ي. عنهم الع.و_اء�، بالد>، ف هذا النز,ل, من مناز,ل الق%مر؛ قال ابن
سيده: والقول� عندي ف ذلك أ%نه زاد للمد� الفاصل أ%لف. التأ}نيث1 الت

ف الع.و_اء، فصار ف التقدير مثال� الع.و_اا أ%لفي، كما ترى ،
ساكني، فقلبت الخرة الت هي علم التأ}نيث هزة ل�ا تركت للتقاء الساكني،

والقول� فيها القول� ف حراء وص.ح\راء4 وص.ل}فاء4 وخ.ب\راء4، فإن قيل:
فل%م_ا ن'ق1ل%ت من ف%ع\لى إل ف%ع\لء فزال الق%ص\ر' عنها هل9 ر'د_ت

إل القياس فقلبت الواو ياء لزوال وزن ف%ع\لى القصورة ، كما يقال رجل
أ%ل}وى وامرأ%ة ل%ي_اء�، فهل� قالوا على هذا الع.ي_اء؟ فالواب أ%نم ل

ي.ب\نوا الك%ل1مة1 على أ%نا مدودة الب.ت\ة، ولو أ%رادوا ذلك لقالوا
الع.ي_اء فمد�وا، وأ%صله الع.و\ياء، كما قالوا امرأ%ة ل%ي_اء وأ%صلها

ل%و\ياء، ولكنهم إنا أ%رادوا الق%ص\ر الذي ف الع.و�ا، ث إنم اض\ط�رeوا
إل الد� ف بعض الواض1ع ضرورة، فب.ق9وا الكلمة بال1ها ال�ول من قلب

الياء الت هي لم¬ واواv، وكان ت.ر\ك�ه'م القلب. بال1ه أ%دل� شيء�
على أ%نم ل ي.عت.ز,موا الد� البت_ة، وأ%نم إنا اض\ط�رeوا إليه

ف%ر.كبوه، وهم حينئذ للقصر ناو'ون وبه م.ع\نيeون؛ قال الفرزدق:
،Dفل%و ب.ل%غ.ت\ ع.و�ا الس>ماك1 ق%بيلة
لزاد.ت عل%يها ن.ه\ش.لD ون.ع.ل�ت

ونسبه ابن بري إل الطيئة. الزهري: والعو�اء الناب' من البل,،



مدودةD، وقيل: هي ف ل�غة ه'ذيل الناب' الك%بية الت ل س.نام. لا؛
وأنشد:وكانوا الس_نام. اج\ت'ث� أ%م\س,، فق%و\م'ه'م

ك%ع.و_اء4 بعد الن>ي> غاب. ر.ب,يع'ها
وع.واه' عن الشيء ع.ي�اv: ص.رفه. وع.و_ى عن الرج'ل: ك%ذ�ب عنه ورد_

على م'غ\تابه.
وأ%عواء#: موضع؛ قال عبد' مناف1 بن' ر,ب\ع ال�ذ :

أ%ل ر'ب_ داع� ل ي'جاب'، وم'د_ع� صلى ال عليه وسلم
بساحة1 أ%ع\واء3 وناج, م'وائ1ل,

الوهري: الع.و_اء� ساف1ل%ة النسان1، وقد ت'ق}صر. ابن سيده: الع.و_ا
والع'و_ى والع.و_اء والع'و_ة كل©ه الدeب'ر. والع.و_ة�: ع.ل%م من

ح1جارة ي'ن\ص.ب على غ%ل}ظ1 ال4رض. والع.و_ة�. الض_و_ة وع.و\ع.ى
ع.و\عاةv: زج.ر. الضأ}ن%. الليث: الع.و_ا والع.و�ة لغتان وهي الدeب'ر؛

وأ%نشد: ق1ياماv ي'وار'ون ع.و�ات1هم\ * ب,ش.ت\م1ي، وع.و_�ات'ه'م أ%ظ}ه.ر
وقال الخر ف الع.و_ا بعن الع.و_ة:

،vف%ه.ل� ش.د.د\ت. الع.ق}د. أ%و ب,ت_ طاو,يا
ول يفرح العو�ا كما يفرح القت\ب'

(* قوله« ول يفرح إل» هكذا ف الصل.)
والع.و�ة� والض_و_ة�: الص_و\ت' والل%ب.ة. يقال: س1عت ع.و_ة%

القوم, وض.و_ت.ه'م أ%ي أ%ص\وات.ه'م وج.ل%ب.ت.ه'م، والع.وe جع ع.و_ة{، وهي
أ�مe س'و.ي\د. وقال الليث: ع.ا، م.ق}صور¬، زج\ر¬ للض>ئ1ي.، ور'ب_ما

vقالوا ع.و\ وعاء وعاي\، كل ذلك ي'قال ، والفعل منه عاع.ى ي'عاع1ي م'عاعاة
وعاعاةv. ويقال أ%يضاv: ع.و\ع.ى ي'ع.و\ع1ي ع.و\عاةv وع.ي\ع.ى ي'ع.ي\ع1ي

ع.ي\عاة وع1يعاءé؛ وأ%نشد:
وإن9 ث1ياب من ث1ياب, م'ح.ر_ق�،

ول} أ%س\ت.ع1ر\ها من م'عاع� وناع1ق,
@عيا: ع.ي_ بال4مر, ع.ي�اv وع.ي,ي. وت.عايا واس\ت.ع\يا؛ هذه عن

الزج_اجي ، وهو ع.يÒ وع.يي¬ وع.ي_ان�: عجز عنه ول ي'ط1ق\ إح\كامه. قال
سيبويه: جع الع.يي> أ%ع\ي,ياء� وأ%ع1ي_اء�، والتصحيح من جهة أ%نه ليس على

وزن الف1ع\ل,، والع\لل لس\ت1ثقال, اجتماع الياء4ين,، وقد أ%ع\ياه
المر'؛ فأ%م_ا قول أب ذؤيب:



وما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء�، يأ}و,ي م.ل1يك�ها
إل ط�ن'ف{ أ%ع\يا ب,راق� ونار,ل,

فإنا ع.د�ى أ%ع\يا بالباء لنه ف معن بر_ح، فكأ%نه قال بر_ح ب,راق�
وناز,ل�، ولول ذلك لا ع.د_اه بالباء. وقال الوهري: قوم أ%ع\ياء

وأ%ع\ي,ياء، قال: وقال سيبويه أ%خبنا بذه اللغة يونس ، قال ابن بري: صوابه
وقوم أ%ع1ي�اء وأ%ع\ي,ياء كما ذكره سيبويه. قال ابن بري: وقال ، يعن
الوهري، وس.م1ع\نا من العرب من يقول أ%ع\ي,ياء وأ%ح\ي,ي.ةD في'ب.ي>ن؛ قال

ف كتاب سيبويه: أ%ح\ي,ي.ةD جع ح.ياء لف%ر\ج الناقة، وذكر أ%ن� من
العرب من ي'د\غ1م'ه فيقول أ%ح1ي_ة. الزهري: قال الليث الع1يe تأ}س1يس¬

،Òأ%صله من ع.ي وياء4ي\ن وهو مصدر الع.ي,ي>، قال: وفيه لغتان رجل ع.ي,ي
بوزن فعيل؛ وقال العجاج:

eل طائ1ش¬ قاق¬ ول ع.ي,ي
ورجل ع.يÒ: بو.ز\ن1 ف%ع\ل�، وهو أ%كثر من ع.يي¼، قال: ويقال ع.ي,ي.

ي.ع\يا عن ح'ج_ته ع.ي�اv، وع.ي_ ي.ع\ي.ا، وكل© ذلك يقال مثل ح.ي,ي.
ي.ح\ي.ا وح.ي>؛ قال ال عز وجل: وي.ح\يا م.ن\ ح.ي_ عن ب.ي>ن.ة{ ، قال:

والر>جل� ي.ت.ك%ل�ف عملv في.ع\يا به وع.نه إذا ل ي.ه\ت.د1 لوج,ه ع.م.له.
وحكي عن الفراء قال: يقال ف ف1ع\ل, الميع من ع.ي_ ع.يeوا؛ وأ%نشد

لبعضهم:
ي.ح1د\ن% ع.ن\ كلY ح.ي¼، كأ%ن_نا

أ%خاريس' ع.يeوا بالس_لم, وبالن_س.ب\
وقال آخر:

م1ن. الذين إذا ق�ل}نا حديث%ك�م'
ع.يeوا، وإن} ن.ح\ن ح.د_ث}ناه'م' ش.غ1ب'وا

قال: وإذا س'كYن ما قبل الياء ال�ول ل ت'د\غ%م\ كقولك هو ي'ع\يي
وي'ح\يي. قال: ومن العرب. من\ أ%ذ}ع.م. ف مثل, هذا؛ وأ%نشد لبعضهم:

Dفك%أ%ن_ها بي. الن�ساء س.بيكة
eت.م\شي بس'د_ة ب.يتها، فت'ع1ي

وقال أبو إسحق النحوي: هذا غي' جائز� عند ح'ذ�اق النحويي. وذكر أ%ن�
البيت. الذي اس\ت.ش\هد به الفراء ليس بعروف؛ قال ال4زهري: والقياس ما

قاله أ%بو إسحق وكلم' العرب عليه وأ%جع الق�ر�اء على الظ}هار ف قوله



ي'ح\ي,ي وي'م1يت'. وحكي عن شر: ع.ي,يت' بال4مر وع.ييت'ه وأ%ع\يا علي_
ذلك وأ%عيان. وقال الليث: أ%ع\يان هذا ال4مر' أ%ن أ%ض\ب,ط%ه وع.ي,يت

عنه، وقال غيه: ع.ي,يت' فلناv أ%ع\ياه' أ%ي ج.ه,ل}ته. وفلن ي.ع\ياه
أ%حد¬ أي ل ي.ج\ه.له أحد¬، والصل ف ذلك أن ل ت.ع\يا عن الخبار, عنه إذا

س'ئ1ل}ت. ج.ه\لv به؛ قال الراعي:
�يسأ%ل}ن. عنك ول ي.ع\ياك مسؤول

أ%ي ل ي.ج\ه.ل�ك. وع.ي,ي. ف ال%ن\ط1ق ع1ي�اv: ح.ص1ر.. وأ%ع\يا
Dالاشي: كل�. وأ%ع\يا السي' الب.عي. ونو.ه: أ%ك%ل�ه وط%ل�حه. وإبل

م.عايا: م'ع\ي,ي.ة. قال سيبويه: سألت الليل% عن م.عايا فقال: الو.ج\ه
م.عاي�، وهو ال�ط�رد، وكذلك قال يونس، وإنا قالوا م.عايا كما قالوا م.دارى

Dوص.حارى وكانت مع الياء أ%ثقل% إذا كانت ت'ست.ثق%ل وحد.ها. ورجل
ع.ياياء�: ع.ي,يÒ بال�مور. وف الدعاء: ع.يÒ له وش.يÒ، والن_ص\ب' جائ1ز¬.
وال�عاياة�: أ%ن تأ}ت% بكلم� ل ي¬هت.دى له، وقال الوهري: أ%ن تأ}ت

بشيء� ل يهتدى له، وقد عاياه' وع.ي_اه ت.ع\ي,ي.ةv. وال�ع\ي,ي_ة�: ما
عاي.ي\ت. به. وف%ح\لD ع.ياء#: ل ي.ه\ت.دي للضراب، وقيل: هو الذي ل

ي.ض\ر,ب\ ناقةv قط©، وكذلك الرجل الذي ل ي.ض\ر,ب'، والمع أ%ع\ياء# ،
ج.ع'وه على حذف الزائد حت كأ%نم كس_روا ف%ع.لv كما قالوا حياء� الناقة1،

والمع أ%ح\ياء#. وف%ح\لD ع.ياياء�: ك}ع.ياء�، وكذلك الرج'ل�. وف حديث
أ�م� زرع: أ%ن� الرأ%ة السادسة قالت زوجي ع.ياياء� ط%بافاء� كل© داء�

داء#؛ قال أبو عبيد: الع.ياياء� من البل, الذي ل ي.ض\ر,ب' ول
ي'ل}ق1ح'، وكذلك هو من الرجال؛ قال ابن الثي ف تفسيه: الع.ياياء� الع1ن>ي'

الذي ت'ع\ييه1 م'باض.ع.ة النساء . قال الوهري: ور.جلD ع.ياياء� إذا
ع.ي> بال4م\ر وال%ن\ط1ق, ؛ وذكر الزهري ف ترجة عبا:

Yك%ج.ب\ه.ة1 الش_يخ, الع.باء الث�ط
وفسره بالع.بام، وهو الاف الع.ي,يe ، ث قال: ول أ%س\م.ع الع.باء4

بعن الع.بام لغي الليث، قال: وأ%ما الر_ج.ز فالرواية عنه:
ك%ج.ب\ه.ة الشيخ العياء

بالياء . يقال: شيخ ع.ياء# وع.ياياء�، وهو الع.بام' الذي ل حاجة له إل
�النساء، قال: ومن قاله بالباء فقد ص.ح_ف. وداء# ع.ياء#: ل ي'ب\ر.أ

منه ، وقد أ%ع\ياه الداء� ؛ وقوله:



وداء# قد. أع\يا بالطب_اء ناج,س'
أراد أ%ع\يا ال4ط1ب_اء4 فع.د_اه بال%ر\ف1، إذ كانت أ%ع\يا ف معن

Òع.ياء�، وع.ي,ي �ب.ر_ح.، على ما تقدم. ال4زهري: وداء# ع.يe مثل
أ%جود؛ قال الرث بن ط�ف%يل:

،vلذيذا vا ح'ل}واvوت.ن\ط1ق' م.ن\ط1ق
ش1فاء4 الب.ثY والسeق}م, الع.ي,ي>

كأ%ن ف%ض1يض. شار,به بكأ}س
ش.م'ول، ل%و\ن'ها كالر_از,ق1ي>
ج.م1يعاv ي'ق}ط%بان1 ب,ز.ن\ج.بيل�

على ف%م1ها، م.ع. ال1س\ك1 الذ�ك1ي>
وحكي عن الليث: الداء� الع.ياد' الذي ل د.واء4 له، قال: ويقال الداء�
الع.ياء� ال�م\ق'. قال الوهري: داء# ع.ياء# أ%ي صعب¬ ل دواء4 له كأ%نه
أ%ع\يا على ال4ط1باء. وف حديث علي، كرم ال وجهه: ف1ع\ل�هم الداء�

الع.ياء�؛ هو الذي أ%ع\يا ال4ط1باء ول ي.ن\ج.ع\ فيه الدواء�. وحديث
الزeه\ري: أ%ن� ب.ر,يداv من بعض ال�لوك جاء4ه يسأله عن رجل معه ما مع الرأة

كيف ي'و.ر_ث؟ قال: من حيث� يرج' الاء� الداف1ق'؛ فقال ف ذلك
قائلهم:وم'ه,م_ة{ أ%ع\يا الق�ضاة% ع.ياؤ'ها

ت.ذ%ر' الفقيه. ي.ش'كe ش.ك_ الاه1ل,
ع.ج_ل}ت. قبل% ح.ن,يذها ب,ش1و.ائ1ها ،
وق%ط%ع\ت. م.ح\ر,د.ها ب'ك}م� فاص1ل,

قال ابن الثي: أ%راد. أ%نك عجلت. الف%ت\وى فيها ول ت.س\ت.أ}ن1 ف
الواب، فش.ب_هه برج'ل� ن.زل% به ضيف¬ فع.ج_ل ق1راه' با ق%طع. له من
�ك%ب,د1 الذ�بيحة ول%ح\م1ها ول ي.ح\ب,س'ه على ال%نيذ1 والش�واء، وت.ع\جيل

الق1رى عندهم ممود¬ وصاحب'ه مدوح.
وت.ع.ي_ا بالمر: ك%ت.ع.ن_ى ؛ عن ابن العراب؛ وأ%نشد:

حت أ%ز'ور.ك�م وأ%ع\ل%م. ع1ل}م.ك�م\،
إن� الت_ع.ي>ي. بأ%مر,ك م'م\ر,ض'

وبنو ع.ياء�: ح.يÒ من ج.ر\م�. وع.ي\عاية�: ح.يÒ من ع.د\وان فيهم
Òقال: وهم ح.ي ،Òخ.ساسة. الزهري: ب.ن'و أ%ع\يا ي'ن\س.ب' إليهم أ%ع\ي.و,ي
من العرب. وعاع.ى بالضأ}ن1 عاعاةv وع1يعاءé: قال لا عا، وربا قالوا



ع.و\ وعاي\ وعاء3، وع.ي\ع.ى ع.ي\عاةv وع1يعاءé كذلك؛ قال ال4زهري: وهو
مثال حاح.ى بالغ.ن.م ح1يحاءé، وهو ز.ج\ر'ها. وف الديث ش1فاء� الع1ي>

السؤال�؛ الع1يe: الهل�، وعي,ي. به ي.ع\يا ع1ي�اv وع.ي_، بالدغام
والتشديد، مثل� ع.يي.. ومنه حديث ال%د\ي: فأ%ز\ح.ف%ت\ عليه بالطريق فع.ي_
بشأ}ن,ها أ%ي ع.ج.ز. عنها وأ%شكل عليه أ%مر'ها. قال الوهري: الع1يe خلف'

البيان1، وقد ع.ي_ ف م.ن\ط1ق1ه. وف الثل: أ%ع\ي.ا من باق1ل�. ويقال
أ%يضÝا: ع.ي_ ب,أ%مر,ه وع.ي,ي. إذا ل ي.ه\ت.د1 لوجه,ه، والد\غام'

أ%كثر، وتقول ف المع: ع.ي'وا ، م%ف�فاv، كما قلناه ف ح.ي'وا، ويقال
أ%يضÝا: ع.يeوا، بالتشديد، وقال عبيد بن البرص:

ع.يeوا بأ%مر,ه1م' ، كما
ع.ي_ت\ بب.ي\ضت1ها ال%مام.ه\

وأ%عيان هو ؛ وقال عمرو بن حسان من بن ال%ر,ث ابن, ه�ام:
، vث}ر. أ%ع\يان ق%ديا�فإن� الك
ول أ�ق}ت1ر\ ل%د'ن} أ%ن�ي غ�لم'

يقول: كنت متوسطاv ل أ%ف}ت.قر فقراv شديداv ول أ%مك%نن جع' الال
الكثي، وي'ر\وى: أ%غنان أ%ي أ%ذ%لYن وأ%خ\ض.عن. وحكى ال4زهري عن

الصمعي: عي,ي. فلن، بياء4ين، بال4مر إذا ع.ج.ز عنه، ول يقال أ%ع\يا به.
قال: ومن العرب من يقول ع.يÒ به، في'د\غ1م'. ويقال ف ال%ش\ي: أ%ع\ي.ي\ت

وأ%نا ع.ي,ي�؛
(* قوله «اعييت وأنا عيي�» هكذا ف الصل، وعبارة التهذيب: أعييت اعياء،

قال: وتكلمت حت عييت عياv ، قال: واذا طلب علج شيء فعجز يقال: عييت
وأنا عيي.) قال النابغة:

ع.ي_ت\ جواباv وما بالر_ب\ع, من أ%حد
قال: ول ي'ن\ش.د' أ%ع\ي.ت\ جواباv؛ وأ%نشد لشاعر آخر ف لغة من يقول

عيي:
وحت حس3ب\ناه\م فوار,س. ك%ه\م.س�،

ح.ي'وا بعدما مات'وا من الد_ه\ر, أ%ع\ص'ر.ا
ويقال: أ%ع\يا علي_ هذا ال4مر' وأ%ع\يان، ويقال: أ%ع\يان ع.ي.اؤه؛

قال الر_ار':
وأ%ع\ي.ت\ أ%ن ت'ج,يب. ر'قىÝ ل1ر.اق,



قال: ويقال أ%ع\يا به بعيه وأ%ذ%م_ سواء#. والع\ياء�: الك%لل؛
يقال: م.ش.ي\ت فأ%ع\ي.ي\ت، وأ%عيا الرجل� ف ال%ش\ي,، فهو م'ع\ي�؛ وأ%نشد

ابن بري:
إن9 الب.راذ1ي,ن. إذا ج.ر.ي\ن.ه\ ،
م.ع. الع1تاق, ساع.ةv، أ%ع\ي.ي.ن.ه\

قال الوهري: ول يقال ع.ي_انD. وأ%ع\يا الرجل� وأ%عياه' ال، كلها
بال4لف. وأ%عيا عليه ال4م\ر' وت.ع.ي_ا وت.عايا بعن.

وأ%ع\يا: أ%بو بطن من أ%س.د{، وهو أ%عيا أ%خو ف%ق}عس� ابنا ط%ريف1 بن
عمرو بن ال%ر,ث1 بن ث%ع\لبة بن د'وادان% بن أ%سد{؛ قال ح'ر.يث بن' عت_اب�

الن_ب\هان:
ت.عال%و\ا أ�فاخ1ر\ك�م\ أ%أ%ع\يا، وف%ق}ع.س¬
إل ال%ج\د1 أ%د\ن.ى أ%م\ ع.ش1ي.ة� حات1م,

والنسب.ة إليهم أ%ع\ي.وي�.
@عن_ة�، بفتح العي: الع.ط}ف%ة؛ قال الشاعر:

إذا انص.ر.ف%ت\ من ع.ن_ة{ بعد ع.ن_ة{،
وج.ر\س� على آثار,ها كال�ؤ.ل�ب,

والع'ن_ة�: ما ت'ن\ص.ب' عليه الق1د\ر'. وع'ن_ة� الق1د\ر: الد>ق}دان�؛
قال:

ع.ف%ت\ غي. أ%ن\آء� وم.ن\ص.ب, ع'ن_ة{،
وأ%و\ر.ق. من تت1 ال�صاص.ة1 هام1د'.

والع.ن'ون� من الدواب: الت ت'باري ف سيها الدواب_ فت.ق}د'م'ها، وذلك
من ح'م'ر الوحش؛ قال النابغة:

كأ%ن� الر_ح\ل% ش'د_ به خ.ن'وف¬،
.�من ال%و\نات1، هاد1يةD ع.ن'ون

Dوف¬، وهي السمينة من بقر الوحش. ويقال: فلن ع.ن_ان�ويروى: خ.ذ
على آن'ف1 القوم إذا كان س.ب_اقاv لم.

وف حديث ط%ه\فة: وذو الع1نان1 الر_ك�وب'؛ يريد الفرس الذ�ل�ول%، نسبه
إل الع1نان1 والر_كوب ل4نه ي'ل}ج.م وي'ر\ك%ب. والع1نان�: سي

اللYجام. وف حديث عبد ال بن مسعود: كان رجلD ف أ%رض له إ,ذ م.ر_ت\ به
ع.ن.انةD ت.ر.ه\ي.أ�؛ العان_ة والع.ن.انة�: الس_حابة، وجعها ع.ن.انD. وف



الديث: لو ب.ل%غت\ خ.طيئت'ه ع.نان% السماء؛ الع.ن.ان، بالفتح: السحاب،
ورواه بعضهم أ%ع\نان، بال4لف، فإ,ن كان الفوظ أ%ع\نان فهي النواحي؛

قاله أ%بو عبيد؛ قال يونس بن حبيب: أ%ع\نان� كل شيء نواحيه، فأ%ما الذي
نكيه نن فأ%ع\ناء� السماء نواحيها؛ قاله أ%بو عمرو وغيه. وف الديث:

م.ر_ت\ به سحابةD فقال: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: هذه السحاب'، قال:
وال�ز\ن�، قالوا: والزن، قال: والع.نان، قالوا: والع.نان�؛ وقيل: الع.نان

.Òالسماء نواحيها، واحدها ع.ن.ن¬ وع.ن �الت ت'م\س3ك' الاء4، وأ%ع\نان
وأ%ع\نان السماء: ص.فائح'ها وما اعتر.ض. من أ%قطارها كأ%نه جع ع.ن.ن�.

قال يونس: ليس ل%ن\ق�وص, البيان ب.هاء# ولو ح.ك_ ب,ياف�وخ1ه أ%ع\نان
السماء، والعامة تقول: ع.نان السماء، وقيل: ع.نان� السماء ما ع.ن_ لك منها

إذا نظرت إليها أ%ي ما بدا لك منها. وأ%ع\نان� الشجر: أ%طراف�ه ونواحيه.
وع.نان� الدار: جانبها الذي ي.ع'نe لك أ%ي ي.ع\ر,ض'. وأ%ما ما جاء ف

�الديث من أ%نه، صلى ال عليه وسلم، سئل عن ال3بل فقال: أ%ع\نان
الش_ياطي ل ت'ق}ب,ل� إل� م'و.لYية ول ت'د\ب,ر' إل� م'و.لYية، فإ,نه

أ%راد أ%نا على أ%خلق الشياطي، وحقيقة� ال4ع\نان1 النواحي؛ قال ابن
ال4ثي: كأ%نه قال كأ%نا لكثرة آفاتا من نواحي الشياطي ف أ%خلقها

وطبائعها. وف حديث آخر: ل تصلوا ف أ%ع\طان1 ال3بل ل4نا خلقت من
أ%ع\نان1 الشياطي. وع.ن.ن\ت' الكتاب. وأ%ع\ن.ن\ت'ه لكذا أ%ي ع.ر_ض\ت'ه له

وصر.ف}ته إليه. وع.ن_ الك1تاب. ي.ع'نeه ع.ن�اv وع.ن_نه: ك%ع.ن\و.ن.ه،
وع.ن\و.ن\ت'ه وع.ل}و.ن\ت'ه بعن واحد، مشتق من ال%ع\ن. وقال اللحيان:

ع.ن_ن\ت' الكتاب. ت.ع\نيناv وع.ن_ي\ت'ه ت.ع\ن,ي.ةv إذا ع.ن\و.ن\ت.ه،
أ%بدلوا من إ,حدى النونات ياء، وسي ع'ن\واناv ل4نه ي.ع'نe الك1تاب. من

ناح1يتيه، وأ%صله ع'ن_انD، فلما كثرت النونات قلبت إحداها واواv، ومن قال
ع'ل}وان� الكتاب جعل النون لماv ل4نه أ%خف وأ%ظهر من النون. ويقال للرجل

الذي ي'ع.ر>ض ول ي'صر>ح': قد جعل كذا وكذا ع�1ن\واناv لاجته؛ وأ%نشد:
وت.ع\ر,ف' ف ع'ن\وان,ها بعض. ل%ح\ن,ها،

وف ج.و\ف1ها ص.م\عاء� ت.ح\كي الد_واه1يا.
قال ابن بري: والع'ن\وان� ال4ثر؛ قال س.و_ار' بن ال�ضر>ب:

وحاجة{ د'ون% أ�خرى قد سن.ح\ت' با،
vجعلت'ها للت أ%خ\ف%ي\ت' ع'ن\وانا



قال: وكلما استدللت بشيء� ت'ظهره على غيه فهو ع'نوانD له كما قال حسان
بن ثابت يرثي عثمان، رضي ال تعال عنه:

ض.ح�وا بأ%ش\مط% ع'نوان� السeجود1 به،
.vر\آنا�ي'ق%طYع' الليل% ت.س\ب,يحاv وق

قال الليث: الع'ل}وان� لغة ف الع'ن\وان غي جيدة، والع'نوان، بالضم، هي
اللغة الفصيحة؛ وقال أ%بو دواد الرeو.اس1ي�:

لن ط%ل%لD كع'ن\وان1 الك1تاب,،
بب.ط}ن, أ�واق.، أ%و ق%ر.ن1 الذ©هاب,؟

قال ابن بري: ومثله ل4ب ال4سود الدeؤ.ل9:
نظ%ر\ت' إل ع'ن\وان,ه فنب.ذت'ه،

كن.ب\ذ1ك. ن.علv أ%خلق%ت\ من ن,عالكا.
وقد ي'ك}س.ر' فيقال ع1نوانD وع1نيانD. واع\ت.ن_ ما عند القوم أ%ي

أ�ع\ل1م. خ.ب.ر.هم. وع.ن\ع.نة� تيم: إبدال�هم العي من المزة كقولم ع.ن\
يريدون أ%ن}؛ وأ%نشد يعقوب:

فل ت'ل}ه,ك. الدنيا ع.ن, الد>ين,، واع\ت.م1ل}
لخرة{ ل ب'د� عن\ س.ت.ص1ي'ها.

وقال ذو الرمة:
،vأ%ع.ن\ ت.ر.س_م\ت. من خ.ر\ق%اء4 من\ز,لة

ماء� الص_ب.ابة1 من ع.ينيك. م.س\ج'وم'.
أ%راد أ%أ%ن تر.س_م\ت.؛ وقال ج,ران� الع.و\د1:

فما أ�ب\ن. حت ق�ل}ن. يا لي\ت. ع.ن_نا
ت'راب¬، وع.ن_ ال4رض. بالناس, ت'خ\س.ف'.

قال الفراء: لغة قريش ومن جاورهم أ%ن�، وتيم¬ وق%ي\س وأ%س.د¬ ومن
جاورهم يعلون أ%لف أ%ن إذا كانت مفتوحة عيناv، يقولون: أ%شهد ع.ن_ك رسول

ال، فإ,ذا كسروا رجعوا إل ال4لف؛ وف حديث ق%ي\لة%: ت.ح\س.ب' ع.ن>ي
نائمة أ%ي تسب أ%ن نائمة؛ ومنه حديث ح'ص.ي بن م'ش.م>ت: أ%خبنا فلن

ع.ن_ فلناv ح.د_ثه أ%ي أ%ن فلناv؛ قال ابن ال4ثي: كأ%ن_هم يفعلون
لب.ح.ح� ف أ%صواتم، والعرب تقول: ل4ن_ك. ولع.ن_ك، تقول ذاك بعن

ل%ع.ل�ك. ابن ال4عراب: لعن_ك. لبن تيم، وبنو ت.ي\م ال بن ث%ع\لبة
يقولون: ر.ع.ن_ك، يريدون لعلك. ومن العرب من يقول: ر.ع.ن_ك. ولغ.ن_ك،



بالغي العجمة، بعن لع.ل�ك.، والعرب تقول: كنا ف ع'ن_ة{ من الك%ل3
وف�ن_ة{ وث�ن_ة{ وعان,ك%ة{ من الكل3 واحد¬ أ%ي كنا ف ك%لء� كثي

وخ1ص\ب�. وعن: معناها ما عدا الشيء4، تقول: رميت عن القوس\ ل4نه با ق%ذ%ف.
سهمه عنها وعد_اها، وأ%طعمته عن ج'وع�، جعل الوع منصرفاv به تاركاv له

وقد جاوزه، وتقع من موقعها، وهي تكون حرفاv واساv بدليل قولم من ع.ن\ه؛
قال الق�ط%ام1ي�:

فق�ل}ت' للر_ك}ب,، لا أ%ن} ع.ل بم'،
.�من عن يي, ال�ب.ي�ا، نظرةD ق%ب.ل

قال: وإن,ما بنيت لضارعتها للحرف؛ وقد توضع عن موضع بعد كما قال الرث
بن ع'ب.اد:

ق%ر>با م.ر\ب.ط% الن_عامة1 م1ن>ي،
لق1ح.ت\ ح.ر\ب' وائل� عن حيال,.

أ%ي بعد حيال؛ وقال امرؤ القيس:
وت'ض\حي ف%تيت' ال1سك1 فوق. ف1راش1ها،
ن.ؤ'وم الضeح.ى ل ت.ن\ت.ط1ق\ عن ت.ف%ضeل,.

وربا وضعت موضع على كما قال ذو ال3صبع العدوان:
له ابن' عم>ك. ل أ%ف}ض.ل}ت. ف ح.س.ب�

ع.ن، ول أ%نت. د.ي�ان فت.خ\ز'ون.
قال النحويون: عن ساكنة النون حرف وضع ل%ع\ن ما ع.د.اك. وتراخى عنك.

يقال: انص.ر,ف\ عن>ي وتنح_ عن. وقال أ%بو زيد: العرب تزيد' عنك، يقال:
خذ ذا عنك، والعن: خذ ذا، وعنك زيادة؛ قال النابغة العدي ياطب ليلى

ال4خيلية:
د.عي عنك1 ت.ش\تام. الرجال,، وأ%قب,لي

على أ%ذ}ل%ع1ي¼ ي.مل� اس\ت.ك1 ف%ي\ش.ل.
أ%راد يل� استك ف%ي\شل�ه فخرج نصباv على التفسي، ويوز حذف النون من

عن للشاعر كما يوز له حذف نون من، وكأ%ن� حذ}ف%ه إنا هو للتقاء
الساكني، إ,ل أ%ن حذف نون من ف الشعر أ%كثر من حذف نون عن، ل4ن دخول من ف

الكلم أ%كثر من دخول عن. وع.ن>ي: بعن ع.لYي أ%ي ل%ع.لYي؛ قال
الق�لخ':

يا صاح1ب.ي_، ع.ر>جا ق%ل1يل،



ع.ن_ا ن'ح.ي>ي الط�ل%ل% ال�ح1يل.
وقال ال4زهري ف ترجة عنا، قال: قال البد من وإل ورب وف والكاف

الزائدة والباء الزائدة واللم الزائدة هي حروف ال3ضافة الت يضاف با
ال4ساء وال4فعال إل ما بعدها، قال: فأ%ما ما وضعه النحويون نو على وعن

وقبل وب.ع\د' وب.ي\ن وما كان مثل% ذلك فإ,نا هي أ%ساء؛ يقال: جئت من
ع1ن\د1ه، ومن عليه، ومن عن يساره، ومن عن يينه؛ وأ%نشد بيت القطامي:

.�من ع.ن\ يي ال�ب.ي�ا نظ}ر.ةD ق%ب.ل
قال: وما يقع الفرق فيه بي من وعن أ%ن من يضاف با ما ق%ر'ب. من

ال4ساء، وعن ي'وص.ل با ما ت.راخى، كقولك: سعت من فلن حديثاv، وحدثنا عن
فلن حديثاv. وقال أ%بو عبيدة ف قوله تعال: وهو الذي ي.ق}ب.ل التوبة% عن

عباده؛ أ%ي من عباده. ال4صمعي: حد_ثن فلن من فلن، يريد عنه.
ول%ه,يت' من فلن وعنه، وقال الكسائي: ل%ه,يت' عنه ل غي، وقال: اله م1ن\ه

وعنه، وقال: عنك جاء هذا، يريد منك؛ وقال ساعدة� بن ج'ؤ.ي�ة%:
أ%ف%عن\ك ل ب.ر\ق¬، كأ%ن� وم1يض.ه'

غاب¬ ت.س.ن_مه' ض1رام¬ م'وق%د'؟
قال: يريد أ%م1ن\ك. ب.ر\ق¬، ول ص1ل%ةD؛ روى جيع. ذلك أ%بو عبيد عنهم،

قال: وقال ابن السكيت تكون عن بعن على؛ وأ%نشد بيت ذي ال3صبع
العدوان:

ل أ%فضل}ت. ف ح.س.ب� ع.ن>ي.
قال: ع.ن>ي ف معن ع.لي_ أ%ي ل ت'ف}ض1ل} ف حسب ع.ل%ي_، قال: وقد

جاء عن بعن بعد؛ وأ%نشد:
ولقد ش'ب_ت1 ال�ر'وب'، فما غ%م\ـ

ـم.ر\ت. فيها، إذ ق%ل�ص.ت\ عن ح1يال,
أي قل�ص.ت\ بعد ح1يالا؛ وقال ف قول لبيد:

لو,ر\د{ ت.ق}ل1ص' الغ1يطان� عنه،
ي.ب'كe مساف%ة% ال1م\س, الك%مال,

(* قوله «يبك مسافة إل» كذا أ%نشده هنا كالتهذيب، وأ%نشده ف مادة قلص
كالكم:

يبذ مفازة المس الكلل).
قال: قوله عنه أ%ي من أ%جله. والعرب تقول: س1ر\ عنك وان\ف�ذ} عنك أ%ي



امض, وج'ز\، ل معن لع.ن\ك. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه طاف بالبيت
مع ي.ع\ل%ى بن أ�مي_ة، فلما انتهى إل الركن الغر\ب> الذي يلي

ال4س\ود. قال له: أ%ل تس\ت.ل1م'؟ فقال له: ان\ف�ذ} عنك فإ,ن النب، صلى ال
عليه وسلم، ل يس\ت.ل1م\ه؛ وف الديث: تفسيه أ%ي د.ع\ه. ويقال: جاءنا

الب عن النب، صلى ال عليه وسلم، فتخفض النون. ويقال: جاءنا م1ن. الي
ما أ%وجب الشكر فتفتح النون، ل4ن عن كانت ف ال4صل عن ومن أ%صلها

م1ن.ا، فدلت الفتحة على سقوط ال4لف كما دلت الكسرة ف عن على سقوط الياء؛
وأ%نشد بعضهم:

م1ن.ا أن ذ%ر_ ق%ر\ن� الش_م\س,، حت
أ%غاث% ش.ر,يد.هم\ م.ل%ث� الظ�لم,.

وقال الزجاج: ف إ,عراب من الوقف' إ,ل أ%نا فتحت مع ال4ساء الت
تدخلها ال4لف واللم للتقاء الساكني كقولك من الناس، النون من من ساكنة
والنون من الناس ساكنة، وكان ف ال4صل أ%ن تكسر للتقاء الساكني، ولكنها
فتحت لثقل اجتماع كسرتي لو كان من الناس لث%ق�ل% ذلك، وأ%ما إ,عراب عن

الناس فل يوز فيه إ,ل الكسر ل4ن أ%ول عن مفتوح، قال: والقول ما قال
الزجاج ف الفرق بينهما.



حرف الغي



@غ: الغي من الروف ال%ل}ق1ي�ة ومرجها من اللق، وهي أ%يضاv من الروف
ال%ج\ه'ورة1، والغي' والاء ف حيز واحد.

@غبأ: غ%ب.أ% له ي.غ\ب.أ� غ%ب\أv: ق%ص.د.، ول يعرفها الر>ياشي بالغي
العجمة.

 @غرقأ: الغ1رقئ�: ق1ش\ر الب.يض الذي تت الق%ي\ض,. قال الفر�اء�: هزته زائدة ل4نه من الغ.ر.ق، وكذلك المزة ف الك1ر\ف1ئ%ة
والطYه\ل1ئة1 زائدتان.

@غبب: غ1بe ال4م\ر, وم.غ.ب_ت'ه: عاقبت'ه وآخ1ر'ه.
وغ%ب_ ال4مر': صار. إ,ل آخره؛ وكذلك غ%ب_ت1 

>635<ص:
ال�مور' إ,ذا صارت\ إ,ل أ%واخرها؛ وأ%نشد:

غ1ب_ الص_باح, ي.حم.د' القوم' السeرى
ويقال: إ,ن لذا الع1طر, م.غ.ب_ةv ط%ي>ب.ةv أ%ي عاقبةv. وغ%ب_: بعن

ب.ع'د..
وغ1بe كلY شيء�: عاقبت'ه. وجئت'ه غ1ب_ ال4مر أ%ي ب.ع\د.ه.

 والغ1بe: و,ر\د' يوم، وظ1مء� آخر.؛ وقيل: هو ليوم وليلتي؛ وقيل: هو أ%ن ت.رعى يوماv، وت.ر,د. من الغ.د1. ومن كلمهم:
ل4ضر,ب.ن_ك. غ1ب_

الـح1مار, وظاهرة% الف%رس؛ فغ1بe المار: أ%ن ي.رعى يوماv وي.شر.ب. يوماv، وظاهرة� الفر.س: أ%ن ت.شر.ب. كل� يوم نصف. النهار.
.eوغ%واب Dبن فلن غاب_ة �وغ%ب_ت1 الاشية� ت.غبe غ%ب�اv وغ�بوباv: ش.ر,ب.ت غ1ـب�اv؛ وأ%غ%ب_ها صاحب'ها؛ وإيل

ال4صمعي: الغ1بe إ,ذا ش.ر,ب.ت ال3بل� يوماv، وغ%ب_ت\ يوماv؛ يقال:
ش.ر,ب.ت\ غ1ـب�اv؛ وكذلك الغ1بe من الـح'م_ى. ويقال: بنو فلن م'غ1بeون

 إ,ذا كانت إ,بل�هم ت.ر,د' الغ1ب_ ؛ وبعي¬ غابÒ ، وإ,بلD غوابe إ,ذا كانت ت.ر,د' الغ1ب_ . وغ%ب_ت1 ال3بل�، بغي أ%لف، ت.غ1بe غ1ـب�اv إ,ذا
ش.ر,ب.ت\ غ1ب�اv؛ ويقال لل3بل بعد الع1شر: هي ت.ر\عى ع1ش\راv وغ1ـب�اv وع1ش\راv ور,ب\عاv، ث كذلك إ,ل الع1شرين.

والغ1بe، من و,ر\د1 الاء3: فهو أ%ن ت.شر.ب. يوماv، ويوماv ل.
وأ%غ%ب_ت1 ال3بل�: م1ن\ غ1ب> الو,ر\د1.

والغ1بe من الـح'م_ى: أ%ن تأ}خذ يوماv وت.د.ع. آخر.؛ وهو مشتق من
غ1ب> الو,ر\د1، ل4نا تأ}خذ يوماv، وت'ر.فYه يوماv؛ وهي ح'م_ى غ1بÒ: على

ـ3ب_ت\ غ1ب�اv وغ%ب�اv. ورجل م'غ1بÒ: أ%غ%ب_ت\ه' الـح'م_ى؛ كذلك ر'وي عن  الصفة للـح'م_ى. وأ%غ%ب_ته الـح'م_ى، وأ%غ%ب_ت\ عليه، وغ%
أ%ب زيد، على لفظ الفاعل.

ويقال: ز'ر\ غ1ب�اv ت.ز\د.د\ ح'ب�اv. ويقال: ما ي'غ1ـبeه'م ب,ر>ي.



وأ%غب_ت1 الـح'م_ى وغ%ب_ت\: بعنÝى.
وغ%ب_ الطعام' والتمر' ي.غ1بe غ%ب�اv وغ1ـب�اv وغ�ب'وباv وغ�ب'وب.ةv، فهو غابÒ: بات. ليلةv ف%س.د. أ%و ل ي.ف}س'د\؛ وخ.ص_ بعض'هم به اللحم..

وقيل: غ%ب_ الطعام' تغيت\ رائحته؛ وقال جرير يهجو ال4خطل:
والت_غ\ل%ب,ـي_ة�، حي غ%ب_ غ%ب,ـيب'ها،  *  ت.ه\وي م.شاف1ر'ها بش.ر> م.شاف1ر

 أ%راد بقوله: غ%ب_ غ%ب,ـيب'ها، ما أ%ن\ت.ن. من ل�حوم م.ي\تتها وخ.نازيرها. ويسمى اللحم البائت' غاب�اv وغ%ب,ـيباv. وغ%ب_ فلنD عندنا
 غ%ب�اv وغ1ـب�اv، وأ%غ%ب: بات.، ومنه سي اللحم' البائت': الغاب_. ومنه قولم: ر'و.ي\د. الش>عر, ي'غ1ب_ ول يكون� ي'غ1بe؛ معناه: د.ع\ه

يكث} يوماv أ%و يومي؛ وقال ن.ه\ش.ل بن' ج'ر.ي:
فلما ر.أ%ى أ%ن} غ%ب_ أ%م\ر,ي وأ%م\ر'ه،  *  وو.ل�ت\، بأ%عجاز, ال�مور,، ص'د'ور'

.vأ%ي م'ن\ت1نا vغاب�ا vالتهذيب: أ%غ%ب_ اللحم'، وغ%ب_ إ,ذا أ%ن\ت.ن. وف حديث1 الغ1ـيبة1: فقاء4ت\ لما
وغ%ب_ت1 الـح'م_ى: من الغ1ب>، بغي أ%لف. وما ي'غ1ـبeهم ل�ط}ف1ـي أ%ي ما يتأ%خر عنهم يوماv بل يأ}تيهم كل� يوم؛ قال:

على م'ع\ت.ف1ـيه ما ت'غ1بe ف%واضل�ه
وفلنD ما ي'غ1ـبeنا ع.طاؤ'ه أ%ي ل يأ}تينا يوماv دون يوم، بل يأ}تينا

كل� يوم؛ ومنه قول الراجز:
eوح'م_رات¬ ش'ر\ب'ه'ن_ غ1ب

أ%ي كل� ساعة{.
والغ1بe: ال3تيان� ف اليومي، ويكون أ%كثر.
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وأ%غ%ب_ القوم.، و.غ%ب_ عنهم: جاء4 يوماv وترك يوماv. وأ%غ%ب_ ع.طاؤ'ه

 إ,ذا ل يأ}تنا كل� يوم. وأ%غ%ب_ت1 ال3بل� إ,ذا ل تأ}ت1 كل� يوم بل%ب. وأ%غ%ب_نا فلنD: أ%تانا غ1ـب�اv. وف الديث: أ%غ1ـبeوا ف ع1ـياد.ة
 الريض وأ%ر\ب,ع'وا؛ يقول: ع'د\ يوماv، ود.ع\ يوماv، أ%و د.ع\ يومي، وع'د1 اليوم. الثالث% أ%ي ل ت.ع'د\ه' ف كل يوم، ل1ـما يده من

ث1ق%ل الع'و_اد.
،vالكسائي: أ%غ}ب.ب\ت' القوم. وغ%ب.ب\ت' عنهم، من الغ1ب>: جئ}ت'هم يوما

وتركتهم يوماv، فإ,ذا أ%ردت الد_ف}ع.، قلت: غ%ب_ب\ت' عنهم، بالتشديد.
أ%بو عمرو: غ%ب_ الرجل� إ,ذا جاء4 زائراv يوماv بعد أ%يام؛ ومنه قوله:

.vت.ز\د.د\ ح'ب�ا vز'ر\ غ1ـب�ا
وقال ثعلب: غ%ب_ الشيء� ف نفسه ي.غ1بe غ%ب�اv، وأ%غ%ب_ن: و.ق%ع.

 ب. وغ%ب_ب. عن القوم: د.ف%ع عنهم. والغ1بe ف الزيارة، قال السن: ف كل أ�سبوع. يقال: ز'ر\ غ1ـب�اv ت.ز\د.د\ ح'ب�اv. قال ابن
 ال4ثي: ن'ق1ل الغ1بe من أ%وراد ال3بل إ,ل الزيارة. قال: وإ,ن جاء4 بعد أ%يام يقال: غ%ب_ الرجل� إ,ذا جاء4 زائراv بعد أ%يام. وف

 حديث هشام: ك%ت.ب. إ,ليه ي'غ.ب>ب عن ه.لك السلمي أ%ي ل ي'خ\ب,ر\ه بكثرة من ه.ل%ك منهم؛ مأ}خوذ من الغ1ب> الو,ر\د1،
فاستعاره لوضع التقصي ف ال3علم بك�ن\ه ال4مر.



vمن الع.ي\ش. قال: وسأ%لت' فلنا �وقيل: هو من الغ'ب_ة1، وهي الب'ل}غ.ة
حاجةv، ف%غ.ب_ب. فيها أ%ي ل يبالغ.

.vوت'ت\ر.ك يوما ،vت'ح\ل%ب' يوما �والـم'غ.ب_بة�: الشاة
والغ'ب.ب': أ%ط}عمة النeف%ساء3؛ عن ابن ال4عراب.

والغ.ب,ـيب.ة�، من أ%لبان الغنم: مثل� الـم'ر.و_ب,؛ وقيل: هو ص.ب'وح'
الغنم غ�د\وةv، ي'ت\رك' حت ي.ح\ل�بوا عليه من الليل، ث ي.م\خ.ض'وه من

الغ.د1. ويقال للرائب من اللب: الغ.ب,ـيبة�. الوهري: الغ.ب,ـيبة� من
أ%لبان ال3بل، ي'ح\ل%ب' غ�د\وة، ث ي'ح\ل%ب' عليه من الليل، ث ي'م\خ.ض' من الغد. ويقال: مياه¬ أ%غ}باب¬ إ,ذا كانت بعيدة؛ قال:

يقول: ل ت'س\ر,ف�وا ف أ%م\ر, ر,ي>ك�م'!  *  إ,ن� الـم1ياه.، ب.ه\د1 الر_ك}ب,، أ%غ}باب'
هؤ'لء3 قوم¬ س.ف}ر، ومعهم من الاء3 ما ي.ع\ج,ز' عن ر,ي>ه,م، فهم

ي.ت.واص.و\ن بترك الس_ر.ف1 ف الاء3.
والغ.ب,ـيب': السيل� الصغي الض_ي>ق' من م.ت\ن, البل، وم.ت\ن, 

ال4رض؛ وقيل: ف م'س\ت.واها.
والغ'بe: الغام1ض' من ال4رض؛ قال:

ـ�ها، ف الغ'ب> ذ1ي الغ1ـيطان1،  *  ذ1ئاب' د.ج\ن� دائم الت_ه\تان1 كأ%ن
والمع: أ%غباب¬ وغ�بوب¬ وغ�ب_انD؛ ومن كلمهم: أ%صابنا مطر¬ سال منه الـه'ج_ان� والغ'ب_ان�. والـه'ج_ان� مذكور ف موضعه.

)1والغ'بe: الضارب' من البحر (
 قوله «والغب الضارب من البحر» قال الصاغان هو من الساء الت ل تصريف لا.) حت ي'م\ع1ن. ف الب.ر>. وغ%ب_ب.1(

فلنD ف الاجة: ل} يبالغ فيها. وغ%ب_ب. الذئب' على الغنم إ,ذا ش.د_
 عليها فف%ر.س.. وغ%ب_ب. الف%ر.س': د.ق_ الع'ن'ق.؛ والت_غ\ب,ـيب' أ%ن ي.د.ع.ها وبا شيء# من الياة. وف حديث الزهري: ل ت'ق}بل شهادة

ذي
 ت.غ1ـب_ة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4 ف رواية، وهي ت.ف}ع1ل%ة، م1ن غ%ب_ب الذYئب' ف الغ.نم إ,ذا عاث% فيها، أ%و م1ن\ غ%ب_ب.، مبالغة ف

غ%ب_ الشيء� إ,ذا ف%س.د.
والغ'ب_ة�: الب'ل}غة من الع.ي\ش، كالغ'ف�ة.

أ%بو عمرو: غ%ب\غ.ب. إ,ذا خان ف ش1رائه وب.يع1ه.
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ال4صمعي: الغ.ب.ب' والغ.ب\غ.ب' ال1ل}د' الذي تت الـح.ن.ك. وقال 
الليث: الغ.ب.ب' للبقر والشاء3 ما ت.د.ل�ى عند الن_صيل تت ح.ن.كها،
والغ.ب\غ.ب' للد>يك1 والثور. والغ.ب.ب' والغ.ب\غ.ب': ما ت.غ.ض_ن. من جلد

م.ن\ب,ت1 الع'ث}ن'ون1 ال4س\ف%ل,؛ وخ.ص_ بعض'هم به الد>ي.كة والشاء4 والبقر؛



واستعاره العجاج ف الف%حل، فقال:
بذات1 أ%ثناء� ت.م.سe الغ.ب\غ.با

يعن ش1ق}ش1قة البعي. واستعاره آخر للـح1ر\باء3؛ فقال:
إ,ذا ج.عل% الـح1ر\باء� ي.ب\ي.ضe رأ}س'ه،  *  وت.خ\ض.رe من شس, النهار غ%باغ1ـب'ه\

الفراء�: يقال غ%ب.ب¬ وغ%ب\غ.ب¬. الكسائي: عجوز غ%ب\غ.ب'ها ش1ـب\ر، وهو
الغ.ب.ب'. والن_ص1ـيل�: م.ف}ص1ل� ما بي الع'ن'ق, والرأ}س من تت 

اللYح\ي.ـي\ن.
 والغ.ب\غ.ب': الـم.ن\ح.ر بنÝى. وقيل: الغ.ب\غ.ب' ن'ص'ب¬ كان% ي'ذ}ب.ح' عليه ف الاهلية. وقيل: كل© م.ذ}ب.ح� بنÝى غ%ب\غ.ب¬. وقيل:

الغ.بغ.ب'
الـم.ن\ح.ر بنÝى، وهو ج.ب.ل ف%خ.ص_ص.؛ قال الشاعر:

والراق1صات إ,ل م1نÝى فالغ.ب\غ.ب,
 وف الديث ذكر غ%ب\غ.ب�، بفتح الغيني، وسكون الباء3 ال�ول: موضع النحر بن؛ وقيل: الوضع الذي كان فيه اللت

 بالطائف. التهذيب، أ%بو طالب ف قولم: ر'ب_ ر.م\ية{ من غي رام�؛ أ%و_ل� من قاله الـح.ك%م' بن' ع.ب\د1ي.غ'وث%، وكان أ%ر\م.ى أ%هل
 زمانه، فآل ل%ي.ذ}ب.ح.ن_ على الغ.ب\غ.ب م.هاةv، ف%ح.م.ل قوس.ه وكنانت.ه، فلم ي.ص\ن.ع\ شيئاv، فقال: ل4ذ}ب.ح.ن_ ن.ف}س3ـي! فقال له أ%خوه:

 اذ}ب.ح\ مكانا ع.ش\راv من ال3بل، ول ت.ق}ت'ل} ن.ف}س.ك! فقال: ل أ%ظلم عاترةv، وأ%ت\ر'ك' النافرة%. ث خرج. ابن'ه معه، فرم.ى بقرة
فأ%صابا؛ فقال أ%بوه: ر'ب_ ر.م\ية{ من غ%ي رام�.وغ�ب_ة�، بالضم: ف%ر\خ' ع'قاب� كان لبن ي.ش\ك�ر، وله حديث، والل9ه تعال أ%علم.

) 1@غثلب: غ%ث}ل%ب. الاء4: ج.ر.ع.ه (
 قوله «غثلب الاء جرعه إل» انفرد بذه العبارة صاحب الكم، فذكرها ف رباعي الغي العجمة، وتبعه ابن منظور1(

.vشديدا vللصاغان التابع للتهذيب فلعله سع بما.) ج.ر\عا vهنا وكذلك شارح القاموس، وذكرها الد ف العي الهملة تبعا
@غدب: الغ'دبة: لمة غ%ليظة شبيهة بالغ'د_ة1. ورجلD غ�د'بÒ: جاف{

.Dغليظ
 @غرب: الغ.ر\ب' والـم.غ\ر,ب': بعن واحد. ابن سيده: الغ.ر\ب' خ1لف' الش_ر\ق، وهو الـم.غ\ر,ب'. وقوله تعال: ر.ب

 الـم.ش\ر,ق%ي\ن ور.بe الـم.غ\ر,ب.ي\ن,؛ أ%حد' الـم.غ\ر,بي: أ%ق}ص.ى ما ت.ن\ت.هي إ,ليه الشمس' ف الصيف، والخ.ر': أ%ق}ص.ى ما ت.ن\ت.ه,ي إ,ليه
ف الشتاء3؛ وأ%حد

 الـم.ش\رقي: أ%ق}صى ما ت'شر,ق' منه الشمس' ف الصيف، وأ%ق}ص.ى ما ت'ش\ر,ق' منه ف الشتاء3؛ وبي الغرب ال4ق}ص.ى
 والـم.غ\رب, ال4د\ن مائةD وثانون م.غ\رباv، وكذلك بي الـم.ش\رقي. التهذيب: للشمس م.ش\ر,قان1 وم.غ\ر,بان1: فأ%حد' مشرقيها

 أ%ق}ص.ى الـم.طالع ف الشتاء3، والخ.ر' أ%قصى م.طالعها ف الق%ي\ظ، وكذلك أ%حد' م.غ\ر,ب.ي\ها أ%قصى الـم.غارب ف الش>تاء3،
 وكذلك ف الانب الخر. وقوله ج.ل� ثناؤ'ه: فل أ�ق}س3م' بر.ب> الـم.شارق والـم.غار,ب؛ ج.مع.، ل4نه أ�ريد أ%نا ت'ش\ر,ق' كل

 يوم� من موضع، وت.غ\ر'ب' ف موضع، إ,ل انتهاء3 السنة. وف التهذيب: أ%راد. م.ش\ر,ق. كلY يوم وم.غ\ر,ب.ه، فهي مائة وثانون
م.ش\رقاv، ومائة وثانون مغ\ر,با.
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والغ'ر'وب': غ�يوب' الشمس.

 غ%ر.ب.ت1 الشمس' ت.غ\ر'ب' غ�روباv وم'غ.ي\ر,باناv: غاب.ت\ ف الـم.غ\ر,ب,؛ وكذلك غ%ر.ب. النجم'، وغ%ر_ب.. وم.غ\ر,بان� الشمس,: حيث
ت.غر'ب.

ولقيته م.غر,ب. الشمس, وم'غ.ي\ر,بان.ها وم'غ.ي,بانات1ها أ%ي عند غ�روبا.
وقول�هم: لقيته م'غ.ي\ر,بان% الشمس,، ص.غ_روه على غي م'ك%ب_ره، كأ%نم
صغروا م.غر,باناv؛ والمع: م'غ.ي\ر,بانات'، كما قالوا: م.فار,ق' الرأ}س،

كأ%نم جعلوا ذلك الـح.ي>ز أ%جزاءé، ك�ـل�ما ت.ص.و_ب.ت1 الشمس' ذ%ه.ب.
 منها ج'ز\ء#، ف%ج.م.ع'وه على ذلك. وف الديث: أ%ل إ,ن� م.ث%ل% آجال1ك�م ف آجال, ال�م.م, ق%ب\ل%كم، كما بي صلة1 الع.ص\ر إ,ل

م'غ.ي\ربان1 
الشمس أ%ي إ,ل و.قت1 م.غ1ـيبها. والـم.غر,ب' ف ال4صل: م.و\ض1ع'

 الغ'روب, ث است'ع\م1ل ف الصدر والزمان، وقياس'ه الفتح، ولكن است'ع\م1ل بالكسر كالـم.ش\ر,ق والسج,د. وف حديث أ%ب
سعيد: خ.ط%ب.نا رسول� الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم، إ,ل م'غ.يبان1 الشمس,.

والـم'غ.ر>ب': الذي يأ}خ'ذ� ف ناحية الـم.غ\ر,ب,؛ قال ق%ي\س' بن' الـم'ل%و�ح:
وأ%ص\ب.ح\ت' من ل%يلى، الغ.داة، كناظ1ر�  *  مع الصeب\ح ف أ%ع\قاب, ن.ج\م� م'غ.ر>ب,

وقد ن.س.ب. الـم'ب.ر>د' هذا البيت. إ,ل أ%ب ح.ي_ة% النeم.ي\ري.
وغ%ر_ب. القوم': ذ%ه.ب'وا ف الـم.غ\ر,ب,؛ وأ%غ}ر.ب'وا: أ%ت.وا الغ.ر\ب.؛ 

وت.غ.ر_ب.: أ%ت.ى من ق1ـب.ل, الغ.ر\ب. والغ.ر\بe من الشجر: ما أ%صابته
الشمس' ب.ر>ها عند أ�ف�ولا. وف التنزيل العزيز: ز.ي\ت'ونة{ ل

ش.ر\ق1ـي_ة{ ول غ%ر\ب,ـي_ة{.
والغ.ر\ب': الذهاب' والت_ن.ح>ي عن الناس,. وقد غ%ر.ب. عنا ي.غ\ر'ب'

غ%ر\باv، وغ%ر_ب.، وأ%غ}ر.ب.، وغ%ر_به، وأ%غ}ر.به: ن.ح_اه. وف الديث:
أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%م.ر بت.غ\ريب, الزان سنةv إ,ذا ل

ي'ح\ص.ن\؛ وهو ن.ف}ي'ه عن ب.ل%ده.
والغ.ر\بة والغ.ر\ب': الن_و.ى والب'ع\د، وقد ت.غ.ر_ب؛ قال ساعدة بن 

:vج'ؤ.ي_ة يصف سحابا
ث ان\ت.هى ب.ص.ري وأ%ص\ب.ح. جال1ساv، *  م1ن\ه لن.ج\د{، ط%ائف¬ م'ت.غ.ر>ب'

وقيل: م'ت.غ.ر>ب¬ هنا أ%ي من ق1ـب.ل الـم.غ\رب.
ويقال: غ%ر_ب. ف ال4رض وأ%غ}ر.ب. إ,ذا أ%م\ع.ن. فيها؛ قال ذو الرمة:

أ%د\ن.ى ت.قاذ�ف1ه الت_غ\ريب' وال%ب.ب'



وي'روى الت_ق}ريب'.
ون.ـوÝى غ%ر\بةD: بعيدة. وغ%ر\بة� الن_وى: ب'ع\د'ها؛ قال الشاعر:

وش.ط� ول� الن_و.ى، إ,ن� الن_و.ى ق�ذ�ف¬، *  ت.ي_احةD غ%ر\بةD بالد_ار, أ%ح\يانا
الن_و.ى: الكان� الذي ت.ن\وي أ%ن} ت.ـأ}ت1ـي.ه ف س.ف%رك.

.Dنائ1ـي.ة :Dودار'هم غ%ر\بة
وأ%غ}ر.ب. القوم': ان\ت.و.و\ا.

وش.ـأ}و¬ م'غ.ر>ب¬ وم'غ.ر_ب¬، بفتح الراء3: بعيد؛ قال الكميت:
ع.ه\د.ك من أ�ول%ى الش_ب,ـيبة1 ت.ط}ل�ب'  *  على د'ب'ر�، هيهات. ش.ـأ}و¬ م'غ.ر>ب'

وقالوا: هل أ%ط}ر.ف}ت.نا من م'غ.ر>بة1 خ.ب.ر�؟ أ%ي هل من خ.ب.ر جاء4 من
ب'ع\د{؟ وقيل إ,نا هو: هل من م'غ.ر>بة1 خ.ب.ر�؟ وقال يعقوب إ,نا هو:
هل جاء4ت\ك م'غ.ر>بة� خ.ب.ر�؟ يعن ال%ب.ر الذي ي.ط}ر.أ� عليك من بل%د{

سو.ى بلد1ك. وقال ثعلب: ما 
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 ع1ن\د.ه من م'غ.ر>بة1 خ.ب�، ت.س\ت.ف}ه,م'ه أ%و ت.ن\ف1ـي ذلك عنه أ%ي ط%ريفةD. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه قال لرجل ق%د1م. عليه
 من بعض ال4ط}راف: هل من م'غ.ر>بة1 خ.ب.ر؟ أ%ي هل من خب.ر� جديد{ جاء4 من بلد{ بعيد{؟ قال أ%بو عبيد: يقال بكسر الراء

.Dبالفتح، وأ%صله فيما ن'ر.ى من الغ.ر\ب,، وهو الب'ع\د؛ ومنه قيل: دار' فلن{ غ%ر\بة ،eوفتحها، مع ال3ضافة فيهما. وقالا ال�م.و,ي 
والب' 

.vطريفا vحادثا vالـم'غ\ر,ب': الذي جاء4 غريبا
والتغريب': النفي' عن البلد.

 وغ%ر.ب. أ%ي ب.ع'د.؛ ويقال: اغ}ر'ب\ عن أ%ي تباع.د\؛ ومنه الديث: أ%نه أ%م.ر. بت.غ\ريب, الزان؛ التغريب': النفي' عن البلد الذي
و.ق%ع.ت

 ال1ناية� فيه. يقال: أ%غر.ب\ت'ه وغ%ر_ب\ت'ه إ,ذا ن.ح_ي\ت.ه وأ%ب\ع.د\ت.ه.والت_غ.رeب': الب'ع\د'. وف الديث: أ%ن رجلv قال له: إ,ن� امرأ%ت ل ت.ر'دe ي.د
لم1س، فقال: غر>ب\ها أ%ي أ%ب\ع1د\ها؛ يريد' الطلق.

وغ%ر_ب.ت الكلب': أ%م\ع.ن.ت\ ف طلب الصيد.
.vوغ%ر_به وغ%ر_ب. عليه: ت.ر.كه ب'ع\دا

والغ'ر\بة� والغ'ر\ب: النeزوح' عن الو.ط%ن والغ}ت1راب'؛ قال 
الـم'ت.ل%م>س': 

أ%ل أ%ب\ل1غا أ%فناء4 س.عد1 بن مالك{  *  ر,سالة% م.ن قد صار، ف الغ'ر\ب,، جان,ـب'ه\
والغ}ت1راب' والتغرeب كذلك؛ تقول منه: ت.غ.ر_ب.، واغ}ت.ر.ب.، وقد

غ%ر_به الدهر'. ورجل غ�ر'ب، بضم الغي والراء، وغريب¬: بعيد عن و.ط%ن,ه؛ المع غ�ر.باء، وال�نثى غ%ريبة؛ قال:



إ,ذا ك%و\ك%ب' ال%ر\قاء3 لح. بس'ح\رة{  *  س'ه.ي\لD، أ%ذاع.ت\ غ%ز\ل%ها ف الغ.رائب,
 أ%ي ف%ر_ق%ت\ه بينهن�؛ وذلك أ%ن أ%كثر من ي.غ\ز,ل بال�جرة، إ,نا هي غريبةD. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، س'ئ1ل
 عن الغ'رباء، فقال: الذين ي'ح\ي'ون% ما أ%مات. الناس' من س'ن_ت1ـي. وف حديث آخر: إ,ن9 ال3سلم. ب.دأ% غريباv، وسيعود غريبا
 كما ب.دأ%، فطوب.ـى للغ'رباء3؛ أ%ي إ,نه كان ف أ%و�ل, أ%م\ر,ه كالغريب, الوحيد1 الذي ل أ%هل له عنده، لقلة السلمي يومئذ؛

 وسيعود' غريباv كما كان أ%ي ي.ق1ل© السلمون ف آخر الزمان فيصيون كالغ'رباء، فط�وب للغ'ر.باء؛ أ%ي النة� ل�ولئك السلمي
الذين كانوا ف

 أ%و�ل ال3سلم، ويكونون ف آخره؛ وإ,نا خ.ص_هم با لصب\رهم على أ%ذى الكفار أ%و_لv وآخراv، ول�زومهم دين. ال3سلم. وف
 حديث آخر: أ�م_ت1ـي كالطر، ل ي'د\ر.ى أ%و_ل�ها خي أ%و آخ1ر'ها. قال: وليس شيء# من هذه ال�حاديث مالفاv للخر، وإ,نا
 أ%راد أ%ن أ%هل% ال3سلم حي ب.دأ% كانوا قليلv، وهم ف آخر الزمان ي.ق1ل©ون إ,ل� أ%نم خيار. وما ي.د'ل© على هذا العن الديث
 الخر: خ1ـيار' أ�م_ت1ـي أ%و_ل�ها وآخ1ر'ها، وبي ذلك ث%ب.ج¬ أ%ع\و.ج' ليس منك. ول%س\ت. منه. ور.ح.ى اليد1 ي'قال لا: غ%ريبة، ل4ن

اليان ي.تعاور'ونا بينهم؛ وأ%نشد بعض'هم: 
كأ%ن� ن.ف1ـي_ ما ت.ن\ف1ي ي.داها، *  ن.ف1ـيe غريبة{ ب,ـي.د.ي\ م'ع1ـي,

والـم'عي': أ%ن ي.س\تعي. الـم'دير بيد رجل أ%و امرأ%ة، ي.ض.ع' يده على
يده إ,ذا أ%دارها.

واغ}ت.ر.ب. الرجل�: ن.ك%ح ف الغ.رائب,، وت.ز.و_ج. إ,ل غي أ%قاربه.
وف الديث: اغ}ت.ر,ب'وا ل ت'ض\و'وا أ%ي ل يتزو�ج الرجل� القرابة

القريبة%، فيجيء4 ولد'ه ضاو,ي�اv. والغ}ت1راب': افت1عال من الغ'ر\بة؛ أ%راد: ت.ز.و_ج'وا إ,ل الغرائب من النساء3 غي ال4قارب، فإ,نه 
>640<ص:

 أ%ن\ج.ب' لل4ولد. ومنه حديث الـم'غ1ـية: ول غريبةD ن.ج,ـيبةD أ%ي إ,نا مع كونا غريبةv، فإ,نا غي' ن.جيبة1 ال4ولد. وف
 الديث: إ,ن9 فيكم م'غ.ر>بي؛ قيل: وما م'غ.ر>بون؟ قال: الذين ي.شتر,ك' فيهم النe؛ س'مeوا م'غ.ر>بي ل4نه دخل فيهم ع1ر\ق¬ غريب¬،

 أ%و جاؤ'وا من ن.س.ب� بعيد{؛ وقيل: أ%راد بشاركة الن� فيهم أ%م\ر.هم إ,ياهم بالزنا، وتسين.ه لم، فجاء أ%ولد'هم عن غي
 ر,ش\دة، ومنه قول�ه تعال: وشار,ك}ه'م ف ال4موال وال4ولد. ابن ال4عراب: التغريب' أ%ن يأ}ت ببني. ب,ـيض�، والتغريب' أ%ن

يأ}ت1ـي. بب.ني. س'ود{، والتغريب' أ%ن ي.ج\م.ع. الغ'راب.، وهو ال%ل1ـيد' والث�ل}ج، فيأ}كل%ه.
وأ%غ}ر.ب. الرجل�: صار غريباv؛ حكاه أ%بو نصر.

 وق1د\ح¬ غريب¬: ليس من الشجر الت سائر' الق1داح, منها. ورجل غريب¬: ليس من القوم؛ ورجلD غريب¬ وغ�ر'ب¬ أ%يضاv، بضم
الغي والراء3، وتثنيته غ�ر'بان1؛ قال ط%ه\مان� بن ع.م\رو الك1لب:

وإ,ن% والع.ب\س3ـي_، ف أ%رض, م.ذ}ح1ج�،  *  غ%ريبان1، ش.ت_ى الدار,، م'خ\تل1فان1
وما كان غ%ضe الط�ر\ف1 منا س.ج,ـي_ةv،  *  ولكننا ف م.ذ}ح1ج� غ�ر'بان1

والغ'رباء�: ال4باع1د'. أ%بو عمرو: رجل غ%ريب¬ وغ%ريبÒ وش.ص1ـيب¬
وطار,يÒ وإ,تاو,يÒ، بعن.



والغ.ريب': الغام1ض' من الكلم؛ وك%لمة غ%ريبةD، وقد غ%ر'ب.ت\، وهو من ذلك.
وفرس غ%ر\ب¬: م'ت.رام� بنفسه، م'ت.تابع¬ ف ح'ض\ره، ل ي'ن\ز,ع' حت

ي.ب\ع.د. بفارسه. وغ%ر\ب' الف%ر.س,: ح1د_ت'ه، وأ%و_ل� ج.ر\ي,ه؛ تقول: ك%ف%ف}ت' من غ%ر\به؛ قال النابغة الذبيان:
وال%ي\ل� ت.م\ز.ع' غ%ر\باv ف أ%ع1ن_ت1ها،  *  كالط�ي\ر, ي.ن\ج'و من الشeؤ\ب'وب, ذي الب.ر.د1

قال ابن بري: صواب' انشاد1ه1: واليل%، بالنصب، ل4نه معطوف على الائة من قوله:
الواه1ب, الائة% ال4ب\كار. ز.ي_ن.ها،  *  س.ع\دان� ت'وض1ـح.، ف أ%وبار,ها اللYب.د1

والشeؤ\ب'وب': الد_ف}عة� من الـم.طر الذي يكون فيه الب.ر.د'.
والـم.ز\ع': س'ر\عة� الس_ي\ر. والس_ع\دان�: ت.س\م.ن' عنه ال3بل، وت.غ\ز'ر

أ%لبان'ها، وي.ط1ـيب' لمها. وت'وض1ـح': موضع. واللYب.د': ما ت.ل%ب_د. من
الو.بر، الواحدة� ل1ب\د.ة، التهذيب: يقال ك�ف_ من غ%ر\بك أ%ي من 

ح1د_تك.والغ.ر\ب': ح.دe كلY شيء، وغ%ر\ب' كلY شيء� ح.دeه؛ وكذلك غ�رابه.
وفرس¬ غ%ر\ب¬: كثي' الع.د\و,؛ قال لب,ـيد:

غ%ر\ب' الـم.ص.ب_ة1، م.ح\مود¬ م.صار,ع'ه،  *  لهي الن_هار, لس.ي\ر, الليل, م'ح\ت.ق1ر'
أ%راد بقوله غر\ب' الـم.ص.ب_ة: أ%نه ج.و.اد¬، واس1ع' ال%ي\ر والع.طاء

عند الـم.ص.ب_ة أ%ي عند إ,ع\طاء3 الال، ي'ك}ث1ر'ه كما ي'ص.بe الاء�.
وعي¬ غ%ر\بةD: بعيدة� الـم.ط}ر.ح. وإ,نه لغ.ر\ب' الع.ي أ%ي بعيد' م.ط}ر.ح العي؛ وال�نثى غ%ربة� العي؛ وإ,ياها ع.ن.ى الطYرم_اح' بقوله:

ذ%اك. أ%م\ ح.ق}باء� ب.ي\دان.ةD، *  غ%ر\بة� الع.ي\ن, ج.هاد' الـم.س.ام\
 وأ%غ}ر.ب. الرجل�: جاء4 بشيء� غ%ريب. وأ%غ}ر.ب عليه، وأ%غ}ر.ب به: ص.ن.ع به ص'ن\عاv قبيحاv. ال4صمعي: أ%غ}ر.ب الرجل� ف م.ن\ط1ق1ه

إ,ذا ل ي'ب\ق, ش.ي\ئاv إ,ل� تكلم
>641<ص:

  به. وأ%غ}ر.ب. الفرس' ف ج.ر\يه: وهو غاية الكثار. وأ%غ}ر.ب. الرجل� إ,ذا اش\ت.د_ وج.ع'ه من مرض� أ%و غيه. قال ال4صمعي
وغيه: وك�ل© ما و.اراك وس.ت.رك، فهو م'غ\ر,ب¬؛ وقال ساعدة الـه'ذ%ل©:

م'و.ك�لD بس'د'وف الص_و\م، ي'ب\ص1ر'ها *  من الـم.غار,ب,، م.خ\ط�وف' الـح.ش.ا، ز.ر,م'
وك�ن'س' الو.ح\ش: م.غار,ب'ها، لس\تتارها با.

وع.ن\قاء� م'غ\ر,ب¬ وم'غ\ر,بةD، وع.ن\قاء� م'غ\ر,ب�، على ال3ضافة، عن
أ%ب علي�: طائر¬ عظيم ي.ب\ع'د' ف ط%يانه؛ وقيل: هو من ال4ل}فاظ1

 الدالة1 على غي معن. التهذيب: والع.ن\قاء� الـم'غ\ر,ب'؛ قال: هكذا جاء4 عن الع.ر.ب بغي هاء، وهي الت أ%غ}ر.ب.ت\ ف البلد1،
 ف%ن.ـأ%ت\ ول ت'ح.س_ ول ت'ر. وقال أ%بو مالك: الع.ن\قاء� الـم'غ\ر,ب' رأ}س' ال4كم.ة ف أ%ع\لى ال%ب.ل الطويل؛ وأ%ن\كر أ%ن يكون

طائراv؛ وأ%نشد:
وقالوا: الفت ابن' ال4ش\ع.ر,ي_ة1، ح.ل�ق%ت\،  *  به، الـم'غ\ر,ب' الع.ن\قاء�، إ,ن} ل ي'س.د_د1



 ومنه قالوا: طار.ت\ به الع.ن\قاء� الـم'غ\ر,ب'؛ قال ال4زهري: ح'ذفت هاء التأ}نيث منها، كما قالوا: ل1ح\يةD ناص1لD، وناقة ضامر،
وامرأ%ة عاشق.

وقال ال4صمعي: أ%غ}ر.ب. الرجل� إ,غراباv إ,ذا جاء4 بأ%مر غريب. وأ%غ}ر.ب. الداب_ة� إ,ذا اش\ت.د_ بياض'ه، حت ت.ب\ي.ض_ م.حاج,ر'ه وأ%ر\فاغ�ه،
وهو م'غ\ر,ب¬. وف الديث: طارت\ به ع.ن\قاء� م'غ\ر,ب¬ أ%ي ذ%ه.ب.ت\ به

.�الداهية
والـم'غ\ر,ب': الـم'ب\ع1د' ف البلد.

وأ%صابه س.ه\م' غ%ر\ب� وغ%ر.ب� إ,ذا كان ل ي.د\ري م.ن ر.ماه. وقيل:
إ,ذا أ%تاه م1ن حيث� ل ي.د\ر,ي؛ وقيل: إ,ذا ت.ع.م_د به غي.ه فأ%صابه؛ وقد

 ي'وص.ف به، وهو يسك�ن ويرك، ويضاف ول يضاف، وقال الكسائي وال4صمعي: بفتح الراء3؛ وكذلك س.ه\م' غ%ر.ض�. وف
 الديث: أ%ن رجلv كان واق1فاv معه ف غ%زاة{، فأ%ص.اب.ه س.ه\م' غ%ر\ب� أ%ي ل ي'ع\ر.ف' راميه؛ يقال: س.ه\م' غرب وسهم¬ غ%رب¬،

 بفتح الراء3 وسكونا، بال3ضافة وغي ال3ضافة؛ وقيل: هو بالسكون إ,ذا أ%تاه م1ن حيث� ل ي.د\ر,ي، وبالفتح إ,ذا رماه فأ%صاب
غيه. قال ابن ال4ثي والروي: ل يثبت عن ال4زهري إ,ل الفتح.

 والغ.ر\ب' والغ.ر\بة: الـح1د_ة�. ويقال ل1ح.د> السيف: غ%ر\ب¬. ويقال: ف لسانه غ%ر\ب¬ أ%ي ح1د_ة. وغ%ر\ب' اللسان1: ح1د_ت'ه. وسيف
:vغ%ر\ب: قاطع حديد؛ قال الشاعر يصف سيفا

غ%ر\باv سريعاv ف الع1ظام, ال�ر\س,
 ولسان غ%ر\ب¬: ح.ديد¬. وغ%ر\ب' الفرس: ح1د_ت'ه. وف حديث ابن عباس ذ%ك%ر الص>د>يق.، فقال: كان% والل9ه1 ب.ر�اv ت.ق1ـي�اv ي'ص.اد.ى

غ%ر\ب'ه؛
(يتبع...)

): غرب: الغ.ر\ب' والـم.غ\ر,ب': بعن واحد. ابن سيده: الغ.ر\ب' خ1لف'... ...1@(تابع... 
 وف رواية: ي'ص.اد.ى منه غ%ر\ب¬؛ الغ.ر\ب': ال1د_ة�؛ ومنه غ%ر\ب' السيف؛ أ%ي كان.ت\ ت'د.ار.ى ح1د_ت'ه وت'ت_ق%ى؛ ومنه حديث عمر:

 ف%س.ك�ن. من غ%ر\به؛ وف حديث عائشة، قالت عن زينب، رضي الل9ه عنها: ك�ل© خ1لل1ها م.ح\مود¬، ما خ.ل س.و\ر.ةv من غ%ر\ب�،
 كانت فيها؛ وف حديث الـح.س.ن: س'ئل عن الق�بلة للصائم، فقال: إ,ن أ%خاف' عليك غ%ر\ب. الش_باب أ%ي ح1د_ته. والغ.ر\ب':

الن_شاط والت_ماد1ي.
واس\ت.غ\ر.ب ف الض_ح1ك، واس\ت'غ\ر,ب.: أ%ك}ث%ر. منه. وأ%غ}ر.ب.:

 اش\ت.د_ ض.ح1ك�ه ول%ج_ فيه. واس\ت.غ\ر.ب. عليه الضحك'، كذلك. وف الديث: أ%نه ض.ح1ك. حت است.غ\ر.ب. أ%ي بال%غ% فيه. ي'قال:
أ%غ}ر.ب. ف ض.ح1كه، واس\ت.غ\ر.ب.، وكأ%نه من الغ.ر\ب, الب'ع\د1؛

>642<ص:
  وقيل: هو الق%ه\قهة. وف حديث السن: إ,ذا اس\ت.غ\ر.ب الرجل� ض.ح1كاv ف الصلة، أ%عاد. الصلة%؛ قال: وهو مذهب أ%ب

 حنيفة، ويزيد عليه إ,عادة% الوضوء. وف د'عاء3 ابن, ه'ب.ي\ر.ة: أ%ع'وذ� بك من كل شيطان{ م'س\ت.غ\ر,ب�، وك�لY ن.ب.ط1ـي¼ م'س\ت.ع\ر,ب�؛



 قال الـح.ر\ب: أ%ظ�نeه الذي جاو.ز. الق%د\ر. ف ال�ب\ث1، كأ%نه من الس\ت1غ\راب ف الض_ح1ك، ويوز أ%ن يكون بعن الـم'ت.ناه1ي ف
الـح1د_ة1، من الغ.ر\ب: وهي الـح1د_ة�؛ قال الشاعر:

فما ي'غ\ر,ب'ون% الض_ح\ك. إ,ل� ت.ب.سeماv،  *  ول ي.ن\س'ب'ون% القول% إ,ل� ت.خ.اف1ـي.ا
شر: أ%غ}ر.ب. الرجل� إ,ذا ض.ح1ك. حت ت.ب\د'و. غ�روب' أ%س\نانه.

 والغ.ر\ب': الر_او,ي.ة� الت ي'ح\م.ل� عليها الاء. والغ.ر\ب': د.ل}و عظيمة من م.سك1 ث%و\ر�، م'ذ%ك�ر¬، وجعه' غ�روب¬. ال4زهري، الليث:
الغ.ر\ب' يوم' الس_ق}ي,؛ وأ%نشد:

ف يوم غ%ر\ب�، وماء� البئر م'ش\ت.ر.ك'
 قال: أ�راه أ%راد بقوله ف يوم غ%رب� أ%ي ف يوم ي'س\ق%ى فيه بالغ.ر\ب,، وهو الدلو الكبي، الذي ي'س\ت.ق%ى به على السانية؛ ومنه

قول لبيد:
فص.ر.ف}ت' ق%ص\راv، والشeؤ'ون� كأ%نا  *  غ%ر\ب¬، ت.خ'بe به الق%ل�وص'، ه.ز,ي'

وقال الليث: الغ.ر\ب'، ف بيت لبيد{: الر_اوية، وإ,نا هو الد_ل}و 
الك%بية�. وف حديث الرؤيا: فأ%خ.ذ% الد_ل}و. ع'م.ر'، فاس\ت.حال%ت\ ف
ي.د1ه غ%ر\باv؛ الغ.ر\ب'، بسكون الراء3: الدلو العظيمة الت ت'ت_خ.ذ� من

 جلد1 ث%و\ر�، فإ,ذا فتحت الراء، فهو الاء السائل بي البئر والوض، وهذا تثيل؛ قال ابن ال4ثي: ومعناه أ%ن عمر لا أ%خذ الدلو
 ليستقي ع.ظ�م.ت\ ف يده، ل4ن الف�ت'وح كان ف زمنه أ%ك}ث%ر. منه ف زمن أ%ب بكر، رضي الل9ه عنهما. ومعن اس\ت.حال%ت\:

 انقلبت\ عن الص>غ.ر إ,ل الك1ـب.ر. وف حديث الزكاة: وما س'ق1ـي. بالغ.ر\ب,، ففيه ن,ص\ف' الع'ش\ر. وف الديث: لو أ%ن� غ%ر\با
 من جهنم ج'ع1ل% ف ال4رض، لذى ن.ت\ن' ر,ي1ه وش1د_ة ح.ر>ه ما بي الـم.ش\رق والغرب. والغ.ر\ب': ع1ر\ق¬ ف م.ج\ر.ى الد_م\ع

 ي.س\ق1ـي ول ي.ن\ق%ط1ـع، وهو كالناس'ور؛ وقيل: هو عرق¬ ف العي ل ينقطع س.ق}ي'ه. قال ال4صمعي: يقال: بعينه غ%ر\ب¬ إ,ذا
كانت تسيل، ول ت.ن\ق%طع 

د'م'وع'ها. والغ.ر\ب': م.س3ـيل� الد_م\ع، والغ.ر\ب': ان\ه,مال�ه من العي.
والغ'ر'وب': الدeموع حي ترج من العي؛ قال:

ما لك. ل ت.ذ}ك�ر أ�م_ ع.م\رو،  *  إ,ل� لع.ي\ن.ي\ك. غ�روب¬ ت.ج\ر,ي
واح1د'ها غ%ر\ب¬.

والغ'روب' أ%يضاv: م.جار,ي الد_م\ع,؛ وف التهذيب: م.جار,ي الع.ي\ن,.
.vغ%ر\با �وف حديث السن: ذ%ك%ر ابن. عباس فقال: كان م1ث%ج�اv ي.س3ـيل

 الغ.ر\ب': أ%حد' الغ'ر'وب,، وهي الدeم'وع حي تري. ي'قال: بعين,ه غ%ر\ب¬ إ,ذا سال% د.م\ع'ها، ول ينقطع\، فش.ب_ه به غ%ز.ار.ة علمه،
وأ%نه ل

ينقطع م.د.د'ه وج.ر\ي'ه. وكل© ف%ي\ض.ة من الد_م\ع: غ%ر\ب¬؛ وكذلك هي من المر.
واس\ت.غ\ر.ب. الدمع': سال.

وغ%ر\ب.ا العي: م'ق}د1م'ها وم'ؤ\خ1ر'ها. وللعي غ%ر\بان1: م'ق}د1م'ها 



وم'ؤ\خ1ر'ها.
.�والغ.ر\ب': ب.ث}رة تكون ف العي، ت'غ1ذ© ول ت.ر\قأ
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 وغ%ر,ب.ت العي' غ%ر.باv: و.ر,م. م.ـأ}ق�ها.

وبعينه غ%ر.ب¬ إ,ذا كانت تسيل، فل تنقطع د'موع'ها. والغ.ر.ب'،
م'ح.ر_ك: ال%د.ر' ف العي، وهو السeلق'.

وغ%ر\ب' الفم: كثرة� ريق1ه وب.ل%ل1ه؛ وجعه: غ�ر'وب¬. وغ�روب' 
ال4سنان1: م.ناق1ـع' ريق1ها؛ وقيل: أ%طراف�ها وح1د_ت'ها وماؤ'ها؛ قال

ع.نترة:
 إ,ذ} ت.ست.ب,ـيك. ب,ذي غ�روب� واض1ـح�، *  ع.ذ}ب� م'ق%ب_ل�ه، ل%ذ1يذ الـم.ط}ع.م, وغ�روب' ال4سنان1: الاء� الذي ي.جر,ي عليها؛

 الواحد: غ%ر\ب¬. وغ�روب' الث�نايا: حدeها وأ�ش.ر'ها. وف حديث النابغة: ت.ر,فe غ�روب'ه؛ هي جع غ%ر\ب، وهو ماء الفم، وح1د_ة
 ال4سنان. والغ.ر.ب': الاء� الذي يسيل من الد_ل}و؛ وقيل: هو كل© ما انص.ب_ من الدلو، من ل%د'ن} رأ}س, البئر إ,ل الوض,. وقيل:
 الغ.ر.ب' الاء� الذي ي.ق}ط�ر من الد>لء3 بي البئر والوض، وتتغي ري'ه سريعاv؛ وقيل: هو ما بي البئر والوض، أ%و ح.و\ل%ه'ما من

الاء3 والطي؛ قال ذو الرمة:
وأ�د\ر,ك. الـم'ت.ب.ق�ى من ث%ميل%ت1ه،  *  ومن ث%مائ1لها، واس\ت'نش1ئ% الغ.ر.ب'

وقيل: هو ريح الاء والطي ل4نه يتغي ري'ه' سريعاv. ويقال للد_ال بي البئر والو\ض: ل ت'غ\ر,ب\ أ%ي ل ت.د\ف�ق, الاء4 بينهما
فت.و\ح.ل.وأ%غ}ر.ب. الـح.وض. وال3ناء4: مل4ها؛ وكذلك الس>قاء4؛ قال ب,ش\ر بن أ%ب خاز,م:

وكأ%ن� ظ�ع\ن.ه'م'، غ%داة% ت.ح.م_ل�وا،  *  س'ف�ن¬ ت.ك%ف�ـأ� ف خ.ليج� م'غ\ر.ب,
وأ%غرب. الساقي إ,ذا أ%كثر الغ.ر\ب.. وال3غراب': كثرة� الال، وح'س\ن'

الال من ذلك، كأ%ن� الال% ي.م\ل� ي.د.ي\ مال1ك1ه، وح'سن. الال ي.م\ل� نفس. ذي الال؛ قال ع.د1يe بن زيد الع1ـباد1ي�:
أ%نت. ما ل%ق1ـيت.، ي'ب\ط1ر'ك. ال3غـ  *  ـراب' بالط�يش,، م'ع\ج.ب¬ م.حب'ور'

والغ.ر.ب': ال%م\ر'؛ قال:
د.ع1ـين أ%ص\ط%ب,ـح\ غ%ر.باv فأ�غ}ر,ب\  *  مع الف1تيان1، إ,ذ ص.ب.حوا، ث�م'ودا

والغ.ر.ب': الذ�ه.ب'، وقيل: الفض_ة؛ قال ال4عشى:
إ,ذا ان\ك%ب_ أ%ز\ه.ر' بي السeقاة،  *  ت.رام.و\ا به غ%ر.باv أ%و ن'ضارا

ن.ص.ب. غ%ر.باv على الال، وإ,ن كان ج.و\هراv، وقد يكون تييزاv. ويقال الغ.ر.ب: جام' ف1ض_ة{؛ قال ال4عشى:
ف%د.ع\د.عا س'ر_ة% الر_كاء3، كما  *  د.ع\د.ع. ساقي ال4عاج,م, الغ.ر.با

 قال ابن بري: هذا البيت للبيد، وليس لل4عشى، كما زعم الوهري، والر_كاء، بفتح الراء3: موضع؛ قال: وم1ن الناس, م.ن
 يكسر الراء، والفتح أ%صح. ومعن د.عد.ع.: م.ل4. وص.ف. ماء4ين, الت.ق%يا من الس_يل، فمل س'ر_ة الر_كاء3 كما مل4 ساقي ال4عاج,م

ق%د.ح. الغ.ر.ب خ}راv؛ قال: وأ%ما بيت ال4عشى الذي وقع فيه الغ.ر.ب' بعن الفضة فهو قوله:



ت.رام.وا به غ%ر.باv أ%و ن'ضارا
وال4زهر: إ,بريق¬ أ%بيض' ي'ع\م.ل� فيه المر'، وانكباب'ه إ,ذا ص'ب_

منه ف الق%د.ح. وت.راميهم بالش_راب: هو م'ناو.لة� بعضهم بعضاv أ%قداح. ال%م\ر. والغ.ر.ب':
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  الفضة. والنeضار': الذ�ه.ب'. وقيل: الغ.ر.ب' والنeضار: ضربان من الشجر ت'عمل منهما ال4ق}داح'. التهذيب: الغ.ر\ب' ش.ج.ر
 ت'س.و_ى منه ال4ق}داح' الب,ـيض'؛ والنeضار: ش.ج.ر¬ ت'س.و_ى منه أ%قداح ص'ف}ر، الواحدة�: غ%ر\ب.ةD، وهي ش.ج.رة ض.خ\مةD شاكة

خ.ضراء�، وهي الت ي'ت_خ.ذ� منها الك�ح.يل�، وهو الق%ط1ران�، ح1جازية.
 قال ال4زهري: وال4ب.ل� هو الغ.ر\ب' ل4ن� الق%ط1ران% ي'س\ت.خ\ر.ج' منه. ابن سيده: والغ.ر\ب'، بسكون الراء3: شجرة ض.خ\مة شاكة

خ.ض\راء
 ،�ح1جاز,ي_ة، وهي الت ي'ع\م.ل� منها الك�حيل� الذي ت'ه\نأ� به ال3بل

واح1د.ت'ه غ%ر\بة. والغ.ر\ب': الق%د.ح، والمع أ%غ}راب؛ قال ال4عشى:
باك%ر.ت\ه' ال4غ}راب' ف س1ن.ة1 الن_و\  *  م,، فت.ج\ري خ1لل% ش.و\ك1 الس_يال,

)1وي'روى باك%ر.ت\ها. والغ.ر.ب': ض.ر\ب¬ من الشجر، واحدته غ%ر.ب.ةD؛ قاله الوهري (
  قوله «قاله الوهري» أي وضبطه بالتحريك بشكل القلم وهو مقتضى سياقه فلعله غي الغرب الذي ضبطه ابن سيده1(

بسكون الراء.) ؛ وأ%نشد:
ع'ود'ك. ع'ود' النeضار, ل الغ.ر.ب'

قال: وهو اس\ب,ـيد\دار\، بالفارسية.
والغ.ر.ب': داء ي'ص1ـيب' الشاة%، فيت.م.ع_ط خ'ر\ط�وم'ها، وي.س\ق�ط� منه
ش.ع.ر' الع.ي؛ والغ.ر.ب' ف الشاة: كالس_ع.ف1 ف الناقة؛ وقد غ%ر,ب.ت

الشاة�، بالكسر.
والغار,ب': الكاه1ل� من ال�ف>، وهو ما بي الس_نام والع'ن'ق، ومنه

 قولم: ح.ب\ل�ك1 على غار,بك1. وكانت العرب' إ,ذا ط%ل�ق. أ%حد'هم امرأ%ته، ف الاهلية، قال لا: ح.ب\ل�ك على غار,بك أ%ي خ.ل�يت
 سبيلك، فاذ}ه.ب حيث� ش1ئ}ت. قال ال4صمعي: وذلك أ%ن� الناقة إ,ذا ر.ع.ت\ وعليها خ1طام'ها، أ�ل}ق1ـي. على غار,با وت'ر,ك%ت

 ليس عليها خ1طام، ل4نا إ,ذا رأ%ت ال1طام. ل ي'ه\ن,ها الـم.ر\عى. قال: معناه أ%م\ر'ك1 إ,ل%يك1، اعم.لي ما ش1ئ}ت1. والغار,ب: أ%ع\لى
 م'ق%د_م الس_نام، وإ,ذا أ�ه\م1ل% البعي' ط�ر,ح. ح.بل�ه على س.نامه، وت'ر,ك. ي.ذ}ه.ب' حيث شاء. وتقول: أ%نت. م'خ.ل¾ى كهذا البعي، ل
 ي'م\ن.ع' من شيء�، فكان أ%هل الاهلية ي'ط%لYقون% بذا. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها، قالت لي.ز,يد. بن ال4ص.م>: ر'م1ي

 ب,ر.س.ن,ك على غار,بك أ%ي خ'لYـي. س.ب,ـيل�ك، فليس لك أ%حد¬ ينعك عما تريد؛ ت.ش\بيهاv بالبعي ي'وض.ع' ز,مام'ه على ظهر,ه،
 وي'ط}ل%ق' ي.سر.ح أ%ين أ%راد ف الر\عى. وورد ف الديث ف كنايات الطلق: ح.ب\ل�ك1 على غار,ب,ك أ%ي أ%نت1 م'ر\س.لةD م'ط}ل%قة، غي

مشدودة ول م'م\س.كة بع.ق}د1 النكاح.
والغار,بان1: م'ق%د_م' الظه\ر وم'ؤ.خ_ر'ه.



وغ%وار,ب' الاء3: أ%عاليه؛ وقيل: أ%عال م.و\ج,ه؛ ش'ب>ه. بغ.وار,ب, 
ال3بل.

وقيل: غارب' كلY شيء� أ%ع\له. الليث: الغار,ب' أ%ع\لى الـم.و\ج،
وأ%على الظ�هر. والغار,ب': أ%على م'ق%د_م, الس_نام. وبعي¬ ذ�و غار,ب.ي
إ,ذا كان ما ب.ي. غار,ب.ي\ س.نام1ه م'ت.ف%ت>قاv، وأ%كثر' ما يكون هذا ف

الب.خات1ـي> الت أ%بوها الفال1ـج' وأ�مها عربية. وف حديث الزبي: فما
 زال ي.ف}ت1ل� ف الذYر\و.ة1 والغار,ب حت أ%جاب.ت\ه عائشة� إ,ل ال�روج. الغارب': م'ق%د_م' الس_نام؛ والذYر\و.ة� أ%عله. أ%راد: أ%نه ما زال
 ي'خاد1ع'ها وي.ت.لط�ف�ها حت أ%جاب.ته'؛ وال4صل فيه: أ%ن الرجل إ,ذا أ%راد أ%ن ي'ؤ.ن>س. البعي. الص_ع\ب.، ل1ـي.ز'م_ه وي.ن\قاد له، ج.ع.ل ي'م1ر

ي.د.ه عليه، وي.مس.ح' غارب.ه، وي.فت1ل� وب.ر.ه حت ي.س\ـت.أ}ن,س.، وي.ض.ع. فيه الز>مام.
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 والغ'رابان1: ط%ر.فا الو.ر,ك%ي, ال4س\ف%لن1 الل�ذان ي.ل1ـيان1 أ%عال الف%خ1ذ%ين؛ وقيل: ها ر'ؤ'وس الو.ر,ك%ي، وأ%عال ف�ر'وعهما؛ وقيل:
 بل ها ع.ظ}مان1 ر.قيقان1 أ%سفل من الف%راشة. وقيل: ها ع.ظ}مان1 شاخصان1، ي.ب\ت.د�ان1 الصeل}ب.. والغ'رابان1، من الف%رس والبعي:

ح.رفا الو.ر,ك%ي, ال4ي\س.ر, وال4ين,، الل�ذان1 فوق. الذ�ن.ب، حيث الت.ق%ى رأ}سا الو.ر,ك1 الي'م\ن والي'س\رى، والمع غ1ربانD؛ قال الراجز:
يا ع.ج.با للع.ج.ب, الع'جاب,،
خ.م\س.ة� غ1ر\بان{ على غ�راب,

وقال ذو الرمة:
وق%ر_ب\ن. بالزeر\ق, الـح.مائل%، ب.ع\دما  *  ت.ق%و_ب.، عن غ1ر\بان أ%و\راكها، ال%ط}ر' 

 أ%راد: ت.ق%و_ب.ت\ غ1ر\بان'ها عن ال%ط}ر,، فقلبه ل4ن العن معروف؛ كقولك: ل ي.د\خ'ل� الات.م' ف إ,ص\ب.ع1ي أ%ي ل ي.د\خ'ل� إ,ص\ب.عي ف
خات.مي. وقيل: الغ1ر\بان� أ%و\راك' ال3بل أ%ن\ف�سها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

سأ%ر\ف%ع' ق%و\لv للـح'ص.ي, وم'ن\ذ1ر�،  *  ت.ط1ـي' به الغ1ر\بان� ش.ط}ر. الـم.واسم
 قال: الغ1ر\بان� هنا أ%و\راك' ال3ب,ل, أ%ي ت.ح\م1ل�ه الرواة� إ,ل الواسم. والغ1ر\بان�: غ1ر\بان� ال3ب,ل,، والغ'رابان1: ط%ر.فا الو.ر,ك، الل�ذان

 ي.كونان1 خ.ل}ف. الق%طاة1؛ والعن: أ%ن هذا الش>ع\ر. ي'ذ}ه.ب' به على ال3ب,ل إ,ل الـم.واسم، وليس ي'ر,يد' الغ1ربان% دون% غي,ها؛ وهذا
كما قال الخر:

وإ,ن� ع1تاق. الع1ـيس,، س.و\ف. ي.ز'ور'ك�م\  *  ث%نائي، على أ%ع\جاز,ه1ن_ م'ع.ل�ق'
فليس يريد ال4عجاز دون الصeدور. وقيل: إ,نا خص_ ال4ع\جاز.

وال4و\راك.، ل4ن� قائ1ل%ها ج.عل ك1تاب.ها ف ق%ع\ب.ة{ اح\ت.ق%بها، وشد_ها على
ع.ج'ز بعيه.

والغ'راب': ح.دe الو.رك الذي يلي الظه\ر..
،Dوالغ'راب': الطائر' ال4س\و.د'، والمع أ%غ}ر,بة، وأ%غ}ر'ب¬، وغ1ر\بان

وغ�ر'ب¬؛ قال:



وأ%ن\ت'م خ1فاف¬ م1ث}ل� أ%ج\نحة1 الغ'ر'ب\
 وغ%راب,ـي': جع' المع. والعرب تقول: فلنD أ%ب\ص.ر' من غ�راب�، وأ%ح\ذ%ر' من غ�راب�، وأ%ز\ه.ى من غ�راب�، وأ%ص\ف%ى ع.ي\شاv من
 غ�راب�، وأ%شدe سواداv من غ�راب. وإ,ذا ن.ع.ت'وا أ%ر\ضاv بال1ص\ب,، قالوا: و.ق%ع. ف أ%ر\ض� ل ي.ط1ـي غ�راب'ها. ويقولون: وج.د. ت.م\ر.ة
 الغ'راب,؛ وذلك أ%نه يت_ب,ـع' أ%جود. الت_م\ر في.ن\ت.ق1ـيه. ويقولون: أ%ش\ـأ%م' من غ�راب�، وأ%ف}س.ق' من غ�راب. ويقولون: طار. غ�راب

فلن{ إ,ذا شاب رأ}س'ه؛ ومنه قوله: 
ولـم_ا ر.أ%ي\ت' الن_س\ر. ع.ز_ ابن. د.اية{

 أ%راد باب\ن, داية{ الغ'راب.. وف الديث: أ%نه غ%ي_ر. اسم. غ�راب�، لـم.ا فيه من الب'ع\د1، ول4نه من أ%خ\ب.ث الط©يور. وف حديث
عائشة، لـم�ا

 ن.ز.ل% قول�ه تعال: ول}ي.ض\ر,ب\ن. ب'م'ر,ه1ن_ على ج'يوب,ه,ن_: فأ%ص\ب.ح\ن. على رؤوس1ه,ن_ الغ1ر\بان�. ش.ب_ه.ت1 ال�م'ر. ف سوادها بالغ1ر\بان،
جع غ�راب؛ كما قال الكميت:

كغ1ر\بان1 الك�روم الدوال1ج,
وقوله:

ز.مان% ع.لي_ غ�راب¬ غ�داف¬،  *  فط%ي_ر.ه' الش_ي\ب' عن>ي فطارا
إ,نا ع.ن به ش1د_ة% سواد1 شعره زمان% ش.باب,ه. وقوله:
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): غرب: الغ.ر\ب' والـم.غ\ر,ب': بعن واحد. ابن سيده: الغ.ر\ب' خ1لف'... ...2@(تابع... 
.vف%ط%ي_ر.ه الش_ي\ب'، ل ي'ر,د\ أ%ن ج.و\ه.ر. الش_عر زال، لكنه أ%راد أ%ن9 الس_واد. أ%زال%ه الدهر' فب.ق1ـي الشعر' م'ب\ي.ض�ا 

وغ�راب¬ غارب¬، على البالغة، كما قالوا: ش1ع\ر¬ شاع1ر¬، وم.وت¬ مائ1ت¬؛ قال رؤبة:
فاز\ج'ر\ من الط�ي, الغ'راب. الغار,با

والغ'راب': ق%ذال� الرأ}س؛ يقال: شاب. غ�راب'ه أ%ي ش.ع.ر' ق%ذال1ه.
:vق%ط%ع. ن.ب\عة vها؛ وقال الش_م�اخ يصف رجلeراب' الفأ}س,: ح.د�وغ

فأ%ن\ح.ى، عليها ذات. ح.د¼، غ�راب'ها  *  ع.د'وÒ ل4و\ساط1 الع1ضاه1، م'شار,ز'
وفأ}س¬ حديدة� الغ'راب, أ%ي حديدة� الط�ر.ف.

والغراب': اسم فرس� لغ.ن,ـي¼ ، على التشبيه بالغ'راب, من الط�ي,.
 ور,ج\ل� الغ'راب: ض.ر\ب¬ من ص.ر> ال3بل, شديد¬، ل ي.ق}د1ر' الف%ص1ـيل� على أ%ن ي.ر\ض.ع. معه، ول ي.ن\ح.ل©. وأ%ص.ر_ عليه ر,ج\ل

الغراب:
ضاق. عليه ال4م\ر'؛ وكذلك ص.ر_ عليه ر,جل% الغ'راب,؛ قال الك�م.ي\ت':

ص.ر_، ر,ج\ل% الغ'راب,، م'ل}ك�ك. ف النا  *  س, على من أ%راد. فيه الف�ج'ورا
ويروى: ص'ر_ ر,ج\ل% الغ'راب م'ل}ك�ك.. ورجل% الغراب,: م'ن\ت.ص1ب¬ على الـم.ص\د.ر، تقديره ص.ر�اv، م1ث}ل% ص.ر> ر,ج\ل, الغراب.



وإ,ذا ضاق. على ال3نسان معاش'ه قيل: ص'ر_ عليه ر,ج\ل� الغ'راب,؛ ومنه قول الشاعر:
إ,ذا ر,ج\ل� الغ'راب, علي_ ص'ر_ت\،  *  ذ%ك%ر\ت'ك.، فاط}مأ%ن� ب. الض_م1ـي'

وأ%غر,بة� الع.ر.ب,: س'ودان'هم، ش'ب>هوا بال4غ}ر,ب.ة1 ف ل%و\ن,ه,م.
 وال4غ}ر,ب.ة� ف الاهلية: ع.ن\ترة�، وخ'فاف' ابن ن'د\ب.ة% السeل%م1ـيe، وأ%بو ع'م.ي, بن' الـح'باب, السeل%م1ـيe أ%يضاv، وس'ل%ي\ك' بن

 السeل%ك%ة1، وهشام' ابن' ع'ق}بة بن, أ%ب م'ع.ي\ط{، إ,ل أ%ن� هشاماv هذا م'خ.ض\ر.م¬، قد و.ل1ـي. ف ال3سلم. قال ابن ال4عراب: وأ%ظ�نeه' قد
 و.ل1ـي. الصائف%ة% وبعض. الك�و.ر؛ ومن ال3سلميي: عبد'الل9ه بن' خازم، وع'م.ي\ر' بن' أ%ب ع'م.ي بن, الـح'باب, السeل%م1ـيe، وه9ام

بن' م'ط%ر>ف{ الت_غ\ل%ب,ـي�،
ـ�ط% ش.ر�اv، والش�ن\ف%ر.ى، ( ) 1وم'ن\ت.ش1ر' بن' و.ه\ب� الباه1ليe، وم.ط%ر' ابن أ%و\ف الاز,ن9، وتأ%ب

 ليس تأب�ط شراv والشنفرى من السلميي وإنا ها جاهلي�ان.) 1(
 وحاج,ز¬؛ قال ابن سيده: كل ذلك عن ابن ال4عراب. قال: ول ي.ن\س'ب\ حاجزاv هذا إ,ل أ%ب ول أ�م، ول حي¼ ول مكان{،

ول ع.ر_ف%ه بأ%كثر من هذا. وطار غراب'ها ب.رادت1ك.: وذلك إ,ذا فات ال4م\ر'،
ول ي'ط}م.ع\ فيه؛ حكاه' ابن' ال4عراب.

وأ%سود' غ�رابÒ وغ1ر\بيب¬: شديد' السواد1؛ وقول� ب,ش\ر بن أ%ب خازم:
رأ%ى د'ر_ة ب.ي\ضاء4، ي.ح\ف1ل� ل%و\ن.ها *  س'خام¬، كغ1ر\بان1 الب.رير,، م'ق%ص_ب'

يعن به النضيج من ث%م.ر ال4راك. ال4زهري: وغ�راب' الب.ر,ير,
 ع'ن\ق�ود'ه ال4س\و.د'، وجعه غ1ر\بانD، وأ%نشد بيت بشر بن أ%ب خازم؛ ومعن ي.ح\ف1ل� ل%و\ن.ها: ي.ج\ل�وه؛ والسeخ.ام': ك�ل© شيء� ل%ي>ن من

صوف، أ%و قطن، أ%و غيها، وأ%راد به شعرها؛ والـم'ق%ص_ب: الـم'ج.ع_د'.
وإ,ذا قلت: غ%رابيب' س'ود¬، ت.ج\ع.ل� السeود. ب.د.لv من غ%رابيب, ل4ن
توكيد ال4لوان ل يتقد_م. وف الديث: إ,ن الل9ه ي'ب\غ1ض' الشيخ.

الغ1ر\ب,ـيب.؛هو
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.�  الشديد' السواد، وجع'ه غ%رابيب'؛ أ%راد الذي ل ي.شيب'؛وقيل: أ%راد الذي ي'س.و>د' ش.ي\ب.ه. والـم.غار,ب': السeودان
 والـم.غار,ب': الـح'م\ران�. والغ1ر\ب,ـيب': ض.ر\ب¬ من الع1ن.ب بالطائف، شديد' الس_واد1، وهو أ%ر.قe الع1ن.ب وأ%ج\و.د'ه، وأ%ش.دeه

س.وادا.
والغ.ر.ب': الز_ر.ق' ف ع.ي\ن, الف%رس مع اب\يضاض1ها.

 وعي¬ م'غ\ر.بةD: ز.ر\قاء�، بيضاء� ال4ش\فار, والـم.حاج,ر، فإ,ذا اب\ي.ض_ت\ الـح.د.قة�، فهو أ%شدe ال3غراب,. والـم'غ\ر.ب': ال4بيض'؛ قال
م'ع.وية الض_ب>ـي:

فهذا م.كان، أ%و أ%ر.ى القار. م'غ\ر.باv، * وحت أ%ر.ى ص'م_ البال, ت.ك%ل�م'
ومعناه: أ%نه و.ق%ع. ف مكان ل ي.ر\ضاه، وليس له م.ن\جÝى إ,ل9 أ%ن

يصي القار' أ%بيض.، وهو ش1ـبه الزفت، أ%و ت'ك%لYم.ه البال�، وهذا ما ل يكون ول يصح وجوده عادة.



ابن ال4عراب: الغ'ر\بة� بياض ص1ر\ف¬، والـم'غ\ر.ب' من ال3بل: الذي ت.ب\ي.ضe أ%ش\فار' ع.ي\ن.ي\ه، وح.د.ق%تاه، وه'ل}ب'ه، وكل© شيء منه.
وف الصحاح: الـم'غ\ر.ب' ال4بيض' ال4ش\فار, من كل شيء�؛ قال الشاعر:

ش.ر,ي.ان1 من ل%و\ن.ي\ن, خ1ل}طان1، منهما *  س.واد¬، ومنه واض1ـح' الل�و\ن1 م'غ\ر.ب'
والـم'غ\ر.ب' من ال%يل: الذي ت.ت_س3ـع' غ�ر_ت'ه ف وجه,ه حت ت'جاو,ز. ع.ي\ن.ي\ه.

وقد أ�غ}ر,ب. الفرس'، على ما ل ي'سم_ فاعله، إ,ذا أ%خ.ذ%ت\ غ�ر_ت'ه
.vعينيه، واب\ي.ض_ت ال4شفار'؛ وكذلك إ,ذا ابيضت\ من الز_ر.ق أ%يضا

وقيل: ال3غراب' بياض' ال4ر\فاغ، ما ي.لي الاصرة%.
وقيل: الـم'غ\ر.ب الذي كل© شيء منه أ%بيض'، وهو أ%ق}ب.ح' البياض.

 والـم'غ\ر.ب': الصeب\ح لبياضه، والغ'راب': الب.ر.د'، لذلك. وأ�غ}ر,ب. الرجل�: و'ل1د. له و.لد¬ أ%بيض'. وأ�غ}ر,ب. الرجل� إ,ذا اش\ت.د_ و.ج.ع'ه؛
عن

 ال4صمعي. والغ.ر\ب,ـيe: ص1ـب\غD أ%ح\م.ر'. والغ.ر\بe: ف%ض1ـيخ' النبيذ1. وقال أ%بو حنيفة: الغ.ر\ب,ـيe ي'ت_خ.ذ� من الرeط%ب و.ح\ده، ول
ي.زال

شار,ب'ه م'ت.ماس1كاv، ما ل ت'ص1ـب\ه الريح'، فإ,ذا ب.ر.ز. إ,ل الواء3،
وأ%صابت\ه الريح'، ذ%ه.ب. عقل�ه؛ ولذلك قال بعض' ش'ر_ابه:

إ,ن} ل يكن\ غ%ر\ب,ـيeك�م ج.ي>داv، *  فنحن' بالل9ه1 وبالر>يح,
وف حديث ابن عباس: اخ\ت'ص1م. إ,ليه ف م.س3ـيل, الـم.ط%ر، فقال:

الـم.ط%ر' غ%ر\ب¬، والس_ي\ل� ش.ر\ق¬؛ أ%راد أ%ن أ%كثر الس_حاب ي.ن\ش.ـأ� من
غ%ر\ب, الق1ـب\ل%ة، والع.ي\ن' هناك، تقول العرب': م'ط1ر\نا بالع.ي\ن إ,ذا

كان السحاب' ناشئاv من ق1ـب\لة الع1راق. وقوله: والس_ي\ل� ش.ر\ق¬، يريد
أ%نه ي.ن\ح.ط© من ناحية1 الـم.ش\ر,ق,، ل4ن ناحية% الشرق عاليةD، وناحية

 الغرب م'ن\ح.ط�ة، قال ذلك الق�ت.ي\ب؛ قال ابن ال4ثي: ولعله شيء يتص بتلك ال4رض، الت كان ال1ص.ام فيها. وف الديث:
 ل يزال� أ%هل� الغ.ر\ب, ظاهرين على الق؛ قيل: أ%راد بم أ%هل% الشام، ل4نم غ%ر\ب' الجاز؛ وقيل: أ%راد بالغرب الـح1د_ة

 والش_و\ك%ة%، يريد أ%هل% الهاد؛ وقال ابن الدائن: الغ.ر\ب' هنا الد_ل}و'، وأ%راد بم الع.ر.ب. ل4نم أ%صحابا، وهم ي.س\ت.ق�ون با. وف
حديث الجاج:

Dل4ض\ر,ب.ن_كم ض.ر\بة% غ%رائب, ال3بل,؛ قال ابن ال4ثي: هذا م.ث%ل
ض.ر.به لن.ف}سه مع رعيته ي'ه.د>د'هم، وذلك أ%ن ال3بل إ,ذا وردت الاء، فد.خ.ل% 
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عليها غ%ريبةD من غيها، ض'ر,ب.ت\ وط�ر,د.ت\ حت ت.خ\ر'ج. عنها. وغ�ر_ب¬: اسم موضع؛ ومنه قوله:

ف إ,ث}ر, أ%ح\م1ر.ة{ ع.م.د\ن% ل1غ'ر_ب,



 ابن سيده: وغ�ر_ب¬ ، بالتشديد، جبل دون الشام، ف بلد بن كلب، وعنده عي ماء يقال لا: الغ'ر\بة، والغ'ر'ب_ة�، وهو
الصحيح.

والغ'راب: ج.ب.لD؛ قال أ%و\س¬: 
ف%م'ن\د.ف%ع' الغ'ل�ن1 غ�ل�ن1 م'ن\ش1د{، *  فن.ع\ف' الغ'راب,، خ'ط}ب'ه فأ%ساو,د'ه\

)1والغ'راب' والغ.رابة�: م.و\ضعان (
  قوله «والغراب والغرابة موضعان» كذا ضبط ياقوت الول بضمه والثان بفتحه وأنشد بيت ساعدة.) ؛ قال ساعدة1(

ابن' ج'ؤ.ي_ة:
تذ%ك�ر\ت' م.ي\تاv، بالغ.رابة1، ثاو,ياv، *  فما كان% ل%ي\ل1ـي ب.ع\ده' كاد. ي.ن\ف%د'

 وف ترجة غرن ف النهاية ذ1ك}ر' غ�ران: هو بضم الغي، وتفيف الراء: واد{ قريب¬ من الـح'د.ي\بية، ن.ز.ل% به سيد'نا رسول
الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ف مسيه، فأ%ما غ�راب¬ بالباء3، فجبل بالدينة على طريق الشام. والغ'راب': فرس' الب.راء3 بن, ق%ي\س�.

والغ'راب,ـيe: ض.ر\ب¬ من التمر؛ عن أ%ب حنيفة. 
@غسلب: الغ.س\ل%بة: ان\ت1زاع'ك. الشيء4 من ي.د1 ال3نسان، كالـم'غ\ت.ص1ب,

له.
 @غشب: الغ.ش\ب': لغة ف الغ.ش\م؛ قال ابن دريد: وأ%حسب أ%ن الغ.ش.ب. موضع، ل4نم قد س.م_و\ا غ%ش.ب,ـي�اv، فيجوز أ%ن

يكون منسوباv إ,ليه. 
@غشرب: الغ.ش.ر_ب': ال4سد. ورجلD غ�شار,ب¬: ج.ريء# ماض�، والعي لغة ف ذلك وقد تقد�م.

.vل}ما�@غصب: الغ.ص\ب': أ%خ\ذ� الشيء3 ظ
 غ%ص.ب. الشيء4 ي.غ\ص1ـب'ه غ%ص\باv، واغ}ت.ص.ب.ه، فهو غاص1ب¬، وغ%ص.به على الشيء3: ق%ه.ره، وغ%ص.ب.ه منه. والغ}ت1ص.اب' م1ث}ل�ه،

،vإ,ذا ك%د.د\ت. عنه ش.ع.ر.ه، أ%و و.ب.ره ق%س\را vوالش_ي\ء� غ%ص\ب¬ وم.غ\ص'وب. ال4زهري: سعت العرب تقول: غ%ص.ب\ت' ال1ل}د. غ%ص\با 
 ب,ل ع.ط}ن ف الد>باغ,، ول إ,ع\مال� ف ن.ـدÝى أ%و ب.و\ل�، ول إ,دراج. وتكر�ر ف الديث1 ذ1ك}ر' الغ.ص\ب,، وهو أ%خ\ذ� مال, الغ.ي\ر

ظ�ل}ماv وع'د\وانا. وف الديث: أ%نه غ%ص.ب.ها ن.ف}س.ها: أ%راد أ%نه واق%ع.ها ك�ر\هاv، فاستعاره للج,ماع,.
 @غضب: الغ.ض.ب': ن.ق1ـيض' الر>ض.ا. وقد غ%ض1ب. عليه غ%ض.باv وم.غ\ض.ب.ةv، وأ%غ}ض.ب\ت'ه أ%نا ف%ت.غ.ض_ب.. وغ%ض1ب. له: غ%ض1ب. على

غيه من أ%جله، وذلك إ,ذا كان ح.ي�اv، فإ,ن كان ميتاv قلت: غ%ض1ب. به؛ قال د'ر.ي\د' بن' الص>م_ة ي.ر\ث1ـي أ%خاه ع.ب\د.الل9ه:
ـ�ا غ1ض.اب¬ ب.ع\ب.د1( )2فإ,ن ت'ع\ق1ب ال4يام' والد_ه\ر'، فاع\ل%م'وا، *  بن ق%ار,ب�، أ%ن

 قوله «فاعلموا» كذا أنشده ف الكم وأنشده ف الصحاح والتهذيب تعلموا.)2(
وإ,ن} كان% عبد'الل9ه خ.ل�ى م.كان.ه، *  فما كان% ط%ي_اشاv ول ر.ع1ش. الي.د1

قوله م.ع\بد يعن عبد.الل9ه، فاض\ط�ر_. وم.ع\ب.د¬: مشتق من الع.ب\د1،
فقال: ب.ع\ب.د{، وإ,نا هو ع.ب\د'الل9ه ابن الص>م_ة أ%خوه. وقوله تعال: غي الـم.غ\ضوب, عليهم يعن اليهود.
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قال ابن عرفة: الغ.ض.ب'، من الخلوقي، شيء# ي'داخ1ل ق�ل�وب.هم؛ ومنه ممود ومذموم، فالذموم ما كان ف غي الق، 



والمود ما كان ف جانب الدين والق؛ وأ%ما غ%ض.ب' الل9ه فهو إ,نكاره على من عصاه، فيعاقبه. وقال غيه: الفاعيل، إ,ذا
 و.ل1ـي.ت\ها الصفات'، فإ,نك ت'ذ%كYر الصفات وتمعها وتؤنثها، وتترك الفاعيل على أ%حوالا؛ يقال: هو م.غ\ض'وب¬ عليه، وهي
 م.غ\ض'وب¬ عليها. وقد تكرر الغضب ف الديث م1ن الل9ه وم1ن الناس، وهو م1ن الل9ه س'خ\ط�ه على م.ن ع.صاه، وإ,ع\راض'ه عنه،
:� ومعاقبته له. ورجلD غ%ض1ب¬، وغ%ض'وب¬، وغ�ض'بÒ، بغي هاء، وغ�ض'ب_ة وغ%ض'ب_ة؛ بفتح الغي وضمها وتشديد الباء، وغ%ض\بان

ي.غ\ض.ب' سريعاv، وقيل: شديد الغ.ض.ب. وال�نثى غ%ض\ب.ى وغ%ض'وب¬؛ قال الشاعر:
)1ه.ج.ر.ت\ غ%ض'وب' وح.ب_ م.ن\ ي.ت.ج.ن_ب'(

 قوله «وحب من إل» ضبط ف التكملة حب بفتح الاء ووضع عليها صح.)1(
والمع: غ1ض.اب¬ وغ%ض.اب.ـى، عن ثعلب؛ وغ�ضاب.ـى مثل س.ك}ر.ى وس'كارى؛ قال:

فإ,ن} ك�ن\ت' ل أ%ذك�ر\ك1، والقوم' ب.ع\ض'ه'م\ *  غ�ض.اب.ـى على ب.ع\ض�، ف%ما ل وذ%ائ1م'
وقال اللحيان: فلنD غ%ض\بان� إ,ذا أ%ردت. الال%، وما هو بغ.اض1ب�

 عليك أ%ن ت.ش\ت1م.ه'. قال: وكذلك يقال ف هذه الروف، وما أ%شبهها، إ,ذا أ%ردت. اف}ع.ل� ذاك، إ,ن كنت. ت'ر,يد' أ%ن تفعل. ولغة
بن أ%سد: امرأ%ةD غ%ض\ب.انةD وم.لنة، وأ%شباه'ها.

وقد أ%غ}ض.ب.ه، وغاض.ب\ت' الرجل% أ%غ}ض.ب\ت'ه، وأ%غ}ض.ب.ن,ـي، وغ%اض.به: 
راغ%مه. وف التنزيل العزيز: وذا النeون إ,ذ ذ%ه.ب. م'غ.اض1ـباv؛ قيل:
م'غاض1ـباv لربه، وقيل: م'غاض1ـباv لقومه. قال ابن سيده: وال4و_ل

أ%ص.حe ل4ن الع'ق�وبة ل ت.ح1ل� به إ,ل� لـم'غاض.ب.ت1ه ر.ب_ه؛ وقيل: ذ%ه.ب. م'راغ1ماv لقومه. وامرأ%ةD غ%ض'وب¬ أ%ي ع.ب'وس.
وقولم: غ%ض.ب. ال%ي\ل, على الل©ج'م؛ ك%ن.و\ا بغ.ض.ب,ها، عن ع.ض>ها

على الل©ج'م، كأ%نا إ,نا ت.ع.ضeها لذلك؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ت.غ\ض.ب' أ%ح\ياناv على اللYجام,،  *  كغ.ض.ب, النار, على الض>ر.ام,
فسره فقال: ت.ع.ضe على اللYجام, من م.ر.ح1ها، فكأ%نا ت.غ\ض.ب'،

 وج.ع.ل% للنار غ%ض.باv، على الستعارة، أ%يضاv، وإ,نا ع.ن ش1د_ة% التهابا، كقوله تعال: س.م1ع'وا لا ت.غ.يeظاv وز.فياv؛ أ%ي ص.و\تا
كص.و\ت1 الـم'ت.غ.ي>ظ، واستعاره الراعي للق1د\ر,، فقال:

إ,ذا أ%ح\م.ش'وها بالو.قود1 ت.غ.ض_ب.ت\ *  على الل�ح\م,، حت ت.ت\ر'ك. الع.ظ}م. باد1يا
 وإ,نا يريد: أ%نا ي.شت.دe غ%ل%يان'ها، وت'غ.ط}م1ط� في.نض.ج' ما فيها حت ي.ن\ف%ص1ل% اللحم' من العظم. وناقة غ%ض'وب¬: ع.ب'وس¬، وكذلك

غ%ض\ب؛ قال عنترة:
ي.ن\باع' من ذ1ف}رى غ%ض'وب� ج.س\ر.ة{، *  ز.ي_افة{ م1ثل, الف%ن,ـيق, الـم'ق}ر.م,

:vوقال أ%يضا
ه1رÒ ج.ن,ـيب¬، كـل�ما ع.ط%ف%ت\ له *  غ%ض\بـى، ات_قاها بالي.د.ي\ن, وبالف%م,

والغ.ض'وب': الـح.ي_ة البيثة.
والغ'ضاب': ال�د.ر,يe، وقيل: هو داء آخر ي.خر'ج' وليس بال�د.ر,ي>.
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 وقد غ%ض1ب. ج,لد'ه غ%ض.باv، وغ�ض1ب.؛ كلها عن اللحيان، قال: وغ�ض1ب.، بصيغة فعل الفعول، أ%كثر. وانه ل%ـم.غ\ض'وب
.eد.ر,ي� الب.ص.ر أ%ي ال1لد1، عنه. وأ%ص\ب.ح ج,لد'ه غ%ض.بةv واحدةv، وحكى اللحيان: غ%ض.بةv واحدةv وغ%ض\بةv واحدةv أ%ي أ%لب.س.ه ال
 الكسائي: إ,ذا أ%لب.س. ال�د.ر,يe ج,لد. الـم.جد'ور,، قيل: أ%صبح. ج,لد'ه غ%ض\بةv واحدةv؛ قال شر: روى أ%بو عبيد هذا الرف،

غ%ض\نةv، بالنون، والصحيح غ%ض\بةv بالباء، وج.ز\م الضاد؛ وقال ابن ال4عراب: الـم.غ\ض'وب' الذي ق%د ر.ك1ـب.ه ال�د.ر,ي
.وغ�ض1ب. ب.ص.ر' فلن إ,ذا ان\ت.ف%خ. من داء� ي'صيبه، يقال له: الغ'ضاب' والغ1ضاب'. ,ي

والغ.ض\بة� ب.خ\صةD تكون ف ال%ف}ن, ال4ع\لى خ1ل}قةv. وغ%ض1ب.ت\ عين'ه
)1وغ�ض1ـب.ت\ (

 قوله وغضبت عينه وغضبت» أي كسمع وعن كما ف القاموس وغيه.): و.ر,م. ما ح.و\لا.1(
الفراء: الغ'ضابe الك%د1ر' ف م'عاش.رته وم'خال%قته، مأ}خوذ من

الغ'ضاب، وهو الق%ذ%ى ف العيني.
والغ.ض\بة�: الص_خ\رة� الصeل}بة� الـم'ر.ك�بة� ف ال%بل,، الـم'خال1ف%ة� له؛ قال:

أ%و غ%ض\بة ف ه.ض\بة{ ما أ%ر\ف%عا
وقيل: الغ.ض\ب' والغ.ض\بة� ص.خ\رة رقيقة؛ والغ.ض\بة�: ال4ك%مة؛

 والغ.ض\بة: ق1ط}عةD من ج,ل}د1 البعي، ي'ط}و.ى بعض'ها إ,ل بعض، وت'ج\ع.ل� شبيهاv بالد_ر.قة. التهذيب: الغ.ض\بة� ج'ن_ة ت'ت_خذ من ج'لود
ال3بل، ت'ل}ب.س' للقتال. والغ.ض\بة�: ج,ل}د' الـم'س3ن> من الو'ع'ول، حي ي'س\ل%خ؛ وقال الب'ر.ي\ق' الـه'ذ%ل©:

ف%ل%ع.م\ر' ع.ر\ف1ك. ذ1ي الصeماح,، كما *  غ%ض1ب. الش>فار' بغ.ض\بة1 اللYه\م,
ورجل غ�ض.اب¬: غ%ل1ـيظ� ال1ل}د1.

والغ.ض\ب': الث�و\ر'. والغ.ض\ب': ال4حر الشديد الـح'م\رة. وأ%حر'
غ%ض\ب¬: شديد' الـح'م\رة؛ وقيل هو ال4ح\مر ف غ1ل%ظ{؛ وي'ق%و>يه ما

أ%نشده ثعلب:
أ%ح\م.ر' غ%ض\ب¬ ل ي'بال ما اس\ت.ق%ى، *  ل ي'س\م1ـع' الد_ل}و.، إ,ذا الو,ر\د' الت.ق%ى

 قال: ل ي'س\م1ـع' الد_ل}و.: ل ي'ض.ي>ق' فيها حت ت.خف_، ل4نه ق%و,يÒ على ح.م\لها. وقيل: الغ.ض\ب' ال4ح\م.ر' من كل شيء.
وغ%ض'وب' والغ.ض'وب': اسم امرأ%ة؛ وأ%نشد بيت ساعدة بن جؤية:

ه.ج.ر.ت\ غ%ض'وب'، وح.ب_ من ي.ت.ج.ن_ب'، *  وع.د.ت\ ع.واد{ د'ون% و.ل}ي,ـك. ت.ش\ع.ب'
وقال:

شاب. الغ'راب'، ول ف�ؤ.اد'ك. تار,ك¬ *  ذ1ك}ر. الغ.ض'وب,، ول ع1تابك ي'ع\ت1ب'
 فم.ن قال غ%ض'وب، فعلى قول, م.ن\ قال حارث وع.ب_اس، وم.ن قال الغ.ض'وب، فعلى من قال الارث والعباس. ابن سيده:

 وغ%ض\ب.ـى اسم للمائة من ال3بل، حكاه الزجاجي ف نوادره، وهي معرفة ل ت'نو_ن، ول ي.دخل�ها ال4لف واللم؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:



وم'س\ت.خ\ل1ف{، من ب.ع\د1 غ%ض\ب.ـى، ص.ريةv، *  فأ%ح\ر, به ل1ط�ول, ف%ق}ر� وأ%ح\ر,يا
 وقال: أ%راد النون الفيفة فوقف. ووجدت ف بعض النسخ حاشية: هذه الكلمة تصحيف م1ن الوهري وم1ن جاعة، وأ%نا

 غ%ض\يا، بالياء3 الثناة من تتها مقصورة، كأ%نا شبهت ف كثرتا بنبت، ونسب هذا التشبيه ليعقوب. وعن أ%ب عمرو:
الغ.ض\يا، 
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واستشهد بالبيت أ%يضاv. والغ1ض.اب': مكان بكة؛ قال ربيعة بن' الـح.ج\د.ر الذل:
أ%ل عاد. هذا القلب. ما هو عائد'ه، *  وراث%، بأ%ط}راف1 الغ1ضاب,، ع.وائد'ه

@غطرب: الغط}ر.ب': ال4ف}عى، عن كراع.
vوهي أ%ف}ص.ح'، وغ%ل%بة ،vوغ%ل%با vغلب: غ%ل%به ي.غ\ل1ـب'ه غ%ل}با@

وم.غ\ل%باv وم.غ\ل%بةv؛ قال أ%بو الـم'ث%ل�م,:
ر.ب_اء� م.ر\ق%بة{، م.ن_اع' م.غ\ل%بة{، *  ر.ك�اب' س.ل}هبة{، ق%ط�اع' أ%ق}ران1

وغ�ل�ب_ـى وغ1ل1ـب_ـى، عن كراع. وغ�ل�ب_ةv وغ%ل�ب_ةv، ال4خية� عن
اللحيان: ق%ه.ره. والغ'ل�ب_ة، بالضم وتشديد الباء3: الغ.ل%بة�؛ قال

الـم.ر_ار:
�أ%خ.ذ}ت' بن.ج\د{ ما أ%خ.ذ}ت' غ�ل�ب_ةv، *  وبالغ.و\ر, ل ع1زÒ أ%ش.مe ط%ويل
ورجل غ�ل�ب_ة أ%ي ي.غ\ل1ب' س.ريعاv، عن ال4صمعي. وقالوا: أ%ت.ذ}كر

 أ%يام. الغ'ل�ب_ة1، والغ'ل�ب_ـى، والغ1ل1ـب_ى أ%ي أ%يام. الغ.ل%بة وأ%يام. من ع.ز_ ب.ز_. وقالوا: لن, الغ.ل%ب' والغ.ل%بة�؟ ول يقولوا: ل1ـم.ن, الغ.ل}ب'؟
 وف التنزيل العزيز: وهم من ب.ع\د1 غ%ل%ب,هم س.ي.غ\ل1ـب'ون؛ وهو من مصادر الضموم العي، مثل الط�ل%ب. قال الفراء�: وهذا

ي'ح\ت.م.ل� أ%ن يكون% غ%ل%بةv، فحذفت الاء� عند ال3ضافة، كما قال الف%ض\ل� بن العباس بن ع'ت\بة اللYه\بـي:
إ,ن� ال%ل1ـيط% أ%ج.دeوا الب.ي\ن. فان\ج.ر.د'وا، *  وأ%خ\ل%ف�وك. ع1د.ا ال4م\ر, الذي و.ع.د'وا

 أ%راد ع1د.ة% ال4مر، فحذف الاء4 عند ال3ضافة. وف حديث ابن مسعود: ما اج\ت.م.ع. حللD وحرام¬ إ,ل غ%ل%ب. الـح.رام
الـح.لل% أ%ي إ,ذا

 ام\ت.ز.ج. الرام' بالـح.لل، وت.ع.ذ�ر. ت.م\ييزها كالاء3 والمر ونو ذلك، صار الميع حراماv. وف الديث: إ,ن� ر.ح\م.ت ت.غ\ل1ب
 غ%ض.ب؛ هو إ,شارة إ,ل سعة الرحة وشولا ال%ل}ق.، كما ي'قال: غ%ل%ب. على فلن الك%ر.م' أ%ي هو أ%كثر خصاله. وإ,ل فرحة� الل9ه

 وغ%ض.ب'ه صفتان1 راجعتان إ,ل إ,رادته، للثواب والع1قاب، وصفات'ه ل ت'وص.ف' بغ.ل%ب.ة1 إ,حداها ال�خرى، وإ,نا على سبيل الاز
 للمبالغة. ورجل غال1ب¬ م1ن قوم غ%ل%بة{، وغل�ب من قوم غ%ل�بي.، ول ي'ك%س_ر. ورجل غ�ل�ب_ة وغ%ل�ب_ة: غال1ب¬، كثي الغ.ل%بة، وقال

اللحيان: شديد الغ.ل%بة. وقال: ل%ت.ج,د.ن_ه غ�ل�ب_ة عن قليل، وغ%ل�ب_ة% أ%ي
غ%ل�باv.والـم'غ.ل�ب': الـم.غ\ل�وب' م1راراv. والـم'غ.ل�ب' من الشعراء3:

 الكوم له بالغلبة على ق1ر\نه، كأ%نه غ%ل%ب عليه. وف الديث: أ%هل� النة1 الضeع.فاء� الـم'غ.ل�ب'ون%. الـم'غ.ل�ب': الذي ي'غ\ل%ب
كثيا. وشاعر م'غ.ل�ب¬ أ%ي كثياv ما ي'غ\ل%ب'؛ والـم'غ.ل�ب' أ%يضاv: الذي ي'ح\ك%م'



 له بالغ.ل%بة، والراد ال4و_ل. وغ�لYب. الرجل�، فهو غال1ب¬: غ%ل%ب.، وهو من ال4ضداد. وغ�لYب. على صاحبه: ح'ك1م. له عليه
بالغل%بة؛ قال امرؤ' القيس: 

وإ,ن_ك. ل ي.ف}خ.ر\ عليك. كفاخ1ر� *  ض.ع1ـيف{؛ ول ي.غ\ل1ـب\ك. م1ث}ل� م'غ.ل�ب,
وقد غالب.ه م'غالبة وغ1لباv؛ والغ1لب': الـم'غال%بة؛ وأ%نشد بيت كعب

بن مالك:
ه.م_ت\ س.خ1ـين.ة� أ%ن ت'غال1ب. ر.ب_ها، *  ول%ي'غ\ل%ب.ن_ م'غال1ب' الغ.ل�ب,
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والـم.غ\لبة: الغ.ل%بة؛ قالت ه1ن\د' بنت' ع'ت\بة ت.ر\ثي أ%باها:

ي.د\ف%ع' يوم. الـم.غ\ل%ب.ت\، *  ي'ط}ع1م' يوم. الـم.س\غ.ب.ت\
 وت.غ.ل�ب. على بلد كذا: استول عليه ق%ه\راv، وغ%ل�ب\ت'ه أ%نا عليه ت.غ\ليباv. ممد' بن' س.ل�م�: إ,ذا قالت العرب: شاعر م'غ.ل�ب¬، فهو

 مغلوب؛ وإ,ذا قالوا: غ�لYب. فلنD، فهو غالب. ويقال: غ�ل�ب.ت\ لي\لى ال4خ\ي.لي_ة على ناب,غة بن ج.ع\د.ة، ل4نا غ%ل%ب.ت\ه، وكان
ال%ع\د1يe م'غ.ل�با.

وبعي غ�لل1ب¬: ي.غ\ل1ب' ال3بل بس.ي\ر,ه، عن اللحيان. واس\ت.غ\ل%ب.
عليه الضحك': اشتد_، كاس\ت.غ\ر.ب.. والغ.ل%ب': غ1ل%ظ� الع'نق وع1ظ%م'ها؛
وقيل غ1ل%ظ�ها مع ق1ص.ر� فيها؛ وقيل: مع م.ي.ل� يكون ذلك من داء� أ%و

 غيه. غ%ل1ب. غ%ل%باv، وهو أ%غ}ل%ب': غليظ� الر_ق%بة. وحكى اللحيان: ما كان أ%غ}ل%ب.، ولقد غ%ل1ب. غ%ل%باv، ي.ذ}ه.ب' إ,ل النتقال عما
كان عليه.

 قال: وقد ي'وص.ف' بذلك الع'ن'ق نفسه، فيقال: ع'ن'ق أ%غ}ل%ب'، كما يقال: ع'نق¬ أ%ج\ي.د' وأ%و\ق%ص'. وف حديث ابن ذي ي.ز.ن%:
 ب,ـيض¬ م.رازبةD غ�ل}ب¬ ج.حاجحة؛ هي جع أ%غ}ل%ب، وهو الغليظ الر_ق%بة، وهم ي.ص1ف�ون أ%بداv السادة% بغ1ل%ظ1 الر_قبة وط�ول1ها؛

 وال�نثى: غ%ل}باء�؛ وف قصيد كعب: غ%ل}باء� و.ج\ناء� ع'ل}كوم¬ م'ذ%ك�ر.ةD. وقد ي'س\ت.ع\م.ل ذلك ف غي اليوان، كقولم: ح.ديقةD غ%ل}باء
أ%ي عظيمةD م'تكاثفة م'ل}تف�ة. وف التنزيل العزيز: وح.دائ1ق. غ�ل}باv. وقال الراجز:

أ%ع\ط%ي\ت فيها طائ1عاv، أ%وكار,ها،
ح.ديقةv غ%ل}باء4 ف ج,دار,ها

 ال4زهري: ال4غ}ل%ب' الغ.ل1ـيظ� الق%ص.ر.ة1. وأ%س.د¬ أ%غ}ل%ب' وغ�ل�بÒ: غ%ل1ـيظ� الر_ق%بة. وه.ض\بةD غ%ل}باء�: ع.ظ1ـيمةD م'ش\ر,فة. وع1ز_ةD غ%ل}باء
كذلك، على الثل؛ وقال الشاعر: 

وق%ب\ل%ك. ما اغ}ل%ول%ب.ت\ ت.غ\ل1ب¬، *  بغ.ل}باء4 ت.غ\ل1ب' م'غ\ل%ول1ـبينا
.v؛ وقد غ%ل1ب.ت\ غ%ل%باDمتنعة Dيعن ب,ع1ز_ة غ%ل}باء4. وق%بيلة غ%ل}باء�، عن اللحيان: ع.زيزة

 واغ}ل%ول%ب. الن_ب\ت': ب.ل%غ% كل� م.ب\ل%غ� والت.ف_، وخ.ص_ اللحيان© به الع'ش\ب.. واغ}ل%و\ل%ب. الع'ش\ب'، واغ}ل%ول%ب.ت1 ال4رض' إ,ذا الت.ف
 ع'ش\ب'ها. واغ}ل%ول%ب. القوم' إ,ذا ك%ث�ر'وا، من اغ}ل1ـيلب, الع'ش\ب,. وح.ديق%ةD م'غ\ل%و\ل1ـب.ة: مل}تف9ة. ال4خفش: ف قوله عز وجل:

وحدائق. غ�ل}باv؛ قال: شجرة غ%ل}باء� إ,ذا كانت غليظة؛ وقال امرؤ' القيس: 



وش.ب_ه\ت'ه'م\ ف الل,، لـم_ا ت.ح.م_ل�وا، *  ح.دائ1ق. غ�ل}باv، أ%و س.ف1ـيناv م'ق%ي_را
وال4غ}ل%ب' الع1ج\ليe: أ%ح.د' الرeج_از.

وت.غ\ل1ب': أ%بو قبيلة، وهو ت.غ\ل1ب' بن' وائل بن قاسط بن, ه1ن\ب, بن,
أ%ف}ص.ى بن د'ع\م1ـي> بن ج.ديل%ة% ابن أ%س.د1 بن ربيعة% بن ن,زار بن

م.ع.د> بن ع.د\نان%. وقولم: ت.غ\ل1ب' بنت' وائ1ل، إ,نا ي.ذ}ه.ب'ون
بالتأ}نيث إ,ل القبيلة، كما قالوا تيم' بنت' م'ر¼. قال الوليد بن ع'ق}بة،

وكان و.ل% ص.د.قات بن ت.غ\ل1ب.:
إ,ذا ما ش.د.د\ت' الرأ}س. م1ن>ي ب,م1ش\و.ذ{، *  ف%غ.ي_ك1 ع.ن>ي، ت.غ\ل1ب. ابنة% وائ1ل

وقال الفرزدق:
لول ف%وار,س' ت.غ\ل1ب. اب\نة1 وائ1ل�، *  ور.د. الع.د'وe عليك كل� م.كان1 
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وكانت ت.غ\ل1ب' ت'س.م_ى الغ.ل}باء4؛ قال الشاعر:

وأ%و\ر.ث%ن ب.ن'و الغ.ل}باء3 م.ج\داv *  ح.ديثاv، بعد. م.ج\د1ه1م' الق%دي,
والنسبة إليها: ت.غ\ل%بـيÒ، بفتح اللم، اس\ت1ـيحاشاv لت.وال الكسرتي

 مع ياء3 النسب، وربا قالوه بالكسر، ل4ن فيه حرفي غي مكسورين، وفارق النسبة إ,ل ن.م1ر. وبنو الغ.ل}باء3: ح.يÒ؛ وأ%نشد
البيت أ%يضا:

vوأ%و\ر.ث%ن بن'و الغ.ل}باء3 م.ج\دا
وغال1ب¬ وغ%ل�ب¬ وغ�ل%ي\ب¬: أ%ساء#. وغ%لب,، مثل ق%طام,: اسم

امرأ%ة؛ م1ن العرب م.ن\ ي.ب\ن,ـيه على الكسر,، ومنهم من ي'ج\ريه م'ج\رى ز.ي\ن.ب..
وغال1ب¬: موضع' ن.خ\ل� دون م1ص\ر.، ح.ماها الل9ه، عز وجل، قال كثي عزة:

ي.ج'وز' ب,ـي. ال4ص\رام. أ%ص\رام. غال1ب�، *  أ%ق�ول� إ,ذا ما ق1ـيل% أ%ي\ن. ت'ريد':
أ�ريد' أ%با بكر�، ول%و\ حال%، د'ون.ه، *  أ%ماع1ز' ت.غ\تال� الـم.ط1ـي_، و.ب,ـيد'

والـم'غ\ل%ن\بـي: الذي ي.غ\ل1ـب'ك. وي.ع\ل�وك..
 @غنب: ابن ال4عراب: الغ'ن.ب' دارات' أ%وساط1 ال4ش\داق,؛ قال: وإ,نا يكون ف أ%وساط أ%شداق, الغ1ل}مان1 الـم1لح. ويقال:

ب.خ.ص. غ�ن\ب.ت.ه، وهي الت تكون ف و.س.ط خ.د> الغ'لم الـم.ل1ـيح.
@غندب: الغ'ن\د'بة والغ'ن\د'وب': لمة ص'ل}بة ح.وال الـح'ل}قوم، والمع غ%ناد1ب'. قال رؤبة:

إ,ذا الل�هاة� ب.ل�ت1 الغ.باغ1ـبا، *  ح.س3ـب\ت. ف أ%ر\آد1ه غ%ناد1با
 وقيل: الغ'ن\د'ب.تان1: ش1ـب\ه' غ�د_ت.ي\ن, ف الن_ك%ف%ت.ي\ن,، ف كل ن.ك%ف%ة{ غ�ن\د'بةD، والـم'س\ت.ر.ط� بي الغ'ن\د'ب.ت.ي\ن,؛ وقيل: الغ'ن\د'ب.تان1 ل%ـح\م.تان

 قد اكت.ن.فتا الل�هاة%، وبينهما ف�ر\ج.ةD؛ وقيل: ها الل�و\ز.تان1؛ وقيل: غ�ن\د'ب.تا الع'ر\ش.ي\ن, الل�تان1 ت.ض'م_ان1 الع'ن'ق. ييناv وش1مالv؛ وقيل:



،� الغ'ن\د'ب.تان1 ع'ق}د.تان1 ف أ%ص\ل, اللسان.والل�غان,ـي': الغ.ناد1ب' با عليها من اللحم حول الل�هاة1، واحد.ت'ها ل�غ\ن'ون.ةD، وهي الن_غان,غ
واحد.ت'ها ن'غ\ن'غة.

@غهب: الليث: الغ.ي\ه.ب' ش1د_ة� س.واد1 الليل وال%مل, ونوه؛ يقال
ج.م.لD غ%ي\ه.ب¬: م'ظ}ل1م الس_واد؛ قال امرؤ' القيس:

ت.لف%ي\ت'ها، والب'وم' ي.د\ع'و با الص_د.ى، *  وقد أ�ل}ب,س.ت\ أ%ق}راط�ها ث1ن\ي. غ%ي\ه.ب,
وقد اغ}ت.ه.ب. الرجل�: سار ف الظ©لمة؛ وقال الكميت:

فذ%اك. ش.ب_ه\ته الـم'ذ%ك�ر.ة% ال}ـ *  ـو.ج\ناء4 ف الب,ـيد1، وهي ت.غ\ت.ه,ب'
أ%ي ت'باع1د' ف الظ©ل%م، وت.ذ}ه.ب'.

 اللحيان: أ%س\و.د' غ%ي\ه.ب¬ وغ%ي\ه.م¬. ش.مر: الغ.ي\ه.ب' من الرجال ال4س\و.د'، ش'ب>ه بغ.ي\هب الليل. وأ%سود' غ%ي\ه.ب¬: شديد' السواد.
Dوليل

غ%ي\ه.ب¬: م'ظ}ل1م. وف حديث ق�س¼: أ%ر\ق�ب' الك%و\ك%ب، وأ%ر\ع.ى
الغ.ي\ه.ب. الغ.ي\ه.ب': الظ©ل}مة، والمع الغ.ياه1ب'، وهو الغ.ي\ه.بان�. وفرس¬ أ%د\ه.م' غ%ي\ه.ب¬ إ,ذا اش\ت.د_ سواده. أ%بو عبيد: أ%ش.دe ال%ي\ل,

د'ه\مةv، ال4د\ه.م' الغ.ي\ه.ب,ـيe، وهو أ%ش.دe اليل س.واداv؛ وال�نثى:
 :eوالمع: غ%ياه1ب'. قال: والد_ج'وج,ـي ،Dغ%ي\ه.بة

>654<ص:
دون الغ.ي\ه.ب, ف الس_واد1، وهو صاف ل%و\ن1 الس_واد. وغ%ه,ب. عن الشيء3 غ%ه.باv وأ%غ}ه.ب. عنه: غ%ف%ل عنه، ون.س3ـي.ه.

vوالغ.ه.ب'، بالتحريك: الغ.ف}ل%ة. وقد غ%ه,ب.، بالكسر. وأ%صاب ص.ي\دا
 غ%ه.باv أ%ي غ%ف}لة من غي تعمد. وف الديث: س'ئ1ل% ع.طاء# عن رجل أ%صاب. ص.ي\داv غ%ه.باv، وهو مرم، فقال: عليه ال%زاء�.

الغ.ه.ب'، بالتحريك: أ%ن ي'ص1ـيب. الشيء4 غ%ف}ل%ةv من غي ت.ع.مeد{.
 وكساء# غ%ي\ه.ب¬: كثي الصeوف. والغ.ي\ه.ب': الث�ق1ـيل� الو.خ1م'؛ وقيل: هو البليد؛ وقيل: الغ.ي\ه.ب الذي فيه غ%ف}لة، أ%و ه.ب\ت.ةD؛

وأ%نشد:
ح.ل%ل}ت' به1 و,ت\ري وأ%د\ر.ك}ت' ث�ؤر.ت،  *  إ,ذا ما ت.ناس.ى ذ%ح\ل%ه' كل© غ%ي\ه.ب,

وقال ك%ع\ب' بن ج'ع.ي\ل� ي.ص1ف' الظ�ليم.:
غ%ي\ه.ب¬ ه.و\هاءة م'خ\ت.ل1طD، *  م'س\ت.عار¬ ح1ل}م'ه غ%ي\ر' د.ئ1ل}

والغ.ي\ه.ب': الضعيف' من الرجال.
والغ.ي\ه.بان�: الب.ط}ن'.

والغ.ي\ه.بة�: ال%ل%بة ف القتال.
@غيب: الغ.ي\ب': الش_كe، وجعه غ1ـياب¬ وغ�ي'وب¬؛ قال:

أ%ن\ت. ن.بـيÒ ت.ع\ل%م' الغ1ـيابا، *  ل قائلv إ,ف}كاv ول م'ر\تابا
والغ.ي\ب': كل© ما غاب عنك. أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: يؤمنون



بالغ.ي\ب,؛ أ%ي يؤمنون با غاب. عنهم، ما أ%خبهم به النبـيe، صلى الل9ه عليه
وسلم، من أ%مر, الب.ع\ث1 والنة1 والنار. وكل© ما غاب. عنهم ما أ%نبأ%هم

به، فهو غ%ي\ب¬؛ وقال ابن ال4عراب: يؤمنون بالل9ه. قال: والغ.ي\ب'
أ%يضاv ما غاب. عن الع'يون1، وإ,ن كان م'ح.ص_لv ف القلوب. وي'قال: سعت
صوتاv من وراء الغ.ي\ب أ%ي من موضع ل أ%راه. وقد تكرر ف الديث ذكر

الغيب، وهو كل ما غاب عن العيون، سواء كان م'ح.ص_لv ف القلوب، أ%و غي
مصل.

،vوغ%ي\ب'وبة ،vوغ%ي\ب.ة ،vوغ1ـيابا ،vوغاب. ع.ن>ي ال4م\ر' غ%ي\با
وغ�ي'وباv، وم.غاباv، وم.غ1ـيباv، وت.غ.ي_ب: ب.ط%ن.. وغ%ي_به هو، وغ%ي_به

عنه. وف الديث: لا ه.جا ح.س_ان� قريشاv، قالت: إ,ن هذا ل%ش.ت\م¬ ما
غاب. عنه ابن' أ%ب ق�حافة؛ أ%رادوا: أ%ن أ%با بكر كان عالاv بال4ن\ساب

وال4خبار، فهو الذي ع.ل�م ح.س_ان%؛ ويدل عليه قول النب، صلى الل9ه
vعليه وسلم، لس_ان%: س.ل} أ%با بكر عن م.عاي,ب القوم؛ وكان ن.س_ابة

ع.ل�مة. وقولم: غ%ي_به غ%ي.اب'ه أ%ي د'ف1ن. ف ق%ب\ر,ه. قال شر: كل©
مكان ل ي'د\ر.ى ما فيه، فهو غ%ي\ب¬؛ وكذلك الوضع الذي ل ي'د\ر.ى ما

وراءه، وجعه: غ�ي'وب¬؛ قال أ%بو ذؤيب:
ي.ر\م1ي الغ'ي'وب. بع.ي\ن.ي\ه1، وم.ط}ر,ف�ه

م'غ\ض�، كما ك%ش.ف. الـم'س\ـت.أ}خ1ذ� الر_م1د'
وغاب. الرجل� غ%ي\باv وم.غ1يباv وت.غ.ي_ب.: سافر.، أ%و بان%؛ وقوله

أ%نشده ابن ال4عراب:
ول أ%ج\ع.ل� الـم.ع\ر'وف. ح1ل� أ%ل1ـي_ة{،

ول ع1د.ةv، ف الناظ1ر, الـم'ت.غ.ي_ب,
إ,نا و.ضع. فيه الشاعر' الـم'ت.غ.ي_ب. موضع. الـم'ت.غ.ي>ب,؛ قال ابن

سيده: وهكذا وجدته بط الامض، والصحيح الـم'ت.غ.ي>ب، بالكسر.
والـم'غ.اي.بة�: خلف' الـم'خاط%بة. وت.غ.ي_ب. عن فلنD. وجاء4 ف

ضرورة الشعر ت.غ.ي_ب.ن,ي؛ قال امرؤ' القيس:
فظ%ل� لنا يوم¬ ل%ذيذD بن.ع\مة{، *  ف%ق1ل} ف م.ق1ـيل� ن.ح\س'ه م'ت.غ.ي>ب'
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وقال الفراء�: الـم'ت.غ.ي>ب' مرفوع، والشعر م'ك}ـف%ـأD. ول يوز أ%ن

ي.ر,د. على الـم.قيل,، كما ل يوز: مررت برجل أ%بوه قائم.



وف حديث ع'ه\د.ة1 الر_قيق,: ل داء4، ول خ'ب\ن.ة، ول ت.غ\ييب..
الت_غ\ي,ـيب: أ%ن ل ي.بيعه ضال�ـةv، ول ل�ق%ط%ة.

وقوم¬ غ�ي_ب¬، وغ�ي_اب¬، وغ%ي.ب¬: غائ1ـب'ون؛ ال4خية� اسم للجمع،
 وصحت الياء� فيها تنبيهاv على أ%صل غاب.. وإ,نا ثبتت فيه الياء مع التحريك ل4نه ش'ب>ه. بص.ي.د{، وإ,ن كان جعاv، وص.ي.د¬:

 مصدر' قول1ك بعي¬ أ%ص\ي.د'، ل4نه يوز أ%ن ت.ن\و,ي. به الصدر. وف حديث أ%ب سعيد: إ,ن س.ي>د. الي> س.ل1ـيم¬، وإ,ن ن.ف%رنا غ%ي.ب
أ%ي رجال�نا غائبون.

والغ.ي.ب'، بالتحريك: جع غائب� كخادم� وخ.د.م�.
وامرأ%ةD م'غ1ـيب¬، وم'غ\ي,ـب¬، وم'غ1ـيبةD: غاب. ب.ع\ل�ها أ%و أ%حد¬ م1ن أ%هلها؛ ويقال: هي م'غ1ـيبةD، بالاء، وم'ش\ه,د¬، بل هاء.

وأ%غاب.ت1 الرأ%ة�، فهي م'غ1ـيب¬: غاب'وا عنها. وف الديث: أ%م\ه,ل�وا
 حت ت.م\ت.ش1ط% الش_ع1ث%ة� وت.س\ت.ح1د_ الـم'غ1ـيبة�، هي الت غاب عنها زوج'ها. وف حديث1 ابن, ع.ب_اس: أ%ن� امرأ%ةv م'غ1ـيبةv أ%ت.ت

 ر.ج'لv ت.ش\ت.ري منه شيئاv، ف%ت.ع.ر_ض. لا، فقالت\ له: و.ي\ح.ك.!إ,ن م'غ1ـيب¬! فت.ر.كها. وهم ي.ش\ه.د'ون أ%ح\ياناv، وي.ت.غاي.ب'ون% أ%ح\ياناv أ%ي
،vي'وبة� ي.غ1ـيب'ون أ%ح\يانا. ول يقال: ي.ت.غ.ي_ب'ون%. وغاب.ت1 الشمس' وغي'ها من النeجوم، م.غ1ـيباv، وغ1ـياباv، وغ�يوباv، وغ%ي\ب'وبة، وغ

عن الـه.ج.ري: غ%ر.ب.ت\.
وأ%غاب. القوم': دخلوا ف الـم.غ1ـيب,.

 وب.د.ا غ%ي_بان� الع'ود إ,ذا ب.د.ت\ ع'روق�ه الت ت.غ.ي_ب.ت\ منه؛ وذلك إ,ذا أ%صابه الب'ع.اق' من الـم.طر، فاش\ت.د_ السيل� فح.ف%ر أ�صول
الش_جر حت ظ%ه.ر.ت\ ع'روق�ه، وما ت.غ.ي_ب. منه.

وقال أ%بو حنيفة: العرب تسمي ما ل ت'ص1ـب\ه الشمس' من الن_بات ك�لYه الغ.ي\بان%، بتخفيف الياء؛ والغ.ي.ابة: كالغ.ي\بان1. أ%بو زياد
 الك1لبe: الغ.ي_بان�، بالتشديد والتخفيف، من النبات ما غاب عن الشمس فلم ت'ص1ـب\ه؛ وكذلك غ%ي_بان� الع'روق. وقال

بعضهم: ب.د.ا غ%ي\بان� الش_جرة، وهي ع'ر'وقها الت ت.غ.ي_ب.ت\ ف ال4رض، فح.ف%ر\ت. عنها حت ظ%ه.ر.ت\.
والغ.ي\ب' من ال4رض: ما غ%ي_بك، وجعه غ�ي'وب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

إ,ذ%ا ك%ر,ه'وا ال%م1ـيع.، وح.ل� منهم *  أ%راهط� بالغ'ي'وب, وبالت>لع,
والغ.ي\ب': ما اط}م.ـأ%ن� من ال4رض، وجعه غ�يوب. قال لبيد يصف بقرة، أ%كل السبع' ولدها فأ%قبلت ت.ط�وف خلفه:

وت.س.م_ع.ت\ ر,ز_ ال4نيس,، ف%راع.ها *  عن ظهر, غ%ي\ب�، وال4ن,ـيس' س.قام'ها
ت.س.م_ع.ت\ ر,ز_ ال4نيس, أ%ي صوت. الصيادين، فراعها أ%ي أ%فزعها.

وقوله: وال4نيس' س.قام'ها أ%ي ان9 الصيادين ي.ص1ـيد'ونا، فهم
س.قام'ها.ووق%ع\نا ف غ%ي\بة من ال4رض أ%ي ف ه.ب\طة{، عن اللحيان.

Yكل �وو.ق%ع'وا ف غ%يابة{ من ال4رض أ%ي ف م'ن\ه.ب,ط منها. وغ%يابة
 شيء: ق%ع\ر'ه، منه، كال�ب> والوادي وغيها؛ تقول: و.ق%ع\نا ف غ%ي\بة{ وغ%ي.ابة{ أ%ي ه.ب\طة من ال4رض؛ وف التنزيل العزيز: ف
غ%يابات1 الـج'ب. وغاب. الشيء� ف الشيء3 غ1ـيابةv، وغ�ي'وباv، وغ%ياباv، وغ1ـياباv، وغ%ي\بةv، وف حرف1 أ�ب.ي¼، ف غ%ي\بة1 ال�ب>.
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والغ.ي\ب.ة�: من الغ.ي\ب'وبة1.
والغ1ـيبة�: من الغ}ت1ـياب,.

واغ}تاب. الرجل� صاحب.ه اغ}ت1ـياباv إ,ذا و.ق%ع فيه، وهو أ%ن يتكلم
 خ.ل}ف. إنسان مستور بسوء، أ%و با ي.غ'مeه لو سعه وإ,ن كان فيه، فإ,ن كان صدقاv، فهو غ1ـيبةD؛ وإ,ن كان كذباv، فهو الب.ه\ت

 والب'ه\تان�؛ كذلك جاء عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ول يكون ذلك إ,ل من ورائه، والسم: الغ1ـيبة�. وف التنزيل
 العزيز: ول ي.غ\ت.ب\ بعض'كم بعضاv؛ أ%ي ل ي.ت.ناو.ل} ر.ج'لv بظ%ه\ر, الغ.ي\ب, با ي.س'وء�ه ما هو فيه. وإ,ذا تناوله با ليس فيه، فهو

ب.ه\ت¬ وب'ه\تان. وجاء الـم.غ\ي.بان�، عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم.
ور'و,ي. عن بعضهم أ%نه سع: غابه ي.غ1ـيب'ه' إ,ذا عابه، وذك%ر منه ما

ي.س'وء�ه.
ابن ال4عراب: غاب. إ,ذا اغ}ت.اب.. وغاب. إ,ذا ذكر إ,نساناv بي� أ%و

 ش.ر¼؛ والغ1ـيب.ة�: ف1ع\ل%ةD منه، تكون ح.س.نةv وق%ب,ـيحةv. وغائ1ب' الرجل,: ما غاب. منه، اس\م¬، كالكاه1ل والامل؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

وي'خ\ب,ر'ن، عن غ%ائب, الـم.ر\ء3، ه.د\ي'ه، *  كف%ى الـه.د\ي'، ع.ـم_ا غ%ي_ب. الـم.ر\ء�، م'خبا 
:vبه عن العي؛ وقول ابن الر>ق%اع, ي.ص1ف' فرساeوالغ.ي\ب': شحم' ث%ر\ب, الش_اة1. وشاة ذات' غ%ي\ب� أ%ي ذات' ش.ح\م� لت.غ.ي

وت.ر.ى لغ.ر> ن.ساه' غ%ي\باv غام1ضاv، *  ق%ل1ق. ال%ص1ـيل%ة1، م1ن ف�و.ي\ق, الفصل
قوله: غ%ي\باv، يعن ان\ف%ل%ق%ت\ ف%خ1ذ%اه بلحمتي عند س1م.ن,ه، فجرى

الن_سا بينهما واس\ت.بان. وال%ص1ـيل%ة�: ك�ل© ل%ـح\مة فيها ع.ص.بة.
والغ.رe: ت.ك%سeر ال1ل}د وت.غ.ضeن'ه.

وسئل رجل عن ض'م\ر, الف%رس، قال: إ,ذا ب'ل� ف%ريره'، وت.ف%ل�ق%ت\
.�غ�رور'ه، وبدا ح.ص1ـي'ه، واس\ت.ر\خ.ت\ شاك1ل%ت'ه. والشاكلة: الطYف}ط1ف%ة
والفرير: موضع' الـم.ج.س_ة من م.ع\ر.ف%ت1ه. والـح.ص1ـي': الع.ق%بة الت

ت.ب\د'و ف ال%ن\ب,، بي الص>ف%اق, وم.ق%طY ال4ض\لع.
الـه.و.ازن©: الغابة الو.ط%اءة من ال4رض الت دونا ش'ر\ف%ةD، وهي
الو.ه\د.ة. وقال أ%بو جابر ال4س.د1يe: الغاب.ة� المع' من الناس,؛ قال

وأ%نشدن الـه.و.از,ن©:
إ,ذا ن.ص.ب'وا ر,ماح.ه'م' ب,غ.اب�، *  ح.س3ـب\ت. ر,ماح.ه'م\ س.ب.ل% الغ.وادي
والغابة: ال4ج.م.ة� الت طالت\، ولا أ%ط}راف مرتفعة باس1ق%ة؛ يقال:

 ليث� غابة{. والغاب': الجام، وهو من الياء. والغابة�: ال4ج.مة؛ وقال أ%بو حنيفة: الغابة� أ%ج.مة الق%ص.ب، قال: وقد ج'ع1ل%ت
 جاعة% الشجر، ل4نه مأ}خوذ من الغ.يابة. وف الديث: ان م1ن\ب.ر سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، كان من أ%ث}ل

 الغابة1؛ وف رواية: من ط%ر\فاء3 الغابة. قال ابن ال4ثي: ال4ث}ل� شجر شبيه¬ بالط�ر\فاء3، إ,ل� أ%نه أ%عظم منه؛ والغابة�: غ%ي\ض.ةD ذات



 شجر كثي، وهي على تسعة1 أ%ميال من الدينة؛ وقال ف موضع آخر: هي موضع¬ قريب¬ م1ن الدينة، م1ن ع.واليها، وبا
 أ%موال ل4هلها. قال: وهو الذكور ف حديث ف حديث الس>باق، وف حديث تركة ابن الزبي وغي ذلك. والغابة: ال4جة

ذات' الشجر الـم'ت.كاثف، ل4نا ت'غ.ي>ب' ما فيها.
 والغابة� من الر>ماح,: ما طال منها، وكان لا أ%طراف ت'رى كأ%طراف ال4ج.مة؛ وقيل: هي الـم'ض\ط%ر,بة� من الرماح, ف الريح؛
وقيل: هي الرماح' إ,ذا اج\ت.م.ع.ت\؛ قال ابن سيده: وأ�راه على التشبيه بالغابة الت هي ال4جة؛ والمع' من كل ذلك: غابات¬ 
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أ%ضافه إ,ل الغابات لشد�ت1ه وقو�ته، وأ%نه ي.ح\م1ي غابات{ ش.ت_ى.
وغابة�: اسم موضع بالجاز.

@غتت: غ%ت_ الض_ح1ك. ي.غ'تeه غ%تìا: و.ض.ع يد.ه أ%و ثوبه على فيه،
لي'خ\ف1ي.ه'. وغ%ت_ ف الاء ي.غ'تe غ%ت�اv: وهو ما بي الن_ف%سي من

الشeر\ب، وال3ناء� على فيه. أ%بو زيد: غ%ت_ الشارب' ي.غ'تe غ%ت�اv، وهو
أ%ن ي.ت.ن.ف�س. من الش_راب، وال3ناء� على فيه؛ وأ%نشد بيت الذل:

ش.د_ الضeح.ى، فغ.ت.ت\ن. غ%ي\ر. ب.واض1ع�،
غ%ت_ الغ.ط%اط1 م.عاv على إ,ع\جال,

أ%ي ش.ر,ب\ن. أ%ن\فاساv غي ب.واض1ع� أ%ي غ%ي\ر. ر,واء�. وف حديث
ال%ب\ع.ث1: فأ%خ.ذ%ن جبيل� فغ.ت_ن؛ الغ.تe والغ.ط© سواء، كأ%نه أ%راد
ع.ص.رن ع.ص\راv شديداv حت و.ج.د\ت' منه ال%ش.ق�ة%، كما ي.ج,د' من

ي'غ\م.س' ف الاء ق%ه\راv. وغ%ت_ه' خ.ن,قاv ي.غ'تeه غ%ت�اv: ع.ص.ر ح.ل}ق%ه
نف%ساv، أ%و ن.ف%سي، أ%و أ%كثر من ذلك. وغ%ت_ه ف الاء3 ي.غ'تeه

غ%ت�اv: غ%ط�ه، وكذلك إ,ذا أ%كرهه على الشيء حت ي.ك}ر'ب.ه. ويقال: غ%ت_ه
الكلم. غ%ت�اv إ,ذا ب.ك�ت.ه ت.ب\كيتاv. وف حديث الدeعاء: يا م.ن\ ل

ي.غ'تeه دعاء� الداع1ي. أ%ي ي.غ\ل1ب'ه وي.ق}ه.ر'ه. وف حديث ث%و\بان%
قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: أ%نا ع1ن\د. ع'ق}ر, ح.و\ض1ي،

أ%ذ�ود' الناس عنه ل4هل الي.من أ%ي ل4ذ�ود.هم بع.صاي. حت ي.ر\ف%ضeوا
عنه، وإ,نه لي.غ'تe فيه ميزابان1 من النة: أ%حد'ها من و.ر,ق�، والخر' من

eه ما بي م'قام1ي إ,ل ع'مان%؛ قال الليث: الغ.ت�ذهب�، طول
كالغ.طY.وروي ف حديث ثوبان أ%يضاv عن النب، صلى ال عليه وسلم: ف ال%و\ض

ي.غ'تe فيه ميزابان1، م1داد'ها من النة؛ قال ال4زهري: هكذا سعته من ممد
بن إ,سحق ي.غ'تe، بضم الغي، قال: ومعن ي.غ'تe، ي.ج\ري ج.ر\ياv له



ص.و\ت¬ وخ.رير¬؛ وقيل: ي.غ'ط©؛ قال: ول أ%دري من ح.ف1ظ% هذا التفسي.
قال ال4زهري: ولو كان كما قال، لقيل ي.غ'تe وي.غ1ط©، بكسر الغي، ومعن

ي.غ'تe ي'تابع' الد_ف}ق. ف الوض ل ي.ن\ق%ط1ع'،مأ}خوذ من غ%ت_
الشارب' الاء4 ج.ر\عاv بعد ج.ر\ع، ون.ف%ساv بعد ن.ف%س، من غي إ,بانة1
ال3ناء عن فيه؛ قال: فقوله ي.غ'تe فيه م1يزابان1 أ%ي ي.د\ف�قان1 فيه الاء4

د.ف}قاv م'تتابعاv دائماv، م1ن غي أ%ن ي.ن\ق%ط1ع.، كما ي.غ'تe الشارب'
الاء4، وي.غ'تe م'ت.ع.د¼ ههنا، ل4ن ال�ضاعف إ,ذا جاء على ف%ع.ل%

ي.ف}ع'ل، فهو متعد�، وإ,ذا جاء على ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل�، فهو لزم، إ,ل ما ش.ذ�
عنه؛ قال ذلك الفراء وغيه. وقال شر: غ�ت_، فهو م.غ\ت'وت¬؛ وغ�م_،

فهو م.غ\موم¬، قال رؤ\بة يذكر يونس وال�وت.:
وج.و\ش.ن' ال�وت1 له م.بيت'،
ي'د\ف%ع عنه جوف�ه ال%س\ح'وت'
ك1له'ما م'غ\ت.م1س¬ م.غ\ت'وت'،
والليل� ف%و\ق. الاء م'س\ت.م1يت'

(* قوله «السحوت» أ%ي الذي ل يشبع، وقوله مستميت أ%ي خاشع خاضع.)
قال: وال%غ\ت'وت ال%غ\موم.

وغ%ت_ الدابة% ط%ل%قاv أ%و ط%ل%ق%ي\ن ي.غ'تeها: ر.ك%ض.ها، وج.ه.د.ها،
وأ%ت\ع.بها. وغ%ت_هم ال� بالعذاب غ%ت�اv كذلك. وغ%ت_ الق%و\ل%

.vأ%ت\ب.ع. ب.ع\ض.ه بعضا :vه غ%ت�اeتeر\ب، ي.غeرب. بالشeبالق%و\ل، والش
وغ%ت_ه بال4م\ر: ك%د_ه. وف الديث: ي.غ'تeهم ال� ف العذاب أ%ي

ي.غ\م1س'هم فيه غ%م\ساv م'ت.تابعاv. قال: والغ.تe أ%ن ت'ت\ب,ع. القول%
الق%و\ل%، أ%و الشeر\ب. الشeر\ب.؛ وأ%نشد:

فغ.ت.ت\ن. غي ب.واض1ع� أ%نفاس.ها،
غ%ت_ الغ.طاط1 م.عاv على إ,ع\جال,

وف حديث أ�م ز.ر\ع� ف بعض الروايات: ول ت'غ.ت>ت\ ط%عام.نا
،eتe؛ قال أ%بو بكر أ%ي ل ت'ف}سده. يقال: غ%ت_ الطعام' ي.غvت.غ\تيتا

وأ%غ}ت.تeه أ%نا، وغ%ت_ الكلم': ف%س.د.؛ قال ق%ب\س' بن ال%طيم:
ول ي.غ'تe الديث� إ,ذ} ن.ط%ق%ت\،

وهو، بف1يها، ذو ل%ذ�ة{ ط%ر.ب'
@غلت: الغ.ل%ت' والغ.ل%ط� سواء؛ وقد غ%ل1ت.. ورجل غ%ل�وت¬ ف الساب:



كثي' الغ.ل%ط؛ قال رؤ\بة:
إ,ذا اس\ت.دار الب.ر,م' الغ.ل�وت'

�وقال بعضهم: الغ.ل%ت' ف الساب، والغ.ل%ط� ف سوى ذلك. وقيل: الغ.ل%ط
ف القول، وهو أ%ن يريد أ%ن يتكلم بكلمة في.غ\ل%ط%، فيتكلم بغيها. وف

حديث ابن مسعود: ل غ%ل%ت. ف ال3سلم. قال الليث: غ%ل1ت. ف الساب
غ%ل%تاv، ويقال: غ%ل1ت. ف معن غ%ل1ط%. وقال أ%بو عمرو: الغ.ل%ط ف

ال%ن\ط1ق، والغ.ل%ت' ف الساب، وقيل: ها لغتان؛ وجعل الزمشري الديث عن ابن
عباس؛ وقال رؤ\بة:

إ,ذا اس\ت.د.ر_ الب.ر,م' الغ.ل�وت'
والغ.لوت: الكثي الغ.ل%ط؛ قال: واس\ت1د\راره كثرة� كلمه. وف حديث

ش'ر.ي\ح: كان ل ييز الغ.ل%ت.؛ قال: هو أ%ن يقول الرجل اشتريت هذا الثوب
بائة، ث تده اشتراه بأ%قل، في.رج,ع' إ,ل الق وي.ت\ر'ك' الغ.ل%ت..

وف حديث الن.خ.ع1ي�: ل يوز الت.غ.ل©ت'؛ هو ت.ف%عeلD من الغ.ل%ت1.
تقول: ت.غ.ل�تeه أ%ي ط%ل%ب\ت' غ%ل%ته، وت.غ.ل�تن فلنD واغت.ل%تن

�إ,ذا أ%خذه على غ1ر_ة{. والغ.ل}ت': ال3قالة ف الشراء والبيع. وغ%ل}ت.ة
الليل,: أ%و�له؛ قال:

وج,ئ} غ%ل}تةv ف ظ�ل}مة1 الليل,، وار\ت.ح1ل}
بيوم, م'ح.اق, الش_ه\ر, والد_ب.ران1

واغ}ل%ن\ت.ى القوم' على فلن{ اغ}ل1ن\تاءé: ع.ل%و\ه بالش_ت\م والض_ر\ب
والق%ه\ر، مثل الغ}ر,ن\داء.

@غمت: الغ.م.ت' والف%ق%م': التeخ.مة.
غ%م.ته الطعام' ي.غ\م1ت'ه غ%م\تاv: أ%كله د.س1ماv، فغ.ل%ب. على قلبه،

وث%ق�ل% وات_خ.م؛ وقال ال4زهري: هو أ%ن ي.س\ت.ك}ث1ر. منه حت ي.ت_خ1م.
وقال شر: غ%م.ت.ه الو.د.ك' ي.غ\م1ت'ه إ,ذا ص.ي_ره كالس_ك}ران1.
وغ%م.ت.ه إ,ذا غ%ط�اه. وغ%م.ت.ه ف الاس ي.غ\م1ته غ%م\تاv: غ%ط�ه

فيه.
@غبث: غ%ب.ث% الشيء4 ي.غ\ب,ث�ه غ%ب\ثاv: خ.ل%ط%ه'، لغة ف ع.ب.ث%.

.vه غ%ب\ثا�والغ.بيثة: سن ي'ل%تe بأ%ق1ط{؛ وقد غ%ب.ثه ي.غ\ب,ث
قال الفراء: غ%ب.ث}ت' ال4ق1ط% أ%غ}ب,ث�ه غ%ب\ثاv. وقال إ,براهيم،

كات1ب' أ%ب ع'ب.ي\د{: ق%ر.أ}ت'ه على أ%ب ع'ب.يد{ ثانياv، فقال بالعي:



ع.ب.ث}ت'، وقال: رجع الفراء إ,ل العي. قال ال4زهري: روى ابن السكيت هذا
الرف عن أ%ب صاعد{: الع.ب,يثة�، بالعي، ف ال4ق1ط1 ي'ف}ر.غ� ر.ط}ب'ه على

جافYه1، حت ي.خ\ت.ل1ط%، قال: وها عندي لغتان، بالغي والعي،
.vأ%يضا �صحيحتان. والغ.بيثة�: ط%عام ي'ط}ب.خ' وي'ج\ع.ل فيه ج.راد¬، وهو الغثيمة

وغ%نم¬ غبيثةD: متلطة.
وال4غ}ب.ث�: ل%و\نD إ,ل الغ'ب\رة، وهو ق%ل}ب' ال4ب\غ.ث، وقد اغ}ب.ث�

.vاغب,ثاثا
@غثث: الغ.ث©: الرديء� من كل شيء. ول%ح\م¬ غ%ثê وغ%ثيثD ب.ي>ن'

.Dالغ'ثوثة1: م.ه\زول
غ%ث� ي.غ1ث© وي.غ.ث© غ%ثاثة وغ�ث�وثةv، وغ%ث�ت1 الشاة�: ه'ز,ل%ت\،

.vاللحم.: اشتراه غ%ث9ا �فهي غ%ث�ةD، وكذلك أ%غ%ث�ت\. وأ%غ%ث� الرجل
.vغ%ثيثا vوف الكم: أ%غ%ث� اشترى ل%ح\ما

ورجل غ%ثê وغ�ثê: رديء#.
وقد غ%ث1ث}ت. ف خ'ل�ق1ك وحالك، غ%ثاثة وغ�ث�وثةv: وذلك إ,ذا ساء4

خ'ل�قه وحال�ه. وقوم غ%ث%ث%ةD وغ1ث%ثةD. وكلم¬ غ%ثê: ل ط%لوة% عليه. قال
،êوإ,ن سلح.كم ل%ر.ث ،êابن الزبي لل4عراب: وال إ,ن كلم.كم ل%غ.ث

وإ,نكم ل%ع1يالD ف ال%د\ب، أ%عداء ف ال1ص\ب, وأ%غ%ث� حديث� القوم
وغ%ث�: ف%س.د ور.د'ؤ.. وأ%غ%ث� ف م.ن\ط1قه. التهذيب: أ%غ%ث� فلنD ف

حديثه إ,ذا جاء بكلم غ%ثð، ل معن له.
ابن سيده: والغ'ث�ة الشيء� اليسي' من ال%ر\عى؛ وقيل: هي الب'ل}غة� من

الع.ي\ش، كالغ'ف�ة1. واغ}ت.ث�ت اليل�: أ%صابت\ شيئاv من الربيع،
كاغ}ت.ف�ت\. وهي الغ'ف�ة والغ'ث�ة، جاء بما بالفاء والثاء؛ قال: وغيه

ي'ج,يز الغ'ب_ة بذا العن.
ال�مويe: غ%ث�ث%ت ال3بل� ت.غ\ث1يثاv، وم.ل�ح.ت\ تليحاv إ,ذا

س.م1ن.ت\ قليلv قليلv. وقال أ%بو سعيد: أ%نا أ%ت.غ.ث�ث� ما أ%نا فيه حت
أ%س\ت.س\م1ن.؛ أ%ي أ%س\ت.ق1ل© ع.م.لي، لخ'ذ% به الكثي. من النواب. وف

:vأ%ي م.ه\زول؛ وف حديثها أ%يضا ðم زرع: ز.وجي ل%ح\م' جل� غ%ث�حديث أ
ول ت'غ1ث© ط%عام.نا ت.غ\ث1يثاv أ%ي ل ت'ف}سده.

وف حديث ابن عباس قال لب\نه علي¼: ال}ح.ق\ بابن, ع.م�ك، يعن عبد.
اللك، فغ.ث©ك. خي¬ من س.مي غي,ك. وغ%ث1يث%ة� ال�ر\ح: م1د_ته،



vر\ح' ي.غ.ث© وي.غ1ث© غ%ث9ا�وق%ي\حه، ول%ح\م'ه ال%ي>ت'؛ وقد غ%ث� ال
وغ%ث1يثاv، وأ%غ%ث� ي'غ1ث© إ,غ}ثاثاv إ,ذا سال% ذلك منه.
واس\ت.غ.ث�ه صاحب'ه إ,ذا أ%خرجه منه وداواه؛ قال:

وكنت' كآس1ي ش.ج_ة{ ي.س\ت.غ1ث©ها
وأ%غ%ث� أ%يضاv أ%ي أ%مد�. وما ي.غ1ث© عليه أ%حد¬ غ%ثاث%ته أ%ي ما

ي'ف}س3د'، وما ي.غ1ث© عليه أ%حد¬ إ,ل� سأ%له أ%ي ما ي.د.ع'. التهذيب:
يقال ما ي.غ1ث© عليه أ%حد¬ أ%ي ما ي.د.ع' أ%حداv إ,ل� سأ%له. ويقال:

ل%ب,س\ت'ه على غ%ث1يث%ة{ فيه أ%ي على فساد1 ع.ق}ل�.
وفلنD ل ي.غ41ث© عليه شيء# أ%ي ل يقول� ف شيء إ,نه رديء في.ت\ر'كه.

ورأ%يت' ف حواشي بعض نسخ الصحاح بط بعض ال4فاضل: الغ.ث}غثة� القتال.
@غرث: الغ.ر.ث�: أ%ي\س.ر' الوع؛ وقيل: ش1د_ت'ه؛ وقيل: هو الوع'

.vعام_ة
غ%ر,ث%، بالكسر، ي.غ\ر.ث� غ%ر.ثاv، فهو غ%ر,ثD وغ%ر\ثان�، وال�نثى

غ%ر\ثى وغ%ر\ثانة؛ وف شعر حسان ف عائشة:
وت'ص\ب,ح' غ%ر\ثى من ل�وم الغ.وافل

والمع: غ%ر\ثى، وغ%راثى، وغ1راثD. وف حديث علي، رضي ال تعال عنه:
أ%بيت' م1ب\طاناv، وح.و\ل غ%ر\ثى. وقال اللحيان: هو غ%ر\ثان� إ,ذا

أ%ردت. الال%، وما هو بغار,ث{ بعد هذا اليوم أ%ي أ%نه ل ي.غ\ر.ث�؛ قال:
وكذلك يقال ف هذه الروف وما أ%شبهها.

وغ%ر_ث%ه: ج.و_ع.ه. وف حديث أ%ب خ.ث}مة عند عمر ي.ذ�مe الز_ب,يب.:
إ,ن أ%كلت'ه غ%ر,ث}ت'؛ وف رواية: وإ,ن أ%ت\ر'ك}ه أ%غ}ر.ث} أ%ي أ%جوع'،

يعن أ%نه ل ي.ع\ص1م' من ال�وع, ع1ص\م.ة% الت_م\ر.
وامرأ%ةD غ%ر\ثى الو,شاح: خ.ميصة� الب.ط}ن، دقيقة� ال%ص\ر. ووشاح¬

غ%رثان�: ل يل�ه ال%ص\ر'، فكأ%نه غ%ر\ثان�؛ قال:
وامرأ%ةD غ%ر\ثى الو,شاح: خ.ميصة� الب.ط}ن، دقيقة� ال%ص\ر. ووشاح¬

غ%رثان�: ل يل�ه ال%ص\ر'، فكأ%نه غ%ر\ثان�؛ قال:
وأ%كراس. د'ر¼، وو'ش\حاv غ%راثى

:�وف الديث: كل© عال غ%ر\ثان� إ,ل ع1ل}م أ%ي جائع¬. والت_غ\ريث
الت_ج\ويع. يقال: غ%ر_ث% كلب.ه، ج.و_ع.ها.

@غلث: الغ.ل}ث�: ال%ل}ط�؛ وف الكم: الغ.ل}ث� خ.لط� الب'ر> بالشعي



أ%و الذ©رة؛ وع.م_ به بعض'هم.
،Dوغ%ل1يث ،Dوث�غ%ل%ث%ه ي.غ\ل1ث�ه، بالكسر، غ%ل}ثاv، فهو م.غ\ل

vوثا�واغ}تل%ثه؛ وف حديث عمر، رضي ال عنه: ما كان يأ}ك�ل� الس_م\ن. م.غ\ل
إ,ل9 بإ,هال%ة{، ول الب'ر_ إ,ل� م.غ\لوثاv بالشعي.

وفلنD يأ}كل الغ.ل1يث%. والغ.ل1يث�: ال�ب\ز الخلوط� من ال1ن\طة
والشعي. والغ.ل%ث�: ال%د.ر' والزeؤ.ان�، وقد ذكر بالعي الهملة؛

.�وال%غ\ل�وث� والغ1ليث� وال�غ.ل�ث�: الطعام' الذي فيه ال%د.ر' والز'ؤ.ان
،eما ي'س.و_ى للن_س\ر من ل%ح\م وغيه، وي'ج\ع.ل فيه الس_م :�والغ.ل1يث

فيؤ\خذ إ,ذا مات.؛ قال الشاعر:
كما ي'س.ق�ى ال%و\ز.ب' ال4غ}لثا

وال%و\ز.ب': الن_س\ر' ال�س3نe. والغ.ل}ثى: م1ن الطي؛ وقيل:
الغ.ل}ثى اسم شجرة إ,ذا أ�ط}ع1م. ث%ر.ها السباع'، ق%ت.ل%ت\ها؛ قال أ%بو

و.ج\زة:كأ%نا غ%ل}ثى م1ن الرeخ\م, ت.د1ف\
وق�ت1ل% الن_س\ر' بالغ.ل}ثى، والغ.ل}ثى، مقصور¬، على مثال الس_ل}وى،

عن كراع: وهو طعام ي'خ\ل%ط له فيه س.مÒ، فيأ}كله في.ق}ت'له، فيؤ\خذ
ر,يش'ه، فت'راش' به الس>هام'. التهذيب: الغ.ل1يث� الطعام' الخلوط� بالشعي،

فإ,ن كان فيه م.د.ر¬، أ%و ز'ؤ.انD، فهو ال%غ\ل�وث�. وقال الفراء:
ال%ع\ل�وث�، بالعي: الخلوط؛ وقال غيه: وقد سعناه، بالغي، م.غ\ل�وثD؛ وقال

لبيد:
م.ش\م'ولةD غ�ل1ث%ت\ بناب,ت1 ع.ر\ف%ج،
كد'خان1 نار�، ساط1ع� أ%س\نام'ها

وغ%ل1ث% الز_ن\د' غ%ل%ثاv، وأ%غ}ل%ث%: ل ي'ور,. واغ}ت.ل%ث}ت'
الز_ن\د.: ان\ت.ج.ي\ت.ه من شجرة ل ت.دري أ%ي'وري أ%م ل؟ قال حسان:

م.هاج,نةD، إ,ذا ن'س3ب'وا، ع.ب,يد¬،
ع.ضاريطD، م.غال1ثة� الز>ناد1

أ%ي ر,خ\و' الز>ناد1، وهو مذكور ف العي الهملة.
وغ%ل}ث� ال�ل}م: شيء ت.راه ف الن_و\م ما ليس بر'ؤ\يا صادقة{.

وال�غ\ل1ث�: ال�قار,ب من الو.ج.ع، ليس ي'ض\ج,ع' صاحب.ه، ول ي'ع\رق'.
وس1قاء# م.غ\ل�وث: د'ب,غ بالتمر أ%و الب'س\ر.

والغ.ل1ث�: الشديد' القتال الل�ز'وم' لن طال%ب. أ%و مار.س..



والغ.ل%ث�، بالتحريك: ش1د_ة القتال.
وغ%ل1ث% به غ%ل%ثاv: لز,مه وقاتله.

ورجل غ%ل1ثD وم'غال1ثD: شديد' القتال؛ قال رؤبة:
�إ,ذا اس\م.ه.ر_ ال%ل1س' ال�غال1ث

اس\م.ه.ر_: اش\ت.د_. وال%ل1س': الذي ل ي'بارح' ق1ر\ن.ه.
وال�غال1ث�: ال�لز,م' له. وقال م'ب\ت.ك1ر¬: فلنD ي.ت.غ.ل�ث� ب أ%ي ي.ت.و.ل�ع'
ب. وغ%ل1ث% الذئب' بغ.ن.م فلن: ل%ز,م.ها ي.ف}ر,س'ها. وغ%ل1ث% الطائر':
هاع. ور.مى من ح.و\ص.ل%ت1ه بشيء كان اس\ت.ر.ط%ه. واغ}ت.ل%ث% للقوم

غ�ل}ثةv: كذ%ب. لم ك%ذ1باv ن.جا ب,ه. وذكر أ%بو زياد الك1لبe ض'روباv من
النبات فقال: إ,نا من ال4غ}لث1، منها: الع1ك}ر,ش'، وال%ل}فاء،

،�والاج'، والي.ن\بوت'، والغاف'، والع1ش\ر,ق'، والق%با، والس>فا، وال4س.ل
والب.ر\د1يe، وال%ن\ظ%ل�، والت_نeوم'،وال1ر\و.ع'، والراء�، والل�ص.ف'؛

.�قال: وال4غ}لث� مأ}خوذD من الغ.ل}ث1، وهو ال%ل}ط
@غنث: غ%ن,ث% غ%ن.ثاv: ش.ر,ب.، ث ت.ن.ف�س؛ قال:

قالت\ له: بال3، يا ذا الب'ر\د.ي\ن،
ل%م_ا غ%ن,ث}ت. ن.ف%ساv، أ%و اث}ن.ي\ن

قال الشيبان: الغ.ن.ث� ههنا كناية عن الماع؛ وقال أ%بو حنيفة: إ,نا
هو غ%ن.ث% ي.غ\ن,ث� غ%ن\ثاv؛ وأ%نشد هذا البيت:

ل%م_ا غ%ن.ث%ت\ ن.ف%ساv، أ%و اث}ني
وف التهذيب: غ%ن,ث% من اللب ي.غ\ن.ث� غ%ن.ثاv، وهو أ%ن ي.ش\ر.ب.

اللب.، ث ي.ت.ن.ف�س.. يقال: إ,ذا ش.ر,ب\ت.، فاغ}ن.ث}، ول ت.ع'ب_؛
،vأ%ن ت.ش\ر.ب. ول ت.ت.ن.ف�س.. ويقال: غ%ن,ث}ت' ف ال3ناء ن.ف%سا :eوالع.ب

أ%و ن.ف%س.ي. والت_غ.نeث�: الل©زوم؛ وأ%نشد:
ت.أ%م_ل} ص'ن\ع. ر.ب>ك. غ%ي\ر. ش.ر¼،

ز.ماناv، ل ت'غ.ن>ث}ك. ال�موم'
وت.غ.ن_ثه الشيء�: ل%ز,ق. به؛ قال أ�مية بن أ%ب الص_ل}ت:

س.لم.ك. ر.ب_نا، ف كلث� ف%ج\ر�
ب.ريئاv، ما ت.غ.ن_ث�ك. الذ©م'وم'

vأ%ي ما ت.ل}زق' بك، ول ت.ن\ت.س3ب' إ,ليك. وغ%ن,ث%ت\ ن.ف}س'ه غ%ن.ثا
إ,ذا ل%ق1س.ت\، قال ال4زهري: ول أ%سع غ%ن,ث%ت\، بعن ل%ق1س.ت\،



لغيه.وت.غ.ن_ثه الشيء�: ث%ق�ل% عليه. أ%بو عمرو: الغ'ن_اث� ال%س.ن'و
الداب ف الشeر\ب وال�نادمة.

@غوث: أ%جاب. ال� غ%و\ثاه وغ�واث%ه وغ%واث%ه.
قال: ول يأ}ت ف ال4صوات شيء بالفتح غيه، وإ,نا يأ}ت بالضم، مثل

الب'كاء والدeعاء، وبالكسر، مثل الن>داء3 والص>ياح,؛ قال العامري�:
،vفل%ب,ث}ت. ح.و\ل ،vب.ع.ث}ت'ك. مائ1را
�م.ت يأ}ت غ%واث�ك من ت'غ1يث

(*قوله «مت يأ}ت غواثك» كذا ف الصحاح
والذي ف التهذيب: مت يرجو.)؟

قال ابن بري: البيت لعائشة بنت سعد بن أ%ب وق�اص؛ قال: وصوابه
ب.ع.ث}ت'ك قاب,ساv؛ وكان لعائشة هذه م.و\لv يقال له ف1ن\د¬، وكان م'خ.ن_ثاv من

أ%هل الدينة، بع.ث%ت\ه ل1ي.ق}ت.ب,س. لا ناراv، فتوجه إ,ل مصر، فأ%قام
با سنة، ث جاء4ها بنار، وهو ي.ع\د'و، ف%ع.ث%ر فت.ب.د_د ال%م\ر'،

فقال: ت.ع1س.ت1 الع.جلة فقالت عائشة: بع.ث}ت'ك. قاب,ساv (البيت)؛ وقال بعض
الشعراء ف ذلك:

ما رأ%ينا لغ'راب� م.ث%ل،
إ,ذ ب.ع.ث}ناه'، ي.جي بال1ش\م.ل%ه
،vغي. ف1ن\د{، أ%ر\س.لوه قابسا

ف%ث%وى ح.و\لv، وس.ب_ الع.جل%ه
قال الشيخ: ال4صل ف قوله يي ييء، بالمز، فخفف المزة للضرورة.

وال1ش\م.ل%ة�: ك1ساء ي'ش\ت.مل� به، دون الق%ط1يفة.
.�وحكى ابن ال4عراب: أ%جاب. ال� غ1ياث%ه. والغ'واث، بالضم: ال3غاثة

وغ%و_ث% الرجل�، واس\ت.غاث%: صاح. واغ%و\ثاه والسم': الغ.و\ث،
والغ'واث�، والغ.واث�. وف حديث هاج.ر.، أ�م� إ,سعيل%: فهل ع1ند.ك غ%واثD؟

الغ.واث�، بالفتح، كالغ1ياث1، بالكسر، م1ن ال3غاثة. وف الديث: اللهم
أ%غ1ث}نا، بالمزة، من ال3غاثة؛ ويقال فيه: غاث%ه ي.غ1يث�ه، وهو قليل؛ قال:

وإ,نا هو م1ن الغ.ي\ث1، ل ال3غاثة. واس\تغاث%ن فلنD فأ%غ%ث}ت'ه،
Dصارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: ض'ر,ب. فلن ،�والسم الغ1ياث

vإ,ذا قال: واغ%و\ثاه قال ال4زهري: ول أ%سع أ%حدا vف%غ.و_ث% ت.غ\ويثا
يقول: غاثه يغ'وث�ه، بالواو. ابن سيده: وغ%و_ث الرجل� واستغاث%: صاح.



واغ%و\ثاه
وأ%غاثه ال�، وغاث%ه غ%و\ثاv وغ1ياثاv، وال�ول أ%على. التهذيب:

والغ1ياث� ما أ%غاث%ك ال� به. وينقول الواقع ف ب.ل1ي_ة: أ%غ1ث}ن أ%ي
ف%ر>ج\ ع.ن>ي. ويقال: اس\ت.غ.ث}ت' فلناv، فما كان ل عنجه م.غ'وثة ول

غ%و\ثD أ%ي إ,غاثة؛ وغ%و\ثD: جائز¬، ف هذه الواضع، أ%ن يوضع اسم موضع
الصدر م1ن أ%غاث.

وغ%و\ثD، وغ1ياثD، وم'غ1يثD: أ%ساء. والغ.و\ث�: ب.ط}ن¬ من ط%ي>ئ.
وغ%و\ثD: قبيلة من اليمن، وهو غ%و\ث� بن' أ�د.د1 بن زيد بن كهلن% بن

س.ب.أ%. التهذيب: وغ%و\ثD حيÒ من ال4ز\د؛ ومنه قول زهي:
ون.خ\شى ر'ماة% الغ.و\ث1 من كلY م.ر\ص.د{

وي.غ'وث�: ص.ن.م كان ل%ذ}ح1ج؛ قال ابن سنيده: هذا قول الزجاج.
@غيث: الغ.ي\ث�: الطر والك%ل�؛ وقيل: ال4صل� الطر، ث س'م>ي ما

ي.ن\ب'ت' به غ%ي\ثاv؛ أ%نشد ثعلب:
vوما ز,ل}ت' مثل% الغ.ي\ث1، ي'ر\ك%ب' مر_ة

في'ع\لى، وي'ول%ى م.ر_ةv، في'ث1يب'
يقول: أ%نا كشجر يؤ\كل، ث ي'صيب'ه الغ.ي\ث� في.ر\ج,ع' أ%ي ي.ذ}ه.ب'

مال ث ي.ع'ود'، والمع: أ%غ}ياثD وغ�يوثD؛ قال ال�خ.ب_ل� الس_ع\دي:
لا ل%ج.ب¬ ح.و\ل% ال1ياض,، كأ%نه

ت.جاو'ب' أ%غياث{، ل%ه'ن_ ه.زي'
وغاث% الغ.ي\ث� ال4رض.: أ%صاب.ها، ويقال: غاث%هم ال�، وأ%صاب.هم
غ%ي\ثD، غاث ال� البلد. ي.غيث�ها غ%ي\ثاv إ,ذا أ%نزل با الغ.ي\ث%؛ ومنه

�الديث: فاد\عي ال ي.غ1يث�نا، بفتح الياء. وغ1يث%ت1 ال4رض'، ت'غاث
غ%ي\ثاv، فهي م.غ1يثةD، وم.غ\ي'وثة: أ%صابا الغ.ي\ث�. وغ1يث% القوم':

أ%صاب.هم الغ.ي\ث�. قال ال4صمعي: أ%خبن أ%بو عمرو بن الع.لء قال: سعت ذا
الرeمة يقول: قات.ل% ال� أ%م.ة% بن فلن{ ما أ%ف}ص.ح.ها ق�ل}ت' لا:

كيف. كان الطر' عندكم؟ فقالت: غ1ث}نا ما شئنا. وف حديث ر'ق%يقة%: أ%ل
ف%غ1ث}تم ما شئتم غ1ثتم، بكسر الغي، أ%ي س'ق1يتم الغ.يث%، وهو الطر،

والسؤ.ال منه: غ1ثنا؛ وم1ن ال3غاثة، بعن ال3عانة: أ%غ1ث}نا؛ وإ,ذا
ب.ن.يت. منه فعلv ماضياv ل ي'س.م_ فاعله، قلت: غ1ث}نا، بالكسر، وال4صل

غ�ي,ث}نا، فحذفت الياء، وكسرت الغي؛ وربا س'مي السحاب' والنبات':



.vغ%ي\ثا
والغ.ي\ث الك%ل� ي.ن\ب'ت' من ماء السماء. وف حديث زكاة العسل: إ,نا

هو ذباب' غ%ي\ث{، قال ابن ال4ثي: يعن الن_ح\ل%، وأ%ضافه إ,ل
Dب' النبات. وال4زهار.، وها من ت.وابع الغ.ي\ث1. وغ%ي\ث�الغ.ي\ث1، ل4نه ي.طل

م'غ1يثD: عامÒ. وبئر ذات' غ%ي>ث{ أ%ي ذات' ماد_ة1؛ قال رؤبة:
ن.غ\ر,ف' م1ن ذي غ%ي>ث{ ون'ؤ\ز,ي

(* قوله «قال رؤبة إل» صدره كما ف التكملة: أ%نا ابن أ%نضاد إليها
أ%رزي تغرف:

النضاد الشراف. وأرزي أ%سند. أي نفضل عليه ونضعف، بضم النون.)
والغ.ي>ث�: ع.ي\ل%م الاء3. وفرس ذو غ%ي>ث{: على التشبيه، إ,ذا جاءه

ع.د\و¬ بعد. ع.د\و�. وغ%ي_ث% ال4عم.ى: طلب. الشيء4؛ عن كراع، وهو بالعي
.vرى العي الهملة تصحيفا�أ%يضاv، وهو الصحيح؛ قال ابن سيده: وأ

وغ%ي_ثD: رجل من ط%ي>ئ{. وبنو غ%ي\ث{، أ%و غ%ي>ث{: ح.يÒ. وب.ي م.ع\د1ن1
الن_ق}رة والر_ب.ذة موضع يعرف ب'غ1يث1 ماوان%، وماؤ'ه م1ل}ح.

وم.غ1يث%ة: ر.ك1ي_ةD أ�خرى، غذبة� الاء3، وهي إ,حدى م.ناه1ل الطريق
ما يلي القاد1س1ي_ة%؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

ش.ر,ب\ن. من ماوان% ماءé م'ر_ا،
وم1ن\ م'غ1يث% م1ث}ل%ه، أ%و ش.ر_ا

@غبج: غ%ب.ج. الاء4 ي.غ\ب.ج'ه: ج.ر.ع.ه ج.ر\عاv متداركاv، وهي الغ'ب\جة.
@غذج: غ%ذ%ج. الاء4 ي.غ\ذ1ج'ه غ%ذ}جاv: ج.رع.ه، قال ابن دريد: ول أ%دري

ما صحتها.
@غسلج: الغ.س\ل%ج': نبات مثل الق%ف}عاء ترتفع ق%د\ر. الشب، لا ور.قة

ل%ز,ج.ة وز.ه\ر.ة ك%ز.ه\ر.ة ال%ر\و, ال%ب.لي؛ حكاه أ%بو حنيفة.
@غلج: غ%ل%ج. الفرس' ي.غ\ل1ج' غ%ل}جاv وغ%ل%جاناv: خلط الع.ن.ق

بال%م\ل%ج.ة.
وفرس م1غ\ل%ج¬: وقيل: فرس م1غ\ل%ج¬ إ,ذا جرى جرياv ل ي.خ\ت.ل1ط� فيه.

وغ%ل%ج. المار' غ%ل}جاv: عدا. وحار م1غ\ل%ج¬: ش.ل�لD ل1ل}عانة؛
وأ%نشد:س.ف}واء م.ر\خاء ت'باري م1غ\ل%ج.ا

والت_غ.ل©ج': الب.غ\ي'.
وغصن أ�غ}ل�وج¬: ناع1م.



والغ'ل�ج': الشباب السن.
@غلمج: ال4زهري ف الرباعي: يقال هو غ�لم1ج'ك. أ%ي غ�لم'ك،

وغ�لم1ش'ك.، مثل�ه.
:vوغ%م1ج.ه، بالكسر، غ%م\جا vغمج: غ%م.ج. الاء4 ي.غ\م1ج'ه، غ%م\جا@

.vمتتابعا vج.ر.ع.ه ج.ر\عا
والغ.م\ج.ة� والغ'م\ج.ة�: ال�ر\ع.ة.

وف%صيل غ%م1ج¬: ي.ل}ه.ز' أ�م_ه'. وت.غ.ام.ج. بي أ%ر\فاغ, أ�م>ه:
ل%ه.ز.ها؛ قال الشاعر:

غ�م\ج¬ غ%م.ال1يج' غ%م.ل�ج.ات'
@غملج: ع.د\و¬ غ%م\ل%ج¬: م'تدار,ك؛ قال ساعدة بن جؤية يصف الرعد والبق:

،vوز.ف}ز.ف%ة vف%أ%س\أ%د' الليل% إ,ر\قاصا
وغار.ةv وو.س1يجاv غ%م\ل%جاv ر.ت1ج.ا

والغ.م\ل%ج' والغ.م.ل�ج': الذي ل يستقيم على وجه واحد ي'ح\س3ن' ث
ي'س3يء�، وهو الخل9ط. والغ.م\ل%ج': الذي ف خ.ل}قه خ.ب\ل واض\ط1راب؛ ابن

ال4عراب: يقال رجل غ%م\ل%ج وغ%م.ل�ج وغ1م\ل1يج وغ�م\ل�وج وغ1م\لج
وغ�م.ال1ج إ,ذا كان م.ر_ة قار,ئاv وم.ر_ة شاطراv، ومرة س.خ1ي�اv ومرة

بيلv، ومرة ش'ج.اعاv ومرة ج.باناv، ومرة حس.ن اللق ومر_ة س.ي>ئ%ه، ل يثبت
على حالة واحدة، وهو مذموم م.ل�وم¬ عند العرب؛ قال: ويقال للمرأ%ة

غ%م\ل%ج وغ%م.ل�ج وغ1م\ل1يج.ة وغ�م\ل�وجة؛ وأ%نشد:
Dع'م.ر,ي_ة vأ%ل ل ت.غ'ر_ن� ام\ر.أ

على غ%م\ل%ج�، طالت وت.م_ ق%و.ام'ها
ع'م.ر,ي_ة: ث1ياب¬ مصبوغة؛ وقال أ%بو ن'خ.ي\ل%ة يصف ناقة ت.ع\دو ف

خ.ر\ق� واسع:
ت'غ\ر,ق�ه' ط%و\راv ب,ش.د¼ ت'د\ر,ج'ه'،

وتارة ي'غ\ر,ق�ها غ%م.ل�ج'ه\
قال: الغ.م.ل�ج' ال%ر\ق الواسع. والغ.م.ل�ج: الطويل السترخي. وبعي
غ%م.ل�ج: طويل العن'ق ف غ1ل%ظ وت.ق%اع'س�. وماء غ%م.ل�ج: م'رÒ غليظ.

والغ'م\ل�وج' والغ1م\ل1يج': الغليظ السيم الطويل؛ يقال: ولدت فلنة
غلماv فجاءت به أ%م\ل%ج. غ1م\ل1يجاv؛ حكاه ابن ال4عراب عن السروحي؛ قال:

وأ%كثر كلم العرب غ�م\ل�وج¬، وإ,نا غ1م\ل1يج¬ عن السروحي وحده.



وال4م\ل%ج': ال4ص\ف%ر الذي ليس بأ%سود ول أ%بيض، وهو مذكور ف موضعه.
أ%بو حنيفة: شجر غ�م.ال1ج¬ قد أ%سرع النبات وطال. والغ'م.ال1ج': نبات

على شكل الذ�آن,ي ينبت ف الربيع؛ قال:
ع.د\و. الغ.و.ان ت.ج\ت.ن الغ'م.ال1ج.ا

وقصب غ�م.ال1ج¬: ري_ان؛ قال جندل بن الثن يدعو على زرع إ,نسان:
أ%ر\س1ل} إ,ل زرع ال%ب,ي> الو.ال1ج,،

بي أ%ناخي ال%ص.اد1 الائج,
(* قوله «بي أ%ناخي» هكذا ف الصل.)،

وب.ي\ن. خ'ر\ف%ن\ج, الن_بات1 الب.اه1ج,،
ف غ�ل%و.اء الق%ص.ب الغ'م.ال1ج,،

من الد_ب ذا ط%ب.ق أ%ف%اي,ج,
والغ'م\ل�وج: الغ'ص\ن' النابت ينبت ف الظلY؛ وقال أ%بو حنيفة: هو

الغصن الناعم من النبات؛ وأ%نشد ل1ميان بن قحافة:
م.ش\ي. الع.ذ%ار.ى ت.ج\ت.ن الغ.مال1ج.ا

أ%راد الغ.م.ال1يج. فاض\طر_ فحذف. ورجل غ%م\ل%ج¬، بالغي، إ,ذا كان
.vناعما

@غمهج: ال4زهري: أ%نشد ل1ميان بن قحافة يصف إ,بلv فيها فحلها:
ت.ت\ب.ع' ق%يد'وماv، لا، غ�ماه1جا،

ر.ح\ب. الل�ب.ان، م'د\م.جاv ه'جاه1جا
الغ'م.اه1ج': الضخم السمي، ويقال ع'م.اهج، بالعي، بع\ناه؛ وقال:

ف غ�ل%و.اء3 الق%ص.ب الغ'م.اه1ج,
@غنج: امرأ%ة غ%ن,ج.ة: حس.ة الد_ل9. وغ�ن\ج'ها وغ�ناج'ها: ش.ك}ل�ها،

ال4خية عن كراع، وهو الغ'ن\ج' والغ'ن'ج'، وقد غ%ن,ج.ت\ وت.غ.ن_ج.ت\، فهي
م1غ\ناج¬ وغ%ن,ج.ة؛ وقيل: الغ'ن\ج' م.لح.ة الع.يني. وف حديث البخاري

ف تفسي الع.ر,ب.ة1: هي الغ.ن,ج.ة�. الغ'ن\ج' ف الارية: ت.ك%سeر¬
.Dوت.د.ل©ل

وال�غ}ن'وج.ة: ما ي'ت.غ.ن_ج' به؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
ل%و.ى رأ}س.ه ع.ن، ومال% ب,و'د>ه1

أ%غان,يج خ.و\د{، كان فين.ا ي.ز'ور'ها
أ%بو عمرو: الغ1ن.اج' د'خ.ان النeؤور, الذي تعله الواشة على خضرتا



.vل1ت.س\و.د_، وهو الغ'ن\ج' أ%يضا
وغ�ن.ج.ة�، معر,فة، بغي أ%لف ولم�: الق�نف�ذ%ة، ل تنصرف.

وهذيل تقول: غ%ن.ج¬ على ش.ن.ج�؛ الغ.ن.ج' الرجل؛ وقيل: الغ.ن.ج'،
بالتحريك: الشيخ، ف لغة هذيل. والش_ن.ج': المل الثقيل.

وم1غ\ن.ج: أ%بو د'غ%ة%.
والغ.و\ن.ج': المل السريع؛ عن كراع، قال: ول أ%عرفها عن غيه.

@غنتج: قال ابن بري ف ترجة ضعا:
ف%و.ل%د.ت\ أ%ع\ث%ى ض.روطاv غ%ن\ت.ج.ا
قال: الغ.ن\ت.ج' الثقيل ال4حق.

@غوج: ج.م.ل غ%و\ج¬: عريض الصدر. وفر.س غ%و\ج' الل�بان أ%ي واسع جلدة
الص_د\ر,؛ وقيل: سهل ال1ع\ط%ف. وفرس¬ غ%و\ج¬ م.و\ج¬؛ غ%و\ج¬: جواد،

وم.و\ج¬ إ,ت\باع¬؛ وقيل: هو الطويل الق%ص.ب؛ وقيل: هو الذي ينثن يذهب
وي.ج,يء�؛ وقال غيه: هو الواسع ج,ل}د الصدر، قال: ول يكون كذلك إ,ل وهو سهل

ال1ع\ط%ف؛ وأ%نشد الليث:
،Dب.ع1يد' م.ساف1 ال%ط}و, غ%و\ج¬ ش.م.ر\د.ل

ي'ق%طYع' أ%ن\فاس. ال%ه.ارى ت.لت1ل�ه\
وقال أ%بو و.ج\زة:

م'ق%ار,ب ح1ي. ي.ح\ز.و\ز,ي على ج.د.د{،
ر,س\ل� ب,م'غ\ت.ل1ج.ات1 الر_م\ل, غ%و_اج

وقال النضر: الغ.و\ج' الل�ي>ن' ال4ع\طاف من الي\ل، وجع غ%وج�
غ�و\ج¬، كما يقال جارية خ.و\د¬، والمع خ'ود¬.

وت.غ.و_ج. الرجل ف م1ش\يته: تثن_ى وتعط�ف وتاي.ل. غ%اج. ي.غ'وج'؛
قال أ%بو ذؤيب:

ع.ش1ي_ة% قام.ت\ بالف1ن.اء، كأ%ن_ها
ع.ق1يل%ة� ن.ه\ب�، ت'ص\ط%ف%ى وت.غ'وج'

أ%ي تتعرض لرئيس اليش ليتخذها لنفسه.
ورجل غ%و\ج¬: م'س\ترخ� من النeعاس,.

@غدد: الغ'د_ة� والغ'دد.ة�: كل ع'ق}د.ة{ ف جسد ال3نسان أ%طاف با
�ش.ح\م. والغ'د.د': الت ف اللحم، الواحدة غ�د_ةD وغ�د.د.ةD. والغ'د¬ة

والغ'د.د.ة: كل ق1طعة ص'ل}بة بي العص.ب. والغ'د_ة�: الس>ل}ع.ة يركبها



الشحم. والغ'د_ة: ما بي الشحم والسنام. والغ'د_ة والغ'د.د': طاعون ال3بل.
Òد_ة وال�نثى م'غ1د�وغ�د_ البعي فأ%غ%د_، فهو م'غ1دÒ أ%ي به غ

بغي هاء. ولا م.ث�ل سيبويه قولم أ%غ�د_ةv ك%غ'د_ة1 البعي قال:
أ�غ%دe غ�د_ةv، فجاء4 به على صيغة ف1عل الفعول. وأ%غ%د_ القوم': أ%صابت

إ,ب,ل%هم الغ'د_ة�. وأ%غ}د_ت1 ال3ب,ل�: صارت لا غ�د.د من اللحم واللد
من داء؛ وأ%نشد الليث:
ل ب.ر,ئ%ت\ غ�د_ة� م.ن أ%غ%د_ا

قال: والغ'د�ة أ%يضاv تكون ف الشحم؛ قال ال4صمعي: من أ%دواء ال3بل
�الغ'د_ة�،وهو طاعونا. يقال: بعي م'غ1دÒ. قال ابن ال4عراب: الغ'د_ة

ل تكون إ,ل ف البطن فإ,ذا مضت إ,ل نره ور'ف}غ1ه قيل: بعي دابر. قال
ال4زهري: وسعت العرب تقول غ�د_ت1 ال3بل�، فهي م.غ\د'ودةD من

الغ'د_ة1. وغ�د_ت1 ال3بل�، فهي م'غ.د_د.ة 
(* قوله «وغدت البل فهي مغددة»

كذا بالصل وليس الوصف جارياv على الفعل.) . وبنو فلن م'غ1دeون إ,ذا ظهرت
الغ'د_ة� ف إ,بلهم. وقال ابن بزرج: أ%غ%د_ت1 الناقة وأ�غ1د_ت.

ويقال: بعي م.غ\د'ود وغادÒ وم'غ1دÒ وم'غ.دÒ، وإ,بل م.غادe؛ وأ%نشد ف
الغاد�:

ع.د1م\ت'ك�م' ون.ظ}ر.ت.ك�م\ إ,لينا،
ب,ج.ن\ب, ع'كاظ%، كال3ب,ل, الغ1داد1

وف الديث: أ%نه ذك%ر. الطاعون% فقال: غ�د_ةD ك%غ'د_ة1 البعي
تأ}خذهم ف م.راقYهم أ%ي ف أ%سفل, بطونم؛ الغ'د_ة�: طاعون� ال3بل وقلما
تسلم منه. وف حديث عامر بن الطفيل: غ�د_ةD ك%غ'د_ة1 البعي وم.و\ت¬ ف

بيت س.ل�ول1ي_ة{. ومنه حديث عمر: ما هي ب'غ1د¼ ف%ي.س\ت.ح\ج,ي. 
(* قوله

«فيستحجي» معناه يتغي كما ف النهاية وان أغفله الصحاح والقاموس.)
لم'ها؛ يعن الناقة ول ي'د\خ1لها تاء التأ}نيث ل4نه أ%راد ذات غد�ة.

والغ1داد' جع الغاد�؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:
،vوأ%ح\م.د\ت. إ,ذ ن.ج_ي\ت. بال4م\س, ص1ر\م.ة

لا غ�د.دات¬ والل�واح1ق' ت.ل}ح.ق'
قال: والغ'د.دات' ف�ضول� الس>م.ن, وما كان من فضول و.ب.ر� حسن.



وأ%غ%د_ عليه: انتفخ وغ%ض1ب.، وأ%صله من ذلك. وال�غ1دe: الغ.ض\بان�. ورجل
م1غ\داد¬: كثي الغض.ب. ورأ%يت فلناv م'غ1د�اv وم'س\م.غ1د�اv إ,ذا رأ%يت.ه

وارماv من الغضب. وامرأ%ة م1غ\داد¬ إ,ذا كان من خ'ل�ق1ها الغضب'؛ قال
الشاعر:

يا ر.ب> م.ن\ ي.ك}ت'م'ن الص>عادا،
ف%ه.ب\ له ح.ل1يل%ةv م1غ\دادا

ال4صمعي: أ%غ%د_ الرجل�، فهو م'غ1دÒ، أ%ي غ%ض1ب.، وأ%ض.د_، فهو
م'ض1دÒ أ%ي غضبان.

ورجل م1غ\داد¬: كثي الغضب. وعليه غ�د_ةD من مال أ%ي ق1ط}عة، والمع
غ%دائ1د' ك%ح'ر_ة وح.رائ1ر.؛ ويروى بيت لبيد:

vت.ط1ي' غ%دائ1د' ال4ش\راك1 ش.ف}عا
و.و,ت\راv، والز_عام.ة� للغلم,

والع\ر.ف' عدائد. وف التهذيب ف شرح البيت: الغدائد الف�ضول. وقال
الفراء: الغ.دائد' والغ1داد' ال4ن\ص1باء ف قول لبيد.

@غرد: الغ.ر.د'، بالتحريك: الت_ط}ر,يب' ف الصوت والغ1ناء.والت_غ.رeد'
:vوالتغريد': صوت معه ب.ح.ح¬؛ وقد جعهما امرؤ القيس ف قوله يصف حارا

ي'غ.ر>د' بال4س\حار, ف كلY س'د\ف%ة{،
ت.غ.رeد. م1ر>يح, الن_دامى ال�طر>ب,

قال الليث: كل صائت ط%ر_ب. ف الص_و\ت غ%ر,د¬، والفعل غ%ر_د.
ي'غ.ر>د' ت.غ\ر,يداv. ال4صمعي: التغريد الص_و\ت'. وغ%ر,د. الطائر، فهو

غ%ر,د¬، والتغريد مثله؛ قال سويد بن كراع العكلي:
،Dم'د\ل%ه,م_ة Dإ,ذا ع.ر.ض.ت\ داو,ي_ة

وغ%ر_د. حاديها، ف%ر.ي\ن. با ف%ل}قا
وغ%ر_د. ال3نسان�: رفع صوت.ه وط%ر_ب.، وكذلك ال%مامة� وال�ك�اء�

والد>يك' والذ©باب'. وحكى الجري: سعت ق�م\ر,ي�اv فأ%غ}ر.د.ن أ%ي
أ%ط}ر.ب.ن بتغريده، وقيل: كل م'ص.و>ت{ م'ط%ر>ب� بصوت1ه م'غ.ر>د¬

وغ1ر>يد¬ وغ%ريد¬ وغ%ر,د¬ وغ1ر\د¬، ف%غ.ر,د¬ على النسب؛ قال ابن سيده: وغ1ر\د¬
أ�راه' متغياv منه؛ وقول مليح الذل:

س'د\ساv وب'ز\لv إ,ذا ما قام. راح1ل�ها،
ت.ح.ص_ن.ت\ ب,ش.باv، أ%ط}راف�ه غ%ر,د'



وح_د. غ%ر,داv وإ,ن كان خباv عن ال4طراف حلv على العن كأ%نه كل©
ط%ر.ف منها غ%ر,د؛ فأ%ما قول الذل:

ي'غ.ر>د' ر.ك}باv ف%و\ق. ح'وص� س.واه1م�،
با كل© م'ن\جاب, الق%م1يص, ش.م.ر\د.ل

ففيه دللة على أ%ن ي'غ.ر>د' يتعدى كتعدي ي'غ.ن>ي، وقد يوز أ%ن يكون
على حذف الر وإ,يصال الفعل؛ وقوله:

ل أ%ش\ت.ه,ي ل%ب.ن. البعي,، وع1ندن.ا
غ%ر,د' الزجاجة1 واك1ف' ال1ع\صار,

معناه: وعندنا نبيذ يمل صاحبه على أ%ن يتغن إ,ذا شربه. وت.غ.ر_د.
ك%غ.ر_د.؛ قال النابغة العدي:

vوم'زاح1ما vت.عال%و\ا ن'حال1ف\ صام1تا
عليهم ن,صاراv، وما ت.غ.ر_د. راك1ب'

واست.غ\ر.د. الر_و\ض' الذ©باب.: دعاه بن.ع\م.ت1ه إ,ل أ%ن ي'غ.ن>ي.
ف%ي'غ.ر>د.؛ قال أ%بو نيلة:

واست.غ\ر.د. الروض' الذباب. ال4ز\ر.قا
وغ%ر_د.ت الق%و\س': ص.و_ت.ت\؛ عن أ%ب حنيفة.

�والغ1ر\د'، بالكسر، والغ.ر\د'، بالفتح، والغ1ر\د.ة� والغ.ر\د.ة
والغ.ر.د.ة� والغ.راد.ة�: ضرب من الك%م\أ%ة1، وقيل: هي الصغار منها، وقيل: هي

الرديئة� منها، والمع غ1ر.د.ةD وغ1راد¬، وجع الغ.رادة1 غ%راد¬، وهي
ال%غاريد'، واحدها م'غ\رود؛ قال:
ي.ح'جe مأ�م'وم.ةv ف ق%ع\ر,ها ل%ج.ف¬،
فاس\ت' الط�ب,يب, ق%ذاها كال%غار,يد1

vوهي أ%يضا ،Dواحدتا غ%راد.ة ،�قال أ%بو عمرو: الغ.راد' الك%م\أ%ة
 Dواحدتا غ%ر.د.ة ،�الغ1راد.ة

(* قوله «وهي أ%يضاv الغرادة واحدتا غردة» كذا
ف الصل بذا الضبط.) وقال أ%بو عبيد: هي ال�غ\ر'ودة� فرد ذلك عليه؛

وقيل: إ,نا هو ال�غ\ر'ود'، ورواه ال4صمعي ال%غ\رود' من الكمأ%ة، بفتح
اليم؛ وقال أ%بو اليثم: الغ.ر.د' وال�غ\ر'ود'، بضم اليم، الكمأ%ة وهو

م'فعول نادر؛ وأ%نشد:
لو كن\ت'م' ص'وفاv لكن\ت'م\ ق%ر.دا،



أ%و كن\ت'م' ل%ح\ماv لكنت'م\ غ%ر.دا
قال الفراء: ليس ف كلم العرب م'ف}ع'ولD، مضموم اليم، إ,ل م'غ\ر'ود¬

�لضرب من الكمأ%ة، وم'غ\ف�ور¬ واحد ال%غاف1ر، وهو شيء ينضحه الع'رف�ط
حلو كالناطف. ويقال: م'غ\ث�ور¬ وم'ن\خ'ور¬ للم'ن\خ'ر, وم'ع\ل�وق¬ لواحد

العاليق. والمع ال%غاريد'.
وال%غ\ر'وداء�: ال4رض الكثية� الغاريد1.

@غرقد: الغ.ر\ق%د': شجر عظام وهو من العضاه، واحدته غ%ر\ق%د.ةD وبا سي
الرجل. قال أ%بو حنيفة: إ,ذا عظمت الع.و\س.ج.ة� فهي الغرقدة. وقال بعض

الرواة: الغ.ر\ق%د' من نبات الق�ف>. والغ.ر\ق%د': كبار العوسج، وبه سي
ب.ق1يع' الغ.ر\ق%د1 ل4نه كان فيه غرقد، وقال الشاعر:

أ%ل1ف}ن. ضالv ناعماv وغ%ر\ق%دا
وف حديث أ%شراط الساعة: إ,ل الغ.ر\ق%د فإ,نه من شجر اليهود؛ وف

رواية: إ,ل الغر\ق%د.ة؛ هو ضرب من شجر الع1ضاه وشجر الش_و\ك1، والغ.ر\ق%د.ة
واحدته؛ ومنه قيل لقبة أ%هل الدينة بقيع الغرقد ل4نه كان فيه غرقد

وقطع؛ قال ابن سيده: وبقيع الغرقد مقابر بالدينة وربا قيل له الغرقد؛ قال
زهي:

ل1م.ن, الد>يار' غ%ش1يت.ها بالغ.ر\ق%د1،
كالو.ح\ي, ف ح.ج.ر, الس3يل, ال�خ\ل1د1؟

@غرند: أ%بو عبيد: ت.ث%و_ل% علي_ القوم' ت.ث%وeلv واغ}ر.ن\د.و'ا
اغ}ر,ن\داءé واغ}ل%ن\ت.و'ا اغ}ل1ن\تاءé إ,ذا ع.ل%و\ه' بالش_ت\م, والض_ر\ب

والقهر.ال4صمعي: اغ}ر.ن\داه' واس\ر.ن\داه' إ,ذا ع.له، واغ}ر.ن\داه'
واغ}ر.ن\د.ى عليه واغ}ر.ن\د.و\ا عليه: ع.ل%و\ه بالشتم والضرب والقهر.

وال�غ\ر.ن\د1ي وال�س\ر.ن\د1ي: الذي ي.غ\ل1ب'ك. وي.ع\ل�وك.؛ قال:
قد ج.ع.ل% النeعاس' ي.غ\ر.ن\د1ين،

أ%د\ف%ع'ه' عن>ي وي.س\ر.ن\د1ين
قال ابن جن: إ,ن شئت جعلت رويه النون وهو الوجه، وإ,ن شئت جعلته الياء

وليس بالوجه، فإ,ن جعلت النون هي الروي� فقد أ�ل}ز,م. الشاعر' فيها
أ%ربعة% أ%حرف غي واجبة وهي الراء والنون والدال والياء، أ%ل ترى أ%نه يوز

معها ي'ع\طين وي'رضين وي.د\ع'ون وي.غ\زون؟ وإ,ن أ%نت جعلت الياء
الروي فقد أ�ل}ز,م. فيه خسة% أ%حرف غي لزمة وهي الراء والنون والدال



والياء والنون، أ%ل ترى أ%نك جعلت الياء هي الروي فقد زالت الياء أ%ن تكون
ر,دفاv لبعدها عن الروي؟ قال: نعم وكذلك لا كانت النون روي�اv كانت الياء

غي لزمة ل4ن الواو يوز معها، أ%ل ترى أ%نه يوز معها ف القولي
جيعاv يغزون ويدعون؟ أ%بو

زيد: اغ}ر.ن\د.و\ا عليه اغ}ر,ن\داءé أ%ي علوه بالشتم والضرب والقهر مثل
اغ}ل%ن\ت.و\ا.

@غزد: 
(* ف القاموس مع شرحه الغزيد كحزي، قال الليث: هو الشديد الصوت

أو هو تصحيف غريد بالراء. قال ال4زهري: ل أعرف الغزيد الشديد الصوت، قال
وأحسبه غريداv أ%و غر�يداv، بالراء، من غر�د تغريداv. اهـ بتصرف) :

الغ1ز\ي.د': الشديد الصوت. والغ1ز\ي.د': الناع1م' الل�ي>ن' الرطب من
النبات؛ قال:

ه.ز_ الص_با ناع1م. ضال� غ1ز\ي.دا
قال ال4زهري: ل أ%عرف الغ1ز\ي.د. الشديد. الصوت1، قال: وأ%حسبه
غ1ر>يداv، بالراء، من غ%ر_د. ت.غ\ريداv. والغ1ز\ي.د' من النبات: الناعم، ليس

بنكر. قال بعضهم: غ�ص\ن س.ر.ع\ر.ع¬ وغ1ز\ي.د¬ وخ'ر\ع'وب¬: ناع1م.
@غلد: س�1مÒ م'ت.غ.لYد¬: م'ت.ع.ت>ق¬، وقيل: غي م'ل}ب,ث{ لصاحبه؛ قال

عبيد بن ال4برص:
وقد أ%و\ر.ث%ت\ ف القلب, س'ق}ماv ت.ع'دeه

ع1داداv، ك%س'م> ال%ي_ة1 ال�ت.غ.لYد
@غمد: الغ1م\د': ج.ف}ن' السيف، وجعه أ%غماد¬ وغ�مود¬ وهو الغ'م'د_ان�؛

قال ابن دريد: ليس ب,ث%ب.ت.
غ%م.د. السيف. ي.غ\م1د'ه غ%م\داv وأ%غ}م.د.ه: أ%د\خ.ل%ه' ف غ1م\د1ه1،

فهو م'غ\م.د¬ وم.غ\م'ود¬. قال أ%بو عبيد ف باب فعلت وأ%فعلت: غ%م.د\ت'
�السيف. وأ%غ}م.دت'ه بعن واحد وها لغتان فصيحتان. وغ%م.د. الع'ر\ف�ط

غ�م'وداv إ,ذا اس\ت.وف%ر.ت\ خ'ص\ل%ت'ه ور.قاv حت ل ي'رى ش.و\ك�ها كأ%نه قد
أ�غ}م1د.. وت.غ.م_د.ه الل�ه' ب,ر.ح\م.ت1ه: غ%م.ده فيها وغ%م.ر.ه با.

�وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ما أ%ح.د¬ ي.د\خ'ل
الن_ة ب,ع.م.ل1ه، قالوا: ول أ%نت؟ قال: ول أ%نا إ,ل� أ%ن

ي.ت.غ.م_د.ن الل�ه' ب,ر.ح\م.ت1ه. قال أ%بو عبيد: قوله يتغمدن ي'ل}ب,س.ن



وي.ت.غ.ش_ان وي.س\ت'ر.ن با؛ قال العجاج:
ي'غ.م>د' ال4ع\داء4 ج'و\ناv م1ر\د.سا

قال: يعن أ%نه يلقي نفسه عليهم ويركبهم وي'غش>يهم، قال: ول أ%حسب هذا
مأ}خوذاv إ,ل9 من غ1م\د1 السيف وهو غلفه ل4نك إ,ذا أ%غ}م.د\ت.ه فقد

أ%لبسته إ,ياه وغ%ش_ي\ت.ه به. وقال ال4خفش: أ%غ}م.د\ت' ال1ل}س
إ,غ}ماداv، وهو أ%ن تعله تت الرحل تقي به البعي من عقر الرحل؛

وأ%نشد:و.و.ض\ع, س1قاء� وإ,خ\فائ1ه،
وح.لY ح'ل�وس� وإ,غ}ماد1ها

(* قوله «وإخفائه» ف الساس وإحقابه).
وت.غ.م_د\ت' فلناv: س.ت.ر\ت' ما كان منه وغ%ط�ي\ت'ه.

وت.غ.م_د. الرجل وغ%م_د.ه إ,ذا أ%خ.ذ%ه ب,خ.ت\ل حت يغطيه؛ قال
العجاج:ي'غ.م>د' ال4ع\داء4 ج'وناv م1ر\د.س.ا

قال: وكله من ال4ول. وغ%م.د.ت1 الر_كي�ة� ت.غ\م'د' غ�م'وداv: ذه.ب.
ماؤ\ها.

وغام1د¬: ح.يÒ من اليمن، قال:
أ%ل ه.ل} أ%تاها، على ن.أ}ي,ها،
با ف%ض.ح.ت\ ق%و\م.ها غام1د'؟

حله على القبيلة، وقد اختلف ف اشتقاقه فقال ابن الكلب: س'م>ي.
غام1داv ل4نه ت.غ.م_د. أ%مراv كان بينه وبي عشيته فستره فسماه ملك من ملوك

ح1م\ي غامداv؛ وأ%نشد لغامد:
ت.غ.م_د\ت' أ%مراv كان ب.ي. ع.ش1ي.ت،
ف%س.م_ان% الق%ي\ل� ال%ض'ور,يe غام1دا

(* قوله «أمراv» ف الصحاح شراv. وقوله «فسمان» فيه أيضاv فأسان).
وال%ض'ور: قبيلة من حي؛ وقيل: هو من غ�م'ود1 البئر. قال ال4صمعي:
ليس اشتقاق غامد ما قال ابن الكلب إ,نا هو من قولم غ%م.د.ت1 البئر'
غ%م\داv إ,ذا كثر ماؤ'ها. وقال أ%بو عبيدة: غمد.ت1 البئر' إ,ذا قل� ماؤ'ها.

وقال ابن ال4عراب: القبيلة غامدة، بالاء؛ وأ%نشد:
أ%ل ه.ل} أ%تاها، على ن.أ}ي,ها،

با ف%ض.ح.ت\ ق%و\م.ها غام1د.ه\؟
ويقال للسفينة إ,ذا كانت مشحونة: غام1د¬ وآم1د¬، ويقال: غام1د.ةD؛ قال:



وال1نe الفارغة� من السeف�ن, وكذلك ال%ف�ان.ة 
(* قوله «الفانة» كذا

بالصل) . وغ�م\دان: ح1ص\ن ف رأ}س جبل بناحية صنعاء؛ وفيه يقول:
ف رأ}س, غ�م\دان% داراv منك. م1ح\لل

وغ�م\دان�: ق�ب_ة� س.ي\ف1
بن ذي ي.ز,ن، وقيل: قصر معروف باليمن. وغ�م\دان�: موضع.

والغ'ماد' وب.ر\ك' الغ'ماد1: موضع. قال ابن بري: أ%هل الوهري ف هذا
الفصل ذكر الغ'ماد1 مع شهرته وهو موضع باليمن، وقد اختلف فيه ف ضم الغي
وكسرها رواه قوم بالضم وآخرون بالكسر؛ قال ابن خالويه: حضرت ملس أ%ب

عبد ال ممد
بن إ,سعيل القاضي الاملي وفيه ز'هاء أ%لف، ف%أ%م.ل� عليهم أ%ن

ال4نصار قالوا للنب، صلى ال عليه وسلم: وال ما نقول لك ما قال قوم موسى
لوسى: اذهب أ%نت. وربك فقاتل إ,نا ههنا قاعدون، بل ن.ف}د1يك بآبائتا

وأ%بنائنا، ولو دعوتنا إ,ل ب.ر\ك الغ1ماد، بكسر الغي، فقلت للمستملي: قال
النحوي الغ'ماد، بالضم، أ%يها القاضي، قال: وما ب.ر\ك' الغ'ماد؟ قال:

سأ%لت ابن دريد عنه فقال هو بقعة ف جهنم، فقال القاضي: وكذا ف كتاب على
الغب ضمة؛ قال ابن خالويه: وأ%نشدن ابن دريد لنفسه:

وإ,ذا ت.ن.ك�ر.ت1 الب,ل
د'، ف%أ%ول1ها ك%ن.ف. الب,عاد1
ل%س\ت. ابن. أ�م> القاط1ن,يـ

ـن.، ول ابن. ع.م¼ للب,لد1
واج\ع.ل} م'قام.ك.، أ%و م.ق%ر_
ل%، جان,ب.ي\ ب.ر\ك1 الغ1م'اد1

قال ابن خالويه: وسأ%لت أ%با ع'م.ر عن ذلك فقال: يروى برك الغ1ماد،
بالكسر، والغ'ماد، بالضم، والغ1مار، بالراء مكسورة الغي. وقد قيل: إ,ن

الغماد موضع باليمن، وهو ب.ر.ه'وت، وهو الذي جاء ف الديث: أ%ن أ%رواح
الكافرين تكون فيه.

وورد ف الديث ذكر غ�م\دان%، بضم الغي وسكون اليم: الب,ناء العظيم
بناحية ص.ن\عاء3 اليمن؛ قيل: هو من بناء3 سليمان، على نبينا وعليه الصلة

والسلم، له ذكر ف حديث سيف بن ذي ي.ز.ن.



واغ}ت.مد. فلن الليل: دخل فيه كأ%نه صار كالغ1م\د1 له كما يقال:
اد_ر.ع. الليل%؛ وينشد:

ل%ي\س. ل1و,ل}دان,ك. ل%ي\لD فاغ}ت.م1د\
أ%ي اركب الليل واطل�ب\ لم الق�وت..

@غيد: غ%ي,د. غ%ي.داv وهو أ%غ}ي.د': مالت عنق�ه ولن.ت\ أ%ع\طاف�ه، وقيل:
�استرخت عنقه. وظب أ%غ}ي.د' كذلك؛ وال4غ}ي.د': الو.سنان� الائل

العنق. ويقال: هو ي.ت.غايد' ف م.ش\ي,ه؛ فأ%ما ما أ%نشده ابن ال4عراب من
قوله:

،vول%ي\ل� ه.د.ي\ت' به ف1ت\ي.ة
س'ق�وا ب,ص'باب, الك%ر.ى ال4غ}يد1

فإ,نا أ%راد. الك%ر.ى الذي ي.ع'ود' منه الر_ك}ب' غ1يداv، وذلك
ل1م.ي.لنم على الرحال من ن.ش\و.ة الك%رى ط%ور\اv كذا وط%ور\اv كذا، ل ل4ن

الك%رى نفس.ه أ%غ}ي.د' ل4ن الغ.ي.د. إ,نا يكون ف م'ت.ج.س>م والكرى ليس
بسم. والغ.ي.د': النeعومة�. وال4غ}ي.د' من البنات: الناعم التثن.

والغ.ي\داء: الرأ%ة التثنية من اللي، وقد تغايدت ف م.ش\ي,ها.
�والغاد.ة�: الفتاة الناعمة اللينة؛ وكذلك الغ.ي\داء� ب.ي>ن.ة

الغ.ي.د1، وكل© خ'وط{ ناعم� ماد. غاد¬. وشجرة غاد.ةD: ر.ي_ا غ%ض_ةD، وكذلك
الارية� الر_ط}ب.ة� الش>ط}ب.ة�؛ قال:

وما ج.أ%ب.ة� ال1د\ر.ى خ.ذولD خ1لل�ها
أ%راك¬ ب,ذ1ي الر_ي_ان1، غاد¬ ص.ر,ي'ها

وغاد.ة�: موضع؛ قال ساعدة
بن ج'ؤ.ي_ة الذل:

فما راع.ه'م\ إ,ل أ%خوهم، كأ%نه،
ب.غاد.ة%، فتخاء� الع1ظام, ت.حوم'

(* قوله «فتخاء العظام» كذا بالصل وشرح القاموس. والذي بياقوت ف
معجمه: فتخاء الناح بدل العظام وهو العروف ف الشعار وكتب اللغة، يقال عقاب

فتخاء لنا إذا انطت كسرت جناحيها وغمزتما وهذا ل يكون إل من
اللي).

قال ابن سيده: وهو بالياء ل4نا ل ند ف الكلم«غ و د» قال: وكلمة
ل4هل الش>ح\ر, يقولون غ1يد1 غ1يد1 أ%ي اع\ج.ل}، وال أ%علم.



@غذذ: غ%ذ� الع1ر\ق' ي.غ'ذ© غذ¾ا وأ%غذ: سال. وغ%ذ� ال�رح ي.غ�1ذ©
غذ9اv: ور,م. والغ.اذ©: الغ.ر.ب حيث كان من السد. وغ%ذي,ذ%ة� ال�رح\:

م.د_ته وغ%ث1يث%ت'ه. التهذيب: الليث: غذ الرح ي.غ�1ذ9 إ,ذا ور,م؛ قال
ال4زهري: أ%خطأ% الليث ف نفسي غذ، والصواب غذ الرح إ,ذا سال ما فيه من

قيح وصديد. وأ%غذ� الرح' وأ%غث� إ,ذا أ%مد_. وف حديث طلحة: فجعل
الدم' يوم. ال%م.ل, ي.غ�1ذ© من ر,كبته أ%ي يسيل؛ غ%ذ� الع1ر\ق' إ,ذا سال

ما فيه من الدم ول ينقطع، ويوز أ%ن يكون من إ,غذاذ السي. والغاذ9 ف
العي: ع1ر\ق¬ ي.س\ق1ي ول ينقطع، وكلها اسم كالكاهل والغارب. وع1ر\ق¬

غاذê: ل يرقأ�. وقال أ%بو زيد: تقول العرب للت ن.د\عوها نن الغ.ر\ب.:
الغاذ©. وغ%ذ1يذ%ة ال�رح: كغ.ثيثته، وهي م1د_ته. وزعم يعقوب أ%ن

ذالا بدل من ثاء غثيثة. وروى ابن الفرج عن بعض ال4عراب: غ%ض.ض\ت' منه
وغ%ذ%ذ}ت' أ%ي ن.ق%ص\ت'ه.

والغذاذ: ال3سراع ف السي؛ وأ%نشد:
لا رأ%يت القوم. ف إ,غ}ذاذ1،

وأ%نه الس_ي\ر' إ,ل ب.غ\ذاذ،
قمت' فسلمت' على م'ع.اذ،

تسليم� م.ل�ذ{ على م.ل}ذ1،
ط%ر\م.ذ%ةv من على الطYر\م.اذ1

وف حديث الزكاة: فتأ}ت ك%أ%غ%ذY ما كانت أ%ي أ%سرع وأ%نشط. وأ%غ%ذ�
الس_ي.ر وأ%غذ فيه: أ%سرع. وأ%غذ� ي'غذ© إ,غذاذاv إ,ذا أ%سرع ف

السي. وف الديث: إ,ذا مررت بأ%رض قوم قد ع'ذYبوا فأ%غ1ذ©وا السي؛ وأ%ما
قوله:

وإ,ن وإ,ي�اها ل%ح.ت\م¬ م.بيتنا
جيعاv، وس.ي\رانا م'غ1ذê وذ�و ف%ت.ر\

فقد يكون على قولم: ليل نائم. وقال أ%بو السن بن كيسان: أ%حسب أ%نه
يقال أ%غ%ذ� الس_ي' نفس'ه. ويقال للبعي إ,ذا كانت به د.ب.ر.ةD فبأ%ت\

وهي ت.ن\د.ى قيل: به غاذ9، وت.ر.ك%ت\ جرحه ي.غ'3ذ©.
وال�ق%اذ© من ال3بل: الع.ي'وف' ي.عاف الاء4؛ ابن ال4عراب: هي

الغاذ�ة والغاذية لر.م_اع.ة1 الصب_ي.
@غنذ: الغانذ: ال%ل}ق ومرج الصوت.



@غيذ: التهذيب: عن ابن ال4عراب قال: الغ.ي\ذان الذي يظن فيصيب، بالغي
والذال العجمتي.

@غب: غ%ب.ر. الشيء� ي.غ\ب'ر غ�بوراv: مكث وذهب. وغ%ب.ر. الشيء� ي.غ\ب'ر
أ%ي بقي.والغاب,ر': الباقي. والغاب,ر': الاضي، وهو من ال4ضداد؛ قال

الليث: وقد ي.ج,يء الغاب,ر' ف النعت كالاضي. ورجل غاب,ر¬ وقوم غ�ب_ر¬:
غاب,رون. والغاب,ر' من الليل: ما بقي منه. وغ�ب\ر' كل شيء: بقي_ته، والمع

أ%غبار¬، وهو الغ'ب_ر' أ%يضاv، وقد غلب ذلك على بقي�ة اللب ف الضرع
وعلى بقي_ة د.م, اليض؛ قال ابن ح1لYزة:

ل ت.ك}س.ع, الش_و\ل% بأ%غ}بار,ها،
إ,ن_ك ل ت.د\ر,ي م.ن, النات1ج'

ويقال: با غ�ب_ر¬ من ل%ب.ن� أ%ي بالناقة. وغ�ب_ر' ال%ي\ض: بقاياه؛
قال أ%بو كبي الذل واسه عامر ابن ال�ل%يس:

وم'ب.ر_إ, من كل غ�ب_ر, ح.ي\ضة{،
وف%ساد1 م'ر\ض1ع.ة، وداء� م'غ\ي,ل,

قوله: وم'ب.ر_إ, معطوف على قوله:
ولقد س.ر.ي\ت' على الظلم, ب1غ\ش.م

وغ�ب_ر' الر.ض: بقاياه، وكذلك غ�ب\ر' الليل. وغ�ب\ر' الليل: آخره.
وغ�ب\ر' الليل: بقاياه، واحدها غ�ب\ر¬ 

(* قوله« وغب الليل بقاياه واحدها
غب» كذا بضبط الصل) . وف حديث معاوية: ب,ف1نائه أ%ع\ن'ز¬ د.رeه'ن_

غ�ب\ر¬ أ%ي قليل. وغ�ب\ر' اللب.ن: بقي_ته وما غ%ب.ر. منه. وقوله ف الديث:
إ,نه كان ي.ح\د'ر فيما غ%ب.ر. من السeورة؛ أ%ي ي'سر,ع ف ق1راءتا؛ قال

ال4زهري: يتمل الغاب,ر' هنا الوجهي يعن الاضي والباقي، فإ,نه من
ال4ضداد، قال: والعروف الكثي أ%ن الغاب,ر. الباقي. قال: وقال غي واحد

من ال4ئمة إ,نه يكون بعن الاضي؛ ومنه الديث: أ%نه اعتك%ف. الع.ش\ر
الغواب,ر. من شهر رمضان، أ%ي البواقى، جع' غاب,ر�. وف حديث ابن عمر:

س'ئ1ل عن ج'ن'ب اغترف بك�وز من ح'ب� فأ%صابت يد'ه الاء، فقال: غابر'ه ن.ج,س¬
أ%ي باقيه1. وف الديث: فلم ي.ب\ق. إ,ل غ�ب_رات من أ%هل الكتاب، وف

رواية: غ�ب_ر' أ%هل الكتاب؛ الغ'ب_ر جع غاب,ر، والغ'ب_رات جع
غ�ب_ر�. وف حديث ع.مرو بن العاص: ما تأ%ب_ط%ت\ن ال3ماء� ول ح.م.ل%ت\ن



البغايا ف غ�ب_رات الآل؛ أ%راد أ%نه ل تتول� ال3ماء تربيت.ه،
.vوالآل: خ1ر.ق' اليض، أ%ي ف ب.قاياها؛ وت.غ.ب_ر\ت' من الرأ%ة ولدا

وت.ز.و_ج رجل من العرب امرأ%ة قد أ%سن_ت فقيل له ف ذلك فقال: لعلYي
أ%ت.غب_ر منها ولداv، فولدت\ له غ�ب.ر.. م1ثال� ع'م.ر، وعو غ�ب.ر' بن. غ%ن\م

بن ي.ش\ك�ر ابن ب.ك}ر بن وائل.
وناقة م1غ\بار: ت.غ\ز'ر' بعدما ت.غ\ز'ر' الل�وات1ي ي'ن\ت.ج\ن معها.

ون.عت أ%عراب ناقةv فقال: إ,ن_ها م1ع\شار¬ م1ش\كار م1غ\بار¬، فال1غ\بار
ما ذكرناه آنفاv، وال1ش\كار الغ.زيرة على ق1ل�ة ال%ظY من ال%ر\عى،

وال1عش.ار تقدم ذكره.
ابن ال4نباري: الغاب,ر' الباقي ف ال4ش\ه.ر عندهم، قال: وقد يقال

للماضي غاب,ر¬؛ قال ال4عشى ف الغاب,ر, بعن الاضي:
ع.ض_ ب,ما أ%ب\قى ال%واسي له،

من أ�م>ه، ف الز_م.ن الغاب,ر,
أ%راد الاضي. قال ال4زهري: والعروف ف كلم العرب أ%ن الغاب,ر.

،vب_را�الباقي. قال أ%بو عبيد: الغ'ب_رات الب.قايا، واحدها غاب,ر¬، ث يمع غ
ث غ�ب_رات جع المع. وقال غي واحد من أ%ئمة اللغة: إ,ن الغابر. يكون

بعن الاضي.
وداهية الغ.ب.ر,، بالتحريك: داهية عظيمة ل ي'هتدى ل1م1ث}لها؛ قال

الر\مازي يدح النذ1ر. بن. الار'ود1:
أ%نت لا م'ن\ذ1ر'، من بي الب.ش.ر\،

داه1ي.ة� الد_ه\ر, وص.م_اء الغ.ب.ر\
يريد يا منذر. وقيل: داهية الغ.ب.ر, الذي يعان,د'ك ث يرجع إ,ل قولك.

وحكى أ%بو زيد: ما غ%ب_ر\ت إ,ل ل1ط%ل%ب ال1راء. قال أ%بو عبيد: من
أ%مثالم ف الد_هاء3 وال3ر\ب: إ,نه لداهية الغ.ب.ر؛ ومعن شعر النذر
يقول: إ,ن ذ�ك1رت\ يقولون ل تسمعوها فإ,نا عظيمة؛ وأ%نشد:

قد أ%ز,م.ت\ إ,ن ل ت'غ.ب_ر\ ب,غ.ب.ر\
قال: هو من قولم ج'ر\ح غ%ب,ر¬. وداهية الغ.ب.ر: بلي�ة ل تكاد تذهب؛

وقول الشاعر:
وعاص1ماv سل9مه من الغد.ر\

من بعد إ,ر\هان بص.م_اء الغ.ب.ر\



�قال أ%بو اليثم: يقول أ%ناه من اللك بعد إ,شراف عليه. وإ,ر\هان
الشيء: إ,ثبات'ه وإ,دامت'ه.

�والغ.ب.ر': البقاء والغ.ب.ر'، بغي هاء: التeراب؛ عن كراع. والغ.ب.رة
والغ'بار: الر_ه.ج'، وقيل: الغ.ب.رة� تردeد الر_ه.ج, فإ,ذا نار س'م�ي

غ�باراv. والغ'ب\رة: الغ'بار أ%يضاv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ب,ع.ي\ن.ي_ ل ت.س\تأ}نسا يوم. غ�ب\ر.ة{،
ول ت.ر,دا أ%رض. الع1راق ف%ت.ر\م.د.ا

وقوله أ%نشده ثعلب:
ف%ر_ج\ت هاتيك الغ'ب.ر\
عنا، وقد صابت بق�ر\

قال ابن سيده: ل يفسره، قال: وعندي أ%نه ع.ن.ى غ�ب.ر ال%د\ب ل4ن
ال4رض ت.غ\ب.رe إ,ذا أ%ج\د.ب.ت\؛ قال: وعندي أ%ن غ�ب.ر ههنا موضع. وف

الديث: لو تعلمون ما يكون ف هذه ال�م_ة من الوع ال4غ}ب.ر, وال%و\ت
vال4ح\مر؛ قال ابن ال4ثي: هذا من أ%حسن الست1عارات ل4ن الوع أ%بدا
يكون ف السني ال�جدبة، وس1ن'و ال%د\ب ت'سم_ى غ�ب\راv لغ}بار آفاقها

من قل�ة ال4مطار وأ%ر.ض1يها من ع.د.م النبات والخ\ض1رار، والوت'
ال4حر' الشديد كأ%نه موت¬ بالق%ت\ل وإ,راقة الدماء؛ ومنه حديث عبد1 ال بن

الصامت: ي'خ.ر�ب الب.ص\رة% ال�وع' ال4غ}ب.ر والوت ال4ح\م.ر'؛ هو من
ذلك. واغ}ب.ر_ اليوم: اشتد_ غ�باره؛ عن أ%ب علي�. وأ%غ}ب.ر\ت': أ%ث%ر\ت

الغ'بار، وكذلك غ%ب_ر\ت ت.غ\ب,ياv. وط%ل%ب فلناv فما ش.ق_ غ�ب.ار.ه
أ%ي ل ي'د\ر,كه. وغ%ب_ر. الشيء4: ل%ط�خ.ه بالغ'بار,. وت.غ.ب_ر: تلط�خ

به. واغب.ر_ الشيء�: ع.له الغ'بار. والغ.ب\رة�: لطخ' الغ'بار.
والغ'ب\ر.ة: ل%و\ن� الغ'بار؛ وقد غ%ب,ر. واغ}ب.ر_ اغ}ب,ر.اراv، وهو أ%غ}ب.ر'.

والغ'ب\رة: اغ}ب,رار اللو\ن ي.غ\ب.رe للهم> ونوه. وقوله عز وجل: ووجوه¬
يومئذ عليها غ%ب.رة ت.ر\ه.ق�ها ق%ت.رة؛ قال: وقول العامة غ�ب\رة خطأ،
والغ'ب\رة لون ال4غ}ب، وهو شبيه بالغ'بار. وال4غ}ب: الذئب للونه؛

التهذيب: وال�غ.ب>رة قوم ي'غ.ب>رون بذكر ال تعال بدعاء وتضر�ع، كما
قال:عبادك ال�غ.ب>ره،

ر'ش_ علينا ال%غف1ر.ه
قال ال4زهري: وقد س.م_و\ا ي'ط%ر>بون فيه من الش>ع\ر ف ذكر ال



ت.غ\بياv كأ%نم تن.اش.د'وه' بال4لان ط%ر_بوا ف%ر.ق�صوا وأ%ر\ه.جوا
فس'م�وا م'غ.ب>رة لذا العن. قال ال4زهري: وروينا عن الشافعي، رضي ال عنه،

أ%نه قال: أ%رى الز_ناد1قة و.ض.عوا هذا الت_غ\ب,ي لي.ص'د�وا عن ذكر
ال وقراءة القرآن. وقال الزجاج: س'م�وا م'غ.ب>رين لتزهيدهم الناس ف

الفانية، وهي الدنيا، وترغيبهم ف الخرة الباقية، وال1غ\بار من النخل: الت
يعلوها الغ'بار؛ عن أ%ب حنيفة.

والغ.ب\راء: ال4رض لغ'ب\رة لونا أ%و لا فيها من الغ'بار.
وف حديث أ%ب هريرة: ب.ي\نا رج'ل ف مفازة غ%ب\راء؛ هي الت ل يهتدى

للخروج منها. وجاء على غ%ب\راء الظهر وغ�ب.ياء الظهر، يعن ال4رض. وتركه
على غ�ب.ياء الظهر أ%ي ليس له شيء. التهذيب: يقال جاء فلن على

غ�ب.ياء الظهر، ورجع ع.و\ده على ب.د\ئه، ورجع على أ%د\راجه ور.ج.ع د.ر.ج.ه
ال4و_ل، ونك%ص على ع.ق1ب.ي\ه، كل ذلك إ,ذا رجع ول يص1ب شيئاv. وقال ابن

أ%حر: إ,ذا رجع ول يقدر على حاجته قيل: جاء على غ�ب.ياء الظهر كأ%نه رجع
وعلى ظهره غ�بار ال4رض. وقال زيد بن ك�ث}وة: يقال تركته على غ�ب.ياء

الظهر إ,ذا خاص.م\ت رجلv ف%خ.ص.مته ف كل شيء وغلبته على ما ف يديه.
والو.ط}أ%ة الغ.ب\راء: الديدة، وقيل: الدارسة وهو مثل الو.طأ%ة الس_وداء.

والغ.باء: ال4رض ف قوله، صلى ال عليه وسلم: ما أ%ظل�ت ال%ضراء ول
أ%قل�ت الغ.ب\راء ذا ل%ه\جة أ%ص\د.ق. من أ%ب ذر�؛ قال ابن ال4ثي:

ال%ضراء السماء، والغ.ب\راء ال4رض؛ أ%راد أ%نه م'ت.ناه{ ف الص>دق إ,ل
الغاية فجاء به على ات>ساع الكلم والاز. وع1زÒ أ%غ}ب: ذاهب¬ دار,س؛

قال الخب_ل السعدي:
فأ%ن\ز.ل%هم دار. الض_ياع، فأ%ص\ب.حوا
على م.ق}ع.د{ من م.و\ط1ن الع1ز> أ%غ}ب.را

وس.نة غباء: ج.د\بة، وب.ن'و غ%ب\راء: الفقراء، وقيل: الغ'ر.باء، وقيل:
الص_عال1يك، وقيل: هم القوم يتمعون للشراب من غي تعار'ف؛ قال طرف%ة:

رأ%يت' بن غ%ب\راء ل ينكرونن،
ول أ%هل� ه.ذاك الطYراف ال�م.د_د

وقيل: هم الذين ي.تناه.دون ف ال4سفار. الوهري: وب.ن'و غ%ب\راء الذين
ف ش1ع\ر طرفة ال%ح.اويج، ول يذكر الوهري البيت، وذكره ابن بري وغيه

وهو: رأ%يت بن غ%ب\راء ل ينكرونن



قال ابن بري: وإ,نا سى الفقراء بن غ%ب\راء لل�صوقهم بالتeراب، كما
قيل لم ال�د\ق1ع'ون للصوقهم بالد_ق}عاء، وهي ال4رض كأ%نم ل حائل

بينهم وبينها. وقوله: ول أ%هل� مرفوع بالعطف على الفاعل الضم.ر ف
ي'نكرونن، ول يتج إ,ل تأ}كيد لطول الكلم بل النافية؛ ومثله قوله سبحان.ه

وتعال: ما أ%ش\ر.كنا ول آباؤ'نا. والطراف: خ1باء# من أ%د.م تتخذه
ال4غنياء؛ يقول: إ,ن الفقراء يعرفونن بإ,عطائي وب,ر�ي وال4غنياء يعرفونن
eب_ر الناس أ%حب�بف%ض\لي وج.للة ق%د\ر,ي. وف حديث أ�و.ي\س: أ%كون ف غ

إ,ل�، وف رواية: ف غ%ب\راء الناس، بالد�، فال4و�ل ف غ�ب_ر الناس
أ%ي أ%كون مع التأ%خرين ل التقد>مي الشهورين، وهو من الغاب,ر,

الباقي، والثان ف غ%ب\راء الناس بالد� أ%ي ف فقرائهم؛ ومنه قيل
للم.حاويج ب.ن'و غ%ب\راء كأ%نم ن'سبوا إ,ل ال4رض والتراب؛ وقال

الشاعر:وب.ن'و غ%ب\راء فيها
ي.تعاط%ون الص>حافا

يعن الشeر\ب. والغ.ب\راء: اسم فرس قيس بن زهي الع.بسي. والغ.ب\راء:
أ�نثى ال%ج.ل.

والغ.ب\راء والغ'ب.ي\راء: ن.بات¬ س'ه\ل1يÒ، وقيل: الغ.ب\راء شجرته
والغ'ب.ي\راء ثرته، وهي فاكهة، وقيل: الغ'ب.ي\راء شجرته والغ.ب\راء ثرته

بقلب ذلك، الواحد والمع فيه سواء، وأ%ما هذا الثمر الذي يقال له
الغ'ب.ي\راء فدخيل ف كلم العرب؛ قال أ%بو حنيفة: الغ'ب.ي\راء شجرة معروفة، سيت

غ�ب.ي\راء للون و.ر.ق1ها وثرتا إ,ذا بدت ث تمر ح'م\رة شديدة، قال:
وليس هذا الشتقاق بعروف، قال: ويقال لثمرتا الغ'ب.ياء، قال: ول تذكر

إ,ل مصغ�رة. والغ'ب.ياء: السeك�ر\ك%ة�، وهو شراب يعمل من الذرة يتخذه
ال%ب.ش' وهو ي'س\ك1ر. وف الديث: إ,ياكم والغ'ب.ياء4 فإ,نا خر

العال. وقال ثعلب: هي خر ت'ع\م.ل من الغ'ب.ياء، هذا الثمر العروف، أ%ي هي
مثل المر الت يتعارفها جيع الناس ل فضل بينهما ف التحري.

والغ.ب\راء من ال4رض: ال%م1ر'. والغ.ب\راء والغ.ب.رة: أ%رض كثية
الشجر. والغ1ب\ر': ال1ق}د كالغ1م\ر. وغ%ب,ر. الع1ر\ق غ%ب.راv، فهو غ%ب,ر¬:

انتقض. ويقال: أ%صابه غ%ب.ر¬ ف ع1ر\ق1ه أ%ي ل يكاد يبأ�؛ قال الشاعر:
فهو ل ي.ب\رأ� ما ف ص.د\ر,ه،
مثل ما ل ي.ب\رأ� الع1ر\ق' الغ.ب,ر\



بكسر الباء. وغ%ب,ر. ال�ر\ح، بالكسر، ي.غ\ب.ر غ%ب.راv إ,ذا ان\د.م.ل
على فساد ث انتقض بعد الب'ر\ء؛ ومنه سي العر\ق الغ.ب,ر ل4نه ل يزال

ينتقض، والناسور بالعربية هو الع1ر\ق الغ.ب,ر. قال: والغ.ب.ر' أ%ن ي.ب\رأ%
ظاهر' الرح وباطنه د.و�؛ وقال ال4صمعي ف قوله:

وق%لYب م.ن\س3م.ك ال�غ\ب.ر_ا
قال: الغ.ب.ر' داء ف باطن خف البعي. وقال الفضل: هو من الغ'ب\رة،

وقيل: الغ.ب.ر' فساد الرح أ%ن_ى كان؛ أ%نشد ثعلب:
أ%ع\ي.ا على الس1ي ب.ع1يداv غ%ب.ر'ه\

قال: معناه بعيداv فساد'ه يعن أ%ن فساده إ,نا هو ف قعره وما غ%م.ض.
من جوانبه فهو لذلك بعيد ل قريب. وأ%غ}ب.ر ف طلب الشيء: انكمش وج.د� ف

طلبه. وأ%غ}ب.ر. الرجل ف طلب الاجة إ,ذا جد� ف طلبها؛ عن ابن السكيت.
وف حديث ماشع: فخرجوا م'غ\ب,رين هم ود.وابeهم؛ ال�غ\ب,ر': الطالب

للشيء النكمش فيه كأ%نه لرصه وسرعته ي'ث1ي الغ'بار؛ ومنه حديث الرث بن
أ%ب مصعب: قدم رجل من أ%هل الدينة فرأ%يته م'غ\ب,راv ف ج.3هازه.

وأ%غ}ب.رت علينا السماء�: ج.د_ و.ق}ع' مطرها واشتد.
والغ'ب\ران�: ب'س\رتان أ%و ثلث ف ق1م\ع واحد، ول جع للغ'ب\ران من

لفظه. أ%بو عبيد: الغ'ب\ران� ر'ط%بتان ف قم\ع واحد مثل الص>ن\وان1 نلتان
ف أ%صل واحد، قال: والمع غ%بار,ين. وقال أ%بو حنيفة: الغ'ب\رانة،

بالاء، ب.ل%حات يرجن ف قمع واحد. ويقال: ل%ه>جوا ض.ي\ف%كم وغ%ب>روه
بعن واحد. والغ.ب,ي: ضرب من التمر.

والغ'ب\رور': ع'ص.ي\ف1ي أ%غ}ب.ر. وال�غ\بور، بضم اليم؛ عن كراع: لغة
ف ال�غ\ثور، والثاء أ%على.

@غثر: الغ.ث%رة والغ.ث}راء: الماعة الختلطة، وكذلك الغ.ي\ثرة. أ%بو
زيد: الغ.ي\ث%رة الماعة من الناس الختلطون من الناس الغ.و\غاء. والغ.ث}راء

والغ'ث}ر: س.ف1لة الناس، الواحد أ%غ}ث%ر، مثل أ%ح\م.ر وح'م\ر وأ%س\و.د.
وس'ود. وف الديث: ر.عاع غ%ثرة؛ هكذا يروى، قيل وأ%صله غ%ي\ثرة حذفت منه

الياء، وقيل ف حديث عثمان، رضي ال عنه، حي دخل عليه القوم'
لي.ق}ت'لوه، فقال: إ,ن هؤلء ر.ع\اع¬ غ%ث%رة أ%ي ج'ه_ال؛ قال ابن ال4ثي: وهو من

vوتشبيها vال4غ}ث%ر ال4غ}ب.ر، وقيل لل4حق الاهل: أ%غ}ث%ر، استعارة
بالضبع الغ.ث}راء للونا، قال: والواحد غاث1ر، وقال القتيب: ل أ%سع



غاث1راv، وإ,نا يقال رجل أ%غ}ث%ر إ,ذا كان جاهلv، قال: وال4جود ف غ%ث%رة
أ%ن يقال هو جع غاث1ر� مثل كافر� وك%ف%رة، وقيل: هو جع أ%غ}ث%ر

فج'م1ع. ج\ع فاع1ل كما قالوا أ%ع\ز.ل وع'ز_ل، فجاء4 مثل شاهد{ وش'ه_د،
وقياسه أ%ن يقال فيه أ%ع\ز.ل وع'ز\ل وأ%غ}ث%ر وغ�ث}ر، فلول حلهما على معن

فاعل ل يمعا على غ%ث%رة وع'ز_ل؛ قال: وشاهد ع'ز_ل قول ال4عشى:
غي, م1يل�، ول ع.واو,ير ف ال%يـ

ـجا، ول ع'ز_ل� ول أ%ك}فال
وف حديث أ%ب ذر: أ�ح1بe ال3سلم. وأ%هل%ه وأ�ح1ب� الغ.ث}راء4 أ%ي

عام�ة الناس وجاعتهم، وأ%راد بالبة ال�ناص.حة% لم والشفقة عليهم. وف
حديث أ�ويس: أ%كون ف غ%ث}راء الناس؛ هكذا جاء ف رواية، أ%ي ف العام�ة
الهولي، وقيل: هم الماعة الختلطة من قبائل شت. وقولم: كانت بي
القوم غ%ي\ثرة شديدة؛ قال ابن ال4عراب: هي م'داو.سة القوم بعضهم بعضاv ف

القتال. قال ال4صمعي: تركت القوم ف غ%ي\ث%رة وغ%ي\ث%مة{ أ%ي ف قتال
واضطراب.

وال4غ}ث%ر: الذي فيه غ�ب\رة. وال4غ}ث%ر: قريب من ال4غ}ب.ر؛ ويسمى
الط©ح\ل�ب' ال4غ}ث%ر.، والغ'ث}رة�: غ�ب\رة إ,ل خضرة، وقيل: الغ'ث}رة

شبيهة بالغ'ب\شة يلطها حرة، وقيل: هي الغ'ب\رة، الذكر أ%غ}ث%ر وال�نثى
غ%ث}راء؛ قال عمارة:

vحت اك}ت.س.ي\ت' م1ن. ال%شيب, ع1مامة
غ%ث}راء، أ�ع\ف1ر. ل%و\ن'ها ب1ضاب

والغ.ث}راء� وغ%ث%ار, معرفة: الضبع، كلتاها ل1ل%و\نا. قال ابن
ال4عراب: الضبع فيها ش'ك}لة وغ�ث}رة أ%ي لونان من سواد وصفرة س.م\جة، وذئب

أ%غ}ث%ر كذلك؛ ابن ال4عراب: الذئب فيه غ�ب\رة وط�ل}سة وغ�ث}رة.
وك%ب\ش أ%غ}ث%ر: ليس بأ%ح\مر ول أ%سود ول أ%بيض. وف حديث لقيامة:

ي'ؤتى بالوت كأ%نه كبش أ%غ}ث%ر؛ قال: هو الك%د1ر اللون كال4غ}ب.ر
وال4ر\ب.د1 وال4غ}ث%ر. والغ.ث}راء من ال4ك}س3ية والقطائف ونوها: ما كثر صوفه

وز,ئ}ب,ر'ه، وبه شب>ه الغ.ل}ف%ق فوق الاء؛ قال الشاعر:
ع.باءة غ%ثراء م1ن\ أ%ج.ن طال

أ%ي من ماء ذي أ%ج.ن� عليه طلوة ع.ل%ت\ه. وال4غ}ث%ر: طائر ملتبس الريش
طويل العنق ف لونه غ�ب\رة، وهو من طي الاء. ورجل أ%غ}ث%ر: أ%حق.



والغ'ن\ث%ر: الثقيل الو.خ1م، نونه زائدة؛ ومنه قول أ%ب بكر الصديق، رضي
ال عنه، لبنه عبد الرحن، رضي ال عنه: يا غ�ن\ث%ر. وأ%صاب. القوم' من

د'نياهم غ%ث%رة أ%ي كثرة. وعليه غ%ث%رةD من مال أ%ي قطعة. وال%غاث1ي':
�لغة ف ال%غاف1ي. وال�غثور: لغة ف ال�غ\فور. وأ%غ}ث%ر الر>م\ث

وأ%غ}ف%ر. إ,ذا سال منه صمغ حلو، ويقال له ال�غ\ثور وال1غ\ث%ر، وجعه
ال%غاث1ي والغافي، يؤكل وربا سال لث%اه على الث�رى مثل الد>بس، وله ريح

كريهة، وقال يعقوب: هو شيء ي.ن\ض.ح'ه الث©مام والر>م\ث� والع'ر\ف�ط
والع'ش.ر ح'ل}و¬ كالعسل، واحدها م'غ¬ثور وم1غ\ثار وم1غ\ث%ر؛ ال4خية عن

يعقوب وحده. وخرج الناس ي.ت.م.غ\ث%ر'ون، مثل ي.ت.م.غ\ف%رون أ%ي ي.ج\ت.ن'ون
ال%غاف1ي..

@غثمر: ال�غ.ث}م.ر: الثوب ال%ش1ن الرديء النسج؛ قال الراجز:
ع.م\داv ك%س.و\ت' م'ر\ه1باv م'غ.ث}م.را،

ولو أ%شاء� ح1ك}ت'ه م'ح.ب_را
يقول: أ%لبسته ال�غ.ث}م.ر ل4دفع به عنه العي. وم'ره1ب: اسم ولده.

وغ%ث}م.ر الرجل� ماله: أ%فسده. وقال أ%بو زيد: إ,نه ل%ن.ب\ت¬ م'غ.ث}م.ر¬
وم'غ.ذ}ر.م وم.غ\ث�وم أ%ي م'خ.ل�ط ليس بيد. ابن السكيت: طعام

م'غ.ث}م.ر¬ إ,ذا كان بقشره ل ي'ن.ق_ ول ي'ن\خ.ل. وقال الليث: ال�غ.ث}م1ر الذي
ي.ح\ط1م القوق. ويته.ض_مها؛ وأ%نشد:

وم'غ.ث}م1ر لق�وق1ها هض�امها
ورواه أ%بو عبيد وم'غ.ذ}م1ر.

@غدر: ابن سيده: الغ.د\ر' ضدe الوفاء بالعهد. وقال غيه: الغ.د\ر' ترك
الوفاء؛ غد.ر.ه' وغ%د.ر به ي.غ\د1ر' غ%د\راv. تقول: غ%د.ر. إ,ذا نقض

العهد، ورجل غاد1ر¬ وغ%د_ار¬ وغ1د>ير¬ وغ%د'ور، وكذلك ال�نثى بغي هاء،
وغ�د.ر' وأ%كثر ما يستعمل هذا ف النداء ف الشتم يقال: يا غ�د.ر' وف

الديث: يا غ�د.ر' أ%ل%س\ت' أ%س\ع.ى ف غ%د\ر.تكففقال ف المع: يال% غ�د.ر.
وف حديث الديبية: قال عروة بن مسعود للم'غ1ية: يا غ�د.ر'، وهل

غ%س.ل}ت. غ%د\ر.تك إ,ل بال4مس؟ قال ابن الéثي: غ�د.ر معدول عن غاد1ر
للمبالغة، ويقال للذكر غ�د.ر وال�نثى غ%دار, كق%طام,، وها متص�ان بالنداء ف

الغالب؛ ومنه حديث عائشة: قالت للقاسم: اج\ل1س\ غ�د.ر' أ%ي يا غ�د.ر'
فحذفت حرف. النداء؛ ومنه حديث عاتكة: يا ل%غ'د.ر يا ل%ف�ج.ر قال ابن سيده:



قال بعضهم يقال للرجل يا غ�د.ر ويا م.غ\د.ر ويا م.غ\د1ر ويا ابن م.غ\د1ر
وم.غ\د.ر، وال�نثى يا غ%دار, ل يستعمل إ,ل ف النداء؛ وامرأ%ة غ%د�ار

وغد�ارة. قال: ول تقول العرب هذا رجل غ�د.ر ل4ن الغ'د.ر ف حال
العرفة عندهم. وقال شر: رجل غ�د.ر¬ أ%ي غاد1ر¬، ورجل ن'ص.ر¬ أ%ي ناصر¬، ورجل

ل�ك%ع¬ أ%ي ل%ئيم؛ قال ال4زهري: ن.و_نا كلها خلف ما قال الليث وهو
الصواب، إ,نا يترك ص.ر\ف باب ف�ع.ل إ,ذا كان اساv معرفة مثل ع'م.ر

وز'ف%ر. وف الديث: بي ي.د.ي الساعة س1نون% غد�ارةD ي.كث�ر الطر' وي.ق1ل9
النبات؛ هي ف%ع�الة من الغ.د\ر أ%ي ت'ط}م1ع'هم ف ال1ص\ب بالطر ث

ت'خ\ل1ف فجعل ذلك غ%د\راv منها. وف الديث: أ%نه مر بأ%رض يقال لا غ%د1رة
فسماها خ.ض1رة كأ%نا كانت ل تسمح بالنبات، أ%و تنبت ث ت'س\ر,ع إ,ليه

الفة�، فشب>ه.ت بالغادر ل4نه ل ي.ف1ي؛ وقد تكرر ذكر الغ.د\ر, على اختلف
تصرeفه ف الديث. وغدر. الرجل� غ%د\راv وغ%د.راناv؛ عن اللحيان؛ قال

ابن سيده: ولست منه على ثقة. وقالوا: الئذب غادر¬ أ%ي ل عهد له، كما
قالوا: الذYئب فاجر.

والغاد.رة: الترك. وأ%غ}د.ر. الشيء4: تركه وبق9اه. حكى اللحيان:
أ%عانن ف�لنD فأ%غ}د.ر. له ذلك ف قلب م.و.د_ةv أ%ي أ%ب\قاها. والغ'در.ة:

ما أ�غ}د1ر. من شيء، وهي الغ'د.ارة؛ قال ال4ف}وه:
ف م'ض.ر. ال%م\راء ل ي.ت_رك\

غ�د.ارةv، غي الن>ساء ال�لوس
�وعلى بن فلن غ%د.رةD من الصدق%ة وغ%د.ر¬ أ%ي بقي�ة. وأ%ل}ق%ت الناقة
غ%د.ر.ها أ%ي ما أ%غ}د.ر.ت\ه ر.ح1م'ها من الدم وال4ذى. ابن السكيت:

وأ%لقت1 الشاة غ�د'ور.ها وهي بقايا وأ%قذاء# تبقى ف الرحم تلقيها بعد
الولدة. وقال أ%بو منصور: واحدة الغ1د.ر غ1د\رة ويمع غ1د.اراv وغ1د.رات؛ وروى

بيت العشى:
لا غ1د.رات واللواح1ق' ت.ل}ح.ق

vوبه غاد1ر¬ من مرض وغاب,ر¬ أ%ي بقية. وغاد.ر. الشيء م'غ.اد.رة وغ1دارا
وأ%غ}د.ر.ه: تركه. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ليتن

غ�ود1ر\ت مع أ%صحاب ن'ح\ص, البل؛ قال أ%بو عبيد: معناه يا ليتن
اس\ت'ش\هد\ت' معهم، النeح\ص: أ%صل البل وس.ف}ح'ه، وأ%راد بأ%صحاب النeح\ص,

ق%ت\لى أ�ح'د وغيهم من الشهداء. وف حديث بدر: فخرج رسول ال، صلى ال



عليه وسلم، ف أ%صحابه حت بلغ ق%ر\ق%رة% الك�د\ر فأ%غ}د.ر'وه؛ أ%ي تركوه
وخل�فوه، وهو موضع. وف حديث عمر وذكر حسن سياست1ه فقال: ولول ذلك

ل4غ}د.ر\ت' بعض. ما أ%س'وق أ%ي خ.ل�ف}ت؛ ش.ب_ه ن.ف}س.ه بالراعي ور.ع1ي_ت.ه
بالس_ر\ح، وروي: لغ.د_ر\ت أ%ي ل4ل}ق%ي\ت' الناس ف الغ.د.ر، وهو مكان

كثي الجارة. وف التنزيل العزيز: ل ي'غاد1ر' صغية ول ك%بية؛ أ%ي ل
يترك. وغاد.ر. وأ%غ}د.ر. بعن واحد{. والغ.د1ير: القطعة من الاء

vي'غاد1ر'ها السيل أ%ي يتركها؛ قال ابن سيده: هذا قول أ%ب عبيد فهو إ,ذا
ف%ع1يل ف معن مفعول على اطYراح الزائد، وقد قيل: إ,نه من الغ.د\ر ل4نه

ي.خ'ون� و'ر_اد.ه في.ن\ض'ب عنهم وي.غ\در بأ%هله فينقطع عند شدة الاجة
إ,ليه؛ ويقو�ي ذلك قول الكميت:

وم1ن\ غ%د\ره ن.ب.ز. ال4و�لون،
بأ%ن} ل%ق�بوه، الغ.د1ير، الغد1يرا

أ%راد: من غ%د\ر,ه1 ن.ب.ز. ال4ولون الغ.دير بأ%ن لق�بوه الغ.د1ير،
فالغدير ال4ول مفعول ن.ب.ز.، والثان مفعول لق�بوه. وقال اللحيان:

.Dدر.ان�الغ.د1ير' اسم ول يقال هذا ماء غ%د1ير، والمع غ�د'ر¬ وغ
واس\ت.غ\د.ر.ت\ ث%م_ غ�د\ر¬: صارت هناك غ�د\ر.انD. وف الديث: أ%ن قادماv قدم على

النب، صلى ال عليه وسلم، فسأ%له عن خ1ص\ب البلد فحد�ث أ%ن سحابة وقعت
فاخضر_ت لا ال4رض، وفيها غ�د'ر¬ ت.ن.اخ.س' والصيد' قد ض.و.ى إ,ليها؛
قال شر: قوله غ�د'ر¬ ت.ناخ.س' أ%ي ي.ص'ب� بعض'ها ف إ,ثر بعض. الليث:

الغ.د1ير' مستنقع الاء ماء3 الطر، صغياv كان أ%و كبياv، غي أ%نه ل
يبقى إ,ل القيظ إ,ل ما يتخذه الناس من ع1د� أ%و و.ج\د{ أ%و و.ق}ط{ أ%و

ص1ه\ريج� أ%و حائر. قال أ%بو منصور: الع1د� الاء� الدائم الذي ل انقطاع
له، ول يسمى الاء الذي يمع ف غ%د1ير أ%و صهريج أ%و ص1ن\ع� ع1د�اv، ل4ن

�الع1د� ما يدوم مثل ماء العي والر_ك1ي_ة1. الؤرج: غ%د.ر الرجل
ي.غ\د1ر' غ%د\راv إ,ذا شرب من ماء الغ.د1ير,؛ قال ال4زهري: والقياس غ%د1ر.

ي.غ\د.ر' بذا العن ل غ%د.ر. مثل ك%ر,ع. إ,ذا شرب الك%ر.ع..
والغ.د1ير': السيف، على التشبيه، كما يقال له الل©ج�. والغ.د1ير': القطعة من

النبات، على التشبيه أ%يضاv، والمع غ�د\ران ل غي. وغ%د1ر فلنD بعد إ,خ\وته
أ%ي ماتوا وبقي هو. وغ%د1ر عن أ%صحابه: تل�ف. وغ%د1ر.ت الناقة� عن
ال3بل والشاة� عن الغنم غ%د\راv: تلفت عنها، فإ,ن تركها الراعي، فهي



غ%ديرة، وقد أ%غد.رها؛ قال الراجز:
ف%ق%ل�ما ط%ار.د. حت أ%غ}د.ر.ا

وس\ط% الغ'ب.ار,، خ.ر,باv م'ج.و_ر.ا
وقال اللحيان: ناقة غ%د1ر.ةD غ%ب,ر.ةD غ%م1رةD إ,ذا كانت تل9ف عن

ال3بل ف السوق. والغ.د'ور من الدواب� وغيها: التخلف الذي ل يلحق.
وأ%غ}د.ر. فلن الائة: خل9فها وجاوزها. وليلة غ%د1ر.ةD ب.ي�ن.ة� الغ.د.ر,،

وم'غ\د1ر.ةD: شديدة الظلمة تبس الناس ف منازلم وك1ن>ه,م\ في.غ\د.رون أ%ي
يتخلفون. وروي عنه، عليه الصلة والسلم، أ%نه قال: الشي ف الليلة

الظلمة ال�غ\د1ر.ة إ,ل السجد يوجب كذا وكذا. وغ%د1ر.ت الليلة، بالكسر،
ت.غ\د.ر غ%د.راv وأ%غ}د.ر.ت\، وهي م'غ\د1ر.ةD، كل ذلك: أ%ظلمت. وف

الديث: من صلى العشاء ف جاعة ف الليلة ال�غ\د1ر.ة فقد أ%وج.ب.؛
ال�غ\د1ر.ة�: الشديدة الظلمة الت ت'غ\د1ر' الناس ف بيوتم أ%ي تتركهم، وقيل:

إ,نا سيت م'غ\د1ر.ةv لطرحها من يرج فيها ف الغ.د.ر، وهي ال1ر.ف%ة�. وف
حديث كعب: لو أ%ن امرأ%ة من ال�ور الع1ي, اط�لعت إ,ل ال4رض ف ليلة

ظلماء م'غ\د1ر.ة{ ل4ضاءت ما على ال4رض. وف النهر غ%د.ر¬، وهو أ%ن
ي.ن\ض'ب. الاء ويبقى الو.ح\ل، فقالوا: الغدراء� الظلمة. يقال: خرجنا ف

الغدراء3.
وغ%د1ر.ت الغنم غ%د.راv: شبعت ف ال%ر\ج ف أ%ول بنته ول ي'س\ل 

*)
قوله« ول يسل إل» هكذا هو ف الصل) . عن أ%حظ9ها ل4ن النبت قد ارتفع أ%ن

يذكر فيه الغنم.
أ%بو زيد: الغ.د.ر' وال%ر.ل والن_ق%ل كل© هذه الجارة� مع الشجر.

والغ.د.ر: الوضع الظ�ل1ف الكثي الجارة. والغ.د.ر: الجارة والشجر. وكل
ما واراك وسد� بص.ر.ك: غ%د.ر¬. والغ.د.ر': ال4رض الر>خ\و.ة ذات
ال1ح.ر.ة وال1ر.فة1 والل�خ.اقيق, ال�ت.عاد1ية. وقال اللحيان: الغ.د.ر

ال1ح.ر.ة وال1ر.ف%ة ف ال4رض وال4خ.اقيق وال%راث1يم ف ال4رض، والمع
أ%غ}دار. وغ%د1ر.ت ال4رض غ%د.راv: كثر غ%د.ر'ها. وكل موضع صعب ل تكاد

الدابة تنف�ذ فيه: غ%د.ر¬. ويقال: ما أ%ثبت غ%د.ر.ه' أ%ي ما أ%ثبته ف
الغ.د.ر، ويقال ذلك للفرس والرجل إ,ذا كان لسانه يثبت ف موضع الز_ل%ل

والصومة؛ قال العجاج:



،gس.باب,ك' اليل ي'ص.د�ع\ن. ال4ي.ر�
من الص_فا القاسي وي.د\ع.س\ن. الغ.د.ر\

ورجل ث%ب\ت' الغ.د.ر,: يثبت ف مواضع القتال وال%د.ل والكلم، وهو من
ذلك. يقال أ%يضاv: إ,نه لث%ب\ت الغ.د.ر إ,ذا كان ث%ب\تاv ف جيع ما يأ}خذ

فيه. وقال اللحيان: معناه ما أ%ثبت حجته وأ%قل ضرر الز_ل%ق والع1ثار
عليه. قال: وقال الكسائي: ما أ%ث}ب.ت. غ%د.ر. فلن أ%ي ما بقي من عقله،

قال ابن سيده: ول يعجبن. قال ال4صمعي: ال1ح.ر.ة� وال1ر.ف%ة وال4خاقيق
ف ال4رض فتقول: ما أثبت حجته وأ%قل ز.ل%قه وع1ثاره. وقال ابن بزرج:

إ,نه لث%ب\ت' الغ.در إ,ذا كان ناط%ق. الرجال% وناز.ع.هم كان قوي�اv. وفرس
ث%ب\ت الغ.د.ر: يثبت ف موضع الزلل. والغ.دائ1ر': الذوائب، واحدتا

غ%د1يرة. قال الليث: كل ع.ق1يصة غ%د1يرة، والغ.د1يرتان: الذ©ؤابتان اللتان
تسقطان على الصدر، وقيل: الغ.دائ1ر' للنساء وهي الضفورة والضفائر للرجال.

وف صفته، صلى ال عليه وسلم: ق%د1م. مك9ة وله أ%ربع' غ%دائ1ر.؛ هي
الذوائب، واحدتا غ%د1يرة. وف حديث ض1مام: كان رجلv ج.ل}داv أ%ش\ع.ر. ذا

غ%د1يرتن. الفراء: الغ.د1يرة والر_غيدة واحدة.
وقد اغ}ت.د.ر القوم' إ,ذا جعلوا الدقيق. ف إ,ناء وصبeوا عليه اللب ث

ر.ض.ف�وه بالر>ضاف.
ابن ال4عراب: ال�غ\د1رة البئر ت'ح\ف%ر ف آخر الزرع لتسقي م.ذان,ب.ه.

والغ.ي\درة: الشر؛ عن كراع. ورجل غ%ي\دار¬: سيء الظن ي.ظ�ن� في'ص1يب.
والغ.د1ير: اسم رجل. وآل غ�د\ران{: بطن.

@غذر: الغ.ذ1يرة: دقيق ي'ح\لب عليه لب ث ي'ح\مى بالر_ض\ف، وقد
اغ}ت.ذ%ر؛ قال عبد الطلب:

ويأ}م'ر العبد بل%يل� ي.غ\ت.ذ1ر\
م1ياث% ش.ي\خ� عاش. د.ه\راv، غي ح'ر�

والغ.ي\ذ%رة: الشر�؛ عن يعقوب. ال4زهري: قرأ}ت ف كتاب ابن دريد: يقال
للح1مار غ%ي\ذار¬، وجعه غ%ياذ1ير'، قال: ول أ%ره إ,ل ف هذا الكتاب،

قال: ول أ%دري ع.ي\ذار أ%م غ%ي\ذار. وف الديث: ل ي'ل}قي ال�ناف1ق'
إ,ل غ%ذ}و.ر,çيÝا؛ قال ابن ال4ثي: قال أ%بو موسى كذا ذكروه، وهو الاف

الغليظ.
@غذمر: ال�غ.ذ}م1ر من الرجال، وف الكم: ال�غ.ذ}م1ر' الذي يركب



ال�مور فيأ}خذ من هذا ويعطي هذا ويدع لذا من حقYه، ويكون ذلك ف الكلم
أ%يضاv إ,ذا كان ي'خ.لYط ف كلمه، يقال: إ,نه لذو غ%ذام1ي.؛ كذا حكي،

ونظيه الناس1ي وهو اللك، كلها ل نعرف له واحداv، وقيل: ال�غ.ذ}م1ر
الذي ي.هب' القوق ل4هلها، وقيل: هو الذي يتحمل على نفسه ف ماله. وقيل:

هو الذي ي.ح\ك�م على قومه ما شاء فل ي'ر.دe حكم'ه ول ي'ع\صى.
والغ.ذ}م.رة: مثل الغ.ش\م.رة، ومنه قيل للرئيس الذي ي.س'وس عشيته با شاء من

عدل وظلم: م'غ.ذ}م1ر؛ قال لبيد:
وم'ق%س>م ي'ع\ط1ي الع.ش1ية حق�ها،

وم'غ.ذ}م1ر ل�قوقها، هض�امها
وغ1ذ}م1ي: مشتق من أ%حد هذه ال4شياء التقدمة. والت_غ.ذ}م'ر: سوء

اللفظ، وهي الغ.ذام1ر، وإ,ذا ر.د_د لفظ%ه فهو م'ت.غ.ذ}م1ر. وف حديث علي،
رضي ال عنه: سأ%له أ%هل الط�ائف أ%ن يكت'ب. لم ال4مان% بتحل1يل الربا

والمر, فامتنع، فقاموا ولم ت.غذ}م.ر¬ وب.ر\ب.رةD؛ الت_غ.ذ}م'ر: الغضب
وسوء اللفظ والتخليط ف الكلم، وكذلك الب.ر\برة. الليث: ال�غ.ث}م1ر الذي

ي.ح\طم ال�قوق وي.ت.ه.ض_م'ها، وهو ال�غ.ذ}م1ر؛ وأ%نشد بيت لبيد:
وم'غ.ث}مر لقوقها، ه.ض�امها

والغ.ذ}م.رة: الص_خ.ب والص>ياح والغضب والزج\ر' واختلط الكلم مثل
الز_م\ج.رة، وفلن ذو غذام1ي.؛ قال الراعي:

ت.ب.ص_ر\تم، حت إ,ذا حال% د'ون.هم
ر'كام¬، وحاد{ ذو غ%ذام1ي. ص.ي\د.ح'

وقال ال4صمعي: الغ.ذ}م.رة أ%ن يمل بعض كلمه على بعض. وت.غ.ذ}م.ر
السب'ع إ,ذا صاح. وسعت غ%ذام1ي. وغ%ذ}م.رةv أ%ي صوتاv، يكون ذلك للسبع

والادي، وكذلك الت_غ.ذ}م'ر. وغ%ذ}م.ر الرجل� كلمه: أ%خ\ف%اه فاخ1راv أ%و
م'وع1داv وأ%تبع بعض.ه' بعضاv. والغ.ذ}مرة: لغة ف الغ.ذ}ر.مة، وهو بيع

الشيء جزاماv. وغ%ذ}م.ره الرجل�: باع.ه ج,زافاv كغ.ذ}ر.مه. والغ'ذام1ر':
لغة ف الغ'ذار,م، وهو الكثي من الاء؛ حكاها أ%بو عبيد:

@غرر: غر�ه يغ'رeه غ%رìا وغ�روراv وغ1ر�ة؛ ال4خية عن اللحيان، فهو
م.غرور وغرير: خدعه وأ%طعمه بالباطل؛ قال:

،Dغ%ر�ه منكن واحدة vإ,ن ام\ر.أ
ب.ع\د1ي وبعد.ك1 ف الدنيا، لغرور



أ%راد لغرور جدìا أ%و لغرور ج,د_ مغرور� وح.ق_ مغرور�، ولول ذلك
eر� فهو م.غ\رور، فأ%ي�ل يكن ف الكلم فائدة ل4نه قد علم أ%ن كل من غ

فائدة ف قوله لغرور، إ,نا هو على ما فسر. واغ}ت.ر_ هو: ق%ب,ل%
الغ'رور.. وأ%نا غ%ر.ر¬ منك، أ%ي مغرور وأ%نا غ%ر,ير'ك من هذا أ%ي أ%نا الذي
Òغ%ر_ك منه أ%ي ل يكن ال4مر على ما ت'ح1ب�. وف الديث: الؤم1ن' غ1ر

كري أ%ي ليس بذي ن'ك}ر، فهو ين\خ.د1ع لنقياده ول1ين,ه، وهو ضد ال%ب�.
يقال: فت غ1رÒ، وفتاة غ1رÒ، وقد غ%ر,ر\ت. ت.غ.رe غ%رارةv؛ يريد أ%ن

الؤمن المود. من\ ط%ب\ع'ه الغ.رارة� وقلة� الفطنة للشر� وترك' البحث
عنه، وليس ذلك منه جهلv، ولكنه ك%ر.م¬ وحسن خ'ل�ق؛ ومنه حديث النة:

ي.د\خ'ل�ن غ1ر�ة� الناس أ%ي الب'ل}ه الذين ل ي'ج.ر>بوا ال�مور فهم قليلو
الشر> منقادون، فإ,ن% من\ آثر. المول% وإ,صلح. نفسه والتزوeد. لعاده

ون.ب.ذ% أ�مور الدنيا فليس غ1رìا فيما ق%ص.د له ول مذموماv بنوع من
الذم؛ وقول طرفة:

أ%با م'ن\ذ1ر�، كانت غ�روراv ص.ح1يفت،
ول أ�ع\ط1كم، ف الط�و\ع,، مال ول ع1ر\ض1ي

إ,نا أ%راد: ذات غ�رور� ل تكون إ,ل على ذلك. قاله ابن سيده قال: ل4ن
.vالغ'رور عرض والصحيفة جوهر والوهر ل يكون عرضا

والغ.رور': ما غ%ر�ك من إ,نسان وشيطان وغيها؛ وخص يعقوب به الشيطان.
وقوله تعال: ول يغ'ر_ن_كم بال الغ.رور؛ قيل: الغ.رور الشيطان، قال

الزجاج: ويوز الغ'رور، بضم الغي، وقال ف تفسيه: الغ'رور ال4باطيل،
ويوز أ%ن يكون الغ'رور جع غار¼ مثل شاهد وش'هود وقاعد وق�عود، والغ'رور،

بالضم: ما اغ}ت'ر_ به من متاع الدنيا. وف التنزيل العزيز: ل
ت.غ'ر_ن_كم الياة� الدنيا؛ يقول: ل ت.غ'ر_ن_كم الدنيا فإ,ن كان لكم حظ فيها

ي.ن\ق�ص من دينكم فل ت'ؤ\ث1روا ذلك الظ9 ول يغر_ن_كم بال الغ.ر'ور.
والغ.ر'ور: الشيطان ي.غ'رe الناس بالوعد الكاذب والت_م\ن,ية. وقال

ال4صمعي: الغ'رور الذي ي.غ'رeك. والغ'رور، بالضم: ال4باطيل، كأ%نا جع
vرورا�غ%ر¼ مصدر غ%ر.ر\ت'ه غ%رìا، قال: وهو أ%حسن من أ%ن يعل غ%ر.ر\ت غ

ل4ن التعدي من ال4فعال ل تكاد تقع مصادرها على ف�عول إ,ل شاذ9اv، وقد
قال الفراء: غ%ر.ر\ت'ه غ�روراv، قال: وقوله: ول ي.غ'ر�ن�كم بال

الغ.رور، يريد به زينة ال4شياء ف الدنيا. والغ.ر'ور: الدنيا، صفة غالبة. أ%بو



إ,سحق ف قوله تعال: يا أ%يها ال3نسان ما غ%ر_ك. برب>ك الكري؛ أ%ي
ما خد.ع.ك وسو_ل لك حت أ%ض.ع\ت. ما وجب عليك؛ وقال غيه: ما غر�ك أ%ي ما

خدعك برب>ك وحلك على معص1يته وال4م\ن, من عقابه فزي_ن لك العاصي
وال4مان� الكاذبة فارتكبت الكبائر، ول ت.خ.ف}ه وأ%م1ن\ت عذابه، وهذا

توبيخ وتبكيت للعبد الذي يأ}م.ن' مكر. ول يافه؛ وقال ال4صمعي: ما
غ%ر_ك بفلن أ%ي كيف اجترأ}ت عليه. وم.ن\ غ%ر_ك م1ن\ فلن وم.ن\ غ%ر_ك

بفلن أ%ي من أ%و\طأ%ك منه ع.ش\وةv ف أ%مر فلن؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:
أ%غ%ر_ هشاماv، من أ%خيه ابن أ�م>ه،

ق%واد1م' ض.أ}ن{ ي.س_ر.ت ور.بيع'
قال: يريد أ%ج\س.ر.ه على فراق أ%خيه ل�م>ه كثرة� غنم1ه وأ%لبان,ها،

قال: والقوادم وال4واخر ف ال4خ\لف ل تكون ف ضروع الضأ}ن ل4ن للضأ}ن
والعز خ1ل}ف%ي\ن, م'تحاذ1ي.ي, وما له أ%ربعة أ%خلف غيها،

والقاد1مان: ال1ل}فان اللذان ي.ليان البطن والخ1ران اللذان يليان الذ�ن.ب فصي�ره
مثلv للضأ}ن، ث قال: أ%غر� هشاماv لضأ}ن 

(*قوله« لضأ}ن» هكذا بالصل
ولعله قوادم لضأن) .له ي.س_رت وظن أ%نه قد استغن عن أ%خيه وقال أ%بو

عبيد: الغ.رير ال%غ\رور. وف حديث سار,ق أ%ب بكر، رضي الل�ه عنه:
ع.ج,ب\ت' م1ن غ1ر�ت1ه بال عز وجل أ%ي اغترار,ه.

والغ.رارة من الغ1ر>، والغ1ر�ة من الغار�، والت_غر�ة من الت_غ\رير،
والغار�: الغافل. التهذيب: وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%ي�ما رجل

بايع. آخ.ر. على مشورة 
(* قوله « على مشورة» هو هكذا ف الصل، ولعله على غي
مشورة. وف النهاية بايع آخر فانه ل يؤمر إل) . فإ,نه ل ي'ؤ.م_ر'

واحد¬ منهما ت.غر_ة% أ%ن ي'ق}ت.ل؛ الت_غر_ة مصدر غ%ر.ر\ته إ,ذا أ%لقيته
ف الغ.ر.ر وهو من الت_غ\رير كالت_ع1ل9ة من التعليل؛ قال ابن ال4ثي:

وف الكلم مضاف مذوف تقديره خوف ت.غر_ة{ ف أ%ن ي'ق}ت.ل أ%ي خوف
وقوعهما ف القتل فح.ذ%ف الضاف. الذي هو الوف وأ%قام الضاف إ,ليه الذي هو

ث%غ1ر�ة مقامه، وانتصب على أ%نه مفعول له، ويوز أ%ن يكون قوله أ%ن
ي'ق}ت.ل بدلv من ت.غ1ر�ة، ويكون الضاف مذوفاv كال4ول، ومن أ%ضاف ث%غ1ر�ة

إ,ل أ%ن ي'ق}ت.ل فمعناه خوف ت.غ1ر_ة1 ق%ت\ل1هما؛ ومعن الديث: أ%ن



البيعة حقها أ%ن تقع صادرة عن ال%ش'ورة والتفاق,، فإ,ذا اس\تبد_ رجلن
دون الماعة فباي.ع أ%حد'ها الخر.، فذلك ت.ظاه'ر¬ منهما بش.ق� العصا
vفل يكون العقود' له واحدا Dراح الماعة، فإ,ن ع'قد. ل4حد بيعةYواط

منهما، ولي\كونا معزولي من الطائفة الت تتفق على تييز ال3مام منها،
ل4نه لو ع'ق1د لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الف%ع\لة الشنيعة الت أ%ح\ف%ظ%ت

الماعة من التهاو'ن بم والستغناء عن رأ}يهم، ل ي'ؤ\م.ن أ%ن ي'ق}تل؛
هذا قول ابن ال4ثي، وهو متصر قول ال4زهري، فإ,نه يقول: ل ي'بايع

الرجل إ,ل بعد مشاورة الل3 من أ%شراف الناس واتفاقهم، ث قال: ومن بايع
رجلv عن غي اتفاق من الل3 ل يؤم_ر\ واحد¬ منهما ت.غر�ةv بكر

الؤم_ر منهما، لئل ي'ق}ت.ل أ%و أ%حدها، ون.صب ت.غ1ر�ة ل4نه مفعول له وإ,ن
شئت مفعول من أ%جله؛ وقوله: أ%ن يقتل أ%ي ح1ذار. أ%ن يقتل وكراهة% أ%ن

يقتل؛ قال ال4زهري: وما علمت أ%حداv فسر من حديث عمر، رضي ال عنه، ما
فسرته، فافهمه.

والغ.ر,ير: الكفيل. وأ%نا غ%ر,ير فلن أ%ي كفيله. وأ%نا غ%ر,ير'ك من
فلن أ%ي أ�حذYر'ك%ه، وقال أ%بو نصر ف كتاب ال4جناس: أ%ي لن يأ}تيك منه

ما ت.غ\ت.رe به، كأ%نه قال: أ%نا القيم لك بذلك. قال أ%بو منصور: كأ%نه
قال أ%نا الكفيل لك بذلك؛ وأ%نشد ال4صمعي ف الغ.ر,ير الكفيل رواه ثعلب

عن أ%ب نصر عنه قال:
أ%نت لي, أ�م�ة{ م'جي'ها،

وأ%نت ما ساءها غ%ر,ير'ها
أ%بو زيد ف كتاب ال4مثال قال: ومن أ%مثالم ف ال1ب\رة ولعلم: أ%نا

غ%ر,ير'ك من هذا ال4مر أ%ي اغ}تر_ن فسلن منه على غ1ر�ة{ أ%ي أ%ن عال
به، فمت سأ%لتن عنه أ%خبتك به من غي استعداد لذلك ول رو,ي�ة فيه.

وقال ال4صمعي ف هذا الثل: معناه أ%نك لست. بغرور من لكن>ي أ%نا
ال%غ\رور، وذلك أ%نه بلغن خب¬ كان باطلv فأ%خ\ب.ر\ت'ك به، ول يكن على ما

قلت' لك وإ,نا أ%د_يت ما سعت'. وقال أ%بو زيد: سعت أ%عرابيا يقول
لخر: أ%نا غريرك م1ن تقول% ذلك، يقول من أ%ن تقول ذلك، قال: ومعناه

اغ}تر_ن فس.ل}ن عن خبه فإ,ن عال به أ�خبك عن أمره على الق والصدق. قال:
الغ'رور الباطل؛ وما اغ}ت.ر.ر\ت. به من شيء، فهو غ%ر'ور. وغ%ر_ر. بنفسه

ومال1ه ت.غ\ريراv وت.غ1ر�ةv: عر_ضهما لله.ل%كة1 من غي أ%ن ي.ع\ر,ف،



والسم الغ.ر.ر'، والغ.ر.ر' ال%ط%ر'. ونى رسول الل�ه ،صلى ال عليه
وسلم، عن بيع الغ.ر.ر,

وهو مثل بيع السمك ف الاء والطي ف الواء. والت_غ\رير: حل النفس
على الغ.ر.ر,، وقد غر_ر. بنفسه ت.غ\ر,يراv وت.غ1ر�ة كما يقال ح.ل�ل

ت.ح\ل1يلv وت.ح1ل�ة وع.ل9ل ت.ع\3ليلv وت.ع1ل9ة، وقيل: ب.ي\ع' الغ.رر,
النهيe عنه ما كان له ظاهر¬ ي.غ'رe الشتري وباطن¬ مهول، يقال: إ,ياك
وبيع. الغ.ر.ر,؛ قال: بيع الغ.ر.ر أ%ن يكون على غي ع'ه\دة ول ث1ق%ة. قال

ال4زهري: ويدخل ف بيع الغ.ر.ر, الب'يوع' الهولة الت ل ي'حيط
بك�ن\ه,ها التباي,عان حت تكون معلومة. وف حديث مطرف: إ,ن ل نفساv واحدة

وإ,ن أ%ك}ره' أ%ن أ�غ%ر>ر. با أ%ي أ%حلها على غي ثقة، قال: وبه سي
الشيطان غ%ر'وراv ل4نه يمل ال3نسان على م.حاب>ه ووراء4 ذلك ما ي.سوءه،
كفانا ال فتنته. وف حديث الدعاء: وت.عاط1ي ما نيت عنه ت.غ\ريراv أ%ي

م'خاطرةv وغفلة عن عاق1بة أ%مره. وف الديث: ل4ن} أ%غ}ت.ر_ بذه الية ول
أ�قاتل% أ%ح.بe إ,ل9 م1ن\ أ%ن أ%غ}ت.ر_ بذه الية؛ يريد قوله تعال:

فقات1ل�وا الت تبغي حت ت.فيء4 إل أ%مر ال، وقوله: وم.ن\ ي.ق}ت.ل}
مؤمناv م'ت.ع.م>داv؛ العن أ%ن أ�خاط1ر. بتركي مقتضى ال4مر بال�ول

أ%ح.بe إ,ل9 م1ن أ%ن أ�خاط1ر. بالدخول تت الية ال�خرى.
والغ'ر_ة، بالضم: بياض ف البهة، وف الصحاح: ف جبهة الفرس؛ فرس

أ%غ%رe وغ%ر�اء، وقيل: ال4غ%رe من اليل الذي غ�ر�ت'ه أ%كب من الدرهم،
وقد و.س.ط%ت جبه.ته ول ت'ص1ب واحدة من العيني ول ت.م1ل} على واحد من

الد�ين, ول ت.س3ل} س'ف}لv، وهي أ%فشى من الق�ر\حة، والق�ر\حة قدر الدرهم
فما دونه؛ وقال بعضهم: بل يقال لل4غ%ر� أ%غ%رe أ%ق}ر.ح ل4نك إ,ذا قلت

أ%غ%رe فل بد من أ%ن ت.ص1ف الغ'ر_ة بالطول والع1ر.ض والص>غ.ر
والع1ظ%م والد�ق9ة، وكلهن غ�ر.ر، فالغر�ة جامعة لن ل4نه يقال أ%غرe أ%ق}ر.ح،

وأ%غ%رe م'ش.م\ر.خ' الغ'ر�ة، وأ%غ%رe شادخ' الغ'ر�ة، فال4غ%رe ليس
�بضرب واحد بل هو جنس جامع ل4نواع من ق�ر\حة وش1م\راخ ونوها. وغ�ر�ة

الفرس,: البياض' الذي يكون ف وجهه، فإن كانت م'د.و_رة فهي و.ت1ية، وإن
كانت طويلة فهي شاد1خةD. قال ابن سيده: وعندي أ%ن الغ'ر�ة نفس الق%د\ر الذي

ي.ش\غ.له البياض من الوجه ل أ%نه البياض. والغ'ر\غ�رة، بالضم: غ�ر_ة
الفرس. ورجل غ�رغ�رة أ%يضاv: شريف. ويقال ب,م. غ�ر�ر. فرس'ك؟ فيقول صاحبه:



،eبشاد1خة{ أ%و بو.ت1ية{ أ%و ب,ي.ع\سوب�. ابن ال4عراب: فرس أ%غ%ر
وبه غ%ر.ر¬، وقد غ%ر� ي.غ.رe غ%ر.راv، وجل أ%غ%رe وفيه غ%ر.ر¬ وغ�رور.

vبالفتح، غ%ر.را ،eال4بيض من كل شيء. وقد غ%ر_ وجه'ه ي.غ.ر :eوال4غ%ر
وغ�ر�ةv وغ%رارةv: صار ذا غ�ر�ة أ%و ابيض_؛ عن ابن ال4عراب، وفك_
.eر�ة، فأ%نت أ%غ%ر�مرةv ال3دغام لي'ري أ%ن غ%ر_ ف%ع1ل فقال غ%ر,ر\ت. غ

قال ابن سيده: وعندي أ%ن غ�ر�ة ليس بصدر كما ذهب إ,ليه ابن ال4عراب
ههنا، وإ,نا هو اسم وإ,نا كان حكمه أ%ن يقول غ%ر,ر\ت غ%ر.راv، قال: على
أ%ن ل أ�شاحe ابن. ال4عراب ف مثل هذا. وف حديث علي�، كرم ال تعال

وجهه: اق}ت'لوا الكلب. ال4س\ود. ذا الغ'ر�تي؛ الغ'ر�تان: النeك}تتان
الب.ي\ضاوان1 فوق عينيه. ورجل أ%غ%رe: كري ال4فعال واضحها، وهو على

الثل. ورجل أ%غ%رe الوجه إذا كان أ%بيض الوجه من قوم غ�ر¼ وغ�ر�ان؛ قال
:vامرؤ القيس يدح قوما

،Dث1ياب' بن ع.و\ف{ ط%هار.ى ن.ق1ي�ة
�وأ%وج'ه'هم ب,يض' ال%ساف1ر غ�ر�ان

:vوقال أ%يضا
أ�ولئك. ق%و\مي ب.هال1يل� غ�ر�

قال ابن بري: الشهور ف بيت امرئ القيس:
�وأ%وج'ههم عند ال%شاه1د غ�ر�ان

أ%ي إذا اجتمعوا ل1غ'ر\م ح.مالة{ أ%و ل3دارة ح.ر\ب وجدت. وجوههم
مستبشرة غي منكرة، ل4ن اللئيم ي.ح\م.رe وجهه عندها يسائله السائل، والكري

ل يتغي�ر وجه'ه عن لونه قال: وهذا العن هو الذي أ%راده من روى بيض
السافر. وقوله: ثياب بن عوف طهار.ى، يريد بثيابم قلوبم؛ ومنه قوله تعال:

وث1ياب.ك فط%ه>ر\. وف الديث: غ�رÒ مجلون من آثار, الو'ضوء؛
الغ'رe: جع ال4غ%ر� من الغ'ر�ة بياض, الوجه، يريد بياض. وجوههم الو'ضوء يوم

القيامة؛ وقول أ�م� خالد ال%ث}ع.م1ي�ة:
لي.ش\ر.ب. ج.ح\و.ش¬ ، وي.ش1يمه'

ب,ع.ي\ن ق�طام1ي¼ أ%غ%ر� شآمي
يوز أ%ن تعن قطاميìا أ%بيض، وإ,ن كان القطامي قلما يوصف بال4غ%ر�،

وقد يوز أ%ن تعن عن'ق%ه فيكون كال4غ%ر� بي الرجال، وال4غ%رe من
الرجال: الذي أ%خ.ذت اللحي.ة� جيع. وجهه إ,ل قليلv كأ%نه غ�ر�ة؛ قال عبيد



بن ال4برص:
ولقد ت'زان� بك ال%جا

ل1س'، ل أ%غ%ر� ول ع'لكز\
(* قوله «ول علكز» هكذا هو ف الصل فلعله علكد، بالدال بلد الزاي) .

وغ�ر�ة الشيء: أ%وله وأ%كرم'ه. وف الديث: ما أ%جد' لا ف%ع.ل هذا ف
غ�ر_ة1 ال3سلم م.ث%لv إ,ل غنماv و.ر.د.ت\ فر'م1ي. أ%و�ل�ها فن.ف%ر

آخ1ر'ها؛ وغ�ر�ة ال3سلم: أ%و_ل�ه. وغ�ر_ة كل شيء: أ%وله. والغ'ر.ر':
ثلث ليال من أ%ول كل شهر. وغ�ر�ة� الشهر: ليلة� استهلل القمر لبياض

أ%ولا، وقيل: غ�ر�ة� اللل ط%ل}ع.ت'ه، وكل ذلك من البياض. يقال: كتبت
غ�ر�ة% شهر كذا. ويقال لثلث ليال من الشهر: الغ'ر.ر والغ'رe، وكل ذلك

لبياضها وطلوع القمر ف أ%ولا، وقد يقال ذلك لل4يام. قال أ%بو عبيد: قال غي
واحد ول اثني: يقال لثلث ليال من أ%ول الشهر: ثلث غ�ر.ر، والواحدة

غ�ر�ة، وقال أ%بو اليثم: س'م>ي غ�ر.راv واحدتا غ�ر�ة تشبيهاv بغ'ر�ة
الفرس ف جبهته ل4ن البياض فيه أ%ول شيء فيه، وكذلك بياض اللل ف هذه

الليال أ%ول شيء فيها. وف الديث: ف صوم ال4يام الغ'ر>؛ أ%ي البيض
الليال بالقمر. قال ال4زهري: وأ%ما الل�يال الغ'ر� الت أ%مر النب،صلى

ال عليه وسلم ، بصومها فهي ليلة ثلث% ع.ش\رة% وأ%ربع. ع.ش\رة% وخس.
ع.ش\رة%، ويقال لا البيض، وأ%مر النب، صلى ال عليه وسلم، بصومها

ل4نه خصها بالفضل؛ وف قول ال4زهري: الليال الغ'ر� الت أ%مر النب، صلى
ال عليه وسلم، بصومها ن.ق}د¬ وكان حق©ه أ%ن يقول بصوم أ%يامها فإ,ن
الصيام إ,نا هو لل4يام ل لليال، ويوم أ%غ%رe: شديد الر�؛ ومنه قولم:

هاجرة غ%ر�اء وو.د1يقة غ%ر�اء؛ ومنه قول الشاعر:
أ%غ%ر� كلون ال1ل}ح, ضاح1ي ت'رابه،
إذا اس\ت.و\د.ق%ت ح1زان'ه وضياه1ب'ه

(* قوله «وضياهبه» هو جع ضيهب كصيقل، وهو كل قف أو حزن أو موضع من
البل تمى عليه الشمس حت يشوى عليه اللحم. لكن الذي ف الساس: سباسبه، وهي

جع سبسب بعن الفازة) .
قال وأنشد أ%بو بكر:

م1ن\ س.م'وم� كأ%ن�ها ل%فح' نار�،
ش.ع\ش.ع.ت\ها ظ%هيةD غ%ر�اء



ويقال: و.د1يقة غ%ر�اء شديدة الر�؛ قال:
وهاجرة غ%ر�اء قاس.ي\ت' ح.ر�ها

إليك، وج.ف}ن' العي, بالاء سابح'
(* قوله «بالاء» رواية الساس: ف الاء) .

ال4صمعي: ظ%ه,ية غ%ر�اء أ%ي هي بيضاء من شد�ة حر الشمس، كما يقال
�هاجرة ش.ه\باء. وغ�ر�ة ال4سنان: بياض'ها. وغ%ر_ر. الغلم': طلع أ%و�ل

أ%سنانه كأ%نه أ%ظهر غ�ر�ة% أ%سنان,ه أ%ي بياضها. وقيل: هو إذا طلعت أ�ول
أ%سنانه ورأ%يت غ�ر�ت.ها، وهي أ�ول أ%سنانه. ويقال: غ%ر_ر.ت ث%ن,ي_نا

الغلم إذا طلعتا أ%ول ما يطلع' لظهور بياضهما، وال4غ%رe: ال4بيض، وقوم
غ�ر�ان. وتقول: هذا غ�ر�ة من غ�ر.ر, التاع، وغ�ر�ة� التاع خيار'ه

:eر.ر, قومه أ%ي شريف من أ%شرافهم. ورجل أ%غ%ر�ورأ}سه، وفلن غ�ر�ةD من غ
شريف، والمع غ�رe وغ�ر_ان؛ وأ%نشد بيت امرئ القيس:

وأ%و\ج'ه'هم عند الشاهد غ�ر�ان
وهو غرة قوم1ه أ%ي س�يده'م، وهم غ�ر.ر' قومهم. وغ�ر�ة� النبات: رأ}سه.

�وت.س.رeع' الك%ر\م, إل ب'س'وق1ه: غ�ر�ت'ه؛ وغ�ر�ة� الكرم: س'ر\عة
ب'سوقه. وغ�ر�ة� الرجل: وجه'ه، وقيل: طلعته ووجهه. وكل شيء بدا لك من ضوء أ%و

eر�ان؛ والغ1ر�ص'ب\ح، فقد بدت لك غ�ر�ته. وو.ج\ه¬ غرير¬: حسن، وجعه غ
والغر,ير': الشابe الذي ل تربة له، والمع أ%غ1ر�اء وأ%غ1ر�ة وال�نثى

غ1رÒ وغ1ر�ة وغ%ريرة؛ وقد غ%ر,ر\ت. غ%رار.ةD، ورجل غ1رÒ، بالكسر،
و¬غرير أ%ي غي مر�ب؛ وقد غ%ر� ي.غ1رe، بالكسر، غرارة، والسم الغ1ر�ة.

الليث: الغ1رe كالغ1م\ر والصدر الغ.رارة،وجارية غ1ر�ة. وف الديث:
الؤمن' غ1رÒ ك%ري الكافر' خ.بÒ ل%ئ1يم؛ معناه أ%نه ليس بذي ن.كراء،

فالغ1رe الذي ل ي.ف}ط%ن للشر� ويغفل� عنه، وال%بe ضد الغ1ر�، وهو ال%د�اع
ال�ف}س3د، وي.ج\م.ع الغ1ر_ أ%غ}رار¬، وجع الغ.ر,ير أ%غر�اء. وف الديث
ظبيان: إن9 ملوك ح1م\ي م.ل%ك�وا م.عاق1ل% ال4رض وقر.ار.ها ورؤوس.

ال�لوك1 وغ1رار.ها. الغ1رار وال4غ}رار' جع الغ1ر�. وف حديث ابن عمر: إن�ك
ما أ%خ.ذ}ت.ها ب.ي\ضاء4 غ%ر,يرة؛ هي الشابة الديثة الت ل تر>ب

ال�مور. أ%بو عبيد: الغ1ر�ة الارية الديثة الس>ن> الت ل تر>ب
ال�مور ول تكن تعلم ما يعلم النساء من ال�ب>، وهي أ%يضاv غ1رÒ، بغي هاء؛

قال الشاعر:



Dإن الف%ت.اة% ص.غ1ية
غ1رÒ، فل ي'س\ر.ى با

الكسائي: رجل غ1رÒ وامرأ%ة غ1رÒ بي>نة الغ.رارة، بالفتح، من قوم
أ%غ1ر�اء؛ قال: ويقال من النسان الغ1ر�: غ%ر.ر\ت يا رجل ت.غ1رe غ%رارة، ومن

الغار� وهو الغافل اغ}ت.ر.ر\ت. ابن ال4عراب: يقال غ%ر.ر\ت ب.ع\دي
ت.غ,� غ%رار.ة فأ%ت غ1رe والارية غ1رÒ إذا ت.صاب.ى. أ%بو عبيد: الغ.رير'
ال%غ\رور والغ.رارة من الغ1ر�ة والغ1ر_ة من الغار� والغ.رارة� والغ1ر�ة

واحد¬؛ الغار�: الغافل والغ1ر_ة الغفلة، وقد اغ}ت.ر�، والسم منهما
الغ1رة. وف الثل: الغ1ر_ة ت.ج\ل�ب الد>ر_ة أ%ي الغفلة تلب الرزق، حكاه
ابن ال4عراب. ويقال: كان ذلك ف غ%رارت وح.داثت أ%ي ف غ1ر�ت.

واغ}ت.ر�ه أ%ي أ%تاه على غ1ر�ة منه. واغ}تر_ بالشيء: خ'د1ع به. وعيش غ%ر,ير¬:
أ%ب\له ي'ف%ز>ع أ%هله. والغ.ري,ر ال�ل�ق: السن. يقال للرجل إ,ذا

شاخ.: أ%د\ب.ر. غ%ريره' وأ%ق}ب.ل ه.رير'ه أ%ي قد ساء خل�قه.
والغ1رار': حدe الرمح والسيف والسهم. وقال أ%بو حنيفة: الغ1راران

،Òناحيتا ال1ع\بلة خاصة. غيه: والغ1راران ش.ف}رتا السيف وكل شيء له حد
فحدeه غ1رار'ه، والمع أ%غ1ر�ة، وغ%رe السيف حد�ه؛ ،منه قول ه1ج\ر,س بن

كليب حي رأ%ى قات1ل% أ%بيه: أ%ما وس.ي\ف1ي وغ%ر_ي\ه أ%ي وح.د�يه. ول%ب,ث%
فلن غ1رار. شهر أ%ي مكث مقدار. شهر. ويقال: ل%ب,ث اليوم' غ1رار. شهر أ%ي

م1ثال% شهر أ%ي ط�ول شهر، والغ1رار': النوم القليل، وقيل: هوالقليل من
النوم وغيه. وروى ال4وزاعي عن الزهري أ%نه قال: كانوا ل ي.ر.ون

بغرار الن_و\م بأ}ساv حت ل ي.ن\قض الوضوء4 أ%ي ل ينقض قليل� النوم الوضوء.
قال ال4صمعي: غ1رار' النوم قل9ت'ه؛ قال الفرزدق ف مرثية الجاج:

إن الر_ز,ي�ة من ث%قيف{ هالك¬
ت.ر.ك الع'يون% ، فن.و\م'ه'ن غ1رار'

أ%ي قليل. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: ل غ1رار ف صلة ول
تسليم؛ أ%ي ل نقصان. قال أ%بو عبيد: الغرار' ف الصلة النقصان ف ركوعها

وسجودها وط�هورها وهو أ%ن ل ي'ت1م_ ركوعها وسجودها. قال أ%بو عبيد:
فمعن الديث ل غ1رار ف صلة أ%ي ل ي'ن\ق%ص من ركوعها ول من سجودها ول

أ%ركانا، كقول س.ل}مان: الصلة مكيال فمن و.ف�ى و'فYي. له، ومن ط%ف9ف.
فقد علمتم ما قال ال ف ال�ط%فYف1ي؛ قال: وأ%ما الغ1ر.ار' ف التسليم



فنراه أ%ن يقول له: الس_لم عليكم، ف%ي.ر'دe عليه الخر: وعليكم، ول
يقول وعليكم السلم؛ هذا من التهذيب. قال ابن سيده: وأ%ما الغ1رار' ف

الت�سليم فنراه أ%ن يقول س.لم¬ عليك. أ%و ي.ر'د_ فيقول وعليك ول يقول
وعليكم، وقيل: ل غ1ر.ار. ف الصلة ول ت.سليم فيها أ%ي ل قليل من النوم

ف الصلة ول تسليم أ%ي ل ي'س.لYم الصل9ي ول ي.س.ل�م عليه؛ قال
ابن ال4ثي: ويروى بالنصب والر، فمن جر�ه كان معطوفاv على الصلة، ومن
نصبه كان معطوفاv على الغ1رار، ويكون العن: ل ن.ق}ص. ول تسليم. ف صلة

eل4ن الكلم ف الصلة بغي كلمها ل يوز ؛ وف حديث آخر: ت'غار
التحي�ة� أ%ي ي'ن\ق%ص السلم'. وأ%تانا على غ1رار� أ%ي على عجلة. ولقيته

غ1راراv أ%ي على عجلة، وأ%صله القل�ة� ف الر_و,ية للعجلة. وما أ%قمت عنده
إل غ1راراv أ%ي قليلv. التهذيب: ويقال اغ}ت.ر.ر\ت'ه واس\ت.غ\ر.ر\ت'ه

أ%ي أ%تيته على غ1ر�ة أ%ي على غفلة، والغ1رار: ن'قصان� لب الناقة، وف
لبنها غ1رار¬؛ ومنه غ1رار' النوم,: ق1ل9ت'ه. قال أ%بو بكر ف قولم: غ%ر_

فلنD فلناv: قال بعضهم عر_ضه للهل%كة والب.وار,، من قولم: ناقة
م'غارÒ إذا ذهب لبنها ل%دث أ%و لعل�ة. ويقال: غ%ر_ فلن فلناv معناه

vن.ق%صه، من الغ1رار وهو النقصان. ويقال:: معن قولم غ%ر_ فلن فلنا
فعل به ما يشبه القتل% والذبح ب,غرار الش�ف}رة، وغار_ت الناقة� بلبنها

ت'غارe غ1راراv، وهي م'غارÒ: قل9 لبنها؛ ومنهم من قال ذلك عند كراهيتها
للولد وإنكارها الال1ب.. ال4زهري: غ1رار' الناقة1 أ%ن} ت'م\ر.ى ف%ت.د1ر�

فإن ل ي'باد.ر\ د.رeها رف%ع.ت د.ر_ها ث ل ت.د1ر� حت ت'ف1يق.
ال4صمعي: من أ%مثالم ف تع.جeل, الشيء قبل أوان,ه قولم: س.ب.ق. در_ت'ه
vغرارا �غ1رار.ه، ومثله س.ب.ق. س.ي\ل�ه م.طر.ه. ابن السكيت: غار_ت الناقة

إ,ذا د.ر_ت، ث نفرت فرجعت الد>ر.ة؛ يقال: ناقة م'غارÒ، بالضم، ون'وق
م.غارe يا هذا، بفتح اليم، غي مصروف. ويقال ف التحية: ل ت'غار_ أ%ي

ل ت.ن\ق�ص\، ولكن ق�ل} كما ي'قال لك أ%و ر'د_، وهو أ%ن تر_ بماعة
فتخص_ واحداv. ول1س'وقنا غ1رار¬ إذا ل يكن لتاعها ن.فاق¬؛ كله على
الثل. وغار_ت السوق' ت'غارe غ1راراv: كس.د.ت، ود.ر_ت د.ر_ةv: نف%ق%ت؛

وقول أ%ب خراش 
(*: قوله «وقول أب خراش إل» ف شرح القاموس ما نصه: هكذا

ذكره صاحب اللسان هنا، والصواب ذكره ف العي الهملة) :



فغار.رت شيئاv والد_ر,يس' ، كأ%ن�ما
ي'ز.ع\ز,ع'ه و.ع\ك¬ من ال�وم, م'ر\د1م'

قيل: معن غار.ر\ت ت.ل%ب_ثت، وقيل: تنبهت وو.ل%د.ت ثلثةv على غ1رار�
واحد{ أ%ي بعض'هم ف إث}ر بعض ليس بينهم جارية. ال4صمعي: الغ1رار'

الطريقة. يقال: رميت ثلثة أ%س\ه'م على غ1رار واحد أ%ي على م.ج\رÝى واحد. وبن
القوم' بيوتم على غ1رار, واحد{. والغ1رار': الثال� الذي ي.ض\ر.ب عليه

النصال� لتصلح. يقال: ضر.ب. ن,صال%ه على غ1رار� واحد؛ قال ال�ذ%ل يصف
:vنصل

س.ديد الع.ي\ر ل ي.د\ح.ض\ عليه الـ
ـغ1رار'، فق1د\ح'ه ز.ع1لD د.ر'وج'

قوله سديد ، بالسي، أ%ي مستقيم. قال ابن بري: البيت لعمرو بن الداخل،
وقوله س.د1يد الع.ي\ر أ%ي قاص1د. والع.ي: الناتئ ف وسط النصل. ول

ي.د\ح.ض\ أ%ي ل ي.ز\ل%ق\ عليه الغ1رار'، وهو الثال الذي يضرب عليه النصل
فجاء مثل الثال. وز.ع1لD: ن.ش1يط. ود.ر'وج¬: ذاه1ب¬ ف الرض.

والغ1رارة�: ال�وال1ق، واحدة الغ.رائ1ر؛ قال الشاعر:
كأ%ن�ه غرارةD م.ل4ى ح.ث%ى

.vواحدة الغ.رائ1ر الت للت�ب\ن، قال: وأ%ظن�ه معربا �الوهري: الغ1رارة
ال4صمعي: الغ1رار' أ%يضاv غرار' ال%مام, فر\خ.ه إذا ز.ق9ه، وقد
v4ن\ثاه غ1رارا�غر_ت\ه ت.غ'رeه غ%رìا وغ1راراv. قال: وغار_ الق�م\ر,يe أ

إذا زق�ها. وغ%ر_ الطائر' ف%ر\خ.ه ي.غ'رeه غ1راراv أ%ي زق�ه. وف حديث
معاوية قال: كان النب، صلى ال عليه وسلم، ي.غ'رe عليìا بالعلم أ%ي

ي'ل}ق1م'ه إ,ي�اه. يقال: غ%ر_ الطائر' ف%ر\خ.ه أ%ي زق�ه. وف حديث علي،
عليه السلم: م.ن\ ي.ط1ع الل9ه ي.غ'ر�ه كما يغ'ر'çه' الغ'راب' ب'ج_ه

أ%ي ف%ر\خ.ه. وف حديث ابن عمر وذكر السن والسي، رضوان الل9ه عليهم
أ%جعي، فقال: إ,نا كانا ي'غ.ر�ان الع1ل}م. غ%رìا، والغ.رe: اسم' ما

زق�ت\ه به، وجعه غ�رور¬؛ قال عوف بن ذروة فاستعمله ف سي ال3بل:
إ,ذا اح\ت.س.ى، يوم. ه.ج,ي هائ1ف1،

غ�رور. ع1يد1ي�اتا ال%وان,ف1
يعن أ%نه أ%جهدها فكأ%نه احت.س.ى تلك الغ'رور.. ويقال: غ�ر_ فلنD من

الع1ل}م, ما ل ي'غ.ر_ غيه' أ%ي ز'ق_ وع'لYم. وغ�ر_ عليه الاء�



وق�ر_ عليه الاء أ%ي ص'ب_ عليه. وغ�ر_ ف حوضك أ%ي ص'ب_ فيه. وغ%ر_ر.
السقاء إ,ذا مل4ه؛ قال حيد:
وغ%ر_ر.ه حت اس\ت.دار. كأ%ن_ه،

على الف%ر\و ، ع'ل}فوف¬ من التeر\ك1 راق1د'
يريد م.س\ك شاة{ ب'س3ط% تت الو.ط}ب. التهذيب: وغ%ر.ر\ت' ال4ساق1ي.

ملgتا؛ قال الراجز:
ف%ظ1ل}ت. ت.س\قي الاء4 ف ق1لت1،

ف ق�ص'ب� ي'غ.رe ف وأ}بات1،
غ%ر_ك. ف ال1رار, م'ع\ص.مات1

الق�ص\ب': ال4م\عاء� . والو.أ}بات': الواسعات. قال ال4زهري: سعت
أ%عرابيìا يقول لخر غ�ر_ ف س1قائك وذلك إ,ذا وضعه ف الاء ومل4ه بيده

يدفع الاء ف فيه دفعاv بكفه ول يستفيق حت يل4ه.
ال4زهري: الغ'ر� ط%ي\ر¬ س'ود بيض' الرؤوس من طي الاء، الواحدة

غ%ر_اء، ذكراv كان أ%و أ�نثى. قال ابن سيده: الغ'رe ضرب من طي الاء، ووصفه
كما وصفناه. والغ'ر_ة�: العبد أ%و ال4مة كأ%نه ع'ب>ر عن السم كله

بالغ'ر_ة؛ وقال الراجز:
كل© ق%تىل� ف ك�ل%ي\ب� غ�ر_ه،

حت ينال الق%ت\ل% آل� م'ر_ه
يقول: كل©هم ليسوا يكفء لكليب إ,نا هم بنزلة العبيد وال3ماء إن

ق%ت.ل}ت'ه'م\ حت أ%قتل آل م'ر_ة فإ,نم ال4كفاء حينئذ. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: أ%نه ق%ض.ى ف ولد ال%غ\رور بغ'ر_ة؛ هو الرجل يتزوج امرأ%ة
vعبدا ،vر_ة�على أ%نا حرة فتظهر ملوكة في.غ\ر.م الزوج' لول ال4مة غ

أو أ%مة، ويرجع با على من غ%ر_ه ويكون ولد'ه حرìا. وقال أ%بو سعيد:
الغ'ر_ة عند العرب أ%ن\ف%س' شيء ي'م\لك وأ%ف}ضل�ه، والفرس غ�ر_ة� مال

الرجل، والعبد غر_ة� ماله، والبعي النجيب غ�ر_ة� مال1ه1، وال4مة
الفار,ه.ة� من غ�ر_ة الال. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ح.م.ل% بن

مالك قال له: إ,ن كنت بي جاريتي ل ف%ض.ر.بت\ إ,حداها ال�خرى
ب,م1س\ط%ح� فأ%لقت ج.ن,يناv ميتاv وماتت، فق%ض.ى رسول ال، صلى ال عليه وسلم

،vر_ة�بدي.ة1 القتولة على عاقلة القاتلة، وج.ع.ل% ف ال%ن,ي غ
عبداv أ%و أ%مة. وأ%صل الغ'ر_ة البياض الذي يكون ف وجه الفرس وكأ%نه



ع'ب�ر عن السم كله بالغ'ر_ة. قال أ%بو منصور: ول يقصد النب،صلى ال
عليه وسلم ، ف جعله ف الني غ�ر_ةv إ,ل جنساv واحداv من أ%جناس

�اليوان ب,عينه فقال: عبداv أ%و أ%مة. وغ�ر_ة� الال: أ%فضله. وغ�ر_ة
القوم: سيدهم. وروي عن أ%ب عمرو بن العلء أ%نه قال ف تفسي الغ'ر�ة الني،

قال: الغ¬ر�ة ع.ب\د¬ أ%بيض أ%و أ%م.ةD بيضاء. وف التهذيب: ل تكون إ,ل
بيض. الرقيق. قال ابن ال4ثي: ول ي'ق}ب.ل ف الدية عبد¬ أ%سود ول

جاريةD سوداء. قال: وليس ذلك شرطاv عند الفقهاء، وإنا الغ'ر_ة عندهم ما
بلغ ثن'ها ع'ش\ر الدية من العبيد وال3ماء. التهذيب وتفسي الفقهاء: إن
الغرة من العبيد الذي يكون ثن'ه ع'ش\ر. الدية. قال: وإنا تب الغ'ر�ة ف
الني إ,ذا سقط مي�تاv، فإ,ن سقط حيìا ث مات ففيه الدية كاملة. وقد
جاء ف بعض روايات الديث: بغ'ر�ة عبد أ%و أ%مة أ%و ف%ر.س� أ%و ب.غ\ل�،

وقيل: إ,ن الفرس والب.غ\ل غلط من الراوي. وف حديث ذي ال%و\ش.ن: ما ك�ن\ت'
ل4ق}ض1ي.ه اليوم بغ¬ر�ة؛ س�ي الفرس ف هذا الديث غ�ر�ة؛ وأ%كثر' ما

يطلق على العبد وال4مة، ويوز أ%ن يكون أ%راد بالغ'ر�ة الن>ف1س. من كل
شيء، فيكون التقدير ما كنت ل4ق}ض1ي.ه بالشيء النفيس الرغوب فيه. وف

الديث :إ,ي�اكم وم'شار�ة% الناس فإ,نا ت.د\ف1ن' الغ'ر�ة% وت'ظ}ه,ر'
الع'ر�ة%؛ الغ'ر�ة ههنا: ال%س.ن' والعمل� الصال، شبهه بغ'ر�ة الفرس. وكل©

شيء ت'ر\ف%ع قيمت'ه، فهو غ�ر�ة. وقوله ف الديث: ع.لي\ك�م بال4ب\كار,
فإ,ن�ه'ن� أ%غ%رe غ�ر_ةv، يتمل أ%ن يكون من غ�ر_ة البياض وصفاء اللون،

ويتمل أ%ن يكون من حسن الل�ق والع1ش\رة1؛ ويؤيده الديث الخر:
ع.ل%ي\كم' بال4ب\كار فإ,ن�ه'ن� أ%غ%رe أ%خ\لقاv، أ%ي إ,نن أ%ب\ع.د' من فط}نة1

الشر� ومعرفت1ه من الغ1ر�ة الغف}لة.
وكل© ك%س\ر� م'ت.ث%ن¼ ف ثوب أ%و ج,ل}د{: غ%رe؛ قال:

قد ر.ج.ع. ال�ل}ك ل�س\ت.ق%ر�ه
ولن% ج,ل}د' ال4رض, بعد غ%ر�ه

وجعه غ�رور؛ قال أ%بو النجم:
حت إذا ما ط%ار من\ خ.ب,ي,ها،

عن ج'د.د{ ص'ف}ر�، وعن غ�رور,ها
الواحد غ%رe، بالفتح؛ ومنه قولم: ط%و.ي\ت الثوب. على غ%ر>ه أ%ي على

ك%س\ر,ه ال4ول. قال ال4صمعي: حدثن رجل عن رؤبة أ%نه ع'ر,ض. عليه ثوب¬



فنظر إليه وق%ل�ب.ه ث قال: اط}و,ه على« غ%ر_ه. والغ'رور' ف الفخذين:
eرور' القدم: خطوط ما ت.ث%ن_ى منها. وغ%ر�كالخاد1يد بي الصائل. وغ

الظهر: ث%ن,يe ال%ت\ن,؛ قال:
كأ%ن� غ%ر_ م.ت\ن,ه ، إ,ذ ت.ج\ن'ب'ه\،

س.ي\ر' ص.ناع� ف خ.ر,ير� ت.ك}ل�ب'ه\
قال الليث: الغ.رe الك%س\ر' ف اللد من الس>م.ن، والغ.رe تكسeر

اللد، وجعه غ�رور، وكذلك غ�ضون� الل}د غ�رور. ال4صمعي: الغ'رور'
م.كاس1ر' اللد. وف حديث عائشة تص1ف' أ%باها، رضي ال عنهما، فقالت: ر.د_

ن.ش\ر. ال3سلم على غ%ر>ه أ%ي ط%ي>ه وك%س\ر,ه. يقال: اط}و, الث�و\ب. على
غ%ر>ه ال4ول كما كان م.ط}ويا¾؛ أ%رادت ت.د\بي.ه أ%مر. الردة وم'قاب.لة

:eرور' الذراعي: ال4ث}ناء� الت بي ح1بال1هما. والغ.ر�د.ائ1ها. وغ
الش_قe ف ال4رض. والغ.رe: ن.ه\ر¬ دقيق ف ال4رض، وقال ابن العراب:

هو النهر، ول ي'ع.ي>ن الد_ق1يق. ول غيه؛ وأ%نشد:
س.ق1ي�ة غ%ر¼ ف ال1جال د.م'وج

هكذا ف الكم؛ وأ%ورده ال4زهري، قال: وأ%نشدن ابن ال4عراب ف صفة
جارية:

سقي�ة غ%ر¼ ف ال1جال د.م'وج
وقال: يعن أ%نا ت'خ\د.م' ول ت.خ\د'م'. ابن ال4عراب: الغ.رe النهر

الصغي، وجعه غ�رور، والغ'رور: ش.ر.ك' الطريق، كل© ط�ر\قة منها
غ�رÒ؛ ومن هذا قيل: اط}و, الكتاب. والثوب. على غ%ر�ه وخ1ن\ث1ه أ%ي على

ك%س\ره؛ وقال ابن السكيت ف تفسي قوله:
كأ%ن9 غ%ر_ م.ت\ن,ه1 إ,ذ ت.ج\ن'ب'ه\

غ%رe الت: طريقه. يقول� د'ك%ي\ن: طريقت'ه ت.ب\ر'ق كأ%نا س.ي\ر¬ ف
خ.ر,يز، والك%لب': أ%ن ي'ب.ق�ى الس_ي\ر' ف القربة ت'خ\ر.ز فت'د\خ1ل

vيدها وتعل معها عقبة أو شعرة فتدخلها من تت السي ث ترق خرقا �الارية
بال3ش\ف%ى فتخرج رأ}س الشعرة منه، فإ,ذا خرج رأ}سها ج.ذ%ب.ت\ها

فاس\ت.خ\ر.ج.ت الس_ي\ر.. وقال أ%بو حنيفة: الغ.ر�ان1 خ.ط9ان1 يكونان ف أ%صل
:vالع.ي\ر من جانبيه؛ قال ابن مقروم وذكر صائدا

،vفأ%ر\س.ل% ناف1ذ% الغ.ر_ي\ن ح.ش\را
فخي_به من الو.ت.ر, ان\ق1طاع'



والغر�اء: نبت ل ينبت إ,ل9 ف ال4جار,ع وس'هولة1 ال4رض وو.ر.ق�ها
تاف1ةD وعودها كذلك ي'ش\ب,ه عود. الق%ض\ب إل9 أ%نه أ�ط%ي\ل1س، وهي شجرة

صدق وزهرتا شديدة البياض طيبة الريح؛ قال أ%بو حنيفة: ي'حب�ها الال كله
وت.ط1يب عليها أ%ل}بان'ها. قال: والغ'ر.ي\راء كالغ.ر�اء، قال اب سيده:

.vكثيا vوإ,نا ذكرنا الغ'ر.ي\راء ل4ن العرب تستعمله مصغرا
والغ1ر\غ1ر': من عشب الربيع، وهو ممود، ول ينبت إ,ل ف البل له ورق

نو ورق ال�زامى وزهرته خضراء؛ قال الراعي:
كأ%ن الق%ت'ود. على قار,ح�،
أ%طاع الر_ب,يع. له الغ1ر\غ1ر'

أراد: أ%طاع زمن الربيع، واحدته غ1ر\غ1رة. والغ1ر\غ1ر، بالكسر: د.جاج
البشة وتكون م'ص1ل9ةv لغتذائها بالع.ذ1رة وال4ق}ذار، أ%و الدجاج'

الب�ي، الواحدة غ1ر\غرة؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
أ%ل�ف©ه'م' بالس_يف1 من كلY جانب�،

كما ل%ف�ت الع1ق}بان� ح1ج\لى وغ1رغ1را
ح1ج\لى: جع ال%ج.ل,، وذكر ال4زهري قوماv أ%بادهم ال فجعل ع1ن.ب.هم

ال4راك ور'م_ان.هم ال%ظ� ود.جاج.هم الغ1ر\غ1ر..
والغ.ر\غ%ر.ة� والت_غ.ر\غ�ر بالاء ف ال%ل}ق,: أ%ن يتردد فيه ول

ي'سيغه. والغ.ر'ور': ما ي'ت.غ.ر\غ%ر' به من ال4د\وية، مثل قولم ل%ع'وق
vبالدواء وت.غ.ر\غ%ر. غ%ر\غ%رة Dول%د'ود وس.ع'وط. وغ%ر\غ%ر فلن

وت.غ.ر\غ�راv. وت.غ.ر\غ%ر.ت عيناه: ترد_د فيهما الدمع. وغ%ر_ وغ%ر\غ%ر.: جاد.
بنفسه عند الوت. والغ.ر\غ%ر.ة�: تردeد الروح ف اللق. والغ.ر\غ%ر.ة�: صوت¬

معه ب.ج.ح¬. وغ%ر\غ%ر. اللحم' على النار إ,ذا ص.ل%ي\ت.ه فسمعت له
نش1يشاv؛ قال الكميت:

،vوم.ر\ض'وفة ل ت'ؤ\ن1 ف الط�ب\خ, طاه1يا
ع.ج,ل}ت' إل م'ح\و.ر>ها حي غ%ر\غ%را

والغ.ر\غ%رة: صوت القدر إذا غ%ل%ت\، وقد غ%ر\غ%رت؛ قال عنترة:
إ,ذ ل ت.زال� لكم م'غ.ر\غ1رة

ت.غ\لي، وأ%ع\لى ل%و\ن,ها ص.ه\ر'
�أ%ي حارÒ فوضع الصدر موضع السم، وكأ%نه قال: أ%ع\لى لون,ها لون

ص.ه\ر. والغ.ر\غ%رة�: ك%س\ر' قصبة ال4نف وك%س\ر' رأ}س القارورة؛



وأ%نشد:وخ.ض\راء ف وكر.ي\ن, غ%ر\غ%ر\ت رأ}سها
ل�ب\ل1ي. إن فار.ق}ت' ف صاح1ب ع'ذ}را

والغ'ر\غ�رة�: ال%و\صلة؛ وحكاها كراع بالفتح؛ أ%بو زيد: هي الوصلة
والغ'ر\غ�رة والغ'راوي 

(* قوله «والغراوي» هو هكذا ف الصل) .والزاورة.
وملgت غ%راغ1ر.ك أ%ي ج.و\ف%ك. وغ%ر\غ%ر.ه بالسكي: ذبه. وغ%ر\غ%ر.ه

بالس�نان: طعنه ف حلقه. والغ.ر\غ%رة�: حكاية صوت الراعي ونوه. يقال: الراعي
ي'غ.ر\غ1ر' بصوته أ%ي يرد>ده ف حلقه؛ وي.ت.غ.ر\ غ%ر'صوته ف حلقه أ%ي

يتردد.
وغ%رÒ: موضع؛ قال هيان بن قحافة:

أ%ق}ب.ل}ت' أ%م\ش1ي، وب,غ.ر¼ ك�ور,ي،
وكان غ%رÒ م.ن\ز,ل% الغرور

والغ.رe: موضع بالبادية؛ قال:
فالغ.ر� ت.ر\عاه ف%ج.ن\ب.ي ج.ف%ر.ه\

والغ.ر�اء: فرس طريف بن تيم، صفة غالبة. وال4غ%رe: فرس ض'ب.ي\عة بن
الرث. والغ.ر�اء: فرس¬ بعينها. والغ.ر�اء: موضع؛ قال معن بن أ%وس:

س.ر.ت\ من ق�ر.ى الغ.ر�اء حت اه\ت.د.ت\ لنا،
ود'ون خ.رات9 الط�و,ي� في.ث}ق�ب

(* قوله« خرات» هكذا ف الصل ولعله حزاب.)
وف حبال الرمل العترض ف طريق مكة حبلن يقال لما: ال4غ%ر_ان؛ قال

الراجز:
وقد ق%ط%ع\نا الر_م\ل% غي ح.ب\ل%ي\ن:

ح.ب\ل%ي ز.ر'ود{ ون.قا ال4غ%ر_ي\ن
والغ'ر.ي\ر': فحل من ال3بل، وهو ترخيم تصغي أ%غ%ر�. كقولك ف أ%ح\م.د

ح'م.يد، وال3بل الغ'ر.ي\ري�ة منسوبة إ,ليه؛ قال ذو الرمة:
ح.راجيج ما ذ%م_ر.ت\ ف نتاج,ها،

بناحية الش�ح\ر, الغ'ر.ي\ر وش.د\ق%م
يعن أ%نا من نتاج هذين الفحلي، وجعل الغرير وشدقماv اسي للقبيلتي؛

وقول الفرزدق يصف نساء:
ع.ف%ت\ بعد أ%ت\راب, ال%ل1يط، وقد ن.ر.ى



با ب'د_ناv ح'وراv ح1سان% ال%دام1ع
إ,ذا ما أ%تاه'ن_ ال%ب,يب' ر.ش.ف}ن.ه،

رش1يف. الغ'ر.ي\ري�ات1 ماء4 الو.قائ1ع
والو.قائع': ال%ناقع'، وهي ال4ماكن الت يستنقع فيها الاء، وقيل ف
ر.ش\ف1 الغ'ر.ي\ر,ي�ات إ,نا نوق منسوبات إ,ل فحل؛ قال الكميت:

غ�ر.ي\ري�ة ال4ن\ساب أ%و ش.د\ق%م1ي_ة،
ي.ص1ل}ن إ,ل الب,يد الف%داف1د ف%د\فدا

vوف الديث: أ%نه قات.ل% م'ح.ار,ب. خ.ص.ف%ة فرأ%و\ا من السلمي غ1ر_ة
فصل�ى صلة% الوف؛ الغ1ر_ة�: الغ.ف}لة، أ%ي كانوا غافلي عن ح1ف}ظ1

مقام1هم وما هم فيه من م'قابلة الع.د'و>؛ ومنه الديث: أ%نه أ%غار. على
بن,ي ال�ص\ط%ل1ق وهم غارeون؛ أ%ي غافلون. وف حديث عمر: كتب إ,ل أ%ب

ع'ب.يدة، رضي ال عنهما، أ%ن ل ي'م\ض1ي. أ%م\ر. ال تعال إ,ل ب.ع1يد.
الغ1ر�ة ح.ص1يف الع'ق}دة أ%ي من بعد حفظه لغفلة السلمي. وف حديث عمر، رضي

ال عنه: ل تط}ر'ق�وا النساء ول ت.غ\ت.ر�وه'ن� أ%ي ل تدخلوا إ,ليهن
على غ1ر�ة. يقال: اغ}ت.ر.ر\ت الرجل إ,ذا طلبت غ1ر�ت.ه أ%ي غفلته. ابن

ال4ثي: وف حديث حاطب: ك�ن\ت' غ%ر,يراv فيهم أ%ي م'ل}ص.قاv م'لزماv لم؛
قال: قال بعض التأ%خرين هكذا الرواية والصواب: كنت غ%ر,يìا أ%ي

م'ل}ص.قاv. يقال: غ%ر,ي. فلنD بالشيء إ,ذا لزمه؛ ومنه الغ1راء الذي ي'ل}ص.ق' به.
قال: وذكره الروي ف العي الهملة: كنت ع.ر,يراv، قال: وهذا تصحيف منه؛

قال ابن ال4ثي: أ%ما الروي فلم يصحف ول شرح إ,ل الصحيح، فإ,ن
ال4زهري والوهري والطاب والزمشري ذكروا هذه اللفظة بالعي الهملة ف

تصانيفهم وشرحوها بالغريب وكفاك بواحد منهم حجة للهروي فيما روى وشرح، وال
تعال أ%علم. وغ%ر\غ%ر\ت' رأ}س. القارورة إ,ذا استخرج\ت. ص1مام.ها، وقد

تقدم ف العي الهملة.
@غزر: الغ.زارة�: الكثرة، وقد غ%ز'ر. الشيء، بالضم، ي.غ\ز'ر، فهو

غ%ز,ير¬. ابن سيده: الغ.ز,ير' الكثي من كل شيء. وأ%رض مغزورةD: أ%صابا مطر¬
غ%ز,ير' الد_ر>. والغز,3يرة من ال3بل والشاء وغيها من ذوات اللب:

الكثية� الد_ر>. وغ%ز'ر.ت الاشية� عن الكل3: د.ر_ت أ%لبان'ها. وهذا
الر>ع\ي' م'غ\ز,رةD لل9ب: ي.غز'ر عليه اللب. وال�غ\ز,رة: ضر\ب¬ من

النبات ي'ش\ب,ه ور.ق�ه و.ر.ق. ال�ر\ف غ�ب\ر¬ صغار ولا زهرة حراء شبيهة



بال�ل�نار، وهي تعجب البقر ج,دìا وت.غ\ز'ر عليها، وهي رب\عي_ة، سيت
�بذلك لسرعة غ%ز\ر, الاشية عليها؛ حكاه أ%بو حنيفة. الليث: غ%ز'ر.ت الناقة

والشاة كث�ر. لبن'ها، فهي ت.غ\ز'ر' غ%زارةv، وهي غ%ز,يرة كثية اللب.
وف الديث: م.ن\ م.ن.ح. م.نيحة% ل%ب.ن� ب.ك1يئةv كانت أ%و غ%ز,يرةv؛ أ%ي

كثية اللب. وف حديث أ%ب ذر: هل ي.ث}ب'ت لكم الع.د'وe ح.ل}ب. شاة{؟
قالوا: نعم وأ%ر\ب.ع, ش1ي.اه{ غ�زر�؛ هي جع غ%ز,يرة كثية اللب؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا جاء ف رواية والعروف بالعي الهملة والزايي جع عزوز،
وسيأ}ت ذكره؛ ومطر غ%ز,ير¬ ومعروف غ%ز,ير¬ وعي¬ غ%زيرة الاء. قال أ%بو

منصور: ويقال ناقة ذات غ�ز\ر� أ%ي ذات غزارة{ وكثرة اللب.
ابن ال4عراب: ال�غاز.رة� أ%ن ي'ه\د1ي. الرجل� شيئاv تاف1هاv لخر

لي'ضاع1ف%ه با. وقال بعض التابعي: الانب' ال�س\ت.غ\ز,ر' يثاب من هبته؛
ال�س\ت.غ\ز,ر': الذي يطلب أ%كثر ما يعطي، وهي ال�غاز.رة؛ ومعن الديث
أ%ن الغ.ريب الذي ل قرابة بينه وبينك إ,ذا أ%هدى لك شيئاv يطلب أ%كثر

منه فإ,نه يثاب من\ ه.د1ي�ته1 أ%ي أ%ع\ط1ه ف مقابلة هديته. واس\ت.غ\ز.ر.:
طلب أ%كثر ما أ%عطى. وبئر غ%ز,يرة: كثية الاء، وكذلك عي الاء

والدمع، والمع غ1زار¬، وقد غ%ز'ر.ت غ%زارةv وغ%ز\راv وغ�ز\راv، وقيل: الغ'ز\ر'
من جيع ذلك الصدر، والغ.ز\ر' السم مثل الض_ر\ب. وأ%غز.ر. العروف.:

جعله غ%زيراv. وأ%غ}ز.ر. القوم': غ%ز'ر.ت إ,بل�هم وشاؤ'هم وكثرت
Dذن ح.ش\ر¬ وآذان�أ%لبانا؛ ونوق غ1ز.ار، والمع غ%ز\ر مثل ج.و\ن وج'ون وأ

ح'ش\ر¬. وقوم¬ م'غ\ز.ر¬ لم: غز'رت إ,بل�هم أ%و أ%ل}بان'هم.
والت_غ\ز,ير: أ%ن ت.د.ع. ح.ل}بة بي ح.ل}بتي وذلك إ,ذا أ%دب.ر لب'

الناقة1.
وغ�ز\ران: موضع.

@غسر: ت.غ.س_ر. ال4مر': اختلط وال}ت.ب.س. وكل أ%مر التبس وعس'ر الخرج'
منه، فقد تغ.س_ر. وهذا أ%مر غ%س3ر¬ أ%ي ملتبس م'ل}تاثD. وت.غ.س_ر.

الغزل�: ال}ت.وى وال}ت.ب.س ول ي'ق}در على تليصه؛ قال ال4زهري: وهو حرف
صحيح مسموع من العرب. وت.غ.س_ر الغ.د1ير: أ%ل}ق%ت الريح' فيه الع1يدان%؛

ابن ال4عراب: الغ.س\ر' الت_ش\د1يد على الغ.ري، بالغي معجمة، وهو
الع.س\ر أ%يضاv. وقد غ%س.ره عن الشيء وع.س.ره بعن واحد؛ وأ%نشد أ%بو

عمرو:فو.ث%ب.ت تأ}ب,ر' واس\ت.ع\فاها،



كأ%ن�ها، من غ%س\ر,ه إ,ي�اها،
س'ر>ي�ةD ن.غ_ص.ها مولها

@غشمر: الغ.ش\م.رة: التهضeم والظلم، وقيل: الغ.ش\مرة التهضم ف الظلم
وال4خ\ذ� من فوق من غي تثبeت كما ي.ت.غ.ش\م.ر السيل� واليش، كما يقال:

ت.غ.ش\م.ر لم، وقيل: الغ.ش\م.رة� إ,تيان ال4مر من غي تثبت. وغ%ش\م.ر
السيل�: أ%ق}ب.ل. والتغشمور 

(* قوله« والتغشمور» كذا ف الصل بدون ضبطه،
ونقله شارح القاموس): ركوب ال3نسان رأ}سه ف الق والباطل ل ي'بال ما

صنع؛ وفيه غ%ش\م.ر,ي�ةD وفيهم غ%ش\م.ر,ي�ة.
وت.غ.ش\م.ر. ل: ت.نم_ر. وأ%خ.ذ%ه بالغ1ش\م1ي, أ%ي الشدة.

وت.غ.ش\م.ره: أ%خ.ذ%ه قه\راv. وف حديث ج.ب\ر بن حبيب قال: قات.ل%ه الل9ه لقد
ت.غ.ش\م.رها أ%ي أ%خ.ذها بف%اء� وع'ن\ف{. ورأ%يته م'ت.غ.ش\م1راv أ%ي

غضبان.
@غضر: الغ.ض.ار': الط9ي ال�ر�. ابن سيده وغيه: الغ.ضارة� الطي الر،

وقيل: الطي الل�زب ال4خضر. والغ.ضار': الص_ح\فة التخذة منه.
والغ'ض\رة والغ.ض\راء: ال4رض الط�ي�بة الع.ل1كة ال%ضراء، وقيل: هي

أ%رض فيها طي ح'رÒ. يقال: أ%ن\ب.ط% فلنD بئر.ه ف غ%ض\راء4، وقيل: قول
العرب أ%نب.ط% ف غ%ض\راء4 أ%ي استخر.ج الاء من أ%رض سهلة طي�بة التeربة

ع.ذ}بة الاء، وسي الن_ب.ط� ن.ب.طاv لستنباطهم ما يرج من ال4رضي.
Dابن ال4عراب: الغ.ض\راء الكان ذو الطي ال4حر، والغ.ض\راء طينة

خضراء ع.ل1كة، والغ.ض.ار' خ.ز.ف¬ أ%خضر ي'ع.ل�ق على ال3نسان ي.قي الع.ي؛
وأ%نشد:

،vي ال%ر\ء شيئاYول ي'غ\ن ت.و.ق
ول ع'ق%د' الت_ميم، ول الغ.ضار'

إ,ذا لقى م.ن,ي_ت.ه فأ%م\سى
ي'ساق' به، وقد ح.ق_ ال1دار'

والغ.ض\راء: طي حرÒ. شر: الغ.ضارة� الطي الر نفسه ومنه يتخذ الزف
الذي يسمى الغ.ضار.. والغ.ض\راء� والغ'ض\رة: أ%رض ل ينبت فيها النخل حت

ت'ح\ف%ر وأ%علها ك%ذ9ان أ%ب\يض. والغ.ض\و.ر': ط1ي¬ ل%ز,ج¬ يلتزق
بالر>ج\ل ل تكاد تذهب الر�ج\ل� فيه. والغ.ضارة: الن�ع\مة والس_عة ف العيش.



وقولم ف الدعاء: أ%باد. الل9ه خضراء4هم؛ ومنهم من يقول: غ%ض\راء4هم
وغ%ضار.ت.هم أ%ي ن,ع\م.تهم وخي.هم وخ1ص\ب.هم وب.ه\ج.ت.هم وسعة عيشهم، من

الغ.ضارة، وقيل: ط1ين.تهم الت منها خ'لقوا. قال ال4صمعي: ول يقال
أ%باد. ال خ.ض\راء4هم ولكن أ%باد. الل9ه غ%ض\راء4هم أ%ي أ%ه\ل%ك خي.هم

وغ%ضارتم؛ وقول الشاعر:
بال1صة ال4ر\دان1 خ'ض\ر, ال%ناك1ب,

عن ب'ض\ر, الناكب ما هم فيه من ال1ص\ب. وقال ابن ال4عراب: أ%باد.
ا خ.ض\راء4هم أ%ي سواد.هم. وقال أ%حد بن عبيد: أ%باد. الل9ه خ.ض\راء4هم

وغ%ض\راء4هم أ%ي جاعتهم.
وغ%ض1ر. الرجل بالال والس_عة1 وال4هل, غ%ضراv: أ%خصب بعد إ,قطار� ؛

وغ%ض.ره الل9ه ي.غ\ض'ره غ%ض\راv. ورجل م.غ\ضور¬: م'بار.ك. وقوم م.غ\ضورون
،Dإذا كانوا ف خي ون,ع\مة. وع.ي\ش¬ غ%ض1ر¬ م.ض1ر¬؛ فغ.ضر¬ ناعم¬ راف1ة

وم.ض1ر¬ إ,تباع. وإ,نم لفي غ%ضارة{ من العيش وف غ%ض\راء4 من الع.ي\ش,
وف غ%ضارة1 ع.ي\ش أ%ي ف خصب وخي. والغ.ضارة�: ط1يب' العيش؛ تقول منه:

بنو فلن مغضورون. وف حديث ابن ز,م\ل: الدeن\يا وغ%ضار.ة% عيشها أ%ي
ط1يبها و.ل%ذ9تا. وهم ف غ%ضارة{ من العي\ش أ%ي ف خ1ص\ب� وخي. ويقال:

إ,نه لفي غ%ض\راء3 ع.ي\ش� وخ.ض\راء3 ع.ي\ش� أ%ي ف خ1ص\ب. وإ,نه لفي
�غ%ض\راء4 من خ.ي\ر�، وقد غ%ض.ر.هم الل9ه ي.غ\ض'رهم. واخ\ت'ض1ر. الرجل

واغ}ت'ض1ر. إذا مات شابìا م'ص.ح_حاv. والغ.ضي': الناعم من كل شيء، وقد
غ%ض'ر. غ%ضارةv؛ ون.بات غ%ضي¬ وغ%ض1ر¬ وغاض1ر¬. قال أ%بو عمرو:الغ.ض1ي

الر_ط}ب' الط�ر,ي�؛ قال أ%بو النجم:
م1ن\ ذاب,ل, ال4ر\ض, وم1ن\ غ%ضي,ها

والغ.ضارة�: الق%طاة�؛ قال ال4زهري: ول أ%عرفه. وما نام ل1غ.ض\ر� أ%ي
ل يكد ينام؛ وغ%ض.ر عنه ي.غ\ض1ر، وغ%ض1ر، وت.غ.ض_ر: ان\ص.ر.ف. وعدل

عنه. ويقال: ما غ%ض.ر\ت' عن ص.و\ب أ%ي ما ج'ر\ت' عنه؛ قال ابن أ%حر يصف
الواري:

ت.واع.د\ن% أ%ن ل و.ع\ي. عن ف%ر\ج, راك1س�،
ف%ر'ح\ن. ول ي.غ\ض1ر\ن% ، عن ذاك. ، م.غ\ض.را

أ%ي ل ي.ع\د1لن ول يرن. ويقال: غ%ض.ر.ه أ%ي حبسه ومنعه. وح.م.ل فما
غ%ض.ر. أ%ي ما كذب ول ق%ص_ر.وما غ%ض.ر. عن شتمي أ%ي ما تأ%خ�ر ول كذ%ب.



وغ%ض.ر. عليه ي.غ\ض1ر غضراv: عطف. وغ%ض.ر له من ماله: ق%ط%ع. له ق1ط}عة
منه.

والغاض1ر': ال1ل}د الذي أ�ج,يد. دباغ�ه. وجلد غاض1ر¬: جيد الدباغ؛ عن
أ%ب حنيفة، والغ.ض1ي: مثل ال%ضي؛ قال الراجز:

من ذابل ال4ر\طى ومن غضيها
والغ.ض\رة�. ن.ب\ت¬. والغ.ض\و.رة�: شجرة غباء ت.ع\ظ�م، والمع

غ%ض\و.ر¬، وقيل: الغ.ض\و.ر' نبات ل يعقد عليه شحم، وقيل: هو نبات ي.ش\ب,ه
.vويربض ج.ح\رة vالض_ع.ة% والث©مام.. ويقال ف م.ث%ل�: هو يأ}كل غ%ض\رة

:vوالغ.ض\و.ر'، بتسكي الضاد: نبت يشبه الس�ب.ط؛ قال الراعي يصف ح'م'را
ت.ث1ي الدواج,ن. ف ق%ص_ة

ع1راق1ي�ة ، ح.و\لا الغ.ض\و.ر'
وغ%ض\و.ر: ثني_ة بي الدينة وبلد خزاعة، وقيل: هو ماء لطي>ء؛ قال

امرؤ القيس:
كأ%ث}ل� من ال4ع\راض, من دون ب,ئشة

ود'ون% الغ.م1ي، عامدات{ ل1غ.ض\و.را
وقال الشماخ:

كأ%ن� الشباب. كان% ر.و\حة% راكب�،
قضى حاجةv من س'ق}ف. ف آل, غ%ض\و.را

والغاض1ر': الان,ع'، وكذلك العاض1ر'، بالعي والغي. أ%بو عمرو:
الغاض1ر' الانع والغاض1ر' الناعم والغاض1ر' ال�ب.كYر' ف حوائجه. ويقال:

أ%ردت أ%ن آتيك. ف%غ.ض.ر.ن أ%مر¬ أ%ي منعن.
والغ.واض1ر': ف قيس. وغاض1رة: قبيلة ف بن أ%سد وحيÒ من بن

ص.ع\ص.ع.ة، وبطن من ث%ق1يف وف بن ك1ن\دة. ومسجد' غاض1رة%: مسجد¬ بالبصرة منسوب
إ,ل امرأ%ة. وغ�ض.ي\ر¬ وغ%ض\ران: اسان.

@غضفر: الغ.ض\ف%ر': الاف الغليظ، ورجل غ%ض.ن\ف%ر¬؛ قال الشاعر:
لم س.ي>د¬ ل ي.ر\ف%ع الل9ه ذ1ك}ر.ه،

أ%ز.بe غ%ض'وب' الساع1د.ين غ%ض.ن\ف%ر'
وقال أ%بو عمرو: الغ.ض.ن\فر' الغليظ ال�ت.غ.ض>ن؛ وأ%نشد:

د1ر\حايةD ك%و.أ}ل%لD غ%ض.ن\ف%ر
وأ�ذ�نD غض.ن\ف%رةD: غليظة كثية الشعر؛ وقال أ%بو عبيدة: أ�ذن



غ%ض.ن\ف%رة وهي الت غلظت وكثر لمها. وأ%سد غ%ض.ن\ف%ر: غليظ ال%ل}ق,
م'ت.غ.ض>نه. الليث: الغ.ض.ن\ف%ر ال4سد'. ورجل غ%ض.ن\ف%ر¬ إذا كان غليظاv أ%و غليظ

الث9ة. قال ال4زهري: أ%صله الغ.ض\ف%ر، والنون زائدة. وف نوادر
ال4عراب: ب,ر\ذ%و\نD ن.غ\ض.لD وغ%ض.ن\ف%ر¬، وقد غ%ض\ف%ر. وق%ن\د.ل% إ,ذا

.vل؛ وذكره ال4زهري ف الماسي أ%يضا�ث%ق
@غطر: الغ.ط}ر' لغة ف ال%ط}ر,؛ م.ر_ ي.غ\ط1ر' بذ%ن.ب,ه أ%ي ي.خ\ط1ر'.

أ%بو عمرو: الغ1ط}ي.رe التظاهر اللحم، الربوع؛ وأ%نشد:
ل�ا ر.أ%ت\ه م'ود.ناv غ1ط}ي.ر�ا

قال: وناظرت أ%با حزة ف هذا الرف فقال: إن الغ1ط}ي.ر� القصي، بالغي
والطاء.

@غفر: الغ.ف�ور' الغ.ف9ار'، جل9 ثناؤه، وها من أ%بنية البالغة ومعناها
الساتر لذنوب عباده التجاوز عن خطاياهم وذنوبم. يقال: اللهم_ اغفر

لنا م.غ\فرة وغ%ف}راv وغ�ف}راناv، وإنك أ%نت الغ.ف�ور الغ.ف9ار يا أ%هل
ال%غ\ف1رة. وأ%صل الغ.ف}ر, التغطية والستر. غ%ف%ر. ال ذنوبه أ%ي سترها؛

والغ.ف}ر: الغ'ف}ران�. وف الديث: كان إذا خرج من ال%لء قال: غ�ف}ران.ك
الغ'ف}ران�: مصدر¬، وهو منصوب بإضمار أ%طل�ب'، وف تصيصه بذلك قولن
أ%حدها التوبة من تقصيه ف شكر النعم الت أ%نعم با عليه بإطعامه وهضمه
وتسهيل مرجه، فلجأ% إ,ل الستغفار من التقصي وت.ر\ك1 الستغفار من ذكر

ال تعال مدة لبثه على اللء،فإ,نه كان ل يترك ذكر الل9ه بلسانه وقلبه
إ,ل عند قضاء الاجة، فكأ%نه رأ%ى ذلك تقصياv فتداركه بالستغفار.
وقد غ%ف%ر.ه ي.غ\ف1ر'ه غ%فراv: ستره. وكل شيء سترته، فقد غ%ف%ر\ته؛ ومنه

قيل للذي يكون تت بيضة الديد على الرأ}س: م1غ\ف%ر¬. وتقول العرب:
اص\ب'غ} ثوب.ك بالس_واد1 فهو أ%غ}ف%ر' لو.س.خ1ه أ%ي أ%ح\م.ل� له وأ%غطى له.

ومنه: غ%ف%ر. الل9ه ذنوبه أ%ي سترها. وغ%ف%ر\ت' التاع: جعلته ف الوعاء.
ابن سيده: غ%ف%ر. التاع. ف الوعاء ي.غ\ف1ر'ه غ%ف}راv وأ%غ}ف%ر.ه

أ%دخله وستره وأ%وعاه؛ وكذلك غ%ف%ر. الشيب. بال1ضاب وأ%غ}ف%ر.ه؛ قال:
vحت اك}ت.س.ي\ت' من ال%ش1يب ع1مامة

غ%فراء4، أ�غ}ف1ر ل%و\ن'ها ب,خ1ضاب,
ويروى: أ%غ}ف1ر' لونا. وكل© ثوب يغط�ى به شيء، فهو غ1فارة؛ ومنه

غ1فارة الز>ن'ون ت'غ.ش_ى با الرحال�، وجعها غ1فارات وغ%فائ1ر. وف حديث



عمر ل�ا ح.ص_ب. السجد. قال: هو أ%غ}ف%ر' للنeخامة أ%ي أ%س\ت.ر' لا.
والغ.ف}ر' وال%غ\ف1رة�: التغطية على ابذنوب والعفو' عنها، وقد غ%ف%ر.

vف}رانا�ذنبه ي.غ\ف1ر'ه غ%ف}راv وغ1ف}رةv ح.س.نة؛ عن اللحيان، وغ
وم.غ\ف1رة وغ�فوراv؛ ال4خية عن اللحيان، وغ%فياv وغ%فيةv. ومنه قول بعض

العرب: اسل�ك الغفية، والناقة% الغ.زيرة، والعز_ ف الع.شية، فإ,نا عليك
ي.سية. واغ}ت.ف%ر ذنب.ه مثله، فهو غ%ف�ور، والمع غ�ف�ر¬؛ فأ%ما قوله:

غ%ف%ر\نا وكانت من س.ج,ي�ت1نا الغ.ف}ر'
فإ,نا أ%ن.ث الغ.ف}ر. ل4نه ف معن ال%غ\ف1رة. واس\ت.غ\ف%ر. الل�ه

.vف}رانا�من ذنبه ولذنبه بعن، فغ.ف%ر. له ذنبه م.غ\ف1رةv وغ%ف�راv وغ
وف الديث: غ1فار' غ%ف%ر. الل�ه لا؛ قال ابن ال4ثي: يتمل أ%ن يكون

دعاءé لا بال%غ\ف1رة أ%و إ,خباراv أ%ن الل�ه تعال قد غ%ف%ر. لا. وف
حديث ع.م\رو بن دينار: قلت لعروة: كم ل%ب,ث% رسول� الل�ه ، صلى الل�ه

عليه وسلم بكة؟ قال: ع.ش\راv، قلت: فابن' عباس يقول ب,ض\ع. ع.ش\رة؟ قال:
فغ.ف%ره أ%ي قال غ%ف%ر الل�ه له. واس\ت.غ\ف%ر الل�ه ذنب.ه، على حذف

الرف: طلب منه غ%ف}ر.ه؛ أ%نشد سيبويه:
أ%س\ت.غ\ف%ر' ال4 ذنباv ل%س\ت' م'ح\ص1ي.ه،

�رب� العباد إليه القول� والعمل
وت.غاف%ر.ا: د.عا كل© واحد منهما لصاحبه بال%غ\ف1رة؛ وامرأ%ة غ%ف�ور،

بغي هاء. أ%بو حات ف قوله تعال: ل1ي.غع'ثر. لي.غ\ف1ر. ال� لك ما
ت.ق%د_م. من ذ%ن\ب,ك. وما تأ%خ_ر؛ العن ل%ي.غ\ف1ر.ن� لك ال�، فلما حذف

النون كسر اللم وأ%ع\ملها إ,عمال لم, كي، قال: وليس العن فتحنا لك
لكي يغفر ال� لك، وأ%ن\ك%ر الفتح سبباv للمغفرة، وأ%نكر أ%حد بن يي هذا
القول وقال: هي لم كي، قال: ومعناه لكي يت.م1ع لك مع الغفرة تام'

النعمة ف الفتح، فلما انضم إ,ل الغفرة شيء حادث ح.س'ن. فيه معن كي؛
وكذلك قوله عز وجل: ل1ي.ج\ز,ي.هم الل�ه أ%ح\س.ن. ما كانوا ي.ع\م.لون.

والغ'ف}رة�: ما يغط�ى به الشيء. وغ%ف%ر. ال4م\ر. ب,غ'ف}رته وغ%فيت1ه:
أ%صلحه با ينبغي أ%ن ي.ص\ل%ح به. يقال: اغ}ف1روا هذا ال4مر.

ب,غ'ف}رت1ه وغ%فيت1ه أ%ي أ%ص\لحوه با ينبغي أ%ن ي'ص\ل%ح. وما عندهم ع.ذيرةD ول
غ%ف1ية أ%ي ل ي.ع\ذ1رون ول ي.غف1رون ذنباv ل4حد؛ قال صخر الغ.ي�،

وكان خرج هو وجاعة مت أ%صحابإل بعض متوج�هاتم فصادفوا ف طريقهم بن



الصطلق، فهرب أ%صحابه فصاح بم وهو يقول:
يا قوم ل%ي\س.ت فيهم' غ%ف1يه\،

فام\ش'وا كما ت.م\شي ج,مال� ال1يه\
�يقول: ل يغفرون ذنب أ%حد منكم إ,ن ظفروا به، فامشوا كما تشي جال
الية أ%ي ت.ثاق%لوا ف سيكم ول ت'خ1ف9وه، وخص� جال% الية ل4نا كانت

تمل ال4ثقال، أ%ي مان,عوا عن أ%نفسكم ول ت.ه\ر'بوا.
وال1غ\فر' وال1غ\فرة� والغ1فارة�: ز.ر.د¬ ينسج من الدروع على قدر

الرأ}س يلبس تت القلنسوة، وقيل: هور.ف}ر.ف' البيضة، وقيل: هو ح.لق¬
ي.ت.ق%ن_ع' به ال�ت.س.لYح. قال ابن شيل: ال1غ\ف%ر' ح1ل%ق¬ يعل�ها الرجل

أ%سفل% البيضة ت'س\ب.غ على العن'ق فت.ق1يه، قال: وربا كان ال1غ\ف%ر' مثل%
القلنسوة غي أ%نا أ%وسع ي'ل}ق1يها الرجل على رأ}سه فتبلغ الدرع، ث
ي.ل}ب.س البيضة فوقها، فذلك ال1غ\فر' ي'رف9ل� على العاتقي، وربا ج'عل

ال1غ\ف%ر' من ديباج وخ.ز¼ أ%سفل% البيضة. وف حديث الديبية: والغية
ابن شعبة عليه ال1غ\ف%ر'؛ هو ما يلب.س'ه الدارع على رأ}سه من الزرد

ونوه.والغ1فارة�، بالكسر: خرقة تلبسها الرأ%ة فتغطي رأ}سها ما ق%ب.ل% منه
وما د.ب.ر. غي و.س\ط1 رأ}سها، وقيل: الغ1فارة� خرقة تكون دون ال1ق}ن.عة

ت'و.قYي با الرأ%ة المار. من الدeه\ن، والغ1فارة� الرقعة الت تكون
على حز� القوس الذي يري عليه الوتر، وقيل: الغ1فارة� جلدة تكون على رأ}س

القوس يري عليها الوتر، والغ1فارة� السحابة فوق السحابة، وف التهذيب:
س.حابة تراها كأ%نا ف%وق سحابة، والغ1فارة� رأ}س' البل. والغ.ف}ر'

الب.ط}ن'؛ قال:
هو القار,ب' التال له كل© قارب�،

وذو الص_د.ر, النامي ، إذا ب.ل%غ% الغ.ف}را
والغ.ف}ر': ز,ئ}ب,ر' الثوب وما شاكله، واحدته غ%ف}رة. وغ%ف1ر الثوب'،

.vثار. ز,ئ}ب,ر'ه؛ واغ}فار_ اغ}ف1يارا :vبالكسر، ي.غ\ف%ر' غ%ف%را
والغ.ف%ر' والغ.فار' والغ.في': ش.عر' العن'ق, واللحيي والبهة والقفا. وغ%ف%ر'

السد1 وغ�فار'ه: شعر'ه، وقيل: هو الشعر الصغي القصي الذي هو مثل
الز_غ%ب، وقيل: الغ.ف}ر' شعر كالزغب يكون على ساق الرأة والبهة ونو ذلك،

وكذلك الغ.ف%ر'، بالتحريك؛ قال الراجز:
قد ع.ل1م.ت خ.و\د¬ بساق%ي\ها الغ.ف%ر\



ل%ي.ر\و,ي.ن\ أ%و ل%ي.ب,يد.ن� الش_ج.ر\
والغ'فار'، بالضم: لغة ف الغ.ف}ر، وهو الزغب؛ قال الراجز:

ت'ب\د1ي ن.قيìا زان.ها خ1مار'ها،
وق�س\طةv ما شان.ها غ�فار'ها

:�الق�س\طة: ع.ظ}م' الساق. قال الوهري: ولست أ%رويه عن أ%حد. والغ.فية
الشعر الذي يكون على ال�ذ�ن. قال أ%بو حنيفة: يقال رجل غ%ف1ر' القفا،

ف قفاه غ%ف%ر¬. وامرأ%ة غ%ف1رة� الوجه1 إ,ذا كان ف وجهها غ%ف%ر¬.
وغ%ف%ر' الدابة: نبات' الشعر ف موضع العرف. والغ.ف%ر' أ%يضاv: ه'د\ب' الثوب

وهدب' المائص وهي الق�ط� د1قاق�ها ول1ين'ها وليس هو أ%طراف. ال4ر\د1ية1
ول اللحف1. وغ%ف%ر' الكل3: ص1غار'ه؛ وأ%غ}ف%رت ال4رض': نب.ت. فيها
شيء منه. والغ.ف%ر': نوع من الت_ف1رة ر,ب\ع1يÒ ينبت ف الس_ه\ل والكام
كأ%نه عصافي' خ'ض\ر¬ ق1يام¬ إ,ذا كان أ%خضر، فإ,ذا يبس فكأ%نه ح'م\ر¬

غي قيام.
وجاء القوم ج.مìا غ%فياv وج.م_اء4 غ%فياv، مدود، وج.م_ الغ.ف1ي,

وج�اء الغ.في, وال%م�اء4 الغ.في. أ%ي جاؤوا بماعتهم الشريف' والوضيع
ول يتخل9ف\ أ%حد وكانت فيهم كثرة؛ ول ي.ح\ك1 سيبويه إ,ل ال%م_اء4

الغ.في.، وقال: هو من ال4حوال الت دخلها ال4لف واللم، وهو نادر،
وقال: الغ.في وصف¬ لزم للج.م�اء يعن أ%نك ل تقول ال%م�اء وتسكت. ويقال

أ%يضاv: جاؤوا ج.م�اء4 الغ.فية وجاؤوا ب.م_اء3 الغ.في والغ.فية، لغات
كلها. وال%م�اء الغ.في: اسم وليس بفعل إ,ل� أ%نه ينصب كما تنصب

،vا وكاف�ةìر�الصادر الت هي ف معناه، كقولك: جاؤون جيعاv وقاطبةv وط
وأ%دخلوا فيه ال4لف واللم كما أ%دخلوها ف قولم: أ%و\ر.د.ها الع1راك.

.vأ%ي أ%وردها ع1راكا
وف حديث علي، رضي ال عنه: إ,ذا رأ%ى أ%حد'كم ل4خ1يه غ%ف1يةv ف أ%هل�

أ%و مال� فل يكون.ن_ له ف1ت\نة؛ الغ.ف1ية�: الكثرة� والزيادة�،من
قولم للجمع الكثي ال%م� الغ.ف1ي. وف حديث أ%ب ذر: قلت يا رسول ال، كم

الرسلف قال: ث%لثمائة{ وخسة ع.شر ج.م> الغ.ف1ي أ%ي جاعة كثية، وقد
vمستقصى. وغ%ف%ر. الريض' والريح' ي.غ\ف1ر' غ%ف}را vذكر ف جم مبسوطا

وغ�ف1ر. على صيغة ما ل يسم_ فاعله، كل© ذلك: ن'ك1س.؛ وكذلك العاش1ق'
إ,ذا عاد.ه عيد'ه بعد الس_ل}وة؛ قال.



خ.ل1يلي� إ,ن الدار. غ%ف}ر¬ ل1ذ1ي ال%و.ى،
كما ي.غ\ف1ر' ال%ح\م'وم'، أ%و صاح1ب' الك%ل}م,

وهذا البيت أ%ورده الوهري: ل%ع.م\ر'ك. إ,ن الدار؛ قال ابن بري: البيت
للمر�ار الفقعسي، قال وصواب إ,نشاده: خليلي إ,ن الدار بدللة قوله بعده:

،vق1ف%ا فاسأ%ل من\ م.ن\ز,ل, ال%ي> د1م\نة
وبال4ب\ر.ق, الباد1ي أ%ل1م�ا على ر.س\م,

وغ%ف%ر. الرح' ي.غ\ف1ر' غ%ف}راv: ن'ك1س. وانتقض، وغ%ف1ر.، بالكسر، لغة
.vفيه. ويقال للرجل إ,ذا قام من مرضه ث ن'ك1س.: غ%ف%ر. ي.غ\ف1ر' غ%ف}را

وغ%ف%ر. ال%ل%ب' السeوق. ي.غ\ف1ر'ها غ%ف}gراv: ر.خ�صها.
والغ'ف}ر' والغ.ف}ر'، ال4خية قليلة: ولد' ال�ر\و,ي�ة، والمع

Dه' م'غ\ف1رةeم�أ%غ}فار¬ وغ1ف%رةD وغ�فور¬؛ عن كراع، وال�نثى غ�ف}رة وأ
والمع م'غ\ف1رات؛ قال بشر:

وص.ع\ب ي.ز,ل9 الغ'ف}ر' عن ق�ذ�فات1ه،
بافاته بانD ط1والD وع.ر\ع.ر'

وقيل: الغ'ف}ر اسم للواحد منها والمع؛ وحكي: هذا غ�ف}ر¬ كثي وهي
أ%ر\و.ى م'غ\ف1ر¬ لا غ�ف}ر¬؛ قال ابن سيده: هكذا حكاه أ%بو عبيد والصواب:

أ�ر\و,ي�ةD م'غ\ف1ر ل4ن ال4ر\و.ى جع أ%و اسم' جع. والغ1ف}ر'، بالكسر:
ولد' البقرة؛ عن ال%ج.ري�.

وغ1فار¬: م1يسم¬ يكون على الد.
وال%غافر' وال%غاف1ي': صمغ شبيه بالناط1ف1 ينضحه الع'ر\فط فيوضع ف

ثوب ث ي'ن\ض.ح بالاء في'ش\رب، واحدها م1غ\ف%ر وم.غ\ف%ر وم'غ\ف�ر
وم'غ\فور وم1غ\فار وم1غ\ف1ي. وال%غ\فوراء�: ال4رض. ذات ال%غاف1ي؛ وحكى أ%بو

حنيفة ذلك ف الرباعي؛ وأ%غ}ف%ر الع'ر\ف�ط والر>م\ث�: ظهر فيهما ذلك،
وأ%خرج م.غاف1ي.ه وخرج الناس ي.ت.غ.ف�ر'ون وي.ت.م.غ\ف%ر'ون أ%ي يت.ن'ون

ال%غافي. من شجره؛ ومن قال م'غ\فور قال: خرجنا نت.م.غ\ف%ر؛ ومن قال
م'غ\ف�ر قال: خرجنا نت.غ.ف�ر، وقد يكون ال�غ\فور' أ%يضاv الع'ش.ر

والس_ل%م والث©مام والطلح وغي ذلك. التهذيب: يقال لصمغ الر>م\ث والعرفط
م.غاف1ي وم.غاث1ي'، الواحد م'غ\ثور وم'غ\فور وم1غ\ف%ر وم1غ\ث%ر، بكسر

اليم. روي عن عائشة، رضي ال عنها، أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ش.ر,ب. عند
ح.ف}صة عسلv فتواص.ي\نا أ%ن نقول له: أ%ك%ل}ت. مغاف1ي.، وف رواية:



فقالت له س.و\دة أ%كلت. مغاف1ي.؛ ويقال له أ%يضاv م.غاث1ي، بالثاء
الثلثة، وله ريح كريهة منكرة؛ أ%رادت ص.م\غ% العرفط. وال%غاف1ي: صمغD يسيل

Dمن شجر العرفط غي أ%ن رائحته ليست بطيبة. قال الليث: ال1غ\فار' ذ%و\بة
ترج من العرفط حلوة ت'ن\ضح بالاء فتشرب. قال: وص.م\غ� ال3ج�اصة1

م1غفار¬. أ%بو عمرو: ال%غافي' الصمغ يكون ف الرمث وهو حلو يؤكل�، واحد'ها
م'غ\فور، وقد أ%غ}ف%ر الر>م\ث�. وقال ابن شيل: الرمث من بي المض له
م.غافي'، وال%غافي': شيء يسيل من طرف ع1يدانا مثل الد>ب\س ف لونه،
تراه ح'لواv يأ}كله ال3نسان حت ي.ك}د.ن عليه ش1د\قاه، وهو ي'ك}ل1ع ش.فته

وف%مه مثل الد>ب\ق والرeب� يعلق به، وإ,نا ي'غ\ف1ر الرمث� ف
الصف%ري_ة إ,ذا أ%و\ر.س.؛ يقال: ما أ%حسن م.غافي. هذا الرمث. وقال بعضهم: كل©

المض ي'ور,س عند البد وهو بروحه وارباده يرج 
(* قوله «بروحه وارباده

يرج» إل هكذا ف الصل) . مغافيه تد' ري.ه من بعيد. وال%غافي': عسل
حلو مثل الرeب� إ,ل أ%نه أ%بيض. وم.ث%ل� العرب,: هذا ال%ن ل أ%ن

ي'ك%د_ ال�غ\ف�ر؛ يقال ذلك للرجل يصيب الي الكثي، وال�غ\ف�ر' هو
العود من شجر الصمغ يسح به ما ابيض� فيتخذ منه شيء طيب؛ وقال بعضهم: ما

استدار من الصمغ يقال له ال�غ\ف�ر، وما استدار مثل ال3صبع يقال له
الصeع\رور، وما سال منه ف ال4رض يقال له الذ�و\ب'، وقالت الغنوية: ما سال منه

فبقي ش.بيه اليوط بي الشجر وال4رض يقال له ش.آب,يب الصمغ؛ وأ%نشدت:
كأ%ن� س.ي\ل% م.ر\غ1ه ال�ل%ع\ل1ع,

ش'ؤ\بوب' ص.م\غ�، ط%ل}ح'ه ل ي'ق}ط%ع,
وف الديث: أ%ن قاد1ماv ق%د1م عليه من مكة فقال: كيف تركت. ال%ز\و.رة؟

قال: جاد.ها الطر' فأ%غ}ف%ر.ت\ ب.ط}حاؤها أ%ي أ%ن الطر نزل عليها حت
صار كالغ.ف%ر من النبات. والغ.ف%ر': الز>ئ}ب,ر' على الثوب، وقيل: أ%راد

أ%ن ر,م\ث%ها قد أ%غ}ف%رت أ%ي أ%خرجت م.غافي.ها. وال%غافي': شيء ينضحه
شجر العرفط حلو كالناطف، قال: وهذا أ%ش\ب.ه، أ%ل تراه وصف شجرها فقال:

وأ%ب\ر.م س.لم'ها وأ%غ}د.ق إ,ذ}خ1ر'ها. والغ1ف}ر': د'و.ي\ب�ة. والغ.ف}ر':
منزل من منازل القمر ثلثة� أ%ن\ج'م صغار، وهي من اليزان.

وغ�ف%ي: اسم وغ�ف%ية: اسم امرأ%ة. وبنو غاف1ر�: بطن. وبنو غ1فار�، من
كنانة: رهط أ%ب ذر الغ1فار,ي�.



@غمر: الغ.م\ر': الاء الكثي. ابن سيده وغيه: ماء غ%م\ر كثي¬
م'غ.ر>ق¬ بي�ن الغ'مورة1، وجعه غ1مار وغ�مور. وف الديث: م.ث%ل� الصلوات

ال%م\س, كم.ث%ل, ن}ر� غ%م\ر؛ الغ.م\ر'، بفتح الغي وسكون اليم: الكثي'،
أ%ي ي.غ\م'ر م.ن\ دخله وي'غطYيه. وف الديث: أ%عوذ بك من م.و\ت1 الغ.م\ر

أ%ي الغر.ق. ورجل غ%م\ر' الر>داء وغ%م\ر' ال�ل�ق, أ%ي واسع الل�ق كثي
العروف سخي�، وإ,ن كان رداؤه صغياv، وهو بي�ن الغ'مورة من قوم غ1مار�

وغ�مور�؛ قال كثي>ر:
vغ%م\ر الر>داء، إ,ذا تب.س_م. ضاح1كا

غ%ل1ق%ت\ ل1ض.ح\ك%ت1ه ر,قاب' الال,
وكله على الثل، وب.ح\ر غ%م\ر. يقال: ما أ%شد� غ�مورة% هذا النهر وبار

غ1مار¬ وغ�مور¬. وغ%م\ر' البحر: معظمه، وجعه غ1مار¬ وغ�مور¬؛ وقد
غ%م'ر. الاء� 

(* قوله« وقد غمر الاء» ضبط ف الصل بضم اليم وعبارة القاموس
وشرحه «وغمر الاء» يغمر من حد نصر كما ف سائر النسخ ووجد ف بعض أمهات

اللغة مضبوطاv بضم اليم) .غ%مارةv وغ�مورةv، وكذلك الل�ق.
وغ%م.ره الاء ي.غ\م'ر'ه غ%م\راv واغ}ت.م.ره: ع.له وغ%ط9اه؛ ومنه قيل

للرجل: غ%م.ر.ه القوم' ي.غ\م'رونه إ,ذا ع.ل%و\ه شرفاv. وجيش ي.غ\ت.مر'
كل� شيء: ي'غطYيه ويستغرقه، على الثل. وال%غ\مور' من الرجال: الذي ليس

بشهور. ونل م'غ\ت.م1ر: يشرب ف الغ.م\رة؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد قول
لبيد ف صفة نل:

ي.ش\ر.ب\ن. ر,ف}هاv ع1راكاv غي. صاد1رة{
فكل©ها كار,ع¬، ف الاء، م'غ\ت.م1ر'

وف حديث معاوية: ول خ'ض\ت' برجل غ%م\رةv إ,ل� ق%ط%ع\ت'ها ع.ر\ضاv؛
الغ.م\رة: الاء الكثي؛ فضربه مثل لقو�ة رأ}يه عند الشدائد، فإ,ن من

خاض. الاء4 فقط%ع.ه عرضاv ليس كمن ض.ع'ف. وات_ب.ع ال1ر\ية% حت يرج
بعيداv من الوضع الذي دخل فيه. أ%بو زيد: يقال للشيء إ,ذا كثر: هذا كثي

غ%مي¬.
والغ.م\ر': الفرس الواد. وفرس غ%م\ر¬: جواد كثي الع.د\و واسع ال%ر\ي؛

قال العجاج:
غ%م\ر. ال4جار,ي> م1س.حìا م1ه\ر.جا



والغ.م\رة�: الشدة. وغ%م\رة� كل شيء: م'ن\ه.م.كه وشد_ت'ه كغ.م\رة1
الم� والوت ونوها. وغ%م.رات' ال%ر\ب والوت وغ1مار'ها: شدائدها؛

قال:وفار,س ف غ1مار, ال%و\ت1 م'ن\غ.م1س،
إ,ذا ت.أ%ل�ى على م.ك}روهة{ ص.د.قا

وجع الغ.م\رة غ�م.ر¬ مثل ن.و\بة ون'و.ب؛ قال القطامي يصف سفينة نوح،
على نبينا وعليه الصلة والسلم، ويذكر قصته مع قومه ويذكر الطوفان:

ونادى صاحب' الت_نeور, نوح¬،
وص'ب_ عليهم' منه الب.وار'

وض.جeوا عند ج.ي\ئ%ت1ه وف%رeوا،
ول ي'ن\ج,ي من القد.ر, ال1ذار'
وجاش. الاء� م'ن\ه.م1راv إ,ليهم،

كأ%ن غ�ثاءه خ1ر.ق¬ ت'سار'
وعام.ت\، وهي قاص1دةD، بإ,ذ}ن{،

ولول الل9ه جار. با ال%وار'
،vإ,ل الودي� حت صار. ح1ج\را

وحان% ل1ت.ال1ك. الغ'م.ر, ان\ح1سار'
فهذا فيه م.و\ع1ظةD وحك}م،

ولكن>ي امرؤ¬ ف� اف}ت1خار'
ال1ج\ر: المنوع الذي له حاجز، قال ابن سيده: وجع السلمة أ%كثر.
وشجاع م'غام1ر¬: ي.غ\ش.ى غ%م.رات1 الوت. وهو ف غ%م\رة{ من ل%ه\و� وش.ب,يبة
وس'ك}ر�، كله على الثل. وقوله تعال: وذ%ر\ه'م ف غ%م\ر.ت1هم حت ح1ي؛
قال الفراء أ%ي ف جهلهم. وقال الزجاج: وقرئ ف غ%م.رات1هم أ%ي ف

ع.ماي.ت1هم وح.ي\رت1هم؛ وكذلك قوله تعال: بل قلوب'هم ف غ%م\رة م1ن\ هذا؛
يقول: بل قلوب هؤلء ف ع.ماية{ من هذا. وقال القتيب: أ%ي ف غطاء وغفلة.

والغ.م\رة�: ح41ي\رة� الكف9ار. وقال الليث: الغ.م\رة� م'ن\ه.م.ك الباطل،
وم'ر\ت.كض' الول, غ%م\رة� ال%ر\ب. ويقال: هو يضرب ف غ%م\ر.ة1 الل�ه\و

وي.ت.س.ك�ع ف غمرة الفتنة، وغ%م\رة� الوت: شد�ة هوم1ه؛ قال ذو
الرمة:كأ%ن_ن ضارب¬ ف غ%م\رة{ ل%ع1ب'

أ%ي سابح ف ماء كثي. وف حديث القيامة: فيقذ1ف�هم ف غ%م.رات1 جهن_م
أ%ي الواضع الت تكثر فيها النار. وف حديث أ%ب طالب: وج.د\ت'ه ف



غ%م.رات{ من النار، واحدتا غ%م\رةD. وال�غام1ر' وال�غ.م>ر': ال�ل}قي
بنفسه ف الغ.م.رات1. والغ.م\رة: الز_ح\مة� من الناس والاء، والمع

غ1مار¬. وف حديث أ�ويس: أ%ك�ون ف غ1مار, الناس أ%ي ج.م\ع1هم التكاثف. وف
حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: أ%م�ا صاح1ب'كم فقد غام.ر. أ%ي خاص.م غي.ه،
ومعناه دخل ف غ%م\رة1 الصومة وهي معظمها. وال�غام1ر': الذي رمى بنفسه

ف ال�مور ال�ه\لكة، وقيل: هو من الغ1م\ر، بالكسر، وهو ال1ق}د، أ%ي
حاقد غيه؛ وف حديث خيب:

شاكي الس>لح, ب.ط%لD م'غام1ر'
أ%ي م'خاص1م¬ أ%و م'حاق1د¬. وف حديث الشهادة: ول ذي غ1م\ر� على أخيه

أ%ي ض1غ\ن� وحقد.
وغ%م\رة� الناس والاء وغ%م\ر'هم وغ�مار'هم وغ1مارهم: جاعتهم ول%فيف�هم

وزحتهم. ودخلت ف غ�مار, الناس وغ%مار,هم، يضم ويفتح، وخ'مار,هم
وخ.مار,هم وغ%م.ر,هم وخ.م.ر,هم أ%ي ف زحتهم وكثرتم.

واغ}ت.م.ر ف الشيء: اغ}ت.م.س. والغ}ت1مار': الغ}ت1ماس'.
والن\غ1مار': الن\غ1ماس' ف الاء. وطعام¬ م'غ\ت.م1ر¬ إ,ذا كان بقشره.

والغ.م1ي': شيء يرج ف الب'ه\م.ى ف أ%ول الطر رطباv ف يابس، ول
يعرف الغ.مي' ف غي البهمي. قال أ%بو حنيفة: الغ.مي' حبe البهمى الساقط

من سنبله حي ي.ي\ب.س، وقيل: الغ.مي' ما كان ف ال4رض من خ'ض\رة
قليلv إ,م_ا ريةv وإ,م_ا نباتاv، وقيل: الغ.مي' النبت ينبت ف أ%صل النبت

حت ي.غ\م'ره ال4ول، وقيل: هو ال4خضر الذي غ%م.ر.ه اليبيس يذهبون إ,ل
اشتقاقه، وليس بقوي�، والمع أ%غ}م1راء. أ%بو عبيدة: الغ.مية الر_ط}بة

والقتe اليابس والشعي تعلفه اليل عند تضميها. الوهري: الغ.مي'
:vنبات قد غ%م.ره الي.ب,يس؛ قال زهي يصف وحشا

،Dكأ%ق}واس, الس_راء3 وناش1ط Dث%لث
قد اخ\ض.ر_ من ل%س> الغ.مي ج.حاف1ل�ه\

وف حديث عمرو بن ح'ر.ي\ث{: أ%صاب.نا مطر¬ ظهر منه الغ.مي'، بفتح الغي
وكسر اليم، هو نبت البقل عن الطر بعد الي'ب\س، وقيل: هو نبات أ%خ\ض.ر

قد غ%م.ر. ما قبله من الي.ب,يس. وف حديث ق�س¼: وغ%مي' ح.و\ذان{، وقيل:
هو الستور بال%و\ذان لكثرة نباته. وت.غ.م_رت الاشية�: أ%كلت

الغ.مي. وغ%م.ر.ه: عله بفضله وغط9اه. ورجل م.غ\مور¬: خامل. وف حديث صفته: إذا



جاء مع القوم غ%م.ر.هم أ%ي كان فوق كلY م.ن\ معه؛ وف حديث ح'ج.ي\ر:
إ,ن>ي ل%غ\مور¬ فيهم أ%ي لست بشهور كأ%ن�هم قد غ%م.ر'وه؛ وف حديث

الندق: حت أ%غ}م.ز. ب.ط}ن.ه أ%ي وار.ى التeراب' ج,ل}د.ه وست.ره؛ وف حديث
م.ر.ض1ه: أ%نه اشتد� به حت غ�م1ر. عليه أ%ي أ�غ}م1ي. عليه حت كأ%نه

غ�طYي على عقله وس'ت1ر.
والغ1م\ر'، بالكسر: العطش؛ قال العجاج:

حت إذا ما ب.ل�ت ال4غ}مارا
والغ'م.ر': ق%د.ح¬ صغي ي.تصاف%ن' به القوم' ف السفر إ,ذا ل يكن معهم

من الاء إل يسي¬ على حصاة ي'ل}قونا ف إ,ناء ث يصب� فيه من الاء
قدر ما ي.غ\م'ر الصاة فيعطاها كل© رجل منهم. وف الديث: أ%نه كان ف

س.ف%ر� فش'ك1ي. إ,ليه الع.ط%ش'، فقال: أ%ط}لقوا ل غ�م.ر,ي أ%ي ائتون به،
وقيل: الغ'م.ر' أ%صغر ال4قداح؛ قال أ%عشى باهلة يرثي أ%خاه ال�نت.ش1ر

بن وهب الباهلي:
ي.ك}ف1يه ح'ز�ة� ف1ل}ذ{، إن أ%ل%م_ با،

من الش>واء3 ، وي'ر\و,ي ش'ر\ب.ه الغ'م.ر'
وقيل: الغ'م.ر الق%ع\ب' الصغي. وف الديث: ل تعلون كغ'م.ر, الراكب،

ص.ل©وا علي_ أ%و�ل% الدعاء وأ%و\س.ط%ه وآخر.ه؛ الغ'م.ر'، بضم الغي
وفتح اليم: القدح الصغي؛ أ%راد أ%ن الراكب يمل ر.ح\ل%ه وأ%زواد.ه ويترك

ق%ع\ب.ه إل آخر ت.ر\حال1ه ث يعل9قه على رحله كالع1لوة فليس عنده
ب'هم¼، فنهاهم أ%ن يعلوا الصلة عليه كالغ'م.ر, الذي ل ي'قد_م ف
،vابن شيل: الغ'م.ر' يأ}خذ ك%ي\ل%ج.تي\ن, أ%و ثلثا .vهام� ويعل تبعا�ال

والق%ع\ب أ%عظم' منه وهو ي'ر\وي الرجل%، وجع الغ'م.ر, أ%غ}مار¬. وت.غ.م�ر\ت
أ%ي شربت قليلv من الاء؛ قال العجاج:

حت إذا ما ب.ل9ت ال4غ}مارا
ر,ي¼ا ول�ا، ي.ق}ص.ع, الص\رارا

وف الديث: أ%م_ا اليل� فغ.م>روها وأ%ما الرجال� فأ%ر\و'وهم؛ وقال
الكميت:

با ن.ق}ع' ال�غ.م_ر, والع.ذ�وب,
ال�غ.م_ر: الذي يشرب ف الغ'م.ر إذا ضاق الاء. والت_غ.مeر الشرب

بالغ'م.ر,، وقيل: الت_غ.مeر أ%قل الشeر\ب دون الري�، وهو منه. ويقال:



ت.غ.م_ر\ت، من الغ'م.ر,، وهو الق%د.ح الصغي. وتغ.م_ر البعي': ل ي.ر\و.
من الاء، وكذلك الع.ي\ر، وقد غ%م_ر.ه الشeر\ب؛ قال:

ولست بصاد1ر� عن ب.ي\ت جار,ي،
ص'دور. الع.ي\ر غ%م_ر.ه الو'رود'

قال ابن سيده: وحكى ابن ال4عراب غ%م_ره أ%ص\ح'ناv سقاه إ,ياها،
فعد_اه إ,ل مفعولي.

وقال أ%بو حنيفة: الغام1رة� النخل� الت ل تتاج إ,ل السقي، قال: ول
.vأ%جد هذا القول معروفا

وصب� غ�م\ر¬ وغ%م\ر¬ وغ%م.ر¬ وغ%م1ر¬ وم'غ.م_ر: ل ي'جر>ب ال�مور
بي�ن' الغمارة من قوم أ%غ}مار�، وقد غ%م'ر، بالضم، ي.غ\م'ر غ%مارةv؛ وكذلك

ال�غ.م_ر من الرجال إ,ذا استجهله الناس، وقد غ�م>ر. ت.غ\مياv. وف
حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: أ%ن اليهود قالوا للنب، صلى ال عليه

وسلم: ل ي.غ'ر�ك أ%ن ق%ت.ل}ت. ن.ف%راv من ق�ريش أ%غ}ماراv؛ ال4غ}مار' جع
غ�م\ر، بالضم، وهو الاهل الغ1رe الذي ل ي'ج.ر>ب ال�مور؛ قال ابن

سيده: وي'ق}تاس من ذلك لكل من ل غ%ناء عنده ول ر.أ}ي. ورجل غ�م\ر وغ%م1ر:
ل تربة له برب ول أ%مر ول تن>كه الت_جارب؛ وقد روي بيت الشماخ:

،vغ%م1را vن\ت' ام\رأ�ل ت.ح\س.ب.ن�ي ، وإ,ن ك
كحي�ة الاء بي الص_خ\ر, والش>يد1

قال ابن سيده: فل أ%دري أ%هو إ,تباع أ%م لغة؛ وهم ال4غمار. وامرأ%ة
غ%م1ر.ةD: غ1رÒ. وغام.ر.ه أ%ي باط%ش.ه وقات.ل%ه ول يبال الوت. قال أ%بو

عمرو:
رجل م'غام1ر¬ إذا كان يقتحم الهالك. والغ'م\رة: ت.ط}لى به العروس يتخذ

من الورس. قال أ%بو العميثل: الغ'م\رة والغ'م\نة واحد. قال أ%بو سعيد: هو
تر ولب يطلى به وجه الرأ%ة ويداها حت تر,ق_ بشرتا، وجعها الغ'م.ر
والغ'م.ن'؛ وقال ابن سيده ف موضع آخر: والغ'م\رة والغ'م\ر' الزعفران،

وقيل: الورس، وقيل: ال1ص�، وقيل: الك�ر\ك�م. وثوب م'غ.م_ر': مصبوغ
بالزعفران. وجارية م'غ.م_رةD: مطلية. ومغ\ت.م1رة وم'ت.غ.م>رة: م'ت.طل9ية.

وقد غ%م_رت الرأ%ة� وجهها ت.غ\م1ياv أ%ي طلت به وجهها لي.ص\ف�و لونا،
وت.غ.م_ر.ت مثله؛ وغ%م_ر فلنD جاريته.

والغ.م.ر'، بالتحريك: الس_ه.ك' وريح' اللحم وما ي.ع\ل%ق باليد من



د.س.م1ه. وقد غ%م1ر.ت يد'ه من اللحم غ%م.راv، فهي غ%م1رةD أ%ي ز.ه1مةD، كما
تقول من الس_ه.ك: س.ه,كةD؛ ومنه منديل الغ.م.ر، ويقال لنديل الغ.م.ر,:

ال%ش'وش. وف الديث: م.ن\ بات. وف يده غ%م.ر¬؛ هو الدسم، بالتحريك، وهو
الزهومة من اللحم كالو.ض.ر, من الس_م\ن. والغ1م\ر' والغ.م.ر': القد

vمور¬. وقد غ%م1ر.صدر'ه علي�، بالكسر، ي.غ\م.ر' غ1م\را�والغل9، والمع غ
وغ%م.راv. والغامر من ال4رض والدور: خلف' العام1ر. وقال أ%بو حنيفة:

الغام1ر' من ال4رض كلYها ما ل يستخرج حت يصلح للزرع والغرس، وقيل:
الغام1ر' من ال4رض ما ل يزرع ما يتمل الزراعة، وإنا قيل له غام1ر¬ ل4ن

الاء يبلغه في.غ\م'ره، وهو فاعلD بعن مفعول، كقولم: سرÒ كاتD وماء#
دافق¬، وإنا بن على فاع1ل� ليقا%بل به العامر، وما ل يبلغه الاء من

موات ال4رض ل يقال له غام1ر¬. قال أ%بو عبيد: العروف ف الغام1ر العاش'
الذي أ%هله بي، قال: والذي يقول الناس' إ,ن الغام1ر. ال4رض الت

ت'ع\م.ر، ل أ%دري ما هو، قال: وقد سأ%لت عنه فلم يبينه ل أ%حد؛ يريد قولم
العام1ر والغام1ر. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه م.س.ح. الس_واد.

عام1ر.ه وغام1ر.ه، فقيل: إنه أ%راد عام1ر.ه وخرابه. وف حديث آخر: أ%نه جعل
على كلY ج.ر,يب� عام1ر� أ%و غام1ر� د1ر\هاv وقفيزاv، وإنا فعل عمر، رضي

ا عنه، ذلك لئل ي'ق%ص>ر. الناس' ف ال�زارعة1. قال أ%بو منصور: قيل
للخراب غام1ر¬ ل4ن الاء قد غ%م.ر.ه فل تكن زراعت'ه أ%و ك%ب.س.ه الرمل

والتراب، أ%و غ%لب عليه الن_زe فنبت فيه ال4باء� والب.ر\د1ي� فل
ينبت شيئاv، وقيل له غام1ر¬ ل4نه ذو غ%م\ر� من الاء وغيه للذي غ%م.ره،

كما يقال: همÒ ناصب¬ أ%ي ذو نص.ب؛ قال ذو الرمة:
،vور.ها ي.غ\ر.ق}ن ف الل, م.ر_ة�ت.ر.ى ق
وآو,نةv ي.خ\ر'ج\ن. من غام1ر� ض.ح\ل,

أي من سراب قد غ%م.ر.ها وعلها.
والغ.م\ر' وذات الغ.م\ر وذو الغ.م\ر: مواضع، وكذلك الغ'م.ي\؛ قال:

ه.ج.ر\ت'ك أ%ي�اماv بذي الغ.م\ر,، إن_ن
على ه.ج\ر, أ%ي�ام� بذي الغ.م\ر, ناد1م'

وقال امرؤ القيس:
كأ%ث}ل� من. ال4ع\راض, من دون ب,ئ}شة{

ود'ون الغ'م.ي, عام1دات ل1غ.ض\و.را



وغ%م\ر¬ وغ�م.ي\ر¬ وغام1ر¬: أ%ساء. وغ%م\رة: موضع بطريق مكة؛ قال
الزهري: هو منزل من م.ناه1ل طريق مكة، شرفها ال تعال، وهو ف%ص\ل� ما بي ند

وتامة. وف الديث ذكر غ%م\ر، بفتح الغي وسكون اليم، بئر قدية بكة
حفرها بنو س.ه\م�.

وال%غ\مور': القهور'.وال%غ\مور': ال%م\طور'. وليل غ%مر¬: شديد
:vالظلمة؛ قال الراجز يصف إبل

ي.جت.ب\ن. أ%ث}ناء4 ب.هي,م� غ%م\ر,،
داجي الر>واق%ي\ن, غ�داف1 الس>ت\ر,
.vوثوب غ%م\ر¬ إذا كان ساترا

@غمجر: الغ1م\جار': غ1راء# يعل على القوس من و.ه\ي� با، وقد غ%م\ج.رها.
وقال الليث: الغ1م\جار' شيء يصنع على القوس من و.ه\ي� با، وهو غراء
وج,لد¬. وتقول: غ%م\ج,ر\ قوس.ك، وهي الغ.م\جرة�، ورواه ثعلب عن ابن

ال4عراب ق1م\جار ، بالقاف. ويقال: جاد الطر' الروضة% حت غ%م\ج.رها غ%م\ج.رة
أ%ي ملها، وال أ%علم.

@غمدر: الغ.م.ي\د.ر': الس_م1ي الناعم، وقيل: السمي التنع�م، وقيل:
المتلئ س1من.اv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

لل�ه د.رe أ%ب,يك ر.ب> غ%م.ي\د.ر�
ح.س.ن, الرeواء ، وق%ل}ب'ه م.د\كوك'

ال%د\كوك': الذي ل يفهم شيئاv. وشابÒ غ%م.ي\د.ر¬: ري�ان؛ أ%نشد ثعلب:
ل ي.ب\ع'د.ن} ع.ص\ر' الش�باب ال4ن\ض.ر,

وال%ب\ط ف غ%ي\سان,ه الغ.م.ي\د.ر,
قال: وكان ابن ال4عراب قال مرة الغ.م.ي\ذ%ر، بالذال العجمة، ث رجع

عنه.
@غمذر: الغ.م.ي\ذ%ر': ح.س.ن الشباب. والغ.م.ي\ذ%ر': التنعم، وقيل:
المتلئ سناv كالغ.م.ي\د.ر,؛ وقد روى ابن ال4عراب قول الشاعر:

لل�ه د.رe أبيك رب� غميذر
بالذال العجمة والدال الهملة معاv وفسرها تفسياv واحداv، وقال: هو

المتلئ سناv؛ وقال ثعلب ف قوله:
والبط ف غيسانه الغميذر

قال: كان ابن ال4عراب قال مرة الغ.م.ي\ذ%ر، بالذال، ث رجع عنه.



ال4زهري: قال أ%بو العباس: الغ.م.ي\ذ%ر، بالذال، ال�خ.لYط� ف كلمه.
التهذيب ف ترجة غذرم: الغ.ذ}ر.م.ة� ك%ي\لD فيه زيادة على الوفاء. قال: وأجاز

بعض العرب غ%م\ذ%ر. غ%م\ذ%ر.ةv بعن غ%ذ}ر.م. إذا كال% فأ%كثر.
@غنثر: ت.غ.ن\ث%ر. الرجل� بالاء: شربه عن غي شهوة. والغ'ن\ث�ر: ماء

بعينه؛ عن ابن جن. وف الديث: أ%ن أ%با بكر قال لبنه عبد الرحن، رضي ال
عنهما، وقد و.ب_خ.ه: يا غ�ن\ث%ر'، قال: وأ%حس3ب'ه الثقيل% الو.خ1م.،

وقيل: هو الاهل من الغ.ثارة1 وال%ه\ل، والنون زائدة، ويروى بالعي
الهملة، وقد تقدم.

@غندر: غلم غ�ن\د.ر¬: سي غليظ. ويقال للغلم الناعم: غ�ن\د.ر¬
وغ�ن\د'ر¬ وغ%م.ي\د.ر¬. وغ�ن\د.ر¬: اسم رجل.

@غور: غ%و\ر' كلY شيء: ق%ع\ر'ه. يقال: فلن بعيد الغ.و\ر. وف الديث:
أ%نه س.م1ع ناساv يذكرون الق%د.ر. فقال: إنكم قد أ�خذت ف ش1ع\ب.ي

ب.عيد.ي الغ.و\ر,؛ غ%و\ر' كل شيء: ع'م\قه وب'ع\ده، أ%ي ي.ب\ع'د أ%ن تدركوا
حقيقة% علمه كالاء الغائر, الذي ل ي'ق}د.ر عليه؛ ومنه حديث الدعاء: ومن

أ%ب\ع.د' غ%و\راv ف الباطل من. وغ%و\ر' تامة%: ما بي ذات عر\ق والبحر,
وهو الغ.و\ر'، وقيل: الغ.و\ر' تامة� وما يلي اليمن.. قال ال4صمعي: ما

بي ذات عرق إل البحر غ%و\ر¬ وتامة. وقال الباهلي: كل ما اندر مسيله،
فهو غ%و\ر¬.

وغار. القوم' غ%و\راv وغ�ؤ'وراv وأ%غار'وا وغ%و_ر'وا وت.غ.و_ر'وا:
أ%ت.وا الغ.و\ر.؛ قال جرير:

يا أ�م_ حز\رة ، ما رأ%ينا م1ث}ل%كم
ف ال�ن\جد1ين. ، ول ب,غ.و\ر, الغائ1ر,

وقال ال4عشى:
ن.ب� ي.ر.ى ما ل ت.ر.ون، وذ1ك}ر'ه

أ%غار. ، ل%ع.م\ري ، ف البلد وأ%ن\جدا
وقيل: غار'وا وأ%غاروا أ%خذوا ن.ح\و. الغ.و\ر. وقال الفراء: أ%غار. لغة

بعن غار.، واحتج ببيت ال4عشى. قال ممد بن الكرم: وقد روي بيت.
ال4عشى مروم النصف:

غار. ، ل%ع.م\ر,ي ، ف البلد وأ%ن\ج.دا
وقال الوهري: غار. ي.غ'ور' غ%و\راv أ%ي أ%تى الغ.ور، فهو غائ1ر¬. قال:



ول يقال أ%غار.؛ وقد اختلف ف معن قوله:
أ%غار، لعمر,ي ، ف البلد وأ%ندا

فقال ال4صمعي: أ%غار. بعن أ%سرع وأ%ند أ%ي ارتفع ول يرد أ%تى
الغ.و\ر. ول ن.ج\داv؛ قال: وليس عنده ف إتيان الغ.و\ر إل غار.؛ وزعم الفراء

أ%نا لغة واحتج بذا البيت، قال: وناس¬ يقولون أ%غار. وأ%ند، فإ,ذا
أ%ف}ر.د'وا قالوا: غار.، كما قالوا: ه.ن.أ%ن الطعام' وم.ر.أ%ن، فإ,ذا

أ%فردوا قالوا: أ%م\ر.أ%ن,ي. ابن ال4عراب: تقول ما أ%دري أ%غار. فلنD أ%م
مار؛ أ%غار.: أ%ت.ى الغ.و\ر.، ومار.: أ%ت.ى نداv. وف الديث: أ%نه
أ%قطع بلل% ابن. الرث م.عاد1ن% الق%ب.ل1ي_ة ج.ل}س3ي_ها وغ%و\ر,ي_ها؛

قال ابن ال4ثي: الغ.ور' ما انفض من ال4رض، وال%ل}س' ما ارتفع منها.
يقال: غار. إذا أ%تى الغ.و\ر.، وأ%غار. أ%يضاv، وهي لغة قليلة؛ وقال جيل:

وأ%نت. امرؤ¬ من أ%هل ن.ج\د{، وأ%ه\ل�نا
ت1هام¬، وما الن_ج\د1ي� وال�ت.غ.و�ر'؟

والت_غ\و,ير': إتيان الغ.و\ر. يقال: غ%و_ر\نا وغ�ر\نا بعن.
ال4صمعي: غار. الرجل� ي.غ'ور' إذا سار. ف بلد الغ.ور,؛ هكذا قال الكسائي؛

:vوأ%نشد بيت جرير أ%يضا
ف الن\ج,دين. ول ب,غ.و\ر الغائر

وغار. ف الشيء غ%و\راv وغ�ؤوراv وغ1ياراv، عن سيبويه: دخل. ويقال: إنك
غ�ر\ت. ف غي م.غار�؛ معناه ط%ل%ب\ت. ف غي مط}ل%ب�. ورجل بعيد

الغ.و\ر, أ%ي ق%ع1ي' الرأ}ي جي�د'ه. وأ%غار. ع.ي\ن.ه وغار.ت عين'ه ت.غ'ور'
غ%و\راv وغ�ؤوراv وغ%و_ر.ت\: دخلت ف الرأ}س، وغ%ارت ت.غار' لغة فيه؛ وقال

ال4حر:
وسائلة بظ%ه\ر الغ.ي\ب, عن�ي:
أ%غار.ت عين'ه أ%م ل ت.غارا؟

ويروى:
ور'ب_ت. سائل� عن>ي خ.ف1ي¼:
أ%غارت عينه' أ%م\ ل ت.غارا؟

وغار الاء� غ%و\راv وغ�ؤوراv وغ%و_ر.: ذهب ف ال4رض وس.ف%ل% فيها.
وقال اللحيان: غار. الاء� وغ%و_ر. ذهب ف العيون. وماء# غ%و\ر¬: غائر،

وصف بالصدر. وف التنزيل العزيز: قل أ%رأ%يتم إ,ن} أ%صب.ح. ماؤ'كم



غ%و\راv؛ سي بالصدر، كا يقال: ماء# س.ك}ب¬ وأ�ذ�نD ح.ش\ر¬ ودرهم ض.ر\ب¬ أ%ي
ض'رب ضرباv. وغار.ت الشمس' ت.غ'ور غ1ياراv وغ�ؤوراv وغ%و_رت: غربت،

وكذلك القمر والنجوم؛ قال أ%بو ذؤيب:
هل الد_ه\ر' إل ل%ي\لةD ون.هار'ها،

وإل طل�وع الشمس ث غ1يار'ها؟
والغار': م.غارةD ف البل كالس_ر\ب، وقيل: الغار' كالك%ه\ف ف البل،

والمع الغ1يان�؛ وقال اللحيان: هو ش1ب\ه' البيت فيه، وقال ثعلب: هو
النخفض ف البل. وكل مطمئن من ال4رض:غار¬؛ قال:

تؤمe س1ناناv، وكم د'ونه
من ال4رض م'ح\د.و\د1باv غار'ها

والغ.و\ر': الطمئن من ال4رض. والغار': ال�ح\ر' الذي يأ}وي إليه
.�Dالوحشي�، والمع من كل ذلك، القليل: أ%غوار¬؛ عن ابن جن، والكثي': غ1يان

والغ.و\ر': كالغار ف البل. وال%غار' وال%غارة�: كالغار,؛ وف
التنزيل العزيز: لوي.ج,دون م.ل}جأv أ%و م.غارات م'د_خ.لv؛ وربا س.م_و\ا

مكان,س. الظباء م.غاراv؛ قال بشر:
كأ%ن� ظ1باء4 أ%س\ن'مة{ عليها

ك%وان,س ، قالصاv عنها ال%غار'
:vؤورا�وتصغي الغار, غ�و.ي\ر¬. وغار. ف ال4رض ي.غ'ور' غ%و\راv وغ

دخل. والغار': ما خلف الف%راشة من أ%على الفم، وقيل: هو ال�خدود الذي بي
الل�ح\يي، وقيل: هو داخل الفم، وقيل: غار' الفم ن,ط}عا ف النكي. ابن

سيده: الغاران1 الع.ظ}مان اللذان فيهما العينان، والغاران1 فم' ال3نسان
وفرج'ه، وقيل: ها البطن والفرج؛ ومنه قيل: الرء يسعى ل1غار.ي\ه؛ وقال:

أ%ل تر أ%ن� الده\ر. يوم¬ وليلة،
وأ%ن� الفت.ى ي.س\ع.ى\ ل1غار.ي\ه1 دائبا؟

والغار': الماعة من الناس. ابن سيده: الغار' المع الكثي من الناس،
وقيل: اليش الكثي؛ يقال: ال}ت.ق%ى الغاران أ%ي اليشان؛ ومنه قول

ال4ح\ن.ف1 ف انصراف الزبي عن وقعة المل: وما أ%ص\ن.ع' به إن كان ج.م.ع. بي
غار.ي\ن, من الناس ث تركهم وذهب؟ والغار': و.ر.ق' الك%ر\م,؛ وبه فسر

بعضهم قول ال4خطل:
آل%ت\ إل الن>صف م1ن\ ك%لفاء4 أ%تر.ع.ها



ع1ل}ج¬، ول%ث�مها بال%ف}ن, والغار,
والغار': ض.ر\ب¬ من الشجر، وقيل: شجر عظام له ورق طوال أ%طول من ورق

ال1لف وح.م\لD أ%صغر من البندق، أ%سود يقشر له لب يقع ف الدواء، ورق�ه
طيب الريح يقع ف الع1طر، يقال لثمره الدهشت، واحدته غارةD، ومنه د'ه\ن'

الغار,؛ قال عدي بن زيد:
ر'ب_ نار� ب,تe أ%ر\م'ق�ها،
ت.ق}ض.م' ال1ن\د1ي_ والغارا

الليث: الغار' نبات طيب الريح على الو'قود، ومنه السeوس. والغار:
الغبار؛ عن كراع.

وأ%غار. الرجل�: ع.ج,ل% ف الشيء وغي�ره. وأ%غار ف ال4رض: ذهب، والسم
الغارة. وع.د.ا الرجل� غارة% الثعلب أ%ي ع.د\و,ه فهو مصدر كالص_ماء، من

قولم اش\ت.مل% الص_ماء4؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ف%ع.د> ط1لب.ها، وت.ع.د_ عنها

ب,ح.ر\ف{، قد ت'غ1ي' إذا ت.ب'وع'
والسم الغ.وي,ر' ؛ قال ساعدة يب جؤية:

ب.ساق� إذا أ�ول الع.دي> ت.ب.د_د'وا،
ي'خ.فYض' ر.ي\عان% السeعاة1 غ%و,ير'ها

والغار': ال%ي\ل ال�غ1ية؛ قال الكميت بن معروف:
:vونن' ص.ب.ح\نا آل% ن.ج\ران% غارة
ت.م1يم. بن. م'ر¼ والر>ماح. الن_واد1سا

يقول: سقيناهم خ.ي\لv م'غ1ية، ونصب تيم بن مر على أ%نه بدل من غارة؛
قال ابن بري: ول يصح أ%ن يكون بدلv من آل نران لفساد العن، إ,ذ

العن أ%نم ص.ب.ح'وا أ%هل% نران بتميم بن م'ر¼ وبرماح أ%صحابه، فأ%هل
نران هم الطعونون بالرماح، والطاعن لم تيم وأvصحابه، فلو جعلته بدلv من

آل ن.ج\ران ل نقلب العن فثبت أ%نا بدل من غارة. وأ%غار على القوم
إ,غار.ةv وغار.ةv: دفع عليهم اليل، وقيل: ال3غاة الصدر والغارة السم من
ال3غارة على العدو�؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح. وتغاو.ر. القوم: أ%غار

بعضهم على بعض. وغاو.ر.هم م'غاورة، وأ%غار على العدو� ي'غي إ,غارة
.vوم'غارا

وف الديث: م.ن\ دخل إل طعام� ل ي'د\ع. إ,ليه د.خل سارقاv وخرج



م'غياv؛ ال�غي اسم فاعل من أ%غار ي'غي إ,ذا ن.ه.ب، شب_ه د'خوله عليهم
بد'خول السارق وخروج.ه ب.ن أ%غار. على قوم ون.ه.ب.ه'م.وف حديث قيس بن

عاصم: كنت أ�غاو,ر'هم ف الاهلية أ%ي أ�غ1ي عليهم وي'غ1ي'ون علي�،
وال�غاور.ة م'فاعلة؛ وف قول عمرو بن مرة:

وبيض ت.لل ف أ%ك�ف> ال%غاو,ر,
ال%غاو,ر'، بفتح اليم: جع' م'غاو,ر بالضم، أ%و جع م1غ\وار بذف
ال4لف أ%و حذ}ف1 الياء من ال%غاو,ير. وال1غ\وار': البال1غ� ف الغارة.

وف حديث سهل، رضي ال عنه: ب.عث%نا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف
غ%زارة{ فلما ب.ل%غ\نا ال�غار. اس\ت.ح\ث%ث}ت' فر.س1ي، قال ابن ال4ثي:

ال�غار'، بالضم، موضع الغارة1 كال�قام, موضع ال3قامة، وهي ال3غارة� نفسها
أ%يضاv. وف حديث علي�: قال يوم. المل: مل ظ%نeك. بامرئ� جع. بي

هذين الغار.ي\ن,؟ أ%ي ال%ي�شي؛ قال ابن ال4ثي: هكذا أ%خرجه أ%بو موسى ف
الغي والواو؛ وذكره الروي ف الغي والياء، وذكر حديث ال4ح\ن.ف

وقولفي الزبي، رضي ال عنه، قال: والوهري ذكره ف الواو، قال: والواو'
والياء� متقاربان ف النقلب؛ ومنه حديث ف1ت\نة ال4ز\د1: لي.ج\معا بي هذين

الغار.ي\ن. والغ.ار.ة�: الماعة من اليل إ,ذا أ%غار.ت\. ورجل, مغ\وار
بي�ن الغ1وار: مقاتل كثي الغارات1 على أ%عدائ1ه، وم¬غاور¬ كذلك؛ وقوم¬

م.غاو,ير' وخيل مغيةD. وفرس¬ م1غ\وار¬: سريع؛ وقال اللحيان: فرس¬
م1ع\وار¬ شديد الع.د\و,؛ قال طفيل:

ع.ناج,يج من آل الو.ج,يه، ولح1ق�،
م.غاوير' فيها لل4ريب م'ع.ق�ب'

الليث: فرس م'غار¬ شديد الفاصل. قال ال4زهري: معناه شد_ة ال4س\ر
كأ%نه ف%ت1ل ف%ت\لv. الوهري: أ%غار. أ%ي شد_ الع.د\و. وأ%سرع. وأ%غار.

الفرس' إ,غارةv وغارةv: اش\تد� ع.د\و'ه وأ%سرع ف الغارة1 وغيها،
وال�غ1ية وال1غىرة: اليل الت ت'غ1ي. وقالوا ف حديث الج: أ%ش\ر,ق\ ث%ب,ي

ك%ي\ما ن'غ1ي أ%ي ن.ن\ف1ر ون'س\ر,ع للنحر وندفع للحجارة؛ وقال يعقوب:
ال3غارة� هنا الدفع أ%ي ندفع للنفر، وقيل: أ%راد. ن'غ1ي على ل�حوم

ال4ضاحي، من ال3غارة: النهب,، وقيل: ن.د\خل ف الغ.و\ر,، وهو النخفض من
ال4رض على لغة من قال أ%غار. إ,ذا أ%تى الغ.و\ر.؛ ومنه قولم: أ%غار.

.Dغ1ية: غارة�إ,غار.ة الثعلب, إ,ذا أ%س\رع ودفع ف ع.د\و,ه. ويقال للخيل ال



وكانت العرب تقول للخيل إذا ش'ن_ت على حي¼ نازلي: ف1يح1ي ف%ياح, أ%ي
ات_س3عي وتفر�قي أ%يت'ها اليل بالي�، ث قيل للنهب غارة، وأ%صلها

اليل ال�غية؛ وقال امرؤ القيس:
وغارة� س1ر\حان{ وتقر,يب' ت.ت\ف�ل

والس>رحان: الذئب، وغارته': شد_ة� ع.د\و,ه. وف التنزيل العزيز:
فال�غيات ص'ب\حاv. وغار.ن الرجل� ي.غي'ن وي.غ'ور'ن إذا أ%عطاه الد�ية؛

رواه ابن السكيت ف باب الواو والياء. وأ%غار. فلنD بن فلن: جاءهم
لينصروه، وقد ت'ع.د_ى وقد ت'ع.د_ى بإل. وغار.ه' بي ي.غ'ور'ه وي.غ1ي'ه

أ%ي نفعه. ويقال: اللهم غ�3ر\نا منك بغيث وبي أ%ي أ%غ1ث9نا به. وغار.هم
ال بي ي.غ'ور'هم وي.غ1ي'هم: أ%صابم ب,خص\ب ومطر وسقاهم. وغار.هم

ي.غ'ور'هم غ%و\راv وي.غ1ي'هم: مار.ه'م.
واس\ت.غ\و.ر. ال4: سأ%له الغ1ية%؛ أ%نشد ثعلب:

فل ت.ع\جل، واس\ت.غ\و,را ال4، إ,ن�ه
إذا ال س.ن_ى عق}د شيء ت.ي.س_را

ث فس�ره فقال: اس\ت.غ\و,را من الي.ة1؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن
معناه اسأ%لوه ال1ص\ب. إ,ذ هو م.ي\ر' ال خ.ل}قه هذه يائية واوية. وغار

النهار أ%ي اشتد� حر�ه.
والت_غ\و,ير: الق%ي\لولة. يقال: غو>روا أ%ي انزلوا للقائلة. والغائرة:

نصف النهار. والغائرة: القائلة. وغ%و_ر القوم ت.غ\ويراv: دخلوا ف
القائلة. وقالوا: وغ%و_روا نزلوا ف القائلة؛ قال امرؤ القيس يصف الكلب

والثور:
وغ%و_ر\ن% ف ظ1لY الغضا، وت.ر.ك}ن.ه
كق%ر\م ال1جان القاد1ر, ال�ت.ش.م>س

وغ%و_روا: ساروا ف القائلة. والتغوير: نوم ذلك الوقت. ويقال: غ%و>روا
بنا فقد أ%ر\م.ض\ت'مونا أ%ي انزلوا وقت الاجرة حت ت.ب\ر'د ث

ت.ر.و�حوا. وقال ابن شيل: التغوير أ%ن يسي الراكب إل الز�وال ث ينزل. ابن
ال4عراب: ال�غ.و>ر النازل نصف النهار ه'ن.ي\هة ث يرحل. ابن بزرج:

غ%و_ر النهار إذا زالت الشمس. وف حديث السائب: لا ورد على عمر، رضي ال
عنه، ب,ف%ت\ح, ن.هاو.ن\د. قال: و.ي\ح.ك ما وراءك؟ فوال ما ب,تe هذه الليلة

إل ت.غ\و,يراv؛ يريد النومة القليلة الت تكون عند القائلة. يقال:



غ%و_ر القوم إذا قالوا، ومن رواه ت.غ\ر,يراv جعله من الغ1رار، وهو النوم
القليل. ومنه حديث الف}ك: فأ%تينا اليش م'غ.و>ر,ين؛ قال ابن ال4ثي:

هكذا جاء ف رواية{، أ%ي وقد نزلوا للقائلة. وقال الليث: الت_غ\و,ير يكون
ن'زولv للقائلة ويكون سياv ف ذلك الوقت؛ والجة� للنزول قول� الراعي:

ون}ن إل د'ف�وف1 م'غ.و>رات{،
ي.ق1س\ن. على ال%صى ن'ط%فاv لقينا

:vوقال ذو الرمة ف الت_غ\وير فجعله سيا
ب.ر.اه'ن_ ت.غ\و,يري، إذا الل� أ%ر\ف%ل%ت\

به الشمس' أ%ز\ر. ال%ز\و.رات1 الع.وان,ك1
ورواه أ%بو عمرو: أ%ر\ق%ل%ت، ومعناه حركت. وأ%رفل%ت: بلغت به الشمس

أ%وساط ال%ز\و.رات1؛ وقول ذي الرمة:
نزلنا وقد غ%ار. النهار' ، وأ%و\ق%د.ت\،
علينا حصى ال%عزاء3، شس¬ ت.نال�ها

أ%ي من قربا كأ%نك تنالا. ابن ال4عراب: الغ.و\ر.ة هي الشمس. وقالت
امرأ%ة من العرب لبنت لا: هي تشفين من الص_و\ر.ة، وتسترن من الغ.و\رة؛

والص_و\رة: الكة. الليث: يقال غار.ت1 الشمس غ1ياراv؛وأ%نشد: فلم_ا
أ%ج.ن_ الش_م\س. عن� غيار'ها وال3غار.ة: شدة الف%ت\ل. وحبل م'غار¬:

مكم الف%ت\ل، وشديد الغ.ار.ة1 أ%ي شديد الفتل. وأ%غ%ر\ت' البل% أ%ي
فتلته، فهو م'غار¬؛ أ%شد غار.ت.ه وال3غار.ة� مصدر حقيقي، والغ.ار.ة اسم يقوم

vوغار.ة وأ%طعت ال إ,طاعة vالصدر؛ ومثله أ%غ%ر\ت' الشيء إ,غار.ة
وطاعةv. وفرس م'غار¬: شديد الفاصل. واس\ت.غار فيه الش_ح\م: استطار وسن.

واس\تغارت ال%ر\ح.ة� والق%ر\ح.ة�: تور_مت؛ وأ%نشد للراعي:
ر.ع.ت\ه' أ%شهراv وح.ل عليها،

فطار. الن>يe فيها واس\ت.غارا ويروى: فسار الن>يe فيها أ%ي ارتفع،
واستغار أ%ي هبط؛ وهذا كما يقال:

ت.ص.و_ب. السن' عليها وار\ت.ق%ى
قال ال4زهري: معن اس\ت.غار ف بيت الراعي هذا أ%ي اشتد وص.ل�ب، يعن

شحم الناقة ولمها إذا اك}ت.ن.ز، كما ي.س\ت.غي البل� إذا أ�غ1ي. أ%ي
شد_ فتله. وقال بعضهم: اس\ت.غار' شحم البعي إ,ذا دخل جوفه ،قال: والقول

ال4ول. الوهري: اس\تغار أي سن ودخل فيه الشحم'.



وم'غ1ية: اسم. وقول بعضهم: م1غ1ي.ة�، فليس اتباع'ه ل4جل حرف اللق
كش1ع1ي� وب,ع1ي�؛ إ,نا هو من باب م1ن\ت1ن، ومن قولم: أ%نا أ�خ\ؤ'وك

وابنؤ'وك والق�ر'ف�صاء والسeل�طان وهو م'ن\ح'د'ر من البل.
والغيية: صنف من السبائية نسبوا إل مغية بن سعيد مول بيلة.
والغار: لغة ف الغ.ي\ر.ة؛ وقال أ%بو ذؤيب يش�به غ%ل%يان القدور بصخب

الضرائر:ل%ه'ن� ن.ش1يج¬ بالن_ش1يل كأ%نا
ض.رائر ح1ر\مي¼، ت.ف%احش. غار'ها

قوله لن، هو ضمي ق�دور� قد تقدم ذكرها. ون.ش1يج¬ غ%ل%يانD أ%ي ت.ن\ش1ج
باللحم. وح1ر\مي�: يعن من أ%هل ال%ر.م؛ شب�ه غليان الق�د'ور وارتفاع.

صوتا باص\ط1خاب الضرائر، وإنا نسبهن� إل ال%رم ل4ن أ%هل ال%رم أ%ول
من اتذ الضرائر. وأ%غار فلنD أ%هل%ه أ%ي تزو�ج عليها؛ حكاه أ%بو عبيد

عن الصمعي. ويقال: فلن شديد الغ.ار, على أ%هله، من الغ.ي\ر.ة. ويقال:
أ%غار الب\ل% إغارة وغار.ة إذا شد_ ف%ت\له. والغار' موضع بالشام،

والغ.و\رة والغو.ي\ر: ماء لكلب ف ناحية الس_ماو.ة م.ع\روف. وقال ثعلب: أ�ت1ي.
عمر ب.ن\ب'وذ{؛ فقال:
ع.س.ى الغ'و.ي\ر أ%ب\ؤ'س.ا

أ%ي عسى الريبة من ق%ب.ل1ك.، قال: وهذا ل يوافق مذهب سيبويه. قال
ال4زهري: وذلك أ%ن عمر ات_ه.م.ه أ%ن يكون صاحب ال%ن\بوذ حت أ%ث}ن.ى على

الرج'ل ع.ر,يف�ه' خياv، فقال عمر حينئذ{: هو ح'رÒ و.و.لؤه لك. وقال
أ%بو عبيد: كأ%نه أ%راد عسى الغ'و.ي\ر أ%ن ي'ح\د1ث أ%بؤ'ساv ؤأ%ن يأ}ت

بأ%بؤ'س؛ قال الكميت:
قالوا: أ%ساء4 ب.ن'و ك�ر\ز�، فقلت' لم:

عسى الغ'و.ي\ر' ب,إ,ب\آس� وإ,غ}وار,
وقيل: إ,ن الغ'و.ير تصغي غار�. وف الثل: عسى الغ'و.ي\ر أ%بؤ'سا؛ قال
ال4صمعي: وأ%صله أ%نه كان غار¬ فيه ناس فانار. أ%و أ%تاهم فيه عدو�

فقتلوهم فيه، فصار مثلv لكل شيء� ي'خاف أ%ن يأ}ت منه شر� ث صغ_ر الغار'
فقيل غ�و.ير؛ قال أ%بو عبيد: وأ%خبن الكلب بغي هذا، زعم أ%ن

الغ'و.ي\ر ماء لكلب معروف بناحية الس_ماو.ة، وهذا الثل إ,نا تكل�مت به
الز>باء لا وج_ه.ت ق%ص1ياv الل�خ\م1ي_ بالع1ي إل الع1راق لي.ح\مل لا

من ب.ز>ه، وكان ق%ص1ي يطل�بها بثأ}ر جذ1ي.ة ال4ب\ر.ش فحم_ل ال4ج\مال



صناديق. فيها الرجال� والسلح، ث عد.ل عن الاد_ة الأ}لوفة وت.ن.ك�ب
بال4ج\مال الط�ريق. ال%ن\ه.ج، وأ%خذ على الغ'و.ي\ر فأ%حس_ت الشر_

وقالت: عسى الغ'و.ي\ر أ%بؤ'سا، جع بأ�س، أ%ي ع.ساه أ%ن يأ}ت بالبأ}س
والشر>، ومعن عسى ههنا مذكور ف موضعه. وقال ابن ال4ثي ف ال%ن\ب'وذ

الذي قال له عمر: ع.س.ى الغ'و.ي\ر أ%بؤ'سا، قال: هذا مث%ل قدي يقال عند
التeه.مة، والغ'و.ي\ر تصغي غار، ومعن الث%ل: ربا جاء الشر� من م.ع\دن

،vم>ه واد�عيته ل%ق1يطا�الي، وأ%راد عمر بالث%ل لعل�ك ز.ن.يت بأ
فشهد له جاعة بالس_ت\ر فتركه. وف حديث يي بن زكريا، عليهما السلم:

ف%س.اح. ول%ز,م أ%طراف ال4رض وغ1يان% الش>عاب؛ الغ1يان جع غار� وهو
الك%ه\ف، وانقلبت الواو ياء لكسرة الغي. وأ%ما ما ورد ف حديث عمر، رضي ال

عنه: أ%ههنا غ�ر\ت، فمعناه إ,ل هذا ذهبت، والل�ه أ%علم.
@غي: التهذيب: غ%ي\ر¬ من حروف العان، تكون نعتاv وتكون بعن ل، وله

باب على ح1د.ة. وقوله: ما لكم ل ت.ناص.ر'ون؛ العن ما لكم غي
م'ت.ناصرين. وقولم: ل إ,ل%ه غي'ك، مرفوع على خب الت_ب\ر,ئة، قال: ويوز ل

vإ,له غي.ك بالنصب أ%ي ل إ,له إ,ل� أ%نت، قال: وكل�ما أ%حللت غيا
مل9 إ,ل نصبتها، وأ%جاز الفراء: ما جاءن غي'ك على معن ما جاءن إ,ل

أ%نت؛ وأ%نشد :
ل ع.ي\ب. فيها غي' ش'ه\ل%ة ع.ي\ن,ها

وقيل: غي بعن س1و.ى، والمع أ%غيار، وهي كلمة يوصف با ويستثن، فإ,ن
وصف با أ%تبعتها إ,عراب ما قبلها، وإ,ن استثنيت با أ%عربتها بال3عراب
الذي يب للسم الواقع بعد إ,ل، وذلك أ%ن أ%صل غي صفة والستثناء

عارض؛ قال الفراء: بعض بن أ%سد وق�ضاعة ينصبون غياv إ,ذا كان ف معن
إ,ل�، ت� الكلم قبلها أ%و ل يتم، يقولون: ما جاءن غي.ك وما جاءن أ%حد
غي.ك، قال: وقد تكون بعن ل فتنصبها على الال كقوله تعال: فمن,
.vل باغيا vر� غي. باع� ول عاد{، كأ%نه تعال قال: فمن, اضطر� خائفا�اضط

وكقوله تعال: غي. ناظ1ر,ين إن.اه'، وقوله سبحانه: غ%ي. م'ح1لYي
الصيد. التهذيب: غي تكون استثناء مثل قولك هذا درهم غي. دانق، معناه إ,ل
دانقاv، وتكون غي اساv، تقول: مررت بغيك وهذا غيك. وف التنزيل العزيز:

vغي, الغضوب عليهم؛ خفضت غي ل4نا نعت للذين جاز أ%ن تكون نعتا
لعرفة ل4ن الذين غي م.ص\مود ص.م\ده وإ,ن كان فيه ال4لف واللم؛ وقال أ%بو



العباس: جعل الفراء ال4لف واللم فيهما بنزلة النكرة. ويوز أ%ن تكون
غي¬ نعتاv لل4ساء الت ف قوله أ%نعمت. عليهم وهي غي م.ص\مود

ص.م\دها؛ قال: وهذا قول بعضهم والفراء يأ}ب أ%ن يكون غي نعتاv إ,ل لل9ذين
ل4نا بنزلة النكرة، وقال ال4خفش: غي ب.دل، قال ثعلب: وليس بمتنع ما
قال ومعناه التكرير كأ%نه أ%راد صراط غي, الغضوب عليهم، وقال الفراء:

معن غي معن ل، وف موضع آخر قال: معن غي ف قوله غي الغضوب عليهم
معن ل، ولذلك ر'د�ت عليها ل كما تقول: فلن غي مس3ن ول م'ج\م1ل،

قال: وإ,ذا كان غي بعن س1وى ل يز أ%ن يكر�ر عليها، أ%ل ترى أ%نه ل
يوز أ%ن تقول عندي سوى عبدال ول زيد{؟ قال: وقد قال م.ن\ ل يعر,ف

العربية إ,ن معن غ%ي ههنا بعن سوى وإ,ن9 ل ص1ل%ة؛ واحتج� بقوله:
ف ب,ئر, ل ح'ور� س.ر.ى وما ش.ع.ر\

قال ال4زهري: وهذا قول أ%ب عبيدة، وقال أ%بو زيد: م.ن نص.ب قوله غي
الغضوب فهو قط}ع، وقال الزجاج: م.ن نص.ب غياv، فهو على وجهي: أ%حدها

الال، والخر الستثناء. الفراء والزجاج ف قوله عز وجل: غي. م'ح1لYي
الص_ي\د: بعن ل، جعل معاv غ%ي\ر. بعن ل، وقوله عز وجل: غي.

م'ت.جانف{ ل3ث�، غي. حال هذا. قال ال4زهري: ويكون غي¬ بعن ليس كما تقول
العرب كلم' ال غي' ملوق وليس بخلوق. وقوله عز وجل: هل م1ن\ خالق�

غي' ال يرزقكم؛ وقرئ: غ%ي\ر, ال، فمن خفض رد_ه على خالق، ومن رفعه فعلى
العن أ%راد: هل خالق¬؛ وقال الفراء: وجائز هل من خالق 

(* قوله« هل من
خالق إل» هكذا ف الصل ولعل أصل العبارة بعن هل من خالق إل) . غي.

ال، وكذلك: ما لكم من إ,له غي.ه، هل م1ن\ خالق� إ,ل ال وما لكم من إ,له
إ,ل ه'و.، فتنصب غي إ,ذا كانت مل� إ,ل.

وقال ابن ال4نباري ف قولم: ل أ%ران ال بك غ1ي.راv؛ الغ1ي.ر': من
تغي_ر الال، وهو اسم بنزلة الق1ط%ع والعن.ب وما أ%شبههما، قال: ويوز

أ%ن يكون جعاv واحدته غ1ي.ةD؛ وأ%نشد:
وم.ن\ ي.ك}ف�ر, ال4 ي.ل}ق. الغ1ي.ر\

وتغي_ر الشيء� عن حاله: تو�ل. وغ%ي_ر.ه: ح.و_له وبد�له كأ%نه جعله
vن,ع\مة vغي ما كان. وف التنزيل العزيز: ذلك بأ%ن ال ل ي.ك' م'غ.ي>را
أ%نعمها على قوم حت ي'غ.ي>روا ما بأ%نفسهم؛ قال ثعلب: معناه حت



يبد>لوا ما أ%مرهم ال. والغ.ي\ر': السم من التغيeر؛ عن اللحيان؛
وأ%نشد:إ,ذ} أ%نا م.غ\لوب قليل� الغي.ر\

قال: ول يقال إ,ل غ%ي_ر\ت. وذهب اللحيان إ,ل أ%ن الغ.ي\ر. ليس
بصدر إ,ذ ليس له فعل ثلثي غي مزيد. وغ%ي_ر. عليه ال4م\ر.: ح.و_له.
وت.غ.ايرت1 ال4شياء: اختلفت. وال�غ.ي>ر: الذي ي'غ.ي>ر على ب.عيه أ%دات.ه

ليخفف عنه وي'ريه؛ وقال ال4عشى:
واس\ت'ح1ث� ال�غ.ي>ر'ون% من الق%و\

م,، وكان الن>طاف' ما ف الع.ز.ال
ابن ال4عراب: يقال غ%ي_ر فلن عن بعيه إ,ذا ح.ط9 عنه ر.ح\له وأ%صلح

من شأ}نه؛ وقال الق�طامي:
�إ,ل م'غ.ي>رنا وال�س\ت.ق1ي الع.ج,ل

وغ1ي.ر' الده\ر,: أ%حوال�ه التغي>رة. وورد ف حديث الستسقاء: م.ن\
ي.ك}ف�ر, ال4 ي.ل}ق. الغ1ي.ر. أ%ي ت.غ.يeر الال وانتقال%ها من الصلح

إ,ل الفساد. والغ1ي.ر': السم من قولك غ%ي_ر\ت الشيء فتغي_ر. وأ%ما ما
ورد ف الديث: أ%نه ك%ر,ه ت.غ\ي,ي الش_ي\ب يعن ن.ت\ف%ه، فإ,ن9 تغيي

لون,ه قد أ�م1ر به ف غي حديث.
وغار.ه'م ال بي ومط%ر� ي.غ1ي'هم غ%ي\راv وغ1ياراv وي.غ'ورهم: أ%صابم

ب.طر وخ1ص\ب، والسم الغ1ية. وأ%رض م.غ1ية، بفتح اليم، وم.غ\ي'ورة
�أ%ي م.س\ق1ي_ة. يقال: اللهم غ1ر\نا بي وع'ر\نا بي. وغار. الغيث

ال4رض ي.غ1يها أ%ي سقاها. وغار.ه'م ال بطر أ%ي سقاهم، ي.غ1يهم وي.غ'ورهم.
وغار.نا ال بي: كقولك أ%عطانا خياv؛ قال أ%بو ذؤيب:

وما ح'م>ل% الب'خ\ت1يe عام غ1ي.اره1،
عليه الو'س'وق' ب'رeها وش.ع1ي'ها

وغار. الرجل% ي.غ'ور'ه وي.غ1يه غ%ي\راv: نفعه؛ قال عبد مناف بن ربعي�
ال�ذ%ل: 

(* قوله «عبد مناف» هكذا ف الصل، والذي ف الصحاح: عبد
الرحن).

ماذا ي.غي اب\ن.ت.ي\ ر,ب\ع� ع.و,يل�ه'ما
ل ت.ر\ق�دان1، ول ي'ؤ\س.ى ل1م.ن\ ر.ق%د.ا

يقول: ل ي'غن ب'كاؤها على أ%بيهما من طلب ثأ}ر,ه شيئاv. والغ1ية،



بالكسر، والغ1يار': ال1ية. وقد غار.هم ي.غ1يهم وغار. لم غ1ياراv أ%ي
مار.ه'م ونفعهم؛ قال مالك بن ز'غ}بة الباه1لي� يص1ف امرأ%ة قد كب,رت وشاب

رأ}سها تؤم>ل بنيها أ%ن يأ}توها بالغنيمة وقد ق�ت1لوا:
ون.ه\د1ي_ة{ ش.م\طاء4 أ%و حار,ث1ي_ة{،
ت'ؤ.م>ل ن.ه\باv م1ن\ ب.ن,يها ي.غ1ي'ها

أ%ي يأ}ت1يها بالغ.نيمة فقد ق�ت1لوا؛ وقول بعض ال4غفال:
ما ز,ل}ت' ف م.ن\ك%ظ%ة{ وس.ي\ر,

ل1ص1ب\ي.ة{ أ%غ1ي'هم ب,غ.ي\ر,
قد يوز أ%ن يكون أ%راد أ%غ1ي'هم ب,غ.ي�، فغي_ر للقافية، وقد يكون

غ%ي\ر مصدر غار.ه'م إ,ذا مار.ه'م. وذهب فلن ي.غي' أ%هله أ%ي ي.م1يهم.
وغار.ه ي.غ1يه غ%ي\راv: و.داه'؛ أ%بو عبيدة: غار.ن الرجل ي.غ'ور'ن

وي.غي'ن إ,ذا و.داك، من الد>ي.ة. وغار.ه من أ%خيه ي.غ1يه وي.غ'وره
غ%ي\راv: أ%عطاه الدية، والسم منها الغ1ية، بالكسر، والمع غ1ي.ر؛ وقيل:

الغ1ي.ر' اسم واحد مذك�ر، والمع أ%غ}يار. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، قال لرجل طل%ب الق%و.د ب,و.لð له ق�ت1ل%: أ%ل ت.ق}ب.ل

الغ1ي.ر؟ وف رواية أ%ل الغ1ي.ر. ت'ر,يد'ف الغ.ي.ر': الدية، وجعه أ%غ}يار
مثل ض1ل%ع وأ%ض\لع. قال أ%بو عمرو: الغ1ي.ر' جع غ1ية{ وهي الد>ي.ة�؛

قال بعض بن ع'ذ}رة:
ل%ن.ج\د.ع.ن_ بأ%يد1ينا أ�ن'وف%ك�م'،

ب.ن,ي أ�م.ي\م.ة%، إ,ن} ل ت.ق}ب.ل�وا الغ1ي.ر.ا
(* قوله« بن أميمة» هكذا ف الصل وال4ساس، والذي ف الصحاح: بن

أمية.)
وقال بعضهم: إ,نه واحد وجعه أ%غ}يار. وغ%ي_ر.ه إ,ذا أ%عطاه الدية،
وأ%صلها من ال�غاي.رة وهي ال�باد.لة ل4نا بد.ل من القتل؛ قال أ%بو

عبيدة: وإ,نا س�ى الد>ية غ1ي.راv فيما أ%رى ل4نه كان يب الق%و.د فغ'ي�ر
الق%و.د ديةv، فسم�يت الدية غ1ي.راv، وأ%صله من الت_غ\يي؛ وقال أ%بو

بكر: سيت الدية غ1ي.راv ل4نا غ�ي>رت عن الق%و.د إ,ل غيه؛ رواه ابن
السكYيت ف الواو والياء. وف حديث م'ح.لYم 

(* قوله« وف حديث ملم» أي
حي قتل رجلv فأب عيينة بن حصن أن يقبل الدية، فقام رجل من بن ليث فقال:



يا رسول ال ان ل أجد إل.ا هـ. من هامش النهاية) . بن جث�امة: إن ل
أ%جد ل1م.ا فع.ل هذا ف غ�ر_ة ال3سلم مثلv إ,ل غ%ن.ماv ورد.ت\

ف%ر'م1ي. أ%و_ل�ها فن.ف%ر. آخر'ها: اس\ن'ن اليوم. وغ%ي>ر غداv؛ معناه أ%ن
مث%ل م'ح.لYم� ف قت\له الرجل% وطل%ب,ه أ%ن ل ي'ق}ت.ص_ منه وت'ؤخذ% منه

الد>ية، والوقت' أ%ول ال3سلم وصدر'ه، كم.ثل هذه الغ.ن.م الناف1رة؛
يعن إ,ن} ج.رى ال4مر مع أ%و\ل1ياء هذا القتيل على ما ي'ريد م'ح.لYم

ث%ب_ط% الناس. عن الدخول ف ال3سلم معرفت'هم أ%ن الق%و.د ي'غ.ي_ر
بالد>ية، والعرب خصوصاv، وهم' ال�ر_اص على د.ر\ك ال4و\تار، وفيهم ال4ن.ف%ة

من قبول الديات، ث ح.ث� رسول% ال،صلى ال عليه وسلم، على ال3قادة منه
بقوله: اس\ن'ن اليوم وغ%ي>ر\ غداv؛ يريد: إ,ن} ل تقت.ص_ منه غ%ي_ر\ت

س'ن_ت.ك، ولكن_ه أ%خرج الكلم على الوجه الذي ي'ه.ي�ج الخاط%ب
ويث©ه على ال3ق}دام وال�ر\أ%ة على الطلوب منه. ومنه حديث ابن مسعود: قال

لعمر، رضي ال عنهما، ف رجل قتل امرأ%ة ولا أ%ولياء فع.ف%ا بعضهم وأ%راد
عمر، رضي ال عنه، أ%ن ي'ق1يد. لن ل ي.ع\ف'، فقال له: لو غ%ي_رت بالدية

كان ف ذلك وفاء# لذا الذي ل ي.ع\ف' وكنت. قد أ%تمت ل1ل}عاف
ع.ف}و.ه، فقال عمر، رضي ال عنه: ك%ن,يف¬ م'لئ ع1ل}ماv؛ الوهري: الغ1ي.ر' السم

من قولك غ%ي_رت الشيء فت.غ.ي_ر. والغ.ي\رة، بالفتح، الصدر من قولك
غار الرجل على أ%ه\ل1ه. قال ابن سيده: وغار الرجل على امرأ%ته، والرأ%ة

على ب.ع\لها ت.غار غ%ي\رة وغ%ي\راv وغاراv وغ1ياراv؛ قال أ%بو ذؤيب يص1ف
:vدورا�ق

ل%ه'ن_ ن.ش1يج¬ بالن_ش1يل, كأ%ن_ها
ض.رائ1ر' ح1ر\م1ي¼، ت.فاح.ش. غار'ها

وقال ال4عشى:
لح.ه' الص_ي\ف' والغ1يار' وإ,ش\فا

ق¬ على س.ق}ب.ة{، كق%و\س, الض_ال,
ورجل غ%ي\ران، والمع غ%يار.ى وغ�ي.ار.ى، وغ%ي'ور، والمع غ�ي'ر¬، صح_ت
الياء لف9تها عليهم وأ%نم ل يستثقلون الضمة عليها استثقالم لا على

الواو، ومن قال ر'س\ل قال غ�ي\ر¬، وامرأ%ة غ%ي\ر.ى وغ%ي'ور، والمع
كالمع؛ الوهري: امرأ%ة غ%ي'ور ونسوة غ�ي'ر¬ وامرأ%ة غ%ي\ر.ى ونسوة غ%يار.ى؛

وف حديث أ�م سلمة، رضي ال عنها: إ,ن� ل ب,ن\تاv وأ%نا غ%ي'ور، هو



ف%ع'ول من الغ.ي\رة وهي ال%م1ي�ة وال4ن.ف%ة. يقال: رجل غ%يور وامرأ%ة
غ%ي'ور بل هاء ل4ن9 ف%ع'لولv يشتر,ك فيه الذكر وال�نثى. وف رواية: امرأ%ة

غ%ي\ر.ى؛ هي ف%ع\لى من الغ.ي\رة. وال1غ\يار': الشديد الغ.ي\رة؛ قال
النابغة:

ش'م'س¬ موان,ع' ك�لY ل%ي\ل%ة1 ح'ر_ة{،
ي'خ\ل1ف}ن. ظ%ن_ الفاح1ش, ال1غ\يار,

ورجل م1غ\يار أ%يضاv وقوم م.غاي,ي. وفلن ل ي.ت.غ.ي_ر على أ%هله أ%ي
ل ي.غار وأ%غار. أ%هل%ه: تزو�ج عليها فغارت. والعرب تقول: أ%غ}ي.ر' من

ال�م_ى أ%ي أ%نا ت'لز,م الموم م'لز.م.ة% الغ.ي'ور لبع\لها.
وغاي.ر.ه م'غاي.رة: عارضه بالبيع وباد.ل%ه. والغ1يار': الب,دال�؛ قال

ال4عشى:
،vفل ت.ح\س.ب.ن�ي لكم\ كاف1را
ول ت.ح\سب.ن�ي أ�ر,يد' الغ1يار.ا

تقول للز_و\ج: فل تس.ب.ن�ي كافراv ل1نع\متك ول م1م_ن يريد با
ت.غ\ي,ياv. وقولم: نزل القوم ي'غ.ي>رون أ%ي ي'ص\ل1حون الرحال. وب.ن'و

غ1ي.رة: حي�.
@غرز: غ%ر.ز. ال3ب\ر.ة% ف الشيء غ%ر\زاv وغ%ر_ز.ها: أ%دخلها. وكل© ما

س'م>ر. ف شيء فقد غ�ر,ز. وغ�ر>ز.، وغ%ر.ز\ت' الشيء4 بالبرة
أ%غ}ر,ز'ه غ%ر\زاv. وف حديث أ%ب رافع: م.ر_ بالسن بن علي�، عليهما السلم،

وقد غ%ر.ز. ض.ف}ر. رأ}سه أ%ي ل%و.ى شعره وأ%دخل أ%طرافه ف أ�صوله. وف
حديث الش_ع\ب>: ما ط%ل%ع الس>ماك' ق%ط© إ,ل غار,زاv ذ%ن.ب.ه ف

ب.ر\د{؛ أ%راد الس>ماك. ال4ع\ز.ل%، وهو الكوكب العروف ف برج اليزان وطلوعه
يكون مع الصبح لمس تلو من ت.ش\ر,ين. الو�ل، وحينئذ يبتدئ، وهو من

غ%ر.ز. الراد' ذ%ن.به ف ال4رض إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ب,يض.. وغ%ر.زت
ال%راد.ة� وهي غار,ز¬ وغر_ز.ت\: أ%ثبتت ذ%ن.بها ف ال4رض لتبيض، مثل ر.ز_ت\؛

وج.رادةD غار,ز¬، ويقال: غار,ز.ةD إ,ذا ر.ز_ت\ ذ%ن.بها ف ال4رض
ل1ت.س\ر.أ%؛ وال%غ\ر.ز' بفتح الراء: موضع بيضها. ويقال: غ%ر.ز\ت' ع'وداv ف

ال4رض ور.ك%ز\ت'ه بعن واحد.
وم.غ\ر,ز' الض>ل%ع والض>ر\س والريشة ونوها: أ%ص\ل�ها، وهي الغار,ز'.

وم.ن\ك1ب م'غ.ر_ز¬: م'ل}ز.ق¬ بالكاهل.



والغ.ر\ز': ر,كاب' الرح\ل، وقيل: ركاب الرح\ل من ج'لود مروزة، فإ,ذا
كان من حديد أ%و خشب فهو ر,كاب¬، وكل ما كان م1ساكاv للر>ج\ل%ي ف

ال%ر\ك%ب غ%ر\ز¬. وغ%ر.ز. ر,ج\ل%ه ف الغ.ر\ز, ي.غ\ر,ز'ها غ%ر\زاv: وضعها فيه
ليكب وأ%ثبتها. واغ}ت.ر.ز.: ر.ك1ب.. ابن ال4عراب: والغ.ر\ز' للناقة

مثل الزام للفرس. غيه: الغ.ر\ز' للج.م.ل, مثل الركاب للبغل؛ وقال لبيد ف
غ%ر\ز الناقة:

وإ,ذا ح.ر_ك}ت' غ%ر\ز,ي أ%ج\م.ر.ت\،
أ%و ق1راب، ع.د\و. ج.و\ن{ قد أ%ب.ل}

وف الديث: كان، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا و.ض.ع ر,ج\ل%ه ف الغ.ر\ز,،
يريد السفر.، يقول: بسم ل؛ الغ.ر\ز': ر,كاب' ك�ور, ال%م.ل,. وف

الديث: أ%ن رجلv سأ%له عن أ%فضل الهاد فسكت عنه حت اغ}ت.ر.ز. ف
ال%م\ر.ة1 الثالثة أ%ي دخ.ل فيها كما ي.د\خ'ل� ق%د.م' الراكب ف الغ.ر\ز,. ومنه

حديث أ%ب بكر أ%نه قال لعمر، رضي ال عنهما: اس\ت.م\س3ك\ بغ.ر\ز,ه أ%ي
اعتلق به وأ%مس3ك}ه وات_ب,ع\ قول%ه' وفعل%ه' ول ت'خال1ف}ه؛ فاستعار له

الغ.ر\ز. كالذي ي'مس3ك' بركاب الراكب ويسي بسيه. واغ}ت.ر.ز. الس_ي\ر.
اغ}ت1رازاv إ,ذا دنا م.س3ي'ه، وأ%صله من الغ.ر\ز,. والغار,ز' من النوق:

القليلة� اللب.
وغ%ر.ز.ت1 الناق%ة� ت.غ\ر'ز' 

(* قوله« وغرزت الناقة تغرز» من باب كتب
كما هو صنيع القاموس ووجد كذلك مضبوطاv بنسخة صحيحة من النهاية، والاصل أن

غرز بعن نس وطعن وأثبت من باب ضرب وبعن أطاع بعد عصيان من باب سع،
وغرزت الناقة قل9 لبنها من باب كتب كما ف القاموس وغيه)

غ1رازاv وهي غار,ز¬ من إ,بل غ�ر_ز�: ق%ل� لبنها؛ قال الق�طامي:
كأ%ن� ن'س'وع. ر.ح\لي، حي. ض.م_ت\

ح.وال1ب. غ�ر_زاv وم1عÝى ج,ياعا
نسب ذلك إ,ل الوالب ل4ن اللب إ,نا يكون ف العروق.

وغ%ر_ز.ها صاح1ب'ها: ترك حلبها أ%و ك%س.ع ض.ر\ع.ها
vباء بارد ليذهب لبنها وينقطع، وقيل: الت_غ\ر,يز' أ%ن ت.د.ع. ح.ل}ب.ة

بي حلبتي وذلك إ,ذا أ%دبر لب الناقة. ال4صمعي: الغار,ز' الناقة� الت
قد ج.ذ%ب.ت\ لبنها فرفعته؛ قال أ%بو حنيفة: الت_غ\ر,يز' أ%ن ي.ن\ض.ح



ض.ر\ع. الناقة بالاء ث ي'ل%و>ث% الرجل� ي.د.ه ف التراب، ث ي.ك}س.ع.
الض_ر\ع. ك%س\عاv حت يدفع اللب إ,ل فوق، ث يأ}خذ بذنبها فيجتذبا به

اجتذاباv شديداv، ث يكسعها به كسعاv شديداv وت'خ.ل�ى، فإ,نا تذهب حينئذ
على وجهها ساعة. وف حديث عطاء: وسئل عن ت.غ\ر,يز, ال3بل فقال: إ,ن كان

م'باهاةv فل، وإ,ن كان يريد أ%ن ت.ص\ل�ح. للبيع ف%ن.ع.م\. قال ابن
ال4ثي: ويوز أ%ن يكون ت.غ\ر,يز'ها ن,تاج.ها وس1م.ن.ها من غ%ر\ز, الشجر،

.vق%ل� لبنها أ%يضا :�قال: وال4ول الوجه. وغ%ر.ز.ت1 ال4تان
أ%بو زيد: غ%ن.م¬ غ%وار,ز' وع'يونD غ%وار,ز' ما تري لن د'موع. وف

الديث قالوا: يا رسول ال، إ,ن غنمنا قد غ%ر.ز.ت\ أ%ي قل9 لبنها. يقال:
غ%ر.ز.ت الغنم غ1رازاv وغ%ر_ز.ها صاحب'ها إ,ذا قطع حلبها وأ%راد أ%ن

ت.س\م.ن.؛ ومنه قصيد كعب:
ترe، م1ثل% ع.س3يب, الن_خ\ل, ذا خ'ص.ل�،

�بغار,ز� ل ت'خ.و>ن\ه' ال4حال1يل
الغار,ز': الض_ر\ع' قد غ%ر.ز. وق%ل� لبنه، ويروى بغارب. والغار,ز' من

الرجال: القليل النكاح، والمع غ�ر_ز¬.
والغ.ر,يز.ة�: الطبيعة� والقرية� والس_ج,ي_ة من خي أ%و شر؛ وقال

اللحيان: هي ال4صل والطبيعة؛ قال الشاعر:
إ,ن9 الش_جاع.ة%، ف الف%ت،
وال�ود. من ك%ر.م, الغ.رائز\

وف حديث عمر، رضي ال عنه: ال�ب\ن' وال�ر\أة� غ%رائز' أ%ي أ%خلق
وطبائع صالة أ%و رديئة، واحدتا غ%ر,يز.ة.

ويقال: ال}ز.م\ غ%ر\ز. فلن أ%ي أ%مره ونيه.
ال4صمعي: والغ.ر.ز'، مر�ك، نبت رأ%يته ف البادية ينبت ف س'هولة

ال4رض. غيه: الغ.ر.ز' ض.ر\ب¬ من الث©مام, صغي ينبت على ش'ط�وط ال4نار
ل ورق لا، إ,نا هي أ%نابيب مركب بعضها ف بعض، فإ,ذا اجتذبتها خرجت من

جوف أ�خرى كأ%نا ع1فاص¬ أ�خرج من م'ك}ح'ل%ة وهو من ال%م\ض,؛ وقيل: هو
ال4س.ل�، وبه سيت الرماح على التشبيه، وقال أ%بو حنيفة: هو من و.خ1يم,

ال%ر\عى، وذلك أ%ن الناقة الت ترعاه تنحر فيوجد الغ.ر.ز' ف كوشها
متميزاv عن الاء ل ي.ت.ف%ش_ى ول يورث الال قو�ة، واحدتا غ%ر.ز.ةD، وهو

غي الع.ر.ز الذي تقدم ف العي الهملة. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه



رأ%ى ف ر.و\ث فرس شع1ياv ف عام م.جاعة{ فقال: لئن ع1ش\ت' ل4جعلن� له
من غ%ر.ز, الن_ق1يع, ما ي'غ\نيه عن قوت السلمي أ%ي ي.ك�ف©ه عن أ%كل
الشعي، وكان يومئذ قوتاv غالباv للناس يعن اليل وال3بل؛ ع.ن

بالغ.ر.ز, هذا الن_ب\ت.؛ والنقيع: موضع حاه عمر، رضي ال عنه، ل1ن.ع.م
الف%ي\ء3 واليل ال�ع.د_ة1 للسبيل. وروي عن نافع عن ابن عمر، رضي ال عنهما،

أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ح.م.ى غ%ر.ز. الن_ق1يع ليل السلمي؛
النقيع، بالنون: موضع قريب من الدينة كان ح1مÝى لنعم الفيء والصدقة. وف

الديث أ%يضاv: والذي نفسي بيده ل%ت'عال1ج'ن_ غ%ر.ز. الن_ق1يع.
والت_غار,يز': ما ح'و>ل% من ف%س3يل النخل وغيه. وف الديث: إ,ن أ%هل

التوحيد إ,ذا أ�خرجوا من النار وقد ام\ت'ح1ش'وا ي.ن\ب'تون كما ت.ن\ب'ت'
الت_غار,يز'؛ قال الق�ت.ي\بe: هو ما ح'و>ل% من ف%س3يل النخل وغيه،

سي بذلك ل4نه يو_ل من موضع إ,ل موضع في'غ\ر.ز'، وهو الت_غ\ريز'
والت_ن\ب,يت'، ومثله ف التقدير الت_ناو,ير' لن.و\ر, الشجر، ورواه بعضهم

بالثاء الثلثة والعي الهملة والراءين.
@غزز: أ%غ%ز.çت الب.ق%ر.ة�، وهي م'غ1زÒ إ,ذا ع.س'ر. حلها؛ قال

ال4زهري: الصواب أ%غ}ز.ت\ 
(* قوله« الصواب أغزت إل» أي فيكون من العتل، واقتصر

،(vالوهري على ذكره ف العتل، وقد ذكره القاموس ف العتل والصحيح معا
فهي م'غ\ز�، من ذوات ال4ربعة أ%ي من أ%ربعة أ%حرف، ف%غ.ز.ا إ,ذا قلت

منه أ%غ}ز.ت\ حصل منه أ%ربعة أ%حرف، وإ,ذا قلت. من القول قلت' حصل ثلثة
أ%حرف فهذه من ذوات الثلثة، وأ%غ}ز.ت\ وما أ%شبهه من ذوات ال4ربعة. ويقال

للناقة إ,ذا تأ%خر حلها فاستأ}خر ن.تاج'ها: قد أ%غ}ز.ت\، فهي م'غ\ز�؛
ومنه قول رؤبة:

وال%ر\ب' ع.س\راء� اللYقاح, م'غ\ز,ي
أ%راد ب'ط}ء4 إ,قلع الرب؛ وقال ذو الرمة:

ب.ل%ح\ي.ي\ه1 ص.كe ال�غ\ز,يات1 الر_واك1د1
ش.م1ر: أ%غ%ز_ت الشجرة إ,غ}زازاv، فهي م'غ1زÒ إ,ذا كثر شوكها

والتف�ت. أ%بو عمرو: الغ.ز.ز' ال�صوصية؛ تقول العرب: قد غ%ز_ فلنD بفلن
واغ}ت.ز_ به واغ}ت.ز.ى به إ,ذا اخ\ت.ص_ه من بي أ%صحابه: وأ%نشد ابن

ن.ج\د.ة% عن أ%ب زيد:



،vته اغ}ت1زازاç.ف%م.ن\ ي.ع\ص1ب\ ب,ل1ي
فإ,نك قد م.لgت. ي.داv وش.اما

vقال أ%بو العباس: م.ن شرط ههنا؛ ويعصب: يلزم. بليته: بقراباته. اغتزازا
أ%ي اختصاصاv. واليد ههنا: يريد اليمن؛ قال: معناه من يلزم ب,ب,ر>ه

أ%هل% بيته فإ,نك قد ملgت بعروفك من اليمن إ,ل الشام.
والغ'ز\غ�ز': الش>د\ق' ف بعض اللغات، والراء لغة. ابن ال4عراب:

الغ'ز_ان1 الش>د\قان1، واحد'ها غ�زÒ. وف الديث: إ,ن ال%ل%ك%ي\ن,
يلسان على ناج,ذ%ي, الرجل, يكتبان خيه وشره وي.س\ت.م1د_ان1 من غ�ز_ي\ه1؛
الغ'ز_ان1، بالضم والتشديد: الش>د\قان1، الواحد غ�زÒ. وف حديث ال4حنف

(* قوله« وف حديث الحنف إل» عبارة ياقوت: وقيل للحنف بن قيس لا
احتضر ما تتمن؟ قال: شربة من ماء الغزيز، وهو ماء مر�، وكان موته بالكوفة

والفرات جاره): ش.ر\ب.ةv من ماء الغ'ز.يز,، بضم الغي وفتح الزاي
ال�ول، ماء ق�ر\ب. اليمامة.

وغ%ز_ة�: موضع ب.ش.ار,ف الشام با قب هاشم ج.د> النب، صلى ال
عليه وسلم، وجاء ف الشعر غ%ز_ات وغ%ز_اة كأ%ذ}ر,عات{ وأ%ذرعاة وعانات

وعاناة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
م.ي\ت¬ ب,ر.د\مان%، وم.ي\ت¬ ب,س.ل}ـ
ـمان%، وم.ي\ت¬ عند غ%ز_ات1

قال ال4زهري: ورأ%ت بالس_و\د.ة1 ف ديار س.ع\د1 بن, ز.ي\د م.ناة%
ر.م\ل%ةv يقال لا غ%ز_ة� وفيها أ%ح\ساء# ج.م_ة. والغ'زe: جنس من

التeر\ك1.
@غمز: الغ.م\ز': ال3شارة بالعي والاجب وال%ف}ن,، غ%م.ز.ه ي.غ\م1ز'ه

غ%م\زاv. قال ال تعال: وإ,ذا م.رeوا بم ي.ت.غام.ز'ون؛ ومنه الغ.م\ز'
بالناس. قال ابن ال4ثي: وقد فسر الغمز ف بعض ال4حاديث بال3شارة

كالر_م\ز, بالعي والاجب واليد. وجارية غ%م_از.ةD: ح.س.ن.ة� الغ.م\ز,
لل4عضاء. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه دخل عليه وعنده غ�ل%ي>م

ي.غ\م1ز' ظهر.ه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: الل�د'ود مكان% الغ.م\ز,؛ هو
أ%ن ت.س\ق�ط% الل�هاة� ف%ت'غ\م.ز. باليد أ%ي ت'ك}ب.س.. والغ.م\ز' ف

الدابة: الظ�ل}ع' من ق1ب.ل, الر>ج\ل، غ%م.ز.ت\ ت.غ\م1ز'، وقيل: هو ظ%ل}ع¬
خ.ف1يÒ. والغ.م\ز': الع.ص\ر' باليد؛ قال ز,ياد¬ ال4ع\ج.م':



وكنت' إ,ذا غ%م.ز\ت' ق%ناة% ق%و\م�،
ك%س.ر\ت' ك�ع'وب.ها، أ%و ت.س\تق1يما

قال ابن بري: هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تسقيم بأ%و، وجيع
البصريي؛ قال: هو ف شعره تستقيم بالرفع وال4بيات كلها ثلثة ل غي

وهي:أ%ل ت.ر. أ%ن_ن و.ت_ر\ت' ق%و\س1ي
ل4ب\ق%ع. من ك1لب, ب.ن,ي ت.م1يم,
ع.و.ى، ف%ر.م.ي\ت'ه ب,س3هام, م.و\ت{،

ت.ر'دe ع.واد1ي. ال%ن,ق, الل�ئ1يم,
وكنت إ,ذا غمزت قناة قوم، كسرت كعوبا، أ%و ت.س\ت.ق1يم'

(* ف هذا البيت إقواء.)
قال: والجة لسيبويه ف هذا أ%نه سع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب

فكان إ,نشاده حجة، كما عمل أ%يضاv ف البيت النسوب لع'ق}ب.ة% ال4س.د1ي
وهو:

م'عاو,ي.، إ,ن_نا ب.ش.ر¬ فأ%س\ج,ح\،
ف%ل%س\نا بال1بال, ول ال%د1يدا

هكذا سع من ينشده بالنصب ول تفظ ال4بيات الت قبله والت بعده؛ وهذه
القصيدة من شعره مفوضة الروي؛ وبعده:

أ%ك%ل}ت'م\ أ%ر\ض.نا ف%ج.ر.د\ت'موها
فهل م1ن\ قائ1م� أ%و م1ن\ ح.ص1يد1؟

والعن ف شعر زياد ال4عجم أ%نه هجا قوماv زعم أ%نه أ%ثارهم بالجاء
وأ%هلكهم إ,ل أ%ن يتركوا س.ب_ه وه1جاءه، وكان ي'هاج,ي ال�غ1ية% بن

ح.ب\ناء4 التميمي، ومعن غ%م.ز\ت' ل%ي_ن\ت'،وهذا م.ث%لD، والعن إ,ذا
اشتد� علي� جانب قوم ر'م\ت' تليينه أ%و يستقيم. وغ%م.ز\ت' الك%ب\ش. والناقة

أ%غ}م1ز'ها غ%م\زاv إ,ذا وضعت يدك على ظهرها لتنظر أ%با ط1ر\ق¬ أ%م ل؛
وناقة غ%م'وز¬، والمع غ�م'ز¬. والغ.م'وز' من النeوق: مثل الع.ر'وك

والش_ك�وك1؛ عن أ%ب عبيد. وف حديث الغ'س\ل,: قال لا: اغ}م1ز,ي ق�رون.ك1
أ%ي اك}ب,سي ضفائر شعرك عند الغسل. والغ.م\ز': الع.ص\ر والكبس باليد.

والغ.م.ز'، بالتحريك: ر'ذال� الال من ال3بل والغنم، والض>عاف' من الرجال،
يقال: رجل غ%م.ز¬ من قوم غ%م.ز� وأ%غ}ماز�؛ والق%م.ز' مثل الغ.م.ز؛ وأ%نشد

ال4صمعي:



أ%خ.ذ}ت' ب.ك}راv ن.ق%زاv من الن_ق%ز\،
وناب. س.و\ء� ق%م.زاv من الق%م.ز\،

هذا وهذا غ%م.ز¬ من الغ.م.ز\
وناقة غ%م'وز¬ إ,ذا صار ف س.نام1ها شحم قليل ي'غ\م.ز'، وقد أ%غ}م.ز.ت1
اناقة إ,غ}مازاv. وأ%غ}م.ز. ف الرجل إ,غ}مازاv: استضعفه وعابه وص.غ_ر.

شأ}نه؛ قال الكميت:
ومن ي'ط1ع, الن�ساء4 ي'لق, منها،

إ,ذا أ%غ}م.ز\ن% فيه، ال4ق}و.ر,ينا
ال4ق}و.رينا: الدواهي يقول: من يطع النساء إ,ذا ع1ب\نه وز.ه1د\ن% فيه

يلق, الدواهي الت ل طاقة له با.
والغ.م1يز' والغ.م1يز.ة�: ض.ع\ف¬ ف العمل, وف%ه_ةD ف الع.ق}ل، وف

vالتهذيب: وج.ه\ل%ة ف العقل. ورجل غ%م.ز¬ أ%ي ضعيف. وس.م1ع. من كلمة
فاغ}ت.م.ز.ها ف عقله أ%ي استضعفها. والغ.م1يزة: الع.ي\ب. وليس ف فلن

غ%م1يزة ول غ%م1يز¬ ول م.غ\م.ز¬ أ%ي ما فيه ما ي'غ\م.ز' ف%ي'عاب به ول
م.ط}ع.ن¬؛ قال حسان:

،vوما و.ج.د. ال4ع\داء� ف1ي_ غ%م1يز.ة
ول طاف. ل منهم ب,و.ح\ش1ي. صائ1د'

وال%غام1ز': العايب. وفعلت' شيئاv فاغ}ت.م.ز.ه فلنD أ%ي ط%ع.ن. علي�
ووجد بذلك م.غ\م.زاv، أ%بو عمرو: غ%م.ز. ع.ي\ب' فلن وغ%م.ز. داؤ'ه إ,ذا

ظهر؛ قال الشاعر:
وب.ل}د.ة، ل%لد_اء� فيها غام1ز'،

م.ي\ت¬ با الع1ر\ق' الصحيح' الر_اق1ز'
الر_اق1ز': الضارب'. وال%غ\م'وز': ال�ت_ه.م'. وال%غ\م.ز':

ال%ط}م.ع'؛ قال:
أ%ك%ل}ت. الق1طاط% فأ%ف}ن.ي\ت.ها

فهل ف ال%نان,يص, من م.غ\م.ز,؟
ويقال: ما ف هذا ال4مر م.غ\م.ز¬ أ%ي م.ط}م.ع¬. ابن السكيت: أ%غ}م.ز.ن

ال%رe أ%ي ف%ت.ر فاج\ت.ر.أ}ت' عليه وركبت الطريق. وف التهذيب:
.v؛ عن أ%ب عمرو، وقد غ%م.ز\ت' الشيء غ%م\زاeغ%م.ز.ن ال%ر

وغ�ماز¬ وغ�ماز.ة: موضع، وقيل: هي بئر أ%و عي؛ وف التهذيب: وعي



غ�ماز.ة% معروفة ذكرها ذو الرمة فقال:
ت.و.خ_ى با الع.ي\ن.ي\ن,، ع.ي\ن.ي\ غ�ماز.ة،

أ%ق%بe ر.باع¬ أ%و ق�و.ي\ر,ح' عام,
قال: وبالس_و\د.ة1 عي أ�خرى يقال لا ع'ي.ي\ن.ة� غ�ماز.ة%، نسبت إ,ل

غ�ماز.ة من و.ل%د1 ج.ر,ير، قال: وغ�ماز.ة� عي أ�خرى بالزاي؛ قال ذو
الرمة يصف الوحش وانتقاض ج.ر\و,ها:

ص.واف1ن' ل ي.ع\د1ل}ن. بالو,ر\د1 غ%ي\ر.ه'،
ولكنها ف م.و\رد.ي\ن, ع1دال�ها
أ%ع.ي\ن' ب.ن ب.و¼ غ�ماز.ة� م.و\ر,د¬

لا، حي ت}تاب' الدeج.ى، أ%م أ�ثال�ها؟
قال شر: عادلت بي كذا وكذا أ%يeهما أ%تى.

@غوز: قال ال4زهري ف ترجة غ%زا: الغ.ز\و القصد، وكذلك الغ.و\ز'، وقد
eإ,ذا قصده. وال4غ}و.ز': البار vوغ%و\زا vغ%زاه وغاز.ه' غ%ز\وا

بأ%هله.
@غب: الغ.ب\ن'، بالتسكي، ف البيع، والغ.ب.ن'، بالتحريك، ف الرأ}ي.

وغ%ب,ن\ت. رأ}ي.ك أ%ي ن.س3يته وض.ي_ع\ته. غ%ب,ن. الشيء4 وغ%ب,ن. فيه
غ%ب\ناv وغ%ب.ناv: نسيه وأ%غفله وجهله؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

غ%ب,ن\ت'م\ ت.تاب'ع. آلئ1نا،
وح'س\ن. ال1وار,، وق�ر\ب. الن_س.ب.

والغ.ب\ن': الن>سيان. غ%ب,ن\ت' كذا من حقي عند فلن أ%ي نسيته
وغ%ل1ط}ت' فيه. وغ%ب.ن. الرجل% ي.غ\ب,ن'ه غ%ب\ناv: م.ر_ به وهو مائلD فلم يره
ول ي.ف}ط�ن\ له. والغ.ب\ن': ضعف الرأ}ي، يقال ف رأ}يه غ%ب\ن¬. وغ%ب,ن.

ر.أ}ي.ه، بالكسر، إذا ن'ق1ص.ه، فهو غ%ب,ي أ%ي ضعيف الرأ}ي، وفيه غ%بان.ة.
وغ%ب,ن. رأ}ي'ه، بالكسر، غ%ب.ناv وغ%ب.انة: ض.ع'ف. وقالوا: غ%ب. رأ}ي.ه،

فنصبوه على معن ف%ع_ل%، وإن ل يلفظ به، أ%و على معن غ%ب,ن. ف
رأ}يه، أ%و على التمييز النادر. قال الوهري: قولم س.ف1ه. ن.ف}س.ه وغ%ب,ن.

ر.أ}ي.ه وب.ط1ر. ع.ي\ش.ه وأ%ل1م. ب.ط}ن.ه وو.ف1ق. أ%م\ر.ه ور.ش1د. أ%م\ر.ه
كان ال4صل� س.ف1ه.ت\ ن.فس' زيد ور.ش1د. أ%م\ر'ه، فلما ح'و_ل% الفعل إل

الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه، ل4نه صار ف معن س.ف�ه.
ن.ف}س.ه، بالتشديد؛ هذا قول البصريي والكسائي، ويوز عندهم تقدي هذا النصوب



كما يوز غلم.ه ض.ر.ب. زيد¬؛ وقال الفراء: لا حو>ل الفعل من النفس
إل صاحبها خرج ما بعده م'ف%س>راv لي.د'ل� على أ%ن الس_ف%ه فيه، وكان

حكمه أ%ن يكون س.ف1ه. ز.يد¬ ن.ف}ساv ل4ن ال�ف%س>ر ل يكون إل نكرة،
ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيهاv با، ول يوز عنده تقديه

ل4ن ال�ف%س>ر. ل ي.ت.ق%د_م؛ ومنه قولم: ض1ق}ت' به ذ%ر\عاv وط1ب\ت'
به ن.ف}ساv، والعن ضاق ذ%ر\ع1ي به وطاب.ت\ ن.ف}س3ي به. ورجل غ%ب,ي¬

وم.غ\ب'ونD ف الرأ}ي والعقل والد>ين. والغ.ب\ن' ف البيع والشراء:
الو.ك}س'، غ%ب.ن.ه ي.غ\ب,ن'ه غ%ب\ناv هذا ال4كثر أ%ي خد.عه، وقد غ�ب,ن. فهو

م.غ\ب'ونD، وقد حكي بفتح الباء 
(* قوله «وقد حكي بفتح الباء» أي حكي الغب

vف البيع والشراء كما هو نص الكم والقاموس). وغ%ب,ن\ت' ف البيع غ%ب\نا
إذا غ%ف%ل}ت. عنه، بيعاv كان أ%و ش1ر.اء. وغ%ب.ي\ت' الرجل% أغ}باه

vغ%ب.نانا �أ%ش.د_ الغ1باء، وهو مثل الغ.ب\ن,. ابن ب'ز'ر\ج: غ%ب,ن. الرجل
شديداv وغ�ب,ن. أ%شد� الغ.ب.نان1، ول يقولون ف الر>ب\ح إ,ل� ر.ب,ح.

أ%شد� الر>بح والر_باحة والر_باح؛ وقوله:
قد كان%، ف أ%كل الك%ر,يص, ال%و\ض'ون،

وأ%ك}لك1 التمر ب'ب\ز� م.س\م'ون،
ل1ح.ض.ن� ف ذاك ع.ي\ش¬ م.غ\ب'ون.

قوله: مغبون أ%ي أ%ن غيهم فيه 
(* قوله «أي أن غيهم فيه» كذا بالصل

والكم أي أن غيهم يغبنهم فيه. وقوله «إل أنم ل يعيشونه» أي ل يعيشون
به)، وهم يدونه كأ%نه يقول هم يقدرون عليه إل أ%نم ل ي.ع1يشونه،

.Òوقيل: غ%ب.ن'وا الناس. إ,ذا ل ي.ن.ل}ه غي'هم. وح.ض.ن¬ هنا؛: حي
والغ.ب,ين.ة من الغ.ب\ن,: كالش_ت1يم.ة من الش_ت\م. ويقال: أ%ر.ى هذا ال4مر

عليك غ%ب\ناv؛ وأ%نشد: أ
4ج'ول� ف الدار, ل أ%راك، وف الـ

ـد�ار أ�ناس¬ ج,وار'هم غ%ب\ن'.
وال%غ\ب,ن': ال3ب,ط� والرeف}غ� وما أ%طاف به. وف الديث: كان إذا
اط�لى بدأ%4 بغابنه؛ ال%غاب,ن': ال4ر\فاغ�، وهي ب.واط1ن' ال4ف}خاذ عند

ال%وال1ب، جع م.غ\ب,ن� من غ%ب.ن. الثوب. إذا ثناه وعطفه، وهي م.عاط1ف'



اللد أ%يضاv. وف حديث عكرمة: من م.س_ م.غاب,ن.ه فل}ي.ت.وضأ}؛ أ%مره
بذلك استظهاراv واحتياطاv، فإ,ن الغالب على من ي.ل}م.س' ذلك الوضع. أ%ن

تقع يده على ذكره، وقيل: الغاب,ن' ال4ر\فاغ� والباط، واحدها م.غ\ب,ن¬.
وقال ثعلب: كل© ما ث%ن.ي\ت. عليه فخذ%ك فهو م.غ\ب,ن. وغ%ب.ن\ت' الشيء4

إذا خ.ب.أ}ته ف ال%غ\ب,ن,. وغ%بن\ت' الثوب. والطعام.: مثل خ.ب.ن\ت'.
والغاب,ن': الفات1ر' عن العمل. والت_غ.اب'ن: أ%ن ي.غ\ب,ن. القوم' بعضهم

بعضاv. ويوم الت_غ.اب'ن: يوم البعث، من ذلك، وقيل: سي بذلك ل4ن أ%هل
النة ي.غ\ب,ن' فيه أ%هل% النار با يصي إليه أ%هل النة من النعيم وي.ل}ق%ى
فيه أ%هل� النار من العذاب الحيم، وي.غ\ب,ن' من ارتفعت منزلت'ه ف

النة م.ن\ كان د'ون% منزلته، وضرب ال ذلك مثلv للشراء والبيع كما قال
تعال: هل أد'ل©ك�م على تارة ت'ن\جيكم من عذاب أ%ليم؟ وسئل السن عن قوله

تعال: ذلك يوم' الت_غاب'ن,؛ فقال: غ%ب.ن. أ%هل� النة أ%هل% النار أ%ي
اس\ت.ن\ق%ص'وا عقول%هم باختيارهم الكفر على ال3يان. ون.ظ%ر ال%س.ن'

إل رجل غ%ب.ن. آخر ف بيع فقال: إن هذا ي.غ\ب,ن' عقل%ك أ%ي ي.ن\ق�صه.
وغ%ب.ن. الثوب. ي.غ\ب,ن'ه غ%ب\ناv: كفه، وف التهذيب: طال% ف%ث%ناه، وكذلك
ك%ب.نه، وما ق�ط1ع. من أ%طراف1 الثوب فأ�سق1ط% غ%ب.ن¬؛ وقال ال4عشى:

ي'ساق1ط�ها كس3قاط1 الغ.ب.ن\.
والغ.ب\ن': ث%ن\ي' الشيء من د.ل}و أ%و ثوب لي.ن\ق�ص. من طوله. ابن شيل:

يقال هذه الناقة ما ش1ئ}ت. من ناقة{ ظ%ه\راv وك%ر.ماv غي أ%نا
م.غ\ب'ونة ل يعلم ذلك منها، وقد غ%ب.ن'وا خ.ب.رها وغ%ب,ن'وها أ%ي ل ي.ع\ل%م'وا

ع1ل}م.ها.
@غدن: الغ.د.ن�: س.ع.ة� العيش والن_ع\مة�، وف الكم: الس\ت1ر\خاء

والفتور؛ وقال الق�لخ' 
(* قوله «وقال القلخ» كذا ف الصحاح، قال الصاغان

ف التكملة وقال الوهري: قال القلخ ول تضع إل. وللقلخ بن حزن أرجوزة
على هذه القافية ول أجد ما ذكره الوهري فيها اهـ. وف التهذيب قال عمر

بن لأ{: ول تضع إل) :
ول ت'ض1ع\ أ%ولد.ها من الب.ط%ن\،
ول ت'ص1ب\ه' ن.ع\س.ةD على غ%د.ن}.

أ%ي على ف%ت\ر.ة{ واسترخاء؛ قال ابن بري والذي أ%نشده ال4صمعي فيما



حكاه عنه ابن جن:
أ%ح\م.ر' ل ي'ع\ر.ف\ ب,ب'ؤ\س� م'ذ} م.ه.ن\،

ول ت'ص1ب\ه ن.ع\س.ةD على غ%د.ن}.
vأ%ي ن.ع\مة vي'. وإن ف بن فلن لغ.د.ناYالن_ع\مة والل :�والغ.د.ن
ول1يناv، وكذلك الغ'د'ن_ة. وإنم لفي ع.ي\ش� غ�د\ن.ة{ وغ�د'ن_ة{ أ%ي

ر.غ}د{؛ عن اللحيان؛ قال ابن سيده: وأ%شك ف ال�ول. وفلن ف غ�د'ن_ة{
:�من عيشه أ%ي ف ن.ع\م.ة{ ور.فاهي.ة. والغ'د.ان© وال�غ\د.و\د1ن

الشابe الناعم. وشجر م'غ\د.و\د1نD: ناعم م'ت.ث%ن¼؛ قال الراجز:
أ%ر\ض¬ با الت>ي' مع الرeم�ان1،
وع1ن.ب¬ م'غ\د.و\د1ن� ال4فنان1.

واغ}د.و\د.ن% الن_ب\ت' إذا اخ\ض.ر_ حت ي.ض\ر,ب. إل السواد1 من
ش1د_ة1 ر,ي>ه. وح.ر.ج.ةD م'غ\د.و\د1نةD: وذلك إذا كانت ف الر>مال, حبال

ي.ن\ب'ت' فيها س.ب.طD وث�م.ام¬ وص.ب\غاء� وث�د�اء�، ويكون وس.ط% ذلك
أ%ر\ط%ى وع.ل}قى، ويكون أ�خ.ر' منها ب'ل}قاv تراهن_ بيضاv، وفيها مع ذلك حرة

ول ت'ن\ب,ت' من الع1يدان1 شيئاv، فيقال لذلك ال%ب\ل, ال4ش\ع.ر' من
ج.ر_ى نبات1ه. شر: ال�غ\د.و\د1نة� ال4رض الكثية الكل3 ال�لت.ف�ة�؛

يقال: كل# م'غ\د.و\د1نD أ%ي م'لت.فÒ؛ قال العجاج:
م'غ\د.و\د1ن� ال4ر\ط%ى غ�د.ان© الض_ال.

غ�د.ان© الض�ال أ%ي كثي ر.ي�ان� م'س\تر\خ�؛ قال رؤبة:
ود.غ}ي.ةD من خ.ط1ل� م'غ\د.و\د1ن1.

وهو السترخي التساقط، وهو عيب ف الرجل. وأ%رض م'غ\د.و\د1نةD إذا كانت
م'ع\شبةv. وشابÒ غ%د.و\د.نD: ناعم؛ عن السياف. والش_باب'

الغ'د.ان©: الغ.ضe؛ قال رؤبة:
لا ر.أ%ت\ن خ.ل%ق. ال�م.و_ه1،

ب.ر_اق. أ%ص\لد1 الب, ال4ج\ل%ه1،
ب.ع\د. غ�د.ان© الش_باب, ال4ب\ل%ه1.

غ�د.ان© الشباب: ن.ع\م.ت'ه. وشعر غ%د.و\د.نD وم'غ\د.و\د1نD: كثي ملتف
طويل. واغ}د.و\د.ن% الشعر: طال وت؛ قال حسان بن ثابت:

،vوقامت\ ت'رائيك. م'غ\د.و\د1نا
إذا ما ت.ن'وء� به آد.ها.



أ%بو عبيد: ال�غ\د.و\د1ن� الشعر الطويل. وقال أ%بو زيد: شعر
م'غ\د.و\د1نD شديد السواد ناعم. قال ابن دريد: وأ%حسب' أ%ن الغ'د'ن_ة لمة غليظة

ف الل�هازم. والغ1د.ان�: القضيب الذي ت'ع.ل�ق' عليه الثياب، يانية.
وبنو غ�د\ن{ وبنو غ�د.انة: قبيلتان. وغ�دانة: حيÒ من ي.ر\بوع؛ قال

ال4خطل:
،vم'ز.ن_مة vد.ان.ة ع1د_انا�واذ}ك�ر\ غ

من ال%ب.ل�ق,، ت'ب\ن.ى حول%ها الص>ي.ر'.
قال ابن بري: ع1د_اناv جع ع.ت'ود{ أ%ي مثل ع1د_ان، قال: وإن شئت

نصبته على الذم، وال%ب.ل�ق': غ%نم¬ ل1طاف ال4جسام ل ت.ك}ب.ر'.
@غرن: الغ1ر\ي.ن' والغ1ر\ي.ل�: ما بقي ف أ%سفل القارورة من الدeه\ن،

وقيل: هو ث�ف}ل� ما ص'ب,غ% به. والغ1ر\ي.ن': ما بقي ف أ%سفل الوض والغدير
من الاء أ%و الطي كالغ1ر\ب.ل، وقد تقدم. وقال ثعلب: الغ1ر\ي.ن' ما

يبقى من الاء ف الوض والغدير الذي ت'ب\قى فيه الد_عاميص' ل ي'ق}د.ر'
على شربه، وقيل: هو الطي الذي يبقى هنالك، وقيل: الغ1ر\ي.ن'، مثل

،vأ%و يابسا vالد>ر\هم,، الطي الذي يمله السيل فيبقى على وجه ال4رض رطبا
وكذلك الغ1ر\ي.ل وهو مبدل منه، وقال يعقوب: قال ال4صمعي الغ1ر\ي.ن' أ%ن ييء

الس_يل� ف%ي.ث}ب'ت. على ال4رض، فإ,ذا ج.ف_ رأ%يت الطي رقيقاv على
وجه ال4رض قد تش.ق�ق.؛ فأ%ما قوله:

ت.ش.ق�ق%ت\ ت.ش.ق©ق. الغ1ر\ي.ن>
غ�ض'ون'ها، إذا ت.دان.ت\ م1ن>ي.

.Dإنا أ%راد الغ1ر\ي.ن. فش.د_د. للضرورة، والطائفة من كل ذلك غ1ر\ي.نة
وغ%ر_ان�: اسم واد{، ف%ع�الD منه كأ%ن�

ذلك يكثر فيه. التهذيب: غ�ران� موضع؛ قال الشاعر:
بغ'ر.ان% أ%و وادي الق�ر.ى اضطرب.ت\ به

ن.ك}باء�، بي. ص.باv وبي. شال,.
وف الديث ذكر غ�ران%: هو بضم الغي وتفيف الراء واد قريب من

ال�د.ي\ب,ية، نزل به سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف مسيه. وأ%ما
غ�راب¬، بالباء، فجبل بالدينة على طريق الشام. والغ.ر.ن�: ذ%كر. الغ1ر\بان1،
وقيل: هو ذكر' الع.قاع1ق، وقيل: هو شبيه بذلك، والمع أ%غ}رانD. وقال

أ%بو حات ف كتاب الطي: الغ.ر.ن� الع'قاب'. قال ابن بري: الغ.ر.ن� ذ%ك%ر'



الع1ق}بان1؛ قال الراجز:
لقد ع.ج,ب\ت' من س.ه'وم� وغ%ر.ن}.

والس_ه'وم': ال�نثى منها.
@غسن: الغ'س\ن.ة�: ال�ص\لة� من الش_ع.ر، وكذلك الغ'س\ناة�؛ وقال

:�ح'م.ي\د¬ ال4ر\قط
بينا الف%ت ي.خ\ب,ط� ف غ�س\نات1ه،
إذ ص.ع1د. الد_ه\ر' إل ع1ف}رات1ه،
فاج\تاح.ها بش.ف}ر.ت.ي\ م1ب\رات1ه.

قال ابن بري: ويروى هذا الرجز ل%ن\د.ل� الط©ه.و,ي�، قال: والذي رواه
ثعلب وأ%بو عمرو: ف غ%ي\سات1ه، قال: والغ.ي\سة� الن_ع\مة� والن_ضارة.

ويقال للفرس الميل: ذو غ�س.ن�. ال4صمعي: الغ'س.ن' خ'ص.ل� الشعر من
الرأ%ة والفرس، وهي الغ.دائر. وقال غيه: الغ'س.ن' شعر الناصية، فرس ذو

:vس.ن؛ قال عدي بن زيد يصف فرسا�غ
م'ش\ر,ف' الادي له غ�س.ن¬،

ي'ع\ر,ق' الع1ل}ج.ي\ن, إ,ح\ضارا
(* قوله «يعرق العلجي» كذا بالصل يعرق بالعي الهملة، والعلجي

بالتثنية، ومثله ف التهذيب إل أن يعرق فيه بالغي العجمة). أ%ي يسبقها إذا
أ%ح\ض.ر.. والغ'س.ن': خ'ص.ل� الشعر من الع'ر\ف1 والناصية والذوائب، وف

الكم وغيه: الغ'س.ن' شعر' الع'ر\ف1 والناصية والذوائب؛ قال ال44عشى:
غ%دا بت.ليل�، كج,ذ}ع, ال1ضا

ب, ح'ر> الق%ذال,، طويل, الغ'س.ن\.
قال ابن بري: الضاب جع خ.ض\بة{ وهي الد_ق}ل%ة� من النخل؛ ومثله

لع.د1ي�:
وأ%ح\و.ر' العي. م.ر\ب'وب¬ له غ�س.ن¬،

م'ق%ل�د¬ من جياد1 الدeر> أ%ق}صابا.
ورجل غ%س.انê: جيلD جد�اv. والغ.ي\سان: ح1د_ة الشباب، وقيل:

الشباب'، إن جعلته ف%ي\عالv فهو من هذا الباب؛ وأ%نشد ابن بري للراجز:
ل ي.ب\ع'د.ن} ع.ه\د' الش_باب, ال4ن\ض.ر,،

وال%ب\ط� ف غ%ي\سان,ه الغ.م.ي\د.ر,.
والغ.م.ي\د.ر': الناعم. ويقال: لست. من غ%س_انه ول غ%ي\س.ان,ه أ%ي من



ض.ر\ب,ه. ولست. من غ%س_ان1 فلن وغ%ي\سان,ه أ%ي لست من رجاله. ويقال:
كان ذلك ف غ%ي\سان1 شبابه أ%ي ف ن.ع\م.ة1 شبابه وط%راءت1ه. وقال شر: كان

ذلك ف غ%ي\س.ات1 شبابه وغ%ي\سان,ه بعن واحد{ أ%ي ف ح1ينه. ويقال ف
جع الغ'س\ن.ة أ%يضاv غ�س\نات¬ وغ�س'نات؛ قال الراجز:

ف%ر'ب_ ف%ي\نان{ ط%ويل� أ%م.م'ه\،
ذ1ي غ�س'نات{ قد د.عان أ%ح\ز'م'ه\.

السeل%ميe: فلن على أ%غ}سان{ من أ%بيه وأ%ع\س.ان{ أ%ي أ%خلق.
ويقال: امرأ%ة غ%ي\س.ة ورجل غ%ي\س¬ أ%ي ح.س.ن¬، قال: فهذا يقضي بزيادة النون.

ويقال: هو ف غ%ي\سان ش.بابه أ%ي ف ح'س\نه، ومن جعله من الغ'س\نة، وهي
ال�ص\لة� من الشعر، ل4نه ف ن.ع\م.ة1 ش.بابه واسترخائه كالغ'س\ن.ة1،

فالنون عنده أ%صلية. أ%بو زيد: لقد علمت' أ%ن� ذاك من غ%س_ان1 قلبك أ%ي من
أ%قصى نفسك. والغ.ي\س.انة: الناعمة. والغ.ي\سان�: الناعم؛ قال أ%بو

و.ج\ز.ة:
غ%ي\س.ان.ةD ذلك من غ%ي\سان,ها.

وغ%س_ان�: اسم ماء نزل عليه قوم من ال4ز\د1 فن'س3ب'وا إليه، ومنهم بنو
ج.ف}ن.ة ر.ه\ط� ال�لوك1؛ قال حسان:

إما سأ%لت.، فإ,نا م.ع\ش.ر¬ ن'ج'ب¬،
.�ال4ز\د' ن,س\ب.ت'نا، والاء غ%س_ان
ويقال: غ%س_ان اسم قبيلة.

@غشن: ت.غ.ش_ن. الاء�: ر.ك1ب.ه الب.ع.ر' ف غ%دير ونوه. والغ'شانة:
الك�1ر.ابة، وقد ذكرت بالعي أ%يضاv، قال: وهو الصحيح. أ%بو زيد: يقال لا

يبقى ف الك1ب.اس.ة من الرeط%ب إذا ل�ق1ط%ت\ النخلة الك�3ر.ابة
والغ'شانة والب'ذارة والش_م.ل� والشeماش1م'، والع'شانة بالعي.

@غصن: الغ'ص\ن': غ�ص\ن' الشجر، وف الكم: الغ'ص\ن' ما تشعب عن ساق
الشجرة د1قاق�ها وغ1لظ�ها، والمع أ%غ}صانD وغ�ص'ون وغ1ص.نة، مثل ق�ر\ط{
وق1ر.ط%ة{، والغ'ص\نة: الشeع\بة الصغية منه. يقال: غ�ص\ن.ة واحدة، والمع
غ�ص\ن¬، وتكر�ر ف الديث ذكر الغ'ص\ن, وال4غ}صان1. وغ%ص.ن. الغ'ص\ن.

ي.غ\ص1ن'ه غ%ص\ناv: ق%ط%عه وأ%خ.ذ%ه. وقال الق%نان©: غ%ص.ن\ت' الغ'ص\ن.
غ%ص\ناv إذا مددته إليك، فهو م.غ\ص'ون. ابن ال4عراب: غ%ص.نن فلن عن
حاجت ي.غ\ص1ن'ن أ%ي ثنان عنها وكفن؛ قال ال4زهري: هكذا أ%ق}رأ%نيه



ال�ن\ذري ف النوادر، وغيه يقول غ%ض.ن.ن، بالضاد، ي.غ\ض1ن'ن، وهو شر،
قال: وهو صحيح. وما غ%ص.نك عن أ%ي ما ش.غ.لك، مشتق من الغ'ص\ن.ة، كما

قالوا ف هذا العن: ما ش.ع.بك عن أ%ي ما ش.غ.لك، فاشتقوه من الشeع\ب.ة1،
وال4عرف ما غ%ض.نك عن. وغ%ص_ن. الع'ن\ق�ود' وأ%غ}ص.ن.: ك%ب'ر ح.بeه

شيئاv. وثور أ%غ}ص.ن: ف ذنبه بياض. وغ�ص\ن¬ وغ�ص.ي\ن: اسان. قال ابن
دريد: وأ%ح\س3ب' أ%ن بن غ�ص.ي\ن بطن. وأ%بو الغ'ص\ن: ك�ن\ي.ة ج'ح.ى.

@غضن: الغ.ض\ن' والغ.ض.ن': الك%س\ر' ف ال1ل}د والثوب والدرع وغيها،
وجعه غ�ض'ون؛ قال كعب بن زهي:

إذا ما ان\ت.حاه'ن_ ش'ؤ\ب'وب'ه،
رأ%يت. لاع1ر.ت.ي\ه غ�ض'ونا.

التهذيب: الغ'ض'ون مكاس1ر' اللد ف ال%بي والن_ص1يل,، وكذلك غ�ض'ون
الك�م> وغ�ض'ون� درع الديد؛ وأ%نشد:

ت.ر.ى فوق. الن>طاق, لا غ�ض'ونا.
وغ�ض'ون� ال�ذ�ن1: م.ثان,يها، وكل ت.ث%ن¼ ف ثوب أ%و جلد غ%ض\ن¬

وغ%ض.ن¬. وقال اللحيان: الغ'ض'ون والت_غ\ض1ي' الت_ش.نeج'؛ وأ%نشد:
خ.ريع. الن_ع\و, م'ض\ط%ر,ب. الن_واحي،
كأ%خلق, الغ.ر,يق%ة1، ذا غ�ض'ون1.

واحدها غ%ض\ن¬ وغ%ض.ن¬؛ قال: وهذا ليس بشيء ل4نه عب عن الغ'ض'ون
بالت_ش.نeج الذي هو الصدر، والصدر ليس ي'ج\مع فيكون له واحد. وقد

ت.غ.ض_ن.، وغ%ض_ن\ت'ه فت.غ.ض_ن.. والت_غ\ض1ي' أ%يضاv: الر>جاع'.
وال�غاض.ن.ة: ال�كاس.رة بالعيني للر>يبة. وال4غ}ض.ن': الكاس1ر' ع.ي\ن.ه

خ1ل}قةv أ%و عداوة أ%و ك1ب\راv؛ قال:
يا أ%يeها الكاس1ر' ع.ي\ن. ال4غ}ص.ن,.

والغ.ض.ن': ت.ث%ن>ي الع'ود وت.ل%و>يه. وغ%ض.ن' الع.ي\ن,: ج,ل}د.ت'ها
الظاهرة. ويقال للم.ج\د'ور إذا أ%ل}ب.س. ال�د\ر,يe جلد.ه: أ%صبح جلده

غ%ض\ن.ة واحدة، وقد يقال بالباء. ول�ط1يل%ن_ غ%ض.ن.ك أ%ي ع.ناء4ك.
ال4زهري: أ%بو زيد تقول العرب للرجل ت'وع1د'ه ل4م'د_ن� غ%ض.نك أ%ي

ل�طيل%ن_ عناءك، ويقال غ%ض\نك؛ وأ%نشد:
أ%ر.ي\ت. إن س'ق}نا س1ياقاv ح.س.نا،

ن.م'دe من آباط1ه,ن_ الغ.ض.نا.



وغ%ض.ن.ه ي.غ\ض1ن'ه وي.غ\ض'ن'ه غ%ض\ناv: حبسه. ويقال: ما غ%ض.نك عنا أ%ي
ما عاقك عنا. ابن ال4عراب: غ%ص.نن,ي عن حاجت ي.غ\ص1ن'ن، بالصاد، وهو

غلط، والصواب غ%ض.ن.ن ي.غ\ض1ن'ن ل غي. وغ%ض.ن.ت1 الناقة بولدها
وغ%ض_ن.ت\: أ%لقت\ه لغي تام قبل أ%ن ينبت الشعر عليه وي.س\ت.ب,ي.

خ.ل}ق�ه. قال أ%بو زيد: يقال لذلك الولد غ%ض1ي¬، والسم الغ1ضان�. وغ%ض_ن.ت1
السماء� وأ%غ}ض.ن.ت السماء إ,غ}ضاناv: دام مطرها. وأ%غ}ض.ن.ت\ عليه

ال�م_ى: دامت وأ%ل%ح_ت\؛ عن ابن ال4عراب.
@غفن: التهذيب: قال أ%بو عمرو وأ%تيته على إ,ف�ان1 ذلك وق1ف�ان1 ذلك

وغ1ف�ان1 ذلك، قال: والغي ف بن كلب.
@غلن: ب,ع\ت'ه بالغ.لنية أ%ي بالغ.لء، قال: هذا معناه 

(* قوله «هذا
معناه» أ%ي قال ابن سيده هذا إل لنا عبارته). وليس من لفظه؛ وقول

ال4عشى:
وذا الش_ن\ء3 فاش\ن.أ}ه'، وذا الو'د� فاج\ز,ه

على و'د>ه، أ%و ز,د\ عليه الغ.لنيا.
هو من هذا، إ,نا أ%راد الغلء4 أ%و الغال. فإ,ن قلت: فإ,ن9 و.ز\ن%

الغ.لنيا هنا الف%عال وقد قال سيبويه إ,ن الاء لزمة لف%عالية، قيل له:
قد يوز أ%ن يكون هذا ما ل يروه سيبويه، وقد يكون أ%ن يريد ال4عشى

الغ.لنية فحذف الاء ضرورة ليسلم الر_و,ي� من الوصل، ل4ن هذا الشعر غي
موصول، أ%ل ترى أ%ن قبل هذا:
م.ت ك�ن\ت' ز.ر_اعاv أ%ج'رe الس_وانيا.

والقطعة معروفة من شعره، وقد يكون الغلنيا جع غلنية، وإن كان هذا ف
.vالصادر قليل

@غمن: غ%م.ن. ال1ل}د. ي.غ\م'ن'ه، بالضم، وغ%م.ل%ه' إذا ج.م.عه بعد
س.ل}خ1ه وتركه م.غ\موماv حت ي.س\ت.ر\خ1ي. ص'وف�ه؛ وقيل: غ%م>ه ل1ي.ل1ي.
للدباغ وي.ن\ف%س3خ. عنه ص'وفه، فهو غ%م1ي¬ وغ%ميل. وغ%م.ن. الب'س\ر.:
غ%م_ه لي'د\ر,ك.. وغ%من. الرجل%: أ%ل}قى عليه الثياب لي.ع\ر.ق. ون.خ\ل

م.غ\م'ونD: ت.قار.ب. بعضه من بعض ول ي.ن\ف%س3خ كم.غ\مول. والغ'م\ن.ة:
الغ'م\ر.ة الت ت.ط}ل1ي با الرأ%ة وج\ه.ها؛ قال ال4غلب:

ل%ي\س.ت\ من الل�ئي ت'س.و_ى بالغ'م.ن\.



ويقال: الغ'م\نة الس_بيذاج'.
@غنن: الغ'ن_ة: صوت ف ال%ي\ش'وم، وقيل: صوت فيه ترخيم¬ نو. الياشيم

تكون من نفس ال4نف، وقيل: الغ'ن_ة أ%ن يري الكلم' ف الل�هاة1، وهي
أ%قل من ال�ن_ة. البد: الغ'ن_ة أ%ن ي'ش\ر.ب. الرف' صوت. اليشوم،

،eوهو أغن ،eن_ة أ%شد منها، والترخيم حذف الكلم، غ%ن_ ي.غ.ن�وال
وقيل: ال4غ%نe الذي يرج كلمه من خياشيمه. وظب أ%غ%نe: يرج صوته من

خ.ي\شومه؛ قال:
فقد أ%ر.ن>ي ولقد أ%ر.ن>ي

غ�ر�اv، كأ%ر\آم الص_ر,ي, الغ'ن>.
وما أ%دري ما غ%ن_ن.ه' أ%ي جعله أ%غ%ن_. قال أ%بو زيد: ال4غ%نe الذي

يري كلمه ف ل%هاته، وال4خ.نe السادe الياشيم؛ وف قصيد كعب:
.�إ,ل� أ%غ%ن� غ%ض1يض الط�ر\ف1 مكحول

ال4غ%نe من الغ1ز\لن1 وغيها: الذي صوته غ�ن_ة؛ وقوله:
وج.ع.ل%ت\ ل%خ_ت'ها ت'غ.ن>يه.

أ%راد: ت'غ.ن>ن'ه، فحو_ل إحدى النوني ياء كما قالوا ت.ظ%ن_ي\ت' ف
تظننت. وقال ابن جن وذكر النون فقال: إنا زيدت النون ههنا، وإن ل تكن

حرف مد�، من قبل أ%نا حرف أ%غن�، وإ,نا عن به أ%ن حرف تدث عنه
الغ'ن_ة، فنسب ذلك إل الرف. وقال الليل: النون أ%ش.دe الروف غنة؛ واستعمل

يزيد' بن' ال4ع\ور الش_ن>يe الغ'ن_ة% ف تصويت الجارة فقال:
إذا ع.ل ص.و_ان'ه' أ%ر.ن_ا

ي.ر\م.ع.ها، وال%ن\د.ل% ال4غ%ن_ا.
وأ%غ%ن_ت1 ال4رض': اك}ت.هل ع'ش\ب'ها؛ وقوله:

فظ%ل}ن. ي.خ\ب,ط}ن. ه.ش1يم. الثYن>،
بعد. ع.م1يم, الر_و\ض.ة1 ال�غ1ن>.

يوز أ%ن يكون ال�غ1نe من ن.ع\ت1 الع.ميم، ويوز أ%ن يكون من نعت
الروضة، كما قالوا امرأ%ة م'ر\ض1ع¬؛ قال ابن سيده: وليس هذا بقوي. وأ%غ%ن_

الذ©باب': ص.و_ت، والسم الغ'نان�؛ قال:
حت إذا الوادي أ%غ%ن_ غ�نان'ه.

وروضة غ%ن_اء�: تر� الريح فيها غ%ي\ر. صافية1 الص_و\ت من ك%ثافة1
ع'ش\ب,ها والتفاف1ه؛ وطي¬ أ%غ%نe، وواد{ أ%غ%نe كذلك أ%ي كثي الع'ش\ب,،



ل4نه إذا كان كذلك أ%لفه الذYب_ان�، وف أ%صواتا غ�ن_ة. وواد{
م'غ1نÒ إذا كثر ذبابه للتفاف ع'شبه حت تسمع لطيانا غ�ن_ة، وقد أ%غ%ن_
إ,غ}ناناv. وأ%ما قولم واد{ م'غ1نÒ فهو الذي صار فيه صوت' الذباب، ول

Òيكون الذباب إل9 ف واد{ م'خ\ص1ب� م'ع\ش1ب�، وإ,نا يقال واد{ م'غ1ن
إ,ذا أ%ع\ش.ب. فكثر ذ�بابه حت تسمع ل4صواتا غ�ن_ة، وهو شبيه بالب'ح_ة.

.eوأ%رض غ%ن_اء�: قد ال}ت.ج_ ع'ش\ب'ها واغ}ت.م_، وع'ش\ب¬ أ%غ%ن
vويقال للقرية الكثية ال4هل: غ%ن_اء. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ن رجل

أ%تى على واد{ م'غ1ن¼؛ يقال: أ%غ%ن_ الوادي، فهو م'غ1نÒ أ%ي كثرت
أ%صوات' ذ�بابه، جعل الوصف له، وهو للذباب. وغ%ن_ الوادي وأ%غ%ن_، فهو

م'غ1نÒ: كثر شجره. وقرية غ%ن_اء: ج.م_ة� ال4هل والب'ن\يان والع'ش\ب،
وكله من الغ'ن_ة1 ف ال4نف. وغ%ن_ النخل وأ%غ%ن_: أ%د\رك. وأ%غ%ن_

ال� غ�ص\ن.ه أ%ي جعل غ�ص\ن.ه ناض1راv أ%غ%ن_. وأ%غ%ن_ الس>قاء� إذا
امتل4 ماء.

@غون: ابن ال4عراب: الت_غ.وeن� ال3صرار' على العاصي، والت_و.غ©ن'
ال3قدام' ف الرب.

vل بدل vغي: الغي: حرف تج، وهو حرف مهور مستعل، يكون أ%صل@
ول زائداv، والغي لغة ف الغيم، وهو السحاب، وقيل: النون بدل من

:vاليمي؛ أ%نشد يعقوب لرجل من بن تغلب يصف فرسا
ف1داء# خال%ت1ي وفداv ص.د1يقي،

وأ%ه\لي ك�ل©هم لب.ن ق�ع.ي\ن,
فأ%ن\ت. ح.ب.و\ت.ن,ي ب,ع1نان1 ط1ر\ف{،
شديد1 الش_د� ذي ب.ذ}ل� وص.و\ن1

كأ%ن>ي بي خاف1ي.ت.ي\ ع'قاب�،
ت'ر,يد' حامةv ف يوم غ%ي\ن,.

أ%ي ف يوم غيم؛ قال ابن بري: الذي أ%نشده الوهري:
أ%صاب حامة ف يوم غي.

والذي رواه ابن جن وغيه: يريد حامة، كما أ%ورده ابن سيده وغيه، قال:
vوهو أ%صح من رواية الوهري أ%صاب حامة. وغان.ت1 السماء� غ%ي\نا

وغ1ين.ت\ غ%ي\ناv: ط%ب_ق%ها الغ.يم'. وأ%غان% الغ.ي' السماء أ%ي أ%ل}ب.سها؛
قال ر'ؤبة:



أ%م\س.ى ب,للD كالربيع, ال�د\ج,ن,،
أ%م\ط%ر. ف أ%ك}ناف1 غ%ي\ن� م'غ\ي,ن,.

قال ال4زهري: أ%راد بالغي السحاب، وهو الغيم، فأ%خرجه على ال4صل.
وال4غ}ي.ن': ال4خ\ض.ر'. وشجرة غ%ي\ناء3 أ%ي خ.ض\راء3 كثية الورق ملتفة

ال4غصان ناعمة، وقد يقال ذلك ف الع'ش\ب، والمع غ1ي¬، وأ%شجار غ1ي¬؛
وأ%نشد الفراء:

ل%ع1ر\ض¬ من ال4ع\راض, ي'م\س3ي. حام'ه،
وي'ض\ح1ي على أ%ف}نان,ه الغ1ي, ي.ه\ت1ف'

والغ1ي\نة�: ال4ج.م.ة�. والغ1ي' من ال4راك والس>د\ر: كثرته واجتماعه
vوحسنه؛ عن كراع، والعروف أ%نه جع شجرة غ%ي\ناء3، وكذلك حكي أ%يضا
الغ1ينة جع شجرة غ%ي\ناء؛ قال ابن سيده: وهذا غي معروف ف اللغة ول ف

قياس العربية، إنا الغ1ين.ة� ال4ج.م.ة� كما قلنا، أ%ل ترى أ%نك ل تقول
الب,يض.ة� ف جع الب.ي\ضاء3 ول الع1يس.ة� ف جع الع.ي\ساء؟ فكذلك ل
يقال الغ1ين.ة� ف جع الغ.ي\ناء، اللهم إ,ل أ%ن يكون لتمكي التأ}نيث

أ%و يكون اساv للجمع. والغ.ي\نة الش_ج\راء�: مثل الغ.ي\ضة الضراء. وقال
أ%بو الع.م.ي\ثل: الغ.ي\نة ال4شجار' اللتفة ف البال وف الس_ه\ل بل

ماء، فإ,ذا كانت باء فهي غ%ي\ضة. والغ.ي\ن': شجر ملتف؛ قال ابن سده:
وما ي.ض.ع' به من ابن السكيت ومن اعتقاده أ%ن الغي. هو جع شجرة غ%ي\ناء،

وأ%ن الش>ي.م جع أ%ش\ي.م. وش.ي\ماء وز\ن'ه ف1ع\ل، وذهب عنه أ%نه
ف�ع\لD، غ�وم¬ وش'وم¬، ث كسرت الفاء لتسلم الياء كما فعل ذلك ف ب,يض�.

وغ1ي. على قلبه غ%ي\ناv: تغ.ش_ت\ه الش_ه\وة�، وقيل: غ1ي. على قلبه غ�طYي.
عليه وأ�ل}ب,س.. وغ1ي. على الرجل كذا أ%ي غ�طYي. عليه. وف الديث:

إ,نه لي'غان� على قلب حت أ%ستغفر ال ف اليوم سبعي مرة؛ الغ.ي\ن':
الغ.ي\م'، وقيل: الغ.ي\ن' شجر ملتف، أ%راد ما يغشاه من السهو الذي ل يلو

vكان مشغول vمنه البشر، ل4ن قلبه أ%بدا
بال تعال، فإ,ن ع.ر.ض. له و.ق}تاv م�ا عارض بشري ي.ش\غ.ل�ه من أ�مور

ال�م�ة والل�ة ومصالهما ع.د_ ذلك ذنباv وتقصياv، في.ف}ز.ع' إل
الستغفار؛ قال أ%بو عبيدة: يعن أ%نه يت.غ.ش_ى القلب. ما ي'ل}ب,س'ه؛ وكذلك

كل شيء ي.غ\ش.ى شيئاv حت ي'ل}ب,س.ه فقد غ1ي. عليه. وغان.ت\ نف}س'ه
:�ت.غ1ي' غ%ي\ناv: غ%ث%ت\. والغ.ي\ن': العطش، غان% ي.غ1ي'. وغانت1 ال3بل



مثل� غام.ت\. والغ1ينة، بالكسر: الصديد، وقيل: ما سال من اليت، وقيل: ما
سال من اليفة. والغ.ي\نة�، بالفتح: اسم أ%رض؛ قال الراعي:

ون.ك�ب\ن. ز'وراv عن م'ح.ي_اة% بعدما
ب.د.ا ال4ث}ل�، أ%ث}ل� الغ.ي\نة1 ال�ت.جاو,ر'.

ويروى الغ1ينة 
(* قوله «ويروى الغينة» أي بكسر الغي كما صرح به ياقوت).
الفراء: يقال هو آن.س' من ح'م_ى الغ1ي,. والغ1ي': موضع ل4ن أ%هلها

.vون كثياeي'ح.م
@غره: غ%ر,ه. به: كغ.ر,ي..

:vوعباو.ة vغبا: غ%ب,ي. الشيء4 وغ%ب,ي. عنه غ%با@
ل ي.ف}ط�ن\ له؛ قال الشاعر:
ف ب.ل}د.ة ي.غ.ب با ال1ر_يت'

أ%ي ي.خ\ف%ى؛ وقال ابن الرقاع:
أ%ل ر'ب_ ل%ه\و� آن,س� ول%ذاذ%ة{،

من الع.ي\ش, ، ي'غب,ي,ه ال1باء� ال�س.ت_ر'
وغ%ب,ي. ال4مر' عن: خ.ف1ي. فلم\ أ%عرفه. وف حديث الصوم: فإن غ%ب,ي.

عليكم أ%ي خ.ف1ي.، ورواه بعضهم غ�ب>ي.، بضم الغي وتشديد الباء الكسورة
لا ل يسم فاعله، وها من الغ.باء ش1به الغ.ب.رة ف السماء. التهذيب:

ابن ال4نباري الغ.با يكتب باللف لنه من الواو. يقال: غ%ب,يت عن الم\ر
غ%باوة. الليث: يقال غ%ب,ي. عن ال4مر, غ%باو.ةv ، فهو غ%ب,يÒ إذا ل

ي.ف}ط�ن\ للخ1ب> ونوه. يقال: غ%ب,ي. علي_ ذلك المر' إذا كان ل ي.فط�ن
له ول يعرف�ه، والغ.باوة الصدر. ويقال: فلن ذو غ%باو.ة{ أي ت.خ\فى
عليه ال�مور. ويقال: غ%ب,يت' عن ذلك ال4مر, إذا كان ل ي.ف}ط�ن له.

ويقال: اد\خ'ل} ف الناس فهو أ%غ}ب لك أ%ي أ%خفى لك.
ويقال: د.ف%ن فلن م'غ.ب_اةv ث ح.م.لن عليها، وذلك إذا أ%ل}قاك ف

م.ك}ر� أ%خ\فا9ه.
،vويقال: غ%ب> ش.ع\ر.ك أ%ي است.أ}ص1ل}ه'، وقد غ%ب_ى ش.ع.ر.ه ت.غ\ب,ية

�وغ%بيت' الشيء4 أ%غ}باه'، وقد غ%ب,ي. علي_ مثل�ه إذا ل ت.ع\رفه؛ وقول
قيس, بن ذ%ريح:

وك%يف. ي.ص.لYي م.ن\ إذا غ%ب,يت\ له'



د1ماء� ذوي الذم_ات1 والع.ه\د1 ط�ل�ت\
ل يفسر ثعلب غبي.ت\ له. وت.غاب عنه: ت.غ.اف%ل%. وفيه غ%ب\و.ة

وغ%باو.ة% أ%ي غ%ف}ل%ةD. والغ.بe، على ف%عيل: الغاف1ل� القليل� الف1ط}نة، وهو
من الواو، وأ%ما أ%بو علي فاش\ت.ق_ الغ.ب_ من قولم ش.ج.ر.ة غ%ب\ياء�
vغ%باوة �كأ%ن� جه\ل%ه غ%ط�ى عنه ما و.ض.ح لغيه. وغ%ب,ي. الرج'ل

وغ%باv، وحكى غيه غ%باءé، بالد�. وف الديث: إل الش_ياط1ي. وأ%غ}ب,ياء4
بن آدم؛ ال4غبياء: جع غ%ب,ي¼ كغن وأ%غ}ن,ياء، ويوز أ%ن يكون

أ%غ}باءé كأ%ي\تام�، ومثل�ه كم1يÒ وأ%ك}ماء#. وف الديث ق%ل1يل� الف1ق}ه1 خي¬
كثي, العباوة1. وف حديث ع.لي¼: تغاب. عن كلY ما ل ي.ص1حe لك أ%ي

تغاف%ل} وت.بال%ه\. وحكى ابن خالويه: أ%ن� الغ.باء الغ'بار'، وقد يضم
ويقصر فيقال الغ'ب.ى. والغ'باء�: شبيه¬ بالغ.ب.ر.ة تكون� ف السماء.

والغ.ب\ي.ة: الدف}ع.ة من الطر؛ وقال امرؤ القيس:
وغ%ب\ي.ة ش'ؤ\ب'وب� من الش>د> م'ل}ه,ب

وهي الدف}ع.ة من ال�ض\ر ش.ب_هها بدف}ع.ة الطر. قال ابن سيده:
الغ.ب\ية الدف}عة الشديدة� من الطر، وقيل: هي ال%ط}ر.ة ليست بالكثية، وهي

فوق. الب.غ\ش.ة1؛ قال:
فص.و_ب\ت'ه، كأ%ن_ه ص.و\ب' غ%ب\ية{

على الم\ع.ز, الض_احي، إذا س1يط% أ%ح\ض.را
ويقال: أ%غ}ب.ت1 السماء� إغ}باءé، فهي م'غ\ب,ي.ة؛ قال الراجز:

�وغ%ب.يات¬ بين.ه'ن_ و.ب\ل
قال: وربا ش'ب>ه با ال%ر\ي' الذي ي.ج,يء� بعد. ال%ر\ي ال4و_ل.

وقال أ%بو عبيد: الغ.ب\ية كالو.ث}ب.ة ف الس_ي\ر، والغ.ب\ية ص.ب¬ كثي¬
من ماء� ومن سياط{ ؛ عن ابن العراب؛ أنشد:

�إن� د.واء4 الطام1حات1 الس_ج\ل
،�الس_و\ط� والر>شاء� ث ال%ب\ل

�وغ%ب.يات¬ ب.ي\ن.ه'ن_ ه.ط}ل
قال ابن سيده: وأ%نا أ�رى على التشبيه بغ.ب.يات ال%طر. وجاء على
غ%ب\ية1 الشمس, أي غ%ي\بتها؛ قال: أ�راه على القلب,. وشجرةD غ%ب\ياء�:
م'ل}ت.ف�ة، وغ�صن أ%غ}ب.ى كذلك. وغ%ب\ية التeراب,: ما س.ط%ع. منه؛ قال

Dالعشى:إذا حال% من د'ونا غ%ب\ية



من التeر\ب,، فان\جال س1ربال�ها
وحكى الصمعي عن بعض العراب أ%نه قال: ال�م_ى ف أ�صول الن_خ\ل،

وش.رe الغ.ب.يات1 غ%ب\ية الت_ب\ل، وشرe النساء السeو.ي\داء ال1م\راض'،
وش.رÒ منها ال�م.ي\راء� ال1ح\ياض'. وغ%ب_ى ش.ع\ره: ق%ص_ر منه، لغة

لعبد القيس، وقد تكلم با غيهم؛ قال ابن سيده: وإنا قضينا بأ%ن�
أ%ل1ف%ها ياء# لنا ياء# واللم' ياءé أ%كثر' منها واواv. وغ%ب_ى الشيء4:

س.ت.ره؛ قال ابن أ%حر:
فما ك%ل�ف}ت'ك1 الق%د.ر. ال�غ.ب_ى،
ول الط%ي. الذي ل ت'عب,ر,ين.ا

الكسائي: غ%ب_يت البئر. إذا غ%ط�يت ر.أ}سها ث ج.لعت فوق%ها ت'رابÝا؛
قال أ%بو سعيد: وذلك التeراب' هو الغ1باء�.

والغابياء�: بعض' ج,ح.رة الي.ر\بوع.
@غثا: الغ'ثاء�، بالضم والد�: ما ي.حمل1ه' الس_يل� من الق%م.ش,، وكذلك

الغ'ث�اء�، بالتشديد، وهو أ%يضاv الز_ب.د والق%ذ%ر، وح.د_ه الزجاج
فقال: الغ'ثاء� الال1ك' البا من ورق الشجر الذي إذا خ.ر.ج. السيل� رأ%يته

مال1طاv ز.ب.د.ه، والمع ال4غ}ثاء. وف حديث القيامة: كما ت.ن\بت'
ال1ب_ة ف غ�ثاء3 السيل,، قال: الغ'ثاء�، بالد� والضم ، ما ييء� فوق.

السيل, ما ي.ح\م1ل�ه من الز_ب.د1 والو.س.خ, وغيه، وقد تكرر ف الديث.
وجاء ف مسلم: كما ت.ن\ب'ت الغ'ثاءة�؛ يريد ما احتم.له السيل� من

الب'زورات. وف حديث السن: هذا الغ'ثاء� الذي كنا ن'ح.د_ث عنه؛ يريد أ%ر\ذال
الناس, وس.ق%طهم. وغ%ثا الواد1ي ي.غ\ث}و غ%ث}واv فهو غاث{ إذا كثر
غ�ثاؤ'ه، وهو ما ع.ل الاء4؛ قال ابن سيده: هذه الكلمة يائ1ي_ة

vوغ%ث%يانا vالنفس. غ%ث%ت\ ن.ف}س.ه ت.غ\ث1ي غ%ث}يا �وواو,ي_ة.والغ.ث%يان: خ'ب\ث
وغ%ث1ي.ت\ غ%ثىÝ: جاشت وخ.ب'ث%ت\. قال بعضهم: هو تل©ب الف%م, فرب_ما

كان منه الق%يء�، وهو الغ.ث%يان. وغ%ث%ت السماء بس.حاب ت.غ\ث1ي إذا ب.د.أ%ت
ت'غ1يم'. وغ%ث%ا السيل� ال%ر\ت.ع. ي.غ\ثوه غ%ث}واv إذا جع بعضه إل

بعض وأ%ذ}ه.ب حلو.ت.ه، وأ%غ}ثاه' مثل�ه. وقال أ%بو زيد: غ%ثا الاء�
ي.غ\ث�و غ%ث}واv وغ%ثاءé إذا كثر فيه الب.ع.ر' والو.ر.ق والق%صب. وقال الزجاج

ف قوله تعال: الذي أ%خرج ال%ر\ع.ى فجعله غ�ثاءé أ%4ح\و.ى، قال :
ج.ع.له غ�ثاءé ج.ف�ف%ه حت ص.ي_ره ه.ش1يماv جافاv كالغ'ثاء الذي تراه فوق



الس_يل، وقيل: معناه أ%خ\ر.ج ال%ر\ع.ى أ%ح\و.ى أ%ي أ%خ\ض.ر فج.ع.له
�غ�ثاءé بعد. ذلك أ%ي يابساv. وحكى ابن جن: غ%ث%ى الواد1ي ي.غ\ث1ي، فهمزة

الغ'ثاء3 على هذا منقلبة عن ياء، وس.ه�ل%ه ابن جن بأ%ن ج.م.ع بينه وبي
غ%ث%يان العد.ة لا ي.ع\لوها من الرeطوبة1 ونوها، فهو م'ش.ب�ه بغ'ثاء

الوادي ، والعروف عند أ%ه\ل, اللغة غ%ث%ا الواد1ي ي.غ\ث�و غ%ثvا ، قال
،vال4زهري: الذي رواه أ%بو عبيد عن أ%ب زيد وغيه غ%ث%ت\ ن.فس'ه غ%ث}يا

وأ%ما الليث فقال ف كتابه: غ%ث1ي.ت نفس'ه ت.غ\ث%ى غ%ثىÝ وغ%ث%يانÝا.
قال ال4زهري: وكلم العرب على ما رواه أ%بو عبيد، قال: وما رواه الليث فهو

مول�د، وذكر ابن بري ف ترجة ع.ث%ا: يقال للض_بع' ع.ث}واء لك%ث}رة1
شعرها، قال: ويقال غ%ث}واء�، بالغي العجمة؛ قال الشاعر:

،Dل ت.س\ت.وي ض.ب'ع¬ غ%ث}واء� ج.ي\أ%ل%ة
وع.ل}ج.م¬ من ت'يوس, ال�د\م, ق1ن\عال

(* قوله «قنعال» هو هكذا ف الصل العتمد بيدنا بالعي الهملة.)
@غدا: الغ'د\وة ، بالضم: الب'ك}ر.ة ما بي ص.لة1 الغ.داة وطل�وع, الشمس.

وغ�د\و.ة� ، من يوم� بعين,ه، غي م'ج\راة: ع.ل%م¬ للوقت. والغداة :
كالغ'د\وة، وجعها غ%د.وات. التهذيب: وغ�د\وة معرفة ل ت'ص\ر.ف'؛ قال

الزهري: هكذا يقول�، قال النحويون: إنا ل ت'ن.و_ن ول ي.دخل فيها ال4ل1ف
واللم'، وإذا قالوا الغ.داة ص.ر.فوا، قال ال تعال: بالغداة والع.ش1ي>

ي'ريدون وج\ه.ه؛ وهي قراءة� جيع الق�ر�اء إل ما ر'وي عن ابن عامر� فإنه
قرأ% بالغ'د\و.ة1، وهي شاذة. ويقال: أ%ت.ي\ته غ�د\و.ة%، غي مصروفة{،
:�ل4نا معرفة مثل� س.ح.ر إل9 أ%نا من الظروف1 ال�ت.م.كYنة1، تقول

س1ي. على ف%رسك غ�د\و.ة% وغ�د\وةv وغ�دو.ة� وغ�دوةD، فما ن'و>ن% من هذا
فهو ن.ك1ر.ة، وما ل ي'ن.و_ن} فهو معرفة، والمع غ�دىÝ. ويقال: آت1يك
غ%داة% غ%د{، والمع الغ.د.وات' مثل ق%طاة{ وق%ط%وات{. الليث: يقال غ%د.ا

غ%د'ك. وغ%د.ا غ%د\و'ك.، ناقص¬ وتامÒ؛ وأ%نشد للبيد:
وما الناس' إل� كالد>يار, وأ%هل1ها

با ، يوم. ح.ل©وها ، وغ%د\واv ب.لق1ع'
وغ%د¬: أ%صل�ه غ%د\و¬، ح.ذ%ف�وا الواو. بل عوض�، ويدخل� فيه ال4لف'

واللم' للتعريف؛ قال:
اليوم عاجله ويعذل ف الغد



(* قوله «اليوم عاجله إل» هو هكذا ف الصل.)
وقال آخر: 

(* هو النابغة واول البيت : ل مرحباv بغد ول أهلv ب,ه)
إن كان% ت.ف}ر,يق' ال4ح1ب_ة1 ف غ%د1

وغ}د\و¬: هو ال4صل� كما أ%تى به ل%ب,يد، والن>سبة� إليه غ%د1يÒ، وإن
شئت غ%د.و,يÒ؛ وأ%نشد ابن بري للراجز:

ل ت.غ\ل�واها واد\ل�واها د.ل}و.ا ،
إن� م.ع. الي.و\م, أ%خاه غ%د\و.ا

وف حديث عبد1 الطلب, والفيل,:
ل ي.غ\ل1ب.ن� ص.ليب'ه'م ،

وم1حال�هم\ ، غ%د\واv، م1حال%ك\
الغ.د\و': أ%صل� الغ.د1، وهو اليوم' الذي يأ}ت بعد. يوم1ك، فح'ذ1ف%ت

لم'ه ول ي'س\ت.gعم.ل} تام�اv إل� ف الشعر، ول ي'رد عبد' الط�لب
الغ.د. بع.ي\ن,ه ، وإنا أ%راد. القريب. من الزمان. والغ.د' ثان يومك.،

مذوف' اللم,، وربا ك�ن,ي. به عن الز_من ال4خ1ي. وف التنزيل العزيز:
س.ي.ع\ل%م'ون% غ%داv م.ن الك%ذ�اب' ال4ش1ر'؛ يعن يوم. القيامة، وقيل:
ع.ن.ى يوم. الفتح. وف حديث ق%ض.اء3 الصل%وات1: فل}ي'ص.لYها حي

يذك�ر'ها، ومن الغ.د1 ل1ل}و.ق}ت1؛ قال الطاب: ل أ%ع\ل%م' أ%حداv من الف�قهاء
قال إن� قضاء الصل%وات1 يؤخ_ر إل وقت1 مث}ل1ها من الصلوات1 وي'ق}ضى؛

قال: وي'ش\ب,ه أ%ن يكون% ال4مر' اس\ت1ح\باباv لي.ح'وز. ف%ض1يلة الوقت1 ف
الق%ضاء، ول يرد إعادة الصلة ال%ن\س3ية حت ت'ص.ل�ى م.ر_ت.ي، وإنا
أ%راد أ%ن هذه الصلة وإن ان\ت.قل وقت'ها للن>سي\ان إل وقت1 الذ©ك}ر

فرنا باق1يةD على وقتها فيما بعد ذلك مع الذ©ك}ر,، لئل� ي.ظ�ن_
ظانê أ%نا قد س.ق%طت بان,قضاء3 وقتها أ%و ت.غ.ي�ر.ت\ بت.غ.يeر,ه. وقال

ابن السكيت ف قوله تعال: ول}ت.ن\ظ�ر\ ن.ف}س¬ ما قد_م.ت\ لغ.د{، قال:
vقد�مت لغد بغي واو. فإذا ص.ر_فوها قالوا غ%د.و\ت أ%غ}دو' غ%د\وا

وغ�د'و�اv، فأ%عادوا الواو.. وقال الليث: الغ'د'وe جع مثل� الغ.د.وات1،
والغ'د.ى جع' غ�د\و.ة؛ وأ%نشد:

بالغ'دى وال4صائ1ل,
وقالوا: إن لت1يه بالغ.دايا والع.شايا، والغ.داة� ل ت'ج\مع على



الغ.دايا، ولكنهم كس_روه على ذلك ليطابقوا بي ل%فظ1ه ول%ف}ظ1 العشايا، فإذا
أ%ف}رد'وه ل يك%س>روه. وقال ابن السكيت ف قولم: إن لتي,ه

بالغ.دايا والع.شايا، قال: أ%رادوا جع الغ.داة فأ%ت\ب.ع'وها الع.شايا للزدواج،
وإذا أ%ف}ر.د. ل يز، ولكن يقال غ%داةD وغ%د.وات¬ ل غي'، كما قالوا:

ه.ن.أ%ن الطعام' وم.ر.أ%ن، وإنا قالوا أ%م\ر.أ%ن. قال ابن العراب :
غ%د1ي_ةD مثل� ع.ش1ي_ة لغةD ف غ%د\وة{ كض.حي_ة لغة ف ض.ح\وة، فإذا

كان كذلك فغ.د1ي_ة وغ%دايا كع.ش1ي_ة{ وع.شايا. قال ابن سيده: وعلى هذا
ل تقول إن_هم إنا ك%س_روا الغ.دايا من قولم إن لتيه بالغدايا

والع.شايا على الت\باع للعشايا، إنا كس_روه على وج\ه,ه لن ف%ع1يلة باب'ه
أ%ن يك%س_ر على ف%عائ1ل%؛ أ%نشد ابن العراب:

أ%ل ل%ي\ت. ح.ظYي من ز,يار.ة أ�م>ي.ه\
غ%د1ي_ات' ق%ي\ظ1، أ%و ع.ش1ي�ات' أ%ش\ت1ي.ه\

قال: إنا أ%راد غ%د1ي_ات قيظ{ أ%و ع.ش1ي�ات أ%ش\ت1ية ل4ن�
غد1ي_ات1 الق%ي\ظ1 أ%طول من ع.ش1ي_ات1ه، وع.ش1ي_ات' الشت.اء3 أ%ط}ول� من

غ%د1ي_اته . والغ'د'وe: جع غداة{، نادرةD. وأ%ت.ي\ته غ�د.ي_انات، على غي
قياس، كع'ش.ي_انات؛ حكاها سيبويه وقال: ها تصغي¬ شاذ9.
.eواغ}ت.دى: بك�ر. والغ}ت1داء: الغ'د'و vد'و�ا�وغ%دا عليه غد\واv وغ

وغاداه: باك%ره، وغ%د.ا عليه. والغ'د'وe: نق1يض' الر_واح,، وقد غ%دا
ي.غ\د'و غ�د'و�اv . وقوله تعال: بالغ'د'و> والصال,؛ أ%ي بالغدوات فعب_ر
بالفع\ل عن الو.ق}ت1 كما يقال: أ%ت.ي\ت'ك طلوع. الشمس, أ%ي ف وق}ت1

طلوع الشمس. ويقال: غ%دا الرجل� ي.غ\د'و، فهو غاد{.
وف الديث: ل%غ.د\و.ةD أ%و ر.و\ح.ةD ف سبيل, ال؛ الغ.د\وة: ال%ر_ة

من الغ'د'و>، وهو س.ي\ر' أ%ول, النهار, نقيض' الر_واح,.
والغاد1ي.ة: الس_حاب.ة الت ت.ن\ش.أ� غ�د\وة، وقيل لبنة ال�س>: ما

أ%ح\س.ن' شيء�؟ قالت: أ%ث%ر' غادية ف إث}ر, سارية{ ف م.ي\ثاء رابي.ة{؛
وقيل: الغاد1ية الس_حابة تنشأ� فت'م\طر غ�د\وةv، وجع'ها غ%واد{، وقيل:

.vصباحا �الغاد1ية� سحابةD ت.ن\ش.أ
والغ.داء�: الط�عام' بع.ي\ن,ه، وهو خ1لف' الع.شاء. ابن سيده: الغ.داء�

ط%عام' الغ'د\و,ة1، والمع أ%غ}د1ي.ة؛ عن ابن ال4عراب. أ%بو حنيفة:
الغ.داء� ر.ع\ي' البل, ف أ%ول, النهار,، وقد ت.غ.د_ت\، وت.غ.د_ى الرجل



وغ%د_ي\ت'ه. ورجلD غ%د\يان� وامرأ%ة غ%د\يا، على ف%ع\لى، وأ%صل�ها الواو
ولكنها ق�ل1ب.ت اس\ت1ح\ساناv، ل عن ق�و_ة1 عل9ة، وغ%د_ي\ت'ه

فت.غ.د_ى، وإذا قيل لك: ت.غ.د_، قلت.: ما ب غ%د.اء#؛ حكاه يعقوب'. وتقول
أ%يضاv: ما ب من ت.غ.د¼، وقيل: ل يقال ما ب غ%داء 

(* قوله «قلت ما ب
غداء» حكاه يعقوب هكذا ف الصل، وعبارة الكم: قلت ما ب تغد� ول تقل ما

ب غداه؛ حكاه يعقوب.) ول ع.شاء# ل4نه الطعام' بعي\نه، وإذا قيل لك
اد\ن� فك�ل} قلت. ما ب أ%ك}لD، بالفتح. وف حديث السحور: قال ه.ل�م_ إل

الغ.داء ال�بارك1، قال: الغ.داء� الطعام' الذي ي'ؤ\ك%ل أ%و�ل% النهار,،
فس'م>ي السحور غ%داءé ل4نه للصائم بنزلته ل1لم'ف}ط1ر؛ ومنه حديث ابن

عباس: كنت' أ%ت.غ.د_ى عند. ع'مر بن ال%ط�اب، رضي ال عنه، ف رمضان%
أ%ي أ%ت.س.ح_ر. ويقال: غ%د1ي. الرجل ي.غ\د.ى ، فهو غ%د\يانD وامرأ%ة

غ%د\يانةD، وع.ش1ي. الرجل� ي.ع\شى فهو ع.ش\يانD وامرأ%ةD ع.ش\يانةD بعن
vوم.غ\د.اة ،vى ول م.راحاÝت.غ.د_ى وت.ع.ش_ى. وما ت.ر.ك. من أ%ب,يه1 م.غ\د

ول م.راح.ةv أ%ي ش.ب.هاv؛ حكاها الفارسي.
والغ.د.و,يe: كل© ما ف ب'طون ال%وامل,، وقوم¬ يع.لونه ف الشتاء3

خاص_ة. والغ.د.و,يe: أ%ن ي'باع. البعي' أ%و غي'ه با ي.ض\ر,ب
الف%ح\ل�، وقيل: هو أ%ن ت'باع. الشاة� ب,نتاج, ما ن.زا به الك%ب\ش' ذلك العام.؛

قال الفرزدق:
وم'هور' ن,س\وت1هم\، إ,ذا ما أ%ن\كحوا،

غ%د.ويe كلY ه.ب.ن\ق%ع� ت1ن\بال,
قال ابن سيده: وال%ح\فوظ عند أ%ب عبيد الغ.ذ%و,يe، بالذال العجمة.

وقال شر: قال بعضهم هو الغ.ذ%وي، بالذال العجمة، ف بيت الفرزدق، ث
قال: ويروى عن أ%ب عبيدة أ%نه قال كل© ما ف ب'طون ال%وامل, غ%د.ويÒ من

ال3بل والشاء3، وف لغة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ما ف
بطون الشاء3 خاصة؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

أ%ر\ج'و أ%با ط%ل}ق� ب'س\ن, ظ%ن>ى،
كالغ.د.و,ي> ي'ر\ت.ج.ى أ%ن ي'غ\ن

وف الديث عن يزيد. بن مر_ة أ%نه قال: ن'ه,ي عن الغ.د.وي>، وهو كل©
ما ف ب'طون الوام1ل كانوا ي.تباي.ع'ون.ه فيما بينهم فن'هوا عن ذلك



ل4نه غ%ر.ر¬؛ وأ%نشد:
أ%ع\ط%ي\ت1 ك%ب\شاv وار,م. الطYحال,،

بالغ.د.و,ي_ات1 وبالف1صال,
وعاج,لت1 آج,ل, الس>خ.ال,،

ف حل%ق, ال4ر\حام, ذ1ي ال4ق}فال,
وبعضهم يرويه بالذال العجمة.

وغاد1ي.ة�: ام\رأ%ةD من بن د'ب.ي\ر�، وهي غاد1ي.ة بنت' ق%ز.ع.ة.
@غذا: الغ1ذاء�: ما ي'ت.غ.ذ9ى به ، وقيل: ما يكون� به ن.ماء� ال1س\م,
وق1وام'ه من الط�عام, والش_راب, والل�ب، وقيل: الل�ب.ن' غ1ذاء الصغي
وت'ح\ف%ة� الك%بي,، وغ%ذاه' ي.غ¬ذ�وه' غ1ذاء. قال ابن السكيت: يقال

غ%ذ%و\ت'ه غ1ذاءé ح.س.ناv، ول تقل غ%ذ%ي\ت'ه؛ واست.ع\مله أ%يوب' بن' ع.باية%
ف س.ق}ي, الن_خل فقال:

فجاء4ت\ ي.داv م.ع. ح'س\ن, الغ1ذ%ا
�ء3، إ,ذ} غ%ر\س' ق%و\م� ق%ص1ي¬ طويل

غ%ذاه' غ%ذ}واv وغ%ذ�اه فاغ}ت.ذى وتغ.ذ�ى. ويقال: غ%ذ%و\ت' الصب_
بالل�ب.ن, فاغ}تذ%ى أ%ي ر.ب_ي\ته به، ول يقال غ%ذ%ي\ته، بالياء.

والت_غ\ذية أ%يضاv: الت_ر\بية. قال ابن سيده: غ%ذ%يت' الصب,ي_ لغة ف
غ%ذ%و\ت'ه إ,ذا غ%ذ�ي\ت.ه؛ عن اللحيان. وف الديث: ل ت'غ.ذ©وا أ%ولد.

الشركي؛ أ%راد. و.ط}ء4 ال%بال من الس_ب\ي, فج.ع.ل% ماء4 الر_ج'ل,
ل1ل}ح.م\ل كالغذ%اء. والغ.ذ1يe: الس_خ\ل%ة�؛ أ%نشد أ%بو عمرو بن'

العلء:لو أ%ن_ن ك�ن\ت' من عاد{ ومن إ,ر.م,
غ%ذ1ي_ ب.ه\م�، ول�ق}ماناv وذا ج.د.ن1

قال ابن بري: البيت ل4ف}ن'ون{ التغلب، واسه ص'ر.ي بن م.ع\شر، قال:
وغ%ذ1يe ب.ه\م� ف البيت هو أ%حد أ%ملك1 ح1م\ي.ر.، وس'م>ي بذلك ل4نه
كان ي'غ.ذ�ى بل�ح'وم الب.ه\م,؛ وعليه قول سلمى بن ربيعة الض_ب�ي:

من ل%ذ�ة الع.ي\ش,، والف%ت.ى
للدهر، والد_ه\ر' ذ�و ف�ن'ون1
أ%ه\ل%ك}ن. ط%س\ماv، وب.ع\د.هم\
غ%ذ1ي_ ب.ه\م� وذا ج'د'ون1

قال: وي.د'ل©ك على صحة ذلك ع.ط}ف�ه لقماناv وذا ج.د.ن{ عليه ف قوله:



لو أ%نن كنت' من عاد{ ومن إر.م,
قال: وهو أ%يضاv خب ك�نت' ول ي.ص1حe كنت' س1خالv. قال ال4صمعي:

أ%خ\ب.ن خ.ل%ف ال4ح\مر أ%نه س1ع العرب تنشد البيت غ�ذ%ي_ ب.ه\م�،
بالتصغي، لقب' رجل�.

قال شر: وبلغن عن ابن ال4عراب أ%نه قال الغ.ذ%و,يe الب.ه\م' الذي
�ي'غ.ذ%ى. قال: وأ%خبن أ%عراب من ب.ل}ه'ج.يم قال الغ.ذ%و,يe ال%م.ل

çم>ه، ولكن ي'عاج.ى، وجع غ%ذ1ي��أ%و ال%د\ي' ل ي'غ.ذ�ى بل%ب.ن, أ
غ1ذاء# مثل� ف%ص1يل� وف1صال�؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه: أ%م'ح\ت.س3ب¬

عليهم بالغ1ذاء3؛ هكذا رواه الوهري؛ وقال ابن بري: الصواب ف حديث عمر أ%نه
قال اح\ت.س3ب\ عليهم بالغ1ذ%اء3 ول ت.أ}خ'ذ}ها منهم، وكذلك ورد ف حديث

عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال لعامل الص_د.قات: اح\ت.س3ب\ عليهم
بالغ1ذاء3 ول تأ}خذها منهم. قال أ%بو عبيدة: الغ1ذاء� الس>خال� الص>غار'،

واح1د'ها غ%ذ1يÒ. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ش.كا إ,ليه أ%هل� الاش1ي.ة
ت.ص\ديق. الغ1ذاء وقالوا إ,ن كنت. م'ع\ت.دìا علينا بالغ1ذاء3 فخ'ذ} منه

ص.د.ق%ته، فقال: إ,نا ن.ع\ت.دe بالغ1ذاء3 حت الس_خ\ل%ة% ي.ر'وح' با
الر_اع1ي على ي.د1ه، ث قال ف آخره: وذلك ع.د\لD ب.ي\ن. غ1ذاء الال,

وخ1يار,ه. قال ابن ال4ثي: وإ,نا ذ%ك�ر. الضمي. ر.د�اv إ,ل لفظ
الغ1ذاء، فإ,نه بوز\ن ك1ساء� ورداء�، قد جاء الس>مام' ال�ن\ق%ع، وإن كان
ج.م\ع س.م¼؛ قال: والراد بالديث أ%ن} ل ي.أ}خ'ذ% الساعي خ1يار. الال,
ول ر.د1ي_ه، وإ,نا ي.أ}خ'ذ� الوس.ط، وهو معن قوله: وذلك ع.د\لD بي

غ1ذاء3 الال وخيار,ه. وغ%ذ1يe الال وغ%ذ%و,يeه: ص1غار'ه كالس>خال,
ون}و,ها. والغ.ذ%و,يe: أ%ن ي.ب,يع. الرج'ل� الشاة% ب,نتاج, ما ن.ز.ا به

الك%ب\ش' ذلك العام.؛ قال الفرزدق:
وم'ه'ور' ن,س\و.ت1ه,م\، إ,ذا ما أ%نكحوا،

غ%ذ%و,يe كلY ه.ب.ن\ق%ع� ت1ن\بال,
ويروى غ%د.و,يe، بالدال الهملة، منسوب إ,ل غ%د{ كأ%نم ي'م.نeون.ه

فيقولون: ت.ض.ع' إ,بل�نا غ%داv فن'ع\ط1يك غ%داv. قال ابن بري: وروى أ%بو
عبيد هذا البيت:

وم'هور' ن,س\و.ت1ه,م إ,ذا ما أ%ن\ك%ح'وا
بفتح المزة والكاف مبنياv للفاعل.



:vال%م.ل,. وغ%ذ%ا ب,ب.و\له1 وغ%ذاه' غ%ذ}وا �والغ.ذ%ى، مقصور¬: ب.و\ل
ق%ط%ع.ه، وف التهذيب: غ%ذ�ى البيعر' بب.و\ل1ه ي'غ.ذYي ت.غ\ذ1ي.ةv. وف

الديث: حت ي.د\خ'ل% الكلب' في'غ.ذYي. على س.واري ال%س\ج,د1 أ%ي
يبول% على الس_وار,ي لعد.م س'ك�ان,ه وخ'ل�و>ه من الناس. يقال: غ%ذ�ى

بب.و\ل1ه يغذي إ,ذا أ%لقاه' د.ف}ع.ة د.ف}ع.ة. غ%ذ%ا الب.و\ل� ن.ف}س'ه ي.غ\ذ�و
غ%ذ}واv وغ%ذ%واناv: سال%، وكذلك الع.ر.ق' والاء� والس>قاء�، وقيل:
،vد.ما �كل© ما سال% فقد غ%ذ%ا. والع1ر\ق ي.غ\ذ�و وغ%ذ}واv أ%ي يس3يل

وي'غ.ذYي ت.غ\ذي.ةv مثل�ه. وف حديث سعد بن م'عاذ{: فإ,ذا ج'ر\ح'ه ي.غ\ذ�و
د.ماv أ%ي ي.س3يل�. وغ%ذ%ا ال�ر\ح' ي.غ\ذ�و إ,ذا دام س.ي.لن'ه. وف حديث

العباس: م.ر_ت س.حابة فنظر إ,ليها النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: ما
ت'س.مeون هذه؟ قالوا: الس_حاب.، قال: وال�ز\ن%، قالوا: وال�ز\ن%،

قال: والغ.ي\ذ%ى؛ قال الزمشري: كأ%ن_ه ف%ي\ع.لD من غ%ذا ي.غ\ذ�و إ,ذا
سال%، قال: ول أ%سع بف%ي\عل ف معتل9 اللم غي هذا إ,ل� الك%ي\هاة%،

وهي الناقة الض_خ\مة؛ قال الطاب: إ,ن كان% مفوظاv فل أ�راه س'م>ي به
إ,ل� لسيلن الاء من غ%ذ%ا ي.غ\ذ�و. وغ%ذ%ا الب.و\ل�: ان\ق%ط%ع،

وغ%ذ%ا أ%ي أ%س\ر.ع.
والغ.ذ%وان�: ال�س\ر,ع' الذي ي.غ\ذ�و بب.و\ل1ه إ,ذا ج.ر.ى؛ قال:

وص.خ\ر بن ع.م\ر,و بن, الشريد1 كأ%ن_ه
أ%خ'و ال%رب,، ف%و\ق. القار,ح الغ.ذ%وان1

هذه رواية الكوفيي، ورواه غيهم الع.د.وان1، بالفتح، وقد غ%ذ%ا.
�والغ.ذ%وان� أ%يضاv: ال�س\ر,ع. وف الصحاح: والغ.ذ%وان� من ال%ي\ل الن_ش1يط

ال�س\ر,ع'، وقد روي بيت' امرئ القيس:
ك%ت.ي\س, ظ1باء3 ال�ل�ب الغ.ذ%وان1

vو إ,ذا مر_ مر�ا�مكان الع.د.وان1. أ%بو عبيد: غ%ذ%ا الاء� ي.غ\ذ
م'سر,عاv؛ قال الذل:

ت.ع\ن'و ب.خ\ر'وت{ ل%ه ناض1ح¬،
ذ�و ر.ي>ق� ي.غ\ذ�و وذ�و ش.ل}ش.ل,

وع.ر.ق¬ غاذ{ أ%ي جار�. والغ.ذ%وان: الن_ش1يط� من اليل. وغذا الف%رس'
غ%ذواv: م.ر_ م.ر�اv س.ريعاv. أ%بوزيد: الغاذ1ية ياف�وخ' الر.أ}س, ما

�كان.ت\ ج,ل}د.ةv ر.ط}ب.ةv، وج.م\ع'ها الغ.واذ1ي. قال ابن سيده: والغاذ1ية



من الص_ب> الر_م_اع.ة� ما دام.ت\ ر.ط}ب.ةv، فإ,ذا ص.ل�ب.ت\ وصار.ت\
ع.ظماv فهي ياف�وخ¬.

@غرا: الغ1راء�: الذي ي'ل}ص.ق به الشيء� يكون� من الس_م.ك1، إ,ذا
ف%ت.ح\ت. الغ.ي ق%ص.رت.، وإ,ن ك%س.ر\ت م.د.د\ت.، تقول منه: غ%ر.و\ت' ال1ل}د.

:vأ%ي أ%ل}ص.ق}ت'ه بالغ1راء3. وغ%ر.ا الس>م.ن' ق%ل}ب.ه' ي.غ\ر'وه غ%ر\وا
ل%ص1ق. به وغ%ط�اه. وف حديث الف%ر.ع,: ل ت.ذ}ب\ها وهي صغ1ي.ة ل
ي.ص\ل�ب\ ل%ح\م'ها في.ل}ص.ق. بعض'ها ببعض� كالغ1راء3؛ قال: الغ1ر.ا بالد>
والق%ص\ر,، هو الذي ي'ل}ص.ق' به ال4شياء وي'ت_خذ� من أ%ط}راف1 ال�لود

والس_م.ك1. ومنه الديث: ف%ر>ع'وا إ,ن ش1ئ}ت'م\ ولكن ل ت.ذ}ب.ح'وا
غ%ر.اةv حت ي.ك}ب.ر.، وهي بالفتح والقصر، الق1ط}ع.ة من الغ.ر.ا وهي لغة ف

الغ1راء. وف الديث: ل%ب_د\ت ر.أ}س1ي بغ1س\ل� أ%و بغ1راء�. وف حديث
عمرو بن س.ل%م.ة ال%ر\مي: فكأ%ن_ما ي.غ\ر.ى ف ص.د\ر,ي أ%ي ي.ل}ص.ق' به.

يقال: غ%ر,ي. هذا الديث ف ص.د\ري، بالكسر، ي.غ\رى، بالفتح، كأ%نه
أ�ل}ص1ق. بالغ1راء3. وغ%ر,ي. بالشيء ي.غ\رى غ%راv وغ%راءé: أ�ول1ع. به، وكذلك

أ�غ}ر,ي. به إ,غ}راءé وغ%راةv وغ�ر>ي. وأ%غ}راه' به ل غي'، والسم
الغ.ر\وى، وقيل: السم الغ.راء�، بالفتح والد. وحكى أ%بو عبيد: غار.ي\ت'

بي الش_ي\ئي غ1راءé إ,ذا وال%ي\ت؛ ومنه قول كثي:
إ,ذا ق�ل}ت' أ%س\ل�و، غار.ت1 الع.ي\ن' بالب'كا

�غ1ر.اءé، وم.د�ت\ها م.دام1ع' ح'ف�ل
،vوغ%ر,ي. به غ%راة .éقال: وهو فاعل}ت من قولك غ%ر,يت به أ%غ}رى غ%راء

فهو غ%ر,يÒ: ل%ز,ق. به ول%زمه؛ عن اللحيان. وف حديث جابر: ف%لم_ا
رأ%وه أ%غ}روا ب تلك الساعة أ%ي ل%جeوا ف م'طال%بت وأ%ل%حeوا.
وغار.ي\ت'ه أ�غار,يه م'غاراةv وغ1راءé إ,ذا لج.ج\ت.ه؛ وقال ف بيت

كثي:إ,ذا ق�لت' أ%س\ل�و، غار.ت1 الع.ي\ن' بالب'كا
�غ1راءé، وم.د_تا م.دام1ع' ح'ف�ل

قال: هو من غار.ي\ت. وقال خالد بن ك�ل}ثوم: غار.ي\ت' بي اث}ن.ي\ن
وعاد.ي\ت' بي اث}ن.ي\ن أ%ي وال%يت، وأ%نشد أ%يضاv بيت كثي. ويقال: غار.ت

فاع.ل%ت\ من الو,لء3. وقال أ%بو عبيدة: هي فاع.ل%ت من غ%ر,يت به أ%غ}ر.ى
غ%راءé. وأ%غ}ر.ى بينهم الع.داوة: أ%ل}قاها كأ%نه أ%ل}ز.ق%ها بم\، والسم

الغ.راة�. وال3غ}راء�: ال3يساد'. وقد أ%غ}ر.ى الك%ل}ب. بالص_ي\د وهو



منه ل4نه إ,ل}زاق¬، وأ%غ}ر.ي\ت' الك%ل}ب. إ,ذا آس.د\ت.ه وأ%ر_ش\ت.ه،
وغ%ريت' به غ%راءé أ%ي أ�ول1ع\ت' وغ%ريت به غ%راةv؛ قال الرث:

ل ت'ح1ل}نا على غ%رات1ك.، إ,ن�ا
ق%ب\ل� ما ق%د\ و.شى بنا ال4ع\داء�

أ%ي على إ,غ}رائ1ك. بنا إ,غ}راءé وغ%راةv. وهو ي'غار,يه وي'وار,يه
وي'مار,يه وي'شارeه وي'لحeه؛ قال الذل:

ول بالد>لء3 ل%ه ناز,ع¬،
ي'غاري أ%خاه' إ,ذا ما ن.هاه'

Dوغ%ر_اه': ط%له'. وق%و\س¬ م.غ\ر'و_ة vوغ%ر.ا الشيء4 غ%ر\وا
وم.غ\ر,ي_ةD، ب'ن,يت ال4خية على غ%ر.ي\ت، وإ,ل فأ%صله الواو وكذلك الس_ه\م'.

ويقال: غ%ر.و\ت' الس_ه\م. وغ%ر.ي\ته، بالواو والياء، أ%غ}ر'وه
وأ%غ}ريه.وهو س.ه\م¬ م.غ\ر'وÒ وم.غ\ر,يÒ؛ قال أ%وس:

ل4س\ه'م1ه غار� وبار� وراص1ف'
وف الثل: أ%د\ر,ك}ن ولو بأ%ح.د1 ال%غ\ر'و_ي\ن,؛ قيل: يعن

بال%غ\ر'و_ي\ن, السم. والرeم\ح.؛ عن أ%ب علي� ف البصريات، وقيل: بأ%ح.د
الس_ه\م.ي\ن,. وقال ثعلب: أ%د\ر,ك}ن بسهم أ%و بر'م\ح�. قال ال4زهري: ومن

أ%مثالم أ%ن\ز,ل}ن ول%و\ بأ%ح.د1 ال%غ\ر'و_ي\ن؛ حكاه ال�ف%ض_ل، أ%ي
vص.ع\با vر.ك1ب. بع1يا vبأ%ح.د الس_ه\م.ي\ن، قال: وذلك أ%ن رجل

ف%ت.ق%ح_م. به، فاس\تغاث بصاحب� له معه س.ه\مان فقال أ%ن\ز,ل}ن ولو بأ%ح.د1
ال%غ\ر'و_ي\ن,؛ قال ابن بري: ي'ض\ر.ب مثلv ف السeر\عة1 والتعج,يل,

بال3غاثة1 ولو بأ%ح.د1 الس_ه\م.ي\ن الكسور.ين، وقيل: بل الذي ل ي.ج,ف�
عليه الغ1راء. والغ1راء�: ما ط�لي. به. قال بعضهم: غ%ر.ى الس_ر\ج,،

مقصور¬ مفتوح' ال4و�ل، فإ,ذا كس.ر\ت.ه م.د.د\ت.ه. وقال أ%بو حنيفة: قوم¬
يفتحون الغ.ر.ا في.ق}ص'رون.ه ولي\ست بال%ي>دة.

والغ.ريe: ص1ب\غD أ%ح\م.ر 
(* قوله «والغري صبغ أحر» هو هكذا ف الصل،

وكذلك ضبطه شارح القاموس كغن) كأ%نه ي'غ\ر.ى به؛ قال:
eكأ%ن_ما ج.ب,ين'ه غ%ر,ي

الليث: الغ1راء� ما غ%ر_ي\ت. به شيئاv ما دام. ل%وناv واحداv. ويقال
:eم'غ.ر�ى، بالتشديد. والغ.ر,ي Òأ%غ}ر.ي\ت'ه، ويقال: م.ط}ل1ي :vأ%يضا



ص.ن.م¬ كان% ط�لي� بد.م�؛ أ%نشد ثعلب:
كغ.ر,ي¼ أ%ج\س.د.ت\ ر.أ}س.ه
ف�ر'ع¬، بي. ر,ئاس� وحام

أ%بو سعيد: الغ.ريe ن'ص'ب¬ كان ي'ذ}ب.ح' عليه النسك'، وأ%نشد البيت.
والغ.ر.ى: مقصور¬: السن. والغ.ري�: ال%س.ن' من الرجال, وغيهم\، وف

التهذيب: ال%سن الو.ج\ه؛ وأ%نشد ابن بري لل4عشى:
وت.ب\س3م' ع.ن م.هاv ش.ب,م� غ%ر,ي¼،

إ,ذا ت'ع\ط1ي ال�ق%ب>ل% ي.س\ت.زيد'
وكل© بناء� ح.س.ن� غ%ر,يe، والغ.ر,ي_ان1 ال%ش\هوران1 بالكوفة منه؛

حكاها سيبويه؛ أ%نشد ثعلب:
لو كان شيء# ل%ه' أ%ن} ل لي.ب,يد. على

ط�ول, الز_مان1، ل%م.ا باد. الغ.ر,ي_ان1
قال ابن بري: وأ%نشد ثعلب:

لو كان شيء# أ%ب.ى أ%ن} ل ي.ب,يد. على
ط�ول, الز_مان1، ل%م. باد. الغ.ر,ي_ان1

قال: وها بناء4ان طويلن، يقال ه'ما ق%ب\ر' مالك{ وع.ق1يل� ن.دي.ي
ج.ذي.ة% ال4ب\رش، وس'م>يا الغ.ري_ي\ن ل4ن� النعمان بن النذر, كان
ي'غ.ر>يهما بد.م, من ي.ق}ت'له ف يوم ي'ؤ\س1ه؛ قال خطام الاشعي:

أ%ه.ل} ع.ر.ف}ت. الدار. بالغ.ر,ي_ي\ن\؟
ل ي.ب\ق. من\ آي� با ي'ح.ل�ي\ن\،
غي خ1طام� ور.ماد{ ك1ن\ف%ي\ن\،
وصال1يات{ ك%كما ي'ؤ.ث}ف%ي\ن\

والغ.ر\و': موضع¬؛ قال ع'ر\وة� بن' الو.ر\د1:
،Dوبالغ.ر\و, والغ.ر_اء3 منها م.ناز,ل

وح.و\ل% الص_ف%ا من\ أ%ه\ل1ها م'ت.د.و_ر'
والغ.ريe والغ'ر.يe: موضع¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

Dمال%ة�أ%غ%ر_ك. يا م.و\صول�، منها ث
وب.ق}لD بأ%ك}ناف الغ.ر,ي> ت'ؤ.ان�؟

أ%راد ت'ؤ.ام' فأ%ب\دل%.
والغ.ر.ا: و.لد' البقرة؛ وف التهذيب: الب.ق%ر.ة1 الو.ح\ش1ي_ة؛ قال



الفراء: ويكتب بال4لف، وت.ث}ن,يت'ه غ%ر.وان1، وجعه أ%غ}راء#. ويقال
للح'وار, أ%و_ل% ما ي'لد.: غ%راv أ%يضاv. ابن شيل: الغ.را م.نق�وص¬، هو
الو.ل%د الر_ط}ب' ج,د�اv. وكل© مولود غ%راv حت ي.ش\ت.د_ ل%ح\مه. يقال:

أ%ي'ك%لYم'ن فلنD وهو غ%راv وغ1ر\س¬ للص_ب,ي>.
والغ.ر\و': الع.ج.ب. ول غ%ر\و. ول غ%ر\وى أ%ي ل ع.ج.ب؛ ومنه قول

ط%ر.فة:
ل غ%ر\و. إ,ل� جار.ت وسؤال%ها:

أ%ل ه.ل} ل%نا أ%ه\لD سئلت كذلك؟
وف الديث: ل غ%ر\و. إ,ل� أ%ك}ل%ةD ب,ه.م\ط%ة{؛ الغ.ر\و': الع.ج.ب'.

وغ%ر.و\ت أ%ي عجبت.
ور.جلD غ1راء#: ل داب_ة% له؛ قال أ%بو ن'خ.ي\لة:

ب.ل} ل%ف%ظ%ت\ كل� غ1راء� معظم
وغ%ر,ي. الع1دe: ب.ر.د. ماؤ'ه؛ وروى بيت عمرو بن ك�ل}ثوم:

كأ%ن� م'ت'ون.ه'ن_ م'ت'ون� ع1د¼
ت'ص.فYق�ه الر>ياح'، إ,ذا غ%ر,ينا

وغ%ر,ي. فلنD إ,ذا تاد.ى ف غ%ض.به، وهو من الواو.
@غزا: غ%ز.ا الشيء4 غ%ز\واv: أ%راد.ه وط%ل%ب.ه. وغ%ز.وت ف�لناv أ%غ}ز'وه

غ%ز\واv. والغ1ز\و.ة: ما غ�ز,ي وط�ل1ب.؛ قال ساعدة بن ج'ؤية:
ل%ق�ل}ت' لد.ه\ر,ي: إ,نه هو غ1ز\و.ت،
وإ,ن>ي، وإ,ن أ%ر\غ%ب\ت.ن، غي' فاع1ل,

وم.غ\ز.ى الكلم: م.ق}ص1د'ه. وع.رف}ت' ما ي'غ\ز.ى من هذا الكلم أ%ي ما
ي'راد'. والغ.ز\و': الق%ص\د'، وكذلك الغ.و\ز'، وقد غ%زاه' وغاز.ه'

غ%ز\واv وغ%و\زاv إ,ذا ق%ص.د.ه. وغ%ز.ا ال4مر. واغ}ت.زاه، كلها: ق%ص.د.ه؛ عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

قد ي'غ\ت.ز.ى ال1ج\ران� بالت_ج.رeم,
الت_ج.رeم' هنا: اد>عاء� ال�ر\م. وغ%ز\و,ي كذا أ%ي ق%ص\د1ي. ويقال:
كا ت.غ\زو وما م.غزاك أ%ي ما م.ط}ل%ب'ك. والغ.ز\و': السي' إ,ل ق1تال,

الع.د'و> وان\ت1هابه، غ%زاه'م غ%ز\واv وغ%ز.واناv؛ عن سيبويه، صحت الواو
فيه كراه1ية ال3خلل,، وغ%زواةv؛ قال الذل:

تقول� ه'ذ%ي\لD: ل غ%زاوة عند.ه،



ب.ل%ى غ%ز.وات¬ ب.ين.ه'ن� ت.واث�ب'
قال ابن جن: الغ.زاوة كالش_قاوة والس_راو.ة1، وأ%كثر' ما تأ}ت

الف%عالة� مصدراv إ,ذا كانت لغي, ال�ت.ع.د>ي، فأ%كما الغ.زاوة فف1ع\ل�ها
م'ت.ع.د¼، وكأ%نا إ,نا جاءت على غ%ز'و. الرجل� جاد غ%ز\و'ه، وق%ض'و.

جاد. قضاؤ'ه، وكما أ%ن ق%و\ل%هم ما أ%ض\ر.ب. زيداv كأ%نه على ض.ر'ب. إ,ذا
جاد. ض.ر\ب'ه، قال: وقد ر'و,ينا عن ممد بن السن عن أ%حد. بن يي
�ض.ر'ب.ت\ ي.د'ه' إ,ذا جاد ض.ر\ب'ها. وقال ثعلب: إ,ذا قيل غ%زاةD فهو ع.م.ل

سن.ة{، وإ,ذا قيل غ%ز\و.ةD فهي ال%ر_ة� الواحدة من الغ.ز\و,، ول
ي.ط�ر,د' هذا ال4صل، ل تقول مثل% هذا ف ل%قاة{ ول%ق}ي.ة{ بل ها بعنÝى واحد.

ورجل غاز� من قوم غ�زìى مثل سابق� وس'ب_ق� وغ%ز,ي� على مثال ف%ع1يل�
مثل حاج¼ وح.ج,يج� وقاط1ن� وق%ط1ي�؛ حكاها سيبويه وقال: قلبت فيه الواو
ياءé لفة الياء وثقل المع، وكسرت الزاي لاورتا الياء. قال ال4زهري:

يقال لمع الغاز,ي غ%ز,يÒ مثل ناد{ ون.د1ي¼، وناج� ون.ج,ي¼ للقوم
ي.ت.ناج.و\ن%؛ قال زياد ال4عجم:

ق�ل} للق%واف1ل, والغ.ز,ي>، إ,ذا غ%ز.و\ا،
والباك1رين وللم'ج,د> الرائ1ح,

ورأ%يت' ف حاشية بعض نسخ حواشي ابن بري أ%ن� هذا البيت للص>لYيان
الع.ب\د1ي ل لز,ياد، قال: ولا خب رواه زياد عن الص>لYيان مع القصيدة،
فذ�ك1ر ذلك ف ديوان زياد، فت.وه_م من رآها فيه أ%نا له، وليس ال4مر

كذلك، قال: وقد غلط أ%يضاv ف نسبتها لزياد أ%بو الف%ر.ج ال4ص\بهان صاحب
ال4غان، وتبعه الناس' على ذلك. ابن سيده: والغ.ز,يe اسم¬ للجمع؛ قال

الشاعر:
سر.ي\ت بم حت تكل9 غ%ز,يeه'م،
وحت ال1ياد' ما ي'ق%د\ن بأ%ر\سان1

وف جع, غاز� أ%يضاv غ�ز_اء#، بالد>، مثل� فاس1ق� وف�س_اق�؛ قال
تأ%ب_ط ش.رìا:

في.و\ماv يغ'ز_اء�، ويوماv بس'ر\ية{؛
ويوماv ب.ش\خاش� م1ن. الر_ج\ل, ه.ي\ض.ل,

وغ�زاةD: مثل� قاض� وق�ضاة{. قال ال4زهري: والغ'ز_ى على ب,ناء3
Dى. سيبويه: رجلìز�الرeك�ع, والسeج_د1. قال ال تعال: أ%و كانوا غ



م.غ\ز,يÒ ش.ب_ه'وها حيث كان% ق%ب\ل%ها حرف¬ مضموم¬ ول يكن بينهما إ,ل�
حرف¬ ساكن¬ بأ%د\ل�، والوج\ه' ف هذا الن_ح\و, الواو'، وال�خرى ع.ر.بي_ة

.Dكثية
وأ%غ}ز.ى الرجل% وغ%ز_اه: ح.م.ل%ه على أ%ن ي.غ\ز'و.. وأ%غ}ز.ى فلن

فلناv إ,ذا أ%ع\طاه داب_ة ي.غ\ز'و عليها. قال سيبويه: وأ%غ}ز.ي\ت' الرج'ل
أ%م\ه.ل}ته وأ%خ_ر\ت ما ل عليه من الد_ين.

قال: وقالوا غ%زاة واحدةD يريدون ع.م.ل% و.ج\ه{ واحد{، كما قالوا ح.ج_ة
واحدة يريدون ع.م.ل% سن.ة{ واحدة؛ قال أ%بو ذؤيب:

ب.ع1يد الغ.زاة1، فما إ,ن} ي.زا
ل� م'ض'ط%م1راv ط�ر_اتاه' ط%ل1يحا

والقياس غ%ز\و.ة؛ قال ال4عشى:
ول ب'د_ من غ%ز\و.ة{، ف الر_بيع,،

ح.ج'ون{ ت'ك1ل© الو.قاح. الش_ك�ورا
والن_سب إ,ل الغ.ز\و, غ%ز.و,يÒ، وهو من نادر معدول النسب، وإ,ل

غ%ز,ي_ة غ%ز.و,يÒ. وال%غاز,ي: م.ناق1ب' الغ'زاة1. ال4زهري: وال%غ\ز.ى
وال%غ\زاة� والغازي مواض1ع' الغ.ز\و,، وقد تكون الغ.ز\و. ن.ف}سه؛ ومنه

الديث: كان إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل% م.غ\زÝى، وتكون ال%غاز,ي م.ناق1ب.ه'م
وغ%ز.وات1ه,م. وغ%ز.و\ت' الع.د'و_ غ%ز\واv، والسم الغ.زاة�؛ قال ابن بري: وقد

جاء الغ.ز\و.ة ف شعر ال4عشى، قال:
وف كلY عام� أ%نت حاسم غ%ز\وة{،

ت.ش'دe ل4ق}صاها ع.ز,ي. ع.زائكا
(* قوله« حاسم» هو هكذا ف الصل.)

وقوله:
،Dعام له غ%ز\و.ة Yوف كل

ت.ح'ث© الد_واب,ر. ح.ث� الس_ف%ن\
وقال جيل:

يقول�ون جاه1د\، يا جيل� ، يغ.ز\و.ة{،
وإ,ن� ج,هاداv ط%ي>ء# وق1تال�ها

تقديرها وإ,ن� ج,هاداv ج,هاد' ط%ي>ء� فحذف الضاف. وف الديث: قال
يوم فتح مكة ل ت'غ\ز.ى ق�ر.ي\ش¬ بعد.ها أ%ي ل ت.ك}ف�ر' حت ت'غ\ز.ى على



الك�ف}ر,، ونظيه: ل ي'ق}ت.ل� ق�ر.ش1يÒ ص.باv بعد اليوم, أ%ي ل
ي.ر\ت.دe ف%ي'ق}ت.ل% ص.ب\راv على ر,د_ت1ه؛ ومنه الديث الخر: ل ت'غ\ز.ى هذه

بعد. اليوم, إ,ل يوم, القيامة يعن مكة أ%ي ل ت.عود' دار. ك�ف}ر�
vي'غ\ز.ى عليه، ويوز أ%ن ي'راد با أ%ن� الكف�ار ل ي.غ\ز'ون.ها أ%بدا

فإ,ن السلمي قد غ%ز.و\ها م.ر_ات. وأ%ما قوله: ما م1ن\ غاز,ي.ة{ ت'خ\ف1ق'
Dالغاز,ي وهي ههنا صفة �وت'صاب' إ,ل� ت.م_ أ%ج\ر'ه'م؛ الغازية تأ}نيث

لماعة. وأ%خ\ف%ق. الغاز,ي إ,ذا ل ي.غ\ن.م ول ي.ظ}ف%ر\. وأ%غ}ز.ت1
الرأ%ة�، فهي م'غ\ز,ي_ةD إ,ذا غ%ز.ا ب.ع\ل�ها. وال�غ\ز,ية: الت غز.ا

زوج'ها وب.ق1يت. وح\د'ها ف البيت. وحديث عمر، رضي ال عنه: ل يزال أ%حد'هم
éتزاء{بفلن{ واغ}ت.ز.ى اغ Dوغ%زا فلن .}و,ساد.ه' عند م'غ\ز,ية vكاس1را
إ,ذا اخ\تص_ه من بي أ%صحابه. وال�غ\ز,ي.ة من ال3بل: الت جاز.ت1
ال%ق_ ول ت.ل1د\، وح.ق©ها الو.ق}ت الذي ض'ر,ب.ت\ فيه. ابن سيده:
وال�غ\ز,ي.ة من النeوق, الت زادت على الس_ن.ة1 ش.ه\راv أ%و ن.ح\و.ه ول

ت.ل1د\ مثل ال1د\راج,. وال�غ\زي من ال3بل,: الت ع.س'ر ل1قاح'ها،
وأ%غ}ز.ت1 الناقة� من ذلك؛ ومنه قول رؤبة:

وال%ر\ب' عس\راء� اللYقاح, م'غ\ز,
أ%ي ع.س3ر.ة اللقاح؛ واستعار.ه أ�م.ي_ة ف ال�ت'ن, فقال:

ت'ز.ن© على م'غ\ز,يات1 الع1قاق,،
وي.ق}ر'و با قف1رات1 الص>لل

يريد الق%ف1رات الت با الصلل، وهي أ%م\طار¬ ت.ق%ع متفر�قة، واحدتا
ص.ل�ة. وأ%تانD م'غ\ز,يةD: متأ%خرة الن>تاج, ث ت'ن\ت.ج. وال3غ}زاء�

وال�غ\زى: ن,تاج' الص_ي\ف1؛ عن ابن ال4عراب، قال: وهو م.ذ}موم؛ وقال
ابن سيده: وعن\دي أ%ن� هذا ليس بشيء. قال ابن ال4عراب: الن>تاج'

.vغ\زى، وال3غ}زاء� ن,تاج' س.و\ء� ح'وار'ه ضعيف أ%بدا�الص_ي¬ف1ي هو ال
ال4صمعي: ال�غ\ز,ي.ة من الغ.ن.م, الت ي.ت.أ%خ_ر' و,لد'ها بعد الغ.ن.م

شهراv أ%و ش.ه\ر.ين ل4نا ح.م.لت بأ%خ.ر.ة؛ وقال ذو الرمة فجعل ال3غ}زاء4
ف المي:

ر.باع¬، أ%قبe الب.ط}ن,، جأ}ب، م'ط%ر_د،
بل%ح\ي.يه1 ص.كe ال�غ\ز,يات1 الر_واك1ل,

وغ%ز,ي_ة: قبيلة؛ قال د'ريد' بن' الص>م_ة:



وه.ل أ%نا إ,ل من غ%ز,ي_ة%، إ,ن غ%و.ت\
غ%و.ي\ت'، وإ,ن} ت.ر\ش'د\ غ%ز,ي_ة� أ%ر\ش'د1

وقال:
ن.ز.لت ف غ%زي_ة أ%و م.ر.اد

وأ%بو غ%زي_ة: كنية. وابن' غ%زي_ة: من شعراء هذيل. وغ%ز\وان: اسم'
رجل.

@غسا: غ%سا الليل� ي.غ\س'و غ�س'وìا وغ%س3ي. ي.غ\سى؛ قال ابن أ%حر:
كأ%ن9 الليل% ل ي.غ\سى ع.ليه،
إ,ذا ز.ج.ر الس_ب.ن\تاة% ال4م'ونا

وأ%غ}سى ي'غ\سي: أ%ظ}ل%م، قال ابن أ%حر:
فلما غ%سى ل%ي\لي وأ%ي\ق%ن\ت' أ%ن_ها

هي ال�ر.ب، جاء4ت بأ�م> ح.ب.و\ك%رى
وقد ذكره ابن سيده: ف معتل الياء أ%يضاv؛ قال ابن بري: شاهد' أ%غ}س.ى

قول الجيمي:
ه.ج.و\ا ش.ر_ ي.ر\بوع� رجالv وخ.ي\ر.ها

ن,ساءé، إ,ذا أ%غ}سى الظلم' ت'زار'
قال: وقال العجاج:

ومر� أ%ع\وام بل%ي\ل� م'غ\س,
وحكى ابن' جن>ي: غ%سى ي.غ\سى كأ%ب يأ}ب، قال: وذلك ل4نم ش.ب_هوا

ال4لف. ف آخ1ره بالمزة ف ق%ر.أ% يق}رأ� وه.د.أ% ي.ه\د.أ�، وقد قالوا
غ%س3ي. ي.غ\سى؛ قال ابن سيده: فق%د\ يوز أ%ن يكون غ%سى ي.غ\سى من
التركيب، يعن أ%نه إ,نا قام. ي.غ\سى من غ%س3ي. وي.غ\س'و من غ%سا وقد
أ%غ}س.ي\نا، وذلك عند الغرب وب'ع.ي\ده. وأ%غ}س, من الل�ي\ل أ%ي ل ت.س3ر\
أ%و_له حت يذه.ب. غ�س'وeه، كما يقال أ%ف}ح1م\ عنك من الل�ي\ل, أ%ي ل

ت.س3ر\ حت ت.ذ}هب ف%ح\م.ت'ه. وشيخ¬ غاس�: قد طال% ع'م\ر'ه؛ قال ابن سيده: ول
أ%ر.ها بالغي العجمة إ,ل� ف كتاب العي؛ قال ال4زهري: الصواب

شيخ¬ عاس�، بالعي الهملة، ومن قال غاس� فقد صح_ف.
والغ.ساة�: الب.ل%حة الص_غية�، وجعها غ%س.وات¬ وغ%ساv. وقال أ%بو
حنيفة: الغ.سا الب.ل%ح فع.م_ به. وقال م.ر_ةv: الغاس1ي أ%و\ل� ما ير'ج'
من الت_م\ر, فيكون كأ%ب\عار, الف1صال,، قال: وإنا حلناه على الواو



لقار.ب.ت1ه1 الغ.سوات1 ف العن.
@غشا: الغ1شاء�: الغ1طاء�. غ%ش_ي\ت الشيء4 ت.غ\ش1ية إ,ذا غ%ط�ي\ته.

وعلى ب.ص.ره وق%ل}ب,ه غ%ش\و¬ وغ%ش\وةD وغ�ش\وة وغ1ش\وة وغ1شاوةD وغ%ش.او.ة
وغ�شاوةD وغاش1يةD وغ�ش\ية وغ�شاية وغ1شايةD؛ هذه الثلث عن اللحيان، أ%ي

غ1طاء#. وغاش1ية الق%ل}ب وغ1شاوت'ه: ق%م1يص'ه؛ قال أ%بو عبيد: ف
الق%ل}ب, غ1شاوةD وهي ال1ل}دة ال�ل}ب.سة، وربا خرج فؤاد' ال3نسان1

والداب_ة من غ1شائه، وذلك من ف%ز.ع� ي.ف}ز.عه فيموت' مكانه، وكذلك تقول العرب:
أ%ن\خ.ل%ع. فؤاد'ه، والفؤاد' ف ال%و\ف1 هو الق%ل}ب'، وفيه س'و.يداؤه وهي

ع.ل%قةD س.و\داء�، إ,ذا ش'ق_ الق%ل}ب' ب.د.ت\ كق1ط}عة ك%ب,د{.
Dج,ل}دة �والغ1شاوة�: ما غ%ش1ي. الق%ل}ب. من الط�ب.ع. وقال بعضهم: الغ1شاوة

غ�ش>ي.ت1 الق%ل}ب. فإ,ذا ان\خ.ل%ع. منها الق%ل}ب مات. صاحب'ه؛ وأ%نشد ابن
بري للحرث بن خالد الخزومي:
،Dص.ح1ب\ت'ك.، إ,ذ} ع.ي\ن عليها غ1شاوة
فلم�ا ان\ج.ل%ت\ ق%ط�ع\ت' ن.ف}سي أ%ل�وم'ها

تقول: غ%ش_ي\ت الشيء4 ت.غ\ش1يةv إ,ذا غ%ط�ي\ته، وقد غ%ش_ى ال� على
ب.ص.ر,ه وأ%غ}شى؛ ومنه قوله تعال: فأ%غ}ش.ي\ناهم فهم ل ي'ب\ص1ر'ون.

وقال تعال: وعلى أ%ب\صار,ه1م\ غ1شاوةD، وقرئ: غ%ش\وة، كأ%نه ر'د_ إ,ل
ال4صل ل4ن الصادر كلها ترد� إ,ل ف%ع\لة، والقراءة الختارة الغ1شاوة،

وكل ما كان مشتملv على الشيء فهو مبنÒ على ف1عال%ة{ نو الغ1شاوة1
والع1مامة والع1صابة، وكذلك أ%ساء� الص>ناعات1 لش\ت1مال, الص>ناعة1 على

كلY ما فيها نو ال1ياطة والق1صارة1. وغ%ش1ي.ه ال4م\ر' وتغ.ش_اه
وأ%غ}ش.ي\ته إ,ي_اه وغ%ش_ي\ته. وف التنزيل العزيز: ي'غ\ش1ي الليل% النهار..

وقال اللحيان: وقرئ ي'غ.ش>ي الليل% النهار.، قال: وقرئ ف
ال4ن\فال: ي'غ\ش1يك�م النeعاس.، وي'غ.ش>كم النعاس.، وي.غ\شاك�م النeعاس'.

وقوله تعال: هل أ%تاك. حديث الغاش1ي.ة؛ قيل: الغاش1ي.ة القيامة ل4نا
ت.غ\شى ال%ل}ق بأ%ف}زاع1ها، وقيل: الغاش1ية النار' ل4ن_ها ت.غ\شى وج'وه
الك�ف�ار. وغ1شاء� كلY شيء�: ما ت.غ.ش_اه كغ1شاء3 الق%ل}ب والس_ر\ج,

والر_ح\ل, والس_ي\ف1 ونو,ها.
�والغ.ش\واء� من ال%ع.ز,: الت ي.غ\شى وج\ه.ها كل�ه بياض¬ وهي ب.ي>نة

الغ.شا. وال4غ}شى من ال%ي\ل,: الذي غ%ش1ي.ت\ غ�ر_ت'ه وج\ه.ه



وات_س.ع.ت\، وقيل: ال4غ}شى من ال%ي\ل, وغيها ما اب\ي.ض_ رأ}س'ه كل©ه من
ب.ي\ن, ج.سد1ه مثل ال4ر\خ.م,. والغ.ش\واء�: ف%ر.س ح.س_ان% ابن, س.ل%مة،

ص1فةD غال1بة.
والغاش1ية�: السeؤ_ال� الذين ي.غ\ش.و\ن.ك. ي.ر\ج'ون ف%ض\ل%ك.

وم.ع\ر'وف%ك.. وغاش1ية الرج'ل,: م.ن\ ي.ن\تاب'ه من ز'و_ار,ه وأ%ص\دقائه.
وغاش1ية� الر_ح\ل,: ال%ديدة الت فوق. الؤخر.ة1. قال أ%بو زيد: يقال للحديدة

الت فوق مؤخ1ر.ة1 الر_ح\ل, الغاش1ية، وهي الدام1غة. والغاشية: غاشية
الس_ر\ج، وهي غ1طاؤه. والغاش1ية: ما أ�ل}ب,س. ج.ف}ن' الس_ي\ف1 من

ال�لود1 من أ%س\فل, شارب, الس_يف1 إ,ل أ%ن ي.ب\ل�غ% ن.ع\ل% الس_ي\ف1، وقيل:
هي ما ي.ت.غ.ش_ى قوائ1م. السeيوف1 من ال4س\فان1 

(* قوله «من السفان»
هكذا ف الصل تبعاv للمحكم، وف القاموس: من السفار.) وقال جعفر بن

ع'ل}بة الارثي:
ن'قاس1م'ه'م أ%س\ياف%نا ش.ر_ ق1س\م.ة{،

فف1ينا غ%واش1يها، وفيهم ص'د'ور'ها
والغاش1ية: داء# يأ}خ'ذ� ف ال%و\ف1 وكل©ه من الت_غ\ط1ية. يقال: رماه

ال بغاش1ي.ة؛ قال الشاعر:
ف بطن,ه غاش1يةD ت'ت.م>م'ه\

قال: ت'ت.م>مه ت'ه\ل1ك�ه. قال أ%بو عمرو: وه'و داء# أ%و و.ر.م يكون� ف
البطن, يعن الغاش1ي.ة. وقوله تعال: أ%ف%أ%م1ن'وا أ%ن ت.أ}ت1ي.هم

غاش1يةD من عذاب, ال3؛ أ%ي ع'قوبة م'ج.لYلة ت.ع'مeهم.
واس\ت.غ\شى ث1ياب.ه وت.غ.ش_ى با: ت.غ.ط�ى با ك%ي\ ل ي'ر.ى ول

ي'س\م.ع. وف التنزيل العزيز: واس\ت.غ\ش.و\ا ث1ياب.ه'م. وقال تعال: أ%ل
حي. ي.س\ت.غ\ش'ون ثياب.ه'م ( الية ) وقيل: إ%ن� طائفة من النافقي قالوا

إ,ذا أ%غ}ل%ق}نا أ%بواب.نا وأ%ر\خ.ي\نا س'ت'ور.نا واس\ت.غ\ش.ي\نا
ث1ياب.نا وث%ني\نا ص'د'ور.نا على عداوة ممد، صلى ال عليه وسلم كيف ي.ع\لم'

بنا؟ فأ%نزل ال� تعال: أ%ل حي ي.س\ت.غ\ش'ون ث1ياب.ه'م ي.ع\لم ما
ي'س3رeون% وما ي'ع\ل1ن'ون؛ اس\ت.غ\شى بث%و\ب,ه وت.غ.ش_ى أ%ي ت.غ.ط�ى.

والغ.ش\و.ة: الس>د\ر.ة؛ قال:
غ%د.و\ت' لغ.ش\و.ة{ ف ر.أ}س, ن,يق�،



وم'ور.ة ن.ع\ج.ة{ مات.ت\ ه'زال
Òغ}م1ي.، فهو م.غ\ش1ي�وغ�ش1ي عليه غ%ش\ي.ةv وغ%ش\ياv وغ%ش.ياناv: أ

عليه، وهي الغ.ش\ي.ة، وكذلك غش\ي.ة� ال%و\ت. قال ال تعال: ن.ظ%ر.
ال%غ\ش1ي> عليه من ال%و\ت1، وقال تعال: لم من جهنم. م1هاد¬ ومن ف%وق1هم

غ%واش�؛ أ%ي إ,غ}ماء#؛ قال أ%بو إ,سحق: زعم الليل وسيبويه جيعاv أ%ن
النون% ههنا عوض¬ من الياء، ل4ن� غواش� ل ي.ن\ص.ر,ف' وال4صل فيها

غ%واشي'، إ,ل� أ%ن الضمة ت.حذ%ف' ل1ث1ق%ل1ها ف الياء، فإ,ذا ذ%ه.ب.ت الضمة
أ%دخ.ل}ت. التنوين. عوضاv منها، قال: وكان سيبويه يذهب إ,ل أ%ن� التنوين.

ع1وض¬ من ذهاب, حركة1 الياء، والياء� س.ق%طت لس'كون,ها وسكون التنوين.
وغ%ش1ي.ه' غ1ش\ياناv: أ%تاه وأ%غ}شاه' إ,ي_اه' غي'ه؛ فأ%ما قوله:

أ%ت'وع1د' ن,ض\و. ال%ض\ر.ح1ي>، وقد ت.ر.ى
بع.ي\ن.ي\ك رب_ الن_ض\و, ي.غ\شى لكم ف%ر\دا؟

فقد يكون ي.غ\شى من ال4ف}عال, ال�ت.ع.د>ية ب.ر\ف{ وغي,حرف{، وقد
تكون� اللم' زائدةv أ%ي ي.غ\شاكم كقوله تعال: قل} ع.س.ى أ%ن يكون% ر.د1ف.

لكم، أ%ي ر.د1ف%ك�م. وغ%ش1ي. ال4مر. غ%شياناv: باشر.ه. وغ%ش1يت'
الرج'ل% بالس_و\ط: ض.ر.ب\ته.

والغ1ش\يان�: إ,ت\يان� الرج'ل, الرأ%ة%، والف1ع\ل� غ%ش1ي. ي.غ\شى.
وغ%ش1ي. الرأ%ة% غ1ش\ياناv: جام.ع.ها. وقوله تعال: فلما ت.غ.ش_اها

ح.م.ل%ت\ ح.م\لv خ.ف1يفاv ف%مر_ت\ به؛ كناية عن ال1ماع. يقال: تغ.ش_ى
�الرأ%ة إ,ذا ع.لها، وت%ل�لها مثله، وقيل للق1يامة1 غاش1ية ل4نا ت'ج.لYل

ال�ل}ق فت.ع'مeهم. ابن ال4ثي: وف حديث ال%س\عى فإ,ن الناس. غ%ش'وه
أ%ي از\د.ح.م'وا عليه وك%ث�روا. يقال: غ%ش1ي.ة� ي.غ\شاه' غ1ش\ياناv إ,ذا
جاء4ه'، وغ%ش_اه' ت.غ\ش1يةv إ,ذا غ%ط�اه. وغ%ش1ي. الشيء إ,ذا لب.س.ه.

وغ%ش1ي. الرأ%ة إ,ذا جام.عها. وغ�ش1ي. عليه: أ�غ}م1ي. عليه. واس\تغ\شى
بث%و\به وت.غ.ش_ى إ,ذا تغ.ط9ى، والميع قد جاء ف الديث على اختلف

لفظه، فمنها قوله: وهو م'تغ.ش¼ بثو\به، وقوله: وت.غ\شى أ%نام1ل%ه أ%ي
تس\ت'رها، وقول�ه: غ%ش1ي.ت\ه'م الر_ح\م.ة وغ%ش1ي.ها أ%ل}وانD أ%ي تع\لو'ها.

وقوله: فل ي.غ\ش.نا ف مساجدنا، وقوله: وإ,ن غش1ين.ا من ذلك شيء# من
الق%صد إ,ل الشيء3 وال�باش.ر.ة، وقوله: ما ل ي.غ\ش. الكب.ائ1ر.؛ ومنه حديث

س.ع\د: ف%ل%م�ا د.خ.ل% عليه وجد.ه ف غاش1ية{؛ الغاش1ية�: الد_اه1ية



من خ.ي\ر أ%و شر¼ أ%و مك}روه{، ومنه قيل% لل}ق1يامة الغاش1ية�، وأ%راد ف
غ%ش\ية{ من\ غ%ش.يات1 ال%و\ت1، قال: ويوز أ%ن ي'ر,يد. بالغاش1ي.ة

القو\م. ال�ض'ور. عند.ه الذين ي.غ\ش.و\نه للخ1د\م.ة والزيار.ة1 أ%ي جاعة
غاش1ية{ أ%و ما ي.تغ.ش_اه من ك%ر\ب الو.جع الذي به أ%ي ي'غ.طYيه فظ�ن_

أ%ن} قد مات.
وغ�ش.يÒ: موضع¬.

@غضا: غ%ض.و\ت على الشيء3 وعلى الق%ذى وأ%غ}ضي\ت: س.ك%ت�؛ وقول الطرماح:
غ%ض1يÒ عن الفح\شاء ي.ق}ص'ر' ط%ر\ف%ه،

وإ,ن} ه'و. لقى غار.ةv ل} ي'ه.لYل,
يوز أ%ن يكون من غ%ضا، وأ%ن يكون% من\ أ%غ}ضى كقولم ع.ذاب¬ أ%ليم¬

وضر\ب¬ و.ج,يع، وال4و_ل أ%ج\و.د. وال3غ}ضاء�: إ,د\ناء� ال�ف�ون1. وغ%ضى
الرجل� وأ%غ}ضى: أ%ط}ب.ق. جف}ني\ه1 على ح.د.ق%ت1ه. وأ%غ}ضى ع.ي\ناv على

ق%ذىÝ: ص.ب.ر على أ%ذى�. وأ%غ}ضى عنه ط%ر\ف%ه: س.د_ه أ%و ص.د_ه'؛ أ%نشد
ثعلب:

د.فع\ت' إ,ل%ي\ه ر,س\ل% ك%و\ماء4 ج.ل}د.ة{،
وأ%غ}ض.ي\ت' عن\ه الط�ر\ف. حت_ى ت.ض.ل�عا

وقول الشاعر:
كعت1يق, الط�ي\ر, ي'غ\ض1ي وي'ج.ل}

يعن ي'غ\ضي ال�ف�ون م.ر_ةv وي'ج.لYي م.ر_ة؛ وقال الخر:
ل ي'غ\ض, ف ال%ر\ب, على ق%ذاكا

�قال ابن بري: أ%غ}ض.ي\ت' ي.تعد_ى ول ي.تعد_ى؛ فمثاله م'تعد>ياv قول
الشاعر:

فما أ%س\ل%م.ت\نا عند. يوم, كر,يه.ة{،
ول ن.حن' أ%غ}ض.ي\نا ال�فون% على و.ت\ر,

ومنه ما ي'ح\كى عن ع.لي�، رضي ال عنه: فكم\ أ�غ}ض1ي ال�فون% على
الق%ذ%ى، وأ%س\ح.ب' ذ%ي\لي على ال4ذى، وأ%قول� لع.ل� وع.سى؛ ومثاله غي.

م'ت.عد¼ قول الخر 
(* هو الفرزدق.) :

ي'غ\ض1ي ح.ياءé وي'غ\ض.ى من م.هاب.ت1ه،
فما ي'ك%ل�م' إ,ل� ح1ي. ي.ب\ت.س3م'



وت.غاض.ي\ت عن ف�لن إ,ذا ت.غاب.ي\ت عنه وت.غاف%ل}ت. ول%يلD غاض�: غاط{.
وقال ابن بز'ر\ج: ل%يلD م'غ\ض� وغاض¼، وم.قام¬ فاض� وم'ف}ض�؛ وأ%نشد:

ع.ن\ك�م\ ك1راماv بال%قام, الفاضي
:�وغ%ضى الليل� غ�ض'و�اv وأ%غ}ضى: أ%ل}ب.س. كل� شيء�. وأ%غ}ض.ى الليل

أ%ظ}ل%م. ول%يلD م'غ\ض�: ل�غ.ةD قليلة، وأ%كث%ر' ما ي'قال ل%ي\لD غاض�؛
قال رؤبة:

ي.خ\ر'ج\ن. م1ن\ أ%ج\واز, ل%ي\ل� غاض,،
ن.ض\و. قداح, الن_اب,ل, الن_واض1ي،
كأ%ن_ما ي.ن\ض.خ\ن. بال%ض\خاض,

ال%ض\خاض': الق%ط1ران�، ي'ريد' أ%ن_ها ع.ر,ق%ت\ من ش1د_ة1 الس_ي,
فاس\و.د_ت\ ج'ل�ود'ها. ول%ي\ل%ةD غاض1يةD: ش.د1يد.ة الظ©ل}م.ة1. ونار¬

غاض1ي.ةD: ع.ظيمة م'ضيئةD، وهو من ال4ض\داد1. قال ال4زهري: قوله نار
غاض1ي.ة ع.ظ1يمة أ�خ1ذ% من نار, الغ.ض.ى، وهو من أ%جود1 الو'ق�ود1 عند
العرب. ور.جلD غاض�: طاع1م¬ كاس� م.ك}ف1يÒ، وقد غ%ض.ا ي.غ\ضو.

والغ.ض.ى: ش.ج.ر؛ ومنه قول� س'ح.ي\م� عبد1 بن ال%س\حاس,:
كأ%ن� الث©ر.ي_ا ع'لYق%ت\ ف%و\ق. ن.ح\ر,ها،

وج.م\ر غ%ضىÝ ه.ب_ت\ له الريح' ذاك1ي.ا
ومنه قولم: ذ1ئب' غ%ضÝى. والغ.ض.ى: من ن.بات1 الرمل له ه.د.ب كه.د.ب,

ال4ر\ط%ى؛ ابن سيده: وقال ثعلب ي'ك}ت.ب' بال4ل1ف1 ول أ%د\ر,ي ل% ذلك،
واح1دت'ه غ%ضاةD؛ قال أ%بو حنيفة: وقد تكون� الغضاة ج.م\عاv؛ وأ%نشد:

ل%نا ال%ب.لن1 من أ%زمان1 عاد{،
وم'ج\ت.م.ع' ال4لء4ة1 والغ.ضاة1

ويقال ل1م.ن\ب,ت1ها: الغ.ض\يا. وأ%هل� الغ.ض.ى: أ%هل� ن.ج\د{ لك%ث}ر.ت1ه
هنالك؛ قالت أ�مe خال1د{ ال%ث}ع.م1ي_ة:

ل%ي\ت. س1ماك1ي�اv ت.ط1ي' ر.باب'ه،
ي'قاد' إ,ل أ%هل, الغ.ض.ى ب,ز,مام,

وفيها:
رأ%يت' لم س1يماء4 ق%و\م� ك%ر,ه\ت'ه'م\،

وأ%ه\ل� الغ.ض.ى قوم¬ علي_ ك1رام
أ%راد: ك%ر,ه\ت'هم لا أ%و با. ابن السكيت: يقال لل3بل, الكثية1



:Dغ%ض.وي_ة Dغ%ض\ي.ا، مقصور¬، قال: ش'ب>ه.ت\ عندي بناب,ت1 الغ.ض.ى. وإ,بل
منسوبة إ,ل الغ.ض.ى؛ قال:

كيف ت.ر.ى وق}ع. ط�لح1ي_ات1ها،
بالغ.ض.وي_ات1 على ع1ل�ت1ها؟

وإ,ب,لD غاض1يةD وغ%واض� وبعي¬ غاض�: يأ}كل الغ.ض.ى؛ قال ابن بري: ومنه
قول الشاعر:

أ%بعي عض أ%نت. ض.خ\م¬ رأ}س'ه،
ش.ث}ن' ال%شاف1ر,، أ%م\ بعي¬ غاض,؟

Dوبعي¬ غ%ض�: ي.ش\ت.ك1ي ب.ط}ن.ه' من أ%كل الغ.ض.ى، والمع غ%ض1ي.ة
وغ%ضايا، وقد غ%ض1ي.ت\ غ%ضÝى، وإ,ذا ن.س.ب\ت.ه إ,ل الغ.ض.ى قلت. بعي¬

غ%ض.و,يÒ. والر>م\ت' والغ.ض.ى إ,ذا باحت.ت\هما ال3ب,ل� ول ي.ك�ن\ لا
Dع'ق}بة من غي,ها ي'صيب'ها الداء� فيقال: ر.م1ث%ت\ وغ%ض1ي.ت\، فهي ر.م1ث%ة
وغ%ض1ي.ةD. وأ%ر\ض غ%ض\يا: كثية الغ.ضى. والغ.ض\ياء�، مدود¬: من.ب,ت'

�الغ.ض.ى وم'ج\ت.م.ع'ه. والغ.ض.ى: ال%م.ر'؛ عن ثعلب، والعرب تقول: أ%خ\بث
الذYئاب, ذ1ئب' الغ.ض.ى، وإ,نا صار كذا ل4نه ل ي'باش1ر' الناس إ,ل
إ,ذا أ%راد أ%ن ي'غي.، ي.ع\ن'ون% بالغ.ض.ى هنا ال%م.ر.، فيما ذكر ثعلب،
وقيل: الغ.ض.ى هنا هذا الش_ج.ر'، ويزع'مون أ%نه أ%خبث� الش_ج.ر,

.vذ1ئابا
وذ1ئاب' الغ.ض.ى: بن'و كعب, بن, مالك1 بن ح.ن\ظ%لة، ش'ب>ه'وا بتلك
�الذئاب, ل�ب\ث1ها. وغ%ض\ي.ا، معر,فةD مقصور¬: مائةD من ال3بل, مثل

ه'ن.ي\د.ة%، ل ي.ن\ص.ر,فان؛ قال:
،vوم'س\ت.ب\د1ل� م1ن\ ب.ع\د1 غ%ض\ي.ا ص'ر.ي\م.ة

فأ%ح\ر, به من ط�ول, ف%ق}ر� وأ%ح\ر,ي.ا
أ%راد: وأ%ح\ر,ي.ن\، فجعل النون% أ%لفاv ساكنةv. أ%بو عمرو:

الغ.ض\يان.ة� من ال3بل الك1رام'. وغ%ض\يان�: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:ف%ص.ب_ح.ت\، والشمس' ل ت'ق%ض>ب,

ع.ي\ناv، بغ.ض\يان%، ث%ج'وج. الع'ن\ب'ب,
@غطي: غ%ط%ى الش_باب' غ%ط}ياv وغ�ط1ي�اv: ام\ت.ل4. يقال للرج'ل, إ,ذا

ام\ت.ل4 ش.باباv: غ%ط%ى ي.غ\ط1ي غ%ط}ياv وغ�ط1ي�اv؛ قال رجل من قيس:
،vغ%ط%ى فيه الش_باب' م.عا vي.ح\م1ل}ن. س1ر\با



وأ%خ\ط%أ%ت\ه ع'يون� ال1ن> وال%س.د'
وهذا البيت ف الصحاح:

وأ%خ\طأ%ت\ه عيون� ال1ن> وال%س.د.ه\
قال ابن سيده: وكذلك أ%نشده أ%بو عبيد؛ ابن بري: قال ابن ال4نباري

أ%كثر' الناس, يروي هذا البيت:
وأ%خ\طأ%ت\ه عيون� ال1ن> وال%س.د.ه\

وإ,نا هو:
وأ%خ\طأ%ت\ه عيون� الن> وال%س.د'

وبعده:
ساج,ي الع'يون1 غ%ض1يض الط�ر\ف1 ت.ح\س3ب'ه

يوماv، إ,ذا ما م.شى، ف ل1ين,ه أ%و.د'
اللحيان: غ%طاه' الشباب' ي.غ\ط1يه غ%ط}ياv وغ�ط1ي�اv وغ%ط�اه كلها

.vل}م.ته؛ عنه أ%يضا�أ%ل}ب.س.ه، وغ%ط%اه الليل� وغ%ط�اه: أ%ل}ب.س.ه ظ
وغ%ط%ت1 الش.جرة وأ%غ}طت\: طال%ت\ أ%غ}صان'ها وان\ب.س.ط%ت على ال4رض

فأ%ل}ب.س.ت ما حولا؛ وقوله أ%نشده ابن قتيبة:
،Dوم1ن ت.عاج,يب, خ.ل}ق, ال3 غاط1ي.ة

ي'ع\ص.ر' منها م'لح1يÒ وغ1ر\ب,يب'
إ,نا ع.ن به الدالي.ة%، وذلك لس'م'و>ها وب'س'وقها وانت1شار,ها

وإ,ل}باس1ها. الفضل: يقال للك%ر\مة1 الكثية1 الن_وامي غاط1يةD. والن_وامي:
ال4غ}صان�، واح1د.ت'ها نام1يةD. وغ%ط%ى الشيء4 ي.غ\ط1يه غ%ط}ياv وغ%ط�ى

عليه وأ%غ}طاه وغ%ط�اه: س.ت.ره وع.له؛ قال:
أ%نا ابن' ك1لب� وابن' أ%و\س�، فم.ن\ ي.ك�ن\

ق1ناع'ه م.غ\ط1ي�اv فإ,ن م'ج\ت.لى
وف التهذيب: فإن ل%م'ج\ت.لى. وفلنD م.غ\ط1يe الق1ناع, إ,ذا كان

خام1ل% الذYك}ر,؛ وقال حسان:
ر'ب_ ح1ل}م� أ%ضاعه ع.د.م' الا

ل، وج.ه\ل� غ%ط�ى عليه الن_ع1يم'
قال أ%بو عبد ال بن' ال4عراب: ح'ك1ي. أ%ن� حسان% بن. ثابت صاح.

قبل% النeبو�ة فقال: يا ب.ن ق%ي\لة%، يا ب.ن ق%ي\لة قال: فجاءه
vال4نصار' ي\ه\ر. ع'ون% إ,ليه قالوا: ما د.هاك.؟ قال لم: قلت' الساعة% بيتا



خ.ش1يت' أ%ن أ%موت. في.د�ع1ي.ه غيي قالوا: هات1ه، فأ%نش.دهم هذا
البيت:ر'ب_ ح1ل}م� أ%ضاع.ه ع.د.م' الال,

�والغ1طاء�: ما غ�طYي. به. وف الديث: أ%نه ن.ه.ى أ%ن ي'غ.طYي. الرجل
فاه' ف الصلة1. ابن ال4ثي: من عادة العرب الت_ل%ث©م بالع.مائم,

على ال4ف}واه فن'هوا عن ذلك ف الصلة، فإ,ن} ع.ر.ض. له الت_ثاؤب جاز له
أ%ن ي'غ.طYيه بث%و\به أ%و يده لديث ورد فيه. وقالوا: اللهم_ أ%غ}ط1

على ق%ل}به أ%ي غ%ش> قل}ب.ه. وفع.ل% به ما غطاه أ%ي ما ساء4ه. وماء# غاط{:
كثي¬، وقد غ%طى ي.غ\ط1ي؛ قال الشاعر:

ي.م'رe كم'ز\ب,د1 ال4ع\راف1 غاط1
ابن سيده: وغ%طا الشيء4 غ%ط}واv وغ%ط�اه ت.غ\ط1يةv وأ%غ}طاه واراه'

وس.ت.ر.ه. قال: وهذه الكلمة واوي_ة وبائي_ة، والمع ال4غ}ط1ي.ة، وقد
ت.غ.ط�ى. والغ1طاء�: ما ت.غ.ط�ى به أ%و غ%ط�ى به غي.ه. والغ1طاية�: ما

تغ.ط�ت\ به الرأ%ة� من حش\و الثياب تت ثيابا كالغ1للة ونوها، ق�لب.ت
الواو فيها ياء ط%ل%ب. الف�ة مع قرب, الكسرة.

وغ%طا الليل� ي.غ\ط�و وي.غ\ط1ي غ�ط}واv وغ%ط�و�اv إ,ذا غ%سا وأ%ظ}ل%م،
وقيل: ار\ت.ف%ع وغ%ش_ى كل� شيء� وأ%لبسه، وغ%طا الاء. وكل شيء�
ار\ت.ف%ع وطال% على شيء� فقد\ غ%طا عليه؛ قال ساعدة بن ج'ؤي_ة:

كذ%وائ1ب ال%فاء3 الر_ط1يب, غ%طا به
ع.ب\لD، وم.د_ بانبيه الط©ح\ل�ب'

غ%طا به: ار\ت.ف%ع. وليلD غاط{: مظ}ل1م¬؛ قال العجاج:
حت ت.ل أ%ع\جاز. ل%ي\ل� غاط1

ويقال: غ%طا عليهم الب.لء�. وأ%غ}ط%ى الك%ر\م': ج.رى الاء� فيه وزاد.،
وكل© ذلك مذكور¬ ف الواو والياء،

@غفا: ال4زهري: غ%ف%ا الرجل وغيه غفوة إ,ذا نام. نوم.ةv خ.فيفة. وف
الديث: ف%غ.ف%و\ت' غ%ف}وةv أ%ي ن,م\ت' ن.و\مةv خفيفة. قال: وكلم العرب
أ%غ}فى. وقل�ما يقال غ%فا.ابن سيده: غ%ف%ى الرجل� غ%ف}ي.ةv وأ%غ}فى ن.ع.س.
وأ%غ}ف%يت' إ,غفاءé ن,م\ت'. قال ابن السكيت: ول تق�ل} غ%ف%و\ت'. ويقال:

أ%غ}فى إ,غ}فاءé وإ,غ}فاء4ةv إ,ذا نام.. أ%بو عمرو: وأ%غ}فى نام. على
الغ.فا، وهو الت>ب\ن' ف ب.ي\د.ر,ه.

والغ.ف}ي.ة�: ال�ف}رة الت ي.ك}م'ن فيها الصائد، وقال اللحيان: هي



الزeبي\ة.
والغ.فى: ما ي.ن\فون.ه من إ,ب,لهم. والغ.فى، منقوص¬: ما ي'خ\ر.ج من

الطعام في'ر\مى به كالزeؤان والق%ص.ل، وقيل: غفى ال1ن\طة1 عيدان'ها، وقيل:
الغ.فى ح'طام' الب'ر> وما ت.ك%س_ر منه، وقيل: هو كل© ما ي'خ\ر.ج' منه

في'ر\مى به. ابن ال4عراب: يقال ف الط�عام, ح.ص.ل%ة وغ%فاء4ةD، مدود،
وف%غاةD وح'ثال%ةD كل ذلك الر_ديء� الذي ي'ر\مى به. قال ابن بري:
�والغ.فا ق1ش\ر' الن\طة، وت.ث}ن,ي.ت'ه غ%ف%وان، والمع أ%غ}فاء#، وهو س.ق%ط

الط�عام من ع1يدان,ه وقصب,ه؛ وقول أ%وس:
vح.س3ب\ت'م' و.ل%د. الب.ر\شاء3 قاط1ب.ة

ن.ق}ل% الس>ماد1 وت.س\ل1يكاv غ%فى الغ1ي.ر,
(* قوله« الغي» هكذا ف الصل، وف الكم: العب بالعي الهملة

والياء الثناة.)
يوز أ%ن ي'ع\ن به هذا، ويوز أ%ن ي'عن به الس_ف1لة، والواح1دة من
كلY ذلك غ%فاةD. وح1ن\طة غ%ف1ي.ةD: فيها غ%فvى على الن_س.ب. وغ%ف9ى

الطعام. وأ%غ}فاه: ن.ق�اه من غفاه. والغ.فى: ق1ش\ر¬ صغ1ي¬ ي.ع\ل�و الب'س\ر،
وقيل: هو الت_م\ر الفاس1د' الذي ي.غ\ل�ظ وي.ص1ي' فيه مثل� أ%ج\ن,ح.ة

ال%راد1، وقيل: الغفى آفةD تصيب' الن_خ\ل%، وهو ش1ب\ه' الغ'بار, ي.ق%ع
على الب'س\ر فيم\نع'ه من ال3د\راك والنeض\ج, وي.م\س.خ ط%ع\م.ه. والغ.ف%ى:

ح'سافة� الت_م\ر, ود'قاق' التمر. والغ.فى: داء# يقع ف الت>ي,
في'ف}س3د'ه؛ وقول ال4غلب:

ق%د\ س.ر_ن الشيخ' الذي ساء4 الف%ت،
إ,ذ} ل ي.ك�ن\ ما ض.م_ أ%م\ساد الغفى

أ%م\ساد' الغ.فى: م'شاق%ه الك%ت_ان1 وما أ%ش\ب.ه.ه. ابن سيده ف غ%فا
بال4لف: غ%فا الشيء� غ%ف}واv وغ�ف�و�اv ط%فا ف%و\ق. الاء3. والغ.ف}و'

والغ.ف}و.ة� جيعاv: الزeب\ي.ة؛ عن اللحيان.
@غل: الغ.لء�: ن.قيض' الرeخ\ص,. غ%ل الس>ع\ر' وغي'ه ي.غ\ل�و

غ%لءé، مدود، فهو غال� وغ%ل1يÒ؛ ال4خية عن كراع�. وأ%غ}له' ال: ج.ع.ل%ه
غال1ياv. وغال بالشيء3: اش\ت.راه' بث%من� غال�. وغال بالشيء3

وغ%ل�ه: سام. فأ%ب\ع.ط%؛ قال الشاعر:
،vن'غال الل�حم. لل4ض\ياف1 ن,يئا



ون'ر\خ1ص'ه' إ,ذا ن.ض1ج. الق%دير'
فحذف الباء وهو يريد'ها، كما يقال ل%ع1ب\ت' الك1عاب. ول%ع1ب\ت'

بالك1عاب,، العن ن'غال باللحم,. وقال أ%بو مالك: ن'غال اللحم. ن.شت.ريه
:vد'ور,نا. ويقال أ%يضا�غالياv ث ن.ب\ذ�ل�ه ون'ط}ع1م'ه إ,ذا ن.ض1ج. ف ق

أ%غ}لى؛ قال الشاعر:
كأ%ن_ها د'ر_ة أ%غ}لى الت>جار' با

وقال ابن بري: شاهد' أ%غ}لى اللحم. قول ش.بيب بن الب.ر\صاء:
وإ,ن ل4غ}لي اللحم. ن,يئاv، وإن_ن

ل�م\س� ب.ي\ن, اللحم، وهو ن.ض1يج'
الفراء: غال%ي\ت' اللحم. وغال%يت' باللحم جائز. ويقال: غال%يت' ص.داق
الرأ%ة أ%ي أ%غ}ل%يته؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه: ل ت'غالوا ص'د'قات

النساء، وف رواية: ل ت'غالوا ص'د'ق. النساء، وف رواية: ف ص.د'قات1هن_،
أ%ي ل ت'بال1غ'وا ف كثرة الص_داق,، وأ%صل� الغ.لء الرتفاع'

وم'جاو.زة الق%د\ر, ف كلY شيء. وب,ع\ت'ه بالغ.لء3 والغال والغ.ل1ي�؛ كلهن_
عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ولو أ%ن_ا ن'باع' ك%لم. س.ل}مى،

ل4ع\ط%ي\نا به ث%م.ناv غ%ل1ي_ا
وغ%ل ف الد>ين, وال4م\ر ي.غ\ل�و غ�ل�و�اv: جاو.ز. ح.د_ه. وف
التنزيل: ل ت.غ\ل�وا ف دين,كم؛ وقال ال%ر,ث بن خالد:

خ'م\صانة ق%ل1ق م'و.ش_ح'ها،
ر'ؤ\د الش_باب, غ%ل با ع.ظ}م'

vوغ%لن,يا vوغ%لن,ي.ة vو�ا�التهذيب: وقال بعضهم غ%ل%و\ت ف ال4مر غ�ل
إ,ذا جاوز\ت. فيه ال%د� وأف}ر.ط}ت فيه؛ قال ال4عشى: أ%نشده ابن بري:

أ%و\ ز,د\ عليه الغ.لن,يا
وف التهذيب: زادوا فيه النون%؛ قال ذو الرمة:

وذو الش_ن\ء3 فاش\ن.أ}ه، وذو الو,د> فاج\ز,ه
على و,د>ه، واز\د.د\ عليه الغ.لن,يا

زاد فيه النون%. وف الديث: إ,ياكم والغ'ل�و_ ف الدين أ%ي
الت_ش.دeد. فيه وماو.زة ال%د>، كالديث الخر: إ,ن� هذا الدين. م.ت1ي¬

فأ%و\غ1ل} فيه ب,رف}ق�، وقيل: معناه البحث� عن بواطن, ال4ش\ياء والك%ش\ف' عن



ع1ل%ل1ها وغ%وام1ض, م'ت.ع.ب_دات1ها؛ ومنه الديث:
وحامل� القرآن غي' الغال فيه ول الاف عنه، إ,نا قال ذلك ل4ن� من

آدابه وأ%خلق1ه الت أ%مر. با الق%ص\د. ف ال�مور,، وخي' ال�مور,
أ%و\ساط�ها.

و:
كل ط%ر.ف%ي\ ق%ص\د1 ال�مور, ذ%م1يم'

والغ'ل�وe: ال3ع\داء�. وغ%ل بالس_ه\م, ي.غ\ل�و غ%ل}واv وغ�ل�وìا
وغال%ى به غ1لءé: ر.ف%ع يد.ه يريد به أ%ق}ص.ى الغاية وهو من التجاوز,؛

ومنه قول الشاعر:
كالس_ه\م, أ%ر\س.ل%ه من ك%فYه الغال

وقال الليث: رمى به؛ وأ%نشد للشماخ:
كما س.ط%ع ال1ر>يخ' ش.م_ره الغال

Dغال بالس>ه\م,: الراف1ع' يد.ه يريد' به أ%قص.ى الغاية1. ورجل�وال
غ%ل�ء#: ب.عيد' الغ'ل�و> بالس>ه\م؛ قال غ%ي\لن� الر_ب.ع1ي يصف

ح.ل}ب.ة:
gأ%م\س.و\ا ف%قاد'وه'ن� حول% ال1يطاء

gبائ%ت.ي\ن بغ1لء3 الغ.ل�ء
وغ%ل الس_ه\م' نفس'ه: ارتف%ع ف ذ%هاب,ه وجاو.ز. ال%د.ى، وكذلك

الج.ر، وكل© م.ر\ماة{ من ذلك غ%ل}و.ةD؛ وأ%نشد:
من مائة{ ز.ل}خ� بر>يخ� غال

وكل©ه من الرتفاع, والت_جاوز,، والمع' غ%ل%وات¬ وغ1لء#.
وف الديث: أ%ه\د.ى له ي.ك}س'وم' س1لحاv وفيه س.ه\م فس.م_اه ق1ت\ر.
éوغ1لء vغال1يه م'غالة�الغ1لء3؛ الغ1لء، بالكسر والد�: من غال%ي\ته أ

إ,ذا رام.ي\ت.ه، والق1تر' س.ه\م ال%د.ف، وهي أ%يضاv أ%م.د' ج.ر\ي,
الف%ر.س, وشو\ط1ه، وال4صل� ال4ول.

وف حديث ابن عمر: ب.ي\نه وبي. الط�ر,يق غ%ل}وةD؛ الغ.ل}و.ة�: قدر'
�ر.م\ية{ بس.ه\م�، وقد ت'س\ت.ع\م.ل الغ.ل}وة ف س1باق, ال%ي\ل، والغ.ل}و.ة

الغاية مقدار ر.م\ية{. وف الثل: ج.ر\ي' ال�ذ}كيات غ1لء#.
وال1غ\لة�: سهم¬ ي'ت_خ.ذ� لغالة الغ.ل}و.ة، ويقال له ال1غ\ل%ى،

بل هاء�؛ قال ابن سيده: وال1غ\لى س.ه\م¬ ت'ع\لى به أ%ي ت'ر\ف%ع' به



الي.د' حت ي.ت.جاوز. ال1قدار. أ%و يقار,ب ذلك. وسهم' الغ1لء3، مدود¬:
السهم' الذي يقد_ر به م.د.ى ال4م\يال, والفراس1خ, وال4رض, الت ي'س\ت.ب.ق'

.vخس¬ وعشرون غ%ل}و.ة eإ,ليها. التهذيب: الف%ر\س.خ التام
والغ'ل�وe ف القاف1ية: ح.ر.ك%ة� الر_و,ي� الساك1ن, بعد تام, الوزن1،

والغال: نونD زائدة بعد تلك الركة، وذلك نو قوله ف إنشاد1 من أ%نشده
هكذا:

وقات1م ال4ع\ماق, خاوي ال�خ\ت.ر.ق1ن\
�فحركة القاف1 هي الغ'ل�وe، والنون

بعد ذلك هي الغال، وإنا اشت'ق_ من الغ'ل�و> الذي هو التجاو'ز' لقدر
ما يب'، وهو عندهم أ%ف}ح.ش' من الت_ع.د�ي، وقد ذكرنا الت_ع.د>ي. ف

الوضع الذي ي.ليق به، ول ي'ع\ت.دe به ف الوزن1 ل4ن� الوزن% قد
ت.ناه.ى قبل%ه، جعلوا ذلك ف آخر, البيت ب.ن\زلة ال%ز\م, ف أ%و_له.

والداب_ة ت.غ\ل�و ف س.ي\ر,ها غ%ل}واv وت.غ\ت.لي بف�ة1 قوائم1ها؛
وأ%نشد:ف%ه\ي أ%مام. الف%ر\ق%د.ي\ن ت.غ\ت.لي

ابن سيده: وغ%ل%ت1 الدابة ف س.ي,ها غ�ل�وìا واغ}ت.لت ار\ت.ف%ع.ت
فجاو.ز.ت ح'س\ن. الس_ي\ر؛ قال ال4عشى:

ج'مال1ي_ة ت.غ\ت.لي بالر>داف،
إ,ذا ك%ذ%ب. الث1مات' ال%ج,ي.ا

والغ}ت1لء�: ال3س\راع'؛ قال الشاعر:
ك%ي\ف. ت.راها ت.غ\ت.لي يا ش.ر\ج'،

وقد س.ه.ج\ناها ف%طال الس_ه\ج'؟
وناقةD م1غ\لة� الوه.ق, إ,ذا ت.و.ه_قت أ%خفاف�ها؛ قال رؤبة:

ت.ن.ش_ط%ته' كل© م1غ\لة1 الو.ه.ق\،
م.ض\ب'ور.ة{ ق%ر\واء4 ه1ر\جاب� ف�ن'ق\

الاء للم'خ\ت.ر.ق، وهو الفازة. وغ%ل بالار,ية والغلم ع.ظ}م¬
غ�ل�وìا: وذلك ف سرعة شبابما وس.ب\ق1ه,ما لدات1ه,ما، وهو من

التجاو'ز,.وغ�ل}وان� الش_باب, وغ�ل%واؤ'ه: س'ر\ع.ت'ه وأ%و_له. أ%بو عبيد:
الغ'ل%واء�، مدود¬، سرعة� الشباب,؛ وأنشد قول ابن الرeق%ي_ات:

ل} ت.ل}ت.ف1ت\ ل1ل1دات1ها،
وم.ض.ت\ على غ�ل%وائ1ها



وقال آخر:
ف%م.ض.ى ع.لى غ�ل%وائ1ه1، وكأ%ن_ه

ن.ج\م¬ س.ر.ت\ ع.ن\ه' الغ'ي'وم' ف%لح.ا
وقال ط�ف%ي\ل:

ف%م.ش.و\ا إ,ل ال%ي\جاء3، ف غ�ل%وائ1ها،
م.ش\ي. الل©ي'وث1 بك�لY أ%ب\ي.ض. م'ذ}ه.ب,

وف حديث علي، رضي ال عنه: ش'م'وخ' أ%ن\ف1ه وس'م'وe غ�ل%وائ1ه؛
غ�ل%واء� الشباب,: أ%و_ل�ه وش1ر_ت'ه؛ وقال ابن السكيت ف قول الشاعر:

خ'م\صان.ة ق%ل1ق م'و.ش_ح'ها،
ر'ؤد الشباب, غ%ل ب,ها ع.ظ}م'

قال: هذا مثل� قول ابن الرقيات:
ل} ت.ل}ت.ف1ت\ ل1ل1دات1ها،

وم.ض.ت\ على غ�ل%وائ1ها
وكما قال:

كالغ'ص\ن, ف غ�ل%وائ1ه1 ال�ت.أ%و>د1
وقال غي'ه: الغال الل9ح\م' الس_م1ي'، أ�خ1ذ% منه قوله: غ%ل با

ع.ظ}م' إ,ذا س.م1ن.ت\؛ وقال أ%بو وج\ز.ة الس_ع\دي:
ت.و.س_ط%ها غال� ع.ت1يق¬، وزان.ها

م'ع.ر�س' م.ه\ر,ي¼، به الذ�ي\ل� ي.ل}م.ع'
أ%راد ب'ع.ر�س م.ه\ر,ي� ح.م\ل%ها الذي أ%ج.ن_ت\ه ف ر.ح1م1ها من

ض1راب, ج.مل� م.ه\ر,ي� أ%ي ت.و.س_ط%ها ش.ح\م ع.ت1يق ف سنام1ها. ويقال للشيء
إذا ار\ت.ف%ع: قد غ%ل؛ قال ذو الرمة:

فما زال% ي.غ\ل�و ح'بe م.ي_ة عن\د.نا،
وي.ز\داد' حت ل ن.ج,د\ ما ن.ز,يد'ها

وغ%ل الن_ب\ت: ار\ت.ف%ع وع.ظ�م. وال}ت.ف_ قال لبيد:
فغ.ل ف�ر'وع' ال4ي\ه'قان1 ، وأ%ط}ف%ل%ت\،

بال%ل}ه.ت.ي\ن, ، ظ1باؤ'ها ون.عام'ها
وكذلك تغال واغ}ل%و\ل%ى؛ قال ذو الرمة:

م1م_ا ت.غ.ال%ى م1ن. الب'ه\م.ى ذ%وائ1ب'ه
بالص_ي\ف1، وان\ض.ر.ج.ت\ عنه ال4كام1يم'



وأ%غ}لى الك%ر\م': الت.ف� و.ر.ق�ه وك%ث�ر.ت\ نوام1يه1 وطال%،
وأ%غ}له': خ.ف�ف. من و.ر.ق1ه ل1ي.رت.ف1ع. وي.ج'ود.. وكل9 ما ار\ت.ف%ع فقد\ غ%ل

وت.غال. وت.غال ل%ح\م'ه: ان\ح.سر عند الض_ماد1 كأ%ن�ه ض1دÒ. التهذيب: وت.غال لم' الداب_ة أ%و الناقة إذا ارتفع وذه.ب، وقيل: إذا
ان\ح.س.ر. عند. الت_ض\م1ي؛ قال لبيد:

فإذا ت.غال ل%ح\م'ها وت%س_ر.ت\،
وتق%ط�عت بعد. الك%لل, خ1دام'ها

تغال ل%ح\م'ها أ%ي ار\تف%ع وصار. على ر'ؤوس الع1ظام، ورواه ثعلب بالعي
غي العجمة. والغ'ل%واء�: الغ'ل�وe. وغ%ل}وى: اسم' فر.س� م.ش\هور.ة{.

وغ%ل%ت1 الق1در' وال%ر_ة� ت.غ\لي غ%ل}ياv وغ%ل%ياناv وأ%غ}لها
وغ%ل�ها، ول يقال غ%ل1يت\؛ قال أ%بو ال4سود الدeؤ. :

ول أ%قول� ل1قدر, الق%و\م,: قد\ غ%ل1يت\،
ول أ%قول� لباب, الد_ار,: م.غ\ل�وق'

أ%ي أ%ن ف%ص1يح ل أ%ل}ح.ن'. ابن سيده: قال ابن دريد وف بع\ض, كلم,
éز_ ماء�ال4وائ1ل, أ%ن� ماءé وغ%لYه، قال: وبعضهم يرويه: أ

وغ%لYه.والغال1ي.ة� من الطYيب: معروفة وقد ت.غ.ل�ى با؛ عن ثعلب ، وغ%ل�ى
غ%ي.ه. يقال: إن� أ%ول% من\ س.م_اها بذلك سليمان� بن' عبد1 ال%لك1،

ويقال منها ت.غ.ل�لت' وت.غ.ل�ف}ت' وت.غ.ل�ي\ت، كله من الغالية. وقال
أ%بو نصر: سألت ال4صمعي هل يوز تغ.ل�لت؟ فقال: إن} أ%ر.د\ت. أ%ن_ك.

أ%د\خ.ل}ت.ه ف ل1ح\ي.ت1ك أو شار,بك فجائ1ز¬. والغ.ل}وى: الغالية ف قول
ع.دي� ابن زيد:

ي.ن\ف%ح' من أ%ر\دان,ها ال1س\ك' والـ
ـع.ن\ب.ر' والغ.ل}وى ول�ب\ن ق%ف�وص

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: كنت' أ�غ%لYف' ل1ح\ي.ة% رسول, ال،
صلى ال عليه وسلم، بالغال1ية1؛ قال: هو نوع¬ من الطYيب م.ر.ك�ب¬ من

م1س\ك{ وع.ن\ب.ر� وع'ود{ ود'ه\ن�، وهي معروفة، والت_غل©ف با
الت_ل%ط©خ.

@غما: ابن دريد: غ%ما البيت. ي.غ\موه غ%م\واv وي.غ\م1يه1 غ%م\ياv إذا
غ%ط�اه، وقيل: إذا غ%ط�اه بالطYي والشب. والغeما: س.ق}ف' البيت،

وت.ثنيته غ%م.وان وغ%م.يان، وهو الغ1ماء� أ%يضاv، والكلمة واوية ويائي_ة.
وغ�م1ي. على الريض وأ�غ}م1ي. عليه: غ�ش1ي. عليه ث أ%فاق.. وف التهذيب:



أ�غ}م1ي. على فلن إذا ظ�ن_ أ%نه مات. ث ي.ر\ج,ع ح.يìا. ورجلD غ%مÝى:
م'غ\مÝى عليه: وامرأة غ%مÝى كذلك، وكذلك الثنان والمع' والؤنث ل4نه

مصدر¬، وقد ث%ن_اه بعضهم وج.معه فقال: رجلن غ%م.يان ورجال أ%غ}ماء. وف
التهذيب: غميان ف التذكي والتأنيث. ويقال: ت.ر.ك}ت' فلناv غ%مÝى،
مقصور¬ مثل ق%فvى أ%ي م.غ\ش1يìا عليه. قال ابن بري: أ%ي ذا غ%مÝى ل4نه

مصدر. يقال: غ�م1ي. عليه غ%مÝى وأ�غ}م1ي. عليه إغ}ماءé، وأ�غ}م1ي. عليه فهو
م'غ\مÝى عليه، وغ�م1ي. عليه فهو م.غ\م1يÒ عليه على مفعول. أ%بو بكر: رجل

غ%مÝى للم'ش\ر,ف على الوت، ول ي'ث%ن_ى ول ي'ج\م.ع، ورجالD غ%مÝى
وامرأة غ%مÝى. وأ�غ}م1ي. عليه ال%ب.ر' أ%ي است.ع\ج.م. مثل� غ�م_. التهذيب:

ويقال رجلD غ%مÝى ورجلن غ%م.يان1 إذا أ%صاب.ه مر.ض¬؛ وأ%نشد:
فراحوا بي.ح\ب'ور� ت.ش1فe ل1حاه'م'

غ%مÝى ، ب.ي\ن. م.ق}ض1ي¼ عليه وهائ1ع,
قال: ي.ح\بور¬ رجلD ناع1م، ت.ش1ف�: ت.ح.ر_ك'. الفراء: ت.رك}ت'هم

غ%مÝى ل ي.ت.حر_كون كأ%ن_هم قد س.ك%ن'وا. وقال: غ%مÝى البيت فق%صر، وقال:
أ%قرب لا وأ%بعد إذا تكل�م\ت بكلمة{ وت.كل�م الخر' بكلمة، قال: أ%نا
أ%ق}ر.ب' لا منك أ%ي أ%نا أ%ق}ر.ب' إل الصواب, منك. والغ.م.ى: س.ق}ف'

البيت1، فإذا كس.ر\ت. الغي. م.د.د\ت، وقيل: الغ.مى الق%ص.ب وما ف%وق.
الس_ق}ف1 من التeراب, وما أ%ش\ب.هه، والتثنية غ%م.يان وغ%م.وان؛ عن

اللحيان ، قال: والمع أ%غ}م1يةD، وهو شاذD، ونظيه ن.دÝى وأ%ن\د1يةD، والصحيح
أ%ن� أ%غ}م1يةv جع' غ1ماء� كر,داء� وأ%ر\د1ية{، وأ%ن جع غ%مÝى إنا

هو أ%غ}ماء# كن.قvى وأ%ن\قاء�. وقد غم.ي\ت البيت. وغ%م_ي\ته إذا سقف}ت.ه.
ابن دريد: وغ%م.ى البيت1 ما غ%م_ى عليه أ%ي غ%ط�ى؛ وقال العدي يصف

ثوراv ف ك1ناس1ه:
م'ن.كYب ر.و\ق%ي\ه الك1ناس. كأنه

م'غ.شìى غ%مÝى إل إذا ما ت.ن.ش_را
قال: ت.ن.ش_ر خرج من كناسه. قال ابن بري: غ%مى كل شيء� أ%عله. والغ.مى

أ%يضاv: ما غ�طYي به الفرس' لي.ع\ر,ق.؛ قال غ%ي\لن� الر_ب.عي يصف
:vفرسا

م'داخ.لv ف ط1و.ل� وأ%غ}ماء#
وأ�غ}م1ي. يوم'نا: دام. غ%ي\م'ه. وأ�غ}م1ي.ت\ ليل%ت'نا: غ�م_ هلل�ها،



ول%ي\ل%ة م'غ\ماةD. وف حديث الصوم: فإن أ�غ}م1ي. ع.ل%ي\كم\، وف رواية:
فإن غ�م>ي ع.ل%ي\ك�م\. يقال: أ�غ}م1ي. ع.لينا ال1لل� وغ�م>ي.، فهو

م'غ\مىÝ وم'غ.م�ىÝ إذا حال% دون% ر'ؤ\يته غ%يم¬ أ%و ق%ت.ر.ة، كما يقال
علينا. وف الس_ماء غ%مÝى وغ%م\ي¬ إذا غ�م_ عليهم ال1لل�، وليس من لفظ1

غ�م_. الوهري: ويقال ص'م\نا لل1غ'م_ى ولل}غ.م_ى، بالفتح والضم، أي
ص'منا من غي ر'ؤية1 إذا غ�م_ عل%يهم اللل، وأ%صل� الت_غ¬م1ي.ة الست\ر'

والت_غ\ط1ية؛ ومنه أ�غ}م1ي. على الريض إذا أ�غ}ش1ي. عليه، كأ%ن�
ال%ر.ض. س.ت.ر ع.ق}ل%ه وغ%ط�اه، وهي ل%ي\ل%ة� الغ'م_ى؛ قال الراجز:

ل%ي\ل%ة غ�م_ى طام1س ه1لل�ها
أ%و\غ%ل}ت'ها وم'ك}ر.ةD إيغال�ها

قال ابن بري: هذا الفصل ذكره الوهري ههنا، وحقe هذا الفصل أ%ن يذكر ف
فصل غمم ل ف فصل غ%مى لنه من غ�م_ عل%يهم اللل�. التهذيب: وف

الديث فإن غ�م>ي. عل%يك�م، وف رواية: فإن أ�غ}م1ي. عليكم، وف رواية: فإن
غ�م_ عل%ي\ك�م\ فأ%ك}م1لوا الع1د_ة%، والعن واحد¬ . يقال: غ�م_

عل%ينا ال1لل� فهو م.غ\م'وم¬، وأ�غ}م1ي. فهو م'غ\مÝى. وكان على السماء
غ%م\ي¬، مثل غ%ش\ي�، وغ%مÒ، فحال% دون% ر'ؤي.ة اللل,.

@غنا: ف أ%س\ماء ال عز وجل: الغ.ن,يe. ابن الثي: هو الذي ل
ي.ح\تاج' إل أ%حد{ ف شيء� وكل© أ%ح.د{ م'ح\تاج¬ إليه، وهذا هو الغ1ن
ال�ط}ل%ق ول ي'شار,ك ال تعال فيه غي'ه'. ومن أ%سائه ال�غ\ن، سبحانه

eوتعال، وهو الذي ي'غن من يشاء� من ع1باده. ابن سيده: الغن، مقصور¬، ضد
الف%ق}ر، فإذا ف�ت1ح م'د_؛ فأ%ما قوله:

س.ي'غ\ن,ين الذي أ%غ}ناك. عن،
فل ف%ق}ر¬ يدو'م' ول غ1ناء#

فإنه: ي'روى بالفتح والكسر، فمن رواه بالكسر أ%راد مصد.ر. غان.ي\ت، ومن
رواه بالفتح أ%راد الغ1ن ن.ف}سه؛ قال أ%بو اسحق: إنا و.ج\ه'ه ول

غ%ناء ل4ن الغ.ناء غي' خارج� عن معن الغ1ن؛ قال: وكذلك أ%نشده من ي'وث%ق'
بع1ل}م1ه. وف الديث: خي' الص_د.ق%ة1 ما أ%ب\ق%ت\ غ1نÝى، وف رواية:

ما كان عن ظ%ه\ر, غ1نÝى أ%ي ما ف%ض.ل عن ق�وت العيال وك1فايت1ه,م\، فإذا
أ%ع\ط%ي\ت.ها غ%ي\ر.ك أ%ب\ق%ي\ت. بعد.ها لك. ول�م غ1نÝى، وكانت عن

اس\ت1غ\ناء� منك. ،وم1ن\ه'م ع.ن\ها، وقيل: خي' الص_د.ق%ة ما أ%غ}ن.ي\ت. به



م.ن أ%ع\ط%ي\ته عن السأ%لة؛ قال: ظاهر هذا الكلم, أ%نه ما أ%غ}ن عن
ال%س\أ%لة ف وق}ت1ه أ%و ي.و\م1ه، وأ%ما أ%خ\ذ�ه على الطلق ففيه م.شق�ة

للع.ج\ز, عن ذلك. وف حديث اليل: رجلD ر.ب.طها ت.غ.ن>ياv وت.ع.ف©فvا
أ%ي اس\ت.غ\ناءé با عن الط�لب من الناس.

وف حديث ال�معة: م.ن اس\ت.غ\ن بل%ه\و� أ%و ت1جارة{ اس\ت.غ\ن ال
عنه، وال� غ%ن,يÒ ح.م1يد، أ%ي اط�ر.ح.ه ال� ور.م.ى به من ع.ي\نه

ف1ع\ل% من اس\ت.غ\ن عن الشيء فلم ي.ل}ت.ف1ت\ إليه، وقيل: ج.زاه' ج.زاء4
اس\ت1غ\نائه عنها كقوله تعال: ن.س'وا ال فن.س3ي.ه'م. وقد غ%ن,ي. به عنه

غ�ن\ية وأ%غ}ناه ال. وقد غ%ن,ي. غ1نÝ واس\ت.غ\ن واغ}ت.ن وت.غ.ان.ى
وت.غ.ن_ى فهو غ%ن,يÒ. وف الديث: ليس م1ن_ا م.ن\ ل ي.ت.غ.ن_ بالقرآن1؛

قال أ%بو عبيد: كان سفيان� بن' ع'ي.ي\نة يقول ليس. م1ن_ا م.ن\ ل
ي.س\ت.غن, بالقرآن عن غي,ه ول ي.ذ}ه.ب\ به إل الصوت؛ قال أ%بو عبيد: وهذا

جائز¬ فاش ف كلم العرب، ويقول: ت.غ.ن_ي\ت ت.غ.ن>ياv بعن
اس\ت.غ\ن.ي\ت وت.غان.ي\ت' ت.غان,ياv أ%يضاv؛ قال العشى:

وك�ن\ت' ام\ر.أv ز.م.ناv بالع1راق،
ع.ف1يف. ال�ناخ, ط%ويل% الت_غ.ن\

يريد الس\ت1غ\ناء4، وقيل: أ%راد. م.ن\ ل ي.ج\ه.ر بالقراءة. قال
الزهري: وأ%ما الديث الخر ما أ�ذ1ن% ال لشيء� كأ%ذ%ن,ه لن.ب¼ ي.ت.غ.ن_ى

بالقرآن1 ي.ج\ه.ر' به، قال: فإن� عبد. الل1ك أ%خ\بن عن الربيع عن
الشافعي أ%نه قال معناه ت.ح\س3ي' الق1راءة1 وت.ر\ق1يق�ها، قال: وما

ي'ح.ق9ق' ذلك الديث� الخر' ز.ي>ن'وا القرآن بأصواتكم، قال: ونو. ذلك قال
أبو عبيد؛ وقال أ%بو العباس: الذي ح.ص_ل}ناه من ح'ف�اظ اللغة ف قوله،

صلى ال عليه وسلم: كأ%ذ%ن,ه ل1ن.ب¼ ي.ت.غ.ن_ى بالقرآن1، أ%نه على
م.ع\ن.ي.ي\ن,: على الستغناء، وعلى الت_ط}ر,يب,؛ قال الزهري: فمن ذه.ب به
إل الستغناء فهو من الغ1ن، مقصور¬، ومن ذه.ب به إل الت_ط}ر,يب, فهو
من الغ1ناء الص_و\ت1، مدود¬. الصمعي ف القصور والمدود: الغ1ن من

الال مقصور¬، ومن الس>ماع, مدود، وكل© م.ن\ ر.ف%ع صوت.ه وو.اله'
فص.و\ت'ه عند العرب غ1ناء#. والغ.ناء�، بالفتح: الن_ف}ع'. والغ1ناء، بالكسر:

من الس_ماع. والغ1ن.ى، مقصور¬: الي.سار'. قال ابن العراب: كانت العرب
 ،Yك}بانeتت.غ.ن_ى بالر



(*قوله «الركبان» ف هامش نسخة من النهاية:
هو نشيد بالد والتمطيط يعن ليس منا من ل يضع القرآن موضع الركبان ف

اللهج به والطرب عليه.)
إذا ر.ك1ب.ت البل%، وإذا ج.ل%ست ف الف}ن,ية وعلى أ%كثر أ%حوالا،
فلم_ا ن.ز.ل% القرآن� أ%حب_ النبe، صلى ال عليه وسلم، أ%ن يكون

ه1ج>ي.اه'م بالقرآن مكان% الت_غ.ن>ي بالرeك}بانY، وأ%و\ل� م.ن قر.أ%
بال4لان1 ع'ب.ي\د' ال3 بن' أب ب.ك}رة، ف%و.ر,ث%ه عنه ع.ب.ي\د' ال بن'

ع'مر، ولذلك يقال قرأ}ت' الع'م.ر,ي_، وأ%خ.ذ ذلك عنه سعيد¬ الع.ل�ف'
الباضيe. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: وعندي جار,يتان ت'غ.ن>يان1

بغ1ناء3 ب'عاث% أ%ي ت'ن\ش1دان1 الشعار. الت قيل%ت\ يوم. ب'عاث، وهو
حرب¬ كانت بي النصار، ول ت'ر,د1 الغ1ناء العروف. بي أ%هل, الل�ه\و,

والل�ع1ب,، وقد ر.خ_ص. عمر، رضي ال عنه، ف غناء3 العراب, وهو صوت¬
كال�داء3.

واس\ت.غ\ن.ى ال4: سأ%له أ%ن ي'غ\ن,يه.؛ عن ال%ج.ري، قال: وف الدعاء
Yحاز,م�، وأ%س\ت.ع1ين'ك على كل Yاللهم_ إن أ%س\ت.غ\ن,يك. عن كل

ظال1م�. وأ%غ}ناه' ال� وغ%ن_اه، وقيل: غ%ن_اه ف الدعاء وأ%غ}ناه ف
الب، والسم من الستغناء عن الشيء الغ'ن\ي.ة والغ'ن\وة والغ1ن\ية

.�والغ'ن\يان
وت.غان'وا أ%ي استغن بعضهم عن بعض؛ قال ال�غية ابن ح.ب\ناء

الت_ميمي.ك1لنا غ%ن,يÒ عن أ%خ1يه ح.يات.ه،
ون.ح\ن' إذا م'ت\نا أ%ش.دe ت.غان,ي.ا

واستغن الرجل�: أ%صاب. غ1نÝى. أ%بو عبيد: أ%غ}ن.ى ال� الرجل% حت
غ%ن,ي. غ1نÝى أ%ي صار له مالD، وأvقناه ال� حت ق%ن,ي. ق1نÝى وهو أ%ن

ي.صي. له ق1نيةD من الال. قال ال عز وجل: وأ%ن�ه' هو أ%غ}ن.ى وأ%ق}ن.
وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%ن� غ�لماv ل4ناس� ف�ق1راء ق%ط%ع أ�ذ�ن%

غ�لم� ل4غ}ن,ياء4، فأ%ت.ى أ%هل�ه النب، صلى ال عليه وسلم، فلم
ي.ج\ع.ل} عليه شيئاv. قال ابن الثي: قال الط�اب كان% الغلم' الان
ح'رìا وكانت ج,نايت'ه خ.ط%أ% وكانت عاق1ل%ت'ه فقراء4 فل شيء عليهم

لف%ق}ر,هم. قال: وي'ش\ب,ه أ%ن يكون الغلم' ال%ج\ن� عليه ح'رìا أ%يضاv، لنه
لو كان عبداv ل يكن لعتذار, أ%هل, الان بالف%ق}ر, معنÝى، لن العاقلة



ل ت.ح\م1ل� عبداv كما ل ت}م1ل� ع.م\داv ول اعترافاv، فأم�ا ال%م\لوك
إذا جن.ى على ع.ب\د{ أو ح'ر¼ فجناي.ت'ه ف ر.ق%ب.ت1ه، وللف�قهاء ف

اس\ت1يفائها منه خلف¬؛ وقول أب ال�ث%ل9م:
ل%ع.م\ر'ك. وال%نايا غال1يات¬، * وما ت'غ\ن الت_م1يمات' ال1مام.ا

(* قوله «غاليات» هو هكذا ف الكم بالثناة.)
أراد من ال1مام,، فحذ%ف. وع.د_ى. قال ابن سيده: فأ%ما ما أ�ث1ر. من

أ%نه قيل% لب\نة1 ال�س> ما م1ائةD من الضأ}ن1 فقالت غ1ن، فر'و,ي أ%ن
بعض.هم قال: الغ1ن.ى اسم' ال1ائة1 من الغ.نم,، قال: وهذا غي' معروف{ ف

موضوع, اللغة1، وإنا أ%راد.ت\ أ%ن ذلك العد.د. غ1نÝى لال1ك1ه كما قيل
لا عند ذلك وما م1ائةD من البل, فقالت م'ن، فقيل لا: وما م1ائة من
اليل؟ فقالت: ل ت'ر.ى؛ فم'ن ول ت'ر.ى ليسا باس.ي للمائة من البل,

وال1ائة1 من ال%ي\ل,، وكت.س\م1ية أب الن_ج\م ف بعض, شع\ره ال1ر\باء
بالشق1ي>، وليس الش_ق1يe باسم� للح1ر\باء، وإنا س_اه به

لكاب.د.ت1ه للشمس, واست1قبال1ه لا، وهذا النحو' كثي¬. والغ.ن,يe والغان: ذ�و
الو.ف}ر,؛ أ%نشد ابن العراب لع.ق1يل بن ع'ل�فة قال:

أ%رى الال% ي.غ\ش.ى ذا الو'ص'وم, فل ت'رى،
وي'د\عى من الشراف1 م.ن كان غان,يا

وقال طرفة:
وإن كنت. عنها غانياv فاغ}ن. واز\د.د1

ورجل غان{ عن كذا أ%ي م'س\ت.غ\ن�، وقد غ%ن,ي. عنه. وما ل%ك عنه غ1نÝى
ول غ�ن\ي.ةD ول غ�ن\يانD ول م.غ\نÝى أ%ي ما لك عنه' ب'دÒ. ويقال: ما

ي'غ\ن عنك هذا أي
ما ي'ج\ز,ئ' عنك وما ي.ن\ف%ع'ك. وقال ف معتل اللف: عنه غ�ن\و.ةD أ%ي
غ1نÝى؛ حكاه اللحيان عن الكسائي، والعروف غ�نية. والغاني.ة� من

النساء: الت غ%ن,ي.ت\ بالز_و\ج؛ وقال جيل:
أ�حبe اليامى: إذ} ب'ث%ي\ن.ة� أ%ي>م¬،

وأ%ح\ب.ب\ت' ل�ا أ%ن غ%ن,يت1 الغ.وانيا
وغ%ن,ي.ت الرأة� بز.و\ج,ها غ�ن\ياناv أ%ي اس\ت.غ\ن.ت\، قال ق%ي\س' بن'

ال%طيم:
أ%ج.د_ بع.م\رة غ�ن\يان'ها،



فت.ه\ج'ر. أ%م\ شان'نا شان'ها؟
والغان,ي.ة� من النساء: الشاب_ة ال�ت.ز.و�جة، وجع'ها غ%وان{؛ وأ%نشد

ابن بري لن'ص.ي\ب:
فه.ل ت.ع'ود.ن} ل%يالينا بذي س.لم�،
�كما ب.د.أ}ن%، وأ%ي�امي با ال�و.ل
أ%ي�ام' ل%يلى كعاب¬ غي' غان,ي.ة{،

�وأ%نت. أ%م\ر.د' معروف¬ ل%ك الغ.ز.ل
والغانية: الت غ%ن,ي.ت\ ب'س\ن,ها وجالا عن ال%ل}ي، وقيل: هي الت

ت'ط}ل%ب ول ت.ط}ل�ب، وقيل: هي الت غ%ن,ي.ت\ بب.ي\ت1 أ%ب.وي\ها ول
ي.ق%ع\ عليها س1باء#. قال ابن سيده: وهذه أ%ع\ز.ب'ها؛ وهي عن ابن جن، وقيل:

هي الشاب_ة الع.فيفة، كان لا ز.و\ج¬ أ%و ل يك�ن\. الفراء: ال4غ}ناء�
إملكات' الع.رائس,. وقال ابن العراب: الغ1ن الت_ز\ويج'، والع.ر.ب'

تقول: الغ1ن ح1ص\ن' الع.ز.ب أ%ي الت_ز\ويج'. أ%بو عبيدة: الغ.وان
ذوات' الز\واج؛ وأ%نشد:

أ%ز\مان� ليلى كعاب¬ غي' غان,ي.ة{
وقال ابن السكيت عن عمارة: الغ.وان الش_وابe الل�وات ي'ع\ج,ب\ن.

�الرجال% وي'ع\ج,ب'ه'ن_ الشeب_ان�. وقال غيه: الغانية الاري.ة
ال%س\ناء�، ذات. زو\ج كانت أ%و غي. ذات1 ز.و\ج، سي>ت\ غان,ي.ة لنا

غ%ن,ي.ت\ ب'س\ن,ها عن الزين.ة. وقال ابن شيل: كل© ام\رأ%ة غان,ي.ةD، وجعها
الغ.وان؛ وأ%ما قول ابن, قيس الرeق%ي_ات:

ل بار.ك. ال� ف الغ.وان,ي، ه.ل}
ي'ص\ب,ح\ن. إل� ل%ه'ن_ م'ط�ل%ب؟

فإنا حر_ك الياء4 بالك%س\رة للض_ر'�ورة ور.د_ه إل أ%ص\له، وجائز¬
ف الشعر أ%ن ي'ر.د_ الشيء� إل أ%ص\له

وأ%خ'و الغ.و.ان1 مت ي.شأ} ي.ص\ر,م\ن.ه'،
وي.ع'د\ن% أ%ع\داءé ب'ع.ي\د. وداد1

إنا أ%راد الغ.وان، فحذ%ف الياء تشبيهاv ل1لم ال%ع\رفة بالتنوين من
حيث كانت هذه الشياء� من خ.واص> ال4ساء، فحذ%ف. الياء4 ل4جل اللم

كما تذ1فها لجل التنوين؛ وقول الث%ق9ب الع.ب\دي:
ه.ل} عند. غان{ لف�ؤاد{ ص.د1،



م1ن\ ن.ه\ل%ة{ ف الي.و\م, أ%و\ ف غ%د1؟
إنا أ%راد غان,ي.ة1 فذ%ك9ر. على إرادة الشخص، وقد غ%ن,ي.ت\ غ1نÝى.

وأ%غ}ن عنه غ%ناء فلن{ وم.غ\ناه وم.غ\نات.ه وم'غ\ناه' وم'غ\نات.ه:
ناب. عنه وأ%ج\ز.أ% عنه م'ج\ز.أ%ه. والغ.ناء�، بالفتح: الن_ف}ع'.

والغ.ناء�، بفتح الغي مدود¬: الج\زاء� والكفاي.ة. يقال: ر.ج'لD م'غ\ن� أ%ي
م'ج\زئ¬ كاف{؛ قال ابن بري: الغ.ناء� مصدر' أ%غ}ن عن\ك. أ%ي ك%فاك. على

ح.ذ}ف1 الز�وائد مثل قوله:
وبع\د. ع.طائ1ك الائ%ة% الر>تاعا

وف حديث عثمان: أ%ن9 ع.ل1يìا ، رضي ال عنه'ما، ب.عث إليه بص.حيفة
Yف�ها، كقوله تعال: لكل�فقال للر�سول أ%غ}ن,ها ع.ن_ا أ%ي اص\رف}ها وك

ام\ر,ئ� منهم يومئذ شأ}نD ي'غ\ن,يه؛ أ%ي ي.ك�ف©ه وي.ك}ف1يه. يقال:
أ%غ}ن, ع.ن ش.ر_ك. أ%ي اص\ر,ف}ه وك�ف�ه'؛ ومنه قوله تعال: ل%ن\ ي'غ\ن'وا

ع.ن\ك. من ال شيئاv؛ وحديث ابن مسعود: وأ%نا ل أ�غ}ن لو كانت
م.ن.ع.ة أ%ي لو كان م.ع1ي م.ن\ ي.م\ن.ع'ن لك%ف%ي\ت ش.ر_هم وص.ر.ف}ت'هم. وما

فيه غ%ناء� ذلك أ%ي إقام.ت'ه والض\طلع' به .
@غنذي: التهذيب: قال أ%بو تراب س.م1عت' الضباب يقول إ,ن� ف�لنة

لت'ع.ن\ذ1ي بالناس, وت'غ.ن\ذي بم أ%ي ت'غ\ر,ي بم. ود.ف%ع ال ع.ن\ك.
غ%ن\ذات.ها أ%ي إ,غ}راء4ها

@غوي: الغ.يe: الض_لل� وال%ي\ب.ة. غ%و.ى، بالف%تح، غ%ي�اv وغ%و,ي.
Òغاو� وغ%و� وغ%و,ي D؛ ال4خية عن أ%ب عبيد: ض.ل�. ورجلvغ%واي.ة

وغ%ي_ان: ضالê، وأ%غ}واه هو؛ وأ%نشد للمرقش:
فم.ن\ ي.ل}ق. خ.ياv ي.ح\م.د1 الناس' أ%م\ر.ه

وم.ن\ ي.غ\و. ل ي.ع\د.م\ ع.لى الغ.ي> لئم.ا
وقال د'ر.ي\د' بن الص>م_ة:

وه.ل} أ%نا إ,ل� م1ن\ غ%ز,ي_ة، إ,ن غ%و.ت\
غ%و.ي\ت'، وإ,ن} ت.ر\ش'د\ غ%ز,ي_ة أ%ر\ش'د1؟

ابن ال4عراب: الغ.يe الف%ساد'، قال ابن بري: غ%و� هو اسم' الفاع1ل,
م1ن\ غ%و,ي. ل من غ%و.ى، وكذلك غ%و,يÒ، ونظيه ر.ش.د. فهو راش1د¬

ور.ش1د. فهو ر.ش1يد¬. وف الديث: م.ن\ ي'ط1ع ال4 ور.س'ول%ه فق%د\ ر.ش.د ومن
ي.ع\ص1مها فق%د\ غ%و.ى؛ وف حديث ال3سراء: لو أ%خ.ذ}ت ال%م\ر. غ%و.ت\



أ�م_ت'ك أ%ي ض.ل�ت؛ وف الديث: س.يكون� ع.ل%ي\كم أ%ئ1م_ةD إ,ن أ%ط%ع\ت'وه'م
غ%و.ي\ت'هم؛ أ%ي إ,ن} أ%طاع'وهم فيما يأ}م'ر'ون.هم به من الظ©ل}م

والعاصي غ%و.و\ا أ%ي ض.ل9وا. وف حديث موسى وآدم، عليهما السلم: أ%غ}و.ي\ت.
الناس أ%ي خ.ي_ب\ت.ه'م؛ يقال: غ%و.ى الرج'ل� خاب. وأ%غ}واه غ%ي\ر'ه،

وقوله عز وجل: فع.ص.ى آ4د.م' رب_ه ف%غ.و.ى؛ أ%ي فس.د. عليه ع.ي\ش'ه، قال:
والغ.و_ة� والغ.ي_ة� واحد. وقيل: غ%و.ى أ%ي تر.ك الن_ه\ي. وأ%كل% من

الش_ج.رة فع'وق1ب. بأ%ن} أ�خ\ر,ج. من الن_ة. وقال الليث: مصدر غ%و.ى
الغ.يe، قال: والغ.واية� الن\ه,ماك' ف الغ.ي>. ويقال: أ%غ}واه ال إ,ذا

أ%ضل�ه. وقال تعال: فأ%غ}وي\ناكم\ إ,ن_ا ك�نا غاو,ين.؛ وحكى ال�ؤ.ر>ج'
عن بعض العرب غ%واه' بعن أ%غ}واه'؛ وأ%نشد:

وكائ1ن\ ت.ر.ى من\ جاه1ل� بعد. ع1ل}م1ه1
غ%واه' ال%و.ى ج.ه\لv ع.ن, ال%ق> فانغ.و.ى

قال ال4زهري: لو كان ع.واه ال%و.ى بعن ل%واه' وص.ر.فه فان\ع.و.ى كان
أ%شب.ه بكلم, العرب وأ%قرب إ,ل الصواب. وقوله تعال: ف%ب,ما
أ%غ}و.ي\ت.ن ل4ق}ع'د.ن� ل�م\ ص1راط%ك ال�س\ت.ق1يم.؛ قيل% فيه ق%ولن1، قال

ب.ع\ض'ه'م: ف%بما أ%ض\ل%ل}ت.ن، وقال بعضهم: ف%بما د.ع.و\ت.ن,ي إ,ل شيء�
غ%و.ي\ت' به أ%ي غ%و.ي\ت من أ%جل, آد.م.، ل4ق}ع'د.ن� ل�م ص1راط%ك أ%ي على
ص1راط1ك، ومثله قوله ض'ر,ب. زيد¬ الظ�ه\ر. والب.ط}ن. العن على الظهر

والب.ط}ن,. وقوله تعال: والشeع.راء� ي.ت_ب,ع'ه'م الغاوو'ن؛ قيل ف
تفسيه: الغاوون الشياط1ي'، وقيل أ%يضاv: الغاو'ون% من الناس، قال الزجاج:

والعن أ%ن� الشاعر. إ,ذا ه.ج.ا با ل يوز' ه.و,ي. ذلك ق%و\م¬
وأ%ح.بeوه فهم الغاوون، وكذلك إ,ن م.د.ح مدوحاv با ليس فيه وأ%ح.ب_ ذلك

:�ق%و\م¬ وتاب.عوه فهم الغاو'ون. وأ%ر\ض¬ م.غ\واةD: م.ض.لة. وال�غ}و,ي_ة
ال%ه\ل%كة: وال�غ.و_يات'، بفتح الواو مشددة، جع ال�غ.و_اة1: وهي

ح'ف}ر.ةD كالزeب\ية ت'ح\ت.ف%ر لل4س.د1؛ وأ%نشد ابن بري ل�غ.ل9س بن
ل%ق1يط:وإ,ن} ر.أ%يان قد ن.ج.و\ت' ت.ب.غ_ي.ا

لر,ج\لي م'غ.و_اةv ه.ياماv ت'راب'ها
وف مثل للعرب: م.ن ح.ف%ر. م'غ.و_اةv أ%و\ش.ك. أ%ن ي.ق%ع فيها. وو.ق%ع.

الناس' ف أ%غ}و,ي_ة{ أ%ي ف داهي.ة. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال:
إ,ن ق�ر.ي\شاv تريد' أ%ن تكون% م'غ\و,يات{ لال ال3؛ قال أ%بو عبيد: هكذا



روي بالتخفيف وكسر الواو، قال: وأ%ما الذي ت.ك%ل�م.ت به العرب
Dوهي ح'ف}رة ،Dغ.و_يات'، بالتشديد وفتح الواو، واحدتا م'غ.و_اة�فال

كالزeب\ية ت'ح\ت.ف%ر' للذئ}ب, ويعل� فيها ج.د\ي¬ إ,ذا ن.ظر الذئب' إ,ليه سق%ط
عليه يريده' في'صاد'، ومن هذا قيل% لكل} م.ه\ل%كة م'غ.و_اةD؛ وقال

رؤبة:إ,ل م'غ.و_اة1 الف%ت بال1ر\صاد
يريد إ,ل م.ه\ل%ك%ت1ه وم.ن,ي_ت1ه، وش.ب_ه.ها بتلك ال�غ.و_اة1، قال:

vتريد' أ%ن تكون% مهلك%ة vوإ,نا أ%راد عمر، رضي ال عنه، أ%ن قريشا
ل1مال, ال3 كإ,هلك1 تلك ال�غ.و_اة لا سقط فيها أ%ي تكون% مصايد. للمال,

،Dغ.و_يات1. قال أ%بو عمرو: وكل© بئر� م'غ.و_اة�وم.هال1ك. كتلك ال
وال�غ.و_اة ف بيت ر'ؤبة: الق%ب\ر'. والت_غاوي: الت_ج.مeع وت.غاو.و\ا

عليه ت.عاو.ن'وا عليه فق%ت.ل�وه وت.غاو.و\ا عليه: جاؤوه من ه'نا وه'نا وإ,ن
ل ي.ق}ت'ل�وه. والت_عاو'ن على الش_ر>، وأ%صل�ه من الغ.واية أ%و

الغ.ي>؛ ي'ب.ي>ن ذلك ش1ع\ر¬ ل�خ\ت1 النذ1ر, بن, عمرو ال4نصار,ي� قال%ت\ه
ف أ%خيها حي ق%ت.له الكفار:
ت.غاو.ت\ عليه ذ1ئاب' ال1جاز

ب.ن'و ب'ه\ث%ة{ وب.ن'و ج.ع\ف%ر,
وف حديث عثمان، رضي ال عنه، وقت\ل%ته قال: فت.غاو.و\ا وال3 عليه حت

ق%تلوه أ%ي ت.ج.م_عوا. والت_غاوي: الت_عاو'ن� ف الش_ر>، ويقال بالعي
الهملة، ومنه حديث السل1م قات1ل الشر,ك1 الذي كان ي.س'بe النب_،

صلى ال عليه وسلم ، فت.غاوى الشركون عليه حت قتلوه، ويروى بالعي
الهملة، قال: والروي� ذكر. م.ق}ت.ل عثمان% ف العجمة وهذا ف الهملة .

أ%بو زيد: وق%ع فلن ف أ�غ}و,ي_ة وقي وام1ئة أ%ي ف داهية. ال4صمعي: إذا
كانت الطيف ت.ح'وم' على الشيء قيل هي ت.غايا عليه وهي ت.س'وم' عليه ،

وقال شر: ت.غايا وت.غاو.ى بعن واحد{ ؛ قال العجاج :
وإن} ت.غاو.ى باه1لv أ%و ان\ع.ك%ر\
ت.غاو,ي. الع1ق}بان1 ي.م\ز,ق}ن. ال%ز.ر\

قال: والت_غاوي الرتقاء� والن\ح1دار' كأ%نه شيء# بعض'ه فو\ق بعض�،
�والع1ق}بان�: جع الع'قاب,، وال%ز.ر': اللح\م'. وغ%و,ي. الفصيل

والس_خ\ل%ة ي.غ\وي غ%وىÝ فهو غ%و�: ب.ش1م. من الل%ب, وف%س.د. ج.و\ف�ه ، وقيل :
هو أ%ن ي'م\ن.ع من الر_ضاع, فل ي.ر\وى حت ي'ه\ز.ل وي.ض'ر_ به الوع'



:vأ%و يكاد. ي.ه\ل1ك'؛ قال يصف قوسا vه ويوت. ه'زال�وت.س'وء4 حال
م'ع.ط�ف%ة الث}ناء ليس ف%ص1يل�ها
ب,راز,ئ1ها د.راv ول م.ي>ت غ%و.ى

وهو مصدر¬ يعن القوس. وس.ه\م.اv رمى به عنها ، وهذا من الل©غ.ز,.
والغ.وى: الب.ش.م'، ويقال: الع.ط%ش، ويقال: هو الد_قى؛ وقال الليث: غ%و,ي.

الف%ص1يل� ي.غ\وى غ%وىÝ إذا ل ي'ص1ب\ ر,ي�اv من الل�ب حت كاد ي.ه\ل1ك،
قال أ%بو عبيد: يقال غ%ويت' أ%غ}وى وليست بعروفة، وقال ابن شيل: غ%وي.

الصبe والف%ص1يل� إذا ل ي.ج,د\ من الل�ب.ن, إل� ع'ل}ق%ةv، فل%
ي.ر\و.ى وت.راه' م'ح\ث%لv، قال شر: وهذا هو الصحيح عند أ%صحابنا.

والوهري: والغ.وى مصدر' قول1ك.: غ%و,ي. الف%ص1يل� والس_خ\ل%ة ، بالكسر،
ي.غ\و.ى غوىÝ، قال ابن السكيت: هو أ%ن} ل ي.ر\وى من ل1ب.إ أ�م�ه ول ي.ر\وى

من اللب حت يوت. ه'زالv . قال ابن بري: الظاهر ف هذا البيت قول� ابن
السكيت والمهور على أ%ن الغ.و.ى الب.ش.م من الل�ب.ن. وف نوادر ال4عراب

vى وق%وي�اÝوق%و vوقاو,يا vى وغ%و,ي�اÝى وغ%وÝمغ\و eيقال: بت
وم'ق}و,ياv إذا ب,ت_ م'خ\ل1ياv م'وح1شاv. ويقال رأ%يته غ%و,يìا من الوع

وق%ويìا و.ضو,يìا وط%و,يìا إذا كان جائ1عÝا؛ وقول أ%ب وجزة:
حت_ى إذا ج.ن_ أ%غ}واء� الظ�لم, ل%ه'

م1ن\ ف%و\ر, ن.ج\م� من ال%وزاء م'ل}ت.ه,ب,
أ%غ}واء� الظ�لم: ما س.ت.ر.ك. بس.واد1ه1، وهو ل1غ.ي_ة ول1غ1ي_ة أ%ي

لز.ن\ي.ة{، وهو ن.ق1يض' قولك ل1ر.ش\د.ة{. قال اللحيان: الكسر ف
.Dغ1ي_ة{ قليل

والغاوي: ال%راد'. تقول العرب: إذا أ%خ\ص.ب. الزمان� جاء الغاوي
والاوي؛ الادي: الذئب'. والغ.و\غاء: ال%راد' إذا اح\م.ر_ وان\س.ل%خ من

ال4ل}وان كلYها وب.د.ت\ أ%جن,حت'ه بعد الد_ب. أ%بو عبيد: ال%راد' أ%و�ل
ما يكون� س.ر\و.ةD، فإذا ت.ح.ر_ك. فهو د.بÝى قبل أ%ن ت.ن\ب'ت.

أ%جن,ح.ت'ه، ث يكون� غ%و\غاء، وبه س'م>ي الغ.و\غاء�.
والغاغ%ة� من الناس: وهم الكثي الختلطون ، وقيل: هو الراد إذا صارت

له أ%جنحة وكاد. ي.طي' ق%ب\ل% أ%ن} ي.س\ت.ق1ل� في.ط1ي.، ي'ذ%ك�ر
وي'ؤ.ن_ث وي'ص\ر.ف' ول ي'ص\رف، واح1دت'ه غ%و\غاءةD وغ%و\غاةD، وبه س'م>ي

الناس'. والغ.و\غاء: س.ف1ل%ة الناس,، وهو من ذلك. والغ.و\غاء: شيء# ي'شبه'



الب.ع'وض. ول ي.ع.ضe ول ي'ؤذي وهو ضعيف ، فم.ن ص.ر.فه وذ%ك�ر.ه'
ج.ع.له بنزلة ق%م\قام، والمزة� بدلD من واو، ومن ل ي.ص\ر,ف}ه ج.ع.له
بنزلة ع.و\راء. والغ.و\غاء: الص_وت' وال%ل%بة؛ قال الرث بن' ح1لYزة

اليشكري:
أ%ج\م.ع'وا أ%م\ر.هم بل%ي\ل�، فلم_ا

أ%ص\ب.ح'وا أ%ص\ب.ح.ت لم غ%و\غاء�
ويروى: ض.و\ضاء�. وحكى أ%بو علي� عن ق�ط}ر'ب ف نواد1ر. له: أ%ن9

م'ذ%ك�ر. الغ.و\غاء أ%غ}و.غ�، وهذا نادر¬ غي' معروف. وحكي أ%يضاv: ت.غ.اغى
عليه الغ.و\غاء إذا ر.ك1ب'وه بالش_ر>. أ%بو العباس: إذا س.م_ي\ت.

رجلv بغ.و\غاء فهو على وجهي: إن ن.و.ي\ت. به ميزان% ح.مراء4 ل تصرفه، وإن
ن.و.يت. به ميزان% قع\قاع � ص.ر.ف}ت.ه.

وغ%و,يÒ وغ%و,ي_ة� وغ�و.ي_ة�: أ%ساء#. وب.ن'و غ%ي_ان%: ح.يÒ هم'
الذين و.ف%دوا على النب، صلى ال عليه وسلم ، فقال لم: من أ%نتم؟

vفقالوا: ب.نو غ%ي�ان%، قال لم: ب.ن'و ر.ش\دان%، فبناه على ف%ع\لن% علما
منه أ%ن غ%ي�ان% ف%ع\لن�، وأ%ن� ف%ع\لن% ف كلمهم ما ف آخره اللف'

والنون� أ%كثر' من ف%ع_ال� ما ف آخره اللف والنون، وتعليل� ر.ش\دان%
مذكور ف م.و\ض1عه. وقوله تعال فسوف. ي.ل}ق%ون% غ%يìا؛ قيل: غيÒ واد{ ف
ج.ه.ن_م، وقيل: نر، وهذا جدير أ%ن يكون نراv أ%ع.د_ه ال للغاوين س.م_اه

غ%يìا، وقيل: معناه فس.و\ف. ي.ل}ق%و\ن% م'جازاة غ%ي>هم، كقوله تعال:
:�وم.ن\ ي.ف}ع.ل} ذلك ي.ل}ق. أ%ثاماv؛ أ%ي م'جازاة% ال4ثام,. وغاو.ة

اسم' ج.ب.ل؛ قال ال�ت.ل%م�س ياطب عمرو بن. ه1ن\د1:
،Dفإذا ح.ل%ل}ت' ود'ون% ب.ي\ت. غاو.ة

فاب\ر'ق\ بأ%ر\ص1ك. ما ب.دا ل%ك. وار\ع'د1
: �@غيا: الغاية�: م.د.ى الشيء. والغاي.ة� أ%ق}صى الشيء. اللي\ث

الغاي.ة� م.دى كلY شيء� وأ%ل1ف�ه ياء#، وهو من تأ}ليف غ%ي\ن� وياء4ين,،
وت.ص\غي'ها غ�ي.ي_ة، تقول: غ%ي_ي\ت غاية. وف الديث : أ%نه ساب.ق ب.ي\ن.

ال%ي\ل, فجع.ل% غاية% ال�ض.ر_ة1 كذا؛ هو من غاية كلY شيء� م.داه'
وم'ن\ت.هاه. وغاية كلY شيء�: م'ن\تهاه'، وجعها غايات¬ وغاي¬ مثل� ساع.ة{

وساع�. قال أ%بو إسحق: الغايات' ف الع.روض, أ%ك}ثر' م'ع\ت.ل¾، لن�
الغايات1 إذا كانت فاع1لت'ن\ أ%و م.فاع1يل�ن\ أ%و ف%ع'ول�ن فقد ل%ز,م.ها أ%ن}



ل ت'ح\ذ%ف أ%س\باب'ها، ل4ن� آخ1ر. الب.يت1 ل يكون� إل ساكناv فل
يوز' أ%ن ي'ح.ذ%ف الساكن' ويكون% آخ1ر' البيت1 م'ت.ح.ر>كاv، وذلك لن
آخر البيت ل يكون إل� ساكناv، فمن الغايات ال%قDط�وع' وال%قصور'

وال%ك}شوف وال%ق}ط�وف، وهذه كلها أشياء ل تكون ف ح.ش\و, البيت1، وس'م>ي
غاي.ةv ل4نه ناية البيت. قال ابن النباري: قول الناس هذا الشيء�

غايةD، معناه هذا الشيء� علمةD ف ج,ن\س3ه ل نظي. له أ%خذاv من غاية1
ال%ر\ب، وهي الراي.ة، ومن ذلك غاي.ة� ال%م_ار, خ1ر\ق%ةD ي.ر\ف%ع'ها. ويقال:

معن قولم هذا الشيء� غايةD أ%ي هو م'ن\ت.ه.ى هذا ال1ن\س,، أ�خ1ذ% من
غاية الس_ب\ق,، ق%ص.ب.ة ت'ن\ص.ب ف الوضع الذي ت.ك�ون� ال�ساب.ق%ة� إليه

لي.أ}خ'ذها الساب,ق'. والغاية: الرابة. يقال: غ%ي_ي\ت غاي.ةv. وف
ال%ديث: أ%ن� النب�، صلى ال عليه وسلم ، قال ف الكوائن, قبل% الساع.ة1

منها ه'د\ن.ةD تكون� ب.ي\ن.ك�م وبي بن ال4ص\فر, في.غ\د1ر'ون ب,ك�م\
وت.س3ي'ون إليهم ف ثاني. غايةv يت كلY غاي.ة{ اث}نا ع.ش.ر أ%ل}فاv؛

الغاي.ة� والر_اية سواء#، ورواه بعضهم: ف ثاني غاب.ة، بالباء؛ قال أ%بو
عبيد: من رواه غاي.ةv بالياء فإنه يريد الراي.ة؛ وأ%نشد بيت لبيد:

ق%د\ ب,تe سام1ر.ها وغاي.ة% تاج,ر�
واف%ي\ت، وإذ} ر'ف1ع.ت\ وع.ز_ م'دام'ها

قال: ويقال إن� صاح1ب. ال%م\ر, كان.ت\ له راي.ة ي.ر\ف%ع'ها لي'ع\ر.ف
أ%ن_ه بائ1ع' خ.م\ر�؛ ويقال: ب.ل} أ%راد. بقوله غاي.ة% تاج,ر� أ%نا

غاي.ة متاع1ه ف ال%ود.ة1؛ قال: ومن ر.واه غاب.ة، بالباء، يريد ال4ج.م.ة،
ش.ب_ه كث}ر.ة الر>ماح ف العسكر با ؛ قال أ%بو عبيد: وبعضهم روى

الديث ف ثاني غ%ياي.ةv، وليس ذلك بح\فوظ ول موض1ع. للغ.ياية ههنا. أ%بو
زيد: غ%ي_ي\ت للق%وم ت.غ\ي,يìا ور.4ي_ي\ت لم ت.ر\ي,يا¾ ج.ع.ل}ت لم

غايةv وراية. وغاية� ال%م_ار,: رايت'ه. وغ%ي�اها: ع.م1ل%ها، وأ%غ}ياها:
ن.صب.ها. والغاية: الق%ص.بة الت ي'صاد' با الع.صافي'.

والغ.ياي.ة: السحابة ال�ن\ف%ر,د.ة، وقيل: الواق1فة؛ عن ابن ال4عراب.
والغي.اي.ة�: ظ1ل© الشمس, بالغ.داة1 والع.شي>، وقيل: هو ض.و\ء� ش'عاع,

الش_م\س, وليس هو ن.ف}س. الشeعاع,؛ قال لبيد:
، vفت.د.ل�ي\ت عليه قاف1ل

وعلى ال4رض, غ%يايات' الط�ف%ل}



وكل© ما أ%ظ%ل�ك غ%ياي.ةD. وف الديث: ت.ج,يء� ال%ق%رة وآل� ع1م\ران
يوم. القيام.ة كأ%ن_هما غ%مام.تان أ%و غ%ياي.تان؛ ال4صمعي: الغ.ياي.ة

كل شيء� أ%ظ%ل� النسان% فوق ر.أ%س1ه1 مثل� الس�حابة والغ.ب.رة
والظYلY ونو,ه؛ ومنه حديث ه1لل, رمضان: فإن حال%ت\ دونه غ%ياي.ةD أ%ي

س.حاب.ةD أ%و ق%ت.رة. أ%بو زيد: ن.زل% الرج'ل� ف غ%ياب.ة{، بالباء أ%ي ف
ه.ب\طة{ م1ن. ال4رض. والغ.ياي.ة، بالياء: ظ1ل© الس_حابة، وقال بعضهم:

.Dغ%ياء4ة
وف حديث أ�م� زرع: ز.و\جي غ%ياياء� ط%باقاء�؛ كذا جاء ف رواية أ%ي

كأ%نه ف غ%ياي.ة{ أ%بداv وظ�ل}مة ل ي.ه\ت.د1ي إل م.س\ل%ك{ ينفذ فيه، ويوز
أ%ن تكون قد وص.ف%ت\ه بث1ق%ل, الرeوح,، وأ%نه كالظYلY ال�تكاث1ف1
ال�ظ1لم, الذي ل إش\راق. فيه. وغايا الق%و\م' ف%و\ق. رأ}س, فلن{

بالس_ي\çف1: كأ%نم أ%ظ%ل©وه به. وكل© شيء� أ%ظ%ل� النسان% ف%و\ق ر.أ}س1ه مثل
الس_حابة والغ.ب.رة والظلمة ونو,ه فهو غ%ياي.ة. ابن العراب :

الغ.ياي.ة تكون� من الط�ي, الذي ي'غ.ي>ي على ر.أ}س1ك أ%ي ي'ر.ف}ر,ف'. ويقال:
أ%غ}يا غعليه الس_حاب بعن غايا إذا أ%ظ%ل9 عليه؛ وأ%نشد:

أ%ر.ب_ت\ به ال4ر\واح' ب.ع\د. أ%نيس3ه،
وذ�و\ ح.و\م.ل أ%غ}يا عل%ي\ه وأ%ظ}ل%ما

وت.غاي.ت1 الط�ي\ر' على الشيء: حام.ت\. وغ%ي_ت\: ر.ف}ر.ف%ت\.
والغاية�: الط�ي\ر' ال�ر.ف}ر,ف'، وهو منه. وت.غاي.و\ا عليه حت ق%ت.ل�وه أ%ي

جاؤوا من ه'نا وه'نا. ويقال: اج\ت.م.ع'وا عليه وت.غاي.و\ا عليه فق%تل�وه،
وإن اش\ت'ق_ من الغاو,ي قيل ت.غاو.و\ا. وغياية البئر: ق%ع\ر'ها مثل

الغ.ياب.ة. وذكر الوهري ف ترجة غ%ي.ا: ويقال فلن ل1غ.ي_ة{، وهو ن.ق1يض
قولك ل1ر.ش\د.ة{؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:

أ%ل ر'ب_ م.ن\ ي.غ\تاب'ن وكأ%ن_ن
أ%بوه الذي ي'د\ع.ى إليه وي'ن\س.ب'
على ر.ش\د.ة{ من أ%م\ر,ه1 أ%و ل1غ.ي_ة1،

في.غ\ل1ب'ها ف%ح\لD على الن_س\ل, م'ن\ج,ب'
قال ابن خالويه: ي'روى ر.ش\دة وغ%ي_ة، بفتح أ%و�لما وكسره، وال

أ%علم.
@غبس: الغ.ب.س والغ'ب\س.ة: ل%و\ن الر_ماد، وهو بياض فيه ك�د\رة، وقد



أ%غ}ب.س.. وذئب أ%غ}ب.س إ,ذا كان ذلك ل%ون.ه، وقيل: كل ذئب أ%غب.س؛ وف حديث
ال4عشى:

كالذYئ}ب.ة1 الغ.ب\ساء ف ظ1لY الس_ر.ب\
أ%ي الغباء؛ وقيل: ال4غ}ب.س من الذئاب ال%ف1يف ال%ريص، وأ%صله من

الل�ون. والو.ر\د' ال4غ}ب.س من ال%ي\ل: هو الذي تدعون ال4عاجم
الس_م.ن\د.

اللحيان: يقال غ%ب.س وغ%ب.ش لوقت الغ.ل%س، وأ%صله من الغ'ب\سة. وهو
لو\ن بي السواد والصeفرة. وحار أ%غ}ب.س إ,ذا كان أ%د\ل%م. وغ%ب.س' الليل:

ظلم'ه من أ%وله، وغ%ب.شه من آخره. وقال يعقوب: الغ.ب.س والغ.ب.ش سواء،
حكاه ف ال�ب\د.ل؛ وأ%نشد:

ون,ع\م. م.ل}قى الر>جال, م.ن\ز,ل�هم،
ون,ع\م. مأ}وى الض_ريك1 ف الغ.ب.س,

ت'ص\د1ر' و'ر_اد.ه'م\ ع1ساس'ه'م'،
وي.ن\ح.ر'ون الع1شار ف ال%ل%س,

يعن أ%ن ل%ب.نهم كثي يكفي ال4ضياف حت ي'صد1ر.هم، وي.ن\ح.ر'ون مع ذلك
الع1شار.، وهي الت أ%تى عليها من ح.م\ل1ها عشرة أ%شهر، فيقول: من

س.خائهم ي.نحر'ون الع1شار الت قد قر'ب ن.تاج'ها.
وغ%ب.س. الليل وأ%غ}ب.س: أ%ظلم. وف حديث أ%ب بكر ابن عبد الل�ه: إ,ذا

استقبلوك يوم ال�م'ع.ة فاستق}ب,لهم حت ت.غ\ب,س.ها حت ل ت.ع'ود أ%ن
ت.خ.ل�ف.: يعن إ,ذا م.ض.ي\ت إ,ل المعة فلق1يت الناس وقد ف%ر.غ�وا من

الص_لة فاس\تقب,ل}هم بوجهك حت ت'س.و>ده ح.ياء منهم كي ل تتأ%خر بعد
ذلك، والاء ف ت.غ\ب,يسه.ا ضمي الغ'ر_ة أ%و الط�ل}ع.ة. والغ'ب\س.ة:

ل%ون الر_ماد. ول أ%فعله س.ج,يس. غ�ب.ي\س ال4و\ج.س أ%ي أ%بد الدهر.
وقولم: ل آتيك ما غ%با غ�ب.ي\س أ%ي ما بقي الدهر؛ قال ابن ال4عراب: ما

أ%دري ما أ%صله؛ وأ%نشد ال�موي:
وف ب.ن أ�م> ز'ب.ي\ر� ك%ي\س'،

على الط�عام، ما غ%با غ�ب.ي\س'
أ%ي فيهم ج'ود. وما غ%با غ�ب.ي\س: ظرف من الزمان. وقال بعضهم: أ%صله

الذئب. وغ�ب.ي\س: تصغي أ%غ}ب.س م'ر.خ_ماv. وغ%با: أ%صله غ%ب_ فأ%بدل من
أ%حد ح.ر\ف%ي التضعيف ال4ل1ف مثل ت.ق%ض_ى أ%صله ت.ق%ض_ض؛ يقول: ل



أ%ت1يك ما دام الذئب يأ}ت الغ.نم غ1بìا.
@غرس: غ%ر.س الشجر والشجرة يغر,سها غ%ر\ساv. والغ.ر\س: الشجر الذي

ي'غ\ر.س، والمع أ%غ}راس. ويقال للن_خلة أ%ول ما تنبت: غ%ريس.ة. والغ.ر\س:
غ%ر\س'ك الشجر. والغ1راس: ز.م.ن الغ.رس. وال%غ\ر,س: موضع الغ.ر\س، والفعل

الغ.ر\س. والغ1راس: ما ي'غ\ر.س من الشجر. والغ.ر\س: الق�ض1يب الذي ي'ن\زع
من ال1ب�ة ث ي'غ\ر.س. والغ.ريس.ة: شجر العنب أ%و�ل ما ي'غ\ر.س.

والغ.ريسة: النواة الت ت'زرع؛ عن أ%ب اليب والر,ث بن دكي. والغ.ر,يس.ة:
الف%س3يل%ة ساعة توضع ف ال4رض حت ت.ع\ل%ق.، والمع غ%رائ1س وغ1راس،
ال4خية ناد1ر.ة. والغ1راس.ة: ف%س3يل الن_خ\ل. وغ%ر.س فلن ع1ندي نعمة:

أ%ث}ب.تها، وهو على الث%ل.
والغ1ر\س، بالكسر: اللدة الت ترج على رأ}س الولد أ%و الفصيل ساعة

ي'ولد فإ,ن ت'ركت ق%ت.ل%ت\ه؛ قال الراجز:
ي'ت\ر'ك}ن، ف كل9 م.ناخ� أ%ب\س,،
كل� ج.ن,ي� م'ش\ع.ر� ف غ1ر\س,

وقيل: الغ1ر\س هو الذي ي.خ\ر'ج على الو.ج\ه، وقيل: هو الذي ي.خ\ر'ج' معه
كأ%نه م'خاط، وجعه أ%غ}راس. التهذيب: الغ1ر\س واحد ال4غراس، وهي جلدة

رقيقة ترج مع الولد إ,ذا خرج من بطن أ�مه. ابن ال4عراب: الع1ر\س
ال%ش1يم.ة؛ وقول قيس بن عيزارة:

وقالوا لنا: الب.ل}هاء أ%و�ل س'ؤل%ة{
وأ%غ}راس'ها والل�ه' غ%ن>ي ي'داف1ع'

البلهاء: اسم ناقة، وع.ن.ى بأ%غراس1ها أ%ولد.ها.
والغ.راس، بفتح الغي: ما يرج من شار,ب الدواء كالام�. والغ.راس: ما

كثر من الع'ر\ف�ط؛ عن كراع.
والغ1ر\س والغ.ر\س: الغراب الصغي.

وغ%ر\س، بفتح الغي وسكون الراء والسي الهملة: بئر بالدينة؛ قال
الواقدي: كانت منازل بن الن_ض1ي بناحية الغ.ر\س.

@غسس: الغ'سe، بالضم: الضعيف اللئيم، زاد الوهري: من الرجال؛ قال زهي
بن مسعود:

فلم أ%ر\ق1ه1 إ,ن} ي.ن\ج' منها، وإ,ن ي.م'ت\
فط%ع\ن.ة ل غ�س¼، ول ب'غ.م>ر,



والمع أ%غ}ساس وغ1ساس وغ�س'وس. ابن ال4عراب: الغ'س'س' الضeعفاء ف
آرائهم وعقولم. الوهري: يكون الغ'سe واحداv وجعاv؛ وأ%نشد ل4وس بن

ح.ج.ر:
م'خ.ل9ف�ون وي.ق}ض1ي الن_اس' أ%م\ر.ه'م'،

غ�سe ال4مانة، ص'ن\ب'ور' فص'ن\ب'ور'
ورواه الفضل: غ�شe، بالشي العجمة، كأ%نه جع غاش¼ مثل باز,ل

وب'ز\ل، ويروة: غ�ش_ نصباv على الذ�م بإ,ضمار أ%عن، وي'روى: غ�ش_ نصباv على
الذ�م بإ,ضمار أ%عن، وي'روى: غ�سeو ال4مانة، أ%يضاv بالسي، أ%ي

غ�سeون، فحذفت النون لل3ضافة، ويوز غ�س>ي، بكسر السي، فإ,ضمار أ%عن،
وتذف النون لل3ضافة. والغ.س3يس' وال%غ\س'وس: كالغ'س>.

والغ.س3يس.ة وال�غ.س_س.ة وال%غ\س'وس.ة: الب'س\رة الت ترطب ث يتغي
طعمها، وقيل: هي الت ل حلوة لا، وهي أ%خبث الب'سر، وقيل: الغ.س3يس.ة

وال�غ.س>س.ة وال%غ\س'وس.ة الب'سرة ت'رطب من حول ت'ف}ر'وق1ها، ونلة
م.غ\سوس.ة: ت'رط1ب ول حلوة لا. والغ'س'س': الرeط%ب الفاس1د، الواحد
غ%س3يس¬. وقال ابن ال4عراب ف النوادر: الغ.س3يس.ة الت ت'رطب ويتغي

طعمها، والس_رادة الب'سرة الت تلو قبل أ%ن ت'زهي، وهي ب.لح.ة، وال%ك}ر.ة
الت ل ت'ر\طب ول حلوة لا، والشeم\طانة الت ي'رطب جانب منها

وسائرها يابس، وال%غ\س'وس.ة الت تركب ول حلوة لا.
أ%بو م1ح\ج.ن ال4عراب: هذا الطعام غ%س'وس ص1د\ق وغ%ل�ول صدق أ%ي طعام
صدق، وكذلك الش_راب. وغ%س_ الرجل ف البلد إ,ذا دخل فيها ومضى

ق�د'ماv، وهي لغة تيم؛ قال رؤبة:
كال�وت ل�ا غ%س_ ف ال4نار

قال: وق%س_ مثله. والغ'سe: الف%س\ل من الرجال، وجعه أ%غ}ساس؛ وأ%نشد:
أ%ن ل ي'ت.ل�ى ب,ج,ب\س� ل ف�ؤاد له'،
ول ب,غ'س¼ عن,يد الف�ح\ش, إ,ز\م1يل,

وغ%س.س\ت.ه ف الاس وغ%ت.ت_ه' أ%ي غ%ط%ط}ت.ه؛ قال أ%بو وجزة:
وانغ.س_ ف ك%د1ر الطYمال, د.عام1ص¬

ح'م\ر' الب'طون، ق%ص1ية أ%ع\مار'ها
والغ1سe: زجر الر�. وغ%س\غ.س\ت بال1ر_ة إ,ذا بالغت ف زجرها؛ ويقال

للهر_ة ال%از, باز, وال%غ\س'وس.ة.



ولست من غ%س_ان,ه أ%ي ضر\به؛ عن كراع. وغ%س_ان: قبيلة من اليمن، منهم
ملوك غسان، وغ%س_ان: ماء# ن'س3ب إ,ليه قوم؛ قال حسان:

�أ%ل4ز\د' ن,س\ب.ت'نا والاء� غ%س_ان
هذا إ,ن كان ف%ع\لن% فهو من هذا الباب، وإ,ن كان ف%ع_الv فهو من باب

النون. ويقال: غ%س_ فلن خطبة الطيب أ%ي عابا.
@غضرس: ث%غ\ر¬ غ�ضار,س: بارد¬ عذ}ب؛ قال:

م.م\ك�ور.ة غ%ر\ث%ى الو,شاح, الش_اك1س,،
ت.ض\ح.ك عن ذي أ�ش'ر غ�ضار,س,

وحكاه ابن جن بالعي والغي، وهو مذكور ف موضعه.
@غطس: الغ.ط}س ف الاء: الغ.م\س' فيه. غ%ط%س.ه ف الاء ي.غ\ط1س'ه

غ%ط}ساv وغ%ط�س.ه ف الاء وق%م.س.ه وم.ق%ل%ه: غ%م.س.ه فيه. وها ي.ت.غاط%سان
ف الاء ي.ت.قام.سان إ,ذا ت.ماق%ل% فيه؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

وأ%ل}ق%ت\ ذ1راع.ي\ها، وأ%د\ن.ت' ل%ب.ان.ها
م1ن. الاء، حت ق�ل}ت: ف ال%م> ت.غ\ط1س'

وت.غاط%س. القوم' ف الاء: ت.غاط©وا فيه؛ قال م.ع\ن ابن أ%وس:
كأ%ن� الك�ه'ول% الشeم\ط% ف ح'ج'رات1ها

�ت.غاط%س' ي ت.ي_ار,ها، ح1ي ت.ح\ف1ل
وليلD غاط1س: كغاط1ش.

وال%غ\ن,يط1س': ح.ج.ر¬ 
(* قوله «والغنطس حجر» ويقال له أيضاv مغنطيس

ومغناطيس، بكسر اليم فيهما، وسكون الغي، وفتح النون، وكسر الطاء كما ف
القاموس.) ي.ج\ذ1ب' الديد، وهو معر�ب.

@غطرس: الغ.ط}رسة والت.غ.ط}ر'س: ال3عجاب بالشيء والت_طاو'ل على
ال4ق}ران؛ وأ%نشد:

كم ف1يهم' من فار,س م'ت.غ.ط}ر,س�،
شاك1ي الس>لح، ي.ذ�بe عن م.ك}روب,

وقيل: هو الظ©ل}م والتكبeر. والغ1ط}ر,س والغ1ط}ر,يس' وال�ت.غ.ط}ر,س:
الظال التكب، قال الك�م.يت ياطب بن م.ر\وان:

ولول ح1بالD منكم' هي أ%م\ر.س.ت\
ج.نائ1ب.نا، ك�ن_ا ال�تاة% الغ.طار,س.ا



وقد ت.غ.ط}ر.س.، فهو م'ت.غ.ط}ر,س. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: لول
الت_غ.ط}ر'س ما غ%س.ل}ت ي.دي. الت_غ.ط}ر'س: الك1ب. ال�ؤ.ر>ج:

ت.غ.ط}رس ف م1ش\ي.ت1ه إ,ذا ت.ب.خ\ت.ر، وت.غ.ط}ر.س إ,ذا ت.عس_ف الطريق. ورجل
م'ت.غ.ط}ر,س: بيل؛ ف كلم هذيل.

@غلس: الغ.ل%س': ظلم آخر الليل؛ قال ال4خطل:
ك%ذ%ب.ت\ك. ع'ي\ن'ك أم رأ%يت. ب,و.اس1ط{،
غ%ل%س. الظ�لم، من الر_باب خ.يال؟

وغ%ل�س\نا: س1رنا ب,غ.ل%س�، وهو الت_غل1يس'. وف حديث ال3فاضة: كن_ا
ن'غ.لYس' من ج.م\ع� إ,ل م1نÝى أ%ي ن.س3ي إ,ليها ذلك الوقت.، وغ%ل�س.

ي'غ.لYس ت.غل1يساv. وغ%ل�س\نا الاء: أ%تيناه بغ.ل%س، وكذلك الق%طا
وال�م'ر وكل شيء ور.د. الاء؛ أ%نشد ثعلب:

vكالك%باث%ة1، واث1قا vي'حر>ك ر.أ}سا
ب,و,ر\د1 ق%طاة{ غ%ن_س.ت\ و,ر\د. م.ن\ه.ل,

قال أ%بو منصور: الغ.ل%س أ%ول الصeبح حت ي.ن\ت.ش1ر ف الفاق، وكذلك
الغ.ب.س، وها سواد متلط ببياض وح'م\ر.ة مثل الصبح سواء. وف الديث: كان

ي'ص.لYي الصبحÝ بغ.ل%س�؛ الغ.لس: ظلمة آخر الليل إ,ذا اختلطت ب,ض.وء3
الص_باح. والت.غ\ل1يس': و,ر\د' الاء أ%و�ل ما يتفجر الصبح؛ قال لبيد:

إ,ن� م1ن\ و,ر\د1ي. ت.غ\ل1يس. الن_ه.ل}
ووقع ف وادي ت'غ.لYس.، وت'غ.لYس. غي مصروف مثل ت'خ'ي>ب 

(* قوله «مثل
تيب» عبارة القاموس: ووقع ف وادي تيب، بضم التاء والاء وفتحها وكسر

الياء غي مصروف .) وهو الباطل والداهية. أ%بو زيد: و.ق%ع. فلنD ف
أ�غ}و,ي_ة{ وف وام1ئ%ة{ وف ت'غ\لYس.، غي مصروف، وهي جيعاv الد_اه1ي.ة

والباطل.
وح.ر_ة غ%ل�س: معروفة، وهي ال1رار' 

(* قوله «وهي الرار إل» عبارة
شرح القاموس: إحدى حرار العرب.) ف بلد العرب. وال�غ.لYس: اسم.

@غمس: الغ.م\س': إ,ر\ساب' الشيء ف الشيء الس_ي_ال أ%و الن_د.ى أ%و ف
ماء أ%و ص1ب\غ حت الل9قمة ف ال%لY، غ%م.س.ه ي.غ\م1س'ه غ%م\ساv أ%ي

م.ق%ل%ه فيه، وقد ان\غ.م.س. فيه واغ}ت.م.س.



وال�غ.ام.س.ة: ال�م.اق%ل%ة، وكذلك إ,ذا رم.ى الرجل نفسه ف س1ط%ة
الرب أ%و الطب. وف الديث عن عامر قال: يكتح1ل الصائم وي.ر\ت.م1س' ول

ي.غ\ت.م1س. قال: وقال علي بن حجر: الغ}ت1ماس أ%ن ي'ط1يل اللبeث% فيه،
والر\تاس أ%ن ل يطيل الكث فيه. واخ\ت.ض.ب.ت1 الرأ%ة غ%م\ساv: غ%م.س.ت\

يد.يها خ1ضاباv م'س\ت.و,ياv من غي ت.ص\و,ير.
والغم_اس.ة: طائر ي.غ\ت.م1س ف الاء كثياv. التهذيب: الغ.م_اس.ة من

.vطي الاء غ%ط�اط ينغمس كثيا
والط�ع\ن.ة الن_ج\لء: الواس1ع.ة، والغ.م'وس مثل�ها. ابن سيده: الطعنة

الغ.م'وس الت انغمست ف الل�حم، وقد ع'ب>ر عنها بالواسعة النافذة؛
قال أ%بو زيد:

ث أ%نق%ض\ت'ه، ون.ف�س\ت' عنه
بغ.م'وس� أ%و طعنة{ أ�خ\د'ود1

وال4مر الغ.م'وس: الشديد. وف حديث ال%و\لود: يكون غ%م1يساv أ%ربعي
ليلة أ%ي م.غ\م'وساv ف الر_حم, ؛ ومنه الديث: فان\غ.م.س. ف الع.د'و>

فقتلوه أ%ي دخل فيهم وغاص.. واليمي' الغ.موس: الت ت.غ\م1س صاحب.ها ف
ال3ث ث ف النار، وقيل: هي الت ل استثناء فيها، وقيل: هي اليمي

الكاذبة الت ت'ق}ت.طع با ال�قوق، وس'م>ست غموساv لغمسها صاحبها ف ال3ث
ث ف النار. وقال ابن مسعود: أ%عظم' الكبائر اليمي الغ.م'وس، وهو أ%ن

ي.حل1ف الرجل وهو يعلم أ%نه كاذب ليقتطع با مال أ%خيه. وف الديث:
اليمي الغ.م'وس' ت.ذ%ر' الد>يار ب.لق1ع.؛ هي اليمي الكاذبة الفاجرة،

وف%ع'ول للمبالغة. وف حديث الجرة: وقد غ%م.س ح1ل}فاv ف آل العاص, أ%ي
أ%خذ% نصيباv من ع.ق}دهم وحلفهم يأ}من به، وكانت عادت'هم أ%ن ي'ح\ض1روا ف

ج.ف}ن.ة{ ط1يباv أ%و د.ماv أ%و ر.ماداv في'دخ1ل�ون فيه أ%يدي.هم عند
الت_حالف ل1ي.ت1م_ عقد'هم عليه باشتراكهم ف شيء واحد. وناقة غ%م'وس: ف

بطن,ها ول%د¬، وقيل: هي الت ل ت.ش'ول ول ي'س\ت.بان حل�ها حت ت'ق}ر,ب.
ابن شيل: الغ.م'وس، وجعها غ�م'س: الغ.د.وي�، وهي الت ف ص'ل}ب الفحل من

الغنم كانوا يتبايعون با. ال4ثرم عن أ%ب عبيدة: ال%ج\ر' ما ف بطن
الناقة، والثان ح.ب.ل ال%ب.ل%ة، والثالث الغ.م1يس'؛ وقال غيه: الثالث من

هذا النوع الق�باقب، قال: وهذا هو الكلم، وقيل: الغ.م'وس الناقة الت
ي'ش.ك ف م'خ>ها أ%ر,ير¬ أ%م\ ق%ص1يد¬؛ وأ%نشد:



م'خ\ل1ص¬ ب ل%ي\س. بال%غ\م'وس, 
(* قوله «وأ%نشد ملص ب إل» انظر

الستشهد عليه.)
ورجل غ%م'وس¬: ل ي'ع.ر>س ليلv حت ي'صبح؛ قال ال4خطل:

غ%م'وس' الدeج.ى ي.ن\ش.قe عن م'ت.ض.ر>م�،
ط%ل�وب' ال4عادي ل سؤوم¬ ول و.ج\ب'

وال�غ.ام.سة: الداخلة ف القتال، وقد غامسهم. والغ.م'وس: الشديد من
الرجال الشجاع، وكذلك ال�غام1س. يقال: أ%سد م'غامس، ورجل م'غام1س¬، وقد

غام.س ف القتال وغامز فيه. قال: وم'غ.ام.سة ال4مر دخولك فيه؛ وأ%نشد:
أ%خ'و الر\ب,، أ%ما صادراv ف%و.ش1يق�ه'

ح.م1يلD، وأ%م_ا وار,داv ف%م'غام1س'
والشيء الغ.م1يس: الذي ل يظهر للناس ول ي'عرف ب.ع\د'. يقال: ق%ص1يدة

غ%م1يس والليل غ%ميس وال4جة وكل© م'ل}ت.ف� ي'غ\ت.م.س فيه أ%ي
:vي'س\ت.خ\ف%ى غ%م1يس؛ وقال أ%بو ز'ب.ي\د يصف أ%سدا

vوع.ي\را vس\ت.و,ي س.ف}را�ر.أ%ى بال
أ�ص.يللv، وج'ن_ته الغ.م1يس'

وقيل: الغ.م1يس الليل. ويقال: غام1س\ ف أ%مرك أ%ي اع\ج.ل}. وال�غام1س:
الع.ج\لن؛ وقال قعنب:
إ,ذا م'غ.م_سة ق1يلت\ ت.ل%ق�ف%ها

�ض.بÒ، وم1ن\ د'ون من\ ي.ر\م1ي با ع.د.ن
والت.غ\م1يس: أ%ن ي,س\ق1ي. الرجل إ,بل%ه ث ي.ذ}هب؛ عن كراع.

والغ.م1يس من الن_بات: الغ.م1ي تت الي.ب,يس. والغ.م1يس والغ.م1يس.ة:
ال4جة، وخص با بعضهم أ%جة الق%ص.ب؛ قال:

أ%تانا ب,ه,م\ من كلY ف%ج¼ أ%خاف�ه'
م1س.حÒ، كس3ر\حان الغ.م1يسة، ضام1ر'

والغ.م1يس: م.س3يل ماء، وقيل: م.س3يل صغي ي.ج\م.ع الشجر والب.ق}ل.
والغ'م.ي\س: موضع. وال�غ'م_3س: موضع من مكة.

@غملس: الليث: الغ.م.ل�س' ال%ب,يت ال%ريء؛ قال ال4زهري: هو
الع.م.ل�س، بالعي الهملة، وقد يوصف با الذئب.

@غوس: التهذيب: ابن ال4عراب ي.و\م¬ غ%واس¬ فيه عزية وت.ش\ل1يح، قال:



ويقال أ%شاؤ'نا م'غ.و_س أ%م\ م'ش.ن_خ¬ 
(* قوله «مغوس ام مشنخ» عبارة

القاموس وشرحه: أشاؤنا مغو_س ومشنخ اهـ. والشاء صغار النخل، فالمزة من
بنية الكلمة.)؛ وت.ش\ن,يخ'ه وت.غ\ويس'ه: ت.ش\ذيب س'ل�ئ1ه عنه.
@غيس: الغ.ي\ساء من الن>ساء: الن.اع1م.ة، والذك�ر أ%غ}ي.س.

ول1م_ة غ%ي\ساء: وافية الش>عر كثيته؛ قال رؤبة:
ر.أ%ي\ن. س'وداv ور.أ%ي\ن. غ1يسا،

ف شائع� ي.ك}س'و اللYمام الغ1يسا
(* قوله «ف شائع» هكذا ف الصل. وأ%نشده شارح القاموس: ف سابغ.)

والغ.ي\سان�: ح1د_ة الشباب، وهو ف%ع\لن. ال4زهري: أ%بو عمرو فلن
يتقل�ب' ف غ%ي\سات1 ش.باب,ه أ%ي ن.ع\م.ة ش.باب,ه، وقال أ%بو عبيد ف

غ%ي\سان ش.باب,ه؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
ب.ي\نا الفت ي.خ\ب,سط� ف غ%ي\سات1ه1،

ت.ق%ل©ب. ال%ي_ة1 ف ق1لت1ه،
إ,ذ أ%ص\ع.د. الد_ه\ر' إ,ل ع1ف}رات1ه1،

فاج\تاح.ها ب,ش.ف}ر.ت} م1ب\رات1ه
قال ال4زهري: والنون والتاء فيهما ل%ي\ستا من أ%صل الرف، من قال

غ%ي\سات فهي تاء ف%ع\لت، ومن قال غ%ي\سان فهو نون فعلن.
@غبش: الغ.ب.ش': شد_ة الظ©ل}مة، وقيل: هو بقية الليل، وقيل: ظ�ل}مة آخر

الليل؛ قال ذو الرمة:
أ%غ}باش. ل%يل, ت.م.ام� كان طار.ق%ه

ت.ط%خ\ط�خ' الغ.يم، حت ما ل%ه ج'و.ب'
وقيل: هو ما يلي الصبح.، وقيل: هو حي ي'ص\بح؛ قال:

ف غ%ب.ش, الصeب\ح أ%و الت_ج.لYي
والمع من ذلك أ%غ}باش، والسي لغة؛ عن يعقوب، وليل أ%غ}ب.ش' وغ%ب,ش¬

وقد غ%ب,ش. وأ%غ}ب.ش.. وف الديث عن رافع مول أ�م سلمة أ%نه س.أ%ل أ%با
هريرة عن وقت الصلة فقال: ص.ل9 الف%ج\ر. ب,غ.ل%س�، وقال ابن ب'ك%ي ف

حديثه: بغ.ب.ش، فقال ابن بكي: قال مالك¬ غ%ب.ش¬ وغ%ل%س¬ وغ%ب.س¬ واحد؛ قال
أ%بو منصور: ومعناها بقية الظلمة ي'خالطها بياض الف%ج\ر، فب.ي_ن.

اليط% ال4بيض من اليط ال4سود، ومن هذا قيل لل4د\ل%م من الدواب: أ%غ}ب.ش.



وقي الديث: أ%نه صل�ى الفجر ب,غ.ب.ش�؛ يقال: غ%ب,ش. الليل� وأ%غ}ب.ش.
إ,ذا أ%ظلم ظلمة يالطها بياض؛ قال ال4زهري: يريد أ%نه قد_م صلة الفحر

عند أ%و�ل طلوعه وذلك الوقت هو الغ.ب.س'، بالسي الهملة، وب.ع\د.ه'
الغ.ل%س'، ويكون الغ.ب.ش' بالعجمة ف أ%و�ل الليل أ%يضاv؛ قال: ورواه جاعة

ف الوطإ, بالسي الهملة وبالعجمة أ%كثر. والغ'ب\شة�: مثل الدeل}مة
ف أ%لوان الدواب. والغ.ب.ش': مثل الغ.ب.س، والغ.ب.س' بعد الغ.ل%س، قال:
وهي كل9ها ف آخر الليل، ويكون الغ.ب.س' ف أ%ول الليل. أ%بو عبيدة:

غ%ب,ش. الليل وأ%غ}ب.ش. إ,ذا أ%ظلم. وف حديث علي، كرم الل�ه وجهه: ق%م.ش.
ع1ل}ماv غار�اv بأ%غ}باش الفت\نة أ%ي بظ�ل%م1ها.

وغ%ب.ش.ن ي.غ\ب,ش'ن غ%ب\شاv: خ.دعن. وغ%ب.ش.ه عن حاجت1ه ي.غ\ب,ش'ه:
خدعه عنها. والت.غ.بeش': الظ©ل}م؛ قال الراجز:

أ%ص\ب.ح\ت ذا ب.غ\ي�، وذا ت.غ.بeش,،
وذا أ%ضال1يل%، وذا ت.أ%رeش,

وت.غ.ب_ش.ن بدعوى باطل�: اد�عاها علي�، وقد ذ�ك1ر ف حرف العي.
ويقال: ت.غ.ب�ش.نا فلنD ت.غ.بeشاv أ%ي رك1ب.نا بالظ©ل}م؛ قال أ%بو زيد: ما

أ%نا بغاب,ش, الناس أ%ي ما أ%نا بغاش1م1هم. أ%بو مالك: غ%ب.شه وغش.م.ه
بعن واحد.

وغ�ب\شان: اسم رجل.
@غرش: الغ.ر\ش': ح.م\ل شجر؛ يانية، قال ابن دريد: ول أ%ح'ق9ه.

@غشش: الغ1شe: نقيض النeص\ح وهو مأ}خوذ من الغ.ش.ش ال%ش\ر.ب الكد1ر؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

وم.ن\ه.ل ت.ر\و.ى به غي غ%ش.ش\
أ%ي غي كدر ول قليل، قال: ومن هذا الغشe ف البياعات. وف الديث:

أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، قال: ليس من_ا من غ%ش�ا: قال أ%بو
عبيدة: معناه ليس من أ%خ\لف1نا الغ1ش؛ وهذا شبيه بالديث الخر: الؤم1ن'

ي'ط}ب.ع على كل شيء إ,ل اليانة. وف رواية: م.ن\ غ%ش_نا فليس م1ن_ا أ%ي
ليس من أ%خلقنا ول على س'ن_تنا. وف حديث أ�م زرع: ول ت.م\ل�

ب.ي\ت.نا ت.غ\ش1يشاv؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية وهو من الغ1ش>،
وقيل: هو من النميمة، والرواية بالهملة. وقد غ%ش_ه غ1ش�اv: ل ي.م\ح.ض\ه

الن_صيحة؛ وشيء م.غ\ش'وش. ورجل غ�ش_: غاشÒ، والمع غ�ش�ون%؛ قال أ%وس بن



حجر:
م'خ.ل9فون، وي.ق}ض1ي الناس' أ%م\ر.ه'م'،

غ�شeو ال4مانة1 ص'ن\ب'ور¬ ل1ص'ن\ب'ور,
قال: ول أ%عرف له جعاv مكس�راv، والرواية الشهورة: غ�س�و ال4مانة1.

واست.غ.ش�ه واغ}ت.ش�ه: ظن به الغ1ش_، وهو خلف' اس\ت.ن\ص.ح.ه؛ قال
ك�ثي>ر عزة:

فق�ل}ت'، وأ%س\ر.ر\ت' الن_دام.ة%: ل%ي\ت.ن,ي،
وك�ن\ت امر.أv أ%غ}ت.شe كل� ع.ذ�ول,،
vس.ل%ك}ت' س.بيل% الرائ1حات ع.ش1ي�ة
م.خار,م. ن,سع�، أ%و س.ل%ك}ن. س.ب,يلي

واغ}ت.ش.ش\ت' فلناv أ%ي ع.د.د\ته غاشìا؛ قال الشاعر:
أ%يا ر'ب_ من ت.غت.شeه لك ناصح¬،

وم'ن\تص1ح� بالغ.ي\ب, غي' أ%م1ي, 
(* قوله «ومنتصح» ف الساس ومؤتن.)

وغ%ش_ صد\ر'ه ي.غ1شe غ1ش�اv: غ%ل�. ورجل غ%شÒ: عظيم'ي السeر�ة؛
قال:ليس بغ.ش¼، ه.مeه فيما أ%ك%ل}

وهو يوز أ%ن يكون ف%ع\لv وأ%ن يكون كما ذهب إ,ليه سيبويه ف ط%ب¼
.Dوب.ر¼ من أ%نما ف%ع1ل

والغ1ش.اش: أ%و�ل� الظ©ل}م.ة وآخر'ها. ولقيه غ1ش.اشاv وغ%ش.اشاv أ%ي
عند الغروب. والغ.ش.اش والغ1ش.اش: الع.ج.لة�. يقال: لقيت'ه' على غ1ش.اش�

�وغ%ش.اش� أ%ي على ع.ج.لة؛ حكاها قطرب وهي ك1ناني�ة؛ وأ%نشدت\ ممودة
الكلبية:

vوما أ%ن\س.ى م.قال%ت.ها غ1ش.اشا
لنا، والليل� قد طر.د. النهار.ا

وص.ات.ك. بالع'هود، وقد ر.أ%ي\نا
غ�راب. الب.ي\ن أ%و\ك%ب.، ث طار.ا

ال4زهري: يقال لقيت'ه غ%شاشاv وغ1شاشاv، وذلك عند م'غ.ي\ر,بان الشمس؛
قال ال4زهري: هذا باطل وإ,نا يقال لقيته غ%ش.اشاv وغ1ش.اشاv، وعلى

غ%ش.اش� وغ1ش.اش� إ,ذا لقيته على عجلة؛ وقال الق%طامي.
على مكان{ غ1ش.اش� ما ي'نيح' به



إ,ل م'غ.ي>ر'نا، وال�س\ت.ق1ي الع.ج,ل
وقال الفرزدق:

فم.ك�ن\ت' س.ي\ف1ي من ذ%وات1 ر,ماح1ها
غ1ش.اشاv، ول أ%ح\ف%ل} ب'ك%اء4 ر'عائ1يا

وروي: مكان% رعائيا. وش'ر\ب¬ غ1شاش¬ ونو\م¬ غ1ش.اش¬، كلها: قليلD. قال
ال4زهري: ش'ر\ب¬ غ1ش.اش¬ غي م.ر,يء� ل4ن الاء ليس بصاف{ ول ع.ذ}ب

ول ي.س\ت.م\ر,ئ�ه شارب'ه.
والغ.ش.ش': ال%ش\رب الكد1ر'؛ عن ابن ال4نباري، إ,ما أ%ن يكون من

الغ1ش.اش الذي هو القليل لéن الشeر\ب يقل منه لك%د.ر,ه، وإ,ما أ%ن يكون من
الغش� الذي هو ضد النصيحة.

@غطش: الغ.ط%ش' ف العي: ش1ب\ه' الع.م.ش'، غ%ط1ش. غ%ط%شاv واغ}طاش، ورجل
غ%ط1ش¬ وأ%غ}ط%ش' وقد غ%ط1ش. وامرأ%ة غ%ط}ش.ى ب.ي�نا الغ.ط%ش,.

والغ.ط%ش': الضعف ف البصر كما ي.ن\ظ�ر ببعض بصره؛ ويقال: هو الذي ل يفتح
ع.ي\ن.يه ف الشمس؛ قال رؤبة:

أ�ر,يه'م' بالنظ%ر, التغ\ط1يش
�والغ'ط%اش': ظلمة� الليل واختلط�ه، ليل أ%غ}ط%ش' وقد أ�غ}طش. الليل
بنفسه. وأ%غ}ط%ش.ه الل�ه أ%ي أ%ظ}ل%مه. وغ%ط%ش. الليل�، فهو غاط1ش¬ أ%ي

م'ظ}لم. الفراء ف قوله تعال: وأ%غط%ش. ل%ي\ل%ها، أ%ي أ%ظلم ليل%ها. وقال
ال4صمعي: الغ.ط}ش' الس_د.ف'. يقال: أ%تيت'ه غ%ط}شاv وقد أ%غط%ش. الليل،

�وجعل أ%بو تراب الغ.ط}ش. م'عاق1باv للغ.ب.ش. ومف%ازةD غ%ط}شى: غ%م_ة
ال%سالك1 ل ي'هتدى فيها؛ حكاه أ%بو عبيد عن ال4صمعي. وفلة غ%ط}ش.ى: ل

ي'هتدى لا.
وال�ت.غاط1ش': ال�تعامي عن الشيء. وفلة غ%ط}شاء� وغ%ط1يش¬: ل ي'هتدى

فيها لطريق. وفلة غ%ط}شى، مقصور؛ عن كراع: م'ظ}لمة حكاها مع ظ%م\أ%ى
وغ%ر\ث%ى ونو,ها ما قد ع'ر,ف. أ%نه مقصور؛ قال ال4عشى:

وي.ه\ماء بالليل غ%ط}شى الف%ل
ة1، ي'ؤ\ن,س'ن صو\ت' في_اد1ها

ال4صمعي ف باب الفلوات: الرض الي.ه\ماء الت ل يهتدى فيها لط%ريق،
والغ.ط}شى مثل�ه. وغ%طYش' ل شيئاv حت أ%ذ}ك�ر أ%ي افتح ل. اللحيان:
غ%طYش\ ل شيئاv وو.ط�ش\ ل شيئاv أ%ي افتح ل شيئاv ووج\هاv. وس.م.ت.



لم يس\م1ت' س.م\تاv إ,ذا هو هي_أ% لم وجه. العمل والرأ}ي والكلم، وقد
و.ح.ى لم ي.حي وو.ط9ش. بعن واحد؛ من لغة أ%ب ثروان. وال�تغاط1ش':
التعامي عن الشيء. أ%بو سعيد: هو يت.غاط%ش' عن ال4مر وي.ت.غاط%س' أ%ي

.�ي.ت.غاف%ل
وم1ياه' غ�ط%ي\ش�: من أ%ساء الس_راب؛ عن ابن ال4عراب، قال أ%بو علي:

وهو تصغي ال4غ}ط%ش تصغي الترخيم وذلك ل4ن شدة الر ت.س\م.د1رe فيه
ال4بصار' فيكون كالظلمة ونظيه ص.ك9ة� ع'م.ي¼؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف

تقوية ذلك:
vالط�ل}ماء4 ط1ه\را �ظ%ل1ل}نا ن}ب,ط

ل%د.ي\ه، وال%ط1يe له أ�وار'
@غطرش: غ%ط}ر.ش. الليل� بص.ر.ه: أ%ظلم عليه. التهذيب: غطر.ش بصر'ه

غ%ط}ر.شةv إ,ذا أ%ظلم.
:vوت.غ.ط}م.ش. فلن علينا ت.غ.ط}م'شا .vال4خذ قهرا :�@غطمش: الغ.ط}م41شة

�ظل%منا، وبه سي الرجل غ%ط%م>شاv. والغ.ط%م�ش': العي' الك%ل1يلة
النظر. ورجل غ%ط%م�ش¬: ك%ل1يل� البصر. وغط%م�ش¬: اسم شاعر، من ذلك؛ وهو من

بن ش.ق1ر.ة% بن كعب بن ثعلبة بن ضب_ة، وهو الغ.ط%م_ش' الض�ب�ي؛
والغ.ط%م�ش': الظال الائر'؛ قال ال4خفش: وهو من بنات ال4ربعة مثل ع.د.ب�س�،

ولو كان من بنات المسة وكانت ال�ول نوناv ل4ظ}ه,ر.ت\ لئل يل}ت.ب,س
بثل ع.د.ب�س.

@غمش: الغ.م.ش': إ,ظلم' البصر من جوع أ%و عطش، وقد غ%م1ش. بصر'ه
غ%م.شاv، فهو غ%م1ش¬، والعي لغة وزعم يعقوب أ%نا بدل. والغ.م.ش': سوء� البصر.

والغ.م.ش': عارض¬ ث يذهب.
وت.غ.م_شن بدعوى باطل�: اد_عاها علي_.

@غنبش: غ%ن\ب.ش¬: اسم.
@غبص: غ%ب,ص.ت عين'ه غ%ب.صاv: ك%ث�ر. الر_م.ص' فيها من إ,دام.ة1 البكاء.

وف نوادر ال4عراب: أ%خذ}ت'ه م'غاف%صةv وم'غاب.صةv وم'رافصةv أ%ي
أ%خذته م'عاز�ةv؛ قال ال4زهري: ل أ%جد ف غ%بص غي. قولم أ%خذته مغابصة أ%ي

معازة.
@غصص: الغصة: الش_ج.ا. وقال الليث: الغ'ص�ة� ش.جاv ي'غ.صe به ف

ال%ر\ق%دة، وغ%صص\ت باللقمة والاء، والمع الغ'ص.ص'. والغ.ص.ص'، بالفتح:



مصدر' قولك غ%ص1ص\ت يا رجل ت.غ.صe، فأ%نت غاصÒ بالطعام وغص�ان�. وغ%ص.ص\ت
وغ%ص1ص\ت أ%غ%صe وأ%غ�صe با غ%ص�اv وغ%ص.4صاv: ش.ج,يت، وخص� بعضهم به
الاء. وف الديث ف قوله تعال: خالصاv سائغاv للشاربي، قيل: إ,نه من

eبه شار,ب'ه. يقال: غ%ص1ص\ت بالاء أ%غ%ص eب.ي, الشروبات ل ي.غ.ص
غ%ص.4صاv إ,ذا ش.ر,ق}ت به أ%و و.قف. ف ح.ل}ق1ك. فلم تكد\ ت'س3يغ'ه.

ورجل غ%ص�ان�: غاصÒ؛ قال عدي بن زيد:
لو ب,غ.ي\ر, الاء3 ح.ل}ق1ي ش.ر,ق¬،

كن\ت' كالغ.ص�ان1 بالاء اع\ت1صار,ي
وأ%غ}ص.ص\ته أ%نا. قال أ%بو عبيد: غ%ص.ص\ت لغة الر>باب. والغ'ص�ة�: ما

�غ%ص1ص\ت به، وغ�ص.ص' الوت1 منه. وغ%ص_ الكان� بأ%ه\له: ضاق.. والنزل
غاصÒ بالقوم أ%ي متلئ بم. وأ%غ%ص_ فلنD ال4رض. علينا أ%ي ض.ي�قها

فغ.ص_ت بنا أ%ي ضاقت؛ قال الطرماح:
أ%غ%ص_ت\ عليك ال4رض. ق%ح\طان� بالق%نا،

وبال�ن\د'وان,ي�ات والق�ر_ح, ال�ر\د1
وذو الغ'ص�ة: لقب' رجل من ف�ر\سان العرب.

والغ.ص\غ.ص': ضر\ب¬ من النبات.
@غفص: غاف%ص. الرجل% م'غاف%صةv وغ1فاصاv: أ%خذه على غر�ة{ ف%رك1ب.ه

ب.ساءة. والغاف1صة�: من أ%واز,م الدهر؛ وأ%نشد:
إ,ذا ن.ز.ل%ت إ,ح\د.ى ال�مور, الغ.واف1ص

وف نوادر ال4عراب: أ%خذ}ت'ه م'غاف%صةv وم'غاب.صةv وم'راف%صةv أ%ي
أ%خذ}ت'ه م'عاز�ة.

@غلص: الغ.ل}ص': ق%ط}ع' الغ.ل}ص.مة1.
@غمص: غ%م.ص.ه وغ%م1ص.ه ي.غ\م1ص'ه وي.غ\م.ص'ه غ%م\صاv واغ}ت.م.ص.ه:

ح.ق�ر.ه واس\ت.ص\غ.ره ول يره شيئاv، وقد غ%م1ص. فلنD ي.غ\م.ص' غ%م.صاv، فهو
أ%غ}م.ص'. وف حديث مالك بن م'ر.ارة الر_ه.او,ي�: أ%نه أ%تى النب_،

صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فقال: إ,ن أ�وت1يت' من ال%مال, ما ت.رى فما
يس'رeن أ%ن أ%حداv ي.ف}ض'لن بش1ر.اكي فما فوقها فهل ذلك من الب.غ\ي؟ فقال

رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: إ,نا ذلك م.ن\ س.ف1ه. الق_
وغ%م.ط% الناس، وف بعض الرواية: وغ%م.ص. الناس. أ%ي اح\ت.ق%رهم ول ي.ر.هم

شيئاv. وف حديث عمر أ%نه قال لق%ب,يصة بن جابر حي اس\ت.ف}تاه ف ق%ت\ل1ه



الصيد. وهو م'ح\ر,م قال: أ%ت.غ\م1ص' الف�ت\يا وتق}ت'ل الصيد. وأ%نت.
م'ح\رم؟ أ%ي تتقر الفتيا وت.س\ت.ه,ي' با. قال أ%بو عبيد وغيه: غ%م.ص. فلن
الناس وغ%م.طهم وهو الحتقار لم والز\د1راء� بم، ومنه غ%م\ص' النعمة.

وف حديث علي�: لا ق%ت.ل% ابن' آدم. أ%خاه غ%م.ص. الل9ه' اللق.، أ%راد
ن.ق%ص.هم من الطول والعرض والقو�ة والب.ط}ش فصغ�رهم وحق�رهم. وغ%م.ص.

vتاو.ن% با وكف%ر.ها واز\د.ر.ى با. واغ}ت.م.ص\ت فلنا :vالنعمة غ%م\صا
اغ}ت1ماصاv: احتقرته. وغ%م.ص. عليه قولv قاله: عاب.ه عليه. وف حديث

ال3فك: إ,ن رأ%يت' منها أ%م\راv أ%غ}م1ص'ه عليها أ%ي أ%ع1يب'ها به
وأ%ط}ع.ن' به عليها.

ورجلD غ%م1ص¬ على النسب: ع.ي�اب. ورجل م.غ\موص عليه ف ح.سب.ه أ%و ف
vد1ين,ه وم.غ\موز¬ أ%ي مطعون عليه. وف حديث توبة كعب: إ,ل� م.غ\موصا

عليه بالن>ف%اق أ%ي مطعوناv ف د1ينه مت_هماv بالنفاق.
والغ.م.ص' ف العي: كالر_م.ص. وف حديث ابن عباس: كان الصبيان
ي'ص\ب,ح'ون غ�م\صاv ر'م\صاv وي'ص\ب,ح رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

ص.ق1يلv د.ه1يناv يعن ف ص1غ.ره؛ وقيل: الغ.م.ص' ما سال% والر_م.ص' ما
ج.م.د.، وقيل: هو شيء ت.ر\م1ي به العي' مثل الز_ب.د1، والقطعة منه غ%م.صة،

وقد غ%م1ص.ت عين'ه، بالكسر، غ%م.صاv. ابن شيل: الغ.م.ص' الذي يكون مثل
الزبد أ%بيض يكون ف ناحية العي، والر_م.ص' الذي يكون ف أ�صول
ال�د\ب.وقال: أ%نا م'ت.غ.م>ص¬ من هذا الب ومتوص>م¬ وم'م\د.ئ1لê ومرن�ح¬

وم'غ.وثD، وذلك إ,ذا كان خباv يس'ر�ه وياف أ%ن ل يكون حق9اv أ%و يافه
ويسره.

والش>ع\ر.ى الغ.م'وص والغ'م.ي\صاء ويقال الرميصاء: من منازل القمر، وهي
ف الذراع أ%حد الكوكبي، وأ�خ\ت'ها الشعرى الع.ب'ور، وهي الت خ.ل}ف
الوزاء3، وإ,نا سيت الغ'م.ي\صاء بذا السم لص1غر.ها وقلة ضوئها من

غ%م.ص, العي، ل4ن العي إ,ذا ر.م1ص.ت ص.غ'رت. قال ابن دريد: تزعم العرب ف
أ%خبارها أ%ن الش>ع\ر.ي.ي أ�خ\تا س'ه.ي\ل� وأ%نا كانت متمعة،

فاند.ر. س'ه.ي\لD فصار ياني�اv، وت.ب,ع.ت\ه الشعرى اليمانية فع.ب.رت البحر.
فس'م>يت عب'وراv، وأ%قامت الغ'م.يصاء� مكان.ها فب.ك%ت\ ل1ف%ق}د1ها حت

غ%م1صت عين'ها، وهي تصغي الغ.م\صاء، وبه سيت أ�م سليم الغ.م\صاء، وقيل:
إ,ن الع.ب'ور ترىى س'ه.يلv إ,ذا طل%ع فكأ%ن�ها ت.س\ت.ع\ب، والغ'م.يصاء



ل تراه فقد ب.كت\ حت غ%م1صت، وتقول العرب أ%يضاv ف أ%حاديثها: إ,ن
الشعرى الع.بور قطعت ال%ج.ر_ة% فسميت ع.ب'وراv، وبكت ال�خرى على إ,ث}رها

حت غ%م1ص.ت فسميت الغ'م.يصاء. وف الديث ف ذكر الغ'م.يصاء: هي الشعرى
الشامي�ة� وأ%كب' كوكب الذراع القبوضة. والغ'م.ي\صاء�: موضع بناحية

البحر. وقال الوهري: الغ'م.ي\صاء اسم موضع، ول ي'ع.ي�ن\ه. قال ابن بري:
قال ابن ول9د ف القصور والمدود ف حرف الغي: والغ'م.ي\صاء موضع، وهو

الوضع الذي أ%و\ق%ع. فيه خالد' بن' الوليد بب.ن ج.ذ1ية% من بن كنانة؛
قالت امرأ%ة منهم:

Ýوكائ1ن\ ت.رى يوم الغ'م.ي\صاء من ف%ت
أ�ص1يب.، ول ي.ج\ر.ح\، وقد كان جارحا

:vوأ%نشد غيه ف الغ'م.ي\صاء أ%يضا
vوأ%صبح. عن�ي بالغ'م.ي\صاء جالسا
�ف%ر,يقان1: مسؤولD، وآخ.ر' ي.س\أ%ل

قال ابن بري: وف إ,عرابه إ,شكال وهو أ%ن قوله فريقان مرفوع بالبتداء
ومسؤول وما بعده بدل منه وخب' البتدإ قوله' بالغ'م.ي\صاء وعن متعلق

بيسأ%ل وجالساv حال والعامل فيه يسأ%ل أ%يضاv، وف أ%صبح ضمي الشأ}ن
والقصة، ويوز أ%ن يكون فريقان اسم. أ%صبح وبالغميصاء الب، وال4ول أ%ظهر.

والغ'م.ي\صاء�: اسم امرأ%ة.
@غنص: أ%بو مالك عمرو بن ك1ر\ك1ر.ة: الغ.ن.ص' ض1يق' الص_د\ر,. يقال:

.vنوصا�غ%ن.ص. ص.د\ر'ه غ
@غوص: الغ.و\ص': النeزول� تت الاء، وقيل: الغ.و\ص' الدخول� ف الاء،
غاص. ف الاء غ%و\صاv، فهو غائص¬ وغ%و�اص¬، والمع غاص.ة وغ%و�اص'ون.

الليث: والغ.و\ص' موضع ي'خ\ر.ج منه اللؤلؤ.
والغ.و�اص': الذي ي.غ'وص' ف البحر على اللؤلؤ، والغاصة� م'س\تخرج'وه،

وفعله الغ1ياصة. قال ال4زهري: يقال للذي ي.غ'وص' على ال4صداف ف البحر
فيستخرجها غائص¬ وغ%و�اص¬، وقد غاص. يغ'وص' غ%و\صاv، وذلك الكان يقال له

ال%غاص'، والغ.و\ص' فعل الغائص، قال: ول أ%سع الغ.و\ص. بعن ال%غاص,
إ,ل لليث. وف الديث: إ,نه ن.ه.ى عن ض.ر\بة1 الغائص، هو أ%ن يقول له
أ%غ�وص' ف البحر غ%و\صةv بكذا، فما أ%خ\ر.ج\ت'ه فهو لك، وإ,نا ن.ه.ى عنه

ل4نه غ%ر.ر¬. والغ.و\ص': الجوم على الشيء، والاج,م' عليه غائص¬.



والغائصة: الائض' الت ل ت'ع\ل1م أ%نا حائض. وال�ت.غ.و>صة�: الت
�ل تكون حائضاv فتخب زوجها أ%نا حائض. وف الديث: ل�ع1ن.ت الغائصة

وال�ت.غ.و>صة، وف رواية: وال�غ.و>صة، فالغائصة الائض الت ل ت'ع\ل1م
ز.و\ج.ها أ%نا حائض ليجت.ن,ب.ها في'جام1ع'ها وهي حائض، وال�غ.و>صة

الت ل تكون حائضاv فتكذ1ب' فتقول لزوجها إ,ن حائض.
@غبض: الليث: الت_غ\ب,يض' أ%ن يريد ال3نسان البكاء فل ت'ج,يب'ه العي،

.vقال أ%بو منصور: وهذا حرف ل أ%جده لغيه، قال: وأ%رجو أ%ن يكون صحيحا
@غرض: الغ.ر\ض': ح1زام' الر_ح\ل,، والغ'ر\ضة� كالغ.ر\ض,، والمع غ�ر\ض¬

مثل ب'س\رة{ وب'س\ر� وغ�ر'ض¬ مثل ك�ت'ب�. والغ'ر\ضة�، بالضم:
الت_ص\د1ير'، وهو للرح\ل بنزلة ال1زام, للس_ر\ج والب,طان1، وقيل: الغ.ر\ض'

الب,طان� للق%ت.ب,، والمع غ�ر'وض¬ مثل ف%ل}س� وف�ل�وس� وأ%غ}راض¬ أ%يضاv؛ قال
�ابن بري: ويمع أ%يضاv على أ%غ}ر'ض� مثل ف%ل}س وأ%ف}ل�س�؛ قال ه1م\يان

بن ق�حافة السعدي:
ي.غ\تال� ط�ول% ن,س\ع1ه وأ%غ}ر'ض1ه\
ب,ن.ف}خ, ج.ن\ب.ي\ه، وع.ر\ض, ر.ب.ض1ه\

وقال ابن خالويه: ال�غ.ر_ض' موضع' الغ'ر\ضة، قال: ويقال للبطن
ال�غ.ر_ض'. وغ%ر.ض. البعي. بالغ.ر\ض والغ'ر\ضة1 ي.غ\ر,ض'ه غ%ر\ضاv. شد_ه.
eوأ%غ}ر.ض\ت' البعي: ش.د.د\ت عليه الغ.ر\ض.. وف الديث: ل ت'ش.د

الر>حال� الغ'ر\ض' إ,ل إ,ل ثلثة1 م.ساج,د.، هو من ذلك.
وال�غ.ر_ض': الوضع الذي ي.ق%ع' عليه الغ.ر\ض' أ%و الغ'ر\ضة�؛ قال:

إ,ل أ%م'ون{ ت.ش\ت.كي ال�غ.ر_ضا
وال%غ\ر,ض': ال%ح\ز,م'، وهو من البعي بنزلة الزم من الداب�ة،

وقيل: ال%غ\ر,ض' جانب البطن اسف%ل% ال4ض\لع, الت هي م.واض1ع الغ.ر\ض, من
بطونا؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:

ي.ش\ر.ب\ن. حت ي'ن\ق1ض. ال%غعار,ض'،
ل عائ1ف¬ منها ول م'عار,ض'

وأ%نشد آخر لشاعر:
ع.ش_ي\ت جابان% حت اس\ت.د_ م.غ\ر,ض'ه،

وكاد. ي.ه\ل1ك'، لول أ%ن_ه اط�افا
(* استد_ أ%ي انسد_.)



أ%ي انس.د. ذلك الوضع من شدة المتلء، والمع ال%غار,ض'.
وال%غ\ر,ض': رأ}س الكتف الذي فيه ال�شاش' تت. الغ'ر\ض'وف1، وقيل: هو باطن ما بي

الع.ض'د1 م'ن\ق%ط%ع, 
(* قوله «بي العضد منقطع» كذا بالصل.)

الش_راس1يف1.
والغ.ر\ض': ال%ل}ء�. والغ.ر\ض': النقصان� عن ال1ل}ء3، وهو من

ال4ضداد. وغ%ر.ض. الو\ض. والس>قاء4 ي.غ\ر,ض'هما غ%ر\ضاv: م.ل4ه'ما؛ قال ابن
سيده: وأ%رى اللحيان حكى أ%غ}ر.ض.ه؛ قال الراجز:

ل تأ}و,يا للحو\ض, أ%ن ي.غ1يضا،
أ%ن ت'غ\رضا خ.ي\ر¬ من أ%ن ت.غ1يضا

والغ.ر\ض': النقصان�؛ قال:
لقد ف%د.ى أ%ع\ناق%ه'ن_ ال%ح\ض'

والد_أ}ظ�، حت ما ل%ه'ن_ غ%ر\ض'
أ%ي كانت لن أ%لبان ي'ق}ر.ى منها ف%ف%د.ت\ أ%عناق%ها من أ%ن تنحر.

ويقال: الغ.ر\ض' موضع ماء ت.ر.ك}ت.ه فلم تعل فيه شيئاv؛ يقال: غ%ر>ض\ ف
سقائك أ%ي ل تلgه. وفلن بر ل ي'غ.ر_ض' أ%ي ل ي'ن\ز.ح'؛ وقيل ف

قوله:
والد_أ}ظ� حت ما ل%ه'ن_ غ%ر\ض'

إ,ن الغ.ر\ض. ما أ%خ\ل%ي\ت.ه من الاء كال4م\ت1 ف السقاء. والغ.ر\ض'
أ%يضاv: أ%ن يكون الرجل سيناv في'ه\ز.ل% فيبقى ف جسده غ�ر'وض¬. وقال

الباهلي: الغ.ر\ض' أ%ن يكون ف ج'لودها ن'ق}صانD. وقال أ%بو اليثم:
الغ.ر\ض' الت_ث%ن>ي.

والغ.ر.ض': الض_ج.ر واللل�؛ وأ%نشد ابن بري للح'مام, ابن
الدeه.ي\ق1ي:

ل%م_ا رأ%ت\ خ.و\ل%ة� م1ن>ي غ%ر.ضا،
قام.ت\ ق1ياماv ر.ي>ثاv ل1ت.ن\ه.ضا

قوله: غ%ر.ضا أ%ي ضج.راv. وغ%ر,ض. منه غ%ر.ضاv، فهو غ%ر,ض¬: ض.ج,ر.
وق%ل1ق.، وقد غ%ر,ض. بال�قام, ي.غ\ر.ض' غ%ر.ضاv وأ%غ}ر.ض.ه غيه. وف

الديث: كان إ,ذا م.ش.ى ع'ر,ف. ف م.ش\ي,ه أ%نه غي غ%ر,ض�؛ الغ.ر,ض': الق%ل1ق'
الض_ج,ر'. وف حديث ع.دي�: فس3ر\ت' حت نزل}ت ج.ز,يرة% العرب فأ%قمت



با حت اشتد غ%ر.ض1ي أ%ي ضج.ر,ي وم.لل. والغ.ر.ض' أ%يضاv: شد�ة
الن>زاع, نو الشيء والشو\ق, إ,ليه. وغ%ر,ض إ,ل ل1قائ1ه ي.غ\ر.ض' غ%ر.ضاv، فهو

غ%ر,ض¬: اشتاق.؛ قال ابن ه.ر\مة%:
إ,ن>ي غ%ر,ض\ت' إ,ل ت.ناص'ف1 وج\ه,ها،
غ%ر.ض. ال�ح1ب> إ,ل ال%ب,يب, الغائ1ب,

أ%ي م.حاس1ن, وج\ه,ها الت ي'ن\ص1ف' بعض'ها بعضاv ف السن؛ قال
ال4خفش: تفسيه 

(* قوله «تفسيه» ليس الغرض تفسي البيت، ففي الصحاح: وقد غرض
بالقام يغرض غرضاv، ويقال أ%يضاv: غرضت إ,ليه بعن اشتقت إ,ليه، قال
ال4خفش تفسيه إل.) غ%ر,ض\ت' من هؤلء إ,ليه ل4ن العرب ت'وص1ل� بذه

الروف كلها الفعل، قال الكلب:
ف%م.ن\ ي.ك' ل%م\ ي.غ\ر.ض\ فإ,ن_ي وناق%ت1ي،
ب,ح.ج\ر�، إ,ل أ%هل, ال1م.ى غ%ر,ضان1
ت.ح1نe ف%ت'ب\دي ما ب,ها من ص.بابة{،

وأ�خ\ف1ي الذي لو\ل ال4س.ى ل%ق%ضان
وقال آخر:

يا ر'ب_ ب.ي\ضاء4، لا ز.و\ج¬ ح.ر,ض\،
ت.ر\م1يك. بالط�ر\ف1 كما ي.ر\م1ي الغ.ر,ض\

أ%ي ال�ش\تاق'. وغ%ر.ض\نا الب.ه\م. ن.غ\ر,ض'ه غ%ر\ضاv: ف%ص.ل}ناه عن
أ�م_هات1ه. وغ%ر.ض. الشيء4 ي.غ\ر,ض'ه غ%ر\ضاv: كس.ره كس\راv ل ي.ب,ن\.

وان\غ.ر.ض. الغ'ص\ن: ت.ث%ن_ى وانك%سر ان\ك1ساراv غي بائن.
والغ.ر,يض': الط�ر,يe من اللحم والاء واللب والتمر. يقال:

أ%ط}ع1م\نا لماv غ%ر,يضاv أ%ي طري�اv. وغ%ر,يض' اللب واللحم: طريeه. وف حديث
الغ1يبة: ف%قاء4ت\ لماv غ%ر,يضاv أي ط%ري�اv؛ ومنه حديث عمر: في'ؤ\تى

بالبز, لي�ناv وباللحم غ%ريضاv. وغ%ر'ض. غ1ر.ضاv، فهو غ%ريض¬ أ%ي ط%ر,ي�؛
:vقال أ%بو زبيد الطائي يصف أ%سدا

ي.ظ%ل© م'غ1ب�اv ع1ن\د.ه م1ن\ ف%رائ1س�
ر'فات' ع1ظام�، أ%و غ%ر,يض¬ م'ش.ر\ش.ر'

م'غ1ب�اv أ%ي غاب�اv. م'ش.ر\ش.ر¬: م'ق%ط�ع¬، ومنه قيل لاء الطر
:�م.غ\ر'وض¬ وغ%ريض¬؛ قال الادرة



ب.غ.ر,يض, سار,ية{ أ%د.ر_ت\ه الص_با،
م1ن\ ماء3 أ%س\ج.ر. ط%ي>ب, ال�س\ت.ن\ق%ع,

وال%غ\ر'وض': ماء� الطر الط�ر,ي�؛ قال لبيد:
ت.ذ%ك�ر. ش.ج\وه، وت.قاذ%ف%ت\ه

م'ش.ع\ش.عةD ب,م.غ\ر'وض� ز'لل,
وقولم: و.ر.د\ت' الاء غار,ضاv أ%ي م'ب\ك1راv. وغ%ر.ض\ناه ن.غ\ر,ض'ه

غ%ر\ضاv وغ%ر_ض\ناه: ج.ن.ي\ناه ط%ري�اv أ%و أ%خذ}ناه كذلك. وغ%ر.ض\ت' له
غ%ريضاv: سقيته لبناv حليباv. وأ%غ}ر.ض\ت' للقوم غ%ريضاv: ع.ج.ن\ت' لم

عجيناv اب\ت.ك%ر\ت'ه ول أ�ط}ع1مهم بائ1تاv. وو,ر\د¬ غار,ض¬: باك1ر¬.
وأ%ت.ي\ت'ه غار,ضاv: أ%ول% النهار. وغ%ر.ض.ت1 الرأ%ة� س1قاء4ها ت.غ\ر,ض'ه

غ%ر\ضاv، وهو أ%ن ت.م\خ.ض.ه، فإ,ذا ث%م_ر. وصار ث%مية قبل أ%ن يتمع زبده
:vصب_ت\ه فسقته للقوم، فهو سقاء# م.غ\ر'وض¬ وغ%ريض¬. ويقال أ%يضا

غ%ر.ض\نا السخ\ل% ن.غ\ر,ض'ه إ,ذا فط%م\ناه قبل إ,ناه. وغ%ر_ض. إ,ذا تف%ك�ه من
الف�كاهة1 وهو ال1زاح'.

والغ.ر,يضة�: ضرب من السويق، ي'ص\ر.م' من الزرع ما يراد حت يستفرك ث
ي'ش.ه_ى، وت.ش\ه,ي.ت'ه أ%ن ي'س.خ_ن على ال1ق}لى حت ييبس، وإ,ن شاء جعل

معه على القلى ح.ب.قاv فهو أ%طيب لطعمه وهو أ%طيب سويق.
والغ.ر\ض: ش'عبة ف الوادي أ%كب من ال%جيج,؛ قال ابن ال4عراب: ول
تكون شعبة كاملة، والمع غ1ر\ضانD وغ�ر\ضانD. يقال: أ%صاب.نا م.ط%ر¬

أ%سال% ز.هاد. الغ1ر\ضان1، وز.هاد'ها ص1غار'ها. والغ'ر\ضان� من الفرس: ما
اندر من قصبة ال4نف من جانبيها وفيها ع1ر\ق الب'ه\ر,. وقال أ%بو عبيدة: ف

ال4نف ع'ر\ضان1 وها ما اندر من قصبة ال4نف من جانبيه جيعاv؛ وأ%ما
قوله:

ك1رام¬ ي.نال� الاء4، ق%ب\ل% ش1فاه1ه,م\،
ل%ه'م\ وار,دات' الغ'ر\ض, ش'مe ال4ران,ب,

فقد قيل: إ,نه أ%راد الغ'ر\ض'وف. الذي ف قصبة ال4نف، فحذف الواو
والفاء، ورواه بعضهم: لم عار,ضات الو,ر\د. وكل من و.ر.د. الاء باك1راv، فهو
غار,ض¬، والاء غ%ر,يض¬، وقيل: الغارض من ال�نوف الطويل. والغ.ر.ض': هو

الد.ف' الذي ي'ن\ص.ب' فيمى فيه، والمع أ%غ}راض¬. وف حديث الدجال:
أ%نه يدع'و شاب�اv م'م\ت.ل1ئاv ش.باباv فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتي ر.م\ية%



الغ.ر.ض,؛ الغ.ر.ض' ههنا: الد.ف، أ%راد أ%نه يكون ب'ع\د' ما بي
الق1طعتي بقدر ر.م\ية1 السهم إ,ل الدف، وقيل: معناه وصف الضربة أ%ي تصيبه

إ,صابة% رمية1 الغر.ض. وف حديث عقبة بن عامر: تتلف بي هذين الغ.ر.ض.ي\ن,
وأ%نت شيخ كبي. وغ%ر.ض'ه كذا أ%ي حاج.ت'ه وب'غ\ي.ت'ه. وف%همت غرضك أ%ي

ق%ص\د.ك. واغ}ت.ر.ض. الشيء4: جعله غ%ر.ض.ه. وغ%رض. أ%نف' الرجل: ش.ر,ب.
فنال أ%نفه الاء من قبل شفته.

والغ.ر,يض': الط�ل}ع، وال3غ}ريض': الطل}ع' والب.د'، ويقال: كل أ%بيض
ط%ر,ي¼، وقال ثعلب: ال3غ}ريض' ما ف جوف الطل}عة ث ش'ب>ه به الب.ر.د'

ل أ%ن9 ال3غ}ريض. أ%صل ف الب.ر.د. ابن ال4عراب: ال3غ}ريض'
الطل}ع' حي ينشقe عنه كافور'ه؛ وأ%نشد:

وأ%ب\ي.ض. كال3غ}ريض, ل ي.ت.ث%ل�م,
وال3غ}ريض' أ%يضاv: ق%ط}ر جليل تراه إ,ذا وقع كأ%نه أ�صول ن.ب\ل وهو من

سحابة متقطعة، وقيل: هو أ%و�ل� ما يسقط منها؛ قال النابغة:
ي.م1يح' ب,ع'ود1 الض>ر\و, إ,غ}ريض. ب.غ\شة{،

ج.ل ظ%ل}م.ه ما دون أ%ن ي.ت.ه.م_ما
وقال اللحيان: قال الكسائي ال3غ}ريض' كل أ%بيض. مثل, اللب وما ينشق

عنه الطل}ع'. قال ابن بري: والغ.ر,يض' أ%يضاv كل غ1ناء� م'ح\د.ث{ طري¼،
ومنه سي ال�غ.ن الغريض ل4نه أ%تى بغ1ناء� م'ح\د.ث.

@غضض: الغ.ضe والغ.ض1يض': الط�ر,يe. وف الديث: م.ن\ س.ر_ه أ%ن
ي.قرأ% القرآن غ%ض�اv كما أ�ن\ز,ل% ف%ل}ي.س\م.ع\ه من ابن, أ�م� ع.ب\د{؛

الغ.ضe الطري� الذي ل يتغي، أ%راد طريقه ف الق1راءة وهيأ%ته فيها، وقيل:
أ%راد اليات الت سعها منه من أ%ول سورة النساء إ,ل قوله: فكيف إ,ذا

جئنا من كل أ�مة بشهيد وجئنا بك على هؤلء شهيداv. ومنه حديث علي�: هل
ي.ن\ت.ظ1ر' أ%هل� غ%ضاضة1 الشباب أ%ي ن.ضار.ت1ه وط%راو.ت1ه. وف حديث ابن عبد
العزيز أ%ن رجلv قال: إ,ن تزو�جت فلنة حت أ%كل الغ.ض1يض فهي طالق؛

الغ.ض1يض': الطري�، والراد به الط�ل}ع'، وقيل: الث�م.ر' أ%و_ل% ما
يرج. ويقال: شيء غ%ضÒ ب.ضÒ وغاضÒ باضÒ، وال�نثى غ%ض�ةD وغ%ض1يضةD. وقال

اللحيان: الغض�ة� من النساء3 الر_قيقة� اللد1 الظاهرة� الدم,، وقد
 eغ%ض_ت\ ت.غ1ض

(* قوله «تغض» بكسر الغي على انه من باب ضرب كما ف



vغ%ضاضة eالصباح وبفتحها على أ%نه من باب سع كما ف القاموس.) وت.غ.ض
وغ�ض'وضةv. ونبت غ%ضÒ: ناع1م¬؛ وقوله:

ف%ص.ب_ح.ت\ والظYل© غ%ضÒ ما ز.ح.ل}
أ%ي أ%نه ل ت'د\ر,كه الشمس' فهو غ%ضÒ كما أ%ن النبت إ,ذا ل تدركه

الشمس كان كذلك. وتقول منه: غ%ض1ض\ت. وغ%ض.ض\ت. غ%ضاضةv وغ�ضوضةv. وكل ناض1ر
غ%ضÒ نو الش�اب وغيه. قال ابن بري: أ%نكر علي� بن حزة غ%ضاضةv وقال:

غ%ضÒ بي>ن الغ'ضوضة1 ل غي، قال: وإ,نا يقال ذلك فيما ي'غ\ت.ضe منه
وي'ؤ\ن.ف'، والفعل منه غ%ض_ واغ}ت.ض_ أ%ي وض.ع ون.ق%ض.. قال ابن بري:

وقد قالوا ب.ضÒ بي>ن الب.ضاضة1 والب'ض'وضة1، قال: وهذا يقو�ي قول
الوهري ف الغ.ضاضة. التهذيب: واختلف ف فعلت من غ%ض�، فقال بعضهم: غ%ض1ض\ت.

ت.غ.ضe، وقال بعضهم: غ%ض.ض\ت. ت.غ.ضe. والغضe: ال1ب\ن' من حي
ي.ع\ق1د' إ,ل أ%ن ي.س\و.د� وي.ب\ي.ض_، وقيل: هو بعد أ%ن ي.ح\د1ر. إ,ل أ%ن

ي.ن\ض.ج. والغ.ض1يض' الطل}ع' حي ي.ب\د'و. والغ.ضe من أ%ولد البقر:
الديث النتاج، والمع الغ1ضاض'؛ قال أ%بو حية النميي:

خ.ب.أ}ن% با الغ'ن_ الغ1ضاض. فأ%ص\ب.ح.ت\
ل%ه'ن_ م.راداv، والس>خال� م.خاب,ئا

ال4صمعي: إ,ذا بدا الط�لع' فهو الغ.ض1يض'، فإ,ذا اخ\ض.ر_ قيل: خ.ض.ب.
النخل�، ث هو البلح. ابن ال4عراب: يقال للط�ل}ع, الغ1يض' والغ.ض1يض'

وال3غ}ر,يض'، ويقال غ%ض_ض. إ,ذا أ%كل الغ.ض_.
والغ.ضاضة�: الف�ت'ور' ف الطرف؛ يقال: غ%ض_ وأ%غ}ضى إ,ذا دان بي

جفنيه ول ي'لق,؛ وأ%نشد:
،Dوأ%ح\م.ق' ع1ر>يض¬ ع.ل%ي\ه1 غ%ضاضة
ت.م.ر_س. ب م1ن\ ح.ي\ن,ه، وأ%نا الر_ق1م\

قال ال4زهري: عليه غ%ضاضةD أ%ي ذ�ل9. ورجل غ%ض1يض¬: ذ%ل1يلD ب.ي>ن'
الغ.ضاضة1 من قوم أ%غ1ض�اء4 وأ%غ1ض�ة{، وهم ال4ذ1ل9ء�. وغ%ض_ ط%ر\ف%ه

وب.صره ي.غ'ضeه غ%ض�اv وغ%ضاضاv وغ1ضاضاv وغ%ضاضةv، فهو م.غ\ض'وض¬
وغ%ض1يض¬: كف�ه وخ.ف%ض.ه وكسره، وقيل: هو إ,ذا دان بي جفونه ونظر، وقيل:

الغ.ض1يض' الطر\ف1 ال�س\ت.ر\خي ال4جفان1. وف الديث: كان إ,ذا ف%ر,ح.
غ%ض_ طر\ف%ه أ%ي كس.ره وأ%طر.ق ول يفتح عينه، وإ,نا كان يفعل ذلك ليكون

eم سلمة: ح'ماد.يات' النساء3 غ%ض�أ%بعد من ال4ش.ر, وال%ر.ح,. وف حديث أ



ال4طراف1، ف قول القتيب؛ ومنه قصيد كعب:
وما س'عاد'، غ%داة% البي إ,ذ ر.ح.ل�وا،

�إ,ل أ%غ%نe غ%ض1يض' الط�ر\ف1، م.ك}ح'ول
هو ف%ع1يلD بعن م.ف}عول، وذلك إ,نا يكون من ال%ياء3 وال%ف%ر,،

وغ%ض_ من صوته، وكل© شيء ك%ف%ف}ته، فقد غ%ض.ض\ت.ه، وال4مر منه ف لغة أ%هل
الجاز: اغ}ض'ض\. وف التنزيل: واغض'ض من صوتك، أ%ي اخ\ف1ض, الصوت. وف

حديث الع'طاس,: إ,ذا ع.ط%س. غ%ض_ صوت.ه أ%ي خ.ف%ض.ه ول يرفعه؛ وأ%هل
ند يقولون: غ�ض_ طر\ف%ك، بالد\غام,؛ قال جرير:

ف%غ'ض_ الطر\ف، إ,ن_ك. من ن'م.ي\ر�،
فل ك%ع\باv ب.ل%غ\ت.، ول ك1لبا

معناه: غ�ض_ ط%ر\ف%ك. ذ�ل¾ وم.هان.ة. وغ%ض_ الطر\ف. أ%ي ك%ف_
vإ,ذا ت.ن.ع_م.، وغ%ض_ض. صار غ%ض�ا �الب.ص.ر.. ابن ال4عراب: بض_ض. الرجل

.Dوغ%ض_ض. إ,ذا أ%صابته غ%ضاضة .�م'ت.ن.ع>ماv، وهي الغ.ض'وضة
eوان\غ1ضاض' الطر\ف1. ان\غ1ماض'ه. وظب غ%ض1يض' الطر\ف1 أ%ي فات1ر'ه. وغ%ض

الطر\ف1: احتمال� الكروه؛ وأ%نشد أ%بو الغوث:
،vالطر\ف1 م1ن_ا س.ج,ي_ة eوما كان% غ%ض

ول%ك1ن_نا ف م.ذ}ح1ج� غ�ر'بان
ويقال: غ�ض_ من بصرك وغ�ض_ من صوتك. ويقال: إ,نك ل%غ.ض1يض' الطر\ف1

ن.ق1يe الظ�ر\ف1؛ قال: والظ�ر\ف' و,عاؤه، يقول: لس\ت. بائن. ويقال:
غ�ض_ من لام فر.سك أ%ي ص.و>ب\ه وان\ق�ص من غ%ر\ب,ه وح1د�ت1ه. وغ%ض_ منه

ي.غ'ضe أ%ي و.ض.ع. ون.ق%ص. من قدره. وغ%ض_ه ي.غ'ضeه غ%ض�اv: ن.ق%ص.ه.
ول أ%غ�ضeك. د1ر\ه.ماv أ%ي ل أ%ن\ق�ص'ك.. وف حديث ابن عباس: ل%و\

غ%ض_ الناس' ف الوص1ي_ة من الثل�ث أ%ي ن.ق%ص'وا وح.ط©وا؛ وقوله:
أ%ي�ام. أ%س\ح.ب' ل1م_ت ع.ف%ر. ال%ل،

وأ%غ�ضe كل� م'ر.ج_ل� ر.ي�ان
�قيل: يعن به الش_ع.ر، فال�ر.ج_ل� على هذا ال%م\ش'وط�، والر�يان

ال�ر\ت.و,ي بالدهن، وأ%غ�ضe: أ%ك�فe منه، وقيل: إ,نا يعن به الز>ق�،
.�فال�ر.ج_ل� على هذا الذي ي'س\ل%خ' من رجل واحدة، والر�ي�ان� ال%لن

وما عليك بذا غ%ضاضةD أ%ي ن.ق}ص¬ ول ان\كسار¬ ول ذ�لê. ويقال: ما
أ%ر.د\ت بذا غ%ضيضةv فلن ول م.غ.ض_ت.ه كقولك: ما أ%ردت نقيصته



.vأ%ي ما ن.ق%ص\ت'ك شيئا vوم.ن\ق%ص.ته. ويقال: ما غ%ض.ض\تك شيئا
والغ.ض\غ.ضة�: النقص. وت.غ.ض\غ.ض. الاء�: نق%ص. الليث: الغ.ضe و.ز\ع'

الع.ذ}ل,؛ وأ%نشد:
�غ�ض� ال%لمة% إ,ن>ي ع.ن\ك م.ش\غ'ول

(* قوله «غض اللمة» كذا هو ف الصل بضاد بدون ياء وف شرح القاموس
بالياء خطاباv لؤنث.)

وغ%ض\غ.ض. الاء4 والشيء4 ف%غ.ض\غ.ض. وت.غ.ض\غ.ض.: نق%صه فن.ق%ص.. وبر
ل ي'غ.ض\غ.ض' ول ي'غ.ض\غ1ض' أ%ي ل ي'ن\ز.ح'. يقال: فلن بر ل

ي'غ.ض\غ.ض'؛ وف الب: إ,ن أ%حد الشعراء الذين اس\ت.عان.ت\ بم س.ل1يطD على
جرير لا سع جريراv ينشد:

ي.ت\ر'ك' أ%ص\فان% ال�صى ج.لج,ل
قال: علمت أ%نه بر ل ي'غ.ض\غ.ض' أ%و ي'غ.ض\غ1ض'؛ قال ال4حوص:

س.أ%ط}ل�ب' بالشام, الو.ل1يد.، فإ,ن_ه
هو. الب.ح\ر' ذو الت_ي�ار,، ل ي.ت.غ.ض\غ.ض'

ومطر ل ي'غ.ض\غ1ض' أ%ي ل ينقطع. والغ.ض\غ.ض.ة�: أ%ن ي.ت.ك%ل�م.
الرجل� فل ي'ب,ي.

والغ.ضاض' والغ'ضاض': ما بي الع1ر\ني, وق�صاص, الشع.ر، وقيل ما بي
أ%سفل ر.و\ث%ة1 ال4نف إ,ل أ%ع\له، وقيل هي الر_و\ثة� نفسها؛ قال:

ل%م_ا ر.أ%ي\ت' الع.ب\د. م'ش\ر.ح1ف9ا
ل1لش_ر> ل ي'ع\ط1ي الر>جال% الن>ص\فا،

أ%ع\د.م\ت'ه غ�ضاض.ه والك%ف9ا
ورواه يعقوب ف ال4لفاظ ع'ضاض.ه، وقد تقد�م، وقيل: هو مقدم الرأ}س وما

يليه من الوجه، ويقال للراكب إ,ذا سأ%لته أ%ن ي'ع.ر�ج عليك قليلv: غ�ض�
ساعة؛ وقال العدي:

خ.ل1يل%ي_ غ�ض_ا ساعةv وت.ه.ج_را
أ%ي غ�ض�ا من س.ي,كما وع.ر�جا قليلv ث روحا متهجرين. ولا مات عبد

الرحن بن عوف قال عمرو بن العاص: ه.ن,يئاv لك يا ابن عوف خ.ر.ج\ت. من
الدنيا ب,ب,ط}ن.ت1ك. ول ي.ت.غ.ض\غ.ض\ منها شيء؛ قال ال4زهري: ض.ر.ب.

الب,ط}نة% مثلv لوفور أ%جره الذي اس\ت.و\ج.ب.ه' ب,ه,ج\ر.ته وج,هاد1ه مع
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وأ%نه ل يتلبس بشيء من و,لية{ ول ع.م.ل



ي.ن\ق�ص' أ�ج'ور.ه الت وج.ب.ت له.
وروى ابن الفرج عن بعضهم: غ%ض.ض\ت' الغ'ص\ن. وغ%ض.ف}ت'ه إ,ذا كسر\ته فلم

ت'ن\ع1م ك%س\ر.ه. وقال أ%بو عبيد ف باب موت الب.خ1يل,: ومال�ه وافر¬ ل
ي'ع\ط1 منه شيئاv؛ من أ%مثالم ف هذا: مات فلن ببطنه ل ي.ت.غ.ض\غ.ض\

منها شيء، زاد غيه: كما يقال مات وهو ع.ر,يض' البطان أ%ي سي من كثرة
الال.

@غمض: الغ'م\ض' والغ.ماض' والغ1ماض' والت_غ\ماض' والت_غ\م1يض'
،vم\ضا�وال3غ}ماض': النوم. يقال: ما اكت.ح.ل}ت' غ%ماضاv ول غ1ماضاv ول غ

بالضم، ول ت.غ\م1يضاv ول ت.غ\ماضاv أ%ي ما نت. قال ابن بري: الغ'م\ض'
والغ'م'وض' والغ1ماض' مصدر لفعل ل ينطق به مثل الق%ف}ر؛ قال رؤبة:

أ%ر_ق. ع.ي\ن.ي\ك.، عن الغ1ماض,،
ب.ر\ق¬ س.ر.ى ف عار,ض� ن.ه_اض,

وما اغ}ت.م.ض.ت\ ع.ي\ناي. وما ذ�ق}ت' غ�م\ضا ول غ1ماضاv أ%ي ما ذقت
نوماv، وما غ%م.ض\ت' ول أ%غ}م.ض\ت' ول اغ}ت.م.ض\ت' لغات كلها؛ وقوله:

أ%صاح, ت.رى الب.ر\ق. ل%م\ ي.غ\ت.م1ض\،
ي.م'وت' ف�واقاv وي.ش\ر.ى ف�واقا

إ,نا أ%راد ل ي.س\ك�ن ل%م.عان'ه فعب عنه بيغتم1ض ل4ن النائم تسك�ن
حركاته. وأ%غ}م.ض. طر\ف%ه عن>ي وغ%م_ضه: أ%غ}ل%ق%ه، وأ%غ}م.ض. الي>ت.
إ,غ}ماضاv وت.غ\م1يضاv. وتغميض' العي: إ,غ}ماض'ها. وغ%م_ض. عليه

وأ%غ}م.ض.: أ%غ}ل%ق. عينيه؛ أ%نشد ثعلب لسي بن مطي ال4سدي:
،vق%ض.ى الل9ه'، يا أ%ساء�، أ%ن ل%س\ت' زائ1ل

أ�ح1بeك1 حت ي'غ\م1ض. الع.ي\ن. م'غ\م1ض'
وغ%م_ض. عنه: تاو.ز.. وس.م1ع. ال4مر. فأ%غ}م.ض. عنه وعليه، يكن به

عن الصب. ويقال: سعت منه كذا وكذا فأ%غ}م.ض\ت' عنه وأ%غ}ض.ي\ت' إ,ذا
ت.غاف%ل}ت. عنه. وأ%غ}م.ض. ف الس>ل}عة: اس\ت.ح.ط� من ثنها لرداءت1ها،

وقد يكون الت_غ\م1يض من غي نوم. ويقول الرجل لبي>عه: أ%غ}م1ض\ ل ف
الب,ياعة1 أ%ي ز,د\ن لكان رداءته أ%و ح'ط� ل من ثنه. قال ابن ال4ثي:
يقال أ%غ}م.ض. ف البيع ي'غ\م1ض' إ,ذا استزاده من ال%بيع, واستحط�ه من

الثمن فوافقه عليه؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب طالب:
ه'ما أ%غ}م.ضا للقو\م, ف أ%خ.و.ي\ه,ما،



وأ%ي\د1يه,ما من ح'س\ن, وص\ل1ه,ما ص1ف}ر'
قال: وقال التنخل الذل:

ي.س'وم'ون.ه أ%ن ي'غ\م1ض. الن_ق}د. ع1ن\د.ها،
وقد حاو.ل�وا ش1ك}ساv عليها ي'مار,س'

وف التنزيل العزيز: ول%س\تم بآخذيه إ,ل� أ%ن ت'غ\م1ض'وا فيه؛ يقول:
أ%نتم ل تأ}خذونه إ,ل ب,و.ك}س� فكيف تعطونه ف الص_د.قة1؟ قاله الزجاج،

وقال الفراء: لستم بآخذيه إ,ل� على إ,غ}ماض� أ%و ب,إ,غ}ماض�، ويد'ل9ك
على أ%نه جزاء أ%نك تد العن إ,ن أ%غ}م.ض\تم بعد ال3غماض أ%خذتوه.

�وف الديث: ل يأ}خذه إ,ل على إ,غ}ماض�؛ ال3غ}ماض': ال�سام.حة
وال�ساه.لة�. وغ%م.ض\ت. عن فلن إ,ذا ت.ساه.ل}ت. عليه ف بيع أ%و شراء،

وأ%غ}م.ض\ت. ال4صمعي: أ%تان ذاك على اغ}ت1ماض� أ%ي ع.ف}واv بل ت.ك%ل©ف{ ول
م.ش.ق�ة{؛ وقال أ%بو النجم:

والش>ع\ر' يأ}ت1ين على اغ}ت1ماض,،
ك%ر\هاv وط%و\عاv وعلى اع\ت1راض,

أ%ي أ%ع\ت.ر,ض'ه اعت1راضاv فآخذ منه حاجت من غي أ%ن أ%كون قد�مت
الرو,ي�ة فيه.

والغ.وام1ض: صغار ال3بل، واحدها غام1ض¬. والغ.م\ض' والغام1ض': الطمئن�
vالنخفض من ال4رض. وقال أ%بو حنيفة: الغ.م\ض' أ%شد� ال4رض ت.طام'نا

ي.طمئ1نe حت ل ي'ر.ى ما فيه، ومكان غ%م\ض، قال: وجعه غ�م'وض¬
وأ%غماض¬؛ قال الشاعر:

إ,ذا اع\ت.س.ف}نا ر.ه\وةv أ%و غ%م\ضا
وأ%نشد ابن بري لرؤبة:

بلل,، يا ابن. ال%س.ب, ال4م\حاض,،
ل%ي\س. بأ%د\ناس� ول أ%غ}ماض,

eجع غ%م\ض وهو خلف الواضح، وهي ال%غام1ض'، واحدها م.غ\م.ض¬ وهو أ%شد
.vؤ'ورا�غ

vموضا�وقد غ%م.ض. الكان� وغ%م'ض. وغ%م.ض. الشيء� وغ%م'ض. ي.غ\م'ض' غ
vموضا�فيهما: خفي. اللحيان: غ%م.ض فلن ف ال4رض ي.غ\م'ض' وي.غ\م1ض' غ
إ,ذا ذهب فيها. وقال غيه: أ%غ}م.ض.ت1 الف%لة� على الشخ'وص إ,ذا ل تظهر

فيها لتغ\ييب, الل, إ,ي�اها وت.غ.يeب,ها ف غ�يوب,ها؛ وقال ذو الرمة:



إ,ذا الشخ\ص' فيها ه.ز_ه الل�، أ%غ}م.ض.ت\
عليه كإ,غ}ماض, ال�غ.ض>ي ه'ج'ول�ها

أ%ي أ%غ}م.ض.ت ه'ج'ول�ها عليه. وال�ج'ول�: جع ال%ج\ل من ال4رض. وف
الديث: كان غام1ضاv ف الناس أ%ي م.غ\موراv غي مشهور.

وف حديث معاذ: إ,ي�اكم وم'غ.م>ضات1 ال�مور 
(* قوله «ومغمضات المور

إل» هذا ضبط النهاية بشكل القلم وعليه فمغمضات من غمض بشد اليم، وف
القاموس مغمضات كمؤمنات من اغمض، واستشهد شارحه بذا الديث فلعله جاء

بالوجهي.)، وف رواية: ال�غ.م>ضات1 من الذنوب، قال: هي ال�مور العظيمة
vالت ي.ر\ك%ب'ها الرجل وهو يعرفها فكأ%نه ي'غ.م>ض' عينيه عنها ت.عام1يا

وهو ي'ب\ص1ر'ها، قال ابن ال4ثي: وربا روي بفتح اليم وهي الذنوب الصغار،
سيت م'غ.م>ضات{ ل4نا ت.د1قe وتفى فيكبها ال3نسان ب,ض.ر\ب من
الشeب\هة ول يعلم أ%نه م'ؤاخذ بارتكابا. وكل© ما ل ي.ت_ج,ه\ لك من

ال�مور، فقد غ%م.ض. عليك. وم'غ\م1ضات' الليل,: د.ياج,ي ظ�ل%م1ه، وغ%م'ض.
ي.غ\م'ض' غ�م'وضاv وفيه غ�م'وض¬. قال اللحيان: ول يكادون يقولون فيه
vموضة�غ�موضةD. والغام1ض' من الكلم: خلف' الواضح,، وقد غ%م'ض. غ
وغ%م_ض\ت'ه أ%نا ت.غ\م1يضاv؛ قال ابن بري: ويقال فيه أ%يضاv غ%م.ض.، بالفتح،

vم'وضا�غ%م'وضاv، قال: وف كلم ابن السراج قال: فتأ%مله فإ,ن9 فيه غ
ي.س3ياv. والغام1ض' من الرجال: الفات1ر' عن ال%م\لة1؛ وأ%نشد:

والغ.ر\ب' غ%ر\ب¬ ب.ق%ر,يÒ فار,ض'،
ل ي.س\ت.طيع' ج.ر_ه الغ.وام1ض'

ويقال للرجل الي>د1 الرأ}ي: قد أ%غ}م.ض. النظر. ابن سيده: وأ%غ}م.ض.
النظر إ,ذا أ%ح\س.ن. النظر أ%و جاء برأ}ي جي>د. وأ%غ}م.ض. ف الرأ}ي:

أ%صاب.. ومسأ%لة غام1ضةD: فيها ن.ظر ود1ق9ةD. ودار¬ غام1ضةD إ,ذا ل تكن على
شارع، وقد غ%م.ض.ت\ ت.غ\م'ض' غ�م'وضاv. وح.س.ب¬ غام1ض: غي مشهور.

ومعنÝ غام1ض¬: لط1يف. ورجل ذ�و غ%م\ض� أ%ي خامل ذل1يل؛ قال كعب بن لؤي�
ل4خيه عامر بن لؤي�:

لئن كنت. م.ث}ل�وج. الف�ؤاد1، لقد ب.د.ا
ل1ج.م\ع, ل�ؤي¼ منك. ذ1ل�ة� ذي غ%م\ض,

وأ%مر¬ غام1ض وقد غ%م.ض.، وخ.ل}خالD غام1ض: قد غاص. ف الس_اق، وقد



غ%م.ض. ف الس_اق غ�موضاv. وكع\ب¬ غام1ض: واراه اللحم. وغ%م.ض. ف ال4ض
ي.غ\م1ض' وي.غ\م'ض' غ�موضاv: ذه.ب وغاب؛ عن اللحيان. وما ف هذا ال4مر

غ%م1يضةD وغ�م'وضةD أ%ي ع.ي\ب. وغ%م_ض.ت1 الناقة� إ,ذا ر'د_ت عن ال%و\ض
فحم.ل%ت على الذ9ائد م'غم>ضة ع.ي\ن.ي\ها ف%و.ر.د.ت؛ قال أ%بو النجم:

ي'ر\س1ل�ها التغ\م1يض'، إ,ن} ل ت'ر\س.ل,،
خ.و\صاء، ترمي بالي.ت1يم, ال�ح\ث%ل,

@غنض: غ%ن.ض.ه ي.غ\ن,ض'ه غ%ن\ضاv: جه.ده وش.ق_ عليه.
@غيض: غاض. الاء� ي.غ1يض' غ%ي\ضاv وم.غ1يضاv وم.غاضاv وان\غاض.: نق%ص

أ%و غار. فذهب.، وف الصحاح: ق%ل� فنض.ب. وف حديث س.طيح: وغاض.ت
ب'ح.ي\رة� ساو.ة% أ%ي غار. ماؤها وذه.ب. وف حديث خ'زية ف ذكر الس_نة: وغاض.ت

لا الد>ر�ة أ%ي نقص. الل�ب'. وف حديث عائشة ت.ص1ف أ%باها، رضي الل9ه
عنهما: وغاض. ن.ب\ع. الر>د_ة1 أ%ي أ%ذ}ه.ب ما ن.ب.ع منها وظ%هر.

وغاض.ه هو وغ%ي_ض.ه وأ%غاض.ه، يتعد�ى ول يتعد�ى، وقال بعضهم: غاض.ه نق%صه
وف%ج_ر.ه إ,ل م.غيض. وال%غ1يض': الكان الذي ي.غ1يض' فيه الاء.

وأ%غاض.ه وغ%ي_ض.ه وغ1يض. ماء� البحر، فهو م.غ1يض¬، مفعول به. الوهري: وغ1يض.
الاء� ف�ع1ل% به ذلك. وغاض.ه الل9ه يتعد�ى ول يتعد�ى، وأ%غاض.ه الل9ه

أ%يضاv؛ فأ%ما قوله:
إ,ل الل9ه أ%ش\ك�و من خليل أ%و.دeه
ثلث% خ1لل، كل©ها ل% غائ1ض'

قال بعضهم: أ%راد غائظ، بالظاء، فأ%بدل الظاء ضاداv؛ هذا قول ابن جن،
قال ابن سيده: ويوز عندي أ%ن يكون غائ1ض غي ب.د.ل ولكنه من غاض.ه أ%ي

ن.قصه، ويكون معناه حينئذ أ%نه ي.ن\ق�ص'ن وي.ت.ه.ض_م'ن. وقوله تعال:
وما ت.غ1يض ال4رحام وما ت.ز\داد'؛ قال الزجاج: معناه ما نق%ص ال%م\ل عن

تسعة أ%شهر وما زاد على التسعة، وقيل: ما نق%ص عن أ%ن يتم حت ي.موت وما
زاد حت يتم_ الم\ل. وغ%ي_ض\ت الد_مع: ن.ق%ص\ته وح.ب.س\ته.

والتغ\ي,يض': أ%ن يأ}خذ الع.ب\رة من ع.ي\نه وي.ق}ذ1ف با؛ حكاه ثعلب؛
وأ%نشد:غ%ي_ض\ن. من ع.ب.رات1ه,ن_ وق�ل}ن. ل:

ماذا ل%ق1يت. من ال%و.ى ول%ق1ينا؟
معناه أ%نن� س.ي_ل}ن. دموعهن� حت ن.ز.ف}ن.ها. قال ابن سيده: من ههنا

للتبعيض، وتكون زائدة على قول أ%ب السن ل4نه يرى زيادة من ف



الواج,ب,. وحكي قد كان م1ن\ م.ط%ر� أ%ي قد كان مط%ر.
وأ%عطاه غ%ي\ضاv من فيض أ%ي قليلv من كثي؛ قال أ%بو سعيد ف قولم
فلن ي'ع\ط1ي غ%ي\ضاv من ف%ي\ض�: معناه أ%نه قد فاض ماله وم.ي\س.ر.ت'ه فهو

 vل9ه أ%عظم أ%جرا�إ,ن�ما ي'ع\ط1ي من ق
(* كذا بالضل.). وف حديث عثمان بن

أ%ب العاصي: ل%د1ر\هم¬ ي'ن\ف1ق�ه أ%حدكم من ج.ه\د1ه خي¬ من عشرة آلف
ينفق�ها أ%ح.د'نا غ%ي\ضاv من ف%ي\ض� أ%ي قليل� أ%حدكم مع ف%ق}ر,ه خي من

كثي,نا مع غنانا. وغاض. ث%من' الس>ل}عة ي.غ1يض': نق%ص، وغاض.ه
وغ%ي_ض.ه. الكسائي: غاض. ثن' الس>ل}عة وغ1ض\ت'ه أ%نا ف باب فع.ل% الشيء�

وفع.ل}ته؛ قال الراجز:
ل تأ}وي.ا للح.و\ض, أ%ن ي.ف1يض.ا،
أ%ن ت.غ\ر,ضا خي¬ من أ%ن ت.غ1يضا

يقول أ%ن% ت.م\له خي من أ%ن ت.ن\ق�صاه؛ وقول ال4سود بن يعفر:
أ%ما ت.ر.ي\ن قد ف%ن,يت'، وغاض.ن

ما ن,يل من ب.ص.ر,ي، ومن أ%ج\لد1ي؟
معناه ن.ق%ص.ن بعد تامي؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب رحه الل9ه

تعال:ولو قد ع.ض_ م.ع\ط1س.ه ج.ر,ير,ي،
لقد\ لن.ت\ ع.ر,يك%ت'ه وغاضا

فس_ره فقال: غاض. أ%ث�ر. ف أ%نفه حت ي.ذ1ل�. ويقال: غاض. الك1رام'
أ%ي ق%ل©وا، وفاض. اللYئام أ%ي ك%ث�ر'وا. وف الديث: إ,ذا كان

الش>تاء ق%ي\ظاv وغاض.ت الك1رام غ%ي\ضاv أ%ي ف%ن'وا وباد'وا.
والغ.ي\ض.ة�: ال4ج.مة�. وغ%ي_ض. ال4س.د': أ%ل1ف. الغ.ي\ض.ة.

والغ.ي\ض.ة: م.غ1يض' ماء� يتمع في.ن\بت فيه الشجر، وجعها غ1ياض¬ وأ%غ}ياض¬،
ال4خية على طر\ح الزائد، ول يكون ج.م\ع. جع� ل4ن جع المع م'ط�رح ما

و'ج,د.ت عنه م.ن\دوحة، ولذلك أ%ق%ر_ أ%بو علي� قوله ف%ر'ه'ن¬ مقب'وضة
على أ%نه جع ر.ه\ن كما حكى أ%هل اللغة، ل على أ%نه جع ر,هان الذي هو جع

ر.ه\ن، فافهم. وف حديث عمر: ل ت'ن\ز,ل�وا السلمي الغ1ياض؛ الغ1ياض'
جع غ%ي\ضة وهي الشجر ال�ل}ت.ف� ل4نم إ,ذا نز.ل�وها تفر�قوا فيها

فتمك�ن منهم العدو�. والغ.ي\ض': ما كث�ر. من ال4غ}لث1 أ%ي الط�ر\فاء
وال4ث}ل والاج, والع1ك}ر,ش والي.ن\ب'وت. وف الديث: كان م1ن\ب.ر رسول



الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، من أ%ث}ل, الغابة؛ قال ابن ال4ثي: الغابة
غ%ي\ضة ذات شجر كثي وهي على تسعة أ%ميال من الدينة. والغ1يض': الط�ل}ع،

وكذلك الغ.ض1يض' وال3غ}ر,يض، والل9ه أ%علم.
،vل ه.ب\طا vح'س\ن' الال,. وف الديث: اللهم غ%ب\طا :�@غبط: الغ1ب\طة

يعن نسأ%ل�ك الغ1ب\طة% ون.عوذ� بك أ%ن ن.ه\ب,ط% عن حال1نا. التهذيب:
معن قولم غ%ب\طاv ل ه.ب\طاv أ%ن_ا نسأ%ل�ك ن,ع\مة ن'غ\ب.ط� با، وأ%ن ل

ت'ه\ب,ط%نا من الالة1 السن.ة1 إ,ل السيئة1، وقيل: معناه اللهم
ار\ت1فاعاv ل ات>ضاعاv، وزيادةv من فضلك ل ح.و\راv ونق}صاv، وقيل: معناه:

أ%نزلنا م.ن\ز,لة ن'غ\ب.ط� عليها وج.ن>ب\نا م.ناز,ل% ال�بوط1 والض_عة1،
وقيل: معناه نسأ%لك الغ1ب\طة%، وهي الن>ع\مة� والسeر'ور'، ونعوذ� بك من

الذ©لY وال�ضوع,.
وفلن م'غ\ت.ب,طD أ%ي ف غ1ب\طة{، وجائز أ%ن تقول م'غ\ت.ب.طD، بفتح

الباء. وقد اغ}ت.ب.ط%، فهو م'غ\ت.ب,طD، واغ}ت'ب,ط% فهو م'غ\ت.ب.طD، كل ذلك
جائز. والغ}ت1باط�: ش'كر' الل9ه1 على ما أ%نعم وأ%فضل وأ%ع\طى، ورجل

م.غ\بوطD. والغ1ب\طة�: ال%س.ر_ة�، وقد أ%غ}ب.ط%.
وغ%ب.ط% الرجل% ي.غ\ب,ط�ه غ%ب\طاv وغ1ب\طةv: حس.د.ه، وقيل: الس.د' أ%ن

ت.ت.من_ى ن,ع\مته على أ%ن تتحو�ل عنه، والغ1ب\طة� أ%ن ت.ت.من_ى مثل حال
ال%غ\بوط1 من غي أ%ن ت'ريد زوالا ول أ%ن تتحو�ل عنه وليس بسد، وذكر

ال4زهري ف ترجة حسد قال: الغ.ب\ط� ضر\ب من الس.د وهو أ%خف� منه،
أ%ل ترى أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، لا سئل: هل ي.ض'رe الغ.ب\ط�؟

قال: نعم كما يضرe ال%ب\ط�، فأ%خب أ%نه ضارÒ وليس كض.ر.ر, الس.د1
الذي يتمن صاحب'ه ز.ي_ النعمة1 عن أ%خيه؛ وال%ب\ط�: ضر\ب' ورق الشجر حت

ي.ت.حات_ عنه ث ي.س\ت.خ\ل1ف. من غي أ%ن يضر� ذلك بأ%صل الشجرة
وأ%غ}صانا، وهذا ذكره ال4زهري عن أ%ب عبيدة ف ترجة غبط، فقال: س'ئل

النبe، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: هل يضرe الغ.ب\ط�؟ فقال: ل إ,ل� كما يضر�
الع1ضاه. ال%ب\ط�، وفس�ر الغبط% الس.د. الاص�. وروي عن ابن السكيت

قال: غ%ب.ط}ت' الرجل أ%غ}ب,ط�ه غ%ب\طاv إ,ذا اشتهي\ت. أ%ن يكون لك مثل� ما
ل%ه وأ%ن ل ي.زول عنه ما هو فيه، والذي أ%راد النب، صل9ى الل9ه عليه

وسل9م، أ%ن الغ.ب\ط ل يضرe ضر.ر الس.د1 وأ%ن� ما يلحق الغاب,ط% من
الض_رر, الراجع, إ,ل ن'قصان الثواب دون ال3ح\باط، بقدر ما يلحق الع1ضاه من



خبط ورقها الذي هو دون قطعها واستئصالا، ول4نه يعود بعد البط ورق�ها،
فهو وإ,ن كان فيه طر.ف من السد فهو دونه ف ال3ث}م، وأ%صل� السد1

الق%ش\ر، وأ%صل الغ.ب\ط1 ال%سe، والشجر إ,ذا ق�ش1ر عنها ل1حاؤها ي.ب,س.ت
وإ,ذا خ'ب,ط ورق�ها استخل%ف دون ي'ب\س ال4صل. وقال أ%بو ع.د\نان: سأ%لت

أ%با زيد النظلي عن تفسي قول سيدنا رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م:
أ%يضر الغبط�؟ قال: نعم كما ي.ض'رe الع1ضاه. البط�، فقال: الغب\ط أ%ن

ي'غ\ب.ط% ال3نسان� وض.ر.ر'ه إ,ي�اه أ%ن ت'ص1يب.ه نفس، فقال ال4بان©: ما
أ%حسن. ما است.خ\رجها ت'ص1يبه العي' فت'غي_ر حال�ه كما ت'غ.ي_ر'

الع1ضاه' إ,ذا تات� ورق�ها. قال: والغ}ت1باط� الف%ر.ح' بالن>عمة. قال
ال4زهري: الغ.ب\ط� ربا جل%ب. إ,صابة% عي بال%غ\ب'وط1 فقام م.قام

الن_ج\أ%ة1 ال%ح\ذ�ورة1، وهي ال3صابة� بالعي، قال: والعرب ت'كن�ي عن السد
بالغ.ب\ط. وقال ابن ال4عراب ف قوله: أ%يضر الغبط؟ قال: نعم كما يضر

البط، قال: الغب\ط الس.د'. قال ال4زهري: وفر.ق الل9ه' بي الغ.بط وال%سد
با أ%نزله ف كتابه لن تدب�ره واع\ت.به، فقال عز_ من قائل: ول

ت.ت.من_و\ا ما ف%ض_ل% الل9ه' به بعض.كم على بعض�، للر>جال, ن.ص1يب ما
اك}ت.س.ب'وا وللنساء3 ن.ص1يب¬ ما اك}ت.س.ب\ن.، واسأ%لوا الل9ه من فضله؛ وف

هذه الية بيان أ%نه ل يوز للرجل أ%ن ي.ت.م.ن_ى إ,ذا رأ%ى على أ%خيه
السلم ن,عمة أ%نعم الل9ه با عليه أ%ن ت'ز\و.ى عنه وي'ؤ\تاها، وجائز له

أ%ن يتمن مثلها بل ت.م.ن� لز.ي>ها عنه، فالغ.ب\ط أ%ن ي.رى ال%غ\ب'وط%
ف حال حس.نة فيتمن لنفسه مثل% تلك الال, السنة من غي أ%ن يتمن

زوالا عنه، وإ,ذا سأ%ل الل9ه. مثلها فقد انتهى إ,ل ما أ%م.ر.ه به ور.ض1ي.ه
له، وأ%ما الس.د' فهو أ%ن يشته,ي. أ%ن يكون له مال� السود وأ%ن يزول

عنه ما هو فيه، فهو ي.ب\غ1يه الغ.وائل% على ما أ�وت1ي. من ح'س\ن, الال
ويتهد ف إزالتها عنه ب.غ\ياv وظ�لماv، وكذلك قوله تعال: أ%م ي.ح\س'دون

الناس على ما آتاهم الل9ه من فضله؛ وقد قد�منا تفسي السد م'شعب.اv. وف
الديث: على م.ناب,ر. من نور ي.غ\ب,ط�هم أ%هل� الم\ع؛ ومنه الديث
�أ%يضاv: يأ}ت على الناس, زمان ي'غ\ب.ط� الرجل� بالو.ح\دة1 كما ي'غ\ب.ط

اليوم أ%بو الع.شرة، يعن كان ال4ئمة ف صد\ر ال3سلم ي.ر\ز'قون ع1يال
السلمي وذ%رار,ي_هم من بيت1 الال، فكان أ%بو الع.شرة م.غ\ب'وطاv بكثرة ما

يصل إ,ليهم من أ%رزاقهم، ث ي.جيء بعد.هم أ%ئمة ي.ق}ط%عون ذلك عنهم



ف%ي'غ\ب.ط� الرجل� بالوح\دة1 ل1خ1ف9ة ال%ؤ'ونة1، وي'ر\ث%ى لصاحب, الع1يال.
وف حديث الصلة: أ%نه جاء وهم ي'صل©ون ف جاعة فجعل ي'غ.ب>ط�هم؛ قال

ابن ال4ثي: هكذا روي بالتشديد، أ%ي ي.ح\م1ل�هم على الغ.ب\ط1 ويعل هذا
الفعل عندهم ما ي'غ\ب.ط� عليه، وإ,ن روي بالتخفيف فيكون قد غ%ب.ط%هم

لتقدeم1هم وس.ب\ق1هم إ,ل الصلة؛ ابن سيده: تقول منه غ%ب.ط}ت'ه با نال%
أ%غ}ب,ط�ه غ%ب\طاv وغ1ب\طةv فاغ}ت.ب.ط%، هو كقولك م.ن.ع\ت'ه فام\تن.ع

وحبست'ه فاحتبس؛ قال ح'ر.ي\ث� بن ج.بلة% الع'ذ}ري�، وقيل هو لع'ش> بن ل%ب,يد{
العذري:

،Dوب.ي\ن.ما ال%رء� ف ال4ح\ياء3 م'غ\ت.ب,ط
إ,ذا ه'و الر_م\س' ت.ع\ف�وه ال4عاص1ي'

أ%ي هو م'غ\ت.ب,طD؛ قال الوهري: هكذا أ%ن\ش.د.ن,يه أ%بو سع1يد، بكسر
الباء، أ%ي م.غ\ب'وطD. ورجل غ%ابطD من قوم� غ�ب_ط{؛ قال:

والن_اس بي شام1ت{ وغ�ب_ط1
وغ%ب.ط% الشاة% والناقة% ي.غ\ب,ط�هما غ%ب\طاv: ج.س_ه'ما لينظر

س1م.ن.هما من ه'زال1ه,ما؛ قال رجل من بن عمرو ابن عامر يه\ج'و قوماv من
س'ل%ي\م:إ,ذا ت.ح.ل�ي\ت. غ%ل�قاv ل1ت.ع\ر,ف%ها،

لح.ت\ من الل©ؤ\م, ف أ%ع\ناق1ه الك�تب
(* قوله «ف أعناقه» أ%نشده شارح القاموس ف مادة غلق أ%عناقها.)

إ,ن وأ%ت\ي,ي ابن. غ%ل�ق� لي.ق}ر,ي.ن
كالغابط1 الك%ل}ب, ي.ب\غ1ي الطYر\ق. ف الذ�ن.ب,

وناقة غ%ب'وطD: ل ي'ع\ر.ف ط1ر\ق�ها حت ت'غ\بط% أ%ي ت'ج.س� باليد.
وغ%ب.ط}ت' الك%ب\ش أ%غ}بط�ه غ%ب\طاv إ,ذا ج.س.س\ت. أ%ليته لت.ن\ظر. أ%به

ط1ر\ق¬ أ%م ل. وف حديث أ%ب وائل�: فغ.ب.ط% منها شاةv فإ,ذا هي ل ت'ن\ق1ي
أ%ي ج.س�ها بيده. يقال: غ%ب.ط% الشاة% إ,ذا ل%م.س. منها ال%وضع الذي

ي'ع\ر.ف به س1م.ن'ها من ه'زالا. قال ابن ال4ثي: وبعضهم يرويه بالعي
الهملة، فإ,ن كان مفوظاv فإ,نه أ%راد به الذبح، يقال: اع\ت.ب.ط% ال3بل%

والغنم إ,ذا ذبها لغي داء.
وأ%غ}ب.ط% النبات': غ%ط9ى ال4رض وكثف. وت.دان.ى حت كأ%نه من ح.ب_ة

�واحدة؛ وأ%رض م'غ\ب.طةD إ,ذا كانت كذلك. رواه أ%بو حنيفة: والغ.ب\ط
.Dب'ط�والغ1ب\ط� الق%بضات' ال%ص\ر'ومة� من الز_ر\ع، والمع غ



الطائ1في�: الغ'ب'وط� الق%بضات' الت إ,ذا ح'ص1د' الب'ر� و'ض1ع. ق%ب\ض.ة
ق%ب\ضة، الواحد غ%ب\ط وغ1ب\ط. قال أ%بو حنيفة: الغ'بوط� الق%ب.ضات'

ال%ح\صودة� الت.فر�قة� من الز_ر\ع، واحدها غبط على الغالب.
والغ.ب,يط�: الر_ح\ل�، وهو للنساء ي'ش.دe عليه الو\د.ج؛ والمع

غ�ب'طD؛ وأ%نشد ابن بر�ي� لو.ع\لة% ال%ر\م1ي�:
،vوه.ل} ت.ر.ك}ت ن,ساء ال%ي� ضاح1ية
ف ساحة1 الد_ار, ي.س\ت.و\ق1د\ن% بالغ'ب'ط1؟

وأ%غ}ب.ط% الر_ح\ل% على ظهر البعي إ,غ}باطاv، وف التهذيب: على ظهر
الدابة1: أ%دامه ول ي'ط�ه عنه؛ قال حيد ال4رقط ونسبه ابن بري ل4ب

النجم,:
وان\ت.س.ف. الال1ب. من\ أ%ن\دابه1
إ%غ}باط�نا ال%ي\س. على أ%ص\لب,ه

ج.ع.ل كل ج'ز\ء منه ص'ل}باv. وأ%غ}ب.ط%ت\ عليه ال�م�ى. دامت\. وف حديث
مرض1ه الذي ق�ب,ض. فيه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: أ%نه أ%غ}ب.ط%ت\ عليه

ال�م�ى أ%ي ل%ز,م.ت\ه، وهو من وض\ع الغ.ب,يط على المل. قال ال4ص\معي�:
إ,ذا ل تفارق ال�م�ى ال%ح\موم. أ%ياماv قيل: أ%غ}ب.ط%ت\ عليه

vيكون لزما �وأ%ر\د.م.ت\ وأ%غ}م.ط%ت\، باليم أ%يضاv. قال ال4زهري: وال3غ}باط
وواقعاv كما ترى. ويقال: أ%غ}ب.ط% فلنD الرeكوب إ,ذا ل%ز,مه؛ وأ%نشد ابن

السكيت:
حت�ى ت.ر.ى الب.ج\باجة% الض_ي�اطا
ي.م\س.ح'، ل%م_ا حال%ف. ال3غ}باط%ا،
بال%ر\ف1 م1ن\ ساع1د1ه ال�خاطا

قال ابن شيل: سي م'غ\ب,طD وم'غ\م1طD أ%ي دائم ل ي.س\ت.ريح'، وقد
أ%غ}ب.ط�وا على ر'ك}بان,هم ف السي\ر,، وهو أ%ن ل ي.ض.ع'وا الر�حال% عنها

ليلv ول ناراv. أ%بو خ.ي\رة%: أ%غ}ب.ط% علينا الط%ر' وهو ثبوته ل
ي'ق}لع' بعض'ه على أ%ثر بعض. وأ%غ}ب.ط%ت\ علينا السماء: دام م.ط%ر'ها

وات_ص.ل%. وس.ماء غ%ب.ط%ى: دائمة� الطر.
والغ.بيط�: ال%ر\ك%ب' الذي هو مثل أ�ك�ف1 الب.خات1ي�، قال ال4زهري:
وي'ق%ب_ب' ب,ش1جار� ويكون للح.رائ1ر، وقيل: هو ق%ت.بةD ت'ص\ن.ع' على غي

ص.ن\عة1 هذه الق}تاب، وقيل: هو ر.ح\ل ق%ت.ب'ه وأ%ح\ناؤه واحدة، والمع



غ�ب'طD؛ وقول� أ%ب الص_ل}ت1 الث�ق%ف1ي�:
Dب'ط�ي.ر\م'ون% عن ع.ت.ل� ك%أ%ن_ها غ

ب,ز.م\خ.ر�، ي'ع\ج,ل� ال%ر\م1ي_ إ,ع\جال
يعن به خش.ب الر>حال,، وشب�ه الق1س3ي� الفار,سي�ة% با. الليث: فرس

م'غ\ب.ط� الكاث1بة إ,ذا كان مرتفع ال1ن\س.ج,، شب�ه بصنعة الغبيط وهو رح\ل
ق%ت.ب'ه وأ%ح\ناؤه واحدة؛ قال الشاعر:

م'غ\ب.ط الار,ك1 م.ح\ب'وك الك%ف%ل}
وف حديث ابن ذ1ي ي.ز.ن%: كأ%ن�ها غ�ب'طD ف ز.م\خ.ر�؛ الغ'ب'ط�: جع

غ%بيط{ وهو الوضع الذي ي'وط%أ� للمرأ%ة على البعي كال%و\د.ج يعمل من خشب
وغيه، وأ%راد به ههنا أ%ح.د. أ%خشابه 

(* قوله «أحد أ%خشابه» كذا بالصل
وشرح القاموس، والذي ف النهاية: آخر أخشابه.)، شبه به القوس ف
ان\ح1نائها. والغ.ب,يط�: أ%ر\ض م'ط}م.ئنة، وقيل: الغ.ب,يط� أ%رض واسعةD مستوية

يرتفع ط%رفاها. والغ.ب,يط�: م.س3يلD من الاء ي.ش'قe ف الق�ف� كالوادي
ف الس_عة1، وما بي الغ.بيط%ي\ن, يكون الر_و\ض' والع'ش\ب'، والمع

كالمع؛ وقوله:
خ.و_ى ق%ليلv غ%ي ما اغ}ت1باط1

قال ابن سيده: عندي أ%ن� معناه ل ي.ر\ك%ن إ,ل غ%بيط{ من ال4رض واسع�
إ,نا خو_ى على مكان{ ذي ع'د.واء غي, مطمئن، ول يفسره ثعلب ول غيه.

.vبق}ل1ها م'تدان,ية �وال�غ\ب.طة: ال4رض الت خرجت أ�صول
والغ.ب,يط�: موضع؛ قال أ%وس بن حجر:

فمال% ب,نا الغ.ب,يط� ب,جان,ب.ي\ه
عل%ى أ%ر.ك{، ومال% ب,نا أ�فاق'

والغ.ب,يط�: اسم واد{، ومنه صحراء الغ.ب,يط1. وغ%ب,يط� ال%د.رة1: موضع.
وي.و\م' غ%ب,يط1 الدرة: يوم¬ كانت فيه وق}عة لش.ي\بان% وت.ميم�

غ�ل1ب.ت\ فيه ش.ي\بان�؛ قال:
،Dفإ,ن} ت.ك' ف ي.و\م, الع'ظال%ى م.لمة
ف%ي.و\م' الغ.ب,يط1 كان أ%خ\ز.ى وأ%ل}و.ما

@غطط: غ%ط9ه ف الاء ي.غ'ط©ه وي.غ1ط©ه غ%ط9اv: غ%ط�س.ه وغ%م.س.ه
وم.ق%ل%ه وغ%و_ص.ه فيه. وان\غ.ط� هو ف الاء ان\غ1طاطاv إ,ذ ان\ق%م.س فيه،



بالقاف. وت.غاط� القوم' ي.ت.غاط©ون% أ%ي ي.ت.ماق%ل�ون ف الاء. وف
حديث ابتداء الو.ح\ي: فأ%خ.ذن ج,بيل� ف%غ.ط�ن,ي؛ الغ.ط©: الع.ص\ر'
الشديد والك%ب\س'، ومنه الغ.ط© ف الاء الغ.و\ص'، قيل: إ,نا غ%ط�ه

ل1ي.خ\ت.ب,ره هل يقول من تلقاء نفسه شيئاv. وف حديث زيد بن الطاب وعاصم بن
عمر: أ%نما كانا ي.تغاط9ان1 ف الاء وعمر ينظر أ%ي ي.ت.غام.سان1 فيه

ي.غ'ط© كل© واحد منهما صاح1ب.ه. وغ%ط� ف نومه ي.غ1ط© غ%ط1يطاv: ن.خ.ر..
وغط� البعي' يغ1ط© غ%ط1يطاv أ%ي ه.د.ر. ف الش>ق}شقة1، وقيل:

ه.د.ر. ف غي الشقشقة، قال: وإ,ذا ل يكن ف الشقشقة فهو ه.د1ير¬. وف
الديث: والل9ه1 ما ي.غ1ط© لنا بعي؛ غط� البعي': هد.ر ف الش>ق}شقة1،

والناقة� ت.ه\د1ر' ول ت.غ1ط© ل4نه ل ش1ق}ش1قة% ل%ها. وغ%ط1يط� النائم,
وال%خ\نوق,: ن.خ1ي'ه. وف الديث: أ%نه نام. حت س'م1ع. غ%ط1يط�ه؛ هو

الصوت الذي يرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث ل يد م.ساغاv، وغ%ط�
ي.غ1ط© غ%ط9اv وغ%ط1يطاv، فهو غائطD. وف حديث نزول الوحي: فإ,ذا هو

م'ح\م.رe الوجه1 ي.غ1ط©. وغط� الف%ه\د والن>مر' وال�بارى: صو_ت..
والغ.طاط: الق%طا، بفتح الغي، وقيل: ض.ر\ب من القطا، واحدته غ%طاطةD؛

قال الشاعر:
،vج'ث�ما vه'م\ غ%طاطا�فأ%ثار. فار,ط

أ%ص\وات'ها كت.راط�ن, الف�ر\س,
وقيل: الق%طا ضر\بان1: فالق1صار' ال4رجل, الصف}ر' ال4عناق, السود'

�القواد1م الصeه\ب' ال%واف1ي هي الك�د\ر,ي_ة� وال�ون,ي_ة�، والطYوال
ال4رجل, البيض' البطون1 الغ'ب\ر' الظهور, الواسعة� الع'يون1 هي الغ.طاط�؛

وقيل: الغطاط ضرب من الطي ليس من القطا هن_ غ�ب\ر البطون1 والظهور,
وال4بدان سود' ال4جنحة، وقيل: سود' بطون1 ال4جنحة1 ط1وال� ال4رجل

وال4ع\ناق, ل1طاف¬، وبأ%خ\د.ع.ي, الغ.طاطة1 مثل� الر_ق}م.ت.ي\ن, خ.ط�ان1
أ%سود وأ%بيض، وهي لطيفة فوق ال�ك�اء، وإ,نا ت'صاد' بالفخ� ليس تكون

أ%س\راباv أ%كثر ما تكون ثلثاv أ%و اثنتي، ولن أ%صوات وهن_ غ�ث}م،
ووصفها الوهري بذه الصفة على أ%نا ضرب من القطا، وقيل: الغ.طاط� طائر. وف

التهذيب: القطا ضربان1: ج'ون,يÒ وغ%طاطD، فالغ.طاط� منها ما كان أ%سود.
باط1ن الناح، م'ص\ف%ر_ة% ال�لوق ق%صي.ة ال4رجل ف ذ%ن.ب,ها 

(* هكذا



ف ال4صل: ذك�ر. أ%و�لv ف قوله: ما كان اسود باطن الناح ث أن_ث.)
ر,يشتان1 أ%طول� من سائر الذنب.

التهذيب: الغ.طاغ1ط� إ,ناث� الس_خ\ل,؛ قال ال4زهري: هذا تصحيف وصوابه
الع.طاع1ط�، بالعي الهملة، الواحد ع'ط}ع'طD وع'ت\ع'ت¬، قاله ابن

ال4عراب وغيه.
والغ'طاط�، بضم الغي: الصبح، وقيل: اخ\ت1لط� ظ%لم آخر الليل ب,ضياء

أ%و�ل النهار، وقيل: بقية من سواد الليل، وقيل: هو أ%ول الصبح؛ وأ%نشد
أ%بو العباس ف الغ'طاط1:

قام. إ,ل أ%د\ماء4 ف الغ'طاط1،
ي.م\ش1ي ب,م1ث}ل, قائم, الف�س\طاط1

وقال رؤ\بة:
يا أ%يeها الش_اح1ج' بالغ'طاط1،

إ,ن�ي لو.ر�اد¬ على الض>ناط1
والض>ناط�: الكثرة والز>حام'؛ وقول الذل:

ي.ت.ع.ط�فون على ال�ضاف1، ولو ر.أ%و\ا
أ�ول%ى الو.عاو,ع, كالغ'طاط1 ال�ق}ب,ل,

روي بالفتح والضم، فمن ر.وى بالفتح أ%راد أ%ن� ع.د1ي_ القوم,
ي.ه\و.و\ن% إ,ل ال%ر\ب هو,ي� الغ.طاط1 يشبههم بالق%طا، ومن رواه بالضم أ%راد
أ%نم ك%سواد1 الس_د.ف1، ونسب الوهري� هذا البيت لبن أ%ح\مر وخ.ط�أ%ه

ابن ب.ر�ي وقال هو ل4ب كبي ال�ذ%ل9؛ وأ%نشده:
ل ي'ج\ف1ل�ون عن ال�ضاف1، إ,ذا رأ%وا

أ�ول الو.عاو,ع, كالغ'طاط القبل
فإ,ما أ%ن يكون البيت بعينه أ%و هو لشاعر آخر. وقال ثعلب: الغ'طاط

والغ.طاط� الس_ح.ر'.
ابن ال4عراب: ال4غ%ط© الغ.ن,يe. قال ال4زهري: شك_ الشيخ ف

ال4غ%ط9 الغن.
والغ.ط}غ.طة�: ح1كاية صوت1 الق1د\ر ف الغل%ي.ان1 وما أ%بها، وقيل: هو

اشتداد غ%ل%يان,ها، وقد غ%ط}غ.ط%ت فهي م'غ.ط}غ1طة، والغ.طغطة يكى با
ضرب من الصوت. وال�غ.ط}غ1ط%ة�: الق1د\ر الشديدة� الغليان. وف حديث جابر:

وإ,ن� ب'ر\م.ت.نا ل%ت.غ1ط© أ%ي ت.غ\ل1ي وي'سمع غ%ط1يط�ها. وغ%ط}غ.ط%



البحر': غ%ل%ت\ أ%مواج'ه. وغ%ط}غ.ط% عليه النوم': غل%ب.
Dوغ%ط%و\م.ط Dطام1ط�@غطمط: الغ.ط}م.ط%ة�: اض\ط1راب' ال4م\واج. وبر غ
وغ%ط}م.ط1يطD: عظيم¬ كثي ال4مواج,، منه. والغ'طام1ط�، بالضم: صوت

غ%ل%يان1 م.و\ج, البحر، وقد قيل: إ,ن اليم زائدة؛ قال الكميت:
كأ%ن� الغ'طام1ط% من غ%ل}يها

أ%راج,يز' أ%س\ل%م ت.ه\ج'و غ1فارا
وها قبيلتان كانت بينهما م'هاجاة.

:�والغ.ط}م.ط%ة�: صوت السيل ف الواد1ي. والت_غ.ط}م'ط� والغ.ط}م.ط1يط
الصوت'، وسعت للماء غ�طام1طاv وغ%ط}م.ط1يطاv، قال: وقد يكون ذلك ف

الغ.ل%يان1. وغ%ط}م.ط%ت1 الق1د\ر وتغ.ط}م.ط%ت: اش\ت.د_ غ%ل%يان'ها.
وال�غط}م1طة�: الق1د\ر الشديدة� الغ.ل%يان1. والت.غ.ط}م'ط�: صوت معه

ب.ح.
@غلط: الغ.ل%ط�: أ%ن ت.ع\يا بالشيء فل ت.ع\ر,ف. وجه الصواب فيه، وقد

غ%ل1ط% ف المر ي.غ\ل%ط� غ%ل%طاv وأ%غ}ل%ط%ه غيه، والعرب تقول: غ%ل1ط% ف
م.ن\ط1ق1ه، وغ%ل1ت. ف ال1ساب غ%ل%طاv وغ%ل%تاv، وبعضهم يعل�هما لغتي

بعنÝ. قال: والغ.ل%ط� ف ال1ساب وكلY شيء�، والغ.ل%ت' ل يكون إ,ل
ف الساب. قال ابن سيده: ورأ%يت ابن جن قد جع.ه على غ1لط{، قال: ول

أ%د\ري وج\ه. ذلك. وقال الليث: الغ.ل%ط� كل شيء� ي.ع\يا ال3نسان عن جهة
.vصوابه من غي تعمد. وقد غال%ط%ه م'غال%طة

وال%غ\ل%طة� وال�غ}ل�وطة�: الكلم الذي ي'غ\ل%ط� فيه وي'غال%ط� به؛
ومنه قولم: ح.د_ث}ت'ه حديثاv ليس بال4غال1يط1. والتغ\ل1يط�: أ%ن تقول
للرجل غ%ل1ط}ت.. وال%غ\ل%طة� وال�غ}ل�وطة�: ما ي'غال%ط� به من السائل،

والمع ال4غال1يط�. وف الديث: أ%نه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ن.هى عن
الغ.ل�وطات1، وف رواية ال�غ}ل�وطات1؛ قال الروي�: الغ.ل�وطات' ت'ركت

منها المزة كما تقول جاء ل%ح\م.ر' بترك المزة، قال: وقد غ%ل1ط% م.ن قال
�إ,نا جع غ%ل�وطة{، وقال الطاب: يقال مسأ%لة غ%ل�وطD إ,ذا كان ي'غ\ل%ط

فيها كما يقال شاة ح.ل�وب¬ وفر.س ر.ك�وب، فإ,ذا جعلتها اساv ز,د\ت. فيها
الاء فقلت غ%ل�وطة كما يقال ح.لوبة ور.كوبة، وأ%راد السائل الت

ي'غال%ط� با العلماء لي.ز,ل©وا في.ه,يج. بذلك ش.رÒ وف1تنة، وإ,نا ن%ى
عنها ل4نا غي نافعة ف الد>ين ول تكاد تكون إ,ل فيما ل يقع، ومثله



قول ابن مسعود: أ%ن\ذ%ر\ت'كم ص1عاب. ال%ن\ط1ق؛ يريد السائل% الد_قيقة%
الغام1ضة%. فأ%ما ال�غ}ل�وطات' فهي جع أ�غ}لوطة أ�ف}عولة من الغ.ل%ط

كال�ح\د'وثة1 وال�ع\ج'وبة1.
@غمط: غ%م\ط� الناس,: اح\ت1قار'هم وال3ز\راء� بم وما أ%شبه ذلك.
وغ%م.ط% الناس. غ%م\طاv: اح\ت.ق%ر.هم واس\ت.ص\غ.رهم، وكذلك غ%م.ض.هم،

وف الديث: إ,ن�ما ذلك م.ن س.ف1ه. الق_ وغم.ط الناس.، يعن أ%ن يرى
الق_ س.ف%هاv وج.ه\لv وي.ح\ت.ق1ر. الناس. أ%ي إ,نا البغ\ي' ف1ع\ل� م.ن

س.ف1ه. وغمط، ورواه ال4زهري: الك1ب\ر' أ%ن ت.س\ف%ه. الق_ وت.غ\م.ط%
الناس.؛ الغ.م\ط�: الس\ت1هانة والس\ت1حقار'، وهو مثل الغ.م\ص,. وغ%م1ط%

الن>ع\مة% والعافية%، بالكسر، ي.غ\م.ط�ها غ%م\طاv: ل ي.ش\ك�رها. وغ%م1ط%
ع.ي\ش.ه وغ%م.ط%ه، بالفتح أ%يضاv، ي.غ\م1ط�ه غ%م\طاv، بالتسكي فيهما:

ب.ط1ر.ه وح.ق%ر.ه. وقال بعض ال4عراب: اغ}ت.م.ط}ت'ه بالكلم واغ}ت.ط%ط}ت'ه
:vإ,ذا ع.ل%و\ت.ه وق%ه.ر\ت.ه. وغ%م1ط% الق_: ج.حده. وغ%م1ط%ه غ%م\طا

ذ%به.
والغ.م\ط�: الطمئنe من ال4رض كالغ.م\ض,. وت.غ.م_ط% عليه تراب'

البيت1 أ%ي غ%ط�اه حت قتل%ه. والغ.م\ط� وال�غام.طة� ف الشeر\ب:
كالغ.م\ج,، والفعل ي'غام1ط�؛ قال الشاعر:

غ%م'ط غ%مال1يط% غ%م.ل�طات
ورواه ابن ال4عراب:

غ%م\ج غ%مال1يج. غ%م.ل�جات
والعن واحد. وال3غ}ماط�: الد_وام' والل©زوم'.

وأ%غ}م.ط%ت عليه ال�م_ى: كأ%غ}ب.ط%ت. وف الديث: أ%صاب.ت\ه ح'م_ى
م'غ\م1طةD أ%ي لز,مةD دائمة، واليم بدل من الباء. يقال: أ%غ}ب.ط%ت عليه

الم_ى إ,ذا دامت، وقيل: هو من الغ.م\ط1 ك�ف}ران1 الن>ع\مة1 وس.ت\ر,ها
ل4نا إ,ذا غ%ش1ي.ت\ه فكأ%نا س.ت.رت عليه. وأ%غ}م.ط%ت1 السماء

وأ%غ}ب.ط%ت: دام مطر'ها. وس.ماء غ%م.طى: دائمة الطر كغ.ب.طى.
@غمرط: التهذيب ف الرباعي: أ%بو سعيد: الضeراط1م1يe من ال4ركاب,

الضخ\م' الاف؛ وأ%نشد لرير:
ت'واج,ه' ب.ع\ل%ها بض'راط1م1ي¼،
كأ%ن� على م.شاف1ر,ه ض.بابا



ورواه ابن شيل:
ت'ناز,ع' ز.و\ج.ها بغ'مار,ط1ي¼،
كأ%ن� على م.شاف1ره ح.بابا
(* وهو ف ديوان جرير:

تواجه بعلها بعضارتY * كأ%ن� على مشافر,ه ج'بابا)
وقال: غ�مار,ط1يeها ف%ر\جها.

@غملط: الغ.م.ل�ط�: الطويل� الع'نق.
@غوط: الغ.و\ط�: الث�ريدة�. والت_غ\و,يط�: الل�ق}م' منها، وقيل:

التغويط ع1ظ%م' الل�ق}م,. وغاط% ي.غ'وط غ%و\طاv: ح.ف%ر، وغاط% الرجل� ف
الطYي. ويقال: اغ}و,ط} بئرك أ%ي أ%ب\ع1د\ ق%ع\ر.ها، وهي بئر غ%و,يطة: بعيدة

القعر. والغ.و\ط� والغائط�: ال�ت_س3ع' من ال4رض مع ط�م.أ}نينة{،
وجعه أ%غ}واطD وغ�وطD وغ1ياطD وغ1يطات¬، صارت الواو ياء لنكسار ما قبلها،

قال التنخل الذل:
وخ.ر\ق� ت'ح\ش.ر' الرeك}بان� فيه،

ب.ع1يد1 ال%و\ف1، أ%غ}ب.ر. ذ1ي غ1ياط1
وقال:

وخ.ر\ق� ت.ح.د_ث� غ1يطان'ه،
ح.د1يث% الع.ذارى بأ%س\رار,ها

إ,نا أ%راد. ت.ح.د_ث� ال1نe فيها أ%ي ت.ح.د_ث� ج,نe غ1يطان,ه كقول
الخر:

ت.س\م.ع' للجن> به1 زيز,يز.ها
ه.تام1لv م1ن ر,ز>ها وه.ي\ن.ما

قال ابن بري: أ%غ}واطD جع غ%و\ط{ بالفتح لغة ف الغائط، وغ1يطانD جع
له أ%يضاv مثل ث%و\ر� وث1يان{، وجع غائط{ أ%يضاv مثل جانð وج,ن_ان{،

وأ%ما غائطD وغوطD فهو مثل شار,ف{ وش'ر\ف{؛ وشاهد الغ.وط، بفتح الغي، قول
الشاعر:

وما بين.ها وال4رض, غ%و\طD ن.فان,ف
ويروى: غ%و\لD، وهو بعن الب'ع\د. ابن شيل: يقال لل4رض, الواسعة1

الد_ع\وة1: غائطD ل4نه غاط% ف ال4رض أ%ي دخ.ل فيها، وليس بالشديد
التص.وeب, ولب.ع\ض1ها أ%سناد¬، وف قصة نوح، على سيدنا ممد وعليه الصلة



والسلم: وان\س.د_ت\ ي.ناب,يع' الغ.و\ط1 ال4كب, وأ%بواب' السماء؛
،Dع'م\ق' ال4رض, ال4ب\عد'، ومنه قيل للمط}م.ئن� من ا%ل4رض غائط :�الغ.و\ط
ولوضع ق%ضاء الاجة غائط، ل4ن� العادة أ%ن ي.ق}ض1ي. ف ال�ن\خ.ف1ض من

ال4رض حيث هو أ%ستر له ث اتeس.ع. فيه حت صار يطلق على النج\و, نف}س3ه.
قال أ%بو حنيفة: من بواطن ال4رض ال�ن\ب,تة1 الغ1يطان�، الواحد منها

غائطD، وكل© ما ان\ح.د.ر. ف ال4رض فقد غاط%، قال: وقد زعموا أ%ن� الغائط
ربا كان ف%ر\سخاv وكانت به الر>ياض'. ويقال: أ%تى فلن الغائط%،

والغائط� الطمئن من ال4رض الواسع'. وف الديث: تنز,ل أ�م�ت بغائط{ يسمونه
الب.ص\رة% أ%ي ب.ط}ن� م'ط}م.ئ1ن¼ من ال4رض. والتغ\و,يط�: كناية عن

الد.ث1. والغائط�: اسم الع.ذ1رة نف}سها ل4نم كانوا ي'ل}ق�ونا بالغ1يطان،
وقيل: ل4نم كانوا إ,ذا أ%رادوا ذلك أ%توا الغائط وقضوا الاجة، فقيل لكل

م.ن قضى حاجت.ه: قد أ%تى الغائط، ي'كن_ى به عن العذرة. وف التنزيل
العزيز: أ%و جاء أ%حد منكم من الغائط؛ وكان الرجل إ,ذا أ%راد الت_ب.رeز.

ار\تاد. غائطاv من ال4رض ي.غ1يب' فيه عن أ%عي الناس، ث قيل للب,راز,
ن.ف}س3ه، وهو الد.ث�: غائط كناية عنه، إ,ذ كان سبباv له. وت.غ.و_ط الرجل:

كناية عن ال1راءة إ,ذا أ%حدث، فهو م'ت.غ.و>ط. ابن جن: ومن الشاذ9
قراءة من قرأ%: أ%و جاء أ%حد منكم من الغ.ي\ط1؛ يوز أ%ن يكون أ%صله

vفخفف؛ قال أ%بو السن: ويوز أ%ن يكون الياء واوا Dوأ%صله غ%ي\و,ط vغ%ي>طا
للم'عاقبة1. ويقال: ضرب فلن الغائط% إ,ذا تب.ر_ز.. وف الديث: ل يذه.ب

الر_جلن1 ي.ض\ر,بان الغائط% يتحد_ثان1 أ%ي ي.ق}ض1يان1 الاجة% وها
�يتحد_ثان؛ وقد تكرر ذكر الغائط ف الديث بعن الد.ث والكان. والغ.و\ط

أ%غ}م.ض' من الغائط1 وأ%بع.د'. وف الديث: أ%ن� رجلv جاءه فقال: يا
رسول% الل9ه، قل ل4ه\ل, الغائط ي'ح\س3نوا م'خال%طت؛ أ%راد أ%هل الوادي

الذي ي.ن\ز,ل�ه.
وغاط%ت أ%ن\ساع' الناقة1 ت.غ'وط� غ%و\طاv: ل%ز,ق%ت\ ببطنها فدخلت فيه؛

قال قيس بن عاصم:
س.ت.خ\ط1م' س.ع\د¬ والر>باب' أ�ن'وف%كم،

كما غاط% ف أ%ن\ف1 الق%ض1يب, ج.ر,ير'ها
ويقال: غاط%ت1 ال4ن\ساع' ف د.ف> الناقة1 إ,ذا تبينت آثار'ها فيه.

وغاط% ف الشيء ي.غ'وط� وي.غ1يط�: دخل فيه. يقال: هذا رمل ت.غ'وط� فيه



ال4ق}دام'. وغاط% الرجل� ف الوادي ي.غ'وط� إ,ذا غاب فيه؛ وقال الطYر,م�اح'
:vيذكر ث%و\را

غاط% حت اس\ت.ثار. م1ن ش1ي.م, ال4ر
ض, س.فاه من د'ون,ها باده

(* قوله «باده» هو هكذا ف الصل على هذه الصورة.)
وغاط% فلنD ف الاء ي.غ'وط� إ,ذا انغم.س. فيه. وها يت.غاو.طان ف

�الاء أ%ي يت.غام.سان1 ويت.غاط�ان1. ال4صمعي: غاط% ف ال4رض ي.غ'وط
وي.غ1يط� بعن غاب.. ابن ال4عراب: يقال غ�ط} غ�ط} إ,ذا أ%مرته أ%ن يكون مع

الماعة. يقال: ما ف الغاط1 مثله أ%ي ف الماعة.
والغ.و\طة�: الو.ه\دة� ف ال4رض ال�ط}م.ئن_ة�، وذهب فلن ي.ض\ر,ب

ال%لء. وغ�وطة�: موضع بالشام كثي الاء والشجر وهو غ�وطة� د1م.ش\ق،
وذكرها الليث معر�فة بال4لف واللم. والغ'وطة�: متم.ع' النبات1 والاء،

ومدينة د1م.ش\ق. تسمى غ�وطة%، قال: أ�راه لذلك. وف الديث: أ%ن� ف�سطاط%
السلمي يوم ال%ل}حمة1 بالغ'وطة1 إ,ل جانب مدينة{ يقال لا د1م.ش\ق'؛

الغ'وطة: اسم البساتي والياه الت حول% دمشق.، صانا الل9ه تعال، وهي
غ�وط%ت'ها.

@غلظ: الغ1ل%ظ�: ضد� الر�ق9ة1 ف ال%ل}ق والطب\ع, والف1ع\ل وال%ن\ط1ق
والعي\ش ونو ذلك.

غ%ل�ظ% ي.غ\ل�ظ غ1ل%ظاv: صار غل1يظاv، واستغلظ مثله وهو غ%ل1يظ وغ�لظ،
وال�نثى غ%ل1يظة، وجعها غ1لظD، واستعار أ%بو حنيفة الغ1ل%ظ% للخم\ر،

واستعاره يعقوب لل4مر فقال ف الاء: أ%م�ا ما كان آج,ناv وأ%م�ا ما كان
ب.ع1يد. القعر شديداv سقي'ه، غ%ليظاv أ%مر'ه.

وغل�ظ الشيء4: جعله غ%ليظاv. وأ%غ}ل%ظ% الثوب.: وجده غ%ليظاv، وقيل:
اشتراه غليظاv. واس\ت.غلظ%ه: ترك شراءه لغ1ل%ظه.

،vمشد_دا v؛ أ%ي مؤك9داvغليظا vوقوله تعال: وأ%خ.ذ}ن منكم م1يثاقا
قيل: هو ع.ق}د ال%هر. وقال بعضهم: اليثاق الغليظ هو قوله تعال: فإ,م\ساك¬

بعروف أ%و ت.س\ريح بإ,حسان، فاست'عمل الغ1ل%ظ� ف غي ال%واه1ر، وقد
استعمل ابن جن الغ1لظ ف غي الواهر أ%يضاv فقال: إ,ذا كان حرف الروي

vوأ%على خط%را vعندهم من الر>دف مع قو�ته فهو أ%غ}لظ حكما vأ%غ}ل%ظ حكما
من التأ}سيس لب'عده.



وغ%ل�ظ%ت السeنبلة واس\ت.غ\لظت: خرج فيها القمح. واستغلظ النبات'
والشجر: صار غ%ل1يظاv. وف التنزيل العزيز: كزر\ع أ%خرج ش.ط}أ%ه فآز.ر.ه

فاستغلظ فاستوى على س'وقه، وكذلك جيع النبات والشجر إ,ذا استحكمت ن,ب\ت.ت'ه.
وأ%رض غل1يظة: غي س.هلة، وقد غ%ل�ظت غ1ل%ظاv، وربا كن عن الغ.ل1يظ من

ال4رض بالغ1ل%ظ. قال ابن سيده: فل أ%دري أ%هو بعن الغ.ل1يظ أ%م هو
مصدر وصف به. والغ.ل}ظ�: الغ.ل1يظ� من ال4رض، رواه أ%بو حنيفة عن النضر

ور'د_ ذلك عليه، وقيل إ,نا هو الغ1ل%ظ�، قالوا: ول يكن النضر بثقة.
والغ.ل}ظ� من ال4رض: الصeل}ب من غي حجارة؛ عن كراع، فهو تأ}كيد لقول أ%ب

حنيفة. والتغ\ل1يظ: الشد�ة ف اليمي. وت.غ\ل1يظ� اليمي: تشد1يد'ها
وت.وك1يدها، وغ%ل�ظ عليه الشيء4 تغليظاv، ومنه الدية ال�غ.ل9ظة الت تب ف

شبه العمد واليمي' ال�غل�ظة. وف حديث قتل ال%طإ,: ففيها الد>ية
مغل9ظة؛ قال الشافعي: تغليظ الدية ف الع.م\د ال%ح\ض والعمد الطإ,

والشهر, الرام, والب.لد1 الرام وقتل ذي الرحم، وهي ثلثون ح1ق9ة من ال3بل
وثلثون ج.ذ%عة وأ%ربعون ما بي ث1ن,ي�ة إ,ل باز,ل عام1ها كل©ها خ.ل1فة
أ%ي حامل. وغ%ل�ظ}ت' عليه وأ%غ}ل%ظ}ت' له وفيه غ1ل}ظة وغ�ل}ظة وغ%ل}ظة

وغ1لظةD أ%ي ش1د_ة واس\تطالة. قال الل9ه تعال: ولي.ج,دوا فيكم غ1ل}ظة؛
قال الزجاج: فيها ثلث لغات غ1لظة وغ�لظة وغ%لظة؛ وقد غل�ظ% عليه
وأ%غ}ل%ظ وأ%غ}ل%ظ له ف القول ل غي. ورجل غ%ل1يظ: ف%ظê فيه غ1ل}ظة، ذو

غ1ل}ظة وف%ظاظة{ وق%ساوة وشد�ة. وف التنزيل العزيز: ولو كنت. ف%ظ9اv غ%ل1يظ%
القلب,. وأ%مر غ%ل1يظD: ش.د1يد ص.ع\ب، وع.ه\د غليظ كذلك؛ ومنه قوله

تعال: وأ%خذ}ن منكم م1يثاقاv غ%ل1يظاv. وبينهما غ1ل}ظةD ومغالظةD أ%ي ع.داوة.
.Òوماء غ%ل1يظ: م'ر

@غنظ: الغ.ن\ظ� والغ1ناظ�: ال%ه\د والك%ر\ب الش_ديد وال%ش.ق�ة.
غ%ن.ظ%ه ال4مر ي.غ\ن,ظ�ه غ%ن\ظاv، فهو م.غ\ن'وظ. وفع.ل ذلك غ%ناظ%ي\ك

�وغ1ناط%ي\ك أ%ي لي.ش'ق_ عليك مر�ة بعد مرة؛ كلها عن اللحيان. والغ.ن\ظ
eم.ه\موم، وغن.ظ%ه الم Dاللز,م، تقول: إ,نه ل%غ\ن'وظ eال%م :�والغ.ن.ظ

vه، لغتان، غ%ن\ظا�وأ%غ}ن.ظه: ل%ز,م.ه. وغن.ظ%ه ي.غ\ن,ظ�ه ويغ\ن'ظ
وأ%غ}ن.ظ}ته وغ%ن_ظ}ته، لغتان، إ,ذا بلغت منه الغم�؛ والغ.ن\ظ�: أ%ن ي'شر,ف

على ال%ل%كة ث ي'ف}ل%ت، والف1عل كالفعل؛ قال جرير:
ولقد لق1يت. ف%وار,ساv من ر.ه\ط1نا،



غ%ن.ظ�وك. غ%ن\ظ% ج.رادة1 الع.ي�ار,
ولقد رأ%يت. مكان.هم ف%ك%ر,ه\ت.هم،

ك%كراه.ة1 ال1ن\ز,ير لل3يغار,
vف%رس'ه، وقيل: العي�ار أ%عراب صاد ج.رادا :�الع.ي�ار': ر.جل، وجرادة

وكان جائعاv فأ%تى بن إ,ل ر.ماد فد.س_ه'ن� فيه، وأ%قبل يرجهن منه
واحدة واحدة فيأ}كلهن أ%حياء ول يشع'ر بذلك من شد�ة الوع، فآخ1ر ج.رادة

منهن طارت فقال: والل9ه إ,ن كنت ل�ن\ض1ج'هن_ فض'رب ذلك مثلv لكل من
أ�فلت من ك%ر\ب. وقال غيه: جرادة العي_ار جرادة و'ض1عت بي ض1ر\س.ي\ه
فأ�ف}ل1تت، أ%راد أ%نم لز.م'وك وغم�وك بشد�ة ال�صومة يعن قوله غ%ن.ظوك،

وقيل العي_ار كان رجلv أ%ع\ل%م أ%خذ جرادة ليأ}كلها فأ�فلتت من ع.ل%م,
ش.ف%ته، أ%ي كنت ت'ف}ل%ت' كما أ�فلتت هذه الرادة. وذكر عمر بن عبد العزيز

الوت فقال: غ%ن\ظD ليس كالغ.ن\ظ، وك%ظê ليس كالك%ظY؛ قال أ%بو عبيد:
الغ.ن\ظ� أ%شدe الكرب وال%ه\د، وكان أ%بو عبيدة يقول: هو أ%ن يشرف الرجل

على الوت من الكرب والشدة ث ي'ف}ل%ت. وغن.ظ%ه ي.غ\ن,ظ�ه غ%ن\ظاv إ,ذا
بلغ به ذلك ومل4ه غ%ي\ظاv، ويقال أ%يضاv: غان.ظ%ه غناظاv؛ قال الفقعسي:

ت.ن\ت1ح' ذ1ف}راه من الغ1ناظ
وغ%ن.ظه، فهو مغنوظ أ%ي ج.ه.ده وش.ق_ عليه؛ قال الشاعر:

إ,ذا غ%ن.ظ�ونا ظالي أ%عاننا،
على غ%ن\ظ1هم، م.نÒ من الل9ه واسع'

ورجلD م'غان,ظD؛ قال الراجز:
،�جاف{ د.ل%ن\ظ%ى ع.ر,ك¬ م'غان,ظ

�أ%ه\و.ج' إ,ل أ%نه م'ماظ1ظ
وغ%ن\ظ%ى به أ%ي ن.د�د. به وأ%سعه الكروه، وف الديث: أ%غ}ي.ظ� رجل�

على الل9ه يوم. القيامة وأ%خ\ب.ث�ه وأ%غيظه عليه رجل ت.سم_ى ب1لك
ال4ملك، قال ابن ال4ثي: قال بعضهم ل وجه لتكرار لفظت أ%غيظ ف الديث،

ولعله أ%غنظ، بالنون، من الغ.ن\ظ وهو شدة الكرب، والل9ه أ%علم.
@غيظ: الغي\ظ�: الغ.ضب، وقيل: الغيظ غضب كامن للعاجز، وقيل: هو أ%شدe من

الغض.ب، وقيل: هو س.و\ر.ت'ه وأ%و�له. وغ1ظت' فلناv أ%غ1يظه غ%ي\ظاv وقد
غاظه فاغتاظ وغ%ي_ظ%ه فت.غ.ي_ظ وهو م.غ1يظ؛ قالت ق�ت.ي\لة� بنت النضر

:vبن الرث وقتل النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%باها صبا



ما كان ض.ر_ك.، لو م.ن.ن\ت.، ور'با
م.ن_ الفت، وهو ال%غ1يظ� ال�ح\ن.ق'

والتغ.يeظ�: الغت1ياظ، وف حديث أ�م زرع: وغي\ظ� جار.تا، ل4نا ترى
من حسنها ما ي.غيظ�ها. وف الديث: أ%غ}ي.ظ� ال4ساء عند الل9ه رجل

ت.س.م_ى م.ل1ك. ال4ملك؛ قال ابن ال4ثي: هذا من ماز الكلم معدول عن
ظاهره، فإ,ن الغيظ صفةD تغي>ر' الخلوق عند احتداده يتحرك لا، والل9ه

يتعال عن ذلك، وإ,نا هو كناية عن عقوبته للمتسمي بذا السم أ%ي أ%نه أ%شد
أ%صحاب هذه ال4ساء عقوبةv عند الل9ه. وقد جاء ف بعض روايات مسلم:
أ%غيظ رجل على الل9ه يوم القيامة وأ%خبثه وأ%غيظه عليه رجل تسمى بلك

ال4ملك؛ قال ابن ال4ثي: قال بعضهم ل وجه لتكرار لفظت أ%غيظ ف الديث
ولعله أ%غنظ، بالنون، من الغ.ن\ظ1، وهو شد�ة الكرب. وقوله تعال: سعوا لا

تغيeظاv وزفياv؛ قال الزجاج: أ%راد غ%ل%يان ت.غ.يeظ{ أ%ي صوت غليان.
وحكى الزجاج: أ%غاظه، وليست بالفاشية. قال ابن السكيت: ول يقال أ%غاظه.

وقال ابن ال4عراب: غاظه وأ%غاظه وغ%ي_ظه بعن واحد. وغاي.ظ%ه: كغ.ي_ظه
فاغتاظ وت.غي_ظ. وفع.ل ذلك غ1ياظ%ك. وغ1ياظ%ي\ك. وغاي.ظ%ه: باراه فصنع

ما يصنع. وال�غايظة: ف1ع\لD ف م'هلة أ%و منهما جيعاv. وتغ.ي_ظ%ت1
الاجرة إ,ذا اشتد� ح.م\ي'ها؛ قال ال4خطل:

ل%د'ن} غ�د\وة{، حت إ,ذا ما ت.غ.ي_ظ%ت
هواجر' من شعبان%، حام� أ%صيل�ها

وقال الل9ه تعال: تكاد ت%ي_ز' من الغيظ؛ أ%ي من شد_ة الر>.
وغ%ي_اظD: اسم. وبنو غ%ي\ظ{: حيÒ من قيس ع.ي\لن%، وهو غ%ي\ظ� بن'

م'ر_ة% بن, عوف1 بن, سعد بن ذ�ب\يان% ابن ب.غ1يض بن ر.ي\ث1 بن غ%ط%فان%.
وغ%ي_اظ� بن' ال�ض.ي, بن النذر: أ%حد بن عمرو بن ش.ي\بان الذ©هلي

السد'وسي؛ وقال فيه أ%بوه الضي يهجوه:
ن.س3يÒ لا أ�ول1يت. من صال م.ضى،

�وأ%نت لتأ}ديب� علي_ ح.ف1يظ
ت.ل1ن. ل4ه\ل الغ1لY والغ.مز منهم'،
وأ%نت على أ%هل, الص_فاء غليظ

وس'م>يت. غ%ي_اظاv، ولست. بغائظ{
عدو�اv، ولكن للص_د1يق, ت.غ1يظ



،vفل ح.ف1ظ% الرحن' ر'وح.ك ح.ي_ة
ول وه\ي. ف ال4رواح, حي ت.ف1يظ

ع.د'وeك. م.سرور¬، وذو الو'د>، بالذي
ي.رى منك من غي\ظ، عليك ك%ظيظ

وكان ال�ض.ي\ن' هذا فارساv وكانت معه راية علي�، كرم الل9ه وجهه، يوم.
ص1فYي. وفيه يقول، رضي الل9ه عنه:

ل1م.ن\ رايةD سوداء# ي.خ\ف�ق' ظ1ل©ها،
إ,ذا قيل: ق%د>م\ها ح'ض.ي\ن'، ت.ق%د_ما

وي'ور,د'ها للط�ع\ن, حت ي'ز,ير.ها
ح1ياض. ال%نايا، ت.ق}ط�ر الوت. والد�ما

@غوغ: الغاغ�: ال%ب.ق'، واحدته غاغةD، والغاغة�: نبات يشبه الرب'ون 
*)

قوله «الربون» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس: الرنوي.). وف حديث
عمر: قال له ابن عوف: ي.ح\ض'ر'ك. غ%و\غاء� الناس,، أ%صل الغ.و\غاء3

ال%راد' حي ي.خ1فe للط�يان1 ث استعي للس_ف1لة1 من الناس,
وال�ت.س.ر>عي إل الشر>، ويوز أ%ن يكون من الغ.و\غاء3 الصوت1 وال%ل%بة1 لكثرة

ل%غ.ط1هم وص1ياح1ه,م.
@غترف: الت_غ.ت\ر'ف' مثل الت_غ.ط}ر'ف1: الكب؛ وأ%نشد ال4حر:

فإنك إن عاد.ي\ت.ن غ%ض1ب. ال%صى
عليك، وذو ال%بeورة1 ال�ت.غ.ت\ر,ف'

ويروى: التغ.ط}ر,ف'، قال: يعن الرب تبارك وتعال؛ قال أ%بو منصور: ول
،vيوز أ%ن يوص.ف. الل9ه تعال بالت_غ.ت\ر'ف، وإن كان معناه تكبا

ل4نه عز وجل ل يوص.ف إل با وص.ف. به لفظاv ل معن.
@غدف: الغ'داف: الغ'راب، وخص بعضهم به غ�راب القيظ الضخ\م. الواف1ر.

،vدافا�الناحي، والمع غ�د\فانD، وربا س'م�ي الن_س\ر' الكثي' الريش, غ
وكذلك الشعر ال4سود الطويل والناح ال4سود. وشعر¬ غ�داف: أ%سود وافر؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
ت.ص.ي_د' ش'ب_ان% الرجال بفاح1م

غ�داف{، وت.ص\طادين ع'ث9اv وج'د\ج'دا
(* قوله «عثاv» بالثاء الثلثة كما ف مادة عثت فما وقع ف هذا البيت ف



مادة جدد عشاv بالشي العجمة تبعاv للصل خطأ.)
وقال رؤبة:

ر'كYب ف جناح1ك الغ'داف
من الق�دامى ومن ال%واف

وج.ناح غ�داف: أ%سود طويل؛ قال الكميت يصف الظ�ليم. وب.ي\ض.ه:
ي.ك}س'وه وح\فاv غ�دافاv من ق%طيفته

ذات1 الف�ض'ول, مع الشفاق وال%د.ب
ويقال: أ%سود غ�دافê إذا كان شديد السواد ن'سب. إل الغ'داف، وقيل: كل

أ%س\ود. حال1ك{ غ�داف¬.
واغد.و\د.ف. الليل� وأ%غ}د.ف.: أ%ق}ب.ل وأ%رخى س'د'ول%ه. وأ%غ}د.ف.

الليل� ستوره إذا أ%رسل ستور ظ�ل%مه؛ وأ%نشد:
حت إذا الليل� الب.ه,يم' أ%غ}د.فا

وأ%غ}د.ف%ت1 الرأ%ة ق1ناعها: أ%رسلته. وأ%غ}د.ف ق1ناع.ه: أ%رسله على
وجهه؛ قال عنترة:

إن} ت'غ\د1ف دون الق1ناع.، فإنن
ط%بÒ بأ%خ\ذ1 الفار,س, ال�س\ت.ل}ئ1م

وأ%غ}د.ف. عليه س1ت\راv: أ%ر\سله. وف الديث: أ%نه أ%غ}د.ف. على علي�
وفاط1مة، عليهما السلم، س1تراv أ%ي أ%رسله؛ روي أ%نه حي قيل له هذا علي�

وفاطمة قائمي, بالسeد_ة فأ%ذ1ن% لما فدخل، فأ%غ}د.ف. عليهما
خ.م1يصةv سوداء أ%ي أ%رسلها. وأ%غدف بالطائر وأ%غدف عليه: أ%رسل عليه الشبكة.

وف الديث: إن� قل}ب الؤمن أ%ش.دe اض\ط1راباv من ال%طيئة ي'صيب'ها من
الطائر حي ي'غ\د.ف' به؛ أ%راد حي ت'ط}ب.ق' الش>باك' عليه فيضطرب

لي'ف}ل%ت.؛ وأ%غدف. الصياد' الشبكة على الصيد.
والغ1د\ف%ة�: ل1باس' ال%ل1ك. والغ1دفة� والغ.د.ف%ة�: لباس الفول 

*)
قوله «والغدفة لباس الفول» كذا ضبط ف الصل.) والد_ج\ر ونوها.

وع.ي\ش م'غ\د1ف: م'ل}بس واسع. والقوم' ف غ1داف{ من عيشتهم أ%ي ف
ن.ع\مة وخص\ب وسع.ة. وأ%غ}د.ف. ف خ1تان الصب�: استأ}ص.له؛ عن اللحيان، قال

ابن سيده: وعندي أ%ن أ%غ}د.ف ترك منه وأ%س\ح.ت. استأ}صله. وقال اللحيان:
أ%غ}د.ف ف خ1تان الصب إذا ل ي'س\ح1ت، وأ%س\ح.ت إذا استأ}صل. ويقال:



إذا خ.ت.ن\ت فل ت'سحت، ومعن ل ي'غ\دف أ%ي ل ي'ب\ق شيئاv كبياv من
اللد، ول ي.ط}حر: ل ي.س\تأ}صل. وأ%غ}د.ف البحر اع\ت.كر.ت أ%م\واجه.

والغاد1ف': ال%ل�ح، يانية. والغاد1ف' وال1غد.فة� والغادوف
وال1غ\د.ف': ال1ج\داف'، يانية.

.vكثيا vإذا أ%خذ منه شيئا vواغ}ت.دف. فلن من فلن اغ}ت1دافا
@غذف: الغ.ذ�وف: لغة ف الع.ذ�وف؛ حكاها ابن دريد وأ%نكرها السياف.

@غذرف: الت_غ.ذ}ر'ف: ال%ل1ف؛ عن ثعلب.
@غرف: غ%ر.ف. الاء4 وال%ر.ق. ونوها ي.غ\ر'ف�ه غ%ر\فاv واغ}ت.ر.ف%ه

�واغ}ت.ر.ف. منه، وف الصحاح: غ%ر.فت' الاء بيدي غ%ر\فاv. والغ.ر\فة
والغ'رفة: ما غ�ر,ف، وقيل: الغ.ر\فة الر_ة الواحدة، والغ'رفة ما اغ}ت'ر,ف.

وف التنزيل العزيز: إل م.ن اغ}تر.ف. غر\فة، وغ�ر\فة؛ أ%بو العباس:
غ�ر\فة قراءة عثمان ومعناه الاء الذي ي'غ\تر.ف' نفسه، وهو السم، والغ.ر\فة
الر_ة من الصدر. ويقال: الغ'رفة، بالضم، م1لء اليد. قال: وقال الكسائي

لو كان موضع' اغ}تر.ف غ%ر.ف اخترت الفتح ل4نه ير'ج على ف%ع\لة، ولا
كان اغترف ل يرج على ف%ع\لة. وروي عن يونس أ%نه قال: غ%ر\فة وغ�ر\فة

عربيتان، غ%ر.ف}ت غ%رفة، وف القد\ر غ�ر\فة، وح.س.و\ت' ح.س\وةv، وف الناء
ح'س\وة. الوهري: الغ'رفة، بالضم، اسم الفعول منه ل4نك ما ل ت.غ\ر,فه
ل تسميه غ�رفة، والمع غ1راف مثل ن'ط}فة ون,طاف. والغ'رافة: كالغ'ر\فة،

والمع غ1راف¬. وزعموا أ%ن اب\نة% ال�ل%ن\د.ى وض.ع.ت\ ق1لدتا على
س'ل%ح\فاة فان\سابت ف البحر قالت: يا قوم، ن.زاف1 نزاف ل يبق ف البحر غي

غ1راف.
والغ1راف' أ%يضاv: م1كيال ض.خ\م مث}ل ال1راف، وهو الق%ن\ق%ل.

وال1غ\رفة�: ما غ�ر,ف. به، وبئر غ%روف: ي'غ\ر.ف ماؤها باليد. ودلو
غ%ر,يف¬ وغريفة: كثية ال4خذ من الاء. وقال الليث: الغ.ر\ف غ%ر\ف�ك الاء

باليد أ%و بال1غ\رفة، قال: وغ%ر\ب¬ غ%ر'وف¬ كثي ال4خذ للماء. قال:
وم.زادةD غ%ر\ف1ي_ةD وغ%ر.ف1ي_ةD، فالغ.ر\في_ة ر.قيقةD من ج'لود ي'ؤتى با

من البحرين، وغ%ر.فية د'بغت بالغ.ر.ف. وسقاء غ%ر\ف%ى أ%ي م.د\بوغ
بالغ.رف. ونر غ%ر_اف¬: كثي الاء. وغيث غر_اف: غزير؛ قال:

ل ت.س\ق1ه ص.ي>ب. غ%ر_اف{ ج'ؤ.ر\
ويروى عز_اف، وقد تقدم.



وغ%ر.ف. الناص1ية% ي.غ\ر,ف�ها غ%ر\فاv: جز_ها وحل%قها. وغ%ر.ف}ت'
ناصية% الف%رس: قطعت'ها وج.ز.ز\ت'ها، وف الديث: أ%ن رسول الل9ه، صلى الل9ه

عليه وسلم، نى عن الغارفة، قال ال4زهري: هو أ%ن ت'س.و>ي ناصيتها
م.ق}ط�وعة على وس.ط ج.بين,ها. ابن العراب: غ%ر.ف شعره إذا ج.ز_ه، ومل%طه إذا

حل%قه. وغ%ر.ف}ت' الع.و\د.: ج.ز.ز\ته والغ'ر\فة�: ال�صلة� من الشعر؛
ومنه قول قيس: ت.كاد' ت.ن\غ.ر,ف' أ%ي تنقطع.

قال ال4زهري: والغارفة� ف الديث اسم من الغ.ر\فة جاء على فاعلة
كقولم سعت راغ1ية% البل، وكقول الل9ه تعال: ل ت.س\م.ع فيها لغ1يةv، أ%ي

ل%غ\واv، ومعن الغارفة1 غ%ر\ف' الناصية1 م'ط%ر_ز.ةv على البي:
والغارفة ف غي هذا: الناقة السريعة السي، سيت غارفة ل4نا ذات ق%ط}ع؛ وقال

الطاب: يريد بالغارفة الت ت.ج'زe ناصيتها عند ال�ص1يبة. وغر.ف
شع.ره إذا ج.ز_ه، ومعن الغارفة فاعلة بعن م.ف}عولة كعيشة راضية. وناقة

غارفة: سريعة السي. وإبلD غ%وار,ف' وخيل م.غار,ف: كـأ%نا ت.غ\ر,ف'
ال%ر\ي. غ%ر\فاv، وفرس م1غ\ر.ف¬؛ قال مزاحم:

بأ%يدي الل�هام1يم الطYوال, الغار,ف
ابن دريد 

(* قوله «ابن دريد» بامش الصل: صوابه أ%بو زيد.): فرس
غ%ر_اف¬ ر.غيب' 

(* قوله « رغيب» هو ف الصل بالغي العجمة وف القاموس
بالاء الهلة.) الش_ح\وة1 كثي ال4خذ بقوائمه من ال4رض.
وغ%ر.ف. الشيء4 ي.غ\ر,ف�ه غ%ر\فاv فانغر.ف.: ق%ط%ع.ه فان\ق%ط%ع.. ابن

ال4عراب: الغ.ر\ف' الت_ث%ن والنقصاف'؛ قال قيس بن ال%ط1يم:
ت.نام' عن ك1ب\ر شأ}ن,ها، فإذا
قام.ت\ ر'و.ي\داv ت.كاد' ت.ن\غ.ر,ف'

قال يعقوب: معناه تتث%ن_ى، وقيل: معناه ت.ن\قص1ف من د1ق�ة خ.ص\رها.
وان\غ.ر.ف العظم: انكسر، وقيل: انغرف الع'ود ان\ف%ر.ض. إذا ك�س3ر ول

ي'ن\عم ك%س\ر'ه. وان\غ.ر.ف. إذا مات.
والغ'ر\فة: الع1لYي�ة�، والمع غ�ر'فات وغ�ر.فات وغ�ر\فات وغ�ر.ف.

والغ'رفة: السماء السابعة؛ قال لبيد:
س.و_ى فأ%غل%ق. دون% غ�ر\فة1 ع.ر\ش1ه1،



س.ب\عاv طباقاv، وفوق ف%ر\ع ال%ن\ق%ل,
كذا ذكر ف الصحاح، وف الكم: فوق فرع ال%ع\ق1ل؛ قال: ويروى

ال%ن\قل، وهو ظهر البل؛ قال ابن بري: الذي ف شعره: دون ع1ز_ة ع.رشه.
وال%ن\قل�: الطريق ف البل. والغ'ر\فة�: ح.ب\ل مع\قود بأ�ن\شوطة{ ي'لق%ى ف

ع'ن'ق البعي. وغ%ر.ف البعي. ي.غر,ف�ه ويغ\ر'فه غ%ر\فاv: أ%لقى ف رأ}سه
الغ'رفة، يانية. والغ.ر,يفة�: النع\ل� بلغة بن أ%س.د، قال شر: وطي>ء

Dال%ل%ق'. والغريفة: ج,ل}دة �تقول ذلك، وقال اللحيان: الغ.ر,يفة� النع\ل
م'ع.ر_ضةD فارغة نو من الش>ب\ر من أ%د.م م'ر.ت_بة ف أ%سف%ل, ق1راب

السيف ت.ت.ذ%ب\ذ%ب وتكون م'ف%ر_ضة م'ز.ي_نة؛ قال الطرماح وذكر م1ش\فر.
البعي:

ت'م1رe على الو,راك1، إذا ال%طايا
ت.قاي.س.ت1 الن>جاد. من الو.جي,

خ.ريع. الن_ع\و, م'ض\ط%ر,ب الن_واحي،
كأ%خ\لق, الغ.ريفة1 ذي غ�ض'ون1

(* قوله «ذي غضون» كذا بالصل، قال الصاغان: الرواية ذا.)
وخ.ريع م.نصوب بتمر� أ%ي تر� على الو,راك1 م1ش\فراv خ.ريع الن_ع\و؛

والن_ع\و' ش.قe ال1شفر وجعله خ.ل%قاv لنع'ومته. وقال اللحيان: الغ.ريفة
ف هذا البيت النع\ل اللق، قال: ويقال لنعل السيف إذا كان من أ%د.م

�غ%ريفة أ%يضاv. والغ.ريفة� والغ.ريف': الشجر ال�ل}ت.فe، وقيل: ال4ج.م.ة
من الب.ر\د1ي> وال%ل}فاء والق%ص.ب,؛ قال أ%بو حنيفة: وقد يكون من

الس_ل%م, والض_ال,؛ قال أ%بو كبي:
يأ}وي إل ع'ظ}م, الغ.ريف، ون.ب\ل�ه

كس.وام, د.ب\ر, ال%ش\ر.م, ال�ت.ث%و>ر
وقيل: هو الاء الذي ف ال4ج.مة؛ قال ال4عشى:

كب.ر\د1ي�ة الغ1يل,، و.س\ط� الغ.ريـ
ـف، قد خال%ط% الاء� منها الس_ريرا

الس_رير': ساق الب.ر\دي�. قال ال4زهري: أ%ما ما قال الليث ف الغريف
إنه ماء ال4ج.مة1 فهو باطل. والغ.ريف': ال4جة نف}س'ها با فيها من

شجرها. والغ.ريف: الماعة� من الشجر ال�ل}تف� من أ%ي شجر كان؛ قال
ال4عشى:كبدية الغ1يل، وسط الغريـ



ـف، ساق. الر>صاف' إليه غ%ديرا
أ%نشده الوهري؛ قال ابن بري: عجز بيت ال4عشى لصدر آخر غي هذا وتقرير

البيتي:
كبدية الغيل، وسط الغريف،

إذا خالط الاء منها السeرورا
والبيت الخر بعد هذا البيت ببيتي وهو:

أ%و, اس\ف%ن\ط% عان.ة% ب.ع\د. الرeقا
د1، ساق. الر>صاف' إليه غديرا

والغ.ر\ف' والغ.ر.ف': شجر يدبغ به، فإذا يبس فهو الث©مام، وقيل:
الغ.ر.ف من ع1ضاه القياس وهو أ%ر.ق©ها، وقيل: هو الثمام ما دام أ%خضر، وقيل:

هو الثمام عام�ة؛ قال الذل:
أ%م\س.ى س'قام¬ خ.لءé ل أ%ن,يس. به

غ%ي' الذYئاب,، وم.ر� الر>يح بالغ.ر.ف
سقام¬: اسم واد، ويروى غي السباع؛ وأ%نشد ابن بري لرير:

يا ح.ب�ذا ال%ر\ج' بي الد_ام, وال�د.مى،
فالر>م\ث� من ب'ر\قة الر_و\حان1 فالغ.ر.ف'

ال4زهري: الغ.ر\ف، ساكن الراء، شجرةD يدبغ با؛ قال أ%بو عبيد: هو
الغ.ر\ف' والغلف، وأ%م�ا الغ.ر.ف' فهو جنس من الث©مام ل ي'دبغ به.

والث©مام أ%نواع: منه الغ.ر.ف وهو ش.بيه بال4س.ل وت'ت�خذ منه ال%كانس ويظل9ل
به الزاد' في'ب.ر>د الاء؛ وقال عمرو ابن ل%جإ� ف الغ.ر\ف:

ت.ه\م1زه' الك%فe على ان\ط1وائها،
ه.م\ز ش.ع1يب الغ.رف1 من ع.ز\لئها

يعن م.زادةv د'بغت بالغ.ر\ف. وقال الباه1ليe ف قول عمرو بن لإ:
الغ.ر\ف جلود ليست بق%ر.ظ1ية ت'د\بغ ب.ج.ر، وهو أ%ن يؤخذ لا ه'د\ب ال4ر\طى

فيوضع ف م1ن\حاز وي'د.ق�، ث ي'طرح عليه التمر فتخرج له رائحة خ.م\رة،
ث يغرف لكل جلد مقدار ث يدبغ به، فذلك الذي ي'غرف يقال له الغ.ر\ف،
وكل© م1قدار جلد من ذلك النقيع فهو الغ.ر\ف، واحده وجيعه سواء، وأ%هل

الطائف يسمونه الن_ف}س. وقال ابن ال4عراب: يقال أ%ع\ط1ن ن.ف}ساv أ%و
ن.ف}س.ي\ن أ%ي د1ب\غةv من أ%خ\لط1 الد>باع يكون ذلك قدر كف من الغ.ر\فة

وغيه من ل1حاء الشجر. قال أ%بو منصور: والغ.ر\ف الذي ي'د\بغ به اللود



معروف من شجر البادية، قال: وقد رأ%يته، قال: والذي عندي أ%ن اللود
الغ.ر\فية منسوبة إل الغ.ر\ف الش_جر ل إل ما ي'غ\رف باليد. قال ابن

ال4عراب: والغ.ر.ف الث©مام بعينه ل ي'دبغ به؛ قال ال4زهري: وهذا الذي قاله
ابن العراب صحيح. قال أ%بو حنيفة: إذا جف الغ.ر.ف فمضغ\ت.ه ش.ب_ه\ت.
رائحته برائحة الكافور. وقال مرة: الغ.ر\ف، ساكنة الراء، ما د'بغ بغي

الق%ر.ظ، وقال أ%يضاv: الغر\ف، ساكنة الراء ضروب ت'جمع، فإذا دبغ با اللد
سي غ%ر\فاv. وقال ال4صمعي: الغر\ف، بإسكان الراء، جلود يؤتى با من

البحرين. وقال أ%بو خ.ي\رة: الغ.ر\فية يانية وب.ح\رانية، قال: والغ.ر.فية،
متحركة الراء، منسوبة إل الغ.ر.ف. ومزادة غ%ر\فية: مدبوغة بالغ.ر\ف؛ قال

ذو الرمة:
و.ف}راء غ%ر\فية{ أ%ث}أ%ى خ.وار,ز'ها
م'ش.ل}ش.لD ض.ي_ع.ت\ه بينها الك�ت.ب'

يعن مزادة دبغت بالغ.ر\ف؛ وم'ش.لش.ل: من نعت الس_ر.ب ف قوله:
ما بال� عينك منها الاء ي.ن\س.كب'،

كأ%ن_ه من ك�ل%ى م.ف}ر,ي_ة س.ر.ب'؟
قال ابن دريد: السر.ب' الاء ي'ص.بe ف الس>قاء ليدبغ فتغ\ل�ظ س'يوره؛

وأ%نشد بيت ذي الرمة وقال: من روى سرب، بالكسر، فقد أ%خطأ% وربا جاء
الغرف بالتحريك؛ وأ%نشد:

وم.ر> الر�يح بالغ.ر.ف
قال ابن بري: قال علي بن حزة قال ابن ال4عراب: الغ.ر\ف ضروب تمع،

فإذا دبغ با اللد سي غ%ر\فاv. أ%بو حنيفة: والغ.ر.ف شجر ت'عمل منه
الق1س3ي� ول يدب'غ به أ%حد. وقال القزاز: يوز أ%ن يدبغ بورقه وإن كانت

الق1س3يe ت'عمل من عيدانه. وحكى أ%بو ممد عن ال4صمعي: أ%ن الغر\ف يدبغ
بورقه ول يدبغ بعيدانه؛ وعليه قوله: وف}راء غ%ر\فية؛ وقيل: الغرفية ههنا
ال%ل4ى، وقيل: هي الدبوغة بالتمر وال4ر\طى واللح,، وقال أ%بو حنيفة:

مزادة غر.فية وقر\بة غرفية؛ أ%نشد ال4صمعي:
كأ%ن� خ'ض\ر. الغ.ر.ف1ي�ات1 الو'س'ع\

نيطت\ بأ%ح\قى م'ج.ر\ئش_ات1 ه'م'ع\
وغ%ر.ف}ت اللد: د.ب.غ\ته بالغرف. وغ%ر,ف%ت البل، بالكسر، ت.غ\ر.ف'

غ%ر.فاv: اشتكت من أ%كل الغ.ر.ف. التهذيب: وأ%ما الغ.ريف فإنه الوضع الذي



تكثر فيه ال%ل}فاء والغ.ر\ف وال4باء وهي القصب والغ.ضا وسائر الشجر؛
ومنه قول امرئ القيس:

وي.ح'شe ت.ح\ت. الق1د\ر, ي'وق1د'ها
بغ.ض.ا الغ.ر,يف1، فأ%ج\م.ع.ت\ ت.غ\لي

وأ%ما الغ1ر\ي.ف' فهي شجرة أ�خرى بعينها.
والغ1ر\ي.ف'، بكسر الغي وتسكي الراء: ضرب من الشجر، وقيل: من نبات

البل؛ قال أ�ح.ي\حة بن ال�لح, ف صفة نل:
إذا ج'ماد.ى م.ن.ع.ت\ ق%ط}ر.ها،
زان% ج.ناب ع.ط%ن¬ م'ع\ص1ف'
م.ع\ر.و\ر,ف¬ أ%س\ب.ل% ج.ب_اره،

ب,حاف%ت.ي\ه1، الشeوع' والغ1ر\ي.ف'
قال أ%بو حنيفة: قال أ%بو نصر الغ1ر\ي.ف' شجر خ.و�ار مثل الغ.ر.ب,، قال:

وزعم غيه أ%ن الغ1ر\يف الب\د1ي�؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة لات:
رواء ي.س3يل الاء� ت.ح\ت. أ�صول1ه1،

ي.م1يل� به غ1يلD بأ%د\ناه غ1ر\ي.ف'
والغ1ر\ي.ف': رمل لبن سعد. وغ�ر.ي\ف¬ وغ%ر�اف¬: اسان. والغ.ر_اف':

فرس خ'ز.ز. بن ل�وذان.
@غرضف: الغ'رض'وف: كل ع.ظم لي�ن� ر.خ\ص ف أ%ي موضع كان، زاد التهذيب:

يؤكل، قال: وداخل� الق�وف1 غ�ر\ضوف، والغ'ر\ض'وف: العظم الذي على ط%رف
ال%حالة، والغ'ض\روف لغة فيهما. والغ'ر\ضوفان من الفرس: أ%طراف الكتفي من

أ%عاليهما ما دق� عن صلبة العظم,، وها عص.بتان ف أ%طراف الع.ي\رين من
أ%سافلهما. وغ�ر\ض'وف ال4نف: ما ص.ل�ب من مارنه فكان أ%ش.د_ من اللحم

وأ%لي. من العظم، ومار,ن� ال4نف غ�ر\ض'وف، ون'غ\ض' الكتف غ�ر\ض'وف.
@غرنف: الغ1ر\ن,ف'، بكسر النون؛ عن أ%ب حنيفة: الياس1م'ون؛ وروى بيت

حات:
رواء يسيل الاء تت أ�صوله،

ييل به غ1يل بأ%د\ناه غ1ر\ن,ف'
ويروى غ1ر\يف، وقد تقد�م ف ترجة غرف.
@غسف: الغ.س.ف': الس_واد؛ قال ال4فوه:

حت إذا ذ%ر_ ق%ر\ن� الشم\س, أ%و ك%ر.ب.ت\،



وظ%ن_ أ%ن} س.و\ف. ي'ول ب.ي\ض.ه الغ.س.ف'
ابن بري: والغ.س.ف' الظ©ل}مة؛ قال الراجز:

حت إذا الليل� ت.ج.ل�ى وان\ك%ش.ف\،
وزال عن ذلك الرeب حت انغ.س.ف\

وقرأ% بعضهم: ومن شر� غاس1ف{ إذا و.ق%ب؛ ومنه قول ال4فوه:
وظ%ن_ أ%ن سوف يول بيضه الغسف

@غضف: غ%ض.ف. الع'ود. والشيء4 ي.غ\ض1ف�ه غ%ض\فاv فانغض.ف. وغ%ض_ف%ه
ف%ت.غ.ض_ف.: كسره فانكسر ول ي'ن\ع1م كسره. وتغض_ف عليه أ%ي مال% وت.ثن_ى

وتكس_ر، وت.غ.ض_فت ال%ي�ة: تل%و�ت وتكس�رت؛ قال أ%بو كبي ال�ذل:
،Dإل ع.واب,س' كال1راط1 م'ع1يدة
بالل�يل,، م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف1

وكل© متثن متكس�ر م'ستر\خ أ%غ}ض.ف'، وال�نثى غ%ض\فاء. وغ%ض1فت ال�ذن
غ%ض.فاv وهي غ%ض\فاء: طالت واس\ترخت وتكس�رت، وقيل: أ%قبلت على الوجه،

وقيل: أ%دبرت إل الرأ}س وانكسر طر.ف�ها، وقيل: هي الت تتثن أ%طرافها على
باطنها، وهي ف الكلب إقبال ال�ذن على القفا. وكلب¬ أ%غ}ض.ف' وكلب

غ�ض\ف، وقد غ%ض1ف.، بالكسر، إذا صار مسترخي ال�ذن. التهذيب: الت_غ.ضeف'
والتغ.ضeن' والتغيeف' واحد، ومن ذلك قيل للكلب غ�ض\ف¬ إذا استرخت
آذانا على الارة من طولا وس.عتها. وقال ابن ال4عراب: الغاض1ف' من

الكلب التكس�ر أ%على أ�ذنه إل مقد_مه، وال4غضف' إل خلفه. والغ'ض\ف':
vوغ%ض.فانا vذنه غ%ض\فا�كلب الصي\د من ذلك صفة غالبة. وغ%ض.ف. الكلب' أ

وغ%ض\فاناv: ل%واها، وكذلك إذا لوت\ها الر>يح، وقيل: غ%ض.فها أ%رخاها
وكسرها. والغ.ض.ف'، بالتحريك: اس\ت1ر\خاء ف ال�ذن، وف التهذيب: الغضف

استرخاء أ%على ال�ذن على مارتا من س.عتها وع1ظ%مها. والغ.ض\فاء من العز:
ال�ن\ح.ط�ة� أ%طراف ال�ذني من طولما. وال�غ\ض1ف': كال4غضف.ابن

شيل: الغ.ض.ف' ف ال�س\د استرخاء أ%جفانا الع'ل على أ%عينها، يكون ذلك من
الغ.ض.ب والك1ب.ر، قال: ومن أ%ساء ال4سد ال4غ}ض.ف'، وقال أ%بو النجم

يصف ال�سد:
وم'خ\د1رات تأ}كل الط�و�افا،
غ�ض\ف ت.د'قe ال4ج.م. ال%ف�افا

قال: ويقال الغ.ض.ف' ف ال�س'د كثرة أ%وبارها وتثن>ي جلودها؛ وقال



الق�طامي:
غ�ض\ف ال1مام, ت.ر.ح_ل�وا

وقال الليث: ال4غ}ضف من السباع الذي انكسر أ%على أ�ذنه واست.رخ.ى
أ%صله، وأ�ذنD غ%ض\فاء وأ%نا أ%غ}ض1ف�ها، وان\غ.ضف%ت أ�ذنه إذا انكسرت من غي

خ1ل}قة، وغ%ض1فت إذا كانت خ1ل}قة، والغ.ض.ف' انكسارها خلقة؛ وقوله:
لا تآز.ي\نا إل د1فء الك�ن'ف\،

ف ي.و\م, ريح� وض.باب� م'ن\غ.ض1ف\
إنا عن بالنغضف الضباب الذي بعضه فوق بعض. ويقال للسماء أ%غ}ض.ف%ت

إذا أ%خال%ت للمطر، وذلك إذا ل%ب,سها الغ.يم، كما يقال ليل أ%غضف إذا
أ©لب,س. ظ%لمه. ويقال: ف أ%شفاره غ%ض.ف¬ وغ%ط%ف بعن واحد. ونلة م'غ\ض1ف

وم'غ\ض1فة: كثر س.ع.ف�ها وساء4 ثرها. وثرة م'غ\ض1فة: ل ي.ب\د'
ص.لح'ها. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه ذكر أ%بواب الر>با ث قال: ومنه

الثمرة ت'باع وهي م'غ\ض1فة؛ قال شر: ث%ر.ة م'غ\ضفة إذا تقاربت من
الد\راك ول�ا ت'د\ر,ك. وقال أ%بو عمرو: ال�غ\ض1ف%ة ال�تد.لYية ف شجرها

مسترخية، وكل© م'سترخ أ%غضف؛ رواه عنه أ%بو عبيد؛ قال: وإنا أ%راد عمر،
رضي الل9ه عنه، أ%نا تباع ول ي.ب\د' ص.لح'ها فلذلك جعلها م'غ\ضفة.

وقال أ%بو عدنان: قالت ل ال%نظل1ي�ة أ%غ}ضف%ت النخلة إذا أ�وق1ر.ت\؛ ومنه
الديث: أ%نه قدم خ.ي\ب بأ%صحابه وهم م'س\ع1ن'ون والثمرة� م'غضفة.

ويقال: نزل فلن ف البئر فانغ.ض.ف%ت عليه أ%ي انارت عليه. وتغضفت البئر إذا
تد_مت أ%ج\وال�ها. وان\غ.ض.فت عليه البئر: ان\ح.درت؛ قال العجاج:

وان\غ.ض.ف%ت\ ف م'ر\ج.ح1ن� أ%غ}ض.فا
شبه ظلمة الليل بالغ'بار. وانغ.ض.ف القوم ف الغبار: دخلوا فيه. وغ%ض.ف

ي.غ\ض1ف' غ�ض'وفاv: ن.ع1م بال�ه، فهو غاض1ف¬. والغاض1ف': الناعم' البال؛
وأ%نشد:

ك%م, اليوم. م.غ\ب'وطD ب.ي\ر,ك بائس¬،
وآخ.ر' ل ي'غ\ب.ط} ب.ي\ر,ك غاض1ف'

وع.ي\ش¬ أ%غ}ض.ف' وغاضف: واسع ناع1م ر.غ%د¬ ب.ي>ن' الغ.ض.ف. ابن
ال4عراب: سنة غ%ض\فاء إذا كانت م}ص1بة. وقال م.ع\ن بن س.وادة%: عيش¬ أ%غضف

إذا كان ر.خ1ي�اv خ.ص1يباv. ويقال: ت.غ.ض_فت عليه الدنيا إذا كثر خيها
وأ%قبلت عليه. وع.ط%ن¬ م'غ\ض1ف¬ إذا كث�ر ن.ع.م'ه ورواه ابن السكيت



م'ع\ص1ف، وقال: هو من الع.ص\ف وهو ورق الزرع وإنا أ%راد خ'وص سع.ف النخل؛ وقال
أ�ح.يحة� بن اللح:

إذا ج'مادى م.ن.ع.ت\ ق%ط}ر.ها،
زان% ج.ناب ع.طن¬ م'غ\ض1ف'

أ%راد بالع.ط%ن ههنا نيلة الر�اسخة% ف الاء الكثية% المل، وقد
تقد�م هذا البيت ف ترجة عصف أ%يضاv، وذكرنا هناك ما فيه من الختلف.

وغ%ض.ف الفرس' وغيه ي.غ\ض1ف' غ%ض\فاv: أ%خذ من ال%ر\ي بغي حساب.
والغ.ض.ف': شجر بالند يشبه النخل ويتخذ من خوص1ه ج,لل، وقال الليث: هو

كهيئة النخل سواء من أ%سفله إل أ%ع\له سع.ف¬ أ%خضر مغشìى عليه ونواه
مقش_ر بغي ل1حاء؛ قال أ%بو حنيفة: الغ.ض.ف' خوص جيد تتخذ منه الق1فاع

الت ي'حمل فيها الهاز كما يمل ف الغرائر، تتخذ أعدالv فلها بقاء،
ونبات شجره كنبات النخل ولكن ل يطول وي'خرج ف رؤوسها ب'س\راv ب.ش1عاv ل

يؤكل، قال: وتتخذ من خوصه ح'ص\ر أ%مثال الب'سط تسمى الس>مام، الواحدة
س'م_ةD، وت'ف}ت.رش السeم�ة ع1شرين سنة. الدينوري: وأ%جود اللYيف للحبال

الك1ن\بار'، وهو ليف الن�ار.ج,يل، وأ%ج\ود الكنبار الص>ين، وهو أ%سود
يسمونه الق%ط1ي�ا، والغ'ض\ف' الق%طا ال�ون�؛ قال ابن بري: صوابه والغ.ض.ف'

الق%طا ال�ون.
غيه: والغ.ض.فة ضرب من الطي قيل إنا الق%طاة الوني�ة، والمع غ%ض.ف¬

وغ�ض.ي\ف¬: موضع. وس.هم أ%غ}ض.ف' أ%ي غ%ل1يظ� الر>يش، وهو خلف
ال4ص\مع. وأ%غ}ض.ف الليل� أ%ي أ%ظلم واس\ود_. وليل أ%غ}ض.ف' وقد غ%ض1ف

غ%ض.فاv. وت.غ.ض_ف علينا الليل: أ%لبسنا؛ وأ%نشد:
بأ%ح\لم, ج'ه�ال إذا ما ت.غ.ض_فوا

التهذيب: والغضف الليل؛ وأ%نشد:
ف ظ1لY أ%غ}ض.ف. ي.د\ع'و هام.ه الب'وم

ال4صمعي: خ.ض.ف. با وغ%ض.ف. با إذا ض.رط%.
@غضرف: الغ'ض\ر'وف: كل© ع.ظم ر.خ\ص لي�ن ف أ%ي� موضع كان. والغ'ض\ر'وف:

الع.ظم الذي على طرف ال%حالة1، والغ'ر\ض'وف' لغة فيهما . وف حديث
صفته، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%ع\رفه بات النeبوة أ%س\ف%ل من غ�ض\روف

كت1فه؛ غ�ض\روف' الكت1ف: رأ}س ل%و\ح1ه.
وامرأ%ة غ%ن\ض.ر,ف¬ وغ%ن\ضف1ي إذا كانت ض.خ\مة لا خ.واص1ر وبطون



وغ�ضون مثل خ.ن\ضرف وخ.ن\ضفي.
@غطف: الغ.ط%ف': كالوط%ف1، وهو كثرة ال�د\ب, وط�ول�ه، وقيل: الغ.ط%ف'

قل�ة� شعر الاجب وربا استعمل ف قلة ال�د\ب، وقيل: الغ.ط%ف انثناء
ال4شفار، وهو مذكور ف العي؛ عن كراع، وقد غ%ط1ف. غ%ط%فاv فهو أ%غ}ط%ف'.

وف حديث أ�م معب.د: وف أ%شفاره غ%ط%ف¬؛ هو أ%ن يطول شعر ال4جفان ث
ي.ت.ع.ط�ف.، ورواه الرواة: وف أ%شفاره ع.ط%ف¬، بالعي غي معجمة؛ وقال ابن
قتيبة: سأ%لت الر>ياشي فقال ل أ%دري ما الع.ط%ف، قال: وأ%حسبه الغ.ط%ف،

بالغي، وبه سي الرجل غ�ط%ي\فاv؛ وقال شر: ال4و\ط%ف' والغ}طف بعن
�واحد ف ال4شفار؛ وقال ابن شيل: الغ.ط%ف الوط%ف، والغط%ف': س.عة

الع.يش. وع.ي\ش¬ أ%غ}ط%ف مثل أ%غ}ض.ف: م'خ\صب. وغ�ط%ي\ف¬: اسم رجل؛ قال:
لت.جد.ن>ي بال4مي ب.ر�ا،

وبالق%ناة1 م1د\ع.ساv م1ك%ر_ا،
إذا غ�ط%ي\ف' السeل%م1يe ف%ر�ا

وبنو غ�ط%ي\ف: ح.ي�. وغ%ط%فان�: حي� من ق%ي\س ع.ي\لن وهو غ%طفان بن سعد
بن ق%ي\س ع.ي\لن؛ قال الشاعر:

لو ل تك�ن\ غ%ط%فان� ل ذنوب لا
إل9 لم.ت\ ذ%و'و أ%ح\ساب,ها ع'مرا

قال ال4خفش: قوله ل زائدة، يريد لو ل تكن لا ذنوب.
@غطرف: الغ1ط}ريف والغ'طار,ف: السيد 
(* قوله «والغطارف السيد» كذا بالصل

مضبوطاv، والذي ف القاموس: الغطراف، بالكسر.) الشريف' السخ1ي� الكثي
الي؛ وأ%نشد:

وم.ن ي.ك�ونوا قو\مه ت.غ.ط}ر.فا
والذي ف حديث س.ط1يح:

أ%ص.م_ أ%م ي.س\م.ع' غ1طريف' الي.من
الغ1طريف: السي>د، وجعه الغ.طاريف، وقيل: الغ1ط}ريف الفت الميل،

وقيل: هو السخ1ي� الس_ريe الشابe، ومنه يقال: باز¬ غ1ط}ريف. والغ1ط}ريف
والغ1ط}راف: البازي الذي أ�خذ من وك}ره. والغ1طريف: ف%ر\خ' البازي. وأ�م�

الغ1طريف: امرأ%ة من ب.ل}غ.ن\ب.ر بن عمرو بن تيم. وعن.ق¬ غ1ط}ريف
وخ1ط}ريف: واسع. والت_غ.ط}ر'ف: التك%بeر، قال:



فإن} ي.ك' س.ع\د¬ من ق�ر.ي\ش� فإن_ما،
ب.غ.ي\ر, أ%ب,يه من ق�ر.ي\ش�، ت.غ.ط}ر.فا

يقول: إنا ت.غ.ط}ر.ف. من وليته ول يك' أ%بوه شريفاv، وقد قيل ف ذلك
الت_غ.ت\ر'ف أ%يضاv. الوهري: الغ.ط}ر.فة� والت_غ.ط}ر'ف والت_غ.ت\ر'ف

التكب؛ وأ%نشد ال4حر ل�غلس بن ل%ق1يط:
فإن_ك، إن} عاد.ي\ت.ن غ%ض1ب. الص.ى

علي\ك.، وذو ال%بeورة1 ال�ت.غ.ط}ر,ف'
ويروى ال�ت.غ.ت\ر,ف'؛ وأ%نشد ابن بري لكعب بن مالك:

المد لل9ه الذي قد ش.ر_فا
قو\مي، وأ%ع\طاه\م معاv وغ%ط}ر.فا

قال: وقال ابن الط�ي\فان,ي�ة:
وإن ل%م1ن\ ق%و\م� ز'رارة� منهم'،

وع.م\رو وق%ع\قاع¬ أ�لك. الغطار,ف'
قال: وقال ج.ع\ونة العجلي:

وت.م\ن.ع'ها من أ%ن ت'س.ل�، وإن ت'خ.ف\
ت.ح'ل} د'ونا الشeمe الغ.طار,يف' من عج\ل,

وقال ابن ال4عراب: الت_غ.طر'ف الخ\تيال ف ال%شي خاص�ة.
@غفف: الغ'ف�ة�: الب'ل}غ.ة� من الع.ي\ش؛ قال الشاعر:

ل خ.ي. ف ط%م.ع� ي'د\ن إل ط%ب.ع�،
وغ�ف�ةD من ق%وام, الع.يش, ت.ك}ف1ين

والف%أ}رة� غ�ف�ة ال1ر� أ%ي ق�وت'ه، وقيل: الغفة الفأ}رة فلم ي'س.ق\؛
قال:

ي'د1ير' الن_هار. ب.ش\ء� له،
.�كما عال%ج. الغ'ف�ة% ال%ي\ط%ل

vيدير ن.هارا vالس>ن_و\ر، وهذا بيت ي'عايا به، يصف صبي�ا :�ال%ي\طل
أ%ي ف%ر\خ. ح'بار.ى ب.شء ف يده، وهو س.ه\م خ.ف1يف أ%و ع'صي�ةD صغية،

ويروى ب.ش\ر له. والغ'ف�ة والغ'ب�ة�: القليل من العيش. والغ'فة: الشيء
القليل من الر_بيع. واغ}ت.ف�ت1 الفرس واليل وت.غ.ف�ف%ت: نالت غ�فة من

الر_بيع ول ت'ك}ث1ر، وقيل: إذا س.م1ن بعض الس>م.ن. والغ}ت1فاف':
تناو'ل العل%ف. وقيل: الغ'فة كل قدي بال� وهو شرe الكل. والفعل كالفعل.



وغ�فة الناء والضر\ع: بقي�ة ما فيه. وت.غ.ف�فه: أ%خذ غ�ف�ته. وقال أ%بو
زيد: اغ}ت.ف�ت1 الال� اغ}ت1فافاv، قال: وهو الكل ال�قار,ب' والس>من'

ال�قار,ب؛ قال ط�ف%ي\ل الغ.ن.و,ي�:
،vف�ة�وك�ن�ا إذا ما اغ}ت.ف�ت1 اليل� غ

ت.ج.ر_د. ط%ل�ب' الت>رات1 م'ط%ل�ب
يقول: ت.ج.ر_د. طال1ب' الت>رة وهو م.طلوب مع ذلك، فرف%عه بإضمار هو

أ%ي هو م'ط%ل�ب¬؛ كما قال الراجز:
وم.ن\ه.ل� فيه الغ'راب' م.ي\ت'،
كأ%نه من ال�ج'ون1 ز.ي\ت'،

س.ق%ي\ت' منه القوم. واستق%ي\ت'
فيه الغراب ميت أ%ي هو ميت، والغ'ف�ة�: كال�ل}سة1 أ%يضاv، وهو ما

Òط}ب: غ%فeت.ناو.له البعي بف1يه على عجلة منه. ويقال لا ي.بس من ورق الر
.Òوق%ف

@غلف: الغ1لف: الص>وان وما اشتمل على الشيء كق%م1يص الق%ل}ب وغ1ر\ق1ئ1
البيض وك1مام الز_ه\ر وساه'ور الق%مر، والمع غ�ل�ف¬. والغ1لف': غلف

السيف والقارورة، وسيف أ%غ}ل%ف وقوس غ%ل}فاء، وكذلك كل شيء ف غ1لف:
وغ%ل%ف القار'ورة وغيها وغل�فها وأ%غ}ل%فها: أ%دخلها ف الغ1لف أ%و جعل
لا غلفاv، وقيل: أ%غ}ل%ف%ها جعل لا غ1لفاv، وإذا أ%دخلها ف غلف قيل:

غ%ل%فها غ%ل}فاv. وقلب أ%غ}لف' بي>ن الغ'ل}فة: كأ%نه غ�ش>ي بغلف فهو
ل ي.ع1ي شيئاv. وف التنزيل العزيز: وقالوا قلوبنا غ�ل}ف¬، وقيل: معناه

ص'مÒ، ومن قرأ% غ�ل�ف¬ أ%راد جع غ1لف أ%ي أ%ن قلوبنا أ%و\ع1ية للع1لم
كما أ%ن الغلف و,عاء لا ي'وع.ى فيه، وإذا سكنت اللم كان جع أ%غلف وهو

vلوبا�الذي ل يعي شيئاv. وف صفته، صلى الل9ه عليه وسلم: ي.ف}ت.ح ق
غ�ل}فاv أ%ي م'غ.ش_اة مغطاة، واحدها أ%غلف. وف حديث حذيفة وال�دري�:

القلوب أ%ربعة فقلب أ%غلف أ%ي عليه غ1شاء عن س.ماع الق وقبوله، وهو قلب
الكافر، قال: ول يكون غ�ل�ف جع أ%غلف ل4ن� ف�ع'لv، بالضم، ل يكون جع

أ%فعل عند سيبويه إل أ%ن يضطر شاعر كقوله:
ج.ر_د'وا منها و,راداv وش'ق�ر\

قال الكسائي: ما كان جع ف1عال وف%ع'ول وف%ع1يل، فهو على ف�ع'ل� مثقل.
وقال خالد بن جن\بة: ال4غلف فيما نرى الذي عليه ل1ب\سة ل يد_ر,ع\ منها



أ%ي ل ي'خر,ج منها. وتقول: رأ%يت أ%ر\ضاv غ%ل}فاء إذا كانت ل ت'رع
قبلنا ففيها كل© صغي وكبي من الكل3، كما يقال غلم أ%غلف إذا ل ت'قطع

غ�ر\ل%ت'ه، وغ%ل�ف}ت السر\ج والرح\ل؛ وأ%نشد:
ي.كاد' ير\مي الفات1ر. ال�غ.ل�فا

ورجل م'غ.ل�ف: عليه غ1لف من هذا ال4د.م ونوها.
والغ'ل}ف%تان: ط%رفا الشاربي ما يلي الص>ماغي، وهي الغ'ل}فة

والق�ل}فة.
وغلم أ%غلف: ل يتت كأ%ق}ل%ف.

والغ.ل%ف': ال1ص\ب الواسع. وعام¬ أ%غلف: م'خ\ص1ب كثي نباته. وعيش
أ%غل%ف: ر.غ%د¬ واسع. وسنة غ%ل}فاء: م'خ\ص1بة. وغ%ل%ف ل1ح\ي.ته بالطيب

وال1ن_اء والغالية وغ%ل�فها: لطخها، وكرهها بعضهم وقال: إنا هو غ%ل�ها.
وت.غ.ل�ف. الرجل� بالغالية وسائر الطيب واغ}ت.ل%ف.؛ ال4و�ل عن ثعلب،

وقال اللحيان: ت.غ.ل�ف. بالغالية وت.غ.ل�ل%، وقال بعضهم: ت.غ.ل�ف.
بالغالية إذا كان ظاهراv، فإذا كان داخل ف أ�صول الشعر قيل ت.غ.ل�ل%،

وغ%ل%ف. ل1ح\ي.ته بالغالية غ%ل}فاv. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: كنت
أ�غ%لYف' ليته بالغالية أ%ي ألطخها؛ وأ%كثر ما ي'قال غ%ل%ف. با ليته

غ%ل}فاv وغل�فها تغليفاv. والغالية: ض.ر\ب¬ مرك�ب من الطYيب.
والغ.ل}ف': شجر ي'د\ب.غ� به مثل الغ.ر\ف، وقيل: ل ي'د\بغ� به إل مع

الغرف.
والغ.ل1ف'، بفتح الغي وكسر اللم: نبت شبيه بال%لق ول يأ}كله شيء إل

الق�رود؛ حكاه أ%بو حنيفة.
والغ'ل}ف%ة وغ%ل}فان�: موضعان. وبنو غ%ل}فان%: بطن. والغ.ل}فاء: ل%ق%ب

س.ل%م.ة عم امرئ القيس ومعديك%ر,ب. بن الرث بن ع.م\رو أ%خي ش.راح1يل 
*)

قوله «أخي شراحيل إل» عبارة الصحاح: اخي شرحبيل بن الرث إل.) ابن
الرث، ي'ل%ق�ب بالغ.ل}فاء ل4نه أ%و_ل من غ%ل�ف. بال1س\ك، زعموا؛ وابن

غ%ل}فاء: من شعرائهم، يقول:
أ%ل قالت أ�مامة� ي.و\م. غ%و\ل�:

�ت.ق%ط�ع. بابن غ%ل}فاء ال1بال
@غنف: الغ.ي\ن.ف: غ%ي\ل%م الاء ف م.ن\ب.ع البار وال4ع\ي. وب.ح\ر¬ ذو



غ%ي\ن.ف أ%ي مادة؛ قال ر'ؤبة:
ن.غ\ر,ف من ذي غ%ي\ن.ف{ ون'وز,ي

والرواية الشهورة:
ن.غ\ر,ف من ذي غ%ي>ف{ ون'وز,ي

قال: كذلك روي بغي هز، والقياس نؤزي، بالمز، ل4ن أ%و�ل هذا الرجز:
يا أ%يها الاهل ذو الت_ن.ز>ي

قال ال4زهري: ول أ%سع الغ.ي\ن.ف بعن غ%ي\ل%م الاء لغي الليث،
والبيت الذي أ%نشده لرؤبة رواه شر عن الياد1ي�: بئر ذات غ%ي>ث{ أ%ي لا

ثائ1ب¬ من ماء؛ وأ%نشد:
ن.غ\ر,ف' من ذي غ%ي>ث{ ون'وزي

قال: ومعن ن'وز,ي أ%ي ن'ض\ع1ف'، قال: ول آم.ن' أ%ن يكون غ%ي\ن.ف¬
Dوإل فهو غ%ي>ث Dقال: فإن رواه ثقة ،vفص'ي>ر غ%ي\نفا vوكان غ%ي�ثا vتصحيفا

وهو صواب.
@غنضف: غن\ض.ف¬: اسم.
@غنطف: غ%ن\ط%ف¬: اسم.

@غيف: ت.غ.ي_ف.: ت.ب.خ\ت.ر. وت.غ.ي_ف.: مشى م1ش\ية الطYوال، وقيل:
ت.غ.ي_ف م.ر_ م.ر�اv س.ه\لv سريعاv. وت.غ.ي_ف. الف%ر.س' إذا ت.عط�ف.

ومال ف أ%حد جانبيه. ال4صمعي: م.ر_ البعي' ي.ت.غي_ف'، ول يفسره، قال
شر: معناه ي'س\ر,ع، قال: وقال أ%بو اليثم الت_غ.يeف' أ%ن ي.ت.ث%ن_ى
وي.ت.ماي.ل% ف ش1ق�ي\ه من س.ع.ة ال%ط}و, ول1ي الس_ي\ر؛ كما قال

الع1جاج:
يكاد' ي.ر\مي الفات1ر. ال�غ.ل�فا

منه احار,ي�، إذا ت.غ.ي_فا
والغ.ي\فان: م.ر.ح¬ ف الس_ي\ر. وت.غ.ي_ف. إذا اختال ف م1ش\ي.ته؛

قاله الفضل. وال�غ.ي_ف: فرس ل4ب ف%ي\د بن ح.ر\م.ل� صفة غالبة من ذلك.
vغ%ي.فانا �والت_غ.يeف': الت_م.يeل ف الع.د\و,. وغافت الشجرة

وأ%غ}ي.فت وت.غ.ي_ف%ت: مالت بأ%غصانا ييناv وش1مالv؛ وأ%نشد ابن بري
لن'ص.ي\ب:

فظ%ل� لا ل%د\نD من ال4ث}ل م'ور,ق،
إذا ز.ع\ز.ع.ت\ه س.ك}ب.ةD يت.غ.ي_ف'



وأ%غاف. الشجرة%: أ%مالا من الن_ع\مة والغ'ض'وضة. وشجرة غ%ي\فاء وشجر
أ%غ}ي.ف' وغ%ي\فانê ي.م\ؤود¬؛ قال رؤبة:

وه.د.ب¬ أ%غ}ي.ف' غ%ي\فان©
وال4غ}ي.ف: كال4غ}ي.د إل أ%نه ف غي ن'عاس�.

والغاف': شجر عظام ت.ن\ب'ت' ف الرمل مع ال4راك وت.ع\ظ�م، وورقه أ%صغر
من ورق التeف9اح، وهو ف خلقته، وله ث%م.ر ح'ل}و جد�اv وثره غلف يقال
له ال�ن\ب'ل؛ قال ابن سيده: أ%راه من ذلك، وإل فهو من غوف بالواو.

والتهذيب: الغاف ي.ن\ب'وت عظام كالشجر يكون بع'مان، الواحدة غافة. أ%بو زيد:
الغاف من الع1ضاه وهي شجرة نو الق%ر.ظ شاكة حجازية ت.ن\ب'ت ف الق1فاف.

الوهري: الغاف ضرب من الشجر؛ وأ%نشد ابن بري لقيس بن الطيم:
أ%لف%ي\ت'ه'م\ ي.و\م. ال1ياج,، كأ%ن�م\

أ�س\د¬ ب,ب,يش.ة% أ%و ب,غاف1 ر.واف1
ور.واف: موضع قريب من مكة؛ قال الفرزدق:

إليك ن.أ}4ش\ت' يا ابن. أ%ب ع.ق1يل�،
ود'ون الغاف' غاف' ق�رى ع'مان1

وقال ذو الرمة:
إل ابن, أ%ب العاصي هشام� ت.ع.س_ف%ت\

�ب,نا الع1يس'، من حيث� ال}تقى الغاف' والرمل
ويقال: ح.م.ل فلن ف الرب ف%غ.ي_ف. أ%ي ك%ذ%ب. وج.ب'ن.. وغ%ي_ف. إذا

فر_ وع.ر_د وتغي_ف عن ال4مر وغ%ي_ف: ن.ك%ل؛ ال4خية عن ثعلب؛
وأ%نشد القطامي:

vد\و.ة�وح.س3ب\تنا ن.ز.ع' الك%تيبة% غ
في'غ.ي>فون%، ون.ر\ج,ع' الس_ر.عانا

قال ابن بري: الذي ف شعره:
فيغ.ي>فون ون'وز,ع' الس_ر.عانا

وغ%يفان: موضع.
@غبق: الغ.ب\ق' والت_غ.بeق والغ}ت1باق': شرب العشي�. والغ'ب'وق: الشرب

العشي. رجل غ%ب\قان� وامرأ%ة غ%ب\ق%ى كلها على غي الفعل، ل4ن
اف}ت.ع.ل وت.ف%ع_ل ل ي'ب\ن منهما ف%ع\لن. والغ.ب'وق: ما اغ}ت'ب,ق.، وخص_

بعضهم به اللب الشروب ف ذلك الوقت، وقيل: هو ما أ%مسى عند القوم من



شرابم فشربوه، وجعه غ%ب.ائق' على غي قياس؛ قال:
ما ل% ل أ�س\ق%ى على ع1ل�ت1ي
صبائحي، غ%بائ1قي، ق%ي\لت؟

أ%راد وغ%بائقي وق%ي\لت فحذف حرف العطف، وحذفه ضعيف ف القياس معدوم
ف الستعمال، ووجه ضعفه أ%ن حرف العطف فيه ضرب من الختصار، وذلك أ%نه قد

أ�قيم مقام العامل، أ%ل ترى أ%ن قولك قام زيد وعمرو أ%صله قام زيد وقام
عمرو، فحذفت قام الثانية وبقيت الواو كأ%نا عوض منها، فإ,ذا ذهبت. بذف

الواو النائبة عن الفعل، تاوزت. حد_ الختصار إ,ل مذهب النتهاك
وال3ج\حاف، فلذلك ر'ف1ض. ذلك.

vوغ%ب_ق%ه: سقاه غ%ب'وقا vوغ%ب.ق. الرجل% ي.غ\ب'قه وي.غ\ب,قه غ%ب\قا
فاغ}ت.بق هو اغ}ت1باقاv. وغ%ب.ق. ال3بل% والغنم: سقاها أ%و حلبها بالعشي�،

واسم ما يلب منها الغ.ب'وق، والغ.ب'وق: ما اغ}ت'ب,ق. حار�اv من اللب
بالعشي�. ويقال: هذه الناقة غ%ب'وقي وغ%ب'وقت أ%ي أ%غتبق لبنها، وجعها

الغ.بائق'، وكذلك ص.ب'وحي وص.ب'وحت، ويقال: هي ق%ي\ل%ت'ه وهي الناقة الت
يتلبها عند م.ق1يل1ه؛ وأ%نشد:

ص.بائحي غ%بائقي ق%ي\لت
والغ.ب'وق والغ.ب'وقة: الناقة الت تلب بعد الغرب؛ عن اللحيان؛

وت.غ.ب_قها واغ}ت.ب.قها: حلبها ف ذلك الوقت؛ عنه أ%يضاv. وف حديث أ%صحاب
الغار: ل أ%غ}ب,ق' قبلهما أ%هلv ول مالv أ%ي ما كنت أ�قد>م عليهما

أ%حداv ف شرب نصيبهما من اللب الذي يشربان,ه. والغ.ب'وق: شرب آخر النهار
مقابل الص_ب'وح. وف الديث: ما ل ت.ص\ط%ب,حوا أ%و ت.غ\ت.ب,قوا، وهو

ت.ف}ت.ع1لوا من الغ.ب'وق؛ وحديث الغية: ل ت'ح.ر>م الغ.ب\قة�؛ هكذا جاء
ف رواية وهي الرة من الغ.ب'وق شرب العشي، ويروى بالعي الهملة والياء
vباردا vفشربت. غ%ب'وقا vوالفاء. وقال بعض العرب لصاحبه: إ,ن كنت كاذبا
أ%ي ل كان لك لب حت تشرب الاء الق%راح، فسماه غ%ب'وقاv على الثل، أ%و

أ%راد قام لك ذلك مقام الغ.ب'وق؛ قال أ%بو س.ه\م ال�ذ%ل:
ومن ت.ق}ل1ل} ح.ل�وب.ت'ه وي.ن\ك�ل}
عن ال4عداء3، ي.غ\ب'قه الق%راح'

أ%ي ي.غ\ب'قه الاء البارد نفسه. ولقيته ذا غ%ب'وق� وذا ص.بوح� أ%ي
.vبالغداة والعشي�، ل يستعملن إ,ل ظ%ر\فا



والغ.ب.قة�: خيط أ%و ع.ر.قةD تشد ف الشبة العترضة على سنام البعي،
وف التهذيب: على س.نام الثور إ,ذا ك%ر.ب ي'ث}ب,ت' الشبة على سنامه؛ وقال

ال4زهري: ل أ%سع الغ.ب.قة بذا العن لغي ابن دريد.
Dب\ر'قة�@غبق: التهذيب ف الرباعي عن أ%ب ليلى ال4عراب قال: امرأ%ة غ

إ,ذا كانت واسعة العيني شديدة سواد سوادها. والغ'بار,ق': الذي ذهب به
ال%مال� كل� م.ذ}ه.ب؛ قال:

ي'ب\غ1ض' كل غ%ز,ل� غ�بار,ق,
@غدق: الغ.د.ق: الطر الكثي العام�، وقد غ%ي\د.ق. الطر': كثر؛ عن أ%ب

.vالاء الكثي وإ,ن ل يك' مطرا :vالع.م.ي\ثل ال4عراب. والغ.د.ق أ%يضا
vغ%د.قا éوف التنزيل: وأ%ن لو استقاموا على الطريقة ل4سقيناهم ماء

ل1ن.ف}ت1ن.هم فيه؛ قال ثعلب: يعن لو استقاموا على طريقة الكفر لفتحنا عليهم
باب اغ}ترار�، كقوله تعال: ل%ج.ع.ل}نا لن يكفر بالرحن لبيوتم

س'ق�فاv من فضة. والاء� الغ.د.ق': الكثي؛ وقال الزجاج: الغ.د.ق' الصدر،
والغ.د1ق' اسم الفاعل؛ يقال: غ%د1ق. ي.غ\د.ق' غ%د.قاv فهو غ%د1ق¬ إ,ذا كثر
الند.ى ف الكان أ%و الاء�، قال: ويقرأ� ماء غ%د1قاv؛ قال الليث: وقوله

ل4سقيناهم ماء غ%د.قاv أ%ي لفتحنا عليهم أ%بواب العيشة لنفتنهم بالشكر
والصب، وقال الفراء مثله يقول: لو استقاموا على طريقة الكفر لز,د\نا ف

أ%موالم فتنةv عليهم وبلي�ة، وقال غيه: وأ%ن لو استقاموا على طريقة
ال�د.ى ل4سقيناهم ماء كثياv، ودليل هذا قوله تعال: ولو أ%ن أ%هل القرى

آمنوا واتق%و\ا لفتحنا عليهم بركات{ من السماء؛ أ%راد بالاء الغ.د.ق,
الاء الكثي. وأ%رض غ%د1قةD: ف غاية الر>ي> وهي الن_د1ي�ة البتلة

الرeب الكثية الاء، وع'ش\ب'ها غ%د1ق¬ وغ%د.ق�ه' بل%ل�ه ور,يeه، وكذلك عشب
غ%د1ق¬ بي>ن الغ.د.ق: مبتلê ر.ي�ان؛ رواه أ%بو حنيفة وعزاه إ,ل

،vوأ%غ}دق%ت\: أ%خصبت. وغ%د1ق%ت1 العي غ%د.قا vالنضر.وغ%د1ق%ت1 ال4رض غ%د.قا
فهي غ%د1قة، واغ}د.و\د.ق%ت\: غ%ز'ر.ت\ وعذ�بت. وماء# م'غ\د.و\د1ق¬

وغ%ي\داق¬: غزير. ومطر م'غ\د.و\دق¬: كثي. وغ%د1ق%ت\ عي الاء، بالكسر، أ%ي
غ%ز'رت. وعام غ%ي\داق¬: م'خ\صب، وكذلك السنة بغي هاء. أ%بو عمرو: غيث

غ%ي\داق كثي الاء، وعيش غ%ي\د.ق وغ%ي\داق¬ واسع مصب، وقيل: الغ.ي\داق'
اسم؛ وهم ف غ%د.ق� من العيش وغ%ي\داق�. وغ%ي\د.ق. الرجل�: كثر ل�عابه على

التشبيه. وف حديث الستسقاء: اسقنا غ%ي\ثاv غ%د.قاv م'غ\د1قاv؛ الغ.د.ق،



بفتح الدال: الطر الكبار الق%ط}ر,، وال�غ\د1ق' م'ف}عل منه أ%ك�ده به؛
وأ%غ}د.ق. الطر' ي'غ\د1ق إ,غ}داقاv، فهو م'غ\د1ق. وف الديث: إ,ذا

نشأ%ت السحابة من ق1ب.ل العي فتلك عي¬ غ�د.ي\قةD، وف رواية: إ,ذا نشأ%ت
vأ%ي كثية الاء؛ هكذا جاءت مصغرة Dد.ي\قة�بريةv فتشاءمت فتلك عي¬ غ

وهو من تصغي التعظيم.
وشابÒ غ%ي\د.ق¬ وغ%ي\داق¬ أ%ي ناعم. والغ.ي\داق': الكري الواد الواسع

اللق الكثي العطية، وقيل: هو الكثي الواسع من كل شيء، وإ,نه لغ.ي\داق
:vالري والع.د\و,؛ قال تأ%ب_ط شر�ا
حت ن%و\ت'، ول9ا ي.نز,ع'وا س.ل%ب،

بواله{ من ق%ن,يص, الش_د> غ%ي\داق,
وشد� غ%ي\داق: وهو ال�ض\ر الشديد. والغ.ي\داق: الطويل من اليل؛ عن

السياف. والغ.ي\د.ق' والغ.ي\داق والغ.ي\د.قان�: الرخص الناعم؛ قال
الشاعر:بعد الن_صاب والش_باب, الغ.ي\د.ق,

وقال آخر:
رب خليل� ل% غ%ي\داق� ر.ف1ل}

وقال آخر:
ج.ع\د الع.ناصي غ%ي\د.قاناv أ%غ}ي.د.ا

والغ.ي\د.اق من الغلمان: الذي ل يبلغ، وقيل: هو ذو الر_خاصة
والن_ع\مة. والغ.ي\داق' من الض>باب: الرخص السمي، وقيل هو من ولد الض>باب فوق

ال�ط%ب>خ,، وقيل: هو دون ال�ط%ب>خ, وفوق ال1س\ل,، وقيل: هو الضب بي
الضبي، وقيل: هو الض_بe السن العظيم. أ%بو زيد: يقال لولد الض_ب>

،vم'د\ركا vث يكون ض.ب�ا vث يصي م'ط%ب>خا vح1س\ل ث يصي غ%ي\د.اقا
ول يذكر ال�ض.ر,م. بعد ال�ط%ب>خ، وذكره خلف ال4حر.

والغ.ياديق': الي�ات. وف الديث ذكر بئر غ%د.ق، بفتحتي، بئر معروفة
بالدينة، وال أعلم.

@غرق: الغ.ر.ق': الرeس'وب ف الاء. ويشب�ه الذي ركبه الد_ي\ن وغمر.ت\ه
الب.ليا، يقال: رجل غ%ر,ق وغ%ريق، وقد غ%ر,ق. غ%ر.قاv وهو غار,ق¬؛ قال

أ%بو النجم:
فأ%صبح'وا ف الاء وال%ناد1ق,،

من بي م.ق}تول وط%اف{ غار,ق,



والمع غ%ر\قى، وهو فعيل بعن م'ف}ع.ل، أ%غ}ر.قه ال إ,غ}راقاv، فهو
غ%ر,يق¬، وكذلك مريض أ%م\رضه ال فهو مريض وقوم م.ر\ض.ى، والن_ز,يف':

السكران، وجعه ن.ز\ف%ى، والن_ز,يف' ف%ع1يل بعن م.ف}ع'ول أ%و م'ف}ع.ل
ل4نه يقال ن.ز.ف%ت\ه المر' وأ%نزف%ت\ه، ث ي'ر.دe م'ف}ع.ل أ%و مفعول

إ,ل ف%ع1يل في'ج\م.ع ف%ع\ل%ى؛ وقيل: الغ.ر,ق' الراسب ف الاء، والغ.ر,يق'
اليت فيه، وقد أ%غ}ر.ق%ه' غيه وغ%ر_قه، فهو م'غ.ر_ق¬ وغ%ر,يق. وف

الديث ال%ر.ق' والغرق، وفيه: يأ}ت على الناس زمان ل ينجو فيه إ,ل من
د.ع.ا د'عاء الغ.ر,ق,؛ قال أ%بو عدنان: الغ.ر,ق'، بكسر الراء، الذي قد

غلبه الاء ول�ا ي�غ\ر.ق\، فإ,ذا غ%ر,ق. فهو الغ.ر,يق؛ قال الشاعر:
أ%ت\ب.ع\ت'ه'م\ م'ق}لةv إ,ن\سان'ها غ%ر,ق¬،

هل ما أ%رى تارك¬ للع.ي, إ,ن\سانا؟
(* هذا البيت لرير، ورواية ديوانه: هل ما ترى تارك؛ وف رواية أخرى: هل

يا ترى تارك).
يقول: هذا الذي أ%رى من الب.ي\ن والبكاء غي' م'ب\ق� للعي إ,نسانا،

ومعن الديث كأ%نه أ%راد إ,ل� م.ن\ أ%خلص الدعاء ل4ن من أ%شفى على
اللك أ%خلص ف دعائه طلب. النجاة1؛ ومنه الديث: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من
الغ.ر.ق وال%ر.ق؛ الغ.ر.ق'، بفتح الراء: الصدر. وف حديث وحشي�: أ%نه مات

غ%ر,قاv ف المر أ%ي متناهياv ف شربا وال3كثار منه، مستعار من
الغ.ر.ق,.

وف حديث علي وذكر مسجد الكوفة ف زاويته: ف%ار الت_نeور وفيه هلك
ي.غ'وث� وي.ع'وق' وهو الغار'وق؛ هو فاعول من الغ.رق ل4ن الغ.ر.ق ف زمان

نوح، عليه السلم، كان منه.
وف حديث أ%نس: وغ�ر.قاv فيه د'ب_اء؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف

رواية والعروف وم.ر.قاv، والغ'ر.ق ال%ر.ق.
وف التنزيل: أ%خ.ر.ق}ت.ها لت'غ\ر,ق أ%هلها. والغر,ق': الذي غلبه

الد_ي\ن. ورجل غ%ر,ق¬ ف الد_ين والب.ل}و.ى وغ%ر,يق وقد غ%ر,ق. فيه، وهو مثل
بذلك. وال�غ\ر.ق': الذي قد أ%غرقه قوم فطردوه وهو هارب ع.ج\لن.

والت_غ\ريق: القتل. والغ.ر.ق ف ال4صل: دخول الاء ف س.م_ي, ال4نف حت
تتلئ م.نافذ�ه في.هلك، والش_ر.ق ف الفم حت ي'غ.ص به لكثرته. يقال:

غ%ر,ق. ف الاء وش.ر,ق. إ,ذا غمره الاء فمل4 م.نافذ%ه حت يوت، ومن هذا



يقال غ%ر_ق%ت1 القابلة الولد، وذلك إ,ذا ل ت.ر\ف�ق\ بالولد حت تدخل
الس�اب,ياء� أ%نفه فتقتله، وغ%ر_ق%ت1 القابلة الولود ف%3غ.ر,ق.: خ.ر'قت به

فان\ف%ت.ق%ت1 السابياء� فانسد أ%نفه وفمه وعيناه فمات؛ قال ال4عشى يعن
قيس. بن مسعود الشيبان:

.،vور,ح\ل%ة vأ%ط%و\ر.ي\ن ف عام� غ%ز.اة
�أ%ل ل%ي\ت. ق%ي\ساv غ%ر_ق%ت\ه' الق%واب,ل

ويقال: إ,ن القابلة كانت ت'غ.ر>ق' الولود ف ماء الس_ل%ى عام القحط،
ذكراv كان أ%و أ�نثى، حت يوت، ث جعل كل9 قتل ت.غ\ريقاv؛ ومنه قول ذي

الرمة:
إ,ذا غ%ر_ق%ت\ أ%ر\باض'ها ث1ن\ي. ب.ك}ر.ة{

بت.ي\هاء4، ل ت'ص\ب,ح\ ر.ؤ'وماv س.ل�وب'ها
ال4ر\باض: ال1بال، والب.ك}رة: الناقة الف%ت1ي�ة، وث1ن\ي'ها: بطنها

الثان، وإ,نا ل تعطف على ولدها لا لقها من التعب. التهذيب: والع'ش.راء�
من النeوق إ,ذا شد_ عليها الر_ح\ل� بالبال ربا غ�ر>ق. الني ف

ماء الس�ابياء فتسقطه، وأ%نشد قول ذي الرمة.
وأ%غ}ر.ق. النبل% وغ%ر_قه: بلغ به غاية الد� ف القوس. وأ%غ}ر.ق.

النازع ف الق%و\س أ%ي استوف مدها. والس\ت1غ\راق': الستيعاب. وأ%غ}ر.ق. ف
الشيء: جاوز الد وأ%صله من نزع السهم. وف التنزيل: والن_از,عات1

غ%ر\قاv؛ قال الفراء: ذكر أ%نا اللئكة وأ%ن الن_ز\ع. نزع' ال4نفس من
صدور الكفار، وهو قولك والنازعات إ,غ}راقاv كما ي'غ\ر,ق' النازع' ف القوس؛

قال ال4زهري: الغ.ر\ق' اسم أ�قيم مقام الصدر القيقي من أ%غ}ر.ق}ت'
إ,غ}راقاv. ابن شيل: يقال ن.ز.ع ف قوسه فأ%غ}ر.ق.، قال: وال3غ}راق' الطرح
وهو أ%ن يباعد السهم من شدة النزع يقال إ,نه لط%ر'وح. أ�سيد الغنوي:

ال3غ}راق ف الن_ز\ع أ%ن ينزع حت ي'ش\ر,ب. بالر>صاف وينتهي إ,ل ك%ب,د1
الق%و\س وربا قطع يد الرامي، قال: وش'ر\ب' القوس, الر>صاف. أ%ن يأ}ت
النزع على الر>صاف كله إ,ل الديدة؛ يضرب مثلv للغ'ل�و> وال3فراط.

واغ}ت.ر.ق. الفرس' اليل: خالطها ث سبقها، وف حديث ابن ال4كوع: وأ%نا
على ر,ج\لي فأ%غ}ت.ر,ق�ها. يقال: اغترق الفرس اليل إ,ذا خالطها ث

سبقها، ويروى بالعي الهملة، وهو مذكور ف موضعه. واغ}ت1راق' الن_ف%س:
استيعابه ف الز_ف1ي؛ قال الليث: والفرس إ,ذا خالط اليل ث سبقها يقال



اغ}ت.ر.قها؛ وأ%نشد للبيد:
ي'غ\ر,ق' الث�علب.، ف ش1ر_ت1ه1،

صائب ال%د\بة ف غي ف%ش.ل}
قال أ%بو منصور: ل أ%دري ب,م. ج.ع.ل قوله:

ي'غ\ر,ق' الثعلب. ف ش1ر_ت1ه
حجة لقوله اغ}ت.رق. اليل% إ,ذا سبقها، ومعن ال3غ}راق, غي معن

الغ}ت1ر.اق,، والغ}ت1راق' مثل الس\ت1غ\راق,. قال أ%بو عبيدة: يقال للفرس
إ,ذا سبق ا ليل% قد اغ}ت.ر.ق. ح.ل}بة اليل التقدمة؛ وقيل ف قول لبيد:

ي'غ\ر,ق' الثعلب. ف ش1ر_ت1ه
قولن: أ%حدها أ%نه يعن الفرس يسبق الثعلب ب'ض\ر,ه ف ش1ر_ت1ه أ%ي
نشاطه في'خ.لYفه، والثان أ%ن الثعلب ههنا ثعلب الرمح ف الس>نان،

فأ%راد أ%نه ي.ط}ع'ن به حت يغيبه ف الطعون لشدة ح'ض\ره. ويقال: فلنة
ت.غ\ت.ر,ق' نظر الناس أ%ي ت.ش\غ.ل�هم بالنظر إ,ليها عن النظر إ,ل غيها

بسنها؛ ومنه قول قيس بن ال%ط1يم:
،Dت.غ\ترق' الط�ر\ف.، وهي لهية

كأ%نا ش.ف_ و.ج\ه.ه.ا ن'ز\ف'
قوله تغ\ت.رق الط�ر\ف يعن امرأ%ة ت.غ\ت.ر,ق' وت.س\ت.غ\ر,ق' واحد أ%ي

تستغر,ق ع'يون الناس بالنظ%ر إ,ليها، وهي له1ية أ%ي غافلة، كأ%نا ش.ف_
وجهها ن'ز\ف¬: معناه أ%نا ر.ق1يقة ال%حاسن وكأ%ن دمها ودم وجه,ها

ن'ز,ف.، والرأ%ة أ%حسن ما تكون غ1ب_ نفاسها ل4نه ذهب تيeج الدم فصارت
رقيقة ال%حاسن، والط�ر\ف ههنا: النظر ل العي؛ ويقال: ط%ر.ف ي.ط}رف

ط%ر\فاv إ,ذا نظر، أ%راد أ%نا تستميل نظ%ر النeظ�ار إ,ليها بسنها وهي غي
م'حت.ف1لة ول عامدة لذلك، ولكنها لهية، وإ,نا يفعل ذلك حسن'ها. ويقال

للبعي إ,ذا أ%ج\ف%ر. ج.ن\باه وضخ'م بطنه فاستوعب ال1زام حت ضاق عنها:
قد اغ}ت.ر.ق. الت_ص\دير والب,ط%ان واستغرقه.

وال�غ\ر,ق من ال3بل: الت ت'ل}قي ولد.ها لتمام� أ%و لغيه فل
ت'ظ}أ%ر' ول ت'ح\ل%ب وليست م.ر,ي�ة ول خ.ل1فة.

واغ}ر.و\ر.ق%ت عيناه بالدeموع: امتلتا، زاد التهذيب: ول ت.ف1يضا،
وقال: كذلك قال ابن السكيت. وف الديث: فلما رآهم رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، احر_ وجهه واغ}ر.و\ر.ق%ت عيناه أ%ي غ%ر,قتا بالدموع، وهو



اف}ع.و\ع.ل%ت من الغ.ر.ق.
والغ'ر\قة، بالضم: القليل من اللب قد\ر القدح، وقيل: هي الش_ر\بة من

اللب، والمع غ�ر.ق؛ قال الشماخ يصف ال3بل:
،vر.قا�ت'ض\ح,، وقد ض.م1ن.ت\ ض.ر_اتا غ

من ناص1ع الل�و\ن1، ح'ل}و الط�ع\م م.ج\هود
ورواه ابن القطاع: ح'ل}و غي مهود، والروايتان تصحان، والهود:

الشتهى من الطعام، وال%ج\هود من اللب: الذي أ�خرج. ز'بده، والرواية الصحيحة:
ت'ص\ب,ح\g وقد ض.م1ن.ت\؛ وقبله:

إ,ن} ت'م\س, ف ع'ر\ف�ط ص'ل}ع� ج.ماج,مه'،
من ال4س.ال1ق, عار,ي الش_و\ك1 م.ج\ر'ود1

ويروى م.خ\ض'ود1، وال4سال1ق': الع'ر\فط الذي ذهب ورقه، والصeل}ع: الت
أ�كل رؤ'وسها؛ يقول: هي على قلة ر.ع\يها وخ'ب\ث1ه غ%زيرة اللب. أ%بو

عبيد: الغ'ر\قة مثل الش_ر\بة من اللب وغيه من ال4شربة؛ ومنه الديث:
فتكون أ�صول� الس>ل}ق غ�ر.ق%ه، وف أ�خرى: فصار.ت\ ع.ر\ق%ه، وقد رواه

بعضهم بالفاء، أ%ي ما ي'غ\ر.ف.
وف حديث ابن عباس: فعمل بالعاصي حت أ%غ}ر.ق. أ%عماله أ%ي أ%ضاع

أ%عمال%ه الصالة با ارتكب من العاصي. وف حديث علي�: لقد أ%غ}ر.ق. ف
الن_ز\ع أ%ي بالغ ف ال4مر وانتهى فيه، وأ%صله من ن.ز\ع, القوس وم.د>ها، ث

استعي ل1م.ن بالغ ف كل شيء. وأ%غ}ر.ق%ه الناس: كثروا عليه فغل%بوه،
وأ%غ}ر.ق%ته الس>باع كذلك؛ عن ابن ال4عراب.

والغ1ر\ياق: طائر.
والغ1ر\قئ�: القشرة ال�ل}تزقة ببياض البيض. النضر: الغ1ر\قئ� البياض

الذي يؤكل. أ%بو زيد: الغ1ر\قئ� القشرة الق1يقي�ة�. وغر\قأ%ت1 الب.يضة:
خرجت وعليها قشرة رقيقة، وغ%ر\قأ%ت الدeجاجة: فعلت ذلك. وغ%ر\ق%أ%

البيضة: أ%زال غ1ر\ق1ئ%ها؛ قال ابن جن: ذهب أ%بو إ,سحق إ,ل أ%ن هزة
الغ1ر\قئ زائدة ول يعلل ذلك باشتقاق ول غيه، قال: ولس\ت أ%رى للقضاء بزيادة

هذه المزة وجهاv من طريق القياس، وذلك أ%نا ليس بأ�ول فنقضي بزيادتا
ول ن.ج,د فيها معن غ%ر,ق، اللهم إ,ل أ%ن يقول إ,ن� الغ1ر\قئ يتوي

على جيع ما ي'خف1يه من الب.ي\ضة وي.غ\ترق�ه، قال: وهذا عندي فيه بعد، ولو
جاز اعتقاد مثله على ض.ع\فه لاز لك أ%ن تعتقد ف هزة ك1ر\ف1ئ%ة أ%نا



زائدة، وتذهب إ,ل أ%نا ف معن ك%ر.ف المار إ,ذا رفع رأ}سه لش.م>
الب.و\ل، وذلك ل4ن الس_حاب أ%بداv كما تراه مرتفع، وهذا مذهب ضعيف؛ قال

أ%بو منصور: واتفقوا على هزة الغ1ر\قئ وأ%ن هزته ليست بأ%صلية.
ولام¬ م'غ.ر_ق بالفضة أ%ي م'ح.لىì، وقيل: هو إ,ذا ع.م_ت\ه اللية،

وقد غ�ر>ق.
@غردق: التهذيب: الليث الغ.ر\د.ق%ة إ,ل}باس' الليل ي'ل}ب,س كل شيء.

ويقال: غ%ر\د.ق%ت الرأ%ة� سترها إ,ذا أ%رسلته. والغ.ردقة�: ضرب من الشجر.
أ%بو عمرو: الغ.ر\د.قة إ,ل}باس الغ'بار الناس؛ وأ%نشد:

إ,نا إ,ذا ق%س\ط%ل� يوم غ%ر\د.قا
@غرنق: الغ'ر\ن'وق: الناع1م ال�نتش1ر من الن_بات. أ%بو حنيفة:

الغ'ر\ن'وق ن.ب\ت ينب'ت ف أ�صول الع.و\س.ج, وهو الغ'ر.ان,ق أ%يضاv؛ قال ابن
مي�ادة:

ول زال ي'س\ق%ى س1د\ر'ه وغ�ران,ق�ه
والغ'ر\ن'وق' والغ1ر\ن.وق' والغ1ر\ن.ي\ق' والغ1ر\ن,يق' والغ1ر\ناق

والغ'مر.ان,ق والغ.ر.و\ن.ق، كله: ال4بيض الشاب الناعم الميل؛ قال:
إ,ذ} أ%ن\ت غ1ر\ناق' الش_باب م.ي�ال}،

ذ�و د.أ}ي.ت.ي\ن, ي.ن\ف%حان الس>ر\بال}
استعار الد_أ}ي.ت.ي, للرجل، وإ,نا ها للناقة وال%مل. وف حديث

علي�، عليه السلم: فكأ%ن أ%نظر إ,ل غ�ر\ن'وق� من قريش ي.ت.ش.ح_ط ف د.م1ه
أ%ي شاب� ناعم. وشباب غ�ران,ق: تام�، وشاب غ�ر.ان,ق؛ قال:

،Dأ%ل إ,ن� ت.ط}لب. الص>ب.ى منك ض1ل�ة
وقد فات. ر.ي\عان� الش_باب, الغ'ران,ق

وأ%ورده الزهري:
Dأ%ل إن� ت.ط}لب ل1م1ث}ل1ك ز.ل�ة

وامرأ%ة غ�ران,قة وغ�ران,ق: شاب_ة متلئة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
قلت' لس.ع\د{، وهو بالزار,ق,:
عليك. بال%ح\ض, وبال%ش.ار,ق,،

والل�ه\و, ع1ن\د. باد1ن غ�ر.ان,ق,
والغ.ر.ان,قة: الرجال الشب.اب، ويقال للشاب� نفسه الغ'ران,ق¬

والغ'ر\ن'وق. والغ'ران,ق': الذي ف أصل الع.و\س.ج وهو ل%ي>ن الن_بات؛ حكاه أ%بو



حنيفة وكذلك الغ.ران,يق.
والغ'ر\ن'وق والغ'ر\ن.ي\ق، بضم الغي وفتح النون: طائر أ%بيض، وقيل: هو
طائر أ%سود من طي الاء طويل الع'ن'ق؛ قال أ%بو ذ%ؤ.يب الذل يصف

:vغو�اصا
أجاز إلينا ل�ج_ةv بعد ل�ج�ة{،

أز.ل� كغ'ر\ن.ي\ق الضeح'ول ع.م'وج'
أ%ز.ل�: أ%ر\س.ح، والضeح'ول: جع ض.ح\ل وهو الاء القليل، وع.م'وج:

ي.ت.ع.م_ج ويلتوي؛ وإذا وصف با الرجل فواحدهم غ1ر\ن.يق وغ1ر\ن.و\ق، بكسر
الغي وفتح النون فيهما. وغ�ر\نوق، بالضم، وغ�ران,ق: وهو الشابe الناعم،

والمع الغ.ران,ق، بالفتح، والغ.ران,يق والغ.ران,قة�. أ%بو عمرو:
الغ'ر\ن'وق طي أ%بيض من طي الاء؛ ذكره ف حديث ابن عباس: إن جنازته لا

أ�ت1ي. به الوادي أ%قبل طائر أ%بيض غ�ر\نوق كأنه ق�ب\ط1ي�ة حت دخل ف نعشه،
قال: فر.م.ق}ت'ه فلم أ%ر.ه' خرج حت دفن. الصمعي: الغ'ر\ن.ي\ق

الك�ر\كي�، وقال غيه: هو طائر طويل القوائم. ابن السكيت: الغ.ران,يق' طي مثل
الك%راكي، واحدها غ�ر\نوق؛ وأ%نشد:
أ%و ط%ع\م غادية{ ف ج.و\ف ذي ح.د.ب�،
من ساك1ب, ال�ز\ن ي\ري ف الغ.ران,ىق,

أ%راد بذي ح.د.ب سيلv له ع1ر\ق، وقوله من ساكب ال�ز\ن أي ما كان
ساكباv من الزن، وقوله يري ف الغرانيق أي يري مع الغرانيق فأ%قام ف مقام

مع. وقال غيه: واحد الغ.ران,يق' غ�ر\ن.ي\ق وغ1ر\ناق. وف الديث: تلك
الغ.ران,يق' الع'ل؛ هي ال4صنام، وهي ف الصل الذكور من طي الاء. ابن
النباري: الغعرانيق الذكور من الطي، واحدها غ1ر\ن.و\ق وغ1ر\ن.ي\ق، سي

به لبياضه، وقيل: هو الك�ر\كي�، وكانوا يزعمون أن الصنام تقر�بم من
ال عز وجل وتشفع لم إليه، فشبهت بالطيور الت تعلو وترتفع ف السماء؛
قال: ويوز أن تكون الغ.رانيق' ف الديث جع الغ'رانق وهو السن، يقال:

غ�ران,ق وغ%ران,ق وغ%ران,يق، قال وقد جاءت حروف ل يفرق بي واحدها وجعها
إل بالفتح والضم: فمنها ع'ذ%افر وع.ذافر، وع'راعر اسم الل1ك وع.راعر،

وق�ناق1ن للمهندس، جعه ق%ناقن، وع'جاهن للع.ر'وس وجعه ع.جاهن، وق�ب.اقب
للعام الثالث 

(* قوله «للعام الثالث» أي ثالث العام الذي انت فيه). وجعه



ق%ب.اقب. وقال شر: ل1م_ة غ�رانقةD وغ�ران,قي�ة وهي الناعمة ت'ف%ي>ئ�ها
الريح'، وقال: الغ'رانق الشاب� السن الشعر الميل� الناعم'، وهو

الغ'ر\نوق والغ1ر\ناق والغ1ر\ن.و\ق، وجعه غ%ران,ق وغ%رانقة؛ وأ%نشد:
ق1لى الف%ت.اة1 م.فار,ق. الغ1ر\ناق,

قال ابن جن: وذكر سيبويه الغ'ر\ن.ي\ق ف بنات ال4ربعة وذهب إل أن
النون فيه أvصل ل زائدة، فسأ%لت أ%با علي عن ذلك فقلت له: من أ%ين له ذلك

ول نظي له من أ�صول بنات الربعة يقابلها، وما أ%نك%ر\ت' أ%ن تكون زائدة
ل�ا ل ند لا أ%صلv يقابلها كما قلنا ف خ'ن\ث�ع\بة وك%ن.ه\ب.ل

وع'ن\ص'ل وع'ن\ظ�ب ونو ذلك، فلم يزد ف الواب على أن قال: إنه قد أ�لق به
الع'ل�ي\ق، واللاق' ل يوجد إل بال�صول، وهذه دعوى عارية من

الدليل، وذلك أن الع'ل�ي\ق وزنه ف�ع_ي\ل وعينه مضعفة وتضعيف العي ل يوجد
لللاق، أل ترى إل ق1ل�ف{ وإم_ع.ة وسكYي وك�ل�ب؟ ليس شيء من ذلك

بلحق لن اللاق ل يكون من لفظ العي، والعلة ف ذلك أن أ%صل تضعيف
العي إنا هو للفعل نو ق%ط�ع وك%س_ر، فهو ف الفعل مفيد للمعن، وكذلك

هو ف كثي من الساء نو س1كYي وخ1م>ي وش.ر_اب وق%ط�اع أي يكثر
ذلك منه وفيه، فلما كان أ%صل تضعيف العي إنا هو للفعل على التكثي ل
يكن أن يعل لللاق، وذلك أن العناية بفيد العن عند العرب أ%قوى من

العناية باللحق، لن صناعة اللاق لفظية ل معنوية، فهذا ينع من أن يكون
الع'ل�يق ملحقاv بغ'ر\ن.ي\ق، وإذا بطل ذلك احتاج كون النون أصلv إل

دليل، وإل كانت زائدة، قال: والقول فيه عندي إن هذه النون قد ثبتت ف هذه
اللفظة أن_ى تصرفت ث%بات. بقية أ�صول الكلمة، وذلك أ%نم يقولون

غ�ر\ن.ي\ق وغ1ر\ن.ي\ق وغ�ر\نوق وغ�ر.انق وغ%ر.ون\ق، وثبتت أيضاv ف التكسي
فقالوا غ%ران,يق وغ%رانقة، فلما ثبتت النون ف هذه الواضع كلها ث%بات. بقية

أصول الكلمة حكم بكونا أ%صلv؛ وقول جنادة بن عامر:
ب,ذ1ي ر'ب.د{، ت.خال� الث}ر. فيه

م.د.ب_ غ%ران,ق� خاض.ت\ ن,قاعا
أراد غ%رانيق فحذف. ابن شيل: الغ'ر\نوق ال�ص\لة ال�ف%ت_لة من الشعر.

ابن ال4عراب: جذب غ�ر\نوقه وهي ناصيته، وجذب ن'غ\ر'وقه وهي شعر قفاه.
@غسق: غ%س.ق%ت\ عينه ت.غ\س3ق' غ%س\قاv وغ%س.قاناv: دمعت، وقيل: انصب_ت،
وقيل: أ%ظلمت. والغ.س.قان: النصباب. وغ%س.ق اللب' غ%س\قاv: انصب من



الض_ر\ع. وغ%س.قت السماء ت.غ\س3ق غ%س\قاv وغ%س.قاناv: انصب_ت وأ%ر.ش_ت\؛
ومنه قول عمر، رضي ال عنه: حي غ%س.ق الليل على الظYراب أي انصب الليل

على البال. وغ%س.ق الرح' غ%س\قاv وغ%س.قاناv أي سال منه ماء أ%صفر؛
وأ%نشد شر ف الغاسق بعن السائل:

أ%ب\ك1ي لف%ق}د1ه'م بع.ي� ث%ر_ة،
ت.ج\ري م.سارب'ها بعي� غاس1ق

أي سائل وليس من الظلمة ف شيء. أ%بو زيد: غ%س.قت العي ت.غ\س3ق
غ%س\قاv، وهو ه.م.لن العي بالع.م.ش

والاء. وغ%س.ق الليل ي.غ\س3ق غ%س\قاv وغ%س.قاناv وأ%غ}س.ق.؛ عن ثعلب:
انصب� وأ%ظلم؛ ومنه قول ابن الرeق%ي�ات:

إن هذا الليل قد غ%س.قا،
واش\ت.ك%ي\ت' ال%م_ وال4ر.قا

قال: ومنه حديث عمر حي غ%سق الليل على الظ�Yراب؛ وغ%س.ق' الليل:
ظلمته، وقيل أ%ول ظلمته، وقيل غ%س.ق�ه إذا غاب الش>ف%ق'. وأ%غس.ق. الؤذYن
أي أ%خ_ر الغرب إل غ%س.ق الليل. وف حديث الربيع بن خثيم: أنه قال
لؤذنه يوم الغيم أ%غ}س3ق\ أ%غ}س3ق أ%ي أ%خ>ر الغرب حت ي.غ\س3ق الليل، وهو

إظلمه، ل نسمع ذلك ف غي هذا الديث. وقال الفراء ف قوله تعال: إل
غ%س.ق, الليل، هو أ%ول ظلمته، الخفش: غ%س.ق' الليل ظلمته.

وقوله تعال: ومن شر غاس1ق� إذا و.ق%ب.؛ قيل: الغاس1ق' هذا الليل إذا
دخل ف كل شيء، وقيل القمر إذا دخل ف ساهور,ه، وقيل إذا خ.س.ف.. ابن

قتيبة: الغاس1ق' القمر سي به لنه ي'ك}س.ف' في.غ\س3ق' أي يذهب ضوء�ه ويسود�
وي'ظلم. غ%س.ق. ي.غ\س3ق' غ�سوقاv إذا أ%ظلم. قال ثعلب: وف الديث أن

عائشة، رضي ال عنها، قالت: أ%خذ رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بيدي لا
طلع القمر ونظر إليه فقال: هذا الغاس1ق' إذا و.ق%ب. فتعو_ذي بال من شره
أي من شره إذا ك�س3ف.. وروي عن أ%ب هريرة عن النب، صلى ال عليه

وسلم، ف قوله ومن شر غاس1ق� إذا و.ق%ب.، قال: الث©ر.ي�ا؛ وقال الزجاج: يعن
به الليل، وقيل ل1ل�يل غاس1ق¬، وال أعلم، لنه أ%برد من النهار.

والغاس1ق: البارد. غيه: غ%س.ق' الليل حي ي'ط%خ\ط1خ' بي العشاءين. ابن
شيل: غ%س.ق' الليل دخول أ%و_له؛ يقال: أ%تيته حي غ%س.ق الليل أي حي يتلط

ويعتكر ويسد� ال%ناظر.، يغ\س3ق' غ%س\قاv. وف الديث: فجاء رسول ال،



صلى ال عليه وسلم، بعدما أ%غ}س.ق. أي دخل ف الغ.س.ق وهي ظلمة الليل.
وف حديث أب بكر: أ%نه أ%مر عامر بن ف�ه.ي\رة وها ف الغار أ%ن ي'ر.و>ح

عليهما غنمه م'غ\س3قاv. وف حديث عمر: ل تفطروا حت ي.غ\س3ق الليل على
الظYراب أي حت يغشى الليل بظلمته البال الصغار. والغاس1ق': الليل؛ إذا

غاب الشفق أ%قبل الغ.س.ق'. وروي عن السن أ%نه قال: الغاس1ق' أ%ول
الليل. والغ.س_اق': كالغاس1ق, وكلها صفة غالبة؛ وقول أب صخر الذل:

ه1جانD ف%ل ف الك%و\ن1 ش.ام¬ ي.ش1ين'ه'،
ول م.ه.ق¬ ي.غ\شى الغ.س3يقات1 م'غ\ر.ب'

قال السكري: الغ.س3يقات' الشديدات المرة. والغ.س_اق: ما ي.غ\س3ق'
ويسيل من جلود أ%هل النار وصديدهم من قيح ونوه.

وف التنزيل: هذا فليذوقوه ح.ميم وغ%ساق¬، وقد قرأ%ه أ%بو عمرو
بالتخفيف، وقرأ%ه الكسائي بالتشديد، ثقلها يي بن و.ث�اب وعامة أ%صحاب عبد
ال، وخففها الناس بعد، واختار أ%بو حات غ%ساق، بتخفيف السي، وقرأ% حفص

وحزة والكسائي وغ%س_اق مشد_دة، ومثله ف ع.م_ يتساءلون، وقرأ% الباقون
وغ%س.اقاv، خفيفاv ف السورتي، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أ%نما قرآ

غ%س�اق، وبالتشديد، وفس_راه الز_م\ه.ر,ير. وف الديث عن أب سعيد عن
النب، صلى ال عليه وسلم، قال: لو أن د.ل}واv من غ%ساق ي'ه.راق' ف

الدنيا ل4ن\ت.ن. أ%هل الدنيا؛ الغ.ساق، بالتخفيف والتشديد: ما يسيل من
ص.د1يد أ%هل النا وغ�سالتهم، وقيل: ما يسيل من دموعهم، وقيل: الغ.س.اق

والغ.س_اق النت البارد الشديد البد الذي ي'ح\ر,ق' من برده كإحراق الميم،
وقيل: البارد فقط؛ قال الفراء: ر'ف1ع.ت ال%م1يم' والغ.س_اق' بذا

مقد_ماv ومؤخراv، والعن هذا ح.ميم وغ%س_اق فليذوقوه.
Dماش, الط�عام. ويقال: ف الط�عام ز.و.ان�الفراء: الغ.س.ق من ق

وز'و.انD وز'ؤ.انD، بالمز، وفيه غ%س.ق¬ وغ%فاv، مقصور، وك%عاب,ي وم'ر.ي\راء
وق%ص.لD كل©ه من ق�ماش الط�عام.

@غفق: الغ.ف}ق': الضرب بالسوط والعصا والد>ر_ة1، غ%ف%ق%ه' يغ\ف1ق�ه'
غ%ف}قاv: ضربه، والغفقة: ال%ر_ة منه، وقد جاء: ع.ف%ق%ه'، بالعي الهملة؛

وروي عن إياس بن سلمة عن أ%بيه قال: م.ر_ ب عمر بن الطاب، رضي ال
عنه، وأنا قاعد ف السوق وهو مار� لاجة له معه الد>ر_ة�، فقال: هكذا يا

س.ل%مة�، عن الطريق فغ.ف%ق%ن با غ%ف}ق%ةv فما أ%صاب إل ط%ر.فها



ثوب، قال فأ%م.ط}ت' عن الطريق فسكت عن حت إذا كان العام' ال�ق}بل لقين
ف السوق فقال: يا سلمة أ%ردت. الج� العام؟ فقلت: نعم، فأ%خذ يدي فما
فارق ي.د'ه ي.دي حت أ%دخلن بيته فأ%خرج كيساv فيه ستمائة درهم فقال: يا

سلمة خذها واس\ت.ع1ن\ با على ح.ج>ك واعلم أنا من الغ.ف}ق%ة1 الت
غ%ف%ق}ت'ك با عام. أ%و_ل قلت: يا أ%مي الؤمني، وال ما ذ%ك%ر\ت'ها حت
ذ%ك�ر\تنيها، فقال عمر: أنا وال ما نسيت'ها قال الصمعي: غ%ف%ق}ت'ه
بالسوط أ%غ}ف1ق�ه وم.ت.ن\ت'ه بالسوط أ%م\ت'نه وهو أ%شد من الغ.ف}ق، وقوله

أ%م.ط}ت' عن الطريق أي ت.ن.ح_يت عنه. والغ.ف}ق': الجوم على الشيء3
وال4و\ب من الغ.ي\بة فجأ%ةv. وال%غ\ف1ق': ال%ر\ج,ع'؛ وأ%نشد لرؤبة:

من ب'ع\د م.غ\زاي. وب'عد ال%غ\ف1ق,
والغ.ف}ق': كثرة الشرب، غ%ف%ق. ي.غ\ف1ق' غ%ف}قاv. وت.غ.ف�ق.4 الشراب.:

شربة ساعة بعد أ�خرى، وقيل شربه يومه أ%ج\م.ع.. ابن العراب: إذا
ت.ح.س_ى ما ف إنائه فقد ت.م.ز_ز.ه، وساعةv بعد ساعة فقد ت.ف%و_ق%ه'، فإذا

أ%كثر الشراب فقد ت.غ.ف�ق. وت.غ.ف�ق}ت الشراب ت.غ.ف©قاv إذا شربته.
وظ%ل� يت.غ.ف�ق' الشراب. إذا شربه يوم.ه أ%جع، والغ.ف}ق' من ص1فة

الو,ر\د1؛ قال رؤبة:
صاحب غارات{ من الو,ر\د1 الغ.ف%ق\

وقيل: الغ.ف}ق' أ%ن ت.ر,د. البل� كل ساعة؛ قال الشاعر:
ترعى الغ.ضا من جان,ب.ي\ م'ش.ف�ق,
غ1ب�اv، ومن ي.ر\ع. ال�م'وض. ي.غ\ق1ق,

وقال الفراء: شربت البل غ%ف}قاv وهي ت.غ\ف1ق' إذا شربت مرةv بعد أ�خرى
وهو الشرب الواسع.

والت_غ\ف1يق': النوم وأنت ت.سم\ع حديث القوم.
ويقال: غ%ف�قوا الس_ل1يم. ت.4غ\ف1يقاv إذا عالوه وس.ه_د'وه؛ وقال

مليح:
وداو,ي_ة م.ل}ساء ت'م\سي سباع'ها،

با، مثل% ع'و_اد1 الس_ل1يم ال�غ.ف�ق,
وجلة الت_غ\ف1يق نوم¬ ف أ%ر.ق.

أبو عمرو: الغ.ي\ف%ق%ة� الهراق'، وكذلك الد_غ}ر.قة.
أ%بو عمرو: غ%ف%ق. وع.ف%ق. إذا خرجت منه ريح. وال�ن\غ.ف%ق':



ال�ن\ص.ر.ف'، قال الصعمي: ال�ن\ع.ط%ف'؛ وأنشد لرؤبة:
حت ت.ر.د_ى أ%ربع¬، ف ال�ن\غ.ف%ق\،

بأ%ربع� ي.ن\ز,ع\ن. أ%نفاس. الر_م.ق\
وغاف1ق: قبيلة.

@غفلق: امرأ%ة غ%ف%ل�ق%ةD: عظيمة الر_ك%ب؛ عن ابن العراب. وقال ثعلب:
إنا هي ع.ف%ل�ق%ة، بالعي الهملة، وقد تقدم ذكرها.

vغ%ق9ا eغقق: غ%ق_ القار' وما أ%شبهه وغ%ق�ت1 الق1د\ر' ت.غ1ق@
،vغلت فسمعت صوتا. وغ%ق1يق' القدر: صوت غ%ل%يانا، سي غ%ق1يقا :vوغ%ق1يقا

وغ1ق\ غ1ق\: لكاية صوت الغ.ل%يان، وكذلك غ%ق}غ.ق%ة صوت الص_ق}ر حكاية؛ ومن
هذا قيل للمرأة الواسعة التاع الت يسمع يسمع لا صوت عند ال1لط:

غ%ق�اق%ة وغ%ق�وق وخ.ق�اق%ة وخ.ق�وق، وامرأة غ%ق�اقة: يسمع ل%يائها صوت
عند الماع، وغ%ق_ بطن'ه يغ1قe غ%ق9اv وغ%ق1يقاv كذلك. وف حديث سليمان:

إن الشمس لت.ق}ر'ب' يوم القيامة من رؤوس الناس حت إن بطونم ت.غ1ق�
غ%ق9اv، وف رواية حت إن بطونم لتقول غ1ق\ غ1ق\. وغ%ق� الطائر ي.غ1ق�

غ%قيقاv: صو_ت. وغ%ق_ الص_قر ف صوته: رق�قه، وهو ضرب منه، والص_قر
ي'غ.ق}غ1ق' ف بعض أ%صواته. وغ%ق� الغ'داف حكاية غلظ صوته، وف التهذيب:

الغ.ق� حكاية صوت الغ'داف إذا ب.ح� صوت'ه. وغ%قe الاء وغ%ق1يق�ه: صوته إذا
�خرج من ضيق إل سعة أ%و من سعة إل ضيق. ابن العراب: الغ.ق%ق%ة

الغ.واهق'، وهي الطاطيف البلي�ة.
@غلق: غ%ل%ق. الباب وأ%غ}ل%قه وغ%ل�قه؛ ال�ول عن ابن دريد عزاها إل
أ%ب زيد وهي نادرة، فهو م'غ\ل%ق، وف التنزيل: وغ%ل�ق%ت البواب؛ قال
سيبويه: غ%ل�قت البواب للتكثي، وقد يقال أ%غ}ل%قت يراد با التكثي،

قال: وهو عرب� جيد. وباب غ�ل�ق: م'غ\ل%ق¬، وهو ف�ع'ل بعن م.ف}عول مثل
قار'ور.ة، وباب ف�ت'ح أ%ي واسع ضخم وج,ذ}ع ق�ط�ل، والسم الغ.ل}ق'؛ ومنه قول

الشاعر:
وباب إذا ما مال% للغ.ل}ق, ي.ص\ر,ف

ويقال: هذا من غ%ل%ق}ت' الباب غ%ل}قاv، وهي لغة رديئة متروكة؛ قال أ%بو
السود الدؤل:

ول أ%قول� لق1د\ر, القوم قد غ%ل1ي.ت\،
ول أ%قول� لباب الد_ار م.غ\لوق'



وقال الفرزدق:
ما ز,ل}ت' أ%فتح أ%بواباv وأ�غ}ل1قها،
حت أ%ت.ي\ت' أ%با ع.م\رو بن. ع.م_ار,

قال أ%بو حات السجستان: يريد أ%با عمرو بن العلء. وغ%ل1ق. الباب'
وان\غ.لق. واس\ت.غ\لق إذا عسر فتحه. وال1غ\لق': ال1ر\تاج'. والغ.ل%ق':

ال1غ\لق'، بالتحريك، وهو ما ي'غ\ل%ق' به الباب ويفتح، والمع أ%غ}لق؛
قال سيبويه: ل ياوزوا به هذا البناء؛ واستعاره الفرزدق فقال:

فب,ت\ن. بان,ب.ي_ م'ص.ر_عات{،
وب,تe أ%ف�ض� أ%غ}لق.4 ال1تام,

قال الفارسي: أ%راد خ1تام ال4غ}لق, فق%ل%ب. وف حديث قتل أ%ب رافع:
ث ع.ل�ق. ال4غال1يق. على و.د¼؛ هي الفاتيح، واحدها إغ}ل1يق¬،

والغ.لق' وال1غ\لق وال�غ\لوق: كالغ.ل%ق. واس\ت.غ\ل%ق. عليه الكلم أ%ي
ار\ت'ت1ج. عليه. وكلم غ%ل1ق¬ أي مشكل. وف الديث: ل طلق ول ع.تاق ف

إغ}لق� أ%ي ف إكراه، ومعن الغ}لق, الكراه، لن ال�غ\ل%ق مكر.ه¬ عليه
ف أ%مره ومضي_ق عليه ف تصرفه كأ%نه ي'غ\ل%ق' عليه الباب ويبس ويضي�ق
عليه حت يطلYق. وإغ}لق' القاتل: إسلمه إل ول9 القتول في.ح\كم ف

دمه ما شاء. يقال: أ�غ}ل1ق فلن ب.ر,ير,ت1ه؛ وقال الفرزدق:
أ%سارى حديد{ أ�غ}ل1ق%ت\ بد1مائها

والسم منه الغ.لق'؛ وقال عدي بن زيد:
،Òأ%و\د.ى ع.د1ي :�وتقول الع'داة

وب.ن'وه' قد أ%ي\ق%ن'وا بالغ.لق,
ابن العراب: أ%غ}ل%ق. زيد¬ عمراv على شيء يفعله إذا أ%كرهه عليه.

وال1غ\ل%ق' وال1غ\لق: السهم السابع من ق1داح ال%ي\س3ر. وال%غال1ق':
ال4ز\لم، وكل سهم ف اليس3ر م1غ\ل%ق؛ قال لبيد:

وج.ز'ور أ%ي\سار� د.ع.و\ت'، لت\ف1ها،
ب.غال1ق� متشاب,ه{ أ%ج\رام'ها

(* ف معلقة لبيد: أجسامها بدل أجرامها: وف رواية التبيزي: أعلمها أي
علماتا).

وال%غالق': ق1داح الي\سر؛ قال السود بن ي.ع\ف�ر:
إذا قحطت والز_اج,ر,ين ال%غال1ق%ا



vالليث: ال1غ\ل%ق' السهم السابع ف م'ض.ع_ف1 ال%ي\س3ر، وسي م1غ\ل%قا
لنه ي.س\ت.غ\ل1ق' ما يبقى من آخر الي.س3ر، وي'ج\م.ع م.غال1ق.، وأنشد

بيت لبيد:
وج.ز'ور أ%ي\سار� دعوت لتفها

قال أ%بو منصور: غلط الليث ف تفسي قوله ب.غالق، وال%غالق' من ن'ع'وت
ق1داح ال%ي\سر الت يكون لا الفوز، وليست ال%غال1ق' من أ%سائها، وهي

الت ت'غ\ل1ق' ال%ط%ر فتوجبه للقامر الفائز كما ي'غ\ل%ق' الرهن'
لستحقه؛ ومنه قول عمرو بن ق%م1يئة:

بأ%يديهم' م.ق}ر'ومةD وم.غال1ق،
يعود بأ%ر\زاق, العيال, م.ن,يح'ها

ورجل غ%ل1ق¬: سيء اللق. قال الليث: يقال اح\ت.د_ فلن ف%غ.ل1ق. ف
ح1د_ت1ه1 أي نشب؛ وروى أ%بو العباس أن ابن ال4عراب أ%نشده:

وقد ج.ع.ل% الر>كe الضعيف' ي'س3يل�ن
إليك، وي'ش\ريك القليل� فت.غ\ل%ق'

قال: الر>كe الطر الضعيف؛ يقول: إذا أ%تاك عن شيء قليل غضبت وأنا
كذلك فمت ن.ت_فق؟ ومنه قوله: أنت ت.ئ1ق وأنا م.ئ1ق فكيف نتفق؟ قال أ%بو
منصور: معن قوله ي'س3يلن إليك أي ي'غضبن فيغرين بك، وي'ش\ر,يك. أي

vغ}ل1ق. فلن ف%غ.ل1ق. غ%ل%قا�يغضبك فت.غ\لق أي تغضب وتتد� علي�. ويقال: أ
إذا أ�غضب فغضب واحتد�. قال أبو بكر: الغ.ل1ق' الكثي الغضب؛ قال عمرو بن

شأ}س:
فأ%غ}ل%ق' م1ن\ دون1 ام\ر,ئ�، إن أ%ج.ر\ت'ه'،

فل ت'ب\ت.غ.ى عوراته' غ%ل%ق. الب.ع\ل,
أي أ%غضب غضباv شديداv. قال: والغ.ل1ق' الضي�ق ال�ل�ق العسر الرضا.

وغ%ل1ق. ف ح1د_ته غ%ل%قاv: نشب، وكذلك الغ1ل1ق' ف غي ال4ناسي.
والغ.ل%ق' ف الرهن: ضد الفك، فإذا ف%ك_ الراهن' الرهن. فقد أ%طلقه من وثاقه عند

م'ر\ت.هنه. وقد أ%غ}ل%ق}ت' الرهن ف%غ.ل1ق. أي أوجبته فوجب للمرتن؛ ومنه
الديث: ورجل ارتبط فرساv لي'غال1ق. عليها أي لياهن، وكأنه كره

الر>هان ف اليل إذ كان على رسم الاهلية. قال سيبويه: وغ%ل1ق. الر_ه\ن' ف
يد الرتن ي.غ\لق غ%ل%قاv وغ�ل�وقاv، فهو غ%ل1ق¬، استحقه الرتن، وذلك

إذا ل ي'ف}ت.ك� ف الوقت الشروط. وف الديث: ل يغ\ل%ق الرهن با فيه؛



قال زهي يذكر امرأ%ة:
وفار.ق%ت\ك. بر.ه\ن� ل فكاك. ل%ه'،

يوم الو.د.اع، فأ%م\س.ى الر_ه\ن' قد غ%ل1قا
يعن أنا ارتنت قلبه ورهنت به؛ وأ%نشد شر:

هل من ن.جاز� ل%و\عود{ ب.خ1ل}ت به؟
أو للر_هي الذي اس\ت.غ\ل%ق}ت من فادي؟
وأنشد ابن العراب لوس بن حجر:

على الع'م\ر,، واصطاد.ت\ فؤاداv كأنه
أ%بو غ%ل1ق�، ف ليلتي، مؤج_ل

وفسره فقال: أ%بو غ%ل1ق� أي صاحب رهن غ%ل1ق.، أ%جله ليلتان أن ي'ف%ك�،
وغ%ل1ق. أي ذهب. ويقال: غ%ل1ق. الرهنe ي.غ\ل%ق' غ�ل�وقاv إذا ل يوجد له

تلص وبقي ف يد الرتن ل يقدر راهنه على تليصه، والعن أنه ل
يستحقه الرتن إذا ل ي.س\ت.ف1ك�ه صاحب'ه. وكان هذا من فعل الاهلية أن

الراهن إذا ل ي'ؤد> ما عليه ف الوقت العي م.ل%ك. الرتن' الر_ه\ن.،
فأ%بطله السلم. وقوم م.غ.اليق': ي.غ\ل%ق' الرهن على أ%يديهم. وقال ابن

ال4عراب ف حديث داحس� والغباء: إن قيساv أتى حذيفة بن بدر� فقال له
حذيفة: ما غ%د.ا بك؟ قال: غ%د.و\ت' لواض1ع.ك الر>هان%؛ أراد بالواضعة

إبطال الر>هان أي أ%ضعه وت.ضعه، فقال حذيفة: بل غدوت. لت'غ\ل1ق%ه' أي لتوجبه
وتؤكده. وأ%غ}ل%ق}ت' الرهن أي أ%وجبته ف%غ.ل1ق. للمرتن أي وجب له. وقال

أبو عبيد: غ%ل1ق. الرهن' إذا استحقه الرتن غ%ل%قاv. وروي عن النب،
صلى ال عليه وسلم: ل يغ\ل%ق' الرهن أي ل يستحقه الرتن إذا ل ي.ر'د_

الراهن ما رهنه فيه، وكان هذا من فعل الاهلية فأ%بطله النب، صلى ال
عليه وسلم، بقوله: ل يغ\ل%ق' الرهن'. أ%بو عمرو: الغ.ل%ق' الض_ج.ر.

ومكان غ%ل1ق¬ وض.ج,ر¬ أي ضيق، والض_ج\ر' السم، والض_ج.ر' الصدر.
والغ.ل%ق': اللك؛ ومعن ل ي.غ\ل%ق الرهن' أي ل يهلك. وف كتاب عمر إل أب

موسى: إياك والغ.ل%ق.؛ قال البد: الغلق ضيق الصدر وقلة الصب. وأ%غ}ل%ق.
عليه المر' إذا ل ي.ن\فسح. وغ%ل1ق. السي' والان، فهو غ%ل1ق¬: ل

ي'ف}د.؛ قال أ%بو د.ه\ب.ل�:
ما ز,ل}ت. ف الغ.ف}ر, للذنوب وإط}ـ

لق� ل1ع.ان{، ب'ر\م1ه، غ%ل1ق



شر: يقال لكل شيء ن.ش1ب. ف شيء فلزمه قد غ%ل1ق.، غ%ل1ق. ف الباطل،
وغ%ل1ق. ف البيع، وغ%ل%ق بيعه فاس\ت.غ\ل%ق. 

(* قوله «وغلق بيعه فاستغلق»
هكذا هو بذا الضبط ف الصل).

واس\ت.غ\ل%ق الرجل� إذا أ�ر\ت1ج. عليه فلم يتكلم. وقال ابن شيل:
اس\ت.غ\ل%ق%ن فلن ف ب.ي\عي إذا ل يعل ل خياراv ف رد>ه، قال:

واس\ت.غ\ل%قت' على بيعته؛ وأ%نشد شر للفرزدق:
وع.ر_د عن ب.ن,يه1 الك%س\ب. منه،
ولو كانوا أ�ول غ%ل%ق� س1غ.ابا

أ�ول غ%ل%ق� أي قد غ%ل1ق�وا ف الفقر والوع. جل غ%ل}ق وغ%ل}ق%ةD إذا
هزل وكب. النوادر: شي\خ¬ غ%ل}ق¬ وجل غ%ل}ق¬، وهو الكبي الع\ج.ف'.

وغ%ل1ق. ظهر' البعي غ%ل%قاv، فهو غ%ل1ق¬: انتقض د.ب.ره' تت ال4د.اة1
وكث�ر غ%ل%قاv ل يبأ�. ويقال: إن بعيك لغ.ل1ق' الظهر، وقد غ%ل1ق. ظهره'
غ%ل%قاv، وهو أ%ن ترى ظهره أ%ج\م.ع. ج'ل�gب.ت.ي آثار دب.ر� قد برأ%ت فأ%نت

تنظر إل صفحتيه ت.ب\ر'قان. ابن شيل: الغ.ل%ق' شرe د.ب.ر البعي ل
يقدر أن ت'عاد.ى ال4داة� عنه أي ترفع عنه حت يكون مرتفعاv، وقد عاد.ي\ت

عنه ال4داة%: وهو أن توب عنه الق%ت.ب وال1ل}س. وف حديث جابر: شفاعة
النب، صلى ال عليه وسلم، لن أوث%ق. نفس.ه وأ%غ}ل%ق. ظهر.ه. وغ%ل1ق.

ظهر' البعي إذا د.ب,ر.، وأ%غ}ل%ق%ه' صاحبه إذا أ%ثقل حله حت ي.د\ب.ر.؛
شبه الذنوب الت أ%ثقلت ظهر النسان بذلك. وغ%ل1ق%ت النخلة غ%ل%قاv، فهي

غ%ل1قةD: دو_د.ت\ أ�صول س.ع.فها وانقطع ح.م\ل�ها.
والغ1ل}قة� والغ.ل}قة�: شجرة ي.ع\ط1ن' با أ%هل� الطائف وقال أ%بو

حنيفة: الغ.ل}قة شجرة ل تطاق ح1د_ة ي.ت.و.ق�ع' جانيها علي عينيه من بارها
أو مائها، وهي الت ت'م.ر_ط� با اللود فل تترك عليها شعرة ول لمة

إل� حلقته؛ قال الرار:
ج.ر,ب\ن. فل ي'ه\ن.أ}ن% إل� ب,غ.ل}ق%ة{

ع.ط1ي�، وأ%بوال, الن>ساء3 الق%واع1د1
وأورد الزهري هذا البيت ونسبه لز.ز_د�. ابن السكيت: إه.اب¬ م.غ\ل�وق
إذا جعلت فيه الغ.ل}ق%ة حي ي'ع\ط%ن'، وهي شجرة ت.ع\ط1ن' با أهل الطائف،
وقال مرة: هي عشبة تف�ف وتطحن ث ت'ض\ر.ب' بالاء وتنقع فيها اللود



فتمر�ط، وربا خلطت با شجرة تسمى الش_ر\ج.بان، يقال منه أ%دي م.غ\لوق.
وقال مرة: الغ.ل}قة�، بالفتح، عن البكري وغيه، والغ1ل}ق%ة�، بالكسر، عن

أ%عراب من ربيعة، كلها: شجرة تشبه الع1ظ}ل1م. م'ر_ة جد�اv ول
يأ}كلها شيء، والبشة يطبخونا ث يطلون بائها السلح فل يصيب شيئاv إل

قتله.وغ%ل�ق: اسم رجل من بن تيم. وغ%ل�ق: قبيلة أ%و حي�؛ أنشد ابن
ال4عراب:

إذا ت.ج.ل�ي\ت. غ%ل�قاv ل1ت.ع\ر,ق%ها،
لح.ت\ من الل©ؤ\م, ف أ%ع\ناقها الك�تب'

إن>ي وأ%ت\ي. ابن, غ%ل�ق� ل1ي.ق}ر,ي.ن،
كغابط الكلب ي.ب\غي الن>ق}ي. ف الذ�ن.ب,

ويروى: يبغي الطYر\ق.، ويروى: يرجو الطYر\ق.
@غلفق: الغ.ل}ف%ق': الط©ح\ل�ب وهو الضرة على رأ}س الاء، ويقال ينبت ف

الاء ذو و.ر.ق� ع1راض�؛ قال الز_ف%يان:
وم.ن\ه.ل طام� عليه الغ.ل}ف%ق'

ي'ني'، أو ي'س\دي به ال%د.ر\ن.ق'
وقال آخر:

ي.ك}ش1ف}ن. عنه غ%ل}ف%ق. الع1ر\م.اض,
ابن شيل: يقال لورق الك%ر\م الغ.ل}ف%ق'، والغ.ل}ف%ق' ال�ل�ب' ما دام

على شجرته، أ%عن بال�ل�ب ورق الك%ر\م ول1يف. النخل. والغ.ل}ف%ق':
القوس الل�ي>نة جد�اv حت يكون لينها رخاوة ول خي فيها، قال الراجز:

ت.ح\م1ل� ف%ر\ع ش.و\ح.ط{ ل ت'م\ح.ق,،
ل ك%ز_ة1 الع'ود1 ول ب,غ.ل}ف%ق,

ويقال: إن اللم ف ذلك زائدة. وقوس غ%ل}ف%ق أي رخوة. والغ.ل}ف%ق' من
النساء: الرطبة� ال%ن,، وقيل: هي ال%ر\قاء� السيئة العمل والنطق.

وامرأ%ة غ1ل}ف%اق' الشي: سريعته. ابن ال4عراب: يقال للمرأ%ة الطويلة
العظيمة السم غ1ل}فاق وخ1ر\باق¬ وم'ز.ن_ر.ةD ول�ب.اخ1ي_ة.

ودلو غ%ل}ف%ق¬: كبية. وغ�لف1ق': موضع.
والغ.ل}ف%ق1يق': الداهية، وقيل السريع، مث�ل به سيبويه وفسره السياف.

وعيش غ%ل}ف%ق¬: رخي�.
@غمق: غ%م1ق. النبات' ي.غ\م.ق' غ%م.قاv، وهو نبات غ%م1ق¬: فسد من كثرة



النداء3 عليه فوجدت لريه خ.م_ةv وفساداv. وغ%م1ق%ت الرض غ%م.قاv، فهي
غ%م1قة: أصابا ندىÝ وثقل وو.خامةD. قال أ%بو منصور: غ%م.ق' البحر ومدeه

ف الص_ف%ر,ي_ة1. وبلد غ%م1ق¬: كثي الياه رطب الواء. وكتب عمر بن
الطاب إل أب عبيدة بن الراح، رضي ال عنهما، بالشام: إن ال�ر\د'ن�

أ%رض غ%م1ق%ةD وإن الاب,ي.ة أ%رض ن.ز,ه.ةD فاظ}ه.ر\ بن معك من السلمي
إليها؛ والن_ز,هة البعيدة من الر>يف1، والغ.م1قة� القريبة من الياه

وال�ض.ر والنeزور، فإذا كانت كذلك قاربت ال4و\ب,ي.ة%، والغ.م.ق ف ذلك
فساد الريح وخ'مومها من كثرة ال4ند.اء فيحصل منها الو.باء. أ%بو زيد:

غ%م1ق. الزرع غ%م.قاv إذا أ%صابه ن.دىÝ فلم يكد يف. وقال ال4صمعي: الغ.م.ق
الندى، وقيل: الغ.م.ق، بالتحريك، ركوب الندى الرض. قال أ%بو حنيفة: قال

Dفيه الاء، وليلة غ%م1قة �أ%بو زياد مكان غ%م1ق¬ قد روي حت ل ي.س'وغ
ل%ث1ق%ة. وقال أ%بو حنيفة أ%يضاv: إذا زاد الندى ف الرض حت ل يد

مساغاv فهي غ%م1ق%ة، والفعل كالفعل، قال: وليس ذلك بفسدها ما ل ت.ق1ئ}ه'؛
قال رؤبة:

ج.وار,ناv يبطن أ%نداء الغ.م.ق\
ابن شيل: أ%رض غ%م1قةD ل تف بواحدة ول يلفها الطر. وع'ش\ب غ%م1ق¬:

كثي الاء ل ي'ق}ل1ع عنه الطر.
@غهق: الغ.ي\هق: الطويل من ال3بل وغيها. وغ%ي\ه.ق. الظلم': اشتد_.

وغ%ي\ه.ق%ت\ عين'ه: ضعف بصرها. وقال النضر فيما روى عنه أ%بو تراب:
الغ.و\ه.ق' الغراب؛ وأ%نشد:

ي.ت\ب.ع\ن. ور\قاء كل%و\ن1 الغ.و\ه.ق,
قال ال4زهري: والثابت عندنا لبن ال4عراب وغيه الع.و\ه.ق' الغراب،

vنكر أ%ن تكون الغي لغة، ول أ%حقه. وقال ال4زهري أ%يضا�بالعي، ول أ
ف ترجة عهق: أ%4بو عبيد الغ.ي\هق، بالغي، النشاط ويوصف به الع1ظ%م

والت_رارة�؛ قال الرياشي سعت أ%با عبيدة ينشد:
كأ%ن9 ما ب من إ,ران أ%و\ل%ق'،

وللشب.اب ش1ر_ة وغ%ي\هق'
وم.ن\ه.ل ط%ام� عليه الغ.ل}ف%ق'

ي'ني، أ%و ي'س\د1ي به ال%د.ر\ن.ق'
قال أ%بو عبيدة: ال3ر.ان� النشاط، وال4ولق النون، وكذلك الغ.ي\هق



والغ.ل}ف%ق الطحلب؛ قال: فالغ.ي\هق، بالغي، مفوظ صحيح، قال: وأ%ما
الع.ي\هق%ة، بالعي، فل أ%حفظها لغي الليث، ول أ%دري أ%هي لغة مفوظة عند

�العرب أ%و تصحيف، روى ابن بري عن ابن خالويه قال: غ%ي\ه.ق. الرجل
غ%ي\هق%ة تبختر.

@غوق: الغ.و,يق: الصوت من كل شيء، والعي أ%على، وقد تقدم. والغ.اق'
والغ.اق%ة: من طي الاء. وغاق,: حكاية صوت الغراب، فإ,ن نك�رته ن.و_نته،

وهكذا ذكره الوهري ف غيق؛ قال القلخ بن ح.ز\ن:
م'عاو,د¬ للج'وع وال3م\لق,،

ي.غ\ض.ب إ,ن قال الغ'راب: غاق,
أ%ب\ع.د.ك�ن_ ال� من ن,ياق,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده م'عاوداv للجوع ل4ن قبله:
ان\ف%د\، هداك. ال�، من خ'ناق,،

وص.ع\د.ة� العامل� للرeس\تاق,
أ%ق}ب.ل% من ي.ث}ر,ب. ف الر>فاق,،
م'عاو,داv للجوع وال3م\لق,

أ%ب\عد.ك�ن_ ال� من ن,ياق,
إ,ن ل ت'ن.ج�ي من الو,ثاق,
بأ%ربع من ك%ذ1ب� س'ماق,

وأ%نشد شر:
ع.ن\ه' ول ق%و\ل الغراب, غ%اق,،

ول الط�ب,يبان ذوا الت>ر\ياق
ويقال: سعت غاق, غاق,

وغاق� غاق�، ث س'م>ي. الغراب غ%اقاv فيقال: سعت صوت الغ.اق,؛ ثال ابن
سيده: وربا سي الغراب به لصوته؛ قال:

ولو ت.ر.ى، إ,ذ ج'ب_ت1ي من ط%اق,،
ول1م_ت مثل ج.ناح غ%اق,

أ%ي مثل جناح غراب. قال ابن جن: إ,ذا قلت. حكاية صوت الغراب غاق� غاق�
فكأ%نك قلت. ب'ع\داv وف1راقاv ف1راقاv، وإ,ذا قلت غاق� غاق� فكأ%نك قلت

الب'ع\د. الب'ع\د.، فصار التنوين ع.ل%م. التنكي وتركه ع.ل%م. التعريف.
والو.غ1يق': صوت ق�ن\ب,



الدابة وهو وعاء ج'ر\د.انه؛ عن اللحيان، كأ%نه مقلوب عن الغ.و,يق,
أ%و لغة فيه.

@غيق: غ%ي_ق. ف رأ}يه ت.غ\ييقاv: اختلط فلم ي.ث}ب'ت\ على شيء فهو
ي.موج؛ قال رؤبة:

غ%ي_ق}ن.، بالك}ح'ولة1 الس_و.اج,ي،
شيطان% كلY م'ت\ر.ف س.د_اج,

قال ال4صمعي: غ%ي_ف}ن. م.و_جن، والعن ض.ل�ل}ن.. وغ%ي_ق. ذلك
ال4مر بصري: فتحه فجاء به وذهب ول ي.د.ع\ه فيثبت. وت.غ.ي_ق. بصره:
اس\م.ه.ر_ وأ%ظلم. وغ%ي_ق. بصر.ه: عطفه. وغ%ي_ق. الشيء� بصره إ,ذا ح.ي_ره،

قال العجاج:
أ%ذ1يe أ%و\ر.اد{ ي'غ.ي>ق}ن الب.ص.ر\

الفضل: غ%ي_ق. فلن ماله ت.غ\ييقاv إ,ذا أ%فسده. وغ%ي_ق. الطائر:
رفرف على رأ}سه فلم يبح.

وغ%ي\قة: موضع. وف الديث ذكر غ%ي\ق%ة، بفتح الغي وسكون الياء، وهو
موضع بي مكة والدينة من بلد غ1ف%ار، وقيل: هو ماء لبن ثعلبة؛ وقال قيس

بن ذ%ر,يح:
ف%غ.ي\ق%ة� فال4خ\ياف'، أ%خياف' ظ%ب\ية{،

با م ل�ب.ي\ن.ى م.خ\رف¬ وم.راب,ع'
@غسك: أ%بو زيد: الغ.س.ك' لغة ف الغ.س.ق، وهو الظ©ل}مة.

@غتل: غ%تل% الكان� غ%ت.لv، فهو غ%ت1لD: كثر فيه الشجر؛ قال ابن دريد:
ول أ%دري ما صحته. ونل غت1لD: ملتفÒ، يانية.

@غدفل: رجل غ1د.ف}لD: طويل. وبعي غ1د.ف}لD: سابغ� شعر الذنب؛ وأ%نشد
ال4زهري ف ترجة عزهل:

ي.ت\ب.ع\ن. ز.ي�اف. الضeح.ى ع'زاه1ل،
ي.ن\ف�ج' ذا خ.صائل� غ�داف1ل

وقال: غ�داف1ل كثي سبيب الذ%ن.ب. أ%بو عمرو: كبش غ�دافل كثي سبيب
الذنب. وغ%داف1ل� الثياب: خ'ل}قان'ها. وف الثل: غ%ر_ن ب'ر\داك1 من

غ%داف1ل1ي؛ وذلك أ%ن رجلv سأ%ل رجلv أ%ن يكسوه، فوعده فأ%لقى خ'ل}قان.ه ث ل
:Òوغ1د\ف1ل ود.غ}ف%ل1ي¬ ود.غ}ف1ل1ي Dوغ1د.ف}ل Dيكسه. وعيش غ%د\ف%ل

واسع، قال الشاعر:



ر.ع.ثات ع'ن\ب'ل1ها الغ1د.ف}ل, ال4ر\ع.ل
ورحة غ1د.ف}لةD: واسعة. وم'لءة غ1د.ف}لة: واسعة.

@غرل: الع'ر\لة: الق�ل}فة. وف حديث أ%ب بكر: ل4ن} أ%ح\م1ل عليه
غ�لماv ركب اليل على غ�ر\ل%ت1ه أ%ح1بe إ,ل� من أ%ن أ%ح\م1لك عليه؛ يريد

ركبها ف صغره واعتادها قبل أ%ن ي'خ\ت.ن. وف حديث طلحة: كان ي.ش'ور'
ن.ف}س.ه على غ�ر\ل%ت1ه أ%ي يسعى وي.خ1فe، وهو صب�. وف حديث الز>ب\ر,قان:

أ%ح.بe ص1ب\يان,نا إ,لينا الطويل� الغ'ر\لة؛ إ,نا أ%عجبه طولا لتمام
�خلقه. والغ'ر\ل�: الق�ل}ف'. وال4غ}ز.ل�: ال4ق}لف. ال4حر: رجل أ%ر\غ%ل

vع'راة �وأ%غ}ز.ل� وهو ال4قلف. وف الديث: ي'ح\ش.ر' الناس يوم القيامة
ح'فاة غ�ر\لv ب'ه\ماv أ%ي ق�ل}فاv؛ والغ'ر\ل�: جع ال4غ}ر.ل. وعام¬

أ%غ}ر.ل�: خ.ص1يب. وعيش أ%غ}ر.ل� أ%ي واسع. ورجل غ%ر,لD: مسترخي ال%ل}ق,؛
قال العجاج:

ل غ%ر,ل ال%ل}ق, ول قصي
.vسي�ء الطول م'ف}ر,طه، وأ%نشد بيت العجاج أ%يضا :Dورمح غ%ر,ل

وقال ثعلب: الغ1ر\ي.ل� والغ1ر\ي.ن' ما يبقى من الاء ف الوض، والغدير'
الذي تبقى فيه الد_عام1يص' ل يقدر على شربه، وكذلك ما يبقى ف أ%سفل

القارورة من الث©ف}ل، وقيل: هو ث�ف}ل ما صبغ به؛ وقال ال4صمعي:
الغ1ر\ي.ل� أ%ن ييء السيل فيثبت على ال4رض ث ي.ن\ض'ب.، فإ,ذا جف� رأ%يت الطي

رقيقاv قد جف� على وجه ال4رض قد تشق9ق؛ وقال أ%بو زيد ف كتاب الطر: هو
الطي يمله السيل فيبقى على وجه ال4رض، رطباv كان أ%و يابساv، وقيل:

الغ1ر\ي.ل� الطي الذي يبقى ف الوض.
@غربل: غ%ر\ب.ل% الشيء: ن.خ.له. والغ1ر\بال�: ما غ�ر\ب,ل% به، معروف،

غ%ر\ب.ل}ت الدقيق وغيه. ويقال: غ%ر\ب.ل%ه إ,ذا قطعه؛ وقوله:
فلول ال� وال�ه\ر' ال�ف%د_ى،

ل%ر'ح\ت. وأ%نت غ1ر\بال� ال3هاب
فإ,نه وضع الغ1ر\بال% مكان م'خ.ر_ق، ولول ذلك لا جاز أ%ن يعل

الغ1ر\بال ف موضع ال�غ.ر\ب.ل. وال�غ.ر\ب.ل�: ال�ن\تقى كأ%نه ن'قYي.
بالغ1ر\بال. وف الديث: كيف بكم إ,ذا كنتم ف زمان ي'غ.ر\ب.ل� الناس' فيه

غ%ر\ب.لةv أ%ي يذهب خياره'م ويبقى أ%ر\ذال�هم؛ وال�غ.ر\ب.ل� من الرجال:
الدeون� كأ%نه خرج من الغ1ربال، وقيل ف تفسي الديث: يذهب خيارهم بالوت



والقتل وتبقى أ%رذال�هم. العدي: غ%ر\ب.ل% فلنD ف ال4رض إ,ذا ذهب فيها.
وف الديث: أ%ع\ل1ن'وا النكاح واضربوا عليه بالغ1ر\بال؛ عن بالغ1ر\بال

الدeف_، شب�ه الغربال به ف استدارته. وغ%ر\ب.ل%هم: ق%ت.ل%هم
وطح.ن.هم. وال�غ.ر\ب.ل: القتول النتفخ؛ قال:

أ%ح\يا أ%باه هاشم بن ح.ر\م.له،
يوم. ال%باء4ات1 ويوم الي.ع\م.له،
ترى اللوك. ح.و\ل%ه م'غ.ر\ب.له،
ور'م\ح.ه للوالدات م.ث}ك%له،

يقتل ذا الذنب, ومن ل ذنب له
وقيل: عن بال�غ.ر\ب.لة أ%نه ي.ن\ت.قي السادة فيقتلهم فهو على هذا من

ال4ول. وقال شر: ال�غ.ر\ب.ل� ال�ف%ر_ق، غ%ر\ب.ل%ه أ%ي فر�قه. وف
حديث مكحول: ث أ%ت.ي\ت' الشأ}م فغ.ر\ب.ل}ت'ها أ%ي كشفت حال% م.ن\ با

وخ.ب.ر\ت'هم، كأ%نه جعلهم ف غ1ر\بال� ففرق بي الي>د والرديء. وف حديث ابن
الزبي: أ%ت.ي\ت'مون فات1حي أ%فواه1كم كأ%نكم الغ1ر\ب,يل�؛ قيل: هو

العصفور.
@غرزحل: أ%بو زيد: الغ1ر\ز.ح\لة 

(* قوله «الغرزحلة إل» هذا هو الصواب،
وتقدم ف مادة قسب: القزرحلة والقحربة) بالغي، العصا؛ قال: وهي

الق%ح\ز.ن.ة.
@غرقل: غ%ر\ق%ل%ت البيضة�: م.ذ1ر.ت، والب,طYيخة: فسد ما ف جوفها. قال

ال4زهري: الغ1ر\ق1ل� بياض البيض، بالغي. ابن ال4عراب: غ%ر\ق%ل% إ,ذا
صب_ على رأ}سه الاء برة واحدة.

@غرمل: الغ'ر\مول�: الذكر الضخم الرخو، وقد قيل: الذكر مطلقاv، ويقال له
الغرمول قبل أ%ن تقطع غ�ر\لت'ه؛ هذا قول أ%ب زيد. وقد جاء ف الديث عن

ابن عمر: أ%نه نظر إ,ل غرام1يل الرجال ف الم�ام فقال: أ%خ\رجون
وكانوا م'خ\ت.ت1ن,ي من غي شك¼، وقيل: الغ'ر\مول ل1ذ%وات1 الافر؛ قال

بشر:وخ1ن\ذ1يذ{، ترى الغ'ر\مول% منه
ك%ط%ي> الز>ق> ع.ل9ق%ه الت>جار'

@غزل: غ%ز.ل%ت الرأ%ة القطن والكتان وغيها ت.غ\زله غ%ز\لv، وكذلك
اغ}ت.ز.ل%ت\ه وهي ت.غ\ز,ل بال1غ\زل، ونسوةD غ�ز_لD غ%واز'3ل�؛ قال جندل بن



الثن الارثي:
كأ%نه، بالص_ح\ص.حان1 ال4ن\ج.ل,،

ق�ط}ن¬ س'خام¬ بأ%يادي غ�ز_ل,
على أ%ن الغ'ز_ل% قد يكون هنا الرجال% ل4ن ف�ع_لv ف جع فاعل� من
:�الذكر أ%كثر منه ف جع فاع1لة. والغ.ز\ل� أ%يضاv: الغزول. والغ.ز\ل

ما تغ\ز,ل�ه مذكر، والمع غ�زول؛ قال ابن سيده: وسى سيبويه ما تنسجه
العنكبوت غ%ز\لv فقال ف قول العجاج:

كأ%ن9 ن.س\ج. العنكبوت ال�ر\م.ل
الغ.ز\ل�: مذكر، والعنكبوت أ�نثى، كذا قال الغ.ز\ل مذكر وأ%ضرب عن ذكر

النسج الذي ف شعر العجاج؛ واستعمال أ%بو النجم الغزل ف البل 
(* قوله

«ف البل» هكذا ف الصل) فقال:
ي.ن\ف1ش' منه الوت ما ل ت.غ\ز,ل�ه

واسم ما ت.غ\زل� به الرأ%ة ال1غ\ز.ل� وال�غ\ز.ل� وال%غ\ز.ل�، تيم
تكسر اليم وقيس تضمها، وال4خية أ%قلها، وال4صل الضم، وإ,نا هو م1ن\

أ�غ}ز,ل% أ%ي أ�د1ير. وف�ت1ل. وأ%غ}ز.ل%ت الرأ%ة: أ%دارت ال1غ\ز.ل%؛ قال
الشاعر:

من الس_ي\ل, والغ'ث�اء3 ف%ل}كة م1غ\ز.ل
قال الفراء: وقد استثقلت العرب الضمة ف حروف وكسرت ميمها، وأ%صلها
الضم، من ذلك م1ص\ح.ف وم1خ\د.ع وم1ج\س.د وم1ط}ر.ف وم1غ\ز.ل، ل4نا ف العن

أ�خذت من أ�ص\ح1ف أ%ي ج'معت فيه الصحف، وكذلك ال1غ\ز.ل إ,نا هو من
أ�غ}ز,ل أ%ي ف�ت1ل وأ�دير فهو م'غ\ز.ل، وف كتاب لقوم من اليهود: عليكم كذا

وكذا ور'بع الغ\زل أ%ي ربع ما غ%ز.ل% نساؤكم؛ قال ابن ال4ثي: هو
بالكسر اللة، وبالفتح موضع الغ.ز\ل، وبالضم ما يعل فيه الغ.ز\ل، وقيل: هو

ح'ك}م خص به هؤلء.
وال�غ.ي\ز,ل: حبل دقيق؛ قال ابن سيده: أ%راه ش'ب�ه بال1غ\زل لدقته؛

قال: حكى ذلك ال1ر\مازي؛ وأ%نشد:
وقال الل�وات كن� فيها ي.ل�م\ن.ن:
لعل الوى، يوم ال�غ.يز,ل، قات1ل�ه\

والغ.ز.ل�: حديث� الف1ت\يان والف%ت.يات. ابن سيده: الغ.ز.ل� اللهو مع



النساء، وكذلك ال%غ\ز.ل�؛ قال:
تقول ل1ي. الع.ب\ر.ى ال�صاب' ح.ل1يل�ها:
أ%يا مالك¬ هل ف الظ�عائ1ن م.غ\ز.ل�؟

وم'غاز.ل%ت'هن�: م'حادثت'هن وم'راو.دت'هن_، وقد غاز.ل%ها،
والت_غ.زeل�: التكل9ف لذلك؛ وأ%نشد:

ص'ل}ب الع.صا جاف{ عن الت_غ.زeل
تقول: غاز.ل}ت'ها وغاز.ل%ت\ن، وت.غ.ز_ل% أ%ي تكلف الغ.ز.ل%، وقد

:Dوقد ت.غ.ز_ل% با وغاز.ل%ها وغاز.ل%ت\ه م'غاز.لة. ورجل غ%ز,ل vغ%ز,ل% غ%زل
�م'ت.غ.ز>لD بالنساء على النسب أ%ي ذو غ%ز.ل�. وف الثل: هو أ%غ}ز.ل

من امرئ القيس. والعرب تقول: أ%غ}ز.ل� من ال�م_ى؛ يريدون أ%نا معتادة
للعليل متكررة عليه فكأ%نا عاشقة له م'ت.غ.زلة به. ورجل غ%ز,لD: ضعيف عن

ال4شياء فاتر¬ فيها؛ عن ابن ال4عراب. وغاز.ل% ال4ر\ب.عي: د.نا
منها؛ عن ثعلب.

والغ.زال� من الظYباء: الشاد1ن� ق%ب\ل ال3ث}ناء3 حي يتحرك ويشي،
وتشبه به الارية ف التشبيب فيذك9ر النعت والفعل على تذكي التشبيه، وقيل:

هو ب.ع\د الط�ل، وقيل: هو غ%زالD من حي ت.ل1د'ه' أ�مeه إ,ل أ%ن يبلغ
،vويرفعها معا vأ%ش.د_ ال3ح\ضار، وذلك حي ي.ق}ر'ن قوائمه فيضعها معا

والمع غ1ز\لة وغ1ز\لنD مثل غ1ل}مة وغ1ل}مان، وال�نثى بالاء، وقد
أ%غ}ز.ل%ت الظبية�. وظبية م'غ\ز,لD: ذات غ%زال. وغ%ز,ل% الكلب'، بالكسر،

غ%ز.لv إ,ذا طلب الغ.ز.ال% حت إ,ذا أ%دركه وث%غا من ف%ر.ق1ه انصرف منه
ول1ي. عنه. ابن ال4عراب: الغ.ز.ل� م1ن\ غ%ز,ل% الكلب'، بالكسر، أ%ي ف%ت.ر
وهو أ%ن يطلب الغ.زال فإ,ذا أ%حس_ بالكلب خ.ر,ق. أ%ي ل%ص1ق. بال4رض

.Dول%ه,ي. عنه الكلب' وانصرف، فيقال: غ%ز,ل% وال3 كلب'ك، وهو كلب غ%ز,ل
ويقال للضعيف الفاتر عن الشيء: غ%ز,لD، ومنه: رجل غ%ز,لD لصاحب النساء

لضعفه عن غي ذلك.
�والغ.زالة�: الشمس، وقيل: هي الشمس عند طلوعها، يقال: طلعت الغ.زالة

vوإ,نا سيت ج.و\نة ،�ول يقل غابت الغ.زالة�، ويقال: غر.بت ال%و\نة
ل4نا ت.س\ود� عند الغ'روب، ويقال: الغ.زالة� الشمس إ,ذا ارتفع النهار،

وقيل: الغ.زالة� عي الشمس، وغ%زالة� الضحى وغ%زالت'ه بعدما تنبسط الشمس
وت'ض\حي، وقيل: هو أ%ول الضحى إ,ل م.د> النهار ال4ك}ب.ر, حت يضي من



النهار نو¬ من خ'م'س3ه. يقال: أ%تيت'ه غ%زالت1 الضeحى؛ قال:
يا ح.ب_ذا، أ%يام. غ%ي\لن%، السeرى

ود.ع\وة� القوم: أ%ل هل م1ن\ فتÝى
ي.س'وق بالقوم غ%زالت1 الضحى؟

وأ%نشد أ%بو عبيد لع'ت.يبة بن الرث اليبوعي:
،vت.ر.و_ح\نا من الل�ع\باء3 ع.ص\را
فأ%ع\ج.ل}نا الغ.زالة% أ%ن ت.ؤ'وبا

ويقال: فأ%عجلنا ال3لهة% وهي ال%هاة. ويقال: جاءنا ف�لن ف غ%زالة1
الضحى؛ قال ذو الرمة:

فأ%شرف}ت'، الغزالة%، رأ}س. ح'ز\وى
أ%راق1ب'هم، وما أغن ق1بال

يعن ال4ظ}عان%، ونصب الغزالة على الظرف. وقال ابن خالويه: الغزالة ف
بيت ذي الرمة الشمس، وتقدير'ه عنده فأ%شرفت' طلوع. الغ.زالة1، ورأ}س

ح'ز\وى مفعول أ%ش\ر.ف}ت، على معن عل%و\ت أ%ي علوت رأ}س حزوى طلوع الشمس،
وجع' غ%زالة1 الضحى غ%زالت¬؛ قال:

د.ع.ت\ س'ل%ي\مى د.ع\و.ةv: هل م1ن\ ف%تÝى
ي.س'وق' بالقوم، غ%زالت1 الضeحى؟

وغ%زالة� والغ.زالة�: الرأ%ة ال%ر'وري�ة معروفة، سيت بأ%حد هذه
ال4شياء؛ قال أ%ي\م'ن' بن خ'ر.ي:
أ%قام.ت غ%زالة� س'وق. الض>راب،
ل4ه\ل, الع1راق%ي\ن، ح.و\لv ق%م1يطا

وقال آخر:
هل� ك%ر.ر\ت. على غ%زال%ة ف الو.غى؟

بل كان ق%ل}ب'ك ف ج.ناح.ي\ طائر
(* هذا البيت لعمران بن ح1ط9ان يتهكم فيه الج_اج، وف رواية أخرى:

هل9 برزت ال غزالة ف الوغى).
وغ%زال� ش.ع\بان%: ضرب¬ من النادب. وغ%زالD: موضع؛ قال سويد بن عمي

الذل:
أ%ق}ر.ر\ت ل�ا أ%ن رأ%يت ع.د1ي_نا،

ون.س3يت ما قد�م\ت يوم. غ%زال,



وف%ي\فاء غ%زال�، وق%ر\ن� غزال: موضعان. والغ.زالة�: ع'ش\بة من
السeط�اح ينفرش على ال4رض يرج من وسطه قضيب طويل ي'ق}ش.ر ويؤكل حلواv. ودم'

الغ.زال: نبات شبيه بنبات البقلة الت تسمى الط�ر\خ'ون، يؤكل وله ح'روفة،
vط بائه م.س.كاYوهو أ%خضر وله ع1رق أ%حر مثل عرق ال4ر\طاة تط

ح'م\راv ف أ%يديهن. وغ%زال وغ�ز.ي�ل: اسان.
@غسل: غ%س.ل% الشيء ي.غ\س3ل�ه غ%س\لv وغ�س\لv، وقيل: الغ.س\ل� الصدر

من غ%س.ل}ت، والغ'س\ل، بالضم، السم من الغتسال، يقال: غ�س\ل وغ�س'ل؛ قال
الكميت يصف حار وحش:

تت ال4لءة ف نوعي من غ�س'ل�،
باتا عليه ب,ت.س\حال� وت.ق}طار,

يقول: يسيل عليه ما على الشجرة من الاء ومرة من الطر. والغ'س\ل: تام
غ%سل السد كله، وشيء م.غ\سول وغ%س3يل، والمع غ%س\لى وغ�س.لء، كما

قالوا ق%ت\لى وق�ت.لء، وال�نثى بغي هاء، والمع غ%سال. الوهري: م1ل}ح.فة
غ%س3يل، وربا قالوا غ%س3يلة، يذهب با إ,ل مذهب النعوت نو

الن_ط1يحة؛ قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول يذهب با مذهب ال4ساء مثل الن_ط1يحة
والذ�ب,يحة والع.ص1يدة. وقال اللحيان: ميت غ%س3يل ف أ%موات غ%س\لى

وغ�س.لء وميتة غ%سيل وغ%س3يلة.
الوهري: وال%غ\س3ل وال%غ\س.ل، بكسر السي وفتحها، مغس3ل الوتى.

الكم: م.غ\س3ل� الوتى وم.غ\س.ل�هم موضع غ%س\لهم، والمع ال%غاسل، وقد
اغ}ت.س.ل% بالاء.

والغ.س'ول: الاء الذي ي'غ\ت.سل به، وكذلك ال�غت.س.ل. وف التنزيل
العزيز: هذا م'غ\ت.س.ل بارد¬ وشراب؛ وال�غ\ت.سل: الوضع الذي ي'غ\ت.سل فيه،
وتصغيه م'غ.ي\س3ل، والمع ال%غاس1ل� وال%غاسيل. وف الديث: وضعت له

غ�س\ل%ه من النابة. قال ابن ال4ثي: الغ'س\ل�، بالضم، الاء القليل الذي
ي'غ\ت.سل به كال�ك}ل لا يؤكل، وهو السم أ%يضاv من غ%س.ل}ته.

والغ.س\ل، بالفتح: الصدر، وبالكسر: ما ي'غ\سل به من خ1ط}مي� وغيه. والغ1سل
والغ1س\لة: ما ي'غ\س.ل به الرأ}س من خطمي� وطي وأ�ش\نان ونوه، ويقال

غ%سeول؛ وأ%نشد شر:
فالر_ح\ب.تان1، فأ%كناف' ال%ناب, إ,ل
أ%رض� يكون با الغ.سeول والر_ت.م'



وقال:
ت.ر\عى الر_وائ1م' أ%ح\رار. البقول، ول
ت.ر\عى، ك%ر.ع\يكم'، ط%ل}حاv وغ%سeول

أ%راد بالغ.سeول ال�شنان وما أ%شبهه من المض، ورواه غيه:
ل مثل رعيكم' م1ل}حاv وغ%سeول

وأ%نشد ابن ال4عراب لعبد الرحن
بن دارة ف الغ1س\ل:

vفيا ل%ي\ل%، إ,ن الغ1س\ل% ما د'م\ت1 أ%ي>ما
�علي� ح.رام¬، ل ي.م.سeن. الغ1س\ل

أ%ي ل أ�جامع غيها فأ%حتاج إ,ل الغ1سل طمعاv ف تزو�جها. والغ1س\لة
أ%يضاv: ما تعله الرأ%ة ف شعرها عند المتشاط.

والغ1س\لة: الطيب؛ يقال: غ1س\لةD م'ط%ر�اة، ول تقل غ%س\لة، وقيل: هو
آس¬ ي'ط%ر_ى بأ%فاو,يه. من الطيب ي'م\ت.شط به. واغ}ت.س.ل بالطYيب: كقولك

تض.م_خ؛ عن اللحيان.
والغ.س'ول: كل شيء غ%س.ل}ت به رأ}ساv أ%و ثوباv أ%و نوه. وال%غ\س3ل:

ما غ�س3ل فيه الشيء. وغ�سالة الثوب: ما خرج منه بالغ.س\ل. وغ�سالة� كل
شيء: ماؤ'ه الذي ي'غ\س.ل به. والغ'سالة: ما غ%س.ل}ت به الشيء. والغ1س\ل1ي':

ما ي'غ\س.ل� من الثوب ونوه كالغ'سالة.
والغ1س\ل1ي' ف القرآن العزيز: ما ي.س3يل من جلود أ%هل النار كالقيح

وغيه كأ%نه ي'غ\سل عنهم؛ التمثيل لسيبويه والتفسي للسياف، وقيل:
الغ1س\ل1ي' ما ان\غ.سل من لوم أ%هل النار ودمائهم، زيد فيه الياء والنون كما

زيد ف ع1ف1ر>ين؛ قال ابن بري: عند ابن قتيبة أ%ن ع1ف1ر>ين مثل
ق1ن_س\ر,ين، وال4صمعي يرى أ%ن ع1ف1ر>ين معرب بالركات فيقول عفرين¬ بنزلة

س1ني�. وف التنزيل العزيز: إ,ل� م1ن\ غ1س\لي� ل يأ}كله إ,ل�
الاطئون؛ قال الليث: غ1س\ل1ي¬ شديد الر، قال ماهد: طعام من طعام أ%هل
النار، وقال الكلب: هو ما أ%ن\ض.ج.ت النار من لومهم وس.ق%ط أ%ك%لوه، وقال

الضحاك: الغ1س\ل1ي' والض_ر,يع' شجر ف النار، وكل ج'ر\ح غ%س.ل}ت.ه فخرج
منه شيء فهو غ1س\ل1ي¬، ف1ع\ل1ي¬ من الغ.س\ل من الرح والدب.ر؛ وقال

الفراء: إ,نه ما ي.س3يل من صديد أ%هل النار؛ وقال الزجاج: اشتقاقه ما
ي.ن\غ.س3ل من أ%بدانم. وف حديث علي وفاطمة، عليهما السلم: ش.راب'ه الميم'



والغ1س\ل1ي'، قال: هو ما ي'غ\س.ل من لوم أ%هل النار وص.د1يدهم.
وغ%س3يل� اللئكة: حنظلة بن أ%ب عامر ال4نصاري، ويقال له: حنظلة

بن الراهب، استشهد يوم أ�ح'د وغس_ل%ت\ه اللئكة؛ قال رسول ال،
صلى ال عليه وسلم: رأ%يت اللئكة ي'غ.س>لونه وآخرين ي.س\ت'رونه،
فس'م>ي غ%س3يل اللئكة، وأ%ولده ي'ن\س.بون إ,ليه: الغ.سيل1ي>ي، وذلك
أ%نه كان أ%ل� بأ%هله فأ%عجل%ه الن_د\ب' عن الغت1سال، فلما است'ش\ه,د
رأ%ى النبe، صلى ال عليه وسلم، اللئكة% ي'غ.س>لونه، فأ%خب به

أ%هله فذ%ك%ر.ت\ أ%نه كان أ%ل� با.
وغ%س.ل% ال� ح.و\ب.ت.ك أ%ي إ,ث}م.ك يعن طه_رك منه، وهو على الثل.

وف حديث الدعاء: واغ}س3ل}ن باء الثلج والبد أ%ي ط%ه>ر\ن من الذنوب،
وذ1ك}ر' هذه ال4شياء مبالغة ف التطهي. وغ%س.ل% الرجل� الرأ%ة

ي.غ\س3ل�ها غ%س\لv: أ%كثر نكاحها، وقيل: هو نكاح'ه إ,ي�اها أ%ك}ث%ر. أ%و
أ%ق%ل�، والعي الهملة فيه لغة. ورجل غ�س.لD: كثي الض>راب لمرأ%ته؛ قال

الذل:
�و.ق}ع الو.ب,يل ن.حاه ال4ه\و.ج' الغ'س.ل

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: من غ%س_ل% يوم المعة
واغ}ت.س.ل وب.ك�ر. وابتكر فيها ون,ع\م.ت؛ قال القتيب: أ%كثر الناس يذهبون
إ,ل أ%ن معن غ%س_ل أ%ي جامع أ%هله قبل خروجه للصلة ل4ن ذلك يمع

غض_ الط�ر\ف ف الطريق، ل4نه ل ي'ؤ\م.ن عليه أ%ن يرى ف طريقه ما
ي.ش\غل قل}ب.ه؛ قال: ويذهب آخرون إ,ل أ%ن معن قوله غ%س_ل% توضأ% للصلة

فغ.س.ل% جوارح الوضوء، وث�قYل ل4نه أ%راد غ%س\لv بعد غ%س\ل، ل4نه إ,ذا
أ%سبغ الوضوء غس.ل% كل عضو ثلث مرات، ث اغتسل بعد ذلك غ�س\ل% المعة؛
قال ال4زهري: ورواه بعضهم مففاv م1ن\ غ%س.ل، بالتخفيف، وكأ%نه الصواب من

Dس.لة�قولك غ%س.ل% الرجل� امرأ%ته وغ%س_ل%ها إ,ذا جامعها؛ ومثله: فحل غ
�إ,ذا أ%كثر ط%ر\ق%ها وهي ل ت.ح\م1ل؛ قال ابن ال4ثي: يقال غ%سل الرجل
امرأ%ته، بالتشديد والتخفيف، إ,ذا جامعها، وقيل: أ%راد غ%س_ل غي.ه

واغ}ت.س.ل هو ل4نه إ,ذا جامع زوجته أ%ح\و.ج.ها إ,ل الغ'س\ل. وف الديث:
م.ن\ غ%سل الي>ت. فل}ي.غ\ت.س3ل}؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب ل أ%علم

أ%حداv من الفقهاء يوجب الغتسال من غ�س\ل اليت ول الوضوء من ح.م\ل1ه،
ويشبه أ%ن يكون ال4مر فيه على الستحباب. قال ابن ال4ثي: الغ'س\ل من



eح1ب�غس\ل اليت مسنون، وبه يقول الفقهاء؛ قال الشافعي، رضي ال عنه: وأ
الغ'س\ل من غس\ل, الي>ت، ولو صح الديث قلت به. وف الديث أ%نه قال

فيما يكي عن ربه: وأ�ن\ز,ل� عليك كتاباv ل ي.غ\س3ل�ه الاء تقرؤ'ه
نائماv وي.ق}ظان%؛ أ%راد أ%نه ل ي'م\ح.ى أ%بداv بل هو مفوظ ف صدور الذين

أ�وتوا العلم، ل يأ}تيه الباطل من بي يديه ول من خلفه، وكانت الكتب
النزلة ل ت'ج\م.ع ح1ف}ظاv وإ,نا يعتمد ف حفظها على الصحف، بلف القرآن

vالعزيز فإ,ن ح'ف�اظ%ه أ%ضعاف مضاعفة لص'ح'ف1ه، وقوله تقرؤ'ه نائما
ويقظان أ%ي تمعه حفظاv ف حالت النوم واليقظة، وقيل: أ%راد تقرؤ'ه ف يسر

وسهولة. وغ%س.ل الفحل� الناقة% ي.غ\س3ل�ها غ%س\لv: أ%كثر ض1رابا. وفحل
غ1س\لD وغ�س.لD وغ%س3يل وغ�س.لة، مثال ه'م.زة، وم1غ\س.لD: يكثر الضراب ول
يلقح، وكذلك الرجل. ويقال للفرس إ,ذا ع.ر,ق: قد غ�س3ل% وقد اغ}ت.س.ل%؛

وأ%نشد:
ول ي'ن\ض.ح\ باء� في'غ\س.ل

وقال آخر:
وكل© ط%م'وح� ف الع1نان1 كأ%نا،

إ,ذا اغ}ت.س.ل%ت\ بالاء، ف%ت\خاء� كاس1ر'
وقال الفرزدق:

ل ت.ذ}ك�روا ح'ل%ل% ال�لوك فإ,نكم،
ب.ع\د. الزeب.ي\ر، كحائض� ل ت'غ\س.ل

أ%ي تغت.س3ل. وف حديث العي: الع.ي\ن' ح.قÒ فإ,ذا اس\ت'غ\س3ل}ت'م
فاغ}س3لوا أ%ي إ,ذا طلب م.ن أ%صابته 

(* قوله «أي إذا طلب من أصابته» هكذا ف
الصل بدون ذكر جواب إذا. وعبارة النهاية: أي إذا طلب من أصابته العي أن

يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. كان من عادتم أن النسان إذا أصابته عي
من أحد جاء إل العائن بقدح إل آخر ما هنا) العي' من أ%حد جاء إ,ل

العائن بقد.ح فيه ماء، في'د\خل كفه فيه فيتمضمض، ث يجeه ف القدح ث يغسل
وجهه فيه، ث يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمن، ث يدخل يده اليمن
فيصب على يده اليسرى، ث يدخل} يد.ه اليسرى فيصب� على مرفقه ال4ين، ث

يدخل يده اليمن فيصب على مرفقه ال4يسر، ث يدخل يده اليسرى فيصب على
قدمه اليمن، ث يدخل يده اليمن فيصب على قدمه اليسرى، ث يدخل يده اليسرى



فيصب على ركبته اليمن، ث يدخل يده اليمن فيصب على ركبته اليسرى، ث
يغسل داخلة ال3زار,، ول يوض.ع القدح' على ال4رض، ث ي'ص.بe ذلك الاء

الستعم.ل على رأ}س الصاب بالعي من خلف1ه صب_ة واحدة فيبأ� بإ,ذن
ال تعال. وغس.ل%ه بالس_وط غ%س\لv: ضر.به فأ%وجعه. وال%غاسل�: مواضع

معروفة، وقيل: هي أ%و\د1ية ق1ب.ل اليمامة؛ قال لبيد:
،vك ح1ية�فقد ن.ر\ت.ع1ي س.ب\تاv وأ%هل

م.ح.ل� اللوك1 ن'ق}دة فال%غاس1ل
وذات' غ1س\ل: موضع دون أ%رض بن ن'م.ي؛ قال الراعي:

أ%ن.خ\ن. ج,مال%هن_ بذات غ1س\ل�
س.راة� اليوم ي.م\ه.د\ن الك�دونا

ابن بري: والغاسول جبل بالشام؛ قال الفرزدق:
،vت.ظ%ل© إ,ل الغاسول ت.رعى، ح.زين.ة

ث%نايا ب,راق� ناقت1ي بال%مال1ق
وغاسلD وغ%س\و,يل: ضرب من الشجر؛ قال الربيع ابن زياد:

ت.ر\ع.ى الر_وائم' أ%ح\رار. الب'قول با،
ل م1ث}ل% ر.ع\ي,ك�م' م1ل}حاv وغ%س\و,يل

والغ.س\و,يل وغ%س\و,يل: نبت ينبت ف السباخ، وعلى وزنه س.م\و,يل، وهو
طائر.

@غسبل: غ%س\ب.ل% الاء4: ث%و_ر.ه.
@غضل: اغ}ض.أ%ل�ت الشجرة: لغة ف اخضأ%ل�ت. واغ}ضأ%ل� الشجر: كثرت

أ%غصانه واشتد_ التفافها؛ قال:
كأ%ن� ز,مامها أ%ي\م¬ ش'جاع¬،
ت.ر.أ�د. ف غ�ص'ون{ م'غ\ض.ئ1ل�ه

ه%ز ال4لف على قولم اح\مأ%ر_ ونوه.
�@غطل: غ%ط%ل%ت السماء وأ%غ}ط%ل%ت: أ%طبق د.ج\ن'ها. وغ%ط1ل% الليل
غ%ط%لv: ال}ت.ب.ست\ ظلمت'ه. والغ.ي\ط%لة� والغ.ي\ط�ول�: الظلمة التراكمة.

وغ%ي\ط%لة الليل,: ال}ت1جاج' سواد1ه. والغ.ي\طلة�: ال}ت1باس' الظلم
وتراك�م'ه؛ وأ%نشد:

وقد ك%سانا ل%ي\ل�ه غ%ياط1ل
وأ%نشد ابن بري للفرزدق ف الغ.ي\ط%لة الظلمة:



�والليل� م'خ\ت.ل1ط� الغ.ياط1ل أ%ل}ي.ل
�أ%بو عبيد: ال�غ\ط%ئ1ل© الراكب' بعضه بعضاv. وحكى ابن بري: الغ.يط%لة

�ال}ت1فاف' الناس، ويقال الغ.ي\ضة�. الكم: والغ.ي\طل� والغ.ي\طلة
الشجر' الكثي الل}ت.ف�، وكذلك العشب، وقيل: هو اجتماع الشجر والتفافه؛ قال

امرؤ القيس:
فظ%ل� ي'ر.ن_ح' ف غ%ي\ط%ل�،

كما ي.س\ت.د1ير' ال1مار' الن_ع1ر
ت.ر.ن_ح.: تاي.ل من س'ك}ر� أ%و غيه. والغ.ي\ط%ل�: جع غ%ي\ط%لة.

والغ.ي\ط%لة�: ال4ج.مة؛ وقال أ%بو حنيفة: الغ.ي\ط%لة� جاعة الشجر والعشب،
قال: وكل ملتف م'خ\تل1ط غ%ي\طلة، وخص أ%بو حنيفة مرة بالغ.ي\طلة جاعة%

الظرفاء؛ وأ%ما قول زهي:
كما است.غاث%، ب,س.يء�، ف%زe غ%ي\طلة{،

خاف. الع'يون%، فلم ي'ن\ظ%ر\ به ال%ش.ك'
فيقال: هي الشجر اللتف أ%ي ولدته أ�مeه ف غ%ي\طلة. وقال أ%بو عبيدة:
الغ.ي\ط%لة� البقرة الوحشية، وقال ثعلب: هي البقرة فلم ي�ص_ الوحشية%
من غيها. والغ.ي\ط%لة�: واحدة� الغ.ياط1ل، وهي ذوات اللب من الظباء

والبقر. والغ.ي\ط%لة�: ازدحام' الناس، يقال: أ%تانا ف غ%ي\ط%لة{ أ%ي ف
زحة؛ قال الراعي:

ب,غ.ي\ط%لة{ إ,ذا ال}ت.ف�ت\ علينا،
ن.ش.د\ناها ال%واع1د. والدeي'ونا

أ%راد م'ز\د.ح.م الظعائن, يوم الظ�ع\ن. والغ.ي\ط%لة�: ال4كل والشرب
والف%ر.ح بال4م\ن,. والغ.ي\ط%لة�: الال� ال�ط}غي. والغ.ي\ط%لة�: الصوت'

والل%بة�، تقول: سعت غ%ي\ط%ل%تهم وغ%ي\ط%لت1هم. وغ%ي\ط%لة الرب:
كثرة� أ%صواتا وغ�بار,ها.

وغ%ي\ط%لوا ف الديث: أ%فاضوا فيه وارتفعت أ%صواتم به؛ عن ال%ج.ر,ي�.
والغ.ي\ط%لة�: اجتماع' الناس والتفافهم؛ عن ابن ال4عراب.

.�والغ.ي\ط%لة�: الماعة؛ عن ثعلب. ابن ال4عراب: الغ'وطالة� الر_و\ضة
والغ.ي\ط%لة�: غلبة النعاس. والغ.ي\ط%ل�: الس>ن_و\ر' كال%ي\ط%ل؛ عن

كراع.
@غفل: غ%ف%ل% عنه ي.غ\ف�ل� غ�فولv وغ%ف}لةv وأ%غ}ف%ل%ه عنه غي'ه



وأ%غ}ف%ل%ه: ترك%ه وسها عنه؛ وأ%نشد ابن بري ف الغ'فول:
فابك هل¾ والل�يال ب,غ1ر_ة{

�ت.د'ور'، وف ال4يام عنك غ�فول
(* قوله «فابك هل إل» كذا ف الصل).

وأ%غ}ف%ل}ت' الرجل: أ%صب\ت'ه غافلv، وعلى ذلك فسر بعضهم قوله عز وجل:
ول ت'ط1ع\ من أ%غ}ف%ل}نا قل}ب.ه عن ذ1ك}ر,نا؛ قال: ولو كان على الظاهر

لوجب أ%ن يكون قوله وات_ب.ع ه.واه، بالفاء دون الواو؛ وسئل أ%بو العباس عن
هذه الية فقال: م.ن\ ج.ع.ل}ناه غافلv، وكلم العرب أ%كثر'ه أ%غ}ف%ل}ته

س�يته غاف1لv، وأ%ح\ل%م\ت'ه س�يته ح.ليماv، قال: وفعل% هو وأ%ف}ع.لته
أ%نا، أ%كثر' اللغة ذه.ب وأ%ذ}ه.ب\ته، هذا أ%كثر الكلم، وف%ع_ل}ت

أ%ك}ث%ر\ت' ذلك فيه مثل غ%ل�ق}ت ال4بواب وأ%غ}ل%ق}تها، وأ%ف}ع.ل}ت' ي.جيء�
مكان% ف%ع_ل}ت مثل م.ه_ل}ت'ه وأ%م\ه.ل}ته وو.ص_ي\ت' وأ%و\ص.ي\ت'

وس.ق�ي\ت' وأ%س\ق%ي\ت'. وف حديث أ%ب موسى: لع.ل�نا أ%غ}ف%ل}نا رسول% ال،
صلى ال عليه وسلم، ي.مين.ه أ%ي ج.ع.ل}ناه غافلv عن يينه بسبب

س'ؤ.ال1نا، وقيل: سأ%ل}ناه وقت ش'غ\له ول ننتظر فراغه. يقال: تغ.ف�ل}ته
واس\ت.غ\ف%ل}ته أ%ي تي_ن\ت' غ%ف}ل%ته. ويقال: هو ف غ%ف%ل� من ع.يش1ه أ%ي ف

سعة؛ أ%بو العباس: الغ.ف%ل� الكثي' الرفيع'. ون.ع.م¬ أ%غ}فالD: ل
ل1ق}حة% فيها ول ن.ج,يب. وقال بعض العرب: لنا ن.ع.م¬ أ%غ}فالD ما ت.ب,ضe؛
يصف' س.نةv أ%صابتهم فأ%هلكت جياد. مالم. وقال شر: إ,بل أ%غ}فالD ل

س1مات1 عليها، وق1داح¬ أ%غ}فالD. سيبويه: غ%ف%ل}ت' صرت غافلv. وأ%غ}ف%ل}ت'ه
وغف%ل}ت عنه: وص_ل}ت غ%ف%لي إ,ليه أ%و تركته على ذ�ك}ر�. قال الليث:

أ%غ}ف%ل}ت الشيء تركته غ%ف%لv وأ%نت له ذاكر. قال ابن سيده: وقوله تعال:
وكانوا عنها غاف1لي.؛ يصلح أ%ن يكون، وال أ%علم، كانوا ف تركهم

ال3يان% بال والنظر. فيه والتدبeر. له بنزلة الغاف1لي، قال: ويوز أ%ن
يكون وكانوا عما يراد بم من ال3ثابة عليه غاف1لي، والسم الغ.ف}لة

والغ.ف%ل؛ قال:
إ,ذ} ن}ن' ف غ%ف%ل�، وأ%ك}ب.ر' ه.م>نا
ص1ر\ف' الن_و.ى، وف1راق�نا ال1يانا

وف الديث: من ات_ب.ع. الص_ي\د. غ%ف%ل% أ%ي ي.ش\ت.غ1ل� به قلبه
ويستول عليه حت تصي فيه غ%ف}لة.



والت_غاف�ل�: ت.عمeد' الغ.ف}لة على حد> ما ييء عليه هذا النحو.
وت.غ.اف%ل}ت عنه وتغف�ل}ت'ه إ,ذا اه\ت.ب.ل}ت. غ%ف}ل%ت.ه. ابن السكيت: يقال
قد غ%ف%ل}ت فيه وأ%غ}ف%ل}ت'ه. والت_غ\ف1يل: أ%ن يكفيك صاحب'ك وأ%نت

غاف1لD ل ت.ع\ن.ى بشيء. والت_غ.ف©ل: خ.ت\لD ف غ%ف}لة.
وال�غ.ف�ل�: الذي ل ف1ط}نة له. والغ.ف�ول من ال3بل: الب.ل}هاء الت

ل تنع من ف%ص1يل يرضعها ول تبال من\ ح.لبها. والغ'ف}ل: ال�قي�د الذي
:�أ�غ}ف1ل فل يرجى خي'ه ول يشى شر�ه، والمع أ%غ}فال. وال4غ}فال

ال%وات'. والغ'ف}ل�: س.ب\س.ب¬ م.ي�تة ل علمة% فيها؛ وأ%نشد:
يت\رك}ن. بال%هام1ه1 ال4غ}فال,

وكل© ما ل علمة فيه ول أ%ثر عمارة من ال4رضي والط©رق, ونوها
غ�ف}لD، والمع كالمع. وف كتابه ل�ك%ي\د1ر.: إ,ن9 لنا الضاحية%

وال%عام1ي. وأ%غ}فال% ال4رض أ%ي الهولة الت ليس فيها أ%ثر يعرف، وحكى
اللحيان: أ%رض أ%غ}فالD كأ%نم جعلوا كل جزء منها غ�ف}لv. وبلد¬ أ%غ}فالD: ل

أ%علم فيها ي'هتدى با، وكذلك كل ما ل سة عليه من ال3بل والدواب.
وداب�ة غ�ف}ل: ل سة عليها. وناقة غ�ف}ل: ل ت'وس.م لئل ت.ج,ب عليها

صدقة؛ وبه فسر ثعلب قول الراجز:
ل عيش. إ,ل� كل© ص.ه\باء4 غ�ف�ل}

ت.ناو.ل� الوض.، إ,ذا الوض ش'غ1ل}
وقد أ%غ}ف%ل}ت'ها إ,ذا ل ت.س3م\ها. وف الديث: أ%ن ن.فاذة ال4س\ل%مي

قال: يا رسول ال، إ,ن>ي رجل م'غ\ف1لD فأ%ين أ%س1م' إ,بلي؟ أ%ي صاحب'
Dإ,بل� أ%غ}فال� ل سات عليها؛ ومنه حديث طهفة: ولنا ن.ع.م¬ ه.م.ل

أ%غ}فالD ل سات عليها، وقيل: ال4غ}فال ههنا الت ل أ%لبان% لا، واحدها
غ�ف}ل، وقيل: الغ'ف}ل الذي ل ي'رجى خيه ول يشى شره. وق1د\ح¬ غ�ف}ل: ل

خي فيه ول نصيب له ول غ�ر\م عليه، والمع كالمع؛ وقال اللحيان:
ق1داح¬ غ�ف}لD على لفظ الواحد ليست فيها ف�روض¬ ول لا غ�ن\م ول عليها

غ�ر\م، وكانت ت'ث%ق�ل با الق1داح' كراهية التeه.م.ة، يعن بتثق9ل تكث9ر،
قال: وهي أ%ربعة: أ%ولا ال�ص.د_ر' ث ال�ض.ع_ف ث ال%ن,يح ث

الس_فيح. ورجل غ�ف}ل: ل حس.ب له، وقيل: هو الذي ل يعرف ما عنده، وقيل: هو
الذي ل ير>ب ال�مور. وشاعر غ�ف}ل: غي مسمى ول معروف، والمع أ%غ}فال.

وش1ع\ر غ�ف}ل: ل يعرف قائله. وأ%رض غ�ف}ل: ل ت'م\ط%ر. وغف%ل الشيء4:



ست.ره. وغ�ف}ل ال3بل، بسكون الفاء: أ%وبار'ها؛ عن أ%ب حنيفة.
وال%غ\ف%لة: الع.ن\ف%قة؛ عن الزجاجي، ووردت ف الديث وهي جانبا
�الع.ن\ف%قة، روي عن بعض التابعي: عليك بال%غ\ف%لة وال%ن\ش.لة؛ ال%ن\ش.لة

موضع حلقة الات. وف حديث أ%ب بكر: رأ%ى رجلv يتوضأ فقال: عليك
بال%غ\ف%لة1؛ هي الع.ن\فقة يريد الحتياط ف غسلها ف الوضوء، سيت م.غ\ف%لة

ل4ن كثياv من الناس ي'غ\فل� عنها.
وغافلD وغ%ف}لة: اسان. وبنو غ�ف%ي\لة وبنو ال�غ.ف�ل: ب'طون، وال

أ%علم.
@غلل: الغ'ل© والغ'ل9ة والغ.ل%ل� والغ.ل1يل�، كله: شد�ة العطش وحرارته،

قل� أ%و كثر؛ رجل م.غ\لول وغ%ل1يل وم'غ\ت.ل9 بي�ن الغ'ل9ة.
êل� ي'غ.ل�وبعي غالê وغ%ل�ن�، بالفتح: عطشان شديد العطش. غ

غ%ل%لv، فهو م.غ\لول، على ما ل يسم فاعله؛ ابن سيده: غ%ل� ي.غ.ل9 غ�ل9ة
واغ}ت.ل9، وربا سيت حرارة الزن والب� غ%ل1يلv. وأ%غ%ل9 إ,بل%ه: أ%ساء4

س.ق}ي.ها فصد.ر.ت ول ت.ر\و.. وغ%ل� البعي' أ%يضاv ي.غ.ل© غ�ل9ة إ,ذا
ل ي.ق}ض, ر,ي_ه. أ%بو عبيد عن أ%ب زيد: أ%ع\ل%ل}ت' ال3بل% إ,ذا

أ%ص\د.ر\تا ول تروها فهي عال�ة، بالعي غي معجمة؛ قال أ%بو منصور: هذا
تصحيف والصواب أ%غ}ل%ل}ت ال3بل إ,ذا أ%صدرتا ول تروها، بالغي، من

الغ'ل�ة وهي حرارة العطش، وهي إ,بل غال�ة؛ وقال نصر الرازي: إ,ذا صد.ر.ت
vقلت صدرت غال�ة وغ%وال�، وقد أ%غ}ل%ل}ت.ها أ%نت إ,غ}لل vع1طاشا �ال3بل
إ,ذا أ%س.أ}ت. س.ق}ي.ها فأ%صدرتا ول تروها وصدرت غ%وال�، الواحدة

غال�ة؛ وكأ%ن الراوي عن أ%ب عبيد غلط ف روايته.
والغ.ل1يل�: ح.رe الوف ل%و\حاv وام\ت1عاضاv. والغ1ل©، بالكسر،

والغ.ل1يل�: الغ1شe والع.داوة والض>غ\ن' والق}د والسد. وف التنزيل العزيز:
ونزعنا ما ف صدورهم من غ1لð ؛ قال الزجاج: حقيقته، وال أ%علم، أ%نه

êو> الرتبة ل4ن السد غ1ل�ل ي.ح\س'د' بعض أ%هل النة بعضاv ف ع'ل
وهو أ%يضاv ك%در، والنة مب�أ%ة من ذلك، غ%ل� صدر'ه ي.غ1ل©، بالكسر،

غ1ل¾ إ,ذا كان ذا غ1ش¼ أ%و ض1غ\ن وحقد. ورجل م'غ1لê: م'ض1بÒ على حقد
وغ1لð. وغ%ل� ي.غ'ل© غ�لولv وأ%غ%ل�: خان%؛ قال النمر:

جز.ى ال� عن_ا ح.م\زة ابنة ن.و\ف%ل�
جزاء4 م'غ1لð بال4مانة1 كاذب,



وخص بعضهم به الون ف الف%يء وال%غ\نم. وأ%غ%ل�ه: خ.و�نه. وف
التنزيل العزيز: وما كان لنب أ%ن} ي.غ'ل�؛ قال ابن السكيت: ل نسمع ف

ال%غ\نم إ,ل غ%ل� غ�ل�ولv، وقرئ: وما كان لنب أ%ن ي'غ.ل�، فمن قرأ%
ي.غ'ل9 فمعناه ي.خ'ون، ومن قرأ% ي'غ.ل9 فهو يتمل معنيي: أ%حدها ي'خان يعن
أ%ن يؤخذ من غنيمته، والخر يو_ن أ%ي ينسب إ,ل الغ'لول، وهي قراءة

أ%صحاب عبد ال، يريدون يسر_ق؛ قال أ%بو العباس: جعل ي'غ.ل بعن
ي'غ.ل�ل، قال: وكلم العرب على غي ذلك ف ف%ع_ل}ت وأ%ف}ع.ل}ت، وأ%ف}ع.ل}ت

أ%دخلت ذلك فيه، وف%ع_ل}ت كث�رت ذلك فيه؛ وقال الفراء: جائز أ%ن يكون
ي'غ.ل9 من أ%غ}ل%ل}ت بعن ي'غ.ل�ل أ%ي ي'خو_ن كقوله فإ,نم ل يكذYبونك،

وقال الزجاج: ق�ر,ئا جيعاv أ%ن ي.غ'ل9 وأ%ن ي'غ.ل9، فمن قال أ%ن ي.غ'ل
فالعن ما كان لنب� أ%ن ي.خ'ون أ�م�ته، وتفسي ذلك أ%ن الغ.نائم جعها

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف غ%ز.اة فجاءه جاعة من السلمي
فقالوا: ل تقسم غنائمنا، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: لو أ%فاء ال

علي� مثل أ�ح'د ذهباv ما منعتكم درهاv، أ%تر.و\نن أ%غ�ل©كم
م.غ\ن.مكم؟ قال: ومن قرأ% أ%ن ي'غ.ل فهو جائز على ضر\بي: أ%حدها ما كان لنب أ%ن

ي.غ'له أ%صحابه أ%ي يونوه، وجاء عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه
قال: ل4ع\ر,ف%ن� أ%حدكم ييء يوم القيامة ومعه شاة قد غ%ل�ها، لا
ث�غاء#، ث قال أ%د�وا ال1ياط% وال1خ\ي.ط، والوجه الثان أ%ن يكون ي'غ.ل

يو_ن، وكان أ%بو عمرو بن الع.لء ويونس يتاران: وما كان لنب أ%ن ي.غ'ل،
قال يونس: كيف ل ي'غ.ل؟ بلى ويقتل؛ وقال أ%بو عبيد: الغ'لول من ال%غ\ن.م

خاصة ول نراه من اليانة ول من ال1ق}د، وما يبي ذلك أ%نه يقال من
اليانة أ%غ%ل9 ي'غ1ل9، ومن ال1ق}د غ%ل9 ي.غ1ل9، بالكسر، ومن الغ'لول

غ%ل9 ي.غ'ل9، بالضم؛ قال ابن بري: قل9 أ%ن ند ف كلم العرب ما كان لفلن
vللمفعول، وإ,نا نده مبني�ا vأ%ن ي'ض\ر.ب على أ%ن يكون الفعل مبني�ا

للفاعل، كقولك ما كان لؤمن أ%ن ي.ك}ذ1ب، وما كان لنب أ%ن ي.خ'ون، وما كان
ل�حر,م أ%ن يلب.س، قال: وبذا تعلم صحة قراءة من قرأ%: وما كان لنب أ%ن
ي.غ'ل، على إ,سناد الفعل للفاعل دون الفعول؛ قال: والشاهد على قوله

ي'قال من اليانة أ%غ%ل� ي'غ1ل قول الشاعر:
ح.د_ث}ت. ن.فس.ك. بالو.فاء، ول تكن

للغ.د\ر خائنة م'ع1ل9 ال3صبع



وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%م\لى ف ص'ل}ح ال�د.ي\بية:
أ%ن ل إ,غ}لل ول إ,س\لل؛ قال أ%بو عبيد: ال3غ}لل ال1يانة وال3س\لل

الس_ر,قة، وقيل: ال3غلل السرقة، أ%ي ل خيانة ول سرقة، ويقال: ل
ر,ش\وة. قال ابن ال4ثي: وقد تكرر ذكر الغ'لول ف الديث، وهو اليانة ف
ال%غ\نم والسرقة من الغ.نيمة؛ وكل© من خان ف شيء خ'ف}ية فقد غل، وسيت

غ�لولv ل4ن ال4يدي فيها م.غ\لولة أ%ي منوعة معول فيها غ�ل9، وهو
،vالديدة الت تمع يد ال4سي إ,ل ع'نقه، ويقال لا جام1ع.ة أ%يضا

وأ%حاديث الغ'لول ف الغنيمة كثية. أ%بو عبيدة: رجل م'غ1ل9 م'س3ل9 أ%ي صاحب
خيانة وس.ل�ة{؛ ومنه قول شريح: ليس على ال�ستعي غي ال�غ1ل9 ول على

ال�ستود.ع غي ال�غ1ل9 ض.مان، إ,ذا ل ي.خ'ن ف العار,ي_ة والو.د1يعة
فل ضمان عليه، من ال3غ}لل ال1يانة1، يعن الائن، وقيل: ال�غ1ل ههنا

ال�س\ت.غ1ل9 وأ%راد به القابض ل4نه بالق%ب\ض يكون م'س\ت.غ1ل¾، قال
ابن ال4ثي: وال4و_ل الو.ج\ه؛ وقيل: ال3غ}لل اليانة والسرقة الفي�ة،

وال3س\لل من س.ل9 البعي. وغي.ه ف جوف الليل إ,ذا انتزعه من ال3بل
وهي الس_ل�ة، وقيل: هو الغارة الظاهرة، يقال: غ%ل9 ي.غ'ل9 وس.ل9

ي.س'ل9، فأ%ما أ%غ%ل� وأ%س.ل� فمعناه صار ذا غ�لول وس.ل�ة، ويكون أ%يضاv أ%ن
ي'ع1ي. غيه عليهما، وقيل: ال3غ}لل ل�ب\س الدeروع، وال3س\لل س.ل9

السيوف؛ وقال النب، صلى ال عليه وسلم: ثلث ل ي'غ1ل عليهن� قلب'
مؤمن: إ,خ\لص' العمل ل، وم'ناص.حة ذوي ال4م\ر، ولزوم جاعة السلمي

فإ,ن� دعوتم ت'حيط من ورائهم؛ قيل: معن قوله ل ي'غ1ل عليهن� قلب مؤمن أ%ي
ل يكون معها ف قلبه غ%ش� ود.غ%ل ون,فاق، ولكن يكون معها ال3خلص ف

ذات ال عز وجل، وروي: ل ي.غ1ل9 ول ي'غ1ل9، فمن قال ي.غ1ل9، بالفتح
للياء وكسر الغي، فإ,نه يعل ذلك من الض_غ\ن والغ1ل9 وهو الض>غ\ن

والش_ح\ناء، أ%ي ل يدخله ح1ق}د ي'زيله عن الق، ومن قال ي'غ1ل، بضم الياء،
جعله من اليانة؛ وأ%ما غ%ل� ي.غ'ل9 غ�لولv فإ,نه اليانة ف ال%غ\ن.م

خاصة، وال3غ}لل: اليانة ف ال%غان وغيها. ويقال من الغ1ل9: غ%ل9
ي.غ1ل9، ومن الغ'لول: غ%ل9 ي.غ'ل9. وقال الزجاج: غ%ل9 الرجل� ي.غ'ل9 إ,ذا خان

ل4نه أ%خ\ذ شيء ف خ.فاء، وكل من خان ف شيء ف خفاء فقد غ%ل9 ي.غ'ل9
غ�لولv، وكل ما كان ف هذا الباب راجع إ,ل هذا، من ذلك الغال9، وهو
الوادي الطمئن الكثي الشجر، وجعه غ�ل�ن، ومن ذلك الغ1ل9 وهو ال1ق}د



الكام1ن؛ وقال ابن ال4ثي ف تفسي ل ي'غ1ل9 عليهن� قلب مؤمن، قال: ويروى
ي.غ1ل�، بالتخفيف، من الو'غول الدخول ف الشيء، قال: والعن أ%ن هذه

ال1لل الثلث ت'ستصل%ح با القلوب، فمن تسك با طه'ر قلبه من الد_غ%ل
vكائنا �واليانة والشر�، قال: وعليهن� ف موضع الال تقديره ل ي.غ1ل

عليهن. وف حديث أ%ب ذر: غ%ل%ل}تم وال أ%ي خ'ن\تم ف القول والعمل ول
ت.ص\د'قوه. ابن ال4عراب ف النوادر: غ�ل9 بصر' فلن حاد عن الصواب من
غ%ل� ي.غ1ل©، وهو معن قوله ثلث ل ي.غ1ل9 عليهن قلب' امرئ أ%ي ل ييد

عن الصواب غاشìا.
وأ%غ%ل� الطيب إ,ذا ل يصب ف كلمه؛ قال أ%بو وجزة:

خ'طباء ل خ'ر\ق ول غ�لل، إ,ذا
خطباء غيهم' أ%غ%ل� ش1رار'ها

وأ%غ%ل� ف ال1ل}د: أ%خذ بعض اللحم وال3هاب.. يقال: أ%غ}ل%ل}ت اللد
إ,ذا سلخته وأ%بقيت فيه شيئاv من الش_حم، وأ%غ}ل%ل}ت ف ال3هاب سلخته

فتركت على اللد اللحم. والغ.ل%ل: اللحم الذي ترك على ال3هاب حي سلخ.
وأ%غ%ل� الازر ف ال3هاب إ,ذا سل%خ فترك من اللحم ملتز,قاv بال3هاب.

والغ.ل%ل: داء ف ال3حليل مثل الر_ف%ق,، وذلك أ%ن ل ي.ن\ف�ض الالب
.vأ%و خ.ر.طا vمن اللب فيعود دما vالض_ر\ع فيترك فيه شيئا

وغ%ل9 ف الشيء ي.غ'ل9 غ�لولv وان\غ.ل� وت.غ.ل�ل وت.غ.ل}غ.ل%: دخل
فيه، يكون ذلك ف الواهر وال4عراض؛ قال ذو الرمة يصف الثور والك1ناس:

ي'ح.فYر'ه عن كلY ساق� د.ق1يقة{،
وعن كل ع1ر\ق� ف الث�رى م'ت.غ.ل}غ1ل

(* قوله «يفره» هكذا ف الصل»).
وقال عبيد ال بن عبد ال بن عتبة بن مسعود ف الع.ر.ض رواه ثعلب عن

شيوخه:
ت.غ.ل}غ.ل% ح'بe ع.ث}مة% ف ف�ؤادي،

ف%باد1يه مع الاف ي.س3ي'
وغ%ل�ه ي.غ'ل9ه غ%ل¾: أ%دخله؛ قال ذو الرمة:

غ%ل%ل}ت ال%ه.ارى بينها كل9 ليلة،
وبي الدeج.ى حت أ%راها تز_ق

وغ%ل�ه فانغ.ل9 أ%ي أ%دخله فدخل؛ قال بعض العرب: ومنها ما ي'غ1ل9 يعن



:vمن الك1باش أ%ي ي'د\خ1ل قضيبه من غي أ%ن يرفع ال4ل}ية. وغ%ل9 أ%يضا
دخل، يتعد�ى ول يتعد�ى. ويقال: غ%ل9 فلن ال%فاو,ز أ%ي دخلها وتوس�طها.

وغ%ل}غ.له: كغ.ل�ه. والغ'ل�ة: ما تواريت فيه؛ عن ابن ال4عراب.
والغ.ل}غ.لة: كالغ.ر\غ%رة ف معن الكسر. والغ.ل%ل�: الاء الذي ي.ت.غ.ل�ل بي

الشجر، والمع ال4غ}لل؛ قال د'كي:
ي'ن\ج,يه م1ن\ م1ث}ل ح.مام ال4غ}لل

و.ق}ع' ي.د{ ع.ج\لى، ور,ج\ل� ش1م\لل
ظ%م\أ%ى الن_سا من ت.حت ر.ي_ا م1ن عال
يقول: ي'ن\جي هذا الفرس. من س1راع

(* قوله «من سراع» عبارة الصحاح: من خيل سراع) ف الغارة كال%مام
الواردة؛ وف التهذيب قال: أ%راد ي'ن\جي هذا الفرس. من خيل مثل حام يرد

غ%ل%لv من الاء وهو ما يري ف أ�صول الشجر، وقيل: الغ.ل%ل الاء الظاهر
الاري، وقيل: هو الظاهر على وجه ال4رض ظ�هوراv قليلv وليس له ج,ر\ية
فيخفى مر�ة ويظهر مرة، وقيل: الغ.ل%ل الاء الذي يري بي الشجر؛ قال

ال�و.ي\د1رة:
ل%ع1ب السeي'ول به، فأ%صبح ماؤه
غ%ل%لv ي'ق%طYع ف أ�صول ال1ر\و.ع

وقال أ%بو حنيفة: الغ.ل%ل السيل الضعيف ي.س3يل من بطن الوادي أ%و
الت>ل%ع ف الشجر. وهو ف بطن الوادي، وقيل: أ%ن يأ}ت الشجر غ%ل%لD من ق%ب\ل

ض1ع\ف1ه وات�باع1ه كل� ما ت.واطأ% من بطن الوادي فل يكاد يرى ول يتبع
إ,ل� الو.طاء. وغ%ل� الاء� بي ال4شجار إ,ذا جرى فيها ي.غ'ل©،

بالضم ف جيع ذلك. وت.غ.ل}غ.ل الاء ف الشجر: تل�لها. وقال أ%بو سعيد: ل
يذهب كلم'نا غ%ل%لv أ%ي ل ينبغي أ%ن ي.ن\طوي عن الناس بل يب أ%ن

يظهر. ويقال لعرق الشجر إ,ذا أ%معن ف ال4رض غ%ل}غ.لD، وجعه غ%لغ%ل�؛ قال
كعب:

وت.ف}ت.ر� عن غ�ر> الث�نايا، كأ%نا
أ%قاحي� ت'ر\وى عن ع'ر'وق غ�لغ1ل

والغ1للة: ش1عار يلب.س تت الثوب ل4نه ي'ت.غ.ل�ل فيها أ%ي ي'د\خ.ل.
وف التهذيب: الغ1للة الثوب الذي يلبس تت الثياب أ%و تت د1ر\ع الديد.

واغ}ت.ل%ل}ت الثوب.: ل%ب,سته تت الثياب، ومنه الغ.ل%ل الاء الذي يري



ف أ�صول الشجر. وغ%ل�ل% الغ1للة: لبسها تت ثيابه؛ هذه عن ابن
ال4عراب. والغ'ل�ة: الغ1للة، وقيل هي كالغ1للة ت'غ.ل9 تت الد>ر\ع أ%ي

تدخ.ل. والغ.لئل: الدر'وع، وقيل: ب.طائن تلب.س تت الدeروع، وقيل: هي
م.سامي الدeروع الت ت.جمع بي رؤوس ال%ل%ق ل4نا ت'غ.ل9 فيها أ%ي تدخ.ل،

واحدتا غ%ل1يل%ة؛ وقول النابغة:
،vر_ة�ع'ل1ي. ب,ك1د\ي.و\ن{ وأ�ب\ط1ن� ك
فهن� و,ضاء# صافيات' الغ.لئ1ل

(* ف ديوان النابغة: القلئل بدل الغلئل، ولعل الصواب ما هنا).
خ.ص� الغ.لئل بالص_فاء ل4نا آخر ما ي.ص\د.أ� من الدeروع، ومن جعلها

الب.طائن جعل الدeروع نقي�ة ل ي'ص\د1ئن الغ.لئل. وغ%لئل الدeروع:
مساميها ال�دخ.لة فيها، الواحد غ%ل1يل؛ قال لبيد:

وأ%ح\ك%م أ%ض\غان الق%ت1ي الغ.لئ1ل
وقال ابن السكيت ف قوله فهن� و,ضاء صافيات الغ.لئل، قال: الغ1للة
ال1سمار الذي ي.جمع بي رأ}س.ي ال%ل%ق%ة، وإ,نا و.صف الغ.لئل بالص_فاء

ل4نا أ%سرع شيء ص.دأ% من الدeروع. ابن ال4عراب: الع'ظ}م.ة والغ1للة
والرeفاعة وال�ض\خ'وم.ة وال%ش1ي�ة الثوب الذي تشد�ه الرأ%ة على

ع.جيزتا تت إ,زارها تضخ�م به عجيزتا؛ وأ%نشد:
ت.غ\تال ع.ر\ض النeق}بة ال�ذالة،

ول ت.ن.ط9ق}ها على غ1لله،
إ,ل� لس\ن ال%ل}ق والن_باله

قال ابن بري: وكذلك الغ'ل�ة، وجعها غ�ل%ل؛ قال الشاعر:
ك%فاها الش_باب' وت.ق}و,ي'ه،

وح'س\ن الرeواء3 ول�ب\س' الغ'ل%ل}
وغ%ل� الدهن. ف رأ}سه: أ%دخله ف أ�صول الشعر. وغ%ل� شعر.ه بالطيب:

أ%دخ.له فيه. وت.غ.ل�ل بالغال1ية، شدد للكثرة، واغ}ت.ل� وت.غ.ل}غ.ل:
ت.غ.ل�ف؛ أ%بو صخر:

س1راج الدeجى ت.غ\ت.ل9 بال1س\ك ط1ف}ل%ة،
فل هي م1ت\فال، ول الل�و\ن أ%ك}ه.ب

وغ%ل�له با. وحكى اللحيان: ت.غ.ل�ى بالغال1ية، فإ,ما أ%ن يكون من
لفظ الغال1ية، وإ,ما أ%ن يكون أ%راد ت.غ.ل�ل فأ%بدل من اللم ال4خية



ياء، كما قالوا تظن_ي\ت ف ت.ظ%ن_ن\ت، قال: وال4ول أ%قيس. غيه: ويقال
ت.غ.ل�ي\ت¼ من الغالية، وقال الفراء: يقال ت.غ.ل�ل}ت بالغالية، قال: وكل

شيء أ%ل}صقته ب1لدك وأ�صول شعرك فقد ت.غ.ل�ل}ته، قال: وت.غ.ل�ي\ت
مول9دة. وقال أ%بو نصر: سأ%لت ال4صمعي هل يوز ت.غ.ل�ل}ت من الغال1ية؟

فقال: إ,ن أ%ردت أ%نك أ%دخلته ف ليتك أ%و شار,بك فجائز. الليث: ويقال من
الغال1ية غ%ل�ل}ت وغ%ل�ف}ت وغ%ل�ي\ت. وف حديث عائشة، رضي ال عنها:

كنت أ�غ%لYل لية% رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بالغال1ية أ%ي
أ�لط9خها وأ�لب,سها با؛ قال ابن ال4ثي: قال الفراء يقال ت.غ.ل�ل}ت بالغال1ية

ول يقال ت.غ.ل�ي\ت، قال: وأ%جازه الوهري. وف حديث الخن_ث ه1يت1
قال: إ,ذا قامت ت.ث%ن_ت\ وإ,ذا ت.ك%ل�م.ت\ ت.غ.ن_ت\، فقال له: قد

ت.غ.ل}غ.ل}ت يا عدو� ال الغ.ل}غ.ل%ة: إ,دخال الشيء ف الشيء حت يلتب,س به
ويصي من جلته، أ%ي يلغ\ت بنظرك من ماسن هذه الرأ%ة حيث ل يبلغ ناظر

ول ي.ص1ل واص1ل ول ي.ص1ف واص1ف. وغ%ل� الرأ%ة%: ح.شاها، ول يكون
إ,ل� من ضخم؛ حكاه ابن ال4عراب. السلمي: غ%ش_ له ال%ن\ج.ر والس>ن.ان%

وغ%ل�ه له أ%ي د.س_ه له وهو ل يشعر به.
والغ'ل�ن، بالضم: م.نابت الط�ل}ح، وهي أ%ودية غامضة ف ال4رض ذات
شجر، واحدها غال9 وغل1يلD. وأ%غ%ل� الوادي إ,ذا أ%نبت الغ'ل9ن؛ قال أ%بو

حنيفة: هو بطن غامض ف ال4رض، وقد ان\غ.ل�. والغال©: أ%رض مطمئنة ذات
شجر. ومنابت الس_ل%م والط�ل}ح يقال لا غال9 من س.ل%م، كما يقال ع1يص¬

من س1د\ر وق%ص1يمة من غ%ضاv. والغال9: نبت، والمع غ�ل�ن، بالضم؛
وأ%نشد ابن بري لذي الرمة:
وأ%ظ}ه.ر. ف غ�ل�ن ر.ق}د{ وس.ي\ل�ه'

ع.لج,يم'، ل ض'ح\لD ول م'ت.ض.ح\ض1ح'
(* قوله «وأظهر ف غلن رقد إل» تقدم هذا البيت ف مادة ضحح ورقد وظهر

على غي هذه الصورة والصواب ما هنا).
أ%ظ}ه.ر. صار ف وقت الظهية، وقيل: إ,نه بعن ظهر مثل ت.ب,ع وأ%ت\ب.ع؛

وقال مضر>س ال4سدي:
ت.ع.رeض. ح.و\راء ال%داف1ع، ت.ر\ت.عي
ت1لعاv وغ�ل�ناv س.وائل من ر.م.م\

(* قوله «تعرض إل» قبله كما ف ياقوت:



ول أنس من ربا غداة تعرضت * لنا دون أبواب الطراف من
الدم)

الغ'ل�ن: بطون ال4ودية، ور.م.م: موضع.
والغال�ة: ما ينقطع من ساحل البحر فيجتمع ف موضع. والغ'ل9: جام1عة

توضع ف الع'نق أ%و اليد، والمع أ%غ}لل ل يكس_ر على غي ذلك؛ ويقال: ف
رقبته غ�ل9 من حديد، وقد غ�ل9 بالغ'ل9 الام1عة ي'غ.ل9 با، فهو م.غ\لول.

وقوله عز وجل ف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: وي.ض.ع' عنهم
إ,ص\ر.هم وال4غ}لل الت كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عليهم أ%نه من

ق%ت.ل ق�ت1ل ل يقب.ل ف ذلك د1ي.ة، وكان عليهم إ,ذا أ%صاب ج'لودهم شيء من
البول أ%ن يقر,ضوه، وكان عليهم أ%ن ل ي.علموا ف الس_ب\ت؛ هذه ال4غلل

الت كانت عليهم، وهذا على ال%ثل كما تقول جعلت هذا ط%و\قاv ف ع'نقك
وليس هناك طوق، وتأ}ويله ول�ي\ت'ك هذا وأ%لزمتك القيام به فجعلت لزومه لك

كالط�و\ق ف عن'قك. وقوله تعال: إ,ذ ال4غ}لل ف أ%عناقهم؛ أ%راد
بال4غ}لل ال4عمال الت هي كال4غ}لل، وهي أ%يضاv مؤد>ية إ,ل كون

ال4غ}لل ف أ%عناقهم يوم القيامة، ل4ن قولك للرجل هذا غ�ل9 ف ع'نقك للشيء
يعمله إ,نا معناه أ%نه لزم لك وأ%نك مازى عليه بالعذاب، وقد غ%ل�ه

ي.غ'ل9ه. وقوله تعال وتقد_س: إ,نا جعلنا ف أ%عناقهم أ%غ}للv؛ هي
ال%وام1ع تم.ع أ%يديهم إ,ل أ%عناقهم. وغ�ل�ت\ يد'ه إ,ل عن'قه، وقد غ�ل9،

فهو م.غ\لول. وف حديث ال3مارة: فك�ه ع.د\له وغ%ل�ه ج.و\ره 
(* قوله

«وغله جوره» هكذا ف الصل، والذي ف النهاية: أو غله جوره) أ%ي جعل ف يده
وعنقه الغ'ل9 وهو القيد الختص بما. وقوله تعال: وقالت اليهود ي.د'

ال م.غ\لولة، غ�ل�ت أ%يديهم؛ قيل: منوعة عن ال3نفاق، وقيل: أ%رادوا
نعمت'ه مقبوضة عن_ا، وقيل: معناه ي.د'ه مقبوضة عن عذابنا، وقيل: يد' ال

مسكة عن التساع علينا. وقوله تعال: ول تعل} يد.ك مغ\لولة إ,ل
عن'قك؛ تأ}ويله ل ت'م\س3كها عن ال3نفاق، وقد غ%ل�ه ي.غ'ل©ه. وقولم ف

الرأ%ة الس_ي>ئة ال�ل�ق: غ�لê ق%م1لD: أ%صله أ%ن العرب كانوا إ,ذا
أ%س.روا أ%سياv غ%ل©وه بغ'ل9 من ق1د� وعليه شعر، فربا ق%م1ل% ف ع'نقه

إ,ذا ق%ب� ويبس فتجتمع عليه م1ح\ن.تان الغ'ل9 والق%م\ل، ضربه مثلv للمرأ%ة
السيئة ال�لق الكثية ال%ه\ر ل يد ب.ع\لها منها ملصاv، والعرب تكن



عن الرأ%ة بالغ'ل9. وف الديث: وإ,ن من النساء غ�ل¾ ق%م1لv يقذ1فه
ال ف ع'نق من يشاء ث ل يرجه إ,ل هو. ابن السكيت: به غ�ل9 من العطش

وف رقبته غ�ل9 من حديد وف صدره غ1ل9. وقولا: ما له أ�ل� وغ�ل�؛
أ�ل� د'ف1ع ف قضاء، وغ�ل9: ج'ن� فوضع ف ع'نقه الغ'ل9.

والغ.ل9ة: الد_خ\ل من ك1راء3 دار وأ%ج\ر غلم وفائدة أ%رض. والغ.ل�ة:
واحدة الغ.ل�ت. واست.غ.ل9 عبد.ه أ%ي كل�فه أ%ن ي'غ1ل9 عليه.

واس\ت1غ\لل ال�س\ت.غ.ل�ت: أ%خ\ذ� غ%ل9تها. وأ%غ%ل�ت الض_ي\عة: أ%عطت
الغ.ل�ة، فهي م'غ1ل�ة إ,ذا أ%تت بشيء وأ%صلها باق�؛ قال زهي:

فت'غ\ل1ل} لكم ما ل ت'غ1ل9 ل4ه\ل1ها
ق�رىÝ بالعراق، من ق%ف1يز� ود1ر\ه.م

وأ%غ%ل�ت الض>ياع أ%يضاv: من الغ.ل�ة؛ قال الراجز:
أ%ق}ب.ل س.ي\لD، جاء من ع1ند ال

ي.ح\ر,د' ح.ر\د. ال%ن_ة1 ال�غ1ل�ه\
وأ%غ%ل� القوم' إ,ذا بلغت غ%ل9تهم. وف الديث: الغ.ل�ة بالض_مان؛

قال ابن ال4ثي: هو كحديثه الخر: ال%راج' بالض_مان. والغ.ل�ة:
الد_خ\ل الذي يصل من الزرع والثمر واللب وال3جارة والن>تاج ونو ذلك. وفلن

ي'غ1ل9 على ع1ياله أ%ي يأ}تيهم بالغ.ل�ة. ويقال: ن,ع\م الغ.لول ش.راب
ش.ر,ب\ت'ه أ%و طعام إ,ذا وافقن. ويقال: اغ}ت.ل%ل}ت الشراب. شربت'ه، وأ%نا
م'غ\ت.ل9 إ,ليه أ%ي مشتاق إ,ليه. ون,ع\م غ%لول الشيخ هذا الطعام يعن
الت_غ\ذ1ية الت ت.غ.ذ�اها أ%و الطعام الذي ي'دخله جوفه، على ف%ع'ول،

بفتح الفاء.
وغ%ل9 بص.ر'ه: حاد عن الصواب. وأ%غ%ل� بصر.ه إ,ذا شد_د نظره.

والغ'ل�ة: خ1ر\قة تشد� على رأ}س ال3بريق؛ عن ابن ال4عراب، والمع
غ�ل%ل. والغ.ل%ل�: ال1ص\فاة؛ وقول لبيد:

لا غ%ل%لD من راز,قي¼ وك�ر\س'ف{،
بأ%ي\مان1 ع'ج\م� ي.ن\ص'فون% ال%قاو,ل

يعن الف1دام الذي على رأ}س ال4باريق، وبعضهم يرويه غ�ل%ل بالضم، جع
غ�ل�ة.

والغ.ل1يل: الق%ت� والنوى والعجيم تعلفه الدواب�.
والغ.ل1يل: النوى يل%ط بالق%ت> تعلفه الناقة؛ قال علقمة:



س'ل�ء4ة، كع.صا الن_ه\د1ي>، غ�ل9 لا
ذو ف%ي\ئة من ن.وى ق�ر�ان% م.ع\ج'وم

ويروى:
س'ل�ءة، كعصا النهدي>، غ�ل9 لا

م'ن.ظ�م من نوى قر�ان معجوم
قوله: ذو ف%يئة أ%ي ذو ر.جعة، يريد أ%ن النوى ع'ل1فته ال3بل ث ب.ع.رته
فهو أ%صلب، شب�ه نسور.ها وام�لسها بالنو.ى الذي ب.ع.رته ال3بل،

والن_ه\د1ي�: الشيخ ال�س3ن� فعصاه ملساء، وم.ع\ج'وم: م.ع\ض'وض أ%ي عض_ته
الناقة فرمته لصلبته.

والغ.ل}غ.لة: سرعة السي، وقد تغ.ل}غ.ل. ويقال: تغ.ل}غ.لوا فمضوا.
وال�غ.ل}غ.لة: الر>سالة. ور,سالة م'غ.ل}غ.لة: ممولة من بلد{ إ,ل بلد؛

وأ%نشد ابن بري:
أ%ب\ل1غ} أ%با مالك{ عن>ي م'غ.ل}غ.لة{،
وف الع1تاب ح.ياةD بي أ%قوام
وف حديث ابن ذي ي.ز.ن:

م'غ.ل}غ.لة م.غال1ق�ها، ت'غ.ال
إ,ل ص.ن\عاء من ف%ج¼ ع.م1يق

ال�غ.ل}غ.لة، بفتح الغيني: الر>سالة المولة من بلد{ إ,ل بلد،
وبكسر الغي الثانية: السر,عة، من الغ.ل}غ.لة1 سرعة السي.

وغ%ل}غ.ل%ة: موضع؛ قال:
هنال1ك ل أ%خ\شى تنال� م.قاد.ت،
إ,ذا ح.ل� بيت بي ش'وط{ وغ%ل}غ.له

@غمل: غ%م.ل% ال4د1ي. ي.غ\م'له غ%م\لv فان\غ.م.ل: أ%فسده، وهو غ%م1يل،
وقيل: جعله ف غ�م_ة لينفسخ عنه صوفه، وقيل: هو أ%ن ي'لف_ ال4دي'
ويدف%ن ف الرمل بعد الب.لY حت ي'ن\ت1ن ويس\ت.ر\خ1ي ويس\م.ح إ,ذا جذب

صوفه فينت.ف شعره، وقيل: إ,نه إ,ذا غفل عنه ساعة فهو غ%م1يل وغ%م1ي. وقال
أ%بو حنيفة: هو أ%ن يطوى على ب.ل%ل1ه في'طال طي�ة فوق حقYه فيفسد، وقيل:

الغ.م.ل أ%ن يلف� ال3هاب بعدما يسل%خ ث يغم� يوماv وليلة حت يسترخي
شعره أ%و صوفه ث يرط، فإ,ن ترك أ%كثر من يوم وليلة فسد. وأ%غ}م.ل% فلن

إ,هابه إ,ذا تركه حت يفسد؛ قال الكميت:



ك%حال1ئ%ة{ عن كوعها، وهي تبتغي
ص.لح. أ%دي� ض.ي_ع.ته، وت'غ\م1ل

وغ%م.ل الب'س\ر.: غ%م_ه لي'درك، وكذلك الرجل تلقى عليه الثياب لي.عرق،
فهو م.غ\مول، وإ,ذا غ�م� البسر ليدرك فهو م.غ\م'ول وم.غ\م'ون. ورجل

م.غ\مول إ,ذا كان خاملv؛ وقول أ%ب وجزة:
وب,ج.ل}ه.ت.ي\ ع.م_ان يوماv ل يكن،

لكم' إ,ذا ع'د� الع'لى، م.غ\م'ول
أ%ي مغط9ى ولكنه كان مشهوداv، وكل شيء ك�ب,س وغط9ي فقد غ�م1ل. ونل

م.غ\مول: متقارب ل ينفسخ. والغ.م\ل: أ%ن ينحت عنب الك%ر\م فيخفYفوا من ورقه
فيلق�طوه. وغ%م.ل العنب. ف الز_بيل ي.غ\م'له غ%م\لv: نض�د بعضه على

بعض. وغ%م1ل ال�رح غ%م.لv: أ%فسده الع1صاب. وغ%م1ل النبت' غ%م.لv: فسد.
والغ.م1يل من الن_ص1ي�: ما ركب بعضه بعضاv فبلي، والمع غ%م\لى؛ قال

الراعي:
وغ%م\لى ن.ص1ي� بال1تان1، كأ%نا

ث%عال1ب م.و\تى، جلد'ها قد ت.ز.ل�عا
vويقال: غ%م1ل النبت ي.غ\م.ل غ%م.ل .vوت.غ.م_ل النبات: ركب بعضه بعضا

إ,ذا التف وغم� بعضه بعضاv فع.ف1ن. ولم م.غ\مول وم.غ\م'ون إ,ذا غطي شواء
أ%و طبيخاv. وإ,هاب م.غ\مول إ,ذا لف� ففسد؛ قال الراجز:

وغ%م.ل الثعلب. غ%م\لv ش1ب\ر,ق�ه\
يريد طال الش>ب\رق وهن الض_ر,يع حت غ%م.ل الثعلب. وأ%صلحه فسمن

وتناثر شعره، كما ي'غ\م.ل ال4دي إ,ذا ذر� فيه الغ.ل}ف%ة والقي بعضه على بعض
حت يسترخي الشعر، والغ.ل}ف%ة نبت يدبغ به ال4دي. والغ.م.ل: الدأ}ب.

والغ'م\ل�ول: بطن غامض من ال4رض ذو شجر، وقيل: هو الوادي الضي�ق الكثي
الشجر والنبت اللتف�، وقيل: هو الوادي الطويل القليل الع.ر\ض اللتف�؛

وأ%نشد:
يا أ%يها الض_اغ1ب' بالغ'م\لول،

إ,ن_ك. غ�ولD ول%د.ت\ك. غ�ول
الض_اغ1ب: الذي ي.خ\تبئ ف ال%م.ر, فيفز>ع ال3نسان بثل صوت السب'ع

والوحش، وقيل: هو كل متمع نو الشجر والظلمة والغ.مام إ,ذا أ%ظلم
وت.راكم حت تسمى الز_او,ية غ�م\ل�ولv؛ وقال ابن شيل: الغ'م\لول كهيئة



الس>كة ف ال4رض ضي>ق له س.ن.دان طول الس_ن.د1 ذراعان ي.قود الغ.ل}وة
ينبت شيئاv كثياv وهو أ%ضيق من الفات1حة والليع؛ قال الطرماح:

وم.خار,يج. من ش.عار� وغ1ي�،
وغ%مال1يل م'د\ح1يات الغ1ياض,

(* قوله «مدجيات» هكذا ف الصل ولعلها مدحيات).
ويقال له الغ'م\لول.

وف الديث: إ,ن بن قريظة نزلوا أ%رضاv غ%م1لة و.ب,ل%ة؛ الغ.م1لة
الكثية النبات الت ي'وار,ي النبات وجهها. وغ%م.ل}ت. ال4مر إ,ذا سترته

وواريته. والغ'م\ل�ول: الر_ابية. والغ'م\لول: حشيشة تؤكل مطبوخة؛ تسميه
الف�ر\س ب.ر\غ%س\ت؛ قال:

كأ%نه بالو.ه\د ذي ال�ج'ول،
وال%ت\ن والغائ1ط والغ'م\لول،
ف%ذ9 أ%دي الغ.ر\ف بال3ز\م1يل

(* قوله «فذ أدي» هكذا ف الصل).
والغ.مال1يل: الر_واب. قال أ%بو حنيفة: الغ'م\لول بقلة د.س\ت1ي_ة

تبكYر ف أ%ول الربيع ويأ}كلها الناس. والغ.م\ل: موضع؛ وقال:
كيف. تراها، وال�داة ت.ق}ب,ض'

بالغ.م\ل ليلv، والر>جال ت'ن\غ1ض'؟
والق%ب\ض': السي السريع.

@غنبل: الغ'ن\ب'ول والنeغ\ب'ول: طائر، قال ابن دريد: ليس بثبت.
@غنتل: رجل غ%ن\ت.ل وغ�ن\ت'ل: خامل.

@غنجل: الغ'ن\ج'ل: ضرب من السباع كالدeل}د'ل. ال4زهري: ابن ال4عراب
قال: التeف�ة ع.ناق ال4رض وهي التeم.ي\لة، ويقال لذكره الغ'ن\ج'ل؛ قال

ال4زهري: وهو مثل الكلب الصين يعل�م فتصاد به ال4رانب والظباء ول
يأ}كل إ,ل اللحم، وجعه الغ.ناج,ل. قال ابن خالويه: ل يفرق أ%حد لنا بي

الع'ن\ج'ل والغ'نج'ل إ,ل الزاهد، قال: الع'ن\ج'ل الشيخ ال�د\ر.ه1م�
إ,ذا بدت عظامه، وبالغي التeف�ة، وهو ع.ناق ال4رض.

 @غول: غاله الشيء� غ%و\لv واغ}تاله: أ%هلكه وأ%خذه من حيث ل ي.د\ر. والغ'ول: الني�ة. واغ}تاله: ق%ت.له غ1يلة، وال4صل الواو.
 ال4صمعي وغيه: ق%تل فلن فلناv غ1يلة أ%ي ف اغ}تيال وخ'ف}ية، وقيل: هو أ%ن يد.ع ال3نسان حت يصي إ,ل مكان قد

 استخفى له فيه م.ن يقتله؛ قال ذلك أ%بو عبيد. وقال ابن السكيت: يقال غاله ي.غ'وله إ,ذا اغ}تاله، وكل ما أ%هلك ال3نسان



 فهو غ�ول، وقالوا: الغضب غ�ول اللم أ%ي أ%نه ي'ه\لكه وي.غ\تاله ويذهب به. ويقال: أ%ي_ة� غ�ول أ%غ}و.ل من الغضب. وغالت
 فلناv غ�ول أ%ي ه.ل%ك%ةD، وقيل: ل ي'د\ر أ%ين ص.ق%ع. ابن ال4عراب: وغال الشيء� زيداv إ,ذا ذهب به ي.غ'وله. والغ'ول: كل شيء

ذهب بالعقل. الليث: غاله الوت أ%ي أ%هلكه؛ وقول الشاعر أ%نشده أ%بو زيد:
غ%ن,ين.ا وأ%غ}نانا غنانا، وغال%نا

مآكل، ع.م_ا عندكم، وم.شارب'
 يقال: غالنا ح.ب.سنا. يقال: ما غالك عنا أ%ي ما حب.سك عنا. ال4زهري: أ%بو عبيد الدواهي وهي الد_غاو,ل، والغ'ول الداهية.

 وأ%ت.ى غ�و\لv غائلة أ%ي أ%مراv منك%راv داهياv. والغ.وائل: الدواهي. وغائ1لة الوض: ما انرق منه وانثقب فذهب بالاء؛ قال
الفرزدق:

يا قيس'، إ,نكم' وجد\ت ح.و\ض.كم
غال% الق1ر.ى ب'ث%ل�م� م.ف}جور
ذهبت\ غ%وائ1ل�ه با أ%ف}ر.غ}ت'م'،

ب,ر,شاء ض.ي>قة الف�روع ق%ص1ي
وت.غ.و_ل ال4مر': تناكر وت.شابه.

والغ'ول، بالضم: الس>ع\لة، والمع أ%غ}وال وغ1يلن.
والت_غ.وeل: الت_ل%وeن، يقال: ت.غ.و_لت الرأ%ة إ,ذا تلو�نت؛ قال

ذو الرمة:
إ,ذا ذات' أ%ه\وال ث%ك�ولD ت.غ.و_لت

با الرeب\د' ف%و\ضى، والن_عام الس_وار,ح'
وت.غ.و_لت الغ'ول: تيلت وتلو�نت؛ قال جرير:

ف%ي.و\ماv ي'واف1ين ال%وى غي ماض1ي�،
�ويوماv ترى منهن� غ�ولv ت.غ.و_ل

(* قوله «غي ماضي�» هكذا ف الصل وف ديوان جرير: فيوماv بارين الوى
غي ماص1باv، وربا كان ف الروايتي تريف).

قال ابن سيده: هكذا أ%نشده سيبويه، ويروى: فيوماv ي'جار,ين ال%وى،
ويروى: يواف1ين الوى دون ماضي. وكل9 ما اغتال ال3نسان% فأ%هلكه فهو غ�ول.

وت.غ.و_لتهم الغ'ول: ت'و>هوا. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم:
عليكم بالدeل}جة فإ,ن ال4رض تطوى بالليل، وإ,ذا ت.غ.و_لت لكم الغ1يلن
فبادروا بال4ذان ول تنزلوا على جواد> الطريق ول تصل9وا عليها فإ,نا

مأ}وى اليات والسباع أ%ي ادفعوا شر�ها بذكر ال، وهذا يدل على أ%نه ل
يرد بنفيها عدم.ها، وف الديث: ان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال:



ل ع.د\وى ول هام.ة ول ص.ف%ر ول غ�ول%؛ كانت العرب تقول إ,ن الغ1يلن
vأ%ي تلو�ن تلو�نا vت.غ.و�ل �ف الف%ل%وات ت.راء4ى للناس، فت.غ.و_ل

فتضلهم عن الطريق وت'هلكهم، وقال: هي من م.ردة الن والشياطي، وذكرها ف
أ%شعارهم فاش� فأ%بطل النب، صلى ال عليه وسلم، ما قالوا؛ قال ال4زهري:

والعرب تسمي الي�ات أ%غ}والv؛ قال ابن ال4ثي: قوله ل غ�ول% ول
ص.ف%ر، قال: الغ'ول أ%حد الغ1يلن وهي جنس من الشياطي والن، كانت العرب تزعم

أ%ن الغ'ول ف الف%لة تتراء4ى للناس فت.ت.غ.و�ل تغو�لv أ%ي تتلو_ن
تلو�ناv ف ص'و.ر شت_ى وت.غ'ولم أ%ي تضلهم عن الطريق وتلكهم، فنفاه

النب، صلى ال عليه وسلم، وأ%بطله؛ وقيل: قوله ل غ�ول% ليس نفياv لعي
الغ'ول وو'جوده، وإ,نا فيه إ,بطال زعم العرب ف تلو�نه بالصeو.ر الختلفة

واغ}تياله، فيكون العن� بقوله ل غ�ول% أ%نا ل تستطيع أ%ن ت'ضل
أ%حداv، ويشهد له الديث الخر: ل غ�ول% ولكن الس_عال؛ الس_عال: سحرة

الن، أ%ي ولكن ف الن سحرة لم تلبيس وتييل. وف حديث أ%ب أ%يوب: كان ل
تر¬ ف س.ه\و.ة{ فكانت الغ'ول تيء فتأ}خذ. والغ'ول: الي_ة، والمع

أ%غ}وال؛ قال امرؤ القيس:
وم.س\نونة{ ز'رق� كأ%ن\ياب أ%غ}وال

قال أ%بو حات: يريد أ%ن يكب بذلك ويعظ�م؛ ومنه قوله تعال: كأ%نه رؤوس
الشياطي؛ وقريش ل ت.ر. رأ}س شيطان قط، إ,نا أ%راد تعظيم ذلك ف

صدورهم، وقيل: أ%راد امرؤ القيس بال4غ}وال الشياطي، وقيل: أ%راد الي�ات،
vول ما قال عمر، رضي ال عنه: إ,ن أ%حدا�والذي هو أ%صح ف تفسي قوله ل غ

ل يستطيع أ%ن يتحو�ل عن صورته الت خلق عليها، ولكن لم سحر.ة كسحرتكم،
فإ,ذا أ%نتم رأ%يتم ذلك فأ%ذYنوا؛ أ%راد أ%نا تي�ل وذلك سحر منها.

ابن شيل: الغ'ول شيطان يأ}كل الناس. وقال غيه: كل ما اغ}تالك من جن� أ%و
شيطان أ%و س'بع فهو غ�ول، وف الصحاح: كل ما اغ}تال ال3نسان فأ%هلكه فهو

غ�ول. وذكرت الغ1يلن عند عمر، رضي ال عنه، فقال: إ,ذا رآها أ%حدكن
فليؤذYن فإ,نه ل يتحو�ل عن خلقه الذي خلق له. ويقال: غال%ت\ه غ�ول إ,ذا

وقع ف مهلكه. والغ.و\ل: ب'ع\د ال%فازة ل4نه ي.غ\تال من ير� به؛
وقال:به ت.م.ط�ت\ غ%و\ل% كلY م1يل%ه،

ب,نا ح.راج,يج' ال%هارى النeف�ه1
ال1يل%ه': أ%رض ت'و.ل9ه ال3نسان أ%ي تي>ره، وقيل: ل4نا ت.غ\تال



سي القوم. وقال اللحيان: غ%و\ل ال4رض أ%ن يسي فيها فل تنقطع. وأ%رض
غ%ي,لة: بعيدة الغ.و\ل، عنه أ%يضاv. وفلة ت.غ.و_ل أ%ي ليست بي>نة الطرق

فهي ت'ض.لYل أ%هل%ها، وت.غ.وeلا اشت1باه'ها وتلوeنا. والغ.و\ل:
ب'ع\د ال4رض، وأ%غ}والا أ%طراف�ها، وإ,نا سي غ%و\لv ل4نا ت.غ'ول

الس_اب,ل%ة أ%ي تقذ1ف بم وت'سقطهم وتبع1دهم. ابن شيل: يقال ما أ%بعد غ%و\ل
هذه ال4رض أ%ي ما أ%بعد ذ%ر\عها، وإ,نا لبعيدة الغ.و\ل. وقد ت.غ.و_لت

ال4رض بفلن أ%ي أ%هلكته وضل9لته. وقد غال%ت\هم تلك ال4رض إ,ذا هلكوا
فيها؛ قال ذو الرمة:

ور'ب� م.فازة{ ق�ذ�ف ج.م'وح�،
ت.غ'ول م'ن.ح>ب. الق%ر.ب, اغ}ت1يال

وهذه أ%رض ت.غ\تال ال%ش\ي. أ%ي ل ي.س\ت.بي فيها الشي من ب'ع\دها
وسعتها؛ قال العجاج:

وب.ل}د.ة{ بعيدة1 الن>ياط1،
م.ج\هولة{ ت.غ\تال� خ.ط}و. الاطي

ابن خالويه: أ%رض ذات غ%و\ل بعيدة وإ,ن كانت ف م.ر\أ%ى العي قريبة.
وامرأ%ة ذات غ%و\ل أ%ي طويلة ت.غ'ول الثياب فتقص'ر عنها. والغ.و\ل: ما

انبط من ال4رض؛ وبه فسر قول لبيد:
ع.ف%ت1 الديار' م.ح.ل9ها، فم'قام'ها،

ب,م1نÝى تأ%ب_د. غ%و\ل�ها ف%ر,جام'ها
وقيل: إ,ن غ%و\لا ور,جامها ف هذا البيت موضعان. والغ.و\ل: التeراب

الكثي؛ ومنه قول لبيد يصف ثوراv ي.ح\ف1ر رملv ف أ%صل أ%ر\طاة{:
،vدونا م'ت\ل%ئ1ب_ة vوي.ب\ري ع1ص1ي�ا

ي.رى د'ون.ها غ%و\لv، من الر_م\ل,، غائ1ل
:vويقال للص_ق}ر وغيه: ل يغتاله الشبع؛ قال زهي يصف ص.ق}را

من م.ر\ق%ب� ف ذ�رى خ.لقاء راس1ية{،
ح'ج\ن ال%خال1ب, ل ي.غ\تاله الش>ب.ع'

أ%ي ل يذهب بق�و�ته الشبع، أ%راد صقراv ح'ج\ناv مالب'ه ث أ%دخل عليه
ال4لف واللم. والغ.و\ل: الصeداع، وقيل السeكر، وبه فسر قوله تعال:
ل فيها غ%و\ل ول هم عنها ي'ن\ز.فون؛ أ%ي ليس فيها غائلة الصeداع ل4نه
تعال قال ف موضع آخر: ل يصد_عون عنها ول ي'ن\ز,فون. وقال أ%بو



عبيدة: الغ.و\ل أ%ن ت.غ\تال عقول%هم؛ وأ%نشد:
وما زالت المر ت.غ\تال�نا،
وتذه.ب' بال4و_ل, ال4و_ل,

أ%ي توص>ل إ,لينا شرìا وت'ع\دمنا عقول%نا. التهذيب: معن الغ.و\ل يقول
ليس فيها غيلة، وغائلة وغ%و\ل سواء. وقال ممد بن سلم: ل ت.غ'ول

عقولم ول يسك%رون. وقال أ%بو اليثم: غال%ت1 المر فلناv إ,ذا شربا فذهبت
بعقله أ%و بصحة بدنه، وسيت الغ'ول الت ت.غ'ول ف الف%لوات غ�ولv با

توص>له من الشر> إ,ل الناس، ويقال: سيت غ�ولv لتلوeنا، وال
أ%علم. وقوله ف حديث عهدة ال%ماليك: ل داء ول خ1ب\ث%ة% ول غائ1لة؛

الغائلة فيه أ%ن يكون مسروقاv، فإ,ذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي
أ%د_اه ف ثنه أ%ي أ%تلفه وأ%هلكه. يقال: غاله ي.غ'وله واغ}تاله أ%ي

أ%ذهبه وأ%هلكه، ويروى بالراء، وهو مذكور ف موضعه. وف حديث بن ذي ي.ز.ن:
وي.ب\غ'ون له الغ.وائل أ%ي الهالك، جع غائلة. والغ.و\ل: الشق�ة.

والغ.و\ل: اليانة. ويروى حديث عهدة الماليك: ول ت.غ\ي,يب؛ قال ابن شيل:
يكتب الرجل الع'هود فيقول أ%بيع'ك على أ%نه ليس لك ت.غ\ي,يب ول داء ول

غائلة ول خ1ب\ثة؛ قال: والت_غ\ي,يب أ%ن ل ي.ب,يعه ضال�ة ول ل�ق%طة ول
م'ز.ع\ز.عاv، قال: وباعن م'غ.ي_باv من الال أ%ي ما زال ي.خ\ب.ؤ'ه

ويغي>به حت ر.مان به أ%ي باع.ن,يه؛ قال: وال1ب\ثة الضال�ة أ%و الس_رقة،
والغائلة الغي_بة أ%و السروقة، وقال غيه: الداء الع.ي\ب الباطن الذي

ل ي'ط}ل1ع البائع' الشتري عليه، وال1ب\ثة ف الر_قيق أ%ن ل يكون
طي>ب ال4صل كأ%نه حرe ال4صل ل يل ملكه ل4مان{ سبق له أ%و حر>ية

وجبت له، والغائلة أ%ن يكون مسروقاv، فإ,ذا است'ح1ق غال مال مشتريه الذي
أ%د_اه ف ثنه؛ قال ممد بن الكرم: قوله ال1ب\ثة ف الر_قيق أ%ن ل

يكون طيب ال4صل كأ%نه حر� ال4صل فيه تسمeح ف اللفظ، وهو إ,ذا كان حر�
ال4صل كان طي>ب ال4صل، وكان له ف الكلم مت_سع لو عد.ل عن هذا.

وال�غاو.لة: ال�بادرة ف الشيء. وال�غاو.لة: ال�باد.أ%ة؛ قال جرير
يذكر رجلv أ%غارت عليه اليل:

عاي.ن\ت' م'ش\ع1لة% الر>عال,، كأ%نا
طي¬ ت'غاو,ل� ف ش.م.ام. و'ك�ور.ا

قال ابن بري: البيت لل4خطل ل لرير. ويقال: كنت أ�غاو,ل حاجة ل أ%ي



أ�باد1ر'ها. وف حديث ع.م�ار: أ%نه أ%و\ج.ز ف الصلة وقال إ,ن كنت
أ�غاو,ل� حاجةv ل. وقال أ%بو عمرو: ال�غاو.لة ال�باد.رة ف السي وغيه،

قال: وأ%صل هذا من الغ.و\ل، بالفتح، وهو البعد. يقال: هو_ن ال عليك
غ%و\ل هذا الطريق. والغ.و\ل أ%يضاv من الشيء ي.غ'ولك: يذهب بك. وف حديث

ال3ف}ك: بعدما نزلوا م'غاو,لي أ%ي م'ب\ع1دين ف الس_ي. وف حديث قيس بن
عاصم: كنت أ�غاو,ل�هم ف الاهلية أ%ي أ�باد1رهم بالغارة والشر�، من غاله

إ,ذا أ%هلكه، ويروى بالراء وقد تقدم. وف حديث طهفة: بأ%رض غائ1لة
vمية بن أ%ب عائذ يصف حارا�الن_طاة أ%ي ت.غ'ول ساكنها ببعدها؛ وقول أ

:vت'نا�وأ
إ,ذا غ%ر\ب.ة ع.م_هن_ ار\ت.ف%ع\ـ

ـن. أ%رضاv، وي.غ\تال�ها باغ}ت1يال
قال السكري: ي.غ\تال جري.ها ب,ج.ري� من عنده.

وال1غ\و.ل: حديدة تعل ف السوط فيكون لا غ1لفاv، وقيل: هو سيف دقيق
له ق%فاv يكون غمده كالس_و\ط؛ ومنه قول أ%ب كبي:

أ%خرجت منها س1ل}ع.ة مهزولة،
ع.ج\فاء ي.ب\ر'ق ناب'ها كال1غ\و.ل

أ%بو عبيد: ال1غ\ول سوط ف جوفه سيف، وقال غيه: سي م1غ\و.لv ل4ن
صاحبه ي.غ\تال به عدو_ه أ%ي يهلكه من حيث ل يتسبه، وجعه م.غاو,ل. وف

حديث أ�م سليم: رآها رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وبيدها م1غ\و.ل فقال:
ما هذا؟ قالت: أ%ب\ع.ج به بطون الكف�ار؛ ال1غو.ل، بالكسر: شبه سيف

،vماض� وق%فا Òقصي يشتمل به الرجل تت ثيابه، وقيل: هو حديدة دقيقة لا حد
وقيل: هو سوط ف جوفه سيف دقيق يشدeه الفات1ك على وس.طه لي.غ\تال به
الناس. وف حديث خ.و_ات: انتزعت م1غ\ولv فو.ج.أ}ت به كبده. وف حديث

الفيل حي أ%تى مكة: فضربوه بال1غ\و.ل على رأ}سه. وال1غ\و.ل: كال1ش\م.ل
إ,ل أ%نه أ%طول منه وأ%دق�. وقال أ%بو حنيفة: ال1غ\و.ل ن.ص\ل طويل قليل

الع.ر\ض غليظ ال%ت\ن، فوصف العرض الذي هو كم>ية بالقلة الت ل يوصف با
إ,ل الكيفية. والغ.و\ل: جاعة الط�ل}ح ل يشاركه شيء.

:eساحرة الن، والمع غ1يلن. وقال أ%بو الوفاء ال4عراب :�والغ'ول
الغ'ول الذك%ر من الن، فسئل عن ال�نثى فقال: هي الس>ع\لة. والغ.و\لن،

بالفتح: ضرب من ال%م\ض. قال أ%بو حنيفة: الغ.و\لن ح.م\ض كال�شنان شبيه



بالع'ن\ظ�وان إ,ل أ%نه أ%دقe منه وهو مرعى؛ قال ذو الرمة:
ح.ن,ي' اللYقاح ال�ور حر_ق ناره

بغ.و\لن ح.و\ض.ى، فوق أ%ك}بادها الع1ش\ر
والغ'ول� وغ�و.ي\لD والغ.و\لن، كلها: مواضع. وم1غ\و.ل: اسم رجل.

@غيل: الغ.ي\ل�: اللب الذي ترض1عه الرأ%ة ولد.ها وهي تؤ\ت.ى؛ عن ثعلب؛
قالت أ�م تأ%ب_ط شرìا ت'ؤ.ب>ن'ه بعد موته:

ول أ%رضع\ته غ%ي\ل
وقيل: الغ.ي\ل أ%ن ت'رض1ع الرأ%ة ولد.ها على ح.ب.ل، واسم ذلك اللب
الغ.ي\ل أ%يضاv، وإ,ذا شربه الولد ض.و,ي. واع\ت.ل� عنه. وأ%غال%ت1 الرأ%ة
ولد.ها، فهي م'غ1يلD، وأ%غ}ي.ل%ت\ه فهي م'غ\ي,ل: سق%ت\ه الغ.ي\ل الذي هو

Dلب الأ}ت1ي_ة أ%و لب البلى، وهي م'غيل وم'غ\ي,ل، والولد م'غال
وم'غ\ي.ل؛ قال امرؤ القيس:

،vوم1ث}لك ح'ب\لى قد ط%ر.قت' وم'ر\ض1عا
فأ%ل}ه.ي\ت'ها عن ذي ت.مائم م'غ\ي.ل,

(* ف العل9قة: مو,ل, بدل م'غي,ل,).
وأ%نشد سيبويه:

ومثلك بكراv قد طرقت وثي>با
وأ%نشد ابن بري للمتنخل الذل:
كال4ي\م, ذي الط©ر_ة، أ%و ناش1ئ1 الـ

ـب.ر\د1ي> تت ال%ف%إ, ال�غ\ي,ل
وأ%غال فلن ولده إ,ذا غشي. أ�م�ه وهي ترضعه، واس\ت.غ\ي.لت\ هي نفسها،

والسم الغ1يلة. يقال: أ%ضر_ت الغيلة بولد فلن إ,ذا أ�تيت أ�م�ه وهي
ترضعه، وكذلك إ,ذا ح.م.لت أ�م�ه وهي ترضعه. وف الديث: لقد ه.م.م\ت أ%ن

أ%ن\ه.ى عن الغ1يلة ث أ�خبت أ%ن فارس والرeوم. تفعل ذلك فل ي.ض1يهم.
ويقال: أ%غ}ي.ل%ت الغ.نم إ,ذا ن'ت1جت ف السنة مرتي؛ قال: وعليه قول

ال4عشى:
�وس1يق. إ,ليه الباق1ر الغ'ي'ل

وقال ابن ال4ثي ف شرح الن_ه\ي عن الغ1يلة، قال: هو أ%ن يامع الرجل
زوجته إ,ذا حلت وهي مرضع، ويقال فيه الغ1يل%ة والغ.ي\لة بعن، وقيل:

الكسر للسم والفتح للمر�ة، وقيل: ل يصح الفتح إ,ل� مع حذف الاء.



والغ1يل%ة: هو الغ.ي\ل، وذلك أ%ن يامع الرجل الرأ%ة وهي مرضع، وقد أ%غال
الرجل وأ%غ}ي.ل. والغ.ي\ل وال�غ\تال: الساعد الري�ان المتلئ؛ قال:

ل%كاعب¬ مائلة ف الع1ط}ف%ي\ن،
بيضاء ذات' ساع1د.ين غ%ي\ل%ي\ن

أ%ه\و.ن� من ليلي وليل, الز_ي\د.ين،
وع'ق%ب الع1يس, إ,ذا تط�ي\ن

وقال التنخل الذل:
كو.ش\م, ال1ع\ص.م ال�غ\تال,، غ�ل�ت

ن.واش1ز'ه ب,و.س\م� م'س\ت.شاط1
وقال ابن جن: قال الفراء إ,نا سي ال1عصم المتلئ م'غ\تالv ل4نه

من الغ.و\ل، وليس بقوي� لوج'ود1نا ساعد غ%ي\ل ف معناه. وغلم غ%ي\ل
وم'غ\تال: عظيم سي، وال�نثى غ%ي\لة. والغ.ي\لة، بالفتح: الرأ%ة السمينة.

أ%بو عبيدة: امرأ%ة غ%ي\لة عظيمة؛ وقال لبيد:
،vا دونا م'ت\ل%ئ1ب_ةìوي.ب\ر,ي ع1ص1ي

يرى دونا غ%و\لv من التeر\ب غائ1ل
vيت_خ1ذ ك1ناسا vوحشي�ا vي.ن\هال عليه، يعن ثورا vكثيا vأ%ي ت'ر\با
ف أ%صل أ%ر\طاة والتراب والرمل غ%ل%به لكثرته؛ وقال آخر:

يتبع\ن. ه.ي\قاv جاف1ل% م'ض.ل9ل،
قع'ود حن¼ مستقر�اv أ%غ}ي.ل

(* قوله «قعود حن» هكذا ف الصل).
أ%راد بال4غ}يل المتلئ العظيم. واغ}تال الغلم' أ%ي غل�ظ وسن.

والغ.ي\ل: الاء الاري على وجه ال4رض. وف الديث: ما سقي بالغ.ي\ل فيه
الع'شر، وما سقي بالد_ل}و ففيه نصف الع'شر؛ وقيل: الغ.ي\ل، بالفتح، ما جرى

من الياه ف ال4نار والس_واقي وهو الف%ت\ح'، وأ%ما الغ.ل%ل� فهو الاء
الذي يري بي الشجر. وقال الليث: الغ.ي\ل مكان من الغ.ي\ضة فيه ماء

م.ع1ي؛ وأ%نشد:
ح1جارة� غ%ي\ل� وار,شات بط�ح\ل�ب

والغ.ي\ل: كل موضع فيه ماء من واد ونوه. والغ.ي\ل: العل%م ف الثوب،
والمع أ%غ}يال؛ عن أ%ب عمرو؛ وبه فسر قول كثي>ر:

وح.شاv ت.عاو.ر'ها الر>ياح، كأ%نا



ت.و\ش1يح ع.ص\ب, م'س.ه_م ال4غ}يال,
وقال غيه: الغ.ي\ل الواسع من الثياب، وزعم أ%نه يقال: ثوب غ%ي\ل؛ قل

ابن سيده: وكل القولي ف الغ.ي\ل ضعيف ل أ%سعه إ,ل ف هذا التفسي.
�والغ1يل�: الشجر الكثي اللتف�، يقال منه: ت.غ.ي_ل الشجر، وقيل: الغ1يل

الشجر الكثي اللتف الذي ليس بش.وك؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
أ%س.د¬ أ%ض\ب.ط، يشي

بي ط%ر\فاء� وغ1يل,
وقال أ%بو حنيفة: الغ1يل جاعة القص.ب وال%ل}فاء؛ قال رؤبة:

ف غ1يل ق%ص\باء� وخ1يس م'خ\ت.ل%ق
والمع أ%غ}يال. والغ1يل، بالكسر: ال4ج.مة، وموضع ال4سد غ1يل مثل

خ1يس�، ول تدخلها الاء، والمع غ�يول؛ قال عبد ال بن عجلن النهدي:
وح'ق�ة مسك من ن,ساء� لبستها

شباب، وكأ}س باك%ر.ت\ن ش.م'ول�ها
ج.د1يدة� س1ر\بال, الش_باب,، كأ%نا

س.ق1ي_ة� ب.ر\د1ي¼، ن.م.ت\ها غ�ي'ول�ها
قال ابن بري: والغ'يول ههنا جع غ%ي\ل، وهو الاء يري بي الشجر ل4ن

الاء يسقي وال4ج.مة ل تسقي. وف حديث قس: أ%سد' غ1ي,ل,، الغ1يل،
بالكسر: شجر ملتف� يستتر فيه كال4ج.مة؛ وف قصيد كعب:

�ب,ب.ط}ن ع.ث�ر غ1يلD دونه' غ1يل
وقول الشاعر:

ك%ذ%وائب ال%ف%إ, الر_طيب ع.طابه
غ1يلD، وم.د_ بان,ب.ي\ه الط©ح\ل�ب'

غ1يلD: الاء الاري على وجه ال4رض.
وال�غ.ي>ل: الن_ابت ف الغ1يل؛ قال التنخل الذل يصف جارية:

كال4ي\م, ذي الط©ر_ة، أ%و ناش1ئ الـ
ـب.ر\د1ي>، تت ال%ف%إ, ال�غ\ي,ل,

وال�غ.ي>ل: كال�غ\ي,ل، وقيل: كل شجرة كثرت أ%ف}نانا وت.م_ت
والتف�ت فهي م'ت.غ.ي>لة. وال1غ\يال: الشجرة ال�ل}ت.ف�ة ال4ف}نان الكثية

الورق الواف1ر.ة الظYل9. وأ%غ}ي.ل الشجر وت.غ.ي_ل واس\ت.غ\ي.ل: عظ�م
والتف_. ابن ال4عراب: الغ.وائ1ل خ'روق ف الوض، واحدتا غائ1لة؛



وأ%نشد:وإ,ذا الذ�نوب أ�ح1يل ف م'ت.ث%لYم�،
ش'ر,بت غ%وائل مائ1ه1 وه'ز'وم

والغائلة: ال1ق}د الباطن، اسم كالواب,ل%ة. وفلن قليل الغائلة
وال%غالة أ%ي الشر�. الكسائي: الغ.وائل الدواهي. والغ1يلة، بالكسر: ال%د1يعة

والغ}ت1يال. وق�ت1ل فلن غ1يلة أ%ي خ'د\عة، وهو أ%ن يدعه فيذهب به إ,ل
موضع، فإ,ذا صار إ,ليه قتله وقد اغ}ت1يل. قال أ%بو بكر: الغ1يلة ف كلم

العرب إ,يصال الشر� والقتل إ,ليه من حيث ل يعلم ول يشع'ر. قال أ%بو
العباس: قتله غ1يلة إ,ذا قتله من حيث ل يعلم، وف%ت.ك به إ,ذا قتله من حيث

يراه وهو غارÒ غاف1ل غي مستعد¼. وغال فلناv كذا وكذا إ,ذا وصل إ,ليه
منه شر�؛ وأ%نشد:

وغال% ام\ر.أv ما كان يشى غوائ1ل%ه
أ%ي أ%وصل إ,ليه الشر_ من حيث ل يعلم فيستعد�. ويقال: قد اغ}تاله إ,ذا
فعل به ذلك. وف حديث عمر: أ%ن9 صبي�اv ق�تل بص.ن\عاء غ1يلة فق%تل به

عمر سبعة أ%ي ف خ'ف}ية واغ}تيال وهو أ%ن ي'خد.ع وي'قت.ل ف موضع ل يراه
فيه أ%حد. والغ1يلة: ف1ع\لة من الغتيال. وف حديث الدعاء: وأ%عوذ بك أ%ن

أ�غ}تال من تت أ%ي أ�د\ه.ى من حيث ل أ%شعر'، يريد به ال%س\ف.
والغ1يلة: الش>ق}ش1ق%ة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ص\ه.ب' ه.د�ار لكل أ%ر\ك%ب,،
بغ1يلة{ تنسل© نو ال4ن\يب,

وإ,بل غ�ي'ل: كثية، وكذلك البقر؛ وأ%نشد بيت ال4عشى:
إ,ن>ي لع.م\ر الذي خ.ط%ت\ م.ن.اش1ب'ها
�ت.خ\د1ي، وس1يق إ,ليه الباق1ر' الغ'ي'ل

ويروى: خ.ط%ت\ م.ناس1م'ها، الواحد غ%ي'ول؛ حكى ذلك ابن جن عن أ%ب عمرو
الشيبان عن جده. وقال أ%بو عمرو: الغ.ي'ول النفرد من كل شيء، وجعه

غ�ي'ل، ويروى الع'ي'ل ف البيت بعي غي معجمة، يريد الماعة أ%ي س1يق
.vإ,ليه الباقر الكثي. وقال أ%بو منصور: والغ'ي'ل الس>مان أ%يضا

وغ%ي\لن: اسم رجل. وغ%ي\لن بن ح'ر.يث: من شعرائهم، وكذا وقع ف كتاب
سيبويه، وقيل: غ%ي\لن حرب، قال: ولست منه على ثقة. واسم ذي الرمة:

غ%ي\لن بن ع'ق}بة؛ قال ابن بري: من اسه غ%ي\لن جاعة: منهم غ%ي\لن ذو
الرمة، وغ%ي\لن بن حريث الراجز، وغ%ي\لن بن خ.ر.شة الض_ب، وغيلن ابن



سلم.ة الثقفي�. وأ�م� غ%ي\لن: شجر الس_م'ر.
@غتم: الغ'ت\مة�: ع'ج\مة ف النطق. ور.جلD أ%غ}ت.م' وغ%ت\م1يÒ: ل
:eت\م1ي�ي'ف}ص1ح شيئاv. وامرأ%ة غ%ت\ماء وقوم¬ غ�ت\م¬ وأ%4غ}تام. ولب¬ غ

ثخي ل يسمع له صوت إذا ص'ب_؛ عن ابن ال4عراب. الغ'ت\م': ق1ط%ع'
الل�ب.ن, الثYخان�؛ ومنه قيل للثقيل الروح: غ�ت\م1يÒ. والغ.ت\م': شدة

ال%ر> وال4خذ1 بالن_فس؛ قال الراجز:
،Yح.ر_ق%ها ح.م\ض' ب,لد{ ف1ل
Yوغ%ت\م' ن.ج\م,� غ%ي\ر, م'س\ت.ق%ل

أ%ي غي مرتفع ل1ث%بات ال%ر> النسوب إليه، وإنا يشتد الر عند طلوع
الش>ع\ر.ى الت ف ال%و\زاء، ويقال للذي يد ال%ر_ وهو جائع:
م.غ\ت'وم¬. وأ%غ}ت.م. فلن الزيارة: أ%ك}ث%ر.ها حت ي'م.ل�. وقالوا: كان
الع.ج_اج' ي'غ\ت1م' الش>ع\ر أ%ي ي'ك}ثر إغ}باب.ه. وغ%ت.م. الطعام': ت.ج.م_ع؛

عن ال%ج.ري. ووقع فلن ف أ%حواض غ�ت.ي\م أ%ي وقع ف الوت، لغة ف
غ�ث%ي\م�؛ عن ابن ال4عراب. وحكى اللحيان: و.ر.د. ح.و\ض. غ�ت.يم� أ%ي

مات، قال: والغ'ت.ي\م' الوت فأ%دخل عليه ال4لف واللم؛ قال ابن سيده: ول
أ%عرفها عن غيه، وال أ%علم.

@غثم: الغ.ث%م' والغ'ث}مة: شبيه بالو'ر\قة. وال4غ}ث%م': ال4و\ر.ق'.
والغ'ث}مة: أ%ن ي.غ\ل1ب بياض' الش_ع.ر سواد.ه، غ%ث1م. غ%ث%ماv وهو أ%غ}ثم'؛

قال رجل من فزارة:
إ,م_ا ت.ر.ي\ ش.ي\باv ع.لن أ%غ}ث%م'ه،

ل%ه\ز.م. خ.د_ي_ به م'ل%ه\ز,م'ه
وغ%ث%م. له من الال غ%ث}مةv إذا دف%ع له د'ف}عة، ومثله ق%ث%م. وغ%ذ%م..

وغ%ث%م. له من الع.ط1ي_ة: أ%4عطاه من الال قطعة ج.ي>دة، وزعم قوم أ%ن
.�ثاءه بدل من ذال غ%ذ%م. الفراء: هي الغ.ث1م.ة� وال}ق1ب.ة� والف%ح1ث
ابن العراب: الغ'ث}م' الق1ب.ات' الت تؤكل. أ%بو مالك: إن_ه ل%ن.ب\ت¬

Dوم¬ وم'غ.ث}م.ر¬ أ%ي م'خ.ل�ط�م.غ\ث
:�ليس ب.ي>د.وقد غ%ث%م\ت'ه وغ%ث}م.ر\ت'ه إذاخلطت كل شيء. والغ.ث1يمة

طعام يطبخ وي'ج\عل فيه جراد¬، وهي الغ.ب,يث%ة�. و.و.قع ف أ%حواض غ�ث%ي\م�
أ%ي ف الوت، لغة ف غ�ت.ي\م، وقد تقدم. قال أ%بو عمر الزاهد: يقال

للرجل إذا مات و.ر.د. حي.اض. غ�ث%ي\م�. وقال ابن دريد: غ�ت.ي\م، وقال ابن



ال4عراب: ق�ت.ي\م. وغ%ث1يم¬ وغ�ث%ي\م¬: إسان.
@غذم: الغ.ذ}م': أ%كل الر_ط}ب الل�ي>ن. والغ.ذ}م' أ%يضاv: ال4كل

الس_ه\ل�. والغ.ذ}م': ال4كل ب,ج.ف%اء3 وشد�ة ن.ه.م�. وقد غ%ذ1م.ه، بالكسر،
وغ%ذ1م. وغ%ذ%م. ي.غ\ذ�م' غ%ذ}ماv واغ}ت.ذم: أ%ك%ل% بن.ه\مة{، وقيل: أ%كل

ب,جفاء. وف حديث أ%ب ذر: أ%نه قال عليكم معاشر قريش ب,د'ن\ياك�م\
فاغ}ذ%م'وها؛ هو شدة ال4كل ب,ج.فاء وشد�ة ن.ه.م�. ورجل غ�ذ%م¬: كثي ال4كل.

وب,ئ}ر¬ غ�ذ%مةD: كثية الاء، وذات' غ%ذ1يةv مثله. وت.غ.ذ�م. الشيء4:
م.ض.غ.ه؛ قال أ%بو ذؤيب يصف السحاب:

ت.غ.ذ�م\ن. ف جان,ب.ي\ه1 ال%بيـ
ـر. ل%م_ا و.ه.ى م'ز\ن'ه' واس\ت'بيحا

وهو ي.ت.غ.ذ�م' ك�ل� شيء إذا كان كثي ال4كل. واغ}ت.ذ%م. الفصيل� ما
ف ض.ر\ع أ�مه أ%ي ش.ر,ب. جيع. ما فيه. ويقال للح'و.ار, إذا ام\ت.ك_

ما ف الض_ر\ع: قد غ%ذمه واغ}ت.ذ%م.ه. وف الديث: كان رجل يرائي فل ير
بقوم إل غ%ذ%موه أ%ي أ%خذوه بأ%لسنتهم، هكذا ذكره بعض التأ%خرين

بالغي العجمة، والصحيح أ%نه بالعي الهملة، وأ%صله الع.ضe، وقد تقدم،
واتفق عليه أ%رباب اللغة، والغريب ول شك أ%نه و.ه.م¬ منه. وأ%صابوا من

معروفه غ�ذ%ماv: وهو شيء بعد شيء. والغ'ذ}م.ة�: ال�ر\عة؛ حكاه أ%بو حنيفة.
وغ%ذ%م له من ماله شيئاv: أ%عطاه منه شيئاv كثياv مثل غ%ث%م.؛ قال ش'ق}ران

مول س.لمان من ق�ض.اعة:
ث1ق%ال ال1ف%ان1 وال�ل�وم، ر.ح.اه'م'

ر.ح.ى الاء، يك}تال�ون% ك%يلv غ%ذ%م\ذما
يعن ج'ز.افاv، وتكريره يدل على التكثي. ال4صمعي: إذا أ%ك}ث%ر. من
العطية قيل غ%ذ%م. له وغ%ث%م. له وق%ذ%م. له. والغ'ذ%م: الكثي من اللب،

واحدته غ�ذ}مةD؛ وأ%نشد أ%بو عمرو الفقعسي:
ق%د\ ت.ر.ك%ت\ ف%ص1يل%ها م'ك%ر_ما

م_ا غ%ذ%ت\ه' غ�ذ%ماv ف%غ'ذ%ما
الوهري: والغ'ذ%امة�، بالضم، شيء من اللب. ووقعوا ف غ�ذ}مة{ من

ال4رض وغ%ذ1ي.ة{ أي ف واقعة م'ن\ك%ر.ة من البقل والع'ش\ب. وغ%ذ%موا با
غ�ذ}مةv وغ%ذيةv: أ%صابوها. وك�ل© ما أ%م\ك%ن من ال%ر\ت.ع فهو غ%ذ1يةD؛

وأ%نشد:



و.ج.ع.ل%ت\ ل ت.ج,د' ال}غ.ذ%ائما
إل ل%و,ي�اv و.د.و,يلv قاش1م.ا

قال النضر: هو س.ي>د¬ م'ت.غ.ذYم¬
ل ي'م\ن.ع من كل ما أ%راد ول يتعاظمه شيء. والغ.ذائم': البحور،
الواحدة غ%ذ1يةD. والغذ1ية: أ%و_ل س1م.ن, ال3بل ف ال%ر\ع.ى. وأ%ل}ق, ف

غ%ذ1ية1 فلن ما شئت أ%ي ف ر'ح\ب صدره. وما س.م1ع. له غ%ذ}مةv أي كلمة.
:�وت.غ.ذ�م البعي' بز.ب.ده: ت.ل%م_ظ% به وأ%لقاه من فيه. والغ.ذ1ية

ك�ل© ك%ل� وكل شيء ي.ر\ك%ب' بعض'ه بعضاv؛ ويقال: هي ب.ق}لة تنبت بعد سي
الناس من الدار. قال أ%بو مالك: الغ.ذ%ائم كل متراك1ب� بعض'ه على بعض.

والغ.ذ%م'، بالتحريك: ن.ب\ت، واحدته غ%ذ%مةD؛ قال القطامي:
كأ%ن_ها ب.ي\ض.ةD غ%ر_اء� خ'د_ ل%ها

ف ع.ثع.ث{ ي'ن\بت' ال%و\ذان% والغ.ذ%ما
والغ.ذ1ية�: ال4رض ت'ن\ب,ت' الغ.ذ%م.. يقال: ح.ل©وا ف غ%ذية{

م'ن\ك%ر.ة. والغ'ذ�ام': ضرب من ال%م\ض، واحدته غ�ذ�امة. ابن بري:
الغ'ذ�ام' لغة ف الغ.ذ%م,؛ قال رؤبة:

م1ن\ ز.غ%ف الغ'ذ�ام, وال%ش1يما
والغ'ذ�ام' أ%شهر من الغ.ذ%م.

@غذرم: ت.غ.ذ}ر.م الشيء4: أ%كله. وت.غ.ذ}ر.مها: حلف با، يعن اليمي
فأ%ضمرها لكان العلم با. ويقال: ت.غ.ذ}ر.م. فلنD ي.م1يناv إذا حلف با

ول ي.ت.ت.ع\ت.ع\؛ وأ%نشد:
ت.غ.ذ}ر.م.ها ف ث%أ}و.ة{ م1ن\ ش1ياه1ه1،

�ف%ل ب'ور,ك%ت\ ت1ل}ك. الش>ياه' القلئ1ل
والث�أ}و.ة�: الهزولة من الغنم. وغ%ذ}ر.م\ت' الشيء4 وغ%ذ}م.ر\ت'ه إذا

بعته ج,زافاv. وماء#
غ�ذار,م¬: كثي. والغ.ذ}ر.م.ة�: كيلD فيه زيادة على الوفاء. وكيل

غ�ذار,م¬ أ%ي ج'زاف¬؛ قال أ%بو جندب الذل:
ف%ل%ه\ف. اب\ن.ة1 ال%ج\ن'ون1 أ%ن} ل ت'ص1يب.ه'،

ف%ت'وف1ي.ه' بالص_اع, ك%ي\لv غ�ذار,ما
والغ'ذار,م': الكثي من الاء. قال ابن بري: أ%راد فيا ل%ه\ف.، والاء

ف تصيبه وتوفيه تعود على مذكور قبل البيت، وهو:



ف%ر_ ز'ه.ي\ر¬ خ1يف%ةv م1ن\ ع1قاب,نا،
ف%ل%ي\ت.ك. ل ت.غ\د1ر\ ف%ت'ص\ب,ح. ناد1ما

،vوالغ'ذار,م': الكثي من الاء مثل الغ'ذام1ر. وف الديث: أ%ن علي�ا
رضي ال عنه، لا طلب إليه أ%هل الطائف أ%ن يكتب لم ال4مان على تليل

 Dالربا والمر فامتنع قاموا ول%ه'م\ ت.غ.ذ}م'ر¬ وب.ر\ب.ر.ة
(* التغذمر:

الغضب وسوء اللفظ والتخليط بالكلم وكذلك الببرة (النهاية))؛ وقال
الراعي:ت.بص_ر\ت'ه'م\، ح.ت_ى إذا حال% ب.ي\ن.ه'م\

ر'كام¬ و.حاد{ ذو غ%ذام1ي. ص.ي\د.ح'
وأ%جاز بعض العرب غ%م\ذ%ر. غ%م\ذ%ر.ةv بعن غ%ذ}ر.م. إذا كال فأ%كثر.

أ%بو زيد: إنه ل%ن.ب\ت¬ م'غ.ث}م.ر¬ وم'غ.ذ}ر.م¬ وم.غ\ث�وم¬ أ%ي م'خ.ل�ط
ليس بيد.

@غرم: غ%ر,م. ي.غر.م' غ�ر\ماv وغ%رامةv، وأغر.م.ه وغ%ر_م.ه. والغ'ر\م':
الد_ي\ن'. ور.ج'لD غارم¬: عليه د.ي\ن¬. وف الديث: ل ت.ح1ل© السأ%لة

إل� ل1ذ1ي غ�رم� م'ف}ظ1ع� أ%ي ذي حاجة لزمة من غ%رامة م'ث}ق1لة. وف
الديث: أعوذ بك من ال%أ}ث%م وال%غ\ر.م,، وهو مصدر وضع موضع السم،

ويريد به م.غ\ر.م. الذنوب والعاصي، وقيل: ال%غ\ر.م كالغ'ر\م، وهو
الد_ي\ن، ويريد به ما اس\ت'د1ين فيما يكرهه ال أ%و فيما يوز ث عجز عن

أ%دائه، فأ%ما دين إحتاج إليه وهو قادر على أ%دائه فل يستعاذ منه. وقوله عز
وجل: والغار,م1ي وف سبيل ال؛ قال الزجاج: الغارمون هم الذين ل%ز,م.هم

الد_ي\ن' ف ال%مالة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين ف غي معصية.
والغ.رامة�: ما يلزم أ%داؤه، وكذلك ال%غ\ر.م' والغ'ر\م'، وقد غ%ر,م. الد>ية%،

وأ%نشد ابن بري ف الغ.رامة للشاعر:
دار اب\ن, ع.م>ك. ب,ع\ت.ها،

ت.ق}ضي با ع.ن\ك. الغ.رامه
والغ.ر,ي: الذي له الد>ي\ن والذي عليه الدين جيعاv، والمع غ�ر.ماء؛

قال كثي:
ق%ضى كل© ذ1ي د.ي\ن� ف%و.ف�ى غ%ر,ي.ه،

وع.ز_ة� م.م\ط�ولD م'ع.ن�ىÝ غر,ي'ها
والغ.ر,يان: س.واء#، ال�غ\ر,م' والغار,م'. ويقال: خ'ذ} م1ن\ غ%ر,ي,



السeوء ما س.ن.ح.. وف الديث: الد_ي\ن' م.ق}ضيÒ والز_ع1يم' غار,م¬
ل4نه لزم لا ز.ع.م

أ%ي ك%ف%ل أ%و الكفيل لزم ل4داء ما ك%ف�له م'غ\ر,م'ه. وف حديث آخر:
الز_ع1يم غار,م¬؛ الز_ع1يم الكفيل، والغار,م الذي يلتزم ما ض.م1نه

وتك%ف�ل به. وف الديث ف الث�مر ال�ع.ل�ق: فمن خرج بشيء منه فعليه
غ%رامة� م1ث}ل%ي\ه والعقوبة؛ قال ابن الثي: قيل كان هذا ف صدر السلم ث

ن'سخ، فإنه ل واجب على م'ت\ل1ف الشيء أ%كثر من مثله، وقيل: هو على سبيل
الوعيد لينتهي عنه؛ ومنه الديث الخر: ف ضال�ة1 البل الكتومة

غ%رام.ت'ها وم1ث}ل�ها معها. وف حديث أشراط الساعة: والزكاة م.غ\ر.ماv أي ي.ر.ى
Dالال أن إخراج زكاته غ%رامة eر.ب

ي.غر.م'ها. وأ%ما ما حكاه ثعلب ف خب من أ%نه لا قعد بعض قريش لقضاء
دينه أ%تاه الغ'ر_ام' فقضاهم د.ي\ن.ه؛ قال ابن سيده: فالظاهر أ%نه جع
غ%ر,ي�، وهذا عزيز إن ف%ع1يلv ل يمع على ف�ع_ال، إنا ف�ع_ال جع

فاعل، قال: وعندي أن غ�ر_اماv جع م'غ.ر>م على طرح الزائد، كأ%نه جع فاعل
من قولك غ%ر.م.ه أ%ي غ%ر_م.ه، وإن ل يكن ذلك مقولv، قال: وقد يوز أن
يكون غارم¬ على النسب أي ذو إغرام أو ت.غ\ري، فيكون غ�ر_ام¬ جعاv له،

.vقال: ول يقل ثعلب ف ذلك شيئا
وف حديث جابر: فاش\ت.د_ عليه ب.ع\ض' غ�ر_ام1ه ف الت_قاضي؛ قال ابن

الثي: جع غ%ر,ي كالغ'ر.ماء وهم أصحاب الدين، قال: وهو جع غريب، وقد
تكرر ذلك ف الديث مفرداv ومموعاv وتصريفاv. وغ�ر>م. السحاب':

:vأ%مط%ر.؛ قال أ%بو ذؤيب يصف سحابا
و.ه.ى خ.ر\ج'ه' واس\ت'ج,يل% الر_با

ب' م1ن\ه'، وغ�ر>م. ماءé ص.ر,يا
والغ.رام': اللزم من العذاب والشرe الدائم والب.لء� وال�بe والعشق

وما ل يستطاع أ%ن ي'ت.ف%ص_ى منه؛ وقال الزجاج: هو أ%شدe العذاب ف
اللغة، قال ال، عز وجل: إن عذابا كان غراماv؛ وقال الطرماح:

و.ي.و\م' الن>سار, و.ي.و\م' ال1فا
ر, كانا ع.ذاباv، وكانا غ%راما

وقوله عز وجل: إن عذابا كان غراماv؛ أي م'ل1ح�اv دائماv ملزماv؛ وقال
أبو عبيدة: أي هلكاv ول1زاماv لم، قال: ومنه ر.ج'لD م'ع\ر.م¬، من



الغ'ر\م أ%و الد_ي\ن. والغ.رام: الو.ل�وع'. وقد أ�غ}ر,م بالشيء أي أ�ول1ع به؛
وقال ال4عشى:

إن} ي'عاق1ب\ ي.ك�ن\ غ%راماv، وإن ي'ع\ـ
ط1 ج.ز,يلv فإن_ه ل ي'بال

وف حديث معاذ: ض.ر.ب.ه'م' ال ب,ذ�ل�ç م'غ\ر.م� أي لزم دائم. يقال:
فلن م'غ\ر.م¬ بكذا أي لزم له م'ول%ع¬ به. الليث: الغ'ر\م' أ%داء شيء

يلزم مثل كفالة ي.غ\ر.مها، والغ.ر,ي': ال�ل}ز.م ذلك. وأ%غ}ر.م\ت'ه
وغ%ر_م\ته بعن. ورجل م'غ\ر.م¬: م'ول%ع¬ بعشق النساء وغيهن. وفلن م'غ\ر.م¬

بكذا أي م'بت.لىÝ به. وف حديث علي�، رضي ال عنه: ف%م.ن, الل�ه,ج'
باللذ�ة الس_ل1س' الق1ياد للشهوة أ%و ال�غ\ر.م' بال%م\ع والد>خار؟

والعرب تقول: إن فلناv ل�غ\ر.م¬ بالنساء إذا كان م'ول%عاv بن_. وإن بك
vل%م'غ\ر.م¬ إذا ل يصب عنه. قال: ون'ر.ى أن الغ.ر,ي إنا سي غ%ر,يا

ل4نه يطلب ح.ق�ه وي'ل1حe حت يقبضه. ويقال للذي له الال يطلبه من له
عليه الال: غ%ر,ي¬، وللذي عليه الال: غ%ر,ي¬. وف الديث: الر_ه\ن'

لن ر.ه.ن.ه له غ�ن\م'ه وعليه غ�ر\م'ه أي عليه أ%داء ما رهن به
وف%كاك�ه.ابن ال4عراب: الغ.ر\مى الرأ%ة ال�غاض1بة. وقال أ%بو عمرو: غ%ر\مى

كلمة تقولا العرب ف معن اليمي. يقال: غ%ر\مى وج.د>ك كما يقال أ%ما
وج.د�ك؛ وأ%نشد:

غ%ر\مى وج.د>ك. ل%و\ و.ج.د\ت. ب,ه,م\،
ك%ع.داو.ة{ ي.ج,د'ونا ب.ع\د1ي

@غرطم: الغ'ر\ط�مان©: الفتe ال%س.ن'، وأ%صله ف اليل.
@غرقم: أبو عمرو: الغ.ر\ق%م' ال%ش.ف%ة�؛ وأ%نشد:

ب,ع.ي\ن.ي\ك. و.غ}ف¬، إذ ر.أ%يت. ابن. م.ر\ث%د{
ي'ق%س\ب,ر'ها ب,غ.ر\ق%م� ت.ت.ز.ب_د'

إذا ان\ت.ش.ر.ت\ ح.س3بت.ها ذات. ه.ض\ب.ة{،
ت.ر.م_ز' ف أ%ل}غاد1ها وت.ر.د_د'

@غسم: الغ.س.م': السواد كالغ.سف.؛ عن كراع. وقال النضر: الغ.س.م' اختلط
الظ©ل}مة؛ وأ%نشد لساعدة ابن جؤية:

فظ%ل� ي.ر\ق�ب'ه، ح.ت_ى إذا د.م.س.ت\
ذ%ات' الع1شاء بأ%س\د.اف{ م1ن. الغ.س.م,



وقال رؤبة:
م'خ\ت.ل1طاv غ�بار'ه وغ%س.م'ه

وأ%نشد ابن سيده بيت الذل
(* قوله «وأنشد ابن سيده» كذا ف الصل وليس ف الكم شيء من هذا
البيت، بل الذي أنشده كذلك هو الزهري وانشاده الول للجوهري).

ف%ظ%ل� ي.ر\ق�به، حت إذا د.م.س.ت\
ذات' ال4ص1يل, بأ%ث}ناء� من الغ.س.م,

:vل}مة الليل. وليل غاس1م¬: م'ظ}ل1م؛ وقال رؤبة أ%يضا�قال: يعن ظ
عن أ%ي>د{ م1ن\ ع1ز>كم ل ي.غ\س3م'ه

والغ.س.م والط�س.م عند المساء، وف السماء غ�س.م¬ من سحاب وأ%غ}سام¬،
ومثله أ%ط}سام¬ من سحاب ود'س.م¬ وأ%د\سام، وط�ل%س¬ من سحاب، وقد

أ%غ}س.م\نا ف آخر الع.ش1ي>.
.vغشم: ال}غ.ش\م': الظ©ل}م والغ.ص\ب'، غ%ش.م.ه'م ي.غ\ش1م'هم غ%ش\ما@

ورجل غاش1م¬ وغ%ش_ام¬ وغ%ش'وم¬، وكذلك ال�نثى؛ قال:
ل%ل%و\ل ق%اس1م¬ وي.د.ا ب.س3يل�

ل%ق%د\ ج.ر_ت\ ع.ل%ي\ك. ي.د¬ غ%ش'وم'
وال%ر\ب' غ%ش'وم¬ ل4نا ت.نال غي الان.

والغ.ش.م\ش.م': الريء الاضي، وقيل: الغ.ش.م\ش.م' وال1غ\ش.م' من
الرجال الذي ي.ر\ك%ب' رأ}س.ه ل ي.ث}نيه شيء عما يريد وي.ه\و.ى من شجاعته؛ قال

أبو كبي:
و.ل%ق%د\ س.ر.ي\ت' على الظ�لم ب,م1غ\ش.م�

ج.ل}د{ من الف1ت\يان1، غ%ي\ر, م'ث%ق�ل
وإنه لذو غ%ش.م\ش.م.ة. وو,ر\د¬ غ%ش.م\ش.م¬ إذا رك1بت رؤ'وس.ها فلم

ت'ث}ن. عن وجهها؛ وقال ابن أ%حر ف ذلك:
ه'بار,ي_ة{ ه.و\جاء4 م.و\ع1د'ها الضeحى،

إذا أ%ر\ز.م.ت\ جاءت ب,و,ر\د{ غ%ش.م\ش.م,
قال: موعدها الضحى لن هبوب الريح يبتدئ من طلوع الشمس.

والغ.ش'وم: الذي ي.خ\ب,ط� الناس ويأ}خذ كل ما قدر عليه، والصل فيه من
غشم الاطب، وهو أن يتطب ليلv فيقطع كل ما قدر عليه بل نظر ول فكر؛

وأ%نشد:



،vل}ت': ت.ج.ه_ز\ فاغ}ش1م, الن_اس. سائل�وق
كما ي.غ\ش1م' الش_ج\راء4 بالل�ي\ل, حاط1ب'

ويقال: ض.ر\ب¬ غ%ش.م\ش.م¬؛ قال الق�ح.يف بن عمي:
ل%ق%د\ ل%ق1ي.ت\ أ%ف}تاء� ب.ك}ر, بن, وائ1ل�،

و.ه1ز_ان� بالب.ط}حاء3 ض.ر\باv غ%ش.م\ش.ما
،vم'ض.ر,ي_ة vإذا ما غ%ض1ب\نا غ%ض\ب.ة

ه.ت.كن\ا ح1جاب. الش_م\س, أ%و\ م.ط%ر.ت\ دما
قال ابن بري: هذا البيت الخي سرقه ب.ش_ار، وكذلك الغ.ش'وم؛ قال

الشاعر:
ق%ت.ل}نا ناج,ياv ب,ق%تيل, ع.م\ر�و،

وج.ر_ الطالب الت>ر.ة% الغ.ش'وم'
بنصب الت>ر.ة، وكذلك أ%نشده ابن جن. وناقة غ%ش.م\ش.م.ةD: ع.ز,يرة

الن_ف}س؛ قال ح'ميد بن ثور:
،vم1ن\ها س.ج,ي_ة �ج.ه'ول، وكان ال%ه\ل

غ%ش.م\ش.م.ة ل1ل}قائ1د1ين. ز.ه'وق
يقول: ت'ز\ه1ق' قائد.ها أي ت.س\بقه من نشاطها، ف%ع'ولD بعن م'ف}ع1ل،

وهو نادر.
وال4غ}ش.م': اليابس القدي من الن_ب\ت؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

كأ%ن� ص.و\ت. ش'خ\ب,ها، إذا خ.ما،
ص.و\ت' أ%ف%اع� ف خ.ش1ي�ç أ%غ}ش.ما

ويروي أ%عشما، وهو البالغ، وقد ذكر ف موضعه. وغاش1م¬ وغ�ش.ي\م¬
وغ%ي\ش.م¬ وغ%ش_ام¬: أ%ساء.

@غشرم: ت.غ.ش\ر.م. الب,يد.: ر.ك1ب.ها؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ي'صاف1ح' الب,يد. على الت_غ.ش\ر'م,

وغ1شار,م¬: جر,ي¬ ماض� ك%ع'شار,م، وقد تقدم ف حرف العي الهملة.
Dر>. ومكان�@غضرم: الغ1ض\ر,م': ما ت.ش.ق�ق من ق�لع, الطي ال4حر ال

غ%ض\ر.م¬ وغ�ضار,م¬: كثي الن_ب\ت والاء. والغ.ض\ر.م: الكان الكثي
التراب الل�ي>ن الل�ز,ج' الغليظ�. والغ.ض\ر.م': الكان� كالك%ذ�ان1

الر>خ\و, وال%ص>؛ وأ%نشد:
ي.ق}ع.ف}ن. قاعاv ك%ف%ر.اش, الغ.ض\ر.م



وقال رؤبة:
م1ن_ا إذا اص\ط%ك_ ت.ش.ظ�ى غ%ض\ر.م'ه

قال: فإذا ي.ب,س. الغ.ض\ر.م' فهو الق1ل}ف1ع.
@غطم: الغ1ط%مe: البحر العظيم الكثي الاء. ور.ج'لD غ1ط%مÒ: واسع

ال�ل�ق. وج.م\ع¬ غ1ط%مÒ وب.ح\ر غ1ط%مÒ مثال ه1ج.ف{ç. وغ%ط%م\ط%م¬
:�غ�طام1طD: كثي الاء كثي اللتطام إذا تلطمت أ%مواجه. والغ.ط%م\ط%ة

ال}ت1طام' ال4مواج، وجعه غ%طام1ط�. وغ%طام1ط�ه كثيةD: أ%صوات' أ%مواجه إذا
تلطمت، وذلك أ%نك تسمع ن.غ\م.ةv ش1ب\ه غ%ط} ون.غ\م.ةv ش1ب\ه. م.ط}، ول
يبلغ أ%ن يكون ب.ي�ناv فصحياv كذلك، غي أنه أ%شبه به منه بغيه، فلو

ضاع.ف}ت. واحدةv من النغمتي قلت غطغط أ%و قلت مطمط ل يكون ف ذلك دليل على
حكاية الصوتي، فلما أ%ل�ف}ت. بينهما فقلت غ%ط}م.ط استوعب العن فصار

بعن الضاعف فتم� وحسن؛ وقال رؤبة:
س.ال%ت\ ن.واح1يه1 إل ال4و\ساط1

س.ي\لv، ك%س.ي\ل, الز_ب.د الغ.ط}ماط1
وأ%نشد الفراء:

ع.ن.ط}ن.طD ت.ع\د'و به1 ع.ن.ط}ن.ط%ه،
ل1ل}ماء3 ف%و\ق. م.ت\ن.ت.ي\ه1 غ%ط}م.ط%ه

ابن شيل: غ�ط%ام1ط� البحر, ل�جeه حي ي.ز\خ.ر'، وهو م'ع\ظ%م'ه:
وع.د.د¬ غ1ط}ي.مÒ: كثي؛ قال رؤبة:

وسط م1ن\ ح.ن\ظ%لن.ة% ال�س\ط�م_ا،
والع.د.د. الغ'طام1ط% الغ1ط}ي.م_ا

(* قوله «وسط» كذا ف الصل هنا كالتهذيب، وتقدم ف مادة وسط بلفظ وسطت،
وف مادة سطم وصلت).

والغ.ط}م.ط1يط�: الصوت؛ وأ%نشد:
ب.ط1ي¬ ض1ف%نÒ، إذا ما م.ش.ى

س.م1ع\ت. ل4ع\ف%اج,ه غ%ط}م.ط1يطا
قال أ%بو عبيد: ال%ز.ج' والت_غ.ط}م'ط� الصوت.

@غلم: الغ'ل}مة�، بالضم: شهوة الض>ر.اب. غ%ل1م. الرجل� وغيه'، بالكسر،
ي.غ\ل%3م' غ%ل}ماv واغ}ت.ل%م. اغ}ت1لماv إذا هاج.، وف الكم: إذا

غ�لب. شهوة%، وكذلك الارية. والغ1لYيم'، بالتشديد: الشديد الغ'ل}مة، ورجل



غ%ل1يم¬ وغ1لYم¬ وم1غ\ل1يم¬، وال�نثى غ%ل1مة وم1غ\ل1يمةD وم1غ\ل1يم¬
وغ1لYيمةD وغ1لYيم¬؛ قال:

يا ع.م\ر'و لو ك�نت. ف%تÝ ك%ريا،
أ%و ك�ن\ت. م_ن\ ينع ال%ر,يا،

أو كان ر'م\ح' اس\ت1ك. م'س\ت.ق1يما
ن,ك}ت. به جاريةv ه.ض1يما،
ن.ي\ك. أ%خيها أ�خ\ت.ك. الغ1لYيما

وف الديث: خ.ي\ر' النساء الغ.ل1مة� على زوجها؛ الغ\ل}مة�: ه.ي.جان
شهوة النكاح من الرأ%ة والرجل وغيها. يقال: غ%ل1م. غ�ل}مةv واغ}ت.ل%م.

اغتلماv، وب.ع1ي¬ غ1لYيم¬ كذلك. التهذيب: وال1غ\ل1يم' سواء فيه الذكر
وال�نثى، وقد أ%غ}ل%مه' الشيء�. وقالوا: أ%غ}ل%م' ال4لبان ل%ب.ن'

ال%ل1فة1؛ يريدون أ%غ}لم ال4لبان لن شربه. وقالوا: ش'ر\ب' لب الي_ل
م.غل%مةD أي أ%نه تشتدe عنه الغ\ل}مة؛ قال جرير:

،vأ%ج,ع\ث1ن' ق%د\ لق%ي\ت1 ع1مران% شار,با
ع.لى ال%ب_ة1 ال%ض\راء3، أ%ل}بان% إي_ل,

وف حديث تيم وال%س_اسة: فصادفنا البحر حي اغ}ت.ل%م أي هاج واضطربت
أ%مواجه. والغ�ت1لم: ماوزة الد�. وف نسخة الكم: والغ}ت1لم'

ماوزة النسان ح.د_ ما أ�مر به من خي أ%و شر، وهو من هذا، لن الغتلم ف
الشهوة ماوزة القدر فيها. وف حديث علي�، رضي ال عنه: قال ت.ج.ه>زوا

لقتال الار,ق1ي ال�غ\ت.لمي. وقال الكسائي: الغ}تلم أن يتجاوز
النسان حد� ما أ�مر به من الي والباح، أي الذين جاوزوا الد. وف حديث

علي: ت.ج.ه_زوا لقتال الارقي ال�غ\ت.لمي أي الذين تاوزوا ح.د_ ما
أ�مروا به من الدين وطاعة المام وب.غ.و\ا عليه وط%غ.و\ا؛ ومنه قول عمر،

رضي ال عنه: إذا اغ}ت.ل%م.ت\ عليكم هذه ال4شربة فاك}س3روها بالاء. قال
أ%بو العباس: يقول إذا جاوزت ح.د_ها الذي ل ي'س\ك1ر' إل حدها الذي

يسكر، وكذلك الغتلمون ف حديث علي. ابن العراب: الغ'ل�م' البوسون،
قال: ويقال فلن غ�لم' الناس وإن كان ك%ه\لv، كقولك فلن ف%ت الع.س\ك%ر

وإن كان شيخاv؛ وأ%نشد:
س.ي\راv ترى منه غ�لم. الناس

م'ق%ن_عاv، وما به1 م1ن\ باس،



إل ب.قايا ه.و\ج.ل, النeعاس
والغ'لم' معروف. ابن سيده: الغ'لم' الط�ارe الشارب، وقيل: هو من حي

يولد إل أ%ن يشيب، والمع أ%غ}ل1م.ةD وغ1ل}م.ةD وغ1ل}مانD، ومنهم من
استغن ب,غ1ل}م.ة{ عن أ%غ}ل1م.ة{، وتصغي الغ1ل}مة أ�غ%ي\ل1م.ةD على غي

م'ك%ب_ره كأنم ص.غ_ر'وا أ%غ}ل1م.ة، وإن ل يقولوه، كما قالوا
أ�ص.ي\ب,ي.ة ف تصغي ص1ب\ي.ة، وبعضهم يقول غ�ل%ي\مة على القياس، قال ابن بري:

وبعضهم يقول ص'ب.ي_ة أ%يضاv؛ قال رؤبة:
ص'ب.ي_ة على الدeخان1 ر'م\كا

وف حديث ابن عباس: ب.عث%نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ�غ%ي\ل1م.ة
بن عبد الطلب من ج.م\ع� بل%ي\ل�؛ هو تصغي أ%غ}ل1مة جع غ�لم ف

القياس؛ قال ابن الثي: ول يرد ف جعه أ%غ}ل1مة، وإنا قالوا غ1ل}م.ة،
ومثله أ�ص.ي\ب,ي.ة تصغي ص1ب\ي.ة، ويريد بال�غ%ي\لمة الص>ب\يان، ولذلك

:vج.يمي يصف فرسا�صغرهم، وال�نثى غ�لمةD؛ قال أ%وس بن غ%ل}فاء ال
أ%عان% على م1راس ال%ر\ب ز.غ}ف¬،

م'ضاع.ف%ةD لا ح.ل%ق¬ ت'ؤ.ام'
Òعوب وم.ش\ر.ف1ي�وم'ط�ر,د' الك
من ال�ول، م.ض.ار,ب'ه ح'سام'
وم'ركض.ةD ص.ر,ي1يÒ أ%ب'وها،
ي'هان� لا الغ'لمة� والغ'لم'

وهو ب.ي>ن' الغ'ل�ومة والغ'ل�ومي_ة والغ'لم1ي_ة، وتصغيه غ�ل%ي>م،
والعرب يقولون للكهل غ�لم¬ ن.جيب¬، وهو فاش� ف كلهم؛ وقوله أ%نشده

ثعلب:
ت.ن.ح_، يا ع.سيف'، ع.ن\ م.قام1ها

وط%ر>ح, الد_ل}و. إل غ�لم1ها
قال: غ�لم'ها صاح1ب'ها.

والغ.ي\ل%م': الرأ%ة ال%س\ناء، وقيل: الغ.ي\ل%م' الارية
ال�غ\ت.ل1مة%؛ قال عياض الذل:

م.ع1ي صاح1ب¬ م1ثل� ح.د> الس>نان،
ش.د1يد¬ ع.لى ق1ر\ن,ه1 م1ح\ط%م'

وقال الشاعر:



من ال�د_ع1ي. إذا ن'وك1ر'وا،
ت'ن,يف' إل صوته الغ.يل%م'

الليث: الغ.يل%م' والغ.ي\ل%م1يe الشابe العظيم ال%ف}ر,ق الكثي
الشعر. الكم: والغ.ي\ل%م' والغ.يل%م1يe الشاب الكثي الشعر العريض م.ف}ر,ق,

:vل%ح\فاة، وقيل: ذك%ر'ها. والغ.ي\ل%م' أ%يضاeالرأ}س. والغ.ي\ل%م': الس
الض>ف}د.ع. والغ.ي\ل%م': م.ن\ب.ع' الاء ف البئر. والغ.ي\ل%م':

ال1د\رى؛ قال:
ي'ش.ذYب' بالس>ي\ف1 أ%ق}ران.ه'،
كما ف%ر_ق. اللYم_ة% الغ.ي\ل%م'

قال الزهري: قوله الغ.ي\لم ال1د\رى ليس بصحيح، ودل استشهاده بالبيت
على تصحيفه. قال: وأ%نشدن غي واحد بيت الذل:

وي.ح\م1ي ال�ضاف. إذا ما د.عا،
إذا ف%ر_ ذو اللYم>ة1 الغ.ي\ل%م'

قال: هكذا أنشدنيه اليادي عن شر عن أب عبيد وقال: الغ.ي\ل%م' العظيم،
قال: وأ%نشدنيه غيه:
كما ف%ر_ق. اللYم_ة% الف%ي\ل%م'

بالفاء، قال: وهكذا أ%نشده ابن ال4عراب ف رواية أ%ب العباس عنه،
قال: والف%ي\ل%م' ال�ش\ط، والغ.ي\ل%م': موضع¬ ف شعر ع.نترة؛ قال:

كي\ف. ال%زار'، وقد ت.ر.ب_ع. أ%ه\ل�ها
بع'ن.يز.ت.ي\ن,، وأ%ه\ل�نا بالغ.ي\ل%م؟

@غلصم: الغ.ل}ص.م.ة�: رأ}س ال�ل}قوم بشواربه وح.ر\قدته، وهو الوضع
الناتئ ف ال%ل}ق، والمع الغ.لص1م'، وقيل: الغ.ل}ص.مة� الل�حم الذي بي

�الرأ}س والع'ن'ق، وقيل: م'ت_ص.ل� اللقوم باللق إذا از\د.ر.د. الكل
ل�ق}م.ته ف%ز.ل�ت\ عن اللقوم، وقيل: هي الع'جرة� الت على م'ل}ت.ق%ى

الل�هاة1 وال%ر,يء3. وغ%ل}ص.م.ه أي ق%ط%ع غ%ل}ص.م.ت.ه. ويقال: غ%ل}ص.م\ت'
فلناv إذا أخذت ب.ل}ق1ه؛ قال العجاج:

فال�س\د' م1ن\ م'غ.ل}ص.م� وخ'ر\س,
واستعار أبو ن'خ.ي\لة الغ.لص1م. للن_خ\ل فقال، أ%نشده أ%بو حنيفة:

ص.ف%ا ب'س\ر'ها، واخ\ض.ر_ت1 الع'ش\ب' ب.ع\د.ما
ع.لها اغ}ب,رار¬ لن\ض1مام, الغ.لص1م,



أدام. ل%ا الع.ص\ر.ي\ن, ر,ي�اv، ول ي.ك�ن\
ك%م.ن\ ض.ن_ ع.ن ع'م\ران,ها بالد_راه1م,

والغ.ل}ص.م.ة�: الماعة�، وهم أ%يضاv السادة�؛ قال:
وه1ن\د¬ غادةD غ%ي\دا

ء�ف؟؟ غ%ل}ص.مة{ غ�ل}ب,
يوز أن يعن به الماعة وأن يعن به السادة؛ وقول الفرزدق:

فما أنت. من ق%ي\س� ف%ت.ن\ب.ح د'ون.ها،
ول من ت.م1يم� ف الل�ها والغلص1م

ع.ن.ى أ%عالي.هم وج,ل�ت.هم. ابن السكيت: إنه لفي غ%ل}ص.م.ة{ من قومه أي
ف ش.ر.ف{ وع.د.د{؛ قال أ%بو النجم:

أ%ب ل�ج.ي\م¬، واس\م'ه' ملء� الف%م,،
ف غ%ل}ص.م, الام, وهام, الغ.ل}ص.م,

:�وقال ال4صمعي: أراد أ%نه ف م'ع\ظ%م قومه وشر.ف1هم، والغ.ل}ص.مة
�أ%صل� اللسان، أخب أ%نه ف ق%وم� ع1ظام الام,، وهذا ما يوصف به الرجل

الشديد' الشريف'؛ وذكر ال�نذري أ%ن أ%با اليثم أ%نشده للغلب:
كان.ت\ ت.م1يم' م.ع\ش.راv ذ%و,ي ك%ر.م،

غ%ل}ص.مةv م1ن. الغ.لص1م, الع'ظ%م
قال: غ%ل}ص.م.ةv جاعة لن الغ.ل}صمة متمعة با حولا؛ وقال

غ%داة% ع.ه,د\ت'ه'ن_ م'غ.ل}ص.مات{،
ل%ه'ن_ ب,ك�لY م.ح\ن,ي.ة ن.ح1يم'

م'غ.ل}ص.مات{: مشدودات العناق.
@غمم: الغمe: واحد الغ'م'وم,. والغ.مe والغ'م_ة�: الك%ر\ب'؛ الخية

عن اللحيان؛ قال العجاج:
ب.ل} ل%و\ ش.ه,د\ت1 الن_اس إذ ت'ك�مeوا

بغ'م_ة{، لو\ ل} ت'ف%ر_ج\ غ�مeوا
ت'ك�مeوا أي غ�ط©وا بالغ.م>؛ وقال الخر:

ل ت.ح\س.ب.ن\ أن ي.د1ي ف غ�م_ه،
ف ق%ع\ر, ن,ح\ي�ç أ%س\ت.ث1ي' ح.م_ه

والغ.م\اء�: كالغ.م>. وقد غ%م_ه المر' ي.غ'مeه غ%م�اv فاغ}ت.م_
وان\غ.م_؛ حكاها سيبويه بعد اغ}ت.م_، قال: وهي عربية.



ويقال: ما أ%غ%م_ك إل� وما أ%غ%م_ك. ل وما أ%غ%م_ك علي_. وإنه
Dم_ة�ل%ف1ي غ�م_ة{ من أمره أي ل%ب\س� ول ي.ه\ت.د1 له. وأ%م\ر'ه' عليه غ

أي ل%ب\س¬. وف التنزيل العزيز: ث ل يكن أمركم عليكم غ�م_ةv؛ قال أ%بو
.vمستورا Ýوقيل: أي م'غ.ط9ى ،Òل}مة وضيق¬ وه.م�عبيد: مازها ظ

والغ'م_ى: الشديدة من شدائد الدهر؛ قال ابن مقبل:
vخ.روج م1ن. الغ'م_ى إذا ص'ك_ ص.ك�ة

ب.دا، والع'ي'ون� ال�س\ت.ك1ف�ة� ت.ل}م.ح'
وأم\ر¬ غ�م_ةD أي م'ب\ه.م¬ ملتبس؛ قال طرفة:

ل%ع.م\ري وما أ%م\ر,ي علي_ ب,غ'م_ة{
ن.هار,ي، وما ل%ي\لي علي_ ب,س.ر\م.د1

ويقال: إنم لفي غ�م_ى من أمرهم إذا كانوا ف أمر ملتبس؛ قال الشاعر:
وأ%ض\ر,ب' ف الغ'م_ى إذا ك%ث�ر. الو.غ%ى،
وأ%4ه\ض1م' إن} أ%ض\حى ال%راض1يع' ج'و_عا

قال ابن حزة: إذا ق%ص.ر\ت. الغ'م_ى ض.م.م\ت. أ%ولا، وإذا فتح\ت
أ%ولا مددت، قال: وال4كثر على أ%نه يوز القصر والد� ف ال4و_ل 

(* قوله
«ف الول» كذا ف الصل، ولعله ف الثان إذ هو الذي يوز فيه القصر

والد) قال مغلس:
ح'ب,س\ت' ب,غ.م_ى غ%م\رة{ ف%ت.رك}ت'ها،

وقد أ%ت\ر'ك الغ.م�ى إذا ضاق باب'ها
والغ'م_ة�: ق%ع\ر' الن>ح\ي وغيه.

وغ�م_ علي ال%ب.ر'، على ما ل يسم فاعله، أي اس\ت.عجم مثال أ�غ}م1ي..
وغ�م_ ال1لل على الناس غ%م�اv: س.تر.ه الغ.يم' وغيه فلم ي'ر..

وليلة� غ%م_اء4: آخر ليلة من الشهر، سيت بذلك لنه غ�م_ عليهم أمر'ها
أي س'ت1ر. فلم ي'د\ر. أ%م1ن القبل هي أم من الاضي؛ قال:

ليلة� �غ�م_ى* طام1س¬ ه1لل�ها،
(* قوله «ليلة غمى إل» أورده الوهري شاهداv على ما بعده وهو الناسب)

أ%و\غ%لت'ها وم'ك}ر.ةD إيغال�ها
وهي ليلة� الغ'م_ى. وص'م\نا للغ'م_ى وللغ.م_ى، بالفتح والضم، إذ

غ�م_ عليهم اللل ف الليلة الت يرون أن فيها استهلله. وص'م\نا



للغ.م_اء، بالفتح والد. وص'م\نا للغ'م>ي_ة وللغ'م_ة كل ذلك إذا صاموا على غي
رؤية. وف الديث: أنه قال صوموا لرؤيته وأ%فطروا لرؤيته فإن غ�م_

عليكم فأ%كملوا العدة؛ قال شر: يقال غ�م_ علينا اللل غ%م�اv فهو م.غ\موم
إذا حال دون رؤية اللل غ%ي\م¬ ر.ق1يق، من غ%م.م\ت الشيء إذا غ%ط�يته،

وف غ�م_ ضمي اللل، قال: ويوز أن يكون غ�م_ مسنداv إل الظرف أي
فإن كنتم م.غ\موماv عليكم فأ%كملوا، وترك ذكر اللل للستغناء عنه. وف
حديث وائل ابن حجر: ول غ�م_ة% ف فرائض ال أي ل ت'س\ت.ر' ول ت'خف%ى

فرائضه، وإنا ت'ظ}ه.ر وت'ع\لن وي'ج\ه.ر با؛ وقال أ%بو دواد:
ولا ق�ر\ح.ةD ت.لgل كالش>ع\ـ

ـر.ى، أ%ضاء4ت\ وغ�م_ عنها النeجوم'
يقول: غ%ط�ى السحاب' غي.ها من النجوم؛ وقال جرير:

إذا ن.ج\م¬ تع.ق�ب. لح. ن.ج\م¬،
ول%ي\س.ت\ بال�حاق, ول الغ'موم,

قال: والغ'م'وم' من النجوم صغارها الفية. قال ال4زهري: وروي هذا
الديث فإن غ�م>ي. عليكم وأ�غ}م1ي. عليكم، وسنذكرها ف العتل. أ%بو عبيد:

ليلةD غ%م_ى، بالفتح مثال ك%س\لى، وليلةD غ%م_ةD إذا كان على السماء
غ%م\ي¬ مثال ر.م\ي� وغ%مÒ وهو أن ي'غ.م_ عليهم اللل. قال الزهري: فمعن

غ�م_ وأ�غ}م1ي. وغ�م>ي. واحد، والغ.مe والغ.م\ي' بعن واحد. وف
حديث عائشة: لا ن'ز,ل% برسول ال، صلى ال عليه وسلم، ط%ف1ق. يطرح

خ.م1يصةv على وجهه فإذا اغت.م_ كشفها أي إذا احتبس ن.ف%س'ه عن الروج، وهو
افتعل من الغ.م> التغطية والستر. وغ%م_ القمر' النجوم: ب.ه.ر.ها وكاد يستر

ضوء4ها. وغ%م_ يوم'نا، بالفتح، ي.غ'مe غ%م�اv وغ�موماv من الغ.م>.
ويوم¬ غام¬ وغ%مÒ وم1غ.مÒ: ذو غ%م�؛ قال:

ف أ�خ\ر.يات1 الغ.ب.ش, ال1غ.م>
وقيل: هو إذا كان يأ}خذ بالن_ف%س من شدة الر. وأ%غ%م_ يوم'نا مثله.

وليلة غ%م_ة وليل غ%مÒ أي غام_ةD، وصف بالصدر كما تقول ماء# غ%و\ر¬
وأ%مر¬ غامÒ. ورجل م.غ\موم: م'غ\ت.مÒ من قولم غ�م_ علينا اللل�، فهو

م.غ\موم إذا التبس.
والغ1مامة�، بالكسر: خ.ريطةD يعل فيها فم البعي ي'م\ن.ع' با الطعام،

غ%م_ه' ي.غ'مeه غ%م�اv، والمع الغ.مائم. والغ1مامة: ما ت'ش.دe به



عينا الناقة أو خ.ط}م'ها. أ%بو عبيد: الغ1مامة ثوب ي'ش.دe به أ%نف الناقة
إذا ظ�ئ1ر.ت\ على ح'وار غيها، وجعها غ%مائم؛ قال القطامي:

،vإذا ر.أ}س¬ رأ%ي\ت' به ط1ماحا
ش.د.د\ت' له الغ.مائ1م. والص>قاعا

الليث: الغ1مامة� ش1ب\ه ف1دام� أو ك1عام�. ويقال: غ%م.م\ت' المار
والد_ابة غ%م�اv، فهو م.غ\م'وم¬ إذا أ%لق%م\ت. فاه ومنخريه؛ الغ1مامة،

بالكسر: وهي كالك1عام، وقال غيه: إذا أ%لقمت فاه م}لةv أو ما أشبهها ينعه
من العتلف، واسم ما ي'غ.مe به غ1مامة.

التهذيب: شر الغ1م_ة�، بكسر الغي، اللYب\سة؛ تقول: اللYباس'
والز>يe والق1ش\رة وال%ي\ئة والغ1م_ة واحد. والغ1مامة�: الق�ل}فة، على

التشبيه.
ور'ط%ب¬ م.غ\موم¬: جعل ف ال%ر_ة وس'ت1ر ث غ�طYي حت أ%ر\ط%ب.

وغ%م_ الشيء4 ي.غ'مeه: عله؛ عن ابن العراب؛ قال النمر بن تولب:
أ�ن'ف¬ ي.غ'مÒ الض_ال% ن.ب\ت' ب,حار,ها

وبر¬ م'غ.ن_م¬: كثي الاء، وكذلك الر_ك1ي_ة؛ قال ابن ال4عراب: هي
الت ت.م\ل� كل� شيء وت'غ.ر>قه؛ وأ%نشد:

ق%ر,ية� ح1سي� من ش'ر.ي\ح م'غ.م>م
:vوغ%م.م\ت'ه: غ%ط�يته فانغ.م_؛ قال أ%وس يرثي ابنه شريا

،vوقد\ رام. ب.ح\ري ق%ب\ل% ذلك طام1يا
م1ن. الشeع.راء3، ك�لê ع.و\د{ وم'ف}ح1م,

على ح1ي. أ%ن} ج.د_ الذ�كاء� وأ%د\ر.كت\
ق%رية� ح1س\ي� م1ن ش'ر.ي\ح� م'غ.م_م

يريد: رام الشعراء بري بعدما ذ%ك1يت'، والذ�كاء انتهاء السن�
واستحكامه، وقوله ق%رية� ح1س\ي� من شريح يريد أ%ن ابنه شرياv قد قال الشعر،
وق%رية� الاء: أ%ول خروجه من البئر، والذي ف شعره مغمم، بكسر اليم، يريد

الغامر الغطي؛ شبه شعر ابنه شريح باء غامر ل ينقطع، ول ي.ر\ث ابنه
ف هذه القصة كما ذكر، وإنا افتخر بنفسه وبولده ونصرة قومه ف يوم

السeوبان. وغ%يم م'غ.م>م: كثي الاء.
والغ.مامة، بالفتح: السحابة، والمع غ%مام وغ%مائم؛ وأ%نشد ابن بري

للحطيئة يدح سعيد بن العاص:



إذا غ1ب\ت. ع.ن_ا غاب. ع.ن_ا ر.بيع'نا،
ون'س\قى الغ.مام. الغ'ر_ ح1ي. ت.ؤ'وب'

فوصف الغمام بالغ'ر� وهو جع غ%ر�اء. وقد أ%غ%م_ت1 السماء� أي تغيت.
وح.بe الغ.مام: الب.ر.د. وسحاب أ%غ%مe: ل ف�ر\جة فيه. وقال ابن عرفة ف

قوله تعال: وظللنا عليهم الغمام؛ الغ.مام الغ.ي\م البيض وإنا سي
غماماv لنه ي.غ'مe السماء أي يسترها، وسي الغ.م� غ%م�اv لشتماله على
القلب. وقوله عز وجل: فأ%ثابكم غ%م�اv بغ.م�؛ أ%راد غم�اv متصلv، فالغم

الول ال1راح والقتل، والثان ما أ�لقي إليهم من قبل النب، صلى ال عليه
وسلم، فأ%نساهم الغم الول. وف حديث عائشة: ع.ت.ب'وا على عثمان موضع
الغ.مامة ال�ح\ماة؛ هي السحابة وجعها الغ.مام، وأرادت با الع'شب والك%ل4
الذي حاه، فسمته بالغمامة كما يسمى بالسماء، أرادت أ%نه ح.مى الك%ل4
وهو حق جيع الناس. والغ.م.م': أ%ن ي.سيل الش_عر حت يضيق الوجه والقفا،

ورجل أ%غ%م� وجبهة غ%م�اء؛ قال هدبة بن الشرم:
فل ت.ن\ك1حي، إن} ف%ر_ق. الدهر' بيننا،

أ%غ%م_ الق%فا والو.ج\ه1، ليس بأ%ن\ز.عا
ويقال: رجل أ%غ%م� الوجه وأ%غ%م� القفا. وف حديث العراج ف رواية ابن

مسعود: كنا نسي ف أ%رض غ�م_ة 
(* قوله «ف أرض غمة» ضبطت الغمة بضم

الغي وشد اليم كما ترى ف غي نسخة من النهاية)؛ الغ'م�ة�: الضيقة.
والغ.م�اء من النواصي: كالفاش1غة، وتكره الغ.م�اء من نواصي اليل وهي ال�فرطة

ف كثرة الشع.ر.
والغ.م1يم: النبات الخضر تت اليابس. وف الصحاح: الغ.م1يم الغ.م1يس

وهو الكل� تت الي.ب,يس. وف النوادر: اعت.م_ الكل� واغ}ت.م_. وأ%رض
م'ع1م�ة وم'غ1م�ة وم'ع\ل%و\ل1ىة وم'غ\ل%و\ل1ي.ة، وأ%رض ع.م\ياء وك%م\هاء�

كل هذا ف كثرة النبات والتفافه. والغ'مام: الزeكام. ورجل م.غ\موم:
م.ز\كوم. والغ.م1يم': اللب يسخن حت يغلظ. والغ.م1يم: موضع بالجاز، ومنه

ك�راع الغ.م1يم وب'ر.ق الغ.ميم؛ قال:
ح.و_ز.ها م1ن ب'ر.ق الغ.م1يم,

أ%ه\د.أ�، ي.م\ش1ي م1ش\ية% الظ�ل1يم,
والغ.م\غ.مة� والت_غ.م\غ'م: الكلم الذي الذي ل ي'ب.ي، وقيل ها



أ%صوات الثيان عند الذ©ع\ر وأ%صوات ال4بطال ف الو.غى عند القتال؛ قال
امرؤ القيس:

وظ%ل� ل1ثيان1 الص_ر,ي غ%ماغ1م¬،
ي'داع1س'ها بالس_م\ه.ري> ال�ع.ل�ب

وأورد ال4زهري هنا بيتاv نسبه لعلقمة وهو:
وظل� لثيان1 الص_ري, غماغ1م¬،
إذا د.ع.س'وها بالن_ض1ي> ال�ع.ل�ب

وقال الراعي:
ي.ف}ل1ق}ن كل� ساع1د وج'م\ج'مه
ض.رباv، فل ت.سمع إل غ%م\غ.م.ه

وف صفة قريش: ليس فيهم غ%م\غمة� ق�ضاعة؛ الغ.مغمة والت_غ.م\غم: كلم
غي بي>ن؛ قاله رجل من العرب لعاوية، قال: من هم؟ قال: قومك من قريش؛

وجعله عبد مناف بن ربع الذل للق1س3ي� فقال:
،Dوغ%م\غمة Dوللق1س3ي> أ%زام1يل

ح1س_ ال%ن'وب, ت.سوق' الاء والب.ر.دا
وقال عنترة:

ف ح.و\مة1 ال%و\ت1 الت ل ت.ش\ت.كي
غ%م.رات1ها الب\طال�، غي. ت.غ.م\غ'م,

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
إذا ال�ر\ض1عات'، بعد أ%و�ل ه.ج\عة{،

س.م1ع\ت. على ث�د1ي>هن� غ%ماغ1ما
فسره فقال: معناه أ%ن أ%لبانن قليلة، فالر_ضيع ي'غ.م\غ1م ويبكي على

الث�دي إذا ر.ض1عه طلباv للب، فإما أ%ن تكون الغمغمة ف بكاء الطفال
وت.صويتهم أ%صلv، وإما أ%ن تكون استعارة.

وت.غ.م\غ.م. الغريق' تت الاء: صو_ت، وف التهذيب إذا تداك%أ%ت فوقه
المواج؛ وأ%نشد:

من خ.ر_ ف ق%م\قام1نا ت.ق%م\ق%ما،
كما ه.و.ى ف1رعون�، إذ} ت.غ.م\غ.ما

تت. ظ1لل ال%و\ج,، إذ} ت.د.أ9ما
أي صار ف د.أ}ماء البحر.



@غنم: الغ.ن.م: الشاء ل واحد له من لفظه، وقد ث%ن_و\ه فقالوا غن.مان1؛
قال الشاعر:

ه'م.ا س.ي>دانا ي.ز\ع'مان1، وإن_ما
ي.س'ودان,نا إن ي.س_ر.ت\ غ%نماه'ما

قال ابن سيده: وعندي أ%نم ثنوه على إرادة الق%ط1يعي أو الس>ر\بي؛
تقول العرب: ت.ر'وح على فلن غ%نمان1 أي قطيعان لكل ق%ط1يع راع على حدة؛

ومنه حديث عمر: أ%ع\ط�وا من الص_دقة من أ%ب\قت له السنة غ%نماv ول
ت'عطوها من أ%بقت له غ%نم.ي\ن, أي من أ%بقت له ق1طعةv واحدة ل ي'ق%ط�ع' مثلها

فتكون ق1ط}عتي لقلتها، فل ت'عطوا من له قطعتان منها، وأ%راد بالس_نة
ال%د\ب؛ قال: وكذلك تروح على فلن إبلن: إبل ههنا وإبل ههنا، والمع

أ%غ}نام وغ�نوم، وكس_ره أ%بو جندب الذل أ%خو خ1راش على أ%غان,م فقال من
قصيدة يذكر فيها ف1رار ز'هي بن ال4غر� اللحيان:

ف%ر_ ز'ه.ي\ر¬ ر.ه\بةv م1ن ع1قابنا،
ف%ل%ي\ت.ك. ل ت.غ\د1ر\ فت'ص\ب,ح ن.ادما

منها:
إل صلح الف%ي\ف%ا ف%ق�ن_ة1 ع.اذ1ب�،
أ�ج.م>ع' منهم جام1لv وأ%غان,ما

قال ابن سيده: وعندي أ%نه أ%راد وأ%غانيم فاضطر فحذف كما قال:
والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1س.ا

وغ%ن.م م'غ\ن.مةD وم'غ.ن_م.ة: كثية. وف التهذيب عن الكسائي: غنم
م'غ.ن>مة وم'غ.ن_م.ة أي م'جتمعة. وقال أ%بو زيد: غنم م'غ.ن_مة وإبل

م'ؤب_لة إذا أ�فرد لكل منها راع، وهو اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكور
وعلى الناث وعليهما جيعاv، فإذا صغرتا أ%دخلتها الاء قلت غ�ن.ي\مة،
ل4ن أ%ساء الموع الت ل واحد لا من لفظها إذا كانت لغي الدميي

فالتأ}نيث لا لزم، يقال: له خس من الغنم ذكور فيؤنث العدد وإن عنيت الك1باش
إذا كان يليه من الغنم ل4ن العدد يري ف تذكيه وتأ}نيثه على اللفظ ل

على العن، والبل كالغنم ف جيع ما ذكرنا، وتقول: هذه غنم لفظ
الماعة، فإذا أ%فردت الواحدة قلت شاة. وت.غ.ن_م غ%ن.ماv: اتذها. وف الديث:

الس_ك1ينة� ف أ%هل الغ.ن.م؛ قيل: أراد بم أ%هل اليمن لن أ%كثرهم
أ%هل غنم بلف م'ضر ور.بيعة ل4نم أ%صحاب إبل. والعرب تقول: ل آتيك



غ%ن.م. الف1ز\ر, أ%ي حت يتمع غنم الفزر، فأ%قاموا الغنم مقام الدهر ونصبوه
هو على الظرف، وهذا اتساع. والغ'ن\م: الف%و\ز بالشي من غي مشقة.

والغت1نام: انتهاز الغ'نم. والغ'نم والغ.ن,يمة وال%غ\نم: الفيء. يقال: غ%ن,م.
الق%وم غ�ن\ماv، بالضم. وف الديث: الر_ه\ن لن ر.ه.نه له غ�ن\مه وعليه

غ�ر\مه؛ غ�ن_مه: زيادته ون.ماؤه وفاضل قيمته؛ وقول ساعدة بن ج'ؤية:
وأ%لزم.ه.ا من م.ع\ش.ر� ي'ب\غ1ض'ونا،

ن.واف1ل� تأ}تيها به وغ�نوم'
يوز أ%ن يكون كس_ر غ�ن\ماv على غ�نوم. وغ%ن,م الشيء4 غ�ن\ماv: فاز به.

وت.غ.ن_مه واغ}ت.ن.مه: عد�ه غ%ن,يمة، وف الكم: انتهز غ�ن\مه.
وأ%غ}ن.مه الشيء4: جعله له غ%ن,يمة. وغ%ن_مته ت.غ\ن,يماv إذا نف�لته. قال

ال4زهري: الغ.ن,يمة ما أ%وج.ف عليه السلمون بيلهم وركابم من أ%موال
الشركي، ويب المس لن ق%س.مه ال له، وي'قس.م أ%ربعة� أخاسها بي

ال�وج,في: للفارس ثلثة أ%سهم وللراجل سهم واحد، وأ%ما الف%يء فهو ما أ%فاء
ال من أ%موال الشركي على السلمي بل حرب ول إياف عليه، مثل ج,زية

الرؤوس وما ص'ولوا عليه فيجب فيه المس أ%يضاv لن قسمه ال، والباقي
يصرف فيما ي.س'د الثغور من خيل وسلح وع'د�ة وف أ%رزاق أ%هل الفيء

وأ%رزاق القضاة ومن غيهم ومن يري م.جراهم، وقد تكرر ف الديث ذكر الغنيمة
وال%غنم والغنائم، وهو ما أ�صيب من أ%موال أهل الرب وأ%وج.ف عليه

السلمون اليل والركاب. يقال: غ%ن,مت أ%غ}ن.م غ�نماv وغ%نيمة، والغنائم جعها.
وال%غان: جع م.غ\نم، والغنم، بالضم، السم، وبالفتح الصدر. ويقال

فلن يتغنم المر أي ي.حر,ص عليه كما يرص على الغنيمة. والغان: آخذ
الغنيمة، والمع الغانون. وف الديث الصوم ف الشتاء الغنيمة الباردة؛ ساه

غنيمة لا فيه من ال4جر والثواب.
وغ�ناماك وغ�ن\مك أن تفعل كذا أي ق�صاراك وم.ب\ل%غ ج'هدك والذي تتغنمه

كما يقال ح'ماداك، ومعناه كله غايتك وآخر أ%مرك.
وبنو غ%ن\م: قبيلة من ت.غ\ل1ب وهو غ%نم بن تغلب بن وائل. وي.غ\ن.م: أبو
بطن. وغن�ام وغان وغ�ن.يم: أ%ساء#. وغ%ن_مة: اسم امرأ%ة. وغ%ن�ام: اسم

بعي؛ وقال:
يا صاح، ما أ%ص\ب.ر. ظ%ه\ر. غ%ن_ام
خ.ش1يت' أ%ن ت.ظ}ه.ر. فيه أ%و\رام



م1ن ع.و\ل%ك%ي\ن, غ%ل%با بال3ب\لم
@غهم: الغ.ي\ه.م': كالغ.ي\ه.ب؛ عن اللحيان.

@غيم: الغ.ي\م: السحاب، وقيل: هو أ%ن ل ترى شساv من شدة الد_ج\ن،
وجعه غ�يوم وغ1يام؛ قال أ%بو حية النميي:

ي.ل�وح' با ال�ذ%ل�ق' م1ذ}ر.ياه،
خ'روج. النجم, من ص.ل%ع, الغ1يام

وقد غام.ت السماء وأ%غام.ت وأ%غ}ي.مت وت.غ.ي_م.ت وغ%ي_مت، كله بعن.
وأ%غي.م القوم' إذا أصابم غ%ي\م. ويوم غ%ي'وم: ذو غ%يم، ح'كي عن ثعلب.

والغ.يم: العطش وحر� الوف؛ وأ%نشد:
ما زالت1 الد_ل}و' لا ت.ع'ود'،

حت أ%فاق. غ%ي\م'ها ال%ج\ه'ود'
قال ابن بري: الاء ف قوله لا تعود على بئر تقدم ذكرها، قال: ويوز

أ%ن تعود على البل أ%ي ما زالت تعود ف البئر ل4جلها. أ%بو عبيد:
والغ.ي\مة العطش، وهو الغ.ي\م. أ%بو عمرو: الغيم والغ.ي\ن العطش، وقد غام ي.غ1يم

وغان ي.غ1ي. وف الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم، كان يتعوذ من
الع.ي\مة والغ.ي\مة وال4ي\مة؛ فالع.ي\مة: شد�ة الشهوة للب، والغ.يمة

vشد�ة العطش، وال4ية الع'ز\بة. وقد غام إل الاء ي.غ1يم غ%ي\مة وغ%ي.مانا
وم.غ1يماv؛ عن ابن ال4عراب، فهو غ%ي\مان، والرأ%ة غ%ي\م.ى؛ وقال

:vت'نا�ر.بيعة ابن مقروم الضب يصف أ
ف%ظ%ل�ت\ ص.واف1ن.، خ'ز\ر. الع'يون

إل الشمس م1ن ر.ه\بة{ أ%ن ت.غ1يما
والذي ف شعره: فظلت ص.وادي. أ%ي عطاشاv. وشجر غ%ي\م: أ%ش1ب¬ م'لتف�
كغ.ي. وغ%ي_م. الطائر' إذا رفرف على رأ}سك ول ي'بعد؛ عن ثعلب، بالغي

والياء عن ابن ال4عراب. والغ1يام: اسم موضع؛ قال لبيد:
ب.ك%ت\نا أ%ر\ض'نا لا ظ%ع.ن�ا،
وح.ي_ي\نا س'ف%ي\ر.ة� والغ1يام

وغ%ي_م. الليل� تغييماv إذا جاء م1ث}ل% الغ.يم. وروى الزهري عن ابن
السكيت قال: قال عجرمة ال4سدي ما ط%لعت الثريا ول باءت إل بعاهة

في'زك%م الناس وي'ب\ط%ن'ون وي'صيبهم مرض، وأ%كثر ما يكون ذلك ف البل فإنا
ت'ق}ل%ب ويأ}خذها ع.ت.ه¬. والغيم: ش'عبة من الق�لب. يقال: بعي



م.غ\ي'وم، ول يكاد الغيوم يوت، فأ%ما ال%ق}لوب فل يكاد ي'ف}ر,ق'، وذلك
ي'عرف ب.ن\خ1ره، فإذا تنفس منخ1ره فهو مقلوب، وإذا كان ساكن الن.ف%س فهو

مغيوم



حرف الفاء



@فأفأ: الف%أ}فاء�، على ف%ع\لل�: الذي ي'ك}ث1ر تر\داد. الفاء إ,ذا
ت.كل�م. والف%أ}فأ%ة�: ح'ب\سةD ف اللسان وغ%ل%بة� الفاء3 على الكلم. وقد

ف%أ}ف%أ%. ور.جل ف%أ}فأD وف%أ}ف%اء#، يد� ويقصر، وامرأ%ة ف%أ}ف%أ%ةD، وفيه
ف%أ}ف%أ%ة. الليث: الفأ}ف%أ%ة� ف الكلم، كأ%ن� الفاء4 ي.غ\ل1ب' على

اللYسان، فتقول: ف%أ}ف%أ% فلن ف كلمه ف%أ}ف%أ%ة{. وقال البد:
الف%أ}فأ%ة�: الت_ر\د1يد' ف الفاء3، وهو أ%ن ي.ت.ر.د_د. ف الفاء3 إ,ذا

ت.ك%ل�م..
@فتأ: ما ف%ت1ئ}ت' وما ف%ت.أ}ت' أ%ذكره: ل�غ.تان، بالكسر والنصب.

ف%ت.أ%ه' ف%ت\أv وف�ت'وءاv وما أ%ف}ت.أ}ت'، ال4خية ت.م1يمي_ة، أ%ي ما
ب.ر,ح\ت' وما ز,ل}ت'، ل ي'س\ت.ع\م.ل إ,ل� ف الن_ف}ي، ول ي'ت.ك%ل�م به

إل� مع ال%ح\د، فإ,ن است'ع\مل بغي ما ونوها فهي م.ن\و,ي_ة على حسب ما ت.جيء� عليه أ%خ.وات'ها. قال: وربا حذفت1 الع.ر.ب' 
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 ح.ر\ف. ال%ح\د1 من هذه ال4لفاظ، وهو م.ن\و,يÒ، وهو كقوله تعال: قال�وا ت.الل9ه ت.ف}ت.أ� ت.ذ}ك�ر' ي'وس'ف.، أ%ي ما ت.ف}ت.أ�. وقول� ساع1دة
بن ج'ؤ.ي_ة:

أ%ن.د� م1ن\ قار,ب�، ر'وح� ق%وائمه'، *  ص'م¼ ح.واف1ر'ه، ما ي'ف}ت.أ� الد_ل%ج.ا
أ%راد ما ي.ف}ت.أ� م1ن. الد_ل%ج,، ف%ح.ذف وأ%و\ص.ل%.

 وروي عن أ%ب زيد قال: تيم تقول أ%ف}ت.أ}ت'، وقيس وغيهم يقولون ف%ت1ئ}ت'. تقول: ما أ%ف}ت.أ}ت' أ%ذكره إ,ف}تاءé، وذلك إ,ذا كنت
ل تزال� ت.ذ}كره.

وما ف%ت1ئ}ت أ%ذكره أ%ف}ت.أ� ف%ت\أv. وف نوادر العراب ف%ت1ئ}ت' عن
)1المر أ%ف}ت.أ� إ,ذا ن.س3يت.ه وان\ق%د.ع\ت.(

 قوله «وانقدعت» كذا هو ف الكم أيضاv بالقاف والعي ل بالفاء والغي.).1(
@فثأ: ف%ث%أ% الرج'ل% وف%ث%أ% غ%ض.ب.ه ي.ف}ث%ؤ'ه ف%ث}أv: ك%س.ر. غ%ض.ب.ه

وس.ك�ن.ه بق%ول أ%و غ%ي\ره. وكذلك: ف%ث%أ}ت' عن فلناv ف%ث}أv إ,ذا
vؤ'ها ف%ث}أ�ك%س.ر\ت.ه عنك. وف%ث1ئ% هو: انكسر غض.ب'ه. وف%ث%أ% الق1د\ر. ي.ف}ث

وف�ث�وءاv، الصدران عن اللحيان: س.ك�ن غ%ل%يان.ها ك%ث%فأ%ها. وفثأ%
الشيء4 ي'ف}ث%ؤ'ه ف%ث}أv: س.ك�ن. ب.ر\د.ه بالت_س\خ1ي. وف%ث%أ}ت' الاء4

ف%ث}أv إ,ذا س.خ_ن\ت.ه، وكذلك كل© ما س.خ_ن\ت.ه. وف%ثأ%ت الشمس' الاء4
ف�ث�وءاv: ك%س.ر.ت\ ب.ر\د.ه. وف%ث%أ% الق1د\ر.: سك�ن غ%ل%يان.ها باء�

:eبار,د{ أ%و ق%د\ح� بال1ق}دحة. قال ال%ع\د1ي
ت.ف�ور' ع.ل%ي\نا ق1د\ر'هم، ف%ن'د1ي'ها *  ون.ف}ث%ؤ'ها ع.ن_ا، إ,ذا ح.م\ي'ها غل



وهذا البيت ف التهذيب منسوب إ,ل الكميت.
 وف%ث%أ% اللب' ي.ف}ث%أ� ف%ث}أv إ,ذا أ�غ}لي. حت ي.ر\ت.ف1ع. له ز'ب\د¬ وي.ت.ق%ط�ع.، فهو فاث1ئD. ومن أ%مثالم ف الي.س3ي من الب>: إ,ن9 الر_ثيئ%ة ت.ف}ث%أ� الغ.ض.ب.،

وأ%صله أ%ن� رجلv كان غ%ض1ب. على قوم، وكان مع غ%ض.ب,ه جائعاv، ف%س.ق%و\ه ر.ث1يئةv، ف%سك%ن غ%ض.ب'ه وك%ف_ عنهم.
وف حديث زياد{: ل%ه'و. أ%حبe إ,ل9 من\ ر.ث1يئة{ ف�ث1ئ%ت\ بس'للة{ أ%ي

خ'ل1ط%ت\ به وك�س3ر.ت\ ح1د_ت'ه.
والف%ث}ء�: الك%س\ر، يقال: ف%ث%أ}ت'ه أ%ف}ث%ؤ'ه ف%ث}أv. وأ%ف}ث%أ%

ال%رe: سك%ن. وف%ت.ر.. وف%ث%أ% الشيء4 عنه ي.ف}ث%ؤ'ه ف%ث}أv: ك%ف�ه. وع.دا
الرجل� حت أ%ف}ث%أ% أ%ي حت أ%ع\يا وان\ب.ه.ر. وف%ت.ر.، قالت ال%نساء:

�أ%ل م.ن\ ل1ع.ي\ن� ل ت.ج,فe د'موع'ها، * إ,ذا ق�ل}ت' أ%ف}ث%ت\، ت.س\ت.ه,ل©، ف%ت.ح\ف1ل
أ%رادت أ%ف}ث%أ%ت\، فخففت.

vفجأ: ف%ج,ئ%ه ال4م\ر' وف%ج.أ%ه، بالكسر والنصب، ي.ف}ج.ؤ'ه ف%ج\أ@
:éوف1جاء vه م'ف%اجأ%ة�وف�ج.اءةv، بالضم والد�، واف}ت.ج.أ%ه وفاجأ%ه ي'فاجئ

ه.ج.م. عليه من غي أ%ن ي.ش\ع'ر به، وقيل: إ,ذا جاءه ب.غ\تةv من غي تقد�م سبب. وأ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%ن\ه'، إ,ذ فاجأ%ه اف}ت1جاؤ'ه'، * أ%ث}ناء� ل%ي\ل�، م'غ\د1ف{ أ%ث}ناؤ'ه'

وكل9 ما هجم عليك من أ%مر ل تتسبه فقد ف%ج.أ%ك. ابن ال4عراب:
أ%ف}ج.أ% إ,ذا صاد.ف. ص.د1يق%ه على ف%ض1يحة{.

الصمعي: ف%ج,ئ%ت1 الناقة�: ع.ظ�م. ب.ط}ن'ها، والصدر الف%ج.أ�، مهموز
مقصور.

 والف�جاءة�: أ%بو ق%ط%ر,ي¼ الاز,ن>ي. ول%ق1يت'ه ف�جاءةv، وض.ع'وه موضع. الصدر واستعمله ثعلب بال4لف واللم وم.ك�نه، فقال: إ,ذا
قلت خ.ر.جت' فإ,ذا زي\د¬، فهذا هو

>121<ص:
  الف�جاءة�، فل ي'د\ر.ى أ%هو من كلم العرب، أ%و هو من كلمه. والف�جاءة�: ما فاجأ%ك.. وم.و\ت' الف�جاءة1: ما ي.ف}ج.أ� ال3نسان

من ذلك، وورد ف الديث ف غي موضع، وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون اليم من غي مد� على الر�ة.
)1@فرأ: الف%ر.أ�، مهموز مقصور: حار' الو.ح\ش,، وقيل الف%تe منها. وف الثل: كل© ص.ي\د{ ف ج.و\ف1 الف%ر.إ,(

  قوله «ف الثل إل» ضبط الفرأ ف الكم بالمز على الصل وكذا ف الديث.). وف الديث: أ%ن أ%با سفيان استأ}ذ%ن1(
 النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، فح.ج.ب.ه ث أ%ذ1ن له، فقال له: ما ك1د\ت. تأ}ذ%ن� ل حت تأ}ذ%ن% ل1جارة ال�ل}ه'م.ت.ي,. فقال: يا أ%با

 سفيان! أ%نت كما قال القائل�: كل© الص_ي\د1 ف ج.و\ف1 الف%ر.إ,، مقصور، ويقال ف جوف الف%ر.اء3، مـمدود، وأ%راد النب صلى
الل9ه عليه وسلم

با قاله ل4ب سفيان% تأ%ل©ف%ه على السلم، فقال: أ%نت. ف الناس,



 كح1مار, الو.ح\ش ف الصيد، يعن أ%نا كلها مثله'. وقال أ%بو العباس: معناه أ%نه إ,ذا ح.ج.ب.ك. ق%ن,ع. كل مجوب ور.ض1ي، ل4ن
 كل� ص.ي\د{ أ%قل© من ال1مار الو.ح\ش1ي>، فكل© ص.ي\د{ ل1صغ.ر,ه يدخل ف ج.و\ف1 المار، وذلك أ%نه ح.ج.ب.ه وأ%ذ1ن% لغيه. في'ض\ر.ب
 هذا الثل للرجل يكون له حاجات¬، منها واحدةD كبية، فإ,ذا ق�ض1ي.ت\ تلك الك%بية� ل ي'بال, أ%ن ل ت'ق}ض.ى باقي حاجات1ه.

:eوجع' الف%ر.إ, أ%ف}راء وف1راء، مثل ج.ب.ل� وجبال�. قال مالك ابن ز'غ}ب.ة الباهلي
بض.ر\ب�، كآذان1 الف1راء3 ف�ض'وله'، *  وط%ع\ن�، كإ,يزاغ, الخ.اض، ت.ب'ور'ها

ال3يزاغ�: إ,خراج' البول, د'فعةv د'فعةv. وت.ب'ور'ها أ%ي ت.خ\ت.ب,ر'ها.
ومعن البيت أ%ن ضر\ب.ه ي'ص.ي>ر, فيه ل%ح\ماv م'ع.ل�قاv كآذان ال�م'ر.

)2ومن ترك المز قال: فرا(
 قوله «ومن ترك المز إل» انظر ب تتعلق هذه الملة.).2(

وحضر الصمعي وأ%بو عمرو الشيبان© عند أ%ب الس_م\راء فأ%نشده
ال4صمعي:

بضرب�، كآذان الف1راء ف�ضوله، *  وطعن� كت.ش\هاق, الع.فا، ه.م_ بالن_ه\ق,
،vربه يوهم أ%ن� الشاعر أ%راد ف%ر\وا�ث ضرب بيده إ,ل ف%ر\و� كان بق

فقال أ%بو عمرو: أ%راد الف%ر\و..
 فقال ال4صمعي: هكذا رواي.ت'ك�م، فأ%ما قولم: أ%ن\ك%ح\نا الف%را ف%س.ن.رى، فإ,نا هو على التخفيف الب.د.ل9 مواف%قة لس.ن.رى ل4نه مثل

 وال4مثال� موضوعة على الوقف، فلما س'كYن.ت المزة أ�بدلت أ%لفاv لنفتاح ما قبلها. ومعناه: قد طلبنا عال% ال�مور فس.ن.ر.ى
 أ%عمال%نا بعد'، قال ذلك ثعلب. وقال ال4صمعي: يضرب مثلv للرجل إ,ذا غ�ر>ر. بأ%مر فلم ي.ر. ما ي'ح1بe أ%ي ص.ن.ع\نا ال%ز\م فآل بنا

إ,ل عاقبة1 س'وء. وقيل معناه: أ%ن_ا قد ن.ظ%ر\نا ف ال4مر فسننظر عما ينكشف.
@فسأ: ف%س.أ% الثوب. ي.ف}س.ؤ'ه ف%س\أv وف%س_أ%ه ف%ت.ف%س_أ%: ش.ق�ه فت.ش.ق�ق.. وتفس_أ% الثوب' أ%ي ت.ق%ط�ع وب.ل1ي.. وت.ف%ص_أ%: مثله.

أ%بو زيد: ف%س.أ}ت'ه بالع.صا إ,ذا ضربت با ظهر.ه. وف%س_أ}ت' الثوب
ت.ف}سئةv وت.ف}س3يئاv: م.د.د\ت'ه حت ت.ف%ز_ر. ويقال: ما ل%ك. ت.ف}س.أ� ثوب.ك؟وف%س.أ%ه ي.ف}س.ؤ'ه ف%س\أv: ضرب ظهر.ه بالع.صا.

وال4ف}س.أ�: ال4ب\ز.خ'، وقيل هو الذي خ.رج صد\ر'ه ون.ت.أ%ت\ خ.ث}ل%ت'ه، وال�نثى ف%س\آء�.
>122<ص:

وال4ف}سأ� وال%فس'وء�: الذي كأ%نه إ,ذا مش.ى ي'ر.ج>ع' اس\ت.ه. ابن
ال4عراب: الف%س.أ� د'خول الصeل}ب، والف%ق%أ� خ'روج' الص.د\ر؛ وف

و.ر,ك%ي\ه ف%س.أD. وأ%نشد ثعلب:
)1قد ح.ط%أ%ت\ أ�مe خ'ث%ي\م� بأ%د.ن9 *  ب,خار,ج ال%ث}لة1، م.ف}سوء3 الق%ط%ن\(

  قوله «بأدن» هو بالدال الهملة كما ف مادة د ن ن ووقع ف مادة ح ط أ بالذال العجمة تبعاv لا ف نسخة من1(
الكم.)

وف التهذيب:



ب,نات1ئ1 ال%ب\هة1، مفسوء3 الق%ط%ن\
عد�ى ح.ط%أ%ت\ بالباء ل4ن9 فيه معن فاز.ت\ أ%و ب.ل�ت\، ويروى

خ.ط%أ%ت\، والسم، من ذلك كله، الف%س.أ�. وتفاس.أ% الر_جل تفاس'ؤÝا، بمز وغي هز: أ%خرج ع.جيز.ته وظهره.
@فشأ: ت.ف%ش_أ% الشيء� ت.ف%شeؤÝا: انت.ش.ر. أ%بو زيد: ت.ف%ش_أ% بالقوم

الرض'، بالمز، ت.ف%شeؤÝا إ,ذا ان\ت.ش.ر فيهم، وأ%نشد:
وأ%م\ر¬ عظيم' الش_أ}ن1، ي'ر\ه.ب' ه.و\ل�ه'، *  وي.ع\يا به م.ن\ كان ي'ح\س.ب' راق1يا

ت.ف%ش_أ% إ,خ\وان% الث9قات، فع.م_ه'م، *  فأ%س\ك%تe عن>ي ال�ع\و,لت1 الب.واك1يا
ابن ب'ز'ر\ج.: الف%ش\ء�: من الفخر من أ%ف}ش.أ}ت'، ويقال ف%ش.أ}ت'.
@فصأ: قال ف ترجة فسأ%: ت.ف%س_أ% الث�و\ب' أ%ي ت.ق%ط�ع. وب.ل1ي.،

وت.ف%ص_أ%: مثله.
@فضأ: أ%بو عبيد عن ال4صمعي ف باب المز: أ%ف}ض.أ}ت' الرجل%

 أ%ط}ع.م\ته. قال أ%بو منصور: أ%نكر شر هذا الرف، قال: وح.ق_ له أ%ن ي'ن\ك1ر.ه ل4ن9 الصواب. أ%ق}ض.أ}ته، بالقاف، إ,ذا أ%طعمت.ه.
وسنذكره ف موضعه.

:�@فطأ: الف%ط%أ�: الف%ط%س'. والف�ط}أ%ة�: الف�ط}سة�. وال4ف}ط%أ
ال4ف}ط%س'. ورجلD أ%ف}ط%أ�: ب.ي>ن' الف%ط%إ. وف حديث عمر: أ%نه رأ%ى

م'س.ي\ل1م.ة أ%ص\ف%ر الوجه أ%ف}ط%أ% ال4ن\ف1 د.ق1يق. الس_اق%ي\ن.
والف%ط%أ� والف�ط}أ%ة�: دخ'ول� وس.ط1 الظ�ه\ر، وقيل: دخ'ول الظهر وخ'روج' الصدر.

ف%ط1ئ% ف%ط%أv، وهو أ%ف}ط%أ�، وال�نثى ف%ط}آء�، واسم الوضع
.vالظهر، كذلك. وف%ط1ئ% البعي إ,ذا ت.طام.ن ظ%ه\ر'ه خ1ل}قة �الف�ط}أ%ة�، وبعي أ%ف}ط%أ

وف%ط%أ% ظ%ه\ر. بعيه: ح.م.ل% عليه1 ث1ق}لv فاط}م.أ%ن9 ودخل.
وت.فاطأ% فلن، وهو أ%شدe من الت_قاع'س، وت.فاطأ% عنه: تأ%خ_ر.

والف%ط%أ� ف س.نام, البع1ي. ب.عي¬ أ%ف}ط%أ� الظهر. والفعل� ف%ط1ئ%
ي.ف}ط%أ� ف%ط%أv. وف%ط%أ% ظهر.ه بالع.صا ي.ف}ط%ؤ'ه ف%ط}أv: ضربه، وقيل هو

الضرب ف أ%ي عضو كان. وف%ط%أ%ه: ضر.به على ظهره، مثل ح.ط%أ%ه. أ%بو زيد:
ف%طأ}ت' الرجل% أ%ف}ط%ؤ'ه ف%ط}أv إ,ذا ضربته بع.صاv أ%و بظ%ه\ر رج\ل1ك.

وف%ط%أ% به ال4رض.: ص.ر.عه.
وف%ط%أ% بس.ل}حه: ر.م.ى به، وربا جاء4 بالثاء. وف%ط%أ% الشيء4: ش.دخ.ه.

وف%ط%أ% با: ح.ب.ق..
وف%ط%أ% الرأ%ة% ي.ف}ط%ؤ'ها ف%ط}أv: ن.ك%ح.ها.

وأ%ف}ط%أ% الرجل� إ,ذا جام.ع. ج,ماعاv كثياv. وأ%ف}ط%أ% إ,ذا ات_س.ع.ت



حاله'. وأ%ف}ط%أ% إ,ذا ساء خ'ل�قه بعد ح'س\ن�.
>123<ص:

ويقال ت.فاطأ% فلن عن القوم بعدما ح.م.ل% عليهم ت.فاط�ؤاv وذلك إ,ذا
ان\كسر عنهم ورج.ع.، وت.باز.خ. عنهم ت.باز'خاv ف معناها.

 @فقأ: ف%ق%أ% العي. والب.ث}رة% ونوها يف}ق%ؤ'ها ف%ق}أv وف%ق�أ%ها ت.ف}ق1ئةv فان\ف%ق%أ%ت\ وت.ف%ق�أ%ت\: ك%س.ر.ها. وقيل ق%ل%عها وب.خ.ق%ها، عن
 اللحيان. وف الديث: لو أ%ن9 رجلv اط�ل%ع. ف ب.ي\ت1 قوم بغي إ,ذ}نم فف%ق%ؤ'وا عين.ه ل يكن عليهم شيء، أ%ي ش.ق©وها. والف%ق\ء�:

الش_قe والب.خ\ص'. وف حديث موسى عليه السلم: أ%نه ف%ق%أ% عي. م.ل%ك1 ال%و\ت1.
 ومنه الديث�: كأ%نا ف�ق1ئ% ف وجه,ه ح.بe الرeم_ان1، أ%ي ب'خ1ص.. وف حديث أ%ب بكر رضي الل9ه عنه: ت.ف%ق�أ%ت\ أ%ي ان\ف%ل%ق%ت

وان\ش.ق�ت.
ومن مسائل الكتاب: ت.ف%ق%أ}ت' ش.ح\ماv، بنصبه على التمييز، أ%ي ت.ف%ق�أ%

 ش.ح\م1ي، فن'ق1ل الفعل فصار ف اللفظ ل%يÒ، فخرج الفاعل، ف ال4صل، مـمي>زاv، ول يوز ع.ر.قاv ت.ص.ب_ب\ت'، وذلك أ%ن9 هذا
 الميز هو الفاعل ف العن، فكما ل يوز تقدي الفاعل على الفعل كذلك ل يوز تقدي الميز، إ,ذ كان هو الفاعل� ف

العن، على الفعل؛ هذا قول ابن جن. وقال ويقال للضعيف الوداع: إ,نه ل ي'ف%قYئ� البيض..
.eبطن'ه: ي.ن\ش.ق �الليث: ان\ف%ق%أ%ت1 الع.ي\ن' وان\ف%ق%أ%ت1 الب.ث}رة�، وب.ك%ى حت كاد ي.ن\ف%ق1ئ

وكانت العرب ف الاهلية إ,ذا ب.لغ إ,بل� الرجل منهم أ%لفاv ف%ق%أ% عي.
ب.ع1ي منها وس.ر_ح.ه حت ل ي'ن\ت.ف%ع به. وأ%نشد:

غ%ل%ب\ت'ك. بال�ف%قYئ1 وال�ع.ن_ى، *  وب.ي\ت1 ال©ح\ت.ب والاف1قات1
قال ال4زهري: ليس معن ال�ف%قYئ1، ف هذا البيت، ما ذ%ه.ب إليه

الليث، وإنا أ%راد به الفرزدق قوله لرير:
ولست.، ولو ف%ق�أ}ت. ع.ي\ن.ك.، واجداv * أ%باv لك، إ,ن} ع'د_ ال%ساعي، كدار,م,

وت.ف%ق�أ%ت1 الب'ه\م.ى ت.ف%ق©ؤاv: ان\ش.ق�ت\ لف%ائف�ها عن ن.و\ر,ها.
ويقال: ف%ق%أ%ت ف%ق}أv إ,ذا تشق�قت لفائف�ها عن ث%مر.تا.
وت.ف%ق�أ% الدeم_ل� والق%ر\ح' وت.ف%ق�أ%ت1 السحابة� عن مائها:
ت.ش.ق�قت\. وت.ف%ق�أ%ت: ت.ب.ع_ج.ت بائها. قال ابن أ%حر:

ت.ف%ق�أ% فوقه الق%ل%ع' الس_وار,ي، *  وج'ن_ الاز,باز, به ج'ن'ونا
 الاز,باز,: صوت الذ©باب، سي الذ©باب به، وها صوتان ج'ع1ل صوتاv واحداv ل4ن صوته خاز,باز,، ومن أ%ع\ر.به ن.ز_له منزلة

الكلمة الواحدة فقال: خاز,باز'. والاء، ف قوله ت.ف%ق�أ% فوق%ه، عائدةD على قوله ب,ه.ج\ل� ف البيت الذي قبله:
) ، *  ت.هاد.ى ال1ر\ب,ياء� به ال%ن,ينا1ب.ج\ل� م1ن ق%ساv ذ%ف1ر, ال�زام.ى(

 قوله «بجل» سيأت ف قسأ عن الكم بو�.)1(
.�يعن فوق ال%ج\ل. وال%ج\ل�: هو ال�ط}مئ1نe من ال4رض. وال1ر\ب,ياء: الش_مال



ويقال: أ%صاب.ت\نا ف%ق}أ%ةD أ%ي سحابةD ل ر.ع\د. فيها ول ب.ر\ق.
وم.ط%ر'ها م'تقار,ب.

والف%ق\ء�: الس_اب,ياء� الت ت.ن\ف%ق1ئ� عن رأ}س الولد. وف الصحاح:
وهو الذي يرج على رأ}س الولد، وال%مع ف�ق�وء#.

 وحكى كراع ف جعه فاق1ياء، قال: وهذا غلط ل4ن مثل هذا ل ي.أ}ت1 ف ال%م\ع,. قال: وأ�رى الفاق1ياء لغة ف الف%ق\ء
كالس_اب,ياء، وأ%صله فاق1ئاء�، بالمز، فك�ر,ه 

>124<ص:
.éل1بت ال�ول ياء�اجتماع' المزتي ليس بينهما إ,ل� أ%لف، فق

ابن ال4عراب: الف�ق}أ%ة�: جلدة ر.ق1يقة تكون على ال4نف فان ل
ت.ك}ش1ف}ها مات الولد.

ال4صمعي: الس_اب,ياء�: الاء الذي يكون على رأ}س الولد.
ابن ال4عراب: السابياء�: الس_ل%ى الذي يكون فيه الو.ل%د. وك%ث�ر

ساب,ياؤ'هم العام.، أ%ي ك%ث�ر. ن,تاج'هم. والسeخ\د': د.م¬ وماء# ف الس_اب,ياء3.
.�والف%ق\ء�: الاء الذي ف ال%ش1يمة، وهو السeخ\د' والسeخ\ت' والنeخ\ط

�وناقةD ف%ق}أ%ى، وهي الت يأ}خذها داء# يقال له ال%ق}وة� فل ت.ب'ول
ول ت.ب\ع.ر'، وربا ش.ر,ق%ت\ ع'ر'وق�ها ولم'ها بالد_م, فان\ت.ف%خ.ت\،

وربا ان\ف%ق%أ%ت\ ك%ر,ش'ها من ش1د_ة1 ان\ت1فاخ1ها، فهي الف%ق1يء� حينئذ.
 وف الديث: أ%ن ع'م.ر. رضي الل9ه عنه قال ف ناقة{ م'ن\ك%س3ر.ة{: ما هي بكذا ول كذا ول هي ب,ف%ق1يء� ف%ت.ش\ر.ق' ع'ر'وق�ها.

الف%ق1يء�: الذي
يأ}خذه داء# ف الب.ط}ن, كما وص.ف}ناه، فإ,ن ذ�ب,ح. وط�ب,خ. ام\ت.ل4ت الق1د\ر'

منه دماv، وف%ع1يلD يقال للذكر وال�نثى.
والف%ق%أ�: خ'ر'وج الص_د\ر. والف%س.أ�: دخول الصeل}ب. ابن ال4عراب:

أ%ف}ق%أ% إ,ذا ان%س.ف. ص.د\ر'ه من ع1ل�ة. والف%ق\ء�: ن.ق}ر¬ ف ح.ج.ر أ%و
غ%ل}ظ{ يتمع فيه الاء�. وقيل هو كال�ف}رة1 تكون ف وس.ط ال4رض.

وقيل: الف%ق\ء� كال�ف}رة1 ف وسط ال%ر_ة1. والف%ق\ء�: ال�ف}رة� ف
ال%ب.ل، شك أ%بو عبيد ف ال�ف}رة1 أ%و ال�ف}ر.ة1، قال: وها سواء#.

والف%ق1يء# كالف%ق\ء3، وأ%نشد ثعلب:
ف ص.د\ره1 م1ث}ل� الف%ق1يء3 ال�ط}م.ئ1ن�

.Dق}آن�ورواه بعضهم مثل الف�ق%ي\ء3، على لفظ التصغي. وجع الف%ق1يء3 ف
وال�ف%قYئة: ال4و\دية الت ت.ش'قe ال4رض ش.ق9اv، وأ%نشد للفرزدق:



)1أ%ت.ع\د1ل� دار,ماv ب,ب.ن ك�ل%ي\ب�، *  وت.ع\د1ل�، بال�ف%قYئة1، الش>عابا(
  مـما يستدرك به على الؤلف ما ف التهذيب، قيل لمرأة: انك ل تسن الرز فافتقئيه أ%ي أعيدي عليه. يقال:1 (

 افتقأته أي أعدت عليه، وذلك ان يعل بي الكلبتي كلبة كما تاط البواري إ,ذا أعيد عليه. والكلبة السي أو اليط ف
الكلبة وهي مثنية فتدخل ف موضع الرز ويدخل الارز يده ف الداوة ث يد السي واليط.)

والف%ق\ء�: م.و\ض1ع¬.
@فنأ: مالD ذو ف%ن.إ� أ%ي ك%ث}رة كف%ن.ع�. قال: وأ�ر.ى المزة بدلv من

العي، وأ%نشد أ%بو الع.لء بيت أ%ب م1ح\ج.ن� الث�ق%ف1ي>:
وقد أ%ج'ود'، وما مال1ي ب,ذي ف%نإ�، *  وأ%ك}ت'م' الس>ر_، فيه ض.ر\بة� الع'ن'ق,

ورواية يعقوب ف ال4لفاظ: ب,ذ1ي ف%ن.ع�.
@فيأ: الف%ي\ء�: ما كان شساv ف%ن.س.خ.ه الظYل©، والمع: أ%ف}ياء#

وف�ي'وء#. قال الشاعر:
ل%ع.م\ر,ي، ل4ن\ت. الب.يت' أ%ك}ر.م' أ%ه\ل1ه1، *  وأ%ق}ع.د' ف أ%ف}يائ1ه بال4صائ1ل

وفاء4 الف%ي\ء� ف%ي\ئاv: ت.ح.و_ل%.
وت.ف%ي_أ% فيه: ت.ظ%ل�ل%.

وف الصحاح: الف%ي\ء� ما بعد الز_وال, م1ن الظلY. قال ح'م.ي\د بن ث%و\ر
ي.ص1ف س.ر\حةv وكن با عن امرأ%ة:

ف%ل الظYل© م1ن\ ب.ر\د1 الضeح.ى ت.س\ت.ط1يع'ه، *  و.ل الف%ي\ء� م1ن\ ب.ر\د1 الع.ش1ي> ت.ذ�وق'
وإ,نا سي الظل© فيئاv لر'ج'وعه م1ن جان,ب إ,ل جان,ب.

>125<ص:
قال ابن الس>كYيت: الظYل©: ما ن.س.خ.ت\ه الشمس'، والف%ي\ء�: ما ن.س.خ.

الشمس..
 وحكى أ%بو ع'بيدة% عن ر'ؤ\ب.ة، قال: كل© ما كانت عليه الشمس' ف%زال%ت\ عنه فهو ف%ي\ء# وظ1لê، وما ل تكن عليه الشمس' فهو

ظ1ل.
وت.ف%ي_أ%ت1 الظYلل� أ%ي ت.ق%ل�ب.ت\. وف التنزيل العزيز:

 ت.ت.ف%ي_أ� ظ1لل�ه عن الي.مي, والش_مائل. والت_ف%يeؤ' ت.ف%عeلD من الف%ي\ء3، وهو الظYل© بالع.ش1ي>. وت.ف%يeؤ' الظYلل,: رج'وع'ها بعد. انتصاف
 النهار واب\تعاث1 ال4شياء3 ظ1لل%ها. والت_ف%يeؤ' ل يكون إ,ل بالع.ش1ي>، والظYل© بالغ.داة1، وهو ما ل%م\ ت.ن.ل}ه الشمس، والف%ي\ء� بالع.ش1ي> ما

انص.ر.ف%ت\ عنه الشمس'، وقد ب.ي_نه ح'م.يد بن ث%ور ف وصف الس_ر\حة، كما أ%نشدناه آن,فا.
وت.ف%ي_أ%ت1 الشجرة� وف%ي_أ%ت\ وفاء4ت\ ت.ف}ي,ئةv: كثر. ف%ي\ؤ'ها.

وت.ف%ي_أ}ت' أ%نا ف ف%ي\ئ1ها. وال%ف}ي'ؤ.ة�: موضع الف%ي\ء3، وهي ال%ف}ي'وءة، جاء4ت على ال4صل. وحكى الفارسي عن ثعلب: ال%ف1يئة% فيها.



 ال4زهري، الليث: ال%ف}ي'ؤ.ة� هي ال%ق}ن'ؤ.ة� من الف%ي\ء3. وقال غيه يقال: م.ق}ن.أ%ةD وم.ق}ن'ؤ.ةD للمكان الذي ل تطلع عليه الشمس. قال:
ول أ%سع م.ف}ي'ؤ.ة بالفاء3 لغي الليث. قال: وهي تشبه الصواب، وسنذكره ف ق%ن.أ%

أ%يضاv. وال%ف}ي'وءة: هو ال%ع\ت'وه لزمه هذا السم من طول ل�زوم1ه
الظYل�. وف%ي_أ%ت1 الرأ%ة� ش.ع.ر.ها: حر_ك%ته من ال�ي.لء3. والر>يح

 ت'ف%ي>ئ� الزرع والشجر: تر>كهما. وف الديث: م.ث%ل الؤ\من كخامة الزرع ت'ف%ي>ئها الر>يح' مرةv ه'نا ومرة هنا. وف رواية:
 كالامة1 من الزرع, من حيث أ%ت.ت\ها الريح' ت'ف%ي>ئ�ها أ%ي ت'ح.ر>ك�ها وت'م1يل�ها ييناv وش1مالv. ومنه الديث: إ,ذا رأ%يتم الف%ي\ء4 على

 رؤ'وسهن_، يعن النساء4، م1ث}ل أ%س\ن,مة الب'خ\ت1 فأ%ع\ل1م'وهن_ أ%ن الل9ه ل ي.ق}ب.ل� لن صلة. ش.ب_ه رؤ'وسهن_ بأ%س\ن,مة الب'خ\ت لكثرة ما
و.ص.ل}ن. به ش'عور.هن_ حت صار عليها من ذلك ما ي'ف%ي>ئ�ها أ%ي ي'ح.ر>كها خ'يلءé وع'ج\باv، قال نافع بن ل%ق1يط الف%ق}ع.س3ي:

ف%ل%ئ1ن\ ب.ل1يت' فقد ع.م1ر\ت' كأ%ن_ن * غ�ص\ن¬، ت'ف%ي>ئ�ه الر>ياح'، ر.ط1يب'
:vي'وءا�وفاء4: ر.ج.ع. وفاء4 إ,ل ال4م\ر, ي.ف1يء� وفاء4ه ف%ي\ئاv وف

ر.ج.ع إليه. وأ%فاء4ه' غي'ه: ر.ج.عه. ويقال: ف1ئ}ت' إ,ل ال4مر ف%ي\ئاv إ,ذا
ر.ج.ع\ت. إليه النظر. ويقال للحديدة إ,ذا ك%ل�ت\ بعد ح1د_ت1ها: فاء4ت\.
وف الديث: الف%ي\ء� على ذ1ي الر_ح1م, أ%ي الع.ط}ف' عليه والرeجوع'

إليه بالب,ر>.
أ%بو زيد: يقال: أ%ف%أ}ت' فلناv على ال4مر إ,فاءة إ,ذا أ%راد أ%م\راv، ف%ع.د.ل}ت.ه إ,ل أ%م\ر� غيه. وأ%ف%اء4 واس\ت.ف%اء4 ك%ف%اء4. قال كثيعزة:

ف%أ%ق}ل%ع. م1ن\ ع.ش\ر�، وأ%ص\ب.ح. م'ز\ن'ه * أ%ف%اء4، وآفاق' الس_ماء3 ح.واس1ر'
وينشد:

ع.ق©وا بس.ه\م�، ول ي.ش\ع'ر\ به أ%ح.د¬، *  ث� اس\ت.فاؤ'وا، وقالوا ح.ب_ذا الو.ض.ح'
أ%ي ر.ج.عوا عن ط%ل%ب, الت>رة1 إ,ل ق%ب'ول, الد>ية1.

وفلنD س.ريع' الف%ي\ء3 م1ن غ%ض.ب,ه. وفاء4 من غ%ض.ب,ه: ر.ج.ع.، وإ,نه
ل%س.ر,يع' الف%ي\ء3 والف%ي\ئة1 والف1يئة1 أ%ي الرeجوع، ال4خيتان عن 

اللYحيان,ي، وإ,نه ل%ح.س.ن' الف1يئ%ة1، بالكسر مثل الف1يق%ة1، أ%ي ح.س.ن'
الرeجوع.

،� وف حديث عائشة% رضي الل9ه عنها قالت عن زينب: كل© خ1لل1ها م.ح\م'ودةD ما عدا س.و\رةv من ح.د¼ ت'س\ر,ع' منها الف1يئة% الف1يئة
بوزن

الف1يعة1، الالة� من الرeجوع, 
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 عن الشيء3 الذي يكون قد لب.سه النسان� وباش.ر.ه. وفاء4 ال�ول1ي من امرأ%ت1ه: ك%ف�ر. ي.مين.ه ور.ج.ع. اليها. قال الل9ه تعال: فإ,ن
 فاؤ'وا فإ,ن� الل9ه غفور¬ رحيم. قال: الف%ي\ء� ف كتاب الل9ه تعال على ثلثة م.عان{ م.ر\ج,ع'ها إ,ل أ%صل واحد وهو الرجوع. قال

الل9ه تعال ف ال�ول1ي م1ن نسائهم: فإ,ن} فاؤ'وا فإ,ن� الل9ه. غفور رحيم.



 وذلك أ%ن� ال�ول ح.ل%ف. أ%ن} ل ي.ط%أ% امرأ%ت.ه، فجع.ل الل9ه' مدة% أ%ربعة1 أش\ه'ر بعد. إ,يلئه1، فإ,ن جام.عها ف ال4ربعة أ%شهر فقد فاء4،
أ%ي ر.ج.ع. عما ح.ل%ف. عليه1 من أ%ن} ل ي'جام1ع'ها، إ,ل ج,ماع1ها، وعليه

 ل1ن\ث1ه ك%ف�ارة� ي.مي�، وإن ل ي'جام1ع\ها حت ت.ن\ق%ض1ي. أ%ربعة� أ%شهر م1ن\ يوم آل%ى، فإ,ن ابن عباس وجاعة من الصحابة رضي الل9ه
 عنهم أ%وقعوا عليها تطليقة، وجعلوا عن الطلق ان\ق1ضاء4 ال4شهر، وخ.الف%هم الماعة الكثية من أ%ص\حاب, ر.س'ول الل9ه، صلى

 الل9ه عليه وسلم، وغيهم من أ%هل العلم، وقالوا: إ,ذا ان\ق%ض.ت\ أ%ربعة� أ%شهر ول ي'جام1ع\ها و'ق1ف. ال�ول، ف%إ,م_ا أ%ن} ي.ف1يء4 أ%ي
ي.جام1ع' وي'كفYر.، وإ,م_ا أ%ن} ي'ط%لYق.، فهذا هو الف%يء� من ال3يلء3، وهو الرeجوع' إ,ل ما ح.لف. أ%ن} ل ي.ف}ع.ل%ه.

قال عبدالل9ه بن الكرم: وهذا هو نص التنزيل العزيز: ل1ل�ذ1ين.
ي'ؤ\ل�ون% م1ن\ ن,سائ1هم ت.ر.بeص' أ%ر\ب.عة1 أ%ش\ه'ر�، فإ,ن} فاؤوا، فإ,ن�

الل9ه. غ%ف�ور¬ ر.حيم¬، و.إ,ن} ع.ز.م'وا الط9لق.، فإ,ن� الل9ه. س.م1يع¬ عليم¬.
 وت.ف%ي_أ%ت1 الرأ%ة� لزوجها: ت.ث%ن_ت\ عليه وت.ك%س_ر.ت\ له ت.د.ل©لv وأ%ل}ق%ت\ ن.ف}س.ها عليه؛ من الف%ي\ء3 وهو الرeجوع، وقد ذكر ذلك ف

القاف. قال ال4زهري: وهو تصحيف والصواب ت.ف%ي_أ%ت\، بالفاء. ومنه قول الراجز:
ت.ف%ي_أ%ت\ ذات' الد_لل, وال%ف%ر\  ل1عاب,س�، جاف1ي الد_لل، م'ق}ش.ع1ر�

والف%ي\ء�: الغ.ن,يمة�، وال%راج'. تقول منه: أ%فاء4 الل9ه' على ال�س\ل1مي. مال% الك�ف�ار, ي'ف1يء� إ,فاءة. وقد تكر_ر ف الديث ذكر
الف%ي\ء3 على اخ\ت1لف ت.صرeف1ه، وهو ما ح.صل ل1لم'سل1مي. من أ%موال,

 الك�ف�ار من غي ح.ر\ب� ول ج,هاد{. وأ%ص\ل� الف%ي\ء3: الرeجوع'، كأ%نه كان% ف ال4ص\ل لم ف%ر.ج.ع. اليهم، ومنه ق1يل للظYلY الذي
يكون بعد. الز_وال, ف%ي\ء# ل4نه ي.ر\ج,ع' من جان,ب الغ.ر\ب إ,ل جانب الش_ر\ق.

وف الديث: جاء4ت1 امرأ%ةD م1ن ال4نصار باب\ن.تي\ن, لا، فقالت: يا
 رسول% الل9ه !هاتان1 اب\ن.ت.ا ف�لن{ ق�ت1ل% م.ع.ك. ي.و\م. أ�ح'د{، وقد اس\ت.فاء4 ع.مeهما مال%هما وم1راث%هما، أ%ي اس\ت.ر\ج.ع. ح.ق�ه'ما م1ن ال1راث
 وج.ع.ل%ه ف%ي\ئاv له، وهو اس\ت.ف}ع.ل% م1ن الف%ي\ء. ومنه حديث ع'مر رضي الل9ه عنه: فل%ق%د\ ر.أ%يت'نا ن.س\ت.ف1يء� س'ه\مان.ه'ما أ%ي نأ}خ'ذ�ها

 ل4ن\ف�س3نا ون.ق}ت.س3م' با. وقد ف1ئ}ت' ف%ي\ئاv واس\ت.ف%أ}ت' هذا الال%: أ%خ.ذ}ت'ه ف%ي\ئاv. وأ%فاء4 الل9ه' عليه ي'فيء� إ,فاءة. قال الل9ه تعال: ما أ%فاء4 الل9ه
 على ر.س'ول1ه1 م1ن أ%ه\ل, الق�ر.ى. التهذيب: الف%ي\ء� ما ر.د_ الل9ه' تعال عل%ى أ%ه\ل, د1ين,ه1 من أ%م\وال, م.ن\ خال%ف. د1ين.ه، بل ق1تال�. إ,م_ا بأ%ن
 ي'ج\ل%وا ع.ن أ%و\طان,ه,م وي'خ.ل©وها للمسلمي، أ%و ي'صال1ح'وا على ج,ز\ية{ ي'ؤ.دeون.ها ع.ن ر'ؤوس1هم، أ%و مال� غ%ي\ر, ال1ز\ية1 ي.ف}ت.د'ون% به م1ن

س.ف}ك1 د1مائهم، فهذا الال� هو الف%ي\ء.
ف كتاب الل9ه قال الل9ه تعال: ف%ما أ%و\ج.ف}ت'م عليه من خ.ي\ل� ول

ر,كاب�. أ%ي ل ت'وج,ف�وا عليه خ.ي\ل% ول ر,كاباv، نزلت ف أ%موال ب.ن,ي
 النضي ح1ي. ن.ق%ض'وا الع.ه\د. وج'ل�وا عن أ%و\طان,هم إ,ل الشام، ف%ق%س.م. رسول� الل9ه1 صل9ى الل9ه عليه وسلم أ%موال%هم م1ن الن_خ1يل

وغ%ي\ر,ها ف الو'ج'وه الت أ%راه' الل9ه' أ%ن
>127<ص:

 ي.ق}س3م.ها فيها. وق1سمة� الف%يء3 غي' قسمة1 الغ.ن,يمة الت أ%و\ج.ف. الل9ه' عليها بال%ي\ل, والر>كاب.
وأ%صل� الف%ي\ء3: الرeج'وع'، س'م>ي. هذا الال� ف%ي\ئاv ل4نه ر.ج.ع. إ,ل



السلمي من أ%م\وال, الك�ف9ار ع.ف}واv بل ق1تال�. وكذلك قوله تعال ف
ق1تال, أ%هل, الب.غ\ي,: حت ت.ف1يء4 إ,ل أ%مر, الل9ه، أ%ي ت.رج,ع. إ,ل

الطاعة1.
وأ%ف%أ}ت' على القوم ف%ي\ئاv إ,ذا أ%خ.ذ}ت. لم س.ل%ب ق%و\م� آخ.ر,ين. فجئ}ت.هم به.

وأ%ف%أ}ت' عليهم ف%ي\ئاv إ,ذا أ%خذت. لم ف%ي\ئاv أ�خ1ذ% منهم.
 ويقال لن.و.ى التمر إ,ذا كان ص'ل}باv: ذ�و ف%ي\ئ%ة{، وذلك أ%نه ت'ع\ل%ف�ه الد�وابe ف%ت.أ}ك�ل�ه ث ي.خر'ج من بطونا كما كان ن.د1يìا. وقال

ع.ل}قمة� بن ع.بد.ة% يصف فرسا:
س'لءةv ك%عصا الن_ه\د1ي>، غ�ل� لا *  ذ�و ف%ي\ئة{ م1ن ن.و.ى ق�ر_ان%، م.ع\ج'وم'

 قال: ويفس_ر قوله غ�ل� ل%ها ذو ف%ي\ئة{ ت.ف}س3يين، أ%حدها: أ%نه أ�د\خ1ل% ج.و\ف%ها نوÝى م1ن\ ن.وى ن.خ1يل ق�ر_ان% حت اشتد� لمها،
والثان:

أ%نه خ'ل1ق لا ف بطن ح.واف1رها ن'سور¬ ص1لب¬ كأ%نا نوى ق�ر_ان.
 وف الديث: ل ي.ل1ي.ن_ م'فاء# على م'ف1يء�. ال�فاء� الذي اف}ت'ت1ح.ت\ بلد.ت'ه وك�ور.ت'ه، فصارت في\ئاv للمسلمي. يقال: أ%ف%أ}ت كذا أ%ي

 ص.ي_رته ف%ي\ئاv، فأ%نا م'ف1يء#، وذلك م'فاء. كأ%نه قال: ل ي.ل1ي_ أ%حد¬ من أ%هل الس_واد على الص_حابة والتابعي الذين افت.ت.ح'وه
ع.ن\وة.والف%ي\ء�: الق1طعة� من الط�ي\ر,، ويقال للقطعة من الط�ي\ر,: ف%ي\ء#

.Òوص.ف Dوع.ر,قة
والف%ي\ئة�: طائر ي'شبه الع'قاب. فإ,ذا خاف. الب\د اند.ر. إ,ل اليمن.
وجاء4ه' بعد ف%ي\ئة{ أ%ي بعد ح1ي�. والعرب تقول: يا ف%ي\ء4 مال،

ت.ت.أ%س_ف بذلك. قال:
يا ف%ي\ء4 مال، م.ن\ ي'ع.م_ر\ ي'ف}ن,ه *  م.رe الز_مان1 عليه، والت_ق}ل1يب'

واختار اللYحيان: يا ف%ي_ مال، ور'وي أ%يضاv يا ه.ي\ء4. قال أ%بو
عبيد: وزاد ال4حر يا شي\ء4، وكلها بعن، وقيل: معناها كلها

 الت_ع.جeب.والف1ئة�: الطائفة�، والاء عوض من الياء الت نقصت من وسطه، أ%صله ف1يء# مثال ف1يع�، ل4نه من فاء4، ويمع على
 ف1ئون وف1ئات{ مثل ش1يات{ ول1دات{ وم1ئات. قال الشيخ أ%بو ممد بن بري: هذا الذي قاله الوهري سهو، وأ%صله ف1ئ}و¬ مثل

ف1ع\و�، فالمزة عي ل لم، والذوف هو لمها، وهو الواو. وقال: وهي من ف%أ%و\ت' أ%ي ف%ر_ق}ت، ل4ن الف1ئة ك%الفرقة1.
 وف حديث عمر رضي الل9ه عنه: أ%نه دخل على النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فكل�مه، ث دخل أ%بو بكر على ت.ف1يئة1 ذلك أ%ي

 على أ%ث%ر,ه. قال: ومثله على ت.ئ1يفة1 ذلك، بتقدي الياء3 على الفاء3، وقد تشد_د، والتاء� فيه زائدة على أ%نا ت.ف}ع1لة، وقيل هو
 مقلوب منه، وتاؤها إ,ما أ%ن تكون مزيدة أ%و أ%صلية. قال الزمشري: ول تكون مزيدة، والب,ن\ية� كما هي من غي قلب، فلو

 كانت الت_ف1يئ%ة� ت.ف}ع1لةv من الف%ي\ء3 لرجت على وزن ت.ه\ن,ئة، فهي إ,ذاv لول القلب' ف%ع1يلةD ل4جل ال3علل، ولمها هزة، ولكن
القلب عن الت_ئ1يفة هو القاضي بزيادة التاء3، فتكون ت.ف}ع1لة.

@فرب: الت_ف}ريب' والت_ف}ري'، بالباء واليم: ت.ض\ييق' الرأ%ة



 ف%ل}ه.م.ها بع.ج.م الزبيب. وف الديث ذكر ف1ر\ياب، بكسر الفاء وسكون الراء: مدينة ببلد التeر\ك؛ وقيل: أ%صلها ف1ـي,ياب
بزيادة ياء بعد الفاء، وي'نس.ب' إ,ل%ي\ها بالذف والثبات.

@فرقب: الف�ر\ق�ب,ـي_ة� والث©ر\ق�ب,ـي_ة: ثياب' ك%ت_ان{ بيض¬؛ حكاها يعقوب ف البدل.
 ثوب ف�ر\ق�بـيÒ وث�ر\ق�ـبـيÒ: بعن واحد. وف حديث إ,سلم عمر، رضي الل9ه عنه: فأ%قبل شيخ¬ عليه ح1ب.رةD وثوب

 ف�ر\ق�بـيÒ، وهو ثوب أ%بيض م1ص\ر,يÒ من ك%ت_ان. قال الزمشري: الف�ر\ق�ب,ـي_ة� والث©ر\ق�ب,ـي_ة: ثياب مصرية من ك%ت_ان. وي'ر\و.ى
 بقافي، منسوب إ,ل ق�ر\ق�وب�، مع حذف الواو ف النسب، كساب'ر,ي¼ ف ساب'ور. الفراء: زهي الف�ر\ق�بـيe رجل من أ%هل

القرآن، منسوب إ,ل موضع.
والف�ر\ق�ب': الص>غار من الطي نو¬ من الص_ع\و,.

@فرنب: الف1ر\ن,ب': الفأ}رة، والف1ر\ن,ب': و.ل%د الف%ـأ}رة من الي.ر\ب'وع. وف التهذيب: الف1ر\ن,ب' الفأ}ر؛ وأ%نشد:
ي.د1بe بالليل, إ,ل جار,ه1، *  ك%ض.ي\و.ن{ د.ب_ إ,ل ف1ر\ن,ب,

@فأت: اف}ت.أ%ت. علي_ ما ل أ%ق�ل}: اخ\ت.ل%قه. أ%بو زيد: اف}ت.أ%ت.
الرجل� ع.لي_ افت1ئاتاv، وهو رجل م'ف}ت.ئ1ت¬، وذلك إ,ذا قال عليك الباطل%.

وقال ابن شيل ف كتاب ال%ن\ط1ق: اف}ت.أ%ت. فلنD علينا ي.ف}ت.ئ1ت' إ,ذا
اس\ت.ب.د_ علينا برأ}يه؛ جاء به ف باب المز. وقال ابن السكيت:

اف}ت.أ%ت. بأ%مره ورأ}يه إ,ذا اس\ت.ب.د_ به وانفرد. قال ال4زهري: قد صح المز
عن ابن شيل، وابن السكيت ف هذا الرف، قال: وما علمت المز فيه

أ%صلي�اv. وقال الوهري: هذا الرف سع مهموزاv، ذكره أ%بو عمرو، وأ%بو زيد،
وابن السكيت، وغيهم: فل يلو إ,ما أ%ن يكونوا قد هزوا ما ليس بهموز،

كما قالوا: ح.لgت' الس_ويق.، ول%ب_أ}ت' بالج، ور.ث%أ}ت' اليت.، أ%و
يكون أ%صل هذه الكلمة من غي الف%و\ت.

@فتت: ف%ت_ الشيء4 ي.ف�تeه ف%ت�اv، وف%ت_ت.ه: د.ق�ه. وقيل: ف%ت_ه
ك%س.ره؛ وقيل: كسره بأ%صابعه.

قال الليث: الف%تe أ%ن تأ}خذ الشيء بإ,صبعك، ف%ت'ص.ي>ر.ه ف�تاتاv أ%ي
eت�د'قاقاv، فهو م.ف}ت'وت¬ وف%ت1يت¬. وف الثل: ك%ف9اv م'ط}ل%قةv ت.ف

الي.ر\م.ع.؛ الي.ر\م.ع: حجارة بيض ت'ف%تe باليد؛ وقد ان\ف%ت_
وت.ف%ت_ت..والف�تات': ما ت.ف%ت_ت؛ وف�تات' الشيء: ما تكسر منه؛ قال

زهي:كأ%ن� ف�تات. الع1ه\ن,، ف ك�لY م.ن\ز,ل�
ن.ز.ل}ن. به، ح.بe الف%ن.ا ل ي'ح.ط�م,

قال أ%بو منصور: وف�تات' الع1ه\ن, والصوف ما تساقط منه.
والف%تe والت_تe: الش_قe ف الص_خ\رة، وهي الف�ت'وت' والث©ت'وت'.



والت.ف%تeت': الت_ك%سeر.
والن\ف1تات': النكسار.

والف%ت1يت' والف%ت'وت': الشيء� ال%ف}ت'وت'، وقد غ%ل%ب. على ما ف�ت_ من
ال�ب\ز؛ وف التهذيب: إ,ل أ%نم خ.صeوا ال�ب\ز ال%ف}ت'وت.
بالف%ت1يت1. والف%ت1يت': الشيء� ي.س\ق�ط� في.ت.ق%ط�ع' وي.ت.ف%ت_ت'.

وكل�مه بشيء� فف%ت_ ف ساعده أ%ي أ%ض\ع.ف%ه وأ%و\ه.ن.ه. ويقال: ف%ت_
فلنD ف ع.ض'د1ي، وه.د_ ر'ك}ن. وف%ت_ فلنD ف ع.ض'د1 فلن{،

وع.ض'د'ه أ%هل� بيت1ه، إ,ذا رام إ,ض\رار.ه بت.خ.وeن,ه إ,ياهم.
والف�ت_ة: الك�ت\لة� من التمر.

الفراء: أ�ولئك أ%هل� بيت{ ف%ت¼ وف�ت¼ وف1ت¼ إ,ذا كانوا م'ن\ت.شرين،
غي متمعي.

ابن ال4عراب: ف%ت\ف%ت. الراعي إ,بل%ه إ,ذا ر.د_ها عن الاء، ول
ي.ق}ص.ع\ ص.و_ارها.

والف�ت_ة: ب.ع\رة، أ%و ر.و\ثة م.ف}توتة، ت'وض.ع تت. الز_ن\د1 عند
الق%د\ح. الوهري: الف�ت_ة� ما ي'ف%تe ويوض.ع تت الز_ن\د1.

@فخت: الفاخ1تة�: واحدة الف%واخ1ت1، وهي ض.ر\ب¬ من ال%مام ال�ط%و_ق.
قال ابن بري: ذكر ابن ال%وال1يقي> أ%ن الفاختة مشتقة من الف%خ\ت1 الذي

هو ظ1ل© الق%م.ر. وف%خ_ت.ت1 الفاختة�: ص.و_ت.ت\.
وت.ف%خ_ت.ت الرأ%ة�: م.ش.ت\ م1ش\ية الفاختة. الليث: إ,ذا مش.ت الرأ%ة

م'ج\ن,حةv، قيل: ت.ف%خ_ت.ت\ ت.ف%خeتاv؛ قال: أ%ظنe ذلك م'ش\ت.ق9اv من
م.ش\ي الفاختة، وجع الفاخ1تة1 ف%واخ1ت'. قوله م'ج\ن,حةv إ,ذا

ت.و.س_ع.ت\ ف م.ش\ي,ها، وفر_ج.ت\ ي.د.ي\ها من إ,ب\ط%ي\ها.
والف%خ\ت': ض.و\ء� القمر أ%و_ل% ما ي.ب\د'و، وع.م_ به بعض'هم؛ يقال:

ج.ل%س\نا ف الف%خ\ت؛ وقال شر: ل أ%سع الف%خ\ت. إ,ل9 ههنا. قال أ%بو
إ,سحق: قال بعض أ%هل اللغة: الف%خ\ت'، ل أ%د\ر,ي اس\م' ض.و\ئه، أ%م اسم'

ظ�ل}مته. واسم' ظ�ل}مة ظ1لYه على القيقة: الس_م.ر؛ ولذا قيل
للمتحد�ثي ليلv: س'م_ار؛ قال أ%بو العباس: الصواب فيه ظ1ل© القمر. قال بعضهم:

الصواب ما قاله، ل4ن الفاخ1ت.ة% بل%و\ن1 الظYلY، أ%ش\ب.ه' منها
بل%و\ن1 الض_و\ء.

:vق%ط%ع.ه. وف%خ.ت. ال3ناء4 ف%خ\تا :vوف%خ.ت. رأ}س.ه بالسيف ف%خ\تا



ك%ش.ف%ه.
والف%خ\ت': ن.ش\ل� الط�ب_اخ الف1د\رة من الق1د\ر.

ويقال: هو ي.ت.ف%خ_ت' أ%ي ي.ت.ع.ج_ب'، فيقول: ما أ%ح\س.ن.ه.
@فرت: الف�رات': أ%ش.دe الاء ع'ذوبةv. وف التنزيل العزيز: هذا ع.ذ}ب¬

ف�رات¬، وهذا م1ل}ح¬ أ�جاج¬.
وقد ف%ر'ت. الاء� ي.ف}ر'ت' ف�روتةv إ,ذا ع.ذ�ب.، فهو ف�رات¬. وقال ابن

ال4عراب: ف%ر,ت. الرجل�، بكسر الراء، إ,ذا ض.ع'ف. عقل�ه بعد م'س\ك%ة{.
والف�راتان1: الف�رات' ود'ج.ي\لD؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

ف%جاء4 با ما ش1ئ}ت. من ل%ط%م1ي_ة{،
ي.د'وم' الف�رات' ف%و\ق%ها وي.م'وج'

ليس هنالك ف�رات¬، ل4ن الدeر_ ل يكون ف الاء العذب، وإ,نا يكون
ف البحر. وقوله: ما شئت، ف موضع الال، أ%ي جاء با كاملة ال�س\ن، أ%و

بالغة% ال�س\ن، وقد تكون ف موضع ج.ر� على البدل من الاء أ%ي فجاء با
ش1ئ}ت. من ل%ط%م1ي_ة.

ومياه¬ ف1ر\تانD وف�رات¬: كالواحد1، والسم الف�روت.ة�. والف�رات': اسم
نر الكوفة، معروف.

وف%ر\ت.ن: الرأ%ة� الفاجرة�؛ ذهب ابن جن فيه إ,ل أ%ن نونه زائدة،
وحكى ف%ر.ت. الرجل� ي.ف}ر'ت' ف%ر\تاv: ف%جر؛ وأ%ما سيبويه فجعله

رباعياv.والف1ر\ت': لغةD ف الف1ت\ر؛ عن ابن جن، كأ%نه مقلوب عنه.
Dفلت: أ%ف}ل%ت.ن الشيء�، وت.ف%ل�ت من، وان\ف%ل%ت، وأ%ف}ل%ت. فلن@

فلناv: خ.ل�صه. وأ%ف}ل%ت. الشيء� وت.ف%ل�ت. وان\ف%ل%ت.، بعن؛
وأ%ف}ل%ت.ه غي'ه.

وف الديث: ت.دار.س'وا القرآن%، ف%ه'و. أ%ش.دe ت.ف%ل©تاv م1ن ال3بل
من ع'ق�ل1ها. الت_ف%ل©ت'، وال3ف}لت'، والن\ف1لت': الت_خ.ل©ص من

الشيء ف%ج\أ%ةv، من غي ت.م.ك©ث{؛ ومنه الديث: أ%ن ع1ف}ريتاv من الن
ت.ف%ل�ت. علي� البارحة% أ%ي ت.ع.ر_ض. ل ف ص.لت ف%ج\أ%ة. وف الديث:
أ%ن رجلv شرب خراv فس.ك1ر.، فان\ط�ل1ق. به إ,ل النب، صلى ال عليه

وسلم، فلما حاذى دار العباس، ان\ف%ل%ت. فدخل عليه، فذ%ك%ر ذلك له، فضح1ك.
�وقال: أ%ف%ع.ل%ها؟ ول يأ}مر فيه بشيء. ومنه الديث: فأ%نا آخ'ذ

ب'ج.زكم، وأ%نتم ت.ف%ل�ت'ون% من يدي أ%ي ت.ت.ف%ل�ت'ون%، فحذف إ,حدى التاء4ين



.vتفيفا
ويقال: أ%ف}ل%ت. فلنD ب,ج'ر.ي\عة الذ�ق%ن. ي'ض\ر.ب' مثلv للرجل

ي'ش\ر,ف' على ه.ل%كة، ث ي'ف}ل1ت'، كأ%نه ج.ر.ع الوت. ج.ر\عاv، ث أ%ف}ل%ت.

.vوقد يكون واقعا ،vمنه. وال3ف}لت': يكون بعن الن\ف1لت1، لزما
يقال: أ%ف}ل%تeه من ال%ل%كة أ%ي خ.ل�ص\ت'ه؛ وأ%نشد ابن السكيت:

وأ%ف}ل%ت.ن منها ح1ماري وج'ب_ت،
ج.زى ال� خياv ج'ب_ت وح1ماريا

أ%بو زيد، من أ%مثالم ف إ,ف}لت1 ال%بان1: أ%ف}ل%ت.ن ج'ر.ي\عة%
الذ�ق%ن,؛ إ,ذا كان قريباv كق�ر\ب, ال�ر\عة1 من الذ�ق%ن، ث أ%ف}ل%ت.ه.

قال أ%بو منصور: معن أ%ف}ل%ت.ن أ%ي ان\ف%ل%ت من.
ابن شيل: يقال ليس لك من هذا ال4مر ف%ل}ت¬ أ%ي ل ت.ن\ف%ل1ت' منه.

وقد أ%ف}ل%ت. فلنD من فلن، وان\ف%ل%ت.، ومر_ بنا بعي¬ م'ن\ف%ل1ت¬،
ول يقال: م'ف}ل1ت¬. وف الديث عن أ%ب موسى: قال رسول ال، صلى ال

عليه وسلم: إ,ن ال ي'م\لي للظال حت إ,ذا أ%خ.ذ%ه ل ي'ف}ل1ت\ه، ث
قرأ%: وكذلك أ%خ\ذ� ر.ب�ك إ,ذا أ%خ.ذ% الق�رى وهي ظالة. قوله: ل ي'ف}ل1ت\ه

أ%ي ل ي.ن\ف%لت\ منه، ويكون معن ل ي'ف}ل1ت\ه، ل ي'ف}لت\ه أ%حد¬ أ%ي
ل ي'خ.لYص\ه شيء#. وت.ف%ل�ت. إ,ل الشيء3 وأ%ف}ل%ت.: نازع.

والف%ل%تان�: ال�ت.ف%لYت' إ,ل الشر>؛ وقيل: الكثي اللحم.
والف%ل%تان�: السريع'، والمع ف1ل}تانD؛ عن كراع. وفرس ف%ل%تانD أ%ي ن.شيطD، حديد

الفؤ.اد مثل� الص_ل%تان1. التهذيب: الف%ل%تان� والص_ل%تان، من
:Dل}ب,. ورجل ف%ل%تانeالت_ف%ل©ت1 والن\ف1لت1، يقال ذلك للرجل الشديد الص

.Dأ%ي جريء# وامرأ%ة ف%ل%تان.ة Dحديد الفؤ.اد. ورجل ف%ل%تان ،Dن.ش1يط
واف}ت.ل%ت. الشيء4: أ%خ.ذ%ه ف س'ر\عة؛ قال قيس ابن ذ�ر.ي\ح:

إ,ذا اف}ت.ل%ت.ت\ منك الن_وى ذا م.و.د_ة{
ح.بيباv، بت.ص\داع� من الب.ي\ن, ذي ش.ع\ب,،

،vأ%ذاق%ت\ك. م'ر_ الع.ي\ش,، أ%و م'ت_ ح.س\ر.ة
كما مات. م.س\ق1يe الض_ياح, على ال4ل}ب

وكان ذلك ف%ل}تةv أ%ي ف%ج\أ%ة. يقال: كان ذلك ال4مر' ف%ل}تةv أ%ي
ف%جأ%ة إ,ذا ل يكن عن ت.د.بeر ول ت.ر.دeد{. والف%ل}تة: ال4مر يقع من غي

إ,حكام. وف حديث عمر: أ%ن� بيعة أ%ب بكر كانت ف%ل}تةv، و.قى ال�



ش.ر_ها. قال ابن سيده: قال أ%بو عبيد: أ%راد فجأ%ة،وكانت كذلك ل4نا ل
ي'ن\ت.ظ%ر\ با العوامe، إ,نا اب\ت.د.ر.ها أ%كابر' أ%صحاب سيدنا ممد

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، من الهاجرين وعام�ة ال4نصار، إ,ل تلك
الطYية% الت كانت من بعضهم، ث أ%ص\ف%ق. الكل© له، بعرفتهم أ%ن ليس

ل4ب بكر، رضي ال عنه، م'نازع ول شريك ف الفضل، ول يكن يتاج ف أ%مره
إ,ل نظر، ول م'شاورة؛ وقال ال4زهري: إ,نا معن ف%ل}تةv الب.غ\ت.ة؛

قال: وإ,نا ع'وجل با، م'باد.رةv لن\تشار, ال4مر، حت ل ي.ط}م.ع. فيها
من ليس لا بوضع؛ وقال ح'ص.يب¬ ال�ذ%ل©:

كانوا خ.بيئة% ن.ف}سي، فاف}ت'ل1تeهم'،
وكل© زاد{ خ.بء�، ق%ص\ر'ه الن_ف%د'

قال: اف}ت'ل1تeهم، أ�خ1ذوا من ف%ل}تة. زاد¬ خبء#: ي'ض.نe به. وقال
ابن ال4ثي ف تفسي حديث عمر، رضي ال عنه، قال: أ%راد بالف%ل}تة1

الف%ج\أ%ة، ومثل� هذه الب.ي\عة1 ج.ديرةD بأ%ن تكون% م'ه.ي>جةv للشر>
والف1تنة، فع.ص.م ال� تعال من ذلك وو.قى. قال: والف%ل}تة� كل شيء� ف�ع1ل% من

غي ر.و,ي_ة{، وإ,نا بو'د1ر. با خ.و\ف. انتشار ال4مر؛ وقيل: أ%راد
بالف%ل}تة ال%ل}سة% أ%ي أ%ن ال3مامة يوم الس_قيفة1، مال%ت ال4ن\ف�س'
إ,ل ت.و.لYيها، ولذلك ك%ث�ر. فيها التشاج'ر، فما ق�لYد.ها أ%بو بكر

إ,ل ان\ت1زاعاv من ال4ي\دي واخت1لساv؛ وقيل: الف%ل}ت.ة� هنا مشتقة من
الف%ل}تة، آخر ليلة{ من ال4ش\ه'ر ال�ر'م، في.خ\ت.ل1فون فيها أ%م1ن.

ال1لY هي أ%م من ال%ر.م؟ في'سار,ع' ال%و\ت'ور إ,ل د.ر\ك1 الثأ}ر، فيكثر
الفساد، وت'س\ف%ك' الدماء�؛ فشب_ه أ%يام النب، صلى ال عليه وسلم،

بال4شهر الرم، ويوم موته بالف%ل}تة ف و'قوع الش_ر�، من ارتداد العرب،
وتوقف ال4نصار عن الطاعة، وم.ن\ع من منع الزكاة وال%ر\ي، على عادة العرب ف

أ%ن ل ي.س'ود. القبيلة% إ,ل رجلD منها. والف%ل}تة: آخر' ليلة{ من
الشهر. وف الصحاح: آخر ليلة من كل شهر؛ وقيل: الف%ل}تة آخر يوم من الشهر

الذي بعده الشهر' الرام، كآخر يوم من ج'مادى الخرة؛ وذلك أ%ن ي.رى فيه
الرجل ثأ}ر.ه، فربا ت.وان.ى فيه، فإ,ذا كان الغ.د'، د.خ.ل% الشهر' الرام'،

ففات.ه. قال أ%بو اليثم: كان للعرب ف الاهلية ساعة يقال لا:
الف%ل}تة، ي'غ1يون فيها، وهي آخر ساعة من آخر يوم من أ%يام ج'مادى الخرة،
ي'غيون تلك الساعة، وإ,ن كان هلل� ر.ج.ب قد ط%ل%ع تلك الساعة%، ل4ن تلك



الساعة من آخر ج'مادى الخرة، ما ل ت.غ1ب, الش_مس'؛ وأ%نشد:
واليل� ساه1مة� الو'ج'وه1،

كأ%نا ي.ق}م'ص\ن. م1ل}حا،
صاد.ف}ن. م'ن\ص'ل% أ%ل�ة{

ف ف%ل}ت.ة{، ف%ح.و.ي\ن. س.ر\حا
وقيل: ليلةD ف%ل}تة، هي الت ي.ن\ق�ص' با الشهر' وي.تم، فرما رأ%ى قوم¬

اللل%، ول ي'ب\ص1ر\ه آخرون، في'غ1ي هؤ'لء3 على أ�ولئك، وهم
غارeون%، وذلك ف الشهر؛ وسيت ف%ل}تةv، ل4نا كالشيء3 ال�ن\ف%ل1ت1 بعد

و.ثاق؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وغارة، بي. الي.و\م والليل,، ف%ل}ت.ة،
ت.دار.ك}ت'ها ر.ك}ضاv بس3يد{ ع.م.ر_د1

شبه فرسه بالذYئب؛ وقال الكميت:
بف%ل}تة{، بي إ,ظلم� وإ,س\فار

والمع ف%ل%تات¬، ل ي'ت.جاو.ز' با جع السلمة. وف حديث صفة1 م.ج\ل1س
النب، صلى ال عليه وسلم: ول ت'ن\ثى فل%تات'ه أ%ي ز.ل�ت'ه.

الف%ل%تات': الز_ل�ت'؛ والعن أ%نه، صلى ال� عليه وسلم، ل يكن ف ملسه
ف%ل%تات¬ أ%ي ز.ل�ت¬ ف%ت'ن\ثى أ%ي ت'ذ}ك%ر. أ%و ت'ح\ف%ظ% وت'ح\كى، ل4ن

ملسه كان م.ص'وناv عن الس_ق%طات1 والل�غ\و، وإ,نا كان م.ج\ل1س.
ذ1ك}ر� ح.س.ن�، وح1ك%م� بالغة{، وكلم� ل ف�ض'ول% فيه.

.vواف}ت'ل1ت.ت\ ن.ف}س'ه: مات. ف%ل}تة
ابن ال4عراب: يقال للموت الف%ج\أ%ة1 الوت' ال4ب\يض'، والارف'،

.�واللف1ت'، والفات1ل
يقال: ل%ف%ته الوت'، وف%ت.له، واف}ت.ل%ت.ه؛ وهو الوت' الف%وات

والف�وات: وهو أ%خ\ذة� ال4سف، وهو الو.حيe؛ والوت' ال4ح\مر: القتل� بالسيف.
والوت' ال4س\ود: هو الغ.ر.ق' والش_ر.ق'.

واف}ت'ل1ت. فلنD، على ما ل ي'س.م_ فاعله'، أ%ي مات فج\أ%ةv. وف حديث
النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ن رجلv أ%تاه، فقال: يا رسول ال، إ,ن

أ�مي اف}ت'ل1ت.ت\ ن.ف}س'ها فمات.ت\، ول ت'وص,، أ%فأ%ت.ص.د_ق' عنها؟
فقال: نعم؛ قال أ%بو عبيد: اف}ت'ل1ت.ت\ نفس'ها، يعن مات.ت\ فجأ%ة، ول

ت.م\ر.ض\ فت'وص1ي.، ولكنها أ�خ1ذ%ت\ ن.ف}س'ها ف%ل}تةv. يقال: اف}ت.ل%ت.ه إ,ذا



اس\ت.ل%به. واف}ت'ل1ت. فلنD بكذا أ%ي فوج,ئ% به قبل أ%ن ي.س\ت.ع1د_
له. ويروى بنصب النفس ورفعها؛ فمعن النصب اف}ت.ل%تها ال� ن.ف}سها،
يتعد�ى إ,ل مفعولي، كما تقول اخ\ت.ل%سه الشيء4 واس\ت.ل%ب.ه إ,ياه، ث ب'ن

الفعل ل1ما ل يسم_ فاعله، فتحو�ل الفعول ال4ول مضمراv، وبقي الثان
منصوباv، وتكون التاء� ال4خية ضمي ال�م أ%ي اف}ت'ل1ت.ت\ هي ن.ف}س.ها؛

وأ%ما الرفع فيكون متعد�ياv إ,ل مفعول واحد أ%قامه مقام الفاعل،وتكون
التاء� للنفس أ%ي أ�خ1ذ%ت\ نفس'ها ف%ل}تةv، وكل© أ%مر ف�ع1ل% على غي,

ت.ل%بeث{ وت.م.ك©ث{، فقد اف}ت'ل1ت.، والسم الف%ل}تة.
وك1ساء# ف%ل�وت: ل ينضم طرفاه على لبسه من صغره. وثوب ف%لوت: ل ينضم

طرفاه ف اليد؛ وقول م'ت.م>م ف أ%خيه مالك:
عليه الش_م\لة� الف%ل�وت'

يعن الت ل ت.ن\ض.مe بي ال%زادتي. وف حديث ابن عمر: أ%نه شهد فتح
مكة، ومعه ج.م.ل ج.زور¬ وب'ر\دة ف%ل�وت¬. قال أ%بو عبيد: أ%راد أ%نا

صغية، ل ينضم طرفاها، فهي ت'ف}ل1ت' من يده إ,ذا اشتمل با. ابن
ال4عراب: الف%ل�وت' الثوب' الذي ل يثبت على صاحبه، لل1ينه أ%و خ'ش'ونته. وف

الديث: وهو ف ب'ر\دة{ له ف%ل}تة{ أ%ي ضيقة صغيى ل ينضم طرفاها، فهي
ت.ف%ل�ت' من يده إ,ذا اشتمل با، فسماها بال%ر_ة من الن\فلت؛ يقال:

ب'ر\د ف%ل}تة وف%ل�وت¬.
واف}ت.ل%ت. الكلم. واق}ت.رحه إ,ذا ار\ت.جله، واف}ت.ل%ت. عليه: قض.ى

ال4م\ر دون.ه.
والف%ل%تان: طائر زعموا أ%نه يصيد الق1ر.دة.

وأ%ف}ل%ت' وف�ل%ي\ت¬: اسان.
@فوت: الف%و\ت': الف%وات'.

فات.ن كذا أ%ي س.ب.ق%ن، وف�تeه أ%نا. وقال أ%عراب: المد ل الذي
ل ي'فات ول ي'لت'. وفات.ن ال4مر' ف%و\تاv وف%واتاv: ذه.ب عن. وفات.ه

الشيء�، وأ%فات.ه إ,ياه غيه؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:
إ,ذا أ%ر.ن� عليها طار,داv، ن.ز,ق%ت\،

والف%و\ت'، إ,ن فات.، هادي الص_د\ر, والك%ت.د'
يقول: إ,ن فات.ت\ه، ل ت.ف�ت\ه إ,ل بق%د\ر, ص.د\رها وم.نك1بها،

فالف%و\ت' ف معن الفائت. وليس عنده ف%و\ت¬ ول ف%وات¬؛ عن اللحيان.



:vوت.فاو,تا ،vوت.فاو.تا ،vوت.ف%و_ت. الشيء�، وت.فاو.ت. ت.فاو'تا
حكاها ابن السكيت. وف التنزيل العزيز: ما ت.ر.ى ف خ.ل}ق, الرحن من
.vول اض\طرابا ،vت.فاو'ت{؛ العن: ما ت.رى ف خ.ل}ق1ه تعال السماء4 اخت1لفا

.Dول ت.فاع1ل Dوقد قال سيبويه: ليس ف الصادر ت.فاع.ل
وت.فاو.ت. الشيئان أ%ي ت.باعد ما بينهما ت.فاو'تاv، بضم الواو؛ وقال

،vففتحوا الواو؛ وقال العنبي: ت.فاو,3تا ،vالكلبيون ف مصدره: ت.فاو.تا
�بكسر الواو، وهو على غي قياس، ل4ن الصدر من ت.فاعل ي.ت.فاع.ل

ت.فاع'لD، مضموم العي، إ,ل� ما روي من هذا الرف. الليث: فات. ي.ف�وت'
ف%و\تاv، فهو فائت¬، كما يقولون: ب.و\نD بائن¬، وبينهم ت.فاو'ت¬ وت.ف%وeت¬.
وقرئ.: ما ترى ف خلق, الرحن من ت.فاو'ت{ وت.ف%وeت{؛ فال�ول قراء4ة

أ%ب عمرو؛ قال قتادة: العن من اخ\تلف{؛ وقال السeد>يe: م1ن
ت.ف%وeت{: م1ن ع.ي\ب�، فيقول الناظر: لو كان كذا وكذا، كان أ%حسن.؛ وقال الفراء�:

ها بعن واحد، وبينهما ف%و\ت¬ فائت¬، كما يقال ب.و\نD بائن¬.
وهذا ال4م\ر' ل ي'ف}تات' أ%ي ل ي.ف�وت'، واف}تات. عليه ف ال4م\ر,:

حك%م.. وكل© من أ%حد.ث% دونك شيئاv: فقد فات.ك. به، واف}تات. عليك فيه؛
قال م.ع\ن' بن أ%و\س� ي'عات1ب' امرأ%ته:

فإ,ن� الصeب\ح. م'ن\ت.ظ%ر¬ ق%ريب¬،
وإ,ن_ك1، بال%لمة، لن\ ت'فات

أ%ي ل أ%ف�وت'ك، ول ي.فوت'ك م.لمي إ,ذا أ%ص\ب.ح\ت، فد.ع1ين ون.ومي
إ,ل أ%ن ن'ص\ب,ح.، وفلن ل ي'ف}تات' عليه أ%ي ل ي'ع\م.ل� شيء# دون

أ%مره. وز.و_ج.ت\ عائشة� ابنة% أ%خيها عبد الرحن بن أ%ب بكر، وهو غائب،
م1ن النذر بن الزeبي، فلما رجع من غ%يبته، قال: أ%م1ث}لي ي'ف}تات' عليه

ف أ%م\ر بنات1ه؟ أ%ي ي'ف}ع.ل� ف ش.أ}نن شيء# بغي أ%مره؛ ن.ق1م. عليها
نكاح.ها اب\ن.ته دونه. ويقال لكل من أ%ح\د.ث% شيئاv ف أ%م\ر,ك. دونك:

قد اف}تات. عليك فيه؛ وروى ال4صمعي بيت ابن مقبل:
يا ح'رe أ%م\س.ي\ت' شيخاv قد و.ه.ى ب.ص.ري،

واف}ت1يت.، ما دون يوم, الب.ع\ث1، من ع'م'ري
قال ال4صمعي: هو من الف%و\ت1. قال: والف}ت1يات الف%راغ.

يقال: اف}تات. بأ%مره أ%ي م.ضى عليه، ول ي.س\ت.ش1ر\ أ%حداv؛ ل يهمزه
ال4صمعي. وروي عن ابن شيل وابن السكيت: اف}ت.أ%ت فلنD بأ%مره، بالمز،



إ,ذا اس\ت.ب.د_ به. قال ال4زهري: قد صح المز عنهما ف هذا الرف، وما
علمت المز فيه أ%صلي�اv، وقد ذكرته ف المز أ%يضاv. الوهري:

الف}ت1يات' اف}ت1عالD من الف%و\ت، وهو الس_ب\ق' إ,ل الشيء3 دون ائ}ت1مار من
ي'ؤ\ت.مر. تقول: اف}تات. عليه بأ%مر كذا أ%ي فات.ه به، وت.ف%و_ت. عليه ف
ماله أ%ي فاته به. وقوله ف الديث: إ,ن� رجلv ت.ف%و_ت. على أ%بيه ف

ماله، فأ%تى أ%بوه النب_، صلى ال عليه وسلم، فذ%ك%ر له ذلك، فقال:
ار\د'د\ على ابنك مال%ه، فإ,نا هو س.ه\م' من ك1نان.ت1ك؛ قوله: ت.ف%و_ت.،

مأ}خوذD من الف%و\ت، ت.ف%ع_ل% منه؛ ومعناه: أ%ن� البن. ل ي.س\ت.ش1ر\
أ%باه، ول يستأ}ذنه ف هبة مال نفسه، فأ%تى ال4ب' رسول% ال، صلى ال

عليه وسلم، فأ%خبه، فقال: ار\ت.ج,ع\ه من ال%و\ه'وب له، وار\د'د\ه على
اب\ن,ك.، فإ,نه وما ف يده تت يدك، وف م.ل%ك%ت1ك، فليس له أ%ن

ي.س\ت.ب,د_ بأ%م\ر� د'ون.ك.، ف%ض.ر.ب، كون.ه س.هماv من كنانته، م.ث%لv لكونه
بعض. كسبه، وأ%علمه أ%نه ليس للبن أ%ن ي.فتات على أ%بيه باله، وهو من
الف%و\ت الس_بق,. تقول: ت.ف%و_ت. فلنD على فلن ف كذا، وافتات. عليه إ,ذا

ان\ف%ر.د. برأ}يه دونه ف التصرف فيه. ول�ا ض'م>ن. معن الت_غ.ل©ب,
ع'د>ي. بعلى.

ورجل ف�و.ي\ت¬، م'ن\ف%ر,د¬ برأ}يه، وكذلك ال�نثى. وز.ع.م'وا أ%ن�
رجلv خرج من أ%هله، فلما ر.ج.ع قالت له امرأ%ت'ه: لو ش.ه,د\ت.نا

ل4خ\ب.رناك، وح.د_ث}ناك با كان، فقال لا: لن ت'فات، فهات.
والف%و\ت': ال%ل%ل والف�ر\ج.ة� بي ال4صابع، والمع أ%ف}وات¬. وهو

م1ن>ي ف%و\ت. اليد1 أ%ي ق%د\ر. ما ي.ف�وت' يدي؛ حكاها سيبويه ف الظروف
الخصوصة. وقال أ%عراب لصاحبه: اد\ن� د'ون.ك، فلما أ%بط%أ% قال له: ج.ع.ل%

ال ر,ز\قك. ف%و\ت. فم1ك. أ%ي ت.ن\ظ�ر إ,ليه ق%د\ر. ما ي.فوت' ف%م.ك.،
ول ت.ق}د1ر' عليه؛ وتقول: هو من ف%و\ت. الرeم\ح, أ%ي ح.ي\ث� ل

ي.ب\ل�غه. وم.و\ت' الف%وات1: م.و\ت' الف%ج\أ%ة1. وف حديث أ%ب هريرة، قال:
م.ر_ النبe، صلى ال عليه وسلم، تت. ج,دار� مائ1ل�، فأ%س\ر.ع. ال%ش\ي.،

فقيل: يا رسول ال، أ%س\ر.ع\ت. ال%ش\ي.، فقال: إ,ن أ%ك}ر.ه موت.
الف%وات1، يعن م.و\ت. الف�جاء4ة؛ وف رواية: أ%خاف' موت. الف%وات1؛ هو م1ن

قولك: فاتن فلن بكذا أ%ي س.ب.ق%ن به. ابن ال4عراب: يقال ل1م.وت1
الف%ج\أ%ة1: ال%وت' ال4ب\يض'، والار,ف'، والل�ف1ت'، والفات1ل�، وهو



ال%و\ت' الف%وات' والف�و.ات'، وهو أ%خ\ذ%ة� ال4س.ف1، وهو الو.ح1ي�؛ ويقال:
مات فلنD م.و\ت. الف%وات1 أ%ي ف�وج,ئ%.

@فثث: الف%ث©: نبت ي'خ\ت.ب.ز' ح.بeه، ويؤ\ك%ل� ف ال%د\ب,، وتكون
خ'ب\ز.ت'ه غليظةv، شبيهةv ب'بز, ال%ل�ة؛ قال أ%بو د.ه\ب.ل�:

ح1ر\م1ي_ةD، ل ي.خ\ت.ب,ز\ أ%هل�ها
ف%ث9اv، ول ت.س\ت.ض\ر,م, الع.ر\ف%جا

وروى ابن ال4عراب: الف%ث© ح.بe ي'ش\ب,ه' الاو.ر\س.، ي'خ\ت.ب.ز'
وي'ؤكل؛ قال أ%بو منصور: وهو ح.بÒ ب.ر>يÒ يأ}خذه ال4عراب' ف ال%جاعات،

في.د'ق©ونه وي.خ\ت.بزونه وهو غ1ذاء ر.ديء#، وربا ت.ب.ل�غ'وا به
أ%ياماv؛ قال الطYر,م_اح':

ل ت.أ}ك�ل, الف%ث� والدeعاع.، ول
ت.ج\ن, ه.بيداv، ي.ج\ن,يه م'ه\ت.ب,د'ه\

قال ال4زهري: قرأ}ت بط شر: الف%ث© ح.بe شجرة{ ب.ر>ي_ة{؛ وأ%نشد:
أ�ج'د¬، كال4تان1، ل ت.ر\ت.ع, الف%ث9،

ول ي.ن\ت.ق1ل} عليها الدeعاع'
وقيل: الف%ث© من ن.ج,يل, الس>باخ,، وهو من ال�موض,،ي'خ\ت.بز، واحدت'ه

ف%ث�ةD؛ عن ثعلب؛ وقال ابن ال4عراب: هو ب,ز\ر' الن_بات1؛ وأ%نشد:
،Yط%ح_ن' بالف%ث�ع.ي\ش'ها الع1ل}ه,ز' ال

وإ,ضاع'ها الق%ع'ود. الو.ساعا
وت.م\ر ف%ثê: م'ن\ت.ش1ر¬ ليس ف ج,راب� ول و,عاء�، ك%ب.ثð؛ عن كراع.

اللحيان: ت.م\ر ف%ثê، وف%ذê، وب.ذê: وهو ال�ت.ف%ر_ق' الذي ل
ي.ل}ز.ق' بعضه ببعض. وقال ال4عراب: تر ف%ضÒ، مثله.

ال4صمعي: ف%ث� ج'ل�ت.ه ف%ث9اv إ,ذا ن.ث%ر. تر.ها.
وما رأ%ينا ج'ل�ةv أ%كثر م.ف%ث�ةv منها أ%ي أ%كثر ن.ز.لv. ويقال:

.Dوا، فو'ج,د. لم ك%ث}رةeإ,ذا ع'د Dو'ج,د. لبن فلن م.ف%ث�ة
ويقال: ان\ف%ث� الرجل� من ه.م¼ آ4صاب.ه ان\ف1ثاثا{ أ%ي انكس.ر؛

وأ%نشد:وإ,ن} ي'ذك�ر\ بال3له ي.ن\خ.ن,ث}،
وت.ن\ه.ش1م\ م.ر\و.ت'ه، فت.ن\ف%ث1ث}

أ%ي ت.نكس3ر'. وف%ث� الاء4 الار_ بالبارد ي.ف�ث©ه ف%ث9اv: ك%سره
وس.ك�نه؛ عن يعقوب.



@فحث: الف%ح1ثة�، والف%ح1ث�، بكسر الاء: ذات' ال4طباق,، والمع
أ%ف}حاث. الوهري: الف%ح1ث� لغة ف ال%ف1ث1، وهو الق1ب.ة� ذات' ال4طباق من

الك%ر,ش. وف%ح.ث% عن الب: ف%ح.ص.، ف بعض اللغات.
@فرث: الف%ر\ث�: الس>ر\جي'، ما دام ف الك%ر,ش,، والمع ف�ر'وثD. ابن

سيده: الف%ر\ث� الس>ر\ق1ي'، والف%ر\ث� والف�راثة: س1ر\ق1ي' الك%رش,.
وف%ر.ث}ت'ها عنه أ%ف}ر'ث�ها ف%ر\ثاv، وأ%ف}ر.ث}ت'ها، وف%ر_ث}ت'ها،

كذلك، وف%ر.ث% ال�بe ك%ب,د.ه، وأ%ف}رث%ها، وف%ر_ث%ها: ف%ت_ت.ها.
وف%ر.ث}ت' ك%ب,د.ه، أ%ف}ر,ث�ها ف%ر\ثاv، وف%ر_ث}ت'ها ت.ف}ريثاv إ,ذا ض.ر.ب\ت.ه

،Òحت ت.ن\ف%ر,ث% ك%ب,د'ه؛ وف الصحاح: إ,ذا ض.ر.بت.ه وهو ح.ي
فان\ف%ر.ث%ت\ ك%ب,د'ه أ%ي ان\ت.ثرت\. وف حديث أ�م ك�ل}ثوم، بنت1 علي¼، قالت ل4هل

الكوفة: أ%تدرون أ%ي_ ك%ب,د{ ف%ر.ث}تم لرسول ال، صلى ال عليه وسلم؟
الف%ر\ث�: ت.ف}تيت الك%ب,د بالغم وال4ذى. وف%ر.ث% ال�ل�ة،

ي.ف}ر'ث�ها وي.ف}ر,ث�ها ف%ر\ثاv إ,ذا ش.ق�ها ث ن.ثر. جيع. ما فيها؛ وف
التهذيب: إ,ذا ف%ر_قها. وأ%فر.ث}ت' الك%ر,ش.: إ,ذا ش.ق%ق}ت.ها، ون.ثر\ت. ما

فيها. ابن السكيت: ف%ر.ث}ت' للقوم ج'ل�ةv، وأ%نا أ%ف}ر,ثها، وأ%فر'ث�ها
إ,ذا ش.ق%ق}تها، ث ن.ثر\ت. ما فيها؛ وقيل: كل© ما نثر\ته، من و,عاء�،

ف%ر\ثD. وش.ر,ب. على ف%ر\ث{ أ%ي على ش1ب.ع. وأ%فر.ث% الرجل% إ,ف}راثاv: وق%ع.
فيه. وأ%ف}ر.ث% أ%صحاب.ه: ع.ر_ض.هم للسلطان، أ%و ل1لئ%مة1 الناس، أ%و
Dك%ذ�بم عند قوم، لي'صغ_ر.هم عند.هم، أ%و ف%ض.ح. س1ر_هم. وامرأ%ة

ف�ر'ثD: ت.ب\ز'ق' وت.خ\ب'ث� نفس'ها، ف أ%ول ح.م\ل1ها، وقد ان\ف�ر,ث% با.
أ%بو عمرو: يقال للمرأ%ة إ,نا ل�ن\ف%رثةD، وذلك ف أ%ول, ح.م\لها، وهو

أ%ن ت.خ\ب'ث% نفس'ها، ف أ%ول حلها، فيك}ث�ر ن.ف}ث�ها للخ.راش1ي> الت
على رأ}س م.ع1دت1ها؛ قال أ%بو منصور: ل أ%دري م'ن\ف%ر,ثةD أ%م

Dوجبل .�م'ت.ف%ر>ثةD؟ والف%ر\ث�: غ%ث%يان� ال�ب\لى. والف%ر\ث�: الر_ك}وة الصغية
ف%ريثD: ليس بضخ\م� ص'خور'ه، وليس بذي م.ط%ر� ول ط1ي�، وهو أ%صعب'

البال، حت إ,نه ل ي'ص\ع.د' فيه، لص'عوبته وامتناعه. وث%ريد¬ ف%ر\ثD: غي
م'د.ق�ق, الث�ر\د1، كأ%نه ش'ب>ه بذا الص>ن\ف1 من البال. وقال

اللحيان: قال الق%نان9: ل خي ف الثريد1 إ,ذا كان ش.ر,ثاv ف%ر,ثاv، وقد
تقدم ذكر الش_ر,ث1.

@فثج: ناقةD فاث1ج¬: سينة حائل؛ وقيل: سينة ك%و\ماء وإ,ن ل تكن



حائلv. ال4صمعي: الفاث1ج' والفاس1ج': الامل من النeوق؛ وقيل: هي الناقة
الت ل%ق1ح.ت وح.س'نت؛ وقيل: هي الت ل%ق1ح.ت فسمنت وهي فتي_ة؛ وقيل: هي

الفتية الل�ق1ح؛ وقال هيان بن قحافة:
ي.ظ%ل© ي.د\ع'و ن,يب.ها الض_ماع1جا؛

والب.ك%رات1 الل©ق�ح. الف%واث1ج.ا
ويروى الف%واس1جا.

وف%ث%ج. الاء4 الار_ بالاء البارد ف%ث}جاv: ك%س.ر به ح.ر_ه. وماء#
ل ي'ف}ث%ج' ول ي'ن\ك%س' أ%ي ل ي'نز.ح. وقال أ%بو عبيد: ماء ل

ي'ف}ث%ج' أ%ي ل ي'ب\ل%غ غ%و\ره، وقولم: بئر ل ت'ف}ث%ج'، وفلن بر ل
ي'ف}ث%ج'. وأ%ف}ث%ج. الرجل: أ%ع\يا وان\ب.ه.ر، وحكاه ابن ال4عراب: أ�ف}ث1ج،

على صيغة فعل الفعول. الكسائي: غ%د.ا الرجل� حت أ%ف}ث%ج. وأ%ف}ث%ى إ,ذا
أ%ع\يا وان\ب.ه.ر.. أ%بو عمرو: ف%ث%ج. إ,ذا ن.ق%ص. ف كل شيء.

@فجج: الف%جe الطريق الواسع بي ج.ب.لي؛ وقيل: ف جب.ل أ%و ف ق�ب'ل,
ج.ب.ل، وهو أ%وسع من الش>ع\ب,. الف%جe: ال%ض\ر,ب البعيد، وقيل: هو

الش>ع\ب الواسع بي الب.لي، وقال ثعلب: هو ما انفض من الطر'ق، وجعه
ف1جاج وأ%ف1ج_ةD، ال4خية نادرة؛ قال جندل ابن الثن الار,ث1ي:

ي.ج,ئ}ن. من أ%ف1ج_ة{ م.ناه1ج,
وقوله تعال: من كل ف%ج¼ ع.م1يق؛ قال أ%بو اليثم: الف%جe الطريق

.Òالواسع ف الب.ل. وكل طريق ب.ع'د، فهو ف%ج
ويقال: اف}ت.ج_ فلن اف}ت1جاجاv إ,ذا سلك الف1جاج.. وف حديث الج�:

وكل ف1جاج, مك�ة م.ن\ح.ر¬، هو جع ف%ج¼، وهو الطريق الواسع؛ ومنه الديث:
eغيه؛ وف%ج vإ,ل سلك الشيطان ف%ج�ا vأ%نه قال لعمر: ما لكت. ف%ج�ا

الر_و\حاء س.ل%ك%ه النب، صلى ال عليه وسلم، إ,ل ب.د\ر�، وعام. الفتح
والج�.

،vوواد{ إ,ف}ج,يج¬: ع.م1يق¬، يانية، وبعضهم يعل كل� واد{ إ,ف}ج,يجا
وربا س'مي به الثYن\ي' ف الب.ل. وال3ف}ج,يج': الوادي الواسع، وهو

معن الف%ج>. ابن شيل، الف%جe كأ%نه طريق، قال: وربا كان طريقاv بي
ج.ب.لي أ%و ف%أ}و.ي\ن، وي.ن\قاد' ذلك يومي أ%و ثلثة إ,ذا كان طريقاv أ%و

eفهو أ%ر,يض¬ كثي الع'ش\ب والك%ل3. والف%ج ،vغي طريق، وإ,ن يكن طريقا
vف1جاجا eي'فاج �ف كلم العرب: تفري'ك بي الشيئي، يقال: فاج_ الل



وم'فاج_ةv إ,ذا باع.د إ,ح\دى رجليه من ال�خرى ليبول؛ وأ%نشد:
ل ت.م\ل3 ال%و\ض. ف1جاج¬، دون.ه'،

إ,ل س1جالD ر'ذ�م¬ ي.ع\ل�ون.ه'
والف%ج.ج' ف الق%د.م.ي: تباع'د ما بينهما، وهو أ%قبح من الف%ح.ج؛
وقيل: الف%ج.ج' ف ال3نسان تباع'د الركبتي، وف البهائم تباع'د

الع'ر\ق�وب.ي,.
ف%ج_ ف%ج.جاv، وهو أ%ف%جe ب.ي>ن' الف%ج.ج,. وف%ج_ ر,ج\ليه وما بي

رجليه ي.ف�جeه'ما ف%ج�اv: فتحه وباع.د. ما بينهما؛ وفاج_: كذلك. وقد
ف%ج.ج\ت' ر,ج\ل%ي_ أ%ف�جeه'ما وف%ج.و\ت'ه'ما إ,ذا وس_عت بينهما.

والف%ج.ج' أ%قبح من الف%ح.ج,؛ يقال: هو يشي م'فاج�اv وقد ت.فاج_. ابن
ال4عراب: ال4ف%جe والف%ن\ج.ل� معاv ال�تباع1د الف%خ1ذين الشديد الف%ج.ج�،

ومثله ال4ف}ج.ى؛ وأ%نشد:
ال� أ%عطان,يك غي. أ%ح\د.ل،
ول أ%ص.ك_، أ%و أ%ف%ج_ ف%ن\ج.ل

:eوف الديث: كان إ,ذا بال ت.فاج_ حت ن.أ}و,ي له: الت_فاج
ال�بالغى ف تفريج ما بي الرجلي، وهو من الف%ج> الطريق، ومنه حديث أ�م
م.ع\ب.د: فتفاج_ت عليه ودر_ت واج\ت.ر_ت\؛ ومنه حديث ع'بادة الازن: فرك1ب
الفحل فت.فاج_ للبو\ل؛ ومنه الديث: حي س'ئل عن بن عامر، فقال: ج.م.ل

أ%ز\ه.ر م'ت.فاجÒ؛ أ%راد أ%نه م'خ\ص1ب ف ماء وشجر، فهو ل يزال ي.ب'ول
لكثرة أ%كله وشربه.

ورجل م'ف1جe الساقي إ,ذا تباعدت إ,حداها من ال�خرى. وفيما س.ب_ به
eعمان: إ,نه ل%م'ف1جeحجل بن شكل ال%ر,ث% بن مصر�ف بي ي.د.ي الن

الساق%ي ق%ع\و' ال4ل}ي.ت.ي\ن.
وق%و\س¬ ف%ج_اء: ارتفعت س1ي.ت'ها فبان و.ت.ر'ها عن ع.ج\س3ها؛ وقيل:

ق%و\س¬ ف%ج_اء� وم'ن\ف%ج_ةD: بان% و.ت.ر'ها عن ك%ب,دها. وف%ج_ ق%و\س.ه،
وهو ي.ف�جeها ف%ج�اv: رفع و.ت.ر.ها عن ك%ب,د1ها مثل ف%ج.و\ت'ها، وكذلك

ف%ج.أ% ق%و\س.ه.
ال4صمعي: من الق1ياس, الف%ج_اء وال�ن\ف%ج_ة والف%ج\واء والفار,ج'

�والف%ر\ج': كل ذلك القوس الت ي.ب,ي. و.ت.ر'ها عن ك%ب,د1ها، وهي ب.ي>ن.ة
الف%ج.ج,؛ قال الشاعر:



ل ف%ج.ج¬ ي'ر.ى با ول ف%جا
وأ%ف%ج_ الظ�ل1يم': ر.م.ى بص.و\م1ه1. والن_عامة ت.ف1جe إ,ذا ر.م.ت\

بص.و\م1ها. وقال ابن الق1ر>ي_ة1: أ%فج_ إ,ف}جاج. الن_عامة، وأ%ج\فل
إ,ج\فال% الظ�ل1يم؛ وأ%ف%ج_ت1 الن_عامة، كذلك.

والف1جاج': الظ�ل1يم ي.بيض واحدة؛ قال:
ب.ي\ضاء م1ث}ل ب.ي\ض.ة الف1جاج,

وحاف1ر¬ م'ف1جÒ: م'ق%ب_ب¬ و.قاح¬، وهو ممود. وف%ج_ الفرس وغيه:
ه.م_ بالع.د\و,.

والف1جe من كل شيء: ما ل ي.ن\ض.ج. وف%جاج.ت'ه: ن.هاء4ت'ه' وق1ل�ة
ن'ض\ج,ه. وب,طYيخ¬ ف1جÒ إ,ذا كان ص'لباv غي ن.ض1يج. وقال رجل من العرب:

الثمار كلها ف1ج_ةD ف الربيع حي تنعقد حت ي'ن\ض1جها ح.رe الق%ي\ظ1
أ%ي تكون ن,يئ%ةv. والف1جe: الن>يء�. الصحاح: الف1جe، بالكسر، الب,طYيخ

الشام1يe الذي تسميه الف�ر\س ال1ن\دي. وكل شيء من الب,طYيخ والفواكه
.Òل ي.نض.ج، فهو ف1ج

ابن ال4عراب: الف�ج'ج' الث©قلء من الناس. ابن سيده: والف%ج_ان
عيود' الك1باس.ة، قال: وقضينا بأ%نه ف%ع\لن لغلبة باب ف%ع\لن على باب

ف%ع_ال�؛ أ%ل ترى إ,ل قوله، صلى ال عليه وسلم، للوفد القائلي له: نن
ب.ن'و غ%ي_ان، فقال: أ%نتم بنو ر.ش\دان%؟ فحمله على باب «غ و ي» ول يمله

على باب «غ ي ن» لغ.4بل%ة زيادة ال4لف والنون.
ورجل ف%ج\ف%ج¬ وف�جاف1ج¬ وف%ج\فاج: كثي الكلم والف%خ\ر با ليس عنده؛

وقيل: هو الكثي الكلم والص>ياح وال%ل%بة؛ وقيل: هو الكثي الكلم بل
ن,ظام؛ وقيل: هو ال�ج.لYب' الص_ي_اح، وال�نثى بالاء، وفيه

ف%ج\ف%ج.ة؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة ل4ب عار,م الكلب ف صفة ب.خ1يل:
أ%غ}ن.ى ابن' عمرو عن ب1يل� ف%ج\فاج\،
ذ1ي ه.ج\م.ة{ ي'خ\ل1ف' حاجات1 الر_اج\

ش'ح\م ن.و.اص1يها، ع1ظام ال3ن\ت.اج\،
ما ض.ر_ها م.سe زمان{ س.ح_اج\

وف حديث عثمان: أ%ن هذا الف�ج\فاج ل يدري أ%ين ال عز وجل؛ هو
ال1ه\ذار ال1ك}ثار من الق%و\ل؛ قال ابن ال4ثي: ويروى الب.ج\باج، وهو

بعناه أ%و قريب منه. وأ%ف%ج_ الرجل� أ%ي أ%سرع.



@فحج: الفحج: تباعد ما بي أ%وساط الس_اق%ي, ف النسان والدابة؛ وقيل:
تباع'د' ما بي الف%خ1ذ%ين؛ وقيل: تباع'د ما بي الرجلي، والنعت

أ%ف}ح.ج'، وال�نثى ف%ح\جاء؛ وقد ف%ح1ج. ف%ح.جاv وف%ح\ج.ة، ال4خية عن
اللحيان. وف الديث: أ%نه بال فلما ف%ح_ج. ر,ج\ليه أ%ي ف%ر_ق%ه'ما.

وال4ف}ح.ج': الذي ف ر,ج\ليه اع\و,جاج¬. ورجل أ%ف}ح.ج' ب.ي>ن'
الف%ح.ج: وهو الذي ت.ت.دان.ى ص'د'ور ق%د.م.ي\ه وت.تباع.د ع.ق1باه وت.ت.ف%ح_ج'

ساقاه'؛ وف الديث ف صفة الد_ج_ال: أ%ع\و.ر أ%ف}ح.ج. وحديث الذي
ي'خ.ر>ب الكعبة: كأ%ن به أ%س\و.د. أ%ف}ح.ج. ي.ق}ل%ع'ها ح.ج.راv ح.ج.راv؛

وداب_ة ف%ح\جاء، وت.ف%ح_ج. وان\ف%ح.ج..
والف%ح\ج، بالتسكي: م1ش\ي.ة ال4ف}ح.ج.

والت_ف%حeج'، مثل الت_ف%شeج,: وهو أ%ن ي'ف%ر>ج بي ر,ج\ل%يه إ,ذا
جلس، وكذلك الت_ف}ح1يج' مثل الت_ف}ش1يج. وأ%ف}ح.ج. الرجل� ح.ل�وبت.ه

إ,ذا ف%ر_ج. ما بي ر,ج\ل%يها ل1ي.ح\ل�ب.ها.
ابن سيده: والف%ح\ج.ل ال4ف}ح.ج'، ز,يد.ت اللم فيه كما قيل: ع.د.د¬
ط%ي\س¬ وط%ي\س.لD أ%ي كثي، ول1ذ%ك%ر النعام ه.ي\ق وه.ي\ق%ل، قال: ول

ي.ع\رف سيبويه اللم زائدة إ,ل ف ع.ب\د.ل.
وف%ح\و.ج: اسم.

والف�ح\ج': بطن، اسم أ%بيهم فحوج.
@فخج: الف%خ.ج': الط�ر\م.ذ%ة؛ وقد ف%خ.ج.ه وف%خ.ج. به. والف%خ.ج':

،vمباي.نة إ,حدى الفخذين لل�خرى، وأ%كثر ذلك ف ال3بل، وقد ف%خ1ج. ف%خ.جا
وهو أ%ف}خ.ج'.

@فخدج: ف%خ\د.ج: اسم شاعر.
@فدج: الف%و\د.ج': ال%و\د.ج، وقيل: هو أ%صغر من ال%ود.ج، والمع

الف%واد1ج وال%واد1ج. وف%و\د.ج الع.روس,: م.ر\ك%ب'ها. وقال اليزيدي: الف%ود.ج'
شيء ي.ت_خ1ذ�ه أ%هل ك1ر\مان، والذي يتخذه ال4عراب ه.ود.ج. وناقة واسعة

الف%ود.ج أ%ي واسعة ال4ر\فاغ,.
والف%و\د.جان: موضع 

(* قوله «والفودجان موضع» هكذا ف الصل بالنون.
وعبارة القاموس وشرحه: والفودجات؛ هكذا ف نسختنا، بالتاء الثناة ف الخر،
والصواب الفودجان مثن؛ قال ذو الرمة إ,ل آخر ما هنا اهـ. ولكن ف معجم



البلدان لياقوت والفودجات، بضم الفاء وفتح الدال وبالتاء: موضع، وأنشد
الشطر الثان من البيت موافقاv لا قاله.)؛ قال ذو الرمة:

ل%ه' ع.ل%ي\هن_، بال%ل}صاء م.ر\ت.ع1ه1،
فالف%و\د.ج.ي\ن,، ف%ج.ن\ب.ي\ واح1ف{، ص.خ.ب'

@فرج: الف%ر\ج': ال%ل%ل� بي الشيئي، والمع ف�ر'وج¬، ل يكس_ر على
غي ذلك؛ قال أ%بو ذؤيب يصف الثور:

فان\صاع. م1ن\ ف%ز.ع�، وس.د_ ف�ر'وج.ه'،
غ�ب\ر¬ ض.وار�، واف1يان1 وأ%ج\د.ع'

ف�روجه: ما بي قوائمه. س.د_ ف�ر'وج.ه أ%ي م.ل4 قوائمه ع.د\واv كأ%ن
الع.د\و. س.د_ ف�روج.ه وم.ل4ها. وافيان: صحيحان. وأ%ج\د.ع: مقطوع
ال�ذ�ن. والف�ر\ج.ة والف%ر\ج.ة: كالف%ر\ج؛ وقيل: الف�ر\ج.ة ال%صاص.ة بي

الشيئي. ابن ال4عراب: ف%ت.حات ال4صابع يقال لا الت_فار,يج'، واحدها
ت1ف}راج¬ 

(* قوله «واحدها تفراج» عبارة القاموس جع تفرجة كزبرجة.)، وخ'ر'وق
الد_راب,ز,ين, يقال لا الت_فار,يج' وال�ل}ف�ق. النضر: ف%ر\ج' الوادي

ما بي ع'د\و.ت.ي\ه1، وهو بط}ن'ه، وف%ر\ج' الطريق منه وف�و\ه.ت'ه.
وف%ر\ج الب.ل: ف%جeه؛ قال:

م'ت.و.س>د1ين ز,مام. ك�لY ن.ج,يبة{،
وم'ف%ر_ج�، ع.ر,ق, ال%ق%ذY، م'ن.و_ق,

وهو الو.ساع' ال�ف%ر_ج' الذي بان م1ر\ف%ق�ه عن إ,بط1ه. والف�ر\ج.ة،
بالضم: ف�ر\ج.ة الائط وما أ%شبهه، يقال: بينهما ف�ر\ج.ة أ%ي ان\ف1راج. وف
حديث صلة الماعة: ول ت.ذ%ر'وا ف�ر'جات الشيطان؛ جع ف�ر\ج.ة، وهو

ال%ل%ل� الذي يكون بي ال�ص.لYي. ف الصeف�وف، فأ%ضافها إ,ل الشيطان
ت.فظ1يعاv لشأ}نا، وح.م\لv على الحتراز منها؛ وف رواية: ف�ر'ج.

الشيطان، جع ف�ر\ج.ة ك%ظ�ل}م.ة وظ�ل%م. والف%ر\ج.ة: الر_احة من ح'ز\ن أ%و
م.ر.ض؛ قال أ�مية بن أ%ب الصلت:
ل ت.ض1يق%ن_ ف ال�مور، فقد ت'ك}ـ

ـش.ف' غ%م_اؤ'ها بغي اح\ت1يال,
ر'ب_ما ت.ك}ر.ه' النeف�وس' من ال4م\ـ
ـر, له ف%ر\ج.ةD، ك%ح.لY الع1قال,



ابن ال4عراب: ف�ر\ج.ة اسم، وف%ر\ج.ةD مصدر.
والف%ر\ج.ة: الت_ف%ص>ي من ال%م>؛ وقيل: الف%ر\ج.ة ف ال4مر؛

والف�ر\ج.ة، بالضم، ف الدار والباب، والعن.يان م'ت.قار,بان؛ وقد ف%ر.ج له
ي.ف}ر,ج ف%ر\جاv وف%ر\ج.ة. التهذيب: ويقال ما لذا الغ.م> من ف%ر\ج.ة ول
ف�ر\ج.ة ول ف1ر\ج.ة. الوهري: الف%ر.ج' من الغم، بالتحريك. يقال:

ف%ر_ج. ال غ%م_ك ت.ف}رياv، وكذلك ف%ر.ج. ال عنك غم_ك ي.ف}ر,ج، بالكسر.
وف حديث عبد ال ابن جعفر: ذ%ك%ر.ت\ أ�مeنا ي'ت\م.نا وج.ع.ل%ت\

ت'ف}ر.ح' له؛ قال أ%بو موسى: هكذا وجدته بالاء الهملة، قال: وقد أ%ضرب
الطبان عن هذه اللفظة فتركها من الديث، قال: فإ,ن كانت بالاء، فهو من

أ%فر.ح.ه إ,ذا غ%م_ه وأ%زال عنه الف%ر.ح.، وأ%ف}ر.ح.ه الد_ي\ن إ,ذا
أ%ث}ق%له، وإ,ن كانت باليم، فهو من ال�ف}ر.ج, الذي ل ع.ش1ية له، فكأ%ن�
أ�م_ه'م أ%رادت\ أ%ن أ%باهم ت'و'فYي. ول عشية لم، فقال النب، صلى ال

عليه وسلم: أ%ت.خاف1ي. الع.ي\لة وأ%نا و.ل1يeه'م؟ والف%ر\ج': الث�غ\ر'
ال%خ'وف، وهو موضع الخافة؛ قال:

ف%غ.د.ت، ك1ل الف%ر\ج.ي, ت.ح\س.ب' أ%ن_ه
م.ول ال%خافة: خ.ل}ف�ها وأ%مام'ها

وجعه ف�ر'وج، س'م>ي ف%ر\جاv ل4نه غي م.س\د'ود. وف حديث ع'م.ر:
ق%د1م. رجل من بعض الف�ر'وج,؛ يعن الث©غ'ور، واحدها ف%ر\ج. أ%بو عبيدة:

الف%ر\جان1 الس>ن\د وخ'راسان�، وقال ال4صمعي: س1ج,س\تان� وخ'راسان�؛
وأ%نشد قول الذل:

على أ%ح.د1 الف%ر\ج.ي\ن, كان% م'ؤ.م_ر,ي
وف عهد الج_اج: اس\ت.ع\م.ل}ت'ك على الف%ر\ج.ي وال1ص\ر.ين,؛

الف%ر\جان1: خ'راسان� وس1ج,س\تان�، وال1ص\ران1: الك�وفة والب,4ص\ر.ة.
والف%ر\ج': الع.و\ر.ة. والف%ر\ج': ش1وار' الرجل والرأ%ة، والمع

ف�ر'وج. والف%ر\ج': اسم لمع س.وآت الرجال والنساء والف1ت\يان وما ح.وال%ي\ها،
كله ف%ر\ج، وكذلك من الد_واب> ونوها من ال%ل}ق. وف التنزيل:

والاف1ظ1ي ف�ر'وج.ه'م والاف1ظات؛ وفيه: والذين هم ل1ف�ر'وج,ه,م حاف1ظون إ,ل
على أ%زواج,هم؛ قال الفراء: أ%راد على ف�روج,ه,م ي'حاف1ظون، فجعل اللم

بعن على، واستثن الثانية منها، فقال: إ,ل على أ%زواج,هم. قال ابن
سيده: هذه حكاية ثعلب عنه قال: وقال مرة: على م1ن قوله: إ,ل على أ%زواج,هم؛



من ص1لة1 م.ل�وم1ي.، ولو جعل اللم بنزلة ال4ول لكان أ%جود.
ورجل ف%ر,ج¬: ل يزال ينكش1ف ف%ر\ج'ه. وف%ر,ج.، بالكسر، ف%ر.جاv. وف

حديث الزبي: أ%نه كان أ%ج\ل%ع. ف%ر,جاv؛ الف%ر,ج': الذي ي.ب\دو ف%ر\ج'ه
إ,ذا ج.ل%س، وينك%ش1ف.

والف%ر\ج': ما بي الي.د.ي\ن والرجلي. وج.ر.ت1 الد_ابة م1ل}ء4
ف�ر'وج,ها، وهو ما بي القوائم، واحدها ف%ر\ج؛ قال:

وأ%نت إ,ذا اس\ت.د\ب.ر\ت.ه'، س.د_ ف%ر\ج.ه
ب,ضاف{ ف�و.ي\ق. ال4ر\ض، لي\س. بأ%ع\ز.ل,

وقول الشاعر:
ش'ع.ب' الع1لف1ي_ات ب.ي\ن. ف�ر'وج,ه,م\،

وال�ح\ص.نات' ع.واز,ب' ال4ط}هار,
الع1لف1ي_ات'، ر,حالD منسوبة إ,ل ع1لف{، رجل من ق�ضاعة%. والف�ر'وج

جع ف%ر\ج، وهو ما بي الر>جلي، يريد أ%نم آث%ر'وا الغ.ز\و. على
أ%طهار نسائهم؛ وكل© ف�ر\ج.ة{ بي شيئي، فهو ف%ر\ج¬ كله، كقوله:

،vكالق%ناة1 وضاب,ئا vم.ي\تا�إ,ل� ك
بالف%ر\ج, ب.ي\ن. ل%بان,ه وي.د1ه\

جعل ما بي يديه ف%ر\جاv؛ وقال امرؤ' القيس:
لا ذ%ن.ب¬ م1ثل� ذ%ي\ل, الع.روس,،

ت.س'دe به ف%ر\ج.ها م1ن د'ب'ر\
أ%راد ما بي ف%خ1ذ%ي الف%ر.س, ور,ج\ل%ي\ها. وف حديث أ%ب جعفر

ال4نصاري: ف%م.لgت' ما بي ف�روجي، جع ف%ر\ج�، وهو ما بي الرجلي. يقال
للفرس: م.ل4 ف%ر\ج.ه وف�ر'وج.ه إ,ذا ع.دا وأ%س\ر.ع به. وس'م>ي ف%ر\ج'

الرأ%ة والرجل ف%ر\جاv ل4نه بي الر>ج\لي. وف�روج' ال4رض:
نواح1يها.وباب م.ف}ر'وج¬: م'ف%ت_ج¬.

ورجلD أ%ف}ر.ج' الث�نايا وأ%ف}ل%ج' الث�نايا، بعن واحد.
وال4ف}ر.ج': العظيم ال4ل}ي.ت.ي\ن, ل ت.كادان ت.ل}تقيان، وهذا ف ال%ب.ش,. رجل

.vأ%ف}ر.ج' وامرأ%ة ف%ر\جاء� ب.ي>نا الف%ر.ج؛ وقد ف%ر,ج. ف%ر.جا
وال�ف%ر_ج' كال4ف}ر.ج,.

والف�ر'ج' والف1ر\ج'، بالكسر: الذي ل ي.ك}ت'م' الس>ر_؛ قال ابن سيده:
وأ�رى الف�ر'ج.، بضم الفاء3 والراء، والف1ر\ج. ل�غ.ت.ي\ن؛ عن كراع.



وق%و\س¬ ف�ر'ج¬ وفار,ج¬ وف%ر,يج¬: م'ن.ف�ج.ة� الس>ي.ت.ي\ن,، وقيل: هي
الن_ات1ئ%ة عن الو.ت.ر,، وقيل: هي الت بان% و.ت.ر'ها عن ك%ب,د1ها.

والف%ر.ج': ان\ك1شاف' الك%ر\ب وذهاب' الغ.م>. وقد ف%ر.ج. ال عنه
وف%ر_ج. فان\ف%ر.ج. وت.ف%ر_ج.. ويقال: ف%ر.ج.ه ال وف%ر_جه؛ قال

الشاعر:يا فار,ج. ال%م> وكش_اف الك�ر.ب\
وقول أ%ب ذؤ.يب:

فإ,ن ص.ب.ر\ت' الن_ف}س. ب.ع\د. ابن, ع.ن\ب.س�،
وقد ل%ج_، م1ن\ ماء3 الشeؤ'ون1، ل%ج'وج'
ل1ي'ح\س.ب. ج.ل}داv، أ%و ل1ي'خ\ب.ر. شام1ت¬،

وللش_ر>، ب.ع\د. القار,عات1، ف�ر'وج'
يقول: إ,ن ص.ب.ر\ت' على ر'ز\ئي بابن ع.ن\ب.س� ل�ح\س.ب. ج.ل}داv أ%و

ل1ي'خ\ب.ر شامت¬ بت.ج.ل©دي فينكسر ع.ن؛ ويوز أ%ن يكون قوله ف�ر'وج¬، جع
ف%ر\جة على ف�روج ك%ص.خ\رة{ وص'خ'ور، ويوز أ%ن يكون مصدراv لف%ر.ج.

ي.ف}ر,ج' أ%ي ت.ف%رeج¬ وانكشاف.
أ%بو زيد: يقال ل1ل}م'ش\ط1 النح1يت' وال�ف%ر_ج' وال1ر\ج.ل�؛ وأ%نشد

ثعلب لبعضهم يصف رجلv شاهد الزور:
ف%ات.ه' ال%ج\د' والع.لء�، فأ%ض\ح.ى

ي.ن\ق�ص' ال%ي\س. بالن_ح1يت1 ال�ف%ر_ج
(* قوله «ينقص اليس» كذا ف الصل، ومثله ف شرح القاموس.)

التهذيب: ف حديث ع.ق1يل�: أ%د\ر,ك�وا القوم. على ف%ر\ج.ت1هم أ%ي على
ه.زي.ت1هم، قال: وي'ر\وى بالقاف والاء3. والف%ريج': الظ�اه1ر' البار,ز'

:vن\ك%ش1ف'، وكذلك ال�نثى؛ قال أ%بو ذؤ.يب يصف د'ر_ة�ال
بك%ف�ي\ ر.قاح1ي¼ ي'ريد' ن.ماء4ها،

ل1ي'ب\ر,ز.ها للب.ي\ع,، ف%ه\ي. ف%ريج'
ك%ش.ف. عن هذه الدeر_ة غ1طاء4ها ل1ي.راها الناس.

ورجل ن,ف}ر,ج¬ ون,ف}ر,ج.ةD ون,ف}راج¬ ون,ف}ر,جاء�، مدود: ينكشف عند
الرب. ون,ف}ر,ج¬ ون,ف}ر,جةD، وت1ف}ر,ج¬ وت1ف}ر,ج.ةD: ضعيف ج.بانD؛ أ%نشد

ثعلب:
ت1ف}ر,ج.ة� الق%ل}ب, ق%ل1يل� الن_ي\ل,،

ي'ل}ق%ى ع.ليه ن,يد'3لن� الل�ي\ل,



أ%و أ%نشد:
ت1ف}ر,ج.ة� الق%ل}ب, ب.خ1يلD بالن_يل،

ي'ل}قى عليه الن>يد�1لن� بالليل
ويروى ن,ف}ر,جةD. والن>ف}ر,ج': الق%ص_ار'. وامرأ%ة ف�ر'ج¬:

.Dض'ل�م'ت.ف%ض>ل%ةD ف ثوب�، ي'مان,يةD، كما تقول: أ%هل ن.ج\د ف
وم.ر.ةD ف%ريج¬: قد أ%ع\ي.ت\ من الولدة. وناق%ةD ف%ريج¬: كال�ة،

ش'ب>ه.ت\ بالرأ%ة الت قد أ%عيت من الولدة؛ قال ابن سيده: هذا قول كراع،
وقال مر�ة: الف%ريج' من ال3بل الذي قد أ%ع\يا وأ%ز\ح.ف.. ونعجة ف%ريج¬

إ,ذا ول%دت فانف%ر.ج و.ر,كاها؛ أ%نشده أ%بو عمرو مستشهداv به على مخ:
أ%م\سى ح.بيب¬ كالف%ريج, رائ1خا

وال�فر.ج': ال%م1يل� الذي ل و.ل%د. له، وقيل: الذي ل عشية له؛ عن
ابن ال4عراب. وال�ف}ر.ج': الق%ت1يل ي'وج.د ف ف%لة{ من ال4رض. وف
الديث: الع.ق}ل� على السلمي عام_ةv؛ وف الديث: ل ي'ت\ر.ك ف

ال3سلم م'ف}ر.ج¬؛ يقول: إ,ن و'ج,د. ق%ت1يلD ل ي'عرف قاتله و'د1ي. من بيت مال
ال3سلم ول ي'ترك، ويروى بالاء3 وسيذكر ف موضعه. وكان ال4صمعي يقول:

هو م'ف}ر.ح¬، بالاء3، وي'ن\ك1ر قول%هم م'ف}ر.ج¬، باليم؛ وروى أ%بو
عبيد عن جابر الع\ف1ي�: أ%نه هو الرجل الذي يكون ف القوم من غيهم فحق_

عليهم أ%ن ي.ع\ق1لوا عنه؛ قال: وسعت ممد بن السن يقول: يروى باليم
والاء3، فمن قال م'ف}ر.ج، باليم، فهو القتيل ي'وج.د بأ%رض ف%لة، ول يكون

عنده ق%ر\يةD، فهو ي'ودى من بيت الال ول ي.ب\ط�ل� د.م'ه، وقيل: هو
الرجل يكون ف القوم من غيهم فيلزمهم أ%ن ي.ع\ق1لوا عنه، وقيل: هو الثقل

بق دية أ%و ف1داء� أ%و غ�رم. وال%ف}روج': الذي أ%ثقله الدين 
(* قوله

«والفروج الذي أ%ثقله الدين» مقتضى ذكره هنا أ%نه باليم. قال ف شرح
القاموس: وصوابه بالاء، وتقدم للمصنف ف هذه الادة ف شرح حديث عبد ال بن

جعفر ما يؤخذ منه ذلك. وكذا يؤخذ من القاموس ف مادة فرج.).
،vف}ر.ج أ%ن ي'س\ل1م. الرجل ول ي'وال أ%حدا�وقال أ%بو عبيدة: ال

فإ,ذا جن جناية كانت ج,ناي.ت'ه على ب.ي\ت الال ل4نه ل عاق1لة له؛ وقال
بعضهم: هو الذي ل د1يوان% له. ابن ال4عراب: ال�ف}ر.ج الذي ل مال له،

وال�ف}ر.ج الذي ل عشية له.



ويقال: أ%ف}ر.ج. القوم' عن ق%ت1يل� إ,ذا ان\ك%ش.ف�وا، وأ%ف}ر.ج. فلن عن
مكان كذا وكذا إ,ذا حل� به وتركه، وأ%ف}ر.ج. الناس عن طريقه أ%ي

ان\ك%ش.ف�وا. وف%ر.ج. فاه': ف%ت.ح.ه' للمو\ت1؛ قال ساعدة بن جؤ.ية:
ص1ف}ر, ال%باء4ة ذ1ي ه41ر\س.ي\ن, م'ن\ع.ج,ف{،

إ,ذا ن.ظ%ر\ت. إ,ل%ي\ه ق�ل}ت.: قد ف%ر.جا
والف%رeوج': الف%ت1يe من ولد الدeجاج، والضم فيه لغة، رواه اللحيان.

وف%رeوجة الدeجاجة1 تمع ف%راريج.، يقال: د'جاجة م'ف}ر,ج¬ أ%ي ذات
ف%راريج.. والف%رeوج'، بفتح الفاء3: الق%باء�، وقيل: الف%رeوج ق%باء# فيه

ش.قÒ من خ.ل}ف1ه. وف الديث: صلى بنا النب، صلى ال عليه وسلم،
ويعليه ف%رeوج¬ من ح.رير�. وف%رeوج: ل%ق%ب' إ,براهيم بن ح.و\ران%؛ قال بعض

الشعراء3 ي.ه\ج'وه:
ي'ع.ر>ض' ف%رeوج' بن' ح.و\ران% ب,ن\ت.ه،
كما ع'ر>ض.ت\ للم'ش\ت.رين. ج.ز'ور'
ل%حى ال� ف%رeوجاv، وخ.ر_ب. دار.ه

وأ%خ\زى بن ح.و\ران% خ1ز\ي. ح.م1ي
وف%ر.ج¬ وفر_اج¬ وم'ف%ر>ج¬ أ%ساء. وبنو م'ف}ر,ج�: بطن.

@فربج: اف}ر.ن\ب.ج. ج,ل}د' ال%م.ل,: ش'و,ي ف%ي.ب,س.ت\ أ%عاليه، وكذلك
vإ,ذا أ%صابه ذلك من غي ش.ي¼، وهو مصدر ش.و.ي\ت'؛ قال الشاعر يصف ع.ناقا

ش.واها وأ%كل منها:
فآك�ل� م1ن\ م'ف}ر.ن\ب,ج� بي جلدها

@فرتج: الف1ر\تاج': س1م.ةD من س1مات1 ال3بل حكاه أ%بو عبيد ول يل9 هذه
السمة%. وف1ر\تاج¬: موضع، وقيل: موضع ف بلد طي>ئ{؛ أ%نشد سيبويه:

أ%ل ت.س.لي ف%ت'خ\ب,ر.ك1 الرeسوم'،
على ف1ر\تاج.، والط�ل%ل� الق%دي'؟

وأ%نشد ابن ال4عراب:
قلت' ل1ح.ج\ن� وأ%ب الع.ج_اج,:

أ%ل ال%قا ب,ط%ر.ف%ي\ ف1ر\تاج,
@فرزج: الف%ي\ر'وز.ج': ض.ر\ب¬ من ال4صباغ,.

@فسج: الفاس1ج' من ال3بل: الل�ق1ح'، وقيل: اللقح' مع س1م.ن�، وقيل:
هي الائ1ل السمينة، والمع ف%واس1ج' وف�س_ج¬؛ قال:



والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1سا
والفاس1ج.ة� من ال3بل: الت ض.ر.ب.ها الف%ح\ل قبل أ%وان,ها؛ ف%س.ج.ت\

ت.ف}س'ج' ف�سوجاv. النضر: الفاس1ج' الت ح.م.ل%ت\ ف%ز.م_ت بأ%ن\ف1ها
واس\ت.ك}ب.ر.ت\؛ أ%بو عمرو: وهي الس_ريعة الشاب_ة�؛ الليث: هي الت

أ%ع\ج.ل%ها الفح\ل� ف%ض.ر.ب. قبل وق}ت1 ال%ض\ر.ب,؛ وقال ف الشاء3: وهي ف
النeوق, أ%ع\ر.ف' عند العرب. ال4صمعي: الفاس1ج' والفاش1ج': العظيمة من

ال3بل، قال: وبعض العرب يقول ها الامل؛ وأ%نشد:
ت.خ\دي با كل© خ.ن'وف{ فاس1ج

@فشج: ف%ش.ج.ت1 الناقة� وت.ف%ش_ج.ت\ وان\ف%ش.ج.ت\: ت.فاج_ت\
وت.ف%ر\ش.ح.ت\ ل1ت'ح\ل%ب. أ%و ت.ب'ول%؛ وف حديث جابر: تف%ش_ج.ت\ ث بال%ت\، يعن

الناقة؛ هكذا رواه الطاب، ورواه الميدي: ف%ش.ج_ت\، بتشديد اليم،
والفاء زائدة للعطف. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�اv دخل مسجد رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، فف%ش.ج. فبال%؛ قال: ورواه بعضهم ف%ش_ج.. قال أ%بو عبيد:
الف%ش\ج' ت.ف}ريج' ما بي الر>ج\ل%ي\ن, دون الت_فاج>؛ قال ال4زهري:

رواه أ%بو عبيد بتشديد الشي.
والت_ف}ش1يج': أ%شدe من الف%ش\ج,، وهو تفريج ما بي الرجلي. الوهري:

.vف%ش.ج. فبال% أ%ي فر_ج. بي رجليه، وكذلك ف%ش_ج. ت.ف}ش1يجا
والت_ف%شeج' م1ث}ل� الت_ف%ح'ج,.

وت.ف%ش_ج. الرجل: ت.ف%ح_ج.. الليث: الت_ف%شeج': الت_ف%حeج' على
النار.

@فضج: ان\ف%ض.ج.ت1 الق�ر\حة�: ان\ف%ت.ح.ت. وان\ف%ض.ج. بطنه: اس\ت.ر\خ.ت\
م.راق©ه'. وكل© ما ع.ر'ض. كال%ش\د'وخ,، فقد ان\ف%ض.ج.؛ ابن ال4عراب:

رجل ع1ف}ض.اج¬ وم1ف}ضاج¬، وهو العظيم' الب.ط}ن ال�س\ت.ر\خ1يه1. وف
eحديث ع.م\رو بن العاص أ%نه قال لعاوية: لقد ت.لف%ي\ت' أ%م\ر.ك. وهو أ%شد

ان\ف1ضاجاv من ح'ق> الك%ه\و.ل, أ%ي أ%شدe اس\ت1ر\خاءé وض.ع\فاv من بي
الع.ن\كبوت1.

وت.ف%ض_ج. بدنه بالشحم: تشقق، وهو أ%ن يأ}خذ مأ}خذه ف%ت.ن\ش.ق_
ع'ر'وق' الل�حم, ف مداخ1ل, الشح\م بي ال%ضاب,ع. وت.ف%ض_ج. ع.ر.قاv: سال؛

قال العجاج:
بعد وأ%ما بدن'ه' ت.ف%ض_جا



(* قوله «بعد واما إل» كذا بالصل.)
شر: يقال قد ان\ف%ض.ج.ت1 الدل}و'، باليم، إ,ذا سال ما فيها من الاء.

وان\ف%ض.ج. فلن بالع.رق, إ,ذا سال به؛ قال ابن مقبل:
وم'ن\ف%ض1جات{ بال%م1يم,، كأ%ن_ما

ن'ض1ح.ت\ ل�ب'ود' س'ر'وج,ها ب,ذ1ناب,
قال: ويقال بالاء أ%يضاv ان\ف%ض.خ.ت\؛ يعن الدلو. ويقال: ان\ف%ض.ج.ت\

س'ر_ت'ه إ,ذا انفتحت\. وكل شيء ت.و.س_ع.، فقد ت.ف%ض_ج.؛ وقال الكميت:
ي.ن\ف%ض1ج' ال�ود' من ي.د.ي\ه1، كما
ي.ن\ف%ض1ج' ال%ود'، ح1ي ي.نس.ك1ب'

وقال ابن أ%حر:
أ%ل ت.س\م.ع\ بفاض1ج.ة1 الد>يارا

(* قوله «قال ابن أ%حر أ%ل تسمع إل» كذا بالصل.)
حيث ان\ف%ض.ج. وات_س.ع.؛ وقال ابن شيل: ان\ف%ض.ج. ال�ف�ق' إ,ذا تبي.

وفلن ي.ت.ف%ض_ج' ع.ر.قاv إ,ذا ع.ر,قت\ أ�ص'ول� شعره ول ي.ب\ت.ل�.
@فلج: ف1ل}ج' كلY ش.يء�: ن,ص\ف�ه.

وف%ل%ج الشيءé بينهما ي.ف}ل1ج'ه، بالكسر، ف%ل}جاv: ق%س.م.ه بن,ص\ف%ي\ن,.
والف%ل}ج': الق%س\م'. وف حديث عمر: أ%نه ب.ع.ث% ح'ذ%ي\ف%ة% وعثمان% بن.

ح'ن.يف{ إ,ل الس�واد1 ف%ف%ل%ج.ا ال1ز\ية% على أ%ه\ل1ه1؛ ال4صمعي:
يعن ق%س.ماها، وأ%ص\ل�ه من الف1ل}ج، وهو ال1ك}ي.ال� الذي يقال له
الفال1ج'، قال: وإ,نا سيت الق1س\مة� بالف%ل}ج, ل4ن خراجهم كان
طعاماv.شر: ف%ل�ج\ت' الال% بينهم أ%ي ق%س.م\ت'ه؛ وقال أ%بو دواد:

،vج' الل�ح\م. ن,يئاYف%ف%ر,يق¬ ي'ف%ل
وف%ر,يق¬ ل1طاب,خ1يه1 ق�تار'

وهو ي'ف%لYج ال4مر أ%ي ينظر فيه وي'ق%س>م'ه وي'د.ب>ره'. الوهري:
ف%ل%ج\ت' الشيء بينهم أ%ف}ل1ج'ه، بالكسر، ف%ل}جاv إ,ذا قسمته. وف%ل%ج\ت'

الشيء فلg1ج.ي\ن, أ%ي ش.ق%ق}ت'ه ن,صفي، وهي الف�ل�وج'؛ الواحد ف%ل}ج¬
وف1ل}ج¬. وف%ل%ج\ت' ال1ز\ي.ة% على القوم إ,ذا فرضتها عليهم؛ قال أ%بو عبيد:
هو مأ}خوذ من الق%ف1يز الفال1ج,. وف%ل%ج\ت' ال4رض. للزراعة؛ وكل شيء

ش.ق%ق}ت.ه، فقد ف%ل%ج\ت.ه.
والف%ل©وج.ة�: ال4رض ال�ص\ل%ح.ة� ل1لز_ر\ع، والمع ف%لل1يج'، ومنه



سي موضع¬ ف الف�رات ف%ل©وجة%. وت.ف%ل�ج.ت\ قد.مه: ت.ش.ق�ق%ت\.
والف%ل}ج' والف%ال1ج': البعي ذ�و السنام.ي، وهو الذي بي الب'خ\ت>

والع.ر.ب>، سي بذلك ل4ن سنامه ن,صفان، والمع الف%وال1ج'. وف الصحاح:
الف%ال1ج' المل الضخم ذو السنامي يمل من الس>ن\د1 ل1ل}ف1ح\ل%ة. وف

الديث: أ%ن� فال1جاv ت.ر.د_ى ف بئر، هو البعي ذو السنامي، سي بذلك
ل4ن سناميه يتلف م.ي\ل�هما.

،vل1ج. ف%ال1جا�والفال1ج': ر,يح¬ يأ}خذ ال3نسان فيذهب بشقYه، وقد ف
فهو م.ف}ل�وج¬؛ قال ابن دريد: ل4نه ذهب نصفه، قال: ومنه قيل لش'ق�ة1

البيت ف%ل1يج.ةD. وف حديث أ%ب هريرة: الفال1ج' داء� ال4نبياء؛ هو داء#
معروف ي'ر.خ>ي بعض. البدن؛ قال ابن سيده: وهو أ%حد ما جاء من الصادر على

مثال فاعل. وال%ف}ل�وج': صاحب الفال1ج,، وقد ف�ل1ج..
والف%ل%ج': الف%ح.ج' ف الس_اق%ي,، وقال: وأ�صل الف%ل}ج, الن>صف' من
كل شيء�، ومنه يقال: ض.ر.ب.ه الفال1ج' ف الس_اق%ي,، ومنه قولم:

ك�رÒ بالفال وهو نصف الك�ر> الكبي.
وأ%م\ر¬ م'ف%ل�ج¬: ليس ب,م'س\تق1يم� على جهت1ه1.

والف%ل%ج': تباع'د' الق%د.م.ي, أ�خ'راv. ابن سيده: الف%ل%ج' ت.باع'د'
،vما بي الس_اق%ي\ن,. وف%ل%ج' ال4سنان: تباع'د¬ بينها؛ ف%ل1ج. ف%ل%جا

وهو أ%ف}ل%ج'، وث%غ\ر¬ م'ف%ل�ج¬ أ%ف}ل%ج'، والف%ل%ج' بي ال4سنان. ورجل
أ%ف}ل%ج' إ,ذا كان ف أ%س\نان,ه ت.ف%رeق¬، وهو التفليج أ%يضاv. التهذيب:

،vوالف%ل%ج' ف ال4سنان تباعد ما بي الث9نايا والر_باع1يات خ1ل}قة
فإ,ن ت'ك�لYف.، فهو التفليج'.

ورجل أ%ف}ل%ج' ال4سنان1 وامرأ%ة ف%ل}جاء� ال4سنان1، قال ابن دريد: ل
بد من ذكر ال4سنان، وال4فلج أ%يضاv من الرجال: البعيد ما بي الثديي.

ورجل م'ف%ل�ج' الثنايا أ%ي م'ن\ف%ر,ج'ها، وهو خلف ال�تراص>
ال4سنان، وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان م'ف%ل�ج. ال4سنان1، وف

رواية: أ%ف}ل%ج. ال4سنان1. وف الديث: أ%نه ل%ع.ن. ال�ت.ف%لYجات1
للح'س\ن,، أ%ي النساء4 اللت ي.ف}ع.ل}ن. ذلك بأ%سنانن رغبة ف التحسي.

وف%ل%ج' الساق%ي\ن,: تباعد ما بينهما. والف%ل%ج': انق1لب' القدم على
الو.ح\ش1ي� وزوال الك%ع\ب,.

وقيل: ال4ف}ل%ج' الذي اع\و,جاج'ه ف ي.د.ي\ه1، فإ,ن كان ف رجليه، فهو



أ%ف}ح.ج'. و.ه.ن¬ أ%ف}ل%ج': متباع1د' ال4س\ك%ت.ي\ن,. وف%رس¬ أ%ف}ل%ج':
vم'ت.ب.اع1د' ال%ر\ق%ف%ت.ي\ن,، ويقال من ذلك كله: ف%ل1ج. ف%ل%جا

وف%ل%جةv، عن اللحيان. وأ%م\ر¬ م'ف%ل�ج¬: ليس على اس\ت1قامة{.
والف1ل}جة�: الق1ط}عة� من الب,جاد1. والف%ل1يجة� أ%يضاv: ش'ق�ة من

ش'ق%ق, ال1باء، قال ال4صمعي: ل أ%دري أ%ين تكون هي؟ قال عمرو بن
ل%ج.إ�:ت.م.ش_ى غي. م'ش\تم1ل� ب,ث%و\ب�،

س1وى خ.لY الف%ل1يجة1 بال1لل,
:Yذ%ل�قال ابن سيده: وقول سلمى بن ال�ق}ع.د ال

ل%ظ%ل�ت\ عليه أ©مe ش1ب\ل� كأ%ن_ها،
إ,ذا ش.ب,ع.ت\ منه، ف%ل1يج¬ م'م.د_د'

يوز أ%ن يكون أ%راد ف%ل1يج.ةv م'م.د_د.ةv، فحذف، ويوز أ%ن يكون ما
يقال بالاء وغي الاء، ويوز أ%ن يكون من المع الذي ل يفارق واحده

إ,ل بالاء.
والف%ل}ج': الظ�ف%ر' والف%و\ز'؛ وقد ف%ل%ج. الرجل� على خ.ص\م1ه
ي.ف}ل�ج' ف%ل}جاv. وف الثل: م.ن\ ي.أ}ت1 ال%ك%م. و.ح\د.ه ي.ف}ل�ج\.

وأ%ف}ل%ج.ه ال عليه ف%ل}جاv وف�ل�وجاv، وف%ل%ج. القوم. وعلى القوم,
ي.ف}ل�ج' وي.ف}ل1ج' ف%ل}جاv وأ%ف}ل%ج.: فاز.. وف%ل%ج. س.ه\م'ه وأ%ف}ل%ج.:

فاز. وهو الف�ل}ج'، بالضم. والسه\م' الفال1ج': الفائ1ز¬. وف%ل%ج.
ب'ج_ت1ه وف حجته ي.ف}ل�ج' ف�ل}جاv وف%ل}جاv وف%ل%جاv وف�ل�وجاv، كذلك؛

وأ%ف}ل%ج.ه على خ.ص\م1ه: غ%ل�ب.ه وف%ض_ل%ه.
وفال%ج. فلناv ف%ف%ل%ج.ه ي.ف}ل�ج'ه: خاص.مه فخص.م.ه وغ%ل%ب.ه.

وأ%ف}ل%ج. ال� حجته: أ%ظ}ه.رها وق%و_م.ها، والسم من جيع ذلك الف�ل}ج'
والف%ل%ج'، يقال: لن الف�ل}ج' والف%ل%ج'؟ ورجل فال1ج¬ ف ح'ج_ته وف%ل}ج¬، كما

�يقال: بال1غD وب.ل}غD، وثابت¬ وث%ب\ت¬. والف%ل}ج': أ%ن ي.ف}ل�ج. الرجل
أ%صحاب.ه ي.ع\ل�وهم وي.ف�وت'ه'م\.

وأ%نا من هذا ال4مر فال1ج' بن' خ.لوة% أ%ي ب,ريء#؛ فال1ج¬: اسم رجل،
وهو فال بن خ.لوة% ال4شجعي؛ وذلك أ%نه قيل لفال بن خ.لوة% يوم

الر_ق%م, لا ق%ت.ل% أ�ن.ي\س¬ ال4س\رى: أ%ت.ن\ص'ر' أ�ن.ي\ساv؟ فقال: إ,ن>ي
منه بريء.

أ%بو زيد: يقال للرجل إ,ذا وقع ف أ%مر قد كان منه بعزل: كنت. من هذا



فال1ج. بن. خ.لوة% يا فت. ال4صمعي: أ%نا من هذا فال بن خلوة أ%ي أ%نا
منه بريء؛ ومثله: ل ناقة% ل ف هذا ول ج.م.ل%؛ رواه شر لبن هانئ،

عنه.
والف%ل%ج'، بالتحريك: النهر، وقيل: النهر الصغي، وقيل: هو الاء

الاري؛ قال عبيد:
أ%و ف%ل%ج¬ ب,ب.ط}ن, واد{

للماء3، من ت.ح\ت1ه، ق%س3يب'
الوهري: ولو روي ف ب'طون1 واد{، لستقام. وزن البيت، والمع أ%ف}لج¬؛

وقال ال4عشى:
فما ف%ل%ج¬ ي.س\ق1ي ج.داو,ل% ص.ع\ن.ب.ى،

له م.ش\ر.ع¬ س.ه\لD إ,ل كلY م.و\ر,د1
الوهري: والف%ل}ج نر صغي؛ قال العجاج:

ف%ص.ب>حا ع.ي\ناv ر,وÝى وف%ل}جا
قال: والف%ل%ج'؛ بالتحريك، لغة فيه؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده:

ت.ذ%ك�را ع.ي\ناv ر,وÝى وف%ل%جا
بتحريك اللم؛ وبعده:

ف%راح. ي.ح\د'وها وبات. ن.ي\ر.جا
الن_ي\ر.ج': السريعة؛ ويروى:

ت.ذ%ك�را ع.ي\ناv ر.واءé ف%ل%جا
يصف حاراv وأ�ت'ناv. والاء# الر>وي: الع.ذ}ب'، وكذلك الر_واء�،

والمع أ%ف}لج¬؛ قال امرؤ القيس:
ب,ع.ي\ن.ي_ ظ�ع\ن' ال%ي>، ل�ا ت.ح.م_ل�وا

ل%دى جان,ب, ال4ف}لج,، من\ ج.ن\ب, ت.ي\م.را
وقد يوصف به، فيقال: ماء ف%ل%ج¬ وعي ف%ل%ج، وقيل: الف%ل%ج' الاء

الاري من العي؛ قاله الليث وأ%نشد:
تذك}4را عيناv ر.واءé ف%ل%جا

وأ%نشد أ%بو نصر:
تذك�را عيناv ر,وÝى وف%ل%جا

والر>وى: الكثي. والف�ل�ج': الساق1ية� الت ت.ج\ري إ,ل جيع الائط1.
والف�ل}جان�: سواقي الز_ر\ع. والف%ل%جات': ال%زار,ع'؛ قال:



د.ع'وا ف%ل%جات1 الشام,، قد\ حال د'ون.ها
ط1عانD، كأ%ف}واه1 الخاض, ال4وار,ك1

وهو مذكور ف الاء.
والف%ل©وجة�: ال4رض الطي>ب.ة� الب.ي\ضاء� ال�س\ت.خ\ر.جة� للزراعة1.

والف%ل%ج': الصبح؛ قال حيد بن ثور:
عن الق%رام1يص, بأ%ع\لى لح1ب�
م'ع.ب_د{، من ع.ه\د1 عاد{، كالف%ل%ج\

وان\ف%ل%ج. الصب\ح': كان\ب.ل%ج..
والفال1ج' والف1ل}ج': م1كيالD ضخم معروف؛ وقيل: هو الق%ف1يز، وأ%صله

بالسeر\يانية فالغاء، فع'ر>ب؛ قال العدي يصف المر:
أ�ل}ق1ي. فيها ف1ل}جان1 م1ن\ م1س\ك1 دا

ر,ين.، وف1ل}ج¬ م1ن\ ف�ل}ف�ل� ض.ر,م,
قال سيبويه: الف%3ل}ج الص>ن\ف' من الناس؛ يقال: الناس' ف1ل}جان1 أ%ي

ص1ن\فان1 من داخل� وخارج؛ قال السياف: الف41ل}ج' هو الص>ن\ف' والن>ص\ف'
مشتق من الف1ل}ج, الذي هو الق%ف1يز'، فالف1لج على هذا القول عرب، ل4ن

سيبويه إ,نا حكى الفلج على أ%نه عرب، غي مشتق� من هذا ال4عجمي؛ وقول
ابن طفيل:

ت.و.ض_ح\ن. ف ع.ل}ياء ق%ف}ر� كأ%ن_ها
م.هار,ق' ف%ل©وج�، ي'عار,ض\ن. تالي.ا

ابن جنبة: الف%ل©وج' الكات1ب'. والف%ل}ج' والف�ل}ج': الق%م\ر'. وف
حديث علي، رضي ال عنه: إ,ن ال�س\ل1م، ما ل ي.غ\ش. دناءةv ي.خ\ش.ع' لا

إ,ذا ذ�ك1ر.ت\ وت'غ\ري به ل1ئام. الناس، كالياس1ر, الفال1ج,؛ الياس1ر':
ال�قام1ر'؛ والفال1ج': الغالب' ف ق1مار,ه. وقد ف%ل%ج. أ%صحاب.ه وعلى

أ%صحاب,ه إ,ذا غ%ل%ب.هم. وف الديث: أ%يeنا ف%ل%ج. ف%ل%ج. أ%صحابه. وف
حديث سعد: فأ%خذ}ت' س.ه\مي الفال1ج. أ%ي القام1ر. الغالب.، قال: ويوز أ%ن

يكون السهم. الذي سبق به الن>ضال. وف حديث م.ع\ن, ابن يزيد.: بايعت رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، وخاص.م\ت' إ,ليه ف%أ%ف}ل%ج.ن أ%ي ح.ك%م. ل

وغ%ل�ب.ن على خ.ص\م1ي.
.Dراها، الواحدة ف%ل©وجة�وف%لل1يج' الس_واد1: ق

وف%ل}ج¬: اسم بلد، ومنه قيل لطريق يأ}خذ من طريق البصرة إ,ل اليمامة:



طريق' ب.ط}ن, ف%ل}ج�. ابن سيده: وف%ل}ج¬ موضع بي الب.ص\رة1 وض.ر,ي_ة%
مذكر، وقيل: هو واد بطريق البصرة إ,ل مكة، ببطنه م.ناز,ل� للحاج�، مصروف؛

قال ال4ش\ه.ب' بن ر'م.ي\ل%ة:
وإ,ن� الذي حان.ت\ ب,ف%ل}ج� د1ماؤ'ه'م\

ه'م' الق%و\م'، ك�ل© الق%و\م,، يا أ�م_ خال1د1
قال ابن بري: النحويون يستشهدون بذا البيت على حذف النون من الذين

لضرورة الشعر، وال4صل فيه وإ,ن الذين؛ كما جاء ف بيت ال4خطل:
أ%ب.ن ك�ل%ي\ب�، إ,ن� ع.م_ي_ الل�ذا

ق%ت.ل ال�ل�وك.، وف%ك�كا ال4غ}لل
:�أ%راد اللذان، فحذف النون ضرورة. وال3ف}ل1يج': موضع. والف%ل©وجة

ق%ر\ي.ةD من ق�رى الس_واد1. وف%ل©وج¬: موضع. والف%ل%ج': أ%رض لبن
ج.ع\د.ة% وغيهم من ق%ي\س� من ن.ج\د{. وف الديث ذكر ف%ل%ج�؛ هو بفتحتي، قرية

عظيمة من ناحية اليمامة وموضع باليمن من مساكن عاد{؛ وهو بسكون اللم،
واد{ بي الب.ص\رة1 وح1م.ى ض.ر,ي_ة%. وفال1ج¬: اسم؛ قال الشاعر:

م.ن\ كان% أ%ش\ر.ك. ف ت.ف%رeق, فال1ج�،
ف%ل%ب'ون'ه ج.ر,ب.ت\ م.عاv وأ%غ%د_ت1

@فنج: الف%ن.ج': إ,ع\راب' الف%ن.ك، وهو داب_ة ي'ف}ت.رى بلده أ%ي
ي'ل}ب.س' منه ف1راء#. ابن ال4عراب: الف�ن'ج' الثقلء من الرجال.

@فنزج: الف%ن\ز.ج.ة� والف%ن\ز.ج': الن_ز.وان�، وقيل: هو الل�ع1ب' الذي
يقال له الد_س\ت\ب.ن\د\؛ يعن به ر.ق}ص. الوس,، وف الصحاح: رقص

الع.ج.م, إ,ذا أ%خذ بعضهم يد بعض وهم ي.ر\ق�صون%؛ وأ%نشد قول العجاج:
ع.ك}ف. الن_بيط1 ي.ل}ع.ب'ون% الف%ن\زجا

قال ابن السكيت: هي ل�ع\ب.ةD لم تسمى ب.ن\ج.كان} بالفارسية، فع'ر>ب،
وف الصحاح هو بالفارسية: ب.ن\ج.ه\. ابن ال4عراب: الف%ن\ز.ج' ل%ع1ب'

الن_بيط1 إ,ذا ب.ط1روا، وقيل: هي ال4يام' ال�س\ت.ر.ق%ة� ف ح1ساب,
الف�ر\س,.

@فهج: الف%ي\ه.ج': من أ%ساء ال%م\ر,، وقيل: هو من ص1فات1ها؛ قال:
vج.ي\د.ر,ي_ة vأ%ل يا اص\ب,حان ف%ي\ه.جا

باء3 س.حاب�، ي.س\ب,ق' ال%ق_ باط1لي
ج.ي\د.ر,ي_ة: منسوبة إ,ل قرية بالشام يقال لا ج.ي\د.ر¬، وقيل: منسوبة



إ,ل ج.د.ر� موضع هنالك أ%يضاv، ن.س.باv على غي قياس، وقيل: الف%ي\ه.ج'
ال%م\ر' فارسيÒ م'ع.ر_ب¬. والق�: الوت'. والباط1ل�: الل�ه\و،

وقيل: الف%ي\ه.ج' المر الصافية. ابن ال4نباري: الف%ي\ه.ج' اسم م'خ\ت.ل%ق¬
للخمر، وكذلك الق1ن\ديد' وأ�مe زن\ب.ق�؛ وقيل: الف%ي\ه.ج' ما ت'كال� به

المر، فارسي معرب؛ واستشهد بقوله:
vج.د.ر,ي_ة vأ%ل يا اص\ب,ح1ينا ف%ي\ه.جا

قال ابن بري: البيت لعبد بن س.ع\ن.ةv، وصواب إ,نشاده: أ%ل يا
اص\ب,حان، ل4نه ياط1ب' صاح1ب.ي\ه1؛ وقبله:

أل4 يا اص\ب,حان ق%ب\ل% ل%و\م, الع.واذ1ل,،
وق%ب\ل% وداع�، من ز'ن.ي\بة%، عاج,ل,

قال: وج.در,ي_ة منسوبة إ,ل ج.د.ر.، قرية بالشام.
@فوج: الفائ1ج' والف%و\ج': الق%ط1يع' من الناس، وف الصحاح: الماعة من

الناس. وقوله تعال: هذا ف%و\ج¬ م'ق}ت.ح1م¬ معكم؛ قيل: إ,ن معناه هذا
الف%و\ج. هم أ%تباع' الرeؤساء، والمع أ%ف}واج¬ وأ%فاو,ج' وأ%فاويج'، وحكى

سيبويه ف�ؤ'وج. وقوله عز وجل: يدخلون ف دين ال أ%ف}واجاv؛ قال أ%بو
السن: أ%ي جاعات{ كثيةv بعد. أ%ن} كانوا يدخلون واحداv واحداv واثني
اثني صارت القبيلة تدخل بأ%س\ر,ها ف ال3سلم. والفائ1ج: من قولك م.ر_

بنا فائ1ج' وليمة1 فلن{ أ%ي ف%و\ج¬ من كان ف طعامه.
وال3فاجة�: ال3س\راع' والع.د\و'؛ قال الراجز يصف نعجة:

ل ت.س\ب,ق' الشي\خ. إ,ذا أ%فاجا
قال ابن بري: الرجز ل4ب ممد الفقعسي؛ وقبله:

أ%ه\دى خل1يلي ن.ع\ج.ةv ه1م\لجا،
ما ي.ج,د' الر_اع1ي با ل%ماجا

قال: وال4صل ف ال1م\لج, أ%نه الب,ر\ذ%و\ن�، وال%م\ل%جة� سيه،
فاستعاره للنعجة. ويقال: ما ذ�ق}ت' عنده ل%ماجاv أ%ي شيئاv، قال: والشهور ف

رجزه: أ%ع\ط%ى عقالD ن.ع\ج.ةv؛ وهو اسم رجل.
وف حديث كعب بن مالك: ي.ت.ل%ق9ان الناس' ف%و\جاv ف%و\جاv؛ ابن

ال4ثي: الف%و\ج' الماعة من الناس,، والف%ي\ج' مثله، وهو مفف من الف%ي>ج,،
وأ%صله الواو، يقال: فاج. ي.ف�وج'، فهو ف%ي>ج¬ مثل هان% ي.ه'ون�، فهو

ه.ي>ن¬، ث يففان، فيقال: ف%ي\ج¬ وه.ي\ن¬.



والفائجة� من ال4رض: م'ت_س.ع' ما بي كل م'رت.ف1ع.ي\ن, من غ1ل%ظ أ%و
.vرمل، وهو مذكور ف فيج أ%يضا

وناقةD فائج¬: سينة، وقيل: هي حائل سينة، والعروف فائ1ج¬. وفاج.
ال1س\ك': س.ط%ع.، وفاج. ك%فاح.؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

ع.ش1ي_ة% قام.ت\ ف الف1ناء3 كأ%ن_ها
ع.ق1يلة� س.ب\ي�، ت'ص\ط%ف%ى وت.فوج'

وص'ب_ عليها الطYيب'، حت كأ%نا
أ%س1يÒ، على أ�م> الد>ماغ,، ح.ج,يج'

@فيج: الف%ي\ج' والف1يج': الن\ت1شار'.
وأ%فاج. القوم' ف ال4رض: ذ%ه.ب'وا وان\ت.ش.ر'وا. وأ%فاج. ف ع.د\و,ه:

أ%بطأ%؛ وأ%نشد:
ل ت.س\ب,ق' الشي\خ. إ,ذا أ%فاجا

وهذا أ%ورده الوهري ف ترجة فوج شاهداv على ال3فاجة: ال3س\راع,
والع.د\و,.

والف%ي\ج': الماعة من الناس؛ قال ال4زهري: أ%صله ف%ي>ج¬ من فاج.
ي.ف�وج'، كما يقال: ه.ي>ن¬ من هان% ي.ه'ون�، ث يفف فيقال ه.ي\ن¬.

والف%ي\ج': رسول السلطان على ر,ج\ل1ه؛ فارسي م'ع.ر_ب¬، وقيل: هو الذي يسعى
بالكتب، والمع ف�ي'وج¬؛ وقول عدي:

أ%م\ ك%ي\ف. ج'ز\ت. ف�ي'وجاv، ح.و\ل%ه'م\ ح.ر.س¬،
وم.ر\ب.ضاv، باب'ه، بالش_ك>، ص.ر_ار'؟

قيل: الف�ي'وج' الذين يدخلون السجن ويرجون ي.ح\ر'سون%. الوهري ف
ترجة فوج: والف%ي\ج' فارسي معر_ب، والمع ف�ي'وج¬، وهو الذي ي.س\ع.ى على

رجليه. وف الديث ذكر الف%ي\ج,، وهو ال�س\رع' ف م.ش\ي,ه الذي يمل
ال4خبار من بلد إ,ل بلد.

وفاج.ت1 الناقة� برجليها ت.ف1يج': ن.ف%ح.ت\ بما من خ.ل}ف1ها؛ وناقة
ف%ي_اجةD: ت.ف1يج' برجليها؛ قال:

وي.م\ن.ح' الف%ي_اج.ة% الر_ف�ودا
ال4صمعي: الفوائ1ج' م'ت_س.ع' ما بي كلY مرتفعي من غ1ل%ظ{ أ%و

رم\ل�، واحدتا فائ1جةD. أ%بو عمرو: الفائ1ج' الب,ساط� الواس1ع' من ال4رض؛
قال حيد ال4رقط:



إ,ل%ي\ك.، ر.ب� الناس, ذ1ي ال%عار,ج,،
ي.خ\ر'ج\ن. م1ن\ ن.خ\لة ذ1ي م.ضار,ج,،

من فائ1ج� أ%ف}ي.ج. ب.ع\د. فائ1ج,
وقال:

بات.ت\ت ت'داعي ق1ر.باv أ%فائ1ج.ا
أ%فائ1ج' وأ%فاو,يج': جع أ%ف}واج�؛ أ%ي بات.ت\ ت'داع1ي ق1ر.ب الاء3

ف%و\جاv فوجاv قد ر.ك1ب.ت\ ر'ؤوسها. ابن شيل: الفائجة كهيئة الوادي بي
البلي أ%و بي ال4ب\ر.ق%ي, كهيئة ال%ل1يف1، إ,ل9 أ%نا أ%وس.ع'،

وجعها ف%وائ1ج'.
@فحح: ف%ح1يح' ال4ف}ع.ى: صوت'ها من فيها، والك%ش1يش': صوتا من جلدها.

ال4صمعي: ت.ف�حe وت.ف1حe وت.ح'فe، وال%ف1يف' من جلدها والف%ح1يح من
فيها. وف%ح_ت1 ال4ف}ع.ى ت.ف1حe وت.ف©حe ف%ح�اv وف%ح1يحاv، وهو صوتا

من فيها شبيه بالن_ف}خ, ف ن.ض\ن.ضة{؛ وقيل: هو ت.ح.ك©كe جلدها بعض1ه
ببعض، وعم بعضهم به جيع اليات؛ قال:

يا ح.ي_ ل أ%ف}ر.ق' أ%ن ت.ف1ح>ي،
أ%و أ%ن ت.ر.ح>ي ك%ر.ح.ى ال�ر.ح>ي

وخص به بعضهم أ�نثى ال4ساود. وكل ما كان من الضاعف لزماv فالستقبل
منه ييء� على ي.ف}ع1ل، بالكسر، إ,ل� سبعة أ%حرف جاءت بالضم والكسر،

eأ%ي ت.ض1ج eف ال4مر وت.ص'د eوت.ج,�د eوهي: ت.ع�1ل© وت.ش�1ح
vوما كان متعديا ،eوالفرس ت.ش�1ب eمن المام وال4ف}ع.ى ت.ف�1ح eوت.ج'3م

فمستقبله ييء� بالضم إ,ل� خسة أ%حرف جاءت بالضم والكسر وهي: ت.ش'3دeه
وت.ع�1ل©ه وي.ب,�ث© الشيء4 وي.ن,�مe الديث ور.م_ الشيء ي.ر,�مeه.

والف�ح'ح': ال4فاع1ي، وف%ح1يح' اليات بعد ال4ف}ع.ى 
(* قوله «بعد

ال4فعى» كذا بالصل.) من أ%صوات أ%فواهها.
وف%ح_ الرجل ف نومه ي.ف�حe ف%ح1يحاv وف%ح\ف%ح.: ن.ف%خ.؛ قال ابن

دريد: هو على التشبيه ب,ف%ح1يح ال4ف}ع.ى. والف%ح\ف%ح.ة�: ت.ر.دeد الصوت ف
ال%ل}ق شبيه بالب'ح_ة. والف%ح\فاح': ال4ب.حe؛ زاد ال4زهري: من

الرجال. والف%ح\ف%ح.ة: الكلم'؛ عن كراع. ورجل ف%ح\فاح¬: م'تكلم، وقيل: هو
الكثي الكلم.



ابن ال4عراب: ف%ح\ف%ح. إ,ذا ص.ح_ح. الود_ة وأ%خلصها. وح.ف}ح.ف.
إ,ذا ضاقت معيشته.

والف%ح\فاح': اسم نر ف النة.
@فدح: الف%د\ح': إ,ثقال� ال4مر, وال1م\ل, صاحب.ه.

ف%د.ح.ه ال4مر' وال1م\ل� والد_ين' ي.ف}د.ح'ه ف%د\حاv: أ%ثقله، فهو
فادح؛ وف حديث ابن ج'ر.يج: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: وعلى

السلمي أ%ن ل يتركوا ف ال3سلم م.ف}د'وحاv ف ف1داء� أ%و ع.ق}ل؛ قال
أ%بو عبيد: هو الذي ف%د.ح.ه الد_ين أ%ي أ%ثقله؛ وف حديث غيه:

م'ف}د.حاv. فأ%ما قول بعضهم ف الفعول م'ف}د.ح فل وجه له ل4ن_ا ل نعلم
أ%ف}د.ح.. وف حديث ابن ذي ي.ز.ن%: لك%ش\ف1ك. الك%ر\ب. الذي ف%د.ح.نا أ%ي

أ%ثقلنا.
والفاد1حة�: النازلة؛ تقول: نزل به أ%مر¬ فادح إ,ذا غاله وب.ه.ظه. ول

ي'سمع أ%ف}د.حه الد_ين من يوثق بعربيته.
@فذح: ت.ف%ذ�حت الناقة وان\ف%ذ%ح.ت\ إ,ذا ت.فاج_ت لتب'ول، وليست

بث%ب.ت{؛ قال ال4زهري: ل أ%سع هذا الرف لغي ابن دريد، والعروف ف كلمهم
بذا العن ت.ف%ش_ج.ت\ وت.ف%ش_ح.ت، باليم والاء.

@فرح: الف%ر.ح': نقيض ال�ز\ن؛ وقال ثعلب: هو أ%ن يد ف قلبه خ1ف�ةv؛
ف%ر,ح. ف%ر.حاv، ورجل ف%ر,ح¬ وف%ر'ح¬ ومفروح، عن ابن جن، وف%رحان� من قوم

ف%راح.ى وف%ر\ح.ى وامرأ%ةD ف%ر,حةD وف%ر\ح.ى وف%رحانة؛ قال ابن سيده:
ول أ%ح'ق©ه. والف%ر.ح' أ%يضاv: الب.ط%ر'. وقوله تعال: ل ت.ف}ر.ح\ إ,ن�

ال ل يب الف%ر,حي.؛ قال الزجاج: معناه، وال أ%علم: ل ت.ف}ر.ح\
بكثرة الال ف الدنيا ل4ن الذي ي.ف}ر.ح' بالال يصرفه ف غي أ%مر

الخرة؛ وقيل: ل ت.ف}ر.ح\ ل ت.أ}ش.ر\، والعنيان متقاربان ل4نه إ,ذا س'ر_
ربا أ%ش1ر..

وال1ف}راح': الذي ي.ف}ر.ح' كلما س.ر_ه الدهر'، وهو الكثي الف%ر.ح؛
وقد أ%ف}ر.حه وف%ر_ح.ه.

والف�ر\ح.ة والف%ر\حة: ال%س.ر_ة. وف%ر,ح. به: س'ر_. والف�ر\حة
أ%يضاv: ما تعطيه ال�ف%ر>ح. لك أ%و تثيبه به مكافأ%ة له.

وف حديث التوبة: ل� أ%شدe ف%ر.حاv بتوبة1 عبده؛ الف%ر.ح' ههنا وف
أ%مثاله كناية عن الرضا وسرعة القبول وحسن الزاء لتعذر إ,طلق ظاهر الفرح



على ال تعال. وأ%ف}ر.حه الشيء� والد_ين': أ%ثقله؛ وال�ف}ر.ح':
ال�ث}ق%ل� بالد_ين؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لب.ي\ه.س� الع'ذ}ر,ي�:

إ,ذا أ%نت. أ%كثرت. ال4خ1ل�ء4، صاد.ف%ت\
بم حاجةD بعض. الذي أ%نت. مان,ع'

،vإ,ذا أ%نت. ل ت.ب\ر.ح\ ت'ؤ.د>ي أ%مانة
وت.ح\م1ل� أ�خ\ر.ى، أ%ف}ر.ح.ت\ك. الودائ1ع'

ورجل م'ف}ر.ح¬: متاج مغلوب؛ وقيل: فقي ل مال له. وف الديث: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ل ي'ت\ر.ك' ف ال3سلم م'ف}ر.ح¬ أ%ي ل
يترك ف أ%خلف1 السلمي حت ي'و.س_ع. عليه وي'ح\س.ن. إ,ليه؛ قال أ%بو

عبيد: ال�ف}ر.ح' الذي قد أ%ف}ر.حه الد_ين والغ'ر\م' أ%ي أ%ثقله ول يد
قضاءه؛ وقيل: أ%ث}ق%ل% الد_ي\ن' ظهره. قال الزeهريe: كان ف الكتاب

الذي كتبه سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بي الهاجرين وال4نصار:
أ%ن ل يتركوا م'ف}ر.حاv حت يعينوه على ما كان من ع.ق}ل أ%و ف1داء؛ قال:

وال�ف}ر.ح' ال%ف}د'وح'، وكذلك قال ال4صمعي قال: هو الذي أ%ثقله
الدين؛ يقول: ي'ق}ض.ى عنه دين'ه من بيت الال ول ي'ت\ر.ك' م.د1يناv، وأ%نكر

قولم م'ف}ر.ج، باليم؛ ال4زهري: من قال م'ف}ر.ح¬، فهو الذي أ%ثقله
العيال وإ,ن ل يكن م'داناv. وال�ف}ر.ح: الذي ل ي'عرف له نسب ول و.لء#،
وروى بعضهم هذه باليم. وأ%ف}ر.حه: س.ر_ه، يقال: ما ي.س'رeن بذا ال4مر

م'ف}ر,ح¬ وم.ف}ر'وح¬ به، ول تقل م.ف}ر'وح¬. ال4زهري: يقال ما
ي.س'رeن به م.ف}ر'وح¬ وم'ف}ر,ح¬، فال%ف}ر'وح الشيء الذي أ%نا به أ%ف}ر.ح'،

وال�ف}ر,ح' الشيء الذي ي'ف}ر,ح'ن؛ وروي عن ال4صمعي: يقال ما ي.س'رeن به
م'ف}ر,ح¬ ول يوز م.ف}ر'وح، قال: وهذا عنده ما ت.ل}ح.ن' فيه العامة؛

vقال أ%بو عبيد: ومن قال م'ف}ر.ج¬، فهو الذي ي'س\ل1م' ول يوال أ%حدا
فإ,ذا جن جنايةv كانت جنايته على بيت الال ل4نه ل عاقلة له.
والت.ف}ريح: مثل ال3فراح؛ وتقول: لك عندي ف%ر\حةD إ,ن ب.ش_ر\ت.ن،

.Dر\حة�وف
قال ابن ال4ثي: وأ%ف}ر.ح.ه إ,ذا غ%م_ه، وحقيقته أ%ز.ل}ت' عنه الف%ر.ح

كأ%ش\ك%ي\ته إ,ذا أ%زلت ش.ك}واه، وال�ث}ق%ل� بالقوق مغموم مكروب إ,ل
أ%ن يرج عنها، ويروى باليم، وقد تقدم ذكره؛ وف حديث عبد ال بن جعفر:

ذكرت\ أ�مeنا ي'ت\م.نا وجعلت ت'ف}ر,ح' له؛ قال ابن ال4ثي: قال أ%بو



موسى: كذا وجدته بالاء الهملة، قال: وقد أ%ض\ر.ب. الطبان عن هذه
اللفظة فتركها من الديث، فإ,ن كانت بالاء، فهو من أ%ف}ر.ح.ه إ,ذا غ%م_ه

وأ%زال عنه الف%ر.ح. وأ%ف}ر.ح.ه الد_ين' إ,ذا أ%ثقله، وإ,ن كانت باليم،
فهو من ال�ف}ر.ج, الذي ل عشية له، فكأ%نا أ%رادت أ%ن أ%باهم ت'و'فYي.
ول عشية لم، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ت.خاف1ي. الع.ي\ل%ة%

وأ%نا و.ل1يeهم؟
وال�ف}ر.ح': القتيل يوجد بي القريتي، ورويت باليم أ%يضاv. وروى ابن

ال4عراب: أ%ف}ر.ح.ن الشيء� س.ر_ن وغ%م_ن.
 �والف�ر\حانة

(* قوله «والفرحانة» بضم الفاء بضبط الصل، وبفتحها بضبط
الد، واتفقا على ضبط القرحان بالقاف مضمومة.): الك%م\أ%ة� البيضاء؛ عن
كراع؛ قال ابن سيده والذي رويناه قرحان، بالقاف، وسنذكره. وال�ف%ر>ح':

دواء معروف.
@فرسح: ال4زهري عن أ%ب زد: الف1ر\ساح' ال4رض العريضة الواسعة؛ قال

ال4زهري: هكذا أ%ق}ر.أ%ن,يه ال3ياد1يe ث قال شر: هذا تصحيف، والصواب
الف1ر\شاح، بالشي العجمة، من ف%ر\ش.ح ف ج,ل}س.ت1ه. وف%ر\س.ح الرجل� إ,ذا

و.ث%ب. و.ث}باv متقارباv؛ قال ال4زهري: هذا الرف من ال%م\ه.رة ول
أ%جده ل4حد من الثقات فل}ي'ف}ح.ص\ عنه.

@فرشح: الف1ر\شاح' من النساء: الكبية الس_م1ج.ة، وكذلك هي من ال3بل؛
قال:

س.ق%ي\ت'كم' الف1ر\شاح.، ن.أ}ياv ل�م>ك�م\
ت.د1بeون% للم.و\ل د.بيب. الع.قار,ب

والف1ر\شاح' من السحاب: الذي ل مطر فيه. والف1ر\شاح': ال4رض الواسعة
العريضة. وحافر ف1ر\شاح¬: م'ن\ب.ط1ح؛ قال أ%بو النجم ف صفة الافر:

بك�لY و.أ}ب� للح.ص.ى ر.ض_اح,،
ليس ب'ص\ط%ر¼ ول ف1ر\شاح,

الو.أ}ب': ال�ق%ع_ب' الشديد. وال�ص\ط%رe: الض_ي>ق. وف%ر\ش.ح.ت1
الناقة: ت.ف%ح_ج.ت\ للح.ل}ب, وف%ر\ط%ش.ت\ للبول؛ قال ال4زهري: هكذا وجدته
:�ف كتاب، والصواب ف%ط}ر.ش.ت\، إ,ل أ%ن يكون مقلوباv. وف%رشح. الرجل

.vوقد تقد�م ف الاء أ%يضا ،vمتقاربا vو.ث%ب. و.ث}با



والف%ر\ش.حة: أ%ن ي.ق}ع'د مسترخياv ف%ي'ل}ص1ق. فخذيه بال4رض
كالف%ر\ش.ط%ة سواء؛ وقال اللحيان: هو أ%ن يقعد ويفتح ما بي رجليه؛ وقال أ%بو

عبيد: الف%ر\ش.حة أ%ن ي.ف}ر,ش. بي رجليه وي'باع1د. إ,حداها من ال�خرى؛
وقال الكسائي: ف%ر\ش.ح. الرجل� ف صلته، وهو أ%ن ي'ف%ح>ج. بي رجليه

ج,دìا وهو قائم؛ ومنه حديث ابن عمر: أ%نه كان ل ي'ف%ر\ش1ح' رجليه ف الصلة
ول ي'ل}ص1ق}هما ولكن بي ذلك.

@فرطح: رأ}س¬ م'ف%ر\ط%ح¬ أ%ي عريض.
وف%ر\ط%ح. الق�ر\ص. وف%ل}ط%حه إ,ذا بسطه؛ وأ%نشد لرجل من ب.ل}ح.ر,ث1 بن

كعب يصف حية ذكراv، وهو ابن أ%حر الب.ج.ل1ي� ليس الباه1لي_:
خ'ل1ق%ت\ ل%هاز,م'ه ع1ز,ين.، ورأ}س'ه

كالق�ر\ص, ف�ر\ط1ح. من ط%ح1ي, ش.عي,
قال ابن بري: صوابه ف�ل}ط1ح، باللم، قال: وكذلك أ%نشد الم1د1ي�؛

وبعده:وي'د1ير' ع.يناv للو.داع,، كأ%نا
س.م\راء� طاحت\ من ن.ق1يص, ب.رير,

وكأ%ن� ش1د\ق%ي\ه1، إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل}ت.ه،
ش1د\قا ع.ج'وز� م.ض\م.ض.ت\ لط�ه'ور,

وكل شيء ع.ر_ض\ته فقد ف%ر\ط%ح\ت.ه.
@فرقح: الف%ر\ق%ح' 

(* قوله «الفرقح» كذا بالصل بفاء فقاف، وف القاموس
بفاءين، ونبه عليه شارحه.): ال4رض' ال%ل}ساء�.

@فركح: الف%ر\ك%حة: ت.باع'د' ما بي ال4ل}ي.ت.ي,؛ عن كراع.
والف1ر\كاح': الرجل الذي ارتفع م1ذ}ر.وا اس\ت1ه وخرج د'ب'ره، وهو

ال�ف%ر\ك%ح'؛ وأ%نشد:
جاءت\ به م'ف%ر\ك%حاv ف1ر\كاحا

 �@فسح: الف�ساحة�: الس_عة� الواسعة
(* قوله «الفساحة السعة الواسعة» كذا

:�بالصل ولعله الفساحة الساحة الواسعة.) ف ال4رض. والف�س\حة
الس_عة�؛ ف%س'ح. الكان� ف%ساحةv وت.ف%س_ح. وان\ف%س.ح.، وهو ف%س3يح¬ وف�س'ح¬.

 vوف حديث علي�: اللهم اف}س.ح\ له م'ن\ف%س.حا
(* قوله «منفسحاv» كذا



بالصل. والذي ف النهاية مفتسحاv.) ف ع.د\ل1ك أ%ي أ%وس1ع له س.ع.ةv ف دار
ع.د\لك يوم القيامة؛ ويروى: ف ع.د\ن,ك، بالنون، يعن جنة% ع.د\ن{.
وم.ج.ل1س¬ ف�س'ح¬، على ف�ع\ل، وف�س\ح'م¬: واسع. وبلد ف%س3يح¬ وم.فازة

ف%س3يحة ومنزل ف%س3يح أ%ي واسع. وف حديث أ�م ز.ر\ع: وبيت'ها ف�ساح¬ أ%ي
واسع. يقال: بيت ف%سيح وف�ساح مثل ط%ويل وط�وال ويروى ف%ي_اح بعناه.

وف%س.ح. له اللس ي.ف}س.ح' ف%س\حاv وف�س'وحاv وت.ف%س_ح: و.س_ع له.
وف التنزيل: إ,ذا قيل لكم ت.ف%س_ح'وا ف الالس فاف}س.ح'وا ي.ف}س.ح ال
لكم؛ قال الفراء: قرأ%ها الناس ت.ف%س_ح'وا، بغي أ%لف، وقرأ%ها السن

ت.فاس.ح'وا، بأ%لف؛ قال: وت.فاس.ح'وا وت.ف%س_ح'وا متقارب¬ ف العن مثل
ت.ع.ه_د\ت'ه وت.عاه.د\ت'ه، وص.ع_ر\ت' وصاع.ر\ت'. والقوم' ي.ت.ف%س_ح'ون

إ,ذا م.ك%ن'وا.
ورجل ف�س'ح¬ وف�س\ح'م¬: واسع الصدر، واليم زائدة. وف صفة سيدنا رسول

ال، صلى ال عليه وسلم: ف%س3يح' ما بي ال%ن\ك1ب.ي, أ%ي بعيد ما
بينهما، يصفه، صلى ال عليه وسلم، بسعة صدره. وأ%مر ف%س3يح¬ وف�س'ح¬: واسع،

ومفازة ف�س'ح¬ كذلك. وف هذا ال4مر ف�س\حةD أ%ي س.عة. وان\ف%س.ح ط%ر\ف�ه
إ,ذا ل يرد�ه شيء عن ب'ع\د1 النظر. قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv من
بن ع'ق%ي\ل يسمى ش.م\ل%ة يقول ل%ر_از� كان ي.خ\ر,ز' له قربةv فقال له:

إ,ذا خ.ر.ز\ت فأ%ف}س3ح, ال�طى لئل ي.ن\خ.ر,م ال%ر\ز'، يقول باع1د\ بي
ال�ر\ز.تي. والف�س\حتان1: ما ل شعر عليه من جان,ب.ي الع.ن\ف%ق%ة1.

وحكى اللحيان: فلنD ابن' ف�س\ح'م�، وقال: ن'ر.ى أ%نه من الف�س\حة1
والن\ف1ساح,، قال: ول أ%دري ما هذا.

وان\ف%س.ح. صدر'ه: انشرح.. قال ال4صمعي: م'راح¬ م'ن\ف%س3ح¬ إ,ذا كثرت
ن.ع.م'ه، وهو ضد ق%ر,ع. ال�راح'. وقد ان\ف%س.ح م'راح'هم إ,ذا كثرت

إ,بلهم؛ قال الذل:
س.أ�غ}ن,يك�م\ إ,ذا ان\ف%س.ح. ال�راح'

وقال ال4زهري ف آخر هذه الترجة: وجل م.ف}س'وح' الضeل�وع بعن
م.س\ف�وح� ي.س\ف%ح ف ال4رض س.ف}حاv؛ قال ح'م.ي\د' بن ثور:

ف%ق%ر_ب\ت' م.س\فوحاv ل1ر.ح\لي، كأ%نه
ق%ر.ى ض1ل%ع�، ق%ي\دام'ها وص.ع'ود'ها

@فشح: ت.ف%ش_حت1 الناقة� وان\ف%ش.ح.ت\: ت.فاج_ت\؛ قال:



إ,نك1 لو صاح.ب\ت1نا م.ذ1ح\ت1،
وح.ك�ك1 ال1ن\وان1 فان\ف%ش.ح\ت1

وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: ف%ش.ح. وف%ش.ج. وف%ش_ح. وف%ش_ج. إ,ذا
ف%ر_ج. ما بي رجليه، بالاء واليم.

@فصح: الف%صاحة�: الب.يان؛ ف%ص'ح. الرجل� ف%صاحة، فهو ف%ص1يح من قوم
ف�ص.حاء وف1صاح� وف�ص'ح�؛ قال سيبويه: كسروه تكسي السم نو قضيب وق�ض'ب؛

وامرأ%ة ف%ص1يحةD من ن,سوة ف1صاح� وف%صائح.. تقول: رجل ف%ص1يح وكلم ف%ص1يح
أ%ي ب.ل1يغ، ولسانه ف%ص1يح أ%ي ط%ل}ق¬. وأ%ف}ص.ح. الرجل� القول%، فلما

كثر وعرف أ%ضمروا القول واكتفوا بالفعل مثل أ%ح\س.ن. وأ%س\ر.ع. وأ%ب\ط%أ%،
وإ,نا هو أ%ح\س.ن. الشيء4 وأ%سرع. العمل%، قال: وقد ييء ف الشعر ف

وصف الع'ج\م أ%ف}ص.ح. يريد به بيان القول، وإن كان بغي العربية؛ كقول
أ%ب النجم:

أ%ع\ج.م. ف آذان,ها ف%ص1يحا
يعن صوت المار انه أ%عجم، وهو ف آذان ال�ت'ن فصيح ب.ي>ن¬.

وف%ص'ح ال4عجميe، بالضم ف%صاحة: تكلم بالعربية وف�ه,م. عنه، وقيل:
جادت لغته حت ل ي.ل}ح.ن'، وأ%ف}ص.ح كلمه إ,ف}صاحاv. وأ%ف}ص.ح: تكلم

بالف%صاحة1؛ وكذلك الصب؛ يقال: أ%ف}ص.ح. الصبe ف م.ن\ط1ق1ه إ,ف}صاحاv إ,ذا
ف%ه,م\ت. ما يقول ف أ%و�ل ما يتكلم. وأ%ف}ص.ح. ال4غ}ت.م' إ,ذا فهمت

كلمه بعد غ�ت\م.ت1ه. وأ%ف}ص.ح عن الشيء إ,فصاحاv إ,ذا ب.ي_نه
وك%ش.ف%ه.وف%ص'ح الرجل� وت.ف%ص_ح إ,ذا كان عرب� اللسان فازداد ف%صاحة؛ وقيل
ت.ف%ص_ح ف كلمه. وت.فاص.ح: تكل�ف الف%صاحة%. يقال: ما كان ف%ص1يحاv ولقد

ف%ص'ح. ف%صاحة، وهو الب.ي>ن' ف اللسان والب.لغة. والت_ف%صeح':
استعمال الفصاحة، وقيل: الت_ش.بeه بالف�ص.حاء، وهذا نو قولم: الت_ح.ل©م

الذي هو إ,ظهار ال1ل}م.
وقيل: جيع' اليوان ضربان: أ%عج.م' وف%ص1يح، فالفصيح كل© ناطق،

وال4عجم' كل© ما ل ينطق. وف الديث: غ�ف1ر له بعدد كل ف%ص1يح وأ%ع\ج.م؛
أ%راد بالفصيح بن آدم، وبال4عجم البهائم. والف%ص1يح' ف اللغة: النطلق

اللسان ف القول الذي ي.ع\رف ج.ي>د. الكلم من رديئه، وقد أ%ف}ص.ح الكلم.
وأ%ف}ص.ح. به وأ%ف}ص.ح عن ال4مر. ويقال: أ%ف}ص1ح\ ل يا فلن ول

ت'ج.م\ج,م\؛ قال: والفصيح ف كلم العامة ال�ع\ر,ب'.



ويوم م'ف}ص1ح: ل غ%ي\م. فيه ول ق�ر_. ال4زهري: قال ابن شيل: هذا
يوم¬ ف1ص\ح¬ كما ترى إ,ذا ل يكن فيه ق�ر�. والف1ص\ح': الص_ح\و من الق�ر�،
قال: وكذلك الف%ص\ي.ة�، وهذا يوم¬ ف%ص\يةD كما ترى، وقد أ%ف}ص.ي\نا من

هذا الق�ر� أ%ي خرجنا منه. وقد أ%ف}ص.ى يوم'نا وأ%ف}ص.ى الق�ر� إ,ذا
ذهب.وأ%فصح اللب.ن': ذهب اللYبأ� عنه؛ وال�ف}ص1ح' من اللب كذلك. وف%ص'ح.

:eل%م1يeالس �اللب إ,ذا أ�خ1ذ%ت\ عنه الر_غ}وة�؛ قال ن.ض\ل%ة
ر.أ%و\ه' فاز\د.ر.و\ه'، وهو خ1ر\ق،

وي.ن\ف%ع' أ%هل%ه الرجل� الق%ب,يح'
فلم ي.خ\ش.و\ا م.صال%ت.ه عليهم،

وتت الر_غ}و.ة1، اللب.ن' الف%ص1يح'
ويروى: اللب الصريح. قال ابن بري: والر_غوة، بالضم والفتح والكسر.

وأ%ف}ص.ح.ت1 الشاة� والناقة: خ.ل%ص. ل%ب.ن'هما؛ وقال اللحيان:
أ%ف}ص.ح.ت1 الشاة� إ,ذا انقطع ل1ب.ؤ'ها وجاء اللب' ب.ع\د' والف1ص\ح'، وربا سي

اللب ف1ص\حاv وف%ص1يحاv. وأ%ف}ص.ح. الب.و\ل�: كأ%نه ص.فا، حكاه ابن
ال4عراب، قال: وقال رجل من غ%ن,ي¼ م.ر,ض.: قد أ%ف}ص.ح. بول اليوم. وكان

أ%مس, مثل% ال1ن_اء، ول يفسره.
والف1ص\ح'، بالكسر: ف1ط}ر' النصار.ى، وهو ع1يد¬ لم. وأ%ف}ص.ح'وا: جاء

ف1ص\ح'هم، وهو إ,ذا أ%ف}ط%ر'وا وأ%كلوا اللحم.
وأ%ف}ص.ح. الصeبح': بدا ضوء�ه واستبان. وكل© ما و.ض.ح.، فقد أ%ف}ص.ح..

وكل© واضح: م'ف}ص1ح¬. ويقال: قد ف%ص.ح.ك. الصeبح أ%ي بان لك وغ%لب.ك
ضوء�ه، ومنهم من يقول: ف%ض.ح.ك.، وحكى اللحيان: ف%ص.حه الصبح' هجم

عليه.وأ%ف}ص.ح لك فلنD: ب.ي_ن ول ي'ج.م\ج,م\. وأ%ف}ص.ح الرجل من كذا إ,ذا
خرج منه.

@فضح: الف%ض\ح': فعل� ماوز من الفاضح إ,ل ال%ف}ض'وح، والسم
الف%ض1يحة�، ويقال للم'ف}ت.ض1ح: يا ف%ض'وح؛ قال الراجز:

قوم¬، إ,ذا ما ر.ه1ب'وا الف%ضائ1حا
على النساء3، ل%ب,س'وا الص_فائ1حا

vإ,ذا ركب أ%مرا vي.ف}ت.ض1ح' اف}ت1ضاحا �ويقال: اف}ت.ض.ح. الرجل
س.ي>ئاv فاشتهر به.

ويقال للنائم وقت الصباح. ف%ض.حك الصeبح فق�م\ معناه أ%ن الصeبح قد



استنار وتبي حت ب.ي_نك لن ي.راك وش.ه.ر.ك.. وقد يقال أ%يضاv: ف%ص.حك
الصبح، بالصاد، ومعناها مقارب؛ وف الديث: أ%ن بللv أ%تى لي'ؤ.ذYن%
�بالصبح ف%ش.غ.ل%ت عائشة� بللv حت ف%ض.ح.ه الصبح أ%ي د.ه.م.ت\ه ف�ض\حة

الصeبح، وهي بياضه؛ وقيل: ف%ض.ح.ه كشفه وب.ي_ن.ه لل4ع\ي'ن بضوئه،
ويروى بالصاد الهملة، وهو بعناه؛ وقيل معناه: إ,نه لا تبي الصبح ج,دìا

ظهرت غفلته عن الوقت فصار كما ي.ف}ت.ضح بعيب ظهر منه. وفض.ح. الشيء4
ي.ف}ض.ح'ه ف%ض\حاv فاف}ت.ض.ح إ,ذا انكشفت مساويه، والسم الف%ضاح.ة والف�ض'وح'

والف�ض'وح.ة والف%ض1يحة.
ورجل ف%ض_اح¬ وف%ض'وح: ي.ف}ض.ح' الناس..

وف%ض.ح. القمر' النجوم.: غلب ضوء�ه ضوء4ها فلم يتبي. وف%ض_ح.
الصeب\ح' وأ%ف}ض.ح.: بدا.

وال4ف}ض.ح': ال4بيض'، وليس بشديد البياض؛ قال ابن مقبل:
فأ%ض\ح.ى له ج'ل}ب¬، بأ%كناف1 ش'ر\مة{،

أ%ج.شe س1ماك1يÒ من الو.ب\ل, أ%ف}ض.ح'
ال4ج.شe: الذي ف رعده غ1ل%ظD. والس>ماك1ي�: الذي م'ط1ر. ب,ن.و\ء3

الس>ماك1. وش'رمة: موضع بعينه. وأ%كنافها: نواحيها. وال�ل}ب: السحاب'.
والسم الف�ض\حة�؛ وقيل: الف�ض\حة والف%ض.ح' غ�ب\ر.ةD ف ط�حلة1 يالطها

لونD قبيح يكون ف أ%لوان ال3بل والمام، والنعت أ%ف}ض.ح' وف%ض\حاء�، وهو
أ%ف}ض.ح' وقد ف%ض1ح. ف%ض.حاv. وال4ف}ض.ح': ال4سد للونه، وكذلك البعي،

وذلك من ف%ض.ح, اللون1. قال أ%بو عمرو: سأ%لت أ%عرابي�اv عن ال4ف}ض.ح،
فقال: هو لون اللحم الطبوخ. وأ%ف}ض.ح. الب'س\ر' إ,ذا بدت المرة فيه.

وأ%ف}ض.ح النخل: احر_ واصفر_؛ قال أ%بو ذؤ.يب الذل:
،vيا هل} رأ%يت. ح'م'ول% ال%ي> عاد1ي.ة

كالنخل، ز.ي_ن.ها. ي.ن\ع¬ وإ,ف}ضاح'
وسئل بعض' الفقهاء عن فض1يح الب'س\ر، فقال: ليس بالف%ض1يح ولكنه

الف%ض'وح؛ أ%راد أ%نه ي'س\ك1ر ف%ي.فض.ح' شاربه إ,ذا سكر منه.
والف%ض1يحة: اسم من هذا لكل أ%مر س.ي�ء� ي.ش\ه.ر' صاحب.ه با يسوء�.

@فطح: الف%ط%ح': ع1ر.ض¬ ف وسط الرأ}س وال4ر\ن.بة1 حت ت.ل}ت.ز,ق.
بالوجه كالثور ال4ف}ط%ح,؛ قال أ%بو النجم يصف الامة:

ق%ب\ضاء ل ت'ف}ط%ح\ ول ت'ك%ت_ل,



ورجل أ%ف}ط%ح': عريض الرأ}س ب.ي>ن' الف%ط%ح,، والت_ف}ط1يح' مثله.
ورأ}س أ%ف}ط%ح' وم'ف%ط�ح¬: ع.ريض، وأ%ر\ن.ب.ةD ف%ط}حاء. وال4ف}ط%ح': الثور،

لذلك، صفة غالبة.
ويقال: ف%ط�ح\ت' الديدة% إ,ذا ع.ر_ض\تها وس.و_يت.ها ل1س\حاة أ%و

م1ع\ز.ق� أ%و غيه؛ قال جرير:
هو الق%ي\ن' وابن' الق%ي\ن,، ل ق%ي\ن. مثل�ه
لف%ط}ح, ال%ساحي، أ%و ل%د\ل, ال4داه1م,

الوهري: ف%ط%ح.ه ف%ط}حاv جعله عريضاv؛ قال الشاعر:
م.ف}ط�وحة� الس>ي.ت.ي\ن, ت'وب,ع. ب.ر\ي'ها،
ص.ف}راء� ذات' أ%س1ر_ة1 وس.فاس1ق,

وف%ط%ح. الع'ود. وغيه ي.ف}ط%ح'ه ف%ط}حاv، وف%ط�ح.ه: ب.راه وع.ر_ض.ه؛
أ%نشد ثعلب:

أ%ل}ق%ى على ف%ط}حائها م.ف}ط�وحا،
غاد.ر. ج'ر\حاv وم.ض.ى صح1يحا

قال: يعن السهم وقع ف الرمية ف%ج.ر.حها ومضى وهو سليم. وع.ن
بالف%ط}حاء3 الوضع النبسط منها كالف%ريصة والصeف}ح.

وف%ط%ح. ظهره ي.ف}ط%ح'ه ف%ط}حاv: ضربه بالعصا.
وال4ف}ط%ح': ال1ر\باء� الذي ت.ص\ه.ر الشمس' ظهره ولون.ه في.ب\ي.ضe من

ح.م\و,ها.
وف�طYح. النخل�: ل�قYح. 

(* قوله «وفطح النخل لقح» كذا يضبط بالصل،
وف القاموس: وفطح النخل لقح من باب فرح فيهما اهـ. ول مانع منهما.)؛ عن

كراع.
@فقح: ال4زهري: الت_ف%ق©ح' الت_ف%تeح ف الكلم، ومنهم من ع.م_

فقال: الت.ف%ق©ح' الت_ف%تeح.
وف%ق%ح. ال1ر\و' وف%ق�ح.: وذلك أ%و�ل% ما ي.ف}ت.ح' عينيه، وهو صغي؛

يقال: ف%ق�ح. ال1ر\و' وج.ص_ص. إ,ذا فتح عينيه، وص.أ}صأ% إ,ذا ل يفتح
عينيه. قال أ%بو عبيد: وف حديث عبيد ال بن جحش أ%نه ت.ن.ص_ر بعد
إ,سلمه، فقيل له ف ذلك، فقال: إ,نا ف%ق�ح\نا وص.أ}صأ}ت أ%ي و.ض.ح. لنا
القe وع.ش1يت'م\ عنه؛ وقال ابن بري أ%ي أ%ب\ص.ر\نا ر'ش\د.نا ول تبصروا،



وهو مستعار. وف%ق�ح. الو.ر\د' إ,ذا ت.ف%ت_ح.. وف%ق�ح. الشجر': انشقت
ع'يون� و.ر.قه وبدت أ%طرافه.

والف�ق�اح': ع'ش\ب.ةD نو ال�ق}ح'وان1 ف النبات1 وال%ن\ب,ت1، واحدته
ف�ق�احة، وهو من نبات الرمل؛ وقيل: الف�ق�اح أ%شدe انضمام زهره من

ال�قحوان ي.ل}ز.ق' به التراب كما ي.ل}ز.ق' بالت_ر,بة1 وال%م.ص1يص,؛
وقيل: ف�ق�اح كل نبت ز.ه\ر'ه حي يتفتح على أ%ي> لون كان، واحدته ف�ق�احة؛

قال عاصم بن منظور:
كأ%نك. ف�ق�احة� ن.و_ر.ت\،

مع الصeب\ح,، ف ط%ر.ف1 الائ1ر
وقيل: الف�ق�اح' ن.و\ر' ال3ذ}خ1ر. ال4زهري: الف�ق�اح من الع1ط}ر,

وقد يعل ف الدواء، يقال له ف�ق�اح ال3ذ}خ1ر، والواحدة ف�ق�احة، قال:
وهو من الشيش؛ وقال ال4زهري: هو ن.ور ال3ذ}خ1ر إ,ذا ت.ف%ت_ح. ب'رعومه.

وكل© ن.و\ر� ت.ف%ت_ح.، فقد ت.ف%ق�ح، وكذلك الو.ر\د' وما أ%شبهه من
ب.راع1يم, ال4نوار,. وت.ف%ق�ح.ت1 الو.ر\د.ة�: تفتحت.

وعلى فلن ح'ل�ةD ف�قاح1ي_ة: وهي على لون الو.ر\د1 حي ه.م_ أ%ن
ي.ت.ف%ت_ح..

وامرأ%ة ف�ق�اح¬، بغي هاء؛ عن كراع: ح.س.نة� ال%ل}ق, حاد1ر.ت'ه.
وف�ق�احة� الي.د1 وف%ق}ح.ت'ها: راح.ت'ها، يانية سيت بذلك لتساعها.

والف%ق}حة�: م1ن\د1يل� ال3حرام، كل ذلك بلغتهم. والف%ق}حة�: معروفة،
قيل: هي ح.ل}ق%ة� الدeب'ر، وقيل: الدبر الواسع، وقيل: هي الدeب'ر

ب'م\ع1ها ث كثر حت س'م>ي. كل© د'ب'ر� ف%ق}ح.ةv؛ قال جرير:
ولو و'ض.ع.ت\ ف1قاح' بن ن'م.ي\ر�
على خ.ب.ث1 ال%د1يد1، إ,ذاv لذابا

والمع الف1ق%اح': وهم ي.ت.فاق%ح'ون إ,ذا جعلوا ظهورهم لظهورهم، كما
تقول: يتقابلون ويتظاهرون. وف%ق%ح. الشيء4 ي.ف}ق%ح'ه ف%ق}حاv: س.ف�ه' كما

ي'س.فe الدواء، يانية.
@فلح: الف%ل%ح والف%لح': الفوز والنجاة والبقاء ف النعيم والي؛ وف

حديث أ%ب الد_ح\داح,: ب.ش_ر.ك ال بي وف%ل%ح� أ%ي ب.قاء� وف%و\ز،
وهو مقصور من الفلح، وقد أ%فلح. قال ال ع.ز_ من قائل: قد أ%ف}ل%ح.

الؤمنون أ%ي أ�ص1ي'وا إ,ل الفلح؛ قال ال4زهري: وإ,نا قيل ل4هل النة



م'ف}ل1حون لفوزهم ببقاء ال4ب.د1. وف%لح' الدهر: بقاؤ'ه، يقال: ل أ%فعل
ذلك ف%لح. الدهر؛ وقول الشاعر:

ولكن ليس ف الدنيا ف%لح'
(* قوله «ولكن ليس ف الدنيا إل» الذي ف الصحاح: الدنيا، باللم.)

أ%ي بقاء. التهذيب: عن ابن السكيت: الف%ل%ح والف%لح البقاء؛ قال
ال4عشى:

ولئن ك�ن_ا كقوم� ه.ل%ك�وا
ما ل1ح.ي¼، يا ل%ق%و\م�، من ف%ل%ح\

(* قوله «يا لقوم» كذا بالصل والصحاح. وشرح القاموس بذف ياء التكلم.)
:Òوقال ع.د1ي

ث�م_ بعد. الف%لح, والرeش\د1 وال�م_ـ
ـة1، وار.ت\ه'م' هناك الق�بور'

والف%ل%ح' والف%لح': الس_ح'ور' لبقاء غ%نائه؛ وف الديث: صلينا مع
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حت خ.ش1ينا أ%ن ي.ف�وت.نا الف%ل%ح' أ%و
الف%لح'؛ يعن الس_ح'ور. أ%بو عبيد ف حديثه: حت خشينا أ%ن يفوتنا

الفلح، قال: وف الديث قيل: وما الف%لح'؟ قال الس_ح'ور؛ قال: وأ%صل
الف%لح البقاء؛ وأ%نشد لل4ض\ب.ط1 بن ق�ر.ي\ع� الس_ع\د1ي�:

لك�لY ه.م¼ من. ال�م'وم, س.ع.ه\،
وال�س\ي' والصeب\ح' ل ف%لح. م.عه\

يقول: ليس مع ك%ر> الليل والنهار ب.قاء#، ف%كأ%ن� معن الس_ح'ور أ%ن
به بقاء الصوم. والف%لح': الفوز با ي'غ\ت.ب.ط� به وفيه صلح الال.
وأ%ف}ل%ح. الرجل�: ظ%ف1ر.. أ%بو إ,سحق ف قوله عز وجل: أ�ولئك هم

الفلحون؛ قال: يقال لكل من أ%صاب خياv م'ف}لح؛ وقول عبيد:
أ%ف}ل1ح\ با ش1ئ}ت.، فقد ي'ب\ل%غ� بالن\ـ

ـن.وك1، وقد ي'خ.د_ع' ال4ر,يب'
ويروى: فقد ي'ب\ل%غ بالض_ع\ف1، معناه: ف�ز\ واظ}ف%ر\؛ التهذيب: يقول:

ع1ش\ با شئت من ع.ق}ل� وح'م\ق�، فقد ي'ر\ز.ق' ال4ح\م.ق' وي'ح\ر.م'
العاقل. الليث ف قوله تعال: وقد أ%فلح اليوم. من اس\ت.ع\لى أ%ي ط%ف1ر.

بال�ل}ك1 من غ%ل%ب..
ومن أ%لفاط الاهلية ف الطلق: اس\ت.ف}ل1ح1ي بأ%مر,ك أ%ي فوزي به؛ وف



حديث ابن مسعود أ%نه قال: إ,ذا قال الرجل لمرأ%ته اس\ت.ف}ل1حي بأ%مرك
فق%ب,ل%ت\ه فواحدةD بائنة؛ قال أ%بو عبيد: معناه اظ}ف%ري بأ%مرك وفوزي

بأ%مرك واس\ت.ب,د�ي بأ%مرك. وقوم¬ أ%فلح: م'ف}ل1ح'ون فائزون؛ قال ابن سيده:
ل أ%عرف له واحداv؛ وأ%نشد:

باد'وا فلم ت.ك' أ�وله'م\ كآخ1ر,ه1م\،
وهل ي'ث%م�ر' أ%ف}لح¬ بأ%ف}لح,؟

وقال: كذا رواه ابن ال4عراب: فلم تك أ�ولهم كآخرهم، وخ.ل1يق¬ أ%ن
يكون: فلم تك أ�خراهم كأ%و_لم، ومعن قوله: وهل ي'ثمر أ%فلح بأ%فلح؛

أ%ي قلما ي'ع\ق1ب' الس_ل%ف' الصال إ,ل� ال%ل%ف. الصال%؛ وقال ابن
ال4عراب: معن هذا أ%نم كانوا م'ت.واف1ر,ين. من قبل، فانقرضوا، فكان

.vوذهابا vوآخره نقصانا vعيشهم زيادة �أ%و�ل
التهذيب: وف حديث ال4ذان: ح.ي� على الفلح؛ يعن ه.ل�م_ على بقاء

الي؛ وقيل: حي� أ%ي ع.ج>ل} وأ%س\ر,ع على الفلح، معناه إ,ل الفوز
بالبقاء الدائم؛ وقيل: أ%ي أ%ق}ب,ل} على النجاة؛ قال ابن ال4ثي: وهو من

أ%ف}ل%ح.، كالنجاح من أ%ن%ح.، أ%ي ه.ل�مeوا إ,ل سبب البقاء ف النة والفوز
با، وهو الصلة ف الماعة. وف حديث اليل: م.ن\ ر.ب.ط%ها ع'د_ةv ف

سبيل ال فإ,ن� ش1ب.ع.ها وج'وع.ها ور,ي_ها وظ%م.أ%ها وأ%رواثها
وأ%بوالا ف%لح¬ ف موازينه يوم القيامة أ%ي ظ%ف%ر¬ وف%وز¬. وف الديث: كل

قوم على م.ف}ل%ح.ة{ من أ%نفسهم؛ قال ابن ال4ثي: قال ال%ط�ابe: معناه
أ%نم راضون بعلمهم ي.غ\ت.ب,ط�ون به عند أ%نفسهم، وهي م.فعلة من الف%لح،

وهو مثل قوله تعال: كل© ح1ز\ب� با لديهم ف%ر,حون.
والف%ل}ح': الش_قe والقطع. ف%ل%ح الشيء4 ي.ف}ل%ح'ه ف%ل}حاv: ش.ق�ه؛

قال:
قد ع.ل1م.ت\ خ.ي\ل�ك. أ%ي الص_ح\ص.ح'،

إ,ن� ال%د1يد. بالديد ي'ف}ل%ح'
أ%ي ي'ش.قe وي'قطع؛ وأ%ورد ال4زهري هذا الشعر شاهداv على ف%ل%ح\ت'

الديث إ,ذا قطعته.
وف%ل%ح. رأ%سه ف%ل}حاv: ش.ق�ه. والف%ل}ح': مصدر ف%ل%ح\ت' ال4رض إ,ذا

شققتها للزراعة. وف%ل%ح ال4رض. للزراعة ي.ف}ل%ح'ها ف%ل}حاv إ,ذا شقها
للحرث.



والف%ل�ح: ال4ك�ار'، وإ,نا قيل له ف%ل�ح¬ ل4نه ي.ف}ل%ح' ال4رض.
أ%ي ي.شقها، وح1ر\ف%ت'ه الف1لحة، والف1لحة�، بالكسر: ال1راثة؛ وف

حديث عمر: اتقوا ال ف الف%ل�حي.؛ يعن الز_ر_اعي الذين ي.ف}ل%حون%
ال4رض أ%ي يشق©ونا. وف%ل%ح ش.ف%ته ي.ف}ل%حها ف%ل}حاv: شقها.

والف%ل%ح': ش.قÒ ف الشفة السفلى، واسم ذلك الش_ق> الف%ل%حة� مثل
الق%ط%عة1، وقيل: الف%ل%ح' شق ف الشفة ف وسطها دون الع.ل%م,؛ وقيل: هو

ت.ش.ق©ق ف الشفة وض1خ.م¬ واسترخاء كما ي'ص1يب' ش1فاه. الز>ن\ج,؛ رجل
أ%ف}ل%ح' وامرأ%ة ف%ل}حاء؛ التهذيب: الف%ل%ح' الشق ف الشفة السفلى، فإ,ذا

كان ف الع'ل}يا، فهو ع.ل%م؛ وف الديث: قال رجل لس'ه.يل, بن عمرو: لول
شيء ي.س'وء� رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، لض.ر.ب\ت' ف%ل%ح.تك أ%ي موضع

الف%ل%ح، وهو الش_ق ف الشفة السفلى.
وف حديث كعب: الرأ%ة إ,ذا غاب عنها زوجها ت.ف%ل�ح.ت\ وت.ن.ك�ب.ت1

الزينة% أ%ي تش.ق�ق%ت وت.ق%ش_ف%ت؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب: أ�راه
ت.ق%ل�ح.ت\، بالقاف، من الق%ل%ح,، وهو الصeف}ر.ة الت تعلو ال4سنان؛

وكان ع.ن\ت.ر.ة� الع.ب\س3يe ي'ل%ق�ب' الف%ل}حاء4 لف%ل%حة{ كانت به وإ,نا
ذهبوا به إ,ل تأ}نيث الش_ف%ة؛ قال ش'ر.ي\ح' بن ب'ج.ي\ر, بن أ%س\ع.د.

الت_غ\ل%ب�:
،Dولو أ%ن ق%و\مي قوم' س.و\ء� أ%ذ1ل�ة

ل4خ\ر.ج.ن ع.و\ف' بن' ع.و\ف{ وع1ص\ي.د'
،vالف%ل}حاء� جاء4 م'ل�ما �وع.ن\ت.ر.ة
كأ%نه ف1ن\د¬، من ع.ماي.ة%، أ%س\و.د'

أ%نث الصفة لتأ}نيث السم: قال الشيخ ابن بري: كان شريح قال هذه القصيدة
بسبب حرب كانت بينه وبي بن م'ر_ة بن ف%زارة% وع.ب\س�. والف1ن\د':

القطعة العظيمة الش_خ\ص, من البل. وع.ماية: جبل عظيم. وال�ل�م': الذي
قد ل%ب,س. لgم.ت.ه، وهي الدرع؛ قال: وذكر النحويون أ%ن تأ}نيث الفلحاء

إ,تباع لتأ}نيث لفظ عنترة؛ كما قال الخر:
أ%بوك. خ.ل1يفةD ول%د.ت\ه أ�خ\رى،
�وأ%نت. خل1يف%ةD ذاك الك%مال

ورأ%يت ف بعض حواشي نسخ ال�صول الت نقلت منها ما صورته ف المهرة
لبن دريد: ع1ص\يد¬ لقب ح1ص\ن, ابن حذيفة أ%و ع'ي.ي\ن.ة بن ح1ص\ن�.



ورجل م'ت.ف%لYح الش_ف%ة واليدين والقدمي: أ%صابه فيهما ت.ش.ق©ق¬ من
الب.ر\د.

وف ر,ج\ل فلن ف�ل�وح¬ أ%ي ش'ق�وق، وباليم أ%يضاv. ابن سيده:
والف%ل%ح.ة الق%راح الذي اش\ت'ق_ للزرع؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد

ل1ح.س_ان%:د.ع'وا ف%ل%ح.ات1 الش_أ}م, قد حال دونا
ط1عانD، كأ%ف}واه1 ال%خاض, ال4وار,ك1

(* قوله «كأ%فواه الخاض» أ%نشده ف فلج، باليم، كأبوال الخاض. ث ان
قوله: ما اشتق من ال4رض للديار، كذا بالصل وشرح القاموس، لكنهما

أ%نشداه ف اليم شاهداv على أ%ن الفلجات الزارع. وعلى هذا، فمعن الفلجات،
باليم، والفلحات، بالاء، واحد ول ند فرقاv بينهما إل هنا.)

يعن ال%زار,ع.؛ ومن رواه ف%ل%جات الشأ}م، باليم، فمعناه ما اشتق من
ال4رض للديار، كل ذلك قول أ%ب حنيفة.

والف%ل�ح': ال�كار,ي؛ التهذيب: ويقال للم'كاري ف%ل�ح¬، وإ,نا قيل
الف%ل�ح تشبيهاv بال4ك�ار,؛ ومنه قول عمرو بن أ%ح\م.ر الباه1ل1ي�:

لا ر,ط}لD ت.ك1يل� الز_ي\ت. فيه،
وف%ل�ح¬ يس'وق' لا ح1مارا

وف%ل%ح. بالرجل ي.ف}ل%ح' ف%ل}حاv، وذلك أ%ن يطمئن إ,ليك، فيقول% لك:
ب,ع\ ل عبداv أ%و متاعاv أ%و اشتره ل، فتأ}ت التeجار. فتشتريه بالغلء
وتبيع بالوك}س, وتصيب من الت_اج,ر,، وهو الف%ل�ح'. وف%ل%ح. بالقوم

وللقوم ي.ف}ل%ح' ف%لح.ةv: ز.ي_ن. البيع. والشراء للبائع والشتري.
وف%ل�ح بم ت.ف}ل1يحاv: م.ك%ر. وقال غي الق.

التهذيب: والف%ل}ح' الن_ج\ش'، وهو زيادة الكتري ليزيد غي'ه في'غ\ريه.
والت_ف}ليح': الكر والستهزاء، وقال أ%عراب: قد ف%ل�حوا به أ%ي

م.ك%ر'وا به.
والف%ي\ل%حان©: ت1ب¬ أ%س\و.د' ي.ل1ي الط©ب�ار. ف الك1ب.ر، وهو

ي.ت.ق%ل�ع إ,ذا ب.ل%غ، م'د.و_ر¬ شديد السواد، حكاه أ%بو حنيفة، قال: وهو
جيد الزبيب؛ يعن بالزبيب يابسه.
.vل%ي\حا% وم'ف}ل1حا�وقد س.م_ت: أ%فل%ح وف

@فلطح: رأ}س م'ف%ل}ط%ح¬ وف1ل}طاح¬: عريض¬، ومثله ف1ر\طاح¬، بالراء.
وكل9 شيء ع.ر_ض\ت.ه، فقد ف%ل}ط%ح\ته وف%ر\ط%ح\ته؛ ابن الف%ر.ح: ف%ر\ط%ح



الق�ر\ص. وف%ل}ط%حه إ,ذا بسطه؛ وأ%نشد لرجل من ب.ل}حر,ث1 بن كعب يصف
:vحي_ة

خ'ل1ق%ت\ ل%هاز,م'ه ع1ز,ين.، ورأ}س'ه
كالق�ر\ص, ف�ل}ط1ح. من ط%ح1ي, ش.ع1ي,

وقد تقدم هذا البيت بعينه ف فرطح، بالراء، وذكره ال4زهري باللم.
ابن ال4عراب: رغيف م'ف%ل}ط%ح¬: واسع؛ وف حديث القيامة: عليه ح.س.كة

م'ف%ل}ط%حة لا شوكة ع.ق1يف%ةD. ال�ف%ل}ط%ح': الذي فيه ع1ر.ض¬ واتساع،
وذكر ابن بري ف ترجة فرطح قال: هذا الرف، أ%عن قوله م'ف%ل}ط%ح، الصحيح

فيه عند الققي من أ%هل اللغة أ%نه م'ف%ل}ط%ح¬، باللم.
وف الب: أ%ن السن البصري م.ر_ على باب ابن ه'ب.ية وعليه الق�ر_اء
ف%س.ل�م ث قال: ما ل أ%راكم ج'لوساv قد أ%ح\ف%يتم شوار,بكم وحلقتم

رؤوسكم وق%ص_ر\ت أ%كمامكم وف%ل}ط%ح\تم نعالكم؟ أ%ما وال لو زهدت فيما
عند اللوك لرغبوا فيما عندكم،ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما

عندكم، ف%ض.ح\تم الق�ر_اء ف%ض.ح.كم ال.
وف حديث ابن مسعود: إ,ذا ض.نeوا عليك بال�ف%ل}ط%ح.ة قال الطاب: هي

الرeقاقة الت قد ف�ل}ط1ح.ت\ أ%ي ب'س3ط%ت\، وقال غيه: هي الدراهم؛
ويروى ال�ط%ل}ف%حة، وقد تقدم.

وف1ل}طاح': موضع.
@فلقح: 

(* زاد ف القاموس: فلقح ما ف الناء: شربه أ%و أ%كله أجع. ورجل
فلقحي، أي كحضرمي، يضحك ف وجوه الناس ويتفلقح أي يستبشر إليهم.):

@فنح: ف%ن.ح. الفرس' من الاء: ش.ر,ب. دون الر>ي>؛ قال:
وال4خ\ذ� بالغ.ب'وق, والص_ب'وح,،

م'ب.ر>داv، ل1م1ق}أ%ب� ف%ن'وح,
ال1ق}أ%ب': الكثي الشeرب.

@فنطح: ف�ن\ط�ح¬ 
(* قوله «فنطح» كذا بضبط بالصل كقنفذ. وكذا ف بعض نسخ

القاموس وف بعضها كجعفر، نبه عليه الشارح.): اسم.
@فوح: الف%و\ح': و,ج\دانك الريح. الطيبة.

vؤ'وحا�فاح.ت\ ريح السك1 ت.ف�وح' وت.ف1يح' ف%و\حاv وف%ي\حاv وف



وف%و.حاناv وف%ي.حاناv: انتشرت رائحته، وعم_ بعضهم به الرائحتي م.عاv. وفاح.
الطYيب' ي.ف�وح' ف%وحاv إ,ذا ت.ض.و_ع.؛ الفراء: يقال فاحت\ ريه وفاخت\،

أ%ما فاخت\ فمعناه أ%خذت\ بنفس3ه، وفاحت\ دون ذلك. وقال أ%بو زيد:
الف%و\ح' من الريح والف%و\خ' إ,ذا كان لا صوت. وف%و\ح' الر�: شد�ة س'طوع1ه؛

وف الديث: ش1د_ة� الر> من ف%و\ح, جه.ن_م أ%ي شد_ة1 غ%ل%يانا
وح.ر>ها، وينروى بالياء وسيذكر؛ وف الديث: كان يأ}مرنا ف ف%و\ح ح.ي\ض1نا

أ%ن ن.أ}ت.ز,ر. أ%ي معظمه وأ%و�له.
وأ%ف1ح\ عنك من الظهية أ%ي أ%ق1م\ حت ي.س\ك�ن. ح.رe النهار

وي.ب\ر'د.؛ قال ابن سيده: وسنذكر هذه الكلمة بعد هذا ل4ن الكلمة واوية
ويائية.

@فيح: فاح. الرe ي.ف1يح' ف%ي\حاv: س.ط%ع. وهاج.. وف الديث: شد�ة
الق%ي\ظ من ف%ي\ح جهنم: الف%ي\ح: س'ط�وع الر� وف%و.ران'ه، ويقال بالواو، وقد

ذكر قبل هذه الترجة؛ وفاحت الق1د\ر' ت.ف1يح' وت.ف�وح' إ,ذا غ%ل%ت\، وقد
أ%خرجه م.خ\ر.ج. التشبيه أ%ي كأ%نه نار جهنم ف حر>ها.

وأ%ف1ح\ عنك من الظهية أ%ي أ%قم حت يسكن عنك حر النهار ويبد. ابن
ال4عراب: يقال أ%ر,ق\ عنك من الظهية وأ%ه\ر,ق\ وأ%ه\رئ وأ%ن\ج,

vوب.خ\ب,خ\ وأ%ف1ح\ إ,ذا أ%مرته بال3ب\ر.اد. وفاح.ت1 الريح الطيبة خاصة ف%ي\حا
وف%ي.حاناv: س.ط%ع.ت وأ%ر,ج.ت\، وخص اللحيان به ال1س\ك.؛ ول يقال: فاحت

ريح خبيثة إ,نا يقال للط�ي>بة، فهي ت.ف1يح'. وفاحت الق1د\ر'
وأ%ف%ح\ت'ها أ%نا: غ%ل%ت\. وفاح. الدم' ف%ي\حاv وف%ي.حاناv، وهو فاح�: ان\ص.ب_.

:Òوأ%فاح.ه: ه.راقه؛ وقال أ%بو ح.ر\ب بن ع'ق%ي\ل� ال4ع\ل%م' جاه1لي
ن.ح\ن' ق%ت.ل}نا ال%ل1ك. ال%ح\جاحا،

ول ن.د.ع\ لس.ار,ح� م'راحا،
إ,ل د1ياراv، أ%و د.ماv م'فاحا

ال%ح\ج.اح: العظيم' السeؤدد1 وال�راح': الذي تأ}وي إ,ليه الن_ع.م؛
أ%راد ل ن.د.ع لم ن.ع.ماv تتاج إ,ل م'راح. وأ%فاح. الدماء4 أ%ي

س.ف%ك%ها. وش.ج_ةD ت.ف1يح' بالدم: ت.ق}ذ1ف'. وفاحت الش_ج_ة�، فهي ت.ف1يح'
vع.ض'وضا v؛ وف حديث أ%ب بكر: م'ل}كاvن.ف%ح.ت\ بالدم أ%يضا :vف%ي\حا

ود.ماv م'فاحاv أ%ي سائلv؛ م'ل}ك¬ ع.ض'وض¬ ي.نال الرع1ي_ة% منه ظ�ل}م¬
وع.س\ف¬ كأ%نم ي'ع.ضeون% ع.ض�اv. وأ%ف%ح\ت' الدم: أ%س.ل}ت'ه.



والف%ي\ح' والف%ي.ح': الس_ع.ة� والنتشار.
وال4ف}ي.ح' والف%ي_اح': كل موضع واسع. بر¬ أ%ف}ي.ح' ب.ي>ن'

الف%ي.ح,: واسع¬، وف%ي_اح¬، أ%يضاv، بالتشديد. وروضة ف%ي\حاء: واسعة، والفعل من
كل ذلك فاح. ي.فاح' ف%ي\حاv، وقياسه ف%ي,ح. ي.ف}ي.ح'. ودار¬ ف%ي\حاء�:

واسعة؛ وف حديث أ�م� ز.ر\ع�: وب.يت'ها ف%ي_اح¬ أ%ي واسع¬؛ رواه أ%بو عبيد
مشد�داv؛ وقال غيه: الصواب التخفيف؛ وف الديث: ات_خ.ذ% ر.بeك ف

النة وادياv أ%ف}ي.ح. من م1س\ك{؛ كل© موضع واسع يقال له أ%في.ح'
وف%ي_اح. الليث: الف%ي.ح' مصدر ال4ف}ي.ح، وهو كل موضع واسع؛ أ%بو زيد: يقال لو

م.ل%ك}ت' الدنيا ل%ف%ي_ح\ت'ها ف يوم واحد أ%ي أ%نف%ق}ت'ها وفر_قتها ف
يوم واحد. ورجل ف%ي_اح ن.ف�اح: كثي العطايا؛ وإ,نه ل%ج.واد ف%ي_اح¬

وف%ي_اض¬ بعن. وفاحت الغار.ة� ت.ف1يح: ات_س.ع.ت\.
وف%ي.اح, مثل قطام,: اسم للغارة.، وكان يقال للغارة ف الاهلية ف1يح1ي

ف%ي.اح,، وذلك إ,ذا د.ف%ع.ت1 اليل� ال�غ1ية فاتسعت؛ وقال ش.م1ر¬:
ف1يح1ي أ%ي اتسعي عليهم وت.ف%ر_قي؛ قال غ%ن,يe بن مالك، وقيل هو ل4ب

الس_ف�اح الس_ل�ول9:
د.ف%ع\نا اليل% شائلةv عليهم،

وق�ل}نا بالضeحى: فيح1ي ف%ياح,
ال4زهري: قولم للغارة ف1يح1ي ف%ي.اح,؛ الغارة هي اليل ال�غ1ية

ت.ص\ب.ح ح.ي�اv نازلي، فإ,ذا أ%غارت على ناحية من ال%ي> ت.ح.ر_ز. ع'ظ}م'
ال%ي>، ل%ج.أ�وا إ,ل و.ز.ر� ي.ل�وذون، وإ,ذا اتسعوا وانتشروا

أ%ح\ر.زوا ال%ي_ أ%جع؛ ومعن فيحي انتشري أ%يتها اليل الغية؛ وقيل: مع\ناه
اتسعي عليهم يا غارة وخذيهم من كل وجه، وساها ف%ي.اح, ل4نا جاعة

مؤ.نثة خ'ر>ج.ت\ م.خ\ر.ج ق%ط%ام, وح.ذ%ام, وك%س.اب, وما أ%شبهها. والشائلة:
الرتفعة؛ يعن أ%ن أ%ذنابا ارتفعت، وإ,نا ترتفع أ%ذنابا إ,ذا عدت،

وذلك يدل على شدة ظهورها؛ كما قال ال�ف%ض_ل� الب.ك}ر,ي:
ت.ش'قe ال4رض. شائلة% الذ©ناب.ى،
وهاد1يها كأ%ن} ج,ذع¬ س.ح'وق'

والف%ي\ح': خ1ص\ب' الربيع ف س.ع.ة1 البلد1، والمع ف�ي'وح¬؛ قال:
ت.ر\ع.ى السحاب. الع.ه\د. والف�ي'وحا

قال الزهري: رواه ابن ال4عراب: والف�ت'وحا، بالتاء؛ والف%ت\ح'



والف�ت'وح من ال4مطار؛ قال: وهذا هو الصحيح وقد ذكرناه ف مكانه 
(* قوله «وقد

ذكرناه ف مكانه» لكنه قال هناك جعه فتوح، بفتح الفاء. وكتبنا عليه
بالامش انكار مشي القاموس عليه، ويؤيده ضبط الفتوح هنا بضم الفاء مع
الثناة الفوقية أو التحتية، وهو القياس. فلعل قوله هناك بفتح الفاء تريف من

الناسخ عن بضم الفاء.) وناقة ف%ي_احة إ,ذا كانت ض.خ\م.ة الض_ر\ع غزيرة
اللب؛ قال:

قد ن.م\ن.ح' الف%ي_احة% الر_ف�ودا،
ت.ح\س3ب'ها خال1يةv ص.ع'ودا

وف%ي\ح.ان�: اسم أ%رض؛ قال الراعي:
أ%و ر.ع\ل%ةD من ق%طا ف%ي\حان% ح.ل�ها،
عن ماء3 ي.ث}ر.ب.ة%، الشeب_اك' والر_ص.د'

والف%يح.اء�: ح.ساء# مع ت.و.اب,ل%.
@فتخ: الف%ت\خ.ة� والف%ت.خ.ة�: خات يكون ف اليد والرجل بفص وغي فص؛

وقيل: هي الات أ%ي�اv كان؛ وقيل: هي ح.ل%ق%ةD تلبس ف ال3صبع كالات
وكانت نساء الاهلية يتخذنا ف ع.ش\ر,هن�، والمع ف%ت.خ¬ وف�ت'وخ

وف%ت.خات، وذكر ف جعه ف1تاخ¬؛ وقيل: الف%ت\خة حلقة من فضة ل فص فيها فإ,ذا كان
فيها فص فهي الات؛ قال الشاعر:

ت.س\ق�ط� م1ن\ها ف%ت.خ1ى ف ك�م>ي
قال ابن بر�ي: هذا الشعر. للد_ه\ناء بنت1 م1س\ح.ل� زوج العجاج، وكانت

ر.ف%عته إ,ل الغية بن شعبة فقالت له: أ%صلحك ال إ,ن منه ب,ج'م\ع أ%ي
ل يفتضن، فقال العجاج:

ال يعلم، يا مغية، أ%نن
قد د'س\ت'ها د.و\س. ال1صان1 ال1ر\س.ل

وأ%خذت'ها أ%خذ% القص>ب شات.ه'،
ع.ج\لن% يذب.ح'ها لقوم� ن'ز_ل,

فقالت الدهناء:
وال ل ت.خ\د.ع'ن بش.م¼،
ول بتقبيل� ول ب,ض.م¼،

إ,ل� ب,ز.ع\واع� ي'س.لYي ه.م>ي،



ت.س\ق�ط منه ف%ت.خ1ي ف ك�م>ي
(* قوله «منه» هكذا ف نسخة الؤلف ولعله روي بالتذكي والتأنيث).

قال: وحقيقة الفتخة أ%ن تكون ف أ%صابع الرجلي. وف الديث: أ%ن امرأ%ة
أ%تته وف يدها ف1ت.خ¬ كثية، وف رواية ف�توخ، هكذا روي، وإ,نا هو

فتخ، بفتحتي، جع فتخة، وهي خواتيم تكاد تلبس ف ال4يدي؛ قال: وربا وضعت
ف أ%صابع ال4رجل. وف حديث عائشة ف قوله تعال: ول يبدين زينتهن

إ,ل� ما ظهر منها؛ قال: الق�ل}ب' والف%ت.خ.ة�. ومعن شعر الدهناء: أ%ن
النساء كن يتخت_م\ن ف أ%صابع أ%رجلهن فتصف هذه أ%نه إ,ذا شال% برحيلها سقطت

خواتيمها ف كمها، وإ,نا تنت شد�ة الماع؛ وقيل: الفتوخ خوات بل
فصوص كأ%نا حل%ق. وروي عن عائشة، رضي ال عنها، أ%نا قالت: الفتخ حلق من

فضة يكون ف أ%صابع الرجلي، قالته ف قوله تعال: إ,ل� ما ظهر منها؛
قالت: الق�ل}ب والف%ت.خة.

والف%ت.خ: كل خ.لخال ل ي.ج\ر,س.
والف%ت.خ' والف%ت.خ.ة: باطن ما بي العضد والذراع. والف%ت.خ': استرخاء

الفاصل ولين'ها وعر\ض'ها؛ وقيل: هو اللYي ف الفاصل وغيها؛ ف%ت1خ.
ف%ت.خاv وهو أ%ف%ت\خ'. وع'قاب ف%ت\خاء�: لي>نة الناح ل4نا إ,ذا انطت

كسرت جناحيها وغمزتما، وهذا ل يكون إ,ل� من اللي. والف%ت.خ': ع.ر\ض
الكف والقدم وطولما. وأ%سد أ%ف}ت.خ': ع.ريض الكف. والفت.خ: عرض مالب

ال4سد ولي مفاصلها. وال4ف}ت.خ': اللي>ن' مفاصل, ال4صابع مع عرض.
والفت.خ ف الرجلي: طول العظم وقلة اللحم؛ قال الشاعر:

على ف%ت\خاء4 تعل%م حيث� ت.ن\ج'و،
وما إ,ن} حيث� ت.ن\ج'و من ط%ريق

قال: عن بالفتخاء رجله، قال: وهذا صفة م'شتار العسل. ال4صمعي: فتخاء
قدم لينة؛ وقال أ%بو عمرو: فيها عوج.

وف%ت.خ. الرجل أ%صابعه ف%ت\خاv: عر_ضها وأ%رخاها؛ وقيل: ف%ت.خ. أ%صابع
رجليه ف جلوسه ف%ت\خاv ثناها ولي_نها؛ قال أ%بو منصور: يثنيهما إ,ل

ظاهر القدم ل إ,ل باط1نها. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه كان
إ,ذا سجد جاف%ى عضديه عن جنبيه وف%ث%خ. أ%صابع رجليه؛ قال يي بن سعيد:

الف%ت\خ' أ%ن يصنع هكذا، ونصب أ%صابعه، ث غمز موضع الفاصل منها إ,ل
باطن الراحة وثناها إ,ل باطن الرجل؛ يعن أ%نه كان يفعل ذلك بأ%صابع



رجليه ف السجود. قال ال4صمعي: وأ%صل الفتخ اللي، ويقال للباج,م إ,ذا كان
فيها لي وعرض: إ,نا لف�ت\خ؛ ومنه قيل للعقاب: فتخاء؛ وأ%نشد:

كأ%ن بف%ت\خاء3 ال%ناح.ي\ن, ل%ق}وة{،
د.ف�وف{ من. الع1ق}بان، ط%أ}طأ}ت' ش1م\لل

وتقول: رجل أ%فتح بي>ن الفتخ إ,ذا كان عريض الكف والقدم مع اللي؛ قال
الشاعر:

ف�ت\خ' الشمائل ف أ%يانم ر.و.ح'
والف%ت.خ ف ال3بل: كالط�ر.ق. وناقة فتخاء ال4خ\لف1: ارتفعت

أ%خلفها ق1ب.ل بطنها، وكذلك الرأ%ة، وهو فيها مدح وف الرجل ذم، وهو
الف%ت.خ.والفتخاء: شيء مرتفع من خشب يلس عليه الرجل ويكون لشتار العسل؛ وقيل:

الفتخاء شبه م1لب من خشب يقعد عليه الشتار ث يد� من فوق حت يبلغ
موضع العسل؛ ويقال للفاتر الطرف: أ%فتخ الطرف؛ قال:

،vوه\ي ت.ت\لو ر.خ\ص. الظ©لوف1 ض.ئ1يل
أ%ف}ت.خ. الط�ر\ف1 ف قوله إ,ش\راف'

(* قوله «ف قوله اشراف» كذا ف نسخة الؤلف وهو مكسور ولعله بذف ف
ليتزن).

وال4فات1يخ من الف�ق�وع,: ه.ناةD ترج ف أ%و�له فيحسبها الناس
ك%م\أ%ةv حت يستخرجوها فيعرفوها، حكاه أ%بو حنيفة ول يك لل4فاتيخ

واحداv.وف�ت.ي\خ وف%ت_اخ: د.ح\لن1 بأ%طراف الدهناء ما يلي اليمامة؛ عن
الجري. وف%ت_اخ: اسم موضع.

@فخخ: الف%خe: الص\ي.د.ة الت يصاد با، معروف؛ وقيل: هو معر�ب من كلم
العجم، والمع ف�خوخ وف1خاخ؛ قال أ%بو منصور: والعرب تسمي الف%خ_
الط�ر.ق.. قال الفراء: ال%ض\ب' سرعة أ%خذ الط�ر.ق الر_ه\د.ن%، قال: والطرق

الفخ.
والف%خ_ة والف%خe ف النوم: دون الغطيط؛ تقول: سعت له ف%خيخاv. وف

�حديث صلة الليل: أ%نه نام حت سعت ف%خيخ.ه أ%ي غطيطه؛ وقيل: الف%خ_ة
والف%خe أ%ن ينام الرجل وينفخ ف نومه؛ وف%خ_ النائم' ي.ف1خe، واسم هذه

النومة الف%خ_ة. وف حديث علي، رضي ال عنه:
أ%ف}ل%ح م.ن كانت له م1ز.خ_ه\،

ي.ز\خeها، ث ي.نام' الف%خ_ه\



أ%ي ينام نومة يسمع فخيخه فيها. وقال أ%بو العباس ف قوله ث ينام
الفخة، قال ابن ال4عراب الفخة أ%ن ينام على قفاه وينفخ من الشبع؛ وف حديث

بلل:
vأ%ل ليت. ش1عري، هل أ%بيت.ن_ ل%يل%ة

بف%خ¼، وح.و\ل إ,ذ}خ1ر¬ وج.ل1يل�؟
@فدخ: فد.خ.ه يف}د.خ'ه ف%د\خاv: شدخه وهو رطب. والف%د\خ: الكسر. وف%د.خت

الشيء فدخاv: كسرته.
@فرخ: الف%ر\خ: ولد الطائر، هذا ال4صل، وقد استعمل ف كل صغي من

Dاليوان والنبات والشجر وغيها، والمع القليل أ%فر'خ وأ%فراخه وأ%فر,خ.ة
نادرة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ف}واق�ها ح1ذ%ة% ال%ف1ي,، كأ%ن_ها
أ%ف}واه' أ%ف}ر,خ.ة{ من الن>غ\ران1

والكثي ف�ر'خ¬ وف1راخ¬ وف1ر\خانD؛ قال:
م.ع\ها كف1ر\خان1 الدجاج, ر'ز_خ.ا

د.راد1قاv، وه\ي. الشeيوخ' ف�ر_خ.ا
يقول: إ,ن هؤلء وإ,ن كانوا صغاراv فإ,ن أ%كلهم أ%كل الشيوخ. وال�نثى

فرخة.
وأ%ف}ر.خ.ت البيضة والطائرة وفر�خت، وهي م'ف}ر,خ¬ وم'ف}ر>خ¬: طار لا

ف%ر\خ. وأ%فرخ البيض': خرج فرخه. وأ%فرخ الطائر: صار ذا فرخ؛ وفر_خ كذلك.
واس\ت.ف}ر.خ'وا ال%مام.: اتذوها للفراخ. وف حديث علي�، رضوان ال

عليه: أ%تاه قوم فاستأ}مروه ف قتل عثمان، رضي ال عنه، فنهاهم وقال: إ,ن
تفعلوه ف%ب.ي\ضاv ف%ل}ي'ف}ر,خ.ن_ه؛ أ%راد إ,ن تقتلوه تيجوا فتنة يتول

منها شيء كثي؛ كما قال بعضهم:
أ%رى فتنةv هاجت وباضت وفر�خت،

ولو ت'ركت طارت إ,ليها فراخ'ها
قال ابن ال4ثي: ونصب بيضاv بفعل مضمر دل الفعل الذكور عليه تقديره

ف%ل}ي'ف}ر,خ.ن_ ب.ي\ضاv ف%ل}ي'ف}ر,خ.ن_ه، كما تقول زيداv أ%ضرب ضربت 
*)

قوله «أضرب ضربت» كذا ف نسخة الؤلف). أ%ي ضربت زيداv، فحذف ال4ول وإ,ل
فل وجه لصحته بدون هذا التقدير، ل4ن الفاء الثانية ل بد_ لا من



معطوف عليه، ول تكون لواب الشرط لكون ال�ول كذلك. ويقال أ%فرخت البيضة
إ,ذا خلت من الفرخ وأ%ف%رختها أ�م�ها. وف حديث عمر: يا أ%هل الشام،

vتهزوا ل4هل العراق فإ,ن الشيطان قد باض فيهم وفر�خ أ%ي اتذهم مقر�ا
ومسكناv ل يفارقهم كما يلزم الطائر موضع بيضه وأ%فراخه.

وف%ر\خ' الرأ}س,: الدماغ� على التشبيه كما قيل له العصفور؛ قال:
ونن كش.ف}نا عن م'عاوية% الت

هي ال�مe، ت.غ\ش.ى كل� ف%ر\خ� م'ن.ق}ن,ق
وقول الفرزدق:

ويوم. ج.ع.ل}نا الب,يض. فيه، لعام1ر�،
م'ص.م_م.ةv، ت.ف}أ%ى ف1راخ. ال%ماج,م,

يعن به الدماغ. والف%ر\خ': مقد_م' دماغ الفرس. والف%ر\خ': الزرع إ,ذا
تيأ% للنشقاق بعدما يطل�ع؛ وقيل: هو إ,ذا صارت له أ%غصان؛ وقد فر�خ

وأ%فرخ تفرياv. الليث: الزرع ما
دام ف الب.ذر فهو الب، فإذا انشق الب عن الورقة فهو الف%ر\خ؛ فإذا
طلع رأ}سه فهو ال%ق}ل. وف الديث: أ%نه نى عن بيع الف%رeوخ بال%ك1يل

من الطعام؛ قال: الف%رeوخ من السنبل ما استبانت عاقبته وانعقد حبه وهو
م1ثل� نيه عن ال�خاض.رة وال�حاق%لة. وأ%فرخ. ال4مر وفر�خ: استبانت

عاقبته بعد اشتباه. وأ%فرخ. القوم' بيض.هم إ,ذا أ%بدوا سرهم؛ يقال ذلك للذي
أ%ظ}هر. أ%مر.ه' وأ%خرج خبه ل4ن إفراخ. البيض أ%ن يرج فرخه.

وف%ر_خ. الر_و\ع' وأ%ف}ر.خ.: ذهب الف%ز.ع؛ يقال: ل1ي'ف}ر,خ\ ر.و\ع'ك.
أ%ي ليخرج عنك ف%ز.ع'ك كما يرج الفرخ عن البيضة؛ وأ%ف}ر,خ\ ر.و\ع.ك يا

فلن أ%ي س.كYن\ جأ}ش.ك. ال4زهري، أ%بو عبيد: من أ%مثالم النتشرة ف
كشف الكرب عند الخاوف عن البان قولم: أ%ف}ر,خ\ ر.و\ع.ك؛ يقول:

ل1ي.ذ}ه.ب\ ر'ع\ب'ك وف%ز.عك فإن ال4مر ليس على ما تاذر. وف الديث: كتب معاوية
إل ابن زياد: أ%ف}ر,خ\ ر.و\ع.ك. قد وليناك الكوفة؛ وكان ياف أ%ن

يوليها غيه. وأ%ف}ر.خ. فؤاد' الرجل إذا خرج ر.و\ع'ه وانكشف عنه الفزع كما
تفرخ البيضة إذا انفلقت عن الفرخ فخرج منها؛ وأ%صل ال3فراخ النكشاف مأ}خوذ

من إ,فراخ البيض إ,ذا انقاض عن الفرخ فخرج منها؛ قال وقلبه ذو الرمة
لعرفته ف العن فقال:

ج.ذ}لن% قد أ%ف}ر.خ.ت\ عن ر'وع1ه الك�ر.ب'



قال: والر_و\ع' ف الفؤاد كالفرخ ف البيضة؛ وأ%نشد:
vؤ.اد1 إ,ن} ن.ز.ا ب,ك. ن.ز\و.ة�فقل ل1ل}ف

من ال%و\ف1: أ%فر,خ\، أ%كثر' الر_وع, باط1ل�ه
وقال أ%بو عبيد: أ%فر.خ. ر.و\ع'ه إ,ذا دعي له أ%ن يسكن ر.و\ع'ه ويذهب.

وف�ر>خ. الر>ع\د1يد': ر'ع1ب. وأ�ر\ع1د.، وكذلك الشيخ الضعيف. ال4زهري:
ويقال للف%ر,ق, الر>ع\د1يد1، قد فر_خ. ت.ف}رياv؛ وأ%نشد:

وما رأ%ينا من معشر ي.ن\ت.خوا
من ش.نا إ,ل ف%ر_خ'وا

(* قوله «وما رأينا من معشر إل» كذا ف نسخة الؤلف وشطره الثان ناقص
ولذا تركه السيد مرتضى كعادته فيما ل يهتد إل صحته من كلم الؤلف).
أبو منصور: معن فر�خوا ضعفوا كأ%نم فراخ من ضعفهم؛ وقيل: معناه ذلوا.

الوازن: إذا سع صاحب ال4م.ة1 الرعد. والط�حن. ف%ر,خ. إ,ل ال4رض
أ%ي لزق با يفرخ فرخاv. وف%ر,خ. الرجل إ,ذا زال فزعه واطمأ%ن.

والف%ر,خ': الدغدغ من الرجال.
والف%ر\خ.ة: السنان العريض.

والف�ر.ي\خ' على لفظ التصغي: ق%ي\ن¬ كان ف الاهلية تنسب إليه النصال
الف�ر.ي\خ1ي_ة؛ ومنه قول الشاعر:
وم.ق}ذوذ%ي\ن, من ب.ر\ي, الف�ر.ي\خ,

وقولم: فلن ف�ر.يخ قريش، إ,نا هو على وجه الدح كقول ال�باب
بن النذر «أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها ال�ح.ك�ك' وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج_ب'»

والعرب تقول: فلن ف�ريخ قومه إذا كانوا يعظمونه ويكرمونه، وصغر على وجه
البالغة ف كرامته.

وف%ر�وخ: من ولد إ,براهيم، عليه السلم. وف حديث أ%ب هريرة: يا بن
ف%ر�وخ؛ قال الليث: بلغنا أ%ن ف%ر�وخ كان من ولد إ,براهيم، عليه السلم،

ولد بعد إ,سحاق وإساعيل وكثر نسله ونا عدده فولد العجم الذين هم ف وسط
البلد؛ وأ%ما قول الشاعر:

فإ,ن} ي.أ}كل} أ%بو ف%ر�وخ. آك�ل}،
vصغارا vولو كانت خ.نانيصا

فإنه جعله أ%عجمي�اv فلم يصرفه لكان العجمة والتعريف.
@فرسخ: الف%ر\س.خ': السكون؛ وقالت الكلبية: فراسخ الليل والنهار



ساعاتما وأ%وقاتما؛ وقال خالد. ابن جنبة: هؤلء قوم ل يعرفون مواقيت الدهر
وفراسخ ال4يام؛ قال: حيث يأ}خذ الليل من النهار، والفرسخ من السافة

العلومة ف ال4رض مأ}خوذ منه. والفرسخ: ثلثة أ%ميال أ%و ستة، سي بذلك ل4ن
صاحبه إ,ذا مشى قعد واستراح من ذلك كأ%نه سكن، وهو واحد الفراسخ؛ فارسي

معرب. وف حديث حذيفة: ما بينكم وبي أ%ن ي'ر\س.ل% عليكم الشرe إ,ل�
ف%راس1خ' من ذلك، حكاه ابن ال4عراب؛ وف رواية: ما بينكم وبي أ%ن

ي'ص.ب_ عليكم الشر� ف%راس1خ. إ,ل9 موت' رجل�، يعن عمر.
بن. الطاب، رضي ال عنه، فلو قد مات ص'ب_ عليكم الشر�. قال ابن شيل:

كل شيء� دائم كثي ل ينقطع فرسخ. والفرسخ: الراحة والفرجة؛ ويقال للشيء
الذي ل فرجة فيه: فرسخ، كأ%نه على السلب. وانتظرتك فرسخاv من الليل أ%و

من النهار أ%ي طويلv، وكأ%ن الفرسخ أ�خذ من هذا.
وف%ر\س.خ.ت\ عنه الم_ى وت.ف%ر\ س.خ.ت\ واف}ر.ن\س.خ.ت\: انكسرت وبعدت،

وكذلك غيها من ال4مراض. والفرسخ: الساعة من النهار؛ قال أ%بو زياد: ما
م'ط1ر. الناس' من مطر بي ن.و\أ%ي\ن, إ,ل كان بينهما ف%ر\س.خ¬. قال:

والفرسخ انكسار البد. وقال بعض العرب: أ%عصبت السماء أ%ياماv بع.ي ما فيها
فرسخ؛ والع.ي: أن يدوم الطر أ%ياماv. وقوله: ما فيها فرسخ يقول: ليس

فيها فرجة ول إ,قلع. قال: وإ,ذا احتبس الطر اشتد_ البد فإ,ذا مطر
الناس كان للبد بعد ذلك فرسخ أ%ي سكون، من قولك ف%ر\س.خ. عن الرض، واف}ر.

ن\س.خ. أ%ي تباعد.
@فرضخ: الف1ر\ضاخ': العريض؛ يقال: فرس ف1ر\ضاخ.ةD وق%دم ف1ر\ضاخ.ة

وف1ر\ضاخ¬. والف1ر\ضاخ': النخلة الفتية؛ وقيل: هو ضرب من الشجر. ورجل فرضاخ:
عريض غليظ كثي اللحم. ويقال: رجل فرضاخ وامرأ%ة فرضاخ1ي_ة، والياء

للمبالغة.
وامرأ%ة فرضاخة: ل%ح1يم.ة عريضة. وف حديث الدجال: أ%ن أ�مه كانت فرضاخة

أ%ي ضخمة عريضة الثديي.
ومن أ%ساء العقرب: الف1ر\ضخ والش_و\ش.ب' وت.م\ر.ة�، ل ينصرف.

@فرفخ: الف%ر\ف%خ' والف%ر\ف%خ.ة�: الب.ق}لة المقاء ول تنبت بنجد وتسمى
الرجلة؛ قال أ%بو حنيفة: وهي فارسية عر�بت؛ قال العجاج:

ود'س\ت'ه'م كما ي'داس' الف%ر\ف%خ'،
ي'ؤكل� أ%ح\ياناv، وح1يناv ي'ش\د.خ'



@فسخ: فس.خ. الشيء4 يفس.خ'ه ف%س\خاv فان\ف%س.خ.: ن.ق%ض.ه فانت.ق%ض.
وتفاس.خ.ت ال4قاويل: ت.ناق%ض.ت. والف%س\خ': زوال ال%ف}ص1ل عن موضعه. وفسخت'

يد.ه أ%فس.خ'ها فسخاv، بغي أ%لف، إ,ذا فككت م.ف}ص1له من غي كسر. وفسخ.
ال%ف}صل% يفس.خه فس\خاv وف%س_خ.ه فان\ف%س.خ. وتفس_خ: أ%زاله عن موضعه.

ويقال: وقع فلن فانفسخت قدمه وفسخته أ%نا وتفسخ عن العظم وتفسخ اللد
عن العظم، ول يقال إ,ل� لش.عر اليتة وجلدها. وتفسخت الفأ}رة ف الاء:

تقطعت.
والف%س\خ: الضعيف الذي ينفسخ عند الشدة.

واللحم إ,ذا أ%ص.ل� انف%س.خ، وانف%س.خ. اللحم' وتفسخ: ان%ض.د. عن
و.ه.ن� أ%و ص'ل�ول�. وتفسخ الشعر عن اللد: زال وتطاير، ول يقال إ,ل9 لشعر

اليتة.
وف%س3خ. رأ}ي'ه ف%س.خاv فهو ف%س3خ¬: فسد. وف%س.خ.ه ف%س\خاv: أ%فسده:

ويقال: فسخت الب.ي\ع. بي البي>ع.ي والنكاح. فانفسخ البيع' والنكاح' أ%ي
نقضته فانتقض؛ وف الديث: كان ف%س\خ' الج> ر'خ\ص.ةv ل4صحاب النب، صلى

ال عليه وسلم، وهو أ%ن يكون نوى الج أ%و_لv ث يبطله وينقضه ويعله
عمرة ويل ث يعود يرم بجة، وهو التمتع أ%و قريب منه. وفيه ف%س\خ

وف%س\خة إ,ذا كان ضعيف العقل والبدن. والف%س\خ: الذي ل يظفر باجته. وفس.خ.
الشيء4: فر_قه. وأ%ف}س.خ. القرآن%: نسيه.

وتفس_خ. الرeب.ع' تت ال1مل الثقيل، وذلك إ,ذا ل يطقه. وف%س.خ\ت'
عن ثوب إ,ذا طرحته.

@فشخ: الف%ش\خ': اللطم والصفع ف لعب الصبيان والكذب فيه؛ فش.خه يفش.خه
فش\خاv. وفش.خ. الصبيان ف لعبهم فش\خاv: كذبوا فيه وظلموا.

وف%ن\ش.خ. وف%ن\ش.خ.: أ%عيا.
@فصخ: ابن شيل: الف%ص\خ' التغاب عن الشيء وأ%نت تعلمه. يقال: ف%ص.خ\ت'

عن ذلك ال4مر فص\خاv؛ ويقال: ف%ص.خ. يده وفسخها إ,ذا أ%زال عن مفصله؛
حك%ى الصاد. عن أ%ب الدeقيش. أ%بو حات: فص.خ. النعام' بصومه إ,ذا رمى

به.
@فضخ: الفض\خ: كسر كل شيء أ%جوف نو الرأ}س والبطيخ؛ ف%ض.خ.ه يف}ض.خ'ه

فض\خاv وافتضخه.
وفضخ رأ}سه: شدخه.



وانف%ض.خ. س.نام' البعي: انشدخ.
وأ%فض.خ العنقود': حان وصلح أ%ن يفتضخ وي'ع\ت.صر ما فيه.

وفض.خ الرeطب.ة ونوها من الرط}ب يفض.خها فضخاv: شدخها.
والف%ض1يخ': عصي العن.ب، وهو أ%يضاv شراب يتخذ من الب'سر الفضوخ وحده

من غي أ%ن تسه النار، وهو الشدوخ. وفض.خ\ت' البسر وافت.ض.خ\ته؛ قال
الراجز:

بال% س'ه.ي\لD ف الف%ضيخ ف%فس.د
يقول: لا طلع سهيل ذهب زمن البسر وأ%رطب فكأ%نه بال فيه؛ وقال بعضهم:

هو الفضوخ ل الفضيخ؛ العن: أ%نه ي'س\ك1ر' شاربه فيفضخه. وسئل ابن عمر
عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو الفضوخ، فعول من الفضيخة، أ%راد

ي'س\ك1ر شارب.ه فيفض.خه، وقد تكرر ذكر الفضيخ ف الديث.
وال1ف}ض.خ.ة: حجر يفضخ به البسر ويفف. والفاضخ: ال4وان الت ينبذ

فيها الفضيخ. وكل شيء اتسع. وع.ر'ض، فقد انفضخ. وانف%ض.خ.ت الق�ر\حة
وغي'ها: انف%ت.ح.ت وانعصرت. ودلو م1ف}ض.خ.ةD: واسعة؛ قال:

كأ%ن9 ظ%ه\ر,ي أ%خذ%ت\ه' ز'ل�خ.ه\،
م1م_ا ت.مط�ى بالف%ر,ي> ال1ف}ض.خ.ه\

وقد قيل ف الدلو: انفضجت، باليم. وانفضخ العرق. ويقال: انفضخت العي،
بالاء، إ,ذا انفقأ%ت.

أ%بو زيد: فض.خ\ت' عين.ه وفقأ}تا ف%ق}أv وها واحد للعي والبطن، وكل
وعاء فيه دهن أو شراب.. وف حديث علي، رضوان ال عليه، أ%نه قال: كنت

رجلv م.ذ�اءé فسأ%لت القداد أ%ن يسأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم، فقال:
إ,ذا رأ%يت الذي فتوضأ} واغسل م.ذاك1ي.ك، وإ,ذا رأ%يت ف%ض\خ. الاء3

فاغتسل؛ يريد الن�. وف%ض\خ' الاء3: د.ف}ق�ه.
وانفضخ الدلو إ,ذا دفق ما فيه من الاء. قال: والدلو يقال لا

ال1ف}ض.خة. وحكي عن بعضهم أ%نه قيل له ما ال3ناء؟ فقال: حيث ت.ف}ض.خ الدلو\ أ%ي
تدفق فتفيض ف ال3ناء. ويقال: بين.ا ال3نسان� ساكت¬ إ,ذ1 ان\ف%ض.خ؛ وهو

شدة البكاء وكثرة الدمع. والقارورة تنفضخ إ,ذا تكسرت فلم يبق فيها شيء.
والسقاء ينفضخ وهو ملن فينشق ويسيل ما فيه. أ%بو

حات: يقال للب الذي أ�كثر ماؤه حت رق، هو أ%بيض مثل الس_مار؛ ومثله
الض_ي\ح وال%ضار والش>جاج والف%ض1يخ' والشeهابة مثله، بضم الشي،



وكذلك الب,راح وه'و ال1ز\ر.ح والد>لح' وال%ذ}ق'، وقيل: هو
الشeهاب'.

@فقخ: ف%ق%خ.ه ف%ق}خاv: كقفخه، وال أ%علم.
.vفلخ: شر: ف%ل%خ\ت'ه وق%ف%خ\ت'ه إ,ذا أ%وض.حت.ه وس.ل%ع\ته أ%يضا@

والف%ي\ل%خ: أ%ح.د' ر.ح.ي.ي, الاء3 واليد السفلى منهما؛ ومنه قوله:
ود'ر\نا كما دار.ت\ على الق�ط}ب, ف%ي\ل%خ'.

@فلذخ: الف%ل}ذ%خ': الل�و\ز,ين.ج.
@فنخ: الف%ل}ذ%خ': الل�وز,ين.ج.

@فنشخ: التهذيب: يقال ف%ن\ش.خ.ه ف1ن\شاخاv وزلزله زلزالv بعن واحد.
@فنقخ: التهذيب ا لفراء: داه1ي.ةD ف1ن\ق%خ¬؛ قال الراوي: هكذا أ%سعنيه

النذري ف نوادر الفراء.
@فوخ: فاخ السك يفوخ و.يفيخ ف%وخاناv: سطع مثل فاح. الفراء: فاحت ريه

وفاخت أ%خذت بنفسه وفاحت دون ذلك. ال4صمعي: فاخت منه ريح طيبة تفوخ وتفيخ
مثل فاحت. وفاخ الرجل يفوخ ف%و\خاv وأ%فاخ ي'فيخ: خرجت منه ريح، وهو

مذكور ف الياء أ%يضاv. وفاخ ال%د.ث� نفس'ه يفوخ: صو�ت. وفاخت الريح ت.ف�وخ
إ,ذا كان لا صوت. الفراء: أ%ف%خ\ت' الز>ق إ,فاخ.ة إ,ذا فتحت فاه ليف�ش

ريه، قال: وسعت شيخاv من أ%هل العربية يقول أ%فخت الزق إ,ذا طليت
داخله ب,ر'ب�. وأ%ف1خ\ عنك من الظهية أ%ي أ%قم حت يسكن حر النهار

وي.ب\ر'د.، وهو أ%يضاv مذكور ف الياء. وأ%فاخ ال3نسان ي'فيخ إفاخة؛ وف الديث:
أ%نه خرج يريد حاجة فاتبعه بعض أ%صحابه فقال: تنح عن فإ,ن كل بائلة

ي'ف1يخ. ال3فاخ.ة� الد.ث من خروج الريح خاصة؛ وقوله بائلة أ%ي نفس بائلة.
الليث: إ,فاخ.ة� الريح بالدبر. قال أ%بو زيد: إ,ذا جعلت الفعل للصوت قلت

فاخ يفوخ. وفاخت الريح تفوخ فوخاv إ,ذا كان مع هبوبا صوت. وأ%ما الفوح،
بالاء، فمن الريح تدها ل من الصوت. وقال النضر بن شيل: إ,ذا بال

ال3نسان أ%و الدابة فخرج منه ريح، قيل: أ%فاخ؛ وأ%نشد لرير:
ظ%ل� الل�هاز,م' ي.ل}ع.بون ب,ن,س\و.ة
بال%و>، يوم. ي'ف1خ\ن. بال4ب\وال,

وأ%فاخ ببوله إ,ذا اتسع مرجه؛ وأ%فاخت الناقة ببولا وأ%شاع.ت\
.vوأ%و\ز.غ%ت\؛ وأ%نشد بيت جرير أ%يضا

@مثل فاحت. وفاخ الرجل يفوخ ف%و\خاv وأ%فاخ ي'فيخ: خرجت منه ريح، وهو



مذكور ف الياء أ%يضاv. وفاخ ال%د.ث� نفس'ه يفوخ: صو�ت. وفاخت الريح ت.ف�وخ
إ,ذا كان لا صوت. الفراء: أ%ف%خ\ت' الز>ق إ,فاخ.ة إ,ذا فتحت فاه ليف�ش

ريه، قال: وسعت شيخاv من أ%هل العربية يقول أ%فخت الزق إ,ذا طليت
داخله ب,ر'ب�. وأ%ف1خ\ عنك من الظهية أ%ي أ%قم حت يسكن حر النهار

وي.ب\ر'د.، وهو أ%يضاv مذكور ف الياء. وأ%فاخ ال3نسان ي'فيخ إفاخة؛ وف الديث:
أ%نه خرج يريد حاجة فاتبعه بعض أ%صحابه فقال: تنح عن فإ,ن كل بائلة

ي'ف1يخ. ال3فاخ.ة� الد.ث من خروج الريح خاصة؛ وقوله بائلة أ%ي نفس بائلة.
الليث: إ,فاخ.ة� الريح بالدبر. قال أ%بو زيد: إ,ذا جعلت الفعل للصوت قلت

فاخ يفوخ. وفاخت الريح تفوخ فوخاv إ,ذا كان مع هبوبا صوت. وأ%ما الفوح،
بالاء، فمن الريح تدها ل من الصوت. وقال النضر بن شيل: إ,ذا بال

ال3نسان أ%و الدابة فخرج منه ريح، قيل: أ%فاخ؛ وأ%نشد لرير:
ظ%ل� الل�هاز,م' ي.ل}ع.بون ب,ن,س\و.ة
بال%و>، يوم. ي'ف1خ\ن. بال4ب\وال,

وأ%فاخ ببوله إ,ذا اتسع مرجه؛ وأ%فاخت الناقة ببولا وأ%شاع.ت\
.vوأ%و\ز.غ%ت\؛ وأ%نشد بيت جرير أ%يضا

@فأد: فأ%د البزة ف ال%ل�ة ي.ف}أ%د'ها ف%أ}داv: شواها. وف التهذيب:
فأ%د\ت' ال�ب\ز.ة% إ,ذا م.ل%ل}ت.ها وخ.ب.ز\ت.ها ف ال%ل�ة1.

والف%ئ1يد': ما ش'و,ي. وخ1ب,ز. على النار. وإ,ذا شوي اللحم' فوق
الم\ر,، فهو م'ف}أ%د¬ وفئيد. وال�فؤ'ود': الوضع الذي ت'ف}أ%د' فيه.

وف%أ%د. اللحم. ف النار ي.ف}أ%د'ه ف%أ}داv واف}ت.أ%د.ه فيه: شواه.
وال1ف}أ%د.ة�: الس_ف©ود'، وهو من فأ%دت اللحم وافتأ%دته إ,ذا شويته. ولم

ف%ئ1يد¬ أ%ي مشويÒ. والف1ئد: البز الفؤ'ود واللحم ال%ف}ؤ'ود. قال
مرضاوي ياطب خويلة:
أ%جار.ت.نا، س1رe النساء3 م'ح.ر_م¬

علي_، وت.ش\هاد' الن_دام.ى مع المر,
كذاك. وأ%ف}لذ� الف%ئيد1، وما ارتت\

به بي جال%ي\ها الو.ئ1ي_ة� م1ل}و.ذ}ر,
(* قوله «ملوذر» أراد من الوذر).

وال1ف}أ%د': ما ي'خ\ت.ب.ز' وي'ش\ت.و.ى به؛ قال الشاعر:
vي.ظ%ل© الغ'راب' ال4ع\و.ر' الع.ي, راف1عا



مع الذئ}ب,، ي.ع\ت.س_ان1 ناري وم1ف}أ%دي
ويقال له ال1ف}آد' على م1ف}عال�. ويقال: ف%ح.ص\ت للخ'بز.ة1 ف ال4رض

وف%أ%د\ت' لا أ%ف}أ%د' ف%أ}داv، والسم أ�ف}ح'وص¬ وأ�ف}و ود¬، على
أ�ف}ع'ول، والمع أ%فاحيص' وأ%فائ1يد'. ويقال: فف%أ%د\ت' ال�بز.ة% إ,ذا جعلت

لا موضعاv ف الرماد والنار لتضعها فيه.
والشبة الت ير_ك با التنور م1ف}أ%د¬، والمع مفائ1د' 

(* قوله
.vوالمع مفائد» ف القاموس والمع مفائيد.) واف}ت.أ%د'وا: أ%وقدوا نارا»

والفئ1يد': النار' نفس'ها؛ قال لبيد:
وج.د\ت' أ%ب ر.بيعاv للي.ت.ام.ى،
وللض>يفان1 إ,ذ} ح'ب_ الف%ئ1يد'

وال�ف}ت.أ%د': موضع الو.ق�ود؛ قال النابغة:
س.ف©ود ش.ر\ب� ن.س'وه' عند م'ف9ت.أ%د1

والت_ف%ؤeد': الت_و.ق©د. والفؤاد: القلب' ل1ت.ف%وeد1ه وتوق©د1ه،
مذكر ل غي؛ صرح بذلك اللحيان، يكون ذلك لنوع ال3نسان وغيه من أ%نواع

اليوان الذي له قلب؛ قال يصف ناقة:
كم1ث}ل, أ%تان1 الو.ح\ش,، أ%ما ف�ؤاد'ها
ف%ص.ع\ب¬، وأ%ما ظ%ه\ر'ها ف%ر.ك�وب'

والفؤاد': القلب، وقيل: وس.ط�ه، وقيل: الفؤاد غ1شاء� القلب,، والقلب'
حبته وس'و.ي\داؤ'ه؛ وقول أ%ب ذؤيب:

رآها الف�ؤاد' فاست.ض.ل� ض.لل%ه،
ن,يافاv من البيض, ال1سان1 الع1طائ1ل,

رأ%ى ههنا من رؤية القلب وقد بينه بقوله رآها الفؤاد والفعول الثان
نيافاv، وقد يكون نيافاv حالv كأ%نه لا كانت مبتها تلي القلب وتدخله صار

كأ%ن له عيني يراها بما؛ وقول الذل:
فقام. ف س1ي.ت.ي\ها فان\ح.ن ف%ر.مى،
وس.ه\م'ه ل1ب.نات1 ال%و\ف1 م.س_اس'

يعن ببنات ال%و\ف ال4فئدة%، والمع أ%فئدةD؛ قال سيبويه: ول نعلمه
vأ%فئ1دة eاليمن هم أ%رق �ك�س>ر على غي ذلك. وف الديث: أ%تاكم أ%هل

وأ%ل}ي.ن' قلوباv. وفأ%ده ي.ف}أ%د'ه ف%أ}داv: أ%صاب فؤاده. وف%ئ1د.



ف%أ%داv: شكا ف�ؤ.اد.ه وأ%صابه داء ف فؤ.اده، فهو م.فؤ'ود¬. وف الديث: أ%نه
عاد سعداv وقال إ,نك رجل م.ف}ؤ'ود¬. الفؤ'ود': الذي أ�صيب فواد'ه بوجه.
وف حديث عطاء: قيل له: رجل م.فؤ'ود¬ ي.ن\ف�ث� دماv أ%ح.د.ثD هو؟ قال:

ل؛ أ%ي ي'وجعه' ف�ؤ.اد'ه ف%ي.ت.ق%ي_أ� دماv. ورجل م.ف}ؤ'ود¬ وف%ئ1يد¬: ل
،vوا منه ف1عل�فؤ.اد. له؛ ول ف1ع\ل له. قال ابن جن: ل ي'ص.ر>ف

ومفعول الصفة إ,نا يأ}ت على الفعل نو م.ض\ر'وب من ض'ر,ب ومقتول من ق�ت1ل%.
التهذيب: فأ%د\ت الصي\د. أ%ف}أ%د'ه ف%أ}داv إ,ذا أ%صبت ف�ؤاد.ه.

@فثد: ف ترجة ثفد: الث�فاف1يد' ب,طائ1ن' كلY شيء من الثياب وغيها.
وقد ث%ف�د. د1ر\ع.ه بالرير إ,ذا ب.ط�ن.ها. قال أ%بو العباس: وغيه يقول

ف%ثاف1يد'.
@فحد: ال4زهري: ابن ال4عراب: واحد فاح1د¬؛ قال ال4زهري: هكذا رواه

�أ%بو عمرو، بالفاء؛ قال: وقرأ}ت بط شر لبن ال4عراب: الق%ح_اد' الرجل
الف%ر\د' الذي ل أ%خ. له ول و.ل%د. يقال: واح1د¬ قاح1د¬ صاخ1د¬ وهو

الصeن\ب'ور'. قال ال4زهري: أ%نا واقف ف هذا الرف وخط شر أ%قربما إ,ل
الصواب كأ%نه مأ}خوذ من ق%ح.د.ة الس_نام' وهو أ%صله.

@فدد: الف%ديد': الصوت'، وقيل: شدته، وقيل: الف%د1يد' والف%د\ف%د.ة صوت
كالفيف1. ف%د_ ي.ف1دe ف%د�اv وف%ديداv وف%د\ف%د. إ,ذا اشتد_ صوت'ه؛

وأ%نشد:
أ�ن\ب,ئ}ت' أ%خ\وال ب.ن ي.ز,يد'،

ظ�ل}ماv ع.ل%ي\نا ل%ه'م' ف%د1يد'
ومنه الف%د\ف%د.ة�؛ قال النابغة:

أ%واب,د'3 كالس_لم, إ,ذا استمر_ت\،
ف%ل%ي\س ي.ر'دe ف%د\ف%د.ها الت_ظ%ن>ي

(* ف ديوان النابغة:
قواف كالس3لم إذا استمرت\ * فليس يردe مذهبها التظن�ي).

ورجل ف%د>اد¬: شديد' الصوت1 جاف الكلم,. وحكى اللحيان: رجل ف�د\ف�د¬
وف�د.ف1د¬.

وفد_ ي.ف1دe فدìا وف%ديداv وف%د\ف%د.: اشتد� وطؤ.ه فوق ال4رض
.vونشاطا vم.ر.حا

ورجل ف%د_اد¬: شديد الو.ط}ء3. وف الديث حكاية عن ال4رض: وقد كنت



ت.م\شي فوقي ف%د_اداv أ%ي شديد. الو.طء3. وف الديث: أ%ن ال4رض إ,ذا
د'ف1ن. فيها ال3نسان� قالت له: ربا م.ش.ي\ت. علي_ ف%د_اداv ذا مال� كثي

وذا أ%م.ل� كبي وذا خيلء4 وس.ع\ي� دائم�. ابن ال4عراب: ف%د_د.
الرجل� أ% ذا مشى على ال4رض ك1باv وب.ط%راv. وف%د_د. الرجل� إ,ذا صاح ف

بيعه وشرائه. وف%د_ت1 ال3بل ف%د1يداv: ش.د.خ.ته ال4رض. ب,خ1فاف1ها من
شدة وطئها؛ قال العلو�ط السعدي:
أ%عاذ1ل%، ما ي'د\ر,يك1 أ%ن} ر'ب_ ه.ج\م.ة{

ل4خ\فاف1ها، ف%و\ق. ال1تان1، ف%د1يد'؟
ورواه ابن دريد: فوق الف%لة1 ف%د1يد، قال: ويروى وئيد'، قال: والعنيان

vح.ث� جناح.ي\ه بسطا :vف%د1يدا eمتقاربات. وفد_ الطائر' ي.ف1د
وقبضاv.والف%د1يد: كثرة ال3بل. وإ,بل ف%ديد¬: كثية.

والفد�ادون: أ%صحاب ال3بل الكثية الذين يلك أ%حدهم الائتي من
�ال3بل إ,ل ال4لف؛ يقال له: ف%د_اد¬ إ,ذا بلغ ذلك وهم مع ذلك ج'فاةD أ%هل

خ'ي.لء. وف الديث: هلك الفد_ادون إ,ل� من أ%عطى ف ن.ج\د.تا
ور,س\ل1ها، أ%راد الكثيي ال3بل، كان أ%حدهم إ,ذا مل%ك. ال1ئي من ال3بل

إ,ل ال4لف قيل له: ف%د_اد¬ وهو ف معن الن_س.ب ك%س.ر�اج� وع.و_اج�؛
يقول: إ,ل من أ%خ\ر.ج. زكات.ها ف شدت1ها ورخائها. وقال ثعلب:

الف%د_ادون أ%صحاب الوبر لغلظ أ%صوات1هم وجف%ائ1هم، يعن بأ%صحاب الوبر أ%هل
البادية، والفد_ادون: الفل�حون. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن

الفاء والق%س\وة ف الف%د_اد1ين. قال أ%بو عمرو: هي الف%داد1ين'، مففة،
واحدها ف%د_انD، بالتشديد؛ عن أ%ب عمرو، وهي البقر الت يرث با،
وأ%هل�ها أ%هل� ج.ف%اء وغ1لظة. وقال أ%بو عبيد: ليس الف%داد1ين' من هذا ف

شيء ول كانت العرب تعرفها إ,نا هذه للروم, وأ%هل, الشام، وإ,نا افتتحت
الشام بعد النب، صلى ال عليه وسلم، ولكنهم الف%د_ادون، بتشديد

الدال، واحدهم ف%د�اد¬؛ قال ال4صمعي: وهم الذين تعلو أ%صواتم ف ح'روث1هم
وأ%موالم مواشيهم وما يعالون منها، وكذلك قال ال4حر؛ وقيل: هم الكثرون

من ال3بل، وقال أ%بو العباس: ف قوله ال%فاء�، والق%س\و.ة� ف
الف%د_اد1ين.؛ هم ال%م_الون والرeع\يان والبق�ارون وال%م_ارون. وف%د\ف%د.

إ,ذا عدا هارباv من سبع أ%و عدو� 
(* قوله «وفدفد إذا عدا هارباv من سبع



أو عدو�» وساق الديث وقال بعده: يقال فدفد إل سابق الكلم ولحقه يقتضي
ان الديث تفدفدان وانت تراه تفد�ان هنا وشرح القاموس فلعل أصل العبارة

وفد� يفد وفدفد إذا إل.) وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه رأ%ى رجلي
ي'س\ر,عان1 ف الصلة فقال: ما لكما ت.ف1د_ان1 ف%د1يد. المل؟ يقال: ف%د\ف%د.

ال3نسان والمل إ,ذا عل صوته؛ أ%راد أ%نما كانا ي.ع\د'وان فيسمع لعدوها
صوت.

:Dد.اد.ة. ورجل ف%د_اد.ة وف%داد.ة�والف�داد': ضرب من الطي، واحدته ف
جبان؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

Dع1ند. اللقاء3، وق%ي\ن.ة Dأ%ف%داد.ة
ع1ند. ال3ياب,، ب,خ.يب.ة{ وص'د'ود1؟

واختار ثعلب ف%د_اد.ةD عند اللقاء أ%ي هو ف%د�اد.ةD، وقال: هذا الذي
أ%ختاره.

@فدفد: الف%د\ف%د': الفلة الت ل شيء با، وقيل: هي ال4رض الغليظة
ذات' الصى، وقيل: الكان الصeلب؛ قال:

ت.رى ال%ر�ة% الس_وداء4 ي.ح\م.رe ل%و\ن'ها،
وي.غ\ب.رe منها كل© ر,يع� وف%د\ف%د1

والفدفد: الكان الرتفع فيه صلبة، وقيل: الفدفد ال4رض الستوية؛ وف
الديث: ف%ل%جؤ.وا إ,ل فدفد فأ%حاطوا بم؛ الف%د\ف%د': الوضع الذي فيه
غ1لظD وارتفاع. وف الديث: كان إ,ذا قفل من سفر فمر� ب,ف%دف%د{ أ%و

ن.ش\ز� كب_ر ثلثاv؛ ومنه حديث ق�س¼: وأ%ر\م'ق' ف%د\ف%د.ها، وجعه
ف%داف1د'. والفدفدة: صوت كال%ف1يف. ورجل ف�د\ف�د¬ وف�د.ف1د¬: شديد الوطء3 على

ال4رض. وف%دف%د إ,ذا عدا هارباv من سبع أ%و عدو�. ال4زهري ف الرباعي:
لب ه'د.ب,د¬ وف�د.ف1د¬، وهو الامض الاثر. ابن ال4عراب: يقال للب

الثخي ف�د.ف1د¬.
وف%د\ف%د': اسم امرأ%ة؛ قال ال4خطل:

وق�ل}ت' ل1حاد1يه,ن_: و.ي\ح.ك. غ%ن>نا
ل1ج.ل}داء4 أ%و بن\ت1 الك1نانY ف%د\ف%دا

@فرد: ال تعال وتقدس هو الف%ر\د'، وقد ت.ف%ر_د. بال4مر دون خلقه.
الليث: والف%ر\د ف صفات ال تعال هو الواحد ال4حد الذي ل نظي له ول
مثل ول ثان. قال ال4زهري: ول أ%جده ف صفات ال تعال الت وردت ف



السن_ة، قال: ول يوصف ال تعال إ,ل با وصف به نفسه أ%و وصفه به
النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ول أ%دري من أ%ين جاء به الليث. والفرد:

الوتر، والمع أ%فراد وف�راد.ى، على غي قياس، كأ%نه جع ف%ر\دان%. ابن
سيده: الف%ر\د' نصف الز_و\ج، والفرد: ال%ن\ح.ر' (قوله «النحر» كذا

بالصل وكتب بامشه السيد مرتضى صوابه التحد وف القاموس الفرد التحد.)
والمع ف1راد¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ت.خ.ط©ف. الص_ق}ر, ف1راد. الس>ر\ب,
والفرد أ%يضاv: الذي ل نظي له، والمع أ%فراد. يقال: شيء ف%ر\د¬

وف%ر.د¬ وف%ر,د¬ وف�ر'د¬ وفار,د¬.
وال�ف}ر.د': ثور' الو.ح\ش,؛ وف قصيدة كعب:

ت.ر\م1ي الغ'يوب. ب.ع.ي\ن.ي م'ف}ر.د{ ل%ه,ق�
الفرد: ثور الوحش شب_ه به الناقة. وثور ف�ر'د¬ وفار,د¬ وف%ر.د¬

وف%ر,د¬ وف%ر,يد، كله بعن م'ن\ف%ر,د{. وس1د\ر.ةD فار,د.ةD: انفردت عن سائر
الس>د\ر. وف الديث: ل ت'ع.دe فار,د.ت'ك�م؛ يعن الزائدة على الفريضة

أ%ي ل تضم إ,ل غيها فتعد معها وت'ح\س.ب. وف حديث أ%ب بكر: فمنكم
ال�ز\د.ل1ف' صاح1ب الع1مامة الف%ر\د.ة؛ إ,نا قيل له ذلك ل4نه كان إ,ذا ركب

ل ي.ع\ت.م� معه غي'ه إ,جللv له. وف الديث: جاءه رجل يشكو رجلv من
ال4نصار ش.ج_ه فقال:

يا خ.ي\ر. م.ن\ ي.م\شي ب,ن.ع\ل� ف%ر\د1،
أ%و\ه.ب.ه ل1ن.ه\د.ة{ ون.ه\د1

(* قوله «وأهبه» كذا بألف قبل الواو هنا وف النهاية أيضاv ف مادة ن هـ
د وسيأت للمؤلف فيها وهبه.) أ%راد النعل الت هي طاق واحد ول ت'خ\ص.ف\

طاقاv على طاق ول ت'طار.ق\، وهم يدحون برق�ة النعال، وإ,نا يلبسها
ملوكهم وساداتم؛ أ%راد: يا خي ال4كابر من العرب ل4ن� لبس الن_عال

لم دون العجم. وشجرة فار,د¬ وف%ار,د.ةD: مت.ن.ح>ية؛ قال السيب بن علس:
ف ظ1لY فارد.ة{ من. الس>د\ر,

وظبية فارد¬: منفردة انقطعت عن القطيع. قوله: ل ب.غ'ل� فار,د.تكم؛
فسره ثعلب فقال: معناه من انفرد منكم مثل واحد أ%و اثني فأ%صاب غنيمة

Dفليد_ها على الماعة ول ي.غ'ل�ها أ%ي ل يأ}خذها وحده. وناقة فار,د.ة
وم1ف}راد¬: ت.ن\ف%ر,د' ف الراعي، والذكر فارد¬ ل غي.



وأ%فراد' النجوم: الد_رار,يe الت تطلع ف آفاق السماء، سيت بذلك
ل%ت.ن.ح>يها وانفرادها من سائر النجوم. والف%ر'ود' من ال3بل: التنحية ف

الرعى والشرب؛ وف%ر.د. بال4مر ي.ف}ر'د وت.ف%ر_د. وان\ف%ر.د.
واس\ت.ف}ر.د.؛ قال ابن سيده: وأ�ر.ى اللحيان حكى ف%ر,د. وف%ر'د. واس\ت.ف}ر.د.

فلناv: ان.ف%رد. به. أ%بو زيد: ف%ر.د\ت' بذا ال4مر, أ%ف}ر'د' به
vإ,ذا انف%ر.د\ت. به. ويقال: اس\ت.ف}ر.د\ت' الشيء إ,ذا أ%خذته ف%ر\دا vرو'دا�ف
ل ثان له ول م1ث}ل%؛ قال الطرماح يذكر ق1د\حاv من ق1داح, اليسر:

،vإ,ذا ان\ت.خ.ت بالش_مال بار,حة
حال ب.رياv واس\ت.ف}ر.د.ت\ه' ي.د'ه

والفار,د' والف%ر.د': الثور؛ وقال ابن السكيت ف قوله:
طاو,ي ال%ص1ي, ك%س.ي\ف1 الص_ي\ق%ل, الف%ر.د1

قال: الف%ر.د' والف�ر'د'، بالفتح والضم، أ%ي هو منقطع الق%ر,ين, ل مثل
له ف ج.و\د.ت1ه. قال: ول أ%سع بالف%ر.د1 إ,ل ف هذا البيت.

.vواس\ت.ف}ر.د. الشيء4: أ%خرجه من بي أ%صحابه. وأ%فرده: جعله ف%ر\دا
وجاؤوا ف�راد.ى وف1راد.ى أ%ي واحداv بعد واحد. أ%بو زيد عن الكلبيي:

جئتمونا فرادى وهم ف�راد¬ وأ%زواج¬ ن.و_ن'وا. قال: وأ%ما قوله تعال:
ولقد جئتمونا ف�راد.ى؛ فإ,ن الفراء قال: فرادى جع. قال: والعرب تقول قوم¬

فرادى، وف�راد. يا هذا فل يرونا، شبهت ب,ث�لث% ور'باع.. قال: وف�راد.ى
واحدها ف%ر.د¬ وف%ر,يد¬ وف%ر,د¬ وف%ر\دان�، ول يوز فر\د ف هذا

العن؛ قال وأ%نشدن بعضهم:
ت.ر.ى النeع.رات1 الزeر\ق. تت. ل%بان,ه،

ف�راد. وم.ث}ن، أ%ضع.ف%ت\ها ص.واه1ل�ه\
وقال الليث: الف%ر\د' ما كان وحده. يقال: ف%ر.د. ي.ف}ر'د' وأ%ف}ر.د\ت'ه

جعلته واحداv. ويقال: جاء القوم' ف�راداv وف�راد.ى، منوناv وغي منون،
.vواحدا vأ%ي واحدا

وعددت الوز أ%و الدارهم أ%فراداv أ%ي واحداv واحداv. ويقال: قد استطرد
فلن لم فكلما استفرد رجلv كر� عليه ف%جد_له. والف%ر\د': الان,ب

الواحد من الل�ح\ي كأ%نه يتوهم م'ف}رداv، والمع أ%فراد. قال ابن سيده: وهو
الذي عناه سيبويه بقوله: نو ف%ر\د{ وأ%ف}رادا{، ول يعن الفرد الذي هو

ضد الزوج ل4ن ذلك ل يكاد يمع. وف%ر\د¬: ك%ث1يب¬ منفرد عن الكثبان1 غ%لب



عليه ذلك، وفيه ال4لف واللم 
(* قوله: وفيه اللف واللم يالف قوله

فيما بعد: ول نسمع فيه الفرد.) ، حت جعل ذلك اساv له كزيد، ول نسمع
فيه الفرد ؛ قال:

ل%ع.م\ري ل4ع\رابي_ة ف ع.باء4ة{
vت.ح'ل© الك%ث1يب. من س'و.ي\ق%ة% أ%و ف%ر\دا

وف%ر\د.ة� أ%يضاv: رملة معروفة؛ قال الراعي:
إ,ل ض.وء3 نار� ب.ي\ن� ف%ر\د.ة% والر_ح.ى

وف%ر\د.ة�: ماء من مياه ج.ر\م.
والف%ريد' والف%رائ1د': ال%حال� الت انفردت فوقعت بي آخر ال%حالت1

الس>ت> الت تلي د.أ}ي. الع'ن'ق، وبي الست الت بيت الع.ج\ب, وبي
هذه، سيت به لنفرادها، واحدتا ف%ريد.ة؛ وقيل: الف%ريدة ال%حالة� الت

ت.خ\ر'ج' من الص_ه\و.ة الت ت.لي ال%عاق1م. وقد ت.ن\ت.أ� من بعض اليل،
وإ,نا د'ع1يت ف%ريد.ة ل4نا وق%ع.ت\ بي ف1قار, الظهر وبي م.حال الظهر

(* قوله «وبي مال الظهر» كذا ف الصل العتمد وهي عي قوله بي فقار
الظهر فال4حسن حذف أحدها كما صنع شارح القاموس حي نقل عبارته.)

ومع.اق1م, الع.ج'ز,؛ ال%عاق1م': م'ل}ت.قى أ%طراف الع1ظام, ومعاق1م, العجز.
والف%ريد' والف%رائد': الش_ذ}ر' الذي ي.ف}ص1ل بي الل©ؤ\لؤ والذهب، واحدته

ف%ريد.ةD، ويقال له: الاو.ر\س.ق' بلسان العجم، وب.ي_اع'ه الف%ر_اد'.
والف%ريد': الدeرe إ,ذا ن'ظم. وف�ص1ل% بغيه، وقيل: الف%ريد'، بغي هاء،

الوهرة النفيسة كأ%نا مفردة ف نوع1ها، والف%ر_اد' صان,ع'ها. وذ%ه.ب¬
م'ف%ر_د¬: م.ف%ص_لD بالفريد. وقال إ,براهيم الرب: الف%ريد' جع

الف%ريد.ة وهي الش_ذ}ر' من فضة كاللؤ\لؤ.ة. وف%رائ1د' الدر>:
ك1بار'ها.ابن ال4عراب: وف%ر_د. الرجل� إ,ذا ت.ف%ق�ه واعتزل الناس وخل

براعاة ال4مر والنهي. وقد جاء ف الب: طوب للمفر>دين وقال القتيب ف
�هذا الديث: ال�ف%ر>دون الذين قد هل%ك ل1دات'ه'م من الناس وذه.ب الق%ر\ن

الذي كانوا فيه وب.ق�واهم يذكرون ال؛ قال أ%بو منصور: وقول ابن
ال4عراب ف التفريد عندي أ%صوب من قول القتيب. وف الديث عن أ%ب هريرة:

أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان ف طريق مكة على جبل يقال له
ب'ج\دان� فقال: سيوا هذا ب'ج\دان�، س.ب.ق. ال�ف%ر>دون، وف رواية: طوب



للم'ف%ر>دين، قالوا: يا رسول ال، ومن ال�ف%ر>دون؟ قال: الذاكرون ال
كثياv والذاكرات'، وف رواية قال: الذين اهتزوا ف ذكر ال.

ويقال: ف%ر.د. 
(* قوله «ويقال فرد» هو مثلث الراء.) برأ}يه وأ%ف}ر.د.

وف%ر_د واست.ف}ر.د. بعن ان\ف%ر.د به. وف حديث الديبية: ل�قات1ل%ن_هم
حت ت.ن\ف%ر,د. سال1ف%ت أ%ي حت أ%موت.؛ السالفة: صفحة العنق وكن

بانفرادها عن الوت ل4نا ل تنفرد عما يليها إ,ل به. وأ%ف}ر.د\ت'ه: عزلته،
وأ%ف}ر.د\ت' إ,ليه رسولv. وأ%ف}ر.د.ت1 ال�نثى: وضعت واحداv فهي

م'ف}ر,د¬ ومو'ح1د¬ وم'ف1ذê؛ قال: ول يقال ذلك ف الناقة ل4نا ل تلد إ,ل�
واحداv؛ وف%ر,د. وان\ف%ر.د. بعن؛ قال الصمة القشيي:

ول آت1 الب'يوت. م'ط%ن_بات{،
بأ%ك}ث1ب.ة{ ف%ر,د\ن% من الر_غام,

وتقول: ل1قيت' زيداv ف%ر\د.ي\ن, إ,ذا ل يكن معكما أ%حد. وت.ف%ر_د\ت'
بكذا واست.ف}ر.د\ت'ه إ,ذا انف%ر.د\ت. به.

والف�ر'ود': كواك1ب' 
(* قوله «والفرود كواكب» كذا بال4صل وف القاموس

والفردود، زاد شارحه كسرسور كما هو نص التكملة، وف بعض النسخ الفرود.)
زاه1ر.ةD ح.ول% الث©ر.ي_ا. والف�رود': نوم حول% ح.ضار,، وح1ضار, هذا

ن.جم وهو أ%حد ال�ح\ل1ف%ي\ن,؛ أ%نشد ثعلب:
أ%رى نار. ل%ي\لى بالع.ق1يق, كأ%ن_ها

ح.ضار,، إ,ذا ما أ%عرض.ت\، وف�رود'ها
وف%ر'ود¬ وف%ر\د.ة: اسا م.و\ض1ع.ي\ن,؛ قال بعض ال4غفال:

ل%ع.م\ر,ي ل4ع\راب,ي_ةD ف ع.باء4ة{
ت.ح'ل© الك%ث1يب. م1ن\ سو'ي\ق%ة% أ%و فر\دا،

أ%ح.ب� إ,ل الق%ل}ب, الذي ل%ج_ ف ال41و,ى،
من الل�ب,سات1 الر_ي\ط% ي'ظ}ه,ر\ن.ه ك%ي\دا

أ%ر\د.ف. أ%ح.د. البيتي ول ي'ر\د1ف1 الخر. قال ابن سيده: وهذا نادر؛
ومثله قول أ%ب فرعون:

إ,ذا ط%ل%ب\ت' الاء4 قال%ت\: ل%ي\كا،
كأ%ن� ش.ف}ر.ي\ها، إ,ذا ما احت.ك�ا،



ح.ر\فا ب,رام� ك�س3را فاص\ط%ك�ا
قال: ويوز أ%ن يكون قوله أ%و ف%ر\داv م'ر.خ_ماv من ف%ر\د.ة، رخه ف

غي النداء3 اضطراراv، كقول زهي:
خ'ذوا ح.ظ�ك�م، يا آل% ع1ك}ر,م.، واذ}ك�روا

أ%واص1رنا، والر>ح\م' بالغ.ي\ب, ت'ذ}ك%ر'
أ%راد ع1كرمة%: والف�ر'دات': اسم موضع؛ قال عمرو بن قم1يئ%ة:

ن.واز,ع للخال,، إ,ن} ش1م\ن.ه
على الف�ر'دات1 ي.س3حe الس>جال

@فرصد: الف1ر\ص1د' والف1ر\ص1يد' والف1ر\صاد: ع.ج\م' الزبيب والعنب وهو
الع'ن\ج'د' أ%يضاv. والف1ر\صاد': التeوت، وقيل ح.م\ل�ه وهو ال4حر منه.

والف1ر\صاد': ال�م\ر.ة؛ قال ال4سود بن يعفر:
ي.س\ع.ى با ذو ت'وم.ت.ي\ن, م'ن.ط�ق¬،

ق%ن.أ%ت\ أ%نام1ل�ه من الف1ر\صاد1
والاء ف قوله با على س'لف%ة{ ذكرها ف بيت قبله وهو:

.Dولق%د\ ل%ه.و\ت'، وللش_باب, ب.شاشة
ب,س'لف%ة{ م'ر,ج.ت\ باء3 غ%واد1ي

والتeوم.ة�: ال%ب_ة� من الدeر>. والسeلف%ة�: أ%ول� المر.
والغ.وادي: جع غادية{ وهي السحابة الت تأ}ت غ�د\و.ة. الليث: الف1ر\صاد' شجر

معروف؛ وأ%هل البصرة يسمون الشجر ف1ر\صاداv وحله التوت؛ وأ%نشد:
،vكأ%ن_ما ن.ف%ض. ال4ح\مال ذاو,ي.ة
على ج.وان,ب,ه1 الف1ر\صاد' والع1ن.ب'

أ%راد بالفرصاد والعنب الشجرتي ل حلهما. أ%راد: كأ%نا ن.ف%ض.
الف1ر\صاد' أ%حال%ه ذاوي.ةv، نصب على الال، والعنب كذلك؛ شب_ه أ%بعار. البقر

بب الف1رصاد1 والعنب.
@فرقد: الف%ر\ق%د': ولد البقرة، وال�نثى ف%ر\ق%د.ة؛ قال طرفة يصف عين

ناقته:
ط%ح'وران1 ع'و_ار. الق%ذى، ف%تراه'ما
ك%م.ك}ح'ول%ت.ي\ م.ذ}ع'ور.ة{ أ�م> فر\ق%د1

ط%ح'وران1: راميتان1. وع'و_ار' الق%ذى: ما أ%ف}س.د. العي، وحكى ثعلب
فيه الف�ر\ق�ود؛ وأ%نشد:



ول%ي\ل%ة{ خام1د.ة{ خ'مودا،
ط%خ\ياء4 ت'ع\ش1ب ال%د\ي. والف�رقودا،

إ,ذا ع'م\ي¬ ه.م_ أ%ن ي.ر\ق�ودا
وأ%راد ي.ر\ق�د فأ%شبع الضمة.

والف%ر\قدان1: نمان ف السماء ل يغر'بان1 ولكنهما يطوفان بالدي،
وقيل: ها كوكبان قريبان من الق�ط}ب، وقيل: ها كوكبان ف بنات ن.ع\ش الصغرى.

يقال: ل4ب\ك1ي.ن_ك. الف%ر\ق%د.ي\ن؛ حكاه اللحيان عن الكسائي، أ%ي
طول% طلوعهما، قال: وكذلك النجوم كلها تنتصب على الظرف كقولك ل4بكين_ك

الشمس. والق%مر. والن>سر. الواق1ع.: كل هذا ي'قيمون% فيه ال4ساء م'قام
vالظروف؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نم يريدون طول طلوعهما فيحذفون اختصارا

واتساعاv وقد قالوا فيهما الف%راق1د كأ%نم جعلوا كل جزء منهما ف%ر\ق%داv؛
قال:

لقد طال%، يا س.و\داء�، منك1 الواع1د'،
ودون% ال%د.ا الأ}م1ول, منك. الف%راق1د'

قال: وربا قالت العرب لما الف%ر\قد؛ قال لبيد:
حال%ف. الف%ر\ق%د' شر\باv ف ال�دى،

خ'ل�ةv باقيةv د'ون% ال%ل%ل
(* قوله «ف الدى» كذا بالصل ولعلها ف الوى).

@فرند: الف1ر,ند': و.ش\ي' السيف، وهو دخيل. وفرند السيف: و.ش\ي'ه. قال
أ%بو منصور: ف1ر,ن\د' السيف جوهره وماؤ'ه الذي يري فيه، وطرائقه يقال لا

الف1ر,ن\د وهي س.فاس1ق�ه. الوهري: ف1ر,ن\د' السيف وإ,ف}ر,ن\د'ه ر'ب.د'ه'
وو.ش\ي'ه. والف1ر,ن\د: السيف نفس'ه؛ قال جرير:

وقد ق%ط%ع. ال%د1يد.، فل ت'مار'وا،
ف1ر,ن\د¬ ل ي'ف%ل© ول ي.ذ�وب'

قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد ذو فرند فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه
مقامه. والف1ر,ن\د': الورد ال4حر. وف1رن\د، دخيل معر�ب: اسم ثوب. ابن

ال4عراب: الف1ر,ن\د' على ف1ع\ل1ل� ال4بزار' وجعه الفران,د'.
والف1ر,ن\داد': موض1ع¬ ويقال اسم رملة. ابن سيده: الف1ر,ن\داد' شجر،

وقيل: رملة مشرفة ف بلد بن تيم ويزعمون أ%ن قب ذي الرمة ف ذ1ر\و.تا؛
قال ذو الرمة:



وياف1ع¬ من ف1ر,ن\داد.ي\ن, م.ل}م'وم'
ثناه ضرورة، كما قال:

ل1م.ن. الد>يار' ب,رام.ت.ي\ن, ف%عاق1ل�
د.ر.س.ت\، وغي_ر آي.ها الق%ط}ر'

وف التهذيب: ف1ر,ن\داد¬ جبل بناحية الد_ه\ناء وبذائه جبل آخر، ويقال
لما معاv الف1ر,ن\دادان1، وأ%نشد بيت ذي الرمة ذكره ف الرباعي.

@فرهد: الف�ر\ه'د'، بالضم: الادر' الغليظ من الغلمان. ابن سيده:
الف�ر\ه'ود' الاد1ر' الغليظ وهو الناعم التارe؛ ويقال: غلم ف�ل}ه'د¬، باللم

أ%يضاv، أ%ي متلئ، وقيل: الف�ر\هد الناعم التارe الر_خ\ص'، وقال:
إ,نا هو الف�ر\هد، بالفاء وضم الاء3 والقاف فيه تصحيف. والف�ر\ه'د'

والف�ر\ه'ود': ولد ال4سد؛ ع'مان,ي_ة؛ وزعم كراع أ%ن جع الف�ر\ه'د1 ف%راه1يد'
كما جع ه'د\ه'د¬ على ه.داه1يد.؛ قال ابن سيده: ول يؤمن كراع على مثل

هذا إ,نا يؤمن عليه سيبويه وشبهه؛ وقيل: الفرهود ولد الو.عل,.
وف%راه1يد': حي� من اليمن من ال4زد. وف�ر\ه'ود: أ%بو بطن. الصحاح: الف�ر\ه'ود حي�

من ي.ح\م.د 
(* قوله «يمد» كيمنع وكيعلم مضارع أعلم أبو قبيلة، المع

اليحامد). وهم بطن من ال4زد يقال لم الفراهيد منهم الليل بن أ%حد
العروضي. يقال: رجل فراهيدي� وكان يونس يقول ف�ر\ه'ودي.

@فزد: ال4صمعي: تقول العرب لن ي.ص1ل� إ,ل ط%ر.ف{ من حاجته وهو يطلب
نايتها: ل ي'ح\ر.م\ م.ن\ ف�ز\د. له، وبعضهم يقول: م.ن ف�ص\د. له، وهو

ال4صل فقلبت الصاد زاياv، فيقال له: اق}ن.ع\ با رزقت منها فإ,نك غي
مروم. أ%صل قولم: م.ن ف�ص\د. له أ%و ف�ز\د. له ف�ص1د. ل%ه'، ث سكنت الصاد

فقيل ف�ص\د، وأ%صله من الفصيد وهو أ%ن يؤخذ مصي فيلقم عرقاv مقصوداv ف
يد البعي حت يتلئ دماv ث يشوى ويؤكل، وكان هذا من مآكل العرب ف
الاهلية، فلما نزل تري الدم انتهوا عنه، وسنذكره ف ترجة فصد إ,ن شاء4

ال.
vفسد: الفساد': نقيض الصلح، ف%س.د. ي.ف}س'د' وي.ف}س3د' وف%س'د. ف%سادا@

وف�س'وداv، فهو فاسد¬ وف%س3يد¬ فيهما، ول يقال ان\ف%س.د وأ%ف}س.د\ت'ه
أ%نا. وقوله تعال: وي.س\ع.و\ن% ف ال4رض فساداv؛ نصب فساداv ل4نه مفعول

له أ%راد ي.س\ع.و\ن ف ال4رض للفساد.



وقوم ف%س\د.ى كما قالوا ساق1طD وس.ق}ط%ى، قال سيبويه: جعوه جع ه.ل}كى
لتقاربما ف العن. وأ%ف%س.د.ه هو واس\ت.ف}س.د فلن إ,ل فلن.

وت.ف%اس.د. القوم': تداب.ر'وا وقطعوا ال4رحام؛ قال:
ي.م\د'د\ن% بالث©د1ي> ف ال%ج.اس1د1
إ,ل الرجال,، خ.ش\ي.ة% الت_فاس'د1

يقول؛ ي'خ\ر,جن ث�د1ي_ه'ن_ يقلن: ن.نشدكم ال أ%ل حيتمونا، يرضن
بذلك الرجال.

واستفسد السلطان� قائد.ه إ,ذا أ%ساء إ,ليه حت استعصى عليه.
وال%ف}س.د.ة�: خلف الص\ل%حة. والستفساد': خلف الستصلح. وقالوا:

هذا ال4مر م.ف}س.د.ةD لكذا أ%ي فيه فساد؛ قال الشاعر:
إ,ن� الشباب. والف%راغ% وال1د.ه\
م.ف}س.د.ةD للع.ق}ل,، أ%يe م.ف}س.د.ه\

وف الب: أ%ن عبد اللك بن مروان أ%شرف على أ%صحابه وهم يذكرون سية
عمر فغاظه ذلك، فقال: إ,يهاv عن ذكر عمر فإ,نه إ,ز\راء# على الو'لة1

م.ف}س.د.ةD للرعية. وعد_ى إ,يهاv بعن ل4ن فيه معن ان\ت.ه'وا. وقوله عز
وجل: ظهر الفساد' ف الب� والبحر؛ الفساد هنا: ال%د\ب ف الب� والقحط ف

البحر أ%ي ف ال�د'ن الت على ال4نار؛ هذا قول الزجاج,ي>. ويقال:
أ%ف}س.د. فلن الال% ي'ف%س3د'ه إ,ف}ساداv وف%ساداv، وال ل يب الفساد.

وف%س_د. الشيء4 إ,ذا أ%ب.ار.ه؛ وقال ابن جندب:
Dم\ ك%ت1يب.ة�وقلت' لم: قد أ%د\ر.ك%ت\ك

م'ف%س>د.ة� ال4د\بار,، ما ل ت'خ.ف�ر,
أ%ي إ,ذا ش.د_ت على ق%و\م� ق%ط%ع.ت\ أ%دبار.هم ما ل ت'خ.ف�ر,

ال4دبار' أ%ي ل تنع. وف الديث: كره عشر خ1لل منها إ,فساد' الص_ب,ي> غي�
م'ح.ر>م1ه1؛ هو أ%ن ي.طأ% الرأ%ة الرضع فإ,ذا حلت فسد لبنها وكان من

ذلك فساد الصب وتسمى الغ1يل%ة؛ وقوله غي مر�مه أ%ي أ%نه كرهه ول
يبلغ به حد التحري.

@فصد: الفصد': ش.قe الع1ر\ق,؛ ف%صد.ه ي.ف}ص1د'ه ف%ص\داv وف1صاداv، فهو
م.ف}ص'ود¬ وف%ص1يد¬. وف%ص.د. الناقة%: ش.ق_ ع1ر\ق%ها ليستخر,ج. د.م.ه.

فيشر.ب.ه. وقال الليث: الف%ص\د' قطع الع'روق. واف}ت.ص.د. فلنD إ,ذا قطع.
عر\ق%ه ف%ف%ص.د، وقد ف%ص.د.ت\ واف}ت.صد.ت\. ومن أ%مثالم ف الذي ي'ق}ض.ى



له بعض' حاجته دون تامها: ل ي'ح\ر.م\ من ف�ص\د. له، بإ,سكان الصاد،
مأ}خوذ من الف%صيد1 الذي كان ي'ص\ن.ع' ف الاهلية ويؤ\كل، يقول: كما يتبلغ

الضطر بالفصيد فاقنع أ%نت با ارتفع من قضاء حاجتك وإ,ن ل ت'ق}ض.
كل©ها. ابن سيده: وف الثل: ل ي'ح\ر.م\ من ف�ص\د له، ويروي: ل يرم من

ف�ز\د. له أ%ي ف�ص1د. له البعي، ث سكنت الصاد تفيفاv، كما قالوا ف
ض'ر,ب.: ض'ر\ب.، وف ق�ت1ل%: ق�ت\ل%؛ كقول أ%ب النجم.

لو ع'ص\ر. منه البان� وال1س\ك' انع.ص.ر\
فلما سكنت الصاد وض.ع'ف%ت\ ضار.عوا با الدال الت بعدها بأ%ن قلبوها

إ,ل أ%شبه الروف بالدال من مرج الصاد، وهو الزاي ل4نا مهورة كم أن
الدال مهجورة، فقالوا؛ ف�ز\د، فإ,ن تركت الصاد هنا ل يز البدل فيها وذلك

نو ص.د.ر. وص.د.ف. ل تقول فيه ز.د.ر. ول ز.د.ف.، وذلك أ%ن الركة
قو�ت الرف وحصنته فأ%بعدته من النقلب، بل قد يوز فيها إ,ذا تركت

إ,شامها رائحة الزاي، فأ%ما أ%ن تل�ص زاياv وهي متحركة كما تلص وهي ساكنة
فل، وإ,نا تقلب الصاد زاياv وتشم رائحتها إ,ذا وقعت قبل الدال، فإ,ن وقعت

قبل غيها ل يز ذلك فيها، وكل صاد وقعت قبل الدال فإ,نه يوز أ%ن
تشمها رائحة الزاي إ,ذا تركت، وأ%ن تقلبها زاياv مضاv إ,ذا سكتت، وبعضهم

يقول: ق�ص\د. له، بالقاف، أ%ي من أ�ع\ط1ي. ق%ص\داv أ%ي قليلv، وكلم العرب
بالفاء؛ قال يعقوب: والعن ل يرم من أ%صاب بعض حاجته وإ,ن ل ينلها

كلها، وتأ}ويل هذا أ%ن الرجل كان يضيف الرجل ف شدة الزمان فل يكون عنده
ما ي.ق}ر,يه، وي.ش1حe أ%ن ينحر راحلته فيفصدها فإ,ذا خرج الدم س.خ_ن.ه

للضيف إ,ل أ%ن ي.ج\م'د وي.ق}و.ى فيطعمه إ,ياه فجرى الثل ف هذا فقيل:
ل يرم من ف%ز\د. له أ%ي ل يرم الق1ر.ى من ف�ص1دت له الراحلة ف%ح.ظ1ي.

بدمها، يستعمل ذلك فيمن طلب أ%مراv فنال بعضه.
والف%ص1يد': د.م¬ كان يوضع ف الاهلية ف م1عÝى من ف%ص\د1 ع1ر\ق,

البعي وي'ش\وى، وكان أ%هل الاهلية يأ}كلونه ويطعمونه الضيف ف ال4ز\مة. ابن
ك�ب\و.ة%: الف%صيد.ة تر¬ ي'ع\ج.ن' وي'شاب' بشيء من دم وهو دواء ي'داو.ى

به الصبيان، قاله ف تفسي قولم: ما ح'ر,م. من ف�ص\د له. وف حديث أ%ب
رجاء الع'طاردي أ%نه قال: لا بلغنا أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم.

أ%خذ ف القتل هر.ب\نا فاس\ت.ث%ر\نا ش1ل}و. أ%رنب� د.فيناv وف%ص.د\نا عليها
ل أ%نسى تلك ال�ك}ل%ة%؛ قوله: ف%ص.د\نا عليها يعن ال3بل وكانوا



ي.ف}ص1دونا ويعال1جون ذلك الدم. ويأ}كلونه عند الضرورة أ%ي فصدنا على شلو
ال4رنب بعياv وأ%سلنا عليه دمه وطبخناه وأ%كلنا.

وأ%ف}ص.د. الشجر' وانف%ص.د.: انشقت ع'يون ورقه وب.د.ت\ أ%طراف�ه.
،vت.ف%ص>د'. يقال: ت.ف%ص_د. جبين'ه ع.ر.قا�وال�ن\ف%ص1د': السائل وكذلك ال

إ,نا يريدون ت.ف%ص_د ع.ر.ق' جبين,ه، وكذلك هذا الضرب من التمييز إ,نا
هو ف نية الفاعل. وانف%ص.د. الشيء� وت.فص_د.: سال%. وف الديث: أ%ن
.vالنب، صلى ال عليه وسلم، كان إ,ذا نزل عليه الوحي' ت.ف%ص_د. ع.ر.قا

يقال: هو يتفصد عرقاv وي.ت.ب.ض_ع' عرقاv أ%ي يسيل� عرقاv. معناه أ%ي سال%
ع.ر.ق�ه' تشبيهاv ف كثرته بالف1صاد، وع.ر.قاv منصوب على التمييز. وقال
.vداeوت.خ.د vمن السيل أ%ي ت.ش.ق©قا vابن شيل: رأ%يت ف ال4رض تفصيدا

وقال أ%بو الدeق%ي\ش,: التفصيد' أ%ن ي'ن\ق%ع بشيء� من ماء� قليل. ويقال:
.vأ%ي ق%طع له وأ%مضاه' ي.ف}ص1د'ه ف%ص\دا éفص.د له عطاء

@فقد: ف%ق%د. الشيء4 ي.ف}ق1د'ه ف%ق}داv وف1ق}داناv وفق�وداv، فهو
م.ف}ق�ود¬ وف%ق1يد¬: ع.د1م.ه؛ وأ%ف}ق%د.ه ال إ,ياه. والفاق1د' من النساء3:

الت يوت' ز.و\ج'ها أ%و ولد'ها أ%و حيمها. أ%بو عبيد: امرأ%ة فاق1د¬ وهي
الثكول؛ وأ%نشد الليث:

Dكأ%ن_ها فاق1د¬ ش.م\طاء� م'ع\و,ل%ة
ناح.ت\، وجاو.ب.ها ن'ك}د¬ م.ناك1يد'

وقال اللحيان: هي الت تتزوج بعدما كان لا زوج فمات. قال: والعرب
Dفاق1د¬ وبقرة Dوتزوج مطلقة. وظ%ب\ي.ة vتقول: ل ت.ت.ز.و_ج.ن_ فاق1دا

فاق1د¬: شبع ولدها؛ وكذلك ح.مام.ة فاق1د¬؛ وأ%نشد الفارسي:
إ,ذا فاق1د¬، خ.ط}باء�، ف%ر\خ.ي, ر.ج_ع.ت\،
ذ%ك%ر\ت' س'ل%ي\م.ى ف ال%ل1يط1 ال�باي,ن

قال ابن سيده: هكذا أ%نشده سيبويه بتقدي خ.ط}باء� على ف%ر\خ.ي,
م'ق%و>ياv بذلك أ%ن اسم الفاعل إ,ذا و'ص1ف. ق%ر'ب من السم، وفارق شب.ه.

الفعل.والتفق©د': ت.ط%ل©ب' ما غاب من الشيء. وروي عن أ%ب الدرداء أ%نه قال:
من ي.ت.ف%ق�د\ ي.ف}ق1د\، ومن ل ي'ع1د_ الص_ب\ر. لفواج,ع, ال�مور

ي.ع\ج,ز\؛ فالت_فق©د': ت.ط%ل©ب ما ف%ق%د\ت.ه، ومعن قول أ%ب الدرداء
أ%ن من ت.ف%ق�د. الي. وطلبه ف الناس ف%ق%د.ه ول ي.ج,د\ه، وذلك أ%نه

رأ%ى الي ف النادر من الناس ول يده فاشياv موجوداv. غيه: أ%ي من



ي.ت.ف%ق�د\ أ%حوال% الناس وي.ت.ع.ر_ف}ها فإ,نه ل يد ما ي'رض1يه.
وافت.ق%د. الشيء4: ط%لبه؛ قال:

فل أ�خ\ت¬ ف%ت.ب\ك1يه1،
ول أ�مÒ ف%ت.ف}ت.ق1ده

وكذلك ت.ف%ق�د.ه. وف التنزيل: فت.ف%ق�د. الطي. فقال ما ل% ل أ%رى
ال�د\ه'د.؛ وكذلك الفتقاد'؛ وقيل: ت.ف%ق�د\ت'ه أ%ي ط%ل%ب\ت'ه عند

غيبته.
وتفاق%د. القوم' أ%ي ف%ق%د. بعض'هم بعضاv؛ وقال ابن ميادة:

ت.ف%اق%د. ق%و\مي إ,ذ ي.بيعون% م'ه\ج.ت
ب,جار,ية{، ب.ه\راv ل%ه'م\ بعد.ها ب.ه\را

ب.ه\راv قيل فيه: ت.ب�اv، وقيل: خيبة، وقيل: ت.ع\ساv لم، وقيل: أ%صابم
ش.رÒ. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: افتق%د\ت' رسول% ال، صلى ال

عليه وسلم، ليلة أ%ي ل أ%ج,د\ه؛ هو افت.ع.ل}ت' من ف%ق%د\ت' الشيء4
أ%فق1د'ه إ,ذا غاب عنك. وف حديث السن: أ�غ%ي\ل1م.ةD ح.يار.ى تفاق%د'وا؛
ي.د\ع'و عليهم بالوت وأ%ن ي.ف}ق1د. بعض'هم بعضاv. ويقال: أ%فقد.ه ال كل�

حيم�. ويقال: مات فلنD غي. ف%ق1يد{ ول ح.م1يد{ أ%ي غي. م'ك}ت.ر.ث{
ل1ف1قدان,ه.

والف%ق%د: شراب¬ ي'ت_خ.ذ� من الزبيب والعسل. ويقال: إ,ن العسل ينبذ ث
يلقى فيه الف%ق%د في'ش.د>د'ه؛ قال: وهو نبت شبه الك%ش'وث. والف%ق%د':

نبات¬ يشبه الك%شوث ينبذ ف العسل فيقويه وييد إ,سكاره؛ قال أ%بو حنيفة:
ث يقال لذلك الشراب: الف%ق%د'. ابن ال4عراب: الف%ق}د.ة�: الك�ش'وث.

@فقدد: التهذيب ف الرباعي: أ%بو عمرو: الفق}د'د' نبيذ� الكشوث.
@فلهد: غلم ف�ل}ه'د¬، باللم: يل� ال%ه\د؛ عن كراع. أ%بو عمرو:

الف%ل}ه.د' والف�ر\ه'د' الغلم السمي الذي قد راهق. ال�ل�م.. ويقال: غلم
.vل}ه'د¬ إ,ذا كان متلئا�ف

@فند: الف%ن.د': ال%ر.ف' وإ,نكار العقل من ال%ر.م أ%و ال%رض,، وقد
يستعمل ف غي الك1ب.ر وأ%صله ف الكب، وقد أ%فند؛ قال:

قد ع.ر_ض.ت\ أ%ر\و.ى ب,ق%و\ل� إ,ف}ناد
إ,نا أ%راد بق%و\ل� ذي إ,فناد وق%و\ل� فيه إ,فناد، وشيخ م'ف}ن,د¬ ول

يقال لل�نثى عجوز م'ف}ن,د.ة ل4نا ل تكن ذات رأ}ي ف شبابا



ف%ت'ف%ن_د. ف ك1ب.رها. والف%ن.د': الطأ� ف الرأ}ي والقول. وأ%ف}ن.د.ه: خط�أ%
ر.أ}ي.ه. وف التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب، عليه السلم: لول أ%ن

ت'ف%ن>د'ون1؛ قال الفراء: يقول لول أ%ن ت'ك%ذYبون وت'ع.ج>ز'ون
وت'ض.ع>ف�ون. ابن ال4عراب: ف%ن_د. رأ}يه إ,ذا ض.ع_ف%ه. والت_ف}نيد':

الل�و\م' وتضعيف' الرأ}ي. الفراء: ال�ف%ن_د' الضعيف' الرأ}ي وإ,ن كان قوي_
السم. وال�ف%ن_د': الضعيف' السم وإ,ن كان رأ}يه سديداv. قال: والفند

الضعيف الرأ}ي والسم معاv. وف%ن_د.ه: ع.ج_ز.ه وأ%ض\ع.ف%ه. وروى شر
ف حديث واثلة بن ال4سقع أ%نه قال: خرج رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

،v؟ أ%ل إ,ن من أ%و_ل1كم وفاةvفقال: أ%تزعمون أ%ن>ي من آخ1ر,كم وفاة
تتبعونن أ%ف}ناداv ي'ه\ل1ك' بعض'كم بعضاv؛ قوله تتبعونن أ%فناداv يضر,ب'

(* قوله «يضرب» أفاد شارح القاموس أ%نا رواية أخرى بدل يهلك) بعض'كم
رقاب بعض أ%ي تتبعونن ذوي ف%ن.د{ أ%ي ذوي ع.ج\ز� وك�ف}ر� للنعمة، وف

النهاية: أ%ي جاعات متفر�قي قوماv بعد قوم، واحدهم ف%ن.د.
ويقال: أ%ف}ن.د. الرجل� فهو م'ف}ن,د¬ إ,ذا ض.ع'ف. عقله. وف حديث عائشة،

رضي ال عنها: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: أ%س\ر.ع' الناس ب
ل�حوقاv ق%و\مي، ت.س\ت.ج\ل1ب'هم ال%نايا وتتنافس عليهم أ�م_ت'هم ويعيش'

الناس' بعدهم أ%فناداv يقتل بعض'هم بعضاv؛ قال أ%بو منصور: معناه أ%نم
ي.صيون ف1ر.قاv متلفي ي.ق}ت'ل� بعض'هم بعضاv؛ قال: هم ف1ن\د¬ على حدة

أ%ي ف1ر\ق%ة على حدة. وف الديث: أ%ن رجلv قال للنب، صلى ال عليه
وسلم: إ,ن أ�ريد أ%ن أ�ف%ن>د. فرساv، فقال: عليك به ك�م.ي\تاv أ%و

أ%د\ه.م أ%ق}ر.ح. أ%ر\ث%م م'ح.ج_لv ط%ل}ق. اليمن. قال شر: قال هرون بن عبد
ال، ومنه كان س'م1ع هذا الديث: أ�ف%ن>د. أ%ي أ%ق}ت.ن. قال: وروي

أ%يضاv من طريق آخر: وقال أ%بو منصور قوله أ�ف%ن>د. فرساv أ%ي أ%ر\ت.ب,ط%ه
وأ%تذه حصناv أ%لأ� إ,ليه، وم.لذاv إ,ذا د.ه.من عدو�، مأ}خوذ من

ف1ن\د1 البل وهو الش>م\راخ العظيم منه، أ%ي أ%لأ� إ,ليه كما ي'لجأ� إ,ل
الف1ن\د1 من البل، وهو أ%نفه الارج منه؛ قال: ولست أ%عرف أ�ف%ن>د بعن

أ%قتن. وقال الزمشري: يوز أ%ن يكون أ%راد بالتفنيد التضمي من
الف1ن\د1 وهو الغ'ص\ن' من أ%غصان الشجرة أ%ي أ�ضمره حت يصي ف ض'م\ر,ه

كالغصن.والف1ن\د'، بالكسر: القطعة العظيمة من البل، وقيل: الرأ}س العظيم منه،
والمع أ%فناد. والف1ن\دف1ن\د: البل. وف%ن_د. الرجل� إ,ذا جلس على



ف1ن\د، وبه سي الف1ن\د' الز>م_ان,يe الشاعر، وهو رجل من فرسانم، سي
بذلك لعظم شخصه، واسه شهل بن شيبان وكان يقال له عديد ال4لف؛ وقيل:

الف1ن\د، بالكسر، قطعة من البل طولv. وف حديث علي�: لو كان جبلv لكان
ف1نداv، وقيل: هو النفرد من البال.

والف%ن.د': ضعف الرأ}ي من ه.ر.م. وأ%ف}ن.د. الرجل�: أ�هت1ر.، ول يقال:
عجوز م'ف}ن,د.ة ل4نا ل تكن ف شبيبتها ذات رأ}ي. وقال ال4صمعي: إ,ذا

كثر كلم الرجل من خ.ر.ف، فهو ال�ف}ن,د' وال�ف}ن.د'. وف الديث: ما
ينتظر أ%حدكم إ,ل ه.ر.ماv م'ف}ن,داv أ%و مرضاv م'ف}س3داv؛ الف%ن.د' ف

ال4صل: الك%ذب. وأ%ف}ن.د.: تكلم بالف%ن.د. ث قالوا للشيخ إ,ذا ه.ر,م.: قد
أ%ف}ن.د. ل4نه يتكلم بال�ح.ر_ف من الكلم عن س.ن.ن الصحة. وأ%فنده

الك1ب.ر' إ,ذا أ%وقعه ف الف%ن.د. وف حديث التنوخي رسول ه1ر.ق}ل: وكان
شيخاv كبياv قد\ بلغ الف%ن.د أ%و ق%ر'ب. وف حديث أ�م معبد: ل عابس ول

م'ف}ن,4د¬ أ%ي ل فائدة ف كلمه لكب� أ%صابه.
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، لا ت'و'فYي. وغ�س>ل%
v؛ قال أ%بو العباس ثعلب: أ%ي ف1ر\قاvأ%فنادا vص.ل�ى عليه الناس' أ%فنادا

vرادى بل إ,مام. قال: وح'ز,ر. الصلون فكانوا ثلثي أ%لفا�بعد ف1ر\ق، ف
ومن اللئكة ستي أ%لفاv ل4ن مع كل مؤ\من ملكي؛ قال أ%بو منصور: تفسي

أ%ب العباس لقوله صلوا عليه أ%فناداv أ%ي فرادى ل أ%علمه إ,ل من
الف1ن\د1 من أ%ف}ناد البل. والف1ن\د': الغصن من أ%غصان الشجر، شبه كل رجل

منهم ب,ف1ن\د{ من أ%فناد البل، وهي شاريه. والف1ن\د': الطائفة� من
الليل. ويقال: هم ف1ن\د¬ على ح1د.ة أ%ي فئة. وف%ن_د. ف الشراب: عك%ف. عليه؛

�هذه عن أ%ب حنيفة. والف1ن\د.أ}ي.ة�: الف%أ}س'، وقيل: الف1ن\د.أ}ي.ة
الفأ}س العريضة الرأ}س؛ قال:

ي.ح\م1ل� ف%أ}ساv معه ف1ن\د.أ}ي.ة
.Dأ%ي حاد�ة Dوجعه فناديد على غي قياس. الوهري: ق%د'وم¬ ف1ن\داوة

والف1ن\د': أ%رض ل يصبها الطر، وهي الف1ن\د1ي.ة�. ويقال: لقينا با
ف1ن\داv من الناس أ%ي قوماv متمعي. وأ%فناد' الليل,: أ%ركانه. قال: وبأ%حد

هذه الوجوه سي الز>م_ان© ف1ن\داv. وأ%فناد¬: موضع؛ عن ابن ال4عراب،
وأ%نشد:

vق%ع.د\ت' له بالليل, م'ر\ت.ف1قا vب.ر\قا



ذات. الع1شاء3، وأ%صحاب بأ%ف}ناد1
@فهد: الف%ه\د': معروف سب'ع يصاد به. وف الثل: أ%ن\و.م' من ف%ه\د{،

والمع أ%فه'د وف�ه'ود¬ وال�نثى ف%ه\د.ةD، والف%ه_اد' صاحبها. قال
ال4زهري: ويقال للذي ي'ع.لYم الف%ه\د. الصيد: ف%ه_اد. ورجل ف%ه\د: يشبه

بالفهد ف ثقل نومه.
وف%ه,د. الرجل� ف%ه.داv: نام وأ%شبه الفهد ف كثرة نومه وت%دeد1ه

وتغافل% عما يب عليه ت.ع.هeد'ه. وف حديث أ�م زرع: وصف%ت\ امرأ%ةD زوج.ها
فقالت: إ,ن دخل ف%ه,د.، وإ,ن خرج أ%س1د.، ول ي.س\أ%ل� عما ع.ه,د.؛ قال

ال4زهري: وصفت زوجها باللي والسكون إ,ذا كان معها ف البيت؛ ويوصف الفهد
بكثرة النوم فيقال: أ%نوم من فهد، شبهته به إ,ذا خل با، وبال4سد إ,ذا

رأ%ى ع.د'و_ه. قال ابن ال4ثي: أ%ي نام وغفل عن معايب البيت1 الت
يلزمن إ,صلح'ها، فهي تصفه بالكر.م, وحسن اللق فكأ%نه نائم عن ذلك أ%و

ساه{، وإ,نا هو م'تناوم وم'تغاف1ل. ال4زهري: وف النوادر: يقال ف%ه.د فلن
لفلن وف%أ%د. وم.هد إ,ذا عمل ف أ%مره بالغيب جيلv. والف%ه\د':

م1س\مار¬ ي'س\م.ر' به ف واس1ط1 الر_حل وهو الذي يسمى الكلب.؛ قال الشاعر يصف
صريف ناب الفحل بصرير هذا السمار:

م'ض.ب_ر¬، كأ%ن_ما ز.ئ1ي'ه
ص.رير' ف%ه\د{ واس1ط{ ص.رير'ه

وقال خالد: واس1ط� الف%ه\د1 م1س\مار¬ ي'ج\عل ف واسط الرحل. وف%ه\د.تا
الف%ر.س: اللحم' النات1ئ� ف صدره عن يينه وشاله؛ قال أ%بو دواد:

كأ%ن� الغ'ص'ون، م1ن. الف%ه\د.ت.ي\ن
إ,ل ط%ر.ف1 الز_و\ر,، ح'ب\ك' الع.ق%د\

أ%بو عبيدة: ف%ه\دتا ص.د\ر, الف%ر.س, ل}متان1 ت.ك}ت.ن,فان,ه. الوهري:
الفهدتان لمتان ف ز.و\ر, الف%ر.س ناتئتان مثل الف1ه\ر.ي\ن,. وفهدتا

البعي: عظمان ناتئان خلف ال�ذني وها ال�ش.شاوان1. والف%ه\دة:
Dف%و\ه.د.ة Dناع1م¬ ك%ث%و\ه.د{، وجارية Òتار Òالس\ت'.وغلم ف%و\ه.د¬: تام

وث%و\ه.د.ة؛ قال الراجز:
ت'ح1بe م1ن_ا م'ط}ر.ه1ف9اv ف%و\ه.د.ا،

ع1ج\ز.ة% ش.ي\خ.ي\ن,، غ�لماv أ%م\ر.دا
وزعم يعقوب أ%ن فاء4 ف%و\ه.د{ بدل من ثاء ث%و\ه.د{، أ%و بعكس ذلك.



والف%و\ه.د': الغلم السمي الذي راهق اللم. وغلم ث%و\هد وف%و\هد: تام�
اللق؛ قال أ%بو عمرو: وهو الناعم المتلئ�. أ%بو عمرو: الف%ل}ه.د'

والف%و\ه.د الغلم السمي الذي قد راه.ق. ال�ل�م..
@فود: الف%و\د': م'عظم شعر الرأ}س ما يلي ال�ذن. وف%و\دا الرأ}س:

جانباه، والمع أ%فواد¬. وف%و\دا جناح.ي, الع'قاب: ما أ%ث� منهما؛ وقال
خفاف:م.ت ت'ل}ق, ف%و\د.ي\ها على ظ%ه\ر, ناه1ض�

الف%و\دان: واحدها فود، وهو معظم شعر اللYم_ة ما يلي ال�ذن.
والف%و\د' وال%ي\د': ناحية الرأ}س؛ قال ال4غلب:

فان\ط%ح\ ب,ف%و\د.ي\ رأ}س1ه ال4ر\كانا
والف%و\دان1: ق%ر\نا الرأ}س وناحيتاه. ويقال: بدا الشيب ب,ف%و\د.ي\ه1.

قال ابن السكيت: إ,ذا كان للرجل ض.ف1يتان يقال للرجل ف%و\دان. وف
الديث: كان أ%كثر شيبه ف ف%و\د.ي\ رأ}سه أ%ي ناحيتيه، كل واحد منهما ف%و\د.

والف%و\دان: الناحيتان. والفودان: الع1د\لن1 كل واحد منهما ف%و\د. وقعد
بي الف%و\دين, أ%ي بي الع1د\ل%ي\ن,. وقال معاوية للبيد: ك%م\ عطاؤك.؟

قال أ%لفان وخسمائة، قال: ما بال الع1لوة1 بي الف%و\د.ين,؟
والف%و\د': ال%و\ت'. وفاد. ي.ف�ود' ف%و\داv: مات؛ ومنه قول لبيد بن

ربيعة يذكر الرث بن أ%ب شر الغسان وكان كل© مل1ك منهم كلما مضت عليه
سنة زاد. ف تاجه خ.ر.ز.ةv فأ%راد أ%نه عمر حت صار ف تاجه خرزات

vل}ك1 س1ت>ي. ح1ج_ة�كثية:ر.عى خ.ر.زات1 ال
�وعشرين. حت فاد، والش_ي\ب' شام1ل

وف حديث سطيح:
أ%م\ فاد. فاز\ل%م_ به ش.أ}و' الع.ن.ن\

يقال: فاد. ي.ف�ود' إ,ذا مات، ويروى بالزاي بعناه. وف%و\دا ال1باء3:
ناحيتاه'. ويقال: ت.ف%و_د.ت1 ال4و\عال� فوق البال أ%ي أ%ش\ر.ف%ت.

واستفاده: اق}ت.ناه. وأ%ف%د\ت'ه أ%نا: أ%عطي\ت'ه إ,ياه وسيأ}ت بعض ذلك
ف ترجة فيد ل4ن الكلمة يائية وواوية.

وف�د\ت' الزعفران%: خل%ط}ت'ه، مقلوب عن د'ف}ت' حكاه يعقوب. وفاد.ه
ي.ف�ود'ه: مثل داف%ه؛ وأ%نشد ال4زهري لكثي يصف الواري:

ي'باش1ر\ن% ف%أ}ر. ال1س\ك1 ف كلY م.ه\ج.ع�،
وي'ش\ر,ق' جاد1يÒ ب,ه,ن_ م.ف�ود'



أ%ي م.د'وف¬. وفاد. الزعفران% والو.ر\س. ف%ي\داv إ,ذا د.ق�ه ث
.vأ%م.س_ه ماء وف%ي.دانا

@فيد: الفائدة�: ما أ%فاد. الل�ه' تعال العبد. من خي� ي.س\ت.فيد'ه
وي.س\ت.ح\د1ث�ه، وجعها الف%وائ1د'. ابن شيل: يقال إ,نما ل%ي.ت.فاي.دان1

بالال بينهما أ%ي ي'ف1يد' كل واحد منهما صاحبه. والناس يقولون: ها
يتفاودان الع1ل}م. أ%ي ي'فيد' كل واحد منهما الخر. الوهري: الفائدة ما

استفدت من علم أ%و مال، تقول منه: فاد.ت\ له فائدةD. الكسائي: أ%ف%د\ت' الال%
أ%ي أ%عطيته غيي. وأ%ف%د\ت'ه: است.ف%د\ت'ه؛ وأ%نشد أ%بو زيد للقتال:

ناق%ت'ه' ت.ر\م'ل� ف الن>قال,،
م'ه\ل1ك' مال� وم'ف1يد' مال,

أ%ي م'س\ت.ف1يد' مال. وفاد. الال� نفس'ه لفلن{ ي.ف1يد' إ,ذا ثبت له
مالD، والسم الفائدة�. وف حديث ابن عباس ف الرجل يستفيد الال بطريق

الربح أ%و غيه قال: يزكيه يوم ي.س\ت.ف1يد'ه أ%ي يوم ي.م\ل1ك�ه؛ قال ابن
ال4ثي: وهذا لعله مذهب له وإ,ل فل قائل به من الفقهاء إ,ل أ%ن يكون
vللرجل مال قد حال عليه الول، واستفاد. ق%ب\ل% وجوب, الزكاة فيه مال

في'ض1يف�ه إ,ليه ويعل� حولما واحداv ويزكي الميع، وهو مذهب أ%ب حنيفة
وغيه.

وفاد. ي.ف1يد' ف%ي\داv وت.ف%ي_د: ت.ب.خ\ت.ر.، وقيل: هو أ%ن ي.ح\ذ%ر.
شيئاv ف%ي.ع\د1ل% عنه جانباv؛ ورجل ف%ي_اد¬ وف%ي_ادةD. والت_ف%يeد':
التبخ\ت'ر'. والف%ي_اد': التبخ\ت1ر'؛ وهو رجل ف%ي_اد¬ وم'ت.ف%ي>د¬.

وف%ي_د. م1ن ق1ر\ن,ه: ض.ر.ب. 
(* قوله «ضرب» كذا بال4صل وشرح القاموس ولعل

الظهر هرب:) عن ثعلب؛ وأ%نشد:
ن'باش1ر' أ%طراف. الق%نا ب,ص'د'ور,نا،

إ,ذا ج.م\ع' ق%ي\س�، خ.ش\ي.ة% ال%و\ت1، ف%ي_د'وا
والف%ي_اد' والف%ي_اد.ة�: الذي ي.ل�فe ما ي.ق}د1ر' عليه فيأ}كل�ه؛

أ%نشد ابن ال4عراب ل4ب النجم:
ليس ب,م'ل}تاث{ ول ع.م.ي\ث%ل,،
وليس بالف%ي_اد.ة1 ال�ق%ص\م1ل,

أ%ي هذا الراعي ليس بال�ت.ج.ب>ر, الشديد1 الع.صا. والف%ي_اد.ة�: الذي



ي.فيد' ف م1ش\ي.ت1ه، والاء دخلت ف نعت الذكر مبالغة ف الصفة.
والف%ي_اد': ذ%ك%ر' الب'وم,، ويقال الص_د.ى. وف%ي_د الرجل إ,ذا

ت.ط%ي_ر. من صوت الف%ي_اد1؛ وقال ال4عشى:
وب.ه\ماء بالليل, ع.ط}ش.ى الف%ل

ة1، يؤ\ن,س'ن ص.و\ت' ف%ي_اد1ها
والف%ي\د': الو\ت'. وفاد. ي.ف1يد' إ,ذا مات. وفاد الال� نفس'ه ي.ف1يد'

ف%ي\داv: مات؛ وقال عمرو بن شأ}س ف ال3فادة بعن ال3هلك:
وف1ت\يان1 ص1د\ق� قد أ%ف%د\ت' ج.ز'ور.هم،

ب,ذ1ي أ%و.د{ خ.ي\س, ال%تاق%ة1 م'س\ب,ل,
أ%ف%د\ت'ها: ن.ح.ر\ت'ها وأ%هلكت'ها من قولك فاد. الرجل� إ,ذا مات،
وأ%ف%د\ت'ه أ%نا، وأ%راد بقوله ب,ذ1ي أ%و.د{ ق1د\حاv من ق1داح ال%ي\س3ر,
يقال� له م'س\ب,لD. خ.ي\س, التاق%ة1: خفيف1 الت_و.قان1 إ,ل الف%و\ز,.
وفادت1 الرأ%ة� الطYيب. ف%ي\داv: د.ل%ك%ت\ه ف الاء ل1ي.ذوب.؛ وقال

كثي عزة:
ي'باش1ر\ن% ف%أ}ر. ال1س\ك1 ف كلY م.ش\ه.د{،

وي'ش\ر,ق' جاد1يÒ ب,ه,ن_ م.ف1يد'
�أ%ي م.د'وف. وفاد.ه ي.ف1يد'ه أ%ي داف%ه. والف%ي\د': الزعفران

ال%د'وف'. والف%ي\د': ورق' الزعفران. والف%يد': الش_ع.ر الذي على ج.ح\ف%ل%ة
الف%رس. وف%ي\د: ماء، وقيل: موضع بالبادية؛ قال زهي:

ث اس\ت.م.رeوا وقالوا: إ,ن� م.ش\ر.ب.كم
ماء# ب,ش.ر\قي> س.ل}م.ى: ف%ي\د' أ%و ر.ك%ك'

وقال لبيد:
م'ر>ي_ةD ح.ل�ت\ ب,ف%ي\د.، وجاو.ر.ت\

أ%رض. ال1جاز,، ف%أ%ي\ن. م1ن\ك. م.رام'ها؟
وف%ي\د: منزل بطريق مكة، شرفها ال تعال؛ قال عبيد ال بن ممد

اليزيدي: قلت للمؤ.ر�ج: ل اكتنيت بأ%ب فيد؟ فقال: الف%ي\د' منزل بطريق مكة،
والف%ي\د': ورد' الزعفران.

@فخذ: الف%خ1ذ�: وصل ما بي الساق والورك، أ�نثى، والمع أ%فخاذ. قال
سيبويه: ل ياوزوا به هذا البناء، وقيل: ف%خ\ذ وف1خ\ذ أ%يضاv، بكسر

الفاء.وف�خ1ذ% ف%خ\ذاv، فهو مفخوذ: أ�صيبت فخذه. ورميته ف%ف%خ.ذ}ت'ه أ%ي



أ%صيبت فخذه.
وف%خ_ذ% الرجل%: ن.ف�ر.ه من حيه الذين هم أ%قرب عشيته إ,ليه، والمع
كالمع وهو أ%قل من البطن، وأ%ولا الش_ع\ب' ث القبيلة ث الف%ص1يلة ث
الع1م.ارة ث الب.ط}ن ث الفخذ؛ قال ابن الكلب: الشعب أ%بر من القبيلة
ث القبيلة ث العمارة ث البطن ث الفخذ. قال أ%بو منصور: والفصيلة

أ%قرب من الفخذ، وهي القطعة من أ%عضاء السد. والتفخيذ: ال�فاخ.ذ%ة. وأ%ما
الذي ف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، لا أ%نزل ال عز وجل
vعشريته أ%ي يدعوهم فخذا �عليه: وأ%نذر عشيتك ال4قربي؛ بات ي'ف%خ>ذ

فخذاv. يقال: ف%خ_ذ% الرجل� بن فلن إ,ذا دعاهم فخذاv فخذاv. ويقال:
ف%خ_ذ}ت' القوم. عن فلن أ%ي خذلتهم. وف%خ_ذ}ت' بينهم أ%ي فر_قت

وخذلت.
@فذذ: الف%ذ©: الف%ر\د، والمع أ%فذاذ وف�ذوذ.

وأ%ف%ذ�ت الشاة إ,ف}ذاذاv، وهي م'ف1ذ©: ولدت ولداv واحداv، وإ,ن ولدت
اثني، فهي م'ت\ئ1م¬، وإ,ن كان من عادتا أ%ن تلد واحداv، ف م1ف}ذ%اد،

.vل4نا ل تنتج إ,ل واحدا êول يقال للناقة م'ف1ذ
ويقال: ذهبا ف%ذ�ين. وف الديث: هذه الية الف%اذ�ة أ%ي النفردة ف

معناها. والفذ©: الواحد، وقد فذ الرجل عن أ%صحابه إ,ذا شذ� عنهم وبقي
فرداv. والف%ذ©: ال4و�ل من قداح اليسر. قال اللحيان: وفيه فرض واحد

وله غ�ن\م' نصيب واحد، إ,ن فاز، وعليه غ�ر\م' نصيب واحد، إ,ن خاب ول يفز؛
والثان الت_و\أ%م' وسهام اليسر عشرة: أ%ولا الفذ ث التوأ%م ث

الرقيب ث ال1ل}س' ث الن�افس ث ال�س\ب,ل ث الع.ل�ى، وثلثة ل أ%نصباء
لا وهي: الفسيح وال%نيح والو.غ}د'. وتر ف%ذê: متفرق ل يلزق بعضه

Dببعض؛ عن ابن ال4عراب، وهو مذكور ف الضاد ل4نما لغتان. وكلمة ف%ذ�ة
وفاذة: شاذة. أ%بو مالك: ما أ%صبت منه أ%ف%ذ� ول م.ر,يشاv؛ ال4ف%ذ©

الق1د\ح' الذي ليس عليه ريش، وال%ر,يش' الذي قد ر,يش.؛ قال: ول يوز غي
هذا البتة. قال أ%بو منصور: وقد قال غيه: ما أ%صبت منه أ%ق%ذ� ول

م.ر,يشاv، بالقاف.
ال4زهري: ذ%ف}ذ%ف. إ,ذا تبختر، وفدذ}ف%د. إ,ذا تقاصر لي.خ\ت1ل% وهو

.vي.ث1ب'، وف موضع آخر: إ,ذا تقاصر ليثب خاتل
@فلذ: فلذ له من الال ي.ف}ل1ذ� ف%ل}ذاv: أ%عطاه منه د.ف}ع.ةv، وقيل: قطع



له منه، وقيل: هو العطاء بل تأ}خي ول ع1د.ة{، وقيل: هو أ%ن يكثر له
من العطاء.

واف}ت.ل%ذ}ت' له قطعة من الال افتلذاv إ,ذا اقتطعته. وافتلذته الال%
أ%ي أ%خذت من ماله ف1ل}ذ%ةv؛ قال كثي:

إ,ذا الال ل ي'وج,ب\ عليك عطاء4ه
صنيعة� قرب، أ%و صديق� ت'و.ام1ق�ه،
،Dمن.ع\ت.، وبعض' النع, ح.زم¬ وقوة

ول ي.ف}ت.ل1ذ}ك. الال% إ,ل حقائ1ق�ه
.Dك%ب,د' البعي، والمع' أ%ف}لذ :�والف1ل}ذ

والف1ل9ذ%ة�: القطعة من الكبد واللحم والال والذهب والفضة، والمع
أ%فلذ على طرح الزائد، وعسى أ%ن يكون الف1ل}ذ� ل�غ.ةv ف هذا فيكون المع

على وجهه. وف الديث: أ%ن فت من ال4نصار د.خ.ل%ت\ه' خ.ش\ي.ةD من النار
ف%ح.ب.س.ت\ه' ف البيت حت مات، فقال النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ن

الف%ر.ق. من النار ف%ل%ذ% ك%ب,د.ه أ%ي خ.وف. النار قطع كبده. وف الديث ف
أ%شراط الساعة: وتقيء ال4رض أ%ف}لذ% كبدها، وف رواية: تلقي ال4رض

بأ%فلذها، وف رواية: بأ%فلذ كبدها أ%ي بكنوزها وأ%موالا. قال ال4صمعي:
ال4فلذ جع الف1ل}ذ%ة وهي القطعة من اللحم تقطع طولv. وض.ر.ب. أ%فلذ%

الكبد مثلv للكنوز أ%ي ترج ال4رض كنوزها الدفونة% تت ال4رض، وهو
استعارة، ومثله قوله تعال: وأ%خرجت ال4رض أ%ثقالا؛ وسي ما ف ال4رض
قطعاv تشبيهاv وتثيلv وخص الكبد ل4نا من أ%طايب الزور، واستعار القيء

لل3خراج، وقد ت'جمع الف1ل}ذة� ف1ل}ذاv؛ ومنه قوله:
تكفيه ح'ز_ة� ف1ل}ذ{ إ,ن} أ%ل%م_ با

الوهري: جع الف1ل}ذة ف1ل%ذD. وف حديث بدر: هذه مكة قد رمتكم بأ%فلذ
كبدها؛ أ%راد صميم قريش ول�باب.ها وأ%شرافها، كما يقال: فلن ق%ل}ب'

.vمن اللحم: ما قطع طول �عشيته ل4ن الكبد من أ%شرف ال4عضاء. والف1ل}ذ%ة
ويقال: ف%ل�ذ}ت' اللحم تقليذاv إ,ذا قطعته. التهذيب: والف�ولذ� من

الديد معروف، وهو م'ص.اص' الديد النقى من خ.ب.ث1ه. والفولذ والفالوذ:
الذ©ك}ر.ة� من الديد تزاد ف الديد. والفالوذ من ال%ل}و.اء3: هو الذي

يؤكل، يسو_ى من ل�ب> النطة، فارسي معرب. الوهري: الفالوذ والفالوذ%ق,
معر�بان؛ قال يعقوب: ول يقال الفالوذج.



@فنذ: الفانيذ: ضرب من اللواء، وفارسي معر�ب.
@فأر: الف%أ}ر'، مهموز: جع ف%أ}ر.ة{. ابن سيده: الف%أ}ر معروف، وجعه

ف1ئ}رانD وف1ئ%ر.ةD، وال�نثى ف%أ}ر.ةD، وقيل: الف%أ}ر' للذكر وال�نثى كما
قالوا للذكر وال�نثى من المام: ح.مامة. ابن ال4عراب: يقال لذكر

الف%أ}ر, الف�ؤ\رور 
(* قوله « الفؤرور» كذا هو بالصل والذي نقله شارح

القاموس عن ابن العراب الفؤر كصرد واستشهد عليه بالبيت الت) . والع.ض.ل،
ويقال للحم, ال%ت\ن, ف%أ}ر' ال%ت\ن, وي.رابيع' ال%ت\ن,؛ وقال الراجز يصف

:vرجل
كأ%ن� ج.ح\م. ح.ج.ر� إ,ل ح.ج.ر\

ن,يط% ب.ت\ن.ي\ه من الف%أ}ر, الف�ؤ.ر\
وف الديث: خ.م\س ف%واس1ق ي'ق}ت.ل}ن. ف الل9 وال%ر.م، منها

الف%أ}رة، هي مهموزة وقد يترك هزها تفيفاv. وأرض¬ ف%ئ1ر.ةD، على ف%ع1لة،
وم.ف}أ%رة: من الف1ئ}ران، وج.ر,ذةD: من ال�ر.ذ. ولب ف%ئ1ر: وقعت فيه

الف%أ}رة�. وف%أ%ر. الرجل�: حفر حفر. الف%أ}ر,، وقيل: ف%أ%ر. حفر ودفن؛ أ%نشد
ثعلب:

إ,ن9 ص'ب.ي\ح. ابن. الز>نا قد ف%أ%ر.ا
ف الر_ضم، ل ي.ت\ر'ك' منه' ح.ج.ر.ا

وربا س'م>ي السك ف%أ}راv ل4نه من الف%أ}ر,، يكون� ف. قول بعضهم.
vع.ط9ارا vال1س\ك1: ناف1ج.ت'ه'. قال عمرو ابن بر: سأ%لت رجل �وف%أ}ر.ة
من العتزلة عن ف%أ}ر.ة1 السك1، فقال: ليس بالف%أ}رة وهو بال1ش\ف1

أ%شبه، ث قال: فأ}رة السك تكون بناحية ت'ب_ت يصيدها الصياد فيعصب س'ر_تا
بعصاب شديد وسرتا م'د.ل9ة فيجتمع فيها دمها ث تذبح، فإ,ذا سكنت ق%و_ر

vع.ص_رة ث دفنها ف الشعي حت يستحيل الدم الامد مسكا�السرة ال
ذكي�اv بعدما كان دماv ل ي'رام ن.ت\ناv، قال: ولول أ%ن النب،صلى ال

عليه وسلم، قد تطي_ب بالسك ما تطيبت به. قال: ويقع اسم الف%أ}ر على
ف%أ}ر.ة الت_ي\س وف%أ}ر.ة البيت وف%أ}ر.ة ال1س\ك وف%أ}ر.ة ال3بل أن؛ قال:

وف%أ}ر.ة� ال3بل تفوح منها رائحة طيبة، وذلك إ,ذا رعت العشب وزهره ث شربت
وصدرت عن الاء ن.د1ي.ت\ جلودها ففاحت منها رائحة طيبة، فيقال لتلك

:vفأ}رة ال3بل؛ عن يعقوب؛ قال الراعي يصف إ,بل



لا ف%أ}ر.ة ذ%ف}راء كل� عشية{،
كما ف%ت.ق. الكافور. بالسك فات1ق�ه\

وعقيل تمز الفأ}رة وال�ؤ\نة وال�ؤ\سى وال�ؤ\ت. ومكان ف%ئ1ر¬: كثي
الف%أ}ر. وأ%رض¬ م.ف}أ%ر.ةD: ذات ف%أ}ر�. والف%أ}رة والف�ؤ\رة، تمز ول

eتمز: ريح تكون ف ر'س\غ البعي، وف الكم: ف رسغ الدابة ت.ن\ف%ش
إ,ذا م'س3حت، وت.ج\تمع إ,ذا ت'ر,كت.

والف1ئ}رة� والف�ؤ.ارة�، كلها: ح'ل}بة وتر يطبخ وتسقاه النeف%ساء؛
التهذيب: والف1ئ}رة� حلبة تطبخ حت إ,ذا قارب ف%و.رانا أ�لقيت ف م1ع\ص.ر

فص'فYيت ث ي'ل}قى عليها تر ث ت.ت.ح.س_اها الرأ%ة النفساء؛ قال
أ%بو منصور: هي الف1ئ}ر.ة� والف%ئ1ية� والف%ر,يقة�. والف%أ}ر': ضرب من

الشجر، يهمز ول يهمز. ابن ال4ثي ف هذه الترجة: وف الديث ذكر فاران، هو
اسم عبان لبال مكة، شرفها ال، له ذكر ف أ%علم النبوة، قال: وأ%لفه

ال�ول ليست هزة.
@فتر: الف%ت\ر.ة�: النكسار والضعف. وف%ت.ر الشيء� والر� وفلن ي.ف}ت'ر

وي.ف}ت1ر ف�ت'وراv وف�تاراv: سكن بعد حد�ة ولن% بعد شدة؛ وف%ت_ره ال
ت.ف}ت1ياv وف%ت_ر هو؛ قال ساعدة بن جؤية الذل:

،Dمت حاب� ه ز.ج.ل vب.ر\قا �أ�خ1يل
إ,ذا ي'ف%ت>ر' من ت.و\ماض1ه ح.ل%ج.ا

يريد من سحاب 
(* قوله« يريد من سحاب» أي فمت بعن من، ويتمل أن تكون

بعن وسط، أو بعن ف كما ذكره ف مادة ح ل ج وقال هناك ويروى خلجا
: (vحاب. والزجل: صوت الرعد؛ وقول ابن مقبل يصف غيثا

ت.أ%م_ل} خ.ليلي، ه.ل} ت.ر.ى ض.و\ء4 بار,ق�
ي.مان{، م.ر.ت\ه ريح' ن.ج\د{ ف%ف%ت_را؟

قال حاد الرواية: فت_ر أ%ي أ%قام وسكن. وقال ال4صمعي: ف%ت_ر م.ط%ر
وف%رغ ماؤ'ه وك%ف_ وتي�ر. والف%ت.ر: الضعف. وف%ت.ر جسم'ه ي.ف}ت1ر'

ف�توراv: لن.ت\ مفاصله وضعف. ويقال: أ%جد ف نفسي ف%ت\رةv، وهي كالض_عفة.
ويقال للشيخ: قد ع.ل%ت\ه ك%ب\رة وع.ر.ت\ه ف%ت\ر.ة. وأف}ت.ر.ه الداء:

أ%ضعفه، وكذلك أ%ف}ت.ره السكر.
والف�تار: ابتداء الن_ش\وة؛ عن أ%ب حنيفة، وأ%نشد لل4خطل:



وت.ج.ر_د.ت\ بعد ال%دير، وص.ر_ح.ت\
ص.ه\باء، ترمي ش.ر\ب.ها بف�تار,

وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، نى عن كل م'س\كر وم'ف%ت>ر�؛
فالسكر الذي يزيل العقل إ,ذا ش'رب، وال�ف%ت>ر الذي ي'ف%ت>ر السد إ,ذا

ش'رب أ%ي يمي السد ويصي>ر فيه ف�ت'وراv؛ فإ,ما أ%ن يكون أ%ف}ت.ره
بعن ف%ت_ره أ%ي جعله فاتراv، وإ,ما أ%ن يكون أ%ف}ت.ر. الشراب' إ,ذا ف%ت.ر.

شارب'ه كأ%ق}ط%ف. إ,ذا ق%ط%ف%ت\ دابت'ه.
وماء# فاتر¬: بي الار والبارد. وف%ت.ر. الاء�: سكن حر�ه. وماء

فاتور¬: فاتر. وط%ر\ف فات1ر¬: فيه ف�تور وس'ج'و� ليس باد� النظر. ابن
ال4عراب: أ%ف}ت.ر الرجل�، فهو م'ف}ت1ر¬ إ,ذا ضعفت جفونه فانكسر ط%ر\فه.

الوهري: ط%ر\ف فاتر إ,ذا ل يكن حديداv. والف1ت\ر: ما بي طرف ال3بام وطرف
ال�شية. وقيل: ما بي ال3بام والسبابة. الوهري: الف1ت\ر' ما بي طرف

الس_ب_ابة وال3بام إ,ذا فتحتهما. وف%ت.ر الشيء4: قد�ره وكاله
ب,فت\ر,ه، كش.ب.ره: كاله ب,شب\ره. والف%ت\ر.ة�: ما بي كل ن.ب,ي_ي\ن,، وف

الصحاح: ما بي كل رسولي من رسل ال، عز وجل، من الزمان الذي انقطعت فيه
الرسالة. وف الديث: ف%ت\ر.ة% ما بي عيسى وممد، عليهما الصلة والسلم. وف

حديث ابن مسعود،رضي ال عنه: أ%نه مرض فبكى فقال: إ,نا أ%بكي ل4نه
أ%صابن على حال ف%ت\رة ول يصبن على

حال اجتهاد أ%ي ف حال سكون وتقليل من العبادات والاهدات.
وف%ت\ر¬ وف1ت\ر¬: اسم امرأ%ة؛ قال السيب بن علس ويروى لل4عشى:

أ%ص.ر.م\ت. حبل الو.ص\ل, من ف%ت\ر,،
وه.ج.ر\ت.ها ول%ج.ح\ت. ف الجر,

وس.م1ع\ت. ح.ل}فتها الت ح.ل%ف%ت\،
إ,ن كان س.م\ع'ك غي ذي و.ق}ر

قال ابن بري: الشهور عند الرواة من فتر، بفتح الفاء، وذكر بعضهم أ%نا
قد تكسر ولكن ال4شهر فيها الفتح. وصرمت.: قطعت.. والبل: الوصل.

vذن'ه ت.و\ق%ر' و.ق}را�والو.ق}ر: الثقل ف ال�ذن. يقال منه: و.ق1ر.ت\ أ
وو.ق%ر.ت\ ت.و\ق1ر' أ%يضاv، وجواب إ,ن الشرطية أ%غن عنه ما تقدم تقديره: إ,ن ل

يكن بك صمم فقد سعت حلفتها.
أ%بو زيد: الف�ت\ر الن_ب,ي_ة، وهو الذي ي'ع\مل من خ'وص ي'نخل عليه



الدقيق كالسeف}رة.
@فتكر: لقيت منه الف1ت.ك}ر,ين. والف�ت.ك}ر,ين.، بكسر الفاء وضمها والتاء

مفتوحة والنون للجمع، أ%ي الدواهي والشدائد، وقيل: هي ال4مر الع.ج.ب
العظيم كأ%ن واحد الف1ت.ك}ر,ين. ف1ت.ك}ر، ول ينطق به إ,ل أ%نه مقدر كان

سبيله أ%ن يكون الواحد ف41تك}ره، بالتأ}نيث، كما قالوا: داهية ومنكرة، فلما
ل تظهر الاء ف الواحد جعلوا جعه بالواو والنون عوضاv من الاء

القدرة، وجرى ذلك مرى أ%رض وأ%رضي، وإ,نا ل يستعملوا ف هذه ال4ساء
ال3فراد فيقولوا: ف1ت.ك}ر وب,ر.ح وأ%ق}و.ر، واقتصروا فيه على المع دون

ال3فراد، من حيث كانوا يصفون الدواهي بالكثرة والعموم والشتمال
والغلبة.

@فثر: الف%اثور، عند العامة: الط�ست أ%و ال1وان يتخذ من ر'خام� أ%و
فضة أ%و ذهب؛ قال ال4غلب العجلي:

إ,ذا ان\ج.لى فاث�ور ع.ي\ن الش_مس,
وقال أ%بو حات ف ال1وان الذي يتخذ من الفضة:

ون.ح\راv كف%اث�ور, الل©ج.ي\ن,، ي.زين'ه
ت.و.ق©د' ياقوت{، وش.ذ}راv م'ن.ظ�ما

ومثله لعن بن أ%وس:
vكفاثور اللجي، وناهدا ،vونرا

وب.ط}ناv كغ1م\د1 السيف، ل ي.د\ر, ما ال%م\ل
ويروى: ل يعرف ال%م\ل. وف حديث أ%شراط الساعة: وتكون ال4رض

كف%اث�ور الفضة؛ قال: الفاثور ال1وان، وقيل: طست أ%و جام¬ من فضة أ%و ذهب؛ ومنه
قولم لق�ر\ص الشمس فاثورها؛ وف حديث علي، رضي ال عنه: كان بي يديه

يوم عيد ف%اث�ور عليه خبز' الس_م\راء3 أ%ي خ1وان، وقد يشب_ه الصدر الواسع
به فيسمى فاثوراv؛ قال الشاعر:
لا ج,يد' ري� فوق فاث�ور ف1ض_ة{،

وف%وق. م.ناط1 الك%ر\م, و.ج\ه¬ م'ص.و_ر
وغم_ بعضهم به جيع ال4خ\ون.ة، وخص التهذيب به أ%هل الشام فقال: وأ%هل

الشام يتخذون خ1واناv من ر'خام يسمونه الفاثور، فأ%قام ف مقام علي*
قوله« فأقام ف مقام علي» هكذا ف الصل؛ وقول لبيد:

ح.قائ1ب'ه'م\ راح¬ ع.تيق¬ ود.ر\م.ك¬،



ور.ي\طD وفاث�ور,ي_ةD وس'لس1ل
قال: الفاثورية هنا أ%خ\و,نة وج.امات¬. وف الديث: تكون ال4رض يوم

القيامة كف%اثور, الفضة1؛ وقيل: إ,نه خوان من فضة، وقيل: جام¬ من فضة.
والفاثور: ال1ص\ح.اة� وهي الن_اج'ود والباط1ية�. وقال الليث ف كلم ذكره

لبعضهم: وأ%هل الشام والزيرة على فاث�ور� واحد، كأ%نه ع.ن على بساط واحد.
وابن سيده وغيه: والفاثور ال%ف}نة�، عند ربيعة. وهم على فاثور واحد

أ%ي ب'س'ط{ واحدة ومائدة واحدة ومنزلة واحدة؛ قال: والكلمة ل4هل الشام
والزيرة. وفاثور: موضع؛ عن كراع؛ قال لبيد:

بي فاث�ور� أ�فاق� فالد_ح.ل}
(* قوله «بي فاثور إل» صدره: ولدى النعمان من موقف).

@فجر: الف%ج\ر: ضوء الصباح وهو ح'م\رة الشمس ف سواد الليل، وها
ف%ج\ران1: أ%حدها ال�س\تطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذ%ن.ب. الس>ر\حان، والخر

ال�س\تطي وهو الصادق ال�نت.ش1ر ف ال�ف�ق, الذي ي'ح.ر>م ال4كل
والشرب على الصائم ول يكون الصبح' إ,ل الصادق.. الوهري: الف%ج\ر ف آخر

الليل كالش_ف%ق, ف أ%وله.
.�ابن سيده: وقد ان\ف%ج.ر الصبح وت.ف%ج_ر وان\ف%ج.ر عنه الليل

وأ%ف}ج.ر'وا: دخلوا ف الف%ج\ر كما تقول: أ%صبحنا، من الصبح؛ وأ%نشد
الفارسي:فما أ%ف}ج.ر.ت\ حت أ%ه.ب_ بس'د\فة{

ع.لجيم'، ع.ي\ن' اب\ن.ي\ ص'باح� ت'ثي'ها
وف كلم بعضهم: كنت أ%ح'ل9 إ,ذا أ%سحر\ت، وأ%ر\ح.ل� إ,ذا أ%ف}ج.ر\ت.

وف الديث: أ�ع.ر�س' إ,ذا أ%ف}ج.ر\ت، وأ%ر\ت.ح1ل إ,ذا أ%س\ف%ر\ت أ%ي أ%نزل
للنوم والتعريس إ,ذا قربت من الفجر، وأ%رتل إ,ذا أ%ضاء.

قال ابن السكيت: أ%نت م'ف}ج,ر¬ من ذلك الوقت إ,ل أ%ن تطلع الشمس. وحكى
الفارسي: طريق¬ ف%ج\ر¬ واضح:

والف1جار: الط©ر'ق' مثل الف1جاج. وم'ن\ف%ج.ر' الرمل: طريق يكون فيه.
والف%ج\ر: ت.ف}جي'ك. الاء، وال%ف}ج.ر': الوضع ي.ن\ف%ج,ر' منه.

.vوان\ف%ج.ر الاء� والدم' ونوها من السي�ال وت.ف%ج_ر.: انبعث سائل
وف%ج.ر.ه هو ي.ف}ج'ره، بالضم، ف%ج\راv فان\ف%ج.ر. أ%ي ب.ج.سه فان\ب.ج.س.

وف%ج_ره: ش'د�د للكثرة؛ وف حديث ابن الزبي: ف%ج_ر\ت بنفسك أ%ي
نسبتها إ,ل الف�جور, كما يقال ف%س_ق}ته وك%ف�ر\ته.



وال%ف}ج.رة� والف�ج\رة�، بالضم: م'ن\ف%ج.ر الاء من الوض وغيه، وف
الصحاح: موضع ت.ف%تeح الاء. وف%ج\ر.ة الوادي: م'ت_سعه الذي ينفجر إ,ليه

الاء كث�ج\رت.ه. وال%ف}ج.رة: أ%رض تطمئن� فتنفجر فيها أ%و\د1ية.
eمن ماء أ%ي أ%خرجه. وم.فاجر الوادي: م.ر.افضه حبث يرفض vوأ%ف}ج.ر. ي.ن\ب'وعا

إ,ليه السيل. وان\ف%ج.ر.ت\ عليهم الدواهي: أ%تتهم من كل وجه كثية
ب.غ\تة؛ وان\ف%ج.ر عليهم القوم'، وكله على التشبيه. وال�ت.ف%ج>ر: فرس الرث

بن و.ع\ل%ة% كأ%نه ي.ت.ف%ج_ر' بالعرق.
والف%ج.ر: العطاء ولكرم والود والعروف؛ قال أ%بو ذؤيب:

م.طاعيم' للض_ي\ف1 حي الش>تا
ء3، ش'مe ال�نوف1، كث1ي'و الف%ج.ر\

وقد ت.ف%ج_ر. بالك%رم وان\ف%ج.ر.. أ%بو عبيدة: الف%ج.ر الود الواسع
والكرم، من الت_ف%جeر, ف الي؛ قال عمرو بن امرئ القيس ال4نصاري

ياطب مالك بن العجلن:
يا مال,، والس_ي>د' ال�ع.م_م' قد
ي'ب\ط1ر'ه، ب.ع\د. رأ}يه1، الس_ر.ف'
ن.ح\ن' با عندنا، وأ%نت با

ع1ندك راض�، والرأ}ي متلف'
يا مال,، وال%قe إ,ن ق%ن,ع\ت. به،

فالقe فيه ل4مر,نا ن.ص.ف'
خالفت. ف الرأ}ي كل� ذي ف%ج.ر�،

والقe، يا مال,، غي' ما ت.ص1ف'
إ,ن� ب'ج.ي\راv مولv ل1ق%و\م1ك�م'،
وال%قe ي'وف به وي'ع\ت.ر.ف'

قال ابن بري: وبيت الستشهاد أ%ورده الوهري:
خالفت. ف الرأ}ي كل� ذي ف%ج.ر�،

والب.غ\ي'، يا مال,، غي' ما ت.صف'
قال: وصواب إ,نشاده:

والق، يا مال، غي ما تصف
قال: وسبب هذا الشعر أ%نه كان لالك بن الع.ج\لن م.و\ل يقال له

ب'ج.ي\ر، جلس مع ن.ف%ر� من ال4و\س من بن عمرو بن عوف فتفاخروا، فذكر ب'ج.ي\ر



مالك بن العجلن وفضله على قومه، وكان سيد الي_ي\ن, ف زمانه، فغضب
جاعة من كلم ب'جي وعدا عليه رجل من ال4وس يقال له س'م.ي\ر بن زيد ابن

مالك أ%حد بن عمرو بن عوف فقتله، فبعث مالك إ,ل عمرو بن عوف أ%ن ابعثوا
إ,ل� بس'م.ي\ر حت أ%قتله ب.م.و\لي.، وإ,ل ج.ر_ ذلك الرب بيننا،

فبعثوا إ,ليه: إ,نا نعطيك الرضا فخذ منا ع.ق}له، فقال: ل آخذ إ,ل د1ي.ة%
الص_ريح,، وكانت دية الص_ريح ضعف دية ال%و\ل، وهي عشر من ال3بل،

ود1ية� الول خس، فقالوا له: إ,ن هذا منك استذلل لنا وب.غ\ي¬ علينا، فأ%ب
مالك إ,ل أ%خ\ذ% د1ي.ة1 الصريح، فوقعت بينهم الرب إ,ل أ%ن اتفقوا على

الرضا با يكم به عمرو بن امرئ القيس، فحكم بأ%ن ي'ع\طى دية الول،
فأ%ب مالك، ون.ش1ب.ت الرب بينهم مدة على ذلك. ابن ال4عراب: أ%ف}ج.ر

الرجل� إ,ذا جاء بالف%ج.ر,، وهو الال الكثي، وأ%ف}ج.ر. إ,ذا كذب،
وأ%ف}ج.ر. إ,ذا عصى، وأ%ف}ج.ر. إ,ذا كفر. والف%ج.ر': كثرة الال؛ قال أ%بو

م1ح\جن الثقفي:
فقد أ%ج'ود'، وما م.ال بذي ف%ج.ر�،

وأ%ك}ت'م السر_ فيه ض.ر\ب.ة� الع'ن'ق,
ويروى: بذي ق%ن.ع�، وهو الكثرة، وسيأ}ت ذكره. والف%ج.ر: الال؛ عن

كراع. والف%اجر': الكثي الال,، وهو على النسب.
وف%ج.ر. ال3نسان� ي.ف}ج'ر' ف%ج\راv وف�جوراv: ان\ب.ع.ث% ف العاصي.

وف الديث: إ,ن التeج_ار ي'ب\عثون يوم القيامة ف�ج_اراv إ,ل من اتقى
ال؛ الف�ج_ار: جع فاج,ر� وهو ال}ن\ب.ع1ث ف العاصي والارم. وف حديث

ابن عباس، رضي عنهما، ف الع'م\رة: كانوا ي.ر.و\ن% العمرة ف أ%شهر
الج من أ%ف}ج.ر, الف�جور, أ%ي من أ%عظم الذنوب؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ول ت.خ\ن'وا ع.ل%ي_ ول ت.ش1ط©وا
بق%و\ل الف%ج\ر,، إ,ن� الف%ج\ر ح'وب'

يروى: الف%ج\ر والف%خ\ر، فمن قال الف%ج\ر فمعناه الكذب، ومن قال الف%خر
فمعناه الت_ز.يeد ف الكلم. وف%ج.ر. ف�ج'وراv أ%ي فسق. وف%ج.ر إ,ذا

كذب، وأ%صله اليل. والفاجر': الائل؛ وقال الشاعر:
،vى ل ي.ف}ج'ر ال4 عامداÝق%ت.ل}ت'م فت
�ول ي.ح\ت.ويه جار'ه حي ي'م\ح1ل

أ%ي ل ي.ف}ج'ر أ%مر. ال أ%ي ل ييل عنه ول يتركه. الوزان:



الف}ت1جار' ف الكلم اخ\ت1راق�ه من غي أ%ن ت.س\معه من أ%حد ف%ت.ت.ع.ل�م.ه'؛
وأ%نشد:

ناز,ع, القوم.، إ,ذا ناز.ع\ت.ه'م\،
بأ%ر,يب� أ%و ب,ح.ل�ف{ أ%ي.ل}

ي.ف}ج'ر' القول% ول ي.س\م.ع\ به،
وهو إ,ن} قيل%: ات_ق, ال4، اح\ت.ف%ل}

وف%ج.ر. الرجل� بالرأ%ة ي.ف}ج'ر ف�جوراv: زنا. وف%ج.ر.ت الرأ%ة: زنت.
ورجل فاج,ر¬ من قوم ف�ج_ار� وف%ج.ر.ة{، وف%جور¬ من قوم ف�ج'ر�، وكذلك

ال�نثى بغي هاء؛ وقوله عز وجل: بل يريد ال3نسان لي.ف}ج'ر. أ%مام.ه'؛ أ%ي
يقول سوف أ%توب؛ ويقال: ي'ك}ثر' الذنوب. ويؤخ�ر التوبة، وقيل: معناه

أ%نه يسو>ف بالتوبة ويقدم ال4عمال السيئة؛ قال: ويوز، وال أ%علم،
لي.ك}ف�ر با قد�امه من البعث. وقال الؤرج: ف%ج.ر. إ,ذا ركب رأ}سه فمضى غي

م'ك}ت.ر,ث{. قال: وقوله لي.ف}ج'ر.، ليمضي أ%مامه راكباv رأ}سه. قال: وف%ج.ر.
أ%خطأ% ف الواب، وف%ج.ر. من مرضه إ,ذا برأ%، وف%ج.ر. إ,ذا كل� بصر'ه.

ابن شيل: الف�جور' الركوب إ,ل ما ل ي.ح1ل©. وحلف فلن على ف%ج\ر.ة%
واشتمل على ف%ج\ر.ة% إ,ذا ركب أ%مراv قبيحاv من يي كاذبة أ%و ز,ناv أ%و

كذب. قال ال4زهري: فالف%ج\ر' أ%صله الشق، ومنه أ�خ1ذ% ف%ج\ر'
الس>ك}ر,، وهو ب.ث}ق�ه، ويسمى الف%ج\ر' ف%ج\راv لن\ف1جار,ه، وهو انصداع الظلمة

عن نور الصبح. والف�جور': أ%صله اليل عن الق؛ قال لبيد ياطب عمه أ%با
مالك:

فقلت': از\د.ج,ر\ أ%ح\ناء4 ط%ي\ر,ك.، واع\ل%م.ن\
بأ%نك، إ,ن} ق%د_م\ت. ر,ج\ل%ك.، عاث1ر'
فأ%ص\ب.ح\ت. أ%ن_ى تأ}ت1ها ت.ب\ت.ئ1س\ با،

ك1ل م.ر\ك%ب.يها، تت. ر,ج\ل1ك.، شاج,ر'
vفإ,ن ت.ت.ق%د_م\ ت.غ\ش. منها م'ق%د>ما

غليظاv، وإ,ن أ%خ_ر\ت. فالك1ف}ل� فاج,ر'
يقول: م.ق}عد الرديف مائل. والشاجر: الختلف. وأ%ح\ناء4 ط%ي,ك أ%ي

جوانب ط%ي\ش1ك.. والكاذب فاجر¬ والكذب فاجر¬ والكافر فاجر¬ ليلهم عن الصدق
والقصد؛ وقول ال4عراب لعمر:
فاغفر له، اللهم_، إ,ن كان ف%ج.ر\



أ%ي مال عن الق، وقيل ف قوله: لي.ف}ج'ر. أ%مامه: أ%ي لي'ك%ذYب. با
أ%مامه من البعث والساب والزاء. وقول الناس ف الدعاء: ون.خ\ل%ع ونترك

م.ن\ ي.ف}ج'ر'ك؛ فسره ثعلب فقال: م.ن\ ي.ف}ج'ر'ك من يعصيك ومن يالفك،
vوقيل: من يضع الشيء ف غي موضعه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن رجل

استأ}ذنه ف الهاد فمنعه لضعف بدنه، فقال له: إ,ن أ%طلقتن وإ,ل
ف%ج.ر\ت'ك.؛ قوله: وإ,ل ف%ج.ر\ت'ك. أ%ي عصيتك وخالفتك ومضيت إ,ل الغ.ز\و,، يقال:

مال من حق إ,ل باطل. ابن ال4عراب: الف%ج'ور والفاج,ر' الائل والساقط
عن الطريق. ويقال للمرأ%ة: يا ف%جار, معدول عن الفاج,رة1، يريد: يا

فاج,رة�. وف حديث عائشة 
(* قوله« وف حديث عائشة» كذا بالصل. والذي ف

النهاية: عاتكة،) رضي الل�ه عنها: يا ل%ف�ج.ر هو معدول عن فاج,ر� للمبالغة
ول يستعمل إ,ل ف النداء غالباv. وف%جار,: اسم للف%ج\ر.ة والف�جور, مثل

ق%طام,، وهو معرفة؛ قال النابغة:
إ,نا اق}ت.س.م\نا خ'ط�ت.ي\نا بيننا:

ف%ح.م.ل}ت' ب.ر_ة%، واحتملت. ف%جار,
قال ابن سيده: قال ابن جن: ف%جار, معدولة عن ف%ج\ر.ة%، وف%ج\ر.ة� علم

غي مصروف، كما أ%ن ب.ر_ة% كذلك؛ قال: ووقول سيبويه إ,نا معدولة عن
الف%ج\ر.ة1 تفسي على طريق العن ل على طريق اللفظ، وذلك أ%ن سيبويه أ%راد

أ%ن يعر>ف أ%نه معدول عن ف%ج\ر.ة% علماv فييك ذلك فعدل عن لفظ العلمية
الراد إ,ل لفظ التعريف فيها العتاد، وكذلك لو عدلت. عن ب.ر_ة% قلت

ب.ر.ار, كما قلت ف%جار,، وشاهد ذلك أ%نم عدلوا ح.ذام وق%طام عن حاذمة
vوقاطمة، وها علمان، فكذلك يب أ%ن تكون ف%جار, معدولة عن ف%ج\ر.ة% علما

.vأ%يضا
وأ%ف}ج.ر. الرجل%: وجده فاج,راv. وف%ج.ر. أ%مر' القوم: فسد. والف�جور:
الر>يبة، والكذب من الف�ج'ور,. وقد ركب فلن ف%ج\ر.ة% وف%جار,، ل

ي'ج\ر.يان، إ,ذا كذب وف%ج.ر.. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: إ,ياكم والكذب
فإ,نه مع الف�ج'ور,، وها ف النار؛ يريد اليل عن الصدق وأ%عمال الي.
وأ%يام' الف1جار,: أ%يام¬ كانت بي ق%ي\س� وقريش. وف الديث: كنت أ%يام

الف1جار, أ%ن\ب'ل� على عمومت، وقيل: أ%يام الف1جار, أ%يام وقائع كانت
بي العرب تفاجروا فيها بع'كاظ% فاس\ت.ح.ل©وا ال�ر'مات. الوهري:



الف1جار' يوم من أ%يام العرب، وهي أ%ربعة أ%ف}ج,ر.ة{ كانت بي قريش وم.ن معها
من ك1نان.ة% وبي ق%ي\س ع.ي\لن ف الاهلية، وكانت الد_ب\رة على قيس،

وإ,نا س.م_ت\ قريش هذه الرب ف1جاراv ل4نا كانت ف ال4شهر الرم، فلما
قاتلوا فيها قالوا: قد ف%ج.ر\نا فسميت ف1جاراv. وف1جارات' العرب:

مفاخراتا، واحدها ف1جار¬. والف1جارات' أ%ربعة: ف1جار الرجل، وف1جار الرأ%ة،
وف1جار الق1ر\د، وف1جار الب.ر_اض,، ولكل ف1جار خب. وف%ج.ر. الراكب'

ف�جوراv: مال عن سرجه. وف%ج.ر.؛ وف حديث عمر، رضي ال عنه: اس\ت.ح\م.ل%ه
أ%عراب وقال: إ,ن ناقت قد ن.ق1بت\، فقال له: كذبت.، ول يمله، فقال:

أ%ق}س.م. بال أ%بو ح.ف}ص� ع'م.ر\:
ما م.س_ها من ن.ق%ب� ول د.ب.ر\،

فاغفر له، اللهم_، إ,ن كان ف%ج.ر\
أ%ي كذب ومال عن الصدق. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: ل4ن ي'ق%د_م.

أ%حد'كم فت'ض\ر.ب ع'ن'ق�ه خي له من أ%ن ي.خ'وض غ%م.رات1 الدنيا، يا هادي
الطريق ج'ر\ت.، إ,نا الف%ج\ر أ%و البحر؛ يقول: ان انتظرت حت يضيء لك

الفجر' أ%ب\ص.ر\ت. قصدك، وإ,ن خ.ب.طت الظلماء وركبت الع.ش\واء هجما بك على
الكروه؛ يضرب الف%ج\ر والبحر مثلv لغمرات الدنيا، وقد تقدم البحر' ف

موضعه.
@فخر: الف%خ\ر' والف%خ.ر'، مثل ن.ه\ر� ون.ه.ر�، والف�خ\ر والف%خار

eح بالصال والفت1خار' وع.دeوالف1خ>ي.ى والف1خ>ياء�: التمد �والف%خارة
القدي؛ وقد ف%خ.ر. ي.ف}خ.ر' ف%خ\راv وف%خ\ر.ةv حسنة؛ عن اللحيان، فهو

فاخ1ر¬ وف%خ'ور¬، وكذلك اف}ت.خ.ر.. وت.فاخ.ر. القوم': ف%خ.ر. بعض'هم على
بعض. والتفاخ'ر': التعاظم. والت_ف%خeر: التعظم والتكب. ويقال: فلن

م'ت.ف%خ>ر¬ م'ت.ف%ج>س¬. وفاخ.ر.ه م'فاخ.ر.ةv وف1خاراv: عارضه بالف%خ\ر
ف%ف%خ.ره؛ أ%نشد ثعلب:

فأ%ص\م.تe ع.م\راv وأ%ع\م.ي\ت'ه،
عن الود1 والف%خ\ر,، يوم. الف1خار

كذا أ%نشده بالكسر، وهو نشر الناقب وذكر الكرام بالك%ر.م,.
وف%خ1ي'ك.: الذي ي'فاخ1ر'ك، ومثاله ال%ص1يم' والف1خ>ي: الكثي
الف%خ\ر، ومثاله الس>كYي. وف1خ>ي¬: كثي الفتخار؛ وأ%نشد:

ي.م\ش1ي ك%م.ش\ي, الف%ر,ح, الف1خ>ي



وقوله تعال: إ,ن ال ل يب كل م'خ\تال ف%خ'ور؛ الف%خ'ور: التكب.
.vم�ا�وفاخ.ر.ه فف%خ.ره ي.ف}خ'ره ف%خ\راv: كان أ%ف}خ.ر. منه وأ%كرم أ%باv وأ
وف%خ.ره عليه ي.ف}خ.ره ف%خ\راv وأ%ف}خ.ره عليه: ف%ض_له عليه ف الف%خ\ر.

ان السكيت: ف%خ.ر. فلن اليوم على فلن ف الشرف وال%ل%د والنطق أ%ي
ف%ض.ل عليه. وف الديث: أ%نا سيد ولد آدم ول ف%خ\ر.؛ الف%خ\ر': اد�عاء
vوتدثا vولكن شكرا ،vحاeالعظم والكب والشرف، أ%ي ل أ%قوله ت.ب.ج

بنعمه. والف%خ1ي': الغلوب بالف%خ\ر.
وال%ف}خ.ر.ة وال%ف}خ'رة، بفتح الاء وضمها: ال%أ}ث�رة وما ف�خ1ر. به.

وفيه ف�خ\ر.ة أ%ي ف%خ\ر¬. وإ,نه لذو ف�خ\رة{ عليهم أ%ي ف%خ\ر�. وما لك
ف�خ\ر.ة� هذا أ%ي ف%خ\ر'ه؛عن اللحيان، وف%خ.ر الرجل�: تكب بالف%خ\ر؛

وقول لبيد:
حت ت.ز.ي_ن.ت ال1واء� بفاخ1ر�

ق%ص1ف{، كأ%لوان الر>حال، ع.ميم,
عن بالفاخر الذي بلغ وجاد من النبات فكأ%نه ف%خ.ر. على ما حوله.

والفاخر' من البسر: الذي يع\ظ�م ول نوى له. والفاخر: اليد من كل شيء.
واس\ت.ف}خ.ر الشيء4: اشتراه فاخراv، وكذلك ف التزويج. واس\ت.ف}خ.ر فلن ما شاء

وأ%ف}خ.ر.ت الرأ%ة� إ,ذا ل تلد إ,ل فاخراv. وقد يكون ف الف%خ\ر من
الفعل ما يكون ف ال%ج\د إ,ل أ%نك ل تقول ف%خ1ي¬ مكان م.جيد، ولكن

ف%خ'ور، ول أ%ف}خ.ر\ت'ه مكان أ%م\ج.د\ته.
والف%خ'ور من ال3بل: العظيمة الضرع القليلة اللب، ومن الغنم كذلك،
وقيل: هي الت تعطيك ما عندنا من اللب ول بقاء للبنها، وقيل: الناقة
الف%خ'ور' العظيمة الض_ر\ع الضي�قة ال4حاليل: وض.ر\ع ف%خ'ور¬: غليظ ضي>ق

ال4حاليل قليل اللب، والسم الف�خ\ر والف�خ'ر'؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ح.ن\د.ل%س¬ غ%ل}باء� م1ص\باح الب'ك�ر\،
واسعة ال4خ\لف1 ف غي ف�خ'ر\

ونلة ف%خ'ور¬: عظيمة ال1ذ}ع غليظة الس_ع.ف. وفرس ف%خور: عظيم
ال�ر\دان1 طويله. وغ�ر\م'ول ف%ي\خ.ر: عظيم. ورجل ف%ي\خ.ر: عظم ذلك منه، وقد
،�يقال بالزاي، وهي قليلة. ال4صمعي: يقال من الك1ب\ر والف%خ\ر ف%خ1ز. الرجل

بالزاي؛ قال أ%بو منصور: فجعل الف%خ\ر والف%خ\ز واحداv. قال أ%بو عبيدة:
فرس ف%ي\خ.ر وف%ي\خ.ز¬، بالراء والزاي، إ,ذا كان عظيم ال�ر\دان1. ابن



ال4عراب: ف%خ1ر. الرجل ي.ف}خ.ر إ,ذا أ%ن,ف.؛ وقول الشاعر:
وت.راه ي.ف}خ.ر' أ%ن} ت.ح'ل9 بيوت'ه،
ب.ح.ل�ة الز_م1ر القصي,، ع1نانا

وفسره ابن ال4عراب فقال: معناه يأ}ن.ف'.
والف%خ_ار: ال%ز.ف. وف الديث: أ%نه خرج ي.ت.ب.ر_ز فاتبعه عمر

بإ,داوة{ وف%خ_ارة؛ الف%خ_ار: ضرب من ال%ز.ف معروف تعمل منه ال1راد'
والك1يزان وغيها. والف%خ_ارة�: ال%ر_ة، وجعها ف%خ_ار معروف. وف

التنزيل: من ص.ل}صال كالف%خ_ار.
والفاخ'ور: نبت طيب الريح، وقيل: ضرب من الرياحي؛ قال أ%بو حنيفة: هو

ال%ر\و' العريض الورق,، وقيل: هو الذي خرجت له ج.مام1يح' ف وسطه كأ%نه
أ%ذناب الثعالب، عليها ن.و\ر¬ أ%حر ف وسطه، طيب الريح، يسميه أ%ه\ل
البصرة ر.ي\حان الشيوخ، زعم أ%طباؤهم أ%نه يقطع الشeباب.؛ وأ%ما قول

الراجز:إ,ن� لنا ل%ار.ةv ف�ناخ1ره،
ت.ك}د.ح' للدنيا وت.ن\سى الخره

فيقال: هي الرأ%ة الت تتدحرج ف مشيتها.
@فدر: ف%د.ر الفحل� ي.ف}د1ر ف�د'وراv، فهو فاد1ر¬: ف%ت.ر. وانقطع وج.ف%ر

عن الضراب وعدل، والمع ف�د\ر وف%واد1ر. ابن ال4عراب: يقال للفحل إ,ذا
انقطع عن الضراب ف%د_ر. وف%د.ر وأ%ف}د.ر.، وأ%صله ف ال3بل. وطعام

م'ف}د1ر¬ وم.ف}د.رةD؛ عن اللحيان: يقطع عن الماع؛ تقول العرب: أ%كل البطيخ
م.ف}د.رة.

والف%د'ور والفادر: الو.ع1ل العاقل ف البل، وقيل: هو الو.ع1ل الشاب�
التام، وقيل: هو ال�س3ن، وقيل: العظيم، وقيل: هو الف%د.ر أ%يضاv، فجمع

الفاد1ر, ف%وادر وف�دور¬، وجع الف%د.ر ف�دور¬، وف الصحاح: المع ف�د\ر
وف�دور، وال%ف}درة اسم المع، كما قالوا م.ش\ي.خة. ومكان م.ف}درة: كثي

الف�د\ر، وقيل ف جعه: ف�د'ر؛ وأ%نشد ال4زهري للراعي:
وكأ%نا ان\ب.ط%ح.ت\، على أ%ث}باج,ها،

ف�د'ر ت.شاب.ه' قد ي.م.م\ن. و'ع'ول
قال ال4صمعي: الفاد1ر' من الو'عول الذي قد أ%س.ن_ بنزلة القار,ح من

اليل والباز,ل من ال3بل ومن البقر والغنم وف حديث ماهد قال ف الفادر:
العظيم من ال4ر\و.ى، بقرة. قال ابن ال4ثي: الفاد1ر والف%د'ور ال�س3ن



من الو'عول، وهو من ف%د.ر الفحل ف�دوراv إ,ذا عجز عن الض>راب؛ يعن ف
ف1د\يته بقرة* الضمي عائد إ,ل ماهد؛ يريد فديه الفادر بقرة.

والفادرة�: الصخرة الضخمة الص_م_اء ف رأ}س البل، شبهت بالو.ع1ل.
والفادر': اللحم البارد الطبوخ. والف1د\رة�: القطعة من اللحم إ,ذا كانت

متمعة؛ قال الراجز:
وأ%ط}ع.م.ت\ ك1ر\د1يدةv وف1د\ر.ة

وف حديث أ�م سلمة: أ�ه\د1ي.ت\ ل ف1د\رةD من لم أ%ي قطعة؛ والف1د\رة:
القطعة من كل شيء؛ ومنه حديث جيش ال%ب.ط: فكنا نقتطع منه الف1د.ر.

كالثور؛ وف الكم: الف1د\رة القطعة من اللحم الطبوخ الباردة. ال4صمعي:
أ%عطيته ف1د\ر.ةv من اللحم وه.ب\ر.ةv إ,ذا أ%عطاه قطعة متمعة، وجعها

ف1د.ر¬. والف1د\رة�: القطعة من الليل، والف1د\رة من التمر: الكعب، والف1د\رة
من البل: قطعة مشرفة منه، والف1ن\ديرة� دونا.

والف%د1ر: ال4حق، بكسر الدال.
@فرر: الف%ر� والف1رار': الر_و.غان وال1رب.

ف%ر_ ي.ف1رe فراراv: هرب. ورجل ف%رور¬ وف%رورةD وف%ر_ار: غي
ك%ر_ار�، وف%رÒ، وصف بالصدر\، فالواحد والمع فيه سواء. وف حديث الجرة: قال

س'راقة� ابن مالك حي نظر إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، وإ,ل أ%ب
eبكر، رضي ال عنه، م'هاج,ر.ي\ن, إ,ل الدينة فمر�ا به فقال: هذان ف%ر

قريش�، أ%فل أ%رد� على قريش ف%ر_ها؟ يريد الفار_ين من قريش؛ يقال منه
رجل ف%رÒ ورجلن ف%رÒ، ل يثن ول يمع. قاللوهري: رجل ف%رÒ، وكذلك
vالثنان والمع والؤنث، يعن هذان الف%ر�ان؛ قال أ%بو ذؤيب يصف صائدا

أ%رسل كلبه على ثور وحشي فحمل عليها ف%ف%ر_ت منه فرماه الصائد بسهم
فأ%نفذ به ط�ر_ت.ي\ جنبيه:

ف%رمى لي'ن\ف1ذ% فر_ها، فه.وى له
س.ه\م، فأ%ن\ف%ذ ط�ر_ت.ي\ه1 ال1ن\ز.ع'

وقد يكون الف%رe جع� فار¼ كشارب وش.ر\ب� وصاحب وص.ح\ب�؛ وأ%راد:
فأ%نفذ ط�ر_تيه السهم فلما ل يستقم له قال: ال1ن\ز.ع.

والف�ر_ى: الك%تيبة� النهزمة، وكذلك الف�ل�ى. وأ%ف%ر_ه غي'ه
وت.فارeوا أ%ي تاربوا. وفرس م1ف%رÒ، بكسر اليم: يصلح للف1رار عليه؛ ومنه

قوله تعال: أ%ين ال1ف%رe. وال%ف1رe، بكسر الفاء: الوضع. وأ%ف%ر_ به:



ف%ع.ل به ف1ع\لv ي.ف1رe منه. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، قال لعدي بن حات: ما ي'ف1رeك عن ال3سلم إ,ل أ%ن يقال ل إ,له

إ,ل ال. التهذيب: يقال أ%ف}ر.ر\ت الرجل% أ�ف1رeه إ,ف}راراv إ,ذا عملت به
عملv ي.ف1رe منه ويهرب، أ%ي يملك على الفرار إ,ل التوحيد؛ وكثي من

الدثي يقولونه بفتح الياء وضم الفاء قال: والصحيح ال4ول؛ وف حديث
عاتكة:

أ%ف%ر_ ص1ياح' القوم, ع.ز\م. قلوبم،
ف%ه'ن_ ه.واء، وال�لوم ع.واز,ب'

أ%ي حلها على الفرار وجعلها خالية بعيدة غائبة العقول. والف%رور' من
النساء: الن_وار'. وقوله تعال: أ%ين ال%ف%رe؛ أ%ي أ%ين الف1رار'،

وقرئ: أ%ين ال%ف1ر�، أ%ي أ%ين موضع الفرار؛ عن الزجاج؛ وقد
أ%ف}ر.ر\ته.وف%ر_ الدابة% ي.ف�رeها، بالضم، ف%رÝا: كشف عن أ%سنانا لينظر ما

س1نeها. يقال: ف%ر.ر\ت' عن أ%سنان الدابة أ%ف�رe عنها ف%ر�اv إ,ذا كشفت
عنها لتنظر إ,ليها. أ%بو ربعي والكلب: يقال هذا ف�رe بن فلن{ وهو وجههم

وخيارهم الذي ي.ف}ترeون% عنه؛ قال الكميت:
وي.ف}ت.رe منك. عن الواض1حات،

�إ,ذا غي'ك. الق%ل1ح' ال4ث}ع.ل
ومن أ%مثالم: إ,ن� ال%واد. عين'ه ف�رار'ه'. ويقال: البيث� عين'ه

فر'ار'ه؛ يقول: تعرف الودة ف عينه كما ت.عرف سن_ الدابة إ,ذا ف%ر.ر\ت.ها،
وكذلك تعرف البث ف عينه إ,ذا أ%بصرته. الوهري: إ,ن الواد. عين'ه
ف�راره، وقد يفتح، أ%ي ي'غ\نيك شخصه وم.ن\ظ%ر'ه عن أ%ن تتبه وأ%ن ت.ف�ر_

أ%سنانه. وف%ر.ر\ت' الفرس أ%ف�رeه فرìا إ,ذا نظرت إ,ل أ%سنانه. وف
خطبة الجاج: لقد ف�ر,ر\ت عن ذ%كاء� وت.ج\ر,بة{. وف حديث ابن عمر، رضي ال

عنهما، أ%راد أ%ن يشتري ب.د.ن.ةv فقال: ف�ر_ها. وف حديث عمر: قال لبن
عباس، رضي ال عنه: كان يبلغن عنك أ%شياء كرهت' أ%ن أ%ف�ر_ك عنها أ%ي

أ%كشفك. ابن سيده: ويقال للفرس الواد عينه ف1رار'ه؛ تقوله إ,ذا رأ%يته،
بكسر الفاء، وهو مثل يضرب لل3نسان يسأ%ل عنه أ%ي أ%نه مقيم ل يبح.

وف%ر_ ال4مر. وف%ر_ عنه: بث، وف�ر_ ال4مر' ج.ذ%عاv أ%ي استقبله. ويقال
أ%يضاv: ف�ر_ ال4مر' ج.ذ%عاv أ%ي رجع عوده على بدئه؛ قال:

وما ار\ت.ق%ي\ت' على أ%رجاء3 م.ه\ل%كة{،



إ,ل م'نيت' بأ%مر� ف�ر_ ل ج.ذ%عا
وأ%ف%ر_ت اليل� وال3بل لل3ث}ناء3، بال4لف: سقطت رواضع'ها وطلع

غي'ها.
واف}ت.ر_ ال3نسان: ضحك ض.ح1كاv حسناv واف}ت.ر_ فلن ضاحكاv أ%ي أ%بدى

أ%سنانه. واف}ت.ر_ عن ث%غ\ره إ,ذا ك%ش.ر. ضاحكاv؛ ومنه الديث ف صفة
النب، صلى ال عليه وسلم:
وي.ف}ت.رe عن مثل ح.ب> الغ.مام

أ%ي ي.ك}ش1ر' إ,ذا تبسم من غي ق%ه\ق%ه.ة، وأ%راد بب الغمام الب.ر.د.؛
شب_ه بياض أ%سنانه به. واف}ت.ر_ ي.ف}ت.رe، افتعل، من ف%ر.ر\ت'

أ%ف�رe. ويقال: ف�ر_ فلناv عما ف نفسه أ%ي استنطقه ليدل بنطقه عما ف نفسه.
واف}ت.ر_ البق': تلgل4، وهو فوق الن\ك1لل, ف الضحك والبق،

واستعاروا ذلك للزمن فقالوا: إ,ن الص_ر\فة% ناب' الدهر, الذي ي.ف}ت.رe عنه،
وذلك أ%ن الص_ر\فة إ,ذا طلعت خرج الزهر واع\ت.م_ النبت. واف}ت.ر_

الشيء4: استنشقه؛ قال رؤ\بة:
كأ%نا اف}ت.ر_ نش'وقاv م.ن\ش.قا

ويقال: هو ف�ر_ة� قومه أ%ي خيارهم، وهذا ف�ر_ة� مال أ%ي خ1يته.
اليزيدي: أ%ف}ر.ر\ت' رأ}سه بالسيف إ,ذا فلقته.

والف%ر,ير' والف�رار': ولد النعجة والاعزة والبقرة. ابن ال4عراب:
الف%رير' ولد البقر؛ وأ%نشد:

ي.م\ش1ي بنو ع.ل}ك%م� ه.ز\ل وإ,خوت'هم،
عليكم مثل فحل, الضأ}ن1، ف�ر\ف�ور

قال: أ%راد ف�ر.ار فقال ف�ر\ف�ور، وال�نثى ف�رارةD، وجعها ف�رار¬
أ%يضاv، وهو من أ%ولد العز ما صغر جسمه؛ وع.م_ ابن ال4عراب بالف%ر,ير,

ولد الوحشية من الظYباء والبقر ونوها. وقال مرة: هي ال1ر\فان
وال�م\لن؛ ومن أ%مثالم:

ن.ز\و' الف�رار, اس\ت.ج\هل الف�رارا
قال الؤرج: هو ولد البقرة الوحشية يقال له ف�رار¬ وف%ر,ير¬، مثل ط�وال�

وط%ويل�، فإ,ذا شب_ وقوي أ%خذ ف الن_ز.وان، فمت ما رآه غي'ه ن.زا
ل1ن.ز\و,ه؛ يضرب مثلv لن ت'ت_قى مصاحبته. يقول: إ,نك إ,ن صاحبت.ه فعلت.

فعل%ه. يقال: ف�رار¬ جع ف�رارة{ وهي ال1ر\فان، وقيل: الف%رير واحد



والف�رار' جع. قال أ%بو عبيدة: ول يأ}ت على ف�عال� شيء من المع إ,ل
أ%حرف هذا أ%حدها، وقيل: الف%ر,ير' والف�رار' والف�رار.ة� والف�ر\ف�ر

والف�ر\ف�ور' والف%رور' والف�راف1ر' ال%م.ل إ,ذا فطم واست.ج\فر وأ%خصب وس.م1ن؛
وأ%نشد ابن ال4عراب ف الف�رار, الذي هو واحد قول الفرزدق:

،Dل%ع.م\ري لقد هانت\ عليك. ظ%ع1ينة
ف%ر.ي\ت. برجليها الف�رار. ال�ر.ن_قا

والف�رار': يكون للجماعة والواحد. والف�رار: البه\م الكبار، واحدها
ف�ر\ف�ور. والف%ر,ير': موضع ال%ج.س_ة من م.ع\رفة الفرس، وقيل: هو أ%صل

م.ع\رفة الفرس.
وف%ر\ف%ر. الرجل� إ,ذا استعجل بالماقة. ووقع القوم ف ف�ر_ة{

وأ�ف�ر_ة أ%ي اختلط وشدة. وف�ر_ة� الر� وأ�ف�ر_ته': شدته، وقيل: أ%وله.
ويقال: أ%تانا فلن ف أ�ف�ر_ة1 الر أ%ي ف أ%وله، ويقال: بل ف شدته، بضم
المزة وفتحها والفاء مضمومة فيهما؛ ومنهم من يقول: ف ف�ر_ة1 الر،

ومنهم من يقول: ف أ%ف�ر_ة1 الر، بفتح ال4لف. وحكى الكسائي أ%ن منهم من
يعل ال4لف عيناv فيقول: ف ع.ف�ر_ة الر> وع'ف�ر�ة1 الر؛ قال أ%بو

منصور: أ�ف�ر_ةD عندي من باب أ%ف%ر. يأ}ف1ر، وال4لف أ%صلية على ف�ع'ل�ة{
مثل ال�ض'ل�ة1. الليث: ما زال فلن ف أ�ف�ر_ة1 ش.ر¼ من فلن.

والف%ر\ف%ر.ة�: الصياح. وف%ر\ف%ر.ه: صاح به؛ قال أ%وس بن مغراء السعدي:
إ,ذا ما ف%ر\ف%روه ر.غ%ا وبال

والف%ر\ف%رة�: العجلة. ابن ال4عراب: ف%ر_ ي.ف1رe إ,ذا عقل بعد
.Dف%ر\فار¬ وامرأ%ة ف%ر\فارة Dالطيش والفة؛ ورجل :�استرخاء. والف%ر\ف%رة

والف%ر\ف%رة�: الكلم. والف%ر\فار': الكثي الكلم كالث�ر\ثار,. وف%ر\ف%ر ف
كلمه: خل�ط وأ%كثر. والف�راف1ر': ال4خ\ر.ق'. وف%ر\ف%ر الشيء4: كسره.
والف�راف1ر' والف%ر\فار: الذي ي'ف%ر\ف1ر' كل شيء أ%ي يكسره. وف%ر\ف%ر\ت

الشيء: حركته مثل ه.ر\ه.ر\ته؛ يقال: ف%ر\ف%ر. الفرس' إ,ذا ضرب بفأ}س
لامه أ%سنانه وحرك رأ}سه؛ وناس ي.ر\و'ونه ف شعر امرئ القيس بالقاف، قال

ابن بري هو قوله:
إ,ذا ز'ع\ت'ه من جان,ب.ي\ه1 ك1ل%ي\هما،
مشى ال%ي\ذ%ب ف د.فYه ث ف%ر\ف%را

ويروى ق%ر\ق%را. وال%ي\ذ%ب، بالذال العجمة: سي سريع من أ%ه\ذ%ب.



الفرس' ف سيه إ,ذا أ%سرع، ويروى ال%ي\د.ب، بدال غي معجمة، وهي م1ش\ية
فيها تبختر، وأ%صله من الثوب الذي له هدب ل4ن الاشي فيه يتبختر؛ قال:
والرواية الصحيحة ف%ر\ف%ر، بالفاء، على ما فسره؛ ومن رواه ق%ر\ق%ر، بالقاف،

فبمعن ص.و_ت. قال: وليس باليد عندهم ل4ن اليل ل توصف بذا.
وف%ر\ف%ر الدابة� اللجام.: حركه. وفرس ف�رف1ر¬: ي'ف%ر\ف1ر' اللجام ف فيه.

وف%ر\ف%ر.ن ف%ر\فاراv: نفضن وحركن. وف%ر\ف%ر البعي': نفض جسده. وف%ر\ف%ر.
أ%يضاv: أ%سرع وقارب ال%ط}و؛ وأ%نشد بيت امرئ القيس:

مشى ال%ي\ذ%ب ف د.فYه ث ف%ر\ف%را
وف%ر\ف%ر الشيء4: شققه. وف%ر\ف%ر إ,ذا شقق الز>قاق. وغيها.

والف%ر\فار: ضرب من الشجر تتخذ منه الع1ساس' والق1صاع'؛ قال:
والب.ل}ط� ي.ب\ر,ي ح'ب.ر. الف%ر\فار,

الب.لط: ال1خرطة. وال�ب.ر: الع'ق%د. وف%ر\ف%ر. الرجل إ,ذا أ%وقد
بالف%ر\فار، وهي شجرة ص.ب'ور على النار. وف%ر\ف%ر إ,ذا عمل الف%ر\فار، وهو

م.ر\كب من مراكب النساء والر>عاء3 ش1ب\ه ال%و,ي_ة والس_و,ي_ة.
والف�ر\ف�ور والف�راف1ر': س.و,يق يتخذ من الي.ن\ب'وت1، وف مكان آخر:

سويق' ي.ن\بوت1 ع'مان.
والف�ر\ف�ر: العصفور، وقيل: الف�ر\ف�ر والف�ر\ف�ور العصفور الصغي.

الوهري: الف�ر\ف�ور طائر؛ قال الشاعر:
حجازي_ة ل ت.د\ر, ما ط%ع\م' ف�ر\ف�ر�،

ول تأ}ت1 يوماv أ%هل%ها ب,ت'ب'ش>ر,
vب'ش>ر الص_ع\وة. وف حديث عون بن عبد ال: ما رأ%يت أ%حداeقال: الت

ي'ف%ر\ف1ر' الدنيا ف%ر\ف%ر.ة% هذا ال4عرج؛ يعن أ%با حازم، أ%ي يذمها
ويز>قها بالذم والوقيعة فيها. ويقال الذئب ي'ف%ر\ف1ر' الشاة أ%ي

يزقها.وف%ر,ير: بطن من العرب.
@فزر: الف%ز\ر، بالفتح: الفسخ ف الثوب. وف%ز.ر. الثوب ف%ز\راv: شقه.

والف1ز.ر': الشقوق. وت.ف%ز_ر الثوب والائط: تشقق وتقطع وب.ل1ي.. ويقال:
ف%ز.ر\ت ال�ل�ة وأ%ف}ز.ر\تا وف%ز_ر\تا إ,ذا ف%ت_ت_ها. شر: الف%ز\ر

الكسر؛ قال: وكنت بالبادية فرأ%يت ق1باباv مضروبة، فقلت ل4عراب: لن
هذه الق1بابففقال: لبن ف%زار.ة%، ف%ز.ر ال� ظهورهم فقلت: ما ت.ع\ن به؟

فقال: كسر ال. والف�ز'ور': الشقوق والصeدوع. ويقال: ف%ز.ر\ت' أ%نف فلن



ف%ز\راv أ%ي ضربته بشيء فشققته، فهو م.ف}ز'ور' ال4نف. وقال بعض أ%هل
اللغة: الف%ر\ز قريب من الف%ز\ر؛ تقول: ف%ر.ز\ت الشيء من الشيء أ%ي ف%ص.لته،

وف%ز.ر\ت الشيء4 ص.د.ع\ته. وف الديث: أ%ن رجلv من ال4نصار أ%خذ
ل%ح\ي. ج.زور� فضرب به أ%نف سعد ف%ف%ز.ره أ%ي شقه. وف حديث طارق بن شهاب:

خرجنا ح'ج_اجاv فأ%وطأ% رجل راحلته ظبياv ف%ف%ز.ر ظهره أ%ي شقه وفسخه.
وف%ز.ر. الشيء ي.ف}ز'ره ف%ز\راv: فرقه. والف%ز\ر': الضرب بالعصا، وقيل:

ف%ز.ر.ه بالعصا ضربه با على ظهره.
والف%ز.ر: ريح ال%دبة. ورجل أ%ف}ز.ر' بي>ن الف%ز.ر: وهو ال4حدب الذي

ف ظهره ع'ج\رة عظيمة، وهو ال%ف}زور أ%يضاv. والف�ز\رة: الع'ج\رة
العظيمة ف الظهر والصدر. ف%ز,ر. ف%ز.راv، وهو أ%ف}ز.ر. وال%ف}زور: ال4حدب.

وجارية ف%ز\راء: متلئة شحماv ولماv، وقيل: هي الت قاربت ال3دراك؛ قال
ال4خطل:

،vوما إ,ن أ%رى الف%ز\راء4 إ,ل ت.ط%ل©عا
وخ1يفة% ي.ح\م1يها بنو أ�م ع.ج\ر.د1

أ%راد: وخيفة أ%ن يميها.
والف1ز\ر'، بالكسر: الق%ط1يع من الغنم. والف1زر' من الضأ}ن: ما بي

العشرة إ,ل ال4ربعي، وقيل: ما بي الثلثة إ,ل العشرين، والصeب_ة�: ما
بي العشر إل ال4ربعي من ال1ع\ز.ى. والف1ز\ر' الدي؛ يقال: ل

أ%فعله ما ن.ز.ا ف1ز\ر¬.. وقولم ف الثل: ل آتيك م1ع\ز.ى الف1ز\ر؛ الفزر
لقب لسعد بن زيد م.ناة% بن تيم، وكان و.اف الوسم ب1ع\ز.ى فأ%ن\ه.ب.ها

هناك وقال: من ز.خذ منها واحدة فهي له، ول يؤخذ منها ف1ز\ر¬، وهو الثنان
فأ%كثر، وقال أ%بو عبيدة نو ذلك إل أ%نه قال: الف1ز\ر' هو الدي نفسه،

فضربوا به الثل فقالوا: ل آتيك م1ع\ز.ى الف1ز\ر, أ%ي حت تتمع تلك،
وهي ل تتمع أ%بداv؛ هذا قول ابن الكلب؛ وقال أ%بو اليثم: ل أ%عرفه،

وقال ال4زهري: وما رأ%يت أ%حداv يعرفه. قال ابن سيده: إ,نا ل�قYب سعد
بن زيد مناة بذلك ل4نه قال لولده واحداv بعد واحد: ار\ع. هذه ال1ع\ز.ى،

فأ%بوا عليه فنادى ف الناس أ%ن اجتمعوا فاجتمعوا، فقال: انتهبوها ول
أ�ح1ل© ل4حد أ%كثر من واحدة، فتقط�عوها ف ساعة وتفرقت ف البلد، فهذا

أ%صل الثل، وهو من أ%مثالم ف ترك الشيء. يقال: ل أ%فعل ذلك م1ع\ز.ى
الف1ز\ر,؛ فمعناه ف م1ع\ز.ى الف1ز\ر أ%ن يقولوا حت تتمع تلك وهي ل



تتمع الدهر كله. الوهري: الف1ز\ر' أ%بو قبيلة من وهو تيم سعد بن زيد
مناة بن تيم.

والف%زارة�: ال�نثى من الن>م1ر، والف1ز\ر': ابن النمر. وف التهذيب:
ابن الب.ب\ر, والف%زارة� أ�مه والف1ز\ر.ة� أ�خته وال%د.ب_س' أ%خوه.

التهذيب: والب.ب\ر' يقال له ال%د.ب_س ،أ�نثاه الف%زارة�؛ وأ%نشد
،vوف%زارة vالبد:ولقد رأ%يت' ه.د.ب_سا

والف1ز\ر' ي.ت\ب.ع' ف1ز\ر.ه كالض_ي\و.ن1
قال أ%بو عمرو: سأ%لت ثعلباv عن البيت فلم يعرفه؛ قال أ%بو منصور: وقد

رأ%يت هذه الروف ف كتاب الليث وهي صحيحة. وطريق¬ فاز,ر¬: ب.ي>ن واسع؛
قال الراجز:

ت.د'قe م.ع\ز.اء4 الطريق, الفاز,ر,،
د.ق_ الد_ياس, ع.ر.م. ال4ناد1ر,

والفاز,رة�: طريق تأ}خذ ف رملة ف د.كاد1ك. لينة{ كأ%نا صدع ف ال4رض
منقاد طويل خلقة. ابن شيل: الف%از,ر' الطريق تعلو الن_ج.اف. والق�ور.

فت.ف}ز,ر'ها كأ%نا ت.خ'دe ف رؤوسها خ'د'وداv. تقول: أ%خ.ذ}نا الفاز,ر.
وأ%خذنا طريق. فاز,ر�، وهو طريق أ%ث�ر. ف رؤوس البال وف%ق%رها.
والف1ز\ر': هنة ك%ن.ب\خ.ة{ ترج ف م.غ\ر,ز الفخذ د'و.ي\ن. منتهى العانة

كغ'د_ة{ من قرحة ترج بالرجل 
(*قوله «ترج بالرجل» عبارة القاموس ترج

بالنسان). أ%و جراحة.
والفاز,ر': ضرب من النمل فيه حرة وف%ز.ارة.وبنو ال4ف}ر.ر,: قبيلة؛

وقيل: ف%ز.ارة� أ%بو حي� من غ%ط%فان، وهو ف%زار.ة� بن ذ�ب\يان ين ب.غ1يض بن
ر.ي\ث ابن غ%ط%فان.

@فسر: الف%س\ر': البيان. ف%س.ر الشيء4 يفس3ر'ه، بالك%سر، وت.ف}س'ر'ه،
بالضم، ف%س\راv وف%س_ر.ه': أ%بانه، والت_ف}سي' مثله. ابن ال4عراب:

الت_ف}سي' والتأ}ويل والعن واحد. وقوله عز وجل: وأ%ح\س.ن. ت.ف}سياv؛
الف%س\ر': كشف ال�غ.ط9ى، والت_ف}سي ك%شف ال�راد عن اللفظ ال�ش\كل،

والتأ}ويل: رد� أ%حد التملي إل ما يطابق الظاهر.
واس\ت.ف}س.ر\ت'ه كذا أ%ي سأ%لته أ%ن ي'ف%س>ره ل.

والف%س\ر: نظر الطبيب إل الاء، وكذلك الت_ف}س3رة�؛ قال الوهري:



وأ%ظنه مول�داv، وقيل: الت_ف}س3رة� البول الذي ي'س\ت.د.ل© به على الرض
وينظر فيه الطباء يستدلون بلونه على علة العليل، وهو اسم كالت_ن\ه,ي.ة1،

وكل شيء يعرف به تفسي الشيء ومعناه، فهو ت.ف}س3ر.ت'ه.
@فطر: فط%ر. الشيء4 ي.ف}ط�ر'ه ف%ط}راv فان\ف%ط%ر وفط�ر.ه: شقه.

وت.ف%ط�ر. الشيء�: تشقق. والف%ط}ر: الشق، وجعه ف�ط�ور. وف التنزيل العزيز: هل
ترى من ف�ط�ور؛ وأ%نشد ثعلب:

ش.ق%ق}ت1 القلب. ث ذ%ر.ر\ت1 فيه
هواك1، ف%ل1يم.، فالت.أ%م. الف�ط�ور'

وأ%صل الف%ط}ر: الشق؛ ومنه قوله تعال: إذا السماء ان\ف%ط%ر.ت\؛ أ%ي
انشقت. وف الديث: قام رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حت ت.ف%ط�ر.ت\ قدماه

أ%ي انشقتا. يقال: ت.ف%ط�ر.ت\ بعن؛ ،منه أ�خذ ف1ط}ر' الصائم ل4نه
يفتح فاه. ابن سيده: ت.ف%ط�ر. الشيء� وف%ط%ر وان\ف%ط%ر. وف التنزيل

العزيز: السماء م'ن\ف%ط1ر به؛ ذك9ر على النسب كما قالوا دجاجة م'ع\ض1لD. وسيف
ف�ط%ار: فيه صدوع وشقوق؛ قال عنترة: وسيفي كالع.ق1يق%ة1 ، وهو ك1م\ع1ي،

سلحي ل أ%ف%ل� ول ف�طارا
ابن ال4عراب: الف�ط%ار,ي� من الرجال الف%د\م الذي ل خي عنده ول شر،

مأ}خوذ من السيف الف�طار, الذي ل ي.ق}طع. وف%ط%ر ناب' البعي ي.ف}ط�ر
ف%ط}راv: ش.ق� وطلع، فهو بعي فاط1ر؛ وقول هيان:

آم'ل� أن ي.ح\م1ل%ن أ%م1يي
على ع.لة{ لgم.ة1 الف�ط�ور

يوز أ%ن يكون الف�ط�ور فيه الشeقوق أ%ي أ%نا م'ل}ت.ئ1مة� ما تباين من
غيها فلم ي.ل}ت.ئ1م، وقيل: معناه شديدة عند ف�طور, نابا مو.ث�قة.

وف%ط%ر الناقة 
(* قوله «وفطر الناقة» من باب نصر وضرب،. عن الفراء. وما

:vسواه من باب نصر فقط أ%فاده شرح القاموس) . والشاة ي.ف}ط1ر'ها ف%ط}را
حلبها بأ%طراف أ%صابعه، وقيل: هو أ%ن يلبها كما ت.ع\ق1د ثلثي

بال3بامي والسبابتي . الوهري: الف%ط}ر حلب الناقة بالسبابة وال3بام،
والف�ط}ر: القليل من اللب حي ي'ح\لب. التهذيب: والف�ط}ر شيء قليل من اللب

يلب ساعتئذ{؛ تقول: ما حلبنا إل ف�ط}راv؛ قال الر_ار:
عاقر¬ ل ي'ح\تلب منها ف�ط�ر\



أ%بو عمرو:
الف%ط1ي' اللب ساعة يلب. والف%ط}ر: ال%ذ}ي؛ ش'ب>ه بالف%ط}ر ف

اللب. يقال: ف%ط%ر\ت' الناقة أ%ف}ط�1ر'ها ف%ط}راv، وهو اللب بأ%طراف
ال4صابع. ابن سيده: الف%ط}ر الذي، شبه بال%ل}ب ل4نه ل يكون إ,ل بأ%طراف

ال4صابع فل يرج اللب إ,ل قليلv، وكذلك الذي يرج قليلv، وليس
الن� كذلك؛ وقيل: الف%ط}ر مأ}خوذ من ت.ف%ط�ر.ت\ قدماه دماv أ%ي سال%تا،

وقيل: سي ف%ط}راv ل4نه شب�ه بف%ط}ر, ناب البعي ل4نه يقال: ف%ط%ر. ناب'ه
طلع، فشب�ه طلوع هذا من ال3ح\ليل, بطلوع ذلك. وسئل عمر، رضي ال عنه، عن

الذي فقال: ذلك الف%ط}ر'؛ كذا رواه أ%بو عبيد بالفتح، ورواه ابن شيل:
ذلك الف�ط}ر، بضم الفاء؛ قال ابن ال44ثي: يروى بالفتح والضم، فالفتح من

مصدر ف%ط%ر. ناب' البعي ف%ط}راv إذا ش.ق� اللحم وطلع فش'ب>ه به خروج
الذي ف قلته، أ%و هو مصدر ف%ط%ر\ت' الناقة أ%ف}ط�ر'ها إذا حلبتها

بأ%طراف ال4صابع، وأ%ما الضم فهو اسم ما يظهر من اللب على ح.ل%مة الض_ر\ع.
وف%ط%ر. ناب'ه إ,ذا ب.ز.ل؛ قال الشاعر:

حت ن.ه.ى رائ1ض.ه عن ف%ر>ه1
أ%نياب' عاس� ش.اق1ئ{ عن ف%ط}ر,ه1

وان\ف%طر الثوب إ,ذا انشق، وكذلك ت.ف%ط�ر. وت.ف%ط�ر.ت ال4رض بالنبات
إ,ذا تصدعت.

وف حديث عبداللك: كيف تلبها م.ص\راv أ%م ف%ط}راv؟ هو أ%ن تلبها
:vط}ر أ%يضا�بإصبعي بطرف ال3بام. والف�ط}ر: ما ت.ف%ط�ر من النبات، والف
.Dط}رة�جنس من الك%م\ء3 أ%بيض عظام ل4ن ال4رض ت.ن\فطر عنه، واحدته ف

والف1ط}ر': العنب إ,ذا بدت رؤوسه ل4ن الق�ض\بان تت.ف%ط�ر.
والت_فاط1ي': أ%ول نبات الر.س\م1ي�، ونظيه الت_عاش1يب والت_عاجيب
وت.باشي' الصبح, ول واحد لشيء من هذه ال4ربعة. والت_فاطي

والن_فاطي: ب'ث%ر ترج ف وجه الغلم والارية؛ قال:
ن.فاطي' النون1 بوجه س.ل}م.ى،

قدياv، ل تفاطي' الشباب,
واحدتا ن'ف}طور. وف%ط%ر أ%صابع.ه ف%ط}راv: غمزها.وف%ط%ر. ال اللق

ي.ف}ط�ر'هم: خلقهم وبدأ%هم. والف1ط}رة�: البتداء والختراع. وف التنزيل
العزيز: المد ل فاط1ر, السموات1 وال4رض,؛ قال ابن عباس، رضي ال عنهما:



ما كنت أ%دري ما فاط1ر' السموات وال4رض حت أ%تان أ%عرابي�ان يتصمان ف
بئر فقال أ%حدها: أ%نا ف%ط%ر\ت'ها أ%ي أ%نا ابتدأ}ت ح.ف}رها. وذكر أ%بو

العباس أ%نه سع ابن ال4عراب يقول: أ%نا أ%ول من ف%ط%ر. هذا أ%ي
ابتدأ%ه. والف1ط}رة�، بالكسر: ال1ل}قة؛ أ%نشد ثعلب:

،Dه.و>ن} عليك.4 فقد نال الغ1ن.ى رجل
ف ف1ط}رة1 الك%ل}ب، ل بالد>ين, وال%س.ب

والف1ط}رة�: ما ف%ط%ر. ال عليه اللق. من العرفة به. وقد ف%ط%ره'
ي.ف}ط�ر'ه، بالضم، ف%ط}راv أ%ي خلقه. الفراء ف قوله تعال: ف1ط}ر.ة% ال3 الت

ف%ط%ر. الناس. عليها، ل تبديل للق ال؛ قال: نصبه على الفعل، وقال أ%بو
اليثم: الف1ط}رة� اللقة الت ي'خ\لق' عليها الولود ف بطن أ�مه؛ قال

وقوله تعال: الذي ف%ط%ر.ن فإ,نه س.ي.ه\دين؛ أ%ي خلقن؛ وكذلك قوله
تعال: وما ل1ي. ل أ%عبد' الذي ف%ط%ر.ن. قال: وقول النب، صلى ال عليه

وسلم: كل© مولود{ ي'ول%د' على الف1ط}رة1؛ يعن ال1ل}قة الت ف�ط1ر. عليها
ف الرحم من سعادة{ أ%و شقاوة، فإ,ذا ول%د.ه' يهوديان ه.و_داه ف ح'ك}م

الدنيا، أ%و نصرانيان ن.ص_ر.اه ف الكم، أ%و موسيان م.ج_ساه ف
ال�كم، وكان ح'ك}م'ه ح'ك}م. أ%بويه حت ي'ع.ب>ر عنه لسان'ه، فإ,ن مات قبل

�بلوغه مات على ما سبق له من الف1ط}رة1 الت ف�طر. عليها فهذه ف1ط}رة
الولود؛ قال: وف1ط}رةD ثانية وهي الكلمة الت يصي با العبد مسلماv وهي

شهادة� أ%ن ل إله إل ال وأ%ن ممداv رسوله جاء بالق من عنده فتلك
الف1ط}رة� للدين؛ والدليل على ذلك حديث الب.ر.اء3 بن عاز,ب، رضي ال عنه، عن

النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه عل�م رجلv أ%ن يقول إذا نام وقال: فإ,نك
إن م'ت_ من ليلتك م'ت_ على الف1ط}رة1. قال: وقوله فأ%ق1م\ وجهك للدين

حنيفاv ف1ط}ر.ة% ال الت ف%ط%ر. الناس. عليها؛ فهذه ف1ط}ر.ة ف�ط1ر. عليها
الؤمن. قال: وقيل ف�ط1ر. كل© إنسان على معرفته بأ%ن ال ربe كلY شيء
وخالقه، وال أ%علم. قال: وقد يقال كل مولود ي'ول%د' على الف1ط}رة الت

ف%ط%ر. ال عليها بن آدم حي أ%خرجهم من ص'ل}ب آدم كما قال تعال: وإذ أ%خذ
ربeك. من بن آدم من ظهورهم ذ�ر�ياتم وأ%شهدهم على أ%نفسهم أ%ل%س\ت'

بربكم قالوا ب.لى. وقال أ%بو عبيد: بلغن عن ابن البارك أ%نه سئل عن
تأ}ويل هذا الديث، فقال: تأ}ويله الديث الخر: أ%ن النب، صلى ال عليه

وسلم، س'ئ1ل عن أ%طفال الشركي فقال: ال أ%علم با كانوا عاملي؛ ي.ذ}ه.ب'



إل أ%نم إنا ي'ولدون على ما ي.صيون إليه من إسلم� أ%و كفر�. قال
أ%بو عبيد: وسأ%لت ممد بن السن عن تفسي هذا الديث فقال: كان هذا ف أول

ال3سلم قبل نزول الفرائض؛ يذهب إل أ%نه لو كان ي'ولد' على الف1ط}ر.ة1
ث مات قبل أ%ن ي'ه.و>د.ه أ%بوان ما و.ر,ث%ه'ما ول و.ر,ث%اه ل4نه مسلم

وها كافران؛ قال أ%بو منصور: غ%ب.ا على ممد بن السن معن قوله الديث
فذهب إل أ%ن� قول رسول ال، صلى ال عليه وسلم: كل© مولود ي'ولد على
الف1ط}رة1، ح'ك}م من النب، صلى ال عليه وسلم، قبل نزول الفرائض ث نسخ

ذلك ال�ك}م من ب.ع\د'؛ قال: وليس ال4مر' على ما ذهب إليه ل4ن معن
كل© مولود ي'ولد على الف1ط}رة1 خب أ%خب به النب، صلى ال عليه وسلم،

عن قضاء� سبق. من ال للمولود، وكتاب� ك%ت.ب.ه ال%ل%ك' بأ%مر ال جل وعز من
سعادة{ أ%و شقاوة{، والن_س\خ ل يكون ف ال4خ\بار إنا النسخ ف

ال4ح\كام؛ قال: وقرأ}ت بط شر ف تفسي هذين الديثي: أ%ن إ,سحق ابن
إ,براهيم ال%ن\ظلي روى حديث% أ%ب هريرة، رضي ال عنه، عن النب، صلى ال عليه

وسلم: كل© مولود{ ي'ولد على الفطرة «الديث» ث قرأ% أ%بو هريرة بعدما
ح.د_ث% بذا الديث: ف1ط}ر.ة% ال الت ف%ط%ر. الناس عليها، ل ت.ب\ديل

ل%ل}ق, ال. قال إسحق: ومعن قول النب، صلى ال عليه وسلم، على ما
ف%س_ر أ%بو هريرة حي ق%ر.أ%: ف1ط}ر.ة% ال3، وقول%ه: ل تبديل، يقول:

ل%تل}ك. اللقة� الت خ.ل%قهم عليها إ,م_ا لنة{ أ%و لنار� حي أ%خ\ر.ج. من
ص'ل}ب آدم ذرية هو خال1ق�ها إل يوم القيامة، فقال: هؤلء للجنة وهؤلء

للنار، فيقول كل© مولود{ ي'ول%د' على تلك الف1ط}رة1، أ%ل ترى غلم.
ال%ض1ر، عليه السلم؟ قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ط%ب.عه' ال يوم ط%ب.عه

كافراv وهو بي أ%بوين مؤمني فأ%ع\ل%م. ال� الضر.، عليه السلم،
ب,خل}قته الت خ.ل%ق%ه لا، ول ي'علم موسى، عليه السلم، ذلك فأ%راه ال تلك

الية ليزداد ع1ل}ماv إل علمه؛ قال: وقوله فأ%بواه' ي'هو>دان,ه1
وي'ن.ص>ران,ه، يقول: بالبوين ي'ب.ي>ن لكم ما تتاجون إليه ف أ%حكامكم من

الواريث وغيها، يقول: إذا كان ال4بوان مؤمني فاح\ك�موا ل1ولدها بكم
البوين ف الصلة والواريث وال4حكام، وإن كانا كافرين فاحكموا لولدها

بكم الكفر... ( *كذا بياض بالصل). أ%نتم ف الواريث والصلة؛ وأ%ما
خ1ل}ق%ته الت خ'ل1ق. لا فل ع1ل}م. لكم بذلك، أ%ل ترى أ%ن ابن عباس، رضي

ا عنهما، حي ك%ت.ب. إليه ن.ج\د.ة� ف قتل صبيان الشركي، كتب إليه:



إن} علمت. من صبيانم ما ع.ل1م. الض'ر من الصب الذي قتله فاق}ت'ل}ه'م؟
أ%راد به أ%نه ل يعلم ع1ل}م. الضر, أ%حد¬ ف ذلك لا خصه ال به كما

خ.ص_ه بأ%مر السفينة والدار، وكان م'ن\ك%راv ف الظاهر ف%ع.ل�مه ال علم
الباطن، ف%ح.ك%م بإرادة اللهتعال ف ذلك؛ قال أ%بو منصور: وكذلك أ%طفال

قوم نوح، عليه السلم، الذين دعا على آبائهم وعليهم بالغ.ر.ق,، إنا
الدعاء عليهم بذلك وهم أ%طفال ل4ن ال عز وجل أ%علمه أ%نم ل يؤمنون حيث

قال له: لن ي'ؤ\م1ن. من قومك إل من\ آمن، فأ%ع\ل%مه أ%نم ف�ط1روا على
الكفر؛ قال أ%بو منصور: والذي قاله إ,سحق هو القول الصحيح الذي د.ل� عليه

الكتاب' ث السن_ة�؛ وقال أ%بو إسحق ف قول ال عز وجل: ف1ط}ر.ة% ال
الت ف%ط%ر. الناس عليها: منصوب بعن ات_ب,ع\ ف1ط}ر.ة% ال، ل4ن
معن قوله: فأ%ق1م\ وجه.ك، ات_4ب,ع, الدين. الق%ي�م ات_ب,ع\ ف1ط}ر.ة% ال

أ%ي خ1ل}قة% ال الت خ.ل%ق عليها البشر. قال: وقول النب، صلى ال
عليه وسلم: كل© مولود{ ي'ول%د' على الف1طرة1، معناه أ%ن ال ف%ط%ر. اللق

على ال3يان به على ما جاء ف الديث: إن ال أ%خ\ر.ج. من صلب آدم
ذريت.ه كالذ�ر> وأ%شهدهم على أ%نفسهم بأ%نه خال1ق�هم، وهو قوله تعال: وإذ

أ%خذ ربeك من بن آدم إل قوله: قالوا ب.لى ش.ه,د\نا؛ قال: وكل©
مولود{ هو من تلك الذري_ة1 الت ش.ه,د.ت\ بأ%ن ال خال1ق�ها، فمعن ف1ط}ر.ة

ال أ%ي دين. ال الت ف%ط%ر الناس عليها؛ قال ال4زهري: والقول ما
قال إ,سحق' ابن إ,براهيم ف تفسي الية ومعن الديث، قال: والصحيح ف

قوله: ف1ط}رة% ال3 الت ف%ط%ر. الناس عليها، اعل%م\ ف1ط}رة% ال3 الت
ف%ط%ر. الناس عليها من الشقاء والسعادة، والدليل على ذلك قوله تعال: ل

ت.بديل% للق ال؛ أ%ي ل تبديل لا خ.ل%ق%هم له من جنة أ%و نار؛
والف1ط}رة�: ابتداء اللقة ههنا؛ كما قال إسحق. ابن ال4ثي ف قوله: كل© مولود{

�ي'ول%د' على الف1ط}رة1، قال: الف%ط}ر' البتداء والختراع، والف1طر.ة
منه الالة، كال1ل}سة1 والر>ك}بة1، والعن أ%نه ي'ول%د' على نوع من

ال1ب,ل�ة1 والط�ب\ع, ال�ت.ه.ي>ء لقبول الد>ين، فلو ت'رك عليها
لستمر على لزومها ول يفارقها إل غيها، وإنا ي.ع\دل عنه من ي.ع\دل لفة من

آفات البشر والتقليد، ث بأ%ولد اليهود والنصارى ف اتباعهم لبائهم
واليل إل أ%ديانم عن مقتضى الف1ط}ر.ة1 السليمة؛ وقيل: معناه كل© مولود{

ي'ولد على معرفة ال تعال وال3قرار به فل ت.ج,د أ%حداv إل وهو



ي'ق1ر� بأ%ن له صانعاv، وإن س.م_اه بغي اسه، ولو ع.ب.د. معه غيه، وتكرر
ذكر الف1ط}رة1 ف الديث. وف حديث حذيفة: على غي ف1ط}ر.ة ممد؛ أ%راد

دين السلم الذي هو منسوب إليه. وف الديث: ع.ش\ر من الف1ط}رة1؛ أ%ي من
السeن�ة يعن س'نن ال4نبياء، عليهم الصلة والسلم، الت أ�م1ر\نا أ%ن

نقتدي بم فيها. وف حديث علي، رضي ال عنه: وج.ب_ار القلوب على
ف1ط%رات1ها أ%ي على خ1ل%ق1ها، جع ف1ط%ر، وف1طر¬ جع ف1ط}رة{، وهي جع ف1ط}رة{

كك1س\ر.ة{ وك1س.ر.ات، بفتح طاء الميع . يقال ف1ط}رات وف1ط%ر.ات
وف1ط1ر.ات.ابن سيده: وف%ط%ر الشيء أ%نشأ%ه، وف%ط%ر الشيء بدأ%ه، وف%ط%ر\ت إصبع

.vفلن أ%ي ضربتها فان\ف%ط%رت\ دما
والف%ط}ر للصائم، والسم الف1ط}ر، والف1ط}ر: نقيض الصوم، وقد أ%ف}ط%ر.

وف%ط%ر وأ%ف}ط%ر.ه' وف%ط�ر.ه ت.ف}ط1ياv. قال سيبويه: ف%ط%ر\ته
فأ%ف}ط%ر.، نادر. ورجل ف1ط}ر¬. والف1ط}ر': القوم ال�ف}ط1رون. وقو ف1ط}ر¬، وصف

بالصدر، وم'ف}ط1ر¬ من قوم م.فاطي؛ عن سيبويه، مثل م'وس1ر� وم.ياسي؛ قال
أ%بو السن: إنا ذكرت مثل هذا المع ل4ن حكم مثل هذا أ%ن يمع بالواو

والنون ف الذك�ر، وبال4لف والتاء ف الؤنث. والف%ط�ور: ما ي'ف}ط%ر'
عليه، وكذلك الف%ط�ور,ي�، كأ%نه منسوب إليه. وف الديث: إذا أ%قبل الليل

وأ%دبر النهار فقد أ%ف}ط%ر. الصائم أ%ي دخل ف وقت الف1ط}ر وحان% له أ%ن
ي'ف}ط1ر.، وقيل: معناه أ%نه قد صار ف حكم ال�ف}ط1رين، وإن ل يأ}كل ول
يشرب. ومنه الديث: أ%ف}ط%ر. الاجم' والجوم' أ%ي ت.عر_ضا للفطار,،

وقيل: حان لما أ%ن ي'ف}ط1ر.ا، وقيل: هو على جهة التغليظ لما والدعاء
عليهما.

وف%ط%ر.ت1 الرأ%ة� العجي. حت استبان فيه الف�ط}ر'، والف%ط1ي: خلف'
ال%م1ي، وهو العجي الذي ل يتمر. وف%ط%ر\ت' العجي. أ%ف}ط�3ره

ف%ط}راv إذا أ%عجلته عن إدراكه. تقول: عندي خ'ب\ز¬ خ.م1ي¬ وح.ي\س¬ ف%ط1ي¬
Òأ%ي ط%ر,ي�. وف حديث معاوية: ماء ن.م1ي¬ وح.ي\س¬ ف%ط1ي أ%ي ط%ري

ق%ر,يب¬ ح.د1يث� الع.م.ل. ويقال: ف%ط�ر\ت' الصائم. فأ%ف}ط%ر، ومثله
ب.ش_ر'ت'ه فأ%ب\ش.ر. وف الديث: أ%فطر الاجم' وال%ح\جوم. وف%ط%ر العجي.
ي.ف}ط1ر'ه وي.ف}ط�ره، فهو فطي إذا اختبزه من ساعته ول ي'خ.م�ر\ه، والمع

ف%ط}ر.ى، م.قصورة. الكسائي: خ.م.ر\ت' العجي وف%ط%ر\ته، بغي أ%لف، وخ'ب\ز
ف%ط1ي وخ'ب\زة ف%ط1ي، كلها بغي هاء؛ عن اللحيان، وكذلك الطي. وكل



ما أ�ع\ج,ل% عن إدراكه: ف%ط1ي. الليث: ف%ط%ر\ت' العجي. والطي، وهو أ%ن
ت.ع\ج,ن.ه ث ت.خ\ت.بز.ه من ساعته، وإذا تركته لي.خ\ت.م1ر. فقد

خ.م_ر\ته، واسه الف%ط1ي. وكل شيء� أ%عجلته عن إدراكه، فهو ف%ط1ي. يقال: إ,ياي.
والرأ}ي. الف%ط1ي؛ ومنه قولم: ش.رe الرأ}ي, الف%ط1ي.

وف%ط%ر. ج,ل}د.ه، فهو ف%ط1ي¬، وأ%ف}ط%ره: ل ي'ر\و,ه من د1باغ�؛ عن ابن
ال4عراب. ويقال: قد أ%ف}ط%ر\ت. جلدك إذا ل ت'ر\و,ه من الدباغ.

والف%ط1ي' من الس>ياط1: ال�ح.ر_م' الذي ل ي'ج.د\ دباغ�ه.
وف1ط}ر¬، من أ%سائهم: م'خ.د>ثD، وهو ف1ط}ر' بن خليفة.

@فعر: الف%ع\ر': لغة يانية، وهو ضرب من النبت، زعموا أ%4نه ال%ي\ش'؛
قال ابن دريد: ول أ%ح'قe ذاك. وحكى ال4زهري عن ابن ال4عراب أ%نه قال:

الف%ع\ر' أ%كل الف%عار,ير، وهي صغار' الذآني؛ قال ال4زهري: وهذا
ي'ق%و>ي قول% ابن دريد:

vفغر: ف%غ.ر فاه ي.ف}غ.ر'ه وي.ف}غ'ره؛ ال4خية عن أب زيد، ف%غ\را@
وف�غ'وراv: فتحه وشح.اه؛ وهو واسع' ف%غ\ر, الف%م,؛ قال ح'م.ي\د' بن ثور يصف

حامة:
ع.ج,ب\ت' لا أ%ن_ى ي.ك�ون� غ1ناؤ'ها

ف%صيحاv ، ول ت.ف}غ.ر\ ب.ن\طقها ف%م.ا؟
يعن بال%ن\ط1ق بكاءها. وف%غ.ر. الف%م' نف}س'ه وان\ف%غ.ر: انفتح،

vي.ت.ع.د_ى ول ي.ت.ع.د_ى. وف حديث الرؤيا: في.ف}غ.ر' فاه في'ل}ق1مه ح.ج.را
أ%ي بفتحه. وف حديث أ%نس، رضي ال عنه: أ%خ.ذ% ترات{ ف%لك%ه'ن_ ث
ف%غ.ر ف%ا الصب> وتركها فيه. وف حديث عصا موسى، على نبينا وعليه
الصلة والسلم: فإ,ذا هي حية عظيمة فاغ1ر.ةD فاها. وف حديث النابغة

ال%ع\د1ي�: ك�ل�ما سقطت له س1نÒ ف%غ.ر.ت\ له س1نÒ؛ قوله فغرت أ%ي طلعت، من
قولك ف%غ.ر فاه إذا فتحه، كأ%نا ت.ت.ف%ط�ر' وت.ت.ف%ت_ح كما ي.ن\ف%ط1ر'

وي.ن\ف%ت1ح' النبات؛ قال ال4زهري: صوابه ث%غ.ر.ت\، بالثاء، إل أ%ن تكون
الفاء مبدلة من الثاء. وف%غ\ر' الف%م: م.ش.ق©ه. وأ%ف}غ.ر. النجم'، وذلك

ف الشتاء، ل4ن الث©ر.ي_ا إ,ذا ك%ب_د. السماء4 م.ن\ ن.ظ%ر إليه ف%غ.ر
فاه أ%ي فتحه. وف التهذيب: ف%غ.ر. النجم'، وهو الث©ر.ي_ا إذا ح.ل�ق.
فصار على ق1م_ة1 رأ}س1ك، فمن نظر إليه ف%غ.ر فاه. والف%غ\ر': الو.ر\د'

إذا ف%ت_ح.. قال الليث: الف%غ\ر' الورد' إذا ف%غ.م. وف%ق�ح.. قال



ال4زهري: إخاله أ%راد الف%غ\و.، بالواو، فصح_فه وجعله راء. وان\ف%غ.ر
الن_و\ر': ت.ف%ت_ح.

وال%ف}غ.ر.ة�: ال4رض الواسعة، وربا سيت الف%ج\و.ة� ف البل إ,ذا
كانت دون الك%ه\ف م.ف}غ.رةv، وكل©ه من الس_ع.ة.

والف�غ.ر': أ%فواه ال4و\د1ية، الواحدة ف�غر.ةD؛ قال ع.د1ي� بن زيد:
كالبيض, ف الر_و\ض, ال�ن.و>ر, قد
أ%ف}ض.ى إ,ليه، إ,ل الك%ث1يب,، ف�غ.ر\

والف%غ_ار: لقب رجل من فرسان العرب سي بذا البيت:
ف%غ.ر\ت' ل%د.ى النعمان1 لا لقيته،

كما ف%غ.رت\ للح.ي\ض ش.م\طاء� عار,ك'
والف%اغ1رة�: ضرب من الطYيب، وقيل: إ,نه أ�صول الن_ي\ل�وف%ر, الندي.

والفاغ1ر': د'و.ي\ب_ة أ%برق ال4نف1 ي.ل}ك%ع' الناس.، صفة غالبة
كالغار,ب، ود'و.ي\ب_ة ل تزال فاغ1رةv فاها يقال لا الفاغر.

وف1غ\ر.ى: اسم موضع؛ قال ك�ث%ي�ر ع.ز_ة:
وأ%ت\ب.ع\ت'ها ع.ي\ن.ي_، حت رأ%يت'ها

أ%ل%م_ت\ بف1غ\ر.ى والق1ن.ان ت.ز'ور'ها
@فقر: الف%ق}ر والف�ق}ر: ضد الغ1ن،مثل الض_ع\ف1 والضeع\ف. الليث:

والف�ق}ر لغة رديئة؛ ابن سيده: وق%د\ر' ذلك أ%ن يكون له ما ي.ك}في عيال%ه،
ورجل ف%ق1ي¬ من الال، وقد ف%ق�ر.، فهو ف%قي، والمع ف�ق%راء�، وال�نثى

ف%ق1يةD من نسوة ف%ق%ائ1ر؛ وحكى اللحيان: نسوة ف�ق%راء�؛ قال ابن سيده:
ول أ%دري كيف هذا، قال: وعندي أ%ن قائل هذا من العرب ل ي.ع\تد� باء

التأ}نيث فكأ%نه إ,نا جع فقياv، قال: ونظيه نسوة ف�ق%هاء�. ابن
السكيت: الف%ق1ي' الذي له ب'ل}غ.ةD من العيش؛ قال الراعي يدح عبد اللك بن

م.ر\وان ويشكو إ,ليه س'عاته:
أ%ما الف%ق1ي' الذي كانت ح.ل�وب.ت'ه'
و.ف}ق. الع1يال، فلم ي'ت\ر.ك\ له س.ب.د'

قال: والسكي الذي ل شيء له. وقال يونس: الف%ق1ي' أ%حسن حالv من
السكي. قال: وقلت ل4عراب مرةv: أ%ف%ق1ي¬ أ%نت؟ فقال: ل وال بل

مسكي؛ فالسكي أ%سوأ� حالv من الفقي. وقال ابن ال4عراب: الف%ق1ي' الذي
ل شيء له، قال: والسكي مثله. والف%ق}ر: الاجة، وفعله الف}ت1قار'،



والنعت ف%ق1ي¬. وف التنزيل العزيز: إ,نا الصدقات للف�ق%راء3 والساكي؛
سئل أ%بو العباس عن تفسي الف%ق1ي والسكي فقال: قال أ%بو عمرو بن

العلء فيما ي.روي عنه يون'س: الف%ق1ي' الذي له ما ي.أ}كل، والسكي الذي
ل شيء له؛ وروى ابن سلم عن يونس قال: الف%ق1ي' يكون له بعض ما ي'قيمه،

والسكي الذي ل شيء له؛ وي'ر\وى عن خالد بن يزيد أ%نه قال: كأ%ن
الف%ق1ي. إ,نا س'م>ي ف%ق1ياv ل1ز.مانة{ تصيبه مع حاجة شديدة تنعه

الز_مانة� من الت_ق%ل©ب ف الكسب على نفسه فهذا هو الف%ق1ي'. ال4صمعي:
السكي أ%حسن حالv من الف%ق1ي,، قال: وكذلك قال أ%حد بن عبيد، قال أ%بو

،vل}ك مسكينا�بكر: وهو الصحيح عندنا ل4ن ال تعال س.م_ى من له الف
فقال: أ%ما السفينة فكانت لساكي ي.ع\ملون ف البحر؛ وهي تساوي ج'م\لة؛ قال:

والذي احتج به يونس من أ%نه قال ل4عراب أ%ف%قي¬ أ%نت؟ فقال: ل وال
بل مسكي، يوز أ%ن يكون أ%راد ل وال بل انا أ%حسن حالv من الفقي،

والبيت الذي احتج به ليس فيه حجة، ل4ن العن كانت لذا الف%ق1ي,
ح.لوبةD فيما تقدم، وليست له ف هذه الالة ح.لوب.ةD؛ وقيل الف%ق1ي' الذي ل

شيء له، والسكي الذي له بعض ما ي.ك}ف1يه؛ وإ,ليه ذهب الشافعي رضي ال
عنه، وقيل فيهما بالعكس، وإ,ليه ذهب أ%بو حنيفة، رحه ال، قال:

والف%ق1ي' مبن� على ف%ق�ر. قياساv ول ي'ق%ل} فيه إ,ل اف}ت.ق%ر ي.ف}ت.ق1ر'،
فهو ف%ق1ي¬. وف الديث: عاد الباء4 بن. مالك{، رضي ال عنه، ف

ف%ق%ارة من أ%صحابه أ%ي ف ف%ق}ر�. وقال الفراء ف قوله عز وجل: إ,نا الصدقات
للف�قراء3 والساكي، قال الفراء: هم أ%هل ص'ف�ة1 النب، صلى ال عليه

وسلم، كانوا ل عشائر لم، فكانوا يلتمسون الفضل ف النهار ويأ}وون إ,ل
السجد، قال: والساكي الط%و_افون على ال4بواب. وروي عن الشافعي، رضي

ال عنه، أ%نه قال: الف�ق%راء� الز_م\ن.ى الضعاف الذين ل حرفة لم،
،vوأ%هل ال1ر\فة1 الضعيفة الت ل تقع حر\فت'هم من حاجتهم موقعا

والساكي: السeؤ_ال� من له حرفةD تقع م.و\ق1عاv ول تغنيه وعيال%ه'، قال
ال4زهري: الف%ق1ي' أ%شد حالv عند الشافعي، رحه ال تعال. قال ابن عرفة:

الف%ق1ي'، عند العرب، التاج. قال ال تعال: أ%نتم الف�ق%راء إ,ل
ال؛ أ%ي التاجون إ,ليه، فأ%ما السكي فالذي قد أ%ذل�ه الف%ق}ر'،

فإ,ذا كان هذا إ,نا م.س\ك%ن.ت'ه من جهة الف%ق}ر حل�ت\ له الصدقة وكان
ف%قياv مسكيناv، وإ,ذا كان مسكيناv قد أ%ذل�ه' سوى الف%ق}ر, فالصدقة ل تل



له، إ,ذ كان شائعاv ف اللغة أ%ن يقال: ض'ر,ب. فلنD السكي' وظ�ل1م.
السكي'، وهو من أ%هل الث�ر\و.ة1 والي.سار، وإ,نا لقه اسم السكي من

جهة الذYل�ة1، فمن ل تكن مسكنت'ه من جهة الف%ق}ر فالصدقة� عليه حرام.
قال عبد ال ممد بن الكرم، عفا ال عنه: ع.د\ل� هذه اللة1 الشريفة

وإ,ن\صاف�ها وك%ر.م'ها وإ,لطافها إ,ذا ح.ر_م.ت صدقة% الال على مسكي
الذYل�ة1 أ%باح.ت\ له صدقة% الق�د\رة1، فانتقلت الصدقة� عليه من مال ذي

الغ1ن.ى إ,ل ن'ص\رة ذي ال%اه1، فالد>ين' ي.ف}ر,ض' للمسكي الف%ق1ي,
مالv على ذوي الغ1ن.ى، وهو زكاة الال، وال�ر'وءة� ت.ف}ر,ض' للمسكي

الذليل, على ذوي القدرة ن'ص\ر.ةv، وهو زكاة الاه، ليتساوى م.ن\ ج.م.ع.ت\ه'
أ�خ'و_ة� ال3يان1 فيما جعله ال تعال لل4غنياء من ت.م\كي� وإ,مكان،

وال سبحانه هو ذو الغ1ن.ى والقدرة1 وال�جاز,ي على الصدقة على مسكي
الف%ق}ر, والنeص\ر.ة1 لسكي الذYل�ة1، وإ,ليه الرغبة ف الصدقة على
م1س\ك1ين.ي\ن.ا بالنeصرة1 والغ1ن.ى ون.ي\ل, ال�ن.ى، إ,نه غنÒ حيد. وقال

سيبويه: وقالوا اف}ت.ق%ر كما قالوا اشت.د_، ول يقولوا ف%ق�ر كما ل
يقولوا ش.د'د.، ول يستعمل بغي زيادة. وأ%ف}ق%ر.ه' ال من الف%ق}ر,

فاف}ت.ق%ر.. وال%ف%اق1ر': وجوه الف%ق}ر, ل واحد لا. وش.ك%ا إ,ليه ف�ق�ور.ه
أ%ي حاجت.ه. وأ%خبه ف�ق�ور.ه أ%ي أ%ح\وال%ه. وأ%غن ال م.ف%اق1ر.ه أ%ي

و'ج'وه ف%ق}ره. ويقال: س.د� ال م.فاق1ره أ%ي أ%غناه وس.د_ و'جوه
ف%ق}ره؛ وف حديث معاوية أ%نه أ%نشد:

ل%م.ال� ال%ر\ء3 ي'ص\ل1حه، في'غ\ن
م.فاق1ر.ه، أ%عف� من الق�ن'وع,

ال%فاق1ر: جع ف%ق}ر على غي قياس كال%شابه وال%لمح,، ويوز أ%ن
يكون جع م.ف}ق%ر مصدر أ%ف}ق%ره أ%و جع م'ف}ق1ر�. وقولم: فلن ما أ%ف}ق%ره

وما أ%غ}ناه، شاذ ل4نه يقال ف ف1ع\ل%ي\هما افتقر واستغن، فل يصح
التع.جeب منه.

والف1ق}رة والف%ق}رة والف%ق%ارة، بالفتح: واحدة ف%ق%ار الظهر، وهو ما
انتضد من ع1ظام الصلب من ل%د'ن الكاه1ل إ,ل الع.ج\ب، والمع ف1ق%ر

وف%ق%ار¬، وقيل ف المع: ف1ق}رات وف1ق%رات وف1ق1رات. قال ابن ال4عراب:
أ%ق%ل© ف1ق%ر الب.ع1ي ثان عشرة وأ%كثرها إ,حدى وعشرون إ,ل ثلث وعشرين،

وف%ق%ار ال3نسان سبع. ورجل م.فق�ور وف%ق1ي: مكسور الف%ق%ار؛ قال لبيد يصف



ل�ب.داv وهو السابع من ن'س'ور ل�ق}مان ابن عاد:
ل%م_ا رأ%ى ل�ب.د' النeسور. تطاي.ر.ت\،

ر.ف%ع. الق%واد1م كالف%ق1ي, ال4ع\ز.ل,
وال4ع\ز.ل� من اليل: الائل الذ�ن.ب. وقال: الف%ق1ي الكسور

الف%ق%ار؛ يضرب مثلv لكل ضعيف{ ل ينف�ذ ف ال�مور. التهذيب: الفقي معناه
ال%ف}ق�ور الذي ن'ز,عت ف1ق%ره من ظهره فانقطع ص'ل}به من شدة الف%ق}ر، فل

حال هي أ%وكد من هذه. أ%بو الثيم: لل3نسان أ%ربع وعشرون ف%ق%ارةv وأ%ربع
وعشرون ض1ل%عاv، ست ف%ق%ارات{ ف العنق وست ف%ق%ارات{ ف الكاهل،

والكاهل بي الكتفي، بي كل ض1ل%ع.ي, من أ%ضلع الصدر ف%ق%ارةD من ف%ق%ارات1
الكاهل الست ث ستe ف%ق%ارات{ أ%سفل� من ف%ق%ارات1 الكاهل، وهي

ف%ق%ارات' الظهر, الت ب,ح1ذاء البطن، بي كل, ض1ل%ع.ي\ن, من أ%ضلع النبي
ف%ق%ارةD منها، ث يقال ل1ف%ق%ارة{ واحدة تفرق بي ف%ق%ار, الظهر والع.ج'ز,:

الق%طاة�، ويلي الق%طاة% رأ}سا الو.ر,ك%ي\ن,، ويقال لما: الغ'رابان1
أ%بعد'ها تام' ف%قار, الع.ج'ز، وهي ست ف%ق%ارات{ آخرها الق�ح\ق�ح'

والذ�ن.ب' متصل با، وعن يينها ويسارها ال%اع1رتان1، وها رأ}سا الوركي
اللذان يليان آخر ف%ق%ارة{ من ف%ق%ارات1 الع.ج'ز، قال: والف%ه\ق%ة� ف%قارةD ف
أ%صل العنق داخلة ف ك�و_ة1 الدماغ الت إ,ذا ف�ص1ل%ت\ أ%دخل الرجل يده

ف م.غ\رز,ها فيخرج الدماغ. وف حديث زيد بن ثابت: ما بي ع.ج\ب,
الذ�ن.ب إ,ل ف1ق}رة1 القفا ثنتان وثلثون ف1ق}ر.ة ف كل ف1ق}ر.ة{ أ%حد

وثلثون ديناراv، يعن خ.ر.ز الظهر. ورجل ف%ق1ر¬: يشتكي ف%قار.ه'؛ قال
طرفة:وإ,ذا ت.ل}س'ن'ن أ%ل}س'ن'ها،

إ,ن_ن لس\ت' ب.و\هون{ ف%ق1ر\
وأ%جود ببيت ف القصيدة يسمى ف1ق}ر.ةv، تشبيهاv بف1ق}رة1 الظهر.
والفاق1رة�: الداهية الكاسرة للف%ق%ار,. يقال: عمل به الفاق1رة% أ%ي

الداهية. قال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال: ت.ظ�ن� أ%ن ي'ف}ع.ل% با فاق1ر.ةD؛
العن توقن أ%ن ي'ف}ع.ل% با داهية من العذاب، ونو ذلك؛ قال الفراء:

قال وقد جاءت أ%ساء القيامة والعذاب بعن الدواهي وأ%سائها؛ وقال الليث:
الفاق1رة� داهية تكسر الظهر.

والفاق1رة�: الداهية وهو الوسم 
(* قوله« وهو الوسم» ظاهره أن الفاقرة



تطلق على الوسم، ول ند ما يؤيده ف الكتب الت بأيدينا، فان ل يكن
صحيحاv فلعل ف العبارة سقطاv؛ وال4صل والفاقرة الداهية من الفقر وهو الوسم

إل) الذي ي.ف}ق1ر' ال4نف. ويقال: ف%ق%ر.ت\ه الفاق1رة� أ%ي كسرت ف%ق%ار.
ظهره. ويقال أ%صابته فاق1رةD وهي الت ف%ق%ر.ت\ ف%ق%ار.ه أ%ي خ.ر.ز ظهره.

وأ%ف}ق%ر.ك الصيد': أ%م\ك%ن.ك من ف%قار,ه أ%ي فار\م1ه، وقيل: معناه قد
ق%ر'ب. منك. وف حديث الوليد بن يزيد بن عبد اللك: أ%ف}ق%ر بعد

م.س\ل%م.ة% الصيد' لن ر.مى أ%ي أ%مكن الصيد' من ف%قار,ه لراميه؛ أ%راد أ%ن عمه
مسلمة كان كثي الغزو ي.ح\مي بيضة% ال3سلم ويتول س1داد. الثغور، فلما
مات اختل ذلك وأ%مكن ال3سلم' لن يتعر�ض إ,ليه. يقال: أ%فقرك الصيد'

فار\م1ه أ%ي أ%مكنك من نفسه.
وذكر أ%بو عبيدة وجوه. الع.وار,ي� وقال: أ%ما ال3فقار' فأ%ن يعطي

الرجل� الرجل% دابته فيكبها ما أ%حب ف سفر ث يرد�ها عليه. ابن السكيت:
أ%ف}ق%ر\ت' فلناv بعياv إ,ذا أ%عرته بعياv يركب ظهره ف سفر ث يرده.

وأ%ف}ق%ر.ن ناقت.ه أ%و بعيه: أ%عارن ظهره للحمل أ%و للركوب، وهي الف�ق}ر.ى
على مثال الع'م\ر.ى؛ قال الشاعر:

له ر.ب_ةD قد أ%ح\ر.م.ت\ ح1ل� ظ%ه\ر,ه،
فما فيه ل1لف�ق}ر.ى ول ال%ج> م.ز\ع.م'

وأ%فقرت' فلناv ناقت أ%ي أ%عرته ف%ق%ار.ها. وف الديث: ما ي.م\ن.ع'
أ%حد.كم أ%ن ي'ف}ق1ر. البعي. من إ,بله أ%ي ي'عيه للركوب. يقال: أ%فقر

البعي. ي'ف}ق1ر'ه إ,فقاراv إ,ذا أ%عاره، مأ}خوذ من ركوب ف%قار, الظهر، وهو
خ.ر.ز.ات'ه، الواحدة ف%قار.ة وف حديث الزكاة: ومن ح.قYها إ,ف}قار'

ظهر,ها. وف حديث جابر: أ%نه اشترى منه بعياv وأ%ف}ق%ره ظهر.ه إ,ل
الدينة. وف حديث عبد ال: سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ث إ,نه أ%ف}ق%ر

ال�ق}ر,ض. دابت.ه، فقال: ما أ%صاب من ظهر دابته فهو رباv. وف حديث
الزارعة: أ%ف}ق1ر\ها أ%خاك أ%ي أ%ع1ر\ه أ%رضك للزراعة، استعاره لل4رض من

الظهر. وأ%ف}ق%ر. ظهر' ال�ه\ر,: حان أ%ن ي'ر\ك%ب.. وم'ه\ر م'ف}ق1ر: قوي�
الظهر، وكذلك الرجل. ابن شيل: إ,نه ل%م'ف}ق1ر¬ لذلك ال4مر أ%ي م'ق}رنD له

ضابط؛ م'ف}ق1ر¬ لذا الع.ز\م وهذا الق1ر\ن1 وم'ؤ\د{ سواء. وال�ف%ق�ر من
السيوف: الذي فيه ح'ز'وز مطمئنة عن متنه؛ يقال منه: سيف م'ف%ق�ر. وكل©

شيء ح'ز_ أ%و أ�ثYر. فيه، فقد ف�قYر.. وف الديث: كان اسم سيف



النب، صلى ال عليه وسلم، ذا الف%ق%ار,؛ شبهوا تلك الزوز بالف%قار,. قال
أ%بو العباس: سي سيف النب، صلى ال عليه وسلم، ذا الف%قار ل4نه كانت

فيه ح'ف%ر¬ ص1غار ح1سانD، ويقال للح'ف}رة ف�ق}رة، وجعها ف�ق%ر؛ واستعاره
بعض الشعراء للرeم\ح، فقال:

فما ذ�و ف%قار� ل ض'ل�وع. لوف1ه،
له آخ1ر¬ من غيه وم'ق%د_م'؟

عن بالخر وال�ق%د_م الزeج_ والس>نان%، وقال: من غيه ل4نما من
حديد، والعصا ليست بديد. والف�ق}ر: الانب، والمع ف�ق%ر، نادر؛ عن

كراع، وقد قيل: إ,ن قولم أ%ف}ق%ر.ك. الصيد' أ%مكنك. من جانبه.
وف%ق%ر. ال4رض. وف%ق�ر.ها: حفرها. والف�ق}رة�: ال�فرة؛ ور.ك1ي_ة

.Dورة�ف%ق1يةD م.ف}ق
والف%ق1ي': البئر الت تغرس فيها الف%س3يلة� ث يكبس حول%ها بت'ر\ن'وق,

ال%س3يل، وهو الطي، وبالد>م\ن, وهو البعر، والمع ف�ق�ر، وقد ف%ق�ر.
.vلا ت.ف}ق1يا

ال4صمعي: الو.د1ي_ة إ,ذا غرست حفر لا بئر فغرست ث كبس حولا
بت'ر\ن'وق ال%س3يل, والد>م\ن,، فتلك البئر هي الف%ق1ي'. الوهري: الف%ق1ي'

حفي يفر حول الف%س3يلة إ,ذا غرست. وف%ق1ي' النخلة: حفية تفر للفسيلة
إ,ذا حو�لت لتغرس فيها. وف الديث: قال لسلمان: اذهب فف%ق9ر الفسيل أ%ي

اح\ف1ر\ لا موضعاv ت'غ\ر.س' فيه، واسم تلك الفرة ف�ق}ر.ةD وف%ق1ي¬.
والف%ق1ي: البار التمعة الثلث فما زادت، وقيل: هي آبار ت'ح\ف%ر' وينفذ

بعضها إ,ل بعض، وجعه ف�ق�ر¬. والبئر العتيقة: ف%ق1ي، وجعها ف�ق�ر.
وف حديث عبد ال بن أنيس، رضي ال عنه: ث جعنا الفاتيح فتركناها ف
ف%ق1ي� من ف�ق�ر خيب أ%ي بئر من آبارها. وف حديث عثمان، رضي ال عنه:

أ%نه كان يشرب وهو مصور من ف%ق1ي� ف داره أ%ي بئر، وهي القليلة
الاء. وف حديث عمر، رضي ال عنه: وذكر امرأ% القيس فقال: اف}ت.ق%ر عن

م.عان{ ع'ور� أ%ص.ح_ بص.ر�، أ%ي فتح عن معان غامضة. وف حديث الق%د.ر:
ق1ب.ل%ن.ا ناس¬ يت.ف%ق�رون العلم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية، بتقدي

الفاء على القاف، قال والشهور بالعكس؛ قال: وقال بعض التأ%خرين هي
عندي أ%صح الروايات وأ%لي.قها بالعن، يعن أ%نم يستخرجون غامضه ويفتحون

م'غ\ل%ق%ه، وأ%صله من ف%ق%ر\ت' البئر إ,ذا حفرتا لستخراج مائها، فلما



كان الق%د.ر,ي_ة� بذه الصفة من البحث والت.ت.بeع لستخراج العان
الغامضة بدقائق التأ}ويلت وصفهم بذلك. والف%ق1ي': ر.ك1ي_ة بعينها معروفة؛

قال:
ما ل%ي\ل%ة� الف%ق1ي, إ,ل ش.ي\طان،

منونةD ت'ود1ي ب,ر'وح ال3نسان}
ل4ن السي إ,ليها متعب، والعرب تقول للشيء إ,ذا استصعبوه: شيطان.

والف%ق1ي': فم الق%ناة1 الت تري تت ال4رض، والمع كالمع، وقيل:
الف%ق1ي' م.خ\ر.ج' الاء من الق%ناة. وف حديث م.ح.ي>ص.ة%: أ%ن عبد ال بن

س.ه\ل ق�ت1ل% وط�ر,ح. ف عي أ%و ف%ق1ي�؛ الف%ق1ي': فم الق%ناة.
والف%ق}ر: أ%ن ي'ح.ز_ أ%نف' البعي. وف%ق%ر أ%نف. البعي ي.ف}ق1ر'ه

وي.ف}ق�ره ف%ق}راv، فهو م.ف}ق�ور¬ وف%ق1ي¬ إ,ذا ح.ز_ه بديدة حت ي.خ\ل�ص.
إ,ل العظم أ%و قريب منه ث لوى عليه ج.ريراv لي'ذلYل% الصعب. بذلك

وي.ر'وض.ه. وف حديث سعد، رضي ال عنه: فأ%شار إ,ل ف%ق}ر� ف أ%نفه أ%ي شق
وح.ز¼ كان ف أ%نفه؛ ومنه قولم: قد عمل بم الفاقرة. أ%بو زيد:

الف%ق}ر' إ,نا يكون للبعي الضعيف، قال: وهي ثلث ف1ق%ر�. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: ثلثD من الف%واق1ر, أ%ي الدواهي، واحدتا فاق1ر.ةD، كأ%نا

ت.ح\ط1م' ف%قار. الظ�ه\ر, كما يقال قاصمة الظهر. والف%قار': ما وقع على
أ%نف1 البعي الف%ق1ي من الر,ير,؛ قال:

ي.ت'وق' إ,ل الن_جاء3 بف%ض\ل, غ%ر\ب�،
وت.ف}ذ%ع'ه ال1ش.اش.ة� والف%قار'

ابن ال4عراب: قال أ%بو زياد تكون ال�ر\قة ف اللYه\ز,م.ة. أ%بو
زياد: وقد ي'ف}ق%ر' الصع\ب من ال3بل ثلثة% أ%ف}ق�ر� ف خ.ط}م1ه، فإ,ذا

أ%راد صاحبه أ%ن ي'ذ1له وينعه من م.ر.ح1ه جعل ال%ر,ير. على ف%ق}ر,ه الذي
يلي م1ش\ف%ره ف%م.ل%كه كيف شاء، وإ,ن كان بي الصعب والذلول جعل الرير على

ف%ق}ره ال4وسط ف%ت.ر.ي_د ف مشيته واتسع، فإ,ذا أ%راد أ%ن ينبسط ويذهب
بل مؤونة على صاحبه جعل الرير على ف%ق}ره ال4على فذهب كيف شاء، قال:

فإ,ذا خ'ز_ ال4نف ح.زìا فذلك الف%ق}ر'، وبعي م.ف}ق�ور.
ور.و.ى م'جال1د¬ عن عامر ف قوله تعال: وسلم¬ علي� يوم و'ل1د\ت' ويوم.
أ%موت ويوم أ�بعث حي�ا1؛ قال الشعب: ف�قرات ابن آدم ثلثD: يوم ولد

ويوم يوت ويوم يبعث حياv، هي الت ذكر عيسى « عليه السلم؛ قال: وقال أ%بو



اليثم الف�قرات هي ال�مور العظام جع ف�ق}رة، بالضم، كما قيل ف قتل
عثمان، رضي ال عنه: است.ح.ل©وا الف�ق%ر الثلث%: ح'ر\مة الشهر الرام

وحرمة البلد الرام وحرمة اللفة؛ قال ال4زهري: وروى القتيب قول عائشة،
رضي ال عنها، ف عثمان: الركوب' منه الف1ق%ر' ال4ربع، بكسر الفاء،

وقال: الف1ق%ر خ.ر.ز.ات الظهر، الواحدة ف1ق}ر.ة؛ قال: وض.ربت\ ف1ق%ر. الظهر
مثلv لا ار\ت'ك1ب. منه ل4نا موضع الركوب، وأ%رادت أ%نه ر'ك1ب. منه
أ%ربع' ح'ر.م� ع1ظ%ام� تب له با القوق' فلم ي.ر\ع.و\ها وانتهكوها، وهي

حرمته بصحبة النب، صلى ال عليه وسلم، وصهره وحرمة البلد وحرمة اللفة
،�وحرمة الشهر الرام. قال ال4زهري: والروايات الصحيحة الف�ق%ر الثلث

بضم الفاء، على ما فسره ابن ال4عراب وأ%بو اليثم، وهو ال4مر الشنيع
العظيم، ويؤيد قولما ما قاله الشعب ف تفسي الية وقوله: ف�قرات' ابن

آدم ثلث. وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب أ%نه قال: البعي ي'ق}ر.م'
أ%نفه، وتلك الق�ر\م.ة يقال لا الف�ق}ر.ة، فإ,ن ل ي.س\ك�ن\ ق�ر,م. أ�خرى

ث ثالثةv؛ قال: ومنه قول عائشة ف عثمان، رضي ال عنهما: ب.ل%غ\ت'م
منه الف�ق%ر. الثلث، وف رواية: استعتبتموه ث ع.د.و\ت'م\ عليه الف�ق%ر.

الثلث%. قال أ%بو زيد: وهذا م.ث%لD، تقول: فعلتم به كفعلكم هذا البعي
الذي ل ت'ب\ق�وا فيه غاية؛

أ%بو عبيد: الف%ق1ي له ثلثة مواضع 
(* قوله« الفقي له ثلثة مواضع

إل» سقط من نسخة الؤلف الوضع الثالث، وذكره ياقوت بعد أن نقل عبارة أب
عبيدة حيث قال: والثالث تفر حفرة ث تغرس با الفسيلة فهي فقي)، يقال:

نزلنا ناحية% ف%ق1ي بن فلن، يكون الاء فيه ههنا ر.ك1ي_تان لقوم فهم
عليه، وههنا ثلث وههنا أ%كثر فيقال: ف%ق1ي' بن فلن أ%ي حصتهم منها

كقوله:
ت.و.ز_ع\نا ف%ق1ي. م1ياه1 أ�ق}ر�،

لكلY بن أ%ب� فيها ف%ق1ي'
،Òبعض1نا خ.م\س¬ وس1ت �ف%ح1ص_ة

وح1ص_ة� بعض1نا منهن� ب,ي'
والثان أ%فواه س.ق}ف1 الق�ن,ي�؛ وأ%نشد:

ف%و.ر.د.ت\، والليل� لا ي.ن\ج.ل,،



ف%ق1ي. أ%ف}واه1 ر.ك1ي_ات1 الق�ن
وقال الليث: يقولون ف الن>ضال أ�راميك من أ%دن ف1ق}رة{ ومن أ%بعد

ف1ق}رة أ%ي من أ%بعد م.ع\ل%م� يتعلمونه من حف1ية أ%و ه.د.ف أ%و نوه. قال:
والف�ق}رة ح'ف}رة ف ال4رض. وأ%رض م'ت.ف%قYرة: فيها ف�ق%ر¬ كثية. ابن

سيده: والف1ق}ر.ة� الع.لم من جبل أ%و ه.د.ف{ أ%و نوه.
ابن ال�ظ%ف�ر ف هذا الباب: الت_ف}ق1ي ف ر,ج\ل الدواب بياض¬ مالط
لل4س\واق, إ,ل الرeك%ب,، شاة م'ف%ق�رة وفرس م'ف%ق�ر؛ قال ال4زهري:

هذا عندي تصحيف والصواب بذا العن التفقيز، بالزاي والقاف قبل الفاء،
وسيأ}ت ذكره.

وف%ق%ر. ال%ر.ز.: ث%ق%به للن_ظ}م؛ قال:
غ%رائ1ر' ف ك1ن¼ وص.و\ن{ ون.ع\مة{،

ي'ح.ل�ي\ن. ياق�وتاv وش.ذ}راv م'ف%ق�را
�قال ال4زهري: وهو مأ}خوذ من الف%قار,. وف�ق}ر.ة� القميص: م.د\خ.ل
الرأ}س منه. وأ%ف}ق%ر.ك. الر_م\ي': أ%ك}ث%ب.ك. وهو منك ف�ق}ر.ةv أ%ي قريب¬؛

قال ابن مقبل:
vراميت' ش.ي\ب، ك1لنا م'وض1ع¬ ح1ج.جا

س1ت>ي.، ث ار\ت.م.ي\نا أ%قرب. الف�ق%ر,
والف%ق�ر.ة: نبت، وجعها ف%ق�ر¬؛ حكاها سيبويه، قال: ول يكسر لقلة

ف%ع'ل%ة{ ف كلمهم والتفسي لثعلب، ول يك1 الف%ق�ر.ة إ,ل سيبويه ث
ثعلب.ابن ال4عراب: ف�ق�ور' الن_ف}س وش'ق�ور'ها ه.مeها، وواحد الف�ق�ور,

ف%ق}ر. وف حديث ال3يلء على ف%ق1ي� من خ.ش.ب، فسره ف الديث بأ%نه
ج,ذ}ع¬ ي'ر\قى عليه إ,ل غ�ر\فة أ%ي جعل فيه كالد_ر.ج ي'ص\ع.د' عليها

وينزل، قال ابن ال4ثي: والعروف ن.ف1ي، بالنون، أ%ي منقور.
@فكر: الف%ك}ر' والف1ك}ر': إ,عمال الاطر ف الشيء؛ قال سيبويه: ول يمع

الف1ك}ر' ول الع1ل}م' ول النظر'، قال: وقد حكى ابن دريد ف جعه
أ%فكاراv. والف1ك}رة: كالف1ك}ر وقد ف%ك%ر ف الشيء 

(* قوله« وقد فكر ف الشيء
إل» بابه ضرب كما ف الصباح) وأ%ف}ك%ر. فيه وت.ف%ك�ر. بعنÝ. ورجل

ف1كYي، مثال ف1س>يق، وف%ي\ك%ر: كثي الف1ك}ر؛ ال4خية عن كراع.
الليث: الت_ف%ك©ر اسم الت_ف}ك1ي. ومن العرب من يقول: الف1ك}ر'



الف1ك}ر.ة، والف1ك}رى على ف1ع\لى اسم، وهي قليلة. الوهري: الت_ف%ك©ر
التأ%مل، والسم الف1ك}ر' والف1ك}ر.ة، والصدر الف%ك}ر، بالفتح. قال يعقوب:

يقال: ليس ل ف هذا ال4مر, فك}ر¬ أ%ي ليس ل فيه حاجة، قال: والفتح فيه
أ%فصح من الكسر.

@فلر: الف%لو,ر.ة�: الص_ياد1لة، فارسي معر�ب.
@فنخر: الف1ن\خ1ية: شبه صخرة تنقلع ف أ%على البل، فيها ر.خاوة وهي

أ%صغر من الف1ن\د1يرة. ويقال للمرأ%ة إ,ذا ت.د.ح\ر.جت ف م1ش\ي.ت1ها: إ,نا
لف�ناخ1رة. والف1ن\خ1ر': الصeل}ب' الباقي على النكاح. ابن السكيت: رجل
ف�ن\خ'ر وف�ناخ1ر¬، وهو العظيم ال�ث�ة؛ قال وأ%نشدن بعض أ%هل ال4دب:

إ,ن� لنا ل%جارةv ف�ناخ1ره،
ت.ك}د.ح' للدنيا وت.ن\سى الخره

@فندر: الف1ن\د1يرة: قطعة ض.خ\مة من تر مكتنز. والف1ن\ديرة: صخرة تنقلع
عن ع'ر\ض, البل. الوهري: الف1ن\د1ير والف1ن\د1يرة الصخرة العظيمة
ت.ن\د'ر' من رأ}س البل، والمع ف%ناد1ير؛ قال الشاعر ف صفة ال3بل:

كأ%نا من ذ�رى ه.ض\ب� ف%نادير'
ابن ال4عراب: الف�ن\د'ور.ة� هي أ�مe ع1ز\م� وأ�م س'و.ي\د{، يعن

الس_و\أ%ة%.
@فنزر: الف%ن\ز.ر': بيت صغي يتخذ على خشبة طولا ستون ذراعاv يكون الرجل

فيها ر.ب,يئة.
@فنقر: الف�ن\ق�ورة: ث%ق}ب' الف%ق}حة.

@فهر: الف1ه\ر': الجر ق%د\ر. ما ي'د.قe به ال%و\ز' ونوه، أ�ن\ثى؛ قال
الليث: عامة العرب تؤنث الف1ه\ر.، وتصغيها ف�ه.ي\ر. وقال الفراء:

الف1ه\ر' يذكر ويؤنث، وقيل: هو حجر يل الكف. وف الديث: لا نزل « ت.ب_ت\
يدا أ%ب لب» جاءت امرأ%ته وف يدها ف1ه\ر؛ قال: هو الجر م1ل}ء4 الكف،
وقيل: هو الجر مطلقاv، والمع أ%ف}هار وف�ه'ور¬، وكان ال4صمعي يقول:

ف1ه\ر.ة وف1ه\ر¬، وتصغيها ف�ه.ي\رة، وعامر ابن ف�ه.ي\رة سي بذلك.
وت.ف%ه_ر الرجل� ف الال. ات_سع.

وف%ه_ر. الفرس' وف%ي\ه.ر. وت.ف%ي\ه.ر: اعتراه ب'ه\ر¬ وانقطاع ف الري
وك%لل.

والف%ه\ر': أ%ن ينكح الرجل الرأ%ة ث يتحو�ل عنها قبل الف%راغ إ,ل



غيها ف%ي'ن\ز,ل، وقد ني عن ذلك. وف الديث: أ%نه نى عن الف%ه\ر,، وكذلك
الف%ه.ر، مثل ن.ه\ر� ون.ه.ر، بالسكون والتحريك؛ يقال: أ%ف}ه.ر. ي'ف}ه,ر'

إ,ف}هاراv. ابن ال4عراب: أ%ف}ه.ر الرجل� إذا خل مع جاريته لقضاء حاجته
ومعه ف البيت أ�خرى من جواريه، فأ%ك}س.ل% عن هذه أ%ي أ%و\ل%ج. ول

ي'ن\ز,ل، فقام من هذه إ,ل أ�خرى فأ%نزل معها، وقد ني عنه ف الب. قال:
وأ%ف}ه.ر الرجل إذا كان مع جاريته وال�خرى تسمع ح1س_ه، وقد ني عنه.

والعرب تسمي هذا الف%ه\ر. والو.ج\س. والر_ك}ز. وال%ف}ح.ف%ة%؛ وقال غيه ف
تفسي هذا الديث: هو من الت_ف}هي، وهو أ%ن ي'ح\ض1ر. الفرس' فيعتريه

انقطاع ف الري من ك%لل أ%و غيه؛ وكأ%نه مأ}خوذ من ال3ف}هار, وهو
ال3ك}سال عن الماع. وف%ه_ر الرجل� ت.ف}ه,ياv أ%ي أ%عيا. يقال: أ%و�ل نقصان

ح'ض\ر, الفرس الت_رادe ث الف�ت'ور ث الت_ف}هي. وت.ف%ه_ر الرجل ف
الكلم: ات_سع فيه، كأ%نه مبدل من ت.ب.ح_ر أ%و أ%نه لغة ف ال3عياء

والف�ت'ور. وأ%ف}ه.ر بعي'ه إ,ذا أ%ب\د.ع فأ�ب\د1ع. به.
وف1ه\ر: قبيلة، وهي أ%صل قريش وهو ف1ه\ر' بن غالب ابن الن_ض\ر بن

كنانة، وقريش كلهم ينسبون إ,ليه.
والف%ه,ية�: م.خ\ض¬ يلقى فيه الر_ض\ف فإ,ذا هو غلى ذ�ر_ عليه الدقيق

وس1يط% به ث أ�كل، وقد حكيت بالقاف.
وف�ه\ر' اليهود، بالضم: موضع' م1د\راس1هم الذي يتمعون إ,ليه ف عيدهم

يصلون فيه، وقيل: هو يوم يأ}كلون فيه ويشربون؛ قال أ%بو عبيد: وهي كلمة
ن.ب.ط1ي_ة أ%صلها ب'ه\ر أ%عجمي، عر�ب بالفاء فقيل ف�ه\ر، وقيل: هي عبانية

عر�بت أ%يضاv، والنصارى يقولون ف�خ\ر. قال ابن دريد: ل أ%حسب الف�ه\ر
عربي�اv صحيحاv. وف حديث علي، عليه السلم، ورأ%ى قوماv قد س.د.لوا

ثيابم فقال: كأ%نم اليهود خرجوا من ف�ه\رهم أ%ي موضع م1د\راسهم. قال:
وأ%ف}ه.ر. إ,ذا شهد الف�ه\ر، وهو عيد اليهود. وأ%فهر إ,ذا شهد م1د\راس اليهود.

ومفاهر' ال3نسان: ب.آد1ل�ه، وهو لم صدره. وأ%ف}ه.ر إ,ذا اجتمع لمه
ز,ي.ماv ز,ي.ماv وت.ك%ت_ل فكان م'ع.ج_راv، وهو أ%قبح السمن. وناقة

ف%ي\هرة: صلبة عظيمة.
@فور: فار. الشيء ف%و\راv وف�ؤ'وراv وف�واراv وف%و.راناv: جاش. وأ%ف%ر\ته

وف�ر\ت'ه التعد�يان؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
فل ت.س\أ%ل1ين واسأ%ل عن خ.ل1يق%ت،



إ,ذا ر.د_ عاف الق1د\ر، م.ن\ ي.س\ت.ع1ي'ها
�وكانوا ق�عوداv ح.و\ل%ها ي.ر\ق�بونا،صلى ال عليه وسلموكانت\ ف%تاة

الي� من ي'في'ها
ي'ف1ي'ها: يوقد تتها، ويروى ي.ف�ورها على ف�ر\ت'ها، ورواه غيه

ي'غ1يها أ%ي يشد� و.ق�ودها. وفارت1 الق1د\ر' ت.ف�ور ف%و\راv وف%و.راناv إ,ذا
غلت وجاشت. وفار الع1ر\ق' ف%و.راناv: هاج ون.ب.ع.. وضر\ب¬ ف%و_ار:

ر.غ1يب¬ واسع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ب,ض.ر\ب� ي'خ.فYت' فو_ار'ه،

وط%ع\ن� ت.رى الدم. منه ر.ش1يشا
،vإ,ذا ق%ت.لوا منكم' فارسا

ض.م1ن_ا له خ.ل}ف%ه أ%ن ي.ع1يشا
ي'خ.فYت' ف%و_ار'ه أ%ي أ%نا واسعة فدمها يسيل ول صوت له. وقوله:

ض.م1ن_ا له خ.ل}ف%ه أ%ن يعيشا، يعن أ%نه ي'د\ر.ك' بثأ}ره فكأ%نه ل ي'قتل.
ويقال: فار. الاء� من العي ي.ف�ور' إ,ذا جاش. وف الديث: فجعل الاء�

ي.ف�ور من بي أ%صابعه أ%ي ي.غ\لي ويظهر متدفYقاv. وفار. السك'
ي.ف�ور' ف�و.اراv وف%واراناv: انتشر. وفارة� ال1س\ك1: رائحته، وقيل: فارت'ه

وعاؤ'ه، وأ%ما فأ}ر.ة� السك، بالمز، فقد تقدم ذكرها. وفارة ال3بل: ف%و\ح
جلودها إ,ذا ن.د1ي.ت\ بعد الو,ر\د1؛ قال:

لا فارةD ذ%ف}راء� كل� عشية{،
كما ف%ت.ق. الكافور.، بالسك1، فات1ق�ه

وجاؤوا من ف%و\ر,هم\ أ%ي من وجههم. والفائر': النتشر' الغ.ض.ب من
الدواب وغيها. ويقال للرجل إ,ذا غضب: فار. فائر'ه وثار. ثائر'ه أ%ي انتشر

غضبه. وأ%تيته ف ف%و\ر.ة1 النهار أ%ي ف أ%وله. وف%و\ر' الر�: شدته. وف
الديث: كل، بل هي ح'م_ى ت.ث�ور أ%و ت.ف�ور أ%ي يظهر حرها. وف الديث:

إ,ن شدة الر� من ف%و\ر, جهنم أ%ي و.ه.ج,ها وغلياها. وف%و\ر.ة� العشاء:
بعده. وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما: ما ل يسقط ف%و\ر' الش_ف%ق,،

وهو بقية حرة الشمس ف ال�ف�ق الغرب، س>ي ف%و\راv لسطوعه وحرته،
ويروى بالثاء وقد تقدم. وف حديث م1ع\صار 

(*قوله « وف حديث معصار» الذي ف
النهاية: معضد): خرج هو وفلن فضربوا اليام وقالوا أ%خ\ر,ج\نا من



ف%و\ر.ة1 الناس أ%ي من مت.م.ع1هم وحيث ي.ف�ورون% ف أ%سواقهم. وف حديث
م'ح.لYم: نعطيكم خسي من ال3بل ف ف%و\ر,نا هذا؛ ف%و\ر' كلY شيء: أ%وله.
وقولم: ذهبت' ف حاجة{ ث أ%تيت' ف�لناv من ف%و\ري أ%ي قبل أ%ن أ%سكن.

وقوله عز وجل: ويأ}توكم من ف%و\ر,هم هذا؛ قال الزجاج: أ%ي من وجههم هذا.
والف1ية�: ال�ل}بة تلط للنفساء؛ وقد ف%و_ر لا، وقد تقدم ذلك ف

المز.
والفار': ع.ض.ل ال3نسان؛ ومن كلمهم: ب.ر>ز نار.ك. وإ,ن ه.ز.ل}ت

فار.ك. أ%س أ%طعم الطعام وإ,ن أ%ضررت ببدنك، وحكاه كراع بالمز.
والف%و_ارتان1: س1ك�تان1 بي الوركي والق�ح\ق�ح, إ,ل ع'ر\ض الو.ر,ك1

ل تولن دون الوف، وها اللتان ت.ف�وران فتتحركان إ,ذا مشى، وقيل:
�الف%و_ارة� خرق ف الورك إ,ل الوف ل يجبه عظم. الوهري: ف%و_ارة

الورك، بالفتح والتشديد: ثقبها؛ وف�و.ارة الق1د\ر، بالضم والتخفيف: ما
ي.ف�ور من حر>ها. الليث: للكرش ف%و_ارتان وف باطنهما ع'ذ�تان من كل ذي

لم، ويزعمون أ%ن ماء الرجل يقع ف الك�ل}ية ث ف الف%و_ارة ث ف
ال�ص\ية، وتلك الغ'د_ة� ل تؤكل، وهي لمة ف جوف لم أ%حر؛ التهذيب: وقول

:vعوف بن ال%ر,ع يصف قوسا
لا ر'س'غD أ%ي>د¬ م'ك}ر.ب¬،

فل الع.ظ}م' واه{ ول الع1ر\ق' فارا
ال�ك}ر.ب': المتلئ فأ%راد أ%نه متلئ الع.ص.ب. وقوله: ول الع1ر\ق

فارا، قال ابن السكيت: يكره من الفرس ف%و\ر' الع1ر\ق,، وهو أ%ن يظهر به
ن.ف}خ أ%و ع.ق}د¬. يقال: قد فارت\ عروقه ت.ف�ور ف%و\راv. ابن ال4عراب:

يقال للم.و\جة والب,ر\كة ف%و_ارة، وكل ما كان غي. الاء قيل له فوارة 
*)

قوله« قيل له فوارة إل قوله وفوارة الاء منبعه» هكذا بضبط الصل) ،
وقال ف موضع آخر: يقال د.و_ارة وف%و_ارة لكل ما ل يتحر�ك ول يدر، فإ,ذا

تر�ك ودار فهي د'وارة وف�وارة. وف%و_ارة الاء: م.ن\ب.ع'ه.
والف�ور'، بالضم: الظباء، ل واحد لا من لفظها؛ هذا قول يعقوب، وقال

كراع: واحدها فائر. ابن ال4عراب: ل أ%فعل ذلك ما لgل4ت1 الف�ور' أ%ي
ب.ص\بص.ت بأ%ذنابا، أ%ي ل أ%فعله أ%بداv. والف�ور': الظباء، ل يفرد لا

واحد من لفظها.



ويقال: فعلت' أ%مر. كذا وكذا من ف%و\ري أ%ي من ساعت، والف%و\ر': الوقت.
والف�ورة�: الك�وفة؛ عن كراع. وف%و\رة البل: س.رات'ه وم.ت\ن'ه؛ قال

الراعي:
،vفأ%ط}ل%ع.ت\ ف%و\ر.ة% الجام, جاف1لة
ل ت.د\ر, أ%ن_ى أ%تاها أ%و_ل� الذ©عر,

والف1يار': أ%حد جانب حائط لسان اليزان، ولسان اليزان الديدة الت
يكتنفها الف1ياران1، يقال ل4حدها ف1يار¬، والديدة� العتر,ضة الت فيها

اللسان ال1ن\ج.م'، قال: والك1ظام.ة� ال%ل}قة الت تمع فيها اليوط ف
طرف الديدة. ابن سيده: والف1ياران1 حديدتان تكتنفان لسان اليزان، وقد
ف�ر\ت'ه؛ عن ثعلب، قال: ولو ل ند الفعل لقضينا عليه بالواو ولعدمنا« ف

ي ر» متناسقة.
@فجز: الف%ج\ز': لغة ف الف%ج\س، وهو الت_ك%بeر.

@فحز: يقال رجل م'ت.ف%ح>ز أ%ي متعظم متفحش؛ حكاه الوهري عن ابن السكيت.
@فخز: الف%خ\ز' والت_ف%خeز': التعظم، ف%خ.ز. ف%خ\زاv وت.فخ_ز.:

�ف%خ.ر.، وقيل: تكب وتعظم. ال4صمعي: يقال من الك1ب\ر والف%خ\ر, ف%خ.ز. الرجل
وج.م.خ. وج.ف%خ. بعن واحد. ورجل م'ت.ف%خ>ز أ%ي متعظم متفحش؛ ويقال: هو

ي.ت.ف%خ_ز' علينا. ابن ال4عراب: يقال ف%خ.ز. الرجل� إ,ذا جاء
ب,ف%خ\ز,ه وف%خ\ز, غيه وك%ذ%ب. ف م'فاخ.ر.ت1ه، والسم الف%خ\ز'، بالزاي. أ%بو

عبيد: فرس ف%يخ.ز¬، بالاء والزاي، إ,ذا كان ض.خ\م. ال�ر\دان1.
@فرز: ف%ر.ز. الع.ر.ق. ف%ر\زاv، والف1ر\ز': الق1طعة� منه، والمع
أ%ف}راز¬ وف�ر'وز¬. والف1ر\ز.ة�: كالف1ر\ز,. وأ�ف}ر,ز. له ن.ص1يب'ه': ع'ز,ل%.

وقوله ف الديث: من أ%خ.ذ% ش.ف}عاv فهو له، ومن أ%خذ ف1ر\زاv فهو له؛ قيل
ف تفسيه قولن: قال الليث: الف1ر\ز' الف%ر\د'، وقال ال4زهري: ل أ%عرف

الف1ر\ز. الف%ر\د. والف1ر\ز' ف الديث: النصيب' الفر'وز'.
وقد ف%ر.ز\ت' الشيء وأ%ف}ر.ز\ت'ه إ,ذا قسمته. والف1رز': النصيب

vكان أ%و اثني: وف%ر.ز.ه' ي.ف}ر,ز'ه ف%ر\زا vال%ف}ر'وز' لصاحبه، واحدا
وأ%ف}ر.ز.ه: ماز.ه'. الوهري: الف%ر\ز' مصدر قولك ف%ر.ز\ت' الشيء أ%ف}ر,ز'ه إ,ذا

Dبالكسر. وفار.ز. فلن ،Dمنه ف1ر\ز.ة �عزلته عن غيه وم1ز\ت.ه، والق1طع.ة
شريكه أ%ي فاصله وقاطعه. قال بعض أ%هل اللغة: الف%ر\ز' قريب من

الف%ز\ر,، تقول:



ف%ر.ز\ت' الشيء من الشيء أ%ي فصلته. وتكلم فلن بكلم� فار,ز� أ%ي
ف%ص.ل% به بي أ%مرين. قال: ولسان فار,ز¬ ب.ي>ن¬؛ وأ%نشد:

إ,ن إ,ذا ما ن.ش.ز. ال�ناش1ز'،
ف%ر_ج. عن ع1ر\ض1ي ل1سانD فار,ز¬

القشيي: يقال للف�ر\ص.ة1 ف�ر\ز.ةD وهي الن_و\ب.ة. وأ%ف}ر.ز.ه الصيد'
أ%ي أ%مكنه فرماه من ق�ر\ب�. والف%ر\ز': الف%ر\ج' بي البلي، وقيل: هو

موضع مطمئن بي ر.ب\و.ت.ي\ن,؛ قال رؤبة يصف ناقة:
ك%م\ جاو.ز.ت\ من ح.د.ب� وف%ر\ز,

والف%ر\ز': ما اطمأ%ن� من ال4رض. والف%ر\ز.ة�: ش.قÒ يكون ف
الغ.ل}ظ1؛ قال الراعي:

،vفأ%ط}ل%ع.ت\ ف%ر\ز.ة الجام, جاف1ل%ة
ل ت.د\ر, أ%ن_ى أ%تاها أ%و�ل آهر

(*قوله «فاطلعت البيت» كذا بالصل.)
وال3ف}ر,يز': الط�ن\ف'، ومنه ثوب م.ف}ر'وز¬. قال أ%بو منصور:

ال3ف}ر,يز' إ,ف}ر,يز' الائط؛ معر�ب ل أ%صل له ف العربية؛ قال: وأ%ما
الط�ن\ف' فهو عرب مض.

التهذيب: الفار,ز.ة� طريقة تأ}خذ ف ر.م\ل%ة{ ف د.كاد1ك. ل%ي>ن.ة{
.vخ1ل}ق%ة Dكأ%نا ص.د\ع¬ من ال4رض منقاد طويل

وف%ر\و.ز. الرجل�: مات. والف1ر\زان�: معروف. وف%ي\ر'وز¬: اسم فارسي.
@فزز: الف%زe: ولد البقرة، والمع أ%ف}راز¬؛ قال زهي:

كما اس\ت.غاث% بس.ي\ء� ف%زe غ%ي\ط%ل%ة{،
خاف. الع'يون%، ول ي'ن\ظ%ر\ به ال%ش.ك'

وف%ز_ه ف%ز�اv وأ%ف%ز�ه: أ%فزعه وأ%زعجه وط%ي_ر فؤاد.ه، وكذلك
أ%ف}ز.ز\ت'ه؛ قال أ%بو ذؤيب:

والدهر' ل ي.ب\ق%ى على ح1د\ثان,ه،
ش.ب.ب¬ أ%ف%ز_ت\ه الك1لب' م'ر.و_ع'

واس\ت.ف%ز_ه من الشيء: أ%خرجه. واس\ت.ف%ز_ه: خ.ت.ل%ه حت أ%لقاه ف
م.ه\لكة. واس\ت.ف%ز_ه الوف' أ%ي استخفه. وف حديث صفي_ة: ل ي'غ\ض1ب'ه

شيء ول ي.س\ت.ف1زeه أ%ي ل يستخفه. ورجل ف%زÒ أ%ي خفيف. وف التنزيل
العزيز: واس\ت.فز,ز\ من استطعت منهم بصوتك؛ قال الفراء: أ%ي استخف بصوتك



ودعائك، قال: وكذلك قوله عز وجل: وإ,ن كادوا ل%ي.س\ت.ف1زeون.ك. من ال4رض
أ%ي ليست.خ1ف©ون.ك. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله لي.س\ت.ف1زeون.ك: أ%ي

ليقتلونك، رواه ل4هل التفسي؛ وقال أ%هل اللغة: كادوا لي.س\ت.خ1ف©ون.ك
إ,فزاعاv يملك على خفة ال%ر.ب. قال أ%بو عبيد: أ%ف}ز.ز\ت' القوم. وأ%فزعتهم

eوف%ص_ ي.ف1ص vا وف%ز,يزاìف%ز eر\ح' والاء� يف1ز�سواء. وف%ز� ال
ف%ص1يصاv: ن.د1ي. وسال با فيه.

والف�ز.ف1ز': الث�د\ي'؛ عن كراع. ابن ال4عراب: ف%ز\ف%ز. إ,ذا طرد
إ,نساناv وغيه. وف النوادر: اف}ت.ز.ز\ت' واب\ت.ز.ز\ت' واب\ت.ذ%ذ}ت' وقد

تباذ%ذ}نا وت.باز.ز\نا وقد ب.ذ%ذ}ت'ه وب.ز.ز\ت'ه وف%ز.ز\ت'ه إ,ذا
غ%ر.ر\ت.ه' وغ%ل%ب\ت.ه. وذ%كر الوهريe: وق%ع.د. م'س\ت.و\ف1زاv أ%ي غي

مطمئن.
@فطز: ف%ط%ز. الرجل� ف%ط}زاv: مات ك%ف%ط%س.

@فلز: الف1ل%زe والف1ل1زe والف�ل�زe: النeحاس ال4بيض تعل منه
الق�دور الع1ظام' ال�ف}ر.غ%ة� وال%او'نات'. والف1ل%زe والف1ل1زe: الجارة،

وقيل: هو جيع جواهر ال4رض من الذهب والفضة والنحاس وأ%شباهها وما يرمى
من خ.ب.ث1ها. وف حديث علي�، كرم ال وجهه: من ف1ل1ز> الل©ج.ي\ن,

والع1ق}يان1، وأ%صله الصلبة والشدة والغلظ، ورواه ثعلب: الف�ل�زe، ورواه
ابن ال4عراب بالقاف، وسيأ}ت ذكره. والف1ل1زe أ%يضاv، بالكسر وتشديد

الزاي: خ.ب.ث� ما أ�ذيب من الذهب والفضة والديد وما ي.ن\ف1يه الك1ي' ما
يذاب من جواهر ال4رض. وف الديث: كل© ف1ل1ز¼ أ�ذيب، هو من ذلك. ورجل

ف1ل1زÒ: غليظ شديد.
@فوز: الف%و\ز': الن_جاء� والظ�ف%ر' بال�م\ن,ي_ة والي,، فاز. به

ف%و\زاv وم.فازاv وم.فاز.ة%. وقوله عز وجل: إ,ن للمتقي م.فازاv ح.دائ1ق.
وأ%ع\ناباv؛ إ,نا أ%راد م'وج,بات م.فاو,ز ول يوز أ%ن يكون ال%فاز' هنا
اس\م. الوضع ل4ن الدائق وال4عناب لسن مواضع. الليث: الف%و\ز'

الظ�ف%ر' بالي والن_جاة� من الشر. يقال: فاز. بالي وفاز. من العذاب
وأ%فاز.ه' ال بكذا ففاز. به أ%ي ذهب به. وف التنزيل العزيز: فل

ت.ح\س.ب.ن_ه'م\ ب,م.ف%ازة{ من العذاب؛ قال الفراء: معناه ببعيد من العذاب، وقال
Dأ%بو إ,سحق: بن\جاة{ من العذاب، قال: وأ%صل ال%فاز.ة1 م.ه\ل%ك%ة

فتفاءلوا بالسلمة والف%و\ز,. ويقال: فاز. إ,ذا ل%ق1ي. ما ي'غ\ت.ب.ط�، وتأ}ويله



التباعد من الكروه. وال%فاز.ة� أ%يضاv: واحدة� الفاو,ز,، وسيت بذلك
ل4نا م.ه\ل%كة من ف%و_ز. أ%ي ه.ل%ك.، وقيل: سيت تفاؤلv من الف%و\ز,

الن_جاة1. وفاز. الق1د\ح' ف%و\زاv أ%صاب.، وقيل: خرج قبل صاحبه؛ قال
الطرماح:

vص'ل�واب\ن س.ب,يل� ق%ر.ي\ت'ه أ
من ف%و\ز, ق1د\ح� م.ن\س'وب.ة{ ت'ل�د'ه\

وإ,ذا تساهم القوم على ال%ي\س3ر, فكلما خرج ق1د\ح رجل قيل: قد فاز.
ف%و\زاv.والف%و\ز' أ%يضاv: اللك. فاز. ي.ف�وز' وف%و_ز. أ%ي مات؛ ومنه قول

كعب بن زهي:
ف%م.ن\ للق%واف ش.ان.ها من ي.ح'وك�ها،
إ,ذا ما ت.وى ك%ع\ب¬، وف%و_ز. ج.ر\و.ل�؟

يقول�، فل ي.ع\يا بشيء� ي.ق�ول�ه،
�ومن قائل1يها من ي'س3يء� وي.ع\م.ل

قوله شانا أ%ي جاء با شائنة أ%ي معيبة. وتوى: مات وكذا ف%و_ز.. قال
ابن بري: وقد قيل إ,نه ل يقال فو�ز فلن حت يتقدم الكلم. ك%لم¬ فيقال:

مات فلنD وف%و_ز. فلن بعده، يشبه بال�ص.لYي من اليل بعد
ال�ج.لYي. وج.ر\و.لD: يعن به ال�ط%ي\ئ%ة%؛ وقال الكميت:

وما ض.ر_ها أ%ن� ك%ع\باv ت.و.ى،
�وف%و_ز. من بعد1ه ج.ر\و.ل

قال ابن ال4عراب: فو_ز الرجل إ,ذا مات؛ وأ%نشد: 
(* قوله «فو�ز إل»

الذي ف ياقوت:
ل در� رافع أن اهتدى * فو�ز من قراقر إل سوى

خساv إذا ما سارها البس بكى * ما سارها من قبله انس يرى
ورواها ف قراقر على غي هذا الترتيب فقد�م وأخر وجعل بدل البس اليش.
ولعله روى بما اذ العن على كل صحيح، ث ان الؤلف استشهد بالبيت على
أن فو�ز بعن هلك وعبارة ياقوت: قراقر واد نزله خالد بن الوليد عند قصده

الشام وفيه قيل ل در إل ا هـ. ففو�ز فيه بعن مضى فالنسب ما ذكره
الؤلف بعد وهو الذي اقتصر عليه الوهري.)

ف%و_ز. من ق�راق1ر إ,ل س'و.ى



خ.م\ساv، إ,ذا ما ركب ال1بس' ب.ك%ى
ويقال للرجل إ,ذا مات: قد ف%و_ز. أ%ي صار ف م.فاز.ة{ ما بي الدنيا

والخرة من البزخ المدود؛ وف حديث س.ط1يح:
أ%م\ فاز. فاز\ل%م_ به ش.أ}و' الع.ن.ن\

أ%ي مات. قال ابن ال4ثي: ويروى بالدال، وقد تقدم. ويقال: ف%و_ز.
الرجل بإ,بله إ,ذا ركب با ال%ف%از.ة%؛ ومنه قول الراجز:

ف%و_ز. من ق�راق1ر إ,ل س'و.ى
vبعيدا vوها ماءان لكلب. وف حديث كعب بن مالك: واس\ت.ق}ب.ل% سفرا

وم.فازاv؛ ال%فاز' وال%فاز.ة�: الب.ر>ي_ة� الق%ف}ر'، وتمع ال%فاو,ز..
ويقال: فاو.ز\ت' بي القوم وفار.ض\ت' بعن واحد. وال%فاز.ة: ال%ه\ل%كة

على الت_ط%يeر، وكل© ق%ع\ر� م.فاز.ةD؛ وقيل: ال%فاز.ة� والف%لة إ,ذا
كان بي الاءين ر,ب\ع¬ من و,ر\د1 ال3بل وغ1بÒ من سائر الاشية، وقيل:

هي من ال4رضي ما بي الر>ب\ع من و,ر\د1 ال3بل, من الغ1ب> من و,رد1
غيها من سائر الاشية، وهي الف%يفاة�، ول يعرف أ%بو زيد الف%ي\ف.. ابن

ال4عراب: سيت الصحراء مفاز.ة ل4ن من خرج منها وقطعها فاز. وقال ابن
شيل: الفازة الت ل ماء فيها وإ,ذا كانت ليلتي ل ماء فيها فهي م.فازة
وما زاد على ذلك كذلك، وأ%ما الليلة واليوم فل يعد� م.فازة. قال ابن

ال4عراب: سيت الفازة من ف%و_ز. الرجل إ,ذا مات. ويقال: ف%و_ز. إ,ذا
مضى. وف%و_ز. ت.ف}و,يزاv: صار إ,ل ال%فازة، وقيل: ركبها ومضى فيها،

وقيل: ف%و_ز. خرج من أ%رض إ,ل أ%رض كهاج.ر.. وت.ف%و_ز.: ك%ف%و_ز.؛ قال
النابغة العدي:

ض.لل خ.و,ي� إ,ذ ت.ف%و_ز. عن ح1مÝى،
لي.ش\ر.ب. غ1بìا بالن>باج, ون.ب\ت.ل

(* قوله« بالنباج» ونبتل» ها اسا موضعي كما ف ياقوت.)
وفاز. الرجل� وف%و_ز.: هلك؛ وقيل: إ,ن ال%فازة مشتقة من هذا، وال4ول

أ%شهر وإ,ن كان الخر أ%قيس.
والف%از.ة�: بناء من خ1ر.ق� وغيها تبن ف العساكر، والمع فاز¬،

وأ%لفها مهولة النقلب؛ قال ابن سيده: ولكن أ%حلها على الواو ل4ن بدلا من
الواو أ%كثر من الياء، وكذلك إ,ذا ح.ق�ر. سيبويه شيئاv من هذا النحو
�أ%و ك%س_ر.ه حله على الواو أ%خذاv بال4غلب. قال الوهري: والفاز.ة



م1ظ%ل�ةD تد� بعمود، ع.ر.بÒ فيما أ�رى.
@فأس: الف%أ}س': آلة من آلت الديد ي'ح\ف%ر' با وي'قط%ع، أ�نثى، والمع

أ%ف}ؤ'س وفؤ'وس، وقيل، تمع ف�ؤ'وساv على ف�ع\ل�.
وفأ%س.ه ي.فأ%س'ه ف%أ}ساv: قطع.ه بالف%أ}س. قال أ%بو حنيفة: فأ%س.

الشجرة ي.فأ%س'ها فأ}ساv ضربا بالفأ}س، وفأ%س. الشبة%: ش.ق�ها بالفأ}س.
التهذيب: الفأ}س الذي ي'ف}ل%ق به الط%ب، يقال: فأ%س.ه يفأ%س'ه أ%ي

Dص'ولا وإ,ن_ها ل%ن.خ\ل�ي.ف}ل1ق�ه. وف الديث: ولقد رأ%يت الف�ؤ'وس ف أ
�ع'مÒ؛ هي جع الف%أ}س، وهو مهموز، وقد ي'خ.ف�ف. وف%أ}س اللYجام: ال%ديد.ة

القائمة� ف ال%ن.ك، وقيل: هي الديدة العترضة فيه؛ قال ط�ف%يل:
ي'رادى على ف%أ}س, اللYجام,، كأ%ن_ما
ت'رادى ب,ه م.ر\ق%اة� ج,ذ}ع� م'ش.ذ�ب,

وف%أ%س\ته: أ%صبت فأ}س رأ}س1ه. وف الديث: ف%ج.ع.ل إ,ح\دى ي.د.يه ف
فأ}س رأ}سه؛ هو طر.ف م'ؤ.خ1ر,ه ال�ش\ر,ف' على الق%فا. وجع'ه أ%ف}ؤ'س ث

ف�ؤ'وس. التهذيب: وفأ}س اللYجام الذي ف وس.ط الش.ك1يم.ة بي
ال1س\ح.ل%ي\ن. وقال ابن شيل: الف%أ}س' الديدة القائمة ف الش_ك1يمة. وف%أ}س

الرأ}س: ح.ر\ف الق%م.ح\د'و.ة ال�ش\ر,ف على الق%فا، وقيل: ف%أ}س الق%فا
مؤ.خ_ر الق%م.ح\د'و.ة. وف%أ}س' الف%م,: طر.فه الذي فيه ال4سنان؛

وقوله:يا صاح, أ%ر\ح1ل} ضام1رات الع1يس,،
واب\ك1 على ل%ط}م ابن خ.ي, الف�ؤ'وس,

قال: ل أ%دري أ%هو لمع ف%أ}س� كقولم ر'ؤ'وس ف جع رأ}س أ%م هي من
غي هذا الباب من تركيب ف و س.

@فجس: الليث: الف%ج\س' والت.ف%جeس ع.ظ%مة وت.ك%ب�ر وتطاو'ل؛ وأ%نشد:
ع.س\راء حي ت.ر.د_ى من ت.ف%جeس3ها،

�وف ك1وار.ت1هامن ب.غ\ي,ها م.ي.ل
وف%ج.س. ي.ف}ج'س'، بالضم، ف%ج\ساv وت.ف%ج_س: تكب�ر وتعظ9م وف%خ.ر؛ قال

العجاج:
إ,ذا أ%راد خ'ل�قاv ع.ف%ن\ق%سا،

أ%ق%ر_ه الناس'، وإ,ن ت.ف%ج_سا
ابن ال4عراب: أ%فج.س. الرج'ل إ,ذا اف}ت.خ.ر بالباطل. وت.ف%ج_س

:vالس_حاب بالط%ر: تفت_ح؛ قال الشاعر يصف سحابا



م'ت.س.ن>م س.ن.مات1ها م'ت.ف%ج>س¬،
بال%د\ر, ي.م\ل� أ%ن\ف�ساv وع'ي'ونا

@فحس: الف%ح\س: أ%خذ�ك الشيء4 من يدك بلسان,ك وف%م1ك من الاء وغيه.
وأ%ف}ح.س. الرجل� إ,ذا س.ح.ج. شيئاv بعد شيء.

@فدس: ابن ال4عراب: أ%ف}د.س. الرج'ل� إ,ذا صار ف بابه الف1د.س.ة، وهي
الع.ناك1ب. وقال أ%بو عمرو: الف�د\س الع.ن\ك%ب'وت وهي ال%ب'ور'

والث©ط}أ%ة. قال ال4زهري: ورأ%يت بال%ل}صاء د.ح\لv ي'عرف بالف1د.س1ي�. قال:
ول أ%دري إ,ل أ%ي شيء ن'سب.

@فدكس: الف%د.و\ك%س': الشديد، وقيل: الغل1يظ الاف. والف%د.و\ك%س':
ال4سد مثل الد_و\كس. وف%د.و\ك%س: ح.ي� من ت.غ\ل1ب؛ التمثيل لسيبويه

والتفسي للسياف. الصحاح: ف%د.و\ك%س ر.ه\ط ال4خطل الشاعر، وهم من بن ج'ش.م
بن بكر.

@فرس: الف%ر.س: واحد اليل، والمع أ%فراس، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء،
ول يقال لل�نثى فيه ف%ر.سة؛ قال ابن سيده: وأ%صله التأ}نيث فلذلك قال

سيبويه: وتقول ثلثة أ%فراس إ,ذا أ%ردت الذكر، أ%لزموه التأ}نيث وصار ف
كلمهم للمؤنث أ%كثر منه للمذكر حت صار بنزلة القد.م؛ قال: وتصغيها
ف�ر.ي\س ناد1ر، وحكى ابن ج,ن ف%ر.س.ة. الصحاح: وإ,ن أ%ردت تصغي الف%رس

ال�نثى خاصة ل تق�ل إ,ل ف�ر.يس.ة، بالاء؛ عن أ%ب بكر بن السراج،
والمع أ%فراس، وراكبه فارس مثل لبن وتام1ر. قال ابن السكيت: إ,ذا كان الرجل

على جافر�، ب,ر\ذ%و\ناv كان أ%و فر.ساv أ%و بغ\لv أ%و حاراv، قلت: مر_
بنا فارس على بغل ومر� بنا فارس على حار؛ قال الشاعر:

وإ,ن امرؤ¬ للخ.يل عندي م.زي_ة،
على فار,س الب,ر\ذ%و\ن1 أ%و فارس الب.غ\ل,

وقال عمارة بن عقيل بن بلل بن جرير، ل أ%قول لصاحب البغل فارس ولكن
أ%قول بغ_ال، ول أ%قول لصاحب المار فارس ولكن أ%قول ح.م�ار. والفر.س:

نم معروف ل�شاكلته الفرس ف ص'ورته. والفارس: صاحب الفر.س على إ,رادة
النس.ب، والمع ف�ر\سان وف%وارس، وهو أ%ح.د' ما شذ� من هذا الن_وع فجاء

ف الذكر على ف%واع1ل؛ قال الوهري ف جعه على ف%وارس: هو شاذ ل ي'قاس
عليه ل4ن فواعل إ,نا هو جع فاعلة مثل ضاربة وض.وار,ب، وجع فاعل إ,ذا

كان صفة للمؤنث مثل حائض وح.وائض، أ%و ما كان لغي الدمي�ي مثل جل



بازل وجال ب.واز,ل وجل عاض1ه وجال ع.واض1ه وحائ1ط وحوائ1ط، فأ%ما مذك9ر
ما ي.عق1ل فلم ي'جمع عليه إ,ل ف%وار,س وه.والك ون.واك1س، فأ%ما فوار,س

فل4نه شيء ل يكون ف الؤنث فلم ي'خ.ف\ فيه الل9ب\س، وأ%ما هوالك فإ,نا
جاء ف الثل هال1ك ف ال%وال1ك ف%ج.رى على ال4صل ل4نه قد ييء ف

ال4مثال ما ل ييء ف غيها، وأ%ما نواك1س فقد جاء ف ضرورة الش>ع\ر.
والف�رسان: الفوارس؛ قال ابن سيده: ول ن.سم.ع امرأ%ة فار,سة، والصدر

الف%راسة والف�ر'وسة، ول ف1ع\ل له. وحكى اللحيان وحده: ف%ر.س وف%ر'س إ,ذا
صار فارساv، وهذا شاذ. وقد فار.سه م'فار.سة إ,ذا صار فارساv، وهذا شاذ.

وقد فار.سه م'فار.سة وف1راساv، والف%راسة، بالفتح، مصدر قولك رجل فار,س على
اليل. ال4صمعي: يقال فار,س بي�ن الف�ر'وسة والف%راسة والف�ر'وس1ي�ة،

وإ,ذا كان فارساv ب,ع.ي\ن,ه ون.ظ%ر,ه فهو بي�ن الف1راسة، بكسر الفاء،
ويقال: إ,ن فلناv لفارس بذلك ال4مر إ,ذا كان عالاv به. ويقال: اتقوا

ف1راسة الؤمن فإ,نه ينظر بنور الل�ه.
وقد فر'س فلن، بالضم، ي.ف}ر'س ف�ر'وسة وف%راسة إ,ذا ح.ذ1ق. أ%مر اليل.
قال: وهو ي.ت.ف%ر_س إ,ذا كان ي'ري الناس. أ%نه فارس على اليل. ويقال:

هو ي.ت.ف%ر_س إ,ذا كان ي.ت.ث%ب_ت' وينظر'. وف الديث: أ%ن رسول
الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، ع.رض يوماv اليل% وعنده ع'ي.ي\نة بن ح1صن

الف%زاري فقال له: أ%نا أ%علم باليل منك، فقال ع'يينة: وأ%نا أ%علم بالرجال
منك، فقال: خيار الر>جال الذين ي.ض.ع'ون أ%سيافهم على ع.وات1ق1هم

وي.ع\ر'3ض'ون ر,ماحهم على مناكب خيلهم من أ%هل ند، فقال النب، صلى الل�ه عليه
وسلم: كذبت.؛ خ1يار' الرجال أ%هل اليمن، ال3يان ي.مان{ وأ%نا ي.مان{،

وف رواية أ%نه قال: أ%نا أ%فر.س' بالرجال؛ يريد أ%ب\ص.ر' وأ%عر.ف'.
يقال: رجل فارس بي>ن الف�روسة والف%راسة ف اليل، وهو الث©بات عليها

وال1ذ}ق' بأ%مرها. ورجل فارس بال4مر أ%ي عال به بصي.
والف1راسة، بكسر الفاء: ف الن_ظ%ر والت_ث%بeت والتأ%مل للشيء وابص.ر
به، يقال إ,نه لفارس بذا ال4مر إ,ذا كان عالاv به. وف الديث:

ع.لYم'وا أ%ولدكم الع.و\م والف%راسة؛ الف%راس.ة، بالفتح: الع1لم بركوب اليل
ورك}ض1ها، من الف�ر'وسي_ة، قال: والفارس الاذق با ي'مارس من ال4شياء

كلها، وبا سي الرجل فارساv. ابن ال4عراب: فار,س ف الناس بي>ن
الف1راسة والف%راسة، وعلى الدابة بي>ن الف�ر'وس1ي_ة، والف�روسة� لغة فيه،



.vوالف1راسة، بالكسر: السم من قولك تفر_س\ت فيه خيا
وتفر_س فيه الشيء4: توس_م.ه. والسم الف1راس.ة، بالكسر. وف الديث:

ات_ق�وا ف1راس.ة الؤمن؛ قال ابن ال4ثي: يقال بعني.ي: أ%حدها ما دل
ظاهر' الديث عليه وهو ما ي'وق1ع'ه الل�ه تعال ف قلوب أ%وليائه

في.علمون أ%حوال بعض الناس بن.و\ع من الك%رامات وإ,صابة الظن� وال%د\س،
والثان ن.و\ع ي'ت.ع.ل%م بالدلئل والت_جارب وال%ل}ق وال4خ\لق فت'عر.ف به

أ%حوال الناس، وللناس فيه تصانيف كثية قدية وحديثة، واستعمل الزجاج منه
�أ%فعل فقال: أ%ف}ر.س الناس أ%ي أ%جودهم وأ%صدقهم ف1راسة ثلثةD: امرأ%ة

العزيز ف يوسف، على نبينا وعليه الصلة والسلم، وابنة� ش'ع.ي\ب ف
موسى، على نبينا وعليهم الصلة والسلم، وأ%بو بكر ف تولية عمر بن الطاب،

رضي الل�ه عنهما. قال ابن سيده: فل أ%دري أ%هو على الفعل أم هو من باب
أ%ح\ن.ك' الش_ات.ي\ن,، وهو ي.ت.ف%ر_س أ%ي ي.تث%ب_ت وينظر؛ تقول منه:

رجل فار,س الن_ظ%ر. وف حديث الضحاك ف رجل آل من امرأ%ته ث طلقها قال:
ها ك%ف%ر.س.ي\ ر,هان{ أ%يeهما سب.ق أ�خ1ذ به؛ تفسيه أ%ن الع1د_ة، وهي

ثلث ح1ي.ض أ%و ثلثة أ%طهار، إ,ن1 ان\ق41ض.ت ق%بل% انقضاء إ,يلئه وهو
أ%ربعة أ%شهر فقد بانت منه الرأ%ة بتلك التطليقة، ول شيء عليه من

ال3يلء ل4ن ال4ربعة أ%شهر تنقضي وليست له بزوج، وإ,ن مضت ال4ربعة أ%شهر
وهي ف الع1د�ة بانت منه بال3يلء مع تلك التطليقة فكانت اثنتي،

فج.ع.ل%هما ك%ف%ر.س.ي\ ر,هان يتسابقان إ,ل غاية.
وف%ر.س. الذ%بيح.ة ي.ف}ر,س'ها ف%ر\ساv: قطع ن,�خاع.ها، وف%ر_س.ها

ف%ر\ساv: فص.ل ع'ن'قها ويقال للرجل إ,ذا ذبح فن.خ.ع: قد ف%ر.س، وقد ك�ر,ه
الف%ر\س ف الذ9بيح.ة؛ رواه أ%بو عبيدة بإ,سناده عن عمر، قال أ%بو عبيدة:

الف%ر\س هو الن_خ\ع'، يقال: ف%ر.س\ت الشاة ون.خ.ع\ت'ها وذلك أ%ن ت.نت.هي
بالذبح إ,ل الن3eخاع، وهو ال%ي\ط� الذي ف ف%قار الصeل}ب م'ت_ص1ل

بالفقار، فنهى أ%ن ي'ن\تهى بالذبح إ,ل ذلك الوضع؛ قال أ%بو عبيد: أما
الن_خ\ع فعلى ما قال أ%بو عبيدة، وأ%ما الف%ر\س فقد خ'ولف فيه فقيل: هو الكسر

كأ%نه نى أ%ن ي'ك}س.ر. عظم' رقبة الذبيحة قبل أ%ن ت.ب\ر'د.، وبه
س'م>يت ف%ريسة ال4سد ل1ل}كسر. قال أ%بو عبيد: الف%ر\س، بالسي، الكسر،

وبالصاد، الشق. ابن ال4عراب: الفرس أ%ن ت'د.ق� الرقب.ة قبل أ%ن ت'ذ}ب.ح الشاة
وف الديث: أ%م.ر. م'ناد1ي.ه فناد.ى: ل ت.ن\خ.ع'وا ول ت.ف}ر,سوا.



وف%ر.س. الشيء4 ف%ر\ساv: د_ق%ه وك%س.ر.ه'؛ وف%ر.س. الس_ب'ع' الشيء4
يفر,س'ه ف%ر\ساv. واف}ت.ر.س. الد_ابة: أ%خذه فد.ق_ ع'ن'ق%ه؛ وف%ر_س. الغ.نم:
أ%كثر فيها من ذلك. قال سيبويه: ظ%ل� ي'ف%ر>س'ها وي'ؤ.كYل�ها أ%ي
ي'كث1ر ذلك فيها. وس.ب'ع¬ ف%ر_اس: كثي الفتراس؛ قال الذل:

يا م.ي� ل ي'ع\ج,ز ال4يام. ذ�و ح1ي.د{،
ف ح.و\م.ة1 ال%و\ت1، ر.و_ام¬ وف%ر_اس'

(* قوله «يا مي إل» تقدم ف عرس: يا مي ل يعجز ال4يام مترئ ف حومة
الوت رزام وفر_اس).

وال4صل ف الف%ر\س د.قe الع'ن'ق، ث ك%ث�ر. حت ج'ع1ل كل قتل ف%ر\ساv؛
يقال: ث%و\ر ف%ر,يس وبقرة ف%ريس. وف حديث يأ}جوج ومأ}جوج: إ,ن الل�ه

ي'ر\س1ل الن>غ.ف عليهم في'ص\ب,ح'ون ف%ر\س.ى أ%ي ق%ت\ل%ى، الواحد ف%ر,يس¬،
من ف%ر.س. الذئب الشاة وافترسها إ,ذا قتلها، ومنه ف%ر,يسة ال4سد.

وف%ر\س.ى: جع فريس مثل ق%ت\لى وق%ت1يل.قال ابن الس>كYيت: وف%ر.س. الذئب'
الشاة ف%ر\ساv، وقال النضر بن ش'م.يل: يقال أ%كل الذئب الشاة ول يقال
اف}ت.ر.سها. قال ابن السكيت: وأ%ف}ر.س. الراعي أ%ي ف%ر.س. الذئب شاة من

غ%ن.مه. قال: وأ%ف}ر.س. الرجل� ال4سد. ح1مار.ه إ,ذا تركه له ل1ي.ف}ت.ر,س.ه
وي.ن\ج'و. هو. وف%ر_سه الشيء4: ع.ر_ض.ه له ي.ف}تر,سه؛ واستعمل العجاج ذلك

ف النeع.ر, فقال:
ض.ر\باv إ,ذا ص.اب. اليآف1يخ. اح\ت.ف%ر\،

ف الام, د'خ\لناv ي'ف%ر>س\ن. النeع.ر\
أ%ي أ%ن9 هذه الراحات واسعة، فهي تكYن النeع.ر ما ت'ر,يده منها؛
واستعمله بعض الشeعراء ف ال3نسان فقال، أ%نشده ابن ال4عراب:

vون ف الك%واع1ب, ر.اعيا�قد أ%ر\س.ل
ف%ق%د\، وأ%ب، ر.اع1ي الك%واع1ب,، أ%ف}ر,س'

(* قوله «أفرس مع قوله ف البيت بعده ان تفرسا» كذا بالصل، فإن صحت
الرواية ففيه عيب الصراف)

،vأ%ت.ت\ه' ذ1ئاب¬ ل ي'بال1ي ر.اع1يا
وك�ن_ ذ1ئاباv ت.ش\ت.ه,ي أ%ن ت'ف%ر_سا

أ%ي كانت هذه النساء م'ش\ت.ه,يات للت_ف}ر,يس فجعله'ن_ كالس_وام, إ,ل
أ%نن_ خال%ف}ن الس_وام ل4ن� الس_وام ل تشتهي أ%ن ت'ف%ر>س.، إ,ذ



ف ذلك ح.ت\ف�ها، والنساء ي.ش\ت.ه,ي ذلك لا فيه من لذ�تن�، إ,ذ}
ف%ر\س الرجال النساء ههنا إ,نا هو م'واص.ل%ت'ه'ن_؛ وأ%ف}ر,س' من قوله:

ف%ق%د\، وأ%ب راع1ي الك%واع1ب,، أ%ف}ر,س'
موضوع موضع ف%ر.س\ت كأ%نه قال: فقد ف%ر.س\ت'؛ قال سيبويه: قد ي.ض.عون

أ%ف}ع.ل� موضع ف%ع.ل}ت ول ي.ض.ع'ون ف%ع.ل}ت' ف موضع أ%ف}ع.ل إ,ل ف
م'جازاة نو إ,ن ف%ع.ل}ت. ف%ع.ل}ت'. وقوله: وأ%ب خ.ف}ض¬ بواو الق%س.م،

وقوله: ر.اع1ي الكواع1ب يكون حالv من الت_اء القد_رة، كأ%نه قال: ف%ر.س\ت
ر.اع1ياv للكواعب أ%ي وأ%نا إ,ذ ذاك كذلك، وقد يوز أ%ن يكون قوله و.أ%ب

م'ضافاv إ,ل راع1ي الكواع1ب وهو يريد ب,ر.اعي الك%واع1ب ذات.ه':
vأ%ت.ت\ه' ذ1ئاب¬ ل ي'بالي ر.اع1يا

أ%ي رجال� س'وء ف�ج_ارÒ ل ي'بال�ون من ر.ع.ى هؤلء النساء فنالوا
منهن� إ,راد.ت.ه'م وهواه'م\ ون,ل}ن. منهم مثل% ذلك، وإ,نا ك%ن.ى بالذYئاب
عن الرجال ل4ن الزeناة خ'ب.ثاء كما أ%ن الذئاب خ.بيثة، وقال ت.ش\ت.ه,ي

على البالغة، ولو ل ي'ر,د ال�بال%غة لقال تريد أ%ن ت'ف%ر>س مكان
ت.ش\ت.ه,ي، على أ%ن الشهوة أ%بلغ من ال3رادة، والعقلء م'ج\مع'ون على أ%ن

الش_هوة غي ممودة الب.ت_ة. فأ%ما الراد فم1ن\ه ممود ومنه غي ممود.
والف%ريس.ة والف%ر,يس': ما ي.ف}ر,س'ه؛ أ%نشد ثعلب:

خاف�وه خ.و\ف. الليث1 ذي الف%ر,يس
وأ%فرسه إ,ياه: أ%لقاه له ي.ف}ر,س'ه. وف%ر.س.ه ف%ر\س.ةv ق%بيحة: ض.ر.به

فدخل ما بي و,ر\ك%ي\ه وخرج.ت\ س'ر_ته.
وال%ف}ر'وس': الكس'ور الظهر. وال%ف}روس والفزور والف%ريس':

ال4ح\د.ب. والف1ر\س.ة: ال%د\ب.ة، بكسر الفاء. والف1ر\س.ة: الر>يح الت
ت'ح\د1ب، وحكاها أ%بو ع'ب.يد بفتح الفاء، وقيل: الف1ر\س.ة ق%ر\حة تكون ف

ال%د.ب، وف الن_وبة أ%على 
(* قوله «وف النوبة أ%على» هكذا ف ال4صل، ولعل

فيه سقطاv. وعبارة القاموس وشرحه ف مادة فرص: والفرصة، بالضم، التوبة
والشرب، نقله الوهري، والسي لغة، يقال: جاءت فرصتك من البئر أ%ي نوبتك.)،

وذلك مذكور ف الصاد أ%يضاv. والف%ر\ص.ة: ريح ال%د.ب، والف%ر\س: ريح
ال%د.ب. ال4صمعي: أ%صابته ف%ر\س.ة إ,ذا زالت ف%ق}رة من ف%قار ظهره، قال:

وأ%م�ا الر>يح الت يكون منها ال%د.ب فهي الف%ر\ص.ة، بالصاد. أ%بو زيد:



الف1رس.ة ق%ر\ح.ة تكون ف الع'ن'ق ف%ت.ف}ر,سها أ%ي تدقها؛ ومنه ف%ر.س\ت'
ع'ن'قه. الصحاح: الف%ر\س.ة ريح تأ}خذ� ف الع'ن'ق ف%ت.ف}ر,س'ها. وف حديث

ق%ي\ل%ة: ومعها ابنة لا أ%ح\د.ب.ها الف1ر\س.ة أ%ي ريح الد.ب في.صي
صاحبها أ%ح\د.ب. وأ%صاب ف�ر\س.ت.ه أ%ي ن'ه\ز.ته، والصاد فيها أ%عرف.

.vوف%راسا vناه'م، وقد س.م_ت العر.ب ف1راسا�وأ%بو ف1راس�: من ك
والف%ر,يس': ح.ل}ق%ة من خ.شب معطوفة ت'ش.دe ف رأ}س ح.ب\ل؛ وأ%نشد:

،vفلو كان% الر>شا م1ئ%ت.ي\ن, باعا
ل%كان م.مرe ذلك ف الف%ر,يس,

الوهري: الف%ريس ح.ل}ق%ة من خ.شب يقال لا بالفارسي_ة ج.ن\ب.
والف1ر\ناس، مثل الف1ر\صاد: من أ%ساء ال4سد مأ}خوذة من الف%ر\س,، وهو

دق� الع'ن'ق، نونه زائدة عند سيبويه. وف الصحاح: وهو الغليظ الر_قبة.
وف1ر\ن.و\س: من أ%سائه؛ حكاه ابن جن وهو بناء ل يكه سيبويه. وأ%سد

ف�ران,س كف1ر\ناس: ف�عان,ل من الف%ر\س، وهو ما شذ� من أ%بنية الكتاب.
وأ%بو ف1راس: ك�نية ال4سد.

والف1رس، بالكسر: ضرب من الن_بات، واخت.ل%ف ال4عراب فيه فقال أ%بو
الكار,م: هو الق%ص\قاص، وقال غيه: هو ال%ب.ن¬، وقال غيه: هو

الش�1ر\ش.3ر'، وقال غيه: هو الب.ر\و.ق'.
ابن ال4عراب: الف%راس تر أ%سود وليس بالش>ه\ر,يز,؛ وأ%نشد:

vوا الف%راس. رأ%يت شاما�إ,ذا أ%كل
على ال4ن\ثال منهم\ والغ'ي'وب,

قال: وال4ن\ثال الت>لل.
وفار,س': الف�ر\س'، وف الديث: وخ.د.م.ت\هم فار,س' والرeوم؛ وب,لد'

الف�ر\س أ%يضاv؛ وف الديث: كنت شاك1ياv بفارس فكنت' أ�صلي قاعدا فسأ%لت
عن ذلك عائشة؛ يريد بلد. فار,س، ورواه بعضهم بالنون والقاف جع ن,ق}ر,س،

وهو ال4ل العر'وف ف ال4قدام، وال4ول الصحيح. وفار,س: بلد¬ ذو
ج,يل، والنسب إ,ليه فارسي�، والمع ف�ر\س؛ قال ابن م'ق}ب,ل:

طاف%ت به الف�ر\س' حت ب.د_ ناه1ض'ها
وف%ر\س¬: بلد؛ قال أ%بو بثينة:

،vوهم ب,ن.ص\ل, الس_يف ضر\با�فأ%ع\ل
وقلت': لعل�هم أ%صحاب' ف%ر\س,



ابن ال4عراب: الف%رسن التفسي 
(* قوله «الفرسن التفسي» هكذا ف

الصل.)، وهو بيان� وتفصيل� الكتاب. وذ�و الف%وار,س: موضع؛ قال ذو
الرeم_ة:أ%م\سى ب,و.ه\ب,ي. م'ج\ت.ازاv ل1ط1ي_ت1ه1،

م1ن\ ذ1ي الف%وار,س، ت.د\ع'وا أ%نف%ه الر>ب.ب'
وقوله هو:

إ,ل ظ�ع\ن� ي.ق}ر,ض\ن. أ%ج\واز. م'ش\ر,ف{،
ش1مالv، وعن أ%ي\مان,ه,ن_ الف%وار,س'

يوز أ%ن يكون أ%راد ذ�و الف%وار,س. وت.ل© الف%وارس: موضع معروف، وذكر
أ%ن� ذلك ف بعض نسخ الصنف، قال وليس ذلك ف النسخ كلها. وبالد_ه\ناء

ج,بال من الر_م\ل تسم_ى الف%وار,س؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يتها.
والف1ر\س1ن'، بالنون، للبعي: كالاف1ر للدابة؛ قال ابن سيده: الف1ر\س1ن

ط%رف خ'ف� البعي، أ�نثى، حكاه سيبويه ف الثلثي، قال: والمع ف%راس1ن،
ول يقال ف1ر\س1نات كما قالوا خ.ناص1ر ول يقولوا خ1ن\ص1رات. وف

الديث: ل ت.ح\ق1ر.ن� من العروف شيئاv، ولو ف1ر\س1ن شاة. الف1ر\س1ن: ع.ظ}م
قليل اللحم، وهو خ'ف� البعي كالافر للدابة، وقد يستعار للش_اة فيقال
ف1ر\س1ن شاة، والذي للش�اة هو الظYل}ف، وهو ف1ع\ل1ن والنون زائدة، وقيل

أ%صلية ل4نا من ف%ر.س\ت.
وف%ر.سان، بالفتح: لق%ب قبيلة. وف1راس بن غ%ن\م: قبيلة، وف1راس بن عامر

كذلك.
@فردس: الف1ر\د.و\س': الب'ستان؛ قال الفر_اء: هو عر.ب�. قال ابن سيده:
الف1ر\د.و\س الوادي ال%ص1يب عند العرب كالب'ستان، وهو ب,ل1سان الرeوم

الب'س\تان. والف1ر\د.و\س: الر_و\ضة؛ عن السياف. والف1ر\د.و\س: خ'ض\رة
ال4ع\ناب. قال الزجاج: وحقيقته أ%نه البستان الذي يمع ما يكون ف

الب.ساتي، وكذلك هو عند أ%هل كل لغة. والف1ر\د.و\س': ح.ديقة ف النة. وقوله
تعال: وتقد_س. الذين ي.ر,ثون الف1ر\د.و\س هم فيها خال1د'ون؛ قال الزجاج:

ر'وي أ%ن الل�ه عز وجل جعل لكل امرئ� ف النة بيتاv وف النار
ب.ي\تاv، فمن ع.م1ل% ع.م.ل أ%هل النار و.ر,ث% بيت.ه، ومن عمل ع.م.ل أ%هل النة

و.ر,ث بيته؛ والف1ر\د.و\س أ%صله ر'ومي� عر�ب، وهو الب'ستان، كذلك جاء ف
التفسي. والعر.ب ت'سم>ي الوضع الذي فيه ك%ر\م: ف1ر\د.و\ساv. وقال أ%هل



اللغة: الف1ر\د.و\س مذكر وإ,نا أ�نث ف قوله تعال: هم فيها، ل4نه
ع.ن به النة. وف الديث: نسأ%لك الف1ر\د.و\س ال4على. وأ%هل الشأ}م

يقولون لل}ب.ساتي والك�روم: الف%راديس؛ وقال الليث: ك%ر\م م'ف%ر\د.س أ%ي
م'ع.ر_ش؛ قال العجاج:

وك%ل}ك%لv وم.ن\ك1باv م'ف%ر\د.سا
قال أ%بو عمرو: م'ف%ر\د.ساv أ%ي م.ح\ش'و�اv م'ك}ت.ن,زاv. ويقال

ل1ل}ج'ل�ة إ,ذا ح'ش1ي.ت\: ف�ردست، وقد قيل: الف1ر\د.و\س ت.عر,ف�ه العرب؛ قال
أ%بو بكر: ما يدل أ%ن الف1ر\د.وس بالعربية قول حسان:

وإ,ن ث%واب. الل�ه كل� م'و.ح>د{
ج,نانD م1ن الف1ر\د.و\س، فيها ي'خ.ل�د'

وف1ر\د.و\س: اسم ر.و\ضة دون الي.مامة. والف%راديس': موضع بالشام؛ وقوله:
ن.ح1نe إ,ل الف1ر\د.و\س، والب,ش\ر' د'ونا،
وأ%ي\هات. من أ%و\طان,ها ح.و\ث� ح.ل�ت1

يوز أ%ن يكون موضعاv وأ%ن يعن به الوادي ال�خ\ص1ب. وال�ف%ر\د.س:
العر_ش من الك�ر'وم. وال�ف%ر\د.س: الع.ريض الص_د\ر. والف%ر\د.سة:

الس3ع.ة.
وف%ر\د.س.ه: صر.عه. والف%ر\د.س.ة أ%يضاv: الص_ر\ع القبيح؛ عن كراع.

ويقال: أ%خذه ف%ف%ر\د.س.ه إ,ذا ضر.ب به ال4رض.
@فرطس: الف�ر\ط�وس: ق%ض1يب ال1ن\زير والفيل,. والف%ر\ط%سة: م.دeها

إ,ياه.
وف1ن,طيس.ة ال1نزير: خ.ط}م'ه، وهي الف1ر\ط1يس.ة. والف%ر\ط%س.ة: ف1ع\ل�ه
إ,ذا مد_ خ'ر\ط�وم.ه؛ قال أ%بو سعيد: ف1ن\ط1يس.ته وف1ر\ط1يس.ته أ%نفه.

الوهري: ف�رط�وس.ة النزير أ%نفه. والف1ر\ط1يس.ة: الف%ي\ش.لة. وأ%نف
ف1ر\طاس: عريض. ال4صمعي: إ,نه ل%م.ن,يع الف1ن\ط1يسة والف1ر\ط1يسة وال4رنبة

أ%ي هو منيع ال%و\زة ح.م1ي� ال4نف.
@فرقس: ف1ر\ق1س وف�ر\ق�وس\: دعاء� الكلب، وسيأ}ت ذكره ف ترجة قرقس.
@فرنس: التهذيب: الف1ر\ناس مثل الف1ر\صاد ال4سد الضاري، وقيل: الغليظ

الر_ق%بة، وكذلك الف�ران,س مثل الف�رانق، والنون زائدة، وقال الليث:
�الف%ر\ن.س.ة ح'س\ن تدبي الرأ%ة لبيتها. ويقال: إ,نا امرأ%ة

م'ف%ر\ن,سة.



@فسس: الف%س3يس: الرجل الضعيف الع.ق}ل. وف1س\ف%س. الرجل إ,ذا ح.م'ق
ح.ماقةv م'حك%م.ة. الفر�اء وأ%بو عمرو: الف%س\فاس ال4حق. النهاية أ%بو عمرو:

الف�س'س الض_ع\فى ف أ%بدانم. وف%س_ى: ب.لد¬ 
(* قوله «وفسى بلد» قال

شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله صاحب اللسان، وهو مشهور بالتخفيف وإ,نا
شد�ده الشاعر ضرورة، فمحل ذكره العتل وإنا ذكرته هنا لجل التنبيه

عليه.)، قال:
من أ%هل ف%س_ى و.د.اراب.ج,ر\د1

الن_سب إ,ليه ف الرجل ف%س.و,ي�، وف الثوب ف%ساس.او,ي� 
(* قوله «وف

الثوب فساساوي» هكذا ف الصل بالواو، وعبارة القاموس ف مادة فسا: وفسا:
بالتخفيف، بلد فارس، ومنه الثياب الفساسارية، بالراء.). والف�س.ي\ساء
والف�س.ي\ف1ساء�: أ%لوانD تؤل�ف من ال%ر.ز فت'وضع ف اليطان يؤل�ف بعضه
على بعض وترك�ب ف ح1يطان البيوت من داخ1ل كأ%نه نقش م'ص.و_ر.

والف1س\ف1س': البيت ال�صو_ر بالف�س.ي\ف1ساء؛ قال:
كص.و\ت1 الي.راع.ة ف الف1س\ف1س

يعن بيتاv م'ص.و_راv بالف�س.ي\ف1ساء. قال أ%بو منصور: ليس
الف�س.ي\ف1ساس عربي_ة.

والف1س\ف1سة: لغة ف الف1ص\ف1صة، وهي الر_ط}ب.ة، والصاد أ%عرب، وها
معر�بان وال4صل فيهما إ,س\ب.س\ت.

@فطس: الف%ط%س: ع1ر.ض' ق%ص.ب.ة ال4نف وط�م.أ}ن,ين.ت'ها، وقيل: الف%ط%س،
بالتحريك، ان1فاض' ق%ص.ب.ة ال4نف وت.طام'نها وانت1شار'ها، والسم

الف%ط%س.ة ل4نا كالعاهة، وقد ف%ط1س. ف%ط%ساv، وهو أ%فط%س، وال�نثى فطساء.
والف%ط%سة: موضع الف%ط%س من ال4نف. وف حديث أ%شراط الساعة: ت'قات1لون

ق%و\ماv ف�ط}س ال�نوف؛ الف%ط%س:
ان1فاض ق%ص.ب.ة ال4نف وانف1راش'ها. وف الديث ف صفة ن.م\ر.ة1

الع.ج'وز,: ف�ط}س¬ خ'ن\س¬ أ%ي صغار الب لطئة ال4ق}ماع. وف�ط}س: جع ف%ط}ساء.
والف1طYيسة والف1ن\ط1يس.ة: خ.ط}م النزير. ويقال ل1خ.ط}م النزير:

ف%ط%س.ة؛ وروي عن أ%حد ابن يي قال: هي الشفة من ال3نسان، ومن ذات الف
ال1ش\ف%ر، ومن السباع ال%ط}م وال�ر\ط�وم، ومن النزير الف1ن\ط1يسة؛ كذا



رواه على ف1ن\ع1يلة، والنون زائدة: الوهري: ف1طYيسة النزير أ%نفه،
وكذلك الف1ن\ط1يسة.

والف1طYيس، مثال الف1س>يق: ال1ط}ر.ق%ة العظيمة والف%أ}س العظيمة.
والف%ط}س': حبe الس، واحدته ف%ط}سة. والف%ط}س: شد�ة الوطء. وف%ط%س
:vإ,ذا مات؛ وقيل: مات من غي داء ظاهر. وط%ف%س. أ%يضا vوسا�ي.ف}ط1س ف�ط

مات، فهو طاف1س وفاط1س؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ت.ت\ر'ك' ي.ر\ب'وع. الف%لة1 فاط1سا

والف%ط}س.ة، بالتسكي: خ.ر.ز.ة يؤخ_ذ با؛ يقولون 
(* قوله «يقولون

أ%خذته إل» عبارة القاموس وشرحه: يقولون:
أ%خذته بالفطسة بالثؤبا والعطسة

بقصر الثؤباء مراعاة لوزن النهوك.) :
أ%خ_ذ}ت'ه بالف%ط}س.ة1
بالث©ؤ.ب.ا والع.ط}س.ة1

قال الشاعر:
ج.م_ع\ن. من ق%ب.ل� ل%ه'ن_ وف%ط}سة{

والد_ر\د.ب,يس,، م'قاب.لv ف ال%ن\ظ%م,
@فعس: الفاع'وسة: نار أ%و جر ل د'خان له. والفاع'وس: ال4ف}ع.ى؛ عن ابن

ال4عراب: وأ%نشد:
بال%و\ت1 ما ع.ي_ر\ت يا ل%م1يس'،

قد ي'ه\ل%ك ال4ر\ق%م' والفاع'وس'،
وال4س.د' ال�ذ%ر_ع' الن_ه'وس'،

والب.ط%ل� ال�س\ت.ل}ئ1م' ال%ووس'،
والل�ع\ل%ع' ال�ه\ت.ب,ل� الع.س'وس'،

والف1يل� ل ي.بق%ى، ول ال1ر\م1يس'
ويقال للداهية من الرجال: فاع'وس. وداهية فاع'وس: شديدة؛ قال ر,ياح

ال%د1يس3ي:
ج,ئ}ت'ك. من ج.د1يس,،

بال�ؤ\ي,د1 الفاع'وس,،
إ,ح\د.ى ب.نات1 ال�وس,



@فقس: ف%ق%س الرجل� وغي'ه ي.ف}ق1س ف�ق�وساv: مات، وقيل: مات ف%ج\أ%ة.
وف%ق%س. الطائر بيض.ه ف%ق}ساv: أ%فس.د.ها. وف حديث الديبية: وف%ق%ص

:vي.ف}ق1سه ف%ق}سا vفلنا Dوف%ق%س. فلن .vالبيضة أ%ي كسرها، وبالسي أ%يضا
ج.ذ%به بشع.ره س'ف}لv. وت.فاق%سا بشع'ورها ورؤوسهما: تاذبا« كلها عن

اللحيان.
والف�قاس: داء ش.بيه بالت_ش.نeج.

وف%ق%س. البيضة ي.ف}ق1سها إ%ذا فض.خ.ها، لغة ف ف%ق%ص.ها، والصاد أ%على.
وف%ق%س: وثب.

وال1ف}قاس': ع'ودان ي'ش.دe ط%ر.فاها ف الف%خ� وتوضع الش_ر.كة
فوقهما فإ,ذا أ%صابما شيء فق%س.ت. قال ابن شيل: يقال للع'ود ال�ن\ح.ن,ي ف

الف%خ� الذي ينقل1ب على الطي ف%ي.ف}سخ ع'ن'ق%ه وي.ع\ت.ف1ر'ه: ال1ف}قاس.
يقال: ف%ق%س.ه الف%خ�. وف%ق%س الشيء4 ي.ف}ق1س'ه ف%ق}ساv: أ%خذه أ%خذ

انتزاع� وغ%ص\ب.
@فقعس: ف%ق}ع.س: حي� من بن أ%سد أ%بوهم ف%ق}ع.س بن ط%ر,يف بن عمرو بن
الرث بن ثعلبة بن د'وجان بن أ%سد أ%بوهم ف%ق}ع.س بن ط%ر,يف بن عمرو بن
الرث بن ثعلبة بن د'ودان بن أ%سد؛ قال ال4زهري: ول أ%دري ما أ%صله ف

العربية.
@فلس: الف%ل}س: معروف، والمع ف القلة أ%ف}ل�س، وف�ل�وس ف الكثي،
وبائع'ه ف%ل�س. وأ%ف}ل%س الرجل: صار ذا ف�ل�وس بعد أ%ن كان ذ%ا دراه1م،
ي'ف}لس إ,فلساv: صار م'ف}ل1ساv كأ%نا صارت دراه1مه ف�ل�وساv وز'يوفاv، كما

يقال: أ%خ\ب.ث% الرجل� إ,ذا صار أ%صحاب'ه خ'بت.اء، وأ%ق}ط%ف. صارت
eوف الديث: من أ%درك مال%ه عند رجل قد أ%ف}ل%س فهو أ%ح.ق .vوفا�داب�ته ق%ط

به؛ أ%ف}ل%س الرجل إ,ذا ل يبق له مالD، ي'راد به أ%نه صار إ,ل حال يقال
فيها ليس معه ف%ل}س، كما يقال أ%ق}ه.ر الرجل� صار إ,ل حال ي'ق}ه.ر

عليها، وأ%ذ%ل� الرجل� صار إ,ل حال ي.ذ1ل فيها.
وقد ف%ل�سه الاكم ت.ف}ل1يساv: نادة عليه أ%نه أ%ف}ل%س. وشيء م'ف%ل�س

الل9و\ن إ,ذا كان على ج,ل}ده ل�م.ع¬ كالف�ل�وس. وقال أ%بو عمرو:
أ%ف}ل%س\ت الرجل إ,ذا طلبت.ه فأ%خطأ%ت موضعه، وذلك الف%ل%س وال3ف}لس؛ وأ%نشد

للم'ع.ط�ل الذل 
(* قوله «وأ%نشد للمعطل الذل» ف هامش الصل مانصه: قلت



الشعر لب قلبة الطابي الذل.) :
يا ح1بe، ما ح'بe الق%ب'ول، وح'بeها

ق%ل%س¬، فل ي'ن\ص1ب\ك. ح'بe م'فلس
قال أ%بو عمرو ف قوله وح'بeها ف%ل%س أ%ي ل ن.ي\ل% معه.

@فلحس: الف%ل}ح.س: الرجل ال%ريص، وال�نثى ف%ل}ح.سة. ويقال للكلب
أ%يضاv: ف%ل}ح.س. والف%ل}ح.س: الرأ%ة الر_س\حاء الص_غية الع.ج'ز. ورجل

ف%ل%ن\ح.س: أ%ك�ول؛ قال ابن سيده: حكاه كراع وأ�راه ف%ل}ح.ساv. والف%ل}ح.س:
�السائل ال�ل1حe. وف%ل}ح.س: اسم رجل من بن ش.ي\بان، وفيه الثل: أ%سأ%ل

من ف%ل}ح.س؛ زعموا أ%نه كان ي.س\أ%ل س.ه\ماv ف اليس وهو ف بيته
في'ع\طى لع1ز�ه وس'ود.د1ه، فإ,ذا أ�عطي.ه سأ%ل لمرأ%ت1ه، فإ¾ذا أ�عطي.ه سأ%ل

.eس3ن�لب.ع1يه. والف%ل}ح.س: الدeبe ال
@فلطس: الف1ل}طاس والف1ل}ط%و\س': الك%م.ر.ة العريضة، وقيل: رأ}س الك%م.رة

:vوأ%نشد أ%بو عمرو للراجز يذكر إ,ب,ل :vإ,ذا كان ع.ريضا
ي.خ\ب,ط}ن. بال4ي\دي م.كاناv ذا غ�د.ر\،
خ.ب\ط% ال�غ1يبات ف%لط1يس' الك%م.ر\

ويقال لرأ}س الك%م.رة إ,ذا كان عريضاv: ف1ل}ط%و\س وف1ل}طاس.
والف1ل}ط1يسة: ر.و\ث%ة أ%نف النزير. وت.ف%ل}ط%س أ%نفه: ات_س.ع.

@فلقس: الف%ل}ق%س' والف%ل%ن\ق%س: البخيل اللئيم. والف%ل%ن\ق%س: ال%ج,ي
من ق1ب.ل أ%ب.و.ي\ه الذي أ%ب'وه م.و\لvى وأ�م�ه م.و\لة، وال%ج,ي: الذي

أ%بوه عت1يق وأ�م_ه م.و\لة، وال�ق}ر,ف: الذي أ%بوه م.و\لvى وأ�م�ه
ليست كذلك. ابن الس>كYيت: الع.ب.ن\ق%س الذي ج.د_تاه من ق1ب.ل أ%بيه

وأ�م�ه عجمي_تان وامرأ%ته عجمية، والف%ل%ن\ق%س الذي هو عرب� لعربي�ي،
eر�وجد_تاه من ق1ب.ل, أ%ب.و.ي\ه أ%م.تان أ%و أ�م�ه عربي�ة. قال ثعلب: ال

ابن' ع.ربي_ي والف%ل%ن\ق%س ابن عربي�ي ل4مت.ي\ن، وقال شر:
الف%ل%ن\ق%س الذي أ%بوه مولvى وأ�م�ه عربية؛ قال الشاعر:

الع.ب\د' وال%ج,ي' والف%ل%ن\ق%س'
ثلثةD، فأ%ي�ه'م\ ت.ل%م_س'؟

وأ%نكر أ%بو اليثم ما قاله شر وقال: الف%ل%ن\ق%س الذي أ%بواه عربي�ان،
وجد�تاه من ق1ب.ل أ%بيه وأ�م�ه أ%م.تان؛ قال ال4زهري: وهذا قول أ%ب

زيد، قال: هو ابن ع.ر.بي�ي ل4م.تي؛ وقال الليث: هو الذي أ�م�ه عربي_ة



وأ%بوه ليس بعرب�.
@فنس: ابن ال4عراب: الف%ن.س الف%ق}ر ال�د\ق1ع؛ قال ال4زهري: ال4صل

فيه الف%ل%س اسم من ال3ف}لس، فأ�بدلت اللم ن'ونا3v كما ترى.
@فنجلس: الف%ن\ج.ل1يس: الك%م.رة العظيمة.

@فندس: ف%ن\د.س الرجل إ,ذا ع.دا.
@فنطس: ف1ن\ط1يس.ة ال1نزير: خ.ط}م'ه، وهي الف1ر\ط1يسة. وأ%نف ف1ن\طاس:

ع.ريض. ور'وي عن ال4صمعي: إ,نه ل%م.ن,يع' الف1ن\ط1يس.ة والف1ر\ط1يسة
وال4ر\ن.بة أ%ي هو منيع ال%و\ز.ة ح.م1يe ال4نف. أ%بو سعيد: ف1ن\ط1يسته
وف1ر\ط1يسته أ%نفه. والف1ن\ط1يس: من أ%ساء الذYك%ر. وف1ن\طاس الس_ف1ينة:

ح.و\ض'ها الذي يتمع فيه ن'شافة الاء، والمع الف%ناط1يس.
@فنطلس: الف%ن\ط%ل1يس: الك%م.رة العظيمة، وقيل: هو ذك%ر الرجل عامة.

يقال: ك%م.رة ف%ن\ط%ل1يس وف%ن\ج.ل1يس أ%ي ضخمة. قال ال4زهري: وسعت' جارية
فصيحة ن'م.ي\ري_ة ت'ن\ش1د' وهي تنظر إ,ل ك%وكبة الصبح طالعة:

قد ط%ل%ع.ت\ حراء� ف%ن\ط%ل1يس'،
ل%ي\س. ل1ر.ك}ب� بعدها ت.ع\ريس'

والف%ن\ط%ل1يس: ح.ج.ر ل4هل الشأ}م ي'ط%ر>ق به النeحاس.
@فهرس: الليث: الف1ه\ر,س الكتاب الذي ت'ج\مع فيه الكت'ب؛ قال ال4زهري:

وليس بعرب� مض، ولكنه معر�ب.
vوفت.ش\ت الشيء فت\شا ،�@فتش: الف%ت\ش' والت_ف}تيش': الطلب' والبحث

وفت_ش.ه تف}تيشاv مثله. قال شر: فت_ش\ت شعر ذي الر�مة أ%طل�ب فيه
.vبيتا

@فجش: الف%ج\ش': الش_د\خ'. ف%ج.ش.ه ف%ج\شاv: شدخه؛ يانية، وف%ج.ش\ت
الشيء بيدي. التهذيب ف الرباعي: ف%ن\ج.ش¬ واسع. وف%ج.ش\ت الشيء: وس�ع\ته،

قال: وأ%ح\س.ب' اشتقاقه منه.
@فحش: الف�ح\ش: معروف. ابن سيده: الف�ح\ش والف%ح\شاء� والفاح1شة� القبيح'

من القول والفعل، وجعها الف%واح1ش'. وأ%ف}ح.ش. عليه ف ال%ن\ط1ق أ%ي
قال الف�ح\ش. والف%ح\شاء�: اسم الفاحشة، وقد ف%ح.ش. وف%ح'ش. وأ%ف}ح.ش.

وف%ح'ش. علينا وأ%ف}ح.ش. إ,ف}حاشاv وف�ح\شاv؛ عن كراع واللحيان، والصحيح
أ%ن ال3ف}حاش. والف�ح\ش السم. ورجل فاح1ش¬: ذو ف�ح\ش، وف الديث: إ,ن

الل�ه ي'ب\غ1ض' الفاح1ش. ال�ت.ف%ح>ش.، فالفاح1ش' ذو الفحش وال%نا من



قول وفعل، وال�ت.ف%ح>ش' الذي يتكل�ف' س.ب_ الناس ويتعم_د'ه، وقد تكرر
ذكر الف�ح\ش والفاحشة والفاحش ف الديث، وهو كل ما ي.شتد ق�ب\ح'ه من

الذنوب والعاصي؛ قال ابن ال4ثي: وكثياv ما ت.ر,د' الفاحشة� بعن الزنا
ويسمى الزنا فاحشةv، وقال الل�ه تعال: إ,ل أ%ن ي.أ}ت1ي. بفاحشة{

�م'ب.ي>نة{؛ قيل: الفاحشة البينة أ%ن تزن فت'خ\ر.ج ل1ل}حد�، وقيل: الفاحشة
خروج'ها من بيتها بغي إ,ذن زوجها، وقال الشافعي: أ%ن ت.ب\ذ�و. على

أ%ح\مائ1ها ب,ذ%رابة1 لسانا فت'ؤ\ذ1ي.ه'م وت.ل�وك. ذلك. ف حديث فاطمة بنت
vقيس: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ل ي.ج\عل لا س'ك}ن ول نفقة

وذ%كر أ%نه ن.ق%لها إ,ل بيت ابن أ�م م.كتوم لب.ذاءت1ها وس.لطة1 ل1سان,ها
ول ي'ب\ط1ل} س'ك}ناها لقوله عز وجل: ول ت'خ\ر,جوه'ن� من ب'يوت1هن� ول

ي.خ\ر'ج\ن. إ,ل أ%ن يأ}ت1ي. بفاحشة{ م'ب.ي>نة{. وكل© خ.ص\لة قبيحة{،
فهي فاحشةD من ال4قوال وال4فعال؛ ومنه الديث: قال لعائشة ل تقول ذلك

فإ,ن الل�ه ل ي'حبe الف�ح\ش. ول التفاح'ش.؛ أ%راد بالف�ح\ش التعد�ي
ف القول والواب ل الف�ح\ش. الذي هو من ق%ذ%ع, الكلم ورديئه،

والت_فاح'ش' ت.فاع'لD منه؛ وقد يكون الف�ح\ش' بعن الزيادة والكثرة؛ ومنه حديث
بعضهم وقد س'ئ1ل عن دم الباغيث فقال: إ,ن ل يكن فاحشاv فل بأ}س. وكل©

vح\شا�شيء جاوز قدر.ه وحد_ه، فهو فاح1ش¬. وقد ف%ح'ش. ال4مر ف
وتفاح.ش.. وف%ح_ش. بالشيء: ش.ن_ع.. وف%ح'ش.ت الرأ%ة�: ق%ب'حت وكب,ر.ت؛ حكاه

ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
وع.ل1ق}ت. ت'ج\ر,يه,م\ ع.ج'وز.ك، بعدما

ف%ح'ش.ت\ ماس1ن'ها على ال�ط�اب
وأ%ف}ح.ش. الرجل إ,ذا قال قولv فاحشاv، وقد ف%ح'ش. علينا فلنD وإ,نه

ل%ف%ح�اش¬، وتف%ح�ش. ف كلمه، ويكون ال�ت.ف%ح�ش' الذي يأ}ت بالفاحشة
ال%ن\هي� عنها. ورجل ف%ح�اش: كثي الف�ح\ش، وف%ح'ش. قوله ف�ح\شاv. وكل©
أ%مر ل يكون موافقvا للحق> والق%د\ر، فهو فاحشةD. قال ابن جن: وقالوا

فاح1ش¬ وف�ح.شاء كجاهل� وج'هلء حيث كان الف�ح\ش' ضر\باv من ض'روب الهل
ون.ق1يضاv للح1ل}م؛ وأ%نشد ال4صمعي:

وهل ع.ل1م\ت ف�ح.شاء4 ج.ه.ل%ه\
وأ%ما قول الل�ه عز وجل: الشيطان� ي.ع1د'كم الفقر. ويأ}مر'كم بالفحشاء؛
قال الفسرون: معناه يأ}مركم بأ%ن ل تتصدقوا، وقيل: الفحشاء ههنا



الب'خ\ل، والعرب تسمي الب.خيل% فاحشاv؛ وقال طرفة:
أ%رى ال%و\ت. ي.عتام' الك1رام.، وي.ص\ط%في

ع.ق1يلة% مال, الفاح1ش, ال�ت.ش.د>د1
يعن الذي جاوز الد� ف البخل. وقال ابن بري: الفاح1ش' الس_ي>ء

الل�ق التشد�د البخيل. ي.ع\تام': يتار. ي.ص\طفي أ%ي يأ}خذ ص.ف}وته وهي
خ1يار'ه. وع.ق1يلة� الال: أ%كرم'ه وأ%نف%س'ه؛ وتفح_ش عليهم بلسانه.

@فدش: ف%د.شه ي.ف}د1ش'ه ف%د\شاv: دفعه. وف%د.ش. الشيء4 ف%د\شاv: شد.خ.ه.
وامرأ%ة ف%د\شاء�، كم.د\شاء: ل لم على يديها. ورجل ف%د1ش¬: أ%خ\ر.ق'؛

عن ابن ال4عراب. والف%د\ش: أ�نثى الع.ناكب؛ عن كراع.
@فرش: ف%ر.ش. الشيء يف}ر,ش'ه وي.ف}ر'ش'ه ف%ر\شاv وف%ر.ش.ه فان\ف%ر.ش

واف}ت.ر.ش.ه: بس.ط%ه. الليث: الف%ر\ش' مصدر ف%ر.ش. ي.ف}ر,ش ويف}ر'ش وهو بسط
الفراش، واف}ت.رش. فلن ت'راباv أ%و ثوباv تته. وأ%ف}ر.ش.ت الفرس إ,ذا

اس\ت.أ}ت.ت\ أ%ي طلبت أ%ن ت'ؤ\تى. واف}ت.رش. فلن لسان.ه: تكلم كيف شاء أ%ي
بسطه. واف}ت.رش. ال4سد' والذئب ذراعيه: ر.ب.ض. عليهما ومد�ها؛ قال:

ت.رى الس>ر\حان% م'ف}ت.ر,شاv ي.د.يه،
كأ%ن� ب.ياض. ل%ب_ت1ه الص_د1يع'

وافت.ر.ش. ذراعيه: بسطهما على ال4رض. وروي عن النب، صلى الل�ه عليه
وسلم، أ%نه نى ف الصلة عن افتراش السبع، وهو أ%ن ي.ب\س'ط ذراعيه ف

السجود ول ي'ق1ل�هما وير\ف%ع.هما عن ال4رض إ,ذا س.ج.د كما ي.ف}ت.رش'
الذئب' والكلب ذراعيه ويبسطهما. والف}ت1راش'، اف}ت1عالD: من الف%ر\ش

والف1راش. واف}ت.ر.ش.ه أ%ي وط1ئ%ه.
والف1راش': ما اف}ت'ر,ش، والمع أ%ف}ر,شةD وف�ر'ش¬؛ سيبويه؛ وإ,ن شئت

خف�ف}ت ف لغة بن تيم. وقد يكن بالف%ر\ش عن الرأ%ة.
وال1ف}ر.شة�: الو,طاء� الذي ي'ج\عل فوق الصeف�ة. والف%ر\ش':

é؛ أ%ي و,طاءvال%ف}روش' من متاع البيت. وقوله تعال: الذي جعل لكم ال4رض ف1راشا
ل ي.ج\علها ح.ز\نةv غ%ليظة ل يكن الستقرار عليها. ويقال: ل%ق1ي.
فلن فلناv فاف}ت.ر.ش.ه إ,ذا صر.ع.ه. وال4رض ف1راش' ال4نام، والف%ر\ش'

الفضاء� الواسع من ال4رض، وقيل: هي أ%رض ت.س\توي وت.ل1ي وت.ن\ف%س3ح عنها
البال.

الليث: يقال ف%ر_ش فلن داره إ,ذا بل9ط%ها، قال أ%بو منصور: وكذلك إ,ذا



ب.س.ط% فيها الج'ر_ والص.ف1يح. فقد ف%ر_ش.ها. وت.ف}ر,يش' الدار:
�ت.ب\ل1يط�ها. وج.لD م'ف}ت.ر,ش' ال4رض: ل س.نام له، وأ%كمةD م'ف}ت.ر,شة

ال4رض كذلك، وكل©ه من الف%ر\ش,.
والف%ر,يش': الث%و\ر' العرب الذي ل سنام له؛ قال طريح:

غ�ب\س خ.ناب,س كل9هن� م'ص.د�ر¬،
ن.ه\د' الزeبeن�ة كالف%ر,يش, ش.ت1يم'

وف%ر.ش.ه ف1راشاv وأ%ف}ر.ش.ه: ف%ر.ش.ه له. ابن ال4عراب: ف%ر.ش\ت'
زيداv ب,ساطاv وأ%ف}ر.ش\ته وف%ر_ش\ته إ,ذا ب.س.طت له ب,ساطاv ف ضيافت1ه،
وأ%ف}ر.ش\ته إ,ذا أ%ع\ط%بته ف%ر\شاv من ال3بل. الليث: ف%ر.ش\ت فلناv أ%ي

ف%ر.ش\ت له، ويقال: ف%ر.ش\ت'ه أ%م\ري أ%ي بسطته كل�ه'، وف%ر.ش\ت الشيء
أ%ف}ر,ش'ه وأ%ف}ر'ش'ه: بسطته. ويقال: ف%ر.ش.ه أ%م\ر.هي إ,ذا أ%وس.عه إ,ياه

وبس.طه له.
وال1ف}ر.ش': شيء كالشاذ%ك�ون.ة 

(* الشاذكونة: ثياب م'ضر_ب.ة تعمل
باليمن «القاموس».). وال1ف}ر.شة�: شيء يكون على الرح\ل ي.قعد عليها الرجل،

وهي أ%صغر' من ال1ف}ر.ش، وال1ف}ر.ش أ%كب' منه.
والف�ر'ش' وال%فار,ش': الن>ساء� ل4نن ي'فت.ر.ش\ن؛ قال أ%بو كبي:

م1ن\ه'م\ ول ه'ل}ك ال%فار,ش ع'ز_ل
�أ%ي النساء، واف}ت.ر.ش. الرجل الرأ%ة لل9ذ�ة. والف%ريش': الارية

Dالليث: جارية ف%ر,ش¬ قد اف}ت.ر.ش.ها الرجل، ف%ع1يل .�ي.ف}ت.ر,ش'ها الرجل
جاء من اف}ت.ع.ل، قال أ%بو منصور: ول أ%سع جارية ف%ر,يش لغيه.

أ%بو عمرو: الف1راش الزوج والف1راش الرأ%ة والف1راش' ما ي.نامان عليه
والف1راش البيت والف1راش' ع'شe الطائر,؛ قال أ%بو كبي الذل:

حت ان\ت.ه.ي\ت' إ,ل ف1راش ع.ز,يز.ة{
والف%راش': م.و\ق1ع اللسان ف قعر الفم,. وقوله تعال: وف�ر'ش�

م.ر\ف�وعة{؛ قالوا: أ%راد بالف�ر'ش, نساء4 أ%هل النة ذوات1 الف�ر'ش,. يقال
لمرأ%ة الرجل: هي ف1راش'ه وإ,زار'ه ول1حاف�ه، وقوله مرفوعة ر'ف1ع\ن بال%مال

عن نساء أ%هل, الدنيا، وكل© فاضل� ر.ف1يع¬. وقوله، صلى الل�ه عليه
وسلم: الولد' للف1راش, ول1ل}عاه1ر الج.ر'؛ معناه أ%نه لالك الف1راش, وهو

الزوج وال%و\ل ل4نه ي.ف}ت.ر,ش'ها، هذا من متصر الكلم كقوله عز وجل:



واسأ%ل القرية%، يريد أ%هل% القرية1. والرأ%ة تسمى ف1راشاv ل4ن الرجل
Dي.ف}ت.ر,ش'ها. ويقال: اف}ت.ر.ش. القوم' الطريق. إ,ذا سلكوه. واف}ت.رش. فلن
كرية% فلن{ فلم ي'ح\سن\ صحبتها إ,ذا تزو�جها. ويقال: فلنD كري¬
م'ت.ف%ر>ش¬ ل4صحابه إ,ذا كان ي.ف}ر'ش' نفس.ه لم. وفلن كري' ال%فار,ش,
إ,ذا تزو�ج كرائم. الن>ساء. والف%ر,يش' من الافر: الت أ%تى عليها من

ن,تاجها سبعة� أ%يام واستحقت أ%ن ت'ضر.ب.، أ%تاناv كانت أ%و ف%ر.ساv، وهو
على التشبيه بالف%ر,يش, من النساء، والمع ف%رائش'؛ قال الشماخ:

راح.ت\ ي'ق%ح>م'ها ذو از\مل� وس.ق%ت\
له الف%رائ1ش' والسeل}ب' الق%ياد1يد'

ال4صمعي: فرس¬ ف%ر,يش¬ إ,ذا ح'م1ل% عليها بعد الن>تاج بسبع.
والف%ر,يش' من ذوات الافر: بنزلة النeف%ساء من النساء إ,ذا طه'رت وبنزلة

الع'وذ1 من النوق.
والف%ر\ش': الوضع الذي يكثر فيه النبات. والف%ر\ش': الزرع إ,ذا

ف%ر_ش.. وف%ر.ش. النبات' ف%ر\شاv: انبسط على وجه ال4رض. وال�ف%ر>ش': الزرع
.vإ,ذا انبسط، وقد ف%ر_ش. ت.ف}ريشا

وف%راش' اللسان: اللحمة الت تته، وقيل: هي اللدة ال%ش\ناء الت تلي
أ�صول% ال4س\نان الع'ل}يا، وقيل: الف%راش' م.و\قع اللسان من أ%سفل
ال%ن.ك، وقيل: الف%راش.تان1 بالاء غ�ر\ض'وفان1 عند الل�هاة. وف%راش'

الرأ}س: ع1ظام¬ ر,قاق تلي الق1ح\ف. النضر: الف%راشان1 ع1ر\قان أ%خ\ضران تت
:vاللسان؛ وأ%نشد يصف فرسا

خ.ف1يف الن_عامة{ ذ�و م.ي\عة{،
ك%ث1يف الف%راشة1 نات الصeر.د

ابن شيل: ف%راشا اللجام, ال%ديدتان1 اللتان ي'ر\بط بما العذاران،
والعذ%اران1 الس_ي\ران1 اللذان ي'ج\معان عند الق%فا. ابن ال4عراب:

الف%ر\ش' ال}كذ1ب'، يقال: ك%م\ ت.ف}ر'ش ك%م\
وف%راش' الرأ}س: طرائق' د1قاق من الق1ح\ف، وقيل: هو ما ر.ق_ من عظ}م

الامة، وقيل: كل© رقيق� من عظم� ف%راش.ةD، وقيل: كل عظم ض'رب فطارت منه
عظام¬ ر,قاق¬ فهي الف%راش، وقيل: كل ق�شور تكون على العظ}م دون اللحم،

وقيل: هي الع1ظام' الت ترج من رأ}س ال3نسان إ,ذا ش'ج� وك�س3ر، وقيل: ل
.Dحت تتبي�ن، الواحدة من كل ذلك ف%راشة vت'سمى ع1ظام' الرأ}س ف%راشا



وال�ف%ر>شة� وال�ف}ت.ر,شة� من الش>جاج,: الت تبلغ الف%راش. وف حديث
مالك: ف ال�ن.قYل%ة1 الت ي.طي' ف%راش'ها خسة% عشر.؛ ال�ن.ق�ل%ة� من

الش>جاج الت ت'ن.قYل� العظام. ال4صمعي: ال�ن.قYلة من الشجاج هي
الت يرج منها ف%راش' العظام وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم؛ ومنه قول

النابغة:
وي.ت\ب.ع'ها منهم\ ف%راش' ال%واج,ب

والف%راش: عظم الاجب. ويقال: ضر.به فأ%طار. ف%راش. رأ}سه، وذلك إ,ذا
طارت العظام ر,قاقاv من رأ}سه. وكل رقيق من عظم أ%و حديد{، فهو ف%راشةD؛

وبه سيت ف%راشة� الق�فل لر,ق�ت1ها. وف حديث علي، كرم الل�ه وجهه:
ض.ر\ب¬ ي.ط1ي منه ف%راش' الام,؛ الف%راش': عظام رقاق تلي ق1ح\ف الرأ}س.

الوهري: ال�ف%ر>شة� الش_ج�ة� الت ت.ص\د.ع العظم ول ت.ه\ش1م،
والف%راشة�: ما شخ.ص من فروع الكتفي فيما بي أ%ص\ل العنق ومستوى الظهر وها

ف%راشا الكتفي. والف%راش.تان: طر.فا الوركي ف النeف}رة. وف%راش' الظ�ه\ر:
م.شك� أ%عال الضeل�وع فيه. وف%راش' الق�ف}ل: م.ناش1ب'ه، واحدت'ها

ف%راشة؛ حكاها أ%بو عبيد؛ قال ابن دريد: ل أ%ح\سبها عربي�ة. وكل© حديدة{
رقيقة: ف%راشةD. وف%راشة� الق�ف}ل: ما ي.ن\ش.ب' فيه. يقال: أ%ق}ف%ل%

فأ%ف}ر.ش.. وف%راش' الت_ب,يذ: ال%ب.ب' الذي عليه.
والف%ر\ش': الز_ر\ع إ,ذا صارت له ثلث� ور.قات{ وأ%ر\بع¬. وف%ر\ش'

ال3ب,ل, وغي,ها: ص1غار'ها، الواحد' والمع ف ذلك سواء#. قال الفراء: ل
أ%سع له بمع، قال: ويتمل أ%ن يكون مصدراv سي به من قولم ف%ر.ش.ها

الل�ه' ف%ر\شاv أ%ي ب.ث©ها ب.ث9اv. وف التنزيل العزيز: ومن ال4ن\عام
ح.م'ولةv وف%ر\شاv؛ وف%ر\ش'ها: ك1بار'ها؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

له إ,بلD ف%ر\ش¬ وذات' أ%س1ن_ة
ص'هابي�ة، حان.ت\ عليه ح'ق�وق�ها

وقيل: الف%ر\ش' من الن_ع.م ما ل ي.ص\لح إ,ل للذبح. وقال الفراء:
ال%م'ولة� ما أ%طاق. العمل% وال%م\ل%. والف%ر\ش': الصغار'. وقال أ%بو

إ,سحق: أ%ج\م.ع أه\ل� اللغة على أ%ن الف%ر\ش. ص1غار' ال3بل. وقال بعض
الفسرين: الف%ر\ش' صغار' ال3بل، وإ,ن البقر والغنم من الف%ر\ش. قال: والذي جاء

ف التفسي يدل9 عليه قول�ه عز وجل: ثانية أ%زواج� من الضأ}ن اثني ومن
ال%عز, اثني، فلما جاء هذا بدلv من قوله ح.م'ولة وفر\شاv جعله للبقر



والغنم مع ال3بل؛ قال أ%بو منصور: وأ%نشدن غيه' ما ي'ح.ق9ق قول أ%هل
التفسي:

ولنا الام1ل� ال%م'ولة�، والف%ر\
ش' من الض_أ}ن، وال�ص'ون� السي'وف'

وف حديث أ�ذ%ينة%: ف الظ©ف}ر, ف%ر\ش¬ من ال3بل؛ هو صغار' ال3بل،
وقيل: هو من ال3بل والبقر والغنم ما ل يصلح إ,ل للذبح. وأ%ف}ر.ش\ت'ه:
أ%ع\ط%يته ف%ر\شاv من ال3بل، صغاراv أ%و كباراv. وف حديث خزية يذكر

الس_ن.ة: وترك%ت1 الف%ر,يش م'س\ح.ن\ك1كاv أ%ي شديد. السواد من الحتراق.
قيل: الف%راش الصغار' من ال3بل؛ قال أ%بو بكر: هذا غي' صحيح عندي ل4ن
الص>غار. من ال3بل ل يقال لا إ,ل الف%ر\ش. وف حديث آخر: لكم العارض

والف%ريش'؛ قال القتيب: هي الت و.ض.ع.ت حديثاv كالنeف%ساء من النساء.
والف%ر\ش': منابت الع'ر\ف�ط؛ قال الشاعر:

وأ%ش\ع.ث أ%ع\لى ماله ك1فف¬ له
بف%gرش, فلة{، بين.هن_ ق%ص1يم'

ابن ال4عراب: ف%ر\ش¬ من ع'ر\ف�ط وق%ص1يم.ةD من غ%ضاv وأ%يكةD من
أ%ث}ل� وغالê من س.ل%م وس.ليلD من س.م'ر. وف%ر\ش' الطب والشجر: د1ق©ه

وص1غار'ه. ويقال: ما با إ,ل ف%ر\ش¬ من الشجر. وف%ر\ش' الع1ضاه1: جاعت'ها.
والف%ر\ش': الدارة� من الط%çل}ح، وقيل: الف%ر\ش' الغ.م\ض' من ال4رض فيه

الع'ر\ف�ط� والس_ل%م والع.ر\ف%ج' والط�ل}ح والق%تاد والس_م'ر
والع.و\سج'، وهو ينبت ف ال4رض مستوية ميلv وفرسخاv؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:وقد أ%راها وش.واها ال�ب\شا
وم1ش\ف%راv، إ,ن نط%ق%ت\، أ%ر.ش_ا

كم1ش\ف%ر, الناب, ت.ل�وك' الف%ر\شا
ث فسره فقال: إ,ن ال3بل إ,ذا أ%كلت العرفط والسلم است.ر\خت أ%فواه'ها.

والف%ر\ش' ف ر,ج\ل البعي: اتساع¬ قليل وهو ممود، وإ,ذا كث�ر وأ%فرط
الر_و.ح' حت اصط%ك_ الع'ر\قوبان فهو الع.ق%ل، وهو مذموم. وناقة

م.ف}ر'وشة� الر>ج\ل إ,ذا كان فيها اس\طار 
(* قوله: اس\طار؛ هكذا ف ال4صل.)

وانناء؛ وأ%نشد العدي:
م.ط}وي_ة� الز_و\ر, طي_ البئ}ر, د.و\س.رة،



م.ف}روشة الر>ج\ل ف%ر\شاv ل يكن ع.ق%ل
ويقال: الف%ر\ش' ف الر>ج'ل هو أ%ن ل يكون فيها أ%ن ل يكون فيها

Dان\ت1صاب¬ ول إ,ق}عاد. واف}ت.ر.ش. الشيء4 أ%ي انبسط. ويقال: أ%ك%م.ة
م'ف}ت.ر,شة� الظ�ه\ر إ,ذا كانت دك�اء4. وف حديث ط%ه\فة: لكم العار,ض

والف%ريش'؛ الف%ريش' من النبات: ما ان\ب.سط على وجه ال4رض ول ي.ق�م على ساق.
وقال ابن ال4عراب: الف%ر\ش' م.د\ح والع.ق%ل ذمÒ، والف%ر\ش' اتساع ف

ر,ج\ل البعي، فإن كث�ر فهو ع.ق%ل.
وقال أ%بو حنيفة: الف%ر\شة� الطريقة� الطمئنة من ال4رض شيئاv يقود'

اليوم. والليلة ونو ذلك، قال. ول يكون إ,ل فيما اتسع من ال4رض واستوى
وأ%ص\ح.ر.، والمع ف�ر'وش.

والف%راشة: حجارة عظام أ%مثال ال4ر\جاء توضع أ%و�لv ث ي'ب\ن عليها
الرك1يب' وهو حائط النخل. والف%راشة�: البقي�ة تبقى ف الوض من الاء

القليل الذي ترى أ%رض الوض من ورائه من ص.فائه. والف%راشة�: م.ن\ق%ع الاء
ف الصفاة1، وجع'ها ف%راش¬. وف%راش' القاع, والطي: ما ي.ب,ش. بعد

ن'ض'وب الاء من الطي على وجه ال4رض، والف%راش': أ%قل© من الض_ح\ضاح؛ قال
ذو الرمة يصف ال�م'ر:

وأ%ب\ص.ر\ن% أ%ن� الق1ن\ع. صار.ت\ ن,طاف�ه
ف%راشاv، وأ%ن� الب.ق}ل% ذ%او� وياب,س'

والف%راش': ح.ب.ب' الاء3 من الع.ر.ق,، وقيل: هو القليل من العرق: عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ف%راش ال%س3يح ف%و\ق%ه ي.ت.ص.ب_ب'
قال ابن سيده: ول أ%عرف هذا البيت إ,نا العروف بيت لبيد:

ع.ل الس\ك والد>يباج فوق. ن'حور,هم
ف%راش السيح,، كال�م.ان ال�ث%ق�ب

قال: وأ%رى ابن ال4عراب إ,نا أ%راد هذا البيت فأ%حال% الرواية% إ,ل
أ%ن يكون ل%ب,يد¬ قد أ%ق}وى فقال:

فراش السيح فوقه يتصبب
قال: وإ,نا قلت إ,نه أ%ق}وى ل4ن9 ر.و,ي_ هذه القصيدة1 مرور¬،

وأ%و�ل�ها:
أ%رى النفس. ل%ج�ت\ ف ر.جاء3 م'ك%ذ�ب,،



وقد ج.ر�ب.ت\ لو ت.ق}ت.د1ي بال�ج.ر_ب,
وروى البيت: كالمان ال�ح.ب_ب,؛ قال الوهري: م.ن\ رفع. الف%راش.

ون.ص.ب. ال1س\ك. ف البيت رف%ع. الد>يباج. على أ%ن الواو للحال، وم.ن\ نصب
الف%راش. رفع.هما.

:�والف%ر.اش': دوابe مثل البعوض ت.طي، واحدت'ها ف%راشةD. والفر.اشة
الت ت.طي وت.هاف%ت' ف الس>راج، والمع ف%راش¬. وقال الزجاج ف قوله عز

وجل: يوم. يكون� الناس' كالف%راش, ال%بث�وث1، قال: الف%راش ما ت.راه
كص1غار, الب.ق> ي.ت.هاف%ت' ف النار، ش.ب_ه. الل�ه' عز� وجل الناس. يوم.

الب.ع\ث بالراد ال�ن\ت.شر وبالف%راش البثوث ل4نم إ,ذا ب'ع1ث�وا
ي'وج بعض'هم ف بعض كالراد الذي ي.م'وج بعض'ه ف بعض، وقال الفر�اء: يريد

كالغ.و\غاء3 من الراد ي.ر\ك%ب' بعضه بعضاv كذلك الناس ي.ج'ول يومئذ
بعض'هم ف بعض، وقال الليث: الف%راش' الذي ي.ط1ي؛ وأ%نشد:

أ%و\دى ب,ح1ل}م1هم' الف1ياش'، ف1حل}م'هم
ح1ل}م' الف%راش, ، غ%ش1ي. نار. ال�ص\ط%لي

(* هذا البيت لرير وهو ف ديوانه على هذه الصورة):
أ%زر.ى ب1لم'3ك�م' الف1ياش'، فأنتم'

مثل� الف%راش غ%ش1ي نار الصطلي
�وف الثل: أ%ط}ي.ش' من ف%راشة{. وف الديث: فت.ت.قاد.ع' بم ج.ن\بة

الس>راط1 ت.قاد'ع. الف%راش,؛ هو بالفتح الطي الذي ي'ل}قي نفس.ه ف ضوء
الس>راج؛ ومنه الديث: ج.ع.ل% الف%راش' وهذه الدوابe تقع فيها.

والف%راش': الفيف' الط�ي�اش.ة� من الرجال.
وت.ف%ر�ش الطائر': ر.ف}ر.ف. بناحيه وبس.ط%هما؛ قال أ%بو دواد يصف

ربيئة:ف%أ%تانا ي.س\ع.ى ت.ف%رeش. أ�م� الـ
ب.ي\ض ش.د�اv، وقد ت.عال النهار'

ويقال: ف%ر_ش. الطائر' ت.ف}ر,يشاv إ,ذا جعل ي'ر.ف}ر,ف على الشيء، وهي
الش_ر\ش.رة� والر.ف}ر.فة�. وف الديث: فجاءت ال�م_رة� فجعلت تف%ر�ش؛
هو أ%ن ت.ق}رب من ال4رض وت.ف}ر'ش ج.ناحيها وت'ر.ف}ر,ف. وضر.ب.ه فما

أ%ف}ر.ش عنه حت ق%ت.ل%ه أ%ي ما أ%ق}لع. عنه، وأ%ف}ر.ش عنهم الوت' أ%ي
ار\تفع؛ عن ابن ال4عراب. وقولم: ما أ%ف}ر.ش. عنه أ%ي ما أ%ق}ل%ع؛ قال يزيد

ابن عمرو بن الص_ع1ق 



(* قوله «قال يزيد إل» هكذا ف الصل، والذي ف
ياقوت وأ%مثال اليدان:

ل أ%ر يوماv مثل يوم جبله
لا أ%تتنا أسد وحنظله

وغطفان واللوك أزفله
تعلوهم بقضب منتخله وزاد اليدان:

ل تعد أ%ن أ%فرش عنها الصقله):
ن}ن' ر'ؤوس' القوم, ب.ي\ن. ج.ب.ل%ه\،

يوم. أ%ت.ت\نا أ%س.د¬ وح.ن\ظ%ل%ه\،
ن.ع\ل�وه'م' ب,ق�ض'ب� م'ن\ت.خ.ل%ه\،

ل ت.ع\د' أ%ن أ%ف}ر.ش. عنها الص_ق%ل%ه\
أ%ي أ%نا ج'د'د¬. ومعن م'ن\ت.خ.لة: م'ت.خ.ي_رة. يقال: ت.ن.خ_ل}ت

الشيء4 وان\ت.خ.ل}ته اخ\ت.ر\ته. والص_ق%لة�: جع' صاق1ل مثل كاتب وك%ت.بة.
�وقوله ل ت.ع\د' أ%ن أ%ف}ر.ش. أ%ي ل ت'جاو,ز\ أ%ن أ%ق}ل%ع عنها الصقلة
أ%ي أ%نا ج'د'د¬ ق%ر,يبة� العهد1 بالص_ق}ل,. وفرش عنه: أ%راد.ه وتي�أ%

له. وف حديث ابن عبد العزيز: إ,ل أ%ن يكون مالv م'ف}ت.ر.شاv أ%ي
مغصوباv قد ان\ب.سطت فيه ال4ي\دي بغي حق، من قولم: اف}ت.ر.ش ع1ر\ض. فلن{

إ,ذا اس\تباح.ه بالو.ق1يعة فيه، وحقيقت'ه ج.ع.له لنفسه ف1راشاv يطؤ'ه.
وف%ر\ش ال%ب.ا: موضع؛ قال ك�ثي�ر عزة:

أ%هاج.ك ب.ر\ق¬ آخ1ر. الليل, واص1ب'،
تض.م_ن.ه ف%ر\ش' ال%با فال%سار,ب'؟

والف%ر.اشة�: أ%رض؛ قال ال4خطل:
وأ%ق}ف%رت الف%راشة� وال�ب.ي�ا،

وأ%ق}ف%ر، ب.ع\د فاط1مة%، الش_ق1ي' 
(* قوله »الشقي» كذا بالصل هنا

وف مادة شقر بالقاف، وف ياقوت: الشفي بالفاء.)
وف الديث ذكر ف%ر\ش، بفتح الفاء وتسكي الراء، واد{ سل%كه النب، صلى

الل�ه عليه وسلم، حي سار. إ,ل بدر، والل�ه أ%علم.
@فرطش: ف%ر\ط%ش. الرجل�: ق%ع.د. فف%تح ما بي ر,ج\ليه. الليث: ف%ر\ش.ح.ت

الناقة� إ,ذا ت.ف%ح�ج.ت للح.ل}ب وف%ر\ط%ش.ت للب.و\ل؛ قال ال4زهري: كذا



.vقرأ}ته ف كتاب الليث، قال: والصواب ف%ط}ر.ش.ت إ,ل أ%ن يكون مقلوبا
@فشش: الف%شe: ت.ت.بeع الس_ر.ق, الدون1، ف%ش_ه ي.ف�ش�ه ف%ش�اv؛ قال

الشاعر:
ن}ن' ول1يناه' فل ن.ف�شeه،

وابن' م'فاض قائم¬ ي.م'شeه
يأ}خذ ما ي'ه\د.ى له ي.ف�شeه،
كيف ي'ؤ.ات1يه ول ي.ؤ'ش�ه؟

وان\ف%ش�ت الرياح': خرجت عن الز>ق ونوه. والف%شe: الل}ب'، وقيل:
الل}ب' السريع'. وف%ش� الناقة% ي.ف�شeها فش�اv: أ%س\رع ح.ل}ب.ها، وف%ش�

الضرع. ف%ش�اv: حل%ب جيع. ما فيه.
وناقة ف%ش'وش¬: م'ت.ق%ش1رة� الش_خ\ب, أ%ي يت.ش.ع�ب' إ,ح\ل1يل�ها مثل

شعاع ق%ر\ن الشمس, حي يط}لع أ%ي يتف%ر�ق' ش.خ\ب'ها ف ال3ناء فل ي'ر.غ9ي
بي�نة� الف%ش.اش,، وف حديث موسى وشعيب، عليهما السلم: ليس فيها ع.ز'وز¬

ول ف%ش'وش¬؛ الف%ش'وش: الت ي.ن\ف%ش� لبن'ها من غي ح.ل}ب أ%ي ي.ج\ري
لس.عة1 ال3ح\ليل، ومثله الف%توح والث�ر'ور.

والف%ش\ف%شة�: ض.ع\ف' الرأ}ي. والف%ش\ف%شة�: ال%رeوبة.
eالن_ميمة والف%ش eوالف%ش �ابن ال4عراب: الف%ش� الط�ح\ر.بة

ال4ح\م.ق. وال%ر'وب' يقال له: الف%ش�.
وفش_ الرط}ب. ف%ش�اv: أ%خ\ر.ج ز'ب\د.ة. وف%ش_ الق1ر\بة% ي.ف�ش�ها

ف%س�اv: حل� و,كاء4ها فخرج. ر,ي'ها. والف%ش'وش: السقاء� الذي ي.ت.ح.ل9ب.
وف بعض ال4مثال: ل4ف�ش�ن_ك. ف%ش_ الو.ط}ب, أ%ي ل�ز,يل%ن_ ن.ف}خ.ك؛

وقال كراع: معناه ل4حل�ب.ن�ك وذلك أ%ن ي'ن\ف%خ ث ي'ح.ل9 و,كاؤ'ه وي'ت\رك
مفتوحاv ث ي'م\ل لب.ناv، وقال ثعلب: ل4ف�ش_ن_ و.ط}ب.ك أ%ي

ل4ذ}ه.ب.ن� بك1ب\ر,ك وت1يه,ك؛ وف التهذيب: معناه ل�خ\ر,ج.ن_ غ%ض.ب.ك من
رأ}سك، من ف%ش_ السقاء4 إ,ذا أ%خ\رج منه الريح، وهو يقال للغ.ض\بان، وربا

قالوا: ف%ش� الرج'ل� إ,ذا ت.ج.ش�أ%. وف الديث: إ,ن الشيطان% يف�شe ب.ي
أ%ل}ي.ت.ي أ%حد1كم حت ي'يخ.ي>ل% إ,ليه أ%نه قد أ%ح\دث أ%ي ي.ن\ف�خ
ن.ف}خاv ضعيفاv. ويقال: ف�ش� السقاء� إ,ذا خرج منه الريح.

وف حديث ابن عباس: ل ي.ن\ص.ر,ف حت ي.س\مع ف%ش1يش.ها أ%ي صوت. ريها،
قال: والف%ش1يش' الصوت، ومنه ف%ش1يش' ال4فعى، وهو صوت جلدها إذا مش.ت\



ف الي.ب.س,. وف حديث أ%ب الوال: فأ%تت جاريةD فأ%قبلت وأ%دبرت وإن.ي
ل4س\مع بي فخذيها من ل%ف%ف1ها مثل% ف%ش1يش ال%راب,ش؛ قال: هي جنس من

الي�ات واحدها ح1ر\ب,ش. وف حديث عمر: جاءه رجل� فقال: أ%تي\ت'ك من عند
رجل� ي.ك}ت'ب الصاحف. من غي م'ص\ح.ف، فغ.ض1ب. حت ذ%كرت' الز>ق_

وانتفاخ.ه قال: م.ن\؟ قلت': ابن' أ�م> ع.ب\د{، فذكرت' الز>ق_ وانفشاش.ه،
يريد أ%نه غ%ض1ب حى انتفخ غ%ي\ظاv ث لا زال غضب'ه ان\ف%ش_ انتفاخ'ه،

والن\ف1شاش: ان\ف1عال من الف%ش�. ومنه حديث ابن عمر مع ابن صي�اد: فقلت له
اخ\س. 

(* قوله «اخس» كذا بالصل والنهاية، والذي ف مسلم اخسأ بمزة
آخره.) فلن ت.ع\د'و ق%د\ر.ك فكأ%نه كان سقاءé ف�ش� أ%ي ف�ت1ح فان\ف%ش� ما فيه

وخ.ر.ج..
ويقال للرجل إ,ذا غ%ض1ب فلم ي.ق}د1ر على التغيي: ف%4شاش, ف�ش>يه من

است1ه إ,ل ف1يه. ويقال للسقاء إ,ذا ف�تح رأ}س'ه وأ�خ\ر,ج منه الريح':
ف�ش_، وقد ف�ش� السقاء ي'ف%شe. وف%ش.ش\ت الز>ق_ إ,ذا أ%خ\ر.ج\ت ري.ه.

�والف%ش'وش: الناقة الواسعة� ال3ح\ليل. والف%ش'وش وال�ق%ص>عة
وال�ط%ح\ر,بة�: ال4مة� الف%ش�اء. ويقال: ان\ف%ش_ت ع1ل�ة� فلن{ إ,ذا أ%قبل

منها. وف حديث ابن عباس: أ%غطهم صد.ق%تك وإ,ن أ%تاك أ%ه\د.ل� الشفتي
م'ن\ف%شe ال%ن\خ1رين أ%ي م'ن\تفخهما مع ق�ص'ور, الار,ن وان\ب,طاحه، وهو من
صفات الز_ن\ج, وال%ب.ش, ف أ�نوف1هم وش1فاه1هم، وهو تأ}ويل قوله، صلى

الل�ه عليه وسلم: أ%طيعوا ولو أ�م>ر عليكم عبد¬ حبش1يÒ م'ج.د_ع¬،
والضمي ف أ%عطهم ل�ول ال4مر. والف%شe: الف%س\و'. والف%ش'وش' من النساء:

الض_ر'وط، وقيل: هي الر_خ\وة� ال%تاع,، وقيل: هي الت تقعد على
ال�ر\دان؛ قال رؤبة:

واز\ج'ر\ ب.ن النج�اخة1 الغ.ش'وش,
:vف}ل% ف%ش�ا�وف%ش_ الرأ%ة% ي.ف�شeها ف%ش�اv: ن.كح.ها، وف%ش_ الق

فت.حه بغي مفتاح. والن\ف1شاش: النكسار عن الشيء والف%ش.ل�. وان\ف%ش_
الرجل عن ال4مر أ%ي ف%ت.ر وك%س3ل. وان\ف%ش_ ال�ر\ح: سك%ن ور.م'ه؛ عن ابن

السكيت.
والف%شe: ال4ك}ل؛ قال جرير:
فب,تeم ت.ف�شeون ال%ز,ير. كأ%ن_كم\



م'ط%ل�قةD يوماv، ويوماv ت'راج.ع'
وف%ش_ القوم' ي.ف1شeون ف�شوشاv: أ%ح\ي.و\ا بعد ه'زال. وأ%ف%شeوا:

انطلقوا فج.ف%لوا. والف%شe من ال4رض: ال%ج\ل الذي ليس ب'د¼ عميق ول
م'ت.طام1ن, ج,د�اv. والف%ش�: ح.م\ل الي.ن\ب'وت، واحدته ف%ش_ةD وجعها

ف1ش.اش¬. والف%ش'وش': ال%رeوب.
والف1ش�اش والف1ش\فاش: كساء رقيق غليظ الن_سج، وقيل: الف1ش_اش' الكساء
الغليظ، والف%ش'وش: الكساء الس_خ1يف. وف حديث شقيق: أ%نه خر.ج إ,ل

السجد وعليه ف1ش�اش له؛ وهو كساء غليظ.
وف%ش1يشة�: بئر¬ لي� من العرب، قال ابن ال4عراب: هو لقب لبن تيم؛

وأ%نشد:
ذ%ه.ب.ت\ ف%ش1يشة� بال4باع1ر ح.و\ل%نا

س.ر.قاv، فص.ب_ على ف%ش1يشة% أ%ب\ج.ر'
وف%ش\ف%ش. بب.و\له: نض.حه. وف%ش\ف%ش الرجل�: أ%فرط ف الكذب. ورجل

ف%ش\فاش: ي.ت.ن.ف9ج' بالكذب وي.ن\تح1ل ما لغيه. وف حديث الشعب: س.م_ي\ت'ك
الف%ش\ف%اش.، يعن س.ي\ف%ه وهو الذي ل ي'ح\ك%م عمل�ه. وف%ش\ف%ش. ف

القول إ,ذا أ%فرط ف الكذب. والف%ش\فاش: ع'ش\بة نو الب.س\باس,، واحدته
ف%ش\فاشة.

@فطرش: ال4زهري: الليث ف%ر\ش.ح.ت الناقة� إ,ذا ت.ف%ح_جت للح.ل}ب
وف%ر\ط%ش.ت للبول؛ قال ال4زهري: هكذا قرأ}ته ف كتاب الليث، والصواب ف%ط}ر.ش.ت

.vإ,ل أ%ن يكون مقلوبا
@فنش: التهذيب: قال أ%بو تراب سعت السلمي يقول: ن.ب_ش. الرجل� ف

ال4مر وف%ن_ش. إ,ذا اس\تر\خى فيه. وقال أ%بو تراب: سعت الق%ي\سي>ي
يقولون: ف%ن_ش. الرجل عن ال4مر وف%ي_ش إ,ذا خام. عنه.

@فندش: الف%ن\د.شة�: الذهاب ف ال4رض. وف%ن\د.ش¬: اسم؛ قال:
أ%م1ن\ ض.ر\بة{ بالع'ود1، ل ي.د\م. ك%ل}م'ها،
ض.ر.ب\ت ب,م.صق�ول� ع'لوة% ف%ن\د.ش,؟

التهذيب: غلم ف%ن\د.ش إ,ذا كان ضابطاv. وقد ف%ن\د.ش. غي.ه إ,ذا
غل%ب.ه؛ وأ%نشد بعض بن ني:

قد د.م.ص.ت ز.ه\راء بابن ف%ن\د.ش,،
ي'ف%ن\د1ش' الناس. ول ي'ف%ن\د.ش,



�@فيش: الف%ي\شة�: أ%ع\لى الامة1. والف%ي\شة�: الك%م.رة، وقيل: الف%ي\شة
الذك%ر' النتفخ، والمع ف%ي\ش¬؛ وقوله:

وف%ي\شة ليست كهذ1ي الف%ي\ش
يوز أ%ن يكون أ%راد المع وأ%ن يكون أ%راد الواحدة فحذف الاء.

والف%ي\ش.لة�: كالف%ي\شة1، اللم فيها عند بعضهم زائدةD كزيادتا ف
ع.ب\د.ل� وز.ي\د.ل� وأ�وللك، وقد قيل إ,ن اللم فيها أ%صل كما هو مذكور ف

موضعه. الليث: الف%ي\ش' الف%ي\ش.لة� الضعيفة وقد ت.فاي.شا أ%يهما أ%عظم\
.vكم.ر.ة

والف%ي\ش'وشة�: الضعف والر_خاوة�؛ وقال جرير:
أ%و\د.ى ب1لم1ه,م' الف1ياش'، فح1ل}م'هم

ح1ل}م' الف%ر.اش,، غ%ش1ي. نار. ال�ص\ط%لي
الوهري: الف%ي\ش' والف%ي\شة� رأ}س' الذك%ر.

ورجل ف%ي'وش¬: ض.عيف¬ ج.بان؛ قال رؤبة:
عن م'س\م.ه,ر¼ ليس بالف%ي'وش,

وفاش. الرجل� ف%ي\شاv وهو ف%ي'وش¬: ف%خ.ر، وقيل: هو أ%ن ي.ف}خ.ر ول شيء
عنده. وفاي.ش.ه م'فاي.شةv وف1ياشاv: فاخ.ر.ه. ورجل ف%ي_اش¬: م'فاي,ش¬.

وجاؤوا ي.ت.فاي.ش'ون أ%ي يتفاخ.ر'ون وي.تكاث%ر'ون، وقد فاي.ش\تم
ف1ي.اشاv. ويقال: فاش. ي.ف1يش' وف%ش_ ي.ف1شe بعن كما يقال ذ%ام. ي.ذ1ي'

وذ%م_ ي.ذ�مe. والف1ي.اش': ال�فاخر.ة�؛ قال جرير:
أ%ي'فاي,ش'ون، وقد ر.أ%و\ا ح'ف9اث%هم

قد ع.ض_ه، فق%ض.ى عليه ال4ش\ج.ع'؟
والف%ي\ش: الن_ف}ج' ي'ر,ي الرجل� أ%ن عنده شيئاv وليس على ما ي'ر,ي.

وفلن صاحب' ف1ي.اش� وم'فاي.شة{، وفلن ف%ي�اش¬ إ,ذا كان نف9اخاv بالباطل
.�وليس عنده طائلD. والف1ي.اش': الط�ر\م.ذ%ة

وذو فائ1ش�: مل1ك¬؛ قال ال4عشى:
ت.ؤم� س.لمة% ذا فائ1ش�،

هو اليوم' ج.مÒ ل1ميعاد1ها
@فترص: ف%ت\ر.ص. الشيء4: ق%ط%عه.

@فحص: الف%ح\ص': شدة� الطلب خ1لل% كل شيء؛ ف%ح.ص عنه ف%ح\صاv: ب.ح.ث%،
وكذلك تف%ح�ص. واف}ت.ح.ص.. وتقول: ف%ح.ص\ت عن فلن وف%ح.ص\ت عن أ%مر,ه1



ل4ع\ل%م. ك�ن\ه. حاله1، والدجاجة ت.ف}ح.ص' برج\ل%يها وجناحيها ف التراب
تتخذ لنفسها أ�ف}ح'وصةv تبيض أ%و ت.ج\ث1م' فيها. ومنه حديث عمر: إ,ن9

الدeجاجة لت.ف}ح.ص' ف الرماد1 أ%ي ت.ب\ح.ث�ه وتتمر�غ� فيه.
وال�ف}ح'وص: م.ج\ث%م' الق%طاة ل4نا ت.ف}ح.ص'ه، وكذلك الف}ح.ص'؛

يقال: ليس له م.ف}ح.ص' قطاة؛ قال ابن سيده: وال�ف}حوص' م.ب,يص' القطا
ل4ن�ها ت.ف}ح.ص الوضع ث تبيض فيه، وكذلك هو للدجاجة؛ قال المز_ق

العبدي:وقد ت.خ1ذ%ت\ ر,ج\لي إ,ل ج.ن\ب, غ%ر\ز,ها
ن.س3يفاv كأ�ف}ح'وص, الق%طاة1 ال�ط%ر>ق,

قال ال4زهري: أ%فاحيص' القطا الت ت'ف%ر>خ فيها، ومنه اشتق_ قول أ%ب
بكر، رضي الل9ه عنه: فح.ص'وا عن أ%و\ساط1 الرeؤوس أ%ي ع.م1ل�وها مثل%

أ%فاحيص الق%طا. ومنه الديث الرفوع: م.ن\ ب.ن.ى لل9ه مسجداv ولو
كم.ف}ح.ص ق%طاة ب.ن الل9ه له ب.ي\تاv ف النة، وم.ف}ح.ص' القطاة: حيث ت'ف%ر>خ

فيه من ال4رض. قال ابن ال4ثي: هو م.ف}ع.ل من الف%ح\ص كال�ف}ح'وص,
وجعه م.فاح1ص'. وف الديث: أ%نه أ%و\ص.ى أ�م.راء4 جيش م'وتة%: وست.ج,دون%

آخ.ر,ين. للشيطان ف رؤوسهم م.فاح1ص' فاف}ل1ق�وها بالسيوف أ%ي أ%ن
الشيطان قد اس\ت.و\ط%ن. رؤوس.هم فجعلها له مف%اح1ص. كما ت.س\ت.و\ط1ن القطا

vمف%اح1ص.ها، وهو من الستعارات اللطيفة ل4ن من كلمهم إ,ذا وصفوا إ,نسانا
بشدة الغ.ي� والنماك ف الشر قالوا: قد ف%ر_خ الشيطان ف رأ}سه

وعش_ش. ف قلبه، فذهب بذا القول ذلك الذهب. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه
عنه: وس.ت.ج,د' قوماv ف%حصوا عن أ%وساط رؤ'وسهم الشع.ر. فاض\ر,ب\ ما ف%حصوا
عنه بالسيف، وف الصحاح: كأ%نم حل%ق�وا وسطها وتركوها مثل% أ%فاح1يص

القطا. قال ابن سيده: وقد يكون ال�ف}حوص للنعام. وف%حص للخ'ب\ز.ة1
ي.ف}ح.ص' ف%ح\صاv: ع.م1ل% لا موضعاv ف النار، واسم الوضع ال�ف}حوص. وف حديث

زواج,ه بزينب ووليمت1ه: ف�ح1ص.ت1 ال4رض' أ%ماح1يص. أ%ي ح'ف1ر.ت. وكل©
موضع� ف�ح1ص. أ�ف}ح'وص¬ وم.ف}ح.ص¬؛ فأ%ما قول كعب بن زهي:

وم.ف}ح.ص'ها عنها ال%ص.ى ب,ج,ران,ها،
وم.ث}ن.ى نواج�، ل ي.خ'ن\ه'ن_ م.ف}ص1ل

فإ,نا عن بال%ف}ح.ص ههنا الفح\ص. ل اسم الوضع ل4نه قد عد�اه إ,ل
الصى، واسم' الوضع ل يتعدى. وف%ح.ص الطر' التراب. ي.ف}ح.ص'ه: ق%ل%به

ون.ح_ى بعض.ه عن بعض فجعله كال�ف}ح'وص,. والطر' ي.ف}ح.ص' الصى إ,ذا



اشتد_ وق}ع' غ%ي\ث1ه فق%ل%ب. ال%ص.ى ون�ى بعض.ه عن بعض. وف حديث
ق�س¼: ول س1ع\ت' له ف%ح\صاv أ%ي و.ق}ع. قد.م� وصوت. م.ش\ي�. وف حديث كعب:

Yإ,ن الل9ه بار.ك. ف الشأ}م وخ.ص_ بالتق}ديس من ف%ح\ص, ال�ر\د'ن
إ,ل ر.ف%ح.؛ ال�ر\د'ن©: النهر العروف تت ط%ب.ر,ي_ة%، وف%ح\ص'ه ما

ب'س3ط% منه وك�ش1ف. من نواحيه، ور.ف%ح' قرية معروفة هناك. وف حديث الشفاعة:
فانط%ل%ق. حت أ%تى الف%ح\ص. أ%ي ق�د_ام. العرش؛ هكذا فسر ف الديث

،vشديدا vولعله من الف%ح\ص الب.س\ط والك%ش\ف. وف%حص الظ�ب\ي': عد.ا عد\وا
وال4ع\ر.ف' م.ح.ص.. والف%ح\ص': ما استوى من ال4رض، والمع ف�ح'وص.

والف%ح\ص.ة�: النeق}ر.ة� الت تكون ف الذ�ق%ن, والد_ين, من بعض
الناس.

ويقال: بينهما ف1حاص¬ أ%ي ع.داوةD. وقد فاح.ص.ن فلن ف1ح.اصاv: كأ%ن�
كل واحد منهما ي.ف}ح.ص' عن عيب صاحبه وعن س1ر>ه. وفلن ف%ح1يص1ي

وم'فاح1ص1ي بعن واحد.
@فرص: الف�ر\صة�: النeه\ز.ة� والن_و\بة�، والسي لغة، وقد ف%ر.ص.ها
ف%ر\صاv واف}ت.ر.ص.ها وت.ف%ر_صها: أ%صاب.ها، وقد اف}ت.ر.ص\ت' وانت.ه.ز\ت'.

وأ%ف}ر.ص.ت\ك. الف�ر\صة�: أ%م\ك%ن.ت\ك.. وأ%ف}ر.ص.ت\ن الف�ر\صة� أ%ي
أ%مك%ن.ت\ن، واف}ت.ر.ص\ت'ها: اغت.ن.م\ت'ها.

ابن ال4عراب: الف%ر\صاء� من النeوق, الت تقوم ناحيةv فإ,ذا خل
الوض' جاء4ت فشربت؛ قال ال4زهري: أ�خ1ذ%ت من الف�ر\صة وهي النeه\ز.ة.
يقال: وجد فلن ف�ر\صةv أ%ي نزة. وجاءت ف�ر\ص.ت'ك. من البئر أ%ي ن.و\ب.ت'ك.

�وانت.ه.ز. فلنD الف�ر\صة% أ%ي اغت.ن.م.ها وفاز. با. والف�ر\صة
والف1ر\صة� والف%ر,يصة؛ ال4خية عن يعقوب: النوبة تكون بي القوم يتناو.ب'ونا

على الاء. قال يعقوب: هي النوبة تكون بي القوم ي.ت.ناوبونا على الاء
ف أ%ظمائهم مثل ال1م\س والر>ب\ع والس>د\س وما زاد من ذلك، والسي
لغة؛ عن ابن ال4عراب. ال4صمعي: يقال: إ,ذا جاءت ف�ر\ص.ت'ك. من البئر

فأ%د\ل، وف�ر\ص.ت'ه: ساعت'ه الت ي'س\ت.ق%ى فيها. ويقال: بنو فلن
ي.ت.ف%ار.ص'ون بئرهم أ%ي ي.تناو.ب'ونا. ال�موي: هي الف�ر\صة والرeف}صة للنوبة

تكون بي القوم ي.تناو.بونا على الاء. الوهري: الف�ر\صة الش>ر\ب'
والنوبة.

والف%ر,يص': الذي ي'فار,ص'ك ف الش>ر\ب والنوبة.



وف�ر\صة� الفرس: س.ج,ي_ت'ه' وس.ب\ق�ه وقو�ته؛ قال:
ي.كس'و الض�و.ى كل و.ق%اح� من\كب,،

أ%س\م.ر. ف ص'م> الع.جايا م'ك}ر.ب,،
باق� على ف�ر\ص.ت1ه م'د.ر_ب,

واف}ت'ر,ص.ت1 الو.ر.قة�: أ�ر\ع1د.ت. والف%ر,يصة�: لمة عند ن'غ\ض, الكتف
ف وسط النب عند م.ن\ب,ض الق%ل}ب، وها ف%ر,يص.تان ت.ر\ت.ع1دان عند

الفزع. وف الديث: أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، قال: إ,ن ل4ك}ر.ه
أ%ن أ%ر.ى الرجل% ثائراv ف%ر,يص' ر.ق%ب.ت1ه قائماv على م'ر.ي_ت1ه 

(* قوله
«مريته» تصغي الرأة استضعاف لا واستصغار ليي أن الباطش با ف ضعفها

مذموم لئيم. أ. هـ. من هامش النهاية.) ي.ض\ر,ب'ها؛ قال أ%بو عبيد:
الف%ر,يصة� ال�ض\غة� القليلة تكون ف النب ت'ر\ع.د من الدابة إ,ذا ف%ز,ع.ت،
وجعها ف%ر,يص¬ بغي أ%لف، وقال أ%يضاv: هي اللحمة الت بي ال%ن\ب

والكتف الت ل تزال ت'ر\ع.د من الدابة، وقيل: جعها ف%ر,يص¬ وف%رائ1ص'، قال
ال4زهري: وأ%ح\س.ب' الذي ف الديث غي. هذا وإ,نا أ%راد ع.ص.ب. الرقبة

وع'روق%ها ل4نا هي الت ت.ث�ور عند الغضب، وقيل: أ%راد شع.ر.
الف%ر,يصة، كما يقال: فلن ثائر' الرأ}س أ%ي ثائر' شعر الرأ}س، فاستعار.ها للرقبة

:�وإ,ن ل يكن لا ف%رائص' ل4ن الغ.ضب ي'ث1ي' ع'روق%ها. والف%ر,يصة
اللحم' الذي بي الكتف والصدر؛ ومنه الديث: فجيء4 بما ت'ر\ع.د'

فرائ1ص'هما أي ت.ر\ج'ف'. والف%ر,يصة�: ال�ض\غ.ة� الت بي الثدي وم.ر\ج,ع الكتف
من الرجل والدابة، وقيل: الف%ر,يصة أ%صل� مرجع الرفقي.

وف%ر.ص.ه ي.ف}ر,ص'ه ف%ر\صاv: أ%صاب. ف%ر,يص.ته، وف�ر,ص. ف%ر.صاv وف�ر,ص.
ف%ر\صاv: شكا ف%ر,يص.ت.ه. التهذيب: وف�ر'وص' الرقبة وف%ر,يس'ها عروقها.
الوهري: وف%ر,يص' العن'ق, أ%وداج'ها، الواحدة ف%ر,يصة؛ عن أ%ب عبيد؛

تقول منه: ف%ر.ص\ته أ%ي أ%صبت ف%ر,يص.ته، قال: وهو مقتلD. غيه: وف%ر,يص'
الرقبة ف الد.ب, عروق�ها.

والف%ر\صة�: الريح الت يكون منها الد.ب'، والسي فيه لغة. وف حديث
قيلة: أ%ن ج'و.ير,ية لا كانت قد أ%خ.ذ%ت\ها الف%ر\صة�. قال أ%بو عبيد:

العامة تقول لا الف%ر\سة�، بالسي، والسموع من العرب بالصاد، وهي ريح'
الد.بة.



والف%ر\س'، بالسي: الكسر'. والف%ر\ص': الش�قe. والف%ر\ص': القطع'.
�وف%ر.ص. ال1ل}د. ف%ر\صاv: قط%ع.ه. وال1ف}ر.ص' وال1ف}راص': الديدة

العريضة� الت يقطع با، وقيل: الت ي'قعط%ع با الفضة�؛ قال ال4عشى:
وأ%د\ف%ع' عن أ%عراض1كم، وأ�ع1ي'كم\

ل1ساناv، كم1ف}راص, ال%فاجي>، م1ل}ح.با
vوف الديث: رف%ع. الل9ه' ال%ر.ج. إ,ل م.ن, اف}ت.ر.ص. م'س\ل1ما

ظ�ل}ماv. قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4 بالفاء والصاد الهملة من الف%ر\ص,
الق%ط}ع أ%و من الف�ر\ص.ة1 النeه\ز.ة، يقال: اف}ت.ر.ص.ها انت.ه.ز.ها؛ أ%راد

إ,ل م.ن\ تك�ن. من ع1ر\ض, مس\لم� ظ�ل}ماv بالغ1يب.ة والو.ق1يعة. ويقال:
اف}ر,ص\ ن.ع\ل%ك. أ%ي اخ\ر,ق\ ف أ�ذ�ن,ها للش>ر.اك. الليث: الف%ر\ص'

ش.قe اللد بديدة عريضة الط�ر.ف ت.ف}ر,ص'ه با ف%ر\صاv كما ي.ف}ر,ص'
ال%ذ�اء� أ�ذ�ن.ي النعل عند عقبهما بال1ف}ر.ص ليجعل فيهما الش>راك؛

وأ%نشد:
ج.واد¬ ح1ي. ي.ف}ر,ص'ه الف%ر,يص'

يعن حي يش'قe جلده العر.ق'.
وت.ف}ر,يص' أ%س\فل ن.ع\ل, الق1راب,: ت.ن\ق1يش'ه بطرف الديد. يقال:

ف%ر_ص\ت النعل% أ%ي خر.ق}ت أ�ذنيها للشراك.
والفر\صة� والف%ر\صة والف�ر\ص.ة؛ ال4خيتان عن كراع: القطعة� من الصوف
أ%و القطن، وقيل: هي قطعة قطن أ%و خرقة ت.ت.مس_ح با الرأ%ة من اليض.
وف الديث: أ%نه قال لل4نصارية يصف لا الغتسال من اليض: خ'ذ1ي

ف1ر\صةv م'م.س_كةv فتطه_ري با أ%ي تتب_عي با أ%ثر الدم، وقال كراع: هي
الف%ر\صة، بالفتح، ال4صمعي: الف1ر\صة� القطعة من الصوف أ%و القطن أ%و
غيه أ�خ1ذ% من ف%ر.ص\ت الشيء4 أ%ي قطعته، وف رواية: خ'ذ1ي ف1ر\صةv من

م1س\ك، والف1ر\صة القطعة من السك؛ عن الفارسي حكاه ف الب.ص\ر,ي�ات له؛ قال
ابن ال4ثي: الف1ر\صة، بكسر الفاء، قطعة من صوف أ%و قطن أ%و خرقة. يقال:

ف%ر.صت الشيء إ,ذا قطعته، وال�م.س�ك%ة: ال�ط%ي�ب.ة بالسك ي'ت\ب.ع'
با أ%ثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. قال: وقوله من م1س\ك، ظاهره أ%ن

الف1ر\صة منه، وعليه الذهب وقول� الفقهاء. وحكى أ%بو داود ف رواية عن
بعضهم: ق%ر\صةv، بالقاف، أ%ي شيئاv يسياv مثل الق%ر\صة بطرف ال�صبعي.

وحكى بعضهم عن ابن قتيبة ق%ر\ضةv، بالقاف والضاد العجمة، أ%ي قطعة من



الق%ر\ض القطع.
والف%ر,يصة�: أ�م� س'و.يد. وف1ر.اص¬: أ%بو قبيلة. ابن بري: الف1راص' هو

ال4حر؛ قال أ%بو النجم.
ول ب,ذ%اك. ال4ح\مر, الف1ر.اص,

eس�@فرفص: الف1ر\فاص': الفحل� الشديد' ال4خذ1. وقال اللحيان: قال ال
ل1ب,نت1ه: إ,ن أ�ريد أ%ن ل أ�رس1ل% ف إ,بلي إ,ل فحلv واحداv، قالت:

ل ي'ج\ز,ئ�ها إ,ل ر.باع¬ ف1ر\فاص¬ أ%و باز,لD خ'ج.أ%ةD؛ الف1ر\فاص':
الذي ل يزال قاعياv على كل ناقة.

وف�راف1ص¬ وف�ر.اف1صة: من أ%ساء ال4سد. وف�راف1صة: ال4سد، وبه سي
الرجل ف�راف1صة. ابن شيل: الف�ر.اف1صة�: الصغي' من الرجال. ورجل ف�راف1ص¬

وف�راف1صةD: شديد ضخم شجاع. وف%راف1صة�: اسم رجل. والف%راف1صة�: أ%بو
نائلة% امرأ%ة1 عثمان، رضي الل9ه عنه، ليس ف العرب من ت.س.م_ى

بالف%راف1صة بال4لف واللم غيه. قال ابن بري: حكى القال عن ابن ال4نباري عن
أ%بيه عن شيوخ1ه قال: كل ما ف العرب ف�راف1صة�، بضم الفاء، إ,ل ف%ر.اف1صة%

أ%با نائلة امرأ%ة عثمان، رحه الل9ه، بفتح الفاء ل غي.
@فصص: ف%صe ال4مر,: أ%صل�ه وحقيقت'ه. وف%صe الشيء3: حقيقت'ه وك�ن\ه'ه،

والك�ن\ه': جوهر' الشيء، والك�ن\ه': ناية الشيء وحقيقت'ه. يقال: أ%نا
آتيك. بال4مر من ف%ص>ه يعن من مرجه الذي قد خرج منه؛ قال الشاعر:

وكم من فت شاخ1ص ع.ق}ل�ه،
وقد ت.ع\ج.ب' العي' من ش.خ\ص1ه

ور'ب� ام\ر,ئ� ت.ز\د.ر,يه الع'يون،
وي.أ}ت1يك. بال4مر من ف%ص>ه

ويروى:
vور'ب� امرئ� خ1ل}ت.ه' مائ1قا

ويروى:
وآخ.ر. تس.به جاهل

وفصe ال4مر,: م.ف}ص1ل�ه. وف%صe العي,: ح.د.ق%ت'ها. وفصe الاء:
ح.ب.ب'ه. وف%صe المر,: ما ي'رى منها. والف%صe: ال%ف}ص1ل، والمع من كل

ذلك أ%ف�صÒ وف�صوص، وقيل: ال%فاص1ل� كلها ف�صوص، واحدها ف%ص� إ,ل
ال4صابع فإ,ن ذلك ل يقال لفاصلها. أ%بو زيد: الف�صوص' الفاصل ف العظام



كلها إ,ل ال4صابع. قال شر: خولف أ%بو زيد ف الفصوص فقيل إ,نا
�الب.راج,م والسeلم.يات. ابن شيل ف كتاب اليل: الفصوص من الف%رس مفاصل
ركبتيه وأ%رساغه وفيها السلم.يات وهي عظام' الرeس\غ.ي\ن؛ وأ%نشد غيه ف صفة

الفحل من ال3بل:
ق%ر,يع' ه1ج.ان{ ل ت'ع.ذ�ب\ ف�صوص'ه

بقيد{، ول ي'ر\ك%ب\ صغياv في'ج\د.عا
ابن السكيت ف باب ما جاء بالفتح: يقال ف%صe الات.م، وهو يأ}تيك
بال4مر من ف%ص>ه ي'ف%ص>ل�ه لك. وكل م'ل}ت.ق%ى عظمي، فهو ف%صÒ. ويقال

للفرس: إ,ن ف�ص'وص.ه ل%ظ1ماء أ%ي ليست بر.ه1لة كثية اللحم، والكلم ف هذه
ال4حرف الفتح. الليث: الف%صe الس>نe من أ%س\نان الث©وم، والف%صاف1ص'
واحدت'ها ف1ص\ف1ص.ةD. وف%صe الات وف1صeه، بالفتح والكسر: ال�ر.ك�ب'

فيه، والعامة تقول ف1ص�، بالكسر، وجعه أ%ف�صÒ وف�صوص¬ وف1صاص¬
والف%صe الصدر، والف1صe السم.

وف%صe ال�ر\ح' ي.ف1صe ف%صيصاv، لغة ف فز�: سال، وقيل: سال% منه شيء#
وليس بكثي. قال ال4صمعي: إ,ذا أ%صاب. ال3نسان% جرح¬ فجعل ي.س3يل

وي.ن\د.ى قيل: ف%ص_ ي.ف1صe ف%ص1يصاv، وف%ز_ ي.ف1زe ف%ز,يزاv. وف%ص_
الع.ر.ق': رش.ح. وف%صe الندب, وف%ص1يص'ه: صوت'ه. والف%ص1يص: الصوت؛ وأ%نشد

شر قول امرئ القيس:
ي'غال1ي. فيه ال%ز\ء4، لول ه.واج,ر¬
ج.ناد1ب'ها ص.رع.ى، لن_ ف%ص1يص'

ي'غال1ي: ي'طاو,ل}ن.، يقال: غاليت فلناv أ%ي طاو.ل}ته.
وقوله لن ف%ص1يص أ%ي صوت ضعيف مثل الصفي؛ يقول: ي'طاو,ل}ن. الزء لو

قدرن عليه ولكن ال%ر� ي'ع\ج,ل�هن. الليث: فصe العي حدقت'ها؛ وأ%نشد:
ب'ق}لة{ ت'وق1د' ف%ص�اv أ%ز\رقا

ابن ال4عراب: ف%ص\ف%ص. إ,ذا أ%ت.ى بال%ب, ح.ق9اv. وانف%ص_ الشيء�
من الشيء3 وان\ف%ص.ى: انفصل. قال أ%بو تراب: قال حترش ف%ص.ص\ت كذا من كذا

واف}ت.ص.ص\ته أ%ي فصلته وانتزعته، وان\ف%ص_ منه أ%ي انفصل منه،
واف}ت.ص.ص\ت'ه اف}ت.ر.ز\ته. الفراء: أ%ف}ص.ص\ت إ,ليه من ح.قYه شيئاv أ%ي

vأ%ي ما استخرج، وأ%فص_ إ,ليه من حقه شيئا vأ%خ\ر.ج\ت، وما اس\ت.ف%ص_ منه شيئا
أ%عطاه، وما ف%ص_ ف يديه منه شيء ي.ف1صe ف%ص�اv أ%ي ما حصل. ويقال:



ما ف%ص_ ف يدي شيء أ%ي ما ب.ر.د.؛ قال الشاعر:
ل�م>ك. و.ي\لةD، وعليك. أ�خرى،

فل شاةD ت.ف1صe ول ب.ع1ي'
والف%ص1يص': التحرeك' واللتواء.

والف1ص\ف1ص' والف1ص\ف1صة�، بالكسر: الر_ط}بة، وقيل: هي الق%تe، وقيل:
هي ر.ط}ب' الق%ت>؛ قال ال4عشى:

أ%ل تر. أ%ن� ال4رض أ%ص\بح. ب.ط}ن'ها
ن.خ1يلv وز.ر\عاv نابتاv وف%صاف1ص.ا؟

وقال أ%وس:
وقار.ف%ت\، وهي ل ت.ج\ر.ب\، وباع. لا

من الف%صاف1ص, بالنeم>ي> س1ف}س3ي'
وأ%صلها بالفارسية إ,س\ف%س\ت. والنeم>ي>: الف�لوس، ونسب الوهري هذا

البيت للنابغة، وقال يصف فرساv. وف%ص\ف%ص. دابت.ه: أ%ط}ع.م.ها إ,ي�اها.
وف الديث: ليس ف الف%صاف1ص صد.قةD، جع ف1ص\ف1صة، وهي الر_ط}بة من
عل%ف1 الدواب�، وي'سمى الق%ت�، فاذا جف_ فهو ق%ض\ب¬، ويقال ف1س\ف1سة،

بالسي.
@فعص: الف%ع\ص': النفراج'. وان\ف%ع.ص الشيء: ان\ف%ت.ق. وانف%ع.ص\ت عن

الكلم: انفرجت، والل9ه أ%علم.
@فقص: ف%ق%ص. البيضة% وكل� شيء� أ%جوف. ي.ف}ق1ص'ها ف%ق}صاv وف%ق�ص.ها:

كسرها، وف%ق%ش.ها ي.ف}ق1س'ها: معناه فض.خ.ها، وت.ف%ق�ص.ت عن الف%ر\خ.
والفق©وصة�: الب,طYيخة� قبل أ%ن ت.ن\ض.ج، وان\ف%ق%ص.ت البيضة�. وف حديث

.vد.يبية: وف%ق%ص. البيضة% أ%ي كسرها، وبالي أ%يضا�ال
@فلص: الن\ف1لص': التفل©ت' من الك%ف> ونوه. وان\ف%ل%ص. من ال4مر'

وان\م.ل%ص. إ,ذا أ%ف}ل%ت، وقد ف%ل�ص\ته ومل�ص\ته، وقد ت.ف%ل�ص
الر>شاء� من يدي وت.مل�ص. بعن واحد.

@فوص: الت_فاو'ص': الكلم'، وقيل: إ,نا أ%صله الت_فاي'ص' فق%ل%ب.ت\ها
الضمة�، وهو مذكور ف فيص أ%يضاv. وف الصحاح: ال�فاو.صة� ف الديث

البيان. يقال: ما أ%فاص. بكلمة، قال يعقوب: أ%ي ما ت%ل�ص.ها ول
أ%بان.ها.

@فيص: ابن ال4عراب: الف%ي\ص' بيان� الكلم. وف حديث النب، صل9ى الل9ه



عليه وسل9م: كان يقول� ف مرض1ه: الصلة% وما ملكت\ أ%يان'كم، فجعل
يتكلم وما ي'ف1يص' با ل1سان'ه أ%ي ما ي'ب,ي'. وفلنD ذو إ,فاصة إ,ذا

تكل�م أ%ي ذو بيان. وقال الليث: الف%ي\ص' من ال�فاو.صة وبعضهم يقول
�م'ف%ايصة. وفاص. ل1سان'ه بالكلم ي.ف1يص وأ%فاص.ه أ%بان.ه. والتفاو'ص': التكال
منه انقلبت واواv للضمة، وهو نادر، وقياسه الصحة. وأ%فاص. الض_بe عن

يده: انفرجت أ%صابع'ه عنه فخ.ل%ص. الليث: يقال ق%ب.ض\ت على ذنب الض_ب>
فأ%فاص. من ي.د1ي حت خل%ص ذ%نبه وهو حي تنفرج أ%صابع'ك عن مق}ب,ض ذنبه،

وهو التفاو'ص. وقال أ%بو اليثم: يقال قبضت عليه فلم ي.ف1ص\ ول ي.ن\ز'
ول ي.ن'ص\ بعن واحد. قال: ويقال والل9ه ما ف1ص\ت كما يقال: والل9ه ما

ب.ر,ح\ت؛ قال ابن بري: ويقال ف معناه اس\تفاص.؛ قال ال4عشى:
وقد أ%ع\ل%ق%ت\ ح.ل%قات الش_باب،

فأ%ن_ى ل1ي. اليوم. أ%ن أ%س\ت.ف1يصا؟
قال ال4صمعي: قولم ما عنه م.ح1يص¬ ول م.ف1يص¬ أ%ي ما عنه م.ح1يد¬.

وما استطعت أ%ن أ%ف1يص. منه أ%ي أ%ح1يد.؛ وقول امرئ, القيس:
م.ناب,ت'ه م1ث}ل الس_دوس,، ول%و\ن'ه

كش.و\ك1 الس_يال، فهو ع.ذ}ب¬ ي.ف1يص
قال ال4صمعي: ما أ%د\ر,ي ما ي.ف1يص، وقال غيه: هو من قولم فاص. ف

ال4رض أ%ي ق%ط%ر وذ%ه.ب. قال ابن بري: وقيل يفيص ي.ب\ر'ق، وقيل يتكلم،
يقال: فاص. ل1سان'ه بالكلم وأ%فاص. الكلم. أ%بان.ه، فيكون ي.ف1يص' على

هذا حالv أ%ي هو ع.ذ}ب¬ ف حال كلمه. ويقال: ما ف1ص\ت' أ%ي ما ب.ر,ح\ت،
وما ف1ص\ت' أ%فعل أ%ي ما ب.ر,ح\ت، وما لك. عن ذلك م.ف1يص¬ أ%ي م.ع\د1لD؛

عن ابن ال4عراب.
@فحض: ف%ح.ض. الشيء4 ي.ف}ح.ض'ه ف%ح\ضاv: شد.خه؛ يانية، وأ%كثر ما

ي'ستعمل ف الرط}ب كالب,طYيخ وش1ب\ه,ه.
@فرض: فر.ض\ت الشيء أ%ف}ر,ضه ف%ر\ضاv وف%ر_ض\ت'ه للتكثي: أ%و\ج.ب\ت'ه.

وقوله تعال: س'ورةD أ%ن\ز.ل}ناها وف%ر.ض\ناها، ويقرأ: وفر_ض\ناها، فمن
قرأ% بالتخفيف فمعناه أ%لز.م\نا كم الع.مل با ف�ر,ض. فيها، ومن قرأ%

بالتشديد فعلى وجهي: أ%حدها على معن التكثي على معن إ,نا فرضنا فيها
ف�ر'وضاv، وعلى معن ب.ي_ن_ا وف%ص_ل}نا ما فيها من اللل والرام

والد'ود. وقوله تعال: قد فر.ض. الل9ه لكم ت.ح1ل9ة% أ%ي\مان,كم؛ أ%ي بي_نها.



واف}ت.ر.ض.ه: كف%ر.ض.ه، والسم الف%ر,يضة�. وف%رائض' الل9ه1: ح'دود'ه
الت أ%مر. با ون%ى عنها، وكذلك الف%رائض' بال1ياث1. والفار,ض'

والف%ر.ض1يe: الذي ي.ع\ر,ف الفرائض. ويسمى الع1ل}م' بق1س\مة1 ال%وار,يث
ف%رائض.. وف الديث: أ%ف}ر.ض'كم زيد. والف%ر\ض': السeنة�، ف%ر.ض. رسول الل9ه،

صل9ى الل9 عليه وسل9م، أ%ي س.ن_، وقيل: ف%ر.ض. رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، أ%ي أ%و\ج.ب. و'ج'وباv لزماv، قال: وهذا هو الظاهر.

والف%ر\ض': ما أ%و\ج.به الل9ه عز� وجل9، سي بذلك ل4ن� له م.عال1م.
و.ح'د'وداv. وفر.ض الل9ه علينا كذا وكذا واف}ت.ر.ض. أ%ي أ%و\ج.ب. وقوله عز� وجل9:

فم.ن فر.ض فيهن� الج؛ أ%ي أ%و\ج.به على نفسه بإ,حرامه. وقال ابن عرفة:
الف%ر\ض' التو\ق1يت'. وكل© واج,ب� مؤق�ت{، فهو م.ف}ر'وض¬. وف حديث ابن

عمر: الع1ل}م' ثلثةD منها فر,يضةD عادلةD؛ يريد الع.د\ل ف الق1س\مة
بيث تكون على الس>هام وال4ن\ص1باء الذكورة ف الكتاب والسن_ة، وقيل:

أ%راد أ%نا تكون م'س\ت.ن\ب.ط%ةv من الكتاب والسنة وإ,ن ل ي.ر,د با نص
فيهما فتكون م'عاد1لةv للنص، وقيل: الف%ر,يضة� العاد1لة� ما اتفق عليه

السلمون. وقوله تعال: وقال ل4ت_خ1ذن� من ع1باد1ك. نص1يباv م.ف}ر'وضاv؛
قال الزجاج: معناه مؤقتاv. والف%ر\ض': الق1راءة. يقال: ف%ر.ض\ت' ج'ز\ئي

أ%ي قرأ}ته، والف%ر,يضة� من ال3بل والبقر: ما بلغ ع.د.د'ه الزكاة%.
.vوجبت فيها الف%ر,يضة، وذلك إ,ذا بلغت ن,صابا :�وأ%ف}ر.ض.ت1 الاش1ية

والف%ر,يضة�: ما ف�ر,ض. ف السائمة1 من الصدقة. أ%بو اليثم: ف%رائض' ال3بل الت
تت. الث�ن� والرeب'ع,. يقال للق%ل�وص, الت تكون بنت سنة وهي تؤخذ

ف خس وعشرين: ف%ر,يضةD، والت تؤخذ ف ست وثلثي وهي بنت ل%ب'ون{ وهي
بنت سنتي: فريضةD، والت تؤخذ ف ست وأ%ربعي وهي ح1ق9ة وهي ابنة ثلث1
سني: فريضة، والت تؤخذ ف إ,حدى وستي ج.ذ%عةD وهي فريضتها وهي ابنة

أ%ربع سني فهذه فرائض' ال3بل,، وقال غيه: سيت فريضة ل4نا ف�ر,ض.ت\ أ%ي
أ�وج,ب.ت\ ف ع.د.د{ معلوم من ال3بل، فهي م.ف}روضةD وف%ريضة، فأ�دخلت

فيها الاء ل4نا جعلت اساv ل نعتاv. وف الديث: ف الفريضة تب' عليه
ول توج.د' عنده، يعن الس>ن_ العي لل3خراج ف الزكاة، وقيل: هو

عام� ف كل فر\ض� م.ش\روع� من فرائض, الل9ه عز� وجل. ابن السكيت: يقال ما
لم إ,ل الف%ر,يضتان1، وها ال%ذ%عة� من الغنم وال1ق9ة� من ال3بل. قال

ابن بري: ويقال لما الفر\ضتان1 أ%يضاv؛ عن ابن السكيت. وف حديث



الزكاة: هذه ف%ر,يضة� الصدقة1 الت ف%ر.ض.ها رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م، على السلمي أ%ي أ%وج.بها عليهم بأ%مر الل9ه. وأ%صل� الفرض القط}ع'.
والف%ر\ض' والواج,ب' س1ي�ان1 عند الشافعي، والف%ر\ض' آك%د' من الواجب عند

Yأ%ب حنيفة، وقيل: الفر\ض' ههنا بعن التقدير أ%ي ق%د�ر. صد.قة% كل
شيء وب.ي_ن.ها عن أ%مر الل9ه تعال. وف حديث ح'ن.ي\ن�: فإ,ن له علينا

ست� ف%رائض.؛ الفرائض': جع ف%ر,يضة{، وهو البعي الأ}خوذ ف الزكاة، سي
فريضة ل4نه ف%ر\ض¬ واجب على رب� الال، ث اتeس3ع فيه حت سي البعي'

فريضة ف غي الزكاة؛ ومنه الديث: م.ن م.ن.ع. ف%ر,يضةv من ف%رائض,
الل9ه. ورجل فار,ض¬ وف%ر,يض¬: عال1م¬ بالف%رائض, كقولك عال1م¬ وع.ل1يم¬؛ عن

.vول ق%ر\ضا vيقال: ما أ%عطان ف%ر\ضا .�ابن الع\راب. والف%ر\ض': ال1بة
والفر\ض': الع.طي�ة� ال%ر\س'ومة�، وقيل: ما أ%ع\ط%ي\ت.ه بغي ق%ر\ض�.

وأ%ف}ر.ض\ت' الر_جل وف%ر.ض\ت' الر_جل واف}ت.ر.ض\ت'ه إ,ذا أ%عطيته. وقد
أ%ف}ر.ض\ت'ه إ,ف}راضاv. والفر\ض': ج'ن\د¬ ي.ف}ت.ر,ض'ون، والمع الف�روض'.

ال4صمعي: يقال ف%ر.ض. له ف الع.طاء وفر.ض له ف الد>يوان1 ي.ف}ر,ض\
ف%ر\ضاv، قال: وأ%ف}ر.ض. له إ,ذا جعل فريضة. وف حديث ع.د1ي�: أ%تيت عمر بن

الطاب، رضي الل9ه عنهما، ف أ�ناس� من ق%و\م1ي فجعل ي.ف}ر,ض' للرجل من
ط%ي>ء ف أ%لفي أ%4لفي وي'ع\ر,ض' عن أ%ي ي.ق}ط%ع' وي'وج,ب' لكل رجل

منهم ف الع.طاء أ%لفي من الال. والفر\ض': مصدر كل شيء ت.ف}ر,ض'ه
.�فت'وج,به على إ,نسان بق%د\ر معلوم، والسم الف%ر,يضة

والفار,ض': الضخ\م' من كل شيء، الذكر وال�نثى فيه سواء، ول يقال
فار,ضةD. ول1ح\يةD فارض¬ وفار,ضةD: ض.خ\مةD عظيمة، وش1ق}ش1قةD فار,ض¬ وس1قاء

فارض¬ كذلك، وب.ق%رة فارض¬: م'س3ن�ة. وف التنزيل: إ,نا بق%رة ل فار,ض¬
ول ب,ك}ر؛ قال الفر�اء: الفار,ضي ال%ر,مة� والب,ك}ر' الشاب�ة. وقد

ف%ر.ض.ت1 البقرة� ت.ف}ر,ض' ف�روضاv أ%ي ك%ب,ر.ت\ وط%ع.ن.ت ف الس>ن�، وكذلك
ف%ر'ض.ت1 البقرة، بالضم، ف%راضةv؛ قال علقمة بن عوف وقد ع.ن بقرة هرمة:

vل%ع.م\ر,ي، لقد أ%ع\ط%ي\ت. ض.ي\ف%ك. فار,ضا
ت'ج.رe إ,ليه، ما ت.ق�وم على ر,ج\ل,

،vف%ي.ر\ض.ى، س.م1ينة ،vول ت'ع\ط1ه ب,ك}را
ف%ك%ي\ف. ي'جاز,ي بال%و.د_ة1 والف1ع\ل,؟

:vمية ف الفارض أ%يضا�وقال أ



ك�م.ي\ت ب.ه,يم الل�و\ن1 ليس ب,فار,ض�،
ول ب.ص1يف{ ذات1 ل%و\ن{ م'ر.ق�م,

وقد يستعمل الفار,ض' ف ال�س3ن� من غي البقر فيكون للمذكر وللمؤنث؛
قال:

ش.و\لء مسك فارض ني�،
من الك1باش,، زام1ر خ.صي�

وقوم¬ ف�ر_ض¬: ض1خام¬، وقيل م.سان©؛ قال رجل من ف�ق%ي\م:
ش.ي_ب. أ%ص\داغ1ي، فر.أ}س1ي أ%ب\ي.ض'،

م.حام1لD فيها رجالD ف�ر_ض'
م1ث}ل� الب.راذ1ين,، إ,ذا تأ%ر_ض'وا،

أ%و كال1راض, غ%ي\ر. أ%ن} ل ي.م\ر.ض'وا
لو ي.ه\ج.ع'ون% س.نةv ل ي.ع\ر,ض'وا،

إ,ن} قل}ت. ي.و\ماv: للغ.داء، أ%ع\ر.ض'وا
ن.و\ماv، وأ%ط}راف' الس>بال, ت.ن\ب,ض'،

وخ'ب,ئ% ال%ل}ت'وت' وال�ح.م_ض'
واحدهم فار,ض¬؛ وروى ابن ال4عراب:

م.حام1لD ب,يض¬ وق%و\م¬ ف�ر_ض'
قال: يريد أ%نم ث1قالD كال%حامل,؛ قال ابن بري: ومثله قول العجاج:

ف ش.ع\شعان{ ع'ن'ق ي.م\خ'ور،
حاب ال�ي'ود1 فار,ض, ال�ن\ج'ور

:vواس1عا vقال: وقال الفقعسي يذكر غ%ر\با
والغ.ر\ب' غ%ر\ب¬ ب.ق%ر,يÒ فار,ض'

التهذيب: ويقال من الفارض ف%ر.ض.ت\ وف�رض.ت، قال: ول نسمع ب,ف%ر,ض..
.vر'وضا�وقال الكسائي: الفار,ض' الكبية العظيمة، وقد ف%ر.ض.ت ت.ف}ر,ض' ف

.�ابن ال4عراب: الفارض الكبية، وقال أ%بو اليثم: الفار,ض' ال�س3ن�ة
Dالسمينة، والمع ف%وار,ض'. وبقرة �أ%بو زيد: بقرة فار,ض¬ وهي العظيمة

ع.وانD: من بقر ع'ون{، وهي الت ن'تج.ت بعد ب.ط}نها الب,ك}ر، قال قتادة: ل،
فار,ض¬ هي ال%ر,مة�. وف حديث ط%ه\فة%: لكم ف الو.ظ1يفة1 الف%ريضة�؛

الف%ريضة� الرمة� ال�س3ن�ة�، وهي الفار,ض' أ%يضاv، يعن هي لكم ل
ت'ؤ\خذ� منكم ف الزكاة، ويروى: عليكم ف الو.ظ1يفة1 الف%ر,يضة� أ%ي ف كل



ن,صاب� ما ف�ر,ض. فيه. ومنه الديث: لكم الفار,ض' والفر,يض'؛ الف%ر,يض'
Dمن ال3بل، وقد ف%ر.ض.ت، فهي فار,ض¬ وفار,ضة �والفار,ض': ال�س3ن�ة

وف%ر,يضةD، ومثله ف التقدير ط%ل%ق%ت\ فهي طالق وطال1قةD وط%ل1يقةD؛ قال
العجاج:ن.ه\ر' س.ع1يد{ خال1ص' البياض,،

م'ن\ح.د1ر' ال1ر\ية ف اع\ت1راض,
ه.و\لD ي.د'قe بكم الع1راض,،

ي.ج\ر,ي على ذ1ي ث%ب.ج� ف1ر\ياض,
(* قوله: العراض بالكسر؛ هكذا ف الصل ولعلها العراضي بالياء

الشد�دة.)كأ%ن� ص.و\ت مائ1ه ال%ض\خاض,
أ%ج\لب' ج,ن¼ بن.قاv م1غ\ياض,

قال: ورأ%يت بالس>تار, ال4غ}ب.ر, ع.ي\ناv يقال لا ف1ر\ياض¬ ت.س\قي
نلv كثية وكان ماؤها عذباv؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

يا ر'ب_ م.و\لv حاس1د{ م'باغ1ض,،
علي_ ذ1ي ض1غ\ن, وض.ب¼ فار,ض,،

له ق�روء كق�روء الائ1ض,
عن بضب فارض� ع.داوةv عظيمة كبية من الفارض الت هي السنة؛ وقوله:

له قروء كقروء الائض
يقول: لعداوته أ%وقات تيج فيها مثل وقت الائض. ويقال: أ%ضمر علي�

ض1غ\ناv فارضاv وض1غ\نةv فارضاv، بغي هاء، أ%ي عظيماv، كأ%نه ذو ف%ر\ض أ%ي
ذو ح.ز¼؛ وقال:

يا ر'ب� ذي ض1غن علي� فار,ض
والف%ر,يض': ج,ر�ة� البعي؛ عن كراع، وهي عند غيه الق%ريض' بالقاف،

وسيأ}ت ذكره. ابن ال4عراب: الف%ر\ض' ال%زe ف الق1د\ح, والز_ن\د1 وف
الس_ي وغيه، وف�ر\ضة� الزند الز الذي فيه. وف حديث عمر، رضي الل9ه
عنه: اتذ عام الدب ق1د\حاv فيه ف%ر\ض؛ الفرض: ال%زe ف الشيء والقطع'،

والق1د\ح': السه\م' قبل أ%ن ي'ع\مل فيه الر>يش' والن_ص\ل�. وف صفة
مري، عليها السلم: ل ي.ف}ت.ر,ض\ها ول%د أ%ي ل يؤثYر فيها ول ي.ح'ز�ها
vيعن قبل السيح. قال: ومنه قوله تعال: ل4تذن9 من عبادك ن.ص1يبا
م.ف}ر'وضاv؛ أ%ي مؤقتاv، وف الصحاح: أ%ي م'ق}ت.ط%عاv م.ح\دوداv. وف%ر\ض'

الز_ن\د: حيث ي'ق}د.ح' منه. وف%ر.ض\ت' الع'ود. والز_ند. وال1س\واك.



وفر.ض\ت' فيهما أ%ف}ر,ض' ف%ر\ضاv: ح.ز.ز\ت' فيهما ح.ز�اv. وقال ال4صمعي:
فر.ض م1س\واك%ه فهو ي.ف}ر,ض'ه ف%ر\ضاv إ,ذا ح.ز_ه بأ%سنان,ه. والف%ر\ض':

اسم الز، والمع ف�روض¬ وف1راض¬؛ قال:
من. الر_ص.فات1 الب,يض,، غي_ر. ل%و\ن.ها

ب.نات' ف1راض, ال%ر\خ,، واليابس, ال%ز\ل,
التهذيب ف ترجة فرض: الليث التق}ر,يض' ف كل9 شيء كتق}ريض, ي.د.ي,

ال�ع.ل,؛ وأ%نشد:
إ,ذا ط%ر.حا ش.أ}واv بأ%ر\ض�، ه.و.ى له

م'ق%ر_ض' أ%ط}راف1 الذYراع.ي أ%فل%ح'
قال ال4زهري: هذا تصحيف وإ,نا هو التفريض، بالفاء، من الفر\ض وهو

الز. وقولم ال�ع\لنة� م'ف%ر_ضةD ك%أ%ن� فيها ح'زوزاv، قال: وهذا البيت
رواه الثYقات' أ%4يضاv بالفاء: م'ف%ر_ض' أ%ط}راف1 الذراعي، وهو ف شعر

الشماخ، وأ%راد بالشأ}و ما ي'ل}ق1يه الع.ي\ر' وال4تان� من أ%ر\واثها،
وقال الباهلي: أ%راد الشماخ بال�ف%ر_ض, ال�ح.ز_ز. يعن ال�ع.ل.

وال1ف}ر.ض': الديدة الت ي'ح.ز� با.
وقال أ%بو حنيفة: فراض النحل 

(* قوله «فراض النحل» كذا بالنسخة الت
بأ%يدينا، والذي ف شرح القاموس: الفراض ما تظهره إل.») ما تظهره

الز_ن\دة� من النار إ,ذا اق}ت'د1ح.ت. قال: والفراض إ,نا يكون ف ال�نثى من
الزندتي خاصة. وف%ر.ض. ف�وق. السه\م,، فهو م.ف}روض¬ وف%ريض¬: ح.ز_ه.

والف%ريض': السهم ال%ف}روض ف�وق�ه. والتف}ريض': التحزيز. والف%ر\ض':
الع.لمة�؛ ومنه فر\ض' الصلة1 وغيها إ,نا هو لزم للعبد كل�زوم, ال%ز>

للق1د\ح. الفراء: يقال خرجت ث%ناياه م'ف%ر_ضةv أ%ي مؤش_رةv، قال: والغ'روب'
ماء ال4سنان والظ�ل}م' بياض'ها كأ%نه يعلوه س.واد، وقيل: ال4ش\ر' تزيز
ف أ%طراف ال4سنان وأ%طراف�ها غ�روبا، واحدها غ%ر\ب¬. والف%ر\ض':

الش�قe ف وس.ط القب. وف%ر.ض\ت للميت: ض.ر.ح\ت.
والف�ر\ضة�: كالف%ر\ض,. والف%ر\ض' والف�ر\ضة�: ال%ز� الذي ف القو\س.

وف�ر\ضة القوس: الز يقع عليه الوت.ر، وف%ر\ض' القوس, كذلك، والمع
ف1راض¬. وف�ر\ضة� النهر: م.ش\ر.ب' الاء منه، والمع ف�ر.ض¬ وف1راض¬. ال4صمعي:

الف�ر\ضة� ال%ش\ر.عة�، يقال: سقاها بالف1راض, أ%ي من ف�ر\ضة1 النهر.



والف�ر\ضة: الث©ل}مة الت تكون ف النهر. والف1راض': ف�و_هة� النهر؛ قال
لبيد:

تري خزائنه على م.ن ناب.ه،
ج.ر\ي. الف�رات1 على ف1راض, ال%د\و.ل,

وف�ر\ضة� النهر: ث�ل}م.ت'ه الت منها ي'س\تقى. وف حديث موسى، عليه
السلم: حت أ%ر\ف%أ به عند فرضة النهر أ%ي م.ش\ر.ع.ت1ه، وجع الفرضة ف�ر.ض¬.

وف حديث ابن الزبي: واجعلوا السيوف للمنايا ف�ر.ضاv أ%ي اجعلوها
م.شار,ع. للمنايا وت.ع.ر_ض'وا للشهادة. وف�ر\ض.ة� البحر: م.ح.ط© السف�ن.

وف�ر\ضة� الدواة1: موضع الن>ف}س منها. وف�ر\ضة الباب: ن.ج\ران'ه.
:vوالف%ر\ض': الق1د\ح'؛ قال عبيد' بن ال4برص يصف ب.ر\قا

ف%ه\و. ك%ن,ب\راس, الن_ب,يط1، أ%و الـ
ـف%ر\ض, بك%ف> الل�ع1ب, ال�س\م1ر,

وال�س\م1ر': الذي دخل ف الس_م.ر,. والف%ر\ض': التeر\س'؛ قال صخر
الغي الذل:

أ%ر,ق}ت' له م1ث}ل% ل%م\ع, الب.ش1يـ
ـر,، ق%ل�ب. بالكف> ف%ر\صاv خ.ف1يف%ا

قال أ%4بو عبيد: ول تقل ق�ر\صاv خفيفا. والف%ر\ض': ضرب من التمر، وقيل:
ضرب من التمر صغار ل4هل ع'مان؛ قال شاعرهم:

إ,ذا أ%كلت' س.كاv وف%ر\ضا،
ذه.ب\ت' ط�ولv وذه.ب\ت' ع.ر\ضا

قال أ%بو حنيفة: وهو من أ%جود تر ع'مان% هو والب.ل}ع.ق'، قال: وأ%خبن
بعض أ%عرابا قال: إ,ذا أ%ر\ط%ب.ت\ نل%ت'ه فت'ؤ'خ>ر. عن اخ\ت1راف1ها
ت.ساق%ط% عن نواه فبقيت الك1باسة� ليس فيها إ,ل ن.وىÝ معل�ق

بالت_فار,يق.
ابن ال4عراب: يقال لذكر النافس ال�ف%ر_ض' وأ%بو س.ل}مان%

.�وال%و_از والك%ب.ر\ت.ل
والف1راض': موضع؛ قال ابن أ%حر:

vجز.ى الل9ه ق%و\مي بال�ب'ل�ة1 ن'ص\رة
وم.ب\دىÝ لم، ح.ول% الف1راض,، وم.حض.را

وأ%ما قوله أ%نشده ابن ال4عراب:



،vن\ م1ن�ا الف1راض' م.ظ1ن_ة�كأ%ن} ل يك
ول ي'م\س, ي.و\ماv م1ل}ك�ها بي.م1ين

فقد يوز أ%ن ي.ع\ن,ي. الوضع نف}س.ه، وقد يوز أ%ن يعن الثغور يشبهها
بشار,ع, الياه1، وف حديث ابن عمر: أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

استقبل ف�ر\ض.ت.ي, البل,؛ ف�ر\ضة� البل ما ان\ح.د.ر. من وسطه وجانبه.
ويقال للرجل إ,ذا ل يكن عليه ثوب: ما عليه ف1راض¬ أ%ي ثوب، وقال أ%بو

اليثم: ما عليه س1ت\ر¬. وف الصحاح: يقال ما عليه ف1راض¬ أ%ي شيء# من
ل1باس�. وف1ر\ياض¬: موضع.

@فضض: ف%ض.ض\ت' الشيء4 أ%ف�ضeه ف%ض�اv، فهو م.ف}ض'وض¬ وف%ض1يض¬: كسرت'ه
وف%ر_ق}ت'ه، وف�ضاض'ه وف1ضاض'ه وف�ضاض.ت'ه: ما تكس_ر منه؛ قال

النابغة:ت.طي,ر' ف�ضاضاv ب.ي\ن.ها كل© ق%و\ن.س�،
وي.ت\ب.ع'ها م1ن\ه'م ف%راش' ال%واج,ب,

وف%ض.ض\ت الات عن الكتاب أ%ي كسر\ت'ه، وكل شيء كسر\ت.ه، فقد فض.ض\ت.ه.
وف حديث ذي الك1ف}ل,: إ,نه ل ي.ح1ل© لك أ%ن ت.ف�ض_ الات.م؛ هو

كناية عن الوط}ء3. وف%ض_ الات.م. وال%ت\م. إ,ذا ك%سره وف%ت.حه. وف�ضاض'
وف1ضاض' الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إ,ياه. وان\ف%ض_ الشيء�: انكسر. وف

حديث الديبية: ث ج,ئ}ت. بم لب.ي\ض.ت1ك. ت.ف�ضeها أ%ي ت.ك}س3ر'ها؛
ومنه حديث معاذ ف عذاب القب: حت يفض كل شيء�. وف الدعاء: ل ي.ف}ض'ض,

الل9ه' فاك. أ%ي ل ي.ك}س3ر\ أ%سنانك، والفم' ههنا ال4سنان كما يقال: سق%ط
فوه، يعنون ال4سنان، وبعضهم يقول: ل ي'ف}ض, الل9ه' فاك أ%ي ل يعله
ف%ضاء ل أ%سنان فيه. قال الوهري: ول تقل ل ي'ف}ض1ض, الل9ه فاك.، أ%و
تقديره ل يكسر الل9ه أ%سنان% ف1يك.، فحذف الضاف. يقال: ف%ض_ه إ,ذا

كسره؛ ومنه حديث النابغة العدي لا أ%نشده القصيدة الرائية قال: ل ي.ف}ض'ض,
الل9ه فاك، قال: فعاش مائة وعشرين سنة ل تسق�ط له س1ن�. ولل3ف}ضاء�:

س'قوط� ال4سنان1 من أ%ع\لى وأ%سف%ل، والقول� ال4ول أ%كثر. وف حديث
العباس بن عبد الطلب أ%نه قال: يا رسول الل9ه إ,ن أ�ريد أ%ن أ%م\ت.د1ح.ك،

فقال: قل ل ي.ف}ض'ض, الل9ه' فاك.، ث أ%نشده ال4بيات القافي_ة، ومعناه
ل ي'س\ق1ط1 الل9ه' أ%سنان.ك.، والفم يقوم مقام ال4سنان. وهذا من ف%ض>

الات.م, والم'وع وهو ت.ف}ريق�ها.
 eوال1ف%ض



(* قوله «والفض إل» كذا هو بالنسخ الت بأيدينا.)
eما ي'ف%ض :�وال1ف}ضاض': ما ي'ف%ضe به م.د.ر' ال4رص, ال�ثارة1. وال1ف%ض_ة

به ال%د.ر'.
ويقال: اف}ت.ض_ فلن جاري.ت.ه واق}ت.ض_ها إ,ذا اف}ت.ر.ع.ها.

والف%ض_ة�: الصخ\ر' ال%ن\ث�ور' بعض'ه فوق بعض، وجعه ف1ضاض¬.
وت.ف%ض_ض. القوم وان\ف%ضeوا: ت.ف%ر_ق�وا. وف التنزيل: لن\ف%ضeوا من حو\ل1ك،

:eأ%ي تفر_قوا، والسم الف%ض.ض'. وت.ف%ض_ض. الشيء: تفر_ق.. والف%ض
تفريق�ك. ح.ل}قةv من الناس بعد اجتماعهم، يقال: فض.ض\ت'هم فان\ف%ضeوا أ%ي

فر_ق}تهم؛ قال الشاعر:
إ,ذا اج\ت.م.ع'وا فض.ض\نا ح'جر.ت.يه,م\،

ون.ج\م.ع'هم إ,ذا كانوا ب.داد1
وكل© شيء� تفر_ق.، فهو ف%ض.ض¬. ويقال: با ف%ضÒ من الناس أ%ي نف%ر

متفر>ق�ون. وف حديث خالد بن الوليد أ%نه كتب إ,ل مروان% بن فارس: أ%ما
بعد فالمد لل9ه الذي ف%ض_ خ.د.م.ت.ك�م؛ قال أ%بو عبيد: معناه كس.ر

�وفر_ق جعكم. وكل م'نكسر متفر>ق، فهو م'ن\ف%ضÒ. وأ%صل ال%د.مة1 ال%ل}خال
وجعها خدام¬، وقال شر ف قوله: أ%نا أ%ول� من ف%ض_ خ.د.مة% الع.ج.م،

يريد كسرهم وف%ر_ق ج.م\ع.هم. وكل© شيء� ك%س.ر\ت.ه وفر_قته، فقد
فض.ض\ت.ه. وطار.ت ع1ظام'ه ف�ضاضاv وف1ضاضاv إ,ذا تطاي.ر.ت\ عند الضرب، وقال

الؤر>ج': الف%ضe الكس\ر'؛ وروى ل1داش, بن ز'ه.ي\ر:
،vفل ت.ح\س.ب أ%ن>ي ت.ب.د_ل}ت' ذ1ل�ة

�ول ف%ض_ن ف الك�ور, ب.ع\د.ك1 صائغ
يقول: يأ}ب أ%ن ي'صاغ% وي'راض.. وت.م\ر ف%ضÒ: متفر>ق ل ي.ل}ز.ق'

بعضه ببعض؛ عن ابن ال4عراب. وف%ض.ض\ت' ما بينهما: ق%ط%ع\ت'.
وقال تعال: ق%وار,ير. ق%و.ار,ير. من ف1ض_ة{ قد_ر'وها تقديراv؛ يسأ%ل

السائل� فيقول: كيف تكون الق%وار,ير' من فضة وج.و\هر'ها غي جوهرها؟ قال
الزجاج: معن قوله قوارير من فضة أ%صل� الق%وار,ير, الت ف الدنيا من
الرمل، فأ%علم الل9ه ف%ض\ل% تلك القوار,ير, أ%ن أ%صلها من ف1ض_ة ي'رى من

خارجها ما ف داخلها؛ قال أ%بو منصور: أ%ي تكون مع ص.فاء قواريرها آم1نة
من الكسر قابلة للجب مثل الفضة، قال: وهذا من أ%حسن ما قيل فيه. وف حديث

السيب: فقبض ثلثة أ%صابع من فضة فيها من شعر، وف رواية: من فضة أ%و



ق�ص_ة، والراد بالفضة شيء م.ص'وغD منها قد ترك فيه الشعر، فأ%م�ا بالقاف
والصاد الهملة ف ال�ص\لة� من الشعر.

وكل© ما ان\ق%طع مع شيء� أ%و تفر_ق: ف%ض.ض¬. وف الديث عن عائشة، رضي
الل9ه عنها، قالت لروان: إ,ن� رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

ل%ع.ن. أ%باك. وأ%نت. ف ص'ل}به فأ%نت ف%ض.ض¬ من لعنة الل9ه؛ قال ثعلب:
معناه أ%ي خرجت من ص'ل}به م'ت.ف%ر>قاv، يعن ما ان\ف%ض_ من ن'ط}ف%ة1 الرجل

وت.ر.د_د. ف ص'ل}به، وقيل ف قولا فأ%نت ف%ض.ض¬ من لعنة الل9ه: أ%رادت
إ,نك. ق1ط}عة منها وطائفة منها. وقال شر: الف�ض'ض' اسم ما ان\ف%ض. أ%ي

تفر_ق، والف�ضاض' نوه. وروى بعضهم هذا الديث ف�ظاظةD، بظاءين، من
الف%ظ1يظ1 وهو ماء� الك%ر,ش,، وأ%نكره الطاب. وقال الزمشري: اف}ت.ظ%ظ}ت'

Dعالة�الك%ر,ش. اع\ت.ص.ر\ت' ماء4ها، كأ%نه ع'صارةD من الل�ع\ن.ة1 أ%و ف
من الف%ظ1يظ1 ماء الفحل أ%ي ن'ط}ف%ةD من الل�عنة1.

والف%ض1يض' من الن_و.ى: الذي ي'ق}ذ%ف' من الفم. والف%ض1يض': الاء�
الع.ذ}ب'، وقيل: الاء� السائل، وقد اف}ت.ض.ض\ته إ,ذا أ%صبته ساعة% يرج.

ومكان ف%ض1يض: كثي الاء. وف حديث عمر بن عبد العزيز: أ%نه سئل عن رجل
قال عن امرأ%ة خطبها: هي طالق إ,ن نك%ح\ت'ها حت آكل% الف%ض1يض.؛ هو
الط�ل}ع أ%ول% ما يظهر. والف%ض1يض' أ%يضاv ف غي هذا: الاء يرج من العي

أ%و ينزل من السحاب، وف%ض.ض' الاء: ما انتشر منه إ,ذا ت'ط�ه>ر. به.
وف حديث غ%زاة1 ه.واز,ن%: فجاء رجل بن'ط}فة{ ف إ,داو.ة{ فاف}ت.ض_ها

أ%ي ص.ب_ها، وهو اف}ت1عالD من الف%ض>، ويروى بالقاف، أ%ي فتح رأ}سها.
ويقال: ف%ض_ الاء4 واف}ت.ض_ه أ%ي ص.ب_ه، وف%ض_ الاء� إ,ذا سال%.

ورجل ف%ض\فاض¬: كثي العطاء، ش'ب>ه بالاء الف%ض\فاض.
وت.ف%ض\ف%ض. بول� الناقة1 إ,ذا انتشر على فخذيها. والف%ض.ض': التفر>ق

من الاء والع.ر.ق؛ وقول ابن م.ي�ادة%:
ت.ج\ل�و بأ%خ\ض.ر. من ف�روع, أ%راكة{،

ح.س.ن ال�ن.ص_ب, كالف%ض1يض, البار,د1
قال: الف%ض1يض' التفر>ق' من ماء3 الطر, والب.ر.د1. وف حديث عمر:

أ%نه ر.مى ال%م\ر.ة% بسبع ح.ص.يات{ ث مض.ى فلما خرج من ف%ض.ض, ال%صى
أ%قبل على س'ل%ي\م ابن ر.بيعة% فكل�مه؛ قال أ%بو عبيد: يعن ما تفر_ق منه،

ف%ع.لD بعن م.ف}ع'ول، وكذلك الف%ض1يض'. وناقة كثية� ف%ض1يض, اللب:



ي.ص1ف�ونا بالغ.زارة1، ورجل كثي ف%ض1يض الكلم: يصفونه بالك%ثارة.
وأ%ف%ض_ الع.طاء4: أ%ج\ز.ل%ه.

والف1ض_ة� من الواهر: معروفة، والمع ف1ض.ض¬. وشيء# م'ف%ض_ض¬:
م'م.و_ه بالفضة أ%و م'ر.ص_ع¬ بالفضة. وحكى سيبويه: ت.ف%ض_ي\ت' من الفضة،

أ%راد ت.ف%ض_ض\ت؛ قال ابن سيده: ول أ%دري ما عن.ى به أ%تذ}ت'ها أ%م
استعملت'ها، وهو من تويل التضعيف. وف حديث سعيد بن زيد: لو أ%ن� أ%حد.كم

ان\ف%ض_ ما ص'ن,ع. بابن ع.ف�ان ل%ح.ق. له أ%ن ي.ن\ف%ض�؛ قال شر: أ%ي
ي.ن\ق%ط1ع. ويتفر�ق، ويروى ي.ن\ق%ض�، بالقاف، وقد ان\ف%ض_ت\ أ%وصال�ه إ,ذا

تفر_قت؛ قال ذو الرمة:
ت.كاد' ت.ن\ف%ضe منهن_ ال%ياز,ي'

وف%ض�اض¬: اسم رجل، وهو من أساء العرب. وف حديث أم سلمة قالت: جاءت
امرأ%ة إ,ل رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فقالت: إ,ن اب\نت

تو'فYي. عنها زوج'ها وقد اش\ت.ك%ت\ ع.ي\ن.ها، أ%ف%ت.ك}ح'ل�ها؟ فقال رسول الل9ه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م: ل مرتي أ%و ثلثاv إ,نا هي أ%ربعة% أ%شهر

وع.ش\راv وقد كانت إ,ح\داكن_ ف الاهلية ت.ر\مي بالب.ع.رة على رأ}س الول؛
قالت زينب' بنت' أ�م سل%م.ة: ومعن الرمي بالبعرة أ%ن� الرأ%ة كانت

إ,ذا تو'فYي. عنها زوجها ح1ف}شاv ول%ب,س.ت\ ش.ر_ ث1ياب,ها ول ت.م.س_
ط1يباv حت ت.م'ر_ با سنةD، ث ت'ؤ\ت.ى بداب�ة{ حار� أ%و شاة{ أ%و طائر

ف%ت.ف}ت.ضe با فق%ل�ما ت.ف}ت.ضe بشيء� إ,ل مات. ث ترج فت'ع\ط%ى
بعرةv ف%ت.ر\مي با؛ وقال ابن مسلم: سأ%لت الجازيي عن الف}ت1ضاض, فذكروا

vف}را�أ%ن العتد_ة كانت ل ت.غ\ت.س3ل ول ت.م.سe ماء ول ت.ق}ل1م' ظ
ول ت.ن\ت1ف' من وجهها شعراv، ث ترج بعد الو\ل, بأ%ق}ب.ح, م.ن\ظ%ر�،

ث ت.ف}ت.ضe بطائر وت.م\س.ح' به ق�ب'ل%ها وت.ن\ب,ذ�ه فل يكاد ي.ع1يش'
أ%ي تكس3ر' ما هي فيه من الع1د_ة بذلك؛ قال: وهو من ف%ض.ض\ت' الشيء4 إ,ذا
كس.ر\ت.ه كأ%نا تكون ف ع1د_ة{ من زوجها فتكسر ما كانت فيه وترج منه
بالدابة؛ قال ابن ال4ثي: ويروى بالقاف والباء الوحدة، قال أ%بو منصور:

وقد روى الشافعي هذا الديث غي أ%نه روى هذا الرف ف%ت.ق}ب,ض'، بالقاف
والباء العجمة بواحدة والصاد الهملة، وهو مذكور ف موضعه.
وأ%مرهم ف%ي\ض'وض.ى بينهم وف%ي\ض'وضاء بينهم وف%ي\ض1يض.ى وف%ي\ضيضاء

وف%و\ض'وض.ى وف%و\ض'وضاء بينهم؛ كلها عن اللحيان.



والف%ض\ف%ض.ة�: س.عة� الثوب, والد>ر\ع, والع.ي\ش,. ود1ر\ع¬ ف%ض\فاض¬
وف%ض\فاضةD وف�ضاف1ض.ةD: واس1عةD، وكذلك الثوب'؛ قال عمرو بن م.ع\د1

،vيك%ر,ب:وأ%ع\د.د\ت' للح.ر\ب, فض\فاضة
كأ%ن� م.طاو,ي.ها م1ب\ر.د'

وق%م1يص¬ ف%ض\فاض¬: واسع¬؛ وف حديث سطيح:
أ%ب\ي.ض' ف%ض\فاض' الر>داء3 والب.د.ن}

أ%راد واسع الصدر والذراع فكن عنه بالرداء والبدن، وقيل: أ%راد كثرة
العطاء. ومنه حديث ابن سيين قال: كنت مع أ%ن.س ف يوم مطر وال4رض
ف%ض\فاض¬ أ%ي قد ع.لها الاء من كثرة الطر. وقد ف%ض\ف%ض. الثوب. والد>ر\ع.:

و.س_ع.هما؛ قال كثي>ر:
فن.ب.ذ}ت' ث%م_ ت.ح1ي_ةv، فأ%عاد.ها

غ%م\ر' الر>داء3 م'ف%ض\ف%ض' الس>ر\بال,
والف%ض\فاض': الكثي' الواسع'؛ قال رؤبة:

ي.س\ع'ط}ن.ه ف%ض\فاض. ب.و\ل� كالص_ب,ر\
Dكثية الاء. وجار,ية :Dف%ض\فاضة Dوع.ي\ش¬ ف%ض\فاض¬: واسع¬. وس.حابة

ف%ض\فاضة: كثية اللحم مع الط©ول, والسم؛ قال رؤبة:
ر.ق}راقةD ف ب'د\ن,ها الف%ض\فاض,

الليث: فلن ف�ضاضة� ولد أ%بيه أ%ي آخرهم؛ قال أ%بو منصور: والعروف
فلن ن'ضاضة� ولد1 أ%بيه، بالنون، بذا العن.

.eوهن� الفواض �الفراء: الفاض�ة� الد�اه1ية
@فهض: ف%ه.ض. الشيء4 ي.ف}ه.ض'ه: كس.ر.ه وش.د.خ.ه.

@فوض: ف%و_ض. إ,ليه ال4مر.: ص.ي_ر.ه إ,ليه وجع.ل%ه الاكم فيه. وف
حديث الدعاء: ف%و_ض\ت' أ%م\ري إ,ليك أ%ي ر.د.د\ت'ه إ,ليك. يقال: ف%و_ض.

أ%مر.ه إ,ليه إ,ذا رد�ه إ,ليه وجعله الاكم فيه؛ ومنه حديث الفاتة:
ف%و_ض. إ,ل� ع.ب\دي. والت_ف}و,يض' ف النكاح التزويج' بل م.ه\ر.

وق%و\م¬ ف%و\ض.ى: م'خ\ت.ل1ط�ون، وقيل: هم الذين ل أ%مي لم ول من
يمعهم؛ قال ال4ف}و.ه' ال4و\د1ي:

ل ي.ص\ل�ح' الق%و\م' ف%و\ض.ى ل س.راة% ل%هم،
ول س.راة% إ,ذا ج'ه�ال�ه'م ساد'وا

وصار الناس' ف%و\ض.ى أ%ي متفر>قي، وهو جاعة� الفائض,، ول ي'ف}ر.د'



كما ي'ف}رد الواحد من التفر�قي. والوحش ف%و\ض.ى: متفر�قة تترد�د. وقوم
Dف%و\ض.ى أ%ي م'ت.ساو'ون% ل ر.ئيس. لم. ون.عام¬ ف%و\ض.ى أ%ي م'خ\ت.ل1ط

بعضه ببعض، وكذلك جاء القوم ف%و\ضى، وأ%م\ر'هم ف%ي\ض.ى وف%و\ض.ى: متلط؛
عن اللحيان، وقال: معناه سواء بينهم كما قال ذلك ف فضا. ومتاع'هم

ف%و\ض.ى بينهم إ,ذا كانوا فيه شركاء، ويقال أ%يضاv ف%ضاv؛ قال:
ط%عام'ه'م' ف%و\ض.ى ف%ضاv ف ر,حال1ه,م\،

ول ي.ح\س.ب'ون% السeوء4 إ,ل� ت.ناد1يا
ويقال: أ%مرهم ف%ي\ض'وضا وف%ي\ضيض.ا وف%و\ض'وضا بينهم. وهذه ال4حرف
الثلثة يوز فيها الدe والقصر، وقال أ%بو زيد: القوم ف%ي\ض'وضا أ%مر'هم

وف%ي\ض'وضا فيما بينهم إ,ذا كانوا متلطي، في.ل}ب.س' هذا ثوب. هذا،
ويأ}كل هذا طعام. هذا، ل ي'ؤ.ام1ر' واحد منهم صاح1ب.ه فيما ي.ف}ع.ل� ف

أ%مره. ويقال: أ%موال�هم ف%و\ض.ى بينهم أ%ي هم شر.كاء فيها، وف%ي\ض'وضا مثله،
 �يد ويقصر. وش.ر,كة

(* قوله «وشركة» ككلمة ويفف وهو ال4غلب بكسر
أ%و�له وتسكي ثانيه؛ أفاده الصباح.) ال�فاوض.ة1: الش_ر,كة� العام�ة� ف كل
شيء. وت.فاو.ض. الش_ر,يكان1 ف الال إ,ذا اشتركا فيه أ%جع، وهي شركة

الفاوضة. وقال ال4زهري ف ترجة عنن: وشار.كه شركة مفاوضة، وذلك أ%ن
يكون مالما جيعاv من كل شيء ي.م\ل1كانه بينهما، وقيل: ش.ر,كة� الفاوضة
أ%ن يشتركا ف كل شيء ف أ%يديهما أ%و ي.س\ت.ف1يئان,ه من بعد، وهذه الشركة
باطلة عند الشافعي، وعند النعمان وصاحبيه جائزة. وفاو.ض.ه ف أ%م\ره أ%ي

جار.اه. وت.فاو.ضوا الديث: أ%خذوا فيه. وت.ف%او.ض. القوم ف ال4مر أ%ي
فاو.ض. فيه بعض'هم بعضاv. وف حديث معاوية قال لد.غ}ف%ل, بن حنظلة: ب,م.

�ض.ب.ط}ت. ما أ%ر.ى؟ قال: ب'فاو.ضة1 الع'لماء، قال: وما م'فاو.ضة
العلماء؛ قال: كنت إ,ذا لق1يت' عالاv أ%خذت ما عنده وأ%عطيته ما عندي؛

ال�فاو.ضة�: ال�ساواة� وال�شار.كة�، وهي م'فاعلة من التف}ويض، كأ%ن كل�
واحد منهما ر.د� ما عنده إ,ل صاحبه، أ%راد م'حاد.ثة العلماء وم'ذاكرتم ف

العلم، والل9ه أ%علم.
vي'وضا�@فيض: فاض الاء والد_مع' ونوها ي.ف1يض ف%ي\ضاv وف�ي'وضةv وف
وف%ي.ضاناv وف%ي\ض'وضةv أ%ي كثر حت سال% على ض.ف9ة1 الوادي. وفاض.ت\

عين'ه ت.ف1يض' ف%ي\ضاv إ,ذا سالت. ويقال: أ%فاض.ت1 العي' الدمع. ت'ف1يض'ه



إ,فاضة، وأ%فاض. فلن د.م\ع.ه، وفاض. الاء والطر' والي' إ,ذا كثر. وف
الديث: وي.فيض' الال� أ%ي ي.ك}ث�ر من فاض. الاء والدمع' وغي'ها

ي.فيض ف%ي\ضاv إ,ذا كثر، قيل: فاض. تد.ف�ق.، وأ%فاض.ه هو وأ%فاض. إ,ناءه أ%ي
م.ل4ه حت فاض.، وأ%فاض. د'موع.ه. وأ%فاض. الاء4 على نفسه أ%ي

أ%ف}ر.غ%ه. وفاض ص.د\ر'ه بس3ر>ه إ,ذا ام\ت.ل وباح به ول ي'ط1ق\ ك%ت\م.ه،
وكذلك النهر' بائه وال3ناء با فيه.

وماء# ف%ي\ض¬: كثي. وال%و\ض' فائض أ%ي متلئ. والف%ي\ض': النهر،
والمع أ%ف}ياض¬ وف�يوض¬، وج.م\ع'هم له يدل على أ%نه ل يسم� بالصدر.

وف%ي\ض' البصرة1: ن.هرها، غ%لب ذلك عليه ل1عظ%م1ه. التهذيب: ونر' البصرة1 يسمى
الف%ي\ض.، والف%ي\ض' نر مصر. ونر¬ ف%ي�اض¬ أ%ي كثي الاء. ور.جل

ف%ي�اض¬ أ%ي وه�اب ج.واد¬. وأ%رض ذات' ف�يوض� إ,ذا كان فيها ماء ي.ف1يض' حت
يعلو. وفاض. الل9ئام': ك%ث�روا. وفر.س ف%ي\ض¬: ج.واد¬ كثي الع.د\و. ورجل

ف%ي\ض¬ وف%ي�اض¬: كثي العروف. وف الديث أ%نه قال لط%لحة%: أ%نت
الف%ي�اض'؛ سي به لس.عة1 ع.طائه وكثرته وكان قس.م. ف قومه أ%ربعمائة أ%لف،

.vوكان ج.وادا
وأ%فاض. إ,ناءه إ,فاضةv: أ%ت\أ%ق%ه؛ عن اللحيان، قال ابن سيده: وعندي

أ%نه إ,ذا مله حت فاض. وأ%عطاه غ%ي\ضاv من ف%ي\ض� أ%ي قليلv من كثي،
وأ%فاض. بالشيء: د.ف%ع به ور.م.ى؛ قال أ%بو صخر الذل يصف كتيبة:

ت.ل%ق�و\ها ب,طائحة{ ز.ح'وف{،
ت'ف1يض' ال1ص\ن م1نها بالس>خال,

:vمات. وفاض.ت\ ن.فس'ه ت.ف1يض' ف%ي\ضا :vيوضا�وفاض. ي.ف1يض' ف%ي\ضاv وف
خرجت، لغة تيم؛ وأ%نشد:
ت.ج.م_ع الناس' وقالوا: ع1ر\س'،
ف%ف�ق1ئ%ت\ ع.ي\ن¬، وفاض.ت\ ن.ف}س'

وأ%نشده ال4صمعي وقال إ,نا هو: وط%ن_ الض>ر\س. وذهبنا ف ف%ي\ض فلن
أ%ي ف ج.ناز.ت1ه. وف حديث الدجال: ث يكون� على أ%ث%ر, ذلك الف%ي\ض'؛
قال شر: سأ%لت الب.ك}راو,ي� عنه فقال: الف%ي\ض' الوت' ههنا، قال: ول
أ%سعه من غيه إ,ل أ%نه قال: فاضت نفس'ه أ%ي ل�عاب'ه الذي يتمع على

شفتيه عند خروج ر'وحه. وقال ابن ال4عراب: فاض. الرجل� وفاظ% إ,ذا مات،
�وكذلك فاظت نفس'ه. وقال أ%بو السن: فاض.ت نفسه الفعل للنفس، وفاض. الرجل



ي.ف1يض وفاظ% ي.ف1يظ� ف%ي\ظاv وف�يوظاv. وقال ال4صمعي: ل يقال فاظت نفسه
ول فاضت، وإ,نا هو فاض الرجل وفاظ إ,ذا مات. قال ال4صمعي: سعت أ%با

عمرو يقول: ل يقال فاظت نفسه ولكن يقال فاظ إ,ذا مات، بالظاء، ول يقال
فاض، بالضاد. وقال شر: إ,ذا ت.ف%ي_ض'وا أ%نفسهم أ%ي ت.ق%ي_أ�وا.

الكسائي: هو ي.ف1يظ� نفسه 
(* قوله «يفيظ نفسه» أي يقيؤها كما يعلم من القاموس

ف فيظ.). وحكى الوهري عن ال4صمعي: ل يقال فاض الرجل ول فاضت نفسه
وإ,نا ي.ف1يض' الدمع' والاء. قال ابن بري: الذي حكاه ابن دريد عن

ال4صمعي خلف هذا، قال ابن دريد: قال ال4صمعي تقول العرب فاظ الرجل إ,ذا مات،
فإ,ذا قالوا فاضت نفس'ه قالوها بالضاد؛ وأ%نشد:

فقئت عي وفاضت نفس
قال: وهذا هو الشهور من مذهب ال4صمعي، وإ,نا غ%ل1ط% الوهري ل4ن

ال4صمعي حكى عن أ%ب عمرو أ%نه ل يقال فاضت نفسه، ولكن يقال فاظ إ,ذا مات،
قال: ول يقال فاض.، بالضاد، ب.ت_ةv، قال: ول يلزم ما حكاه من كلمه
أ%ن يكون م'ع\ت.ق1داv له، قال: وأ%ما أ%بو عبيدة فقال فاظت نفسه، بالظاء،

لغة قيس، وفاضت، بالضاد، لغة تيم. وقال أ%بو حات: سعت أ%با زيد يقول:
بنو ضبة وحدهم يقولون فاضت نفسه، وكذلك حكى الازن عن أ%ب زيد، قال:
كل العرب تقول فاظت نفس'ه إ,ل بن ضبة فإ,نم يقولون فاضت نفسه، بالضاد،
وأ%هل الجاز وطي>ء� يقولون فاظت نفسه، وقضاعة وتيم وقيس يقولون فاضت

نفس'ه مثل فاضت د.م\ع.ت'ه، وزعم أ%بو عبيد أ%نا لغة لبعض بن تيم يعن
فاظت نفسه وفاضت؛ وأ%نشد:

فقئت عي وفاضت نفس
وأ%نشده ال4صمعي، وقال إ,نا هو: وط%ن� الض>ر\س'. وف حديث الدجال: ث

يكون على أ%ثر ذلك الف%ي\ض'؛ قيل: الف%ي\ض' ههنا الوت. قال ابن
ال4ثي: يقال فاضت نفس'ه أ%ي ل�عابه الذي يتمع على شفتيه عند خروج

ر'وحه.وفاض. الديث� والب.ر' واس\ت.فاض.: ذاع. وانتشر. وح.د1يثD م'س\ت.ف1يض¬:
ذائع¬، وم'س\ت.فاض قد اس\ت.فاض'وه أ%ي أ%خ.ذ�وا فيه، وأ%باها أ%كثرهم

حت يقال: م'س\ت.فاض¬ فيه؛ وبعضهم يقول: اس\ت.فاض'وه، فهو م'س\ت.فاض¬.
التهذيب: وحديث م'س\ت.فاض¬ مأ}خوذ فيه قد استفاض'وه أ%ي أ%خذوا فيه، ومن قال

مستفيض فإ,نه يقول ذائع ف الناس مثل الاء ال�س\ت.ف1يض. قال أ%بو



منصور: قال الفراء وال4صمعي وابن السكيت وعامة أ%هل اللغة ل يقال حديث
مستفاض، وهو لن عندهم، وكلم' الاص� حديثD م'س\ت.ف1يض¬ منتشر شائع ف

الناس.ود1ر\ع¬ ف%ي'وض¬ وفاضةD: واسعةD؛ ال4خية عن ابن جن. ورجل م'فاض¬:
واس1ع' الب.ط}ن,، وال�نثى م'فاضةD. وف صفته، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: م'فاض

البطن, أ%ي م'س\ت.وي البطن, مع الص_د\ر,، وقيل: ال�فاض' أ%ن يكون فيه
ام\ت1لء# من ف%ي\ض, ال3ناء وي'ريد به أ%سفل% بطن,ه، وقيل: ال�فاضة� من

النساء العظيمة البطن ال�س\ت.ر\خ1ية� اللحم,، وقد أ�ف1يض.ت، وقيل: هي
ال�ف}ضاة� أ%ي ال%ج\م'وعة� ال%س\ل%ك%ي\ن, كأ%نه م.ق}ل�وب¬ عنه.

وأ%فاض. الرأ%ة% عند الف}ت1ضاض,: جعل م.س\ل%ك%ي\ها واحداv. وامرأ%ة
م'فاضةD إ,ذا كانت ضخمة البطن. واس\ت.فاض. الكان� إ,ذا ات_سع، فهو

م'س\ت.ف1يض¬؛ قال ذو الرمة:
ب.ي\ث� اس\ت.فاض. الق1ن\ع' غ%ر\ب_ واس1ط

ويقال: اس\ت.فاض. الوادي شجراv أ%ي ات_سع وكث�ر. شجره. وال�س\ت.ف1يض':
الذي ي.سأ%ل إ,فاضة% الاء وغيه.

وأ%فاض. الب.ع1ي' ب,ج,ر_ت1ه: ر.ماها م'ت.ف%ر>قةv كثية، وقيل: هو
صوت' ج,ر_ت1ه وم.ض\غ1ه، وقال اللحيان: هو إ,ذا د.ف%ع.ها من ج.و\ف1ه؛ قال

الراعي:
وأ%ف%ض\ن. بع\د. ك�ظ�وم1ه,ن_ ب,ج,ر_ة{

م1ن\ ذي ال4بار,ق,، إ,ذ} ر.عي ح.ق1يل
ويقال: كظ%م. الب,عي' إ,ذا أ%مسك عن ال1ر_ة. وأ%فاض. القوم' ف

الديث: انتشروا، وقال اللحيان: هو إ,ذا اندفعوا وخاض'وا وأ%ك}ث%روا. وف
التنزيل: إ,ذ ت'ف1يض'ون% فيه؛ أ%ي ت.ن\د.ف1ع'ون% فيه وت.ن\ب.س3ط�ون ف ذكره.

وف التنزيل أ%يضاv: ل%م.س_ك�م\ فيما أ%ف%ض\ت'م. وأ%فاض. الناس' من
ع.ر.فات{ إ,ل م1ن: اندفعوا بكثرة إ,ل م1ن بالت_ل}بية، وكل د.ف}عة{

إ,فاضةD. وف التنزيل: فإ,ذا أ%فضتم من عرفات؛ قال أ%بو إ,سحق: دل� بذا
اللفظ أ%ن الوقوف با واجب¬ ل4ن� ال3فاضة% ل تكون إ,ل بعد و'ق�وف،

�ومعن أ%ف%ض\ت'م د.ف%ع\تم بكثرة}. وقال خالد بن ج.ن\بة: ال3فاضة� س'ر\عة
الر_ك}ض,. وأ%فاض. الراك1ب' إ,ذا دفع بعيه س.ي\راv بي ال%ه\د1 ودون

ذلك، قال: وذلك ن,ص\ف' ع.د\و, ال3بل عليها الرeك}بان، ول تكون ال3فاضة
:�إ,ل وعليها الرeك}بان�. وف حديث الج: فأ%فاض. من ع.رفة%؛ ال3فاضة



الز_ح\ف' والد_ف}ع' ف السي بكثرة، ول يكون إ,ل عن تفرق� وج.م\ع�.
وأ%صل ال3فاضة1 الص_بe فاستعيت للدفع ف السي، وأ%صله أ%فاض. نف}س.ه
أ%و راحلته فر.ف%ض'وا ذكر الفعول حت أ%ش\به غي التعد>ي؛ ومنه ط%واف'
ال3فاضة1 يوم النحر ي'ف1يض' من م1ن إ,ل مكة فيطوف ث يرجع. وأ%فاض.

الرجل� بالق1داح, إ,فاضةv: ضر.ب با ل4نا تقع م'ن\ب.ث�ةv متفرقة، ويوز
أ%فاض. على القداح؛ قال أ%بو ذؤيب ال�ذل يصف حاراv وأ�ت'نه:

وكأ%ن_ه'ن_ ر,باب.ةD، وك%أ%ن_ه
ي.س.ر¬، ي'ف1يض' على الق1داح, وي.ص\د.ع'

يعن بالق1داح,، وحروف' الر ي.ن'وب' بعض'ها م.ناب. بعض. التهذيب: كل ما
كان ف اللغة من باب ال3فاضة1 فليس يكون إ,ل عن تفرeق أ%و كثرة. وف

حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: أ%خرج الل9ه' ذ%ر>ي_ة% آدم. من ظهره
فأ%فاض.هم إ,فاض.ة% الق1د\ح,؛ هي الضر\ب' به وإ,جال%ت'ه عند الق1مار،

والق1د\ح' السهم'، واحد' الق1داح الت كانوا ي'قام1ر'ون% با؛ ومنه حديث
الل©ق%ط%ة1: ث أ%ف1ض\ها ف مال1ك. أ%ي أ%ل}ق1ها فيه واخ\ل1ط}ها به، من

قولم فاض. ال4مر' وأ%فاض. فيه.
وف%ي�اض¬: من أ%ساء الرجال. وف%ي�اض¬: اسم فرس من س.وابق خيل العرب؛

قال النابغة العدي:
وع.ناج,يج ج,ياد{ ن'ج'ب�

ن.ج\ل% ف%ي�اض� ومن آل, س.ب.ل}
وفرس ف%ي\ض¬ وس.ك}ب¬: كثي ال%ر\ي.

@فرط: الفار,ط�: التقد�م السابق'، فر.ط% ي.ف}ر'ط ف�روطاv. قال أ%عراب
،vروطا�للحس.ن: يا أ%با س.ع1يد{، ع.لYم\ن ديناv و.س'وطاv، ل ذاهباv ف

ول ساق1طاv س'قوطاv أ%ي د1يناv م'توس>طاv ل م'تقد>ماv بالغ'ل�و> ول
متأ%خ>راv بالتeل�و>، قال له السن: أ%حسنت يا أ%عراب خي' ال�مور,

أ%و\ساط�ها. وفر_ط% غي.ه؛ أ%نشد ثعلب:
ي'ف%ر>ط�ها عن ك�ب�ة1 ال%ي\ل, م.ص\د.ق¬
�ك%ر,ي¬، وش.دÒ ليس فيه ت.خاذ�ل

أ%ي ي'ق%د>م'ها. وفر_ط% إ,ليه رسول%ه: قد_مه وأ%رسله. وفر_ط%ه ف
:vوف%راطة vوف%راطا vصومة1: ج.ر_أ%ه. وفر.ط القوم. يفرطهم ف%ر\طا�ال

تقد_مهم إ,ل الو,ر\د1 ل3صلح ال4ر\ش1ية1 والد>لء وم.د\ر, ال1ياض



والس_ق}ي, فيها. وفر.ط}ت' القوم. أ%ف}ر,ط�هم ف%ر\طاv أ%ي سبق}ت'هم إ,ل
الاء، فأ%نا فار,طD وهم الفر_اط�؛ قال الق�طامي:

فاس\ت.ع\ج.ل�ونا وكانوا من ص.حاب.ت1نا،
كما ت.ق%د_م. ف�ر�اطD ل1و'ر_اد1

وف الديث أ%نه قال بطريق مكة: م.ن ي.س\ب,ق�نا إ,ل ال4ثاية1
ف%ي.م\د'ر حو\ض.ها وي'ف}ر,ط� فيه في.م\ل%ؤ'ه حت نأ}ت1ي.ه، أ%ي ي'ك}ثر من صب�

الاء فيه. وف حديث سراقة: الذي ي'ف}ر,ط� ف حو\ض1ه أ%ي ي.م\ل%ؤ'ه؛ ومنه
قصيد كعب:

ت.ن\في الر>ياح' الق%ذ%ى عنه وأ%ف}ر.ط%ه
أ%ي مل4ه، وقيل: أ%ف}ر.ط%ه ههنا بعن ترك%ه.

والفار,ط� والف%ر.ط�، بالتحريك: التقد>م إ,ل الاء يتقد_م'
الوار,دة% ف�يه.ي>ء لم ال4ر\سان% والد>لء4 ويل� ال1ياض. ويستقي لم، وهو

ف%ع.لD بعن فاع1ل� مثل ت.ب.ع� بعن تاب,ع�؛ ومنه قول النب، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م: أ%نا فر.ط�كم على الو\ض, أ%ي أ%نا متقد>م'كم إ,ليه؛ رجل

فر.طD وقوم فر.طD ورجل فار,طD وقوم ف�ر_اطD؛ قال:
،vح'ث�ما vهم غ%طاطا�فأ%ثار. فار,ط

أ%ص\وات'ها كت.راط�ن� الف�ر\س,
ويقال: فر.ط}ت' القوم. وأ%نا أ%فر'ط�هم ف�روطاv إ,ذا تقد_م\ت.هم،

وفر_ط}ت غيي: قد_م\ت'ه، والف%ر.ط�: اسم للجمع. وف الديث: أ%نا والنبي�ون
ف�ر_اطD لقاص1في.، جع فار,ط{، أ%ي متقد�مون إ,ل الش_فاعة1، وقيل:

إ,ل الو\ض,، والقاص1فون%: ال�ز\د.ح1مون.
وف حديث ابن عباس قال لعائشة، رضي الل9ه عنهم: ت.ق}د.م1ي. على ف%ر.ط1

ص1د\ق�، يعن رسول% الل9ه، صل9ى ال عليه وسل9م، وأ%با بكر، رضي الل9ه
عنه، وأ%ضافهما إ,ل ص1د\ق� وصفاv لما وم.د\حاv؛ وقوله:

إ,ن� لا ف%وار,ساv وف%ر.طا
يوز أ%ن يكون من الف%ر.ط الذي يقع على الواحد والمع، وأ%ن يكون من
الف%رط الذي هو اسم لمع فار,ط{، وهذا أ%حسن ل4ن قبله فوارساv ف%م'قابلة

المع باسم المع أ%و\ل ف قوة المع. والف%ر.ط�: الاء التقد�م' لغيه
من ال4م\واه.

والف�راطة�: الاء يكون ش.ر.عاv بي عد_ة1 أ%ح\ياء م.ن سب.ق إ,ليه فهو



له، وبئر ف�راطةD كذلك. ابن ال4عراب: الاء بينهم ف�راطةD أ%ي
م'ساب.قة. وهذا ماء ف�راطة بي بن فلن وبن فلن، ومعناه أ%يeهم سب.ق إ,ليه
س.قى ول ي'زاح1م\ه الخ.ر'ون. الصحاح: الاء الف1راط� الذي يكون لن سبق

إ,ليه من ال4ح\ياء.
�وف�ر_اط� الق%طا: متقد>مات'ها إ,ل الوادي والاء؛ قال ن,قاد.ة

ال4سدي:
وم.ن\ه.ل� ور.د\ت'ه الت1قاطا،

ل أ%ر.، غ1ذ} ور.د\ت'ه، ف�ر�اطا
إ,ل� ال%مام الو'ر\ق. والغ.طاطا

وفر.ط}ت البئر. إ,ذا تركت.ها حت ي.ثوب ماؤها؛ قال ذلك شر وأ%نشد ف
صفة بئر:

وه\ي.، إ,ذا ما ف�ر,ط%ت\ ع.ق}د. الو.ذ%م\،
ذات' ع1قاب� هش�، وذات' ط%م\،

يقول: إ,ذا أ�ج,م_ت\ هذه البئر' ق%د\ر. ما ي'ع\ق%د' وذ%م' الدل}و, ثابت
باء كثي. والع1قاب': ما ي.ثوب لا من الاء، جع ع.قب�؛ وأ%ما قول

عم\رو بن معديكرب:
أ%ط%ل}ت' ف1راط%هم، حت إ,ذا ما

ق%ت.ل}ت' س.رات.هم، كانت ق%طاط1
أ%ي أ%ط%ل}ت إ,م\هال%هم والت_أ%ن بم إ,ل أ%ن قتلت'هم. والفر.ط�: ما

تقد_مك من أ%ج\ر� وع.م.ل. وفر.ط� الولد: ص1غاره ما ل ي'د\ر,كوا، وجع'ه
أ%فراط، وقيل: الفر.ط� يكون واحداv وجعاv. وف الدعاء للطYفل اليت:

اللهم اجعله لنا ف%ر.طاv أ%ي أ%جراv يتقد_م'نا حت ن.ر,د. عليه. وفر.ط%
فلنD و'ل}داv واف}ت.رط%هم: ماتوا ص1غاراv. واف}ت'ر,ط% الو.لد': ع'ج>ل%

موت'ه؛ عن ثعلب. وأ%فرط%ت1 الرأ%ة� أ%ولداv: قد_متهم. قال شر: سعت'
أ%عرابية فصيحة تقول: اف}ت.ر.ط}ت' ابني,. وافتر.ط فلن فر.طاv له أ%ي

أ%ولداv ل يبلغوا ال�ل�م. وأ%ف}ر.ط% فلن ولداv إ,ذا مات له ولد صغي قبل
أ%ن يبلغ� ال�ل�م. وافترط فلن أ%ولداv أ%ي قد_مهم.

وال3ف}راط: أ%ن ت.بعث رسولv مر_داv خاص�اv ف حوائجك.
وفار.ط}ت' القوم. م'ف%ار.طة وف1رطاv أ%ي سابقت'هم وهم يت.فار.طون؛ قال

بشر:



vه'ن_ ش'ع\ثا�إ,ذا خ.ر.ج.ت\ أ%وائل
م'ج.لYحةv، ن.واصيها قتام'

ي'ناز,ع\ن. ال4ع1ن_ة% م'ص\غ1يات{،
كما يت.فار.ط� الث�م\د. ال%مام'

وي'روى: ال1يام'. وفلنD ل ي'ف}ت.ر.ط� إ,حسانه وب,رeه أ%ي ل
ي'ف}ت.رص ول ي'خاف ف%و\ت'ه؛ وقول أ%ب ذؤيب:

وقد أ%ر\س.ل�وا ف�ر_اط%هم فت.أ%ث�ل�وا
ق%ل1يباv س.فاهاv، كال3ماء3 الق%واع1د1

يعن بالف�ر_اط التقد>مي لفر الق%ب\ر,، وكله من التقدeم والسبق,.
وفر.ط إ,ليه م1ن>ي كلم¬ وقولD: سب.ق؛ وف الدعاء: على ما فر.ط م1ن>ي

أ%ي سبق وتقد_م. وتكلم فلنD ف1راطاv أ%ي سبقت منه كلمة. وف%ر_ط}ته:
تركت'ه وتقد�مته؛ وقول ساعدة بن جؤية:

معه س1قاء# ل ي'ف%ر>ط ح.م\ل%ه
ص'ف}ن¬، وأ%خ\راص¬ ي.ل�ح\ن.، وم1س\أ%ب'

أ%ي ل يترك حل%ه ول ي'فارقه. وفر.ط عليه ف القول ي.ف}ر'ط: أ%سرف
وتقد_م. وف التنزيل العزيز: إ,ن�ا ن.خاف أ%ن يفر'ط علينا أ%و أ%ن ي.ط}غ.ى؛

والف�ر'ط�: الظ©ل}م والعتداء.
قال الل9ه تعال: وكان أ%م\ر'ه' ف�ر'طاv. وأ%مره ف�ر'طD أ%ي م.ت\روك.

وقوله تعال: وكان أ%مر'ه ف�ر'طاv، أ%ي متروكاv ت.ر.ك فيه الطاعة وغ%ف%ل
عنها، ويقال: إ,ي�اك والف�ر'ط%؛ وف حديث س.طيح:

إ,ن} ي'م\س, م'ل}ك' ب.ن,ي ساسان% أ%ف}ر.ط%هم
أ%ي ت.ر.كهم وزال عنهم. وقال أ%بو اليثم: أ%مر¬ ف�ر'طD أ%ي متهاو.نD به

مضي_ع؛ وقال الزجاج: وكان أ%مر'ه ف�ر'طاv، أ%ي كان أ%مر'ه التفريط% وهو
تقدي الع.ج\ز، وقال غيه: وكان أ%مر'ه ف�رطاv أ%ي ن.د.ماv ويقال

.vس.ر.فا
وف حديث علي، رضوان الل9ه عليه: ل ي'رى الاهل� إ,ل م'ف}ر,طاv أ%و

م'ف%ر>طاv؛ هو بالتخفيف ال�سرف ف العمل، وبالتشديد القص>ر فيه؛ ومنه
الديث: أ%نه نام عن العشاء حت تفر�طت أ%ي فات وقت'ها قبل أ%دائها. وف

حديث توبة1 كعب�: حت أ%سرعوا وت.فار.ط% الغ.ز\و' أ%ي فات وقت'ه. وأ%مر
.vر'طا�ف�ر'ط أ%ي ماو.ز¬ فيه الد�؛ ومنه قوله تعال: وكان أ%مر'ه ف



وف%ر.ط ف ال4مر ي.ف}ر'ط ف%ر\طاv أ%ي قص_ر فيه وضي_عه حت فات، وكذلك
التفريط�. والف�ر'ط: الفر.س السريعة الت ت.ت.ف%ر_ط اليل% أي' تتقد_م'ها.

وفرس ف�ر'ط: سريعة سابقة؛ قال لبيد:
ولقد ح.م.ي\ت' الي_ تم1ل ش1ك�ت

ف�ر'طD و,شاحي، إ,ذ غدوت'، لام'ها
وافتر.ط إ,ليه ف هذا ال4مر: تقد�م وسب.ق.

والف�ر\طة، بالضم: اسم¬ للخروج والتقد�م، والف%ر\طة، بالفتح: الر�ة
الواحدة منه مثل غ�ر\فة وغ%ر\فة وح'س\وة وح.س\وة؛ ومنه قول� أ�م� سلمة
لعائشة: إ,ن رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ناك1 عن الف�ر\طة ف

الب,لد. غيه: وف حديث أ�م سلمة قالت لعائشة، رضي الل9ه عنهما: إ,ن رسول
الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ناك1 عن الف�ر\طة ف الد>ين يعن السب\ق

والتقد�م وماوزة الد�.
وفلن م'ف}ت.ر,ط الس>جال إ,ل الع'لى أ%ي له فيه ق�د\مة؛ وأ%نشد:

ما ز,ل}ت م'ف}ت.ر,ط% الس>جال إ,ل الع'لى،
ف ح.و\ض, أ%ب\ل%ج.، ت.م\د'ر' التeر\ن'وقا

وم.فار,ط� البلد: أ%طرافه؛ وقال أ%بو زبيد:
وس.م.و\ا بال%ط1ي> والذ©ب_ل, الصeم>

لع.م\ياء4 ف م.فار,ط بيد1
وفلن ذو ف�ر\طة ف البلد إ,ذا كان صاحب. أ%سفار كثية. ابن ال4عراب:

يقال أ%ل}قاه وصاد.فه وفار.ط%ه وفال%ط%ه ولق%ط%ه كله بعن واحد. وقال
بعض ال4عراب: فلن ل ي'ف}ت.ر.ط إ,حسانه وبرeه' أ%ي ل ي'ف}ت.رص ول

ي'خاف ف%و\ت'ه.
والفار,طان: ك%و\ك%بان م'تباينان أ%مام س.ر,ير ب.نات ن.ع\ش�

يتقد_مانا.وأ%فراط� الص_باح: أ%ول� ت.باشيه لتقد�مها وإ,نذارها بالصبح، واحدها
ف�ر\طD؛ وأ%نشد لرؤبة:

باك%ر\ت'ه قبل الغ.طاط الل©غ_ط1،
وقبل أ%ف}راط الص_باح الف�ر_ط1

وال3فراط�: ال3عجال والتقدeم. وأ%ف}ر.ط% ف ال4مر: أ%سرف وتقد_م.
والف�ر'ط: ال4مر ي'ف}ر.ط فيه، وقيل: هو ال3عجال، وقيل: الن_د.م. وفر.ط

عليه ي.ف}ر'ط: ع.ج,ل عليه وع.دا وآذاه. وفرط: ت.وان.ى ون.س3ي..



والف%ر.ط�: الع.جلة. وقال الفراء ف قوله تعال: إ,ن�ا ن.خاف أ%ن ي.ف}ر'ط علينا،
قال: ي.ع\ج.ل إ,ل ع'قوبتنا. والعرب تقول: ف%ر.ط منه أ%ي ب.د.ر وسب.ق.

وال3ف}راط: إ,عجال� الشيء ف ال4مر قبل التثبeت. يقال: أ%ف}ر.ط فلن ف
أ%مره أ%ي ع.ج,ل فيه، وأ%ف}ر.طه أ%ي أ%عجله، وأ%فرطت الس>قاء4 ملgته،

والسحابة� ت'ف}رط الاء ف أ%ول الو.س\م1ي� أ%ي ت'عجله وت'قد>مه.
وأ%ف}ر.طت السحابة بالوسي: ع.ج_لت به، قال سيبويه: وقالوا ف%ر�ط}ت إ,ذا كنت

ت'حذ9ره من بي يديه شيئاv أ%و تأ}مره أ%ن يتقد_م، وهي من أ%ساء الفعل
الذي ل يتعد�ى.

وف%ر\ط� الشهوة والزن: غلبتهما. وأ%ف}رط عليه: ح.م_له فوق ما ي'طيق.
وكل© شيء جاوز ق%د\ر.ه، فهو م'ف}ر,ط. يقال: طول م'ف}ر,ط وق1ص.ر م'ف}ر,ط.

وال3فراط: الزيادة على ما أ�مرت. وأ%فرط}ت ال%زادة%: ملgتا. ويقال:
غ%د1ير م'ف}ر.ط أ%ي ملن؛ وأ%نشد ابن بري:

ي.ر.ج>ع' بي خ'ر\م� م'ف}ر.طات{
ص.واف{، ل ي'كد>ر\ها الد>لء

وأ%فرط الوض. وال3ناء4: مل4ه حت فاض؛ قال ساعدة بن جؤية:
فأ%زال ناص1ح.ها بأ%ب\ي.ض م'ف}رط{،

من ماء أ%ل}هاب� ب1ن_ الت_أ}ل%ب'
أ%ي مز.جها باء غ%د1ير ملوء�؛ وقول أ%ب وجزة:

لع� يكاد' خ.ف1يe الز_ج\ر, ي'ف}ر,ط�ه،
م'س\ت.ر\ف1ع ل1س'ر.ى ال%و\ماة ه.ي_اج

(* قوله «مسترفع لسرى» أورده ف مادة ربع مستربع بسرى وفسره هناك.)
ي'ف}ر,ط�ه: يلؤه ر.و\عاv حت يذه.ب به.

والف%ر\ط�، بفتح الفاء: البل الصغي، وجعه ف�ر'ط؛ عن كراع. الوهري:
والف�ر'ط واحد ال4ف}راط وهي آكام شبيهات بالبال. يقال: الب'وم ت.نوح على

ال4ف}راط؛ عن أ%ب نصر؛ وقال وع\ل%ة ال%ر\مي:
سائل} م'جاو,ر. ج.ر\م�: هل ج.ن.ي\ت' لم؟

ح.ر\ بأ%ت'ف%ر>ق' بي ال1ية1 ال�ل�ط1؟
وهل س.م.و\ت' بر�ار� له ل%ج.ب¬،

ج.م> الص_واه1ل,، بي الس_ه\ل, والف�ر'ط1؟
والف�ر\ط: س.ف}ح' البال وهو ال%رe؛ عن اليزيدي؛ قال حسان:



ضاق. ع.ن�ا الش>ع\ب' إ,ذ ن.ج\ز.ع'ه،
وم.لgنا الف�ر\ط% منكم والر>ج.ل}

وجعه أ%فراط؛ قال امرؤ القيس:
وقد أ�ل}ب,س.ت أ%ف}راطها ث1ن\ي. غ%ي\ه.ب

والف%ر\ط: الع.ل%م الستقيم ي'هتدى به. والف%ر\ط: رأ}س ال4ك%م.ة
وشخصها، وجعه أ%ف}راط وأ%ف}ر'ط؛ قال ابن ب.ر�اقة:

إ,ذا الليل� أ%د\ج.ى واك}ف%ه.ر_ت ن'جوم'ه،
وصاح من ال4ف}راط ب'وم¬ جواث1م'

وقيل: ال4ف}راط ههنا ت.باشي الصبح ل4ن الام. ت.ز\قو عند ذلك، قال:
وال4ول أ%ول، ونس.ب ابن بري هذا البيت لل4جدع المدان وقال: أ%راد

كأ%ن الام. لا أ%حس_ت بالصباح ص.ر.خت.
وأ%فرط}ت' ف القول أ%ي أ%كثرت.

وفر_ط ف الشيء وفر_طه: ضيعه وقد_م العجز فيه. وف التنزيل العزيز:
أ%ن تقول% نفس¬ يا ح.س\رتا على ما فر_ط}ت ف جن\ب الل9ه؛ أ%ي م.خافة أ%ن
تصيوا إ,ل حال الندامة للتفريط ف أ%مر الل9ه، والطريق الذي هو طريق
الل9ه الذي دعا إ,ليه، وهو توحيد الل9ه وال3قرار بنبو�ة رسوله، صل9ى الل9ه

عليه وسل9م؛ قال صخر البغي�:
ذلك ب.ز>ي، ف%ل%ن أ�ف%ر>ط%ه،

أ%خاف' أ%ن ي'ن\ج,زوا الذي وع.د'وا
يقول: ل أ�خل9فه فأ%تقد�م عنه؛ وقال ابن سيده: يقول ل أ�ضي�عه، وقيل:

معناه ل أ�قد�مه وأ%تل9ف عنه. والف%ر.ط�: ال4مر الذي يفر>ط فيه صاحبه
أ%ي يضي�ع. وفر_ط% ف ج.ن\ب الل9ه: ضي_ع ما عنده فلم يعمل له.

وتفارط%ت الصلة عن وقتها: تأ%خرت. وفر_ط الل9ه عنه ما يكره أ%ي ن.ح�اه،
وق%ل9ما يستعمل إ,ل ف الشعر؛ قال م'ر.قYش:

يا صاحب.ي_، ت.ل%ب_ثا ل ت'ع\ج.ل،
و.ق1فا بر.ب\ع, الدار ك%ي\ما ت.س\أ%ل
،vفل%ع.ل� ب'ط}أ% كما ي'ف%ر>ط س.ي>ئا

أ%و ي.س\ب,ق ال3سراع' خ.ي\راv م'ق}ب,ل
والف%ر\ط: ال1ي: يقال: إ,نا آتيه الف%ر\ط% وف الف%ر\ط، وأ%تيته

ف%ر\ط أ%شهر أ%ي بعدها؛ قال لبيد:



،Dم'س\تعارة Dهل, النف}س' إ,ل� م'ت\عة
ت'عار'، ف%ت.أ}ت ر.ب_ها ف%ر\ط% أ%شه'ر؟

وقيل: الف%ر\ط أ%ن تأ}تيه ف ال4يام ول تكون أ%قل9 من ثلثة ول أ%كثر
من خس عشرة ليلة. ابن السكيت: الف%ر\ط أ%ن يقال آتيك ف%ر\ط يوم أ%و

يومي. والف%ر\ط: اليوم بعد اليومي. أ%بو عبيد: الف%ر\ط أ%ن تلق%ى الرجل
بعد أ%يام. يقال: إ,نا تلقاه ف الف%ر\ط، ويقال: لقيته ف الف%ر\ط بعد

الف%ر\ط1 أ%ي ال1ي بعد ال1ي. وف حديث ض'باعة: كان الناس إ,نا يذهبون
ف%ر\ط% يوم أ%و يومي في.ب\ع.ر'ون كما ت.ب\ع.ر' ال3بل أ%ي بعد يومي.

وقال بعض العرب: مضيت ف%ر\ط ساعة ول أ�وم1ن\ أ%ن} أ%ن\ف%ل1ت، فقيل لع: ما
فر\ط ساعة؟ فقال: كم'ذ أ%خذت ف الديث، فأ%دخل الكاف على م'ذ}، وقوله

ول أوم1ن أ%ي ل أ%ث1ق\ ول أ�صد>ق أ%ن أ%نفل1ت. وتفارط%ت\ه الموم:
أ%تته ف الف%ر\ط: وقيل: تسابقت إ,ليه.

وف%ر_ط: ك%ف_ عنه وأ%مهل%ه. وفر_ط}ت الرجل إ,ذا أ%مهلت.ه.
والف1راط: الت_ر\ك. وما أ%فرط منهم أ%حداv أ%ي ما ترك. وما أ%ف}ر.ط}ت

من القوم أ%حداv أ%ي ما تركت. وأ%ف}ر.ط الشيء4: ن.س3يه. وف التنزيل:
وأ%ن_هم م'ف}ر.طون؛ قال الفراء: معناه منسيeون ف النار، وقيل: منسيeون

مضي_عون متروكون، قال: والعرب تقول أ%ف}ر.ط}ت منهم ناساv أ%ي خ.ل�فتهم
ون.س3يتهم، قال: وي'قرأ� م'ف}ر,طون، يقال: كانوا م'ف}ر,ط1ي على أ%نفسهم ف
الذنوب، ويروى م'ف%ر>طون كقوله تعال: يا ح.س\رتا على ما ف%ر_ط}ت' ف

ج.ن\ب الل9ه، يقول: فيما تر.ك}ت' وضي_عت.
@فرشط: ف%ر\ش.ط الرجل� ف%ر\ش.طة: أ%لصق أ%ليتيه بال4رض وتوس_د ساقيه.

وف%ر\ش.ط البعي' ف%ر\ش.طة وف1ر\شاطاv: بر.ك ب'روكاv مسترخياv فأ%لصق
أ%عضاده بال4رض، وقيل: هو أ%ن ينتشر، ب,ر\كة% البعي عند الب'روك.

وف%ر\ش.ط%ت الناقة إ,ذا تف%ح_ج.ت للحل%ب. وف%ر\ش.ط المل� إ,ذا تف%ح_ج. للبول،
والف%ر\ش.طة�: أ%ن تفر�ج رجليك قائماv أ%و قاعداv. والف%ر\ش.طة�: بعن

الف%ر\ح.جة. وف%ر\ش.ط% الشيء4 وف%ر\ش.ط به: مد_ه؛ قال:
�ف%ر\ش.ط ل9ا ك�ر,ه الف1ر\شاط

�بف%ي\شة1، كأ%ن_ها م1ل}طاط
وفرشط اللحم.: شر\ش.ره. ابن بزرج: الف%ر\ش.طة بسط الرجلي ف الركوب من

جانب واحد.



@فسط: الف%س3يط: ق�لمة الظ©ف�ر، وف التهذيب: ما ي'قلم من الظ©ف�ر
إ,ذا طال، واحدته ف%سيطة، وقيل: الفسيط واحد؛ عن ابن ال4عراب؛ قال عمرو بن

ق%م1يئة يصف اللل:
vكأ%ن� ابن. م'ز\ن.ت1ها جان,حا

ف%س3يطD، ل%د.ى ال�ف}ق,، من خ1ن\ص1ر,
يعن هللv شب_هه بق�لمة الظ©ف�ر وفسره ف التهذيب فقال: أ%راد بابن

م'ز\ن.تها هللv أ%هل� بي السحاب ف ال�ف�ق الغرب�؛ ويروى: كأ%ن�
ابن ليلتها، يص1ف هللv طل%ع ف سنة جد\ب والسماء مغب.ر_ة فكأ%نه من

وراء الغ'بار ق�لمة ظفر، ويروى: ق%صيص موضع ف%سيط، وهو ما ق�ص_ من
�الظف�ر. ويقال لق�لمة الظ©فر أ%يضاv: الز>ن\قي وال%ذ}ر.فوت. والف%سيط
ع1لق' ما بي الق1م.ع والنواة، وهو ث�ف}ر'وق التمرة. قال أ%بو حنيفة:

الواحدة ف%س3يطة، قال: وهذا يدل على أ%ن الفسيط جع. ورجل ف%س3يط النف}س بي>ن
الف%ساطة: طي>بها كسفيطها.

والف�سطاط: بيت من شع.ر، وفيه لغات: ف�س\طاط وف�س\تاط وف�س�اط، وكسر
التاء لغة فيهن_. وف�سطاط: مدينة م1صر، حاها الل9ه تعال. والف�س�اط

والف1س�اط والف�س\طاط والف1س\طاط: ضر\ب من ال4بنية. والف�س\تاط والف1س\تاط:
لغة فيه التاء بدل من الطاء لقولم ف المع ف%ساطيط، ول يقولوا ف المع

ف%ساتيط، فالطاء إ,ذاv أ%عم� تصرeفاv، وهذا يؤيد أ%ن التاء ف ف�س\تاط
إ,نا هي بدل من طاء ف�س\طاط أ%و من سي ف�س�اط، هذا قول ابن سيده، قال:

فإ,ن قلت فهل� اع\ت.ز.م\ت أ%ن تكون التاء ف ف�س\تاط بدلv من طاء
ف�س\طاط ل4ن التاء أ%ش\به بالطاء منها بالسي؟ قيل: بإ,زاء ذلك أ%يضاv أ%نك
إ,ذا حكمت بأ%نا بدل من سي ف�س�اط ففيه شيئان جي�دان: أ%حدها تغيي
الثان من الثلي وهو أ%قيس من تغيي ال4ول من الثلي ل4ن الستكراه ف

الثان يكون ل ف ال4ول، والخر أ%ن السيني ف ف�س�اط ملتقيان
والطاءان ف ف�س\طاط م'ف}ترقتان منفصلتان بال4لف بينهما، واستثقال الثلي

ملتقيي أ%ح\ر.ى من استثقالما منفصلي، وف�س\طاط ال1صر: مت.م.ع أ%هله
حو\ل جام1عه. التهذيب: والف�س\طاط مت.مع أ%هل الك�ورة ح.وال%ي\ مسجد

جاعتهم. يقال: هؤلء أ%هل الف�س\طاط. وف الديث: عليكم بالماعة فإ,ن9 ي.د.
الل9ه على الف�س\طاط1، هو بالضم والكسر، يريد الدينة الت فيها متم.ع

الناس، وكل© مدينة ف�س\طاط؛ ومنه قيل لدينة م1صر الت بناها عمرو بن



العاص: الف�س\طاط. وقال الشعب ف العبد البق: إ,ذا أ�خ1ذ ف الف�س\طاط ففيه
عشرة دراه1م، وإ,ذا أ�خذ خارج الف�س\طاط ففيه أ%ربعون. قال الزمشري:
الف�س\طاط ضر\ب من ال4بنية ف السف%ر دون السeرادق وبه س'ميت الدينة.

ويقال ل1صر والبصرة: الف�س\طاط. ومعن قوله، صل9ى الل9ه عليه وسل9م:
فإ,ن� ي.د. الل9ه على الف�س\طاط، أ%ن جاعة ال3سلم ف ك%ن.ف الل9ه وو,قايته

فأ%قيموا بينهم ول تفارقوهم. قال: وف الديث أ%نه أ%تى على رجل ق�طعت
يده ف سر,قة وهو ف ف�س\طاط{، فقال: م.ن\ آوى هذا ال�صاب؟ فقالوا:

خ'ز.ي\م' بن فات1ك، فقال: اللهم بارك على آل فات1ك كما آوى هذا ال�صاب.
@فشط: ان\ف%ش.ط% الع'ود: انف%ض.خ.، ول يكون إ,ل ف الرط}ب.

@فطط: أ%هله الليث. وال4فط©: ال4ف}ط%س.
@فطفط: ف%ط}ف%ط الرجل إ,ذا ل ي'فهم كلمه. والف%ط}ف%طة: الس_ل}ح؛ قال

ن,جاد اليبي:
فأ%كثر. ال%ذ}بوب منه الض_ر,طا،

فظ%ل� يبكي ج.ز.عاv وف%ط}ف%طا
وال%ذ}بوب: ال4حق.

@فلط: الف1لط�: الف%ج\أ%ة لغة هذيل. ل%ق1يته ف%ل%طاv وف1لطاv أ%ي
فجأ%ة، هذلية؛ وقال التنخ>ل الذل:

به أ%ح\مي ال�ضاف.، إ,ذا دعان،
ون.فسي، ساعة% الف%ز.ع, الف1لط1

ابن ال4عراب: يقال صاد.فه وفار.طه وفال%طه ولق%طه كله بعن واحد.
ور'فع إ,ل عمر بن عبد العزيز رجل قال لخر ف ي.ت1يم.ة{ ك%ف%لها: إ,نك

ت.ب'وكها، فأ%مر بد�ه، فقال: أ%ا�ضر.ب ف1لطاv؟ قال أ%بو عبيد: الف1لط
الف%ج\أ%ة، معناه أ%ا�ضر.ب فجأ%ة. ويقال: تكلم فلن ف1لطاv فأ%حسن إ,ذا

فاجأ% بالكلم السن؛ قال الراجز:
وم.ن\ه.ل� على غ1شاش وف%ل%ط}

شربت' منه، بي ك�ر\ه{ ون.ع.ط}
ويقال: ف%ل%ط الرجل عن سيفه د'هش عنه، وأ%ف}ل%طه أ%مر¬: فاج.أ%ه؛ قال

التنخ>ل:
أ%ف}ل%ط%ها الليل� ب,ع1ي� ف%ت.س\ـ

ـعى، ثوب'ها م'جتن,ب' الع\د1ل,



أ%ي فاج.أ%ها الليل ب,ع1ي فيها زوجها، فأ%سرعت من السرور وثوبا مائل
عن م.ن\ك1بها على غي القصد، يص1فها بال�م\ق. وأ%ف}ل%طن الرجل

إ,ف}لطاv: مثل أ%ف}ل%تن، وقيل لغة ف أ%فلتن، تيمية قبيحة؛ وقد استعمله ساعدة
بن جؤية فقال:

بأ%ص\د.ق, بأ}س� من خليل, ث%مينة{
وأ%مضى، إ,ذا ما أ%ف}ل%ط% القائم. الي.د'

أ%راد أ%ف}ل%ت القائم' اليد. ف%ق%لب. والف1لط: التر\ك كالف1راط؛ عن
كراع.

@فلسط: ف1ل%س\ط1ي: اسم موضع، وقيل: ف1ل%س\ط�ون، وقيل: ف1ل%س\ط1ي اسم
ك�ورة بالشام. ابن ال4ثي: ف1ل%س\طي، بكسر الفاء وفتح اللم، الك�ورة
العروفة فيما بي ال�ر\د'ن9 وديار مصر وأ�م� بلدها بيت القدس، صانا

الل9ه تعال، التهذيب: نونا زائدة وتقول: مررنا بف1ل%س\طي وهذه ف1ل%س\طون.
قال أ%بو منصور: وإ,ذا نسبوا إ,ل ف1ل%س\طي قالوا ف1ل%س\ط1ي�؛ قال:

ت.ق�ل}ه ف1ل%س\ط1ي�اv إ,ذا ذ�ق}ت. ط%ع\م.ه'
وقال ابن ه.ر\مة:

،Dم'ع.ت_قة Dك%أ}س¬ ف1ل%س\ط1ي_ة
ش'ج_ت\ باء� من م'ز\نة الس_ب.ل

وف1ل%س\طي: بلد ذكرها الوهري ف ترجة طي؛ قال ابن بري: حقها أ%ن
تذكر ف فصل الفاء من باب الطاء لقولم ف1ل%س\طون.

@فوط: الف�وطة: ثوب قصي غليظ يكون مئزراv يل%ب من الس>ند، وقيل:
الف�وطة ثوب من صوف، فلم ي'ح.ل� بأ%كثر، وجعها الف�و.ط. قال أ%بو منصور: ل

vز'را�أ%سع ف شيء من كلم العرب ف الف�و.ط، قال: ورأ%يت بالكوفة أ
مط�طة يشتريها الم_الون والد.م فيت_زرون با، الواحدة ف�وطة، قال: فل

أ%دري أ%عرب� أ%م ل.
@فظظ: الفظ©: ال%ش1ن' الكلم، وقيل: الفظ الغليظ؛ قال الشاعر رؤبة:

لا رأ%ينا منهم' م'غتاظا،
ت.ع\ر,ف منه الل©ؤ\م. والف1ظاظا

والف%ظ%ظ�: خشونة ف الكلم. ورجل ف%ظê: ذو ف%ظاظة{ جاف{ غليظD، ف
م.نطق1ه غ1ل%ظD وخشونةD. وإ,نه ل%ف%ظê ب.ظê: إ,تباع؛ حكاه ثعلب ول يشرح

ب.ظ9اv؛ قال ابن سيده: فوجهناه على ال3تباع، والمع أ%فظاظ؛ قال الراجز



أ%نشده ابن جن:
حت ت.رى ال%و_اظ% من ف1ظاظ1ها

م'ذ}ل%و\ل1ياv، بعد ش.ذا أ%فظاظ1ها
وقد ف%ظ1ظ}ت.، بالكسر، ت.ف%ظ© ف%ظاظةv وف%ظ%ظاv، وال4ول أ%كثر لثقل

التضعيف، والسم الف%ظاظة� والف1ظاظ؛ قال:
حت ترى ال%و�اظ من ف1ظاظ1ها

ويقال: رجل ف%ظê ب.ي>ن' الف%ظاظة1 والف1ظاظ1 والف%ظ%ظ1؛ قال رؤبة:
ت.ع\ر,ف' منه الل©ؤ\م. والف1ظاظا

وأ%ف}ظ%ظ}ت الرجل% وغي.ه: رد.دته عما يريد. وإ,ذا أ%د\خ.ل}ت. اليط% ف
ال%ر\ت1، فقد أ%ف}ظ%ظ}ت.ه؛ عن أ%ب عمرو. والف%ظ©: ماء الكرش ي'عتصر

في'شرب منه عند ع.و.ز, الاء ف الفلوات، وبه شبه الرجل الفظ الغليظ
لغ1ل%ظ1ه. وقال الشافعي: إ,ن افتظ� رجل كرش بعي نره فاعتصر ماءه وص.ف�اه

ل يز أ%ن يتطهر به، وقيل: الف%ظ© الاء� يرج من الكرش لغلظ م.ش\ر.ب,ه،
والمع ف�ظوظ؛ قال:

كأ%ن�م'، إ,ذ} ي.ع\ص1رون ف�ظوظ%ها،
بد.ج\لة%، أ%و ماء� ال�ر.يبة1 م.و\ر,د'

أ%راد أ%و ماء ال�ر.ي\بة1 م.و\ر,د¬ لم؛ يقول: يستبيلون خيل%هم ليشربوا
أ%بوالا من العطش، فإ,ذاv الف�ظوظ� هي تلك ال4بوال بعينها. وفظ�ه

واف}ت.ظ�ه: شق_ عنه الكرش أ%و عصره منها، وذلك ف الفاوز عند الاجة إ,ل
الاء؛ قال الراجز:

ب.ج_ك ك1ر\ش. الناب, لفتظاظها
الصحاح: الف%ظ© ماء الكرش؛ قال حسان بن ن'ش\بة:

،vفكونوا كأ%ن\ف1 الل�يث1، ل ش.م_ م.ر\غ%ما
ول نال ف%ظ� الصيد1 حت ي'ع.فYرا

يقول: ل ي.ش'مe ذ1ل�ةv فت'ر\غ1م.ه ول ي.نال من صيده لماv حت يصرعه
وي'ع.فYره ل4نه ليس بذي اختلس كغيه من السباع. ومنه قولم: افتظ�

الرجل�، وهو أ%ن يسقي ب.عي.ه ث ي.ش'د_ فمه لئل يت.ر_، فإ,ذا أ%صابه
عطش شق بطنه فقطر ف%ر\ث%ه فشربه. والف%ظ1يظ�: ماء الرأ%ة أ%و الفحل

زعموا، وليس بث%ب.ت{؛ وأ%ما كراع فقال: الفظيظ ماء الفحل ف رحم الناقة، وف
الكم: ماء الفحل؛ قال الشاعر يصف القطا وأ%نن يملن الاء لفراخهن ف



حواصلهن:
ح.م.ل}ن. لا م1ياهاv ف ال4داو.ى،

كما ي.ح\م1ل}ن. ف الب.ي\ظ الف%ظ1يظا
والب.ي\ظ�: الرحم. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نت. أ%ف%ظ© وأ%غلظ

من رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م؛ رجل فظê أ%ي سي>ء ال�لق. وفلن
أ%فظê من فلن أ%ي أ%صعب خل�قاv وأ%شرس. والراد ههنا شدة ال�ل�ق,

وخشونة� الانب، ول ي'ر.د\ بما الفاضلة� ف الف%ظاظة1 والغ1ل}ظة1 بينهما،
ويوز أ%ن يكون للمفاضلة ولكن فيما يب من ال3نكار والغلظة على أ%هل
الباطل، فإ,ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، كان رؤوفاv رحيماv، كما وصفه

الل9ه تعال، ر.فيقاv بأ�مته ف التبليغ غي. ف%ظð ول غليظ{؛ ومنه أ%ن
صفته ف التوراة: ليس بفظ ول غليظ. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها، قالت

لروان: إ,ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، لعن أ%باك وأ%نت ف�ظاظةD من
لعنة1 الل9ه، بظاءين، من الف%ظ1يظ وهو ماء الكرش؛ قال ابن ال4ثي:

وأ%نكره الطاب. وقال الزمشري: أ%ف}ظ%ظ}ت' الكرش. اعتصرت' ماءها، كأ%نه
ع'صارةD من اللعنة أ%و ف�عالة من الف%ظيظ1 ماء الفحل أ%ي ن'طفةD من اللعنة،

وقد روي فضض من لعنة الل9ه، بالضاد، وقد تقدم.
vف%و\ظا �@فوظ: فاظت نفس'ه' ف%و\ظاv: كفاظت ف%ي\ظاv. وفاظ الرجل� ي.فوظ

وف%واظاv، وسنذكره ف فيظ. قال ابن جن: وما يوز ف القياس، وإ,ن} ل
يرد به استعمالD، ال4فعال� الت وردت مصادرها ورفضت هي نو فاظ اليت

ف%ي\ظاv وف%و\ظاv، ول يستعملوا من فوظ فعلv، قال: ونظي'ه ال4ي\ن' الذي هو
ال3عياء� ل يستعملوا منه فعلv، قال ال4صمعي: حان فو\ظ�ه أ%ي موته.
وف حديث عطاء: أ%رأ%يت. الريض. إ,ذا حان ف%و\ظ�ه أ%ي موته؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا جاء بالواو والعروف بالياء. قال الفراء: يقال فاضت نفسه
ت.ف1يض' ف%ي\ضاv وف�يوضاv، وهي ف تيم وكلب، وأ%فصح' منها وآث%ر': فاظت نفس'ه

ف�يوظاv، والل9ه أ%علم.
vوظة�@فيظ: فاظ الرجل�، وف الكم: فاظ% ف%ي\ظاv وف�يوظاv وف%ي\ظ

وف%ي.ظاناv وف%ي\ظاناv؛ ال4خية عن اللحيان: مات؛ قال رؤ\بة:
وال4ز\د' أ%مس.ى ش1ل}و'ه'م ل�فاظا،

ل ي.د\ف1ن'ون منهم' م.ن فاظا،
إ,ن مات ف م.صيف1ه أ%و قاظا



أ%ي من كثرة1 الق%ت\لى. وف الديث: أ%نه أ%قط%ع الزeب.ي\ر ح'ض\ر.
فر.س1ه فأ%ج\ر.ى الفر.س. حت فاظ، ث ر.م.ى بسوط1ه فقال: أ%ع\ط�وه حيث بل%غ

السو\ط�؛ فاظ بعن مات. وف حديث ق%ت\ل ابن أ%ب ال�ق%ي\ق,: فاظ% وال1ه'
ب.ن إ,سرائيل. وفاظت نفس'ه ت.ف1يظ� أ%ي خر.جت\ ر'وح'ه، وك%ر,ه.ها

بعض'هم؛ وقال د'ك%ي\ن¬ الراجز:
اجت.م.ع. الناس' وقالوا: ع'ر\س'،
ف%ف�ق1ئ%ت\ ع.ي\ن¬، وفاظ%ت\ ن.ف}س'

وأ%فاظه الل9ه' إ,ياها وأ%فاظه الل9ه 
(* قوله «وأ%فاظه الل9ه إل» كذا

ف الصل.) نفس.ه؛ قال الشاعر:
فه.ت.ك}ت' م'ه\جة% ن.فس3ه فأ%ف%ظ}ت'ها،

وثأ%ر\ت'ه ب'ع.م�م ال1ل}م
(* قوله ف البيت «بعمم اللم» كذا بأ%صله، ولعله بعمم الكم أ%ي

بقلد الكم، ففي ال4ساس: وعممون أ%مرهم قلدون.)
،Dإ,ذا خر.ج.ت، والفاعل فائظ vوظة�الليث: فاظت نفس'ه ف%ي\ظاv وف%ي\ظ

وزعم أ%بو عبيدة أ%نا لغةD لبعض تيم، يعن فاظت نفس'ه وفاضت. الكسائي:
ت.ف%ي_ظ�وا أ%نفس.هم، قال: وقال بعضهم ل�ف1يظ%ن_ نفس.ك، وحكي عن أ%ب

عمرو بن العلء أ%نه ل يقال فاظت نفسه ول فاضت، إ,نا يقال فاظ فلن، قال:
ويقال فاظ ال%ي>ت'، قال: ول يقال فاض، بالضاد، ب.ت_ةv. ابن السكيت:

يقال فاظ اليت' ي.فيظ ف%ي\ظاv وي.ف�وظ� ف%و\ظاv، كذا رواها ال4صمعي؛
قال ابن بري: ومثل فاظ اليت' قول� ق%ط%ر,ي�:

،vكان أ%كث%ر. م.ق}ع.صا vفلم أ%ر. يوما
ي'ب,يح' د.ماv، من فائظ{ وك%ل1يم

وقال العجاج:
كأ%ن_هم، من فائظ{ م'ج.ر\ج.م,،

خ'ش\ب¬ ن.فاها د.ل}ظ� ب.ح\ر� م'ف}ع.م,
وقال س'راقة� بن م1ر\داس بن, أ%ب عامر أ%خو العباس بن م1ر\داس ف يوم

أ%و\طاس� وقد اط�ر.د.ت\ه بنو نصر وهو على فرسه ال%ق}باء:
ولول الل9ه' وال%ق}باء� فاظت
ع1يال، وهي باد1ية� الع'روق,



إ,ذا ب.د.ت1 الر>ماح' لا ت.د.ل�ت\،
ت.د.لYي. ل%ق}وة{ من رأ}س, ن,يق,

وحان فو\ظ�ه أ%ي ف%ي\ظ�ه على العاق%بة؛ حكاه اللحيان.
وفاظ فلنD نفس.ه أ%ي قاء4ها؛ عن اللحيان. وضربته حت أ%ف%ظ}ت' نفس.ه.
الكسائي: فاظ%ت نفس'ه وفاظ هو نفس.ه أ%ي قاء4ها، يتعد_ى ول يتعد_ى،

وت.ف%ي_ظ�وا أ%نفس.هم: ت.ق%ي_ؤ'وها. الكسائي هو ت.ف1يظ� نفس'ه. الفراء:
أ%هل� الجاز وط%ي>ء# يقولون فاظت نفس'ه، وق�ضاعة وتيم وقيس يقولون فاضت

نفس'ه مثل فاضت د.م\ع.ت'ه. وقال أ%بو زيد وأ%بو عبيدة: فاظت نفس'ه،
بالظاء، لغة قيس، وبالضاد لغة تيم. وروى الازن عن أ%ب زيد أ%ن العرب تقول

فاظت نفس'ه، بالظاء، إ,ل� بن ضبة فإ,نم يقولونه بالضاد؛ وما
ي'قو>ي فاظت، بالظاء، قول� الشاعر:

ي.داك.: ي.د¬ ج'ود'ها ي'ر\ت.ج.ى،
وأ�خ\ر.ى ل4ع\دائها غائظه
فأ%ما الت خي'ها يرتى،

فأ%ج\و.د' ج'وداv من اللف1ظه
وأ%ما الت ش.رeها ي'ت_ق%ى،
فن.ف}س' الع.د'و> لا فائظه

ومثله قول الخر:
وس'م>يت. غ%ي_اظاv، ولست. بغائظ{

ع.د'و�اv، ولكن للص_د1يق, ت.غ1يظ
،vفل ح.ف1ظ الرحن' ر'ح.ك ح.ي_ة

ول وه\ي. ف ال4ر\واح, حي تف1يظ
أ%بو القاسم الزجاجي: يقال فاظ% اليت'، بالظاء، وفاضت نفس'ه، بالضاد،
وفاظت نفس'ه، بالظاء، جائز عند الميع إ,ل� ال4صمعي فإ,نه ل يمع بي
الظاء والنفس؛ والذي أ%جاز فاظت نفسه، بالظاء، يتج بقول الشاعر:

كادت النفس' أ%ن ت.ف1يظ% عليه،
إ,ذ ث%و.ى حش\و. ر.ي\طة{ وب'ر'ود1

وقول الخر:
ه.ج.ر\ت'ك، ل ق1لىÝ م1ن>ي، ولكن\
رأ%يت' ب.قاء4 و'د>ك ف الصeد'ود1



كه.ج\ر, الائمات1 الو,ر\د.، ل�ا
رأ%ت\ أ%ن� ال1ن,ي_ة% ف الو'رود1

ت.ف1يظ� نفوس'ها ظ%مأv، وت.خ\ش.ى
ح1ماماv، فهي ت.ن\ظ�ر' من ب.ع1يد1

@فجع: الفجيعة: الر_ز,ي�ة� ال�وج,عة� با ي.ك}ر'م' ف%ج.ع.ه ي.ف}ج.ع'ه
ف%ج\عاv، فهو م.ف}ج'وع¬ وف%ج,يع¬، وف%ج_ع.ه، وهي الف%ج,يعة�، وكذلك

التف}ج,يع'. وف%ج.ع.ت\ه ال�ص1يبة� أ%ي أ%و\ج.ع.ت\ه. والف%واج,ع': ال%صائ1ب'
ال�ؤ\ل1م.ة� الت ت.ف}ج.ع' ال3نسان با ي.ع1زe عليه من مال أ%و

ح.م1يم، الواحدة فاج,عةD؛ وف التهذيب: ود.ه\ر¬ فاجع¬ له ح.م1يم¬ 
(* كذا

بالصل)؛ قال لبيد:
ف%ج_ع.ن الر_ع\د' والص_واع1ق' بالـ
ـفار,س,، ي.و\م. الك%ريهة1، النeج'د1

ونزلت بفلن فاج,عةD. والت_ف%جeع': الت_و.جeع' والت_ض.وeر
للرزي�ة1. وت.ف%ج_ع.ت\ له أ%ي ت.و.ج_ع.ت. والفاج,ع': الغ'راب'، صفة غالبة

�ل4نه ي.ف}ج.ع' لن.ع\ي,ه بالبي، ورجل فاج,ع¬ وم'ت.ف%ج>ع¬: ل%ه\فان
م'ت.أ%س>ف¬. ومي�ت فاج,ع¬ وم'ف}ج,ع¬: جاء على أ%ف}ج.ع، ول يتكلم به.

@فدع: الف%د.ع': ع.و.ج¬ وم.ي\لD ف ال%فاص1ل كلYها، خ1ل}قةv أو داء#
كأ%ن� الفاصل قد زالت عن مواضعها ل ي'س\تطاع' ب.س\ط�ها معه، وأ%كثر ما

يكون ف الرeس\غ, من اليد والق%د.م,. ف%د1ع ف%د.عاv وهو أ%ف}د.ع' ب.ي>ن'
الف%د.ع,: وهو ال�ع\و.جe الرeس\غ, من اليد أ%و الرجل فيكون منقلب الكف�

أ%و القدم إ,ل إ,ن\س3ي>ه,ما؛ وأ%نشد شر ل4ب زبيد:
مقاب,ل ال%ط}و, ف أ%ر\ساغ1ه ف%د.ع'

ول يكون الف%د.ع' إ,ل ف الرسغ ج'س\أ%ةv فيه، وأ%صل الف%د.ع, اليل
والع.و.ج' فكيفما مال%ت1 الرج\ل� فقد ف%د1ع.ت\، وال4ف}د.ع' الذي يشي على

ظهر قدمه، وقيل: هو الذي ار\ت.ف%ع. أ%خ\م.ص' رجل1ه ارتفاعاv لو وطئ
صاحبها على ع'ص\فور ما آذاه، وف رجله ق%س.طD، وهو أن تكون الرجل م.ل}ساء4

ال4س\ف%ل, كأ%نا مال%ج؛ وأ%نشد أ%بو ع.د\نان%:
يوم¬ م1ن الن_ث}رة1 أ%و ف%د\عائ1ها،

ي'خ\ر,ج' ن.فس. الع.ن\ز م1ن\ و.ج\عائ1ها



قال: يعن بف%د\عائ1ها الذراع ي'خ\ر,ج' نف}س العنز من شد�ة الق�ر>.
وقال ابن شيل: الف%د.ع' ف الي.د.ي\ن, ت.راه ي.ط%أ� على أ�م> ق1ر\دان,ه

ف%ي.ش\خ.ص' ص.د\ر' خ'فYه، ج.ل أ%ف}د.ع' وناقة ف%د\عاء�، وقيل: الف%د.ع أ%ن
ت.ص\ط%ك_ كعباه وت.ت.باع.د. قدماه ييناv وش1مالv. وف حديث ابن عمر:

أ%نه مضى إ,ل خ.ي\ب.ر ف%ف%د.ع.ه أ%هلها؛ الف%د.ع'، بالتحريك، زيغ بي
القدم وبي عظم الساق وكذلك ف اليد، وهو أ%ن تزول الفاصل عن أ%ماك1نها. وف

صفة ذي السeو.ي\ق%ت.ي\ن, الذي ي.ه\د1م' الكعبة:كأ%ن به أ�ف%ي\د1ع.
أ�ص.ي\ل1ع.؛ أ�ف%ي\د1ع': تصغي أ%ف}د.ع.. والف%د.عة�: موضع الف%د.ع,.

وال4ف}د.ع': الظليم لنراف أ%صابعه، صفة غالبة، وكل© ظ%ل1يم� أ%ف}د.ع' ل4ن�
ف أ%صابعه اعوجاجاv. وس.م\ك¬ أ%ف}د.ع': مائ1لD على الثل؛ قال رؤبة:

عن ض.ع\ف1 أ%ط}ناب� وس.م\ك{ أ%ف}د.عا
فجعل السم\ك. الائ1ل% أ%ف}د.ع.. وف الديث: أ%نه دعا على ع'ت.ي\بة% بن

أ%ب ل%ب ف%ض.غ.م.ه ال4سد ض.غ\مةv ف%د.ع.ته؛ الف%د\ع': الشد\خ'
والش_قe الي.س3ي'. وف الديث ف الذب\ح بال%ج.ر: إ,ن} ل ي.ف}د.ع,

ال�ل}ق�وم. فكل}، ل4ن الذبح بالجر ي.ش\د.خ' اللد وربا ل ي.ق}ط%ع' ال4و\داج.
فيكون كالو\ق�وذ. وف حديث ابن سيين: سئل عن الذبيحة بالع'ود فقال: كل}

ما ل ي.ف}د.ع\، يريد ما ق%د� بد�ه فكله وما قد� ب,ث1ق%له فل تأ}ك�ل}ه؛
ومنه الديث: إ,ذاv ت.ف}د.ع' ق�ر.ي\ش¬ الرأ}س..

@فرع: ف%ر\ع' كل9 شيء: أ%ع\له، والمع ف�ر'وع¬، ل ي'ك%س_ر على غي
ذلك. وف حديث اف}ت1تاح, الصلة: كان ي.ر\ف%ع' يديه إ,ل ف�ر'وع, أ�ذ�ن.ي\ه1

أ%ي أ%عال1يها. وف%ر\ع' كل شيء: أ%عله. وف حديث قيام رمضان: فما كنا
ن.ن\ص.ر,ف' إ,ل ف ف�ر'وع, الفج\ر؛ ومنه حديث ابن ذي ال1ش\عار,: على أ%ن لم

ف1راع.ها؛ الف1راع': ما ع.ل من ال4رض وار\ت.ف%ع.؛ ومنه حديث عطاء:
وسئل ومن أ%ين أ%ر\م1ي المرتي؟ فقال: ت.ف}ر.ع'هما أ%ي ت.ق1ف' على

أ%ع\لها وت.ر\م1يهما. وف الديث: أيe الشج.ر, أ%ب\ع.د' من الار,ف1؟ قالوا:
ف%ر\ع'ها، قال: وكذلك الصفe ال4و_ل�؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

م1ن. ال�ن\ط1يات1 ال%و\كب ال%ع\ج ب.ع\د.ما
ي'ر.ى، ف ف�ر'وع, ال�ق}ل%ت.ي\ن,، ن'ض'وب'

إ,نا يريد أ%عال1ي.هما. وق%و\س¬ ف%ر\ع¬: ع'م1ل%ت\ من رأ}س الق%ض1يب,
وطر.فه. ال4صمعي: من الق1س3ي� الق%ض1يب' والف%ر\ع'، فالقضيب الت عملت من



غ�ص\ن� واحد غي مشقوق، والف%ر\ع' الت عملت من طرف القضيب. وقال أ%بو
حنيفة: الف%ر\ع' من خي الق1س3ي>. يقال: ق%و\س¬ ف%ر\ع¬ وف%ر\عةD؛ قال

أ%وس:على ضالة{ ف%ر\ع� كأ%ن� ن.ذ1يرها،
�3ذا ل%م\ ت'خ.فYض\ه عن الو.ح\ش,، أ%ف}ك%ل

يقال: قوس فر\ع أ%ي غي' م.ش\قوق�، وقوس¬ ف1ل}ق¬ أ%ي مشقوق؛ وقال:
أ%ر\مي عليها، وه\ي. ف%ر\ع¬ أ%ج\م.ع'،

وه\ي. ث%لث� أ%ذ}ر'ع� وإ,ص\ب.ع'
وف%ر.ع\ت' رأ}س.ه بالع.صا أ%ي ع.ل%و\ته، وبالقاف أ%يضاv. وف%ر.ع. الشيء4

Dوت.ف%ر_ع.ه: ع.له. وقيل: ت.ف%ر_ع. فلن vر'وعا�ي.ف}ر.ع'ه ف%ر\عاv وف
القوم. ع.لهم؛ قال الشاعر:

وت.ف%ر_ع\نا، م1ن. اب\ن.ي\ وائ1ل�،
هامة% الع1ز> وج'ر\ث�وم. الك%ر.م\

وف%ر.ع. فلن فلناv: ع.له. وف%رع القوم. وت.ف%ر_عهم: فاق%هم؛ قال:
ت'ع.ي>ر'ن س.ل}م.ى، وليس. ب,ق%ض\أ%ة{،

ول%و\ كنت' م1ن\ س.ل}م.ى، ت.ف%ر_ع\ت' دارما
والف%ر\عة�: رأ}س' البل وأ%ع\له خاص�ة، وجعها ف1راع¬؛ ومنه قيل: جبل

vما ي.ل1يه1. ويقال: ائ}ت1 ف%ر\عة �فار,ع¬. ون.قاv فار,ع¬: عال� أ%ط}و.ل
من ف1راع, البل فان\ز,ل}ها، وهي أ%ماكن' مرتفعة. وفارعة� البل:

أ%عله. يقال: انزل بفار,عة الوادي واحذر أ%سف%له. وت1لع¬ ف%وار,ع':
vويقال: فلن فار,ع¬. ون.قا .vم'ش\ر,فات' ال%ساي,ل,، وبذلك سيت الرأ%ة فار,عة

فار,ع¬: م'ر\ت.ف1ع¬ طويل. وال�ف}ر,ع': الطويل� من كل شيء. وف حديث شريح:
أ%نه كان يعل ال�د.ب_ر من الثلث، وكان مسروق يعله الفار,ع. من

الال.والفار,ع': ال�ر\ت.ف1ع' العال ال%ي>ء� ال%س.ن'. والفار,ع': العال.
والفار,ع': ال�س\ت.ف1ل�. وف الديث: أ%ع\طى يوم. ح'ن.ي\ن� 

(* قوله« أعطى
يوم حني إل» كذا بالصل، وف نسخة من النهاية: اعطى العطايا إل.)

فار,عةv من الغ.نائ1م, أ%ي م'ر\ت.ف1عة صاع1دة من أ%صلها قبل أ%ن ت'خ.م_س..
وف%ر.عة� ال�ل9ة: أ%علها من التمر. وك%ت1ف¬ م'ف}ر,عةD: عالية م'ش\ر,فة

عريضة. ورجل م'ف}ر,ع' الكت1ف أ%ي ع.ر,يض'ها، وقيل مرتفعها، وكل عال� طويل�
م'ف}ر,ع¬. وف حديث ابن ز,م\ل�: ي.كاد' ي.ف}ر.ع' الناس. ط�ولv أ%ي



ي.ط�ول�هم وي.ع\ل�وهم، ومنه حديث سودة%: كانت ت.ف}ر.ع' الناس. 
(* قوله«تفرع

الناس» كذا بالصل، وف نسخة من النهاية: النساء.) ط�ولv. وف%ر\عة� الطريق,
وف%ر.ع.ت'ه وف%ر\عاؤ'ه وفار,ع.ت'ه، كله: أ%عله وم'ن\ق%ط%ع'ه، وقيل: ما

ظهر منه وارتفع، وقيل: فار,عت'ه حواش1يه. والف�ر'وع': الصeع'ود.
:vوف%ر.ع\ت' رأ}س. الب.ل,: ع.ل%و\ت'ه. وف%ر.ع. رأ}س.ه بالع.صا والسيف ف%ر\عا
ع.له. ويقال: هو ف%ر\ع' ق%و\م1ه للشريف منهم. وف%ر.ع\ت' قو\مي أ%ي

ع.ل%و\ت'هم بالشر.ف أ%و بال%مال,. وأ%ف}ر.ع. فلنD: طال% وع.ل. وأ%ف}ر.ع. ف
قوم1ه وف%ر_ع.: طال؛ قال لبيد:

vود' ب'ل}قا�فأ%ف}ر.ع. بالر>باب,، ي.ق
م'ج.ن_ب.ةv ت.ذ�بe عن الس>خال,

شب_ه الب.ر\ق. باليل الب'ل}ق, ف أ%و�ل, الناس,. وت.ف%ر_ع. القوم.:
ر.ك1ب.هم بالشت\م, ونوه. وت.ف%ر_عهم: تزو_ج. سي>دة% ن,سائ1هم

وع'ل}ياه'ن_. يقال: ت.ف%ر_ع\ت' ببن فلن تزو_ج\ت' ف الذ©ر\وة1 منهم
والس_نام,، وكذلك ت.ذ%ر_ي\ت'هم وتن.ص_ي\ت'هم. وف%ر_ع. وأ%ف}ر.ع.: ص.ع_د.

وان\ح.د.ر.. قال رجل من العرب: ل%ق1يت' فلناv فار,عاv م'ف}ر,عاv؛ يقول:
أ%حد'نا م'ص.ع>د' والخ.ر' م'ن\ح.د1ر¬؛ قال الشماخ ف ال3ف}راع, بعن

الن\ح1دار,:
فإ,ن} ك%ر,ه\ت. ه1جائي فاج\ت.ن,ب\ س.خ.طي،

ل ي'د\ر,ك%ن_ك. إ,ف}راع1ي وت.ص\ع1يدي
إ,ف}راعي ان\ح1داري؛ ومثله لبشر:

إ,ذا أ%ف}ر.ع.ت\ ف ت.ل}ع.ة{ أ%ص\ع.د.ت\ با،
وم.ن ي.ط}ل�ب, الاجات1 ي'ف}ر,ع\ وي'ص\ع1د

وف%ر_ع\ت' ف البل ت.ف}ر,يعاv أ%ي ان\ح.د.ر\ت'، وف%ر_ع\ت' ف البل:
�ص.ع_د\ت'، وهو من ال4ضداد. وروى ال4زهري عن أ%ب عمرو: ف%ر_ع. الرج'ل

ف البل إ,ذا ص.ع_د. فيه، وف%ر_ع. إ,ذا ان\ح.د.ر.. وحكى ابن بري عن
أ%ب عبيد: أ%ف}ر.ع. ف البل ص.ع_د.، وأ%ف}ر.ع. منه نزل؛ قال معن بن أ%وس ف

التفريع بعن الندار:
فسار'وا، فأ%م�ا ج'ل© ح.ي>ي ف%ف%ر_ع'وا
ج.م1يعاv، وأ%م�ا ح.يe د.ع\د{ ف%ص.ع_د'وا



قال شر: وأ%ف}ر.ع. أ%يضاv بالعنيي، ورواه فأ%ف}ر.عوا أ%ي اندروا؛
قال ابن بري: وصواب إ,نشاد هذا البيت: ف%ص.ع_دا ل4ن9 القافية% منصوبة؛

وبعده:
ف%ه.ي\هات. م1م_ن بال%و.ر\ن.ق, دار'ه
م'ق1يم¬، وح.يÒ سائ1ر¬ قد ت.ن.ج_دا

وأ%نشد ابن بري بيتاv آخر ف ال3ص\عاد:
إ,ن>ي ام\ر'ؤ¬ من ي.مان{، حي ت.ن\س'ب'ن،

وف أ�م.ي_ة% إ,ف}راع1ي وت.ص\و,يب
قال: وال3ف}راع' هنا ال3صعاد' ل4نه ض.م_ه إ,ل التصويب, وهو

الن\ح1دار'. وف%ر_ع\ت. إ,ذا ص.ع_د\ت.، وف%ر_ع\ت. إ,ذا نزلت. قال ابن
ال4عراب: ف%ر_ع. وأ%ف}رع. ص.ع_د. وان\ح.د.ر.، من ال4ض\داد؛ قال عبد ال بن

ه9ام الس�ل�ول:
فإ,م�ا ت.ر.ي\ن الي.و\م. م'ز\ج,ي ظ%عين.ت،

أ�ص.ع>د' س1رìا ف الب,لد1 وأ�ف}ر,ع'
(.vوأنشده الصحاح هناك طورا ،vتقدم انشاده ف صعد سيا «vقوله «سرا *)

وف%رع.، بالتخفيف: ص.ع_د. وع.ل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%قول�، وقد جاو.ز\ن% م1ن\ ص.ح\ن, راب,غ�
ص.حاص1ح. غ�ب\راv، ي.ف}ر.ع' ال�ك}م. آل�ها

وأ%ص\ع.د. ف ل�ؤ\م1ه وأ%ف}ر.ع. أ%ي ان%د.ر.. وبئس ما أ%ف}ر.ع. به أ%ي
ابتدأ%. ابن ال4عراب: أ%ف}ر.ع. ه.ب.ط%، وف%ر_ع. ص.ع_د..

والف%ر.ع' والف%ر.ع.ة�، بفتح الراء: أ%و.ل� نتاج ال3بل والغنم، وكان
أ%هل الاهلية يذبونه لل1هتهم ي.ت.ب.ر_ع'ون بذلك فن'ه,ي. عنه السلمون،

وجع الف%ر.ع, ف�ر'ع¬؛ أ%نشد ثعلب:
ك%غ.ر,ي� أ%ج\س.د.ت\ رأ}سه
ف�ر'ع¬ ب.ي\ن. رئاس� وح.ام,

رئاس وحام: فحلن1. وف الديث: ل ف%ر.ع. ول ع.ت1ية%. تقول: أ%ف}ر.ع.
القوم' إ,ذا ذبوا أ%و_ل% ولد{ ت'ن\ت.ج'ه الناقة لل1هتهم. وأ%ف}ر.ع'وا:

ن'ت1ج'وا. والفر.ع' والف%ر.عة�: ذ1ب\ح كان ي'ذ}ب.ح' إ,ذا بلت ال3بل ما
يتمناه صاحبها، وجعهما ف1راع¬. والف%ر.ع': بعي كان يذبح ف الاهلية
إ,ذا كان لل3نسان مائة بعي نر منها بعياv كل عام فأ%ط}ع.م. الناس. ول



ي.ذ�وق�ه هو ول أ%هل�ه، وقيل: إ,نه كان إ,ذا تت له إ,بله مائة قد_م
بكراv فنحره لصنمه، وهو الف%ر.ع؛ قال الشاعر:

إ,ذ} ل ي.زال� ق%ت1يلD ت.ح\ت. راي.ت1نا،
كما ت.ش.ح_ط% س.ق}ب' الناس1ك1 الف%ر.ع'

وقد كان السلمون يفعلونه ف صدر ال3سلم ث نسخ؛ ومنه الديث:
ف%ر>ع'وا إ,ن شئتم ولكن ل ت.ذ}ب.حوه غ%راةv حت ي.ك}ب.ر. أ%ي صغياv لمه

كالغ.راة وهي الق1ط}عة من الغ1راء؛ ومنه الديث الخر: أ%نه سئل عن الف%ر.ع,
فقال: حق، وأ%ن تتركه حت يكون ابن ماض� أ%و ابن ل%ب'ون{ خي من أ%ن

ت.ذ}ب.ح.ه ي.ل}ص.ق' لمه ب,و.ب.ر,ه، وقيل: الف%ر.ع' طعام يصنع لن.تاج, ال3بل
كال�ر\س, لولد1 الرأ%ة. والف%ر.ع': أ%ن يسلخ جلد الف%ص1يل,

في'ل}ب.س.ه آخ.ر' وت.ع\ط1ف. عليه س1و.ى أ�مه ف%ت.د1ر_ عليه؛ قال أ%وس بن حجر يذكر
أ%ز\مةv ف شد_ة برد:

وش'ب>ه. ال%ي\د.ب' الع.بام' م1ن. الـ
ـأ%قوام س.ق}باv م'ج.ل�لv ف%ر.عا

أ%راد م'ج.ل�لv ج,ل}د. ف%ر.ع�، فاختصر الكلم كقوله:واسأ%ل, القرية
أ%ي أ%هل القرية. ويقال: قد أ%ف}ر.ع. القوم' إ,ذا فعلت إ,بلهم ذلك

.�وال%ي\د.ب':الاف ال1ل}قة الكثي' الشعر من الرجال. والع.بام': الث�ق1يل
والف%ر.ع': الال الطائل� ال�ع.د�؛ قال:

ف%م.ن_ واس\ت.ب\ق%ى ول ي.ع\ت.ص1ر\،
م1ن\ ف%ر\ع1ه، مالv ول ال%ك}س3ر,

أ%راد من ف%ر.ع1ه فسكن للضرورة. وال%ك}سر': ما ت.ك%س_ر. من أ%صل ماله،
وقيل: إ,نا الف%ر\ع' ههنا الغ'ص\ن' فكن بالف%ر\ع, عن حديث ماله

وبال%ك}س3ر, عن قديه، وهو الصحيح.
وأ%ف}ر.ع. الوادي أ%هل%ه: ك%فاه'م. وفار.ع. الرجل%: كفاه وح.م.ل% عنه؛

قال حسان بن ثابت:
وأ�نش1د'ك�م\، والب.غ\ي' م'ه\ل1ك' أ%ه\ل1ه،

إ,ذا الض_ي\ف' ل ي'وج.د\ له م.ن\ ي'فار,ع'ه\
eوالف%ر\ع': الشعر التام. والف%ر.ع': مصدر ال4ف}ر.ع,، وهو التام
الشع.ر. وف%ر,ع. الرجل� ي.ف}ر.ع' ف%ر.عاv وهو أ%ف}ر.ع': كثر شع.ره.

وال4ف}ر.ع': ض1دe ال4ص\ل%ع,، وجعهما ف�ر\ع¬ وف�ر\عانD. وف%ر\ع' الرأ%ة:



شع.ر'ها، وجعه ف�ر'وع¬. وامرأ%ة فار,عةD وف%ر\عاء�: طويلة الشعر، ول يقال
للرجل إ,ذا كان عظيم اللحية وال�م_ة أ%ف}ر.ع'، وإ,نا يقال رجل أ%ف}ر.ع'

لضد� ال4ص\ل%ع، وكان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ف}ر.ع. ذا ج'م_ة. وف
حديث عمر: قيل الف�ر\عان� أ%فض.ل� أ%م, الصeل}عان'ففقال: الف�رعان،

.Dقيل: فأ%نت أ%ص\ل%ع'؛ ال4ف}ر.ع': الواف الشعر، وقيل: الذي له ج'م_ة
وت.ف%ر_ع.ت\ أ%غصان� الشجرة أ%ي كثرت. والف%ر.ع.ة�: ج,لدةD تزاد ف

الق1ر\بة إ,ذا ل تكن وف}راء تامة.
وأ%فر.ع. به: نزل. وأ%فر.ع\نا بفلن فما أ%ح\م.دناه أ%ي ن.ز.ل}نا به.

وأ%ف}ر.ع. بنو فلن أ%ي انتجعوا ف أ%و�ل الناس. وف%ر.ع. ال4رض وأ%ف}ر.ع.ها
وفر_ع فيها جو_ل فيها وع.ل1م. ع1ل}م.ها وع.ر.ف. خ.ب.ر.ها، وف%رع. بي

القوم ي.ف}ر.ع' ف%ر\عاv: ح.ج.ز. وأ%صل%ح، وف الديث: أ%ن جاريتي جاءتا
ت.ش\ت.د�ان1 إ,ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وهو يصلي فأ%خذتا بركبتيه

،vف%ف%ر.ع. بينهما أ%ي ح.ج.ز. وفر_ق؛ ويقال منه: فر_ع ي'ف%ر>ع' أ%يضا
وف%ر_ع بي القوم وفر_ق. بعن واحد. وف الديث عن أ%ب الطفيل قال: كنت

عند ابن عباس فجاءه بنو أ%ب لب يتصمون ف شيء بينهم فاق}ت.ت.ل�وا عنده
ف البيت، فقام ي'ف%ر>ع' بينهم أ%ي ي.ح\ج'ز' بينهم. وف حديث علقمة: كان

ي'ف%ر>ع' بي\ن الغنم أ%ي ي'ف%ر>ق'، قال ابن ال4ثي: وذكره الروي� ف
القاف، وقال: قال أ%بو موسى وهو من ه.ف%واته. والفار,ع': ع.و\ن� السلطان1،

وجعه ف%ر.عةD، وهو مثل الواز,ع,. وأ%ف}ر.ع. سف%ره وحاج.ته: أ%خذ فيهما.
وأ%ف}ر.ع'وا من سف%ره: قدموا وليس ذلك أ%وان% قدومهم. وفر.ع. فرس.ه

ي.ف}ر.ع'ه ف%ر\عاv: كب.ح.ه وك%ف�ه وق%د.ع.ه؛ قال أ%بو النجم:
ب,م'ف}ر.ع, الك1ت\ف%ي\ن, ح'ر¼ ع.ط%ل�ه\
نف}ر.ع'ه ف%ر\عاv، ولس\نا ن.ع\ت1ل�ه\

(* قوله« بفرع إل» سيأت إ,نشاده ف مادة عتل) :
من مفرع الكتفي حر عطله

شر: استف}ر.ع. القوم' الديث% واف}ت.ر.ع'وه إ,ذا ابت.د.ؤوه؛ قال الشاعر
يرثي عبيد بن أ%يوب:

ودل�ه\ت.ن,ي بال�ز\ن1 حت ت.ر.ك}ت.ن,ي،
إ,ذا اس\ت.ف}ر.ع. القوم' ال4حاديث%، ساه1يا

وأ%فر.ع.ت1 الرأ%ة�: حاض.ت\. وأف}ر.ع.ها ال%ي\ض': أ%د\ماها.



وأ%ف}ر.ع.ت\ إ,ذا رأ%ت دماv ق%ب\ل% الولدة. وال3ف}راع': أ%و�ل� ما ت.ر.ى
الاخ1ض' من النساء أ%و الدواب� دماv. وأ%ف}ر.ع. لا الدم': بدا لا. وأ%ف}ر.ع.

اللYجام' الفرس.: أ%د\ماه؛ قال ال4عشى:
ص.د.د\ت عن ال4ع\داء3، يوم. ع'باع1ب�،

�ص'د'ود. ال%ذاكي أ%ف}ر.ع.ت\ها ال%ساح1ل
ال%ساح1ل�: الل©ج'م'، واحدها م1س\ح.لD، يعن أ%ن� ال%ساح1ل

أ%د\م.ت\ها كما أ%ف}ر.ع. اليض' الرأ%ة% بالدم.
واف}ت.ر.ع. الب,ك}ر.: اق}ت.ض_ها، والف�ر\عة� دمها، وقيل له اف}ت1راع¬

ل4نه أ%و�ل� ج,ماع1ها، وهذا أ%ول ص.ي\د{ ف%ر.ع.ه أ%ي أ%راق. دمه. قال
يزيد بن مرة: من أ%مثالم: أ%و�ل� الصي\د1 ف%ر.ع¬، قال: وهو م'ش.ب_ه
بأ%و_ل, الن>تاج,. والف%ر.ع': الق1س\م' وخ.ص_ به بعضهم الاء. وأ�ف}ر,ع.
بسيد بن فلن: أ�خ1ذ% فقتل. وأ%ف}ر.ع.ت1 الض_ب'ع' ف الغنم: قتلتها

وأ%ف}س.د.ت\ها؛ أ%نشد ثعلب:
أ%ف}ر.ع\ت1 ف ف�رار,ي،

كأ%ن_ما ض1رار,ي
أر.د\ت1، يا ج.عار,

وهي أ%ف}س.د' شيء ر'ؤي.. والف�رار': الضأ}ن، وأ%ما ما ورد ف الديث: ل
ي.ؤ'م_ن_ك�م\ أن\ص.ر' ول أ%ز.ن9 ول أ%ف}ر.ع'؛ ال4ف}ر.ع' ههنا:

ال�و.س\و,س'.
والف%ر.عة�: الق%م\لة� العظيمة، وقيل: الصغية�، تسكن وترك، وبتصغيها

سيت ف�ر.ي\عة�، وجعها ف1راع¬ وف%ر\ع¬ وف%ر.ع¬. والف1راع':
ال4و\د1ية�.والف%وار,ع': موضع¬، وفار,ع¬ وف�ر.ي\ع¬ وف�ر.ي\عة� وفار,عة�، كلها:

أ%ساء رجال. وفار,عة: اسم امرأ%ة. وف�ر\عان�: اسم رجل. وم.ناز,ل� بن
ف�ر\عان%: من رهط ال4ح\ن.ف بن ق%ي\س�. وال4ف}ر.ع': بطن من ح1م\ي.ر�.

وف%ر\و.ع¬: موضع؛ قال البيق الذل:
وق%د\ هاج.ن,ي م1ن\ها ب,و.ع\ساء3 ف%ر\و.ع�،

وأ%ج\زاع, ذي الل�ه\باء3، م.ن\ز,لةD ق%ف}ر'
وفار,ع¬: ح1ص\ن¬ بالدينة يقال إ,نه حصن حس�ان بن ثابت؛ قال م1ق}ي.س' بن

ص'بابة% حي ق%ت.ل% رجلv من ف1ه\ر� بأ%خيه:
ق%ت.ل}ت' به ف1ه\راv، وح.م_ل}ت' ع.ق}ل%ه



س.راة% ب.ن الن�ج�ار, أ%ر\باب. فار,ع,
،vوأ%د\ر.ك}ت' ث%أ}ر,ي، واض\ط%ج.ع\ت' م'و.سش_دا

وك�ن\ت' إ,ل ال4و\ثان1 أ%و�ل% راج,ع,
والفار,عان1: اسم أ%رض؛ قال الطYر,م�اح':

ون.ح\ن'، أ%جار.ت\ ب,ال�ق%ي\ص1ر, ه.ه'نا
ط�ه.ي_ة�، ي.و\م. الفار,ع.ي\ن,، ب,ل ع.ق}د1

والف�ر\ع': موضع وهو أ%يضاv ماء ب,ع.ي\ن,ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ت.ر.ب_ع. الف�ر\ع ب,م.ر\عÝى م.ح\م'ود

وف الديث ذكر الف�ر\ع، بضم الفاء وسكون الراء، وهو موضع بي مكة
والدينة، وف�ر'وع' ال%و\زاء3: أ%شد� ما يكون من ال%ر�، قال أ%بو

خ1راش�:وظ%ل� ل%نا ي.و\م¬، كأ%ن� أ�وار.ه
�ذ%كا الن�ار, من ن.ج\م, الف�ر'وع, ط%و,يل

قال: وقرأ}ته على أ%ب سعيد بالعي غي معجمة؛ قال أ%بو سعيد ف قول
الذل:

وذ%ك�ر.ها ف%ي\ح' ن.ج\م, الف�رو
ع,، م1ن\ ص.ي\ه.ب, ال%ر>، ب.ر\د. الش_مال

قال: هي ف�روع' ال%و\زاء3 بالعي، وهو أ%شد� ما يكون من الر، فإ,ذا
جاءت الفروغ�، بالغي، وهي من ن'ج'وم الد�ل}و كان الزمان حينئذ بارداv ول

ف%ي\ح. يومئذ.
@فرذع: الف%ر\ذ%ع': الرأ%ة الب.ل}هاء.

@فرقع: الف%ر\ق%ع.ة�: ت.ن\ق1يض' ال4صابع، وقد ف%ر\ق%ع.ها
ف%ت.ف%ر\ق%ع.ت\. وف حديث ماهد: ك%ر,ه. أ%ن ي'ف%ر\ق1ع. الرجل أ%صابعه ف الصلة؛

ف%ر\ق%عه' ال4صاب,ع, غ%م\ز'ها حت ي'س\م.ع. لفاصلها صوت، والصدر
الف}ر,ن\قاع'، والف%ر\ق%عة� ف ال4صابع والت_ف}ق1يع' واحد. والف%ر\ق%عة�: الصوت بي

شيئي ي'ض\ر.بان.
والف�ر\ق�عة�: الست كالق�ر\ف�عة1. والف1ر\قاع': الض_ر,ط�، وف

ال4زهري: يقال سعت لرجله ص.ر\ق%عةv وف%ر\ق%عةv بعن واحد، وقال: ت.ق%ر\ع.ف.
وت.ف%ر\ق%ع. إ,ذا ان\ق%ب.ض..

وف كلم عيسى بن عمر: اف}ر.ن\ق1ع'وا عن أ%ي ان\ك%ش1ف�وا وت.ن.ح_و\ا
عن؛ قال ابن ال4ثي أ%ي تو_لوا وت.ف%ر_ق�وا، قال: والنون زائدة.



@فزع: الف%ز.ع': الف%ر.ق' والذ©ع\ر' من الشيء، وهو ف ال4صل مصدر¬.
ف%ز,ع. منه وف%ز.ع. ف%ز.عاv وف%ز\عاv وف1ز\عاv وأ%ف}ز.عه وف%ز_ع.ه: أ%خاف%ه

ور.و_ع.ه، فهو ف%ز,ع¬؛ قال سلمة:
ك�ن_ا إ,ذا ما أ%تانا صار,خ¬ ف%ز,ع¬،

كان% الصeراخ' له ق%ر\ع. الظ9ناب,يب,
وال%ف}ز.عة�، بالاء: ما ي'ف}ز.ع' منه. وف�ز>ع. عنه أ%ي ك�ش1ف. عنه

الوف. وقوله تعال: حت إ,ذا ف�ز>ع. عن قلوبم، عد�اه بعن ل4نه ف معن
ك�ش1ف. الف%ز.ع'، وي'قرأ� ف%ز_ع. أ%ي فز_ع ال، وتفسي ذلك أ%ن ملئكة

السماء كان عهدهم قد طال بنزول الوحي من السموات العل، فلما نزل جبيل إ,ل
النب، صلى ال عليه وسلم، بالوحي أ%و�ل% ما ب'عث ظنت اللئكة الذين ف

السماء أ%نه نزل لقيام الساعة ف%ف%ز,ع.ت لذلك، فلما تقر�ر عندهم أ%نه
نزل لغي ذلك ك�ش1ف. الف%ز.ع' عن قلوبم، فأ%قبلوا على جبيل ومن معه من
اللئكة فقال كل فريق منهم لم: ماذا قال ربكم فسأ%ل%ت\ ل4ي� شيء نزل

جبيل، عليه السلم، قالوا: الق� أ%ي قالوا قال ال%ق_؛ وقرأ% السن ف�ز,ع.
أ%ي ف%ز,ع.ت\ من الف%ز.ع,. وف حديث عمرو بن معديكرب: قال له ال4شعث:

�ل�ض\ر,ط%ن_ك. فقال: كل إ,نا ل%ع.ز'وم¬ م'ف%ز_عةD أ%ي صحيحة ت.ن\ز,ل
با 

(* قوله «تنزل با» هذا تعبي ابن الثي) ال4ف}زاع'. وال�ف%ز_ع':
الذي ك�ش1ف. عنه الف%ز.ع' وأ�ز,يل%. ورجل ف%ز,ع¬، ول يكسر لقلة ف%ع1ل�

،Dف الصفة وإ,نا جعه بالواو والنون، وفاز,ع¬ والمع ف%ز.عة
وف%ز_اعةD: كثي الف%ز.ع,، وف%ز_اعة� أ%يضاv: ي'ف%ز>ع' الناس. كثياv. وفاز.ع.ه

ف%ف%ز.ع.ه ي.ف}ز.ع'ه: صار أ%شد_ ف%ز.عاv منه. وف%ز,ع. إ,ل القوم:
استغاثهم. وف%ز,ع. القوم. وف%ز.ع.هم ف%ز\عاv وأ%ف}زع.هم: أ%غاث%هم؛ قال

زهي:إ,ذا ف%ز,ع'وا طار'وا إ,ل م'س\ت.غ1يث1هم\،
�ط1وال% الر>ماح,، ل ض1عاف¬ ول ع'ز\ل

�وقال الك%ل}ح.بة� الي.ر\ب'وعيe، واسه هبية بن عبد مناف والك%ل}ح.بة
أ�مeه:

فق�ل}ت' لك%أ}س�: أ%ل}ج,م1يها فإ,ن_ما
ح.ل%ل}ت' الك%ث1يب. من ز.ر'ود{ ل4ف}ز.عا

(* قوله «حللت إل» ف شرح القاموس: نزلنا ولنفزعا وهو الناسب لا بعده



من الل.)
أ%ي ل1ن'غ1يث% ون'ص\ر,خ. م.ن, اس\ت.غاث% بنا؛ مثله للراعي:

إ,ذا ما ف%ز,ع\نا أ%و د'ع1ينا ل1ن.ج\دة{،
ل%ب,س\نا عليهن� ال%د1يد. ال�س.ر_دا

فقوله ف%ز,ع\نا أ%ي أ%غ%ثنا؛ وقول الشاعر هو الش_م�اخ':
إ,ذا د.ع.ت\ غ%و\ث%ها ض.ر�ات'ها ف%ز,ع.ت\

أ%ع\قاب' ن.ي¼، على ال4ث}باج,، م.ن\ض'ود1
يقول: إ,ذا قل لب ض.ر�اتا ن.ص.ر.ت\ها الشeحوم' الت على ظهورها

وأ%غاث%ت\ها فأ%مد�ت\ها باللب. ويقال: فلن م.ف}ز.عةD، بالاء، يستوي فيه
التذكي والتأ}نيث إ,ذا كان ي'ف}ز.ع' منه. وف%ز,ع. إ,ليه: ل%ج.أ%، فهو

م.ف}ز.ع¬ لن ف%ز,ع. إ,ليه أ%ي م.ل}ج.أD لن الت.ج.أ% إ,ليه. وف حديث الكسوف:
فاف}ز.ع'وا إ,ل الصلة أي ال%ؤ'وا إ,ليها واست.ع1ين'وا با على د.ف}ع,

ال4مر, الاد1ث1. وتقول: ف%ز,ع\ت' إ,ليك وف%ز,ع\ت' م1ن\ك. ول تقل
ف%ز,ع\ت'ك.. وال%ف}ز.ع' وال%ف}ز.عة�: اللجأ، وقيل: الفزع الستغاث به،

والفزعة الذي ي'فزع من أ%جله، فرقوا بينهما، قال الفراء: ال�ف%ز_ع' يكون
�ج.باناv ويكون ش'جاعاv، فمن جعله شجاعاv مفعولv به قال: بثله ت'ن\ز.ل

ال4فزاع، ومن جعله جباناv جعله ي.ف}ز.ع' من كل شيء، قال: وهذا مثل قولم
للرجل إ,نه ل%م'غ.ل�ب¬ وهو غالب¬، وم'غ.ل�ب¬ وهو مغلوب¬. وفلن
م.ف}ز.ع' الناس, وامرأ%ة م.ف}ز.ع¬ وهم م.ف}ز.ع¬: معناه إ,ذا د.ه.م.نا أ%مر

:vف%ز,ع\نا إ,ليه أ%ي ل%ج.أ}نا إ,ليه واستغثنا به. والف%ز.ع' أ%4يضا
ال3غاثة�؛ قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم لل4نصار: إ,نكم لتكثرون عند الف%ز.ع,

وت.ق1ل©ون% عند الطم.ع, أ%ي تكثرون عند ال3غاثة، وقد يكون التقدير
أيضاv عند ف%ز.ع, الناس إ,ليكم لت'غ1يث�وهم. قال ابن بري: وقالوا ف%ز.ع\ت'ه

ف%ز\عاv بعن أ%ف}ز.ع\ت'ه أ%ي أ%غ%ث}ت'ه وهي لغة ففيه ثلث لغات:
ف%ز,عت' القوم. وف%ز.ع\ت'هم وأ%فز.ع\ت'هم، كل ذلك بعن أ%غ%ث}ت'هم. قال ابن
بري: وما ي'سأ%ل عنه يقال كيف يصح أ%ن يقال ف%ز,ع\ت'ه بعن أ%غ%ث}ت'ه
متعدياv واسم الفاعل منه ف%ع1لD، وهذا إ,نا جاء ف نو قولم ح.ذ1ر\ت'ه
فأ%نا ح.ذ1ر'ه، واستشهد سيبويه عليه بقوله ح.ذ1ر¬ أ�م'وراv، وردوا عليه

وقالوا: البيت مصنوع، وقال الرمي: أ%صله ح.ذ1ر\ت' منه فعد�ى بإ,سقاط منه،
قال: وهذا ل يصح ف ف%ز,ع\ت'ه بعن أ%غثته أ%ن يكون على تقدير من، وقد يوز



أ%ن يكون ف%ز,ع¬ معدولv عن فاز,ع� كما كان% ح.ذ1ر¬ معدولv عن حاذ1ر،
فيكون مثل س.م1ع� عدولv عن سام1ع� فيتعد�ى با تعدى سامع، قال: والصواب ف

هذا أ%ن ف%ز,ع\ت'ه بعن أ%غثته بعن فزعت له ث أ�سقطت اللم ل4نه
يقال ف%ز,ع\ت'ه وف%ز,ع\ت' له، قال: وهذا هو الصحيح العول عليه.

وال3ف}زاع': ال3غاثة�. وال3ف}زاع': ال3خافة�. يقال: ف%ز,ع\ت' إ,ليه
فأ%ف}ز.ع.ن,ي أ%ي ل%ج.أ}ت' إ,ليه من الف%ز.ع, فأ%غاثن، وكذلك التف}ز,يع'، وهو من

ال4ضداد، أ%ف}ز.ع\ت'ه إ,ذا أ%غ%ث}ت.ه، وأ%ف}ز.ع\ت'ه إ,ذا خ.و_ف}ت.ه، وهذه
ال4لفاظ كلها صحيحة ومعانيها عن العرب مفوظة. يقال: أ%ف}ز.ع\ت'ه

ل%م_ا ف%ز,ع. أ%ي أ%غ%ث}ت'ه ل%م_ا استغاث%. وف حديث الخزومية: ف%ف%ز,ع'وا
إ,ل أ�Dسامة% أ%ي استغاثوا به. قال ابن بري: ويقال ف%ز,ع\ت' الرجل%
أغ%ث}ت'ه' أ%ف}ز.ع\ت'ه، فيكون على هذا الف%ز,ع' ال�غ1يث% وال�س\ت.غ1يث%، وهو

من ال4ضداد. قال ال4زهري: والعرب تعل الف%ز.ع. ف%ر.قاv، وتعله إ,غاثة
للمفزوع, ال�ر.و_ع,، وتعله است1غاثة، فأ%ما الفز.ع' بعن الستغاثة

ففي الديث: أ%نه ف%ز,ع. أ%هل� الدينة ليلv فركب النب، صلى ال عليه
وسلم، فرساv ل4ب طلحة ع'ر\ياv فلما رجع قال: لن تراع'وا، إ,ن وجدته

v؛ معن قوله ف%ز,ع. أ%هل الدينة أ%ي اس\ت.ص\ر.خوا وظنوا أ%ن عدو�اvبرا
أ%حاط بم، فلما قال لم النب، صلى ال عليه وسلم، لن تراعوا، سكن ما

بم من الف%ز.ع. يقال: فز,ع\ت' إ,ليه فأ%ف}ز.ع.ن أ%ي استغثت إ,ليه
فأ%غاثن. وف صفة علي�، عليه السلم: فإ,ذا ف�ز,ع. ف�ز,ع. إل ض1ر\س� حديد{ أ%ي

إ,ذا است'غ1يث% به الت'ج,ئ% إ,ل ضرس، والتقدير فإ,ذا ف�ز,ع. إ,ليه ف�ز,ع.
إ,ل ضرس، فحذف الار واستتر الضمي. وف%ز,ع. الرجل�: انتصر، وأ%ف}ز.ع.ه
هو. وف الديث: أ%نه ف%ز,ع. من نومه م'ح\م.ر�اv وجهه، وف رواية: أ%نه نام

ف%ف%ز,ع. وهو يضحك أي ه.ب_ وانتبه؛ يقال: ف%ز,ع من نومه وأ%ف}ز.ع\ت'ه
أ%نا، وكأ%نه من الف%ز.ع, الو\ف1 ل4ن� الذي ي'ن.ب_ه ل يلو من ف%ز.ع�

م�ا. وف الديث: أ%ل أ%ف}ز.ع\ت'مون أ%ي أ%ن\ب.ه\ت'مون. وف حديث فضل
عثمان: قالت عائشة للنب، صلى ال عليه وسلم: ما ل ل أ%رك. ف%ز,ع\ت.
ل4ب بكر وعمر كما ف%ز,ع\ت. لعثمان؟ فقال: عثمان� رجل ح.ييÒ. يقال:

ف%ز,ع\ت' ل1م.جيء3 فلن إ,ذا تأ%ه_ب\ت. له متحو>لv من حال إ,ل حال كما
ينتقل النائم من النوم إ,ل اليقظة، ورواه بعضهم بالراء والغي العجمة من

الفراغ والهتمام، وال4ول ال4كثر.



.Òز.ي\ع¬: أ%ساء#. وبنو ف%ز.ع�: ح.ي�وف%ز\ع¬ وف%ز_اع¬ وف
@فصع: ف%ص.ع. الرeط%بة% ي.ف}ص.ع'ها ف%ص\عاv وف%ص_ع.ها إ,ذا أ%خذها

بإ,ص\ب.ع1ه ف%ع.ص.ر.ها حت تنقشر، وكذلك كل9 ما دلكته بإ,ص\ب.ع.ي\ك.
ل1ي.ل1ي. فينفتح عما فيه. وف الديث: أ%نه نى عن ف%ص\ع, الرطبة؛ قال أ%بو عبيد:

ف%ص\ع'ها أ%ن ترجها من قشرها لت.ن\ض.ب,ح. عاجلv. وف%ص.ع\ت' الشيء4 من
:vي'ف%ص>ع' ت.ف}ص1يعا �الشيء3 إ,ذا أ%خرجته وخ.ل%ع\ت.ه. وف%ص_ع. الرجل

ب.د.ت\ منه ر,يح' س.و\ء� وف%س\و�.
والف�ص\عة�، ف بعض اللغات: غ�ل�فة� الصب إذا اتسعت حت ترج حشفته قبل

أ%ن ي'خ\ت.ن.. وغلم أ%ف}ص.ع' أ%ج\ل%ع': باد1ي الق�ل}ف%ة1 من ك%م.رته.
وف حديث الزبرقان: أ%ب\غ.ض' صبياننا إ,لينا ال�ف%ي\ص1ع' الك%م.رة1

ال�ف%ي\ط1س' النeخ.ر,ة الذي كأ%نه ي.ط�ل1ع' ف ج,ح.رة أ%ي هو غائر العيني.
يقال: ف%ص.ع. الغلم' واف}ت.ص.ع. إ,ذا ك%ش.ر. ق�ل}ف%ت.ه، وف%ص.ع.ها

الصب إ,ذا ن�اها عن الشفة. وف%ص.ع. العمامة عن رأ}سه ف%ص\عاv: حس.ر.ها؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

رأ%ي\ت'ك. ه.ر_ي\ت. الع1مام.ة%، وبعدما
أ%راك. ز.ماناv فاص1عاv ل ت.ع.ص_ب'

والف%ص\عان: الكشوف' الرأ}س أ%بداv ح.رارةv والت1هاباv. والف%ص\عاء�:
الفأ}رة�. وف%ص_عت'ه من كذا ت.ف}ص1يعاv أ%ي أ%خرجته منه فان\ف%ص.ع.

واف}ت.ص.ع\ت' ح.قYي من فلن أ%ي أ%خذته كله بقهر فلم أ%ترك منه شيئاv، ول
ي'ل}ت.ف%ت' إل القاف.

@فضع: ف%ض.ع. ف%ض\عاv كض.ف%ع. أ%ي ج.ع.س. وأ%ح\د.ث%.
@فظع: ف%ظ�ع. ال4مر'، بالضم، ي.ف}ظ�ع' ف%ظاعةv، بالضم، فهو ف%ظى3يع¬
وف%ظ1ع¬؛ ال4خية على النسب، وأ%ف}ظ%ع. ال4مر': اشت.د_ وش.ن'ع. وجاوز
ال1قدار. وب.ر_ح.، فهو م'ف}ظ1ع¬. وف الديث: ل تل السأ%لة إل� ل1ذ1ي

غ�ر\م� م'ف}ظ1ع�؛ ال�ف}ظ1ع': الشديد' الشن,يع'. وف الديث: ل أ%ر.
م.ن\ظ%راv كاليوم أ%ف}ظ%ع. أ%ي ل أ%ر منظراv ف%ظ1يعاv كاليوم، وقيل:

أ%راد ل أ%ر. م.ن\ظ%راv أ%فظ%ع. منه فحذفها وهو ف كلم العرب كثي. وف
حديث سهل بن ح'ن.ي\ف{: ما و.ض.ع\نا سيوفنا على عواتقنا إل أ%مر ي'ف}ظ1ع'نا

إل� أ%سهل% بنا؛ ي'ف}ظ1ع'نا أ%ي ي'وق1ع'نا ف أ%مر ف%ظ1يع� شديد.
وأ�ف}ظ1ع' الرجل�، على ما ل يسم_ فاعل�ه، أ%ي نز.ل به أ%م\ر¬ عظيم؛ ومنه قول



لبيد:
وه'م' السeعاة�، إذا الع.ش1ية� أ�ف}ظ1ع.ت\،

وه'م' ف%وار,س'ها ، وهم ح'ك�ام'ها
وأ%ف}ظ%ع.ه ال4مر' وف%ظ1ع. به ف%ظاعةv وف%ظ%عاv واس\ت.ف}ظ%ع.ه

وأ%ف}ظ%ع.ه: رآه ف%ظ1يعاv؛ وقوله أ%نشده البد:
قد ع1ش\ت' ف الناس, أ%ط}واراv على خ'ل�ق�

ش.ت�ىÝ، وقاس.ي\ت' فيه اللYي والف%ظ%عا
vع. ك%ك%ر'م. ك%ر.ما�يكون الف%ظ%ع' مصدر ف%ظ1ع. به، وقد يكون مصدر ف%ظ

إ,ل� أ%ن ل أ%سع الف%ظ%ع. إل� هنا. قال أ%بو زيد: ف%ظ1ع\ت' بال4مر
أ%ف}ظ%ع' ف%ظاعةv إ,ذا هال%ك وغل%بك فلم ت.ث1ق بأ%ن ت'ط1يق%ه. وف

الديث: لا أ�سري ب وأ%صبحت بكة ف%ظ1ع\ت' بأ�مري أ%ي اشتد_ علي_ وه1ب\ته؛
ومنه الديث: أ�ر,يت' أ%نه و'ض1ع. ف ي.د.ي_ س1واران1 من ذهب

ف%ف%ظ1ع\ت'ه'ما، هكذا روي متعدياv حلv على العن ل4نه بعن أ%ك}ب.ر\تما
وخ1ف}تهما، والعروف ف%ظ1ع\ت' به أ%و منه؛ وقول أ%ب وجزة:

،vف%ظ1عا vت.ر.ى الع1لف� م1ن\ها م'واف1دا
إ,ذا اح\ز.أ%ل� به من ظ%ه\ر,ها ف1ق%ر'

قال ف%ظ1عاv أ%ي م.لن%. وقد ف%ظ1ع. ف%ظ%عاv أ%ي ام\ت.ل4. والف%ظ1يع':
الاء� العذب'. والاء� الف%ظ1يع': هو الاء� الزeلل� الص_اف، وضده

ال�ضاض'، وهو الشديد ال�ل�وحة1؛ قال الشاعر:
ي.رد\ن% ب'ح'وزاv ما ي.م1دe ج,مام.ها

أ%ت© ع'ي'ون{، ماؤ'ه'ن_ ف%ظ1يع'
@فعفع: الف%ع\ف%عة� والف%ع\ف%ع': حكاية بعض ال4صوات. والف%ع\ف%عان©:

الاز,ر'، ه'ذ%ل1ي_ة؛ قال صخر الغي�:
ف%ناد.ى أ%خاه ث ق%ام. ب,ش.ف}رة{

إ,ليه ، ف%ع.ال% الف%ع\ف%ع1ي> ال�ناه1ب,
يقال للج.ز_ار,: ف%ع\ف%عانê وه.ب\ه.بÒ وس.ط�ار¬. والف%ع\ف%ع'

والف%ع\ف%عان©: ال�ل}و الكلم, الرط}ب' اللسان.
وف%ع\ف%ع. الر_اعي بالغنم: زج.ر.ها فقال لا: ف%ع\ ف%ع\، وقيل:

الف%ع\ف%عة� زجر العز خاص_ة، ورجل ف%ع\فاع¬: يفعل ذلك، وراع� ف%عف%اع¬ كقولك
ج.رج.ر. البعي' فهو ج.ر\جار¬، وث%ر\ث%ر. الرجل� فهو ث%ر\ث%ار¬،



وف%ع\ف%ع1يÒ أ%يضاv إ,ذا كان خفيفاv ف ذلك. ورجل ف%ع\ف%ع¬ وف%ع\فاع¬ إ,ذا كان
خفيفاv؛ وأ%نشد بيت صخر الغي:

ف%عال% الف%ع\ف%ع1يe ال�ناه1ب,
والف%ع\ف%ع' والف%ع\ف%ع1يe: السريع. ووقع ف ف%ع\ف%عة{ أ%ي اختلط{.

ورجل ف%ع\فاع¬ وع\واع¬ ل%ع\لع¬ ر.ع\راع¬ أ%ي جبان.
@فقع: الف%ق}ع' والف1ق}ع'، بالفتح والكسر: ال4بيض الر_خ\و من الك%م\أ4%

ة، وهو أ%ر\د.ؤ'ها؛ قال الراعي:
ب,لد¬ ي.ب'زe الف%ق}ع' فيها ق1ناع.ه،

كما اب\ي.ض_ ش.ي\خ¬، من ر,فاعة%، أ%ج\ل%ح'
وجع الف%ق}ع, ، بالفتح, ف1ق%عةD مثل ج.ب\ء� وج,ب.أ%ة{، وجع الف1ق}ع,،

بالكسر، ف1ق%ع.ةD أ%يضاv مثل ق1ر\د{ وق1ر.دة{. وف حديث عاتكة قالت لبن
ج'ر\موز�: يا ابن ف%ق}ع, الق%ر\د.د1؛ قال ابن ال4ثي: الف%ق}ع' ضر\ب من
أ%رد.إ, الك%م\أ%ة1، والق%ر\د.د': أ%رض مرتفعة إل جنب و.ه\دة{. وقال

أ%بو حنيفة: الف%ق}ع' ي.ط}ل�ع' من ال4رض فيظهر أ%بيض، وهو رديء، والي>د
ما ح'ف1ر. عنه واستخرج، والمع أ%ف}ق�ع¬ وف�ق�وع¬ وف1ق%عةD، قال:

وم1ن\ ج.ن ال4رض, ما تأ}ت الر>عاء� به
م1ن. ابن, أ%و\ب.ر. وال�غ\ر'ود والف1ق%عه\

:vوي'ش.ب_ه به الرجل الذليل فيقال: هو ف%ق}ع' ق%ر\ق%ر�، ويقال أ%يضا
أ%ذ%ل© من ف%ق}ع� ب,ق%رق%ر� ل4ن� الد_واب ت.ن\ج'ل�ه بأ%رجلها؛ قال

النابغة يهجو النعمان بن النذر:
ح.د>ثون ب.ن الش_ق1يقة1 ، ما ي.م\ـ

ـن.ع' ف%ق}عاv ب,ق%ر\ق%ر� أ%ن ي.ز'ول
الليث: الفق}ع ك%م\ء# يرج من أ%صل ال3ج\رد> وهو ن.ب\ت¬. قال: وهو من

.vأ%رادإ, الك%م\أ%ة1 وأ%س\ر.ع1ها ف%سادا
والف1قYيع' 

(* قوله «والفقيع» هو كسكيت كما ف القاموس، وقال شارحه:
نقله الصاغان عن الاحظ، وهو غلط من الصاغان ف الضبط والصواب فيع الفقيع

كأمي.) جنس من ال%مام أ%بيض على التشبيه بذا النس من الكمأ%ة،
.DيعةYواحدته ف1ق

والف%ق%ع': ش1د_ة� البياض، وأ%بيض' ف�قاع1يÒ: خالص منه. والفاق1ع':



الال1ص' الصفرة1 الناص1ع'ها. وقد ف%ق%ع. ي.ف}ق%ع' وي.ف}ق�ع' ف�ق�وعاv إذا
خ.ل%ص.ت صفرته. وف التنزيل: ص.ف}راء� فاق1ع¬ ل%و\ن'ها وأ%ص\ف%ر' فاق1ع¬
:Òقاعي�وف�قاع1يÒ: شديد الصeفرة؛ عن اللحيان. وأ%حر' فاق1ع¬ وف

يل1ط ح'م\ر.ت.ه بياض، وقيل: هو الالص ال�م'رة. ويقال للرجل ال4حر
ف�قاع1ي�، وهو الشديد المرة ف ح'مرته ش.ر.ق¬ من إغ}راب�؛ وأ%نشد:

ف�قاع1ي�، ي.كاد' د.م' الو.ج\ن.ت.ي\ن
ي'باد1ر' من وج\ه,ه ال1لد.ه\

قال ال4زهري�: وجعله الاحظ ف%ق1يعاv، وهو ف نوادر أ%ب زيد ف�س>ر.
م1ثل% ذلك ف%قاع¬، وقيل: الفاق1ع' الالص' الص�اف من ال4ل}وان1 أ%ي_

ل%و\ن{ كان؛ عن اللحيان. ويقال: أ%ص\ف%ر' فاق1ع¬ وأ%بيض' ناص1ع¬ وأ%حر
ناص1ع¬ أ%يضاv وأ%حر قانئD؛ قال لبيد ف ال4صفر الفاقع:

س'د'م¬ ق%د1ي¬ ع.ه\د'ه بأ%ن,يس3ه،
م1ن\ ب.ي\ن, أ%صف%ر. فاق1ع� ود1فان1

vقوله« سدم قدي» كذا بالصل، والذي ف الصحاح ف غي موضع: سدما *)
(vقليل

وقال ب'ر\ج' بن م'س\ه,ر� الطائي ف ال4حر الفاقع:
ت.راها ف ال3ناء3 ل%ها ح'م.ي_ا

ك�م.ي\ت¬، م1ث}ل% ما ف%ق1ع. ال4د1ي
والف%ق}ع': الضeراط�، وقد ف%ق�ع. به. وهو ي'ف%قYع' ب,م1ف}ق%ع� إ,ذا

كان شديد الضeراط1. وفقع المار' إ,ذا ض.رط%. وإ,نه ل%ف%ق�اع¬ أ%ي
.Dض.ر_اط

والتف}ق1يع': التش.دeق'. يقال: قد ف%ق�ع. إ,ذا ت.شد_ق. وجاء بكلم ل
معن له. والتف}ق1يع': صو\ت' ال4صابع إ,ذا ضر.ب بعضها ببعض أ%و

ف%ر\ق%ع.ها. وف حديث ابن عباس: أ%نه ن.هى عن التف}ق1يع, ف الصلة. يقال: ف%ق�ع.
أ%صاب,ع.ه ت.ف}ق1يعاv إ,ذا غ%م.ز. مفاص1ل%ها فأ%ن\ق%ض.ت\، وهي

الف%ر\ق%عة� أ%يضاv. والتف}ق1يع' أ%يضاv: أ%ن تأ}خذ ور.قةv من الورد فتديرها ث
تغمزها بإ,صبعك فتصوت إ,ذا انشقت. وت.ف}ق1يع' الو.ردة1: أ%ن ت'ض\ر.ب. بالكف

.vع. وت.س\م.ع. لا صوتاYف%ت'ف%ق
والف%قاق1يع': ه.نات¬ كأ%مثال, الق%وار,ير, الصغار مستديرة ت.ت.ف%ق�ع'

على الاء والشراب, عند ال%ز\ج, بالاء، واحدتا ف�ق�اعةD؛ قال عدي بن



زيد يصف ف%قاق1يع. المر إ,ذا م'ز,ج.ت\:
وط%فا ف%و\ق%ها ف%قاق1يع'، كاليا

ق�وت1، ح'م\ر¬ ي'ث1ي'ها التص\ف1يق'
وف حديث أ�م سلمة: وإ,ن} ت.فاق%ع.ت\ عيناك. أ%ي ر.م1ص.تا، وقيل

ابيض_تا، وقيل انشق�تا.
والف�ق�اع': ش.راب يتخذ من الشعي سي به لا يعلوه من الز_ب.د1.

.�والف%ق�اع': البيث
والفاق1ع': الغلم' الذي قد ت%ر_ك. وقد ت.ف%ق�ع.؛ قال جرير:

ب.ن مال1ك{، إ,ن� الف%ر.ز\د.ق. ل%م\ ي.ز.ل}
ي.ج'رe ال%خاز,ي م1ن\ ل%د'ن} أ%ن} ت.ف%ق�عا

وال3ف}قاع': سوء� الال,. وأ%ف}ق%ع.: اف}ت.ق%ر.. وف%ق1ي¬ م'ف}ق1ع¬:
م'د\ق1ع¬ فقي مهود، وهو أ%س\وأ� ما يكون من الال. وأ%صابته فاق1عةD أ%ي

داه1يةD. وف%واق1ع' الدهر: ب.وائ1ق�ه. وف حديث شريح: وعليهم خ1فاف¬ لا
ف�ق}ع¬ أ%ي خ.راط1يم'. وهو خفÒ م'ف%ق�ع¬ أ%ي م'خ.ر\ط%م¬.

@فكع: الف%ك}ع': كالع.ف}ك1 سواء#، وسنذكره ف مكانه.
@فلع: ف%ل%ع. الشيء4: ش.ق�ه. وف%ل%ع. رأ}س.ه بالسيف والجر ي.ف}ل%ع'ه

ف%ل}عاv فان\ف%ل%ع. وت.ف%ل�ع: ش.ق�ه وش.د.خ.ه. وقيل: كل9 ما تشقق فقد
ان\ف%ل%ع. وت.ف%ل�ع.، وف%ل�ع\ت'ه ت.ف}لىعاv؛ قال طفيل الغنوي:

ن.ش'قe الع1هاد. ال�و_ ل%م\ ت'ر\ع. ق%ب\ل%نا،
كما ش'ق_ بال�وسى الس_نام' ال�ف%ل�ع'

والف1ل}عة�: الق1ط}عة� من الس�نام,، وجعها ف1ل%ع¬. وف%ل%ع. الس_نام.
بالس>كYي, إ,ذا شق�ه. وت.ف%ل�ع.ت1 الب,طYيخة� إ,ذا انشقت.

وت.ف%ل�ع. الع.ق1ب' إ,ذا انشق_، وهي الف�لوع'، الواحد ف%ل}ع¬ وف1ل}ع¬. قال شر:
يقال ف%ل%خ\ت'ه وق%ف%خ\ت'ه وس.ل%ع\ت'ه وف%ل%ع\ت'ه كل ذلك إ,ذا أ%وض.ح\ته.

وسيف¬ ف%ل�وع¬ وم1ف}ل%ع¬: قاط1ع¬، والف1ل}عة� الق1ط}عة�. وف الس_ب>
والف�ح\ش, يقال لل4مة إ,ذا س'ب_ت\: ق%ب_ح. ال� ف1ل}ع.ت.ها قال الزهري:
يعنون م.ش.ق_ جهاز,ها أ%و ما ت.ش.ق�ق. من ع.ق1بها. ويقال: رماه ال

بفال1عة{ أ%ي بداه1ية، وجعها الف%وال1ع'. وقال كراع: الف%ل%عة� الف%ر\ج'،
وقبح ال ف%ل%ع.تها كأ%نه اسم ذلك الكان منها.

@فلدع: الف%ل%ن\د.ع': ال�ل}ت.و,ي الر>ج\ل,؛ حكاه ابن جن.



@فنع: الف%ن.ع': ط1يب' الرائحة1. والف%ن.ع': ن.ف}حة� ال1س\ك1. وم1س\ك¬
ذو ف%ن.ع�: ذ%ك1يe الرائحة؛ قال سويد بن أ%ب كاهل:

وف�ر'وع ساب,غ أ%طراف�ها،
ع.ل�ل%ت\ها ر,يح' م1س\ك{ ذ1ي ف%ن.ع\

والف%ن.ع': ن.ش\ر' الثناء3 الس.ن. والف%ن.ع: زيادة� الال, وك%ث}ر.ت'ه.
ومالD ذو ف%ن.ع وذو ف%ن.اء� على البدل أ%ي كثي، والف%ن.ع' أ%ع\ر.ف'

وأ%كثر ف كلمهم؛ وف حديث معاوية أ%نه قال لبن أ%ب م1ح\ج.ن� الث�ق%ف1ي>:
أبوك الذي يقول:

إ,ذا م'تe فاد\ف1ن>ي إ,ل ج.ن\ب, ك%ر\مة{،
ت'ر.و>ي ع1ظامي ف التeراب, ع'ر'وق�ها

ول ت.د\ف1ن.ن>ي ف الف%لة1، فإ,ن_ن
أ%خاف'، إ,ذا ما متe، أ%ن ل أ%ذوقها

فقال: أ%ب الذي يقول:
وقد أ%ج'ود'، وما مال ب,3ي ف%ن.ع�،
وأ%ك}ت'م' الس>ر_ فيه ض.ر\بة� الع'ن'ق,

الفن.ع': الال� الكثي؛ وروى ابن بر�ي عجز هذا البيت:
وقد أ%ك�رe وراء4 ال�ج\ح1ر, الف%ر,ق,

وقال: وقد روي عجزه على ما قد_مناه. والف%ن.ع': الك%ر.م' والع.طاء
وال�ود الواسع والفضل الكثي؛ قال ال4عشى:

وج.ر_ب'وه، فما زاد.ت\ ت.جار,ب'ه'م\
أ%با ق�دام.ة، إ,ل� ال%ز\م. والف%ن.عا

وس.ن,يع¬ ف%ن,يع¬ أ%ي كثي؛ عن ابن ال4عراب. والف%ن.ع': الكثي من كل
شيء، عنه أ%يضاv، وكذلك الف%ن,يع' والف%ن,ع'. ويقال: له ف%ن.ع¬ ف الود؛

فأ%ما الستشهاد على ذلك بقول الزبرقان الب.ه\د.ل9:
vأ%ظ1ل� ب.ي\ت1ي. أ%م\ ح.س\ناء4 ناعمة

ع.ي_ر\تن,ي، أ%م\ ع.طاء4 ال3 ذا الف%ن.ع1ف
فإ,نه ل يضع الشاهد موضعه ل4ن هذا الذي أ%نشده ل يدل على الكثي

إ,نا يدل على الكثرة، وهو إ,نا استشهد به على الكثي، ويقال من ذلك ف%ن,ع.،
بالكسر، ي.ف}ن.ع'. وفرس ذو ف%ن.ع� ف سيه أ%ي زيادة{.

@فنقع: ال4زهري: من أ%ساء الفأ}ر الف�ن\ق�ع'، الفاء قبل القاف، قال:



والف1ر\ن,ب' مثله. والف�ن\ق�عة� والق�ن\ف�عة� جعياv: الس\ت'؛ كلتاها عن
كراع.

@فوع: ف%و\عة� النهار, وغيه: أ%و�ل�ه، ويقال ارتفاعه، ويقال: أ%تانا
فلن عند ف%و\عة1 العشاء يعن أ%و�ل الظلمة. وف الديث: اح\ب,س'وا ص1بيانكم

حت ت.ذ}ه.ب فو\عة� العشاء أ%ي أ%و�ل�ه ك%ف%و\ر.ت1ه. وف%و\عة� الطيب: ما
م.ل4 أ%نفك منه، وقيل: هو أ%و�ل� ما يفوح منه. ويقال: وجد\ت' ف%و\عة%

الطيب وف%و\غ%ت.ه، بالعي والغي، وهو طيب¬ رائحت'ه تطي إ,ل خياشيمك.
وف%و\عة� السم�: ح1د_ته وح.رارته، قال ابن سيده: وقد قيل ال�ف}ع'وان� منه،

.�فوزنه على هذا أ�ف}ل�عان
@فدغ: الف%د\غ�: ش.د\خ' شيء أ%ج\و.ف. مثل حبة عنب ونوه. وف الديث:

أ%نه دعا على ع'ت\بة% بن أ%ب ل%ه.ب ف%ض.غ.مه ال4س.د' ض.غ\مةv ف%د.غ%ه؛ قال
ابن ال4ثي: الف%د\غ� الشد\خ' والشقe اليسي. غيه: الف%د\غ� كسر

الشيء الر_ط}ب وال4ج\و.ف1، وش.د.خ.ه ف%د.غ%ه ي.ف}د.غ�ه ف%د\غاv. وف بعض
ال4خبار ف الذبح بالجر: إ,ن ل ي.ف}د.غ, ال�ل}ق�وم. فك�ل} أ%ي ل

ي'ث%ر>د\ه ل4ن الذبح بالجر ي.ش\د.خ' ال1ل}د. وربا ل ي.ق}ط%ع'
ال4و\داج. فيكون كال%و\ق�وذ1؛ ومنه حديث ابن سيين: سئل عن الذبيحة بالع'ود

فقال: ك�ل} ما ل ي.ف}د.غ}؛ يريد ما ق%ت.ل% بد>ه فكله وما ق%ت.ل% ب,ث1ق%ل1ه
فل تأ}كله، وف حديث آخر: إذاv ت.ف}د.غ� ق�ر.ي\ش¬ الرأ}س. أ%ي

ت.ش\د.خ'. ويقال: ف%د.غ% رأ}س.ه وث%د.غ%ه إ,ذا ر.ض�ه وش.د.خ.ه. ويقال: رجل
م1ف}د.غD كما يقال م1د.قÒ؛ قال رؤبة:

م1ن>ي م.قاذ1يف م1د.ق¼ م1ف}د.غ,
vروغا�@فرغ: الف%راغ�: ال%لء�، ف%ر.غ% ي.ف}ر.غ� وي.ف}ر'غ� ف%راغاv وف

وف%ر,غ% ي.ف}ر.غ�. وف التنزيل: وأ%ص\ب.ح. ف�ؤاد' أ�م> موسى فار,غاv، أ%ي
خالياv من الصب، وقرئ ف�ر'غاv أ%ي م'ف%ر_غاv. وف%ر_غ% الكان%:

أ%خله، وقد قرئ: حت إ,ذا ف�ر>غ% عن قلوب,هم، وفسر: ف%ر_غ% قلوب.هم من
الف%ز.ع,. وت.ف}ر,يغ� الظ©ر'وف1: إ,خ\لؤها. وف%ر.غ}ت' من الشeغ'ل,

أ%ف}ر'غ� ف�روغاv وف%راغاv وت.ف%ر_غ}ت' لكذا واست.ف}ر.غ}ت' م.ج\ه'ود1ي ف
كذا أ%ي بذلت'ه. يقال: اس\ت.ف}ر.غ% فلن م.ج\ه'ود.ه إ,ذا ل ي'ب\ق من

ج'ه\د1ه وطاقت1ه شيئاv. وف%ر.غ% الرجل�: مات. مثل ق%ض.ى، على الث%ل، ل4ن
جسمه خ.ل من ر'وح1ه.



وإ,ناء# ف�ر'غD: م'ف%ر_غD. قال ابن ال4عراب: قال أ%عراب ت.ب.ص_ر'وا
الش_ي>فان%، فإ,نه ي.ص'وك' على ش.ع.فة1 ال%صاد1 كأ%نه ق1ر\شام¬ على

ف%ر\غ, ص.ق}ر�؛ ي.ص'وك أ%ي ي.ل}ز.م'، وال%صاد' البل، والق1ر\شام'
الق�راد'، والف%ر\غ� ال3ناء الذي يكون فيه الص_ق}ر'، وهو الدeوشاب'.
:Dبغي و.ت.ر�، وقيل: بغي س.ه\م�. وناقة ف1راغ :Dوف1راغ Dر'غ�وق%و\س¬ ف

�بغي س1مة{. والف1راغ� من ال3بل: الص_ف1يe الغ.ز,يرة� الواس1عة
�ج,راب, الض_ر\ع,. والف%ر\غ�: الس_عة� والس_ي.لن�. ال4صمعي: الف1راغ

ح.و\ض¬ من أ%د.م� واس1ع¬ ض.خ\م¬؛ قال أ%بو النجم:
طاف. به ج.ن\ب.ي\ ف1راغ� ع.ث}ج.ل

ويقال: عن بالف1راغ, ض.ر\عها أ%نه قد ج.ف_ ما فيه من الل�ب.ن
ف%ت.غ.ض_ن.؛ وقال امرؤ' القيس:

ون.ح.ت\ له عن أ%رز, تالئة
ف1ل}ق� ف1راغ� م.عاب,ل� ط�ح\ل

أ%راد بالف1راغ, ههنا ن,صالv ع.ر,ضةv، وأ%راد بال4ر\ز, الق%و\س.
نفس.ها، شب_هها بالشجرة الت يقال لا ال4ر\زة�، وال1ع\ب.لة�: الع.ر,يض' من

الن>صال,.
وط%ع\نةD ف%ر\غاء� وذات' ف%ر\غ�: واس1عةD ي.س3يل� د.م'ها، وكذلك ض.ر\بة

.�فر,يغةD وف%ر,يغD. والطعنة� الف%ر\غاء�: ذات الف%ر\غ وهو الس_عة
وطر,يق¬ فر,يغD: واس1ع¬، وقيل: هو الذي قد أ�ثYر. فيه لكثرة ما و'ط1ئ%؛

قال أ%بو كبي:
فأ%ج.ز\ت'ه بأ%ف%ل� ت.ح\س.ب' أ%ث}ر.ه

ن.ه\جاv ، أ%بان% ب,ذ1ي ف%ر,يغ� م.خ\ر.ف1
:vالعر,يض'؛ قال الطرم�اح يصف س1هاما :�والف%ر,يغ

ف1راغD ع.وار,ي اللYيط1 ، ت'ك}س.ى ظ�بات'ها
س.بائ1ب. ، منها جاس1د¬ ون.ج,يع'

وقوله تعال: س.ن.ف}ر'غ� لكم أ%يeها الث�ق%لن1؛ قال ابن ال4عراب:
أ%ي س.ن.ع\م1د، واحتج بقول جرير:
ول%م_ا ات_ق%ى الق%ي\ن' الع.راقي. ب,اس\ت1ه،

ف%ر.غ}ت' إل الع.ب\د1 ال�ق%ي_د1 ف ال1ج\ل,
قال: معن ف%ر.غ}ت' أ%ي ع.م.د\ت'. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه:



اف}ر'غ} إل أ%ض\ياف1ك أ%ي اع\م1د\ واق}ص1د\، ويوز أ%ن يكون بعن التخ.ل9ي
:Dوالف%راغ, لت.ت.و.ف�ر. على ق1راهم والشت1غال, بم. وس.ه\م¬ ف%ر,يغ

ح.د1يد¬؛ قال الن_م1ر بن ت.و\ل%ب�:
ف%ر,يغ% الغ1رار, على قدره ،

ف%ش.ك_ ن.واه1ق%ه والف%ما
وس1كYي¬ ف%ر,يغD كذلك، وكذلك رجل ف%ر,يغD: حديد اللYسان1. وفرس

ف%ر,يغD: واس1ع' ال%ش\ي، وقيل: ج.واد¬ ب,ع1يد¬ الش_ح\وة1؛ قال:
وي.كاد' ي.ه\ل1ك' ف ت.ن'وف%ت1ه

شأ}و' الف%ر,يغ,، وع.ق}ب' ذي الع.ق}ب,
وقد ف%ر'غ% الفرس' ف%راغ%ةv. وه1م\لج¬ ف%ر,يغD: سريع أ%يضاv؛ عن كراع،

وال%ع\ن.يان1 م'ق}ت.ر,بان1. وفرس ف%ر,يغ� ال%ش\ي: ه1م\لج¬ و.ساع¬.
.vل ي.د_خ1ر' من ح'ض\ر,ه شيئا :Dوفرس م'س\ت.ف}ر,غ

ورجل ف1راغD: سريع الشي واسع' ال1طاء3، وداب�ة ف1راغ� الس_ي\ر, كذلك.
وف الديث: أ%ن رجلv من ال4نصار قال: ح.م.ل}نا رسول% ال3، صلى ال

عليه وسلم، على ح1مار� لنا ق%ط�وف{ فنزل عنه فإ,ذا هو ف1راغD ل
ي'ساي.ر' أ%ي س.ر,يع' ال%ش\ي واسع' ال%ط}وة1 

(* قوله «الطوة» كذا بال4صل
.eالص_ب :�وشرح القاموس، والذي ف النهاية: سريع الطو.). وال3فراغ

وف%ر.غ% عليه الاء4 وأ%ف}ر.غ%ه: ص.ب_ه؛ حكى ال4و_ل ثعلب؛ وأ%نشد:
ف%ر.غ}ن. ال%وى ف الق%ل}ب, ، ث س.ق%ي\ن.ه
ص'بابات1 ماء3 ال�ز\ن1 بال4ع\ي'ن, النeج\ل,

وف التنزيل: ر.ب_نا أ%ف}ر,غ} علينا ص.ب\راv؛ أ%ي اص\ب'ب\، وقيل: أ%ي
أ%ن\ز,ل} علينا صباv يشتمل علينا، وهو على الثل.

واف}ت.ر.غ%: أ%ف}ر.غ% على نفسه الاء وص.ب_ه عليه. وف%ر,غ% الاء�،
بالكسر، ي.ف}ر.غ� ف%راغاv مثال س.م1ع. ي.س\م.ع' س.ماعاv أ%ي ان\ص.ب_،

وأ%فرغته أ%نا. وف حديث الغسل: كان ي'ف}ر,غ� على رأ}س1ه ثلث إفراغات{، وهي
vالرة الواحدة من ال3فراغ,. يقال: أ%ف}ر.غ}ت' ال3ناء4 إ,فر\اغا

وف%ر_غ}ت'ه ت.ف}ر,يغاv إ,ذا ق%ل%ب\ت. ما فيه. وأ%ف}ر.غ}ت' الد>ماء4:
أ%ر.قت'ها. و'ف%ر_غ}ت'ه ت.ف}ر,يغاv أ%ي صببته.

ويقال: ذ%ه.ب دم'ه ف%ر\غاv وف1ر\غاv أ%ي باط1لv ه.د.راv ل ي'ط}ل%ب\



به؛ وأ%نشد:
، Dخ1ذ}ن% ون,س\وة�فإن} ت.ك' أ%ذ}واد¬ أ

ف%ل%ن\ ت.ذ}ه.ب'وا ف%ر\غاv ب,ق%ت\ل, ح1بال,
والف�راغة: ماء الرجل وهو النeط}فة�. وأ%ف}ر.غ% عند الماع: ص.ب_

ماء4ه. وأ%ف}ر.غ% الذهب. والف1ض_ة% وغيها من الواهر الذائبة: ص.ب_ها ف
قال%ب�. وح.ل}قة م'ف}ر.غةD: م'ص\م.تة� ال%وان,ب غي' م.ق}ط�وعة{.

ود1ر\هم م'ف}ر.غD: م.ص\ب'وب ف قالب ليس بضروب. والف%ر\غ�: م.ف}ر.غ� الد_ل}و
وهو خ.ر\ق�ه الذي يأ}خذ الاء. وم.ف}ر.غ� الدلو,: ما يلي م'ق%د_م

ال%و\ض,. وال%ف}ر.غ� والف%ر\غ� والث�ر\غ�: م.خ\ر.ج' الاء من بي ع.راقي
eالدلو: ناح1ي.تها الت ي'ص.ب �الدلو، والمع ف�ر'وغD وث�ر'وغD. وف1راغ

منها الاء؛ وأ%نشد:
تس\قي به ذات ف1راغ� ع.ث}ج.ل

وقال:
كأ%ن� ش1د\ق%ي\ه ، إذا ت.ه.ك�ما،
ف%ر\غان1 م1ن\ غ%ر\ب.ي\ن ق%د\ ت%ر_ما

قال: وف%ر\غ�ه س.عة� خ.ر\ق1ه، ومن ذلك سي الف%ر\غان1. والف%ر\غ�: نم
من م.ناز,ل, القمر، وها ف%ر\غان1 م.نز,لن ف ب'ر\ج الدلو: ف%ر\غ� الدلو

ال�ق%د_م'، وفرغ الدلو ال�ؤ.خ_ر'، وكل واحد منهما ك%و\ك%بان1
ن.ي�ران1، بي كل كوكبي قدر خس أ%ذرع ف رأ}ي العي. والف1راغ�: ال3ناء

بعينه؛ عن ابن ال4عراب. التهذيب: وأ%ما الف1راغ� فكل إناء3 عند العرب
ف1راغD. والف%ر\غان�: ال3ناء� الواس1ع'. والف1راغ�: ال4و\د1ية؛ عن ابن

ال4عراب ول يذكر لا واحداv ول اش\ت.ق�ها. قال ابن بري: الف%ر\غ� ال4رض
ال�ج\د1بة�؛ قال مالك العليمي:

أ�ن\ج' ناءé من غ%ر,ي� م.ك}ب'ول}،
ي'ل}قى عليه الن_ي\د'لن� والغ'ول}

وات_ق, أ%ج\ساداv ب,ف%ر\غ� م.ج\ه'ول}
وي.ز,يد' بن م'ف%ر>غ، بكسر الراء: شاعر¬ من ح1م\ي.ر.

@فشغ: الف%ش\غ� والن\ف1شاغ�: ات>ساع' الشيء3 وان\ت1شار'ه. وت.ف%ش_غ%
فيه الشيب' وت.ف%ش_غ.ه؛ ال4خية عن ابن ال4عراب: كثر فيه وان\ت.ش.ر..

وف%ش.غ.ه أ%ي عله حت غ%ط�اه. ابن ال4عراب: ت.ف%ش_غ.ه الشيب'



�وت.ش.ي_ع.ه وت.ش.ي_م.ه وت.س.ن_م.ه بعن واحد. والفاش1غة�: الغ'ر�ة
ال�ن\ت.ش1رة� ال�غ.طYية للعي. وت.ف%ش_غ.ت1 الغ'ر_ة: كثرت وانتشرت؛

وف%ش.غ.ت1 الناص1ية� والق�ص�ة� حت ت'غ.طYي عي الفرس؛ قال ع1د1ي� بن زيد يصف
:vفرسا

له ق�ص�ةD ف%ش.غ.ت\ حاج,ب.ي\ـ
ـه ، والع.ي\ن' ت'ب\ص1ر' ما ف الظ©ل%م\

والناصية� الف%ش\غاء�: ال�ن\ت.ش1رة�. وف%ش.غ.ه بالسوط ف%ش\غاv أ%ي
ع.له به، وكذلك أ%ف}ش.غ.ه به إ,ذا ضربه. وت.ف%ش_غ% الولد: كث�ر. وقال

النجاشي لقريش حي أ%توه: هل ت.ف%ش_غ% فيكم الولد' فإن9 ذلك من علمات الي؟
قالوا: نعم، أ%ي هل كث�ر؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي هل يكون للرجل منكم عشرة

من الولد ذكور؟ قالوا نعم وأ%كثر'؛ قال: وأ%صله من الظ©ه'ور,
والع'ل�و> والنت1شار,. وف حديث ال4ش\ت.ر,: أ%نه قال لعلي، عليه السلم: إ,ن�

هذا ال4م\ر. قد ت.ف%ش_غ% أ%ي ف%شا وان\ت.ش.ر.. وف حديث ابن عباس، رضي
ال عنهما: ما هذه الف�ت\يا الت ت.ف%ش_غ.ت\ ف الناس؟ ويروى:

ت.ش.ق�ق%ت\ وت.ش.غ_ف%ت\ وت.ش.ع_ب.ت\. ويقال: ت.ف%ش_غ% ف بن فلن الي'
إذا كثر وفشا. وت.ف%ش_غ% له ولد: كثر. وت.ف%ش_غ% فيه الد_م' أ%ي غل%به

وت.م.ش_ى ف بدنه؛ ومنه قول طفيل الغ.ن.و,ي�:
وقد س.م1ن.ت\ حت كأ%ن� م.خاض.ها

ت.ف%ش_غ.ها ظ%ل}ع¬ ، ولي\س.ت\ ب,ظ�ل�ع,
وحكى ابن كيسان: ت.ف%ش_غ% الرجل� الب'يوت. دخل فيها. وت.ف%ش_غ% فلن

ف بيوت الي> إذا غاب فيها فلم تره، وت.ف%ش_غ% الرأ%ة%: دخل بي
رج\ليها ووق%ع. عليها واف}ت.ر.ع.ه.ا . ويقال للرجل ال%ن'ون1 القليل, الي:

م'ف}ش1غD، وقد أ%ف}ش.غ% الرجل�. ورجل أ%ف}ش.غ� الث�ن,ي�ة1: نات1ئ�ها. وف
حديث أ%ب هريرة: أ%نه كان آدم. ذا ض.ف1ي.تي أ%ف}ش.غ%

الث�ن,ي_ت.ي\ن, أ%ي نات1ئ% الث�ن,ي_ت.ي\ن خارج.ت.ي\ن عن ن.ض.د1 ال4سنان. ال4صمعي:
ف%ش_غ.ه النوم' ت.ف}ش1يغاv إ,ذا عله رغلبه وكس_ل%ه؛ وأ%نشد ل4ب

دواد:فإ,ذا غ%زالD عاق1د¬،
كالظ�ب\ي ف%ش_غ.ه ال%نام

والت_ف%شeغ� والف1شاغ�: الك%س.ل�. وقد فش_غ.ه ال%نام' أ%ي ك%س_ل%ه.
والف�ش.اغ�: نبات ي.ت.ف%ش_غ� وي.ن\ت.ش1ر' على الشجر وي.ل}ت.وي عليه.



وروى ابن بري عن ال4زهري أ%ن الف�شاغ يثق�ل ويفف.
 Dق%ص.بة :�والف%ش\غ.ة

(* قوله «قصبة ف إل» كذا بالصل، والذي ف
القاموس: قطنة ف إل.) ف ج.و\ف1 ق%صبة. والف%ش\غة�: ما ت.طاي.ر. من ج.و\ف1
الص_و\ص.لة1، وهو نبت يقال له صاص'لى، وقيل: هو ح.شيش¬ يأ}كل ج.و\ف%ه

ص1ب\يان� الع1راق,. وف%ش.غ.ه بالسو\ط ي.ف}ش.غ'ه ف%ش\غاv وأ%ف}ش.غ.ه به
وأ%ف%ش.غ.ه إي�اه: ضر.به به.

vوفاش.غ% الناقة% إ,ذا أ%زاد أ%ن ي.ذ}ب.ح. و.لدها فجعل% عليه ثوبا
ي'غ.طYي به رأ}س.ه وظ%ه\ر.ه كل�ه ما خ.ل س.نامه، في.ر\ض.ع'ها يوماv أ%و

�يومي ث ي'وث%ق' وت'ن.ح_ى عنه أ�مه حيث تراه، ث يؤخ.ذ� عنه الثوب' فيجعل
على ح'وار آخ.ر. فترى أ%نه ابن'ها وي'ن\ط%لق' بالخر فيذبح. التهذيب:

ال�فاش.غة� أ%ن ي'ج.ر_ ولد' الناقة1 من تتها في'ن\ح.ر. وت'ع\ط%ف. على
ولد آخر ي'ج.رe إليها في'ل}ق%ى تتها ف%ت.ر\أ%م'ه. يقال: فاش.غ% بينهما

وقد ف�وش1غ% با؛ وقال ابن ح1لYزة:
ب.ط%لD ي'ج.ر>ر'ه ول ي.ر\ثي له ،

ج.ر_ ال�فاش1غ, ه.م_ بال3ر\آم,
وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن و.ف}د. الب.ص\رة1 أ%ت.و\ه وقد

ت.ف%ش_غ'وا فقال: ما هذه اليئة؟ فقالوا: تركنا الثYياب. ف الع1ياب,
وج,ئ}ناك.، وقال: ال}ب.س'وا وأ%م1يط�وا ال�ي.لء؛ قال شر: ت.ف%ش_غ'وا أ%ي
ل%ب,س'وا أ%خ\ش.ن. ثيابم ول ي.ت.ه.ي_ؤ'وا للقائه؛ قال الزمشري: وأ%نا ل

آمن أ%ن يكون مصح_فاv من ت.ق%ش_ف�وا، والت_ق%شeف': أ%ن ل يتعهد الرجل
نفسه. والف%شاغ� ف ال%ه\ر: نو الق1راف1.

:Dه.ش.م.ه. ورجل م1ف}ض.غ :vفضغ: ف%ض.غ% العود. ي.ف}ض.غ.ه ف%ض\غا@
ي.ت.ش.د_ق' وي.ل}ح.ن' كأ%نه ي.ف}ض.غ� الكلم.، وال أ%علم.

@فلغ: الف%ل}غ�: الش_د\خ'. ف%ل%غ% رأ}س.ه، زاد ف التهذيب: بالعصا،
ي.ف}ل%غ'ه ف%ل}غاv. وف الديث: إ,ن_ي إ,ن} آت1ه,م\ ي'ف}ل%غ} رأ%س1ي كما

ت'ف}ل%غ� الع1ترة� أ%ي ي'كس.ر. وأ%صل الف%ل}غ, الشقe، والع1ت\رة� ن.ب\ت¬،
قال: وف%ل%غ.ه مثل ث%ل%غ.ه إ,ذا ش.د.خ.ه؛ حكاه يعقوب ف البدل أ%ي أ%ن�

فاء ف%ل%غ% بدل من ثاء ث%ل%غ%؛ يقال للق%ف1يز بالسريانية فال1غا،
وأ%ع\ر.بته العرب' فقالت ف1ل}ج¬.



@فوغ: ف%و\غة� الطيب,: كف%و\ع.ت1ه؛ حكاها كراع وقال: ف%و\غة�، بإع\جام
Dالغي، ول يقلها أ%حد غيه. قال: ولست منها على ثقة. قال شر: وف%و\غة

من الفاغية، قال ال4زهري: كأ%نه مقلوب عنده. وف الديث: اح\ب,س'وا
�ص1بيان.كم حت تذه.ب. ف%و\عة� الع1شاءg أ%ي أ%و_له كف%و\رت1ه. وف%و\عة

الطYيب,: أ%و�ل� ما ي.ف�وح' منه. قال ابن الثي: ويروى بالغي لغة
فيه.

@ف: الفاء من الروف الـم.ه\م'وسة1 ومن الروف الش_ف%و,ية.
@فلسف: الف%ل}سفة: ال1ك}مة، أ%عجمي، وهو الف%ي\لسوف وقد ت.ف%ل}س.ف..

@فوف: الف�وف': البياض الذي يكون ف أ%ظفار ال4ح\داث، وكذلك الف%و\ف'،
واحدته ف�وف%ةD يعن بواحده الطائفة منه، ومنه قيل: ب'ر\د¬ م'ف%و_ف¬.
الوهري: الف�وف' ال%ب_ة البيضاء ف باطن النواة الت تن\ب'ت منها

الن_خ\لة. قال ابن بري: صوابه ال�ب_ة البيضاء. والف�وف: جع ف�وف%ة.
والف�وف%ة والف�وف: القشرة الت على ح.ب_ة القلب والنواة1 دون ل%ح\مة الت_م\رة،

وكل ق1ش\ر.ة ف�وف¬. التهذيب: ابن ال4عراب الف�وف%ة الق1ش\رة الرقيقة
تكون على الن_واة، قال: وهي الق1ط}مي أ%يضاv، وسئل ابن ال4عراب عن

الف�وف فلم يعرفه؛ وأ%نشد:
أ%م\سى غ�لمي ك%س3لv ق%ط�وفا،
ي.س\ق1ي م'ع1يدات1 الع1راق ج'وفا
بات.ت\ ت.ب.ي�ا ح.وض.ها ع'ك�وفا،

مثل الصeفوف لق%ت1 الصفوفا
وأ%نت1 ل ت'غ\ن,ي. عن>ي ف�وفا

الع1راق: ع1راق القر\بة، ومعناه ل تغن عن شيئاv، واحدته ف�وفة؛ قال
الشاعر:

فأ%ر\س.ل}ت' إل س.ل}مى
بأ%ن� الن_ف}س. م.ش\غ'وف%ه\

فما جاد.ت\ لنا س.ل}مى
بز,ن\ج,ي�، ول ف�وف%ه\

وما أ%غ}ن عنه ف�وفاv أ%ي ق%د\ر. ف�وف{. والف�وف': ض.ر\ب¬ من ب'رود
الي.م.ن,. وف حديث عثمان: خ.ر.ج وعليه ح'ل�ةD أ%ف}واف¬؛ ال4ف}واف: جع

ف�وف{ وهو الق�ط}ن، وواحدة الف�وف ف�وفةD، وهي ف ال4صل القشرة الت على



النواة. يقال: ب'ر\د' أ%ف}واف{ وح'ل�ة� أ%فواف{ بالضافة. الليث:
ال4ف}واف ض.ر\ب من ع.ص\ب, الب'رود. ابن العراب: الف�وف' ث1ياب ر,قاق¬ من ثياب

اليمن م'و.ش_اة، وهو الف�وف، بضم الفاء، وب'ر\د¬ م'ف%و_ف¬ أ%ي رقيق.
الوهري: الف�وف' ق1ط%ع الق�ط}ن، وب'ر\د ف�وفê وث�وثيÒ على البدل؛ حكاه

يعقوب. وب'ر\د' أ%ف}واف{ وم'ف%و_ف: بياض وخطوط بيض 
(* قوله «وبرد أفواف

ومفوف إل» عبارة القاموس: وبرد مفوف كمعظم رقيق أو فيه خطوط بيض وبرد
أفواف مضافة رقيق ا هـ. فلعل ف عبارة اللسان سقطاv والصل وبرد أ%فواف
وبرد مفوف أي ذو بياض إل أو فيه بياض.). وف حديث كعب: ت'ر\ف%ع للعبد

غ�ر\فةD م'ف%و�فة، وتفويفها ل%ب,نةD من ذهب وأ�خرى من ف1ضة. والف%و\ف: مصدر
الف�وف%ة. يقال: ما فاف. عن ب.ي\ر� ول ز.ن\ج.ر. ف%و\فاv، والسم

الف�وفة، وهو أ%ن يسأ%ل رجلv فيقول% بظ�ف�ر إبامه على س.ب�ابته: ول مث}ل%
ذا؛ وأ%ما الز_ن\ج.ر.ة فما يأ}خ'ذ� بط}ن' الظفر من بطن الثنية إذا

أ%خ.ذ}ت.ها به وق�ل}ت.: ول هذا؛ وقيل: الز_ن\ج.رة� أ%ن يقول بظ�ف�ر إبامه على
ظ�ف�ر سب�ابته: ول هذا؛ وقول ابن أ%حر:

والف�وف' ت.ن\س3ج'ه الد_بور'، وأ%ت\ـ
ـللD م'ل%م_ع.ة� الق%ر.ا ش'ق}ر'

الف�وف: الز_هر شب�هه بالف�وف من الثياب تنس3ج'ه الدبور إذا مرت به،
وأ%تلل: جع تل9، واللمعة: من الن_و\ر والز_ه\ر. وما ذاق فوفاv أ%ي ما

.vذاق شيئا
@فولف: التهذيب ف الث©نائي� ال�ضاع.ف: الف%و\ل%ف' كل شيء ي'غ.طYي

شيئاv، فهو ف%و\ل%ف¬ له؛ قال العجاج:
وصار ر.ق}راق' الس_راب ف%و\ل%فا

ل1ل}بيد، واع\ر.ور.ى الن>عاف. النeع_فا
فولفاv للبيد: م'غطYياv ل4رضها. قال: وما جاء على بناء ف%و\ل%ف{

Dللح.ج.ل، وش.و\ش.ب اسم للعقرب، ولول%ب¬ ل%و\ل%ب' الاء. وحديقة Dق%و\ق%ل
ف%و\لف¬: م'ل}ت.ف�ة. والف%و\لف': ب,طان� ال%ود.ج، وقيل: هو ثوب ت'غ.ط�ى

به الثياب، وقيل: ثوب رقيق.
@فيف: الف%ي\ف' والف%ي\فاة: ال%فازة ل ماء فيها؛ ال4خية عن ابن جن.

وبالف%ي\ف1 استدل سيبويه على أ%ن أ%لف ف%ي\فاة زائدة، وجع الف%ي\ف



أ%ف}ياف¬ وف�ي'وف¬، وجع الف%ي\ف%ى ف%ياف{. الليث: الف%ي\ف' الفازة الت ل
ماء فيها مع الستواء والس_عة، وإذا أ�ن>ث%ت فهي الف%ي\فاة، وجعها
الف%ياف. والفيفاء: الصحراء ال%لساء وهن_ الفياف. وال�ب.ر�د: أ%لف

ف%ي\فاء زائدة ل4نم يقولون ف%يف¬ ف هذا العن. الؤر�ج: الف%ي\ف من ال4رض
م'خ\ت.ل%ف الر>ياح. وبالد_ه\ناء موضع يقال له ف%يف الر>يح؛ وأ%نشد

لعمرو بن معد يكرب:
أ%خ\ب.ر. ال�خ\ب,ر' عنك�م\ أ%ن_ك�م،

ي.و\م. ف%ي\ف1 الر>يح، أ�ب\ت'م\ بالف%ل%ج\
أ%ي رج.ع\ت'م بالف%لح, والظ�ف%ر؛ وقال ذو الرمة:

Dو ب,ه,م ص'ه\ب¬ ي.مان,ي.ة�والر_ك}ب، ي.ع\ل
ف%ي\فاv، عليه ل1ذ%ي\ل الر>يح ن,م\ن,يم'

ويقال: ف%ي\ف' الر>يح, موضع معروف. الوهري: ف%ي\ف الريح 
(* قوله

«الوهري فيف الريح إل» عبارة القاموس وشرحه: وقول الوهري وفيف الريح يوم من
أيام العرب غلط، والصواب: ويوم فيف الريح يوم من أيام العرب.) يوم من

أ%يام العرب؛ وأ%نشد بيت عمرو ابن معديكرب. وف الديث ذ1كر ف%ي\ف1
ال%بار,، وهو موضع قريب من الدينة أ%نزله سيد'نا رسول� الل9ه؛ صلى الل9ه عليه

وسلم، ن.فراv من ع'ر.ي\نة عند ل1قاح1ه1. والف%ي\ف': الكان ال�س\ت.و,ي،
وال%بار'، بفتح الاء وتفيف الباء الوحدة: ال4رض اللي>نة، وبعضهم

يقوله بالاء الهملة والباء الشددة. وف غزوة زيد بن حارثة ذ1ك}ر ف%ي\فاء
م.د.ان{. أ%بو عمرو: كل طريق بي جبلي ف%ي\ف¬؛ وأ%نشد لرؤبة:

م.ه,يل� أ%ف}ياف{ ل%ها ف�ي'وف'
وال%ه,يل: ال%خ'وف 

(* قوله «والهيل الخوف إل» هذا نص الصحاح، وف
التكملة: هو تصحيف قبيح وتفسي غي صحيح، والرواية مهبل بسكون الاء وكسر

الباء الوحدة وهو مهواة ما بي كل جبلي، وزاد فساداv بتفسيه فانه لو
كان من الول لقيل مهول بالواو ا هـ. شارح القاموس.). وقوله لا أ%ي من

جوانبها ص.حارى؛ وقال ذو الرمة:
وم'غ\ب.ر_ة ال4ف}ياف1 م.س\ح'ولة الصى،

د.يام1يم'ها م.و\ص'ولةD بالص_فاص1ف1



وقال أ%بو خ.ي\ر.ة: الفيفاء البعيدة من الاء. قال شر: والقول ف
الف%ي\ف والف%ي\فاء ما ذك%ر الؤر�ج من م'خ\ت.ل%ف الر>ياح. وف حديث حذيفة :

ي'ص.بe عليكم الش�رe حت ي.ب\ل�غ الف%ياف؛ هي الباري الواسعة جع
ف%ي\فاة{. ابن سيده: ف%ي\ف الريح موضع بالبادية. وف%ي\فان: اسم موضع؛ قال

تأ%بط شر�ا:
ف%ح.ث}ح.ث}ت' م.ش\غ'وف. الفؤاد1 ف%راع.ن

أ�ناس¬ ب,ف%ي\فان{، ف%م1ر\ت' الف%رانيا
@فأق: الفائ1ق': عظم ف العنق. وف%ئ1ق ف%أ%قاv، فهو ف%ئ1ق¬ مف1ئق¬: اشتكى

فائقه. الليث: الف%أ%ق' داء يأ}خذ ال3نسان ف عظم عنقه الوصول بدماغه،
واسم ذلك العظم الف%ائ1ق'؛ وأ%نشد:

أ%و م'ش\ت.ك1ي فائ1ق%ه من الف%أ%ق\
ويقال: فلن يشتكي عظم فائ1ق1ه يعن العظم الذي ف مؤخر الرأ}س يغمز من

داخل اللق إ,ذا سقط.
والف�ؤ.اق': الريح الت ترج من العدة، لغة ف الف�و.اق,، وقد ف%أ%ق.

.vؤ.اقا�ي.ف}أ%ق' ف
وت.ف%أ}ق الشيء: تفر�ج؛ قال رؤبة:

أ%و ف%ك� ح1ن\و.ي\ ق%ت.ب� ت.ف%أ}قا
وإ,كاف¬ م'ف%أ}ق: مفر�ج. ابن ال4عراب: الفائ1ق' هو الدeر\د.اق1س'.

التهذيب: الف�ؤ.اق' الوجع، مضموم مهموز ل غي، والف�و.اق بي اللبتي،
وهو السكون، غي مهموز.

:vه ف%ت\قا�@فتق: الف%ت\ق: خلف الر_ت\ق. ف%ت.ق%ه' ي.ف}ت'ق�ه وي.ف}ت1ق
شقه؛ قال:

ترى ج.و.ابا بالشحم م.ف}ت'وقا
vإ,نا أ%راد مفتوقة فأ%وقع الواحد موقع الماعة. وف%ت_قه' ت.ف}تي,قا
فان\فت.ق. وت.ف%ت_ق. والف%ت\ق': ال%ل�ة� من الغيم، والمع ف�ت'وق؛ قال

أ%بو ممد الذلي:
إ,ن� لا ف العام, ذي الف�ت'وق,،

وز.ل%ل, الني_ة1 والت_ص\ف1يق,،
ر,ع\ية% رب¼ ناصح� ش.ف1يق,،
ي.ظ%ل© تت الف%ن.ن, الو.ر,يق,،



ي.ش'ول� بال1ح\ج.ن, كال%ح\روق,
قوله لا يعن لل3بل، ذو الف�ت'وق: القليل الطر، وز.ل%ل� الني_ة: أ%ن

ت.ز,ل� من موضع إ,ل موضع لطلب الك%ل3، والني_ة�: حيث ي'ن\وى من
نواحي البلد، وال1ح\ج.ن': شيء يذب به أ%غصان الشجر لتقرب من ال3بل

فتأ}كل منها، فإ,ذا سئم ربط ف أ%سفل ال1ح\ج.ن عقالv ث جعله ف ركبته،
وال%ح\روق: الذي انقطعت1 حارقته. وأ%ف}ت.ق. القوم': ت.ف%ت_ق عنهم الغيم.

وأ%ف}ت.ق. ق%ر\ن� الشمس: أ%صاب ف%ت\قاv من السحاب فبدا منه؛ قال الراعي:
،vت'ر,يك. بياض. ل%ب_ت1ها وو.ج\ها

كق%ر\ن1 الشمس، أ%ف}ت.ق. ث ز.ال
والف1ت.اق': الشمس حي ي'ط}بق' عليها ث يبدو منها شيء.

والف%ت.ق%ة�: ال4رض الت يصيب ما حولا الطر ول يصيبها. وأ%ف}ت.ق}نا:
ل ت'م\ط%ر بلد'نا وم'ط1ر.

غي'نا؛ عن ابن ال4عراب، وحكي: خرجنا فما أ%ف}ت.ق}نا حت وردنا
اليمامة، ول يفسره، فقد يكون من قوله أ%ف}ت.ق.

القوم إ,ذا ت.ف%ت_ق. عنهم الغيم، وقد يكون قولم أ%ف}ت.ق}نا إ,ذا ل
ت'م\ط%ر بلد'نا وم'ط1ر غي'ها. والف%ت\ق': الوضع الذي ل يطر. وف حديث

مسيه إ,ل بدر: خرج حت أ%ف}ت.ق. بي الص_د\متي أ%ي خرج من م.ضيق
الوادي إ,ل ال�ت_سع. وأ%ف}ت.ق. السحاب' إ,ذا انفرج. وأ%ف}ت.ق}نا: صادفنا

ف%ت\قاv أ%ي موضعاv ل يطر وقد م'ط1ر. ما حوله؛ وأ%نشد:
إ,ن� لا ف العام ذي الف�توق,

والف%ت.ق': الصبح. وصبح ف%ت1يق¬: م'شرق. التهذيب: والف%ت\ق انفلق
الصبح؛ قال ذو الرمة:

وقد لح. للس_ار,ي الذي ك%م_ل السeر.ى،
على أ�خ\ر.يات1 الليل، ف%ت\ق¬ م'ش.ه_ر'

والف%ت1يق'
اللسان1: ال�ذ%اقي� الفصيح. ورجل ف%ت1يق' اللسان، على فعيل: فصيح'ه

ح.د�1يد'ه. ون.ص\لD ف%ت1يق: حديد الش_ف}رتي ج'ع1ل% له ش'ع\بتان كأ%ن�
إ,حداها ف�ت1ق%ت\ من الخرى؛ وأ%نشد:

ف%ت1يق. الغ1ر.ار.ين, ح.ش\راv س.نين.ا
وسيف ف%ت1يق¬ إ,ذا كان حاد�اv؛ ومنه قوله: كن.ص\ل الز_اع1ب� ف%ت1يق.



وف%ت.ق. فلن الكلم وب.ج_ه إ,ذا قو_مه ونق}حه. وامرأ%ة ف�ت'ق، بضم
الفاء والتاء: م'ت.ف%ت>ق%ة بالكلم. والف%ت.ق'، بالتحريك: مصدر قولك امرأ%ة

ف%ت\قاء، وهي ال�ن\ف%ت1قة� الفرج خلف الر_ت\قاء. أ%بو اليثم:
الف%ت\قاء� من النساء الت صار م.س\ل%كاها واحداv وهي ال4ت'وم'. ابن السكيت:

امرأ%ة ف�ت'ق للت تفتق ف ال�مور؛ قال ابن أ%حر:
لي\س.ت بش.و\ش.اة1 الديث1، ول

ف�ت'ق م'غ.البة على ال4م\ر,
والف1تاق': ان\ف1تاق' الغيم عن الشمس ف قوله:

وف%ت.اة ب.ي\ضاء ناعمة ال1س\ـ
ـم, ل%ع'وب، وو.ج\ه'ها كالف1تاق

وقيل: الف1تاق' أ%صل اللYيف وال4بيض يشب>ه به الوجه لنقائه وصفائه،
وقيل: الف1تاق' أ%صل الليف ال4بيض الذي ل يظهر.

والف%ت\ق: انشقاق الع.صا ووقوع الرب بي الماعة وتصدeع الكلمة. وف
الديث: ل ت.ح1ل© السأ%لة إ,ل� ف حاجة أ%و ف%ت\ق. التهذيب: والف%ت\ق

شقe عصا السلمي بعد اجتماع الكلمة من ق1ب.ل ح.ر\ب ف ث%غ\ر� أ%و غي
ذلك؛ وأ%نشد:

ول أ%رى ف%ت\ق%ه'م\ ف الد>ين, ي.ر\ت.ت1ق'
وف الديث: يسأ%ل الرجل ف ال%ائ1حة أ%و الف%ت\ق أ%ي الرب يكون بي

القوم وتقع فيها الراحات والدماء، وأ%صله الش_قe والفتح، وقد يراد
بالف%ت\ق نقض العهد؛ ومنه حديث عروة بن مسعود: اذهب فقد كان ف%ت\ق¬ بي

ج'ر.ش. وأف}ت.ق. الرجل إ,ذا أ%لت عليه الف�ت'وق، وهي الفات من جوع وفقر
ود.ي\ن�. والف%ت\ق': عل�ة أ%و ن'ت'وÒ ف مراق� البطن. التهذيب: الف%ت\ق'

يصيب ال3نسان ف مراق� بطنه ي.ن\ف1ت1ق' الص>فاق الداخل. ابن بري:
والف%ت\ق، هو انفتاق الثانة1، ويقال: هو أ%ن ي.ن\ف%ت1ق. الص>فاق إ,ل داخل،

وكان ال4زهري يقول: هو الف%ت.ق، بفتح التاء، وف حديث زيد بن ثابت: ف
الف%ت.ق الدية؛ قال الروي: هكذا أ%قرأ%نيه ال4زهري بفتح التاء. وف صفته ،

صلى ال عليه وسلم: كان ف خاصرتيه ان\ف1تاق أ%ي اتساع، وهو ممود ف
الرجل مذموم ف النساء. والف%ت\ق: أ%ن ت.ن\شق اللدة الت بي ال�ص\ية

وأ%سفل البطن فتقع ال4م\عاء ف الصية. والف%ت.ق': الصب، س>ي بذلك
لنشقاق الرض بالنبات؛ قال رؤبة:



تأ}وي إ,ل س.ف}عاء4 كالثوب ال%ل%ق\،
ل ت.ر\ج' ر,س\لv بعد أ%عوام, الف%ت.ق\

أ%ي بعد أ%عوام ال1ص\ب، تقول منه: ف%ت1ق.، بالكسر. وعام الف%ت.ق: عام
الصب. وقد أ%ف}ت.ق. القوم إ,ف}تاقاv إ,ذا سنت دوابم ف%ت.ق%ت_ق%ت.

وت.ف%ت_ق%ت خواصر الغنم من البقل إ,ذا اتسعت من كثرة الرعي. وبعي ف%ت1يق¬
.vوناقة ف%ت1يق¬ أ%ي ت.ف%ت_ق%ت\ ف الصب، وقد ف%ت1ق%ت\ ت.ف}ت.ق' ف%ت.قا

وعام ف%ت1ق¬: خصيب. وان\ف%ت.ق%ت الاشية وت.ف%ت_ق%ت\: سنت. وجل
ف%ت1يق¬ إ,ذا ت.ف%ت_ق. سناv. وف حديث عائشة: فم'ط1روا حت نبت الع'ش\ب وسنت

ال3بل حت ت.ف%ت_ق%ت\
أ%ي انتفخت خواصرها واتسعت من كثرة ما رعت، فسمي عام الف%ت.ق, أ%ي

الصب. الفراء: أ%ف}ت.ق. اليe إ,ذا أ%صاب إ,بلهم الف%ت.ق'، وذلك إ,ذا
vان\ف%ت.ق%ت\ خواصرها س1م.نا

فتموت لذلك وربا سلمت. وف الديث ذكر ف�ت'ق، هو بضمتي: موضع ف طريق
ت.ب.الة، سلكه ق�ط}بة بن عامر لا وجهه رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

لي'غي على خ.ث}ع.م سنة تسع. والف%ت.ق': داء# يأ}خذ الناقة بي ضرعها
وسرتا ف%ت.ن\ف%ت1ق' وذلك من السمن. أ%بو زيد: ان\ف%ت.ق%ت الناقة

ان\ف1تاقاv، وهو الف%ت.ق'، وهو داء# يأ}خذها ما بي ضرعها وسرتا، فربا أ%ف}ر.ق%ت\
وربا ماتت وذلك من السمن، وقيل: الف%ت.ق' انفتاق الص>فاق إ,ل داخل ف

مراق> البطن وفيه الدية، وقال شريح والشعب: فيه ثلث الدية، وقال مالك
وسفيان: فيه الجتهاد من الاكم، وقال الشافعي: فيه ال�ك�ومة، وقيل: هو

أ%ن ينقطع اللحم الشتمل على ال�ن\ث%ي.ي\ن,.
vها. الفراء ف قوله تعال: كانتا ر.ت\قا�وف%ت.ق الياطة ي.ف}ت1ق

ف%ف%ت\ق%ناها، قال: ف�ت1ق%ت1 السماء� بالق%ط}ر وال4رض بالنبات، وقال الزجاج:
العن أ%ن السموات كانت ساء واحدة م'ر\ت.ت1قةv ليس فيها ماء فجعلها

ال غي واحدة، فف%ت.ق. ال السماء فجعلها سبعاv وجعل ال4رض سبع أ%رضي،
قال: ويدل على أ%نه يريد بف%ت\ق31ها

ك%و\ن% الطر قوله: وجعلنا من الاء كل شيء حي�. ابن ال4عراب: أ%ف}ت.ق
القمر' إ,ذا برز بي سحابتي سوادوين، وأ%ف}ت.ق.

الرجل إ,ذا استاك بالف1ت.اق,، وهو عرجون الك1باس.ة1، وف%ت.ق. الط9يب
ي.ف}ت'قه ف%ت\قاv: طي_به وخلطه بعود وغيه، وكذلك الدهن؛ قال الراعي:



لا ف%أ}رةD ذ%ف}ر.اءé كل عشي�ة{،
كما ف%ت.ق. الكافور. بال1س\ك1 فات1ق�ه

ذكر إ,بلv رعت العشب وز.ه\رته وأ%نا ن.د1ي.ت\ جلودها ففاحت رائحة
السك. والف1تاق': ما ف�ت1ق. به. وف%ت\ق' السك بغيه: استخراج رائحته بشيء

تدخله عليه، وقيل: الف1ت.اق'� أ%خلط من أ%دوية مدقوقة ت'ف}ت.ق' أ%ي تلط
بدهن الز,ئ}ب.ق, كي تفوح ريه، والف1تاق': أ%ن ت.ف}ت'ق السك بالعنب.

ويقال: الف1تاق' ضرب من الطYيب، ويقال طيب الرائحة؛ قال الشاعر:
وكأ%ن ال4ر\ي. ال%ش'ور. مع ال%م\ـ

ـر, بف1يها، ي.ش'وب ذاك ف1تاق'
وقال آخر:

،vعل�ل%ت\ه' الذ�ك1ي_ وال1س\ك. ط%و\را
ومن الب\ان ما يكون ف1تاقا

والف1تاق: خ.م1ية ضخمة ل ي.ل}ب.ث� العجي إ,ذا جعل فيه أ%ن ي'د\ر,ك.،
تقول: ف%ت.ق}ت' العجي إ,ذا جعلت فيه ف1تاقاv؛ قال ابن سيده: والف1تاق'

خي العجي، والفعل كالفعل.
والف%ي\ت.ق': الن.ج�ار، وهو ف%ي\ع.ل؛ قال ال4عشى:

ول بد_ من ج.ار� ي'ج,ي' س.ب,يل%ها،
كما س.ل%ك الس_كYي_ ف الباب ف%ي\ت.ق'

والس_كYي�: السمار. والف%ي\ت.ق': البو�اب، وقيل الد�اد؛ التهذيب:
يقال للم1لك ف%ي\ت.ق؛ ومنه قول الشاعر:

Ýرأ%يت ال%ن.اي.ا ل ي'غ.اد1ر\ن% ذا غ1ن
ل1مال�، ول ينجو من الوت ف%ي\ت.ق'

وف1تاق: اسم موضع؛ قال الرب بن حلزمة:
فم'ح.ي_اة فالص>ف%اح، فأ%عنا
ق ف1ت.اق، فع.اذ1ب فالو.ف%اء

(* روي هذا البيت ف معلقة الرث بن حل9زة على هذه الصورة:
فال�ح.ي_اة�، فالصفاح'، فأع\لى * ذي ف1تاق�، فعاذب¬، فالوفاء�).

فر,ي.اض الق%ط%آ فأ%ودية الش'ر\
ب'ب، فالشeع\ب.تان فال4ب\لء

@فحق: ابن سيده: الف%ح\قة� راحة الكلب بلغة أ%هل اليمن. وأ%ف}ح.ق.



الشيء4: مله، وقيل؛ حاؤ'ه بدل من هاء أ%ف}ه.ق.. ال4زهري عن الفراء قال: العرب
تقول فلن% ي.ت.ف%ي\ح.ق' ف كلمه وي.ت.ف%ي\هق' إ,ذا توس_ع فيه. قال

أ%بو عمرو: ان\ف%ح.ق. بالكلم ان\ف1حاقاv. وطريق م'ن\ف%ح1ق¬: واسع؛
وأ%نشد:والع1يس' ف%و\ق. لح1ب� م'ع.ب_د1،

غ�ب\ر, ال%صى م'ن\ف%ح1ق� ع.ج.ر_د1
@فرق: الف%ر\ق': خلف المع، ف%ر.قه ي.ف}ر'ق�ه ف%ر\قاv وف%ر_قه، وقيل:

ف%ر.ق. للصلح ف%ر\قاv، وف%ر_ق لل3فساد ت.ف}ريقاv، وان\ف%ر.ق. الشيء
وت.ف%ر_ق واف}ت.رق.. وف حديث الزكاة: ل ي'ف%ر_ق'

بي متمع ول يمع بي م'ت.ف%ر>ق خشية الصدقة، وقد ذكر ف موضعه
مبسوطاv، وذهب أ%حد أ%ن معناه: لو كان لرجل بالكوفة أ%ربعون شاةv وبالبصرة

أ%ربعون كان عليه شاتان لقوله ل ي'ج\م.ع'
بي م'تفر>ق، ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون ل شيء عليه، ولو

كانت له إ,بل متفرقة ف بل}دان{ ش.ت_ى إ,ن ج'م1ع.ت\ وجب فيها الزكاة،
وإ,ن ل تمع ل تب ف كل بلد ل يب عليه فيها شيء. وف الديث:

الب.ي>ع.ان1 باليار ما ل ي.ف}ت.ر,ق%ا 
(* قوله «ما ل يفترقا» كذا ف الصل،

وعبارة النهاية: ما ل يتفرقا، وف رواية: ما ل يفترقا)؛ اختلف الناس ف
الت_ف%رeق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه فقيل: هو بال4بدان، وإ,ليه ذهب
معظم ال4ئمة والفقهاء من الصحابة والتابعي، وبه قال الشافعي وأ%حد،

وقال أ%بو حنيفة ومالك وغيها: إ,ذا تعاقدا صح_ البيع وإ,ن ل
ي.ف}ت.ر,ق%ا، وظاهر الديث يشهد للقول ال4ول، فإ,ن رواية ابن عمر ف تامه: أ%نه

كان إ,ذا بايع رجلv فأ%راد أ%ن يتم� البيع' قام فمشى خ.ط%وات حت
ي'فارقه، وإ,ذا ل ي'ج\ع.ل الت_ف%رeق شرطاv ف النعقاد ل يكن لذكره فائدة،

فإ,نه ي'ع\ل%م أ%ن الشتري ما ل يوجد منه قبول البيع فهو باليار،
وكذلك البائع خيار'ه ثابت¬ ف ملكه قبل عقد البيع. والت_ف%ر�ق'

والف}ت1راق' سواء، ومنهم من يعل الت_ف%ر�ق لل4بدان والف}ت1راق. ف الكلم؛ يقال
ف%ر.ق}ت بي الكلمي فاف}ترق%ا، وف%ر_ق}ت'

بي الرجلي ف%ت.ف%ر�قا. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ف%ر>ق�وا عن
ال%ن,ي_ة واجعلوا الرأ}س رأ}سي؛ يقول: إ,ذا اشتريتم الرقيق أ%و غيه من

اليوان فل ت'غ.الوا ف الثمن واشتروا بثمن الرأ}س الواحد رأ}سي، فإ,ن



مات الواحد بقي الخر فكأ%نكم قد ف%ر_قتم مالكم عن الني�ة. وف حديث ابن
عمر: كان ي'ف%ر>ق بالشك ويمع باليقي، يعن ف الطلق وهو أ%ن يلف
الرجل على أ%مر قد اختلف الناس فيه ول ي'ع\ل%م م.ن, ال�صيب' منهم فكان

ي'ف%ر>ق بي الرجل والرأ%ة احتياطاv فيه وف أ%مثاله من صور الشك، فإ,ن
تبي له بعد الشك اليقي'

ج.م.ع. بينهما. وف الديث: من فار.ق. الماعة ف%م1يت.ت'ه جاهلي�ة؛ يعن
أ%ن كل جاعة ع.ق%دت ع.ق}داv يوافق الكتاب والسن_ة فل يوز ل4حد أ%ن

يفارقهم ف ذلك العقد، فإ,ن خالفهم فيه استحق الوعيد، ومعن قوله فميتته
جاهلية أ%ي يوت على ما مات عليه أ%هل الاهلية من الضلل والهل. وقوله

تعال: وإ,ذ ف%ر.ق}نا بكم البحر؛ معناه شققناه. والف1ر\ق': الق1س\م،
والمع أ%ف}راق. ابن جن: وقراءة من قرأ% ف%ر_قنا بكم البحر، بتشديد الراء،

شاذة، من ذلك، أ%ي جعلناه ف1ر.قاv وأ%قساماv؛ وأ%خذت' حقي منه
بالت_ف%ار,يق.

والف1ر\ق': الف1ل}ق من الشيء إ,ذا ان\ف%ل%ق. منه؛ ومنه قوله تعال:
فان\ف%ل%ق فكان كل© ف1ر\ق� كالط�و\د العظيم. التهذيب: جاء4

تفسي فرقنا بكم البحر ف آية أ�خرى وهي قوله تعال: وأ%وحينا إ,ل موسى
أ%ن اضرب بعصاك البحر فان\ف%ل%ق فكان كل ف1ر\ق� كالطود العظيم؛ أ%راد

فان\ف%ر.ق البحر' فصار كالبال الع1ظام وصاروا ف ق%ر.اره. وف%ر.ق بي
القوم ي.ف}ر'ق وي.ف}ر,ق. وف التنزيل: فاف}ر'ق\ بيننا وبي القوم الفاسقي؛
قال اللحيان: وروي عن عبيد بن عمي الليثي أ%نه قرأ% فاف}ر,ق\ بيننا،

بكسر الراء.
وف%ر_ق.

vقاeبينهم: كف%ر.ق.؛ هذه عن اللحيان. وت.ف%ر_ق القوم ت.ف%ر
وت.ف}ر,يقاv؛ ال4خية عن اللحيان. الوهري: ف%ر.ق}ت' بي الشيئي أ%ف}ر'ق

ف%ر\قاv وف�ر\قاناv وف%ر_ق}ت' الشيء4 ت.ف}ريقاv وت.ف}ر,قةv فان\ف%رق.
واف}ت.ر.ق.

وت.ف%ر_ق، قال: وف%ر.ق}ت' أ%ف}ر'ق بي الكلم وف%ر_ق}ت' بي
ال4جسام، قال: وقول النب، صلى ال عليه وسلم: الب.ي>عان باليار ما ل%م

ي.ت.ف%رقا بال4بدان، ل4نه يقال ف%ر_ق}ت' بينهما ف%ت.ف%ر_قا. والف�ر\قة:
مصدر الف}ت1ر.اق,. قال ال4زهري: الف�ر\قة اسم يوضع موضع الصدر القيقي



من الف}ت1ر.اق,. وف حديث ابن مسعود: صل�يت مع النب، صلى ال عليه
وسلم، بنÝ ركعتي ومع أ%ب بكر وعمر ث ت.ف%ر_ق%ت\ بكم الط�ر'ق، أ%ي ذهب

كل منكم إ,ل مذهب وم.ال% إ,ل قول وتركتم السeنة.
وفار.ق.

الشيء4 م'ف%ارقةv وف1ر.اقاv: باي.ن.ه'، والسم الف�ر\قة. وت.ف%ارق
:vوف1راقا vوف%ار.ق. فلن امرأ%ته م'ف%ارقة .vالقوم': ف%ار.ق. بعضهم بعضا

باي.ن.ها. والف1ر\ق'
:�والف1ر\قة� والف%ر,يق': الطائفة من الشيء ال�ت.ف%ر>ق. والف1ر\قة

طائفة من الناس، والف%ر,يق' أ%كثر منه. وف الديث: أ%فار,يق العرب، وهو جع
أ%ف}راق.�، وأ%فراق¬ جع ف1ر\قة1، قال ابن بري: الف%ر,يق' من الناس

وغيهم ف1ر\قة منه، والف%ر,يق' ال�فار,ق'؛ قال جرير:
أ%ت.ج\مع' قولv بالع1راق, ف%ر,يق�ه'،
ومنه بأ%ط}لل, ال4ر.اك1 ف%ر,يق'؟

قال: وأ%ف}ر.اق جع ف1ر.ق�، وف1ر.ق¬ جع ف1ر\قة{، ومثله ف1يق%ةD وف1ي.ق
وأ%ف}واق وأ%ف%اويق. والف1ر\ق': طائفة من الناس، قال: وقال أ%عراب

لصبيان رآهم: هؤ'لء ف1ر\ق' سوء. والف%ر,يق' الطائفة من الناس وهم أ%كثر من
الف1ر\ق,، وني_ة ف%ر,يق¬: م'ف%ر_قة؛ قال:

أ%ح.ق9اv أ%ن ج,يت.ن.ا اس\ت.ق%ل©وا؟
ف%ن,ي_ت'نا ون,ي_ت'ه'م\ ف%ر,يق'

قال سيبويه: قال ف%ر,يق¬ كما تقول للجماعة ص.د1يق. وف التنزيل: عن
اليمي وعن الشمال ق%عيد¬؛ وقول الشاعر:

أ%شهد' بال%ر\و.ة1 يوماv والص_ف%ا،
أ%ن_ك. خي¬ من ت.فار,يق, الع.ص.ا

قال ابن ال4عراب: العصا تكسر فيتخذ منها ساج'ور¬، فإ,ذا ك�سر
الس_اج'ور اتeخ1ذ%ت منه ال4و\تاد': فإ,ذا ك�سر الو.ت1د اتذت منه الت_و.اد1ي

ت'ص.ر3e ب,ه.ا ال4خ\لف. قال ابن بري: والرجز لغنية ال4عرابية، وقيل
لمرأ%ة قالتهما ف ولدها وكان شديد الع.ر.امة مع ضعف أ%س\ر� ود1ق�ة{،

وكان قد واثب ف%تÝ فقطع أ%نفه فأ%خذت أ�مه د1ي.ت.ه، ث واثب آخر فقطع شفته
فأ%خذت أ�مه ديتها، فصلحت حالا فقالت البيتي تاطبه بما.

والف%ر\ق': ت.ف}ر,يق'



ما بي الشيئي حي ي.ت.ف%ر_قان. والف%ر\ق': الفصل بي الشيئي. ف%ر.ق.
ي.ف}ر'ق' ف%ر\قاv: فصل: وقوله تعال: فالف%ار,قات1 ف%ر\قاv، قال ثعلب:

vهي اللئكة ت'ز.ي>ل بي اللل والرام. وقوله تعال: وقرآنا
ف%ر.ق}ناه، أ%ي فصلناه وأ%حكمناه، م.ن\ خف�ف قال ب.ي_ناه من ف%ر.ق. ي.ف}ر'ق،

ومن شد_د قال أ%نزلناه م'ف%ر_قاv ف أ%يام�. التهذيب: قرئ. ف%ر_ق}ناه
وف%ر.ق}ناه'، أ%نزل ال تعال القرآن جلةv إ,ل ساء3 الدنيا ث نزل

على النب، صلى ال عليه وسلم، ف عشرين سنة، ف%ر_قة� ال ف التنزيل
ليفهمه الناس. وقال الليث: معناه أ%حكمناه كقوله تعال: فيها ي'ف%ر_ق'
كل أ%مر حكيم؛ أ%ي ي'ف%ص_ل، وقرأ%ه أ%صحاب عبد ال مففاv، والعن

أ%حكمناه وفصلناه. وروي عن ابن عباس ف%ر_ق}ناه، بالتثقيل، يقول ل ينزل ف
يوم ول يومي نزل م'ت.ف%ر>قاv، وروي عن ابن عباس أ%يضاv ف%ر.ق}ناه

مففة. وف%ر.ق. الشعر.
بالشط ي.فر'ق�ه وي.ف}ر,ق�ه ف%ر\قاv وف%ر_قه: س.ر_حه. والف%ر\ق': موضع

ال%ف}ر,ق من الرأ}س. وف%ر\ق' الرأ}س: ما بي البي إ,ل الدائرة؛ قال
أ%بو ذؤيب:

وم.ت\ل%ف مثل ف%ر\ق, الرأ}س ت.خ\ل�ج'ه
م.ط%ار,ب¬ ز.ق%ب¬، أ%م\يال�ها ف1يح'

شب�هه بف%ر\ق, الرأ}س ف ضيقه، وم.ف}ر,ق�ه وم.ف}ر.ق�ه كذلك: وسط رأ}سه.
وف حديث صفة النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ن ان\ف%ر.ق%ت\ ع.ف1يق%ت'ه

ف%ر.ق.
وإ,ل� فل يبلغ شعر'ه ش.ح\مة أ�ذنه إ,ذا هو و.ف�ر.ه أ%ي إ,ن صار شعره

ف1ر\ق%ي\ن بنفسه ف م.ف}رقه تركه، وإ,ن ل ي.ن\ف%ر,ق\ ل ي.ف}ر,ق}ه؛
أ%راد أ%نه كان ل ي.ف}ر'ق شعره إ,ل� ي.ن\ف%ر,ق هو، وهكذا كان أ%ول ال4مر

.vأ%ي كذا وكذا ضربا vث ف%ر.ق.. ويقال للماشطة: تشط كذا وكذا ف%ر\قا
وال%ف}ر.ق وال%ف}ر,ق': وسط الرأ}س وهو الذي ي'ف}ر.ق' فيه الشعر، وكذلك

م.ف}ر.ق الطريق. وف%ر.ق. له عن الشيء: بي_نه له ؛ عن ابن جن.
وم.ف}ر,ق' الطريق وم.ف}ر.ق�ه: م'ت.ش.ع_ب'ه الذي ي.ت.ش.ع_ب منه طريق آخر، وقولم

للم.فg1ر,ق م.ف%ار,ق كأ%نم جعلوا كل موضع منه م.ف}ر,قاv فجمعوه على
ذلك. وف%ر.ق. له الطريق أ%ي اته له طريقان.

والف%ر.ق' ف النبات: أ%ن ي.ت.فر_ق ق1ط%عاv من قولم أ%رض ف%ر,ق%ةD ف



نبتها، ف%ر.ق على النسب ل4نه ل فعل له، إ,ذا ل تكن 
(* الضمي يعود

إ,ل الرض الف%ر,قة.) واصب.ةv متصلة النبات وكان م'ت.ف%ر>قاv. وقال أ%بو
حنيفة: نبت ف%ر,ق¬ صغي ل يغطY ال4رض. ورجل أ%ف}رق': للذي ناصيته

كأ%نا م.ف}روقة، بي>ن الف%ر.ق 
(* بي�ن الفرق أي الرجل ال4فرق)، وكذلك

اللحية، وجع الف%ر.ق أ%ف}راق؛ قال الراجز:
ي.ن\ف�ض' ع'ث}نوناv كثي. ال4ف}ر.اق\،

ت.ن\ت1ح' ذ1ف}راه' بثل الد>ر\ياق\
الليث: ال4ف}رق'

شبه الف}ل%ج إ,ل� أ%ن ال4ف}ل%ج زعموا ما يفل9ج، وال4ف}ر.ق' خ1ل}قة.
والفرقاء� من الشاء3: البعيدة ما بي الصيتي. ابن سيده: ال4ف}رق':

التباعد ما بي الث�ن,ي_ت.ي\ن,. وت.ي\س أ%ف}ر.ق': بعيد ما بي
الق%ر\ن.ي\ن. وبعي أ%ف}ر.ق': بعيد ما بي ال%ن\س3م.ي\ن,. وديك أ%ف}ر.ق': ذو

ع'ر\ف%ي\ن, للذي ع'ر\ف�ه م.ف}روق، وذلك لنفراج ما بينهما. والف}ر.ق' من
الرجال: الذي ناصيته كأ%نا مفروقة، بي>ن الف%ر.ق,، وكذلك اللحية، ومن

اليل الذي إ,حدى ور,ك%ي\ه1
شاخصة وال�خرى مطمئنة، وقيل: الذي نقصت إ,حدى فخذيه عن ال�خرى وهو

يكره، وقيل: هو الناقص إ,حدى الوركي؛ قال:
ليس.ت\ من الف�ر\ق, الب,طاء3 د.و\س.ر'

وأ%نشده يعقوب: من الق1ر\ق, البطاء، وقال: الق1ر\ق' ال4صل، قال ابن
سيده: ول أ%دري كيف هذه الرواية. وف التهذيب: ال4ف}ر.ق' من الدواب الذي

إ,حدى ح.ر\ق%ف%ت.ي\ه1 شاخصة وال�خرى مطمئنة. وفرس أ%ف}ر.ق': له خصية
.vواحدة، والسم الف%ر.ق' من كل ذلك، والفعل من كل ذلك ف%ر,ق. ف%ر.قا
وال%ف}روقان من ال4سباب: ها اللذان يقوم كل واحد منهما بنفسه أ%ي

يكون حرف متحرك وحرف ساكن ويتلوه حرف متحرك نو م'س\ت.ف\ من م'س\ت.ف}ع1ل�ن\،
وع1يل�ن\ من م.فاع1يل�ن\.

والف�ر\قان�: القرآن. وكل ما ف�ر,ق.
به بي\ الق والباطل، فهو ف�ر\قان، ولذا قال ال تعال: ولقد آتينا

موسى وهرون الفرقان. والف�ر\ق أ%يضاv: الف�ر\قان ونظيه ال�س\ر



وال�س\ران؛ وقال الراجز:
وم'ش\ر,كي� كافر بالف�ر\ق,

وف حديث فاتة الكتاب: ما أ�نزل ف التوراة ول ال3نيل ول الز_ب'ور
ول الف�ر\قان1 م1ث}ل�ها؛ الف�ر\قان: من أ%ساء القرآن أ%ي أ%نه فار,ق¬

بي الق والباطل واللل والرام. ويقال: ف%ر.ق. بي الق والباطل،
ويقال أ%يضاv: ف%ر.ق. بي الماعة؛ قال عدي بن الر>قاع:

والد_ه\ر' ي.ف}ر'ق' بي كلY جاعة{،
وي.ل�ف� بي ت.باع'د{ و.ت.ناء3

وف الديث: ممد¬ ف%ر\ق¬ بي الناس أ%ي ي.ف}ر'ق' بي الؤمني
والكافرين بتصديقه وتكذيبه. والف�ر\قان: ال�ج�ة. والف�ر\قان: النصر. وف

التنزيل: وما أ%نزلنا على عبدنا يوم الف�ر\قان، وهو يوم ب.د\ر� ل4ن ال
أ%ظ}ه.ر.

من ن.ص\ره ما كان بي الق والباطل. التهذيب وقوله تعال: وإ,ذ آتينا
�موسى الكتاب والف�ر\قان لعلكم تتدون، قال: يوز أ%ن يكون% الف�ر\قان

الكتاب بعينه وهو التوراة إ,ل أ%نه أ�ع1يد. ذكره باسم غي ال4ول، وعن به
أ%نه ي.ف}ر'ق' بي الق والباطل، وذكره ال تعال لوسى ف غي هذا

الوضع فقال تعال: ولقد آتينا موسى وهرون الف�ر\قان% وضياء؛
أ%راد التوراة فس.م�ى جل9 ثناؤه الكتاب النزل على ممد، صلى ال عليه
وسلم، ف�ر\قاناv وسى الكتاب النزل على موسى، صلى ال عليه وسلم،

ف�ر\قاناv، والعن أ%نه تعال ف%ر.ق. بكل واحد منهما بي الق والباطل، وقال
الفراء: آتينا موسى الكتاب وآتينا ممداv الف�ر\قان%، قال: والقول الذي

ذكرناه قبله واحتججنا له من الكتاب با احتججنا هو القول.
والف%ار'وق': ما ف%ر_ق. بي شيئي. ورجل فار'وق¬: ي'ف%ر>ق' ما بي

الق والباطل. والفار'وق': عمر بن الطاب، رضي ال عنه، ساه ال به
لت.ف}ريقه بي الق والباطل، وف التهذيب: ل4نه ضرب بالق على لسانه ف حديث

ذكره، وقيل: إ,نه أ%ظهر ال3سلم بكة ف%ف%ر_ق. بي الكفر وال3يان؛
وقال الفرزدق يدح عمر بن عبد العزيز:

أ%ش\ب.ه\ت. من ع'م.ر. الفار'وق, س1ي.ت.ه'،
فاق. الب.ر,ي_ة% وأ}ت.م_ت\ به ال�م.م'

:vوقال عتبة بن شاس يدح عمر بن عبد العزيز أ%يضا



إن أ%و\ل بالق� ف كل9 ح.ق¼،
ث أ%ح\ر.ى بأ%ن ي.ك�ون% ح.ق1يقا،
م.ن\ أ%بوه' عبد' الع.ز,يز, بن' م.ر\وا
ن%، وم.ن\ كان ج.دeه الفار'وقا

والف%ر.ق': ما انفلق من عمود الصبح ل4نه فار.ق. سواد الليل، وقد
ان\ف%ر.ق.، وعلى هذا أ%ضافوا فقالوا أ%ب\ي من ف%ر.ق الصبح، لغة ف ف%ل%ق

الصبح، وقيل: الف%ر.ق' الصبح نفسه. وان\ف%ر.ق. الفجر' وان\ف%ل%ق، قال: وهو
الف%ر.ق والف%ل%ق' للصبح؛ وأ%نشد:

حت إ,ذا ان\ش.ق_ عن إ,نسانه ف%ر.ق¬،
هاد1يه1 ف أ�خ\ر.يات1 الليل, م'ن\ت.ص1ب'

والفار,ق' من ال3بل: الت ت'فارق إ,ل}ف%ها ف%ت.ن\ت.ت1ج' وحدها، وقيل:
هي الت أ%خذها ال%خاض فذهبت ناد_ةv ف ال4رض، وجعها ف�ر_ق وف%وار,ق،

وقد ف%ر.ق%ت\ ت.ف}ر'ق ف�روقاv، وكذلك ال4تان؛ وأ%نشد ال4صمعي لع'مارة
بن طارق:

اع\ج.ل} بغ.ر\ب� مثل غ%ر\ب, طارق,،
وم.ن\ج.ن'ون كال4تان الفارق،

من أ%ث}ل, ذات1 الع.ر\ض وال%ضايق,
قال: وكذلك السحابة النفردة ل تلف وربا كان قبلها رعد وبرق؛ قال ذو

الرمة:
أ%و م'ز\ن.ة فار,ق ي.ج\ل�و غوار,ب.ها
ت.بوeج' البق, والظلماء� ع'ل}ج'وم'

الوهري: وربا شبهوا السحابة الت تنفرد من السحاب بذه الناقة فيقال
فارق. وقال ابن سيده: سحابة فار,ق¬ منقطعة من معظم السحاب تشبه بالفار,ق,

:vمن ال3بل؛ قال عبد بن ال%س\حاس, يصف سحابا
له ف�ر_ق¬ منه ي'ن.ت_ج\ن. ح.و\ل%ه'،

يف%قYئ}ن. بال1يث1 الد>ماث1 الس_وابيا
فجعل له سواب كسواب ال3بل اتساعاv ف الكلم، قال ابن بري: ويمع

أ%يضاv على ف�ر_اق؛ قال ال4عشى:
أ%خرج.ت\ه ق%ه\باء� م'س\ب,لة� الو.د\
ق, ر.ج'وس¬، قد_ام.ها ف�ر�اق'



ابن ال4عراب: الفارق' من ال3بل الت تشتد ث ت'ل}قي ولدها من شدة ما
ير� با من الوجع. وأ%ف}ر.ق%ت1 الناقة: أ%خرجت ولدها فكأ%نا فار.ق%ت\ه.

وناقة م'ف}رق: فارقها ولدها، وقيل: فارقها بوت، والمع م.فار,يق. وناقة
م'ف}ر,ق: تكث سنتي أ%و ثلثاv ل ت.ل}ق%ح. ابن ال4عراب: أ%ف}ر.ق}نا

إ,بل%نا لعام إ,ذا خل�و\ها ف الرعى والكل3 ل ي'ن\ت1جوها ول
ي'ل}ق1حوها. قال الليث: والطعون إ,ذا برأ% قيل أ%ف}ر.ق ي'ف}ر,ق' إ,ف}راقاv. قال

ال4زهري: وكل ع.ليل� أ%فاق من علته، فقد أ%ف}ر.ق.. وأ%ف}ر.ق. الريض'
وال}موم: برأ%، ول يكون إ,ل من مرض يصيب ال3نسان مرة واحدة

كال�د.ر,ي� وال%ص\بة وما أ%شبههما. وقال اللحيان: كل م'ف1يق� من مرضه م'ف}رق
فع.م� بذلك. قال أ%عراب لخر: ما أ%م.ار' إ,ف}راق, ال%و\رود؟ فقال:

الرeح.ضاء�؛ يقول: ما علمة برء الموم، فقال الع.ر.ق. وف الديث: ع'د�وا
م.ن\ أ%ف}رق. من الي� أ%ي من برأ% من الطاعون.

والف1ر\ق'، بالكسر: القطيع من الغنم والبقر والظباء العظيم'، وقيل: هو
ما دون الائة من الغنم؛ قال الراعي:

ولكنما أ%ج\د.ى وأ%م\ت.ع. ج.دeه'
بف1ر\ق ي'خ.ش>يه، ب,ه.ج\ه.ج.، ناع1ق�ه\

يهجو بذا البيت رجلv من بن ن'مي� اسه قيس بن عاصم النeميي يلقب
بال%لل,، وكان ع.ي_ره بإ,بله فهجاه الراعي وع.ي_ره أ%نه صاحب غنم ومدح

إ,بله، يقول أ%م\ت.ع.ه' جدeه أ%ي حظه بالغنم وليس له سواها؛ أ%ل ترى
إ,ل قوله قبل هذا البيت:

وع.ي_ر.ن ال3ب\ل% ال%لل�، ول ي.ك�ن\
لي.ج\ع.ل%ها لبن ال%ب,يث%ة1 خالق�ه

والف%ريقة�: القطعة من الغنم. ويقال: هي الغنم الضالة؛ وه.ج\ه.ج\: زجر
للسباع والذYئاب، والناعق: الراعي. والف%ريق': كالف1ر\ق,. والف1ر\ق'
والف%ريق' من الغنم: الضالة. وأ%ف}ر.ق. فلنD غنمه: أ%ضل�ها وأ%ضاعها.

والف%ريقة� من الغنم: أ%ن تتفرق منها قطعة أ%و شاة أ%و شاتان أ%و ثلث شياه
فتذهب تت الليل عن جاعة الغنم؛ قال كثي>ر:

وذ1ف}رى ككاه1ل, ذ1يخ, ال%ل1يف،
أ%صاب ف%ر,يقة% ليل� فعاث%ا

:�وف الديث: ما ذ1ئ}بان1 عاد1يان1 أ%صابا ف%ريقة غنم�؛ الف%ر,يقة



القطعة من الغنم ت.ش1ذ9 عن معظمها، وقيل: هي الغنم الضالة. وف حديث أ%ب ذر:
سئل عن ماله فقال ف1ر\ق¬ لنا وذ%و\د¬؛ الف1ر\ق' القطعة من الغنم. وقال

ابن بري ف بيت كثي>ر: وال%ل1يف' الطريق بي البلي؛ وصواب إ,نشاده
بذفرى ل4ن قبله:

ت'وال الز>مام.، إ,ذا ما و.ن.ت\
ركائ1ب'ها، واح\ت'ث1ث}ن. اح\ت1ثاثا

ابن سيده: والف1ر\ق%ة� من ال3بل، بالاء، ما دون الائة.
والف%ر.ق'، بالتحريك: الوف. وف%ر,ق. منه، بالكسر، ف%ر.قاv: ج.ز,ع؛ وحكى
vخيا vسيبويه ف%ر,ق%ه على حذف من؛ قال حي مث9ل نصب قولم: أ%و ف%ر.قا

من ح'ب� أ%ي أ%و أ%ف}ر.ق�ك. ف%ر.قاv. وف%ر,ق. عليه: فزع وأ%شفق؛ هذه عن
Dوقةeوق وف%رeوف%ر Dاللحيان. ورجل ف%ر,ق¬ وف%ر'ق وف%ر'وق وف%ر'وق%ة

وفاروق وفار'وقةD: ف%ز,ع¬ شديد الف%ر.ق؛ الاء ف كل ذلك ليست لتأ}نيث
الوصوف با هي فيه إ,نا هي إ,شعار با أ�ريد من تأ}نيث الغاية والبالغة.

وف الثل: ر'ب_ ع.ج.لة ت.ه.ب' ر.ي\ثاv ورب ف%ر'وقة{ ي'د\عى لي\ثاv؛
والف%ر'وقة: ال�ر\مة؛ وأ%نشد:
ما زال% عنه ح'م\ق�ه وم'وق�ه

واللؤ\م'، حت ان\ت'هكت\ ف%روق�ه
وامرأ%ة ف%ر'وقة ول جع له؛ قال ابن بري: شاهد رجلD ف%ر'وق%ة للكثي

الفزع قول الشاعر:
،vمن قريش� ف%ر'وق%ة vب.ع.ث}ت. غلما
وت.ت\ر'ك ذا الرأ}ي ال4صيل, ال�ه.ل�با

وقال م'و.يلك ال%ر\موم:
إ,ن>ي ح.ل%ل}ت'، وكنت' جد� ف%ر'وقة،

بلداv يرe به الشجاع' ف%ي.ف}ز.ع'
قال: ويقال للمؤنث ف%ر'وق¬ أ%يضاv؛ شاهده قول حيد بن ثور:

،vيها فص.د_ت\ م.خاف%ةYر.أ%ت\ن م'ج.ل
وف اليل ر.و\عاء� الف�ؤاد1 ف%ر'وق'

وف حديث بدء الوحي: ف%ج'ئ1ث}ت' منه ف%ر.قاv؛ هو بالتحريك الوف والزع.
يقال: ف%ر,ق. ي.ف}ر.ق' ف%ر.قاv، وف حديث أ%ب بكر: أ%بال3

ت'ف%ر>ق�ن؟ أ%ي تو>فن. وحكى اللحيان: ف%ر.ق}ت' الصب� إ,ذا ر'ع\ت.ه وأ%فزعته؛



قال ابن سيده: وأراها ف%ر_قت، بتشديد الراء، ل4ن مثل هذا يأ}ت على
ف%ع_لت كثياv كقولك ف%ز�عت ور.و_عت وخو_فت. وفار.ق%ن فف%ر.ق}ت'ه

أ%ف}ر'ق�ه أ%ي كنت أ%شد ف%ر.قاv منه؛ هذه عن اللحيان حكاه عن الكسائي. وتقول:
ف%ر,ق}ت' منك ول تقل ف%ر,ق}ت'ك..

وأ%ف}ر.ق. الرجل� والطائر والسبع والثعلب:: س.ل%ح.؛ أ%نشد اللحيان:
أ%ل تلك الث�عالب' قد ت.و.3ال%ت\

علي_، وحال%ف%ت\ ع'ر\جاv ض1باعا
لتأ}كلن، ف%م.ر_ لن_ ل%ح\م1ي،

فأ%ف}ر.ق.، من ح1ذ%اري، أ%و أ%تاعا
قال: ويروى فأ%ذ}ر.ق.، وقد تقدم.

وال�ف}ر,ق': الغاو,ي على التشبيه بذلك أ%و ل4نه فار.ق الرeشد،
وال4ول أ%صح؛ قال رؤ\بة:

حت انتهى شيطان� كل9 م'ف}ر,ق
والف%ريقة�: أ%شياء تلط للنفساء من ب'ر� وتر وح'ل}بة، وقيل: هو تر

يطبخ بلبة للنفساء؛ قال أ%بو كبي:
ولقد\ ور.د\ت' الاء، ل%و\ن� ج,مام1ه1
ل%و\ن� الف%ر,يق%ة1 ص'فYي.ت\ للم'د\ن.ف1

قال ابن بري: صوابه ولقد ور.دت. الاء، بفتح التاء، ل4نه ياطب
ال�ر>ي�. وف الديث: أ%نه وصف لسعد ف مرضه الف%ريقة%؛ هي تر يطبخ بلبة وهو

طعام يعمل للنفساء.
والف%ر'وقة: شحم الك�ل}ي.ت.ي\ن,؛ قال الراعي:

فبت\ن.ا، وبات.ت\ ق1د\ر'ه'م\ ذات. ه1ز_ة{،
ي'ض1يء� لنا شحم' الف%ر'وقة1 والك�ل%ى

وأ%نكر شر الف%روقة بعن شحم الكليتي. وأ%فرقوا إ,بلهم: تركوها ف
الرعى فلم ي'ن\ت1جوها ول ي'لقحوها. والف%ر\ق': الكت_ان؛ قال:

وأ%غ}لظ النeجوم م'ع.ل�قات
كحبل الف%ر\ق, ليس له انت1صاب'

والف%ر\ق والف%ر.ق': مكيال ضخم ل4هل الدينة معروف، وقيل: هو أ%ربعة
أ%رباع، وقيل: هو ستة عشر رطلv؛ قال خ1د.اش' بن زهي:

يأ}خ'ذون% ال4ر\ش. ف إ,خ\و.ت1ه,م،



ف%ر.ق. الس_م\ن وشاةv ف الغ.ن.م\
والمع ف�ر\قان، وهذا المع قد يكون للساكن والتحرك جيعاv، مثل ب.ط}ن

وب'ط}نان وح.م.ل وح'م\لن؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
ت.ر\ف1د' بعد الص_ف> ف ف�ر\قان

قال: والص_فe أ%ن ت.ح\ل�ب. ف م1ح\ل%ب.ي\ن, أ%و ثلثة ت.ص'ف� بينها.
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان يتوضأ� بال�د> ويغتسل
بالصاع، وقالت عائشة: كنت أ%غتسل معه من إ,ناء يقال له الف%ر.ق'؛ قال
أ%بو منصور: والد>ثون يقولون الف%ر\ق، وكلم العرب الف%ر.ق؛ قال ذلك

أ%حد بن يي وخالد بن يزيد وهو إ,ناء يأ}خذ ستة عشر م'د�اv وذلك ثلثة
أ%ص\و'ع�. ابن ال4ثي: الف%ر.ق'، بالتحريك، مكيال يسع ستة عشر رطلv وهي
اثنا عشر م'د�اv، وثلثة آص'ع� عند أ%هل الجاز، وقيل: الف%ر.ق خسة أ%قساط

والق1س\ط نصف صاع، فأ%ما الف%ر\ق'، بالسكون، فمائة وعشرون رطلv؛ ومنه
الديث: ما أ%س\ك%ر. منه الف%ر\ق' فال�س\وة� منه حرام؛ وف الديث الخر:

من استطاع أ%ن يكون كصاحب ف%ر\ق, ال4ر'ز� فليكن مثله؛ ومنه الديث: ف
كلY عشرة1 أ%ف}ر'ق, عسل� ف%ر.ق¬؛ ال4ف}ر'ق جع قلة لف%ر.ق� كجب.ل�

وأ%ج\ب'ل. وف حديث ط%ه\فة: بار.ك. ال لم ف م.ذ}ق1ها وف1ر\ق1ها، وبعضهم
يقوله بفتح الفاء، وهو مكيال يكال به اللب 

(* قوله «يكال به اللب» الذي
ف النهاية: الب�). والف�رقان والف�ر\ق': إ,ناء؛ أ%نشد أ%بو زيد:

وهي إ,ذا أ%د.ر_ها الع.ي\دان،
وسط%ع.ت ب'ش\ر,ف{ ش.ب\حان،
ت.ر\ف1د' بعد الص_ف> ف الف�ر\قان

أ%راد بالص_ف� ق%د.ح.ي\ن، وقال أ%بو مالك: الصف أ%ن يصف_ بي القدحي
فيملها. والف�رقان: قدحان مفترقان، وقوله بشرف شبحان أ%ي بعنق طويل؛

قال أ%بو حات ف قول الراجز:
ترفد بعد الصف ف الفرقان

قال: الف�ر\قان جع الف%ر\ق، والف%ر\ق أ%ربعة أ%رباع، والصف أ%ن تصف_
بي ملبي أ%و ثلثة من اللب.

ابن ال4عراب: الف1ر\ق البل والف1ر\ق ال%ض\بة والف1ر\ق ال%و\جة.
ويقال: و.ق�ف}ت' فلناv على م.فار,ق, الديث أ%ي على وجوهه. وقد



فار.ق}ت' فلناv من حساب على كذا وكذا إ,ذا قطعت. ال4مر بينك وبينه على أ%مر
وقع عليه اتفاقكما، وكذلك صاد.ر\ت'ه على كذا وكذا.
ويقال: ف%ر.ق. ل هذا ال4مر' ي.ف}ر'ق' ف�ر'وقاv إ,ذا تبي ووضح.
والف%ر,يق': النخلة يكون فيها أ�خرى؛ هذه عن أ%ب حنيفة.

والف%ر'وق: موضع؛ قال عنترة:
ونن م.ن.ع\نا، بالف%ر'وق,، نساء4ك�م\
ن'ط%ر>ف عنها م'ب\س3لت{ غ%و.اش1يا

والف�ر'وق: موضع ف ديار بن سعد؛ أ%نشد رجل منهم:
ل بار.ك. ال� على الف�ر'وق,،
ول س.قاها صائب. الب'ر'وق,

وف حديث عثمان: قال ل%ي\فان كيف تركت. أ%فار,يق العرب؟ هو جع
أ%ف}راق، وأ%ف}راق¬ جع ف1ر\ق، والف1ر\ق والف%ر,يق' والف1ر\قة� بعن. وف%ر.ق.

ل رأ}ي¬ أ%ي بدا وظهر. وف حديث ابن عباس: ف%ر.ق. ل رأ}ي¬ أ%ي ظهر، وقال
بعضهم: الرواية ف�ر,ق.، على ما ل يسم_ فاعله.

وم.ف}روق: لقب النعمان بن عمرو، وهو أ%يضاv اسم. وم.ف}ر'وق: اسم جبل؛
قال رؤبة:

ور.ع\ن' م.ف}ر'وق� ت.سامى أ�ر_م'ه\
وذات' ف1رق%ي\ن الت ف شعر ع.بيد بن ال4برص: ه.ض\بة بي البصرة

والكوفة؛ والبيت الذي ف شعر عبيد هو قوله:
ف%ر.اك1س¬ ف%ث�ع.ي\ل%بات¬،

فذات' ف1ر\ق%ي\ن, فالق%ليب'
وإف}ريقي.ة�: اسم بلد، وهي مففة الياء؛ وقد جعها ال4حوص على

أ%فار,يق فقال:
أ%ين ابن' ح.ر\ب� ور.ه\طD ل أ%ح'سeه'م'؟

كانواعلينا ح.ديثاv من بن ال%ك%م,
ي.ج\ب'ون% ما الص>ي' ت.ح\و,يه1، م.قان,ب'ه'م\

إل ال4فار,يق من فخص\ح� ومن ع.ج.م,
وم'ف%ر>ق' الغنم: هو الظYر,بان إذا ف%سا بينها وهي متمعة تفرقت. وف

الديث ف صفته، عليه السلم: أ%ن اسه ف الكتب السالفة ف%ار,ق ل1يطا
أ%ي ي.ف}ر'ق' بي الق والباطل. وف الديث: تأت البقرة وآل عمران كأنما



ف1ر\قان1 من طي ص.واف� أ%ي قطعتان.
@فرزدق: الف%ر.ز\د.ق': الرغيف، وقيل: ف�تات البز، وقيل: ق1ط%ع العجي.

واحدته ف%ر.ز\د.ق%ة، وبه سي الرجل الف%ر.ز\د.ق شبه بالعجي الذي يسو>ي
منه الرغيف، واسه ه.م_ام، وأ%صله بالفارسية ب.رأز.د\ه؛ قال ال�موي:

يقال للعجي الذي يقطع ويعمل بالزيت مشتق�، قال الفراء: واسم كل قطعة منه
ف%ر.ز\د.قة، وجعها ف%ر.ز\د.ق. ويقال للج.ر\ذ%ق, العظيم الروف: ف%ر.ز\د.ق.
وقال ال4صمعي: الف%ر.ز\د.ق' الف%ت'وت الذي ي'ف%ت� من البز الذي تشربه

النساء، قال: وإذا جعت ف%راز,ق ل4ن السم إذا كان على خسة أ%حرف كلها
أ�صول حذفت آخر حرف منه ف المع، وكذلك ف التصغي، وإنا حذفت الدال من

هذا السم ل4نا من مرج التاء والتاء� من حروف الزيادات فكانت بالذف
أول، والقياس ف%ر.از,د، وكذلك التصغي ف�ر.ي\ز,ق\ وف�ر.ي\ز,د\، التصغي

ف�ر.ي\ز,ق\ وف�ر.ي\ز,د\، وإن شئت عوضت. ف المع والتصغي، فإن كان ف
السم الذي على خسة أ%حرف حرف واحد زائد كان بالذف أ%ول، مثال م'د.ح\ر,ج

وج.ح.ن\ف%ل قلت د'ح.ي\رج وج'ح.ي\ف1ل، والمع د.حارج وج.حافل، وإن شئت
عوضت ف المع والتصغي.

@فرنق: الف�ران,ق': معروف وهو د.خ1يل. والف�رانق: الب.ر,يد' وهو الذي
ي'ن\ذ1ر' ق�د_ام ال4سد، فارسي معرب، وهو ب.ر\وان.ه\ بالفارسية 

(* قوله
«وهو براونه بالفارسية» ف الصحاح بروانك، ومثله ف القاموس ولكن نقل شارحه

عن شيخه أن الصواب ما قاله ابن الواليقي هو ما سينقله الؤلف)؛ قال امرؤ
القيس:

،vوإن أ%ذ1ين¬، إن ر.ج.ع\ت' م'م.ل�كا
ب,س.ي\ر� ت.رى منه الف�ران,ق. أ%ز\و.ر.ا

وربا سوا دليل اليش ف�ران,قاv. قال ابن الواليقي ف العرب: قال ابن
دريد، رحه ال، ف�ران,ق' الب.ر,يد1 ف%ر\و.انه، وهو فارسي معرب، وهو

سبع يصيح بي يدي ال4سد كأ%نه ي'ن\ذ1ر' الناس به، ويقال: إنه شبيه بابن
آوى يقال له ف�ران,ق' ال4سد، قال أ%بو حات: يقال إنه الو.ع\و.ع'، ومنه

ف�ران,ق' الب.ر,يد1.
@فزرق: الف%ز\ر.قة�: السرعة كالز_ر\ف%قة1.

@فسق: الف1س\ق: العصيان والترك ل4مر ال عز وجل والروج عن طريق الق.



فس.ق ي.ف}س3ق' وي.ف}س'ق' ف1س\قاv وف�سوقاv وف%س'ق.؛ الضم عن اللحيان،
أ%ي ف%ج.ر، قال: رواه عنه ال4حر، قال: ول يعرف الكسائي الضم، وقيل:

الف�سوق الروج عن الدين، وكذلك اليل إل العصية كما ف%س.ق. إبليس' عن أ%مر
ربه. وف%س.ق عن أمر ربه أ%ي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر:

ف%واس1قاv عن أ%مره ج.و.ائ1ر.ا
الفراء ف قوله عز وجل: ف%ف%س.ق. عن أ%مر ربه، خرج من طاعة ربه، والعرب

تقول إذا خرجت الرeط%بة� من قشرها: قد ف%س.ق%ت الرeط%بة� من قشرها،
وكأ%ن الفأرة إنا سيت ف�وي\س3قةv لروجها من ج'ح\رها على الناس.

والف1س\ق': الروج عن ال4مر. وف%س.ق. عن أ%مر ربه أ%ي خرج، وهو كقولم ات�خ.م. عن
الطعام أي عن م.أ}كله. ال4زهري: عن ثعلب أنه قال: قال ال4خفش ف قوله

ف%ف%س.ق عن أمر ربه، قال: عن رد�ه أ%مر ربه، نو قول العرب ات�خ.م. عن
الطعام أي عن أ%كله الطعام، فلما ر.د� هذا ال4مر ف%س.ق.؛ قال أ%بو العباس:

ول حاجة به إل هذا لن الف�س'وق. معناه الروج. ف%س.ق. عن أ%مر ربه
أ%ي خرج، وقال ابن ال4عراب: ل ي'س\مع ق%ط© ف كلم الاهلية ول ف

شعرهم فاس1ق¬، قال: وهذا عجب وهو كلم عرب؛ وحكى شر عن قطرب: ف%س.ق. فلن
ف الدنيا ف1س\قاv إذا اتسع فيها وه.و_ن% على نفسه واتسع بركوبه لا ول

يضيقها عليه. وف%س.ق. فلن ماله' إذا أ%هلكه وأ%نفقه. ويقال: إنه
لف1س\ق¬ أ%ي خروج عن الق. أ%بو اليثم: والف1س\ق' ف قوله: أو ف1س\قاv أه1ل�

لغي ال به، روي عن مالك أ%نه الذبح. وقوله تعال: بئس السم الف�س'وق'
بعد اليان، أ%ي بئس السم ن تقول له يا يهودي ويا نصران بعد أ%ن آمن

أ%ي ل ت'ع.ي>رهم بعد أ%ن آمنوا، ويتمل أ%ن يكون كل� ل%قب يكرهه
النسان، وإنا يب أ%ن ياطب الؤمن' أ%خاه بأ%حب� ال4ساء إليه؛ هذا قول

الزجاج. ورجل ف%اس1ق¬ وف1س>يق¬ وف�س.ق': دائم الف1س\ق,. ويقال ف النداء:
يا ف�س.ق ويا خ'ب.ث، ولل�نثى: يا ف%س.اق, مثل ق%طام,، يريد يا أ%يها

الف%اس1ق' ويا أ%يها البيث، وهو معرفة يدل على ذلك أ%نم يقولون يا ف�س.ق'
البيث� فينعتونه بال4لف واللم. وف%س_ق%ه: نسبه إل الف1س\ق,.

والفو.اس1ق' من النساء: الفواجر'.
vو.ي\س3قة�والف�و.ي\س3قة�: الفأرة. وف الديث: أ%نه س.م_ى الفأ}رة ف

تصغي فاس1ق%ة{ لروجها من ج'ح\رها على الناس وإ,فسادها. وف حديث عائشة:
وسئ1ل%ت\ عن أ%كل الغ'راب قالت: ومن يأ}كله بعد قوله فاس1ق، قال الطاب



أراد تري أكلها بت.ف}س3يقها. وف الديث: خ.م\س ف%و.اس1ق ي'ق}ت.ل}ن. ف
ال1ل9 والرم، قال: أ%صل الف1س\ق, الروج عن الستقامة والور، وبه سي

العاصي فاسقاv، وإنا سيت هذه اليوانات ف%و.اس1ق. على الستعارة
لبثهن، وقيل: لروجهن عن الرمة ف الل والرم أ%ي ل حرمة لن بال.

@فستق: الف�س\ت'ق: معروف. قال ال4زهري: الف�س\ت'ق%ة� فارسية معر�بة وهي
ثرة شجرة معروفة. قال أ%بو حنيفة: ل يبلغن أنه ينبت بأ%رض العرب؛ وقد

ذكره أ%بو نيلة فقال ووصف امرأة:
د.س\ت1ي_ة ل تأ}كل ال�رق�ق%ا،

ول ت.ذ�ق\ من الب'ق�ول الف�س\ت'ق%ا
سع به فظنه من البقول.

@فشق: الف%ش.ق'، بالتحريك والشي معجمة: النشاط، وقيل الف%ش.ق' انتشار
النف}س من ال1ر\ص؛ قال رؤبة يذكر القانص:

فبات وال1ر\ص من الن_ف}س, الف%ش.ق\
ويروى:

والن_ف}س' من ال1ر\ص الف%ش.ق\
وقد ف%ش1ق.، بالكسر، ف%ش.قاv، فهو ف%ش1ق¬؛ وقيل: الف%ش.ق' أن يترك هذا

ويأخذ هذا رغبة فربا فات.اه' جيعاv. والف%ش.ق': ال�ب.اغ%ت.ة؛ قال: ومنه
قول رؤبة:

فبات والن_ف}س' من ال1ر\ص, الف%ش.ق\
وقيل: الف%ش.ق' ال1ر\ص؛ قال الليث: معناه أ%نه ي'ب.اغ1ت' الو,ر\د.

لئل� ي.ف}ط1ن. له الصياد. وفاش.ق%ه' أ%ي ب.اغ%ت.ه. والف%ش.ق': تباعد ما بي
الق%ر\ن.ي\ن وتباعد ما بي الت_و\أب.ان�يي؛ وأ%نشد:

لا ت.و\أبان,ي_ان ل ي.ت.ف%ل}ف%ل
قاد1م.تا ال1ل}ف1 

(* قوله «قادمتا اللف إل» هكذا ف ال4صل هنا،
وعبارته كالصحاح ف مادة فلل بعدأن ساق هذا البيت: التوأبانيان قادمتا

الضرع.) أ%و آخر.تاه'.
والف%ش\ق%اء� من الغنم والظYباء: النتشرة الق%ر\ني. وظب أ%ف}ش.ق'

بي�ن الف%ش.ق: بعيد ما بي القرني.
:vه' ف%ش\قا�والف%ش\ق': ضرب من ال4كل ف شدة. وف%ش.ق. الشيء ي.ف}ش1ق



كسره. والف%ش.ق': الع.د\و' والرب.
@فقق: ف%ق_ النخلة%: ف%ر_ج سعفها ليصل إل ط%ل}عها في'ل}ق1حها.
�والف%ق}ف%قة: ن'ب.اح الكلب عند الف%ر.ق، وف التهذيب: والف%ق}ف%ق%ة

eحكاية ع'و.اء4ات الكلب. والن\ف1قاق': الن\ف1راج، وف الكم: الف%ق
والن\ف1قاق انفراج' ع'و.اء الكلب، والف%ق}ف%قة� حكاية ذلك.

ورجل ف%ق%اق%ةD، بالتخفيف، وف%ق}ف%اقة: أحق مل9ط ه'ذ%ر.ة، وكذلك
ال�نثى، وليست الاء فيها لتأنيث الوصوف با هي فيه، وإنا هي أمارة لا

أ�ريد من تأنيث الغاية والبالغة. والف%ق%ق%ة: ال%م\قى. الفراء: رجل
ف%4ق}فاق¬ مل9ط. والف%ق%اق%ة والف%ق}فاق: الكثي الكلم الذي ل غ%ناء4 عنده.

والف%ق}ف%ق%ة ف الكلم: كالف%ي\ه.ق%ة، وقيل: هو التخليط فيه.
وف%ق%ق}ت الشيء إذا فتحته. وان\ف%ق� الشيء ان\ف1قاقاv أي انفرج. ويقال:

ان\ف%ق�ت ع.و_ة الكلب أ%ي انفرجت. شر: رجل ف%ق%اقة أ%ي أ%حر.
.vم'د\قعا vإذا افتقر فقرا �وف%ق}ف%ق. الرجل

@فلق: الف%ل}ق: الشق، والف%ل}ق مصدر ف%ل%ق%ه ي.ف}ل1ق�ه ف%ل}قاv شقه،
والت_ف}ليق' مثله، وف%ل�ق%ه' فان\ف%ل%ق. وت.ف%ل�ق.، والف1ل%ق': مات.ف%ل�ق

منه، واحدتا ف1ل}ق%ةD، وقد يقال لا ف1ل}ق¬، بطرح الاء. ال4صمعي:
الف�ل�وق الشقوق، واحدها ف%ل%ق¬، مرك؛ وقال أ%بواليثم: واحدهاف%ل}ق، قال:
وهو أ%صوب من ف%ل%ق. وف رجله ف�ل�وق أ%ي شقوق.والف1ل}قة�: الك1س\رة� من

ال%ف}نة أو من البز. ويقال:أعطن ف1ل}قة% الفنة وف1لق. الفنة
وهونصفها، وقال غيه: هو أحد ش1ق�ي\ها إذا ان\ف%ل%ق%ت\.وف حديث جابر: صنعت

للنب، صلى ال عليه وسلم، م.ر.قة يسميها أهل الدينة الف%ل1يقة%؛ قيل: هي
قدر تطبخ ويثرد فيها ف1ل%ق' البز وهي ك1س.ره'، وف%ل%ق}ت الفستقة وغيها

فان\ف%ل%ق%ت. والف1ل}ق: الق%ضيب ي'ش.ق باثني فيعمل منه قوسان، فيقال لكل
واحدة ف1ل}ق¬. والف%ل}ق: الشق. يقال: مررت ب.ر_ة{ فيها ف�ل�وق أي

شقوق. وف الديث:
يا ف%ال1ق. ال%ب� والن_و.ى أي الذي ي.ش'ق� ح.بة الطعام ونوى التمر

للنبات. وف حديث علي، عليه السلم: والذي ف%ل%ق. البة وبرأ%
الن_4س.م.ة%، وكثياv ما كان يقسم با. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: إن البكاء

فال1ق¬ كبدي. والف1ل}ق: القوس يشف من العود1 ف1ل}قة مع أ�خرى، فكل واحدة من
القوسي ف1ل}ق¬. وقال أبو حنيفة: من الق1سي� الف1ل}ق، وهي الت ش'ق�ت



خشبتها شقتي أو ثلثاv ث عملت\، قال: وهي الف%ل1يق'؛ وأ%نشد للكميت:
وف%ل1يقاv م1ل}ء4 الش>مال, من الش_و\

ح.ط1 تعطي، وت.م\ن.ع' الت_و\ت1يا
وقوس ف1ل}ق¬: وصف بذلك؛ عن اللحيان. وف1ل}ق%ة� القوس: قطعتها. وف�لقه'

الج'ر�: قطعتها؛ عن اللحيان. يقال: كأ%نه ف�لقه آج'ر_ة{ أي قطعة.
vوأ%ف}لقا vوف1لقا vلقا�وف�لق البيضة: ما ت.ف%ل�ق. منها. وصار البيض ف

أي م'ت.ف%لYقاv. وف1لق' الل�ب.ن: أن يث�ر ويم'ض حت يت.ف%ل�ق؛ عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

وإن أ%تاها ذو ف1لق� وح.ش.ن\،
ت'عارض' الكلب.، إذا الكلب' ر.ش.ن\

وجعه ف�ل�وق. وت.ف%ل�ق اللب: تقطع وتشقق من شدة الموضة؛ وسعت بعض
العرب يقول للب إذا ح'ق1ن. فأ%صابه ح.ر� الشمس فتقطع: قد ت.ف%ل�ق

وام\ز.ق%ر_، وهو أن يصي اللب ناحية، وهم ي.عافون شرب اللب ال�ت.ف%لYق.
وف%ل%ق. ال ال%ب_ بالنبات: شقه. والف%ل}ق': اللق. وف التنزيل: إن

ال فال1ق' الب والنوى. وقال بعضهم: وفال1ق ف معن خالق، وكذلك ف%ل%ق.
الرض. بالنبات والسحاب بالطر، وإذا تأ%ملت ال%ل}ق تبي لك أ%ن أكثره عن

ان,فلق، فالف%ل%ق' جيع الخلوقات، وف%ل%ق' الصبح من ذلك. وان\ف%ل%ق.
الكان به: انشق. وف%ل%ق%ت النخلة، وهي فال1ق¬: انشقت عن الط�ل}ع

والكافور، والمع ق�ل}ق. وف%ل%ق. ال الفجر: أ%بداه وأ%وضحه. وقوله تعال:
قال1ق' الص\باح؛ قال الزجاج: جائز أن يكون معناه خالق ال4ص\باح وجائز أن

يكون معناه شاق ال4صباح، وهو راجع إل معن خالق. والف%ل%ق، بالتحريك: ما
êانف%ل%ق. من عمود الصبح، وقيل: هو الصبح بعينه، وقيل: هو الفجر، وكل

راجع إل معن الشق. قال ال تعال: قل أ%عوذ برب الف%ل%ق؛ قال الفراء:
الف%ل%ق الصبح. يقال: هو أ%بي من ف%ل%ق, الصبح وف%ر.ق الصبح. وقال الزجاج:

الف%ل%ق بيان الصبح. ويقال الف%ل%ق' ال%ل}ق كله، والف%ل%ق بيان الق بعد
إشكال. ويقال: ف%ل%ق. الصبح. فال1ق�ه؛ قال ذو الرمة يصف الثور الوحشي:

حت إذا ما ان\ج.لى عن و.ج\هه ف%ل%ق¬،
هاد1يه1 ف أ�خ\ر.يات1 الليل م'ن\ت.صب'

قال ابن بري: الرواية الصحيحة:
حت إذا ما جل عن وجهه ش.ف%ق¬



لن بعده:
أ%غ}باش. ليل, ت1مام� كان طار.ق%ه'

ت.ط%ح\ط�خ' الغيم,، حت ما له ج'و.ب'
وف الديث: أ%نه كان يرى الرؤيا فتأ}ت مثل ف%ل%ق, الصبح؛ هو بالتحريك:

ضوء�ه وإنارته. والف%ل}ق، بالتسكي: الش_ق�. كلمن فلن من ف%ل}ق فيه
وف1ل}ق فيه وسعته من ف%ل}ق فيه وف1ل}ق فيه؛ الخية عن اللحيان، أي

ش1قYه، وهي قليلة، والفتح أ%ع\ر.ف. وضربه على ف%ل}ق, رأ}سه أ%ي م.ف}ر.قه
ووسطه. والف%ل%ق والفال1ق': الشق ف البل والش>عب: ال�ول عن اللحيان.

والف%ل%ق': الطمئن من ال4رض بي الر_ب\و.ت.ي,؛ وأنشد:
وبال�د\م, ت.ح\دي عليها الر>حال،

وبالش_و\ل ف الف%ل%ق, العاشب
ويقال: كان ذلك بفال1ق كذا وكذا؛ يريدون الكان النحدر بي

ر.ب\و.ت.ي\ن، وجع الف%ل%ق ف�ل}قان مثل خ.ل%ق وخ'ل}قان، وهو الفال1ق'، وقيل: الفال1ق
فضاء بي خ.ل%ق وخ'ل}قان، وهو الفال1ق'، وقيل: الفالق فضاء بي

ش.ق1يق%تي من رمل، وجعهما ف�ل}قان كحاج,ر� وح'ج\ران. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو
خية أو غيه من العراب: الفال1ق%ة�، بالاء، تكون وسط البال تنبت

الشجر وت'ن\ز.ل� ويبيت با الال ف الليلة الق%ر_ة، فجعل الفال1ق. من
ج.ل%د الرض، قال: وكل القولي مكن. وف حديث الدجال: فأ%شرق على ف%ل%ق� من

أ%ف}لق ال%ر_ة؛ الف%ل%ق'، بالتحريك: الطمئ1نe من الرض بي
ر.بو.ت.ي. والف%ل%ق': جهنم، وقيل: الف%ل%ق' واد{ ف جهنم، نعوذ بال منها.

والف%ل%ق': ال%ق}ط%رة، وف الصحاح: الف%ل%ق م.ق}طرة� الس_ج_ان.والف%ل%قة
�والف%ل}قة: الشبة؛ عن اللحيان. والف1ل}ق' والف%ل1يق' والف%ل1يق%ة

وال}م.ف}ل%ق%ة� الف%ي\ل%ق' والف%ل%قى، كله: الداهية والمر العجب؛ قال أ%بو
ح.ي_ة النميي:

وقالت: إنا الف%ل%قى، فأ%ط}ل1ق\
على الن_ق%د1 الذي معك الص>رارا

والعرب تقول: يا ل%ل}ف%ل1يقة. وك%ت1يبة ف%ي\ل%ق: شديدة شبهت بالداهية،
وقيل: هي الكثية السلح؛ قال أبو عبيد: هي اسم للكتيبة. قال ابن سيده:

وليس هذا بشيء. التهذيب: الق%ي\ل%ق اليش العظيم؛ قال الكميت:
ف ح.و\مة الق%ي\ل%ق, ال%أ}واء3 إذ نزلت\



ق%س\راv، وه.ي\ض.ل�ها ال%ش\خاش إذ نزلوا
وامرأ%ة ف%ي\ل%ق: داهية صخابة؛ قال الراجز:

قلت': ت.ع.ل�ق\ ف%ي\ل%قاv ه.و\ج.ل�،
ع.ج_اجةv ه.ج_اجةv ت.أ%ل�

وجاء بالف1ل}ق, أي بالداهية؛ عن اللحيان. وجاء4 بع'ل%ق. ف�ل%ق. أي بعجب
عجيب. وقد أ%ع\ل%ق}ت وأ%ف}ل%ق}ت واف}ت.4ل%ق}ت أي جئت بع'ل%ق ف�ل%ق.، وهي
الداهية، ل ت'ج\رى. وأ%ف}ل%ق. واف}ت.ل%ق. بالعجب: أتى به؛ عن اللحيان؛

وأ%نشد ابن السكيت لسويد بن ك�راع الع'ك}لي�، وكراع اسم أ�مه واسم أ%بيه
ع'م.ي\ر:

،Dم'د\ل%ه,م_ة Dإذا ع.ر.ض.ت\ داو,ية
وغ%ر_د. حاد1يها ف%ر.ي\ن. با ف1ل}قا

قال ابن ال4نباري: أراد عملن با سياv عجباv. والف1ل}ق الع.ج.ب أي
عملن با داهية من شدة سيها، والف%ر\ي': العمل اليد الصحيح، والفراء

الفساد، وغ%ر_د.: طر_ب ف ح'دائه1، وع.ر_د: ج.ب'ن عن السي؛ قال القال:
رواية ابن دريد غ%ر_د، بغي معجمة، ورواية ابن العراب ع.ر_د، بعي

مهملة، وأنكر ابن دريد هذه الرواية.
ويقال: م.ر_ ي.ف}ت.ل1ق' بالع.ج.ب أي يأ}ت بالعجب. ويقال: أ%ف}ل%ق.

فلنD اليوم وهو ي'ف}ل1ق' إذا جاء بعج.ب. وشاعر م'ف}ل1ق¬: ميد، منه، ييء
بالعجائب ف شعره. وأ%ف}ل%ق. ف المر إذا كان حاذقاv به. ومر_

ي.ف}ت.ل1ق' ف ع.د\وه أي يأ}ت بالعجب من شدته. وق�ت1ل% فلن أ%ف}ل%ق. ق1ت\ل%ة{ أي
أشد� ق1ت\ل%ة{. وما رأ%يت سياv أ%ف}ل%ق. من هذا أي أ%بعد؛ كلها عن

اللحيان.
ابن ال4عراب: جاء فلنD بالف}ل}قان1 أي بالكذب الصeر.اح، وجاء فلن

بالسeم.اق مثله.
والف%ل1يق': ع1ر\ق ف الع.ض'د يري على العظم إل ن'غ\ض, الكتف، وقيل:

هو الطمئن ف ج,ر.ان1 البعي عند م.ج\رى اللقوم؛ قال أبو ممد
الفقعسي:بكل ش.ع\ش.اع� كج,ذ}ع, ال�ز\د.ر,ع\،

ف%ل1يق�ه' أ%ج\ر.د' كالرeم\ح, الض_ل1ع\،
جد_ بإل}هاب� كت.ض\ر,ي الض_ر,ع\

والف%ليق': باطن عنق البعي ف موضع اللقوم؛ قال الشماخ:



وأ%ش\ع.ث و.ر_اد الث�ن.ايا كأ%نه،
إذا اج\ت.از. ف ج.و\ف الف%لة، ف%ل1يق'

وقيل: الف%ل1يق' ما بي الع1ل}باو.ي\ن, وهو أن ي.ن\ف%ل1ق. الو.ب.ر' بي
الع1ل}باو.ي\ن، قال: ول يقال ف النسان. وف النوادر: ت.ف%ي\ل%م الغلم

وت.ف%ي\ل%ق. وت.ف%ل�ق وح.ث1ر إذا ضخم وسن.
وف حديث الدجال وصفته: رجل ف%ي\ل%ق¬؛ قال الزهري: هكذا رواه القتيب

ف كتابه بالقاف، وقال: ل أ%عرف الف%ي\ل%ق. إل الك%ت1يبة العظيمة، قال:
فإن كان جعله ف%ي\ل%قاv لعظمه فهو و.ج\ه¬ إن كان مفوظاv، وإل فهو
الف%ي\ل%م'، باليم، يعن العظيم من الرجال. قال أ%بو منصور: والف%ي\ل%م

والف%ي\ل%ق العظيم من الرجال، ومنه ت.ف%ي\ل%ق. الغلم وت.ف%ي\ل%م بعن واحد؛
الف%ي\ل%ق' العظيم وأصله الكتيبة العظيمة، والياء زائدة.
ورجل م1ف}لق: دنء رديء ف%س\لD ر.ذ}لD قليل الشيء.

وخليته ب,فالق%ة1 الو.ر,ك1ة1: وهي رملة، وف التهذيب: خليته بف%ال1ق
الو.ر\كاء3 وهي رملة.

والف�ل�ي\ق'، بالضم والتشديد: ضرب من ال%و\خ يت.ف%ل�ق' عن ن.واه'،
والف%ل�ق منه الفف.

والف%ي\ل1ق': اليش، والمع الف%ي.ال1ق'. وف حديث الشعب: وسئل عن
مسأ%لة فقال: ما يقول فيها هؤلء ال%ف%اليق'؟ هم الذي ل مال لم، الواحد
م1ف}لق كال%ف%اليس، شبه إف}لسهم من العلم وعدمه عندهم بال%ف%اليس من

الال.
وف%ال1ق: اسم موضع بغي تعريف، وف الكم:

والف%ال1ق' اسم موضع؛ قال:
حيث ت.ح.ج_ى م'ط}ر,ق¬ بالفال1ق,

@فنق: الف%ن.ق' والف�ناق' والت_ف%نeق، كله: الن_ع\مة ف العيش.
والت_ف%نeق: الت_ن.عeم كما ي'ف%ن>ق' الصب_ ال�ت\ر.ف. أ%هل�ه. وت.ف%ن_ق

الرجل أي تنعم. وف%ن_ق%ه' غيه ت.ف}ن,يقاv وف%ان.قه' بعن أي ن.ع�مه؛
وعيش م'فان,ق¬؛ قال عدي ابن زيد يصف الواري بالن_ع\مة:

زان.ه'ن_ الشeف�وف، ي.ن\ض.ح\ن. بال1س\ـ
ك، وعيش¬ م'ف%ان,ق¬ وح.ر,ير'

وال�ف%ن_ق: ال�ت\ر.ف؛ قال:



،vم'ف%ن_قا vل ذ%ن\ب. ل كنت ام\رأ
أ%غ}ي.د. ن.و_ام. الضeحى غ%ر.3و\ن.ق%ا

الغ.ر.و\ن.ق': ال�ن.ع_م. وجارية ف�ن'ق وم1ف}ناق: جسيمة حسنة ف%ت1ي_ة
م'ن.ع_مة. الصعمي: وامرأ%ة ف�ن'ق قليلة اللحم، قال شر: ل أ%عرفه ولكن

الف�ن'ق ال�ن.ع_مة. وف%ن_قها: نع_مها؛ وأ%نشد قول العشى:
ه1ر\ك%و\ل%ةD ف�ن'ق¬ د'ر\م¬ م.راف1ق�ها

قال: ل تكون د'ر\م¬ م.رافقها وهي قليلة اللحم، وقال بعضهم: ناقة ف�ن'ق
إذا كانت ف%ت1ي_ة ل%ح1يمةv سينة، وكذلك امرأ%ة ف�ن'ق إذا كانت عظيمة

حسناء؛ قال رؤبة:
م.ض\ب'ورةD ق%ر\و.اء� ه1ر\جاب¬ ف�ن'ق\

وقيل ف قول رؤبة:
ت.ن.ش_ط%ت\ه' كل© ه1ر\جاب� ف�ن'ق\

قال ابن بري: وصواب إنشاده على ما ف رجزه:
ت.ن.ش\ط%ت\ه' كل© م'غ\لة1 الو.ه.ق\،

م.ض\بور.ةD ق%ر\و.اء� هر\جاب¬ ف�ن'ق\،
مائ1ر.ةD الض_ب\ع.ي\ن, م1ص\لب' الع'ن'ق\

ويقال: امرأ%ة م1ف}ناق أ%يضاv؛ قال ال4عشى:
ل%ع'وب غ%ر,ي.رة م1ف}ناق

والف�ن'ق: الف%ت1ي�ة الضخمة. قال ابن ال4عراب: ف�ن'ق كأ%نا ف%ن,يق¬
�أ%ي جل فحل. والف%ن,يقة�: الرأ%ة ال�ن.ع_مة. أبو عمرو: الف%ن,يقة

الغ1ر.ارة�، وجعها ف%ن.ائق؛ وأ%نشد:
كأ%ن ت.ح\ت. الع'ل}و, والف%ن.ائ1ق,،

من طوله، ر.ج\ماv على ش.واه1ق,
ويقال: ت.ف%ن_ق}ت ف أ%مر كذا أ%ي ت.أ%ن_ق}ت' وت.ن.ط�ع\ت، قال:

وجارية ف�ن'ق جسيمة حسنة ال%ل}ق، وجل ف�ن'ق وف%ن,يق¬ م'كر\م. م'ود.ع
للف1ح\ل%ة؛ قال أ%بو زيد: هو اسم من أ%سائه، والمع ف�ن'ق وأ%ف}ن.اق. وف حديث

عمي بن أ%ف}ص.ى ذكر الف%ن,يق؛ هو الفحل الكرم من ال3بل الذي ل ي'ر\كب
ول ي'ه.ان لكرامته عليهم؛ ومنه حديث الارود: كالفحل الف%ن,يق,؛ وف

حديث الجاج لا حاصر ابن الزبي بكة ونصب ال%ن\ج.ن,يق.:
خ.ط9أرة كال%مل% الف%ن,يق



والمع أ%ف}ناق وف�ن'ق¬ وف1ناق¬، وقد ف�ن>ق.. وجارية ف�ن'ق¬: م'ف%ن_قة
م'ن.ع�مة ف%ن_ق%ها أ%هلها ت.ف}نيقاv وف1ناقاv. والف%ن,يق': الفحل

ال�ق}رم. ل يركب لكرامته على أ%هله. والف%ن,يقة�: وعاء أصغر من الغ1رارة،
وقيل: هي الغ1رارة� الصغية.

@فنتق: قال الفراء: سعت أ%عرابي�اv من قضاعة يقول ف�ن\ت'ق للف�ن\دق'،
وهو الان.

@فندق: الف�ن\دق': الان فارسي؛ حكاه سيبويه. التهذيب: الف�ن\دق' ح.م\ل
شجرة م'د.ح\رج. كالب'ن\دق يكسر عن لب كالف�ستق، قال: والف�ن\دق' بلغة أ%هل

الشام خان من هذه الانات الت ينزلا الناس ما يكون ف الط©رق'
وال%د.ائن. الليث الف�ن\د.اق' هو صحيفة الساب، قال ال4صمعي: أ%حسبه

.vمعربا
@فهق: الف%ه\قة�: أ%ول ف%ق}رة من العنق تلي الرأس، وقيل: هي م'ر.ك}ب'

الرأس ف العنق. ابن ال4عراب: الف%ه\قة م.و\ص1ل� العنق بالرأس، وهي آخر
خ.رز.ة{ ف العنق. والف%ه\قة�: عظم عند فائق الرأس مشرف على الل�هاة،

والمع من كل ذلك ف1ه.اق¬، وهو العظم الذي يسقط على اللهاة فيقال ف�ه,ق.
الصب؛ قال رؤبة:

قد ي.ج.أ� الف%ه\ق%ة% حت ت.ن\د.ل1ق\
أ%ي ي.ج.أ� الق%فا حت تسقط الف%ه\قة� من باطن. والفهقة: عظم عند

م'ر.ك�ب العنق وهو أ%ول الف%ق%ار؛ قال القلخ:
وت'ضر.ب' الف%ه\ق%ة� حت ت.ن\دل1ق\

وف%ه.ق}ت' الرجل% إذا أ%صبت ف%ه\ق%ته'؛ قال ثعلب: أ%نشدن ال4عراب:
قد ت'وج.أ� الف%ه\قة� حت ت.ن\د.ل1ق'،

من م.و\ص1ل, الل�ح\يي ف خ.ي\ط الع'ن'ق\
وف�ه,ق. الصبe: سقطت ف%ه\قت'ه عن ل%هاته، قال الصمعي: أصل الف%ه\ق,
المتلء، فمعن ال�ت.ف%ي\هق الذي يتوسع ف كلمه وي.ف}ه.ق' به فمه. وف

الديث: إن أبغضكم إل� الث�رثارو'ن ال�ت.ف%ي\ه,ق�ون قيل: يا رسول
ال، وما ال�ت.ف%ي\ه,ق�ون؟ قال: التكبون، وهو ي.ت.ف%ي\هق' ف كلمه؛

وتفسي الديث هم الذين يتوسعون ف الكلم ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من
الف%ه\ق وهو المتلء والتساع. يقال: أف}ه.ق}ت' الناء ف%ف%ه,ق. ي.ف}ه.ق'

ف%ه\قاv. وف حديث جابر: فنزعنا ف الوض حت أ%ف}ه.ق}نا. وف حديث علي،



عليه السلم: ف هواء م'ن\ف%ت1ق وجو� م'ن\ف%ه,ق؛ وقال العشى:
،Dح.ل9ق, ج.ف}ن.ة�ت.ر'وح' على آل ال
كجاب,ية1 الشيخ الع1راقي� ت.ف}ه.ق'

يعن المتلء. الفراء: بات صب,يeها على ف%ه.ق� إذا امتل4 من اللب.
وت.ف%ي\هق. ف كلمه: توس_ع وتنط�ع. وف%ه,ق. الغدير بالاء ي.ف}ه.ق'
ف%ه\قاv: امتل4. وأ%ف}ه.ق%ه': مل4ه. وأف}حق%ه': كأف}هق%ه' على البدل؛

وأنشد يعقوب لعراب اختلعت منه امرأته واختارت زوجاv غيه فأ%ضر_ها وضي�ق
عليها ف العيشة، فبلغه ذلك فقال يهجوها ويعيبها با صارت إليه من

الشقاء:ر.غ}ماv وت.ع\ساv للش_ري الص_ه\ص.ل1ق\
كانت ل%د.ي\نا ل ت.بيت' ذا أ%ر.ق\،

ول ت.ش.ك�ى خ.م.صاv ف ال�ر\ت.ز.ق\،
ت'ض\حي وت'م\سي ف نعيم� وف%ن.ق\

ل ت.خ\ش. عندي ق%ط© ما إل� الس_ن.ق\،
فالر_س\ل� د.رÒ، والناء� م'ن\ف%ه,ق\

الشري: ال�ف}ضاة، وما ههنا زائدة؛ أ%راد ل تش عندي قط إل الس_ن.ق.
وهو شبه الب.ش.م يعتري من كثرة شرب اللب، وإنا عي_رها با صارت إليه

بعده. والف%ه.ق' والف%ه\ق: اتساع كل شيء� ينبع منه ماء أو دم. وطعنة
فاهق%ةD: ت.ف}ه.ق' بالدم. وت.ف%ي\ه.ق. ف الكلم: توسع، وأصله الف%ه\ق' وهو

المتلء كأنه مل4 به فمه. والفاه1ق%ة�: الطعنة الت ت.ف}ه.ق بالدم أي
تتصبب وان\ف%ه.قت الطعنة والعي وال%ث}ع.ب' وت.ف%هÝق، كله: اتسع. ابن

العراب: أرض ف%ي\هق وف%ي\ح.ق¬، وهي الواسعة؛ قال رؤبة:
وإن ع.ل%و\ا من ف%ي\ف1 خ.ر\ق� ف%ي\هق%ا

أل}قى به الل� غديراv د.ي\س.ق%ا
وان\ف%ه.ق. الشيء�: اتسع؛ وأنشد:

وان\ش.ق_ عنها ص.ح\ص.حان� ال�ن\ف%ه,ق\
قال: ومنه يقال ت.ف%ي\هق. ف الكرم وت.ف%ه_ق. أي توسع فيه وتنط�ع؛ قال

الفرزدق:
ت.ف%ي\ه.ق. بالع1راق أبو ال�ث%ن_ى،
وع.ل�م قوم.ه' أكل% ال%ب,يص,

الزهري: ان\ف%ه.قت العي وهي أرض ت.ن\ف%ه,ق' م1ياهاv ع1ذاباv؛ قال



الشاعر:
وأط}ع.ن' الط�ع\ن.ة الن_ج\لء4 عن ع'ر'ض�،

ت.ن\قي ال%ساب,ي. بالر\باد والف%ه.ق,
والف%ي\ه.ق': الواسع من كل شيء. ومفازة ف%ي\ه.ق: واسعة. يقال: هو

ي.ت.ف%ي\ه.ق' علينا بال غيه. قال قرة بن خالد: سئل عبد ال بن غن عن
vت.ف%خ�م التفت�ح التبختر. وف حديث: أن رجل�ال�ت.ف%ي\ه,ق فقال: هو ال

يرج من النار في'د\ن من النة ف%ت.ت.ف%ه_ق له أي تتفت_ح وتتسع.
والف%ي\ه.ق': البلد الواسع. ورجل م'تف%ي\هق: متفتح بالب.ذ%خ متسع. ابن العراب:

كل شيء توسع فقد ت.ف%ه�ق. وبئر مف}هاق: كثية الاء؛ قال حسان:
على كل9 م1ف}هاق� خ.س3يف{ غ�ر'وب'ها،

ت'ف%ر_غ ف ح.و\ض من الاء أس\ج.ل
الغ'روب ههنا: ماؤها. وت.ف%ي\هق ف مشيته: تبختر، وت.ف%ي'حق ك%ت.ف%ي\هق

على البدل. وال�ن\ف%ه,ق': الواسع؛ وأنشد:
والع1يس' فوق لح1ب م'ع.ب_د1،

غ�ب\ر, ال%صى م'ن\ف%ه,ق� عم.ر_د1
وف%ه,ق. الناء� بالكسر، ي.ف}ه.ق' ف%ه\قاv وف%ه.قاv إذا امتل4 حت

يتصبب. وأف}ه\ق}ت السقاء: ملته.
@فوق: ف%و\ق': نقيض تت، يكون اساv وظرفاv، مبن، فإذا أvضيف أvعرب،
وحكى الكسائي: أ%ف%و\ق. تنام أ%م أ%سف%ل%، بالفتح على حذف الضاف وترك

البناء، قوله تعال: إن ال ل يستحي أن يضرب مثلv م�ا بعوضةv فما ف%و\ق%ها؛
قال أبو عبيدة: فما دونا، كما تقول إذا قيل لك فلن صغي تقول وف%و\ق.

ذلك أي أصغر من ذلك؛ وقال الفراء: فما ف%و\ق%ها أي أعظم منها، يعن
الذ©باب والع.ن\كبوت. الليث: الف%و\ق. نقيض التحت، فمن جعله صفة كان سبيله

النصب كقولك عبد ال ف%و\ق. زيد{ لنه صفة، فإن صيته اساv رفعته فقلت
فوق�ه رأس'ه، صار رفعاv ههنا لنه هو الرأس نفسه، ورفعت كل� واحد منهما

بصاحبه الف%و\ق' بالرأس، والرأس' بالف%و\ق,. وتقول: ف%و\ق%ه'
ق%ل%ن\س'وت'ه'، نصبت الف%و\ق. لنه صفة عي الق%ل%ن\س'وة، وقوله تعال: فخر_ عليهم

السقف من ف%و\ق1ه,م\، ل تكاد تظهر الفائدة ف قوله من ف%و\ق1ه,م\ لن
،vعليهم قد تنوب عنها. قال ابن جن: قد يكون قوله من ف%و\ق1ه,م هنا مفيدا

vوذلك أن قد تستعمل ف الفعال الشاقة الستثقلة ع.لى، تقول قد س1ر\نا عش\را



وب.قي.ت\ علينا ليلتان، وقد حفظت القرآن وبقيت ع.ل%ي_ منه سورتان، وقد
صمنا عشرين من الشهر وبقي علينا عشر، وكذلك يقال ف العتداد على النسان

بذنوبه وق�ب\ح أفعاله: قد أ%خرب علي� ض.ي\ع.ت وأع\ط%ب. علي_ ع.واملي،
فعلى هذا لو قيل فخر_ عليهم السقف ول ي'ق%ل} من فوقهم، لاز أن يظن به

أنه كقولك قد خربت عليهم دارهم، وقد هلكت عليهم مواشيهم وغللم، فإذا
قال من فوقهم زال ذلك العن التمل، وصار معناه أنه سقط وهم من تته،

فهذا معنÝ غي' الول، وإنا اط9رد.ت\ على ف الفعال الت قدمنا ذكرها مثل
خربت عليه ض.ي\ع.ت'ه، وبطلت عليه ع.وامله' ونو ذلك من حيث كانت ع.لى ف

الصل للستعلء، فلما كانت هذه الحوال ك�ل%فاv وم.شاق_ تفض' النسان
وت.ض.ع'ه وتعلوه وت.ت.ف%ر_ع'ه حت يضع لا وي.خ\نع لا ي.ت.س.د_اه

منها، كان ذلك من مواضع ع.لى، أل تراهم يقولون هذا لك وهذا عليك؟
فت.س\تعمل اللم فيما ت'ؤث1ره' وعلى فيما تكرهه؛ قالت النساء:

س.أح\م1ل� ن.ف}سي على آل%ة{،
فإم_ا ع.ل%ي\ها وإم_ا ل%ها

وقال ابن حلزة:
فل%ه' هنال1ك.، ل ع.ل%ي\ه1، إذا

د.ن,ع.ت\ نفوس' القوم, للت_ع\س,
فم1ن\ هنا دخلت على هذه ف هذه الفعال. وقوله تعال: لكلوا من فوقهم
ومن تت أرجلهم؛ أراد تعال: لكلوا من ق%ط}ر السماء ومن نبات الرض،
وقيل: قد يكون هذا من جهة التوسعة كما تقول فلن ف خي من ف%ر\ق1ه1 إل

ق%د.مه. وقوله تعال: إذ جاؤوكم من ف%و\ق1كم ومن أس\ف%ل% منكم؛ ع.ن الحزاب
وهم قريش وغ%ط%فان وبنو ق�ر.يظة� قد جاءتم من ق%وقهم وجاءت قريش وغط%فان

من ناحية مكة من أسفل منهم.
وفاق. الشيء4 ف%و\قاv وف%واقاv: عله'. وتقول: فلن ي.ف�وق. قومه أي

يعلوهم، ويفوق سطحاv أي يعلوه. وجارية فائ1قةD: فاق%ت\ ف المال. وقولم ف
الديث الرفوع: إنه ق%س.م الغنائم يوم بدر عن ف�واق� أي قسمها ف قدر

ف�واق, ناقة{، وهو قدر ما بي اللبتي من الراحة، تضم فاؤه وتفتح، وقيل:
أراد التفضيل ف القسمة كأنه جعل بعضهم أف}وق. من بعض� على قدر غ%نائهم

وب.لئهم، وعن ههنا بنزلتها ف قولك أعطيته عن ر.غ}ب.ة{ وط1يب, نفس، لن
الفاعل وقت إنشاء الفعل إذا كان متصفاv بذلك كان الفعل صادراv عنه ل



مالة وماوزاv له؛ وقال ابن سيده ف الديث: أرادوا التفضيل وأنه جعل بعضهم
فيها ف%و\ق بعض على قدر غنائهم يومئذ؛ وف التهذيب: كأنه أراد ف%ع.ل ذلك

ف قدر ف�واق ناقة، وفيه لغتان: من ف%واق وف�واق. وفاق. الرجل صاحبه:
عله وغلبه وف%ض.ل%ه'. وفاق. الرجل أصحابه ي.ف�وقهم أي علهم بالشرف. وف
الديث ح'ب�ب إل9 المال حت ما أ�حب أن ي.ف�وقن أحد بش1راك نعل؛ ف�ق}ت

فلناv أي صرت خياv منه وأعلى وأشرف كأنك صرت ف%و\قه ف الرتبة؛ ومنه
الشيء الفائق' وهو اليد الالص ف نوعه؛ ومنه حديث حني:

فما كان ح1ص\ن¬ ول ح.اب,س¬
ي.ف�وقان1 م1ر\د.اس. ف م.ج\م.ع,

وف%اق. الرجل� ف�و.اقاv إذا شخصت الريح من صدره. وفلن ي.ف�وق بنفسه
ف�ؤوقاv إذا كانت نفسه على الروج مثل ي.ر,يق' بنفسه. وف%اق. بنفسه

ي.ف�وقعند الوت ف%وقاv وف�ؤوقاv: جاد، وقيل: مات.
ابن العراب: الف%و\ق نفس الوت. أبو عمرو: الف�وق الطريق الول،

والعرب تقول ف الدعاء: رجع فلن إل ف�وقه أي مات؛ وأنشد:
ما بال� ع1ر\سي ش.ر,ق%ت\ ب,ريق1ها،
ث�م_ت. ل ي.رج,ع\ لا ف ف�وق1ها؟

أي ل يرجع ريقها إل مراه. وف%اق. ي.ف�وق ف�ؤوقاv وف�واقاv: أ%خذه
الب.ه.ر'. والف�واق': ترديد الش_ه\قة العالية. والف�واق: الذي يأخذ

النسان1 عند النزع، وكذلك الريح الت ت.ش\خ.ص' من صدره، وبه ف�واق؛ الفراء:
يمع الف�واق أف1يق%ةv، والصل أف}و,ق%ة فنقلت كسرة الواو لا قبلها فقلبت

ياء لنكسار ما قبلها؛ ومثله: أقيموا الصلة؛ الصل أق}و,م'وا فألقوا حركة
الواو على القاف فانكسرت وقلبوا الواو ياء لكسرة القاف فق�ر,ئ%ت\

أقيموا، كذلك قولم أف1يقة. قال: وهذا ميزان واحد، ومثله م'صيبة كانت ف الصل
م'ص\وب,ة وأف}و,ق%ة مثل جواب وأج\و,بة. والف�و.اق والف%و.اق: ما بي

اللبتي من الوقت لنا تلب ث ت'ت\ر.ك س'و.يعةv ي'رضعها الف%صيل لت.د1ر�
ث تلب. يقال: ما أقام عنده إل ف�و.اقاv. وف حديث علي: قال له السي

يوم صفYي: أن\ظ1ر\ن ف�و.اق ناقة أي أخ>رن قدر ما بي اللبتي. وفلن
يفوق بنفسه ف�ؤوقاv إذا كانت نفسه على الروج. وف�و.اق الناقة وف%واقها:

رجوع اللب ف ضرعها بعد حلبها. يقال: ل تنتظره ف�و.اق ناقة، وأقام
ف�و.اق ناقة، جعلوه ظرفاv على السعة. وف�و.اق الناقة وف%واقها: ما بي



اللبتي إذا فتحت. يدك، وقي: إذا قبض الالب على الض_ر\ع ث أرسله عند
اللب. وفيق%ت'ها: در�تا من الف�واق، وجعها فيق¬ وف%يق¬، وحكى كراع ف%ي\ق%ة%

الناقة، بالفتح، ول أدري كيف ذلك. وف%اق%ت الناقة بد1ر�تا إذا
أرسلت\ها على ذلك. وأف%اق%ت1 الناقة ت'ف1يق إفاقةv أي اجتمعت الف1يقة� ف ضرعها،

وهي م'ف1يق وم'ف1يقةD: د.ر� لبنها، والمع م.ف%اويق. وف%و�ق%ها أهل�ها
واس\ت.ف%اقوها: ن.ف�سوا حلبها؛ وحكى أبو عمرو ف الزء الثالث من نوادره

:vبعد أن أنشد لب اليثم التغلب يصف ق1سي�ا
لنا مسائح' ز'ور¬، ف م.راك1ض1ها
ل1ي¬، وليس با و.ه\ي¬ ول ر.ف%ق'
ش'د_ت بكل ص'ه.اب� ت.ئ1ط© به،
كما ت.ئ1ط© إذا ما ر'د_ت1 الف�ي'ق'

قال: الف�ي'ق جع م'ف1يق وهي الت يرجع إليها لبنها بعد اللب، وذلك
أنم يلبون الناقة ث يتركونا ساعة حت تفيق. يقال: أف%اق%ت الناقة
فاح\ل�ب\ها. قال ابن بري: قوله الف�ي'ق جع م'ف1يق� قياسه جع ف%ي'وق أو
ف%ائق�. وأفاق%ت1 الناقة� واس\ت.ف%اقها أهل�ها إذا ن.ف�سوا حلبها حت تتمع

د1ر�تا. والف�واق. والف%و.اق: ما بي اللبتي من الوقت، والف�واق ثائب
اللب بعد رضاع أو حلب، وهو أن ت'ح\لب ث ت'ت\رك ساعة حت ت.د1ر�؛ قال

الراجز:
أ%ل غلم¬ ش.ب_ من ل1د.ات1ها،

م'عاو,د¬ لش'ر\ب, أف}و,ق%ات1ها
أف}و,قات¬: جع أف}وق1ة{، وأف}وقةD جع ف�و.اق�. وقد فاق%ت\ ت.ف�وق'

ف�و.اقاv وف1يقةv؛ وكلما اجتمع من الف�واق د1ر_ةD، فاسها الف1يقة�. وقال
ابن العراب: أفاقت1 الناقة� ت'ف1يق' إفاقةv وف�و.اقاv إذا جاء حي

حلبها. ابن شيل: الفاقة� للنافة أن ت.ر,د. من الرعي وت'ت\رك ساعة حت تستريح
وتفيق، وقال زيد بن ك�ث}وة: إفاقة� الد>رة رجوعها، وغرار'ها ذهابا.
يقال: اس\ت.ف1ق, الناقة% أي ل تلبها قبل الوقت؛ ومنه قوله: ل ت.س\ت.ف1ق\

vمن الشراب أي ل تشربه ف الوقت، وقيل: معناه ل تع.ل} لشربه وقتا
إنا تشربه دائماv. ابن العراب: ال�ف%و_ق' الذي ي'ؤخ.ذ قليلv قليلv من

مأكول أو مشروب. ويقال: أفاق. الزمان� إذا أخصب بعد ج.د\ب؛ قال العشى:
ال�ه,ي,ني. ما ل%ه'م\ ف زمان الس\ـ



سوء3، حت إذا أف%اق. أف%اق�وا
يقول: إذا أفاق. الزمان� بال1ص\ب أفاق�وا من نر البل. وقال نصي:

يريد إذا أفاق. الزمان� سهم1ه ليميهم بالقحط أفاق�وا له س1هامهم بنحر
البل.وأف%او,يق' السحاب: مطرها مرة بعد مرة. والفاويق': ما اجتمع من الاء

ف السحاب فهو ي'مطر ساعة بعد ساعة؛ قال الكميت:
فبات.ت\ ت.ث1جe أفاو,يق�ها،

س1جال% الن>طاف1 عليه غ1ز.ار.ا
أي تثجe أفاويق�ها على الثور الوحشي كسجال النطاف؛ قال ابن سيده: أراهم

ك%س_ر'وا ف�وقاv على أ%ف}واق� ث كس�روا أف}واقاv على أفاو,يق.. قال
أبو عبيد ف حديث أب موسى الشعري وقد تذاكر هو ومعاذ قراءة% القرآن فقال

أبو موسى: أما أنا فأ%ت.ف%و_ق�ه ت.ف%وeق. الل�قوح؛ يقول ل أقرأ جزئي
برة ولكن أقرأ منه شيئاv بعد شيء ف آناء الليل والنهار، مشتق من ف�و.اق

الناقة، وذلك أنا ت'حلب ث تترك ساعة حت تدر� ث تلب، يقال منه: فاقت
ت.ف�وق ف�واقاv وف1يقةv؛ وأنشد:

فأض\ح.ى ي.س'حe الاء4 من كل ف1يقة{
والفي,قة�، بالكسر: اسم اللب الذي يتمع بي اللبتي، صارت الواو ياء

لكسرة ما قبلها؛ قال العشى يصف بقرة:
حت إذا ف1يقة ف ضرعها اج\ت.م.ع.ت\،

جاءت لت'ر\ض1ع ش1ق_ الن_ف}س,، لو ر.ض.عا
وجعها فيق¬ وأف}واق¬ مثل ش1ب\ر وأشبار، ث أفاو,يق'؛ قال ابن ه.م�ام

السلول:
وذ%مeوا ل%ن.ا الدeن\يا، وهم ي.ر\ض.ع'ونا

�أفاو,يق.، حت ما ي.د1رe لا ثع\ل
قال ابن بري: وقد يوز أن تمع ف1يقةD على ف1يق�، ث تمع ف1ي.ق¬ على

أف}واق�، فيكون مثل ش1يع.ة{ وأ%ش1ي.اع�؛ وشاهد أفواق قول الشاعر:
ت.ع\تاد'ه' ز.ف%ر.ات¬ حي ي.ذ}كر'ها،
ي.س\ق1ين.ه' بكؤوس الوت أف}واقا

وف%و_ق}ت' الفصيل أي سقيته اللب ف�واقاv ف�واقاv. وت.ف%و_ق. الفصيل
إذا شرب اللب كذلك؛ وقوله أنشده أبو حنيفة:

ش'د_ت بكل ص'ه.اب¼ ت1ئ1ط© به،



كما ت.ئ1ط© إذا ما ر'د_ت1 الف�ي'ق'
فسر الف�ي'ق. بأنا البل الت يرجع إليها لبنها بعد اللب، قال:

والواحدة م'ف1يق¬؛ قال أبو السن: أما الف�ي'ق' فليست بمع م'ف1يق لن ذلك إنا
يمع على م.ف%اوق ومف%او,يق، والذي عندي أنا جع ناقة ف%ووق، وأصله

ف�و'ق¬ فأبدل من الواو ياء استثقالv للضمة على الواو، ويروى الف1ي.ق'، وهو
أقيس، وقوله تعال: ما لا من ف%و.اق�؛ فسره ثعلب فقال: معناه من

ف%ت\ر.ة{، قال الفراء: ما لا من ف%و.اق�، يقرأ بالفتح والضم، أي ما لا من راحة
�ول إفاقة ول نظرة، وأصلها من الفاقة ف الرضاع إذا ارتضعت الب.ه\مة

أ�م_ها ث تركتها حت تنزل شيئاv من اللب فتلك الفاقة الف%واق'. وروي
عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه قال: عيادة الريض ق%د\ر' ف�و.اق,

ناقة{. وتقول العرب: ما أقام عندي ف�واق. ناقة{، وبعض يقول ف%و.اق ناقة
vبعن الفاقة كإفاقة1 ال%غ\ش1ي� عليه؛ تقول: أف%اق. ي'ف1يق' إف%اق%ة

وف%واقاv؛ وكل مغشي¼ عليه أو سكران معتوه{ إذا انلى ذلك عنه قيل: قد أفاق.
واس\ت.ف%اق.؛ قالت النساء:

ه.ر,يقي من د'وموعك واس\ت.فيقي * وص.باv إن أ%طق}ت1 ولن ت'ط1يقي
قال أبو عبيدة: من قرأ من ف%و.اق�، بالفتح، أراد ما لا من إفاقة{ ول

راحة، ذهب با إل إفاقة الريض، ومن ضمها جعلها من ف�و.اق الناقة، وهو ما
بي اللبتي، يريد ما لا من انتظار. قال قتادة: ما لا من فواق من

مرجوع ول م.ث}ن.و,ي�ة{ ول ارتداد. وت.ف%و_ق. شراب.ه': شربه شيئاv بعد
شيء.وخرجوا بعد أفاو,يق من الليل أي بعدما مضى عامة الليل، وقيل: هو كقولك

بعد أقطاع من الليل؛ رواه ثعلب.
وف1يقة� الضحى: أو_لا. وأفاق العليل� إفاقة واس\ت.فاق.: ن.ق1ه، والسم

الف�واق.، وكذلك السكران إذا صحا. ورجل م\ست.فيق: كثي النوم؛ عن ابن
العراب، وهو غريب. وأفاق. عنه النعاس': أقلع.

والف%اقة�: الفقر والاجة، ول فعل لا. يقال من القاف%ة1: إنه
ل�ف}تاق¬ ذو فاقة{. وافتاق الرجل� أي افتقر، ول يقال فاق. وف الديث: كانوا

أهل بيت فاقة{؛ الفاقة�: الاجة والفقر. وال�ف}تاق: التاج؛ وروى الزجاجي
ف أماليه بسنده عن أب عبيدة قال: خرج سامة بن لؤ.ي بن غالب من مكة حت

نزل بع'م.ان وأنشأ% يقول:
:vرسول vوك%ع\با vغا عام1راYب.ل



إن} ن.ف}سي إليهما م'ش\تاق%ة}
إن تكن\ ف ع'م.ان% د.اري، فإن

ماجد¬، ما خرج\ت' من غي ف%اق%ه\
ويروى: فإن غالب� خرجت؛ ث خرج يسي حت نزل على رجل من الز\د1

ف%ق%ر.اه' وبات عنده، فلما أصبح قعد ي.س\ت.نe، فنظرت إليه زوجة الزدي
فأعجبها، فلما رمى سواكه أخذتا فمصتها، فنظر إليه زوجها، فحلب ناقة وجعل ف

حلبا س�اv وقدمه إل سامة، فغمزته الرأة ف%ه.راق. اللب. وخرج يسي،
فيينا هو ف موضع يقال له جوف ال%م1يلة1 ه.و.ت\ ناقته إل ع.ر\ف%جة{

فان\ت.ش.ل%ت\ها وفيها أف}عى فنف%ح.ت\ها، فرمت با على ساق سامة فنهشتها فمات،
فبلغ الزدية فقالت ترثيه:
عي' ب.كYي لسامة% بن, ل�ؤي¼،
عل1ق%ت\ ساق. سامة% الع.ل�ق%ة

ل أر.ى مثل% سامة% بن ل�ؤي¼،
ح.م.ل%ت\ ح.ت\ف%ه' إليه الن�اق%ة

ر'ب_ كأس� ه.ر.ق}ت.ها ابن. لؤي¼،
ح.ذ%ر. الوت، ل تكن م'هراق%ة}

،vرى ت.ر.ك}ت رديئاeوح'د'وس. الس
بعد ج,د¼ وج'ر\أة{ ور.شاق%ة
وتعاطيت م.ف}ر.قاv ب'س.ام�،

وت.ج.ن_ب\ت. قالة الع.و�اق%ة}
وف حديث علي، عليه السلم: إن بن أمية لي'ف%و_قونن ت'راث% ممد

ت.ف}و\ي,قاv أي يعطونن من الال قليلv قليلv. وف حديث أب بكر ف كتاب
الزكاة: من سئل ف%وق%ها فل يعطه أي ل يعطي الزيادة الطلوبة، وقيل: ل

يعطيه شيئاv من الزكاة أصلv لنه إذا طلب ما فوق الواجب كان خائناv، وإذا
ظهرت منه خيانة سقطت طاعته.

والف�وق' من السهم: موضع الو.ت.ر، والمع أف}و.اق وف�و.ق¬. وف حديث
علي، عليه السلم، يصف أبا بكر، رضي ال عنه: كنت. أخفضهم صوتاv وأعلهم

ف�وقاv أي أكثرهم حظ9اv ونصيباv من الدين، وهو مستعار من ف�وق, السهم موضع
الو.ت.ر منه. وف حديث ابن مسعود: اجتمعنا فأم�ر\نا عثمان ول ن.أل� عن

خينا ذا ف�وق� أي ول�ي\ن.ا أعلنا سهماv ذا ف�وق�؛ أراد خينا وأكملنا



تام�اv ف السلم والسابقة والفضل. والف�وق: م.ش.قe رأس السهم حيث يقع
الو.ت.ر، وحرفاة ز.ن.مت.اه'، وهذيل تسمي الز_ن.م.ت.ي, الف�وق%ت.ي,؛

وأنشد:
كأن� الن_ص\ل% والف�وق%ي\ن, منه،

خلل% الرأvس، س1يط% به م'ش1يح'
وإذا كان ف الف�وق, م.ي.ل أو انك1س.ار¬ ف إحدى ز.ن.مت.ي\ه، فذلك السهم

أف}و.ق، وفعله الف%و.ق'؛ وأنشد لرؤبة:
ك%س_ر من ع.ي\ن.ي\ه تقوي الف%و.ق\

والمع أف}و.اق¬ وف�و.ق. وذهب بعضهم إل أن ف�و.قاv جع ف�وقة{؛ وقال
أبو يوسف: يقال ف�وق%ةD وف�و.ق¬ وأف}و.اق، وأنشد بيت رؤبة أيضاv، وقال: هذا

جع ف�وق%ة{، ويقال ف�ق}و.ة وف�قاv، على القلب. ابن العراب:
الف%و.ق%ة� الدباء� الطباء. ويقال للنسان تشخص الريح ف صدره: فاق. ي.ف�وق'
ف�و.اقاv. وف حديث عبد ال بن مسعود ف قوله: إن_ا أصحاب. ممد اجتمعنا

فأم_ر\نا عثمان ول ن.أل� عن خينا ذا ف�وق�؛ قال الصعمي: قوله ذا ف�وق�
يعن السهم الذي له ف�وق¬ وهو موضع الو.ت.ر,، فلهذا خص_ ذا الف�وق.،

وإنا قال خينا ذا ف�وق� ول يقل خينا س.ه\ماv لنه قد يقال له سهم¬، وإن
ل يكن أ�ص\ل1ح ف�وق�ه ول أ�ح\ك1م. عمله'، فهو سهم وليس بتام� كامل�،

حت إذا أ�ص\ل1ح ف�وق�ه وأ�ح\ك1م. عمله' فهو حينئذ سهم ذو ف�وق�، فجعله
عبد ال مثلv لعثمان، رضي ال عنه؛ يقول: إنه خينا سهماv تام�اv ف

السلم والفضل والسابقة، والمع أف}واق¬، وهو الف�وق%ة� أيضاv، والمع
ف�و.ق¬ وف�قاv مقلوب؛ قال الف1ن\د\ الز>م_ان9 ش.ه\ل� بن ش.ي\بان:

ون.ب\لي وف�ق%اها ك%ـ
م.راق1يب, ق%طاv ط�ح\ل,

وقال الكميت:
ومن د'ون1 ذاك. ق1س3يe ال%ن'و

ن1، ل الف�وق' ن.ب\لv ول النeص_ل
أي ليست القوس بف%و\قاء3 الن_

ب\ل وليست ن,بال�ها بف�وق� ول ب,ن'ص_ل� أي بارجة النصال من أرعاظها،
قال: ونصب نبلv على توهم التنوين وإخراج اللم كما تقول: هو حسن¬

و.ج\هاv وكري¬ والداv. والف%و.ق: لغة ف الف�وق. وسهم أف}و.ق': مكسور الف�وق,.



وف الثل: رددته بأف}و.ق. ناصل� إذا أخ\س.س\ت. حظه. ورجع فلن بأف}و.ق.
ناصل� إذا خس حظه أو خاب. ومث%ل للعرب يضرب للطالب ل يد ما طلب: رجع

بأف}و.ق. ناصل� أي بسهم منكسر الف�وق, ل نصل له أي رجع ب.ظð ليس بتمام.
ويقال: ما ب.ل1ل}ت' منه بأف}وق. ناصل�، وهو السهم النكسر. وف حديث

علي�، رضي ال عنه: وم.ن ر.مى بكم فقد ر.مى بأف}و.ق. ناصل� أي رمى بسهم
منكسر الف�وق, ل نصل له. والف}و.ق': السهم الكسور الف�وق,. ويقال:

م.حالةD ف%و\قاء� إذا كان لكل س1ن¼ منها ف�وق%ان1 مثل ف�وق%ي, السهم.
وان\ف%اق. السهم': انكسر ف�وق�ه أو انشق. وف�ق}ت'ه أنا أف�وق�ه: كسرت

ف�وق%ه. وف%و_ق}ت'ه ت.ف}و,يقاv: عملت له ف�وقاv. وأف%ق}ت' السهم
وأوف%ق}ت'ه وأوف%ق}ت' به، كلها على القلب: وضعته ف الو.ت.ر لر\مي به، وف
التهذيب: فإن وضعته ف الوتر لترمي به قلت ف�ق}ت' السهم وأف}و.ق}ته'. وقال

الصمعي: أف%ق}ت' بالسهم وأو\ف%ق}ت' بالسهم،بالباء، وقيل: ول يقال
أو\ف%ق�ت'ه وهو من النوادر. الصمعي: ف%و_ق نبله ت.ف}ويقاv إذا فرضها وجعل لا

أف}واقاv. ابن العراب: الف�وق' السهام الساقطات النeص'ول. وفاق الشيء4
يف�وق�ه إذا كسره؛ قال أبو الربيس:

يكاد ي.ف�وق, ال%ي\س.، ما ل ي.ر'د�ها
أمي' القو.ى من ص'ن\ع, أي\م.ن. حادر

أمي القوى: الزمام، وأي\م.ن': رجل، وحادر: غليظ. والف�وق: أعلى
الفصائل؛ قال الفراء: أنشدن الفضل بيت الفرزدق:

ولكن وج.د\ت' السهم. أه\و.ن% ف�وق�ه'
عليك.، ف%ق%د\ أو\د.ى د.م¬ أنت طالب'ه\

وقال: هكذا أنشدنيه الفضل، وقال: إياك وهؤلء الذين يروونه ف�وق%ة؛ قال
vوقا�أبو اليثم: يقال ش.ن_ة وش1نان وش.ن� وش1ن.ان، ويقال: رمينا ف

واحداv، وهو أن يرمي القوم التمعون رمية بميع ما معهم من السهام، يعن
يرمي هذا رمية وهذا رمية. والعرب تقول: أق}ب,ل} على ف�وق, ن.ب\لك أي

أق}ب,ل} على شأنك وما يعنيك. النضر: ف�وق' الذكر أعله، يقال: ك%م.ر.ةD ذات
ف�وق�؛ وأنشد:

يا أيeها الشيخ' الطويل� ال�وق,،
اغ}م1ز\ بن_ و.ض.ح. الط�ريق

غ%م\ز.ك ب,ال%و\قاء3 ذات1 الف�وق,،



بي م.ن.اط%ي\ ر.ك%ب� ملوق
وف�وق' الر_ح1م: م.ش.ق9ه، على التشبيه.

والف%اق': البان�. وقيل: الزيت الطبوخ؛ قال الشماخ يصف شعر امرأة:
،vقام.ت\ ت'ر,يك. أث1يث% النب\ت1 م'ن\سد1ل

مثل الس.او,د قد م'س>ح\ن. بالفاق,
وقال بعضهم: أراد النفاق وهو الغض من الزيت، ورواه أبو عمرو: قد

ش'د>خن بالفاق,، وقال: الفاق' الصحراء. وقال مرة: هي الرض الواسعة. والفاق'
أيضاv: الشط؛ عن ثعلب، وبيت الشماخ متمل لذلك. التهذيب: الفاق'

ال%ف}نة الملوء4ة طعاماv؛ وأنشد:
ت.ر.ى الضياف. ي.ن\ت.ج,ع'ون% فاقي

السeل%م1يe: شاعر م'ف}ل1ق¬ وم'ف1يق، باللم والياء. والفائق': م.و\صل
العنق ف الرأس، فإذا طال الفائق' طال العنق. واس\ت.ف%اق من مرضه ومن

سكره وأفاق بعن. وف حديث سهل بن سعد: فاست\فاق. رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، فقال: أي\ن. الصبe؟ الس\ت1فاقة�: استفعال من أفاق. إذا رجع إل

ما كان قد شغل عنه وعاد إل نفسه. وف الديث: إ,فاقة� الريض 
(* قوله

«وف الديث إفاقة الريض إل» هكذا ف الصل، وف النهاية بعد قوله وعاد
إل نفسه: ومنه إفاقة الريض). والنون والغشي عليه والنائم. وف حديث

موسى، عليه السلم: فل أدري أفاق. ق%ب\لي أي قام من غ%شي\ته.
الف�واق.، وكذلك السكران إذا صحا. ورجل م\ست.فيق: كثي النوم؛ عن ابن

العراب، وهو غريب. وأفاق. عنه النعاس': أقلع.
والف%اقة�: الفقر والاجة، ول فعل لا. يقال من القاف%ة1: إنه

ل�ف}تاق¬ ذو فاقة{. وافتاق الرجل� أي افتقر، ول يقال فاق. وف الديث: كانوا
أهل بيت فاقة{؛ الفاقة�: الاجة والفقر. وال�ف}تاق: التاج؛ وروى الزجاجي

ف أماليه بسنده عن أب عبيدة قال: خرج سامة بن لؤ.ي بن غالب من مكة حت
نزل بع'م.ان وأنشأ% يقول:
:vرسول vوك%ع\با vغا عام1راYب.ل
إن} ن.ف}سي إليهما م'ش\تاق%ة}

إن تكن\ ف ع'م.ان% د.اري، فإن
ماجد¬، ما خرج\ت' من غي ف%اق%ه\



ويروى: فإن غالب� خرجت؛ ث خرج يسي حت نزل على رجل من الز\د1
ف%ق%ر.اه' وبات عنده، فلما أصبح قعد ي.س\ت.نe، فنظرت إليه زوجة الزدي

فأعجبها، فلما رمى سواكه أخذتا فمصتها، فنظر إليه زوجها، فحلب ناقة وجعل ف
حلبا س�اv وقدمه إل سامة، فغمزته الرأة ف%ه.راق. اللب. وخرج يسي،

فيينا هو ف موضع يقال له جوف ال%م1يلة1 ه.و.ت\ ناقته إل ع.ر\ف%جة{
فان\ت.ش.ل%ت\ها وفيها أف}عى فنف%ح.ت\ها، فرمت با على ساق سامة فنهشتها فمات،

فبلغ الزدية فقالت ترثيه:
عي' ب.كYي لسامة% بن, ل�ؤي¼،
عل1ق%ت\ ساق. سامة% الع.ل�ق%ة

ل أر.ى مثل% سامة% بن ل�ؤي¼،
ح.م.ل%ت\ ح.ت\ف%ه' إليه الن�اق%ة

ر'ب_ كأس� ه.ر.ق}ت.ها ابن. لؤي¼،
ح.ذ%ر. الوت، ل تكن م'هراق%ة}

،vرى ت.ر.ك}ت رديئاeوح'د'وس. الس
بعد ج,د¼ وج'ر\أة{ ور.شاق%ة
وتعاطيت م.ف}ر.قاv ب'س.ام�،

وت.ج.ن_ب\ت. قالة الع.و�اق%ة}
وف حديث علي، عليه السلم: إن بن أمية لي'ف%و_قونن ت'راث% ممد

ت.ف}و\ي,قاv أي يعطونن من الال قليلv قليلv. وف حديث أب بكر ف كتاب
الزكاة: من سئل ف%وق%ها فل يعطه أي ل يعطي الزيادة الطلوبة، وقيل: ل

يعطيه شيئاv من الزكاة أصلv لنه إذا طلب ما فوق الواجب كان خائناv، وإذا
ظهرت منه خيانة سقطت طاعته.

والف�وق' من السهم: موضع الو.ت.ر، والمع أف}و.اق وف�و.ق¬. وف حديث
علي، عليه السلم، يصف أبا بكر، رضي ال عنه: كنت. أخفضهم صوتاv وأعلهم

ف�وقاv أي أكثرهم حظ9اv ونصيباv من الدين، وهو مستعار من ف�وق, السهم موضع
الو.ت.ر منه. وف حديث ابن مسعود: اجتمعنا فأم�ر\نا عثمان ول ن.أل� عن

خينا ذا ف�وق� أي ول�ي\ن.ا أعلنا سهماv ذا ف�وق�؛ أراد خينا وأكملنا
تام�اv ف السلم والسابقة والفضل. والف�وق: م.ش.قe رأس السهم حيث يقع

الو.ت.ر، وحرفاة ز.ن.مت.اه'، وهذيل تسمي الز_ن.م.ت.ي, الف�وق%ت.ي,؛
وأنشد:



كأن� الن_ص\ل% والف�وق%ي\ن, منه،
خلل% الرأvس، س1يط% به م'ش1يح'

وإذا كان ف الف�وق, م.ي.ل أو انك1س.ار¬ ف إحدى ز.ن.مت.ي\ه، فذلك السهم
أف}و.ق، وفعله الف%و.ق'؛ وأنشد لرؤبة:

ك%س_ر من ع.ي\ن.ي\ه تقوي الف%و.ق\
والمع أف}و.اق¬ وف�و.ق. وذهب بعضهم إل أن ف�و.قاv جع ف�وقة{؛ وقال

أبو يوسف: يقال ف�وق%ةD وف�و.ق¬ وأف}و.اق، وأنشد بيت رؤبة أيضاv، وقال: هذا
جع ف�وق%ة{، ويقال ف�ق}و.ة وف�قاv، على القلب. ابن العراب:

الف%و.ق%ة� الدباء� الطباء. ويقال للنسان تشخص الريح ف صدره: فاق. ي.ف�وق'
ف�و.اقاv. وف حديث عبد ال بن مسعود ف قوله: إن_ا أصحاب. ممد اجتمعنا

فأم_ر\نا عثمان ول ن.أل� عن خينا ذا ف�وق�؛ قال الصعمي: قوله ذا ف�وق�
يعن السهم الذي له ف�وق¬ وهو موضع الو.ت.ر,، فلهذا خص_ ذا الف�وق.،

وإنا قال خينا ذا ف�وق� ول يقل خينا س.ه\ماv لنه قد يقال له سهم¬، وإن
ل يكن أ�ص\ل1ح ف�وق�ه ول أ�ح\ك1م. عمله'، فهو سهم وليس بتام� كامل�،

حت إذا أ�ص\ل1ح ف�وق�ه وأ�ح\ك1م. عمله' فهو حينئذ سهم ذو ف�وق�، فجعله
عبد ال مثلv لعثمان، رضي ال عنه؛ يقول: إنه خينا سهماv تام�اv ف

السلم والفضل والسابقة، والمع أف}واق¬، وهو الف�وق%ة� أيضاv، والمع
ف�و.ق¬ وف�قاv مقلوب؛ قال الف1ن\د\ الز>م_ان9 ش.ه\ل� بن ش.ي\بان:

ون.ب\لي وف�ق%اها ك%ـ
م.راق1يب, ق%طاv ط�ح\ل,

وقال الكميت:
ومن د'ون1 ذاك. ق1س3يe ال%ن'و

ن1، ل الف�وق' ن.ب\لv ول النeص_ل
أي ليست القوس بف%و\قاء3 الن_

ب\ل وليست ن,بال�ها بف�وق� ول ب,ن'ص_ل� أي بارجة النصال من أرعاظها،
قال: ونصب نبلv على توهم التنوين وإخراج اللم كما تقول: هو حسن¬

و.ج\هاv وكري¬ والداv. والف%و.ق: لغة ف الف�وق. وسهم أف}و.ق': مكسور الف�وق,.
وف الثل: رددته بأف}و.ق. ناصل� إذا أخ\س.س\ت. حظه. ورجع فلن بأف}و.ق.

ناصل� إذا خس حظه أو خاب. ومث%ل للعرب يضرب للطالب ل يد ما طلب: رجع
بأف}و.ق. ناصل� أي بسهم منكسر الف�وق, ل نصل له أي رجع ب.ظð ليس بتمام.



ويقال: ما ب.ل1ل}ت' منه بأف}وق. ناصل�، وهو السهم النكسر. وف حديث
علي�، رضي ال عنه: وم.ن ر.مى بكم فقد ر.مى بأف}و.ق. ناصل� أي رمى بسهم

منكسر الف�وق, ل نصل له. والف}و.ق': السهم الكسور الف�وق,. ويقال:
م.حالةD ف%و\قاء� إذا كان لكل س1ن¼ منها ف�وق%ان1 مثل ف�وق%ي, السهم.

وان\ف%اق. السهم': انكسر ف�وق�ه أو انشق. وف�ق}ت'ه أنا أف�وق�ه: كسرت
ف�وق%ه. وف%و_ق}ت'ه ت.ف}و,يقاv: عملت له ف�وقاv. وأف%ق}ت' السهم

وأوف%ق}ت'ه وأوف%ق}ت' به، كلها على القلب: وضعته ف الو.ت.ر لر\مي به، وف
التهذيب: فإن وضعته ف الوتر لترمي به قلت ف�ق}ت' السهم وأف}و.ق}ته'. وقال

الصمعي: أف%ق}ت' بالسهم وأو\ف%ق}ت' بالسهم،بالباء، وقيل: ول يقال
أو\ف%ق�ت'ه وهو من النوادر. الصمعي: ف%و_ق نبله ت.ف}ويقاv إذا فرضها وجعل لا

أف}واقاv. ابن العراب: الف�وق' السهام الساقطات النeص'ول. وفاق الشيء4
يف�وق�ه إذا كسره؛ قال أبو الربيس:

يكاد ي.ف�وق, ال%ي\س.، ما ل ي.ر'د�ها
أمي' القو.ى من ص'ن\ع, أي\م.ن. حادر

أمي القوى: الزمام، وأي\م.ن': رجل، وحادر: غليظ. والف�وق: أعلى
الفصائل؛ قال الفراء: أنشدن الفضل بيت الفرزدق:

ولكن وج.د\ت' السهم. أه\و.ن% ف�وق�ه'
عليك.، ف%ق%د\ أو\د.ى د.م¬ أنت طالب'ه\

وقال: هكذا أنشدنيه الفضل، وقال: إياك وهؤلء الذين يروونه ف�وق%ة؛ قال
vوقا�أبو اليثم: يقال ش.ن_ة وش1نان وش.ن� وش1ن.ان، ويقال: رمينا ف

واحداv، وهو أن يرمي القوم التمعون رمية بميع ما معهم من السهام، يعن
يرمي هذا رمية وهذا رمية. والعرب تقول: أق}ب,ل} على ف�وق, ن.ب\لك أي

أق}ب,ل} على شأنك وما يعنيك. النضر: ف�وق' الذكر أعله، يقال: ك%م.ر.ةD ذات
ف�وق�؛ وأنشد:

يا أيeها الشيخ' الطويل� ال�وق,،
اغ}م1ز\ بن_ و.ض.ح. الط�ريق

غ%م\ز.ك ب,ال%و\قاء3 ذات1 الف�وق,،
بي م.ن.اط%ي\ ر.ك%ب� ملوق

وف�وق' الر_ح1م: م.ش.ق9ه، على التشبيه.
والف%اق': البان�. وقيل: الزيت الطبوخ؛ قال الشماخ يصف شعر امرأة:



،vقام.ت\ ت'ر,يك. أث1يث% النب\ت1 م'ن\سد1ل
مثل الس.او,د قد م'س>ح\ن. بالفاق,

وقال بعضهم: أراد النفاق وهو الغض من الزيت، ورواه أبو عمرو: قد
ش'د>خن بالفاق,، وقال: الفاق' الصحراء. وقال مرة: هي الرض الواسعة. والفاق'

أيضاv: الشط؛ عن ثعلب، وبيت الشماخ متمل لذلك. التهذيب: الفاق'
ال%ف}نة الملوء4ة طعاماv؛ وأنشد:
ت.ر.ى الضياف. ي.ن\ت.ج,ع'ون% فاقي

السeل%م1يe: شاعر م'ف}ل1ق¬ وم'ف1يق، باللم والياء. والفائق': م.و\صل
العنق ف الرأس، فإذا طال الفائق' طال العنق. واس\ت.ف%اق من مرضه ومن

سكره وأفاق بعن. وف حديث سهل بن سعد: فاست\فاق. رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، فقال: أي\ن. الصبe؟ الس\ت1فاقة�: استفعال من أفاق. إذا رجع إل

ما كان قد شغل عنه وعاد إل نفسه. وف الديث: إ,فاقة� الريض 
(* قوله

«وف الديث إفاقة الريض إل» هكذا ف الصل، وف النهاية بعد قوله وعاد
إل نفسه: ومنه إفاقة الريض). والنون والغشي عليه والنائم. وف حديث

موسى، عليه السلم: فل أدري أفاق. ق%ب\لي أي قام من غ%شي\ته.
@فتك: الف%ت\ك': ركوب ما ه.م_ من ال�مور ود.ع.ت\ إليه النفس'، ف%ت.ك

ي.ف}ت1ك' وي.ف}ت'ك' ف%ت\كاv وف1ت\كاv وف�ت\كاv وف�ت'وكاv. والف%ات1ك':
ال%ريء الص_د\ر,، والمع الف�ت_اك. ورجل فات1ك¬: جريء. وف%ت.ك بالرجل

ف%ت\كاv وف�ت\كاv وف1ت\كاv. انتهز منه غ1ر_ة فقتله أ%و جرحه، وقيل: هو القتل
أ%و الرح م'جاه.رة؛ وكل من قتل رجلv غار�اv، فهو فاتك؛ ومنه الديث:

أ%ن رجلv أ%تى الزبي فقال له: أ%ل أ%قتل لك علي�اv؟ قال: فكيف تقتله؟
فقال: أ%ف}تك' به فقال: سعت رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال:

ق%ي_د اليان� الف%ت\ك. ل ي.ف}ت1ك' مؤمن¬؛ قال أ%بو عبيد: الف%ت\ك أ%ن
Òيأ}ت الرجل صاحبه وهو غار

غافل حت ي.ش'دe عليه فيقتله، وإن ل يكن أ%عطاه أ%ماناv قبل ذلك، ولكن
ينبغي له أ%ن يعلمه ذلك؛ قال ال�خ.ب_ل السعدي:

،vبالناس, م'ح\ر,ما �وإذ} ف%ت.ك النeع\مان
ف%م'لYئ% من ع.و\ف1 بن كعب� س.لس1له

وكان النعمان بعث إل بن عوف بن كعب جيشاv ف الشهر الرام وهم آمنون



غار�ون فقتل فيهم وسب؛ الوهري: فيه ثلث لغات ف%ت\ك وف�ت\ك وف1ت\ك مثل
و.د{ç وو'د{ç وو,د{ç وز.ع\م� وز'ع\م وز,3ع\م؛ وأ%نشد ابن بري:

Dقل} للغ.وان: أ%ما فيكن_ فات1كة
ت.ع\ل�و اللئيم بض.ر\ب� فيه ام\حاض'؟

الفراء: الف%ت\ك' والف�ت\ك' الرجل ي.ف}ت1ك بالرجل يقتله ماهرة، وقال
بعضهم الف1ت\ك'؛ وقال الفراء أيضاv: ف%ت.ك به وأ%ف}ت.ك، وذكر عنه اللغات

الثلث.
ابن شيل: ت.ف%ت_ك فلن بأ%مره أ%ي مضى عليه ل ي'ؤامر أ%حداv؛

ال4صمعي ف قول رؤبة:
ليس ام\ر'ؤ¬، ي.م\ض1ي به م.ض.اؤه'

إل ام\ر'ؤ¬، من ف%ت\كه1 د.هاؤ'ه'
أ%ي مع ف%ت\كه كقوله الياء من اليان أ%ي هو معه ل يفارقه، قال:

وم.ضاؤه ن.فاذه وذهابه. وف النوادر: فات.ك}ت' فلناv م'فات.كة أ%ي داو.مته
واس\ت.أكلته. وإبل م'فات1ك%ةD للح.م\ض إذا داومت عليه م'س\تأك1ل%ة

م'س\ت.م\رئ%ةv. قال أ%بو منصور: أ%صل الف%ت\ك ف اللغة ما ذكره أ%بو عبيد ث
جعلواكل من ه.ج.م. على ال�مور العظام فات1كاv؛ قال خ.و_ات ابن ج'ب.ي:

على س.م\ت1ها والف%ت\ك' من ف%ع.لت
والغيلة: أ%ن ي.خ\د.ع الرجل% حت يرج به إل موضع ي.خ\فى فيه أ%مر'ه ث

يقتله. وف م.ث%ل: ل تنفع ح1يل%ة مع غ1يل%ة.
وال�فاتكة: مواقعة الشيء بشد�ة كالكل والشرب ونوه. وفات.ك. ال4م\ر:

واقعه، والسم الف1تاك'. وفات.ك%ت1 البل� الرعى: أ%تت عليه بأ%ح\ناكها.
وفاتكه: أ%عطاه ما استام ببيعه، فإن ساومه ول يعطه شيئاv قيل: فات.ح.ه.

وف%ت.ك. فت\كاv: ل%ج_. وفت_ك. الق�ط}ن.: ن.ف%شه ك%ف%د_ك%ه.
@فدك: ف%د_ك. القطن. ت.ف}د1يكاv: نفشه، وهي لغة أ%ز\دية.

وف%د.ك¬ وف%د.ك1يÒ: اسان. وف�د.ي\ك¬: اسم عرب. وف%د.ك¬: موضع
بالجاز؛ قال زهي:

لئن\ ح.ل%ل}ت' ب,ج.و�ç ف بن أ%س.د{،
ف د1ين, ع.م\رو، وحال%ت\ بيننا ف%د.ك'

ال4زهري: ف%د.ك¬ قرية بيب، وقيل بناحية الجاز فيها عي ونل
أ%فاء4ها ال� على نبيه، صلى ال عليه وسلم، وكان علي� والعباس، عليهما



السلم، يتنازعانا وسلمها عمر، رضي ال عنه، إليهما فذكر علي�، رضي ال عنه،
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان جعلها ف حياته لفاطمة، رضي ال

عنها، وولدها وأ%ب العباس ذلك. وأ%بو ف�د.ي\ك{: رجل.
والف�د.ي\كات': قوم من الوارج نسبوا إل أ%ب ف�د.ي\ك{ الارجي.

@فرك: الف%ر\ك: د.ل}ك' الشيء حت ينقلع ق1ش\ر'ه عن لب>ه كال%و\ز،
ف%ر.كه ي.ف}ر'كه ف%ر\كاv فان\ف%ر.ك. والف%ر,ك': ال�ت.ف%ر>ك قشره.

واس\ت.ف}ر.ك البe ف السeن\ب'لة: س.م1ن. واشتد�. وب'رÒ فر,يك¬: وهو الذي ف�ر,ك.
ون'قYي. وأ%ف}ر.ك البe: حان له أ%ن ي'ف}رك. والف%ر,يك: طعام ي'ف}رك
.vث ي'ل%ت� بسمن أ%و غيه، وف%ر.ك}ت' الثوب والسنبل بيدي ف%ر\كا

وأ%ف}ر.ك. السنبل� أ%ي صار ف%ر,يكاv، وهو حي ي.ص\ل�ح أ%ن ي'ف}ر.ك فيؤكل، ويقال
للنبت أ%و_ل% ما ي.ط}ل�ع: ن%م. ث ف%ر_خ. وق%ص_ب. ث أ%ع\ص.ف. ث

أ%س\ب.ل% ث س.ن\ب.ل ث أ%ح.ب_ وأ%ل%ب_ ث أس\فى ث أ%ف}ر.ك. ث أ%ح\ص.د..
وف الديث: نى عن بيع ال%ب حت ي'ف}ر,ك. أ%ي ي.ش\ت.د_ وينتهي. يقال:

أ%ف}ر.ك. الزرع' إذا بلغ أ%ن ي'ف}ر.ك باليد، وف%ر.ك}ته وهو مفروك
وف%ر,يك، ومن رواه بفتح الراء فمعناه حت يرج من قشره. وثوب م.ف}ر'وك بالزعفران

وغيه: صبغ به صبغاv شديداv. والف%ر.ك'، بالتحريك: استرخاء أ%صل ال�ذن.
يقال: أ�ذن ف%ر\كاء وف%ر,ك%ةD، وقيل: الف%ر\كاء الت فيها ر.خاوة وهي

أ%شد� أ%صلv من ال%ذ}واء، وقد ف%ر,ك%ت\ فيهما ف%ر.كاv. والن\ف1راك':
استرخاء ال%ن\ك1ب. وان\ف%ر.ك ال%ن\ك1ب': زالت واب,ل%ت'ه من الع.ضد' عن

ص.د.فة الكتف، فإن كان ذلك ف وابلة الفخذ والورك قيل ح'رق. الليث: إذا زالت
الوابلة من العضد عن صدفة الكتف فاسترخى النكب قيل: قد ان\فرك منكبه

وان\ف%ركت وابلت'ه، وإن كان ذلك ف وابلة الفخذ والورك ل يقال ان\فرك،
ولكن يقال ح'ر,ق. فهو م.ح\ر'وق. النضر: بعي م.ف}ر'وك وهو ال4ف%كe الذي

�ينخرم منكبه، وت.ن\ف%كe العصبة� الت ف جوف الخ\ر.م. وت.ف%ر_ك الخنث
ف كلمه وم1ش\ي.ته: ت.ك%س_ر.. والف1ر\ك'، بالكسر: البغ\ض.ة� عام�ة،

وقيل: الف1ر\ك بغ\ض.ة� الرجل لمرأ%ته أ%و بغ\ضة امرأة له، وهو أ%شهر؛ وقد
ف%ر,ك%ت\ه ت.ف}ر.ك�ه ف1ر\كاv وف%ر\كاv وف�روكاv: أ%بغضته. وحكى اللحيان:

ف%ر.ك%ت\ه ت.ف}ر'كه ف�روكاv وليس بعروف، ويقال للرجل أ%يضاv: ف%ر,ك%ها
ف%ر\كاv وف1ر\كاv أ%ي أ%بغضها؛ قال رؤبة:

ف%عف_ عن اس\رار,ها بعد الغ.س.ق\،



ول ي'ض1ع\ها بي ف1ر\ك{ وع.ش.ق\
وامرأة فارك¬ وف%ر'وك¬؛ قال القطام1ي�:

لا ر.و\ض.ةD ف الق%ل}ب, ل ي.ر\ع. م1ث}ل%ها
ف%ر'وك¬، ول ال�س\ت.ع\ب,رات الص_لئ1ف'

وجعها ف%وار,ك'. ورجل م'ف%ر_ك: ل ي.ح\ظى عند النساء، وف التهذيب:
ت'ب\غ1ضه' النساء، وكان امرؤ القيس م'ف%ر_كاv. وامرأ%ة م'ف%ر_كة: ل تظى

عند الرجال؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
م'ف%ر_ك%ة أ%ز\رى با عند ز.و\ج,ها،

ولو ل%و_ط%ت\ه ه.ي_بانD م'خال1ف'
أ%ي مالف عن ال%و\دة، يقول: لو ل%ط�خته بالطيب ما كانت إل م'ف%ر_كة

لس'وء3 م.خ\ب'ر.ت1ها، كأ%نه يقول: أ%زرى با عند زوجها م.ن\ظ%ر¬
ه.ي_بانD ي.هاب' وي.ف}ز.ع من دنا منه أ%ي أ%ن م.ن\ظ%ر هذه الرأة شيء# ي'تحامى

فهو ي'ف}ز,ع، ويروى عند أ%هلها، وقيل: إنا ال%ي_بان� الخالف' هنا
ابن'ه منها إذا نظر إل ولده منها أ%بغضها ولو لطخته بالطيب. وف حديث ابن

مسعود: أ%ن رجلv أ%تاه فقاله له: إن تزو_جت امرأة شابة أ%خاف أ%ن
ت.ف}ر'ك%ن فقال عبد ال: إن ال�ب من ال والف%ر\ك من الشيطان، فإذا دخلت

عليك فصل9 ركعتي ث اد\ع' بكذا وكذا؛ قال أ%بو عبيد: الف%ر\ك والف1ر\ك
أ%ن ت'ب\غض. الرأ%ة زوجها، قال: وهذا حرف مصوص به الرأ%ة والزوج'، قال:

ول أ%سع هذا الرف ف غي الزوجي. وف الديث: ل ي.ف}ر'ك مؤمن¬
مؤمنةv أ%ي ل ي'ب\غ1ضها كأ%نه حث على حسن العشرة والصحبة؛ وقال ذو الرمة يصف

:vإبل
إذا الليل� عن ن.ش\ز� ت.ج.ل�ى، ر.م.ي\ن.ه'

بأ%م\ثال, أ%ب\صار, الن>ساء الف%وار,ك1
يصف إبلv شبهها بالنساء الفوارك، ل4نن ي.ط}م.ح\ن إل الرجال ولسن

بقاصرات الطرف على الزواج، يقول: فهذه البل ت'ص\ب,ح وقد س.ر.ت\ ليلها كله
فكلما أ%شرف لن ن.ش.ز¬ رمينه بأ%بصارهن من الن_شاط والقو_ة على السي.

ابن ال4عراب: أ%ولد' الف1ر\ك فيهم نابة لنم أ%شبه بآبائهم، وذلك
إذا واقع امرأ%ته وهي فارك¬ ل يشبهها ولده منها، وإذا أ%بغض الزوج

الرأ%ة قيل: أ%ص\ل%ف%ها، وص.ل1ف%ت\ عنده. قال أ%بو عبيدة: خرج أ%عراب وكانت
امرأ%ته ت.ف}ر'ك�ه وكان ي'ص\ل1ف�ها، فأ%ت\ب.ع.ت\ه نواةv وقالت: ش.ط�ت\



نواك، ث أ%تبعته ر.و\ث%ةv وقالت: ر.ث%ي\ت'ك وراث% خ.ب.ر'ك، ث أ%تبعت.ه
ح.صاةv وقالت: حاص. ر,ز\ق�ك وح'ص_ أ%ث%ر'ك؛ وأ%نشد:

وقد أ�خ\ب,ر\ت' أ%نك1 ت.ف}ر'كين،
وأ�ص\ل1ف�ك1 الغ.داة% فل أ�بال

وفار.ك الرجل� صاح1ب.ه' مفاركة وتار.كة م'تارك%ةv بعن واحد. الفراء:
ال�ف%ر_ك' التروك ال�ب\غ.ض'. يقال: فار.ك فلنD فلناv تاركه. وف%ر.ك

بلد.ه ووط%ن.ه؛ قال أ%بو الرeب.ي\س, التغلب:
م'راج,ع ن.ج\د{ بعد ف1ر\ك{وب,غ\ض.ة{

م'ط%لYق ب'ص\رى أ%ص\م.ع الق%ل}ب, جاف1له
والف1ر,ك�ان�: الب,غ\ض.ة�؛ عن السياف. وف�ر'ك�ان: أ%رض، زعموا. ابن

بري: وف1ر,ك�ان اسم أ%رض، وكذلك ف1ر,ك¬؛ قال:
هل ت.ع\ر,ف' الدار. بأ%د\ن ذي ف1ر,ك\

@فرتك: ف%ر\ت.ك ع.م.له: أ%فسده، يكون ذلك ف النسج وغيه. وف النوادر:
ب.ر\ت.ك}ت' الشيء4 ب.ر\ت.ك%ةv وف%ر\ت.ك}ت'ه ف%ر\ت.ك%ةv وك%ر\ن.ف}ت'ه إذا

قط%ع\ته مثل الذر�.
@فرسك: الف1ر\س1ك': ال%و\خ، يانية، وقيل: هو مثل ال%و\خ ف الق%د\ر,،
وهو أ%ج\ر.د' أ%حر وأ%صفر. قال شر: سعت ح1مي\ر,ي_ة فصيحة سألتها عن

بلدها فقالت: النخل ق�لê ولكن عيشتنا ام\ق%م\ح' ام\ف1ر\س1ك' ام\ع1ن.ب'
ام\ح.ماط� ط�وب¬ أ%ي ط%ي>ب¬، فقلت لا: ما الف1ر\س1ك'؟ فقالت: هو

ام\ت1ي' عندكم؛ قال ال4غلب:
ك%م'ز\ل%ع1ب� الف1ر\س1ك1 الهالب

(* قوله «الهالب» كذا بال4صل).
الوهري: الف1ر\س1ك' ضرب من ال%و\خ ليس ي.ت.ف%ل�ق عن نواه. وف حديث
vبن عبد ال الث�ق%في، وكان عامل �عمر، رضي ال عنه: كتب إليه سفيان

له على الطائف: إن� ق1ب.ل%نا ح1يطاناv فيها من الف1ر\س1ك1؛ هو ال%و\خ،
وقيل: هو مثل الوخ من شجر الع1ضاه، وهو أ%ج\ر.د' أ%م\ل%س أ%حر وأ%صفر

.vوط%ع\م'ه كطعم الوخ، ويقال له الف1ر\س1ق' أ%يضا
@فكك: الليث: يقال ف%ك%ك}ت' الشيء فان\ف%ك_ بنزلة الكتاب الختوم

ت.ف�كe خات.مه كما ت.ف�كe ال%ن.كي\ن, ت.ف}ص1ل بينهما. وف%ك%ك}ت' الشيء:
خ.ل�ص\ته. وكل مشتبكي فصلتهما فقد ف%ك%ك}ت.هما، وكذلك الت_ف}ك1يك. ابن



سيده: ف%ك_ الشيء4 يف�ك©ه ف%ك9اv فان\ف%ك_ فصله. وف%ك_ الرهن. ي.ف�ك©ه
ف%ك9اv واف}ت.ك�ه: بعن خ.ل�صه. وف%كاك' الرهن وف1كاك�ه، بالكسر: ما

ف�ك_ به. ال4صمعي: الف%كe أ%ن ت.ف�ك_ ال%ل}خال والر_ق%بة. وف%ك_
يد.ه ف%ك9اv إذا أزال ال%ف}ص1ل%، يقال: أ%صابه ف%ك%ك¬؛ قال رؤبة:

هاج.ك. من أ%ر\و.ى ك%م'ن\هاض, الف%ك%ك\
وف%كe الرقبة: تليص'ها من إسار الر>ق. وف%كe الرهن وف%كاك�ه: تليصه

من غ%ل%ق الرهن. ويقال: ه.ل�م_ ف%كاك. وف1كاك. ر.ه\ن,ك. وكل شيء
أ%طلقته فقد ف%ك%ك}ت.ه. وفلن يسعى ف ف1كاك1 ر.قبته، وان\ف%ك�ت رقبته من

الرق، وف%ك_ الرقبة% يف�ك©ها ف%ك9اv: أ%عتقها، وهو من ذلك ل4نا فصلت من
الرق. وف الديث: أ%ع\ت1ق الن_س.م.ة وف�ك_ الرقبة، تفسيه ف الديث:

أ%ن عتق النسمة أ%ن ينفرد بعتقها، وف%ك� الرقبة1: أ%ن ي'ع1ي. ف عتقها،
وأ%صل الف%ك الفصل� بي الشيئي وتليص بعضهما من بعض. وف%ك_ ال4سي.

ف%ك9اv وف%كاك%ةv: فصله من ال4س\ر. والف1كاك' والف%كاك': ما ف�ك_ به. وف
الديث: ع'ود'وا الريض وف�ك©وا العان% أ%ي أ%ط}لق�وا ال4سي، ويوز

أ%ن يريد به العتق. وف%ك%ك}ت' يد.ه ف%ك9اv، وف%ك_ يد.ه: فتحها عما فيها.
والف%كe ف اليد: دون الكسر. وسقط فلن فان\ف%ك�ت\ قدم'ه أ%و إ,صبعه

إذا انفرجت وزالت. والف%ك%ك': انفساخ الق%د.م، وأ%نشد قول رؤبة: كمنهاض
،vك©ه ف%ك9ا�الفكك؛ قال ال4صمعي: إنا هو الف%كe من قولك ف%كه ي.ف

فأ%ظهر التضعيف ضرورة. وف الديث: أ%نه ركب فرساv فص.ر.عه على ج,ذ}م نلة{
فان\ف%ك�ت\ ق%د.م'ه؛ الن\ف1كاك': ضرب من الو.ه\ن, وال%ل}ع، وهو أ%ن

ي.ن\ف%ك_ بعض' أ%جزائها عن بعض. والف%ك%ك'، وف الكم: والف%كe انفراج'
ال%ن\ك1ب عن مفصله استرخاء وضعفاv؛ وأ%نشد الليث:

أ%ب.دe ي.م\ش1ي م1ش\ي.ة% ال4ف%ك>
ويقال: ف فلن ف%ك�ة أ%ي استرخاء ف رأيه؛ قال أ%بو ق%ي\س, بن'

ال4س\ل%ت1:
ال%ز\م' والق�و_ة� خي¬ من الـ

إش\فاق, والف%ك�ة1 والاع,
ورجل أ%ف%كe ال%ن\ك1ب وفيه ف%ك�ة أ%ي استرخاء وضعف ف رأيه.

وال4ف%كe: الذي انفرج منكبه عن مفصله ضعفاv واسترخاء، تقول منه: ما كنت.
أ%ف%ك_ ولقد ف%ك1ك}ت. ت.ف%كe ف%ك%كاv. والف%ك�ة أيضاv: ال�م\ق مع استرخاء.



ورجل فاكÒ: أ%حق بالغ ال�م\ق، وي'ت\ب.ع فيقال: فاكÒ تاكÒ، والمع
ف1ك%ك%ة وف1كاك¬؛ عن ابن الع.راب. وقد ف%ك�ك}ت. وف%ك1ك}ت. وقد ح.م'ق}ت.

وف%ك�ك}ت.، وبعضهم يقول ف%ك1ك}ت.، ويقال: ما كنت فاك9اv ولقد ف%ك1ك}ت.،
بالكسر، ت.ف%كe ف%ك�ةv. وفلن يت.ف%ك�ك' إذا ل يكن به تاسك من
ح'م\ق�.وقال النضر: الفاكe ال�ع\يي ه'زالv. ناقة فاك�ة وجل فاك�،

والفاكe: ال%ر,م' من البل والناس، ف%ك_ ي.ف�ك� ف%ك9اv وف�ك�وكاv. وشيخ فاك�
إذا انفرج ل%ح\ياه من ال%ر.م. ويقال للشيخ الكبي: قد ف%ك_ وف%ر_ج.،

يريد' ف%ر_ج. ل%ح\ي.ي\ه1، وذلك ف الكب إذا ه.ر,م. وفك%ك}ت' الصب_:
جعلت الدواء ف فيه. وحكى يعقوب: شيخ فاكÒ وتاك�، جعله بدلv ول يعله

إتباعاv؛ قال: وقال ال�ص.ي\ن: أ%حق فاكe وهاك�، وهو الذ ي يتكلم با
ي.د\ري وخطؤه أكثر من صوابه، وهو ف%ك�اك¬ ه.ك�اك. والف%كe: الل�ح\ي'.

والف%ك�ان: اللYح\يان1، وقيل: متمع اللحيي عند الصeدغ من أ%على وأ%سفل
يكون من النسان والدابة. قال أ%ك}ث%م' بن ص.ي\ف1ي�: م.ق}ت.ل� الرجل بي

ف%ك�ي\ه1، يعن لسانه. وف التهذيب: الف%ك�ان ملتقى الش>د\قي من
الانبي. والف%كe: متمع ال%ط}م. وال4ف%كe: هو م.ج\مع ال%ط}م، وهو

م.ج\مع الف%ك�ي\ن, على تقدير أ%فعل. وف النوادر: أ%ف%ك_ الظب' من
البالة إذا وقع فيها ت انفلت، ومثله: أ%ف}س.ح. الظب' من البالة. والف%ك%ك':

انكسار الف%ك> أ%و زواله. ورجل أ%ف%كe: مكسور الف%ك>، وانكسر أ%حد'
ف%ك9ي\ه1 أي ل%ح\ييه؛ وأ%نشد:

كأ%ن� ب.ي\ن. ف%كYها والف%ك>
ف%أر.ة% م1س\ك{، ذ�ب,ح.ت\ ف س'ك>

والف%ك�ة�: نوم مستديرة ب1يال بنات ن.ع\ش خلف السماك الر_ام1ح
تسميها الصبيان قصعة الساكي، وسيت ق%ص\عة الساكي ل4ن ف جانبها

ث�ل}م.ةv، وكذلك تلك الكواكب التمعة ف جانب منها فضاء. ويقال: ناقة
م'ت.ف%كYكةD إذا أ%ق}ر.ب.ت\ فاسترخى ص.ل%واها وع.ظ�م ض.ر\ع'ها ودنا ن,تاجها، شبهت

بالشيء ي'ف%ك� ف%ي.ت.ف%ك�ك أ%ي ي.ت.زايل وينفرج، وكذلك ناقة م'ف1ك�ة قد
أ%ف%ك�ت\، وناقة م'ف}ك1ه.ةD وم'ف}ك1ةD بعناها، قال: وذهب بعضهم

بت.ف%ك©ك1 الناقة إل شدة ض.بع.تها؛ وروى ال4صمعي:
أ%ر\غ%ث%ت\ه'م\ ض.ر\ع.ها الدنـ
ـيا، وقام.ت\ ت.ت.ف%ك�ك\



انف1شاح. الن_اب, للس_قـ
ـب، مت ما ي.د\ن� ت}ش1ك

أ%بو عبيد: ال�ت.ف%كYكة� من اليل الو.د1يق' الت ل تتنع عن الفحل.
وما ان\ف%ك_ فلن قائماv أ%ي ما زال قائماv. وقوله عز وجل: ل ي.ك�ن,

الذين كفروا من أ%هل الكتاب والشركي م'ن\ف%كYي. حت تأتيهم البي>نة�؛
قال الزجاج: الشركي ف موضع نسق على أ%هل الكتاب، العن ل يكن الذين

كفروا من أ%هل الكتاب ومن الشركي، وقوله م'ن\ف%كYي حت تأتيهم البينة
أ%ي ل يكونوا م'ن\ف%كYي حت تأتيهم البينة أ%ي ل يكونوا

م'ن\ف%كYي. من كفرهم أ%ي منتهي عن كفرهم، وهو قول ماهد، وقال ال4خفش:
م'ن\ف%كYي. زائلي عن كفرهم، وقال ماهد: ل يكونوا ليؤمنوا حت تبي_ن لم

القe، وقال أ%بو عبد ال نفطويه: معن قوله م'ن\ف%كYي يقول ل يكونوا
مفارقي الدنيا حت أتتهم البينة الت أ�ب,ين.ت\ لم ف التوارة من صفة

ممد، صلى ال عليه وسلم، ونبو�ته؛ وتأتيهم لفظه لفظ الضارع ومعناه
الاضي، وأ%كد ذلك فقال تعال: وما ت.ف%ر_ق الذين أ�وتوا الكتاب إل من بعد ما

جاءتم البينة، ومعناه أ%ن ف1ر.ق. أ%هل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا
م'قر>ين قبل م.ب\ع.ث ممد، صلى ال عليه وسلم، أ%نه م.بعوث، وكانوا

متمعي على ذلك، فلما ب'عث تفرقوا ف1ر\قتي كل فرقة تنكره، وقيل: معن وما
تفر�ق الذين أ�وت'وا الكتاب إل من بعد ما جاءتم البينة أ%نه ل يكن

بينهم اختلف ف أمده، فلما بعث آمن به بعضهم وجحد الباقون وح.ر_ف�وا ف
أ%مره، فلما ب'عث% آمن به بعضهم وج.ح.د الباقون وح.ر_ف�وا وب.د_لوا ما

ف كتابم من صفته ونبو�ته؛ قال الفراء: قد يكون الن\ف1كاك' على جهة
ي.زال�، ويكون على الن\ف1كاك' الذي نعرفه، فإذا كان على جهة ي.زال� فل بد_

لا من ف1ع\ل� وأ%ن يكون معناها ج.ح\داv، فتقول ما ان\ف%ك%ك}ت' أ%ذكرك.،
تريد ما ز,ل}ت' أ%ذكرك، وإذا كانت على غي جهة ي.زال� قلت قد

ان\ف%ك%ك}ت' منك وان\ف%ك_ الشيء© من الشيء، فتكون بل ج.ح\د{ وبل ف1ع\ل؛ قال ذو
الرمة:

vإل م'ناخ.ة eق%لئ1ص ل ت.ن\ف%ك
على ال%س\ف1، أ%و ن.ر\م1ي با بلداv ق%ف}را

فلم يدخل فيها إل9: إل9، وهو ينوي به التمام، وخلف. ي.زال ل4نك ل
تقول ما ز,ل}ت إل قائماv. وأ%نشد الوهري هذا البيت ح.ر.اج,يج ما



ت.ن\فكe؛ وقال: يريد ما ت.ن\فك� مناخه فزاد إل، قال ابن بري: الصواب أ%ن يكون
خب ت.ن\ف%كe قوله على ال%س\ف، وتكون إل م'ناخةv نصباv على الال،

تقديره ما ت.ن\ف%كe على السف وال3هانة إل ف حال الناخة فإنا تستريح؛
قال ال4زهري: وقول ال تعال م'ن\ف%كYي ليس من باب ما ان\ف%ك_ وما

ز.ال%، إنا هو من ان\ف1كاك الشيء من الشيء إذا انفصل عنه وفارقه، كما
فسره ابن عرفة، وال أ%علم. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب قال: ف�ك_
فلن¬أ%ي خ'ل9ص وأ�ريح من الشيء، ومنه قوله م'ن\ف%كYي، قال: معناه ل

يكونوا مستريي حت جاءهم البيان مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فلما
جاءهم ما ع.ر.فوا كفروا به.

@فلك: الف%ل%ك: م.دار' النجوم، والمع أ%ف}لك. والف%ل%ك': واحد أ%ف}لك
النجوم، قال: ويوز أ%ن يمع على ف�ع\ل مثل أ%س.د{ وأ�س\د{، وخ.ش.ب

وخ'ش\ب. وف%ل%ك' كل شيء: م'س\تداره وم'ع\ظمه. وف%ل%ك' البحر: م.و\ج'ه
الس\ت.دير التر.د�د. وف حديث عبد ال بن مسعود: أ%ن رجلv أ%تى رجلv وهو

جالس عنده فقال: إن ت.ر.ك}ت' ف%ر.س.ك كأنه يدورف ف%ل%ك{، قال أ%بو عبيد:
قوله ف ف%ل%ك{ فيه قولن: فأ%ما الذي تعرفه العام�ة فإنه شبهه بف%ل%ك1

السماء الذي تدور عليه النجوم وهو الذي يقال له الق�ط}ب ش'ب>ه بق�ط}ب
الر_حى، قال: وقال بعض العرب الف%ل%ك' هو الوج إذا ماج ف البحر فاضطرب
وجاء وذهب فشب_ه الفرس ف اضطرابه بذلك، وإنا كانت ع.ي\ناv أ%صابته، قال:

وهو الصحيح. والف%ل%ك': موج البحر. والف%ل%ك': جاء ف الديث أ%نه
د.ور.ان� السماء، وهو اسم للدو.ران خاصةv، والنجمون يقولون سبعة أ%ط}واق� دون

السماء قد ر'كYب.ت فيها النجوم السبعة، ف كل ط%و\ق� منها نم، وبعضها
أ%رفع من بعض ي.د'ور فيها بإذن ال تعال. الفراء: الف%ل%ك' استدارة

السماء. الزجاج ف قوله: كلê ف ف%ل%ك ي.س\بحون؛ لكل واحد وترتفع عما حولا،
الواحدة ف%ل%كةD، بفتح اللم؛ قال الراعي:

إذا خ1ف}ن. ه.و\ل ب'طون1 الب,لد،
ت.ض.م_نها ف%ل%ك¬ م'ز\ه1ر'

،�يقول: إذا خافت الدغال% وب'طون% ال4رض ظهرت1 الف%ل%ك'. والف%ل}كة
بسكون اللم: الستدير من ال4رض ف غلظ أ%و سهولة، وهي كالر_حى.

والف%ل%4ك': اسم للجمع؛ قال سيبويه: وليس بمع، والمع فلك¬ كصحفة وص1حاف.
والف%ل%ك' من الرمال: أ%ج\و,ية غلظ مستديرة كالك%ذ�ان1 يتفرها الظباء�. ابن



ال4عراب: ال4ف}ل%ك' الذي يدور حول الف%ل%ك، وهو الت_ل من الرمل حوله
فضاء.

ابن شيل: الف%ل}ك%ة� أ%صاغ1ر الكام، وإنا ف%ل�كها اجتماع' رأسها
كأ%نه ف%ل}ك%ة� م1غ\ز.ل ل ي'ن\بت شيئاv. والف%ل}ك%ة: طويلة قدر ر'م\حي أ%و

رمح ونصف؛ وأ%نشد:
ç}ف�ي.ظ%ل�ن1، النهار.، برأس, ق

ك�م.ي\ت1 الل�و\ن1، ذي ف%ل%ك{ ر.فيع,
الوهري: والف%ل}كة قطعة من ال4رض تستدير وترتفع على ما حولا؛ قال

الشاعر:
خ1وان'هم ف%ل}ك%ةD ل%م1غ\ز.لم،
ي.ار' فيه، ل�س\ن,ه، الب.ص.ر'

والمع ف%ل}ك¬؛ قال الكميت:
فل ت.ب\ك1 الع1راص. ود1م\ن.ت.ي\ها
بناظ1رة{، ول ف%ل}ك. ال4ميل,

قال ابن بري: وف غريب الصنف ف%ل%كةD وف%ل%ك، بالتحريك، وف كتاب
سيبويه: ف%ل}ك%ة وف%ل%ك¬ مثل ح.ل}قة وح.ل%ق� ون.ش\ف%ة ون.ش.ف{، ومنه قيل:

ف%ل�ك. ثدي' الارية ت.ف}ليكاv، وت.ف%ل�ك: استدار. والف%ل}كة من البعي:
م.و\ص1ل ما بي الف%ق}رتي. وف%ل}كة اللسان: ال%ن.ة� الناتئة على رأس أ%صل

اللسان. وف%ل}كة� الز_و\ر: جان,ب'ه وما استدارمنه. وف%ل}كة ال1غ\ز.ل,:
معروفة سيت لستدارتا، وكل© مستدير ف%ل}كة، والمع من ذلك كله ف1ل%ك¬

إل الف%ل}ك%ة من ال4رض. وف%ل�ك الفصيل%: عمل له من ال�ل}ب, مثل
ف%ل}ك%ة الغزل، ث شق لسانه فجعلها فيه لئل ي.ر\ض.ع؛ قال ابن م'قبل

فيه:ر'ب.ي>ب¬ ل ت'ف%لYك}ه' الر�عاء�، ول
ي.ق}ص'ر\ ب.وم.ل%، أ%د\ن ش'ر\به ور.ع'

أ%ي ك%فÒ. التهذيب: أ%بو عمرو والت_ف}ل1يك أ%ن يعل الراعي من ال�ل}ب
مثل% ف%ل}كة ال1غ\زل ث يثقب لسان الفصيل فيجعله فيه لئل يرضع أ�مه.
الليث: ف%ل�ك}ت' ال%د\ي.، وهو ق%ض1يب ي'دارعلى لسانه لئل يرضع؛ قال
ال4زهري: والصواب ف الت_ف}ليك ما قال أ%بوعمرو. والث©د1يe الف%والك:

دون الن_واه1د. وف%ل%ك. ثدي'ها وف%ل�ك. وأ%ف}ل%ك.: وهو دون النهود؛
ال4خية عن ثعلب. وف%ل�ك%ت1 الارية ت.ف}ل1يكاv، وهي م'ف%لYك¬، وف%ل�ك%ت\،



وهي فالك إذا ت.ف%ل�ك. ثدي'ها أ%ي صار كالف%ل}كة؛ وأ%نشد:
جاريةD ش.ب_ت\ شباباv ه.ب\ر.كا،

ل ي.ع\د' ث%د\يا ن.ح\ر,ها أ%ن ف%ل�كا،
م'س\ت.ف}ك1ران1 ال%س_ ق%د\ ت.د.م\ل%كا

والف�ل}ك': بالضم: السفينة، تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والثني
والمع، فإن شئت جعلته من باب ج'ن'ب�،وإن شئت من باب, دلص� وه1جان{، وهذا

الوجه ال4خي هو مذهب سيبويه، أ%عن أ%ن تكون ضمة الفاء من الواحد بنزلة
ضمة باء ب'ر\د وخاء خ'ر\ج، وضمة الفاء ف المع بنزل ضمة حاء� ح'م\ر وصاد

ص'ف}ر جع أ%حر وأ%صفر، قال ال ف التوحيد والتذكي: ف الف�ل}ك
الشحون، فذك�ر الف�ل}ك وجاء به م'و.ح�داv، ويوز أ%ن يؤنث واحده كقول ال

تعال: جاءتا ريح عاصف، فقال: جاءتا فأنث، وقال: وترى الف�ل}ك فيه مواخر،
فجمع، وقال تعال: والف�ل}ك1 الت تري ف البحر، فأ%نث ويتمل أ%ن يكون

واحداv وجعاv، وقال تعال: حت إذا كنتم ف الف�ل}ك1 وج.ر.ي\ن. بم،
فجع وأ%نث فكأ%نه ي'ذ}هب با إذا كانت واحدة إل ال%ر\ك%ب فيذكر وإل

السفينة فيؤنث؛ وقال الوهري: وكان سيبويه يقول الف�ل}ك' الت هي جع تكسي
للف�ل}ك الت هي واحد؛ وقال ابن بري: هنا صوابه الف�ل}ك' الذي هو واحد.
قال الوهري: وليس هو مثل ال�1ن'ب, الذي هو واحد وجع والطYف}ل, وما

أ%شبههما من ال4ساء ل4ن ف�ع\لv وف%ع.لv يشتركان ف الشيء الواحد مثل
الع'ر\ب والع.ر.ب والع'ج\م والع.ج.م والرeه\ب والر_ه.ب، ث جاز أ%ن يمع

ف%ع.ل على ف�ع\ل مثل أ%س.د{ وأ�س\د{، ول يتنع أ%ن يمع ف�ع\ل على
vفهو مذكر ل غي، وإن جعلته جعا vع\ل�؛ قال ابن بري: إذا جعلت الفلك واحدا�ف

فهو مؤنث ل غي، وقد قيل: إن الفلك يؤنث وإن كان واحداv؛ قال ال
تعال: قلنا احل فيها من كل زوجي اثني.

وف%ل�ك. الرجل� ف ال4مر وأ%ف}ل%ك: ل%ج_. ورجل ف%ل1ك¬: جاف
ال%فاص1ل، وهو أ%يضاv العظيم ال4ل}يتي؛ قال رؤبة:

ول ش.ظ{ ف%د\م� ول ع.ب\د{ ف%ل1ك\،
ي.ر\ب,ض' ف الر_و\ث1 كب,ر\ذ%و\ن{ ر.م.ك\

قال أ%بو عمرو: الف%ل1ك' العبد الذي له أ%لية على خلقة الف%ل}ك%ة،
وأ%ل}يات' الز>ن\ج م'دو_رة.

والف}ل1يكان1: ل%ح\متان1 تكتنفان الل�هاة%.



ابن ال4عراب: الف%ي\ل%ك�ون الشeو\ب.ق'؛ قال أ%بو منصور: وهو م'ع.ر_ب
عندي. والف%ي\ل%ك�ون�: الب.ر\د1ي�.

@فنك: الف%ن\ك': الع.ج.ب'، والف%ن\ك الكذب، والف%ن\ك' الت_ع.د>ي،
والف%ن\ك' الل�حاج.

وف%ن.ك بالكان ي.ف}ن'ك' ف�ن'وكاv وأ%ر.ك. أ�ر'وكاv إذا أ%قام به.
وف%ن.ك. ف�ن'وكاv وأ%ف}ن.ك.: واظب على الشيء. وف%ن.ك ف الطعام ي.ف}ن'ك

ف�ن'وكاv إذا استمر� على أ%كله ول ي.ع.ف\ منه شيئاv، وفيه لغة أ�خرى: ف%ن,ك.
ف الطعام، بالكسر، ف�ن'وكاv. وف%ن.ك ف أ%مره: اب\ت.ز_ه ول%ج_ فيه

وغ%ل%ب. عليه؛ قال ع.ب,يد' بن ال4ب\ر.ص:
ود>ع\ ل%م1يس. ود.اع. الص_ار,م, الل�ح1ي،

إذ ف%ن.ك%ت\ ف فساد{ بعد. إص\لح,
وف%ن.ك. ف�ن'وكاv وأ%ف}ن.ك: كذب.. وف%ن.ك. ف الكذب: م.ضى ول%ج_ فيه؛

قال:
لا رأ%يت' أ%نا ف خ'طYي،

،Yوف%ن.ك%ت\ ف ك%ذ1ب� ول%ط
أ%خ.ذ}ت' منها بق�رون{ ش'م\ط1

وقال أ%بو طالب: ف%ان.ك. ف الكذب والشر وف%ن.ك. وف%ن_ك. ول يقال ف
الي، ومعناه ل%ج_ فيه وم.ح.ك.، وهو مثل الت.تاي'ع ل يكون إل ف الشر.
الوهري: الف�ن'وك الل�جاج'؛ عن الكسائي وأ%بو عبيدة مثله، وقد ف%ن.ك
ف هذا ال4مر ي.ف}ن'ك ف�نوكاv أ%ي ل%ج_ فيه، وزعم يعقوب أ%نه مقلوب من

ف%ك%ن.. الفراء قال: ف%ن.ك}ت. ف ل%و\م1ي وأ%ف}ن.ك}ت. إذا م.ه.ر\ت. ذلك
.vنوكا�وأ%كثرت فيه، ف%ن.ك}ت. ت.ف}ن'ك ف%ن\كاv وف

والف%ن,يك' من النسان: م'ج\ت.م.ع' الل�ح\ي.ي\ن, ف و.سط الذ�ق%ن,،
وقيل: هو طرف اللحيي عند الع.ن\ف%قة، ويقال: هو الف}ن,يك'، قال ول يعرف

الكسائي الف}ن,يك.، وقىل: الف%نيك عظم ينتهي إليه حلق الرأس، وقيل:
الف%ن,يكان من كل ذي ل%ح\ي.ي\ن, الطرفان اللذان يتحر_كان ف ال%اض1غ, دون
الصeد\غ%ي، وقيل: ها من عن يي العنفقة وشالا، وم.ن جعل الف%ن,يك.

واحداv ف النسان فهو ممع اللحيي ف وسط الذقن. وف الديث: أ%ن النب،
صلى ال عليه وسلم، قال: أمرن جبيل أ%ن أ%تعاهد ف%ن,يك%ي_ بالاء

عند الوضوء. وف حديث عبد الرحن بن س.اب,ط{: إذا توضأت. فل ت.ن\س.



الف%ن,يك%ي\ن، يعن جانب العنفقة عن يي وشال، وها ال%غ\ف%ل%ة؛ وقيل:
أ%راد به تليل أ�صول شعر اللحية. شر: الف%ن,يكان طرفا الل�ح\ي.ي العظمان

الدقيقان الناشزان أ%سفل من ال�ذني بي الصeد\غ والو.ج\نة،
والص_ب,ي_ان م'ل}ت.قى اللحيي ال4سفلي. والف%ن,يكان من المامة: ع'ظ%يمان

م'لز.قان1 بق%ط%ن,ها إذا كسرا ل يستمسك بيضها ف بطنها وأ%خ\د.ج.ت\ها، وقيل:
الف%ن,يك والف}ن,يك' ز,م1ك�ى الطائر، قال ابن دريد: ول أ%حقه. أ%بو

عمرو: الف%ن,يك ع.ج\ب' الذنب. ابن سيده: والف%ن\ك' الع.ج.ب'؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

ولف%ن\ك. إل س.ع\ي' ع.م\رو� ور.ه\ط1ه،
با اخ\ت.ش.ب'وا من م1ع\ض.د{ ود.دان1

اخ'ت.ش.ب'وا: اتذوه خ.ش1يباv، وهو السيف الذي ل ي'ت.أن_ق ف ص'ن\عه؛
وقال آخر:

جاءت\ بف%ن\ك{ أ�خت' بنت ع.م\ر,و
والف%ن.ك': كالف%ن\ك1. ومضى ف1ن\ك¬ من الليل وف�ن\ك¬ أ%ي ساعة؛ حكي ذلك

،vعن ثعلب. والف%ن.ك': جلد يلبس، معر_ب؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبه عربي�ا
وقال كراع: الف%ن.ك' دابة ي'ف}ت.رى جلد'ها أ%ي يلبس جلدها ف%ر\واv. أ%بو

عبيد: قيل ل4عراب إن فلناv ب.ط�ن. سراويله بف%ن.ك، فقال: ال}ت.قى
الث�ر.يان1، يعن وبر الف%ن.ك وشعر استه؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر يصف

،vل}ب,س.ت\ ف%ن.كا�دي.كة:كأنا ل%ب,س.ت\ أ%و أ
فق%ل�ص.ت\ من ح.واش1يه عن السeوق,

@فهك: امرأة ف%ي\ه.ك على مثال ص.ي\ر.ق�: حقاء؛ عن كراع.
@فأل: الفأ}ل: ضد الطYي.ر.ة، والمع ف�ؤول، وقال الوهري: المع

أ%ف}ؤ'ل، وأ%نشد للكميت:
ول أ%س\أ%ل� الط�ي. عما تقول،

ول ت.ت.خال%ج'ن ال4ف}ؤ'ل
وت.فاءل}ت به وتفأ}ل به؛ قال ابن ال4ثي: يقال ت.فاءل}ت بكذا وتفأ}لت،

على التخفيف والقل}ب، قال: وقد أ�ولع الناس بترك هزه تفيفاv. والف%أ}ل:
أ%ن يكون الرجل مريضاv فيسمع آخر يقول يا سال1م'، أ%و يكون طال1ب.

ضال�ة فيسمع آخر يقول يا واج,د، فيقول: ت.فاءل}ت بكذا، ويتوجه له ف ظن>ه
كما سع أ%نه يبأ� من مرضه أ%و يد ضال�ته. وف الديث: أ%نه، صلى ال



عليه وسلم، كان يبe الف%أ}ل ويكره الطYي.ر.ة؛ والطYي.ر.ة: ضد الف%أ}ل،
وهي فيما يكره كالف%أ}ل فيما يستح.ب، والطYي.ة ل تكون إ,ل فيما

يسوء، والف%أ}ل يكون فيما يس'ن وفيما يسوء. قال أ%بو منصور: من العرب من
يعل الف%أ}ل فيما يكر.ه أ%يضاv، قال أ%بو زيد: ت.فاء4ل}ت ت.فاؤ'لv، وذلك

أ%ن تسمع ال3نسان وأ%نت تريد الاجة يدعو يا سعيد يا أ%ف}ل%ح أ%و يدعو
باسم قبيح، والسم الف%أ}ل، مهموز، وف نوادر ال4عراب: يقال ل ف%أ}ل عليك

بعن ل ض.ي\ر عليك ول ط%ي\ر عليك ول شر عليك، وف الديث عن أ%نس عن
النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ل ع.د\وى ول ط1ي.ر.ة ويعجب'ن

الف%أ}ل الصال1ح، والفأ}ل الصال: الكلمة السنة؛ قال: وهذا يدل على أ%ن من
الف%أ}ل ما يكون صالاv ومنه ما يكون غي صال، وإ,نا أ%حب_ النب، صلى

ال عليه وسلم، الف%أ}ل ل4ن الناس إ,ذا أ%م_لوا فائدة% ال ورج.و\ا
عائد.ته عند كل سبب ضعيف أ%و قوي¼ فهم على خي، ولو غل1طوا ف جهة الرجاء

فإ,ن الرجاء لم خي، أ%ل ترى أ%نم إ,ذا قطعوا أ%مل%هم ورجاءهم من ال
كان ذلك من الشر�؟ وإ,نا خ.ب_ر النب، صلى ال عليه وسلم، عن الف1ط}رة

كيف هي وإ,ل أ%ي> شيء تنقلب، فأ%ما الطYي.ة فإ,ن فيها سوء الظن>
بال وتوق©ع البلء، وي'ح.ب لل3نسان أ%ن يكون ل تعال راجياv، وأ%ن
يكون حسن الظن برب>ه، قال: والك%واد1س ما ي'تطي_ر منه مثل الف%أ}ل

والع'طاس ونوه. وف الديث أ%يضاv: أ%نه كان يت.فاءل ول يتطي_ر. وف الديث:
قيل يا رسول ال ما الف%أ}ل؟ قال: الكلمة الصالة، قال: وقد جاءت
الطYي.ة بعن ال1ن\س، والف%أ}ل بعن النوع؛ قال: ومنه الديث أ%صد.ق'

الطYي.ة الف%أ}ل.
:vوالف}ت1ئال: اف}ت1عال من الف%أ}ل؛ قال الكميت يصف خيل

إ,ذا ما ب.د.ت\ تت ال%واف1ق,، ص.د_ق%ت\
بأ%ي.ن, ف%أ}ل الزاج,رين اف}ت1ئال%ها

التهذيب: ت.ف%ي_ل إ,ذا س1ن كأ%نه ف1يل. ورجل ف%ي>ل اللحم: كثيه؛
قال: وبعضهم يهمزه فيقول: ف%ي\ئ1ل على ف%ي\ع1ل. والف1ئال، بالمزة: لعبة

لل4عراب، وسيذكر ف فيل.
@فتل: الف%ت\ل: ل%يe الشيء ك%ل%ي>ك البل وكف%ت\ل الف%ت1يلة. يقال:

ان\ف%ت.ل فلن عن ص.لته أ%ي انصرف، ول%ف%ت فلناv عن رأ}يه وف%ت.له أ%ي
صر.فه ول%و.اه، وف%ت.له عن وجهه فان\ف%تل أ%ي صرفه فانصرف، وهو قلب ل%ف%ت.



وف%ت.ل وجهه عن القوم: صر.فه كل%فته. وف%ت.ل}ت البل وغيه وف%ت.ل الشيء
ي.ف}ت1له ف%ت\لv، فهو مف}تول وف%ت1يل، وف%ت.له: ل%واه؛ أ%نشد أ%بو

حنيفة:لون'ها أ%حر صاف{،
وهي كالسك الف%ت1يل

قال أ%بو حنيفة: ويروى كالسك الف%ت1يت، قال: وهو كالف%ت1يل؛ قال أ%بو
السن: وهذا يدل على أ%نه شعر غي معروف إ,ذ لو كان معروفاv لا اختلف ف

قافيته، فتفه_مه جد�اv. وقد ان\ف%تل وت.ف%ت_ل. والف%ت1يل: حبل دقيق من
خ.ز.م أ%و ل1يف أ%و ع1ر\ق أ%و ق1د¼ يشدe على العنان، وهي اللقة الت

عند ملتق%ى الدeج\ز.ي\ن، وهو مذكور ف موضعه. والف%ت1يل والف%ت1يلة: ما
فتل}ته بي أ%صابعك، وقيل: الف%ت1يل ما يرج من بي ال3صبعي إ,ذا
فتل}تهما. والف%ت1يل: الس_ح.اة ف ش.ق> الن_واة. وما أ%غن عنه ف%ت1يلv ول

ف%ت\لة ول ف%ت.لة؛ ال3سكان عن ثعلب، والفتح عن ابن ال4عراب، أ%ي ما
أ%غن عنه مقدار تلك الس_ح.اة الت ف ش.ق النواة. وف التنزيل العزيز:
ول ي'ظل%مون ف%ت1يلv؛ قال ابن السكيت: الق1ط}مي القشرة الرقيقة على

النواة، والف%ت1يل ما كان ف ش.ق النواة، وبه سيت ف%ت1يلة، وقيل: هو ما
يفت.ل بي ال3صبعي من الوسخ، والن_قي النeك}تة ف ظهر الن_واة؛ قال

أ%بو منصور: وهذه ال4شياء تضر.ب كل9ها أ%مثالv للشيء التاف1ه القي
القليل أ%ي ل ي'ظ}لمون قدر.ها. والفت1يلة: الذ©ب.الة. وذ�ب.ال مفت_ل: شدد
للكثرة. وما زال فلن ي.ف}ت1ل من فلن ف الذYر\وة والغار,ب أ%ي ي.د'ور

من وراء3 خديعته. وف حديث الزبي وعائشة: فلم يزل ي.ف}ت1ل ف الذYر\وة
:vخاد.عة. وورد ف حديث ح'ي.ي بن أ%خ\طب أ%يضا�والغارب، وهو مثل ف ال

ل يزل ي.قت1ل ف الذYر\وة والغار,ب؛ والف%ت\لة: و,عاء ح.ب> الس_ل%م
والس_م'ر خاصة، وهو الذي يشبه ق�رون الباق1ل�، وذلك أ%ول ما يطلع، وقد

أ%ف}ت.لت الس_ل%مة والس_م'رة. وف حديث عثمان: أ%لس\ت ترع.ى م.ع\و.ت.ها
وف%ت\ل%ت.ها؟ الف%ت\لة: واحدة الف%ت\ل، وهو ما يكون م.ف}تولv من ورق

الشجر كور.ق الط�ر\قاء وال4ث}ل ونوها، وقيل: الف%ت\لة حل السمر'
والع'ر\ف�ط، وقيل: ن.و\ر الع1ضاه إ,ذا ت.عق9د، وقد أ%ف}ت.لت إ,ف}تالv إ,ذا

أ%خرجت الف%ت\لة. والف%ت\ل%ة: شد�ة عص.ب الذراع. والف%ت.ل أ%يضاv: اند1ماج
ف م1ر\فق الناقة وب'ي'ون عن النب، وهو ف الو.ظيف والف1ر\س1ن عيب،
ومرفق أ%ف}ت.ل بي>ن الفتل. الوهري: الف%ت.ل، بالتحريك، ما بي ال1ر\فقي



عن جنب البعي، وقوم ف�ت\ل ال4يدي؛ قال طرفة:
ل%ها م1ر\ف%قان أ%ف}ت.لن، كأ%نا
أ�م1ر_ا بس.ل}م.ى دال1ج� مت.شد>د

وف الصحاح: كأ%نا تر� بس.ل}م.ى 
(* هذه الرواية هي كذلك رواية ديوان

طرفة) وناقة ف%ت\لء: ثقيلة. وناقة ف%ت\لء إ,ذا كان ف ذراعها ف%ت.ل
وب'ي'ون عن النب؛ قال لبيد:

ح.ر.ج¬ من م1ر\فقي\ها كالف%ت.ل
وف%ت1ل%ت الناقة ف%ت.لv إ,ذا ام_ل%س جلد إ,ب\طها فلم يكن فيه ع.ر.ك

ول حاز� ول خال1ع¬ وهذا إ,ذا استرخى جلد إ,ب\طها وت.ب.خ\ب.خ..
والف%ت\لة: ن.و\ر' الس_م'رة. وقال أ%بو حنيفة: الف%ت.ل ما ليس بورق

إ,ل أ%نه يقوم مقام الورق، وقيل: الف%ت.ل ما ل ينبسط من النبات ولكن
ت.ف%ت_ل فكان كال%د.ب، وذلك كه.د.ب الط�ر\فاء وال4ث}ل وال4ر\طى. ابن

ال4عراب: الف%ت_ال الب'ل}ب'ل، ويقال ل1صياحه الف%ت\ل، فهو مصدر.
@فثل: ابن بري: رجل ف1ت\و.ل9 أ%ي عيي� ف%د\م؛ قال الراجز:

ل ت.ج\ع.ل1ين كفتÝى ف1ئ}و.ل9،
خال� كع'ود الن_ب\عة ال�ب\ت.ل9

قال: ول يذكره ال4صمعي إ,ل بالقاف، ول أ%ره أ%نا لغي الشيخ أ%ب
ممد بن بري، رحه ال.

@فجل: ف%ج_ل الشيء4: عر�ضه. ورجل أ%ف}ج.ل: متباعد ما بي الساقي.
وف%ج,ل% الشيء وف%ج.ل% ي.ف}ج'ل ف%ج\ل وف%ج.لv: استرخى وغل�ظ.

والف�ج\ل والف�ج'ل؛ جيعاv عن أ%ب حنيفة: أ�رومة نبات خبيثة ال�شاء
معروف، واحدته ف�ج\لة وف�ج'لة، وهو من ذلك؛ وإ,ياه عن بقوله وهو مهز

:vالسفينة يهجو رجل
أ%ش\ب.ه شيء ب,ج'شاء الف�ج\ل,
ث1ق}لv على ث1ق}ل، وأ%ي� ث1ق}ل,

والف%ن\جلة والف%ن\ج.لى: م1ش\ية فيها استرخاء يسح.ب رجله على ال4رض؛
قال ابن سيده: وإ,نا قضيت على نونا بالزيادة لقولم ف%ج,ل إ,ذا استرخى.

الصحاح: الف%ن\ج.لة م1ش\ية فيها استرخاء كم1شية الشيخ؛ وقال صخر بن
عمي:فإ,ن} ت.رين ف ال%شيب والع1ل%ه\،



فص1ر\ت' أ%مشي الق%ع\و.ل والف%ن\ج.ل%ه\،
وتارةv أ%ن\ب'ث� ن.ب\ثاv ن.ق}ث%ل%ه\

الن_ق}ث%لة: م1ش\ية الشيخ ي'ث1ي التراب إ,ذا مشى. والف%ن\ج.ل: الذي
يشي الف%ن\ج.لة؛ قال الراجز:

ل ه1ج\ر.عاv ر,خ\واv ول م'ث%ج_ل،
ول أ%ص.ك_ أ%و أ%ف%ج_ ف%ن\ج.ل

والفاج,ل�: القام1ر'.
@فحل: الف%ح\ل معروف: الذك%ر من كل حيوان، وجعه أ%ف}ح'ل وف�حول وف�حولة

وف1حال� وف1حالة مثل ال1مالة؛ قال الشاعر:
ف1حالةD ت'ط}ر.د' ع.ن أ%ش\وال1ها

قال سيبويه: أ%لقوا الاء فيهما لتأ}نيث المع. ورجل ف%ح1يل: ف%ح\ل،
vح'ولة والف1حالة والف1ح\لة. وف%ح.ل إ,بل%ه ف%ح\ل�وإ,نه لبي>ن الف

كرياv: اختار لا، واف}ت.حل لدواب>ه ف%ح\لv كذلك. الوهري: ف%ح.ل}ت إ,بلي
إ,ذا أ%رسلت فيها ف%ح\لv؛ قال أ%بو ممد الفقعسي�:

ن.ف}ح.ل�ها الب,يض. الق%ل1يلت1 الط�ب.ع\
من كلY عر_اص، إ,ذا ه'ز_ اه\ت.ز.ع\

أ%ي ن'ع.ر\ق1ب'ها بالسيوف، وهو م.ث%ل. ال4زهري: والف1ح\لة اف}تحال
ال3نسان ف%ح.لv لدواب�ه؛ وأ%نشد:

نن اف}ت.ح.ل}نا ف%ح\ل%نا ل ن.أ}ثله
(* قوله «نأثله» هكذا ف الصل).

قال: ومن قال اس\ت.ف}ح.ل}نا فحلv لدواب>نا فقد أ%خطأ%، وإ,نا
الستفحال ما يفعله ع'لوج أ%هل كاب'ل وج'ه_الم، وسيأ}ت. والف%ح1يل: ف%ح\ل

ال3بل إ,ذا كان كرياv م'ن\ج,باv. وأ%ف}ح.ل: اتذ ف%ح\لv؛ قال
ال4عشى:وكل© أ�ناس�، وإ,ن أ%ف}ح.لوا،

إ,ذا عاي.ن'وا ف%ح\ل%كم\ ب.ص\ب.ص'وا
وبعي ذو ف1ح\لة: يصلح للف}ت1حال. وف%ح\ل ف%ح1يل: كري منج,ب ف

ض1رابه؛ قال الراعي:
كانت ن.جائب' منذر� وم'ح.ر>ق

أ�م_ات1هن�، وط%ر\ق�هن� ف%ح1يل
قال ال4زهري: أ%ي وكان ط%ر\قهن� ف%ح\لv منج,باv، والط�ر\ق: الفحل



ههنا؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاد البيت: نائب. منذر�، بالنصب، والتقدير كانت
أ�م_ات'ه'ن_ نائب. منذر، وكان ط%ر\قهن� فحلv. وقيل: الف%ح1يل

كالف%ح\ل؛ عن كراع. وأ%ف}ح.ل%ه ف%ح\لv: أ%عاره إ,ي_اه يضرب ف إ,بله. وقال
اللحيان: ف%ح.ل فلناv بعياv وأ%ف}ح.له إ,ي�اه واف}ت.ح.ل%ه أ%ي أ%عطاه.

والس\ت1ف}حال: شيء يفعله أ%علج كاب'ل، إ,ذا رأ%وا رجلv جسيماv من العرب
خ.ل�و\ا بينه وبي نسائهم رجاء أ%ن يولد فيهم مثله، وهو من ذلك. وك%ب\ش

ف%ح1يل: يشبه الفحل من ال3بل ف عظمه ون'ب\له. وف حديث ابن عمر، رضي
vضحية فقال: اشتره ف%ح\ل�ال عنهما: أ%نه بعث رجلv يشتري له أ

ف%ح1يلv؛ أ%راد بالفحل غي خصي�، وبالفحيل ما ذكرناه، وروي عن ال4صمعي ف قوله
فحيلv: هو الذي يشبه الف�حولة ف عظم خلقه ونبله، وقيل: هو ال�ن\ج,ب ف
ض1رابه، وأ%نشد بيت الراعي، قال: وقال أ%بو عبيد والذي يراد من الديث
أ%نه اختار الفحل على الصي� والنعجة1 وطلب ج.ماله ون'ب\له. وف الديث:

ل1م. يضر,ب' أ%حد'ك�م امرأ%ت.ه ضر\ب. الف%ح\ل؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء
ف رواية، يريد ف%ح\ل ال3بل إ,ذا عل ناقة دونه أ%و فوقه ف الكرم

والن_جابة فإ,نم يضربونه على ذلك وينعونه منه. وف حديث عمر: لا قد1م
الشام تفح_ل له أ�م.راء الشام أ%ي أ%نم تلق�وه متبذYلي غي متزي>ني،

مأ}خوذ من الفحل ضد ال�نثى ل4ن التزيeن والتصنeع ف الYزي> من شأ}ن
ال3ناث وال�ت.أ%ن>ثي والف�حول ل يتزي_نون. وف الديث: إ,ن لب

الف%ح\ل ح1ر\م؛ يريد بالف%ح\ل الرج'ل تكون له امرأ%ة ولدت منه ولداv ولا
لب، فكل© من أ%رضعته من ال4طفال بذا فهو مرم على الزوج وإ,خوت1ه

وأ%ولده منها ومن غيها، ل4ن الل%ب للزوج حيث هو سببه وهذا مذهب الماعة،
وقال ابن السي�ب والنخعي: ل يرم، وسنذكره ف حرف النون.

ال4زهري: استفح.ل أ%مر العدو� إ,ذا قو,ي واشتد�، فهو مستفح1ل، والعرب
تسمي س'ه.ي\لv الف%ح\ل تشبيهاv له بفح\ل ال3بل وذلك لعتزاله عن النجوم
وع1ظ%مه، وقال غيه: وذلك ل4ن الفحل إ,ذا ق%ر.ع ال3بل اعتزلا؛ ولذلك

قال ذو الرمة:
وقد لح. للسار,ي س'ه.ي\ل، كأ%نه

ق%ر,يع' ه1جان{ د'س� منه ال%ساع1ر
الليث: يقال للن_خل الذك%ر الذي ي'ل}ق%ح به ح.وائل النخل ف�ح_ال،

الواحدة ف�ح_الة؛ قال ابن سيده: الف%ح\ل والف�ح_ال ذكر النخل، وهو ما كان



من ذكوره ف%ح\لv ل3ناث1ه؛ وقال:
ي'ط1ف}ن. بف�ح_ال�، كأ%ن� ض1باب.ه'

ب'طون� ال%وال، يوم عيد{ ت.غ.د_ت
قال: ول يقال لغي الذكر من النخل ف�ح_ال؛ وقال أ%بو حنيفة عن أ%ب

عمرو: ل يقال ف%ح\ل إ,ل ف ذي الرeوح، وكذلك قال أ%بو نصر، قال أ%بو
حنيفة: والناس على خلف هذا. واست.ف}ح.ل%ت النخل: صارت ف�ح_الv. ونلة

م'س\ت.ف}ح1لة: ل تم1ل؛ عن اللحيان؛ ال4زهري عن أ%ب زيد: ويمع ف�ح_ال
النخل ف%حاح1يل، ويقال للف�ح_ال ف%ح\ل، وجعه ف�حول؛ قال أ�ح.ي\حة ابن

ال�لح:
ت.أ%ب_ر,ي يا خ.ي\ر.ة% الف%س3يل،
ت.أ%ب_ر,ي من ح.ن.ذ{ ف%ش'ول،

إ,ذ ض.ن_ أ%هل� النخ\ل بالف�حول
الوهري: ول يقال ف�ح_ال إ,ل ف النخل. والف%ح\ل: ح.ص1ي ت'نس.ج من

ف�ح_ال النخل، والمع ف�حول. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،
دخل على رجل من ال4نصار وف ناحية البيت ف%ح\ل من تلك الف�حول، فأ%مر
بناحية منه فك�ن,س ورش� ث صلى عليه؛ قال ال4زهري: قال شر قيل للحصي
ف%ح\ل ل4نه يسو_ى من سعف الف%ح\ل من النخيل، فتكلم به على التجوز كما

قالوا: فلن يلبس الق�ط}ن والصوف، وإ,نا هي ثياب تغز.ل وتت_خذ منهما؛ قال
الرار:

والو.ح\ش سار,ية، كأ%ن� م'تون.ها
ق�ط}ن ت'باع، شديدة الص_ق}ل,

.vمازا vأ%راد كأ%ن متونا ثياب قطن لشد_ة بياضها، وسي الصي ف%ح\ل
وف حديث عثمان: أ%نه قال ل ش'ف}عة ف بئر ول ف%ح\ل وال�ر.ف ت.ق}طع
كل9 شفعة؛ فإ,نه أ%راد بالف%ح\ل ف%ح\ل النخل، وذلك أ%نه ربا يكون بي

جاعة منهم ف%ح\ل نل يأ}خذ كل واحد من الشركاء فيه، زم.ن ت.أ}ب,ي النخل،
ما يتاج إ,ليه من ال1ر\ق, لت.أ}بي النخل، فإ,ذا باع واحد من الشركاء

نصيبه من الفحل بعض. الشركاء فيه ل يكن للباقي من الشركاء شفعة ف
البيع، والذي اشتراه أ%حق به ل4نه ل ينقسم، والشeف}عة إ,نا تب فيما

ينقسم، وهذا مذهب أ%هل الدينة وإ,ليه يذهب الشافعي ومالك، وهو موافق لديث
جابر: إ,نا جعل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الشeفعة فيما ل يقسم،



فإ,ذا ح'دت ال�دود فل ش'فعة ل4ن قوله، عليه السلم، فيما ل يقسم دليل
على أ%نه جعل الشeفعة فيما ينقسم، فأ%ما ما ل ينقسم مثل البئر وف%ح\ل
النخل يباع منهما الش>ق}ص بأ%صله من ال4رض فل ش'فعة فيه، ل4نه ل

ينقس3م؛ قال: وكان أ%بو عبيد فسر حديث عثمان تفسياv ل يرتضه أ%هل العرفة
فلذلك تركته ول أ%حكه بعينه، قال: وتفسيه على ما بينته، ول يقال له إ,ل

ف�ح_ال. وف�حول الشعراء: هم الذين غلبوا بال1جاء من هاجاهم مثل جرير
والفرزدق وأ%شباههما، وكذلك كل من عار.ض شاعراv فغلب عليه، مثل علقمة بن

عبدة، وكان يسمى ف%ح\لv ل4نه عارض امرأ% القيس ف قصيدته الت يقول ف
أ%ولا:

خليلي_ م'ر�ا ب على أ�م> ج'ن\د.ب,
بقوله ف قصيدته:

ذ%ه.ب\ت من الجران ف غي مذه.ب
وكل واحد منهما يعارض صاحبه ف نعت فرسه فف�ض>ل علقمة� عليه ولق9ب

الف%ح\ل، وقيل: سي علقمة الشاعر الف%ح\ل ل4نه تزو_ج بأ�م> ج'ن\د.ب حي
طلقها امرؤ القيس لا غ%ل�ب.ت\ه عليه ف الشعر. والف�حول: الرeواة،

الواحد ف%ح\ل. وتفح_ل أ%ي تشب_ه بالف%ح\ل. واست.ف}ح.ل ال4مر أ%ي ت.فاق%م.
وامرأ%ة ف%ح\لة: س.ل1يطة.

وف%ح\ل والف%ح\لء: موضعان. وف%ح\لن: جبلن صغيان؛ قال الراعي:
vع'نا�هل ت'ون,سون% بأ%ع\لى عاس1م� ظ

و.ر_ك}ن ف%حل%ي، واست.قب.ل}ن ذا ب.ق%ر,؟
وف الديث ذكر ف1ح\ل، بكسر الفاء وسكون الاء، موضع بالشام كانت به

وقعة السلمي مع الروم؛ ومنه يوم ف1ح\ل، وفيه ذكر ف%ح\لي، على التثنية،
موضع ف جبل أ�ح'د.

@فحطل: ف%ح\ط%ل: اسم؛ قال:
تباع.د م1ن>ي ف%ح\ط%ل، إ,ذ سأ%لته
أ%م1ي.، ف%زاد ال ما بيننا ب'ع\دا

وهذه ترجة وجدتا ف الكم على هذه الصورة، ورأ%يت هذا البيت ف
الصحاح: تباعد من ف%ط}ح.ل، وال أ%علم.

@فخل: ت.ف%خ_ل الرجل�: أ%ظهر الو.قار واللم. وت.ف%خ_ل أ%يضاv: تي_أ%
ولبس أ%حسن ثيابه، وال أ%علم.



@فرجل: الف%ر\ج.لة: الت_ف%حeج؛ قال الراجز:
ت.ق%حeم. الفيل إ,ذا ما ف%ر\ج.ل،
ت.م'ر� أ%ح\فافاv ت.ه'ضe ال%ن\د.ل

وف%ر\ج.ل الرجل� ف%ر\ج.لة: وهو أ%ن يتفح_ج ويسرع، ويقال: هو الذي
ي'د.ر\ب,ج' ف مشيه وهي م1ش\ية سهلة.

@فرزل: الف%ر\ز.لة: التقييد؛ عن كراع. ورجل ف�ر\ز'ل: ضخ\م؛ حكاه ابن
دريد؛ قال ابن سيده: وليس بثبت.

@فرعل: الف�ر\ع'ل: ولد الض_ب'ع، وف التهذيب: ولد الضبع من الضبع؛ قال
ابن بري: ومنه قول أ%ب النجم:

ت.ن\ز'و بع'ث}ن'ون كظهر الف�ر\ع'ل
قال: وقال أ%بو مهراس:

كأ%ن� ند.اء4ه'ن_ ق�ش.اع' ض.ب\ع،
ت.ف%ق�د. من ف%ر.اغ1ل1ه أ%ك1يل

وف حديث أ%ب هريرة: سئل عن الضب'ع فقال: الف�ر\ع'ل تلك نعجة من الغنم؛
الف�ر\ع'ل: ولد الضبع، فسم�اها به أ%راد أ%نا حلل كالشاة؛ ابن سيده:
وقيل هو ولد الو.ب\ر من ابن آوى، والمع ف%ر.اع1ل وف%راع1لة، زادوا الاء

لتأ}نيث المع؛ قال ذو الرمة:
ي'ناط بأ%ل}ح1يها ف%راع1لة غ�ث}ر'

وال�نثى ف�ر\ع'لة. وف الثل: أ%غ}ز.ل� من ف�ر\ع'ل، وهو من الغ.ز.ل
وال�راودة.

@فزل: الف%ز\ل: الص_لبة. وأ%رض ف%ي\ز.لةD: سريعة� السيل إ,ذا أ%صابا
الغيث.

@فسل: الف%س\ل: الر_ذ}ل الن_ذ}ل الذي ل م'روءة له ول جلد، والمع
أ%ف}س'ل وف�سول وف1سال وف�س\ل؛ قال سيبويه: وال4كثر فيه ف1عال، وأ%ما ف�عول

ففر\ع داخل عليه أ%جروه مرى ال4ساء، ل4ن ف1عالv وف�عولv يعتقبان
على ف%ع\ل ف ال4ساء كثياv فحملت الصفة عليه وقالوا ف�س'ولة، فأ%ثبتوا

المع كما قالوا ف�ح'ولة وب'عولة؛ حكاه كراع، وقالوا ف�س.لء، وهذا نادر
كأ%نم توه_موا فيه ف%س3يلv، ومثله س.م\ح وس'م.حاء كأ%نم توهوا فيه

س.ميحاv؛ وقد ف%س'ل، بالضم، وف%س3يل فسالة% وف�سولة� وف�سولv، فهو ف%س\ل
من قوم ف�س.لء وأ%ف}سال� وف1سال� وف�سول�؛ قال الشاعر:



،Dف1سال Dإ,ذا ما ع'د_ أ%ربعة
فزوج'ك خامس¬ وأ%بوك ساد1ي

وحكى سيبويه: ف�س3ل%، على صيغة ما ل يسم فاعله، قال: كأ%نه وضع ذلك
فيه، وال%ف}سول كالف%س\ل. أ%بو عمرو: الف1س\ل الرجل ال4حق. ويقال:

أ%ف}س.ل فلن على فلن م.تاع.ه إ,ذا أ%ر\ذ%له، وأ%ف}س.ل عليه دراه%ه إ,ذا
ز.ي_ف%ها، وهي دراهم ف�سول؛ وقال الفرزدق:

فل تقبلوا م1ن�ي أ%باع1ر. ت'ش\تر.ى
ب,و.ك}س�، ول س'وداv يصحe ف�س'ولا

أ%راد: ول تقبلوا منهم دراهم سوداv. وف حديث حذيفة: اشت.ر.ى ناقة من
رجلي وشرط لما من النقد رضاها، فأ%خرج لما كيساv فأ%ف}سل عليه، ث

أ%خرج كيساv فأ%ف}س.ل عليه أ%ي أ%ر\ذ%ل وزي_فا منها، وأ%صلها من الف%س.ل
وهو الر_ديء الر_ذل من كل شيء، يقال: ف%س_له وأ%ف}س.ل%ه؛ وف حديث

الستسقاء:
سوى ال%ن\ظ%ل العام1ي� والع1ل}ه,ز, الف%س\ل
ويروى بالشي العجمة، وسي'ذكر.

والف%س3يلة: الصغية من النخل، والمع ف%سائل وف%س3يلD، والف�س\لن جع
المع؛ عن أ%ب عبيد. ال4صمعي ف صغار النخل قال: أ%ول ما يقلع من صغار

النخل الغ1رس فهو الف%س3يل والو.د1ي�، والمع ف%سائ1ل، وقد يقال للواحدة
ف%س3يلة. وأ%ف}س.ل الف%س3يلة: انتزعها من أ�م�ها واغترسها. والف%س\ل:

قضبان الك%ر\م للغ.ر\س، وهو ما أ�خذ من أ�م�هاته ث غ�ر,س؛ حكاه أ%بو
حنيفة.وف�سالة الديد: س'حال%ته. ابن سيده: ف�سالة الديد ونو,ه ما ت.ناثر

منه عند الضرب إ,ذا ط�ب,ع.
وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه لع.ن من النساء

ال�س.و>ف%ة ال�ف%س>لة؛ والف%س>لة من النساء: الت إ,ذا أ%راد زوجها
غ1ش\يانا ون.ش1ط لوط}ئها اعـتل�ت وقالت إ,ن>ي حائض، في.ف}س'ل الزوج عنها،
وتفت>ره ول حيض با تردeه بذلك عن غش\يانا وتفت>ر نشاطه، من الف�سولة

وهي الف�تور ف ال4مر، والسو>فة: الت إ,ذا دعاها الزوج للفراش
ماط%ل%ت\ه ول تبه إ,ل ما يدعو إ,ليه.

@فسكل: الف1س\ك1ل والف�س\ك�ل� والف1س\ك%و\ل والف�س\ك�ول: الذي ييء ف
آخر اللبة آخر اليل. وهو بالفارسية ف�ش\كل، وقيل: الف1س\ك1ل وال�ف%س\كل



هو الؤخر البطيء، وقد ف�س\ك1ل}ت أ%ي أ�خ>ر\ت؛ ومنه قيل: رجل ف1س\كل
إ,ذا كان ر.ذ}لv. والعامة تقول ف�س\ك�ل، بالضم؛ قال أ%بو الغوث: أ%ولا

ال�ج.لYي وهو السابق ث الصل9ي ث ال�س.لYي ث التال ث العاط1ف ث
ال�ر\تاح ث الؤم_ل ث ال%ظي ث الل�طيم ث السeك%يت، وهو الف1س\كل

والفاش'ور؛ قال ابن بري: يقال ف%س\ك%ل الفرس' إ,ذا جاء آخر الل}بة. وف
الديث: أ%ن أ%ساء بنت ع'م.ي\س قالت لعلي�، عليه السلم: إ,ن ثلثةv أ%نت

آخر'هم ل4خ\يار، فقال علي� ل4ولدها: قد ف%س\ك%ل%ت\ن أ�مeكم أ%ي
أ%خ_رتن وجعلتن كالف1س\كل، وهو الفرس الذي ييء ف آخر خيل الس>باق،

وكانت قد تزو�جت قبله بعفر أ%خيه ث بأ%ب بكر بعد جعفر فعد_اه إ,ل
الفعول، قال: والصواب أ%ن يذكر ال%ظ1ي� قبل الؤم_ل ل بعده؛ قال وهذا

:vترتيبها منظ9ما
أ%تانا ال�ج.لYي وال�ص.لYي، وبعده

م'س.لð وتال� بعده عاط1ف¬ ي.ج\ر,ي
وم'ر\تاح'ها ث ال%ظ1ي وم'ؤ.م_ل،

ي.ح'ث9 الل�ط1يم، والسeك%ي\ت له ي.بي
ورجل ف�س\ك�ول وف1س\ك%و\ل: متأ%خر تابع، وقد ف%س\ك%ل وف�س\ك1ل؛ قال

ال4خطل:
،vتاب,عا vس\ك1ل}ت عبدا�أ%ج'م.ي\ع قد ف

فب.ق1يت أ%نت ال�ف}ح.م ال%ك}عوم
@فشل: الف%ش1ل: الرجل الضعيف البان، والمع أ%فشال. ابن سيده: ف%ش1ل

الرجل ف%ش.لv، فهو ف%ش1ل: ك%س3ل% وضع'ف وتراخ.ى وج.ب'ن. ورجل خ.ش1ل ف%ش1ل،
وخ.س\ل ف%س\ل، وقوم ف�ش\ل؛ قال:
،Dوقد أ%د\ر.ك%ت\ن، والوادث ج.م_ة
أ%س1ن_ة قوم� ل ض1عاف، ول ف�ش\ل

ويروى: ول ف�س\ل، يعن جع ف%س\ل. وف حديث علي� يص1ف أ%با بكر، رضوان
vحي نفر الناس' عنه، وآخ1را vأ%ول vال عليهما: كنت للد>ين ي.ع\س'وبا

حي ف%ش1لوا؛ الف%ش.ل: الفزع' وال�ب\ن والض_ع\ف؛ ومنه حديث جابر: فينا
نزلت\: إ,ذ ه�ت طائفتان منكم أ%ن ت.ف}ش.ل؛ وف حديث الستسقاء:

س1وى ال%ن\ظ%ل العامي� والع1ل}ه,ز الف%ش\ل,
أ%ي الضعيف يعن الف%ش\ل م'د_خ1ر'ه وآكله، فصرف الوصف إ,ل الع1ل}ه,ز



وهو ف القيقة لكله، ويروى الف%س\ل، بالسي الهملة، وقد تقدم. الليث:
رجل ف%ش1يل، وقد ف%ش1ل ي.ف}ش.ل عند الرب والشدة إ,ذا ضع'ف وذهبت ق�واه.

وف التنزيل العزيز: ول تنازعوا فت.ف}ش.لوا وتذهب ريك�م؛ قال الزجاج:
أ%ي ت.ج\ب'نوا عن عدو�كم إ,ذا اختلفتم، أ%خب أ%ن اختلفهم يضعفهم وأ%ن

ال�ل}فة تزيد ف قو�تم.
النضر بن شيل: ال1ف}ش.لة الك%بار,جة. وال%شافل جاعة 

(* قوله
«والشافل جاعة» هكذا ف الصل، ولعل فيه سقطاv، والصل: وجعها مفاشل كالشفلة

والكشافل جاعة، ويدل على ذلك قوله: وقال اعراب إل فانه ليس من هذه
الادة. وعبارة القاموس ف مادة شفل: الشفلة كمكنسة الكبارجة والكرش المع

مشافل اهـ. اي فهما مترادفان الفرد كالفرد ف معنييه والمع كالمع)
قال: والق1ر\طالة الكبارجة أ%يضاv، وقال أ%عراب: ال1ش\ف%لة الك%ر,ش. ابن
،vال4عراب: ال1فش.ل الذي يتزو�ج ف الغرائب لئل يرج الولد ضاو,يا

vق ثوباYوال1ف}ش.ل ال%و\د.ج؛ وقال ابن شيل: هو الف1ش\ل وهو أ%ن يعل
على الودج ث يدخله فيه ويشد أ%طرافه إ,ل القواعد، فيكون و,قاية من رؤوس

ال4ح\ناء وال4ق}طاب وع'ق%د الع'ص\م,، وهي البال، وقيل: الف1ش\ل ستر
الودج، وف الكم: الف1ش\ل شيء من أ%داة الودج تعله الرأ%ة تتها،

والمع ف�ش'ول؛ وقد اف}ت.ش.ل%ت الرأ%ة ف1ش\لها وف%ش_لته وت.ف%ش_لت\.
وت.ف%ش_ل الاء�: سال. وت.ف%ش_ل امرأ%ةv: تزو�جها. ابن السكيت: يقال

ت.ف%ش_ل فلن منهم امرأ%ة أ%ي تزو�جها.
والف%ي\ش.لة: ال%ش.فة طر.ف الذك%ر، والمع الف%ي\ش.ل والف%ياش1ل، وقيل:

الف%ي\شلة رأ}س كل مو_ق، وقال بعضهم: لمها زائدة كزيادتا ف ز.ي\د.ل
وع.ب\د.ل وأ�لل1ك.، وقد يكن أ%ن تكون ف%ي\شلة من غي لفظ ف%ي\ش.ة،

فتكون الياء ف ف%ي\شلة زائدة ويكون وزنا ف%ي\ع.لة، ل4ن زيادة الياء ثانية
أ%كثر من زيادة اللم، وتكون الياء ف ف%ي\ش.ة عيناv فيكون اللفظان

مقترني وال4ص\لن متلفي، ونظي هذا قولم رجل ض.ي_اط وض.ي\طار؛ فأ%ما
قول جرير:

ما كان ي'نك%ر' ف ن.د1ي> م'جاش1ع�
أ%ك}ل� ال%ز,ير، ول ارت1ضاع' الف%ي\ش.ل

فقد يكون جع ف%ي\شلة، وهو على المع الذي ل يفارق واحدة إ,ل بالاء.



والف%ياش1ل: ماء ل1ب.ن ح'ص.ي\ن، سي بذلك ل3كام� ح'م\ر� عنده حوله
يقال لا الف%ياش1ل، قال: أ%ظن ذلك تشبيهاv لا بالف%ياش1ل الت تقدم ذكرها؛

قال الق%ت_ال الكلب:
فل ي.س\ت.ر,ث} أ%ه\ل� الف%ياش1ل غار.ت،
أ%ت.ت\كم ع1تاق الطي\ر يم1ل}ن أ%ن\س'را

والف%ياش1ل: شجر.
@فصل: الليث: الف%ص\ل ب.و\ن� ما بي الشيئي. والف%ص\ل من السد: موضع

ال%ف}ص1ل، وبي كل ف%ص\ل%ي\ن و.ص\ل؛ وأ%نشد:
،vوم'ف}ت.رقا vوت.ج\ميعا vوف%ص\ل vو.ص\ل

ف%ت\قاv ور.ت\قاv وتأ}ل1يفاv ل3نسان ابن سيده: الف%ص\ل الاج,ز بي
الشيئي، ف%ص.ل بينهما يفص1ل ف%ص\لv فانفص.ل، وف%ص.ل}ت الشيء فانص.ل أ%ي

قطعته فانقطع.
وال%ف}ص1ل: واحد م.فاص1ل ال4عضاء. والن\فصال: مطاو,ع فص.ل.

وال%ف}ص1ل: كل ملتقى عظمي من السد. وف حديث النخعي: ف كل م.ف}ص1ل من ال3نسان
ثل�ث د1ي.ة ال3صبع؛ يريد م.ف}ص1ل ال4صابع وهو ما بي كل أ%ن\م'ل%تي.
والفاص1لة: ال%رزة الت تفص1ل بي ال%رزتي ف الن>ظام، وقد ف%ص_ل%

الن_ظ}م.. وع1ق}د مفص_ل أ%ي جعل بي كل لؤلؤتي خرزة. والف%ص\ل: القضاء
بي الق والباطل، واسم ذلك الق%ضاء الذي ي.ف}ص1ل بينهما ف%ي\ص.ل، وهو

قضاء ف%ي\ص.ل وفاص1ل. وذكر الزجاج: أ%ن الفاص1ل صفة من صفات ال عز وجل
يفص1ل القضاء بي اللق.

وقوله عز وجل: هذا يوم الف%ص\ل؛ أ%ي هذا يوم يفص.ل فيه بي السن
والسيء ويازي كل بعمله وبا يتفضل ال به على عبده السلم. ويوم الف%ص\ل:

هو يوم القيامة، قال ال عز وجل: وما أ%دراك ما يوم' الف%ص\ل. وق%و\ل
ف%ص\ل: حقÒ ليس بباطل. وف التنزيل العزيز: إ,ن_ه لق%و\ل ف%ص\ل. وف صفة

كلم سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ف%ص\ل ل ن.ز\ر ول ه.ذ}ر أ%ي
بي>ن ظاهر يفص1ل بي الق والباطل؛ ومنه قوله تعال: إ,نه لقول ف%ص\ل؛

أ%ي فاص1ل قاط1ع، ومنه يقال: ف%ص.ل بي ال%ص\مي، والن_ز\ر القليل،
وال%ذ}ر الكثي. وقوله عز وجل: وف%ص\ل الطاب؛ قيل: هو البي�نة على الد_عى

واليمي على الد_عي عليه، وقيل: هو أ%ن يفص1ل بي الق والباطل؛ ومنه
قوله: إ,نه لقول ف%ص\ل؛ أ%ي يفص1ل بي الق والباطل، ولول كلمة الف%ص\ل



لقضي بينهم. وف حديث و.ف}د1 عبد القيس: فم'ر\نا بأ%مر ف%ص\ل أ%ي ل رجعة
فيه ول مرد_ له.

وف%ص.ل من الناحية أ%ي خرج. وف الديث: من ف%ص.ل ف سبيل ال فمات أ%و
قت1ل فهو شهيد أ%ي خرج من منزله وبلده. وفاص.ل}ت شريكي.

والتفصيل: التبيي. وف%ص_ل الق%ص_اب الشاة% أ%ي ع.ض_اها.
والف%ي\ص.ل: الاكم، ويقال القضاء بي الق والباطل، وقد ف%ص.ل الكم.

وحكم فاص1ل وف%ي\ص.ل: ماض، وحكومة ف%ي\ص.ل كذلك. وطعنة ف%ي\ص.ل: تفص1ل بي
الق1ر\ن.ي\ن. وف حديث ابن عمر: كانت الف%ي\ص.ل بين وبينه أ%ي القطيعة

التامة، والياء زائدة. وف حديث ابن جبي: فلو علم با لكانت الف%ي\ص.ل
بين وبينه.

والف1صال: الف1طام؛ قال ال تعال: وح.مل�ه وف1صال�ه ثلثون شهراv؛
العن وم.دى ح.م\ل, الرأ%ة إ,ل منتهى الوقت الذي ي'ف}ص.ل فيه الولد عن

ر.ضاعها ثلثون شهراv؛ وف%ص.لت الرأ%ة ولدها أ%ي فطم.ت\ه. وف%ص.ل الولود.
عن الرضاع ي.ف}ص1له ف%ص\لv وف1صالv واف}ت.ص.ل%ه: ف%ط%مه، والسم

الف1صال، وقال اللحيان: ف%ص.لته أ�مeه، ول يص نوعاv. وف الديث: ل ر.ضاع
بعد ف1صال، قال ابن ال4ثي: أ%ي بعد أ%ن ي'ف}ص.ل الولد عن أ�م>ه، وبه

سي الف%ص1يل من أ%ولد ال3بل، ف%ع1يل بعن م.ف}عول، وأ%كثر ما يطلق ف
ال3بل، قال: وقد يقال ف البقر؛ ومنه حديث أ%صحاب الغار: فاشتريت به

ف%ص1يلv من البقر، وف رواية: ف%ص1يلةv، وهو ما ف�ص1ل عن اللب من أ%ولد
البقر. والف%ص1يل: ولد الناقة إ,ذا ف�ص1ل عن أ�مه، والمع ف�ص\لن

وف1صال، فمن قال ف�ص\لن فعلى التسمية كما قالوا حرث وعب_اس، قال سيبويه:
وقالوا ف1ص\لن شبهوه بغ'راب وغ1ر\بان، يعن أ%ن حك}م ف%ع1يل أ%ن يكس_ر على

ف�ع\لن، بالضم، وحكم ف�عال أ%ن يكس_ر على ف1ع\لن، لكنهم قد أ%دخلوا
عليه ف%ع1يلv لساواته ف العد_ة وحروف اللي، ومن\ قال ف1صال فعلى الصفة

كقولم الرث والعب_اس، وال�نثى ف%ص1يلة.
ثعلب: الف%ص1يلة القطعة من أ%عضاء السد وهي دون الق%بيلة. وف%ص1يلة
الرجل: ع.ش1يته ور.ه\طه ال4د\ن.و\ن، وقيل: أ%قرب آبائه إ,ليه؛ عن ثعلب،
وكان يقال لعباس ف%ص1يلة النب، صلى ال عليه وسلم؛ قال ابن ال4ثي:

الف%ص1يلة من أ%قرب ع.ش1ية ال3نسان، وأ%صل الف%ص1يلة قطعة من لم الفخ1ذ؛
حكاه عن الروي. وف التنزيل العزيز: وف%ص1يلته الت ت'ؤ\و,ي,ه. وقال



الليث: الف%ص1يلة فخذ الرجل من قومه الذين هو منهم، يقال: جاؤوا بف%ص1يل%تهم
أ%ي بأ%جعهم.

والف%ص\ل: واحد الف�صول.
والفاص1لة الت ف الديث: من أ%نفق نفقة فاصلة ف سبيل ال فبسبعمائة،

وف رواية فله من ال4ج\ر كذا، تفسيها ف الديث أ%نا الت ف%ص.ل%ت\
بي إ,يانه وكفره، وقيل: يقطعها من ماله وي.ف}ص1ل بينها وبي مال نفسه.

وف%ص.ل% عن بلد كذا ي.ف}ص1ل� ف�ص'ولv؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
و.ش1يك' الف�ص'ول، بعيد' الغ'ف�و
ل، إ,ل� م'شاحاv به أ%و م'ش1يحا

ويروى: و.ش1يك الف�ض'ول. ويقال: ف%ص.ل فلن من عندي ف�ص'ولv إ,ذا خرج،
وف%ص.ل من إ,ليه كتاب إ,ذا نفذ؛ قال ال عز وجل: ولا ف%ص.ل%ت1

الع1ي'؛ أ%ي خرجت، ف%ف%ص.ل% يكون لزماv وواقعاv، وإ,ذا كان واقعاv فمصدره
الف%ص\ل، وإ,ذا كان لزماv فمصدره الفص'ول. والف%ص1يل: حائط دون ال1ص\ن، وف

التهذيب: حائط قصي دون س'ور, الدينة وال1ص\ن. وف%ص.ل الك%ر\م': ظهر
حبeه صغياv أ%مثال الب'ل}س'ن,.

والف%ص\لة: النخلة ال%ن\قولة الو_لة وقد اف}ت.ص.ل%ها عن موضعها؛ هذه
عن أ%ب حنيفة. وقال هجري: خي النخل ما حو>ل فسيله عن منبته،

والف%س3يلة الو_لة تسمى الف%ص\لة، وهي الف%ص\لت، وقد افتصلنا ف%ص\لت كثية
ف هذه السنة أ%ي حو_لناها.

ويقال: ف%ص_ل}ت الو,شاح إ,ذا كان نظمه مفص�لv بأ%ن يعل بي كل
لؤلؤتي م.ر\جانة أ%و ش.ذ}رة أ%و جوهرة تفصل بي كل اثنتي من لون واحد.

وت.ف}صيل ال%زور: ت.ع\ض1ي.ت'ه، وكذلك الشاة تفص_ل أ%عضاء.
والفاص1ل: الجارة الصeل}بة ال�ت.راص1فة، وقيل: ال%فاص1ل ما بي

ال%بلي، وقيل: هي منفص.ل البل من الرم\لة يكون بينها ر.ض\راض وحصى ص1غار
في.ص\فو ماؤه وي.ر,قe؛ قال أ%بو ذؤيب:

م.طاف1يل% أ%بكار حديث{ ن,تاج'ها،
ي'شاب باء مثل ماء الفاص1ل

هو جع ال%ف}ص1ل، وأ%راد صفاء الاء لنداره من البال ل يرe بتراب
ول بطي، وقيل: ماء ال%فاص1ل هنا شيء يسيل من بي ال%ف}ص1لي إ,ذا

قطع أ%حدها من الخر شبيه بالاء الصاف، واحدها م.ف}ص1ل. التهذيب:



ال%ف}ص1ل كل مكان ف البل ل تطلع عليه الشمس، وأ%نشد بيت الذل، وقال أ%بو
عمرو: ال%ف}ص1ل م.ف}رق ما بي البل والس_ه\ل، قال: وكل موضع� م_ا بي
جبلي يري فيه الاء فهو م.ف}ص1ل. وقال أ%بو العميثل: ال%فاص1ل ص'دوع

ف البال يسيل منها الاء، وإ,نا يقال لا بي البلي الش>عب. وف
حديث أ%نس: كان على بطنه ف%ص1يل من حجر أ%ي قطعة منه، ف%ع1يل بعن مفعول.

وال%ف}ص1ل، بفتح اليم: اللسان؛ قال حسان:
ك1ل}تاها ع.رق الزeجاجة، فاس\ق1ن

بز'جاجة أ%ر\خاها للم.ف}ص1ل
ويروى ال1ف}ص.ل، وف الصحاح: وال1ف}ص.ل، بالكسر، اللسان؛ وأ%نشد ابن

بري بيت حسان:
كلتاها ح.ل%ب الع.ص1ي، فعاط1ن

بز'جاجة أ%رخاها للم1ف}ص.ل
والف%ص\ل: كل© ع.ر'وض ب'ن,يت على ما ل يكون ف ال%ش\و إ,م_ا صحة
وإ,م_ا إ,علل كم.فاع1لن ف الطويل، فإ,نا ف%ص\ل ل4نا قد لزمها ما ل
يلزم ال%ش\و ل4ن أ%صلها إ,نا هو م.فاعيلن، ومفاعيلن ف ال%ش\و على

ثلثة أ%وجه: مفاعيلن وم.فاع1لن ومفاعيل�، والع.روض قد لزمها م.فاع1لن فهي
ف%ص\ل، وكذلك كل ما لزمه جنس واحد ل يلزم ال%ش\و، وكذلك ف%ع1لن ف البسيط

ف%ص\ل أ%يضاv؛ قال أ%بو إ,سحق: وما أ%قل9 غي الف�ص'ول ف ال4عار,يض،
وزعم الليل أ%ن م'س\ت.ف}ع1ل�ن ف ع.روض ال�ن\س.ر,ح ف%ص\ل، وكذلك زعم

ال4خفش؛ قال الزجاج: وهو كما قال ل4ن مستفعلن هنا ل يوز فيها فعلت فهي
ف%ص\ل إ,ذ لزمها ما ل يلزم ال%ش\و، وإ,نا سي ف%ص\لv ل4نه النصف من

البيت.
والفاص1لة الصغرى من أ%جزاء البيت: هي السببان القرونان، وهو ثلث

متحركات بعدها ساكن نو م'ت.فا من م'ت.فاع1ل�ن وعلت من مفاعلت، فإ,ذا كانت
أ%ربع حركات بعدها ساكن مثل ف%ع.لت فهي الفاص1لة الك�ب\رى، قال: وإ,نا

بدأ}نا بالصغرى ل4نا أ%بسط من الك�ب\رى؛ الليل: الفاص1لة ف الع.روض
أ%ن يتمع ثلثة أ%حرف متحركة والرابع ساكن مثل ف%ع.ل%ت، قال: فإ,ن اجتمعت

أ%ربعة أ%حرف متحركة فهي الفاض1لة، بالضاد العجمة، مثل فع.لت.
قال: والف%صل عند البصريي بنزلة الع1ماد عند الكوفيي، كقوله عز وجل:

إ,ن كان هذا هو الق_ من عندك؛ فقوله هو ف%ص\ل وع1ماد، ون'ص1ب الق



ل4نه خب كان ودخلت\ هو للف%ص\ل، وأ%واخر اليات ف كتاب ال ف%واص1ل
بنزلة ق%واف الشعر، جل� كتاب ال عز وجل، واحدتا فاص1لة.

وقوله عز وجل: كتاب فص_لناه، له معنيان: أ%حدها ت.ف}ص1يل آيات1ه
بالفواص1ل، والعن الثان ف ف%ص_لناه بي_ن_اه. وقوله عز وجل: آيات

مفص_لت، بي كل آيتي ف%ص\ل تضي هذه وتأ}ت هذه، بي كل آيتي مهلة، وقيل:
مفص_لت مبي_نات، وال أ%علم، وسي ال�ف%ص_ل م.فص_لv لق1ص.ر أ%عداد

س'و.ر,ه من الي. وف�ص.ي\لة: اسم.
@فصعل: الف�ص\ع'ل والف1ص\ع1ل: اللئيم. ال4زهري: الف�ص\ع'ل الع.ق}ر.ب؛

وأ%نشد:
وما عسى ي.ب\ل�غ� ل%س\ب' الف�ص\ع'ل

قال ابن سيده: وهو الصغي من ولد الع.قارب. ابن ال4عراب: من أ%ساء
العقرب الف�ص\ع'ل، بضم الفاء والعي، والف�ر\ض'خ والف1ر\ض1خ' مثله؛ قال ابن

بري: وقد يوصف به الرجل اللئيم الذي فيه شرÒ؛ وأ%نشد:
Òص\ع'ل الض_ئ1يل، وكف�قامة الف

خ1ن\ص.ر.اها ك�ذ%ي\ن,ق%ا ق%ص_ار
فهذا يكن أ%ن يريد العقرب؛ وقال آخر:

سأ%ل% الول1يدة: هل س.ق%ت\ن بعد.ما
ش.ر,ب ال�ر,ض_ة ف�ص\ع'ل ح.د_ الضeح.ى؟

@فضل: الف%ض\ل والف%ض1يلة معروف: ضدe الن_ق}ص والن_ق1يصة، والمع
ف�ض'ول؛ وروي بيت أ%ب ذؤيب:

و.ش1يك' الف�ض'ول بعيد الغ'ف�ول
روي: و.ش1يك الف�ض'ول، مكان الف�ص'ول، وقد تقدم ف ترجة فصل، بالصاد

الهملة. وقد ف%ض.ل ي.ف}ض'ل 
(* قوله «وقد فضل يفضل» عبارة القاموس: وقد فضل

كنصر وعلم، وأما فضل كعلم يفضل كينصر فمركبة منهما) وهو فاض1ل. ورجل
ف%ض_ال وم'ف%ض_ل: كثي الف%ض\ل. والف%ض1يلة: الد_ر.جة الرفيعة ف

الف%ض\ل، والفاض1لة السم من ذلك. والف1ض.ال والت_فاض'ل: الت_ماز,ي ف
الف%ض\ل. وف%ض_له: م.ز_اه. والت_فاض'ل بي القوم: أ%ن يكون بعضهم أ%فض.ل من

بعض. ورجل فاض1ل: ذو ف%ض\ل. ورجل م.ف}ضول: قد ف%ض.له غيه. ويقال: ف%ض.ل
فلن على غيه إ,ذا غلب بالف%ض\ل عليهم. وقوله تعال: وف%ض_لناهم على



كثي من خلقنا ت.ف}ض1يلv، قيل: تأ}ويله أ%ن ال فض_لهم بالتمييز، وقال:
على كثي من خلقنا، ول يقل على كل ل4ن ال تعال ف%ض_ل اللئكة

فقال: ول اللئكة القر_بون، ولكن ابن آدم م'ف%ض_ل على سائر اليوان
الذي ل يعقل، وقيل ف التفسي: إ,ن ف%ض1يلة ابن آدم أ%نه يشي قائماv وأ%ن

الد_واب وال3بل والمي وما أ%شبهها تشي منك%ب_ة، وابن آدم يتناول
الطعام بيديه وسائر اليوان يتناوله ب,ف1يه. وفاض.ل%ن فف%ض.ل}ته أ%ف}ض'ل�ه
ف%ض\لv: غلبته بالف%ض\ل، وكنت أ%فض.ل منه. وت.ف%ض_ل عليه: ت.م.ز_ى.

وف التنزيل العزيز: يريد أ%ن يتفض_ل عليكم؛ معناه يريد أ%ن يكون له
الف%ض\ل عليكم ف الق%د\ر والنزلة، وليس من التفضeل الذي هو بعن

ال3ف}ضال والتطوeل. الوهري: التفض>ل الذي يد_عي الف%ض\ل على أ%قرانه؛ ومنه
قوله تعال: يريد أ%ن يتفض_ل عليكم. وف%ض_لته على غيه ت.ف}ض1يلv إ,ذا

حك%م\ت. له بذلك أ%و صي_رته كذلك. وأ%ف}ض.ل عليه: زاد؛ قال ذو ال3صبع:
له ابن' ع.م>ك، ل أ%ف}ض.ل}ت. ف ح.س.ب

ع.ن>ي، ول انت. د.ي�ان فت.خ\ز'ون
الد_ي_ان هنا: الذي ي.لي أ%م\ر.ك وي.س'وس'ك، وأ%راد فتخز'و.ن فأ%سكن

:vللقافية ل4ن القصيدة كلها م'ر\د.فة؛ وقال أ%وس بن ح.ج.ر يصف قوسا
ك%توم¬ ط1لع' الك%ف> ل دون م1ل}ئ1ها،

ول ع.ج\س'ها عن م.وض1ع الك%ف> أ%ف}ض.ل
والف%واض1ل: ال4يادي الميلة. وأ%ف}ض.ل الرجل على فلن وتف%ض_ل بعن

إ,ذا أ%ناله من فضله وأ%حسن إ,ليه. وال3ف}ضال: ال3حسان. وف حديث ابن
أ%ب الزناد: إ,ذا ع.ز.ب الال� قل�ت ف%واض1ل�ه أ%ي إ,ذا بع'دت الض_ي\عة

قل� الر>ف}ق منها لصاحبها، وكذلك ال3بل� إ,ذا ع.زبت قل� انتفاع ربا
بد.ر>ها؛ قال الشاعر:

سأ%ب\غ1يك. مالv بالدينة، إ,ن_ن
أ%ر.ى عاز,ب ال4موال قل�ت\ فواض1له

والت_ف%ضeل: الت_طوeل على غيك. وتفض_ل}ت عليه وأ%ف}ض.ل}ت':
تطو_لت. ورجل م1ف}ضال: كثي الف%ض\ل والي والعروف. وامرأ%ة م1ف}ضالة على
قومها إ,ذا كانت ذات ف%ض\ل س.م\حة. ويقال: ف%ض.ل% فلن على فلن إ,ذا غلب

عليه. وف%ض.ل}ت الرجل: غلبته؛ وأ%نشد:
ش1م.ال�ك ت.ف}ض'ل ال4ي\مان، إ,ل�



يي. أ%بيك، نائل�ها الغ.ز,ير'
وقوله تعال: وي'ؤ\ت1 كل� ذي ف%ض\ل ف%ض\ل%ه؛ قال الزجاج: معناه من كان

ذا ف%ض\ل ف دينه فض_له ال ف الثواب وفض_له ف النزلة ف الدeنيا
بالد>ين كما فض_ل أ%صحاب سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم.
والف%ض\ل والف%ض\لة: البقي_ة من الشيء. وأ%ف}ض.ل فلن من الطعام وغيه
إ,ذا ترك منه شيئاv. ابن السكيت: ف%ض1ل الشيء� ي.ف}ض.ل وف%ض.ل ي.ف}ض'ل،
قال: وقال أ%بو عبيدة ف%ض1ل منه شيء قليل، فإ,ذا قالوا ي.ف}ض'ل، ضموا

الضاد فأ%عادوها إ,ل ال4صل، وليس ف الكلم حرف من السال ي'ش\به هذا، قال:
وزعم بعض النحويي أ%نه يقال ح.ض1ر. القاضي. امرأ%ة ث يقولون ت.ح\ض'ر.

الوهري: أ%ف}ض.ل}ت منه الشيء واس\ت.ف}ض.ل}ته بعن؛ وقوله أ%نشده ثعلب
للحرث بن وعلة:

فلم_ا أ%ب.ى أ%ر\س.ل}ت ف%ض\لة ثوب,ه
إ,ليه، فلم ي.ر\ج,ع ب1ل}م ول ع.ز\م

معناه أ%قلعت عن ل%ومه وتركت'ه كأ%نه كان يسك حينئذ بف%ض\لة ثوبه، فلما
أ%ب أ%ن يقبل منه أ%رسل فضلة ثوبه إ,ليه فخل�ه وشأ}نه، وقد أ%ف}ض.ل

ف%ض\ل%ة؛ قال:
ك1ل قاد1م.ي\ها ت'ف}ض1ل الك%فe ن,ص\ف%ه،

ك%ج,يد1 ال�بار.ى ر,يش'ه' قد ت.ز.ل�عا
وف%ض.ل الشيء� ي.ف}ض'ل: مثال دخ.ل يدخ'ل، وف%ض1ل ي.ف}ض.ل كحذ1ر يذ%ر،

وفيه لغة ثالثة مركبة منهما ف%ض1ل، بالكسر، ي.ف}ض'ل، بالضم، وهو شاذ ل
نظي له، وقال ابن سيده: هو نادر جعلها سيبويه ك%م1ت_ توت؛ قال الوهري:

قال سيبويه هذا عند أ%صحابنا إ,نا ييء على لغتي، قال: وكذلك ن.ع1م.
ي.ن\ع'م وم1ت_ ت.موت وك1د\ت ت.ك�ود. وقال اللحيان: ف%ض1ل ي.ف}ض.ل كح.س3ب

ي.ح\س.ب نادر كل ذلك بعن. وقال ابن بري عند قول الوهري: ك1د\ت ت.ك�ود،
قال: العروف ك1د\ت ت.كاد.

والف%ض1يلة والف�ض.الة: ما ف%ض.ل من الشيء. وف الديث: ف%ض\ل� ال3زار
ف النار؛ هو ما يرeه ال3نسان من إ,زاره على ال4رض على معن

ال�ي.لء والك1ب\ر. وف الديث: إ,ن ل ملئكةv س.ي_ارة ف�ض\لv أ%ي زيادة على
اللئكة الرتبي مع اللئق، ويروى بسكون الضاد وضمها، قال بعضهم:

والسكون أ%كثر وأ%صوب، وها مصدر بعن الف%ض\لة والزيادة. وف الديث: إ,ن



اس\م. د1ر\عه، عليه السلم، كان ذات الف�ض'ول، وقيل: ذو الف�ض'ول لف%ض\لة
كان فيها وس.عة. وف%واض1ل الال: ما يأ}تيك من م.رافقه وغ%ل�ته.
وف�ض'ول الغنائم: ما ف%ض.ل منها حي ت'ق}س.م؛ وقال ابن ع.ث}مة:

لك ال1ر\باع' منها والص_ف%ايا،
وح'ك}م'ك والن_شيط%ة� والف�ض'ول

وف%ض.لت الاء: بقاياه. والعرب تقول لبقي_ة الاء ف ال%زادة ف%ض\لة،
ولب.قي_ة الشراب ف ال3ناء ف%ض\لة، ومنه قول علقمة بن عبدة:

والف%ض\ل%تي. وف الديث: ل ينع ف%ض\ل؛ قال ابن ال4ثي: هو أ%ن يسقي الرجل
أ%رضه ث تبقى من الاء بقي_ة ل يتاج إ,ليها فل يوز له أ%ن يبيعها ول

ينع منها أ%حداv ينتفع با، هذا إ,ذا ل يكن الاء مل}كه، أ%و على قول
من يرى أ%ن الاء ل يل%ك، وف رواية أ�خرى: ل ينع ف%ض\ل الاء ليمنع
به الك%ل؛ هو ن.ف}ع البئر ال�باحة، أ%ي ليس ل4حد أ%ن يغلب عليه وينع

الناس منه حت يوزه ف إ,ناء ويلكه.
والف%ض\لة: الثياب الت تبتذل للنوم ل4نا ف%ضلت عن ثياب التصرeف.

والتفضeل: التوشeح، وأ%ن يالف اللبس بي أ%طراف ثوبه على عات1ق1ه.
وثوب ف�ض'ل ورجل ف�ض'ل: متفض>ل ف ثوب واحد؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي.ت\ب.عها ت1ر\ع1ي_ة جاف{ ف�ض'ل،
إ,ن} ر.ت.ع.ت\ ص.ل�ى، وإ,ل� ل ي'ص.ل

وكذلك ال�نثى ف�ض'ل؛ قال ال4عشى:
وم'س\ت.ج,يب� ت.خال الص_ن\ج. ي.س\م.ع'ه،

�إ,ذا ت'ر.د�د' فيه الق%ي\ن.ة� الف�ض'ل
وإ,نا لس.نة الف1ض\لة من التفضeل ف الثوب الواحد، وفلن حس.ن

الف1ض\لة من ذلك. ورجل ف�ض'ل، بالضم، مثل جن'ب وم'ت.ف%ض>ل، وامرأ%ة ف�ض'ل مثل
ج'ن'ب أ%يضاv، وم'ت.ف%ض>لة، وعليها ثوب ف�ض'ل: وهو أ%ن تالف بي طرفيه

على عاتقها وتتوش_ح به؛ وأ%نشد أ%بيات الراعي:
ي.س'وقها ت1ر\ع1ي_ة جاف{ ف�ض'ل

ال4صمعي: امرأ%ة ف�ض'ل ف ثوب واحد. الليث: الف1ض.ال الثوب الواحد
يتفض_ل به لرجل يلبسه ف بيته:

وأ%لق, ف1ضال% الو.ه\ن عنه بو.ث}ب.ة{
ح.واري_ة{، قد طال هذا الت_ف%ضeل



وإ,نه لس.ن الف1ض\لة؛ عن أ%ب زيد، مثل ال1ل}سة والر>ك}بة؛ قال ابن
بري: ومنه قول الذل:

م.ش\ي. ال%ل�وك1 عليه ال%ي\ع.ل الف�ض'ل
الوهري: ت.ف%ض_ل%ت الرأ%ة ف بيتها إ,ذا كانت ف ثوب واحد كال%ي\ع.ل

ونوه. وف حديث امرأ%ة أ%ب حذيفة قالت: يا رسول ال إ,ن سالاv مول
أ%ب حذيفة يران ف�ض'لv أ%ي متبذلة ف ثياب م.ه\ن.ت. يقال: تفض_لت

الرأ%ة إ,ذا لبست ثياب م41ه\ن.ت1ها أ%و كانت ف ثوب واحد، فهي ف�ض'ل
والرج'ل� ف�ض'ل أ%يضاv. وف حديث الغية ف ص1فة امرأ%ة ف�ض'ل: ص.ب.أ%ت\

كأ%نا ب'غاثD، وقيل: أ%راد أ%نا م'ختالة ت'ف}ض1ل من ذيلها.
وال1ف}ض.ل وال1ف}ض.لة، بكسر اليم: الثوب الذي تتفض_ل فيه الرأ%ة.

والف%ض\لة: اسم للخمر؛ ذكره أ%بو عبيد ف باب أ%ساء المر، وقال أ%بو
حنيفة: الف%ض\لة ما يلحق من ال%م\ر بعد الق1د.م؛ قال ابن سيده: وإ,نا
سيت ف%ض\لة ل4ن ص.م1يمها هو الذي بقي وف%ض.ل؛ قال أ%بو ذؤيب:

فما ف%ض\لة من أ%ذ}ر,عات ه.و.ت\ با
م'ذك�ر.ة ع'ن\س¬، ك%هاد1ية الض_ح\ل

والمع ف%ض.لت وف1ض.ال؛ قال الشاعر:
ف ف1ت\ي.ة{ ب'س'ط1 ال4ك�ف> م.سام1ح�،

عند الف1ض.ال قدي'هم ل ي.د\ث�ر,
قال ال4زهري: والعرب تسمي المر ف1ض.الv؛ ومنه قوله:

والش_ار,ب'ون، إ,ذا الذ�وار,ع' أ�غ}ل1ي.ت\،
ص.ف}و. الف1ضال, ب,طار,ف{ وت1لد1

وقوله ف الديث: شهدت ف دار عبد ال بن ج'د\عان ح1ل}فاv لو د'ع1يت
vض'ول، سي به تشبيها�إ,ل مثله ف ال3سلم ل4ج.ب\ت؛ يعن ح1ل}ف الف

بل}ف كان قدياv بكة أ%ي�ام ج'ر\ه'م على التناصف وال4خذ للضعيف من
القوي>، والغريب من القاط1ن، وسي ح1ل}ف الف�ض'ول ل4نه قام به رجال من ج'ر\ه'م

كلهم يسمى الف%ض\ل: الفضل بن الرث، والفضل بن و.د.اعة، والفضل بن
ف%ض.الة، فقيل ح1ل}ف الف�ض'ول جعاv ل4ساء هؤلء كما يقال س.ع\د وس'عود،

وكان عق%ده ال�ط%ي_بون وهم خ.م\س قبائل، وقد ذكر مستوف ف ترجة حلف.
.eض'ول1ي�ابن ال4عراب: يقال للخي_اط الق%رار,يe والف

والف%ض\ل وف%ض1يلة: اسان. وف�ض.ي\لة: اسم امرأ%ة؛ قال:



ل تذ}ك�را عندي ف�ض.ي\لة، إ,نا
مت ما يراجع\ ذ1ك}رها الق%ل}ب ي.ج\ه.ل,

وف�ض.الة: موضع؛ قال سلمى بن القعد الذل:
عليك. ذ%و,ي فضالة فات_ب,ع\هم،
وذ%ر\ن إ,ن ق�ر\ب غي م'خ\لي

@فطحل: الف1ط%ح\ل، على وزن ال1ز.ب\ر: دهر ل يل%ق الناس فيه ب.ع\د'،
وزمن' الف1ط%ح\ل زمن نوح النب، على نبينا وعليه الصلة والسلم؛ وسئل رؤبة

عن قوله زمن الف1ط%ح\ل فقال: أ%يام كانت الجارة فيه ر,طاباv، روي أ%ن
رؤبة بن العجاج نزل ماء من الياه فأ%راد أ%ن يتزو_ج امرأ%ة فقالت له

الرأ%ة: ما س1نeك ما مال�ك ما كذا؟ فأ%نشأ% يقول:
ل�ا از\د.رت\ ن.ق}د1ي وقل�ت إ,بلي

تأ%ل�ق%ت\، وات_ص.لت\ بع'ك}ل
ت.س\أ%ل�ن عن الس>ن,ي ك%م\ ل؟

فقلت: لو ع.م_ر\ت' عمر. ال1س\ل،
أ%و ع'م\ر. نوح زمن. الف1ط%ح\ل،

والص_خ\ر م'ب\ت.لê كط1ي الو.ح\ل،
أ%و أ%ن_ن أ�وت1يت' ع1ل}م ال�ك}ل،
علم سليمان كلم. الن_م\ل،
كنت' ر.ه1ي ه.ر.م أ%و ق%ت\ل

وقال بعضهم:
ز.م.ن الف1ط%ح\ل إ,ذ الس_لم ر,طاب

وقال أ%بو حنيفة: يقال أ%تيتك عام الف1ط%ح\ل وال1د.م\لة يعن زم.ن
ال1ص\ب والر>يف1.

الوهري: ف%ط}ح.ل، بفتح الفاء، اسم رجل؛ وقال:
ت.ب.اع.د من ف%ط}ح.لD إ,ذ} رأ%يت'ه

أ%مي.، فزاد ال ما بيننا ب'ع\د.ا
(* ورد هذا البيت ف كلمة فحطل متلفة روايته عما هي عليه هنا).

والف1ط%ح\ل: الس_ي\ل. وجلD ف1ط%ح\ل: ضخ\م مثل الس>ب.ح\ل؛ قاله
الفراء.

@فعل: الف1عل: كناية عن كل عمل متعد¼ أ%و غي متعد¼، ف%ع.ل ي.ف}ع.ل



ف%ع\لv وف1ع\لv، فالسم مكسور والصدر مفتوح، وف%ع.له وبه، والسم
الف1ع\ل، والمع الف1عال مثل ق1د\ح وق1داح وب,ئر وب,ئار، وقيل: ف%ع.له ي.ف}ع.له
ف1ع\لv مصدر، ول نظي له إ,ل س.ح.ره ي.س\ح.ره س1ح\راv، وقد جاء خ.د.ع

ي.خ\د.ع خ.د\عاv وخ1د\عاv، وص.ر.ع ص.ر\عاv وص1ر\عاv، والف%ع\ل بالفتح
مصدر ف%ع.ل ي.ف}ع.ل، وقد قرأ% بعضهم: وأ%وحينا إ,ليهم ف%ع\ل% اليات، وقوله

تعال ف قصة موسى، عليه السلم: وف%ع.ل}ت. ف%ع\ل%ت.ك الت ف%ع.ل}ت؛
أ%راد الرة الواحدة كأ%نه قال ق%ت.ل}ت النفس ق%ت\ل%ت.ك، وقرأ% الشعب

ف1ع\ل%ت.ك، بكسر الفاء، على معن وق%ت.ل}ت الق1ت\لة الت قد عرفتها ل4نه
ق%ت.له بو.ك}زة؛ هذا عن الزجاج، قال: وال4ول أ%جود. والف%عال أ%يضاv مصدر

مثل ذ%ه.ب ذ%هاباv، والف%عال، بالفتح: الكرم؛ قال هدبة:
ض.ر'وب بل%ح\ي.ي\ه على ع.ظ}م ز.و\ر,ه،

إ,ذا القوم ه.شeوا للف%عال ت.ق%ن_عا
قال الليث: والف%عال اسم للف1ع\ل السن من الود والكر.م ونوه. ابن

ال4عراب: والف%عال ف1ع\ل الواحد خاصة ف الي والشر. يقال: فلن كري
الف%عال وفلن لئيم الف%عال، قال: والف1عال، بكسر الفاء، إ,ذا كان الفعل بي

�الثني؛ قال ال4زهري: وهذا هو الصواب ول أ%دري ل% ق%ص.ر الليث
الف%عال على الس.ن دون القبيح، وقال البد: الف%عال يكون ف الد\ح

والذم>، قال: وهو م'خ.ل�ص لفاعل واحد، فإ,ذا كان من فاع1ل%ي فهو ف1عال، قال:
وهذا هو اليد. وكانت منه ف%ع\لة حسنة أ%و قبيحة، والف%ع.لة صفة غال1بة

على ع.م.لة1 الطي والفر ونوها ل4نم ي.ف}ع.لون؛ قال ابن ال4عراب:
والن_ج_ار يقال له فاعل.

قال النحويون: الفعولت على و'جوه ف باب النحو: فمفعول به كقولك
أ%كرمت زيداv وأ%ع.ن\ت عمراv وما أ%شبهه، ومفعول له كقولك ف%ع.ل}ت ذلك ح1ذار.
غضبك، ويسمى هذا مفعولv من أ%جل� أ%يضاv، ومفعول فيه وهو على وجهي:
أ%حدها الال، والخر ف الظروف، فأ%ما الظ�ر\ف فكقولك ن,م\ت البيت. وف
البيت، وأ%ما الال فكقولك ضرب فلن راكباv أ%ي ف حال ر'كوبه، ومفعول
عليه كقولك ع.ل%و\ت السطح. ور.ق1يت الدر.جة، ومفعول بل ص1لة{ وهو الصدر

ويكون ذلك ف الفعل اللزم والواقع كقولك حف1ظ}ت ح1ف}ظاv وف%ه,م\ت
ف%ه\ماv، واللزم كقولك انكسر انكساراv، والعرب تشتقe من الفع\ل ال�ث�ل%

لل4بنية الت جاءت عن العرب مثل ف�عالة وف%ع'ولة وأ�ف}ع'ول وم1ف}ع1يل



وف1ع\ليل وف�ع\لول وف1ع\و.ل9 وف1ع_ل وف�ع'ل9 وف�ع\لة وم'ف}ع.ن\ل1ل وف%ع1يل
وف1ع\ي.ل. وكن ابن جن بالت_ف}ع1يل عن ت.ق}ط1يع البيت الشعري> ل4نه إ,نا
ي.ز,نه بأ%جزاء ماد_تا كلها «فعل» كقولك ف%ع'ولن م.فاع1يلن وفاع1لنن
فاع1لن وم'س\ت.ف}ع1لن فاع1لن وغي ذلك من ض'روب مقط�عات الشعر؛

وفاع1لي_ان: مثال صيغ لبعض ض'روب مرب_ع, الر_م.ل كقوله:
يا خليلي_ ار\ب.عا، فاس\ـ
ـت.ن\ط1قا ر.س\ماv ب,ع'س\فان

فقوله م.ن\ ب,ع'س\فان} فاع1لي_ان.
ويقال: شعر م'ف}ت.ع.ل إ,ذا ابت.دعه قائله ول ي.ح\ذ�ه على م1ثال�

ت.قد_مه فيه م.ن\ ق%ب\ل%ه، وكان يقال: أ%عذب ال4غان ما افت'ع1ل وأ%ظر.ف'
الشعر ما افت'ع1ل؛ قال ذو الرمة:

غ%رائ1ب' قد ع'ر,ف}ن بكلY أ�ف}ق�،
من الفاق، ت'ف}ت.ع.ل اف}ت1عال

أ%ي يبتد.ع با غ1ناء بديع وصوت مد.ث. ويقال لكل شيء يسو_ى على غي
م1ثال تقد_مه: م'ف}ت.ع.ل؛ ومنه قول لبيد:

،vصائ1با vفر.م.ي\ت القوم ر.ش\قا
ليس بالع'ص\ل ول بال�ف}ت.ع.ل

وقوله تعال: والذين هم للزكاة فاع1لون؛ قال الزجاج: معناه م'ؤتون.
وف1عال الف%أ}س والق%د'وم وال1ط}ر.قة: ن,صابا؛ قال ابن مقبل:

وت.ه\و,ي، إ,ذا الع1يس' الع1تاق ت.فاض.ل%ت\،
ه'و,ي_ ق%د'وم, الق%ي\ن حال ف1عالا

يعن ن,صاب.ها وهو الع.م'ود الذي يعل ف خ'ر\ت1ها يعم.ل به؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:

أ%ت.ت\ه، وهي جان,حة يداها
ج'نوح. ال1ب\رق1ي> على الف1عال

قال ابن بري: الف%عال مفتوح أ%بداv إ,ل� الف1عال لشبة الفأ}س فإ,نا
مكسورة الفاء، يقال: يا بابوس' أ%و\ل1ج الف1عال ف خ'ر\ت ال%د.ثان،

وال%د.ثان الف%أ}س الت لا رأ}س واحدة. والف1عال أ%يضاv: مصدر فاع.ل.

والف%ع1لة: العادة. والف%ع\ل: كناية عن ح.ياء الناقة وغيها من ال3ناث.
وقال ابن ال4عراب: سئل الدeب.ي\ريe عن ج'ر\حه فقال أ%ر_ق%ن وجاء



بال�ف}ت.ع.ل أ%ي جاء بأ%مر عظيم، قيل له: أ%ت.قول�ه ف كل شيء؟ قال: نعم
أ%قول جاء مال� فلن بال�ف}ت.ع.ل، وجاء بال�ف}ت.ع.ل من الطإ,، ويقال:

ع.ذ�بن وج.ع أ%س\هر.ن فجاء بال�ف}ت.ع.ل إ,ذا عان منه أ%لاv ل
يعه.د مثله فيما مضى له. ابن ال4عراب: اف}ت.عل فلن حديثاv إ,ذا اخ\ت.رقه؛

وأ%نشد:
ذك}ر شيء�، يا س'ل%ي\مى، قد م.ضى،

و.و'شاة ينط1قون ال�ف}ت.ع.ل
واف}ت.عل عليه كذباv وز'وراv أ%ي اختل%ق. وف%ع.ل}ت الشيء فان\ف%ع.ل:

كقولك كس.ر\ته فانكس.ر. وف%عال,: قد جاء بعن اف}ع.ل} وجاء بعن فاع1لة،
بكسر اللم.

@فقل: النضر ف كتاب الز�ر\ع: الف%ق}ل الت_ذ}ر,ية ف لغة أ%هل اليمن،
يقال: ف%ق%ل�وا ما د1يس. من ك�د\س1هم وهو رفع الد>ق> بال1ف}ق%لة، وهي

ال1ف}راة، ث ن.ث}ر'ه. ويقال: كانت أ%رض'هم العام. كثية الف%ق}ل أ%ي
الري\ع، وقد أ%ف}ق%ل%ت أ%رض'هم إ,ف}قالv؛ والد>قe: ما قد د1يس. ول

ي'ذ}ر.، قال: وهذا الرف غريب.
@فقحل: ف%ق}ح.ل الرجل� إ,ذا أ%سرع الغ.ضب. ف غي موضعه. الفراء: رجل

ف�ق}ح'ل سريع الغضب.
@فكل: ال4ف}ك%ل�، على أ%ف}ع.ل: الر_ع\دة، ول يبن منه ف1ع\ل. التهذيب

عن الليث وغيه: ال4ف}ك%ل ر,ع\دة تعلو ال3نسان ول فعل له؛ وأ%نشد ابن
بري:

بع.ي\شك1 هات فغ.ن>ي لنا،
فإ,ن ن.داماك ل ي.ن\ه.ل�وا
ف%بات.ت\ ت'غ.ن بغ1ر\بالا

�غ1ناءé ر'ويداv، له أ%ف}ك%ل
وقال ال4خطل:

ل%ها بعد إ,س\آد{ م1راح¬ وأ%ف}ك%ل
ابن ال4عراب: اف}ت.ك%ل فلن ف ف1ع\له اف}ت1كالv واح\ت.ف%ل

اح\ت1فالv بعن واحد. ويقال: أ%خذ فلناv أ%ف}ك%ل إ,ذا أ%خذته ر,ع\دة فارتعد من
ب.ر\د أ%و خ.و\ف، وهو ينصر,ف، فإ,ن س_يت به رجلv ل تصرفه ف العرفة

للتعريف ووزن الف1ع\ل وصرفته ف النكرة. وف الديث: أ%وحى ال تعال



إ,ل البحر إ,ن9 موسى يضربك فأ%ط1ع\ه فبات وله أ%ف}ك%ل أ%ي ر,ع\دة، وهي
تكون من الب.ر\د أ%و الوف، وهزته زائدة؛ ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها:

فأ%خذن أ%ف}ك%ل وارتعدت من شدة الغ.ي\رة. وال4ف}ك%ل: اسم ال4ف}و.ه
ال4و\دي� لر,ع\دة كانت فيه. وال4ف}ك%ل: أ%بو بطن من العرب يقال لبنيه

ال4فاك1ل. وأ%ف}ك%ل: موضع؛ قال ال4فوه:
تن_ى ال1ماس' أ%ن تزور. بلد.نا،
وت'د\ر,ك ثأ}راv من ر.غانا ب,أ%ف}ك%ل

(* قوله «من رغانا» كذا بالصل).
@فلل: الف%ل©: الث�ل}م ف السيف، وف الكم: الث�ل}م ف أ%ي� شيء

كان، ف%ل�ه يف�ل©ه ف%ل¾ و.ف%ل�ل%ه فتف%ل�ل وانف%ل� واف}ت.ل�؛ قال
بعض ال4غ}فال:

لو تنط1ح الك�ناد1ر. الع'ض\ل�،
ف%ض_ت ش'ؤون% رأ}س1ه فاف}ت.ل�

وف حديث أ�م� ز.ر\ع: ش.ج_ك1 أ%و ف%ل�ك1 أ%و ج.م.ع ك�ل¾ ل%ك1،
الفل©: الكسر والضرب، تقول: إ,نا معه بي شج� رأ}س أ%و كسر ع'ضو أ%و جع

بينهما، وقيل: أ%رادت بالف%لY الصومة. وسيف ف%ل1يل م.ف}لول وأ%ف%ل© أ%ي
م'ن\ف%لê؛ قال عنترة:

وس.ي\في كالع.ق1يقة، وهو ك1م\عي،
س1لحي، ل أ%ف%ل� ول ف�طارا

وف�لول�ه: ث�ل%م'ه، واحدها ف%لê، وقد قيل: الف�لول مصدر، وال4ول أ%صح.
والت_ف}ل1يل: ت.ف%ل©ل ف حد السكي وف غ�ر'وب ال4س\نان وف السيف؛

وأ%نشد:
ب1ن_ ف�ل�ولD من ق1راع الك%تائب,

وسيف أ%ف%ل© بي>ن' الف%ل%ل: ذو ف�لول. والف%ل©، بالفتح: واحد ف�لول
السيف وهي ك�سور ف حد>ه. وف حديث سيف الزبي: فيه ف%ل�ة ف�ل�ها يوم
بدر؛ الف%ل�ة الث�ل}مة ف السيف، وجعه ف�لول؛ ومنه حديث ابن عوف: ول

ت.ف�ل©وا ال�دى بالختلف بينكم؛ ال�دى جع م'د\ية وهي السكي، كن
بف%لYها عن النزاع والشقاق. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال عنهما:

ول ف%ل©وا له ص.فاةv أ%ي ك%س.روا له حجراv، كن.ت\ به عن قو_ته ف
الد>ين. وف حديث علي�، رضي ال عنه: ي.س\ت.نز,ل9 ل�ب_ك وي.س\ت.ف1ل9



غ%ر\ب.ك؛ هو يستفعل من الف%لY الكس\ر,، والغرب الدe. ون.ص1يÒ م'ف%ل�ل إ,ذا
أ%صاب الجارة فكسرته. وت.ف%ل�ل%ت\ م.ضاربه أ%ي تكسرت.

والف%ل1يل: ناب البعي التكسر، وف الصحاح: إ,ذا انثل%م.
والف%ل©: النهز,مون. وف%ل� القوم. يف�ل©هم فل¾: هزمهم فانف%ل©وا

وت.ف%ل�لوا. وهم قوم ف%لê: منهزمون، والمع ف�لول وف�ل�ل؛ قال أ%بو
السن: ل يلو من أ%ن يكون اسم جع أ%و مصدراv، فإ,ن كان اسم جع فقياس

واحده أ%ن يكون فال¾ كشار,ب وش.ر\ب، ويكون فالê فاعلv بعن مفعول
،ðبل هو جع فال ðجع. ف%ل Dلول�ل4نه هو الذي ف�ل�، ول يلزم أ%ن يكون ف

ل4ن جع اسم المع ناد1ر كجمع المع، وأ%م_ا ف�ل�ل فجمع فالð ل
مالة، ل4ن ف%ع\لv ليس ما يكسر على ف�ع_ال وإ,ن كان مصدراv فهو من باب
ن.س\ج اليمي أ%ي أ%نه ف معن مفعول؛ قال ابن سيده: هذا تفسي ما أ%جله

أ%هل اللغة. والف%ل©: الماعة، والمع كالمع، وهو الف%ل1يل. والف%ل©:
القوم النهزمون وأ%صله من الكسر، وان\ف%ل9 س1نeه؛ وأ%نشد:

ع'ج.ي>ز عار,ض'ها م'ن\ف%ل©،
ط%عام'ها الل©ه\نة� أ%و أ%ق%ل©

وث%غ\ر م'ف%ل�ل أ%ي مؤش_ر. والف�ل�ى: الكتيبة ال�ن\هزمة، وكذلك
الف�ر_ى، يقال: جاء ف%ل© القوم أ%ي منهزموهم، يستوي فيه الواحد والمع؛ قال

ابن بري: ومنه قول العدي:
وأ%راه ل ي'غاد1ر غي ف%ل

أ%ي ال%ف}لول. ويقال: رجل ف%لê وقوم ف%لê، وربا قالوا ف%ل�ول
وف1لل. وف%ل%ل}ت اليش: هزمته، وف%ل�ه يف�ل©ه، بالضم. يقال: ف%ل�ه فانف%ل�

أ%ي كسره فانكسر. يقال: م.ن ف%ل� ذل9 ومن أ�م1ر. ف%ل9. وف حديث الجاج
بن ع1لط: لعل9ي أ�ص1يب' من ف%لY ممد وأ%صحابه؛ الف%ل©: القوم

النهزمون من الف%لY الكسر، وهو مصدر سي به، أ%راد لعل9ي أ%شتري ما أ�صيب من
غنائمهم عند الزية. وف حديث عاتكة: ف%ل9 من القوم هارب؛ وف قصيد

�كعب:ان يترك الق1ر\ن إ,ل� وهو م.ف}لول
أ%ي مهزوم: والف%ل©: ما ن.د.ر من الشيء كس'حالة الذهب وب'رادة الديد
وش.ر.ر النار، والمع كالمع. وأ%رض ف%لê وف1لê: ج.د\بة، وقيل: هي الت

أ%خطأ%ها الطر أ%عواماv، وقيل: هي ال4رض الت ل تطر. بي أ%ر\ض.ي
مطورتي؛ أ%بو عبيدة: هي ال%ط1يطة فأ%ما الف1ل© فالت تط%ر ول ت'نب,ت.



قال أ%بو حنيفة: أ%ف%ل�ت ال4رض صارت ف%ل¾؛ وأ%نشد:
وكم عس.فت من م.ن\ه.ل م'تخاط%إ�

أ%ف%ل� وأ%ق}وى، فال1م.ام ط%وام1ي
غيه: الف1ل©: ال4رض الت ل يصبها مطر. وأ%رض فلê: ل شيء با،

وف%لةD منه، وقيل: الف1ل© ال4رض القفرة، والمع كالواحد، وقد تكس_ر على
أ%ف}لل. وأ%ف}ل%ل}نا أ%ي صرنا ف ف%لð من ال4رض. وأ%ف}ل%ل}نا: وطئنا

أ%رضاv ف1ل¾؛ وقال عبد ال بن رواحة يصف الع'ز_ى وهي شجرة كانت
vت'عبد:ش.ه,د\ت، ول أ%كذ1ب، بأ%ن� ممدا
�رسول� الذي فوق السموات من ع.ل

وأ%ن� الت بال1ز\ع من ب.ط}ن نلة{،
�وم.ن\ دان.ها، ف1لê من الي م.عز,ل

أ%ي خال� من الي، ويروى: ومن دونا أ%ي الص_ن.م النصوب حو\ل
:vالع'ز_ى؛ وقال آخر يصف إ,بل

Yح.ر_ق%ها ح.م\ض' بلد{ ف1ل
،Yوغ%ت\م' ن.ج\م غي م'س\ت.ق1ل

فما تكاد' ن,يب'ها ت'و.لYي
eالغت\م: شدة الر الذي يأ}خذ بالنف%س. وقال ابن شيل: الف%لل1ي

واحدته ف1لYي_ة وهي ال4رض الت ل يصبها مطر عام1ها حت يصيبها الطر' من
العام القبل. ويقال: أ%رض أ%ف}لل؛ قال الراجز:

م.ر\ت' الص_حار,ي ذ�و س'ه'وب� أ%ف}لل}
وقال الفراء: أ%ف%ل� الرجل� صار بأ%رض ف%لð ل يصبه مطر؛ قال الشاعر:

أ%ف%ل� وأ%ق}و.ى، فهو طاو�، كأ%نا
ي'جاو,ب' أ%ع\لى ص.وت1ه صوت' م1ع\و.ل

.Yوأ%ف%ل� الرجل: ذهب ماله، مأ}خوذ من ال4رض الف%ل
واس\ت.ف%ل� الشيء4: أ%خذ منه أ%دن جزء لع'س\ره. والس\ت1ف}لل: أ%ن

ي'صيب من الوضع الع.س3ر شيئاv قليلv من موضع طل%ب حق¼ أ%و ص1ل%ة فل
.vيسيا vي.س\ت.ف1ل9 إ,ل شيئا

والف%ل1يلة: الشعر التمع. الكم: الف%ل1يلة والف%ل1يل الشعر التمع،
فإ,ما أ%ن يكون من باب س.ل�ة وس.لð، وإ,ما أ%ن يكون من المع الذي ل

يفارق واحده إ,ل بالاء؛ قال الكميت:



وم'ط�ر,د1 الد>ماء، وحيث ي'ل}قى
من الش_ع.ر الض.ف�ر كالف%ل1يل

قال ابن بري: ومنه قول ابن مقبل:
ت.ح.د_ر. ر.ش\حاv ل1يت'ه وف%لئ1ل�ه
وقال ساعدة بن جؤية:

وغ�ود1ر. ثاو,ياv، وت.أ%و_ب.ت\ه
�م'ذر_عةD، أ�م.ي\م'، لا ف%ل1يل

وف حديث معاوية: أ%نه ص.ع1د النب وف يده ف%ل1يلة وط%ريدة؛
الف%ل1يلة: الك�ب_ة من الشعر. والف%ل1يل: الليف'، هذلية.

وف%ل� عنه عقله ي.ف1ل©: ذهب ث عاد.
والف�ل}ف�ل، بالضم 

(* قوله «والفلفل بالضم إل» عبارة القاموس: والفلفل
كهدهد وزبرج حب هندي): معروف ل ينب'ت بأ%رض العرب وقد كثر ميئه ف
كلمهم، وأ%صل الكلمة فارسية؛ قال أ%بو حنيفة: أ%خبن من رأ%ى شجر.ه فقال:

شجره مثل شجر الرم_ان سواء، وبي الور.قتي منه ش1م\راخان م.ن\ظومان،
والش>م\راخ ف طول ال�صبع وهو أ%خضر، فيجتن ث ي'ش.رe ف الظل فيسود�

وينكم1ش، وله شوك كشوك الرمان، وإ,ذا كان رط}باv ر'ب>ب بالاء واللح حت
ي'د\ر,ك ث يؤكل كما تؤكل الب'قول ال�ر.ب_بة على الوائد فيكون
هاض'وماv، واحدته ف�ل}ف�لة، وقد ف%ل}فل الطعام والشراب؛ قال:

(* امرؤ القيس ف معلقته).
،vد.ي_ة�كأ%ن� م.كاك1ي_ ال1واء3، غ

ص'ب,ح\ن. س'لفاv من ر.حيق� م'ف%ل}ف%ل
ذك�ر على إ,رادة الشراب. وال�ف%ل}ف%ل: ضرب من الو.ش\ي عليه كص.ع.ار,ير

الف�ل}ف�ل. وثوب م'ف%ل}ف%ل إ,ذا كانت دارات' و.ش\ية تكي است1دارة
الف�ل}ف�ل وص1غ.ر.ه. وخر¬ م'ف%ل}ف%ل أ�لقي فيه الف�ل}ف�ل فهو ي.ح\ذ1ي

اللسان%. وشراب¬ م'ف%ل}ف%ل أ%ي يلذ%ع لذ}ع الف�ل}ف�ل. وت.ف%ل}ف%ل قاد1م.تا
الض_ر\ع إ,ذا اسود_ت ح.ل%م.تاها؛ قال ابن مقبل:

،vفمر_ت\ على أ%ط}راف ه1ر ، ع.ش1ي_ة
لا ت.و\أ%بان,ي_ان1 ل ي.ت.ف%ل}ف%ل

الت_و\أ%بان,ي_ان: قاد1م.تا الضرع. والف�ل}ف�ل: الادم الكي>س. وشع.ر



م'ف%ل}ف%ل إ,ذا اشتد_ت ج'عودته. الكم: وت.ف%ل}ف%ل شعر ال4سود
اشتد_ت ج'عودته، وربا سي ثر الب.ر\و.ق, ف�ل}ف�لv تشبيهاv بذا الف�ل}ف�ل

التقدم؛ قال:
وان\ت.ف%ض. الب.ر\و.ق' س'ودا ف�ل}ف�ل�ه

ومن روى ق1ل}ق1له فقد أ%خطأ%، ل4ن الق1ل}ق1ل ثر شجر من الع1ضاه، وأ%هل
اليمن يسمون ثر الغاف1 ف�ل}ف�ل%. وأ%د1ي م'ف%ل}ف%ل: ن.ه.كه الد>باغ.

وف حديث علي�: قال ع.ب\د
خ.ي� إ,نه خرج وقت السح.ر فأ%سرع\ت إ,ليه ل4سأ%له عن وقت الو,تر فإ,ذا

هو يت.ف%ل}ف%ل، وف رواية السeلمي: خرج علينا عليÒ وهو يت.ف%ل}ف%ل؛
قال ابن ال4ثي: قال الطاب يقال جاء فلن م'ت.ف%ل}ف1لv إ,ذا جاء

وال1سواك ف ف1يه ي.ش'وص'ه؛ ويقال: جاء4 فلن يتفلفل إ,ذا مشى م1ش\ية
التبختر، وقيل: هو م'قار.بة ال�طى، وكل التفسيين متمل للروايتي؛ وقال

القتيب: ل أ%عرف يت.ف%ل}ف%ل بعن يستاك، قال: ولعله يت.ت.ف�ل ل4ن من
استاك ت.ف%ل. وقال النضر: جاء فلن م'ت.ف%ل}ف1لv إ,ذا جاء يش'وص فاه

بالس>واك. وف%ل}ف%ل إ,ذا استاك، وف%ل}ف%ل إ,ذا تبختر، قال: ومن خفيف هذا الباب
ف�ل� ف قولم للرجل يا ف�ل�؛ قال الكميت:

وجاءت\ ح.واد1ث ف م1ث}ل1ها
�ي'قال لثلي.: و.ي\هاv ف�ل

وللمرأ%ة: يا ف�ل%ة. قال سيبويه: وأ%ما قول العرب يا ف�ل} فإ,نم ل
يعلوه اساv حذف منه شيء يثبت فيه ف غي النداء، ولكنهم بنوا السم على

حرفي وجعلوه بنزلة د.م؛ قال: والدليل على أ%نه ترخيم ف�لن أ%نه ليس أ%حد
يقول يا ف�ل}، وهذا اسم اختص به النداء، وإ,نا ب'ن على حرفي ل4ن

النداء موضع حذف ول يز ف غي النداء، ل4نه جعل اساv ل يكون إ,ل كناية
لنادى نو يا ه.ن.ة ومعناه يا رجل، وقد اضطر الشاعر فاستعمله ف غي

النداء؛ قال أ%بو النجم:
ت.داف%ع. الشيب'، ول تق}تل,

ف ل%ج_ة، أ%م\س3ك\ ف�لناv عن ف�ل,
فكسر اللم للقافية؛ الوهري: قولم ف النداء يا ف�ل� مففاv إ,نا هو

مذوف من يا فلن ل على سبيل الترخيم، قال: ولو كان ترخيماv لقالوا يا
ف�ل. وف حديث القيامة: يقول ال تبارك وتعال: أ%ي ف�ل} أ%ل أ�ك}ر,م\ك



وأ�س.و>د\ك؛ معناه يا ف�لن؛ قال ابن ال4ثي: وليس ترخيماv ل4نه ل
يقال إ,ل بسكون اللم ولو كان ترخيماv لفتحوها أ%و ضموها؛ قال سيبويه:
ليست ترخيماv وإ,نا هي ص1يغة ارت'ج,لت ف باب النداء، وجاء أ%يضاv ف غي
النداء؛ وقال الوهري: ليس بترخيم ف�لن ولكنها كلمة على ح1د.ة، فبنو

أ%س.د يوقعونا على الواحد والثني والمع والؤنث بلفظ واحد، وغيهم يثن
ويمع ويؤنث، وف�لن وف�لنة كناية عن الذكر وال�نثى من الناس، فإ,ن

كنيت بما عن غي الناس قلت الف�لن والف�لنة، قال: وقال قوم إ,نه ترخيم
ف�لن، فحذفت النون للتر\خيم وال4لف لسكونا، وتفتح اللم وتضم على مذهب

الترخيم. وف حديث أ�سامة ف الوال الائر: ي'ل}ق%ى ف النار
ف%ت.ن\د.ل1ق أ%ق}تابه فيقال له أ%ي ف�ل أ%ين ما كنت تصف؟

@فنل: التهذيب ف الثلثي: ابن ال4عراب يقال لرقبة الف1يل الف1ن\ئ1ل.
وقال الفراء: الف1ن\ئل، بالمز، الرأ%ة القصية.

@فنجل: الف%ن\ج.لة والف%ن\ج.لى: م1ش\ية ضعيفة. ابن ال4عراب: الف%ن\ج.لة
أ%ن يشي م'ف%اجìا، وقد ف%ن\ج.ل. والف%ن\ج.لة أ%يضاv: تباع'د ما بي

الساقي والقد.مي. والف%ن\ج.ل من الرجال: ال4ف}ح.ج. ورجل ف%ن\ج.ل: وهو
التباعد الفخذين الشديد الف%ح.ج؛ وأ%نشد:

أ%ل� أ%ع\طان,يك غي. أ%ح\د.ل،
ول أ%ص.ك� أ%و أ%ف%ج_ ف%ن\ج.ل
والف�ن\�ج'ل: ع.ناق ال4رض.

@فهل: أ%نت ف الض_لل, ابن' ف%ه\ل%ل%؛ وف%ه\ل%ل�، عن يعقوب، ل ينصرف،
وهو الذي ل ي'عر.ف. الوهري: هو الض_لل� بن' ف%ه\ل%ل% غي مصروف من

أ%ساء الباطل مثل ت.ه\ل%ل
@فول: الف�ول: ح.بÒ كال1م_ص، وأ%هل الشام يسمون الف�ول الب.اق1ل¾،

الواحدة ف�ولة؛ حكاه سيبويه وخص بعضهم به الياب,س. وف حديث عمر: أ%نه
سأ%ل الفقود ما كان طعام الن؟ قال: الف�ول؛ هو الباق1ل¾، وال

أ%علم.
@فوفل: قال أ%بو حنيفة: الف�وف%ل ثر نلة وهو صل}ب كأ%نه عود خشب؛ وقال

مرة: شجر الف�وفل نلة مثل نلة النار.ج,يل تمل ك%ب.ائس فيها الف�وفل
أ%مثال التمر.

@فيل: الف1يل: معروف، والمع أ%ف}يال وف�ي'ول وف1ي.لة؛ قال ابن السكيت:



ول تقل أ%ف}ي,لة، وال�نثى، ف1يلة، وصاحبها ف%ي_ال 
(* قوله «وصاحبها

فيال» مثله ف القاموس، وكتب عليه هكذا ف النسخ والصوب وصاحبه كما ف
الشرح) قال سيبويه: يوز أ%ن يكون أ%صل فيل ف�ع\لv فكسر من أ%جل الياء كما

قالوا أ%بيض وب,يض؛ قال ال4خفش: هذا ل يكون ف الواحد إ,نا يكون ف
vع\ل�المع؛ وقال ابن سيده: قال سيبويه يوز أ%ن يكون ف1يل ف1ع\لv وف

فيكون أ%ف}يال، إ,ذا كان ف�ع\لv، بنزلة ال4جناد وال4ج\حار، ويكون
الف�ي'ول بنزلة ال1ر.ج.ة% 

(* قوله «ويكون الفيول بنزلة الرجة» هكذا ف الصل
(vولعله مرف، والصل: ويكون الفيلة بنزلة الرجة وأن ف الكلم سقطا

يعن جع خ'ر\ج. وليلة مثل لون الف1يل أ%ي س.و\داء ل يهتدي لا، وأ%لوان
الف1ي.لة كذلك.

واس\ت.ف}ي.ل المل�: صار كالف1يل؛ حكاه ابن جن ف باب اس\ت.ح\وذ
وأ%خواته؛ وأ%نشد ل4ب النجم:
يريد ع.ين.ي\ م'ص\ع.ب م'س\ت.ف}ي,ل

والتفيeل: زيادة الشباب وم'ه\ك%ته؛ قال الشاعر:
حت إ,ذا ما حان% من ت.ف%يeله

وقال العجاج:
كل9 ج'لل� ي.م\ل� ال�ح.ب_ل
عج.ن_س ق%ر\م، إ,ذا ت.ف%ي_ل

قال: تفي_ل إ,ذا سن كأ%نه ف1يل. ورجل ف%ي>ل اللحم: كثية، وبعضهم
يهمزه فيقول ف%ي\ئ1ل، على ف%ي\ع1ل.

وتفي_ل النبات: اك}ت.ه.ل؛ عن ثعلب.
وف%ال رأ}ي'ه ي.ف1يل ف%ي\لولة: أ%خ\طأ% وض.ع'ف. ويقال: ما كنت أ�حب أ%ن

يرى ف رأ}يك ف1ي.الة. ورجل ف1يل� الرأ}ي أ%ي ضعيف الرأ}ي؛ قال الكميت:
بن ر.ب> ال%واد، فل ت.ف1يلوا،
فما أ%نتم، فن.ع\ذ1ر.ك�م، لف1يل

وقال جرير:
رأ%يت'ك يا أ�خ.ي\ط1ل، إ,ذ} ج.ر.ي\نا

وج'ر>ب.ت1 الف1راس.ة�، كنت. ف%ال



وتفي_ل: ك%فال. وف%ي_ل رأ}ي.ه: قب_حه وخط�أ%ه؛ وقال أ�مية بن أ%ب
عائذ:

ف%ل%و\ غ%ي\ر.ها، من و'ل}د ك%ع\ب بن كاه1ل,،
مدح\ت. بقول صادق، ل ت'ف%ي_ل,

فإ,نه أ%راد: ل يفي_ل رأ}ي'ك، وف هذا دليل على أ%ن الضاف إ,ذا حذف
ر,ف1ض حكمه، وصارت العاملة إ,ل ما صرت إ,ليه وحصلت عليه، أ%ل ترى أ%نه

ترك حرف الضارعة الؤذن بالغ.ي\بة، وهو الياء، وعدل إ,ل الطاب البتة
فقال ت'ف%ي_ل، بالتاء، أ%ي ل تفي_ل أ%نت؟ ومثله بيت الكتاب:

أ%ولئك أ%ول%ى من ي.هود. ب,م1د\ح.ة،
إ,ذا أ%نت. يوماv قلت.ها ل ت'ف%ن_د

أ%ي يفن_د رأ}ي'ك. قال أ%بو عبيدة: الف%ائ1ل من التفر>سي الذي يظن
ويطيء، قال: ول يعد فائلv حت ينظر إ,ل الف%رس ف حالته كلها

ويتفر_س فيه، فإ,ن أ%خطأ% بعد ذلك فهو فار,س غي فائ1ل. ورجل ف1يل� الرأ}ي
والف1راسة وفال�ه' وف%ي>له وف%ي\ل�ه إ,ذا كان ضعيفاv، والمع أ%ف}يال. ورجل
فالD أ%ي ضعيف الرأ}ي مطئ الف1راسة، وقد فال الرأ}ي' ي.ف1يل� ف�ي'ولة.

وف%ي>ل رأ}ي.ه ت.ف}ي,يلv أ%ي ضع_فه، فهو ف%ي>ل الرأ}ي. قال ابن بري:
يقال فال الرجل ي.ف1يل ف�ي'ولv وف%يالة وف1يالة؛ قال أ�ف}ن'ون

الت_غل%ب:
فال�وا علي_، ول أ%مل1ك ف%يال%تهم،

حت انت.ح.ي\ت على ال4ر\ساغ والق�ن.ن,
vوف حديث علي يصف أ%با بكر، رضي ال عنهما: كنت. للد>ين ي.ع\سوبا

أ%و_لv حي نف%ر الناس عنه وآخراv حي ف%ي_لوا، ويروى ف%ش1لوا، أ%ي حي
فال رأ}ي'ه'م فلم ي.س\تبينوا الق. يقال: فال الرجل ف رأ}يه وف%ي_ل إ,ذا

ل يص1ب فيه، ورجل فائل الرأ}ي وفال�ه وف%ي_له؛ وف حديثه الخر: إ,ن}
ت.م_موا على ف1ي.الة هذا الرأ}ي انقطع ن,ظام السلمي؛ الكم: وف

رأ}يه ف%يالة وف1يالة وف�ي'ولة.
وال�فاي.لة والف1ي.ال والف%يال ل�ع\بة للصبيان، وقيل: لعبة لف1تيان

ال4عراب بالتراب ي.خ\ب.ؤ'ون الشيء ف التراب ث يقس3مونه بقسمي ث يقول
الابئ لصاحبه: ف أ%ي القسمي هو؟ فإ,ذا أ%خطأ% قال له: فال رأ}ي'ك؛ قال

طرفة:



ي.ش'قe ح.ب.اب. الاء3 ح.ي\ز'ومها با،
كما ق%س.م. التeر\ب. ال�فاي,ل� بالي.د1

قال الليث: يقال ف%ي.ال وف1ي.ال، فمن فتح الفاء جعله اساv، ومن كسرها
جعله مصدراv؛ وقال غيه: يقال لذه اللعبة الط©ب.ن والسeد_ر؛ وأ%نشد

ابن ال4عراب:
ي.ب,ت\ن. ي.ل}ع.ب\ن. ح.وال%ي_ الط©ب.ن\

قال ابن بري: والف1ئال من الفأ}ل بالظفر، ومن ل يهمز جعله من فال%
رأ}ي'ه إ,ذا ل يظف%ر، قال: وذكره النحاس فقال الف1ي.ال من ال�فاي.لة ول

يقل من ال�فاءلة؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
من الناس أ%قوام¬، إ,ذا صاد.فوا الغ1ن.ى

ت.و.ل�و\ا، وف%الوا للصديق وف%خ_موا
يوز أ%ن يكون فال�وا تعظ�م'وا وت.فاخوا فصاروا كالف1ي.لة، أ%و

ته_موا للصديق ل4ن الف1يل ج.ه\م، أ%و فال%ت\ آراؤهم ف إ,كرامه وتقريبه
وم.ع'ونته على الدهر فلم يكرموه ول أ%عانوه.

والفائ1ل: اللحم' الذي على خ'ر\ب الو.ر,ك، وقيل: هو ع1ر\ق؛ قال الوهري:
وكان بعضهم يعل الفائل ع1ر\قاv ف الفخذ؛ قال هيان:

كأ%نا ي.ي\ج.ع' ع1ر\قا أ%ب\ي.ض1ه\،
وم'ل}ت.قى فائ1له وأ�ب'ض1ه\

وقال ال4صمعي ف كتاب الف%رس: ف الور,ك ال�ر\بة وهي نقرة فيها لم ل
عظم فيها، وف تلك النقرة الفائل، قال: وليس بي تلك النقرة وبي الوف

عظم إ,نا هو جلد ولم، وقيل: الفائ1لن م'ض.ي\غ.تان من لم أ%سفلهما على
الص_ل%و.ي\ن من ل%د'ن أ%د\ن.ى ال%ج.ب.ت.ي\ن, إل الع.ج\ب، م'ك}ت.ن,فتا

الع'ص\ع'ص منحد1رتان ف جانب الفخذين؛ واحتجوا بقول ال4عشى:
قد ن.خ\ض1ب' العي' من م.ك}نون فائ1ل1ه،

وقد ي.ش1يط� على أ%ر\ماح1نا الب.ط%ل
قالوا: فلم يعله م.ك}نوناv إ,ل وهو ع1ر\ق، قال ال4و_لون: بل أ%غاب

اللسان ف أ%ق}صى اللحم، ولو كان ع1ر\قاv ما قال أ%ش\ر.ف%ت ال%ج.ب.تان
عليه، ويقال: ال%ك}نون هنا الد_م'؛ قال الوهري: م.ك}نون الف%ائ1ل د.م'ه،

وأ%راد إ,ن_ا ح'ذاق بالط�ع\ن ف الفائل، وذلك أ%ن الفارس إ,ذا ح.ذ%ق
الطعن قصد ال�ر\بة% ل4نه ليس دون ال%وف عظم، وم.ك}نون فائ1له دم'ه الذي



قد ك�ن_ فيه. والف%ال�: لغة ف الفائ1ل؛ قال امرؤ القيس:
ول أ%ش\ه.د1 ال%ي\ل ال�غ1ية، بالضeح.ى،

على ه.ي\ك%ل� ن.ه\د1 ال�ز.ارة ج.و_ال,، س.ل1يم الش_ظى، ع.ب\ل,
الش_وى، ش.ن,ج, الن_سا،

له' ح.ج.بات¬ م'ش\ر'3فات¬ على الفال,
أ%راد على الفائل فقل%ب، وهو ع1ر\ق ف الفخذين يكون ف خ'ر\بة الو.ر,ك

ينحد1ر ف الر>ج\ل، وال أ%علم.
@وف1عال الف%أ}س والق%د'وم وال1ط}ر.قة: ن,صابا؛ قال ابن مقبل:

وت.ه\و,ي، إ,ذا الع1يس' الع1تاق ت.فاض.ل%ت\،
ه'و,ي_ ق%د'وم, الق%ي\ن حال ف1عالا

يعن ن,صاب.ها وهو الع.م'ود الذي يعل ف خ'ر\ت1ها يعم.ل به؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:

أ%ت.ت\ه، وهي جان,حة يداها
ج'نوح. ال1ب\رق1ي> على الف1عال

قال ابن بري: الف%عال مفتوح أ%بداv إ,ل� الف1عال لشبة الفأ}س فإ,نا
مكسورة الفاء، يقال: يا بابوس' أ%و\ل1ج الف1عال ف خ'ر\ت ال%د.ثان،

وال%د.ثان الف%أ}س الت لا رأ}س واحدة. والف1عال أ%يضاv: مصدر فاع.ل.

والف%ع1لة: العادة. والف%ع\ل: كناية عن ح.ياء الناقة وغيها من ال3ناث.
وقال ابن ال4عراب: سئل الدeب.ي\ريe عن ج'ر\حه فقال أ%ر_ق%ن وجاء

بال�ف}ت.ع.ل أ%ي جاء بأ%مر عظيم، قيل له: أ%ت.قول�ه ف كل شيء؟ قال: نعم
أ%قول جاء مال� فلن بال�ف}ت.ع.ل، وجاء بال�ف}ت.ع.ل من الطإ,، ويقال:

ع.ذ�بن وج.ع أ%س\هر.ن فجاء بال�ف}ت.ع.ل إ,ذا عان منه أ%لاv ل
يعه.د مثله فيما مضى له. ابن ال4عراب: اف}ت.عل فلن حديثاv إ,ذا اخ\ت.رقه؛

وأ%نشد:
ذك}ر شيء�، يا س'ل%ي\مى، قد م.ضى،

و.و'شاة ينط1قون ال�ف}ت.ع.ل
واف}ت.عل عليه كذباv وز'وراv أ%ي اختل%ق. وف%ع.ل}ت الشيء فان\ف%ع.ل:

كقولك كس.ر\ته فانكس.ر. وف%عال,: قد جاء بعن اف}ع.ل} وجاء بعن فاع1لة،
بكسر اللم.

@فأم: الف1ئام': و,طاء يكون للم.شاجر، وقيل: هو ال%و\د.ج الذي قد و'س>ع



أسفله بشيء زيد فيه؛ وقيل: هو ع1ك}م مثل ال�وال1ق صغي الفم ي'غ.ط�ى
به م.ر\كب الرأ%ة، يعل واحد من هذا الانب وآخر من هذا الانب؛ قال

لبيد:
وأ%ر\ي.د' فار,س' ال%ي\جا، إذا ما

ت.ق%ع_رت1 ال%شاج,ر' بالف1ئام
(* قوله «وأربد إل» تقدم ف مادة شجر مرفاv وما هنا هو الصواب».)

والمع ف�ؤ'وم. وف التهذيب: المع ف�ؤ'م¬ على وزن ف�ع'م مثل خ1مار
وخ'م'ر. وف%أ9م. ال%و\دج. وأ%ف}أ%م.ه: وس_ع. أسف%ل%ه؛ قال زهي:

على ك�لY ق%ي\ن¼ ق%ش1يب� م'ف%أ9م
ويروى: وم'ف}أ%م. وهودج م'ف%أ9م، على م'ف%ع_ل: و'طYئ بالفئ1ام.

والتفئيم: توسيع الدÝلو. يقال: أ%ف}أ%م\ت' الدلو وأ%ف}ع.م\ت'ه إذا ملgته.
ومزادةD م'ف%أ9مة إذا و'س�عت بلد ثالث بي اللدين كالراوية والش_ع1يب،

وكذلك الدلو ال�ف%أ9م.ة�. الوهري: أف}أمت الرحل% والقتب إذا وس_عته
وزدت فيه، وفأ9مه تفئيماv مثله، ور.ح\ل م'ف}أم وم'ف%أ9م؛ وأنشد بيت زهي

:vأيضا
ظ%ه.ر\ن% من السeوبان1، ث ج.ز.ع\ن.ه

على كل ق%ين¼ قشيب وم'ف}أ%م
وقال رؤبة:

ع.ب\ل ت.رى ف خ.ل}قه تفئيما
ض1خ.ماv وس.عة. أبو عمرو: ف%أ%م\ت' وص.أ%م\ت' إذا ر.و,يت. من الاء.

وقال أ%بو عمرو: الت_فاؤم' أن تل الاشية أفواهها من الع'شب. ابن
العراب: ف%أ%م البعي' إذا مل فاه من العشب؛ وأنشد:

ظ%ل�ت\ بر.م\ل, عال� ت.س.ن_م'ه\،
ف ص1لYيان{ ون.ص1ي¼ ت.ف}أ%م'ه\

وقال أبو تراب: سعت أبا الس_م.ي\دع يقول ف%أ%مت ف الشراب وص.أ%مت
إذا كرعت فيه ن.ف%ساv؛ قال أبو منصور: كأ%نه من أ%ف}أ%م\ت الناء إذا

أ%ف}ع.م\ته وملته. والف}آم: ف�روغ� الدلو الربعة الت بي أطراف الع.راقي؛
حكاها ثعلب؛ وأنشد ف صفه دلو:

كأن�، ت.حت. الك%ي\ل, م1ن\ أ%فآمها،
ش.ق}راء4 خ.ي\ل� ش'د_ م1ن ح1زامها



:vوبعي م'فأ%م وم'ف%أ9م: سي واسع الوف. ويقال للبعي إذا امتل شحما
قد ف�ئ1م حاركه، وهو م'ف}أ%م. والف1ئام: الماعة من الناس؛ قال:

كأن� م.جام1ع. الر_ب.لت1 منها
ف1ئام¬ ي.ن\ه.ض'ون إل ف1ئام

وف التهذيب:
فئام ملبون إل فئام

قال الوهري: ل واحد له من لفظه. يقال: عند فلن ف1ئام من الناس،
والعامة تقول ف1يام، بل هز، وهي الماعة. وف الديث: يكون الرجل على

الف1ئام من الناس؛ هو مهموز الماعة الكثية. وف ترجة فعم: سقاء م'ف}ع.م
وم'ف}أ%م أي ملوء.

@فجم: الف%ج.م: غ1ل%ظ ف الشدق. رجل أف}جم، يانية. وف%ج\مة الوادي
وف�ج\م.ته: م'ت_س.عه، وقد ان\ف%ج.م وت.ف%ج_م.

وف�ج'ومة: حي� من العرب. وض'ب.ي\عة� أف}ج.م: قبيلة.
@فجرم: الف1ج\ر,3م': ال%وز الذي يؤكل، وقد جاء ف بعض كلم ذي الرمة.

@فحم: الف%ح\م والف%ح.م، معروف مثل ن.ه\ر ون.ه.ر: المر الطافئ. وف
الثل: لو كنت أن\ف�خ ف ف%ح.م أي لو كنت أعمل ف عائدة؛ قال الغلب

العجلي:هل غ%ي\ر' غار� ه.د_ غاراv فان\ه.د.م\؟
قد قات.ل�وا لو ي.ن\ف�خ'ون ف ف%ح.م\،

وص.ب.روا لو ص.ب.ر'وا على أ%م.م\
Ýولكنه ل يغن، فكان كالذي ينفخ نار vيقول: لو كان قتالم يغن شيئا

ول فحم ول حطب فل تتقد النار؛ يضرب هذا الثل للرجل يارس أمراv ل
ي'جدي عليه، واحدته ف%ح\مة وف%ح.مة. والف%ح1يم: كالف%ح\م؛ قال امرؤ

القيس:وإذ} ه1ي. س.و\داء� مثل الف%ح1يم،
ت'غ.ش>ي ال%طان,ب. وال%ن\ك1با

وقد يوز أن يكون الف%ح1يم جع ف%ح\م كعب\د وع.ب,يد، وإن قل9 ذلك ف
الجناس، ونظي م.ع\ز وم.ع1يز وض.أ}ن وض.ئ1ي.

،vوف%ح\مة الليل: أو�له، وقيل: أشد� سواد ف أو�له، وقيل: أشد�ه سوادا
وقيل: فحمته ما بي غروب الشمس إل نوم الناس، سيت بذلك لر�ها لن أو�ل

الليل أ%حر� من آخره ول تكون الفحمة ف الشتاء، وجعها ف1حام وف�حوم مثل
م.أ}نة وم'ؤون؛ قال كثي>ر:



ت'ناز,ع' أش\راف. الكام, م.ط1ي_ت،
م1ن الليل، ش.يحاناv ش.د1يداv ف�حوم'ها

ويوز أن يكون ف�حومها سوادها كأنه مصدر ف%ح'م. والف%ح\مة: الشراب ف
جيع هذه الوقات الذكورة. الزهري: ول يقال للشراب فحمة كما يقال

ل1لجاش1ر,ي_ة1 والص_ب'وح والغ.ب'وق والق%ي\ل. وأ%ف}ح1م'وا عنكم من الليل
وف%ح>م'وا أي ل تسيوا حت تذهب ف%حمته، والتفحيم مثله. وانطلقنا ف%ح\مة%

الس_ح.ر أي حينه. وف الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ض'موا
ف%واش1ي.كم حت تذهب فحمة الشتاء؛ والف%واشي: ما انتشر من الال والبل

والغنم وغيها. وف%ح\مة الع1شاء: شدة سواد الليل وظلمت1ه، وإنا يكون ذلك
ف أو�له حت إذا سكن ف%و\ر'ه ق%ل�ت ظ�لمته. قال ابن بري: حكى حزة بن

السن الصبهان أن أبا الفضل قال: أخبنا أبو معمر عبد الوارث قال كنا
بباب بكر بن حبيب فقال عيسى بن عمر ف عرض كلم له ق%ح\مة الع1شاء، فقلنا:

لعله فحمة العشاء، فقال: هي قحمة، بالقاف، ل يتلف فيها، فدخلنا على
بكر بن حبيب فحكيناها له فقال: هي فحمة العشاء، بالفاء ل غي، أي ف%ورته.

وف الديث: اك}ف1توا صبيانكم حت تذهب فحمة العشاء؛ هي إقباله وأول
سواده، قال: ويقال للظ©لمة الت بي صلت العشاء الفحمة، والت بي العتمة

.�والغداة الع.س\ع.س.ة
ويقال: ف%ح>موا عن العشاء؛ يقول: ل ت.س3يوا ف أوله حي ت.ف�ور

الظ©لمة ولكن ام\ه.لوا حت ت.س\كن وت.عتدل الظلمة ث سيوا؛ وقال
ل%بيد:واض\ب,ط1 الليل%، إذا طال% السeرى

وت.د.ج_ى ب.ع\د. ف%و\ر�، واع\ت.د.ل}
وجاءنا ف%ح\مة% ابن ج'م.ي\ر� إذا جاء نصف الليل؛ أ%نشد ابن الكلب:

ع1ن\د. د.ي\جور, ف%ح\مة1 ابن ج'م.ي\ر�
ط%ر.ق%ت\نا، والليل� داج� ب.ه,يم'

والفاح1م' من كل شيء: ال4سود ب.ي>ن الف�حومة، وي'بال%غ فيه فيقال:
أ%سود فاحم. وش.عر ف%ح1يم: أ%سود، وقد ف%ح'م ف�حوماv. وشعر فاح1م وقد ف%ح'م

ف�ح'ومة: وهو ال4سود السن؛ وأ%نشد:
م'ب.ت_لة ه.ي\فاء ر'ؤ\د ش.باب'ها،

ل%ها م'ق}ل%تا ر,ي� وأ%س\ود' فاح1م'
وف%ح_م وجهه تفحيماv: سو_ده.



eوالف}ح.م: الذي ل يقول الشعر. وأف}ح.مه الم .eف}ح.م: الع.يي�وال
أو غيه: منعه من قول الشعر. وهاجاه فأ%ف}ح.مه: صادفه م'ف}ح.ماv. وكل�مه

ف%ف%ح.م: ل ي'طق جواباv. وكلمته حت أ%ف}ح.م\ته إذا أ%سكت_ه ف خصومة
أو غيها. وأ%ف}ح.م\ته أي وجدته م'ف}ح.ماv ل يقول الشعر. يقال:

هاج.ي\ناكم فما أ%ف}ح.م\ناكم. قال ابن بري: يقال هاجيته فأ%ف}ح.م\ته بعن
أ%4سكتeه، قال: وييء أ%فحمته بعن صادفته م'فح.ماv، تقول: ه.ج.وته فأ%فحمته
أي صادفته مفحماv، قال: ول يوز ف هذا هاجيته لن الهاجاة تكون من

اثني، وإذا صادفه م'ف}ح.ماv ل يكن منه هجاء، فإذا قلت فما أ%فحمناكم بعن
ما أ%سكتناكم جاز كقول عمرو بن معد يكرب: وهاجيناكم فما أفحمناكم أي فما

أ%سكتناكم عن الواب. وف حديث عائشة مع زينب بنت جحش: فلم أ%لبث أن
أ%ف}ح.م\تها أي أ%سكتeها. وشاعر م'ف}ح.م: ل ييب م'هاج,يه؛ وقول

Dالخطل:وانز,ع\ إل%ي\ك.، فإن_ن ل جاهل
ب.ك1م¬، ول أنا، إن} ن.ط%ق}ت'، ف%ح'وم

قال ابن سيده: قيل ف تفسيه ف%ح'وم م'ف}ح.م، قال: ول أدري ما هذا إل9
أن يكون توه�م حذف الزيادة فجعله كر.ك�وب وح.ل�وب، أو يكون أراد به
فاعلv من ف%ح.م إذا ل ي'طق جواباv، قال: ويقال للذي ل يتكلم أصلv فاح1م.

vحوما�وف%ح.م الصبe، بالفتح، ي.ف}ح.م، وف%ح1م. ف%ح\ماv وف�حاماv وف
وف�ح1م. وأ�ف}ح1م. كل ذلك إذا بكى حت ينقطع نف%س'ه وصوته. الليث: كلمن
فلن فأ%ف}ح.مته إذا ل ي'طق جوابك؛ قال أبو منصور: كأ%نه شبه بالذي يبكي

حت ينقطع نف%سه. وف%ح.م الكبش' وف%ح1م.، فهو فاح1م وف%ح1م¬: صاح. وث%غا
الكب\ش' حت ف%ح1م. أي صار ف صوته ب'وحة.

@فخم: ف%خ'م الشيء� ي.ف}خ'م ف%خامة وهو ف%خ\م: ع.ب'ل%، وال�نثى ف%خ\مة.
وف%خ'م الرجل، بالضم، ف%خامة أي ض.خ'م. ورجل ف%خ\م أي عظيم القدر.

وف%خ_مه وت.ف%خ_مه: أج.ل�ه وعظ�مه؛ قال كثي عزة:
فأن\ت.، إذا ع'د_ ال%كارم، ب.ي\ن.ه

وب.ي. ابن, ح.ر\ب� ذ1ي النeهى ال�ت.ف%خ>م
والت_ف}خ1يم: التعظيم. وف%خ_م الكلم: عظ�مه. ومنطق ف%خ\م: ج.ز.ل،

على الثل، وكذلك حس.ب¬ ف%خ\م؛ قال:
د.ع\ ذا وب.ه>ج\ ح.س.باv م'ب.ه_ج.ا

ف%خ\ماv، وس.ن>ن\ م.ن\ط1قاv م'ز.و_جا



vوروي ف حديث أب هالة: أن النب، صلى ال عليه وسلم، كان ف%خ\ما
م'ف%خ_ماv أ%ي عظيماv م'ع.ظ�ماv ف الصدور والعيون، ول تكن خ1ل}قته ف

جسمه الضخامة، وقيل: الف%خامة ف وجهه ن'ب\ل�ه وام\ت1لؤه مع المال
والهابة. وأتي\نا فلناv ف%ف%خ_م\ناه أي ع.ظ�م\ناه ورفعنا من شأ}نه؛ قال

رؤبة:ن.ح\م.د' م.و\لنا الج.ل� الف}خ.ما
والف%ي\خ.مان�: الرئيس ال�عظ�م الذي ي'صد.ر عن رأ}يه ول ي'قطع أمر¬

دونه. أبو عبيد: الف%خامة ف الوجه ن'بله وام\ت1لؤه. ورجل ف%خ\م: كثي
لم الو.ج\ن.تي. والتفخيم ف الروف ضد المالة. وألف التفخيم: هي الت

تدها بي اللف والواو كقولك سلم عليكم وقام. زيد، وعلى هذا كتبوا الصلوة
والزكوة واليوة، كل ذلك بالواو لن اللف مالت نو الواو، وهذا كما
كتبوا إحديهما وسويهن بالياء لكان إمالة الفتحة قبل اللف إل الكسرة.
@فدم: الف%د\م من الناس: الع.ي,يe عن الجة والكلم مع ثقل ورخاوة وقلة

فهم، وهو أيضاv الغليظ السمي الحق الاف، والثاء لغة فيه، وحكى يعقوب
أن الثاء4 بدل من الفاء، والمع ف1دام، وال�نثى ف%د\م.ة وث%د\مة، وقد

ف%د'م. ف%دامة وف�دومة؛ قال الليث: والمع ف�د\م 
(* قوله والمع فدم» كذا

ضبط بالصل. ووقع ف نسخة التهذيب مضبوطاv بشكل القلم أيضاv ككتب).
وال�ف}د.م من الثياب: ال�ش\ب.ع حرة، وقيل: هو الذي ليست ح'مرته

شديدة. وأ%ح\مر ف%د\م: مشبع. قال شر: وال�ف%د_مة من الثياب ال�ش\ب.عة
حرة؛ قال أبو خراش الذل:
ول ب.ط%لv إذا الك�ماة� ت.ز.ي_ن'وا،

ل%د.ى غ%م.رات1 ال%و\ت1، بالال1ك1 الف%د\م,
يقول: كأن_ما تزينوا ف الرب بالد�م الالك. والف%د\م: الثقيل� من

الدم، وال�ف%د_م مأ}خوذ منه. وثوب ف%د\م إذا أ�شبع ص.ب\غ'ه. وثوب ف%د\م،
ساكنة الدال، إذا كان مصبوغاv بمرة مشبعاv. وص1ب\غ م'ف}د.م أي خاث1ر

م'ش\ب.ع. قال ابن بري: والف%دم الدم؛ قال الشاعر:
أ%قول� لكام1ل� ف ال%ر\ب ل%م_ا

ج.رى بالال1ك1 الف%د\م, الب'حور'
وف الديث: أنه نى عن الثوب ال�ف}د.م؛ هو الشبع حرة كأنه الذي ل

ي'قدر على الزيادة عليه لتناهي حرته فهو كالمتنع من قبول الصبغ؛ ومنه



حديث علي: نان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أن أ%قرأ% وأنا راكع أو
أ%لب.س. ال�ع.ص\ف%ر ال�ف}د.م. وف حديث عروة: أنه كره ال�ف}د.م للم'حرم

ول ير. بال�ض.ر_ج بأ}ساv؛ ال�ض.ر_ج: دون ال�ف}د.م، وبعده
ال�و.ر_د. وف حديث أب ذر�: أن ال ض.ر.ب. النصارى ب,ذل9 م'ف}د.م أي شديد

مشبع، فاستعاره من الذوات للمعان. والف%د\م: الدم؛ ومنه قيل للثقيل: ف%د\م
تشبيهاv به.

والف1دام': شيء تشدeه العجم على أفواهها عند الس_ق}ي، الواحدة
ف1دام.ة، وأما الف1دام فإنه م1ص\فاة الكوز والبريق ونوه، وس'قاة� ال4عاجم

الوس إذا س.ق%وا الش>ر\ب. ف%د_م'وا أ%فواههم، فالساقي م'ف%د_م،
والبريق الذي ي'سقى منه الش>ر\ب م'ف%د_م.

والف%د_ام: شيء تسح به العاجم عند السقي، واحدته ف%د_امة؛ قال
العجاج:

كأ%ن� ذا ف%د_امة{ م'ن.ط�فا
ق%ط�ف. م1ن أ%ع\نابه ما ق%ط�فا

.vيريد صاحب ف%د_امة، تقول منه: ف%د_م\ت النية ت.فد1يا
وال�ف%د_مات: ال4باريق والدنان. والف1دام' والثYدام': ال1ص\فاة. والف1دام: ما

يوضع ف فم البريق، والف%د_م بالفتح والتشديد مثله، قال: وكذلك الرقة
الت ي.شد� با الوسي فمه. وإبريق م'ف}د.م وم.فد'وم وم'ف%د_م: عليه

ف1دام، الثاء عند يعقوب بدل من الفاء. والف%دام': لغة ف الف1دام. وف%د_م
البريق.: وضع على فمه الف1د.ام؛ قال عنترة:

ب,ز'جاجة{ ص.ف}راء4 ذات1 أس1ر_ة{،
ق�ر,ن.ت\ بأ%ز\ه.ر ف الش>مال م'ف%د_م,

وقال أبو ال1ندي:
م'ف%د_مة ق%ز�اv، كأن� ر,قاب.ها

ر,قاب' ب.نات1 الاء أف}ز.ع.ها الر_ع\د'
عد_ى م'ف%د_مة إل مفعولي لن العن ملبسة أو مكسو�ة. وف%د.م فاه

وعلى فيه بالف1دام ي.ف}د1م ف%د\ماv وف%د_م: وضعه عليه وغط�اه؛ ومنه رجل
ف%د\م¬ أي ع.يي� ثقيل ب.ي>ن الف%دامة والف�دومة. وف الديث: إنكم

م.د\ع'وeون يوم القيامة م'ف%د_مة أفواه'ك�م بالف1دام؛ هو ما يشد على فم
البريق والكوز من خرقة لتصفية الش_راب الذي فيه أي أنم ي'منعون الكلم



بأ%فواههم حت تتكلم جوارحهم وجلودهم، فشبه ذلك بالفدام، وقيل: كان س'قاة
ال4عاجم إذا س.ق%و\ا ف%د_موا أفواههم أي غ%ط�gوها، وف التهذيب: حت تكلم

أفخاذهم. قال أبو عبيد: وبعضهم يقول الف%د_ام، قال: ووجه الكلم اليد
الف1دام. وف الديث أيضاv: ي'حشر الناس يوم القيامة عليهم الف1دام؛

والف1دام هنا يكون واحداv وجعاv، فإذا كان واحداv كان اساv دالv على
النس، وإذا كان جعاv كان ك%ك1رام وظ1راف. وف حديث علي�، كرم ال وجهه:

اللم ف1دام السفيه أي اللم عنه ي'غ.طYي فاه وي'س\كته عن سفهه. والف1دام:
الغ1مامة. وف%د_م البعي.: شد_د على فيه الف1دامة.

@فدغم: الف%د\غم، بالغي معجمة: الل�ح1يم السيم الطويل ف ع1ظ%م، زاد
التهذيب: من الرجال؛ قال ذو الرمة:

إل كلY م.ش\بوح, الذYهراع.ي\ن,، ت'ت_ق%ى
به ال%ر\ب، ش.ع\شاع� وأب\ي.ض. ف%د\غ%م,

قال ابن بري: صواب إنشاده: لا كل© مشبوح, الذYراعي، أي لذه البل
كل عريض الذراعي يميها وينعها من الغارة عليها، وال�نثى بالاء،

والمع ف%داغ1مة نادر لنه ليس هنا سبب من السباب الت تلحق الاء لا.
وخ.دÒ ف%د\غ%م أي حسن متلئ؛ قال الكميت:

وأ%د\ن.ي\ن. الب'ر'ود. على خ'دود{
ي'ز.ي>ن� الف%داغ1م. بال4س1يل,

Dفرم: الف%ر\م' والف1رام': ما ت.ت.ض.ي_ق' به الرأ%ة من دواء. وم.ر.ة@
ف%ر\ماء� وم'س\ت.ف}ر,مة: وهي الت تعل الدواء ف فرجها ليضيق. التهذيب:

التفريب والتفري، بالباء واليم، ت.ض\ييق الرأ%ة ف%ل}ه.م.ها بع.ج.م,
الزبيب. يقال: اس\ت.ف}ر.م.ت الرأ%ة إذا احتش.ت، فهي مست.فرمة، وربا

تتعال بب الزبيب ت'ضي>ق به متاعها. وكتب عبد اللك بن مروان إل الجاج لا
شكا منه أ%نس ابن مالك: يا ابن ال�س\ت.ف}ر,مة بعج.م الزبيب، وهو ما
ي'س\ت.ف}ر.م به؛ يريد أنا ت'عال به فرجها لي.ضيق وي.س\ت.ح\ص1ف، وقيل:

إنا كتب إليه بذلك لن ف نساء ث%ق1يف س.عةv فهن_ يفعلن ذلك ي.س\ت.ض1قن
به. وف الديث: أن السي بن علي، عليهما السلم، قال لرجل عليك ب,ف1رام
أ�مك؛ سئل عنه ثعلب فقال: كانت أ�مه ثقفية، وف أ%ح\راح نساء ثقيف سعة،

ولذلك ي'عال1جن بالزبيب وغيه. وف حديث السن، عليه السلم: حت ل تكونوا
أ%ذ%ل� من ف%ر.م المة؛ وهو بالتحريك ما تعال به الرأ%ة فرجها



لي.ض1يق، وقيل: هي خرقة اليض. أبو زيد: الف1رامة ال1رقة الت تملها الرأة
ف فرجها، واللجمة: الرقة الت تشدها من أ%سفلها إل سرتا، وقيل:

الف1رام أن تيض الرأ%ة وتتشي بالرقة وقد افترمت؛ قال الشاعر:
وج.د\ت'ك. فيها كأ�م> الغ'لم،

م.ت ما ت.ج,د\ فار,ماv ت.ف}ت.ر,م
الوهري: الف%ر\مة، بالتسكي، والف%ر\م' ما تعال به الرأ%ة ق�ب'ل%ها

ليضيق؛ وقول امرئ القيس:
ي.ح\م1ل}ن.نا وال4س.ل% الن_واه1ل

م'س\ت.ف}ر,مات بالص.ى ح.واف1ل
يقول: من شدة جريها يدخل الصى ف فروجها. وف حديث أ%نس: أ%يام'
التشريق أيام' ل%ه\و وف1رام؛ قال ابن ال4ثي: هو كناية عن الامعة، وأ%صله من

الف%ر\م، وهو تضييق الرأ%4ة فرجها بالشياء الع.ف1صة، وقد اس\ت.ف}رمت
أي احتشت بذلك. وال%فار,م: ال1رق تتخذ للحيض ل واحد لا.

وال�ف}ر.م: الملوء بالاء وغيه، هذلية؛ قال البيق الذل:
وح.ي¼ ح1لل� لم\ سامر¬

ش.ه,د\ت'، وش1ع\ب'ه'م' م'ف}ر.م'
أي ملوء بالناس. أبو عبيد: ال�ف}ر.م من الياض الملوء بالاء، ف لغة

هذيل؛ وأنشد:
ح1ياض'ها م'ف}ر.مةD م'ط%ب_عه

يقال: أف}ر.م\ت الوض وأ%ف}عمته وأ%فأ%م\ت'ه إذا ملgته. الوهري:
أ%ف}ر.م\ت' الناء ملgته، بلغة هذيل.

والف1ر\م.ى: اسم موضع ليس بعرب صحيح. الوهري: وف%ر.ما، بالتحريك،
موضع؛ قال سليك بن السeل%كة يرثي فرساv له ن.ف%ق ف هذا الوضع:

كأ%ن� ق%وائ1م. الن_ح_ام ل%م_ا
ت.ح.م_ل% ص'ح\ب.ت أ�ص'لv م.حار'

(* قوله «تمل» ف التكملة: تروح).
ع.ل ف%ر.ماء4 ع.ال1يةv ش.واه،
كأ%ن� ب.ياض. غ�ر_ت1ه1 خ1مار'

يقول: ع.ل%ت\ ق%وائم'ه' فر.ماء؛ قال ابن بري: من زعم أن الشاعر رثى فرسه
ف هذا البيت ل يروه إل عاليةv ش.واه لنه إذا مات انتفخ وعلت قوائمه،



ومن زعم أنه ل يت وإنا وصفه بارتفاع القوائم فإنه يرويه عاليةD شواه
وعاليةv، بالرفع والنصب، قال: وصواب إنشاده على ق%ر.ماء، بالقاف، قال:

وكذلك هو ف كتاب سيبويه، وهو العروف عند أهل اللغة، قال ثعلب: ق%ر.ماء
ع.ق%بة وصف أن ف%رسه ن.ف%ق وهو على ظهره قد رفع قوائمه، ورواه عاليةv شواه

ل غي، والنح_ام: اسم فرسه وهو من النeح\مة وهي الصوت. قال ابن بري:
يقال ليس ف كلم العرب ف%ع.لء إل ثلثة أ%حرف وهي: ف%ر.ماء وج.ن.فاء

وج.س.داء، وهي أ%ساء مواضع، فشاهد ف%ر.ماء بيت سليك بن السلكة هذا؛ وشاهد
ج.ن.فاء قول الشاعر:

ر.ح.ل}ت إل%ي\ك. من ج.ن.فاء، حت_ى
أ%ن.خ\ت' ف1ناء ب.ي\تك بال%طال

وشاهد ج.س.داء قول لبيد:
،vأ%م\س.ي\نا ث%لثا �ف%ب,ت\نا ح.ي\ث

على ج.س.داء4، ت.ن\ب.ح'نا الك1لب'
قال: وزاد الفراء ث%أ%داء وس.ح.ناء، لغة ف الث�أ}داء والس_ح\ناء،

وزاد ابن القوطية ن.ف%ساء، لغة ف الن_ف}ساء. قال: وما جاء فيه ف%ع\لء
وف%ع.لء ث%أداء وث%أ}داء وس.ح.ناء وس.ح\ناء وامرأ%ة ن.ف}ساء ون.ف%ساء، لغة

ف النeف%ساء. قال ابن كيسان: أما ث%أ}داء والس_ح.ناء فإنا حركتا
لكان حرف اللق كما يسوغ التحريك ف مثل النهر والش.ع.ر، قال: وف%رماء ليست

فيه هذه العلة، قال: وأ%حسبها مقصورة مد�ها الشاعر ضرورة، قال: ونظيها
ال%م.زى ف باب القصر، وحكى علي بن حزة عن ابن حبيب أنه قال: ل أ%علم

ق%ر.ماء، بالقاف، ول أ%علمه إل فر.ماء بالفاء، وهي بصر؛ وأنشد قول
الشاعر:

س.ت'ح\ب,ط� حائ1ط%ي\ ف%ر.ماء من>ي
ق%صائد' ل أ�ر,يد' با ع1تابا

وقال ابن خالويه: الف%ر.ما، بالفاء، مقصور ل غي، وهي مدينة بقرب مصر،
سيت بأ%خي السكندر، واسه فر.ما، وكان الفرما كافراv، وهي قرية إسعيل

ابن إبراهيم، عليه السلم.
@فرجم: اف}ر.ن\ج.م ال%م.ل� كافر\ن.ب\ج: ش'و\3ى ف%يب,ست أ%عاليه.

@فرزم: الف�ر\ز'م: س1ن\دان الد�اد. قال: والف�ر\ز'وم خشبة الذ�اء،
ومنهم من يقول: ق�رزوم، بالقاف. الوهري: الف�ر\ز'وم خشبة مدو_رة ي.ح\ذو



عليها ال%ذ�اء، وأ%هل الدينة يسمونا ال%ب\أ%ة، قال: كذا قرأ}ته على
أب سعيد، قال: وحكاه أيضاv ابن كيسان عن ثعلب، قال وهو ف كتاب ابن دريد

بالقاف، قال: وسأ%لت عنه ف البادية فلم ي'عرف، وحكى ابن بري قال: قال ابن
خالويه الف�رزوم، بالفاء خشبة الذ�اء، وبالقاف سندان الد_اد.

@فرصم: الف1ر\ص1م': من أ%ساء ال4سد.
@فرضم: الف1ر\ض1م من البل: الضخمة الثقيلة. وف1ر\ض1م: اسم قبيلة، وإبل

ف1ر\ض1م1ي_ة منسوبة إليه.
@فرطم: الف�رط�ومة: منقار 

(* قوله «الفرطومة منقار» تبع ف ذلك التهذيب
والنهاية، والذي ف القاموس: الفرطوم بل هاء). الف إذا كان طويلv مدد
الرأ}س، وخف م'ف%ر\طم. الوهري: الف�ر\طوم طر.ف ال�ف كال1ن\قار، وخ1فاف

م'ف%ر\طمة. وف الديث: إن شيعة الدجال شواربم طويلة وخفافهم مفرطمة؛
قال ابن ال4ثي: الف�رطومة حكاها ابن ال4عراب بالقاف. ابن ال4عراب

قال: قال أ%عراب جاءنا فلن ف ن,خاف%ي\ن, م'ق%ر\ط%م.ي\ن, أي لما
م1نقاران، والن>خاف': الف، رواه بالقاف، قال: وهو أصح ما رواه الليث

بالفاء.
@فرقم: أبو عمرو: الف%ر\ق%م' ح.ش.فة الرجل؛ وأ%نشد:

م.ش\ع'وفة{ ب,ر.ه\ز, ح.ك> الف%ر\ق%م
(* قوله «مشعوفة إل» قبله كما ف التكملة:

وأمه أكالة للقمقم). قال: ورواه بعضهم الق1ر\ق1م، قال: وأنا ل أعرفها.

@فسحم: الوهري: الف�س\ح'م، بالضم، الواسع الصدر، واليم زائدة.
vفصم: الف%ص\م: الكسر من غي بينونة. ف%ص.مه ي.ف}ص1م'ه ف%ص\ما@

فان\ف%ص.م: كسره من غي أن يبي، وت.ف%ص_م مثله، وف%ص_مه ف%ت.ف%ص_م. وخ.ل}خال
أف}ص.م': م'ت.ف%ص>م؛ عن الجري، وأنشد لعمارة بن راشد:

وأم_ا الل ي.س\ك�ن_ غ%و\ر. ت1هامة{،
ف%ك�ل© ك%عاب� ت.ت\ر'ك' ال1جل% أ%ف}ص.ما

وف�ص1م جانب' البيت1: اندم.. والنف1صام': النقطاع. وف التنزيل
العزيز: ل ان\ف1صام لا؛ أي ل انقطاع لا، وقيل: ل انكسار لا. وف الديث

ف صفة النة: د'ر_ةD ب.ي\ضاء� ليس فيها ف%ص\م ول و.ص\م. قال أبو عبيد:
الف%صم، بالفاء، أن ينصدع الشيء من غي أن ي.ب,ي، من ف%ص.مت الشيء



vإذا فعلت ذلك به، فهو م.فص'وم؛ قال ذو الرمة يذكر غزال vأ%ف}ص1مه ف%ص\ما
شبهه بد'م\ل�ج فضة:

كأن_ه د'م\ل�ج¬ م1ن ف1ض_ة{ ن.ب.ه¬،
ف م.ل}ع.ب� م1ن جواري ال%ي>، م.ف}ص'وم'

شبه الغزال وهو نائم بدملج فضة قد ط�رح ون'س3ي، وكل شيء سقط من إنسان
فنسيه ول يهتد له فهو ن.ب.ه¬، وهو ال�رت وال�رات 

(* قوله «وهو الرت
والرات إل قوله وإنا جعله إل» كذا بالصل ولينظر ما مناسبته هنا).

والناس كلهم يقولون خ'رت وهو خ.رق النصاب، وإنا جعله مفصوماv لتثنيه واننائه
إذا نام، ول يقل مقصوم، بالقاف، فيكون بائناv باثني، قال ابن بري: قيل
ف نبه إنه الشهور، وقيل النفيس الضال9 الوجود عن غفلة ل عن طلب،

وقيل: هو النسي. الفراء: فأ}س ف%صيم 
(* قوله «فأس فصيم» كذا ف الصل

والقاموس، والذي ف التهذيب والتكملة: فيصم أي كصيقل). وهي الضخمة، وفأ}س
ف1ن\د.أ}يةD لا خ'رت، وهو خرق النصاب، قال: وأما القصم، بالقاف، فأ%ن ينكسر

الشيء فيبي. وف حديث أب بكر: إن وجدت ف ظهري ان\ف1صاماv أي
انصداعاv، ويروى بالقاف، وهو قريب منه. وف الديث: است.غ\ن'وا عن الناس ولو عن

ف1ص\مة السواك أي ما انكسر منه، ويروى بالقاف. وأ%ف}ص.م الفحل� إذا ج.فر؛
ومنه قيل: كل فحل ي'ف}ص1م إل النسان أي ينقطع عن الضراب. وانفصم الطر:

انقطع وأ%ق}ل%ع. وأ%فصم الطر' وأ%ف}صى إذا أ%قل%ع وانكشف، وأ%ف}ص.م.ت
عنه ال�م_ى. وف حديث عائشة، رضوان ال عليها: أنا قالت رأيت رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، ي.ن\ز,ل عليه ف اليوم الشديد الب\د1 ف%ي'ف}ص1م
الو.ح\ي' عنه وإ,ن� ج.ب,ين.ه لي.ت.فص_د عر.قvا؛ في'ف}ص1م أي ي'قل1ع

عنه. وف بعض الديث: في'فصم عن وقد و.ع.ي\ت يعن الو.ح\ي أي ي'قلع.
،vقطعه. وف%ط%م. الصب> ي.ف}ط1مه ف%ط}ما :vفطم: ف%ط%م الع'ود. ف%ط}ما@

فهو فطيم: فص.ل%ه من الرضاع. وغلم ف%ط1يم وم.ف}ط�وم وفط%م.ت\ه أ�مه
ت.ف}ط1مه: فص.لته عن رضاعها. الوهري: ف1طام الصب ف1صاله عن أ�مه، فط%م.ت

ال�م ولدها وف�ط1م الصب وهو ف%ط1يم، وكذلك غي الصب من ال%راض1ع،
وال�نثى ف%ط1يم وف%ط1يمة. وف حديث امرأ%ة رافع لا أ%سلم ول ت'س\ل1م: فقال
ابنت وهي ف%ط1يم أي م.ف}ط�ومة، وفعيل يقع على الذكر وال�نثى، فلهذا ل



تلحقه الاء، وجع الف%ط1يم ف�ط�م مثل س.ر,ير وس'ر'ر؛ قال:
وإن أ%غار.، فلم ي.ح\لو ب,طائ1لة{

ف ل%ي\لة{ من ح.م1ي ساو.ر. الف�ط�ما
وف حديث ابن سيين: بلغه أن ابن عبد العزيز أ%ق}ر.ع. بي الف�ط�م فقال:

ما أ%رى هذا إل من الس\ت1ق}سام بال4ز\لم؛ جع ف%ط1يم من اللب أي
م.ف}ط�وم. قال ابن الثي: وجع ف%ع1يل ف الصفات على ف�ع'ل قليل ف

العربية، وما جاء منه ش'ب>ه بالساء كن.ذ1ير ون'ذ�ر، فأما فعيل بعن مفعول
فلم يرد إل قليلv نو ع.ق1يم وع'ق�م وف%ط1يم وف�ط�م، وأراد بالديث
الق}راع بي ذ%رار,ي> السلمي ف الع.طاء، وإنا أ%نكره لن القراع

لتفضيل بعضهم على بعض ف الفرض، والسم الف1طام، وكل دابة ت'ف}ط%م؛ قال
vمه ت.ف}ط1مه، فلم ي.خ'ص من أي نوع هو؛ وف%ط%م\ت فلنا�اللحيان: ف%ط%م.ت\ه أ

عن عادته، وأ�صل الف%ط}م القطع. وف%ط%م الصب_: فصله عن ثدي أ�مه
ور.ضاعها. والف%ط1يمة: الشاة إذا ف�ط1مت. وأ%ف}ط%م.ت الس_خلة: حان أن ت'ف}ط%م؛

عن ابن العراب، فإذا ف�ط1مت فهي فاط1م¬ وم.ف}ط�ومة وف%ط1يمةv؛ عنه
أيضاv، قال: وذلك لشهرين من يوم ولدها. وت.فاط%م الناس إذا ل%ه,ج. ب.ه\م'هم

بأ�مهاته بعد الف1طام فدفع هذا ب.ه\م.ه إل هذا وهذا ب\م.ه إل هذا،
وإذا كانت الشاة ت'ر\ض1ع كل ب.ه\مة فهي ال�ش\ف1ع. ابن العراب قال: إذا

تناولت أولد الشياه العيدان قيل ر.م_ت وارت.م_ت، فإذا أ%كلت قيل ب.ه\مة
سامع 

(* قوله «بمة سامع» كذا ف الصل على هذه الصورة). حت يدنو
فطامها، فإذا دنا فطامها قيل أ%ف}ط%م.ت الب.همة، فإذا ف�طمت فهي فاطم وم.ف}طومة

وفطيم، وذلك لشهرين من يوم فطامها فل يزال عليها اسم الفطام حت
ت.س\ت.ج\ف1ر. والفاطم من البل: الت ي'ف}ط%م ولدها عنها. وناقة فاط1م إذا بل%غ

ح'وارها سنة ف%ف�ط1م؛ قال الشاعر:
م1ن\ ك�لY ك%و\ماء3 الس_نام فاط1م,،

ت.ش\ح.ى، ب'س\ت.ن> الذ�ن'وب الراذ1م,،
ش1د\ق%ي\ن, ف رأ}س� لا ص'لد1م,

ول4فط1م.ن_ك عن هذا الشيء أي ل4قط%عن_ عنه ط%م.ع.ك.. وفاط1مة�: من
أساء النساء. التهذيب: وتسمى الرأ%ة فاط1مة وف1طاماv وف%ط1يمة. وف

الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%عط%ى علي�اv ح'ل9ةv س1ي.راء وقال



�ش.قYقها خ'م'راv بي الفواط1م؛ قال القتيب: إحداهن سي�دة النساء فاط1مة
بنت سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم وعليها، ز.و\ج' علي، عليه

السلم، والثانية فاط1مة� بنت أ%سد بن هاشم أ�م علي بن أب طالب، عليه السلم،
وكانت أ%سلمت وهي أو�ل هاشية وعل%دت لاشي�، قال: ول أ%عرف الثالثة؛
قال ابن ال4ثي: هي فاطمة بنت حزة عم>ه، سيد الشهداء، رضي ال عنهما؛
وقال الزهري: الثالثة فاطمة بنت' ع'ت\بة بن ربيعة، وكانت هاجرت وبايعت

النب، صلى ال عليه وسلم، قال: وأ%راه أ%راد فاطمة بنت حزة لنا من
أهل البيت، قال ابن بري: والفواطم اللت و.ل%دن النب، صلى ال عليه

وسلم، ق�رشية وق%ي\س3ي_تان وي.مان,ي.تان1 وأ%ز\د1ي_ة وخ'زاع1ي_ةD. وقيل
للحسن والسي: ابنا الفواطم، فاطمة� أ�مهما، وفاطمة بنت أ%س.د جد�تما،

وفاطمة� بنت عبد ال بن عمرو بن ع1م\ران بن م.خ\ز'وم جد_ة� النب، صلى
ال عليه وسلم، لبيه.

وف%ط%م\ت' البل: ق%ط%ع\ته. وف�ط%ي\مة�: موضع.
@من الناس؛ هو مهموز الماعة الكثية. وف ترجة فعم: سقاء م'ف}ع.م

وم'ف}أ%م أي ملوء.
@فغم: ف%غ.م الو.ر\د' ي.ف}غ.م ف�غ'وماv: انفتح، وكذلك ت.ف%غ_م أي تفتح.

وف%غ.مت الر_ائحة� السeد_ة: فت.حت\ها. وان\ف%غ.م. الزeكام واف}ت.غ.م:
:vغ'وما�انفرج. وف%غ.مة� الطيب: رائحت'ه. ف%غم.ت\ه ت.ف}غ.م'ه ف%غ\ماv وف

سد_ت خ.ياش1يمه. وف الديث: لو أن� امرأة من الور العي أش\ر.ف%ت\
لف}غ.م.ت\ ما بي السماء والرض بريح السك أي لل4ت\ ؛ قال ال4زهري:

الرواية ل4فعمت، بالعي، قال: وهو الصواب. يقال: ف%ع.م\ت الناء4 فهو
مفعوم إذا ملته، وقد مر_ تفسيه. والريح' الط�يبة ت.ف}غ.م' الزكوم؛ قال

الشاعر:
ن.ف}حة� م1س\ك{ ت.ف}غ.م ال%ف}غ'وما

ووجدت ف%غ\مة الطيب وف%غ\و.ته أي ريه.
والف%غ.م، بفتح الغي: النف؛ عن كراع، كأنه إنا سي بذلك لن الريح

ت.ف}غ.مه. أبو زيد: ب.ه.ظ}ته أ%خذت بف�ق}مه وبف�غ\م1ه؛ قال شر: أ%راد
بف�ق}مه فم.ه وبف�غ\م1ه أ%نفه. والف%غ.م، بالتحريك: ال1رص. وف%غ1م. بالشيء

ف%غ.ماv فهو ف%غ1م: ل%ه,ج. به وأ�ول1ع. به وح.ر.ص عليه؛ قال العشى:
ت.ؤ'مe د1يار. بن عام1ر�،



وأ%ن\ت. بآل, عق1يل ف%غ1م
قال ابن حبيب: يريد عامر بن ص.ع\ص.عة وع.ق1يل بن كعب بن عامر بن صعصعة.

وكل}ب¬ ف%غ1م¬: حريص¬ على الصيد؛ قال امرؤ القيس:
في'د\ر,ك�نا ف%غ1م¬ داج,ن¬،

س.م1يع¬ ب.ص1ي¬ ط%لوب¬ ن.ك1ر\
ابن السكيت: يقال ما أشد_ ف%غ.م. هذا الكلب بالصيد، وهو ضراوته

ود'ر\ب.ته. والف�غ\م': الف%م أ%جع، ويرك فيقال ف�غ'م¬.
وف%غ.مه أي ق%ب_له؛ قال ال4غلب العجلي:

ب.ع\د. ش.م1يم, شاغ1ف{ وف%غ\م,
وكذا ال�فاغ%مة؛ قال ه'د\بة بن خ.ش\ر.م:

مت تقول� الق�ل�ص. الر_واس1ما،
ي'د\ن,ي. أ�م_ قاس1م,� وقاس1ما

أل ت.ر.ي\ن. الد_م\ع. م1ن ساجا
ح1ذار. دار� م1ن\ك1 أن ت'لئ1ما؟

وال ل ي.ش\ف1ي الف�ؤاد. الائما،
ت.ماح'ك' الل�ب_ات1 والآك1ما

وف رواية:
ن.ف}ث� الرeق%ى وع.ق}د'ك الت_مائ1ما،

ول اللYزام' د'ون أن ت'فاغ1ما
ول الف1غام' دون أن ت'فاق1ما،

وت.ر\ك%ب. الق%وائم' القوائما
وف%غ1م. بالكان ف%غ.ماv: أ%قام به ولز,م.ه. وأ%خذ بف�غ\م الرجل أي

بذقنه وليته كف�ق}مه. وف الديث: كلوا الو.غ}م واطرحوا الف%غ\م؛ قال ابن
الثي: الو.غ}م ما تساقط من الطعام، والف%غ\م ما ي.ع\ل%ق' بي السنان، أي
كلوا ف�تات الطعام وارموا ما يرجه ال1لل، قال: وقيل هو بالعكس.

@فقم: الف%ق%م' ف الفم: أن تدخل السنان العليا إل الفم، وقيل: الف%ق%م
اختلفه، وهو أن يرج أسفل الل�ح\ي ويدخل أعله، ف%ق1م. ي.ف}ق%م

ف%ق%ماv وهو أ%ف}ق%م، ث كثر حت صار كل© م'ع\و.ج¼ أ%فقم، وقيل: الف%ق%م ف
الف%م أن تتقدم الثنايا السفلى فل تقع عليها العليا إذا ضم الرجل فاه.

وقال أبو عمرو: الف%ق%م' أن يطول اللحي ال4سفل وي.ق}ص'ر ال4على. ويقال



للرجل إذا أ%خذ ب,ل1ح\ية صاحبه وذ%ق%نه: أخذ بف�ق}مه. وف%ق%م\ت الرجل
ف%ق}ماv، وهو م.ف}ق�وم إذا أخدت بف�ق}مه. أبو زيد: بظته أ%خذت بف�ق}مه
وبف�غ\مه؛ قال شر: أراد بف�قمه فمه وبف�غ\مه أنفه، قال: والف�ق}مان1 ها

الل�ح\يان. وف الديث: من حفظ ما بي ف�ق}م.ي\ه1 دخل النة أي ما بي
ل%حييه؛ والف�قم، بالضم: اللحي، وف رواية: من حفظ ما بي ف�ق}م.ي\ه ورجليه دخل

النة؛ يريد من حفظ لسانه وفرجه. الليث: الف%ق%م' ر.د_ة ف الذقن،
vقما�والنعت أف}ق%م'. وف حديث موسى، عليه السلم: لا صارت عصاه حية وضعت ف

لا أ%سفل وف�ق}ماv لا فوق. وف حديث اللعنة: فأ%خذت بف�ق}م.ي\ه أي
بلحييه. وف%ق1م. الرجل� ف%ق%ماv: رجع ذق%ن'ه إل فمه. وف%ق1م. أ%يضاv: كثر
ماله. وف%ق1م. الناء�: امتل4 ماء. ويقال: ف%ق1م. الشيء اتسع، والف%ق%م'
المتلء. يقال: أ%صاب من الاء حت ف%ق1م؛ عن أب زيد. وال4مر

الف}ق%م': العوج الخالف. وأمر¬ م'ت.فاق1م، وت.فاق%م. المر أي ع.ظ�م. وف%ق�م.
المر' ف�قوماv: عظم، وف%ق1م. أيضاv ف%ق%ماv. وف%ق1م. المر' ي.فحق%م'

ف%ق%ماv وف�ق�وماv وت.فاق%م: ل ي.ج\ره على استواء، مشتق من ذلك. وف%ق1م.
الرجل� ف%ق%ماv: ب.ط1ر.، وهو من ذلك لن الب.ط%ر خروج عن الستقامة

والستواء؛ قال رؤبة:
فل%م ت.ز.ل} ت.ر\أ%م'ه وت.ح\س3م'ه\،

من دائ1ه، حت اس\ت.قام. ف%ق%م'ه\
(* قوله «ترأمه» كذا بالصل بيم، وف الكم ترأبه بالباء، والعن

واحد).
التهذيب: وإن قيل ف%ق%م ال4مر' كان صواباv؛ وأنشد:

فإن} ت.س\م.ع\ بلgم1هما،
فإن9 ال4مر. قد ف%ق%ما

أبو تراب: سعت ع.ر�اماv يقول رجل ف%ق1م¬ ف%ه,م¬ إذا كان يعلو الصوم،
ورجل ل%ق1م¬ ل%ه,م¬ مثله. وف حديث الغية يصف امرأ%ة: ف%ق}ماء4

س.ل}ف%ع�؛ الف%ق}ماء�: الائلة� ال%ن.ك، وقيل: هو تقدم الثنايا السeفلى حت ل
تقع عليها الع'ليا. والف%ق}م والف�ق}م: ط%ر.ف خ.ط}م الكلب ونوه، وقيل:

ذقن النسان ول%ح\ييه، وقيل: ها فمه. التهذيب: وربا س.م_و\ا ذقن
.vق}ما�النسان ف%ق}ماv وف

وال�فاقمة: الب'ض\ع، وف الصحاح: الب,ضاع'؛ قال الشاعر:



ول الف1غام' د'ون% أن ت'فاق1ما
وهذا الرجز لل4غلب العجلي، وقد تقدم ف ف%غ.م. وف%ق%م الرأ%ة%: نكحها.

وف%ق1م. مال�ه' ف%ق%ماv: ن.ف1د. ون.ف1ق.. وف�ق%ي\م: بطن ف كنانة، النسب
إليه ف�ق%م1يÒ ناد1ر¬؛ حكاه سيبويه، وف الصحاح: والنسبة إليهم

ف�ق%م1يÒ مثل ه'ذ%لð، وهم ن.س.أ%ة� الشهور. وف�ق%ي\م¬ أيضاv ف بن دارم
النسب إليه ف�ق%ي\م1ي� على القياس. وأ%ف}ق%م': اسم.

@فلم: الف%ي\ل%م': الع.ظيم الضخ\م' ال�ث�ة من الرجال، ومنه ت.ف%ي\ل%ق.
.vأي عظيما vف%ي\ل%ما vالغلم وت.ف%ي\ل%م بعن واحد. يقال: رأ%يت رجل
ورأ%يت ف%ي\ل%ماv من ال4مر أي عظيماv. والف%ي\لم: ال4مر العظيم، والياء

زائدة، والف%ي\ل%مان منسوب إليه بزيادة اللف والنون للمبالغة. وف
الديث عن ابن عباس قال: ذكر رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الدجال فقال:

أ%ق}م.ر' ف%ي\ل%م¬ ه1جان، وف رواية: رأ%يته ف%ي\ل%مان,ي�اv. والف%ي\ل%م':
ال�شط الكبي، وقيل: الشط؛ قال الشاعر:

كما ف%ر_ق. اللYم_ة% الف%ي\ل%م'
والف%ي\لم: ال�م�ة الع.ظ1يمة. والف%ي\ل%م': البان. ويقال:

ف%ي\ل%مانê كما يقال د'ح\س'مانê. والف%ي\لم: العظيم؛ وقال البيق
الذل:وي.ح\م1ي ال�ضاف. إذا ما د.عا،

إذا ف%ر_ ذو اللYم�ة1 الف%ي\ل%م'
ويقال: الف%يلم الرجل العظيم ال�م_ة؛ وقال:

ي'ف%ر>ق' بالسيف1 أ%ق}ران.ه،
كما ف%ر_ق. اللYم�ة% الفيلم

قال ابن بري: وهذا البيت الذي أنشده لبيق الذل يروى على روايتي،
قال: وهو لعياض بن خويلد الذل؛ ورواه ال4صمعي:

ي'ش.ذYب' بالسيف أ%قرانه،
إذا فر ذو اللمة الفيلم

قال: وليس الفيلم ف البيت الثان شاهداv على الرجل العظيم المة كما
ذكر إنا ذلك على من رواه:

كما ف%ر_ ذو اللمة الفيلم
قال: وقد قيل إن الفيلم من الرجال الضخم، وأما الفيلم ف البيت على من

رواه:



كما فر_ق اللمة الفيلم
فهو الشط. قال ابن خالويه: يقال رأيت ف%ي\لماv ي'سر>ح ف%ي\ل%مه

ب,ف%ي\ل%م� أي رأ%يت رجلv ض.خماv يسرح ج'مة كبية بالشط. قال ابن بري: وأ%نشد
ال4صمعي لسيف بن ذي يزن ف صفة الف�ر\س الذين جاء بم معه إل اليمن:

ق%د ص.ب_ح.ت\ه'م م1ن فار,س� ع'ص.ب¬،
ه1ر\ب,ذ�ها م'ع\ل%م¬ وز,م\ز'مها

،Dال4ي\د1ي م.رازبة �ب,يض¬ ط1وال
ك�ل© ع.ظيم, الرeؤ'وس, ف%ي\ل%م'ها

ه.زeوا بنات1 الر>ياح, ن.ح\و.ه'م،
أ%ع\و.ج'ها ط%ام1ح¬ وأ%ق}و.م'ها

بنات' الرياح: الن�شاب. والف%ي\ل%م: الشط بلغة أهل اليمن، وكل هؤلء
ي'ع.ظYم' م'ش\ط%ه. والف%ي\ل%م': الرأ%ة الواسعة ال%هاز. وب,ئر¬

ف%ي\ل%م¬: واس1عة؛ عن كراع، وقيل: واسعة الفم، وكل واسع ف%ي\لم؛ عن ابن
العراب.

@فلقم: الوهري: الف%ل}ق%م الواسع.
@فلهم: الف%ل}ه.م: فرج الرأ%ة الضخ\م الطويل الس\ك%ت.ي\ن, القبيح.

الصمعي: الف%لهم من جهاز النساء ما كان منفرجاv. أبو عمرو: الفلهم الفرج؛
وأنشد:

با ابن. الت ف%ل}ه.م'ها م1ث}ل� ف%م1ه،
كال%ف}ر قام و,ر\د'ه بأ%س\ل�م1ه

ال%ف}ر هنا: البئر الت ل ت'طو. وأ%س\ل�م: جع س.ل}م الدلو، وأراد أن
فلهمها أ%بر مثل فمه. وف الديث: أن قوماv افتقدوا س1خاب. فتاتم

فات_هموا امرأ%ة فجاءت عجوز ففتشت فلهمها أي فرجها؛ قال ابن الثي: وذكره
بعضهم ف القاف. وب,ئر ف%ل}هم: واسعة ال%و\ف1.

@فمم: ف�م_: لغة ف ث�م_، وقيل: فاء فم� بدل من ثاء ث9. يقال: رأ%يت
ع.مراv ف�م_ زيداv وث زيداv بعن واحد. التهذيب: الفراء قب_لها ف

ف�م�ها وث�م>ها. الفراء: يقال هذا ف%م¬، مفتوح الفاء مفف اليم، وكذلك ف
النصب والفض رأ%يت ف%ماv ومررت' بف%م�، ومنهم من يقول هذا ف�م¬ ومررت
بف�م� ورأ%يت ف�ماv، فيضم الفاء ف كل حال كما يفتحها ف كل حال؛ وأما

بتشديد اليم فإنه يوز ف الشعر كما قال ممد بن ذؤيب الع'مان



الف�ق%ي\مي:يا ل%ي\ت.ها قد خ.ر.ج.ت\ م1ن ف�م>ه،
حت_ى ي.ع'ود. ال�ل}ك' ف أ�س\ط�م>ه

قال: ولو قال من ف%م>ه، بفتح الفاء، لاز؛ وأما ف�و وف وفا فإنا يقال
ف الضافة إل أن العجاج قال:
خال%ط م1ن س.ل}م.ى خ.ياش1يم. وفا

قال: وربا قالوا ذلك ف غي الضافة وهو قليل. قال الليث: أما فو وفا
وف فإن أ%صل بنائها الف%و\ه، حذفت الاء من آخرها وحلت الواو على الرفع

والنصب والر فاجتر�ت الواو صروف النحو إل نفسها فصارت كأنا مدة تتبع
الفاء، وإنا يستحسنون هذا اللفظ ف الضافة، فأما إذا ل ت'ض.ف فإن اليم
تعل عماداv للفاء لن الياء والواو واللف يسقطن مع التنوين فكرهوا أن

يكون اسم برف مغلق، فعمدت الفاء باليم، إل أن الشاعر قد يضطر إل
إفراد ذلك بل ميم فيجوز له ف القافية كقولك:

خالط من سلمى خياشيم وفا
الوهري: الفم أ%صله ف%و\ه نقصت منه الاء فلم تتمل الواو العراب

لسكونا فعوض منها اليم، فإذا صغ_رت أو ج.ع\ت رددته إل أ%صله وقلت
ف�و.ي\ه وأ%ف}واه، ول تقل أ%فماء، فإذا نسبت إليه قلت ف%م1يÒ، وإن شئت

ف%م.و,يÒ يمع بي العوض وبي الرف الذي عو�ض منه، كما قالوا ف التثنية
ف%م.وان1، قال: وإنا أ%جازوا ذلك لن هناك حرفاv آخر مذوفاv وهو الاء،

كأ%نم جعلوا اليم ف هذه الال عوضاv عنها ل عن الواو؛ وأنشد الخفش
للفرزدق:

ه'ما ن.ف%ثا ف ف� م1ن ف%م.و.ي\هما،
على الناب,ح, العاوي، أ%ش.د_ ر,جام,

قوله أ%شد رجام أي أ%شد_ ن.ف}ث، قال: وحق هذا أن يكون جاعة لن كل
شيئي من شيئي جاعة ف كلم العرب، كقوله تعال: فقد صغ.ت\ قل�وبكما؛ إل

أنه ييء ف الشعر ما ل ييء ف الكلم، قال: وفيه لغات: يقال هذا ف%م¬
ورأ%يت ف%ماv ومررت ب,ف%م�، بفتح الفاء على كل حال، ومنهم من يضم الفاء

على كل حال، ومنهم من يكسر الفاء على كل حال، ومنهم من يعربه ف مكاني،
يقول: رأ%يت ف%ماv وهذا ف�م¬ ومررت ب,ف1م�. قال الفراء: ف�م_ وث�م_ من
حروف النسق. التهذيب: الفراء أ%لق%ي\ت' على ال4دي د.ب\غةv، والد_ب\غة

،vمن د1باغ أي ن.ف}سا vمن دباغ خفيفة أي ف%ما vأن ت'لقي عليه ف%ما



ود.ب.غ\ت'ه ن.ف}ساv ويمع أ%ن\ف�ساv كأ%ن\ف�س الناس وهي الرة.
@فهم: الف%ه\م': معرفتك الشيء بالقلب. ف%ه,م.ه ف%ه\ماv وف%ه.ماv وف%هامة:

ع.ل1م.ه؛ الخية عن سيبويه. وف%ه,م\ت الشيء: ع.ق%لت'ه وعر.ف}ته.
وف%ه_م\ت فلناv وأ%ف}ه.م\ته، وت.ف%ه_م الكلم: ف%ه,مه شيئاv بعد شيء. ورجل

ف%ه,م¬: سريع الف%ه\م، ويقال: ف%ه\م¬ وف%ه.م¬. وأ%ف}ه.مه ال4مر. وف%ه_مه
إياه: جعله ي.ف}ه.م'ه. واس\ت.ف}ه.مه: سأ%له أن ي'ف%ه>م.ه. وقد

.vاس\تعف}ه.م.ن الشيء4 فأ%ف}ه.م\ته وف%ه_م\ته تفهيما
وف%ه\م: قبيلة أبو حي، وهو ف%ه\م بن ع.مرو بن ق%ي\س, ابن ع.ي\لن.

@فوم: الف�وم': الز_رع أو ال1ن\طة، وأ%4ز\د' الش_راة ي'سمون
السeن\ب'ل ف�وماv، الواحدة ف�ومة؛ قال:

وقال% ر.ب,يئ�هم ل%م�ا أ%تانا
ب,ك%فYه ف�ومةD أو\ ف�وم.تان1

والاء ف قوله بكفه غي مشبعة. وقال بعضهم: الف�وم' ال1م_ص لغة
شامية، وبائ1ع'ه فام1يÒ م'غ.ي_ر عن ف�وم1ي�، لن.هم قد ي'غي>رون ف النسب

كما قالوا ف الس_ه\ل والد_ه\ر س'ه\ليÒ ود'ه\ر,يÒ. والف�وم: البز
أيضاv. يقال: ف%و>موا لنا أي اخ\ت.ب,ز'وا؛ وقال الفراء: هي لغة قدية،

وقيل: الف�وم لغة ف الث©وم. قال ابن سيده: أ�راه على البدل. قال ابن جن:
ذهب بعض أ%هل التفسي ف قوله عز وجل: وف�وم1ها وع.د.س1ها، إل أنه أراد
الث©وم، فالفاء على هذا عنده بدل من الثاء، قال: والصواب عندنا أن الف�وم

ال1نطة وما ي'خ\ت.ب.ز من الب'وب. يقال: ف%و_م\ت البز واختبزته،
وليست الفاء على هذا بدلv من الثاء، وجعوا المع فقالوا ف�ومانD؛ حكاه ابن

جن، قال: والضمة ف ف�وم غي الضمة ف ف�ومان، كما أن الكسرة الت ف
د1لص� وه1جان{ غي الكسرة الت فيها للواحد واللف غي اللف. التهذيب:

قال الفراء ف قوله تعال وف�وم1ها، قال: الف�وم ما يذكرون لغة قدية وهي
النطة والبز جيعاv. وقال بعضهم: سعنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون

ف%و�م'وا لنا، بالتشديد، يريدون اختبزوا؛ قال: وهي ف قراءة عبد ال
وث�ومها، بالثاء، قال: وكأنه أ%شبه العنيي بالصواب لنه مع ما يشاكله من

العدس والبصل، والعرب تبدل الفاء ثاء فيقولون% ج.د.ف¬ وج.د.ثD للقب، ووقع
ف عاف�ور ش.ر¼ وعاث�ور, شر. وقال الزجاج: الفوم الن\طة، ويقال

البوب، ل اختلف بي أهل اللغة أن الف�وم ال1نطة، وسائر' البوب الت تتبز



يلحقها اسم الف�وم، قال: ومن قال الف�وم ههنا الث©وم فإن هذا ل يعرف،
ومال أن يطلب القوم طعاماv ل ب'ر_ فيه، وهو أصل الغذاء، وهذا يقطع هذا

القول، وقال اللحيان: هو الث©وم والف�وم للحنطة. قال أبو منصور: فإن
قرأ%ها ابن مسعود بالثاء فمعناه الفوم وهو النطة. الوهري: يقال هو

النطة؛ وأ%نشد ال4خفش لب م1ح\ج.ن الث�ق%في:
ق%د\ ك�ن\ت' أ%ح\س3ب'ن كأ%غ}ن واح1د{

ن.ز.ل% ال%د1ينة% عن ز,راعة1 ف�وم,
وقال أ�مي�ة ف جع الف�وم:

،Dإذ ذاك ظاه1رة Dكانت لم ج.ن�ة
�فيها الف%راد1يس' والف�ومان� والب.ص.ل

ويروى: الف%رار,يس'؛ قال أبو الصبع: الف%رار,يس' البصل. وقال ابن دريد:
الف�ومة السeنبلة، قال: والفام1يe السeكري 

(* قوله «السكري» كذا ف
شرح القاموس، والذي ف الصل السي عليها ضمة وما بعد الكاف غي واضح).

قال أبو منصور: ما أ�راه عربي�اv مضاv. وق%ط�ع'وا الشاة ف�وماv ف�وماv أي
ق1ط%عاv ق1ط%عاv. والف%يeوم: من أ%رض مصر قتل با مروان بن ممد آخر

ملوك بن أ�مية.
@فيم: الف%يام' والف1يام': الماعة من الناس وغيهم، قال: ولول الف%يام

لقلت إن الف1يام مفف من الف1ئام.
�@فت: ال4زهري وغيه: ج,ماع' معن الف1ت\نة البتلء والم\ت1حان

والختبار، وأ%صلها مأ}خوذ من قولك فت.ن\ت' الفضة والذهب إ,ذا أ%ذبتهما بالنار
لتميز الرديء من الي>د1، وف الصحاح: إ,ذا أ%دخلته النار لتنظر ما

ج.و\د.ت'ه، ودينار م.ف}ت'ون. والف%ت\ن': ال3ح\راق'، ومن هذا قوله عز وجل:
يوم. هم على النار, ي'ف}ت.ن'ون%؛ أ%ي ي'ح\ر.قون بالنار. ويسمى الصائغ

الف%ت_ان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السeود الت كأ%نا
أ�ح\ر,ق%ت\ بالنار: الف%ت1ي'، وقيل ف قوله: يوم. هم\ على النار ي'ف}ت.ن'ون%،

قال: ي'ق%ر_رون% وال بذنوبم. وو.ر,ق¬ ف%ت1ي¬ أ%ي ف1ض_ة م'ح\ر.ق%ة.
ابن ال4عراب: الف1ت\نة الختبار، والف1ت\نة ال1ح\نة، والف1ت\نة الال،

والف1ت\نة ال4و\لد'، والف1ت\نة الك�ف}ر'، والف1ت\نة� اختلف' الناس
بالراء، والف1ت\نة� ال3حراق بالنار؛ وقيل: الف1ت\نة ف التأ}ويل الظ©ل}م.



يقال: فلن م.ف}ت'ونD بطلب الدنيا قد غ%ل ف طلبها. ابن سيده: الف1ت\نة
vوقوله عز وجل: إ,نا جعلناها ف1ت\نة .�ال1ب\ر.ة

للظالي؛ أي خ1ب\ر.ةv، ومعناه أ%نم أ�ف}ت1نوا بشجرة الز_ق©وم
وكذ�بوا بكونا، وذلك أ%نم لا سعوا أ%نا ترج ف أ%صل الحيم قالوا:

الشجر ي.ح\ت.ر,ق' ف النار فكيف ي.ن\ب'ت الشجر' ف النار؟ فصارت فتنة لم.
وقوله عز وجل: رب_نا ل ت.ج\ع.ل}نا ف1ت\نةv للقوم الظالي، يقول: ل

ت'ظ}ه,ر\ه'م علينا في'ع\جب'وا ويظنوا أ%نم خي منا، فالف1ت\نة ههنا إ,عجاب
الكفار بكفرهم.

ويقال: ف%ت.ن. الرجل� بالرأ%ة واف}ت.ت.ن.، وأ%هل الجاز يقولون:
فت.ن.ت\ه الرأ%ة� إ,ذا و.ل�ه.ت\ه وأ%حبها، وأ%هل ند يقولون: أ%ف}ت.ن.ت\ه؛

قال أ%ع\شى ه.م\دان% فجاء باللغتي:
لئ1ن\ فت.ن.ت\ن ل%ه\ي. بال4م\س, أ%ف}ت.ن.ت\

س.ع1يداv، فأ%م\س.ى قد ق%ل كل� م'س\ل1م
قال ابن بري: قال ابن جن ويقال هذا البيت لبن قيس�، وقال ال4صمعي:

هذا سعناه من م'خ.ن_ث{ وليس بث%ب.ت{، ل4نه كان ينكر أ%ف}ت.ن.، وأ%جازه
أ%بو زيد؛ وقال هو ف رجز رؤبة يعن قوله:

ي'ع\ر,ض\ن. إ,ع\راضاv لد1ين, ال�ف}ت1ن,
:vوقوله أ%يضا

إ,ن وبعض. ال�ف}ت1ن,ي. داو'د\،
ويوس'ف¬ كاد.ت\ به ال%كاي,يد\

قال: وحكى أ%بو القاسم الزجاج ف أ%ماليه بسنده عن ال4صمعي قال:
حد_ثنا ع'مر بن أ%ب زائدة قال حدثتن أ�م عمرو بنت ال4ه\تم قالت: م.ر.ر\نا

ونن ج.و.ار� بجلس فيه سعيد بن ج'بي، ومعنا جارية تغن ب,د'ف¼ معها
وتقول:

لئن فتنتن لي بال4مس أ%فتنت
سعيداv، فأ%مسى قد قل كل مسلم
وأ%ل}قى م.صابيح. الق1راءة1، واش\ترى

و,صال% الغ.وان بالكتاب, ال�ت.م_م,
فقال سعيد: ك%ذ%ب\ت'ن_ كذ%ب\ت_. والف1ت\نة�: إ,عجاب'ك بالشيء، فت.ن.ه

ي.ف}ت1ن'ه ف%ت\ناv وف�ت'وناv، فهو فات1ن¬، وأ%ف}ت.ن.ه؛ وأ%باها ال4صمعي



بال4لف فأ%نشد بيت رؤبة:
ي'ع\ر,ض\ن. إ,ع\راضاv لد1ين, ال�ف}ت1ن,

:vفلم يعرف البيت ف ال�رجوزة؛ وأ%نشد ال4صمعي أ%يضا
لئن فت.ن.ت\ن ل%ه\ي. بال4مس, أ%فتنت\

فلم ي.ع\بأ} به، ولكن أ%هل اللغة أ%جازوا اللغتي. وقال سيبويه: فت.ن.ه
جعل فيه ف1ت\نةv، وأ%ف}ت.نه أ%و\ص.ل%

الف1ت\نة إليه. قال سيبويه: إ,ذا قال أ%ف}ت.ن\ت'ه فقد تعرض لف�ت1ن.،
،�وإ,ذا قال فت.ن\ت'ه فلم يتعر_ض لف�ت1ن.. وحكى أ%بو زيد: أ�ف}ت1ن. الرجل

بصيغة ما ل يسم فاعله، أ%ي ف�ت1ن.. وحكى ال4زهري عن ابن شيل: اف}ت.ت.ن.
الرجل� واف}ت'ت1ن. لغتان، قال: وهذا صحيح، قال: وأ%ما فت.ن\ت'ه فف%ت.ن.

فهي لغة ضعيفة. قال أ%بو زيد: ف�ت1ن. الرجل� ي'ف}ت.ن' ف�ت'وناv إ,ذا
أ%راد الفجور، وقد فت.ن\ته ف1ت\نةv وف�ت'وناv، وقال أ%بو الس_ف%ر:

أ%ف}ت.ن\ت'ه إ,ف}تاناv، فهو م'ف}ت.ن¬، وأ�ف}ت1ن. الرجل وف�ت1ن.، فهو م.ف}ت'ون إ,ذا
أ%صابته ف1ت\نة فذهب ماله أ%و عقله، وكذلك إ,ذا اخ\ت'ب,ر.. قال تعال:

،vومتعديا vوقد فت.ن. واف}ت.ت.ن.، جعله لزما .vت'ونا�وفت.ن_اك ف
:vت'ون أ%يضا�وفت_ن\ت'ه ت.ف}ت1يناv فهو م'ف%ت_ن¬ أ%ي م.ف}ت'ون جد�اv. والف

الف}ت1تان�، يتعد_ى ول يتعد_ى؛ ومنه قولم: قلب فات1ن¬ أ%ي م'ف}ت.ت1ن¬؛
قال الشاعر:

ر.خ1يم' الكلم, ق%ط1يع' الق1يا
م,، أ%م\سى ف�ؤادي با فات1نا

وال%ف}ت'ون�: الف1ت\نة، صيغ الصدر على لفظ الفعول كال%ع\ق�ول
وال%ج\ل�ود1. وقوله تعال: فس.ت'ب\ص1ر' وي'ب\ص1ر'ون% بأ%ي_ك�م' ال%ف}ت'ون�؛
قال أ%بو إ,سحق: معن ال%ف}ت'ون1 الذي ف�ت1ن. بالنون؛ قال أ%بو

عبيدة: معن الباء الطرح كأ%نه قال أ%يeكم ال%ف}ت'ون�؛ قال أ%بو إ,سحق: ول
يوز أ%ن تكون الباء ل%غ\واv، ول ذلك جائز ف العرب,ية، وفيه قولن

للنحويي: أ%حدها أ%ن الف}ت'ون% ههنا بعن الف�ت'ون1، مصدر على الفعول،
كما قالوا ما له م.ع\ق�ولD ول م.ع\ق�ود¬ ر.أ}ي¬، وليس لفلن م.ج\ل�ود¬

أ%ي ليس له ج.ل%د¬ ومثله ال%ي\س'ور' وال%ع\س'ور' كأ%نه قال بأ%ي>كم
الف�تون، وهو ال�نون، والقول الثان فس.ت'ب\ص1ر وي'ب\ص1ر'ون% ف أ%ي>

الف%ريقي, ال%ج\نون� أ%ي ف فرقة ال3سلم أ%و ف فرقة الكفر، أ%قام. الباء



مقام ف؛ وف الصحاح: إ,ن الباء ف قوله بأ%ي>كم الفتون زائدة كما زيدت
ف قوله تعال: قل كفى بال شهيداv؛ قال: وال%ف}ت'ون الف1ت\نة�، وهو

مصدر كال%ح\ل�وف1 وال%ع\قول، ويكون أ%يeكم البتداء والفتون خبه؛
قال: وقل وقال الازن ال%فتون هو رفع بالبتداء وما قبله خبه كقولم بن

م'رو'ر'ك وعلى أ%ي>هم ن'ز'ول�ك، ل4ن ال4ول ف معن الظرف، قال ابن
بري: إ,ذا كانت الباء زائدة فالفتون ال3نسان، وليس بصدر، فإ,ن جعلت الباء

غي زائدة فالفتون مصدر بعن الف�ت'ون1. واف}ت.ت.ن. ف الشيء: ف�ت1ن
فيه. وفت.ن. إ,ل النساء3 ف�ت'وناv وف�ت1ن. إ,ليهن: أ%راد الف�ج'ور بن_.

والف1ت\نة: الضلل وال3ث. والفات1ن': ال�ض1ل© عن الق. والفات1ن':
الشيطان ل4نه ي'ض1ل© الع1باد.، صفة غالبة. وف حديث ق%ي\ل%ة: ال�س\لم

أ%خو ال�س\لم ي.س.ع'ه'ما الاء� والشجر' ويتعاونان على الف%ت_ان1؛
الف%ت_ان�: الشيطان� الذي ي.ف}ت1ن' الناس ب,خداع1ه وغروره وت.ز\يينه العاصي،

فإ,ذا نى الرجل� أ%خاه عن ذلك فقد أ%عانه على الشيطان. قال:
والف%ت_ان� أ%يضاv اللص الذي ي.ع\ر,ض' للرeف}ق%ة1 ف طريقهم فينبغي لم أ%ن

يتعاونوا على اللYص>، وجع الف%ت_ان ف�ت_ان، والديث يروى بفتح الفاء
وضمها، فمن رواه بالفتح فهو واحد وهو الشيطان ل4نه ي.ف}ت1ن' الناس. عن

الدين، ومن رواه بالضم فهو جع فات1ن� أ%ي ي'عاو,ن� أ%حد'ها الخر. على
الذين ي'ض1ل©ون الناس. عن الق وي.ف}ت1نونم، وف%ت_انD من أ%بنية البالغة

ف الف1ت\نة، ومن ال4ول قوله ف الديث: أ%ف%ت_انD أ%نت يا معاذ؟
وروى الزجاج عن الفسرين ف قوله عز وجل: فت.ن\ت'م\

أ%نف�س.ك�م\ وت.ر.ب_ص\ت'م؛ استعملتموها ف الف1ت\نة، وقيل:
أ%ن.م\ت'موها. وقوله تعال: وفت.ن_اك. ف�ت'وناv؛ أ%ي أ%خل%صناك. إ,خلصاv. وقوله

عز وجل: ومنهم من يقول ائ}ذ%ن} ل ول ت.ف}ت1ن>ي؛ أ%ي ل ت'ؤ\ث1م\ن
بأ%مرك إ,ياي. بالروج، وذلك غي م'ت.ي.س>ر� ل فآث%م'؛ قال الزجاج: وقيل

إ,ن النافقي ه.ز.ؤ'وا بالسلمي ف غزوة ت.ب'وك. فقالوا يريدون بنات
ال4صفر فقال: ل ت.ف}ت1ن>ي أ%ي ل ت.ف}ت1ن>ي ببنات ال4صفر، فأ%علم

ال سبحانه وتعال أ%نم قد سق%طوا ف الف1ت\نة1 أ%ي ف ال3ث. وفت.ن.
الرجل% أ%ي أ%زاله عما كان عليه، ومنه قوله عز وجل: وإ,ن كادوا لي.فت1نونك

عن الذي أ%و\ح.ي\نا إ,ليك؛ أ%ي ي'م1يل�ونك وي'ز,يل�ونك. ابن ال4نباري:
وقولم فت.ن.ت\ فلنة ف�لناv، قال بعضهم: معناه أ%مالته عن القصد،



والف1ت\نة ف كلمهم معناه ال�م1يل%ة� عن الق. وقوله عز وجل: ما أ%نتم عليه
بفات1ني. إ,ل من هو صال, الح1يم,: فسره ثعلب فقال: ل ت.ق}د1رون أ%ن

ت.ف}ت1ن'وا إ,ل من ق�ض1ي.
عليه أ%ن يدخل النار، وع.د_ى بفات1ني ب,ع.ل%ى ل4ن فيه معن قادرين

فعد_اه با كان ي'ع.د_ى به قادرين لو لف1ظ% به، وقيل: الف1ت\نة� ال3ضلل
ف قوله: ما أ%نتم عليه بفاتني؛ يقول ما أ%نتم ب,م'ض1لYي إ,ل من

أ%ض.ل�ه ال أ%ي لستم ت'ض1ل©ون% إ,ل أ%هل%
النار الذين سبق علم ال ف ضللم؛ قال الفراء: أ%هل الجاز يقولون ما

أ%نتم عليه بفات1ني.، وأ%هل ند يقولون ب'ف}ت1ني. من أ%ف}ت.ن\ت'
والف1ت\نة�: ال�نون، وكذلك الف�ت'ون. وقوله تعال: والف1ت\نة� أ%شدe من

الق%ت\ل,؛ معن الف1ت\نة ههنا الكفر، كذلك قال أ%هل التفسي. قال ابن سيده:
والف1ت\نة� الك�ف}ر. وف التنزيل العزيز: وقات1ل�وهم حت ل تكون%

ف1ت\نة. والف1ت\نة�: الف%ض1يحة. وقوله عز وجل: ومن يرد ال ف1ت\ن.ت.ه؛ قيل:
معناه فضيحته، وقيل: كفره، قال أ%بو إ,سحق: ويوز أ%ن يكون اخت1بار.ه با

ي.ظ}ه.ر' به أ%مر'ه. والف1ت\نة: العذاب نو تعذيب الكفار ض.ع\ف%ى
الؤمني ف أ%ول ال3سلم لي.ص'دeوهم عن ال3يان، كما م'طYي. بللD على

الر_م\ضاء يعذب حت اف}ت.ك�ه أ%بو بكر الصديق، رضي ال تعال عنه،
فأ%عتقه. والف1ت\نة�: ما يقع بي الناس من القتال. والف1ت\نة�: القتل؛ ومنه قوله

تعال: إ,ن خ1ف}تم أ%ن ي.ف}ت1ن.ك�م' الذين كفروا؛ قال: وكذلك قوله ف
سورة يونس: على خ.و\ف{ من فرعون%

وم.ل%ئ1ه,م أ%ن ي.ف}ت1ن.ه'م؛ أ%ي يقتلهم؛ وأ%ما قول النب، صلى ال
عليه وسلم: إ,ن أ%رى الف1ت.ن. خ1لل% ب'يوت1كم، فإ,نه يكون القتل والروب

والختلف الذي يكون بي ف1ر.ق, السلمي إ,ذا ت.ح.ز_بوا، ويكون ما
ي'ب\ل%و\ن% به من زينة الدنيا وشهواتا في'ف}ت.ن'ون% بذلك عن الخرة والعمل

لا. وقوله، عليه السلم: ما ت.ر.ك}ت' ف1ت\نةv أ%ض.ر_ على الرجال من
النساء؛ يقول: أ%خاف أ%ن ي'ع\ج'بوا بن_ فيشتغلوا عن الخرة والعمل لا.

والف1ت\نةv: الخت1بار'. وفت.ن.ه ي.ف}ت1ن'ه: اخت.ب.ره. وقوله عز وجل: أ%و.ل
ي.ر.و\ن% أ%نم ي'ف}ت.ن'ون% ف كل عام مرة أ%و مرتي: قيل: معناه

ي'خ\ت.ب.ر'ون% بالدعاء إ,ل الهاد، وقيل: ي'ف}ت.ن'ون% بإ,نزال العذاب
والكروه.والف%ت\ن': ال3حر.اق بالنار. الشيء4 ف الناري.ف}ت1ن'ه: أ%حرقه.



والف%ت1ي' من ال4رض: ال%ر_ة� الت قد أ%ل}ب.س.ت\ها ك�ل�ها حجارةD س'ود¬
كأ%نا م'ح\ر.قة، والمع ف�ت'ن¬. وقال شر: كل ما غيته النار'

عن حاله فهو م.ف}ت'ون، ويقال لل4مة السوداء م.ف}تونة ل4نا كال%ر_ة1
ف السواد كأ%نا م'ح\ترق%ة؛ وقال أ%بو ق%ي\س, ابن' ال4س\ل%ت1:

غ1راس¬ كالف%تائ1ن, م'ع\ر.ضات¬،
�على آبار,ها، أ%بداv ع'ط�ون

وكأ%ن� واحدة الف%تائن ف%تينة، وقال بعضهم: الواحدة ف%ت1ينة، وجعها
ف%ت1ي؛ قال الكميت':

ظ%ع.ائ1ن' من بن ال�ل�ف1، ت.أ}وي
إ,ل خ'ر\س� ن.واط1ق.، كالف%ت1ينا

(* قوله «من اللف» كذا بالصل بذا الضبط، وضبط ف نسخة من التهذيب
بفتح الاء الهملة).

فحذف الاء وترك النون منصوبة، ورواه بعضهم: كالف1ت1ىن.ا. ويقال: واحدة
الف1ت1ي. ف1ت\ن.ةD مثل ع1ز.ة{ وع1ز,ين.. وحكى ابن بري: يقال ف1ت'ون% ف

:�الرفع، وف1ت1ي ف النصب والر، وأ%نشد بيت الكميت. والف1ت\ن.ة
ال3ح\راق'. وف%ت.ن\ت' الرغيف. ف النار إ,ذا أ%ح\ر.ق}ته. وف1ت\ن.ة� الص_د\ر,:

�الو.س\واس'. وف1ت\نة ال%ح\يا: أ%ن ي.ع.gد1ل% عن الطريق. وف1ت\ن.ة
ال%مات: أ%ن} ي'س\أ%ل% ف القب. وقوله عز_ وجل: إ,ن� الذين ف%ت.ن'وا

الؤ\مني والؤ\منات1 ث ل يتوبوا؛ أ%ي أ%حرقوهم بالنار ال�وق%د.ة1 ف
ال�خ\د'ود ي'ل}ق�ون الؤ\مني فيها لي.ص'دeوهم عن ال3يان. وف حديث

السن: إ,ن� الذين فتنوا الؤ\مني والؤ\م1نات؛ قال: ف%ت.ن'وهم بالنار أ%ي
ام\ت.ح.ن'وهم وعذبوهم، وقد جعل ال تعال ام\ت1حان% عبيده الؤمني

بال�لgواء3 لي.ب\ل�و. ص.ب\ر.هم في'ثيبهم، أ%و ج.ز.ع.هم على ما اب\تلهم به
ف%ي.ج\ز,يهم، ج.زاؤ'هم ف1ت\نةD. قال ال تعال: أ%ل، أ%ح.س3ب. الناس'
أ%ن ي'ت\ر.ك�وا أ%ن يقولوا آمن_ا وهم ل ي'ف}ت.ن'ون%؛ جاء4 ف التفسي:

وهم ل ي'ب\ت.ل%و\ن% ف أ%نفسهم وأ%موالم في'ع\ل%م' بالصب على البلء
الصادق' ال3يان من غيه، وقيل: وهم ل ي'ف}ت.نون وهم ل ي'م\ت.ح.ن'ون با

ي.ب,ي' به حقيقة إ,يانم؛ وكذلك قوله تعال: ولقد ف%ت.ن_ا الذين من
قبلهم؛ أ%ي اخ\ت.ب.ر\نا واب\ت.ل%ي\نا. وقوله تعال م'خ\ب,راv عن

ال%ل%ك%ي\ن, هار'وت. ومار'وت.: إ,نا نن ف1ت\ن.ةD فل ت.ك}ف�ر؛ معناه إ,نا نن



ابتلء# واختبار¬ لكم. وف الديث: الؤمن خ'ل1ق. م'ف%ت_ناv أ%ي
م'م\ت.ح.ناv يت.ح1ن'ه ال بالذنب ث يتوب ث يعود ث يتوب، من ف%ت.ن\ت'ه إ,ذا

ام\ت.حن\ت.ه. ويقال فيهما أ%ف}ت.ن\ت'ه أ%يضاv، وهو قليل: قال ابن
ال4ثي: وقد كثر استعمالا فيما أ%خرجه الخ\ت1ب.ار للمكروه، ث� ك%ث�ر حت

استعمل بعن ال3ث والكفر والقتال وال3حراق وال3زالة والص_ر\ف1
عن الشيء. وف%ت_ان.ا الق%ب\ر,: م'ن\ك%ر¬ ون.ك1ي¬. وف حديث الكسوف:
وإ,نكم ت'ف}ت.ن'ون% ف القبور؛ يريد م'ساء4لة منكر ونكي، من الفتنة1

المتحان، وقد كثرت استعاذته من فتنة القب وفتنة الدجال وفتنة اليا والمات
وغي ذلك. وف الديث: ف%ب,ي ت'ف}ت.نون% وعن>ي ت'س\أ%لون% أ%ي

ت'م\ت.ح.ن'ون ب ف قبوركم وي'ت.ع.ر_ف إ,يان'كم بنبو_ت. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: أ%نه سع رجلv يتعو_ذ من الف1ت.ن, فقال: أ%ت.س\أ%ل� ر.ب_ك

أ%ن ل ي.ر\ز'ق%ك أ%ه\لv ول مالv؟ ت.أ%و_ل% قوله عز_ وجل: إ,نا
أ%موالكم وأ%ولد'كم ف1ت\ن.ة، ول ي'ر,د\ ف1ت.ن. الق1تال, والختلف1. وها

ف%ت\ن.ان1 أ%ي ض.ر\بان1 ول%و\نان1؛ قال نابغة بن ج.ع\دة:
ها ف%ت\ن.ان1 م.ق}ض1يÒ عليه
ل1س.اع.ت1ه، فآذ%ن% بالو.داع,

الواحد: ف%ت\ن¬؛ وروى أ%بو عمرو الش_ي\بان9 قول عمر بن أ%حر
الباهلي�:إ,م�ا على ن.ف}س3ي وإ,ما لا،

والع.ي\ش' ف1ت\ن.ان: ف%ح'ل}و¬ وم'ر�
قال أ%بو عمرو: الف1ت\ن' الناحية، ورواه غيه: ف%ت\نان1، بفتح الفاء،

أ%ي حالن وف%ن_ان1، قال ذلك أ%بو سعيد قال: ورواه بعضهم ف%ن_ان1 أ%ي
ض.ر\بان1. والف1تان�، بكسر الفاء: غ1شاء يكون للر_ح\ل من أ%د.م�؛ قال

لبيد:فث%ن.ي\ت ك%فYي والف1تان% ون'م\ر'قي،
وم.كان'هن_ الك�ور' والن>س\عان1

والمع ف�ت'ن¬.
@فجن: الف%ي\ج.ن' والف%ي\ج.ل�: الس_ذاب؛ قال ابن دريد: ول أ%حسبها

عربية صحيحة. وقد أ%ف}ج.ن. الرجل� إ,ذا دام على أ%كل الس_ذاب.
@فحن: ال4زهري: أ%م_ا ف%ح.ن. فأ%هله الليث: قال: وف%ي\حان� اسم موضع،

قال: وأ%ظنه ف%ي\عالD من ف%ح.ن.. وال4كثر أ%نه ف%ع\لن من ال4ف}ي.ح،
وهو الواس1ع'، وس_ت العرب الرأ%ة ف%ي\ح'ونة.



@فدن: الف%د.ن�: الق%ص\ر' ال%ش1يد'؛ قال ال�ث%قYب' الع.ب\دي�:
ي'ن\ب,ى ت.جاليد1ي وأ%ق}تاد.ها

ناو�، كرأ}س, الف%د.ن1 ال�ؤ\ي.د1
والمع أ%ف}دانD؛ وأ%نشد

كما ت.ر.اط%ن. ف أ%ف}دان,ها الرeوم'
وبناء م'ف%د_نD: طويل. والف%دان�، بتخفيف الدال: الذي يمع أ%داة%

Dالثورين ف الق1ران1 للح.ر\ث1، والمع أ%ف}د1ن.ة
�وف�د'ونD. والف%د_ان�: كالف%د.ان1، ف%ع_ال بالتشديد، وقيل: الف%د_ان

الثور، وقال أ%بو حنيفة: الف%دا�ن� الثوران اللذان يقرنان فيحرث
عليهما، قال: ول يقال للواحد منهما فدانD. أ%بو عمرو: الف%د_ان� واحد
الف%د.اد1ين,، وهي البقر الت يرث با؛ قال أ%بو تراب: أ%نشدن أ%بو خليفة

ال�ص.ي\ن,يe لرجل يصف ال�ع.ل:
أ%س\و.د' كالليل، وليس بالليل،
له جناحان1، وليس بالط�ي\ر،

ي.ج'رe ف%دا�ناv، وليس بالث�و\ر
فجمع بي الراء واللم ف القافية وشد�د الف%د_ان%؛ قال ابن ال4عراب:
هو الف%د.ان، بتخفيف الدال. وقال أ%بو حات: تقول العامة الف%د_ان،

والصواب الف%د.ان، بالتخفيف. قال ابن بري: ذكره سيبويه ف كتابه ورواه عنه
أ%صحابه ف%د.ان، بالتخفيف، وجعه على أ%ف}د1نة وقال: الع1ي.ان� حديدة تكون

ف متاع الف%د.ان، وضبطوا الف%د.ان بالتخفيف. قال: وأ%ما الف%د_ان،
بالتشديد، فهو البلغ التعارف، وهو أ%يضاv الثور الذي يرث به، وحكى ابن

بري عن أ%ب السن الص>ق1لYي ف ترجة عي قال: الفد.ان، بالتخفيف، اللة
الت يرث با. والف%د_ان أ%يضاv: ال%ز\ر.عة.

وف�د.ي\ن¬ والف�د.ي\ن': موضع. والف%د.ن� ص1ب\غ أ%حر.
@فرن: الف�ر\ن�: الذي ي'خ\ب.ز' عليه الف�ر\ن©، وهو خ'ب\ز غليظ نسب إ,ل

موضعه، وهو غي الت_نeور,؛ قال أ%بو خ1راش� ال�ذ%ل1يe يدح د'ب.ي_ة
السeل%م1ي�:

ن'قات1ل� ج'وع.هم\ ب'ك%ل�لت{
�من الف�ر\ن,ي>، ي.ر\ع.ب'ها ال%ميل

ويروى: ن'قابل، بالباء؛ قال ابن بري: صوابه يقابل بالياء والباء،



والضمي يعود إ,ل د'ب.ي_ة؛ وقبله:
فن,ع\م. م'ع.ر_س' ال4ض\ياف1 ت.ذ}حى،

�ر,حال%ه'م'، شآم1ي.ةD ب.ل1يل
:�يقال: ذ%حاه ي.ذ}ح'وه وي.ذ}ح.اه طرده، بذال معجمة. وقال الليل

الف�رن9 طعام، واحدته ف�ر\ن,ي_ةD. وقال ابن دريد: الف�ر\ن شيء ي'خ\ت.ب.ز فيه،
قال: ول أ%حسبه عربي�اv. غيه: الف�ر\ن� ال%خ\ب.ز، شآمية، والمع

أ%ف}رانD. والف�رن\ي_ة�: ال�ب\ز.ة ال�س\تديرة العظيمة، منسوبة إ,ل
الف�ر\ن1. والف�ر\ن,يe: طعام يتخذ، وهي خ'ب\ز.ة% م'س.ل�ك%ة م'ص.ع\ن.ب.ة

vوسنا vمضمومة الوانب إ,ل الوسط، ي'س.ل�ك' بعضها ف بعض ث ت'ر.و_ى لبنا
وس'ك�راv، واحدته ف�ر\ن,ي_ة. والفار,ن.ة: خ.ب_ازة هذا الف�ر\ن,ي�

الذكور، ويسمى ذلك ال�خ\ت.ب.ز' ف�ر\ناv. وف كلم بعض العرب: فإ,ذا هي مثل
الف�ر\ن,ي_ة المراء. والف�ر\ن,يe: الرجل الغليظ� ا لضخم'؛ قال

eر\ن,ي�العجاج:وطاح.، ف ال%ع\ر.كة1، الف
قال ابن بري: والف�ر\ن,يe أ%يضاv الضخم من الكلب، وأ%نشد بيت العجاج

هذا.
@فرتن: أ%بو سعيد: الف%ر\ت.ن.ة� عند العرب 

(* قوله «الفرتنة عند العرب
إل» وهي أيضاv بذا الضبط: التقارب ف الشي كما ف القاموس والتكملة).

.vت.ش\ق1يق' الكلم واله\ت1ماش' فيه. يقال: فلن ي'ف%ر\ت1ن' ف%ر\ت.نة
وف%ر\ت.ن.ى: ال4م.ة� والزانية�، وقد تقدم أ%نه ثلثي على رأ}ي ابن

حبيب، وأ%ن نونه زائدة، وذكره ابن بري: الف%ر\ت.ن معر_فاv بال4لف واللم،
قال: وكذلك ال%ل�وك' وال�وم1س.ة. وف%ر.ت.

الرجل� ي.ف}ر'ت' ف%ر\تاv: ف%ج.ر؛ قال: وأ%ما سيبويه فجعله رباعي�اv. ابن
ال4عراب:

يقال لل4مة الف%ر\ت.ن.ى. وابن الف%ر\ت.ن.ى: وهو ابن ال4مة1 الب.غ1ي>،
والعرب تسمي ال4مة ف%ر\ت.ن.ى. قال ابن بري: وقال ال4ح\و.ل� ابن

ف%ر\ت.ن.ى وابن ت'ر\ن.ى يقالن للئيم. وقال ثعلب: ف%ر\ت.ن.ى ال4مة�، وكذلك
ت'ر\ن.ى؛ قال ال4شهب بن ر'م.ي\ل%ة%.

أ%تان,ي. ما قال الب.ع1يث� ابن' ف%ر\ت.ن.ى،
أ%ل ت.خ\ش.، إ,ذ أ%و\ع.د\ت.ها، أ%ن ت'ك%ذ9با؟



وقال جرير:
أ%ل ت.ر. أ%ن>ي، إ,ذ ر.م.ي\ت' اب\ن. ف%ر\ت.ن.ى
بص.م_اء4، ل ي.ر\ج'و الياة% أ%م1يم'ها

:vوقال أ%يضا
م.ه\لv ب.ع1يث�، فإ,ن� أ�م_ك. ف%ر\ت.ن.ى
ح.م\راء�، أ%ث}خ.ن.ت1 الع'ل�وج. ر'داما

قال أ%بو عبيد: أ%راد ال4مة، وكانت أ�مe الب.ع1يث1 حراء4 من س.ب\ي
أ%ص\ف%هان، وابن ت'ر\ن.ى ذكره ف ت.ر.ن%. وف%ر\ت.ن.ى، مقصور: اسم امرأ%ة؛

قال النابغة:
ع.فا ذو ح'ساv من ف%ر\ت.ن.ى فالف%وار,ع'،

ف%ج.ن\با أ%ر,يك{، فالت>لع' الد_واف1ع'
وف%ر\ت.ن.ى أ%يضاv: قصر ب.ر\و, الرeو,ذ1 كان ابن خازم قد حاصر فيه

ز'ه.ي\ر. بن ذؤيب الع.د.و,ي� الذي يقال له ال%ز.ار\م.ر\د'.
@فرجن: الف1ر\ج.ون�: ال1ح.س_ة�. وقد ف%ر\ج.ن. الدابة% بالف1ر\ج.و\ن أ%ي

بال1ح.س_ة أ%ي ح.س_ها، وال تعال أ%علم.
@فرزن: الف1ر\زان�: من ل�ع.ب, الش>ط}ر.ن\ج، أ%عجمي معر�ب، وجعه

ف%ر.از,ين' 
(* الفرزان، ف الشطرنج، الل%ك%ة).

@فرسن: الف�ر.اس1ن' والف1ر\س.ان� من ال�س\د، واع\ت.د_ سيبويه
الف1ر\ناس. ثلثي�اv، وهو مذكور ف موضعه. والف1ر\س1ن': ف1ر\س1ن' البعي، وهي

مؤنثة، وجعها ف%راس1ن'. وف الف%راس1ن, السeلم.ى: وهي عظام الف1ر\س1ن
وق%ص.ب'ها، ث الرeس\غ فوق ذلك، ث الو.ظ1يف'، ث فوق الو.ظ1يف1 من يد

البعي الذYراع'، ث فوق الذراع الع.ض'د'، ث فوق الع.ض'د1 الكتف'، وف رجله
بعد الف1ر\س1ن, الرeسغ� ث الوظيف' ث الساق ث الفخذ ث الو.ر,ك'،

ويقال لوضع الف1ر\س1ن من اليل الافر' ث الرeس\غ�. والف1ر\س1ن' من
البعي: بنزلة الافر من الدابة، قال: وربا استعي ف الشاة. قال ابن

السراج: النون زائدة ل4نا من ف%رس\ت'، وقد تقدم. والذي للشاة هو الظ�ل}ف'.
وف الديث: ل ت.ح\ق1ر.ن� من العروف شيئاv ولو ف1رس1ن. شاة؛
الف1ر\س1ن': عظم قليل اللحم، وهو خ'ف_ البعي كالافر للدابة.

@فرصن: ف%ر\ص.ن. الشيء4: قطعه؛ عن كراع.



@فرعن: الف%ر\ع.ن.ة�: الك1ب\ر' والت_ج.بeر. وف1ر\ع.و\ن� كل ن.ب,ي¼
م.ل1ك' د.ه\ره؛ قال الق%طام1ي:

وش'ق_ الب.ح\ر' عن أ%صحاب, م'وس.ى،
وغ�ر>ق%ت1 الف%راع1ن.ة� الك1فار'

الك1فار': جع كافر كصاحب وصحاب، وفرعون الذي ذكره ال تعال ف كتابه
من هذا، وإ,نا ترك صرفه ف قول بعضهم ل4نه ل س.م1ي_ له كإ,بليس فيمن
،Òأ%خذه من أ%ب\ل%س.؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن فرعون هذا الع.ل%م أ%عجمي

ولذلك ل يصرف. الوهري: فرعون لقب الوليد بن م'ص\ع.ب� م.ل1ك1 مصر.
وكل© عات{ ف1ر\ع.و\نD، والع'تاة�: الفراعنة. وقد ت.ف%ر\ع.ن. وهو ذو

ف%ر\ع.ن.ة أ%ي د.هاء� وت.ك%بeر. وف الديث: أ%خ.ذ%نا ف1ر\ع.و\ن� هذه ال�مة.
ال4زهري: من الدeر'وع الف1ر\ع.و\ن,ي_ة�؛ قال شر: هي منسوبة إ,ل

ف1ر\ع.و\ن1 موسى، وقيل: الف1ر\ع.و\ن� بلغة الق1ب\ط الت�مس.اح، قال ابن بري: حكى
ابن خالويه عن الفراء ف�ر\ع'ون، بضم الفاء، لغة نادرة.

@فشن: ف%ي\ش'ون�: اسم نر؛ حكاه صاحب' العي على أ%نه قد يكون
�ف%ع\ل�وناv، وإ,ن ل يك سيبويه هذا البناء. الليث: ف%ي\ش'ون اسم نر، وأ%ف}ش1ي'ون

أ%عجمي.
@فطن: الف1ط}ن.ة�: كالفهم. والف1ط}ن.ة: ض1دe الغ.باوة. ورجل ف%ط1ن¬

ب.ي>ن' الف1ط}نة والف%ط%ن, وقد ف%ط%ن. لذا ال4مر، بالفتح، ي.ف}ط�ن'
ف1ط}ن.ة وف%ط�ن.

ف%ط}ناv وف%ط%ناv، وف�ط�ناv وف�ط�ونة وف%طانة وف%ط%انية، فهو فاط1ن¬ له
وف%ط�ون وف%ط1ي وف%ط1ن¬ وف%ط�ن¬ وف%ط}ن¬ وف%ط�ونة، وقد ف%ط1ن.، بالكسر،

ف1ط}نة وف%ط%انة وف%ط%انيةv، والمع ف�ط}ن¬، وال�نثى ف%ط1ن.ة؛ قال
القطامي:

إ,ل خ1د.ب¼ س.ب,ط{ ست>ين،
ط%ب¼ بذات1 ق%ر\ع1ها ف%ط�ون1

وقال الخر:
قالت\، وكنت' ر.ج'لv ف%ط1ين.ا:

هذا ل%ع.م\ر' ال3 إ,س\رائينا
وقال ق%ي\س' بن' عاصم� ف المع

ل ي.ف}ط�ن'ون% لع.ي\ب, جار,ه1م,،



وه'م' ل1ح1ف}ظ1 ج,وار,ه ف�ط}ن'
وال�فاط%ن.ة�: م'ف%اعلة منه. الليث: وأ%ما الف%ط1ن' فذو ف1ط}ن.ة{

لل4شياء، قال: ول يتنع كل فعل من النعوت من أ%ن يقال قد ف%ع'ل% وف%ط�ن. أ%ي
صار ف%ط1ناv إل القليل. وف%ط�نه لذا ال4مر ت.ف}ط1يناv: ف%ه_م.ه.
وف الثل: ل ي'فطYن' القار.ة% إ,ل ال1جارة؛ القارة�: أ�نثى

الذYئ%بة1. وفاط%ن.ة� ف الديث: راج.ع.ه؛ قال الراعي:
إ,ذا فاط%ن.ت\نا ف الديث1 ت.ه.ز\ه.ز.ت\

إ,ليها قلوب¬، دونن ال%وان,ح'
ويقال: ف%ط1ن\ت' إ,ليه وله وبه ف1ط}ن.ةv وف%طانة. ويقال: ليس له ف�ط}ن¬

.Dأ%ي ف1ط}نة
@فكن: ف%ك%ن. ف الكذب: ل%ج_ وم.ضى.

�@فلن: ف�لنD وف�لن.ة�: كناية عن أ%ساء الدميي. والف�لن
والف�لن.ة�: كناية عن غي الدميي. تقول العرب: ر.ك1ب\ت' الف�لن% وح.ل%ب\ت'
الف�لنة. ابن الس_ر_اج: ف�لنD كناية عن اسم سي به ال�ح.د_ث� عنه، خاص
غالب. ويقال ف النداء: يا ف�ل� فتحذف منه ال4لف والنون لغي ترخيم،

ولو كان ترخيماv لقالوا يا ف�ل، قال: وربا جاء ذلك ف غي النداء ضرورة؛
قال أ%بو النجم:

ف ل%ج_ة{، أ%م\س3ك\ فلناv عن ف�ل,
:�واللجة: كثرة ال4صوات، ومعناه أ%مسك فلناv عن فلن. وفلنD وفلنة

�كناية عن الذكر وال�نثى من الناس، قال: ويقال ف غي الناس الف�لن
والف�لن.ة� بال4لف واللم. الليث: إ,ذا سي به إ,نسان ل يسن فيه ال4لف

واللم. يقال: هذا فلنD آخ.ر' ل4نه ل نكرة له، ولكن العرب إ,ذا
Dلنة، فإ,ذا نسبت قلت فلن�س.م_و\ابه ال3بل% قالوا هذا الف�لن� وهذه الف
الف�لن,يe، ل4ن كل اسم ينسب إ,ليه فإ,ن الياء الت تلحقه تصيه نكرة،

وبال4لف واللم يصي معرفة ف كل شيء. ابن السكيت: تقول لقيت فلناv، إ,ذا
ك%ن.ي\ت عن الدميي قلته بغي أ%لف ولم، وإ,ذا ك%ن.ي\ت. عن البهائم

قلته بال4لف واللم؛ وأ%نشد ف ترخيم فلن:
�وه\و. إ,ذا قيل له: و.ي\هاv، ف�ل

�فإ,نه أ%ح\ج, ب,ه أ%ن ي.ن\ك%ل
�وه\و إ,ذا قيل له: و.ي\هاv، ك�ل



�فإ,نه م'و.اش1ك¬ م'س\ت.ع\ج,ل
وقال ال4صمعي فيما رواه عنه أ%بو تراب: يقال قم يا ف�ل� ويا ف�له، فمن

قال يا ف�ل� فمضى فرفع بغي تنوين فقال قم يا ف�ل�؛ وقال الكميت:
�يقال� ل1ث}ل1ي: و.ي\هاv ف�ل

ومن قال يا ف�له فسكن أ%ثبت الاء فقال ق�ل} ذلك يا ف�له، وإ,ذا مضى
قال يا ف�ل قل ذلك، فطرح ونصب. وقال البد: قولم يا ف�ل� ليس بترخيم

ولكنها كلمة على ح1د.ة{. ابن ب'ز'ر\ج: يقول بعض بن أ%سد{ يا ف�ل� أ%قبل
�ويا ف�ل

أ%قبل ويا ف�ل� أ%قبلوا، وقالوا للمرأ%ة فيمن قال يا ف�ل� أ%ق}ب,ل}: يا
ف�لن% أ%قبلي، وبعض بن تيم يقول يا ف�لن.ة� أ%قبلي، وبعضهم يقول يا

�ف�لةv أ%قبلي. وقال غيهم: يقال للرجل يا ف�ل
أ%قبل، وللثني يا ف�لن1، ويا ف�ل�ون% للجمع أ%قبلوا، وللمرأ%ة يا

ف�ل% أ%ق}ب,لي، ويا ف�ل%تان1، ويا ف�لت' أ%ق}ب,ل}ن.، نصب ف الواحدة ل4نه
أ%راد يا ف�ل%ة، فنصبوا الاء. وقال ابن بري: فلنD ل يثن ول يمع.

وف حديث القيامة: يقول ال عز وجل أ%ي ف�ل} أ%ل أ�ك}ر,م\ك.
وأ�س.و>د\ك.؟ معناه يا فلن�، قال: وليس ترخيماv ل4نه ل يقال إ,ل بسكون اللم،
ولو كان ترخيماv لفتحوها أ%و ضموها؛ قال سيبويه: ليست ترخيماv وإ,نا هي

صيغة ار\ت'ج,ل%ت\ ف باب النداء، وقد جاء ف غي النداء؛ وأ%نشد:
ف ل%ج_ة{ أ%م\س3ك\ فلناv عن ف�ل,

فكسر اللم للقافية. قال ال4زهري: ليس بترخيم ف�لن{، ولكنها كلمة على
حدة، فبنو أ%سد ي'وق1ع'ون.ها على الواحد والثني والمع والؤنث بلفظ

واحد، وغيهم يثن ويمع ويؤنث؛ وقال قوم: إ,نه ترخيم فلن، فحذفت النون
للترخيم وال44لف لسكونا، وتفتح اللم وتضم على مذهب الترخيم. وف حديث

أ�سامة ف الوال الائر: ي'ل}قى ف النار ف%ت.ن\د.ل1ق' أ%ق}تاب'ه فيقال
له أ%ي ف�ل} أ%ين ما كنت ت.ص1ف'. وقوله عز وجل: يا ويل%تا ليتن ل

أ%ت_خ1ذ} فلناv خليلv؛ قال الزجاج: ل أ%تذ فلناv الشيطان% خليلv، قال:
وتصديق�ه: وكان الشيطان لل3نسان خ.ذ�ولv؛ قال: ويروى أ%ن ع'ق}بة بن
أ%ب م'ع.ي\ط{ هو الظال ههنا، وأ%نه كان يأ}كل يديه ن.د.ماv، وأ%نه كان عزم

على ال3سلم قبلغ أ�م.ي_ة% ابن خ.ل%ف{ فقال له أ�مية�: و.ج\ه,ي من
و.ج\ه,ك حرام¬ إ,ن أ%سلمت وإ,ن ك%ل�م\ت'ك. أ%بداv فامتنع عقبة من ال3سلم،



فإ,ذا كان يوم القيامة أ%كل يديه ندماv، وتن أ%نه آمن واتذ مع الرسول
إ,ل النة سبيلv ول يتخذ أ�مية بن خلف خليلv، ول يتنع أ%ن يكون

قبوله من أ�مية من عمل الشيطان وإ,غوائه. وف�ل� بن ف�ل�: مذوف، فأ%ما
سيبويه فقال: ل يقال ف�ل يعن به فلن إ,ل ف الشعر كقوله:

ف لة، أ%مسك فلناv عن ف�ل,
وأ%ما يا ف�ل} الت ل تذف من فلن فل يستعمل إ,ل ف النداء، قال:

وإ,نا هو كقولك يا ه.ناه، ومعناه يا رجل. وفلنD: اسم رجل. وبنو ف�لن:
ب.طن¬ نسبوا إ,ليه، وقالوا ف النسب الف�لن9 كما قالوا ال%ن,ي�،

ي.ك}ن'ون% به عن كل إ,ضافة. الليل�: فلنD تقديره ف�عال وتصغيه ف�ل%ي>ن¬،
قال: وبعض يقول هو ف ال4صل ف�ع\لنD حذفت منه واو، قال: وتصغيه على هذا

القول ف�ل%ي_انD، وكالنسان حذفت منه الياء أ%صله إ,ن\س3يان، وتصغيه
�أ�ن.ي\س3يان�، قال: وحجة قولم ف�ل

بن ف�ل� كقولم ه.يe بن ب.ي¼ وه.ي_ان� بن' ب.ي_ان%. وروي عن الليل
أ%نه قال: فلنD ن'ق}صان'ه ياء أ%و واو من آخره، والنون زائدة، ل4نك

تقول ف تصغيه ف�ل%ي_انD، فيجع إ,ليه ما نقص وسقط منه، ولو كان فلنD مثل
vل%ي>ن¬ مثل د'خ.ي>ن�، ولكنهم زادوا أ%لفا�د'خان{ لكان تصغيه ف

ونوناv على ف�ل%؛ وأ%نشد ل4ب النجم:
إ,ذ} غ%ض1ب.ت\ بالع.ط%ن, ال�غ.ر\ب.ل,،

ت'داف1ع' الش_يب. ول ت'ق%ت_ل,،
ف ل%ج_ة{، أ%م\س3ك\ فلناv عن ف�ل,

@فلسطن: ف1ل%س\ط1ي'، بكسر الفاء وفتح اللم: الكور.ة� العروفة فيما بي
ال�ر\د'ن9 وديار مصر، حاها ال تعال، وأ�مe بلدها بيت'

ال%ق}د1س,.
@فلكن: ق%و\س¬ ف%ي\ل%ك�ونD: عظيمة؛ قال ال4سو.د' ابن' ي.عف�ر.:

وكائ1ن\ ك%س.ر\نا من ه.ت'وف{ م'ر,ن_ة{،
على القوم,، كانت\ ف%ي\لك�ون% ال%عاب,ل,

وذلك أ%نه ل ت'ر\مى العابل� وهي الن>صال ال�ط%و_لة إ,ل على ق%و\س�
 eالب.ر\د1ي �عظيمة. الوهري: الف%ي\ل%ك�ون

(* قوله «الفيلكون البدي»
وأيضاv القار أو الزفت كما ف القاموس والتكملة)، هو ف%يع.ل�ول.



:eوالف%ن .�@فنن: الف%نe: واحد الف�ن'ون، وهي ال4نواع، والف%نe الال
الض_ر\ب' من الشيء، والمع أ%فنان وف�نونD، وهو ال�ف}ن'ون. يقال:

ر.ع.ي\نا ف�ن'ون% الن_بات1، وأ%ص.ب\نا ف�ن'ون% ال4موال؛ وأ%نشد:
قد ل%ب,س\ت' الد_ه\ر. من أ%ف}نان,ه،

كل9 ف%ن¼ ناع1م� منه ح.ب,ر\
والرجل� ي'ف%ن>ن' الكلم أ%ي ي.ش\ت.قe ف ف%ن¼ بعد فن¼،

والت_ف%نeن' ف1ع\لك. ورجل م1ف%نÒ: يأ}ت بالعجائب، وامرأ%ة م1ف}ن_ة. ورجل
م1ع.نÒ م1ف%نÒ: ذو ع.ن.ن� واعتراض وذو ف�ن'ون من الكلم؛ وأ%نشد أ%بو

زيد:إ,ن� لنا لك%ن_ه
م1ع.ن_ةv م1ف%ن_ه

�واف}ت.ن_ الرجل ف حديثه وف خ'ط}بته إ,ذا جاء بال4فاني، وهو مثل
اش\ت.ق_؛ قال أ%بو ذؤيب:

،vفاف}ت.ن_، بعد ت.مام, الو,ر\د1، ناج,ية
مث}ل% ال1ر.او.ة1 ث1ن\ياv ب,ك}ر'ها أ%ب,د'

قال ابن بري: فسر الوهري ا ف}ت.ن_ ف هذا البيت بقولم اف}ت.ن_ الرجل
ف حديثه وخ'ط}بته إ,ذا جاء بال4فاني، قال: وهو مثل� اش\ت.ق_، يريد

أ%ن اف}ت.ن_ ف البيت مستعار من قولم اف}ت.ن_ الرجل ف كلمه وخصومته
إ,ذا توسع وتصرف، ل4نه يقال اف}ت.ن_ المار' بأ�ت'نه واش\ت.ق_ با إ,ذا
أ%خذ ف ط%ر\د1ها وس.و\قها ييناv وشالv وعلى استقامة وعلى غي

استقامة؛ فهو ي.ف}ت.نe ف ط%ر\د1ها أ%فاني. الط�ر\د1؛ قال: وفيه تفسي آخر
وهو أ%ن يكون اف}ت.ن_ ف البيت من ف%ن.ن\ت' ال3بل% إ,ذا طردتا، فيكون

مثل كس.ب\ته واكت.س.ب\ته ف كونما بعن واحد، وينتصب ناجية بأ%نه مفعول
لف}ت.ن_ من غي إ,سقاط حرف جر، ل4ن اف}ت.ن_ الرجل ف كلمه ل
يتعد_ى إ,ل برف جر�؛ وقوله: ث1نياv بكرها أ%ب,د' أ%ي و.ل%د.ت ب.ط}ن.ي،

ومعن ب,ك}ر'ها أ%ب,د¬ أ%ي و.ل%د'ها ال4ول قد توحش معها. واف}ت.ن_: أ%خذ ف
ف�ن'ون{ من القول. والف�ن'ون�: ال4خلط� من الناس. وإ,ن اللس ليجمع

ف�ن'وناv من الناس أ%ي ناساv ليسوا من قبيلة واحدة. وف%ن_ن. الناس.:
جعلهم ف�ن'وناv. والت_ف}ني': التخليط؛ يقال: ثوب¬ فيه ت.ف}ني إ,ذا كان

فيه طرائق ليست من ج,ن\سه. والف%ن_ان� ف شعر ال4عشى: المار'؛ قال:
الوحشي الذي يأ}ت بف�ن'ون{ من الع.د\و,؛ قال ابن بري وبيت ال4عشى الذي



أ%شار إ,ليه هو قوله:
وإ,ن} ي.ك' ت.ق}ر,يب¬ من الش_د> غال%ها

ب.ي\ع.ة1 ف%ن_ان1 ال4جار,ي>، م'ج\ذ1م,
:eض'روب¬ من ج.ر\يه، واحدها إ,ج\ر,ي�ا، والف%ن :eجار,يçوال
الط�ر\د'. وف%ن_ ال3بل% ي.ف�نeها ف%ن�اv إ,ذا طردها؛ قال ال4عشى:

والب,يض' قد ع.ن.س.ت\ وطال ج,ر.اؤ'ها،
ون.ش.أ}ن% ف ف%ن¼ وف أ%ذ}واد1

وف%ن_ه ي.ف�نeه ف%ن�اv إ,ذا طرده. والف%نe: الع.ناء. فن.ن\ت' الرجل%
:vه ف%ن�اeن�أ%ف�نeه ف%ن�اv إ,ذا ع.ن_ي\ت.ه، وفن_ه ي.ف

ع.ن_اه؛ قال:
،vلج\ع.ل%ن\ لبنة ع.م\رول� ف%نا
حت ي.ك�ون% م.ه\ر'ها د'ه\د'ن_ا

وقال الوهري: فن�اv أي أمراv ع.ج.باv، ويقال: ع.ناءé أي آخ'ذ� عليها
بالع.ناء حت ت.ه.ب. ل م.ه\ر.ها. والف%نe: ال%ط}ل�. والف%نe: الغ.ب\ن'،

والفعل كالفعل، والصدر كالصدر. وامرأ%ة م1ف%ن_ة: يكون من الغ.ب\ن,
ويكون من الط�ر\د1 والت_غ\ب,ي.ة.

وأ�ف}ن'ون� الش_باب,: أو_له، وكذلك أ�ف}ن'ون� السحاب. والف%ن.ن':
الغ'ص\ن' الستقيم ط�ولv وع.ر\ضاv؛ قال العجاج:

eوالف%ن.ن' الش_ار,ق' والغ.ر\ب
والف%ن.ن': الغ'ص\ن'، وقيل: الغ'ص\ن' الق%ض1يب يعن القضوب، والف%ن.ن':

ما تش.ع_ب. منه، والمع أ%ف}نان. قال سيبويه: ل ي'جاو,ز'وا به هذا
البناء. والف%ن.ن': جعه أ%ف}نانD، ث ال4فان,ي'؛ قال الشاعر يصف

ر.حىÝ:لا ز,مام¬ من أ%فان,ي, الش_ج.ر\
وأما قول الشاعر:

م1ن.ا أ%ن} ذ%ر_ ق%ر\ن� الشمس,، حت
أغاث% ش.ر,يد.هم\ ف%ن.ن' الظ�لم

فإنه استعار للظلمة أ%ف}ناناv، ل4نا تس\ت'ر الناس. بأ%ستارها
وأ%وراق1ها كما تستر الغصون بأ%فنانا وأ%وراقها. وشجرة ف%ن\واء�: طويلة

ال4ف}نان1، على غي قياس. وقال عكرمة ف قوله تعال: ذ%وات.ا أ%ف}نان{؛ قال:
ظ1ل© الغصان1 على ال1يطان1؛ وقال أ%بو اليثم: فسره بعضهم ذ%واتا



أغصان{، وفسره بعضهم ذواتا أ%لوان، واحدها حينئذ ف%ن� وف%ن.ن¬، كما قالوا
س.نÒ وس.ن.ن¬ وع.نÒ وع.ن.ن¬. قال أ%بو منصور: واحد' ال4فنان إذا أ%ردت با

ال4لوان ف%نÒ، وإذا أرد\ت. با الغصان فواحدها ف%ن.ن¬. أ%بو عمرو:
شجرة ف%ن\واء ذات أ%فنان. قال أبو عبيد: وكان ينبغي ف التقدير ف%ن_اء.

ثعلب: شجرة ف%ن_اء وف%ن\واء ذات أ%ف}نان{، وأ%ما ق%ن\واء، بالقاف، فهي
الطويلة. قال أ%بو اليثم: الف�ن'ون تكون ف الغصان، والغصان تكون ف
الشeع.ب,، والشeع.ب' تكون ف السeوق، وتسمى هذه الف�روع'، يعن فروع.

الشجر، الش_ذ%ب.، والش_ذ%ب' الع1يدان� الت تكون ف الف�نون. ويقال
للج,ذع, إذا قطع عند الش_ذ%ب: ج,ذ}ع¬ م'ش.ذ�ب¬؛ قال امرؤ القيس:

ي'راد.ا على م1ر\قاة1 ج,ذ}ع� م'ش.ذ�ب,
ي'رادا أي ي'دارا. يقال: راد.ي\ت'ه ودار.ي\ت'ه. والف%ن.ن': الف%ر\ع من

الشجر، والمع كالمع. وف حديث س1د\رة ال�ن\ت.ه.ى: يسي الراكب ف
ظ1لY الف%ن.ن, مائة% س.نة{. وامرأ%ة ف%ن\واء: كثية الشعر، والقياس ف كل

ذلك ف%ن_اء، وشع.ر ف%ي\نان؛ قال سيبويه: معناه أ%ن له فنوناv كأ%فنان1
الشجر، ولذلك صرف، ورجل ف%ي\نان وامرأ%ة ف%ينانة؛ قال ابن سيده: وهذا هو

القياس ل4ن الذكر ف%ي\نان مصروف مشتق من أ%فنان الشجر. وحكي ابن
ال4عراب: امرأ%ة ف%ي\ن.ى كثية الشعر، مقصور، قال: فإن كان هذا كما حكاه فحكم

ف%ي\نان أن ل ينصرف، قال: وأ�رى ذلك وه.ماv من ابن ال4عراب. وف
الديث: أ%هل� النة م'ر\د¬ م'ك%ح_لون أ�ولو أ%فان,ي؛ يريد أ�ولو ش'عور
وج'م.م. وأ%فان,ي': جع أ%فنان، وأ%فنانD: جع ف%ن.ن�، وهو ال�صلة من

الشعر، شبه بالغصن؛ قال الشاعر:
ي.ن\ف�ض\ن. أ%فنان% الس_بيب, والع'ذ%ر\

يصف اليل% ون.ف}ض.ها خ'ص.ل شعر نواصيها وأ%ذنابا؛ وقال ال%ر_ار:
أ%ع.لق%ةv أ�م_ الو'ل%ي>د، بعد.ما

أ%ف}نان� رأ}س1ك كالث�غام ال�خ\ل1س,؟
يعن خ'ص.ل% ج'م_ة رأ}س1ه حي شاب. أ%بو زيد: الف%ينان الشعر الطويل

الس.ن'. قال أ%بو منصور: ف%ي\نانD ف%يعال من الف%ن.ن، والياء زائدة.
التهذيب: وإن أ%خذت قولم شعر ف%ي\نانD من الف%ن.ن وهو الغصن صرفته ف حال

النكرة والعرفة، وإن أ%خذته من الف%ي\نة وهو الوقت من الزمان أ%لقته بباب
ف%ع\لن وف%ع\لنة، فصرفته ف النكرة ول تصرفه ف العرفة. وف الديث:



جاء4ت امرأ%ةD تشكو زوج.ها فقال النب، صلى ال عليه وسلم: ت'ر,يدين.
أن تز.و_ج,ي ذا ج'م_ة{ ف%ينانة على كل خ'صلة منها شيطان؛ الشعر

الف%ي\نان�: الطويل السن، والياء زائدة. ويقال: ف%ن_ن. فلنD رأ}يه إذا ل%و_نه
ول يثبت على رأ}ي واحد. وال4فان,ي': ال4ساليب، وهي أ%جناس الكلم

وط�ر'قه. ورجل م'تف%ن>ن¬ أي ذو ف�نون. وت.فن_ن.: اضطرب كالف%ن.ن. وقال
بعضهم: ت.فن_ن اضطرب ول ي.ش\تق�ه من الف%نن، وال4ول أ%ول؛ قال:

لو أ%ن ع'وداv س.م\ه.ري�اv من ق%نا،
أو من ج,ياد1 ال4ر\ز.نات1 أ%ر\ز.نا،

لقى الذي لق%ي\ت'ه ت.فن_نا
وال�ف}نون�: الية، وقيل: العجوز، وقيل: العجوز ال�س3ن_ة، وقيل:

الداهية؛ وأ%نشد ابن بري لبن أ%حر ف ال�ف}نون العجوز:
،Dي.مان,ية Dف}نون�ش.ي\خ¬ شآم� وأ

�من د'ون,ها ال%و\ل� وال%و\ماة والع1ل%ل
وقال ال4صمعي: ال�ف}نون من الت_ف%نeن؛ قال ابن بري: وبيت ابن أ%حر

،vيعقوب إن� ال�ف}نون العجوز بع1يد¬ جد�ا �شاهد لقول ال4صمعي، وقول
ل4ن� ابن. أ%حر قد ذكر قبل هذا البيت ما ي.ش\ه.د بأ%نا مبوبته، وقد

حال بينه وبينها الق%ف}ر' والع1لل.
وال�ف}نون من الغ'صن: ال�لتفe. وال�فنون: ال%ر\ي' الختلط من ج.ر\ي

الفرس والناقة. وال�فنون: الكلم ال�ثب_ج' من كلم ال1ل}باجة.
وأ�ف}نون: اسم امرأ%ة، وهو أ%يضاv اسم شاعرسي بأ%حد هذه ال4شياء.

وال�ف%ن_نة من النساء: الكبية السيئة ال�ل�ق؛ ورجل م'ف%ن_ن¬ كذلك.
والت_ف}ن,ي': ف1ع\ل� الث�و\ب إذا ب.ل1ي. فتف%ز_ر. بعضه' من بعض،

وف الكم: الت_ف}ن,ي' تف%زeر الثوب إذا ب.لي. من غي تشقق شديد،
وقيل: هو اختلف عم.له بر,ق�ة ف مكان وكثافة ف آخر؛ وبه فسرابن ال4عراب

قول أ%بان% بن عثمان:: م.ث%ل� الل�ح\ن ف الرجل الس_ري> ذي اليئة
كالت_فن,ي ف الثوب الي>د. وثوب م'ف%ن_ن¬: متلف. ابن ال4عراب:

الت_ف}ن,ي' الب'قعة الس_خيفة الس_م1جة الرقيقة ف الثوب الصفيق وهو عيب،
والس_ريe الشريف النفيس من الناس.

والعرب' تقول كنت' بال كذا وكذا ف%ن_ةv من الدهر وف%ي\نةv من الدهر
وض.ر\بة من الدهر أي طر.فاv من الدهر.



والف%ن,ي': و.ر.م¬ ف البط ووجع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
vفل ت.ن\ك1حي، يا أ%س\م.، إن كنت1 ح'ر_ة

ع'ن.ي\نة% ناباv ن'ج_ عنها ف%ن,ين'ها
نصب ناباv على الذم أو على البدل من ع'ن.ينة أي هو ف الضعف كهذه الناب

الت هذه ص1ف%ت'ها؛ قال ابن سيده: وهكذا وجدناه بضبط الام1ض ن'ج_،
بضم النون، والعروف ن.ج_. وبعي ف%ن,ي¬ وم.ف}نون: به ورم ف إبطه؛ قال

الشاعر:
،çلبن, ع.م� vإذا مار.س\ت ض1غ\نا
م1راس. الب.ك}ر ف الب,ط1 الف%ن,ينا

أ%بو عبيد: الي.ف%ن'، بفتح الياء والفاء وتفيف النون، الكبي، وقيل:
الشيخ الفان، والياء فيه أ%صلية؛ وقال بعضهم: بل هو على تقديريفعل ل4ن

الدهر ف%ن_ه وأ%بله، وسنذكره ف يفن.
والف%ي\نان�: فرس قرانة بن ع'و.ي_ة الض_ب�ي�، وال أ%4علم.

.vوتوان,يا vإذا ف%ر_ق. إبله ك%س.ل �@فنفن: ف%ن\ف%ن. الرجل
@فهكن: ت.ف%ه\ك%ن الرجل�: تن.د_م؛ حكاه ابن دريد، وليس بث%بت.

@فون: التهذيب: الت_ف%وeن البكة وح'س\ن الن_ماء.
@في: الف%ي\نة�: الي'. حكى الفارسي� عن أ%ب زيد: لقيته ف%ي\نة%،

والف%ي\نة% بعد الف%ي\نة، وف الف%ي\نة، قال: فهذا ما اع\ت.قب عليه تعريفان:
تعريف العلمية، وال4لف واللم، كقولك ش.عوب والش_ع'وب للمنية.

وف الديث: ما من مولود إل� وله ذ%ن\ب¬ قد اع\تاده الف%ي\نة بعد
الف%ي\نة% أ%ي الي بعد الي والساعة بعد الساعة. وفيحديث علي، كرم ال

وجهه: ف ف%ي\نة الر\ت1ياد وراحة ال4جساد. الكسائي وغيه: الف%ي\نة
الوقت من الزمان، قال: وإن أ%خذت. قولم ش.ع.ر¬ ف%ي\نانD من الف%ن.ن، وهو

الغصن، صرفته ف حال النكرة والعرفة، وإن أ%خذته من الف%ي\نة، وهو الوقت
من الزمان، أ%لقته بباب ف%ع\لن وف%ع\لنة فصرفته ف النكرة ول تصرفه

:Dف العرفة. ورجل ف%ي\نان
حسن الشعر طويلة، وهو ف%ع\لن؛ وأ%نشد ابن بري للعجاج:

إذ أ%نا ف%ي\نانD أ�ناغ1ي الك�ع_با
وقال آخر:

فر'ب_ ف%ي\نان{ طويل� أ%م.م'ه،



ذي غ�س'نات{ قد د.عان أ%ح\زم'ه'
وقال الشاعر:

وأ%ح\و.ى، كأ%ي\م, الضال, أ%طرق. بعدما
ح.با، تت. ف%ي\نان{ من الظYلY وارف1

يقال: ظ1لê وار,ف¬ أ%ي واسع¬ متدÒ؛ قال: وقال آخر:
أما ت.ر.ى ش.م.طاv ف الرأ}س, لح. به،
من ب.ع\د1 أ%س\ود. داج,ي الل�و\ن1 ف%ي\نان1

والف%ي\نات': الساعات'. أ%بو زيد: يقال إن لت فلناv الف%ي\ن.ة% بعد
الف%ي\ن.ة1 أي آتيه ال1ي. بعد الي، والوقت 4بعد الوقت ول أ�د1ي'

الختلف. إليه. ابن السكيت: ما ألقاه إل� الف%ي\ن.ة% بعد الق%ي\ن.ة أي
الر_ة% بعد. الر_ة، وإن} شئت حذفت ال4لف واللم فقلت ل%قيته

ف%ي\ن.ة%، كما يقال لقيته الن_د.ر.ى وف ن.د.ر.ى، وال أ%علم.
@فره: ف%ر'ه. الشيء�، بالضم، ي.ف�ر'ه' ف%ر.اه.ةv وف%راه1ي.ةv وهو فار,ه¬

بي>ن' الف%راهة1 والف�روهة1؛ قال:
ض.و\ر,ي_ةD أ�ول1ع\ت' باشت1هار,ها،
ناص1ل%ة� ال%ق}و.ين, من إزار,ها

ي'ط}ر,ق' كل}ب' ال%ي> من ح1ذار,ها،
أ%ع\ط%ي\ت' فيها، طائ1عاv أ%وكار,ها،

ح.د1يق%ةv غ%ل}باء4 ف ج,دار,ها،
وف%ر.ساv أ�ن\ثى وع.ب\داv فار,ها

الوهري: فار,ه¬ نادر مثل حامض، وقياسه ف%ر,يه¬ وح.م1يض¬، مثل ص.غ'ر فهو
ص.غ1ي وم.ل�ح. فهو م.ل1يح. ويقال للب,ر\ذ%و\ن1 والبغل والمار: فار,ه¬
بي>ن' الف�روهة1 والف%راه1ي.ة والف%راه.ة1؛ والمع ف�ر\هة مثل صاح1ب�

وص'ح\بة، وف�ر\ه¬ أ%يضاv مثل بازل وب'ز\ل� وحائل وح'ول�. قال ابن سيده:
وأ%ما ف�ر\ه.ة فاسم للجمع، عند سيبويه، وليس بمع ل4ن فاعلv ليس ما

يكس_ر على ف�ع\لة، قال: ول يقال للفرس فار,3ه¬ إنا يقال ف البغل والمار
والكلب وغي ذلك. وف التهذيب: يقال ب,ر\ذ%و\نD فار,ه¬ وحار فار,ه¬

إذا كانا س.ي'ور.ي\ن، ول يقال للفرس إل ج.واد¬، ويقال له رائع. وف حديث
جريج: داب_ةD فار,ه.ة أ%ي ن.شيطة حاد_ة ق%و,ي_ة؛ فأ%ما قول عدي>

بن زيد ف صفة فرس:



فصاف. ي'ف%ر>ي ج'ل�ه ع.ن\ س.رات1ه،
ي.ب'ذ© ال1ياد. فار,هاv م'ت.تايعا

فزعم أ%بو حات أ%ن ع.د1ي�اv ل يكن له ب.ص.ر¬ باليل، وقد خ'طYئ%
ع.ديÒ ف ذلك، وال�نثى فار,ه.ةD؛ قال الوهري: كان ال4صمعي ي'خ.طYئ

عدي� بن زيد ف قوله:
فن.ق%ل}نا ص.ن\ع.ه'، حت ش.تا

فار,ه. البال, ل%ج'وجاv ف الس_ن.ن\
قال: ل يكن له ع1ل}م¬ باليل. قال ابن بري: بيت' عدي�ç الذي كان

ال4صمعي ي'خ.طYئه فيه هو قوله:
ي.ب'ذ© ال1ياد. فارهاv م'ت.تايعا

وقول النابغة:
أ%ع\طى لفار,هة{ ح'ل}و� تواب,ع'ها

م1ن. ال%واهب ل ت'ع\طى على ح.س.د
قال ابن سيده: إنا يعن بالفارهة الق%ي\نة وما ي.ت\بع'ها من ال%واهب،

والمع' ف%وار,ه' وف�ر'ه¬؛ ال4خية نادرة ل4ن فاعلة ليس ما ي'كس_ر
على ف�ع'ل�. ويقال: أ%ف}ر.هت ف�لنة� إذا جاء4ت بأ%و\لد{ ف�ر_ه.ة{ أ%ي

م1لح�. وأ%ف}ر.ه. الرجل� إذا اتذ غ�لماv فار,هاv، وقال: فار,ه¬
وف�ر\ه¬ ميزانه نائب¬ ون'وب. قال ال4زهري: وسعت غي واحد من العرب يقول:

جاريةD فار,هةD إذا كانت ح.س\ناء4 مليحة. وغلم¬ فار,ه¬: ح.س.ن' الوجه،
والمع ف�ر\ه. وقال الشافعي ف باب ن.فقة ال%ماليك والواري: إذا كان لن_

ف%راهة� ز,يد. ف ك1س\و.تن_ ونفقت1ه,ن_؛ يريد بالف%راهة ال�س\ن.
وال%لحة%. وأ%ف}ر.ه.ت الناقة�، فهي م'ف}ر,ه وم'ف}رهة إذا كانت ت'ن\ت.ج

الف�ر\ه.، وم'ف%ر>هة أ%يضاv؛ قال مالك بن جعدة الثعلب:
،vفإن_ك. يوم. ت.أ}تين ح.ريبا
ت.ح1ل© ع.لي_ ي.و\م.ئ1ذ{ ن'ذور'

ت.ح1ل© على م'ف%ر>ه.ة{ س1ناد{،
على أ%خفاف1ها ع.ل%ق¬ ي'ور'

ابن سيده: ناقة م'ف}ر,هة ت.ل1د الف�ر\ه.ة؛ قال أ%بو ذؤيب:
وم'ف}ر,ه.ة{ ع.ن\س� ق%د.ر\ت' ل1ساق1ها،

ف%خ.ر_ت كما ت.تاب.ع. الر>يح' بالق%ف}ل,



�ويروى: كما ت.تاي.ع. والفار,ه': الاذ1ق' بالشيء. والف�ر'وه.ة
والف%راهة� والف%راه1ية�: الن_شاط�. وف%ر,ه.، بالكسر: أ%ش1ر. وب.ط1ر.. ورجل
vأ%ش1ر¬. وف التنزيل العزيز: وت.ن\ح1ت'ون من البال بيوتا Dف%ر,ه¬: ن.شيط

ف%ر,هي.؛ فمن قرأ%ه كذلك فهو من\ هذا ش.ر,هي ب.ط1رين، ومن قرأ%ه فار,هي.
فهو من ف%ر'ه، بالضم؛ قال ابن بري عند هذا الوضع: قال ابن وادع

الع.و\ف:
ل أ%س\ت.ك1ي'، إذا ما أ%ز\م.ةD أ%ز.م.ت\،

ولن ت.ران بي� فاره. الط�ل%ب,
قال الفراء: معن فار,ه1ي حاذق1ي، قال: والف%ر,ح' ف كلم العرب،

بالاء، ال4ش1ر' الب.ط1ر. يقال: ل ت.ف}رح\ أ%ي ل ت.أ}ش.ر\. قال ال عز
وجل: ل ت.ف}ر.ح\ إن ال ل ي'ح1بe الف%ر,حي.؛ فالاء ههنا كأ%نا

أ�ق1يمت م'قام الاء. والف%ر.ه': الف%ر.ح'. والف%ر,ه': الف%ر,ح'. ورجل فار,ه¬:
شديد' ال4كل؛ عن ابن ال4عراب، قال: وقال عبد¬ لرجل� أ%راد أ%ن

.vوأ%م\ش1ي كارها vفار,ها �ي.ش\ت.ر,ي.ه: ل ت.ش\ت.رن، آك�ل
@فطه: ف%ط1ه. الظهر' ف%ط%هاv: كف%ز,ر..

@فقه: الف1ق}ه': العلم بالشيء والفهم' له، وغلب. على ع1ل}م الدين
لس3ياد.ت1ه وشرفه وف%ض\ل1ه على سائر أ%نواع العلم كما غلب النجم' على

الث©ر.ي_ا والع'ود' على ال%ن\د.ل؛ قال ابن ال4ثي: واش\ت1قاقه' من الش_ق>
والف%ت\ح، وقد ج.ع.له الع'ر\ف' خاص�اv بعلم الشريعة، ش.ر_ف%ها ال

تعال، وت.خ\صيصاv بعلم الفروع منها. قال غيه: والف1ق}ه' ف ال4صل
الف%ه\م. يقال: أ�وت1ي. فلنD ف1ق}هاv ف الدين أ%ي ف%ه\ماv فيه. قال ال عز

وجل: لي.تف%ق�هوا ف الدين؛ أ%ي لي.كونوا ع'ل%ماء به، وف%ق�ه.ه ال�؛
ودعا النب، صلى ال عليه وسلم، لبن عباس فقال: اللهم ع.لYم\ه الد>ين.

وف%قYه\ه ف التأ}ويل أ%ي ف%ه>م\ه تأ}ويل%ه ومعناه، فاستجاب ال
:vد'عاءه، وكان من أ%علم الناس ف زمانه بكتاب ال تعال. وف%ق1ه ف1ق}ها

بعن ع.ل1م ع1ل}ماv. ابن سيده: وقد ف%ق�ه ف%قاه.ةv وهو ف%ق1يه¬ من قوم
ف�ق%هاء4، وال�نثى ف%ق1يهة م1ن\ ن,س\وة{ فقائ1ه.. وحكى اللحيان: نسوة

ف�ق%هاء، وهي نادرة، قال: وعندي أ%ن قائل ف�ق%هاء من العرب ل ي.ع\ت.د_ باء
vه الرجل ف%ق%ها�التأ}نيث، ونظيها نسوة ف�ق%راء. وقال بعضهم: ف%ق

وف1ق}هاv وف%ق1ه 



(* قوله «وفقه» بعد قوله «وفقهاv» كذا بالصل. وبالوقوف على
عبارة ابن سيده تعلم أن فقه كعلم ليس من كلم البعض وان كان لغة ف فقه

بالضم ولعلها تكررت من النساخ). وف%ق1ه الشيء4: ع.ل1م.ه. وف%ق�ه.ه
وأ%ف}ق%ه.ه: ع.ل�مه. وف التهذيب: وأ%ف}ق%ه\ت'ه أ%نا أ%ي ب.ي_ن\ت' له

Dت.ع.ل©م الف1ق}ه. ابن سيده: وف%ق1ه. عنه، بالكسر، ف%ه,م.. ويقال: ف%ق1ه. فلن
عن ما ب.ي_ن\ت' له ي.ف}ق%ه ف1ق}هاv إذا ف%ه,م.ه. قال ال4زهري: قال ل

رجل من كلب وهو ي.ص1ف ل شيئاv فلما فرغ من كلمه قال أ%ف%ق1ه\ت.؟
يريد أ%ف%ه,م\ت.. ورجل ف%ق�ه¬: ف%ق1يه¬، وال�نثى ف%ق�هةD. ويقال للشاهد:

كيف ف%قاه.ت'ك لا أ%ش\ه.د\ناك، ول يقال ف غي ذلك. ال4زهري: وأ%ما
ف%ق�ه، بضم القاف، فإنا يستعمل ف النعوت. يقال: رجل ف%ق1يه¬، وقد ف%ق�ه.

ي.ف}ق�ه ف%قاهة% إذا صار. ف%قيهاv وساد. الف�ق%هاء4. وف حديث س.ل}مان:
أ%نه نزل على ن.ب.ط1ي_ة{ بالعراق فقال لا: هل هنا مكانD ن.ظيف أ�ص.لي
فيه؟ فقالت: ط%ه>ر\ ق%ل}ب.ك وص.لY ح.ي\ث� ش1ئ}ت.، فقال سلمان: ف%ق1ه.ت\

أ%ي ف%ه,م.ت\ وف%ط1ن.ت\ للحق> وال%ع\ن الذي أ%راد.ت\، وقال شر:
معناه أ%نا ف%ق1ه.ت\ هذا العن الذي خاط%ب.ت\ه، ولو قال ف%ق�ه.ت\ كان
معناه صار.ت ف%قيهةv. يقال: ف%ق1ه. ع.ن>ي كلمي ي.ف}ق%ه أ%ي ف%ه,م.، وما
كان ف%قيهاv ولقد ف%ق�ه وف%ق1ه. وقال ابن شيل: أعجبن ف%قاه.ت'ه أ%ي

ف1ق}ه'ه. ورجل ف%قيه¬: عالD. وكل عال بشيء فهو ف%قيه¬؛ من ذلك قولم: فلن
ما ي.ف}ق%ه وما ي.ن\ق%ه؛ معناه ل ي.ع\لم ول ي.ف}ه.م. ون.ق1ه\ت' الديث%

أ%ن\ق%ه'ه إذا ف%ه,م\ته. وف%ق1يه العرب: عال� العرب. وت.ف%ق�ه:
.�ت.عاطى الف1ق}ه.. وفاق%ه\ت'ه إذا باح.ث}ته ف العلم. والف1ق}ه': الف1ط}نة
.eالر_أ}ي الد_ب.ري eوف الثل: خي' الف1ق}ه ما حاض.ر\ت به، وش.ر

وقال عيسى بن عمر: قال ل أ%عراب ش.ه,د\ت' عليك بالف1قه1 أ%ي الف1ط}نة1.
وف%ح\لD ف%قيه¬: ط%بÒ بالض>راب حاذ1ق¬.

وف الديث: لع.ن. ال� النائحة% وال�س\ت.ف}ق1هة%؛ هي الت ت'جاو,ب'ها
ف قولا ل4نا تت.ل%ق�ف�ه وتت.ف%ه_م'ه فت'جيبها عنه.

ابن بري: الف%ق}هة� ال%حالة� ف ن'ق}رة القفا؛ قال الراجز:
وت.ض\ر,ب الف%ق}هة% حت ت.ن\د.ل1ق

قال: وهي مقلوبة من الف%ه\قة.
@فكه: الفاكهة�: معروفةD وأ%ج\ناس'ها الف%واكه'، وقد اختلف فيها فقال



بعض العلماء: كل شيء قد س'م>ي. من الثYمار ف الق�رآن نو الع1ن.ب
والرeم�ان فإنا ل ن'س.م>يه فاكهةv، قال: ولو ح.ل%ف. أ%ن ل يأ}كل فاكهة

فأ%كل عنباv ور'م�اناv ل ي.ح\ن.ث} ول يكن\ حانثاv. وقال آخرون: كل©
Dونل Dوإنا كرر ف القرآن ف قوله تعال: فيهما فاكهة ،Dمار فاكهةYالث

ور'م�انD؛ لت.ف}ض1يل النخل, والرeم_ان على سائر الفواكه د'ون.هما، ومثله
قوله تعال: وإذ} أ%خ.ذ}نا من الن_ب,ي>ي م1يثاق%هم وم1ن\ك. ومن نوح�

وإبراهيم. وموس.ى وعيسى بن مري؛ فكرر هؤلء للتفضيل على الن_ب,ي>ي
ول ي.خ\ر'جوا منهم.

قال ال4زهري: وما علمت أ%حداv من العرب قال إن� النخيل% والك�روم.
ث1مار'ها ليست من الفاكهة، وإنا شذ قول النعمان بن ثابت ف هذه السأ%لة عن

أ%قاويل جاعة فقهاء ال4مصار لقلة علمه بكلم العرب وعلم, اللغة
eر ال4شياء جلة ث ت.خ'ص�وتأ}ويل, الق�رآن العرب ال�بي، والعرب ت.ذ}ك
منها شيئاv بالتسمية تنبيهاv على ف%ض\ل� فيه. قال ال تعال: م.ن\ كان%

ع.د'و�اv ل وملئكته1 ور'س'ل1ه وج,ب\ريل% وم1يكال%؛ فمن قال إن
ج,ب\ريل% وم1يكال% ليسا من اللئكة لف}راد1 ال عز_ وجل إياها بالتسمية

بعد ذ1ك}ر اللئكة ج'م\لةv فهو كافر، ل4ن ال تعال نص على ذلك
وب.ي_نه، وكذلك م.ن\ قال إن ثر. النخل, والرeمان1 ليس فاكهة لفراد ال

تعال إياها بالتسمية بعد ذكر الفاكهة ج'م\لة فهو جاهل، وهو خلف' العقول
وخلف' لغة العرب. ورجلD ف%كه¬: يأ}كل الفاك1هة%، وفاك1ه¬: عنده فاكهة،

وكله'ما على الن_س.ب. أ%بو معاذ النحوي: الفاكه الذي ك%ث�ر.ت\
فاك1هت'ه، والف%ك1ه': الذي ي.نال� من أ%عراض, الناس,، والفاكهان,يe: الذي
ي.ب,يع' الفاكهة%. قال سيبويه: ول يقال لبائع الفاكهة ف%ك�اه، كما قالوا

ل%ب�ان ون.ب�ال، ل4ن هذا الضرب إنا هو ساعي ل اطYرادي�. وف%ك�ه.
القوم. بالفاك1هة: أ%تاهم با. والفاكهة أ%يضاv: ال%ل}واء� على التشبيه.

،�وف%ك�ه.ه'م ب'ل%ح الكلم: أ%ط}ر.ف%ه'م، والسم' الفك1يهة� والف�كاهة
بالضم، والصدر التوهم فيه الفعل الف%كاهة�. الوهري: الف%كاهة�، بالفتح،

مصدر' ف%ك1ه. الرجل�، بالكسر، فهو ف%ك1ه¬ إذا كان ط%ي>ب. الن_ف}س
م.ز�احاv، والفاكه' الز�اح'. وف حديث أ%نس: كان النب، صلى ال عليه

وسلم، من أ%ف}ك%ه1 الناس مع ص.ب,ي�ç؛ الفاكه': الازح'. وف حديث زيد بن
ثابت: أ%نه كان من أ%ف}ك%ه1 الناس, إذا خل مع أ%هله؛ ومنه الديث: أ%ربع¬



ليس غ1يب.ت'هن بغيبة{، منهم ال�ت.ف%كYهون بال�م_هات؛ هم الذين
ي.ش\ت'م'ون.ه'ن_ م'ماز,ح1ي. والف�كاهة�، بالضم: ال1زاح'، وقيل: الفاكه' ذو

الف�كاهة كالتامر والل�بن. والت_فاك�ه': الت_ماز'ح'. وفاك%ه\ت'
القوم. م'فاك%هةv ب'ل%ح, الكلم, وال1زاح,، وال�فاكه.ة�: ال�مازح.ة�. وف

الثل: ل ت'فاك1ه أ%م.ه\ ول ت.ب'ل} على أ%ك%م.ه\. والف%ك1ه':
الط�ي>ب' النفس، وقد ف%ك1ه. ف%ك%هاv. أ%بو زيد: رجل ف%ك1ه¬ وفاك1ه¬ وف%ي\ك%هان،

وهو الطيب النفس الز_اح'؛ وأ%نشد:
إذا ف%ي\كهانD ذو م'لء� ول1م_ة{،

قليل ال4ذ%ى، فيما ي'ر.ى الناس'، م'س\ل1م'
وفاك%ه\ت': ماز.ح\ت'. ويقال للمرأ%ة: ف%ك1هةD، وللنساء ف%ك1هات.

وت.ف%ك�ه\ت' بالشيء: ت.م.ت_ع\ت' به. ويقال: تركت القوم. يت.ف%ك�ه'ون بفلن{
أ%ي ي.غ\تابونه ويت.ناولون% منه. والف%ك1ه': الذي ي'ح.د>ث أ%صحاب.ه

وي'ض\ح1ك�هم. وف%ك1ه. م1ن\ كذا وكذا وتف%ك�ه: ع.ج,ب.. تقول: تف%ك�ه\نا من
كذا وكذا أي تع.ج_ب\نا؛ ومنه قوله عز وجل: فظ%ل}ت'م\ ت.ف%ك�ه'ون؛ أ%ي
تت.عج_ب'ون% ما ن.ز.ل% بكم ف ز.ر\ع1كم. وقوله عز وجل: فاك1هي با
آتاه'م ر.بeهم؛ أ%ي ناعمي م'ع\جبي. با هم فيه، ومن قرأ% ف%ك1هي.

يقول ف%ر,ح1ي. والفاك1ه': الناعم ف قوله تعال: ف ش'غ'ل فاك1هون%.
والف%ك1ه': ال�ع\جب. وحكى ابن ال4عراب: لو س.م1ع\ت. حديث فلن لا ف%ك1ه\ت.

له أ%ي لا أ%عجبك. وقوله تعال: ف ش'غ'ل� فاكهون؛ أ%ي م'تعج>بون
ناع1مون با هم فيه. الفراء ف قوله تعال ف صفة أ%هل النة: ف ش'غ'ل�

فاكهون، بال4لف، ويقرأ� ف%ك1ه'ون، وهي بنزلة ح.ذ1ر'ون وحاذ1ر'ون؛ قال
أ%بو منصور: لا قرئ بالرفي ف صفة أ%هل النة علم أ%ن معناها
واحد.أ%بو عبيد: تقول العرب للرجل إذا كان ي.ت.ف%ك�ه بالطعام أ%و
بالفاكهة1 أ%و بأ%ع\راض, الناس إن فلناv ل%ف%ك1ه¬ بكذا وكذا؛ وأ%نشد:

ف%ك1ه¬ إل ج.ن\ب, ال1وان1، إذا غ%دت\
ن.ك}باء ت.ق}ط%ع' ثابت. ال4ط}ناب,

والف%ك1ه': ال4ش1ر' الب.ط1ر'. والفاك1ه': من الت_ف%ك©ه1. وقرئ:
ون.ع\مة{ كانوا فيها ف%ك1هي.، أ%ي أ%ش1رين.، وفاكهي. أ%ي ناعمي. التهذيب:

أ%4هل التفسي يتارون ما كان ف وصف أ%هل النة فاك1هي، وما ف وصف أهل
النار ف%كهي. أ%ي أ%ش1رين. ب.ط1رين. قال الفراء ف قوله تعال: إن�



ال�ت_ق1ي. ف جن�ات ون.عيم� فاكهي.؛ قال: م'ع\جبي با آتاهم ربم؛
وقال الزجاج: قرئ ف%ك1هي. وفاك1هي. جيعاv، والنصب على الال، ومعن

فاك1هي. با آتاهم ربم أ%ي م'ع\جبي.
والت_ف%ك©ه': التن.دeم'. وف التنزيل: فظ%ل}ت'م ت.فك�هون؛ معناه

ت.ن.د_م'ون، وكذلك ت.ف%ك�ن'ون، وهي لغة ل1ع'ك}ل. اللحيان: أ%ز\د'
ش.ن'وء4ة يقولون يت.فك�ه'ون، وتيم¬ تقول� يت.ف%ك�ن'ون أ%ي يتند_م'ون. ابن

ال4عراب: تف%ك�ه\ت' وتف%ك�ن\ت' أ%ي تند_م\ت. وأ%ف}ك%ه.ت1 الناقة
إذا رأ%يت ف لبنها خ'ثورةv ش1ب\ه. اللYب.إ,. وال�ف}ك1ه من البل,: الت

ي'ه.راق ل%ب.ن'ها عند الن>تاج قبل أ%ن ت.ض.ع.، والفعل كالفعل.
وأ%ف}ك%ه.ت الناقة� إذا د.ر_ت\ عند أ%كل الربيع قبل أ%ن ت.ض.ع، فهي م'ف}ك1ةD. قال

شر: ناقة م'ف}ك1هةD وم'ف}ك1ةD، وذلك إذا أ%ق}ر.ب.ت\ فاس\ت.ر\خ.ى
ص.ل%واها وع.ظ�م. ض.ر\ع'ها ودنا ن,تاجها؛ قال ال4ح\وص:

ب.ن,ي ع.م>نا، ل ت.ب\ع.ث�وا ال%ر\ب.، إنن
أ%رى الرب. أ%م\س.ت\ م'ف}ك1هاv قد أ%ص.ن_ت1

قال شر: أ%ص.ن_ت است.ر\خى ص.ل%واها ودنا ن,تاج'ها؛ وأ%نشد:
م'ف}ك1هة أ%د\ن.ت\ على رأ}س, الو.ل%د\،
قد أ%ق}ر.ب.ت\ ن.ت\جاv، وحان% أ%ن} ت.ل1د\

أي حان% و,لد'ها. قال: وقوم يعلون ال�ف}ك1هة م'ق}ر,باv من البل
واليل وال�م'ر والشاء، وبعض'هم يعلها حي استبان حلها، وقوم يعلون

ال�ف}ك1هة% والداف1ع. س.واء.
وفاكه¬: اسم. والفاكه': ابن' ال�غ1ية ال%خ\ز'ومي� عم� خالد بن

الوليد. وف�ك%ي\هة�: اسم امرأ%ة، يوز أ%ن يكون تصغي ف%ك1هة{ الت هي
الط�ي>بة� الن_ف}س الض_حوك'، وأ%ن يكون تصغي. فاكهة{ م'ر.خ_ماv؛ أ%نشد

سيبويه:
تقول� إذا است.ه\ل%ك}ت' مالv ل1ل%ذ�ة
ف�ك%ي\هة�: ه.ش_ي\ء# بك%ف�ي\ك. لئ1ق'؟

يريد: هل} شيء#.
@فهه: ف%ه_ عن الشيء ي.ف%هe ف%ه�اv: ن.س3ي.ه. وأ%ف%ه_ه' غيه':

،Dعن حاجته، وال�نثى ف%ه_ة eاللسان1 الع.يي �أ%ن\ساه. والف%هe: الكليل
eبالاء . والف%ه,يه' والف%ه\ف%ه': كالف%ه>. وقد ف%ه,ه\ت. وف%ه.ه\ت. ت.ف%ه



وت.ف1هe ف%ه�اv وف%ه.هاv وف%ه.اهةv أ%ي ع.ي,يت.؛ وف%ه_ الع.ي,يe عن
حاجته. الوهري: الف%هة� والف%هاهة� الع1يe. يقال: س.ف1يه ف%ه,يه¬،

وف%ه_ه' ال. ويقال: خرجت لاجة{ فأ%ف%ه_ن عنها فلنD حت ف%ه,ه\ت' أ%ي
vأ%ن\سان,يها. ابن ال4عراب: أ%ف%ه_ن عن حاجت حت ف%ه,ه\ت' ف%ه.ها

أ%ي ش.غ.لن عنها حت ن.س3يت'ها، ورجلD ف%هÒ وف%ه,يه¬؛ وأ%نشد:
فلم ت'ل}ف1ن ف%ه�اv، ول ت'ل}ف1 ح'ج_ت

م'ل%ج\ل%ج.ةv أ%ب\غي لا م.ن\ ي'ق1يم'ها
ابن شيل: ف%ه_ الرجل� ف خ'ط}ب.ت1ه وح'ج_ت1ه إذا ل ي'بال1غ} فيها

ول ي.ش\ف1ها، وقد ف%ه,ه\ت. ف خ'ط}ب.ت1ك. ف%هاهةv. قال: وتقول أ%ت.ي\ت'
فلناv فب.ي_ن\ت' له أ%مري كل�ه إل شيئاv ف%ه,ه\ت'ه أ%ي ن.س3يت'ه.

وفه\ف%ه. إذا س.ق%ط% من مرتبة{ عالية إل س'ف}ل�. وف الديث: ما س.م1عت' منك
ف%ه_ةv ف السلم ق%ب\ل%ها، يعن الس_ق}طة% وال%ه\لة ونو.ها. وف

حديث أ%ب عبيدة بن الر_اح: أ%نه قال لعمر، رضي ال عنه، حي قال له
يوم الس_ق1يفة1 اب\س'ط} ي.د.ك أ�باي,ع\ك: ما رأ%يت م1ن\ك ف%ه_ةv ف
السلم ق%ب\ل%ها، أ%ت'باي,ع'ن وفيكم' الص>د>يق' ثان% اث}ن.ي,؟ قال

eأ%بو عبيد:الف%ه_ة مثل الس_ق}طة1 وال%ه\لة1 ونو,ها. يقال: ف%ه_ ي.ف%ه
ف%هاهةv وف%ه,ه ف%ه'و. ف%هÒ وف%ه,يه¬ إذا جاءت منه س.ق}طةD من

الع1ي> وغيه.
@فوه: الليث: الف�وه' أ%صل� بناء تأ}س1يس, الفم,. قال أ%بو منصور: وما

ي.دeل©ك على أ%ن ال4صل ف فم� وف�و وفا وف هاء# ح'ذ1ف%ت من آخرها
قول�هم للرجل الكثي, ال4كل, ف%ي>ه¬، وامرأ%ة ف%ي>هةD. ورجل أ%ف}و.ه':

عظيم' الف%م طويل� السنان. وم.حالةD ف%و\هاء إذا طالت أ%سنانا الت
ي.ج\ري الر>شاء� فيها. ابن سيده: الفاه' والف�وه' والف1يه' والف%م'

سواء#، والمع' أ%فواه¬. وقوله عز_ وجل: ذلك قول�هم بأ%ف}واه1هم؛ وكل© قول�
Dإنا هو قول ،Dول ب'ر\هان Dإنا هو بالفم، إنا العن ليس فيه بيان
بالفم, ول معن صحيحاv ت.ح\ت.ه، ل4نم معترفون بأ%ن9 ال4 ل يت_خ1ذ}
صاحبةv فكيف ي.ز\ع'مون أ%ن� له ولداv؟ أ%ما كون'ه جع. ف�وه{ فب.ي>ن¬،

وأ%ما كونه جع ف1يه{ ف%م1ن\ باب ريح� وأ%ر\واح� إذ ل نس\م.ع\
أ%ف}ياهاv؛ وأ%ما كون'ه جع. فاه{ فإن الشتقاق يؤ\ذن أ%ن فاهاv من الواو لقولم

م'ف%و_ةD، وأ%ما كونه جع ف1م� فل4ن� أ%صل% ف%م� ف%و.ه¬، فح'ذ1فت



الاء كما حذفت م1ن\ س.نة{ فيمن قال عام.ل}ت' م'سان.هةv، وكما ح'ذ1فت من
شاة{ ومن ش.ف%ة{ ومن ع1ض.ة{ ومن اس\ت{، وبقيت الواو طرفاv متحركة فوجب

إبدال�ها أ%لفاv لنفتاح ما قبلها فبقي فاv، ول يكون السم على حرفي
أ%حد'ها التنوين'، فأ�ب\دل مكان.ها حرف¬ ج.ل}د¬ م'شاك1لD لا، وهو اليم'

ل4نما ش.ف%ه,ي_تان، وف اليم ه'و,يÒ ف الف%م, ي'ضار,ع' امتداد.
الواو,. قال أ%بو اليثم: العرب' تستثقل و'قوفاv على الاء3 والاء3 والواو,

والياء3 إذا س.ك%ن. ما قبل%ها، فت.ح\ذ1ف' هذه الروف. وت'ب\قي السم.
على حرفي كما حذفوا الواو. من أ%ب� وأ%خ� وغ%د{ وه.ن�، والياء4 من ي.د{

ود.م�، والاء4 من ح1ر�، والاء4 من ف�وه{ وش.فة{ وشاة{، فلما حذفوا
الاء4 من ف�وه{ بقيت الواو ساكنة، فاستثقلوا وقوفاv عليها فحذفوها، فبقي
السم فاءé وحدها فوصلوها بيم ليصي. حرفي، حرف¬ ي'ب\ت.دأ� به في'حر_ك،

وحرف¬ ي'س\ك%ت عليه في'س.كYن، وإنا خ.صeوا اليم بالزيادة ل1م.ا كان
ف م.س\ك%ن�، واليم' من حروف الش_ف%تي تنطبقان با، وأ%ما ما حكي من

قولم أ%ف}مام¬ فليس بمع ف%م�، إنا هو من باب م.لم1ح. وم.حاس1ن.،
ويدل على أ%ن ف%ماv مفتوح' الفاء و'ج'ودك إياها مفتوحةv ف هذا اللفظ، وأ%ما

ما حكى فيها أ%بو زيد وغيه' من كس\ر, الفاء وضم>ها فضر\ب¬ من التغيي
ل%ح1ق. الكلمة% لع\لل1ها بذف لم1ها وإبدال عي\ن,ها؛ وأ%ما قول

الراجز:
يا ل%ي\ت.ها قد خ.ر.ج.ت\ م1ن\ ف�م>ه1،
حت ي.عود. ال�ل}ك ف أ�س\ط�م>ه1

ي'ر\و.ى بضم الفاء من ف�م>ه، وفتح1ها؛ قال ابن سيده: القول ف تشديد
اليم عندي أ%نه ليس بلغة ف هذه الكلمة، أ%ل ترى أ%نك ل تد لذه
�ال�شد>دة1 اليم, تص.رeفاv إنا التصرeف' كله على ف و ه؟ من ذلك قول

ال تعال: يقولون بأ%ف}واه1هم ما لي\س. ف ق�لوب,هم؛ وقال الشاعر:
فل ل%غ\و¬ ول تأ}ث1يم. فيها،
وما فاه'وا به أ%بداv م'ق1يم'

وقالوا: رجلD م'ف%و_ه إذا أ%جاد. القول%؛ ومنه الف}و.ه' للواسع,
vالفم,، ول نس\م.ع\هم قالوا أ%ف}مام ول تف%م_مت، ول رجل أ%ف%م�، ول شيئا

من هذا النحو ل نذكره، فدل اجتماعهم على تص.رeف1 الكلمة بالفاء والواو
والاء على أ%ن التشديد ف ف%م�ç ل أ%صل له ف نفس الثال، إنا هو



عارض¬ ل%ح1ق. الكلمة، فإن قال قائل: فإذا ثبت با ذ%ك%ر\ت.ه أ%ن التشديد
ف ف%م�ç عارض ليس من نفس الكلمة، فم1ن\ أ%ي\ن. أ%ت.ى هذا التشديد وكيف

وجه' دخوله1 إياها؟ فالواب أ%ن أ%صل ذلك أ%نم ث%ق�لوا اليم. ف الوقف
فقالوا ف%م�، كما يقولون هذا خال1د� وهو ي.ج\ع.ل9، ث إنم أ%ج\ر.و'ا
الوصل م'ج\ر.ى الوقف فقالوا هذا ف%مÒ ورأ%يت ف%م�اv، كما أ%ج\ر.و'ا

الوصل% م'ج\ر.ى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولم:
ض.خ\م¬ ي'ح1بe ال�ل�ق. ال4ض\خ.م_ا

:vوقولم أ%يضا
،Yبباز,ل� و.ج\ن.اء4 أ%و ع.ي\ه.ل

،Yكأ%ن� م.ه\واها، على الك%ل}ك%ل
م.و\ق1ع' ك%فYي\ راه1ب� ي'ص.لYي

يريد: الع.ي\ه.ل% والك%ل}ك%ل%. قال ابن جن: فهذا حكم تشديد اليم عندي،
،çوحم� çوهو أ%قوى من أ%ن ت.ج\ع.ل الكلمة% من ذوات التضعيف بنزلة هم�

قال: فإن قلت فإذا كان أ%صل� ف%م� عندك ف%و.ه فما تقول ف قول
الفرزدق:ها ن.ف%ثا ف ف� م1ن\g ف%م.و.ي\ه,ما،

على الن�اب,ح, العاو,ي، أ%شد_ ر,جام
وإذا كانت اليم بدلv من الواو الت هي ع.ي\ن¬ فكيف جاز له المع

بينهما؟ فالواب: أ%ن أ%با علي�ç حكى لنا عن أ%ب بكر وأ%ب إسحق أ%نما
ذهبا إل أ%ن الشاعر جع. بي الع1و.ض وال�ع.و_ض عنه، ل4ن الكلمة

م.ج\هورة منقوصة، وأ%جاز أ%بو علي فيها وجهاv آخر.، وهوأ%ن تكون الواو' ف
فم.و.ي\ه,ما لماv ف موضع الاء من أ%ف}واه، وتكون الكلمة ت.ع\ت.ف1ب' عليها

لمان1 هاء# مرة وواو¬ أ�خرى، فجرى هذا م.ج\رى س.نة{ وع1ض.ة{، أ%ل ترى
أ%نما ف قول سيبويه س.ن.وات وأ%س\ن.ت'وا وم'ساناة وع1ض.وات واوان1؟

وت.ج,د'ها ف قول من قال ليست بس.ن\هاء وبعي عاض1ه¬ هاءين، وإذا ثبت با
قد_مناه أ%ن عي ف%م� ف الصل واو¬ فينبغي أ%4ن تق}ض1ي. بسكونا، ل4ن

السكون هو ال4صل حت ت.قوم. الدللة� على الركة1 الزائدة. فإن قلت:
vفهل� قض.ي\ت. بركة العي ل1ج.م\ع1ك إياه على أ%ف}واه{، ل4ن أ%ف}عال

إنا هو ف ال4مر العام� جع' ف%ع.ل� نو ب.ط%ل� وأ%ب\طال� وق%د.م�
وأ%ق}دام� ور.س.ن� وأ%ر\سان{؟ فالواب: أ%ن ف%ع\لv ما عين'ه واو¬ باب'ه

أ%يضاv أ%ف}عال، وذلك س.و\طD وأ%س\واطD، وح.و\ض وأ%ح\واض، وط%و\ق



وأ%ط}واق، فف%و\ه¬ لن عين.ه واو¬ أ%ش\ب.ه' بذا منه بق%د.م� ور.س.ن�. قال
الوهري: والف�وه أ%صل� قول1نا ف%م ل4ن المع أ%ف}واه¬، إل أ%نم

استثقلوا اجتماع. الاءين ف قولك هذا ف�وه'ه بالضافة، فحذفوا منه الاء فقالوا
هذا ف�وه وف�و زيد{ ورأ%يت فا زيد{، وإذا أ%ض.ف}ت. إل نفسك قلت هذا

ف1ي_، يستوي فيه حال� الرفع والنصب, والفض,، ل4ن الواو. ت'ق�ل%ب'
ياءé فت'ذ}غ%م، وهذا إنا يقال ف الضافة، وربا قالوا ذلك ف غي

الضافة، وهو قليل؛ قال العجاج:
خال%ط%، م1ن\ س.ل}م.ى، خياش1يم. وفا

ص.ه\باء4 خ'ر\طوماv ع'قاراv ق%ر\ق%ف%ا
وص.ف. ع'ذوبة% ريق1ها، يقول: كأ%نا ع'قار¬ خال%ط خ.ياش1يم.ها وفاها

فك%ف_ عن الضاف إليه؛ قال ابن سيده: وأ%ما قول الشاعر أ%نشده الفراء:
يا ح.ب_ذ%ا ع.ي\نا س'ل%ي\م.ى والف%ما

قال الفراء: أ%راد والف%م.ان1 يعن الفم. وال4ن\ف.، فث%ن_اه'ما بلفظ
الفم, للم'جاو.رة1، وأ%جاز أ%يضاv أ%ن ي.ن\ص1ب.ه على أ%نه مفعول مع.ه

كأ%نه قال مع الفم؛ قال ابن جن: وقد يوز أ%ن ي'نص.ب بفعل مضمر كأ%نه قال
وأ�ح1بe الفم.، ويوز أ%ن يكون الفم' ف موضع رفع إل أ%نه اسم مقصور¬
بنزلة ع.صاv، وقد ذكرنا من ذلك شيئاv ف ترجة فمم. وقالوا: ف�وك وف�و

زيد{، ف حد> الضافة وذلك ف حد الرفع، وفا زيد{ وف زيد1 ف حد>
النصب والر، ل4ن التنوين قد أ�م1ن. ههنا بلزوم الضافة، وصارت كأ%نا من

تامه؛ وأ%ما قول العجاج:
خالط% م1ن\ س.ل}م.ى خ.ياش1يم. وفا

فإنه جاء4 به على لغة من ل ينون، فقد أ�م1ن. حذ}ف ال4لف للتقاء
الساكني كما أ�م1نع ف شاة{ وذا مال�، قال سيبويه: وقالوا كل�م\ت'ه فاه'

إل ف1ي_، وهي من الساء الوضوعة م.و\ض1ع. الصادر ول ينفرد' ما
بعده، ولو قلت. كل�مت'ه فاه' ل ي.ج'ز\، ل4نك ت'خ\ب,ر بق�ر\ب,ك منه، وأ%نك

كل�م\ت.ه ول أ%ح.د. بينك وبين.ه، وإن شئت رفعت أ%ي وهذه حال�ه. قال
الوهري: وقولم كل�مت'ه فاه إل ف1ي_ أ%ي م'شاف1هاv، ونص\ب' فاه{ على
الال، وإذا أ%ف}ر.د'وا ل يتمل الواو' التنوين فحذفوها وعو_ضوا من

vقالوا هذا فم¬ وف%م.ان1 وف%م.وان، قال: ولو كان اليم' ع1و.ضا ،vالاء3 ميما
من الواو لا اجتمعتا، قال ابن بري: اليم' ف ف%م� بدلD من الواو،



vمن الاء3 كما ذكره الوهري، قال: وقد جاء ف الشعر ف%ما vوليست ع1و.ضا
مقصور مثل عصاv، قال: وعلى ذلك جاء تثنية� ف%م.وان1؛ وأ%نشد:

يا ح.ب_ذا و.ج\ه' س'ل%ي\مى والف%ما،
وال1يد' والن_ح\ر' وث%د\ي¬ قد ن.ما

وف حديث ابن مسعود: أ%ق}ر.أ%ن,يها رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،
فاه' إل ف1ي_ أ%ي م'شاف%هةv وت.ل}ق1يناv، وهو نصب¬ على الال بتقدير

الشتق، ويقال فيه: كل�من ف�وه' إل ف1ي_ بالرفع، والملة ف موضع الال،
قال: ومن أ%مثالم ف باب الدعاء على الرج'ل العرب تقول: فاه.ا ل1ف1يك؛

تريد فا الداهية، وهي من ال4ساء الت أ�ج\ر,يت م'ج\ر.ى الصدر الدعو�
با على إضمار الفعل غي الستعمل إظهاره'؛ قال سيبويه: فاه.ا ل1ف1يك،
غي منون، إنا يريد فا الداهية1، وصار بدلv من اللفظ بقول د.هاك. ال�،

قال: وي.د'ل©ك على أ%نه ي'ريد' الداهية% قوله:
وداه1ية م1ن\ د.واهي ال%نو

ن1 ي.ر\ه.ب'ها الناس' ل فا لا
فجعل للداهية فماv، وكأ%نه بدلD من قولم د.هاك. ال، وقيل: معناه

ال%ي\بة ل%ك.. وأ%صله أ%نه يريد' ج.ع.ل ال� بف1يك ال4رض.، كما يقال بفيك
الجر'، وبفيك ال4ث}لب'؛ وقال رجل من ب.ل}ه'ج.ي\م:

فقلت' له: فاه.ا بف1يك.، فإنا
ق%لوص' امرئ� قار,يك. ما أ%نت. حاذ1ره'

يعن ي.ق}ر,يك من الق1ر.ى، وأ%ورده الوهري: فإنه قلوص' امرئ؛ قال
ابن بري: وصواب إنشاده فإنا، والبيت ل4ب س1د\رة ال4س.دي�، ويقال

،vبف1يك، منو_نا vج.ي\مي�. وحكي عن شر قال: سعت ابن ال4عراب يقول فاها�ال
أ%ي أ%ل}ص.ق. ال� فاك. بال4رض,، قال: وقال بعضهم فاه.ا لف1يك.، غي

م'نو_ن، د'عاء عليه بكسر الف%م, أ%ي ك%س.ر ال ف%م.ك. قال: وقال سيبويه
فاه.ا لف1يك.، غي' منو_ن، إنا يريد فا الداهية1 وصار الضمي' بدلv من

اللفظ بالفعل، وأ�ض\م1ر. كما أ�ضمر للتeرب وال%ن\د.ل، وصار بدلv من
اللفظ بقوله د.هاك. ال، وقال آخر:

لئ1ن\ مالك¬ أ%م\س.ى ذليلv، ل%طال%ما
س.ع.ى لل�ت ل فا لا، غي آئ1ب,

أ%راد ل ف%م. لا ول و.ج\ه أ%ي للداهية؛ وقال الخر:



ول أ%قول� ل1ذ1ي ق�ر\ب.ى وآص1رة{:
فاها ل1ف1يك. على حال� من الع.ط%ب,

ويقال للرجل الصغي الفم,: ف�و ج'ر.ذ{ وف�و د.ب.ى، ي'ل%ق�ب به الرجل.
ويقال للم'ن\ت1ن ريح, الفم,: ف�و ف%ر.س� ح.م1ر�. ويقال: لو و.ج.دت' إليه

ف%ا ك%ر,ش� أ%ي لو وجدت إليه سبيلv. ابن سيده: وحكى ابن ال4عراب ف
تثنية الفم, ف%م.ان1 وف%م.يان1 وف%موان1، فأ%ما ف%مان1 فعلى اللفظ،

وأ%ما ف%م.يان1 وف%م.وان1 فنادر؛ قال: وأ%ما سيبويه فقال ف قول
الفرزدق:ه'ما ن.ف%ثا ف ف1ي_ م1ن\ ف%م.و.ي\ه,ما

إنه على الضرورة.
والف%و.ه'، بالتحريك: س.ع.ة� الفم, وع1ظ%م'ه. والف%و.ه' أ%يضاv: خ'روج'

ال4سنان1 من الش_ف%تي, وطول�ها، ف%و,ه. ي.ف}و.ه' ف%و.هاv، فهو
أ%ف}و.ه'، وال�نثى ف%و\هاء بي>نا الف%و.ه1، وكذلك هو ف ال%ي\ل. ورجل

أ%ف}و.ه': واسع' الفم,؛ قال الراجز يصف ال4سد:
أ%ش\د.ق ي.ف}ت.رe اف}ت1رار. ال4ف}و.ه.3

وفرس ف%و\هاء3 ش.و\هاء: واسعة الفم ف رأ}سها ط�ولD. والف%و.ه' ف بعض
الصفات: خروج' الث�نايا الع'ل}يا وطول�ها. قال ابن بري: طول الثنايا

العليا يقال له الر_و.ق'، فأ%ما الف%و.ه' فهو طول ال4سنان1 كلYها.
وم.حالةD ف%و\هاء: طالت أ%سنان'ها الت ي.ج\ري الر>شاء� بينها. ويقال

لالة السان,ية1 إذا طالت أ%س\نان'ها: إنا ل%ف%و\هاء� بي>نة الف%و.ه1؛ قال
الراجز:

ك%ب\داء ف%و\هاء كج.و\ز, ال�ق}ح.م
وبئر ف%و\هاء: واس.عة� الفم,. وط%ع\نةD ف%و\هاء�: واسعةD. وفاه. بالكلم

ي.ف�وه': ن.ط%ق. ول%ف%ظ% به؛ وأ%نشد ل�م.ي_ة%:
وما فاه'وا به ل%ه'م' م'قيم'

قال ابن سيده: وهذه الكلمة يائي_ة وواوي_ة. أ%بو زيد: فاه. الرجل
ي.ف�وه ف%و\هاv إذا كان م'تكلYماv. وقالوا: هو فاه¬

ب'وع1ه إذا أ%ظ}ه.ر.ه وباح. به، وال4صل فائ1ه¬ ب'وع1ه فقيل فاه¬
Dكما قالوا ج'ر'ف¬ هار¬ وهائر¬. ابن بري: وقال الفراء رجل فاو'وهة

ي.ب'وح بكلY ما ف نفسه وفاه¬ وفاه{. ورجل م'ف%و_ه¬: قادر¬ على
ال%ن\ط1ق والكلم، وكذلك ف%ي>ه¬. ورجلD ف%ي>ه¬: ج.ي>د' الكلم,. وف%وه.ه



ال�: جع.ل%ه أ%ف}و.43ه.. وفاه. بالكلم ي.ف�وه: ل%ف%ظ% به. ويقال: ما
ف�ه\ت' بكلمة{ وما ت.ف%و_ه\ت' بعن أ%ي ما فت.ح\ت'

فم1ي بكلمة. وال�ف%و_ه': ال1ن\ط1يق'. ورجل م'ف%و_ه' با. وإ,نه لذ�و
ف�و_هة{ أ%ي شديد' الكلم, ب.س3يط� اللYسان.

وفاهاه' إذا ناط%ق%ه وفاخ.ر.ه، وهافاه' إذا ماي.ل%ه إل ه.واه.
والف%ي>ه' أ%يضاv: الي>د' ال4كل,. وقيل: الشديد' ال4كل, من الناس وغيهم،

ف%ي\ع1ل، وال�نثى ف%ي>هةD كثية� ال4كل. والف%ي>ه': ال�ف%و_ه'
ال1ن\ط1يق' أ%يضاv. ابن ال4عراب: رجل ف%ي>ه¬

وم'ف%و_ه¬ إذا كان حس.ن. الكلم, بليغاv ف كلمه. وف حديث
ال4ح\ن.ف1: خ.ش1يت أ%ن يكون م'ف%و_هاv أ%ي بليغاv م1ن\ط1يقاv، كأنه مأ}خوذ من

الف%و.ه1 وهو س.عة� الفم,.
ورجل ف%ي>ه¬ وم'س\ت.ف1يه¬ ف الطعام إذا كان أ%ك�ولv. الوهري:

الف%ي>ه' ال4كول�، وال4ص\ل� ف%ي\و,ه¬
�فأ�د\غم، وهو ال1ن\طيق' أ%يضاv، والرأ%ة� ف%ي>هةD. واست.فاه. الرجل

اس\ت1فاهةv واس\ت1فاهاv؛ ال4خية عن اللحيان، فهو م'س\ت.ف1يه¬: اشت.د_
أ%ك}ل�ه بعد ق1ل�ة، وقيل: اس\ت.فاه. ف الطعام أ%كث%ر. منه؛ عن ابن

ال4عراب ول يص_ هل ذلك بعد. قل�ة{ أ%م ل؛ قال أ%بو زبيد يصف
ش1ب\ل%ي\ن:

ث اس\ت.فاها فلم\ ت.ق}ط%ع\ ر.ضاع.هما
عن الت_ص.بeب ل ش.ع\ب¬ ول ق%د\ع'

اس\ت.فاها: اشت.د_ أ%ك}ل1هما، والت_ص.بeب': اك}تساء� اللحم,
للس>م.ن, بعد الف1طام,، والت_حل©م مثل�ه، والق%د\ع': أ%ن ت'د\ف%ع. عن ال4مر

ت'ريد'ه، يقال: ق%د.ع\ت'ه فق�د1ع. ق%د\عاv. وقد اس\ت.فاه. ف ال4كل وهو
م'س\ت.ف1يه¬، وقد تكون الس\ت1فاهة� ف الش_راب,. وال�ف%و_ه':

الن_ه,م' الذي ل ي.ش\ب.ع. ورجل م'ف%و_ه¬ وم'س\ت.ف1يه¬
أ%ي شديد' ال4كل,. وش.د_ ما ف%و_ه\ت. ف هذا الطعام وتف%و_ه\ت.

وف�ه\ت. أ%ي ش.د_ ما أ%ك%ل}ت.. وإ,نه ل�ف%و_ه وم'س\ت.ف1يه¬
ف الكلم أ%يضاv، وقد اس\ت.فاه. اس\ت1فاهةv ف ال4كل، وذلك إذا كنت

قليل% الط�ع\م ث اشت.د_ أ%ك}ل�ك واز\داد.. ويقال: ما أ%ش.د_ ف�و_ه.ة%
بعي,ك ف هذا الك%ل، يريدون أ%ك}ل%ه، وكذلك ف�و�هة فر.س1ك وداب_ت1ك،



ومن هذا قولم: أ%ف}واه'ها م.جاسeها؛ العن أ%ن ج.و\دة% أ%ك}ل1ها ت.د'لك
Dعلى س1م.ن,ها فت'غ\نيك عن ج.س>ها، والعرب تقول: س.ق%ى فلن
إ,بل%ه على أ%ف}واه1ها، إذا ل يكن ج.ب.ي لا الاء4 ف الوض قبل

ور'ود1ها، وإ,نا نز.ع. عليها الاء4 حي و.ر.د.ت\، وهذا كما يقال: س.ق%ى
إبل%ه ق%ب.لv. ويقال أ%يضاv: ج.ر_ فلنD إبل%ه على أ%ف}واه1ها إذا تركها

ت.ر\ع.ى وتس3ي؛ قاله ال4صمعي؛ وأ%نشد:
أ%ط}ل%ق%ها ن,ض\و. ب'ل%ي�ç ط1ل}ح,،

ج.ر�اv على أ%ف}واه1ها والسeج\ح,
(* قوله «على أفواهها والسجح» هكذا ف الصل والتهذيب هنا، وتقدم إنشاده

ف مادة جرر أفواههن السجح).
ب'ل%ي�: تصغي ب,ل�و�، وهو البعي الذي ب.له السفر، وأ%راد بالسeج\ح,

الراطيم. الطYوال. ومن د'عائ1هم: ك%ب_ه' ال� ل1م.ن\خ1ر.ي\ه وف%م1ه؛
ومنه قول الذل:

vأ%ص.خ\ر. بن. عبد1 ال، م.ن\ ي.غ\و, ساد1را
ي.ق�ل} غ%ي\ر. ش.ك{ç للي.د\ين, وللف%م,

وف�و_هة� الس>ك�ة1 والط�ريق, والوادي والنهر,: ف%م'ه، والمع
ف�و_هات¬ وف%وائ1ه'. وف�وهة� الطريق,: كف�و_ه.ت1ه؛ عن ابن ال4عراب. والز.م\

ف�وهة% الطريق, وف�و_ه.ت.هوف%م.ه. ويقال: ق%ع.د على ف�و_هة1 الطريق
وف�و_هة1 النهر، ول تقل ف%م النهر ول ف�وهة، بالتخفيف، والمع أ%ف}واه

على غي قياس؛ وأ%نشد ابن بري:
يا ع.ج.باv لل4ف}لق, الف%ليق,

ص1يد. على ف�و_هة1 الط�ريق,
(* قوله «للفاق الفليق» هو هكذا بالصل).

ابن ال4عراب: الف�و_هة� مص.بe النهر ف الك1ظ%امة1، وهي الس>قاية.
الكسائي: أ%ف}واه' ال4ز,ق�ة1 وال4ن\هار واحدتا ف�و_هةD، بتشديد

الواو مثل ح'م_رة، ول يقال ف%م. الليث: الف�و_هة� فم' النهر ورأ}س'
الوادي. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، خرج فما تف%و_ه. الب.قيع.

قال: السلم' عليكم؛ يريد لا د.خ.ل فم. الب.ق1يع,، فش.ب_هه بالفم
ل4نه أ%ول ما ي'د\خ.ل إل الوف1 منه. ويقال ل4و_ل الزeقاق, والنهر:

ف�و_ه.ت'ه، بضم الفاء وتشديد الواو. ويقال: ط%لع علينا ف�و_هة� إب,لك أ%ي



أ%و_ل�ها بنزلة ف�و_هة1 الطريق.
وأ%ف}واه' الكان: أ%وائ�له، وأ%ر\ج'ل�ه أ%واخ1ر'ه؛ قال ذو الرمة:

ولو ق�م\ت' ما قام. ابن' ل%ي\لى لقد ه.و.ت\
ر,كاب بأ%ف}واه1 الس_ماوة1 والر>ج\ل,

يقول: لو ق�م\ت' م.قامه ان\ق%ط%ع.ت\ ر,كاب: وقولم: إن� ر.د_
الف�و_ه.ة1 ل%ش.ديد¬ أ%ي القالة1، وهو من ف�ه\ت' بالكلم. ويقال: هو ياف

ف�و_ه.ة الناس, أ%ي ف�ه\ت' بالكلم. ويقال: هو ياف ف�و_هة% الناس, أ%ي
قالت.هم. والف�وهة� والف�و_هة�: تقطيع' السلمي بعضهم بعضاv بالغ1يبة.

ويقال: م.ن\ ذا ي'ط1يق ر.د_ الف�و_هة1. والف�و_هة�: الفم'. أ%بو
ال%ك%ارم: ما أح\س.ن\ت' شيئاv قط© ك%ث%غ\ر� ف ف�و_ه.ة1 جارية{ ح.س\ناء أ%ي ما

صاد.ف}ت شيئاv حسناv. وأ%ف}واه' الطيب: ن.واف1ح'ه، واحد'ها فوه. الوهري:
الف}واه' ما ي'عال به الطYيب' كما أ%ن� الت_واب,ل% ما ت'عال%ج به

ال4ط}عمة. يقال: ف�وه¬ وأ%ف}واه مثل س'وق� وأ%س\واق، ث أفاويه' وقال
أ%بو حنيفة: ال4ف}واه' أ%ل}وان� الن_و\ر, وض'روب'ه؛ قال ذو الرمة:

ت.ر.د_ي\ت' م1ن\ أ%ف}واه1 ن.و\ر� كأ%ن_ها
ز.رابe، وار\ت.ج_ت\ عليها الر_واع1د'

وقال مر_ة: ال4ف}واه' ما أ�ع1د_ للطYيب, من الرياحي، قال: وقد تكون
ال4ف}واه من البقول؛ قال جيل:

،Dض'ب' الر_ي\حان1 ت.ن\د.ى وح.ن\و.ة�با ق
�ومن كلY أ%ف}واه الب'قول با ب.ق}ل

وال4ف}واه': ال4ص\ناف' وال4نواع'. والف�و_هة�: عروق¬
ي'ص\ب.غ با، وف التهذيب: الف�و_ه' عروق¬ يصبغ با. قال ال4زهري: ل

أ%عرف الف�و_ه. بذا العن. والف�و_هة�: اللب.ن' ما دام. فيه طعم'
اللوة1، وقد يقال بالقاف، وهو الصحيح.

وال4ف}وه ال4و\د1يe: م1ن\ ش'ع.رائهم، وال تعال أ%علم.
@فأي: ف%أ%و\ت'ه بالع.صا: ض.ر.ب\ت'ه؛ عن ابن ال4عراب. قال الليث:

ف%أ%و\ت' رأ}سه ف%أ}واv وفأ%ي\ت'ه ف%أ}ياv إذا ف%ل%قته بالس_يف، وقيل: هو
ضربك ق1ح\ف%ه حت ينفرج عن الدماغ. والن\فياء�: الن\فراج، ومنه اش\تق اسم

vالفئة1، وهم طائفة من الناس. والف%أ}و': الش_ق. ف%أ%و\ت' رأ}سه فأ}وا
وف%أ%ي\ت'ه فان\ف%أ%ى وت.فأ}ى وفأ%ي\ت الق%د.ح ف%ت.ف%أ}ى: ص.د.ع\ت'ه



ف%ت.ص.د_ع. وان\ف%أ%ى الق%د.ح: انشق_. والف%أ}و: الص_د\ع ف البل؛ عن
اللحيان . والف%أ}و': ما بي البلي، وهو أ%يضاv الو.ط1يء� بي

ال%ر_ت.ي\ن، وقيل: هي الد_ارة� من الر>مال؛ قال النمر بن تولب:
ل ي.ر\ع.ها أ%ح.د¬ واك}ت.م_ ر.و\ضت.ها

ف%أ}و¬، من الرض, ، م.ح\ف�وف¬ بأ%علم,
وكله من النشقاق والنفراج. وقال الصمعي: الف%أ}و بطن من ال4رض

vوغي مستطيل، وإنا سي ف%أ}وا vت'ط1يف' به الر�مال يكون م'س\تط1يل
لن\ف1راج البال عنه لن الن\ف1ياء النفتاح والن\ف1راج؛ وقول ذي

الرمة:راح.ت\ من ال%ر\ج, ت.ه\ج,ياv و.ق%ع.ت\
حت ان\ف%أ%ى الف%أ}و'، عن أ%عناق1ها، س.ح.را

الرج: موضع، يعن أ%نا ق%طعت الفأ}و. وخرجت منه، وقيل ف تفسيه:
الفأ}و الليل؛ حكاه أ%بو ليلى. قال ابن سيده: ول أ%دري ما صحته. التهذيب ف

قول ذي الرمة: حت انفأ%ى أ%ي انكشف. والفأ}و ف بيته أ%يضاv: طريق بي
قارتي بناحية الد_و� بينهما ف%جÒ واسع يقال له فأ}و' الر_ي�ان، قال
الزهري: وقد مررت به. والفأ}وى، مقصور: الف%ي\شة�؛ قال:

وك�ن\ت أ%ق�ول� ج'م\ج'مةD، فأ%ض\ح.و\ا
ه'م' الف%أ}وى وأ%س\ف%ل�ها ق%فاها

والف1ئة: الماعة من الناس، والمع ف1ئات وف1ئ�ون على ما يطرد ف هذا
النحو، والاء عوض من الياء؛ قال الكميت:

ت.ر.ى م1ن\ه'م\ ج.ماج,م.هم ف1ئينا
أ%ي فرقاv متفرقة؛ قال ابن بري: صوابه أن يقول والاء عوض من الواو لن

الف1ئة الفرقة من الناس، من ف%أ%و\ت بالواو أ%ي ف%ر_ق}ت وش.ق%ق}ت. قال:
وحكي فأ%و\ت' ف%أ%واv وف%أ}ياv، قال: فعلى هذا يصح أ%ن يكون من الياء.
التهذيب: والف1ئة، بوزن ف1عة، الف1رقة من الناس، من فأ%ي\ت رأسه أ%ي

شققته، قال: وكانت ف الصل ف1ئ}وة بوزن ف1ع\ل%ة فنقص. وف حديث ابن ع'مر
وجاعته: لا رجعوا من س.ري_تهم قال لم أنا ف1ئت.كم ؛ الفئة: الفرقة والماعة

من الناس ف الصل، والطائفة الت ت'قيم وراء اليش، فإن كان عليهم خوف
أ%و هزية التجأ�وا إليهم.

، �@فتا: الفتاء: الش_باب. والف%ت والف%ت1ي_ة�: السابe والشاب_ة
والفعل ف%ت'و. ي.ف}ت'و ف%تاء. ويقال: اف}ع.ل} ذلك ف ف%تائ1ه. وقد ف%ت1ي.،



بالكسر، ي.ف}ت ف%تÝى فهو ف%ت1يÒ السن> ب.ي>ن الف%تاء، وقد و'لد له ف
ف%تاء سنه أ%ولد؛ قال أ%بو عبيد: الف%تاء، مدود، مصدر الف%ت1ي>؛

وأ%نشد للربيع بن ضبع الفزاري قال:
،vإذا عاش. الف%ت مائت.ي, عاما

فقد ذه.ب. الل�ذاذة� والف%تاء
فقصر الفت ف أ%ول البيت ومد_ ف آخره، واستعاره ف الناس وهو من مصادر

الف%ت> من اليوان، ويمع الف%ت ف1ت\ياناv وف�ت'وìا، قال: ويمع
،Yف السن أ%ف}تاء. الوهري: وال4ف}تاء من الدواب� خلف ال%سان eالف%ت1ي

واحدها ف%ت1يÒ مثل يت1يم وأ%يتام؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
و.ي\لD بز.ي\د{ ف%تÝ ش.ي\خ� أ%ل�وذ� به،
فل أ�ع.ش_ى ل%د.ى ز.ي\د{ ول أ%ر,د'

فسر فت شيخ فقال أ%ي هو ف ح.ز\م الشايخ، والمع فت\يان وف1ت\ية
وف1ت\وة؛ الواو عن اللحيان ، وف�ت'وÒ وف�ت1يÒ. قال سيبويه: ول يقولوا

أ%ف}تاء استغنوا عنه بف1ت\ي.ة. قال الزهري: وقد يمع على ال4ف}تاء. قال
القتيب: ليس الف%ت بعن الشاب� وال%د.ث إنا هو بعن الكامل ال%ز\ل من

الرجال، ي.د'ل©ك على ذلك قول الشاعر:
إن� الف%ت ح.م�ال� كلY م'ل1م_ة{ ،

ليس. الف%ت ب'ن.ع_م, الشeب.ان
قال ابن هرمة:

ق%د ي'د\ر,ك' الش_ر.ف. الف%ت، ور,داؤ'ه
خ.ل%ق¬، وج.ي\ب' ق%م1يص1ه م.ر\ق�وع'

وقال ال4سود بن يعفر:
ما ب.عد. ز.ي\د ف ف%تاة{ ف�ر>ق�وا * ق%ت.لv وس.ب\ياv، ب.عد. ط�ول, ت.آدي

ف آل, ع.ر\ف ل%و\ ب.غ.ي\ت. السى، * ل%و.ج.د\ت. فيهم أ�سوة% الع'و�اد1
فت.خ.ي_ر'وا ال4رض. الف%ضاء4 ل1ع1ز>ه1م\، * وي.زيد' راف1د'ه'م\ على الرeف�اد1

قال ابن الكلب: هؤلء قوم من بن حنظلة خطب إليهم بعض اللوك جارية
يقال لا أ�م ك%ه\ف فلم ي'زو�جوه، فغ.زاهم وأ%ج\لهم من بلدهم وق%ت.لهم؛

وقال أ%بوها:
أ%ب.ي\ت' أ%ب.ي\ت' ن,كاح. ال�ل�وك،

gكأ%ن ام\ر'ؤ¬ من\ ت.م1يم بن م'ر�



أ%ب.ي\ت' اللYئام. وأ%ق}ل1يهم'،
وهل ي'ن\ك1ح' الع.ب\د. ح'ر�Ò بن حر�g ؟

وقد ساه الوهري فقال: خطب بعض اللوك إل زيد بن مالك الصغر ابن حنظلة
بن مالك ال4كب أ%و إل بعض ولده ابنته يقال لا أ�م كهف، قال: وزيد

ههنا قبيلة، وال�نثى ف%تاة، والمع ف%ت.يات¬. ويقال للجارية الدثة ف%تاة
وللغلم ف%تÝى، وتصغي الف%تاة ف�ت.ي_ةD، والفت ف�ت.يÒ، وزعم يعقوب
أ%ن الف1ت\وان لغة ف الف1ت\يان، فالف�ت'و_ة على هذا من الواو ل من

الياء، وواوه أ%صل ل منقلبة ، وأما ف قول من قال الف1ت\يان فواوه منقلبة،
والف%ت1يe كالف%ت، وال�نثى ف%ت1ي_ة، وقد يقال ذلك للجمل والناقة، يقال
للب.ك}رة من البل فت1ي�ة ، وبكر ف%ت1ي¬، كما يقال للجارية فتاة وللغلم
ف%تÝى، وقيل: هو الشابe من كل شيء، والمع ف1تاء؛ قال عدي بن

الر>قاع:ي.ح\س.ب' الناظ1ر'ون% ، ما ل ي'ف%رeوا،
أ%نا ج,ل�ةD وه'ن_ ف1تاء

والسم من جيع ذلك الف�ت'و�ة، انقلبت الياء فيه واواv على حد انقلبا
ف م'وق1ن وكق%ض'و.؛ قال السياف: إنا قلبت الياء فيه واواv ل4ن أ%كثر

هذا الضرب من الصادر على ف�عولة، إنا هو من الواو كال�خ'و�ة، فحملوا
ما كان من الياء عليه فلزمت القلب، وأما الف�ت'وe فشاذ من وجهي:

أ%حدها أ%نه من الياء ، والخر أ%نه جع، وهذا الضرب من المع تقلب فيه الواو
ياء كع1ص1ي� ولكنه حل على مصدره؛ قال:

وف�ت'وÒ ه.ج_ر'وا ث أ%س\ر.وا
ل%ي\ل%هم\ ، حت إذا ان\جاب. ح.ل©وا

وقال جذية ال4برش:
ف ف�ت'و¼ ، أ%نا راب,ئه'م\،

م1ن\ ك%لل, غ%ز\وة{ مات'وا
ولفلنة بنت قد ت.ف%ت_ت\ أ%ي تشبهت بالف%ت.يات وهي أ%صغرهن_. وف�ت�ي.ت

الارية ت.ف}ت1يةv: م'ن,عت من اللعب مع الص>بيان والع.د\و معهم
وخ'د>رت وس'ت1رت ف البيت . التهذيب: يقال ت.ف%ت_ت1 الارية إذاراه.قت فخ'د>رت

وم'نعت من اللعب مع الصبيان.
وقولم ف حديث البخاري: ال%ر\ب أ%و\ل ما تكون ف�ت.ي_ةD، قال ابن

الثي: هكذا جاء على التصغي أ%ي شاب�ة، ورواه بعضهم ف%ت1ي_ةD، بالفتح.



والف%ت والف%تاة�: العبد وال4مة. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم ،
أ%نه قال: ل ي.قول%ن_ أ%حد'كم عبدي وأ%مت ولكن لي.قل ف%تاي. وف%تات أ%ي
غلمي وجاريت، كأ%نه كره ذكر الع'بودية لغي ال، وسى ال تعال

صاحب. موسى، عليه السلم، الذي صحبه ف البحر ف%تاه فقال تعال: وإذ قال% موسى
ل1ف%تاه، قال: لنه كان يدمه ف سفره، ودليله قوله: آت1نا غ%داءنا.

ويقال ف حديث عمران بن ح'صي: ج.ذ%ع.ةD أ%حبe إ � م.ن ه.ر,مة{، ال
أ%حقe بالف%تاء والك%ر.م؛ الف%تاء، بالفتح والد: الصدر من الف%ت

الس>ن�. 
(* قوله «الفت السن» كذا ف الصل وغي نسخة يوثق با من النهاية.)

يقال: ف%ت1يÒ بي>ن الف%تاء أ%ي ط%ر,ي� السن، والك%رم' ال�سن. وقوله عز
وجل: وم.ن ل يستطع منكم ط%و\لv أ%ن ي.نكح ال�حصنات الؤمنات1 فم1م_ا
مل%كت أ%يانكم من ف%تياتكم الؤمنات؛ ال�حصنات': الرائر، والف%ت.يات':

ال3ماء.وقوله عز وجل: ودخل معه الس>ج\ن. ف%ت.يان1؛ جائز أ%ن يكونا
ح.د.ثي أ%و شيخي ل4نم كانوا يسمون الملوك ف%تÝى. الوهري: الف%ت السخي�

الكري: . يقال: هو ف%تÝى ب.ي>ن الف�ت'و_ة، وقد تف%ت_ى وت.فات.ى،
والمع ف1ت\يانD وف1ت\ية وف�ت'و�، على ف�ع'ول�، وف%ت1يÒ مثل ع'ص1ي�؛ قال

سيبويه: أ%بدلوا الواو ف المع والصدر بدلv شاذ9اv. قال ابن بري: البدل ف
المع قياس مثل ع'ص1ي� وق�ف1ي¼، وأ%ما الصدر فليس قلب الواوين فيه

ياءين قياساv مطرداv نو ع.ت.ا ي.ع\ت'و ع'ت'وìا وع'ت1ي�اv، وأ%ما إبدال
الياءين واوين ف مثل الف�ت'و�، وقياسه الف�ت1ي�، فهو شاذ. قال: وهو الذي عناه

الوهري. قال ابن بري: الف%ت.ى الكري، هو ف الصل مصدر ف%ت1ي. ف%تÝى
و'صف به، فقبل رجل ف%تÝى؛ قال: ويدلك على صحة ذلك قول ليلى ال4خيلية:

فإن} ت.ك�ن, الق%ت\لى ب.واءé فإ,ن_ك�م\
ف%تÝى ما ق%ت.ل}ت'م، آل% ع.و\ف1 بن, عامر

والف%ت.يان1: الليل والنهار. يقال: ل أ%ف}عل�ه ما اختلف. الف%ت.يان1،
يعن الليل والنهار، كما يقال ما اختلف. ال4ج.د_ان1 وال%د1يدان1؛ ومنه

قول الشاعر:
ما لب.ث% الف%ت.يان1 أ%ن ع.صف%ا ب,ه,م\،

ولك�لY ق�ف}ل� ي.س_را م1ف}تاحا
وأ%ف}تاه ف ال4مر: أ%بان.ه له. وأ%ف}ت.ى الرجل� ف السأ%لة واس\تفتيته



فيها فأ%فتان إفتاء.
وف�تÝى 

(* قوله« وفت» كذا بالصل ولعله مرف عن فتيا أو فتوى مضموم
vالول.) وف%ت\وى: اسان يوضعان موضع ال3ف}تاء. ويقال: أ%ف}ت.ي\ت فلنا

رؤيا رآها إ,ذا عبتا له، وأ%ف}ت.يته ف مسأ%لته إ,ذا أ%جبته عنها. وف
الديث: أ%ن قوماv ت.فات.وا إ,ليه؛ معناه تاكموا إ,ليه وارتفعوا إ,ليه ف

الف�ت\يا. يقال: أ%ف}تاه ف السأ%لة ي'ف}ت1يه إ,ذا أ%جابه، والسم الف%ت\وى؛
قال الطرماح:

أ%ن,خ\ ب,ف1ناء3 أ%ش\د.ق. من ع.د1ي¼
ومن ج.ر\م�، وه'م\ أ%هل� الت_فات

(* قوله« وهم أهل» ف نسخة: ومن أهل.) أ%ي الت_حاك�م وأ%هل ال3فتاء.
قال: والف�تيا تبيي الشكل من ال4حكام، أ%صله من الف%ت.ى وهو الشاب

الدث الذي ش.ب_ وق%و,ي، فكأ%نه ي'ق%و�ي ما أ%شكل ببيانه في.ش1بe ويصي
ف%ت1ي�اv قو�ياv، وأ%صله من الفت وهو الديث السن�. وأ%ف}ت.ى الفت إ,ذا

أ%حدث حكماv. وف الديث: ال3ث}م' ما ح.ك_ ف صدرك وإ,ن أ%ف}تاك الناس'
عنه وأ%ف}ت.وك. أ%ي وإ,ن جعلوا لك فيه ر'خ\صة وج.وازاv. وقال أ%بو إ,سحق ف

قوله تعال: فاس\ت.ف}ت1ه,م أ%هم أ%شدe خ.لقاv؛ أ%ي فاس\أ%لم سؤال تقرير
أ%هم أ%شد خلقاv أ%م\ م.ن خلقنا من ال�مم السالفة. وقوله عز وجل:

ي.س\ت.ف}ت'ونك قل ال� ي'ف}ت1يكم أ%ي يسأ%لونك سؤال% ت.ع.ل©م. الروي:
والت_فات التخاصم، وأ%نشد بيت الطرماح: وهم أ%هل التفات.
والف�ت\يا والف�ت\و.ى والف%ت\و.ى: ما أ%فت به الفقيه، الفتح ف الف%توى

ل4هل الدينة. وال�ف}ت1ي: م1كيال هشام بن هبية؛ حكاه الروي ف
الغريبي. قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على أ%لف أ%فت بالياء لكثرة ف ت ي وقلة ف

ت و، ومع هذا إ,نه لزم، قال: وقد قدمنا أ%ن انقلب ال4لف عن الياء
لماv أ%كثر. والف�ت.يe: ق%د.ح' الشeط�ار,. وقد أ%ف}ت.ى إ,ذا شرب به.

والع'م.ر,ي�: م1كيال اللب، قال: والد الشامي، وهو الذي كان يتوضأ� به
سعيد بن السيب. وروى حضر بن يزيد الر_قاش1ي عن امرأ%ة من قومه أ%نا حج_ت

�فمر_ت على أ�م� سلمة فسأ%لتها أ%ن ت'ر,ي.ها ال3ناء الذي كان يتوض_أ
منه سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فأ%خ\رجته فقالت: هذا م.ك©وك

ال�فت1ي، قالت: أ%ر,ين ال3ناء الذي كان يغتسل منه، فأ%خرجته فقالت:



هذا قفيز ال�ف}ت1ي؛ قال ال4صمعي: ال�ف}ت1ي م1كيال هشام بن هبية، أ%رادت
تشبيه ال3ناء بكوك هشام، أ%و أ%رادت مكوك صاحب الفت فحذفت الضاف

أ%و مكوك الشارب وهو ما يكال به المر. والف1ت\يان�: ق%بيلة من ب.ج,يلة
إ,ليهم ينسب ر,فاعة� الفتيان الد�ث، وال أ%علم.

@فجا: الف%ج\و.ة� والف�ر.جة�: ال�ت_س.ع بي الشيئي، تقول منه: ت.فاج.ى
الشيء� صار له ف%ج\و.ة. وف حديث الج: كان ي.سي' الع.ن.ق. فإ,ذا و.ج.د

ف%ج\و.ةv ن.ص_؛ الف%ج\و.ة�: الوضع التسع بي الشيئي. وف حديث ابن
مسعود: ل ي'ص.لYي_ أ%حدكم وبينه وبي الق1بلة ف%ج\وة أ%ي ل ي.ب\ع'د من

قبلته ول سترته لئل� ير بي يديه أ%حد. وف%جا الشيء4: ف%ت.ح.ه.
والف%ج\وة� ف الكان: ف%ت\ح¬ فيه. شر: ف%جا باب.ه ي.ف}ج'وه إ,ذا فتحه، بلغة

طي>ء؛ قال ابن سيده: قاله أ%بو عمرو الشيبان؛ وأ%نشد للطرمح:
ك%ح.ب_ة1 الس_اج, ف%جا باب.ها

ص'ب\ح¬ ج.ل خ'ض\رة أ%ه\دامها
قال: وقوله ف%جا باب.ها يعن الصبح، وأ%ما أ%جاف. الباب. فمعناه رد_ه،

وها ضدان. وان\ف%ج.ى القوم' عن فلن: ان\ف%رجوا عنه وانكشفوا؛ وقال:
ل%م_ا ان\ف%ج.ى ال%ي\لن1 عن م'ص\ع.ب�،

أ%د_ى إ,ليه ق%ر\ض. صاع� بصاع
والف%ج\وة� والف%ج\واء، مدود: ما ات_سع من ال4رض، وقيل: ما اتسع منها

وانفض. وف التنزيل العزيز: وهم ف ف%ج\وة منه؛ قال ال4خفش: ف س.عة،
وجعه ف%ج.وات وف1جاء، وفسره ثعلب بأ%نه ما ان\خفض. من ال4رض واتسع.

وف%ج\وة� الد_ار,: ساحتها؛ وأ%نشد ابن بري:
،vوم.ن\ق%صة vأ%ل}ب.س\ت. ق%و\م.ك. م}زاة

حت_ى أ�ب,يح'وا وح.ل©وا ف%ج\و.ة% الد_ار,
وف%ج\وة� الاف1ر: ما بي ال%وامي.

والف%جا: ت.باع'د ما بي الف%خ1ذين، وقيل: تباعد ما بي الركبتي وتباعد
ما بي الساقي. وقيل: هو من البعي ت.باع'د ما بي ع'ر\ق�وب.ي\ه، ومن
ال3نسان تباعد ما بي ركبتيه، ف%ج,ي. ف%جÝى، فهو أ%ف}ج.ى، وال�نثى

ف%ج\واء. وقيل: الف%جا والف%ح.ج' واحد. ابن ال4عراب: وال4ف}جى ال�تباع1د'
الفخذين الشديد' الف%ح.ج,. ويقال: بفلن ف%جاv شديد إ,ذا كان ف رجليه

انفتاح، وقد ف%ج,ي. ي.ف}ج.ى ف%جÝى. ابن سيده: ف%ج,ي.ت الناقة ف%جاv عظ�م



بطنها. قال ابن سيده: ول أ%دري ما صحته، وذكره ال4زهري مهموزاv وأ%كده
بأ%ن قال: الف%جأ� مهموز مقصور؛ عن ال4صمعي.

:vوقوس ف%ج\واء�: بان و.ت.ر'ها عن ك%ب,دها. وف%جاها ي.ف}ج'وها ف%ج\وا
رفع و.ت.ر.ها عن كب,دها، وف%ج,ي.ت\ هي ت.ف}ج.ى ف%جÝى؛ وقال العجاج:

ل ف%ح.ج¬ ي'رى با ول ف%جا،
إ,ذا ح1جاجا كلY ج.ل}د{ م.ح.جا

وقد ان\ف%ج.ت\؛ حكاه أ%بو حنيفة، ومن ث قيل لوسط الدار ف%ج\وة؛ وقول
الذل:

ت'ف%ج>ي خ'مام. الناس, ع.ن_ا كأ%ن_ما
ي'ف%ج>يهم' خ.مÒ، من النار، ثاق1ب

معناه ت.د\ف%ع. ابن ال4عراب: أ%ف}ج.ى إ,ذا و.س_ع على ع1ياله ف
النف%قة.

@فحا: الف%حا والف1حا، مقصور: أ%ب\زار' الق1د\ر، بكسر الفاء وفتحها،
والفتح أ%كثر، وف الكم: البزر، قال: وخص بعضهم به اليابس منه، وجعه

أ%فحاء. وف الديث: م.ن أ%كل ف%حا أ%ر\ض1نا ل ي.ض'ر�ه ماؤها، يعن البصل؛
الف%حا: ت.واب,ل� الق�دور كالف�ل}ف�ل والكمeون ونوها، وقيل: هو البصل. وف

حديث معاوية: قال لقوم ق%د1موا عليه كلوا من ف1حا أ%ر\ض1نا فق%ل� ما
أ%كل قوم من ف1حا أ%رض فض.ر_هم ماؤها؛ وأ%نشد ابن بري:

كأ%ن_ما ي.ب\ر'د\ن% بالغ.ب'وق,
كل� م1داد{ م1ن\ ف%حاv م.د\ق�وق,

(* قوله« كل مداد» كذا بالصل هنا، وتقدم ف م د د: كيل مداد، وكذا هو ف
شرح القاموس هنا.)

ال1داد': جع م'د� الذي يكال به، وي.ب\ر'د\ن%: ي.خ\ل1ط}ن.. ويقال:
ف%ح> ق1د\ر.ك ت.ف}ح1ية، وقد فح_ي\ت'ها ت.ف}ح1يةv. والف%ح\وة�: الش_ه\دة�؛

عن كراع. وف%ح\و.ى الق%و\ل: م.عناه ول%ح\ن'ه. والف%ح\و.ى: معن ما ي'عرف
من م.ذهب الكلم، وجعه ال4ف}حاء. وعر.فت ذلك ف ف%ح\وى ك%لم1ه
وف%ح\وائ1ه وف%ح.وائه وف�ح.وائ1ه أ%ي م1عراض1ه وم.ذ}ه.ب,ه، وكأ%نه من ف%ح�يت

الق1د\ر إ,ذا أ%ل}ق%ي\ت. ال4بزار، والباب كله بفتح أ%وله مثل ال%شا
الط�ر.ف1 من ال4ط}راف، والغ.فا والر�حى والوغ%ى والش_و.ى. وهو ي'ف%ح>ي

بكلمه إ,ل كذا وكذا أ%ي ي.ذ}ه.ب.



�ابن ال4عراب: الف%ح1ي_ة ال%ساء؛ أ%بو عمرو: هي الف%ح\ية
والف%ح1ي_ة� والف%أ}رة� والف%ئ1ية� وال%ريرة�: ال%س'وe الر_ق1يق'.

@فدي: ف%د.ي\ت'ه ف1دÝى وف1داء واف}ت.د.ي\ت'ه؛ قال الشاعر:
فل%و\ كان% م.ي\ت¬ ي'ف}ت.د.ى، ل%ف%د.ي\ت'ه
با ل ت.ك�ن\ ع.ن\ه' النeف�وس' ت.ط1يب'

.vوتأ}خذ رجل vأ%ن تدفع رجل :�وإ,نه ل%ح.س.ن' الف1د\ية1. وال�فاداة
والف1داء: أ%ن ت.شتريه، ف%د.ي\ته بال ف1داء وف%د.ي\ت'ه ب,ن.ف}سي. وف

التنزيل العزيز: وإن يأ}ت'وكم أ�سارى ت.ف}د'وهم؛ قرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو
وابن عامر أ�سارى بأ%لف، ت.ف}د'وهم بغي أ%لف، وقرأ% نافع وعاصم والكسائي

ويعقوب الضرمي أ�سارى ت'فاد'وهم، بأ%لف فيهما، وقرأ% حزة أ%س\رى
ت.ف}د'وهم، بغي أ%لف فيهما؛ قال أ%بو معاذ: من قرأ% ت.فدوهم فمعناه ت.شت.ر'وهم

من الع.د'و> وت'ن\ق1ذوهم، وأ%ما ت'فاد'وهم فيكون معناه ت'ماك1س'ون م.ن
هم ف أ%يديهم ف الثمن وي'ماك1س'ونكم. قال ابن بري: قال الوزير ابن العري

ف%د.ى إ,ذا أ%عطى مالv وأ%خذ رجلv، وأ%فدى إ,ذا أ%عطى رجلv وأ%خذ
مالv، وفادى إ,ذا أ%عطى رجلv وأ%خذ رجلv، وقد تكرر ف الديث ذكر الف1داء؛

الف1داء، بالكسر والد والفتح مع القصر: ف%كاك' ال4سي؛ يقال: ف%داه
ي.ف}د1يه ف1داءé وف%دÝى وفاداه' ي'فاديه م'فاداة إ,ذا أ%عطى ف1داءه

وأ%نقذه. ف%داه بنفسه وفد_اه إ,ذا قاله له: ج'علت ف%داك. والف1د\ية�: الف1داء.
وروى ال4زهري عن ن'ص.ي قال: يقال فاد.يت ال4س1ي وفاد.يت

ال�سارى،قال: هكذا تقوله العرب، ويقولون: ف%د.ي\ت'ه بأ%ب وأ�مي وف%د.يت'ه بال
vوإ,ذا كان أ%سيا ،vكأ%نه اشتريته وخ.ل�صت'ه به إ,ذا ل يكن أ%سيا

ملوكاv قلت فاد.ي\ته، وكان أ%خي أ%سياv ففاد.يته؛ كذا تقوله العرب؛ وقال
ن'ص.يب:

ول%ك1ن_ن فاد.ي\ت' أ�م>ي، ب.ع\د.ما
ع.ل الرأ}س. منها ك%ب\رةD وم.ش1يب'

قال: وإ,ذا قلت ف%د.يت ال4سي فهو أ%يضاv جائز بعن فديته ما كان فيه
أ%ي خلصته منه، وفاديت أ%حسن ف هذا العن. وقوله عز وجل: وف%د.يناه
بذ1ب\ح عظ1يم أ%ي جعلنا الذYبح ف1داء له وخ.ل�صناه به من الذ�بح.الوهري:
الف1داء إ,ذا كسر أ%وله يد� ويقصر، وإ,ذا فتح فهو مقصور؛ قال ابن بري:

شاهد القصر قول الشاعر:



ف1دÝى لك ع.م>ي، إ,ن} ز.ل1ج\ت.، وخال
يقال: ق�م\: ف1دÝى لك أ%ب، ومن العرب من يكسر ف1داء�، بالتنوين، إ,ذا

جاور لم الر خاصة فيقول ف1داء� لك ل4نه نكرة، يريدون به معن الدعاء3؛
وأ%نشد ال4صمعي للنابغة:

م.ه\لv فداء� لك ال4ق}وام' ك�ل©ه'م'،
وما أ�ث%م>ر' من مال ومن و.ل%د1

ويقال: ف%داه وفاداه إ,ذا أ%عطى ف1داء4ه فأ%ن\ق%ذه، وف%داه بنفسه
وف%د�اه' ي'ف%د>يه إ,ذا قال له ج'ع1لت ف%داك. وت.فاد.وا أ%ي ف%دى بعضهم

بع\ضاv. واف}ت.د.ى منه بكذا وت.فادى فلن من كذا إ,ذا ت.حاماه وانز.وى عنه؛
وقال ذو الرمة:

،Dم'ر,م�ي م1ن\ ل%ي\ث{ ع.لي\ه م.هابة
ت.فادى الل©ي'وث� الغ'ل}ب' منه ت.فاد1يا

(* قوله« مرمي» هو من أرم� القوم أ%ي سكتوا.)
والف1د\ية والف%د.ى والف1داء� كله بعن. قال الفراء: العرب ت.ق}ص'ر'

الف1داء وتده، يقال: هذا ف1داؤك وفداك، وربا فتحوا الفاء إ,ذا قصروا
فقالوا ف%داك،وقال ف موضع آخر: من العرب من يقول ف%دÝى لك، فيفتح الفاء،

وأ%كثر الكلم كسر أ%ولا ومد�ها؛ وقال النابغة وع.ن.ى بالر_ب> النعمان بن
النذر:

ف%دÝى ل%ك. م1ن\ ر.ب¼ ط%ريف1ي وتال1د1ي
قال ابن ال4نباري: ف1داء إ,ذا ك�سرت فاؤ'ه م'د_، وإ,ذا ف�ت1ح.ت قصر؛

قال الشاعر:
م.ه\لv ف1داءé لك يا ف%ضال%ه\،

أ%ج,ر_ه الرeم\ح. ول ت'هال%ه\
وأ%نشد ال4صمعي:

ف1دÝى لك وال1د1ي وف%د.ت\ك. ن.ف}س3ي
ومال، إ,نه م1نك�م أ%تان

فكسر وقصر؛ قال ابن ال4ثي: وقول الشاعر:
فاغ}ف1ر\ ف1داءé لك ما اق}ت.ف%ي\نا

قال: إ,طلق هذا اللفظ مع ال تعال ممول على الاز والستعارة،
ل4نه إ,نا ي'ف}د.ى من ال%كار,ه م.ن تلحقه، فيكون الراد بالفداء التعظيم



وال3كبار ل4ن ال3نسان ل ي'ف%د>ي إ,ل من يعظمه ف%ي.ب\ذ�ل نفسه له،
ويروى فداء#، بالرفع على البتداء، والنصب على الصدر؛ وقول الشاعر أ%نشده

ابن ال4عراب:
ي.ل}ق%م' ل%ق}ماv وي'ف%د>ي زاد.ه،
ي.ر\م1ي بأ%م\ثال الق%طا ف�ؤاد.ه

قال: يبقي زاده ويأ}كل من مال غيه؛ قال ومثله:
ج.د\ح ج'و.ي\ن� م1ن\ س.و,يق� ليس ل%ه

وقوله تعال: فمن كان منكم م.ريضاv أ%و به أ%ذvى من رأ}سه فف1د\ية م1ن
صيام أ%و صد.قة أ%و ن'سك؛ إ,نا أ%راد فمن كان منكم مريضاv أ%و به أ%ذvى

من رأ}سه فحل%ق فعليه فدية، فحذف الملة من الفعل والفاعل والفعول
للدللة عليه. وأ%ف}داه ال4سي.: ق%ب,ل% منه ف1د\ي.ته؛ ومنه قوله، صلى ال

عليه وسلم، لقريش حي أ�س1ر. عثمان بن عبدال ،ال%ك%م بن ك%ي\سان: ل
ن'ف}د1يكموها حت ي.ق}د.م. صاحبانا، يعن سع\د بن أ%ب وق�اص وع'ت\بة% بن

غ%ز\وان.
والف%داء، مدود بالفتح: ال4نبار، وهو جاعة الطعام من الشعي والتمر
والب'ر ونوه. والف%داء: الك�د\س من الب'ر، وقيل: هو م.س\ط%ح' التمر بلغة

عبد القيس؛ وأ%نشد يصف قرية بقل�ة الية:
كأ%ن� ف%داءها، إ,ذ ج.ر_د'وه

وطاف�وا ح.و\ل%ه، س'ل%ك¬ ي.ت1يم'
(* قوله«فداءها» هو بالفتح، وأ%ما ضبطه ف حرد بالكسر فخطأ.)

شبه طعام هذه القرية حي ج'مع بعد ال%صاد بس'ل%ك قد ماتت أ�مه فهو
يتيم، يريد أ%نه قليل حقي، ويروى س'ل%ف¬ يتيم، والسeل%ف': ولد ال%جل، وقال

ابن خالويه ف جعه ال4ف}داء، وقال ف تفسيه: التمر الموع. قال شر:
الف%داء وال�وخان� واحد، وهو موضع التمر الذي ي'ي.ب_س فيه، قال: وقال

بعض بن م'جاش1ع الف%داء التمر ما ل ي'ك}ن.ز؛ وأ%نشد:
م.ن.ح\ت.ن، م1ن\ أ%خ\ب.ث1 الف%داء3،

ع'ج\ر. الن_و.ى ق%ليل%ة% اللYحاء3
ابن ال4عراب: أ%ف}د.ى الرجل� إ,ذا باع.، وأ%ف}د.ى إ,ذا عظ�م بدن'ه.

وف%داء كل شيء ح.ج\مه، وأ%لفه ياء لوجود ف د ي وعدم ف د و. ال4زهري: قال
أ%بو زيد ف كتاب الاء والفاء إ,ذا تعاقبا: يقال للرجل إ,ذا حد_ث بديث



فعد.ل عنه قبل أ%ن ي.ف}ر'غ إ,ل غيه خ'ذ على ه1د\ي.ت1ك أ%ي خ'ذ فيما كنت
فيه ول ت.ع\د1ل عنه؛ هكذا رواه أ%بو بكر عن شر وقيده ف كتابه بالقاف،

وق1د\ي.ت'ك، بالقاف، هو الصواب.
@فرا: الف%ر\و والف%ر\و.ة: معروف الذي ي'لبس، والمع ف1راء، فإ,ذا كان

الفرو 
(* قوله« فاذا كان الفرو إل» كذا بالصل.) ذا ال�ب_ة فاسها

الف%ر\وة؛ قال الكميت:
إ,ذا الت.ف� د'ون% الف%تاة1 الك%م1يع،

�و.و.ح\و.ح ذو الف%ر\و.ة1 ال4ر\م.ل
وأ%ورد بعضهم هذا البيت مستشهداv به على الفروة الو.ف}ض.ة الت يعل

فيها السائل صدقته. قال أ%بو منصور: والف%ر\وة إ,ذا ل يكن عليها و.ب.ر أ%و
صوف ل ت'س.م_ ف%روة. واف}ت.ر.ي\ت ف%ر\واv: ل%ب,سته؛ قال العجاج:

ي.ق}ل1ب' أ�وله'ن_ ل%ط}م ال4ع\سر,
ق%ل}ب. ال�راسانY ف%ر\و. ال�ف}تر,ي

والف%ر\و.ة: ج,لدة الرأ}س. وف%ر\وة الرأ}س: أ%ع\له، وقيل: هو جلدته با
عليه من الشعر يكون لل3نسان وغيه؛ قال الراعي:

د.ن,س الثYياب كأ%ن� ف%ر\و.ة ر.أ}سه
غ�ر,س.ت\، فأ%ن\ب.ت جانباها ف�ل}ف�ل

والف%روة، كالث�روة ف بعض اللغات: وهو الغن، وزعم يعقوب أ%ن فاءها بدل
من الثاء. وف حديث عمر، رضي ال عنه: وسئل عن حد> ال4مة فقال إ,ن

ال4م.ة أ%لقت ف%ر\و.ة رأ}س1ها من وراء الدار، وروي: من وراء الدار، أ%راد
ق1ناعها، وقيل خارها أ%ي ليس عليها قناع ول ح1جاب وأ%نا ترج

م'ت.ب.ذYلة إ,ل كل موضع ت'ر\س.ل إ,ليه ل ت.ق}د1ر على المتناع، وال4صل ف فروة
الرأ}س جلدته با عليها من الشعر؛ ومنه الديث: إ,ن� الكافر إ,ذا

ق�ر>ب. ال�ه\ل� م1ن فيه سقطت ف%ر\وة وجهه أ%ي جلدته، استعارها من الرأ}س
للوجه. ابن السكيت: إ,نه لذو ث%ر\وة ف الال وف%روة بعن واحد إ,ذا كان كثي

الال. وروي عن علي بن أ%ب طالب، كر�م ال وجهه، أ%نه قال على منب
الكوفة: اللهم إ,ن قد م.ل1ل}ت'هم وم.ل©ون وس.ئ1م\ت'هم وس.ئ1م'ون

فس.لYط عليهم ف%ت.ى ث%ق1يف{ الذ�ي_ال% ال%ن_ان% ي.ل}ب.س' ف%ر\و.ت.ها
ويأ}كل خ.ض1ر.ت.ها؛ قال أ%بو منصور: أ%راد علي�، عليه السلم، أ%ن فت ثقيف



إ,ذا ول العراق توس_ع ف ف%ي\ء السلمي واستأ}ثر به ول ي.ق}ت.ص1ر على
حصته، وف%ت.ى ثقيف: هو ال%ج_اج' بن يوسف، وقيل: إ,نه ولد ف هذه السنة

الت دعا فيها علي�، عليه السلم، بذا الدعاء وهذا من الك%وائ1ن الت
أ%نبأ% با النب،صلى ال عليه وسلم، من بعده، وقيل: معناه ي.ت.م.ت_ع'
ب,ن,ع\م.تها ل�ب\ساv وأ%كلv؛ وقال الزمشري: معناه يلبس الد_فء4 الل�ي>ن.

من ثيابا ويأكل الطري_ الناعم من طعامها، فضرب الف%ر\وة وال%ض1رة
لذلك مثل، والضمي للدنيا. أ%بو عمرو: الف%ر\و.ة ال4رض البيضاء الت ليس
فيها نبات ول ف%ر\ش. وف الديث: أ%ن ال%ض1ر، عليه السلم، جلس على
ف%ر\وة بيضاء فاهتزت تته خ.ض\راء؛ قال عبد الرزاق: أ%راد بالف%ر\وة ال4رض.

اليابسة%؛ وقال غيه: يعن ال%شيم اليابس من الن_بات، شبهه بالف%روة.
والف%روة�: قطعة نبات متمعة يابسة؛ وقال:

وهامة{ ف%ر\و.ت'ها كالف%ر\وه\
وف حديث الجرة: ث ب.س.ط}ت' عليه ف%ر\و.ةv، وف أ�خرى: ف%ف%ر.ش\ت' له

ف%ر\و.ةv. وقيل: أ%راد بالف%ر\وة اللYباس العروف.
وف%ر.ى الشيء4 ي.ف}ر,يه ف%ر\ياv وف%ر_اه، كلها: شق�ه وأ%فسده،

وأ%فراه أ%صلحه، وقيل: أ%مر. بإ,صلحه كأ%نه ر.ف%ع عنه ما لقه من آفة الف%ر\ي
وخ.ل%ل1ه. وت.ف%ر_ى ج,لد'ه وان\ف%ر.ى: انشق_. وأ%ف}ر.ى أ%وداجه

بالسيف: شقها. وكل ما شق�ه فقد أ%ف}راه وف%ر_اه؛ قال ع.د1ي بن زيد
العبادي:فصاف. ي'ف%ر>ي ج,ل}د.ه عن س.رات1ه،

ي.ب'ذ© ال1ياد فار,هاv م'تتاي,عا
أ%ي صاف. هذا الف%رس' يكاد يش'ق جلده عما تته من الس>م.ن. وف حديث ابن

عباس، رضي ال عنهما، حي سئل عن الذ�ب,يحة بالع'ود فقال: كل© ما
أ%ف}ر.ى ال4و\داج. غي م'ث%ر>د{ أ%ي شق�قها وقطعها فأ%خرج ما فيها من

الدم. يقال: أ%ف}ر.يت الثوب. وأ%ف}ريت ال�ل�ة إ,ذا شق%ق}ت.ها وأ%خرجت ما
فيها، فإ,ذا قلت ف%ر.يت، بغي أ%لف، فإ,ن معناه أ%ن ت'ق%د>ر الشيء

وت'عاله وت'صلحه مثل الن_ع\ل ت.ح\ذ�وها أ%و الن>ط%ع أ%و الق1ر\بة ونو ذلك.
يقال: ف%ر.ي\ت أ%ف}ر,ي ف%ر\ياv، وكذلك ف%ر.ي\ت ال4رض إ,ذا سرتا

وقطعتها. قال: وأ%ما أ%ف}ري\ت إ,ف}راء فهو من التشقيق على وجه الفساد. ال4صمعي:
أ%ف}ر.ى اللد إ,ذا م.ز_ق%ه وخ.ر.ق%ه وأ%فسده ي'ف}ر,يه إ,ف}راء. وف%ر.ى

ال4د1ي. ي.ف}ر,يه ف%ر\ياv، وف%ر.ى ال%زادة ي.ف}ر,يها إ,ذا خ.ر.ز.ها



وأ%صلحها.
وال%ف}ر,ي_ة�: ال%زادة ال%ع\م'ولة ال�ص\ل%حة. وت.ف%ر_ى عن فلن

ثوبه إ,ذا تشق�ق. وقال الليث: ت.ف%ر_ى خ.ر\ز الزادة إ,ذا تشقق. قال ابن
سيده: وحكى ابن ال4عراب وحده ف%رى أ%و\داج.ه وأ%ف}راها قطعها. قال:

والتقنون من أ%هل اللغة يقولون ف%ر.ى لل3فساد، وأ%ف}ر.ى لل3صلح،
ومعناها الشق، وقيل: أ%فراه شق�ه وأ%فسده وقطعه، فإ,ذا أ%ردت أ%نه قد�ره وقطعه

لل3صلح قلت ف%راه ف%ر\ياv. الوهري: وأ%ف}ر.يت ال4و\داج قطعتها؛
وأ%نشد ابن بري لراجز:
إ,ذا ان\ت.ح.ى ب,ناب,ه ال%ذ}هاذ1،

ف%ر.ى ع'روق. الو.د.ج, الغ.واذ1ي
الوهري: ف%ر.ي\ت الشيء أ%ف}ر,يه فرياv قطعته ل�صلحه، وفريت ال%زادة

خ.ل%ق}تها وصنعتها؛ وقال:
ش.ل�ت\ ي.دا فار,ية{ ف%ر.ت\ها

(* قوله« شلت يدا إل» بي الصاغان خلل� هذا النشاد ف مادة صغر فقال
وبعد الشطر الول:

وعميت عي الت أرتا * أساءت الرز وأنلتها
أعارت الشفى وقدرتا * مسك شبوب ... إل

وأبدل الساقي بالنازع.)
م.س\ك. ش.ب'وب� ث�م_ و.ف�ر.ت\ها،
لو كانت1 الساق1ي. أ%ص\غ.ر.ت\ها

قوله: ف%ر.ت\ها أ%ي ع.م1ل%تها. وحكى الوهري عن الكسائي: أ%ف}ر.ي\ت
ال4دي قطعته على جهة ال3فساد، وف%ر.ي\ته قطعته على جهة ال3صلح. غيه:

أ%ف}ر.يت الشيء شققته فان\ف%رى وت.ف%ر_ى أ%ي انشق. يقال: ت.ف%ر_ى الليل
عن صبحه، وقد أ%ف}ر.ى الذئب' بطن. الشاة1، وأ%ف}ر.ى ال�رح. ي'ف}ر,يه إ,ذا

ب.ط�ه. وج,ل}د ف%ر,يÒ: م.ش\ق�وق، وكذلك الف%ر,ي_ة، وقيل: الف%ري_ة
من الق1ر.ب الواسعة. ودل}و ف%ر,يÒ: كبية واسعة كأ%نا شقت؛ وقول زهي:

ول4ن\ت. ت.ف}ر,ي ما خ.ل%ق}ت.، و.ب.ع\ـ
ـض' الق%و\م, ي.خ\ل�ق' ث�م ل ي.ف}ر,ي

معناه ت'ن.فYذ� ما ت.ع\ز,م عليه وت'ق%د>ر'ه، وهو مثل. ويقال للشجاع:
ما ي.ف}ر,ي ف%ر,ي_ه أ%حد، بالتشديد؛ قال ابن سيده: هذه رواية أ%ب عبيد،



وقال غيه: ل ي.ف}ر,ي ف%ر\ي.ه، بالتخفيف، ومن ش.د_د فهو غلط. التهذيب:
ويقال للرجل إ,ذا كان حاد�اv ف ال4مر قو,ي�اv ت.ر.ك}ت'ه ي.ف}ر,ي الف%را

(* قوله« تركته يفري الفرا» كذا ضبط ف الصل والتكملة وعزاه فيها للفراء،
وعليه ففيها لغتان). وي.ق�دe، والعرب تقول: تركته ي.ف}ر,ي الف%ر,ي_

إ,ذا ع.م1ل% الع.مل أ%و الس_ق}ي فأ%جاد. وقال النب، صلى ال عليه وسلم،
ف عمر، رضي ال عنه، ورآه ف منامه ينزع عن ق%ل1يب بغ.ر\ب: فلم أ%ر.

ع.ب\ق%ر,ي�اv ي.ف}ر,ي ف%ر,ي_ه؛ قال أ%بو عبيد: هو كقولك يعم.ل عم.له ويقول
قوله ويقط%ع قطعه؛ قال: وأ%نشدنا الفراء لز'رارة بن ص.ع\ب ي'خاطب

العام1ر,ي_ة%:
قد أ%ط}ع.م.ت\ن د.ق%لv ح.و\ل1ي�ا
م'س.و>ساv م'د.و>داv ح.ج\ر,ي_ا،

قد كنت1 ت.ف}ر,ين. به الف%ر,ي_ا
أ%ي كنت ت'ك}ث1ر,ين فيه الق%ول وت'ع.ظYم1ينه. يقال: فلن ي.ف}ر,ي

الف%ر,ي_ إ,ذا كان يأ}ت بالع.ج.ب ف عمله، وروي ي.ف}ر,ي ف%ر\ي.ه، بسكون الراء
والتخفيف، وحكي عن الليل أ%نه أ%نكر التثقيل وغل�ط قائله. وأ%صل
الف%ر\ي: الق%ط}ع، وتقول العرب: تركته ي.ف}ر,ي الف%ر,ي_ إ,ذا عمل العمل

فأ%جاده. وف حديث حسان: ل4ف}ر,ي.ن_هم ف%ر\ي. ال4د1ي أ%ي أ�ق%طYع'هم
بالجاء كما ي'ق%ط�ع ال4د1ي، وقد يكن

به عن البالغة ف القتل؛ ومنه حديث غ%زوة م'وتة: فجعل الرومي ي.ف}ر,ي
بالسلمي أ%ي يبالغ ف الن>كاية والقتل؛ وحديث وحشي: فرأ%يت حزة ي.فر,ي

الناس ف%ر\ياv، يعن يوم أ�حد.
وت.ف%ر_ت ال4رض' بالع'يون: ت.ب.ج_س.ت\؛ قال زهي:

غ1ماراv ت'ف%ر_ى بالس>لح, وبالد_م,
وأ%ف}ر.ى الرجل%: لمه.

Òواف}ت.راه: اختلقه. ورج ف%ر,ي vف%ر\يا vالكذب. ف%ر.ى كذبا :�والف1ر\ية
وم1ف}رÝى وإ,نه لق%ب,يح الف1ر\ية؛ عن اللحيان. الليث: يقال ف%ر.ى فلن

الكذب ي.ف}ريه إ,ذا اختلقه، والف1ر\ية من الكذب. وقال غيه: اف}ت.ر.ى
الكذب ي.ف}تر,يه اختلقه. وف التنزيل العزيز: أ%م يقولون اف}ت.راه؛ أ%ي

اختلقه. وف%ر.ى فلن كذا إ,ذا خل%ق%ه، وافتراه: اختلقه، والسم الف1ر\ي.ة. وف
الديث: م1ن أ%ف}ر.ى الف1ر.ى أ%ن ي'ر,ي. الر_جل� ع.ي\ن.ي\ه1 ما ل



ت.ر.يا؛ الف1ر.ى: جع ف1ر\ية وهي الكذبة، وأ%ف}ر.ى أ%فعل منه للتفضيل أ%ي
،vأ%ك}ذ%ب الكذبات أ%ن يقول: رأ%ين ف النوم كذا وكذا، ول يكن رأ%ى شيئا

ل4نه ك%ذ1ب¬ على ال تعال، فإ,نه هو الذي ي'ر\س1ل مل%ك الرؤيا لييه
النام. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: فقد أ%عظم الف1ر\ية% على ال أ%ي

الك%ذ1ب. وف حديث ب.ي\عة النساء: ول يأ}ت1ي بب'هتان{ ي.ف}ت.ر,ينه؛ هو
افتعال من الكذب.

أ%بو زيد: ف%ر.ى الب.ر\ق' ي.ف}ر,ي ف%ر\ياv وهو ت.لgل�ؤه ودوامه ف
السماء.

والف%ر,يe: المر العظيم. وف التنزيل العزيز ف قصة مري: لقد ج,ئت1
،vعظيما vال4مر العظيم أ%ي جئت شيئا e؛ قال الفراء: الف%ر,يvف%ر,ي�ا vشيئا

وقيل: جئت شيئاv ف%ر,ي�اv أ%ي مصنوعاv م}تل%قاv، وفلن ي.ف}ر,ي
الف%ر,ي_ إ,ذا كان يأ}ت بالعجب ف عمله. وف%ر,يت': د.ه1ش\ت' وح1ر\ت'؛ قال

ال4علم الذل:
وف%ر,يت' م1ن\ ج.ز.ع� فل

أ%ر\م1ي ، ول و.د�ع\ت' صاح1ب\
أ%بو عبيد: ف%ر,ي. الرجل، بالكسر، ي.ف}ر.ى ف%رÝى، مقصور، إذا ب'ه,ت.
ود.ه1ش. وت.ح.ي_ر . قال الصمعي: ف%ر,ي. ي.ف}رى إذا نظر فلم يدر ما

ي.ص\ن.ع. والف%ر\ية: ال%ل%بة . وف%ر\وة وف%ر\وان: اس\مان.
@فسا: الف%س\و: معروف، والمع الف�ساء. 

(* قوله « والمع الفساء » كذا
ضبط ف الصل ولعله بكسر الفاء كدلو ودلء.)

وف%سا ف%س\وة واحدة وف%سا ي.ف}سو ف%س\واv وف�ساء، والسم الف�ساء،
بالد؛ وأ%نشد ابن بري:
إذا ت.ع.ش_و\ا ب.ص.لv وخ.ل¾،

يأ}ت'وا ي.س'ل©ون الف�ساء4 س.ل¾
eكثي الف%س\و. قال ثعلب: قيل لمرأة أ%ي :Òورجل ف%س_اء وف%س'و

الرجال أ%بغض إليك؟ قالت: الع.ث1ن' 
vقوله « العثن » كذا ف الصل مضبوطا *)
ولعله العب� أو العت كفرح أو غي ذلك)

الن_ز_اء القصي الف%س�اء الذي ي.ض\ح.ك ف بيت جاره وإذا أ%وى بيته



و.ج.م؛ الشديد ال%م\ل 
(* قوله: «الشديد المل»؛ هكذا ف الصل)

قال أ%بو ذ�بيان ابن الر_ع\بل: أ%بغض الشيوخ إ � ال4ق}لح ال4م\ل%ح
ال%س'وe الف%س'وe. ويقال للخ'ن\فساء: الف%س_اء4ة، لن.ت\نها. وف

الثل: ما أ%قر.ب. م.ح\ساه من م.ف}ساه. وف الثل: أ%فحش من فاس1ية{، وهي
النفساء ت.ف}سو فت'ن\ت1ن' القوم ب'بث ر,يها، وهي الفاس1ياء أ%يضاv. والعرب
تقول: أ%ف}سى من الظ�ر,بان، وهي دابة ييء إل ح'جر الضب فتضع ق%ب_
استها عند ف%م ال�حر فل تزال ت.ف�س'و حت ت.س\ت.خ\ر,جه، وتصغي الف%س\وة

ف�س.ي_ة. ويقال: أ%ف}سى من ن,مس وهي د'وي\ب_ة كثية الف�ساء. ابن
العراب: قال ن'ف%يع بن م'جاشع لبلل بن جرير ي'سابeه يا ابن ز.ر_ة وكانت

أ�مه أ%مة وهبها له الجاج ، وقال: وما ت.ع1يب منها ؟ كانت بنت م.ل1ك
éقال: أ%ما على ذلك لقد كانت ف%س_اء vوح1باء م.ل1ك حب.ا با ملكا

أ%د.مeها وجهها وأ%عظمها ر.ك%ب'ها قال: ذلك أع\ط1ية� ال، قال: والف%س_اء
والب.ز\خاء واحد ، قال: والن\ب,زاخ' انبزاخ ما بي وركيها وخروج أ%سفل

بطنها وسرتا؛ وقال أ%بو عبيد ف قول الراجز :
ب,ك}راv ع.واساء4 ت.فاسى م'ق}ر,با

قال: ت.فاسى ت'خرج است.ها، وت.بازى ترفع أ%لي.ت.ي\ها. وحكي عن الصمعي
أنه قال: ت.فاسأ% الرجل ت.ف%اس'ؤاv، بالمزة، إذا أ%خرج ظهره، وأ%نشد هذا

البيت فلم يهمزه. وت.فاست النفساء إذا أ%خرجت استها كذلك. وتفاسى الرجل:
أ%خرج عجيزته. والف%س\و' والف�ساة: حي من عبد القيس. التهذيب: وعبد

القيس يقال لم الف�ساة يعرفون بذا. غيه: الف%س\و' ن.ب\ز' حي� من العرب جاء
منهم رجل بب'رد.ي\ ح1ب.رة إل سوق ع'كاظ فقال: من يشتري منا الف%س\و.

بذين الب'ردين؟ فقام شيخ من م.ه\و� فار\ت.دى بأ%حدها وأ}ت.زر بالخر، وهو
مشتري الفسو ببدي ح1بة، وضرب به الثل فقيل أ%خ\ي.ب' ص.ف}قةv من شيخ

مهو، واسم هذا الشيخ عبد ال بن ب.ي\ذ%رة؛ وأ%نشد ابن بري:
يا م.ن\ ر.أ%ى كص.ف}ق%ة1 ابن ب.ي\ذ%ره\

م1ن ص.ف}قة{ خاس1رة{ م'خ.س>ره\،
ال�ش\ت.ري الف%س\و. بب'رد.ي ح1ب.ر.ه

وف%س.وات' الض>باع: ض.ر\ب من الك%م\أ%ة. قال أ%بو حنيفة: هي
الق%ع\ب.ل� من الكمأ%ة، وقد ذكر ف موضعه. قال ابن خالويه: ف%س\وة� الضبع شجرة تمل



مثل ال%ش\خاش ل ي'تحصل منه شيء. وف حديث شريح: سئل عن الرجل ي'طلYق
الرأ%ة ث ي.ر\ت.ج,عها في.ك}ت'مها ر.ج\عتها حت.ى ت.نقضي. ع1د_ت'ها،

وقال: ليس له إل ف%سوة الضبع أ%ي ل طائل له ف اد�عاء الرجعة بعد انق1ضاء
العد_ة، وإنا خص الضبع ل�م\قها وخ'ب\ثها، وقيل: هي شجرة تمل

الشخاش ليس ف ثرها كبي طائل؛ وقال صاحب النهاج ف الطب: هي الق%ع\بل وهو
نبات كريه الرائحة له رأس ي'طبخ ويؤكل باللب ، وإذا يبس خرج منه مثل

الو.ر\س.
ورجل ف%س.و,يÒ: منسوب إل ف%سا، بلد بفارس. ورجل ف%ساسار,يÒ على غي

قياس.
@فشا: ف%شا خ.ب.ر'ه ي.ف}ش'و ف�ش'وìا وف�ش1يìا: انتشر وذاع.، كذلك ف%شا

ف%ض\ل�ه وع'ر\ف�ه وأ%ف}شاه هو؛ قال:
vإن� ابن. ز.ي\د{ ل زال% م'س\ت.ع\مل
بال%ي\ر, ي'ف}شي ف م1ص\ر,ه الع'ر'فا

وفشا الشيء� ي.ف}ش'و ف�شوÝا إذا ظهر، وهو عام� ف كل شيء، ومنه إف}شاء
السر. وقد ت.ف%ش_ى ال1ب' إذا ك�تب على كاغ%د رقيق فتمش_ى فيه. ويقال:

ت.ف%ش_ى بم الرض وت.ف%ش_اهم الرض إذا ع.م_هم؛ وأ%نشد :
ت.ف%ش_ى بإخ\وان1 الثYقات1 فع.م_هم،

فأ%س\ك%تe ع.ن>ي ال�ع\و,لت1 الب.واكيا
وف حديث الات: فلما رآه أ%صحابه قد ت%ت_م به فش.ت خواتيم الذهب أ%ي

كثرت وانتشرت. وف الديث: أ%ف}شى ال� ض.ي\ع.ته أ%ي كث�ر عليه معاش.ه
لي.ش\غ.ل%ه عن الخرة، وروي: أ%ف}سد. ال ض.ي\ع.ته، رواه الروي كذلك ف

حرف الضاد، والعروف الروي أ%ف}شى. وف حديث ابن مسعود: وآية� ذلك
أ%ن ت.ف}ش'و. الفاقة. والف%واشي: كل شيء م'ن\ت.شر من الال كالغنم السائمة
والبل وغيها لنا ت.ف}شو أ%ي تنتشر ف الرض ، واحدتا فاشيةD. وف

حديث ه.واز,ن: ل�ا انزموا قالوا الرأ}ي' أ%ن ن'د\خ1ل% ف ال1ص\ن, ما
ق%د.رنا عليه من فاش1يتنا أ%ي م.واش1ينا. وت.ف%ش_ى الشيء أي اتسع. وحكى

اللحيان: إن ل4حفظ فلناv ف فاشيته، وهو ما انتشر من ماله من ماشية
وغيها. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم ، أ%نه قال: ض'مeوا ف%واش1ي.كم

بالليل حت تذهب ف%ح\مة� الع1شاء. وأ%ف}شى الرجل إذا كثرت ف%واش1يه. ابن
ال4عراب: أ%فش.ى الرجل وأ%م\شى وأ%و\شى إذا كثر ماله، وهو الف%شاء



وال%شاء، مدود. الليث: يقال فش.ت\ عليه أ�موره إذا انتشرت فلم يدر بأ%ي>
ذلك يأ}خذ، وأ%ف�ش.يته أ%نا. والف%شاء، مدود: ت.ناسل الال وكثرته، سي

بذلك لكثرته حينئذ وانتشاره. وقد أ%فشى القوم. وت.ف%ش_ت الق%رحة: اتسعت
وأ%ر,ض.ت\. وت.ف%ش_اهم ال%ر.ض وت.ف%ش_ى بم: انتشر فيهم.وإ,ذا ن,مت من

الليل ن.و\مة ث قمت فتلك الفاش1ية�. والف%ش.يان�: الغ.ث}ية
(* قوله« والفشيان الغثية» ضبط الفشيان ف التكملة والصل والتهذيب بذا

الضبط، واغتروا باطلق الد فضبطوه ف بعض النسخ بالفتح. وأما الغثية فهي
عبارة الصل والتهذيب أيضا ولكن الذي ف القاموس والتكملة بالشي العجمة

بدل الثلثة.)
الت تعتري ال3نسان، وهو الذي يقال له بالفارسية تاسا. قال ابن بري:

الف%ش\وة� ق�ف�ة يكون فيها ط1يب الرأ%ة؛ قال أ%بو ال4سود الع1ج\لي:
لا ف%ش\وةD ف1يها م.لب¬ وز,ئ}ب.ق¬،
إ,ذا ع.ز.ب¬ أ%س\ر.ى إ,ليها ت.ط%ي_با

@فصي: ف%صى الشيء4 من الشيء ف%ص\ياv: ف%ص.له. وف%ص\ية� ما بي ال%ر�
،Dص\ية�والبد: س.ك}تة بينهما من ذلك. ويقال منه: ليلة� ف�ض\ية{ وليلةD ف

 Dص\ية�مضاف وغي مضاف. ابن ب'ز'ر\ج: اليوم' ف
(* قوله « فصية» ضبط ف الصل

بالضم كما ترى وف الكم أيضاv، وضبط ف القاموس بالفتح.)
واليوم' يوم' ف�ص\ية{، ول يكون ف�ص\ية صفة، ويقال: يوم¬ م'ف}ص� صفة،

قال: والط�ل}قة ت.ج\ري م.ج\رى الف�ص\ية وتكون وصفاv لليلة كما تقول يوم¬
ط%ل}ق¬. وأ%ف}صى الر�: خرج، ول يقال ف البد.

وقال ابن ال4عراب: أ%ف}صى عنك. الشتاء وسقط عنك الر�. قال أ%بو
اليثم: ومن أ%مثالم ف الرجل يكون ف غم� فيخرج منه قولم: أ%ف}صى علينا

الشتاء. أ%بو عمرو بن العلء: كانت العرب تقول اتقوا الف%ص\ية، وهو خروج من
برد إ,ل حر� ومن حر إ,ل برد. وقال الليث: كل شيء لزق فخل�صته قلت هذا قد

ان\ف%صى. وأ%ف}صى الطر: أ%ق}ل%ع. وت.ف%ص_ى اللحم' عن العظم وان\ف%صى:
انفسخ. وف%صى اللحم عن العظم وف%ص_ي\ت'ه منه ت.ف}ص1ية إ,ذا خل�صته منه،

واللحم ال�تهر�ي ين\ف%صي عن العظم، وال3نسان ين\ف%صي من البلية.
وتف%ص_ى ال3نسان� إ,ذا تل�ص من الضيق والبلية. وتفص_ى من الشيء: تلص،
والسم الف%ص\ية، بالتسكي. وف حديث ق%يلة بنت م.خ\رمة: أ%ن ج'و.ي\رية من



بنات أ�ختها ح'د.ي\باء قالت، حي ان\ت.ف%ج.ت ال4رنب وها ت.سيان1:
الف%ص\ي.ة، وال ل يزال ك%عبك1 عالياv؛ قال أ%بو عبيد: تفاءلت بانتفاج

ال4رنب فأ%رادت بالف%ص\ية أ%نا خرجت من الضيق إل السعة؛ ومن هذا حديث آخر عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه ذكر القرآن فقال: هو أ%شد تف%ص>ياv من

قلوب الرجال من الن_ع.م من ع'قل1ها أ%ي أ%شد� ت.ف%ل©تاv وخروجاv. وأ%صل
الت_فص>ي: أ%ن يكون الشيء ف مضيق ث يرج إ,ل غيه. ابن ال4عراب:

أ%ف}صى إ,ذا تلص من خي أ%و شر. قال الوهري: أ%صل الف%ص\ية الشيء تكون
فيه ث ترج منه، فكأ%نا أ%رادت أ%نا كانت ف ضيق وشدة من قبل عم� بناتا،

فخرجت منه إ,ل السعة والرخاء، وإ,نا تفاء4لت بانتفاج ال4رنب. ويقال:
ما كدت أ%ت.ف%ص_ى من فلن أ%ي ما كدت أ%تلص منه. وت.ف%ص_ي\ت' من الديون

إ,ذا خرجت منها وتلصت. وتف%ص_يت من ال4مر ت.ف%ص>ياv إ,ذا خرجت منه
وتلصت. والف%صى: حب الزبيب، واحدته ف%صاة؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة:

ف%صÝى من ف%صى الع'ن\ج'د
قال ابن سيده: هذا جيع ما أ%نشده من هذا البيت. وأ%ف}صى: اسم رجل.

التهذيب: أ%ف}صى اسم أ%ب ث%ق1يف واسم أ%ب عبد القيس. قال الوهري: ها
أ%ف}ص.يان أ%ف}صى بن د'ع\مي بن ج.ديلة بن أ%سد بن ربيعة،وأ%ف}صى بن عبد القيس

بن أ%فصى بن دعمي بن جديلة ابن أ%سد بن ربيعة. وبنو ف�ص.ي_ة: بطن.
vض'و�ا�@فضا: الف%ضاء�: الكان الواسع من ال4رض، والفعل ف%ضا ي.ف}ض'و ف

vكذا بالصل وعبارة ابن سيده يفضو فضاء وفضو�ا «vقوله «يفضو فضو�ا *)
وكذا ف القاموس فالفضاء مشترك بي الدث والكان) فهو فاض�؛ قال رؤبة:

أ%ف}ر.خ. ف%ي\ض' ب.ي\ض1ها ال�ن\قاض,،
ع.نك�م، ك1راماv بال%قام الفاضي

وقد ف%ضا الكان وأ%ف}ضى إ,ذا اتسع. وأ%ف}ضى فلن إ,ل فلن أ%ي و.ص.ل
إ,ليه، وأصله أ%نه صار ف ف�ر\ج.ته وف%ضائه وح.ي>زه؛ قال ثعلب بن عبيد يصف

:vنل
ش.ت.ت\ كث�ة% ال4و\بار, ل الق�ر_ تت_قي،

ول الذYئ}ب ت.خ\شى، وهي بالب.لد1 ال�ف}ضي
أ%ي الع.راء الذي ل شيء فيه، وأ%ف}ضى إ,ليه ال4م\ر' كذلك. وأ%ف}ضى

الرجل: دخل على أ%هله. وأ%ف}ضى إ,ل الرأ%ة: غ%ش1يها، وقال بعضهم: إ,ذا خل
با فقد أ%ف}ضى، غ%ش1ي. أ%و ل ي.غ\ش.، وال3فضاء ف القيقة النتهاء؛



ومنه قوله تعال: وكيف تأ}خ'ذونه وقد أ%فضى بعض'كم إ,ل بعض؛ أ%ي ان\ت.هى
وأ%وى، عد_اه بإ,ل ل4ن فيه معن وص.ل، كقوله تعال: أ�حل9 لكم ليلة

الص>يام الر_ف%ث� إ,ل نسائكم. وم.ر.ة م'ف}ضاة: مموعة ال%س\ل%كي. وأ%فضى
vواحدا vالرأ%ة% فهي م'فضاة إ,ذا جام.عها فجعل% م.س\ل%ك%ي\ها م.س\ل%كا

كأ%فاضها، وهي ال�ف}ضاة من النساء. الوهري: أ%فضى الرجل� إ,ل امرأ%ته
باش.رها وجامعها. وال�فضاة�: الش_ري'. وأ%لقى ث%وبه ف%ضاv: ل ي'ودع\ه.

وف حديث د'عائه للنابغة: ل ي'ف}ضي ال� فاك؛ هكذا جاء ف رواية، ومعناه
أ%ن ل يعله ف%ضاء ل سن_ فيه. والف%ضاء: الال الفارغ الواسع من

ال4رض.
وف حديث معاذ ف عذاب القب: ضربه ب,مر\ضافة{ وس.ط رأ}سه حت ي'ف}ض1ي.

كل© شيء منه أ%ي يصي ف%ضاء. والف%ضاء: الساحة� وما اتسع من ال4رض. يقال:
أ%فضيت إ,ذا خرجت إ,ل الفضاء. وأ%ف}ض.يت إ,ل فلن بسر�ي. الفراء: العرب

تقول ل ي'ف}ض, ال� فاك من أ%ف}ض.ي\ت. قال: وال3فضاء أ%ن ت.سقط ثناياه
من فوق ومن تت وكل أ%ضراسه؛ حكاه شر عنه؛ قال أ%بو منصور: ومن هذا

إ,ف}ضاء الرأ%ة إ,ذا انقطع ال1تار الذي بي مسلكيها؛ وقال أ%بو اليثم ف
قول زهي:

وم.ن\ يوف1 ل يذمم، وم.ن\ ي'ف}ض, ق%ل}به
إ,ل م'ط}م.ئ1ن> الب,ر> ل ي.ت.ج.م\ج.م,

أ%ي م.ن ي.صر قلب'ه إ,ل ف%ضاء من الب ليس دونه ستر ل ي.شتبه أ%مره
عليه فيتج.مجم أ%ي يترد�د فيه.

والف%ضى، مقصور: الشيء الختلط، تقول: طعام ف%ضÝى أ%ي ف%و\ضى متلط.
شر: الف%ضاء ما استوى من ال4رض واتسع، قال: والصحراء ف%ضاء. قال أ%بو بكر:

Dالف1ضاء، مدود، كال1ساء وهو ما يري على وجه ال4رض، واحدته ف%ض1ي_ة
(* قوله «واحدته فضية» هذا ضبط التكملة، وف الصل فتحة على الياء

فمقتضاه أنه من باب فعلة وفعال.) ؛ قال الفرزدق:
فص.ب_ح\ن ق%ب\ل% الوار,دات1 من الق%طا،

بب.ط}حاء3 ذ1ي قار�، ف1ضاءé م'ف%ج_را
والف%ض\ية�: الاء ال�س\ت.ن\ق1ع، والمع ف1ضاء، مدود؛ عن كراع؛ فأ%ما

قول عدي بن الر_قاع:
فأ%و\ر.دها، ل%م_ا ان\ج.لى الليل� أ%و\ د.نا،



ف1ضÝى ك�ن_ للج'ون1 ال%وائ1م م.ش\ر.با
قال ابن سيده: يروى ف%ضÝى وف1ضÝى، فمن رواه ف%ضÝى جعله من باب ح.ل}قة{

وح.ل%ق� ون.ش\فة{ ون.ش.ف{، ومن رواه ف1ضÝى جعله ك%ب.د\ر.ة{ وب,د.ر�.
والف%ضا: جان,ب 

(* قوله « والفضا جانب إل» كذا بالصل، ولعله الضفا
بتقدي الضاد إذ هو الذي بعن الانب وبدليل قوله: ويقال ف تثنيته ضفوان،

وبعد هذا فايراده هنا سهو كما ل يفى) الوضع وغيه، يكتب بال4لف، ويقال
ف تثنيته ض.ف%وان1؛ قال زهي:

ق%ف}راv ب,م'ن\د.ف1ع الن_حائ1ت1 م1ن\
ض.ف%و.ي\ أ�لت1 الض�ال, والس>د\ر,

النحائت: آبار معروفة. ومكان فاض� وم'ف}ض� أ%ي واسع. وأ%رض ف%ضاء
وب.راز¬، والفاض1ي: البار,ز'؛ قال أ%بو النجم يصف فرسه:

أ%م�ا إ,ذا أ%م\س.ى ف%م'ف}ض� م.ن\ز,ل�ه،
ن.ج\ع.ل�ه ف م.ر\ب.ط{ ،ن.ج\ع.ل�ه

م'ف}ض�: واسع. وال�ف}ض.ى: ال�ت_س.ع؛ وقال رؤبة:
خ.و\قاء م'ف}ضاها إ,ل م'ن\خاق,
:vأ%ي م'ت_س.ع'ها؛ وقال أ%يضا

جاو.ز\ته بالق%و\م حت أ%ف}ض.ى
ب1م، وأ%م\ضى. س.ف%ر¬ ما أ%م\ض.ى

(* قوله« ما أمضى» كذا ف الصل، والذي ف نسخة التهذيب: ما أفضى.)
قال: أ%ف}ض.ى بلغ بم مكاناv واسعاv أ%ف}ض.ى بم إ,ليه حت انقطع ذلك
الطريق إ,ل شيء يعرفونه. ويقال: قد أ%ف}ض.ي\نا إ,ل الف%ضاء، وجعه

أ%ف}ض1ية. ويقال: تركت ال4مر ف%ضاv أ%ي تركته غي. م'ح\ك%م. وقال أ%بو مالك:
يقال ما بقي ف ك1نانته إ,ل� سهم ف%ضاv؛ ف%ضاv أ%ي واحد. وقال أ%بو عمرو:

سهم ف%ضاv إ,ذا كان م'ف}رداv ليس ف الك1نابة غيه. ويقال: ب.ق1يت من
،vأ%ي بقيت وحدي، ولذلك قيل لل4مر الضعيف غي الكم ف%ضا vأ%ق}ران ف%ضا

مقصور. وأ%ف}ض.ى بيده إ,ل ال4رض إ,ذا م.س_ها بباطن راحته ف س'جوده.
والف%ضا: حب الز_بيب. وتر ف%ضاv: منثور متلط، وقال اللحيان: هو الختلط

بالزبيب؛ وأ%نشد:
ف%ق�ل}ت' ل%ا: يا خالت ل%ك1 ناق%ت،



وتر¬ ف%ضاv، ف ع.ي\ب.ت، وز.بيب'
أ%ي منثور، ورواه بعض التأ%خرين: يا ع.م_ت. وأ%مر'هم بينهم ف%ضاv أ%ي

سواء. وم.تاع'هم بينهم ف%و\ض.ى ف%ضاv أ%ي متلط مشترك. غيه: وأ%مرهم
ف%و\ض.ى وف%ضاv أ%ي سواء بينهم؛ وأ%نشد للم'ع.ذYل الب.ك}ري>:

ط%عام'ه'م' ف%و\ض.ى ف%ضاv ف ر,حال1هم،
ول ي'ح\س3ن'ون الش_ر_ إ,ل� ت.ناد1يا

ويقال: الناس' ف%و\ض.ى إ,ذا كانوا ل أ%مي. عليهم ول م.ن\ يمعهم.
وأ%مر'ه'م ف%ضاv بينهم أ%ي ل أ%مي عليهم. وأ%ف}ض.ى إ,ذا اف}ت.ق%ر..

@فطا: ف%ط%ا الشيء4 ي.ف}ط�وه ف%ط}واv: ضربه بيده وش.د.خ.ه، وف%ط%و\ت'
الرأ%ة%: أ%ن\ك%ح\تها. وف%ط%ا الرأ%ة ف%ط}واv: نك%حها.

@فظا: الف%ظ%ى، مقصور 
(* قوله« الفظى مقصور يكتب بالياء» ث قوله «

والتثنية فظوان» هذه عبارة التهذيب): ماء الر_ح1م، يكتب بالياء؛ قال
الشاعر:ت.س.ر\ب.ل% ح'س\ن. ي'وس'ف ف ف%ظاه'،

وأ�ل}ب,س. تاج.ه ط1ف}لv ص.غ1يا
حكاه كراع، والتثنية فظوان، وقيل: أ%صله الف%ظ© فقلبت الظاء ياء، وهو
ماء الكرش؛ قال ابن سيده: وقضينا بأ%ن أ%لفه منقلبة عن ياء ل4نا مهولة

النقلب وهي ف موضع اللم، وإ,ذا كانت ف موضع اللم فانقلبا عن الياء
أ%كثر منه عن الواو.

vوف%عا فلن شيئا .�@فعا: قال ال4زهري: ال4ف}عاء الر_وائح' الطي>بة
إ,ذا ف%ت_ت.ه. وقال شر ف كتاب الي�ات: ال4ف}ع.ى من ال%ي�ات1 الت ل

ت.ب\ر.ح'، إ,نا هي م'ت.ر.ح>ية، وت.ر.ح>يها اس\ت1دار.ت'ها على نفسها
وت%و>يها؛ قال أ%بو النجم:

ز'ر\ق, الع'يون1 م'ت.ل%و>يات1،
ح.و\ل% أ%فاع� م'ت.ح.و>يات1

vوقال بعضهم: ال4ف}ع.ى حي�ة ع.ر,يضة على ال4رض إ,ذا مش.ت م'ت.ث%ن>ي.ة
،vبث1نيي أ%و ثلثة تشي بأ%ث}نائها تلك خ.ش\ناء ي.ج\ر'ش' بعض'ها بعضا

وال%ر\ش' ال%كe والد_ل}ك. وسئل أ%عراب من بن تيم عن ال%ر\ش فقال:
هو العد\و الب.ط1يء. قال: ور.أ}س' ال4ف}ع.ى عريض كأ%نه ف%ل}كة ولا

ق%ر\نان1. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: أ%نه سئل عن ق%ت\ل ال�ح\ر,م



الي�ات1 فقال ل بأ}س بقتله ال4ف}ع.و\ ول بأ}س بقتل ال1د.و\، فقلت
ال4لف فيهما واواv ف لغته، أ%راد ال4فع.ى وهي لغة أ%هل الجاز، قال ابن

ال4ثي: ومنهم من ي.قلب ال4لف ياء ف الوقف، وبعضهم يشد>د الواو والياء،
وهزتا زائدة. وقال الليث: ال4فعى ل تنفع منها ر'ق}ية ول ت1ر\ياق¬،

وهي ح.ي_ة ر.ق}شاء دقيقة الع'نق عريضة� الرأ}س، زاد ابن سيده: وربا كانت
ذات ق%ر\ن.ي، تكون وصفاv واساv، والسم أ%كثر، والمع أ%فاع�.

وال�ف}ع'وان�، بالضم: ذكر ال4فاعي، والمع كالمع. وف حديث ابن الزبي: أ%نه
قال لعاوية ل ت'ط}ر,ق\ إ,طراق. ال�ف}عوان؛ هو بالضم ذكر ال4فاع1ي.

وأ%رض م.ف}عاةD: كثية ال4فاعي. الوهري: ال4ف}عى حية، وهي أ%ف}ع.ل�، تقول
هذه أ%ف}عÝى بالتنوين؛ قال ال4زهري: وهو من الف1ع\ل أ%فع.ل وأ%ر\وÝى

مثل أ%ف}عÝى ف ال3عراب، ومثلها أ%ر\طvى مثل أ%رطاة. 
(* قوله« مثل ارطاة»

كذا بالصل.)
وت.ف%ع_ى الرجل: صار كال4ف}ع.ى ف الشر؛ قال ابن بري: ومنه قول

الشاعر:ر.أ%ت\ه على ف%و\ت الش_باب,، وأ%ن_ه
ت.ف%ع_ى لا إ,خ\وان'ها ون.ص1ي'ها

وأ%ف}ع.ى الرجل إ,ذا صار ذا شر� بعد خي.
والفاعي: الغ.ض\بان ال�ز\ب,د'.

أ%بو زيد ف س1مات ال3بل: منها ال�ف%ع_اة� الت س1م.تها كال4فعى،
وقيل هي الس>مة ن.ف}س'ها، قال: وال�ث%ف�اة كال4ثاف، وقال غيه: جل

م'ف%ع_ى إ,ذا و'س1م هذه، وقد ف%ع_ي\ت'ه أ%نا.
وأ�فاع1ي.ة�: م.كان؛ وقول رجل من بن كلب:

ه.ل} ت.ع\ر,ف' الد_ار ب,ذ1ي الب.نات1
إ,ل الب'ر.ي\قات1 إ,ل ال4ف}عاة1،
أ%ي_ام. س'ع\د.ى وهي كال%هاة1

أ%دخل الاء ف ال4ف}عى ل4نه ذه.ب با إ,ل ال%ض\بة.
وال4ف}ع.ى: ه.ض\ب.ة ف بلد بن ك1لب.

@فغا: الف%غ\و والف%غ\و.ة والفاغ1ية�: الرائحة الطيبة؛ ال4خية عن ثعلب.
والف%غ\وة: الزهرة. والف%غ\و والفاغ1ي.ة�: و.ر\د' كل ما كان من الشجر له

ريح طيبة ل تكون لغي ذلك. وأ%فغى النبات أ%ي خرجت فاغيته. وأ%ف}غ.ت1



الشجرة إ,ذا أ%خرجت فاغ1ي.تها، وقيل: الف%غ\و والفاغ1ية� نور ال1ناء
خاصة، وهي طيبة الريح ت.خ\رج أ%مثال العناقيد وينفح فيها ن.و\ر ص1غار

فت'ج\ت.ن.ى وي'ر.ب_ب با الدeهن. وف حديث أ%نس، رضي ال عنه: كان رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، ت'ع\جبه الفاغية�. ود'ه\ن¬ م.ف}غ'و¬: م'ط%ي>ب با.

وف%غ.ا الش.ج.ر' ف%غ\وÝا وأ%ف}غى: تف%ت_ح ن.و\ر'ه قبل أ%ن ي'ث}م1ر.
ويقال: وجدت منه ف%غ\وةv طيبة وف%غ\مة. وف الديث: س.ي>د' ر.ي\حان1 أهل,

النة1 الفاغ1ية�؛ قال ال4صمعي: الفاغ1ية� ن.و\ر' ال1ن_اء، وقيل: نور
الريان، وقيل: ن.و\ر كل نبت من أ%نوار الصحراء الت ل تزرع، وقيل: فاغية

كل نبت نوره. وكل© ن.و\ر� فاغ1يةD؛ وأ%نشد ابن بري ل4و\س ابن ح.جر:
ل زال% ر.ي\حانD وف%غ\و¬ ناض1ر¬

ي.ج\ري ع.ل%ي\ك. ب,م'س\ب,ل� ه.ط�ال,
قال: وقال العريان:

Dل}ت' له: جاد.ت\ ع.ل%ي\ك. سحابة�ف%ق
ب,ن.و\ء� ي'ن.د>ي كل� ف%غ\و� ور.ي\حان1

وسئل السن عن الس_ل%ف ف الزعفران فقال: إ,ذا ف%غا، يريد إ,ذا ن.و_ر،
،vف%غ\وا �قال: ويوز أ%ن يريد إ,ذا انتشرت رائحته، من ف%غ.ت1 الرائحة

والعروف ف خروج الن_و\ر من النبات أ%ف}غى ل ف%غا. الفراء: هو الف%غ\و'
والفاغ1ية� لن.و\ر, ال1ناء. ابن ال4عراب: الفاغ1ية� أ%ح\س.ن'

الر_ياح1ي, وأ%طي.ب'ها رائحة. شر: الف%غ\و' ن.و\ر، والف%غ\و' رائحة طيبة؛ قال
ال4سود بن يعفر:

س'لفة الد_نY م.ر\ف�وعاv ن.صائ1ب'ه،
م'ق%ل�د. الف%غ\و, والر_ي\حان1 م.ل}ث�وما

والف%غى، مقصور: الب'س\ر الفاسد ال�غ\ب.رe؛ قال ق%ي\س' بن ال%ط1يم:
أ%ك�ن\ت'م ت.ح\س.بون% ق1تال% ق%و\مي،

كأ%ك}ل1ك�م الف%غايا وال%ب,يدا؟
وقال ابن سيده ف موضع آخر 

(* قوله« ف موضع آخر» أي ف باب الياء والؤلف
ل يفرد الواوي من اليائي كما صنع ابن سيده وتبعه الد لكنه قصر هنا.) :

الف%غى فساد' الب'سر. والف%غى، مقصور: التمر الذي ي.غ\ل�ظ ويصي فيه مثل
أ%جنحة ال%راد كالغ.فى. قال الليث: الف%غى ضرب من التمر؛ قال ال4زهري:



هذا خطأD. والف%غى: داء# يقع على الب'سر مثل الغبار،ويقال: ما الذي
أ%ف}غاك. أ%ي أ%غ}ض.ب.ك وأ%و\ر.مك؛ وأ%نشد ابن السكيت:

وصار. أ%مثال% الف%غى ض.رائ1ري
وقد أ%ف}غ.ت النخلة. غيه: ال3غ}فاء ف الرeطب مثل ال3ف}غاء سواء.

والف%غى: ما ي.خرج من الطعام في'رمى به كالغ.فى. أ%بو العباس: الفغى الرديء
من كل شيء من الناس والأ}كول والشروب والركوب؛ وأ%نشد:

إ,ذا ف1ئةD ق�د>مت للق1تا
ل، ف%ر_ الف%غى وص.ل1ينا با

ابن سيده: والف%غى م.ي.لD ف الفم والع'ل}بة وال%ف}نة. والف%غى: داء؛ عن
كراع، ول ي.ح'د�ه، قال: غي أ%ن أ�راه ال%ي.ل ف الفم. وأ%خذ% بف%غ\وه

أ%ي بفمه. ورجل أ%ف}غى وامرأ%ة ف%غ\واء إ,ذا كان ف فمه م.ي.ل. وأ%ف}غى
الرجل� إ,ذا افتقر بعد غن، وأ%ف}غى إ,ذا ع.صى بعد طاعة، وأ%فغى إ,ذا

س.م'ج. بعد ح'س\ن، وأ%ف}غى إ,ذا دام على أ%كل الف%غى، وهو ال�تغ.ي>ر من
الب'سر التترب.

والف%غ\واء: اسم، وقيل: اسم رجل أ%و لقب؛ قال عنترة:
فه.ل� و.ف الف%غ\واء� ع.مر'و بن' جاب,ر�

بذ1م_ت1ه، وابن' الل�ق1يطة1 ع1ص\ي.د'
@فقا: الف%ق}و': شيء أ%بيض يرج من النفساء أ%و الناقة الاخض، وهو غلف¬

فيه ماء كثي، والذي حكاه أ%بو عبيد ف%ق\ء، بالمز، والف%ق}و': موضع.
والف%قا: ماء لم؛ عن ثعلب. وفق%و\ت' ال4ثر: كق%ف%و\ته؛ حكاه يعقوب ف

القلوب. وف�قا الن_ب\ل,، مقلوب: لغة ف ف�وق1ها؛ قال الف1ند'
الز>م�ان:ون.ب\لي وف�قاها، كـ

ـع.راق1يب, ق%طاv ط�ح\ل,
ذكره ابن سيده ف ترجة فوق. الوهري: ف�ق}وة� السهم ف�وق�ه، والمع
ف�قاv؛ ابن بري: ذكر أ%بو سعيد السياف ف كتابه أ%خبار النحويي أ%ن أ%با

عمرو بن العلء قال: أ%نشدن هذه ال4بيات ال4صمعي لرجل من اليمن ول
يسمه، قال: وساه غيه فقال هي لمرئ القيس بن عابس، وأ%نشد:

أ%يا ت.م\ل1ك'، يا ت.م\ل,
ذ%رين، وذ%ري ع.ذ}ل
ذ%ر,ين وس1لحي ث



ش'د>ي الك%ف_ بالع'ز\ل,
ون.بلي وف�قاها، كـ

ـعراقيب قطاv ط�ح\ل,
وث%وباي. ج.د1يدان،

وأ%ر\خ1ي ش'ر'ك. الن_ع\ل,
وم1ن>ي ن.ظ}رةD خ.ل}ف1ي،

وم1ن>ي ن.ظ}رةD ق%ب\لي
أ%ي أ%فهم ما حضر وغاب.

فإ,م_ا م'تe يا ت.م\ل,،
ف%م'وت ح'ر_ةv م1ث}لي

قال أ%بو عمرو: وزادن فيها المحي:
وقد أ%ش\ن.أ� للنeد\ما

ن1 بالناقة1 والر_ح\ل,
وقد أ%خ\ت.ل1س' الض_ر\بـ

ـة%، ل ي.د\مى لا ن.ص\لي
وقد أ%خ\ت.ل1س' الط�ع\ن.ـ

ـة%، ت.ن\ف1ي س.ن.ن الر_ح\ل,
(* قوله« الرحل» كذا ف الصل هنا بالاء الهملة، وتقدمت ف دفنس

باليم.)كج.ي\ب الد>ف}ن,س, الو.ر\ها
ء ريع.ت\، وه\ي. ت.س\ت.ف}لي

وقوله: تنفي س.ن.ن الرحل أ%ي يرج منها من الدم ما ينع س.ن.ن الطريق؛
وقال يزيد بن م'ف%ر>غ:

لقد ن.ز.ع. ال�غ1ية� ن.ز\ع. س.و\ء�،
وغ%ر_ق. ف الف�قا س.ه\ماv ق%ص1يا

وف حديث ال�لعنة: فأ%خذت بف%ق}و.يه، قال: كذا جاء ف بعض الروايات،
والصواب بف%ق}م.ي\ه أ%ي حنكيه، وقد تقدم.

éوف1لء vه\ر. وال%ح\ش ف%ل}وا�@فل: ف%ل الص_ب,ي_ وال
(* قوله« وفلء» كذا ضبط ف الصل، وقال ف شرح القاموس: وفلء كسحاب،

وضبط ف الكم بالكسر.) وأ%ف}له واف}تله: ع.ز.ل%ه عن الر_ضاع وفص.ل%ه.
وقد ف%ل%و\ناه عن أ�مه أ%ي ف%ط%م\ناه. وف%ل%و\ت'ه عن أ�مه واف}ت.ل%ي\ته



إ,ذا فطمته. واف}ت.ل%ي\ته: اتذته؛ قال الشاعر:
ن.ق�ود' ج,ياد.ه'ن_ ون.ف}ت.ل1يها،

ول ن.غ\ذ�و التeي'وس. ول الق1هادا
وقال ال4عشى:

م'ل}م1ع�، لع.ة1 الف�ؤاد1 إ,ل ج.حـ
ش� ف%له ع.نها، فب,ئ}س الفال

أ%ي حال% بينها وبي ولدها. ابن دريد: يقال ف%ل%و\ت الهر إ,ذا
ن.ت.ج\ته، وكان أ%صله الف1طام فكثر حت قيل للم'ن\ت.تج م'ف}ت.لvى؛ ومنه

قوله:نقود جيادهن ونفتليها
:vقال: وفله إ,ذا ر.ب_اه؛ قال الطيئة يصف رجل

س.ع1يد¬ وما ي.ف}ع.ل} س.ع1يد¬ فإ,ن_ه
ن.ج,يب¬ فله'، ف الر>باط1، ن.جيب'

يعن سعيد بن العاص، وكذلك اف}ت.ل%ي\ته؛ وقال ب.ش_ام.ة بن ح.ز\ن
الن_ه\ش.لي:

،vوليس ي.ه\ل1ك م1ن_ا سي>د أ%بدا
إ,ل� اف}ت.ل%ي\نا غ�لماv س.ي\داv ف1ينا

ابن السكيت: ف%ل%و\ت ال�هر عن أ�مه أ%ف}ل�وه واف}ت.ل%ي\ته ف%ص.ل}ت'ه
عنها وقط%عت ر.ضاعة منها. والف%ل�وe والف�ل�وe والف1ل}و': ال%حش وال�هر

إ,ذا فطم؛ قال الوهري: ل4نه ي'ف}ت.لى أ%ي ي'ف}ط%م؛ قال دكي:
كان ل%نا، و.ه\و. ف%ل�وÒ ن.ر\ب'ب'ه\،
م'ج.ع\ث%ن' ال%ل}ق, ي.طي' ز.غ%ب'ه\

قال أ%بو زيد: ف%ل�وÒ إ,ذا فتحت الفاء شددت، وإ,ذا كسرت خففت فقلت
ف1ل}و مثل ج,ر\و�؛ قال ماش1ع ابن دار,م:

ج.ر\و.ل� يا ف1ل}و. بن ال�مام,،
فأ%ين. عنك الق%ه\ر' بال�سام,؟

والف�ل�وe أ%يضاv: الهر إ,ذا بلغ السنة؛ ومنه قول الشاعر:
Dو> م'ر,ش_ة�م'س\ت.ن_ةD س.ن.ن. الف�ل

وف حديث الصدقة: كما ي'ر.ب>ي أ%حد'كم ف%ل�و_ه؛ الف%ل�و�: الهر
eو�الصغي، وقيل: هو العظيم من أ%ولد ذات الافر. وف حديث ط%ه\ف%ة: والف%ل

الض_ب,يس أ%ي الهر الع.سر الذي ل ي'ر.ض\، وقد قالوا لل�نثى ف%ل�و_ة



كما قالوا عدو� وع.د'و�ه، والمع أ%ف}لء مثل عدو� وأ%عداء، وف%لو.ى
أ%يضاv مثل خ.طايا، وأ%صله ف%عائل، وقد ذكر ف المز؛ وأ%نشد ابن بري لزهي ف

جع ف%ل�و� على أ%ف}لء:
ت.ن\ب,ذ� أ%ف}لء4ها ف كلY م.ن\ز,ل%ة{،
ت.ب\ق�ر' أ%ع\ي'ن.ها الع1ق}بان� والر_خ.م'

قال سيبويه: ل يكس>روه على ف�ع\ل� كراهية ال3خلل ول كسروه على
ف1ع\لن كراهية الكسرة قبل الواو، وإ,ن كان بينهما حاجز لن الساكن ليس باجز

حصي، وحكى الفراء ف جعه ف�ل}و¬؛ وأ%نشد:
ف�ل}و ت.ر.ى ف1يهن_ س1ر_ الع1ت\ق,،

ب.ي\ن. كماي,ي¼ وح'و¼ ب'ل}ق,
وأ%ف}ل%ت1 الفرس وال4تان: بلغ ولدها أ%ن ي'ف}ل%ى؛ وقول عدي بن زيد:

وذي ت.ناو,ير. م.م\ع'ون{ له ص.ب.ح¬،
ي.غ\ذ�و أ%واب,د. قد أ%ف}ل%ي\ن. أ%م\هارا

فسر أ%بو حنيفة أ%ف}ل%ي\ن. فقال: معناه صرن إ,ل أ%ن كب أ%ولدهن�
واستغنت عن أ�ماتن، قال: ولو أ%راد الفعل لقال ف%ل%و\ن. وفرس م'ف}ل�

وم'ف}ل1ية: ذات ف1ل}و.
وف%ل ر.أ}س.ه ي.ف}ل�وه وي.ف}ل1يه ف1لية وف%ل}ياv وف%ل�ه: ب.ح.ثه عن

القمل، وف%ل%ي\ت رأ}سه؛ قال:
قد و.عد.ت\ن أ�مe ع.م\رو أ%ن} تا
ت.م\س.ح. رأ}س1ي، وت'ف%لYين وا

ت'م.س_ح. الق%ن\فاء4 حت ت.ن\تا
أ%راد ت.ن\ت.أ% فأ%بدل المزة إ,بدالv صحيحاv؛ وهي الف1لية من ف%ل}ي

الرأ}س. والت_ف%لYي: الت_كل�ف لذلك؛ قال: إ,ذا أ%ت.ت جارات1ها
ت.ف%ل�ى،ت'ر,يك أ%ش\غ.ى ق%ل1حاv أ%ف%ل�

وف%ل%ي\ت رأ}سه من القمل وت.ف%ال هو واس\ت.ف}لى رأ}س'ه أ%ي اش\تهى أ%ن
ي'ف}ل%ى. وف حديث معاوية: قال لسعيد بن العاص د.ع\ه عنك فقد ف%ل%ي\ت'ه

ف%ل}ي. الص_ل%ع,؛ هو من ف%ل}ي الش_ع.ر وأ%خذ1 القمل منه، يعن أ%ن
ال4ص\ل%ع ل شعر له فيحتاج أ%ن ي'ف}ل%ى. التهذيب: والطا 

(* قوله« والطا» كذا
بالصل، ولعله الظى القمل، واحدته حظاة ويكون مقدماv من تأ%خي،



والصل. والنساء يقال لن الفاليات الظى والفوال. وأما الطا فمعناه عظام
القمل، وراجع التهذيب فليست هذه الادة منه عندنا.) والن>ساء يقال لن

الفال1يات' والف%وال؛ قال عمرو بن معديكرب:
vت.راه' كالث�غام ي'ع.ل© م1س\كا

يس'وء الفال1يات1، إ,ذا ف%ل%ي\ن
أ%راد ف%ل%ي\ن.ن بنوني فحذف إ,حداها استثقالv للجمع بينهما؛ قال

ال4خفش: حذفت النون ال4خية ل4ن هذه النون وقاية للفعل وليست باسم،
فأ%م�ا النون ال�ول فل يوز طرحها ل4نا السم الضمر؛ وقال أ%بو حية

النميي:
أ%بال%و\ت1 الذي ل ب'د_ أ%ن

م'لق�، ل أ%باك1، ت'خ.و>ف1ين؟
أ%راد ت'خ.و> ف1ينن فحذف، وعلى هذا قرأ% بعض القراء: ف%ب,م.

vكما قالوا ما أ%ح.س\ت' منهم أ%حدا ،vت'ب.ش>ر'ون1؛ فأ%ذهب إ,حدى النوني استثقال
vفهذا أ%جدر أ%ن يستثقل ل4نما جيعا ،vفأ%لقوا إ,حدى السيني استثقال

.vم'ر: اح\ت.ك�ت كأ%ن� ب.عضها ي.ف}لي ب.عضا�متحركان. وت.فال%ت ال
التهذيب: وإ,ذا رأ%يت ال�م'ر كأ%نا ت.تحاكe د.ف%قاv فإ,نا ت.تفال؛ قال

ذو الرمة:
،vم'ص\ط%خ1ما �ظ%ل�ت\ ت.فال%ى، وظ%ل� ال%و\ن

كأ%ن_ه عن س.رار, ال4رض, م.ح\ج'وم'
ويروى: عن ت.ناه1ي الر_و\ض,. وفل%ى رأ}سه بالسيف ف%ل}ياv: ضربه وقطعه؛

واس\ت.ف}له: تعر_ض لذلك منه. قال أ%بو عبيد: ف%ل%و\ت' رأ}سه بالسيف
وف%ل%ي\ته إ,ذا ضربت رأ}سه؛ قال الشاعر:

أ%ما ت.ران راب,ط% ال%نان1
أ%ف}ل1يه بالسيف، إ,ذا اس\تف}لن؟

ابن ال4عراب: ف%ل%ى إ,ذا قط%ع، وف%ل1ي. إ,ذا انقط%ع. وف%ل%و\ته بالسيف
ف%ل}واv وف%ل%ي\ته: ضربت به رأ}سه؛ وأ%نشد ابن بري:

ن'خاط1ب'هم بأ%لس3نة1 ال%نايا،
ون.ف}ل1ي الام. بالب,يض, الذ©كور,

وقال آخر:
أ%ف}ل1يه1 بالسيف1 إ,ذا اس\ت.ف}لن،



أ�ج,يب'ه: ل%ب_ي\ك.، إ,ذ} د.عان
وف%لت1 الدابة� ف1ل}و.ها وأ%ف}ل%ت\ه، وف%ل%ت\ أ%حسن وأ%كثر؛ وأ%نشد بيت

عدي بن زيد:
قد أ%ف}ل%ي\ن. أ%م\هارا

ابن ال4عراب: ف%ل الرجل� إ,ذا سافر، وف%ل إ,ذا عق%ل بعد جهل، وف%ل
إ,ذا قط%ع. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: ام\ر, الد_م. با كان
قاط1عاv من ل1يطة{ فال1ي.ة{ أ%ي ق%صبة وش1ق�ة قاطعة. قال: والسكي يقال لا

الفال1ية�. ومر.ى دم ن.س3يكته إ,ذا استخرجه. وفليت الش>عر إ,ذا تدبرته
واستخرجت معانيه وغريبه؛ عن ابن السكيت. وف%ل%ي\ت ال4مر إ,ذا تأ%ملت
وجوهه ونظرت إ,ل عاقبته. وف%ل%و\ت' القوم وف%ل%ي\تهم إ,ذا تللتهم. وف%له ف

ع.ق}له ف%ل}ياv: راز.ه. أ%بو زيد: يقال ف%ل%ي\ت الرجل ف عقله أ%ف}ل1يه
ف%ل}ياv إ,ذا نظرت ما ع.ق}ل�ه. والف%لة: ال%فازة. والف%لة: الق%فر من

ال4رض ل4نا ف�ل1يت عن كل خي أ%ي ف�ط1مت وع'ز,لت، وقيل: هي الت ل ماء
فيها، فأ%قلها لل3بل ر,ب\ع، وأ%قلها للحمر والغنم غ1بÒ، وأ%كثرها ما

بلغت ما ل ماء فيه، وقيل: هي الصحراء الواسعة، والمع ف%لv وف%ل%وات
وف�ل1يÒ؛ قال حيد بن ثور:

وت.أ�وي إ,ل ز'غ}ب� م.راض1ع. د'ون.ها
ف%لv، ل ت.خ.ط�اه' الر>قاب'، م.ه'وب'

ابن شيل: الف%لة الت ل ماء با ول أ%نيس.، وإن كانت م'ك}ل1ئة.
يقال: علونا ف%لة من ال4رض، ويقال: الف%لة الستوية الت ليس فيها شيء.
وأ%ف}لى القوم' إ,ذا صاروا إ,ل فلة. قال الزهري: وسعت العرب تقول نزل

بنو فلن على ماء كذا وهم ي.ف}ت.لون الف%لة من ناحية كذا أ%ي ي.رع.و\ن
كل4 البلد وي.ر,دون الاء من تلك الهة، واف}ت1لؤها ر.ع\يها وط%ل%ب' ما

فيها من ل�م.ع الك%ل، كما ي'ف}لى الرأ}س'، وجع الف%ل ف�ل1يÒ، على
ف�عول، مثل ع.صاv وع'ص1ي¼؛ وأ%نشد أ%بو زيد:

،eل1ي�م.و\ص'ولة و.ص\لv با الف
eث الق1ي eث الق1ي eأ%لق1ي

وأ%ما قول الرث بن ح1لYزة:
م1ث}ل�ها ي'خ'ر,ج' الن_ص1يحة% للق%و\

م,، ف%لةD م1ن دونا أ%ف}لء



قال ابن سيده: ليس أ%ف}لء جع ف%لة ل4ن ف%ع.لة ل يك%س_ر على
أ%ف}عال، إ,نا أ%فلء جع ف%لv الذي هو جع ف%لة{. وأ%ف}لينا: ص1ر\نا إ,ل

الف%لة:
وفالية� ال4فاعي: خ'ن\ف�ساء ر.ق}طاء ضخمة تكون عند ال1حر.ة وهي سيدة
النافس، وقيل: فالية� ال4فاعي دوابe تكون عند جحرة الض>باب، فإ,ذا

خرجت تلك علم أ%ن الض_ب� خارج ل م.حالة فيقال: أ%تتكم فالية ال4فاعي،
جع¬، على أ%نه قد يب ف مثل هذا عن المع بالواحد؛ قال ابن ال4عراب:
العرب تقول أ%تتكم فالية ال4فاعي؛ يضرب مثلv ل4ول الشر ي'نتظر، وجعها

الف%وال، وهي ه.ناةD كال%ناف1س ر'ق}طD تأ}لف العقارب واليات، فإ,ذا
رؤيت ف الحرة علم أ%ن وراءها العقارب واليات.

@فن: الف%ناء: ن.ق1يض البقاء، والفعل ف%ن ي.ف}ن.ى نادر؛ عن كراع، ف%ناء
فهو فان{، وقيل: هي لغة بلحرث ابن كعب؛ وقال ف ترجة قرع:

فلما ف%ن ما ف الكنائن، ضار.ب'وا
إل الق�ر\ع, من ج,ل}د1 ال1جان1 ال�ج.و_ب,

أ%ي ضربوا بأ%يديهم إ,ل الت>ر.سة1 لا ف%ن,يت سهامهم. قال: وف%ن
بعن ف%ن,ي. ف لغات طي�ء، وأ%ف}ناه هو. وت.فان القوم' قتلv: أ%فن بعضهم

بعضاv، وتفانوا أ%ي أ%فن بعضهم بعضاv ف الرب. وف%ن,ي. ي.ف}ن ف%ناء:
ه.ر,م. وأ%شرف على الوت ه.ر.ماv، وبذلك فسر أ%بو عبيد حديث عمر، رضي ال

عنه، أ%نه قال: ح.ج_ةv ههنا ث اح\د1ج\ ههنا حت ت.ف}ن يعن الغزو؛
قال لبيد يصف النسان وف%ناءه:

ح.بائ1ل�ه م.ب\ثوثةD بس.ب,يل1ه،
�وي.ف}ن إ,ذا ما أ%خ\ط%أ%ت\ه ال%بائل

يقول: إ,ذا أ%خطأ%ه الوت فإ,نه يفن أ%ي ي.ه\ر.م' فيموت ل بد_ منه
إ,ذا أ%خطأ%ته الن,ي_ة� وأ%سبابا ف ش.ب,يب.ته وق�و_ته. ويقال للشيخ

الكبي: فان{.
وف حديث معاوية: لو كنت' من أ%هل الباد1ية1 بعت الفان,ية% واشتريت

�النام1ية%؛ الفان,ية�: ال�س3ن_ة من ال3بل وغيها، والنام1ية�: الف%ت1ي_ة
الشاب_ة الت هي ف نو� وزيادة.

والف1ناء: س.عةD أ%مام. الدار، يعن بالسعة السم ل الصدر، والمع
أ%ف}ن,يةD، وتبدل الثاء من الفاء وهو مذكور ف موضعه؛ وقال ابن جن: ها



أ%صلن وليس أ%حدها بدلv من صاحبه ل4ن الف1ناء من ف%ن,ي. ي.ف}ن، وذلك
أ%ن الدار هنا ت.ف}ن ل4نك إ,ذا تناهيت إ,ل أ%قصى حدودها ف%ن,ي.ت\، وأ%ما

ث1ناؤها فمن ث%ن ي.ث}ن ل4نا هناك أ%يضاv تنثن عن النبساط ليء
آخرها واس\ت1ق}صاء حدودها؛ قال ابن سيده: وهزتا بدل من ياء ل4ن إ,بدال

المز من الياء إ,ذا كانت لماv أ%كثر من إ,بدالا من الواو، وإن كان بعض
البغداديي قد قال: يوز أ%ن يكون أ%لفه واواv لقولم شجرة ف%ن\واء أ%ي

واس1عة ف1ناء الظل، قال: وهذا القول ليس بقوي ل4نا ل نسمع أ%حداv يقول
إ,ن الف%ن\واء من الف1ناء، إنا قالوا إ,نا ذات ال4فنان أ%و الطويلة
ال4فنان. وال4ف}ن,ية: الس_احات على أ%بواب الدور؛ وأ%نشد:

ل ي'ج\ت.ب ب,فناء ب.ي\ت1ك مث}لهم
وفناء الدار: ما ام\تد_ من جوانبها.

ابن ال4عراب: با أ%عناء من الناس وأ%ف}ناء أ%ي أ%خ\لط، الواحد
ع1ن\و¬ وف1ن\و¬. ورجل من أ%ف}ناء القبائل أ%ي ل ي'درى من أ%ي� قبيلة هو،

وقيل: إ,نا يقال قوم من أ%فناء القبائل، ول يقال رجل، وليس لل4ف}ناء واحد.
قالت أ�م اليثم: يقال هؤلء من أ%فناء الناس ول يقال ف الواحد رجل من

أ%فناء الناس، وتفسيه قوم ن'ز_اع¬ من ههنا وههنا. والوهري: يقال هو
من أ%فناء الناس إ,ذا ل ي'علم من هو. قال ابن بري: قال ابن جن واحد
أ%فناء الناس ف%ناv ولمه واو، لقولم شجرة ف%ن\واء إ,ذا اتسعت وانتشرت

أ%غصانا، قال: وكذلك أ%فناء الناس انتشارهم وتشعبهم. وف الديث: رجل من
أ%فناء الناس أ%ي ل ي'علم من هو، الواحد ف1ن\و¬، وقيل: هو من الف1ناء وهو

ال�ت_س.ع' أ%مام الدار، ويمع الف1ناء على أ%ف}نية. وال�فاناة:
ال�داراة. وأ%ف}ن الرجل� إ,ذا ص.ح1ب أ%فناء الناس. وفان.ي\ت الرجل: دار.ي\ته

وس.ك�ن\ته؛ قال الكميت يذكر هوماv اعترته:
ت'ق1يم'ه تارةv وت'ق}ع1د'ه،

كما ي'فان الش_م'وس. قائ1د'ها
قال أ1بو تراب: سعت أ%با السميدع يقول بنو فلن ما ي'عان'ون مالم ول

ي'فان'ونه أ%ي ما يقومون عليه ول ي'ص\ل1حونه. والف%نا، مقصور، الواحدة
ف%ناة: عنب الث�علب، ويقال: نبت آخر؛ قال زهي:

كأ%ن9 ف�تات. الع1ه\ن,، ف كلY م.ن\ز,ل�
ن.ز.ل}ن.، به ح.بe الف%نا ل ي'ح.ط�م,



وقيل: هو شجر ذو حب أ%حر ما ل ي'كس_ر، يتخذ منه قراريط يوزن با كل
حبة قياط، وقيل: يتخذ منه الق%لئد، وقيل: هي حشيشة تنبت ف الغ.ل}ظ

ترتفع على ال4رض ق1يس. ال3ص\بع وأ%قل ي.رعاها الال�، وأ%لفها ياء ل4نا
لم؛ وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده قول الراجز:

ص'ل}ب' الع.صا بالض_ر\ب, قد د.م_اها،
يقول�: ل%ي\ت. ال قد أ%ف}ناها

(* قوله« صلب العصا» ف التكملة: ضخم العصا.)
قال يصف راعي غنم وقال فيه معنيان: أ%حدها أ%نه جعل عصاه ص'لبة ل4نه

يتاج إ,ل تقويها ود.عا عليها فقال ليت ال4 قد أ%هلكها ودم_اها أ%ي
سي_ل% د.مها بالضرب ل1لف1ها عليه، والوجه الثان ف قوله ص'ل}ب' العصا
أ%ي ل توجه إ,ل ضربا فعصاه باقية، وقوله: بالضرب قد دم_اها أ%ي

كساها الس>م.ن كأ%نه دم_مها بالشحم ل4نه ي'ر.ع>يها كل ضرب من النبات،
وأ%ما قوله ليت ال4 قد أ%فناها أ%ي أ%نبت لا الف%نا، وهو عنب الذئب، حت

تغزر وت.س\م.ن.
Dفإ,ذا يبس فهو ال%ماط، واحدتا أ%فان,ية ،vوال4فان: نبت ما دام رطبا
مثال ثانية، ويقال أ%يضاv: هو عنب الثعلب. وف حديث الق1يامة:

في.ن\ب'ت'ون كما ي.ن\ب'ت الف%نا؛ هو عنب الثعلب. وقيل: شجرته وهي سريعة النبات
والنمو�؛ قال ابن بري شاهد ال4فان النبت قول النابغة:

ش.ر.ى أ%س\تاه1ه,ن_ من ال4فان
وقال آخر:

ف%ت1يلن1 ل ي.ب\ك1ي ال%خاض' عليها،
إ,ذا ش.ب,عا م1ن\ ق%ر\م.ل� وأ%فان

(* قوله« فتيلن» كذا بالصل، ولعله مصغر مثن الفتل. ففي القاموس:
الفتل ما ل ينبسط من النبات، أو شبه الشاعر النبت القي بالفتيل الذي يفتل

بالصبعي. وعلى كل الحتمالي الفان فحق شبعا شبعت ومقتضى أن واحد
الفان كثمانية أن تكون الفان مكسورة، وضبطت ف القاموس هنا بالكسر

ووزنه الد ف أفن بسكارى.)
وقال آخر:

ي'ق%لYص\ن عن ز'غ}ب� ص1غار� كأ%ن_ها،
إ,ذا د.ر.ج.ت\ ت.حت. الظYلل,، أ%فان



وقال ضباب بن و.ق}دان الس_د'وس1ي:
كأ%ن� ال4فان.ي ش.ي\ب¬ لا،

إ,ذا الت.ف_ تت. ع.ناص1ي الو.ب\ر\
قال ابن بري: وذكر ابن ال4عراب أن هذا البيت لضباب بن واقد

الط�ه.و,ي، قال: وال4فان شجر بيض، واحدته أ%فان,يةD، وإ,ذا كان أ%فانية مثل
ثانية على ما ذكر الوهري فصوابه أ%ن يذكر ف فصل أ%فن، ل4ن الياء زائدة

والمزة أ%صل.
والف%ناة: البق%رة، والمع ف%ن.وات؛ وأ%نشد ابن بري قول الشاعر:

vوف%ناة ت.ب\غ1ي، ب.ر\بة%، ط1ف}ل
�م1ن ذ%ب,يح� ق%ف�ى عليه ال%بال

وشع.ر أ%ف}ن.ى: ف معن ف%ي\نان، قال: وليس من لفظة. وامرأ%ة ف%ن\واء:
أ%ث1يثة الشع.ر منه؛ روى ذلك ابن ال4عراب، قال: وأ%ما جهور أ%هل اللغة

فقالوا امرأ%ة ف%ن\واء أ%ي لش.ع.رها ف�ن'ون كأ%ف}نان الش>ع\ر، وكذلك
شجرة ف%ن\واء إ,نا هي ذات ال4ف}نان، بالواو. وروي عن ابن ال4عراب:
امرأ%ة ف%ن\واء وف%ن\ياء. وشع.ر أ%ف}ن.ى وف%ي\نانD أ%ي كثي. التهذيب: والفنوة

الرأ%ة العربية؛ وف ترجة قنا قال ق%ي\س بن الع.ي\زار ال�ذ%ل:
با هي م.ق}ناةD، أ%ن,يق¬ ن.بات'ها،

م1ر.بÒ، ف%ت.ه\واها ال%خاض' الن_واز,ع'
قال: م.ق}ناةD أ%ي م'واف1قة لكل م.ن ن.ز.لا من قوله م'قاناة1 البياض

Dبص'ف}ر.ة{ أ%ي يوافق بياض'ها صفرتا، قال ال4صمعي: ولغة هذيل م.ف}ناة
بالفاء3، وال أ%علم.

.vراه مقلوبا�@فها: فها فؤاد'ه: كهفا، قال: ول يسمع له بصدر فأ
ال4زهري: ال4ف}هاء الب'ل}ه من الناس. ويقال: ف%ها إ,ذا ف%ص'ح بعد

عجمة.
@فوا: الف�و�ة�: ع'روق نبات يستخرج من ال4رض ي'صبغ با، وف التهذيب:

يصبغ با الثياب، يقال لا بالفارسية ر'وين، وف الصحاح ر'و,ين.ه، ولفظها
على تقدير ح'و�ة وق�و�ة. وقال أ%بو حنيفة: الف�و�ة عروق ولا نبات يسمو

دقيقاv، ف رأ}سه ح.ب أ%حر شديد المرة كثي الاء يكتب بائه وينقش؛ قال
ال4سود ابن يعفر:

،vم'ظاه.رة vج.ر_ت\ با الر>يح' أ%ذ}يال



كما ت.ج'رe ث1ياب. الف�و�ة1 الع'ر'س'
وأ%د1ي¬ م'ف%وىÝ: مصبوغ با، وكذلك الثوب وأرض م'ف%و_اة: ذات' ف�و�ة.

وقال أ%بو حنيفة: كثية الف�و_ة؛ قال ال4زهري: ولو وصفت به أ%رضاv ل
يزرع فيها غيه قلت أ%رض¬ م.ف}واة من ال%فاو,ي، وثوب م'ف%وìى ل4ن الاء

الت ف الف�و_ة ليست بأ%صلية بل هي هاء التأ}نيث. وثوب م'ف%وìى أ%ي
مصبوغ بالف�و_ة كما تقول شيء م'ق%وìى من الق�و_ة.

@فيا: ف%ي_: كلمة معناها التعجب، يقولون: يا ف%ي_ ما ل أ%ف}ع.ل� كذا
وقيل: معناه ال4س.ف' على الشيء3 يفوت. قال اللحيان: قال الكسائي ل

يهمز، وقال: معناه يا ع.ج.ب، قال: وكذلك يا ف%ي_ ما أ%ص\حاب'ك، قال: وما،
من كل، ف موضع رفع.

التهذيب: ف حرف من حروف الصفات، وقيل: ف تأ}ت بعن وس.ط، وتأ}ت
بعن داخل كقولك: عبد' ال ف الدار أ%ي داخ1ل% الدار، ووسط الدار، وتيء

ف بعن على. وف التنزيل: ل�ص.لYب.ن_كم ف ج'ذ�وع النخل؛ العن على
جذوع النخل. وقال ابن ال4عراب ف قوله: وج.ع.ل الق%مر فيهن ن'وراv؛
أ%ي معهن. وقال ابن السكيت: جاءت ف بعن مع؛ قال العدي:

ول%و\ح' ذ1راع.ي\ن, ف ب,ر\كة{،
إ,ل ج'ؤ\ج'ؤ� ر.ه1ل, ال%ن\ك1ب,

وقال أ%بو النجم:
ي.د\ف%ع' عنها ال�وع.، كل� م.د\ف%ع,،
خ.م\س'ون ب'س\طاv ف خ.ليا أ%ر\ب.ع,

أ%راد: مع خليا. وقال الفراء ف قوله تعال: ي.ذ}ر.ؤ'كم فيه؛ أ%ي
ي'ك%ثYر'ك�م به؛ وأ%نشد:

وأ%ر\غ%ب' فيها عن ع'ب.ي\د{ ور.ه\ط1ه،
ولك1ن\ با عن س1ن\ب,س� ل%س\ت' أ%ر\غب'

أ%ي أ%رغب با، وقيل ف قوله تعال: أ%ن ب'ور,ك. م.ن ف النار؛ أ%ي
ب'ور,ك. من على النار، وهو ال عز وجل. وقال الوهري: ف حرف¬ خافض، وهو

للو,عاء والظ�رف وما ق�د>ر تقدير الو,عاء، تقول: الاء ف ال3ناء وزيد ف
الدار والش_كe ف الب، وزعم يونس أ%ن العرب تقول ن.ز.ل}ت' ف أ%بيك،

يريدون عليه، قال: وربا ت'س\ت.عمل بعن الباء، وقال زيد اليل:
وي.ر\ك%ب' ي.وم. الر_و\ع م1ن�ا ف%وار,س¬



ب.ص1ي'ون ف ط%ع\ن, ال4باه1ر, والك�لى
أ%ي بطعن ال4باهر والك�لى. ابن سيده: ف حرف جر، قال سيبويه: أ%ما ف

فهي للو,عاء، تقول: هو ف ال1راب وف الكيس، وهو ف بطن أ�مه، وكذلك هو
ف الغ'لY جعله إ,ذ أ%دخله فيه كالو,عاء، وكذلك هو ف الق�ب_ة وف

الدار، وإ,ن اتسعت ف الكلم فهي على هذا، وإنا تكون كالثل ياء با لا
ي'قارب الشيء وليس مثله؛ قال عنترة:

ب.ط%لD كأ%ن� ث1ياب.ه ف س.ر\حة{،
ي'ح\ذى ن,عال% الس>ب\ت1 ليس بت.و\أ%م

أ%ي على سرحة، قال: وجاز ذلك من حيث كان معلوماv أ%ن ثيابه ل تكون من
داخل س.ر\حة ل4ن السرحة ل ت'ش.قe فت'س\ت.و\د.ع الثياب ول غيها، وهي

بالا سرحة، وليس كذلك قولك فلن ف البل ل4نه قد يكون ف غار من
أ%غ}واره ول1ص\ب� من ل1صابه فل يلزم على هذا أ%ن يكون عليه أ%ي عالياv فيه

أ%ي البل؛ وقال:
وخ.ض\خ.ض\ن. فينا الب.ح\ر.، حت ق%ط%ع\ن.ه

على ملY من غ1مار� ومن و.ح.ل}
قال: أ%راد بنا، وقد يكون على حذف الضاف أ%ي ف س.ي\رنا، ومعناه ف

س.ي\ره1ن_ بنا؛ ومثل قوله:
كأ%ن� ثيابه ف سرحة

وقول امرأ%ة من العرب:
ه'م'و ص.ل%ب'وا الع.ب\دي_ ف ج,ذ}ع, ن.خ\لة{،

فل ع.ط%س.ت ش.ي\بان� إ,ل بأ%ج\د.عا
أ%ي على ج,ذع نلة؛ وأ%ما قوله:

وهل ي.ع1م.ن\ م.ن كان أ%ق}ر.ب' ع.ه\د1ه
ثلث1ي ش.ه\راv ف ثلثة أ%ح\وال,؟

فقالوا: أ%راد مع ثلثة أ%حوال، قال ابن جن: وطريقه عندي أ%نه على حذف
الضاف، يريدون ثلثي شهراv ف ع.ق1ب, ثلثة أ%حوال قبلها، وتفسيه بعد

ثلثة أ%حوال؛ فأ%ما قوله:
ي.ع\ث�ر\ن% ف ح.د> الظ©بات1 كأ%نا

ك�س3ي.ت\، ب'رود بن ت.زيد.، ال4ذ}ر'ع'
فإ,نا أ%راد يعثرن بال4رض ف حد الظبات أ%ي وهن ف حد الظبات، كقوله:



خرج بث1يابه أ%ي وث1ياب'ه عليه، وصلى ف خ'ف�يه أ%ي وخ'ف�اه عليه.
وقوله تعال: فخ.رج على قومه ف زينته؛ فالظرف إ,ذاv متعلق بحذوف ل4نه حال

من الضمي أ%ي ي.ع\ث�ر\ن كائنات{ ف حد الظبات؛ وقول بعض ال4عراب:
ن.ل�وذ� ف أ�م¼ لنا ما ت.ع\ت.ص1ب\
من الغ.مام ت.ر\ت.دي وت.ن\ت.ق1ب\

فإ,نه يريد بال�م لنا س.ل}مى أ%حد جبلي ط%ي>ء، وساها أ�مìا
لع\ت1صامهم با وأ�و,ي>هم إ,ليها، واستعمل ف موضع الباء أ%ي نلوذ با ل4نا

لذوا فهم فيها ل مالة، أ%ل ترى أ%نم ل ي.ل�وذون وي.ع\ت.ص1م'ون با
إ,ل� وهم فيها؟ ل4نم إ,ن كانوا ب'ع.داء عنها فليسوا لئذين فيها،

فكأ%نه قال ن.س\م.ئ1ل© فيها أ%ي ن.ت.و.ق�ل�، ولذلك استعمل ف مكان% الباء.
وقوله عز وجل: وأ%د\خ1ل} ي.دك ف جيبك ت.خ\ر'ج\ بيضاء من غي س'وء، ف

تسع آيات؛ قل الزجاج: ف من صلة قوله وأ%لق, عصاك وأ%دخل يد.ك ف جيبك،
وقيل: تأ}ويله وأ%ظهر هاتي اليتي ف تسع آيات أ%ي من تسع آيات، ومثله

قولك: خذ ل ع.ش\راv من ال3بل وفيها ف%ح\لن أ%ي ومنها فحلن، وال
أ%علم.

@فا: الفاء: حرف هجاء، وهو حرف¬ م.ه\م'وس¬، يكون أ%صلv وب.دلv ول يكون
زائداv مصوغاv ف الكلم إ,نا ي'زاد ف أ%و_له للعطف ونو ذلك.

وف%ي_ي\ت'ها: ع.م1لتها. والفاء من حروف العطف ولا ثلثة مواضع: ي'عط%ف با
vوت.دل9 على الترتيب والتعقيب مع ال3ش\راك، تقول ض.ر.ب\ت ز.ي\دا

فع.م\راv، والوض1ع الثان أ%ن يكون ما قبلها علة لا بعدها ويري على العطف
والتعقيب دون ال3شراك كقوله ض.ر.به فبكى وض.ر.به فأ%و\ج.ع.ه إ,ذا كان الضرب

ع1ل�ة% الب'كاء والو.ج.ع، والوضع الثالث هو الذي يكون للبتداء وذلك ف
جواب الشرط كقولك إ,ن} ت.ز'ر\ن فأ%ن\ت. مس3ن، يكون ما بعد الفاء

كلماv مستأ}ن.فاv يعمل بعضه ف بعض، ل4ن قولك أ%نت. اب\ت1داء وم'ح\س3ن خبه،
وقد صارت الملة جواباv بالفاء وكذلك القول إ,ذا أ%جبت با بعد ال4م\ر

والن_ه\ي والستفهام والن_ف}ي والت_م.ن>ي والع.ر\ض، إ,ل� أ%نك تنصب
ما بعد الفاء ف هذه ال4شياء الستة بإضمار أ%ن، تقول ز'ر\ن فأ�ح\س3ن.

vإ,ليك، ل تعل الزيارة علة لل3حسان، ولكن قلت ذلك م1ن شأ}ن أ%بدا
أ%ن} أ%فعل وأ%ن أ�ح\س3ن. إ,ليك على كل حال. قال ابن بري عند قول الوهري،

تقول ز'ر\ن فأ�ح\س3ن. اليك: ل تعل الزيارة علة لل3حسان؛ قال ابن بري:



تقول ز'ر\ن فأ�ح\س3ن إليك، فإ,ن رفعت أ�ح\س3ن' فقلت فأ�ح\س3ن' إ,ليك ل
تعل الزيارة علة لل3حسان.



حرف القاف



@قبأ: الق%ب\أ%ة�: ح.ش1يشةD ت.ن\ب'ت ف الغ.ل}ظ1، ول تنبت ف ال%ب.ل، 
ترتفع على ال4رض ق1يس. ال3ص\ب.ع, أ%و أ%قل�، ي.رعاها الال�، وهي

أ%يضاv الق%باة�، كذلك حكاها
>128<ص:

 أ%هل اللغة. قال ابن سيده: وعندي أ%ن الق%باة ف الق%ب\أ%ة1 كالكماة ف الكم\أ%ة وال%راة1 ف ال%ر\أ%ة.
@قثأ: الق1ث�اء� والق�ث�اء�، بكسر القاف وضمها، معروف، مد�تا هزة.

وأ%رض م.قثأ%ةD وم.ق}ث�ؤ.ةD: كثية الق1ث�اء3. وال%ق}ث%أ%ة� وال%ق}ث�ؤ.ة: موضع الق1ث9اء3. وقد أ%ق}ث%أ%ت1 ال4رض' إ,ذا كانت كثية القث9اء3.
وأ%ق}ث%أ% القوم': ك%ث�ر عندهم القث9اء�.

وف الصحاح: الق1ث9اء�: ال1يار، الواحدة ق1ث9اءة.
)�)1@قدأ: ذكره بعضهم ف الرeباعي>. الق1ن\د.أ

 قوله «القندأ» كذا ف1(
:�النسخ وف غي نسخة من الكم أيضاv فهو بزنة فنعل.) والق1ن\د.أ}وة

الس_ي>ء� ال�ل�ق, والغ1ذاء3، وقيل ال%ف1يف'.
والق1ن\د.أ}و: الق%ص1ي من الرجال، وهم ق1ن\د.أ}و'ون. 

)Dجريئة :D2وناقة ق1ن\د.أ}وة(
  قوله «ناقة قندأوة جريئة» كذا هو ف الكم والتهذيب بمزة بعد الياء فهو من الراءة ل من الري.). قال شر2(

 يهمز ول يهمز. وقال أ%بو اليثم: ق1ن\د.او.ةD: ف1ن\عالةD. قال ال4زهري: النون فيها ليست بأ%صلية. وقال الليث: اشتقاقها من قدأ%،
 والنون زائدة، والواو فيها صلة، وهي الناقة الصeل}بة الشديدة. والق1ن\د.أ}و: الصغي الع'ن'ق الشد1يد' الرأ}س,، وقيل: الع.ظ1يم' الرأ}س,،
 وجل ق1ن\د.أ}و: ص'ل}ب¬. وقد هز الليث جلD ق1ن\د.أ}و¬ وس1ن\د.أ}و¬، واحتج بأ%نه ل يئ بناء# على لفظ1 ق1ن\د.أ}و� إ,ل� وثانيه نون، فلما ل

يئ على هذا البناء3 بغي نون علمنا أ%ن النون زائدة فيها.
والق1ن\د.أ}و': ال%ر,يء� ال�ق}د1م'، التمثيل لسيبويه، والتفسي للسياف.

@قرأ: الق�رآن: التنزيل العزيز، وانا ق�د>م. على ما هو أ%ب\س.ط� منه
لش.رفه.

ق%ر.أ%ه' ي.ق}ر.ؤ'ه' وي.ق}ر'ؤ'ه'، ال4خية عن الزجاج، ق%ر\ءاv وق1راءة وق�رآناv، ال�ول عن اللحيان، فهو م.ق}ر'وء#.
 أ%بو إ,سحق النحوي: ي'سمى كلم الل9ه تعال الذي أ%نزله على نبيه، صلى الل9ه عليه وسلم، كتاباv وق�ر\آناv وف�ر\قاناv، ومعن

 الق�رآن معن المع، وسي ق�ر\آناv ل4نه يمع السeو.ر، في.ض'مeها. وقوله تعال: إ,ن� علينا ج.م\عه وق�رآنه، أ%ي ج.م\ع.ه وق1راء4ته، ف%إ,ذا
ق%ر.أ}ن.اه' فات_ب,ع

ق�ر\آن.ه'، أ%ي ق1راء4ت.ه'. قال ابن عباس رضي الل9ه عنهما: فإ,ذا
بي_ن_اه لك بالقراءة، فاع\م.ل} با ب.ي_ن_اه لك، فأ%ما قوله:

ه'ن_ ال%رائ1ر'، ل رب_ات' أ%ح\م1رة{، *  س'ود' ال%حاج,ر,، ل ي.ق}ر.أ}ن% بالسeو.ر,



فإ,نه أ%راد ل ي.ق}ر.أ}ن% السeو.ر، فزاد الباء4 كقراءة من قرأ%:
:vر\آنا� ت'ن\ب,ت' بالدeه\ن، وق1راءة من\ قرأ%: ي.كاد' س.ن.ى ب.ر\ق1ه1 ي'ذ}ه1ب' بال4ب\صار، أ%ي ت'ن\ب,ت' الدeهن. وي'ذ}ه1ب' ال4بصار.. وق%ر.أ}ت' الشيء4 ق
 ج.م.ع\ت'ه وض.م.م\ت' بعض.ه إ,ل بعض. ومنه قولم: ما ق%رأ%ت\ هذه الناقة� س.لىÝ ق%ط©، وما ق%ر.أ%ت\ ج.ن,يناv قط©، أ%ي ل ي.ض\ط%م� ر.ح1م'ها

على ولد، وأ%نشد:
ه1جان� الل�و\ن1 ل ت.ق}ر.أ} ج.ن,ينا

 وقال: قال أ%كثر الناس معناه ل ت.ج\مع ج.نيناv أ%ي ل ي.ضط%م� ر.ح1م'ها على الني. قال، وفيه قول آخر: ل تقرأ} جنيناv أ%ي ل
ت'ل}قه.

 ومعن ق%ر.أ}ت' الق�رآن: ل%ف%ظ}ت به م.ج\م'وعاv أ%ي أ%لقيته. وروي عن الشافعي رضي الل9ه عنه أ%نه قرأ% القرآن على إ,سعيل بن
ق�س\ط%ن\ط1ي، 
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 وكان يقول: الق�ران اسم، وليس بهموز، ول ي'ؤ\خذ من ق%ر.أ}ت، ولكن_ه اسم لكتاب الل9ه مثل التوراة وال3نيل، وي.همز

 قرأ}ت ول ي.همز القران%، كما تقول إ,ذا ق%ر.أ}ت' الق�ران. قال وقال إ,سعيل: ق%رأ}ت' على ش1ب\ل، وأ%خب ش1ب\لD أ%نه قرأ% على عبدالل9ه
 بن ك%ث1ي، وأ%خب عبدالل9ه أ%نه قرأ% على ماهد، وأ%خب ماهد أ%نه قرأ% على ابن عباس رضي الل9ه عنهما، وأ%خب ابن عباس أ%نه

 قرأ% على أ�ب.ي¼، وقرأ% أ�ب.يÒ على النب صلى الل9ه عليه وسلم.وقال أ%بو بكر بن ماهد القرئ': كان أ%بو ع.مرو بن العلء3 ليهمز
.Òب.ي�القرآن، وكان يقرؤ'ه كما ر.وى عن ابن كثي. وف الديث: أ%ق}ر.ؤ'كم أ

 قال ابن ال4ثي: قيل أ%راد من جاعة مصوصي، أ%و ف وقت من ال4وقات، فإ,ن� غيه كان أ%ق}ر.أ% منه. قال: ويوز أ%ن يريد به
 أ%كثر.هم ق1راءة، ويوز أ%ن يكون عام�اv وأ%نه أ%قرأ� الصحابة أ%ي أ%ت\ق%ن' للق�رآن وأ%حفظ. ورجل قارئ¬ من ق%و\م ق�ر_اء� وق%ر.أ%ة

وقار,ئ1ي.
وأ%ق}ر.أ% غي.ه ي'ق}ر,ئه إ,قراءé. ومنه قيل: فلن ال�ق}ر,ئ'.

 قال سيبويه: ق%ر.أ% واق}ت.رأ%، بعن، بنزلة ع.ل ق1ر\ن.ه واس\ت.ع\له.
وصحيفةD مق}ر'وءة، ل ي'ج,يز الكسائي والفر_اء� غي. ذلك، وهو

القياس. وحكى أ%بو زيد: صحيفة م.ق}ر,ي_ةD، وهو نادر إ,ل ف لغة من قال ق%ر.ي\ت'.
و.ق%رأ}ت' الكتاب. ق1راءة وق�ر\آناv، ومنه سي القرآن. وأ%ق}ر.أ%ه

الق�رآن%، فهو م'ق}ر,ئ¬. وقال ابن ال4ثي: تكر�ر ف الديث ذكر
الق1راءة والق}تراء3 والقار,ئ, والق�ر\آن، وال4صل ف هذه اللفظة المع، وكل© شيء� ج.م.ع\ت.ه فقد ق%ر.أ}ت.ه.

 وسي القرآن% ل4نه ج.م.ع. الق1ص.ص. وال4مر. والنهي. والو.ع\د. والو.ع1يد. واليات1 والسور. بعض.ها إ,ل بعض�، وهو مصدر
كالغ'ف}ران1 والك�ف}ران. قال: وقد يطلق على الصلة ل4ن9 فيها

ق1راءة، ت.س\م1يةv للشيء3 ببعض1ه، وعلى الق1راءة ن.ف}س3ها، يقال: ق%ر.أ%
ي.ق}ر.أ� ق1راءة وق�رآناv. والق}ت1راء�: افت1عالD من الق1راءة. قال:



 وقد ت'حذف المزة منه تفيفاv، فيقال: ق�رانD، وق%ر.ي\ت'، وقار�، ونو ذلك من التصريف. وف الديث: أ%كثر' م'ناف1قي أ�م_ت1ي
 ق�ر�اؤ'ها، أ%ي أ%نم ي.ح\ف%ظون% الق�رآن% ن.ف}ياv للتeهم.ة عن أ%نفسهم، وهم م'ع\ت.ق1دون ت.ض\ي,يع.ه. وكان النافقون ف ع.ص\ر النب، صلى

الل9ه عليه وسلم، بذه الصفة.
وقار.أ%ه م'قار.أ%ةv وق1راءé، بغي هاء: دار.سه.

واس\ت.ق}ر.أ%ه: طلب إليه أ%ن ي.ق}ر.أ%. 
ور'و,ي. عن ابن مسعود: ت.س.م_ع\ت' للق%ر.أ%ة1 فإ,ذا هم م'ت.قار,ئ�ون؛ حكاه' اللحيان ول يفسره.

  قال ابن سيده: وعندي أ%ن9 الن_ كانوا ي.ر'ومون الق1راءة.وف حديث أ�ب.ي¼ ف ذكر سورة ال4ح\زاب,: إ,ن كانت ل%ت'قارئ
 سورة% البقرة1، أ%و هي أ%ط}ول�، أ%ي ت'جاريها م.د.ى طول1ها ف الق1راءة، أ%و إ,ن قار,ئ%ها لي'ساو,ي قار,ئ. البقرة ف زمن, ق1راء4تا؛ وهي

م'فاع.لةD من الق1راءة. قال الطابe: هكذا رواه ابن هاشم، وأ%كثر الروايات: إ,ن كانت ل%ت'وازي.
ورجل ق%ر_اء#: ح.س.ن' الق1راءة من ق%وم ق%رائ1ي، ول ي'ك%س_ر'.

،vك. ن.س3ي�اeف الظ©هر والعصر، ث قال ف آخره: وما كان رب � وف حديث ابن عباس رضي الل9ه عنهما: أ%نه كان ل ي.ق}ر.أ
 معناه: أ%نه كان ل ي.ج\ه.ر بالق1راءة فيهما، أ%و ل ي'س\م1ع ن.ف}س.ه ق1راء4ت.ه، كأ%نه ر.أ%ى قوماv يقرؤ'ون في'س.م>عون نفوس.هم وم.ن ق%ر'ب
 منهم. ومعن قوله: وما كان ربeك ن.س3ي�اv، يريد أ%ن الق1راءة الت ت.ج\ه.ر' با، أ%و ت'س\م1ع'ها نف}س.ك، يكتبها اللكان، وإ,ذا ق%رأ}ت.ها

ف نف}س3ك ل ي.ك}ت'باها، والل9ه ي.ح\ف%ظ�ها لك 
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ول ي.ن\ساها ل1ي'جاز,ي.ك. عليها.
والق%ار,ئ' وال�ت.ق%ر>ئ' والق�ر_اء� ك�ل9ه: الناس1ك'، مثل ح'س_ان{ وج'م_ال�.

وقول� ز.ي\د بن, ت'رك1ي¼ الزeب.ي\د1ي�، وف الصحاح قال الفر�اء�:
أ%نشدن أ%بو ص.د.قة الد'ب.ي\ر,ي�:

ب.ي\ضاء� ت.ص\طاد' الغ.و,ي_، وت.س\ت.ب,ي، *  بال�س\ن,، ق%ل}ب. ال�س\لم, الق�ر_اء
)1الق�ر_اء�: يكون من الق1راءة جع قارئ�، ول يكون من الت_ن.سeك(

  قوله «ول يكون من التنسك» عبارة الكم ف غي نسخة ويكون من التنسك، بدون ل.)، وهو أ%حسن. قال ابن1(
بري: صواب إ,نشاده بيضاء4 بالفتح ل4ن9 قبله:

ولقد ع.ج,ب\ت' لكاع1ب�، م.و\د'ونة{، * أ%ط}راف�ها بال%ل}ي, وال1ن�اء3
وم.و\د'ونةD: م'ل%ي_نةD؛ و.د.ن'وه أ%ي ر.ط�ب'وه.

)�)2وجع الق�ر�اء: ق�ر_اؤ'ون وق%رائ1ئ
  قوله «وقرائئ» كذا ف بعض النسخ والذي ف القاموس قوارئ بواو بعد القاف بزنة فواعل ولكن ف غي نسخة من2(

الكم قرارئ براءين بزنة فعاعل.)، جاؤوا بالمز ف المع لا كانت غي م'ن\ق%ل1بة{ بل موجودة ف ق%ر.أ}ت'.
.vناس1كا vوت.ق%ر_أ%: ت.ف%ق�ه.وت.ق%ر_أ%: ت.ن.س_ك.. ويقال: ق%ر.أ}ت' أ%ي ص1ر\ت' قار,ئا .Dر_اءة�الفر_اء، يقال: رجل ق�ر_اء# وام\رأ%ة ق



 وت.ق%ر_أ}ت' ت.ق%رeؤاv، ف هذا العن. وقال بعضهم: ق%ر.أ}ت' : ت.ف%ق�ه\ت'. ويقال: أ%ق}ر.أ}ت' ف الش>عر، وهذا الش>ع\ر' على ق%ر\ء3 هذا الش>ع\ر
أ%ي طريقت1ه وم1ثاله. ابن ب'ز'ر\ج.: هذا الش>ع\ر' على ق%ر,ي> هذا.وق%ر.أ% عليه السلم ي.ق}ر.ؤ'ه عليه وأ%ق}ر.أ%ه إ,ياه: أ%بل%غه.

وف الديث: إ,ن الر�ب_ عز وجل ي'ق}ر,ئك. السلم.. يقال: أ%ق}ر,ئ\
 فلناv الس_لم. واقرأ} ع.ل%ي\ه1 الس_لم.، كأ%نه حي ي'ب.لYغ'ه س.لم.ه ي.حم1له' على أ%ن ي.ق}ر.أ% السلم. وي.ر'د_ه. وإ,ذا ق%ر.أ% الرجل� القرآن

والديث% على الشيخ يقول: أ%ق}ر.أ%ن,ي فلنD أ%ي ح.م.ل%ن,ي على أ%ن أ%ق}ر.أ% عليه.
والق%ر\ء�: الو.ق}ت'. قال الشاعر:

إ,ذا ما الس_ماء� ل ت.غ1م\، ث أ%خ\ل%ف%ت\ *  ق�روء الث©ر.ي_ا أ%ن} يكون لا ق%ط}ر'
يريد وقت ن.و\ئها الذي ي'م\ط%ر' فيه الناس'.

ويقال للح'م_ى: ق%ر\ء#، وللغائب: ق%ر\ء#، وللبع1يد: ق%ر\ء#. والق%ر\ء�
والق�ر\ء�: ال%ي\ض'، والط©هر' ض1د�. وذلك أ%ن� الق%ر\ء الوقت، فقد

يكون للح.ي\ض والط©هر. قال أ%بو عبيد: الق%ر\ء� يصلح للحيض والطهر.
 قال: وأظنه من أ%ق}ر.أ%ت1 النeجوم' إ,ذا غاب.ت\. والمع: أ%ق}راء.

وف الديث: د.عي الصلة% أ%يام. أ%ق}رائ1ك1. وق�روء#، على ف�ع'ول،
 وأ%ق}ر'ؤ¬، ال4خية عن اللحيان ف أ%دن العدد، ول يعرف سيبويه أ%ق}راءé ول أ%ق}ر'ؤاv. قال: اس\ت.غ\ن.و\ا عنه بف�ع'ول. وف التنزيل:

ثلثة
ق�ر'وء، أ%راد ثلثة% أ%ق}راء من ق�ر'وء، كما قالوا خسة ك1لب، ي'راد' با خسةD م1ن الك1لب.

وكقوله:
خ.م\س' ب.نان{ قان,ئ1 ال4ظ}فار,

أ%راد خ.م\ساv م1ن. الب.نان1. وقال ال4عشى:
م'و.ر_ثةv مالv، وف ال%ي> ر,فع\ةv، *  ل1ما ضاع. ف1يها م1ن\ ق�روء3 ن,سائ1كا
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 وقال ال4صمعي ف قوله تعال: ثلثة% ق�ر'وء، قال: جاء هذا على غي قياس، والقياس' ثلثة� أ%ق}ر'ؤ�. ول يوز أ%ن يقال ثلثة

 ف�ل�وس، إ,نا يقال ثلثة� أ%ف}ل�س�، فإ,ذا ك%ث�رت فهي الف�ل�وس، ول يقال ث%لثة� ر,جال�، وإ,نا هي ثلثة� ر.ج\لة{، ول يقال ثلثة
ك1لب، انا هي ثلثة� أ%ك}ل�ب. قال أ%بو حات: والنحويون قالوا ف قوله تعال: ثلثة% ق�روء. أ%راد ثلثةv من الق�روء.

 أ%بو عبيد: ال4ق}راء�: ال1ي.ض'، وال4ق}راء: ال4ط}هار، وقد أ%ق}ر.أ%ت1 الرأ%ة�، ف ال4مرين جيعاv، وأ%صله من د'ن'و> وق}ت1 الشيء. قال
 الشافعي رضي الل9ه عنه: الق%ر\ء اسم للوقت فلما كان ال%ي\ض' ي.ج,يء ل1وقت{، والط©هر' ييء لو.ق}ت{ جاز أ%ن يكون ال4ق}راء

ح1ي.ضاv وأ%ط}هارا. 
 قال: ود.ل�ت سن_ة� رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ن� الل9ه، عز وجل، أ%راد بقوله وال�ط%لYقات' ي.ت.ر.ب_ص\ن بأ%ن\ف�س3هن� ثلثة

ق�روء:
ال4ط}هار. وذلك أ%ن� ابن. ع'م.ر. ل�ا ط%ل�ق. امرأ%ت.ه، وهي حائض¬،



فاس\ت.ف}ت.ى ع'مر'، رضي الل9ه عنه، النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، فيما ف%ع.ل%، فقال: م'ر\ه ف%ل}ي'راج,ع\ها، فإ,ذا ط%ه'ر.ت\ ف%ل}ي'ط%لYق}ها، فت1لك
الع1د�ة� الت أ%م.ر الل9ه' تعال أ%ن ي'ط%ل�ق. لا الن>ساء�.

  وقال أ%بو إ,سحق: ال�ذي عندي ف حقيقة هذا أ%ن� الق%ر\ء4، ف اللغة، ال%م\ع'، وأ%ن9 قولم ق%ر.ي\ت' الاء ف ال%و\ض,، وإ,ن كان قد
ـgت'، وق%ر.أ}ت' الق�رآن: ل%ف%ظ}ت' به م.ج\موعاv، والق1ر\د' ي.ق}ر,ي أ%ي ي.ج\م.ع' ما ي.أ}ك�ل� ف ف1يه1، فإ,ن_ما الق%ر\ء  أ�ل}ز,م. الياء4، فهو ج.م.ع
 اج\تماع' الد_م, ف الر_ح1م,، وذلك إ,نا يكون ف الط©هر. وصح عن عائشة وابن عمر رضي الل9ه عنهما أ%نما قال: ال4ق}راء

والق�ر'وء: ال4ط}هار. وح.ق�ق. هذا اللفظ%، من كلم العرب، قول� ال4عشى:
ل1ما ضاع. فيها م1ن\ ق�ر'وء3 ن,س.ائكا

 فالق�ر'وء� هنا ال4ط}هار' ل ال1ي.ض'، ل3ن الن�ساء4 إ,نا ي'ؤ\ت.ي\ن ف أ%ط}هار,ه1ن_ ل ف ح1ي.ض1هن_، فإ,نا ضاع. بغ.ي\ب.ت1ه عنهن_ أ%ط}هار'ه'ن_.
ويقال: ق%ر.أ%ت1 الرأ%ة�: ط%ه'رت، وق%رأ%ت\: حاض.ت\.

 قال ح'م.ي\د¬:
أ%راها غ�لمانا ال%ل، فت.ش.ذ�ر.ت\ *  م1راحاv، ول ت.ق}ر.أ} ج.ن,يناv ول د.ما

 يقال: ل ت.ح\م1ل} ع.ل%قةv أ%ي د.ماv ول ج.ن,يناv. قال ال4زهريe: وأ%هل� الع1راق يقولون: الق%ر\ء�: ال%ي\ض'، وحجتهم قوله صلى الل9ه
عليه

وسلم: د.ع1ي الصلة% أ%ي_ام. أ%ق}رائ1ك1، أ%ي أ%يام. ح1ي.ض1ك1.
وقال الكسائي والف%ر�اء معاv: أ%ق}رأ%ت1 الرأ%ة� إ,ذا حاض.ت\، فهي

م'ق}ر,ئ¬ . وقال الفر�اء: أ%ق}رأ%ت1 الاجة� إ,ذا ت.أ%خ_ر.ت\. وقال الخفش:
أ%ق}رأ%ت1 الرأ%ة� إ,ذا حاض.ت\، وما ق%ر.أ%ت\ ح.ي\ضةv أ%ي ما ض.م_ت

 ر.ح1م'ها على ح.ي\ضة{. قال ابن ال4ثي: قد تكر_رت هذه اللفظة ف الديث م'ف}ر.دةv وم.ج\م'وعةv، فال�ف}ردة، بفتح القاف وتمع
 على أ%ق}راء� وق�روء�، وهو من ال4ض\داد، يقع على الطهر، وإ,ليه ذهب الشافعي وأ%هل ال1جاز، ويقع على اليض، وإ,ليه ذهب

أ%بو حنيفة وأ%هل الع1راق، وال4صل ف الق%ر\ء3 الو.ق}ت' العلوم، ولذلك وقع. على الض>د_ي\ن، ل4ن لكل منهما وقتا.
 وأ%ق}رأ%ت1 الرأ%ة� إ,ذا ط%ه'رت وإ,ذا حاضت. وهذا الديث أ%راد بال4ق}راء3 فيه ال1ي.ض.، ل4نه أ%م.ر.ها فيه ب,ت.ر\ك الصلة1. وأ%ق}ر.أ%ت

الرأ%ة�، وهي م'ق}ر,ئ: حاض.ت\ وط%ه'ر.ت\. وق%ر.أ%ت\ إ,ذا ر.أ%ت1 الدم..
وال�ق%ر_أ%ة�: الت ي'ن\ت.ظ%ر' با ان\ق1ضاء� أ%ق}رائها. قال أ%بو عمرو بن

الع.لء3: د.ف%ع فلن جاريت.ه إ,ل ف�لنة ت'ق%ر>ئ�ها أ%ي ت'م\س3ك�ها عندها
حت ت.ح1يض. للس\ت1باء3. وق�رئ%ت1 الرأ%ة�: ح'ب,س.ت\ حت ان\ق%ض.ت\
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ع1د_ت'ها. وقال ال4خفش: أ%ق}ر.أ%ت1 الرأ%ة� إ,ذا صارت صاح1بة% ح.ي\ض�،

فإ,ذا حاضت قلت: ق%ر.أ%ت\، بل أ%لف. يقال: ق%ر.أ%ت1 الرأ%ة� ح.ي\ض.ةv أ%و
ح.ي\ض.ت.ي\ن. والق%ر\ء� ان\ق1ضاء� ال%ي\ض,. وقال بعضهم: ما بي 



 ال%ي\ض.ت.ي\ن. وف إ,س\لم, أ%ب ذ%ر�: لقد وض.ع\ت' قول%ه على أ%ق}راء3 الش>ع\ر، فل ي.ل}ت.ئ1م' على ل1سان1 أ%حد{ أ%ي على ط�ر'ق الش>ع\ر
وب'ح'وره،

واحدها ق%ر\ء#، بالفتح. وقال الزمشري، أ%و غيه: أ%ق}راء� الش>ع\ر:
ق%واف1يه الت ي'خ\ت.م' با، كأ%ق}راء3 الط©ه\ر الت ي.ن\ق%ط1ع' ع1ند.ها.

الواحد ق%ر\ء# وق�ر\ء# وق%ر,يء#، ل4نا م.ق%اط1ع' ال4بيات وح'د'ود'ها.
وق%ر.أ%ت1 الناقة� والش_اة� ت.ق}ر.أ�: ح.م.ل%ت\. قال:

ه1جان� الل�و\ن1 ل ت.ق}ر.أ} ج.ن,ينا
وناقة قارئ¬، بغي هاء، وما ق%ر.أ%ت\ س.لىÝ ق%ط©: ما ح.م.ل%ت\ م.ل}ق�وحاv، وقال اللحيان: معناه ما ط%ر.ح.ت\. وق%ر.أ%ت1 الناقة�: و.ل%دت.

 وأ%ق}ر.أ%ت الناقة� والشاة�: اس\ت.ق%ر_ الاء� ف ر.ح1م1ها؛ وهي ف ق1ر\وتا، على غي قياس، والق1ياس' ق1ر\أ%تا. وروى ال4زهري عن أ%ب
vوحا�اليثم أ%نه قال يقال: ما ق%ر.أ%ت1 الناقة� س.لىÝ ق%ط©، وما ق%ر.أ%ت\ م.ل}ق

ق%ط©. قال بعضهم: ل ت.ح\م1ل} ف ر.ح1مها ولداv ق%ط©. وقال بعضهم: ما
أ%س\ق%ط%ت\ ولداv ق%ط© أ%ي ل تمل.

)1ابن شيل: ض.ر.ب. الفحل� الناقة% على غي ق�ر\ء�(
(يتبع...)

): قرأ: الق�رآن: التنزيل العزيز، وانا ق�د>م. على ما هو أ%ب\س.ط� منه... ...1@(تابع... 
  قوله «غي قرء» هي ف التهذيب بذا الضبط.) ، وق�ر\ء� الناقة1: ض.ب.ع.ت'ها. وهذه ناقة قارئ¬ وهذه ن'وق¬ ق%وار,ئ' يا هذا؛1(

وهو من أ%ق}رأ%ت1 الرأ%ة�، إل أ%نه يقال ف الرأ%ة بال4لف وف الناقة بغي أ%لف.
وق%ر\ء� الف%ر.س,: أ%يام' وداق1ها، أ%و أ%يام س1فاد1ها، والمع 

أ%ق}راء#.واس\ت.ق}ر.أ% ال%مل� الناقة% إ,ذا تار.ك%ها لي.ن\ظ�ر أ%ل%ق1ح.ت أ%م ل.
أبو عبيدة: ما دامت الو.د1يق' ف و.داق1ها، فهي ف ق�ر'وئها،

:vجوم: حان% مغ1يبها. وأ%ق}ر.أ%ت1 النجوم' أ%يضاeوأ%ق}رائ1ها.وأ%ق}رأ%ت1 الن
تأ%خ_ر م.ط%ر'ها. وأ%ق}ر.أ%ت1 الر>ياح': ه.ب_ت\ ل4وان,ها ود.خلت ف

أ%وان,ها.
والقارئ': الو.ق}ت'. وقول مالك بن ال%رث1 ال�ذ%ل9:

ك%ر,ه\ت' الع.ق}ر. ع.ق}ر. ب.ن,ي ش.ل1يل�، * إ,ذا ه.ب\ت\، لقارئ1ها، الر>ياح'
أ%ي لو.ق}ت1 ه'ب'وب,ها وش1د_ة ب.ر\د1ها. والع.ق}ر': م.وض1ع¬ بع.ي\ن,ه.

وش.ل1يلD: ج.دe ج.ر,ير بن عبدالل9ه الب.ج.ل1ي�.
ويقال هذا قار,يء� الر>يح: لو.ق}ت1 ه'ب'وب,ها، وهو من باب الكاه1ل

والغار,ب، وقد يكون على ط%ر\ح, الز_ائد.
وأ%ق}ر.أ% أ%م\ر'ك وأ%ق}ر.أ%ت\ حاج.ت'ك، قيل: دنا، وقيل: اس\ت.أ}خ.ر.



وف الصحاح: وأ%ق}ر.أ%ت\ حاج.ت'ك.: د.ن.ت\. وقال بعضهم: أ%ع\ت.م\ت. ق1راك. أ%م أ%ق}ر.أ}ت.ه أ%ي أ%ح.ب.س\ت.ه وأ%خ_ر\ته؟ وأ%ق}ر.أ% من أ%ه\له: د.نا.
وأ%قرأ% من س.ف%ر,ه: ر.ج.ع.. وأ%ق}ر.أ}ت' من س.ف%ري أي ان\ص.ر.ف}ت'.

والق1ر\أ%ة�، بالكسر، مثل الق1ر\عة1: الو.باء�.
 وق1ر\أ%ة� الب,لد: و.باؤ'ها. قال ال4صمعي: إ,ذا ق%د1م\ت. بلداv ف%م.ك%ث}ت. با خ.م\س. ع.ش\رة% ليلة، فقد ذ%ه.بت عنك. ق1ر\أ%ة� البلد، وق1ر\ء

البلد. فأ%ما قول أ%هل الجاز ق1ر.ة� البلد، فإ,نا هو على حذف
>133<ص:

.Dه إ,ياه لغة، ف%خ.طأeالمزة التحر>كة وإ,لقائها على الساكن الذي قبلها، وهو نوع من القياس، فأ%ما إ,غراب' أب عبيد، وظ%ن 
وف الصحاح: أ%ن قولم ق1رةD، بغي هز، معناه: أ%نه إ,ذا م.ر,ض. با بعد ذلك فليس من و.باء3 البلد.

 @قرضأ: الق1ر\ض1ئ�، مهموز: من النبات ما ت.ع.ل�ق. بالشجر أ%و الت.ب.س. به. وقال أ%بو حنيفة: الق1ر\ض1ئ� ينب'ت ف أ%صل الس_م'رة
والع'ر\ف�ط1 والس_ل%م,، وز.ه\ر'ه أ%شدe ص'فرةv من الو.ر\س، و.ورق�ه ل1طاف¬ ر,قاق.

.Dواح1دته قر\ض1ئة ،�أ%بو عمرو: من غريب شجر الب الق1ر\ض1ئ
@قسأ: ق�ساء#: موضع.

وقد قيل: إ,ن� ق�ساءé هذا هو ق%سىÝ الذي ذكره ابن أ%حر ف قوله:
ب,ج.و¼، م1ن ق%سىÝ، ذ%ف1ر, ال�زام.ى، *  ت.هاد.ى ال1ر\ب,ياء� به ال%ن,ينا

قال: فإ,ذا كان كذلك فهو من الياء، وسنذكره ف موضعه.
@قضأ: ق%ض1ئ% الس>قاء� والق1ر\بة� ي.ق}ض.أ� ق%ض.أv فهو ق%ض1ئD: ف%س.د.
:Dق%ض1ئ%ة Dو,ي. وهو ر.ط}ب¬. وق1ر\بة�ف%ع.ف1ن. وت.هاف%ت.، وذلك إ,ذا ط

:Dفهي ق%ض1ئ%ة ،vق%ض.أ �ف%س.د.ت\ وع.ف1ن.ت\. وق%ض1ئ%ت\ ع.ي\ن'ه ت.ق}ض.أ
اح\م.ر_ت واس\ت.ر\خ.ت مآق1يها وق%ر,ح.ت\ وف%س.د.ت. والق�ض\أ%ة�: السم.

وفيها ق%ض\أ%ةD أ%ي ف%ساد¬.
وف حديث ال�لع.نة1: إ,ن جاء4ت به ق%ض1ئ% العي,، فهو ل1ه,لل أ%ي

فاس1د. العي.
وق%ض1ئ% الثوب' وال%ب\ل�: أ%خ\ل%ق. وت.ق%ط�ع. وع.ف1ن. من ط�ول

الن_د.ى والط�ي�. وقيل ق%ض1ئ% ال%ب\ل� إ,ذا طال% د.ف}ن'ه ف ال4رض حت
ي.ت.ه.ت_ك.. وق%ض1ئ% ح.س.ب'ه ق%ض.أv وق%ضاءة، بالد، وق�ض'وءاv: عاب.

وف%س.د..
وفيه ق%ض\أ%ةD وق�ض\أ%ةD أ%ي ع.ي\ب¬ وف%ساد. قال الشاعر:

ت'ع.ي>ر'ن س.ل}م.ى، وليس بق�ض\أ%ة{، *  ولو كنت' من س.ل}م.ى ت.ف%ر_ع\ت' دار,ما
 وس.ل}م.ى ح.ي¬ من دار,م�. وتقول: ما عليك ف هذا ال4مر ق�ض\أ%ةD، مثل ق�ض\ع.ة{، بالضم، أ%ي عار¬ وض.عةD. ويقال للرجل إ,ذا ن.ك%ح

ف غي ك%فاءة: نكح ف ق�ض\أ%ة{.



ابن ب'ز'ر\ج. يقال: إ,نم ل%يت.ق%ض_ؤ'ون منه أ%ن ي'ز.و>ج'وه أ%ي ي.س\ت.خ1سeون ح.س.به، من الق�ض\أ%ة1.
و.ق%ض1ئ% الشيء4 ي.ق}ض.ؤ'ه ق%ض\أv، ساكنة، عن كراع: أ%ك%ل%ه.
وأ%ق}ض.أ% الر_ج'ل%: أ%ط}ع.م.ه'. وقيل: إ,نا هي أ%ف}ض.أ%ه، بالفاء.

@قفأ: ق%ف1ئ%ت1 ال4رض' ق%ف}أv: م'ط1ر.ت\ وفيها ن.ب\ت¬، ف%ح.م.ل% عليه
الط%ر'، فأ%ف}س.د.ه. وقال أ%بو حنيفة: الق%ف\ء#: أ%ن ي.ق%ع. التراب' على

الب.ق}ل,، فإ,ن} غ%س.له الط%ر'، وإ,ل9 ف%س.د..
واق}ت.ف%أ% ال%ر\ز.: أ%عاد. عليه، عن اللحيان.

)1قال وقيل لمرأ%ة: إ,نك1 ل ت'ح\س3ن ال%ر\ز. فاق}ت.ف1ئ1يه(
  قوله «وقيل لمرأة إل» هذه الكاية أوردها ابن سيده هنا وأوردها الزهري ف ف ق أ بتقدي الفاء.) أ%ي أ%ع1يد1ي1(

عليه، واج\ع.لي عليه بي الك�ل}ب.ت.ي\ن, ك�ل}ب.ةv، كما ت'خاط� الب.وار,يe إ,ذا أ�ع1يد. عليها. يقال:
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اق}ت.ف%أ}ت'ه إ,ذا أ%ع.د\ت. عليه. والك�ل}ب.ة�: الس_ي\ر' والطاقة� من اللYيف1
ت'س\ت.ع\م.ل� كما ي'س\ت.ع\م.ل ال3ش\ف%ى الذي ف رأ}س1ه ح.ج.ر ي'د\خ.ل� الس_ي'

أ%و ال%ي\ط� ف الك�ل}ب.ة1، وهي م.ث}ن,ي_ةD، في.د\خ'ل ف موضع ال%ر\ز,، وي'د\خ1ل� الار,ز' ي.د.ه ف ال3داوة1 ث ي.م'دe السي. أ%و ال%يط%.
وقد اك}ت.ل%ب إ,ذا اس\ت.ع\م.ل% الك�ل}ب.ة%.

.vوق%م.اءة، ل ي'ع\ن.ى بق%م\أ%ة{ ههنا الر_ة الواحدة البت_ة: ذ%ل� وص.غ'ر. وصار ق%م1يئا éوق%م.اء vوغي'ه، وق%م'ؤ. ق%م\أ%ة � @قمأ: ق%م.أ% الر_ج'ل
.Dم.اء#، ال4خية جع¬ عزيز¬، وال�نثى ق%ميئة�ورجل ق%م1يء#: ذليل على ف%ع1يل�، والمع ق1م.اء# وق

وأ%ق}م.أ}ت'ه: ص.غ_ر\ت'ه وذ%ل�لته.
والصاغ1ر' الق%م1يء� ي'ص.غ_ر بذلك، وإ,ن ل يكن قصياv. وأ%ق}م.ي\ت'

الرج'ل% إ,ذا ذ%ل�ل}ت.ه.
،vوق%م.أ éوق%م'ؤ.ت ق%م.اءة وق%م.اء ،vم'وءة وق%م\أ� وق%م.أ%ت1 الرأ%ة� ق%م.اءة، مـمدود: صغ'ر ج,سم'ها. وق%م.أ%ت1 الاشية� ت.ق}م.أ� ق�م'وءاv وق

وأ%ق}مأ%ت: س.م1ن.ت. وأ%ق}م.أ% القوم': س.م1ن.ت إ,ب,لهم.
:eوأ%نشد الباهلي ،vامتل4ت1 س1م.نا :Dفهي قام1ئة ،� التهذيب: ق%م.أ%ت\ ت.ق}م.أ

وج'ر\د{، طار. باط1ل�ها ن.سيلv، *  وأ%ح\د.ث% ق%م\ؤ'ها ش.ع.راv ق1صارا
 وأ%ق}م.أ%ن الشيء�: أ%ع\ج.ب.ن,ي. أ%بو زيد: هذا زمان ت.ق}م.أ� فيه ال3بل أ%ي ي.ح\س'ن و.ب.ر'ها وت.س\م.ن'. وق%م.أ%ت1 ال3بل بالكان: أ%قام.ت\ به

وأ%ع\ج.بها خ1ص\ب'ه وس.م1ن.ت\ فيه.
:vأ%ي ي.د\خ'ل. وق%م.أ}ت' بالكان ق%م\أ vإ,ل م.ن\ز,ل عائشة%، رضي الل9ه عنها، كثيا � وف الديث: أ%نه، عليه السلم، كان ي.ق}م.أ

دخلته
وأ%ق%م\ت' به. قال الزمشري: ومنه اق}ت.م.أ% الشيء4 إ,ذا ج.م.عه.
والق%م\ء�: الكان الذي ت'ق1يم' فيه الناقة� والب.ع1ي' حت ي.س\م.نا،



وكذلك الرأ%ة� والر_جل�. ويقال ق%م.أت1 الاشية� بكان كذا حت
س.م1ن.ت\.والق%م\أ%ة�: الكان� الذي ل ت.ط}ل�ع عليه الشمس'، وج.م\ع'ها

.�الق1م.اء�.ويقال: ال%ق}م.أ%ة� وال%ق}م'ؤ.ة�، وهي ال%ق}ن.أ%ة� وال%ق}ن'ؤ.ة
 أ%بو عمرو: ال%ق}ن.أ%ة� وال%ق}ن'ؤ.ة�: الكان الذي ل ت.ط}ل�ع عليه الشمس'. وقال غيه: م.ق}ناة، بغي هز. وإ,نم لفي ق%م\أ%ة{ وق�م\أ%ة{ على

مثال ق�م\عة{، أ%ي خ1ص\ب ود.عة. وت.ق%م_أ% الشيء4: أخذ خ1ياره، حكاه ثعلب، وأ%نشد لبن مقبل:
لقد ق%ض.ي\ت'، فل ت.س\ت.ه\ز,ئ%ا، س.ف%هاv *  مـما ت.ق%م_أ}ت'ه م1ن\ ل%ذ�ة{، وط%ر,ي

وقيل: ت.ق%م_أ}ته: جعت'ه شيئاv بعد شيء�.
وما قام.أ%ت\ه'م ال4رض': واف%ق%ت\ه'م، وال4عرف ترك المز.

وع.م\ر'و بن ق%م1يئة%: الشاع1ر'، على ف%ع1يلة.
ال4صمعي: ما ي'قام1ين,ي الشيء� وما ي'قان,ين,ي أ%ي ما ي'واف1ق�ن,ي،

ومنهم من يهمز ي'قامين. وت.قم_أ}ت' الكان% ت.ق%مeؤاv أ%ي وافق%ن،
فأ%ق%م\ت' فيه.

@قنأ: ق%ن.أ% الشيء� ي.ق}ن.أ� ق�ن'وءاv: اش\ت.د_ت\ ح'م\ر.ت'ه. وق%ن_أ%ه' هو. قال ال4سود بن يعفر:
ي.س\ع.ى با ذ�و ت'وم.ت.ي\ن, م'ش.م>ر¬، *  ق%ن.أ%ت\ أ%نام1ل�ه م1ن. الف1ر\صاد

>135<ص:
والف1ر\صاد': التeوت'.

وف الديث: مررت بأ%ب بكر، فإ,ذا ل1ح\ي.ت'ه قان,ئةD، أ%ي ش.ديدة
.Dخرى. وشيء# أ%حر' قان,ئ�ال�م\رة. وقد ق%ن.أ%ت\ ت.ق}ن.أ� ق�ن'وءاv، وترك' المزة فيه لغة أ

وقال أ%بو حنيفة: ق%ن.أ% ال1ل}د' ق�ن'وءاv: أ�ل}ق1ي. ف الد>باغ بعد ن.ز\ع ت1ح\ل1ئ1ه، وق%ن_أ%ه صاح1ب'ه. وقوله:
وما خ1ف}ت' حت بي_ن. الش>ر\ب' وال4ذ%ى، *  بقان,ئة{، أ%ن>ي م1ن. ال%ي> أ%ب\ي.ن'

هذا ش.ر,يب¬ لقوم، يقول: ل يزالوا ي.م\نع'ونن الشeر\ب. حت احر_ت1
الشمس'.

.vشديدا vوق%ن.أ%ت\ أ%ط}راف' الار,ية1 بال1ن_اء3: اسو.د_ت\. وف التهذيب: اح\م.ر_ت1 اح\م1رارا
وق%ن_أ% ل1ح\ي.ت.ه بال1ضاب ت.ق}ن,ئ%ةv: س.و_د.ها. وق%ن.أ%ت\ هي من ال1ضاب.
،vن'وءا�التهذيب: وقرأ}ت للمؤ.ر>ج، يقال: ضربته حت ق%ن,ئv ي.ق}ن.أ� ق

إ,ذا مات. وق%ن.أ%ه' فلن ي.ق}ن.ؤ'ه ق%ن\أv، وأ%ق}ن.أ}ت' الر_جل إ,ق}ناءé: ح.م.ل}ت'ه على القتل.
وال%ق}ن.أ%ة� وال%ق}ن'ؤ.ة�: الوضع الذي ل ت'ص1يبه الشمس ف الشتاء.

وف حديث شريك: أ%نه ج.ل%س ف م.ق}ن'ؤ.ة{ له أ%ي موضع ل ت.ط}ل�ع' عليه الشمس'، وهي ال%ق}ن.أ%ة� أ%يضاv، وقيل ها غي مهموزين.
وقال أ%بو حنيفة: زعم أ%بو عمرو أ%نا الكان الذي ل تط}ل�ع' عليه



 الشمس. قال: ولذا وجه ل4نه ي.ر\ج,ع' إ,ل دوام, ال�ض\رة، من قولم: ق%ن.أ% ل1ح\ي.ت.ه إ,ذا س.و_دها. وقال غي أ%ب عمرو: م.ق}ناة
وم.ق}ن'و.ةD، بغي هز، نقيض' ال%ض\حاة.
وأ%ق}ن.أ%ن الشيء�: أ%م\ك%ن.ن,ي ود.نا من.

@قيأ: الق%ي\ء�، مهموز، ومنه الس\ت1قاء� وهو التك%ل©ف' لذلك،
والت_ق%يeؤ' أ%بلغ وأ%كثر. وف الديث: لو ي.ع\ل%م' الش_ار,ب' قائماv ماذا عليه لس\ت.قاء4 ما شرب.

 قاء4 ي.قيء� ق%ي\ئاv، واس\ت.قاء4، وت.ق%ي_أ%: ت.ك%ل�ف. الق%ي\ء4. وف الديث: أ%ن رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسلم، اس\ت.ق%اء4 عام1داv، فأ%ف}ط%ر..
 هو اس\ت.ف}ع.ل% من الق%ي\ء3، والت_ق%يeؤ' أ%بلغ منه، ل4ن� ف الس\ت1قاءة تكل©فاv أ%كثر منه، وهو است1خراج' ما ف ال%و\ف1 عامداv.وق%ي_أ%ه

 الد_واء�، والسم الق�ي.اء. وف الديث: الراج,ع' ف ه1ب.ت1ه كالراج,ع, ف ق%ي\ئ1ه. وف الديث: م.ن\ ذ%ر.ع.ه الق%ي\ء�، وهو صائم، فل
شيء4 عليه، وم.ن\ ت.ق%ي_أ% فعليه ال3عادة�، أ%ي ت.ك%ل�ف%ه وتع.م_د.ه.

وق%ي_أ}ت' الرج'ل% إ,ذا ف%ع.ل}ت. به ف1ع\لv ي.ت.ق%ي_أ� منه.
وقاء4 فلن ما أ%كل ي.ق1يئ�ه ق%ي\ئاv إ,ذا أ%لقاه، فهو قاء�. ويقال: به

ق�ي.اء#، بالضم والد، إ,ذا ج.عل ي'كث1ر الق%ي\ء4.
والق%ي'وء�، بالفتح على ف%ع'ول: ما ق%ي_أ%ك.. وف الصحاح: الدواء� الذي

 ي'شرب للق%ي\ء3. ورجل ق%ي'وء#: كثي الق%ي\ء3. وحكى ابن ال4عراب: رجل ق%ي'وÒ، وقال: على مثال ع.د'و¼، فإ,ن كان إ,نا مث�له ب,عد'و
ف

 اللفظ، فهو وج,يه¬، وإ,ن كان ذ%ه.ب به إ,ل أ%نه م'عتل9، فهو خ.ط%أD، ل4ن_ا ل نعلم ق%ي.ي\ت' ول ق%ي.و\ت'، وقد نفى سيبويه مثل
 ق%ي.و\ت'، وقال: ليس ف الكلم مثل ح.ي.و\ت'، فإ,ذاv ما حكاه ابن ال4عراب من قولم ق%ي'وÒ، إ,نا هو مفف من رجل ق%ي'وء

 ك%م.ق}ر'و¼ من م.ق}ر'وء. قال: وإ,نا حكينا هذا عن ابن ال4عراب ل1ي'ح\ت.ر.س. منه، ولئل ي.ت.و.ه_م. أ%حد أ%ن ق%ي'و�اv من الواو أ%و الياء، ل
سيما وقد نظ�ره بعد'و¼ وه.د'و¼ ونوها من بنات الواو والياء.

>136<ص:
وقاء4ت1 ال4رض' الك%م\أ%ة%: أ%خرج.ت\ها وأ%ظ}ه.ر.ت\ها. وف حديث عائشة
تصف عمر، رضي الل9ه عنهما: و.ب.ع.ج. ال4رض. ف%ق%اء4ت\ أ�ك}ل%ها، أ%ي

أ%ظهرت ن.بات.ها وخ.زائن.ها. وال4رض ت.قيء� الن_د.ى، وكلها على الثل.
وف الديث: ت.ق1يء� ال4رض' أ%ف}لذ% ك%ب,د1ها، أ%ي ت'خ\ر,ج' ك�ن'وز.ها

وت.ط}ر.ح'ها على ظهرها.
.vوثوب ي.ق1يء� الص_ب\غ% إ,ذا كان م'ش\ب.عا

وت.ق%ي_أ%ت1 الرأ%ة�: ت.ع.ر_ض.ت\ لب.ع\ل1ها وأ%ل}ق%ت\ ن.ف}س.ها عليه.
الليث: ت.ق%ي_أ%ت1 ال%رأ%ة� لزوجها، وت.ق%يeؤ'ها: ت.ك%سeرها له وإ,لقاؤ'ها نفس.ها عليه وت.ع.رeض'ها له. قال الشاعر:

ت.ق%ي_أ%ت\ ذات' الد_لل, وال%ف%ر\ *  ل1عاب,س�، جاف الد_لل,، م'ق}ش.ع1ر�



 قال ال4زهري: ت.ق%ي_أ%ت\، بالقاف، بذا العن عندي: تصحيف، والصواب ت.ف%ي_أ%ت\،بالفاء3، وت.ف%يeؤ'ها: ت.ثن>يها وت.ك%سeرها عليه،
من

الف%ي\ء3، وهو الرeجوع.

@قأب: ق%ـأ%ب الطعام.: أ%ك%له. وق%ـأ%ب. الاء4: ش.ر,به؛ وقيل: ش.ر,ب.
كل� ما ف ال3ناء؛ قال أ%بو ن'خ.ي\ل%ة:

أ%ش\ل%ي\ت' ع.ن\ز,ي، و.م.س.ح\ت' ق%ع\ب، *  ث ت.ه.ي_ـأ}ت' ل1ش'ر\ب, قأ}ب,
 وق%ئ1ب\ت' من الش_راب أ%ق}ـأ%ب' ق%ـأ}باv إ,ذا ش.ر,ب\ت. منه. الليث: ق%ئ1ب\ت' من الش_راب، وق%ـأ%ب\ت'، لغة، إ,ذا ام\ت.ـلgت. منه.

ـ�ل4. الوهري: ق%ئ1ب. الرجل� إ,ذا أ%كثر من شرب الاء. وق%ئ1ب. من الشراب ق%ـأ}باv، مثل ص.ئ1ب.: أ%كثر وت.م.
ورجل م1ق}ـأ%ب¬، على م1ف}ع.ل، وق%ؤ'وب¬: كثي الشeر\ب. ويقال: إ,ناء

ق%و\أ%ب¬: وق%و\أ%بÒ: كثي ال4خ\ذ للماء؛ وأ%نشد:
Òمن الـم1د.اد1 ق%و\أ%ب Òم'د

قال شر: الق%و\أ%بe الكثي ال4خ\ذ1.
@قبب: ق%ب_ القوم' ي.ق1ـبeون ق%ب�اv: ص.خ1ـب'وا ف خ'صومة أ%و ت.م.ار�.

 وق%ب_ ال4س.د' والف%ح\ل� ي.ق1بe ق%ب�اv وق%ب,ـيباv إ,ذا س.م1ع\ت. ق%ع\ق%عة% أ%ن\يابه. وق%ب_ ناب' الفحل وال4س.د ق%ب�اv وق%ب,ـيباv كذلك ي'ضيف�ونه
إ,ل الن_اب,؛ قال أ%بو ذؤيب:

كأ%ن� م'ح.ر_باv من أ�س\د1 ت.ر\ج� *  ي'ناز,ل�ه'م\، لناب.ي\ه1 ق%ب,ـيب'
وقال ف الفحل:

)1أ%ر.ى ذو ك1د\نة{، لناب.ي\ه1 ق%ب,ـيب'(
)1(.vقوله «أرى ذو كدنة إل» كذا أنشده ف الكم أيضا 

vوقال بعضهم: الق%ب,ـيب' الصوت'، فع.م_ به. وما سعنا العام قاب_ـة
أ%ي صوت. ر.ع\د{، ي'ذ}ه.ب' به إ,ل القبيب؛ ذ%ك%ر.ه ابن سيده، ول ي.ع\ز'ه

 إ,ل أ%حد؛ وعزاه الوهري إ,ل ال4صمعي. وقال ابن السكيت: ل ي.ر\و, أ%حد¬ هذا الرف، غي ال4صمعي، قال: والناس' على
خلفه.
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وما أ%صابتهم قاب_ةD أ%ي ق%ط}ر.ة. قال ابن السكيت: ما أ%صاب.ت\نا العام. ق%ط}ر.ةD، وما أ%صابتنا العام. قاب_ةD: بعنÝى واحد.
ال4صمعي: ق%ب_ ظهر'ه ي.ق1بe ق�بوباv إ,ذا ض'ر,ب. بالس_و\ط1 وغيه 

 فج.ف_، فذلك الق�بوب'. قال أ%بو نصر: سعت ال4صمعي يقول: ذ�ك1ر. عن عم.ر أ%نه ض.ر.ب. رجلv حد�اv، فقال: إ,ذا ق%ب_ ظهر'ه
فر'دeوه إ,ل� أ%ي إ,ذا ان\د.م.ل%ت\ آثار' ض.ر\به وجف�ت\؛ م1ن\ ق%ب_ اللحم والت_م\ر' إ,ذا

ي.ب,س. ون.ش1ف..
وق%ب_ه ي.ق�بeه ق%ب�اv، واق}ت.ب_ه: ق%ط%ع.ه؛ وهو اف}ت.ع.ل؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



ي.ق}ت.بe ر.أ}س. الع.ظ}م, دون% الـم.ف}ص1ل,، *  وإ,ن} ي'ر,د\ ذلك ل ي'خ.ص>ل,
أ%ي ل يعله ق1ط%عاv؛ وخ.ص_ بعض'هم به ق%ط}ع. اليد. يقال: اق}ت.ب_

 فلنD ي.د. ف�لن اق}ت1ـباباv إ,ذا ق%ط%عها، وهو افتعال، وقيل: الق}ت1تاب' كل© ق%ط}ع� ل ي.د.ع' شيئاv. قال ابن ال4عراب: كان الع'ق%ي\ل1ـي
 ل ي.ت.ك%ل�م' بشيء� إ,ل� ك%ت.ب\ت'ه عنه، فقال: ما ت.ر.ك. عندي قاب_ةv إ,ل اق}ت.ب_ها، ول ن'قارةv إ,ل ان\ت.ق%ر.ها؛ يعن ما ت.ر.ك. عندي كلمة

م'س\ت.ح\سنةv م'ص\ط%فاةv إ,ل� اق}ت.ط%ع.ها، ول ل%ف}ظ%ةv م'ن\ت.خ.بة م'ن\ت.قاةv إ,ل� أ%خ.ذها لذاته.
 والق%بe: ما ي'د\خ.ل� ف ج.ي\ب, الق%م1يص, من الر>قاع,. والق%بe: الث�ق}ب' الذي يري فيه الـم1ح\و.ر' من الـم.حال%ة1؛ وقيل: الق%ب

ال%ر\ق' الذي ف و.س.ط الب.ك%رة؛ وقيل: هو الشبة الت فوق أ%سنان الـم.حالة؛
eوبة الت ت.دور ف الـم1ح\و.ر؛ وقيل: الق%ب�وقيل: هو ال%ش.ب.ة� الـم.ث}ق

 ال%ش.بة الت ف و.س.ط الب.ك%رة وفوقها أ%سنان من خشب، والمع' من كل ذلك أ%ق�بÒ، ل ي'جاو.ز' به ذلك. ال4صمعي: الق%ب
 هو ال%ر\ق' ف و.س.ط الب.ك%ر.ة، وله أ%سنان من خشب. قال: وت'س.م_ى ال%ش.ب.ة� الت فوقها أ%سنان� الـم.حالة الق%ب_، وهي

 البك%رة. وف حديث علي، رضي الل9ه عنه: كانت\ د1ر\ع'ه ص.د\راv ل ق%ب_ لا، أ%ي ل ظ%ه\ر لا؛ س'م>ي. ق%ب�اv ل4ن ق1وامها به، من
ق%ب> الب.ك%ر.ة، وهي الشبة� الت ف وسطها، وعليها م.دار'ها.

والق%بe: رئيس' القوم وس.ي>د'هم؛ وقيل: هو الـم.ل1ك'؛ وقيل: ال%ليفة؛
وقيل: هو الر_أ}س' ال4ك}ب. وي'قال لشيخ القوم: هو ق%بe الق%و\م,؛

ويقال: عليك بالق%ب> ال4ك}ب أ%ي بالرأ}س ال%كب؛ قال شر: الرأ}س'
ال4كب ي'راد' به الرئيس'. يقال: فلنD ق%بe ب.ن فلن{ أ%ي رئيس'هم.
والق%بe: ما ب.ي الو.ر,ك%ي,. وق%بe الدeب'ر: م.ف}ر.ج' ما بي ال4ل}ي.ت.ي\ن,.

والق1بe، بالكسر: الع.ظم الناتئ من الظهر بي ال4ل}ـي.ت.ي\ن؛ يقال:
أ%لز,ق\ ق1ـب_ك. بال4رض. وف نسخة من التهذيب، بط ال4زهري: ق%ب_ك.،بفتح القاف.

والق%بe: ض.ر\ب¬ من الل©ج'م، أ%ص\ع.ب'ها وأ%عظمها.
 وال4ق%بe: الضامر، وجعه ق�بÒ؛ وف الديث1: خ.ي' الناس, الق�ب>ـيeون. وسئل أ%حد بن ييـى عن الق�ب>ـي>ـي.، فقال: إ,ن

ص.ح_ فهم الذين ي.س\ر'د'ون% الص_و\م. حت ت.ض\م'ر. ب'ط�ون'ه'م. ابن ال4عراب: ق�ب_
،eوهو أ%ق%ب ،vق%ب.ـبا eحوقه. ق%ب_ ي.ق%ب� إ,ذا ض'م>ر للس>باق، وق%ب_ إ,ذا خ.ف_. والق%بe والق%ب.ب': د1ق�ة� ال%ص\ر وض'م'ور' الب.ط}ن ول

وال�نثى ق%ب_اء� بي>نة الق%ب.ب,؛ قال الشاعر يصف فرسا:
)1الي.دe ساب.ةD والر>ج\ل� طام1حةD، *  والع.ي\ن' قاد1حةD والبطن' م.ق}ب'وب'(

 قوله «والعي قادحة» بالقاف وقد أنشده ف الساس ف مادة ق د ح بتغيي ف الشطر الول.)1(
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 أ%ي ق�ب_ ب.ط}ن'ه، والفعل: ق%ب_ه يق�بeه ق%ب�اv، وهو ش1د_ة الد_م\ج, للستدارة، والنعت: أ%ق%بe وق%ب�اء�. وف حديث علي: رضي الل9ه عنه،
ف

صفة امرأ%ة: إ,نا ج.د�اء� ق%ب�اء�؛ الق%ب�اء�: ال%ميصة� الب.ط}ن,.



وال4ق%بe: الض�ام1ر' الب.ط}ن,. وف الديث: خي' الناس الق�ب>ـيeون؛
س'ئل عنه ثعلب، فقال: إ,ن ص.ح_ فهم القوم الذين يس\ر'دون الصوم. حت ت.ض\م'ر ب'ط�ون'ه'م.

وحكى ابن ال4عراب: ق%ب,ـب.ت1 الر\أ%ة�، بـإ,ظهار الت_ض\عيف، ولا
أ%خوات¬، حكاها يعقوب عن الفراء، ك%م.ش1ش.ت1 الدابة�، ول%ـح1ح.ت\ عين'ه.

وقال بعضهم: ق%ب_ ب.ط}ن' الف%رس، فهو أ%ق%بe، إ,ذا ل%ـح1ق%ت خاصرتاه
بال1ـب.ي\ه. وال%ي\ل� الق�بe: الض_وام1ر'. والق%ب\ق%بة�: صوت ج.و\ف 

الفرس، وهو الق%ب,ـيب'. وس'ر_ةD م.ق}بوبةD، وم'ق%ب_ـبةD: ضامرة؛ قال:
جاريةD من ق%ي\س� بن, ث%ع\ل%به\،
ب.ي\ضاء� ذات' س'ر_ة{ م'ق%ب_ـبه،
كأ%نا ح1ل}ـية� س.ي\ف{ م'ذ}ه.ب.ه\

وق%ب_ الت_م\ر' واللحم' وال1ل}د' ي.ق1بe ق�بوباv: ذ%ه.ب. ط%راؤ'ه ون'د'و_ت'ه وذ%و.ى؛ وكذلك ال�ر\ح' إ,ذا ي.ب,س.، وذه.ب. ماؤ'ه وج.ف_.
وقيل: ق%ب_ت الرeط%بة� إ,ذا ج.ف�ت\ بعض. ال�فوف بع\د. الت_ر\ط1ـيب.

.éي.ب,س.، واسم ما ي.ب,س. منه الق%ب,ـيب'، كالق%ف1ـيف1 سواء :vق%ب�ا eوي.ق1ب eب�وق%ب_ الن_ب\ت' ي.ق
والق%بيب' من ال4ق1ط: الذي خ'ل1ط% يابس'ه بر.ط}ب,ه.

وأ%ن\ف¬ ق�باب¬: ض.خ\م عظيم. وق%ب_ الشيء4 وق%ب_ـب.ه': ج.م.ع. أ%طراف%ه'.
،vمن البناء: معروفة، وقيل هي البناء من ال4د.م خاص_ة �والق�ب_ة

مشتقÒ من ذلك، والمع ق�ب.ب¬ وق1ـباب¬. وق%ب_ـبها: ع.م1ل%ها. وت.قب_ـبها:
د.خ.ل%ها.

 وبيت¬ م'ق%ب_ب¬: ج'ع1ل% فوقه ق�ب_ةD؛ والوادج' ت'ق%ب_ب'. وق%ب.ب\ت' ق�ب_ة، وق%ب_ـب\تها ت.قبيباv إ,ذا ب.ن.ي\ت.ها. وق�ب_ة� ال3سلم: الب.ص\رة، وهي خ1زانة
العرب؛ قال:

ب.ن.ت\، ق�ب_ة% ال3سلم,، ق%ي\س¬، ل4هل1ها *  ولو ل ي'قيموها ل%طال% ال}ت1واؤ'ها
وف حديث العتكاف: رأ%ى ق�ب_ةv مضروبةv ف السجد. الق�ب_ة من

)1ال1ـيام: بيت¬ صغي مستدير، وهو من بيوت العرب. والق�باب': ض.ر\ب¬ من الس_م.ك(
  قوله «والقباب ضرب» بضم القاف كما ف التهذيب بشكل القلم وصرح به ف التكملة وضبطه الد بوزن كتاب.)1(

، ي'ش\ب,ه الك%ن\ع.د؛ قال جرير:
ل ت.ح\س.ب.ن_ م1راس. الـح.ر\ب,، إ,ذ خ.ط%ر.ت\، *  أ%ك}ل% الق�باب,، وأ%د\م. الرeغ}ف1 بالص_ي,

 وح1مار' ق%ب_ان%: ه'ن.يÒ أ�م.ي\ل1س' أ�س.ي\د¬، رأ}س'ه كرأ}س, ال�ن\ف�ساء3، ط�والD ق%وائمه' نو' قوائم ال�ن\ف�ساء، وهي أ%صغر منها. وقيل: ع.ي\ر
 ق%ب�ان: أ%ب\ل%ق' م'ح.ج_ل� الق%وائم، له أ%ن\ف¬ كأ%نف الق�ن\ف�ذ إ,ذا ح'ر>ك. تاو.ت. حت ت.راه كأ%نه ب.ع\رةD، فإ,ذا ك�ف_ الص_و\ت' ان\ط%ل%ق. وقيل:

 هو دويبة، وهو ف%ع\لن� م1ن ق%ب_، ل4ن� العرب ل تصرفه؛ وهو معرفة عندهم، ولو كان فع�الv لصرفته، تقول: رأ%يت ق%ط1ـيعا
من ح'م'ر, ق%ب�ان%؛ قال الشاعر:



يا ع.جباv! لقد رأ%يت' ع.جبا، *  حار. ق%ب�ان% ي.س'وق' أ%ر\نبا
وق%ب\ق%ب. الرجل�: ح.م'ق..

والق%ب\ق%بة� والق%ب,ـيب': صوت' ج.و\ف الفرس. والق%ب\ق%بة� والق%ب\قاب':
صوت' أ%نياب الفحل، وهدير'ه؛ وقيل: هو ترجيع الـه.د1ير.

وق%ب\ق%ب. ال4سد' والفحل ق%ب\ق%بةv إ,ذا ه.د.ر.
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والق%ب\قاب': المل الـه.د_ار. ورجلD ق%بقاب¬ وق�باق1ب¬: كثي الكلم،
أ%خطأ% أ%و أ%صاب.؛ وقيل: كثي الكلم م'خ.لYط�ه؛ أ%نشد ثعلب:

أ%و س.ك%ت. القوم' فأ%نت. ق%بقاب\
 وق%ب\ق%ب. ال4سد: ص.ر.ف. ناب.ي\ه. والق%ب\ق%ب': سي ي.د'ور على الق%ر.ب'وس.ي كليهما، وعند الولدين: سي ي.ع\ت.رض وراء الق%ر.ب'وس

الؤخر. والق%ب\ق%ب': خ.ش.ب' الس_ر\ج؛ قال:
ي'طي>ر' الفارس. لول ق%ب\ق%ب'ه

 والق%ب\ق%ب': البط}ن'. وف الديث: من ك�ف1ـي. ش.ر_ ل%ق}ل%ق1ه وق%ب\ق%ب,ه وذ%ب\ذ%ب,ه، فقد و'ق1ـي.. وقيل للب.ط}ن,: ق%ب\ق%ب¬، م1ن الق%ب\ق%ب.ة1، وهي
حكاية صوت الب.ط}ن.

والق%ب\قاب': الكذ�اب'. والق%ب\قاب': ال%ر.ز.ة الت ت'ص\ق%ل� با الثYياب. والق%ب\قاب': النعل التخذة من خ.ش.ب، بلغة أ%هل اليمن.
والق%ب\قاب': الفرج. ي'قال: ب.ل� الب.و\ل� م.جام1ـع ق%ب\قاب,ه. وقالوا: ذ%ك%ر¬

ق%ب\قاب¬، فو.ص.ف�وه به؛ وأ%نشد أ%عراب ف جارية اسها ل%ع\ساء:
ل%ع\ساء� يا ذات. الـح1ر, الق%ب\قاب,

فس'ئ1ل% عن معن الق%ب\قاب,، فقال: هو الواسع، الكثي الاء إ,ذا
أ%و\ل%ج الرجل� فيه ذ%ك%ر.ه'.

ق%ب\ق%ب. أ%ي ص.و_ت.؛ وقال الفرزدق:
لك%م\ ط%ل�ق%ت\، ف ق%ي\س, ع.ي\لن%، من ح1ر�، *  وقد كان ق%ب\قاباv، ر,ماح' ال4راق1م,

وق�باق1ب¬، بضم القاف: العام الذي يلي قاب,ل% عام1ك، اسم ع.ل%م للعام؛
وأ%نشد أ%بو عبيدة:

العام' والـم'ق}ب,ـل� والق�باق1ب'
وف الصحاح: الق�باق1ب'، بال4لف واللم. تقول: ل آتيك. العام. ول

 قاب,ل% ول ق�باق1ب.. قال ابن بري: الذي ذكره الوهري هو العروف؛ قال: أ%عن قوله إ,ن9 ق�باق1ـباv هو العام الثالث. قال:
 وأ%ما العام الرابع، فيقال له الـم'ق%ب\ق1ب'. قال: وم1نهم م.ن يعل القاب_ العام. الثالث، والق�باق1ب. العام. الرابع، والـم'ق%ب\ق1ب

 العام. الامس. وح'ك1ـي. عن خالد1 بن ص.ف}وان أ%نه قال لب\ن,ه1: إ,نك ل ت'ف}ل1ـح' العام.، ول قاب,ل%، ول قاب_، ول ق�باق1ب.، ول



 م'ق%ب\ق1ب. زاد ابن بري عن ابن سيده ف حكاية خالد: انظر قاب_ بذا العن. وقال ابن سيده، فيما حكاه، قال: كل© كلمة
منها اسم السنة بعد السنة. وقال: حكاه ال4صمعي وقال: ول ي.ع\ر,فون ما وراء ذلك.

والق%ب_اب': والـم'ق%ب\ق1ب': ال4سد.
وق%ب\ ق%ب\: حكاية و.ق}ع, السيف.

وق1ـب_ة� الشاة أ%يضاv: ذات' ال4ط}باق,، وهي الـح1ف}ث�. وربا خففت.
@قتب: الق1ت\ب' والق%ت.ب': إ,كاف' البعي، وقد يؤنث، والتذكي أ%عم،

 ولذلك أ%نثوا التصغي، فقالوا: ق�ت.يبة. قال ال4زهري: ذهب الليث إ,ل أ%ن ق�ت.ي\بة مأ}خوذ من الق1ت\ب. قال: وقرأ}ت' ف ف�توح
 خ'راسان: أ%ن ق�ت.يبة بن مسلم، لا أ%وقع بأ%هل خ'وار.ز\م.، وأ%حاط بم، أ%تاه رسولم، فسأ%له عن اسه، فقال: ق�ت.يبة، فقال له:
 لست. تفت.حها، إ,نا يفتح'ها رجل اسه إ,كاف، فقال ق�ت.يبة: فل يفتحها غيي، واسي إ,كاف. قال: وهذا يوافق ما قال

الليث. وقال ال4صمعي: ق%ت.ب' البعي م'ذك�ر ل يؤنث، ويقال له: الق1ت\ب'، وإ,نا يكون للسانية؛ ومنه قول لبيد:
وأ�ل}ق1ـي. ق1ت\ب'ها الـم.خ\زوم'
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ابن سيده: الق1ت\ب' والق%ت.ب' إ,كاف البعي؛ وقيل: هو ال3كاف الصغي

الذي على ق%د\ر, س.نام البعي. وف الصحاح: ر.ح\لD صغي¬ على ق%د\ر الس_نام.
وأ%ق}ت.ب. البعي. إ,ق}تاباv إ,ذا ش.د_ عليه الق%ت.ب.. وف حديث عائشة، 

 رضي الل9ه عنها: ل تنع الرأ%ة نفسها من زوجها، وإ,ن كانت على ظ%ه\ر, ق%ت.ب�؛ الق%ت.ب' للجم.ل كال3كاف1 لغيه؛ ومعناه:
 الـح.ث© لن_ على مطاو.عة أ%زواجهن، وأ%نه ل ي.س.ع'ه'ن_ المتناع ف هذه الال، فكيف ف غيها. وقيل: إ,ن نساء العرب

ك�ن_ إ,ذا أ%ر.د\ن% الو,لد.ة%، ج.ل%س\ن. على ق%ت.ب�، وي.ق�ل}ن: إ,نه أ%س\ل%س' لروج الولد، فأ%رادت تلك الالة%.
قال أ%بو عبيد: كنا ن.رى أ%ن العن وهي تسي على ظ%ه\ر, البعي، فجاء4 التفسي بعد ذلك.

والق1ت\ب'، بالكسر: جيع' أ%داة السانية من أ%علقها وحبالا؛ والمع'
من كل ذلك: أ%قتاب¬؛ قال سيبويه: ل ياو,زوا به هذا البناء.

 والق%ت'وبة� من ال3بل: الذي ي'ق}ت.ب' بالق%ت.ب, إ,ق}تاباv؛ قال اللحيان: هو ما أ%مكن. أ%ن يوضع عليه الق%ت.ب، وإ,نا جاء4 بالاء3، ل4نا
 للشيء3 ما ي'ق}ت.ب. وف الديث: ل صدقة ف ال3بل الق%توبة؛ الق%ت'وبة، بالفتح: ال3بل الت توض.ع' ال4ق}تاب' على ظهورها، ف%عولة

بعن مفعولة،
كالر_ك�وبة والـح.لوبة. أ%راد: ليس ف ال3بل العوامل صدقة. قال

 الوهري: وإ,ن شئت حذفت الاء، فقلت الق%ت'وب'. ابن سيده: وكذلك كل فعولة من هذا الضرب من ال4ساء3.
 والق%ت'وب: الر_جل الـم'ق}ت1ب'. التهذيب: أ%ق}ت.ب\ت' زيداv ييناv إ,قتاباv إ,ذا غ%ل�ظ}ت. عليه اليمي.، فهو م'ق}ت.ب¬ عليه. ويقال: ار\ف�ق\ به،

ول ت'ق}ت1ب\ عليه ف اليمي؛ قال الراجز:
إ,ليك. أ%ش\كو ث1ق}ل% د.ين� أ%ق}ت.با
ظ%ه\ر,ي بأ%ق}تاب� ت.ر.ك}ن. ج'ل%با



ابن سيده: الق1ت\ب' والق%ت.ب': الـم1ع.ى، أ�نثى، والمع أ%ق}تاب¬؛ وهي
الق1ت\ب.ة�، بالاء3، وتصغيها ق�ت.ي\بةD. وق�ت.ي\بة�: اسم رجل، منها؛ 

والنسبة إ,ليه ق�ت.ب,ـي�، كما تقول ج'ه.ن,ـي�. وقيل: الق1ت\ب' ما ت%و_ى من
البطن، يعن استدار، وهي الـح.وايا. وأ%ما ال4م\عاء، فهي ال4ق}صاب.

وجع' الق1ت\ب: أ%ق}تاب¬. وف الديث: ف%ت.ن\د.ل1ق' أ%قتاب' بطن,ه؛ وقال
ال4صمعي: واحدها ق1ت\ب.ة، قال: وبه س'م>ي. الرجل ق�ت.ي\بة%، وهو

تصغيها.
@قحب: ق%ح.ب. ي.ق}ح'ب' ق�حاباv وق%ح\باv إ,ذا س.ع.ل%؛ ويقال: أ%خذه س'عالD قاح1ب¬.

 والق%ح\ب': س'عال� الش_يخ، وس'عال الكلب. ومن أ%مراض ال3بل الق�حاب': وهو السeعال�؛ قال الوهري: الق�حاب' س'عال اليل
وال3بل، وربا ج'ع1ل للناس. ال4زهري: الق�حاب' السeعال، فع.م_ ول يصص.

 ابن سيده: ق%ح.ب. البعي' ي.ق}ح'ب' ق%ح\باv وق�حاباv: س.ع.ل%؛ ول ي.ق}ح'ب' منها إ,ل� الناح1ز' أ%و الـم'غ1دe. وق%ح.ب. الرجل� والكلب'،
وق%ح_ب: س.ع.ل.

ورجل ق%ح\ب¬، وامرأ%ة ق%ح\بة: كثية السeعال مع الـه.ر.م؛ وقيل: ها
 الكثيا السeعال مع ه.ر.م أ%و غي ه.ر.م؛ وقيل: أ%صل الق�حاب ف ال3بل، وهو فيما سوى ذلك مستعار. وبالدابة ق%ح\بة أ%ي
 س'عال. وس'عال قاحب¬: شديد.والق�حاب': فساد ال%و\ف. ال4زهري: أ%هل اليمن ي'س.م�ون الرأ%ة% الـم'س3ن_ة ق%ح\بةD. وي'قال

 للعجوز: الق%ح\بة� والق%ح\م.ة�؛ قال: وكذلك يقال لكل كبية من الغنم م'س3ن_ة{؛ قال ابن سيده: الق%ح\بة� الـم'سنة من الغنم
وغيها؛ والقح\بة� كلمة مولدة. قال ال4زهري: قيل للب.غ1ـي> ق%ح\بة، ل4نا كانت ف الاهلية ت'ؤ\ذ1ن 
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 ط�ل�ب.ها بق�حابا، وهو س'عالا. ابن سيده: الق%ح\بة الفاجرة، وأ%صل�ها من السeعال، أ%رادوا أ%نا ت.س\ع'ل�، أ%و ت.ت.ن.ح\ن.ح' ت.رم'ز' به؛ قال

أ%بو زيد: عجوز ق%ح\بةD، وشيخ ق%ح\ب¬، وهو الذي يأ}خذه السeعال؛ وأ%نشد غيه:
ش.ي_بن قبل% إ,ن.ى و.ق}ت1 الـه.ر.م\، *  كل© عجوز ق%ح\بة{ فيها ص.م.م\
ويقال: أ%ت.ي. نساء# ي.ق}ح'ب. أ%ي ي.س\ع'لن؛ ويقال للشاب� إ,ذا س.ع.ل:

ع'م\راv وش.باباv، وللشيخ: و.ر\ياv وق�حاباv. وف التهذيب: يقال للبغيض,
.vوش.بابا v؛ وللـح.ب,ـيب, إ,ذا س.ع.ل: ع'م\راvحابا�إ,ذا س.ع.ل% و.ر\ياv وق

) �)1@قحرب: ال4زهري ف الرباعي، يقال للعصا: الغ1ر\ز.ح\لة، والق%ح\ر.بة
  قوله «يقال للعصا إل» ذكر لا أربعة أساء كلها صحيحة وراجعنا عليها التهذيب وغيه إل القحربة الت ترجم1(

 لجلها فخطأ وتبعه شارح القاموس. وصوابا القحزنة، بالزاي والنون، كما ف التهذيب وغيه.) ، والق1ش\بارة،
والق1س\بارة�، والل9ه أ%علم.

@قحطب: ق%ح\ط%ب.ه بالسيف ع.له وضربه وط%ع.نه فق%ر\ط%ب.ه، وق%ح\ط%ب.ه إ,ذا ص.ر.ع.ه. وق%ح\ط%ب.ه: ص.ر.ع.ه. وق%ح\ط%بة: اسم رجل.
@قدحب: ال4زهري، حكى اللحيان ف نوادره: ذهب القوم بق1ن\د.ح\ب.ة%، وق1ن\د.ح\ر.ة، وق1د_ح\ر.ة%: كل ذلك إ,ذا ت.ف%ر_قوا.



@قرب: الق�ر\ب' نقيض' الب'ع\د1.
 ق%ر'ب. الشيء�، بالضم، ي.ق}ر'ب' ق�ر\باv وق�ر\باناv وق1ر\باناv أ%ي د.نا، فهو قريب¬، الواحد والثنان والميع ف ذلك سواء. وقوله

 تعال: ولو ت.ر.ى إ,ذ ف%ز,ع'وا فل ف%و\ت. وأ�خ1ذ�وا من مكان{ قريب�؛ جاء4 ف التفسي:أ�خ1ذ�وا من تت1 أ%قدامهم. وقوله تعال: وما
 ي'د\ر,يك. لعل� الساعة% قريب¬؛ ذ%ك�ر قريباv ل4ن تأ}نيث% الساعة1 غي' حقيقي�؛ وقد يوز أ%ن ي'ذ%ك�ر ل4ن الساعة% ف معن البعث.
 وقوله تعال: واستمع يوم ي'نادي الناد1 من مكان{ قريب�؛ أ%ي ي'نادي بالـح.ش\ر, من مكان{ قريب، وهي الصخرة الت ف

 بيت الـم.ق}د1س؛ ويقال: إ,نا ف وسط ال4رض ؛ قال سيبويه: إ,ن� ق�ر\ب.ك زيداv، ول تقول إ,ن� ب'ع\د.ك زيداv، ل4ن الق�رب أ%شد
 ت.مك©ناv ف الظرف من الب'ع\د؛ وكذلك: إ,ن� قريباv منك زيداv، وأ%حسن'ه أ%ن تقول: إ,ن زيداv قريب منك، ل4نه اجتمع معرفة

ونكرة، وكذلك الب'ع\د ف الوجهي؛ وقالوا: هو ق�رابت'ك أ%ي ق%ريب¬ منك ف الكان؛ وكذلك: هو ق�راب.ت'ك ف
 العلم؛ وقولم: ما هو بش.ب,ـيه,ك. ول ب,ق�ر.ابة م1ن ذلك، مضمومة القاف، أ%ي ول بق%ريب� من ذلك. أ%بو سعيد: يقول

الرجل� لصاحبه إ,ذا اس\ت.ح.ث�ه: ت.ق%ر_ب\ أ%ي اع\ج.ل}؛ سعت'ه من أ%فواههم؛ وأ%نشد:
يا صاح1ـب.ي_ ت.رح_ل وت.ق%ر_با، فل%ق%د أ%ن لـم'سافر� أ%ن ي.ط}ر.با

التهذيب: وما ق%ر,ب\ت' هذا ال4م\ر.، ول ق%ر.ب\ت'ه؛ قال الل9ه تعال:
ول ت.ق}ر.با هذه الشجرة؛ وقال: ول ت.ق}ر.ب'وا الزنا؛ كل ذلك م1ن\

ق%ر,بت' أ%ق}ر.ب'.
ويقال: فلن ي.ق}ر'ب' أ%م\راv أ%ي ي.غ\ز'وه، وذلك إ,ذا فعل شيئاv أ%و

قال قولv ي.ق}ر'ب' به أ%م\راv ي.غ\ز'وه؛ وي'قال: لقد ق%ر.ب\ت' أ%م\راv ما
أ%د\ر,ي ما هو. وق%ر_ب.ه منه، وت.ق%ر_ب إ,ليه ت.ق%رeباv وت1ق1ر_اباv، واق}ت.ر.ب وقاربه. وف حديث أ%ب عار,م�: فلم ي.ز.ل, الناس' م'قار,بي.

له أ%ي ي.ق}ر'ب'ون% حت جاوز. بلد. بن عامر، ث ج.عل الناس' ي.ب\ع'دون% منه.
واف}ع.ل} ذلك بق%راب�، مفتوح¬، أ%ي بق�ر\ب�؛عن
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  ابن ال4عراب. وقوله تعال: إ,ن� رحة% الل9ه ق%ريب¬ من السني؛ ول ي.ق�ل} ق%ريبةD، ل4نه أ%راد بالرحة ال3حسان% ول4ن ما ل يكون

 تأ}نيثه حقيقي�اv، جاز تذكيه؛ وقال الزجاج: إ,نا قيل قريب¬، ل4ن الرحة، والغ'ف}ران%، والع.ف}و ف معنÝى واحد؛ وكذلك كل
 تأ}نيث{ ليس بقيقي�؛ قال: وقال ال4خفش جائز أ%ن تكون الرحة ههنا بعن الـم.ط%ر؛ قال: وقال بعض'هم هذا ذ�كYر لي.ف}ص1ل
 بي القريب من الق�ر\ب، والق%ريب, من الق%رابة؛ قال: وهذا غلط، كل© ما ق%ر'ب. من مكان{ أ%و ن.س.ب�، فهو جار� على ما يصيبه
 من التذكي والتأ}نيث؛ قال الفراء: إ,ذا كان القريب' ف معن السافة، يذك�ر ويؤ.نث، وإ,ذا كان ف معن الن_س.ب، يؤ.نث بل

 اختلف بينهم. تقول: هذه الرأ%ة ق%ريبت أ%ي ذات' ق%رابت؛ قال ابن بري: ذكر الفراء� أ%ن� العرب. ت.ف}ر'ق' بي الق%ريب من
 النسب، والق%ريب من الكان، فيقولون: هذه ق%ريبت من النسب، وهذه ق%ر,يب من الكان؛ ويشهد بصحة قوله قول� امرئ

القيس:
له الو.ي\ل� إ,ن} أ%م\س.ى، ول أ�مe هاشم� *  ق%ريب¬، ول الب.س\باسة� ابنة� ي.ش\ك�را



 فذك�ر ق%ريباv، وهو خب عن أ�م هاشم، فعلى هذا يوز: قريب¬ من، يريد ق�ر\ب. الـم.كان، وق%ريبة من، يريد ق�ر\ب. الن_سب.
 ويقال: إ,ن� ف%ع1ـيلv قد ي'ح\مل على ف%ع'ول، ل4نه بعناه، مثل ر.حيم ور.ح'وم، وف%ع'ول ل تدخله الاء� نو امرأ%ة ص.ب'ور؛ فلذلك

 قالوا: ريح خ.ريق¬، وك%ن,ـيبة خ.ص1ـيف¬، وفلنة� من قريب¬. وقد قيل: إ,ن قريباv أ%صله' ف هذا أ%ن يكون% ص1فةv لكان؛
.vس3ـع. ف الظرف ف%ر'ف1ـع وج'ع1ل% خباeث ات ،vقريبا vأ%ي مكانا vكقولك: هي من ق%ريبا

 التهذيب: والق%ريب' نقيض' الب.ع1ـيد يكون ت.ح\ويلv، في.ستوي ف الذكر وال�نثى والفرد والميع، كقولك: هو ق%ريب¬، وهي
 قريب¬، وهم قريب¬، وهن_ ق%ريب. ابن السكيت: تقول العرب هو ق%ريب¬ من، وها ق%ريب¬ من، وهم ق%ر,يب¬ من؛ وكذلك
،vر'ه ل4نه إ,ن كان مرفوعاYوت'ذ%ك vالؤ.نث: هي قريب من، وهي بعيد من، وها بعيد، وهن� بعيد من، وقريب؛ فت'و.ح>د' قريبا 

فإ,نه ف تأ}ويل هو ف مكان قريب من. وقال الل9ه تعال: إ,ن رحة الل9ه
 قريب من السني. وقد يوز قريبةD وب.عيدة، بالاء3، تنبيهاv على ق%ر'ب.ت\، وب.ع'د.ت\، فمن أ%نثها ف الؤ.نث، ث%ن_ى وج.م.ع؛

وأ%نشد:
ليال% ل ع.ف}راء�، منك.، بعيدة� *  فت.س\لى، ول ع.ف}راء� منك. ق%ريب'

واق}ت.ر.ب. الوعد' أ%ي ت.قار.ب.. وقار.ب\ت'ه ف البيع م'قاربة.
والت_قار'ب': ض1دe الت_باعد. وف الديث: إ,ذا ت.قارب. الزمان�، وف

رواية: إ,ذا اق}تر.ب. الزمان، ل ت.ك%د\ ر'ؤ\يا الؤ\م1ن ت.ك}ذ1ب'؛ قال
 ابن ال4ثي: أ%راد اقتراب. الساعة، وقيل اعتدال% الليل والنهار؛ وتكون الرؤ\يا فيه صحيحةv لع\ت1دال, الزمان. واق}ت.رب.: اف}ت.ع.ل%،

من الق�ر\ب.
وت.قار.ب: ت.فاع.ل%، منه، ويقال للشيء3 إ,ذا و.ل�ى وأ%د\ب.ر: ت.قار.ب..

وف حديث الـم.ه\د1ي>: ي.ت.قار.ب' الزمان� حت تكون السنة� كالشهر؛
أ%راد: ي.ط1ـيب' الزمان� حت ل ي'س\ت.طال%؛ وأ%يام السeرور والعافية

ق%صية؛ وقيل: هو كناية عن ق1ص.ر ال4ع\مار وقلة البكة.
ويقال: قد ح.ي_ا وق%ر_ب إ,ذا قال: ح.ي_اك. الل9ه، وق%ر_ب. دار.ك.

وف الديث: م.ن\ ت.ق%ر_ب إ,ل� ش1ـب\راv ت.ق%ر_ب\ت' إ,ليه ذ1راعاv؛ الراد' بق�ر\ب, الع.ب\د1 
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 من. الل9ه، عز وجل، الق�ر\ب' بالذYك}ر والعمل الصال، ل ق�ر\ب' الذات1 والكان، ل4ن ذلك من صفات ال4جسام، والل9ه ي.ت.عال
 عن ذلك وي.ت.ق%د_س. والراد بق�ر\ب, الل9ه تعال من العبد، ق�ر\ب' نع.م1ه وأ%لطافه منه، وب,رeه وإ,حسان'ه إ,ليه، وت.راد'ف م1ن.ن,ه عنده،

وف%ي\ض' م.واهبه عليه.
وق1راب' الشيء3 وق�راب'ه وق�راب.ت'ه: ما قارب. ق%د\ر.ه. وف الديث: إ,ن

 ل%ق1ـيت.ن بق�راب ال4رض, خطيئةv أ%ي با يقار,ب' م1ل4ها، وهو  مصدر' قار.ب. ي'قار,ب'. والق1راب': م'قاربة ال4مر؛ قال ع'و.ي\ف
الق%واف يصف ن'وقا:

هو ابن م'ن.ض>جات{، ك�ن_ ق1د\ماv *  ي.ز,د\ن% على الع.ديد ق1راب. ش.ه\ر,



 وهذا البيت أ%ورده الوهري: ي.ر,د\ن% على الغ.دير, ق1راب. شهر. قال ابن بري: صواب إ,نشاده ي.ز,د\ن% على الع.ديد، م1ن\ معن
 الزيادة على الع1د_ة، ل م1ن\ معن الو,ر\د1 على الغ.دير. والـم'ن.ض>جة�: الت تأ%خرت ولدتا عن حي الولدة شهراv، وهو أ%قوى

للولد.
قال: والق1راب' أ%يضاv إ,ذا قارب. أ%ن يتلئ% الدلو'؛ وقال الع.ن\ب.ر'

بن تيم، وكان ماوراv ف ب.ه\راء4:
قد رابن من\ د.ل}و,ي. اض\ط1راب'ها،
والن_ـأ}ي' من ب.ه\راء4 واغ}ت1راب'ها،

إ,ل� ت.ج,ـي م.ل4ى ي.ج,ـي ق1راب'ها
ذكر أ%نه لا تزو_ج. عمرو بن تيم أ�م_ خارجة%، نق%ل%ها إ,ل بلده؛

 وزعم الرواة� أ%نا جاء4ت بالع.ن\ب.ر معها صغياv فأ%ولدها ع.مرو بن تيم أ�س.ي\داv، والـه'ج.ي\م، والق�ل%ي\ب.، فخرجوا ذات. يوم
ي.س\ت.ق�ون، ف%ق%ل

عليهم الاء�، فأ%نزلوا مائحاv من تيم، فجعل الائح يل� د.ل}و.
الـه'ج.ي\م وأ�س.ي\د والق�ل%ي\ب,، فإ,ذا ورد.ت\ دلو الع.ن\ب تركها ت.ض\ط%رب'،

فقال الع.ن\ب.ر هذه ال4بيات.
 وقال الليث: الق�راب' والق1راب' م'قار.بة الشيء3. تقول: معه أ%لف' درهم أ%و ق�رابه؛ ومعه م1ل}ء� ق%د.ح ماء� أ%و ق�راب'ه. وتقول: أ%تيت'ه

ق�راب. الع.ش1ـي>، وق�راب. الليل.
 وإ,ناء# ق%ر\بان�: قار.ب الم\ت1لء4، وج'م\ج'مةD ق%ر\ب.ـى: كذلك. وقد أ%ق}ر.ب.ه؛ وفيه ق%ر.ب'ه وق1راب'ه. قال سيبويه: الفعل من ق%ر\بان

قار.ب.
 قال: ول يقولوا ق%ر'ب. استغناء بذلك. وأ%ق}ر.ب\ت' الق%د.ح.، م1ن\ قولم: ق%د.ح ق%ر\بان� إ,ذا قار.ب. أ%ن يتلئ%؛ وق%د.حان1 ق%ر\بانان1 والمع

ق1راب¬، مثل ع.ج\لن% وع1جال�؛ تقول: هذا ق%د.ح¬ ق%ر\بان� ماءé، وهو الذي
قد قار.ب. المت1لء4.

ـgل4ه. ويقال: لو أ%ن� ل ق�راب. هذا ذ%ه.باv أ%ي ما ي'قار,ب' م1
والق�ر\بان�، بالضم: ما ق�ر>ب. إ,ل الل9ه، عز وجل. وت.ق%ر_ب\ت. به،

تقول منه: ق%ر_ب\ت' لل9ه ق�ر\باناv. وت.ق%ر_ب. إ,ل الل9ه بشيء� أ%ي ط%ل%ب. به الق�ر\بة عنده تعال.
والق�ر\بان�: ج.ل1ـيس' اللك وخاص_ت'ه، لق�ر\ب,ه منه، وهو واحد 

الق%راب,ـي,؛ تقول: فلنD من ق�ر\بان ال4مي، ومن ب'ع\دان,ه. وق%رابي'
 الـم.ل1ك1: و'ز.راؤ'ه، وج'لساؤ'ه، وخاص_ت'ه. وف التنزيل العزيز: وات\ل� عليهم ن.بأ% اب\ن.ي\ آدم. بالق إ,ذ ق%ر_با ق�ر\باناv. وقال ف

موضع آخر: إ,ن الل9ه ع.ه,د. إ,لينا أ%ن ل ن'ؤ\م1ن لرسول� حت يأ}ت1ـي.نا بق�ر\بان{
تأ}ك�ل�ه النار'. وكان الرجل� إ,ذا ق%ر_ب. ق�ر\باناv، س.ج.د لل9ه، فتنزل النار' فتأ}كل ق�ر\بان.ه، فذلك علمة� قبول الق�ر\بان1، وهي
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  ذبائح كانوا يذبونا. الليث: الق�ر\بان� ما ق%ر_ب\ت. إ,ل الل9ه، تبتغي بذلك ق�ر\بةv ووسيلة. وف الديث صفة هذه ال�م_ة1 ف
التوراة: ق�ر\بان'هم دماؤ'هم.

 الق�ر\بان مصدر ق%ر'ب. ي.ق}ر'ب أ%ي ي.ت.ق%ر_ب'ون إ,ل الل9ه بـإ,راقة دمائهم ف الهاد. وكان ق�ر\بان ال�م.م السالفة1 ذ%ب\ح. البقر، والغنم،
 وال3بل. وف الديث: الص�لة� ق�ر\بان� كلY ت.ق1ـي¼ أ%ي إ,ن� ال4ت\ق1ـياء4 من الناس ي.ت.ق%ر_بون% با إ,ل الل9ه تعال أ%ي ي.ط}ل�بون الق�ر\ب

 منه با. وف حديث المعة: م.ن ر.اح. ف الساعة1 ال�ول، فكأ%نا ق%ر_ب. بدنةv أ%ي كأ%نا أ%ه\دى ذلك إ,ل الل9ه تعال كما ي'ه\دى
 الق�ر\بان� إ,ل بيت الل9ه الرام. ال4حر: اليل� الـم'ق}ر.بة الت تكون ق%ريبةv م'ع.د_ةv. وقال شر: ال3بل الـم'ق}ر.بة الت ح'ز,م.ت

 للرeكوب، قال%ـها أ%عرابÒ م1ن غ%ن,ـي. وقال: الـم'ق}ر.بات' من اليل: الت ض'م>ر.ت\ للرeكوب. أ%بو سعيد: ال3بل الـم'ق}ر.بة
الت عليها ر,حالD م'ق}ر.بة بال4د.م,، وهي م.راك1ب' الـم'لوك؛ قال: وأ%نكر ال4عرابe هذا التفسي.

 وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ما هذه ال3بل� الـم'ق}ر,بة�؟ قال: هكذا ر'وي، بكسر الراء3، وقيل: هي بالفتح، وهي الت
 ح'ز,م.ت\ للرeكوب، وأ%صل�ه من الق1راب. ابن سيده: الـم'ق}ر.بة� والـم'ق}ر.ب من اليل: الت ت'د\ن.ى، وت'ق%ر_ب'، وت'ك%ر_م'، ول

ت'ت\ر.ك' أ%ن ت.ر'ود.؛ قال ابن دريد: إ,نا ي'ف}ع.ل� ذلك بال3ناث، لئل ي.ق}ر.ع.ها ف%ح\لD لئيم.
وأ%ق}ر.ب.ت1 الامل�، وهي م'ق}ر,ب¬: دنا و,لد'ها، وجعها م.قاريب'،

ـ�ط  كأ%نم توهوا واحد.ها على هذا، م1ق}راباv؛ وكذلك الفرس والشاة، ول يقال للناقة1 إ,ل9 أ%د\ن.ت\، فهي م'د\ن{؛ قالت أ�مe تأ%ب
،vش.ر�ا

ت'ؤ.ب>ن'ه بعد موته:
واب\ناه! وابن. الل�ي\ل،

ليس بز'م_ي\ل ش.روب� للق%ي\ل،
ي.ض\ر,ب' بالذ�ي\ل كم'ق}ر,ب, ال%ي\ل

ل4نا ت'ض.ر>ج' من د.نا منها؛ وي'ر\وى كم'ق}ر.ب اليل، بفتح الراء3،
وهو الـم'ك}ر.م.

 الليث: أ%ق}ر.ب.ت1 الشاة� وال4تان�، فهي م'ق}ر,ب¬، ول يقال للناقة إ,ل9 أ%د\ن.ت\، فهي م'د\ن{. الع.د.ب_س' الك1نان©: جع الـم'ق}ر,ب, من
.�الشاء: م.قاريب'؛ وكذلك هي م'ح\د1ثD وجع'ه م.حاديث

التهذيب: والق%ريب' والق%ريبة ذو الق%رابة، والمع م1ن النساء3
ق%رائ1ب'، وم1ن الرجال أ%قار,ب'، ولو قيل ق�ر\ب.ـى، لاز.

 والق%راب.ة والق�ر\ب.ـى: الدeن'وe ف الن_سب، والق�ر\ب.ـى ف الر_ح1م، وهي ف ال4صل مصدر. وف التنزيل العزيز: والار ذي
الق�ر\ب.ـى.وما بينهما م.ق}ر.ب.ةD وم.ق}ر,ب.ة وم.ق}ر'بة أ%ي ق%رابةD. وأ%قار,ب'

الرجل,، وأ%ق}ر.بوه: ع.ش1ـي.ت'ه ال4د\ن.و\ن%. وف التنزيل العزيز:
وأ%ن\ذ1ر\ ع.ش1ـي.ت.ك ال4ق}ر.ب,ـي. وجاء4 ف التفسي أ%نه لا ن.ز.ل%ت\ هذه

.vف%خ1ذا vالية، ص.ع1د. الص_فا، ونادى ال4ق}ر.ب. فال4ق}ر.ب.، ف%خ1ذا



 يا بن عبدالطلب، يا بن هاشم، يا بن عبدمناف، يا عباس'، يا صفية�: إ,ن ل أ%ملك لكم من الل9ه شيئاv، س.ل�ون من مال ما
 شئتم؛ هذا عن الزجاج.وتقول: بين وبينه ق%رابة، وق�ر\ب¬، وق�ر\ب.ـى، وم.ق}ر.بة، وم.ق}ر'بة، وق�ر\ب.ة، وق�ر'ب.ة، بضم الراء3، وهو

 ق%ريب، وذو ق%راب.ت، وهم أ%ق}ر,بائي، وأ%قار,ب. والعامة تقول: هو ق%راب.ت، وهم ق%رابات. وقول�ه تعال: قل ل أ%س\ـأ%ل�كم عليه
أ%ج\راv إ,ل الـم.و.د_ة ف الق�ر\ب.ـى؛ أ%ي إ,ل أ%ن ت.و.دeون ف ق%رابت أ%ي ف ق%رابت منكم. ويقال: فلنD ذو ق%رابت، وذو
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 ق%رابة{ م1ن، وذو م.ق}ر.بة، وذو ق�ر\ب.ـى من. قال الل9ه تعال:

�ي.تيماv ذا م.ق}ر.ب.ة{. قال: وم1نهم م.ن ي'جيز فلن ق%رابت؛ وال4و_ل
أ%كثر. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: إ,ل� حام.ى على ق%رابته؛ أ%ي أ%قار,به، س'مeوا بالصدر كالصحابة.

والت_ق%رeب': الت_د.ن>ي إ,ل ش.يء�، والت_و.صeل� إ,ل إ,نسان بق�ر\بة{، أ%و بق¼.
.eن'وeوال3ق}راب': الد

وت.قار.ب. الزرع' إ,ذا د.نا إ,دراك�ه.
ابن سيده: وقار.ب. الشيء4 داناه. وت.ق%ار.ب. الشيئان1: ت.دان.يا.

وأ%ق}ر.ب. الـم'ه\ر' والفصيل� وغي'ه إ,ذا دنا لل3ثناء3 أ%و غي ذلك من
ال4س\نان1.

 والـم'ت.قار,ب' ف الع.روض: ف%ع'ول�ن، ثان مرات، وفعولن فعولن ف%ع.ل}، مرتي، س'م>ي م'ت.قار,باv ل4نه ليس ف أ%بنية الشعر شيء
ت.ق}ر'ب' أ%و\تاد'ه من أ%سبابه، كق�ر\ب, التقار,ب,؛ وذلك ل4ن كل أ%جزائه م.ب\ن,ـيÒ على و.ت1د{ وسبب.

ورجلD م'قار,ب¬، ومتاع¬ م'قار,ب¬: ليس بن.فيس�. وقال بعضهم: د.ي\ن¬
 م'قار,ب¬، بالكسر، ومتاع¬ م'قار.ب¬، بالفتح. الوهري: شيء# مقار,ب¬، بكسرالراء3، أ%ي و.س.طD بي ال%ي>د1 والر_د1يء3؛ قال: ول

تقل م'قار.ب¬، وكذلك إ,ذا كان ر.خيصا.
:Dفلن{ أ%ي ق%ل�ت\ وأ%د\ب.ر.ت\؛ قال ج.ن\د.ل �والعرب تقول: ت.قار.ب.ت\ إ,بل

(يتبع...)
): قرب: الق�ر\ب' نقيض' الب'ع\د1.... ...1@(تابع... 

غ%ر_ك1 أ%ن ت.قار.ب.ت\ أ%باع1ري، *  وأ%ن} ر.أ%يت1 الد_ه\ر. ذا الد_وائ1ر
ويقال للشيء3 إ,ذا و.ل وأ%دبر: قد ت.قار.ب.. ويقال للرجل القصي:

م'تقار,ب¬، وم'ت.ـآز,ف¬.
ال4صمعي: إ,ذا رف%ع. الف%ر.س' ي.د.ي\ه معاv وو.ض.ع.هما معاv، فذلك 

التقريب'؛ وقال أ%بو زيد: إ,ذا ر.ج.م. ال4رض. ر.ج\ماv، فهو التقريب'. يقال: جاء4نا ي'ق%ر>ب' به فرس'ه.
وقار.ب. ال%ط}و.: داناه.

والت_قريب' ف ع.د\و, الفرس: أ%ن ي.ر\ج'م. ال4رض بيديه، وها 
ض.ر\بان1: التقريب' ال4د\ن.ى، وهو ال3ر\خاء�، والتقريب' ال4ع\لى، وهو



 الث�ع\ل%ب,ـي_ة. الوهري: التقريب' ض.رب¬ من الع.د\و,؛ يقال: ق%ر_ب. الفرس' إ,ذا رفع يديه معاv ووضعهما معاv، ف العدو، وهو
 دون الـح'ض\ر. وف حديث الجرة: أ%ت.ي\ت' فرس1ي فركبتها، فرف%ع\ت'ها ت'ق%ر>ب' ب. ق%ر_ب. الفرس'، ي'ق%ر>ب' تقريباv إ,ذا ع.دا ع.د\وا

دون ال3سراع.
ـ3ر\باناv: أ%تاه، فق%ر'ب. ودنا منه. وق%ر_ب\ت'ه تقريباv: أ%د\ن.ي\ت'ه. والق%ر.ب': طلب' الاء3 ليلv؛ � وق%ر,ب. الشيء4، بالكسر، ي.ق}ر.ب'ه ق�ر\باv وق

 وقيل: هو أ%ن ل يكون بينك وبي الاء3 إ,ل ليلة. وقال ثعلب: إ,ذا كان بي ال3بل وبي الاء3 يومان، فأ%و_ل� يوم ت.طلب' فيه
الاء4 هو الق%ر.ب'، والثان الط�ل%ق.

 ق%ر,ب.ت1 ال3بل� ت.ق}ر.ب' ق�ر\باv، وأ%ق}ر.ب.ها؛ وتقول: ق%ر.ب\ت' أ%ق}ر'ب' ق1رابةv، مثل� كتبت' أ%ك}ت'ب' كتابةv، إ,ذا س1ر\ت. إ,ل الاء3، وبينك وبينه
 ليلة. قال ال4صمعي: قلت' ل4ع\راب,ـي¼ ما الق%ر.ب'؟ فقال: سي الليل ل1ور\د1 الغ.د1؛ قلت': ما الط�ل%ق؟ فقال: سي الليل ل1و,ر\د

 الغ1ب. يقال: ق%ر.ب¬ ب.ص\باص¬، وذلك أ%ن القوم ي'س3ـيم'ون% ال3بل%، وهم ف ذلك يسيون نو الاء3، فإ,ذا بقي.ت بينهم وبي
الاء3 عشيةD، ع.ج_لوا نوه'، فتلك الليلة� ليلة� الق%ر.ب.

قال الليل: والقار,ب' طال1ب' الاء3 ليلv، ول يقال ذلك ل1طال1ب
الاء3 ناراv. وف التهذيب: القار,ب' 
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.vب' الاء4، ول ي'ع.ي>ن\ و.ق}تا�الذي ي.طل

 الليث: الق%ر.ب' أ%ن ي.ر\ع.ى القوم' بينهم وبي الو\رد؛ وف ذلك يسيون بعض. الس_ي\ر، حت إ,ذا كان بينهم وبي الاء3 ليلةD أ%و
ع.ش1ـي_ة، ع.ج_ل�وا ف%ق%ر.ب'وا، ي.ق}ر'بون% ق�ر\باv؛ وقد أ%ق}ر.ب'وا إ,بل%هم،

.�وق%ر,ب.ت1 ال3بل
قال: والمار القار,ب، والعان.ة� الق%وار,ب': وهي الت ت.ق}ر.ب'

الق%ر.ب. أ%ي ت'ع.ج>ل� ليلة% الو,ر\د1. ال4صمعي: إ,ذا خ.ل�ى الراعي و'ج'وه.
 إ,بله إ,ل الاء3، وت.ر.ك%ها ف ذلك ت.ر\عى ليل%ت.ئذ{، فهي ليلة� الط�ل%ق؛ فإ,ن كان الليلة% الثانية، فهي ليلة� الق%ر.ب، وهو الس_و\ق

الشديد.
وقال ال4صمعي: إ,ذا كانت\ إ,بل�هم ط%والق.، قيل أ%ط}ل%ق. القوم'، فهم

م'ط}ل1ق�ون، وإ,ذا كانت إ,بل�هم ق%وار,ب.، قالوا: أ%ق}ر.ب. القوم'، فهم
 قار,بون؛ ول يقال م'ق}ر,ب'ون، قال: وهذا الرف شاذ. أ%بو زيد: أ%ق}ر.ب\ت'ها حت ق%ر,ب.ت\ ت.ق}ر.ب'. وقال أ%بو عمرو ف ال3ق}راب

والق%ر.ب مثله؛ قال لبيد:
إ,ح\د.ى ب.ن ج.ع\ف%ر� ك%ل1ف}ت' با، *  ل ت'م\س, م1ن ن.و\باv ول ق%ر.با

قال ابن ال4ع\راب: الق%ر.ب' والق�ر'ب' واحد ف بيت لبيد. قال أ%بو
 عمرو: الق%ر.ب' ف ثلثة أ%يام أ%و أ%كثر؛ وأ%ق}ر.ب القوم، فهم قار,ب'ون، على غي قياس، إ,ذا كانت إ,بل�هم م'ت.قار,بةv، وقد ي'ستعمل

الق%ر.ب' ف الطي؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ل%ليج ال4ع\ي.وي:
ـ�ها *  ق%وار,ب' ط%ي\ر� حان% منها و'ر'ود'ها قد قلت' يوماv، والر>كاب' كأ%ن



وهو ي.ق}ر'ب' حاجةv أ%ي ي.طل�بها، وأ%صلها من ذلك.
 وف حديث ابن عمر: إ,ن} كنا لن.لت.قي ف اليوم م1راراv، يسأ%ل بعض'نا بعضاv، وأ%ن ن.ق}ر'ب. بذلك إ,ل أ%ن نمد الل9ه تعال؛ قال

 ال4زهري: أ%ي ما ن.طل�ب' بذلك إ,ل� حد. الل9ه تعال. قال ال%ط�اب: ن.قر'ب' أ%ي ن.طل�ب، وال4صل� فيه ط%ل%ب' الاء، ومنه ليلة
 الق%ر.ب: وهي الليلة الت ي'ص\ب,ح'ون% منها على الاء3، ث اتeس3ـع. فيه فقيل: ف�لنD ي.ق}ر'ب' حاجت.ه أ%ي ي.طل�بها؛ فأ%ن ال�ول هي

الخففة من الثقيلة، والثانية نافية.
 وف الديث قال له رجل: ما ل هار,ب¬ ول قار,ب¬ أ%ي ما له وار,د¬ ي.ر,د' الاء، ول صاد1ر¬ ي.صد'ر' عنه. وف حديث علي�،

كر�م الل9ه وجهه: وما كنت' إ,ل� كقار,ب� و.ر.د.، وطالب� و.ج.د.
ويقال: ق%ر.ب. فلنD أ%هل%ه ق�ر\باناv إ,ذا غ%ش1ـي.ها.

والـم'قار.بة والق1راب': الـم'شاغ%رة للنكاح، وهو ر.ف}ع' الر>ج\ل,.
والق1راب': غ1م\د' الس_يف والسكي، ونوها؛ وجع'ه ق�ر'ب¬. وف

 الصحاح: ق1راب' السيف1 غ1م\د'ه وح1مال%ت'ه. وف الثل: الف1رار' بق1راب� أ%ك}ي.س'؛ قال ابن بري: هذا الثل ذكره الوهري بعد
 ق1راب, السيف على ما تراه، وكان صواب الكلم أ%ن يقول قبل الثل: والق1راب' الق�ر\ب'، ويستشهد بالثل عليه. والثل� لابر

 بن عمرو الـم'ز.ن,ـي�؛ وذلك أ%نه كان يسي ف طريق، فرأ%ى أ%ثر. ر.ج'ل%ي\ن، وكان قائفاv، فقال: أ%ث%ر' رجلي شديد{ ك%ل%ب'هما،
 ع.زيز� س.ل%ب'هما، والف1رار' بق1راب� أ%ك}ي.س' أ%ي بيث ي'ط}م.ع' ف السلمة من ق�ر\ب. ومنهم م.ن ي.رويه بق�راب، بضم القاف. وف

التهذيب
الف1رار' قبل% أ%ن ي'حاط% بك أ%ك}ي.س' لك. وق%ر.ب. ق1راباv، وأ%قر.ب.ه':

ع.م1ل%ه'.
وأ%ق}ر.ب. السيف. والسكي: ع.م1ل لا ق1راباv. وق%ر.ب.ه': أ%د\خ.ل%ه ف

الق1راب,. وقيل: ق%ر.ب. السيف. جعل% له ق1راباv؛ وأ%ق}ر.ب.ه: أ%د\خ.له ف
ق1راب,ه. ال4زهري: ق1راب' السيف1 ش1ب\ه ج,راب� من أ%د.م�،
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  ي.ض.ع' الراكب' فيه سيف%ه ب.ف}ن,ه، وس.و\طه، وعصاه، وأ%داته. وف كتابه لوائل بن ح'ج\ر�: لكل عشر من الس_رايا ما ي.ح\م1ل

 الق1راب' من التمر. قال ابن ال4ثي: هو ش1ـب\ه ال1راب، ي.ط}ر.ح' فيه الراكب' سيفه بغ1م\د1ه وس.و\ط1ه، وقد ي.ط}ر.ح' فيه زاد.ه م1ن
 تر وغيه؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب الرواية بالباء3؛ هكذا قال ول موضع له ههنا. قال: وأ�راه الق1راف. جع ق%ر\ف{، وهي

أ%و\ع1ـي.ةD من ج'ل�ود ي'ح\م.ل� فيها الزاد' للسفر، وي'ج\م.ع على ق�روف أ%يضا.
والق1ر\بة� من ال4ساقي. ابن سيده: الق1ر\بة� الو.ط}ب' من الل�ب.ن، وقد

 تكون للماء3؛ وقيل: هي الـم.خ\روزة من جانب� واحد؛ والمع ف أ%د\ن العدد: ق1ر\بات¬ وق1ر,بات¬ وق1ر.بات¬، والكثي ق1ر.ب¬؛
وكذلك جع' كلY ما كان على ف1ع\لة، مثل س1د\رة وف1ق}ر.ة، لك أ%ن تفتح العي. وتكسر وتسكن.

وأ%بو ق1ر\بة%: ف%ر.س' ع'ب.ي\د1 بن أ%ز\ه.ر..
:vيصف فرسا :�والق�ر\ب': الاص1رة، والمع أ%قراب¬؛ وقال الش_م.ر\د.ل



لح1ق' الق�ر\ب,، وال4ياط1ل, ن.ه\د¬، *  م'ش\ر,ف' ال%ل}ق, ف م.ط%اه ت.مام'
 التهذيب: فرس¬ لح1ق' ال4ق}راب، ي.ج\م.ع'ونه؛ وإ,نا له ق�ر'بان1 لس.عته، كما يقال شاة ض.خ\م.ة� ال%واص1ر، وإ,نا لا خاصرتان1؛

واستعاره
بعض'هم للناقة فقال:

حت ي.د'ل� عليها خ.ل}ق' أ%ربعة{، *  ف لز,ق� لح1ق, ال4ق}راب, فان\ش.م.ل
أ%راد: حت د.ل�، فوضع. الت موضع. الاضي؛ قال أ%بو ذؤيب يصف المار. وال�ت'ن.:

فب.دا له أ%ق}راب' هذا رائ1غاv *  عنه، فع.ي_ث% ف الك1ن.انة1 ي'ر\ج,ـع'
وقيل: الق�ر\ب' والق�ر'ب'، من ل%د'ن1 الشاكلة1 إ,ل م.ر.اق> البطن، مثل
Yر'ب¬ من كل�ع'س\ر� وع'س'ر�؛ وكذلك من ل%د'ن1 الرeف}غ إ,ل ال3ب\ط1 ق

جانب.
 وف حديث الـم.و\ل1د1: فخر.ج. عبد'الل9ه بن عبدالطلب أ%بو النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ذات. يوم م'ت.ق%ر>باv، م'ت.خ.ص>را

بالب.ط}حاء3،
فب.ص'ر.ت\ به ليلى الع.د.و,ي_ة؛ قوله م'ت.ق%ر>باv أ%ي واضعاv يده على

 ق�ر\ب,ه أ%ي خاص1ر.ته وهو يشي؛ وقيل: هو الوضع' الرقيق' أ%سفل من السeر_ة؛ وقيل: م'ت.ق%ر>باv أ%ي م'س\ر,عاv ع.ج,لv، وي'ج\م.ع على
أ%قراب؛ ومنه قصيد' كعب بن زهي:

�يشي الق�راد' عليها، ث ي'ز\ل1ق�ه *  عنها ل%بانD وأ%قراب¬ ز.هال1ـيل
التهذيب: ف الديث ثلثD ل%عينات¬: رجلD غ%و_ر. الاء4 الـم.ع1ـي.

الـم'ن\تاب.، ورجلD غ%و_ر. طريق. الـم.ق}ر.بة1، ورجل ت.غ.و_ط% تت
ش.جرة{؛ قال أ%بو عمرو: الـم.ق}ر.بة� النزل، وأ%صله من الق%ر.ب, وهو الس_ي\ر؛ قال الراعي:

ف كلY م.ق}ر.بة{ ي.د.ع\ن. ر.ع1ـيل
وجعها م.قار,ب'. والـم.ق}ر.ب': س.ي الليل؛ قال ط�ف%ي\لD يصف اليل:
م'ع.ر_ق%ة ال4ل}ح1ي ت.ل�وح' م'ت'ون'ها، *  ت'ث1ـي الق%طا ف م.ن\هل� بعد. م.ق}ر.ب,

وف الديث: م.ن غ%ي_ر الـم.ق}ر.بة% والـم.ط}ر.بة، فعليه لعنة� الل9ه.
ال%ق}ر.بة�: طريق¬ صغي ي.ن\ف�ذ� إ,ل طريق كبي، وجع'ها الـم.قار,ب'؛
وقيل: هو من الق%ر.ب، وهو السي بالليل؛ وقيل: السي إ,ل الاء3.

التهذيب، الفراء جاء4 ف الب: ات_ق�وا ق�راب. الـم'ؤ\من أ%و ق�راب.ت.ه، فإ,نه ي.ن\ظ�ر بن'ور الل9ه، يعن ف1راس.ت.ه
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 وظ%ن_ه الذي هو ق%ريب¬ من الع1لم والت_ح.ق©ق, لص1د\ق, ح.د\س1ه وإ,صابت1ه.
والق�راب والق�رابة�: القريب'؛ يقال: ما هو بعال، ول ق�راب' عال، ول ق�رابة� عال�، ول ق%ريب¬ من عال.

والق%ر.ب': البئر القريبة الاء، فإ,ذا كانت بعيدة% الاء، فهي الن_جاء�؛ وأ%نشد:



ي.ن\ه.ض\ن. بالق%و\م, ع.ل%ي\ه,ن_ الصeل�ب\، *  م'و.ك�لت¬ بالن_جاء3 والق%ر.ب\
يعن: الد>لء.

وقوله ف الديث: س.د>دوا وقار,ب'وا؛ أ%ي اق}ت.ص1دوا ف ال�مور,
كلYها، وات\ر'كوا الغ'ل�و_ فيها والتقصي؛ يقال: قار.ب. فلنD ف أ�موره

إ,ذا اقتصد.
 وقوله ف حديث ابن مسعود: إ,نه س.ل�م على النب، صلى الل9ه عليه وسلم، وهو ف الصلة، فلم ي.ر'د_ عليه، قال: فأ%خذن ما
 ق%ر'ب. وما ب.ع'د.؛ يقال للرج'ل إ,ذا أ%ق}ل%ق%ه الشيء� وأ%ز\ع.ج.ه: أ%خذه ما ق%ر'ب. وما ب.ع'د.، وما ق%د'م. وما ح.د'ث%؛ كأ%نه ي'ف%كYر' وي.ه\ت.مe ف

ـ©ها كان س.ب.باv ف المتناع من رد> السلم ب.عيد1 أ�مور,ه وق%ريـب,ها، يعن أ%ي
 عليه.وف حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه: ل�ق%ر>ب.ن_ بكم صلة% رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي لت1ـي.ن_كم با

ي'ش\ب,ه'ها، وي.ق}ر'ب' منها.
وف حديثه الخر: إ,ن ل4ق}ر.ب'كم ش.ب.هاv بصلة1 رسول الل9ه، صلى

الل9ه عليه وسلم.
والقار,ب': الس_فينة� الصغية، مع أ%صحاب السeف�ن, الكبار البحرية،

كال%نائب لا، ت'س\ت.خ.فe لوائجهم، والمع' الق%وار,ب'. وف حديث
 الدجال: فجلسوا ف أ%ق}ر'ب, السفينة، واحد'ها قار,ب¬، وجعه ق%وار,ب؛ قال: فأ%ما أ%ق}ر'ب¬، فإ,نه غي معروف ف جع قار,ب،

 إ,ل� أ%ن يكون على غي قياس؛ وقيل: أ%ق}ر'ب' السفينة1 أ%دان,ـيها أ%ي ما قار.ب. إ,ل ال4رض منها.والق%ريب': الس_م.ك الـم'م.ل�ح'،
ما دام ف ط%راء4ته. وق%ر.ب.ت1 الشمس' للمغيب: كك%ر.ب.ت\؛ وزعم يعقوب أ%ن القاف بدل م1ن الكاف.

والـم.قار,ب': الط©ر'ق'.
وق�ر.ي\ب¬: اسم رجل.
وق%ر,يبة�: اسم امرأ%ة.

وأ%بو ق%ر,يبة%: رجل من ر'ج_از,هم.
والق%ر.ن\ب.ـى: نذكره ف ترجة قرنب.

 @قرشب: الق1ر\ش.بe، بكسر القاف: الض_خ\م الطويل من الرجال؛ وقيل: هو ال4كول�؛ وقيل: هو الر_غ1ـيب' الب.ط}ن,؛ وقيل:
هو الس_ـي>ـئ� الال، عن كراع؛ وهو أ%يضاv الـم'س3نe، عن السياف؛ قال الراجز:

كيف. ق%ر.ي\ت. ش.ي\خ.ك. ال4ز.ب_ا،
لـم_ا أ%تاك. ياب,ساv ق1ر\ش.ب_ا،

ق�م\ت. إ,ليه بالق%ف1ـيل, ض.ر\ب.ا
@قرصب: ق%ر\ص.ب. الشيء4: ق%ط%عه، والضاد أ%على.

@قرضب: الق%ر\ضب.ة: ش1د_ة الق%ط}ع,.
vق%ر\ض.ب. الشيء4، ول%ه\ذ%م.ه: ق%ط%عه، وبه سي اللصوص ل%هاذ1مة



وق%راض1ـبةv، م1ن ل%ه\ذ%م\ت'ه وق%ر\ض.ب\ت'ه إ,ذا ق%ط%ع\ت.ه. وسيف¬ ق�ر\ض'وب¬،
وق1ر\ضاب¬، وم'ق%ر\ض1ب¬: ق%ط�اع. وف الصحاح: الق�ر\ض'وب والق1ر\ضاب':

السيف القاطع يقطع العظام؛ قال لبيد:
وم'د.ج_ج,ـي.، ت.ر.ى الـم.عاو,ل% و.س\ط%ه'م *  وذ�باب. ك�ل9 م'ه.ن_د{ ق1ر\ضاب,
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 والق�ر\ض'وب' والق1ر\ضاب': اللYصe، والمع الق%راض1ـبة�.  والق�ر\ض'وب' والق1ر\ضاب' أ%يضاv: الفقي. والق1ر\ضاب': الكثي ال4كل.
 والق%راض1ـبة�: الص_عاليك، واحد'هم ق�ر\ض'وب¬. والق�ر\ض'وب'، والق1ر\ضاب'، والق1ر\ضابة، والق�راض1ب'، والـم'ق%ر\ض1ب': الذي ل

ي.د.ع' شيئاv إ,ل� أ%كله.
وقيل: الق%ر\ض.بة� أ%ن ل ي'خ.لYص. الر_ط}ب. من اليابس، لشد_ة1 ن.ه.مه.

وق%ر\ض.ب. الرجل� إ,ذا أ%كل شيئاv يابساv، فهو ق1ر\ضاب¬؛ حكاه ثعلب،
وأ%نشد:

وعام'نا أ%ع\ج.بنا م'ق%د_م'ه،
ي'د\عى أ%با الس_م\ح, وق1ر\ضاب¬ س'م'ه،

م'ب\ت.ر,كاv لك�لY ع.ظ}م� ي.ل}ح.م'ه
وق%ر\ض.ب. اللحم.: أ%كل جيع.ه'؛ وكذلك ق%ر\ض.ب. الشاة% الذYئ}ب'.

وق%ر\ض.ب. اللحم. ف الب'ر\مة: ج.م.عه. وق%ر\ض.ب. الشيء4: ف%ر_قه، فهو
ض1دÒ.وق�راض1ـبة�، بضم القاف: موضع؛ قال بشر:

وح.ل� الـح.يe ح.يe بن س'ب.ي\ع� *  ق�راض1ـبةv، ونن لم إ,طار'
)1@قرطب: الق�ر\ط�ب' (

 قوله «القرطب إل قوله واحدهم قرطب» هذا سهو من1(
 الؤلف وتبعه شارح القاموس ول يراجع الصول بل تافت بالستدراك الوقع ف الدرك وصوابه القطرب إل بتقدي الطاء

 وسيأت ذكره، وسبب السهو أن صاحب الكم والتهذيب ذكرا ف رباعي القاف والراء قطرب بذا العن ث قلباه إل
 قطرب فقال وقرطبه صرعه إل آخر ما هنا فسبق قلم الؤلف وجل من ل يسهو.) والق�ر\ط�وب': الذكر من الس_عال؛

وقيل: هم ص1غار' ال1ن>؛ وقيل: الق%راط1ب' ص1غار' الك1لب,، واحد'هم ق�ر\ط�ب¬.
وق%ر\ط%به: ص.ر.ع.ه على ق%فاه وط%ع.ن.ه. وق%ر\ط%به وق%ح\ط%ب.ه إ,ذا

ص.رع.ه؛ وقول أ%ب و.ج\ز.ة% الس_ع\د1ي>:
والض_ر\ب' ق%ر\ط%بةD بك�لY م'ه.ن_د{ *  ت.ر.ك. الـم.داو,س' م.ت\ن.ه م.ص\ق�ول

قال الفراء�: ق%ر\ط%ب\ت'ه إ,ذا ص.ر.ع\ت.ه.
والق�ر\ط�ب.ـى: السيف'، قاله أ%بو تراب؛ وسيف معروف؛ وأ%نشد ل1بن الصامت ال�ش.م1ـي>:

ر.ف%و\ن وقالوا: ل ت'ر.ع\ يا ابن. صام1ت{، *  ف%ظ%ل}ت' أ�ناد1يهم\ بث%د\ي� م'ج.د_د1



وما كنت' م'غ\ت.ر�اv بأ%ص\حاب, عام1ر� *  مع الق�ر\ط�ب.ـى، ب.ل�ت\ بق%ائمه ي.د1ي
وق%ر\ط%ب.ه فت.ق%ر\ط%ب. على قفاه: ان\ص.ر.ع؛ وقال:

ف%ر'ح\ت' أ%م\ش1ـي م1ش\ي.ة% الس_كران1، *  وز.ل� خ'ف�اي. ف%ق%ر\ط%ب.ان
وق%ر\ط%ب.: غ%ض1ب.؛ قال:

إ,ذا رآن قد أ%ت.ي\ت' ق%ر\ط%با *  وجال% ف ج,ح.اش1ه وط%ر\ط%با
والط�ر\ط%ب.ة�: د'عاء� الـح'م'ر.

والـم'ق%ر\ط1ب': الغ.ض\بان�؛ وأ%نشد:
إ,ذا رآن قد أ%ت.ي\ت' ق%ر\ط%با، 

 والق%ر\ط%ب.ة�: الع.د\و'، ليس بالشديد؛ هذه عن ابن ال4عراب. وقيل: ق%ر\ط%ب. ه.ر.ب.. أ%بو عمرو: وق%ر\ط%ب. الرجل� إ,ذا ع.د.ا ع.د\وا
شديدا.

 والق1ر\ط1ـب_ـى، بتشديد الباء3: ض.ر\ب¬ من الل�ع1ب. التهذيب: وأ%ما الق%ر\ط%بان� الذي تقوله العام_ة� ل1ل�ذي ل غ%ي\ر.ة له، فهو م'غ.ي_ر
عن وجهه. قال ال4صمعي: الك%ل}ت.بان� مأ}خوذD من الك%ل%ب،
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.� وهو الق1ـياد.ة�، والتاء والنون زائدتان. قال: وهذه اللفظة هي القدية عن العرب، وغ%ي_ر.ت\ها العام_ة� ال�ول فقالت: الق%ل}ط%بان

.�قال: وجاءت عام_ةD س'ف}ل%ى، ف%غ.ي_ر.ت\ على ال�ول فقالت: الق%ر\ط%بان
وق%ر\ط%ب. فلنD ال%ز'ور إ,ذا ق%طع ع1ظام.ها ولمها. والق�راط1ب':

الق%ط�اع.
Dر.ط}ع.ب.ة�@قرطعب: ما عليه ق1ر\ط%ع\ب.ةD أ%ي ق1ط}عة� خ1ر\ق%ة{. وما له ق

أ%ي ما له شيء؛ وأ%نشد:
فما عليه من لباس� ط1ح\ر,ب.ه\، *  وما له' من ن.ش.ب� ق�ر.ط}ع.ب.ه\

الوهري: يقال ما عنده ق1ر\ط%ع\ب.ةD، ول ق�ذ%ع\م1ل%ة، ول س.ع\ن.ة، ول
م.ع\ن.ة أ%ي شيء؛ قال أ%بو عبيد: ما وج.د\نا أ%حداv ي.د\ر,ي أ�صول%ها.

@قرعب: اق}ر.ع.ب_ ي.ق}ر.ع1بe اق}ر,ع\باباv: ت.ق%ب_ض. من الب.ر\د. 
 .vبرأ}سك إ,ل ال4رض غ%ض.با vأ%ي م'ل}ق1ـيا vالـم'ت.ق%ب>ض' من الب.ر\د1. ويقال: ما ل%ك. م'ق}ر.ع1ـب�ا :eوالـم'ق}ر.ع1ب

 @قرقب: الق�ر\ق�بe: الب.ط}ن، يانية عن كراع، ليس ف الكلم على مثاله، إ,ل� ط�ر\ط�بÒ، وهو الض_ر\ع' الطويل، ود'ه\د'نê، وهو
الباطل. والق%ر\ق%بة�: صوت' الب.ط}ن؛ وف التهذيب: ص.و\ت' الب.ط}ن, إ,ذا

 اش\ت.ك%ى. يقال: أ%ل}ق%ى ط%عام.ه ف ق�ر\ق�ب>ه، وج.م\ع'ه الق%راق1ب'. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: فأ%ق}بل شيخ¬ عليه قميص
ق�ر\ق�بـيÒ؛ قال ابن ال4ثي: هو منسوب إ,ل ق�ر\ق�وب�؛ وقيل: هي ثياب ك%ت_ان{ بيض¬، ويروى بالفاء3، وقد تقدم.

@قرنب: الق%ر\ن.ب': الي.ر\بوع؛ وقيل: الفأ}رة؛ وقيل: الق%ر\ن.ب' و.ل%د'
الفأ}رة من الي.ر\ب'وع. التهذيب ف الرباعي: الق%ر.ن\ب.ـى، مقصور،



ف%ع.ن\لى معتل¾. حكى ال4صمعي: انه د'و.ي\ب_ة ش1ـب\ه' ال�ن\ف�ساء3 أ%و أ%عظم
منها شيئاv، طويلة الرجل؛ وأ%نشد لرير:

ت.ر.ى الت_ي\م1ـي_ ي.ز\ح.ف' كالق%ر.ن\بـى *  إ,ل ت.ي\م1ـي_ة{، كع.صا الـم.ل1ـيل,
وف الثل: الق%ر.ن\ب.ـى ف عي أ�مها ح.س.ن.ةD؛ وال�نثى بالاء3؛ وقال

يصف جاريةv وبعل%ها:
 ي.د1بe إ,ل أ%ح\شائها، ك�ل� ليلة{، *  د.ب,ـيب. الق%ر.ن\ب.ـى بات. ي.ع\ل�و ن.قاv س.ه\ل 

ابن ال4عراب: الق�ر\ن'ب' ال%اص1ر.ة� الـم'س\ت.ر\خ1ـي.ة.
@قرهب: الق%ر\ه.ب من الثيان: الـم'س3نe الض_خ\م'؛ قال الكميت:

من. ال4ر\ح.ب,ـي_ات1 الع1تاق,، كأ%نا *  ش.ب'وب' ص1و.ار� ف%و\ق. ع.ل}ياء4 ق%ر\ه.ب'
:vواستعاره ص.خ\ر' الغ.ي> للو.ع1ل الـم'س3ن> الض_خ\م,؛ فقال يصف وعل

به كان% ط1ف}لv ث أ%س\د.س. فاس\ت.و.ى، *  فأ%ص\ب.ح ل1ـه\ماv ف ل�ـه'وم ق%راه1ب,
ال4زهري: الق%ر\ه.ب' الع.ل}ه.ب'، وهو التيس الـم'س3نe. قال: وأ%ح\س3ب'

 الق%ر\ه.ب الـم'س3ن_، فع.م_ به ل%ف}ظاv. وقال يعقوب: الق%ره.ب' م1ن الثيان الكبي الض_خ\م، ومن العز: ذوات' ال4ش\عار، هذا
لفظه.

والق%ر\ه.ب': السيد؛ عن اللحيان.
@قزب: ق%ز,ب. الشيء� ق%ز.باv: ص.ل�ب. واش\ت.د_، يانيةD. ابن العراب:

الق%از,ب' التاجر الـح.ريص' م.ر_ةv ف الب.ر>، ومر_ة ف البحر,.
والق1ز\ب': الل�ق%ب'.

>672<ص:
@قسب: الق%س\ب: التمر اليابس' ي.ت.ف%ت_ت' ف الفم، ص'ل}ب' الن_واة؛ قال

:vالشاعر يصف رما
وأ%س\م.ر. خ.طYـي�اv، كأ%ن� ك�ع'وب.ه *  ن.وى الق%س\ب, قد أ%ر\مى ذراعاv على الع.ش\ر,

 قال ابن بري: هذا البيت ي'ذك%ر أ%نه لات الطائي، ول أ%جده ف شعره. وأ%ر\م.ى وأ%ر\ب، لغتان. قال الليث: ومن قاله بالصاد،
فقد أ%خطأ. ون.و.ى الق%س\ب,: أ%ص\ل%ب' الن_وى.

والق�س.ابة: ر.د1يء� التمر. والق%س\ب': الصeل}ب الشديد؛ يقال إ,نه لق%س\ب' الع1ل}باء: ص'ل}ب' الع.ق%ب والع.ص.ب؛ قال رؤبة:
ق%س\ب' الع.لب ج,ر.اء� ال4ل}غاد 
.vس'وبا�وقد ق%س'ب. ق�س'وبةv وق

وذ%ك%ر¬ ق%ي\س.ب.انD إ,ذا اش\ت.د_ وغ%ل�ظ%؛ قال:
أ%ق}ب.ل}ت'ه'ن_ ق%ي\س.ب.اناv قار,ح.ا

والق%س\ب' والق1س\ي.بe: الطويل� الشديد' من كل شيء؛ وأ%نشد:



أ%ل أ%راك يا ابن. ب,ش\ر� خ.ب_ا، *  ت.خ\ت1ل�ها خ.ت\ل% الو.ليد1 الض_ب_ا
حت س.ل%ك}ت. ع.ر\د.ك. الق1س\ي.ب_ا *  ف ف%ر\ج,ها، ث ن.خ.ب\ت. ن.خ\با

 وف حديث ابن ع'ك%ي\م�: أ%ه\د.ي\ت' إ,ل عائشة، رضي الل9ه عنها، ج,راباv من ق%س\ب, ع.ن\ب؛ الق%س\ب': الشديد اليابس من كل
شيء�؛ ومنه ق%س\ب' التمر، لي'ب\س3ه. والق%س\ب': الطويل� من الرجال. والق%س3ـيب': ص.و\ت' الاء؛ قال ع.ب,ـيد:

)1أ%و ف%ل%ج بب.ط}ن واد{، *  للماء3 م1ن\ ت.ح\ت1ه ق%س3ـيب'(
 قوله «أو فلج ببطن واد إل» أنشده الؤلف كالوهري ف ف ل ج وقال: ولو روى ف بطون واد لستقام الوزن.)1(

قال ابن السكيت: مررت بالنهر وله ق%س3ـيب¬ أ%ي ج.ر\ية. وقد ق%س.ب.
ي.ق}س3ب'. التهذيب: الق%س3ـيب' صوت' الاء، تت. و.ر.ق� أ%و ق�ماش؛ قال عبيد:

أ%و ج.د\و.ل� ف ظ1لل, ن.خ\ل�، *  للماء م1ن\ ت.ح\ت1ه ق%س3ـيب'
وسعت ق%س3ـيب. الاء وخ.رير.ه أ%ي صوته.

والق%سeوب': ال1فاف، هكذا وقع؛ قال ابن سيده: ول أ%سع بالواحد منه؛ قال حسان بن ثابت:
ت.ر.ى ف%و\ق. أ%ذ}ناب, الر_واب، س.واق1طاv، *  ن,عالv وق%سeوباv ور.ي\طاv م'ع.ض_د.ا

ابن ال4عراب: الق%س'وب' ال�فe، وهو الق%ف}ش' والن>خ.اف'.
والقاس1ب': الغ'ر\م'ول الـم'ت\م.ه,ل©.

 والق%ي\س.ب': ض.ر\ب¬ من الشجر؛ قال أ%بو حنيفة: هو أ%فضل الـح.م\ض,. وقال م.ر_ة: الق%ي\س.بة�، بالاء3، ش'ج.ي\رة ت.ن\ب'ت' خ'يوطاv م1ن
أ%صل واحد، وت.ر\ت.فع ق%د\ر. الذراع، ون.و\ر.ت'ها ك%ن.و\ر.ة1 الب.ن.ف}س.ج،
وي'س\ت.و\ق%د' بر'ط�وبتها، كما ي'س\ت.و\ق%د' الي.ب,ـيس'. وق%ي\س.ب¬: اسم.

وق%س.ب.ت1 الشمس': أ%خذت\ ف الـم.غ1ـيب.
@قسحب: الق�س\ح'بe: الضخم؛ م.ث�ل به سيبويه وفسره السياف.

@قسقب: الق�س\ق�بe: الضخم، والل9ه أ%علم.
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@قشب: الق1ش\ب': اليابس الصeل}ب.
 وق1ش\ب' الطعام: ما ي'ل}ق%ى منه ما ل خي فيه. والق%ش\ب'، بالفتح: خ.ل}ط� السeم> بالطعام. ابن ال4عراب: الق%ش\ب خ.ل}ط� السeم

 وإ,صلح'ه حت ي.ن\ج.ع. ف الب.دن وي.ع\م.ل%؛ وقال غيه: ي'خ\ل%ط للن_س\ر ف اللحم حت يقتله. وق%ش.ب. الطعام. ي.ق}ش1ـب'ه ق%ش\باv، وهو
 ق%ش1ـيب¬، وق%ش_ب.ه: خ.ل%ط%ه بالسم>. والق%ش\ب': ال%ل}ط، وكل© ما خ'ل1ط%، فقد ق�ش1ب.؛ وكذلك كل شيء ي'خ\ل%ط� به شيء

ي'ف}س3د'ه؛ تقول: ق%ش_ب\ت'ه؛ وأ%نشد:
م'رÒ إ,ذا ق%ش_ب.ه م'ق%ش>ب'ه 

وأ%نشد ال4صمعي للنابغة الذبيان:
ف%ب,تe كأ%ن� العائدات1 ف%ر.ش\ن.ن,ـي *  ه.راساv، به ي'ع\لى ف1راش1ي وي'ق}ش.ب'

ون.س\ر¬ ق%ش1ـيب¬: ق�ت1ل% بالغ.ل}ث%ى أ%و خ'ل1ط% له، ف لم يأ}ك�ل�ه، س'مÒ، فإ,ذا أ%كله' قت.له، في'ؤ\خ.ذ ريش'ه؛ قال أ%بو خراش الـه'ذ%ل9:



ب,ه ن.د.ع' الك%م1ـي_، على ي.د.ي\ه1، *  ي.خرe، ت.خاله' ن.س\راv ق%ش1ـيبا
وقوله به: يعن بالسيف، وهو مذكور ف بيت قبله؛ وهو:

ولول نن' أ%ر\ه.ق%ه ص'ه.ي\ب¬، *  ح'سام. الـح.د> م'ط�ر,داv خ.ش1ـيبا
والق1ش\ب' والق%ش.ب': السeمe، والمع أ%ق}شاب¬.

يقال: ق%ش.ب\ت' للن_س\ر، وهو أ%ن ت.ج\عل السeم_ على اللحم، فيأ}كله
فيموت، فيؤخذ ريشه.

وق%ش_ب. له: س.قاه السeم_. وق%ش.ب.ه ق%ش\باv: س.قاه السeم_.
وق%ش_بن ري'ه ت.ق}ش1ـيباv أ%ي آذان، كأ%نه قال: س.م_ن ري'ه. وجاء

 ف الديث: أ%ن رجلv ي.م'رe على ج,س\ر جهنم فيقول: يا رب! ق%ش_ب.ن,ـي ري'ها؛ معناه: س.م_ن ري'ها؛ وكل© مسموم
 ق%ش1ـيب¬ وم'ق%ش_ب. و.ر'و,ي. عن عمر أ%نه و.ج.د. من م'عاوية ريح. ط1ـيب�، وهو م'ح\ر,م¬، فقال: م.ن\ ق%ش.ب.نا؟ أ%راد أ%ن ريح

 الطيب على هذه الال مع ال3حرام وم'خال%فة1 السنة ق%ش\ب¬، كما أ%ن ريح الن_ت\ن ق%ش\ب¬، وكل© ق%ذ%ر� ق%ش\ب¬ وق%ش.ب.وق%ش1ب
)1الشيء4 (

 قوله «وقشب الشيء» ضبط بالصل والكم قشب كسمع.1(
 ومقتضى القاموس انه من باب ضرب.) واس\ت.ق}ش.به: اس\ت.ق}ذ%ره. ويقال: ما أ%ق}ش.ب. ب.ي\ت.هم أ%ي ما أ%ق}ذ%ر ما حول%ه من الغ.ائط !

وق%ش'ب. الشيء�: د.ن'س.. وق%ش_ب. الشيء4: د.ن_س.ه. ورجل ق1ش\ب¬ خ1ش\ب¬، بالكسر: ل خي فيه.
 وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: اغ}ف1ر\ لل4ق}شاب، جع ق1ش\ب�، وهو م.ن\ ل خي فيه. وق%ش.به بالقبيح، ق%ش\باv: ل%ط�خ.ه به،
وع.ي_ر.ه، وذكره بس'وء. التهذيب: والق%ش\ب' م1ن الكلم الف1ر.ى؛ يقال: ق%ش_ب.نا فلنD أ%ي ر.مانا بأ%مر ل يكن فينا؛ وأ%نشد:

ق%ش_ب\ت.نا بف%عال� ل%س\ت. تار,ك%ه، *  كما ي'ق%ش>ب' ماء4 ال�م_ة1 الغ.ر.ب'
ويروى ماء الـح.م_ة، بالاء الهملة، وهي الغدير.

ابن ال4عراب: القاش1ب' الذي ي.ع1ـيب' الناس. با فيه؛ يقال: ق%ش.ب.ه
 بع.ي\ب, ن.ف}سه. والقاش1ب': الذي ق1ش\ب'ه ض.او,يÒ أ%ي ن.ف}س'ه. والقاش1ب': ال%ي_اط الذي ي.ل}ق�ط� أ%قشابه، وهي ع'ق%د' ال�يوط، بب'زاقه

إ,ذا ل%فظ با. ورجل م'ق%ش_ب¬: م.م\ز'وج' الـح.س.ب, بالل©ؤ\م، م.خ\لوط
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  الـح.س.ب. وف الصحاح: رجل م'ق%ش_ب' الـح.س.ب إ,ذا م'ز,ج. ح.س.ب'ه. وق%ش.ب. الرجل� ي.ق}ش1ب' ق%ش\باv وأ%ق}ش.ب. واق}ت.ش.ب.:
 اك}ت.س.ب. ح.م\داv أ%و ذ%م�اv. وق%ش.ب.ه بش.ر¼ إ,ذا رماه بعلمة من الش_ر>، ي'ع\ر.ف' با. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، قال لبعض

بنيه: ق%ش.ب.ك. الال� أ%ي أ%ف}س.د.ك وذ%ه.ب. بع.ق}لك.
 والق%ش1ب' والق%ش1ـيب': ال%ديد' وال%ل%ق'. وف الديث: أ%نه م.ر_ وعليه ق�ش\ب.ان,ـي_تان1؛ أ%ي ب'ر\دتان1 خ.ل%قان1، وقيل: جديدتان.
 والق%ش1ـيب': من ال4ضداد، وكأ%نه منسوب إ,ل ق�ش\بان{، جع ق%ش1ـيب�، خارجاv عن القياس، ل4نه نسب إ,ل المع؛ قال
 الزمشري: كونه منسوباv إ,ل المع غي م.ر\ض1ـي¼، ولكنه بناء مستطرف للنسب كال4ن\ب.جان9. ويقال: ثوب ق%ش1ـيب¬،

ور.ي\ط%ةD ق%ش1ـيب¬ أ%يضاv، والمع ق�ش'ب¬؛ قال ذو الرمة: 



كأ%نا ح'ل%لD م.و\ش1ـي_ةD ق�ش'ب'
وقد ق%ش'ب. ق%شابةv. وقال ثعلب: ق%ش'ب. الثوب': ج.د_ ون.ظ�ف.. وسيف

ق%ش1ـيب¬: حديث ع.ه\د{ بال1لء3. وكل© شيء� جديد{: ق%شيب¬؛ قال لبيد:
فالاء� ي.ج\ل�و م'ت'ون.ه'ن_، كما  *  ي.ج\ل�و التلميذ� ل�ؤ\ل�ؤاv ق%ش1ـبا

) 1والق1ش\ب': نبات ي'ش\ب,ه' الـم.ق1ر. (
  قوله «يشبه القر» كذا بالصل والكم بالقاف والراء وهو الصب وزناv ومعن. ووقع ف القاموس الغد بالغي العجمة1(

والدال وهو تريف ل يتنبه له الشارح يظهر لك ذلك براجعة
الاد�تي.) ، ي.س\م'و من و.س.ط1ه ق%ضيب¬، فإ,ذا طال ت.ن.ك�س. م1ن\ 

ر'ط�وبته، وف رأ}سه ث%مرةD ي'ق}ت.ل� با س1ـباع' الط�ي\ر,.
والق1ش\بة: ال%سيس' من الناس، ي.مانية. والق1ش\بة�: ولد الق1ر\د1؛ قال

ابن دريد: ول أ%دري ما صح�ت'ه، والصحيح الق1ش_ة�، وسيأ}ت ذكره.

@قشلب: الق�ش\ل�ب' والق1ش\ل1ب': ن.ب\ت¬؛ قال ابن دريد: ليس بث%ب.ت{.
 @قصب: الق%ص.ب': كل© ن.بات{ ذي أ%نابيب.، واحدت'ها ق%ص.بةD؛ وكل© نبات{ كان ساق�ه أ%نابيب. وك�عوباv، فهو ق%ص.ب¬.

والق%ص.ب': ال4باء.
 والق%ص\باء�: جاعة� الق%ص.ب، واحدت'ها ق%ص.بة وق%صباءةD. قال سيبويه: الط�ر\فاء�، والـح.ل}فاء�، والق%ص\باء�، ونوها اسم واحد¬ يقع

 على جيع، وفيه علمة� التأ}نيث، وواحد'ه على بنائه ولفظه، وفيه علمة التأ}نيث الت فيه، وذلك قولك للجميع ح.ل}فاء،
 وللواحدة ح.ل}فاء، ل%ـم_ا كانت تقع للجميع، ول تكن اساv م'ك%س_راv عليه الواحد'؛ أ%رادوا أ%ن يكون الواحد' من بناء� فيه

 علمة� التأ}نيث، كما كان ذلك ف ال4كثر الذي ليس فيه علمة التأ}نيث، ويقع مذكراv نو التمر والب'س\ر والب'ر� والش_عي,،
 وأ%شباه ذلك؛ ول ي'جاو,زوا البناء الذي يقع للجميع حيث� أ%رادوا واحداv، فيه علمة تأ}نيث ل4نه فيه علمة التأ}نيث، فاكتفوا

بذلك، وب.ي_ن'وا الواحدة
 ب,أ%ن وصفوها بواحدة، ول ي.ج,ـيئ�وا بع.لمة سوى العلمة الت ف المع، لي'ف}ر.ق. بي هذا وبي السم، الذي يقع للجميع،

وليس فيه علمة التأ}نيث نو التمر والب'س\ر.
 وتقول: أ%ر\طى وأ%ر\طاةD، وع.ل}ق%ى وع.ل}قاة، ل4ن ال4ل1فات ل ت'ل}ح.ق\ للتأ}نيث، ف%م1ن ث دخلت الاء؛ وسنذكر ذلك ف ترجة

حلف، إ,ن شاء الل9ه تعال.
والق%ص\باء�: هو الق%ص.ب' النابت، الكثي ف م.ق}ص.بته. ابن سيده:
الق%ص\باء� م.ن\ب,ت' الق%ص.ب. وقد أ%قص.ب. الكان�، وأ%رض م'ق}ص1ـبة

وق%ص1ـبةD: ذات' ق%ص.ب�.
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 وق%ص_ب. الزرع' ت.ق}صيباv، وأ%ق}ص.ب.: صار له ق%ص.ب¬، وذلك بعد الت_ف}ريخ.
والق%ص.بة: كل© عظم� ذي م'خ¼، على التشبيه بالق%ص.بة، والمع ق%ص.ب¬.



والق%ص.ب': كل عظم� مستدير أ%ج\و.ف.، وكل© ما اتeخ1ذ% من فضة أ%و
 غيها، الواحدة ق%ص.بةD. والق%ص.ب': عظام ال4صابع من اليدين والرجلي؛ وقيل: هي ما بي كل م.ف}ص1ل%ي\ن من ال4صابع، وف
 صفته، صلى الل9ه عليه وسلم: س.ب\ط� الق%ص.ب. الق%ص.ب' من العظام: كل© عظم أ%جوف. فيه م'خÒ، واحدت'ه ق%ص.بة، وكل© عظم

.vع'ض\وا vف%ص.ل ق%ص.ب.ها، وقطعها ع'ض\وا :vع.ريض� ل%و\ح. والق%ص\ب': الق%ط}ع. وق%ص.ب. الزار' الشاة% ي.ق}ص1ـب'ها ق%ص\با
 ود1ر_ة قاصبة إ,ذا خرجت س.ه\لة كأ%نا قض1ـيب' ف1ض_ة{. وق%ص.ب. الشيء4 ي.ق}ص1ـب'ه ق%ص\باv، واق}ت.ص.ب.ه: قط%عه. والقاص1ب

والق%ص_اب:
 ال%ز_ار' وح1ر\ف%ته الق1ص.ابة�. فإ,ما أ%ن يكون من الق%ط}ع، وإ,ما أ%ن يكون من أ%نه يأ}خذ الشاة% بق%ص.ب.ت1ها أ%ي بساق1ها؛ وس'م>ي

الق%ص_اب
ق%ص_اباv لت.ن\قيته أ%ق}صاب. الب.ط}ن. وف حديث علي، كر�م الل9ه وجهه: لئن و.ل1ـيت' بن أ�م.ي_ة%، ل4ن\ف�ض.ن_هم ن.ف}ض. الق%ص_اب, الت>راب.

 الو.ذ1مة%؛ يريد' الل©حوم. الت ت.ع.ف�ر.ت\ بسقوطها ف التeراب؛ وقيل: أ%راد بالقص_اب الس_ب'ع.. والت>راب: أ%صل� ذراع الشاة1، وقد
تقدم ذلك ف فصل التاء3 مبسوطا.

ابن شيل: أ%خ.ذ الرج'ل الرجل% فق%ص_به؛ والت_ق}ص1ـيب' أ%ن ي.ش'د_
يديه إ,ل ع'ن'قه، ومنه س'مي الق%ص_اب' ق%ص_اباv. والقاص1ب': الزام1ر'.

) 1والق�ص_ابة: ال1ز\مار'(
  قوله «والقصابة الزمار إل» أي بضم القاف وتشديد الصاد كما صرح به الوهري وإن وقع ف القاموس إطلق1(

الضبط القتضي الفتح على قاعدته وسكت عليه الشارح.) والمع ق�ص_اب¬؛ قال ال4عشى:
وشاه1د'نا ال�ل© والياس.م1ـيـ *  ـن' والـم'س\م1عات' بق�ص_اب,ها

 وقال ال4صمعي: أ%راد ال4عشى بالق�ص_اب ال4و\تار. الت س'و>ي.ت\ م1ن. ال4م\عاء3؛ وقال أ%بو عمرو: هي الزامي، والقاص1ب
والق%ص_اب النافخ' ف الق%ص.ب؛ قال:

وقاص1ـب'ون% لنا فيها وس'م_ار' 
والق%ص_اب'، بالفتح: الز_م_ار'؛ وقال رؤبة يصف المار:

ف ج.و\ف1ه و.ح\ي¬ كو.ح\ي, الق%ص_اب
 يعن ع.ياv ي.ن\ه.ق'. والصنعة الق1صابة� والق�ص_ابة والق%ص\بة والق%ص1ـيبة والت_ق}ص1ـيبة والت_ق}ص1ـبة�: ال�ص\لة الـم'ل}ت.و,ية� من الش_ع.ر؛

وقد ق%ص_به؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ر.أ%ى د'ر_ةv ب.ي\ضاء4 ي.ح\ف1ل� ل%و\ن.ها *  س'خام¬، كغ1ر\بان1 البير,، م'ق%ص_ب'

 والق%صائب': الذ�وائب' الـم'ق%ص_بة�، ت'ل}وى ل%ي�اv حت ت.ت.ر.ج_ل%، ول ت'ض\ف%ر' ض.ف}راv؛ وهي ال�ن\بوبة أ%يضاv. وش.ع\ر م'ق%ص_ب¬ أ%ي م'ج.ع_د¬.
وق%ص_ب. ش.عره أ%ي ج.ع_د.ه. ولا ق�ص_اب.تان1 أ%ي غ%ديرتان1؛ وقال الليث: الق%ص\بة خ'ص\لة من الشعر ت.ل}ت.وي، فإ,ن} أ%نت. ق%ص_ب\ت.ها

كانت ت.ق}ص1ـيبة، والمع الت_قاص1ـيب'؛ وت.ق}ص1ـيب'ك إ,ي�اها ل%يeك
ال�صلة إ,ل أ%س\فلها، ت.ض'مeها وت.ش'دeها، فت'ص\ب,ـح' وقد صارت



 ت.قاص1ـيب.، كأ%نا بلب,ل� جارية{. أ%بو زيد: الق%صائب' الش_ع.ر الـم'ق%ص_ب'، واحدت'ها ق%ص1ـيبة. والق%ص.ب': م.جاري الاء3 من
العيون، واحدت'ها ق%ص.بة؛ قال أ%بو ذؤيب:

أ%قامت\ به، فاب\ت.ن.ت\ خ.ي\مةv *  على ق%ص.ب� وف�رات{ ن.ه.ر\
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وقال ال4صمعي: ق%ص.ب' الب.ط}حاء3 م1ـياه¬ تري إ,ل ع'يون1 الر_كايا؛
يقول: أ%قامت\ بي ق%ص.ب� أ%ي ر.كايا وماء� ع.ذ}ب�. وكل ماء� عذب�:

فرات¬؛ وكل© كثي� ج.رى فقد ن.ه.ر. واس\ت.ن\ه.ر..
والق%ص.بة�: البئر الديثة� الـح.ف}ر,.

 التهذيب، ال4صمعي: الق%ص.ب' م.جاري ماء3 البئر من العيون. والق%ص.ب': ش'ع.ب' الـح.ل}ق. والق%ص.ب': ع'روق الر>ئ%ة، وهي
م.خار,ج' ال4ن\فاس وماريها.

 وق%ص.بة� ال4ن\ف1: ع.ظ}م'ه. والق�ص\ب': الـم1ع.ى، والمع أ%ق}صاب¬. الوهري: الق�ص\ب'، بالضم: الـم1ع.ى. وف الديث: أ%ن
 ع.م\رو ابن. ل�ـح.ي¼ أ%و_ل� من ب.د_ل دين. إ,سعيل، عليه السلم؛ قال النب، صلى الل9ه عليه وسلم: فرأ%يت'ه ي.ج'رe ق�ص\ب.ه ف النار؛

 قيل: الق�ص\ب' اسم لل4م\عاء3 ك�لYها؛ وقيل: هو ما كان أ%س\ف%ل% الب.ط}ن من ال4م\عاء3؛ ومنه الديث�: الذي ي.ت.خ.ط�ى ر,قاب. الناس
يوم. المعة، كالار> ق�ص\ب.ه' ف النار؛ وقال الراعي: 

ت.ك}س'و الـم.فار,ق. والل�ب_ات1 ذ%ا أ%ر.ج�، *  من ق�ص\ب, م'ع\ت.ل1ف1 الكافور, د.ر_اج,
قال: وأ%ما قول امرئ, القيس:

والق�ص\ب' م'ض\ط%م1ر¬ والـم.ت\ن' م.ل}حوب'
فييد به ال%ص\ر.، وهو على الستعارة، والمع أ%ق}صاب¬؛ وأ%نشد بيت. ال4عشى:

والـم'س\م1عات' بأ%ق}صاب,ها 
وقال: أ%ي بأ%وتارها، وهي ت'ت_خ.ذ� من ال4م\عاء3؛ قال ابن بري: زعم

الوهري أ%ن� قول الشاعر:
والق�ص\ب' م'ض\ط%م1ر¬ والت' م.ل}حوب'

لمرئ, القيس؛ قال: والبيت ل3براهيم بن عمران ال4نصاري؛ وهو بكماله:
والاء� م'ن\ه.م1ر¬، والش_دe م'ن\ح.د1ر¬، *  والق�ص\ب' م'ض\ط%م1ر¬، والـم.ت\ن' م.ل}حوب'

وقبله:
قد أ%ش\ه.د' الغارة% الش_عواء4، ت.ح\م1ل�ن *  ج.ر\داء� م.ع\روق%ة� الل�ح\ي.ـي\ن، س'ر\ح'وب'

إ,ذا ت.ب.ص_ر.ها الر_اؤ'ون% م'ق}ب,لةv، *  لح.ت\ ل%ـه'م\، غ�ر_ةD، من\ها، وت.ج\ب,ـيب'
ر.قاق�ها ض.ر,م¬، وج.ر\ي'ها خ.ذ1م¬، *  ول%ـح\مها ز,ي.م¬، والب.ط}ن' م.ق}ب'وب'

والع.ي' قاد1ح.ةD، والي.دe ساب,ح.ةD، *  والر>ج\ل� ضار,حةD، والل�و\ن� غ1ر\بيب'
والق%ص.ب' من ال%و\هر: ما كان م'س\ت.ط1ـيلv أ%ج\و.ف.؛ وقيل: الق%ص.ب'



أ%ناب,ـيب' من ج.و\ه.ر�. وف الديث: أ%ن� جبيل%، عليه السلم، قال
 للنب، صلى الل9ه عليه وسلم: ب.ش>ر\ خدية% ببيت{ ف النة من ق%ص.ب�، ل ص.خ.ب فيه ول ن.ص.ب؛ ابن ال4ثي: الق%ص.ب' ف هذا

 الديث ل�ؤ\ل�ؤ¬ م'ج.و_ف واسع¬، كالق%ص\ر, الـم'نيف. والق%ص.ب' من الوهر: ما اس\تطال% منه ف ت.ج\ويف. وسأ%ل أ%بو العباس
 ابن. ال4عراب عن تفسيه؛ فقال: الق%ص.ب'، ههنا: الدeرe الر_ط}ب'، والز_ب.ر\ج.د' الر_ط}ب' الـم'ر.ص_ع' بالياقوت؛ قال: والب.يت' ههنا

 بعن الق%ص\ر والدار، كقولك بيت الـم.ل1ك أ%ي ق%ص\ر'ه. والق%ص.بة�: ج.و\ف' الق%ص\ر,؛ وقيل: الق%ص\ر'. وق%ص.بة� الب.لد: م.دين.ت'ه؛
وقيل: م'ع\ظ%م'ه. وق%ص.بة الس_واد1: م.دينت'ها. والق%ص.ب.ة�: ج.و\ف' الـح1ص\ن، ي'ب\ن فيه بناء#، هو أ%وس.ط�ه. وق%ص.بة� البلد: 
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م.دين.ت'ها. والق%ص.بة: الق%رية. وق%ص.بة� الق%رية: وس.ط�ها.

:vمثل ع.رب¼ وع.ر.ب�. وق%ص.ب. البعي' الاء4 ي.ق}ص1ـب'ه ق%ص\با ،Òواحد'ها ق%ص.بـي ،Dوالق%ص.ب': ثياب¬، ت'ت_خ.ذ من ك%ت_ان، ر,قاق¬ ناعمة 
م.ص_ه.

 وبعي ق%ص1ـيب¬، ي.قص1ب' الاء4، وقاص1ب¬: متنع من ش'ر\ب الاء3، رافع¬ رأ}سه عنه؛ وكذلك ال�نثى، بغي هاء. وقد ق%ص.ب
 ي.ق}ص1ب' ق%ص\باv وق�ص'وباv، وق%ص.ب. ش'ر\ب.ه إ,ذا امتنع منه قبل أ%ن ي.ر\و.ى. ال4صمعي: ق%ص.ب. البعي'، فهو قاص1ب¬ إ,ذا أ%ب أ%ن

ي.ش\ر.ب. والقوم' م'ق}ص1ـب'ون% إ,ذا ل ت.ش\ر.ب إ,ب,ل�هم.
وأ%ق}ص.ب. الراعي: عاف%ت\ إ,بل�ه الاء4. وف الثل: ر.ع.ى فأ%ق}ص.ب.،

ي'ض\ر.ب للراعي، ل4نه إ,ذا أ%ساء4 ر.ع\ي.ها ل ت.ش\ر.ب, الاء4، ل4نا
إ,نا ت.ش\ر.ب' إ,ذا ش.ب,ع.ت\ من الك%ل3. ود.خ.ل% ر'ؤ\بة على سليمان بن

علي، وهو وال البصرة؛ فقال: أ%ين أ%ن\ت. من النساء3؟ فقال: أ�ط1ـيل� الظYم\ء4، ث أ%ر,د' فأ�ق}ص1ب'.
وقيل: الق�ص'وب' الر>يe من و'رود الاء3 وغيه. وق%ص.ب. ال3نسان%
والد_ابة% والبعي. ي.ق}ص1ـب'ه' ق%ص\باv: منعه ش'ر\ب.ه، وق%ط%عه عليه، قبل

أ%ن ي.ر\و.ى. وبعي¬ قاص1ب¬، وناقة قاص1ب¬ أ%يضاv؛ عن ابن السكيت.
وأ%ق}ص.ب. الرجل� إ,ذا ف%ع.ل%ت إ,بل�ه ذلك.

وق%ص.ب.ه ي.ق}ص1ـب'ه ق%ص\باv، وق%ص_به: ش.ت.م.ه وعابه، وو.قع. فيه.
وأ%ق}ص.ب.ه' ع1ر\ض.ه: أ%ل}ح.م.ه إ,ياه؛ قال الكميت:

ـYي أ�ذ%مe وأ�ق}ص.ب' وكنت' لم، من هؤلك. وهؤ'ل، *  م'ح1ـب�اv، على أ%ن
 ورجلD ق%ص�اب.ةD للناس إ,ذا كان ي.ق%ع' فيهم. وف حديث عبداللك، قال لعروة بن الزبي: هل سعت. أ%خاك. ي.ق}ص1ب' نساء4نا؟

قال: ل.
)1والق1صابة�: م'س.ن_اة ت'ب\ن ف الل�ه\ج (

  قوله «تبن ف اللهج» كذا ف الكم أيضاv مضبوطاv ول ند له معن يناسب هنا. وف القاموس تبن ف اللحف أي1(
 بالاء الهملة. قال شارحه وف بعض المهات ف اللهج اهـ. ول ند له معن يناسب هنا أيضاv والذي يزيل الوقفة ان

 شاء الل9ه ان الصواب تبن ف اللجف باليم مركاv وهو مبس الاء وحفر ف جانب البئر. وقوله والقصاب الدبار إل بالباء



 الوحدة كما ف الكم جع دبرة كتمرة. ووقع ف القاموس الديار بالثناة من تت ولعله مرف عن الوحدة.) ، كراهية
أ%ن ي.س\ت.ج\م1ـع. السيل� في'وب.ل% الائط� أ%ي ي.ذ}ه.ب. به الو.ب\ل�، وي.ن\ه.د1م. ع1راق�ه.

والق1صاب': الد>بار'، واح1د.ت'ها ق%ص.ب.ة.
 والقاص1ب': الـم'ص.و>ت' من الرعد. ال4صمعي ف باب الس_حاب الذي فيه ر.ع\د¬ وب.ر\ق¬: منه الـم'ج.ل}ج,ل�، والقاص1ب'،

والـم'د.و>ي،
والـم'ر\ت.ج,س'؛ ال4زهري: ش.ب_ه الس_حاب. ذا الرعد بالقاصب, أ%ي

الزامر.ويقال للـم'راه1ن, إ,ذا س.ب.ق.: أ%ح\ر.ز. ق%ص.ب.ة الس_ب\ق. وفرس
م'ق%ص>ب¬: سابق¬؛ ومنه قوله:

ذ1مار. الع.ت1ـيك بال%واد1 الـم'ق%ص>ب,
 وقيل للسابق: أ%ح\ر.ز. الق%ص.ب.، ل4ن� الغاية الت يسبق إ,ليها، ت'ذ}ر.ع' بالق%ص.ب,، وت'ر\ك%ز' تلك. الق%ص.ب.ة� عند م'ن\ت.هى الغاية، ف%م.ن
 س.ب.ق. إ,ليها حازها واس\ت.ح.ق_ ال%ط%ر. ويقال: حاز. ق%ص.ب. الس_ب\ق أ%ي اس\ت.ول على ال4م.د. وف حديث سعيد بن العاص: أ%نه

س.ب.ق. بي ال%ي\ل ف الكوفة، ف%ج.علها مائة ق%ص.بة{ وج.ع.ل ل4خيها ق%ص.ب.ةv أ%لف. درهم؛
أ%راد: أ%نه ذ%ر.ع الغاية بالق%ص.ب,، فج.ع.ل%ها مائة ق%ص.بة{.

والق�ص.ي\ب.ة: اسم موضع؛ قال الشاعر:
وه.ل} ل1ـي.، إ,ن} أ%ح\ب.ب\ت' أ%رض. ع.ش1ـيت *  وأ%ح\ب.ب\ت' ط%ر\فاء4 الق�ص.ي\بة، من ذن\ب؟
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@قصلب: الق�ص\ل�ب': الق%و,يe الشديد' كالع'صل�ب,.

@قضب: الق%ض\ب': الق%ط}ع'. ق%ض.ب.ه ي.ق}ض1ـبه ق%ض\باv، واق}ت.ض.ب.ه،
وق%ض_به، فان\ق%ض.ب. وت.ق%ض_ب: ان\ق%ط%ع.؛ قال ال4عشى:

ول%ب'ون1 م1ع\زاب� ح.و.ي\ت'، فأ%ص\ب.ح.ت\ *  ن'ه\ب.ـى، وآز,ل%ة{ ق%ض.ب\ت' ع1قال%ـها
قال ابن بري: صواب إ,نشاده: ق%ض.ب\ت. ع1قال%ـها، بفتح التاء3، ل4نه
ي'خاط1ب' المدوح.؛ والز,لة: الناق%ة� الضامز.ة الت ل ت.ج\ت.رe؛ وكانوا

ي.ح\ب,س'ون إ,بل%هم مافة% الغارة، فلما صارت إ,ليك أ%يها الم\دوح'،
ات_س.ع.ت ف الـم.ر\عى، فكأ%نا كانت م.ع\ق�ولة، فق%ض.ب\ت. ع1قال%ـها.

 ق%ض.ب\ت عقال%ـها، واق}ت.ض.ب\ته: اق}ت.ط%ع\ته من الشيء3؛ والق%ض\ب': ق%ض\ب'ك الق%ض1ـيب. ونوه. والق%ض\ب': اسم يقع على ما
ق%ض.ب\ت. من أ%غصان{ لت.ت_خ1ذ% منها س1هاماv أ%و ق1س3ـي�اv؛ قال رؤبة:

)1وفار,جاv من ق%ض\ب, ما ت.ق%ض_با (
 قوله «وفارجاv إل» أراد بالفارج القوس. وعجز البيت:1(

ترن9 إرناناv إذا ما أنضبا)



 وف حديث النب، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا رأ%ى الت_ص\ل1ـيب. ف ثوب�، ق%ض.ب.ه؛ قال ال4صمعي: يعن ق%ط%ع موضع
:vوحشيا vالت_ص\ل1ـيب منه. ومنه قيل: اق}ت.ض.ب\ت' الديث%، إ,نا هو ان\ت.ز.ع\ت'ه واق}ت.ط%ع\ت'ه، وإ,ياه عن ذو الرمة بقوله، يصف ثورا

كأ%نه كوك%ب¬ ف إ,ثر, ع1ف}ر,ي.ة{، *  م'س.و_م¬، ف سواد الليل، م'ن\ق%ض1ب'
أ%ي م'ن\ق%ضÒ من مكانه. وان\ق%ض.ب. الك%وكب' من مكانه؛ وقال الق�طاميe يصف الث�ور:

فع.دا ص.بيحة% ص.و\با م'ت.و.ج>ساv، *  ش.ئ1ز. الق1ـيام، ي'ق%ض>ب' ال4غ}صانا
ويقال للـم1ن\ج.ل,: م1ق}ض.ب¬ وم1ق}ضاب¬.

 وق�ضابة� الشيء: ما اق}ت'ض1ب. منه؛ وخ.ص_ بعض'هم به ما س.ق%ط من أ%عال الع1ـيدان الـم'ق}ت.ض.بة. وق�ضابة� الش_جر: ما ي.ت.ساق%ط
من أ%طراف عيدانا إ,ذا ق�ض1ـب.ت.

والق%ض1ـيب': الغ'ص\ن'. والق%ض1ـيب': كل© ن.ب\ت{ من ال4غصان ي'ق}ض.ب'،
والمع ق�ض'ب¬ وق�ض\ب¬، وق�ض\بانD وق1ض\بانD. ال4خية اسم للجمع.

وق%ض.ب.ه ق%ض\باv: ض.ر.به بالقض1ـيب.
والـم'ق}ت.ض.ب' من الش>ع\ر: فاعلت' م'ف}تعلن مرتي؛ وبيته:

أ%ق}ب.ل%ت\، ف%لح. لا *  عار,ضان1 كال}ب.ر.د1
وإ,نا س'م>ي. م'ق}ت.ض.باv، ل4نه اق}ت'ض1ب. مفعولت، وهو الزء الثالث

من البيت، أ%ي ق�ط1ـع..
وق%ض_ب.ت1 الشمس' وت.ق%ض_ب.ت\: ام\ت.د_ ش'عاع'ها مثل% الق�ض\بان1، عن

ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
فص.ب_ح.ت\، والشمس' ل ت'ق%ض>ب,، *  عيناv بغ.ض\يان% ث%ج'وج. الـم.ش\ر.ب,

وي'روى: ل ت.ق%ض_ب,؛ ويروى: ث%ج'وج. الع'ن\ب.ب,. يقول: ور.د.ت\
والشمس' ل ي.ب\د' لا ش'عاع¬، إ,نا ط%ل%ع.ت كأ%نا ت'ر\س¬، ل ش'عاع. لا.

والع'ن\ب.ب': كثرة� الاء، قال: أ%ظنe ذلك. وغ%ض\يان�: موضع¬. وق%ض_ب. الك%ر\م. ت.ق}ض1ـيباv: ق%ط%ع. أ%غصان.ه وق�ضبان.ه ف أ%يام الربيع.
وما ف فمي قاض1ـبةD أ%ي س1نÒ ت.ق}ض1ب' شيئاv، فت'ب,ـي' أ%حد. نصفيه

من الخر.
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ورجل ق%ض�ابة: ق%ط�اع¬ لل�مور، م'ق}ت.د1ر¬ عليها. وسيف¬ قاض1ب¬،
وق%ض_اب¬، وق%ض_ابة، وم1ق}ض.ب¬، وق%ض1ـيب¬: ق%ط�اع.

 وقيل: القضيب' من السيوف اللطيف'. وف مقتل السي، عليه السلم: ف%ج.ع.ل% ابن' زياد ي.ق}ر.ع' ف%مه بق%ضيب�؛ قال ابن
)1ال4ثي: أ%راد بالق%ض1ـيب السيف. اللطيف. الدقيق.؛ وقيل: أ%راد. العود، والمع قواض1ب' وق�ض'ب¬ (

 قوله «والمع قواضب وقضب» الول جع قاضب والثان جع قضيب وهو راجع لقوله وسيف قاضب إل ل أنه من
كلم النهاية حت يتوهم انما قضيب فقط اذ ل يسمع.)، وهو ض1دe الصفيحة1.



 والق%ضيب' من الق1س3ي>: الت ع'م1ل%ت\ من غ�ص\ن� غي مش\قوق. وقال أ%بو حنيفة: الق%ضيب' الق%و\س' الصنوعة من الق%ضيب
بتمامه؛ وأ%نشد لل4عشى:

س.لج,م'، كالنحل,، أ%ن\ح.ى لا *  قضيب. س.راء� ق%ليل% ال�ب.ن\
قال: والق%ض\بة� كالق%ض1ـيب,؛ وأ%نشد للطYر,م_اح:

ي.ل}ح.س' الر_ض\ف.، له ق%ض\بةD *  س.مح.ج' الـم.ت\ن, ه.ت'وف' ال1طام\
والق%ض\بة�: ق1د\ح¬ من ن.ب\ع.ة{ ي'ج\ع.ل� منه س.ه\م¬، والمع ق%ضبات¬.

والق%ض\بة� والق%ض\ب': الر_ط}بة�. الفراء ف قوله تعال: فأ%ن\ب.ت\نا
فيها ح.ب�اv وع1ن.باv وق%ض\باv؛ الق%ض\ب': الر_ط}بة�؛ قال لبيد:

إ,ذا أ%ر\و.و\ا با ز.ر\عاv وق%ض\باv، *  أ%مالوها على خ'ور� ط1وال,
قال: وأ%هل مكة ي'س.مون الق%ت_ الق%ض\بة%.

وقال الليث: الق%ض\ب' من الشجر كل© شجر س.ب,ط%ت\ أ%غصان'ه، وطالت.
والق%ض\ب': ما أ�ك1ل% من النبات الـم'ق}ت.ض.ب, غ%ض�اv؛ وقيل هو

 الف�صاف1ص'، واحدت'ها ق%ض\بة، وهي ال3س\ف1س\ت'، بالفارسية؛ والـم.ق}ض.بة�: موضعه الذي ي.نب'ت' فيه. الت_هذيب: الـم.ق}ض.بة
م.ن\ب,ت' الق%ض\ب,، وي'ج\م.ع' م.قاض1ب. وم.قاض1ـيب.؛ قال عروة بن الو.ر\د:

ل%س\ت' ل1ـم'ر_ة%، إ,ن} ل أ�وف1 م.ر\ق%بةv، *  ي.ب\دو ل1ـي. الـح.ر\ث� منها، والـم.قاض1ـيب'
:�والـم1ق}ضاب': أ%رض¬ ت'ن\ب,ت' الق%ض\بة؛ قالت أ�خ\ت' م'ف%ص_ص� الباهلي_ة

فأ%ف%ـأ}ت' أ�د\ماv، كالـه,ضاب,، وجام1لv *  قد ع'د\ن% م1ثل% ع.لئف1 الـم1ق}ضاب,
وقد أ%ق}ض.ب.ت1 ال4رض'.

 وقال أ%بو حنيفة: الق%ض\ب' شجر س'ه\ل1ـيÒ ينبت ف م.جام1ـع الشجر، له ورق كورق, الك�م_ث}ر.ى إ,ل� أ%نه أ%ر.قe وأ%ن\عم،
وشجر'ه كشجره،

 وت.ر\ع.ى البل� ورق%ه وأ%طراف%ه، فإ,ذا ش.ب,ـع. منه البعي، هج.ره حيناv، وذلك أ%نه ي'ض.ر>س'ه، وي'خ.ش>ن' ص.در.ه'، ويور,ث�ه السeعال.
النضر:

الق%ض\ب' ش.جر ت'ت_خذ منه الق1س3يe؛ قال أ%بو د'واد:
ر.ذايا كالب.ليا، أ%و *  كعيدان{ من الق%ض\ب,
ويقال: إ,نه من جنس الن_ب\ع؛ قال ذو الرمة:

vم'ص.د_رة vز'ر\ق� ه.د.ت\ ق%ض\با eم'ع1د
)2ال4صمعي: الق%ض.ب' الس>هام' الد>قاق' (

  قوله «الصمعي القضب السهام إل» هذه عبارة الكم بذا الضبط.) ، واحد'ها ق%ض1ـيب¬، وأ%راد ق%ض.باv فس.ك�ن2(
الضاد، وجعل سبيله سبيل ع.دي وع.د.م، وأ%دي وأ%د.م. وقال غيه: جع 
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.vف الماعة مستمر�ا vعلى ق%ض\ب، لـم_ا وج.د ف%ع\ل vق%ض1ـيبا
ابن شيل: الق%ض\بة شجرة ي'س.و_ى منها الس_هم'. يقال: س.ه\م' ق%ض\ب�،

وسهم' ن.ب\ع، وسهم ش.و\ح.ط{. والق%ضيب' من ال3بل: الت ر'ك1ـب.ت\، ول
ت'ل%ي_ن\ ق%ب\ل% ذلك. الوهري: الق%ض1ـيب' الناقة� الت ل ت'ر.ض\؛ وقيل:
هي الت ل ت.م\ه.ر, الرياضة%، الذكر' وال�نثى ف ذلك سواء؛ وأ%نشد

ثعلب:
م'خ.ي_سةD ذ�ل¾، وت.ح\س3ب' أ%نا، *  إ,ذا ما ب.د.ت\ للناظ1ر,ين.، ق%ض1ـيب'

يقول: هي ر.ي>ضةD ذ%ليلةD، ولع1ز_ة1 نف}سها ي.ح\س3ـب'ها الناظر' ل ت'ر.ض\؛ أ%ل تراه يقول بعد هذا:
كـم1ث}ل, أ%تان1 الو.ح\ش,، أ%ما فؤاد'ها *  فص.ع\ب¬، وأ%ما ظ%ه\ر'ها فر.ك�وب'

وق%ض.ب\ت'ها واق}ت.ض.ب\ت'ها: أ%خذت'ها من ال3بل ق%ض1ـيباv، ف%ر'ض\ت'ها.
Dإ,ذا ركبه لي'ذ1ل�ه، قبل أ%ن ي'راض.. وناقة vب.ك}را Dواق}ت.ض.ب. فلن

ق%ضيب¬ وب.ك}ر¬ ق%ض1يب¬، بغي هاء. وق%ض.ب\ت' الدابة% واق}ت.ض.ب\ت'ها إ,ذا
ركبتها قبل أ%ن ت'راض.، وكل من كل�فته ع.م.لv قبل أ%ن ي'ح\س3ن.ه، فقد

اق}ت.ض.ب\ت.ه، وهو م'ق}ت.ض.ب¬ فيه.
واق}ت1ضاب' الكلم: ار\تال�ه؛ يقال: هذا شعر¬ م'ق}ت.ض.ب¬، وكتاب

م'ق}ت.ض.ب¬.
واق}ت.ض.ب\ت' الديث% والش>ع\ر.: ت.كلم\ت' به من غي ت}يئة{ أ%و إ,ع\داد{ له.

وق%ض1ـيب¬: رج'لD، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ل4ن\ت'م، يوم. جاء4 القوم' س.ي\راv *  على الـم.خ\زاة1، أ%ص\ب.ر' من ق%ض1ـيب,

هذا رجل له حديثD ض.ر.به مثلv ف ال3قامة على الذ©لY أ%ي ل
 ت.ط}ل�بوا بق%ت\لكم، فأ%نتم ف الذ©لY كهذا الرجل. وق%ض1ـيب¬: واد{ معروف¬ بأ%رض ق%ي\س�، فيه ق%ت.ل%ت\ م'راد' ع.م\رو بن. أ�مامة؛ وف

ذلك يقول ط%ر.ف%ة:
أ%ل إ,ن� خي الناس,، ح.ي�اv وهال1كاv، *  بب.ط}ن, ق%ض1ـيب� عار,فاv وم'ناك1را
وق%ض1ـيب' المار, وغيه. أ%بو حات: يقال لذ%ك%ر الث�و\ر: ق%ض1ـيب¬

وق%ي\صوم¬. التهذيب: ويكن بالق%ضـيب, عن ذ%ك%ر, ال3نسان وغيه من اليوانات. والق�ض_اب' نبت، عن كراع.
@قطب: ق%ط%ب. الشيء4 ي.ق}ط1ـب'ه' ق%ط}باv: ج.م.عه. وق%ط%ب. ي.ق}ط1ب'

ق%ط}باv وق�طوباv، فهو قاط1ب¬ وق%ط�وب¬.
والق�طوب': ت.ز.و>ي ما بي العيني، عند الع'بوس؛ يقال: رأ%يت'ه 

 غ%ض\بان% قاط1ـباv، وهو ي.ق}ط1ب' ما بي عينيه ق%ط}باv وق�طوباv، وي'ق%طYب' ما بي عينيه تقطيباv. وق%ط%ب. ي.ق}ط1ب': ز.و.ى ما بي عينيه،
وع.ب.س،



 وك%ل%ح من ش.راب� وغيه، وامرأ%ة ق%ط�وب¬. وق%ط�ب. ما بي عينيه أ%ي ج.مع. كذلك. والـم'ق%ط�ب' والـم'ق%طYب' والـم'ق}ط1ب
ما بي الاجبي.

وق%ط�ب. وجه.ه ت.ق}طيباv أ%ي ع.ب.س. وغ%ض1ب.. وق%ط�ب بي عينيه أ%ي
ج.مع. الغ'ض'ون%. أ%بو زيد ف ال%ب,ـي,: الـم'ق%طYب' وهو ما بي 

 الاجبي. وف الديث: أ%نه أ�ت1ـي. بن.بيذ{ فش.م_ه فق%ط�ب. أ%ي ق%ب.ض. ما بي عينيه، كما يفعله الع.ب'وس'، ويفف ويثقل. وف
حديث العباس: ما بال� قريش ي.ل}ق%و\ننا بو'ج'وه{ قاطبة{؟ أ%ي م'ق%ط�بة.

قال: وقد ييء� فاعل بعن مفعول، كعيشة راضية؛ قال: وال4حسن أ%ن يكون فاعل، على بابه، م1ن\
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 ق%ط%ب.، الخففة. وف حديث الغية: دائمة� الق�طوب أ%ي الع'ب'وس.
يقال: ق%ط%ب. ي.ق}ط1ب' ق�طوباv، وق%ط%ب. الشراب. ي.ق}ط1ـب'ه ق%ط}باv وق%ط�به وأ%ق}ط%به: كل©ه م.ز.جه؛ قال ابن م'ق}ب,ل:

)1أ%ناةD، كأ%ن� الـم1س\ك. تت ثياب,ها، *  ي'ق%طYب'ه، بالع.ن\ب.ر, الو.ر\د1، م'ق}ط1ب'(
 قوله «تت ثيابا» رواه ف التكملة دون ثيابا. وقال: ويروى يبكله أي بدل يقطبه.)1(

وش.راب¬ ق%ط1ـيب¬: م.ق}ط�وب¬.
والق1طاب': الـم1زاج'، وكل ذلك من المع.

التهذيب: الق%ط}ب' الـم.ز\ج'، وذلك ال%ل}ط�، وكذلك إ,ذا اجتمع القوم'
 وكانوا أ%ضيافاv، فاختل%طوا، قيل: ق%طبوا، فهم قاط1ـبون؛ ومن هذا يقال: جاء4 القوم' قاط1ـب.ةv أ%ي جيعاv، م'خ\ت.ل1طD بعض'هم

ببعض.
الليث: الق1طاب' الـم1زاج' فيما ي'ش\ر.ب' ول ي'ش\ر.ب'، كقول الطائفية

ف ص.ن\ع.ة1 غ1س\ل%ة؛ قال أ%بو ف%ر\وة: ق%د1م. ف%ر,يغ'ون� بارية، قد 
 اشتراها من الطائف، فصيحة{، قال: فدخلت' عليها وهي ت'عال1ـج' شيئاv، فقلت': ما هذا؟ فقالت: هذه غ1س\لة. فقلت': وما

أ%خلط�ها؟ فقالت: آخ'ذ� الزبيب. ال%ي>د.، فأ�ل}ق1ـي ل%ز.ج.ه، وأ�ل%ج>ن'ه وأ�ع.ب>يه بالو.خ1ـيف، وأ%ق}ط1ـبه؛ وأ%نشد غيه:
ي.شر.ب' الطYر\م. والص_ريف. ق1طابا

.vم1زاجا :vق1طابا ،eر\م الع.سل، والص_ريف' الل�ب الارYقال: الط
والق%ط}ب': الق%ط}ع، ومنه ق1طاب' ال%يب؛ وق1طاب' ال%ي\ب: م.جم.ع'ه؛

قال طرفة:
ر.ح1ـيب' ق1طاب, ال%يب, منها، ر.قيق%ةD *  ب.س> الن_دامى، ب.ض_ة� الـم'ت.ج.ر_د1

 يعن ما ي.ت.ضامe من جانب ال%يب، وهي استعارة؛ وكل© ذلك من الق%ط}ب, الذي هو المع بي الشيئي؛ قال الفارسي:
ق1طاب' ال%يب, أ%سفل�ه.

والق%ط1ـيب.ة�: ل%ب.ن' الـم1ع\زى والضأ}ن ي'ق}ط%بان1 أ%ي ي'خل%طان1، وهي 



 الن_خ1ـيس.ة�؛ وقيل: لب' الناقة والشاة ي'خل%طان وي'جم.عان؛ وقيل اللب' الليب أ%و الـح.ق1ـي'، ي'خل%ط� بال3هالة. وقد ق%ط%ب\ت
 له ق%ط1ـيبةv فش.ر,ب.ها؛ وكل© م.م\زوج ق%ط1ـيب.ة. والق%ط1ـيبة: الر_ث1ـيئ%ة�.وجاء4 القوم' بق%ط1ـيب,هم أ%ي ب.ماع.تهم. وجاؤ'وا قاط1ـبة

أ%ي جيعاv؛ قال سيبويه: ل ي'ستعمل إ,ل� حالv، وهو اسم ي.د'ل© على العموم.
 الليث: قاطبة اسم يمع كل� ج,ـيل من الناس، كقولك: جاء4ت العرب' قاطبةv. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: لا

 ق�ب,ض. سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ار\ت.د_ت1 الع.ر.ب' قاطبةv أ%ي جيع'هم؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4 ف الديث،
نكرة منصوبة، غي مضافة، ونصبها على الصدر أ%و الال.
والق%ط}ب' أ%ن ت'د\خ.ل% إ,ح\دى ع'ر\و.ت ال�وال1ق, ف ال�خرى عند

الع.ك}م، ث ت'ث}ن، ث ي'جم.ع بينهما، فإ,ن ل ت'ث}ن.، فهو الس_ل}ق'؛ قال
ج.ن\د.لD الط©ه.وي�:

وح.و\ق%ل� ساع1د'ه قد ان\م.ل%ق\، *  يقول: ق%ط}باv ون,ع1م�ا، إ,ن} س.ل%ق\
ومنه يقال: ق%ط%ب. الرجل� إ,ذا ث%ن.ى ج,ل}دة% ما بي عينيه. وق%ط%ب.

الشيء4 ي.ق}ط1ـب'ه ق%ط}باv: ق%ط%عه. والق�ط%ابة: الق1ط}عة من اللحم، عن
ك�راع.

وق1ر\بة م.ق}ط�وبة أ%ي ملوءة، عن اللحيان.
والق�ط}ب' والق%ط}ب' والق1ط}ب' والق�ط�ب': الديدة 
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 القائمة الت تدور عليها الر_ح.ى. وف التهذيب: الق�ط}ب' القائم الذي ت.د'ور عليه الر_ح.ى، فلم يذكر الديدة. وف الصحاح:

 ق�ط}ب' الر_حى الت ت.د'ور' ح.و\ل%ـها الع'ل}يا. وف حديث فاطمة، عليها السلم: وف يدها أ%ث%ر' ق�ط}ب, الر_ح.ى؛ قال ابن ال4ثي:
 هي الديدة الركبة ف وسط حج.ر الر_ح.ى السeف}لى، والمع أ%ق}طاب¬ وق�ط�وب¬. قال ابن سيده: وأ�ر.ى أ%ن� أ%ق}طاباv جع ق�ط}ب

وق�ط�ب� وق1ط}ب�، وأ%ن� ق�ط�وباv جع' ق%ط}ب.
والق%ط}بة: ل�غة ف الق�ط}ب، حكاها ثعلب.

وق�ط}ب' الف%ل%ك وق%ط}ب'ه وق1ط}ب'ه: م.د.اره؛ وقيل الق�ط}ب': كوكب¬ بي
ال%د\ي, والف%ر\ق%د.ي\ن ي.د'ور' عليه الف%ل%ك'، صغي أ%بيض'، ل ي.ب\ر.ح' مكانه أ%بداv، وإ,نا ش'ب>ه بق�ط}ب, الر_ح.ى، وهي الديدة الت ف

 الط�ب.ق, ال4س\ف%ل من الر_ح.ي.ي\ن,، يدور عليها الط�ب.ق' ال4ع\لى، وت.د'ور الكواكب' على هذا الكوكب الذي يقال له: الق�ط}ب'. أ%بو
ع.د\نان:

 الق�ط}ب أ%بداv و.س.ط� ال4ربع من ب.ن.ات ن.ع\ش، وهو كوكب صغي ل يزول الد_ه\ر.، وال%د\ي' والف%ر\قدان1 ت.د'ور عليه. ورأ%يت
 حاشية ف نسخة الشيخ ابن الصلح الد�ث، رحه الل9ه، قال: الق%ط}ب' ليس كوكباv، وإ,نا هو بقعة من السماء3 قريبة من

 ال%د\ي. وال%د\ي': الكوكب الذي ي'ع\ر.ف' به الق1ـبلة ف البلد الش_مالية. ابن سيده: الق�ط}ب' الذي ت'ب\ن.ى عليه الق1ـب\ل%ة.
وق�ط}ب' كل شيء: م1لك�ه. وصاحب' اليش ق�ط}ب' ر.ح.ى الـح.ر\ب.

وق�ط}ب' القوم: سيد'هم. وفلن ق�ط}ب' بن فلن أ%ي سيد'هم الذي يدور عليه أ%مرهم. والق�ط}ب': من ن,صال, ال4ه\داف.



والق�ط}بة�: ن.ص\ل� الـه.د.ف1. ابن سيده: الق�ط}بة� ن.ص\لD صغي، 
 قصي،م'ر.ب_ع ف ط%ر.ف سهم، ي'غ\لى به ف ال4ه\داف؛ قال أ%بو حنيفة: وهو من الـم.رامي. قال ثعلب: هو ط%ر.ف' السهم

 الذي ي'ر\مى به ف الغ.ر.ض. النضر: الق�ط}بة� ل ت'ع.دe س.ه\ماv. وف الديث: أ%نه قال لرافع بن خ.ديج، ور'م1ـي. بسهم ف
ث%ن\د'و.ت1ه: إ,ن ش1ئ}ت. ن.ز.ع\ت' السهم، وتركت' الق�ط}بة، وش.ه,د\ت' لك يوم القيامة أ%نك شهيد' الق�ط}بة.

.vط}به، فل ي.ر.ى عليه د.ما�والق�ط}ب': نصل� السهم؛ ومنه الديث: فيأ}خذ سهم.ه، فينظر إ,ل ق
 والق�ط}بة والق�ط}ب': ضربان من النبات؛ قيل: هي ع'ش\بة، لا ثرة وح.بÒ مثل ح.ب> الـه.راس,. وقال اللحيان: هو ضرب¬ من

 الش_و\ك ي.ت.ش.ع_ب' منها ثلث� ش.و\كات، كأ%نا ح.س.ك. وقال أ%بو حنيفة: الق�ط}ب' يذهب ح1ـبالv على ال4رض طولv، وله
زهرة صفراء وش.و\كةD إ,ذا أ%ح\ص.د. وي.ب,س.، ي.ش'قe على الناس أ%ن يطؤ'وها م'د.ح\ر.جة، كأ%نا ح.صاةD؛ وأ%نشد:

أ%ن\ش.ي\ت' بالد_ل}و, أ%م\ش1ـي نو. آجنة{، *  من دون1 أ%ر\جائ1ها، الع'ل�م' والق�ط%ب'
واحدت'ه ق�ط}بةD، وجعها ق�ط%ب¬، وور.ق' أ%صل1ها يشبه ورق الن_ف%ل

والذ©ر.ق,؛ والق�ط}ب' ث%م.ر'ها. وأ%رض ق%ط1ـبةD: ي.ن\ب'ت' فيها ذلك الن_و\ع'
من النبات. والق1ط1ب_ـى: ض.ر\ب¬ من النبات ي'ص\ن.ع' منه ح.ب\ل كحبل

 النار.جيل,، ف%ي.ن\ت.هي ثن'ه مائة% دينار ع.ي\ناv، وهو أ%فضل من الك1ن\بار,. والق%ط%ب' النهيe عنه: هو أ%ن يأ}خذ% الرجل� الشيء، ث يأ}خذ
ما بقي

من التاع، على حسب ذلك بغي وزن، ي'ع\ت.ب فيه بال4ول؛ عن كراع.
والق%ط1ـيب': فرس معروف لبعض العرب.
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والق�ط%يب': فرس' سابق, بن ص'ر.د..

وق�ط}ب.ة وق�ط%ي\بة: اسان.
والق�ط%ي\ب,ـي_ة�: ماء# بعينه؛ فأ%ما قول ع.بيد{ ف الشعر الذي ك%س_ر.

بعض.ه:
أ%ق}ف%ر.، من أ%ه\ل1ه، م.ل}ح'وب'، *  فالق�ط%ب,ـي_ات'، فالذ�ن'وب'

إ,نا أ%راد الق�ط%ب,ـي_ة هذا الاء4، فجمعه با ح.و\ل%ه.
وه.رم' بن' ق�ط}ب.ة% الف%زاري�: الذي ناف%ر. إ,ليه عام1ر' ابن' الط©فيل

وع.ل}ق%مة� بن' ع'لث%ة%.
 @قطرب: الق�ط}ر'ب': دويبة كانت\ ف الاهلية، يزعمون أ%نا ليس لا ق%رار¬ البتة؛ وقيل: ل ت.س\ت.ريح نار.ها س.ع\ياv؛ وف

 حديث ابن مسعود: ل أ%ع\ر,ف%ن_ أ%حدكم جيف%ة% ل%ي\ل، ق�ط}ر'ب. ن.هار�. قال أ%بو عبيد: يقال إ,ن الق�ط}ر'ب. ل تستريح نارها س.ع\ياv؛
 فش.ب_ه عبد'الل9ه الرجل% ي.س\عى ن.هار.ه ف حوائج د'ن\ياه، فإ,ذا أ%م\س.ى أ%م\س.ى كال¾ ت.ع1ـباv، فينام' ليل%ت.ه حت ي'ص\ب,ـح كال1ـيفة ل

 ي.تحرك، فهذا ج,ـيفة� ليل�، ق�ط}ر'ب' ن.هار. والق�ط}ر'ب': الاهل الذي ي.ظ}ه.ر' ب.ه\له. والق�ط}ر'ب: السفيه. والق%طار,يب':
السeف%هاء، حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:



عاد¬ ح'ل�وماv، إ,ذا طاش. الق%طار,يب'
ول يذكر له واحداv؛ قال ابن سيده: وخ.ل1ـيق¬ أ%ن يكون واحد'ه

 ق�ط}ر'وباv، إ,ل� أ%ن يكون ابن' ال4عراب أ%خ.ذ الق%طار,يب. م1ن هذا البيت، فإ,ن كان ذلك، فقد يكون واحد'ه ق�ط}ر'وباv، وغي ذلك
 ما تثبت الياء� ف ج.م\ع1ه رابعة م1ن هذا الضرب، وقد يكون جع. ق�ط}ر'ب، إ,ل� أ%ن الشاعر احتاج فأ%ثبت الياء ف المع؛

كقوله:
ن.ف}ي. الد_راه1ـيم, ت.ن\قاد' الص_ياريف1 

 وحكى ثعلب أ%ن الق�ط}ر'ب.: الفيف، وقال على إ,ث}ر ذلك: إ,نه ل%ق�ط}ر'ب' ل%ي\ل�؛ فهذا يدل على أ%نا دويبة، وليس بصفة كما
زعم.

 وق�ط}ر'ب¬: لقب' ممد بن الـم'س\ت.ن,ـي الن_ح\و,ي�، وكان ي'ب.كYر إ,ل سيبويه، في.ف}ت.ح' سيبويه بابه في.ج,د'ه هنالك، فيقول له: ما
أ%نت

إ,ل� ق�ط}ر'ب' ليل، فل�قYب. ق�ط}ر'باv لذلك.
وت.ق%ط}ر.ب. الرجل�: ح.ر_ك رأ}س.ه؛ حكاه ثعلب وأ%نشد:

إ,ذا ذ%اق%ها ذو الـح1ل}م, منهم\ ت.ق%ط}ر.با
وقيل ت.ق%ط}ر.ب، ههنا: صار كالق�ط}ر'ب الذي هو أ%حد' ما تقدم ذكره.

 والق�ط}ر'ب': ذ%ك%ر' الغ1ـيلن1. الليث: الق�ط}ر'ب' والق�ط}ر'وب' الذ�ك%ر' من الس_عال. والق�ط}ر'ب': الصغي' من الك1لب. والق�ط}ر'ب':
اللYصe الفار,ه' ف الل©ص'وص1ـي_ة. والق�ط}ر'ب': طائر. والق�ط}ر'ب': الذئب'

ال4م\ع.ط. والق�ط}ر'ب': ال%بان�، وإ,ن كان عاقلv. والق�ط}ر'ب': 
الـم.ص\ر'وع' من ل%ـم.م� أ%و م1رار�، وجع'ها كلها ق%طار,يب'، والل9ه

أ%علم.
@قعب: الق%ع\ب': الق%د.ح الض_خ\م'، الغل1ـيظ�، الاف؛ وقيل: ق%د.ح من

خ.ش.ب م'ق%ع_ر؛ وقيل: هو قدح إ,ل الص>غ.ر، ي'ش.ب_ه به الافر'، وهو
ي'ر\و,ي الرجل%. والمع القليل: أ%ق}ع'ب¬، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

إ,ذا ما أ%ت.ت\ك. الع1ـي' فان\ص.ح\ ف�ت'وق%ها، *  ول ت.س\ق1ـي.ن\ جار.ي\ك. منها بأ%ق}ع'ب,
والكثي: ق1ع.اب¬ وق1ع.بةD، مثل ج.ب\ء� وج,ـب.ـأ%ة{.
ابن ال4عراب: أ%و_ل� ال4قداح الغ'م.ر'، وهو الذي 
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.eالر>ي_، ث الق%ع\ب'، وهو قد ي'ر\و,ي الرجل%، وقد ي'ر\و,ي الثني والثلثة، ث الع'س �ل ي.ب\ل�غ

وحافر م'ق%ع>ب¬: كأ%نه ق%ع\بةD لستدارته، م'ش.ب_ه¬ بالق%ع\ب.
والت_ق}ع1ـيب': أ%ن يكون الافر م'ق%ب_باv، كالق%ع\ب,؛ قال العجاج:

ور'س'غاv وحاف1راv م'ق%ع_با



وأ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ت\ر'ك' خ.و_ار. الص_ف%ا ر.ك�وبا، *  ب'ك}ر.بات{ ق�ع>ب.ت\ ت.ق}ع1ـيب.ا

والق%ع\بة�: ح'ق�ةD؛ وف التهذيب: ش1ـب\ه' ح'ق�ة{ م'ط}ب.قة{ يكون فيها س.و,يق' الرأ%ة؛ ول ي'خ.ص>ص\ ف الكم بسويق الرأ%ة.
والقاع1ب': الذئب' الص_ي_اح'.

والت_ق}ع1ـيب' ف الكلم: كالت_ق}ع1ـي. ق%ع_ب. فلنD ف كلمه وق%ع_ر، بعن واحد.
وهذا كلم له ق%ع\ب¬ أ%ي غ%و\ر¬؛ وف ترجة قنع:

ب'ق}ن.عات{ كق1عاب, ال4و\راق\
قال ق1عاب' ال4و\راق: يعن أ%نا أ%فتاء، فأ%س\نان'ها بيض¬.

والق%ع1ـيب': العدد؛ قال ال4ف}و.ه ال4و\دي�:
ق%ت.ل}نا منهم' أ%سلف. ص1د\ق�، *  وأ�ب\ن.ا بال�سار.ى والق%ع1ـيب,

@قعثب: الق%ع\ث%ب' والق%ع\ث%بان: الكثي' من كل شيء�. وقيل: هي
)1د'و.ي\ب_ة (

  قوله «وقيل هي دويبة إل» ف القاموس ان هذه الدويبة قعثبان بضم أوله وثالثه ومثله ف التكملة.)، كال�ن\ف�ساء1،3(
تكون على الن_بات.

@قعسب: الق%ع\س.ب.ة: ع.د\و¬ شديد¬ بف%ز.ع�.
:Òقعضب: الق%ع\ض.ب': الض_خ\م' الشديد' ال%ريء�. وخ1م\س¬ ق%ع\ض.ب,ـي@

شديد، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ح.ـت_ى إ,ذا ما م.ر_ خ1م\س¬ ق%ع\ض.ب,ـي�

.Dبالطاء3، وهو الصحيح. قال ال4زهري: وكذلك ق%ر.ب¬ م'ق%ع>ط ،Òورواه يعقوب: ق%ع\ط%ب,ـي
والق%ع\ض.ب.ة: اس\ت1ئ}صال� الشيء؛ تقول: ق%ع\ض.ب.ه أ%ي استأ}صله.

والق%ع\ض.ب.ة�: الش>د_ة. وق%ر.ب¬ ق%ع\ض.ب,ـيÒ، وق%ع\ط%ب,ـيÒ، وم'ق%ع>طD: شديد.
وق%ع\ض.ب¬: اسم رجل كان ي.ع\م.ل� ال4س1ن_ة ف الاهلية، إ,ليه ت'ن\س.ب' أ%س1ن_ة� ق%ع\ض.ب�.

@قعطب: ق%ر.ب¬ ق%ع\ط%ب,ـيÒ وق%ع\ض.ب,ـيÒ وم'ق%ع>طD: شديد. وخ1م\س¬
ق%ع\ط%ب,ـيÒ: ش.ديد¬، كخ1م\س� ب.ص\باص�، ل ي'ب\ل%غ� إ,ل� بالس_ي\ر الش_ديد1.

وق%ع\ط%ب.ه ق%ع\ط%ب.ةv: ق%ط%ع.ه وض.ر.به فق%ع\ط%ب.ه أ%ي ق%ط%ع.ه.
.eع\ن'ب' ال4ن\ف' الـم'ع\و.ج�@قعنب: ال4زهري: الق

 والق%ع\ن.بة�: اع\و,جاج¬ ف ال4نف. والق%ع\ن.بة: الرأ%ة� الق%ص1ـي.ة�.وع'ق%اب¬ ع.ق%ن\باة وع.ب.ن\قاةD وق%ع.ن\باةD وب.ع.ن\قاةD: حديدة� الـم.خال1ب,؛
وقيل: هي السريعة ال%ط}ف1 الـم'ن\ك%رة�؛ وقال ابن ال4عراب: كل ذلك على البالغة، كما قالوا أ%س.د¬ أ%س1د¬، وكل}ب¬ ك%ل1ب¬.

والق%ع\ن.ب': الصeل}ب' الش_ديد' م1ن كل شيء�.
وق%ع\ن.ب¬: اسم رجل من بن ح.ن\ظلة، بزيادة النون.



وف حديث عيسى بن عمر: أ%قبلت' م'ج\ر.م>زاv حت اق}ع.ن\ب.ي\ت' بي
ي.د.ي, الـح.س.ن,.

.vإ,ذا ج.ع.ل% ي.د.ي\ه على ال4رض، وق%ع.د. م'س\ت.و\ف1زا �اق}ع.ن\ب.ـى الرجل
>685<ص:

@ققب: الق%ي\ق%ب': س.ي¬ ي.د'ور' على الق%ر.ب'وس.ي\ن, كل%ي\هما.
 والق%ي\ق%ب' والق%ي\ق%بان�، عند العرب: خ.ش.ب¬ ت'عمل منه السeر'وج'؛ قال ابن دريد: وهو بالفارسية آزاذ}د1ر.خ\ت، وهو عند

الـم'و.ل�دين س.ي\ر¬ ي.ع\ت.رض' وراء4 الق%ر.ب'وس, الـم'ؤ.خ_ر؛ قال الشاعر:
ي.ز,ل© ل1ـب\د' الق%ي\ق%ب, الـم1ركاح,، *  عن م.ت\ن,ه، م1ن\ ز.ل%ق� ر.ش_اح,

فجعل الق%ي\ق%ب. الس_ر\ج. نفسه، كما يسمون الن_ب\ل ضالv، والقوس.
ش.و\ح.طاv. وقال أ%بو اليثم: الق%ي\ق%ب' شجر ت'ت_خ.ذ� منه السeروج'؛ 

وأ%نشد:
ل%و\ل ح1ز.اماه' ول%و\ل ل%ب.ب'ه\،

لق%ح_م. الفار,س. لول ق%ي\ق%ب'ه،
والس_ر\ج' حت ق%د\ و.ه.ى م'ض.ب>ب'ه

وهي الدeك%ي\ن'. قال: واللYجام' ح.دائ1د' قد ي.ش\ت.بك بعض'ها ف بعض،
منها الع1ض.اد.تان1 والـم1س\ح.ل�، وهو تت الذي فيه س.ي\ر الع1نان1،
وعليه يسيل ز.ب.د' ف%م1ه ود.م'ه، وفيه أ%يضاv فأ}س'ه، وأ%طراف�ه الدائد'
الناتئة� عند الذ�ق%ن، وها رأ}سا الع1ض.اد.ت.ي\ن,؛ والع1ض.اد.تان1: ناحيتا

اللجام.
قال: والق%ي\ق%ب' الذي ف وسط الفأ}س؛ وأ%نشد:

إ,ن% من\ قوم1ـي. ف م.ن\ص1ب�، *  كم.و\ض1ع, الف%ـأ}س من الق%ي\ق%ب,
فجعل الق%ي\ق%ب. حديدةv ف فأ}س اللYجام,.

والق%ي\ق%بان�: شجر معروف.
@قلب: الق%ل}ب': ت.ح\ويل� الشيء3 عن وجهه.

ق%ل%به ي.ق}ل1ـب'ه ق%ل}باv، وأ%ق}ل%به، ال4خية� عن اللحيان، وهي ضعيفة. وقد ان\ق%ل%ب، وق%ل%ب. الشيء4، وق%ل�به: ح.و_له ظ%ه\راv لب.ط}ن�.
،vلب.ط}ن�، كالـح.ي_ة1 ت.ت.ق%ل�ب' على الر_م\ضاء3. وق%ل%ب\ت' الشيء4 فان\ق%ل%ب. أ%ي ان\ك%ب_، وق%ل�ب\ت'ه بيدي ت.ق}ل1ـيبا vوت.ق%ل�ب. الشيء� ظهرا 

وكلم م.ق}لوب¬، وقد ق%ل%ب\ت'ه فان\ق%ل%ب، وق%ل�ب\ت'ه ف%ت.ق%ل�ب.والق%ل}ب' أ%يضاv: ص.ر\ف�ك. إ,ن\ساناv، ت.ق}ل1ـب'ه عن و.ج\هه الذي ي'ريده.
وق%ل�ب. ال�مور.: ب.ح.ث%ها، ون.ظ%ر ف ع.واقبها.

وف التنزيل العزيز: وق%ل�ب'وا لك ال�مور؛ وك�ل©ه م.ث%لD با ت.ق%د_م.
وت.ق%ل�ب. ف ال�مور وف البلد: ت.ص.ر_ف فيها كيف شاء4. وف التنزيل العزيز: فل ي.غ\ر'ر\ك. ت.ق%ل©بهم ف البلد. معناه: فل ي.غ\ر'ر\ك.



س.لم.ت'هم ف ت.ص.رeف1هم فيها، فإ,ن� عاقبة أ%م\رهم اللك'.
ورجل ق�ل�ب¬: ي.ت.ق%ل�ب' كيف شاء4.

وت.ق%ل�ب. ظهراv لبط}ن�، وج.ن\باv ل%ن\ب�: ت.ح.و_ل.
وقول�هم: هو ح'و_لD ق�ل�ب¬ أ%ي م'حتالD، بصي بت.ق}ليب, ال�مور.

والق�ل�ب' الـح'و_ل�: الذي ي'ق%لYب' ال�م'ور.، وي\تال لا. وروي عن
 م'عاوية، لا اح\ت'ض1ر.: أ%نه كان ي'ق%ل�ب' على فراشه ف م.ر.ضه الذي مات فيه، فقال: إ,نكم لت'ق%لYب'ون% ح'و_لv ق�ل�باv، لو و'قي. ه.و\ل
 الـم'ط�ل%ع,؛ وف النهاية: إ,ن و'قي. ك�ب_ة% النار، أ%ي رجلv عارفاv بال�مور، قد ر.ك1ب. الص_ع\ب. والذ�ل�ول، وق%ل�بهما ظ%ه\راv لب.ط}ن�،

وكان م'ح\تالv ف أ�موره، ح.س.ن. الت_ق%ل©ب.
وقوله تعال: ت.ت.ق%ل�ب' فيه الق�ل�وب' وال4بصار؛ قال الزجاج: معناه

 ت.ر\ج'ف وت.خ1فe من ال%ز.ع وال%و\ف1. قال: ومعناه أ%ن من كان% ق%ل}ب'ه م'ؤ\م1ناv بالب.ع\ث1 والقيامة، ازداد. بصية، ورأ%ى ما و'ع1د
به، ومن كان% قلبه على غي ذلك، رأ%ى ما ي'وق1ن' معه أ%م\ر. القيامة والب.ع\ث، فع.ل1م ذلك بقلبه،

>686<ص:
 وشاه.د.ه ببصره؛ فذلك ت.ق%ل©ب' الق�ل�وب وال4بصار.

ويقال: ق%ل%ب. ع.ي\ن.ه وح1م\لق%ه، عند الو.عيد1 والغ.ض.ب,؛ وأ%نشد:
قالب' ح1م\لق%ي\ه1 قد كاد. ي'ج.ن�

وق%ل%ب ال�ب\ز. ونو.ه ي.ق}ل1ـبه ق%ل}باv إ,ذا ن.ض1ج ظاهر'ه، ف%ح.و_له لي.ن\ض.ج. باطن'ه؛ وأ%ق}ل%بها: لغة عن اللحيان، وهي ضعيفة.
 وأ%ق}ل%ب.ت1 ال�ب\ز.ة�: حان لا أ%ن ت'ق}ل%ب.. وأ%ق}ل%ب. الع1ن.ب': ي.ب,س. ظاهر'ه، ف%ح'و>ل%. والق%ل%ب'، بالتحريك: ان\ق1لب¬ ف الشفة الع'ل}يا،

واس\ت1رخاء#؛ وف الصحاح: ان\ق1لب' الش_ف%ة1، ول ي'ق%ي>د\ بالع'ل}يا. وش.ف%ة ق%ل}باء�: ب.ي>ن.ة� الق%ل%ب، ورجل أ%ق}ل%ب'.
وف الثل: اق}ل1بـي ق%لب,؛ ي'ض\ر.ب للرجل ي.ق}ل1ب' لسان.ه، في.ض.ع'ه

حيث شاء4. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ب.ي\نا ي'ك%لYم' إ,نساناv إ,ذ
اندف%ع. جرير ي'ط}ر,يه وي'ط}ن,ب'، فأ%ق}ب.ل% عليه، فقال: ما تقول ياجرير؟

 وع.ر.ف. الغ.ض.ب. ف وجهه، فقال: ذكرت' أ%با بكر وفضله، فقال عمر: اق}ل1ب\ ق%ل�ب'، وسكت.؛ قال ابن ال4ثي: هذا مثل
 ي'ض\ر.ب لن تكون منه الس_ق}طة، فيتداركها بأ%ن ي.ق}ل1ـب.ها عن ج,هتها، وي.ص\ر,ف%ها إ,ل غي معناها؛ يريد: اق}ل1ب\ يا ق%ل�ب'!

فأ%س\ق%ط% حرف. النداء3، وهو غريب؛ ل4نه إ,نا يذف مع ال4ع\لم.
وق%ل%ب\ت' القوم.، كما تقول�: ص.ر.ف}ت' الصبيان%، عن ثعلب.

 وق%ل%ب. الـم'ع.لYم الصبيان ي.ق}ل1ـب'هم: أ%رس.ل%هم، ور.ج.ع.ه'م إ,ل منازلم؛ وأ%ق}ل%ب.هم: لغةD ضعيفةD، عن اللحيان، على أ%نه قد قال:
إ,ن كلم العرب ف كل ذلك إ,نا هو: ق%ل%ب\ت'ه، بغي أ%لف. وف حديث أ%ب

هريرة: أ%نه كان يقال� لـم'ع.لYم الصبيان: اق}ل1ب\هم أ%ي اص\رف}ه'م\ إ,ل
منازلم.



 والن\ق1لب' إ,ل الل9ه، عز وجل: الصي' إ,ليه، والت_ح.وeل�، وقد ق%ل%به الل9ه' إ,ليه؛ هذا كلم' العرب. وحكى اللحيان: أ%ق}ل%به؛ قال
وقال أ%بو ث%ر\وان: أ%ق}ل%ب.ك�م الل9ه' م.ق}ل%ب أ%وليائه، وم'ق}ل%ب. أ%وليائه، فقالا بال4لف.

والـم'ن\ق%ل%ب' يكون مكاناv، ويكون مصدراv، مثل الـم'ن\ص.ر.ف.
 والـم'ن\ق%ل%ب': م.ص1ـي' الع1ـباد1 إ,ل الخرة. وف حديث دعاء3 السفر: أ%عوذ� ب,ك. من كآبة الـم'ن\ق%ل%ب أ%ي الن\ق1لب, من

السفر، والع.و\د1 إ,ل
الو.ط%ن؛ يعن أ%نه يعود إ,ل بيته ف%يى فيه ما ي.ح\ز'نه.

 والن\ق1لب': الرجوع' مطلقاv؛ ومنه حديث النذر ابن أ%ب أ%س1ـيد{، حي و'ل1د.: فاق}ل1ـب'وه، فقالوا: أ%ق}ل%ب\ناه يا رسول الل9ه؛ قال
 ابن ال4ثي: هكذا جاء4 ف صحيح مسلم، وصوابه ق%ل%ب\ناه أ%ي ر.د.د\ناه. وق%ل%به عن وجهه: ص.ر.ف%ه؛ وحكى اللحيان©: أ%ق}ل%به،

قال: وهي م.ر\غ�وب¬ عنها.
 وق%ل%ب. الثوب.، والديث%، وكل� شيء�: ح.و_له؛ وحكى اللحيان فيهما أ%ق}ل%به. وقد تقدم أ%ن الختار عنده ف جيع ذلك

ق%ل%ب\ت.
وما بالعليل ق%ل%بةD أ%ي ما به شيء، ل ي'س\ت.ع\م.ل إ,ل ف النفي، قال
الفراء�: هو مأ}خوذ من الق�لب,: داء� يأ}خذ ال3بل ف رؤ'وسها،

في.ق}ل1ـب'ها إ,ل فوق؛ قال النمر:
أ%و\د.ى الش_باب' وح'بe الالة1 ال%ل1ـبه، *  وقد ب.ر,ئ}ت'، فما بالقلب, من ق%ل%ب.ه\

أ%ي ب.ر,ئ}ت' من داء3 الـح'ب>؛ وقال ابن ال4عراب:
>687<ص:

 معناه ليست به علة، ي'ق%ل�ب' لا في'ن\ظ%ر' إ,ليه.
 تقول: ما بالبعي ق%ل%بة أ%ي ليس به داء# ي'ق}ل%ب' له، في'ن\ظ%ر' إ,ليه؛ وقال الطائي: معناه ما به شيء# ي'ق}ل1ق�ه، ف%ي.ت.ق%ل�ب' من أ%ج\ل1ه على
 فراشه. الليث: ما به ق%ل%بة أ%ي ل داء4 ول غائلة. وف الديث: فان\ط%ل%ق ي.مشي، ما به ق%ل%بة أ%ي أ%لD وعلة؛ وقال الفراء�: معناه

ما به1 علة
ي'خ\شى عليه منها، وهو مأ}خوذ م1ن قولم: ق�ل1ب. الرجل� إ,ذا أ%صابه

 و.ج.ع¬ ف قلبه، وليس ي.كاد' ي'ف}ل1ت' منه؛ وقال ابن ال4عراب: أ%صل� ذلك ف الد_واب> أ%ي ما به داء# ي'ق}ل%ب' منه حافر'ه؛ قال حيد
ال4ر\ق%ط

:vيصف فرسا
ول ي'ق%لYب\ أ%ر\ض.ها الب.ي\طار'، *  ول ل1ـح.ب\ل%ي\ه با ح.بار'

أ%ي ل ي.ق}ل1ب\ ق%وائم.ها من ع1ل�ة با.
وما بالريض, ق%ل%ب.ة أ%ي علة ي'ق%ل�ب' منها.

 والق%ل}ب': م'ض\غةD من الف�ؤ.اد م'ع.ل�قةD بالن>ياط1. ابن سيده: الق%ل}ب' الف�ؤ.اد، م'ذ%ك�ر، ص.ر_ح بذلك اللحيان، والمع: أ%ق}ل�ب
 وق�لوب¬، ال�ول عن اللحيان. وقوله تعال: ن.ز.ل% به الرeوح' ال4م1ـي' على ق%ل}بك؛ قال الزجاج: معناه ن.ز.ل% به جبيل�، عليه



 السلم، عليك، ف%و.عاه ق%ل}ب'ك، وث%ب.ت. فل ت.ن\ساه أ%بدا. وقد يعب بالق%ل}ب, عن الع.ق}ل، قال الفراء� ف قوله تعال: إ,ن ف ذلك
 ل%ذ1ك}رى لن كان له ق%ل}ب¬؛ أ%ي ع.ق}ل. قال الفراء�: وجائز¬ ف العربية أ%ن تقول%: ما ل%ك. ق%ل}ب¬، وما ق%ل}ب'ك معك؛ تقول: ما

ع.ق}ل�ك. معك.، وأ%ين ذ%ه.ب. ق%ل}ب'ك؟ أ%ي أ%ين ذهب ع.ق}ل�ك.؟ وقال غيه: لن كان له ق%ل}ب¬ أ%ي ت.ف%هeم¬ وت.د.بeر¬.
 و.ر'وي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: أ%تاكم أ%هل الي.من، هم أ%ر.قe قلوباv، وأ%ل}ـي.ن' أ%ف}ئ1د.ةv، فو.ص.ف. القلوب

بالر>قة،
 وال4ف}ئ1د.ة% باللYي. وكأ%ن� الق%ل}ب. أ%خ.صe من الفؤ.اد ف الستعمال، ولذلك قالوا: أ%ص.ب\ت' ح.ب_ة% قلب,ه، وس'و.ي\داء4 قلبه؛ وأ%نشد

بعضهم:
ل%ي\ت. الغ'راب. ر.مى ح.ماط%ة% ق%ل}به1 *  ع.م\ر¬و بأ%س\ه'م1ه الت ل ت'ل}غ.ب,

وقيل: الق�ل�وب' وال4ف}ئ1د.ة� قريبان1 من السواء3، وك%ر_ر. ذ1ك}ر.ها، 
لختلف اللفظي تأ}كيداv. وقال بعضهم: س'م>ي الق%ل}ب' ق%ل}باv لت.ق%ل©ب,ه؛ وأ%نشد:

ما س'م>ي. الق%ل}ب' إ,ل� م1ن\ ت.ق%ل©به، *  والر_أ}ي' ي.ص\ر,ف' بال3ن\سان أ%ط}وارا
وروي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: س'ب\حان% م'ق%لYب

الق�ل�وب! وقال الل9ه تعال: ون'ق%لYب' أ%ف}ئ1د.ت.هم وأ%بصار.هم.
قال ال4زهري: ورأ%يت بعض. العرب ي'س.م>ي لمة% الق%ل}ب, ك�لها،
ش.ح\م.ها وح1جاب.ها: ق%ل}باv وف�ؤ.اداv، قال: ول أ%رهم ي.ف}ر,ق�ون% بينهما؛

قال: ول أ�ن\ك1ر أ%ن يكون الق%ل}ب' هي الع.ل%قة السوداء� ف جوفه.
وق%ل%به ي.ق}ل1ـب'ه وي.ق}ل�به، الضم عن اللحيان وحد.ه: أ%صاب. ق%ل}ب.ه، فهو م.ق}ل�وب، وق�ل1ب. ق%ل}باv: ش.كا ق%ل}به.

 والق�لب': داء# يأ}خذ ف الق%ل}ب,، عن اللحيان. والق�لب': داء# يأ}خ'ذ� البعي، فيشتكي منه ق%ل}ب.ه فيموت' م1ن\ يومه، يقال: بعي
م.ق}ل�وب¬،

وناقة م.ق}لوبة. قال كراع: وليس ف الكلم اسم' داء� اش\ت'ق_ من اسم,
الع1ض\و إ,ل الق�لب من الق%ل}ب، والك�باد من الك%ب,د1، والنeكاف من 

الن_ك%ف%ت.ي\ن، وها غ�د_تان1 ت.ك}ت.ن,فان1 الـح'ل}ق�وم. من أ%صل الل�ح\ي.
>688<ص:

 وقد ق�ل1ب. ق1لباv؛ وقيل: ق�ل1ب. البعي ق1لباv عاج.ل%ت\ه الغ'د_ة، فمات. وأ%ق}ل%ب. القوم': أ%صاب. إ,بل%هم الق�لب'. ال4صمعي: إ,ذا
عاج.ل%ت1 الغ'د_ة� البعي.، فهو م.ق}ل�وب، وقد ق�ل1ب. ق1لبا.

 وق%ل}ب' النخلة1 وق�ل}ب'ها وق1ل}ب'ها: ل�بeها، وش.ح\م.ت'ها، وهي ه.نةD ر.خ\صةD ب.ي\ضاء�، ت'م\ت.سخ' فت'ؤ\كل، وفيه ثلث لغات: ق%ل}ب¬ وق�ل}ب
 وق1ل}ب. وقال أ%بو حنيفة م.ر_ة: الق�ل}ب' أ%ج\و.د' خ'وص, النخلة، وأ%شدeه بياضاv، وهو ال�وص الذي يلي أ%علها، واحدته ق�ل}بة،

بضم القاف، وسكون
.Dوب¬ وق1ل%بة�اللم، والمع أ%ق}لب¬ وق�ل



 وق%ل%ب. النخلة: ن.ز.ع ق�ل}ب.ها. وق�ل�وب' الشجر: ما ر.خ'ص. من أ%جواف1ها وع'روقها الت ت.ق�ود'ها. وف الديث: أ%ن ييـى بن
 زكريا، صلوات الل9ه على نبينا وعليه، كان يأ}كل الراد. وق�ل�وب. الشجر؛ يعن الذي ي.ن\ب'ت' ف و.س.طها غ%ض�اv ط%ري�اv، فكان
 ر.خ\صاv م1ن. الب'قول, الر_ط}بة، قبل أ%ن ي.ق}و.ى وي.ص\ل�ب.، واحد'ها ق�ل}ب¬، بالضم، للف%ر\ق. وق%ل}ب' النخلة: ج'م_ار'ها، وهي ش.ط}بة

بيضاء�، ر.خ\ص.ة ف و.س.ط1ها عند أ%علها، كأ%نا ق�ل}ب' فضة ر.خ\ص¬ ط%ي>ب¬، س'م>ي. ق%ل}باv لبياضه.
شر: يقال ق%ل}ب¬ وق�ل}ب¬ لق%ل}ب, النخلة، وي'ج\م.ع ق1ل%بةv. التهذيب:
الق�ل}ب'، بالضم، الس_ع.ف' الذي ي.ط}ل�ع م1ن. الق%ل}ب. والق%ل}ب': هو

ال�م_ار'، وق%ل}ب' كل9 شيء�: ل�بeه، وخال1ص'ه، وم.ح\ض'ه؛ تقول: جئ}ت'ك
Yل ي.ش'وب'ه شيء#. وف الديث: إ,ن لكل vأ%ي م.ح\ضا vبذا ال4مر, ق%ل}با

شيء� ق%ل}باv، وقلب' القرآن يس.
وق%ل}ب' العق}رب: منزل من منازل الق%م.ر، وهو كوكب¬ ن.ي>ر¬، وبان,ب.ي\ه كوكبان.

 وقولم: هو عرب� ق%ل}ب¬، وعربية ق%ل}بة وق%ل}ب¬ أ%ي خالص، تقول منه: رجل ق%ل}ب¬، وكذلك هو عربÒ م.ح\ض¬؛ قال أ%بو وج\ز.ة
يصف امرأ%ة:

�ق%ل}ب¬ ع.قيلة� أ%قوام� ذ%وي ح.س.ب�، *  ي'ر\م.ى الـم.قانب' عنها وال4راج,ـيل
 ورجل ق%ل}ب¬ وق�ل}ب¬: م.ح\ض' النس.ب,، يستوي فيه الؤ.نث، والذكر، والمع، وإ,ن شئت ث%ن_ي\ت.، وج.م.ع\ت.، وإ,ن شئت تركته
 ف حال التثنية والمع بلفظ واحد، وال�نثى ق%ل}ب¬ وق%ل}بةD؛ قال سيبويه: وقالوا هذا ع.ر.بÒ ق%ل}ب¬ وق%ل}باv، على الصفة والصدر،
 والصفة أ%كثر. وف الديث: كان عليÒ ق�ر.شياv ق%ل}باv أ%ي خالصاv من صميم قريش. وقيل: أ%راد ف%ه,ماv ف%ط1ناv، من قوله تعال:

ل%ذ1ك}رى لن كان له ق%ل}ب¬.
 والق�ل}ب' من ال4س\و,ر.ة: ما كان ق%ل}داv واحداv، ويقولون: س1وار¬ ق�ل}ب¬؛ وقيل: س1وار' الرأ%ة. والق�ل}ب': الية� البيضاء�، على التشبيه

بالق�ل}ب م1ن. ال4س\ورة. وف حديث ث%و\بان%: أ%ن فاطمة ح.ل�ت1 السن. 
 والسي، عليهم السلم، بق�ل}ب.ي\ن من فضة؛ الق�ل}ب': السوار. ومنه الديث: أ%نه رأ%ى ف يد عائشة ق�ل}ب.ي\ن. وف حديث

.�عائشة، رضي الل9ه عنها، ف قوله تعال: ول ي'ب\دين. زين.ت.ه'ن_ إ,ل ما ظ%ه.ر منها؛ قالت: الق�ل}ب'، والف%ت.خ.ة
والـم1ق}ل%ب': الديدة� الت ت'ق}ل%ب' با ال4رض' للزراعة. وق%ل%ب\ت' 

الـم.م\لوك. عند الشراء3 أ%ق}ل1ـب'ه ق%ل}باv إ,ذا ك%ش.ف}ت.ه لتنظر إ,ل ع'يوبه.
والق�ل%ي\ب'، على لفظ تصغي ف%ع\ل�: خ.ر.زة ي'ؤ.خ_ذ� با، هذه عن

اللحيان.
والق1لYيب'، والق%ل©وب'، والق1ل�و\ب'، والق%ل�وب'،

>689<ص:
 والق1لب': الذئب'، ي.مانية؛ قال شاعرهم: 

أ%يا ج.ح\م.تا ب.ك9ي على أ�م واهب�، *  أ%ك1ـيل%ة1 ق1ل�و\ب� ببعض الـم.ذانب,
والق%ل1ـيب': البئر' ما كانت. والقليب': البئر، قبل أ%ن ت'ط}و.ى، فإ,ذا



�ط�و,ي.ت\، فهي الط�و,يe، والمع الق�ل�ب'. وقيل: هي البئر العادي_ة
القدية�، الت ل ي'ع\لم لا ر.بÒ، ول حاف1ر¬، تكون� بالب.راري،

ت'ذك�ر وتؤ.نث؛ وقيل: هي البئر القدية، م.ط}وي_ةv كانت أ%و غي م.ط}وي_ة{.
ابن شيل: الق%ل1ـيب' اسم من أ%ساء3 الر_ك1ـي�، م.ط}وي_ةD أ%و غي

 م.ط}وية، ذات' ماء� أ%و غي' ذات1 ماء�، ج.ف}ر¬ أ%و غي' ج.ف}ر�. وقال شر: الق%ل1ـيب' اسم¬ من أ%ساء3 البئر الب.ديء3 والعاد1ي_ة، ول
ي'خ.صe با العادي_ة. قال: وسيت ق%ليباv ل4نه ق�ل1ب. ت'راب'ها. وقال ابن

ال4عراب: الق%ل1ـيب' ما كان فيه ع.ي\ن¬ وإ,ل فل، والمع أ%ق}ل1ـبةD؛ قال
:vعنترة يصف ج'ع.ل

كأ%ن� م'ؤ.ش_ر. العض'د.ي\ن, ح.ج\لv، *  ه.د'وجاv بي. أ%ق}ل1ـبة{ م1لح,
وف الديث: أ%نه وق%ف. على ق%ل1ـيب, ب.د\ر�. الق%ل1ـيب': البئر ل ت'ط}و.، وجع الكثي: ق�ل�ب¬؛ قال كثي:

وما دام. غ%ي\ثD، من ت1هامة%، ط%ي>ب¬، *  با ق�ل�ب¬ عاد1ي_ةD وك1رار'
والك1رار': جع' ك%ر¼ للـح1س\ي,. والعادي_ة: القدية�، وقد ش.ب_ه العجاج' با ال1راحات1 فقال:

عن ق�ل�ب� ض'ج\م� ت'و.ر>ي م.ن\ س.ب.ر\
،vب¬ جيعا�ـ�ث%، وأ%ق}ل1ـبةD وق�ل وقيل: المع ق�ل�ب¬، ف لغة م.ن\ أ%ن

ف لغة م.ن ذ%ك�ر؛ وقد ق�ل1ـب.ت\ ت'ق}ل%ب'.
(يتبع...)

): قلب: الق%ل}ب': ت.ح\ويل� الشيء3 عن وجهه.... ...1@(تابع... 
 وق%ل%ب.ت1 الب'س\ر.ة� إ,ذا اح\م.ر_ت\. قال ابن ال4عراب: الق�ل}بة� الـح'م\ر.ة�. ال�م.و,يe ف لغة ب.ل}حرث بن كعب: القال1ب'، بالكسر،

الب'س\ر' ال4حر؛ يقال منه: ق%ل%ب.ت1 الب'س\رة� ت.ق}ل1ب' إ,ذا اح\م.ر_ت\.
وقال أ%بو حنيفة: إ,ذا ت.غ.ي_ر.ت1 الب'س\رة كل©ها، فهي القال1ب'. وشاة

 قال1ب' لون{ إ,ذا كانت على غي لون1 أ�م>ها. وف الديث: أ%ن موسى لا آج.ر. ن.ف}س.ه من شعيب، قال لوسى، على نبينا وعليه
 الصلة والسلم: ل%ك. من غ%ن.م1ـي ما جاء4ت به قال1ب. لون{؛ فجاء4ت\ به ك�لYه قال1ب. لون{، غي. واحدة{ أ%و اثنتي. تفسيه ف

 الديث: أ%نا جاء4ت با على غي أ%لوان1 أ�م_هاتا، كأ%ن� لون.ها قد ان\ق%ل%ب. وف حديث علي¼، كر�م الل9ه وجه.ه، ف صفة
ـ4ب, لون{، ل ي.ش'وب'ه غي' لون1 ما غ�م1س. فيه. الطيور: فمنها مغموس ف قال1

أ%بو زيد: يقال للبليغ من الرجال: قد ر.د_ قال1ب. الكلم,، وقد ط%ب_ق.
الـم.ف}ص1ل%، وو.ض.ع ال1ناء4 مواض1ع. الن_ق}ب,. وف الديث: كان نساء�

بن إ,سرائيل ي.ل}ب.س\ن. الق%وال1ب.؛ جع قال%ب�، وهو ن.ع\ل من خ.ش.ب
كالق%ب\قاب,، وت'كس.ر لمه وتفتح. وقيل: انه م'ع.ر_ب. وف حديث ابن مسعود: كانت الرأ%ة� ت.ل}ب.س' القال1ب.ي\ن,، تطاول� بما.

والقال1ب' والقال%ب': الشيء� الذي ت'ف}ر.غ� فيه الواه1ر'، ليكون م1ثالv لا ي'صاغ� منها، وكذلك قال1ب' ال�ف> ونوه، د.خ1ـيل.
وبنو القل%ي\ب: بطن من تيم، وهو الق�ل%ي\ب' بن' عمرو ابن تيم.



وأ%بو ق1لبة%: رجلD من الد�ثي.
@قلتب: التهذيب: قال وأ%ما الق%ر\ط%بان� الذي ت.ق�وله العامة للذي ل

غ%ي\رة% له، فهو م'غ.ي_ر عن وجهه. ال4صمعي: الق%ل}ت.بان� مأ}خوذ من
الك%ل%ب,، وهي 

>690<ص:
 الق1ـياد.ة�، والتاء والنون زائدتان؛ قال: وهذه اللفظة هي القدية عن العرب. قال: وغ%ي_رتا العام�ة� ال�ول، فقالت:

 الق%ل}ط%بان�؛ قال: وجاء4ت عام�ة س'ف}لى، فغيت على ال�ول فقالت: الق%ر\طبان�. @قلطب: الق%ل}ط%بان�: أ%صلها الق%ل}تبان�، لفظة
قدية عن العرب، غيتا العام�ة ال�ول فقالت: الق%ل}ط%بان، وجاء4ت عامة سفلى، فغيت على ال�ول، فقالت: الق%ر\ط%بان.

@قلهب: الليث: الق%ل}ه.ب' القدي الض_خ\م' م1ن. الرجال.
 @قنب: الق�ن\ب': ج,ر.اب' ق%ض1ـيب, الدابة. وقيل: هو و,عاء ق%ض1ـيب, ك�لY ذي حافر؛ هذا ال4صل�، ث است'عم1ل ف غي

ذلك. وق�ن\ب' ال%مل: و,عاء� ث1ـيل1ه. وق�ن\ب' الـح1مار,: و,عاء� ج'ر\د.ان,ه. وق�ن\ب' الرأ%ة:
 ب.ظ}ر'ها. وأ%ق}ن.ب. الرجل� إ,ذا اس\ت.خ\ف%ى من س'ل}طان أ%و غري. والـم1ق}ن.ب': ك%فe ال4س.د. ويقال: م1خ\ل%ب' ال4س.د1 ف م1ق}ن.به، وهو

الغ1ط%اء الذي ي.س\ت'ره فيه.
.vوقد ق%ن.ب. ال4سد' ب1خ\ل%به إ,ذا أ%د\خ.ل%ه ف و,عائه، ي.ق}ن,ب'ه ق%ن\با

 وق�ن\ب' ال4سد: ما ي'د\خ1ل� فيه م.خال1ـب.ه من ي.د1ه، والمع ق�ن'وب¬، وهو الـم1ق}ناب'، وكذلك هو من الص_ق}ر والباز,ي. وق%ن_ب
الزرع' ت.ق}ن,ـيباv إ,ذا أ%ع\ص.ف. وق1ن.اب.ة� الز_ر\ع, وق�ن_اب'ه: ع.ص1ـيف%ت'ه عند ال3ث}مار؛

والع.ص1ـيفة: الورق' التمع الذي يكون فيه السeن\بل، وقد ق%ن_ب.. 
وق%ن_ب. العنب.: ق%ط%ع عنه ما ي'ف}س3د' ح.م\ل%ه.

وق%ن_ب. الكرم.: ق%ط%ع. بعض. ق�ض\بانه، للتخفيف عنه، واستيفاء بعض
 قو�ته؛ عن أ%ب حنيفة. وقال الن_ض\ر: ق%ن_ب'وا العنب. إ,ذا ما ق%ط%ع'وا عنه ما ليس ي\م1ل، وما قد أ%د_ى ح.م\ل%ه' ي'ق}ط%ع من أ%عله؛ قال

.vأ%بو منصور: وهذا حي ي'ق}ض.ب' عنه ش.ك1ـي'ه ر.ط}با
والق%ان,ب': الذYئ}ب' الع.و_اء�. والق%ان,ب': الف%ي\ج الـم'ن\ك%م1ش'.

والق%ي\ناب': الف%ي\ج' الن_شيط�، وهو الس>ف}س3ـي'.
وق%ن_ب. الز_ه\ر': خ.ر.ج عن أ%كمامه.

وقال أ%بو حنيفة: الق�ن'وب' ب.راع1ـيم' النبات، وهي أ%ك1م_ة� ز.ه.ر,ه،
فإ,ذا ب.د.ت\، قيل: قد أ%ق}ن.ب..

وق%ن.ب.ت1 الش_مس' ت.ق}ن,ب' ق�ن'وباv: غابت فلم ي.ب\ق. منها شيء.
والق�ن\ب': ش1راع¬ ض.خ\م¬ من أ%عظم ش'ر'ع, السفينة. والـم1ق}ن.ب': شيء

يكون مع الصائد، ي.ج\ع.ل� فيه ما ي.صيده، وهو مشهور ش1ـب\ه' م1خ\لة{ أ%و خ.ريطة؛ وأ%نشد:
أ%ن\ش.د\ت' ل أ%ص\طاد' منها ع'ن\ظ�با،



 إ,ل� ع.و.اساء ت.فاس.ى م'ق}ر,با،
ذات. أ%وان.ي\ن, ت'و.قYي الـم1ق}ن.با

والـم1ق}ن.ب من اليل: ما بي الثلثي إ,ل ال4ربعي، وقيل: ز'هاء�
 ثلثمائة. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، واه\تمام1ه باللفة: فذ�ك1ر. له س.ع\د¬ حي ط�ع1ن.، فقال: ذاك إ,نا يكون ف م1ق}ن.ب
 من م.قان,ـبكم؛ الـم1ق}ن.ب: بالكسر، جاعة� اليل والف�ر\سان1، وقيل: هي دون الائة؛ يريد أ%نه صاحب' حرب وج'يوش�،

وليس بصاحب هذا ال4مر. وف حديث ع.د1ي¼: كيف ب,ط%ي>ـئ{ وم.قان,ـبها؟
وق%ن_ب. القوم' وأ%ق}ن.ب'وا إ,ق}ناباv وت.ق}ن,ـيباv إ,ذا صاروا م1ق}ن.باv؛ قال ساعدة� بن' ج'ؤ.ية الـه'ذ%ل9: 
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ع.ج,ب\ت' لق%ي\س�، والوادث� ت'ع\ج,ب'، *  وأ%صحاب, ق%ي\س� يوم. ساروا وق%ن_ب'وا

وف التهذيب:
وأ%صحاب, قيس� يوم. ساروا وأ%قنبوا

أ%ي باعدوا ف السي، وكذلك ت.ق%ن_ب'وا.
والق%ن,ـيب': جاعة� الناس؛ وأ%نشد:

ولعبد1الق%يس, ع1ـيص¬ أ%ش1ب¬، *  وق%ن,ـيب¬ وه1جانات¬ ز'ه\ر'
وجع الـم1ق}ن.ب: مق%ان,ب'؛ قال لبيد:

وإ,ذا ت.واك%ل%ت1 الـم.قان,ب' ل ي.ز.ل}، *  بالث�غ\ر, م1ن_ا، م1ن\س.ر¬ م.ع\ل�وم'
ـ3ن\س.ر' ما بي ثلثي فارساv إ,ل أ%ربعي. قال: قال أ%بو عمرو: الـم.

ول أ%ره و.ق�ت. ف الـم1ق}ن.ب, شيئاv. والق%ن,ـيب': السحاب'.
والق1ن_ب': ال4ب.ق، عرب� صحيح. والق1ن_ب' والق�ن_ب': ض.ر\ب¬ من

الك%ت_ان1؛ وقول� أ%ب ح.ي_ة% النeم.ي\ر,ي>:
فظ%ل� ي.ذ�ود'، مثل% الو.ق}ف1، ع1ـيطاv *  س.له1ب. م1ث}ل% أ%د\راك1 الق1ن.اب,
قيل ف تفسيه: ي'ريد' الق1ن_ب.، ول أ%دري أ%هي لغة فيه أ%م ب.ن.ى من

الق1ن_ب, ف1عالv؛ كما قال الخر:
من ن.س\ج داود. أ%ب س.ل�م\

وأ%راد س'ل%ي\مان%. والق�ن.ابة والق�ن_ابة: أ�ط�م¬ من آطام, الـم.دينة، والل9ه أ%علم.
@قهب: الق%ه\ب': الـم'س3نe؛ قال رؤبة:

إ,ن� تيماv كان ق%ه\باv م1ن\ عاد\
وقال:

إ,ن� ت.م1ـيماv كان ق%ه\باv ق%ه\ق%ب.ا
أ%ي كان ق%دي. ال4صل عاد1ي_ه'. ويقال للشيخ إ,ذا أ%س.ن_: ق%ح\ر¬ وق%ح\ب¬ وق%ه\ب¬.



 والق%ه\ب' من ال3بل: بعد البازل. والق%ه\ب': العظيم. وقيل: الطويل� من البال، وجع'ه ق1هاب¬. وقيل: الق1هاب' جبال س'ود
ت'خال1ط�ها ح'م\رة.

وال4ق}ه.ب': الذي ي.خ\ل1ط� بياض.ه ح'م\رة. وقيل: ال4ق}ه.ب' الذي فيه
ح'م\ر.ة إ,ل غ�ب\رة؛ ويقال: هو ال4بيض' ال4ك}د.ر'؛ وأ%نشد لمرئ

القيس:
وأ%د\ر.ك%ه'ن�، ثان,ـياv من ع1نان,ه، *  كغ.ي\ث1 الع.ش1ـي> ال4ق}ه.ب, الـم'ت.و.د>ق,

 الضمي الفاعل ف أ%د\ر.ك. ي.ع'ود' على الغلم الراكب, الفرس للصيد، والضمي الؤ.نث النصوب' عائد على الس>ر\ب,، وهو
 الق%ط1ـيع' من الب.قر والظباء3 وغيها؛ وقوله: ثانياv من ع1نان,ه أ%ي ل ي'خ\ر,ج\ ما عند الفرس من ج.ر\ي�، ولكنه أ%د\ر.ك%ه'ن_ قبل أ%ن

ي.ج\ه.د.؛ وال4ق}ه.ب: ما كان ل%و\ن'ه إ,ل الك�د\رة مع البياض للسواد.
وال4ق}ه.بان1: الف1ـيل� والام'وس'؛ كل واحد منهما أ%ق}ه.ب'، ل1ل%ونه؛ 

قال رؤ\بة ي.ص1ف' ن.ف}س.ه بالشد_ة:
ل%ي\ثD ي.د'قe ال4سد. الـه.م'وسا، *  وال4ق}ه.ب.ي\ن,: الف1ـيل% والام'وسا

والسم الق�ه\بة؛ والق�ه\بة: ل%و\ن� ال4ق}ه.ب,، وقيل: هو غ�ب\رة إ,ل
.vإ,ل الغ'ب\رة ما هو، وقد ق%ه,ب. ق%ه.با Dس.واد، وقيل: هو لون

والق%ه\ب': ال4بيض' ت.ع\لوه ك�د\رة، وقيل: ال4بيض'، وخ.ص_ بعض'هم به
ال4بيض. من أ%ولد الـم.ع.ز والبقر.

>692<ص:
 يقال: إ,نه لق%ه\ب' ال3هاب,، وق�هاب'ه، وق�ه.اب,ـيeه، وال�نثى ق%ه\بةD ل غي؛ وف الصحاح: وق%ه\باء أ%يضاv. ال4زهري: يقال إ,نه

لق%ه\ب' ال3هاب,، وإ,نه لق�هاب¬ وق�هاب.
والق%ه\ب,ـيe: الي.ع\ق�وب، وهو الذ�ك%ر من الـح.ج.ل؛ قال:

فأ%ض\ح.ت1 الدار' ق%ف}راv، ل أ%ن,ـيس. با، *  إ,ل الق�ه.اب' مع الق%ه\بـي�، والـح.ذ%ف'
والق�ه.ي\بة�: طائر يكون بت1هامة%، فيه بياض¬ وخ'ض\رة، وهو نوع من

) �) 1الـح.ج.ل. والق%ه.و\ب.ة� والق%ه.و\باة
 قوله «والقهوبة والقهوباة» ضبطا بالصل والتهذيب والقاموس بفتح أولما وثانيهما وسكون ثالثهما لكن خالف1(

 الصاغان ف القهوبة فقال بوزن ركوبة أي بفتح فضم.) من ن,ص.ال, الس>هام,: ذات' ش'ع.ب� ثلث{، وربا كان.ت\ ذات
 ح.ديد.ت.ي\ن,، ت.ن\ض.م_ان1 أ%ح\ياناv، وت.ن\ف%ر,جان1 أ�خ\رى. قال ابن جن: حكى أ%بو عبيدة الق%ه.و\باة�، وقد قال سيبويه: ليس ف الكلم

 ف%ع.و\ل، وقد يكن أ%ن يتج له، فيقال: قد يكن أ%ن يأ}ت مع الاء ما لول هي لا أ%تى، نو ت.ر\ق�و.ة{ وح1ذ}ر,ي.ة{، والمع
الق%ه.و\بات.

 والق%ه'وبات: الس>هام' الص>غار' الـم'ق%ر\ط1سات'، واحدها ق%ه'وب.ةD؛ قال ال4زهري: هذا هو الصحيح ف تفسي الق%ه'وب.ة؛ وقال
رؤ\بة:



عن ذي خ.ناذيذ% ق�ه.اب� أ%د\ل%م'ه 
 قال أ%بو عمرو: الق�ه\ب.ة� س.واد ف ح'م\رة. أ%ق}ه.ب': ب.ي>ن' الق�ه\بة. وال4د\ل%م: ال4س\و.د'. فالق%ه\ب': ال4بيض'، وال4ق}ه.ب': ال4د\ل%م، كما

ت.رى.
@قهزب: الق%ه\ز.ب': القصي.

@قهقب: الق%ه\ق%بe أ%و الق%ه\ق%مe: المل الض_خ\م. وقال الليث:
 الق%ه\ق%ب'، بالتخفيف: الطويل الر_غ1ـيب'. وقيل: الق%ه\ق%ب'، مثال� ق%ر\ه.ب�، الض_خ\م' الـم'س3نe. والق%ه\ق%بe: الض_خ\م'؛ م.ث�ل به

سيبويه،
وف%س_ره السياف. وقال ابن ال4عراب: الق%ه\ق%ب' الب.اذ1ن\ج.ان�. الكم: الق%ه\ق%ب' الصeل}ب' الشديد. ال4زهري: الق%ه\ق%اب' الرمى (

2(
 قوله«القهقاب الرمى» كذا بالصل ول نده ف التهذيب ول ف غيه.).2(

@قوب: الق%و\ب': أ%ن ت'ق%و>ب. أ%ر\ضاv أ%و ح'ف}رةv ش1ـب\ه. الت_ق}وير.
 ق�ب\ت' ال4رض. أ%ق�وب'ها إ,ذا ح.ف%ر\ت. فيها ح'ف}رة م'ق%و_رة، فان\ق%اب.ت\ هي. ابن سيده: قاب. ال4رض. ق%و\باv، وق%و_ب.ها ت.ق}ويباv: ح.ف%ر فيها
 ش1ـب\ه. الت_ق}وير. وقد ان\ق%اب.ت\، وت.ق%و_ب.ت\، وت.ق%و_ب. من رأ}سه مواضع' أ%ي ت.ق%ش_ر.. وال4س\و.د' الـم'ت.ق%و>ب': هو الذي س.لخ. ج,ل}د.ه

من الـح.ي_ات.
 الليث: ال%ر.ب' ي'ق%و>ب' ج,ل}د. البعي، فت.رى فيه ق�وباv قد ان\ج.ر.د.ت\ من الو.ب.ر، ولذلك سيت الق�و.باء� الت ت.خ\ر'ج' ف جلد

ال3نسان،
فت'داو.ى بالر>يق؛ قال:

وهل ت'د.او.ى الق�و.با بالر>يق%ه\
 وقال الفراء: الق�وباء تؤ.نث، وتذكر، وت'حر_ك، وتسك�ن، فيقال: هذه ق�و.باء�، فل تصرف ف معرفة ول نكرة، وتلحق بباب

ف�ق%هاء4، وهو نادر.
وتقول ف التخفيف: هذه ق�وباء�، فل تصرف ف العرفة، وتصرف ف النكرة.

وتقول: هذه ق�وباء#، ت.ن\ص.ر,ف' ف العرفة والنكرة، وت'ل}حق' بباب ط�ومار�؛ وأ%نشد:
به ع.ر.صات' الـح.ي> ق%و_ب\ن. م.ت\ن.ه، *  وج.ر_د.، أ%ث}باج. ال%راث1ـيم، حاط1ـب'ه

>693<ص:
ـ�ر\ن% فيه ب.و\طئ1هم وم.ح.لYهم؛ قال العجاج: ق%و_ب\ن. م.ت\ن.ه أ%ي أ%ث

من ع.ر.صات1 الـح.ي> أ%م\س.ت\ ق�وبا
أ%ي أ%م\س.ت\ م'ق%و_بة.

 وت.ق%و_ب. ج,ل}د'ه: ت.ق%ل�ع. عنه ال%ر.ب'، وان\ح.ل%ق عنه الش_ع.ر'، وهي الق�وبة� والق�و.بة� والق�وباء� والق�و.باء�. وقال ابن ال4عراب: الق�وباء
 واحدة� الق�وبة1 والق�و.بة1؛ قال ابن سيده: ول أ%د\ري كيف هذا؟ ل4ن ف�ع\ل%ة وف�ع.ل%ةv ل يكونان جعاv لف�ع\لء، ول ها من أ%بنية

المع، قال: والق�و.ب' جع ق�وبة{ وق�و.بة؛ قال: وهذا ب.ي>ن، ل4ن ف�ع.لv جع لف�ع\لة وف�ع.ل%ة{.



والق�وباء� والق�و.باء�: الذي ي.ظ}ه.ر ف السد وير'ج عليه، وهو داء#
معروف، ي.ت.ق%ش_ر ويتسع'، يعال وي'د.اوى بالريق؛ وهي مؤ.نثة ل تنصرف، وجعها ق�و.ب¬؛ وقال ابن ق%ن.ان{ الراجز:

يا ع.ج.ب.ا لذه الف%ل1ـيق%ه\ !
ه.ل} ت.غ\ل1ـب.ن_ الق�و.باء� الريق%ه\؟

الفليقة�: الداهية. ويروى: يا ع.ج.باv، بالتنوين، على تأ}ويل يا قوم
 اع\ج.ب'وا ع.ج.باv؛ وإ,ن شئت. جعلته م'نادى منكوراv، ويروى: يا ع.ج.ب.ا، بغي تنوين، يريد يا ع.ج.بـي، فأ%بد.ل من الياء3 أ%ل1فاv؛

عل حد� قول الخر:
يا اب\ن.ة% ع.م_ا ل ت.ل�ومي واه\ج.ع1ـي

ومعن رجز ابن ق%نان{: أ%نه ت.ع.ج_ب. من هذا الـح'زاز ال%بيث، كيف
 ي'زيل�ه الريق'، ويقال: إ,نه متص بريق الصائ1م، أ%و الائ1ع؛ وقد ت'س.ك�ن' الواو منها استثقالv للحركة على الواو، فإ,ن سكنتها،
 ذ%ك�ر\ت. وص.ر.ف}ت.، والياء فيه لل3لاق بق1ر\طاس، والمزة م'ن\قلبة منها. قال ابن السكيت: وليس ف الكلم ف�ع\لء، مضمومة

 الفاء ساكنة العي، مدودة% الخر، إ,ل� ال�ش_اء4 وهو العظم' الناتئ وراء ال�ذن وق�وباء4؛ قال: وال4صل فيهما تريك العي،
)1خ'ش.ش.اء� وق%و.باء. قال الوهري: والـم'ز_اء� عندي مثل�هما (

  قوله «والزاء عندي مثلهما إل» تصرف ف الزاء ف بابه تصرفاv آخر فارجع اليه.) ؛ فمن قال: ق�و.باء، بالتحريك،1(
قال ف تصغيه: ق�و.ي\باء، ومن س.ك�ن.، قال: ق�و.ي\بـيÒ؛ وأ%ما قول رؤبة:
ـ�ارة{ كال4ق}واب\ من ساحر� ي'ل}قي الـح.صى ف ال4ك}واب\، *  بن'ش\ر.ة{ أ%ث

 فإ,نه جع ق�وباء4، على اعت1قاد1 حذف الزيادة ،على أ%قواب�. ال4زهري: قاب. الرجل�: ت.ق%و_ب ج,ل}د'ه، وقاب. ي.ق�وب' ق%و\باv إ,ذا
 ه.ر.ب. وقاب. الرجل إ,ذا ق%ر'ب.. وتقول: بينهما قاب' ق%و\س�، وق1ـيب' ق%و\س�، وقاد' ق%و\س�، وق1ـيد' ق%وس أ%ي ق%د\ر' ق%و\س�.

والقاب': ما بي الـم.ق}ب,ض,
والس>ـي.ة. ولكل ق%و\س قابان1، وها ما بي الـم.ق}ب,ض, والس>ـي.ة1. وقال 
بعضهم ف قوله عز وجل: فكان قاب. ق%و\س.ي\ن؛ أ%راد قاب.ي\ قو\س، ف%ق%ل%ب.ه.

 وقيل: قاب. ق%و\س.ي\ن، ط�ول% ق%و\س.ي. الفراء: قاب. ق%و\س.ي أ%ي ق%د\ر. ق%و\سي، عربيتي. وف الديث: ل%قاب' ق%وس, أ%حدكم، أ%و
 موضع' ق1د>ه من النة، خي¬ من الدنيا وما فيها. قال ابن ال4ثي: القاب' والق1ـيب' بعن الق%د\ر,، وعين'ها واو م1ن قولم: ق%و_بوا

ـ�روا فيها بو.ط}ئ1هم، وجع.لوا ف م.ساقيها علمات. ف ال4رض أ%ي أ%ث
وق%و_ب. الشيء4: ق%ل%ع.ه من أ%صله. وت.ق%و_ب. الشيء� إ,ذا ان\ق%ل%ع. من أ%صله.

وقاب. الطائر' بيض.ت.ه أ%ي ف%ل%ق%ها، فان\قابت البيضة�؛ وت.ق%و_ب.ت\
بعنÝى.
>694<ص:

والقائبة� والقاب.ة�: الب.ي\ضة. والق�وب'، بالضم: الف%ر\خ'.
والق�وب,ـيe: الـم'ول%ع' بأ%كل ال4ق}واب,، وهي الف1راخ'؛ وأ%نشد:



لـه'ن_ وللـم.ش1ـيب, وم.ن\ ع.له'، *  من ال4م\ثال,، قائ1ـب.ةD وق�وب'
م.ث�ل% ه.ر.ب. النساء3 من الشيوخ ب.ر.ب, الق�وب,، وهو الف%ر\خ'، من

القائبة1، وهي الب.ي\ضة، فيقول: ل ت.ر\ج,ـع' الـح.س\ناء� إ,ل الشيخ، كما
ل ي.ر\ج,ـع' الفرخ' إ,ل البيضة. وف الثل: ت.خ.ل�ص.ت\ قائبةD من

 ق�وب�، ي'ض\ر.ب' مثلv للرجل إ,ذا ان\ف%ص.ل% من صاحبه. قال أ%عراب من بن أ%س.د{ لتاجر� اس\ت.خ\ف%ره: إ,ذا ب.ل%غ\ت' بك مكان كذا،
ف%ب.ر,ئ%ت

ـ�فار.ت1ك.. وت.ق%و_ب.ت1 البيضة� إ,ذا قائ1ـبةD من ق�وب� أ%ي أ%نا بريء# من خ1
ت.ف%ل�ق%ت\ عن ف%ر\خها.

يقال: ان\ق%ض.ت\ قائبةD من ق�وب,ها، وان\ق%ض.ى ق�وب,ـيÒ من قاو,ب.ة{؛
معناه: أ%ن الف%ر\خ إ,ذا فارق. بيض.ت.ه، ل ي.ع'د\ إ,ليها؛ وقال:

فقائ1ـبةD ما ن.ح\ن' يوماv، وأ%ن\ت'م'، *  ب.ن مالك{، إ,ن ل ت.فيئوا وق�وب'ها
ي'عات1ـب'هم على ت.ح.وeل1هم بنس.بهم إ,ل اليمن؛ يقول: إ,ن ل ترجعوا

إ,ل نسبكم، ل تعودوا إ,ليه أ%بداv. فكانت ثل}بة% ما بيننا وبينكم.
وس'م>ي. الف%ر\خ' ق�وباv لنق1ـياب, البيضة1 عنه.

شر: ق1ـيب.ت1 البيضة�، فهي م.ق�وبة إ,ذا خ.ر.ج. فر\خ'ها.
ويقال: ق%اب.ةD وق�وب¬، بعن قائبة{ وق�وب�. وقال ابن هانئ: الق�و.ب'

ق�ش\و'ر' البيض؛ قال الكميت يص1ف بيض. الن_عام,:
على ت.وائ1م أ%ص\غ.ى من أ%ج,ن_ت1ها، *  إ,ل و.ساو,س، عنها قابت1 الق�و.ب'

 قال: الق�و.ب': قشور البيض. أ%ص\غ.ى من أ%جنتها، يقول: لا تر_ك الولد ف البيض، ت.س.م_ع إ,ل وس\واس؛ ج.ع.ل% تلك الركة
وسوسة. قال: وقاب.ت\ ت.ف%ل�ق%ت. والق�وب': الب.ي\ض'.

 وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، أ%نه نى عن الت_م.تeع بالعمرة إ,ل الج، وقال: إ,نكم إ,ن اعتمرت ف أ%شهر الج، رأ%يتموها
 م'ج\زئةv من حجكم، ف%ف%ر.غ% ح.جكم، وكانت قائ1ـبةv من ق�وب�؛ ضرب هذا مثلv ل%لء مكة من العتمرين سائر السنة.

والعن: أ%ن الفرخ إ,ذا فارق بيضته ل يعد إ,ليها، وكذا إ,ذا اع\ت.مروا ف أ%شهر الج، ل يعودوا إ,ل مكة. 
 ويقال: ق�ب\ت' الب.ي\ضة أ%ق�وب'ها ق%و\باv، فان\قاب.ت1 انق1ـياباv. قال ال4زهري: وقيل للبيضة قائ1ـبةD، وهي م.ق�وبة، أ%راد أ%نا ذات' ف%ر\خ�؛

ويقال لا قاو,بةD إ,ذا خ.ر.ج. منها الف%ر\خ'، والفرخ' الارج يقال له: ق�وب¬ وق�وب�؛ قال الكميت: 
وأ%ف}ر.خ. من\ بيض, ال4نوق, م.ق�وب'ها

ويقال: ان\قاب. الكان�، وت.ق%و_ب. إ,ذا ج'ر>د. فيه مواضع' من الشجر
والكل3.

 ورجل م.ليء# ق�و.ب.ةD، مثل ه'م.زة: ثابت' الدار, م'ق1ـيم¬؛ يقال ذلك للذي ل يبح من النزل. وق%و,ب. من الغ'بار أ%ي اغ}ب_؛ عن
ثعلب.



والـم'ق%و_بة� من ال4رضي: الت ي'ص1ـيب'ها الطر' فيبق%ى ف أ%ماك1ن.
منها شجر¬ كان با قدياv؛ حكاه أ%بو حنيفة.
@قتت: الق%تe: الك%ذ1ب' ال�ه.ي_أ�، والنميمة.

ق%ت_ ي.ق�تe ق%تìا، وق%ت_ بينهم ق%تìا: ن.م_.
وف الديث: ل ي.د\خ'ل� ال%ن_ة% ق%ت_ات¬، هو الن_م_ام.

والق1ت>يت.ى، مثال� ال1ج>ي.ى: ت.ت.بeع' الن_مائم، وهي النميمة. ورجل ق%ت'وت¬،
وق%ت_ات¬، وق1ت>يت: ن.م_ام، ي.ق�تe ال4حاديث% ق%تìا أ%ي

ي.ن,مeها ن.م�اv؛ وقيل: هو الذي ي.س\ت.م1ع' أ%حاديث% الناس م1ن حيث� ل يعلمون،
ن.م_ها أ%و ل ي.ن'م_ها. وقال خالد بن ج.ن\بة: الق%ت_ات' الذي

ي.ت.س.م_ع' أ%حاديث% الناس، في'خ\ب أ%عداءهم؛ وقيل: هو الذي يكون مع القوم
ي.ت.ح.د_ثون ف%ي.ن,مe عليهم؛ وقيل: هو الذي ي.ت.س.م_ع على القوم، وهم ل

يعلمون في.ن,مe عليهم. وامرأ%ة ق%ت_اتةD، وق%ت'وت¬: ن.م'وم¬.
والق%س_اس': الذي ي.س\أ%ل� عن ال4خ\بار، ث ي.ن,مeها.

وقولD م.ق}ت'وت¬: مكذوب¬؛ قال رؤبة:
ق�ل}ت'، وق%و\ل ع1ن\ده'م\ م.ق}ت'وت'

أ%ي ك%ذ1ب¬؛ وقيل: مق}ت'وت¬ م.و\ش1يÒ به، م.ن\ق�ولD؛ وقيل: معناه أ%ن�
أ%م\ري عندهم ز.ر,يÒ، كالن_ميمة والك%ذ1ب. أ%بو زيد: يقال هو ح.س.ن'

الق%د>، وح.س.ن' الق%ت>، بعن واحد؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ث%د\ي.ي\ها، إ,ذا ما اب\ر.ن\ت،
ح'ق�ان1 من عاج�، أ�ج,يدا ق%ت_ا

قوله: إ,ذا ما اب\ر.ن\ت.ى أ%ي ان\ت.ص.ب.، ج.ع.ل%ه فعلv للث�د\ي,.
وق%ت_ أ%ث%ر.ه' ي.ق�تeه ق%تìا: ق%ص_ه.

وت.ق%ت_ت. الديث%: ت.ت.ب_عه، وت.س.م_ع.ه، وقيل: إ,ن الق%ت_، الذي
هو النميمة�، م'ش\ت.قÒ منه.

vا: ه.ي_أ%ه. وق%ت_ه: ج.م.ع.ه قليلìه' ق%تeت�وق%ت_ الش_يء4 ي.ق
قليلv. وق%ت_ه: ق%ل�ل%ه.

واق}ت.ت_ه': اس\ت.أ}ص.ل%ه؛ قال ذو الرمة:
س1و.ى أ%ن} ت.رى س.وداء4 من غي, خ1ل}قة{

ت.خاطأ%ها،واق}ت.ت_ جارات1ها الن_غ.ل}
والق%تe: الف1ص\ف1ص.ة�، وخ.ص_ بعض'هم به اليابسة% منها، وهو جع عند



سيبويه، واحدت'ه ق%ت_ةD؛ قال ال4عشى:
ون.أ}م'ر' للم.ح\م'وم,، كل� ع.ش1ي_ة{،

ب,ق%ت¼ وت.ع\ليق�، فقد كان ي.سس\ن.ق'
وف التهذيب: الق%تe الف1س\ف1سة%، بالسي. والق%تe ي.كون رطباv ويكون
يابساv، الواحدة: ق%ت_ةD، مثال ت.م\رة وت.م\ر. وف حديث ابن سلم: فإ,ن

:eالق%ت .vأ%ه\دى إ,ليك ح1م\ل% ت1ب\ن�، أ%و ح1مل% ق%ت¼، فإ,نه ربا
الف1ص\ف1صة�، وهي الر_ط}بة� من ع.ل%ف الد_واب. ود'ه\ن¬ م'ق%ت_ت¬:

م'ط%ي_ب¬ مطبوخ بالرياحي، وقال ثعلب: م.خ\ل�وطD بغيه من ال4دهان ال�ط%ي_بة.
وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه اد_ه.ن. بز.ي\ت{ غي,

م'ق%ت_ت{، وهو م'ح\ر,م¬. قوله غي م'ق%ت_ت أ%ي غ%ي\ر م'ط%ي_ب�؛ وقيل:
ال�ق%ت_ت' الذي فيه الر_ياحي، ي'ط}ب.خ' با الز_ي\ت' ب.ح\تاv، ل

ي'خال1ط�ه ط1يب¬؛ وقيل: هو الذي ت'ط}ب.خ' فيه الرياحي' حت ت.ط1يب. ري'ه،
وي'ت.عال%ج' به للر>ياح. وال�ق%ت_ت' من الزيت: الذي أ�غ}ل1ي. بالنار
ومعه أ%فواه' الطYيب,. وم'ق%ت_ت' الدينة ل ي'وف به شيء# أ%ي ل

ي.غل�و بشيء. والت_قت1يت': جع' ال4فاويه ك�لYها ف الق1د\ر وط%ب\خ'ها؛ ول
يقال ق�ت>ت.، إ,ل9 الز_يت'، على هذه الصفة؛ وقال: ي'ن.شe بالنار كما

.Dيب, كثيةYب\د'، قال: وال4ف}واه من الطeالش_حم' والز eي'ن.ش
وق%ت_ة�: اسم' أ�م> س'ل%ي\مان بن ق%ت_ة%: ن'س3ب. إ,ل أ�مه.

@قرت: ق%ر.ت. الد_م' ي.ق}ر,ت' وي.ق}ر'ت' ق%ر\تاv وق�ر'وتاv، وق%ر,ت.:
ي.ب,س. بعض'ه على بعض، أ%و مات. ف ال�ر\ح,؛ وأ%نشد ال4صمعي للنمر بن

ت.و\ل%ب:
ي'ش.نe عليها الز_ع\فران�، كأ%نه

�د.م¬ قار,ت¬، ت'ع\لى به ث ت'غ\س.ل
ودم قار,ت¬: قد ي.بس. بي ال1لد1 واللحم. وق%ر,ت. الظ©ف}ر': مات. فيه

الد_م'. وق%ر,ت. ج,لد'ه: اخ\ض.ر_ عن الض_ر\ب,. وم1س\ك قار,ت¬
وق%ر_ات¬: وهو أ%ج.فe ال1س\ك وأ%ج\و.د'ه؛ قال:

ي'ع.ل© بق%ر_ات{، من ال1س\ك1، فات1ق,
:vر'وتا�أ%ي م.ف}توق�، أ%و ذي ف%ت\ق�. وق%ر,ت. وجه'ه. تغي. وق%ر.ت. ق

س.ك%ت.؛ ومنه قول ت'م.اض1ر. امرأ%ة1 ز'ه.ي\ر بن ج.ذي.ة ل4خيها الرث:
إ,نه ل%ي.ريب'ن اكت1بانات'ك. 



(* هكذا ف ال4صل ولعلها: إ,كبانك من أ%كب
لسانه عنه: كفه.) وق�ر'وت'ك..

@قربت: الق%ر.ب'وت': الق%ر.ب'وس'؛ عن اللحيان. قال ابن سيده: وأ%رى
التاء بدلv من السي ف ق%ر.ب'وس, الس_ر\ج.

@قلت: الق%ل}ت'، بإ,سكان اللم: النeق}رة� ف ال%ب.ل ت'م\سك' الاء4؛
وف التهذيب: كالنeق}رة تكون ف البل، ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء�،

والو.ق}ب' نو¬ منه؛ كذلك كل© ن'ق}رة ف أ%رض� أ%و ب.د.ن{؛ أ�نثى، والمع
ق1لت¬. قال أ%بو منصور: وق1لت' الص_م_ان1 ن'ق%ر¬ ف رؤوس ق1فاف1ها،

ي.مل�ها ماء� السماء ف الشتاء؛ قال: وقد و.رد\ت'ها، وهي م'ف}ع.مةD، فوجدت'
الق%ل}تة% منها تأ}خ'ذ� م1ل}ء4 مائة1 راوية وأ%قل� وأ%كث%ر.، وهي ح'ف%ر¬

خ.ل%ق%ها ال ف الصeخور الصeم>. والق%ل}ت': ح'ف}ر.ة ي.ح\ف1رها ماء#
واشلD، ي.ق}ط�ر' من س.ق}ف1 ك%ه\ف{، على ح.ج.ر� ل%ي>ن�، في'و.قYب' على
م.ر> ال4ح\قاب, فيه و.ق}بةv مستديرةv. وكذلك إ,ن كان ف ال4رض

الصeل}بة، فهو ق%ل}ت¬، كق%ل}ت1 العي، وهو و.ق}ب.ت'ها. وف الديث، ذ1ك}ر'
ق1لت1 الس_ي\ل، هي جع ق%ل}ت{، وهو النeق}رة ف البل، ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها

الاء� إ,ذا ان\ص.ب_ الس_ي\ل�. وقال أ%بو زيد: الق%ل}ت الطمئنe ف
الاصرة. والق%ل}ت': ما بي الت_ر\ق�و.ة والع'ن'ق. وق%ل}ت' العي:

ن'ق}ر.ت'ها. وق%ل}ت' الك%ف>: ما بي ع.ص.بة ال3بام والس_ب_ابة، وهي الب'ه\رة
الت بينهما، وكذلك ن'ق}رة الت_رق�وة ق%ل}ت¬، وعي' الرeك}ب.ة ق%ل}ت¬.

وق%ل}ت' الف%رس,: ما بي ل%ه.وات1ه إ,ل م'ح.ن_ك1ه. وق%ل}ت'
الث�ريدة1: الو.ق}بة�، وهي أ�ن\ق�وع.ت'ها. وق%ل}ت' ال3بام: النeق}ر.ة� الت ف
أ%سفلها. وق%ل}ت' الصeد\غ,. والق%ل%ت'، بالتحريك: اللك؛ ق%ل1ت.،

بالكسر، ي.ق}ل%ت' ق%ل%تاv، وأ%ق}ل%ت.ه' ال�. وتقول: ما ان\ف%ل%ت'وا، ولكن
ق%ل%ت'وا. وقال أ%عرابÒ: إ,ن السافر وم.تاع.ه ل%ع.لى ق%ل%ت{، إ,ل� ما

Dأ%ه\ل%كه. ابن سيده: أ%ق}ل%ت. فلن :Dو.ق%ى ال�. وأ%ق}ل%ت.ه فلن
فلناv: ع.ر_ض.ه لله.ل%كة.

وال%ق}ل%تة: ال%ه\ل%كة، والكان� ال%خ'وف'. وف حديث أ%ب م1ج\ل%ز:
لو ق�ل}ت. لرجل، وهو على م.ق}ل%ت.ة{: ات_ق, ال4، ف%ص'ر,ع.، غ%ر,م\ت.ه؛

أ%ي على م.ه\ل%كة{، فه.ل%ك، غ%ر,م\ت. د1ي.ت.ه.
وأ%صبح على ق%ل%ت{ أ%ي على ش.ر.ف1 ه.لك{، أ%و خ.و\ف1 شيء ي.غ1ر'ه'



بش.ر¼. وأ%م\س.ى على ق%ل%ت{ أ%ي على خ.و\ف{.
وأ%ق}ل%ت.ت1 الرأ%ة� إ,ق}لتاv، فهي م'ق}ل1ت¬ وم1ق}لت¬ إ,ذا ل ي.ب\ق.

لا ولد¬؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:
ت.ظ%ل© م.قال1يت' النساء3 ي.ط%أ}ن.ه،

ي.ق�ل}ن.: أ%ل ي'ل}ق%ى على ال%رء3 م1ئ}ز.ر'؟
وكانت العرب' تزعم أ%ن ال1ق}لت.، إ,ذا و.ط1ئ%ت\ رجلv كرياv ق�ت1ل%

غ%د\راv، عاش. ول%د'ها.
وال1ق}لت': الت ل يعيش لا ولد، وقد أ%ق}ل%ت.ت\؛ وقيل: هي الت

ت.ل1د' واحداv، ث ل ت.ل1د' بعد ذلك؛ وكذلك الناقة، ول يقال ذلك للرجل. قال
اللحيان: وكذلك كل© أ�نثى إ,ذا ل ي.ب\ق. لا ول%د¬؛ وي'ق%و>ي ذلك

قول� ك�ث%ي>ر� أ%و غيه.
،vالطي, أ%كثر'ها ف1راخا �ب'غاث

وأ�مe الص_ق}ر, م1ق}لت¬ ن.ز'ور'
فاستعمله ف الطي، كأ%نه أ%ش\ع.ر أ%نه ي'س\ت.ع\م.ل� ف كلY شيء؛

والسم: الق%ل%ت'.
الليث: ناقةD با ق%ل%ت¬ أ%ي هي م1ق}لت¬، وقد أ%ق}ل%ت.ت\، وهو أ%ن

ت.ض.ع. واحداv، ث ت.ق}ل%ت' ر.ح1م'ها، فل ت.ح\م1ل�؛ وأ%نشد:
ل%نا أ�مÒ، با ق%ل%ت¬ ون.ز\ر¬،

كأ�م> ال�س\د1، كات1م.ة� الش_كاة1
قال: وامرأ%ةD م1ق}لت¬، وهي الت ليس لا إ,ل ولد واحد؛ وأ%نشد:

و.ج\د1ي با و.ج\د' م1ق}لت{ بواح1دها،
وليس ي.ق}و.ى م'ح1بÒ فوق. ما أ%ج,د'

وأ%ق}ل%ت.ت1 الرأ%ة� إ,ذا ه.ل%ك ولدها. وف حديث ابن عباس: تكون
الرأ%ة م1ق}لتاv، فت.ج\ع.ل� على ن.ف}س3ها، إ,ن عاش. لا ولد، أ%ن ت'ه.و>د.ه؛

ل يفسره ابن ال4ثي بغي قوله: ما ت.ز\ع'م العرب' من و.ط}ئها الرجل%
الكري القتول% غ%د\راv. وف الديث: أ%ن ال%زاء4ة يشتريها أ%كائس'

.eالن :�النساء للخافية وال3ق}لت1؛ الاف1ية
.Dل%ي\تة�التهذيب: والق%ل%ت' مؤنثة، تصغيها ق

وأ%ق}ل%ت.ه' فق%ل1ت. أ%ي أ%ف}س.د.ه فف%س.د..
ورجل ق%ل}ت¬ وق%ل1ت¬: قليل اللحم؛ عن اللحيان.



ودارة� الق%ل}ت.ي\ن: موضع¬؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
vسعت' بدارة1 الق%ل}ت.ي\ن, ص.و\تا
ل%ن\ت.م.ة%، الف�ؤاد' به م.ض'وع'

:�وال�ن\ع'بة والنeونة� والث©ومة� وال%ز\مة والو.ه\دة والق%ل}تة
م.ش.قe ما بي الشارب.ي\ن ب1يال, الو.ت.رة، وال أ%علم.

@قلعت: اق}ل%ع.ت_ الش_ع.ر'، كاق}ل%ع.د_: ج.ع'د..
@قلهت: ق%ل}ه.ت¬ وق1ل}هات¬: موضعان، كذا حكاه أ%هل اللغة ف الرباعي. قال

ابن سيده: وأ�راه و.ه.ماv، ليس ف الكلم ف1ع\للD إ,ل م'ضاع.فاv غي
ال1ز\عال,.

@قنت: الق�نوت': ال3مساك' عن الكلم، وقيل: الدعاء� ف الصلة.
والق�ن'وت': ال�ش'وع' وال3قرار' بالع'بودية، والقيام' بالطاعة الت ليس معها

م.ع\ص1ي.ةD؛ وقيل: القيام'، وزعم ثعلب¬ أ%نه ال4صل؛ وقيل: إ,طالة� القيام.
وف التنزيل العزيز: وق�وموا ل3 قان,تي. قال زيد' بن' أ%ر\ق%م: كنا

نتكلم ف الصلة حت نزلت\: وقوموا ل قانتي؛ فأ�م1ر\نا بالسeكوت1،
ون'ه,ينا عن الكلم، فأ%م\س.كنا عن الكلم؛ فالق�نوت' ههنا: ال3مساك عن

vالكلم ف الصلة. ور'و,ي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه ق%ن.ت. شهرا
ف صلة1 الصبح، بعد الركوع، ي.د\ع'و على ر,ع\ل� وذ%ك}وان%. وقال أ%بو

عبيد: أ%صل� الق�نوت ف أ%شياء: فمنها القيام، وبذا جاء4ت ال4حاديث� ف
ق�نوت الصلة، ل34نه إ,نا ي.د\ع'و قائماv، وأ%ب\ي.ن' من ذلك حديث� جابر،

�قال: س'ئل النب، صلى ال عليه وسلم، أ%يe الصلة أ%ف}ضل�؟ قال: ط�ول
الق�نوت1؛ يريد ط�ول% القيام.

ويقال للمصلي: قان,ت¬. وف الديث: م.ث%ل� ال�جاهد1 ف سبيل ال،
ك%م.ثل, القان,ت1 الصائم أ%ي ال�ص.لYي. وف الديث: ت.ف%ك©ر' ساعة{ خي¬
من ق�نوت1 ليلة{، وقد تكرر ذكره ف الديث. وي.ر,د' بعان{ متعد>دة:

كالطاعة1، وال�شوع، والصلة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام،
والسكوت؛ في'ص\ر.ف' ف كل واحد من هذه العان إ,ل ما ي.حت.مل�ه لفظ� الديث

الوارد فيه. وقال ابن ال4نباري: الق�نوت' على أ%ربعة1 أ%قسام: الصلة،
وطول القيام، وإ,قامة الطاعة، والسكوت. ابن سيده: الق�نوت' الطاعة�، هذا

هو ال4صل،ومنه قوله تعال: والقانتي. والقانتات1؛ ث س'م>ي. القيام'
ف الصلة ق�نوتاv، ومنه ق�نوت' الو,ت\ر.



وق%ن.ت ال4 ي.ق}ن'ت'ه: أ%طاعه.
وقوله تعال: كلê له قانتون% أ%ي م'طيعون؛ ومعن الطاعة ههنا: أ%ن من

ف السموات م.خل�وقون كإ,رادة ال تعال، ل ي.ق}در' أ%حد¬ على تغيي
ال1ل}قة1، ول م.ل%ك¬ م'ق%ر_ب¬، فآثار' الص_ن\ع.ة وال1ل}قة1 ت.د'ل© على

الطاعة، وليس ي'ع\ن با طاعة العبادة، ل4ن� فيهما م'طيعاv وغ%ي.
م'طيع، وإسا هي طاعة ال3رادة والشيئة. والقانت': ال�طيع. والقان,ت':

vالذاكر ل تعال، كما قال عز وجل: أ%م_ن\ هو قان,ت¬ آناء4 الليل, ساجدا
وقائماv؟ وقيل: القان,ت' العابد'. والقان,ت' ف قوله عز وجل: وكانت\ من

القانتي؛ أ%ي من العابدين. والشهور' ف اللغة أ%ن الق�نوت.
الدعاء�.وحقيقة القانت1 أ%نه القائم' بأ%مر ال، فالداعي إ,ذا كان قائماv، خ'ص_ بأ%ن

�يقال% له قانت¬، ل4نه ذاكر ل تعال، وهو قائم على رجليه، فحقيقة
الق�نوت1 العبادة� والدعاء� ل، عز وجل، ف حال القيام، ويوز أ%ن يقع ف

سائر الطاعة، ل4نه إ,ن ل يكن قيام¬ بالر>جلي، فهو قيام بالشيء3
بالنية. ابن سيده: والقانت' القائم' بميع أ%م\ر, ال تعال، وجع' القانت1 من

ذلك ك�لYه: ق�ن_ت¬؛ قال العجاج:
ر.بe الب,لد1 والع1باد1 الق�ن_ت1

وق%ن.ت. له: ذ%ل�. وق%ن.ت.ت1 الرأ%ة� لب.ع\لها: أ%ق%ر_ت\ 
(* أ%ي سكنت

وانقادت.). والق}ت1نات': الن\ق1ياد'.
وامرأ%ةD ق%ن,يت¬: ب.ي>نة� القناتة قليلة� الط�ع\م، كق%ت1ي�.

@قنعت: رجل ق1ن\عات¬: كثي ش.ع.ر الوجه وال%س.د.
@قوت: الق�وت': ما ي'م\س3ك' الر_م.ق. من الر>éز\ق. ابن سيده: الق�وت'،

والق1يت'، والق1يت.ة�، والقائ1ت': ال�س\كة من الرزق. وف الصحاح: هو ما
ي.ق�وم به ب.د.ن� ال3نسان من الطعام؛ يقال: ما عنده ق�وت' ليلة{، وق1يت'

ليلة{، وق1يت.ة� ليلة{؛ فلما ك�س3رت1 القاف' صارت الواو ياء، وهي
الب'ل}غة؛ وما عليه ق�وت¬ ول ق�وات¬، هذان1 عن اللحيان. قال ابن سيده: ول

يفسره، وعندي أ%نه من الق�وت.
والق%و\ت': مصدر' قات. ي.ق�وت' ق%و\تاv وق1يات.ةv. وقال ابن سيده: قات.ه

ذلك ق%و\تاv وق�وتاv، ال4خية عن سيبويه.
وت.ق%و_ت. بالشيء، واق}تات. به واق}تات.ه': ج.ع.ل%ه ق�وت.ه'. وحكى ابن'



ال4عراب: أ%ن الق}ت1يات. هو الق�وت'، جعله اساv له. قال ابن سيده:
ول أ%دري كيف. ذلك؛ قال وقول ط�ف%يل�:

�ي.ق}تات' ف%ض\ل% س.نام1ها الر_ح\ل
قال: عندي أ%ن� ي.ق}تاته هنا يأ}كله، فيجعله ق�وتاv لنفسه؛ وأ%ما ابن

ال4عراب فقال: معناه ي.ذ}ه.ب' به شيئاv بعد شيء، قال: ول أ%سع هذا
Dلeالذي حكاه ابن ال4عراب، إ,ل9 ف هذا البيت وحده، فل أ%د\ري أ%ت.أ%و

،vيوما eمنه، أ%م ساع¬ سعه؛ قال ابن ال4عراب: وح.ل%ف. الع'ق%ي\لي
فقال: ل، و.قائت1 ن.ف%س3ي الق%صي؛ قال: هو من قوله:

�ي.ق}تات' ف%ض\ل% س.نام1ها الر_ح\ل
قال: والق}ت1يات' والق%وت' واحد¬. قال أ%بو منصور: ل، وقائ1ت1

ن.ف%س3ي؛ أ%راد بن.ف%س3ه روح.ه؛ والعن: أ%نه ي.ق}ب,ض' ر'وح.ه، ن.ف%ساv بعد
ن.ف%س�، حت ي.ت.وف�اه كل�ه؛ وقوله:

�ي.ق}تات' ف%ض\ل% س.نام1ها الر_ح\ل
،vقليل vوأ%نا راكب'ه، ش.ح\م. س.نام الناقة1 قليل ،�أ%ي يأ}خذ الرحل

حت ل ي.ب\ق%ى منه شيء#، ل4نه ي'ن\ض1يها. وأ%نا أ%ق�وت'ه أ%ي أ%ع'ول�ه
برزق� قليل�. وق�تeه فاقتات.، كما تقول ر.ز.ق}ت'ه فار\ت.ز.ق.، وهو ف

قائ1ت{ من الع.ي\ش أ%ي ف ك1فاية{.
واس\ت.قات.ه: سأ%له الق�وت.؛ وفلنD ي.ت.ق%و_ت' بكذا. وف الديث:

اللهم اج\ع.ل} ر,ز\ق. آل, ممد{ ق�وتاv أ%ي بق%د\ر, ما ي'م\س3ك' الر_م.ق. من
ال%ط}ع.م.

وف حديث الدeعاء: وج.ع.ل% لكل منهم ق1يت.ةv م.ق}سومةv من ر,ز\ق1ه، هي
ف1ع\ل%ة من الق%و\ت1، كم1يت.ة من ال%وت1.

ون.ف%خ. ف النار ن.ف}خاv ق�وتاv، واق}تات. لا: كلها ر.ف%ق. با.
واق}ت.ت\ لنار,ك ق1يتةv أ%ي أ%ط}ع1م\ها؛ قال ذو الرمة:

فقلت' له: خ'ذ}ها إ,ليك.، وأ%ح\ي,ها
بروح1ك.، واق}ت.ت\ه لا ق1يتةv ق%د\را

وإ,ذا ن.ف%خ_ نافخ¬ ف النار، قيل له: ان\ف�خ\ ن.ف}خاv ق�وتاv، واق}ت\
لا ن.ف}خ.ك ق1يتةv؛ يأ}م'ر'ه بالر>ف}ق, والن_ف}خ, القليل.

وأ%قات. الشيء4 وأ%قات. عليه: أ%طاق%ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وب,ما أ%س\ت.ف1يد'، ث أ�ق1يت' الـ



ـمال%، إ,ن ام\ر'ؤ¬ م'ق1يت¬ م'ف1يد'
وف أ%ساء ال تعال: ال�ق1يت'، هو ال%ف1يظ، وقيل: ال�ق}ت.د1ر¬،

وقيل: هو الذي ي'ع\ط1ي أ%ق}وات. اللئق؛ وهو م1ن أ%قات.ه ي'ق1يت'ه إ,ذا
أ%عطاه ق�وت.ه. وأ%قاته أ%يضاv: إ,ذا ح.ف1ظ%ه. وف التنزيل العزيز: وكان

ال� على كلY شيء م'ق1يتاv. الفراء: ال�ق1يت' ال�ق}ت.د1ر'
وال�ق%د>ر'، كالذي ي'ع\ط1ي كل� شيء� قوت.ه. وقال الزجاج': ال�ق1يت' الق%دير'،

وقيل: الفيظ؛ قال: وهو بالفيظ أ%شبه، ل4نه م'ش\ت.قe من الق�وت1.
يقال: ق�تe الرجل% أ%ق�وت'ه ق%و\تاv إ,ذا ح.ف1ظ}ت. ن.ف}س.ه با

ي.ق�وته.والق�وت': اسم' الشيء الذي ي.ح\ف%ظ� ن.ف}س.ه، ول ف%ض\ل% فيه على ق%د\ر,
ال1ف}ظ1، فمعن ال�ق1يت1: الفيظ� الذي ي'ع\ط1ي الشيء4 ق%د\ر. الاجة،

من ال1ف}ظ1؛ وقال الفراس: ال�ق1يت' ال�ق}ت.د1ر'، كالذي ي'ع\ط1ي كل�
ر.ج'ل� ق�وت.ه. ويقال: ال�ق1يت' الاف1ظ� للشيء والشاه1د' له؛ وأ%نشد

ثعلب للس_م.و\أ%ل بن عاد1ياء:
ر'ب_ ش.ت\م� س.م1ع\ت'ه وت.صام.م\ـ
ـت'، وع1ي¼ ت.ر.ك}ت'ه. فك�ف1يت'
ل%يت. ش1ع\ري وأ%ش\ع'ر.ن� إ,ذا ما

ق%ر_ب'وها م.ن\ش'ورةv، ود'ع1يت'
أ%ل1ي. الف%ض\ل� أ%م\ ع.لي_، إ,ذا ح'و

س1ب\ت'؟ إ,ن ع.لى ال1ساب, م'ق1يت'
أ%ي أ%ع\ر,ف' ما ع.م1ل}ت' من السeوء، ل4ن ال3نسان على نفسه بصية.

حكى ابن بري عن أ%ب سعيد السياف، قال: الصحيح رواية من ر.و.ى:
ر.ب>ي على ال1ساب, م'ق1يت'

قال: ل4ن الاضع. لرب>ه ل ي.ص1ف' نفس.ه بذه الصفة. قال ابن بري:
vالذي ح.م.ل% السياف� على تصحيح هذه الرواية، أ%نه ب.ن.ى على أ%ن م'ق1يتا

بعن م'ق}ت.د1ر�، ولو ذ%ه.ب. م.ذ}ه.ب. من يقول إ,نه الافظ للشيء
والشاهد له، كما ذكر الوهري، ل ي'ن\ك1ر الرواية% ال4و_ل%ة. وقال أ%بو

إ,سحق الزجاج: إ,ن ال�ق1يت. بعن الافظ والفيظ، ل4نه مشتق من الق%وت1
أ%ي مأ}خوذ من قولم: ق�تe الرجل% أ%ق�وت'ه إ,ذا ح.ف1ظ}ت. نفسه با

ي.ق�وت'ه. والق�وت': اسم' الشيء الذي ي.ح\ف%ظ� ن.ف}س.ه، قال: فمعن ال�ق1يت
على هذا: الفيظ� الذي ي'ع\ط1ي الشيء4 على قدر الاجة، م1ن ال1ف}ظ؛ قال:



وعلى هذا ف�س>ر. قول�ه عز وجل: وكان ال� على كل شيء م'ق1يتاv أ%ي
حفيظاv. وقيل ف تفسي بيت الس_م.وأ%ل: إ,ن على ال1ساب, م'ق1يت'؛ أ%ي

م.وقوف¬ على الساب؛ وقال آخر:
ث ب.ع\د. ال%مات1 ي.نش'رن م.ن

ه'و على الن_ش\ر,، يا ب'ن.ي_، م'ق1يت'
أ%ي م'ق}ت.د1ر¬. وقال أ%بو عبيدة: ال�ق1يت'، عند العرب، ال%وق�وف' على

الشيء. وأ%قات. على الشيء: اق}ت.د.ر. عليه. قال أ%بو ق%ي\س, بن ر,فاعة،
وقد ر'و,ي. أ%نه للزب.ي بن عبد الطلب، ع.م_ سيدنا رسول ال، صلى ال

عليه وسلم؛ وأ%نشده الفراء:
وذي ض1غ\ن� ك%ف%ف}ت' الن_ف}س. عنه،

وكنت' على م.ساء4ت1ه م'ق1يتا
(* قوله «على مساءته مقيتا» تبع الوهري، وقال ف التكملة: الرواية

أ�قيت أ%ي بضم المزة، قال والقافية مضمومة وبعده:
يبيت الليل مرتفقاv ثقيلv * على فرش القناة وما

أ%بيت
تعن إل منه مؤذيات * كما تبي الذامي البوت

والبوت جع برت، فاعل تبي كترمي.والذامي مفعوله على حسب ضبطه.)
وقوله ف الديث: كف%ى بالرء إ,ثاv أ%ن ي'ض.ي>ع. من ي.ق�وت'؛ أ%راد

من ي.ل}ز.م'ه' ن.ف%ق%ت'ه من أ%هله وعياله وعبيده؛ ويروى: من ي.ق1يت'، على
اللغة ال�خ\رى. وقوله ف الديث: ق�وتوا طعام.كم ي'بار.ك لكم فيه؛ سئ1ل%

ال4وزاع1يe عنه، فقال: هو ص1غ.ر' ال4رغ1ف%ة1؛ وقال غيه: هو مثل
قوله: ك1يل�وا طعام.كم.

@قبث: ق%باثD: اسم¬ من أ%ساء العرب، معروف¬. قال ابن دريد: ما أ%دري
م1م_ اشتقاق�ه؟

وقال بعضهم: ق%ب.ث% به وض.ب.ث% به إ,ذا ق%ب.ض. عليه.
@قبعث: جلD ق%ب.ع\ث%ى: ض.خ\م' الف%راس1ن,، ق%بيح'ها؛ وال�نثى، بالاء،

ناقةD ق%ب.ع\ثاة ف نوق� ق%باع1ث%. ورجل ق%ب.ع\ثى: عظيم الق%د.م.
@قثث: الق%ث©: الس_و\ق'. والق�ث©: ج.م\ع'ك الشيء بكثرة. وق%ث�

،vث© مال�الشيء4 ي.ق�ث©ه ق%ث9اv: ج.ر�ه وجعه ف كثرة. وجاء4 فلنD ي.ق
وي.ق�ث© معه د'ن\يا عريضةv أ%ي ي.ج'رeها معه.



وبنو فلن ذ%و'و م.ق%ث�ة{ أ%ي ذ%و'و عدد كثي؛ وما أ%كثر م.ق%ث�ت.هم
قاله ال4صمعي وغيه. وال1ق%ث�ة وال1ط%ث�ة 

(* قوله «والقثة والطثة
إل» بكسر اليم فيهما، كما ضبطه ف الكم والتكملة خلفاv لصنيع

القاموس.) لغتان: خ'ش.يبة مستديرة عريضة، ي.ل}ع.ب' با الصبيان�، ي.ن\صبون
شيئاv، ث ي.ج\ت.ث©ونه با عن موضعه؛ قال ابن دريد: هي شبيهة بال%ر_ارة؛

.vوط%ث9ا vتقول: ق%ث%ث}ناه وط%ث%ث}ناه ق%ث9ا
والق�ثاث�: التاع' ونوه؛ وجاؤ'وا بق�ثاث1هم وقثاثت1هم أ%ي ل ي.د.ع'وا

vصلى ال عليه وسلم، يوما ،eوف الديث: ح.ث� النب .vوراء4هم شيئا
على الص_د.قة، فجاء4 أ%بو بكر باله ي.ق�ث©ه أ%ي ي.سوق�ه، م1ن قولم:

ق%ث� الس_يل� الغ'ثاء4؛ وقيل ي.ج\م.ع'ه.
والق%ث1يث�: ما ي.تناثر' ف أ�صول شجر الع1ن.ب. وحكى الفارسي عن أ%ب

زيد أ%نه قال: ما يتناثر ف أ�صول س.عفات1 الن_خ\ل.
وق%ث}ق%ث% الشيء4: أ%راد انتزاعه.

ويقال: اق}ت.ث� الق%وم. من أ%صلهم واج\ت.ث�هم إ,ذا اس\ت.أ}ص.ل%هم.
واج\ت.ث� حجراv من مكانه إ,ذا اق}ت.ل%عه؛ وقول الشاعر:

واق}ت.ع.ف. ال%ل}مة% منها واق}ت.ث%ث}
أ%ي اج\ت.ث�. يقال: اق}ت'ث� واج\ت'ث� إ,ذا ق�ل1ع. من أ%صله. والق%ث©

وال%ث©، واحد¬.
ويقال للو.د1ي>، أ%ول ما ي'ق}ل%ع من أ�م>ه: ج.ث1يثD وق%ث1يثD، وال

أ%علم.
@قحث: ق%ح.ث% الشيء4، ي.ق}ح.ث�ه ق%ح\ثاv: أ%خذه ك�ل�ه.

@قرث: الق%ر,يثاء: ض.ر\ب¬ من التمر، وهو أ%س\ود' سريع' الن.ق}ض, لق1ش\ر,ه
عن ل1حائه إ,ذا أ%ر\ط%ب.، وهو أ%طي.ب' تر� ب'س\راv؛ قال ابن سيده:

ي'ضاف' ويوص.ف' به، وي'ثن_ى وي'ج\مع، وليس له نظي ف ال4ج\ناس، إ,ل� ما
كان من أ%نواع التمر، ول نظي لذا البناء إ,ل الك%ر,يثاء�، وهو ض.ر\ب¬

من التمر أ%يضاv، قال: وكأ%ن� كاف%ها بدلD؛ وقال أ%بو زيد: هو
الق%ر,يثاء� والك%ر,يثاء� لذا الب'س\ر. اللحيان: تر¬ ق%ريثاء� وق%راثاء�،

،vمدودان؛ وقال أ%بو حنيفة: الق%ريثاء� والق%راثاء� أ%ط}ي.ب' التمر ب'س\را
وتره أ%سود'؛ وزعم بعض' الرواة أ%نه اسم أ%عجمي. الكسائي: نلD ق%ريثاء،



وب'س\ر ق%ريثاء#، مدود بغي تنوين. وقال أ%بو ال%ر_اح: تر¬ قريثا،
غي مدود.

والق1ر>يث: لغة ف ال1ر>يث، وهو ضرب¬ من السمك، وال أ%علم.
@قرعث: الت_ق%ر\ع'ث�: الت_ج.مeع.

وت.ق%ر\ع.ث%: ت.ج.م_ع.
وق%ر\ع.ثة�: اسم¬، وهو مشتق منه.

@قعث: الق%ع\ث�: الك%ث}رة.
والق%ع1يث: الكثي من العروف وغيه.

وال3ق}عاث�: ال3كثار' من الع.ط1ي_ة. ومطر¬ ق%ع1يثD: و.ب\لD كثي.
والق%ع1يث�: الس_ي\ب' الكثي. وأ%ق}ع.ث%: العطية% واق}ت.ع.ث%ها: أ%كثرها.

وأ%ق}ع.ثه: أ%كثرها له؛ قال رؤبة:
أ%ق}ع.ث%ن منه بس.ي\ب� م'ق}ع.ث1،

ليس ب.ن\ز'ور�، ول ب,ر.ي>ث1
قال ال4صمعي: لقد أ%ساء4 رؤبة ف قوله بس.ي\ب� م'ق}ع.ث{، فجعل س.يبه

م'ق}ع.ثاv، وإ,نا الق%ع\ث� ال%ي>ن' اليسي.
،vإ,ذا أ%عطيت.ه قليل vأ%ي ح.ف%ن\ت' له ح.ف}نة vوق%ع.ث}ت' له ق%ع\ثة

فجعله من ال4ضداد؛ وقيل: إ,نه لق%ع1يثD كثي أ%ي واسع¬. وق%ع.ث% له من
الشيء ي.ق}ع.ث� ق%ع\ثاv: ح.ف%ن. له وأ%عطاه. وق%ع.ث%س الشيء4 ي.ق}ع.ث�ه

ق%ع\ثاv: استأ}صله واس\ت.وع.ب.ه. ابن السكيت: أ%ق}ع.ث% الرجل� ف ماله أ%ي
أ%س\رف.. قال ال4صمعي: ض.ر.به فان\ق%ع.ث% إ,ذا ق%ل%عه من أ%صله.

والق�عاث�: داء يأ}خذ� الغم ف أ�نوفها.
ال4صمعي: ان\ق%ع.ث% ال1دار'، وان\ق%ع.ر، وانق%ع.ف. إ,ذا سقط من أ%صله.

وان\ق%ع.ث% الشيء�، وانق%ع.ف.: إ,ذا ان\ق%ل%ع.
وقال اقت.ع.ث% الافر' اق}تعاثاv إ,ذا اس\ت.خ\ر.ج. ت'راباv كثياv من

البئر.
.�@قعمث: الق�ع\م'وث�: الد_يeوث

@قلعث: ت.ق%ع\ث%ل% ف م.ش\يه، وت.ق%ل}ع.ث%، كلها إ,ذا م.ر_ كأ%نه
.�ي.ت.ق%ل�ع من و.ح.ل�، وهي الق%ل}ع.ثة

@قمعث: الق�م\ع'وث�: الد_يeوث، وهو الذي ي.ق�ود على أ%هله وح.ر.مه؛ قال
.vابن د'ر.يد{: ل أ%حس.ب'ه ع.ر.بي�ا



@قنعث: رجل ق1ن\عاث: كثي ش.ع.ر ال%سد والوجه1.
@قنطعث: ابن سيده: الق%ن\ط%ع\ثة ع.د\و¬ بف%ز.ع�؛ قال ابن دريد: وليس

بثب.ت{.
@قبج: الق%ب\ج': ال%ج.ل}. والق%ب\ج': الك%ر.وان�، معر_ب، وهو بالفارسية

كب\ج\؛ معر�ب ل4ن القاف واليم ل يتمعان ف كلمة واحدة من كلم
العرب، والق%ب\جة� تقع على الذكر وال�نثى حت تقول ي.ع\ق�وب¬، فيختص بالذكر،

ل4ن الاء إ,نا دخلته على أ%نه الواحد من النس، وكذلك النعامة حت
تقول ظليم¬، والنحلة� حت تقول ي.ع\س'وب¬، والدeر�اجة� حت تقول

ح.ي\ق�طانD، والب'ومة� حت تقول ص.دÝى أ%و ف%ي�اد¬، وال�بار.ى حت تقول خ.ر.ب¬،
ومثله كثي. والق%ب\ج': جبل بعينه؛ قال:

لو زاح.م. الق%ب\ج. ل4ض\حى مائل
@قزعج: ال�ق%ز\ع.ج' 

(* قوله «القزعج» عبارة شرح القاموس: القرعج
كمسرهد. هكذا بالراء ف النسخ وف اللسان بالزاي.): الطويل؛ عن كراع.

@قطج: أ%بو عمرو: الق%ط}ج' إ,ح\كام فتل الق41طاج,، وهو ق%ل}س'
الس_ف1ينة1.

ويقال: ق%ط%ج. إ,ذا اس\ت.ق%ى من البئر بالق41طاج، وال أ%علم.
@قنج: التهذيب: است'ع\م1ل% منه ق1ن_و\ج¬، وهو موضع ف بلد الند.

@قنفج: الق�3ن\ف�1ج': ال4تان القصية العريضة.
@قبح: الق�ب\ح': ضد ال�س\ن, يكون ف الصورة؛ والفعل ق%ب'ح. ي.ق}ب'ح
ق�ب\حاv وق�ب'وحاv وق�باحاv وق%باحةv وق�بوحة، وهو قبيح، والمع ق1باح¬

وق%باح.ى وال�ن\ث%ى ق%بيحة، والمع ق%بائ1ح' وق1باح¬؛ قال ال4زهري: هو نقيض
ال�س\ن,، عام� ف كل شيء.

وف الديث: ل ت'ق%ب>ح'وا الو.ج\ه.؛ معناه: ل تقولوا إ,نه قبيح فإ,ن
ال مصو�ره وقد أ%حسن كل شيء خ.ل%ق%ه؛ وقيل: أ%ي ل تقولوا ق%ب.ح ال�

و.ج\ه فلن.
وف الديث: أ%ق}ب.ح' ال4ساء ح.رب¬ وم'ر_ة؛ هو من ذلك، وإ,نا كان
أ%قبحها ل4ن الرب ما ي'ت.ف%اءل با وتكره لا فيها من القتل والشر�

وال4ذى، وأ%ما م'ر_ة ف%ل4نه من ال%رارة، وهو كريه بغيض إ,ل الطYباع،
أ%و ل4نه كنية إ,بليس، لعنه ال، وكنيته أ%بو مرة. وق%ب_حه' ال:



صي_ره ق%بيحاv؛ قال ال�ط%يئة:
أ%رى لك و.ج\هاv ق%ب_ح ال� ش.خ\ص.ه

ف%ق�ب>ح. من و.ج\ه{، وق�ب>ح. حامل�ه\
وأ%ق}ب.ح فلن: أ%تى بقبيح.

واس\ت.ق}ب.حه: رآه قبيحاv. والس\ت1ق}باح: ضد الستحسان.
وحكى اللحيان: اق}ب'ح\ إ,ن كنت. قاب,حاv؛ وإ,نه لق%بيح وما هو بقاب,ح

فوق ما ق%ب'ح.، قال: وكذلك يفعلون ف هذه الروف إ,ذا أ%رادوا اف}ع.ل} ذاك
إ,ن كنت. تريد أ%ن تفعل.

وقالوا: ق�ب\حاv له وش'ق}حاv وق%ب\حاv له وش.ق}حاv، ال4خية إ,تباع.
أ%بو زيد: ق%ب.ح. ال� فلناv ق%ب\حاv وقبوحاv أ%ي أ%قصاه وباعده عن كل

خي كق�ب'وح الكلب وال1نزير.
وف النوادر: ال�ق%اب.حة� وال�كاب.ح.ة ال�ش.اتة. وف التنزيل: ويوم.

الق1ي.امة هم من ال%ق}ب'وحي أ%ي من ال�ب\ع.د1ين عن كل خي؛ وأ%نشد
ال4زهري للج.ع\د1ي�:

ول%ي\س.ت بش.و\هاء4 م.ق}ب'وحة{،
ت'واف الد>يار. ب,وج\ه{ غ%ب,ر\

قال أ�س.ي\د¬: ال%ق}ب'وح الذي ي'ر.دe وي'خ\س.أ�. وال%ن\ب'وح': الذي
ي'ض\ر.ب' له م.ث%ل� الكلب. وروي عن ع.م_ار أ%نه قال لرجل نال بضرته من

عائشة، رضي ال عنها: اس\ك�ت\ م.ق}ب'وحاv م.ش\ق�وحاv م.نبوحاv؛ أ%راد هذا
العن؛ أ%بو عمرو: ق%ب.حت' له وجه.ه، م'خففة، والعن قلت له: ق%ب.حه

ال وهو من قوله تعال: ويوم. القيامة هم من ال%ق}بوحي، أ%ي من
ال�ب\ع.دين اللعوني، وهو من الق%ب\ح وهو ال3بعاد.

وق%ب_ح. له وجه.ه: أ%ن\ك%ر. عليه ما عمل؛ وق%ب_ح عليه فعله ت.ق}بيحاv؛
وف حديث أ�م� ز.ر\ع: فعنده أ%قول� فل أ�ق%ب_ح أ%ي ل ي.ر'دe علي�

قول ليله إ,ل� وكرامت عليه؛ يقال: ق%ب_ح\ت' فلناv إ,ذا قلت له
ق%ب.حه ال، من الق%ب\ح,، وهو ال3بعاد؛ وف حديث أ%ب هريرة: إ,ن م'ن,ع

ق%ب_ح. وك%ل%ح. أ%ي قال له ق%ب.ح. ال وجهك والعرب تقول: ق%ب.ح.ه ال�
وأ�مìا ز.م.ع.ت\ به أ%ي أ%بعده ال وأ%بعد والدته.

ال4زهري: الق%ب,يح ط%ر.ف' ع.ظ}م, ال1ر\ف%ق,، وال3برة ع'ظ%ي\م آخر
رأ}سه كبي وبقيته دقيق م'ل%ز_ز بالقبيح؛ وقال غيه: الق%بيح ط%ر.ف' عظم



الع.ض'د1 ما يلي ال1ر\ف%ق بي القبيح وبي إ,برة الذراع 
(* قوله «بي

القبيح وبي ابرة الذراع» هكذا بالصل ولعله بي الرفق وبي ابرة الذراع.)،
وإ,برة الذراع من عندها ي.ذر.ع' الذراع، وط%ر.ف' عظم العضد الذي يلي

ال%ن\ك1ب. ي'سم_ى ال%س.ن. لكثرة لمه؛ وال4سفل� الق%ب,يح.؛ وقال الفراء:
أ%سلف' الع.ض'د1 القبيح' وأ%علها الس.ن'؛ وقيل: رأ}س العضد الذي يلي

الذراع، وهو أ%قل الع1ظام م'شاشاv وم'خìا؛ وقيل: الق%ب,يحان الط%ر.فان1
الدقيقان اللذان ف رؤ'وس الذراعي، ويقال لطرف الذراع ال3برة؛ وقيل:

القبيحان م'ل}ت.ق%ى الساقي والفخذين؛ قال أ%بو النجم:
حيث ت'لقي ال3ب\ر.ة� الق%بيحا

ويقال له أ%يضاv: الق%باح' 
(* قوله «ويقال له أ%يضاv القباح» كسحاب كما

ف القاموس.)؛ وقال أ%بو عبيد: يقال لعظم الساعد ما يلي الن>ص\ف. منه
إ,ل ال1ر\ف%ق: ك%3س\ر' ق%بيح؛ قال:

ولو كنت. ع.ي\راv، كنت. ع.ي\ر. م.ذ%ل�ة{،
ولو كنتش ك41س\راv، كنت. ك%3س\ر. قبيح,

وإ,نا هجاه بذلك ل4نه أ%قل الع1ظام م'شاشاv، وهو أ%سرع' الع1ظام
انكساراv، وهو ل ينجب أ%بداv، وقوله: كسر قبيح هو من إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه

ل4ن ذلك العظم يقال له كسر.
ال4زهري: يقال ق%ب.ح. فلنD ب.ث}ر.ةv خرجت بوجهه، وذلك إ,ذا ف%ض.خ.ها

لي'خ\رج ق%ي\ح.ها، وكل شيء كسرته فقد ق%ب.ح\ته. ابن ال4عراب: يقال قد
اس\ت.ك}م.ت. الع'رe فاق}ب.ح\ه'، والع'رe: الب.ث}رة، واس\ت1ك}مات'ه:

اقترابه للنفقاء.
 eبeب_اح': الد�والق

(* قوله «والقباح الدب» بوزن رمان كما ف
القاموس.) ال%ر,م'.

وال%قاب,ح': ما ي'س\ت.ق}ب.ح من ال4خلق، وال%ماد1ح': ما ي'س\ت.ح\س.ن'
منها.

@قحح: الق�حe: الالص من الل©ؤ\م والك%ر.م ومن كل شيء؛ يقال: ل%ئيم
ق�حÒ إ,ذا كان م'ع\ر,قاv ف اللؤم، وأ%عراب ق�حÒ وق�حاح¬ أ%ي م.ح\ض'



خالص؛ وقيل: هو الذي ل يدخل ال4مصار ول يتلط بأ%هلها، وقد ورد ف الديث:
vم.ح\ض¬ فلم يص أ%عرابي�ا Òح�وع.ر.بي_ةD ق�ح_ةD، وقال ابن دريد: ق

من غيه؛ وأ%عراب أ%ق}حاح¬، وال�نثى ق�ح_ةD، وعبد ق�حÒ: مض خالص
ب.ي>ن' الق%حاحة والق�ح'وحة1 خالص الع'بودة؛ وقالوا: عرب� ك�حÒ وعربية

ك�ح_ة، الكاف ف ك�ح¼ بدل من القاف ف ق�ح¼ لقولم أ%ق}حاح ول يقولوا
أ%كحاح. يقال: فلن من ق�ح� العرب وك�ح>هم أ%ي من ص1ميمهم؛ قال ذلك ابن

السكيت وغيه.
وصار إ,ل ق�حاح, ال4مر أ%ي أ%صله وخالصه. والق�حاح أ%يضاv، بالضم:

ال4صل؛ عن كراع؛ وأ%نشد:
وأ%نت. ف ال%أ}ر'وك1 من ق�حاح1ها

ول4ض\ط%ر_ن_ك إ,ل ق�حاح1ك أ%ي إ,ل ج'ه\د1ك؛ وحكى ال4زهري عن ابن
ال4عراب: ل4ض\ط%ر_ن_ك إ,ل ت'ر>ك وق�حاح1ك أ%ي إ,ل أ%صلك. قال:

وقال ابن بزرج: وال لقد و.قع\ت' بق�ح.اح, ق�ر>ك وو.ق%ع\ت' بق�ر>ك؛ وهو
أ%ن يعلم علمه كله ول يفى عليه شيء منه.

والق�حe: الاف من الناس كأ%نه خالص فيه؛ قال:
ل أ%ب\ت.غ1ي س.ي\ب. اللئيم, الق�ح>،

ي.كاد' من ن.ح\ن.حة{ وأ�ح>،
ي.ح\كي س'عال% الش_ر,ق, ال4ب.ح>

الليث: والق�حe أ%يضاv الاف من ال4شياء حت إ,نم يقولون للب,طYيخة
الت ل ت.ن\ض.ج\: ق�حÒ، قيل: الق�حe البطيخ آخ1ر. ما يكون؛ وقد ق%ح_
ي.ق�حe ق�حوحةv؛ قال ال4زهري: أ%خطأ% الليث ف تفسي الق�ح>، وف

قوله للبطيخة الت ل ت.ن\ض.ج\ إ,نا ل%ق�حÒ وهذا تصحيف، قال: وصوابه
الف1جe، بالفاء واليم. يقال ذلك لكل ثر ل ي.ن\ض.ج\، وأ%ما الق�حe، فهو

أ%صل الشيء وخالصه، يقال: عرب� ق�ح� وعرب� م.ح\ض¬ وق%ل}ب¬ إ,ذا كان
خالصاv ل ه'ج\نة فيه.

والق%ح1يح': فوق. ال%ر\ع,.
@قحقح: الق%ح\ق%حة�: ت.ر.دeد' الصوت ف ال%ل}ق، وهو شبيه بالب'ح_ة1،

ويقال لض.ح1ك الق1ر\د1: الق%ح\ق%حة، ولصوته: ال%ن\خ.نة.
والق�ح\ق�ح، بالضم: العظم اليط بالدeبر؛ وقيل: هو ما أ%حاط

بال%و\ران1؛ وقيل: هو م'ل}ت.ق%ى الوركي من باطن؛ وقيل: هو داخل بي الوركي، وهو



م'ط1يف بال%و\ران1، وال%و\ران� بي الق�ح\ق�ح والع'ص\ع'ص,؛ وقيل: هو
أ%سفل الع.ج\ب, ف ط1باق, الوركي؛ وقيل: هو العظم الذي عليه م.غ\ر,ز'
الذكر ما يلي أ%سفل% الر_ك%ب,؛ وقيل: هو فوق الق%ب> شيئاv؛ ال4زهري:

الق�ح\ق�ح' ليس من طرف الصلب ف شيء وملتقاه من ظاهر الع'ص\ع'ص، قال: وأ%على
الع'ص\ع'ص, الع.ج\ب' وأ%سفل�ه الذن.ب'؛ وقيل: الق�ح\ق�ح' م'ج\ت.م.ع'

الوركي، والع'ص\ع'ص' طرف' الصeل}ب, الباطن'، وطرفه الظاهر' الع.ج\ب'،
�وال%و\ران� هو الدبر. ابن ال4عراب: هو الق�ح\ق�ح والف%ن,يك والع1ض\ر,ط

والراه 
(* قوله «والراه» كذا بأصله ول نده فيما بأيدينا من كتب اللغة.)

والب.و\ص' والن_اق' والع'ك}و.ة� والع'ز.يزى والع'ص\ع'ص'.
@قدح: الق%د.ح' من النية، بالتحريك: واد ال4قداح, الت للشرب، معروف؛

قال أ%بو عبيد: ي'ر\و,ي الرجلي وليس لذلك وقت؛ وقيل: هو اسم ي.ج\م.ع'
صغارها وكبارها، والمع أ%ق}داح، وم'ت_خ1ذ�ها: ق%د_اح¬، وص1ناع.ت'ه:

.�الق1داحة
وق%د.ح. بالز_ن\د1 ي.ق}د.ح' ق%د\حاv واق}ت.د.ح: رام ال3يراء4 به.

وال1ق}د.ح' وال1ق}داح' وال1ق}د.ح.ة� والق%د_اح'، كله: الديدة الت
ي'ق}د.ح' با؛ وقيل: الق%د_اح' والق%د_احة الجر الذي ي'ق}د.ح' به

النار؛ وق%د.ح\ت' النار.. ال4زهري: الق%د_اح' الجر الذي ي'ورى منه النار؛
قال رؤبة:

وال%ر\و. ذا الق%د_اح, م.ض\ب'وح. الف1ل%ق\
والق%د\ح': ق%د\ح'ك بالز_ن\د وبالق%د_اح لت'ور,ي.؛ ال4صمعي: يقال

للذي ي'ض\ر.ب' فتخرج منه النار ق%د_احة. وق%د.ح\ت' ف نسبه إ,ذا طعنت؛ ومنه
قول ال�ل%ي\ح يهجو الش_م_اخ.:

أ%ش.م_اخ' ل ت.م\د.ح\ ب,ع1ر\ض1ك. واق}ت.ص1د\،
فأ%نت. ام\ر¬ؤ¬ ز.ن\داك. للم'ت.قاد1ح,

أ%ي ل ح.س.ب. لك ول ن.س.ب يصح؛ معناه: فأ%نت مثل ز.ن\د{ من شجر
م'ت.قاد1ح أ%ي ر,خ\و, العيدان ضعيفها، إ,ذا حركته الريح حك بعضه بعضاv فالتهب

.vد1ح. به لنفعة ل ي'ور, شيئا�ناراv، فإ,ذا ق
قال أ%بو زيد: ومن أ%مثالم: اق}د.ح\ ب,د1ف}لى ف م.ر\خ�؛ م.ث%لD يضرب

للرجل ال4ريب, ال4ديب؛ قال ال4زهري: وز,ناد' الد>ف}لى وال%ر\خ, كثية



النار ل ت.ص\ل1د'.
وق%د.ح. الشيء� ف صدري: أ%ث�ر، من ذلك؛ وف حديث علي�، كرم ال وجهه:

ي.ق}د.ح' الشكe ف قلبه بأ%و_ل, عار,ضة{ من ش'ب\هة{؛ وهو من ذلك.
واق}ت.د.ح. ال4مر.: د.ب_ره ونظر فيه، والسم الق1د\حة؛ قال عمرو بن

العاص:
يا قات.ل% ال� و.ر\داناv وق1د\ح.ت.ه

�أ%ب\دى، ل%ع.م\ر'ك.، ما ف الن_ف}س,، و.ر\دان
و.ر\دان�: غلم كان لعمرو بن العاص وكان ح.ص1يفاv، فاستشاره عمرو ف
�أ%مر علي، رضي ال عنه، وأ%مر معاوية إ,ل أ%يهما يذهب، فأ%جابه و.ر\دان

با كان ف نفسه، وقال له: الخرة مع علي والدنيا مع معاوية وما أ�راك
تتار على الدنيا، فقال عمرو هذا البيت؛ وم.ن رواه: وق%د\ح.ت.ه؛ أ%راد به

مرة واحدة؛ وكذلك جاء ف حديث عمرو بن العاص، وقال ابن ال4ثي ف شرحه ما
قلناه، وقال: الق1د\حة� اسم الضرب بال1ق}د.ح.ة1، والق%د\حة� ال%ر_ة،

ضربا مثلv لستخراجه بالنظر حقيقة% ال4مر,. وف حديث حذيفة: يكون عليكم
أ%مي لو ق%د.ح\ت'موه بشعرة{ أ%و\ر.ي\ت'موه أ%ي لو استخرجتم ما عنده

لظهر لضعفه كما ي.ستخر,ج' القادح' النار من الز_ند في'وري؛ فأ%ما قوله ف
الديث: لو شاء ال لعل للناس, ق1د\حة% ظ�ل}مة كما جعل لم ق1د\حة%

ن'ور�، فمشتقÒ من اقتداح النار؛ وقال الليث ف تفسيه: الق1د\حة� اسم مشتق
من اقتداح النار بالز_ن\د؛ قال ال4زهري وأ%ما قول الشاعر:

vول4ن\ت. أ%ط}ي.ش'، حي ت.غ\د'و ساد1را
ر.ع1ش. ال%نان1، من الق%د'وح, ال4ق}د.ح,

فإ,نه أ%راد قول العرب: هو أ%طيش من ذ�باب؛ وكل ذ�باب أ%ق}د.ح'، ول
تراه إ,ل وكأ%نه ي.ق}د.ح' بيديه؛ كما قال عنترة:

ه.ز,جاv ي.ح'كe ذ1راع.ه ب,ذراع1ه،
ق%د\ح. ال�ك1ب> على الز>ناد1 ال4ج\ذ%م,

والق%د\ح' والقادح': أ%كالD ي.ق%ع' ف الشجر وال4سنان. والقادح':
الع.ف%ن'، وكلها صفة غالبة. والقادحة�: الدودة الت تأ}كل الس>ن� والشجر؛

تقول: قد أ%سرعت ف أ%سنانه الق%وادح'؛ ال4صمعي: يقال وقع القادح' ف
،vد1حتا ق%د\حا�خشبة بيته، يعن الك1ل%؛ وقد ق�د1ح. ف السن� والشجرة، وق

وق%د.ح الدود' ف ال4سنان والشجر ق%د\حاv، وهو ت.أ%ك©ل يقع فيه.



والقادح': الص_د\ع' ف الع'ود، والس_واد' الذي يظهر ف ال4سنان؛ قال
ج.م1يلD:ر.م.ى ال� ف ع.ي\ن.ي\ ب'ث%ي\ن.ة% بالق%ذ%ى،

وف الغ'ر> من أ%نيابا بالق%واد1ح,
ويقال: ع'ود قد ق�د1ح. فيه إ,ذا و.ق%ع. فيه القادح'؛ ويقال ف م.ث%ل:

ص.د.ق%ن و.س\م' ق1د\ح1ه أ%ي قال ال%ق_؛ قاله أ%بو زيد. ويقولون:
أ%ب\ص1ر\ و.س\م. ق1د\ح1ك أ%ي اعر,ف ن.ف}س.ك؛ وأ%نشد:

ولكن\ ر.ه\ط� أ�م>ك. من ش'ي.ي\م�،
فأ%ب\ص1ر\ و.س\م ق1د\ح1ك. ف الق1داح,

وق%د.ح. ف ع1ر\ض أ%خيه ي.ق}د.ح' ق%د\حاv: عابه. وق%د.ح. ف ساق, أ%خيه:
غ%ش_ه وع.م1ل% ف شيء يكرهه. ال4زهري عن ابن ال4عراب: تقول فلن

ي.ف�تe ف ع.ض'د1 فلن وي.ق}د.ح' ف ساق1ه؛ قال: والع.ض'د' أ%هل بيته،
وساق�ه: نفسه.

والق%ديح': ما يبق%ى ف أ%سفل الق1د\ر, في'غ\ر.ف' ب.ه\د؛ وف حديث أ�م
زرع: ت.ق}د.ح' ق1د\راv وت.ن\ص1ب' أ�خرى أ%ي ت.غ\ر,ف'؛ يقال: ق%د.ح.

vالق1د\ر. إ,ذا غرف ما فيها؛ وف حديث جابر: ث قال اد\ع1ي خاب,ز.ة
فل}ت.خ\ب,ز\ معك واق}د.ح1ي ف ب'ر\م.ت1ك1 أ%ي اغ}ر,ف. وق%د.ح. ما ف أ%سفل
الق1د\ر, ي.ق}د.ح'ه ق%د\حاv، فهو م.ق}د'وح¬ وق%ديح¬، إ,ذا غ%ر.ف%ه ب.ه\د{؛ قال

النابغة الذ©ب\يان9:
ي.ظ%ل© ال3ماء� ي.ب\ت.د1ر\ن% ق%دي.ها،

كما اب\ت.د.ر.ت\ كلب¬ م1ياه. ق%راق1ر,
وهذا البيت أ%ورده الوهري: فظ%ل� ال3ماء�، قال ابن بري: وصوابه يظل،

بالياء كما أ%وردناه؛ وقبله:
ب.ق1ي_ة ق1د\ر� من ق�د'ور� ت'و'ور,ث%ت\
لل, ال�لح,، كاب,راv بعد. كاب,ر,

أ%ي ي.ب\ت.د1ر' ال3ماء� إ,ل ق%ديح هذه الق1د\ر كأ%نا ملكهم، كما
يبتدر كلب¬ إ,ل مياه ق%راق1ر ل4نه ماؤهم؛ ورواه أ%بو عبيدة: كما

اب\ت.د.ر.ت\ س.ع\د¬، قال: وق%راق1ر' هو لسعد1 ه'ذ%ي\م� وليس لكلب. واقت1داح'
ال%ر.ق,: غ%ر\ف�ه. وف ال3ناء ق%د\حةD وق�د\حة أ%ي غ�ر\فةD؛ وقيل: الق%د\حة

الر�ة الواحدة من الفعل. والق�د\ح.ة�: ما اق}ت'د1ح.. يقال: أ%عطن
ق�د\ح.ةv من م.ر.ق%ت1ك. أ%ي غ�ر\فةv. ويقال: ي.ب\ذ�ل� ق%ديح. ق1د\ر,ه يعن ما



غ%ر.ف. منها؛ والق%ديح': ال%ر.ق'.
وال1ق}د.ح' وال1ق}د.حة: ال1غ\ر.ف%ة؛ وقال جرير:

إ,ذا ق1د\ر'نا يوماv عن النار, أ�ن\ز,ل%ت\،
لنا م1ق}د.ح¬ منها، وللجار, م1ق}د.ح'
ور.ك1يÒ ق%د'وح¬: ت'غ\ت.ر.ف' باليد.

والق1د\ح'، بالكسر: السهم' قبل أ%ن ي'ن.ص_ل% وي'راش.؛ وقال أ%بو حنيفة:
الق1د\ح' الع'ود' إ,ذا بلغ ف%ش'ذYب. عنه الغ'ص\ن' وق�ط1ع. على مقدار

الن_ب\ل الذي يراد من الط©ول والق1ص.ر؛ قال ال4زهري: الق1د\ح' ق1د\ح'
السهم، وجعه ق1داح، وصانعه ق%د_اح¬ أ%يضاv. ويقال: ق%د.ح. ف الق1د\ح,

ي.ق}د.ح' وذلك إ,ذا خ.ر.ق ف السهم بس3ن\خ, الن_ص\ل. وف الديث: أ%ن عمر
كان ي'ق%و>م'هم ف الصف كما ي'ق%و>م' الق%د_اح' الق1د\ح.؛ قال: وأ%و�ل

ما ي'ق}ط%ع وي'ق}ض.ب' يسمى ق1ط}عاv، والمع الق�ط�وع'، ث ي'ب\ر.ى
في'س.م_ى ب.ر,ي�اv وذلك قبل أ%ن ي'ق%و_م.، فإ,ذا ق�و>م. وأ%ن.ى له أ%ن

ي'راش. وي'ن\ص.ل%، فهو الق1د\ح'، فإ,ذا ر,يش. ور'كYب. ن.ص\ل�ه فيه صار
ن.ص\لv؛ وق1د\ح' ال%ي\س3ر، والمع أ%ق}د'ح¬ وق1داح¬ وأ%قاديح'، ال4خية جع

:vالمع؛ قال أ%بو ذؤيب يصف إ,بل
،Dولت' الذ©ر.ى منها فعاص1ب.ة�أ%م_ا أ

ت.ج'ول�، بي م.ناق1يها، ال4قاد1يح'
والكثي ق1داح¬. وقوله فعاصبة أ%ي متمعة. والذ©رى: ال4س\ن,مة.
وق�د'وح' الرح\ل,: ع1يدان'ه، ل واحد لا؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:

لا ق%ر.د¬، كج.ث}و, الن_م\ل، ج.ع\د¬،
ت.ع.ضe با الع.راق1ي والق�د'وح'

وحديث أ%ب رافع: كنت أ%ع\م.ل� ال4ق}داح.، هو جع ق%د.ح�، وهو الذي
يؤ\كل فيه، وقيل: جع ق1د\ح�، وهو السهم الذي كانوا ي.س\ت.ق}س3مون أ%و الذي

ي'ر\مى به عن القوس. وف الديث: إ,نه كان ي'س.و>ي الصفوف حت ي.د.عها
مثل الق1د\ح, أ%و الر_ق1يم, أ%ي مثل السهم أ%و س.ط}ر, الكتابة. وحديث

أ%ب هريرة: ف%ش.ر,ب\ت' حت استوى بطن فصار كالق1د\ح أ%ي انتصب. با حصل
فيه من اللب وصار كالسهم، بعد أ%ن كان ل%ص1ق. بظهره من ال�ل�و>. وحديث

عمر: أ%نه كان ي'ط}ع1م' الناس عام الر_مادة، فاتذ ق1د\حاv فيه ف%ر\ض¬،
أ%ي أ%خذ سهماv وح.ز_ فيه ح.زìا ع.ل�م.ه' به، فكان ي.غ\م1ز' الق1د\ح.



ف الثريد، فإ,ن ل ي.ب\ل�غ} موضع. ال%ز> لم. صاحب. الطعام وع.ن_ف%ه.
وف الديث: ل ت.ج\ع.لون ك%ق%د.ح الراكب أ%ي ل ت'ؤ.خ>ر'ون ف
الذYك}ر,، ل4ن الراكب ي'ع.لYق' ق%د.ح.ه ف آخر ر.ح\ل1ه عند فراغه من

ت.ر\حاله ويعله خلفه؛ قال ح.س_ان:
كما ن,يط%، خ.ل}ف. الراكب,، الق%د.ح' الف%ر\د'

وق%د.ح\ت' العي. إ,ذا أ%خرجت. منها الاء4 الفاس1د.. وق%د.ح.ت\ عين'ه
وق%د_حت\: غارت، فهي م'ق%د>حةD، وخيل م'ق%د>حةD: غائرة العيون،

وم'ق%د_حةD، على صيغة الفعول: ضامرة كأ%نا ض'م>ر.ت\، ف�ع1ل% ذلك با.
وق%د_ح. فرس.ه ت.ق}د1ياv: ض.م_ره، فهو م'ق%د_ح¬. وق%د.ح. خ1تام. الابية

ق%د\حاv: ف%ض_ه؛ قال لبيد:
أ%غ}ل1ي الس>باء4 أ%د\ك%ن. عات1ق�،

أ%و ج.و\نة{ ق�د1ح.ت\، وف�ض_ خ1تام'ها
والق%د_اح': ن.و\ر' النبات قبل أ%ن ي.ت.ف%ت_ح، اسم كالق%ذ�اف.

والق%د_اح': الف1ص\ف1ص.ة� الر_ط}بة�، ع1راق1ي_ةD، الواحدة ق%د_احة؛ وقيل:
هي أ%طراف النبات من الورق الغ.ض>؛ ال4زهري: الق%د_اح' أ%ر\آد¬

ر.خ\ص.ةD من الف1ص\ف1صة. ودار.ة� الق%د_اح: موضع؛ عن كراع.
@قذح: ال4زهري خاصة: قال ابن الف%ر.ج سعت خليفة% ال�ص.ي\ن_ قال:

يقال ال�قاذ%حة� ال�قاذ%عة ال�شات.مة. وقاذ%ح.ن فلنD وقاب.ح.ن أ%ي
شاتن.

@قرح: الق%ر\ح' والق�ر\ح'، لغتان: ع.ضe السلح ونوه ما ي.ج\ر.ح'
السد. وما يرج بالبدن؛ وقيل: الق%ر\ح' الثار'، والق�ر\ح' ال4ل%م'؛ وقال

يعقوب: كأ%ن� الق%ر\ح. ال1راحات' بأ%عيانا، وكأ%ن� الق�ر\ح. أ%ل%م'ها؛
وف حديث أ�ح'د{: بعدما أ%صابم الق%ر\ح'؛ هو بالفتح وبالضم: ال�ر\ح'؛

وقيل: هو بالضم السم، وبالفتح الصدر؛ أ%راد ما نالم من القتل والزية
يومئذ.

وف حديث جابر: كنا ن.خ\ت.ب,ط� بق1سي>نا ونأ}كل� حت ق%ر,ح.ت\
أ%شداق�نا أ%ي ت.ج.ر_ح.ت\ من أ%كل ال%ب.ط1. ورجل ق%ر,ح¬ وق%ر,يح¬: ذو ق%ر\ح�

وبه ق%ر\حةD دائمة. والق%ر,يح': الريح من قوم ق%ر\ح.ى وق%راح.ى؛ وقد
ق%ر.حه إ,ذا ج.ر.حه ي.ق}ر.ح'ه ق%ر\حاv؛ قال التنخل الذل:

ل ي'س\ل1م'ون% ق%ر,ياv ح.ل� و.س\ط%ه'م'،



يوم. اللYقاء3، ول ي.ش\و'ون% من ق%ر.ح'وا
قال ابن بري: معناه ل ي'س\ل1م'ون% من ج'ر,ح. منهم ل4عدائهم ول

ي'ش\و'ون% من ق%ر.ح'وا أ%ي ل ي'خ\ط1ئ�ون ف رمي أ%عدائهم.
وقال الفراء ف قوله عز وجل: إ,ن ي.م\س.س\كم ق%ر\ح¬ وق�ر\ح¬؛ قال

وأ%كثر القراء على فتح القاف، وكأ%ن� الق�ر\ح. أ%ل%م' ال1راح,، وكأ%ن�
الق%ر\ح. ال1راح' بأ%عيانا؛ قال: وهو مثل� الو.ج\د1 والو'ج\د ول يدون%

إ,ل� ج'ه\د.هم وج.ه\د.هم.
 �وقال الزجاج: ق%ر,ح. الرجل

(* قوله «وقال الزجاج قرح الرجل إل» بابه
vوقيل: س>يت الراحات ق%ر\حا ،vتعب كما ف الصباح.) ي.ق}ر.ح' ق%ر\حا

بالصدر، والصحيح أ%ن الق%ر\حة% ال1راحة�، والمع ق%ر\ح¬ وق�روح. ورجل
:vروح. والق%ر\ح' أ%يضا�م.ق}روح: به ق�ر'وح. والق%ر\حة: واحدة الق%ر\ح, والق

الب.ث}ر' إ,ذا ت.رام.ى إ,ل فساد؛ الليث: الق%ر\ح' ج.ر.ب¬ شديد يأ}خذ
الف�ص\لن% فل تكاد تنجو؛ وف%ص1يل م.ق}ر'وح؛ قال أ%بو النجم:

ي.ح\ك1ي الف%ص1يل% القار,ح. ال%ق}ر'وحا
وأ%ق}ر.ح. القوم': أ%صاب مواش1ي.هم أ%و إ,بلهم الق%ر\ح'. وق%ر,ح. قلب'

الرجل من ال�ز\ن1، وهو م.ث%لD با تقد_م.
قال ال4زهري: الذي قاله الليث من أ%ن الق%ر\ح. ج.ر.ب¬ شديد يأ}خذ

الف�ص\لن% غلط، إ,نا الق%ر\حة داء# يأ}خذ البعي ف%ي.ه\د.ل� م1ش\ف%ر'ه منه؛
:�قال الب.ع1يث

ون}ن' م.ن.ع\نا بالك�لب, ن,ساء4نا،
بض.ر\ب� كأ%ف}واه1 ال�ق%ر>حة ال�د\ل,

ابن السكيت: وال�ق%ر>حة� ال3بل الت با ق�روح ف أ%فواهها
ف%ت.ه\د.ل� م.شاف1ر'ها؛ قال: وإ,نا س.ر.ق. الب.ع1يث� هذا العن من عمرو بن

شاس�:وأ%س\ياف�ه'م\، آثار'ه'ن_ كأ%نا
�م.شاف1ر' ق%ر\ح.ى، ف م.بار,ك1ها، ه'د\ل

وأ%خذه الك�م.ي\ت' فقال:
ت'ش.ب>ه' ف الام, آثار.ها،

م.شاف1ر. ق%ر\ح.ى، أ%ك%ل}ن. الب.ر,يرا
ال4زهري: وق%ر\ح.ى جع ق%ر,يح، فعيل بعن مفعول. ق�ر,ح. البعي'، فهو



م.ق}ر'وح¬ وق%ر,يح، إ,ذا أ%صابته الق%ر\حة. وق%ر_ح.ت1 ال3بل�، فهي
م'ق%ر>حة. والق%ر\حة� ليست من ال%ر.ب ف شيء. وق%ر,ح. ج,ل}د'ه'، بالكسر،

ي.ق}ر.ح' ق%ر.حاv، فهو ق%ر,ح¬، إ,ذا خرجت به الق�روح؛ وأ%ق}ر.حه ال�.
vمسموما vر'وح,، ل4ن ملك الروم بعث إ,ليه قميصا�وقيل لمرئ القيس: ذو الق

ف%ت.ق%ر_ح. منه جسده فمات. وق%ر.حه بالق 
(* قوله «وقرحه بالق إل»

بابه منع كما ف القاموس.) ق%ر\حاv: رماه به واستقبله به.
والقتراح': ارت1جال� الكلم. والقتراح': ابتداع' الشيء ت.ب\ت.د1ع'ه

وت.ق}ت.ر,ح'ه من ذات ن.ف}س3ك من غي أ%ن تسمعه، وقد اق}ت.ر.حه فيهما.
واق}ت.ر.ح. عليه بكذا: ت.ح.ك�م وسأ%ل من غي ر.و,ي_ة. واق}ترح البعي.: ركبه

من غي أ%ن يركبه أ%حد. واق}ت'ر,ح. السهم' وق�ر,ح.: ب'د1ئ. ع.م.ل�ه.
ابن ال4عراب: يقال اق}ت.ر.ح\ت'ه واج\ت.ب.ي\ت'ه وخ.و_ص\ت'ه وخ.ل�م\ت'ه

واخ\ت.ل%م\ت'ه واس\ت.خ\ل%ص\ت'ه واس\ت.م.ي\ت'ه، كل©ه بعن اخ\ت.ر\ت'ه؛
ومنه يقال: اق}ت.ر.ح. عليه صوت. كذا وكذا أ%ي اختاره.

وق%ر,ية� ال3نسان1: ط%ب,يع.ت'ه الت ج'ب,ل% عليها، وجعها ق%رائح،
ل4نا أ%ول خ1ل}ق%ت1ه. وق%ر,ية� الش_باب,: أ%و�ل�ه، وقيل: ق%ر,ية كل شيء

أ%و�ل�ه. أ%بو زيد: ق�ر\حة� الش>تاء3 أ%و�ل�ه، وق�ر\حة� الربيع
أ%و�ل�ه، والق%ر,ية والق�ر\ح' أ%و�ل ما يرج من البئر حي ت'ح\ف%ر'؛ قال ابن

ه.ر\م.ة%:
فإ,نك. كالق%رية1، عام. ت'م\ه.ى
ش.ر'وب' الاء3، ث ت.ع'ود' م.أ}جا

ال%أ}ج': ال1ل}ح'؛ ورواه أ%بو عبيد بالق%ر,ية، وهو خطأD؛ ومنه قولم
لفلن ق%رية ج.ي>دة، يراد استنباط العلم ب,ج.و\د.ة1 الطبع.

وهو ف ق�ر\ح, س1ن>ه أ%ي أ%و_ل1ها؛ قال ابن ال4عراب: قلت ل4عراب:
كم أ%تى عليك؟ فقال: أ%نا ف ق�ر\ح, الثلثي. يقال: فلن ف ق�ر\ح,

ال4ربعي أ%ي ف أ%و�لا. ابن ال4عراب: القتراح' ابتداء أ%و�ل الشيء؛ قال
أ%و\س¬:

على حي أ%ن جد_ الذ�كاء�، وأ%د\ر.ك%ت\
ق%ر,ية� ح1س\ي� من ش'ر.يح� م'غ.م>م

�يقول: حي جد_ ذكائي أ%ي ك%ب,ر\ت' وأ%س\ن.ن\ت' وأ%درك. من ابن ق%رية



ح1س\ي�: يعن شعر ابنه شريح ابن أ%وس، شبهه باء� ل ينقطع ول
ي.غ.ض\غ.ض'. م'غ.م>م أ%ي م'غ\ر,ق.

وق%ر,يح' السحاب: ماؤ'ه حي ينزل؛ قال ابن م'ق}بل:
وكأ%نا اص\ط%ب.ح.ت\ ق%ر,يح. س.حابة{

وقال الطرماح:
ظ%عائن' ش1م\ن. ق%ر,يح. ال%ر,يف،
من ال4ن\ج'م, الف�ر\غ, والذاب,ح.ه\

.�والقريح': السحاب أ%و�ل% ما ينشأ
وفلن ي.ش\و,ي الق%راح. أ%ي ي'س.خ>ن' الاء4.
والق�ر\ح': ثلث ليال من أ%و�ل الشهر.

والق�ر\حان�، بالضم، من ال3بل: الذي ل يصب\ه ج.ر.ب¬ ق%ط©، ومن الناس:
الذي ل ي.م.س_ه الق%ر\ح'، وهو ال�د.ر,ي�، وكذلك الثنان والمع

والؤنث؛ إ,بل ق�ر\حانD وص.بÒ ق�ر\حانD، والسم الق%ر\ح'. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: أ%ن أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ق%د1م'وا معه

الشام وبا الطاعون، فقيل له: إ,ن معك من أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه
Dر\حان�وسلم، ق�ر\حانD فل ت'د\خ1ل}ه'م\ على هذا الطاعون؛ فمعن قولم له ق

أ%نه ل يصبهم داء قبل هذا؛ قال شر: ق�ر\حانD إ,ن شئت نو�نت. وإ,ن شئت.
ل ت'ن.و>ن}، وقد جعه بعضهم بالواو والنون، وهي لغة متروكة، وأ%ورده

الوهري حديثاv عن عمر، رضي ال عنه، حي أ%راد أ%ن يدخل الشام وهي
ت.س\ت.ع1ر' طاعوناv، فقيل له: إ,ن معك من أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، ق�ر\حان,ي. فل ت.د\خ'ل}ها؛ قال: وهي لغة متروكة. قال ابن ال4ثي:
شبهوا السليم من الطاعون والق%ر\ح, بالق�ر\حان، والراد أ%نم ل يكن

أ%صابم قبل ذلك داء. ال4زهري: قال بعضهم الق�ر\حان� من ال4ضداد: رجل
ق�ر\حانD للذي م.س_ه' الق%ر\ح'، ورجل ق�ر\حانD ل ي.م.س_ه ق%ر\ح¬ ول

ج'د.ر,ي� ول ح.ص\بة، وكأ%نه الالص من ذلك. والق�راح1يe والق�ر\حان�: الذي ل
ي.ش\ه.د1 ال%ر\ب..

وفرس قار,ح¬: أ%قامت أ%ربعي يوماv من حلها وأ%كثر حت ش.ع_ر.
ول%د'ها. والقارح': الناقة� أ%و�ل% ما ت.ح\م1ل�، والمع ق%وار,ح' وق�ر_ح¬؛ وقد

ق%ر.ح.ت\ ت.ق}ر.ح' ق�ر'وحاv وق1راحاv؛ وقيل: الق�ر'وح ف أ%و�ل, ما
ت.ش'ول بذنبها؛ وقيل: إ,ذا ت حلها، فهي قار,ح¬؛ وقيل: هي الت ل تشعر



بل%قاح1ها حت يستبي حلها، وذلك أ%ن ل ت.ش'ول% بذنبها ول ت'ب.ش>ر.؛ وقال
ابن ال4عراب: هي قارح¬ أ%يام ي.ق}ر.ع'ها الفحل، فإ,ذا استبان حلها

فهي خ.ل1فة، ث ل تزال خ.ل1فة حت تدخل ف ح.د> التعشي. الليث: ناقة
قارح¬ وقد ق%ر.ح.ت\ ت.ق}رح' ق�ر'وحاv إ,ذا ل يظنوا با حلv ول ت'ب.ش>ر\

بذنبها حت يستبي المل ف بطنها. أ%بو عبيد: إ,ذا ت� حل� الناقة
.vر'وحا�ول ت'ل}ق1ه فهي حي يستبي المل با قارح؛ وقد ق%ر.ح.ت\ ق
والتقريح': أ%ول نبات الع.ر\ف%ج؛ وقال أ%بو حنيفة: التقريح أ%و�ل شيء

يرج من البقل الذي ي.ن\ب'ت' ف ال%ب>. وتقريح' البقل: نبات' أ%صله، وهو
ظهور ع'وده. قال: وقال رجل لخر ما م.ط%ر' أ%رضك؟ فقال: م'ر.كYكةD فيها

ض'ر'وس¬، وث%ر\د¬ ي.ذ�رe ب.ق}ل�ه ول ي'ق%ر>ح' أ%صل�ه، ث قال ابن
ال4عراب: وي.ن\ب'ت' البقل� حينئذ م'ق}ت.ر,حاv ص'ل}باv، وكان ينبغي أ%ن يكون

م'ق%ر>حاv إ,ل� أ%ن يكون اق}ت.ر.ح. لغة ف ق%ر_ح.، وقد يوز أ%ن
يكون قوله م'ق}ت.ر,حاv أ%ي م'ن\تصباv قائماvعلى أ%صله. ابن ال4عراب: ل

eر�ي'ق%ر>ح' البقل� إ,ل من قدر الذراع من ماء الطر فما زاد، قال: وي.ذ
البقل� من مطر ضعيف ق%د\ر, و.ض.ح, الك%ف>. والتقريح': التشويك'. وو.ش\م¬

م'ق%ر_ح: م'غ.ر_ز بال3برة. وت.ق}ر,يح' ال4رض: ابتداء نباتا. وطريق
م.ق}ر'وح: قد أ�ثYر. فيه فصار م.ل}ح'وباv ب.ي>ناv موطوءéا.

والقارح' من ذي الافر: بنزلة البازل من ال3بل؛ قال ال4عشى ف
الف%رس:والقارح الع.د_ا وكل ط1م1ر_ة{،

ل ت.س\ت.ط1يع' ي.د' الطويل, ق%ذال%ها
وقال ذو الرمة ف المار:

إ,ذا ان\ش.ق�ت1 الظ�ل}ماء�، أ%ض\ح.ت\ كأ%نا
و.أvى م'ن\ط%و�، باقي الث�م1يل%ة1، قار,ح'

والمع ق%وار,ح' وق�ر_ح¬، وال�نثى قارح¬ وقارحةD، وهي بغي هاء أ%على.
قال ال4زهري: ول يقال قارحة؛ وأ%نشد بيت ال4عشى: والقارح الع.د_ا؛

وقول أ%ب ذؤيب:
حاو.ر\ت'ه، حي ل ي.م\ش1ي بع.ق}و.ت1ه،

إ,ل ال%قان,يب' والق�بe ال%قار,يح'
قال ابن جن: هذا من شاذ المع، يعن أ%ن ي'ك%س_ر. فاعل على مفاعيل،

وهو ف القياس كأ%نه جع م1ق}راح كم1ذ}كار وم.ذاكي وم1ئ}ناث ومآنيث؛ قال



ابن بري: ومعن بيت أ%ب ذؤ.يب: أ%ي جاورت هذا الرث1ي_ حي ل يشي
بساحة هذا الطريق الخوف إ,ل ال%قان,يب' من اليل، وهي الق�ط�ع' منها،

والق�بe: الضeم\ر'.
وقد ق%ر.ح. الفرس' ي.ق}ر.ح' ق�ر'وحاv، وق%ر,ح. ق%ر.حاv إ,ذا انتهت

أ%سنانه، وإ,نا تنتهي ف خس سني ل4نه ف السنة ال�ول ح.و\ل1ي�، ث
ج.ذ%ع¬ ث ث%ن,ي� ث ر.باع¬ ث قارح، وقيل: هو ف الثانية ف1ل}و¬، وف الثالثة

ج.ذ%ع.
يقال: أ%ج\ذ%ع ال�ه\ر' وأ%ث}ن.ى وأ%ر\ب.ع. وق%ر,4ح.، هذه وحدها بغي

أ%لف. والفرس قارح¬، والمع ق�ر_ح¬ وق�رح¬، وال3ناث� ق%وار,ح، وف
ال4س\نان بعد الث�نايا والر_باع1يات أ%ربعةD ق%وار,ح'.

قال ال4زهري: ومن أ%سنان الفرس القارحان1، وها خ.ل}ف. ر.باع1ي.ت.ي\ه1
الع'ل}ي.ي.ي\ن,، وقار,حان1 خلف ر.باع1ي.ت.ي\ه السeف}ل%ي.ي\ن، وكل ذي

حافر ي.ق}ر.ح'. وف الديث: وعليهم السالغ� والقارح' أ%ي الفرس' القارح، وكل
ذي خ'ف¼ ي.ب\ز'ل� وكل ذي ظ1ل}ف ي.ص\ل%غ�. وحكى اللحيان: أ%ق}ر.ح.،

قال: وهي لغة ر.د1ي_ة. وقار,ح'ه: سنeه الت قد صار با قارحاv؛ وقيل:
ق�ر'وحه انتهاء سنه؛ وقيل: إ,ذا أ%لقى الفرس' أ%قصى أ%سنانه فقد ق%ر.ح.،
وق�ر'وح'ه وقوع' الس>ن� الت تلي الر_باع1ي.ة%، وليس ق�ر'وحه بنباتا، وله

vث ث%ن,ي�ا vأ%ربع أ%سنان يتح.و_ل من بعضها إ,ل بعض: يكون ج.ذ%عا
ر.باع1ياv ث قار,حاv؛ وقد ق%ر.3ح. ناب'ه. ال4زهري: ابن ال4عراب: إ,ذا

سقطت ر.باع1ي.ة� الفرس ونبت. مكان.ها س1نÒ، فهو ر.باع¬�، وذلك إ,ذا استتم
الرابعة، فإ,ذا حان ق�روحه سقطت الس>ن الت تلي ر.باع1ي.ت.ه ون.ب.ت

مكان.ها ناب'ه، وهو قار,ح'ه، وليس بعد الق�ر'وح سقوط س1ن� ول ن.بات' س1ن�.
قال: وإ,ذا دخل الفرس ف السادسة واستتم الامسة فقد ق%ر,ح..

ال4زهري: الق�ر\حة� الغ'ر_ة ف و.س.ط1 ال%ب\هة. والق�ر\حة� ف وجه
الفرس: ما دون الغ'ر_ة1؛ وقيل: الق�ر\حة� كل بياض يكون ف وجه الفرس ث

ينقطع قبل أ%ن ي.ب\ل�غ% ال%ر\س1ن.، وتنسب الق�ر\حة إ,ل خ1ل}قتها ف
الستدارة والتثليث والتربيع والستطالة والقلة؛ وقيل: إ,ذا صغ'رت الغ'ر_ة،

فهي ق�ر\حة؛ وأ%نشد ال4زهري:
ت'باري ق�ر\حةv مثل% الـ
ـو.ت1ية1، ل تكن م.غ\دا



يصف فرساv أ�نثى. والوتية: ال%ل}ق%ة� الصغية ي'ت.ع.ل�م' عليها
الط�ع\ن' والر�مي. وال%غ\د': الن_ت\ف'؛ أ%خب أ%ن ق�ر\ح.ت.ها ج,ب,ل�ة ل

ت.ح\د'ث} عن ع1لج, ن.ت\ف{. وف الديث: خ.ي\ر' ال%ي\ل, ال4ق}ر.ح'
ال�ح.ج_ل�؛ هو ما كان ف جبهته ق�رحة، بالضم، وهي بياض يسي ف وجه الفرس

دون الغر�ة. فأ%ما القارح من اليل فهو الذي دخل ف السنة الامسة، وقد
ق%ر,ح. ي.ق}ر.ح' ق%ر.حاv، وأ%ق}ر.ح. وهو أ%ق}ر.ح' وهي قر\حاء�؛ وقيل:

ال4ق}ر.ح' الذي غ�ر_ته مثل الدرهم أ%و أ%قل بي عينيه أ%و فوقهما من الامة؛
قال أ%بو عبيدة: الغ'ر_ة� ما فوق الدرهم والق�ر\حة قدر الدرهم فما دونه؛
وقال النضر: الق�ر\حة بي عين الفرس مثل الدرهم الصغي، وما كان

أ%ق}ر.ح.، ولقد ق%ر,ح. ي.ق}ر.ح' ق%ر.حاv. وال4ق}ر.ح': الصبح'، ل4نه بياض ف
سواد؛ قال ذو الرمة:

وس'وح، إ,ذا الليل� ال�دار,يe ش.ق�ه
عن الر_ك}ب,، معروف' الس_م.او.ة1 أ%ق}ر.ح'

يعن الفجر والصبح. وروضة ق%ر\حاء�: ف و.س.طها ن.و\ر¬ أ%بيض'؛ قال ذو
الرمة يصف روضة:

ح.و_اء� ق%ر\حاء� أ%ش\راط1ي_ةD، وك%ف%ت\
فيها الذYهاب'، وح.ف�ت\ها الب.راع1يم'

وقيل: الق%ر\حاء� الت بدا ن.ب\ت'ها. والق�ر.ي\حاء�: ه.ن.ةD تكون ف بطن
الفرس مثل رأ}س الرجل,؛ قال: وهي من البعي ل%ق�اطة� ال%صى.

والق�ر\حان�: ض.ر\ب¬ من الك%م\أ%ة1 بيض¬ ص1غار¬ ذوات' رؤ'وس كرؤ'وس
الف�ط}ر,؛ قال أ%بو النجم:

وأ%وق%ر. الظ�ه\ر. إ,ل� الان،
من ك%م\أ%ة{ ح'م\ر�، ومن ق�ر\حان1

واحدته ق�ر\حانة، وقيل: واحدها أ%ق}ر.ح'.
والق%راح': الاء� الذي ل ي'خال1طه ث�ف}لD من س.ويق ول غيه، وهو

الاء� الذي ي'ش\ر.ب' إ,ث}ر الطعام؛ قال جرير:
ت'ع.لYل�، وهي ساغ1بةD، ب.ن,يها
بأ%ن\فاس� من الش_ب,م, الق%راح,

وف الديث: ج,ل}ف' ال�ب\ز, والاء3 الق%راح,؛ هو، بالفتح، الاء� الذي
ل يالطه شيء# ي'ط%ي_ب به كالعسل والتمر والزبيب.



وقال أ%بو حنيفة: الق%ريح' الالص كالق%راح؛ وأ%نشد قول ط%ر.ف%ة%:
من ق%ر\ق%ف{ ش1يب.ت\ باء� ق%ر,يح

ويروى ق%ديح أ%ي م'غ\ت.رف، وقد ذ�ك1ر.. ال4زهري: الق%ريح الالص'؛ قال
أ%بو ذؤ.يب:

وإ,ن� غ�لماv، ن,يل% ف ع.ه\د1 كاه1ل�،
ل%ط1ر\ف¬، كن.ص\ل, الس_م\ه.ري>، ق%ريح'

نيل أ%ي قتل. ف ع.ه\د كاه1ل� أ%ي وله عهد وميثاق. والق%راح من
ال4رضي: كل قطعة على ح1يال1ها من منابت النخل وغي ذلك، والمع أ%ق}ر,حة كق%ذال

وأ%ق}ذ1لة؛ وقال أ%بو حنيفة: الق%راح' ال4رض ال�خ.ل�صة� لزرع أ%و
لغرس؛ وقيل: الق%راح' ال%ز\ر.عة الت ليس عليها بناء# ول فيها شجر.

ال4زهري: الق%راح' من ال4رض البارز' الظاهر الذي ل شجر فيه؛ وقيل: الق%راح'
من ال4رض الت ليس فيها شجر ول تتلط بشيء.

وقال ابن ال4عراب: الق1ر\واح' الف%ضاء� من ال4رض الت ليس با شجر¬
ول يتلط با شيء؛ وأ%نشد قول ابن أ%حر:

وع.ض_ت\ من الش_ر> الق%راح, ب'ع\ظ%م�
(* قوله «وعضت من الشر إل» صدره كما ف الساس: «نأت عن سبيل الي إل

أقله» ث انه ل شاهد فيه لا قبله، ولعله سقط بعد قوله ول يتلط با
شيء: والقراح الالص من كل شيء.)

والق1ر\واح' والق1ر\ياح' والق1ر\ح1ياء�: كالق%راح,؛ ابن شيل:
الق1ر\واح' ج.ل%د¬ من ال4رض وقاع¬ ل ي.س\ت.م\س3ك' فيه الاء�، وفيه إ,شراف¬

وظهره' م'س\تو ول يستقر فيه ماء# إ,ل سال عنه ييناv وشالv. والق1ر\واح':
يكون أ%رضاv عريضة ول نبت فيه ول شجر، طي¬ وس.مال1ق'. والق1ر\واح'

أ%يضاv: البارز الذي ليس يستره من السماء3 شيء#، وقيل: هو ال4رض البارزة
للشمس؛ قال ع.بيد:

ف%م.ن\ بن.ج\وت1ه كمن بع.ق}وت1ه،
وال�س\ت.ك1نe كمن ي.م\ش1ي بق1ر\واح,

وناقة ق1ر\واح¬: طويلة القوائم؛ قال ال4صمعي: قلت ل4عراب: ما الناقة
الق1ر\واح'؟ قال: الت كأ%نا تشي على أ%رماح. أ%بو عمرو: الق1رواح من
ال3بل الت ت.عاف الشرب. مع الك1بار, فإ,ذا جاء4 الد_ه\داه، وهي الصغار،
شربت معهن�. ونلة ق1ر\واح¬: م.ل}ساء ج.ر\داء� طويلة، والمع الق%راويح؛



قال س'و.ي\د' بن' الصامت ال4نصاري:
أ%د1ين'، وما د.ي\ن عليكم ب.غ\ر.م�،

ولكن على الشeم> ال1لد1 الق%راوح
أ%راد القراويح، فاضطر� فحذف، وهذا يقوله ماطباv لقومه: إ,نا آخ'ذ

بد.ي\ن� على أ%ن أ�ؤ.د>ي.ه من مال وما ي.ر\ز'ق' ال من ثره، ول أ�كلفكم
قضاء4ه عن. والشeمe: الطYوال� من النخل وغيها. وال1لد': الصوابر

على الر> والع.ط%ش, وعلى البد. والق%راو,ح': جع ق1ر\واح، وهي النخلة
الت ان\ج.ر.د. ك%ر.ب'ها وطالت؛ قال: وكان حقه القراويح، فحذف الياء

ضرورة؛ وبعده:
وليست\ بس.ن\هاء�، ول ر'ج_ب,ي_ة{،

ولكن ع.رايا ف الس>ني. ال%وائ1ح,
والس_ن\هاء�: الت تمل سنة وتترك أ�خرى. والرeج_بي_ة�: الت ي'ب\ن

تتها لضعفها؛ وكذلك ه.ض\ب.ةD ق1ر\واح، يعن ملساء جرداء طويلة؛ قال
أ%بو ذؤ.يب:

هذا، وم.ر\ق%ب.ة{ غ%ي\طاء4، ق�ل�ت'ها
ش.م_اء�، ض.ح\يانةD للشمس,، ق1ر\واح'

أ%ي هذا قد مضى لسبيله ور'ب_ م.ر\قبة.
ولقيه م'قار.حةv أ%ي ك1فاحاv ومواجهة. والق�راح1ي�: الذي ي.ل}تزم القرية

ول يرج إ,ل البادية؛ وقال جرير:
ي'داف1ع' عنكم كل� يوم, عظيمة{،
وأ%نت. ق�راحيÒ بس3يف1 الك%واظ1م,

وقيل: ق�راح1ي� منسوب إ,ل ق�راح�، وهو اسم موضع؛ قال ال4زهري: هي قرية
على شاطئ1 البحر نسبه إ,ليها ال4زهري. أ%نت ق�ر\حانD من هذا ال4مر

وق�راح1ي� أ%ي خارج، وأ%نشد بيت جرير «يدافع عنكم» وفسره، أ%ي أ%نت خ1ل}و¬
منه سليم.

وبنو ق%ريح: حي�. وق�ر\حان�: اسم كلب. وق�ر\ح¬ وق1ر\ح1ياء: موضعان؛
أ%نشد ثعلب:

وأ%ش\ر.ب\ت'ها ال4ق}ران%، حت أ%ن.خ\ت'ها
بق�ر\ح.، وقد أ%ل}ق%ي\ن. كل� ج.ن,ي

هكذا أ%نشده غي مصروف ولك أ%ن تصرفه؛ أ%بو عبيدة: الق�راح' س1يف'



الق%ط1يف1؛ وأ%نشد للنابغة:
ق�راح1ي_ةD أ%ل}و.ت\ ب,ل1يف{ كأ%نا

ع1فاء� ق%ل�وص�، طار. عنها ت.واج,ر'
قرية بالبحرين 

(* قوله «قرية بالبحرين»: يريد أ%ن ق�راحيةv نسبة إ,ل
قراح، وهي قرية بالبحرين.). وت.واج,ر': ت.ن\ف�ق' ف البيع لسنها؛ وقال

جرير:
ظ%عائ1ن' ل ي.د1ن� مع النصارى،
ول ي.د\رين. ما س.م.ك' الق�راح,

وف الديث ذ1ك}ر' ق�ر\ح، بضم القاف وسكون الراء، وقد ير�ك ف الشعر:
س'وق' وادي الق�رى صلى به رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وب'ن,ي. به

مسجد؛ وأ%ما قول الشاعر:
ح'ب,س\ن. ف ق�ر\ح� وف دارت1ها،

س.ب\ع. ل%يال�، غي. م.ع\لوفات1ها
فهو اسم وادي الق�رى.

@قردح: الق�ر\د'ح' والق%ر\د.ح': ضرب من الب'ر'ود.
وق%ر\د.ح. الرجل�، أ%قر_ با ي'طلب إ,ليه أ%و يطلب منه. ابن ال4عراب:

الق%ر\د.ح.ة� ال3قرار' على الضيم، والصب' على الذل.
وال�ق%ر\د1ح': التذلل التصاغر؛ عن ابن ال4عراب. قال: وأ%وصى عبد'

ال بن' خازم ب.ن,يه عند موته فقال: يا ب.ن,ي_ إ,ذا أ%صابتكم خ'ط�ة
ض.ي\م ل ت'ط1يقون د.ف}ع.ها ف%ق%ر\د1ح'وا لا فإ,ن اضطرابكم منه أ%شد�

لر'س'وخكم فيه؛ ابن ال4ثي: ل تضطربوا له فيزيدكم خ.بالv. الفراء�:
الق%ر\د.عة والق%ر\د.حة الذل©.

وقال ف الرباعي: الق�ر\د'ح' الضخم من الق1ر\دان.
@قرزح: الق�ر\ز'حة من النساء: الدميمة القصية، والمع الق%راز,ح؛ قال:

ع.ب\ل%ة� ل د.ل© ال%وام1ل, د.ل©ها،
ول ز,يeها ز,يe الق1باح, الق%راز,ح,

والق�ر\ز'ح': ثوب¬ كان نساء� ال4عراب ي.ل}ب.س\ن.ه. والق�ر\ز'ح'
Dش'ج.ي\ر.ة �والق�ر\ز'وح': شجر، واحدته ق�ر\ز'حةD؛ وقال أ%بو حنيفة: الق�ر\ز'حة

ج.ع\د.ة لا حب أ%سود. والق�ر\ز'ح.ة: بقلة؛ عن كراع، ول ي'ح.لYها،



والمع ق�ر\ز'ح¬. وق�ر\ز'ح¬: اسم فرس.
،�@قزح: الق1ز\ح': ب,ز\ر' البصل، شاميةD. والق1ز\ح' والق%ز\ح': التاب.ل
وجعهما أ%ق}زاح¬؛ وبائعه ق%ز_اح. ابن ال4عراب: هو الق1ز\ح' والق%ز\ح'

والف1حا والف%حا. وال1ق}ز.حة�: نو¬ من ال1م\ل%حة. والتقازيح:
ال4بازير .

وق%ز.ح. الق1د\ر. وق%ز_حها تقزياv: جعل فيها ق1ز\حاv وطرح فيها
ال4بازير.. وف الديث: إ,ن ال ض.ر.ب. م.ط}ع.م ابن آدم للدنيا مثلv،وض.ر.ب.

الدنيا لط}ع.م, ابن آدم مثلv، وإ,ن ق%ز_حه وم.ل�حه أ%ي ت.و\ب.ل%ه،
من الق1ز\ح، وهو التاب.ل� الذي ي'طرح ف الق1د\ر كالك%مeون والك�ز\ب.ر.ة1

ونو ذلك، والعن: أ%ن ال%ط}ع.م. وإ,ن تكلف ال3نسان الت_ن.وeق. ف
صنعته وتطييبه فإ,نه عائد إ,ل حال ت'كره وتتقذر، فكذلك الدنيا

ال%ح\ر'وص' على ع1مار.ت1ها ونظم أ%سبابا راجعة إ,ل خراب وإ,دبار.
وإ,ذا جعلت الت_وابل% ف الق1د\ر,، قلت: ف%ح_ي\ت'ها وت.و\ب.ل}ت'ها

وق%ز.ح\ت'ها، بالتخفيف. ال4زهري: قال أ%بو زيد ق%ز.ح.ت الق1د\ر' ت.ق}ز.ح'
ق%ز\حاv وق%ز.حاناv إ,ذا أ%ق}ط%ر.ت\ ما خ.ر.ج. منها، وم.ليح ق%زيح¬؛

فال%ل1يح' من ال1ل}ح, والق%زيح' من الق1ز\ح.
وق%ز_ح. الديث%: ز.ي_نه وت.م_مه من غي أ%ن يكذب فيه، وهو من ذلك.

وال4ق}زاح'، خ'ر\ء� ال%ي_ات، واحدها ق1ز\ح¬.
وق%ز.ح. الكلب' 

(* قوله «وقزح الكلب إل» بابه منع وسع كما ف
:vزوحا�القاموس.) ببوله، وق%ز,ح. ي.ق}ز.ح' ف اللغتي جيعاv ق%ز\حاv، بالفتح، وق

بال%، وقيل: ر.ف%ع. رجله وبال%، وقيل: ر.م.ى به ور.ش_ه، وقيل: هو إ,ذا
أ%رسله دفعاv. وق%ز_ح. أ%صل% الشجرة: ب.و_ل%ه.

والقازح': ذ%ك%ر' ال3نسان، صفة غالبة.
وقوس' ق�ز.ح.: طرائق متقوسةD ت.ب\دو ف السماء3 أ%يام الربيع، زاد

�ال4زهري: غ1ب_ ال%طر بمرة وص'ف}رة وخ'ض\رة، وهو غي مصروف، ول ي'ف}ص.ل
ق�ز.ح' من قوس؛ ل يقال: تأ%م_ل} ق�ز.ح. فما أ%ب\ي.ن. قوسه؛ وف الديث

عن ابن عباس: ل تقولوا قوس' ق�ز.ح. فإ,ن ق�ز.ح. اسم شيطان، وقولوا: قوس
ال عز وجل؛ قيل: سي به لتسويله للناس وتسينه إ,ليهم العاصي من

التقزيح، وهو التحسي؛ وقيل: من الق�ز.ح,، وهي الطرائق وال4لوان الت ف



القوس، الواحدة ق�ز\حة، أ%و من ق%ز.ح. الشيء� إ,ذا ارتفع، كأ%نه كره ما كانوا
عليه من عادات الاهلية وأ%ن يقال قوس' ال 

(* قوله «وأن يقال قوس ال»
كذا ف النهاية وبامشها قال الاحظ: كأنه كره ما كانوا عليه من عادات

الاهلية، وكأنه أحب أن يقال قوس ال إل.) ف%ي'ر\ف%ع. قدر'ها، كما يقال
بيت ال، وقالوا: قوس' ال أ%مانD من الغرق؛ والق�ز\حة: الطريقة الت

ف تلك الق%وس. ال4زهري: أ%بو عمرو: الق�س\طان� ق%و\س' ق�ز.ح.. وسئل أ%بو
العباس عن ص.ر\ف1 ق�ز.ح.، فقال: من جعله اسم شيطان أ%لقه بز'ح.ل؛ وقال

البد: ل ينصرف ز'حل ل4ن فيه العلتي: العرفة والعدل؛ قال ثعلب:
ويقال إ,ن ق�ز.حاv جع ق�ز\حة، وهي خطوط من صفة وحرة وخضرة، فإ,ذا كان هذا،

أ%لقته بزيد، قال: ويقال ق�ز.ح' اسم ملك م'وك�ل به، قال؛ فإ,ذا كان
هكذا أ%لقته بع'مر؛ قال ال4زهري: وعمر ل ينصرف ف العرفة وينصرف ف

النكرة.
ال4زهري: وق%واز,ح' الاء ن'ف�اخاته الت تنتفخ فتذهب؛ قال أ%بو

و.ج\ز.ة:
لم حاض1ر¬ ل ي'ج\ه.ل�ون%، وصار,خ¬

كس.ي\ل الغ.واد1ي، ت.ر\ت.م1ي بالق%واز,ح,
:vوأ%ما قول ال4عشى يصف رجل

جالساv ف ن.ف%ر� قد ي.ئ1س'وا
ف م.حيل, الق%د> من ص.ح\ب�، ق�ز.ح\

فإ,نه ع.ن بق�ز.ح. ل%ق%باv له، وليس باسم، وقيل: هو اسم. والتقزيح:
رأ}س' ن.ب\ت{ 

(* قوله «رأس نبت إل» عبارة القاموس شيء على رأ}س نبت إل.)
أ%و شجرة{ إ,ذا ت.ش.ع_ب. ش'ع.باv مثل� ب'ر\ث�ن الكلب، وهو اسم

كالت_م\ت1ي, والت_ن\بيت1؛ وقد ق%ز_حت\. وف حديث ابن عباس: نى عن الصلة
خ.ل}ف. الشجرة ال�ق%ز_حة؛ هي الت تشعبت ش'ع.باv كثية؛ وقد ت.ق%ز_ح الشجر

والنبات؛ وقيل: هي شجرة على صورة الت>ي لا أ%غصان ق1صار¬ ف رؤوسها
مثل ب'ر\ث�ن الكلب؛ وقيل: أ%راد با كل شجرة ق%ز_ح.ت الكلب' والسباع

بأ%بوالا عليها؛ يقال: ق%ز_ح الكلب' ببوله إ,ذا رفع رجله وبال. قال ابن
ال4عراب: من غريب شجر الب> ال�ق%ز_ح'، وهو شجر على صورة التي له



غ1ص.ن.ة ق1صار ف رؤوسها مثل� ب'ر\ث�ن, الكلب؛ ومنه خب الش_ع\ب: كره أ%ن
يصلي الرجل ف الشجرة ال�ق%ز_حة وإ,ل الشجرة ال�ق%ز_حة.

وق%ز_ح. الع.ر\ف%ج': وهو أ%ول نباته.
وق�ز.ح' أ%يضاv: اسم جبل بالزدلفة؛ ابن ال4ثي: وف حديث أ%ب بكر:

أ%نه أ%تى على ق�ز.ح. وهو ي.خ\ر,ش' بعيه ب,م1ح\ج.ن,ه؛ هو الق%ر\ن� الذي
يقف عنده ال3مام بالزدلفة، ول ينصر للعدل والعلمية كع'م.ر.؛ قال: وكذلك

قوس ق�ز.ح. إ,ل م.ن جعل ق�ز.ح. من الطرائق، فهو جع ق�ز\حة{، وقد ذكرناه
.vآنفا

@قسح: الق%س\ح' والق�ساح' والق�سوح': بقاء النعاظ؛ وقيل: هو شد�ة
النعاظ وي'ب\س'ه.

ق%س.ح. ي.ق}س.ح' ق�سوحاv، وأ%ق}س.ح.: ك%ث�ر انعاظ�ه، وهو قاس1ح¬ وق�ساح¬
وم.ق}س'وح¬، هذه حكاية أ%هل اللغة؛ قال ابن سيده: ول أ%جري للفظ مفعول�

هنا وجهاv إ,ل أ%ن يكون موضوعاv موضع فاعل كقوله تعال: كان وع\د'ه
م.أ}ت1ي�اv أ%ي آتياv. ال4زهري: إ,نه ل%ق�ساح م.ق}سوح. وقاس.ح.ه:

vسوح': الي'ب\س'. وق%س.ح. الشيء� ق%ساحة�ياب.سه.ور'مح قاس1ح¬: ص'ل}ب شديد. والق
وق�سوحةv إ,ذا ص.ل�ب..

@قفح: ال4زهري: ق%ف%ح فلنD عن الشيء إ,ذا امتنع عنه. وق%ف%ح.ت\ ن.ف}س'ه
عن الطعام إ,ذا تركه؛ وأ%نشد:

ي.س'فe خ'راط%ة% م.ك}ر, ال1نا
ب,، حت ت.ر.ى ن.ف}س.ه قاف1ح.ه\

قال شر: قاف1ح.ةD أ%ي تاركة؛ قال: وال�راط%ة ما انرط ع1يدان'ه وورقه؛
وقال ابن دريد: ق%ف%ح\ت' الشيء أ%ق}ف%ح'ه إ,ذا اس\ت.ف%ف}ته.

@قلح: الق%ل%ح' والق�لح': ص'ف}رة تعلو ال4سنان% ف الناس وغيهم؛ وقيل:
هو أ%ن تكثر الصeف}رة على ال4سنان وت.غ\ل�ظ% ث ت.س\و.د_ أ%و تض.ر�؛

ال4زهري: وهو الل©طاخ' الذي ي.ل}ز.ق' بالثغر؛ وقد ق%ل1ح. ق%ل%حاv، فهو
ق%ل1ح¬ وأ%ق}ل%ح'، والرأ%ة� ق%ل}حاء وق%ل1ح.ة، وجعها ق�ل}ح¬؛ قال

ال4عشى:
قد ب.ن.ى الل©ؤ\م' عليهم ب.ي\ت.ه،

وف%ش.ا فيهم، مع الل©ؤ\م، الق%ل%ح\
قال: وي'س.م_ى ال�ع.ل� أ%ق}ل%ح؛ وقال ابن سيده: ال4ق}ل%ح ال�ع.ل



لق%ذ%ر� ف فيه، صفة غالبة؛ وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال
ل4صحابه: ما ل أ%راكم تدخلون علي_ ق�ل}حاv؟ قال أ%بو عبيد: الق%ل%ح'

ص'ف}رة ف ال4سنان ووسخ يركبها من طول ترك السواك. وقال شر: ال41ب\ر'
ص'ف}رة ف ال4سنان فإ,ذا ك%ب'ر.ت\ وغ%ل�ظ%ت\ واسود�ت واخضر�ت، فهو

الق%ل%ح؛ والرجل أ%ق}ل%ح، والمع ق�ل}ح¬، من قولم للم'ت.و.س>خ الثياب, ق1ل}ح،
وهو ح.ثê على استعمال السواك. وف حديث كعب: الرأ%ة� إ,ذا غاب زوجها

ت.ق%ل�ح.ت\ أ%ي توسخت ثياب'ها ول تتعهد نفسها وثيابا بالتنظيف، ويروى
بالفاء، وهو مذكور ف موضعه. وق%ل�ح. الرجل% والبعي: عال ق%ل%ح.هما؛ وف

الثل: ع.و\د¬ ي'ق%ل�ح أ%ي تنقى أ%سنانه. وهو ف مذهبه مثل م.ر_ض\ت'
الرجل% إ,ذا قمت عليه ف مرضه. وقر�د\ت البعي: ن.ز.ع\ت. عنه ق�راده،

وط%ن_ي\ت'ه إ,ذا عالته من ط%ناه'. ورجل م'ق%ل�ح: م'ذ%ل�ل مر_ب. وف
النوادر: ت.ق%ل�ح فلنD البلد. ت.ق%ل©حاv وت.ر.ق�ع.ها؛ فالت_ر.ق©ع ف

ال1ص\ب، والت_ق%ل©ح' ف ال%د\ب.
@قلفح: ابن دريد: ق%ل}ف%ح. ما ف ال3ناء إ,ذا شربه أ%ج\م.ع.

@قمح: الق%م\ح': الب'رe حي يري الدقيق' ف السeن\ب'ل؛ وقيل: من
ل%د'ن1 ال3نضاج إ,ل الكتناز؛ وقد أ%قم.ح السeن\ب'ل. ال4زهري: إ,ذا جرى

الدقيق ف السeن\ب'ل تقول قد جرى الق%م\ح' ف السنبل، وقد أ%ق}م.ح
الب'رe. قال ال4زهري: وقد أ%ن\ض.ج. ون.ض1ج. والق%م\ح': لغة شامية، وأ%هل

الجاز قد تكلموا با. وف الديث: ف%ر.ض. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،
زكاة% الفطر صاعاv من ب'ر� أ%و صاعاv من ق%م\ح�؛ الب'رe والق%م\ح': ها

النطة، وأ%و للشك من الراوي ل للتخيي، وقد تكر_ر ذكر القمح ف الديث.
والق%م1يحة�: الوار,ش'. والقم\ح' مصدر ق%م1ح\ت' السويق..

وق%م1ح. الشيء4 والسويق. واق}ت.م.حه: س.ف�ه.
واق}ت.م.حه أ%يضاv: أ%حذه ف راحته ف%ل%ط%عه. والقتماح': أ%خذ الشيء ف
:�راحتك ث ت.ق}ت.م1حه ف فيك، والسم الق�م\حة كالل©ق}مة. والق�م\حة

�ما مل4 فمك من الاء. والق%م1يحة: الس_فوف' من السويق وغيه. والق�م\حة
والق�مeحان� والق�م_حان�: الذ�ر,يرة؛ وقيل: الزعفران؛ وقيل:

الو.ر\س'؛ وقيل: ز.ب.د' المر؛ وقيل: ط1يب¬؛ قال النابغة:
إ,ذا ق�ض_ت\ خوات1م'ه، ع.له'
ي.ب,يس' الق�م_حان1 من ال�دام,



vب� من ح1باب, المر العتيقة رأ%يت عليها بياضا�يقول: إ,ذا فتح رأ}س ال
ي.ت.غ.ش_اها مثل% الذريرة؛ قال أ%بو حنيفة: ل أ%علم أ%حداv من الشعراء

ذكر الق�م_حان% غي النابغة؛ قال: وكان النابغة يأ}ت الدينة
وي'ن\ش1د' با الناس. وي.س\م.ع' منهم، وكانت بالدينة جاعة الشعراء؛ قال: وهذه

رواية البصريي، ورواه غيهم «عله يبيس الق�مeحان».
وت.ق%م_ح. الشراب.: كرهه ل3كثار منه أ%و عيافة له أ%و قلة ث�ف}ل� ف

جوفه أ%و لرض. والقام1ح': الكاره للماء ل4ي_ة1 علة كانت. الوهري:
وق%م.ح. البعي'، بالفتح، ق�م'وحاv وقام.ح. إ,ذا رفع رأ}سه عند الوض وامتنع

من الشرب، فهو بعي قام1ح¬.
يقال: شر,ب. ف%ت.ق%م_ح وان\ق%م.ح بعن إ,ذا رقع رأ}سه وترك الشرب

ر,يìا.
وقد قام.ح.ت\ إ,بلك إ,ذا وردت ول تشرب ورفعت رؤوسها من جاء يكون با

أ%و برد، وهي إ,بل م'قام1حةD؛ أ%بو زيد: ت.ق%م_ح. فلن من الاء إ,ذا شرب
الاء وهو متكاره؛ وناقة م'قام1ح¬، بغي هاء، من إ,بل ق1ماح�، على ط%ر\ح,

الزائد؛ قال بشر بن أ%ب خازم يذكر سفينة وركبانا:
ونن على ج.وان,ب,ها ق�ع'ود¬،

ن.غ'ضe الط�ر\ف. كال3ب,ل, الق1ماح,
والسم الق�ماح والقام1ح'. وال�قام1ح' أ%يضاv من ال3بل: الذي اشتد�

عطشه حت ف%ت.ر. لذلك ف�ت'وراv شديداv. وذكر ال4زهري ف ترجة حم ال3بل:
إ,ذا أ%كلت الن_و.ى أ%خذها ال�مام' والق�ماح'؛ فأ%ما الق�ماح' فإ,نه

يأ}خذها السeلح' وي'ذ}هب ط1ر\قها ور,س\لها ون.س\لها؛ وأ%ما ال�مام'
فسيأ}ت ف بابه. وش.ه\را ق1ماح� وق�ماح�: شهرا الكانون ل4نما يكره فيهما

شرب الاء إ,ل على ث�ف}ل�؛ قال مالك بن خالد ال�ذ%ل9:
ف%تÝى، ما ابن' ال4غ%ر> إ,ذا ش.ت.و\نا،
وح'ب_ الزاد' ف ش.ه\ر.ي\ ق1ماح,

ويروى: ق�ماح، وها لغتان، وقيل: س>يا بذلك ل4ن ال3بل فيهما
ت'قام1ح' عن الاء فل تشربه؛ ال4زهري: ها أ%ش.دe الشتاء ب.ر\داv سيا

ش.ه\ر.ي\ ق�1ماح, لكراهة كل ذي ك%ب,د{ ش'ر\ب. الاء فيهما، ول4ن ال3بل ل
تشرب فيهما إ,ل تعذيراv؛ قال شر: يقال لشهري ق�1ماح: ش.ي\بان� وم1ل}حان؛

قال الوهري: سيا شهري ق�1ماح� ل4ن ال3بل إ,ذا ورد.ت\ آذاها ب.ر\د'



الاء فقام.ح.ت\.
وبعي¬ م'ق}م1ح¬: ل يكاد يرفع بصره. وال�ق}م.ح': الذليل. وف التنزيل:

فهي إ,ل ال4ذقان فهم م'ق}م.حون؛ أ%ي خاشعون أ%ذلء ل يرفعون
.eق}م.ح': الرافع رأ}سه ل يكاد يضعه فكأ%نه ض1د�أ%بصارهم. وال

وال3ق}ماح': رفع الرأ}س وغض البصر: يقال: أ%ق}م.ح.ه الغ'ل9 إ,ذا ترك
رأ}سه مرفوعاv من ضيقه.

قال ال4زهري: قال الليث: القام1ح' وال�قام1ح' من ال3بل الذي اشتد�
عطشه حت ف%ت.ر.. وبعي م'ق}م.ح¬، وقد ق%م.ح ي.ق}م.ح' من شد�ة العطش

ق�موحاv، وأ%ق}م.ح.ه العطش'، فهو م'ق}م.ح¬. قال ال تعال: فهي إ,ل ال4ذقان
فهم م'ق}م.حون خاشعون ل يرفعون أ%بصارهم؛ قال ال4زهري: كل ما قاله

الليث ف تفسي القامح وال�قام1ح وف تفسي قوله عز وجل «فهم مقمحون» فهو
خطأD وأ%هل العربية والتفسي على غيه. فأ%ما ال�قام1ح فإ,نه روي عن

ال4صمعي أ%نه قال: بعي م'قام1ح¬ وكذلك الناقة، بغي هاء، إ,ذا رفع رأ}سه عن
الوض ول يشرب، قال: وجعه ق1ماح¬، وأ%نشد بيت بشر يذكر السفينة

ور'كبان.ها؛ وقال أ%بو عبيد: ق%م.ح. البعي ي.ق}م.ح' ق�موحاv، وق%م.ه ي.ق}م.ه
ق�موهاv إ,ذا رفع رأ}سه ول يشرب الاء؛ وروي عن ال4صمعي أ%نه قال:

الت_ق%مeح كراهة� الشرب.
قال: وأ%ما قوله تعال: فهم م'ق}م.حون؛ فإ,ن سلمة روى عن الفراء أ%نه

قال: ال�ق}م.ح' الغاض� بصره بعد رفع رأ}سه؛ وقال الزجاج: ال�ق}م.ح'
الرافع رأ}سه الغاضe ب.ص.ر.ه. وف حديث علي، كرم ال وجهه، قال له النب،

صلى ال عليه وسلم: س.ت.ق}د.م' على ال تعال أ%نت وش1يع.ت'ك راضي
م.ر\ض1ي>ي، وي.ق}د.م' عليك ع.د'وeك غ1ضاباv م'ق}م.حي؛ ث جع يده إ,ل

عنقه يريهم كيف ال3ق}ماح'؛ ال3قماح: رفع الرأ}س وغض البصر. يقال: أ%ق}م.حه
الغ'ل9 إ,ذا تركه مرفوعاv من ضيقه. وقيل: للكانون.ي\ن, شهرا ق�1ماح ل4ن

ال3بل إ,ذا وردت الاء فيهما ترفع رؤ'وسها لشدة برده؛ قال: وقوله «فهي
إ,ل ال4ذقان» هي كناية عن ال4يدي ل عن ال4عناق، ل4ن الغ'ل� يعل

اليد. تلي الذ�ق%ن. والع'ن'ق.، وهو مقارب للذقن. قال ال4زهري: وأ%راد عز
وجل، أ%ن أ%يديهم لا غ�ل�ت\ عند أ%عناقهم ر.ف%ع.ت ال4غلل� أ%ذقان.هم

ورؤ'وس.هم ص'ع'داv كال3بل الرافعة رؤوسها. قال الليث: يقال ف م.ث%ل�:
الظ�م.أ� القام1ح خي من الر>ي> الفاضح؛ قال الزهري: وهذا خلف ما



سعناه من العرب، والسموع منهم: الظمأ� الفادح خي من الر>ي> الفاضح؛
ومعناه العطش' الشاق خي من ر,ي¼ يف}ض.ح' صاحبه، وقال أ%بو عبيد ف قول

أ�م> زرع: وعنده أ%قول فل أ�ق%ب_ح' وأ%رب فأ%ت.ق%م_ح' أ%ي أ%ر\و.ى حت
أ%د.ع. الشرب.؛ أ%رادت أ%نا تشرب حت ت.ر\و.ى وت.ر\ف%ع. رأ}س.ها؛ ويروى

بالنون. قال ال4زهري: وأ%صل الت_ق%مeح ف الاء، فاستعارته للب.
أ%رادت أ%نا ت.ر\و.ى من اللب حت ترفع رأ}سها عن شربه كما يفعل البعي إ,ذا

كره شرب الاء. وقال ابن شيل: إ,ن فلناv ل%ق%م'وح¬ للنبيذ أ%ي ش.ر'وب
له وإ,نه ل%ق%ح'وف¬ للنبيذ. وقد ق%م1ح. الشراب. والنبيذ والاء واللب

واق}ت.م.حه؛ وهو شربه إ,ياه؛ وق%م1ح. السويق. ق%محاv، وأ%ما البز والتمر
فل يقال فيهما ق%م1ح. إ,نا يقال الق%م\ح' فيما ي'س.فe. وف الديث:
أ%نه كان إ,ذا اشتكى ت.ق%م_ح. كف9اv من ح.ب_ة السوداء. يقال: ق%م1ح\ت'

السويق.، بكسر اليم 
(* قوله «بكسر اليم» وبابه سع كما ف القاموس.)، إ,ذا

استففته. والق1م\ح.ى والق1م\حاة: الف%ي\شة 
(* زاد ف القاموس القمحانة،

بالكسر: ما بي القمحدوه إ,ل نقرة القفا. وقمحه تقميحاv: دفعه بالقليل
عن كثي يب له اهـ. زاد ف ال4ساس كما يفعل المي الظال بن يغزو معه

يرضخه أ%دن شيء ويستأثر عليه بالغنيمة.).
@قنح: ق%ن.ح. ي.ق}ن.ح' ق%ن\حاv، وت.ق%ن_ح: تكار.ه على الشراب بعد

:vالر>ي>، وال4خية أ%على. وقال أ%بو حنيفة: ق%ن.ح من الشراب ي.ق}ن.ح ق%ن\حا
ت.م.ز_زه.

ال4زهري: ت.ق%ن_ح\ت' من الشراب ت.ق%نeحاv، قال: وهو الغالب على
كلمهم؛ وقال أ%بو الص_ق}ر: ق%ن.ح\ت' أ%ق}ن.ح' ق%ن\حاv. وف حديث أ�م زرع:

وعنده أ%قول فل أ�ق%ب_ح' وأ%شرب' فأ%ت.ق%ن_ح أ%ي أ%قطع الشرب
وأ%ت.م.ه_ل� فيه؛ وقيل: هو الشرب بعد الر>ي>؛ قال شر: سعت أ%با عبيد يسأ%ل

أ%با عبد ال الط©وال النحوي_ عن معن قولا فأ%ت.ق%ن_ح'، فقال أ%بو عبد
ال: أ%ظنها تريد أ%شرب قليلv قليلv؛ قال شر: فقلت ليس التفسي

هكذا، ولكن الت_ق%نeح أ%ن تش\ر.ب. فوق. الر>ي>، وهو حرف¬ روي عن أ%ب
زيد. قال ال4زهري: وهو كما قال شر، وهو الت_ق%نeح والت_ر.نeح، سعت

ذلك من أ%عراب بن أ%سد.



وق%ن.ح. الع'ود. والغصن ي.ق}ن.ح'ه ق%ن\حاv إ,ذا عطفه حت يصي
.�كالص_و\لان1، وهو الق�ن_اح' والق�ن_احة

والق1ن\ح': اتاذك ق�ن_احة تش'دe با ع1ضاد.ة بابك ونوها، وتسميها
الف�ر\س': قانه؛ قال ابن سيده: حكاه صاحب' العي ول أ%دري كيف ذلك ل4ن

تعبيه عنه ليس بسن، قال: وعندي أ%ن الق1ن\ح ههنا لغة ف الق�ن_اح. ابن
ال4عراب: يقال ل%د.ر.و.ن\د1 الباب الن>جاف' والن_ج\ران�، ول1ت\ر.س1ه

الق�ن_اح'، ولعتبته الن_ه\ضة�. ال4زهري: قن.ح\ت' الباب. ق%ن\حاv، فهو
م.ق}نوح، وهو أ%ن ت.ن\ح.ت. خشبة ث ترفع. الباب. با؛ تقول للن_جار:

اق}ن.ح\ باب. دارنا فيصنع ذلك، وتلك الشبة هي الق�ن_احة؛ وكذلك كل خشبة
ت'د\خ1ل�ها تت أ�خرى لتحركها. الوهري: الق�ن_احة، بالضم مشد_دة، مفتاح

م'ع\و.جÒ طويل. وق%ن_حت' الباب. إ,ذا أ%صلحت. ذلك عليه.
@قوح: قاح. ال�ر\ح' ي.ق�وح: ان\ت.ب.ر.، وسيذكر ف الياء؛ قال ابن سيده:

ل4ن الكلمة يائية واوية. وقاح. البيت. ق%و\حاv وق%و_حه: لغة ف حاق%ه
أ%ي كنسه؛ عن كراع.

ابن ال4ثي: ف الديث: إ,ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، احتجم
بالقاحة1 وهو صائم؛ هو اسم موضع بي مكة والدينة على ثلث مراحل منها، وهو

من قاحة الدار أ%ي وسطها مثل ساحتها وباحتها.
@قيح: الق%ي\ح': ال1د_ة� الالصة ل يالطها دم؛ وقيل: هو الصديد الذي

،vر\ح' ي.ق1يح' ق%ي\حا�كأ%نه الاء وفيه ش'ك}ل%ة� د.م�؛ قاح. ال
وأ%قاح.. وف الديث: ل4ن} ي.م\ت.لئ% جوف' أ%حدكم ق%ي\حاv حت ي.ر,ي.ه خي¬ له

�من أ%ن يتلئ شعراv؛ الق%ي\ح': ال1د_ة؛ وقد قاحت الق%ر\حة
وت.ق%ي_ح.ت\، وق%ي_ح ال�ر\ح' وت.ق%ي_ح ال�ر\ح'. ويقال للج'ر\ح, إ,ذا

ان\ت.ب.ر.: قد ت.ق%و_ح.. قال: وقاح ال�ر\ح' ي.ق1يح'، وق%ي_ح وأ%قاح. ابن
ال4عراب: أ%قاح. الرجل إ,ذا ص.م_م. على النع بعد السؤال. وروي عن عمر أ%نه

قال: من مل4 عينيه من قاحة1 بيت قبل أ%ن يؤذن له فقد ف%ج.ر.
�قال ابن الفرج: سعت أ%با ال1ق}دام, السeل%م1ي_ يقول: هذا باحة

الار وقاح.ت'ها؛ ومثله: طي لزب¬ ولزق¬، ون.ب,يثة البئر ون.ق1يث%ت'ها، وقد
ن.ب.ث% عن ال4مر ون.ق%ث%، عاقبت القاف' الباء. ابن زياد: مررت على
د.و\ق%ر.ة{ فرأ%يت ف قاح.تها د.ع\ل%جاv ش.ظ1يظاv؛ قال: قاحة الدار وسطها،

Dوال1ق'. والد_و\ق%رة: أ%رض ن.ق1ي_ة�وقاحة الدار ساحتها. والد_ع\لج: ال



بي جبال أ%حاطت با.
Dيقال: قاحة ،vوح' ال4رضون الت ل ت'ن\ب,ت' شيئا�ابن ال4عراب: الق

وق�وح¬ مثل ساحة{ وس'وح�، ولبة{ ول�وب�، وقارة{ وق�ور�.
@قفخ: ق%ف%خ. الشيء4 ق%ف}خاv وقفاخاv: ضربه، ول يكون الق%ف}خ إل9 على

شيء ص'لب أ%و على شيء أ%جوف أ%و على الرأ}س، فإ,ن ضربه على شيء مصمت يابس
قال: صفقته وصقعته. وقفخ رأ}سه بالعصا ي.ق}ف%خه قفخاv كذلك. ال4صمعي:

قف%خت الرجل أ%قفخه قفخاv إ,ذا صككته على رأ}سه بالعصا.
والقفخ أ%يضاv: كسر الشيء عرضاv. الليث: القفخ كسر الرأ}س شدخاv، قال:

وكذلك إ,ذا كسرت الع.ر\م.ض على وجه الاء قلت: قفخته قفخاv؛ وأ%نشد:
ق%ف}خاv على الام وب.جìا وخ\ضا

وقفخ. العرمض. قف}خاv: كسره عن وجه الاء. وأ%هل اليمن يسمون الص_ق}ع.
الق%ف}خ..

والق%فيخة: طعام يصنع من إهالة وتر ي'صب� على حشيشة.
والق�ف�اخ: الرأ%ة السنة الادرة.

والق%ف}خة: البقرة الستحرمة. وأ%ق}ف%خ.ت1 البقرة�: استحرمت، وكذلك
الذئب. يقال: أ%ق}ف%خ.ت أ%رخ'هم أ%ي استحرمت ب.ق%رت'هم، وكذلك الذئبة إ,ذا

أ%رادت السفاد.
@قلخ: الق%ل}خ: الضرب باليابس على اليابس. والق%ل}خ والق%ل1يخ': شد_ة

ال%دير؛ وأ%نشد:
ق%لخ ال%دير, م1ر\ج.س رع_اد

وق%ل%خ. البعي' هديره يقل%خه قل}خاv وهو قل�خ: قط�عه؛ وقيل: قل%خ
يقل%خ' قل}خاv وق�لخاv وق%ليخاv؛ ال4خية عن سيبويه، وهو ق%ل�خ

وق�ل�خ: جعل يهدر هدراv كأ%نه يقلعه من جوفه؛ وقيل: قل}خ'ه أ%و_ل هديره؛ قال
الفراء: أ%كثر ال4صوات بن على فعيل مثل هدر هديراv وصهل صهيلv ونبح

نبيحاv وقلخ قليخاv. والق%ل}خ: المار ال�س3ن�. والق%ل}خ والق�لخ: الضخم
الام.ة. وق%ل�خ.ه بالس_وط1 تقليخاv: ضربه.

ويقال للفحل عند الضراب: ق%ل%خ\ ق%ل%خ\ مزوم.
ويقال للحمار السن: قل}خ وقل}ح، بالاء والاء؛ وأ%نشد الليث:

أ%يك�م' ف أ%موالنا ودمائنا
ق�د.ام.ة ق%ل}خ' الع.ي,، ع.ي, ابن, ج.ح\ج.ب؟



ال4صمعي: الفحل من ال3بل إ,ذا هدر فجعل كأ%نه يقلع الدير قلعاv، قيل:
قل%خ. قلخاv؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ق%ل}خ. الفحول, الص>يد1 ف أ%شوالا

والق�لخ، بالضم: اسم شاعر، وهو قلخ بن حزن السعدي؛ وهو القائل:
،vلخ' ف بغائي م1ق}س.ما�أ%نا الق
أ%قس.م\ت' ل أ%سأ%م' حت يسأ%ما

والق�لخ بن ج.ن.اب بن جل الراجز، شبه بالفحل فلقب بالقلخ؛ وهو
القائل:أ%نا الق�لخ' بن' ج.ناب, بن, جل،

أ%بو خ.ناثي.، أ%قود' ال%م.ل
أ%راد: أ%ن مشهور معروف. وكل من قاد ال%م.ل فإ,نه يرى من كل مكان. قال
ابن بر�ي: الذي ذكره الوهري ليس هو القلخ بن حزن كما ذكر، وإنا هو
القلخ العنبي، وم1ق}س.م غلم القلخ هذا العنبي، وكان قد هرب فخرج ف

طلبه فنزل بقوم فقالوا: من أ%نت؟ قال:
أ%نا القلخ جئت' أ%ب\غ1ي م1ق}س.ما

@قمخ: ال4صمعي: أ%ق}م.خ. بأ%نفه إ,ق}ماخاv وأ%ك}مخ إ,كماخاv إ,ذا شخ
بأ%نفه وتكب.

@قنفخ: الق%ن\ف%خ': ضرب من النبت، وال أ%علم.
@قوخ: قاخ. جوف' ال3نسان ق%و\خاv وق%خاv، مقلوب: فسد من داء.

وليلة قاخ¬: مظلمة سوداء؛ وأ%نشد:
كم ليلة ط%خياء4 قاخاv ح1ن\د1سا،
ت.رى النجوم. من د'جاها ط�م_سا

وليس نار قاخ كذلك: عن كراع.
@قتد: الق%تاد': شجر شاك{ ص'ل}ب له س1ن\ف%ة وج.ن.اةD ك%ج.ناة الس_م'ر
ينب'ت' ب,ن.ج\د وت1هام.ة%، واحدته ق%تادة. قال أ%بو حنيفة: القتادة ذات

ش.و\ك، قال: ول ي'ع.دe من الع1ضاه1. وقال مرة: القتاد شجر له ش.و\ك
أ%مثال� ال3ب.ر وله و'ر.ي\قة غباء وثرة تنبت معها غباء كأ%نا ع.ج\مة

النوى. والقتاد': شجر له شوك، وهو ال4عظم. وقال عن ال4عراب الق�د'م,:
�الق%تاد' ليست بالطويلة تكون م1ث}ل% ق1ع\دة1 ال3نسان لا ثرةD م1ث}ل

التeف�اح. قال وقال أ%بو زياد: من العضاه الق%تاد'، وهو ضربان: فأ%ما الق%تاد'
الض>خام' فإ,نه يرج له خشب عظام وش.وكة حجناء قصية، وأ%ما القتاد



الخر فإ,نه ي.ن\ب'ت' ص'ع'داv ل ي.ن\ف%ر,ش' منه شيء، وهو ق�ض\بان متمعة كل
قضيب منها ملن� ما بي أ%عله وأ%س\ف%ل1ه ش.و\كاv. وف الثل: من دون

ذلك خ.ر\ط� الق%تاد1؛ وهو صنفان: فالعظم هو الشجر الذي له شوك، وال4صغر
هو الذي ثرته ن.ف�اخ.ةD ك%ن.ف�اخ.ة1 الع'شر. قال أ%بو حنيفة: إ,بل

ق%تاد1ي_ةD تأ}كل الق%تاد..
والت_ق}ت1يد': أ%ن ت.ق}طع الق%تاد. ث ت'ح\ر,ق. ش.و\ك%ه ث ت.ع\ل1ف%ه

ال3بل فتسمن عليه، وذلك عند الدب؛ قال:
يا رب س.ل9من من الت_ق}ت1يد1

قال ال4زهري: والقتاد' شجر ذو شوك ل تأ}كله ال3بل إ,ل ف عام جدب
فيجيء الرجل ويضرم فيه النار حت يرق شوكه ث يرعيه إ,بله، ويسمى ذلك

التقتيد. وقد ق�ت>د. الق%تاد' إ,ذا ل�و>ح.ت\ أ%طراف�ه بالنار؛ قال الشاعر
يصف إ,بله وس.ق}ي.ه للناس أ%لبان.ها ف سن.ة1 الل:

وترى لا ز.م.ن. الق%تاد1 على الش_رى
�ر.خ.ماv، ول ي.ح\يا ل%ها ف�ص'ل

قوله: وترى لا رخ.ماv على الش_رى يعن الر_غ}و.ة شب_هها ف بياضها
بالرخم، وهو طي أ%بيض، وقوله: ل ييا لا فصل ل4نه ي'ؤ\ث1ر' بأ%لبانا

أ%ضياف%ه وينحر ف�ض\لنا ول ي.ق}ت.ن,يها إ,ل أ%ن ي.ح\يا الناس'.
وق%ت1د.ت1 ال3بل� ق%ت.داv، فهي ق%تاد.ى وق%ت1د.ةD: اشتكت بطون.ها من
أ%كل, الق%تاد1 كما يقال ر.م1ث%ةD و.ر.ماثى. والق%ت.د' والق1ت\د'، ال4خية

عن كراع: خشب الرحل، وقيل: الق%ت.د' من أ%دوات الر_ح\ل,، وقيل: جيع
أ%دات1ه، والمع أ%ق}تاد¬ و.أ%ق}ت'د¬ وق�تود؛ قال الطرماح:

ق�ط1ر.ت\ وأ%د\ر.ج.ها الو.ج,يف'، وض.م_ها
ش.دe النeس'وع, إ,ل ش'ج'ور, ال4ق}ت'د1

وقال النابغة:
كأ%ن_ن ض.م_ن\ت' ه1ق}لv ع.و\ه.قا،
أ%قتاد. ر.ح\ل1ي أ%و ك�د'ر�اv م'ح\ن,قا

وق�تائ1دة�: ث%ن,ي_ةD معروفة، وقيل: اسم ع.ق%بة؛ قال عبد مناف{ بن
ر,ب\ع� الذل9ي:

حت إ,ذا أ%س\ل%ك�وهم ف ق�تائدة{
ش.ل¾، كما ت.ط}ر'د' الم_ال%ة� الشeر'دا



أ%ي أ%سلكوهم ف طريق ف ق�تائدة. والشeر'د: جع ش.ر'ود{ مثل ص.ب'ور�
وص'ب'ر�. والش_ر.د، بفتح الشي والراء: جع شارد مثل خادم وخ.د.م. قال:
وجواب إ,ذا مذوف دل عليه قوله شل¾ كأ%نه قال ش.ل©وهم شل¾، وقيل:

قتائدة موضع بعينه. وت.ق}ت.د' 
(* قوله «تقتد» هو بذا الضبط لياقوت ونسب

للزمشري ضم التاء الثانية): اسم ماء، حكاها الفارسي بالقاف والكاف، وكذلك
روي بيت الكتاب بالوجهي، قال:

ت.ذ%ك�ر.ت\ ت.ق}ت.د. ب.ر\د. مائها
وقيل: هي ركية بعينها، ون.صب ب.ر\د. ل4نه جعله بدلv من ت.ق}ت.د..
@قترد: ق%ت\ر.د الرجل�: كث�ر لب.ن'ه وأ%ق1ط�ه. وعليه ق1ت\ر,د.ة� مال� أ%ي

مالD كثي.
والق1ت\ر,د': ما ت.ر.ك 

(* قوله «والقترد ما ترك إل» ذكره الؤلف هنا
تبعاv للجوهري قال ف القاموس والكل تصحيف والصواب بالثاء الثلثة كما صرح

به أ%بو عمرو وابن ال4عراب وغيها.) القوم' ف دارهم من الو.ب.ر,
والش_ع.ر, والصوف1. والق1ت\ر,د': الرديء من متاع البيت. ورجل ق1ت\ر,د¬

وق�تار,د¬ وم'ق%ت\ر,د¬: كثي الغنم, والس>خال,.
@قثد: الق%ث%د': اليار وهو ضرب من الق1ث�اء3، واحدته ق%ث%د.ةD، وقيل:

هو نبت يشبه الق1ث�اء. التهذيب: الق%ث%د' خيار باذ}ر.ن\ق؛ وقال ابن دريد:
هو الق1ث�اء ال�د.و_ر'؛ قال خ.ص1يب الذل:

ت'د\ع.ى خ'ث%ي\م' بن' ع.م\رو� ف طوائ1ف1ها،
ف كلY وج\ه1 ر.ع1يل� ث ي'ق%ت.ث%د'

أ%ي ي'ق}ط%ع كما ي'ق}ط%ع' الق%ث%د' وهو اليار، ويروى ي.ف}ت.ن,د' أ%ي
يفن من الف%ن.د وهو الرم. وف الديث: أ%نه كان يأ}كل الق1ث�اء3 أ%و

الق%ث%د. بال�جاج,؛ الق%ث%د'، بفتحتي: نبت يشبه الق1ث�اء، وال�جاج':
العسل.

@قثرد: أ%بو عمرو: الق1ث}ر,د' قماش البيت؛ وغيه يقول: الق1ث}ر,د'
والق�ثار,د' وهو القرنشوش؛ قاله ابن ال4عراب.

@قحد: الق%ح.د.ة�، بالتحريك: أ%صل السنام، والمع ق1حاد¬ مثل ث%م.رة{
وث1مار�، وقيل: هي ما بي ال%أ}ن.ت.ي\ن, من شح\م, الس_نام,، وقيل: هي



السنام. وق%ح.د.ت1 الناق%ة� وأ%ق}ح.د.ت\: صارت م1ق}حاداv؛ وقال ابن سيده:
صارت لا ق%ح.د.ة، وقيل: ال3ق}حاد' أ%ن ل يزال% لا ق%ح.د.ةD وإ,ن

ه'ز,ل%ت\، وقيل: هو أ%ن تعظم ق%ح.د.ت'ها بعد الصغر وكل ذلك قريب بعضه من بعض.
وناقة م1ق}حاد: ض.خ\مة الق%ح.د.ة؛ قال:

ال�ط}ع1م القوم, ال1فاف1 ال4ز\واد،
م1ن كلY ك%و\ماء4 ش.ط�وط{ م1ق}حاد

الوهري: بكرة ق%ح\د.ةD وأ%صله ق%ح1د.ةD فسكنت؛ مثل ع.ش\ر.ة وع.ش1رة.
وقال ال4زهري ف تفسي البيت: ال1ق}حاد' الناقة العظيمة� السنام، ويقال
للسنام الق%ح.د.ة. والش_ط�وط�: العظيمة ج.ن.ب.ت.ي السنام؛ وف حديث أ%ب

:�سفيان: فقمت إ,ل ب.ك}ر.ة{ ق%ح1د.ة{ أ�ريد أ%ن أ�ع.ر\ق1بها؛ الق%ح1د.ة
vالع.ظيمة السنام. ويقال: بكرة ق%ح1د.ة، بكسر الاء، ث تسكن تفيفا

كف%خ1ذ وف%خ\ذ. وذكر ابن ال4عراب: ال%ح\ف1د' أ%صل السنام، بالفاء؛ وعن
أ%ب نصر مثله.

ابن ال4عراب: ال%ح\ت1د' وال%ح\ق1د' وال%ح\ف1د' وال%ح\ك1د' كل©ه
ال4صل، قال ال4زهري: وليس ف كتاب أ%ب تراب القد مع التد. شر عن

ابن ال4عراب: والق%ح_اد' الرجل� الف%ر\د' الذي ل أ%خ له ول ولد.
يقال: واحد قاح1د¬ وصاخ1د¬ وهو الصeن\ب'ور'. قال ال4زهري: روى أ%بو عمرو عن

أ%ب العباس هذا الرف بالفاء فقال: واحد فاحد؛ قال: والصواب ما رواه
شر عن ابن ال4عراب. قال ابن سيده: وواحد¬ قاح1د¬ إ,تباع.

وبنو ق�ح.اد.ة: بطن، منهم أ�م يزيد. بن, الق�حاد1ي_ة1 أ%حد فرسان بن
يربوع�.

والق%م.ح\د'و.ة�، بزيادة اليم: ما خ.ل}ف. الرأ}س,، والمع ق%ماح1د'.
@فقدد: التهذيب ف الرباعي: أ%بو عمرو: الفق}د'د' نبيذ� الكشوث.

@قرد: الق%ر.د'، بالتحريك: ما ت.م.ع_ط% من الو.ب.ر, والصوف1 وت.ل%ب_د.،
وقيل: هو ن'فاي.ة� الصوف خاص_ةv ث استعمل فيما سواه من الوبر والشعر

والك%ت_ان، قال الفرزدق:
،vس.ي>د' ذو خ'ر.ي>ط%ة{ ن.هارا�أ
من ال�ت.ل%قYط1ي ق%ر.د. الق�مام,

يعن بال�س.ي>د1 هنا س'و.ي\داء4، وقال من ال�ت.ل%قYطي ق%ر.د.
الق�مام, ل1يث}ب,ت. أ%نا امرأ%ة ل4نه ل ي.ت.ت.ب_ع' ق%ر.د. الق�مام, إ,ل



النساء، وهذا البيت' م'ض.م_ن¬ ل4ن قوله أ�س.ي>د¬ فاعل با قبله، أ%ل
ترى أ%ن قبله:

س.ي.أ%ت1يه,م\ ب,و.ح\ي, الق%و\ل, ع.ن>ي،
وي'د\خ1ل� رأ}س.ه' تت. الق1رام,
أ�س.ي>د' . . . . . . . . .

قال ابن سيده: وذلك أ%نه لو قال أ�س.ي>د' ذو خ'ر.ي>ط%ة{ ناراv ول
يتبعه ما بعده لظن رجلv فكان ذلك عاراv بالفرزدق وبالنساء، أ%عن أ%ن

ي'د\خ1ل% رأ}س.ه تت. الق1رام, أ%سود' فانتفى من هذا وب.ر�أ% النساء منه بأ%ن
قال من ال�ت.ل%قYط1ي ق%ر.د. الق�مام,، واحدته ق%ر.د.ة. وف الثل:

ع.ك%ر.ت\ على الغ.ز\ل, ب,أ%خ.ر.ة{ فلم ت.د.ع\ ب,ن.ج\د{ ق%ر.د.ةv؛ وأ%صله أ%ن
تترك الرأ%ة الغزل وهي تد ما ت.غ\ز,ل� من قطن أ%و كتان أ%و غيها حت

إ,ذا فاتا تتبعت الق%ر.د. ف الق�مامات1 م'ل}ت.ق1ط%ةv، وع.ك%ر.ت\ أ%ي
ع.ط%ف%ت\.

وق%ر,د. الشعر' والصوف، بالكسر، ي.ق}ر.د' ق%ر.داv فهو ق%ر,د¬،
وت.ق%ر_د.: ت.ج.ع_د. وانع.ق%د.ت\ أ%طراف�ه. وت.ق%ر_د. الشعر': ت.ج.م_ع..

وق%ر,د. ال4د1ي': ح.ل1م.. والق%ر,د' من السحاب: الذي تراه ف وجه,ه1 ش1ب\ه'
انعقاد{ ف الوهم, ي'ش.ب_ه بالش_ع.ر, الق%ر,د1 الذي انع.ق%د.ت\

أ%طرافه. ابن سيده: والق%ر,د' من السحاب الت.ع.قYد' ال�ت.ل%ب>د' بعض'ه على
بعض شبه بالوب.ر, الق%ر,د1. قال أ%بو حنيفة: إ,ذا رأ%يت. السحاب.
م'لت.ب,داv ول ي.ملس_ فهو الق%ر,د' وال�ت.ق%ر>د'. وسحاب¬ ق%ر,د¬: وهو

.vالتقطع ف أ%قطار السماء يركب بعضه بعضا
وف حديث عمر، رضي ال عنه: ذ�ر>ي الد_قيق. وأ%نا أ�ح.ر>ك' لك1 لئل

ي.ت.ق%ر_د أ%ي لئل ي.ر\ك%ب. ب.عض'ه' بعضاv؛ وفيه: أ%نه صلى إ,ل
vمن وبر, البعي أ%ي ق1ط}ع.ة vبع1ي� من ال%غ\ن.م, فلما انفتل تناول ق%ر.د.ة
ما ي'ن\س.ل� منه. وال�ت.ق%ر>د': ه.نات¬ صغار¬ تكون دون السحاب ل
تلتئم بعد. وفرس ق%ر,د' ال%ص1يل, إ,ذا ل يكن م'س\ت.ر\خ1ياv، وأ%نشد:

Dق%ر,د ال%ص1يل, وف الع1ظام, ب.ق1ي_ة
eت.ع.ض Dراد': د'و.يب_ة�والق�راد': معروف واحد الق1ر\دان1. والق

ال3بل؛ قال:
لقد\ ت.ع.ل�ل}ت' على أ%يان,ق,



ص'ه\ب�، ق%ل1يلت1 الق�راد1 الل�ز,ق,
عن بالق�راد ههنا النس فلذلك أ%فرد نعتها وذك�ر.ه. ومعن ق%ل1يلت:

أ%ن� ج'لود.ها م'ل}س¬ ل ي.ث}ب'ت' عليها ق�راد¬ إ,ل ز.ل1ق. ل4نا
س1مانD متلئة، والمع أ%ق}رد.ة وق1ر\دانD كثية؛ وقول جرير:

،vم> الف%ر.ز\د.ق, ناخ1سا�وأ%ب\ر.أ}ت' م1ن أ
وف�ر\د' اس\ت1ها ب.ع\د. النام, ي'ث1ي'ها

ق�ر\د فيه: مفف من ق�ر'د{؛ ج.م.ع. ق�راداv ج.م\ع. م1ثال� وق%ذال�
لستواء بنائه مع بنائهما. وبعي¬ ق%ر,د¬: كثي الق1ر\دان1؛ فأ%ما قول مبشر بن

هذيل ابن زافر 
(* قوله «زافر» كذا ف ال4صل بدون هاء تأنيث.) الفزاري:

أ%رس.ل}ت' فيها ق%ر,داv ل�كال1ك%ا
قال ابن سيده: عندي أ%ن الق%ر,د. ههنا الكثي' الق1ر\دان1. قال: وأ%ما

ثعلب فقال: هو التجمع الشعر، والقولن متقاربان ل4نه إ,ذا تمع وبره
كثرت فيه الق1ر\دان�. وق%ر_ده: انتزع ق1ر\دان.ه وهذا فيه معن السلب، وتقول

منه: ق%ر>د\ بعيك. أ%ي ان\ز,ع\ منه الق1ر\دان. وق%ر_ده: ذل�له وهو
من ذلك ل4نه إ,ذا ق�ر>د. سك%ن. لذلك وذ%ل�، والتقريد': ال1داع' مشتق

vمن ذلك ل4ن الرجل إ,ذا أ%راد أ%ن يأ}خذ البعي الصعب ق%ر_ده أ%ول
كأ%نه ي.ن\زع' ق1ر\دانه؛ قال الصي بن القعقاع:

ه'م' الس_م\ن' بالس_نeوت1 ل أ%ل}س. ف1يه,م'،
وهم ي.م\ن.ع'ون% جار.ه'م\ أ%ن ي'ق%ر_د.ا

قال ابن ال4عراب: يقول ل ي.س\ت.ن\ب,ذ� إ,ليهم 
(* قوله «ل يستنبذ

اليهم» كذا بالصل بدون ضبط ولعل الظهر ل يستذلم) أ%حد؛ وقال
الطيئة:ل%ع.م\ر'ك. ما ق�راد' ب.ن ك�ل%ي\ب�،

إ,ذا ن'ز,ع. الق�راد'، ب,م'س\ت.طاع
ونسبه ال4زهري لل4خطل.

والق%ر'ود' من ال3بل: الذي ل ي.ن\ف1ر' عند الت_ق}ر,يد. وق�رادا
الث�د\ي.ي\ن,: ح.ل%متاها؛ قال عدي بن الرقاع يدح عمر بن هبية وقيل هو

ل1م1ل}ح.ة% ال%ر\مي:
كأ%ن� ق�راد.ي\ ز.و\ر,ه ط%ب.ع.ت\ه'ما،



ب,ط1ي� من. ال%و\لن1، ك�ت_اب' أ%ع\ج.م,
إ,ذا ش1ئت. أ%ن ت.ل}قى ف%ت الباس, والن_دى،

وذا ال%س.ب, الزاكي الت_ل1يد1 ال�ق%د_م,
ف%ك�ن\ ع'م.راv ت.أ}ت، ول ت.ع\دو.ن_ه

إ,ل غي,ه، واس\ت.خ\ب, الناس. واف}ه.م,
وأ�م الق1ر\دان1: الوضع بلي الث©ن_ة والافر وأ%نشد بيت م1ل}ح.ة%

الرمي أ%يضاv وقال: عن به ح.ل%م.ت الث�د\ي,. ويقال للرجل: إ,نه لسن
ق�راد.ي, الصدر,، وأ%نشد ال4زهري هذا البيت ونسبه لبن ميادة يدح بعض
اللفاء وقال ف آخره: كتاب أ%عجما؛ قال أ%بو اليثم: القرادان من الرجل

أ%سفل الث©ن\د'و.ة. يقال: إ,نما منه لطيفان كأ%نما ف صدره أ%ثر طي خات
ختمه بعض كت_اب العجم، وخصهم ل4نم كانوا أ%هل د.واو,ين. وكتابة.

وأ�مe الق1ر\دان1 ف ف1ر\س1ن البعي: بي السeلمي.ات1؛ وقيل ف تفسي
ق�راد1 الز_و\ر, ال%ل%مة� وما حولا من اللد الخالف للون ال%ل%مة.

وق�رادا الفرس: حلمتان عن جان,ب.ي\ إ,ح\ل1يل1ه.
ويقال: فلن ي'ق%ر>د' فلناv إ,ذا خادعه متلطفاv؛ وأ%صله الرجل ييء

إ,ل ال3بل ليلv ليكب منها بعياv فيخاف أ%ن يرغو ف%ي.ن\ز,ع' منه
الق�راد حت يستأ}نس إ,ليه ث ي.خ\ط1م'ه، وإ,نا قيل لن ي.ذ1ل© قد أ�ق}ر,د.

ل4نه شبه بالبعي ي'ق%ر_د' أ%ي ينزع منه القراد ف%ي.ق}ر.د' لاطمه ول
يستصعب عليه.

وف حديث ابن عباس: ل ير ب,ت.ق}ريد1 الرم, البعي. ب.أ}ساv؛ التقريد'
نزع الق1ر\دان1 من البعي، وهو الط�بeوع' الذي ي.ل}ص.ق' بسمه. وف

حديثه الخر: قال لعكرمة، وهو مرم: قم ف%ق%ر>د\ هذا البعي، فقال: إ,ن
مرم، فقال: قم فانره فنحره، فقال: كم نراك الن قتلت من ق�راد{

وح.م\نانة؟ ابن ال4عراب: أ%ق}ر.د. الرجل� إ,ذا سكت ذ%ل¾ وأ%خ\ر.د. إ,ذا سكت
حياء. وف الديث: إ,ي_اك�م\ وال3ق}راد.، قالوا: يا رسول ال، وما

ال3قراد'؟ قال: الرجل يكون منكم أ%مياv أ%و عاملv فيأ}تيه ال1س\كي'
وال4رملة فيقول لم: مكان.كم، ويأ}تيه 

(* قوله «مكانكم ويأتيه» كذا بالصل
وف النهاية مكانكم حت أنظر ف حوائجكم، ويأتيه...) الشريف' والغن

فيدنيه ويقول: عجلوا قضاء حاجت1ه، وي'ت\ر.ك' الخ.رون م'ق}ر,دين. يقال:



أ%ق}ر.د. الرجل� إ,ذا سكت ذل¾، وأ%صله أ%ن يقع الغ'راب' على البعي
ف%ي.ل}ت.ق1ط% الق1ر\دان% ف%ي.ق1ر_ ويسكن لا يده من الراحة. وف حديث عائشة، رضي

ال عنها: كان لنا وح\ش¬ فإ,ذا خرج رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
أ%س\ع.ر.نا ق%ف}زاv فإ,ذا ح.ض.ر. م.ج,يئ�ه أ%قر.د. أ%ي سك%ن. وذ%ل�.

وأ%ق}ر.د. الرجل� وق%ر,د.: ذ%ل� وخ.ض.ع، وقيل: سكت عن ع1ي¼. وأ%قر.د. أ%ي
س.ك%ن. وت%او.ت؛ وأ%نشد ال4حر:
تقول� إ,ذا اق}ل%و\ل عليها وأ%ق}ر.د.ت\
أ%ل ه.ل} أ%خ'و ع.ي\ش� ل%ذ1يذ{ ب,دائ1م؟

قال ابن بري: البيت للفرزدق يذكر امرأ%ة إ,ذا علها الفحل أ%قر.د.ت\
وسكنت وطلبت منه أ%ن يكون فعله دائماv متصلv. والق%ر.د': ل%ج\ل%ج.ة ف
اللسان؛ عن ال%ج.ري�، وحكي: ن,ع\م. ال%ب.ر' خب.ر'ك. لول ق%ر.د¬ ف لسانك،

وهو من هذا ل4ن ال�ت.ل%ج\ل1ج. لسان'ه يسكت عن بعض ما ي'ريد' الكلم.
به. أ%بو سعيد: الق1ر\ديد.ة� ص'ل}ب' الكلم. وحكي عن أ%عراب أ%نه قال:

اس\ت.و\ق%ح. الكلم' فلم ي.س\ه'ل} فأ%خذت ق1رديدةv منه فرك1ب\ت'ه ول أ%ز'غ}
عنه ييناv ول شالv. وقر,د.ت أ%سنان'ه ق%ر.داv: ص.غ'ر.ت\ ول1ق%ت\

بالدeر\د'ر. وق%ر,د. الع1ل}ك' ق%ر.داv: ف%س.د طعم'ه.
والق1ر\د: معروف. والمع أ%قراد¬ وأ%ق}ر'د وق�رود¬ وق1ر.د.ةD كثية. قال

ابن جن ف قوله عز وجل: كونوا ق1ر.د.ةv خاسئي: ينبغي أ%ن يكون خاسئي
خباv آخر لكونوا وال4و_ل� ق1ر.د.ةv، فهو كقولك هذا ح'ل}و حامض، وإ,ن

جعلته وصفاv لق1ر.د.ة ص.غ'ر. معناه، أ%ل ترى أ%ن الق1ر\د لذ©لYه
vصفة غي م'فيد.ة، وإ,ذا جعلت خاسئي خبا vفيكون إ,ذا ،vوص.غار,ه خاسئ أ%بدا

ثانياv حسن وأ%فاد حت كأ%نه قال كونوا قردة كونوا خاسئي، أ%ل ترى أ%ن
ل4حد السي من الختصاص بالبية ما لصاحبه وليست كذلك الصفة بعد

الوصوف، إ,نا اختصاص العامل بالوصوف ث الصفة� بعد تابعة له. قال: ولست
أ%عن بقول كأ%نه قال كونوا قردة كونوا خاسئي أ%ن العامل ف خاسئي عامل

ثان غي ال4و�ل، معاذ ال أ%ن أ�ريد ذلك إ,نا هذا شيء ي'ق%د_ر مع
البدل، فأ%ما ف البين فإ,ن العامل فيهما جيعاv واحد. ولو كان هناك

عامل لا كانا خبين لخب عنه واحد. ولو كان هناك عامل لا كانا خبين
لخب عنه واحد، وإ,نا مفاد الب من مموعهما؛ قال: ولذا كان عند أ%ب علي

أ%ن العائد على البتدإ, من مموعهما وإ,نا أ�ريد أ%نك مت شئت باشرت



كونوا أ%ي السي آث%ر\ت. وليس كذلك الصفة، وي'و ن,س' لذلك أ%نه لو كانت
خاسئي صفة لقردة لكان ال4خلق' أ%ن يكون قردة خاسئة، فأ%ن} ل ي'ق}رأ}

بذلك البتة% دللةD على أ%نه ليس بوصف وإ,ن كان قد يوز أ%ن يكون خاسئي
صفة لقردة على العن، إ,ذ كان العن إ,نا هي هم ف العن إ,ل أ%ن هذا

إ,نا هو جائز، وليس بالوجه بل الوجه أ%ن يكون وصفاv لو كان على اللفظ
فكيف وقد سبق ضعف الصفة هنا؟ وال�نثى ق1ر\د.ة والمع ق1ر.د¬ مثل ق1ر\ب.ة{

وق1ر.ب�.
والق%ر_اد': سائ1س' الق�ر'ود1. وف الثل: إ,نه ل4ز\ن من ق1ر\د{؛ قال

أ%بو عبيد: هو رجل من هذيل يقال له ق1ر\د' بن معاوية.
وق%ر.د. لعياله ق%ر\داv: ج.م.ع. وكس.ب.. وق%ر.د\ت' الس_م\ن.، بالفتح،

:vجعته. وق%ر.د. ف السقاء3 ق%ر\دا :vف الس>قاء3 أ%ق}ر,د'ه ق%ر\دا
ج.م.ع. السم\ن. فيه أ%و الل�ب ك%ق%ل%د.؛ وقال شر: ل أ%عرفه ول أ%سعه

إ,ل ل4ب عبيد. وسع ابن ال4عراب: ق%ل%د\ت' ف السقاء وق%ر.ي\ت' فيه؛
والق%ل}د': ج.م\ع'ك الشيء على الشيء من لب.ن وغيه. ويقال: جاء بالديث

على ق%ر\د.د1ه وعلى ق%ن.ن,ه1 وعلى س.م\ت1ه1 إ,ذا جاء به على وجهه.
والت>ق}ر,د' الك%ر.و\يا، وقيل: هي جع ال4بزار، واحدتا ت1ق}ر,د.ة.

والق%ر\د.د' من ال4رض: ق�ر\ن.ةD إ,ل جنب و.ه\دة؛ وأ%نشد:
مت ما ت.ز'ر\نا، آخ1ر. الد_ه\ر,، ت.ل}ق%نا

ب,ق%ر\ق%ر.ة{ م.ل}ساء4 ل%ي\س.ت\ ب,ق%ر\د.د1
ال4صمعي: الق%ر\د.د' نو الق�ف>. ابن شيل الق�ر\دودة ما أ%شر.ف منها

وغل�ظ% وقلما تكون القراديد' إ,ل ف بسطة من ال4رض وفيما اتسع منها،
فت.رى لا متناv مشرفاv عليها غليظاv ل ي'ن\ب,ت' إ,ل قليلv؛ قال: ويكون

ظهرها سعته دعوة 
(* قوله «سعته دعوة» كذا بالصل ولعله غلوة.) وب'ع\د'ها

ف ال4رض ع'ق}ب.ت.ي\ن وأ%كثر وأ%قل، وكل شيء منها حد.ب¬ ظهر'ها
وأ%سنادها. وقال شر: الق�ر\د'ودة طريقة منقادة كق�ر\د'ودة1 الظهر.
والق%ر\د.د': ما ارتفع من ال4رض، وقيل: وغل�ظ%، قال سيبويه داله

م'ل}ح1قة له بعفر وليس ك%م.عد� ل4ن ذلك مبن على ف%ع.ل9 من أ%ول وهلة، ولو
كان ق%ر\د.د¬ ك%م.عد� ل يظهر فيه الثلن ل4ن ما أ%صله ال3دغام ل

ي'خ.ر_ج' على ال4صل إ,ل� ف ضرورة شعر، قال: وجع الق%ر\د.د1 قراد1د' ظهرت



ف المع كظهورها ف الواحد. قال: وقد قالوا: ق%راديد' فأ%دخلوا الياء
كراهية التضعيف. والق�ر\د'ود': ما ارتفع من ال4رض وغلظ مثل الق%ر\د.د1؛
قال ابن سيده: فعلى هذا ل معن لقول سيبويه إ,ن الق%راديد. جع ق%ر\د.د.

قال الوهري: الق%ر\د.د الكان الغليظ الرتفع وإ,نا أ�ظ}ه,ر. التضعيف
ل4نه م'ل}ح.ق, بف%ع\ل%ل وال�ل}ح.ق ل ي'د\غم، والمع ق%راد1د'. قال: وقد

قالوا قراديد كراهية الدالي. وف الديث: ل%ج.ؤوا إ,ل ق%ر\د.د{؛ وهو
الوضع الرتفع من ال4رض كأ%نم تصنوا به. ويقال لل4رض الستوية

أ%يضاv: ق%ر\دد؛ ومنه حديث قس الارود. 
(* قوله «قس الارود» كذا بالصل وف شرح

القاموس قيس بن الارود، بياء بعد القاف مع لفظ ابن وف نسخة من النهاية
قس والارود).
.vقط%ع\ت' ق%ر\د.دا

وق�ر\د'ود.ة� الث�ب.ج,: ما أ%شر.ف. منه. وق�ر\د'ود.ة� الظهر: ما
ارت.ف%ع. من ثب.ج,ه. ال4صمعي: الس>يساء� ق�ر\دود.ة� الظ�ه\ر,. أ%بو عمرو:

الس_يساء� من الفر.س, الار,ك' ومن المار, الظ�ه\ر'. أ%بو زيد:
الق1ر\ديد.ة� الط الذي وس.ط% الظهر، وقال أ%بو مالك: الق�ر\دود.ة� هي الفقارة

نفسها. وقال: تضي ق�ر\د'ود.ة� الشتاء3 ع.ن_ا، وهي ج.د\ب.ت'ه وش1د_ت'ه.
وق�ر\دود.ة� الظ�ه\ر,: أ%عله' من كل دابة. وأ%خذه ب,ق%ر\د.ة1 ع'ن'ق1ه؛

عن ابن ال4عراب، كقولك ب,ص'وف1ه، قال: وهي فارسية؛ ابن بري: قال
الراجز:ي.ر\ك%ب\ن. ث1ن\ي. لح1ب� م.د\ع'وق,،

ناب الق%راد1يد1 م1ن. الب'ؤوق,
الق%راديد': جع ق�ر\د'ود.ة{، وهي الوضع الناتئ� ف وسطه.

التهذيب: الق%ر\د' لغة ف الك%ر\د1، وهو العنق، وهو م.ج\ث%م' الامة1
على سالفة1 الع'ن'ق؛ وأ%نشد:

،vف%ج.ل�ل%ه ع.ض\ب. الض_ريبة1 صار,ما
ف%ط%ب_ق. ما ب.ي\ن. الض_ريبة1 والق%ر\د1

التهذيب: وأ%نشد شر ف الق%ر\د1 القص1ي:
أ%و ه1ق}ل%ة1 من ن.عام, الو> عار.ض.ها
ق%ر\د' الع1فاء3، وف ياف�وخ1ه ص.ق%ع'

قال: الصق%ع' الق%ر.ع'. والع1فاء�: الر>يش'. والق%ر\د': القصي'.



وبنو ق%ر.د{: قوم من هذيل منهم أ%بو ذؤيب.
وذ�و ق%ر.د{: موضع؛ وف الديث ذكر ذي ق%ر.د؛ هو بفتح القاف والراء: ماء

على ليلتي من الدينة بينها وبي خيب؛ ومنه غ%ز\و.ة� ذي ق%ر.د{ ويقال
ذو الق%ر.د.

@قرصد: التهذيب: ذكر بعض من ل يوثق بعلمه الق%ر\ص.د' الق1ص\ر,يe، وهو
بالفارسية ك%ف%ه\؛ قال: ول أ%دري ما صحته.

@قرمد: الق%ر\م.د: كل ما طلي به؛ زاد ال4زهري: للزينة كال41ص>
والزعفران1.

وثوب م'ق%ر\م.د¬ بالزعفران1 والطيب أ%ي م.ط}ل1يÒ؛ قال النابغة يصف
:vه.نا

راب ال%ج.س_ة1 بالع.ب,ي م'ق%ر\م.د
وذكر الب'شت أ%ن عبد اللك بن مروان قال لشيخ من غ%ط%فان: صف ل

النساء، فقال: خ'ذ}ها م.ل1يس.ة% الق%د.م.ي\ن, م'ق%ر\م.د.ة% الرeف}غ.ي\ن,؛ قال
البشت: ال�ق%ر\م.د.ة% التمع ق%ص.بها؛ قال أ%بو منصور: وهذا باطل

معن القرمدة الرفغي الض_ي>ق%ت'هما وذلك للت1فاف1 ف%خ1ذ%ي\ها
واك}ت1ناز, باد_ي\ها؛ وقيل ف قول النابغة:

راب ال%ج.س_ة1 بالع.ب,ي م'ق%ر\م.د1
إ,نه الضي>ق'؛ وقيل: الطليe كما يطلى الوض بالقرمد. ور'ف}غا

الرأ%ة: أ�صول ف%خ1ذ%ي\ها. والق%ر\م.د': الج'رe، وقيل: الق%ر\م.د'
والق1ر\م1يد' حجارة لا خ'روق¬ يوقد عليها حت إ,ذا ن.ض1ج.ت\ ب'ن,ي. با؛ قال ابن
دريد: هو رومي تكلمت به العرب قدياv. وقد ق�رم1د. الب,ناء�. قال العدبس
الكنان: الق%ر\م.د' حجارة لا ن.خاريب'، وهي خروق يوقد عليها حت إ,ذا

ن.ض1جت ق�ر\م1د.ت\ با ال1ياض والب,ر.ك أ%ي طليت، وأ%نشد بيت النابغة
«بالعبي مقرمد» قال: وقال بعضهم ال�ق%ر\م.د' الطلي بالزعفران، وقيل:

ال�ق%ر\م.د' ال�ض.ي_ق، وقيل: القرمد ال�ش.ر_ف. وحوض م'ق%ر\م.د إ,ذا كان
ضيقاv، وأ%نشد بيت النابغة أ%يضاv وقال: أ%ي ض'ي_ق. بال1س\ك. وبناء

م'ق%ر\م.د¬: مبن بالج'ر> أ%و الجارة؛ وقال ال4صمعي ف قوله:
�ي.ن\في الق%راميد. عنها ال4ع\ص.م' الو.ع1ل

قال: القراميد ف كلم أ%هل الشام آج'رe المامات، وقيل: هي بالرومية
ق1ر\م1يدي. ابن ال4عراب: يقال ل1ط%وابيق, الدار, الق%رام1يد'، واحدها



ق1ر\م1يد¬. والق%ر\م.د': الصخ'ور'؛ ابن السكيت ف قول الطرماح:
ح.ر.جاv ك%م1ج\د.ل, هاج,ر,ي¼، ل%ز_ه
ت.ذ}واب' ط%ب\خ, أ%ط1يم.ة{ ل ت.خ\م'د'
ق�د1ر.ت\ على م1ث}ل�، ف%ه'ن_ ت.وائ1م¬

ش.ت_ى، ي'لئ1م' ب.ي\ن.ه'ن_ الق%ر\م.د'
:�قال: الق%ر\م.د' خ.ز.ف¬ ي'ط}ب.خ'. وال%ر.ج': الطويلة. وال4ط1يم.ة

ال4تeون وأ%راد ت.ذ}واب. ط%ب\خ, الج'ر>. والق1ر\م1يد':
ال�ر\و,ي_ة�.والق�ر\م'ود': ذكر الو'ع'ول. ال4زهري: القرام1يد' والقراه1يد' أ%ولد'

الو'ع'ول، واحدها ق�ر\م'ود¬؛ وأ%نشد لبن ال4حر:
ما أ�مe غ�ف}ر� على د.ع\جاء3 ذي ع.ل%ق

�ي.ن\في الق%راميد. عنها ال4ع\ص.م' الو.ق1ل
والق1ر\م1يد': الج'رe، والمع الق%رام1يد'. والق�ر\مود': ض.ر\ب من ثر

الع1ضاه. التهذيب: وق�ر\م'وطD وق�ر\م'ود¬ ث%مر' الغ.ضا.
وق%ر\م.د. الك1تاب.: لغة ف ق%ر\م.ط%ه.

eر\ه'د' الناعم' التار�@قرهد: ال4زهري ف الرباعي: الليث: الق
الر_خ\ص'؛ قال ال4زهري: إ,نا هو الف�ر\ه'د'، بالفاء وضم الاء والقاف، فيه

تصحيف: ال4زهري ف الرباعي أ%يضاv: القرام1يد' والقراه1يد' أ%ولد
الو'عول.

@قسد: الق1س\و.دe: الغليظ� الرقبة1 القويe؛ وأ%نشد:
ض.خ\م. الذ�فارى قاس1ياv ق1س\و.د_ا

@قشد: الق1ش\د.ة، بالكسر: حشيشة كثية اللب.ن وال3هال%ة. والق1ش\دة:
الزeب\د.ة الرقيقة؛ وقيل: هي ث�ف}ل السم\ن، وقيل: هو الثفل الذي يبقى أ%سفل

الزبد إ,ذا ط�ب,خ. مع السويق ليتخذ سناv. واقتشد السمن: جعه. وقال
�أ%بو اليثم: إ,ذا طلعت الب.ل}د.ة� أ�ك1ل%ت1 الق1ش\دة. قال: وتسمى القشدة

ال3ث}ر. وال�لصة% وال�لق%ة%، قال: وسيت أ�لق%ةv ل4نا ت.ل1يق'
بالق1د\ر ت.ل}ز.ق' بأ%سفلها يصف�ى السمن ويبقى ال3ثر مع شعر وعود وغي ذلك

إ,ن كان، ويرج السمن صافياv مهذباv كأ%نه ال%ل©. الكسائي: يقال لثفل
.�السمن: الق1ل}د.ة� والق1ش\د.ة� والك�داد.ة

@قصد: القصد: استقامة الطريق. ق%ص.د ي.ق}ص1د' قصداv، فهو قاص1د. وقوله
تعال: وعلى ال ق%ص\د' السبيل؛ أ%ي على ال تبيي الطريق الستقيم



والدعاء� إ,ليه بالجج والباهي الواضحة، ومنها جائر أ%ي ومنها طريق غي
قاصد. وطريق¬ قاصد: سهل مستقيم. وس.ف%ر¬ قاصد¬: سهل قريب. وف التنزيل

vلتبعوك؛ قال ابن عرفة: سفرا vقاصدا vوسفرا vقريبا vالعزيز: لو كان ع.ر.ضا
قاصداv أ%ي غي. شاق¼. والق%ص\د': الع.د\ل؛ قال أ%بو اللحام التغلب، ويروى

لعبد الرحن بن الكم، وال4ول الصحيح:
على ال%ك%م, الأ}ت1ي>، يوماv إ,ذا ق%ض.ى

ق%ض1ي_ت.ه، أ%ن ل ي.ج'ور. وي.ق}ص1د'
قال ال4خفش: أ%راد وينبغي أ%ن يقصد فلما حذفه وأ%وقع ي.ق}ص1د' موقع

ينبغي رفعه لوقوعه موقع الرفوع؛ وقال الفراء: رفعه للمخالفة ل4ن معناه
مالف لا قبله فخولف بينهما ف ال3عراب؛ قال ابن بري: معناه على الكم

الر\ض1ي> بكمه الأ}ت1ي> إ,ليه ليحكم أ%ن ل يور ف حكمه بل يقصد أ%ي
يعدل، ولذا رفعه ول ينصبه عطفاv على قوله أ%ن ل يور لفساد العن

ل4نه يصي التقدير: عليه أ%ن ل يور وعليه أ%ن ل يقصد، وليس العن على
ذلك بل العن: وينبغي له أ%ن يقصد وهو خب بعن ال4مر أ%ي وليقصد؛ وكذلك

قوله تعال: والوالدات' ي'ر\ض1ع\ن. أ%ولده'ن_؛ أ%ي ليضعن. وف
الديث: الق%صد. القصد. تبلغوا أي عليكم بالقصد من المور ف القول والفعل، وهو

الوسط بي الطرفي، وهو منصوب على الصدر الؤكد وتكراره للتأكيد. وف
الديث: عليكم ه.د\ياv قاصداv أ%ي طريقاv معتدلv. والق%ص\د': العتماد'

وال4مe. ق%ص.د.ه ي.ق}ص1د'ه ق%ص\داv وق%ص.د. له وأ%ق}ص.د.ن إ,ليه
ال4مر'، وهو ق%ص\د'ك. وق%ص\د.ك. أ%ي ت'جاه.ك، وكونه اساv أ%كثر ف كلمهم.
والق%ص\د': إ,تيان الشيء. تقول: قص.د\ت'ه وقصد\ت' له وقصد\ت' إ,ليه بعن.

وقد ق%ص'د\ت. ق%صاد.ةv؛ وقال:
ق%ط%ع\ت' وصاح1ب س'ر'ح¬ ك1ناز¬
ك%ر'ك}ن, الر_ع\ن, ذ1ع\ل1ب.ةD قص1يد¬

وق%ص.د\ت' ق%ص\د.ه: نوت نوه.
والق%ص\د ف الشيء: خلف' ال3فراط1 وهو ما بي ال3سراف والتقتي.
والقصد ف العيشة: أ%ن ل ي'س\ر,ف. ول ي'ق%ت>ر. يقال: فلن مقتصد ف

النفقة وقد اقتصد. واقتصد فلن ف أ%مره أ%ي استقام. وقوله: ومنهم م'ق}ت.ص1د¬؛
بي الظال والسابق. وف الديث: ما عال% مقتصد ول ي.ع1يل� أ%ي ما
افتقر من ل ي'س\ر,ف' ف النفاق, ول ي'ق%ت>ر'. وقوله تعال: واق}ص1د\ ف



مشيك واقصد بذ%ر\ع1ك؛ أ%ي ار\ب.ع\ على نفس3ك. وقصد فلن ف مشيه إ,ذا مشى
مستوياv، ورجل ق%ص\د وم'ق}ت.ص1د والعروف م'ق%ص_د¬: ليس بالسيم ول

الضئ1يل.
وف الديث عن ال�ر.ي\ر,ي> قال: كنت أ%طوف بالبيت مع أ%ب الطفيل،

فقال: ما بقي أ%حد رأ%ى رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، غيي، قال: قلت له:
vورأ%يته؟ قال: نعم، قلت: فكيف كان صفته؟ قال: كان أ%بيض. م.ل1يحا

م'ق%ص_داv؛ قال: أ%راد بالقصد أ%نه كان ر.ب\عة بي الرجلي وكل© ب.ي\ن
مستو� غي, م'ش\رف{ ول ناق1ص فهو ق%ص\د، وأ%بو الطفيل هو واثلة بن ال4سقع.

قال ابن شيل: ال�ق%ص_د' من الرجال يكون بعن القصد وهو الربعة. وقال
الليث: القص_د من الرجال الذي ليس بسيم ول قصي وقد يستعمل هذا النعت

ف غي الرجال أ%يضاv؛ قال ابن ال4ثي ف تفسي القصد ف الديث: هو
الذي ليس بطويل ول قصي ول جسيم كأ%ن� خ.ل}قه ييء� به الق%ص\د' من

ال�مور والعتد1ل� الذي ل ييل إ,ل أ%حد طرف التفريط وال3فراط.
والق%ص\د.ة� من النساء: العظيمة الامة1 الت ل يراها أ%حد إ,ل�

أ%عجبته. وال%ق}ص.د.ة�: الت إ,ل الق1ص.ر.
والقاصد: القريب؛ يقال: بيننا وبي الاء ليلة قاصدة أ%ي هينة السي ل

ت.ع.ب ول ب'طء.
والق%ص1يد' من الش>ع\ر: ما ت� شطر أ%بياته، وف التهذيب: شطر ابنيته،

سي بذلك لكماله وصحة وزنه. وقال ابن جن: سي قصيداv ل4نه ق�ص1د.
vواعت'م1د. وإ,ن كان ما ق%ص'ر منه واضطرب بناؤ'ه نو الرم.ل والرج.ز شعرا

eوذلك أ%ن ما ت� من الش>ع\ر وتوفر آثر' عندهم وأ%ش.د ،vمقصودا vمرادا
vوا ما طال وو.ف%ر. ق%ص1يداeف أ%نفسهم ما ق%ص'ر واختل�، فس.م vتقدما

أ%ي م'راداv مقصوداv، وإ,ن كان الرمل والرجز أ%يضاv مرادين مقصودين، والمع
قصائد، وربا قالوا: ق%ص1يد.ة. الوهري: الق%ص1يد' جع الق%ص1يدة

كس.ف1ي جع سفينة، وقيل: المع قصائد' وقص1يد¬؛ قال ابن جن: فإ,ذا رأ%يت
القصيدة الواحدة قد وقع عليها القصيد بل هاء فإ,نا ذلك ل4نه و'ض1ع. على

الواحد اسم' جنس اتساعاv، كقولك: خرجت فإ,ذا السبع، وقتلت اليوم الذئب،
وأ%كلت البز وشربت الاء؛ وقيل: سي قصيداv ل4ن قائله احتفل له فنقحه
باللفظ الي>د والعن الختار، وأ%صله من القصيد وهو الخ السمي الذي

ي.ت.ق%ص_د أ%ي يتكسر ل1س3م.ن,ه، وضده الر>ير' والر_ار' وهو الخ السائل



الذائب الذي ي.م1يع' كالاء ول يتقص_د، إ,ذا ن'قYح. وج'و>د. وه'ذYب.؛
وقيل: سي الش>ع\ر' التامe قصيداv ل4ن قائله جعله من باله ف%ق%ص.د. له

ق%ص\داv ول ي.ح\ت.س3ه ح.س\ياv على ما خطر بباله وجرى على لسانه، بل
ر.و_ى فيه خاطره واجتهد ف تويده ول يقت.ض1ب\ه اقتضاباv فهو فعيل من

القصد وهو ال4مe؛ ومنه قول النابغة:
وقائ1لة{: م.ن\ أ%م_ها واه\ت.د.ى لا؟

زياد' بن' ع.م\ر�و أ%م_ها واه\ت.د.ى لا
أ%راد قصيدته الت يقول فيها:

يا دار. م.ي_ة% بالع.ل}ياء3 فالس_ن.د1
ابن ب'ز'رج: أ%قص.د. الشاعر' وأ%ر\مل% وأ%ه\ز.ج. وأ%ر\ج.ز. من القصيد

والرم.ل وال%ز.ج والر_ج.ز,. وق%ص_د. الشاعر' وأ%ق}ص.د.: أ%طال وواصل عمل
القصائد؛ قال:

قد و.ر.د.ت\ م1ثل% اليمان ال%ز\هاز،
ت.د\ف%ع' عن أ%ع\ناق1ها بال4ع\جاز،
أ%ع\ي.ت\ على م'ق}ص1د1نا والر_ج_از

ف%م'ف}ع1لD إ,نا يراد به ههن.ا م'ف%ع>ل لتكثي الفعل، يدل على أ%نه
ليس بنزلة م'ح\س3ن وم'ج\م1ل ونوه ما ل يدل على تكثي ل4نه ل تكرير

عي فيه أ%نه قرنه بالر_ج_از وهو فع_ال، وفع_ال موضوع للكثرة. وقال
أ%بو السن ال4خفش: وما ل يكاد يوجد ف الشعر البيتان ال�وط%آن ليس
بينهما بيت والبيتان ال�وط%آن، وليست القصيدة إ,ل ثلثة أ%بيات فجعل

القصيدة ما كان على ثلثة أ%بيات؛ قال ابن جن: وف هذا القول من ال4خفش جواز،
وذلك لتسميته ما كان على ثلثة أ%بيات قصيدة، قال: والذي ف العادة أ%ن

يسمى ما كان على ثلثة أ%بيات أ%و عشرة أ%و خسة عشر قطعة، فأ%ما ما زاد
على ذلك فإ,نا تسميه العرب قصيدة. وقال ال4خفش: القصيد من الشعر هو

الطويل والبسيط التام� والكامل التام� والديد التام� والوافر التام� والرجز
التام� والفيف التام�، وهو كل ما تغن به الركبان، قال: ول نسمعهم
يتغنون بالفيف؛ ومعن قوله الديد التامe والوافر التام� يريد أ%ت ما جاء

منها ف الستعمال، أ%عن الضربي ال4و�لي منها، فأ%ما أ%ن ييئا على
أ%صل وضعهما ف دائرتيهما فذلك مرفوض م'ط�ر.ح¬. قال ابن جن: أ%صل «ق ص

د» ومواقعها ف كلم العرب العتزام والتوجه والنهود' والنهوض' نو



الشيء، على اعتدال كان ذلك أ%و ج.و\ر، هذا أ%صله ف القيقة وإن كان قد يص ف
بعض الواضع بقصد الستقامة دون اليل، أ%ل ترى أ%نك ت.ق}ص1د ال%و\ر.
.vخرى؟ فالعتزام والتوجه شامل لما جيعا�تارة كما تقصد العدل أ

والق%ص\د': الكسر ف أ%ي� وجه كان، تقول: قص.د\ت' الع'ود ق%ص\داv كس.ر\ت'ه،
وقيل: هو الكسر بالنصف ق%ص.د\ت'ه' أ%ق}ص1د'ه وق%ص.د\ت'ه فان\ق%ص.د.

وت.ق%ص_د.؛ أ%نشد ثعلب:
إ,ذا ب.ر.ك%ت\ خ.و_ت\ على ث%ف1نات1ها

على ق%ص.ب�، م1ثل, الي.راع, ال�ق%ص_د1
شبه صوت الناقة بالزامي؛ والق1ص\د.ة�: الك1س\رة منه، والمع ق1ص.د.

يقال: القنا ق1ص.د¬، ور'م\ح¬ ق%ص1د¬ وق%ص1يد¬ مكسور. وت.ق%ص_د.ت1 الرماح':
تكسرت. ور'م\ح¬ أ%قصاد¬ وقد ان\ق%ص.د. الرمح': انكسر بنصفي حت يبي،

vوكل قطعة ق1ص\دة، ورمح ق%ص1د¬ ب.ي>ن' الق%ص.د، وإ,ذا اشتقوا له ف1ع\ل
قالوا ان\ق%ص.د.، وقلما يقولون ق%ص1د. إ,ل أ%ن� كل نعت على ف%ع1ل� ل

يتنع صدوره من ان\ف%ع.ل%؛ وأ%نشد أ%بو عبيد لقيس بن الطيم:
ت.ر.ى ق1ص.د. ال�ر_ان1 ت'ل}ق%ى كأ%نا

ت.ذ%رeع' خ'ر\صان{ بأ%يدي الش_واط1ب,
وقال آخر:

أ%ق}ر'و إ,ليهم أ%ناب,يب. الق%نا ق1ص.دا
�يريد أ%مشي إ,ليهم على ك1س.ر, الر>ماح,. وف الديث: كانت ال�داع.س.ة

.vأ%ي قطعا vبالرماح حت ت.ق%ص_د.ت\ أ%ي ت.كس_ر.ت وصارت ق1ص.دا
والق1ص\د.ة�، بالكسر: الق1ط}عة من الشيء إ,ذا انكسر؛ ورم\ح¬ أ%ق}صاد¬. قال

ال4خفش: هذا أ%حد ما جاء على بناء المع. وق%ص.د. له ق1ص\د.ةv من ع.ظ}م وهي
الثلث أ%و الرب'ع من الف%خ1ذ1 أ%و الذراع, أ%و الساق, أ%و الك%ت1ف1.

وق%ص.د. ال�خ_ة% ق%ص\داv وق%ص_د.ها: ك%س.ر.ها وف%ص_ل%ها وقد انق%ص.د.ت\
وت.ق%ص_د.ت\.

والق%ص1يد': ال�خe الغليظ� السم1ي'، واحدته ق%ص1يد.ةD. وع.ظ}م¬
ق%ص1يد¬: م'مخÒ؛ أ%نشد ثعلب:

وهم\ ت.ر.ك�وكم\ ل ي'ط%ع_م' ع.ظ}م'ك�م\
ه'زالv، وكان الع.ظ}م' قب\ل� ق%ص1يد.ا

:�أ%ي م'م1خìا، وإ,ن شئت قلت: أ%راد ذا ق%ص1يد{ أ%ي م'خ¼. والق%ص1يد.ة



ال�خ_ة� إ,ذا خرجت من العظم، وإ,ذا انفصلت من موضعها أ%و خرجت قيل:
انق%ص.د.ت\. أ%بو عبيدة: م'خÒ ق%ص1يد¬ وق%ص'ود¬ وهو دون السمي وفوق
الهزول. الليث: الق%ص1يد' اليابس من اللحم؛ وأ%نشد قول أ%ب زبيد:

وإ,ذا الق%و\م' كان زاد'ه'م' اللحـ
ـم. ق%ص1يداv منه وغ%ي. ق%ص1يد1

وقيل: الق%ص1يد' السمي ههنا. وسنام البعي إ,ذا س.م1ن.: ق%ص1يد¬؛ قال
الثقب:

س.ي'ب\ل1غ'ن أ%ج\لد'ها وق%ص1يد'ه.ا
ابن شيل: الق%ص'ود' من ال3بل الام1س' ال�خ>، واسم ال�خ> الام1س
ق%ص1يد¬. وناقة ق%ص1يد¬ وقص1يد.ةD: سينة متلئة جسيمة با ن,ق}ي¬ أ%ي

م'خÒ؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،vوخ.ف�ت\ ب.قايا الن>ق}ي, إ,ل ق%ص1يب.ة

ق%ص1يد. السeلمى أ%و ل%م'وساv س.نام'ها
والق%صيد' أ%يضاv والق%ص\د': اللحم' اليابس؛ قال ال4خطل:

وسي'وا إ,ل ال4رض, الت ق%د\ ع.ل1م\ت'م'،
ي.ك�ن\ زاد'ك�م\ فيها ق%ص1يد' ال3باع1ر,

والق%ص.د.ة�: الع'ن'ق'، والمع أ%ق}صاد¬؛ عن كراع: وهذا نادر؛ قال ابن
سيده: أ%عن أ%ن يكون أ%فعالD جع ف%ع.ل%ة{ إ,ل على طرح الزائد والعروف

الق%ص.ر.ة� والق1ص.د' والق%ص.د' والق%ص\د'؛ ال4خية عن أ%ب حنيفة: كل
ذلك م.ش\ر.ة� الع1ضاه1 وهي ب.راعيم'ها وما لن% قب\ل% أ%ن ي.ع\س'و.، وقد

أ%قص.دت1 الع1ضاه' وقص_د.ت\. قال أ%بو حنيفة: الق%ص\د' ينبت ف الريف
إ,ذا ب.ر.د. الليل من غي م.ط%ر�. والق%ص1يد': ال%ش\ر.ة�؛ عن أ%ب حنيفة؛

وأ%نشد:
ول ت.ش\عفاها بال1بال, وت.ح\م1يا
عليها ظ%ل1يلت{ ي.ر,فe ق%ص1يد'ها

الليث: الق%ص.د' م.ش\ر.ة� الع1ضاه1 أ%يام. ال%ريف1 ترج بعد القيظ
الورق ف العضاه أ%غ}صان ر.ط}بة غ%ض_ةD ر,خاص¬، فسمى كل واحدة منها ق%ص.دة.

وقال ابن ال4عراب: الق%ص.د.ة� من كل شجرة ذات شوك أ%ن يظهر نباتا
أ%و_ل% ما ينبت.

ال4صمعي: وال3ق}صاد' الق%ت\ل على كل حال؛ وقال الليث: هو القتل على



الكان، يقال: ع.ض_ت\ه حي_ةD فأ%ق}ص.د.ت\ه. وال3ق}صاد': أ%ن ت.ض\ر,ب.
الشيء4 أ%و ت.ر\م1ي.ه فيموت. مكانه. وأ%قص.د السهم' أ%ي أ%صاب ف%ق%ت.ل%

مكان.ه. وأ%ق}ص.د.ت\ه حية: قتلته؛ قال ال4خطل:
فإ,ن كن\ت1 قد أ%ق}ص.د\ت1ن إ,ذ} ر.م.يت1ن,ي

ب,س.ه\م.ي\ك1، فالر_امي ي.ص1يد' ول ي.دري
أ%ي ول ي}ت�1ل�. وف حديث علي�: وأ%ق}ص.د.ت بأ%س\ه'م1ها؛ أ%ق}ص.د\ت'

الرجل% إ,ذا ط%ع.ن\ت.ه أ%و ر.م.يت.ه بسهم فلم ت'خ\طئ} م.قاتل%ه فهو
م'ق}ص.د؛ وف شعر حيد ابن ثور:
أ%ص\ب.ح. ق%ل}ب م1ن\ س'ل%ي\م.ى م'ق}ص.دا،

إ,ن} خ.ط%أv منها وإ,ن} ت.ع.مeدا
وال�ق}ص.د': الذي ي.م\ر.ض' ث يوت سريعاv. وت.ق%ص_د. الكلب' وغيه

أ%ي مات؛ قال لبيد:
ف%ت.ق%ص_د.ت\ منها ك%ساب, وض'ر>ج.ت\

ب,د.م�، وغ�ود1ر. ف ال%ك%ر> س'حام'ها
وق%ص.د.ه ق%ص\داv: ق%س.ر.ه. والقصيد': العصا؛ قال حيد:

vر\س'فا�ف%ظ%ل� ن,ساء ال%ي> ي.ح\ش'ون% ك
ر'ؤ'وس. ع1ظام� أ%و\ض.ح.ت\ها القصائد'

سي بذلك ل4نه با ي'ق}ص.د' ال3نسان� وهي ت.هد1يه1 وت.و مeه، كقول
ال4عشى:

إ,ذا كان% هاد1ي الف%ت ف الب,ل
د1 ص.د\ر. القناة1، أ%طاع. ال4م1يا
.Dوالق%ص.د': الع.و\س.ج'، ي.مان,ية

@قعد: الق�ع'ود': نقيض' القيام,.
ق%ع.د. ي.ق}ع'د' ق�عوداv وم.ق}ع.داv أ%ي جلس، وأ%ق}ع.د\ت'ه وق%ع.د\ت'

به. وقال أ%بو زيد: ق%ع.د. ال3نسان� أ%ي قام وقعد جل%س، وهو من ال4ضداد.
وال%ق}ع.د.ة�: الساف1ل%ة�. وال%ق}ع.د' وال%ق}ع.د.ة�: مكان الق�عود1.

وحكى اللحيان: ار\ز'ن} قي م.ق}ع.د1ك. وم.ق}ع.د.ت1ك.. قال سيبويه: وقالوا:
هو من م.ق}ع.د. القابلة1 أ%ي ف القرب,، وذلك إ,ذا دنا ف%ل%ز,ق. من بي

يديك، يريد بتلك ال%ن.زلة ولكنه حذف وأ%وصل كما قالوا: دخلت البيت أ%ي
ف البيت، ومن العرب من يرفعه يعله هو ال4ول على قولم أ%نت من م.رأvى



وم.س\م.ع¬.
والق1ع\د.ة1، بالكسر: الضرب من الق�عود كال1ل}س.ة، وبالفتح: الر�ة

الواحدة؛ قال اللحيان: ولا نظائر وسيأ}ت ذكرها؛ اليزيدي: ق%ع.د ق%ع\د.ة
واحدة وهو حسن الق1ع\دة. وف الديث: أ%نه نى أ%ن ي'ق}ع.د. على القب؛
قال ابن ال4ثي: قيل أ%راد الق�عود. لقضاء الاجة من الدث، وقيل: أ%راد
ال3ح\داد. وال�ز\ن وهو أ%ن يلزمه ول يرجع عنه؛ وقيل: أ%راد به احترام

اليت1 وتوي,ل% ال4مر, ف الق�عود عليه تاوناv باليت1 وال%و\ت1؛
وروي أ%نه رأ%ى رجلv متكئاv على قب فقال: ل تؤ\ذ1 صاحب. القب.

وال%قاع1د': موض1ع' ق�ع'ود1 الناس ف ال4سواق وغيها. ابن ب'ز'رج:
أ%ق}ع.د. بذلك الكان كما يقال أ%قام؛ وأ%نشد:

أ%ق}ع.د. حت ل ي.ج,د\ م'ق}ع.ن\د.د.ا؛
ول غ%داv، ول الذي ي.لي غ%دا

ابن السكيت: يقال ما ت.ق%ع_دن عن ذلك ال4مر إ,ل ش'غ'لD أ%ي ما
حبسن. وق1ع\د.ة الرجل: مقدار ما أ%خذ من ال4رض ق�ع'ود'ه. وع'م\ق' ب,ئر,نا

ق1عد.ةD وق%ع\د.ة أ%ي قدر ذلك. ومررت باء� ق1ع\د.ة% رجل؛ حكاه سيبويه قال:
والر الوجه. وحكى اللحيان: ما حفرت ف ال4رض إ,ل ق1ع\د.ةv وق%ع\د.ة.

وأ%ق}ع.د. البئر.: حفرها قدر ق1ع\دة، وأ%قعدها إ,ذا تركها على وجه
ال4رض ول ينته با الاء.

وال�ق}ع.د.ة� من البار: الت احت'ف1ر.ت\ فلم ي.ن\ب'ط ماؤها فتركت وهي
ال�س\ه.ب.ة� عندهم. وقال ال4صمعي: بئر¬ ق1ع\د.ة أ%ي طولا طول إ,نسان

قاعد.
وذو الق%ع\دة: اسم الشهر الذي يلي شوÝالv وهو اسم شهر كانت العرب

ت.ق}عد فيه وتج ف ذي ال1ج_ة، وقيل: سي بذلك لق�ع'ودهم ف رحالم عن الغزو
والية وطلب الكل3، والمع ذوات الق%ع\د.ة1؛ وقال ال4زهري ف ترجة
شعب: قال يونس: ذوات' الق%ع.دات1، ث قال: والقياس أ%ن تقول ذوات'

الق%ع\د.ة. والعرب تدعو على الرجل فتقول: ح.ل%ب\ت. قاعداv وش.ر,ب\ت. قائماv؛
تقول: ل ملكت غي الشاء الت ت'ح\ل%ب' من قعود ول ملكت إ,بلD ت.ح\ل�ب'ها
قائماv، معناه: ذهبت إ,بلك فصرت. تلب الغنم ل4ن حالب الغنم ل يكون

إ,ل قاعداv، والشاء مال الض_ع\ف%ى وال4ذل�ء3، وال3بل� مال ال4شراف1
وال4قوياء ويقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم ق�ع_اد¬ وقاعدون. والق%ع.د':



الذين ل ديوان لم، وقيل: الق%ع.د الذين ل ي.م\ض'ون إ,ل القتال، وهو
اسم للجمع، وبه سي ق%ع.د' ال%ر'ور,ي_ة1. ورجل ق%ع.د1يÒ منسوب إ,ل

الق%ع.د كعرب وعرب، وعجمي� وعج.م. ابن ال4عراب: الق%ع.د' الشeراة� الذين
ي'ح.كYمون ول ي'حار,بون، وهو جع قاعد كما قالوا حارس وح.ر.س¬.

والق%ع.د1يe من الوارج: الذي ي.رى رأ}ي. الق%ع.د الذين يرون التحكيم حقاv غي
أ%نم قعدوا عن الروج على الناس؛ وقال بعض م'ج_ان ال�ح\د.ث1ي فيمن

يأ}ب أ%ن يشرب المر وهو يستحسن شربا لغيه فشبهه بالذي يريد التحكيم
وقد قعد عنه فقال:

فكأ%ن>ي، وما أ�ح.س>ن' منها،
ق%ع.د1يÒ ي'ز.ي>ن' الت_ح\كيما

وت.ق%ع_د. فلن عن ال4مر إ,ذا ل يطلبه. وتقاع.د. به فلن إ,ذا ل
ي'خ\ر,ج\ إ,ليه من ح.قYه. وت.ق%ع_د\ت'ه أ%ي ر.ب_ث}ت'ه عن حاجته

وع'ق}ت'ه.ورجل ق�ع.د.ةD ض'ج.ع.ة أ%ي كثي القعود والضطجاع. وقالوا: ضربه
ض.ر\ب.ة% ابن.ة1 اق}عد1ي وق�ومي أ%ي ض.ر\ب. أ%م.ة{، وذلك لقعودها وقيامها ف
خدمة مواليها ل4نا ت'ؤ\م.ر' بذلك، وهو نص كلم بان ال4عراب. وأ�ق}ع1د.

الرجل�: ل ي.ق}د1ر\ على النهوض، وبه ق�عاد أ%ي داء ي'ق}ع1د'ه. ورجل
م'ق}ع.د¬ إ,ذا أ%زمنه داء ف جسده حت ل حراك. به. وف حديث ال�د'ود: أ�ت%

بامرأ%ة قد زنت فقال: من؟ قالت: من ال�ق}ع.د الذي ف حائ1ط1 س.ع\د؛
ال�ق}ع.د الذي ل ي.ق}د1ر على القيام لز.مانة به كأ%نه قد أ�لز,م.

الق�ع'ود.، وقيل: هو من الق�عاد الذي هو الداء الذي أ}خذ ال3بل ف أ%وراكها
فيميلها إ,ل ال4رض.

وال�ق}ع.دات': الض_فاد1ع؛ قال الشماخ:
،vتو.ج_س\ن. واس\ت.ي\ق%ن_ أ%ن} لي\س. حاض1را

على الاء3، إ,ل ال�ق}ع.دات1 الق%واف1ز'
وال�ق}ع.دات': ف1راخ' الق%طا قبل أ%ن ت.ن\ه.ض. للطيان؛ قال ذو الرمة:

إ,ل م'ق}ع.دات{ ت.ط}ر.ح' الر>يح. بالضeح.ى
ع.ل%ي\ه,ن_ ر.ف}ضاv م1ن ح.صاد1 الق�لق1ل,

وال�ق}ع.د': ف%ر\خ' النس\ر,، وقيل: ف%ر\خ' كلY طائر ل يستقل9
م'ق}ع.د¬. وال�ق%ع\د.د': فرخ النسر؛ عن كراع؛ وأ%ما قول عاصم بن ثابت

ال4نصاري:أ%بو سليمان% و.ر,يش' ال�ق}ع.د1،



وم'ج\ن.أD من م.س\ك1 ث%و\ر� أ%ج\ر.د1،
وضال%ةD م1ثل� ال%ح1يم, ال�و\ق%د1

فإ,ن أ%با العباس قال: قال ابن ال4عراب: القعد فرخ النسر وريشه
أ%جو.د الريش، وقيل: القعد النسر الذي ق�ش1ب. له حت ص1يد. ف%أ�خ1ذ ر,يش'ه،

وقيل: القعد اسم رجل كان ي.ر,يش' الس>هام، أ%ي أ%نا أ%بو سليمان ومعي
سهام راشها القعد فما عذري أ%ن ل أ�قاتل؟ والضال%ة�: من شجر الس>د\ر،

يعمل منها السهام، شبه السهام بالمر لتوقدها.
وق%ع.د.ت1 الر_خ.م.ة�: ج.ث%م.ت\، وما ق%ع_د.ك واق}تعدك أ%ي ح.ب.س.ك.

والق%ع.د': النخل، وقيل النخل الص>غار، وهو جع قاعد كما قالوا خادم
وخ.د.م¬. وق%ع.د.ت الف%س3يل%ة، وهي قاعد: صار لا جذع ت.ق}ع'د عليه. وف

أ%رض فلن من القاعد كذا وكذا أ%صلv ذهبوا إ,ل ال1نس. والقاع1د' من
النخل: الذي تناله اليد. ورجل ق1ع\د1يÒ وق�ع\د1يÒ: عاجز كأ%نه ي'ؤث1ر'

الق�عود.
والق�ع\د.ة: السرج' والرحل ت.ق}ع'د عليهما. والق%ع\د.ة، مفتوحة:

م.ر\ك%ب' ال3نسان والطYن\ف1س.ة� الت يلس عليها ق%ع\د.ة، مفتوحة، وما
أ%شبهها. وقال ابن دريد: الق�ع\دات' الرحال� والسeر'وج'. والق�ع.ي\دات':
السeروج' والرحال. والق�عدة: المار، وج\عه ق�ع\دات؛ قال عروة� بن

معديكرب:س.ي\باv على الق�ع'دات1 ت.خ\ف1ق' ف%و\ق%ه'م
رايات' أ%ب\ي.ض. كالف%ن,يق, ه1جان1

الليث: الق�ع\د.ة� من الدواب> الذي ي.ق}ت.ع1د'ه الرجل للركوب خاصة.
والق�ع\د.ة� والق�ع\د.ة� والق%ع'ود.ة� والق%ع'ود' من ال3بل: ما اتذه

Dع'د¬ وق1ع\دان�الراعي للركوب وح.م\ل, الزاد1 والتاع,، وجعه أ%ق}ع1د.ةD وق
وق%ع.ائ1د'. واق}ت.ع.د.ها: اتذها ق%ع'وداv. قال أ%بو عبيدة: وقيل

الق%ع'ود من ال3بل هو الذي ي.ق}ت.ع1د'ه الراعي ف كل حاجة؛ قال: وهو بالفارسية
ر.خ\ت\ وبتصغيه جاء الثل: ات_خ.ذ�وه ق�ع.ي>د. الاجات إ,ذا

ام\ت.ه.نوا الرجل% ف حوائجهم؛ قال الكميت يصف ناقته:
م.ع\ك�وس.ةD كق%ع'ود1 الش_و\ل, أ%ن.ط%ف%ها
ع.ك}س' الر>عاء3 بإ,يضاع� وت.ك}رار,.

ويقال: نعم الق�ع\د.ة� هذا أ%ي نعم ال�ق}ت.ع.د'.
وذكر الكسائي أ%نه سع من يقول: ق%ع'ود.ةD للقلوص,، وللذكر ق%ع'ود¬. قال



ال4زهري: وهذا عند الكسائي من نوادر الكلم الذي سعته من بعضهم وكلم
أ%كثر العرب على غيه. وقال ابن ال4عراب: هي قلوص للبك}رة ال�نثى

وللبك}ر ق%ع'ود مثل الق%ل�وص, إ,ل أ%ن ي'ث}ن,يا ث هو ج.م.ل؛ قال ال4زهري:
وعلى هذا التفسي قول من شاهدت من الرعب ل يكون القعود إ,ل البك}ر

الذكر، وجعه ق1ع\دانD ث الق%ع.اد1ين' جع المع، ول أ%سع ق%ع'ود.ة بالاء
لغي الليث. والق%ع'ود من ال3بل: هو البكر حي ي'ر\ك%ب أ%ي ي'م.ك9ن

vظهره من الركوب، وأ%دن ذلك أ%ن يأ}ت عليه سنتان، ول تكون البكرة قعودا
وإ,نا تكون ق%ل�وصاv. وقال النضر: الق�ع\د.ة� أ%ن ي.ق}ت.ع1د. الراعي
.vواحدا vع\دة والق%ع'ود شيئا�ق%عوداv من إ,بله فيكبه فجعل الق

والق}ت1عاد': الركوب. يقول الرجل للراعي: نستأ}جرك بكذا وعلينا ق�ع\د.ت'ك أ%ي علينا
م.ر\ك%ب'ك.، تركب من ال3بل ما شئت ومت شئت؛ وأ%نشد للكميت:

ل ي.ق}ت.ع1د\ها ال�ع\ج,لون
وف حديث عبد ال: من الناس من ي'ذ1ل©ه الشيطان� كما ي'ذل© الرجل

ق%ع'ود.ه' من الدواب�؛ قال ابن ال4ثي: الق%ع'ود' من الدواب> ما
ي.ق}ت.ع1د'ه الرجل للركوب والمل ول يكون إ,ل ذكراv، وقيل: الق%ع'ود' ذكر،

وال�نثى قعودة؛ والقعود من ال3بل: ما أ%مكن أ%ن ي'ركب، وأ%دناه أ%ن تكون له
سنتان ث هو ق%عود إ,ل أن ي'ث}ن,ي. فيدخل ف السنة السادسة ث هو جل.

وف حديث أ%ب رجاء: ل يكون الرجل م'ت_ق1ياv حت يكون أ%ذ%ل� من
ق%ع'ود{، كل© من أ%تى عليه أ%ر\غاه أ%ي ق%ه.ره وأ%ذ%ل�ه ل4ن البعي إ,نا

ي.ر\غ�و عن ذ�لð واستكانة. والق%ع'ود أ%يضاv: الفصيل. وقال ابن شيل:
الق%ع'ود' من الذكور والق%لوص من ال3ناث. قال البشت: قال يعقوب بن السكيت:

يقال لبن ال%خاض حي يبلغ أ%ن يكون ثنياv قعود وبكر، وهو من الذكور
كالقلوص من ال3ناث؛ قال البشت: ليس هذا من الق%ع'ود الت يقتعدها الراعي

فيكبها ويمل عليها زاده وأ%داته، إ,نا هو صفة للبكر إ,ذا بلغ
ال4ث}ن.اء4؛ قال أ%بو منصور: أ%خطأ% البشت ف حكايته عن يعقوب ث أ%خطأ% فيما

فسره من ك1يسه أ%نه غي القعود الت يقتعدها الراعي من وجهي آخرين، فأ%ما
يعقوب فإ,نه قال: يقال لبن الخاض حت يبلغ أ%ن يكون قنياv قعود وب.كر
وهو الذكور كالق%لوص، فجعل البشت حت حي وحت بعن إ,ل، وأ%حد

،vالطأ%ين من البشت أ%نه أ%ن_ث القعود ول يكون القعود عند العرب إ,ل ذكرا
والثان أ%نه ل قعود ف ال3بل تعرفه العرب غي ما فسره ابن السكيت، قال:



ورأ%يت العرب تعل القعود البكر من ال3بل حي ي'ركب أ%ي يكن ظهره من
الركوب، قال: وأ%دن ذلك أ%ن يأ}ت عليه سنتان إ,ل أ%ن يثن فإ,ذا أ%ثن
سي جلv، والبكر والب.ك}ر.ة بنزلة الغلم والارية اللذين ل يدركا،
ول تكون البكرة قعوداv. ابن ال4عراب: الب.كر ق%عود مثل الق%لوص ف

النوق إ,ل أ%ن ي'ث}ن,ي..
وقاع.د. الرجل%: قعد منه. وق%ع1يد' الرجل,: م'قاع1د'ه. وف حديث ال4مر

بالعروف: ل ي.م\ن.ع'ه ذلك أ%ن يكون أ%ك1يل%ه وش.ر,يب.ه وق%ع1يد.ه؛
Yبعى مفاعل؛ وق%ع1يدا كل Dعود1ك.، ف%ع1يل�الق%ع1يد' الذي يصاحبك ف ق

أ%مر�: حافظاه عن اليمي وعن الشمال. وف التنزيل: عن اليمي وعن الشمال
ق%ع1يد¬؛ قال سيبويه: أ%فرد كما تقول للجماعة هم فريق، وقيل: القعيد للواحد

والثني والمع والذكر والؤ.نث بلفظ واحد وها قعيدان، وف%ع1يلD وفعول
ما يستوي فيه الواحد والثنان والمع، كقوله: أ%نا رسول ربك، وكقوله:

واللئ1كة� بعد ذلك ظ%ه,ي¬؛ وقال النحويون: معناه عن اليمي قعيد وعن
الشمال قعيد فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه؛ ومنه قول الشاعر:

ن}ن' با ع1ن\د.نا، وأ%نت. با
ع1ن\د.ك راض�، والر_أ}ي' م'خ\ت.ل1ف'

ول يقل راض1يان ول راض'ون، أ%راد: نن با عندنا راضون وأ%نت با عندك
راض�؛ ومثله قول الفرزدق:
إ,ن ض.م1ن\ت' لن\ أ%تان ما ج.ن.ى

وأتى، وكان وكنت' غي. غ%د'ور,
ول يقل غد'و.رين,. وق%ع1يد.ة� الرجل وق%ع1يد.ة� بي,ته: امرأ%ت'ه؛ قال

:eع\ف1ي�ال4شع.ر' ال
،Dب.ي\ت1نا م.ج\ف1و_ة �لكن ق%ع1يد.ة

باد{ جن.اج,ن' ص.د\ر,ها ولا غ1ن.ى
والمع ق%عائد'. وق%ع1يد.ة� الرجل,: امرأ%ته. وكذلك ق1عاد'ه؛ قال عبد

ال بن أ%وف الزاعي ف امرأ%ته:
م'ن.ج_د.ةD مثل� ك%ل}ب, ال1راش،
إ,ذا ه.ج.ع. الناس' ل ت.ه\ج.ع,

ف%ل%ي\س.ت\ ق1عاد' الف%ت.ى وحد\ه.ا،
وب,ئ}س.ت\ م'و.فYي.ة� ال4ر\ب.ع,



قال ابن بري: م'ن.ج_د.ةD م'ح.ك�م.ةD م'ج.ر_ب.ةD وهو ما ي'ذ%مe به
النساء� وت'م\د.ح' به الرجال. وت.ق%ع_د.ت\ه: قامت بأ%مره؛ حكاه ثعلب وابن

ال4عراب. وال4س.ل�: الر>ماح'.
ويقال: ق%ع_د\ت' الرجل% وأ%ق}عد\ت'ه أ%ي خ.د.م\ت'ه وأ%نا م'ق}ع1د¬ له

وم'ق%ع>د¬؛ وأ%نشد:
ت.خ1ذ%ها سر>ي_ةv ت'ق%ع>د'ه

وقال الخر:
وليس. ل م'ق}ع1د¬ ف البيت1 ي'ق}ع1د'ن،

ول س.وام¬، ول م1ن\ ف1ض_ة{ ك1يس'
والق%ع1يد': ما أ%تاك من ورائك من ظ%ب\ي� أ%و طائر ي'ت.ط�ي' منه بلف

الن_ط1يح؛ ومنه قول عبيد بن ال4برص:
ولقد ج.ر.ى ل�م,، فلم ي.ت.ع.ي_ف�وا،
ت.ي\س¬ ق%ع1يد¬ كالو.ش1يج.ة1 أ%ع\ض.ب'

الو.ش1يج.ة�: ع1ر\ق' الشجرة1، شب_ه الت_ي\س. من ض'م\ر,ه به، ذكره أ%بو
عبيدة ف باب الس_ان,ح, والبار,ح, وهو خلف الن_ط1يح. والق%ع1يد':

الراد' الذي ل ي.س\ت.و, جناحاه بعد. وث%د\ي¬ م'ق}ع.د¬: نات1ئD على النحر
إذا كان ناه1داv ل ي.ن\ث%ن, ب.ع\د'؛ قال النابغة:

والب.طن' ذو ع'ك%ن� لطيف¬ ط%يeه'،
وال3ت\ب' ت.ن\ف�ج'ه ب,ث%د\ي� م'ق}ع.د1

وق%ع.د. بنو فلن{ لبن فلن ي.ق}ع'دون: أ%طاقوهم وجاو وهم بأ%ع\داد1هم.
وق%ع.د. ب,ق1ر\ن,ه1: أ%طاق%ه. وق%ع.د. للحرب: ه.ي_أ% لا أ%قران.ها؛

قال:
،vر.باع1ي.ة vح.ر\با vل�ص\ب,ح.ن\ ظالا

فاقع'د\ لا، ود.ع.ن\ عن\ك. ال4ظان,ينا
وقوله:

س.ت.ق}ع'د' عبد. ال3 ع.ن_ا ب,ن.ه\ش.ل
أ%ي س.ت'طيقها وت.ج,يئ�ها بأ%ق}رانا ف%ت.ك}فينا نن الرب. وق%ع.د.ت1

الرأ%ة� عن اليض والولد1 ت.ق}ع'د' ق�عوداv، وهي قاعد: انقطع عنها،
والمع ق%واع1د'. وف التنزيل: والق%واع1د' من النساء؛ وقال الزجاج ف تفسي
الية: هن اللوات قعدن عن ال4زواج. ابن السكيت: امرأ%ة قاع1د¬ إ,ذا قعدت



عن اليض، فإ,ذا أ%ردت الق�عود قلت: قاعدة. قال: ويقولون امرأ%ة واض1ع¬
إ,ذا ل يكن عليها خار، وأ%تانD جام1ع¬ إ,ذا حلت. قال أ%بو اليثم:

القواعد من صفات ال3ناث ل يقال رجال قواع1د'، وف حديث أ%ساء4
ال4ش\ه.ل1ي_ة: إ,نا م.عاش1ر. النساء3 مصورات¬ مقصورات¬ قواع1د' بيوت1كم

وحوام1ل� أ%ولد1كم؛ القواعد: جع قاع1د{ وهي الرأ%ة الكبية السنة، هكذا يقال
بغي هاء أ%ي أ%نا ذات قعود، فأ%ما قاعدة فهي فاعلة من ق%ع.د.ت\

قعوداv، ويمع على قواعد فهي فاعلة من ق%ع.د.ت\ قعوداv، ويمع على قواعد
أ%يضاv. وقعدت النخلة: حلت سنة ول تمل أ�خرى.

والقاع1د.ة1: أ%صل� ال�س>، والق%واع1د': ال3ساس'، وقواع1د البيت
إ,ساس'ه. وف التنزيل: وإ,ذ ي.رف%ع' ابراهيم' القواع1د. من البيت1 وإ,سعيل�؛

وفيه: فأ%تى ال� ب'نيان.هم من القواعد؛ قال الزجاج: الق%واع1د'
أ%ساطي' البناء الت ت.ع\م1د'ه. وق%واع1د' ال%و\د.ج: خشبات أ%ربع معترضة ف

أ%سفله ت'رك�ب' ع1يدان� ال%و\د.ج فيها. قال أ%بو عبيد: قواعد السحاب
أ�صولا العترضة ف آفاق السماء شبهت بقواعد البناء؛ قال ذلك ف تفسي حديث

النب، صلى ال عليه وسلم، حي سأ%ل عن سحابة م.ر_ت فقال: كيف
ت.ر.و\ن% قواع1د.ها وبواس1ق%ها؟ وقال ابن ال4ثي: أ%راد بالقواعد ما اعترض منها

gبقواعد البناء. ومن أ%مثال العرب: إذا قام. بك. الش_ر� vوس.ف%ل تشبيها
فاق}ع'د\، يفس_ر على وجهي: أ%حدها أ%ن الشر إ,ذا غلبك ف%ذ1ل� له ول

ت.ض\ط%ر,ب\ فيه، والثان أ%ن معناه إ,ذا انتصب لك الشرe ول تد منه
ب'دìا فانت1صب\ له وجاه1د\ه؛ وهذا ما ذكره الفراء.

والق�ع\د'د' والق�ع\د.د': البان� اللئيم' القاعد' عن الرب والكار,م,.
والق�ع\د'د': الامل. قال ال4زهري: رجل ق�ع\دد¬ وق%ع\د.د¬ إ,ذا كان

لئيماv من ال%س.ب,. ال�ق}ع.د' والق�ع\د'د': الذي يقعد به أ%نسابه؛
وأ%نشد:ق%ر.ن\ب.ى ت.س'وف' ق%ف%ا م'ق}ر,ف{

ل%ئ1يم�، مآث1ر'ه' ق�ع\د'د
ويقال: اق}ت.ع.د. فلناv عن السخاء3 لؤ\م' ج,ن\ث1ه؛ ومنه قول الشاعر:

فاز. قد\ح' الك%ل}ب\ي>، واقت.ع.د.ت\ م.غ\ـ
ـراء4 عن س.ع\ي,ه1 ع'ر'وق' ل%ئ1يم,

ورجل ق�ع\د'د¬: قريب من ال%د> ال4كب وكذلك قعد.د. والق�ع\د'د'
والق�ع\د.د': أ%ملك القرابة ف النسب.



والق�ع\د'د'؛ الق�ر\ب.ى. وال1ياث الق�ع\د'د': هو أ%قرب' الق%راب.ة1
إ,ل اليت. قال سيبويه: ق�ع\د'د¬ ملحق ب'ع\ش'م�، ولذلك ظهر فيه

الثلن.وفلن أ%ق}ع.د من فلن أ%ي أ%قرب منه إ,ل جده ال4كب، وعب عنه ابن
ال4عراب بثل هذا العن فقال: فلن أ%ق}ع.د' من فلن أ%ي أ%قل© آباء.
وال3ق}عاد': ق1ل�ة� الباء وال4جداد وهو مذموم، وال3ط}راف' ك%ث%رت'هم

وهو ممود، وقيل: كلها مدح. وقال اللحيان: رجل ذو ق�ع\دد إ,ذا كان
قريباv من القبيلة والعدد فيه قلة. يقال: هو أ%ق}ع.د'هم أ%ي أ%قربم إ,ل

الد ال4كب، وأ%ط}ر.ف�هم وأ%ف}س.ل�هم أ%ي أ%بعدهم من الد ال4كب.
ويقال: فلن ط%ر,يف¬ ب.ي>ن' الط�راف%ة إ,ذا كان كثي الباء إ,ل الد

ال4كب ليس بذي ق�ع\د'ود؛ ويقال: فلن قعيد النسب ذو ق�ع\دد إ,ذا كان قليل
الباء3 إ,ل الد ال4كب؛ وكان عبد الصمد بن علي بن عبد ال بن العباس

الاشي أ%قع.د. بن العباس نسباv ف زمانه، وليس هذا ذمìا عندهم، وكان
يقال له قعدد بن هاشم؛ قال الوهري: ويدح به من وجه ل4ن الولء للك�ب

ويذم به من وجه ل4نه من أ%ولد1 ال%ر\م.ى وي'نس.ب إ,ل الض_ع\ف1؛ قال
دريد بن الص>م_ة يرثي أ%خاه:

د.عان أ%خي واليل� بي\ن وبي\ن.ه،
فلما د.عان ل ي.ج,د\ن ب,ق�ع\د'د1

وقيل: القعدد ف هذا البيت البان� القاع1د' عن الرب, والكار,م,
أ%يضاv ي.ت.ق%ع_د فل ينهض؛ قال ال4عشي:

ط%ر,ف�ون% ول�د'ون% كل� م'بار.ك{،
أ%م1ر'ون% ل ي.ر,ث�ون% س.هم. الق�ع\د'د1

وأ%نشده ابن بري:
أ%م1ر'ون% ول�د'ون% كل� م'بار.ك{،

ط%ر,ف�ون% . . . . . .
وقال: أ%مرون أ%ي كثيون. والطرف: نقيض الق�عدد. ورأ%يت حاشية بط بعض

الفضلء أ%ن هذا البيت أ%نشده ال%ر\ز'بان© ف معجم الشعراء ل4ب
وج\ز.ة% السعدي ف آل الزبي. وأ%ما الق�عدد الذموم فهو اللئيم ف حسبه،

والق�ع\د'د من ال4ضداد. يقال للقريب النسب من الد ال4كب: قعدد، وللبعيد
النسب من الد ال4كب: قعدد؛ وقال ابن السكيت ف قول البعيث:

ل%قvى م'ق}ع.د1 ال4سباب, م'ن\ق%ط%ع¬ به



قال: معناه أ%نه قصي النسب من القعدد. وقوله منق%ط%ع¬ به م'ل}قvى أ%ي
ل س.ع\ي. له إ,ن أ%راد أ%ن يسعى ل يكن به على ذلك ق�و_ة� ب'ل}ق%ة{ أ%ي

شيء ي.ت.ب.ل�غ� به. ويقال: فلن م'ق}ع.د' ال%س.ب, إ,ذا ل يكن له شرف؛
:vوقد أ%ق}ع.د.ه آباو ه وت.ق%ع_د'وه؛ وقال الطرماح يهجو رجل

ولك1ن_ه ع.ب\د¬ ت.ق%ع_د. ر.أ}ي.ه
ل1ئام' الف�حول, وار\تاض' الناك1ح,

(* قوله «وارتاض» كذا بال4صل، ولعله مصحف عن ارتاص من الرخص ضد
الغلء أو ارتاض بعن افتضاح.) أ%ي أ%قعد حسبه عن الكارم لؤ\م آبائه

وأ�مهاته.
ابن ال4عراب: يقال ورث فلن بال3ق}عاد1، ول يقال و.ر,ثه بالقعود.

والق�عاد' وال3ق}عاد': داء# يأ}خ'ذ� ال3بل والنجائب ف أ%وراكها وهو شبه
م.ي\ل الع.ج'ز, إ,ل ال4رض، وقد أ�ق}ع1د. البعي فهو م'ق}ع.د¬.

والق%ع.د': أ%ن يكون ب,و.ظ1يف1 البعي ت.طام'ن¬ واس\ت1ر\خاء. وال3قعاد' ف رجل
الفرس: أ%ن ت'ق}ر.ش. 

(* وقوله «تفرش» ف الصحاح تقوس.) جد�اv فل
ت.ن\ت.ص1ب.. وال�ق}ع.د': ال4عوج، يقال منه: أ�قع1د. الرجل�، تقول: مت أ%صابك

هذا الق�عاد'؟ وجلD أ%ق}ع.د': ف وظ1يف%ي\ رجليه كالسترخاء.
والق%ع1يد.ة�: شيء ت.ن\س'ج'ه النساء يشبه الع.ي\ب.ة% ي'ج\ل%س' عليه، وقد

اق}ت.ع.د.ها؛ قال امرؤ القيس:
،vر.ف%ع\ن. حوايا واق}ت.ع.د\ن% ق%عائ1دا

وح.ف�ف}ن. م1ن\ ح.و\ك1 الع1راق, ال�ن.م_ق,
والق%ع1يد.ة� أ%يضاv: مثل الغ1رار.ة1 يكون فيها الق%د1يد' والكعك'،

:vوجعها ق%عائ1د'؛ قال أ%بو ذؤيب يصف صائدا
له م1ن\ ك%س\ب,ه,ن_ م'ع.ذ} ل%جات¬
ق%عائ1د'، قد م'ل1ئ}ن. م1ن. الو.ش1يق,

والضمي ف كسبهن يعود على سهام ذكرها قبل البيت. وم'ع.ذ}ل%جات¬:
ملوءات. والوش1يق': ما ج.ف_ من اللحم وهو الق%د1يد'؛ وقال ابن ال4عراب ف

قول الراجز:
ت'ع\ج,ل� إ,ض\جاع. ال%ش1ي القاع1د1

قال: القاع1د' ال�والق' المتلئ� ح.بìا كأ%نه من امتلئه قاعد.



وال%ش1ي': ال�وال1ق'. والق%ع1يد.ة� من الرمل: الت ليست ب'س\ت.ط1يلة،
وقيل: هي الب\ل اللط1ئ� بال4رض، وقيل: وهو ما ار\ت.ك%م منه. قال الليل:

إ,ذا كان بيت من الش>ع\ر فيه ز,حاف¬ قيل له م'ق}ع.د¬؛ وال�ق}ع.د' من
الشعر: ما ن.ق%ص.ت\ من ع.ر'وض1ه ق�و_ة، كقوله:

أ%ف%ب.ع\د. م.ق}ت.ل, مال1ك1 بن, ز'ه.ي�
ت.ر\ج'و النساء� ع.و.اق1ب. ال4ط}هار,؟

قال أ%بو عبيد: ال3قواء نقصان الروف من الفاصلة ف%ي.ن\ق�ص من ع.ر'وض,
البيت ق�و_ةD، وكان الليل يسمى هذا ال�ق}ع.د.. قال أ%بو منصور: هذا

صحيح عن الليل وهذا غي الزحاف وهو عيب ف الشعر والزحاف ليس بعيب.
الفراء: العرب تقول ق%ع.د. فلن ي.ش\ت'م'ن بعن ط%ف1ق. وج.ع.ل؛ وأ%نشد

لبعض بن عامر:
ل ي'ق}ن,ع' الار,ي.ة% ال1ضاب'،

ول الو,شاحان1، ول ال1ل}باب'
م1ن\ د'ون1 أ%ن} ت.ل}ت.قي. ال4ركاب'،

وي.ق}ع'د. ال4ي\ر' له ل�عاب'
وحكى ابن ال4عراب: ح.د_د. ش.ف}ر.ت.ه حت ق%عدت\ كأ%نا ح.رب.ةD أ%ي

صارت. وقال: ث%و\ب.ك. ل ت.ق}ع'د' ت.ط1ي' به الريح' أ%ي ل ت.ص1ي'
الريح' طائرةv به، ونصب ثوبك بفعل مضمر أ%ي احفظ ثوبك. وقال: ق%ع.د. ل

ي.س\أ}ل�ه أ%ح.د¬ حاجةv إ,ل قضاها ول يفسره؛ فإ,ن عن به صار فقد تقدم لا
هذه النظائر واستغن بتفسي تلك النظائر عن تفسي هذه، وإ,ن كان عن القعود

فل معن له ل4ن القعود ليست حال أ%ول به من حال، أ%ل ترى أ%نك تقول
قعد ل ير به أ%حد إ,ل يسبه، وقد ل يسأ%له سائل إ,ل حرمه؟ وغي ذلك

vحاج.ة �ما يب به من أ%حوال القاعد، وإ,نا هو كقولك: قام ل ي'سأ%ل
إ,ل قضاها.

وق%ع1يد.ك. ال4 ل أ%فعل� ذلك وق%3ع\د.ك؛ قال م'ت.م>م' بن'
ن'و.ي\ر.ة%:

،vق%ع41يد.ك1 أ%ن ل ت'س\م1عين م.لم.ة
ول ت.ن\ك%ئ1ي ق%ر\ح. الفؤ.اد1 ف%ي,يج.ع.ا

وقيل: ق41ع\د.ك. ال4 وق%عيد.ك. ال4 أ%ي كأ%نه قاعد¬ معك يفظ عليك
قولك، وليس بقوي�؛ قال أ%بو عبيد: قال الكسائي: يقال ق1ع\دك. ال أ%ي



ال� معك؛ قال وأ%نشد غيه عن ق�ر.ي\ب.ة% ال4عرابية:
ق%ع1يد.ك1 ع.م\ر. ال، يا ب,ن\ت. مال1ك{،
أ%ل ت.ع\ل%م1ينا ن,ع\م. م.أ}وى ال�ع.ص>ب,

قال: ول أ%سع بيتاv اجتمع فيه الع.م\ر' والق%ع1يد' إ,ل هذا. وقال
ثعلب: ق41ع\د.ك. ال4 وق%ع1يد.ك. ال4 أ%ي ن.ش.د\ت'ك. ال4. وقال: إ,ذا

قلت ق%ع1يد.ك�ما ال جاء4 معه الستفهام واليمي، فالستفهام كقوله:
ق%ع1يد. كما ال4 أ%ل يكن كذا وكذا؟ قال الفرزدق:

ق%ع1يد. كما ال4 الذي أ%ن\ت'ما له،
أ%ل ت.س\م.عا بالب.ي\ض.ت.ي\ن, ال�ناد1يا؟

والق%س.م': ق%ع1يد.ك. ال4 ل�ك}ر,م.ن_ك.. وقال أ%بو عبيد: ع.ل}يا
م'ض.ر تقول ق%ع1يد.ك لتفعلن كذا؛ قال الق1ع.يد' ال4ب؛ وقال أ%بو اليثم:

الق%ع1يد ال�قاع1د'؛ وأ%نشد بيت الفرزدق:
ق%عيد.ك�ما ال4 الذي أ%نتما له

يقول: أ%ينما قعدت فأ%نت مقاعد ل أ%ي هو معك. قال: ويقال ق%ع1يد.ك
ال ل ت.ف}عل كذا، وق%ع\د.ك. ال، بفتح القاف، وأ%ما ق1ع\د.ك. فل

أ%ع\ر,ف�ه. ويقال: قعد قعداv وقعوداv؛ وأ%نشد:
vف%ق%ع\د.ك1 أ%ن ل ت'س\م1ع1ين م.لم.ة

قال الوهري: هي يي للعرب وهي مصادر استعملت منصوبة بفعل مضمر،
والعن بصاحبك الذي هو صاحب كل نوى، كما يقال: نشدتك ال، قال ابن بري ف

ترجة وجع ف بيت متمم بن نويرة:
vق%ع1يد.ك1 أ%ن ل ت'س\م1ع1ين م.لم.ة

قال: ق%ع1يد.ك ال4 وق41عدك ال استعطاف وليس بقسم؛ كذا قال أ%بو
علي�؛ قال: والدليل على أ%نه ليس بقسم كونه ل ي'ج.ب\ بواب, الق%س.م.
وق%ع1يد.ك. ال4 بنزلة ع.م\ر.ك. ال4 ف كونه ينتصب انتصاب الصادر الواقعة

موقع الفعل، فعمرك ال4 واقع موقع ع.م_ر.ك ال� أ%ي سأ%ل}ت' ال4
ت.ع\م1ي.ك، وكذلك ق1ع\د.ك. ال4 ت.ق}ديره ق%ع_د\ت'ك ال4 أ%ي سأ%لت ال
حفظك من قوله: عن اليمي وعن الشمال ق%ع1يد أ%ي حفيظ.

وال�ق}ع.د': رجلD كان ي.ر,يش' السهام بالدينة؛ قال الشاعر:
أ%بو س'ل%ي\مان ور,يش' ال�ق}ع.د1

وقال أ%بو حنيفة: ال�ق}عدان� شجر ينبت نبات ال%ق1ر, ول مرارة له يرج



ف وسطه قضيب بطول قامة وف رأ}سه مثل ثرة الع.ر\ع.ر.ة ص'ل}بة حراء
يترامى به الصبيان ول يرعاه شيء.

ورجل م'ق}ع.د' ال4نف: وهو الذي ف م.ن\خ1ر,ه س.عة وق1ص.ر.
وال�ق}ع.د.ة�: الد_و\خ.ل�ة� من ال�وص,.

ورحÝى قاع1د.ةD: ي.ط}ح.ن' الطاح1ن' با بالر_ائ1د1 بي.د1ه.
وقال النضر: الق%ع.د' الع.ذ1ر.ة� والط�و\ف'.

@قفد: الق%ف}د': ص.ف}ع' الر_أ}س ببسط الكف من ق1ب.ل, الق%فا.
تقول: ق%ف%د.ه ق%ف}داv صفع قفاه ببطن الكف.

وال4ق}ف%د': السترخي العنق من الناس والنعام، وقيل: هو الغليظ العنق.
وف حديث معاوية: قال ابن الثن: قلت ل�مية ما ح.طأ%ن ح.ط}أ%ةv، فقال:

ق%ف%د.ن قف}د.ةv؛ الق%ف}د' ص.ف}ع' الرأ}س ببسط الكف من قبل القفا.
والقفد، بفتح الفاء: أ%ن ييل خ'فe البعي من اليد أ%و الرجل إ,ل الانب

ال3نسي؛ ق%ف1د.، فهو أ%ق}ف%د'، فإ,ن مال إ,ل الوح\ش1ي�، فهو أ%ص\د.ف'؛
قال الراعي:

م1ن\ م.ع\ش.ر� ك�ح1ل%ت\ بالل©ؤم, أ%ع\ي'ن'ه'م\،
ق�ف}د1 ال4ك�ف>، ل1ئام� غي, ص'ي_اب,

وقيل: الق%ف%د' أ%ن ي'خ\ل%ق. رأ}س الكف> والق%د.م, مائلv إ,ل الانب
الوحشي�. وقيل: الق%ف%د' ف ال3نسان أ%ن ي'رى م'ق%د_م' رجله من

مؤ.خ_ر,ها من خلفه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
Dق%ي\ف1د' ح.ف�اد¬ عليه ع.باءة�أ

ك%ساها م.ع.د_ي\ه1 م'قات.ل%ة الد_ه\ر,
وهو ف ال3بل ي'ي\س' الرج\ل%ي\ن, من خ1لق%ه{، وف اليل ارتفاع من
الع'جاي.ة1 وأ%ل}ي.ة الافر وانتصاب' الرeس\غ, وإ,قب\ال�ه على الافر، ول

يكون ذلك إ,ل ف الرجل. ق%ف1د. ق%ف%داv، وهو أ%ق}ف%د' وهو عيب؛ وقيل:
ال4قفد من الناس الذي يشي على صدور قدميه من قبل ال4صابع ول تبلغ عقباه

ال4رض، ومن الدواب> ال�ن\ت.ص1ب' الرس\غ, ف إ,قبال على الافر. يقال:
فرس أ%ق}ف%د' ب.ي>ن' الق%ف%د1 وهو عيب من عيوب اليل؛ قال: ول يكون

الق%ف%د' إ,ل ف الرجل. ابن شيل: الق%ف%د' ي'ب\س يكون ف ر'س\غ1ه كأ%نه
ي.ط%أ� على م'ق%د_م, س'ن\ب'ك1ه. وعبد أ%ق}ف%د' ك%زe الي.د.ي\ن, والرجلي

قصي ال4صابع. قال الليث: ال4قفد الذي ف عقبه استرخاء من الناس؛



والظ�ل1يم أ%قفد، وامرأ%ة ق%ف}داء�. وال4ق}ف%د' من الرجال: الضعيف الر>خ\و'
الفاصل,؛ وق%ف1د.ت\ أ%عضاو ه ق%ف%داv. والق%ف%دان.ة�: غ1لف'

ال�ك}ح'ل%ة� ي'ت_خ.ذ من م.شاو,ب. وربا اتeخ1ذ% من أ%دي. والق%ف%دان.ة
والق%ف%دان: خ.ريطة من أ%د.م تتخذ للعطر، بالتحريك، فارسي معرب؛ قال ابن دريد:

هي خريطة الع.ط�ار؛ قال يصف ش1ق}ش1ق%ة البعي:
ف ج.و\ن.ة{ ك%ق%ف%دان1 الع.ط�ار

عن بالونة ههنا المراء. والق%ف%د': جنس من الع1م_ة. واع\ت.م_
الق%ف%د. والق%ف}داء4 إ,ذا ل%و.ى ع1مام.ته على رأ}سه ول ي.س\د'ل}ها؛ وقال

ثعلب: هو أ%ن يعتم على ق%ف}د1 رأ}س1ه ول يفسر الق%ف}د. التهذيب: والع1م_ة
الق%ف}داء� معروفة وهي غي ال%ي\لء3. قال أ%بو عمرو: كان مصعب بن

الزبي يعتم القفداء، وكان ممد بن سعد بن أ%ب وقاص الذي قتله الجاج يعتم
اليلء.

@قفعد: الق%ف%ع\د.د: الق%ص1ي'، مثل به سيبويه وفسر السياف.
@قفند: التهذيب ف الرباعي الق%ف%ن_د': الشديد الرأ}س.

@قلد: ق%ل%د الاء4 ف ال%و\ض, واللب ف السقاء والسم\ن. ف الن>ح\ي
ي.ق}ل1ده' ق%ل}داv: جعه فيه؛ وكذلك ق%ل%د الشراب. ف ب.ط}ن,ه. والق%ل}د':
جع الاء ف الشيء. يقال: ق%ل%د\ت' أ%ق}ل1د' ق%ل}داv أ%ي جعت ماء إ,ل

ماء. أ%بو عمرو: هم ي.ت.قال%دون الاء ويت.ف%ارط�ون وي.ت.ر.ق�طون
وي.ت.هاج.رون ويتفار.ص'ون% وكذلك ي.تراف%ص'ون أ%ي يتناوبون. وف حديث عبد ال

بن عمرو: أ%نه قال ل1ق%ي>م1ه على الوهط: إ,ذا أ%ق%م\ت. ق41ل}د.ك. من
الاء فاسق, ال4ق}ر.ب. فال4قرب؛ أ%راد ب,ق1ل}د1ه يوم س.ق}ي,ه ماله أ%ي

إ,ذا سقيت أ%ر\ض.ك فأ%ع\ط1 من يليك. ابن ال4عراب: ق%ل%د\ت' اللب ف
السقاء وق%ر.ي\ت'ه: جعته فيه. أ%بو زيد: ق%ل%د\ت' الاء ف الوض وق%ل%د\ت

اللب ف السقاء أ%ق}ل1د'ه ق%ل}داv إ,ذا ق%د.ح\éت. بقد.ح1ك. من الاء ث
ص.ب.ب\ت.ه ف الوض أ%و ف السقاء. وق%ل%د. من الشراب ف جوفه إ,ذا شرب.

وأ%ق}ل%د. البحر' على خلق كثي: ضم� عليهم أ%ي غ%ر_قهم، كأ%نه أ�غ}ل1ق.
عليهم وجعلهم ف جوفه؛ قال أ�مية بن أ%ب الصلت:

،vوالب.ح\ر' زاخ1را �ت'س.ب>ح'ه الن>ينان
وما ض.م_ م1ن\ شي.ء�، وما ه'و. م'ق}ل1د'

ورجل م1ق}ل%د¬: م.ج\م.ع¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:



جان ج.راد{ ف وعاء م1ق}ل%د.ا
وال1ق}ل%د': ع.صاv ف رأ}سها اع\و,جاج¬ ي'ق}ل%د' با الكل� كما

ي'ق}ت.ل%د' الق%تe إ,ذا ج'ع1ل% حبالv أ%ي ي'ف}ت.ل�، والمع ال%قال1يد'.
وال1ق}ل%د': الن\ج.ل� يقطع به القتe؛ قال ال4عشى:

ل%د.ى ابن, يزيد{ أ%و ل%د.ى ابن م'ع.ر>ف{،
ي.ق�تe لا ط%و\راv، وط%و\راv ب1ق}ل%د1

وال1ق}ل%د': م1فتاح كال1ن\ج.ل,، وقيل: ال3ق}ليد' م'ع.ر_ب¬ وأ%صله
ك1ل1يذ. أ%بو اليثم: ال3ق}ل1يد' ال1ف}تاح' وهو ال1ق}ل1يد'. وف حديث
ق%ت\ل, ابن أ%ب ال�ق%ي\ق: فقمت إ,ل ال4قال1يد1 فأ%خذ}ت'ها؛ هي جع
إ,ق}ل1يد وهي الفات1يح'. ابن ال4عراب: يقال للشيخ إ,ذا أ%ف}ن.د.: قد

ق�لYد. ح.بل%ه فل ي'ل}ت.ف%ت1 إ,ل رأ}يه.
eلي> وكذلك ل%ي�والق%ل}د': دار.ت'ك ق�ل}باv على ق�ل}ب� من ال

:vل}ب, ي.ق}ل1د'ه ق%ل}دا�ال%ديدة1 الدقيقة على مثلها. وق%ل%د. الق�ل}ب. على الق
لواه وذلك ال%ر,يدة إ,ذا ر.ق�ق%ها ولواها على شيء. وكل ما ل�و,ي. على

شيء�، فقد ق�ل1د.. وس1وار¬ م.ق}لود¬، وهو ذو ق�ل}ب.ي, م.ل}و,ي_ي\ن,.
.Òود¬ وق%ل}د¬: م.ل}و,ي�والق%ل}د': ل%يe الشيء3 على الشيء؛ وسوار¬ م.ق}ل

والق%ل}د': الس>وار' ال%ف}ت'ول� من فضة. وال3ق}ل1يد': ب'ر.ة الناقة
ي'ل}و.ى طرفاها. والب.ة� الت ي'ش.دe فيها زمام الناقة لا إ,قليد، وهو

ط%ر.فها ي'ث}ن على طرفها الخر وي'ل}و.ى ل%ياv حت ي.س\ت.م\س3ك.
وال3ق}ل1يد': ال1فتاح'، يانية؛ وقال اللحيان: هو الفتاح ول يعزها

إ,ل اليمن؛ وقال تب_ع¬ حي حج البيت:
،vوأ%ق%م\نا به من الد_ه\ر س.ب\تا

وج.ع.ل}نا ل1باب,ه1 إ,ق}ل1يد.ا
س.ب\تاv: د.ه\راv ويروى ستاv أ%ي ست سني. وال1ق}لد' وال3ق}لد':

كال3ق}ل1يد1. وال1ق}لد': ال1زانة�. وال%قال1يد': ال%زائ1ن'؛ وق%ل�د.
فلنD فلناv ع.م.ل% ت.ق}ل1يداv. وقوله تعال: له مقاليد السموات

وال4رض؛ يوز أ%ن تكون ال%فاتيح. ومعناه له مفاتيح السموات وال4رض، ويوز أ%ن
تكون الزائن؛ قال الزجاج: معناه أ%ن كل شيء من السموات وال4رض, فال

خالقه وفاتح بابه؛ قال ال4صمعي: القال1يد' ل واحد. لا. وق%ل%د.
الب\ل% ي.ق}ل1د'ه ق%ل}داv: ف%تل%ه. وكل© ق�و_ة{ ان\ط%و.ت\ من الب\ل, على



قو�ة، فهو ق%ل}د¬، والمع أ%ق}لد¬ وق�ل�ود¬؛ قال ابن سيده: حكاه أ%بو
حنيفة. وح.ب\لD م.ق}ل�ود¬ وق%ل1يد¬. والق%ل1يد': الش_ريط�، ع.ب\د1ي_ة.

وال3ق}ل1يد': ش.ر,يطD ي'ش.دe به رأ}س ال�ل�ة. وال3ق}ل1يد': شيء
يطول مثل اليط من الصeف}ر ي'ق}ل%د' على الب'ر.ة وخ.ر\ق, الق�ر\ط 

(* قوله
«وخرق القرط» هو بالراء ف ال4صل وف القاموس وخوق بالواو، قال شارحه أي

حلقته وشنفه، وف بعض النسخ بالراء.) ، وبعضهم يقول له القلد ي'ق}ل%د'
أ%ي ي'ق%و�ى.

والق1لد.ة: ما ج'ع1ل ف الع'ن'ق يكون لل3نسان والفرس, والكلب,
والب.د.ن.ة1 الت ت'ه\د.ى ونو,ها؛ وق%ل�د\ت' الرأ%ة% ف%ت.ق%ل�د.ت\ هي. قال

ابن ال4عراب: قيل ل4عراب: ما تقول ف نساء بن فلن؟ قال: قلئ1د'
اليل أ%ي هن_ ك1رام¬ ول ي'ق%ل�د' من اليل بل سابق كري. وف الديث:

ق%لYد'وا اليل% ول ت'ق%لYد'وها ال4وتار. أ%ي ق%لYد'وها طلب. أ%عداء
الدين والدفاع. عن السلمي، ول ت'ق%لYد'وها طلب أ%وتار, الاهلية

وذ�ح'ولا الت كانت بينكم، وال4وتار: جع و,تر، بالكسر، وهو الدم وطلب
الثأ}ر، يريد اجعلوا ذلك لزماv لا ف أ%عناقها ل�زوم. القلئد ل1ل4ع\ناق,؛

وقيل: أ%راد بال4وتار جع و.ت.ر, الق%و\س أ%ي ل تعلوا ف أ%عناقها
ال4وتار فتخت.ن,ق. ل4ن اليل ربا رعت ال4شجار ف%ن.ش1ب.ت1 ال4وتار'

ببعض ش'ع.ب,ها ف%خ.ن.ق%ت\ها؛ وقيل إ,نا ناهم عنها ل4نم كانوا يعتقدون
أ%ن تقليد اليل بال4وتار يدفع عنها العي وال4ذى فيكون كالع'وذة1 لا،

فنهاهم وأ%علمهم أ%نا ل تدفع ض.ر.راv ول ت.ص\ر,ف' ح.ذراv؛ قال ابن
سيده: وأ%ما قول الشاعر:
ل%ي\لى ق%ض1يب¬ تت.ه ك%ث1يب'،

وف الق1لد1 ر.ش.أD ر.ب,يب'
فإ,ما أ%ن يكون ج.ع.ل% ق1لداv من المع الذي ل يفارق واحده إ,ل

بالاء كتمرة وتر، وإ,ما أ%ن يكون جع ف1عال%ةv على ف1عال� ك%د1جاج.ة{
ود1جاج�، فإ,ذا كان ذلك فالكسرة الت ف المع غي الكسرة الت ف الواحد،

وال4لف غي ال4لف. وقد ق%ل�د.ه ق1لداv وت.ق%ل�د.ها؛ ومنه التقل1يد' ف
الدين وتقليد' الو'لة1 ال4عمال%، وتقليد' الب'د\ن1: أ%ن ي'ج\ع.ل% ف

ع'ن'ق1ها ش1عار¬ ي'ع\ل%م' به أ%نا ه.د\ي؛ قال الفرزدق:



ح.ل%فت' ب,ر.ب> مكة% وال�ص.ل�ى،
وأ%ع\ناق, ال%دي> م'قل�دات1

وق%ل�د.ه ال4مر.: أ%لز.مه إ,ياه، وهو م.ث%لD بذلك. التهذيب: وتقل1يد'
البد.ن.ة1 أ%ن ي'ج\ع.ل% ف عنقها ع'ر\وة� م.زادة أ%و خ.ل%ق' ن.ع\ل

في'ع\لم أ%نا هدي؛ قال ال تعال: ول ال%د\ي. ول الق%لئ1د.؛ قال الزجاج:
كانوا ي'ق%لYد'ون ال3بل ب,ل1حاء3 شجر الرم ويعتصمون بذلك من أ%عدائهم،

وكان الشركون يفعلون ذلك، فأ�م1ر. السلمون بأ%ن ل ي'ح1ل©وا هذه
ال4شياء الت يتقرب با الشركون إ,ل ال ث نسخ ذلك ما ذكر ف الية

بقوله تعال: اقتلوا الشركي.
وت.ق%ل�د. ال4مر.: احتمله، وكذلك ت.ق%ل�د. الس_ي\ف.؛ وقوله:

يا ل%ي\ت. ز.و\ج.ك1 ق%د\ غ%د.ا
م'ت.ق%لYداv س.ي\فاv و.ر'م\ح.ا

أ%ي وحاملv ر'م\حاv؛ قال: وهذا كقول الخر:
ع.ل%ف}ت'ها ت1ب\ناv وماءé بار,د.ا

.vأ%ي وسقيتها ماء باردا
وم'ق%ل�د' الرجل: موضع ن,جاد السيف على م.ن\ك1ب.ي\ه. وال�ق%ل�د' من

اليل: الساب,ق' ي'ق%ل�د' شيئاv ليعرف أ%نه قد سبق. وال�ق%ل�د': موضع.
وم'ق%ل�دات' الش>ع\ر,: الب.واق1ي على الد_ه\ر,.
وال3ق}ل1يد': الع'ن'ق'، والمع أ%ق}لد، ناد1ر.

وناقة ق%ل}داء�: طويلة الع'ن'ق.
:�والق1ل}د.ة: الق1ش\دة وهي ث�ف}ل� السمن وهي الك�داد.ة�. والق1ل}د.ة

التمر والسو,يق' ي'خ.ل�ص' به السمن. والق1ل}د'، بالكسر، من ال�م_ى: يوم'
إ,ت\يان1 الر>ب\ع، وقيل: هو وقت ال�م_ى العروف' الذي ل يكاد

ي'خ\ط1ئ�، والمع أ%قلد؛ ومنه سيت ق%واف1ل� ج'د_ة ق1ل}داv. ويقال: ق%ل%دت\ه
.vم_ى أ%خ.ذ%ته كل يوم ت.ق}ل1د'ه ق%ل}دا�ال

ال4صمعي: الق1ل}د' ال%ح\موم' يوم. تأ}تيه الر>ب\ع. والق1ل}د':
ال%ظ© من الاء. والق1ل}د': س.ق}ي' السماء. وقد ق%ل%د.ت\نا وسقتنا السماء

ق%ل}داv ف كل أ�س\بوع أ%ي م.ط%ر.ت\نا لوقت. وف حديث عمر: أ%نه استسقى قال:
ف%ق%ل%د.ت\نا السماء ق%ل}داv كل خس عش\رة% ليلة أ%ي م.ط%ر.ت\نا لوقت

معلوم، مأ}خوذ من ق1ل}د1 ال�م_ى وهو يوم' ن.و\ب.ت1ها. والق41ل}د':



الس_ق}ي'. يقال: ق%ل%د\ت' الزرع. إ,ذا س.ق%ي\ت.ه. قال ال4زهري: فالق%ل}د'
الصدر، والق1ل}د' السم، والق1ل}د' يوم' الس_ق}ي,، وما بي الق1ل}د.ي\ن,

ظ1م\ء#، وكذلك الق1ل}د يوم' و,ر\د1 ال�م_ى. الفراء: يقال سق%ى إ,ب,ل%ه'
قل}داv وهو السقي كل يوم بنزلة الظاهرة. ويقال: كيف ق%ل}د نل بن فلن؟

فيقال: ت.ش\ر.ب' ف كل عش\ر� مرة. ويقال: اق}ل%و_د.ه النعاس' إ,ذا غشيه
وغ%لبه؛ قال الراجز:

والقوم' ص.ر\ع.ى م1ن ك%رÝى م'ق}ل%و>د
والق1لد: الرeف}ق%ة من القوم وهي الماعة منهم. وص.ر_ح.ت\ ب,ق1لندان

أ%ي ب,ج,د¼؛ عن اللحيان.
 �قال: وق�ل�ود1ي_ة

(* وقوله «وقلودية» كذا ضبط بالصل وف معجم ياقوت
بفتحتي فسكون وياء مففة.) من بلد الزيرة. ال4زهري: قال ابن

�ال4عراب: هي ال�ن\ع'ب.ة� والنeون.ة� والث©وم.ة� وال%ز\م.ة� والو.ه\د.ة
والق%ل}د.ة� وال%ر\ت.م.ة� وال41ث}ر.م1ة والع.ر\ت.م.ة�؛ قال الليث:

ال�ن\ع'ب.ة� م.ش.قe ما بي الشاربي ب,حيال الو.ت.رة.
@قلعد: اق}ل%ع.د_ الشع.ر كاق}ل%ع.ط�: ج.ع'د، وسنذكره ف ترجة ق%ل}ع.ط%

إ,ن شاء ال.
Òم'د�@قمد: الليث: الق�م'دe: القويe الشديد'. ويقال: إ,نه ل%ق

ق�م\د'د¬ وامرأ%ة ق�م'د_ةD. والق�م'ود': ش1به الع'س'و> من شد�ة1
ال3باء3.يقال: ق%م.د. ي.ق}م'د' ق%م\داv وق�م'وداv: جامع ف كل شيء. ابن سيده:

ق%م.د. ي.ق}م'د' ق%م\داv وق�م'وداv: أ%ب.ى وتنع.
وال4ق}م.د': الضخ\م' الع'نق, الطو,يل�ها، وقيل: هو الطويل عام�ة؛

وامرأ%ة ق%م\داء�؛ قال رؤبة:
ونن'، إ,ن} ن'ه\ن,ه. ذ%و\د' الذ�و�اد،
س.واع1د' القوم, وق�م\د' ال4ق}ماد

أ%ي نن غ�ل}ب' الر>قاب. وذك%ر¬ ق�م'دÒ: ص'ل}ب¬ شديد' ال3ن\عاظ1؛
Dم\د'د¬ وقم'د_ان�وقيل: الق�م'دe اسم له. ورجل ق�م\د¬ وق�م'دÒ وق
.Dم'د_ان,ي_ة�وقم'د_ان,يÒ: قوي� شديد ص'ل}ب، وال�نثى ق�م'د_ان.ةD وق

والق%م\د': ال3قامة� ف خي أ%و شر. والق�م'دe: الغليظ من الرجال.
واق}م.ه.د_ البعي: رفع رأ}سه، بزيادة الاء، وسيأ}ت ذكره.



@قمحد: الق%م.ح\د'و.ة�: ال%ن.ة� الناشزة فوق القفا، وهي بي الذؤابة
والقفا منحدرة عن الامة إ,ذا استلقى الرجل أ%صابت ال4رض من رأ}سه، قال:

والمع ق%ماح1د'؛ قال:
فإ,ن} ي'ق}ب,ل�وا ن.ط}ع'ن\ ث�غ'ور. ن'ح'ور,ه\م،

وإ,ن} ي'د\ب,ر'وا ن.ض\ر,ب\ أ%عال الق%ماح1د1
والق%م.ح\د'و.ة� أ%يضاv: أ%ع\لى الق%ذال,. قال سيبويه: صحت الواو ف

ق%م.ح\د'و.ة ل4ن ال3عراب ل يقع فيها وليست ب,ط%ر.ف، فيكون من باب
ع.ر\ق�و.ة. أ%بو زيد: الق%م.ح\د'و.ة� ما أ%شرف على القفا من عظ}م الرأ}س,

والامة� فوقها، والق%ذال� دون.ها ما ي.ل1ي ال%ق%د_. ال4زهري:
الق%م.ح\د'و.ة� مؤ.خ_ر' الق%ذال, وهي صفحة ما بي الذؤ.ابة وف%أ}س, الق%فا،

وي'ج\م.ع' ق%ماح1يد. وق%م.ح\د'وات.
@قمعد: اق}م.ع.د_ الرجل�: كاق}م.ع.ط�؛ قال ال4زهري: كلمته فاق}م.ع.د_
اق}م1ع\داداv. وال�ق}م.ع1دe: الذي تكلمه بهدك فل يلي لك ول ينقاد،

وهو أ%يضاv الذي عظم أ%على بطنه واس\ت.ر\خ.ى أ%س\ف%ل�ه.
@قمهد: اق}م.ه.د_ الرجل� اق}م1ه\داداv إ,ذا رفع رأ}سه؛ وكذلك البعي.

واق}م.ه.د_ أ%يضاv: مات؛ قال:
فإ,ن} ت.ق}م.ه,د>ي أ%ق}م.ه,د� مكان,يا

ال4زهري: ال�ق}م.ه,دe ال�ق1يم' ف مكان واحد ل يبح؛ واستشهد هو
أ%يضاv بقوله:

فإ,ن} ت.ق}م.ه,د>ي أ%ق}م.ه,د�
والق%م\ه.د': الرجل اللئيم' ال4صل القبيح الوجه.

والق}م1ه\داد': شبه ار\ت1عاد{ ف الف%ر\خ, إ,ذا ز.ق�ه أ%بواه فتراه
ي.ك}و.ه1دe إ,ليهما وي.ق}م.ه,دe نوها.

@قند: الق%ن\د' والق%ن\د.ة� والق1ن\د1يد' كله: ع'صارة قص.ب السeك�ر
إ,ذا ج.م'د.؛ ومنه يتخذ الفانيذ�. وسويق م.ق}ن'ود¬ وم'ق%ن_د¬: معمول

بالق1ن\د1يد1، قال ابن مقبل:
أ%شاق%ك. ر.ك}ب¬ ذو ب.نات{ ون,س\و.ة{

ب,ك1ر\مان% ي.ع\ت.ف}ن. الس_و,يق. ال�ق%ن_دا
(* قوله «يعتفن» ف الساس يسقي.)

والق%ن\د': عس.ل قص.ب السeك�ر,.



والق1ن\د1د': حال الرجل، ح.س.نة كانت أ%و قبيحة.
والق1ن\د1يد': الو.ر\س' ال%ي_د'. والق1ن\د1يد': المر. قال ال4صمعي:

هو مثل ال3س\ف41ن\ط1؛ وأ%نشد:
كأ%نا ف س.ياع, الد_نY ق1ن\د1يد'

وذكره ال4زهري ف الرباعي؛ وقيل: الق1ن\د1يد' عصي عنب يطبخ ويعل فيه
أ%فواه¬ من الطيب ث ي'ف}ت.ق'، عن ابن جن، ويقال إ,نه ليس بمر�. أ%بو

عمرو: هي الق1ن\د1يد' والط�اب.ة� والط�ل�ة� والك%س3يس' والف%ق}د'
وأ�مe ز.ن\ب.ق وأ�مe ل%ي\ل%ى والز_ر\قاء� للخمر. ابن ال4عراب: القناد1يد'
ال�م'ور'، والقناديد' الالت، الواحد منها ق1ن\د1يد. والق1ن\د1يد'

أ%يضاv: الع.ن\ب.ر'؛ عن كراع؛ وبه فسر قول ال4عشى:
،Dب,باب,ل% ل ت'ع\ص.ر\ فسال%ت\ س'لف%ة
ت'خال1ط� ق1ن\ديداv وم1س\كاv م'خ.ت_ما

وق%ن\د.ة� الر>قاع,: ض.ر\ب¬ من التمر؛ عن أ%ب حنيفة. وأ%بو
الق�ن\د.ين,: ك�ن\ية ال4صمعي؛ قالوا: كن بذلك لعظم خ'ص\ي.ي\ه؛ قال ابن سيده: ل

يك لنا فيه أ%كثر من ذلك والقضية ت'ؤ\ذن أ%ن الق�ن\د ال�ص\ية الكبية.
وناقة ق1ن\د.أ}و.ةD وجل ق1ن\د.أ}و¬ أ%ي سر,يع¬. أ%بو عبيدة: سعت الكسائي

يقول: رجل ق1ن\د.أ}وةD وس1ن\د.أ}و.ةD وهو الفيف؛ وقال الفراء: هي من
النeوق ال%ر,يئة�. شر: ق1ن\د.اوة يهمز ول يهمز. أ%بو اليثم:

ق1ن\د.او.ةD ف1ن\ع.ال%ةD، وكذلك س1ن\داو.ةD وع1ن\داو.ةD. الليث: الق1ن\د.أ}و':
السيء� ال�ل�ق والغذاء؛ وأ%نشد:

فجاء4 به ي'س.و>ق�ه، ور'ح\نا
به ف الب.ه\م ق1ن\د.أ}واv ب.ط1ينا

وق%د'وم¬ ق1ن\د.أ}و.ةD أ%ي حاد�ة. وغيه يقول: فندأ}وة، بالفاء. أ%بو
سعيد: ف%أ}س¬ ف1ن\د.أ}و.ةD وق1ن\د.أ}و.ةD أ%ي حديدة، وقال أ%بو مالك: قدوم

ق1ندأ}وة حاد�ة.
@قندد: التهذيب ف الرباعي: الق1ن\د1د' حال� الرجل. والق1ن\د1يد': المر.

@قنفد: الق�ن\ف�د': لغة ف الق�ن\ف�ذ1؛ حكاها كراع عن قطرب.
@قهد: الق%ه\د': الن_ق1يe اللو\ن1. والق%ه\د': ال4بيض، وخص بعضهم به

الب,يض. من أ%ولد الظYباء3 والب.ق%ر. والق%ه\د': من أ%ولد الضأ}ن1
ي.ض\ر,ب' إ,ل البياض، ويقال لولد البقرة ق%هد أ%يضاv. والساج,س3ي_ة�: غنم



تكون بالزيرة؛ وأ%نشد:
ن.ق�ود' ج,ياد.ه'ن_ ون.ف}ت.ل1يها،

ول ن.ع\د'و التeي'وس. ول الق1هادا
وقيل: الق1هاد' شاء# ح1جازية س'كe ال4ذناب؛ وأ%نشد ال4صمعي للحطيئة:

أ%ت.ب\كي أ%ن ي'ساق. الق%ه\د' ف1يك�م؟
ف%م.ن\ ي.ب\كي ل4ه\ل, الس_اج,سي>؟

وقيل: الق%ه\د' الصغي من البقر اللطيف' السم؛ ويقال: القهد القصي
الذنب، وقيل: الق%ه\د' غنم س'ود باليمن وهي الرف 

(* قوله «وهي الرف» كذا
ف الصل بالاء العجمة والراء. وف القاموس الذف قال شارحه بفتح الاء

وسكون الذال العجمتي وآخره فاء، هكذا ف النسخ وف بعضها خرف بالراء
بدل الذال ومثله ف اللسان وكل ذلك ليس بوجه والصواب الذف بالهملة ث

العجمة مركة كما هو نص الصاغان.) والق%ه\د': ضرب من الضأ}ن يعلوهن حرة
وت.ص\غ'ر آذانن، وقيل: القهد من الضأ}ن الصغي ال�ح.ي\م1ر ال�ك%ي\ل1ف'

الوجه1 من شاء3 الجاز. وقال ابن جبلة: الق%هد الذي ل قرن له. والقهد:
ال�ؤ\ذ%ر'؛ عن أ%ب عبيدة؛ قال الراعي:

وساق. الن>عاج. ال�ن\س.، ب.ي\ن وبين.ها
ب,ر.ع\ن, أ%شاء�، كل© ذي ج'د.د{ ق%ه\د

وقيل: الق%ه\د' ولد الضأ}ن إ,ذا كان كذلك، وجع كل ذلك ق1هاد. الوهري:
الق%ه\د مثل الق%ه\ب وهو ال4بيض الك%د1ر. وقال أ%بو عبيد: أ%بيض وق%ه\ب

وق%ه\د بعن واحد؛ وقال لبيد:
ل�ع.ف�ر� ق%ه\د{ ت.ناز.ع. ش1ل}و.ه

غ�ب\س¬ كواس1ب'، ل ي'م.نe ط%عام'ها
وص.ف بقرةv وحشية أ%كلت السباع' ولد.ها فجعله ق%ه\داv لبياضه.

التهذيب: ق%ه.د ف مشيه إ,ذا قارب خ.ط}و.ه ول ينبسط ف مشيه، وهو من
م.ش\ي, الق1صار. والق%ه\د': الن_ر\ج,س' إ,ذا كان ج'ن\بذاv ل ي.ت.ف%ت_ح\،

فإ,ذا ت.ف%ت_ح فهي التفاتيح' والتفاقيح' والع'يون.
والق1هاد': اسم موضع.

@قهمد: الق%ه\م.د': اللئيم ال4صل الدن,يء�، وقيل: هو الد_م1يم' الوجه.
@قود: الق%و\د': نقيض الس_و\ق، ي.ق�ود' الداب_ة من أ%مام1ها وي.س'وق�ها



من خ.ل}ف1ها، فالق%و\د' من أ%مام والس_و\ق' من خ.ل}ف. ق�د\ت' الفرس
وغيه أ%ق�وده' ق%و\داv وم.قاد.ة وق%ي\د'ودة، وقاد البعي. واق}تاد.ه: معناه
ج.ر_ه خلفه. وف حديث الصلة: اق}تادوا ر.واح1ل%هم؛ قاد الدابة%

ق%و\داv، فهي م.ق�ودة وم.ق}و'ود.ة؛ ال4خية نادرة وهي تيمية، واق}تاد.ها
والق}ت1ياد' والق%و\د' واحد، واق}تاد.ه' وقاد.ه' بعن. وق%و_د.ه': شد>د.

للكثرة.
والق%و\د': اليل، يقال: م.ر_ بنا ق%و\د. الكسائي: فرس ق%و'ود¬، بل

هز، الذي ينقاد، والبعي مثله، والق%و\د من اليل الت ت'قاد'
ب,م.قاو,د1ها ول تركب، وتكون م'ود.ع.ة م'ع.د�ة لوقت الاجة إ,ليها. يقال: هذه

اليل� ق%و\د' فلن القائ1د، وجع قائد اليل قاد.ة وق�و_اد، وهو قائد ب.ي>ن
الق1يادة، والقائ1د' واحد الق�و_اد والقادة1؛ ورجل قائد من قوم ق�و_د

وق�و_اد وقادة.
وأ%قاده خيلv: أ%عطاه إ,ياها ي.ق�ودها، وأ%ق%د\ت'ك خيلv ت.ق�ود'ها.

وال1ق}و.د' والق1ياد': البل الذي تقود به. الوهري: القود البل يشد�
ف الز>مام أ%و اللYجام, ت'قاد به الداب_ة. وال1ق}و.د': خ.ي\ط أ%و

سي يعل ف عنق الكلب أ%و الدابة يقاد به. وفلن س.ل1س' الق1ياد
وص.ع\ب'ه، وهو على الثل. وف حديث علي، رضوان ال عليه: فمن الل�ه,ج باللذة1

الس_ل1س الق1ياد1 للش_ه\و.ة1، واستعمل أ%بو حنيفة الق1ياد. ف اليعاس1يب
فقال ف ص1فاتا: وهي م'لوك النحل وقاد.ت'ها.

وف حديث الس_ق1يف%ة1: فانطلق أ%بو بكر وعمر ي.ت.قاودان حت أ%ت.و\ه'م
أ%ي ي.ذ}هبان م'س\ر,ع.ي كأ%ن كل واحد منهما ي.ق�ود' الخر. لس'ر\ع.ت1ه.

وأ%عطاه م.قاد.ت.ه: انقاد. له. والنقياد': ال�ضوع'. تقول: ق�د\ت'ه'
فانقاد. واستقاد. ل إ,ذا أ%عطاك م.قادت.ه، وف حديث علي�: ق�ر.ي\ش¬ قاد.ة

vص.ي�ا�ذاد.ة أ%ي ي.ق�ودون% ال�ي'وش.، وهو جع قائ1د{. وروي أ%ن� ق
ق%س.م. م.كار,م.ه فأ%ع\طى ق%و\د. ال�ي'وش, عبد. مناف{، ث و.ل1ي.ها عبد'

ش.م\س�، ث أ�مية بن حرب، ث أ%بو سفيان.
وفرس ق%ؤ'ود: س.ل1س¬ م'ن\قاد¬. وبعي ق%ؤ'ود وقي>د¬ وق%ي\د¬، مثل

.�م.ي\ت، وأ%ق}و.د': ذليل م'ن\قاد، والسم من ذلك كله الق1يادة
وجعلته م.قاد. ال�ه\ر, أ%ي على اليمي ل4ن الهر أ%كثر ما ي'قاد' على

اليمي؛ قال ذو الرمة:



وقد ج.ع.ل�وا الس_ب,ي_ة% عن يي�
م.قاد. ال�ه\ر,، واع\ت.س.ف�وا الر>مال

وقادت الريح' السحاب. على ال%ث%ل؛ قالت أ�م خالد الثعمية:
ل%ي\ت. س1ماك1ي�اv ي.حار' ر.باب'ه،
ي'قاد' إ,ل أ%هل, الغ.ضا ب,ز,مام,

وأ%قاد. الغ.يث�؛ فهو م'ق1يد¬ إ,ذا اتسع؛ وقول تيم بن مقبل يصف الغيث:
،vس.قاها، وإ,ن كانت\ ع.ل%ي\نا ب.خ1يل%ة

أ%غ%رe س1ماك1يÒ أ%قاد. وأ%م\ط%ر.ا
قيل ف تفسيه: أ%قاد ات_س.ع، وقيل: أ%قاد أ%ي صار له قائد من السحاب

:vبي يديه؛ كما قال ابن مقبل أ%يضا
له قائد¬ د'ه\م' الر_باب,، وخ.ل}ف%ه

ر.وايا ي'ب.ج>س\ن. الغ.م.ام. الك%ن.ه\و.را
أ%راد: له قائد¬ د'ه\م¬ ر.باب'ه فلذلك ج.م.ع. وأ%قاد.: تقد_م وهو ما

ذكر كأ%نه أ%عط%ى م.قاد.ت.ه ال4رض. فأ%خ.ذ%ت\ منها حاجتها؛ وقول رؤبة:
أ%ت\ل%ع ي.س\م'و ب,ت.ل1يل� ق%و_اد

قيل ف تفسيه: م'ت.ق%د�م. ويقال: انقاد. ل الطريق إ,ل موضع كذا
انق1ياداv إ,ذا و.ض.ح ص.و\ب'ه؛ قال ذو الرمة ف ماء� و.ر.د.ه:

ت.ن.ز_ل% عن ز.ي\ز.اء4ة1 الق�ف>، وار\ت.ق%ى
عن الر_م\ل,، فانقاد.ت\ إ,ليه الوار,د'

قال أ%بو منصور: سأ%لت' ال4صمعي عن معن وانقادت\ إ,ليه ال%وارد'،
قال: تتاب.ع.ت\ إ,ليه الط©ر'ق'.

والقائدة� من ال3بل,: الت ت.ق%د_م' ال3ب,ل% وت.أ}ل%ف�ها ال�ف}تاء�.
والق%ي>د.ة� من ال3بل: الت ت'قاد' للص_ي\د1 ي'خ\ت.ل� با، وهي

الد_ر,يئة. والقائد' من ال%ب.ل: أ%ن\ف�ه. وقائد البل: أ%ن\ف�ه. وكل©
مستطيل� من ال4رض,: قائد¬. التهذيب: والق1ياد.ة� مصدر القائد1. وكل© شيء� من

ج.ب.ل� أ%و م'س.ن_اة{ كان مستطيلv على وجه ال4رض، فهو قائد¬ وظهر من
:�ال4رض ي.ق�ود' وي.ن\قاد' وي.ت.قاو.د' كذا وكذا ميلv. والقائد.ة

ال4كم.ة� تتدe على وجه ال4رض.
والق%و\داء�: الث�ن,ي_ة� الطويلة� ف السماء3؛ والبل أ%ق}و.د'. وهذا

مكان ي.ق�ود' من ال4رض كذا وكذا ويقتاد'ه أ%ي ي'حاذ1يه. والقائد': أ%عظم



ف�ل}جان1 ال%ر\ث1؛ قال ابن سيده: وإ,نا حلناه على الواو ل4نا أ%كثر
من الياء فيه. وال4ق}و.د': الطويل� الع'ن'ق والظهر من ال3بل, والناس

والدواب>. وفرس أ%ق}و.د': ب.ي>ن الق%و.د؛ وناقة ق%و\داء�؛ وف قصيد
�كعب:وع.مeها خال�ها ق%و\داء� ش1م\ل1يل

Òب�الق%و\داء�: الطويلة؛ ومنه رمل م'ن\قاد¬ أ%ي م'س\تط1يلD؛ وخيل ق
ق�ود¬، وقد ق%و,د ق%و.داv. وال4ق}و.د': الب.ل� الطويل.

والق%ي\د'ود: الطويل، وال�نثى ق%ي\د'ودة. وفرس ق%ي\د'ود¬: طويلة
الع'ن'ق ف انناء؛ قال ابن سيده: ول يوص.ف' به الذكر. والق%ياد1يد':

الطYوال� من ال�ت'ن، الواحد ق%ي\د'ود؛ وأ%نشد لذي الرمة:
راح.ت\ ي'ق%ح>م'ها ذ�و أ%ز\م.ل� و'س1ق%ت\

له الف%رائ1ش'، والق�بe الق%ياد1يد'
وال4ق}و.د' من الرجال: الشديد' العن'ق، سي بذلك لقلة التفاته؛ ومنه
قيل للبخيل على الزاد: أ%قود ل4نه ل يت.ل%ف�ت' عند ال4كل لئل يرى

إ,نساناv فيحتاج أ%ن ي.د\ع'و.ه. ورجل أ%ق}و.د': ل يتلفت؛ التهذيب: وال4قود
من الناس الذي إ,ذا أ%قب.ل على الشيء بوجهه ل ي.ك%د\ يصرف وجهه عنه؛

وأ%نشد:
إ,ن� الك%ري. م.ن\ ت.ل%ف�ت. ح.و\ل%ه،

وإ,ن� اللئ1يم. د.ائ1م' الط�ر\ف1 أ%ق}و.د' بن شيل: ال4ق}و.د' من
اليل الطويل� الع'ن'ق العظيم'ه.

والق%و.د': ق%ت\ل� النف}س, بالنفس,، شاذê كال%و.ك%ة وال%و.ن.ة؛ وقد
است.ق%د\ت'ه فأ%قادن. الوهري: الق%و.د' الق1صاص'. وأ%ق%د\ت' القات1ل%

بالقتيل أ%ي ق%ت.ل}ت'ه به. يقال: أ%قاده السلطان من أ%خيه. واستقدت الاكم
،vأ%ي سأ%لته أ%ن ي'ق1يد. القاتل% بالقتيل. وف الديث: من ق%ت.ل% ع.م\دا

فهو ق%و.د¬؛ الق%و.د': الق1صاص' وق%ت\ل� القات1ل, بدل القتيل؛ وقد
أ%ق%د\ت'ه به أ�ق1يد'ه إ,قادة. الليث: الق%و.د' قت\ل� القات1ل, بالقتيل، تقول:

أ%ق%د\ت'ه، وإ,ذا أ%تى إ,نسانD إ,ل آخر أ%م\راv فانت.ق%م منه ب,مث}ل1ها
قيل: استقاد.ها منه؛ ال4حر: فإ,ن قتله السلطان� ب,ق%ود قيل: أ%قاد
السلطان� فلناv وأ%ق%ص_ه. ابن ب'ز'رج: ت'ق%ي>د' أ%رض¬ ح.م1يض.ة، س>يت

ت'ق%ي>د ل4نا ت'ق%ي>د' ما كان با من ال3بل ت.ر\تع1يها لكثرة
ح.م\ض1ها وخ'ل�ت1ها.



@قيد: الق%ي\د': معروف، والمع أ%ق}ياد¬ وق�يود¬، وقد ق%ي_د.ه
ي'ق%ي>د'ه ت.ق}ييداv وق%ي_د\ت' الداب_ة. وفرس ق%ي\د' ال4واب,د أ%ي أ%نه لسرعته
كأ%نه ي'ق%ي>د' ال4وابد وهي ال�م'ر' الوحشي_ة� بلحاقها؛ قال سيبويه:

هو نكرة وإ,ن كان بلفظ العرفة؛ وأ%نشد قول امرئ القيس:
وقد أ%غ}ت.د1ي والط�ي' ف وك%نات1ها

ب,م'ن\ج.ر,د{ ق%ي\د1 ال4وابد1 ه.ي\ك%ل,
الوك%نات': جع و.ك}ن.ة{ ل1و.ك}ر, الطائ1ر. وال1ن\ج.ر,د': القصي'

:�الشعر. وال4واب,د': الوح\ش'. يقال: تأ%ب_د. أ%ي ت.و.ح_ش. وال%ي\ك%ل
العظيم ال%ل}ق,؛ وأ%نشد أ%يضاv لمرئ القيس:

ب,م'ن\ج.ر,د{ ق%ي\د1 ال4واب,د1 لح.ه
ط1راد' ال%واد1ي كل� شأ}و� م'غ.ر>ب,

قال ابن حن: أ%صله تقييد ال4وابد ث حذف زيادتيه فجاء على الفعل؛ وإ,ن
شئت قلت وصف بالوهر لا فيه من معن الفعل نو قوله:

فلول الل�ه' وال�ه\ر' ال�ف%د_ى،
ل%ر'ح\ت. وأ%نت. غ1ر\بال� ال3هاب,

وض.ع. غربال� موض1ع. ال�خ.ر_ق,. التهذيب: يقال للفرس ال%واد1 الذي
ي.ل}ح.ق الطرائد. من الوحش: ق%ي\د ال4واب,د1؛ معناه أ%نه يلحق الوحش

ل%و\دته وينعه من الفوات بسرعته فكأ%نا م'ق%ي_د.ة له ل تعدو. وقالت
امرأ%ة لعائشة، رضوان ال عليها: أ%أ�ق%ي>د' ج.م.لي؟ أ%رادت بذلك

ت.أ}خ1يذ%ها إ,ياه من النساء3 س1واها، فقالت لا عائشة بعدما ف%ه,م.ت مرادها:
vوج\ه,ي من وج\ه,ك حرام؛ قال ابن ال4ثي: أ%رادت أ%نا تعمل لزوجها شيئا

ينعه عن غيها من النساء فكأ%نا ت.ر\ب,طه وت'ق%ي>د'ه عن إ,تيان غيها. وف
الديث: ق%ي_د. ال3يان� الف%ت\ك؛ معناه أ%ن� ال3يان% ينع عن

الف%ت\ك بالؤمن كما ينع ذا الع.ي\ث1 عن الف%ساد1 ق%ي\د'ه الذي ق�ي>د.
به.وم'ق%ي>د.ة� ال1مار: ال�ر_ة� ل4نا ت.ع\ق1ل�ه فكأ%نا ق%ي\د¬ له؛

قال:
ل%عم\ر'ك. ما خ.ش1يت' على ع.د1ي¼

س'ي'وف. ب.ن م'ق%ي>د.ة ال1مار,
ولك1ن خ.ش1يت' على ع.د1ي¼
س'ي'وف. الق%و\م, أ%و إ,ي_اك. حار,



عن ببن م'ق%ي>د.ة ال1مار, الع.قار,ب. ل4نا هناك تكون. والق%ي\د':
ما ض.م_ الع.ض'د.ت.ي\ن, الؤ.خ_ر.ت.ي\ن, من أ%علها من الق1د>.

والق%ي\د': الق1دe الذي ي.ض'مe الع.ر\ق�و.ت.ي\ن, من الق%تب,. والعرب تكن عن
الرأ%ة بالق%ي\د والغ'ل9. وق%ي\د' الر_ح\ل: ق1دÒ م.ض\ف�ور بي

ح1ن\و.ي\ه1 من فوق، وربا ج'ع1ل% للسرج ق%ي\د¬ كذلك، وكذلك كل شيء أ�س1ر. بعض'ه
إ,ل بعض. وق�ي'ود' ال4سنان: ل1ثات'ها؛ قال الشاعر:

ل%م'ر\ت.ج_ة� ال4ر\داف1، ه1يف¬ خ'ص'ور'ها،
ع1ذاب¬ ث%ناياها، ع1جاف¬ ق�ي'ود'ها

يعن اللYثات1 وقل�ة لمها. ابن سيده: وقيود ال4سنان1 ع'مورها وهي
الشر'ف' الساب,لة� بي ال4سنان؛ شبهت بالق�يود1 المر من س1مات ال3بل,.

ق%ي\د' الفرس: س1م.ة ف أ%عناقها؛ وأ%نشد:
ك�وم¬ على أ%عناق1ها ق%ي\د' الف%ر.س\،
ت.ن\ج'و إ,ذا الليل� ت.دان.ى والت.ب.س\

الوهري: ق%ي\د' الف%ر.س, س1م.ة تكون ف عنق البعي على صورة الق%ي\د.
وف الديث: أ%نه أ%م.ر. أ%و\س بن عبد1 ال ال4س\ل%م1ي أ%ن ي.س3م. إ,بله

ف أ%عناق1ها ق%يد. الف%ر.س,؛ هي سة معروفة وصورتا ح.ل}ق%تان بينهما
مدة.

وهذه أ%جالD مقاييد' أ%ي م'ق%ي_دات. قال ابن سيده: إ,بل م.قاي,يد'
م'ق%ي_دة، حكاه يعقوب وليس بشيء، ل4نه إ,ذا ثبتت م'ق%ي_دة فقد ثبتت

مقاي,يد'ه. قال: والقيد من س1مات1 ال3بل و.س\م¬ مستطيل مثل القيد ف عنقه
ووجهه وفخذه؛ عن ابن حبيب من تذكرة أ%ب علي�. وق%ي\د' السيف: هو المدود ف

أ�صول المائل ت'م\س3ك�ه الب.ك%رات.
وق%ي_د الع1لم بالكتاب: ض.ب.ط%ه؛ وكذلك ق%ي_د. الكتاب بالش_ك}ل:

ش.ك%ل%ه، وكلها على الثل. وت.ق}ييد' الط: تنقيطه وإ,عجامه وش.ك}ل�ه.
وال�ق%ي_د' من الش>ع\ر,: خلف' ال�ط}ل%ق؛ قال ال4خفش: ال�ق%ي_د' على

وجهي: إ,م_ا م'ق%ي_د قد ت� نو قوله:
وقات1م, ال4ع\ماق, خاو,ي ال�خ\ت.ر.ق\

قال: فإ,ن زدت فيه حركة كان فضلv على البيت، وإ,ما م'ق%ي_د قد م'د_
على ما هو أ%قصر منه نو ف%ع'ول} ف آخر ال�ت.قار.ب م'د_ عن ف%ع'ل}،

فزيادته على فعل عوض له من الوصل.



وهو من>ي ق1يد. ر'م\ح�، بالكسر، وقاد. ر'م\ح أ%ي ق%د\ر.ه. وف حديث
الصلة: حي مالت الشمس' ق1يد. الش>راك1؛ الشراك أ%حد' س'ي'ور النعل الت

على وجهها، وأ%راد ب,ق1يد1 الش>راك1 الوقت الذي ل يوز ل4حد أ%ن
ي.ت.ق%د_مه ف صلة الظهر، يعن فوق ظل الزوال فقد�ره بالشراك لدقته وهو أ%قل
ما ت.ب,ي' به زيادة الظل حت يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء؛ وف

الديث رواية أ�خرى: حت ترتفع الشمس ق1يد. ر'مح. وف الديث: ل%قاب' ق%و\س,
أ%حد1كم من النة1 أ%و ق1يد' س.و\ط1ه خي¬ من الدنيا وما فيها.

والق%ي>د': الذي إ,ذا ق�د\ت.ه ساه.ل%ك.؛ قال:
وشاع1ر, ق%و\م� قد ح.س.م\ت' خ1صاء4ه،

وكان% له ق%ب\ل% ال1صاء3 ك%ت1يت'
أ%ش.مe خ.ب'وطD بالفراس1ن, م'ص\ع.ب¬،

فأ%ص\ب.ح. من ق%ي>داv ت.ر.بوت'
والق1ياد': حبل ت'قاد' به الدابة.

والق%ي>د.ة�: الت ي'س\ت.تر' با من الر_م1ي_ة1 ث ت'ر\م.ى؛ حكاه ابن
سيده عن ثعلب.

وابن ق%ي\د{: من ر'ج_از,هم؛ عن ابن ال4عراب. وق%ي\د: اسم فرس كان
لبن ت.غ\ل1ب.؛ عن ال4صمعي. وال�ق%ي_د': موضع الق%ي\د1 من ر,ج\ل الفرس

واللخال من الرأ%ة. وف حديث ق%ي\ل%ة%: الد_ه\ناء� م'ق%ي_د المل؛
أ%رادت أ%نا م'خ\ص1ب.ة م'م\ر,ع.ة والمل ل ي.ت.عد�ى م.ر\ت.ع.ه.

وال�ق%ي_د' ههنا: الوض1ع' الذي ي'ق%ي_د' فيه أ%ي أ%نه مكانD يكون المل فيه ذا
ق%ي\د. وف الديث: ق%ي_د. ال3يان� الف%ت\ك أ%ي أ%ن ال3يان ينع عن

الفتك كما ينع الق%ي\د' عن التصرف، فكأ%نه ج.ع.ل% الف%ت\ك. م'ق%ي_داv؛
ومنه قولم ف صفة الفرس: ق%ي\د' ال4وابد.

@قذذ: الق�ذ�ة�: ريش' السهم، وجعها ق�ذ%ذD وق1ذ%اذ. وق%ذ%ذ}ت' السهم
أ%ق�ذ©ه قذ9اv وأ%قذذته: جعلت عليه الق�ذ%ذ؛ وللسهم ثلث ف�ذ%ذ وهي آذانه؛

وأ%نشد:
ما ذو ثلث آذان

يسبق اليل بالرد.يان
(* قوله «ما ذو ثلث إل» كذا بالصل وليس بستقيم الوزن).

وسهم أ%قذ©: عليه الق�ذ%ذ�، وقيل: هو الستوي الب.ر\ي الذي ل زيغ فيه



ول ميل. وقال اللحيان: ال4ق%ذ© السهم حي ي'ب\رى قبل أ%ن ي'ر.اش.،
والمع ق�ذê وجع الق�ذY ق1ذاذD؛ قال الراجز:

م1ن ي.ث}ر,بي_ات ق1ذاذ{ خ'ش'ن
وال4ق%ذ© أ%يضاv: الذي ل ريش عليه. وما ل%ه' أ%ق%ذ© ول م.ر,يش¬ أ%ي

ما له شيء؛ وقال اللحيان: ما ل%ه' مالD ول ق%و\م¬. وال4ق%ذ©: السهم
الذي قد تر_ط%ت\ ق�ذ%ذ�ه وهي آذانه، وكل أ�ذن ق�ذ�ةD. ويقال: ما أ%صبت
منه أ%ق%ذ� ول مريشاv، بالقاف، أ%ي ل أ�صب منه شيئاv؛ فالريش: السهم

الذي عليه ريش. وال4قذ: الذي ل ريش عليه. وف التهذيب: ال4قذ السهم
الذي ل ي'رش. ويقال: سهم أ%ف}و.ق' إ,ذا ل يكن له ف�وق¬ فهذا وال4قذ من

القلوب ل4ن الق�ذ�ة% الريش كما يقال للملسوع سليم. وروى ابن هانئ عن
أ%ب مالك: ما أ%صبت منه أ%فذ� ول مريشاv، بالفاء، من الف%ذY الف%ر\د1.

وق%ذ© الر>يش: قطع' أ%طرافه وح.ذ}ف�ه على نو الذو والتدوير
والتسوية، والق%ذ©: قطع أ%طراف الريش على مثال الذو والتحريف، وكذلك كل قطع

كنحو ق�ذ�ة1 الريش.
والق�ذاذات': ما سقط من ق%ذY الريش ونوه. وف الديث: أ%نه، صلى ال

عليه وسلم، قال: أ%نتم، يعن أ�مته، أ%شبه ال�مم ببن إ,سرائيل تتبعون
آثارهم ح�1ذ}و. الق�ذ�ة بالق�ذ�ة؛ يعن كما تقد�ر كل واحدة منهن على

صاحبتها وتقطع. وف حديث آخر: لترك%ب'ن_ سنن من كان قبلكم حذو الق�ذ�ة
بالق�ذ�ة؛ قال ابن ال4ثي: يضرب مثلv للشيئي يستويان ول يتفاوتان، وقد

تكرر ذكرها ف الديث مفردة ومموعة.
وال1ق%ذ© وال1ق%ذ�ة�، بكسر اليم: ما ق�ذ© به الريش كالسكي ونوه،
والق�ذ%اذ%ة� ما ق�ذ� منه؛ وقيل: الق�ذاذ%ة� من كل شيء ما قطع منه؛

وإ,ن ل ق�ذاذات{ وخ'ذاذات{؛ فالق�ذاذات القطع الصغار تقطع من أ%طراف الذهب،
والذاذات الق1ط%ع من الفضة.

ورجل م'ق%ذ�ذ� الشعر ومقذوذ: م'ز.ي_ن¬. وقيل: كل ما زين، فقد ق�ذYذ
تقذيذاv. ورجل مقذوذ: مقصص شعره حوال ق�صاصه كله. وف الديث: أ%ن النب،

صلى ال عليه وسلم، حي ذكر الوارج فقال: يرقون من الدين كما ير'ق'
السهم' من الر_م1ي_ة1، ث نظر ف ق�ذ%ذ1 سهمه فتمارى أ%ي.رى شيئاv أم

ل. قال أ%بو عبيد: الق�ذ%ذ� ريش السهم، كل واحدة منها ق�ذ�ة؛ أ%راد أ%نه
أ%ن\ف%ذ% سهمه ف الرمي�ة حت خرج منها ول يعلق من دمها بشيء لسرعة



مروقه. وال�ق%ذ�ذ� من الرجال: ال�ز.ل�م الفيف اليئة، وكذلك الرأ%ة
إ,ذا ل تكن بالطويلة، وامرأ%ة م'ق%ذ�ذ%ة وامرأ%ة م'ز.ل�م.ةD. ورجل

Dن�م1ق%ذ�ذD إ,ذا كان ثوبه نظيفاv يشبه بعضه بعضاv كل شيء منه حسن. وأ�ذ
م'ق%ذ�ذ%ةD ومقذوذة: مدو_رة كأ%نا ب'ر,ي.ت\ ب.ر\ياv. وكل ما سو>ي

وأ�ل}ط1ف.، فقذ ق�ذ�. والق�ذ�تان: ال�ذنان من ال3نسان والفرس. وق�ذ�تا
الياء: جانباه اللذان يقال لما ال3س\ك%ت.ان. وال%ق%ذ©: أ%صل ال�ذن،

والق%ذ©، بالفتح: ما بي ال�ذني من خلف. يقال: إ,نه للئيم ال%ق%ذ�ين
إ,ذا كان ه.ج,ي. ذلك الوضع. ويقال: إ,نه ل%ح.س.ن' القذ�ين,، وليس

لل3نسان إ,ل م.ق%ذê واحد، ولكنهم ثنوا على نو تثنيتهم ر.ام.ت.ي
وصاح.ت.ي,، وهو الق�صاص أ%يضاv. وال%ق%ذ©: منتهى م.ن\بت الشعر من مؤ.خر

الرأ}س، وقيل: هو م.ج.زe ال%ل%م, من مؤ.خر الرأ}س؛ تقول: هو مقذوذ القفا.
ورجل م'ق%ذ�ذ الشعر إ,ذا كان مزيناv. وال%ق%ذ©: م.قصe شعرك من خلفك

:vوأ%مامك؛ وقال ابن لإ� يصف جل
كأ%ن� ر'بìا سائل% أ%و د1ب\سا،

بيث ي.ح\تاف' ال%ق%ذ© الرأ}سا
ويقال: ق%ذ�ه ي.ق�ذه إ,ذا ضرب م.ق%ذ�ه ف قفاه؛ وقال أ%بو وجزه:

قام إ,ليها رجل فيه ع'ن'ف\،
ف%ق%ذ�ها بي. قفاها والك%ت1ف\

والق�ذ�ة�: كلمة يقولا صبيان ال4عراب؛ يقال: لعبنا شعارير. ق�ذ�ة%
(* قوله «شعارير قذة إل» كذا ف الصل بذا الضبط والذي ف القاموس

شعارير قذة قذة، وقذان قذان منوعات اهـ. والقاف مضمومة ف الكل وحذف الواو من
قذان الثانية.) وتقذذ القوم: تفرقوا. والق1ذ�ان�: التفرق. وذهبوا

شعارير. ق%ذ�ان وقذ�ان%، وذهبوا شعارير. ن.ق}ذ%ان% وق�ذ�ان% أ%ي متفرقي.
والق1ذ�ان�: الباغيث، واحدتا ق�ذ�ة وق�ذ%ذD؛ وأ%نشد ال4صمعي:

،eأ%س.ك Dذ%ذ�أ%س\ه.ر. ليلي ق
eحت مرفقي م'ن\ف%ك ،eأ%ح'ك

وقال آخر:
يؤ.رقن ق1ذ�ان'ها وب.ع'وض'ها

.Dذ© قذ9ا�والق%ذ©: الرمي بالجارة، وبكل شيء غليظ ق%ذ%ذ}ت' به أ%ق
وما يدع شاذ¾ا ول قاذ¾ا، وذلك ف القتال إ,ذا كان شجاعاv ل يلقاه



أ%حد إ,ل� قتله.
والتقذفذ: ركوب الرجل رأ}سه ف ال4رض وحده أ%و يقع ف الرك1ي_ة؛ يقال:

تقذفذ ف م.ه\واة{ فهلك، وتقطقط مثله. ابن ال4عراب: تقذقذ ف البل
إ,ذا ص.ع1د. فيه، وال أ%علم.

@قشذ: الليث: قال أ%بو الدقيش: الق1ش\ذ%ة� هي الزبدة الرقيقة. وقد
اقتشذنا س.م\ناv أ%ي جعناه. وأ%تيت بن فلن فسأ%لتهم فاقتشذت شيئاv أ%ي جعت

شيئاv. قال: والق1ش\ذ%ة أ%نك تذيب الزبذة فإ,ذا نضجت أ%فرغتها وتركت ف
القدر منها شيئاv ف أ%سفلها ث تصب عليه لبناv مضاv قدر ما تريد، فإ,ذا

ن.ض1ج. اللب صبب\ت. عليه سناv، بعد ذلك، تسمن به الواري. وقد
اق}ت.ش.ذ}نا ق1ش\ذ%ةv أ%ي أ%كلناها. قال ال4زهري: أ%رجو أ%ن يكون ما روى الليث
عن أ%ب الدقيش ف الق1ش\ذ%ة، بالذال، مضبوطاv. قال: والفوظ عن الثقات

الق1ش\ذ%ة، بالدال، ولعل الذال فيها لغة ل نعرفها.
@قنفذ: الق�ن\ف�ذ والق�ن\ف%ذ: الش_ي\ه.م'، معروف، وال�نثى ق�ن\ف�ذة

وق�ن\ف%ذ%ة. وت.ق%ن\ف�ذ�ها: ت.ق%بeضهما. وإ,نه لق�ن\ف�ذ� ليل� أ%ي أ%نه ل
�ينام كما أ%ن الق�ن\ف�ذ% ل ينام. ويقال للرجل النمام: ما هو إ,ل قنفذ

ليل� وأ%ن.ق%د' ليل. ومن ال4حاجي: ما أ%ب\ي.ض' ش.ط}راv، أ%س\و.د'
vذ، وقوله يشي قمطرا�ظ%ه\راv، يشي ق1م.ط}راv، ويبول ق%ط}راv؟ وهو الق�ن\ف

أ%ي متمعاv. والق�نفذ: مسيل الع.ر.ق من خلف أ�ذن البعي؛ قال ذو
الرمة:كأ%ن� ب.ذ%ف}ر.اها ع.ن,ي_ة% م'ج\ر,ب�،

لا و.ش.لD ف ق�ن\ف�ذ1 اللYيث1 ي.ن\ت.ح'
والقنفذ: الكان الذي ي'ن\ب,ت' نبتاv ملتف9اv؛ ومنه ق�ن\ف�ذ

الذ©ر_اج,، وهو موضع. والقنفذة: الفأ}رة. وق�ن\ف�ذ البعي: ذ�ف}ر.اه. والقنفذ:
الكان الرتفع الكثي الشجر. وق�ن\ف�ذ الرمل: كثرة شجره. قال أ%بو حنيفة:

القنفذ من الرمل ما اجتمع وارتفع شيئاv. وقال بعضهم: ق�نف%ذه، بفتح الفاء،
كثره شجره وإ,شرافه. ويقال للشجرة إ,ذا كانت ف وسط الرملة: ال1ن\ف%ذ%ة

والق�ن\فذ. ويقال للموضع الذي دون الق%م.ح\د'وة من الرأ}س: الق�ن\ف�ذ%ة.
والقنافذ: أ%جبل غي طوال، وقيل: أ%جبل رمل. وقال ثعلب: القنافذ ن.ب.ك¬

ف الطريق؛ وأ%نشد:
vك%و.ع\س.اء3 القنافذ ضاربا ðم.ح.ل

به ك%ن.فاv، كال�خ\د1ر, ال�ت.أ%ج_م,



وقوله مل¾ كوعساء3 القنافذ أ%ي موضعاv ل يسلكه أ%حد أ%ي من أ%رادهم
ل يصل إليهم، كما ل يوصل إ,ل ال4سد ف موضعه، يصف أ%نه طريق شاق

و.ع\ر.
@قب: الق%ب\ر': مدفن ال3نسان، وجعه ق�ب'ور، وال%ق}ب.ر' الصدر.

وال%ق}ب.ة، بفتح الباء وضمها: موضع الق�ب'ور. قال سيبويه: ال%ق}ب'رة ليس
على الفعل ولكنه اسم. الليث: وال%ق}ب.ر' أ%يضاv موضع القب، وهو
ال%ق}ب.ري� وال%ق}ب'ر,ي�. الوهري: ال%ق}ب.ر.ة وال%ق}ب'رة واحدة القابر، وقد

جاء ف الشعر ال%ق}ب.ر'؛ قال عبد ال بن ثعلبة ال%ن.في�:
أ%ز'ور' وأ%ع\تاد' الق�بور.، ول أ%ر.ى

س1و.ى ر.م\س, أ%عجاز� عليه ر'ك�ود'
لكلY أ�ناس� م.ق}ب.ر¬ بف1نائ1هم،

فهم\ ي.ن\ق�ص'ون%، والق�ب'ور' ت.ز,يد'
قال ابن بري: قول الوهري: وقد جاء ف الشعر ال%ق}ب.ر'، يقتضي أ%نه من

الشاذ، قال: وليس كذلك بل هو قياس ف اسم الكان من ق%ب.ر. ي.ق}ب'ر'
ال%ق}ب.ر'، ومن خرج ي.خ\ر'ج' ال%خ\ر.ج، ومن دخل ي.د\خ'ل� ال%د\خ.ل، وهو

قياس مط�رد ل ي.ش1ذ� منه غي' ال4لفاظ1 العروفة مثل ال%ب,يت1
وال%س\ق1ط1 وال%ط}ل1ع وال%ش\ر,ق, وال%غ\ر,ب ونوها. والف1ناء: ما حول الدار،

قال: وهزته منقلبة عن واو بدليل قولم شجرة ف%ن\واء أ%ي واسعة الفناء
لكثرة أ%غصانا. وف الديث: نى عن الصلة ف ال%ق}ب'ر.ة؛ هي موضع دفن
الوتى، وتضم باؤها وتفتح، وإ,نا نى عنها لختلط ترابا بصديد الوتى

وناساتم، فإ,ن صلى ف مكان طاهر منها صحت صلته؛ ومنه الديث: ل تعلوا
بيوت.كم م.قابر أ%ي ل تعلوها لكم كالقبور ل تصلون فيها ل4ن العبد

إ,ذا مات وصار ف قبه ل ي'ص.ل9، ويشهد له قوله فيه: اجعلوا من صلتكم ف
بيوتكم ول تتخذوها قبوراv، وقيل: معناه ل تعلوها كالقابر ل توز

الصلة فيها، قال: وال4ول الوجه.
وق%ب.ره ي.ق}ب,ره وي.ق}ب'ره: دفنه. وأ%ق}به: جعل له قباv. وأ%ق}ب.ر.

إ,ذا أ%مر إ,نساناv بفر قب. قال أ%بو عبيدة: قالت بنو تيم للحجاج وكان
قتل صال بن عبد الرحن: أ%ق}ب,ر\نا صالاv أ%ي ائذن لنا ف أ%ن ن.ق}به،

فقال لم: دونكموه. الفراء ف قوله تعال: ث أ%ماته فأ%قبه، أ%ي جعله
مقبوراv من ي'ق}ب.ر' ول يعله من ي'ل}ق%ى للطي والسباع ول من



ي'ل}ق%ى ف النواويس، كان القب ما أ�كرم به السلم، وف الصحاح: ما أ�كرم
به بنو آدم، ول يقل فق%ب.ره ل4ن القابر هو الدافن بيده، وال�ق}ب,ر' هو

ال ل4نه صيه ذا ق%ب\ر، وليس فعله كفعل الدمي. وال3ق}بار: أ%ن
ي'ه.ي>ء4 له قباv أ%و ي'ن\ز,ل%ه' م.ن\ز,له. وف الديث عن ابن عباس، رضي

ال عنهما، أ%ن الدجال و'ل1د. مقبوراv، قال أ%بو العباس: معن قوله ولد
قبوراv أ%ن أ�مه وضعته وعليه جلدة م'ص\م.تة ليس فيها شق ول ن.ق}ب¬، فقالت
قابلته: هذه س1ل}عة وليس ولداv، فقالت أ�مه: بل فيها ولد وهو مقبور فيها،

فشقوا عنه فاستهل�. وأ%ق}به: جعل له قباv ي'وار.ى فيه ويدفن فيه.
وأ%قبته: أ%مرت بأ%ن ي'ق}ب.ر. وأ%ق}ب.ر القوم. قتيل%هم: أ%عطاهم إ,ياه

ي.ق}ب'رونه. وأ%رض ق%ب'ور: غامضة. ونلة ق%ب'ور: سريعة المل، وقيل: هي الت
يكون حلها ف س.ع.فها، ومثلها كب.وس.

والق1ب\ر': موضع م'تأ%كYل ف ع'ود الطيب. والق1ب,ر_ى: العظيم ال4نف،
وقيل: هو ال4نف نفسه. يقال: جاء فلن رام1عاv ق1ب�اه ورام1عاv أ%نفه

إ,ذا جاء م'غ\ض.باv، ومثله: جاء نافخاv ق1ب,ر_اه ووارماv خ.و\ر.م.ت'ه؛
وأ%نشد:

لا أ%تانا رام1عاv ق1ب,ر_اه،
ل ي.ع\ر,ف' الق_ وليس ي.ه\واه

ابن ال4عراب: الق�ب.ي\ر.ة� تصغي الق1ب,ر_اة، وهي رأ}س الق%ن\فاء.
قال: والق1ب,ر_اة أ%يضاv ط%ر.ف' ال4نف، تصغيه ق�ب.ية.

والق�ب.ر': عنب أ%بيض فيه ط�ولD وعناقيده متوسطة وي'ز.ب_ب.
والق�ب_ر' والق�ب_رة والق�ن\ب.ر' والق�ن\ب.رة والق�ن\ب.راء: طائر يشبه

ال�م_رة. الوهري: الق�ب_رة واحدة الق�ب_ر، وهو ضرب من الطي؛ قال
ط%ر.ف%ة وكان يصطاد هذا الطي ف صباه:

يا لك1 من ق�ب_رة{ ب.ع\م.ر,،
خ.ل لك1 ال%وe فبيض1ي واص\ف1ر,ي،

ون.قYر,ي ما ش1ئ}ت1 أ%ن ت'ن.قYر,ي،
قد ذهب. الص_ي_اد' عنك1 فاب\ش1ر,ي،

ل ب'د_ من أ%خذ1ك1 يوماv فاص\ب,ي
قال ابن بري:

يا لك1 من ق�ب_ر.ة{ بعمر



لك�ل%ي\ب, بن ربيعة التغلب وليس لط%ر.ف%ة كما ذكر، وذلك أ%ن كليب بن
ربيعة خرج يوماv ف ح1ماه فإ,ذا هو بق�ب_ر.ة على بيضها، وال4كثر ف

الرواية ب'م_ر.ة{ على بيضها، فلما نظرت إ,ليه ص.ر\ص.ر.ت\ وخ.ف%ق%ت\
بناحيها، فقال لا: أ%م1ن. ر.و\ع'ك، أ%نت وبيضك ف ذمت ث دخلت ناقة الب.س'وس

إ,ل ال1م.ى فكسرت البيض فرماها كليب ف ض.ر\عها. والب.س'وس: امرأ%ة،
وهي خالة ج.س_اس بن م'ر_ة الشيبان، فوثب جس_اس على ك�ل%ي\ب فقتله،

فهاجت حرب بكر وت.غ\ل1ب ابن وائل بسببها أ%ربعي سنة. والق�ن\ب.راء�: لغة
فيها، والمع الق%ن.ابر مثل الع'ن\ص.لء3 والع.ناصل، قال: والعامة تقول

الق�ن\ب'ر.ة�، وقد جاء ذلك ف الرجز، أ%نشد أ%بو عبيدة:
جاء الش>تاء� واج\ثأ%ل� الق�ن\ب'ر'،

وج.ع.ل%ت\ عي' ال%ر.ور, ت.س\ك�ر'
أ%ي يسكن حرها وت}بو. والق�ب_ار': قوم يتجمعون ل%ر> ما ف
الش>ب.اك1 من الصيد؛ ع'مانية؛ قال العجاج: كأ%ن_ما ت.ج.م_ع'وا

ق�ب_ار.ا
@قبتر: الق�ب\ت'ر' والق�بات1ر': الصغي القصي.

@قبثر: رجل ق%ب\ث%ر وق�باث1ر¬: خسيس خامل.
@قبشر: الليث: الق�ب\ش'ور الرأ%ة الت ل تيض.

@قبطر: الق�ب\ط�ر,يe: ثبات ك%ت_ان{ بيض¬، وف التهذيب: ثياب بيض؛
وأ%نشد:

كأ%ن ل%و\ن% الق1ه\ز, ف خ'صور,ها،
والق�ب\ط�ر,ي� الب,يض ف ت.أ}ز,ير,ها

الوهري: الق�ب\ط�ر,ي_ة�، بالضم، ضرب من الثياب؛ قال ابن الر>قاع:
كأ%ن ز'رور. الق�ب\ط�ر,ي_ة1 ع'لYق%ت\

ب.ن.اد1ك�ه.ا م1ن\ه ب1ذ}ع� م'ق%و_م,
@قبعر: رأ%يت ف نسختي من ال4زهري: رجل ق%ب\ع.ر,ي� شديد على ال4ه\ل

بيل سي>ء اللق؛ قال: وقد جاء فيه حديث مرفوع ل يذكره؛ والذي رأ%يته ف
غريب الديث وال4ثر لبن ال4ثي رجل ق%ع\ب.ر,ي�، بتقدي العي على

الباء، وال أ%علم.
.Dقبعثر: الق%ب.ع\ث%ر.ى: المل العظيم، وال�نثى ق%ب.ع\ث%راة@

والق%ب.ع\ث%ر.ى أ%يضاv: الفصيل الهزول؛ قال بعض النحويي: أ%لف ق%ب.ع\ث%ر.ى قسم



ثالث من ال4لفات الزوائد ف آخر الك%ل1م ل للتأ}نيث ول لل3لاق. قال
الليث: وسأ%لت أ%با الدeق%ي\ش عن تصغيه فقال: ق�ب.ي\ع1ثD؛ ذهب إ,ل
الترخيم. ورجل ق%ب.ع\ث%ر.ى وناقة ق%ب.ع\ث%راةD، وهي الشديدة. الوهري

الق%ب.ع\ث%ر' العظيم اللق. قال البد: الق%ب.ع\ث%رى العظيم الشديد، وال4لف
ليست للتأ}نيث وإ,نا زيد.ت\ لت'ل}ح1ق. بنات1 المسة1 ببنات الستة، ل4نك
تقول ق%ب.ع\ث%راةD، فلو كانت ال4لف للتأ}نيث لا لقه تأ}نيث آخر، فهذا

وما أ%شبهه ل ينصرف ف العرفة وينصرف ف النكرة، والمع ق%باع1ث�، ل4ن
ما زاد على أ%ربعة أ%حرف ل يبن منه المع ول التصغي حت ي'ر.د_ إ,ل
الرباعي إ,ل أ%ن يكون الرف الرابع منه أ%حد حروف الد� واللي نو

أ�س\ط�و.انة وحانوت. وف حديث الفقود: فجاءن طائر كأ%نه جل ق%ب.ع\ث%ر.ى
فحملن على خافية{ من خ.و.اف1يه؛ الق%ب.ع\ث%ر.ى: الض.خم العظيم.

@قتر: الق%ت\ر' والت_ق}ت1ي': الرeم\قة� من العيش.
ق%ت.ر. ي.ق}ت1ر' وي.ق}ت'ر ق%ت\راv وق�توراv، فهو قات1ر¬ وق%ت'ور

وأ%ق}ت.ر'، وأ%ق}ت.ر. الرجل: افتقر؛ قال:
لكم م.س\ج,دا ال3: ال%زوران1، وال%صى

لكم ق1ب\ص'ه' من بي أ%ث}ر.ى وأ%ق}ت.ر.ا
يريد من بي م.ن\ أ%ث}ر.ى وأ%ق}ت.ر؛ وقال آخر:

ول أ�ق}ت1ر\ ل%د'ن} أ%ن غلم'
وق%ت_ر وأ%ق}ت.ر.، كلها: ك%ق%ت.ر. وف التنزيل العزيز: والذين إ,ذا

أ%نفقوا ل ي'س\ر,فوا ول ي'ق}ت1ر'وا، ول ي.قت'روا؛ قال الفراء: ل
ي'ق%ت>روا عما يب عليهم من النفقة. يقال: ق%ت.ر. وأ%ق}ت.ر وق%ت_ر بعن

واحد. وق%ت.ر. على عياله ي.ق}ت'ر' وي.ق}ت1ر' ق%ت\راv وق�ت'وراv أ%ي ضيق
عليهم ف النفقة. وكذلك الت_ق}تي' وال3ق}تار' ثلث لغات. الليث: الق%ت\ر'

الرeم\قة� ف النفقة. يقال: فلن ل ينفق على عياله إ,ل ر'م\قةv أ%ي ما
�يسك إ,ل الر_م.ق.. ويقال: إ,نه ل%ق%ت'ور م'ق%ت>ر¬. وأ%ق}تر الرجل

إ,ذا أ%ق%ل�، فهو م'قت1ر¬، وق�ت1ر. فهو م.ق}ت'ور عليه. وال�ق}تر': عقيب
ال�ك}ثر,. وف الديث: بس'ق}م� ف بدنه وإ,ق}تار� ف رزقه؛ وال3ق}تار':

التضييق على ال3نسان ف الرزق. ويقال: أ%ق}ت.ر ال رزقه أ%ي ض.ي_قه
وقلله. وف الديث: م'وس_ع عليه ف الدنيا وم.ق}ت'ور عليه ف الخرة. وف

الديث: فأ%ق}ت.ر أ%بواه حت ج.لس.ا مع ال4و\فاض, أ%ي افتقرا حت جلسا



مع الفقراء. والق%ت\ر: ض1يق' العيش، وكذلك ال3ق}تار. وأ%ق}ت.ر: قل�
مائه وله بقية مع ذلك. والق%ت.ر': جع الق%ت.رة1، وهي الغ.ب.رة؛ ومنه قوله

تعال: وجوه يومئذ عليها غ%ب.ر.ةD ت.ر\ه.ق�ها ق%ت.ر.ةD؛ عن أ%ب عبيدة،
وأ%نشد للفرزدق:

م'ت.و_ج بر,داء ال�ل}ك1 ي.ت\ب.ع'ه
م.و\ج¬، ت.رى فوق%ه الر_ايات1 والق%ت.را

التهذيب: الق%ت.رة� غ%ب.رة يعلوها سواد كالدخان، والق�تار' ريح الق1د\ر،
Dح\ر.ق, وريح اللحم الشوي�. ول�وقد يكون من الش>واء3 والعظم ال

قاتر¬ إ,ذا كان له ق�تار لد.س.مه، وربا جعلت العرب الشحم والدسم ق�تاراv؛
ومنه قول الفرزدق:

إ,ليك. ت.ع.ر_ف}ن.ا الذ©ر.ى ب,رحال1نا،
وكلY ق�تار� ف س'لم.ى وف ص'ل}ب,

وف حديث جابر، رضي ال عنه: ل ت'ؤ\ذ1 جار.ك بق�تار ق1د\رك؛ هو ريح
الق1د\ر والش>واء3 ونوها. وق%ت1ر. اللحم' 

(* قوله« وقتر اللحم إل» بابه
فرح وضرب ونصر كما ف القاموس) . وق%ت.ر. ي.ق}ت1ر'، بالكسر، وي.ق}ت'ر

وق%ت_ر.: سطعت ريح ق�تار,ه1. وق%ت_ر. لل4سد: وضع له لماv ف الزeب\ية1
يد ق�تار.ه'. والق�تار': ريح الع'ود1 الذي ي'ح\رق ف%ي'د.خ_ن' به؛ قال

ال4زهري: هذا وجه صحيح وقد قاله غيه، وقال الفراء: هو آخر رائحة الع'ود
إ,ذا ب'خ>ر. به؛ قاله ف كتاب الصادر، قال: والق�تار' عند العرب ريح

الش>واء3 إ,ذا ض'ه�ب. على ال%م\ر، وأ%ما رائحة الع'ود إ,ذا أ�لقي على
النار فإ,نه ل يقال له الق�تار'، ولكن العرب وصفت استطابة ال�ج\د1بي

رائحة% الش>واء3 أ%نه عندهم لشد�ة ق%ر.م1هم إ,ل أ%كله كرائحة الع'ود
ل1طيب,ه1 ف أ�نوفهم. والت_ق}تي': تييج الق�تار,، والق�تار': ريح الب.خ'ور؛

قال طرفة:
ح1ي. قال القوم' ف م.ج\ل1س3هم\:

أ%ق�ت.ار¬ ذاك أ%م ر,يح' ق�ط�ر\؟
والق�ط}ر': الع'ود الذي ي'ت.ب.خ_ر به؛ ومنه قول ال4عشى:

وإ,ذا ما الدeخان ش'ب>ه. بال
ن'ف1 يوماv بش.ت\و.ة{ أ%ه\ضام.ا



وال4ه\ضام: العود الذي يوقد لي'س\ت.ج\م.ر به؛ قال لبيد ف مثله:
ول أ%ض1نe ب.غ\بوط1 الس_ن.ام,، إ,ذا

كان الق�ت.ار' كما ي'س\ت.ر\وح' الق�ط�ر'
أ%خ\ب.ر. أ%نه ي.ج'ود بإ,طعام اللحم ف ال%ح\ل إ,ذا كان ريح ق�تار,

اللحم عند الق%ر,مي. كرائحة العود ي'ب.خ_ر به. وك1باء# م'ق%ت_ر، وق%ت.رت
النار': د.خ_ن.ت، وأ%ق}ت.ر\ت'ها أ%نا؛ قال الشاعر:

،éك1باء vت.راها، الد_ه\ر.، م'ق}ت1رة
وم1ق}د.ح. ص.ف}حة{، فيها ن.ق1يع'

(* قوله« ومقدح صفحة» كذا بالصل بتقدي الفاء على الاء ولعله مرف عن
صفحة الناء العروف.)

وأ%ق}ت.ر.ت الرأ%ة�، فهي م'ق}ترةD إ,ذا تبخرت بالعود. وف الديث: وقد
�خ.ل%ف%ت\هم ق%ت.رة� رسول, ال، صلى ال عليه وسلم؛ الق%ت.رة�: غ%ب.رة

اليش، وخ.ل%ف%ت\هم أ%ي جاءت بعدهم.
وق%ت_ر الصائد' للوحش إ,ذا د.خ_ن بأ%وبار ال3بل لئل يد الصيد'

ري.ه ف%يه\ر'ب. منه.
والق�ت\ر والق�ت'ر: الناحية والانب، لغة ف الق�ط}ر، وهي ال4ق}تار

وال4ق}طار، وجع الق�ت\ر والق�ت'ر أ%ق}تار. وق%ت_ره': صرعه على ق�ت\رة.
وت.ق%ت_ر فلنD أ%ي تيأ% للقتال مثل ت.ق%ط�ر.. وت.ق%ت_ر لل4مر: تيأ%

له وغضب، وت.ق%ت_ره' واس\ت.ق}ت.ره': حاول% خ.ت\ل%ه والس\ت1مكان% به؛
ال4خية عن الفارسي، والت_ق%ات'ر: الت_خاتل؛ عنه أ%بضاv، وقد ت.ق%ت_ر

فلن عنا وت.ق%ط�ر إ,ذا ت.ن.ح_ى؛ قال الفرزدق:
وك�ن_ا به1 م'س\ت.أ}ن,سي، كأ%ن�ه'

أ%خ¬ أ%و خ.ل1يطD عن خ.ليط{ ت.ق%ت_ر.ا
والق%ت1ر': التكب؛ عن ثعلب، وأ%نشد:

نن أ%ج.ز\نا كل� ذ%ي_ال� ق%ت1ر\
ف ال%ج>، من ق%ب\ل, د.آد1ي ال�ؤ\ت.م1ر\

وق%ت.ر. ما بي ال4مرين وق%ت_ره: ق%د_ره. الليث: الت_قتي' أ%ن تدن
متاعك بعضه من بعض أ%و بعض. ر,كابك إ,ل بعض، تقول: ق%ت_ر بينها أ%ي

قارب.
والق�ت\رة�: ص'ن\بور القناة، وقيل هو ال%ر\ق الذي يدخل منه الاء



�الائط. والق�ت\رة�: ناموس الصائد، وقد اقتتر فيها. أ%بو عبيدة: الق�ت\رة
البئر يتفرها الصائد ي.ك}م'ن فيها، وجعها ق�ت.ر. والق�ت\رة�: ك�ث}ب.ةD من
بعر أ%و حصÝى تكون ق�ت.راv ق�ت.راv. قال ال4زهري: أ%خاف أ%ن يكون

تصحيفاv وصوابه الق�م\زة، والمع الق�م.ز'، والك�ث}بة من الصى وغيه.
وق%ت.ر. الشيء4: ضم_ بعض.ه إ,ل بعض. والقاتر' من الرحال والسروج:

ال%ي>د' الوقوع, على ظهر البعي، وقيل: اللطيف منها، وقيل: هو الذي ل
ي.س\ت.ق}دم' ول ي.س\ت.أ}خ1ر'، وقال أ%بو زيد: هو أ%صغر السروج. ورح\ل قات1ر¬

أ%ي ق%ل1ق¬ ل ي.ع\ق1ر' ظهر. البعي.
والق%ت1ي': الش_ي\ب'، وقي: هو أ%و�ل ما يظهر منه. وف الديث: أ%ن

رجلv سأ%له عن امرأ%ة أ%راد نكاحها قال: وب,ق%د\ر, أ%ي� النساء ه1ي؟ قال:
قد ر.أ%ت1 الق%ت1ي.، قال: د.ع\ها؛ الق%تي': ال%شيب، وأ%صل� الق%ت1ي

رؤوس' مسامي ح.ل%ق الدروع تلوح فيها، ش'ب�ه با الشيب إ,ذا ن.ق%ب. ف سواد
:�الشعر. الوهر: والق%ت1ي' رؤوس السامي ف الدرع؛ قال الز_ف%يان

ج.وارناv ت.ر.ى لا ق%ت1ي.ا
وقول ساعدة بن جؤية:

ض.ب\ر¬ لباس'ه'م' الق%ت1ي' م'ؤ.ل�ب
الق%ت1ي': مسامي الدرع، وأ%راد به ههنا الدرع نفسها. وف حديث أ%ب

أمامة، رضي ال تعال عنه: من اط�ل%ع. من ق�ت\رة{ ف%ف�ق1ئ%ت\ عينه فهي
ه.د.ر¬؛ القترة، بالضم: الك�و_ة النافذة وعي الت_نeور وحلقة الدرع وبيت

الصائد، والراد ال4ول.
وج.و\ب¬ قات1ر¬ أ%ي ت'ر\س حسن التقدير؛ ومنه قول أ%ب د.ه\ب.ل�

ال�م.حي:د1ر\ع1ي د1لص¬ ش.ك©ها ش.كÒ ع.ج.ب\،
وج.و\ب'ها القات1ر' من س.ي\ر, الي.ل%ب\

والق1ت\ر' والق1ت\رة�: ن,صال ال4ه\داف، وقيل: هو ن.ص\ل كالزeج� حديد'
الطرف قصي نو من قدر ال�صبع، وهو أ%يضاv القصب الذي ترمى به ال4هداف،

وقيل: الق1ت\رة� واحد والق1ت\ر' جع، فهو على هذا من باب س1د\رة
وس1د\ر�؛ قال أ%بو ذؤيب يصف النخل:

إ,ذا ن.ه.ض.ت\ فيه ت.ص.ع_د. ن.ف}ر'ها،
كق1ت\ر, الغ1لء3 م'س\ت.د1رÒ ص1ي.اب'ها

الوهري: والق1ت\ر'، بالكسر، ضرب من الن>صال نو من ال%ر\ماة وهي سهم



ال%د.ف، وقال الليث: هي ال4ق}تار وهي س1هام صغار؛ يقال: أ�غاليك إ,ل
عشر أ%و أ%قل9 وذلك الق1ت\ر' بلغة ه'ذ%ي\ل. يقال: كم فعلتم ق1ت\ر.ك�م\،

وأ%نشد بيت أ%ب ذؤيب. ابن الكلب: أ%ه\دى ي.ك}س'وم' ابن أ%خي ال4ش\ر.م
للنب ، صلى ال عليه وسلم، سلحاv فيه س.ه\م' ل%ع1ب� قد ر'كYب.ت\

م1ع\ب.ل%ةD ف ر'ع\ظ1ه1 ف%ق%و_م ف�وق%ه' وقال: هو مستحكم الر>صاف1، وساه
ق1ت\ر. الغ1لء. وروى حاد بن سلمة عن ثابت عن أ%نس: أ%ن أ%با طلحة كان

ي.ر\مي والنب، صلى ال عليه وسلم، ي'ق%ت>ر بيت يديه وكان رامياv، فكان
أ%بو طلحة، رضي ال تعال عنه، ي.ش'ور ن.ف}س.ه ويقول له إ,ذا ر.ف%ع ش.خ\صه:

ن.ح\ري دون ن.ح\ر,ك يا رسول ال؛ يقتر بي يديه، قال ابن ال4ثي: ي'ق%ت>ر
بي يديه أ%ي ي'س.و�ي له النصال% وي.ج\مع له السهام.، من الت_ق}ت1ي،

وهو القاربة بي الشيئي وإ,دناء أ%حدها من الخر، قال: ويوز أ%ن يكون
من الق1ت\ر، وهو ن.ص\ل ال4هداف، وقيل: الق1ت\ر' سهم صغي، والغ1لء�

مصدر غ%ال%ى بالسهم إ,ذا رماه غ%ل}وةv؛ وقال أ%بو حنيفة: الق1ت\ر من السهام
مثل الق�ط}ب، واحدته ق1ت\رةD؛ والق1ت\ر.ة والس>ر\و.ة� واحد.

وابن ق1ت\ر.ة%: ضرب من اليات خبيث إ,ل الصغر ما هو ل يسلم من لدغها،
مشتق من ذلك، وقيل: هو ب,ك}ر ال4ف}عى، وهو نو من الش>ب\ر, ي.ن\زو ث

يقع؛ شر: ابن ق1ت\ر.ة% حية صغية تنطوي ث ت.ن\زو ف الرأ}س، والمع بنات
ق1ت\رة%؛ وقال ابن شيل: هو أ�غ%ي\ب,ر' اللون صغي أ%ر\ق%ط� ينطوي ث
ي.ن\ق�ز ذراعاv أ%و نوها، وهو ل ي'ج\ر.ى؛ يقال: هذا ابن' ق1ت\ر.ة؛

وأ%نشد:
له منزلD أ%ن\ف' ابن, ق1ت\ر.ة% ي.ق}ت.ري

به الس_م_، ل ي.ط}ع.م\ ن'قاخاv ول ب.ر\د.ا
وق1ت\ر.ة� معرفة ل ينصرف. وأ%بو ق1ت\رة: كنية إ,بليس. وف الديث:

تعو�ذوا بال من ق1ت\رة% وما و.ل%د؛ هو بكسر القاف وسكون التاء، اسم إ,بليس.
@قثر: ابن ال4عرب: الق%ث%رة� قماش البيت، وتصغيها ق�ث%ي\رة؛ واق}ت.ث%ر\ت' الشيء
(* قوله« واقتثرت الشيء» عبارة الد واقتثرت الشيء أخذته قماشاv لبيت،

والتقثر التردد والزع.)
@قحر: الق%ح\ر: ال�س3نe وفيه بقية وج.ل%د¬، وقيل: إ,ذا ارتفع فوق
ال�س3ن وه.ر,م.، فهو ق%ح\ر¬ وإ,ن\ق%ح\ر¬ فهو ثان{ ل3ن\ق%ح\ل� الذي قد ن.فى

سيبويه أ%ن يكون له نظي¬، وكذلك جل ق%ح\ر، والمع أ%ق}ح'ر¬ وق�ح'ور¬،



وإ,ن\ق%ح\ر¬ ك%ق%ح\ر�، وال�نثى بالاءg، والسم الق%حارة� والق�ح'ورة.
أ%بو عمرو: شيخ ق%ح\ر¬ وق%ه\ب¬ إ,ذا أ%سن� وك%ب,ر.، وإ,ذا ارتفع المل عن

الع.و\د فهو ق%ح\ر، وال�نثى ق%ح\رة ف أ%سنان ال3بل؛ وقال غيه: هو
�ق�حار,ي.ةD. ابن سيده: الق�حار,ي.ة� من ال3بل كالق%ح\ر,، وقيل: الق�حار,ي.ة

منها الع.ظيم ال%ل}ق، وقال بعضهم: ل يقال ف الرجل إ,ل� ق%ح\ر¬؛
فأ%ما قول رؤبة:

ت.ه\وي ر'ؤوس القاح1رات1 الق�ح_ر,،
إ,ذا ه.و.ت\ بي الل©ه.ى وال%ن\ج.ر,

فعلى التشنيع ول ف1ع\ل% له. قال الوهري: الق%ح\ر' الشيخ الكبي
،Dويقال لل�نثى ناب¬ وشار,ف¬، ول يقال ق%ح\ر.ة ،eس3ن�ال%ر,م' والبعي ال

وبعضهم يقوله. وف حديث أ�م� ز.ر\ع�: ز.و\جي ل%ح\م' ج.م.ل ق%ح\ر؛
الق%ح\ر': البعي ال%ر,م' القليل اللحم، أ%رادت أ%ن زوجها هزيل قليل

الال.
@قحثر: ال4زهري: ق%ح\ث%ر\ت' الشيء4 من يدي إ,ذا ر.د.د\ته.

@قخر: الق%خ\ر': الضرب بالشيء اليابس على اليابس؛ ق%خ.ره ي.ق}خ.ر'ه
.vق%خ\را

@قدر: الق%د1ير' والقاد1ر': من صفات ال عز وجل يكونان من الق�د\ر.ة
ويكونان من التقدير. وقوله تعال: إ,ن ال على كل شيء قدير؛ من الق�د\رة، فال

عز وجل على كل شيء قدير، وال سبحانه م'ق%د>ر' ك�لY شيء وقاضيه. ابن
ال4ثي: ف أ%ساء ال تعال القاد1ر' وال�ق}ت.د1ر' والق%د1ير'، فالقادر اسم
فاعل من ق%د.ر. ي.ق}د1ر'، والق%د1ير فعيل منه، وهو للمبالغة، والقتدر

م'ف}ت.ع1لD من اق}ت.د.ر.، وهو أ%بلغ.
التهذيب: الليث: الق%د.ر' الق%ضاء ال�و.ف�ق'. يقال: ق%د_ر. ال3له

كذا تقديراv، وإ,ذا وافق الشيء� الشيء4 قلت: جاءه ق%د.ر'ه. ابن سيده:
الق%د\ر' والق%د.ر' القضاء وال�ك}م، وهو ما ي'ق%د>ره ال عز وجل من القضاء
ويكم به من ال�مور. قال ال عز وجل: إ,نا أ%نزلناه ف ليلة الق%د\ر,؛ أ%ي
ال�ك}م,، كما قال تعال: فيها ي'ف}ر.ق' ك�ل© أ%مر حكيم؛ وأ%نشد ال4خفش

ل�د\ب.ة بن, خ.ش\ر.م�:
أ%ل يا ل%ق%و\مي للنوائب, والق%د\ر,

ولل4م\ر, يأ}ت ال%رء4 من حيث� ل ي.د\ري



ولل4ر\ض كم من صال قد ت.و.د_أ%ت\
عليه، ف%و.ار.ت\ه' بل%م_اع.ة{ ق%ف}ر,

فل ذ%ا ج.لل� ه1ب\ن.ه' ل%لل1ه،
ول ذا ض.ياع� ه'ن_ ي.ت\ر'ك}ن. للف%ق}ر,

تود�أ%ت عليه أ%ي استوت عليه. واللماعة: ال4رض الت ي.ل}مع فيها
الس_راب'. وقوله: فل ذا ج.لل انتصب ذا بإ,ضمار فعل يفسره ما بعده أ%ي فل
ه1ب\ن. ذا ج.لل، وقوله: ول ذا ض.ياع منصوب بقوله يتركن. والض_ياع'، بفتح

vعن أ%حد، غني�ا �الضاد: الض_ي\ع.ة�، والعن أ%ن النايا ل ت.غ\ف�ل
كان أ%و فقياv، ج.ليل% الق%د\ر كان أ%و وضيعاv. وقوله تعال: ليلة� القدر

خي من أ%لف شهر؛ أ%ي أ%لف شهر ليس فيها ليلة القدر؛ وقال الفرزدق:
وما ص.ب_ ر,ج\لي ف حديد1 م'جاش1ع�،

م.ع. الق%د\ر,، إ,ل حاج.ةD ل أ�ر,يد'ها
والق%د.ر': كالق%د\ر,، وج.م\ع'هما جيعاv أ%ق}دار. وقال اللحيان:

الق%د.ر' السم، والق%د\ر' الصدر؛ وأ%نشد
ك�ل© شيء حت أ%خ1يك. م.تاع'؛

وب,ق%د\ر� ت.ف%رeق¬ واج\ت1ماع'
وأ%نشد ف الفتوح:

ق%د.ر¬ أ%ح.ل�ك. ذا النخيل,، وقد أ%رى،
وأ%بيك.، ما ل%ك.، ذ�و الن_خيل, بدار,

قال ابن سيده: هكذا أ%نشده بالفتح والوزن يقبل الركة والسكون. وف
الديث ذكر ليلة القدر، وهي الليلة الت ت'ق%د_ر فيها ال4رزاق' وت'ق}ضى.

والق%د.ر,ي_ة�: قوم ي.ج\ح.د'ون الق%د.ر.، م'و.ل�دةD. التهذيب:
والق%د.ر,ي_ة قوم ينسبون إ,ل التكذيب با ق%د_ر. ال� من ال4شياء، وقال بعض

متكلميهم: ل يلزمنا هذا الل�ق%ب' ل4نا ننفي الق%د.ر. عن ال عز وجل
ومن أ%ثبته فهو أ%ول به، قال: وهذا تويه منهم ل4نم يثبتون الق%د.ر.

ل4نفسهم ولذلك سوا؛ وقول أ%هل السن_ة إ,ن علم ال سبق ف البشر
ف%ع.ل1م كف}ر. م.ن ك%ف%ر منهم كما ع.ل1م إ,يان م.ن آمن، فأ%ثبت علمه السابق ف

اللق وكتبه، وكل© ميسر لا خلق له وكتب عليه. قال أ%بو منصور: وتقدير
ال اللق تيسيه كل¾ منهم لا علم أ%نم صائرون إ,ليه من السعادة

والشقاء، وذلك أ%نه علم منهم قبل خلقه إ,ياهم، فكتب علمه ال4زل9 السابق



فيهم وق%د_ره تقديراv؛ وق%د.ر. ال عليه ذلك ي.ق}د'ر'ه وي.ق}د1ر'ه
ق%د\راv وق%د.راv، وق%د_ره عليه وله؛ وقوله:

من أ%ي� ي.و\م.ي_ من الوت1 أ%ف1ر�:
أ%ي.وم. ل ي'ق}د.ر. أ%م\ يوم. ق�د1ر\؟

فإ,نه أ%راد النون الفيفة ث حذفها ضرورة فبقيت الراء مفتوحة كأ%نه
أ%راد: ي'ق}د.ر.ن}، وأ%نكر بعضهم هذا فقال: هذه النون ل تذف إ,ل لسكون ما

بعدها ول سكون ههنا بعدها؛ قال ابن جن: والذي أ%راه أ%نا ف هذا وما
علمت أ%ن أ%حداv من أ%صحابنا ول غيهم ذكره، ويشبه أ%ن يكونوا ل يذكروه

لل�ط}ف1ه، هو أ%ن} يكون أ%صله أ%يوم ل ي'ق}د.ر\ أ%م بسكون الراء للجزم،
ث أ%نا جاو.ر.ت1 المزة الفتوحة وهي ساكنة، وقد أ%جرت العرب الرف

الساكن إ,ذا جاور الرف التحر�ك مرى التحرك، وذلك قولم فيما حكاه سيبويه
من قول بعض العرب: الك%ماة� وال%راة، يريدون الك%م\أ%ة% وال%ر\أ%ة%

ولكن اليم والراء لا كانتا ساكنتي، والمزتان بعدها مفتوحتان، صارت
الفتحتان اللتان ف المزتي كأ%نما ف الراء واليم، وصارت اليم والراء

كأ%نما مفتوحتان، وصارت المزتان لا قد�رت حركاتما ف غيها كأ%نما
ساكنتان، فصار التقدير فيهما م.ر.أ}ةD وك%م.أ}ةD، ث خففتا فأ�بدلت

المزتان أ%لفي لسكونما وانفتاح ما قبلهما، فقالوا: م.ر.اةD وك%ماةD، كما
قالوا ف رأ}س وفأ}س لا خففتا: راس وفاس، وعلى هذا حل أ%بو علي قول عبد

ي.غ'وث%:
،Dع.ب\ش.م1ي_ة Dوت.ض\ح.ك' م1ن�ي ش.ي\خ.ة

ك%أ%ن} ل ت.ر.ا ق%ب\لي أ%سياv ي.ان,يا
قال: جاء به على أ%ن تقديره مففاv كأ%ن ل ت.ر\أ%، ث إ,ن الراء

الساكنة لا جاورت المزة والمزة متحر�كة صارت الركة كأ%نا ف التقدير قبل
المزة واللفظ� با ل ت.ر.أ}، ث أ%بدل المزة أ%لفاv لسكونا وانفتاح ما

قبلها فصارت ت.را، فال4لف على هذا التقدير بدل من المزة الت هي عي
الفعل، واللم مذوفة للجزم على مذهب التحقيق، وق%و\ل, من قال: ر.أ%ى
ي.ر\أ%ى، وقد قيل: إ,ن قوله ترا، على الفيف السائغ، إ,ل أ%نه أ%ثبت ال4لف

ف موضع الزم تشبيهاv بالياء ف قول الخر:
أ%ل يأ}تيك، وال4نباء� ت.ن\م1ي،
با لق%ت\ ل%ب'ون� بن ز,ياد1؟



ورواه بعضهم أ%ل يأ}تك على ظاهر الز\م؛ وأ%نشده أ%بو العباس عن أ%ب
عثمان عن ال4صمعي:

أ%ل هل% تاك. وال4نباء� ت.ن\م1ي
وقوله تعال: إ,ل امرأ%ته ق%د_ر\نا أ%نا لن الغابرين؛ قال الزجاج:

العن علمنا أ%نا لن الغابرين، وقيل: د.ب_رنا أنا لن الغابرين أ%ي
الباقي ف العذاب. ويقال: اس\ت.ق}د1ر, ال4 خياv، واس\ت.ق}د.ر. ال4

خ.ي\راv سأ%له أ%ن ي.ق}د'ر. له به؛ قال:
فاس\ت.ق}د1ر, ال4 خياv وارض.ي.ن_ به،
فب.ي\ن.ما الع'س\ر' إ,ذ دارت\ م.ياس1ي'

وف حديث الستخارة: اللهم إ,ن أ%س\ت.ق}د1ر'ك. بق�د\ر.تك أ%ي أ%طلب منك
.vد\ر.ة�أ%ن تعل ل عليه ق

 �وق%د.ر. الرزق. ي.ق}د1ر'ه': ق%س.مه. والق%د\ر' والق�د\ر.ة
(* قوله«

والقدر والقدرة إل» عبارة القاموس: والقدر الغن واليسار والقوة كالقدرة
والقدرة مثلثة الدال والقدار والقدارة والقدورة والقدور بضمهما والقدران
بالكسر والقدار ويكسر والقتدار والفعل كضرب ونصر وفرح.) وال1ق}دار':

vد\ر.ة�الق�و_ة�؛ وق%د.ر. عليه ي.ق}د1ر' وي.ق}د'ر' وق%د1ر.، بالكسر، ق
وق%دار.ةv وق�د'ور.ةv وق�د'وراv وق1د\راناv وق1داراv؛ هذه عن اللحيان، وف

التهذيب: ق%د.راناv، واق}ت.د.ر. وهو قاد1ر¬ وق%د1ير¬ وأ%ق}د.ر.ه ال�
عليه، والسم من كل ذلك ال%ق}د.ر.ة وال%ق}د'ر.ة وال%ق}د1ر.ة�. ويقال: ما
ل عليك م.ق}د'ر.ة وم.ق}د.ر.ة وم.ق}د1ر.ة أ%ي ق�د\ر.ة. وف حديث عثمان،

رضي ال عنه: إ,ن� الذ�كاة ف ال%ل}ق, والل�ب_ة لن ق%د.ر. 
*)

قوله« لن قدر» أي لن كانت الذبيحة ف يده مقدر على ايقاع الذكاة بذين
الوضعي، فاما إذا ندت البهيمة فحكمها حكم الصيد ف أن مذبه الوضع الذي

أصاب السهم او السيف، كذا بامش النهاية.) أ%ي لن أ%مكنه الذب\ح' فيهما،
فأ%ما الن_ادe وال�ت.ر.د>ي فأ%ي\ن. ات_ف%ق. من جسمهما؛ ومنه قولم:

�ال%ق}د'3ر.ة� ت'ذ}ه1ب' ال%ف1يظ%ة%. والقتدار' على الشيء: الق�د\ر.ة
عليه، والق�د\ر.ة� مصدر قولك ق%د.ر. على الشيء ق�د\ر.ة أ%ي م.ل%كه، فهو

قاد1ر¬ وق%د1ير¬. واق}ت.د.ر. الشيء4: جعله ق%د\راv. وقوله: عند م.ل1يك{



م'ق}ت.د1ر�؛ أ%ي قاد1ر�. والق%د\ر': الغ1ن والي.سار'، وهو من ذلك ل4نه
.Dو_ة�ك�ل�ه ق

وبنو ق%د\راء: ال%ياسي'. ورجل ذو ق�د\ر.ة{ أ%ي ذو ي.سار�. ورجل ذو
،�م.ق}د�1ر.ة أ%ي ذو يسار أ%يضاv؛ وأ%ما من الق%ضاء والق%د.ر, فال%قد.ر.ة

بالفتح، ل غي؛ قال ال�ذ%ل9:
وما ي.ب\ق%ى على ال4ي�ام, ش.يء#،

فيا ع.ج.باv ل%ق}د.ر.ة1 الكتاب,
وقد\ر' كل شيء وم1ق}دار'ه: م1ق}ياس'ه. وق%د.ر. الشيء4 بالشيء ي.ق}د'ر'ه
ق%د\راv وق%د_ر.ه: قاس.ه. وقاد.ر\ت' الرجل م'قاد.ر.ةv إ,ذا قايسته وفعلت

مثل فعله. التهذيب: والتقدير على وجوه من العان: أ%حدها التروية
والتفكي ف تسوية أ%مر وتيئته، والثان تقديره بعلمات يقطعه عليها، والثالث

أ%ن ت.ن\و,ي. أ%مراv ب,ع.ق}د1ك تقول: ق%د_ر\ت' أ%مر كذا وكذا أ%ي
نويت'ه وع.ق%د\ت' عليه. ويقال: ق%د.ر\ت' ل4م\ر, كذا أ%ق}د1ر' له وأ%ق}د'ر'

ق%د\راv إ,ذا نظرت فيه ود.ب_ر\ت.ه وقايسته؛ ومنه قول عائشة، رضوان ال
عليها: فاق}د'ر'وا ق%د\ر. الارية1 الديثة الس>ن> الستهيئة للنظر أ%ي

ق%د>ر'وا وقايسوا وانظروه واف}ك1ر'وا فيه. شر: يقال ق%د.ر\ت' أ%ي هيأ}ت
وق%د.ر\ت' أ%ي أ%ط%ق}ت' وق%د.ر\ت' أ%ي م.ل%ك}ت' وق%د.ر\ت' أ%ي و.ق�تe؛

قال لبيد:
،vد\و.ة�ف%ق%د.ر\ت' للو,ر\د1 ال�غ.لYس. غ

ف%و.ر.د\ت' قبل ت.ب.يeن, ال4ل}وان1
وقال ال4عشى:

فاق}د'ر\ بذ%ر\ع1ك. ببن.نا،
إ,ن كنت. ب.و_أ}ت. الق%دار.ه\

ب.و_أ}ت.: ه.ي_أ}ت.. قال أ%بو عبيدة: اق}د'ر بذ%ر\ع1ك بيننا أ%ي
أ%ب\ص1ر\ واع\ر,ف\ ق%د\ر.ك. وقوله عز وجل: ث جئت. على ق%د.ر� يا موسى؛ قيل ف

التفسي: على م.و\عد{، وقيل: على ق%د.ر� من تكليمي إ,ياك؛ هذا عن
الزجاج. وق%د.ر. الشيء4: د.نا له؛ قال لبيد:

قلت': ه.ج>د\نا، فقد طال السeر.ى،
وق%د.ر\نا إ,ن} خ.ن الليل غ%ف%ل}

وق%د.ر القوم' أ%مرهم ي.ق}د1ر'ونه ق%د\راv: د.ب_روه وق%د.ر\ت' عليه



الثوب. قدراv فان\ق%د.ر أ%ي جاء4 على ال1ق}دار. ويقال: بي أ%رضك وأ%رض
فلن ليلة قادرة إ,ذا كانت لينة السي مثل قاصدة{ وراف1هة{؛ عن يعقوب.

وق%د.ر. عليه الشيء4 ي.ق}د1ر'ه وي.ق}د'ره ق%د\راv وق%د.راv وق%د_ر.ه:
ض.ي_قه؛ عن اللحيان. وف التنزيل العزيز: على ال�وس1ع, ق%د.ر'ه وعلى

vق}ت1ر, ق%د.ر'ه؛ قال الفراء: قرئ ق%د.ر'ه وق%د\ر'ه، قال: ولو نصب كان صوابا�ال
على تكرر الفعل ف النية، أ%ي لي'ع\ط1 ال�وس1ع' ق%د\ر.ه وال�ق}ت1ر'

ق%د\ر.ه؛ وقال الخفش: على الوسع قدره أ%ي طاقته؛ قال ال4زهري: وأ%خبن
النذري عن أ%ب العباس ف وقوله على ال�ق}ت1ر ق%د.ر'ه وق%د\ر'ه، قال:

التثقيل أ%على اللغتي وأ%كثر، ولذلك اختي؛ قال: واختار ال4خفش التسكي،
قال: وإ,نا اخترنا التثقيل ل4نه اسم، وقال الكسائي: يقرأ� بالتخفيف

والتثقيل وكلê صواب، وقال: ق%د.ر. وهو ي.ق}د1ر م.ق}د1رة وم.ق}د'رة
وم.ق}د.ر.ة وق1د\راناv وق%د.اراv وق�د\رةv، قال: كل هذا سعناه من العرب، قال:

وي.ق}د'ر لغة أ�خرى لقوم يضمون الدال فيها، قال: وأ%ما ق%د.ر\ت' الشيء
فأ%نا أ%ق}د1ر'ه، خفيف، فلم أ%سعه إ,ل مكسوراv، قال: وقوله: وما ق%د.روا

ال4 ح.ق_ ق%د\ر,ه؛ خفيف¬ ولو ث�قYل% كان صواباv، وقوله: إ,ن_ا كل�
شيء خلقناه ب,ق%د.ر�، م'ث%ق�لD، وقوله: فسالت\ أ%وديةD بقد.رها؛
:v؛ وأ%نشد بيت الفرزدق أ%يضاvولو خفف كان صوابا Dم'ث%ق�ل

وما ص.ب_ ر,ج\ل1ي ف ح.د1يد1 م'جاش1ع�،
مع الق%د\ر، إ,ل حاجةD ل أ�ر,يد'ها

وقوله تعال: ف%ظ%ن_ أ%ن لن ن.ق}د1ر. عليه؛ يفسر بالق�درة ويفسر
بالض>يق، قال الفراء ف قوله عز وجل: وذا النeون إ,ذ ذهب م'غاض1باv فظن_ أ%ن

لن ن.ق}د1ر. عليه؛ قال الفراء: العن فظن أ%ن لن ن.ق}د1ر. عليه من
العقوبة ما ق%د.ر\نا. وقال أ%بو اليثم: روي أ%نه ذهب مغاضباv لقومه، وروي

أ%نه ذهب مغاضباv لربه، فأ%ما من اعتقد أ%ن يونس، عليه السلم، ظن أ%ن لن
يقدر ال عليه فهو كافر ل4ن من ظن ذلك غي مؤمن، ويونس، عليه السلم،

رسول ل يوز ذلك الظن عليه. فآل العن: فظن أ%ن لن ن.ق}د1ر. عليه
العقوبة، قال: ويتمل أ%ن يكون تفسيه: فظن أ%ن لن ن'ض.ي>ق. عليه، من قوله

تعال: ومن ق�د1ر. عليه رزق%ه؛ أ%ي ض'ي>ق. عليه، قال: وكذلك قوله: وأ%ما
إ,ذا ما ابتله ف%ق%د.ر عليه رزقه؛ معن ف%ق%د.ر عليه ف%ض.ي_ق. عليه، وقد

ضيق ال على يونس، عليه السلم، أ%شد_ ت.ض\ي,يق ض.ي_ق%ه على م'ع.ذ�ب



ف الدنيا ل4نه سجنه ف بطن حوت فصار م.ك}ظ�وماv أ�خ1ذ% ف ب.ط}ن,ه
بك%ظ%م1ه1؛ وقال الزجاج ف قوله: فظن أ%ن لن ن'ق}د1ر. عليه؛ أ%ي لن ن'ق%د>ر.

عليه ما ق%د_رنا من كونه ف بطن الوت، قال: ون.ق}د1ر' بعن
ن'ق%د>ر'، قال: وقد جاء هذا ف التفسي؛ قال ال4زهري: وهذا الذي قاله أ%بو إ,سحق

صحيح، والعن ما ق%د_ر.ه ال عليه من التضييق ف بطن الوت، ويوز
أ%ن يكون العن لن ن'ض.ي>ق عليه؛ قال: وكل ذلك شائع ف اللغة، وال

أ%علم با أ%راد. فأ%ما أ%ن يكون قوله أ%ن لن ن.ق}د1ر. عليه من القدرة فل
يوز، ل4ن من ظن هذا كفر، والظن شك والشك ف قدرة ال تعال كفر، وقد عصم

�ال أ%نبياءه عن مثل ما ذهب إ,ليه هذا ال�ت.أ%و>ل�، ول ي.ت.أ%و_ل
مثل%ه إ,ل الاهل� بكلم العرب ولغاتا؛ قال ال4زهري: سعت

ال�ن\ذ1ر,ي_ يقول: أ%فادن ابن الي.زيدي� عن أ%ب حات ف قوله تعال: فظن أ%ن لن
نقدر عليه؛ أ%ي لن نضيق عليه، قال: ول يدر ال4خفش ما معن ن.ق}د1ر وذهب

إ,ل موضع القدرة إ,ل معن فظن أ%ن ي.ف�وت.ن.ا ول يعلم كلم العرب حت
قال: إ,ن بعض الفسرين قال أ%راد الستفهام، أ%ف%ظ%ن_ أ%ن لن ن.ق}د1ر.

عليه، ولو علم أ%ن معن ن.ق}د1ر ن'ض.ي>ق ل يبط هذا البط، قال: ول
يكن عالاv بكلم العرب، وكان عالاv بقياس النحو؛ قال: وقوله: من ق�د1ر.

عليه ر,ز\ق�ه؛ أ%ي ض'ي>ق. عليه ع1ل}م'ه، وكذلك قوله: وأ%ما إ,ذا ما
ابتله ف%ق%د.ر. عليه ر,ز\ق%ه؛ أ%ي ض.ي_ق.. وأ%ما قوله تعال: ف%ق%د.ر\نا

فن,ع\م. القاد1ر'ون، فإ,ن الفراء قال: قرأ%ها علي�، كرم ال وجهه،
ف%ق%د_ر\نا، وخففها عاصم، قال: ول يبعد أ%ن يكون العن ف التخفيف والتشديد

واحداv ل4ن العرب تقول: ق�د>ر. عليه الوت' وق�د1ر. عليه الوت'، وق�د>ر
عليه وق�د1ر.، واحتج الذين خففوا فقالوا: لو كانت كذلك لقال: فنعم

ال�ق%د>رون، وقد تمع العرب' بي اللغتي. قال ال تعال: ف%م.ه>ل,
الكافرين أ%م\ه,ل}ه'م ر'و.ي\داv. وق%د.ر. على عياله ق%د\راv: مثل ق%ت.ر..
وق�د1ر. على ال3نسان ر,ز\ق�ه ق%د\راv: مثل ق�ت1ر.؛ وق%د_ر\ت' الشيء

ت.ق}د1يراv وق%د.ر\ت' الشيء أ%ق}د'ر'ه وأ%ق}د1ر'ه ق%د\راv من التقدير. وف الديث
ف رؤية اللل: صوموا لرؤيته وأ%فطروا لرؤيته فإ,ن غ�م_ عليكم

فاق}د'ر'وا له، وف حديث آخر: فإ,ن غم عليكم فأ%كملوا لع1د_ة؛ قوله: فاق}د'ر'وا
له أ%ي ق%د>ر'وا له ع.د.د. الشهر حت تكملوه ثلثي يوماv، واللفظان

وإن اختلفا يرجعان إ,ل معن واحد؛ وروي عن ابن شريح أ%نه فسر قوله



فاق}د'ر'وا له أ%ي ق%د>ر'وا له منازل% القمر فإ,نا تدلكم وتبي لكم أ%ن الشهر
تسع وعشرون أ%و ثلثون، قال: وهذا خطاب لن خصه ال تعال بذا العلم؛

قال: وقوله فأ%ك}م1ل�وا الع1د_ة خطاب العام_ة الت ل تسن تقدير
النازل، وهذا نظي النازلة تنزل بالعال1م, الذي أ%مر بالجتهاد فيها وأ%ن ل

ي'ق%لYد. العلماء أ%شكال النازلة به حت يتبي له الصوب كما بان لم،
وأ%ما العامة الت ل اجتهاد لا فلها تقليد أ%هل العلم؛ قال: والقول ال4ول

أ%صح؛ وقال الشاعر إ,ياس بن مالك بن عبد ال ال�ع.ن_ى:
ك1ل ث%ق%ل%ي\نا طامع¬ بغن,يمة{،

وقد ق%د.ر الرحن' ما هو قاد1ر'
vكان% أ%كث%ر. سال1با vفلم أ%ر. يوما

وم'س\ت.ل%باv س1ر\بال%ه ل ي'ناك1ر'
وأ%كث%ر. م1ن_ا ياف1عاv ي.ب\ت.غ1ي الع'لى،

ي'ضار,ب' ق1ر\ناv دار,عاv، وهو حاس1ر'
قوله: ما هو قادر' أ%ي م'ق%د>ر¬، وث%ق%ل� الرجل، بالثاء: ح.ش.مه ومتاع

بيته، وأ%راد بالث�ق%ل ههنا النساء أ%ي نساؤنا ونساؤهم طامعات ف ظهور
كل واحد من ال%ي_ي\ن, على صاحبه وال4مر ف ذلك جار على قدر الرحن.

وقوله: وم'س\ت.ل%باv س1ر\بال%ه ل ي'ناك1ر' أ%ي ي'س\ت.ل%ب' س1ر\بال%ه وهو ل
ي'ن\ك1ر' ذلك ل4نه مصروع قد قتل، وانتصب سرباله بأ%نه مفعول ثان

ل�س\ت.ل%ب، وف م'س\ت.ل%ب ضمي مرفوع به، ومن رفع سرباله جعله مرتفعاv به ول
يعل فيه ضمياv. واليافع: ال�ت.ر.ع\ر,ع' الداخل� ف ع.ص\ر, شبابه.

والدارع: اللبس الدرع. والاسر: الذي ل درع عليه.
وت.ق%د_ر له الشيء� أ%ي تيأ%. وف حديث الستخارة: فاق}د'ر\ه ل

وي.س>ر\ه علي� أ%ي اقض ل به وهيئه. وق%د.ر\ت' الشيء أ%ي هيأ}ته.
وق%د\ر' كل شيء وم1ق}داره: م.ب\ل%غ'ه. وقوله تعال: وما ق%د.ر'وا ال4

ح.ق_ ق%د\ر,ه؛ أ%ي ما عظموا ال حق تعظيمه، وقال الليث: ما و.ص.فوه حق
ص1ف%ت1ه، والق%د.ر' والق%د\ر' ههنا بعن واحد، وق%د.ر' ال وق%د\ر'ه

بعنÝى، وهو ف ال4صل مصدر.
وال1ق}دار': الوت'. قال الليث: ال1ق}دار' اسم الق%د\ر إ,ذا بلغ

العبد' ال1ق}دار. مات؛ وأ%نشد:
vلو كان خ.ل}ف%ك أ%و أ%مام.ك هائ1با



ب.ش.راv س1واك.، ل%هاب.ك ال1ق}دار'
يعن الوت. ويقال: إ,نا ال4شياء مقادير' لكل شيء م1ق}دار¬ داخل.

وال1ق}دار أ%يضاv: هو ال1ن\داز، تقول: ينزل الطر ب1ق}دار أ%ي بق%د.ر�
وق%د\ر�، وهو مبلغ الشيء. وكل شيء م'ق}ت.د1ر¬، فهو الو.س.ط�. ابن سيده:

وال�ق}ت.د1ر الوسط من كل شيء. ورجل م'ق}ت.د1ر' ال%ل}ق أ%ي و.س.ط�ه ليس
بالطويل والقصي، وكذلك الو.ع1ل� والظب ونوها. والق%د\ر': الوسط من الرحال

والسروج ونوها؛ تقول: هذا سرج¬ ق%د\ر¬، يفف ويثقل. التهذيب: س.ر\ج¬
قادر¬ قاتر¬، وهو الواقي الذي ل ي.ع\ق1ر'، وقيل: هو بي الصغي والكبي.

والق%د.ر': ق1ص.ر' الع'ن'ق، ق%د1ر. ق%د.راv، وهو أ%قدر'؛ وال4ق}د.ر:
القصي من الرجال؛ قال ص.خ\ر' الغ.ي� يصف صائداv ويذكر و'ع'ولv قد وردت

لتشرب الاء:
،vأ%ر.ى ال4يام. ل ت'ب\ق1ي كريا

ول الو.ح\ش. ال4واب,د. والن_عاما
ول ع'ص\ماv أ%واب,د. ف ص'خ'ور�،
ك�س3ي. على ف%راس1ن,ها خ1داما
أ�ت1يح. لا أ�ق%ي\د1ر' ذو ح.ش1يف{،

إ,ذا سامت\ على ال%ل%قات1 ساما
معن أ�تيح: ق�د�ر، والضمي ف لا يعود على الع'ص\م. وال�ق%ي\د1ر':

أ%راد به الصائد. وال%شيف: الثوب ال%ل%ق'. وسامت: م.ر_ت\ ومضت.
وال�ل%قات: جع م.ل%ق%ة{، وهي الصخرة اللساء. وال4وابد: الوحوش الت

تأ%ب_د.ت\ أ%ي توحشت. والع'ص\م': جع أ%ع\ص.م. وع.ص\ماء: الو.ع1ل� يكون بذراعيه
بياض. وال1د.ام: ال%لخ1يل�، وأ%راد الطوط% السeود. الت ف يديه؛

وقال الشاعر:
vق%ي\د1ر. ح1ن\ز.ق}ر.ة�رأ%و\ك. أ

وقيل: ال4ق}د.ر من الرجال القصي العنق. والق�د.ار': الر_ب\ع.ة� من
الناس. أ%بو عمرو: ال4ق}د.ر' من ال%يل الذي إ,ذا سار وقعت رجله مواقع

يديه؛ قال رجل من ال4نصار، وقال ابن بري: هو ع.د1يe بن خ.ر.ش.ة%
:eال%ط}م1ي

وي.ك}ش1ف' ن.خ\و.ة% ال�خ\تال, ع.ن>ي
ج'ر.از¬، كالع.ق1يق%ة1، إ,ن ل%ق1يت'



وأ%ق}د.ر' م'ش\ر,ف' الص_ه.و.ات1 ساط{
ك�م.ي\ت¬، ل أ%ح.قe ول ش.ئ1يت'

النخوة: الكب. والختال: ذو اليلء. والراز: السيف الاضي ف
الض_ر,يبة؛ شبهه بالعقيقة من البق ف ل%م.عانه. والصهوات: جع ص.ه\و.ة، وهو

موضع اللYب\د1 من ظهر الفرس. والشئيب: الذي ي.ق}ص'ر' حافرا رجليه عن
حاف1ر.ي يديه بلف ال4ق}د.ر,. وال4ح.قe: الذي ي'ط%ب>ق' حاف1را رجليه

حاف1ر.ي\ يديه، وذكر أ%بو عبيد أ%ن ال4ح.ق_ الذي ل ي.ع\ر.ق'، والش_ئيت'
الع.ث�ور، وقيل: ال4قدر الذي ي'جاو,ز' حافرا رجليه م.واقع. حاف1ر.ي\

يديه؛ ذكره أ%بو عبيد، وقيل: ال4ق}د.ر' الذي يضع رجليه حيث ينبغي.
والق1د\ر': معروفة أ�ن\ث%ى وتصغيها ق�د.ي\ر¬، بل هاء على غي قياس.

ال4زهري: الق1د\ر' مؤنثة عند جيع العرب، بل هاء، فإ,ذا صغرت قلت لا
ق�د.يرة وق�د.ي\ر، بالاء وغي الاء، وأ%ما ما حكاه ثعلب من قول العرب ما

رأ%يت ق1د\راv غل أ%س\ر.ع. منها فإ,نه ليس على تذكي الق1د\ر, ولكنهم
أ%رادوا ما رأ%يت شيئاv غل؛ قال: ونظيه قول ال تعال: ل ي.ح1ل© لك

النساء من ب.ع\د'؛ قال: ذكر الفعل ل4ن معناه معن شيء، كأ%نه قال: ل يل
لك شيء من النساء. قال ابن سيده: فأ%ما قراءة من قرأ%: فناداه اللئكة،

فإ,نا بناه على الواحد عندي كقول العرب ما رأ%يت ق1د\راv غل أ%س\ر.ع.
منها، ول كقوله تعال: ل يل لك النساء من بعد، ل4ن قوله تعال: فناداه

اللئكة، ليس بحد فيكون شيء م'ق%د_ر فيه كما ق�د>ر. ف ما رأ%يت
ق1د\راv غ%ل أ%س\ر.ع.، وف قوله: ل يل لك النساء، وإ,نا استعمل تقدير شيء

ف النفي دون ال3ياب ل4ن قولنا شيء عام لميع العلومات، وكذلك النفي
ف مثل هذا أ%عم من ال3ياب، أ%ل ترى أ%ن قولك: ضربت كل رجل، كذب ل

مالةv وقولك: ما ضربت رجلv قد يوز أ%ن يكون صدقاv وكذباv، فعلى هذا
ونوه يوجد النفي أ%عم من ال3ياب، ومن النفي قوله تعال: لن ي.نال% ال4

لوم'ها ول د1ماؤها، إ,نا أ%راد لن ينال% ال4 شيء# من لومها ول شيء
من دمائها؛ وج.م\ع' الق1د\ر, ق�دور¬، ل ي'ك%س_ر' على غي ذلك.

وق%د.ر. الق1د\ر. ي.ق}د1ر'ها وي.ق}د'ر'ها ق%د\راv: ط%ب.خ.ها، واق}ت.د.ر
أ%يضاv بعن ق%د.ر. مثل ط%ب.خ. واط�ب.خ.. وم.ر.ق¬ م.ق}د'ور وق%د1ير'

أ%ي مطبوخ. والق%د1ير': ما يطبخ ف الق1د\ر,، والقتدار': الط�ب\خ' فيها،
ويقال: أ%ت.ق}ت.د1ر'ون أ%م ت.ش\ت.و'ون. الليث: القدير' ما ط�ب,خ. من



اللحم بت.واب,ل%، فإ,ن ل يكن ذا ت.واب,ل% فهو طبيخ. واق}ت.د.ر. القوم':
ط%ب.خوا ف ق1د\ر�. والق�دار': الط�ب_اخ'، وقيل: ال%ز_ار'، وقيل

:Dال%ز_ار هو الذي يلي ج.ز\ر. ال%ز'ور وط%ب\خ.ها؛ قال م'ه.ل}ه,ل
إ,ن_ا لن.ض\ر,ب' بالص_وار,م هام.ها،

ض.ر\ب. الق�دار, ن.ق1يعة% الق�د_ام,
الق�د_ام: جع قادم، وقيل هو ال%ل1ك'. وف حديث ع'م.ي\ر مول آب

اللحم: أ%مرن مولي أ%ن أ%ق}د'ر. لماv أ%ي أ%ط}ب'خ. ق1د\راv من لم.
والق�دار': الغلم الفيف الروح الث�ق1ف' الل�ق1ف'. والق�دار': الية،

كل ذلك بتخفيف الدال. والق�دار': الثعبان العظيم.
وف الديث: كان ي.ت.ق%د_ر' ف مرضه أ%ين أ%نا اليوم.؛ أ%ي ي'ق%د>ر'

أ%يام. أ%زواجه ف الد_و\ر, علهن.
والق%د.رة�: القارورة� الصغية.

وق�دار' بن سال1ف{: الذي يقال له أ%ح\م.ر' ثود عاقر ناقة صال، عليه
السلم؛ قال ال4زهري: وقالت العرب للج.ز_ار, ق�دار¬ تشبيهاv به؛ ومنه قول

م'ه.ل}ه,ل:
ض.ر\ب. الق�دار, ن.ق1يعة% الق�د_ام,

اللحيان: يقال أ%قمت عنده ق%د\ر. أ%ن يفعل ذلك، قال: ول أ%سعهم
يطرحون أ%ن ف الواقيت إ,ل حرفاv حكاه هو وال4صمعي، وهو قولم: ما قعدت

عنده ال� ر.ي\ث% أ%ع\ق1د ش1س\عي. وق%ي\دار¬: اسم.
@قدحر: اق}د.ح.ر_ للشر: تيأ%، وقيل: تيأ% للس>باب والقتال، وهو

الق1ن\د.ح\ر'. والق%ن\د.حور': السيء ال�ل�ق. وذهبوا ش.عال1يل% بق1د_ح\ر.ة{
وق1ن\د.ح\رة{ أ%ي بيث ل ي'ق}د.ر' عليهم؛ عن اللحيان، وقيل: إ,ذا

تفر�قوا.
@قذر: الق%ذ%ر': ضد� النظافة؛ وشيء ق%ذ1ر¬ ب.ي>ن' الق%ذارة1. ق%ذ1ر.
الشيء� ق%ذ%راv وق%ذ%ر وق%ذ�ر. يق}ذ�ر' ق%ذارةv، فهو ق%ذ1ر¬ وق%ذ�ر¬ وق%ذ%ر¬

وق%ذ}ر¬، وقد ق%ذ1ر.ه ق%ذ%راv وت.ق%ذ�ره واس\ت.ق}ذره. الليث: يقال
ق%ذ1رت' الشيء، بالكسر، إ,ذا استقذرته وت.ق%ذ�ر\ت منه، وقد يقال للشيء

الق%ذ1ر, ق%ذ}ر¬ أ%يضاv، فمن قال ق%ذ1ر¬ جعله على بناء ف%ع1ل من ق%ذ1ر.

ي.ق}ذ%ر'، فهو ق%ذ1ر¬، ومن جزم قال ق%ذ�ر. ي.ق}ذ�ر ق%ذارةv، فهو ق%ذ}ر¬.
وف الديث: اتقوا هذه القاذ�ورة% الت نى ال عنها؛ قال خالد بن



ج.ن\ب.ة%: القاذورة الت نى ال عنها الفعل القبيح واللفظ السيء؛ ورجل
ق%ذ�1ر¬ وق%ذ}ر¬. ويقال: أ%ق}ذ%ر\ت.نا يا فلن أ%ي أ%ض\ج.ر\ت.نا. ورجل

م.ق}ذ%ر¬: م'ت.قذYر¬. والق%ذ�ور' من النساء: التنحية من الرجال؛ قال:
لقد زادن ح'ب�اv لس.م\راء أ%نا

ع.ي'وف¬ ل3صهار, اللYئام,، ق%ذ�ور'
والق%ذ�ور' من النساء: الت تتنزه عن ال4قذار. ورجل م.ق}ذ%ر¬: تتنبه

الناس، وهو ف شعر الذل. ورجل ق%ذ�ور¬ وقاذ�ور¬ وقاذ�ور.ةD: ل يالط
الناس. وف الديث: ويبقى ف ال4رض ش1رار' أ%هله ت.ل}ف1ظ�هم أ%ر.ض'وهم

وت.ق}ذ%ر'هم ن.ف}س' ال عز وجل؛ أ%ي يكره خروجهم إ,ل الشام وم.قام.هم با
فل يوفقهم لذلك، كقوله تعال: ك%ر,ه. ال� ان\ب,عاث%ه'م\ ف%ث%ب_ط%ه'م.

يقال: ق%ذ1ر\ت' الشيء أ%ق}ذ%ر'ه إ,ذا ك%ر,ه\ته واجتنبته. والق%ذ�ور' من
ال3بل: التنحي. والقذور' والقاذورة� من ال3بل: الت ت.ب\ر'ك ناحية

منها وت.ستبع1د' وت'ناف1ر'ها عند اللب، قال: والك%ن'وف' مثلها إ,ل أ%نا
ل تستبعد؛ قال ال�ط%ي\ئة يصف إ,بلv عازبة ل تسمع أ%صوات الناس:

إ,ذا ب.ر.ك%ت\ ل ي'ؤ\ذ1ها صوت' سام1ر�،
ول ي.ق}ص' عن أ%دن ال%خاض ق%ذ�ور'ها

أ%بو عبيد: القاذورة من الرجال الفاحش السيء ال�ل�ق. الليث: القاذورة
الغ.ي'ور' من الرجال. ابن سيده: والقاذورة السيء اللق الغيور، وقيل: هو

ال�ت.ق%ز>ز'. وذو قاذورة: ل ي'خال© الناس. لسوء خ'ل�قه ول ينازلم؛
قال م'ت.م>م' بن' ن'و.ي\ر.ة يرثي أ%خاه:

vفإ,ن ت.ل}ق%ه ف الش_ر\ب، ل ت.ل}ق. فاح1شا
على الكاس,، ذا قاذ�ور.ة{ مت.ر.ي>عا

والقاذورة من الرجال: الذي ل يبال ما قال وما صنع؛ وأ%نشد:
أ%ص\غ.ت\ إ,ليه ن.ظ%ر. ال%ي,ي�،

م.خاف%ةv من ق%ذ1ر� ح.م1ي>
قال: والق%ذ1ر' القاذ�ور.ة، عن ناقةv وف%ح\لv. وقال عبد الوهاب

الكلب: القاذ�ورة ال�ت.ط%ر>س'، وهو الذي ي.ت.ق%ذ�ر' كلY شيء ليس بن.ظيف.
أ%بو عبيدة: القاذورة الذي يتقذر الشيء فل يأ}كله. وروي أ%ن النب، صلى

ال عليه وسلم، كان قاذ�ورةv ل يأ}كل الدجاج حت ت'ع\ل%ف.. القاذورة
ههنا: الذي ي.ق}ذ�ر' ال4شياء4، وأ%راد بع.ل}ف1ها أ%ن ت'ط}ع.م الشيء4



vالطاهر، والاء للمبالغة. وف حديث أ%ب موسى ف الدجاج: رأ%يته يأ}كل شيئا
ف%ق%ذ1ر\ت'ه أ%ي كرهت' أ%كله كأ%نه رآه يأ}كل الق%ذ%ر. أ%بو اليثم: يقال

ق%ذ1ر\ت' الشيء أ%ق}ذ%ر'ه ق%ذ}راv، فهو م.ق}ذور؛ قال العجاج:
وق%ذ%ري ما ليس بال%ق}ذ�ور,

يقول: ص1ر\ت' أ%ق}ذ%ر' ما ل أ%كن أ%ق}ذ%ره ف الشباب من الطعام. ولا
ر.ج.م. النب، صلى ال عليه وسلم، ماع1ز. بن مالك قال: اجتنبوا هذه

القاذورة يعن الزنا؛ وقوله، صلى ال عليه وسلم: من أ%صاب من هذه القاذورة
شيئاv فل}ي.س\ت.ت1ر\ بس3ت\ر, ال؛ قال ابن سيده: أ�راه عن به الزنا وساه

قاذورةv كما ساه ال عز وجل فقال: إ,نه كان فاحشة ومقتاv. وقال ابن
ال4ثي ف تفسيه: أ%راد به ما فيه حد� كالزنا والشeر\ب. ورجل قاذ�ور.ة:

وهو الذي ي.ت.ب.ر_م' بالناس ويلس وحده. وف الديث: اجتنبوا هذه
القاذورة الت نى ال عنها. قال ابن ال4ثي: القاذورة ههنا الفعل القبيح

والقول السيء. وف الديث: هلك ال�ق%ذYر'ون% يعن الذين يأ}تون
القاذورات.ورجل ق�ذ%ر.ة، مثال ه'م.زة: يتنزه عن ال%لئ1م ملئم ال4خلق

ويكرهها.وق%ذ�ور': اسم امرأ%ة؛ أ%نشد أ%بو زياد:
وإ,ن ل4ك}ن عن ق%ذ�ور� بغيها،

وأ�ع\ر,ب' أ%حياناv با فأ�صار,ح'
eوق%ي\ذ%ر بن إ,سعيل: وهو أ%بو العرب، وف التهذيب: ق%ي\ذار، وهو ج.د

العرب، يقال: بنو بنت ابن إ,سعيل. وف حديث كعب: قال ال تعال
لروم1ي_ة%: إ,ن أ�ق}س3م' بع1ز_ت ل4ه.ب.ن_ س.بي.ك1 لبن قاذ1ر� أ%ي بن

إ,سعيل بن إ,براهيم، عليهما السلم، يريد العرب. وقاذ1ر': اسم ابن إ,سعيل،
ويقال له ق%ي\ذ%ر وق%ي\ذار.

@قذحر: أ%بو عمرو: الق}ذ1ح\رر' سوء ال�ل�ق؛ وأ%نشد:
ف غي, ت.ع\ت.عة{ ول اق}ذ1ح\رار,

وقال آخر:
ما ل%ك.، ل ج'ز,يت. غي. ش.ر>
من قاعد{ ف البيت م'ق}ذ%ح1ر>

ال4صمعي: ذهبوا ق1ذ�ح\ر.ةv، بالذال، إ,ذا تفر�قوا من كل وجه. النضر:
ذهبوا ق1ذ�ح\ر.ةv وق1ذ�ح\م.ةv، بالراء واليم، إ,ذا ذهبوا ف كل وجه.

vالتهي>ء� للس>باب والشر تراه الد_ه\ر. م'ن\ت.فخا :eق}ذ%ح1ر�وال



v؛ قال ال4صمعي: سأ%لت خ.ل%فاvش1ب\ه. الغضبان، وهو بالدال والذال جيعا
ال4ح\م.ر. عنه فلم يتهيأ} له أ%ن ي'خ\ر,ج. تفسيه بلفظ واحد، وقال: أ%ما

رأ%يت س1ن_و\راv م'ت.و.ح>شاv ف أ%صل, راق�ود؟ وأ%نشد ال4صمعي لعمرو
بن ج.م1يل:

مثل الشeي.ي\خ, ال�ق}ذ%ح1ر> الباذي،
أ%وف على ر'باو.ة{ ي'باذ1ي

ابن سيده: الق1ن\ذ%ح\ر' وال�ق}ذ%ح1ر� التهيء للسباب ال�ع1دe للشر،
وقيل ال�ق}ذ%ح1رe العابس' الوجه؛ عن ابن ال4عراب.

وذهبوا ش.عاليل% بق1ذ�ح\ر.ة{ وق1ن\ذ%ح\رة{ أ%ي بيث ل ي'ق}د.ر' عليهم؛
.vعن اللحيان، وهو بالدال أ%يضا

@قذعر: ال�ق}ذ%ع1رe مثل ال�ق}ذ%ح1ر>: التعر�ض للقوم ليدخل ف أ%مرهم
وحديثهم. واق}ذ%ع.ر_ نوهم ي.ق}ذ%ع1ر�: رمى بالكلمة بعد الكلمة

وت.ز.ح_ف. إ,ليهم.
@قذمر: الق�ذ}م'ور': ال1وان من الف1ض_ة1.

@قرر: الق�رe: الب.ر\د' عامةv، بالضم، وقال بعضهم: الق�رe ف الشتاء
والبد ف الشتاء والصيف، يقال: هذا يوم¬ ذو ق�ر¼ أ%ي ذو ب.ر\د{.

:vأ%يضا �والق1ر_ة�: ما أ%صاب ال3نسان% وغيه من الق�ر>. والق1ر_ة
البد. يقال: أ%شدe العطش ح1ر_ةD على ق1ر_ة{، وربا قالوا: أ%ج,د'

ح1ر_ةv على ق1ر_ة{، ويقال أ%يضاv: ذهبت ق1ر_ت'ها أ%ي الوقت' الذي يأ}ت
فيه الرض، والاء للعلة، وم.ث%ل� العرب للذي ي'ظهر خلف ما ي'ض\م1ر':

ح1ر_ةD تت ق1ر_ة{، وجعلوا الار� الشديد. من قولم اس\ت.نح.ر_ القتل� أ%ي
اشتد�، وقالوا: أ%س\خ.ن. ال� عينه والق%رe: اليوم البارد. وكل©

.eبارد{: ق%ر
ابن السكيت: الق%ر'ور' الاء البارد يغسل به. يقال: قد اق}ت.ر.ر\ت' به

.eر�وهو الب.ر'ود'، وقر_ يومنا، من الق�ر�. وق�ر_ الرجل�: أ%صابه الق
وأ%ق%ر_ه ال�: من الق�ر>، فهو م.ق}ر'ور¬ على غي قياس كأ%نه بن على

ق�ر¼، ول يقال ق%ر_ه. وأ%ق%ر_ القوم': دخلوا ف الق�ر>. ويوم مقرور¬
وق%رÒ وقارÒ: بارد. وليلة ق%ر_ةD وقار_ةD أ%ي باردة؛ وقد ق%ر_ت\

ت.ق%ر� وت.ق1رe ق%رìا. وليلة ذات' ق%ر_ة{ أ%ي ليلة ذات برد؛ وأ%صابنا
.Òوطعام قار ،Dوق1ر_ة Dق%ر_ة



Yوروي عن عمر أ%نه قال لبن مسعود البدري: بلغن أ%نك ت'ف}ت، و.ل
حار_ها من ت.و.ل�ى قار_ها؛ قال شر: معناه و.لY ش.ر_ها من ت.ول�ى

خ.ي\ر.ها وو.لY شديد.تا من تول ه.ي>ن.تها، جعل الر� كناية عن الشر،
والشد�ة% والبد. كناية عن الي وال%ي\ن,. والقارe: فاعل من الق�ر> البد؛
ومنه قول السن بن علي ف ج.ل}د1 الوليد بن ع'ق}بة: و.لY حار_ها من

تول�ى قار_ها، وامتنع. من ج.ل}د1ه. ابن ال4عراب: يوم ق%رÒ ول أ%قول
قارÒ ول أ%قول يوم ح.رÒ. وقال: ت.ح.ر_قت ال4رض' واليوم ق%رÒ. وقيل

لرجل: ما ن.ث%ر. أ%سنان.ك؟ فقال: أ%كل� الار� وش'ر\ب' القار>. وف حديث
أ�م ز.ر\ع�: ل ح.رÒ ول ق�رÒ؛ الق�رe: الب.ر\د'، أ%رادت أ%نه ل ذو

حر ول ذو برد فهو معتدل، أ%رادت بالر والبد الكناية عن ال4ذى، فالر�
عن قليله والبد عن كثيه؛ ومنه حديث ح'ذ%يفة ف غزوة ال%ن\د.ق: فلما

أ%خبت'ه خ.ب.ر. القوم وق%ر.ر\ت' ق%ر,ر\ت'، أ%ي لا سكنت' وج.د\ت' م.س_
البد. وف حديث عبد اللك بن ع'م.ي\ر:ل%ق�ر\ص¬ ب'ر>يÒ بأ%ب\ط%ح.

ق�ر>ي¼؛ قال ابن ال4ثي: سئل شر عن هذا فقال: ل أ%عرفه إ,ل أ%ن يكون من
الق�ر> البد. وقال اللحيان: ق%ر_ يوم'نا ي.ق�رe، وي.ق%رe لغة

قليلة.والق�رارة: ما بقي ف الق1د\ر, بعد الغ.ر\ف1 منها. وق%ر_ الق1د\ر.
ي.ق�رeها ق%رìا: ف%ر_غ% ما فيها من الطبيخ وصب فيها ماء بارداv كيل

تترق. والق%ر.ر.ة� والق�ر.ر.ة والق%رارة والق1رارة والق�رورة�، كل9ه: اسم
ذلك الاء. وكل© ما ل%ز,ق. بأ%سفل الق1د\ر من م.ر.ق� أ%و ح'طام, تاب,ل�

مترق أ%و سن أ%و غيه: ق�ر�ة وق�رارة وق�ر'ر.ة، بضم القاف والراء،
وق�ر.رة، وت.ق%ر_ر.ها واق}ت.ر_ها: أ%خذها وائ}ت.د.م. با. يقال: قد

اق}ت.ر_ت1 الق1د\ر' وقد ق%ر.ر\ت'ها إ,ذا طبخت فيها حت ي.ل}ص.ق. بأ%سفلها،
وأ%ق}ر.ر\تا إ,ذا نزعت ما فيها ما ل%ص1ق. با؛ عن أ%ب زيد.
والق%رe: صبe الاء د.ف}ع.ة واحدة. وت.ق%ر_رت1 ال3بل�: ص.ب_ت\

بولا على أ%رجلها.
وت.ق%ر_ر.ت: أ%كلت الي.ب,س. فت.خ.ث�رت أ%بوال�ها. والق}ت1رار: أ%ي
تأ}كل الناقة� اليبيس. وال1ب_ة% ف%ي.ت.ع.ق�د. عليها الشحم' فتبول ف

رجليها من خ'ث�ورة بولا. ويقال: ت.ق%ر_رت ال3بل ف أ%س\ؤ'قها، وق%ر�ت
ت.ق1رe: ن.ه,ل%ت\ ول ت.ع'ل�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

حت إ,ذا ق%ر_ت\ ول9ا ت.ق}ر,ر,،



وج.ه.ر.ت آج,ن.ةv، ل ت.ج\ه.ر,
ويروى أ%ج,ن_ةv. وج.ه.ر.ت\: ك%س.ح.ت\. وآجنة: متغية، ومن رواه
أ%ج,ن_ة% أ%راد أ%م\واهاv مندفنة، على التشبيه بأ%جن_ة الوامل. وق%ر_رت

الناقة� ببولا ت.ق}ريراv إ,ذا رمت به ق�ر_ةv بعد ق�ر_ة{ أ%ي د'ف}ع.ةv بعد
د'ف}عة خاثراv من أ%كل ال1ب�ة؛ قال الراجز:

ي'ن\ش1ق}ن.ه ف%ض\فاض. ب.و\ل� كالص_ب.ر\،
ف م'ن\خ'ر.ي\ه، ق�ر.راv ب.ع\د. ق�ر.ر\

قرراv بعد قرر أ%ي ح'س\و.ة بعد ح'س\و.ة ون.ش\ق%ةv بعد ن.ش\قة. ابن
ال4عراب: إ,ذا ل%ق1ح.ت الناقة فهي م'ق1رÒ وقار,ح¬، وقيل: إ,ن الق}ترار.

الس>من'، تقول:
اق}ت.ر_ت1 الناقة� س.م1ن.ت\؛ وأ%نشد ل4ب ذؤيب الذل يصف ظبية:

به أ%ب,ل%ت\ ش.ه\ر.ي ر.بيع� كلها،
فقد مار. فيها ن.س\ؤ'ها واقترار'ها

نسؤها: ب.د\ء� سنها، وذلك إ,نا يكون ف أ%و�ل الربيع إ,ذا أ%كلت
الرeط}ب.، واقترار'ها: ناية سنها، وذلك إ,نا يكون إ,ذا أ%كلت اليبيس

وب'ز'ور الصحراء فع.ق�د.ت\ عليها الشحم.
وق%ر_ الكلم. والديث ف أ�ذنه ي.ق�رeه ق%ر�اv: ف%ر_غه وص.ب_ه

فيها، وقيل هو إ,ذا سار_ه. ابن ال4عراب: الق%رe ت.ر\د1يد'ك الكلم ف
،vه ق%ر�اeر�أ�ذن ال4بكم حت يفهمه. شر: ق%ر.ر\ت' الكلم. ف أ�ذنه أ%ق

وهو أ%ن تضع فاك على أ�ذنه فتجهر بكلمك كما ي'فعل بال4صم، وال4مر:
ق�ر_. ويقال: أ%ق}ر.ر\ت' الكلم. لفلن إ,قراراv أ%ي بينته حت عرفه.

وف حديث استراق السمع: يأ}ت الشيطان� ف%ي.ت.س.م_ع' الكلمة% فيأ}ت
با إ,ل الكاهن ف%ي'ق1رeها ف أ�ذنه كما ت'ق%رe القارورة� إ,ذا أ�فرغ

:eذن و.ل1ي>ه كق%ر> الدجاجة؛ الق%ر�فيها، وف رواية: في.ق}ذفها ف أ
ترديدك الكلم ف أ�ذن الخاط%ب حت يفهمه.

vق%ر�ا eالدجاجة: صوت'ها إ,ذا قطعته، يقال: ق%ر_ت\ ت.ق1ر eوق%ر
وق%ر,يراv، فإ,ن ر.د_د.ت\ه قلت: ق%ر\ق%ر.ت\ ق%ر\ق%ر.ةv، ويروى: كق%ز>

الزجاجة، بالزاي، أ%ي كصوتا إ,ذا ص'ب_ فيها الاء. وف حديث عائشة، رضي ال
عنها: أ%ن النب،صلى ال عليه وسلم، قال: تنزل اللئكة ف الع.نان1 وهي

السحاب' فيتحدثون ما علموا به ما ل ينزل من ال4مر، فيأ}ت الشيطان



فيستمع فيسمع الكلمة فيأ}ت با إ,ل الكاهن في'ق1رeها ف أ�ذنه كما
ت'ق%رe القارورة� إ,ذا أ�فرغ فيها مائة ك1ذ}بة{. والق%رe: الف%رeوج.

واق}ت.ر_ بالاء البارد: اغتسل. والق%ر'ور': الاء البارد ي'غ\ت.سل به.
واق}ت.ر.ر\ت' بالق%ر'ور: اغتسلت به. وق%ر_ عليه الاء4 ي.ق�رeه: صبه.

والق%رe: مصدر ق%ر_ عليه د.ل}و. ماء ي.ق�رeها ق%ر�اv، وق%ر.ر\ت' على رأ}سه
دلواv من ماء بارد أ%ي صببته.

والق�ر�، بالضم: الق%رار ف الكان، تقول منه ق%ر,ر\ت' بالكان، بالكسر،
،vرورا�أ%ق%رe ق%راراv وق%ر.ر\ت' أ%يضاv، بالفتح، أ%ق1رe قراراv وق

وق%ر_ بالكان ي.ق1رe وي.ق%رe، وال�ول أ%على؛ قال ابن سيده: أ%عن أ%ن
vرورا�ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل� ههنا أ%كثر من ف%ع.ل% ي.ف}ع.ل� ق%راراv وق

وق%ر�اv وت.ق}رارةv وت.ق1ر_ة، وال4خية شاذة؛ واس\ت.ق%ر_ وت.قار_
eواق}ت.ر_ه فيه وعليه وق%ر_ره وأ%ق%ر_ه ف مكانه فاستقر_. وفلن ما ي.ت.قار

ف مكانه أ%ي ما يستقر�. وف حديث أ%ب موسى: أ�ق1ر_ت الصلة بالب
والزكاة؟، وروي: ق%ر_ت\ أ%ي اس\ت.ق%ر_ت معهما وق�ر,نت بما، يعن أ%ن الصلة

مقرونة بالب، وهو الصدق وجاع الي، وأ%نا مقرونة بالزكاة ف القرآن
مذكورة معها. وف حديث أ%ب ذر: فلم أ%ت.قار_ أ%ن قمت' أ%ي ل أ%ل}ب.ث}،

وأ%صله أ%ت.قار.ر، فأ�دغمت الراء ف الراء. وف حديث نائل مول عثمان:
قلنا لر.باح ابن ال�غ\ت.ر,ف: غ%ن>نا غ1ناء4 أ%هل الق%رار, أ%ي أ%هل

ال%ض.ر الستقر>ين ف منازلم ل غ1ناء4 أ%هل الب.د\و الذين ل يزالون
متنقلي. الليث: أ%ق}ر.ر\ت' الشيء ف م.ق%ر>ه لي.ق1ر�. وفلن قارÒ: ساكن¬،

وما ي.ت.ق%ارe ف مكانه. وقوله تعال: ولكم ف ال4رض م'س\ت.ق%ر�؛ أ%ي
ق%رار وثبوت. وقوله تعال: لكل ن.ب.إ, م'س\ت.ق%ر�؛ أ%ي لكل ما أ�نبأ}تكم

عن ال عز وجل غاية وناية ترونه ف الدنيا والخرة. والشمس' تري
ل�س\ت.ق%ر¼ لا؛ أ%ي لكان ل تاوزه وقتاv ومل¾ وقيل ل4ج.ل� ق�د>ر

لا. وقوله تعال: وق%ر\ن% وق1ر\ن%، هو كقولك ظ%ل}ن. وظ1ل}ن.؛ فق%ر\ن% على
أ%ق}ر.ر\ن% كظ%ل}ن. على أ%ظ}ل%ل}ن. وق1رن% على أ%ق}ر.رن% كظ1ل}ن. على

أ%ظ}ل%لن.. وقال الفراء: ق1ر\ن% ف بيوتكن_؛ هو من الو.قار. وقرأ% عاصم
وأ%هل الدينة: وق%ر\ن ف بيوتكن؛ قال ول يكون ذلك من الو.قار ولكن ي'ر.ى

أ%نم إ,نا أ%رادوا: واق}ر.ر\ن% ف بيوتكن، فحذف الراء ال�ول وح'و�لت
فتحتها ف القاف، كما قالوا: هل أ%ح.س\ت. صاح1ب.ك، وكما يقال ف%ظ1ل}تم،



يريد ف%ظ%ل1ل}ت'م\؛ قال: ومن العرب من يقول: واق}ر,ر\ن% ف بيوتكن، فإ,ن قال
قائل: وق1ر\ن، يريد واق}ر,ر\ن% فت'ح.و_ل� كسرة الراء إ,ذا أ�سقطت إ,ل

القاف، كان وجهاv؛ قال: ول ند ذلك ف الوجهي مستعملv ف كلم العرب
إ,ل ف فع.ل}تم وف%ع.ل}ت. وف%ع.ل}ن.، فأ%ما ف ال4مر والنهي والستقبل

فل، إ,ل أ%نه جو�ز ذلك ل4ن اللم ف النسوة ساكنة ف ف%ع.ل}ن وي.ف}ع.لن
فجاز ذلك؛ قال: وقد قال أ%عراب من بن ن'م.ي\ر: ي.ن\ح1ط}ن. من البل،

يريد ين\ح.ط1ط}ن.، فهذا ي'ق%و>ي ذلك. وقال أ%بو اليثم: وق1ر\ن% ف
بيوتكن، عندي من الق%رار,، وكذلك من قرأ%: وق%ر\ن%، فهو من الق%رار,، وقال:

.eوق%ر.ر\ت' أ%ق%ر eق%ر.ر\ت' بالكان أ%ق1ر
وقار�ه م'قار_ةv أ%ي ق%ر� معه وس.ك%ن.. وف حديث ابن مسعود: قارeوا

الصلة%،هو من الق%رار, ل من الو.قار,، ومعناه السكون، أ%ي اسكنوا فيها
ول تتحر�كوا ول ت.ع\ب.ث�وا، وهو ت.ف%اع'لD، من الق%رار,. وت.ق}ر,ير'

ال3نسان بالشيء: جعل�ه ف ق%راره؛ وق%ر_ر\ت' عنده الب حت
اس\ت.ق%ر_.والق%ر'ور من النساء: الت ت.ق41ر� لا ي'ص\ن.ع' با ل ت.ر'د�

ال�ق%ب>ل% وال�راو,3د.؛ عن اللحيان، كأ%نا ت.ق1رe وتسكن ول ت.ن\ف1ر' من
الر>يب.ة.

والق%ر\ق%ر': القاع' ال4م\ل%س'، وقيل: الستوي ال4ملس الذي ل شيء
فيه.والق%رارة والق%رار': ما ق%ر_ فيه الاء. والق%رار' والق%رارة� من

ال4رض: الطمئن الستقر�، وقيل: هو القاع' الستدير، وقال أ%بو حنيفة:
الق%رارة كل مطمئن اندفع إ,ليه الاء فاستق%ر� فيه، قال: وهي من مكارم ال4رض

إ,ذا كانت س'هولةD. وف حديث ابن عباس وذكر عل9ياv فقال: ع1ل}م1ي إ,ل
علمه كالق%رارة ف ال�ث}ع.ن\ج.ر,؛ الق%رارة� الطمئن من ال4رض وما يستقر�
فيه ماء الطر، وجعها الق%رار'. وف حديث يي بن ي.ع\م.ر: ولقت

طائفةD بق%رار, ال4ودية.
وف حديث الزكاة: ب'ط1ح. له ب,قاع� ق%ر\ق%ر�؛ هو الكان الستوي. وف

حديث عمر: كنت ز.ميل%ه ف غ%ز\وة ق%رق%رة31 الك�د\ر,؛ هي غزوة معروفة،
والك�د\ر': ماء لبن سليم: والق%ر\ق%ر': ال4رض الستوية، وقيل: إ,ن أ%صل

الك�د\ر, طي غ�ب\ر¬ سي الوضع' أ%و الاء با؛ وقول أ%ب ذؤيب:
Dبق%رار, ق1يعان{ سق%اها وابل
واه{، فأ%ث}ج.م. ب'ر\ه.ةv ل ي'ق}ل1ع'



قال ال4صمعي: الق%رار' ههنا جع ق%رارة{؛ قال ابن سيده: وإ,نا حل
vه ق1يعان ليضيف المع إ,ل المع، أ%ل ترى أ%ن قرارا�ال4صمعي على هذا قول
ههنا لو كان واحداv فيكون من باب س.لð وس.ل�ة ل4ضاف مفرداv إ,ل جعف

وهذا فيه ضرب من التناكر والتنافر. ابن شيل: ب'طون� ال4رض ق%رار'ها
ل4ن الاء يستقر� فيها. ويقال: الق%رار م'س\ت.ق%رe الاء ف الروضة. ابن

ال4عراب: ال%ق%ر_ة� الوض الكبي يمع فيه الاء، والق%رارة القاع'
الستدير، والق%ر\ق%رة ال4رض اللساء ليست ب1د> واسعة{، فإ,ذا اتسعت

غلب عليها اسم التذكي فقالوا ق%ر\ق%ر¬؛ وقال عبيد:
ت'ر\خ1ي م.راب,ع.ها ف ق%ر\ق%ر� ضاح1ي

�قال: والق%ر,4ق' مثل الق%ر\ق%ر, سواء. وقال ابن أ%حر: الق%ر\ق%رة وسط
القاع ووسط� الغائط الكان� ال4ج\ر.د' منه ل شجر فيه ول د.ف_ ول

حجارة، إ,نا هي طي ليست ببل ول ق�ف¼، وع.ر\ض'ها نو من عشرة أ%ذراع أ%و
أ%قل، وكذلك طولا؛ وقوله عز وجل: ذات1 ق%رار� وم.ع1ي�؛ هو الكان

الطمئن الذي يستقر� فيه الاء. ويقال للروضة النخفضة: الق%رارة. وصار
ال4مر إ,ل ق%راره وم'س\ت.ق%ر>ه: ت.ناه.ى وثبت.

وقولم عند شد�ة تصيبهم: صابت\ بق�ر¼ أ%ي صارت الشد�ة� إ,ل ق%رارها،
وربا قالوا: و.ق%ع.ت بق�ر¼، وقال ثعلب: معناه وقعت ف الوضع الذي

ينبغي. أ%بو عبيد ف باب الشد�ة: صابت\ بق�ر¼ إ,ذا نزلت بم شد�ة، قال:
وإ,نا هو م.ث%ل. ال4صمعي: وقع ال4مر' بق�ر>ه أ%ي ب'س\ت.ق%ر�ه؛

وأ%نشد:لع.م\ر'ك.، ما ق%ل}ب على أ%هله ب'ر�،
gر��ول م'ق}ص1ر�، يوماv، فيأ}تي.ن بق

أ%ي ب'س\ت.ق%ر�ه؛ وقال ع.د1يe بن' زيد:
ت'ر.ج>يها، وقد وق%ع.ت\ بق�ر¼،

كما ت.ر\ج'و أ%صاغ1ر.ها ع.ت1يب'
ويقال للثائر إ,ذا صادف. ث%أ}ر.ه: وق%ع\ت. بق�ر>ك. أ%ي صاد.ف. فؤاد'ك

ما كان م'ت.ط%لYعاv إ,ليه فت.ق%ر�؛ قال الش_م_اخ:
كأ%نا وابن. أ%يام� ت'ؤ.ب>ن'ه،

من ق�ر_ة1 الع.gن,، م'ج\تابا د.ياب'وذ1
أ%ي كأ%نما من رضاها برتعهما وترك الستبدال به م'جتابا ثوب� فاخ1ر�

فهما مسروران به؛ قال النذري�: فع'ر,ض. هذا القول� على ثعلب فقال هذا



الكلم أ%ي س.ك�ن. ال� عين.ه بالنظر إ,ل ما يب.
ويقال للرجل: ق%ر\قار, أ%ي ق1ر_ واسكن\.

قال ابن سيده: وق%ر_ت\ عين'ه ت.ق%ر�؛ هذه أ%على عن ثعلب، أ%عن
ف%ع1ل%ت\ ت.ف}ع.ل�، وق%ر_ت ت.ق1رe ق%ر_ة وق�ر_ةv؛ ال4خية عن ثعلب، وقال:

هي مصدر، وق�ر'وراv، وهي ضدe س.خ1نت\، قال: ولذلك اختار بعضهم أ%ن يكون
ق%ر_ت ف%ع1ل%ت ليجيء با على بناء ضد�ها، قال: واختلفوا ف اشتقاق ذلك

فقال بعضهم: معناه ب.ر.د.ت\ وانقطع بكاؤها واستحرار'ها بالدمع فإ,ن للسرور
د.م\ع.ةv باردةv وللحزن دمعة حارة، وقيل: هو من الق%رار,، أ%ي رأ%ت ما

كانت متشو�قة إ,ليه فق%ر_ت\ ونامت. وأ%ق%ر_ ال� عين.ه وبعينه، وقيل:
أ%عطاه حت ت.ق%ر_ فل ت.ط}م.ح. إ,ل من هو فوقه، ويقال: حت ت.ب\ر'د. ول
ت.س\خ.ن.، وقال بعضهم: ق%ر_ت عين'ه مأ}خوذ من الق%ر'ور، وهو الدمع

البارد يرج مع الفرح، وقيل: هو من الق%رار,، وهو ال�د'وء�، وقال ال4صمعي:
أ%برد ال� د.م\ع.ت.ه ل4ن د.م\ع.ة السرور باردة. وأ%ق%ر_ ال عينه:

مشتق من الق%ر'ور، وهو الاء البارد، وقيل: أ%ق%ر_ ال� عينك أ%ي صادفت
ما يرضيك فتقر� عينك من النظر إ,ل غيه، ورضي أ%بو العباس هذا القول

واختاره، وقال أ%بو طالب: أ%قر_ ال عينه أ%نام ال عينه، والعن صادف
سروراv يذهب سهره فينام؛ وأ%نشد:

أ%ق%ر_ به مواليك الع'يونا
أ%ي نامت عيونم لا ظ%ف1ر'وا با أ%رادوا. وقوله تعال: فكلي واشرب
وق%ر>ي ع.يناv؛ قال الفراء: جاء ف التفسي أ%ي طيب نفساv، قال: وإ,نا
نصبت العي ل4ن الفعل كان لا فصيته للمرأ%ة، معناه ل1ت.ق%ر_ عين'ك،

:Dعن صاحبه نصب صاحب الفعل على التفسي. وعي ق%ر,يرة �فإ,ذا ح'و>ل الفعل
قار_ة، وق�ر_ت'ها: ما ق%ر_ت به. والق�ر_ة�: كل شيء ق%ر_ت به عينك،
والق�ر_ة�: مصدر ق%ر_ت العي ق�ر_ةv. وف التنزيل العزيز: فل تعلم
نفس¬ ما أ�خف1ي. لم من ق�ر_ة1 أ%ع\ي'ن�؛ وقرأ% أ%بو هريرة: من ق�ر_ات1

أ%ع\ي'ن، ورواه عن النب،صلى ال عليه وسلم. وف حديث الستسقاء: لو رآك
لق%ر_ت\ عيناه أ%ي ل%س'ر_ بذلك وف%ر,ح.، قال: وحقيقته أ%ب\ر.د. ال�

د.م\ع.ة% عينيه ل4ن دمعة الفرح باردة، وقيل: أ%ق%ر_ ال عينك أ%ي
ب.ل�غ.ك أ�م\ن,ي_تك حت ت.ر\ض.ى ن.ف}س'ك وت.س\ك�ن. ع.ي\ن'ك فل ت.س\ت.ش\ر,ف.

eفأ%نا أ%ق%ر vإ,ل غيه؛ ورجل ق%ر,ير' العي وق%ر,ر\ت' به عينا



وق%ر.ر\ت' أ%ق1رe وق%ر,ر\ت' ف الوضع مثلها.
ويوم' الق%ر>: اليوم الذي يلي عيد النحر ل4ن الناس ي.ق1رeون% ف

منازلم، وقيل: ل4نم ي.ق1رeون بنÝى؛ عن كراع، أ%ي يسكنون ويقيمون. وف
الديث: أ%فضل� ال4يام عند ال يوم' النحر ث يوم الق%ر>؛ قال أ%بو

عبيد: أ%راد بيوم الق%ر> الغ.د. من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الجة، سي
يوم. الق%ر> ل4ن أ%هل ال%و\س1م, يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ف

تعب من الج، فإ,ذا كان الغد' من يوم النحر ق%رeوا بنÝى فسمي يوم.
الق%ر>؛ ومنه حديث عثمان: أ%ق1رeوا ال4نفس حت ت.ز\ه.ق. أ%ي س.كYنوا

الذبائح حت ت'فارقها أ%رواحها ول ت'ع\ج,ل�وا س.ل}خها وتقطيعها. وف حديث
الب'راق: أ%نه استصعب. ث ار\ف%ض_ وأ%ق%ر_ أ%ي سكن وانقاد.

وم.ق%رe الرحم: آخ1ر'ها، وم'س\ت.ق%رe ال%م\ل منه. وقوله تعال:
فمستقرÒ ومستودع؛ أ%ي فلكم ف ال4رحام مستقر ولكم ف ال4صلب مستودع،

وقرئ: فمستق1رÒ وم'س\ت.و\د.ع¬؛ أ%ي مستقر� ف الرحم، وقيل: مستقر� ف الدنيا
موجود، ومستودع. ف ال4صلب ل يلق ب.ع\د'؛ وقال الليث: الستقر ما

ولد من اللق وظهر على ال4رض، والستود.ع ما ف ال4رحام، وقيل: مستقر�ها
ف ال4صلب ومستودعها ف ال4رحام، وسيأ}ت ذكر ذلك مستوف ف حرف

العي، إ,ن شاء4 ال تعال، وقيل: م'س\ت.ق1رÒ ف ال4حياء ومستود.ع ف
الث�ر.ى.

والقارورة: واحدة الق%وارير من الزeجاج، والعرب تسمي الرأ%ة القارورة
وتكن عنها با.والقار'ور': ما ق%ر_ فيه الشراب' وغيه، وقيل: ل يكون

إ,ل من الزجاج خاصة. وقوله تعال: ق%وار,ير. قوارير. من فضة؛ قال بعض
أ%هل العلم: معناه أ%وان% ز'جاج ف بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن

سيده: وهذا حسن، فأ%ما من أ%لق ال4لف ف قوارير ال4خية فإ,نه زاد ال4لف
لت.ع\د1ل% رؤوس الي. والقارورة: ح.د.قة العي، على التشبيه بالقارورة

من الزجاج لصفائها وأ%ن التأ%م�ل يرى شخصه فيها؛ قال رؤبة:
قد ق%د.ح.ت\ من س.ل}ب,ه,ن_ س.ل}با
قارورة� العي,، فصارت\ و.ق}با

�ابن ال4عراب: الق%وار,ير' شجر يشبه الدeل}ب. ت'عمل منه الر>حال
والوائد. وف الديث: أ%ن النب،صلى ال عليه وسلم، قال ل4ن\ج.شة% وهو

ي.ح\د'و بالنساء: ر,ف}قاv بالق%وارير؛ أ%راد،صلى ال عليه وسلم، بالقوارير



النساء، شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن وقلة دوامهن على العهد،
�والقوارير' من الزeجاج ي'س\ر,ع إ,ليها الكسر ول تقبل ال%ب\ر.، وكان أ%ن\ج.ش.ة

يدو بن ر,كاب.ه'ن_ ويرتز بنسيب الشعر والرجز وراءهن، فلم ي'ؤ\م.ن\
أ%ن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أ%و ي.ق%ع. ف قلوبن ح'داؤه،
فأ%مر أ%نش.ة% بالكف عن نشيده وح'دائه ح1ذار. ص.ب\و.ت1هن إ,ل غي الميل،

وقيل: أ%راد أ%ن ال3بل إ,ذا سعت ال�داء أ%سرعت ف الشي واشتدت فأ%زعجت
الراكب. فأ%تعبته فنهاه عن ذلك ل4ن النساء يضعفن عن شدة الركة.

وواحدة� القوارير: قارورةD، سيت با لستقرار الشراب فيها. وف حديث علي�: ما
أ%ص.ب\ت' م'ن\ذ� و.ل1يت' عملي إ,ل هذه الق�و.ي\ر,يرة% أ%هداها إ,ل9

الد>ه\قان�؛ هي تصغي قارورة. وروي عن ال�ط%ي\ئة أ%نه نزل بقوم من العرب
ف أ%هله فسمع ش'ب_ان.هم ي.ت.غ.ن_و\ن% فقال: أ%غ}ن'وا أ%غان�

ش'ب_ان,كم فإ,ن الغ1ناء ر'ق}ي.ة� الزنا. وسع سليمان� ابن عبد اللك غ1ناء4 راكب
ليلv، وهو ف م1ض\ر.ب� له، فبعث إ,ليه من ي'ح\ض1ر'ه وأ%مر أ%ن ي'خ\ص.ى

وقال: ما تسمع أ�نثى غ1ناءه إ,ل ص.ب.ت\ إ,ليه؛ قال: وما ش.ب_ه\ت'ه إ,ل
بالفحل ي'ر\س.ل� ف ال3بل ي'ه.د>ر' فيهن في.ض\ب.ع'هن�.

والق}ترار': تتبع ما ف بطن الوادي من باقي الرeط}ب,، وذلك إ,ذا هاجت
ال4رض وي.ب,ست\ م'تون'ها. والقترار': استقرار' ماء الفحل ف رحم

الناقة؛ قال أ%بو ذؤيب:
فقد مار فيها نسؤها واقترارها

قال ابن سيده: ول أ%عرف مثل هذا، اللهم إ,ل أ%ن يكون مصدراv وإ,ل فهو
غريب ظريف، وإ,نا عب بذلك عنه أ%بو عبيد ول يكن له بثل هذا علم،

والصحيح أ%ن القترار ت.ت.بeع'ها ف بطون ال4و\د1ية النبات. الذي ل تصبه
الشمس. والقترار': الش>ب.ع'. وأ%ق%ر_ت الناقة�: ثبت حلها. واق}ت.ر_

ماء� الفحل ف الرحم أ%ي استقر_. أ%بو زيد: اقترار' ماء الفحل ف الرحم
أ%ن تبول% ف رجليها، وذلك من خ'ثورة البول با جرى ف لمها. تقول: قد

اق}ت.ر_ت، وقد اق}ت.ر_ الال� إثذا ش.ب,ع.. يقال ذلك ف الناس وغيهم.
وناقة م'ق1رÒ: ع.ق�د.ت\ ماء الفحل فأ%مسكته ف رحها ول ت'ل}ق1ه.

وال3قرار': ال3ذعان� للحق والعتراف' به. أ%ق%ر_ بالق أ%ي اعترف به.
وقد ق%ر_ر.ه عليه وق%ر_ره بالق غي'ه حت أ%ق%ر_.

eم.ر\ك%ب¬ للرجال بي الر_ح\ل والس_ر\ج، وقيل: الق%ر :eوالق%ر



ال%و\د.ج'؛ وأ%نشد:
كالق%ر> ناس.ت\ فوق%ه ال%زاج,ز'

وقال امرؤ القيس:
فإ,م_ا ت.ر.ي\ن ف ر,حالة1 جابر�

على ح.ر.ج� كالق%ر>، ت.خ\ف1ق' أ%كفان
وقيل: الق%رe م.ر\ك%ب¬ للنساء.

والق%رار': الغنم عام_ةv؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%س\ر.ع\ت ف ق%رار,،

كأ%نا ض1رار,ي
أ%ر.د\ت1 يا ج.عار,

وخص_ ثعلب¬ به الضأ}ن%. وقال ال4صمعي: الق%رار' والق%رارة� الن_ق%د'،
وهو ضرب¬ من الغ.ن.م, قصار ال4ر\ج'ل ق1باح الوجوه. ال4صمعي: الق%رار

الن_ق%د' من الشاء وهي صغار¬، وأ%جود' الصوف صوف الن_ق%د1؛ وأ%نشد
لعلقمة بن عبدة:

والال� ص'وف' ق%رار� ي.ل}ع.بون% به،
على ن,قاد.ت1ه، واف{ وم.ج\ل�وم'

أ%ي يقل عند ذا ويكثر عند ذا.
والق�ر.ر': ال%سا، واحدتا ق�ر_ة؛ حكاها أ%بو حنيفة؛ قال ابن سيده:
ول أ%دري أ%ي_ ال%سا عن أ%ح.س.ا الاء أ%م غيه من الشراب. وط%و.ى
eوالغ.ر eالث�و\ب. على ق%ر>ه: كقولك على غ%ر�ه أ%ي على ك%س\ر,ه، والق%ر

وال%ق%رe: ك%س\ر' ط%ي> الثوب.
وال%ق%ر�: موضع¬ وسط% كاظمة%،وبه قب غالب أ%ب الفرزدق وقب امرأ%ة

جرير؛ قال الراعي:
فص.ب_ح\ن. ال%ق%ر_، وهن� خ'وص¬،

على ر.و.ح� ي'ق%لYب\ن. ال%حارا
وقيل: ال%ق%رe ثنية� كاظ1مة%. وقال خالد' بن ج.ب.ل%ة: زعم

النeم.ي\ر,ي أ%ن ال%ق%ر� جبل لبن تيم.
وق%ر_ت1 الد_جاجة� ت.ق1ر� ق%رìا وق%ر,يراv: ق%ط%عت\ صوت.ها

وق%ر\ق%ر.ت\ ر.د_د.ت\ صوت.ها؛ حكاه ابن سيده عن الروي ف الغريبي.
والق1ر>ي_ة: ال%و\صلة مثل ال1ر>ي_ة. والق%رe: الف%رeوجة�؛ قال



ابن أ%حر:
كالق%ر> بي ق%واد1م� ز'ع\ر,

قال ابن بري: هذا الع.ج'ز' م'غ.ي_ر، قال: وصواب إ,نشاد البيت على ما
روته الرواة ف شعره:

ح.ل%ق%ت\ بنو غ%ز\وان% ج'ؤ\ج'ؤ.ه
والرأ}س.، غي. ق%ناز,ع� ز'ع\ر,

،vف%ي.ظ%ل© د.ف�اه له ح.ر.سا
وي.ظ%ل© ي'ل}ج,ئ�ه إ,ل الن_ح\ر,

قال هذا يصف ظليماv. وبنو غزوان: حي� من الن، يريد أ%ن ج'ؤ\ج'ؤ. هذا
الظليم أ%جرب' وأ%ن رأ}سه أ%قرع، والزeع\ر': القليلة الشعر. ود.ف�اه:

جناحاه، والاء ف له ضمي البيض، أ%ي يعل جناجيه حرساv لبيضه ويضمه إ,ل
نره، وهو معن قوله يلجئه إ,ل النحر.

وق�ر_ى وق�ر_ان�: موضعان.
والق%ر\ق%رة: الضحك إ,ذا اس\ت'غ\ر,ب. فيه ور'ج>ع.. والق%ر\ق%رة:

الدير، والمع الق%راق1ر'. والق%ر\ق%رة: د'عاء ال3بل، وال3ن\قاض': دعاء
:Dالشاء والمي؛ قال ش1ظ%اظ
ر'ب_ ع.ج'وز� من ن'م.ي\ر� ش.ه\ب.ر.ه\،
ع.ل�م\ت'ها ال3ن\قاض. بعد الق%ر\ق%ره

أ%ي سبيتها فحو�لتها إ,ل ما ل تعرفه. وق%ر\ق%ر البعي' ق%ر\ق%رة:
ه.د.ر، وذلك إ,ذا ه.د.ل% صوت.ه ور.ج_ع، والسم الق%ر\قار'. يقال: بعي

ق%ر\قار' ال%د1ير صاف الصوت ف ه.دير,ه؛ قال ح'م.يد¬:
جاءت با الو'ر_اد' ي.ح\ج,ز' بين.ها

س'دÝى، بي ق%ر\قار, ال%د1ير، وأ%ع\ج.ما
وقولم: ق%ر\قار,، ب'ن,ي. على الكسر وهو معدول، قال: ول يسمع العدل من

:eالرباعي إ,ل ف ع.ر\عار, وق%ر\قار,؛ قال أ%بو النجم الع1ج\ل1ي
حت إ,ذا كان على م.طار,

ي'مناه، والي'س\رى على الث�ر\ثار,
قالت له ريح' الص_با: ق%ر\قار,،
واخ\ت.ل%ط% العروف' بال3ن\كار,

يريد: قالت لسحاب ق%ر\قار, كأ%نه يأ}مر السحاب بذلك. وم.طار,



والث�ر\ثار': موضعان؛ يقول: حت إ,ذا صار ي'م\ن السحاب على م.طار, وي'س\راه على
الث�ر\ثار, قالت له ريح الص_با: ص'ب_ ما عندك من الاء مقترناv بصوت

الرعد، وهو ق%ر\ق%ر.ته، والعن ضربته ريح الص_با فد.ر_ لا، فكأ%نا
قالت له وإ,ن كانت ل تقول. وقوله: واختلط العروف بال3نكار أ%ي اختلط ما

عرف من الدار با أ�نكر أ%ي ج.ل�ل% ال4رض. كل�ها الطر' فلم يعرف منها
الكان العروف من غيه. والق%ر\ق%رة: نوع من الضحك، وجعلوا حكاية صوت

الريح ق%ر\قاراv. وف الديث: ل بأ}س بالتبسم ما ل ي'ق%ر\ق1ر\؛
الق%ر\ق%رة: الضحك لعال. والق%ر\ق%رة: لقب سعد الذي كان يضحك منه النعمان بن

vالنذر. والق%ر\ق%رة: من أ%صوات المام، وقد ق%ر\ق%ر.ت\ ق%ر\ق%ر.ة
،vجعله ر'باعي�ا ،Dنادر¬؛ قال ابن جن: الق%ر\ق1ي' ف%ع\ل1يل vوق%ر\ق%ر,يرا

والق%ر\قار.ة: إ,ناء، سيت بذلك لق%ر\ق%ر.تا.
وق%ر\ق%ر. الشراب' ف حلقه: ص.و_ت. وق%ر\ق%ر. بطن'ه ص.و_ت. قال شر:

الق%ر\ق%رة ق%ر\ق%رة� البطن، والق%ر\ق%رة نو الق%ه\قهة، والق%ر\ق%رة
ق%ر\ق%رة� المام إ,ذا ه.د.ر، والق%ر\ق%ر ق%ر\ق%رة الفحل إ,ذا ه.د.ر، وهو

الق%ر\ق%ر,ير'.
ورجل ق�رار,يÒ: ج.هي' الصوت؛ وأ%نشد:

قد كان ه.د_اراv ق�راق1ر,ي_ا
والق�راق1ر' والق�راق1ر,ي�: ال%س.ن' الصوت؛ قال:

فيها ع1شاش' ال�د\ه'د1 الق�راق1ر
ومنه: حاد{ ق�راق1ر¬ وق�راق1ر,يÒ جيد الصوت من الق%ر\ق%رة؛ قال الراجز:

أ%ص\ب.ح ص.و\ت' عام1ر� ص.ئ1ي_ا،
من بعد1 ما كان ق�راق1ر,ي�ا،

فمن ي'نادي بعد.ك ال%ط1ي�اف
والق�راق1ر': فرس عامر بن قيس؛ قال:

وكان% حد_اءé ق�راق1ر,ي_ا
والق%رار,يe: ال%ض.ري� الذي ل ي.ن\ت.ج,ع' يكون من أ%هل ال4مصار،

وقيل: إ,ن كل صانع عند العرب ق%رار,ي�. والق%رار,يe: ال%ي_اط؛ قال
ال4عشى:

ي.ش'قe ال�م'ور. وي.ج\تاب'ها
كش.ق> الق%رار,ي> ثوب. الر_د.ن}



قال: يريد ال%ي_اط%؛ وقد جعله الراعي ق%ص_اباv فقال:
ود.ار,ي¼ س.ل%خ\ت' ال1ل}د. عنه،
كما س.ل%خ الق%رار,يe ال3هابا

ابن ال4عراب: يقال للخياط الق%رار,يe والف�ض'ول1يe، وهو الب.يط%ر'
والش_اص1ر'.

والق�ر\ق�ور': ضرب من السفن، وقيل: هي السفينة العظيمة أ%و الطويلة،
والق�ر\ق�ور' من أ%طول السفن، وجعه ق%راقي؛ ومنه قول النابغة:

ق%راق1ي' الن_بيط1 على الت>لل,
وف حديث صاحب ال�خ\د'ود1: اذ}ه.ب'وا فاح\م1ل�وه ف ق�ر\ق�ور�؛ قال: هو

السفينة العظيمة. وف الديث: فإ,ذا د.خ.ل% أ%هل النة1 النة% ركب
شهداء� البحر ف ق%راقي. من د'ر�. وف حديث موسى، عليه السلم: ر.ك1ب'وا

الق%راق1ي. حت أ%توا آس1ي.ة% امرأ%ة فرعون بتاب'وت1 موسى.
وق�راق1ر' وق%ر\ق%رى وق%ر.و\رى وق�ر_ان وق�راق1ري�: مواضع كلها

بأ%عيانا معروفة. وق�ر_ان�: قرية باليمامة ذات نل وس'ي'وح� جارية{؛ قال
علقمة:س'لء4ة ك%عص.ا الن_ه\د1ي> غ�ل� ل%ها

ذ�و ف1يئ%ة{، من ن.وى ق�ر_ان%، م.ع\جوم'
ابن سيده: ق�راق1ر' وق%ر\ق%رى، على ف%ع\ل%لى، موضعان، وقيل: ق�راق1ر'،
على ف�عالل، بضم القاف، اسم ماء بعينه، ومنه غ%ز.اة� ق�راق1ر؛ قال

الشاعر:و.ه'م\ ض.ر.ب'وا بال1ن\و,، ح1ن\و, ق�راق1ر�،
م'ق%د>م.ة% الام'ر\ز, ح.ت_ى ت.و.ل�ت1

قال ابن بري: البيت لل4عشى، وصواب إ,نشاده: ه'م' ضربوا؛ وقبله:
ف1دÝى لبن د'ه\ل, بن, ش.ي\بان% ناق%ت1ي،

وراكب'ها يوم. اللقاء، وق%ل�ت1
قال: هذا يذكYر فعل بن ذهل يوم ذي قار وجعل النصر لم خاصة دون بن

بكر بن وائل. والام'ر\ز': رجل من العجم، وهو قائد من ق�و_اد ك1س\رى.
وق�راق1ر': خلف البصرة ودون الكوفة قريب من ذي قار، والضمي ف قلت يعود على

الفدية أ%ي ق%ل� لم أ%ن أ%فديهم بنفسي وناقت. وف الديث ذكر
ق�راق1ر.، بضم القاف ال�ول، وهي مفازة ف طريق اليمامة قطعها خالد بن الوليد،

وهي بفتح القاف، موضع من أ%عراض الدينة لل السن بن علي�، عليهما
السلم. والق%ر\ق%ر': الظهر. وف الديث: ركب أ%تاناv عليها ق%ر\ص.ف ل يبق منه



إ,ل ق%ر\ق%ر'ها أ%ي ظهرها.
والق%ر\ق%ر.ة�: جلدة الوجه. وف الديث: فإ,ذا ق�ر>ب' ال�ه\ل� منه

�س.ق%ط%ت\ ق%ر\ق%ر.ة� وجهه؛ حكاه ابن سيده عن الغريبي للهروي. ق%رق%ر.ة
وجهه أ%ي جلدته. والق%ر\ق%ر' من لباس النساء، شبهت بشرة الوجه به، وقيل:

�إ,نا هي ر.ق}ر.ق%ة� وجهه، وهو ما ت.ر.ق}ر.ق. من ماسنه. ويروى: ف%ر\و.ة
وجهه، بالفاء؛ وقال الزمشري: أ%راد ظاهر وجهه وما بدا منه، ومنه قيل

للصحراء البارزة: ق%ر\ق%ر¬. والق%ر\ق%ر' والق%ر\ق%ر.ة�: أ%رض مطمئنة
لينة.والق%ر_تان1: الغ.داة� والع.ش1يe؛ قال لبيد:

وج.وار,نD بيض¬ وكل© ط1م1ر_ة{،
ي.ع\د'و عليها، الق%ر_ت.ي\ن,، غ�لم'

ال%وار,ن�: الدروع. ابن السكيت: فلن يأ}ت فلناv الق%ر_تي أ%ي
يأ}تيه بالغداة والع.ش1ي�.

وأ%يوب بن الق1ر>ي_ة1: أ%حد' الفصحاء. والق�ر_ة�: الض>ف}د.ع.ة
وق�ر_ان�: اسم رجل. وق�ر_ان� ف شعر أ%ب ذؤيب: اسم واد{. ابن ال4عراب:

الق�ر.ي\ر.ة� تصغي الق�ر_ة، وهي ناقة تؤ\خذ من ال%غ\ن.م قبل قسمة
الغنائم فتنحر وت'ص\ل%ح ويأ}كلها الناس يقال لا ق�ر_ة العي. يقال ابن
الكلب: ع'ي>ر.ت\ ه.واز,ن� وبنو أ%سد بأ%كل الق�ر_ة، وذلك أ%ن أ%هل اليمن

كانوا إ,ذا حلقوا رؤوسهم بنÝى و.ض.ع كل© رجل على رأ}سه ق�ب\ض.ة% دقيق
فإ,ذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق ويعلون ذلك الدقيق صدقة فكان

ناس من أ%سد وقيس يأ}خذون ذلك الشعر بدقيقة فيمون الشعر وينتفعون بالدقيق؛
وأ%نشد لعاوية بن أ%ب معاوية ال%ر\مي:

أ%ل ت.ر. ج.ر\ماv أ%ن\ج.د.ت\ وأ%بوك�م'،
مع الش_ع\ر,، ف ق%ص> ال�ل%ب�د1، سار,ع'
إ,ذا ق�ر_ةD جاءت يقول�: أ�ص1ب\ با

س1وى الق%م\ل,، إ,ن من ه.واز,ن% ضار,ع'
التهذيب: الليث: العرب ترج من آخر حروف من الكلمة حرفاv مثلها، كما

قالوا: ر.ماد¬ ر.م\د.د¬، ورجل ر.ع1ش¬ ر,ع\ش1يش¬، وفلن د.خيل� فلن
ود'خ\ل�له، والياء ف ر,ع\ش1يش� م.د_ة، فإ,ن جعلت. مكانا أ%لفاv أ%و واواv جاز؛

وأ%نشد يصف إ,بلv وش'ر\ب.ها:
كأ%ن� ص.و\ت. ج.ر\ع1ه,ن� ال�ن\ح.د1ر\



ص.و\ت' ش1ق1ر_اق�، إ,ذا قال: ق1ر,ر\
فأ%ظهر حرف التضعيف، فإ,ذا ص.ر_فوا ذلك ف الفعل قالوا: ق%ر\ق%ر.

eفيظهرون حرف الضاعف لظهور الراءين ف ق%ر\ق%ر، كما قالوا ص.ر_ ي.ص1ر
ص.ر,يراv، وإ,ذا خفف الراء وأ%ظهر الرفي جيعاv تو�ل الصوت من الد إ,ل
الترجيع فضوعف، ل4ن الترجيع ي'ضاع.ف' كله ف تصريف الفعل إ,ذا رجع

الصائت، قالوا: ص.ر\ص.ر وص.ل}ص.ل، على توهم الد� ف حال، والترجيع ف حال.
التهذيب: واد ق%ر,ق¬ وق%ر\ق%ر¬ وق%ر.ق�و\س¬ أ%ي أ%ملس، والق%ر.ق الصدر.

ويقال للسفينة: الق�ر\ق�ور والصeر\ص'ور.
@قزبر: التهذيب: من أ%ساء الذ�كر الق%س\ب.ر,ي� والق%ز\ب.ر,ي�. أ%بو

زيد: يقال للذكر الق%ز\ب.ر' والف%ي\خ.ر وال�ت\م.ئ1رe والع'جار,م'
.�وال�ر\دان

vر\ه. ق%س.ر.ه ي.ق}س3ر'ه ق%س\را�@قسر: الق%س\ر': الق%ه\ر' على الك
واق}ت.س.ر.ه: غ%ل%به وق%ه.ره، وق%س.ر.ه على ال4مر ق%س\راv: أ%كرهه عليه،

واق}ت.س.ر\ته أ%ع.مe. وف حديث علي، رضي ال عنه: م.ر\ب'وبون% اق}ت1ساراv؛
:�الق}ت1سار' اف}ت1عال من الق%س\ر، وهو القهر والغلبة. والق%س\و.ر.ة
العزيز ي.ق}ت.س3ر غي.ه أ%ي ي.ق}ه.ر'ه، والمع ق%ساو,ر'. والق%س\و.ر':

الرامي، وقيل: الصائد؛ وأ%نشد الليث:
وش.ر\ش.ر� وق%س\و.ر� ن.ص\ر,ي>

وقال: الش_ر\ش.ر' الكلب والق%س\و.ر' الصياد والق%س\و.ر' ال4سد، والمع
ق%س\و.ر.ةD. وف التنزيل العزيز: ف%ر_ت\ من ق%س\و.رة؛ قال ابن سيده:

هذا قول أ%هل اللغة وتريره أ%ن الق%س\و.ر. والق%س\و.ر.ة اسان لل4سد،
أ%نثوه كما قالوا أ�سامة إ,ل أ%ن أ�سامة معرفة. وقيل ف قوله: ف%ر_ت من

ق%س\و.رة، قيل: هم الرماة من الصيادين؛ قال ال4زهري: أ%خطأ% الليث ف غي
شيء ما ف%س_ر، فمنها قوله: الش_ر\ش.ر' الكلب، وإ,نا الشرشر نبت

معروف، قال: وقد رأ%يته ف البادية تسمن ال3بل عليه وت.غ\ز'ر، وقد ذكره ابن
Dال4عراب وغيه ف أ%ساء ن'ب'وت البادية؛ وقوله: الق%س\و.ر' الصياد خطأ

إ,نا الق%س\و.ر نبت معروف ناعم؛ روى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه أ%نشده
ل1ج'ب.يها ف صفة م1ع\ز.ى بسن الق�بول وس'ر\عة الس>م.ن على أ%د\ن

ال%ر\ت.ع,:
فلو أ%نا طاف%ت\ بط�ن\ب� م'ع.ج_م�،



ن.ف%ى الر>ق_ عنه ج.د\ب'ه، وهو صال1ح'
لاء4ت\ كأ%ن� الق%س\و.ر. ال%و\ن% ب.ج_ها

ع.سال1يج.ه'، والث�ام1ر' ال�ت.ناو,ح'
قال: الق%س\و.ر' ضرب من الشجر، واحدت'ه' ق%س\و.ر.ةD. قال: وقال الليث

الق%س\و.ر' الص_ي_اد' والمع ق%س\و.ر.ة، وهو خطأD ل يمع ق%س\و.ر¬ على
ق%س\و.رة إ,نا الق%س\ورة اسم جامع للرeماة، ول واحد له من لفظه. ابن

ال4عراب: الق%س\و.رة الرeماة والق%س\و.ر.ة ال4سد والق%س\و.رة الشجاع'
والق%س\و.رة أ%ول الليل والق%س\و.رة ضرب من الشجر. الفراء ف وقوله تعال:

ف%ر_ت\ من ق%س\و.رة، قال: الرeماة، وقال الكلب بإ,سناده: هو ال4سد.
وروي عن عكرمة أ%نه قيل له: الق%س\و.رة، بلسان البشة، ال4سد، فقال:

الق%س\و.رة الرeماة، وال4س.د' بلسان البشة ع.ن\ب.س.ة�، قال: وقال ابن
ع'ي.ي\ن.ة: كان ابن عباس يقول الق%س\و.رة ن'ك}ر' الناس، يريد ح1س_ه'م

وأ%صواتم. وقال ابن عرفة: ق%س\و.ر.ة ف%ع\و.ل%ةD من الق%س\ر، فالعن كأ%نم
ح'م'ر¬ أ%نفرها م.ن\ ن.ف�ر.ها برمي أ%و صيد أ%و غي ذلك. قال ابن

ال4ثي: وورد الق%س\و.رة ف الديث، قال: الق%س\و.رة الرeماة من الصيادين،
وقيل ال4سد، وقيل كل شديد. والق%ي.اس1ر' والق%ياس1ر.ة�: ال3بل العظام؛ قال

الشاعر:
وعلى الق%ياس1ر, ف ال�د'ور, ك%واع1ب¬

ر'ج'ح' الر_واد1ف1، فالق%ياس1ر' د'ل�ف'
�الواحد: ق%ي\س.ريÒ، وقال ال4زهري: ل أ%دري ما واحدها. وق%س\و.ر.ة

الليل: نصفه ال4ول، وقيل م'ع\ظ%مه؛ قال ت.و\ب.ة� بن ال�م.ي�ر.:
وق%س\و.ر.ة� الليل, الت بي ن,ص\ف1ه1

وبي الع1شاء3، وقد د.أ%ب\ت' أ%س1ي'ها
وقيل: هو من أ%وله إ,ل الس_ح.ر. والق%س\و.ر': ضرب من النبات

س'ه\ل1يÒ، واحدته ق%س\و.رة. وقال أ%بوحنيفة: الق%س\و.ر' ح.م\ض.ة من الن_ج,يل،
وهو مثل ج'م_ة1 الرجل يطول وي.ع\ظ�م وال3بل ح'ر_اص عليه؛ قال ج'ب.ي\ها

ال4ش\ج.ع1ي� ف صفة شاة من العز:
ولو أ�ش\ل1ي.ت\ ف ل%ي\ل%ة{ ر.ح.ب,ي_ة{،

ل4ر\واق1ها ق%ط}ر¬ من الاء3 ساف1ح'
لاءت\ كأ%ن� الق%س\و.ر ال%و\ن% ب.ج_ها



ع.سال1يج.ه، والث�ام1ر' ال�ت.ناو,ح'
يقول: لو د'عيت هذه العز ف مثل هذه الليلة الش_ت.و,ي_ة1 الشديدة

البد ل4ق}ب.لت\ حت ت'ح\ل%ب، ولاء4ت كأ%نا ت.م.أ%çت\ من الق%س\و.ر أ%ي
تيء ف ال%د\ب والشتاء من ك%ر.مها وغ%ز.ارتا كأ%نا ف ال1ص\ب

والربيع. والق%س\و.ر,يe: ض.ر\ب¬ من ال1ع\لن1 أ%حر. والق%ي\س.ر,ي� من ال3بل:
الضخم الشديد القوي�، وهي الق%ي.اس1ر.ة. والق%ي\س.ر,ي�: الكبي؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
ت.ض\ح.ك' م1ن>ي أ%ن رأ%ت\ن أ%ش\ه.ق'،

وال�ب\ز' ف ح.ن\ج.ر.ت م'ع.ل�ق'،
وقد ي.غ.ضe الق%ي\س.ر,يe ال4ش\د.ق'.

ور'د� ذلك عليه فقيل: إ,نا الق%ي\س.ر,ي� هنا الشديد القوي؛ وأ%ما قول
العجاج:

أ%ط%ر.باv وأ%نت. ق%ي\س.ر,يeف
eوالد_ه\ر' بال3نسان د.و_ار,ي

فهو الشيخ الكبي أ%يضاv، ويروى ق1ن>س\ر,ي�، بكسر النون. وقال الليث:
الق%ي\س.ر,يe الضخم النيع الشديد. قال ابن بري: صوابه أ%ن يذكر ف فصل
قنسر ل4نه ل يقوم له دليل على زيادة النون، وسنذكره هناك م'س\ت.و\ف.

والق%و\س.ر.ة والق%و\س.ر_ة، كلتاها: لغة ف الق%و\ص.ر.ة
eوالق%و\ص.ر_ة. وبنو ق%س\ر�: بطن من ب.ج,يل%ة، إ,ليهم ينسب خالد بن عبد ال الق%س\ر,ي

من العرب وهم ر.ه\ط�ه. والق%س\ر': اسم رجل قيل هو راعي ابن, أ%ح\م.ر.،
وإ,ياه عن بقوله:

أ%ظ�نeها س.م1عت\ ع.ز\فاv، فت.ح\س3ب'ه
أ%شاع.ه الق%س\ر' ليلv حي ي.ن\ت.ش1ر'

وق%س\ر¬: موضع؛ قال النابغة العدي:
ش.ر,قاv باء الذ�و\ب ي.ج\م.ع'ه

ف ط%و\د1 أ%ي\م.ن. من ق�ر.ى ق%س\ر,
@قسب: الق1س\بار' والق�س\ب'ر,ي� والق�سابريe: الذكر الشديد. ال4زهري

ف ر'باع1ي> العي: وفلن ع1ن\فاش اللحية وع.ن\ف%ش1يe اللحية وق1س\بار'
اللحية إ,ذا كان طويلها. وقال ف ر'باع1ي> الاء عن أ%ب زيد: يقال

للعصا الق1ز\ر.ح\لة� والق1ح\ر.ب.ة� والق1ش\بار.ة والق1س\بارة. ومن أ%ساء



العصا الق1س\بار' ومنهم من يقول الق1ش\بار؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
ل ي.ل}ت.وي من الو.بيل الق1س\بار\،

وإ,ن ت.ه.ر_اه با العبد' الار\
@قسطر: الق%س\ط%ر' والق%س\ط%ر,ي� والق%س\طار': م'ن\ت.ق1د' الدراهم، وف

التهذيب: ال1ه\ب,ذ�، بلغة أ%هل الشام، وهم الق%ساط1ر.ة؛ وأ%نشد:
د.نان,ي'نا من ق%ر\ن ث%و\ر�، ول تكن\

من الذ�ه.ب, ال%ص\ر'وف1 عند الق%ساط1ر.ه
وقد ق%س\ط%رها. والق%س\ط%ر,يe: ال%س3يم'.

@قشر: الق%ش\ر': س.ح\ق�ك الشيء عن ذيه. الوهري: الق1ش\ر' واحد الق�ش'ور،
والق1ش\ر.ة أ%خص منه.

ق%ش.ر. الشيء4 ي.ق}ش1ر'ه وي.ق}ش'ره ق%ش\راv فان\ق%ش.ر وق%ش_ر.ه'
ت.ق}شياv ف%ت.ق%ش_ر: س.ح.ا لاء4ه أ%و ج,ل}د.ه، وف الصحاح: ن.ز.ع\ت' عنه

ق1ش\ر.ه، واسم ما س'حي منه الق�شارة. وشيء م'ق%ش_ر وف�س\ت'ق¬ م'ق%ش_ر،
وق1ش\ر' كل شيء غشاؤه خ1ل}ق%ةv أ%و ع.ر.ضاv. وان\ق%ش.ر الع'ود' وت.ق%ش_ر

بعنÝى. والق�شارة: ما ت.ق}ش1ر'ه عن شجرة من شيء رقيق. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: إ,ذا أ%نا حركته ثار. ل ق�شار¬ أ%ي ق1ش\ر¬.

والق�شارة: ما ي.ن\ق%ش1ر' عن الشيء الرقيق. والق1ش\رة�: الثوب الذي
ي'ل}ب.س'. ولباس' الرجل: ق1ش\ره، وكل ملبوس: ق%ش\ر¬؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:م'ن,عت\ ح.نيفة� والل�هاز,م' منكم'
ق1ش\ر. الع1راق,، وما ي.ل%ذ© ال%ن\ج.ر'

قال ابن ال4عراب: يعن نبات العراق، ورواه ابن دريد: ثر العراق،
والمع من كل ذلك ق�شور¬. وف حديث ق%ي\ل%ة%: كنت إ,ذا رأ%يت رجلv ذا ر'واء

أ%و ذا ق1ش\ر� ط%م.ح. ب.ص.ر,ي إ,ليه. وف حديث معاذ ابن ع.ف}راء: أ%ن عمر
أ%رسل إ,ليه ب'ل�ة{ فباعها فاشترى با خسة أ%ر\ؤس من الرقيق فأ%عتقهم

ث قال: إ,ن رجلv آثر ق1ش\ر.ت.ي\ن, ي.ل}ب.س'هما على ع1ت\ق, خسة
أ%ع\ب'د{ لغ.ب,ي' الرأ}ي؛ أ%راد بالقشرتي ال�ل�ة% ل4ن اللة ثوبان إ,زار

ورداء. وإ,ذا ع'ر>ي. الرجل� عن ثيابه، فهو م'ق}ت.ش1ر؛ قال أ%بو النجم يصف
نساء:

ي.ق�ل}ن. لل4ه\ت.م, منا ال�ق}ت.ش1ر\:
و.ي\ح.ك وار, اس\ت.ك. منا واس\ت.ت1ر\



ويقال للشيخ الكبي: م'ق}ت.ش1ر¬ ل4نه حي ك%ب,ر. ث%ق�ل%ت\ عليه ثيابه
فأ%لقاها عنه. وف الديث: إ,ن ال%ل%ك يقول للصب النفوش خرجت إ,ل

vالدنيا وليس عليك ق1ش\ر¬. وف حديث ابن مسعود ليلة% الن�: ل أ%رى ع.و\رة
ول ق1ش\راv أ%ي ل أ%رى منهم عورة منكشفة ول أ%رى عليهم ثياباv. وت.م\ر¬

ق%ش1ر¬ أ%ي كثي الق1ش\ر. وق1ش\ر.ة� ال�ب\ر.ة1 وق�ش\ر.ت'ها: جلدها إ,ذا
مص ماؤها وبقيت هي. وتر ق%ش1ي وق%ش1ر¬: كثي الق1ش\ر,. وال4ق}ش.ر':
الذي ان\ق%ش.ر س1حاؤ'ه. وال4ق}ش.ر': الذي ي.ن\ق%ش1ر' أ%نفه من شدة الر،

وقيل: هو الشديد المرة كأ%ن� ب.ش.رته م'ت.ق%ش>ر.ة، وبه سي
ال�ق%ي\ش1ر' أ%حد شعراء العرب كان يقال له ذلك فيغضب؛ وقد ق%ش1ر. ق%ش.راv. ورجل

أ%ق}ش.ر' ب.ي>ن' الق%شر,، بالتحريك، أ%ي شديد الم\رة. ويقال لل4برص
ال4ب\ق%ع' وال4س\ل%ع' وال4ق}ش.ر' وال4ع\ر.م' وال�ل%م_ع وال4ص\ل%خ'

وال4ذ}م.ل�. وشجرة ق%ش\راء�: م'ن\ق%ش1ر.ة، وقيل: هي الت كأ%ن� بعض.ها قد
ق�ش1ر. وبعض ل ي'ق}ش.ر\. ورجل أ%ق}ش.ر' إ,ذا كان كثي السؤال م'ل1حìا.
وحية ق%ش\راء: سال1خ¬، وقيل: كأ%نا قد ق�ش1ر. بعض' س.ل}خ1ها وبعض¬

ل%م_ا.
والق�ش\رة� والق�ش.رة�: م.ط}ر.ةD شديدة ت.ق}ش1ر' وجه. ال4رض, والصى عن

ال4رض، وم.ط%رةD قاش1رةD منه: ذات ق%ش\ر�. وف. وف حديث عبد اللك بن
ع'م.ي\ر: ق�ر\ص¬ بل%ب.ن� ق1ش\ر,ي¼، هو منسوب إ,ل الق1ش\رة، وهي الت

تكون فوق رأ}س اللب، وقيل: إ,ل الق�ش\ر.ة والقاش1رة1، وهي مطرة شديدة
�ت.ق}ش1ر' وجه ال4رض، يريد لبناv أ%د.ر_ه ال%ر\ع.ى الذي ي'ن\ب,ت'ه مثل

هذه الطرة. وعام أ%ق}ش.ف' أ%ق}ش.ر' أ%ي شديد. وسنة قاش'ور وقاش'ورة:
م'ج\د1بة ت.ق}ش1ر' كل� شيء، وقيل: ت.ق}ش1ر' الناس.؛ قال:

فاب\ع.ث} عليهم س.ن.ةv قاش'ور.ه،
ت.ح\ت.ل1ق' الال% اح\ت1لق. النeور.ه

والق%ش'ور': دواء ي'ق}ش.ر' به الوجه لي.ص\ف�و. لون'ه. وف الديث:
ل�ع1ن.ت1 القاشرة� وال%ق}ش'ورة؛ هي الت ت.ق}ش1ر' بالدواء بشرة وجهها ليصفو
لونه وتعال وجهها أ%و وجه غيها بالغ'م\رة. وال%ق}ش'ورة: الت يفعل با

ذلك كأ%نا ت.ق}ش1ر' أ%على اللد.
والقاشور' والق�ش.رة�: ال%ش\ؤوم، وق%ش.ر.هم ق%ش\راv: ش.أ%م.هم.

وقول�هم: أ%شأ%م من قاشر؛ هو اسم فحل كان لبن ع'و.افة% بن سعد بن زيد م.ناة% بن



تيم، وكانت لقومه إ,بل ت'ذ}ك1ر' فاستطرقوه رجاء أ%ن ت'ؤ\ن,ث% إ,بل�هم
فماتت ال�مهات والنسل. والقاشور': ال%ش\ؤوم. والقاشور': الذي ييء ف

.vك%ي\ت' أ%يضاeوالس �ال%ل}بة آخر الليل، وهو الف1س\ك1ل
والق%ش\و.ر': الرأ%ة الت ل تيض. والق�ش\ران1: جناحا الرادة

الرقيقان1. والقاش1رة: أ%ول الش>جاج ل4نا ت.ق}ش1ر' اللد.
وبنو ق%ي\ش.ر�: من ع'ك}ل�. وق�ش.ي\ر¬: أ%بو قبيلة، وهو ق�ش.ي\ر' بن كعب

بن ربيعة بن عامر بن ص.ع\ص.عة ابن م'ع.اوية بن بكر بن هوزان. غيه: وبنو
ق�ش.ي من قيس.

@قشب: ال4زهري ف ر'باعي> الاء عن أ%ب زيد: يقال للعصا
الق1ر\ز.ح\ل%ة والق%ح\ر.بة والق1ش\بارة والق1س\بارة. غيه. ومن أ%ساء العصا

الق1س\بار' والق1ش\بار؛ وأ%نشد أ%بو زيد للراجز:
ل ي.ل}ت.و,ي من الو.بيل, الق1ش\بار\،

وإ,ن ت.ه.ر_اه با العبد' الار\
.�الوهري: الق1ش\بار' من الع1ص1ي> ال%ش1نة

@قشعر: الق�ش\ع'ر: الق1ث�اء، واحدته ق�ش\ع'رة، بلغة أ%هل ال%و\ف1 من
الي.من.

والق�ش.ع\ر,يرة: الر>ع\د.ة واق}ش1ع\رار' اللد؛ وأ%خ.ذ%ت\ه ق�ش.ع\ر,يرة
وقد اق}ش.ع.ر_ جلد' الرجل اق}ش1ع\راراv، فهو م'ق}ش.ع1ر�؛ ورجل

م'ت.ق%ش\ع1ر¬: م'ق}ش.ع1ر�، والمع ق%شاع1ر'، بذف اليم ل4نا زائدة.
والق�شاع1ر': ال%ش1ن' ال%س>. ال4زهري: اق}ش.ع.ر_ت1 ال4رض' من ال%ح\ل,. وف

حديث كعب�: إ,ن ال4رض إ,ذا ل ينزل عليها الطر' ار\ب.د_ت\
واق}ش.ع.ر_ت\ أ%ي ت.ق%ب_ض.ت وتمعت. وف حديث عمر: قالت له ه1ن\د لا ضرب أ%با

سيفان بالد>ر_ة: ل%ر'ب_ يوم� لو ض.ر.ب\ت.ه لق}ش.ع.ر_ بطن' مكة فقال:
أ%ج.ل}. واق}ش.ع.ر_ اللد' من ال%ر.ب, والنبات' إ,ذا ل ي'ص1ب\ ر,يìا،

فهو م'ق}ش.ع1رÒ؛ وقال أ%بو ز'ب.ي\د{:
أ%ص\ب.ح. البيت' بيت' آل, ب.يان{

م'ق}ش.ع1رìا، وال%يe ح.يÒ خ'ل�وف'
الفراء ف قوله تعال: كتاباv متشاباv م.ثان,ي. ت.ق}ش.ع1رe منه ج'لود'

الذين ي.خ\ش.و\ن% ر.ب_هم؛ قال: ت.ق}ش.ع1رe من آية العذاب ث تلي عند
نزول آية الرحة. وقال ابن ال4عراب ف قوله تعال: وإ,ذا ذ�ك1ر. ال�



وحده اش\م.أ%ز_ت\؛ أ%ي اق}ش.ع.ر_ت؛ وقال غيه: ن.ف%ر.ت\ واق}ش.ع.ر_
جلد'ه إ,ذا ق%ف_.

@قصر: الق%ص\ر' والق1ص.ر' ف كل شيء: خلف' الط©ول,؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

عادت\ م.ح'ور.ت'ه إ,ل ق%ص\ر,
قال: معناه إ,ل ق1ص.ر، وها لغتان. وق%ص'ر. الشيء�، بالضم، ي.ق}ص'ر'

ق1ص.راv: خلف طال؛ وق%ص.ر\ت' من الصلة أ%ق}ص'ر ق%ص\راv. والق%ص1ي': خلف
الطويل. وف حديث س'ب.ي\ع.ة%: نزلت سورة النساء الق�ص\ر.ى بعد الط©ول؛

الق�ص\ر.ى تأ}نيث ال4ق}ص.ر، يريد سورة الطلق، والط©ول سورة البقرة
ل4ن ع1د_ة الوفاة ف البقرة أ%ربعة أ%شهر وعشر، وف سورة الطلق و.ض\ع'

المل، وهو قوله عز وجل: وأ�ولت1 ال4ح\مال, أ%ج.ل�ه'ن_ أ%ن ي.ض.ع\ن.
vم\ن عملYجاءه فقال: ع.ل vح.م\ل%ه,ن�. وف الديث: أ%ن أ%عرابي�ا

ي'د\خ1ل�ن الن�ة، فقال: لئن كنت. أ%ق}ص.ر\ت. ال1ط}بة لقد أ%ع\ر.ض\ت.
السأ%لة%؛ أ%ي جئت بال1ط}بة1 قصية وبالسأ%لة عريضة يعن ق%ل�ل}ت.

ال1ط}ب.ة% وأ%عظمت السأ%لة. وف حديث ع.ل}ق%مة: كان إ,ذا خ.ط%ب. ف نكاح
ق%ص_ر. دون أ%هله أ%ي خ.ط%ب. إ,ل من هو دونه وأ%مسك عمن هو فوقه، وقد ق%ص'ر.

ق1ص.راv وق%صار.ة؛ ال4خية عن اللحيان، فهو ق%ص1ي، والمع ق�ص.راء
وق1صار¬، وال�نثى قص1ية، والمع ق1صار¬. وق%ص_ر\ت'ه ت.ق}ص1ياv إ,ذا

ص.ي_ر\ته ق%ص1ياv. وقالوا: ل وفائت1 ن.ف%س3ي الق%ص1ي,؛ ي.ع\ن'ون
الن_ف%س. لق1ص.ر, وقته، الفائ1ت' هنا هو ال عز وجل. وال4قاص1ر': جع أ%ق}ص.ر

مثل أ%ص\غ.ر وأ%صاغ1ر؛ وأ%نشد ال4خفش:
إ,ليك1 ابنة% ال4غ}يار,، خاف ب.سالة% الـ
ـر>جال,، وأ%ص\لل� الر>جال, أ%قاص1ر'ه\

ول ت.ذ}ه.ب.ن\ ع.ي\ناك1 ف كلY ش.ر\م.ح�
ط�وال�، فإ,ن� ال4ق}ص.ر,ين. أ%ماز,ر'ه\

يقول لا: ل تعيبين بالق1ص.ر, فإ,ن أ%ص\لل% الرجال ود'هات.هم
أ%قاص1ر'هم، وإ,نا قال أ%قاصره على حد� قولم هو أ%حسن' الفتيان وأ%ج\م.له،

يريد: وأ%جلهم، وكذا قوله فإ,ن ال4قصرين أ%مازره يريد أ%ماز,ر'هم، وواحد'
أ%ماز,ر. أ%م\ز.ر'، مثل أ%قاص1ر. وأ%ق}ص.ر ف البيت التقدم، وال4م\ز.ر'

هو أ%فعل، من قولك: م.ز'ر. الرجل� م.زارة، فهو م.ز,ير¬، وهو أ%م\ز.ر'



منه، وهو الصeل}ب' الشديد والش_ر\م.ح' الطويل. وأ%ما قولم ف الثل: ل
ي'طاع' لق%ص1ي� أ%مر¬، فهو ق%ص1ي' بن س.ع\د الل�خ\م1ي� صاحب ج.ذ1ي.ة

ال4ب\ر.ش,. وفرس ق%ص1ي¬ أ%ي م'ق}ر.ب.ةD ل ت'ت\ر.ك' أ%ن ت.ر'ود.
لنفاستها؛ قال مالك بن ز'غ}بة، وقال ابن بري: هو لز'غ}ب.ة% الباهلي� وكنيته

أ%بو شقيق، يصف فرسه وأ%نا ت'صان� لكرامتها وت'ب\ذ%ل� إ,ذا نزلت
ش1د_ةD:وذات1 م.ناس1ب� ج.ر\داء4 ب,ك}ر�،

كأ%ن� س.رات.ها ك%رÒ م.شي,ق'
ت'ن,يف' بص.ل}ه.ب� للخيل, عال�،
كأ%ن� ع.م'ود.ه ج,ذ}ع¬ س.ح'وق'

،vب_ت1نا ق%ص1يا�ت.راها عند ق
ون.ب\ذ�ل�ها إ,ذا باقت\ ب.ؤ'وق'

الب.ؤ'وق': الداهية�. وباق%ت\هم: أ%ه\ل%ك%ت\هم وده.ت\هم. وقوله: وذات'
م.ناسب يريد فرساv منسوبة من ق1ب.ل, ال4ب وال�م. وس.رات'ها:

أ%علها.والك%رe، بفتح الكاف هنا: البل. وال%ش1يق': ال�داو.ل�. وت'ن,يف':
ت'ش\ر,ف'. والص_ل}ه.ب': الع'ن'ق الطويل. والس_ح'وق' من النخل: ما طال. ويقال

للم.ح\ب'وسة من اليل: ق%ص1ي؛ وقوله:
لو كنت' ح.ب\لv ل%س.ق%ي\ت'ها ب,ي.ه\،

أ%و قاص1راv و.ص.ل}ت'ه بث%و\ب,ي.ه\
قال ابن سيده: أ�راه على الن_س.ب ل على الفعل، وجاء قوله ها بيه وهو

vمنفصل مع قوله ثوبيه ل4ن أ%لفها حينئذ غي تأ}سيس، وإ,ن كان الروي حرفا
مضمراv مفرداv، إ,ل أ%نه لا اتصل بالياء قوي فأ%مكن فصله.

.vوت.ق%اص.ر.: أ%ظ}ه.ر. الق1ص.ر.. وق%ص_ر. الشيء4: جعله ق%ص1يا
والق%ص1ي' من الش_ع.ر: خلف' الطويل. وق%ص.ر. الشعر.: كف منه وغ%ض_ حت

ق%ص'ر.. وف التنزيل العزيز: م'ح.لYق1ي ر'ؤ'وس.كم وم'ق%ص>رين.؛ والسم منه
الق1صار'؛ عن ثعلب. وق%ص_ر. من شعره ت.ق}ص1ياv إ,ذا حذف منه شيئاv ول

يستأ}صله. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه مر برجل قد ق%ص_ر الش_ع.ر
ف السوق فعاق%به؛ ق%ص_ر. الشع.ر. إ,ذا ج.ز_ه، وإ,نا عاقبه ل4ن الريح

تمله فتلقيه ف ال4طعمة.وقال الفراء: قلت ل4عراب بن: آل}ق1صار'
أ%ح.بe إ,ليك أ%م ال%ل}ق�ف يريد: التقصي' أ%ح.بe إ,ليك أ%م حلق الرأ}س.

وإ,نه لق%ص1ي الع1ل}م على ال%ث%ل.



والق%ص\ر': خلف ال%د>، والفعل� كالفعل والصدر كالصدر. وال%ق}ص'ور:
من عروض الديد والرمل ما أ�س\ق1ط% آخ1ر'ه وأ�س\ك1ن. نو فاعلتن حذفت

نونه وأ�سكنت تاؤه فبقي فاعلت فنقل إ,ل فاعلن، نو قوله:
ل ي.غ'ر_ن� ام\ر.أv ع.ي\ش'ه،

كل© ع.ي\ش� صائر¬ للز_وال}
وقوله ف الرمل:

:vكا�أ%ب,ل1غ, النeعمان% ع.ن>ي م.أ}ل
ان_ن,ي قد طال% ح.ب\س3ي وان\ت1ظار\

قال ابن سيده: هكذا أ%نشده الليل بتسكي الراء ولو أ%طلقه لاز، ما ل
ينع منه مافة� إ,قواء؛ وقول ابن مقبل:

نازعت' أ%لباب.ها ل�ب>ي ب'ق}ت.ص1ر�
من ال4حاد1يث1، حت ز,د\ن.ن ل1ينا

إ,نا أ%راد بق%ص\ر من ال4حاديث فز,د\ن.ن بذلك ل1يناv. والق%ص\ر':
الغاية؛ قاله أ%بو زيد وغيه؛ وأ%نشد:

ع1ش\ ما بدا لك، ق%ص\ر'ك. ال%و\ت'،
ل م.ع\ق1لD منه ول ف%و\ت'
ب.ي\نا غ1ن ب.ي\ت{ وب.ه\ج.ت1ه،

زال الغ1ن وت.ق%و_ض. الب.ي\ت'
وف الديث: من ش.ه,د. المعة فص.لى ول ي'ؤذ أ%حداv بق%ص\ر,ه إ,ن ل
ي'غ\ف%ر\ له ج'م\ع.ت.ه تلك ذ�نوب'ه كل©ها أ%ن تكون كفارت'ه ف المعة الت

تليها أ%ي غايته. يقال: ق%ص\ر'ك أ%ن تفعل كذا أ%ي حسبك وكفايتك وغايتك،
وكذلك ق�صار'ك وق�صار.اك، وهو من معن الق%ص\ر, ال%ب\س, ل4نك إ,ذا بلغت

الغاية ح.ب.س.ت\ك، والباء زائدة دخلت على البتدإ, د'خ'ول%ها ف قولم:
بسبك قول� الس_و\ء3، وجعته منصوبة على الظرف. وف حديث معاذ: فإ,ن�

له ما ق%ص.ر. ف بيته أ%ي ما ح.ب.س.ه. وف حديث أ%ساء ال4ش\ه.ل1ي_ة:
إ,نا م.ع\ش.ر. النساء، مصورات¬ مقصورات¬. وف حديث عمر، رضي ال عنه: فإ,ذا

هم ر.ك}ب¬ قد ق%ص.ر بم الليل� أ%ي حبسهم. وف حديث ابن عباس: ق�ص1ر.
الرجال� على أ%ربع من أ%جل أ%موال اليتامى أ%ي ح'ب,س'وا أ%و منعوا عن نكاح

أ%كثر من أ%ربع. ابن سيده: يقال ق%ص\ر'ك وق�صار'ك وق%صار'ك وق�ص.ي\راك.
وق�صار.اك. أ%ن تفعل كذا أ%ي ج'ه\د'ك وغايت'ك وآخر' أ%مرك وما اق}ت.ص.ر\ت.



عليه؛ قال الشاعر:
لا ت.ف1رات¬ ت.ح\ت.ها، وق�صار'ها
إ,ل م.ش\ر.ة{ ل ت'ع\ت.ل%ق\ بال%حاج,ن,

وقال الشاعر:
،Dس'نا عار,ي_ة�إ,نا أ%ن\ف

والع.وار,يe ق�صار.ى أ%ن ت'ر.د�
ويقال: ال�ت.م.ن>ي ق�صاراه ال%ي\بة�. والق%ص\ر' ك%ف©ك ن.ف}س.ك عن

أ%مر وكف©كها عن أ%ن تطمح با غ%ر\ب. الط�م.ع. ويقال: ق%ص.ر\ت' نفسي عن
هذا أ%ق}ص'رها ق%ص\راv. ابن السكيت: أ%ق}ص.ر عن الشيء3 إ,ذا ن.ز.ع عنه وهو

ي.ق}د1ر عليه، وق%ص.ر عنه إ,ذا عجز عنه ول يستطعه، وربا جاء4ا بعن
واحد إ,ل أ%ن ال4غلب عليه ال4ول؛ قال لبيد:

فلست'، وإ,ن أ%ق}ص.ر\ت' عنه، ب'ق}ص1ر
قال الازن: يقول لست' وإ,ن لتن حت ت'ق}ص1ر. ب ب'ق}ص1ر� عما

أ�ريد؛ وقال امرؤ القيس:
فت'ق}ص1ر' عنها خ.ط}و.ة وت.بوص'

ويقال: ق%ص.ر\ت' بعن ق%ص_ر\ت؛ قال ح'م.ي\د:
،vفاYغ.ن\ م'ت.ك%ل�فلئن ب.ل%غ\ت' ل4ب\ل

ولئن ق%ص.ر\ت' لكار,هاv ما أ%ق}ص'ر'
وأ%ق}ص.ر فلن عن الشيء ي'ق}ص1ر' إ,قصاراv إ,ذا كف_ عنه وانتهى.

وال3ق}صار: الكف عن الشيء. وأ%ق}ص.ر\ت' عن الشيء: كففت' ون.ز.ع\ت' مع القدرة
:vعليه، فإ,ن عجزت عنه قلت: ق%ص.ر\ت'، بل أ%لف. وق%ص.ر\ت' عن الشيء قصورا

vص'ورا�عجزت عنه ول أ%ب\ل�غ\ه'. ابن سيده: ق%ص.ر. عن ال4مر ي.ق}ص'ر ق
وأ%ق}ص.ر وق%ص_ر. وت.ق%اص.ر، كله: انتهى؛ قال:

إ,ذا غ%م_ خ1ر\شاء� الث©مال%ة1 أ%ن\ف%ه،
ت.قاص.ر. منها للص_ر,يح. فأ%ق}ن.عا

وقيل: الت_قاص'ر هنا من الق1ص.ر أ%ي ق%ص'ر ع'ن'ق�ه عنها؛ وقيل: ق%ص.ر.
عنه تركه وهو ل يقدر عليه، وأ%ق}ص.ر. تركه وكف عنه وهو يقدر عليه.

والت_ق}ص1ي' ف ال4مر: التوان فيه. والق}تصار' على الشيء: الكتفاء
.vوكذلك إ,ذا ع.د_ه ق%ص1يا ،vبه. واس\ت.ق}ص.ره أ%ي ع.د_ه م'ق%ص>را
وق%ص_ر. فلنD ف حاجت إ,ذا و.ن فيها؛ وقوله أ%نشده ثعلب:



يقول� وقد ن.ك�ب\ت'ها عن بلد1ها:
أ%ت.ف}ع.ل� هذا يا ح'ي.يe على ع.م\د1ف
،vفقلت' له: قد كنت. فيها م'ق%ص>را
وقد ذهبت\ ف غي أ%ج\ر� ول ح.م\د1

قال: هذا ل1صÒ؛ يقول صاحب ال3بل لذا اللYص: تأ}خذ إ,بلي وقد عرفتها،
وقوله: فقلت له قد كنت فيها مقص>راv، يقول كنت ل ت.ه.ب' ول ت.س\قي
منها قال اللحيان: ويقال للرجل إ,ذا أ%رسلته ف حاجة ف%ق%ص.ر دون الذي
أ%مرته به إ,ما ل%ر� وإ,ما لغيه: ما منعك أ%ن تدخل الكان الذي أ%مرتك به

إ,ل أ%نك أ%حببت الق%ص\ر. والق%ص.ر. والق�ص\ر.ة% أ%ي أ%ن ت'ق%ص>ر..
وت.قاص.رت\ ن.ف}س'ه: تضاءلت. وت.ق%اص.ر الظل©: دنا وق%ل%ص..

وق%ص\ر' الظلم: اختلط�ه، وكذلك ال%ق}ص.ر، والمع ال%قاصر؛ عن أ%ب
عبيد؛ وأ%نشد لبن مقبل يصف ناقته:

ف%ب.ع.ث}ت'ها ت.ق1ص' ال%قاص1ر.، وبعدما
ك%ر.ب.ت\ حياة� النار, للم'ت.ن.و>ر,

قال خالد بن ج.ن\ي.ة: القاص1ر' أ�صول� الشجر، الواحد م.ق}ص'ور، وهذا
البيت ذكره ال4زهري ف ترجة وقص شاهداv على و.ق%ص\ت' الشيء إ,ذا

ك%س.ر\ت.ه، ت.ق1ص' القاصر أ%ي ت.د'قe وتكسر. ور.ض1ي. ب.ق}ص1ر�، بكس الصاد ما
كان ي'حاو,ل� أي بدون1 ما كان ي.ط}ل�ب. ورضيت من فلن ب.ق}ص1ر�

وم.ق}ص.ر� أ%ي أ%مر� د'ون{. وق%ص.ر. سهم'ه عن ال%د.ف ق�ص'وراv: خ.با فلم ينته
إ,ليه. وق%ص.ر. عن الوجع' والغ.ض.ب' ي.ق}ص'ر ق�ص'وراv وق%ص_ر: سكن،

وق%ص.ر\ت' أ%نا عنه، وق%ص.ر\ت' له من قيده أ%ق}ص'ر ق%ص\راv: قاربت. وق%ص.ر\ت'
الشيء على كذا إ,ذا لن تاوز به غيه. يقال: ق%ص.ر\ت' اللYق}حة على فرسي

إ,ذا جعلت د.ر_ها له. وامرأ%ة قاص1ر.ة� الط�ر\ف: ل ت.م'دeه إ,ل غي
بعلها. وقال أ%بو زيد: ق%ص.ر. فلنD على فرسه ثلثاv أ%و أ%ربعاv من

حلئبه ي.س\ق1يه أ%لبانا. وناقة م.ق}صورة على الع1يال: يشربون لبنها؛ قال
أ%بو ذؤيب:

ق%ص.ر الص_بوح. لا ف%ش.ر_ج. ل%ح\م.ها
بالت>، فهي ت.ت'وخ' فيه ال3ص\ب.ع'

ق%ص.ره على ال4مر ق%ص\راv: ر.د�ه إ,ليه. وق%ص.ر\ت' الس>ت\ر: أ%رخيته.
وف حديث إ,سلم ث�مامة: فأ%ب أ%ن ي'س\ل1م. ق%ص\راv فأ%عتقه، يعن



ح.بساv عليه وإ,جباراv. يقال: ق%ص.ر\ت' نفسي على الشيء إ,ذا حبستها عليه
،vمن القس\ر، فأ%بدل السي صادا ،vوغلبة vوأ%لزمتها إ,ياه، وقيل: أ%راد قهرا

وها يتبادلن ف كثي من الكلم، ومن ال4ول الديث: ولت.ق}ص'ر.ن_ه على
الق ق%ص\راv. وق%ص.ر. الشيء4 ي.ق}ص'ره ق%ص\راv: حبسه؛ ومنه م.ق}ص'ورة

:vالامع؛ قال أ%بو د'واد يصف فرسا
ف%ق�ص1ر\ن% الش>تاء4 ب.ع\د' عليه، * وه\و للذ�و\د1 أ%ن ي'ق%س_م\ن. جار'

أ%ي ح'ب,س\ن. عليه ي.ش\ر.ب' أ%لبانا ف شدة الشتاء. قال ابن جن: هذا
جواب كم، كأ%نه قال كم ق�ص1ر\ن عليه، وكم ظرف ومنصوبه الوضع، فكان قياسه

أ%ن يقول ستة أ%شهر ل4ن كم سؤال عن قدر� من العدد مصور، فنكرة هذا
كافية من معرفته، أ%ل ترى أ%ن قولك عشرون والعشرون وعشرون؟؟ فائدته ف العدد

واحدةv لكن العدود معرفة ف جواب كم مرة، ونكرة أ�خرى، فاستعمل الشتاء
وهو معرفة ف جواب كم، وهذا تطو�ع با ل يلزم وليس عيباv بل هو زائد على

الراد، وإ,نا العيب أ%ن ي'ق%ص>ر. ف الواب عن مقتضى السؤ.ال، فأ%ما
vلكم من حيث كان عددا vإ,ذا زاد عليه فالفضل له، وجاز أ%ن يكون الشتاء جوبا

ف العن، أ%ل تراه ستة أ%شهر؟ قال: ووافقنا أ%بو علي، رحه ال
تعال، ونن بلب على هذا الوضع من الكتاب وفسره ونن بلب فقال: إ,ل ف

هذا البلد فإ,نه ثانية أ%شهر؛ ومعن قوله:
وهو للذود أ%ن يقس_من جار

أ%ي أ%نه ي'جيها من أ%ن ي'غار عليها ف%ت'ق}س.م.، وموضع أ%ن نصب¬ كأ%نه
قال: لئل ي'ق%س_م\ن. ومن أ%ن ي'ق%س_م\ن.، ف%حذف وأ%وصل. وامرأ%ة

ق%ص'ور.ة وق%صية: م.ص'ونة مبوسة مقصورة ف البيت ل ت'ت\ر.ك' أ%ن ت.خ\ر'ج؛
قال ك�ث%ي>ر:

وأ%نت1 الت ج.ب_ب\ت1 كل� ق%ص1ي.ة{
إ,ل�، وما تدري بذاك الق%صائ1ر'

ع.ن.ي\ت' ق%ص1يات1 ال1جال,، ول أ�ر,د\
ق1صار. ال�ط%ى، ش.رe النساء الب.حات1ر'

وف التهذيب: ع.ن.يت' ق%ص'ورات1 الجال,، ويقال للجارية ال%صونة الت
ل ب'روز. لا: ق%ص1يةD وق%ص'ور.ة؛ وأ%نشد الفراء:

وأ%نت1 الت حببت1 كل� ق%ص'ورة
وش.رe النساء3 الب.هات1ر'. التهذيب: الق%ص\ر' ال%ب\س'؛ قال ال تعال:



ح'ور¬ مقصورات ف اليام، أ%ي مبوسات ف خيام من الدeر> م'خ.د_رات
على أ%زواجهن ف النات؛ وامرأ%ة م.ق}صورة أ%ي م'خ.د_رة. وقال الفر�اء ف

تفسي م.ق}صورات، قال: ق�ص1ر\ن% على أ%زواجهن أ%ي ح'ب,س\ن فل ي'ر,د\ن%
غيهم ول ي.ط}م.ح\ن. إ,ل من سواهم. قال: والعرب تسمي ال%ج.ل%ة%

القصورة% والق%ص'ور.ة%، وتسمي القصورة من النساء الق%ص'ورة، والمع
الق%صائ1ر'، فإ,ذا أ%رادوا ق1ص.ر. القامة قالوا: امرأ%ة ق%ص1ية، وت'ج\م.ع'

ق1صاراv. وأ%ما قوله تعال: وعندهم قاصرات' الط�ر\ف1 أ%تراب¬؛ قال
الفراء:قاصرات' الط�ر\ف ح'ور¬ قد ق%ص.ر\ن% أ%نفسهن_ على أ%زواجهن فل ي.ط}م.ح\ن.

إ,ل غيهم؛ ومنه قول امرئ القيس:
Dمن القاصرات1 الط�ر\ف1، لو د.ب_ م'ح\و,ل

من الذ�ر> فوق. ال3ت\ب, منها ل4ث�را
وقال الفراء: امرأ%ة م.ق}ص'ورة ال%ط}و,، شبهت بالقي_د الذي ق%ص.ر.

القيد' خ.طو.ه، ويقال لا: ق%ص1ي' ال�طى؛ وأ%نشد:
ق%ص1ي' الطى ما ت.ق}ر'ب' ال1ي.ة% الق�ص.ى،

ول ال4ن.س. ال4د\ن.ي\ن. إ,ل ت.ج.شeما
التهذيب: وقد ت'ج\م.ع' الق%ص1ية� من النساء ق1صار.ةv؛ ومنه قول

ال4عشى:ل ناق1ص1ي ح.س.ب� ول
أ%ي\د{،إ,ذا مد_ت\ ق1صار.ه

قال الفراء: والعرب تدخل الاء ف كل جع على ف1عال�، يقولون:
ال1مال%ة� وال1بال%ة والذYكار.ة وال1جارة، قال: ج,مالت¬ ص'ف}ر¬. ابن سيده:

وأ%ما قول الشاعر:
وأ%ه\وى من الن>س\وان1 كل� ق%ص1ية{،

لا ن.س.ب¬، ف الصالي، ق%ص1ي'
فمعناه أ%نه ي.ه\وى من النساء كل مقصورة ي'غ\ن بنسبها إ,ل أ%بيها عن

ن.س.بها إ,ل ج.د>ها. أ%بو زيد: يقال أ%ب\ل1غ هذا الكلم. بن فلن
ق%ص\ر.ةv وم.ق}ص'ورةv أ%ي دون الناس، وقد سيت ال%ق}صورة م.ق}ص'ور.ةv ل4نا

ق�ص1ر.ت على ال3مام دون الناس. وفلن ق%ص1ي' النسب إ,ذا كان أ%بوه
معروفاv إ,ذ ذ1ك}ره للبن كفايةD عن النتماء إ,ل الد ال4بعد؛ قال

رؤبة:قد ر.ف%ع. الع.ج_اج' ذ1ك}ري فاد\ع'ن
باس\م�، إ,ذا ال4ن\ساب' طالت\، ي.كف1ن



ودخل ر'ؤ\بة� على الن_س_ابة الب.ك}ري� فقال: من أ%نتف قال: رؤبة بن
vق%ص1ي: ل ي'س3يل واد1يا Dص1ر\ت. وع'ر,ف}ت.. وس.ي\ل�العجاج. قال: ق

م'س.مìى إ,نا ي'س3يل� ف�ر'وع. ال4و\د1ية وأ%ف}ناء4 الش>عاب, وع.ز.از.
ال4رض,. والق%ص\ر' من البناء: معروف، وقال اللحيان: هو النزل، وقيل: كل

بيت من ح.ج.ر، ق�ر.ش1ي_ةD، سي بذلك ل4نه ت'قص.ر' فيه ال�ر.م' أ%ي
.vص'ورا�ت'ح\بس، وجعه ق�ص'ور. وف التنزيل العزيز: وي\ع.ل لك ق

وال%ق}ص'ورة: الدار الواسعة ال�ح.ص_ن.ة،وقيل: هي أ%صغر من الدار، وهو من ذلك
أ%يضاv. والق%ص'ور.ة� وال%ق}صورة: ال%ج.ل%ة�؛ عن اللحيان. الليث:

ال%ق}ص'ور.ة مقام ال3مام، وقال: إ,ذا كانت دار واسعة م'ح.ص_نة اليطان فكل
ناحية منها على ح1يال1ها م.ق}ص'ورة، وجعها م.قاص1ر' وم.قاص1ي'؛

وأ%نشد:ومن دون1 ل%ي\لى م'ص\م.تات' ال%قاص1ر,
ال�ص\م.ت': ال�ح\ك%م'. وق�صار.ة� الدار: م.ق}ص'ورة منها ل يدخلها غي

صاحب الدار. قال أ�س.ي\د¬: ق�صار.ة� ال4رض طائفة منها ق%ص1ي.ة قد علم
صاحبها أ%نا أ%س\م.ن'ها أ%رضاv وأ%جود'ها نبتاv قدر خسي ذراعاv أ%و

أ%كثر، وق�صار.ة� الدار: م.ق}صورة منها ل يدخلها غي صاحب الدار، قال:
وكان أ%ب وعمي على ال1مى ف%ق%ص.ر.ا منها مقصورة ل يطؤها غيها.

واق}ت.ص.ر. على ال4مر: ل ي'جاوزه.
وماء قاص1ر¬ أ%ي بارد. وماء قاص1ر¬: ي.ر\عى الال� حول%ه ل ياوزه،

وقيل: هو البعيد عن الكل3. ابن السكيت: ماء قاص1ر¬ وم'ق}ص1ر¬ إ,ذا كان
م.ر\عاه قريباv؛ وأ%نشد:

كانت\ م1ياه1ي ن'ز'عاv ق%واص1ر.ا،
ول أ%كن\ أ�مار,س' ال%رائرا

والنeز'ع': جع الن_ز'وع,، وهي البئر الت ي'ن\ز.ع' منها باليدين
ن.ز\عاv، وبئر ج.ر'ور¬: يستقى منها على بعي؛ وقوله أ%نشده ثعلب ف صفة

نل:فه'ن_ ي.ر\و.ي\ن. بط%لð ق%اص1ر,
قال: ع.ن أ%نا تشرب بعروقها. وقال ابن ال4عراب: الاء البعيد من

�الكل3 قاص1ر¬ باس1طD ث م'ط}ل1ب¬. وك%ل قاص1ر¬: بينه وبي الاء ن.ب\ح.ة
كلب أ%و ن.ظ%ر'ك باس1طاv. وك%ل باس1طD: قريب؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

إ,ليك1 اب\ن.ة% ال4غ}يار,، خاف ب.سال%ة% الر
جال,، وأ%ص\لل� الرجال, أ%قاص1ر'ه\



ل يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه عن ح.بائس. ق%صائ1ر..
والق�صار.ة� والق1ص\ر,يe والق%ص.ر.ة وال1ق�ص\رى والق%ص.ر'؛ ال4خية عن

اللحيان: ما ي.ب\قى ف ال�ن\خ'ل, بعد النتخال، وقيل: هو ما ي.خ\ر'ج'
من الق%ثY وما يبقى ف السeن\ب'ل من الب بعد الد_و\س.ة1 ال�ول،
وقيل: الق1ش\رتان اللتان على ال%ب_ة س'ف}لها ال%ش.ر.ة� وع'ل}ياها

الق%ص.رة. الليث: والق%ص.ر' ك%عاب,ر' الزرع الذي ي.خ\ل�ص من الب'ر> وفيه
بقية من الب، يقال له الق1ص\ر.ى، على ف1ع\لى. ال4زهري: وروى أ%بو عبيد

حديثاv عن النب، صلى ال عليه وسلم، ف ال�زار.عة أ%ن أ%حدهم كان
ي.ش\ت.ر,ط� ثلثة ج.داو,ل% والق�صار.ة%؛ الق�صار.ة�، بالضم: ما س.قى الربيع'،

فنه النب،صلى ال عليه وسلم، عن ذلك. قال أ%بو عبيد: والق�صارة ما بقي ف
السنبل من الب ما ل يتخلص بعدما يداس، قال: وأ%هل الشام يسمونه
الق1ص\ر,ي_ بوزن الق1ب\ط1ي>، قال ال4زهري: هكذا أ%قرأ%نيه ابن هاج.ك عن ابن

ج.ب.لة عن أ%ب عبيد، بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء،
قال: وقال عثمان ابن سعيد: سعت أ%حد بن صال يقول هي الق�ص.ر_ى إ,ذا

د1يس. الزرع' فغ'ر\ب,ل، فالسنابل الغليظة هي الق�ص.ر_ى، على ف�ع.ل�ى.
وقال اللحيان: ن'قYي.ت\ من ق%ص.ره وق%ص.ل1ه أ%ي من ق�ماش1ه. وقال أ%بو

عمرو: الق%ص.ل� والق%ص.ر' أ%صل التب. وقال ابن ال4عراب: الق%ص.رة� ق1ش\ر
البة إ,ذا كانت ف السنبلة، وهي الق�صار.ة�. وذكر النضر عن أ%ب الطاب

أ%نه قال: البة عليها قشرتان: فالت تلي البة ال%ش.ر.ة�، والت فوق
ال%ش.رة الق%ص.ر.ة�. والق%ص.ر': ق1ش\ر النطة إ,ذا يبست. والق�ص.ي\راة:

ما يبقى ف السنبل بعدما يداس. والق%ص.ر.ة، بالتحريك: أ%صل العنق. قال
اللحيان: إ,نا يقال ل4صل العنق ق%ص.ر.ة إ,ذا غ%ل�ظ%ت، والمع ق%ص.ر¬؛ وبه
فسر ابن عباس قوله عز وجل: إ,نا ت.ر\مي بش.ر.ر� كالق%ص.ر، بالتحريك؛

وفسره ق%ص.ر. النخل, يعن ال4ع\ناق.. وف حديث ابن عباس ف وقوله تعال:
إ,نا ترمي بشرر كالقصر؛ هو بالتحريك، قال: كنا نرفع الشب للشتاء ثلث

أ%ذرع أ%و أ%قل ونسميه الق%ص.ر، ونريد ق%ص.ر النخل وهو ما غ%ل�ظ% من
أ%سفلها أ%و أ%عناق ال3بل، واحدتا ق%ص.رة؛ وقيل ف قوله بشرر كالق%ص.ر، قيل:

أ%قصار¬ جع' المع. وقال كراع: الق%ص.رة أ%صل العنق، والمع أ%قصار،
قال: وهذا نادر إ,ل أ%ن يكون على حذف الزائد. وف حديث سل}مان%: قال ل4ب
سفيان وقد مر به: لقد كان ف ق%ص.رة هذا موضع لسيوف السلمي، وذلك قبل



أ%ن يسلم، فإ,نم كانوا ح1راصاv على قتله، وقيل: كان بعد إ,سلمه. وف
�حديث أ%ب ر.ي\حانة: إ,ن ل4ج,د' ف بعض ما أ�ن\ز,ل% من الكتب ال4ق}ب.ل

�الق%ص1ي' الق%ص.رة1 صاحب' الع1راق%ي\ن, م'ب.د>ل� السeن_ة يلعنه أ%هل
السماء وأ%هل ال4رض، و.ي\لD له ث ويل له وقيل: الق%ص.ر أ%عناق الرجال

وال3بل؛ قال:
ل ت.د\ل�ك' الشمس' إ,ل� حذ}و. م.ن\ك1ب,ه،
ف ح.و\م.ة{ ت.ح\ت.ها الامات' والق%ص.ر'

وقال الفراء ف قوله تعال: إ,نا ترمي بش.ر.ر� كالق%ص\ر، قال: يريد
الق%ص\ر من ق�ص'ور, مياه العرب، وتوحيده وجعه عربيان. قال: ومثله:
س.ي'ه\ز.م' المع وي'ول©ون الدeب'ر.، معناه ال4دبار، قال: ومن قرأ% كالق%ص.ر،

فهو أ%صل النخل، وقال الضحاك: الق%ص.ر' هي أ�صول الشجر العظام. وف
الديث: من كان له بالدينة أ%صلD فل}ي.ت.م.س_ك به، ومن ل يكن فليجعل له
با أ%صلv ولو ق%ص.رةv؛ الق%ص.رة�، بالفتح والتحريك: أ%صل الشجرة، وجعها

:vق%ص.ر؛ أ%راد فليتخذ له با ولو أ%صل نلة واحدة. والق%ص.رة أ%يضا
الع'ن'ق وأ%صل الرقبة. قال: وقرأ% السن كالق%ص\ر، مففاv، وفسره ال1ذ}ل من
الشب، الواحدة ق%ص\رة مثل تر وترة؛ وقال قتادة: كالق%ص.ر, يعن أ�صول

النخل والشجر. الن_ض1ر: الق1صار' م1ي\س.م¬ ي'وس.م' به ق%ص.رة� الع'نق.
يقال: ق%ص.ر\ت' المل ق%ص\راv، فهو م.ق}صور¬. قال: ول يقال إ,بل

م'ق%ص_رة. ابن سيده: الق1صار' س1م.ة على الق%ص.ر وقد ق%ص_رها. والق%ص.ر': أ�صول
النخل والشجر وسائر الشب، وقيل: هي بقايا الشجر، وقيل: إ,نا ترمي بشرر

كالق%ص\ر، وكالق%ص.ر، فالق%ص.ر: أ�صول النخل والشجر، والق%ص\ر من
البناء، وقيل: الق%ص\ر هنا الطب ال%ز\ل�؛ حكاه اللحيان عن السن. والق%ص\ر':

ال1ج\د.ل� وهو الف%د.ن� الضخم'، والق%ص.ر': داء يأ}خذ ف الق%ص.رة.
وقال أ%بو معاذ النحوي: واحد ق%ص.ر النخل ق%ص.رة، وذلك أ%ن النخلة ت'ق}ط%ع'

ق%د\ر. ذراع ي.س\ت.و\ق1د'ون با ف الشتاء، وهو من قولك للرجل: إ,نه
لت.امe الق%ص.ر.ة1 إ,ذا كان ض.خ\م. الر_ق%بة، والق%ص.ر' ي'ب\س¬ ف العنق؛

ق%ص1ر.، بالكسر، ي.ق}ص.ر' ق%ص.راv، فهو ق%ص1ر¬ وأ%ق}ص.ر'، وال�نثى
ق%ص\راء؛ قال ابن السكيت: هو داء يأ}خذ البعي ف عنقه فيلتوي ف%ي'ك}ت.و.ى ف

vمفاصل عنقه فربا ب.ر.أ%. أ%بو زيد: يقال ق%ص1ر. الفرس' ي.ق}ص.ر' ق%ص.را
إ,ذا أ%خذه وجع ف عنقه، يقال: به ق%ص.ر¬. الوهري: ق%ص1ر. الرجل� إ,ذا



.vاشتكى ذلك. يقال: ق%ص1ر. البعي، بالكسر، ي.ق}ص.ر' ق%ص.را
والت>ق}صار' والت>ق}صار.ة، بكسر التاء: الق1لدة للزومها ق%ص.ر.ة%

الع'نق، وف الصحاح: قلدة شبيهة بال1خ\ن.ق%ة، والمع الت_قاص1ي'؛ قال
ع.د1يe بن زيد الع1ب.ادي:

ولا ظ%ب\ي¬ ي'ؤ.ر>ث�ها،
عاق1د¬ ف ال1يد1 ت1ق}صارا

وقال أ%بو و.ج\زة الس_ع\د1ي:
وغ%دا نوائح' م'ع\و,لت بالض_حى

و'ر\ق¬ ت.ل�وح'، فك�ل©ه'ن_ ق1صار'ها
قالوا: ق1صار'ها أ%طواقها. قال ال4زهري: كأ%نه شبه بق1صار, ال1ي\س.م,،

وهو الع1لط�. وقال ن'ص.ي: الق%ص.ر.ة� أ%صل العنق ف م'ر.ك�ب,ه1 ف
.Dه ق%ص.ر.ةYيت.ي\ن,، قال: ويقال لع'ن'ق, ال3نسان1 كلYالكاهل وأ%على الل

والق%ص.ر.ة�: ز'ب\ر.ة� ال%د_اد1؛ عن ق�ط}ر'ب. ال4زهري: أ%بو زيد:
ق%ص.ر. فلنD ي.ق}ص'ر' ق%ص\راv إ,ذا ضم شيئاv إ,ل أ%صله ال4و�ل؛ وق%ص.ر.
vصلت.ه ي.ق}ص'رها ق%ص\را Dإ,ذا ضيقه، وق%ص.ر. فلن vق%ي\د. بعيه ق%ص\را

ف السفر. قال ال تعال: ليس عليكم ج'ناح¬ أ%ن ت.ق}ص'روا من الصلة، وهو
أ%ن تصلي ال�ول والعصر والعشاء الخرة ركعتي ركعتي، فأ%ما العشاء�
ال�ول وصلة الصبح فل ق%ص\ر. فيهما، وفيها لغات: يقال ق%ص.ر. الصلة%
وأ%ق}ص.ر.ها وق%ص_ر.ها، كل ذلك جائز، والتقصي من الصلة ومن الش_ع.ر,

vالق%ص\ر,. وقال ابن سيده: وق%ص.ر. الصلة%، ومنها ي.ق}ص'ر ق%ص\را �مثل
وق%ص_ر. ن.ق%ص. ور.خ'ص.، ض1دÒ. وأ%ق}ص.ر\ت' من الصلة: لغة ف ق%ص.ر\ت'.

وف حديث السهو: أ%ق%ص'ر.ت1 الصلة� أ%م ن'س3ي.ت؛ يروى على ما ل يسم
فاعله وعلى تسمية الفاعل بعن النقص. وف الديث: قلت لعمر إ,ق}صار. الصلة1

اليوم.؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية من أ%ق}ص.ر. الصلة%، لغة
شاذة ف ق%ص.ر. وأ%ق}ص.ر.ت1 الرأ%ة: ولدت أ%ولداv ق1صاراv، وأ%طالت إ,ذا

ولدت أ%ولداv ط1والv. وف الديث: إ,ن الطويلة قد ت'ق}ص1ر' وإ,ن
الق%صية قد ت'ط1يل؛ وأ%ق}ص.رت1 النعجة� وال%ع.ز'، فهي م'ق}ص1ر¬، إ,ذا

أ%س.ن_تا حت ت.ق}ص'ر. أ%طراف' أ%سنانما؛ حكاها يعقوب. والق%ص\ر' وال%ق}ص.ر'
وال%ق}ص1ر' وال%ق}ص.ر.ة�: الع.ش1ي�. قال سيبويه: ول ي'ح.ق�ر'

الق�ص.ي\ر.، اس\ت.غ\نوا عن ت.ح\قيه بتحقي ال%ساء. وال%قاص1ر وال%قاص1ي:



العشايا؛ ال4خية نادرة، قال ابن مقبل:
فب.ع.ث}ت'ها ت.ق1ص' ال%قاص1ر.، بعدما

ك%ر.ب.ت\ ح.ياة� النار, للم'ت.ن.و>ر,
وق%ص.ر\نا وأ%ق}ص.ر\نا ق%ص\راv: دخلنا ف ق%ص\ر, الع.ش1ي>، كما تقول:

أ%م\س.ي\نا من ال%ساء. وق%ص.ر. الع.ش1يe ي.ق}ص'ر ق�صوراv إ,ذا
أ%م\س.ي\ت.؛ قال الع.ج_اج':
eحت إ,ذا ما ق%ص.ر. الع.ش1ي

ويقال: أ%تيته ق%ص\راv أ%ي ع.ش1ي�اv؛ وقال كثي عزة:
كأ%نم' ق%ص\راv م.صابيح' راه1ب�
ب.و\ز.ن%، ر.و_ى بالس_ل1يط ذ�بال%ها
هم' أ%هل� أ%لواح, الس_ر,ير, وي\ن,ه،

ق%راب,ي' أ%ر\دافاv لا وش1مال%ها
ال4رداف': اللوك ف الاهلية، والسم منه الر>دافة، وكانت

الر>داف%ة� ف الاهلية لبن ي.ر\بوع�. والر>داف%ة�: أ%ن يلس الر>د\ف عن يي
اللك، فإ,ذا ش.ر,ب. ال%ل1ك' ش.ر,ب. الر>د\ف' بعده قبل الناس، وإ,ذا

غ%زا ال%ل1ك' قع.د. الر>د\ف مكانه فكان خليفة على الناس حت يعود
ال%ل1ك'، وله من الغنيمة ال1ر\باع'. وق%رابي' اللك: ج'ل%ساؤه وخاص_ت'ه،

واحدهم ق�ر\بانD. وقوله: هم أ%هل أ%لواح السرير أ%ي يلسون مع اللك على
سريره لنفاستهم وجللتهم. وجاء فلن م'ق}ص1راv حي ق%ص\ر, الع1شاء أ%ي كاد

ي.د\ن'و من الليل؛ وقال ابن ح1لYز.ة:
آن.س.ت\ ن.ب\أ%ةv وأ%ف}ز.ع.ها القـ

ـناص' ق%ص\راv، وق%د\ دنا ال3م\ساء�
وم.قاص1ي' الطريق: نواحيها،واحد.ت'ها م.ق}ص.رة، على غي قياس.

والق�ص\ر.يان1 والق�ص.ي\ر.يان1 ض1ل%عان1 ت.ل1يان1 الطYف}ط1ف%ة، وقيل:
�ها اللتان ت.ل1يان1 الت_ر\ق�و.ت.ي\ن,. والق�ص.ي.ى: أ%س\ف%ل

ال4ض\لع,، وقيل هي الض>ل%ع' الت تلي الشاكل%ة%، وهي الواه1نة�، وقيل: هي آخر
ض1ل%ع� ف النب. التهذيب: والق�ص\ر.ى والق�ص.ي\رى الض>ل%ع' الت تلي

الشاكلة بي النب والبطن؛ وأ%نشد:
ن.ه\د' الق�ص.ي\ر.ى يزين'ه' خ'ص.ل�ه

وقال أ%بو د'واد:



وق�ص\ر.ى ش.ن,ج, ال4ن\سا
ء3 ن.ب_اح� من الش_ع\ب

أ%بو اليثم: الق�ص.ر.ى أ%سفل ال4ضلع،والق�ص.ي.ى أ%على ال4ضلع؛
وقال أ%وس:

م'عاو,د' تأ}كال, الق%ن,يص,، ش1واؤ'ه
من اللحم, ق�ص\ر.ى ر.خ\ص.ةD وط%فاط1ف'

قال: وق�ص\ر.ى ههنا اسم، ولو كانت نعتاv لكانت بال4لف واللم. قال: وف
كتاب أ%ب عبيد: الق�ص.ي\ر.ى هي الت تلي الشاكلة، وهي ض1ل%ع' ال%ل}ف1؛

فأ%ما قوله أ%نشده اللحيان:
ل ت.ع\د1لين بظ�ر'ب¼ ج.ع\د1،

ك%ز> الق�ص.ي\ر.ى، م'ق}ر,ف1 ال%ع.د>
قال ابن سيده: عندي أ%ن الق�ص.ي\ر.ى أ%حد هذه ال4شياء الت ذكرنا ف
الق�ص.ي\ر.ى؛ قال: وأ%ما اللحيان فحكى أ%ن الق�ص.ي\ر.ى هنا أ%صل� الع'ن'ق،
قال: وهذا غي معروف ف اللغة إ,ل أ%ن يريد الق�ص.ي\ر.ة، وهو تصغي
الق%ص.رة من الع'نق، فأ%بدل الاء لشتراكهما ف أ%نما علما تأ}نيث.
والق%ص.ر.ة�: الك%س.ل�؛ قال ال4زهري أ%نشدن ال�ن\ذر,يe رواية عن ابن

ال4عراب:
وصار,م� ي.ق}ط%ع' أ%غ}لل% الق%ص.ر\،

كأ%ن� ف م.ت\ن.ت1ه1 م1ل}حاv ي'ذ%ر�،
أ%و\ ز.ح\ف. ذ%ر¼ د.ب_ ف آثار, ذ%ر�

ويروى:
كأ%ن� ف%و\ق. م.ت\ن,ه1 مل}حاv ي'ذ%ر�

ابن ال4عراب: الق%ص.ر' والق%صار' الك%س.ل�. وقال أ%عراب: أ%ردت أ%ن
آتيك فمنعن الق%صار'، قل: والق%صار' والق�صار' والق�ص\ر.ى والق%ص\ر'، كله

أ�خ\ر.ى ال�مور. وق%ص\ر' ال}د1: م.ع\د1نه'؛ وقال ع.م\ر'و ابن
ك�ل}ث�وم:

أ%باح. ل%نا ق�ص'ور' ال%ج\د1 دينا
ويقال: ما رضيت من فلن ب,م.ق}ص.ر� وم.ق}ص1ر� أ%ي بأ%مر من دون أ%ي

بأ%مر يسي، ومن زائدة. ويقال: فلن جاري م'قاص1ر,ي أ%ي ق%ص\ر'ه بذاء
ق%ص\ر,ي؛ وأ%نشد:



ل1ت.ذ}ه.ب\ إ,ل أ%ق}صى م'باع.دة{ ج.س\ر'،
فما ب إ,ليها من م'قاص.رة{ ف%ق}ر'

يقول: ل حاجة ل ف جوارهم. وج.س\ر¬: من مارب. والق�ص.ي\ر.ى
والق�ص\ر.ى: ضرب من ال4فاعي، يقال: ق�ص\ر.ى ق1بال� وق�ص.ي\ر.ى ق1بال�.

والق%ص.ر.ة�: القطعة من الشب.
وق%ص.ر. الثوب. ق1صار.ةv؛ عن سيبويه، وق%ص_ر.ه، كلها: ح.و_ر.ه

ود.ق�ه'؛ ومنه س'م>ي الق%ص_ار'. وق%ص_ر\ت' الثوب ت.ق}ص1يا مثله.
والق%ص_ار' وال�ق%ص>ر': ال�ح.و>ر' للثياب ل4نه ي.د'ق©ها بالق%ص.ر.ة1 الت

هي الق1ط}ع.ة من الشب، وحرفته الق1صار.ة�. وال1ق}ص.ر.ة: خشبة
الق%ص_ار. التهذيب: والق%ص_ار' ي.ق}ص'ر الثوب. ق%ص\راv. وال�ق%ص>ر': الذي
ي'خسe العطاء4 ويقلYله. والت_ق}صي': إ,خ\ساس' العطية. وهو ابن عمي

ق�ص\ر.ةv، بالضم، وم.ق}ص'ورةv ابن عمي د1ن\يا ود'ن\يا أ%ي دان النسب وكان ابن.
ع.م>ه ل%حìا؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

vل1ب> هؤل م.ق}ص'ورةYالث �ر.ه\ط
قال: مقصورةv، أ%ي خ.ل%ص'وا فلم يالطهم غيهم من قومهم؛ وقال اللحيان:

تقال هذه ال4حرف ف ابن العمة وابن الالة وابن الال. وت.ق%و\ص.ر.
الرجل�: دخل بعضه ف بعض. والق%و\ص.ر.ة والق%و\ص.ر_ة�، مفف ومثقل: وعاء من

قصب يرفع فيه التمر من الب.وار,ي؛ قال: وينسب إ,ل علي�، كرم ال وجهه:
أ%ف}ل%ح. من كانت\ له ق%و\ص.ر_ه،

يأ}كل� منا كل� يوم� م.ر_ه
قال ابن دريد: ل أ%حسبه عربي�اv. ابن ال4عراب: العرب' ت.ك}ن,ي عن

الرأ%ة بالقار'ورة1 والق%و\ص.ر_ة. قال ابن بري: وهذا الرجز ينسب إ,ل علي؛
عليه السلم، وقالوا: أ%راد بالق%و\ص.ر_ة الرأ%ة وبال4كل النكاح. قال

ابن بري: وذكر الوهري أ%ن الق%و\صر_ة قد تفف راؤها ول يذكر عليه
شاهداv. قال: وذكر بعضهم أ%ن شاهده قول أ%ب ي.ع\لى ال}ه.ل�ب,ي:

وس.ائ1ل, ال4ع\ل%م ابن. ق%و\ص.ر.ة{:
م.ت.ى ر.أ%ى ب عن الع'لى ق%ص\را؟

قال: وقالوا ابن ق%و\ص.رة هنا ال%ن\ب'وذ. قال: وقال ابن حزة: أ%هل
البصرة يسمون النبوذ ابن ق%و\ص.رة، وجد ف ق%وص.رة أ%و ف غيها، قال: وهذا

البيت شاهد عليه.



وق%ي\ص.ر': اسم ملك ي.لي الرeوم.، وقيل: ق%ي\ص.ر' ملك الروم.
وال�ق%ي\ص1ر': صنم كان يعبد ف الاهلية؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وأ%ن\صاب' ال�ق%ي\ص1ر, حي أ%ض\ح.ت\
ت.س3يل�، على م.ناك1ب,ها، الد>ماء�

وابن أ�ق%ي\ص1ر: رجل بصي باليل.
وقاص1ر'ون% وقاص1ر,ين.: موضع، وف النصب والفض قاص1ر,ين..

vر ق%ط}را�@قطر: ق%ط%ر. الاء� والد_م\ع' وغيها من الس_ي_ال, ي.ق}ط
وق�ط�وراv وق%ط%راناv وأ%ق}ط%ر؛ ال4خية� عن أ%ب حنيفة، وت.قاط%ر.؛

أ%نشد ابن جن:
كأ%نه ت.ه\تان� يوم� ماطر,،

من الرب,يع,، دائم' الت_قاط�ر,
وأ%نشده دائب بالباء، وهو ف معن دائم، وأ%راد من أ%يام الربيع؛

وق%ط%ره ال� وأ%ق}ط%ره وق%ط�ره وقد ق%ط%ر. الاء� وق%ط%ر\ت'ه أ%نا، ي.ت.ع.د_ى
ول ي.ت.ع.د_ى؛ وق%ط%ران� الاء، بالتحريك، وت.ق}ط1ي' الشيء: إ,سالته

.vق%ط}ر.ة vق%ط}ر.ة
والق%ط}ر\�: ال%ط%ر'. والق1طار': جع ق%ط}ر� وهو الطر. والق%ط}ر': ما

ق%ط%ر. من الاء وغيه، واحدته ق%ط}رة، والمع ق1طار. وسحاب¬ ق%ط�ور¬
وم1ق}طار: كثي الق%ط}ر,؛ حكاها الفارسي عن ثعلب. وأ%رض م.ق}طورة: أ%صابا

الق%ط}ر. واس\ت.ق}ط%ر الشيء4: رام. ق%ط%ر.ان.ه. وأ%ق}ط%ر. الشيء�: حان
أ%ن ي.ق}ط�ر.. وغيث ق�طار¬: عظيم الق%ط}ر. وق%ط%ر. الص_م\غ� من الشجرة

ي.ق}ط�ر ق%ط}راv: خرج. وق�ط%ارة� الشيء: ما ق%ط%ر. منه؛ وخص اللحيان به
ق�طارة% ال%ب>، قال: الق�طارة، بالضم، ما ق%ط%ر من ال%ب> ونوه.
وق%ط%ر.ت1 اس\ت'ه: م.ص.ل%ت\، وف ال3ناء ق�طار.ة من ماء أ%ي قليلD؛ عن
اللحيان. والق%ط}ران� والق%ط1ران�: ع'صار.ة ال4ب\ه.ل, وال4ر\ز, ونوها

ي'ط}ب.خ في'تحلب منه ث ت'ه\ن.أ� به ال3ب,ل. قال أ%بو حنيفة: زعم بعض من ينظر
ف كلم العرب أ%ن الق%ط1ران% هو ع.صي ثر الص_ن.و\ب.ر، وأ%ن

الص_ن.و\ب.ر إ,نا هو اسم ل%و\ز.ة1 ذاك، وأ%ن شجرته به سيت ص.ن.و\براv؛ وسع قول
الشماخ ف وصف ناقته وقد ر.ش.ح.ت\ ذ1ف}راها فشبه ذفراها لا رشحت

فاس\و.د_ت بناديل, ع'صارة الص_ن.و\ب.ر فقال:
كأ%ن بذ1ف}راها م.ناد1يل% فارقت\



أ%ك�ف_ ر,جال�، ي.ع\ص1ر'ون% الص_ن.و\ب.را
فظن أ%ن ثره يعصر، وف التنزيل العزيز: س.رابيل�هم من ق%ط1ران{؛ قيل،

وا أ%علم: إ,نا جعلت من القطران ل4نه ي'بال1غ� ف اش\ت1عال, النار ف
اللود، وقرأ%ها ابن عباس: من ق1ط}ر� آن{.

والق1ط}ر': النeحاس' والن الذي قد انتهى ح.رeه. والق%ط1ران�: اسم
رجل سي به لقوله:

أ%نا الق%ط1ران� والشeع.راء� ج.ر\ب،
وف الق%ط1ران1 للج.ر\ب ه1ناء�

وبعي م.ق}ط�ور¬ وم'ق%ط}ر.نD، بالنون كأ%نه ر.دeوه إ,ل أ%صله:
م.ط}ليÒ بالق%ط1ران1؛ قال لبيد:
،Dور.ة�ب.ك%ر.ت\ به ج'ر.ش1ي_ةD م.ق}ط
ت.ر\و,ي ال%حاج,ر. بازلD ع'ل}ك�وم'

وق%ط%ر\ت' البعي: ط%ل%ي\ت'ه بالق%ط1ران1؛ قال امرؤ القيس:
أ%ت.ق}ت'لن، وقد ش.غ.ف}ت' فؤاد.ها،

كما ق%ط%ر. ال%ه\ن'وءة% الر_ج'ل� الطال؟
�قوله: شغفت فؤادها أ%ي بلغ حب منها ش1غاف. قلبها كما بلغ الق%ط1ران

ش1غاف. الناقة الهنوءة؛ يقول: كيف تقتلن وقد بلغ من حبها ل ما ذكرته،
إ,ذ لو أ%قدمت على قتله لفسد ما بينه وبينها، وكان ذلك داعياv إ,ل الفرقة

والقطيعة منها.
والق1ط}ر'، بالكسر: النحاس الذائب، وقيل: ضرب منه؛ ومنه قوله تعال: من

ق1ط}ر� آن{. والق1ط}ر'، بالكسر، والق1ط}ر,ي_ة: ضرب من الب'رود. وف
الديث: أ%نه، عليه السلم، كان م'ت.و.ش>حاv بثوب� ق1ط}ر,ي�. وف حديث

عائشة: قال أ%ي\م.ن' د.خ.ل}ت' على عائشة وعليها د1ر\ع¬ ق1ط}ر,يÒ ت.م.ن'ه'
خسة دراهم؛ أ%بو عمرو: الق1ط}ر' نوع من الب'رود؛ وأ%نشد:

ك%ساك. ال%ن\ظ%ليe كساء4 ص'وف{
وق1ط}ر,ي�اv، فأ%نت. به ت.ف1يد'

شر عن الب.ك}راو,ي� قال: الب'ر'ود والق1ط}ر,ي�ة ح'م\ر¬ لا أ%علم فيها
بعض الشونة، وقال خالد بن ج.ن\ب.ة%: هي ح'ل%لD ت'ع\م.ل� بكان ل أ%دري

أ%ين هو. قال: وهي ج,ياد¬ وقد رأ%يتها وهي ح'م\ر¬ تأ}ت من ق1ب.ل,
البحرين. قال أ%بو منصور: وبالبحرين على س1يف وع'مان 



(* قوله« على سيف وعمان»
كذا بالصل، وعبارة ياقوت: قال ابو منصور ف اعراض البحرين على سيف الط

بي عمان والقعي قرية يقال لا قطر.) مدينة يقال لا ق%ط%ر¬، قال:
وأ%حسبهم نسبوا هذه الثياب إ,ليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا:

ق1ط}ر,يÒ، وال4صل ق%ط%ر,يÒ كما قالوا ف1خ\ذD ل1لف%خ1ذ1؛ قال جرير:
ل%د.ى ق%ط%ر,ي_ات{، إ,ذا ما ت.غ.و_ل%ت\
با الب,يد' غاولن. ال�ز'وم. الف%ياف1يا

أ%راد بالق%ط%ر,ي_ات1 ن.جائب. نسبها إ,ل ق%ط%ر وما والها من الب.ر>؛
:vقال الراعي وجعل النعام ق%ط%ر,ي_ة

ال4و\ب' أ%و\ب' ن.عائ1م� ق%ط%ري_ة{،
والل� آل� ن.حائ1ص� ح'ق}ب,

نسب النعائم إ,ل ق%ط%ر� لتصالا بالب.ر> وماذاتا ر,مال% ي.ب\ر,ين..
والق�ط}ر، بالضم: الناحية والانب، والمع أ%ق}طار. وقوم'ك أ%ق}طار.

البلد1: على الظرف وهي من الروف الت عزلا سيبويه ليفسر معانيها ول4نا
غرائب. وف التنزيل العزيز: من أ%قطار السموات وال4رض؛ أ%قطار'ها:

نواحيها، واحدها ق�ط}ر، وكذلك أ%قتار'ها، واحدها ق�ت\ر¬. قال ابن مسعود: ل
يعجبنك ما ترى من الرء حت تنظر على أ%ي> ق�ط}ر.ي\ه يقع أ%ي على أ%ي

ش1ق�يه يقع ف خاتة عمله، أ%على شق ال3سلم أ%و غيه. وأ%قطار' الف%ر.س:
ما أ%شرف منه وهو كاث1ب.ت'ه وع.ج'ز'ه، وكذلك أ%قطار اليل والمل ما
�أ%ش\ر.ف. من أ%عاليه. وأ%قطار' الف%رس والبعي: نواحيه. والت_قاط�ر': تقاب'ل

ال4قطار,. وط%ع.نه ف%ق%ط�ر.ه أ%ي أ%لقاه على ق�ط}ر,ه أ%ي جانبه،
:�ف%ت.ق%ط�ر أ%ي سقط، قال ال�ذ%ل© ال�ت.ن.خ>ل

الت_ار,ك الق1ر\ن% م'ص\ف%ر�اv أ%نام1ل�ه،
�كأ%نه من ع'قار, ق%ه\و.ة{ ث%م1ل

م'ج.د_لv يت.س.ق�ى ج,ل}د'ه د.م.ه'،
�كما ي'ق%ط�ر' ج,ذ}ع' الد_و\م.ة1 الق�ط�ل

vالقطوع'. وقول: م'ص\ف%ر�ا :�ويروى: يت.ك%س_ى ج,ل}د'ه. والق�ط�ل
أ%نام1ل�ه يريد أ%نه ن'ز,ف. د.م'ه فاص\ف%ر_ت\ أ%نام1ل�ه. والع'قار: ال%م\ر

الت لز.م.ت1 الد_ن� وعاق%ر.ت\ه. والث�م1ل�: الذي أ%خذ منه الش_راب'.
�وال�ج.د_ل�: الذي سقط بال%دال%ة1 وهي ال4رض. والد_و\م.ة�: واحدة



الد_و\م, وهو شجر ال�ق}ل. الليث: إ,ذا ص.ر.ع\ت. الرجل% ص.ر\ع.ةv شديدة
قلت ق%ط�ر\ت'ه؛ وأ%نشد:

قد ع.ل1م.ت\ س.ل}م.ى وجارات'ها
ما ق%ط�ر. الفار,س. إ,ل� أ%نا

وف الديث: ف%ن.ف%ر.ت\ ن.ق%د.ةD ف%ق%ط�ر.ت1 الرجل% ف الف�رات1
فغ.ر,ق. أ%ي أ%لقته ف الف�رات على أ%حد ق�ط}ر.ي\ه أ%ي ش1ق�ي\ه1. والن_ق%د':

ص1غار' الغ.ن.م. وف الديث: أ%ن رجلv رمى امرأ%ةv يوم الطائف فما
أ%خطأ% أ%ن ق%ط�ر.ها. وف حديث عائشة ت.ص1ف' أ%باها، رضي ال عنهما: قد جع

حاش1ي.ت.ي\ه وض.م_ ق�ط}ر.ي\ه أ%ي جع جانبيه عن النتشار, والت_ب.دeد1
والت_ف%رeق,، وال أ%علم. وق%ط%ر.ه ف%ر.س'ه وأ%ق}ط%ر.ه وت.ق%ط�ر به:

أ%لقاه على تلك اليئة. وت.ق%ط�ر. هو: ر.مى بن.ف}سه من ع'ل}و�. وت.ق%ط�ر
ال1ذ}ع': ق�ط1ع. أ%و ان\ج.ع.ب. ك%ت.ق%ط�ل%. والبعي' القاط1ر': الذي ل
يزال ي.ق}ط�ر' بول�ه. الفراء: الق�طار,يe ال%ي�ة� مأ}خوذ من الق�طار,

وهو س.مeه الذي ي.ق}ط�ر' من كثرته. أ%بو عمرو: الق�طار,ي_ة� الية.
وحيةD ق�طار,ي_ةD: تأ}وي إ,ل ق�ط}ر, البل، ب.ن ف�عالv منه وليست بنسبة

على الق�ط}ر, وإ,نا م.خ\ر.ج'ه م.خ\ر.ج' أ�يار,ي� وف�خاذ1ي�؛ قال
:vتأ%ب_ط% شر�ا

أ%ص.مe ق�طار,يÒ يكون� خروج'ه،
ب'ع.ي\د. غ�روب, الشمس,، م'خ\ت.ل1ف. الر_م\س,

وت.ق%ط�ر للقتال ت.ق%ط©راv: ت.ه.ي_أ% وت%ر_ق. له. قال: والت.ق%ط©ر
لغة ف الت_ق%تeر وهو الت_ه.يeؤ' للقتال. والق�ط}ر' والق�ط�ر'، مثل

ع'س\ر� وع'س'ر�: الع'ود' الذي ي'ت.ب.خ_ر به؛ وقد ق%ط�ر ثوب.ه
وت.ق%ط�ر.ت1 الرأ%ة�، قال امرؤ القيس:

كأ%ن� ال�دام. وص.و\ب. الغ.مام\،
ور,يح. ال�زامى ون.شر. الق�ط�ر\

ي'ع.ل© با ب.ر\د أ%ن\ياب,ها،
إ,ذا ط%ر�ب. الطائر' ال�س\ت.ح1ر\

ش.ب_ه. ماء4 فيها ف طيبه عند الس_ح.ر بال�دم وهي المر، وص.و\ب
الغ.مام: الذي ي'م\ز.ج' به المر، وريح ال�زامى: وهو خ1ي\ر,يe الب.ر>.

ون.ش\ر الق�ط�ر: وهو رائحة العود، والطائر ال�س\ت.ح1ر': هو ال�ص.و>ت' عند



الس_ح.ر.
وال1ق}ط%ر' وال1ق}ط%ر.ة: ال1ج\م.ر؛ وأ%نشد أ%بو ع'بيد للم'ر.قYش,

ال4ص\غ.ر:
،Dيوم� لا م1ق}ط%ر.ة Yف كل
فيها ك1باء# م'ع.دÒ وح.م1يم\

أ%ي ماء حارÒ ت'ح.مe به. ال4صمعي: إ,ذا ت.ه.ي_أ% النبت' للي'ب\س,
قيل: اق}طار_ اق}ط1ياراv، وهو الذي ي.ن\ث%ن وي.ع\و.جe ث ي.ه,يج'، يعن

النبات. وأ%ق}ط%ر. النبت' واق}طار_: و.ل�ى وأ%خذ ي.ج,فe وت.ه.ي_أ%
:Òطار,ي�للي'ب\س,؛ قال سيبويه: ول يستعمل إ,ل مزيداv. وأ%س\و.د' ق

ض.خ\م¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%ت.ر\ج'و ال%ياة% يا ابن. ب,ش\ر, بن, م'س\ه,ر�،
وقد ع.ل1ق%ت\ ر,ج\لك. من ناب, أ%س\و.دا

،vطار,ي¼، إ,ذا ع.ض_ ع.ض_ة�أ%ص.م_ ق
ت.ز.ي_ل% أ%ع\لى ج,ل}د1ه فت.ر.ب_دا؟

وناقة م1ق}طار على النسب، وهي ال%ل1فة�. وقد اق}طار_ت\: ت.ك%س_ر.ت\.
والق1طار': أ%ن ت.ق}ط�ر ال3بل بعضها إ,ل بعض على ن.س.ق� واحد.

وت.ق}ط1ي' ال3بل: من الق1طار,.
وف حديث ابن سيين: أ%نه كان يكره الق%ط%ر.؛ قال ابن ال4ثي:هو
بفتحتي أ%ن ي.ز,ن% ج'ل�ةv من تر أ%و ع1د\لv من متاع أ%و ح.ب¼ ونوها

ويأ}خ'ذ% ما بقي على حساب ذلك ول يزنه، وهو ال�قاط%رة؛ وقيل: هو أ%ن يأ}ت
الرجل إ,ل آخر فيقول له: بعن ما لك ف هذا البيت من التمر ج'زافاv بل
كيل ول وزن، فيبيعه، وكأ%نه من ق1طار, ال3بل لت>باع بعضه بعضاv. وقال

أ%بو معاذ: الق%ط%ر' هو البيع نفسه؛ ومنه حديث ع'مارة: أ%نه م.ر_ت\ به
ق1طارة� جال؛ الق1طار.ة� والق1طار' أ%ن ت'ش.د_ ال3بل� على ن.س.ق�

واحداv خ.لف. واحد. وق%ط%ر. ال3بل% ي.ق}ط�رها ق%ط}راv وق%ط�رها: ق%ر_ب
بعض.ها إ,ل بعض على ن.س.ق�. وف الثل: النeفاض' ي'ق%طYر' ال%ل%ب.؛

معناه أ%ن القوم إ,ذا أ%ن\ف%ض'وا ون.ف1د.ت\ أ%موال�م ق%ط%روا إ,بلهم فساقوها
للبيع ق1طاراv ق1طاراv. والقطار': ق1طار' ال3بل؛ قال أ%بو النجم:

وان\ح.ت_ من ح.ر\شاء3 ف%ل}ج� ح.ر\د.ل�ه،
وأ%ق}ب.ل% النمل� ق1طاراv ت.ن\ق�ل�ه



والمع ق�ط�ر¬ وق�ط�رات¬.
وت.ق%اط%ر. القوم': جاؤوا أ%رسالv، وهو مأ}خوذ من ق1طار, ال3بل: وجاءت

ال3بل قطاراv أ%ي م.ق}طورة. الر>ياش1يe: يقال أ%ك}ر.ي\ت'ه'
م'قاط%ر.ةv إ,ذاأ%كراه ذاهباv وجائياv، وأ%كريته وضعة وتوضعة 

(* قوله« وضعة
وتوضعة» كذا بالصل.) إ,ذا أ%كراه د.ف}عةv. ويقال: اق}ط%ر_ت1 الناقة

اق}ط1راراv، فهي م'ق}ط%ر_ةD، وذلك إ,ذا ل%ق1حت\ فشالت\ بذنبها وش.م.خت\ برأ}سها.
قال ال4زهري: وأ%كثر ما سعت العرب تقول ف هذا العن: اق}م.ط%ر_ت،

فهي م'ق}م.ط1ر_ة، وكأ%ن اليم زائدة فيها.
:�والق�ط%ي\رة: تصغي الق�ط}ر.ة وهو الشيء التافه السيس. وال1ق}ط%ر.ة

�الف%ل%ق'، وهي خشبة فيها خروق، كل خرق على قدر, س.ع.ة1 الساق، ي'د\خ.ل
فيها أ%رجل البوسي، مشتق من ق1طار ال3بل ل4ن البوسي فيها على

ق1طار� واحد مضموم بعضهم إ,ل بعض، أ%رجلهم ف خروق خشبة مفلوقة على ق%د\ر,
س.ع.ة1 س'وق1هم. وق%ط%ر. ف ال4رض ق�طوراv وم.ط%ر م'ط�وراv: ذهب فأ%سرع.
وذهب ثوب وبعيي فما أ%دري من ق%ط%ره ومن ق%ط%ر. به أ%ي أ%خذه، ل

يستعمل إ,ل ف ال%ح\د1. ويقال: ت.ق%ط�ر. عن أ%ي ت.خ.ل�ف. عن،
وأ%نشد:إ,ن>ي على ما كان% من ت.ق%ط©ري

عنك.، وما ب عنك. من تأ%سeري
ول�قط%ئ1رe: الغضبان� ال�ن\ت.ش1ر' من الناس.

وق%ط�وراء�، مدود¬: نبات، وهي س.واد1ي_ة. والق%ط}راء، مدود: موضع؛ عن
الفارسي. وق%ط%ر¬: موضع بالبحرين؛ قال ع.ب\د.ة� بن الطبيب:

ت.ذ%ك�ر. سادات'نا أ%ه\ل%ه'م\،
وخافوا ع'مان% وخافوا ق%ط%ر\

والق%ط�ار': ماء معروف. وق%ط%ر,يe بن' ف�جاءة% الازن© زعم بعضهم
أ%ن أ%صل السم مأ}خوذ من ق%ط%ري� الن>عال,.

@قطعر: اق}ط%ع.ر_ الرجل: انقطع ن.ف%س'ه من ب'ه\ر، وكذلك اق}ع.ط%ر_.
@قطمر: الق1ط}م1ي' والق1ط}مار': ش.قe النواة، وف الصحاح: الق1ط}م1ي'

الف�وفة الت ف النواة، وهي الق1ش\رة الدقيقة الت على النواة بي
النواة والتمر، ويقال: هي النeك}تة البيضاء الت ف ظهر النواة الت تنبت

.vأ%ي شيئا vمنها النخلة. وما أ%صبت' منه ق1ط}ميا



@قعر: ق%ع\ر' كل شيء: أ%قصاه، وجعه ق�ع'ور. وق%ع.ر البئر. وغيها:
ع.م_ق%ها ونر ق%ع1ي¬: بعيد الق%ع\ر,، وكذلك بئر ق%ع1ية وق%ع1ي، وقد
:vوقصعة ق%عية: كذلك. وق%ع.ر البئر. ي.ق}ع.ر'ها ق%ع\را .vق%ع'ر.ت\ ق%عارة

انتهى إ,ل ق%ع\رها، وكذلك ال3ناء إ,ذا ش.ر,ب\ت. جيع ما فيه حت ت.ن\ت.هي
إ,ل ق%ع\ره. وق%ع.ر الثريدة%: أ%كلها من ق%ع\رها. وأ%ق}ع.ر البئر.: جعل

لا ق%ع\راv. وقال ابن ال4عراب: ق%ع.ر البئر. ي.ق}ع.ر'ها ع.م_قها،
وق%ع.ر ال%ف}ر. كذلك، وبئر ق%ع1يةD وقد ق%ع'ر.ت\ ق%عارةv. ورجل بعيد

الق%ع\ر, أ%ي الغ.و\ر، على ال%ث%ل. وق%ع\ر' الفم,: داخل�ه.
وق%ع_ر ف كلمه وت.ق%ع_ر. ت.ش.د_ق. وتكلم بأ%قصى ق%ع\ر فمه، وقيل:

تكلم بأ%قصى حلقه. ورجل ق%ي\ع.ر¬ وق%ي\عار: م'ت.ق%ع>ر ف كلمه.
والتقعي': التعميق. والت_ق}عي ف الكلم: الت_ش.دeق فيه. والت_ق%عeر:

الت_ع.م'ق. وق%ع_ر الرجل� إ,ذا ر.و_ى فنظر فيما ي.غ\م'ض' من الرأ}ي حت
يستخرجه. ابن ال4عراب: الق%ع.ر' العقل التام. يقال: هو ي.ت.ق%ع_ر ف
كلمه إ,ذا كان ي.ت.ن.ح_ى وهو ل%ح_انة، وي.تعاق%ل� وهو ه1ل}باجة. أ%بو

زيد: يقال ما خرج من أ%هل هذا الق%ع\ر, أ%حد¬ مثله، كقولك: من أ%هل هذا
الغائط مثل البصرة أ%و الكوفة.

وإ,ناء ق%ع\ران�: ف ق%ع\ره شيء. وقصعة ق%ع\رى وق%ع1رة: فيها ما
ي'غ.طYي ق%ع\رها، والمع ق%ع\رى، واسم ذلك الشيء الق%ع\ر.ة� والق�ع\ر.ة.

الكسائي: إ,ناء ن.ص\فان� وش.ط}ران� بلغ ما فيه ش.ط}ر.ه، وهو النصف. وإ,ناء
ن.ه\دان� وهو الذي عل وأ%شرف، والؤنث من هذا كله ف%ع\لى. وق%ع\ب¬ م1ق}عار:

واسع بعيد الق%ع\ر. والق%ع\ر': ج.و\ب.ةD ت.ن\جاب' من ال4رض وتنهبط
ي.ص\ع'ب الندار فيها. وال�ق%ع>ر: الذي يبلغ ق%ع\ر. الشيء. وامرأ%ة ق%ع1رة:

بعيدة الشهوة؛ عن اللحيان، وقيل: هي الت تد الغ'ل}مة% ف ق%ع\ر
فرجها، وقيل: هي الت تريد البالغة، وقيل: امرأ%ة ق%ع1ر.ة وق%ع1يةD ن.ع\ت'

س.و\ء ف الماع. والق�ع.ر' من النمل: الت ت.ت_خ1ذ� الق�ر.ي_ات1. وضربه
فق%ع.ر.ه أ%ي ص.ر.ع.ه. ابن ال4عراب قال: صحف أ%بو عبيد يوماv ف ملس
واحد ف ثلثة أ%حرف فقال: ضربه فان\ع.ق%ر، وإ,نا هو فان\ق%ع.ر، وقال :

ف صدره ح.ش.ك¬، والصحيح ح.س.ك¬، وقال: ش'ل�ت\ ي.د'ه، والصواب ش.ل�ت\.
�وق%ع.ر النخل%ة% فان\ق%ع.ر.ت\ هي: ق%ط%ع.ها من أ%صلها فسقطت، والشجرة

ان\ج.ع.ف%ت\ من أ%صلها وان\ص.ر.ع.ت\ هي. وف التنزيل العزيز: كأ%نم



أ%عجاز' نل م'ن\ق%ع1ر�؛ وال�ن\ق%ع1ر': ال�ن\ق%ل1ع' من أ%صله. وق%ع.ر\ت'
النخلة إ,ذا ق%ل%ع\تها من أ%صلها حت ت.س\ق�ط، وقد ان\ق%ع.ر.ت\ هي. وف

الديث: أ%ن رجلv ت.ق%ع_ر عن مال له، وف رواية: ان\ق%ع.ر عن ماله أ%ي
ان\ق%ل%ع من أ%صله. يقال: ق%ع.ر.ه إ,ذا ق%ل%ع.ه، يعن أ%نه مات عن مال له.

وف حديث ابن مسعود: أ%ن عمر لقي شيطاناv فصار.ع.ه فق%ع.ره أ%ي ق%ل%عه،
وقيل: كل© ما ان\ص.ر.ع، فقد ان\ق%ع.ر وت.ق%ع_ر؛ قال لبيد:

وأ%ر\ب.د فار,س ال%ي\جا، إ,ذا ما
ت.ق%ع_ر.ت1 الشاج,ر' بالف1ئام,

أ%ي انقلبت فانصرعت، وذلك ف ش1د_ة القتال عند النزام. ابن
ال4عراب: قالت الدeب.ي\ري_ة� الق%ع\ر ال%ف}ن.ة وكذلك ال1ع\ج.ن' والش>يزى
:�والد_س1يع.ة�؛ روى ذلك كله الفراء عن الدeب.ي\ري_ة1. وق%ع_رت1 الشاة

أ%لقت ولدها لغي تام؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%بقى لنا ال� وت.ق}ع1ي' ال%ج.ر\

س'واداv غ%رابيب.، كأ%ظ}لل, ال%ج.ر
�والق%ع\راء: موضع. وبنو ال1ق}عار,:بطن من بن ه1لل�. وق%د.ح¬ ق%ع\ران

أ%ي م'ق%ع_ر¬.
@قعب: الق%ع\ب.ر,ي�: الشديد على ال4هل والعشية والصاحب. وف الديث:

أ%ن رجلv قال: يا رسول ال، م.ن\ أ%هل� النار؟ فقال: كل© شديد
ق%ع\ب.ر,ي¼، قيل: يا رسول ال، وما الق%ع\ب.ر,يeف ففسره با تقد_م. وقال الروي:

سأ%لت عنه ال4زهري فقال ل أ%عرفه. وقال الزمشري: أ%رى أ%نه قلب
ع.ب\ق%ر,ي�، يقال: رجل ع.ب\ق%ري� وظ�ل}م ع.ب\ق%ري� شديد فاحش.

@قعثر: الق%ع\ث%رة: اق}ت1لع' الشيء من أ%صله.
@قعسر: الق%ع\س.رة: الصلبة والشدة. والق%ع\س.ر,ي� والق%ع\س.ر، كلها:
ال%م.ل الضخم الشديد. والق%ع\س.ري�: الصeل}ب' الشديد. والق%ع\س.ر,ي� ف

صفة الدهر؛ قال العجاج ف وصف الدهر:
،eوالد_ه\ر' بال3نسان1 د.و_ار,ي
eر'ون%، وهو ق%ع\س.ري�أ%ف}ن الق

شبه الدهر بلجمل الشديد. والق%ع\س.ر,يe: الشبة الت ت'دار با الر_حى
الصغية ي'ط}ح.ن' با باليد؛ قال: ال}ز.م\ بق%ع\س.ر,ي>ها، وأ%ل}ه1 ف

خ'ر\ت1ي>ها، ت'ط}ع1م\ك. من ن.ف1ي>ها؛ أ%ي ما ت.ن\في الر_حى.



وخ'ر\ت1ي�ها: ف%م'ها الذي ت'ل}قى فيه ل%ه\و.ت'ها، ويروى خ'ر\ب,ي>ها.
:Òق%ع\س.ر,ي Òمن الرجال: الباقي على ال%ر.م,. وع1ز eوالق%ع\س.ر,ي

قدي.وق%ع\س.ر. الشيء4: أ%خذه؛ وأ%نشد ف صفة دلو:
د.ل}و¬ ت.مأg9ى د'ب,غ.ت\ بال�ل�ب,،
ومن أ%عال الس_ل%م, ال�ض.ر_ب,

إ,ذا ات_ق%ت\ك. بالن_ف1ي> ال4ش\ه.ب,،
فل ت'ق%ع\س3ر\ها، ولكن ص.و>ب,

@قعصر: ضربه حت اق}ع.ن\ص.ر أ%ي ت.قاص.ر. إ,ل ال4رض.
@قعطر: اق}ع.ط%ر_ الرجل�: انقطع نفسه من ب'ه\ر�، وكذلك اق}ط%ع.ر_.

وق%ع\ط%ر الشيء4: م.ل4ه. ال4زهري: الق%ع\ط%رة شد�ة الوثاق، وكل شيء
أ%وث%ق}ت.ه فقد ق%ع\ط%ر\ت.ه. وق%ع\ط%ره أ%ي ص.ر.عه وص.م.عه أ%ي ص.ر.عه.

@قفر: الق%ف}ر' والق%ف}رة: اللء� من ال4رض، وجعه ق1فار¬ وق�ف�ور¬؛
قال الش_م_اخ':

ي.خ'وض' أ%مام.ه'ن_ الاء4 حت
ت.ب.ي_ن أ%ن ساح.ت.ه ق�فور'

وربا قالوا: أ%ر.ض'ون% ق%ف}ر¬. ويقال: أ%رض ق%فر¬ وم.فازة ق%ف}ر
وق%ف}رة أ%يضاv؛ ويقل: الق%ف}ر م.فازة ل نبات با ول ماء، وقالوا: أ%رض
م1ق}فار أ%يضاv. وأ%ق}ف%ر الرجل�: صار إ,ل الق%ف}ر،وأ%ق}ف%ر\نا كذلك. وذئب

ق%ف1ر¬: منسوب إ,ل الق%ف}ر كرجل ن.ه,ر؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
فلئن غاد.ر\ت'هم ف و.ر\ط%ة{،

ل4ص1ي.ن} ن'ه\ز.ة% الذئب, الق%ف1ر\
وقد أ%ق}فر الكان� وأ%ق}ف%ر الرجل� من أ%هله: خل. وأ%ق}ف%ر: ذهب

طعام'ه وجاع. وق%ف1ر. مال�ه ق%ف%راv: ق%ل�. قال أ%بو زيد: ق%ف1ر. مال� فلن
وز.م1ر. ي.ق}ف%ر' وي.ز\م.ر' ق%ف%راv وز.م.راv إ,ذا ق%ل� ماله، وهو ق%ف1ر'

الال ز.م1ر'ه. الليث: الق%ف}ر' الكان ال%لء من الناس، وربا كان به
ك%ل# قليل. وقد أ%ق}ف%ر.ت1 ال4رض من الكل3 والناس وأ%ق}ف%رت1 الدار':

خلت، وأ%ق}ف%رت من أ%هلها: خلت. وتقول: أ%رض ق%ف}ر¬ ودار ق%ف}ر، وأ%رض
ق1فار¬ ودار ق1فار¬ ت'ج\م.ع' على س.ع.تها لتوهم الواضع، كل© موضع على

ح1يال1ه ق%ف}ر¬، فإ,ذا سيت أ%رضاv بذا السم أ%نثت. ويقال: دار ق%ف}ر
ومنزل ق%ف}ر، فإ,ذا أ%فردت قلت انتهينا إ,ل ق%ف}رة من ال4رض. ويقال:



أ%ق}ف%ر فلن من أ%هله إ,ذا انفرد عنهم وبقي وحده؛ وأ%نشد لع.ب,يد:
أ%ق}ف%ر. من أ%هله1 ع.ب,يد'،

فاليوم. ل ي'ب\د1ي ول ي'ع1يد'
ويقال: أ%ق}ف%ر جسد'ه من اللحم، وأ%ق}ف%ر رأ}س'ه من الشعر، وإ,نه

لق%ف1ر' الرأ}س أ%ي ل شعر عليه، وإ,نه لق%ف1ر' السم من اللحم؛ قال
العجاج:ل ق%ف1راv غ%شا ول م'ه.ب_جا

ابن سيده: رجل ق%ف1ر' الشعر واللحم قليل�هما؛ وال�نثى ق%ف1رة وق%ف}رة،
وكذلك الدابة؛ تقول منه: ق%ف1ر.ت الرأ%ة، بالكسر، ت.ق}ف%ر' ق%ف%راv، فهي

ق%ف1ر.ة أ%ي قليلة اللحم. أ%بو عبيد: الق%ف1رة من النساء القليلة اللحم.
ابن سيده: والق%ف%ر' الشعر؛ قال:
قد علمت خ.و\د¬ بساق%يها الق%ف%ر\

قال ال4زهري: الذي عرفناه بذا العن الغ.ف%ر'، بالغي، قال: ول
أ%عرف الق%ف%ر.

وس.و,يق ق%ف%ار¬: غي ملتوت. وخبز ق%ف%ار¬: غي م.أ}د'وم. وق%ف1ر.
الطعام' ق%ف%راv: صار ق%ف%اراv. وأ%ق}ف%ر الرجل�: أ%كل طعام.ه بل أ�د\م.

وأ%كل خ'بز.ه ق%فاراv: بغي أ�د\م. وأ%ق}ف%ر الرجل� إ,ذا ل يبق عنده أ�د\م¬.
وف الديث: ما أ%ق}ف%ر بيت¬ فيه خ.ل9 أ%ي ما خل من ال4دام ول ع.د1م.

أ%هل�ه ال�د\م.؛ قال أ%بو عبيد: قال أ%بو زيد وغيه: هو مأ}خوذ من
الق%ف%ار، وهو كل طعام يؤكل بل أ�دم. والق%ف%ار، بالفتح: البز بل أ�دم.

والق%فار: الطعام بل أ�دم. يقال: أ%كلت اليوم طعاماv ق%ف%اراv إ,ذا أ%كله
غي مأ}دوم؛ قال: ول أ%رى أصله إ,ل مأ}خوذاv من الق%ف}ر من البلد الذي
ل شيء به. والقفار والق%ف1ي: الطعام إ,ذا كان غي مأ}دوم. وف حديث

عمر، رضي ال عنه: فإ,ن ل آتم ثلثة أ%يام وأ%ح\س3ب'هم م'ق}ف1رين أ%ي
خالي من الطعام؛ ومنه حديثه الخر: قال لل4عراب الذي أ%كل عنده: كأ%نك

م'ق}ف1ر.
والق%ف%ار': شاعر؛ قال ابن ال4عراب: هو خالد بن عامر أ%حد' بن

ع.م1ي.ة بن خ'ف%اف1 بن امرئ القيس، سي بذلك ل4ن قوماv نزلوا به فأ%طعمهم
البز ق%ف%اراv، وقيل: إ,نا أ%طعمهم خبزاv بلب ول يذبح لم فلمه الناس،

فقال:
أ%نا الق%ف%ار' خالد' بن عام1ر,،



ل ب.أ}س. بال�ب\ز ول بال%اث1ر,
أ%تت بم داه1ي.ة� ال%واع1ر,،

ب.ظ}راء� ليس ف%رج'ها بطاه1ر,
والعرب تقول: نزلنا ببن فلن فب,ت\نا الق%ف}ر. إ,ذا ل ي'ق}ر.و\ا.

والت_ق}ف1ر: ج.م\ع'ك التراب. وغيه. والق%ف1ي: الز_بيل؛ يانية. أ%بو
عمرو: الق%ف1ي الق%ل1يف' والنجوية 

(* قوله« والنجوية» كذا بالصل ول ندها
بذا العن فيما بأيدينا من كتب اللغة بل ل ند بعد التصحيف والتحريف

ال البحونة بوحدة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة، وهي القربة الواسعة؛
والبحنانة بذا الضبط اللة العظيمة.) ال�ل�ة العظيمة الب.ح\رانية الت

ي'ح\م.ل� فيها الق1باب'، وهو الك%ن\ع.د' الال1ح'.
وق%ف%ر. ال4ث%ر. ي.ق}ف�ره ق%ف}راv واق}ت.ف%ر.ه اق}ت1فاراv وت.ق%ف�ره،

كل©ه: اق}ت.فاه وت.ت.ب_ع.ه. وف الديث: أ%نه سئل عمن ي.ر\م1ي الصيد.
ف%ي.ق}ت.ف1ر' أ%ثره أ%ي يتبعه. يقال: اق}ت.ف%ر\ت' ال4ثر. وت.ق%ف�ر\ته

إ,ا تتبعته وق%ف%و\ت.ه. وف حديث يي بن ي.ع\م.ر.: ظ%ه.ر قبلنا أ�ناس
ي.ت.ق%ف�ر'ون% الع1ل}م، ويروى ي.ق}ت.ف1رون أ%ي ي.ت.ط%ل�بونه. وف حديث ابن

س1يين.: أ%ن بن إ,سرائيل كانوا ي.ج,د'ون ممداv، صلى ال عليه وسلم،
م.ن\ع'وتاv عندهم وأ%نه ي.خ\ر'ج' من بعض هذه الق�ر.ى العربية وكانوا

ي.ق}ت.ف1ر'ون% ال4ث%ر؛ وأ%نشد ل4عشى باه1لة% ي.ر\ثي أ%خاه ال�ن\ت.ش1ر. بن
و.ه\ب:

أ%خ'و ر.غائ1ب. ي'ع\ط1يها وي'س\أ%ل�ها،
يأ}ب الظ©لم.ة% منه الن_و\ف%ل� الزeف%ر'
م.ن\ ليس ف خ.ي\ر,ه ش.رÒ ي'ك%د>ر'ه

على الص_ديق,، ول ف ص.ف}و,ه ك%د.ر'
ل ي.ص\ع'ب' ال4م\ر' إ,ل حيث ي.ر\ك%ب'ه،

وكل� أ%م\ر� س1و.ى الف%ح\شاء3 ي.أ}ت.م1ر'
ل ي.غ\م1ز' الساق. من أ%ي\ن� ومن و.ص.ب�،

ول ي.زال أ%مام. الق%و\م, ي.ق}ت.ف1ر'
قال ابن بري: قوله يأ}ب الظلمة منه النوفل الزفر، يقضي ظاهره أ%ن

النوفل الزفر بعضه وليس كذلك، وإ,نا النوفل الزفر هو نفسه. قال: وهذا أ%كثر



ما ييء ف كلم العرب بعل الشيء نفسه بنزلة البعض لنفسه، كقولم: لئن
رأ%يت زيداv ل%ت.ر.ي.ن_ منه السيد. الشريف.، ولئن أ%كرمته

Dم_ة�ل%ت.ل}ق%ي.ن_ منه م'جازياv للكرامة؛ ومنه قوله تعال: ول}ت.ك�ن\ منكم أ
ي.د\ع'ون% إ,ل الي ويأ}مرون بالعروف وينهون عن النكر؛ ظاهر الية يقضي أ%ن

ال�مة الت تدعو إ,ل الي ويأ}مرون بالعروف وينهون عن النكر هي بعض
vمة�الخاطبي، وليس ال4مر على ذلك بل العن:ول}ت.ك�ونوا كل©كم أ

يدعون إ,ل الي؛ وقال أ%يوب' بن' ع.ي.اية% ف اق}تف%ر ال4ثر. تتبعه:
،Dر'ها ف1ت\ية�فت'ص\ب,ح' ت.ق}ف

�كما ي.ق}ف�ر الن>يب. فيها الف%ص1يل
وقال أ%بو ال�ل%ث�م, ص.خ\ر¬:

�فإ,ن عن ت.ق%ف©ركم م.ك1يث
والق%ف©ور، مثال الت_نeور: كاف�ور' النخل، وف موضع آخر: و,عاء�

ط%ل}ع, النخل؛ قال ال4صمعي: الكافور وعاء النخل، ويقال له أ%يضاv ق%ف©ور¬.
قال ال4زهري: وكذلك الكافور الطيب يقال له ق%ف©ور. والق%ف©ور': نبت

ترعاه الق%طا؛ قال أ%بو حنيفة: ل ي'ح.ل� لنا؛ وقد ذكره ابن أ%حر
فقال:ت.ر\ع.ى الق%طاة� الب.ق}ل ق%ف©وره'،

ث ت.ع'رe الاء4 فيمن ي.ع'ر\
الليث: الق%ف©ور' شيء من أ%فاو,يه1 الطيب؛ وأ%نشد:

م.ث}واة ع.ط�ار,ين. بالع'ط�ور,
أ%ه\ضام1ها وال1س\ك1 والق%ف©ور,

وق�ف%ية�: اسم امرأ%ة. الليث: ق�ف%ي\رة� اسم أ�م الفرزدق؛ قال
ال4زهري: كأ%نه تصغي الق%ف1رة من النساء، وقد مر تفسيه.قسب: الق1س\بار'

والق�س\ب'ر,ي� والق�سابريe: الذكر الشديد. ال4زهري ف ر'باع1ي> العي:
وفلن ع1ن\فاش اللحية وع.ن\ف%ش1يe اللحية وق1س\بار' اللحية إ,ذا كان طويلها.

�وقال ف ر'باع1ي> الاء عن أ%ب زيد: يقال للعصا الق1ز\ر.ح\لة
والق1ح\ر.ب.ة� والق1ش\بار.ة والق1س\بارة. ومن أ%ساء العصا الق1س\بار' ومنهم من

يقول الق1ش\بار؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
ل ي.ل}ت.وي من الو.بيل الق1س\بار\،

وإ,ن ت.ه.ر_اه با العبد' الار\
eالتار :eفاخ1ري�@قفخر: الق1ن\ف%خ\ر' والق�ف%اخ1ر'، بضم القاف، والق



الناعم الض_خ\م' ال�ث�ة؛ وأ%نشد:
eفاخ1ر,ي�م'ع.ذ}ل%ج¬ ب.ضÒ ق

ورواه شر:
eفاخ1ر,ي�م'ع.ذ}ل%ج¬ ب,يض¬ ق

قوله بيض على قوله قبله:
eف%ع\م¬ ب.ناه ق%ص.ب¬ ف%ع\م1ي

وزاد سيبويه ق�ن\ف%خ\ر، قال: وبذلك استد\ل على أ%ن نون ق1ن\ف%خ\ر زائدة
مع ق�فاخ1ر,ي� لعدم مثل ج,ر\د.ح\ل. وف الصحاح: رجل ق1ن\ف%خ\ر أ%يضاv مثل

جردحل، والنون زائدة؛ عن ممد بن الس_ر,ي�. والق�ن\ف%خ\ر'
والق1ن\ف%خ\ر': الفائق ف نوعه؛ عن السياف. والق1ن\ف%خ\ر: أ%صل الب.ر\د1ي�، واحدته

ق1ن\ف%خ\رة. أ%بو عمرو: امرأ%ة ق�فاخ1رة ح.س.نة ال%ل}ق حاد1رت'ه، ورجل
ق�فاخ1ر¬.

@قفندر: الق%ف%ن\د.ر': القبيح ال%ن\ظ%ر؛ قال الشاعر:
فما أ%ل�وم' الب,يض. أ%ل� ت.س\خ.را،

ل�ا ر.أ%ي\ن. الش_م.ط% الق%ف%ن\د.را
(* قوله« لا رأين إل» مثله ف الصحاح. ونقل شارح القاموس عن الصاغان

أن الرواية:« إ,ذا رأت ذا الشيبة القفندرا» والرجز لب النجم.)
يريد أ%ن تسخر ول زائدة. وف التنزيل العزيز: ما منعك أ%ن ل تسجد؛

:vوقيل: الق%ف%ن\د.ر' الصغي الرأ}س، وقيل: ال4بيض. والق%ف%ن\د.ر' أ%يضا
الض_خ\م' الر>ج\ل، وقيل: القصي الادر، وقيل: الق%ف%ن\د.ر' الضخم من

ال3بل وقيل الضخم الرأ}س.
@قلر: الق1ل�ر' والق1ل�ر,ي�: ضرب من التي أ%ضخم من الط©ب_ار

وال�م_ي\ز,؛ قال أ%بو حنيفة: أ%خبن أ%عراب قال: هو تي أ%بيض متوسط
vويابسه أ%صفر كأ%نه ي'د\ه.ن' بالد>هان لصفائه، وإ,ذا كثر ل%ز,م. بعض'ه بعضا

كالتمر، وقال: ن.ك}ن,ز' منه ف ال1باب, ث ن.ص'بe عليه ر\ب_ العنب
الع.ق1يد، وكلما تشربه فنقص زدناه حت ي.ر\و.ى ث ن'ط%ي>ن' أ%فواهها فيمكث

ما بيننا السنة والسنتي في.ل}ز.م' بعض'ه بعضاv ويتلبد حت ي'ق}ت.ل%ع.
بالص_ياص1ي، وال تعال أ%علم.

@قمر: الق�م\ر.ة: لون إ,ل ال�ض\رة، وقيل: بياض فيه ك�د\ر.ة؛ ح1مار¬
أ%ق}م.ر'. والعرب تقول ف السماء إ,ذا رأ%تا: كأ%نا بطن' أ%تان{ ق%م\راء4



فهي أ%م\ط%ر' ما يكون. وس.ن.م.ةD ق%م\راء�: بيضاء؛ قال ابن سيده: أ%عن
بالس_ن.م.ة أ%طرف. الص>لYيان الت ي'ن\س3ل�ها أ%ي ي'ل}قيها. وف

الديث: أ%ن النب،صلى ال عليه وسلم، ذكر الدجال فقال: ه1جانD أ%ق}م.ر'. قال
ابن قتيبة: ال4قمر ال4بيض الشديد البياض، وال�نثى ق%م\راء. ويقال

للسحاب الذي يشتد� ضوء�ه لكثرة مائه: سحاب أ%قمر. وأ%تان قمراء أ%ي بيضاء.
وف حديث حليمة: وم.ع.نا أ%تانD ق%م\راء�، وقد تكرر ذكر الق�م\رة ف

الديث. ويقال: إ,ذا رأ%يت السحابة كأ%نا بطن' أ%تان{ ق%م\راء4 فذلك ال%و\د'.
وليلة ق%م\راء أ%ي مضيئة. وأ%ق}م.ر.ت\ ليلتنا: أ%ضاءت. وأ%ق}م.ر\نا أ%ي

طلع علينا الق%م.ر'.
والق%م.ر': الذي ف السماء. قال ابن سيده: والق%م.ر يكون ف الليلة

الثالثة من الشهر، وهو مشتق من الق�م\رة، والمع أ%ق}مار. وأ%ق}م.ر.: صار
ق%م.راv، وربا قالوا: أ%ق}م.ر الليل� ول يكون إ,ل ف الثالثة؛ أ%نشد

الفارسي:
يا ح.ب_ذا الع.ر.صات' لي.ـ
ـلv ف ل%يال� م'ق}م1رات

أ%بو الثيم: يسمى القمر لليلتي من أ%ول الشهر هللv، ولليلتي من
.vويسمى ما بي ذلك ق%م.را ،vآخره، ليلة ست وعشرين وليلة سبع وعشرين، هلل

الوهري: الق%م.ر' بعد ثلث إ,ل آخر الشهر يسمى قمراv لبياضه، وف كلم
بعضهم ق�م.ي\ر¬، وهو تصغيه. والق%م.ران1: الشمس والقمر. والق%م\راء�:

ضوء الق%م.ر,، وليلة م'ق}م1ر.ة وليلة قمراء م'ق}م1ر.ة؛ قال:
يا حبذا الق%م\راء� والليل� الس_اج\،

وط�ر'ق¬ مثل� م'لء3 الن_س_اج
وحكى ابن ال4عراب: ليلD ق%م\راء�، قال ابن سيده: وهو غريب، قال: وعندي

أ%نه عن بالليل الليلة أ%و أ%نثه على تأ}نيث المع. قال: ونظيه ما
حكاه من قولم ليل ظ%ل}ماء�، قال: إ,ل أ%ن ظلماء أ%سهل من قمراء، قال: ول

أ%دري ل4ي> شيء استسهل ظلماء إ,ل أ%ن يكون سع العرب تقوله أ%كثر.
وليلة ق%م1ر.ةD: ق%م\راء�؛ عن ابن ال4عراب، قال: وقيل لرجل: أ%ي� النساء

Dع.ط1ر.ة، ح.ي,ي_ة Dإ,ليك؟ قال: ب.ي\ضاء ب.ه\ت.رة، حالية eأ%ح.ب
خ.ف1ر.ة، كأ%نا ليلة ق%م1ر.ة؛ قال ابن سيده: وق%م1ر.ه عندي على الن_س.ب. ووجه¬

أ%ق}م.ر': م'ش.ب_ه بالق%مر.



وأ%ق}م.ر الرجل�: ار\ت.ق%ب. ط�لوع. الق%مر؛ قال ابن أ%حر:
ل ت'ق}م1ر.ن� على ق%م\ر� ول%ي\ل%ت1ه،

ل ع.ن\ ر,ضاك.، ول بالك�ر\ه م'غ\ت.صبا
ابن ال4عراب: يقال للذي ق%ل%ص.ت\ ق�ل}ف%ته حت بدا رأ}س ذكره ع.ض_ه

الق%م.ر'؛ وأ%نشد:
ف1داك. ن,ك}س¬ ل ي.ب,ضe ح.ج.ر'ه\،
م'خ.ر_ق' الع1ر\ض, ج.د1يد¬ م1م\ط%ر'ه
ف ليل, كانون{ شديد{ خ.ص.ر'ه\،

ع.ض_ بأ%طراف1 الزeبان ق%م.ر'ه\
يقول: هو أ%قلف ليس بختون إ,ل ما ن.ق%ص. منه الق%م.ر'، وشبه قلفته

بالزeبان، وقيل: معناه أ%نه و'لد والقمر ف العقرب فهو مشؤوم. والعرب
تقول: اس\ت.ر\ع.ي\ت' مال الق%م.ر. إ,ذا تركته ه.م.لv ليلv بل راع يفظه،

:�واس\ت.ر\ع.ي\ت'ه الشمس. إ,ذا أ%ه\م.لته ناراv؛ قال ط%ر.ف%ة
وكان% لا جاران1 قاب'وس' منهما

وب,ش\ر¬، ول أ%س\ت.ر\ع1ها الشمس. والق%مر
أ%ي ل أ�ه\م1ل}ها؛ قال وأ%راد الب.ع1يث� هذا العن بقوله:

ب.ب\ل, أ%مي, الؤمني س.ر.ح\ت'ها،
وما غ%ر_ن منها الكواكب' والق%م.ر\

وت.ق%م_ر\ته: أ%تيته ف الق%م\راء. وت.ق%م_ر ال4سد': خرج يطلب الصيد.
ف الق%م\راء؛ ومنه قول عبد ال بن ع.ث}مة% الض_ب>ي>:

أ%ب\ل1غ} ع'ث%ي\م.ة% أ%ن� راعي إ,ب\ل1ه1
س.ق%ط% الع.شاء� به على س1ر\حان1
س.ق%ط% الع.شاء� به على م'ت.ق%م>ر�،
حامي الذYمار, م'عاو,د1 ال4ق}ران1

قال ابن بري: هذا مثل لن طلب خياv فوقع ف شر، قال: وأ%صله أ%ن يكون
الرجل ف م.فازة{ فيعوي لتجيبه الكلب' بن'باح1ها فيعلم إ,ذا ن.ب.ح.ت\ه

الكلب' أ%نه موضع ال%ي> فيستضيفهم، فيسمع ال4سد' أ%و الذئب ع'واء4ه
vفيقصد إ,ليه فيأ}كله؛ قال: وقد قيل إ,ن سرحان ههنا اسم رجل كان م'غ1يا

فخرج بعض' العرب بإ,بله لي'ع.ش>ي.ها فه.ج.م عليه س1ر\حان� فاستاقها؛ قال:
فيجب على هذا أ%ن ل ينصرف سرحان للتعريف وزيادة ال4لف والنون،قال:



والشهور هو القول ال4و�ل. وق%م.روا الطي.: ع.ش_و\ها ف الليل بالنار
لي.ص1يد'وها، وهو منه؛ وقول ال4عشى:

ت.ق%م_ر.ها شيخ¬ ع1شاءé فأ%ص\ب.ح.ت\
ق�ضاع1ي_ةv، تأ}ت الكواه1ن. ناش1صا

يقول: صاد.ها ف الق%م\راء، وقيل: معناه ب.ص'ر. با ف الق%م\راء، وقيل:
اخ\ت.د.عها كما ي'خ\ت.د.ع' الطي، وقيل: اب\ت.ن عليها ف ضوء القمر،

وقال أ%بو عمرو: ت.ق%م_رها أ%تاها ف الق%م\راء، وقال ال4صمعي:
ت.ق%م_رها طلب غ1ر_ت.ها وخ.د.عها، وأ%صله ت.ق%م_ر الص_ي_اد' الظYباء4

والط�ي\ر. بالليل إ,ذا صادها ف ضوء القمر ف%ت.ق}م.ر' أ%بصار'ها فت'صاد؛ وقال
أ%بو ز'ب.ي\د{ يصف ال4سد:

وراح. على آثارهم ي.ت.ق%م_ر'
أ%ي يتعاهد غ1ر_ت.هم، وكأ%ن� الق1مار. مأ}خوذ من ال1د.اع؛ يقال:

قام.ره بال1د.اع, ف%ق%م.ر.ه'.قال ابن ال4عراب ف بيت ال4عشى: ت.ق%م_رها
تزو�جها وذهب با وكان ق%ل}ب'ها مع ال4عشى فأ%صبحت وهي قضاعية، وقال

ثعلب: سأ%لت ابن ال4عراب عن معن قوله ت.ق%م_رها فقال: وقع عليها وهو
ساكت فظنته شيطاناv. وسحاب أ%ق}م.ر': م.لن�؛ قال:

،Dالر_بابة1 م'خ\ض1ل �س.قى دار.ها ج.و\ن
ي.س'حe ف%ض1يض. الاء م1ن ق%ل%ع� ق�م\ر,

وق%م1ر.ت1 الق1ر\بة� ت.ق}م.ر' ق%م.راv إ,ذا دخل الاء بي ال4د.م.ة1
والب.ش.رة فأ%صابا فضاء وفساد؛ وقال ابن سيده: وهو شيء يصيب القربة من

الق%م.ر, كالحتراق. وق%م1ر. السقاء� ق%م.راv: بانت أ%د.م.ت'ه من ب.ش.ر.ت1ه.
وق%م1ر. ق%م.راv: أ%ر,ق. ف الق%م.ر فلم ينم. وق%م1ر.ت1 ال3بل�: تأ%خر

ع.شاؤها أ%و طال ف الق%م.ر، والق%م.ر': ت.ح.يeر' البصر من الثلج.
وق%م1ر. الرجل� ي.ق}م.ر' ق%م.راv: حار بصره ف الثلج فلم يبصر. وق%م1ر.ت1
ال3بل� أ%يضاv: ر.و,يت\ من الاء. وق%م1ر. الكل� والاء� وغيه: كثر. وماء

ق%م1ر¬: كثي؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ف رأ}س1ه ن.ط�افةD ذات' أ�ش.ر\،

كن.ط%فان1 الش_ن> ف الاء3 الق%م1ر\
وأ%ق}م.ر.ت1 ال3بل�: وقعت ف ك%ل� كثي. وأ%ق}م.ر الثمر' إ,ذا تأ%خر

إ,يناعه ول ي.ن\ض.ج\ حت ي'د\ر,ك%ه الب.ر\د' فتذهب حلوته وطعمه.



وقام.ر. الرجل% م'قام.ر.ةv وق1ماراv: راهنه، وهو التقامر'. والق1مار':
ال�قام.ر.ة�. وت.ق%ام.ر'وا: لعبوا الق1مار.. وق%م1ي'ك: الذي ي'قام1ر'ك؛

عن ابن جن، وجعه أ%ق}مار¬؛ عنه أ%يضاv، وهو شاذ كنصي وأ%نصار�، وقد
ق%م.ره ي.ق}م1ر'ه ق%م\راv. وف حديث أ%ب هريرة: من قال ت.عال% أ�قام1ر\ك.

فل}ي.ت.ص.د_ق بق%د\ر, ما أ%راد أ%ن يعله خ.ط%راv ف الق1مار. الوهري:
ق%م.ر\ت' الرجل أ%ق}م1ر'ه، بالكسر، ق%م\راv إ,ذا لعبته فيه فغلبته،

وقام.ر\ت'ه ف%ق%م.ر\ت'ه أ%ق}م'ر'ه، بالضم، ق%م\راv إ,ذا فاخرته فيه فغلبته.
وت.ق%م_ر الرجل�: غلب من ي'قام1ر'ه. أ%بو زيد: يقال ف م.ث%ل�: وض.ع\ت'

يدي بي إ,حدى م.ق}م'ور.ت.ي, أ%ي بي إ,حدى ش.ر_ت.ي\ن,.
Dوالق%م\راء: طائر صغي من الد_خاخ1يل,. التهذيب: الق%م\راء د'خ_ل%ة

من الدeخ_ل,، والق�م\ر,يe: طائر ي'ش\به ال%مام. الق�م\ر. البيض.. ابن
سيده: الق�م\ر,ي_ة ضرب من المام. الوهري: الق�م\ر,يe منسوب إ,ل

ط%ي\ر� ق�م\ر�، وق�م\ر¬ إ,ما أ%ن يكون جع أ%ق}م.ر. مثل أ%ح\م.ر. وح'م\ر�،
وإ,ما أ%ن يكون جع ق�م\ر,ي¼ مثل ر'وم1ي¼ ور'وم� وز,ن\ج,ي¼ وز,ن\ج�؛ قال

أ%بو عامر ج.دe العباس بن م1ر\داس:
،vل ن.س.ب. اليوم. ول خ'ل�ة
إ,ت_س.ع. الف%ت\ق' على الرات1ق,

ل ص'ل}ح. بين فاع\ل%م'وه، ول
بينك�م'، ما ح.م.ل%ت\ عاتقي

س.ي\في، وما كنا بن.ج\د{، وما
ق%ر\ق%ر. ق�م\ر' الواد1 بالشاهق,

قال ابن بري: سبب هذا الشعر أ%ن النعمان بن النذر بعث جيشاv إ,ل بن
س'ليم لشيء كان و.ج.د. عليهم من أ%جله، وكان م'ق%د_م. اليش عمرو بن'

ف%ر\ت.نا، فمر� اليش على غ%ط%ف%ان% فاستجاشوهم على بن س'ليم، فهزمت بنو
س'ل%يم جيش. النعمان وأ%س.ر'وا عمرو بن ف%ر\ت.نا، فأ%رسلت غ%ط%فان إ,ل بن

س'ل%يم وقالوا: ننشدكم بالر_ح1م الت بيننا إ,ل� ما أ%طلقتم عمرو بن
فرتنا، فقال أ%بو عامر هذه ال4بيات أ%ي ل نسب بيننا وبينكم ول خ'ل�ة

أ%ي ول صداقة بعدما أ%عنتم جيش النعمان ول ت'راع'وا حرمة النسب بيننا
وبينكم، وقد ت.فاق%م ال4مر' بيننا فل ي'ر\جى صلح'ه فهو كالف%ت\ق,

الواسع ف الثوب ي'ت\ع1ب' من ي.ر'وم' ر.ت\ق%ه، وقطع هزة اتسع ضرورة وح.س_ن.



له ذلك كونه ف أ%ول النصف الثان ل4نه بنزلة ما يبتدأ� به، ويروى
البيت ال4ول: اتسع الزف على الراقع؛ قل: فمن رواه على هذا فهو ل4ن.س, بن

العباس وليس ل4ب عامر جد العباس. قال: وال�نثى من الق%مار,ي>
ق�م\ر,ي_ة، والذ�ك%ر' ساق' ح'ر¼، والمع ق%مار,ي، غي مصروف،

وق�م\ر¬.وأ%ق}م.ر. الب'س\ر': ل ي.ن\ض.ج\ حت أ%دركه البد فلم يكن له حلوة.
وأ%ق}م.ر التمر: ضربه الب.ر\د' فذهبت حلوته قبل أ%ن ي.ن\ض.ج.. ونلة

م1ق}مار¬: بيضاء الب'س\ر.
وبنو ق%م.ر�: بطن¬ من م.ه\ر.ة% بن ح.ي\دان%. وبنو ق�م.ي\ر�: بطن¬ منهم.

وق%مار,: موضع، إ,ليه ينسب الع'ود الق%مار,ي�. وع'ود ق%مار,يÒ: منسوب
إ,ل موضع ببلد الند. وق%م\رة عنز: موضع؛ قال الطرماح:

ونن ح.ص.د\نا ص.ر\خ.د{ * بق�م\رة1 ع.ن\ز� ن.ه\ش.لv أ%ي_ما ح.ص\د1
(* كذا بياض بأصله.)

@قمجر: ال�ق%م\ج,ر': الق%و_اس'، فارسي� معر�ب؛ قال أ%بو ال4خ\ز.ر
ال�مان,يe واسه قتيبة ووص.ف. ال%طايا:

وقد أ%ق%ل�ت\نا الطايا الضeم_ر'،
مث}ل% الق1س3ي> عاج.ها ال�ق%م\ج,ر'

شبه ظهور إ,بله بعد د'ؤ'وب السفر بالق1س3ي� ف ت.ق%وeسها واننائها.
وعاج.ها بعن ع.و_ج.ها. قال: وهو الق%م.ن\ج.ر أ%يضاv، وأ%صله بالفارسية
كمان\ك%ر\. قال أ%بو حنيفة: والق%م\ج.رة ر.ص\ف بالع.ق%ب والغ1راء على

الق%و\س إ,ذا خ1يف عليها أ%ن ت.ض\ع'ف. س1يات'ها، وقد ق%م\ج.روا عليها. ويقال
ف ترجة غمجر: الغ1م\جار' شيء يضع على القوس من و.ه\ي� با، وهي غ1راء#

وج,ل}د¬، ورواه ثعلب عن ابن ال4عراب ق1م\جار، بالقاف. التهذيب:
ال4صمعي: يقال لغلف السكي الق1م\جار'. قال ابن سيده: وقد جرى ال�ق%م\ج,ر' ف

كلم العرب؛ وقال م.ر_ةv: الق%م\ج.رة إ,لباس' ظهور, الس>ي.ت.ي\ن,
الع.ق%ب. ليتغطى الش_ع.ث� الذي ي.ح\د'ث� فيهما إ,ذا ح'ن,ي.تا، وال

أ%علم.
@قمدر: الق%م\د.ر': الطويل.

@قمطر: الق1م.ط}ر': المل القوي� السريع، وقيل: المل الض_خ\م' القوي�؛
:Dقال ج.م1يل

ق1م.ط}ر¬ ي.ل�وح' الو.د\ع' تت. لب.ان,ه،



إ,ذا أ%ر\ز.م.ت\ من تت1ه الر>يح' أ%ر\ز.ما
ورجل ق1م.ط}ر¬: قصي؛ وأ%نشد أ%بو بكر لع'ج.ي\ر الس_ل�ول9:

ق1م.ط}ر¬ ك%ح'و_از, الد_حار,يج أ%ب\ت.ر'
والق1م.ط}ر' والق1م.ط}ر,يe: القصي الضخم. وامرأ%ة ق1م.ط}رة: قصية

عريضة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد
و.ه.ب\ت'ه من و.ث%ب ق1م.ط}ر.ه،

م.ص\رورة ال%ق}و.ي\ن مثل% الد_ب\ر.ه\
والق1م.ط}ر' والق1م.ط}ر.ة: ش1ب\ه' س.ف%ط{ ي'س.فe من ق%ص.ب�.

وذئب ق1م.ط}ر' الر>ج'ل,: شديد'ها. وكلب ق1م.ط}ر' الر>ج\ل إ,ذا كان به
:vر,م_اح يصف كلباYمن اع\و,جاج ساقيه؛ قال الط Dع'ق�ال

م'ع1يد¬ ق1م.ط}ر' الر>ج\ل, م'خ\ت.ل1ف' الش_با،
ش.ر.ن\ب.ث� ش.و\ك1 الك%ف>، ش.ث}ن' الب.راث1ن

وش.رÒ ق1م.ط}ر¬ وق�ماط1ر وم'ق}م.ط1ر�.
واق}م.ط%ر_ عليه الشيء�: تزاحم. واق}م.ط%ر_ للش_ر>: تي�أ%. ويقال:

اق}م.ط%ر_ت عليه الجارة أ%ي تراكمت وأ%ظ%ل�ت\؛ قالت خ.ن\ساء� تصف
قباv: م'ق}م.ط1ر_ات وأ%حجار. وال�ق}م.ط1ر�: التمع. واق}م.ط%ر_ت1

العقرب' إ,ذا عطفت ذنبها وجعت ن.ف}س.ها.
وق%م\ط%ر. الرأ%ة% وق%م\ط%ر. جاريته ق%م\ط%ر.ة: نكحها. وق%م\ط%ر.

الق1ر\بة: ش.د_ها بالو,كاء. وق%م\ط%ر. الق1ر\ب.ة أ%يضاv: مل4ها؛ عن
اللحيان. وق%م\ط%ر. العدوe أ%ي هرب؛ عن ابن ال4عراب.

ويوم م'ق}م.ط1ر� وق�ماط1ر¬ وق%م\ط%ر,ير¬: م'ق%ب>ض' ما بي العيني
لشدته، وقيل: إ,ذا كان شديداv غليظاv؛ قال الشاعر:

ب.ن ع.م>نا، ه.ل} ت.ذ}كرون% بلء4نا
عليكم، إ,ذا ما كان يوم¬ ق�ماط1ر'؟

بضم القاف. واق}م.ط%ر� يوم'نا: اشتد. وف التنزيل العزيز: إ,نا ناف من
ربنا يوماv ع.ب'وساv ق%م\ط%ر,يراv؛ جاء ف التفسي: أ%نه ي'ع.ب>س'

الو.ج\ه. فيجمع ما بي العيني، وهذا شائع ف اللغة. وش.رÒ ق%م\ط%ر,ير: شديد.
الليث: ش.رÒ ق�ماط1ر¬ وق1م.ط}ر¬ وق1م\ط%ر¬؛ وأ%نشد:

وكنت' إ,ذا قومي ر.م.و\ن ر.م.ي\ت'هم
ب'س\ق1ط%ة1 ال4ح\مال,، ف%ق}ماء4 ق1م\ط%ر,



ويقال: اق}م.ط%ر_ت1 الناقة� إ,ذا رفعت ذنبها وجعت ق�ط}ر.ي\ها وز.م_ت\
بأ%نفها. وال�ق}م.ط1ر�: النتشر. واق}م.ط%ر_ الشيء: ان\ت.شر، وقيل:

ت.ق%ب_ض. كأ%نه ضد�؛ قال الشاعر:
،eت.ز\ب.ئ1ر �قد ج.ع.ل%ت\ ش.ب\و.ة

eوت.ق}م.ط1ر vت.ك}س'و اس\ت.ها ل%ح\ما
التهذيب: ومن ال4حاج,ي�: ما أ%ب\ي.ض' ش.ط}را، أ%سود' ظ%ه\را، ي.م\ش1ي

ق1م.ط}را، وي.ب'ول ق%ط}راف وهو الق�ن\ف�ذ�. وقوله: يشي قمطراv أ%ي
متمعاv. وكل شيء جعته، فقد ق%م\ط%ر\ت.ه. والق1م.ط}ر' والق1م\ط%رة�: ما ت'صان

فيه الكتب؛ قال ابن السكيت: ل يقال بالتشديد؛ وينشد:
ليس بع1ل}م� ما ي.عي الق1م.ط}ر'،
ما الع1ل}م' إ,ل ما و.عاه الص_د\ر'

والمع ق%ماط1ر'.
@قنب: ق%ن\ب.ر'، بالفتح: اسم رجل. والق1ن\ب,ي' والق�ن.ي\بي': ض.ر\ب¬

من النبات. الليث: الق�ن.ي\ب,ر' نبات تسميه أ%هل العراق البقر ي'م.ش>ي
كد.واء ال%شي>. الليث: الق�ن\ب'ر' ض.ر\ب¬ من ال�م�ر,.

قال: ودجاجة ق�ن\ب'ران,ي_ة وهي الت على رأ}سها ق�ن\ب'رة أ%ي فضل� ريش�
قائمةD مثل% ما على رأ}س الق�ن\ب'ر. وقال أ%بو الدeق%ي\ش: ق�ن\ب'رتا

الت على رأ}سها؛ والق�ن\ب'راء؛ لغة فيها، والمع الق%ناب,ر'، وقد ذكر ف
قب.

@قنثر: الق%ن\ث%ر': القصي.
@قنجر: ابن ال4عراب: الق�ن\ج'ور' الرجل الصغي الرأ}س الضعيف العقل.

@قنخر: الق1ن_خ\ر': الصeل}ب' الرأ}س الباقي على الن>طاح,؛ قال الليث:
ما أ%دري ما صحته، قال: وأ%ظن الصواب الق1ن_ح\ر. والق�ناخ1ر,ي�

والق1ن_خ\ر' والق1ن_خ\رة ش1ب\ه' صخرة تنقلع من أ%على البل وفيها ر.خاوة، وهي
أ%صغر من الف1ن\د1يرة.

والق1ن\خ1ي.ة� والق�ن\خ'ور.ة: الصخرة العظيمة ال�ت.ف%لYقة.
والق1ن_خ\ر والق�ناخ1ر': العظيم ال�ث�ة. وأ%نف ق�ناخ1ر¬: ضخم. وامرأ%ة

ق�ناخ1ر.ة: ض.خ\م.ة. الليث: الق1ن_خ\ر الواسع الن\خ.ر.ي\ن, والفم الشديد'
الصوت.

@قندفر: التهذيب ف الماسي: ابن دريد: الق%ن\د.ف1ي' العجوز.



@قنسر: الق1ن_س\ر' والق1ن_س\ري�: الكبي ال�س3ن� الذي أ%تى عليه
الدهر؛ قال العجاج:
أ%ط%ر.باv وأ%نت. ق1ن_س\ريeف

eوالد_ه\ر' بال3نسان د.و�اري
eأ%ف}ن\ى القرون%، وهو ق%ع\س.ري

وقيل: ل يسمع هذا إ,ل ف بيت العجاج وذكره الوهري ف ترجة قسر؛ قال
ابن بري: وصوابه أ%ن يذكر ف فصل قنسر ل4نه ل يقوم له دليل على زيادة
النون. والط�ر.ب': خفة تلحق ال3نسان عند السرور وعند الزن، والراد به

ف هذا البيت السرور، ياطب نفسه فيقول: أ%ت.ط}ر.ب' إ,ل اللهو ط%ر.ب.
الشeبان1 وأ%نت شيخ م'س3ن�فوقوله د.و_ار,يe أ%ي ذو د.و.ران{ ي.د'ور'

بال3نسان مرة كذا ومرة كذا. والق%ع\س.ري�: القوي� الشديد. وكل قدي:
ق1ن_س\ر¬، وقد ت.ق%ن\س.ر. وق%ن\س.ر.ت\ه الس>نe. ويقال للشيخ إ,ذا و.ل�ى

وع.س.ا:
قد ق%ن\س.ر.ه الدهر'؛ ومنه قول الشاعر:

وق%ن\س.ر.ت\ه أ�مور¬ فاق}س.أ%ن� لا،
وقد ح.ن ظ%ه\ر.ه د.ه\ر¬ وقد ك%ب,را

ابن سيده: وق1ن_س\ر,ين' وق1ن>س\رين' وق1ن_س\رون� وق1ن>س\رون% ك�ورة
بالشام، وهي أ%حد' أ%جنادها، فمن قال ق1ن_س\ر,ين' فالنسب إ,ليه

ق1ن_س\ر,ين�، ومن قال ق1ن_س\رون فالنسب إ,ليه ق1ن_س\ري� ل4ن لفظه لفظ المع،
ووجه المع أ%نم جعلوا كل ناحية من ق1ن_س\ر,ين. كأ%نه ق1ن_س\ر¬، وإ,ن

ل ينطق به مفرداv، والناحية والهة مؤنثتان وكأ%نه قد كان ينبغي أ%ن
يكون ف الواحد هاء فصار ق1ن_س\ر¬ ال�ق%د_ر' كأ%نه ينبغي أ%ن يكون

ق1ن_س\رة، فلما ل تظهر الاء وكان ق1ن_س\ر ف القياس ف نية اللفوظ به
ع.و_ض'وا المع بالواو والنون، وأ�جري ف ذلك م'ج\ر.ى أ%رض ف قولم

أ%ر.ض'ون، والقول ف ف1ل%س\طي. والس_ي\ل%ح1ي\ن. وي.ب\ر,ين. ون.ص1يبي
وص.ر,يف1ي وعان,دي\ن 

(* قوله « وعاندين» ف ياقوت: بلفظ الثن.) كالقول ف
ق1ن_س\ر,ين. الوهري ف ترجة قسر: وق1ن_س\ر'ون� بلد بالشام، بكسر القاف
والنون مشددة تكسر وتفتح؛ وأ%نشد ثعلب بالفتح هذا البيت لع.ك}ر.ش.ة%

الض_ب>ي يرثي بنيه:



س.ق%ى ال� ف1ت\ياناv ورائ1ي ت.ر.ك}ت'هم
ب,حاض1ر, ق1ن_س\ر,ين.، من س.ب.ل, الق%ط}ر,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده:
سقى ال أ%جداثاv ورائي تركتها

وحاض1ر' ق1ن_س\ر,ين.: موضع ال3قامة على الاء من ق1ن_س\ر,ين؛ وبعد
البيت:

ل%ع.م\ر,ي لقد وارت\ وض.م_ت\ ق�بور'ه'م\
أ%ك�ف¾ا ش1داد. الق%ب\ض, بال4س.ل, السeم\ر,

ي'ذكYر'ن,يه,م\ كل© خ.ي\ر� رأ%يت'ه
وش.ر¼، فما أ%ن\ف%كe منهم على ذ�ك}ر,

يريد أ%نم كانوا يأ}تون الي ويتنبون الشر، فإ,ذا رأ%يت' من يأ}ت
خياv ذ%ك%ر\ت'هم، وإ,ذا رأ%يت من يأ}ت شر�اv ول ينهاه عنه أ%حد¬

ذكرتم.
@قنشر: الق�ن\ش'ور.ة�: الت ل تيض.

@قنصر: التهذيب ف الرباعي: ق�ناص1ر,ين' موضع بالشام.
@قنصعر: الق1ن\ص.ع\ر' من الرجال: القصي العنق والظهر ال�ك%ت_ل�؛

وأ%نشد:
ل ت.ع\د1ل، بالش_ي\ظ%م, الس>ب.ط}ر,

الباس1ط1 الباع, الش_د1يد1 ال4س\ر,،
كل� ل%ئ1يم� ح.م1ق� ق1ن\ص.ع\ر,

قال ال4زهري: وضربته حت اق}ع.ن\ص.ر. أ%ي ت.قاص.ر إ,ل ال4رض، وهو
م'ق}ع.ن\صر¬، قد�م العي على النون حت يسن إ,خفاؤه فإ,نا لو كانت بنب

القاف ظهرت، وهكذا يفعلون ف اف}ع.ن\ل%ل% يقلبون البناء حت ل تكون النون
قبل الروف اللقية، وإ,نا أ�دخلت هذه ف حد� الرباعي ف قول من يقول:

البناء رباعي والنون زائدة.
@قنطر: الق%ن\ط%رة، معروفة: ال1س\ر'؛ قال ال4زهري: هو أ%ز.ج¬ يبن

:�بالج'ر� أ%و بالجارة على الاء ي'ع\ب.ر' عليه؛ قال ط%ر.ف%ة
كق%ن\ط%ر.ة1 الرeوم1ي> أ%ق}س.م. ر.بeها
ل%ت'ك}ت.ن.ف%ن\، حت ت'شاد. ب,ق%ر\م.د1

وقيل: الق%ن\ط%رة ما ارتفع من البنيان. وق%ن\ط%ر. الرجل�: ترك الب.د\و.



وأ%قام بال4مصار والق�ر.ى، وقيل: أ%قام ف أ%ي� موضع قام.
والق1ن\طار': م1ع\يار¬، قيل: و.ز\ن� أ%ربعي أ�وقية من ذهب، ويقال: أ%لف

ومائة دينار، وقيل: مائة وعشرون رطلv، وعن أ%ب عبيد: أ%لف ومائتا
أ�وقية، وقيل: سبعون أ%لف دينار، وهو بلغة ب.ر\ب.ر أ%لف مثقال من ذهب أ%و

فضة، وقال ابن عباس: ثانون أ%لف درهم، وقيل: هي جلة كثية مهولة من
الال، وقال السeد>ي�: مائة رطل من ذهب أ%و فضة، وهو بالسeريانية م1لء�

م.س\ك ث%و\ر ذهباv أ%و فضة، ومنه قولم: ق%ناط1ي' م'ق%ن\ط%رةD. وف التنزيل
العزيز: والق%ناط1ي, ال�ق%ن\ط%رة1. وف الديث: من قام. بأ%لف آية

ك�ت1ب. من ال�ق%ن\ط1ر,ين.؛ أ%ي أ�ع\ط1ي. ق1ن\طاراv من ال4ج\ر. وروى أ%بو
هريرة عن النب،صلى ال عليه وسلم، قال: الق1ن\طار' اثنا عشر أ%لف

أ�وقية، ال�وقية خي ما بي السماء وال4رض. وروى ابن عباس عن النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%نه قال: من قرأ% أ%ربعمائة آية كتب له ق1ن\طار¬؛

الق1ن\طار' مائة مثقال، الثقال عشرون قياطاv، القياط مثل واحد. أ%بو عبيدة:
الق%ناط1ي واحدها ق1ن\طار، قال: ول ند العرب تعرف وزنه ول واحد له من

لفظه، يقولون: هو ق%د\ر' و.ز\ن1 م.س\ك1 ثور ذهباv. وال�ق%ن\ط%رة:
م'ف%ن\ع.لة من لفظه أ%ي م'ت.م_مة، كما قالوا أ%لف م'ؤ.ل�فة م'ت.م_مة، ويوز

القناطي ف الكلم، وال�ق%ن\ط%رة� تسعة، والقناطي ثلثة، ومعن
ال�ق%ن\ط%رة ال�ض.ع_فة. قال ثعلب: اختلف الناس ف القنطار ما هو، فقالت

طائفة: مائة أ�وقية من ذهب، وقيل: مائة أ�وقية من الفضة، وقيل: أ%لف أ�وقية من
،vوقية من الفضة، وقيل: م1ل}ء� م.س\ك ثور ذهبا�الذهب، وقيل: أ%لف أ

وقيل: ملء مسك ثور فضة، ويقال: أ%ربعة آلف دينار، ويقال: أ%ربعة آلف درهم،
قال: والعمول عليه عند العرب ال4كثر أ%نه أ%ربعة آلف دينار. قال:

وقوله ال�ق%ن\طرة، يقال: قد ق%ن\ط%ر. زيد¬ إ,ذا ملك أ%ربعة آلف دينار،
فإ,ذا قالوا ق%ناط1ي' م'ق%ن\ط%رة فمعناها ثلثة أ%د\وار� د.و\ر¬ ود.و\ر¬

ود.و\ر¬، فمحصولا اثنا عشر أ%لف دينار. وف الديث: أ%ن ص.ف}وان بن.
أ�م.ي_ة ق%ن\ط%ر ف الاهلية وق%ن\ط%ر أ%بوه؛ أ%ي صار له ق1ن\طار¬ من الال.
ابن سيده: ق%ن\ط%ر الرجل� ملك مالv كثياv كأ%نه يوزن بالق1ن\طار.
وق1ن\طار م'ق%ن\ط%ر: م.ك%م_ل. والق1ن\طار': الع'ق}دة ال�ح\ك%مة من الال.

والق1ن\طار': ط1لء# 
(* قوله« والقنطار طلء» عبارة القاموس وشرحه:



والقنطار، بالكسر، طراء لعود البخور). هكذا ف سائر النسخ، وف اللسان طلء لعود
البخور. لع'ود الب.خ'ور.

والق1ن\ط1ي' والق1ن\ط1ر، بالكسر: الداهية؛ قال الشاعر:
إ,ن� الغ.ر,يف. ي.ج'نe ذات. الق1ن\ط1ر,

الغريف: ال4ج.م.ة�. ويقال: جاء فلن بالق1ن\ط1ي، وهي الداهية؛ وأ%نشد
شر:

وكل© امرئ� لق� من ال4مر ق1ن\ط1را
وأ%نشد ممد بن إ,سحق الس_ع\دي:

vق1ن\ط1را eل%ع.م\ري لقد لق%ى الط©ل%ي\ل1ي
من الد_ه\ر,، إ,ن� الد_ه\ر. ج.مe ق%ناط1ر'ه

أ%ي دواهيه. والق1ن\ط1ر': الدeب\س3يe من الطي؛ يانية. وبنو
ق%ن\ط�وراء4: هم التeر\ك'، وذكرهم حذيفة فيما روي عنه ف حديثه فقال: ي'وش1ك'

بنو ق%ن\ط�وراء4 أ%ن ي'خ\ر,ج'وا أ%ه\ل العراق من ع1راقهم، وي'ر\و.ى: أ%هل%
الب.ص\رة منها، كأ%ن بم خ'ز\ر. الع'ي'ون خ'ن\س. ال�ن'وف ع1راض.

الوجوه، قال: ويقال إ,ن ق%ن\طوراء كانت جارية ل3براهيم، على نبينا وعليه
السلم، فولدت له أ%ولداv، والترك والصي من نسلها. وف حديث ابن عمرو بن

العاص: ي'وشك' بنو ق%ن\ط�وراء أ%ن ي'خ\ر,جوكم من أ%رض الب.ص\رة. وف حديث
أ%ب ب.ك}رة: إ,ذا كان آخ1ر' الزمان جاء بنو ق%ن\ط�وراء، وقيل: بنو

.�ق%ن\طوراء هم السeودان
vوع'ودا vش.و\كا �@قنغر: الق%ن\غ.ر: شجر مثل الك%ب.ر إ,ل أ%نا أ%غلظ

وثرتا كثمرته ول ينبت ف الصخر؛ حكاه أ%بو حنيفة.
@قنفر: الق1نف1ي' والق�ناف1ر': الصغي.

@قنور: الق%ن.و_ر'، بتشديد الواو: الشديد' الض_خ\م' الرأ}س من كل شيء.
وكل© ف%ظð غليظ{: ق%ن.و�ر¬؛ وأ%نشد:

ح.م_ال أ%ثقال� با ق%ن.و_ر'
وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ر\س.ل% فيها س.ب,طاv ل ي.ق}ف%ر,،
ق%ن.و_راv زاد. على الق%ن.و_ر,

والق%ن.و_ر: الشيء� ال�ل�ق، وقيل: الش_ر,س' الصعب من كل شيء.
والق1ن_و\ر': العبد؛ عن كراع. قال ابن سيده: والق1ن_و\ر' الد_ع1ي�، وليس



بث%ب.ت{؛ وبعي ق%ن.و_ر¬. ويقال: هو الش_ر,س' الصعب من كل شيء. قال أ%بو
عمرو: قال أ%حد بن يي ف باب ف1ع_و\ل: الق1ن_و\ر' الطويل والق1ن_و\ر'

العبد؛ قاله ابن ال4عراب؛ وأ%نشد أ%بو الكارم:
،vق1ن_و\ر� م'ج.د_ع.ة �أ%ض\ح.ت\ ح.لئ1ل

ل1م.ص\ر.ع, العبد1 ق1ن_و\ر بن ق1ن_ور,
والق1ن_ار' والق1ن_ار.ة�: الشبة ي'ع.لYق' عليها الق%ص_اب' اللحم،

ليس من كلم العرب.
وق%نeور¬: اسم ماء؛ قال ال4عشى:

ب.ع.ر. الك%ر,يe به ب'ع'ور. س.ي'وفة{
د.ن.فاv، وغاد.ره على ق%نeور,

قال ال4زهري: ورأ%يت ف البادية م.ل�حةv ت'د\عى ق%نeور.، بوزن
س.ف©ود{، قال: وم1ل}حها أ%جود م1ل}ح� رأ%يته.

وف نوادر ال4عراب: رجل م'ق%ن\و,ر¬ وم'ق%ن>ر¬ ورجل� م'ك%ن\و,ر¬
وم'ك%ن>ر¬ إ,ذا كان ض.خ\ماv س.مجاv أ%و م'ع\ت.م�اv ع1م_ةv جافية.

@قهر: الق%ه\ر': الغ.ل%بة وال4خذ من فوق. والق%ه_ار': من صفات ال عز
وجل. قال ال4زهري: وال القاهر' الق%ه�ار، ق%ه.ر. خ.ل}ق%ه بسلطانه

وقدرته وص.ر_فهم على ما أ%راد طوعاv وكرهاv، والق%ه_ار للمبالغة. وقال ابن
:vال4ثي: القاهر هو الغالب جيع اللق. وق%ه.ر.ه ي.ق}ه.ر'ه ق%ه\را

غلبه. وتقول: أ%خ.ذ}ت'ه'م ق%ه\راv أ%ي من غي رضاهم. وأ%ق}ه.ر. الرجل�: صار
أ%صحاب'ه م.ق}ه'ورين. وأ%ق}ه.ر. الرجل%: و.ج.د.ه مقهوراv؛ وقال ال�خ.ب_ل

الس_ع\د1ي يهجو الز>ب\ر,قان% وقومه وهم العروفون بال1ذاع:
ت.م.ن_ى ح'ص.ي\ن¬ أ%ن ي.س'ود. ج,ذاع.ه،
فأ%م\س.ى ح'ص.ي\ن¬ قد أ�ذل� وأ�ق}ه,را

على ما ل يسم فاعله أ%ي وجد كذلك، وال4صمعي يرويه: قد أ%ذ%ل�
وأ%ق}ه.ر أ%ي صار أ%مره إ,ل الذل والق%ه\ر. وف ال4زهري: أ%ي صار أ%صحاب'ه

أ%ذ1لء4 مقهورين، وهو من قياس قولم أ%ح\م.د. الرجل� صار أ%مره إ,ل المد.
وح'ص.ي: اسم الز>ب\ر,قان1، وج,ذاع'ه: ر.ه\ط�ه من تيم. وق�ه,ر.:

غ�ل1ب..
وفخذD ق%ه,ر.ةD: قليلة اللحم. والق%ه,ية: م.ح\ض¬ يلقى فيه الر_ض\ف'

فإ,ذا غ%لى ذ�ر_ عليه الدقيق' وس1يط% به ث أ�كل؛ قال ابن سيده: وجدناه ف



بعض نسخ ل3صلح ليعقوب.
والق%ه\ر: موضع ببلد بن ج.ع\دة؛ قال ال�س.ي_ب' بن ع.ل%س�:

س'فلى العراق وأ%نت. بالق%ه\ر,
ويقال: أ%خ.ذ}ت' فلناv ق�ه\ر.ةv، بالضم، أ%ي اضطراراv. وق�ه,ر. اللحم'

،éإ,ذا أ%خذته النار وسال ماؤه؛ وقال: فلما أ%ن ت.ل%ه\و.ج\نا ش1واء
به الل�ه\بان� مقهوراv ض.ب,يحا

يقال: ضب.ح.ت\ه النار' وض.ب.ت\ه وق%ه.ر.ت\ه إ,ذا غيته.
@قهقر: الق%ه\ق%ر' والق%ه\ق%رe، بتشديد الراء: الجر ال4م\ل%س' ال4سود

الصeل}ب'، وكان أ%حد بن يي يقول وحده الق%ه\قار'؛ وقال ال%ع\د1ي�:
بأ%خ\ض.ر. كالق%ه\ق%ر> ي.ن\ف�ض' رأ}س.ه،
أ%مام. ر,عال, ال%ي\ل,، وهي ت'ق%ر_ب'

قال الليث: وهو الق�ه\ق�ور. ابن السكيت: الق�ه\ق�رe ق1ش\ر.ة حراء تكون
على ل�ب� النخلة؛ وأ%نشد:

أ%ح\م.ر' كالق�ه\ق�ر> وض_اح' الب.ل%ق\
وقال أ%بو خ.ي\ر.ة: الق%ه\ق%ر' والق�هاق1ر' وهو ما س.ه.ك}ت. به الشيء4؛

وف عبارة أ�خرى: هو الجر الذي ي'س\ه.ك' به الشيء، قال: والق1ه\ر' أ%عظم
منه؛ قال الكميت:

وكأ%ن، خ.ل}ف. ح1جاج,ها من رأ}س1ها
وأ%مام. م.ج\م.ع, أ%خ\د.ع.ي\ها،الق%ه\ق%را

وغراب ق%ه\ق%ر¬: شديد السواد. وح1ن\ط%ةD ق%ه\ق%رة: قد اس\و.د_ت\ بعد
ال�ض\ر.ة، وجعها أ%يضاv ق%ه\ق%ر¬. والق%ه\ق%رة: الص_خ\رة الضخمة، وجعها

أ%يضاv ق%ه\ق%ر¬. والق%ه\ق%ر.ى: الرجوع إ,ل خلف، فإ,ذا قلت: ر.ج.ع\ت'
الق%ه\ق%ر.ى، فكأ%نك قلت: رجعت الرجوع. الذي يعرف بذا السم ل4ن

الق%ه\ق%ر.ى ضرب من الرجوع؛ وق%ه\ق%ر الرجل� ف م1ش\ي.ته: فعل ذلك. وت.ق%ه\ق%ر:
ت.راج.ع. على قفاه. ويقال: رجع فلنD الق%ه\ق%ر.ى. والرجل ي'ق%ه\ق1ر' ف

م1ش\ي.ته إ,ذا ت.راج.ع. على قفاه ق%ه\ق%رة. والق%ه\ق%ر.ى: مصدر ق%ه\ق%ر.
إ,ذا رجع على عقبيه. ال4زهري: ابن ال4نباري: إ,ذا ث%ن_ي\ت.

الق%ه\ق%ر.ى وال%و\ز.ل ث%ن_ي\ت.ه بإ,سقاط الياء فقلت الق%ه\ق%ران1
وال%و\ز.لن1، استثقالv للياء مع أ%لف التثنية وياء التثنية، وقد جاء ف حديث رواه

عكرمة عن ابن عباس عن عمر: أ%ن النب،صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ن



أ�م\س3ك' ب'ج.زك�م\ ه.ل�م_ عن النار وت.قاح.م'ون% فيها ت.قاح'م. الف%راش,
وت.ر,د'ون% ع.لي_ ال%و\ض. وي'ذ}ه.ب' بكم ذات. الشمال فأ%قول: يا رب،

أ�م_ت فيقال: إ,نم كانوا يشون% ب.ع\د.ك الق%ه\ق%ر.ى؛ قال ال4زهري:
معناه الرتداد عما كانوا عليه. وتكرر ف لديث ذكر الق%ه\ق%ر.ى وهو ال%ش\ي'

إ,ل خ.ل}ف من غي أ%ن ي'عيد. و.ج\هه إ,ل جهة مشيه، قيل: إ,نه من باب
الق%ه\ر,.

شر: الق%ه\ق%ر'، بالتخفيف، الطعام الكثي الذي ف ال4وعية م.ن\ض'وداv؛
وأ%نشد:

بات. ابن' أ%د\ماء4 ي'سامي الق%ه\ق%را
:�قال شر: الطعام الكثي الذي ف الع.ي\ب.ة1. والق�ه.ي\ق1ران

د'و.ي\ب_ةD. النضر: الق%ه\ق%ر' الع.ل}ه.ب'، وهو التيس ال�س3نe، قال: وأ%ح\سب'ه
الق%ر\ه.ب..

@قور: قار. الرجل� ي.ق�ور': م.ش.ى على أ%طراف قدميه لي'خ\ف1ي. م.ش\ي.ه؛
قال:

vز.ح.ف}ت' إ,ليها، ب.ع\د.ما كنت' م'ز\م1عا
على ص.ر\م1ها، وان\س.ب\ت' بالليل, قائ1را

وقار. القانص' الصيد. ي.ق�ور'ه ق%و\راv: خ.ت.له.
والقار.ة�: ال�ب.ي\ل� الصغي، وقال اللحيان: هو ال�ب.ي\ل� الصغي

ال�ن\ق%طع عن البال. والقار.ة�: الصخرة السوداء، وقيل: هي الصخرة العظيمة،
وهي أ%صغر من البل، وقيل: هي البيل الصغي ال4سود النفرد' ش1ب\ه'

ال4ك%م.ة. وف الديث: ص.ع1د. قار.ة% البل، كأ%نه أ%راد جبلv صغياv فوق
�البل، كما يقال ص.ع1د. ق�ن_ة% البل أ%ي أ%عله. ابن شيل: القار.ة

ج'ب.ي\لD م'س\ت.د1قÒ م.ل}م'وم¬ طويل ف السماء ل ي.ق�ود' ف ال4رض
كأ%نه ج'ث}و.ةD، وهو ع.ظ1يم¬ م'س\ت.د1ير. والقار.ة�: ال4ك%م.ة�؛ قال منظور

بن م.ر\ث%د{ ال4س.د1ي�:
هل ت.ع\ر,ف' الدار. بأ%على ذي الق�ور\؟

قد د.ر.س.ت\، غ%ي\ر. ر.ماد{ م.ك}ف�ور\
م'ك}ت.ئ1ب, الل�و\ن1، م.ر'وح� م.م\ط�ور\،

أ%ز\مان% ع.ي\ناء� س'ر'ور' ال%س\ر'ور\
قوله: بأ%على ذي القور أ%ي بأ%على الكان الذي بالقور، وقوله: قد درست



غي رماد مكفور أ%ي د.ر.س.ت\ م.عال1م' الدار إ,ل رماداv مكفوراv، وهو
الذي س.ف%ت\ عليه الريح' التراب. فغطاه وك%ف%ره، وقوله: مكتئب اللون يريد

أ%نه ي.ض\ر,ب' إ,ل السواد كما يكون� و.ج\ه' الكئيب، وم.روح¬: أ%صابته
الريح، ومطور: أ%صابه الطر، وعيناء مبتدأD وس'رور ال%س\رور, خبه، والملة
ف موضع خفض بإ,ضافة أ%زمان إ,ليها، والعن: هل تعرف الدار ف الزمان

الذي كانت فيه عيناء س'رور من رآها وأ%حبهاف والقار.ة�: ال%ر_ة�، وهي
أ%رض ذات حجارة سود، والمع قارات¬ وقار¬ وق�ور¬ وق1يانD. وف الديث: فله

م1ث}ل� ق�ور, ح1س\م.ى؛ وف ق%ص1يد كعب:
�وقد ت.ل%ف�ع. بالق�ور, الع.ساق1يل

وف حديث أ�م زرع: على رأ}س, ق�ور� و.ع\ث{. قال الليث: الق�ور' جع
القارة والق1يان� جع' القار.ة، وهي ال4صاغر من البال وال4عاظم من

الكام، وهي متفرقة خشنة كثية الجارة.
ودار ق%و\راء�: واسعة الوف.

والقار: القطيع الضخم من ال3بل. والقار' أ%يضاv: اسم لل3بل، قال
ال4غ}ل%ب' الع1ج\لي:

ما إ,ن رأ%ينا م.ل1كاv أ%غارا
أ%كث%ر. منه ق1ر.ةv وقارا،

وفار,ساv ي.س\ت.ل1ب' ال1جارا
الق1ر.ة والقار': الغنم. وال1جار: ط%و\ق' ال%ل1ك1، بلغة ح1م\ي.ر؛ قال

ابن سيده: وهذا كله بالواو ل4ن انقلب ال4لف عن الواو عيناv أ%كثر من
انقلبا عن الياء.

.vمستديرا vوق%و_ر.ه: قطع من و.س.طه خرفا vوقار. الشيء4 ق%و\را
وق%و_ر. ال%ي\ب.: فعل به مثل ذلك. الوهري: ق%و_ر.ه واق}ت.و.ره واق}تاره كله

بعن قطعه. وف حديث الستسقاء: فت.ق%و_ر. السحاب' أ%ي ت.ق%ط�ع
وت.ف%ر_ق. ف1ر.قاv مستديرة؛ ومنه ق�وار.ة� القميص وال%ي\ب, والب,طYيخ. وف

حديث معاوية: ف ف1نائ1ه أ%ع\ن'ز¬ د.رeه'ن غ�ب\ر¬ ي'ح\ل%ب\ن. ف مثل
ق�وار.ة1 حاف1ر البعي أ%ي ما استدار من باطن حافره يعن ص1غ.ر. ال1ح\ل%ب
وض1يق%ه، وصفه بالل©ؤم والفقر واستعار للبعي حافراv مازاv،وإ,نا يقال

له خف.
والق�وار.ة: ما ق�و>ر. من الثوب وغيه، وخص اللحيان به ق�وارة%



ال4دي. وف أ%مثال العرب: ق%و>ر,ي وال}ط�في؛ إ,نا يقوله الذي ي'ر\ك%ب'
بالظ©ل}م فيسأ%ل صاحبه فيقول: ار\ف�ق\ أ%ب\ق, أ%ح\س3ن\؛ التهذيب: قال هذا
الثل رجل كان لمرأ%ته خ1د\نD فطلب إ,ليها أ%ن تتخذ له ش1راك%ي\ن من

ش.ر.ج, اس\ت1 زوجها، قال: فف%ظ1ع.ت\ بذلك فأ%ب أ%ن ي.ر\ض.ى دون فعل ما سأ%لا،
فنظرت فلم تد لا وجهاv ترجو به السبيل إ,ليه إ,ل بفساد ابن لا،

�ف%ع.م.د.ت\ فع.ص.ب.ت\ على مب.ال1ه ع.ق%ب.ةv فأ%خ\ف%ت\ها فع.س'ر. عليه البول
فاستغاث بالبكاء، فسأ%لا أ%بوه ع.م_ أ%بكاه، فقالت: أ%خذه ال�س\ر' وقد

ن'ع1ت. له دواؤه، فقال: وما هو؟ فقالت: ط%ر,يد.ةD ت'ق%دe له من ش.ر.ج,
اس\ت1ك، فاستعظم ذلك والصب ي.ت.ض.و_ر'، فلما رأ%ى ذلك ن.ج,ع. لا به
وقال لا: ق%و>ر,ي وال}ط�في، فقطعت\ منه ط%ر,يدةv ت.ر\ض1ي.ةv لليلها، ول

ت.ن\ظ�ر\ س.داد. ب.ع\ل1ها وأ%طلقت عن الصب وس.ل�م.ت1 الط�ريدة% إ,ل
خليلها؛ يقال ذلك عند ال4مر بالس\ت1ب\قاء3 من الغ.ر,ير أ%و عند

ال%ر\ز,ئة ف س'وء التدبي وط%ل%ب, ما ل ي'وص.ل� إ,ليه. وقار. الرأ%ة:
خ.ت.نها، وهو من ذلك؛ قال جرير:

ت.ف%ل�ق. عن أ%ن\ف1 الف%ر.ز\د.ق, عار,د¬،
له ف%ض.لت¬ ل ي.ج,د\ من ي.ق�ور'ها

والقار.ة: الدeب_ة�. والقار.ة�: قوم¬ ر'ماة من العرب. وف الثل: قد
أ%ن\ص.ف. القار.ة% م.ن\ راماها. وقار.ة�: قبيلة وهم ع.ض.لD والد>يش' ابنا

ال�ون1 بن خ'ز.ي\م.ة% من ك1نان.ة%، س'مeوا قار.ةv لجتماعهم
وال}ت1فاف1هم لا أ%راد ابن الش_د_اخ أ%ن ي'ف%ر>ق%هم ف بن كنانة؛ قال

شاعرهم:د.ع.و\نا قار.ةv ل ت'ن\ف1ر'ونا،
ف%ن'ج\ف1ل% مثل% إ,ج\فال, الظ�ل1يم,

وهم ر'ماةD. وف حديث الجرة: حت إذا ب.ل%غ% ب.ر\ك. الغ41م.اد1 لقيه
ابن الد_غ1ن.ة1 وهو س.ي>د' القارة؛ وف التهذيب وغيه: وكانوا ر'ماة%

ال%د.ق, ف الاهلية وهم اليوم ف اليمن ينسبون إل أ%س\د{، والنسبة إ,ليهم
قار,يÒ، وزعموا أ%ن رجلي التقيا: أ%حدها قار,يÒ والخر أ%س\د1ي�،

فقال القار,ي�: إن شئت. صارعت'ك وإ,ن شئت. سابقت'ك وإ,ن شئت. راميت'ك:
فقال: اخ\ت.ر\ت' ال�راماة%، فقال القار,يe: أ%ن\ص.ف}ت.ن؛ وأ%نشد:

قد أ%ن\ص.ف. القار.ة% من راماها،
إ,ن_ا، إ,ذا ما ف1ئ%ةD ن.ل}قاها،



ن.ر'دe أ�ولها على أ�خ\راها
ث انتزع له سهماv ف%ش.ك_ ف�ؤاد.ه؛ وقيل: القار.ة� ف هذا الثل

الدeب_ة�، وذكر ابن بري قال: بعض أ%هل اللغة إ,نا قيل: «أ%ن\ص.ف. القار.ة%
من راماها» لرب كانت بي قريش وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة، قال: وكانت

القار.ة� مع قريش فلما التقى الفريقان راماهم الخرون حي ر.م.ت\ه'م
القار.ة�، فقيل: قد أ%نصفكم هؤلء الذين ساو.و\كم ف العمل الذي هو

صناع.ت'كم، وأ%راد الش_د_اخ' أ%ن ي'ف%ر>ق القار.ة% ف قبائل كنانة فأ%ب.و\ا،
وقيل ف مثل�: ل ي.ف}ط�ن' الدeبe الجار.ة.

ابن ال4عراب: الق%ي>ر' ال�س\وار' من الرeماة1 الاذق'، من قار.
ي.ق�ور.

ويقال: ق�ر\ت' خ'ف_ البعي ق%و\راv واق}ت.ر\ت'ه إ,ذا ق%و_ر\ت.ه،
وق�ر\ت' البطيخة ق%و_رتا. والق�وار.ة: مشتقة من ق�وار.ة ال4د1ي

والق1ر\طاس، وهو ما ق%و_ر\ت. من وسطه ور.م.ي\ت. ما ح.وال%ي\ه كق�وارة ال%ي\ب إ,ذا
ق%و_ر\ته وق�ر\ت.ه. والق�وارة أ%يضاv: اسم لا قطعت من جوانب الشيء

ال�ق%و_ر. وكل شيء قطعت من وسطه خرقاv مستديراv، فقد ق%و_ر\ت.ه.
.vوك1ب.را vج' اللد وانناء� الصلب ه'زالeوالق}ورار': ت.ش.ن

واق}و.ر_ اللد' اقوراراv: ت.ش.ن_ج.؛ كما قال ر'ؤبة� بن الع.ج_اج:
وان\عاج. ع'ود1ي كالش_ظ1يف1 ال4خ\ش.ن,،

بعد اق}ورار, ال1ل}د1 والت_ش.نeن,
يقال: ع'ج\ت'ه فانعاج أ%ي عطفته فانعطف. والشظيف من الشجر: الذي ل

ي.ج,د\ ر,ي_ه فص.ل�ب. وفيه ن'د'و_ةD. والت_ش.نeن': هو ال3خلق'، ومنه
الش_ن_ة� الق1ر\بة� البالية؛ وناقة م'قو.ر_ةD وقد اق}و.ر_ جلد'ها

وانن.ت وه'ز,ل%ت\. وف حديث الصدقة: ول م'ق}و.ر_ة� ال4ل}ياط1؛
الق}و,رار': السترخاء ف ال�ل�ود، وال4ل}ياط�: جع' ل1يط{، وهو قشر الع'ود1،

شبهه باللد للتزاقه باللحم؛ أ%راد غي مسترخية اللود ل�زالا. وف حديث
أ%ب سعيد: كجلد البعي ال�ق}و.ر>. واق}ت.ر\ت' حديث% القوم إذا

ب.ح.ث}ت. عنه. وت.ق%و_ر. الليل� إ,ذا ت.ه.و_ر.؛ قال ذو الرمة:
حت ت.ر.ى أ%ع\جاز.ه ت.ق%و_ر'

أ%ي ت.ذ}ه.ب' وت'د\ب,ر'. وانقارت1 الر_ك1ي_ة ان\ق1ياراv إ,ذا
ت.ه.د_مت1؛ قال ال4زهري: وهو مأ%خوذ من قولك ق�ر\ت'ه فان\قار.؛ قال



ال�ذ%ل:جاد. وع.ق�ت\ م'ز\ن.ه' الريح' ، وان\ـ
ـقار. به الع.ر\ض' ول ي.ش\م.ل,

أ%راد: كأ%ن� ع.ر\ض. السحاب ان\قار. أ%ي وقعت منه قطعة لكثرة انصباب
الاء، وأ%صله من ق�ر\ت' ع.ي\ن.ه إ,ذا قلعتها.

والق%و.ر': الع.و.ر'، وقد ق�ر\ت' فلناv فقأ}ت عينه، وت.ق%و_ر.ت1
الية� إذا ت.ث%ن_ت؛ قال الشاعر يصف حية:

،Dت.س\ر,ي إل الص_و\ت1، والظلماء� داج,ن.ة
ت.ق%وeر. الس>ي\ل, لقى ال%ي\د. فاط�ل%عا

وان\قار.ت1 البئر': اندمت.
vويوم' ذي قار�: يوم¬ لبن ش.ي\بان% وكان أ%ب\ر.و,يز' أ%غ}زاه'م\ جيشا

فظ%ف1ر.ت\ بنو شيبان، وهو أ%ول يوم انتصرت فيه العرب من العجم.
وفلنD ابن' عبد{ القاريe: منسوب إل القار.ة، وعبد م'ن.و_نD ول
يضاف.والق}ور,ار': الضeم\ر' والت_غيeر، وهو أ%يضاv الس>م.ن' ض1دÒ؛

قال:ق%ر_ب\ن. م'ق}و.ر�اv كأ%ن� و.ض1ين.ه'
ب,ن,يق� ، إذا ما رام.ه الع'ق}ر. أ%ح\ج.ما

والق%و\ر': ال%ب\ل� ال%ي>د' الديث� من القطن؛ حكاه أ%بو حنيفة وقال
مرة: هو من القطن ما زرع من عامه. ولقيت منه ال4ق}و.ر,ين. وال4م.ر>ين.

والب'ر.ح1ي. وال4ق}و.ر,ي_ات1: وهي الدواهي العظام؛ قال ن.هار' ابن
ت.و\س1ع.ة%:

وكنا ، ق%ب\ل% م'ل}ك1 بن س'ل%ي\م�،
ن.س'وم'ه'م' الد_واه1ي ال4ق}و.ر,ينا

والق�ور': التراب' التمع. وق%و\ران�: موضع.
الليث القار,ي.ة� طائر من السeودان,ي_ات1 أ%ك}ث%ر' ما تأ}كل الع1ن.ب'

والزيتون�، وجعها ق%وار,ي، سيت قار,ي.ةv لس.وادها؛ قال أ%بو منصور: هذا
غ%لط، لو كان كما قال سيت قار,يةv لسوادها تشبيهاv بالقار, لقيل

قار,ي_ة، بتشديد الياء، كما قالوا عار,ي_ةD من أ%عار ي'عي، وهي عند العرب
قاري.ةD، بتخفيف الياء. وروي عن الكسائي: القار,ي.ة� طي خ'ض\ر، وهي الت

ت'د\ع.ى الق%وار,ير.. قال: والق%ر,ي> أ%ول� طي ق�ط�وعاv، خ'ض\ر¬ سود'
الناقي ط1وال�ها أ%ض\خ.م' من ال�ط�اف1، وروى أ%بو حات عن ال4صمعي:

القار,ي.ة� طي أ%خضر وليس بالطائر الذي نعرف نن، وقال ابن ال4عراب:



القار,ي.ة� طائر مشؤوم عند العرب، وهو الش>ق1ر_اق.
واق}و.ر_ت ال4رض' اق}و,راراv إذا ذهب نباتا. وجاءت ال3بل م'ق}و.ر_ة

أ%ي شاس1ف%ةv؛ وأ%نشد:
ث ق%ف%ل}ن. ق%ف%لv م'ق}و.ر�ا

ق%ف%ل}ن. أ%ي ض.م.ر\ن% وي.ب,س\ن.؛ قال أ%بو و.ج\زة% يصف ناقة قد
ض.م'ر.ت\:

كأ%نا اق}و.ر_ ف أ%ن\ساع1ها ل%ه.ق¬
�م'ر.م_ع¬، بسواد1 الليل,، م.ك}ح'ول

وال�ق}و.رe أ%يضاv من اليل: الضامر؛ قال بشر:
ي'ض.م_ر' بال4صائ1ل فهو ن.ه\د¬
أ%ق%بe م'ق%ل�ص¬، فيه اق}و,رار'

@قي: القي' والقار': لغتان، وهو ص'ع'د¬ يذاب' في'س\ت.خ\ر.ج' منه القار'
وهو شيء أ%سود تطلى به ال3بل والسفن ينع الاء أ%ن يدخل، ومنه ضرب

ت'ح\ش.ى به ال%لخيل وال4س\و,ر.ة�. وق%ي_ر\ت' السفينة%: طليتها بالقار,،
وقيل: هو الز>فت؛ وقد ق%ي_ر. ال�ب_ والز>ق_، وصاحبه ق%ي_ار¬،

وذكره الوهري ف قور. والقار': شجر م'رÒ؛ قال ب,ش\ر' بن' أ%ب خازم:
ي.س'ومون% الص_لح. بذات ك%ه\ف1،

وما فيها لم س.ل%ع¬ وقار'
.eوحكى أ%بو حنيفة عن ابن ال4عراب: هذا أ%ق}ي.ر' من ذلك أ%ي أ%م.ر

ورجل ق%يeور¬: خامل الن_س.ب. وق%ي_ار¬: اسم رجل وهو أ%يضاv اسم فرس؛
:eالب'ر\ج'م1ي Dقال ضاب,ئ

فمن ي.ك' أ%م\س.ى بالدينة ر.ح\ل�ه،
فإ,ن ، وق%ي_اراv با ، لغ.ر,يب'

وما عاجلت' الطي ت'د\ن من الف%ت
ن.جاحاv ، ول عن ر.ي\ث1ه,ن_ ن.ح1يب'

،vمور, ل ت.ض1ي'ك ض.ي\ر.ة�ور'ب_ أ
ولل}قلب من م.خ\شاتن_ و.ج,يب'
ول خ.ي\ر. فيمن ل ي'و.طYن' ن.ف}س.ه'

على نائبات1 الد_ه\ر, ، حي. ت.ن'وب'
 Dو_ة�وف الش_ك> ت.ف}ريطD وف الز\م, ق



وي'خ\ط1ئ� ف ال%د\س, الف%ت وي'ص1يب'
قوله: وما عاجلت الطي يريد الت ت'ق%د_م' للطيان ف%ي.ز\ج'ر' با

ال3نسان� إذا خ.ر.ج. وإن أ%بطأ%ت عليه وانتظرها فقد راث%ت\، وال4ول عندهم
ممود والثان مذموم؛ يقول: ليس النeج\ح' بأ%ن ت'ع.ج>ل% الطي' وليس
ال%ي\ب.ة� ف إبطائها. التهذيب: سي الفرس قي_اراv لسواده. الوهري:

وق%ي_ار قيل اسم جل ضابئ بن الرث الب'ر\ج'م1ي>؛ وأ%نشد:
فإن وق%ي_ار¬ با ل%غ.ريب'

قال: فيفع ق%ي_ار¬ على الوضع، قال ابن بري: ق%ي�ار قيل هو اسم لمله،
وقيل: هو اسم لفرسه؛ يقول: من كان بالدينة بيته ومنزله فلست منها ول

ل با منزل، وكان عثمان، رضي ال عنه، ح.ب.سه' لف1ر\ي.ة افتر.اها وذلك
أ%نه استعار كلباv من بعض بن ن.ه\ش.ل يقال له قر\حان�، فطال مكثه عنده

وطلبوه، فامتنع عليهم فع.ر.ض'وا له وأ%خذوه منه، فغضب فر.م.ى أ�م_هم
بالكلب، وله ف ذلك شعر معروف، فاع\ت.ق%له عثمان� ف حبسه إل أ%ن مات عثمان،

رضي ال عنه، وكان ه.م_ بقتل عثمان لا أ%مر ببسه؛ ولذا يقول:
ه.م.م\ت' ، ول أ%ف}ع.ل} ، وك1د\ت' ول%ي\ت.ن

ت.ر.ك}ت' على عثمان% ت.ب\ك1ي ح.لئ1ل�ه\
وف حديث ماهد: ي.غ\د'و الشيطان� بق%ي\ر.وان,ه إل السeوق فل يزال

يهتز العرش ما ي.ع\ل%م ال� ما ل ي.ع\ل%م؛ قال ابن ال4ثي: الق%ي\ر.وان
معظم' العسكر, والقاف1لة من الماعة، وقيل: إ,نه م'ع.ر_ب «كار.وان» وهو

بالفارسية القافلة، وأ%راد بالق%ي\ر.وان1 أ%صحاب. الشيطان وأ%عوانه،
وقوله: يعلم ال ما ل يعلم يعن أ%نه يمل الناس على أ%ن يقولوا يعلم ال

كذا ل4شياء3 يعلم ال خلفها، فينسبون إل ال علم ما يعلم خلف%ه،
ويعلم ال� من أ%لفاظ الق%س.م.

@قبز: التهذيب: أ%هله الليث. وقال أ%بو عمرو: الق1ب\ز' القصي البخيل.
@قحز: الق%ح\ز': الو.ث}ب' والق%ل%ق'. ق%ح.ز. ي.ق}ح.ز' ق%ح\زاv: ق%ل1ق.

وو.ث%ب واضطرب؛ قال رؤبة:
إ,ذا ت.ن.ز_ى قاح1زات1 الق%ح\ز,

يعن شدائد ال�مور. وف حديث أ%ب وائل: أ%ن الجاج دعاه فقال له:
أ%ح\س3ب'نا قد ر.و_ع\ناك، فقال أ%بو وائل: أ%ما إ,ن ب,تe أ�ق%ح_ز'

البار,ح.ة% أ%ي أ�ن.ز_ى وأ%ق}ل%ق' من الوف. وف حديث السن وقد بلغه عن



الجاج شيء فقال: ما زلت الليلة أ%ق}ح.ز' كأ%ن على المر،وهو رجل قاح1ز¬.
وق%ح.ز. الرجل�، فهو قاح1ز¬ إ,ذا س.ق%ط ش1ب\ه. اليت1. وق%ح.ز. الرجل� عن
ظهر البعي ي.ق}ح.ز' ق�حوزاv: س.ق%ط. وق%ح.ز. السهم' ي.ق}ح.ز' ق%ح\زاv: وقع

بي يدي الرامي. والقاح1ز': السهم الط�ام1ح' عن كبد القوس ذاهباv ف
السماء. يقال: ل%ش.د_ ما ق%ح.ز. سهم'ك أ%ي ش.خ.ص.. وق%ح.ز. الكلب' ببوله

vحوزا�ي.ق}ح.ز' ق%ح\زاv: كق%ز.ح.. وق%ح.ز. الرجل% ي.ق}ح.ز'ه ق%ح\زاv وق
وق%ح.زاناv: أ%هلكه. والت_ق}ح1يز': الوعيد' والش_رe، وهو من ذلك.

والق�حاز': داء يصيب الغنم. وتقول: ضربته ف%ق%ح.ز.؛ قال أ%بو كبي يصف
الط�ع\ن.ة%:

م'س\ت.ن_ة س.ن.ن. الغ'ل�و� م'ر,ش_ة،
ت.ن\في التeراب. بقاح1ز� م'ع\ر.و\ر,ف1

يعن خروج الدم باس\ت1نان{. وال�ع\ر.و\ر,ف': الذي له ع'ر\ف¬ من
ارتفاعه. وق%ح_ز.ه غي'ه ت.ق}ح1يزاv أ%ي ن.ز_اه.

@قرز: الق%ر\ز': ق%ب\ض'ك التراب. وغيه بأ%طراف أ%صابعك نو الق%ب\ض,.
قال أ%بو منصور: كأ%ن� الق%ر\ز. مبدلD من الق%ر\ص,.

@قربز: الق�ر\ب'ز' والق�ر\ب'ز,يe: الذكر الصeلب الشديد. الوهري: رجل
ج'ر\ب'ز¬، بالضم، ب.ي>ن' ال%ر\ب.ز.ة1، بالفتح، أ%ي خ.بÒ، وهو

الق�ر\ب'ز' أ%يضاv، وها معر�بان.
@قرمز: الق1ر\م1ز': ص1ب\غD أ%ر\م.ن,يÒ أ%حر يقال إ,نه من ع'صارة دود

يكون ف آجامهم، فارسي معرب؛ وأ%نشد شر لبعض ال4عراب:
جاء من الد_ه\نا ومن آرابه،
ل يأ}كل� الق1ر\ماز. ف ص1ناب,ه،

ول ش1واء4 الرeغ}ف1 مع ج'وذاب,ه،
إ,ل بقايا ف%ض\ل, ما ي'ؤ\تى به،

من الي.راب,يع, ومن ض1باب,ه
أ%راد بالقرماز البز الو�ر، وهو معر�ب، وورد ف تفسي قوله تعال:
فخرج على قومه ف زينته؛ قال: كالق1ر\م1ز, هو ص1ب\ع¬ أ%حر، ويقال إ,نه

حيوان تصبغ به الثياب فل يكاد ي.ن\ص'ل� لون'ه، وهو معر�ب.
@قزز: الق%زاز.ة�: ال%ياء�، ق%ز_ ي.ق�زe. ورجل ق%زÒ: ح.ييÒ، والمع

أ%ق1ز_اء� نادر.



وق%ز_ت\ نفسي عن الشيء ق%زìا وق%ز_ت\ه'، برف وغي حرف: أ%ب.ت\ه
وعاف%ت\ه، وأ%كثر ما يستعمل بعن عاف%ت\ه.

وت.ق%ز_ز الرجل� من الشيء: ل ي.ط}ع.م\ه ول ي.ش\ر.ب\ه' بإ,رادة، وقد
ت.ق%ز_ز. من أ%ك}ل, الض_ب> وغيه، فهو رجل ق%زÒ وق1زÒ وق�زÒ، ثلث

لغات: م'ت.ق%ز>ز¬ وق1ن\ز.ه\و¬؛ قال اللحيان: ويثن ويمع ويؤنث ث ل
يذكر المع، وال�نثى ق%ز_ةD وق�ز_ة وق1ز_ة. وما ف طعامه ق%زÒ ول

ق�زÒ ول ق%زاز.ةD أ%ي ما ي'ت.ق%ز_ز' له. والت_ق%زeز: الت_ن.ط©س
والتباعد من الد_ن.س.

والق%ز.ز': الرجل الظريف ال�ت.و.قYي للعيوب. ابن ال4عراب: رجل
ق�ز_از¬ م'ت.ق%ز>ز¬ من العاصي والعايب ليس من الك1ب\ر والت>يه. ويقال:

رجل ق%زÒ وق�زÒ وق1زÒ وق%ز.ز¬، وهو ال�ت.ق%ز>ز' من العاصي والعايب.
الليث: ق%ز_ ال3نسان� ي.ق�زe ق%زìا إ,ذا ق%ع.د. كال�س\ت.و\ف1ز ث

انقبض وو.ث%ب.، والق%ز_ة: الو.ث}ب.ة�. وف الديث: إ,ن إ,بليس، لعنه ال،
لي.ق�زe الق%ز_ة% من الشرق فيبلغ الغرب. أ%ي ي.ث1ب' الو.ث}ب.ة%.

والق%زe: من الثياب وال3ب\ر.ي\س.م,، أ%عجمي معر�ب، وجعه ق�ز'وز¬؛ قال
ال4زهري: هو الذي ي'س.و_ى منه ال3بريسم.

والقاز'وز.ة�: م.ش\ر.ب.ةD وهي ق%د.ح دون الق%ر\قار.ة، أ%عجمية معر�بة؛
الفراء: القواز,يز' الماجم الصغار الت هي من قوارير؛ وقال أ%بو حنيفة:

�هذا الرف فارسي والرف العجمي يعر�ب على وجوه؛ وقال الليث: القاق�ز_ة
م.ش\ر.ب.ة دون الق%ر\قار.ة1 معر�بة، قال: وليس ف كلم العرب، ما يفصل،

أ%لف بي حرفي مثلي ما يرجع إ,ل بناء3 ق%ف%ز. ونوه، وأ%ما باب,ل� فهو
اسم بلدة، وهو اسم خاص ل يري مرى اسم العوام، قال: وقد قال بعض العرب

قاز'وز.ة للقاق�ز_ة، قال الوهري: ول تقل قاق�ز_ة، وقال أ%بو عبيد ف
كتاب ما خالفت العامة� فيه لغات1 العرب: هي قاق�وز.ة وقاز'وز.ة للت

تسمى قاق�ز_ة. وف حديث ابن سلم قال: قال موسى لبيل، عليهما وعلى نبينا
الصلة والسلم: هل ينام ربك؟ فقال ال تعال: قل له فليأ}خذ

قازوز.ت.ي\ن, أ%و قار'ور.ت.ي\ن, ولي.ق�م\ على البل من أ%و�ل الليل حت يصبح؛ قال
الطاب: هكذا روي مشكوكاv فيه، والقاز'وز.ة: م.ش\ر.بة كالقار'ور.ة.

@قشنز: الق%ش\ن,يز.ة�: ع'ش\ب.ةD ذات' ج,ع\ث1ن.ة{ واسعة ت'ور,ق ورقاv كورق
ال1ن\د1باء الصغار وهي خضراء كثية اللب ح'ل}و.ة يأ}كلها الناس'



ويبها الغنم جدìا؛ حكاها أ%بو حنيفة.
@قعز: ق%ع.ز. ما ف ال3ناء ي.ق}ع.ز'ه ق%ع\زاv: ش.ر,ب.ه' ع.بìا. وق%ع.ز.

ال3ناء4 ق%ع\زاv: مله.
@قعفز: جلس الق%ع\ف%زى: وهي ج,ل}س.ة� ال�س\توف1ز، وقد اق}ع.ن\ف%ز..

@عقفز: الع.ق}ف%ز.ة�: أ%ن يلس الرجل� ج,ل}سة ال�ح\ت.ب,ي ث يضم ركبتيه
وفخذيه كالذي ي.همe بأ%مر� شهوةv له؛ وأ%نشد:

ث أ%صاب. ساعةv ف%ع.ق}ف%ز.ا،
ث ع.لها ف%د.ح.ا وار\ت.ه.ز.ا

@ققز: الق%اف�وز.ة�: كالقاز'وز.ة هي أ%على منها، أ%عجمية معر�بة. قال
أ%بو عبيد ف كتاب ما خالفت فيه العامة لغات العرب: هي قاق�وز.ةD وقاز'وز.ة

للت تسمى قاق�ز_ةv. قال ابن السكيت: أ%ما القاق�ز_ة فمول�دة؛ وأ%نشد
لل�ق%ي\ش1ر ال�س.د1ي> واسه ال�غ1ي.ة� بن' ال4سود:

أ%ف}ن ت1لدي وما ج.م_ع\ت' من ن.ش.ب�
ق%ر\ع' الق%واف1يز, أ%فواه ال4بار,يق,

،Dكأ%ن_ه'ن_، وأ%ي\دي الش_ر\ب, م'ع\م.ل%ة
إ,ذا ت.لgلgن% ف أ%يدي الغ.ران,يق,،

بنات' ماء� ت'رى، ب,يض¬ جآج,ئ�ها،
ح'م\ر¬ مناق1ر'ها، ص'ف}ر' ال%مال1يق,

الت>لد': الال القدي الوروث. والن_ش.ب': الض>ياع والبساتي الت
ل يقدر ال3نسان أ%ن يرحل با. والقواقيز: جع قاق�وز.ة، وهي أ%وان{

يشرب با المر. والغرانيق: ش'ب_ان الرجال، واحدهم غ�ر\ن'وق¬. قال: ويقال
غ1ر\ن.و\ق¬ وغ1ر\ناق¬ وغ�ران,ق¬. وبنات ماء: طي من طي الاء طوال

ال4عناق. وال�ؤ\ج'ؤ': الص_د\ر'، ومن رفع أ%فواه ال4باريق جعلها فاعلة
بالق%ر\ع، وتكون القوافيز ف موضع مفعول تقديره أ%ن قرعت القواقيز. أ%فواه،

ومن نصب ال4فواه كانت القواقيز فاعلة ف العن، تقديره أ%ن قرعت
القواقيز' أ%فواه، والعن واحد ل4ن ال4باريق تقرع القواقيز والقواقيز تقرع

ال4باريق، فكل منهما قارع مقروع، والقاق�ز_ة لغة؛ قال النابغة
ال%ع\ديe:كأ%ن>ي إ,نا ناد.م\ت' ك1س\رى،

فلي قاق�ز_ة وله اثن.تان1
وقيل: ل تقل قاق�ز_ة، وقال يعقوب: القاق�ز_ة مول�دة، وقال أ%بو



حنيفة: القاق�ز_ة الط�اس'. الليث: القاق�ز_ة م.ش\ر.ب.ةD دون الق%ر\قار.ة،
وهي معر�بة. قال الليث: وليس ف كلم العرب، ما يفصل، أ%لف بي حرفي

مثلي ما يرجع إ,ل بناء ق%ق}ز، وأ%ما باب,ل� فهو اسم بلدة، وهو اسم خاص
ل يري مرى اسم العوام.

والقاق�ز_ان�: ث%غ\ر¬ بق%ز\و,ين. ت.ه'بe ف ناحيته ريح شديدة؛ قال
الطرماح:

بف%ج> الريح ف%ج� القاق�زان
@قلز: الق%ل}ز': ض.ر\ب¬ من الشeر\ب,. ق%ل%ز. الرجل� ي.ق}ل1ز' وي.ق}ل�ز'

ق%ل}زاv: شرب، وقيل: تابع الشرب، وقيل: هو إ,دامة الشرب، وقيل: هو الشرب
د.ف}ع.ةv واحدة؛ عن ثعلب، وقيل: هو ال%صe. وق%ل%ز. بسهم: ر.م.ى.

وق%ل%زه ي.ق}ل�زه وي.ق}ل1ز'ه: ضربه. وق%ل%ز. ي.ق}ل1ز وي.ق}ل�ز ق%ل}زاv: ع.رج..
والق%ل}ز': ق%ل}ز' الغ'راب والع'ص\فور ف م1ش\ي.ت1ه. وق%ل%ز. الطائر

،vو.ث%ب. وذلك كالعصفور والغراب. وكل© ما ل يشي مشيا :vي.ق}ل1ز' ق%ل}زا
فقد ق%ل%ز.، وهو ي.ق}ل1ز'؛ ومنه قول الشeط�ار: ق%ل%ز. ف الشراب أ%ي
ق%ذ%ف. بيده النبيذ ف فمه كما ي.ق}ل1ز' العصفور'. وإ,نه ل%م1ق}ل%ز¬ أ%ي

و.ث�اب¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ق}ل1ز' فيها م1ق}ل%ز' ال�ج'ول,،

ن.ع\باv على ش1ق�ي\ه1 كال%ش\ك�ول,،
ي.خ'ط© لم. أ%ل1ف{ م.و\ص'ول,

يصف داراv خلت من أ%هلها فصار فيها الغ1ر\بان� والظباء والوحش؛ وروي
.vن.غ\با

والت_ق%ل©ز: النشاط. ورجل ق�ل�زÒ: شديد. وجارية ق�ل�ز_ةD: شديدة.
والق�ل�زe من النحاس، بالقاف وضم اللم: الذي ل يعمل فيه الديد؛ عن

ابن ال4عراب. وقال كراع: الق1ل1زe والق�ل�زe النحاس الذي ل يعمل فيه
الديد.

@قلمز: ال4زهري: عجوز ع1ك}ر,ش.ةD وع1ج\ر,م.ةD وع.ض.م_ز.ة وق%ل%م_ز.ة:
وهي اللئيمة القصية.

@قمز: الق%م.ز': ص1غار الال ور.ديئه ور'ذال�ه' الذي ل خي فيه
كالق%ز.م,؛ وأ%نشد:

أ%خ.ذ}ت' ب.ك}راv ن.ق%زاv من الن_ق%ز\،



وناب. س.و\ء� ق%م.زاv من الق%م.ز\
قال ال4زهري: سعت جامعاv ال%ن\ظ%ل1ي_ يقول رأ%يت الكل4 ف

ج'ؤ\ج'ؤ.ى ق�م.زاv ق�م.زاv؛ أ%راد أ%نه ل يتصل ولكنه نبت متفرقاv ل�م\ع.ة ههنا
ول�م\ع.ة ههنا.

وق%م.ز. الشيء4 ي.ق}م1ز'ه ق%م\زاv: جعه بيده، وهي الق�م\ز.ة�، وقيل:
ق%م.ز. ق�م\ز.ةv أ%خذ بأ%طراف أ%صابعه. والق�م\ز.ة�: ب'ر\ع'وم' النبت الذي
تكون فيه البة. والق�م\ز.ة�، بالضم، مثل ال�م\ز.ة1: وهي ك�ت\ل%ةD من

التمر. والق�م\ز.ة� من الصى والتراب: الصeو_ة�، وجعها ق�م.ز¬.
@قمرز: رجل ق�م.ر,ز¬ وق�م_ر,ز¬: قصي؛ التشديد عن ثعلب؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ق�م_ر,ز آذان'هم كال3س\كاب\

ال3س\كاب وال3س\كاب.ة�: الف%ل%ك%ة� الت يرقع با الز>قe. قال
اللحيان: رجل ق�م_ر,ز¬ على بناء ال�م_ق1ع,، وهو ج.ن الت_ن\ض'ب,.

@قنز: الق%ن.ز': لغة ف الق%ن.ص,، وحكى يعقوب أ%نه بدل، قال غلم من بن
الصارد ر.مى خ.نزيراv فأ%خطأ%ه وانقطع و.ت.ر'ه فأ%قبل وهو يقول: إ,نك

ر.ع\م.ليÒ، بئس الط�ريد.ة� الق%ن.ز' ومنه قول صائد الض_ب�:
،vث اع\ت.م.د\ت' ف%ج.ب.ذ}ت' ج.ب\4ذة
خ.ر.ر\ت' منها ل1ق%ف%اي. أ%ر\ت.م1ز\
فقلت' ح.ق9اv صاد1قاv أ%ق�ول�ه:

هذا ل%ع.م\ر' ال3 من ش.ر> الق%ن.ز\
يريد الق%ن.ص. قال أ%بو عمرو: وسأ%لت أ%عرابياv عن أ%خيه فقال: خرج
ي.ت.ق%ن_ز' أ%ي ي.ت.ق%ن_ص'؛ كل ذلك حكاه يعقوب ف البدل، قال: ويقال

للقانص والق%ن_اص قان,ز¬ وق%ن_از.
ابن ال4عراب: أ%ق}ن.ز. الرجل� إ,ذا شرب بال3ق}ن,يز ط%ر.باv وهو

الد_ن© الصغي، قال: وج,ل}ف%ة� ال3ق}ن,يز, طينته. أ%بو عمرو: الق1ن\ز'
الراق�ود الصغي.

@قهز: الق%ه\ز' والق1ه\ز' والق%ه\ز,يe: ض.ر\ب¬ من الثياب تتخذ من صوف
كال1ر\ع1ز_ى؛ وقال ابن سيده: هي ثياب صوف كال1ر\ع1ز_ى وربا خالطها

حرير، وقيل: هو الق%زe بعينه وأ%صله بالفارسية كه\زانه، وقد يشب_ه
الش_ع.ر' والع1فاء� به، قال رؤبة:



واد_ر.ع.ت\ من ق%ه\ز,ها س.راب,ل،
أ%طار. عنها ال1ر.ق. الر_عاب,ل

يصف حر الوحش يقول: سقط عنها الع1فاء� ونبت تته ش.ع.ر¬ ل%ي>ن¬. وقال
أ%بو عبيد: الق%ه\ز' والق1ه\ز' ثياب¬ بيض يالطها حرير؛ وأ%نشد لذي الرمة

يصف الب'زاة% والصeق�ور بالبياض:
من الزeر\ق أ%و ص'ق}ع� كأ%ن� ر'ؤوس.ها،

من الق1ه\ز, والق�وه1ي>، بيض' ال%قان,ع,
وقال الراجز يصف ح'م'ر. الو.ح\ش:

كأ%ن ل%و\ن% الق1ه\ز, ف خ'ص'ور,ها،
والق%ب\ط%ر,ي> الب,يض, ف تأ}ز,ير,ها

وف حديث علي�، كرم ال وجه: أ%ن رجلv أ%تاه وعليه ثوب¬ من ق%ه\ز�، هو
من ذلك.

@قهمز: أ%بو عمرو: الق%ه\م.ز.ة� الناقة العظيمة الب.ط1يئ%ة%؛ وأ%نشد:
إ,ذا ر.ع.ى ش.د_ات1ها الع.وائ1ل،

والرeق}ص. من ر.ي\عان,ها ال4وائ1ل
والق%ه\م.زات1 الدeل�ح. ال%واذ1ل

بذات ج.ر\س�، ت.م\ل� ال%داخ1ل* قوله« إذا رعى شداتا إل آخر
البيتي» هكذا ف الصل.

الليث: امرأ%ة ق%ه\م.ز.ةD قصية جد�اv. أ%بو عمرو: الق%ه\م.ز.ى
:vال3ح\ضار'؛ أ%نشد ابن ال4عراب لبعض بن عقيل يصف أتانا

من كلY ق%ب_اء4 ن.ح'وص� ج.ر\ي'ها،
إ,ذا ع.د.و\ن% الق%ه\م.ز.ى، غي' ش.ت1ج\

أ%ي غي بطيء.
@قوز: الق%و\ز' من الر_م\ل,: صغي مستدير تشب_ه به أ%رداف النساء؛

وأ%نشد:
ور,د\ف�ها كالق%و\ز, ب.ي\ن. الق%و\ز.ي\ن

قال ال4زهري: وساعي من العرب ف الق%و\ز, أ%نه الك%ث1يب' ال�ش\ر,ف'.
وف الديث: م'ح.م_د¬ ف الد_ه\م, بذا الق%و\ز,؛ الق%و\ز'، بالفتح:

العال من الرمل كأ%نه جبل؛ ومنه حديث أ�م> ز.ر\ع: ز.و\جي ل%ح\م' ج.م.ل�
غث9، على رأ}س ق%و\ز� و.ع\ث{؛ أ%رادت\ شد_ة الصعود فيه ل4ن الشي ف



v؟ ابن سيده: الق%و\ز' ن.قاDالرمل شاق فكيف الصعود فيه ل سيما وهو و.ع\ث
مستدير منعطف، والمع أ%ق}واز¬ وأ%قاو,ز'؛ قال ذو الرمة:

إ,ل ظ�ع'ن� ي.ق}ر,ض\ن. أ%ق}واز. م'ش\ر,ف{،
ش1مالv، وعن أ%يانن� الف%وار,س'

وقال آخر:
وم'خ.ل�دات بالل©ج.ي\ن,، كأ%نا

أ%ع\جاز'ه'ن أ%قاو,ز' الك�ث}بان1
قال: هكذا حكى أ%هل اللغة أ%قاو,ز، وعندي أ%نه أ%قاو,يز'، وأ%ن الشاعر

Dاحتاج فحذف ضرورة. ملدات: ف أ%يديهن أ%سورة؛ ومنه قوله تعال: ولدان
ملYد'ون%، والكثي ق1يزانD؛ قال:
لا رأ%ى الر_م\ل% وق1يزان% الغ.ض.ا،

والب.ق%ر. ال�ل%م_عات1 بالش_و.ى،
ب.ك%ى، وقال: هل ت.ر.و\ن% ما أ%ر.ى؟

الوهري: الق%و\ز'، بالفتح، الكثيب الصغي؛ عن أ%ب عبيدة، وال أ%علم.
@قلمز: ال4زهري: عجوز ع1ك}ر,ش.ةD وع1ج\ر,م.ةD وع.ض.م_ز.ة وق%ل%م_ز.ة:

وهي اللئيمة القصية.
@قمرز: رجل ق�م.ر,ز¬ وق�م_ر,ز¬: قصي؛ التشديد عن ثعلب؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ق�م_ر,ز آذان'هم كال3س\كاب\

ال3س\كاب وال3س\كاب.ة�: الف%ل%ك%ة� الت يرقع با الز>قe. قال
اللحيان: رجل ق�م_ر,ز¬ على بناء ال�م_ق1ع,، وهو ج.ن الت_ن\ض'ب,.

@قبس: الق%ب.س: النار. والق%ب.س: الشeع\لة من النار. وف التهذيب:
الق%ب.س ش'علة من نار ت.ق}ت.ب,سها من م'ع\ظ%م، واق}ت1باسها ال4خذ منها. وقوله

تعال: بشهاب ق%ب.س: الق%ب.س: ال%ذ}و.ة، وهي النار الت تأ}خذها ف
ط%ر.ف ع'ود. وف حديث علي�، ر,ضوان الل�ه عليه: حت أ%و\رى ق%ب.ساv ل1قاب,س

أ%ي أ%ظهر ن'وراv من الق لطالبه. والقاب,س: طال1ب النار، وهو فاع1ل من
ق%ب.س، والمع أ%ق}باس¬، ل يكس_ر على غي ذلك، وكذلك ال1ق}باس. ويقال:

ق%ب.س\ت منه ناراv أ%ق}ب,س ق%ب\ساv فأ%ق}ب.س.ن أ%ي أ%عطان منه
ق%ب.ساv، وكذلك اق}ت.ب.س\ت منه ناراv، واق}ت.ب.س\ت منه ع1ل}ماv أ%يضاv أ%ي

استفدته. قال الك1سائي�: واق}ت.ب.س.ت منه ع1لماv وناراv سواء، قال: وق%ب.س\ت



vمن النجوم اق}ت.ب.س ش'ع\بة vفيها. وف الديث: من اق}ت.ب.س ع1ل}ما vأ%يضا
من الس>ح\ر. وف حديث الع1ر\باض: أ%تيناك زائرين وم'ق}ت.ب,سي أ%ي
طالب العلم، وقد ق%ب.س النار. ي.ق}ب,سها ق%ب\ساv واقت.ب.س.ها. وق%ب.سه النار

ي.ق}ب,س'ه: جاءه با: واق}ت.ب.سه وق%ب.س\ت'ك%ه واق}ت.ب.س\ت'ك%ه. وقال
vبغي أ%لف وقيل: أ%ق}ب.س\ت'ه علما ،vوعلما vبعضهم: ق%ب.س\ت'ك نارا
وق%ب.ست'ه ناراv أ%و خياv إ,ذا ج,ئ}ت.ه به، فإ,ن كان ط%ل%ب.ها له قال:

أ%ق}ب.س\ت'ه، بال4لف. وقال الكسائي: أ%ق}ب.س\ت'ه ناراv أ%و علماv سواء، قال: وقد
vومال vيوز ط%ر\ح ال4لف منهما. ابن ال4عراب: ق%ب.س.ن نارا

وأ%ق}ب.س.ن علماv، وقد يقال بغي ال4لف. وف حديث ع'ق}ب.ة بن عام1ر: فإ,ذا راح
أ%ق}ب.س\ناه ما سعنا من رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%ي

أ%عل%م\ناه إ,ياه.
والق%واب,س': الذين ي.ق}ب,س'ون الناس الي يعن يعلYمون. وأ%تانا فلن

ي.قتبس العلم فأ%ق}ب.سن.اه أ%ي عل�مناه. وأ%ق}ب.س\نا فلناv فأ%ب أ%ن
ي'ق}ب,س.نا أ%ي ي'ع\ط1ين.ا ناراv. وقد اق}ت.ب.س.ن إ,ذا قال: أ%ع\ط1ن

.vوق%ب.س\ت الع1ل}م وأ%ق}ب.س\ته فلنا .vنارا
وال1ق}ب.س وال1ق}باس: ما ق�ب,س.ت\ به النار.

وفحل ق%ب.س وق%ب,س¬ وق%ب,يس: سريع ال3ل}قاح، ل ترجع عنه أ�نثى، وقيل:
هو الذي ي'لق1ح ل4و�ل ق%ر\ع.ة، وقيل: هو الذي ي'ن\ج,ب من ض.ربة واحدة،

وقد ق%ب,س الفحل، بالكسر، ق%ب.ساv وق%ب'س. ق%باسة وأ%ق}ب.س.ها: أ%ل}ق%ح.ها
سريعاv. وف الثل: ل%ق}و.ةD صاد.ف%ت\ ق%ب,يساv؛ قال الشاعر:

،vح.م.ل}ت1 ثلثة فوضعت ت1م�ا
فأ�م> ل%ق}و.ةD، وأ%ب¬ ق%ب,يس'

والل�ق}وة: الس_ريع.ة المل. يقال: امرأ%ة ل%ق}و.ة سريع.ة الل�ق%ح؛
وف%ح\لD ق%ب,يس: مثله إ,ذا كان سريع ال3ل}قاح إ,ذا ض.ر.ب الناقة. قال

ال4زهري: سعت امرأ%ة من العرب تقول أ%نا م1ق}باس؛ أ%رادت أ%نا ت.ح\م1ل
سريعاv إ,ذا أ%ل� با الرجل، وكانت ت.س\ت.و\ص1ف�ن,ي د.واء إ,ذا شربت\ه ل

تم1ل معه.
وقاب'وس': اسم¬ عجمي معر_ب. وأ%بو ق�ب.ي\س: جبل م'شر,ف على م.كة، وف

التهذيب: جبل مشرف على مسجد مكة، وف الصحاح: جبل بكة. والقاب'وس: الميل
الوجه ال%س.ن الل�و\ن، وكان النeع\مان بن النذ1ر ي'كن.ى أ%با



قاب'وس. وقاب,س وق�ب.ي\س: اسان؛ قال أ%و ذؤيب:
ويا اب\ن.ي\ ق�ب.ي\س ول ي'ك}ل%ما،

إ,ل أ%ن ي'ض1يء4 ع.م'ود' الس_ح.ر\
وأ%بو قاب'وس: كنية النعمان بن النذر بن امرئ الق%يس بن عمرو بن

ع.د1ي� الل�خ.م1ي م.ل1ك العر.ب، وجعله النابغة أ%با ق�ب.ي\س للض_رورة
فصغ_ره تصغي الترخيم فقال ياطب يزيد بن الص_ع1ق:

فإ,ن ي.ق}د1ر\ عليك أ%ب'و ق�ب.ي\س،
ي.ح'ط� بك ال%ع1يش.ة ف ه.وان1

وإ,نا ص_غره وهو يريد تعظيمه كما قال ح'باب بن النذر: أ%نا ج'ذ%يل�ها
ال�حك�ك وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج_ب، وقابوس ل ينصرف للعجمة والتعريف؛

قال النابغة:
نب>ئ}ت' أ%ن� أ%با قاب'وس أ%و\ع.د.ن،
ول ق%رار. على ز.أ}ر, من ال4س.د1

@قبس: ق�ب\ر'س: موضع؛ قال ابن دريد: ل أ%حس.به عربي�اv. التهذيب: وف
ثغور الشام موضع يقال له ق�ب\ر'س. والق�ب\ر'س1يe من النeحاس: أ%جوده.

قال: وأ%�راه منسوباv إ,ل ق�ب\ر'س. هذه. وف التهذيب: الق�ب\ر'س من
النeحاس أ%جوده.

@قدس: الت_ق}د1يس': تنزيه الل�ه عز وجل. وف التهذيب: الق�د\س' تنزيه
الل�ه تعال، وهو الت.ق%د_س الق�دeوس ال�ق%د_س. ويقال: الق�دeوس

ف%عeول من الق�د\س، وهو الطهارة، وكان سيبويه يقول: س.بeوح وق%دeوس،
بفتح أ%4وائلهما؛ قال اللحيان: التمع عليه ف ش'بeوح وق�دeوس الضم،

قال: وإ,ن فتحته جاز، قال: ول أ%دري كيف ذلك؛ قال ثعلب: كل اسم على
ف%عeول، فهو مفتوح ال4ول مثل س.ف©ود وك%ل©وب وس.مeور وت.نeور إ,ل

السeبeوح والق�دeوس، فإ,ن الضم فيهما ال4كثر، وقد يفتحان، وكذلك الذ©رeوح،
بالضم، وقد يفتح. قال ال4زهري: ل يئ ف صفات الل�ه تعال غي

الق�دeوس، وهو الطاهر ال�ن.ز_ه عن الع'يوب والن_قائص، وف�عeول بالضم من
أ%بنية البالغة، وقد تفتح القاف وليس بالكثي.

وف حديث بلل بن الرث: أ%نه أ%ق}ط%ع.ه ح.يث ي.ص\ل�ح للزرع من ق�د\س
ول ي'ع\ط1ه ح.ق_ م'س\ل1م�؛ هو، بضم القاف وسكون الدال، جبل معروف، وقيل:

هو الوضع الرتفع الذي يصلح للز>راعة. وف كتاب ال4مكنة أ%نه ق%ر,يس؛



قيل: ق%ريس وق%ر\س ج.ب.لن ق�ر\ب الدينة والشهور' ال%ر\و,ي� ف الديث
ال4و�ل، وأ%ما ق%د.س، بفتح القاف والدال، فموضع بالشام من فتوح

ش'ر.ح\بيل بن ح.س.نة. والق�د'س والق�د\س، بضم الدال وسكونا، اسم ومصدر، ومنه
قيل للجن_ة: ح.ض1ية الق�د\س.

والت.ق}د1يس: الت_ط}ه,ي والت_ب\ريك. وت.ق%د_س أ%ي تطه_ر. وف
التنزيل: ونن ن'س.ب>ح' بمدك ون'ق%د>س لك؛ الزجاج: معن ن'قدس لك أ%ي

ن'طه>ر أ%نفسنا لك، وكذلك نفعل بن أ%طاعك ن'ق%د>سه أ%ي نطه>ره. ومن هذا
قيل للس_ط}ل الق%د.س ل4نه ي'ت.قد_س منه أ%ي ي'ت.ط�هر. والق%د.س،

بالتحريك: الس_ط}ل بلغة أ%هل الجاز ل4نه يتطهر فيه. قال: ومن هذا بيت
ال%ق}د1س أ%ي البيت ال�ط�ه_ر أ%ي الكان الذي ي'تطه_ر به من الذنوب. ابن
الكلب: الق�دeوس الطاهر، وقوله تعال: اللك الق�دeوس الط�اه1ر ف صفة
الل�ه عز وجل، وقيل ق%دeوس، بفتح القاف، قال: وجاء4 ف التفسي أ%نه

البارك. والق�دeوس: هو الل�ه عز وجل. والق�د\س': البكة. وال4رض
ال�ق%د_سة: الشام، منه، وبيت ال%ق}د1س من ذلك أ%يضاv، فإ,م�ا أ%ن يكون على

حذف الزائد، وإ,م�ا أ%ن يكون اساv ليس على الف1ع\ل كما ذهب إ,ليه سيبويه
ف ال%ن\ك1ب، وهو ي'خف�ف وي'ثق�ل، والنسبة إ,ليه م.ق}د1س1ي� مثال

م.ج\ل1س3ي� وم'ق%د_س1يÒ؛ قال امرؤ القيس:
فأ%د\ر.ك}ن.ه يأ}خ'ذ}ن% بالس_اق والن_سا،

كما ش.ب\ر.ق. الو,ل}دان� ث%و\ب. ال�ق%د>س1ي
والاء ف أ%د\ر.ك}ن.ه ضمي' الث�ور الو.ح\ش1ي�، والنون ف أ%دركنه

ضمي الكلب، أ%ي أ%دركت1 الكلب الثور. فأ%خذن بساقه ون.ساه وش.ب\ر.ق%ت\
جلده كما ش.ب\ر.ق. و,ل}دان الن_صارى ثوب. الر_اهب ال�ق%د>س1ي، وهو الذي

جاء من بيت ال%ق}د1س فقط�عوا ثيابه تبeكاv با؛ والش_ب\ر.قة:
.vتقطيع' الثوب وغيه، وقيل: يعن بذا البيت يهودي�ا

ويقال للراهب م'ق%د_س¬، وأ%راد ف هذا البيت بال�ق%د_س1ي الر_اه1ب.،
وصبيان� النصارى يتب_كون به وب,م.س\ح, م1س\ح1ه الذي هو لب,س'ه، وأ%خذ

خ'ي'وط1ه منه حت ي.ت.م.ز_ق. عنه ثوبه. وال�ق%د>س: ال%ب\ر �؛ وحكى
ابن ال4عراب: ل ق%د_سه الل�ه أ%ي ل بارك عليه. قال: وال�ق%د_س

ال�بار.ك. وال4رض ال�ق%د_سة: الطه_رة. وقال الفر_اء: ال4رض
القد_سة الطاهرة، وهي د1م.ش\ق وف1ل%س\طي وبعض ال�ر\د'ن}. ويقال: أ%رض مقد_سة



أ%ي مباركة، وهو قول قتادة، وإ,ليه ذهب ابن ال4عراب؛ وقول العجاج:
قد ع.ل1م. الق�دeوس، م.و\ل الق�د\س,،

أ%ن� أ%با الع.ب_اس أ%و\ل ن.ف}س,
ب,م.ع\دن ال�ل}ك الق%دي الك1ر\س,
أ%راد أ%نه أ%حقe نفس� بال1لفة.

ور'وح' الق�د'س: جبيل، عليه السلم. وف الديث: إ,ن ر'وح. الق�د'س
ن.ف%ث ف ر'وع1ي، يعن جبيل، عليه السلم، ل4نه خ'ل1ق من طهارة. وقال
الل�ه عز وجل ف صفة عيسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: وأ%ي_د\ناه

ب,ر'وح, الق�د'س,؛ هو جبيل معناه ر'وح' الطهارة أ%ي خ'ل1ق من طهارة؛ وقول
الشاعر:

ل ن.وم. حت ت.ه\ب,ط1ي أ%رض. الع'د'س\،
وت.ش\ر.ب من خي ماء� ب,ق�د'س\

أ%راد ال4رض القد_سة. وف الديث: ل ق�د>ست\ أ�م_ة ل ي'ؤ\خ.ذ
لض.ع1يفها من ق%و,ي>ها أ%ي ل ط�ه>رت. والقاد1س' والق%د_اس: حصاة توضع ف

الاء ق%د\راv ل1ر,ي> ال3بل، وهي نو ال�ق}ل%ة لل3نسان، وقيل: هي
ح.صاة ي'ق}س.م' با الاء ف الفاوز اسم كال%ب_ان. غيه: الق�د.اس الجر
الذي ي'ن\ص.ب' على م.ص.ب> الاء ف ال%و\ض وغيه. والق%د_اس: الجر

ي'ن\ص.ب ف وس.ط الوض إ,ذا غ%م.ره الاء ر.و,ي.ت1 ال3بل؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو:

ل ر,ي_ حت ي.ت.وارى ق%د_اس'،
ذاك ال�ج.ي\ر' بال3زاء الن_اس\

وقال:
ن.ئ1ف%ت\ به، ولق%د\ أ%رى ق%د�اس.ه
ما إ,ن} ي'وارى ث جاء ال%ي\ث%م'

ن.ئ1ف. إ,ذا ار\ت.وى. والق�داس، بالضم: شيء يعمل كال�مان من ف1ض_ة؛
قال يصف الدeم'وع:

ت.ج.د_ر. دمع' الع.ي\ن, منها، ف%خ1ل}ت'ه
ك%ن.ظ}م, ق�داس�، س1ل}ك�ه. م'ت.ق%طYع'

شب_ه ت.ح.دeر. دمعه بنظم الق�داس إ,ذا انقطع س1ل}ك�ه. والق%ديس':
الدeرe؛ يانية.



والقاد1س: السفينة، وقيل: السفينة العظيمة، وقيل: هو ص1ن\ف من الراكب
معروف، وقيل: ل%و\ح¬ من أ%لواحها؛ قال الذل:

وت.ه\ف�و ب,هاد{ ل%ها م.ي\ل%ع�،
كما أ%ق}ح.م القاد1س. ال4ر\د.مونا

وف الكم:
كما ح.ر_ك القاد1س. ال4ر\د.م'ونا

يعن ال%ل�حي. وت.ه\ف�و: ت.م1يل يعن الناقة%. وال%ي\ل%ع': الذي
يتحرك هكذا وهكذا. وال4ر\د.م': ال%ل�ح الاذ1ق. والق%واد1س: السeف�ن

الك1بار.
والقادس: البيت' الرام. وقاد1س': بلدة ب'راسان، أ%عجمي. والقاد1سي_ة:

من بلد العرب؛ قيل إ,نا سيت بذلك ل4نا نزل با قوم من أ%هل قادس من
أ%هل خ'راسان، ويقال: إ,ن القادسي_ة د.عا لا إ,براهيم، على نبينا

وعليه الصلة والسلم، بالق�د\س, وأ%ن تكون م.ح.ل�ة الاج>، وقيل:
القادسي_ة قرية بي الكوفة وع'ذ%يب. وق�د\س، بالتسكي: جبل، وقيل: جبل عظيم ف

ن.ج\د{؛ قال أ%بو ذؤيب:
فإ%نك حق¾ا أ%ي_ ن.ظ}رة عاش1ق�
ن.ظ%ر\ت.، وق�د\س¬ دونا و.و.قي'

وق�د\س' أ%وار.ة: ج.ب.لD أ%يضا. غيه: ق�د\س وآرة� جب.لن ف بلد
م'ز.ي\نة معروفان ب,ح1ذاء س'ق}يا مزينة.

@قدحس: الق�داح1س: الشجاع ال%ريء، وقيل: الس_ي>ء� الل�ق. أ%بو عمرو:
ال�مار,س والرeماح1س والقداحس كل ذلك من نعت ال%ريء الشجاع، قال: وهي

كلها صحيحة.
@قدمس: الق�د\م'وس والق�د\م'وسة: الصخرة العظيمة؛ قال الشاعر:

اب\نا ن,زار� أ%حل�ن ب,منزلة{،
ف رأس أ%ر\ع.ن. عاد1ي> الق%داميس,

وجيش ق�د\م'وس: عظيم. والق�د\م'وس: اللك الضخ\م، وقيل: هو السيد.
والق�د\م'وس: الق%دي؛ قال ع'ب.ي\د' بن ال4برص:

ولنا دار¬ ور,ث}ناها عن ال}ـ
أ%ق}دم, الق�د\م'وس، من ع.م¼ وخال

وع1زÒ ق�د\م'وس وق1د\ماس¬: قدي. يقال: ح.س.ب ق�د\م'وس أ%ي قدي.



والق�د\م'وس: التقد>م. وق�د\م'وس أ%ي قدي. والق�د\م'وس: التقد>م.
وق�د\موس' العسك%ر: م'ق%د_م'ه؛ قال:

بذي ق%دام1يس. ل�هام� ل%و\ د.س.ر\
والق�د\موس والق�دام1س: الشديد.

@قرس: الق%ر\س' والق1ر\س': أ%ب\ر.د' الص_قيع وأ%كثره وأ%شدe الب.ر\د1؛
قال أ%وس بن ح.ج.ر:

vص.ي\ن, خ.زاي.ة�أ%جاع1ل%ةv أ�م_ ال
ع.ل%ي_ ف1رار,ي أ%ن ع.ر.ف}ت' بن ع.ب\س

ور.ه\ط% أ%ب ش.ه\م� وع.م\ر.و بن. عام1ر�
وب.ك}راv فجاش.ت\ من لقائ1هم\ ن.ف}سي

م.طاع1ي' ف ال%ي\جا، م.طاعيم' لل}ق1ر.ى،
إ,ذا اص\ف%ر_ آفاق' السماء من الق%ر\س,

ال%طاعي: جع م1ط}عان{ للكثي الط%ع\ن، وم.طاعيم': جع م1ط}عام للكثي
ال3طعام. والق1ر.ى: الضيافة. والفاق: النواحي، واحدها أ�ف�ق. وأ�ف�ق'

السماء: ناحيتها التصلة بال4رض؛ قال عبد الل�ه بن ال�ك%ر_م: قوله
التصلة بال4رض كلم ل يصح فإ,نه ل شيء من السماء م'ت_صل بال4رض، وف

هذا كلم ليس هذا موضعه.
وق%ر.س. الاء4 ي.ق}ر,س' ق%ر\ساv، فهو ق%ر,يس¬: ج.م.د.. وق%ر_س\ناه

وأ%ق}ر.س\ناه: ب.ر_د\ناه. ويقال: ق%ر_س\ت الاء ف الش_ن> إ,ذا
ب.ر_د\ته، وأ%صبح الاء اليوم ق%ر,يساv وقارساv أ%ي جامداv؛ ومنه قيل: سك
ق%ر,يس¬ وهو أ%ن ي'ط}بخ ث ي'ت_خذ له ص1باغ ف%ي'ت\ر.ك فيه حت ي.ج\م'د. ويوم

قارس¬: بارد. وف الديث: أ%ن قوماv م.رeوا بش.ج.ر.ة فأ%كلوا منها
فكأ%نا مر_ت ب,هم\ ر,يح فأ%خ\م.د.ت\هم فقال النب، صلى الل�ه عليه وسلم:

ق%ر>س'وا الاء4 ف الش>نان1 وص'بeوه عليهم فيما بي ال4ذ%ان.ي\ن,؛
أ%بو عبيد: يعن ب.ر�د'وه ف ال4س\ق1ي.ة، وفيه لغتان: الق%ر\س والق%ر\ش،
قال: وهذا بالسي. وأ%ما حديثه الخر: أ%ن� ام\ر.أ%ة سأ%لت\ه عن د.م,
ال%حيص فقال: ق%ر>ص1يه بالاء، فإ,نه بالصاد، يقول: ق%طYع1يه، وكل

م'ق%ط�ع م'ق%ر_ص. ومنه تقريص العجي إ,ذا ش'ن>ق. ل1ي'ب\س.ط%. وق%ر.س الرجل
ق%ر\ساv: ب.ر.د.، وأ%ق}ر.س.ه الب.ر\د' وق%ر_س.ه ت.ق}ريساv. والب.ر\د'

الي.و\م. قار,س وق%ر,يس، ول تقل قارص¬؛ قال العجاج:



ت.ق}ذ1ف�نا بالق%ر\س, بعد. الق%ر\س,،
د'ون% ظ1هار, اللYب\س, بعد اللYب\س,

قال: وقد ق%ر.س. ال%ق}ر'ور إ,ذا ل يستطع عملv بيده من شدة ال%ص.ر.
وإ,ن� ل%ي\ل%ت.نا لقار,س.ةD، وإ,ن� ي.و\م.نا لقارس¬. ابن الس>كYيت: هو

الق1ر\ق1س الذي تقوله العام_ة ال1ر\ج,س. وليست ذات ق%ر\س� أ%ي ب.ر\د.
وق%ر.س. الب.ر\د' ي.ق}ر,س ق%ر\ساv: اشتد�، وفيه لغة أ�خرى ق%ر,س.

ق%ر.ساv؛ قال أ%بو زيد الطائي:
وقد ت.صل�ي\ت' ح.ر_ ح.ر\ب1م،

كما ت.صل�ى ال%ق}ر'ور' من ق%ر.س,
وقال ابن السكيت: الق%ر.س' الام1د ول يعرفه أ%بو الغيث 

(* قوله «ول
يعرفه أبو الغيث» هكذا ف الصل وشرح القاموس بالياء، والذي ف الصحاح: ول

يعرفه أ%بو الغوث، بالواو.). ابن ال4عراب: الق%ر.س' الام1د من كل
شيء. والق1ر\س': هو الق1رق1س. والق%ر,يس من الطعام: مشتق من الق%ر.س

الام1د، قال؛ وإ,نا سي القريس قريساv ل4نه يم'د فيصي ليس بالام1س ول
الذائب، يقال ق%ر.س\نا ق%ر,يساv وتركناه حت أ%ق}ر.س.ه الب.ر\د. ويقال:

أ%ق}ر.س. الع'ود إ,ذا ج.م.س ماؤه فيه. وف الكم: أ%ق}ر.س الع'ود ح'ب,س فيه
ماؤه. وق%راس¬: ه.ض1بات شديدة الب.ر\د ف بلد أ%ز\د الس_راة؛ قال أ%بو

:vذؤيب يصف عسل
ي.مان,ية{، أ%ح\يا لا م.ظ� مائ1د{

وآل, ق%ر.اس� ص.و\ب' أ%ر\م1ي.ة{ ك�ح\ل,
ورواه أ%بو حنيفة ق�ر_اس، بضم القاف، ويروى: ص.و\ب' أ%سق1ية كحل، وها
بعن واحد. ويقال: مائد وق%ر.اس جب.لن باليمن؛ ويانية خفض على قوله:

فجاء4 ب,م.ز\ج� ل ير. الناس' م1ث}ل%ه
(* قوله «فجاء بزج إل» تام البيت كما ف الصحاح وشرح القاموس: هو

الضحك ال أ%نه عمل النحل.)
وال%ظ©: الرeم_ان الب.ر>ي. ال4صمعي: آل� ق�ر.اس ه.ض.بات بناحية

الس_راة كأ%نن س'م>ي آل ق�راس لب.ر\د1ها. قال ال4زهري: رواه أ%بو حام
،vأ%ي جامدا vبفتح القاف وتفيف الراء. قال: ويقال أ%صبح الاء ق%ريسا

ومنه سي ق%ر,يس الس_مك. قال أ%بو سعيد الضرير: آل ق�راس أ%ج\ب'ل بار,جة.



والق�ر.اس والق�راس1ي.ة: الض_خ\م الشديد من ال3بل وغيها، الذكر
وال�نثى، بضم القاف، ف ذلك سواء، والياء زائدة كما ز,يد.ت\ ف ر.باع1ية

وثانية؛ قال الراجز:
لا ت.ض.م_ن\ت' ال%و.ار,يات1،
ق%ر_ب\ت' أ%ج\مال% ق�ر.اس1ي.ات1

وهي ف الفحول أ%عمe، وليست الق�راس1ية ن,س\بة إ,نا هو بناء على
ف�عالي.ة وهذه ياءات ت'زاد؛ قال جرير:

ي.ل1ي بن سع\د{، إ,ذا ما حارب'وا،
ع1زe ق�راس1ي.ة وج.دÒ م1د\ف%ع'

وقال ذو الرمة:
وف%ج�، أ%ب.ى أ%ن ي.س\ل�ك الغ'ف}ر' بيته،

س.ل%ك}ت' ق�ر.ان.ى من ق�ر.اس1ية ش}ر,
وقال العج_اج:

من م'ض.ر. الق�راس1يات الشeم>
يعن بالق�راس1يات الض�خام الام, من ال3بل، ضر.با مثلv للرجال، وملك

ق�راس1ية: جليل.
والق%ر\س: شجر. وق�ر.يسات: اسم؛ قال سيبويه: وتقول هذه ق�ر.ي\سات كما

تراها، شب_ه'وها باء التأ}نيث ل4ن� هذه الاء تيء للتأ}نيث ول تلحق
بنات الثلثة بال4ربعة ول ال4ربعة بالمسة.

@قربس: الق%ر.ب'وس: ح1ن\و' الس_ر\ج، والق�ر\ب'وس لغة فيه حكاها أ%بو
زيد، وجعه ق%ر.ابيس. والق%ر.ب'وت: الق%ر.ب'وس. قال ال4زهري: بعض أ%هل

الشام يقول ق%ر_ب'وس، مثقل الراء، قال: وهو خطأD، ث يمعونه على ق%ر\بابيس،
وهو أ%شد خطأ%. قال الوهري: الق%ر.بوس للس_ر\ج ول يف�ف إ,ل ف
الشعر مثل طر.س'وس، ل4ن ف%ع\ل�ول ليس من أ%ب\ن,ي.ت1هم. قال ال4زهري:
وللسرج ق%ر.ب'وسان، فأ%ما الق%ر.ب'وس ال�ق%د_م ففيه الع.ض'دان، وها ر,جل

الس_ر\ج، ويقال لما ح1ن\واه، وما ق�د_ام الق%ر.ب'وس.ي\ن, من ف%ض\ل%ة1
د.ف�ة الس_ر\ج يقال له الد_ر\واس.ن\ج، وما تت ق�د_ام الق%ر.ب'وس من

الد_ف�ة يقال له الـراز 
(* قوله «الـراز» كذا بالصل.)، والق%ر.بوس

الخر فيه ر,ج\ل الؤخ1رة، وهم ح1ن\واه. والق%ي\قب: س.ي\ر¬ ي.د'ور' على



الق%ر.ب'وس.ي\ن كليهما.
@قردس: الق%ر\د.س.ة: الش>د_ة والص_لبة. وق�ر\د'وس: أ%بو قبيلة من

العرب، وهو منه.
@قرطس: الق1ر\طاس: معروف ي'ت_خذ من ب.ر\د1ي� يكون بصر. والق1ر\طاس:
ض.ر\ب من بر'ود مصر. والق1ر\طاس: أ%دي ي'ن\ص.ب للن>ضال، ويسم_ى الغ.ر.ض

ق1ر\طاساv. وكل أ%دي ينص.ب للن>ضال، فاس'ه ق1رطاس، فإ,ذا أ%صابه
الر_امي قيل: ق%ر\ط%س أ%ي أ%صاب القرطاس، والر_م\ي.ة� الت ت'صيب م'ق%ر\ط1سة.

والق41ر\طاس والق�رطاس والق%3ر\ط%س والق%ر\طاس، كله: الصحيفة الثابتة
الت يكتب فيها؛ ال4خيتان عن اللحيان؛ وأ%نشد أ%بو زيد لخش� العقيلي

يصف رسوم الدار وآثارها كأ%نا خ.ط9 ز.ب'ور كتب ف ق1ر\طاس:
كأ%ن�، بيث� اس\ت.و\د.ع الدار. أ%هل�ها،

م.خ.ط9 ز.ب'ور من د.واة وق%ر\ط%س,
وقوله تعال: ولو ن.ز_لنا عليك كتاباv ف ق1ر\طاس؛ أ%ي ف صحيفة، وكذلك

قوله تعال: يعلونه ق%راط1يس؛ أ%ي ص'ح'فاv؛ قال:
ع.ف%ت1 النازل غي م1ث}ل ال4نفس،

بعد الزمان عرفته بالق%ر\ط%س
ابن ال4عراب: يقال للناقى إ,ذا كانت ف%ت1ي_ة شاب_ة: هي الق1ر\طاس
والد�يباج والذYع\ل1ب.ة والد>ع\ب,ل والع.ي\ط%موس. ابن ال4عراب: يقال

للجار,ية البيضاء ال%د1يدة القامة ق1ر\طاس. ودابة ق1ر\طاس1ي� إ,ذا كان
أ%بيض ل يالط ل%ونه ش1ي.ة، فإ,ذا ضر.ب بياض'ه إ,ل الصeفرة فهو

ن.ر\ج,س3ي�.
@قرطبس: الق%ر\ط%ب'وس: الداهية، بفتح القاف، والق1ر\ط%ب'وس، بكسرها:

الناقة العظيمة الشديدة؛ مث�ل با سيبويه وفسرها الس>ياف.
@قرعس: كبش ق%ر\ع.س إ,ذا كان عظيماv. ال4زهري: الق1ر\ع.و\س والق1ر\ع.و\ش

المل الذي له س.نامان.
@قرقس: الق1ر\ق1س': الب.ع'وض، وقيل: الب.قe، والق1ر\ق1س' الذي يقال له

ال1ر\ج,س ش.ب\ه الب.ق�؛ قال:
فل%ي\ت ال4فاع1ي_ ي.ع\ض'ض\ن.نا،
مكان الب.راغيث والق1ر\ق1س

والق1ر\ق1س: طي يتم به، فارسي معرب، يقال له الرجشب 



(* قوله «الرجشب»
كذا بالصل، وف شرح القاموس: الرجشت.). وق1ر\ق1س وق�ر\ق�وس: دعاء

الكلب. وق%ر\ق%س ال41ر\و. والكلب. وق%ر\ق%س به: دعاه بق�ر\ق�وس. أ%بو زيد:
أ%ش\ل%ي\ت الكلب. وق%ر\ق%س\ت بالكلب إ,ذا دع.و\ت به. وقاع¬ ق%ر.ق�وس مثال

eف�ق%ر.ب'وس، أ%ي واسع¬ أ%ملس م'س\ت.و� ل ن.ب\ت فيه. والق%ر.ق�وس: الق
الصeل}ب؛ وأ%رض ق%ر.ق�وس. ابن شيل: الق%ر.ق�وس القاع ال4م\ل%س الغليظ

ال4ج\ر.د الذي ليس عليه شيء وربا ن.ب.ع. فيه ماء ولكنه م'ح\ت.ر,ق
خ.بيث، إ,نا هو مث}ل ق1طعة من النار ويكون م'ر\ت.فعاv وم'ط}م.ئ1ن�اv، وهي
أ%رض م.س\ح'ورة خ.بيثة ومن س1ح\ر,ها أ%ي\ب.س. الل�ه ن.ب\تها وم.نع.ه. وقال

بعضهم: واد{ ف%ر,34ق¬ وق%ر\ق%ر وق%ر.ق�وس أ%ي أ%ملس. والق%ر.ق الصدر:
وأ%نشد:

ت.ر.ب_ع.ت\ من ص'ل}ب, ر.ه\ب.ى أ%ن.قا،
ظ%واه1راv م.رìا، وم.رìا غ%د.قا

ومن ق%ياقي الص�eو_ت.ي\ن, قي.قا،
ص'ه\باv، وقرباناv ت'ناصي ق%ر.قا

قال أ%بو نصر: الق%ر.ق' شبيه بالصدر، ويروى على وجهي: ق%ر,ق، وق%ر.ق.
@قرنس: ق%ر\ن.س البازي: ك�ر>ز. أ%ي سقط ريشه. الليث: ق%ر\ن.س البازي

فعل�ه لزم إ,ذا ك�ر>ز. وخ1يط%ت\ ع.ي\ناه أ%ول% ما ي'صاد، رواه بالسي على
ف%ع\ل%ل، وغيه يقول ق%ر\ن.ص الباز,ي. وق%ر\ن.س الد>يك وق%ر\ن.ص. إ,ذا

ف%ر� من د1يك{ آخر.
والق�ر\ناس والق1ر\ناس، بكسر القاف، وف الصحاح بالضم: شبيه ال4نف

يتق%د_م ف البل؛ وأ%نشد لالك ابن خالد الذل، وف الصحاح مالك بن خويلد
الناعي، يصف الوعل:

تالل�ه ي.ب\قى على ال4يام ذو ح1ي.د{،
ب'ش\م.خ1ر¼ به الظ�ي_ان� والس'

ف رأ}س شاهق%ة أ�ن\بوب'ها خ.ص1ر¬،
دون السماء له ف ال%و> ق�ر\ناس'

والق�3رناس: ع1ر\ناس' الغ\ز.ل، قال ال4زهري: هو ص1ن_ار.ته، ويقال
ل4نف البل, ع1ر\ناس أ%يضاv. والق�ر\ن'وس: الر.ز.ة ف أ%على ال�ف>.

والق�ر\ناس: شيء ي'ل%فe عليه الصeوف والقطن ث يغز.ل.



@قسس: ابن ال4عراب: الق�س'س' الع'ق%لء، والق�س'س' الس_اقة ال�ذ9اق،
والق�1سe الن_ميمة، والق%س�اس الن_م_ام. وق%س_ ي.ق�سe ق%س�اv: من

النميمة وذ1كر, الناس بالغ1يب.ة. والق%3سe: ت.ت.بeع الشيء وط%ل%به.
اللحيان: يقال للنم_ام ق%س_اس وق%ت_ات وه.م_از وغ%م_از ود.ر_اج.

.vه ق%س�اeس�والق41س ف اللغة: النميمة ونش\ر' الديث؛ يقال: ق%س_ الديث يق
ابن سيده: ق%س_ الشيء يق�سeه ق%س�اv وق%س.ساv تتب_عه وتطلبه؛ قال

رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات ل يتتبعن الن_مائم:
ي'م\س3ي. من ق%س_ ال4ذى غ%واف1ل،

ل ج.ع\ب.ري�ات ول ط%هام1ل
ال%ع\ب.ر,ي�ات: الق1صار، واحدتا ج.ع\ب.رة، والط�هام1ل الض>خام

الق1باح اللقة، واحدتا ط%ه\م.لة. وق%س_ الشيءé ق%س�اv: تتله وت.ب.غ_اه.
واق}ت.س_ ال4سد': ط%لب ما يأ}كل.

ويقال: ت.ق%س_س\ت أ%صوات. الناس بالليل ت.ق%سeساv أ%ي تسم_عتها.
والق%س\ق%س.ة: السؤال عن أ%م\ر, الناس. ورجل ق%س\قاس¬: يسأ%ل عن أ�مور الناس؛

قال رؤبة:
ي.ح\ف1زها ليلD وحاد{ ق%س\قاس'،

كأ%نن_ من س.راء� أ%ق}واس\
والق%س\قاس أ%يضاv: الفيف من كل شيء. وق%س\ق%س العظم: أ%كل ما عليه ن

اللحم وت.م.خ_خ.ه؛ ياني.ة. قال ابن دريد: ق%س.س\ت ما على العظم أ%ق�سeه
ق%س�اv إ,ذا أ%كلت. ما عليه من اللحم وام\ت.خ.خ\ت.ه. وق%س\ق%س. ما على

الائدة: أ%ك%ل%ه. وق%س_ ال3بل ي.ق�سeها ق%س�اv وق%س\ق%س.ها: ساق%ها،
وقيل: ه'ما شد_ة الس_و\ق.

والق%س'وس من ال3بل: الت ت.ر\عى وحد.ها، مثل الع.س'وس، وجعها
ق�س'سÒ، ق%س_ت\ ت.ق�سe ق%س�اv أ%ي ر.ع.ت\ وحدها، واق}ت.س_ت\، وق%س_ها:

.eس�أ%فر.د.ها من الق%طيع، وقد ع.س_ت\ عند الغ.ض.ب ت.ع'س� وق%س_ت\ ت.ق
وقال ابن السكيت: ناق%ة عموس وق%س'وس وض.ر'وس إ,ذا ضج,رت وساء خ'ل�قها عند

الغ.ض.ب. والق%س'وس: الت ل ت.د1ر� حت ت.ن\ت.بذ. وفلن ق%سe إ,بل أ%ي
عال با؛ قال أ%بو حنيفة: هو الذي يلي ال3بل ل يفارق�ها. أ%بو عبيد:

الق%سe صاحب ال3بل الذي ل يفارق�ها؛ وأ%نشد:
يتبع'ها ت.ر\ع1ي_ةê ق%سÒ ور.ع\،



ت.رى برج\ل%ي\ه ش'ق�وقاv ف ك%ل%ع\،
ل ت.ر\ت, الو.ح\ش' إ,ل أ%يدي الذ�ر.ع\

eس�جع الذ�ريع.ة وهي الد_ريئ%ة. وقال أ%بو عبيدة: يقال ظ%ل� ي.ق
د_اب_ت.ه ق%س�اv أ%ي ي.س'وق�ها. والق%سe: ر.ئيس من ر'ؤساء النصارى ف

الد>ين والع1ل}م، وقيل: هو الك%ي>س العال؛ قال:
لو ع.ر.ض.ت\ ل4ي\ب'ل1ي¼ ق%س>،

أ%ش\ع.ث% ف ه.ي\ك%ل1ه م'ن\د.س>،
ح.ن_ إ,ليها ك%ح.ن,ي, الط�س>

والق1س>يس': كالق%س>، والمع ق%ساق1سة على غي قياس وق1س>يس'ون. وف
التنزيل العزيز: ذلك بأ%ن منهم ق1س>يس3ي. ور'ه\باناv؛ والسم

الق�س'وس.ة والق1س>يس3ي_ة؛ قال الفر_اء: نزلت هذه الية فيمن أ%سلم من النصارى،
ويقال: هو النجاشي وأ%صحابه. وقال الفراء ف كتاب المع والتفريق: ي'جمع

vكان صوابا vس'وسا�الق1س>يس ق1س>يسي كما قال تعال، ولو جعه ق
ل4نما ف معن واحد، يعن الق%س_ والق1س>يس، قال: ويمع الق1س>يس

ق%ساق1سة 
(* قوله «ويمع القسيس قساقسة إل» هكذا ف الصل هنا وفيما مر. وعبارة

القاموس: قساوسة، وبا يظهر قوله بعد فأبدلوا إحداهن واواv. ويؤخذ من شرح
القاموس أن فيه المعي حيث نقل رواية البيت بالوجهي.) جعوه على مثال

م.هال1بة فكثرت السينات فأ%بدلوا إ,حداهن واواv وربا شد�د المع 
(* قوله

«وربا شدد المع إل» الظاهر ف العبارة العكس بدليل ما قبله وما بعده.)
ول يشد�د واحده، وقد جعت العرب ال4تeون أ%تاتي؛ وأ%نشد ل�مية:

،Dلو كان م'ن\ف%لت¬ كانت ق%ساق1س.ة
ي'ح\ييهم' الل�ه ف أ%يديهم الزeب'ر'

والق%س_ة: الق1ر\ب.ة الصغية.
قال ابن ال4عراب: سئل ال�هاص1ر بن الل9 عن ليلة ال4ق}ساس, من

قوله:ع.د.د\ت' ذنوب ك�ل�ها فوجدت'ها،
سوى ليلة{ ال4ق}ساس,، ح1م\ل% ب.عي

فقيل: ما ليلة ال4ق}ساس؟ قال: ليلة زنيت فيها وشربت المر وسرقت. وقال
لنا أ%بو الي_ا ال4عراب ي.ح\كيه عن أ%عراب حجازي فصيح إ,ن الق�ساس



غ�ثاء الس_ي\ل؛ وأ%نشدنا عنه:
وأ%نت ن.ف1يÒ من ص.ناديد عام1ر�،

كما قد ن.فى السيل� الق�ساس. ال�ط%ر_حا
وق%سÒ والق%سe: موضع، والثياب الق41س>ي_ة منسوبة إ,ليه، وهي ثياب

فيها حرير تلب من نو مصر. وف حديث علي، كرم الل�ه وجهه: أ%نه، صلى
الل�ه عليه وسلم، نى عن لبس الق%س>ي�؛ هي ثياب من كتان ملو برير يؤ\تى

با من مصر، نسبت إ,ل قرية على ساحل البحر قريباv من ت1ن>يس، يقال لا
الق%سe، بفتح القاف، وأ%صحاب الديث يقولونه بكسر القاف، وأ%هل مصر
بالفتح، ينسب إ,ل بلد الق%س>؛ قال أ%بو عبيد: هو منسوب إ,ل بلد يقال لا

الق%س�، قال: وقد رأ%يتها ول يعرفها ال4صمعي، وقيل: أ%صل الق%س>ي�
الق%ز>ي�، بالزاي، منسوب إ,ل الق%ز�، وهو ضرب من ال3بريسم، أ�بدل من

الزاي سي؛ وأ%نشد لربيعة بن م.ق}ر'وم:
،vج.ع.ل}ن. ع.ت1يق. أ%ن\ماط{ خ'د'ورا
وأ%ظ}ه.ر\ن% الك%رادي والع'ه'ونا

(* قوله «وأ%ظهرن الكرادي» هكذا ف الصل وشرح القاموس. وف معجم
البلدان لياقوت: الكراري، بالراء بدل الدال.)

vعلى ال4ح\داج,، واس\ت.ش\ع.ر\ن ر.ي\طا
ع1راق1ي�اv، وق%س>ي�اv م.ص'ونا

وقيل: هو منسوب إ,ل الق%س>، وهو الص.قيع' لب.ياضه. ال4صمعي: من
أ%ساء السeيوف الق�ساس1ي�. ابن سيده: الق�ساسيe ضر\ب من السيوف، قال

ال4صمعي: ل ادري إ,ل أ%ي شيء نسب.
وق�ساس، بالضم: جبل فيه معدن حديد بأ%ر\م1ين,ي_ة، إ,ليه تنسب هذه

السيوف الق�ساسي_ة؛ قال الشاعر:
إ,ن الق�ساس1ي_ الذي ي'ع\صى به،

ي.خ\ت.ص1م' الد_ار,ع. ف أ%ثوابه
وهو ف الصحاح: الق�ساس' م'ع.ر_ف¬. وق�ساس، بالضم: جبل لبن أ%سد.

eف�وق%ساس: اسم. وق�سe بن ساعدة ال3ياديe: أ%حد حكماء العرب، وهو أ�س\ق
ن.ج\ران. وق�سe الن_اطف: موضع. والق%س\ق%س والق%س\قاس: الدليل الادي

ال�تفقYد الذي ل ي.غ\ف�ل إ,نا هو ت.ل%ف©تاv وتن.ظ©راv. وخ1م\س¬
ق%س\قاس أ%ي سريع ل ف�تور فيه. وق%ر.ب¬ ق%س\قاس: سريع شديد ليس فيه ف�تور ول



و.ت1ي.ة، وقيل: صعب بعيد. أ%بو عمرو: الق%ر.ب الق%س>ي� البعيد، وهو
الشديد أ%يضاv؛ قال ال4زهري: أ%حسبه القسي 

(* قوله «القسي» هكذا ف
الصل.) ل4نه قال ف موضع آخر من كتابه القسي.

والق1س\ي.بe: الصeل}ب الطويل الشديد الدeلة كأ%نه يعن الق%ر.ب،
والل�ه أ%علم.

ال4صمعي: يقال خ1م\س ق%س\قاس وح.ص\حاص وب.ص\باص وص.ب\صاب، كل هذا:
السي الذي ليست فيه و.تية، وهي الضطراب والف�تور. وقال أ%بو عمرو: ق%ر.ب¬

ق1س\ق1يس. وقد ق%س\ق%س ليله أ%جع إ,ذا ل ي.ن.م\؛ وأ%نشد:
إ,ذا حداه'ن_ الن_جاء الق1س\ق1يس

ورجل ق%س\قاس: يسوق ال3بل. وقج ق%س_ السي ق%س�اv: أ%سرع فيه.
والق%س\ق%س.ة: د.ل}ج' الليل الد_ائب. يقال: س.ي\ر¬ ق1س\ق1يس أ%ي دائب. وليلة

ق%س\قاس.ة: شديدة الظلمة؛ قال رؤبة:
ك%م\ ج'ب\ن. من ب,يد{ ول%ي\ل� ق%س\قاس\

قال ال4زهري: ليلة ق%س\قاسة إ,ذا اشتد السي فيها إ,ل الاء، وليست من
معن الظلمة ف شيء. وق%س\ق%س\ت بالكلب: دعوت. وسيف¬ ق%س\قاس¬: ك%هام¬.

والق%سقاس: بقلة تشبه الك%ر.ف}س.؛ قال رؤبة:
وك�ن\ت. من دائك ذا أ%ق}لس,،

فاس\ت.سق1ي.ن\ بثمر الق%س\قاس,
يقال: اس\تقاء واس\ت.قى إ,ذا ت.ق%ي_أ%.

وق%س\ق%س العصا: ح.ر_كها. والق%س\قاس': العصا. وقوله، صلى الل�ه عليه
وسلم، لفاطمة بنت قيس حي خطبها أ%بو ج.ه\م ومعاوية: أ%م_ا أ%بو ج.ه\م

فأ%خاف عليك ق%س\ق%اس.ته؛ الق%س\قاسة: العصا؛ قيل ف تفسيه قولن:
أ%حدها أ%نه أ%راد ق%س\ق%س.ت.ه أ%ي تريكه إ,ياها لضربك فأ%شبع الفتحة فجاءت

أ%لفاv، والقول الخر انه أ%راد ب,قسقاس.ته عصاه، فالعصا على القول
ال4ول 

(* قوله «العصا على القول الول إل» هذا إ,نا يناسب الرواية التية.)
مفعول به، وعلى القول الثان بدل. أ%بو زيد: يقال للعصا هي الق%س\قاسة؛

قال ابن ال4ثي: أ%ي أ%نه يضربا بالعصا، من الق%س\ق%سة، وهي الركة
وال3سراع ف ال%ش\ي، وقيل: أ%راد كثرة ال4سفار. يقال: رفع عصاه على عاتقه



إ,ذا سافر، وأ%ل}ق%ى عصاه إ,ذا أ%قام، أ%ي ل حظ� لك ف صحبته ل4نه كثي
الس_فر قليل ال�قام؛ وف رواية: إ,ن أ%خاف عليك ق%س\قاس.ت.ه العصا،

فذكر العصا تفسياv لل}ق�س\قاسة، وقيل: أ%راد ب,ق%س\ق%س.ة1 العصا تريكه
إ,ياها فزاد ال4لف ليف}صل بي توال الركات. وعن ال4عراب الق�دم,:

الق%س\قاس نبت أ%خضر خبيث الريح ينبت ف م.سيل الاء له زهرة بيضاء.
والق%س\قاس: شد_ة الوع والب.ر\د؛ وينش.د ل4ب جهيمة الذهلي :

أ%تانا به الق%س\قاس' ليلv، ودونه
ج.راث1يم' ر.م\ل�، بينهن_ ق1فاف'

وأ%ورده بعضهم: بينهن_ ك1فاف؛ قال ابن بري: وصوابه ق1فاف'، وبعده:
فأ%ط}ع.م\ت'ه حت غ%دا وكأ%نه
أ%س1يÒ ي'دان م.ن\ك1ب.ي\ه ك1تاف'

وصف. طارقاv أ%تاه به البد وال�وع بعد أ%ن قطع قبل و'صوله إ,ليه
جراثيم رمل، وهي الق1ط%ع العظام، الواحدة ج'ر\ث�ومة، فأ%طعمه وأ%شبعه حت إ,نه

إ,ذا مشى تظن أ%ن ف منك1ب.ي\ه كتافاv، وهو ح.ب\ل تشدe به يد الرجل
إ,ل خلقه. وق%س\ق%س\ت بالكلب إ,ذا ص1ح\ت. به وقلت له: ق�وس\ ق�وس\.

@قسطس: قال الل�ه عز وجل وعل: وز,ن'وا بالقسطاس الستقيم؛ الق1س\طاس
والق�سطاس: أ%عدل الوازين وا%قوم'ها، وقيل: هو شاهي¬. الزجاج: قيل

الق1سطاس الق%ر.س\طون وقيل هو الق%ي_ان. والق1س\طاس: هو ميزان العدل أ%ي_
ميزان كان من موازين الدراهم وغيها؛ وقول عدي�:

ف ح.ديد القسطاس, ي.ر\ق�ب'ن ال%ا
ر,ث، وال%رء� كل� شيء ي'لق1ي

قال الليث: أ%راه حديد الق%ب_ان.
@قسطنس: الق�س\ط%ناس' والق�س\ن.طاس': صلية الطYيب، وقال مرة أ�خرى:

صلية الع.ط�ار. قال سيبويه: ق�س\ط%ناس أ%صله ق�س\ط%ن.س ي'م.دe بأ%لف كما
م.دeوا ع.ض\ر.ف�وط% بالواو وال4صل ع.ض\ر.ف�ط. التهذيب ف الرباعي:

الليل ق�س\ط%ناس اسم ح.ج.ر وهو من ال�ماسي الترادف أ%صله ق�س\ط%ن.س؛ قال
الشاعر:

،vم.ي\ت. الل�و\ن1 صاف1ي.ة�ر'د>ي ع.لي_ ك
كالق�س\ط%ناس ع.لها الو.ر\س' وال%س.د'

@قسنطس: الق�س\ن.طاس: صلي.ة الطYيب؛ رومي_ة، وقال: ثعلب: إ,نا هو



الق�س\ط%ناس.
@قطربس: التهذيب ف ال�ماسي: أ%نشد أ%بو زيد:
ف%ق%ر_بوا ل ق%ط}ر.ب'وساv ضار,باv، * ع.ق}ر.ب.ةv ت'ناه1ز' الع.قار,با

قال: والق%ط}ر.ب'وس من العقارب الشديد الل�س\ع؛ وقال الازن:
الق%ط}ر.ب'وس الناقة السريعة.

@قعس: الق%ع.س: نقيض ال%د.ب، وهو خروج الصدر ودخول الظهر؛ ق%ع1س.
ق%ع.ساv، فهو أ%ق}ع.س' وم'ت.قاع1س وق%ع1س¬ كقولم أ%نك%3د ون.ك1د وأ%جرب

وج.ر,ب، وهذا الضر\ب يعتقب عليه هذان ال1ثالن كثياv، والرأ%ة ق%ع\ساء
والمع ق�ع\س. وف حديث الز_ب\ر,قان: أ%بغض' ص1بيان,نا إ,لينا ال�ق%ي\ع1س'
الذكر، وهو تصغي ال4ق}ع.س. والق%ع.س' ف الق%و\س: ن'ت'وe باطنها من

:vظاهرها، وهي ق%و\س ق%ع\ساء؛ قال أ%بو النجم ووصف صائدا �وس.طها ودخول
وف اليد1 الي'سرى على م.ي\سور,ها

ن.ب\ع1ي_ةD قد ش'د_ من ت.و\ث1ي,ها،
ك%ب\داء� ق%ع\ساء� على ت.أ}ط1ي,ها

ونلةD ق%ع\ساء: رافعة صدرها وذ%نبها، والمع ق�ع\س وق%ع\ساوات على غلبة
الصفة. وال4ق}ع.س': الذي ف صدره انكباب إ,ل ظهره. والق�عاس: الت1واء

يأ}خذ ف الع'ن'ق من ريح كأ%نا ت.هص1ر'ه إ,ل ما وراءه. والق%ع.س':
النبات. وع1ز_ةD ق%ع\ساء: ثابتة؛ قال:

والع1ز_ة الق%ع\ساء ل1ل4ع.ز�
ورجل أ%ق}ع.س: ثابت عزيز¬ م.ن,يع. وت.ق%اعس الع1ز� أ%ي ثبت وامتنع ول

ي'ط%أ}ط1ئ} رأ}سه فاق}ع.ن\س.س. أ%ي فثبت معه؛ قال العجاج:
ت.قاع.س الع1زe ب,نا فاق}ع.ن\س.سا،
ف%ب.خ.س. الناس. وأ%ع\يا الب'خ_س.ا

أ%ي ب.خ.س.هم الع1زe أ%ي ظلمهم حقوق%هم. وت.ق%ع_س.ت1 الدابة: ثبتت فلم
تبح مكانا. وت.ق%ع\و.س الرجل عن ال4مر أ%ي تأ%خ_ر ول يت.قد_م فيه؛

ومنه قول الكميت:
كما ي.ت.قاع.س, الف%ر.س' ال%ر'ور'

وف حديث ال�خ\د'ود: ف%ت.قاع.س.ت\ أ%ن تقع فيها؛ وقوله:
ص.د1يق ل%ر.س\م, ال4شج.ع1ي>ي، ب.ع\د.ما

ك%س.ت\ن الس>ن'ون% الق�ع\س' ش.يب. الفار,ق,



إ,نا أ%راد الس>ني الثابتة، ومعن ثباتا ط�ولا.
وق%ع.س. وت.قاع.س واق}ع.ن\س.س.: تأ%خر ورجع إ,ل خلف. وف الديث: أ%نه

م.د_ ي.ده إ,ل حذيفة فت.قاع.س. عنه أ%و ت.ق%ع_س. أ%ي تأ%خر؛ قال
الراجز:

ب,ئ}س. م'قام' الش_ي\خ أ%م\ر,س\ أ%م\ر,س\،
إ,م_ا على ق%ع\و�، وإ,م_ا اق}ع.ن\س3س\

وإ,نا ل يدغم هذا ل4نه ملحق باح\ر.ن\ج.م؛ يقول: إ,ن استق%ى ببكرة وقع
حبلها ف غي موضعه فيقال له أ%م\ر,س\، وإ,ن استق%ى بغي بكرة وم.ت.ح
أ%وجعه ظهره فيقال له اق}ع.ن\س3س\ واجذب الد_ل}و.؛ قال أ%بو علي�: نون
افعنلل بابا إ,ذا وقعت ف ذوات ال4ربعة أ%ن تكون بي أ%صلي نو

اخ\ر.ن\ط%م. واح\ر.ن%م.، واق}ع.ن\س.س. ملحق بذلك فيجب أ%ن يتذى به طريق ما أ�لق
بثاله، فلتكن السي ال�ول أ%صلv كما أ%ن الطاء القابلة لا من

اخ\ر.ن\ط%م. أ%صل، وإ,ذا كانت السي ال�ول من اق}ع.ن\س.س. أ%صلv كانت
الثانية الزائدة بل ارتياب ول شبهة.

واق}ع.ن\س.س. البعي وغيه: امتنع فلم يتبع، وكل متنع م'ق}ع.ن\س3س.
وال�ق}ع.نس3س': الشديد، وقيل: التأ%خر. وجل م'ق}ع.ن\س3س¬: يتنع أ%ن

ي'قاد. قال البد: وكان سيبويه يقول ف تصغي م'ق}ع.ن\س3س م'ق%ي\ع1س
وم'ق%ي\ع1يس، قال: وليس القياس ما قال ل4ن السي ملحقة فالقياس ق�ع.ي\س3س

وق�ع.ي\س3يس، حت يكون مثل ح'ر.ي\ج,م وح'ر.ي\ج,يم ف تقي م'ح\ر.ن\ج,م.
وع1زÒ م'ق}ع.ن\س3س: ع.ز_ أ%ن ي'ضام. وكل م'دخل� رأ}س.ه ف عنقه كالمتنع
من الشيء: م'ق}ع.ن\س3س. وم.قاع1س، بفتح اليم: جع ال�ق}ع.ن\س3س بعد

حذف الزيادات والنون والسي ال4خية، وإ,نا ل تذف اليم، وإ,ن كانت
زائدة، ل4نا دخلت لعن اسم الفاعل، وأ%نت ف التعويض باليار، والتعويض'

أ%ن تدخل ياءé ساكنة بي الرفي اللذين بعد ال4لف، تقول: م.قاع1س وإ,ن
شئت م.قاع1يس، وإ,نا يكون التعويض لزماv إ,ذا كانت الزيادة رابعة نو

ق1نديل وق%ناديل، فق1س\ عليه.
وال3ق}عاس': الغن وال3كثار. وفرس أ%ق}ع.س' إ,ذا اطمأ%ن� ص'لبه من

ص.ه\و.ت1ه وارتفعت ق%طات'ه، ومن ال3بل الت مال رأ}سها وعنقها نو ظهرها؛
ومنه قولم: ابن' خ.م\س� ع.شاء خ.ل1فات{ ق�ع\س أ%ي مكث� اللل لمس

خ.ل%و\ن% من الشعر إ,ل أ%ن يغيب م'ك}ث� هذه الوامل ف ع.شائها.



والق1ن\عاس': الناقة العظيمة الطويلة الس_ن.مة، وقيل: المل؛ قال جرير:
وابن' الل�ب'ون، إ,ذا ما ل�ز_ ف ق%ر.ن{،

ل يستط1ع ص.و\ل%ة الب'ز\ل, الق%ناع1يس,
وليلD أ%ق}ع.س: طويل كأ%نه ل يبح. والق%ع\س': التراب ال�ن\ت1ن.

وق%ع.س. الشيء4 ق%ع\ساv: عطفه كق%ع.ش.ه. والق%و\ع.س': الغليظ العن'ق
الشديد الظهر من كل شيء. وت.ق%ع\و.س. الشيخ: ك%ب,ر. ك%ت.ق%ع\وش..

والق%ع\و.س': الشيخ الكبي. وت.ق%ع\و.س. البيت: اندم. والق%ع\و.س':
الفيف.وقولم: هو أ%هون من ق�ع.ي\س� على ع.م_ت1ه؛ قيل كان غلماv من بن

تيم، وإ,ن� ع.م_ت.ه استعارت ع.ن\زاv من امرأ%ة فرهنتها ق�ع.ي\ساv ث نرت
العنز وه.ربت، فضرب به الثل ف الوان.

وبعي¬ أ%ق}ع.س': ف رجليه ق1ص.ر وف حار,ك1ه ان\ص1باب؛ وقال ان
ال4عراب: ال4ق}ع.س' الذي قد خرجت عجيزته، وقال غيه: هو النكبe على صدره،

قال أ%بو العباس: والقول قول صاحبنا؛ وأ%نشد:
أ%ق}ع.س' أ%ب\دى، ف اس\ت1ه اس\ت1يخار'

وف الديث: حت تأ}ت ف%ت.يات ق�ع\ساv؛ الق%ع.س: ن'ت'وe الصدر خلقة،
والرجل أ%ق}ع.س، والرأة ق%ع\ساء، والمع ق�ع\س.

وق%ع\سان: موضع، وال4ق}عس': جب.ل. وق�ع.يس3س¬ وق�ع.ي\س¬: اسان.
وم'قاع1س: قببيلة. وبنو م'قاع1س: ب.ط}ن من بن سعد، سي م'قاعس3اv ل4نه

ت.قاع.س عن ح1ل}ف كان بي قومه، واسه الرث، وقيل: إ,نا سي م'قاع1ساv يوم
الك�لب ل4نم ل9ا الت.ق%و\ا هم\ وبنو الرث بن كعب تنادى أ�ولئك: يا

ل%ل}حرث وتنادى هؤلء: يا ل%ل}حرث فاشتبه الش>عاران لقالوا: يا
ل%م'قاع1س قال الوهري: وم'قاع1س أ%بو حي من تيم، وهو لقب، واسه الرث بن عمرو

بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم. وعمرو ابن ق1عاس: من شعرائهم. أ%بو
عبيدة: ال4ق}ع.سان ها أ%ق}ع.س' وم'قاع1س ابنا ض.م\ر.ة بن ض.م\رة من بن

ماشع، وال4ق}ع.سان: ال4ق}ع.س' وه'ب.ي\رة ابنا ض.م\ض.م.
@قعمس: الق�ع\م'وس: ال�ع\م'وس. وق%ع\م.س الرجل: أ%ب\دى بر_ة ووضع

بر_ة.
@قعنس: ال4صمعي: ال�ق}ع.ن\س3س' الشديد، وهو التأ%خر أ%يضاv؛ قال ابن

دريد: رجل م'ق}ع.ن\س3س¬ إ,ذا امتنع أ%ن ي'ضام. أ%بو عمرو: الق%ع\ن.سة أ%ن
يرفع الرجل رأ}سه وصدره؛ قال العدي:



،vإ,ذا جاء4 ذو خ'ر\ج.ي منهم م'ق%ع\ن,سا
من الشام، فاعلم أ%ن_ه ش.رe قاف1ل

اللحيان: الق%عان,يس' الشدائد من ال�مور.
@قفس: ق%ف%س الشيء4 ي.ق}ف1س'ه ق%ف}ساv: أ%خذه أ%خذ انتزاع وغضب.

.vإ,ذا ج.ذ%به بشعره س'ف}ل vي.ق}ف1س'ه ق%ف}سا vاللحيان: ق%ف%س فلن فلنا
ويقال: تركتهما ي.ت.قاف%سان بشع'ورها.

والق%ف}ساء: ال%ع1د.ة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%ل}ق%يت ف ق%ف}سائه ما ش.غ.ل%ه\

قال ثعلب: معناه أ%طع.م.ه حت شب,ع. والق%ف}ساء: ال4م.ة الل�ئيمة
الر_ديئة، ول تنعت ال�ر_ة با. ابن شيل: امرأ%ة ق%ف}ساء وق%فاس, وعبد¬

أ%ق}ف%س إ,ذا كانا لئ1يم.ي\ن. وال4ق}ف%س من الرجال: ال�ق}ر,ف ابن
ال4م.ة.

وق%ف%س. الرجل ق�ف�وساv: مات، وكذلك ف%ق%س، وها لغتان، وكذلك ط%ف%س
وف%ط%س. إ,ذا مات. والق�ف}س': ج,يل يكون ب,ك1ر\مان ف ج,بالا كال4ك}راد؛

وأ%نشد:
وكم ق%ط%ع\نا من ع.د'و� ش'ر\س,،

ز'طð وأ%ك}راد{ وق�ف}س� ق�ف}س,
وهو بالصاد أ%يضاv، وهي مضارعة.

@ققس: جاء ف الديث ف مصن_ف ابن أ%ب شيبة أ%ن جابر ابن س.م'رة قال:
رأ%يت رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، ف جنازة أ%ب الد>ح\داح.ة وهو
راكب على فرس وهو ي.ت.ق%و\ق%س به ونن ح.و\ل%ه؛ فس_ره أ%صحاب الديث

أ%نه ضر\ب من ع.د\و اليل.
وال�ق%و\ق1س: صاح ال3سكندرية الذي راس.ل النب، صلى الل�ه عليه وسلم،
وأ%ه\دى إ,ليه، وف�ت1حت مصر' عليه ف خلفة عمر بن الطاب، رضي الل�ه

عنه، وهو منه؛ قال: ول يذكر أ%حد من أ%هل اللغة هذه الكلمة فيما انتهى
إ,لينا، والل�ه أ%علم.

@قلس: الق%ل}س': أ%ن يبلغ الطعام إ,ل ال%ل}ق مل}ء4 اللق أ%و دونه ث
يرجع إ,ل الوف، وقيل: هو الق%يء، وقيل: هو القذف بالطعام وغيه، وقيل:

هو ما يرج إ,ل الفم من الطعام والشراب، والمع أ%قلس؛ قال رؤبة:
إ,ن ك�ن\ت من دائ1ك ذا أ%ق}لس,،



فاس\ت.س\ق1ي.ن\ ب,ث%مر الق%س\قاس,
الليث: الق%ل}س ما خرج من اللف م1ل}ء4 الفم أ%و دونه، وليس ب,قيء،

فإ,ذا غل%ب فهو الق%ي\ء�. ويقال: ق%ل%س. الرجل ي.ق}ل1س' ق%ل}ساv، وهو خروج
الق%ل}س من حلقه. أ%بو زيد: ق%ل%س الرجل ق%ل}ساv، وهو ما خرج من البطن من

الطعام أ%و الشراب إ,ل الفم أ%عاده صاحب'ه أ%و أ%لقاه، وهو قالس. وف
الديث: من قاء أ%و ق%ل%س فليتوضأ}؛ الق%ل%س، بالتحريك، وقيل بالسكون من

ذلك. وقد ق%ل%س ي.ق}ل1س' ق%ل}ساv وق%ل%ساناv، فهو قالس. وق%ل%س.ت الكأ}س
إ,ذا قذفت بالشراب لشد_ة المتلء؛ قال أ%بو الراح ف أ%ب السن

الكسائي:أ%با ح.س.ن�، ما ز'ر\ت'كم منذ� س.ن\ب.ة{
من الدهر، إ,ل والزeجاجة� ت.ق}ل1س'
ك%ر,ي إ,ل ج.ن\ب, ال1وان1، وز.و\ر'ه

ي'ح.ي_ا بأ%هلv م.ر\حباv، ث ي.ج\ل1س'
وق%ل%س. ال3ناء� ي.ق}ل1س' إ,ذا فاض.؛ وقال عمر بن لإ,:

وام\ت.ل4 الص_م_ان ماءé ق%ل}سا،
ي.م\ع.س\ن بالاء ال1واء4 م.ع\س.ا

وق%ل%س. الس_حاب' ق%ل}ساv، وهو مثل الق%ل}س, ال4ول. والس_حابة
ت.ق}ل1س' الندى إ,ذا رمت به من غي مطر شديد؛ وأ%نشد:

ن.د.ى الر_م\ل, م.ج_ت\ة الع1هاد' الق%وال1س'
ابن ال4عراب: الق%ل}س' الشرب الكثي من النبيذ؛ والق%ل}س الغ1ناء
الي>د، والق%ل}س' الرقص ف غناء. وق%ل%س.ت1 النحل� العسل% ت.ق}ل1س'ه

ق%ل}ساv: م_ت\ه. والق%ليس: العسل، والق%ليس أ%يضاv: النحل؛ قال
ال4فوه:من د'ونا الط�ي، ومن ف%و\ق1ها

ه.فاه1ف' الر>يح ك%ج'ثY الق%ليس
والق%ل}س والت_ق}ل1يس: الضرب بالدeف> والغ1ناء�. وال�ق%لYس: الذي

يلعب بي يدي ال4مي إ,ذا قدم الصر؛ قال الكميت يصف د'ب�اv أ%و ثور
وحش:ف%ر\د¬ ت'غ.ن>يه ذ1ب_ان� الر>ياض,، كما

غ%ن_ى ال�ق%لYس' ب,طريقاv بأ%س\وار,
أ%راد مع أ%س\وار. وقال أ%بو ال%ر_اح: الت_ق}ل1يس' استقبال الو'لة

عند قدومهم بأ%صناف الل�ه\و؛ قال الكميت يصف ثوراv طع.ن ف الكلب فتبعه
الذ©باب ل1م.ا ف ق%رن,ه من الدم:



ث اس\ت.م.ر_ ت'غ.ن>يه الذ©باب، كما
غ%ن_ى ال�ق%لYس' ب,ط}ر,يقاv ب,مز\مار,

(* رواية بيت الكميت هنا تتلف عن روايته السابقة ف القل نفسه.)
وقال الشاعر:

ض.ر\ب ال�ق%لYس ج.ن\ب. الدeف> للع.ج.م
ومنه حديث عمر، رضي الل�ه عنه، لا قدم الشأ}م: لقيه ال�ق%لYسون

بالسيوف والر_ي\حان. والق%ل}س: ح.ب\ل ضخم من ل1يف{ أ%و خ'وص، قال ابن دريد:
ل أ%دري ما صحته، وقيل: هو حبل غليظ من حبال السف�ن. والت_ق}ليس: ض.ر\ب

اليدين على الصدر خضوعاv. والت_ق}ليس: السجود. وف الديث: لا
ر.أ%و\ه' ق%ل�س'وا له؛ الت_ق}ليس: الت_ك}في وهو وضع اليدين على الصدر

والنناء� خضوعاv واستكانة. أ%حد ابن الريش: الت_ق}ليس هو رفع الصوت
بالدعاء والق1راءة والغناء.

وف الديث ذك}ر قال1س�، بكسر اللم: موضع أ%ق}طعه النب، صلى الل�ه
عليه وسلم، له ذكر ف حديث ع.مرو بن حزم.

والق�ل�ي\س'، بالتشديد، مثال الق�ب_ي\ط1: ب,يع.ة للح.ب.ش كانت
بص.ن\عاء بناها أ%ب\ر.هة وهدمتها ح1مي. وف التهذيب: الق�ل�يسة ب,يعة كانت

بص.ن\عاء للح.ب.شة. الليث: الت_ق}ليس وضع اليدين على الصدر خضوعاv كما تفعل
النصارى ق%ب\ل أ%ن ت.ك}ف�ر أ%ي قبل أ%ن تسج'د. قال: وجاء ف خب ل�ا

رأ%وه ق%ل�سوا ث ك%ف%ر'وا أ%ي سجدوا.
والق%ل}س'و.ة والق%ل}ساة والق%ل%ن\س'وة والق�ل%ن\س3ي.ة والق%ل%ن\س.اة

والقل}ن,يس.ة�: من ملبس الرeؤوس معروف، والواو ف قل%ن\س'وة للزيادة غي
ال3لاق وغي العن، أ%ما ال3لاق فليس ف ال4ساء مثل ف%ع.ل©ل%ة،

وأ%ما العن فليس ف قلنسوة أ%كثر ما ف ق%ل}ساة، وجع الق%ل%ن\س'وة
والق�ل%ن\س3ي.ة والق%ل%ن\ساة ق%لن,س' وق%لس� وق%ل%ن\س�؛ قال:

ل م.هل% حت ت.ل}ح.ق1ي بع.ن\س,،
أ%هل الر>ياط1 الب,يض, والق%ل%ن\س3ي

وق%ل%ن\س.ى؛ وكذلك روى ثعلب هذا البيت للعجي السلول:
إ,ذا ما الق%ل%ن\س.ى والعمائم أ�ج\ل1ه.ت\،

فف1يهن_ عن صلع الرجال ح'س'ور'
قال: وكلها من باب ط%ل}حة وط%ل}ح وس.رحة وس.ر\ح�. قوله أ%�ج\ل1ه.ت\



ن'ز,ع.ت عن ال%ل}ه.ة. وال%ل}ه.ة�: الذي انسر الشعر منه عن الرأ}س 
(* قوله

«انسر الشعر منه عن الرأس» لعله انسر الشعر عنه من مقدم الرأس.)، وهو
أ%كثر من ال%ل%ح، والضمي ف قوله فيهن_ يعود على نساء؛ يقول: إ,ن

الق%لس1ي والعمائم إ,ذا ن'ز,ع.ت عن رؤوس الرجال فبدا صلعهم ففي النساء عنهم
ح'س'ور أ%ي ف�تور.

وقد ق%ل}س.ي\ت'ه ف%ت.ق%ل}س.ى وت.ق%ل}ن.س. وت.ق%ل�س. أ%ي أ%لبسته
الق%ل%ن\سوة فل%ب,سها، قال: وقد ح'د_ فقيل: إ,ذا فتحت القاف ضممت السي، وإ,ن
ضممت القاف كسرت السي وقلبت الواو ياء، فإ,ذا جعت أ%و صغ_رت فأ%نت
باليار ل4ن فيه زيادتي الواو والنون، فإ,ن شئت حذفت الواو فقلت قلنس،

وإ,ن شئت حذفت النون فقلت قلس�، وإ,نا حذفت الواو لجتماع الساكني، وإ,ن
شئت عو_ضت فيهما وقلت ق%لنيس وق%لس1يe؛ الوهري: وتقول ف التصغي

ق�ل%ي\نسة، وإ,ن شئت ق�ل%ي\س.ة، ولك أ%ن تعو>ض فيهما فتقول ق�ل%ي\ن,يسة
وق�ل%يس3ي_ة، بتشديد الياء ال4خية، وإ,ن ج.معت الق%ل%ن\س'و.ة بذف

الاء قلت ق%ل%ن\س، وأ%صله ق%ل%ن\س'و¬ إ,ل أ%نك رفضت الواو ل4نه ليس ف
ال4ساء اسم آخره حرف علة وقبلها ض.م_ه، فإ,ذا أ%د�ى إ,ل ذلك قياس وجب

أ%ن ي'رفض وي'بدل من الضمة كسرة فيصي آخر السم ياء مكسوراv ما قبلها،
وذلك يوجب كونه بنزلة قاض� وغاز� ف التنوين، وكذلك القول ف أ%ح\ق�

وأ%د\ل� جع ح1ق}و� ود.ل}و�، وأ%شباه ذلك فق1س عليه، وقد ق%ل}س.ي\ت'ه
فت.ق%ل}س.ى. قال ابن سيده: وأ%ما جع الق�ل%ن\س3ي.ة ف%ق%لس�، قال: وعندي أ%ن

الق�ل%ن\س3ي.ة ليست بلغة كما اعتد_ها أ%بو عبيد إ,نا هي تصغي أ%حد هذه
ال4شياء، وجع الق%ل}ساة ق%لس� ل غي، قال: ول نسمع فيها ق%ل}س.ى

ك%ع.ل}ق%ى؛ والق%ل�س: صان,عها، وقد ت.ق%ل}ن.س. وت.ق%ل}س.ى، أ%ق%رeوا النون
وإ,ن كانت زائدة، وأ%قرeوا أ%يضاv الواو حت ق%لبوها ياء. وق%ل}س.ى
الرجل%: أ%لبسه إ,ياها؛ عن السياف. والتقليس': ل�ب\س' الق%ل%ن\س'و.ة 

(* قوله
«والتقليس لبس القلنسوة» هكذا بالصل ولعل الظاهر والتقلس لبس إل أ%و

والتقليس إ,لباس القلنسوة.).
وبر¬ ق%ل�س¬ أ%ي يقذف بالز_ب.د1.

@قلحس: الق1ل}حاس: القبيح، وف التهذيب: الق1ل}ح.اس من الرجال الس_م\ج



القبيح.
@قلمس: الق%ل%م_س': البحر'؛ وأ%نشد:

ف%ص.ب_ح.ت\ ق%ل%م_ساv ه.م'وما
وبر ق%ل%م_س¬، بتشديد اليم، أ%ي زاخر، قال: واللم زائدة.

والق%ل%م_س' أ%يضاv: السيد العظيم. والق%ل%م_س': البئر الكثية الاء من
الر_كابا كالق%ل%ن\ب.س. يقال: إ,نا لق%ل%م_س.ة الاء أ%ي كثية الاء ل

ت.نز.ح. ورجل ق%ل%م_س¬ إ,ذا كان كثي الي والعطي_ة. ورجل ق%ل%م_س¬: واسع
اللق 

(* قوله «واسع اللق» ف شرح القاموس واسع اللق.). والق%ل%م_س':
الداهية من الرجال، وقيل: الق%ل%م_س' الرجل الداهية النك%ر' البعيد'

الغ.و\ر,. والق%ل%م_س' الك1نان©: أ%حد' ن.س.أ%ة1 الشهور على العرب ف
الاهلية، فأ%بطل الل�ه الن_سيء4 بقوله: إ,نا الن_سيء� زيادة ف

الكفر.
@قلنس: ق%ل}ن.س. الشيء4: غ%ط�اه وس.ت.ر.ه. والق%ل}ن.س.ة: أ%ن يمع

،eل%ن\س3ي.ة: جعها ق%لس1ي�الرجل� يديه ف صدره وي.قوم كال�ت.ذ%لYل. والق
وقد تقدم القول فيها ف قلس مستوفvى.

@قلنبس: بئر ق%ل%ن\ب.س¬: كثي الاء؛ عن كراع.
@قلهبس: الق%ل%ه\ب.س': ال�س3نe من ال�م'ر, الوحشية. ال4زهري:

الق%ل%ه\ب.س.ة من ح'م'ر الوحش ال�س3ن_ة.
@قلهمس: الق%ل%ه\م.س: القصي.

@قمس: ق%م.س. ف الاء ي.ق}م�1س' ق�م'وساv: انغط� ث ارتفع؛ وق%م.س.ه هو
فانقمس أ%ي غ%م.س.ه فيه فانغمس، يتعد�ى ول يتعد�ى. وكل© شيء ين\غ.ط9

ف الاء ث يرتفع، فقد ق%م.س.؛ وكذلك الق1نان وال3كام إ,ذا اضطرب
الس_راب حولا ق%م.س.ت أ%ي بد.ت\ بعدما تف9ى، وفيه لغة أ�خرى: أ%ق}م.س\ته ف

الاء، بال4لف. وق%م.س.ت ال3كام' ف الس_راب إ,ذا ارتفعت فر.أ%ي\ت.ها
كأ%نا تطفو؛ قال ابن مقبل:

،Dد.ى، والبيد هاج,مة�حت اس\ت.ت.ب\ت ال
ي.ق}م'سن. ف الل, غ�ل}فاv أ%و ي'ص.لYينا

والولد' إ,ذا اضطرب ف س'خ\د الس_ل%ى قيل: ق%م.س.؛ قال رؤبة:
وقام1س� ف آله1 م'ك%ف�ن,،



ي.ن\ز'ون% ن.ز\و اللعبي. الزeف�ن,
وقال ش.م1ر: ق%م.س. الرجل ف الاء إ,ذا غاب فيه، وق%م.س.ت الد_ل}و' ف

الاء إ,ذا غابت فيه، وان\ق%م.س. ف الر_ك1ي_ة إ,ذا وث%ب. فيها،
وق%م.س\ت' به ف البئر أ%ي ر.م.ي\ت. وف الديث: أ%نه رج.م. رجلv ث صلى
عليه، وقال: إ,نه الن ل%ي.ن\ق%م1س' ف ر,ياض, النة، وروي: ف أ%نار النة،
من ق%م.س.ه ف الاء فانقم.س.، ويروى، بالصاد، وهو بعناه. وف حديث
vوي'م\سي س.راب'ها طامسا vوف}د م.ذ}ح1ج: ف م.فازة ت'ض\ح1ي أ%علم'ها قام1سا
أ%ي ت.ب\دو جبال�ها للعي ث تغيب، وأ%راد كل� ع.ل%م من أ%علمها فلذلك

أ%فرد الوصف ول يمع'ه. قال الزمشري: ذكر سيبويه أ%ن أ%فعالv يكون
للواحد وأ%ن بعض العرب يقول هو ال4ن\عام، واستشهد بقوله تعال: وإ,ن� لكم

ف ال4نعام لع1بة ن'سق1يكم ما ف بطونه، وعليه جاء وله: ت'ض\ح1ي
أ%علم'ها قام1ساv، وهو ههنا فاعل بعن مفعول.

وفلنD يقامس ف س1ر�ه 
(* قوله «وفلن يقامس ف سره إل» عبارة شرح

القاموس: وفلن يقمس ف سربه إذا كان يتفي مرة ويظهر مرة .) إ,ذا كان ي.ح\ن.ق
مرة ويظهر مرة. ويقال للرجل إ,ذا ناظ%ر أ%و خاصم ق1ر\ناv: إ,نا ي'قام1س

ح'وتاv؛ قال مالك بن التنخل الذل:
ولكن_ما ح'وتاv ب,د'ج\ن.ى أ�قام1س'

د'ج\ن.ى: موضع، وقيل إ,نا يقال ذلك إ,ذا ناظ%ر م.ن هو أ%علم منه،
وقام.س\ت'ه ف%ق%م.س\ته. وق%م.س. الولد' ف بطن أ�م>ه: اضطرب. والقام1س:

الغ.و_اص؛ قال أ%بو ذؤيب:
كأ%ن� ابنة% الس.ه\م1ي> د.ر_ة قامس�،

لا بعد ت.ق}ط1يع, النeب'وح وه1يج'
(* قوله «بعد تقطيع النبوح» هكذا ف الصل العو�ل عليه هنا وفيه ف

مادة وهج بعد تقطيع الثبوج.)
وكذلك الق%م_اس. والق%م\س: الغ.و\ص. والتقميس': أ%ن ي'ر\و,ي الرجل

إ,بل%ه؛ والت.غ\م1يس'، بالغي: أ%ن يسق1يها دون الر>ي>، وقد تقدم. وأ%ق}م.س
الكوكب' وانقمس: انط� ف الغرب؛ قال ذو الرم�ة يذكر م.طراv عند سقوط

الث©ر.ي_ا.
أ%صاب. ال4رض. م'ن\ق%م.س' الثريا،



ب,ساح1ية{، وأ%ت\ب.ع.ها ط1لل
وإ,نا خ_ص الثريا ل4نه زعم أ%ن العرب تقول: ليس شيء من ال4ن\واء

أ%غ}ز.ر من ن.و\ء الثريا، أ%راد أ%ن الطر كان عند ن.وء الثريا، وهو
م'ن\ق%م.سها، لغ.ز.ارة ذلك الطر.

والقاموس والق%وم.س: قعر البحر، وقيل: وس.طه وم'عظمه. وف حديث ابن
عباس: وس'ئل عن ال%د� وال%ز\ر قال: م.ل%ك موك�ل بقاموس البحر كلما وض.ع
رجل%ه فيه فاض. وإ,ذا رفعها غاض. أ%ي زاد ونق%س، وهو فاع'ولD من الق%م\س.

وف الديث أ%يضاv: قال قولv بلغ به قاموس البحر أ%ي ق%ع\ر.ه ال4قصى،
وقيل: وس.طه وم'عظمه؛ قال أ%بو عبيد: القاموس أ%بعد موضع غ%و\راv ف البحر،

قال: وأ%صل الق%م\س الغ.و\س. والق%و\م.س': الل1ك الشريف. والق%و\م.س':
السيد، وهو الق�م.çس'؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

وع.ل1م\ت' أ%ن قد م'ن,يت' ب,ن.ي\ط%ل�،
إ,ذ قيل: كان من ال د.و\ف%ن. ق�م_س'

والمع ق%مام1س وق%مام1س.ة، أ%دخلوا الاء لتأ}نيث المع، وق�وم1س:
موضع؛ قال أ%حد الوارج:
ما زالت ال4قدار' حت ق%ذ%ف}4ن
بق�وم1س. بي الف%ر_جان وص'ول

(* قوله «بي الفرجان» هكذا ف الصل، مشدد الراء وعليه يستقيم وزن
البيت، ولكن اسم الوضع بإسكان الراء كما ف معجم ياقوت والقاموس وكذا للمؤلف

ف مادة فرج.)
وقام1س: لغة ف قاس1م.

@قملس: الق%م.ل�س: الداهية كالق%ل%م_س.
@قنس: الق%ن\س' والق1ن\س: ال4صل؛ قال العجاج:

وحاص1ن� من حاصنات م'ل}س,،
من ال4ذ%ى وم1ن ق1راف1 الو.ق}س,،
ف ق%ن\س, م.ج\د{ فات كل ق%ن\س,

وروي: ف%و\ق كلY ق%ن\س,. وحاص1ن: بعن ح.صان، أ%ي هي من نساء عف1يفات
م'ل}س� من العيب أ%ي ليس فيهن_ عيب. والق1راف: ال�داناة. والوق}س هنا:

الفجور؛ قال ابن سيده: وهذا أ%حد ما صحفه أ%و عبيد فقال الق%ب\س، بالباء.
ويقال؛ إ,نه لكري الق1ن.س\. الليث: الق%ن\س ت'سميه الف�ر\س الراس.ن.



وجيء4 به من ق1ن\س3ك أ%ي من حيث كان.
وق%و\ن.س' الف%ر.س: ما بي أ�ذ�ن.ي\ه، وقيل: عظم ناتئ بي أ�ذنيه،

وقيل: مقد�م رأ}سه؛ قال الشاعر:
اض\ر,ب. عنك ال�موم. طار,ق%ها،

ض.ر\ب.ك بالس_و\ط ق%و\ن.س الف%رس
أ%راد: اض\ر,ب.ن\ فحذف النون؛ قال ابن بري: البيت لطرفة. ويقال: إ,نه
مصنوع¬ عليه وأ%راد اض\ر,ب.ن\، بنون التأ}كيد الفيفة، فحذفها للضرورة؛

وهذا من الشاذ ل4ن نون التأ}كيد الفيفة ل تذف إ,ل إ,ذا لقيها ساكن كقول
الخر:

ل ت'هي. الفقي ع.ل�ك أ%ن}
ت.خ\ض.ع يوماv، والدهر' قد ر.ف%عه\

أ%راد: ل ت'هين.ن\، وحذف�ها ههنا قياس ليس فيه شذوذ؛ وف شعر العباس بن
مرداس من ذلك:

واض\ر,ب. م1ن_ا بالسيوف الق%وان,سا
وق%و\ن.س' الرأ%ة: مقد_م رأ}سها. وق%و\ن.س' الب.ي\ضة من السلح:

مقد_مها، وقيل أ%علها؛ قال ح'س.يل ابن س'ح.يح الض_ب 
(* قوله «ابن سحيح» كذا

بالصل.):
وأ%ر\ه.ب\ت أ�ول القوم, حت ت.ن.ه\ن.ه'وا،

كما ذ�د\ت يوم. الو,ر\د1 ه1يماv خ.وامسا
ب,م'ط�ر,د{ ل%د\ن{ ص1حاح� ك�عوب'ه،

وذي ر.و\ن.ق� ع.ض\ب, ي.ق�دe الق%وانسا
أ%ر\ه.بت: خ.و_فت. وأ�ول القوم: جاعتهم التقد>مة، وت.ن.ه\ن.هوا:

از\د.ج.ر'وا ورجعوا. وقوله: كما ذ�د\ت يوم الو,رد أ%ي ر.د.د\ناهم عن
ق1تالنا أ%شد_ الرد كما ت'ذاد' ال3بل ال%وام1س عن الاء ل4نا تت.ق%ح_م

على الاء لشدة عطشها فتض\ر.ب، يريد بذلك غرائب ال3بل. وال1يم': الع1طاش،
الواحد أ%ه\ي.م وه.ي\ماء. والع.ض\ب: القاطع. والق%و\ن.س: أ%على البيضة

من الديد. ال4صمعي: الق%و\ن.س مقد�م البيضة، قال: وإ,نا قالوا ق%ون.س
الف%ر.س لقد�م رأ}سه. النضر: الق%و\ن.س ف البيضة س'ن\ب'ك�ها الذي فوق

ج'م\ج'م.تها، وهي الديدة الطويلة ف أ%علها، والمجمة ظهر البيضة،



والبيضة الت ل ججمة لا يقال لا ال�و.أ�م.ة. ابن ال4عراب: الق%ن.س'
الط©ل%عاء، وهي القيء� القليل؛ فأ%ما قول ال4فوه 

(* قوله «فأ%ما قول الفوه
إل» هكذا ف ال4صل وسقط منه جواب أ%ما.):

أ%ب\ل1غ} ب.ن أ%و\د{، فقد أ%حس.نوا
أ%م\س, ب,ض.ر\ب, الام,، تت الق}ن'وس\

@قنبس: ق%ن\ب.س': اسم¬.
@قندس: ابن ال4عراب: ق%ن\د.س. الرجل� إ,ذا تاب بعد م.عصية، وقيل:

ق%ن\د.س. إ,ذا ت.ع.م_د معصية. أ%بو عمر: ق%ن\د.س فلن ف ال4رض ق%ن\د.س.ة
إ,ذا ذهب على وجهه سارياv ف ال4رض؛ وأ%نشد:

وق%ن\د.س\ت. ف ال4رض الع.ريضة ت.ب\ت.غ1ي
با م.ل%سى، فكنت ش.ر_ م'ق%ن\د1س,

@قنرس: الق1ن\راس': الط©ف%ي\لي�؛ عن كراع، وقد نفى سيبويه أ%ن يكون ف
الكلم مثل ق1ن\ر� وع.ن\ل.

@قنطرس: الق%ن\ط%ريس': الناقة الضخمة الشديدة.
@قنعس: ناقة ق1ن\عاس¬: طويلة عظيمة س.ن,م.ةD، وكذلك المل؛ وقيل:

الق1ن\عاس المل الضخم العظيم، وهو من صفات الذ©كور عند أ%ب عبيد. ورجل
ق1ن\عاس: شديد م.نيع؛ قال جرير:

وابن' الل�بون إ,ذا ما ل�ز_ ف ق%ر.ن{،
ل ي.س\ت.ط1ع\ ص.و\ل%ة% الب'ز\ل, الق%ناع1يس

ورجل ق�ناع1س، بالضم>، أ%ي عظيم الل}ق، والمع الق%ناع1س، بالفتح.
@قهس: الق%ه\و.سة: مش\ي.ة فيها س'ر\عة. وجاء ي.ت.ق%ه\و.س' إ,ذا جاء

م'ن\ح.ن,ياv ي.ضطرب. وق%ه\و.س¬: اسم. ورجل ق%ه\و.س: طويل ضخم، مثل الس_ه\و.ق
والس_و\ه.ق. قال ش.م1ر: ال4لفاظ الثلثة بعن واحد ف الط©ول

Dخ>رت، كما قالوا ع'قاب ع.ب.ن\قاة�والض>خ.م، والكلمة واحدة إ,ل أ%نا قدمت وأ
وع.ق%ن\باة وب.ع.ن\قاة.

@قهبس: الق%ه\ب.سة: ال4تان الغليظة، وليس بثب.ت.
@قهبلس: الق%ه\ب.ل1س: الضخمة من النساء. والق%ه\ب.ل1س: الك%م.ر.ة؛ وقد

توصف به، قال:
ف%ي\ش.ل%ة ق%ه\ب.ل1س ك�باس



والق%ه\ب.ل1س، مثال ال%ح\م.ر,ش: الذ�ك%ر. والق%ه\ب.ل1س: القملة
الصغية. ابن ال4عراب: يقال للقملة الصغية ال�ن\ب'غ وال�ن\بوغ

والق%ه\ب.ل1س. والق%ه\ب.ل1س: ال4بيض الذي تعلوه ك�د\رة.
@قوس: الق%و\س: معروفة، عجمية وعربية. الوهري: الق%و\س يذك�ر ويؤن_ث،

فمن أ%ن_ث قال ف تصغيها ق�و.ي\س.ة، ومن ذك�ر قال ق�و.ي\س. وقي الثل:
هو من خي ق�و.ي\س س.ه\ماv. ابن سيده: الق%و\س الت ي'ر\مى عنها، أ�نثى،

وتصغيها ق�و.ي\س، بغي هاء، شذ�ت عن القياس ولا نظائر قد حكاها
سيبويه، والمع أ%ق}و'س¬ وأ%ق}واس وأ%ق}ياس على ال�عاقبة، حكاها يعقوب،

وق1ياس، وق1س3يÒ وق�س3يÒ، كلها على القل}ب عن ق�و'وس، وإ,ن كان ق�و'وس ل
يستعمل استغ.نو\ا بق1س3ي¼ عنه فلم يأ}ت1 إ,ل مقلوباv. وق1س\ي، قال ابن

جن: وفيه ص.نعة 
(* قوله «وفيه صنعة» هذا لقظ الصل.). قال أبو عبيد: جع

الق%و\س قياس؛ قال الق�لخ' بن ح.ز\ن:
وو.ت_ر. ال4ساو,ر' الق1ياسا،
ص'غ\د1ي_ةv ت.نتز,ع' ال4ن\فاسا

ال4ساو,ر¬: جع أ%سوار، وهو القد_م من أ%ساو,رة الف�ر\س. والصeغ\د:
ج,يل من العجم، ويقال: إ,نه اسم بلد. وقولم ف جع الق%و\س ق1ياس

أ%ق}ي.س من قول من يقول ق�سي� ل4ن أ%صلها ق%و\س، فالواو' منها قبل السي،
وإ,نا حو>لت الواو ياء لكسرة ما قبلها، فإ,ذا قلت ف جع الق%و\س ق1س3ي�

أ%خرت الواو بعد السي، قال: فالق1ياس ج.م\ع. الق%و\س أ%حسن من الق1س3ي�،
وقال ال4صمعي: من الق1ياس الف%ج_اء. الوهري: وكان أ%صل ق1سي� ق�ووس

ل4نه ف�ع'ول، إ,ل أ%نم قد_موا اللم وصي_روه ق1س'وÒ على ف�ل�وع، ث
قلبوا الواو ياء وكسروا القاف كما ك%س.روا عي ع1ص1ي�، فصارت ق1س3ي� على
ف1ليع�، كانت من ذوات الثلثة فصارت من ذوات ال4ربعة، وإ,ذا نسبت إ,ليها

قلت ق�س.و,ي� ل4نا ف�ل�وع مغي�ر من ف�ع'ول فتردها إ,ل ال4صل، وربا
.vوا الذراع ق%وساeس

ورجل م'ت.ق%و>س¬ ق%و\س.ه أ%ي معه ق%و\س.
وال1ق}و.س'، بالكسر: وعاء الق%و\س.

ابن سيده: وقاوس.ن ف%ق�سته؛ عن اللحيان، ل ي.ز,د\ على ذلك، قال:
وأ%راه أ%راد حاس.ن.ن بق%و\س1ه فكنت أ%حسن قوساv منه كما تقول: كار.م.ن



ف%ك%ر.م\ت'ه وشاع.ر.ن فشع.ر\ت'ه وفاخ.ر.ن ف%ف%خ.ر\ت'ه، إ,ل أ%ن مثل هذا
إ,نا هو ف ال4عراض نو الك%ر.م والف%خ\ر، وهو ف الواهر كالق%و\س

ونوها قليل، قال: وقد ع.م1ل% سيبويه ف هذا باباv فلم يذكر فيه شيئاv من
الواهر.

وق%و\س ق%ز.ح.: الط ال�ن\عطف ف السماء على شكل الق%و\س، ول يفصل من
ال3ضافة، وقيل: إ,نا هو قوس الل�ه ل4ن ق�ز.ح اسم شيطان.

وق%و\س الرجل: ما انن من ظهره؛ هذه عن ابن العراب، قال: أ%راه على
التشبيه. وت.ق%و_س ق%و\س.ه احتملها. وت.ق%و_س الشيء� واس\ت.ق}و.س:

انعطف. ورجل أ%ق}و.س' وم'ت.ق%و>س وم'ق%و>س: منعط1ف؛ قال الراجز:
م'ق%و>ساv قد ذ%ر,ئ%ت\ م.جال1يه\

واستعاره بعض الرج_از لليوم فقال:
إ,ن إ,ذا وج\ه الش_ريب نك9سا،
وآض. يوم' الو,ر\د أ%ج\ناv أ%ق}و.سا،
أ�وص1ي بأ�ول إ,بلي أ%ن ت'ح\ب.سا

وشيخ¬ أ%ق}و.س: م'ن\ح.ن الظهر. وقد ق%و_س. الشيخ' ت.ق}ويساv أ%ي
انن، واس\ت.ق}و.س مثله، وت.ق%و_س ظهره؛ قال امر'ؤ القيس:

أ%راه'ن_ ل ي'ح\ب,ب\ن. م.ن\ ق%ل� مال�ه،
ول م.ن\ رأ%ي\ن. الش_ي\ب. فيه وق%و_سا

Òوحاجب م'ق%و>س: على التشبيه بالق%و\س. وحاجب م'س\ت.ق}و,س ون'ؤ\ي
م'س\ت.ق}و,س إ,ذا صار مثل الق%و\س، ونو ذلك ما ينعطف انعطاف الق%و\س؛ قال

ذو الرمة:
وم'س\ت.ق}و,س قد ث%ل�م. الس_ي\ل� ج'د\ر.ه'،

ش.بيه بأ%عضاد1 ال%بيط1 ال�ه.د_م,
ورجل ق%و_اس وق%ي_اس: للذي ي.ب\ري الق1ياس؛ قال: وهذا على ال�عاقبة.
والق%و\س': القليل من التمر يبقى ف أ%سفل ال�ل�ة1، مؤنث أ%يضاv، وقيل:

الك�ت\لة من التمر، والمع كالمع، يقال: ما بقي إ,ل ق%و\س ف أ%سفلها.
ويروى عن عمرو بن معد يكرب أ%نه قال: تضي_ف}ت خالد بن الوليد، وف
رواية: تضي_ف}ت بن فلن فأ%ت.و\ن بث%و\ر وق%و\س وك%ع\ب؛ فالقوس الشيء من
التمر يبقى ف أ%سفل ال�ل�ة، والكع\ب الشيء الموع من السمن يبقى ف

الن>ح\ي,، والثور القطعة من ال4ق1ط. وف حديث وف}د عبد الق%ي\س: قالوا



لرج'ل منهم أ%طع1م\نا من بقية الق%و\س الذي ف ن.و\ط1ك.
وق%و\سى: اسم موضع. والق�وس'، بضم القاف: رأ}س الص_و\معة، وقيل: هو

موضع الراهب، وقيل: ص.و\م.عة الراهب\، وقيل: هو الراهب بعينه؛ قال جرير وذكر
امرأ%ة:

ل و.ص\ل%، إ,ذ صرفت\ هند¬، ولو وق%ف%ت\
لس\ت.ف}ت.ن.ت\ن وذا ال1س\ح.ي\ن ف الق�وس,

قد كنت1 ت1ر\باv لنا يا هند'، فاع\تب,ري،
ماذا ي.ريب'ك من ش.ي\ب وت.ق}ويسي؟

أ%ي قد كنت1 ت1ر\باv من أ%ت\راب وشبت1 كما ش1ب\ت' فما بال�ك ي.ريب'ك
شيب ول ي.ريب'ن شيبك؟ ابن ال4عراب: الق�وس بيت الصائد.

والق�وس' أ%يضاv: ز.جر الكلب إ,ذا خ.س.أ}ته قلت له: ق�وس\ ق�وس\ قال:
فإ,ذا دعوته قلت له: ق�س\ ق�س\ وق%و\ق%س. إ,ذا أ%شلى الكلب.

والق%و,س': الزمان الصعب؛ يقال: زمان أ%ق}و.س وق%و,س وق�وس1ي� إ,ذا كان
صعباv، وال4ق}و.س' من الرمل: الش\ر,ف' كال3طار,؛ قال الراجز:

أ%ث}ن ث1ناءé من ب.عيد ال%ح\د1س,،
مشه'ورة ت.ج\تاز ج.و\ز. ال4ق}و.س,

أ%ي تقطع وسط الرمل. وج.و\ز' كل شيء: وس.طه والق%و\س': ب'ر\ج¬ ف
السماء.وق1س\ت' الشيء بغيه وعلى غيه أ%ق1يس' ق%ي\ساv وق1ياساv فانقاس إ,ذا

vوق1ياسا vوس'ه ق%و\سا�قد_رته على مثاله؛ وفيه لغة أ�خ\رى: ق�س\ت'ه أ%ق
ول تقل أ%ق%س\ته، وال1ق}دار م1ق}ياس. ابن سيده: ق�س\ت' الشيء4 ق1س\ت'ه،

وأ%هل الدينة يقولون: ل يوز هذا قي الق%و\س، يريدون القياس. وقاي.س\ت
بي ال4مرين م'قاي.سة وقياساv. ويقال: قاي.س\ت فلناv إ,ذا جار.ي\ت.ه ف

الق1ياس. وهو ي.ق}تاس' الشيء بغيه أ%ي ي.ق1يس'ه به، وي.ق}تاس بأ%بيه
eأ%ي يس\لك سبيله وي.قتدي به. وال1ق}و.س: ال%ب\ل الذي ت'ص.ف vاق}ت1ياسا
عليه اليل عند الس>باق، وجعه م.قاو,س، ويقال ال1ق}ب.ص' أ%يضاv؛ قال

أ%بو العيال الذل:
إ,ن� البلء4 ل%دى ال%قاو,س م'خ\ر,ج¬

ما كان من غ%ي\ب�، ور.ج\م� ظ�ن'ون
قال ابن ال4عراب: الفر.س ي.ج\ري ب,عت\ق1ه وع1ر\قه، فإ,ذا و'ضع ف

ال1ق}و.س جرى ب,ج,د> صاحبه. الليث: قام فلن على م1ق}و.س أ%ي على



ح1فاظ.ول%ي\ل أ%ق}و.س: شديد الظلمة؛ عن ثعلب؛ أ%نشد ابن العراب:
يكون من ل%ي\لي ول%ي\ل, ك%ه\م.س,،
ول%ي\ل, س.ل}مان الغ.س3ي� ال4ق}و.س,،

والل�م1عات بالنeش'وع, النeو_س,
وق%و_س.ت السحابة: ت.ف%ج_رت؛ عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:

س.ل%ب\ت' ح'م.ي_اها فعاد.ت\ لن.ج\ر,ها،
وآل%ت\ ك%م'ز\ن{ ق%و_س.ت\ بع'يون1

أ%ي تفج_رت بعيون من الط%ر. وروى النذر عن أ%ب اليثم أ%نه قال:
يقال إ,ن ال4رنب قالت: ل ي.د_رين إ,ل ال4ج\ن ال4ق}و.س' الذي
ي.ب\د'ر'ن ول ييأ%س؛ قوله ل ي.د_رين أ%ي ل ي.خ\ت1ل�ن. وال4ج\ن

ال4ق}و.س: ال�مارس الداهية من الرجال. يقال: إ,نه ل4ج\ن أ%ق}و.س إ,ذا كان
كذلك، وبعضهم يقول: أ%ح\وى أ%ق}و.س؛ يريدون بال4ح\وى ال4ل}و.ى، وح.و.ي\ت'

ول%و.ي\ت' واحد؛ وأ%نشد:
ول يزال، وهو أ%ج\ن أ%ق}و.س'،

يأ}كل، أ%و ي.ح\سو د.ماv وي.ل}ح.س'
@واس\ت.ق}و.س مثله، وت.ق%و_س ظهره؛ قال امر'ؤ القيس:

أ%راه'ن_ ل ي'ح\ب,ب\ن. م.ن\ ق%ل� مال�ه،
ول م.ن\ رأ%ي\ن. الش_ي\ب. فيه وق%و_سا

Òوحاجب م'ق%و>س: على التشبيه بالق%و\س. وحاجب م'س\ت.ق}و,س ون'ؤ\ي
م'س\ت.ق}و,س إ,ذا صار مثل الق%و\س، ونو ذلك ما ينعطف انعطاف الق%و\س؛ قال

ذو الرمة:
وم'س\ت.ق}و,س قد ث%ل�م. الس_ي\ل� ج'د\ر.ه'،

ش.بيه بأ%عضاد1 ال%بيط1 ال�ه.د_م,
ورجل ق%و_اس وق%ي_اس: للذي ي.ب\ري الق1ياس؛ قال: وهذا على ال�عاقبة.
والق%و\س': القليل من التمر يبقى ف أ%سفل ال�ل�ة1، مؤنث أ%يضاv، وقيل:

الك�ت\لة من التمر، والمع كالمع، يقال: ما بقي إ,ل ق%و\س ف أ%سفلها.
ويروى عن عمرو بن معد يكرب أ%نه قال: تضي_ف}ت خالد بن الوليد، وف
رواية: تضي_ف}ت بن فلن فأ%ت.و\ن بث%و\ر وق%و\س وك%ع\ب؛ فالقوس الشيء من
التمر يبقى ف أ%سفل ال�ل�ة، والكع\ب الشيء الموع من السمن يبقى ف

الن>ح\ي,، والثور القطعة من ال4ق1ط. وف حديث وف}د عبد الق%ي\س: قالوا



لرج'ل منهم أ%طع1م\نا من بقية الق%و\س الذي ف ن.و\ط1ك.
وق%و\سى: اسم موضع. والق�وس'، بضم القاف: رأ}س الص_و\معة، وقيل: هو

موضع الراهب، وقيل: ص.و\م.عة الراهب\، وقيل: هو الراهب بعينه؛ قال جرير وذكر
امرأ%ة:

ل و.ص\ل%، إ,ذ صرفت\ هند¬، ولو وق%ف%ت\
لس\ت.ف}ت.ن.ت\ن وذا ال1س\ح.ي\ن ف الق�وس,

قد كنت1 ت1ر\باv لنا يا هند'، فاع\تب,ري،
ماذا ي.ريب'ك من ش.ي\ب وت.ق}ويسي؟

أ%ي قد كنت1 ت1ر\باv من أ%ت\راب وشبت1 كما ش1ب\ت' فما بال�ك ي.ريب'ك
شيب ول ي.ريب'ن شيبك؟ ابن ال4عراب: الق�وس بيت الصائد.

والق�وس' أ%يضاv: ز.جر الكلب إ,ذا خ.س.أ}ته قلت له: ق�وس\ ق�وس\ قال:
فإ,ذا دعوته قلت له: ق�س\ ق�س\ وق%و\ق%س. إ,ذا أ%شلى الكلب.

والق%و,س': الزمان الصعب؛ يقال: زمان أ%ق}و.س وق%و,س وق�وس1ي� إ,ذا كان
صعباv، وال4ق}و.س' من الرمل: الش\ر,ف' كال3طار,؛ قال الراجز:

أ%ث}ن ث1ناءé من ب.عيد ال%ح\د1س,،
مشه'ورة ت.ج\تاز ج.و\ز. ال4ق}و.س,

أ%ي تقطع وسط الرمل. وج.و\ز' كل شيء: وس.طه والق%و\س': ب'ر\ج¬ ف
السماء.وق1س\ت' الشيء بغيه وعلى غيه أ%ق1يس' ق%ي\ساv وق1ياساv فانقاس إ,ذا

vوق1ياسا vوس'ه ق%و\سا�قد_رته على مثاله؛ وفيه لغة أ�خ\رى: ق�س\ت'ه أ%ق
ول تقل أ%ق%س\ته، وال1ق}دار م1ق}ياس. ابن سيده: ق�س\ت' الشيء4 ق1س\ت'ه،

وأ%هل الدينة يقولون: ل يوز هذا قي الق%و\س، يريدون القياس. وقاي.س\ت
بي ال4مرين م'قاي.سة وقياساv. ويقال: قاي.س\ت فلناv إ,ذا جار.ي\ت.ه ف

الق1ياس. وهو ي.ق}تاس' الشيء بغيه أ%ي ي.ق1يس'ه به، وي.ق}تاس بأ%بيه
eأ%ي يس\لك سبيله وي.قتدي به. وال1ق}و.س: ال%ب\ل الذي ت'ص.ف vاق}ت1ياسا
عليه اليل عند الس>باق، وجعه م.قاو,س، ويقال ال1ق}ب.ص' أ%يضاv؛ قال

أ%بو العيال الذل:
إ,ن� البلء4 ل%دى ال%قاو,س م'خ\ر,ج¬

ما كان من غ%ي\ب�، ور.ج\م� ظ�ن'ون
قال ابن ال4عراب: الفر.س ي.ج\ري ب,عت\ق1ه وع1ر\قه، فإ,ذا و'ضع ف

ال1ق}و.س جرى ب,ج,د> صاحبه. الليث: قام فلن على م1ق}و.س أ%ي على



ح1فاظ.ول%ي\ل أ%ق}و.س: شديد الظلمة؛ عن ثعلب؛ أ%نشد ابن العراب:
يكون من ل%ي\لي ول%ي\ل, ك%ه\م.س,،
ول%ي\ل, س.ل}مان الغ.س3ي� ال4ق}و.س,،

والل�م1عات بالنeش'وع, النeو_س,
وق%و_س.ت السحابة: ت.ف%ج_رت؛ عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:

س.ل%ب\ت' ح'م.ي_اها فعاد.ت\ لن.ج\ر,ها،
وآل%ت\ ك%م'ز\ن{ ق%و_س.ت\ بع'يون1

أ%ي تفج_رت بعيون من الط%ر. وروى النذر عن أ%ب اليثم أ%نه قال:
يقال إ,ن ال4رنب قالت: ل ي.د_رين إ,ل ال4ج\ن ال4ق}و.س' الذي
ي.ب\د'ر'ن ول ييأ%س؛ قوله ل ي.د_رين أ%ي ل ي.خ\ت1ل�ن. وال4ج\ن

ال4ق}و.س: ال�مارس الداهية من الرجال. يقال: إ,نه ل4ج\ن أ%ق}و.س إ,ذا كان
كذلك، وبعضهم يقول: أ%ح\وى أ%ق}و.س؛ يريدون بال4ح\وى ال4ل}و.ى، وح.و.ي\ت'

ول%و.ي\ت' واحد؛ وأ%نشد:
ول يزال، وهو أ%ج\ن أ%ق}و.س'،

يأ}كل، أ%و ي.ح\سو د.ماv وي.ل}ح.س'
@قرش: الق%ر\ش': المع والكسب' والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إ,ل بعض.

ابن سيده: ق%ر.ش. ق%ر\شاv ج.م.ع. وضم_ من هنا وهنا، وق%ر.ش. ي.ق}ر,ش'
وي.ق}ر'ش' ق%ر\شاv، وبه سيت ق�ر.يش. وت.ق%ر_ش القوم': تم_عوا.

وال�ق%ر>شة�: الس.نة� ال%ح\ل الشديدة ل4ن الناس عند ال%ح\ل يتمعون
فتن\ضمe حواشيهم وق%واص1يهم؛ قال:

م'ق%ر�شات الزم.ن, ال%ح\ذور
وق%ر.ش. ي.ق}ر,ش ويق}ر'ش ق%ر\شاv واق}ت.ر.ش. وت.ق%ر�ش: ج.م.ع. واكتسب.

والت_ق}ر,يش': الكتساب'؛ قال رؤبة:
أ�ولك ه.ب_ش\ت' لم ت.ه\ب,يشي

ق%ر\ضي، وما ج.م_ع\ت' من ق�ر'وشي
وقيل: إ,نا يقال اق}ت.ر.ش. وت.ق%ر_ش. للهل. يقال: ق%ر.ش. ل4هله

وت.ق%ر_ش واق}ت.ر.ش وهو ي.ق}ر,ش' ويق}ر'ش' لعياله وي.ق}ت.رش أ%ي يكتسب،
وق%ر.ش ف م.ع1يشته، مف9ف. وت.ق%ر_ش.: د.ب,ق. ول%ز,ق.. وق%ر.ش. ي.ق}ر,ش'
vأ%خذه أ%و�ل :vشاeوت.ق%ر_ش. الشيء4 ت.ق%ر .vأ%خذ شيئا :vويق}ر'ش ق%ر\شا

.v؛ عن اللحيان. وق%ر.ش. من الطعام: أ%صاب منه قليلvفأ%و�ل



وال�ق}ر,شة� من الش>جاج: الت ت.ص\د.ع' الع.ظ}م ول ت.ه\ش1مه. يقال:
أ%ق}ر.ش.ت الشج�ة�، فهي م'ق}ر,شةD إ,ذا ص.د.عت العظم ول تشم.

وأ%ق}ر.ش. بالرجل: أ%خب.ره بع'يوبه، وأ%ق}ر.ش. به وق%ر�ش.: وشى
وح.ر_ش.؛ قال الرث بن حلYزة:

أ%يها الناطق' ال�ق%ر>ش, ع.ن_ا
عند عمرو، وهل لذاك ب.قاء�؟

(* ف معلقة الرث بن ح1لYزة: ال�ر�قش بدل ال�ق%ر�ش.)؟
vع.د_اه بعن ل4ن فيه معن الناقل عن�ا. وقيل: أ%ق}ر.ش. به إ,ق}راشا

أ%ي سعى به ووق%ع. فيه؛ حكاه يعقوب. ويقال: اق}ت.ر.ش. فلنD بفلن إ,ذا سعى
به وبغ.اه س'وءاv. ويقال: والل�ه ما اق}ت.ر.ش\ت بك أ%ي ما و.ش.ي\ت' بك.

وال�ق%ر>ش': ال�ح.ر>ش'. والت>ق}ريش': مثل الت.ح\ر,يش. وت.ق%ر_ش.
عن الشيء: تنز�ه عنه.

 �والق%ر.شة
(* قوله «والقرشة» كذا ضبط ف الصل.): ص.و\ت¬ نو ص.و\ت1

ال%و\ز, والش_ن> إ,ذا حر�ك}ت.هما. واق}ت.ر.ش.ت الرماح' وت.ق%ر_ش.ت
وت.قارش.ت: تطاع.ن'وا با فص.ك_ بعض'ها بعضاv ووقع بعض'ها على بعض فسمع\ت.

لا صوتÝا، وقيل: ت.ق%رeش'ها وت.قار'ش'ها ت.شاج'ر'ها وتداخ'ل�ها ف
الر\ب؛ قال أ%بو زبيد:

إ,م�ا ت.ق%ر�ش\ بك السلح'، فل
أ%ب\ك1يك. إ,ل للد_ل}و وال%ر.س,

وقال القطامي:
ق%وار,ش بالر>ماح,، كأ%ن� فيها
ش.واط1ن. ي.ن\ت.زع\ن. با ان\تزاعا

وت.قارشت الرماح': ت.داخ.ل%ت\ ف الر\ب. والق%ر\ش': الطعن'. وت.قار.ش.
القوم': ت.طاع.ن'وا.

والق1ر\ش': دابة تكون ف البحر ال1ل}ح؛ عن كراع. وق�ر.يش¬: دابةD ف
�البحر ل تد.ع دابةv إ,ل أ%كلتها فجميع الدواب تاف�ها. وق�ر.يش: قبيلة

سيدنا رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%بوهم النضر بن كنانة بن خزية
Òر.ش1ي�بن مدركة بن إ,لياس بن مضر؛ فكل© من كان من ولد النضر، فهو ق

دون ولد1 كنانة وم.ن\ فوق%ه، قيل. س'م�وا ب,ق�ر.ي\ش� مشتق� من الدابة الت



ذكرناها الت ت.خاف�ها جيع' الدواب�. وف حديث ابن عباس ف ذكر
ق�ر.ي\ش� قال: هي دابةD تسكن البحر تأ}كل دواب.ه؛ قال الشاعر:

وق�ر.ي\ش¬ هي الت ت.س\ك�ن' الب.ح\ـ
ـر، با س'م�ي.ت\ ق�ر.ي\ش¬ ق�ر.ي\شا

وقيل: سيت بذلك لت.ق%رeش1ها أ%ي تمeع1ها إ,ل مكة من حواليها بعد
Òص_ي� بن ك1لب، وبه سي قصي�تفرeق1ها ف البلد حي غلب عليها ق

م'ج.م>عاv، وقيل: سيت بقريش بن م.خ\ل%د بن غالب بن فهر كان صاحب عيهم فكانوا
يقولون: قد1م.ت عي' ق�ر.يش وخرجت عي قريش، وقيل: سيت بذلك لت.ج\ر,ها

وتكسeبها وض.ر\ب,ها ف البلد ت.ب\ت.غي الرزق، وقنيل: سيت بذلك ل4نم
كانوا أ%هل% تارة ول يكونوا أ%صحاب. ض.ر\ع وزر\ع من قولم: فلن
ي.ت.ق%ر_ش' الال% أ%ي ي.ج\م.ع'ه؛ قال سيبويه: وما غ%لب على الي� ق�ريش¬؛

قال: وإ,ن ج.ع.ل}ت. ق�ر.يشاv اسم. قبيلة فعرب؛ قال ع.د1ي� بن الر>ق%اع
يدح الوليد بن عبد اللك:

،vغ%ل%ب. ال%سام1يح. الوليد' س.ماحة
وك%فى ق�ر.يش. ال�ع\ض1لت1 وسادها

وإ,ذا ن.ش.ر\ت له الثناء4، وج.د\ت.ه
و.ر,ث% ال%كار,م. ط�ر\ف%ها وت1لد.ها

ال%سام1يح': جع' م1س\ماح�، وهو الكثي' السماحة. وال�ع\ض1لت':
ال�مور' الش>داد'؛ يقول: إ,ذا نزل بم م'ع\ض1لة وأ%م\ر¬ فيه شد.ةD قام بدفع

ما يكرهون عنهم، ويروى: ج.م.ع. الكارم. وقوله: ط�ر\ف%ها أ%راد ط�ر'فها،
بضم الراء. فأ%س\كن الراء تفيفاv وإ,قامةv للوزن، وهو جع' ط%ريف{، وهو

ما اس\ت.ح\د.ث%ه من الال، والتلد' ما و.ر,ث%ه وهو الال القدي
فاستعاره للكر.م,؛ قال ابن بري: ومن ال�س\ت.ح\س.ن له ف هذه القصيدة ول ي'س\بق

إ,ليه ف صفة ولد الظبية:
ت'ز\جي أ%غ%ن_، كأ%ن� إ,برة% ر.و\ق1ه1

ق%ل%م¬ أ%صاب. من الد_واة1 م1داد.ها
قال ابن سيده: وقوله:

وجاءت من أ%باط1ح1ها ق�ر.يش¬،
ك%س.يل أ%ت1ي> ب,يشة% حي. سال

قال: عندي أ%نه أ%راد قر.يش' غي مصروف ل4نه ع.ن القبيلة، ا%ل تراه



قال جاءت فأ%نث؟ قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%راد: وجاءت من أ%باطحها جاعة
ق�ر.يش� فأ%سند الفعل إ,ل الماعة، فق�ريش¬ على هذا مذكر¬ اسم¬ للحي�؛

قال الوهري: إ,ن أ%ردت بق�ر.يش الي_ صرف}ت.ه، وإ,ن أ%ردت به القبيلة% ل
تصرفه، والنسب إ,ليه ق�ر.ش1ي� نادر، وق�ر.ي\ش1يÒ على القياس؛ قال:

،Dولس\ت' ب,شاو,ي¼ عليه د.مامة
إ,ذا ما غ%دا ي.غ\د'و ب,ق%و\س� وأ%س\ه'م,

،Dولكن_ما أ%غ}د'و ع.ل%ي_ م'فاضة
د1لص¬ كأ%ع\يان1 الراد1 ال�ن.ظ�م

،Dر.ي\ش1ي¼، عليه م.هابة�بكل9 ق
س.ريع� إ,ل داعي الن_دى والتكرeم

قال ابن بري: هذه الثلثة أ%بيات' الكتاب,، فال4ول فيه شاهد¬ على قولم
شاوي� ف النسب إل الشاء، والثان فيه شاهد على جع ع.ي\ن� على

أ%ع\يان{، والثالث فيه شاهد علو قولم ق�ر.ي\ش1ي� بإ,ثبات الياء ف النسب إ,ل
ق�ر.يش؛ معناه أ%ن لست بصاحب شاء� ي.غ\د'و معها إ,ل ال%ر\عى معه قوس¬

وأ%س\ه'م' يرمي الذئاب. إ,ذا ع.ر.ض.ت للغنم، وإ,نا أ%غ}د'و ف كلب
،�الف�ر\سان وع.لي_ د1ر\ع¬ م'فاضةD وهي الساب,غة� والد>لص, الب.ر�اقة

وش.ب_ه. ر'ؤوس. مسامي, الدر\ع بع'يون الراد. وال�ن.ظ9م: الذي يتلو بعض'ه
بعضاv. وف التهذيب: إ,ذا نس.بوا إ,ل ق�ر.يش� قالوا: ق�ر.ش1ي�، بذف

الزيادة، قال: وللشاعر إ,ذا اضطر أ%ن يقول ق�ر.ي\ش1ي�.
والقرشية: حن\طةD ص'ل}بة ف الط�ح\ن خ.ش1نة� الدقيق, وس.فاها أ%س\و.د'

وسنبلتها عظيمة.
�أ%بو عمرو: الق1ر\واش' وال%ض1ر' والط©ف%ي\لي� وهو الواغ1ل

والش_و\ل%ق1ي�. وم'قار,ش¬ وق1ر\واش¬: اسان.
@قرعش: الق�ر\ع'وش' والق1ر\ع.و\ش': ال%م.ل� الذي له سنامان.

@قرمش: ق%ر\م.ش. الشيء4: ج.ع.ه. والق%ر\م.ش' والق%ر.م�ش' ال4و\خاش من
الناس. وفيها ق41ر\م.3ش¬ من الناس أ%ي أ%خلط. ورجل ق%ر.م�ش¬: أ%كولD؛

وأ%نشد:
إ,ن ن.ذ1ير¬ لك من ع.ط1ي�ه،

ق%ر.م�ش¬ ل1زاد1ه وع1ي�ه
قال ابن سيده: ل يفسر الو.ع1ي_ة، قال: وعندي أ%نه من وعى ال�ر\ح'



إ,ذا أ%م.د_ وأ%ن\ت كأ%نه ي'ب\قي زاد.ه حت ي'ن\ت1ن.، فو.ع1ي�ه على هذا
اسم، ويوز أ%ن تكون ف%ع1يلة من و.ع.ي\ت. أ%ي حف1ظ}ت كأ%نه حافظ لزاده،

والاء للمبالغة، فو.ع1ي�ة حينئذ صفة.
@قشش: ق%ش_ القوم' ي.ق�شeون وي.ق1شeون ق�ش'وشاv، والضم أ%ع\لى:
أ%ح\ي.و\ا بعد ه'زال. وأ%ق%شeوا إ,ق}شاشاv وان\ق%شeوا: انطلقوا وج.ف%لوا،

 vفجعلوا الفاء لغة
(* يريد بقوله: جعلوا الفاء لغة أ%ي انم قالوا أ%فشوا،

بالفاء، بعن أ%قشوا، بالقاف.)، فهم م'ق1شeون. قال: ول يقال ذلك إل
للجميع فقط. والق%شe: ما ي'ك}ن.س' من النازل أشو غيها.

والق%شe والتق}ش41يش' والق}ت1شاش' والتق%ش�ش': تط%ل9ب' ال4كل من هنا
وهنا ول%فe ما ي'ق}در عليه. والق%ش1يش' والق�ش.اش': ما اق}ت.ش.ش\ته،

:vه ق%ش�اeش�ورجل ق%ش_ان وق%ش_اش وق%ش'وش وم1ق%ش�. وق%ش_ الشيء ي.ق
جعه. وق%ش_ الاء� ق%ش1يشاv: ص.و_ت.. وق%ش_ش.هم بكلمه: س.ب.ع.هم

،�وآذاهم.والق1ش_ة�: د'و.ي\ب�ة ش1ب\ه ال�ن\فساء أ%و ال�ع.ل. والق1ش_ة
بالكسر: ال�نثى من ولد الق�رود، وقيل: هي كل أ�نثى منها؛ يانية، والذكر
ر'ب�اح¬. وف حديث جعفر الصادق، رضي الل�ه عنه: كونوا ق1ش.شاv؛ هي جع

ق1ش_ة وهي القرد، وقيل ج,ر\و'ه، وقيل د'و.ي\ب�ة ت'ش\ب,ه ال�ع.ل%.
والق1ش_ة�: الص_ب,ي�ة� الصغية� ال�ث9ة1 القصية� ال�ب_ة1 الت ل تكاد

.Dت.ن\ب'ت ول ت.ن\مي، يقال: إ,نا هي ق1ش_ة
والق%شe: ر.د1يء� التمر نو الد_ق%ل، ع'مان,ي�ة؛ قال:

يا م'ق}ر,ضاv ق%ش�اv وي'ق}ض.ى ب.ل}ع.قا
والب.ل}ع.ق' مذكور ف موضعه، وجعه ق�ش'وش¬. وق%ش_ الرجل من م.ر.ض1ه

ي.قشe ق�ش'وشاv وتق%ش\ق%ش.: ب.رأ%. قال ابن السكيت: يقال للق%ر\ح
وال�د.ر,ي� إ,ذا ي.ب,س وت.ق%ر_ف. وللج.ر.ب ف ال3بل إ,ذا ق%ف%ل: قد ت.و.س_ف.

جلد'ه وتق%ش_ر جل}د'ه وتق%ش\ق%ش. جلد'ه. والق%ش\ق%ش.ة�: ت.هيeؤ'�
الب'ر\ء وقد تق%ش\ق%ش.. وت.ق%ش\ق%ش. ال�ر\ح': ت.ق%ر_ف. ق%ر\ح'ه

للب'ر\ء.وال�ق%ش\ق1ش.تان: قل هو الل�ه أ%حد، وقل أ%عوذ برب الناس، ل4نما
كانا ي'ب\ر.أ� بما من النفاق؛ قال أ%بو عبيد: كما ي'ق%ش\ق1ش' ال1ن.اء�

الر.ب. في'ب\ر,ئ�ه، وقيل: ها: قل يا أ%يها الكافرون، وقل هو الل�ه أ%حد؛
وف الديث كان يقال لسورت: قل هو الل�ه أ%حد، وقل يا أ%يها الكافرون،



ال�ق%ش\ق1ش.تان، س'م>يتا م'ق%ش\ق1ش.ت.ي ل4نما ت'ب,ئان من الشرك
والنفاق إ,براء4 الريض, من عل�ته. قال أ%بو عبيدة: إ,ذا ب.ر.أ% الرجل من

ع1ل9ته قيل: قد ت.ق%ش\ق%ش.، والعرب تقول للراتع الذي يلق�ط� الشيء القي.
.vق%ش�ا eش�من الطعام فيأ}كله: الق%ش�اش' والرم�ام'، وقد ق%ش_ ي.ق

والق%شe: أ%ك}ل� ك1س.ر, السؤال. والق%شe: أ%كل� ما على الزاب,ل ما
ي'ل}ق1يه الناس'. وص'وفة� ال1ناء3 إ,ذا ع.ل1ق. با ال1ناء� ود'ل1ك با

.Dلق1ي.ت، فهي ق1ش_ة�البعي' وأ
والق%ش\ق%شة�: حكاية� الصوت قبل ال%دير ف م.خ\ض الش.ق}ش1قة1 قبل أ%ن
ي.ز\غ%د. الب.ك}ر' بالدير. قال ال4زهري: الذي قاله الليث ف الق%ش\ق%شة1

أ%نه الصوت قبل الدير فهو الكش\ك%شة�، بالكاف، وهو الك%ش1يش'، فإ,ذا
ارتفع قليلv فهو الك%ت1يت'. والق%ش\ق%شة�: ن.ش1يش' اللحم ف النار.

والق1ش\ق1شة�: ثرة� أ�م� غ%ي\لن، والمع ق1ش\ق1ش.
@قطش: ابن ال4عراب: الق�طاش' غ�ثاء� السيل؛ قال ال4زهري: ل أ%عرف

الق�طاش. لغيه.
@قعش: ق%ع.ش. الشيء4 ق%ع\شاv: عطفه، وخص_ بعض'هم به الغ.ضا من الشجر.

والق%ع\ش': من م.راكب النساء ش1ب\ه' ال%و\د.ج، والمع ق�ع'وش¬؛ قال رؤبة
يصف السن.ة ال%د\ب.ة:

ح.د\باء فك9ت أ�س'ر. الق�عوش,
والق%ع\و.شة� كالق%ع\ش,. وتق%ع\و.ش. الشيخ': ك%ب,ر. وت.ق%ع\و.ش. البيت'

والبناء�: ت.ه.د_م.. وق%ع\و.ش. البيت.: هد.م.ه أ%و ق%و�ض.ه. وان\ق%ع.ش.
الائط� إ,ذا انقلع. وان\ق%ع.ش. القوم إ,ذا انقطعوا فذهبوا. وب.ع1ي

ق%ع\و.ش¬: غليظ. والق%ع\ش' كالق%ع\ض، وهو العطف.
@قفش: الق%ف}ش': النكاح. يقال: وقع فلن ف الق%ف}ش والر_ف}ش,،

بالق%ف}ش' كثرة النكاح. والر_ف}ش' أ%كل الطعام. الليث: الق%ف}ش'، مزوم، ضر\ب¬
من ال4كل ف شد_ة، قال: والق%ق}ش ل ي'ستعمل إل ف افتعال خاصة. يقال
للعنكبوت ونوها من سائر اللق إ,ذا انحر وضم إ,ليه ج.رام1يز.ه وقوائم.ه:

قد اق}ت.ف%ش.؛ قال:
كالعنكبوت اقت.ف%ش.ت\ ف ال�ح\ر,

ويروى: اق}ف%ن\ش.ش.ت\ وان\ق%ف%ش. العنكبوت' ونوه واق}ف%ن\ش.ش: انحر
وضم_ ج.رام1يز.ه. وق%ف%ش. الشيء4 ي.ق}ف1ش'ه 



(* قوله «يقفشه» كذا ضبط بكسر
الفاء ف الصل، وصنيع القاموس يقتضي أشنه من باب قتل.) ق%ف}شاv: جعه.

والق%ف}ش': ال�فe. وف حديث عيسى، عليه السلم: أ%نه ل ي'خ.لYف\ إ,ل
ق%ف}ش.ي وم1خ\ذ%فةv؛ قال ال4زهري: الق%ف}شي بعن الف د.خ1يلD م'عر_ب

وهو القطوع الذي ل ي'ح\كم عم.ل�ه وأ%صله بالفارسية «ك%ف}ج» فعر�ب،
وقيل: الق%ف}ش الف� القصي، وال1خ\ذ%فة� ال1ق}لع'. أ%بو عمرو: الق%ف%ش'

الد_ع�ارون من اللصوص. قال أ%بو حات: الق%ف}ش' ف الل}ب سرعة اللب
وسرعة نق}ض ما ف الضرع، وكذلك ال%م\ر'. يقال: ه.م.ر ما ف ضرعها

أ%جع.
@قلش: ال4ق}ل%ش': اسم أ%عجمي وهو دخيل ل4نه ليس ف كلم العرب شي بعد

لم ف كلمة عربية مضة، إ,نا الشينات' كلها ف كلمهم قبل اللمات.
@قمش: الق%م\ش': الر�د1يء� من كل شيء، والمع ق�ماش¬، ونظيها ع.ر\ق¬
وع'راق¬ وأ%شياء معروفة ذكرها يعقوب وغيه. والق�ماش' أ%يضاv: كالق%م\ش

واحد¬ مثله. والق%م\ش: جع الشيء من ههنا وههنا، وكذلك الت.ق}م1يش، وذلك
الشيء ق�ماش¬. وق%م.ش.ه ي.ق}م1ش'ه 

(* قوله «يقمشه» ضبط ف الصل بكسر اليم
وصنيع القاموس يقتضي الضم.) ق%م\شاv؛ جعه. الليث: الق%م\ش' جع' الق�ماش,
وهو ما كان على وجه ال4رض من ف�تات1 ال4شياء حت يقال لر'ذالة1 الناس,:

ق�ماش. وق�ماش' كل شيء وق�ماشت'ه: ف�تات'ه.
والق%م1يشة�: طعام' للعرب من اللب.ن وحب� ال%ن\ظل, ونوه.

وتق%م�ش. الق�ماش. واق}ت.م.ش.ه: أشك%ل%ه من هنا وهنا. وق�ماش' البيت:
متاع'ه.

@قنفرش: الق%ن\ف%ر,ش': العجوز' الكبية مثل ال%ح\م.ر,ش؛ وأ%نشد:
قان,ية الناب, ك%ز'وم ق%ن\ف%ر,ش

وقال شر: الق%ن\ف%ر,ش والك%ن\ف%ر,ش الضمة� من الك%م.ر,؛ وأ%نشد قول
رؤبة:

عن واسع� يذهب' فيه الق%ن\ف%ر,ش\
@قنفش: الق%ن\ف%شة�: التقبeض'. وعجوز ق1ن\ف1ش.ةD: م'ت.قب�ضة�. وق%ن\ف%ش.

الشيء4: جعه سريعاv. والق1ن\ف1ش.ة�: د'و.ي\ب�ة. ال4زهري ف رباعي�
العي: يقال أ%تانا فلن م'ع.ن\ق1شاv لي.ته وم'ق%ن\ف1شا، وذكر ف ترجة



عنقش.
@قوش: رجل ق�وش¬: قليل اللحم ضئ1يل� السم صغي الثة، فارسي� معر�ب وهو

بالفارسية «ك�وج.ك\»؛ قال رؤبة:
ف ج,س\م, ش.خ\ت1 ال%ن\ك1ب.ي ق�وش

والق�وش': الصغي أ%صله أ%عجمي أ%يضاv. والق�وش': الدeب'ر.
@قبص: الق%ب\ص': التناو'ل� بال4صابع بأ%ط}راف1ها. ق%ب.ص. ي.ق}ب,ص'

ق%ب\صاv: تناو.ل% بأ%طراف ال4صابع، وهو دون الق%ب\ص,. وقرأ% السن: فق%ب.ص\ت
ق�ب\صةv من أ%ث%ر الرسول، وقيل: هو اسم الفعل، وقراء4ة العامة: فق%ب.ض\ت

ق%ب\ضةv. الفراء: الق%ب\ضة� بالكف> كلها، والق%ب\صة بأ%طراف ال4صابع،
والق�ب\ص.ة والق%ب\صة�: اسم ما ت.ناو.ل}ت.ه بعينه، والق%ب,يصة�: ما

تناو.ل}ته بأ%طراف أ%صابعك، والق%ب\صة� من الطعام: ما ح.م.ل%ت\ ك%ف�اك. وف
الديث: أ%نه د.ع.ا بت.م\ر� فجعل ب,للD ييء� به ق�ب.صاv ق�ب.صاv؛ هي جع

ق�ب\صة{، وهي ما ق�ب,ص. كالغ'ر\فة1 لا غ�ر,ف.. وف حديث ماهد ف قوله
تعال: وآتوا ح.ق�ه يوم. حصاد1ه، يعن الق�ب.ص. الت ت'ع\ط%ى الف�قراء4

عند الصاد. ابن ال4ثي: هكذا ذكر الزمشري حديث% بلل وماهد ف الصاد
الهملة وذكرها غيه ف الضاد العجمة، قال: وكلها جائزان وإ,ن اختلفا؛

ومنه حديث أ%ب بردة: ان\ط%ل%ق}ت' مع أ%ب بكر فف%ت.ح باباv فجعل
ي.ق}ب,ص' ل من ز.ب,يب الطائف.

والق%ب,يص' والق%ب,يصة�: التراب' الموع.
وق1ب\ص' النمل, وق%ب\ص'ه: م'ج\ت.مع'ه. الليث: الق1ب\ص' م'ج\ت.م.ع' النمل
الكبي الكثي. يقال: إ,نم ل%ف1ي ق1ب\ص, الصى أ%ي ف كثرتا ل

ي'س\تطاع ع.دeه من كثرته. والق1ب\ص' والق%ب\ص': العد.د الكثي، وف الصحاح:
العدد' الكثي من الناس. وف الديث: فتخرج عليهم ق%و.اب,ص أ%ي طوائف

وجاعات، واحد.ت'ها قاب,صةD؛ قال الكميت:
لكم م.س\ج,دا الل9ه الز'وران، والصى

لكم ق1ب\ص'ه من بي أ%ث}ر.ى وأ%ق}ت.را
أ%ي من بي م'ث}ر وم'ق1لð، وف الديث: أ%ن عمر، رضي الل9ه عنه، أ%تى
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وعنده ق1ب\ص¬ من الناس؛ أ%بو عبيدة: هو

العدد الكثي، وهو ف1ع\لD بعن مفعول، من الق%ب\ص. يقال: إ,نم لفي ق1بص
الصى.



والق%ب.ص': ال1ف�ة� والنشاط؛ عن أ%ب عمرو. وقد ق%ب,ص. الرجل�، فهو
ق%ب,يص¬. والق%ب\ص' والق1ب,ص_ى: ع.د\و¬ شديد¬، وقيل: ع.د\و¬ كأ%نه ي.ن\ز'و

فيه، وقد ق%ب.ص. ي.ق}ب,ص'؛ قال ال4زهري ف ترجة قبض:
وت.ع\د'و والق1ب,ض_ى قبل ع.ي\ر� وما ج.ر.ى،

ول ت.د\ر, ما بال1ي، ول أ%د\ر, ما لا
قال: والق1ب,ض_ى والق1م1ص_ى ضرب من الع.د\و, فيه ن.ز\و¬. وقال غيه:

ق%ب.ص.، بالصاد الهملة، ي.ق}ب,ص' إ,ذا نز.ا، فهما لغتان، قال: وأ%حسب بيت
الشماخ يروى: وت.ع\د'و والق1ب,ص_ى، بالصاد الهملة؛ وقال ابن بري: أ%بو

عمرو ي.ر\و,يه الق1ب,ض_ى، بالضاد العجمة، مأ}خوذ من الق%باضة وهي
السeرعة، ووجه ال4ول أ%نه مأ}خوذ من الق%ب.ص وهو النشاط، ورواه

ال�ه.ل�بe الق1م1ص_ى وجعله من الق1ماص,. وف حديث ال3سراء والب'راق,: فع.م1ل%ت
بأ�ذ�ن.يها وق%ب.ص.ت أ%ي أ%سرعت. وف حديث العتد�ة للوفاة: ث ت'ؤ\تى
بدابة{ شاة{ أ%و طي� فت.ق}ب,ص' به؛ قال ابن ال4ثي: قال ال4زهري رواه

الشافعي بالقاف والباء الوحدة والصاد الهملة، أ%ي تعد'و مسرعة نو.
م.ن\ز,ل أ%ب.و.ي\ها ل4نا كال�س\ت.ح\ي,ي.ة1 من ق�ب\ح, م.ن\ظ%ر,ها؛ قال ابن

ال4ثي: والشهور ف الرواية بالفاء والتاء الثناة والضاد العجمة.
:vالتهذيب: يقال ق%ب.ص. الفرس' ي.ق}ب,ص' إ,ذا نزا؛ قال الشاعر يصف ركابا

في.ق}ب,ض\ن. من ساد{ وعاد{ وواخد{،
كما ان\صاع. بالس>ي> النعام' النوافر'

والق%ب'وص' من اليل الذي إ,ذا ر.ك%ض ل ي.م.س_ ال4رض إ,ل أ%طراف'
س.ناب,كه من ق�د'م؛ قال الشاعر:

س.ل1يم الر_ج\ع ط%ه\طاه ق%ب'وص
وقيل: هو الو.ث1يق' ال%ل}ق. والق%ب\ص' والق%ب.ص': وج.ع¬ ي'ص1يب' الكبد

عن أ%كل التمر على الريق وش'ر\ب الاء عليه؛ قال الراجز:
أ%ر'ف}ق%ةD ت.ش\ك�و ال�حاف. والق%ب.ص\،
جلود'هم أ%ل}ي.ن' من م.س> الق�م'ص\

ويروى ال�جاف، تقول منه: ق%ب,ص. الرجل�، بالكسر. وف حديث أ%ساء قالت:
رأ%يت رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف النام فسأ%لن: كيف

ب.ن'وك1؟ قلت': ي'ق}ب.ص'ون ق%ب\صاv شديداv، فأ%عطان ح.ب�ة سوداء كالشeون,يز
ش1فاء لم، وقال: أ%ما السام' فل أ%ش\في منه، ي'ق}ب.ص'ون أ%ي ي'ج\مع



بعضهم إ,ل بعض من شدة ال�م�ى. وال4ق}ب.ص' من الرجال: العظيم' الرأ}س،
ق%ب,ص. ق%ب.صاv. والق%ب.ص': مصدر قولك هامةD ق%ب\صاء� عظيمةD ضخمة مرتفعة؛

قال الراجز:
بامة{ ق%ب\صاء4 كال1ه\راس,

والق%ب.ص' ف الرأ}س: ارتفاع¬ فيه وع1ظ%م؛ قال الشاعر:
ق%ب\صاء ل ت'ف}ط%ح\ ول ت'ك%ت�ل

يعن الامة. وف الديث: من حي. ق%ب,ص. أ%ي ش.ب_ وارتفع. والق%ب.ص':
ارتفاع¬ ف الرأ}س وع1ظ%م¬.

والق%ب\صة�: الرادة� الكبية؛ عن كراع.
وال1ق}ب.ص': ال1ق}و.س' وهو ال%ب\ل الذي ي'مد� بي أ%يدي اليل ف

ال%ل}بة إ,ذا سوبق بينها؛ ومنه قولم:
أ%خ.ذ}ت' فلناv على الق}ب.ص

وق%ب,يصة�: اسم رجل وهو إ,ياس بن ق%ب,يصة الطائي.
@قرص: الق%ر\ص بال�صبعي، وقيل: الق%ر\ص الت_ج\م1يش' والغ.م\ز بال�صبع

حت ت'ؤ\له، قر.ص.ه ي.ق}ر'صه، بالضم، ق%ر\صاv. وق%ر\ص' الباغيث1:
ل%س\ع'ها. ويقال مثلv: ق%ر.ص.ه بلسانه. والقار,صة�: الكلمة� الؤ\ذية؛ قال

الفرزدق:
قوار,ص' ت.أ}ت1ين وت.ح\ت.ق1رون.ها،
وقد ي.م\ل� الق%ط}ر' ال3ناء4 ف%ي'ف}ع.م

وقال الليث: الق%ر\ص' باللسان وال�صبع. يقال: ل يزال ت.ق}ر'ص'ن منه
قار,صةD أ%ي كلمة مؤذية. قال: والق%ر\ص بال4صابع ق%ب\ض¬ على اللد

بأ�صبعي حت ي'ؤل%م. وف حديث علي�: أ%نه ق%ضى ف القار,صة والقام1ص.ة
والواق1ص.ة بالد>ي.ة أ%ثلثاv؛ هن ثلث� جوار� ك�ن� يل}ع.ب\ن فتراك%ب\ن.،

فق%ر.ص.ت السeف}لى الو'س\طى فق%م.ص.ت، فس.ق%طت الع'ل}يا فو.ق%ص.ت ع'ن'ق%ها،
فجعل% ثلثي الدية على الثYن\ث%ي\ن وأ%س\ق%ط% ث�ل�ث% الع'ل}يا ل4نا

أ%عان.ت على نفس3ها؛ جعل الزمشري هذا الديث مرفوعاv وهو من كلم علي.
القار,صة�: اسم' فاعلة من الق%ر\ص بال4صابع. وشراب قار,ص¬: ي.ح\ذي اللسان%،

ق%ر.ص. ي.ق}ر'ص ق%ر\صاv. والقار,ص': الام1ض من أ%ل}بان ال3بل خاصة.
والق�مار,ص': كالقار,ص مثاله ف�ماع1لD، هذا فيمن جعل اليم زائدة وقد جعلها

بعضهم أ%صلv وهو مذكور ف موضعه، وقيل: القارص' اللب الذي ي.ح\ذي اللسان



فأ%طلق ول يصص ال3بل. وف الثل: ع.دا القارص' فح.ز.ر أ%ي جاو.ز.
الد_ إ,ل أ%ن ح.م1ض. يعن تفاق%م ال4م\ر' واشتد_. وقال ال4صمعي وحده:
إ,ذا حذى اللب' اللسان% فهو قار,ص¬؛ وأ%نشد ال4زهري لبعض العرب:

يا ر'ب� شاة{ شاص,
ف ر.ب\ر.ب� خ1ماص,،
يأ}كل}ن من ق�ر_اص,
وح.م.ص1يص� آص,،
كف1ل%ق الر_صاص,،

ي.ن\ظ�رن من خ.صاص,
بأ%ع\ي'ن� ش.واص,،

ي.ن\ط%ح\ن. بالص_ياصي،
عار.ض.ها ق%ن_اص'

(* ف هذا الشطر اقواء.)
بأ%ك}ل�ب� م1لص,

آص,: متصل مثل واص. شاص: م'ن\تصب�. وال%قار,ص': ال4و\عية الت
ي'ق%ر_ص' فيها اللب، الواحدة م1ق}ر.صة؛ قال القت�ال الكلب:

وأ%نتم أ�ناس¬ ت'ع\ج,ب'ون% ب,رأ}يكم\،
إ,ذا ج.ع.ل%ت\ ما ف ال%قار,ص ت.ه\د1ر'

وف حديث ابن عمي: ل%قار,ص¬ ق�مار,ص¬ يقطر' منه البول؛ الق�مارص:
الشديد الق%ر\ص، بزيادة اليم؛ أ%راد اللب. الذي ي.ق}ر'ص اللسان من ح'موضت1ه،

والق�مار,ص تأ}كيد¬ له، واليم زائدة؛ ومنه رجز ابن ال4كوع:
لكن غ%ذاها اللب' ال%ر,يف'

ال%خ\ض' والقار,ص' والص_ر,يف'
قال الطاب: الق�مار,ص' إ,تباع وإ,شباع؛ أ%راد لبناv شديد. الموضة

ي'ق}ط1ر ب.و\ل% شار,ب,ه لشدة حوضته.
وال�ق%ر_ص': ال�ق%ط�ع الأ}خوذ بي شيئي، وقد ق%ر.ص.ه وق%ر�ص.ه.

وف الديث: أ%ن امرأ%ة سأ%ل%ته عن دم اليض' ي'ص1يب' الثوب، فقال:
ق%ر>ص1يه بالاء أ%ي ق%طYع1يه به، ويروى: اق}ر'ص1يه باء أ%ي اغسليه بأ%طراف

أ%صابعك، وف حديث آخر: ح'ت>يه بض1ل%ع� واق}ر'صيه باء وسدر؛ الق%ر\ص':
الد_ل}ك' بأ%طراف ال4صابع وال4ظفار, مع صب الاء عليه حت يذهب أ%ثره،



والتق}ر,يص' مثله. قال: ق%ر.ص\ت'ه وق%ر�ص\ت'ه وهو أ%بلغ ف غ%س\ل الدم من
غسله بميع اليد.

والق�ر\ص: من البز وما أ%شبهه. ويقال للمرأ%ة: ق%ر>صي العجي أ%ي سويه
ق1ر.صة. وق%ر_ص. العجي: قطعه ليبسطه ق�ر\ص.ةv ق�ر\ص.ة، والتشديد

للتكثي. وقد يقولون للصغية جد�اv: ق�ر\صة واحدة، قال: والتذكي أ%كثر، قال:
�وكلما أ%خذت شيئاv بي شيئي أ%و قطعته، فقد ق%ر_ص\ته، والق�ر\صة

والق�ر\ص': القطعة منه، والمع أ%ق}راص¬ وق1ر.صةD وق1راص¬. وق%ر.ص.ت الرأ%ة
الع.جي. ت.ق}رص'ه' ق%ر\صاv وق%ر�ص.ته ت.ق}ريصاv أ%ي ق%ط9ع.ت\ه ق�ر\ص.ة

ق�ر\صة. وف الديث: فأ�ت1ي. بثلث%ة ق1ر.ص.ة م1ن\ ش.ع1ي؛ الق1رص.ة�، بوزن
الع1ن.بة: جع ق�ر\ص� وهو الرغيف كج'ح\ر وج,ح.رة. وق�ر\ص' الشمس:

ع.ي\ن'ها وتسمى عي' الشمس ق�ر\صةv عند غيبوبتها. والق�رص: عي الشمس على
التشبيه، وقد تسمى به عامة� الشمس.

وأ%حر' ق�ر�اص¬ أ%ي أ%حر غليظ؛ عن كراع. والق�ر�اص': نبت ينبت ف
السeهولة والق1يعان وال4و\دية وال%د.د1 وزهره' أ%صفر' وهو حارÒ حامض،
ي.ق}ر'ص إ,ذا أ�ك1ل منه شيء، واحدت'ه ق�ر�اصةD. وقال أ%بو حنيفة: الق�ر�اص

ينبت نبات. ال1ر\ج,ي يط�ول وي.س\م'و، وله زهر أ%صفر ت.ج\ر'س'ه
الن_خ\ل�، وله حرارة كحرارة ال1ر\ج,ي وحبÒ صغار أ%حر والسوامe تبeه، وقد

قيل: إ,ن الق�ر�اص. البابون.ج وهو ن.ور ال�ق}ح'وان إ,ذا ي.ب,س، واحدت'ها
ق�ر�اصة. وال%قار,ص': أ%رضون ت'ن\ب,ت' الق�ر�اص..

وح.ل}ي¬ م'ق%ر_ص¬: م'ر.ص�ع¬ بالوهر. والق%ر,3يص¬: ضرب من ال�د\م.
وق�ر\ص¬: موضع؛ قال عبيد بن ال4برص:

ث ع'ج\ناه'ن� خ'وصاv كالقطا الـ
ـقار,بات الاء من أ%ي\ن, الك%لل
نو. ق�ر\ص�، ث جالت ج.و\ل%ة الـ
ـخيل, ق�ب�اv، عن ي.مي� وش1م.ال

أ%ضاف ال4ي\ن. إ,ل الك%لل وإ,ن تقارب معناها، ل4نه أ%راد بال4ي\ن,
الف�تور وبالك%لل ال3ع\ياء4.

vاليدين تت الرجلي، وقد ق%ر\ف%ص ق%ر\ف%صة eش.د :�@قرفص: الق%ر\ف%صة
وق1ر\فاصاv. وق%ر\ف%ص\ت. الرجل إ,ذا ش.د.د\ته؛ الق%ر\ف%صة�: أ%ن ت.ج\م.ع

ال3نسان وتش'د_ يديه ورجليه؛ قال الشاعر:



،vظ%ل�ت\ عليه ع'قاب' الوت1 ساق1طة
قد ق%ر\ف%ص.ت\ ر'وح.ه تلك ال%خال1يب'

والق%راف1صة�: الل©صوص' التجاه1ر'ون ي'ق%ر\ف1ص'ون الناس، س'مeوا
ق%راف1صةv لشد�هم يد. ال4س1ي تت رجليه. وق%ر\ف%ص. الشيء4: جعه.

وجلس الق1ر\ف1صا والق%ر\ف%ص.ا والق�ر\ف�ص.ا: وهو أ%ن ي.ج\ل1س. على
أ%ل}ي.ت.ي\ه وي'لز,ق. فخذيه ببطنه وي.ح\ت.ب بيديه، وزاد ابن جن: الق�ر\ف�صاء

وقال هو على ال3تباع. والق�ر\ف�صاء�: ضر\ب¬ من القعود1 ي'م.د�
وي'ق}ص.ر، فإ,ذا قلت قعد فلن الق�ر\ف�صاء فكأ%نك قلت ق%ع.د ق�عوداv مصوصاv، وهو

أ%ن يلس على أ%ل}ي.ت.يه وي'ل}ص1ق. فخذيه ببطنه وي.ح\ت.ب بيديه يضعه'ما
على ساق%يه كما يتب بالثوب، تكون يداه مكان الثوب؛ عن أ%ب عبيد. وقال

أ%بو الهدي: هو أ%ن يلس على ركبتيه م'ن\كب�اv وي'ل}ص1ق. بطن.ه بفخذيه
ويتأ%بط ك%ف9يه، وهي جل}سة ال4عراب؛ وأ%نشد:

لو ام\ت.خ.ط}ت. و.ب.راv وض.ب�ا،
ول ت.ن.ل} غي. المال, ك%س\با،
ولو ن.ك%ح\ت. ج'ر\ه'ماv وك%ل}با،
وق%يس. ع.ي\لن% الك1رام. الغ'ل}با،
ث جل%س\ت. الق�رف�صا م'ن\كب�ا،
ت.ح\كي أ%عار,يب. فلة{ ه'ل}با،
ث ات%ذ}ت. اللت. فينا ر.ب�ا،

ما كنت. إ,ل ن.ب.ط1ي�اv ق%ل}با
وف حديث ق%ي\لة: أ%نا و.ف%د.ت\ على رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه

�وسل9م، فرأ%ته وهو جالس¬ الق�ر\ف�صاء4؛ قال أ%بو عبيد: الق�ر\ف�صاء� ج,ل}سة
التب إ,ل أ%نه ل ي.ح\تب بثوب ولكنه يعل يديه مكان الثوب على ساقيه.

وقال الفراء: جلس فلن الق�ر\ف�صاء، مدود مضموم. وقال بعضهم:
الق1ر\ف1ص.ا، مكسور ال4ول مقصور. قال ابن ال4عراب: قعد الق�ر\ف�صا، وهو أ%ن

يقعد على رجليه ويمع ركبتيه ويقبض يديه إ,ل صدره.
@قرمص: الق�ر\م'وص والق1ر\ماص': حفرة يستدفئ فيها ال3نسان الص_رد' من

الب.ر\د1؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:
أ%ل1ف. ال%مامة� م.د\خ.ل% الق1ر\ماص,

والمع القرام1يص؛ قال:



،vجاء4 الش>تاء ول9ا أ%ت1ذ} ر.ب.ضا
يا وي\ح. ك%ف�ي� من ح.ف}ر, الق%رام1يص

وق%ر\م.ص. وت.ق%ر\م.ص.: دخل فيها وت.ق%ب_ض، وق%ر\م.ص.ها وتق%ر\م.ص.ها:
عم1ل%ها؛ قال:

فاعم1د\ إ,ل أ%هل الو.ق1ي، فإ,نا
ي.خ\ش.ى أ%ذاك م'ق%ر\م1ص' الز_ر\ب,

(* قوله «الزرب» هكذا ضبط ف الصل.)
والق�ر\م'وص: حفرة� الصائد. قال ال4زهري: كنت بالبادية فهب�ت ريح غريبة

فرأ%يت م.ن\ ل ك1ن_ لم من خ.د.م1هم يتفرون ح'ف%راv ويتق%ب�ضون فيها
وي'ل}ق�ون أ%ه\دام.هم فوقهم ي.ر'دeون بذلك ب.ر\د. الش_مال عنهم، ويسمون

تلك ال�ف%ر. القرام1يص.، وقد ت.ق%ر\م.ص. الرجل ف ق�ر\موصه.
والق�ر\موص': وك}ر' الطائر حيث ي.ف}ح.ص' ف ال4رض؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:

عن ذي قرام1يص. لا م'ح.ج�ل
قال: ق%رام1يص' ضرعها بواطن' أ%فخاذ1ها ف قول بعضهم؛ قال: وإ,نا أ%راد

أ%نا تؤث9ر لعظم ضرعها إ,ذا بركت مثل ق�ر\موص, القطاة إ,ذا ج.ث%ت\.
أ%بو زيد: يقال ف وجهه ق1ر\ماص¬ إ,ذا كان ق%ص1ي. الد�ين. والق�ر\موص':

عش� الطائر، وخص بعضهم به عش المام؛ قال ال4عشى:
وذا ش'ر'فات{ يقصر' الط�ر\ف' دونه،
ترى للح.مام, الو'ر\ق, فيها ق%رام1صا

حذف ياء قراميص للضرورة ول يقل قراميص، وإ,ن احتمله الوزن ل4ن القطعة
من الضرب الثان من الطويل، ولو أ%ت لكان من الضرب ال4ول منه، قال ابن

بري: والق�ر\موص' وكر الطي، يقال منه: ق%ر\م.ص. الرجل� والطائر إ,ذا
دخل الق�ر\موص.، وأ%نشد بيت ال4عشى أ%يضاv. وف مناظرة ذي الرمة ورؤبة: ما

تق%ر\م.ص سب'ع¬ ق�ر\موصاv إ,ل بقضاء؛ الق�ر\موص': حفرة يتفرها الرجل
ي.ك}ت.ن� فيها من الب.ر\د ويأ}وي إ,ليها الصيد، وهي واسعة الوف ضيقة

الرأ}س، وت.ق%ر\م.ص الس_ب'ع' إ,ذا دخل%ها للصطياد. وق%رام1يص' ال4مر:
سع.ت'ه من جوانبه؛ عن ابن ال4عراب، واحدها ق�ر\موص؛ قال ابن سيده: ول

أ%دري كيف هذا فتفه�م و.ج\ه. التخليط فيه. ول%ب.ن¬ ق�رام1ص¬: قار,ص¬.
@قرنص: التهذيب ف الرباعي: الق%ران,يص' خرز ف أ%على الف، واحد'ها

vر\ن,ص. ق%ر\ن.صة�ق�ر\نوص¬. قال ال4زهري: يقال للبازي إ,ذا ك%ر_ز.: قد ق



وق�ر\ن,س.. وباز� م'ق%ر\ن.ص¬ أ%ي م'ق}ت.نÝى للصطياد، وقد ق%ر\ن.ص\ته أ%ي
اق}تنيته. ويقال: ق%ر\ن.ص\ت البازي إ,ذا ربطته ليسقط ريش'ه، فهو

م'ق%ر\ن.ص. وحكى الليث: ق%ر\ن.س. البازي، بالي، مبني�اv للفاعل. وق%ر\ن.ص. الديك'
وق%ر\ن.س. إ,ذا ف%ر� من ديك آخر.

@قصص: ق%ص_ الشعر والصوف والظفر يق�صeه ق%ص�اv وق%ص�ص.ه وق%ص�اه على
التحويل: ق%طع.ه. وق�صاصة� الشعر: ما ق�ص� منه؛ هذه عن اللحيان، وطائر

م.ق}ص'وص الناح. وق�ص.اص' الشعر، بالضم، وق%ص.اص'ه وق1صاص'ه، والضم أ%على:
eصاص' الشعر حد�ناية� منبته وم'ن\ق%طعه على الرأ}س ف وسطه، وقيل: ق

القفا، وقيل: هو حيث تنتهي نب\تت'ه من م'قد_مه ومؤخ_ره، وقيل: ق�صاص
الشعر ناية� منبته من م'قد_م الرأ}س. ويقال: هو ما استدار به كله من خلف
وأ%مام وما حواليه، ويقال: ق�صاص.ة الشعر. قال ال4صمعي: يقال ضرب.ه على

ق�صاص, شعره ومق%ص� ومقاص�. وف حديث جابر: أ%ن رسول الل9ه، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، كان يسجد على ق1صاص الشعر وهو، بالفتح والكسر، منتهى شعر الرأ}س

.�حيث يؤخذ بال1ق%ص�، وقد اق}ت.ص_ وت.ق%ص�ص. وتق%ص�ى، والسم الق�ص�ة
والق�ص�ة من الفرس: شعر الناصية، وقيل: ما أ%ق}ب.ل% من الناصية على

:vبالضم: شعر' الناصية؛ قال عدي بن زيد يصف فرسا ،�الوجه. والق�ص�ة
له قص�ةD ف%ش.غ.ت\ حاج,ب.يـ

ـه، والعي\ن' ت'ب\ص1ر' ما ف الظ©ل%م\
وف حديث س.ل}مان: ورأ%يته م'ق%ص_صاv؛ هو الذي له ج'م�ة. وكل خ'ص\لة من

الشعر ق�ص�ة. وف حديث أ%نس: وأ%نت. يومئذ غ�لم¬ ولك ق%ر\نان1 أ%و
ق�ص�تان1؛ ومنه حديث معاوية: تن.او.ل% ق�ص�ةv من شعر كانت ف يد ح.ر.س1ي�.

والق�ص�ة: تتخذها الرأ%ة ف مقدم, رأ}سها تقصe ناحيت.ي\ها عدا
ج.ب,ينها.والق%صe: أ%خذ الشعر بال1ق%ص�، وأ%صل الق%ص> الق%ط}ع'. يقال: قص.ص\ت

ما بينهما أ%ي قطعت.
وال1ق%صe: ما قص.ص\ت به أ%ي قطعت. قال أ%بو منصور: الق1صاص ف ال1راح

مأ}خوذ من هذا إ,ذا اق}ت'ص_ له منه ب,ج,رح1ه مثل% ج.ر\ح1ه إ,ي�اه أ%و
قت\له به.

الليث: الق%صe فعل القاص� إ,ذا ق%ص_ الق1ص.ص.، والقص�ة معروفة. ويقال:
eص�ف رأ}سه ق1ص�ةD يعن الملة من الكلم، ونو'ه قوله تعال: نن ن.ق

عليك أ%حسن. القصص؛ أ%ي ن'ب.ي�ن لك أ%حسن البيان. والقاص�: الذي يأ}ت



بالق1ص�ة من ف%ص>ها.
ويقال: ق%ص.ص\ت الشيء إ,ذا تتب�ع\ت أ%ثره شيئاv بعد شيء؛ ومنه قوله

تعال: وقالت ل�خ\ته ق�ص�يه؛ أ%ي ات�ب,عي أ%ث%ر.ه، ويوز بالسي: قس.س\ت
.vق%س�ا

والق�ص�ة�: ال�ص\لة من الشعر. وق�ص_ة الرأ%ة: ناصيتها، والمع من ذلك
كله ق�ص.ص¬ وق1صاص¬. وق%صe الشاة وق%ص.ص'ها: ما ق�ص_ من صوفها. وشعر¬

ق%ص1يص¬: مقصوص¬. وق%ص_ النس�اج' الثوب.: قط%ع ه'د\ب.ه، وهو من ذلك.
والق�صاص.ة: ما ق�ص_ من ال�د\ب والشعر. وال1ق%صe: ال1ق}راض، وها

م1ق%ص_ان1. وال1ق%ص_ان: ما ي.ق�ص� به الشعر ول يفرد؛ هذا قول أ%هل اللغة،
قال ابن سيده: وقد حكاه سيبويه مفرداv ف باب ما ي'ع\ت.مل به. وقص_ه

يق�صeه: قط%ع. أ%طراف أ�ذ�نيه؛ عن ابن ال4عراب. قال: و'لد. ل1م.ر\أ%ة{
م1ق}لت{ فقيل لا: ق�ص>يه فهو أ%ح\رى أ%ن ي.ع1يش. لك1 أ%ي خ'ذي من أ%طراف

أ�ذنيه، ففعل%ت\ فعاش. وف الديث: ق%ص_ الل9ه' با خطاياه أ%ي نق%ص.
وأ%خ.ذ.

والق%صe والق%ص.ص' والق%ص\ق%ص': الصدر من كل شيء، وقيل: هو وسطه، وقيل:
هو ع.ظ}م'ه. وف الثل: هو أ%ل}ز.ق' بك من شعرات ق%ص>ك وق%ص.ص1ك.

والق%صe: رأ}س' الصدر، يقال له بالفارسية س.ر,سينه، يقال للشاة وغيها.
الليث: القص هو ال�شاش' الغروز' فيه أ%طراف' شراس1يف ال4ضلع ف وسط الصدر؛

قال ال4صمعي: يقال ف مثل: هو أ%ل}ز.م' لك من ش'ع.ي\رات1 ق%ص>ك، وذلك
أ%نا كلما ج'ز_ت\ نبتت؛ وأ%نشد هو وغيه:

كم ت%ش_ش\ت. من ق%ص¼ وان\ف%ح.ة{،
جاءت إ,ليك بذاك ال4ض\ؤ'ن� السeود'

وف حديث ص.ف}وان% بن م'ح\رز: أ%نه كان إ,ذا قرأ%: وسي.ع\ل%م' الذين
ظ%ل%موا أ%ي_ م'ن\ق%ل%ب� ي.ن\ق%ل1بون، ب.كى حت نقول: قد ان\د.ق_ ق%ص.ص'

ز.و\ر,ه، وهو منبت شعره على صدره، ويقال له القص.ص' والق%صe. وف حديث
البعث: أ%تان آت فقد_ من ق%ص>ي إ,ل ش1ع\رت؛ القصe والق%ص.ص': عظ}م'

الصدر الغروز' فيه ش.راس1يف' ال4ضلع ف وسطه. وف حديث عطاء: ك%ر,ه
أ%ن ت'ذ}ب.ح. الشاة� من ق%ص>ها، والل9ه أ%علم.

vه ق%ص�اeص�والق1ص�ة: الب وهو الق%ص.ص'. وقص� علي� خب.ره يق
وق%ص.صاv: أ%و\ر.د.ه. والق%ص.ص': الب' ال%ق}صوص، بالفتح، وضع موضع الصدر حت



صار أ%غ}ل%ب. عليه. والق1ص.ص، بكسر القاف: جع الق1ص�ة الت تكتب. وف
حديث غ%س\ل د.م, اليض: فتق�صeه بريقها أ%ي تع.ضe موضعه من الثوب

بأ%س\نانا وريقها ليذهب أ%ثره كأ%نه من الق%ص� القطع أ%و تتبeع ال4ثر؛ ومنه
الديث: فجاء واق}تص� أ%ث%ر. الدم. وتق%ص�ص. كلم.ه: ح.ف1ظ%ه. وتق%ص�ص.
الب: تتب�عه. والق1ص�ة: ال4مر' والديث�. واق}ت.ص.ص\ت الديث: ر.و.ي\ته

على وجهه، وق%ص_ عليه الب.ر. قصصاv. وف حديث الرؤيا: ل تق�ص_ها إ,ل
على واد¼. يقال: ق%ص.ص\ت الرؤيا على فلن إ,ذا أ%خبته با، أ%ق�صeها
ق%ص�اv. والق%صe: البيان، والق%ص.ص'، بالفتح: السم. والقاصe: الذي

يأ}ت بالق1ص�ة على وجهها كأ%نه ي.ت.ت.ب�ع معاني.ها وأ%لفاظ%ها. وف الديث:
ل يقصe إ,ل أ%مي¬ أ%و مأ}مور¬ أ%و م'خ\تال أ%ي ل ينبغي ذلك إ,ل

ل4مي ي.عظ� الناس ويبهم با مضى ليعتبوا، وأ%ما مأ}مور¬ بذلك فيكون
حكم'ه حكم. ال4مي ول ي.ق�ص� مكتسباv، أ%و يكون القاص� متالv يفعل ذلك

تكباv على الناس أ%و م'رائياv ي'رائي الناس بقوله وعمل1ه ل يكون وعظ�ه
وكلمه حقيقة، وقيل: أ%راد الطبة ل4ن ال�م.راء كانوا ي.لونا ف

ال4ول وي.عظون الناس فيها وي.ق�ص�ون عليهم أ%خبار ال�مم السالفة. وف
الديث: القاصe ي.ن\تظر ال%ق}ت. لا ي.ع\ر,ض' ف ق1ص.ص1ه من الزيادة

والنقصان؛ ومنه الديث: أ%ن9 ب.ن إ,سرائيل لا ق%صeوا ه.ل%كوا، وف رواية: لا
هلكوا ق%صeوا أ%ي اتك%لوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب. هلكهم،

أ%و العكس لا هلكوا بترك العمل أ%خ\ل%د'وا إ,ل الق%ص.ص.
وق%ص_ آثار.هم ي.ق�صeها ق%ص�اv وق%ص.صاv وت.ق%ص�ص.ها: تتب�عها بالليل،

وقيل: هو تتبع ال4ثر أ%ي_ وقت كان. قال تعال: فارتد�ا على آثارها
ق%صصاv. وكذلك اق}ت.ص_ أ%ثره وت.ق%ص�ص.، ومعن فارتد�ا على آثارها

ق%ص.صاv أ%ي ر.ج.عا من الطريق الذي سلكاه ي.ق�ص�ان ال4ثر أ%ي يت�بعانه؛ وقال
أ�مية بن أ%ب الصلت:

قالت ل�خ\ت{ له: ق�ص>يه1 عن ج'ن'ب�،
وكيف ي.ق}ف�و بل س.ه\ل� ول ج.د.د1؟

قال ال4زهري: القصe ات>باع ال4ثر. ويقال: خرج فلن ق%ص.صاv ف أ%ثر
فلن وق%ص�اv، وذلك إ,ذا اق}ت.ص_ أ%ثره. وقيل: القاصe ي.ق�صe الق%ص.ص.

ل3ت\باعه خباv بعد خب وس.و\ق1ه الكلم. سوقاv. وقال أ%بو زيد:
تق%ص�ص\ت الكلم. ح.ف1ظته.



والق%ص1يص.ة�: البعي' أ%و الدابة� ي'ت_بع با ال4ثر'. والق%صيصة:
الزام1لة� الضعيفة يمل عليها التاع والطعام لضعفها. والق%صيصة�: شجرة تنبت

ف أ%صلها الك%مأ%ة� ويتخذ منها الغ1س\ل، والمع ق%صائ1ص' وق%ص1يص¬؛ قال
ال4عشى:

فقلت، ول أ%م\ل1ك\: أ%ب.ك}ر' بن وائل�
مت ك�ن\ت. ف%ق}عاv نابتاv بق%صائ1صا؟
وأ%نشد ابن بري لمرئ القيس:

ت.ص.ي_ف%ها، حت إ,ذا ل ي.س'غ لا
ح.ل1ي� بأ%ع\لى حائل� وق%ص1يص

وأ%نشد لعدي بن زيد:
ي.ج\ن,ي له الك%م\أ%ة% ر,ب\ع1ي�ة،

بال%ب\ء3، ت.ن\د.ى ف أ�ص'ول, الق%ص1يص
وقال م'هاص1ر النهشلي:

ج.ن.ي\ت'ها من م'ج\ت.نÝ ع.و,يص,،
من م'ج\ت.ن ال3ج\ر,د1 والق%ص1يص,

ويروى:
جنيتها من منب,ت{ ع.و,يص,،

من م.نبت ال3جرد والقصيص
وقد أ%ق%ص_ت ال4رض' أ%ي أ%ن\ب.ت.ت\ه. قال أ%بو حنيفة: زعم بعض الناس
أ%نه إ,نا سي ق%صيصاv لدللته على الكمأ%ة كما ي'ق}ت.ص� ال4ثر، قال:

ول أ%سعه، يريد أ%نه ل يسمعه من ثقة. الليث: الق%ص1يص نبت ينبت ف أ�صول
الكمأ%ة وقد يعل غ1س\لv للرأ}س كال1ط}م1ي�، وقال: الق%ص1يصة نبت يرج

إ,ل جانب الكمأ%ة.
وأ%ق%ص�ت الفرس'، وهي م'ق1ص� من خيل م.قاص_: عظ�م ولدها ف بطنها،

وقيل: هي م'ق1ص� حت ت.ل}ق%ح، ث م'ع1قÒ حت ي.ب\دو حلها، ث ن.ت'وج، وقيل:
هي الت امتنعت ث ل%ق1حت، وقيل: أ%ق%ص�ت الفرس، فهي م'ق1صÒ إ,ذا حلت.

وال3ق}صاص' من ال�م'ر: ف أ%ول حلها، وال3ع\قاق آخره. وأ%ق%ص�ت
الفرس والشاة، وهي م'ق1صÒ: استبان ولد'ها أ%و حل�ها، قال ال4زهري: ل

أ%سعه ف الشاء لغي الليث. ابن ال4عراب: ل%ق1حت الناقة وحلت الشاة
وأ%ق%ص�ت الفرس وال4تان ف أ%ول حلها، وأ%ع.ق�ت ف آخره إ,ذا استبان حلها.



وضر.به حت أ%ق%ص_ على الوت أ%ي أ%ش\رف. وأ%ق}ص.ص\ته على الوت أ%ي
أ%د\ن.ت\ه. قال الفراء: ق%ص_ه من الوت وأ%ق%ص_ه بعن أ%ي دنا منه، وكان

يقول: ضربه حت أ%ق%ص_ه الوت. ال4صمعي: ضربه ضرباv أ%قص_ه من الوت
أ%ي أ%دناه من الوت حت أ%شرف عليه؛ وقال:

فإ,ن ي.ف}خ.ر\ عليك با أ%مي¬،
فقد أ%ق}ص.ص\ت أ�م_ك بال�زال

:vأ%ي أ%دنيتها من الوت. وأ%ق%ص_ته ش.ع'وب¬ إ,ق}صاصا
أ%شرف عليها ث نا.

والق1صاص' والق1صاصاء� والق�صاصاء�: الق%و.د' وهو القتل بالقتل أ%و
الرح بالرح.

والت_قاصe: التناصف' ف الق1ص.اص؛ قال:
ف%ر'م\نا الق1ص.اص.، وكان التقا

صe ح'كماv وع.د\لv على ال�س\ل1مينا
قال ابن سيده: قوله التقاص شاذ ل4نه جع بي الساكني ف الشعر ولذلك

رواه بعضهم: وكان القصاص'؛ ول نظي له إل بيت واحد أ%نشده ال4خفش:
ولول خ1داش¬ أ%خ.ذ}ت' دوا

ب_ س.ع\د{، ول أ�ع\ط1ه ما عليها
قال أ%بو إ,سحق: أ%حس.ب هذا البيت إ,ن كان صحيحاv فهو:

ولول خداش أ%خذت دواب,ـ
ـب سعد{، ول أ�ع\ط1ه ما عليها

ل4ن إ,ظهار التضعيف جائز ف الشعر، أ%و: أ%خذت رواحل سعد. وتقاص_
القوم' إ,ذا قاص_ كل واحد منهم صاحب.ه ف حساب أ%و غيه. والق}ت1صاص':

أ%خ\ذ� الق1صاص,. وال3ق}صاص': أ%ن ي'ؤ\خ.ذ لك الق1صاص'، وقد أ%ق%ص_ه.
وأ%ق%ص_ ال4مي ف�لناv من فلن إ,ذا اق}ت.ص_ له منه فجرحه مثل جرحه أ%و

قت.ل%ه قو.داv. واس\ت.ق%ص_ه: سأ%له أ%ن ي'ق1ص_ه منه. الليث: الق1صاص'
والت_قاصe ف الراحات شيء# بشيء، وقد اق}ت.ص_ من فلن، وقد أ%ق}ص.ص\ت

فلناv من فلن أ%ق1ص�ه إ,ق}صاصاv، وأ%م\ث%ل}ت منه إ,م\ثالv فاقت.ص_ منه
وام\ت.ث%ل. والس\ت1ق}صاص: أ%ن ي.ط}ل�ب أ%ن ي'ق%ص_ من جرحه. وف حديث

عمر، رضي الل9ه عنه: رأ%يت رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ي'ق1ص� من
نفسه. يقال: أ%ق%ص_ه الاكم ي'ق1ص�ه إ,ذا مك�ن.ه من أ%خذ الق1صاص، وهو



أ%ن يفعل به مثل فعله من قتل أ%و قطع أ%و ضرب أ%و جرح، والق1ص.اص' السم؛
ومنه حديث عمر: رأ%يت رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ�ت1ي.

بش.ار,ب� فقال ل�طيع بن ال4سود: اضر,ب\ه ال%د_، فرآه عمر' وهو ي.ض\ر,ب'ه
ضرباv شديداv فقال: قتلت الرجل، كم ض.ر.ب\ت.ه؟ قال س1ت>ي. فقال ع'مر:

أ%ق1ص� منه ب,ع1ش\ر,ين أ%ي اجعل شدة الضرب الذي ضر.ب\ت.ه ق1صاصاv بالعشرين
الباقية وعوضاv عنها.

وحكى بعضهم: ق�وص_ زيد ما عليه، ول يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه
ف معن حوس1ب. با عليه إ,ل أ%نه ع'د>ي. بغي حرف ل4ن فيه معن

أ�غ}ر,م. ونوه. والق%ص�ة� والق1ص�ة والق%صe: ال%صe، لغة حجازية، وقيل:
الجارة من ال%ص>، وقد ق%ص�ص. دار.ه أ%ي ج.ص�ص.ها. ومدينة م'ق%ص_صة:

م.ط}لي�ة بالق%ص�، وكذلك قب م'ق%ص_ص¬. وف الديث: نى رسول الل9ه، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، عن ت.ق}ص1يص الق�بور، وهو بناؤها بالق%ص�ة.

والت_ق}ص1يص': هو التج\ص1يص، وذلك أ%ن ال%ص� يقال له الق%ص�ة. يقال: قص�ص\ت البيت.
وغيه أ%ي ج.ص�ص\ته. وف حديث زينب: يا ق%ص�ةv على م.ل}حود.ة{؛ ش.ب_هت

أ%جسام.هم بالقبور التخذة من ال%ص�، وأ%نف�س.هم ب1ي.ف الوتى الت تشتمل
عليها القبور'. والق%ص�ة: القطنة أ%و الرقة� البيضاء الت ت}ت.شي با
الرأ%ة عند اليض. وف حديث الائض: ل ت.غ\ت.س3ل1ن_ حت ت.ر.ي\ن.

الق%ص�ة الب.ي\ضاء4، يعن با ما تقدم أ%و حت ترج القطنة أ%و الرقة الت
تتشي با الرأ%ة الائض، كأ%نا ق%ص�ة بيضاء ل ي'خال1ط�ها ص'ف}رة ول

ت.ر,ي�ةD، وقيل: إ,ن الق%ص�ة كاليط ال4بيض ترج بعد انقطاع الدم كله،
وأ%ما الت_ري�ة فهو ال%ف1ي�، وهو أ%قل من الصفرة، وقيل: هو الشيء الفي
اليسي من الصفرة والك�د\رة تراها الرأ%ة بعد الغتسال من اليض، فأ%ما
ما كان من أ%يام اليض فهو ح.يض وليس ب,ت.ر,ي�ة، ووزنا ت.ف}ع1لة، قال ابن

سيده: والذي عندي أ%نه إ,نا أ%راد ماء أ%بيض من م.ص.الة اليض ف آخره،
شب�ه.ه بال%ص� وأ%ن�ت. ل4نه ذهب إ,ل الطائفة كما حكاه سيبويه من

قولم لب.نة وع.س.لة.
والق%ص�اص: لغة ف الق%ص� اسم كالي_ار. وما ي.ق1صe ف يده شيء أ%ي ما

ي.ب\ر'د' ول يثبت؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ل�م>ك. و.ي\لةD وعليك أ�خ\رى،

فل شاةD ت.ق1ص� ول ب.ع1ي'



والق%ص.اص': ضرب من المض. قال أ%بو حنيفة: الق%صاص' شجر باليمن
ت.ج\ر'س'ه النحل فيقال لعسلها ع.س.ل� ق%ص.اص�، واحدته ق%ص.اصةD. وق%ص\ق%ص.

الشيء: ك%س.ره.
�والق�ص\ق�ص' والق�ص\ق�صة، بالضم، والق�ص.اق1ص' من الرجال: الغليظ

الشديد مع ق1ص.ر. وأ%سد ق�ص\ق�ص¬ وق�ص\ق�صةD وق�صاق1ص¬: عظيم اللق شديد؛
قال:ق�ص\ق�صة ق�صاق1ص م'ص.د_ر'،

له ص.لv وع.ض.لD م'ن.ق�ر'
وقال ابن ال4عراب: هو من أ%سائه. الوهري: وأ%سد ق%ص\قاص¬، بالفتح،

وهو نعت له ف صوته. والق%ص\قاص': من أساء ال4سد، وقيل: هو نعت له ف
:vصوته. الليث: الق%ص\قاص' نعت من صوت ال4سد ف لغة، والق%ص\قاص' أ%يضا

ن.ع\ت' الية البيثة؛ قال: ول يئ بناء على وزن ف%ع\لل غيه إ,نا
ح.دe أ%ب\ن,ية1 ال�ضاع.ف1 على وزن ف�ع\ل�ل أ%و ف�ع\لول أ%و ف1ع\ل1ل أ%و

ف1ع\ل1يل مع كل مقصور مدود منه، قال: وجاءت خس كلمات شواذ وهي: ض'ل%ض1لة
وز'لز,ل وق%ص\قاص والقلنقل والز>لزال، وهو أ%عم�ها ل4ن مصدر الرباعي
يتمل أ%ن يبن كله على ف1ع\لل، وليس بطرد؛ وكل ن.ع\ت{ ر'باع1ي¼ فإ,ن
الشeع.راء ي.ب\ن'ونه على ف�عال1ل مثل ق�ص.اق1ص كقول القائل ف وصف بيت

م'ص.و_ر� بأ%نواع الت_صاوير:
فيه الغ'واة� م'ص.و_رو

ن، فحاج,لD منهم وراق1ص\
والف1يل� ير\تكب' الر>د.ا

ف عليه، وال4سد الق�صاق1ص\
التهذيب: أ%ما ما قاله الليث ف الق�ص.اق1ص بعن صوت ال4سد ونعت

الي�ة البيثة فإ,ن ل أ%ج,د\ه لغي الليث، قال: وهو شاذD إ,ن ص.ح_. وروي
عن أ%ب مالك: أ%سد ق�صاق1ص¬ وم'ص.ام1ص¬ وف�راف1ص¬ شديد. ورجل ق�ص.اق1ص¬

ف�راف1ص¬: ي'ش.ب_ه بال4سد. وجل ق�صاق1ص¬ أ%ي عظيم¬. وحي_ة ق%ص\قاص¬:
خبيث. والق%ص\قاص': ضر\ب¬ من المض؛ قال أ%بو حنيفة: هو ضعيف د.ق1يق أ%صفر

اللون. وق�صاق1صا الو.ر,ك%ي: أ%علها.
وق�صاق1ص.ة�: موضع. قال: وقال أ%بو عمرو الق%صقاص أ�ش\نان الش_أ}م. وف

حديث أ%ب بكر: خ.ر.ج. زم.ن. الر>د�ة إ,ل ذي الق%ص�ة1؛ هي، بالفتح،
موضع قريب من الدينة كان به حصىÝ ب.ع.ث% إ,ليه رسول الل9ه، صل9ى الل9ه



عليه وسل9م، ممد. بن م.س\لمة وله ذكر ف حديث الردة.
@قعص: الق%ع\ص' والق%ع.ص': الق%ت\ل ال�ع.ج_ل، والق%ع\ص': ال%و\ت

الو.ح1ي�. يقال: مات فلن ق%ع\صاv إ,ذا أ%صابته ض.ر\ب.ةD أ%و ر.م\ي.ةD فمات
مكان.ه. وال3ق}عاص': أ%ن تضرب. الشيء أ%و تر\مي.ه فيموت مكان.ه. وضر.ب.ه

فأ%ق}ع.ص.ه أ%ي قت.له مكانه. وف الديث: م.ن\ خ.ر.ج. ماه1داv ف سبيل
الل9ه فق�تل ق%ع\صاv فقد استوجب ال%آب.؛ قال ال4زهري: ع.ن بذلك قوله عز

وجل: وإ,ن له عندنا ل%ز'ل}ف%ى وح'س\ن. مآب، فاختصر الكلم، وقال ابن
ال4ثي: أ%راد. بو'ج'وب الآب ح'س\ن. ال%ر\جع بعد الوت. يقال: ق%ع.ص\ته

وأ%ق}ع.ص\ته إ,ذا ق%ت.ل}ت.ه ق%ت\لv سريعاv. أ%بو عبيد: الق%ع\ص' أ%ن
ي'ض\ر.ب الرجل� بالسلح أ%و بغيه فيموت. مكان.ه قبل أ%ن ي.ر,ي.ه؛ ومنه حديث

الزبي: كان ي.قع.ص' اليل بالرeم\ح ق%ع\صاv يوم الم.ل؛ قال: ومنه حديث
ابن سبين: أ%ق}ع.ص. اب\نا ع.ف}راء4 أ%با جهل. وقد أ%ق}ع.ص.ه الضارب'

إ,ق}عاصاv، وكذلك الصيد، وأ%ق}ع.ص. الرجل%: أ%ج\ه.ز. عليه، والسم منها
الق1ع\صة؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد لبن ز'ن.يم:

هذا ابن' فاط1مة% الذي أ%ف}ناك�م'
ذ%ب\حاv، وم1يت.ة% ق1ع\ص.ة{ ل ت'ذ}ب.ح

وأ%ق}ع.ص.ه بالرeم\ح وق%ع.ص.ه: طع.ن.ه ط%ع\ناv و.ح1ي�اv، وقيل:
ح.ف%ز.ه.وشاة ق%ع'وص¬: تضر,ب حال1ب.ها وتنع الد>ر�ة%؛ قال:

ق%ع'وص' ش.و,ي¼ د.رeها غي' م'ن\ز.ل,
.vع1ص.ت\ ق%ع\صا�وما كانت ق%ع'وصاv، ولقد ق%ع1ص.ت\ وق

والق�ع.اص': داء# يأ}خذ ف الص_د\ر كأ%نه ي.ك}س3ر الع'ن'ق. والق�ع.اص':
داء# يأ}خذ الدواب� في.س3يل من أ�نوف1ها شيء#، وقد ق�ع1ص.ت. والق�ع.اص':
داء يأ}خذ الغنم ل ي'ل}ب,ث�ها أ%ن توت.. وف الديث ف أ%شراط الساعة:

وم'وتانD يكون ف الناس كق�ع.اص,3 الغ.ن.م,، وقد ق�ع1ص.ت، فهي
م.ق}ع'وص.ةD. قال: ومنه أ�خ1ذ% ال3قعاص' ف الصيد فيمى فيه فيموت مكانه. ابن

.Dع.اص'، وهو داء قاتل�ال4عراب: ال1ق}عاص' الشاة الت با الق
وان\ق%ع.ص. وان\ق%ع.ف. وان\غ.ر.ف. إ,ذا مات.. وأ%خ.ذ}ت' منه الال%

vوق%ع.ص\ته إ,ياه إ,ذا اغ}ت.ر.ر\ت.ه. وف النوادر: أ%خذته م'عاق%صة vق%ع\صا
وم'قاع.صةv أ%ي م'عاز�ةv. والق%ع\ص': ال�ف%ك9ك' من البيوت؛ عن كراع.

@قعمص: الق�ع\موص': ضرب من الك%م\أ%ة، والق�ع\موص' وال�ع\موص' واحد.



يقال: ترك ق�ع\موص'ه ف بطنه، وهو بلغة اليمن. يقال: ق%ع\م.ص إ,ذا
أ%ب\د.ى بر�ة ووضع بر�ة.

vوالو.ث}ب'، ق%ف%ص. ي.ق}ف1ص' ق%ف}صا �@قفص: الق%ف}ص': الف9ة والنشاط
وق%ف1ص. ق%ف%صاv، فهو ق%ف1ص¬، والق%ب\ص' نوه. والق%ف1ص': النشيط.

والق�ف%اص': الو.ع1ل� لوث%بان,ه. وق%ف1ص. الفرس' ق%ف%صاv: ل ي'خ\ر,ج\ كل� ما
عنده من الع.د\و,. والق%ف1ص': ال�ت.قب>ض. وفرس¬ ق%ف1ص¬، وهو التقبض الذي

ل ي'خ\ر,ج كل� ما عنده، يقال: ج.ر.ى ق%ف1صاv؛ قال ابن مقبل :
ج.ر.ى ق%ف1صاv، وار\ت.د� من أ%س\ر, ص'ل}ب,ه
إ,ل م.و\ضع� من س.ر\ج,ه، غي. أ%ح\د.ب,

،vأ%ي ي.ر\ج,ع' بعض'ه إ,ل بعض لق%ف%ص1ه وليس من الد.ب. وق%ف1ص. ق%ف%صا
فهو ق%ف1ص¬: تق%ب_ض وت.ش.ن_ج. من البد، وكذلك كل ما ش.ن,ج.؛ عن

اللحيان؛ قال زيد اليل:
كأ%ن9 الر>جال% الت_غ\ل%بي�ي، خ.ل}ف%ها،
ق%نافذ� ق%ف}ص.ى ع'لYق%ت\ بال%نائ1ب

ق%ف}ص.ى جع ق%ف1ص� مثل ج.ر,ب وج.ر\ب وح.م1ق� وح.م\ق%ى. والق%ف%ص: مصدر
ق%ف1ص.ت أ%صاب,ع'ه من البد ي.ب,س.ت. وق%ف%ص. الشيء4 ق%ف}صاv: ج.ع.ه.

وق%ف�ص. الظ%ب\ي.: شد_ قوائمه وج.ع.ها. وف حديث أ%ب جرير: ح.ج.ج\ت
فل%ق1ي.ن رجل م'ق%فYص¬ ظ%ب\ياv فات_ب.ع\ت'ه فذ%ب.ح\ت'ه وأ%نا ناس�

ل3ح\رامي؛ الق%ف�ص': الذي ش'د_ت يداه ور,ج\له، مأ}خوذ من الق%ف%ص, الذي
ي'ح\ب.س' فيه الطي'. والق%ف1ص': ال�ت.ق%بض بعض'ه إ,ل بعض. ال4صمعي:

أ%ص\ب.ح. الراد' ق%ف1صاv إ,ذا أ%صاب.ه الب\د' فلم يستطع أ%ن ي.ط1ي..
والق�ف%اص': داء يصيب الدواب� ف%ت.ي\ب.س' قوائمها.

وتقاف%ص. الشيء: اش\ت.ب.ك. والق%ف%ص': واحد' ال4ق}فاص, الت للطي.
والق%ف%ص': شيء ي'ت_خذ� من قصب أ%و خش.ب� للطي. والق%ف%ص': خشبتان

م.ح\ن'و�تان بي أ%ح\نائ1هما شب.كةD ي'ن\ق%ل با الب'رe إ,ل الك�د\س,. وف
الديث: ف ق�ف}ص� من اللئكة أ%و ق%ف}ص� من النور، وهو ال�ش\ت.ب,ك

الت.داخ1ل. والق%ف1يصة: ح.د1يدة من أ%داة ال%ر�اث.
وب.عي¬ ق%ف1ص¬: مات من ح.ر¼. وق%ف1ص. الرجل ق%ف%صاv: أ%كل التمر

وشر,ب. عليه الن_بيذ فو.ج.د لذلك حرارة ف ح.ل}ق1ه وح'موضةv ف معدته. قال
أ%بو عو\ن ال1ر\ماز,ي�: إ,ن الرجل إ,ذا أ%كل التمر وشر,ب. عليه الاء



ق%ف1ص.، وهو أ%ن ي'ص1يب.ه الق%ف%ص'، وهو حرارةD ف ح.ل}ق1ه وح'موضةD ف
معدته. وقال الفراء: قالت الدeب.ي,ي�ة ق%ف1ص. وق%ب,ص.، بالفاء والباء، إ,ذا

ع.ر,ب.ت\ معدته.
Dف}ص' جيل�والق�ف}ص': قوم ف ج.ب.ل من جبال ك1ر\مان، وف التهذيب: الق

من الناس م'ت.ل%ص>ص'ون ف نواحي ك1ر\مان أ%صحاب م1راس� ف الر\ب.
وق%ف�وص¬: ب.لد¬ ي'ج\ل%ب منه الع'ود؛ قال عدي بن زيد:

ي.ن\ف%ح' م1ن\ أ%ر\دان,ها ال1س\ك' والـ
ـه,ن\د1يe والغ.ل}و.ى، ول�ب\ن ق%ف�وص\

وف حديث أ%ب هريرة: وأ%ن ت.ع\لو. التeح'وت' الو'ع'ول%، قيل: وما
التح'وت'؟ قال: بيوت' القاف1ص.ة1 ي'ر\ف%ع'ون فوق صاليهم؛ القافصة� اللئام،
والسي فيه أ%كثر، قال الطاب: ويتمل أ%ن يكون أ%راد بالقافصة ذوي

العيوب من قولم أ%صبح فلن ق%ف1صاv إ,ذا فسدت معدته وطبيعته.
والق%ف}ص': الق�ل%ة الت ي'ل}ع.ب' با، قال: ولست منها على ثقة.

@قلص: ق%ل%ص. الشيء� ي.ق}ل1ص ق�لوصاv: ت.دان وانضم�، وف الصحاح: ارتفع.
وق%ل%ص. الظل© ي.ق}ل1ص' عن ق�لوصاv: انقبض وانضم� وان\ز.و.ى. وق%ل%ص

vوقل�ص. وتقل�ص كله بعن انضم� وانز.و.ى؛ قال ابن بري: وقل%ص قلوصا
ذهب؛ قال ال4عشى:

وأ%ج\م.ع\ت' منها ل1ح.ج� قلوصا
وقال رؤبة:

ق%ل�ص\ن. ت.ق}ليص الن_ع.ام, الو.خ_اد\
ويقال: ق%ل%ص.ت\ شفته أ%ي ان\ز.و.ت\. وق%ل%ص ثوب'ه' ي.ق}ل1ص، وق%ل%ص

ثوب'ه' بعد الغ.س\ل، وشفة قال1ص.ة وظلê قالص إ,ذا ن.ق%ص؛ وقوله أ%نشده
ثعلب:وع.ص.ب عن ن.س.وي\ه قال1ص

قال: يريد أ%نه سي فقد بان موضع' النسا وهو عرق يكون ف الفخذ.
وق%ل%ص. الاء� يقل1ص' ق�لوصاv، فهو قال1ص وق%ل1يص وق%ل�ص: ارتفع ف البئر؛

قال امرؤ القيس:
،vفأ%و\ر.د.ها من آخر, الليل م.ش\ر.با

ب.لث1ق. خ'ض\راv، ماؤ'هن ق%ل1يص
وقال الراجز:

يا ر,ي_ه.ا من بار,د{ ق%ل�ص,،



قد ج.م_ حت ه.م_ بان\ق1ياص,
وأ%نشد ابن بري لشاعر:
ي.ش\رب\ن ماءé ط%ي�باv ق%ل1يص'ه'،
كالب.ش1ي> فوق%ه ق%م1يص'ه

وق%ل%ص.ة� الاء وق%ل}ص.ت'ه: ج.م�ته. وبئر ق%لوص¬: لا ق%ل%ص.ة، والمع
eق%لئص، وهو ق%ل%ص.ة البئر، وجعها ق%ل%ص.ات، وهو الاء الذي ي.ج,م

فيها وير\ت.فع. قال ابن بري: وحكى ابن ال4جداب عن أ%هل اللغة ق%ل}ص.ة،
بال3سكان، وجعها ق%ل%ص مثل ح.ل}قة وح.ل%ق وف%ل}ك%ة وف%ل%ك.

والق%ل}ص: كثرة الاء وقلته، وهو من ال4ضداد. وقال أ%عراب: أ%ب.ن\ت
ب.ي\ن'ونة فما وجدت فيها إ,ل� ق%ل}ص.ةv من الاء أ%ي قليلv. وق%ل%ص.ت

البئر' إ,ذا ارتفعت إ,ل أ%علها، وق%ل%ص.ت\ إ,ذا ن.ز.ح.ت\.
شر: القال1ص من الثياب ال�ش.م_ر' القصي. وف حديث عائشة، رضوان
الل9ه عليها: فق%ل%ص. دمعي حت ما أ�ح1سe منه ق%ط}ر.ةv أ%ي ارتفع وذهب.

يقال: ق%ل%ص. الدمع' مففاv، وإ,ذا شدد فللمبالغة. وكل شيء ارتفع فذهب، فقد
ق%ل�ص تقليصاv؛ وقال:

يوماv ت.ر.ى ح1ر\باء4ه م'خ.او,ص.ا،
ي.ط}ل�ب' ف ال%ن\د.ل ظ1ل¾ قال1صا

وف حديث ابن مسعود: أ%نه قال للض_رع اق}ل1ص\ فق%ل%ص أ%ي اجتمع؛ وقول
عبد مناف بن ربع:

فق%ل}ص1ي ون.ز\ل1ي قد وج.د\ت'م\ ح.ف1يل%ه'،
وش.ر�ي لكم، ما عشتم'، ذ%و\د' غاو,ل,

ق%ل}صي: انقباضي. ون.ز\ل: استرسال. يقال للناقة إ,ذا غارت وارتفع
لبنها: قد أ%ق}ل%ص.ت، وإ,ذا نزل لبن'ها: قد أ%ن\ز.ل%ت\. وح.ف1يل�ه: كثرة

لبنه. وق%ل%ص القوم' ق�ل�وصاv إ,ذا اجتمعوا فساروا؛ قال امرؤ القيس:
وقد ح.ان% م1ن_ا ر,ح\ل%ةD ف%ق�ل�وص

وق%ل%ص.ت الشفة ت.ق}ل1ص: ش.م_ر.ت\ ون.ق%ص.ت. وشفة قال1صة وقميص
م'ق%ل�ص، وق%ل�ص\ت' قميصي: ش.م_رت'ه ورف%ع\ت'ه؛ قال:

سراج الدeجى ح.ل9ت\ بس.ه\ل�، وأ�ع\ط1ي.ت\
ن.ع1يماv وت.ق}ليصاv بد1ر\ع, ال%ناط1ق,

vوت.ق%ل�ص هو: ت.ش.م_ر. وف حديث عائشة: أ%نا رأ%ت على سعد درعا



م'ق%لYصة أ%ي متمعة منضمة. يقال: ق%ل�ص.ت الدرع' وت.ق%ل�ص.ت، وأ%كثر ما
يقال فيما يكون إ,ل فوق. وفرس م'ق%لYص، بكس\ر اللم: طويل القوائم منضم

البطن، وقيل: م'ش\ر,ف م'ش.م>ر؛ قال بشر:
ي'ض.م_ر بال4ص.ائل، فه\و. ن.ه\د

أ%ق%بe م'ق%لYص¬، فيه اق}و,رار'
vت.ق}ليصا �وق%ل�ص.ت ال3بل� ف سيها: ش.م_ر.ت\. وقل�ص.ت ال3بل

إ,ذا استمرت ف مضيها؛ وقال أ%عراب:
g9ص\ن. وال}ح.ق}ن. بد1ب\ثا وال4ش.لYق%ل

ياطب إ,بلv ي.حد'وها. وق%ل�ص.ت الناقة� وأ%ق}ل%ص.ت وهي م1ق}لص:
س.م1نت ف س.ن.امها، وكذلك المل؛ قال:

إ,ذا رآه ف الس_نام أ%ق}ل%صها
وقيل: هو إ,ذا سنت ف الصيف. وناقة م1ق}لص إ,ذا كان ذلك الس>م.ن
vإ,نا يكون منها ف الصيف، وقيل: أ%ق}ل%ص البعي' إ,ذا ظ%ه.ر. س.نام'ه شيئا

وارتفع؛ والق%ل}ص والق�ل�وص: أ%ول� س1م.نها. الكسائي: إ,ذا كانت الناقة
تسم.ن وت'ه\ز.ل� ف الشتاء فهي م1ق}لص أ%يضاv. والق%ل�وص: الف%ت1ي_ة من

ال3بل بنزلة الارية الف%ت.اة من النساء، وقيل: هي الث�ن,ي_ة، وقيل:
هي ابنة الخاض، وقيل: هي كل أ�نثى من ال3بل حي تركب وإ,ن كانت بنت

vوصا�لبون أ%و حقة إ,ل أ%ن تصي ب.ك}رة أ%و ت.ب\ز'ل، زاد التهذيب: سيت ق%ل
لطول قوائمها ول ت.ج\س'م ب.ع\د'، وقال العدوي: الق%ل�وص أ%ول ما

ي'ر\ك%ب من إ,ناث ال3بل إ,ل أ%ن ت'ث}ن، فإ,ذا أ%ثنت فهي ناقة، والق%ع'ود
أ%ول ما يركب من ذكور ال3بل إ,ل أ%ن ي'ث}ن، فإ,ذا أ%ث}ن فهو جل، وربا

سوا الناقة الطويلة القوائم ق%ل�وصاv، قال: وقد تسمى ق%ل�وصاv ساع.ة%
توض.ع، والمع من كل ذلك ق%لئ1ص وق1لص وق�ل�ص، وق�ل}صانD جع المع،

وحالبها الق%ل�ص؛ قال الشاعر:
على ق1لص� ت.خ\ت.ط1ي ال%طائ1طا،

ي.ش\د.خ\ن. بالليل الشجاع. الاب,طا
وف الديث: لت'ت\ر.ك%ن_ الق1لص' فل ي'س\عى عليها أ%ي ل ي.خ\ر'ج ساع

إ,ل زكاة لقلة حاجة الناس إ,ل الال واستغنائهم عنه، وف حديث ذي
ال1ش\عار: أ%ت.و\ك. على ق�ل�ص� ن.واج�. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه: على

ق�ل�ص ن.و.اج�؛ وأ%ما ما ورد ف حديث مكحول: أ%نه سئل عن الق%ل�وص



أ%ي'توضأ� منه؟ فقال: ل يت.غ.ي الق%لوص نر، ق%ذ1ر¬ إ,ل أ%نه جار. وأ%هل دمشق
يسمون النهر الذي تنصب� إ,ليه ال4قذار وال4وساخ: نر. ق%ل�وط، بالطاء.

والق%ل�وص من النعام: ال�نثى الشابة من الر>ئ%ال مثل ق%ل�وص ال3بل.
قال ابن بري: حكى ابن خالويه عن ال4زدي أ%ن الق%ل�وص ولد النعام

ح.ف�ان'ها ور,ئ%ال�ها؛ وأ%نشد 
(* البيت لعنترة من معلقته.) :

ت.أ}وي له ق�ل�ص' الن_عام، كما أ%و.ت
ح1ز.ق¬ ي.م.ان,ي.ةD ل4ع\ج.م. ط1م\ط1م,

والق%ل�وص: أ�نثى ال�بارى، وقيل: هي ال�بارى الصغية، وقيل: الق%ل�وص
أ%يضاv فرخ ال�بارى؛ وأ%نشد للشماخ:

وقد أ%ن\ع.ل%ت\ها الشمس' ن.ع\لv ك%أن_ها
ق%ل�وص ح'بار.ى، ر,يش'ها قد ت.م.و_را

والعرب ت.ك}ن عن الف%ت.يات بالق�ل�ص؛ وكتب رجل من السلمي إ,ل عمر بن
الطاب، رضي الل9ه عنه، من م.غ\زىÝ له ف شأ}ن رجل كان يالف الغزاة

إ,ل ال�غ1يب.ات بذه ال4بيات:
vأ%ل أ%ب\ل1غ}، أ%با حفص� رسول

ف1دىÝ لك، من أ%خي ثقة{، إ,زار,ي
ق%لئ1ص.ن.ا، هداك الل9ه، إ,نا

ش'غ1ل}نا عنك�م' ز.م.ن. ال1ص.ار
فما ق�ل�ص¬ و'ج,د\ن% م'ع.ق�لت{،
ق%ف%ا س.ل}ع�، ب'خ\ت.ل%ف1 الت>ج.ار,

،Òهن ج.ع\د¬ ش.ي\ظ%م1ي�ي'ع.قYل
وبئس. م'ع.قYل� الذ�و\د1 الظ©ؤ.ار 

(* ورد ف رواية اللسان ف مادة
ازر: اليار بدلv من الظؤار.)

أراد بالقلئص ههنا النساء ونصبها على الفعول بإ,ضمار فعل أ%ي تدار.ك\
قلئصنا، وهي ف ال4صل جع ق%ل�وص، وهي الناقة الشابة، وقيل: ل تزال

قلوصاv حت تصي بازلv؛ وقول ال4عشى:
ولقد ش.ب_ت الروب' فما ع.م\ـ

ـم.ر\ت. فيها، إ,ذ ق%ل�ص.ت\ عن حيال,



أ%ي ل ت.د\ع' ف الروب عمراv إ,ذ ق%ل�ص.ت\ أ%ي ل%ق1ح.ت بعد أ%ن كانت
حائلv تمل وقد حالت؛ قال الرث بن عباد:

ق%ر>با م.ر\ب.ط% الن_عامة1 م1ن>ي،
ل%ق1ح.ت ح.ر\ب' وائل� عن ح1ي.ال,

وق%ل�ص.ت\ وش.ال%ت واحد أ%ي لقحت.
وق1لص النجم: هي العشرون نماv الت ساقها الد.ب.ران ف خ1طبة الثريا

كما تزعم العرب؛ قال طفيل:
أ%م_ا ابن' ط%و\ق� فقد أ%وف بذم_ت1ه1،

كما و.ف بق1لص, النجم حاديها
وقال ذو الرمة:

ق1لص¬ ح.د.اها راكب¬ م'ت.ع\م>م¬،
ه.ج.ائ1ن' قد كاد.ت\ عليه ت.ف%ر_ق'

وق%ل�ص بي الرجلي: خل�ص بينهما ف س1باب أ%و قتال. وقل%ص.ت\ نفس'ه
تق}ل1ص ق%ل}صاv وق%ل1ص.ت: غ%ث%ت\. وق%ل%ص الغدير': ذهب ماؤه؛ وقول لبيد:

لو,ر\د ت.ق}ل1ص' الغ1يطان� ع.ن\ه'،
ي.ب'ذ© م.ف%از.ة ال1م\س, الكلل,

يعن ت.خل�ف عنه؛ بذلك فسره ابن ال4عراب.
@قمص: القميص الذي يلبس معروف مذكر، وقد ي'ع\ن به الدرع فيؤنث؛ وأ%نثه

جرير حي أ%راد به الدرع فقال:
،Dت.د\ع'و هوازن% والقميص' م'فاضة

ت.ح\ت. الن�طاق,، ت'ش.دe بال4زرار
والمع أ%ق}م1صة% وق�م'ص¬ وق�م\صانD. وق%م_ص الثوب.: ق%ط%ع. منه

قميصاv؛ عن اللحيان. وت.ق%م_ص. قميص.ه: ل%بسه، وإ,نه ل%ح.سن ال}ق1م\صة؛ عن
اللحيان. ويقال: ق%م_ص\ت'ه' تقميصاv أ%ي أ%لبست'ه فت.ق%م_ص أ%ي ل%ب,س.

وروى ابن ال4عراب عن عثمان أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، قال له:
إ,ن الل9ه س.ي'ق%م>ص'ك قميصاv وإ,نك س.ت'لص' على خ.ل}ع1ه1 فإ,ياك

وخ.ل}ع.ه، قال: أ%راد بالقميص اللفة ف هذا الديث وهو من أ%حسن الستعارات.
وف حديث ال%ر\ج'وم: إ,نه ي.ت.ق%م_ص ف أ%نار النة أ%ي ي.ت.ق%ل�ب

وي.ن\غ.م1س، ويروى بالسي، وقد تقدم. والقميص: غ1لف القلب. قال ابن سيده:
وق%م1يص' القلب شحمه أ�راه على التشبيه.



والق1ماص: أ%ن ل ي.س\ت.قر ف موضع تراه ي.ق}م1ص' في.ث1ب من مكانه من
غي صب. ويقال للق%ل1ق,: قد أ%خذه الق1ماص. والق%ماص والق�ماص: الوثب،

قم.ص. ي.ق}م'ص وي.ق}م1ص ق�ماصاv وق1ماصاv. وف الثل: أ%فل ق1ماص بالبعي؛
حكاه سيبويه، وهو الق1م1ص_ى أ%يضاv؛ عن كراع.

وق%م.ص الفرس' وغي'ه يقم'ص ويقم1ص ق%م\صاv وق1ماصاv أ%ي اس\ت.ن_ وهو
أ%ن يرفع يديه ويطرحهما معاv وي.ع\ج,ن. برجليه. يقال: هذه دابة فيها

ق1ماص، ول تقل ق�ماص، وقد ورد الثل التقدم على غي ذلك فقيل: ما بالع.ي\ر
من ق1ماص، وهو ال1مار؛ ي'ض\ر.ب لن ذ%ل9 بعد عز. والق%م1يص: الب,ر\ذ%و\ن

الكثي الق1ماص, والق�ماص، والضم أ%فصح. وف حديث عمر: ف%ق%م.ص منها
ق%م\صاv أ%ي ن.ف%ر وأ%عرض. وف حديث علي�: أ%نه ق%ض.ى ف القار,ص.ة

والقام1ص.ة والواق1ص.ة بالدية أ%ثلثاv؛ القام1ص.ة الناف1ر.ة الضاربة برجلها، وقد
ذكر ف قرص. ومنه حديث الخر: ق%م.ص.ت بأ%ر\ج'ل1ها وقنصت بأ%ح\ب'لها. وف

حديث أ%ب هريرة: لت.ق}م1ص.ن_ بكم ال4رض. ق�ماص الب.ق%ر، يعن
الزلزلة. وف حديث سليمان ابن يسار: فق%م.ص.ت به فصر.ع.ت\ه أ%ي وث%ب.ت ون.ف%ر.ت

فأ%ل}ق%ت\ه. ويقال للفرس: إ,نه لقام1ص الع'ر\ق�وب، وذلك إ,ذا ش.ن,ج
ن.ساه' ف%ق%م.ص.ت\ ر,ج\ل�ه. وق%م.ص. الب.ح\ر' بالسفينة إ,ذا حر_كها

بالوج.ويقال للكذاب: إ,نه ل%ق%موص ال%ن\ج.ر.ة؛ حكاه يعقوب عن كراع.
والق%م.ص: ذ�باب¬ ص1غار ي.طي فوق الاء، واحدته قم.ص.ة. والق%م.ص':

ال%راد أ%و_ل% ما ت.خ\ر'ج' من بيضه، واحدته قم.ص.ة.
@قنص: ق%ن.ص الصي\د. ي.ق}ن,ص'ه ق%ن\صاv وق%ن.صاv واق}ت.ن.ص.ه

وت.ق%ن_ص.ه. صاده كقولك ص1د\ت واص\ط%دت. وت.ق%ن_ص.ه: ت.ص.ي_ده. والق%ن.ص
.vوالق%ن,يص: ما اق}ت'ن,ص. قال ابن بري: الق%ن,يص الصائد وال%ص1يد أ%يضا

والق%ن,يص والقان,ص والق%ن_اص: الصائد، والق�ن_اص جع القان,ص. وقال عثمان بن
جن: الق%ن,يص جاعة القان,ص، ومثل ف%ع1يل جعاv الك%ل1يب' وال%ع1يز'

وال%م1ي'. والق%ن\ص، بالتسكي: مصدر ق%ن.ص.ه أ%ي صاده.
والقانصة للطائر: كال}ح.و\ص.لة لل3نسان. التهذيب: والقان,ص.ة ه.ن.ة

كأ%نا ح'ج.ي\ر ف بطن الطائر، ويقال بالسي، والصاد' أ%حسن'. والقان,ص.ة:
واحدة الق%وان,ص وهي من الطي ت'د\ع.ى ال1ر>يئ%ة، مهموز على ف1ع>يل%ة،
وقيل: هي للطي بنزلة ال%ص.ارين لغيها. وف الديث: ت'خ\ر,ج' النار'

عليهم ق%و.ان,ص. أ%ي ق1ط%عاv قان,ص.ة ت.ق}ن,ص'ه'م وتأ}خ'ذ�هم كما ت.خ\ت.طف



الارحة� الص_ي\د.. والق%وان,ص: جع قان,ص.ة من الق%ن\ص, الص_ي\د،
وقيل: أ%راد ش.ر.راv ك%ق%وان,ص, الط�ي\ر أ%ي ح.واص1ل1ها. وف حديث علي:

ق%م.ص.ت\ بأ%ر\ج'ل1ها وق%ن.ص.ت\ بأ%ح\ب'لها أ%ي اصطاد.ت\ ب.بائلها. وف
حديث أ%ب هريرة: وأ%ن} ت.ع\ل�و. التeح'وت' الو'ع'ول%، فقيل: ما التeح'وت؟

فقال: بيوت القان,صة، كأ%نه ض.ر.ب. بيوت الص_ي_اد1ين. مثلv لل4راذل
وال4د\ن,ياء ل4نا أ%رذل البيوت، وقد تقدم ذلك ف قفص. وف حديث

ج'ب.ي\ر بن م'ط}ع1م: قال له عمر، رضي الل9ه عنه: كان أ%نسب. العرب من كان
النeع\مان� بن' ال�نذر، فقال: م1ن\ أ%ش\لء3 ق%ن.ص, بن م.ع.د¼ أ%ي من بقية

أ%ولده، وقيل: بنو ق%ن.ص, بن, م.ع.د� ناس¬ د.ر.ج'وا ف الد_ه\ر,
ال4و_ل.

@قنبص: الق�ن\ب'ص: القصي، وال�نثى ق�ن\ب'ص.ةD؛ ويروى بيت الفرزدق:
إ,ذا الق�ن\ب'صات' السeود ط%و�ف}ن. بالضeحى،

ر.ق%د\ن% عليهن_ ال1جال� ال�س.ج_ف'
والضاد أ%عرف.

@قيص: قاص. الضرس' ق%ي\صاv وت.ق%ي_ص وان\قاص.: ان\ش.ق_ طولv فسقط،
وقيل: هو انشقاقه، كان طولv أ%و عرضاv. وقاص.ت الس>نe ت.ق1يص' إ,ذا

تر�كت. ويقال: ان\قاص.ت إ,ذا انشق�ت طولv؛ قال أ%بو ذؤيب:
ف1راق¬ كق%يص, الس>ن>، فالص_ب\ر. إ,ن_ه،

لكل أ�ناس�، ع.ث}ر.ةD وج'بور'
وقيل: قاص تر_ك، وان\قاص ان\ش.ق_. وق%ي\ص' السن>: س'قوط�ها من

أ%صلها، وأ%ورد بيت أ%ب ذؤيب أ%يضاv قال: ويروى بالضاد. وان\قاص.ت
الر_ك1ي_ة� وغي'ها: ان\هار.ت، وسيذكر أ%يضاv بالضاد؛ وأ%نشد ابن

السكيت:يا ر,ي_ها م1ن\ بار,د{ ق%ل�ص,،
قد ج.م_ حت ه.م_ بان\ق1ياص,

وال�ن\قاص': ال�ن\ق%ع1ر' من أ%صله. وال�ن\قاض'، بالضاد العجمة:
ال�ن\شق� طولv. وقال أ%بو عمرو: ها بعن واحد. وت.ق%ي_ص.ت ال1يطان إ,ذا

مال%ت وتد_مت.
وم1ق}ي.ص 

(* قوله «ومقيص» ف القاموس ما نصه: ومقيص بن صبابة صوابه
بالسي ووهم الوهري أ. هـ.) بن ص'بابة، بكسر اليم: رجل من قريش قتله النب،



صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف الفتح.
@قبض: الق%ب\ض': خ1لف' الب.س\ط، ق%ب.ض.ه ي.ق}ب,ض'ه ق%ب\ضاv وق%ب�ض.ه؛

ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
،Dت.ر.ك}ت' ابن. ذي ال%د_ين, فيه م'ر,ش_ة

ي'ق%ب>ض' أ%ح\شاء4 ال%بان1 ش.ه,يق�ها
والن\ق1باض': خ1لف' الن\ب,ساط، وقد ان\ق%ب.ض. وت.ق%ب_ض.. وان\ق%ب.ض.
الشيء�: صار. م.ق}ب'وضاv. وت.ق%ب_ض.ت1 اللدة ف النار أ%ي ان\ز.و.ت\.

وف أ%ساء الل9ه تعال: القاب,ض'، هو الذي ي'م\س3ك' الرزق وغيه من
ال4شياء عن الع1باد1 بل�ط}ف1ه وح1كمته وي.ق}ب,ض' ال4ر\واح. عند ال%مات.

وف الديث: ي.ق}ب,ض' الل9ه ال4رض. ويقبض السماء أ%ي يمعهما. وق�ب,ض.
الريض' إ,ذا تو'فYي. وإ,ذا أ%شرف على الوت. وف الديث: فأ%ر\س.ل%ت\

إ,ليه أ%ن ابناv ل ق�ب,ض.؛ أ%رادت أ%نه ف حال الق%ب\ض, وم'عالة الن_ز\ع.
الليث: إ,نه لي.ق}ب,ض'ن ما ق%ب.ض.ك؛ قال ال4زهري: معناه أ%نه

ي'ح\ش1م'ن ما أ%ح\ش.م.ك.، ون.ق1يض'ه من الكلم: إ,نه ل%ي.ب\س'ط�ن ما ب.س.ط%ك.
Dب.ض\عة �ويقال: ال%ي\ر' ي.ب\س'ط�ه والشرe ي.ق}ب,ض'ه. وف الديث: فاط1مة
من ي.ق}ب,ض'ن ما قب.ضها أ%ي أ%كره ما تكرهه وأ%ن\ج.م1ع' ما تنجمع

منه. والت_ق%بeض': الت_ش.نeج'. والل%ك' قاب,ض' ال4ر\واح. والقبض: مصدر
ق%ب.ض\ت ق%ب\ضاv، يقال: قبضت' مال قبضاv. والق%ب\ض': النقباض، وأ%صله

ف جناح الطائر؛ قال الل9ه تعال: وي.ق}ب,ض\ن. ما ي'م\س3ك�ه'ن_ إ,ل
الرحن. وقب.ض. الطائر' جناح.ه: ج.م.ع.ه. وت.ق%ب_ض.ت1 اللدة� ف النار أ%ي

ان\ز.و.ت\. وقوله تعال: وي.ق}ب,ض'ون أ%يدي.هم؛ أ%ي عن النفقة، وقيل: ل
ي'ؤ\تون الزكاة. والل9ه ي.ق}ب,ض' ويبس'ط أ%ي ي'ض.ي>ق' على قوم

وي'و.س>ع على قوم. وق%ب_ض. ما بي عينيه ف%ت.ق%ب_ض.: ز.واه. وق%ب_ض\ت' الشيء4
ت.ق}ب,يضاv: ج.م.ع\ت'ه وز.و.ي\ت'ه. ويوم¬ ي'ق%ب>ض' ما بي

الع.ي\ن.ي\ن,: يكن بذلك عن شدة خ.و\ف{ أ%و ح.ر\ب، وكذلك يوم¬ ي'ق%ب>ض' الش.ى.
والق�ب\ضة�، بالضم: ما ق%ب.ض\ت. عليه من شيء، يقال: أ%ع\طاه ق�بضة من س.و,يق

 vأ%و تر أ%و ك%ف9ا
(* قوله «أو كفاv» ف شرح القاموس: أ%ي كفاv.) منه،

وربا جاء بالفتح. الليث: الق%ب\ض' ج.م\ع' الكف� على الشيء. وق%ب.ض\ت'
الشيء4 قب\ضاv: أ%خذته. والق%ب\ضة: ما أ%خذت ب,ج'م\ع, كفYك كله، فإ,ذا كان



بأ%صابعك فهي الق%ب\صة�، بالصاد. ابن ال4عراب: الق%ب\ض' ق%ب'ول�ك.
ال%تاع. وإ,ن ت'ح.و>ل}ه. والق%ب\ض': ت.ح\و,يل�ك. ال%تاع. إ,ل ح.ي>ز,ك..

والق%ب\ض': التناو'ل� للشيء3 بيدك م'لم.سةv. وقب.ض. على الشيء وبه
vان\ح.ن.ى عليه بميع كفه. وف التنزيل: ف%ق%ب.ض\ت' ق%ب\ضة :vي.ق}ب,ض' ق%ب\ضا

من أ%ث%ر الرسول؛ قال ابن جن: أ%راد من تراب أ%ث%ر حاف1ر فر.س الرسول،
ومثله مسأ%لة لكتاب: أ%ن\ت. م1ن>ي ف%ر\سخان1 أ%ي أ%ن\ت. من ذ�و م.سافة1
ف%ر\س.خ.ي\ن,. وصار الشيء� ف ق%ب\ض1ي وق%ب\ض.ت أ%ي ف م1ل}ك1ي. وهذا

vي أ%ي قدر ما ت.ق}ب,ض' عليه. وقوله عز� وجل9: وال4رض' جيعاYكف �ق�ب\ضة
ق%ب\ض.ت'ه يوم القيامة؛ قال ثعلب: هذا كما تقول هذه الدار' ف ق%ب\ض.ت

ويد1ي أي ف م1ل}ك1ي، قال: وليس بق%و,ي�، قال: وأ%جاز. بعض النحويي
ق%ب\ض.ت.ه يوم. القيامة بنصب قبض.ت.ه، قال: وهذا ليس بائز عند أ%حد من

النحويي البصريي ل4نه متص، ل يقولون زيد{ قبضت.ك ول زيد دار.ك؛ وف
التهذيب: العن وال4رض' ف حال اجتماعها ق%ب\ض.ت'ه يوم القيامة. وف حديث

حني: فأ%خذ ق�ب\ضةv من التراب؛ هو بعن ال%ق}ب'وض كالغ'ر\فة1 بعن
ال%غ\ر'وف، وهي بالضم السم، وبالفتح الر�ة.

وم.قب,ض' الس>كYي, والق%وس, والسيف وم.ق}ب,ض.ت'ها: ما ق%ب.ض\ت. عليه
�منها ب'م\ع الكف�، وكذلك م.ق}ب,ض' كل شيء�. التهذيب: ويقولون م.ق}ب,ض.ة
الس>كYي, وم.ق}ب,ض السيف، كل ذلك حيث ي'ق}ب.ض' عليه ب'مع الكف�. ابن

شيل: ال%ق}ب,ض.ة� موضع اليد من الق%ناة. وأ%ق}ب.ض. السيف. والسكي:
.vجعل لما م.ق}ب,ضا

ورجل ق�ب.ض.ةD ر'ف%ضةD: للذي ي.تم.س_ك' بالشيء ث ل ي.ل}ب.ث� أ%ن
ي.د.ع.ه وي.ر\ف1ض.ه، وهو من الر>عاء الذي ي.ق}ب,ض' إ,بله فيس'وق�ها

وي.ط}ر'دها حت ي'ن\ه,يها حيث شاء، وراع� ق�بض.ةD إ,ذا كان م'ن\ق%ب,ضاv ل
يتفس_ح ف ر.ع\ي غنمه.

وق%ب.ض. الشيء4 ق%ب\ضاv: أ%خذه. وق%ب_ض.ه الال%: أ%ع\طاه' إ,ي�اه.
والق%ب.ض': ما ق�ب,ض. من ال4م\وال. وت.ق}ب,يض' الال,: إ,عطاؤه لن يأ}خذه.

والق%ب\ض': ال4خذ بميع الكف.
vب.ضا�وف حديث بلل، رضي الل9ه عنه، والتمر: ف%ج.عل ييء� به ق

ق�ب.ضاv. وف حديث ماهد: هي الق�ب.ض' الت ت'ع\طى عند ال%صاد، وقد روي بالصاد
الهملة.



ودخل% مال� فلن ف الق%ب.ض، بالتحريك، يعن ما ق�ب,ض. من أ%موال الناس.
الليث: الق%ب.ض' ما ج'مع من الغنائم فأ�لقي ف ق%ب.ض1ه أ%ي ف

م'ج\ت.م.ع1ه. وف الديث: أ%ن سعداv ق%ت.ل% يوم بدر ق%ت1يلv وأ%خذ سيفه فقال له:
أ%ل}ق1ه ف الق%ب.ض,؛ والق%ب.ض'، بالتحريك، بعن القبوض وهو ما ج'م1ع

من الغنيمة قبل أ%ن ت'ق}س.م. ومنه الديث: كان سلمان على ق%ب.ض� من ق%ب.ض,
الهاجرين. ويقال: صار الشيء� ف ق%ب\ض1ك. وف ق%ب\ض.ت1ك. أ%ي ف

م1ل}ك1ك..
وال%ق}ب.ض': الكان� الذي ي'ق}ب.ض' فيه، ناد1ر¬.

والق%ب\ض' ف ز,حاف1 الشعر: حذف الرف الامس الساكن من الزء نو النون
من فعولن أ%ينما تصرفت، ونو الياء من مفاعيلن؛ وكل© ما ح'ذف خامسه،

فهو م.ق}ب'وض، وإ,نا سي م.ق}بوضاv ل1ي'ف}ص.ل بي ما حذف أ%وله وآخره
ووسط�ه. وق�ب,ض. الر_جل: مات، فهو م.ق}ب'وض¬. وت.ق%ب_ض. على ال4مر:
تو.ق�ف. عليه. وت.ق%ب_ض. عنه: اش\م.أ%ز_. والن\ق1باض' والق%باضة� والق%ب.ض'

إ,ذا كان م'ن\ك%م1شاv سريعاv؛ قال الراجز:
أ%ت.ت\ك. ع1يس¬ ت.ح\م1يل� ال%ش1ي�ا
ماءé، من الط�ث}ر.ة1، أ%ح\و.ذ1ي�ا

ي'ع\ج,ل� ذا الق%باضة1 الو.ح1ي�ا،
أ%ن ي.ر\ف%ع. الئ}ز.ر. عنه ش.ي�ا

والق%ب,يض' من الدواب: السر,يع' نقل, القوائ1م؛ قال الطYرم�اح:
س.د.ت\ ب,ق%باضة{ وث%ن.ت\ ب,ل1ي

والقاب,ض': السائق' السر,يع' الس_و\ق,؛ قال ال4زهري: وإ,نا سي
الس_و\ق' ق%ب\ضاv ل4ن� السائق لل3بل ي.ق}ب,ض'ها أ%ي ي.ج\م.ع'ها إ,ذا أ%راد
سو\ق%ها، فإ,ذا انتشرت عليه ت.ع.ذ�ر. سو\ق�ها، قال: وق%ب.ض. ال3بل%

ي.ق}ب,ض'ها ق%ب�ضاv ساق%ها س.و\قاv ع.نيفاv. وفرس ق%ب,يض' الشد> أ%ي
س.ر,يع' نقل, القوائم. والق%ب\ض': السو\ق السريع؛ يقال: هذا حاد{ قاب,ض¬؛ قال

الراجز:
كي\ف. ت.راها، وال�داة� ت.ق}ب,ض'

بالغ.م\ل, ل%ي\لv، والر>حال� ت.ن\غ1ض'
(* قوله «بالغمل» هو اسم موضع كما ف الصحاح والعجم لياقوت.)

ت.ق}ب,ض' أ%ي تسوق س.و\قاv سريعاv؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب ممد الفقعسي:



ه.ل} ل%ك1، والعار,ض' م1ن\ك1 عائض'،
ف ه.ج\مة{ ي.غ\د1ر' منها القاب,ض'؟

ويقال: ان\ق%ب.ض. أ%ي أ%س\ر.ع ف السو\ق؛ قال الراجز:
ولو ر.أ%ت ب,ن\ت أ%ب الف%ض�اض,،

وس'ر\عت بالق%و\م, وان\ق1باض1ي
والع.ي\ر' ي.ق}ب,ض' عان.ته: ي.ش'ل�ها. وع.ي ق%ب�اضة: ش.ل�ل، وكذلك

حاد{ ق%ب_اضةD وق%ب_اض¬؛ قال رؤبة:
ق%ب�اضةD ب.ي\ن. الع.ن,يف1 والل�ب,ق\

قال ابن سيده: دخلت الاء ف ق%ب�اضة للمبالغة، وقد ان\ق%ب.ض. با.
والق%ب\ض': ال3س\راع'. وان\ق%ب.ض. القوم': سار'وا وأ%س\ر.ع'وا؛ قال:

آذ%ن% ج,يانك بان\ق1باض,
قال: ومنه قوله تعال: أ%و.ل ي.ر.و\ا إ,ل الطي فوقهم صاف9ات{

وي.ق}ب,ض\ن..
والق�ن\ب'ضة� من النساء: القصية، والنون زائدة؛ قال الفرزدق:

إ,ذا الق�ن\ب'ضات السود' ط%و_ف}ن. بالضeح.ى،
ر.ق%د\ن%، ع.ل%ي\ه,ن_ ال1جال� ال�س.ج_ف'

والرجل ق�ن\ب'ض¬، والضمي ف ر.قدن يعود إ,ل نسوة وصفهن بالن_ع\مة1
والت_ر.ف1 إ,ذا كانت الق�ن\ب'ضات السود ف خ1د\مة وت.ع.ب�. قال ال4زهري:

قول الليث الق%ب,يضة� من النساء القصية تصحيف والصواب الق�ن\ب'ضة، بضم
القاف والباء، وجعها ق�ن\ب'ضات، وأ%ورد ببيت الفرزدق.

والق%ب�اضة�: المار السريع' الذي ي.ق}ب,ض' العانة% أ%ي ي'ع\ج,ل�ها؛
وأ%نشد لرؤبة:

أ%ل�ف. ش.ت_ى ل%ي\س. بالر�اع1ي ال%م1ق\،
ق%ب�اضةD بي الع.ن,يف1 والل�ب,ق\

ال4صمعي: ما أ%دري أ%يe الق%ب,يض, هو كقولك ما أ%دري أ%يe الط�م\ش,
هو، وربا تكلموا به بغي حرف النفي؛ قال الراعي:

،vللس\لم, حائطة �أ%م\س.ت\ أ�م.ي�ة
ول1ل}ق%ب,يض, ر'عاةv أ%م\ر'ها الر�شد'

ويقال للر�اع1ي الس.ن, التد\بي الر_ف1يق, بر.ع1ي_ت1ه: إ,نه
ل%ق�ب.ضةD ر'ف%ضةD، ومعناه أ%نه ي.ق}ب,ض'ها فيس'وق�ها إ,ذا أ%ج\د.ب لا



ال%ر\ت.ع'، فإ,ذا وق%ع.ت ف ل�م\عة{ من الكل3 رف%ض.ها حت ت.ن\ت.ش1ر.
ف%ت.ر\ت.ع..والق%ب\ض': ضرب من الس_ي. والق1ب,ض_ى: الع.د\و الشديد'؛ وروى

ال4زهري عن النذري عن أ%ب طالب أ%نه أ%نشده قول% الشماخ:
وت.ع\د'و والق1ب,ض_ى ق%ب\ل% ع.ي\ر� وما ج.ر.ى،

ول ت.د\ر, ما بال ول أ%د\ر ما ل%ها
قال: والق1ب,ض_ى والق1م1ص_ى ضر\ب من الع.د\و فيه ن.ز\و¬. وقال غيه:

يقال ق%ب.ض.، بالصاد الهملة، ي.ق}ب,ض' إ,ذا نزا، فهما لغتان؛ قال:
وأ%حس.ب بيت. الشم�اخ ي'روى: وتعدو الق1ب,ص�ى، بالصاد الهملة.

@قرض: الق%ر\ض': الق%ط}ع'. ق%ر.ضه ي.ق}ر,ض'ه، بالكسر، ق%ر\ضاv وقر_ض.ه:
قط%عه.

وال1ق}راضان1: ال%ل%مان1 ل ي'ف}ر.د' لما واحد، هذا قول أ%هل اللغة،
وحكى سيبويه م1ق}راض¬ فأ%ف}رد.

والق�راضة�: ما سق%ط بالق%ر\ض,، ومنه ق�راضة� الذ�هب.
وال1ق}راض': واحد ال%قار,يض؛ وأ%نشد ابن بري لعدي بن زيد:

كل9 ص.ع\ل�، كأ%ن_ما ش.ق_ ف1يه
س.ع.ف. الش_ر\ي, ش.ف}رتا م1ق}راض,

وقال ابن م.ي�ادة%:
،vقد ج'ب\ت'ها ج.و\ب. ذ1ي ال1ق}راض, م1م\ط%رة

إ,ذا اس\ت.وى م'غ\فلت' الب,يد1 والد.ب
(* قوله «مغفلت» كذا فيما بأ%يدينا من النسخ ولعله معقلت جع معقلة

بفتح فسكون فضم وهي الت تسك الاء.)
وقال أ%بو الش>يص,:

وج.ناح, م.ق}ص'وص�، ت.ح.ي_ف. ر,يش.ه
ر.ي\ب' الز_مان ت.ح.يeف. ال1ق}راض,

فقالوا م1ق}راضاv فأ%ف}ر.د'وه. قال ابن بري: ومثله ال1ف}راص'، بالفاء
والصاد، للحاذ1ي؛ قال ال4عشى:
ل1ساناv ك%م1ف}راص, ال%فاج,ي> مل}حبا

وابن' م1ق}ر.ض�: د'و.ي\ب�ة تقتل المام يقال لا بالفارسية د.ل�ه\؛
�التهذيب: وابن' م1ق}ر.ض ذو القوائم ال4ربع الطويل� الظهر, الق%تال

للح.مام. ابن سيده: وم'ق%ر>ضات' ال4ساقي د'ويبة ت.خ\ر,ق�ها



وت.ق}ط%ع'ها.والق�راضة�: ف�ضالة� ما ي.ق}ر,ض' الفأ}ر' من خبز أ%و ثوب أ%و غيها،
وكذلك ق�راضات' الثوب الت ي.ق}ط%ع'ها ال%ي�اط� وي.ن\ف1يها ال%ل%م'.
والق%ر\ض' والق1ر\ض': ما ي.ت.جاز.ى به الناس' بينهم وي.ت.قاض.و\ن.ه،

وجعه قر'وض¬، وهو ما أ%س\ل%ف%ه من إ,حسان{ ومن إ,ساءة، وهو على التشبيه؛
قال أ�مية ابن أ%ب الصلت:

،vكل© ام\ر,ئ� س.و\ف. ي'ج\ز.ى ق%ر\ض.ه ح.س.نا
أ%و س.ي>ئاv، أ%و م.د1يناv م1ث}ل% ما دانا

وقال تعال: وأ%ق}ر,ض'وا الل9ه ق%ر\ضاv ح.س.ناv. ويقال: أ%ق}ر.ض\ت'
فلناv وهو ما ت'ع\ط1يه1 ل1ي.ق}ض1ي.ك%ه. وكل© أ%م\ر� ي.ت.جاز.ى به الناس'

فيما بينهم، فهو من الق�روض,. الوهري: والق%ر\ض' ما ي'ع\ط1يه من الال,
ل1ي'ق}ضاه، والق1ر\ض'، بالكسر، لغة فيه؛ حكاها الكسائي. وقال ثعلب:

الق%ر\ض' الصدر، والق1ر\ض' السم؛ قال ابن سيده: ول يعجبن، وقد أ%ق}ر.ض.ه
وقار.ض.ه م'قار.ضةv وق1راضاv. واس\ت.ق}ر.ض\ت' من فلن أ%ي طلبت منه الق%ر\ض.

vفأ%ق}ر.ض.ن. وأ%ق}ر.ض\ت' منه أ%ي أ%خذت منه الق%ر\ض. وق%ر.ض\ته ق%ر\ضا
وقار.ض\ت'ه أ%ي جاز.يت'ه. وقال أ%بو إ,سحق النحوي ف قوله تعال: م.ن\ذا

الذي ي'ق}ر,ض' الل9ه ق%ر\ضاv حس.ناv، قال: معن الق%ر\ض, الب.لء
الس.ن'، تقول العرب: لك عندي ق%ر\ض¬ ح.س.ن¬ وق%ر\ض¬ س.ي>ء، وأ%صل الق%ر\ض, ما

ي'عطيه الرجل أ%و يفعله لي'جاز.ى عليه، والل9ه عز� وجل9 ل ي.س\ت.ق}ر,ض'
من ع.و.ز� ولكنه ي.ب\ل�و عباده، فالق%ر\ض' كما وصفنا؛ قال لبيد:

وإ,ذا ج'وز,يت. ق%ر\ضاv فاج\ز,ه،
إ,نا ي.ج\ز,ي الف%ت.ى لي\س. ال%م.ل}

معناه إ,ذا أ�س\د1ي. إ,ليك. م.ع\روف¬ فكاف1ئ} عليه. قال: والقرض ف
قوله تعال: منذا الذي يقرض الل9ه قرضاv حسناv، اسم ولو كان مصدراv لكان

إ,ق}راضاv، ولكن ق%ر\ضاv ههنا اسم لكل ما ي'ل}ت.م.س' عليه الزاء. فأ%ما
ق%ر.ض\ت'ه أ%ق}ر,ض'ه ق%ر\ضاv فجازيته، وأ%صل الق%ر\ض, ف اللغة الق%ط}ع'،

vخ1ذ. وأ%ما أ%ق}ر.ض\ت'ه ف%ق%ط%ع\ت' له ق1ط}ع.ة�وال1ق}راض' من هذا أ
vف1ع\ل �ي'جاز,ي عليها. وقال ال4خفش ف قوله تعال: ي'ق}ر,ض'، أ%ي ي.ف}ع.ل

حسناv ف اتباع أ%مر الل9ه وطاعته. والع.رب' تقول لكل م.ن فعل% إ,ل%يه
خ.ي\راv: قد أ%ح\س.ن\ت. ق%ر\ض1ي، وقد أ%ق}ر.ض\ت.ن ق%ر\ضاv حسناv. وف

الديث: أ%ق}ر,ض\ من ع1ر\ض1ك. ليوم ف%ق}ر,ك.؛ يقول: إ,ذا نال% ع1ر\ض.ك. رجل



فل ت'جاز,ه ولكن اس\ت.ب\ق, أ%ج\ر.ه' م'و.ف�راv لك ق%ر\ضاv ف ذمته
لتأ}خذه منه يوم حاجتك إ,لي\ه1.

وال�قار.ضة�: تكون ف الع.م.ل, الس_ي>ء والق%و\ل, الس_ي>ء ي.ق}ص1د'
النسان به صاح1ب.ه. وف حديث أ%ب الدرداء: وإ,ن قار.ض\ت. الناس.

قار.ض'وك، وإ,ن ترك}ت.هم ل ي.ت\ر'كوك؛ ذه.ب به إ,ل القول فيهم والط�ع\ن,
عليهم وهذا من الق%ط}ع,، يقول: إ,ن ف%ع.ل}ت. بم س'وءاv فعلوا بك مثله،

وإ,ن تركتهم ل ت.س\ل%م\ منهم ول ي.د.ع'وك، وإ,ن س.ب.ب\ت.هم س.بeوك.
ون,ل}ت. منهم ونال�وا منك، وهو فاع.ل}ت من الق%ر\ض,. وف حديث النب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م: أ%نه حض.ر.ه ال4ع\راب' وهم ي.س\أ%لونه عن أ%شياء:
أ%ع.ل%ي\نا ح.ر.ج¬ ف كذا؟ فقال: عباد. الل9ه1 ر.ف%ع الل9ه' ع.ن�ا ال%ر.ج.
إ,ل م.ن, اق}ت.ر.ض. ام\ر.أv م'س\ل1ماv، وف رواية: من اق}ت.ر.ض. ع1ر\ض.

م'س\ل1م�؛ أ%راد بقوله اق}ت.ر.ض. ام\ر.أv م'س\ل1ماv أ%ي قط%ع.ه بالغ1يبة
والط9ع\ن, عليه ونال% منه، وأ%صله من الق%ر\ض القطع، وهو اف}ت1عالD منه.

التهذيب: الق1راض' ف كلم أ%هل الجاز ال�ضار.بة�، ومنه حديث الزهري: ل
ت.ص\ل�ح' م'قار.ضة� م.ن\ ط�ع\م.ت'ه ال%رام'، يعن الق1راض.؛ قال

الزمشري: أ%صلها من الق%ر\ض, ف ال4رض وهو ق%ط}ع'ها بالسي, فيها، وكذلك هي
ال�ضار.بة� أ%يضاv من الض_ر\ب ف ال4رض. وف حديث أ%ب موسى وابن عمر،

رضي الل9ه عنهم: اجعله ق1راضاv؛ الق1راض': الضاربة ف لغة أ%هل الجاز.
وأ%ق}ر.ض.ه الال% وغيه: أ%ع\طاه إ,ي�اه' ق%ر\ضاv؛ قال:

ف%يا ل%ي\ت.ن أ%ق}ر.ض\ت' ج.ل}داv ص.باب.ت،
وأ%ق}ر.ض.ن ص.ب\راv عن الش_و\ق, م'ق}ر,ض'

وهم ي.تقارض'ون الثناء بينهم. ويقال للرجلي: ها ي.تقار.ضان1 الثناء4
ف الي والشر أ%ي ي.ت.جاز.يان1؛ قال الشاعر:

يت.قار.ض'ون، إ,ذا الت.ق%و\ا ف م.و\ط1ن�،
ن.ظ%راv ي'ز,يل� م.واط1ئ% ال4ق}دام,

أ%راد ن.ظ%ر بعض1هم إ,ل بعض بالب.غ\ضاء والع.داو.ة1؛ قال الكميت:
ي'ت.ق%ار.ض' ال%س.ن' ال%م1يـ
ـل� من الت_آل�ف1 والت_زاو'ر\

أ%4بو زيد: ق%ر_ظ% فلنD فلناv، وها ي.تقار.ظان1 ال%د\ح. إ,ذا
م.د.ح. كل© واحد منهما صاح.به، ومثله يت.قار.ضان، بالضاد، وقد قر_ض.ه إ,ذا



،vف ال%د\ح, والي خاص�ة �م.د.ح.ه أ%و ذ%م_ه، فالت_قار'ظ
والت_قار'ض' إ,ذا مد.ح.ه أ%و ذ%م_ه، وها يتقارضان الي والشر؛ قال

الشاعر:إ,ن� الغ.ن,ي_ أ%خ'و الغ.ن,ي>، وإ,نا
ي.تقار.ضان1، ول أ%خاv للم'ق}ت1ر,

.vوقال ابن خالويه: يقال يت.قار.ظان1 الي والشر_، بالظاء أ%يضا
.vوالق1ر\نان1 يتقارضان النظر إ,ذا نظر كل© واحد منهما إ,ل صاحبه ش.ز\را

وال�قار.ضة�: ال�ضاربة�. وقد قار.ض\ت' فلناv ق1راضاv أ%ي د.ف%ع\ت. إ,ليه
مال% ليتجر فيه، ويكون الر>ب\ح' بينكما على ما ت.ش\ت.ر,طان1

والو.ض1يعة� على الال. واس\ت.ق}ر.ض\ت'ه الشيء4 فأ%ق}ر.ض.ن,يه: ق%ضان,يه. وجاء: وقد
قر.ض. ر,باط%ه وذلك ف ش1د_ة1 الع.ط%ش, وال�وع,. وف التهذيب: أ%بو

زيد جاء فلن وقد ق%ر.ض ر,باط%ه إ,ذا جاء م\ه'وداv قد أ%ش\ر.ف. على الوت.
وقر.ض ر,باطه: مات. وقر.ض فلن أ%ي مات. وقر.ض. فلن الر>باط% إ,ذا

مات. وق%ر,ض. الرجل� إ,ذا زال% من شيء� إ,ل شيء. وان\ق%ر.ض. القوم':
د.ر.ج'وا ول ي.ب\ق. منهم أ%حد.

والق%ر,يض': ما ي.ر'دeه البعي من ج,ر_ت1ه، وكذلك ال%ق}ر'وض'، وبعضهم
ي.ح\م1ل� قول% ع.بيد{: حال% ال%ر,يض' دون الق%ر,يض, على هذا. ابن سيده:

قر.ض البعي' ج,ر_ت.ه ي.ق}ر,ض'ها وهي ق%ر,يض¬: م.ض.غ.ها أ%و رد_ها.
وقال كراع: إ,نا هي الف%ر,يض'، بالفاء. ومن أ%مثال العرب: حال% ال%ر,يض'

دون الق%ر,يض؛ قال بعضهم: الريض الغ'ص�ة� والق%ر,يض' ال1ر_ة ل4نه
إ,ذا غ�ص_ ل ي.ق}د1ر\ على ق%ر\ض, ج,ر_ت1ه. والق%ر,يض': الش>ع\ر وهو

السم كالق%ص1يد1، والتق}ر,يض' ص1ناعت'ه، وقيل ف قول عبيد بن ال4برص حال%
ال%ر,يض' دون الق%ر,يض: ال%ر,يض' الغ.ص.ص' والق%ر,يض' الش>ع\ر'، وهذا

الثل لع.بيد بن ال4برص قاله للم'ن\ذ1ر حي أ%راد قتله فقال له: أ%نشدن
من قولك، فقال عند ذلك: حال الريض دون القريض؛ قال أ%بو عبيد: الق%ر\ض'

ف أ%شياء: فمنها الق%ط}ع'، ومنها ق%ر\ض' الفأ}ر ل4نه ق%ط}ع¬، وكذلك
السي\ر' ف الب,لد1 إ,ذا قطعتها؛ ومنه قوله:

إ,ل ظ�ع'ن� ي.ق}ر,ض\ن. أ%ج\واز. م'ش\ر,ف
ومنه قوله عز� وجل9: وإ,ذا غ%ر.ب.ت\ ت.ق}ر,ض'هم ذات. الش>مال,.

�والق%ر\ض': ق%ر\ض' الشع\ر، ومنه سي الق%ر,يض'. والق%ر\ض': أ%ن ي.ق}ر,ض. الرج'ل
الال%. الوهري: الق%ر\ض' قول� الشع\ر خاص�ةv. يقال: ق%ر.ض\ت' الشع\ر.



أ%ق}ر,ض'ه إ,ذا قلته، والشعر قر,يض¬؛ قال ابن بري: وقد فرق ال4غ}ل%ب'
الع1ج\ل1يe بي الر_جز والق%ر,يض, بقوله:

أ%ر.ج.زاv ت'ر,يد' أ%م\ ق%ر,يضا؟
ك1ل%ي\ه,ما أ%ج,د' م'س\ت.ر,يضا

وف حديث السن: قيل له: أ%كان أ%ص\حاب' رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م، ي.م\ز.ح'ون؟ قال: نعم وي.تقار.ض'ون أ%ي يقولون الق%ر,يض.

وي'نش1د'ون.ه. والق%ر,يض': الش>ع\ر'. وقر.ض. ف س.ي,ه ي.ق}ر,ض' ق%ر\ضاv: عد.ل
ي.م\نةv وي.س\ر.ةv؛ ومنه قوله عز� وجل9: وإ,ذا غ%ر.ب.ت\ ت.ق}ر,ض'هم ذات.

الش>مال,؛ قال أ%بو عبيدة: أ%ي ت'خ.لYف�هم ش1مالv وت'جاو,ز'هم
وت.ق}ط%ع'هم وت.ت\ر'ك�هم عن ش1مالا. ويقول الرجل لصاحبه: هل مررت بكان كذا وكذا؟

فيقول السؤول: قر.ض\ت'ه ذات. الي.مي, ليلv. وقر.ض. الكان% ي.ق}ر,ض'ه
قر\ضاv: عد.ل عنه وت.ن.ك�ب.ه؛ قال ذو الرمة:

إ,ل ظ�ع'ن� ي.ق}ر,ض\ن أ%ج\واز. م'ش\ر,ف{
ش1مالv، وعن\ أ%ي\مان,ه,ن_ الف%وار,س'

وم'ش\ر,ف¬ والف%وار,س': موضعان؛ يقول: نظرت إ,ل ظ�ع'ن ي.ج'ز\ن% بي
هذين الوضعي. قال الفراء: العرب تقول قرض\ت'ه ذات. اليمي, وقر.ض\ت'ه ذات.

الش>مال, وق�ب'لv ود'ب'راv أ%ي كنت ب1ذائ1ه من كلY ناحية، وقر.ض\ت
مثل ح.ذ%و\ت سواء. ويقال: أ%خذ% ال4مر. ب,ق�راض.ت1ه أ%ي بط%راء4ت1ه

وأ%و_له. التهذيب عن الليث: الت_ق}ر,يض' ف كل شيء كت.ق}ر,يض ي.د.ي ال�ع.ل؛
وأ%نشد:

إ,ذا ط%ر.حا ش.أ}واv بأ%ر\ض�، ه.و.ى له
م'ق%ر_ض' أ%ط}راف1 الذYراع.ي, أ%ف}ل%ح'

قال ال4زهري: هذا تصحيف وإ,نا هو الت_ف}ر,يض'، بالفاء، من الف%ر\ض
وهو ال%زe، وقوائ1م' ال1ع\لن1 م'ف%ر_ضةD كأ%ن� فيها ح'زوزاv، وهذا
البيت' رواه الثYقات' أ%يضاv بالفاه: م'ف%ر_ض' أ%ط}راف1 الذYراع.ي,،

وهو ف ش1ع\ر الشم_اخ,. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال: من أ%ساء
ال�ن\ف�ساء ال%ن\د'وسة� والفاس1ياء، ويقال لذكرها ال�ق%ر_ض'

.�وال�و_از' وال�د.ح\ر,ج' وال�ع.ل
.�@قربض: الق�ر'ن\ب'ضة�: القصية

@قضض: ق%ض_ عليهم اليل% ي.ق�ضeها ق%ض�اv: أ%ر\س.لها. وان\ق%ض_ت\



عليهم اليل�: ان\ت.ش.ر.ت\، وق%ض.ض\ناها عليهم فان\ق%ض_ت\ عليهم؛
وأ%نشد:ق%ضeوا غ1ضاباv عليك. اليل% من ك%ث%ب

وان\ق%ض_ الطائر' وت.ق%ض_ض. وت.ق%ض_ى على التحويل: اخ\تات. وه.و.ى ف
ط%ي.رانه يريد الوقوع، وقيل: هو إ,ذا هو.ى من طيانه لي.س\ق�ط على شيء.

ويقال: ان\ق%ض_ البازي على الصي\د1 وت.ق%ض_ض. إ,ذا أ%س\ر.ع. ف طيانه
م'ن\ك%د1راv على الصي\د1، قال: وربا قالوا ت.ق%ض_ى ي.ت.ق%ض_ى، وكان ف

ال4صل ت.ق%ض_ض.، ولا اجتمعت ثلث� ضادات قلبت إ,حداهن ياء كما قالوا
ت.م.ط�ى وأ%صله ت.م.ط�ط أ%ي تد_د. وف التنزيل العزيز: ث ذه.ب إ,ل

أ%هله ي.ت.م.ط�ى؛ وفيه: وقد خاب. من د.س�اها؛ وقال العجاج:
إ,ذا الك1رام' اب\ت.د.ر'وا الباع. ب.د.ر\،

ت.ق%ض>ي. الباز,ي إ,ذا الباز,ي ك%س.ر\
أ%ي كس.ر ج.ناح.ي\ه ل1شد_ة ط%يان,ه.

وان\ق%ض_ ال1دار: ت.ص.د_ع. من غي أ%ن يسقط، وقيل: ان\ق%ض_ سق%ط.
وف التنزيل العزيز: فوج.دا فيها ج,داراv ي'ريد أ%ن ينقض�؛ هكذا عد_ه أ%بو

عبيد وغيه ثنائي�اv وجعله أ%بو علي ثلثياv من نقض فهو عنده اف}ع.ل�.
وف التهذيب ف قوله تعال: ي'ريد أ%ن} ي.ن\ق%ض_؛ أ%ي ي.ن\ك%س3ر.. يقال:

ق%ض.ض\ت' الشيء4 إ,ذا د.ق%ق}ت.ه، ومنه قيل للح.صى الص>غار ق%ض.ض¬.
وان\ق%ض_ الدار' ان\ق1ضاضاv وان\قاض. ان\ق1ياضاv إ,ذا ت.ص.د_ع. من غي أ%ن

.vضاeط، فإ,ذا سق%ط قيل: ت.ق%ي_ض ت.ق%ي�ي.س\ق
وف حديث ابن الزبي وه.د\م الك%ع\بة1: فأ%خذ% ابن' م'ط1يع� الع.ت.ل%ة%
ف%ع.ت.ل% ناح1يةv من الرeب\ض, فأ%ق%ض_ه أ%ي جعله ق%ض.ضاv. والق%ض.ض':

:vه ق%ض�اeض�الص.ى الص>غار جع قض�ة، بالكسر والفتح. وق%ض_ الشيء4 ي.ق
�كسره. وق%ض_ الل©ؤ\لؤة ي.ق�ضeها، بالضم، ق%ض�اv: ثق%بها؛ ومنه ق1ض�ة

الع.ذ}راء إ,ذا ف�ر,غ% منها.
واق}ت.ض_ الرأ%ة اف}ت.ر.ع.ها وهو من ذلك، والسم الق1ض_ة�، بالكسر.

وأ%خذ ق1ض_ت.ها أ%ي ع'ذ}ر.تا؛ عن اللحيان. والق1ض�ة�، بالكسر: ع'ذ}رة
الارية. وف حديث هوازن: فاق}ت.ض_ ال3داوة% أ%ي فت.ح رأ}س.ها، من

اق}ت1ضاض, الب,ك}ر، ويروى بالفاء، وقد تقدم؛ ومنه قولم: ان\ق%ض_ الطائر أ%ي
ه.و.ى ان\ق1ضاض. الك%واك1ب، قال: ول يستعملوا منه ت.ف%ع_ل% إ,ل
م'ب\د.لv، قالوا ت.ق%ض_ى. وان\ق%ض_ الائ1ط�: وق%ع؛ وقال ذو الرمة:



جدا قض�ة الساد وار\ت.ج.ز.ت\ له،
ب,ن.و\ء3 الس�ماك%ي,، الغ'ي'وث� الر_وائح'

(* قوله «جدا قضة إل» وقوله «ويروى حدا قضة إل قوله السد» هكذا فيما
بيدنا من النسخ.)

ويروى حدا قضة الساد أ%ي تبع هذا الداير ال4سد. ويقال: جئته عند قض�ة
النجم أ%ي عند ن.و\ئ1ه، وم'ط1ر\نا بقض�ة ال4س.د. والق%ض.ض': التراب'
ي.ع\ل�و الف1راش.، ق%ض_ ي.ق%ضe ق%ض.ضاv، فهو ق%ضÒ وق%ض1ض¬، وأ%ق%ض_:

صار فيه الق%ض.ض'. قال أ%بو حنيفة: قيل ل4عراب: كيف رأ%يت الطر؟ قال: لو
أ%ل}ق%ي\ت. ب.ض\عةv ما ق%ض_ت\ أ%ي ل ت.ت\ر.ب\، يعن من ك%ث}ر.ة1

:Dوأ%رض ق%ض_ة Òق%ض Dأ%ق%ض_ عليه، ومكان :�الع'ش\ب,. واس\ت.ق%ض_ الكان
ذات' ح.صىÝ؛ وأ%نشد:
ت'ث1ي' الد_واج,ن. ف ق%ض_ة
ع1راق1ي�ة وسطها للف%د'ور\

وقض_ الطعام' ي.ق%ضe ق%ض.ضاv، فهو ق%ض1ض¬، وأ%ق%ض_ إ,ذا كان فيه
ح.صىÝ أ%و تراب فو.قع بي أ%ضراس, الك1ل. ابن ال4عراب: ق%ض_ اللحم' إ,ذا

كان فيه ق%ض.ض¬ ي.ق%ع' ف أ%ض\راس, آك1ل1ه ش1ب\ه الص.ى الص>غار. ويقال:
ات_ق, الق1ض_ة% والق%ض_ة% والق%ض.ض. ف ط%عام1ك؛ يريد الصى والتراب.

وقد ق%ض1ض\ت الطعام ق%ض.ضاv إ,ذا أ%كل}ت. منه فوقع بي أ%ض\راس1ك.
Òولم ق%ض Òوق%ض_ة: كثية الجارة والتراب. وطعام¬ ق%ض Dوأ%رض ق1ض�ة .Ýح.صى

إ,ذا وقع ف حصى أ%و تراب فو'ج,د ذلك ف ط%ع\م1ه؛ قال:
وأ%نتم أ%كلتم لمه تراباv ق%ض�ا

والفعل� كالفعل والصدر كالصدر. والق1ض�ة والق%ض�ة�: الصى الصغار:
:vأ%رض ذات' ح.صى؛ قال الراجز يصف دلوا :vوالق1ض�ة والق%ض�ة أ%يضا

قد و.ق%ع.ت\ ف ق1ض�ة{ م1ن ش.ر\ج,،
ث اس\ت.ق%ل�ت\ م1ث}ل% ش1د\ق, الع1ل}ج,

وأ%ق%ض_ت1 الب.ض\عة� بالتeراب وق%ض_ت\: أ%صاب.ها منه شيء. وقال
أ%عراب يصف خ1ص\باv م.ل4 ال4رض ع'ش\باv: فال4رض' اليوم. لو ت'ق}ذ%ف' با

ب.ض\عةD ل ت.ق%ض_ بت'ر\ب أ%ي ل ت.ق%ع إ,ل على عشب. وكل© ما نال%ه
.Òتراب¬ من طعام أ%و ثوب أ%و غيها ق%ض

ود1ر\ع¬ ق%ض_اء: خ.ش1نة� ال%س� من ج,د_ت1ها ل ت.ن\س.ح1ق\ ب.ع\د'،



مشتق من ذلك؛ وقال أ%بو عمرو: هي الت ف�ر,غ% من ع.م.ل1ها وأ�ح\ك1م. وقد
ق%ض.ي\ت'ها؛ قال النابغة:

ون.س\ج' س'ل%ي\م� كل9 ق%ض_اء ذائل
قال بعضهم: هو مشتق من ق%ض.ي\ت'ها أ%ي أ%حكمت'ها، قال ابن سيده: وهذا

خطأD ف التصريف ل4نه لو كان كذلك لقال ق%ض\ياء؛ وأ%نشد أ%بو عمرو بيت
الذل:

وت.عاو.را م.س\ر'ود.ت.ي\ن ق%ضاه'ما
داود'، أ%و ص.ن.ع' الس_واب,غ, ت'ب_ع'

قال ال4زهري: جعل أ%بو عمرو الق%ض_اء ف%ع�الv من ق%ضى أ%ي حك%م�
وف%رغ%، قال: والق%ض_اء ف%ع\لء غي منصرف. وقال شر: الق%ض_اء من

الدeر'وع ال%د1يثة� الع.ه\د1 بال1د�ة1 ال%ش1نة� ال%س> من قولك أ%ق%ض_ عليه
الف1راش'؛ وقال ابن السكيت ف قوله:

كل9 ق%ض_اء ذائل
كل© د1ر\ع حديثة العمل. قال: ويقال القض_اء الصeل}بة� الت ام\لس ف

م.ج.س_تها قضة 
(* قوله «ويقال القضاء إل» كذا بالصل وشرح القاموس».).
وقال ابن السكيت: الق%ض_اء ال%س\م'ورة� من قولم قض ال%و\هرة إ,ذا

ث%ق%ب.ها؛ وأ%نشد:
،Dق%ض_ها الق%ي\ن'، ح'ر_ة ،vكأ%ن� حصانا
لدى حي\ث� ي'ل}قى بالف1ناء ح.ص1ي'ها

ش.ب_هها على ح.ص1يها، وهو ب,ساط�ها، بد'ر�ة ف ص.د.ف{ ق%ض_ها أ%ي
ق%ض_ القي' عنها صد.فها فاستخرجها، ومنه ق1ض_ة� الع.ذ}راء. وق%ض_ عليه

ال%ض\ج.ع' وأ%ق%ض_: ن.با؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
،vأ%م\ ما ل1ج.ن\ب,ك. ل ي'لئ1م' م.ض\ج.عا

إ,ل أ%ق%ض_ عليك. ذ%اك. ال%ض\ج.ع'
وأ%ق%ض_ عليه ال%ض\ج.ع' أ%ي ت.ت.ر_ب. وخ.ش'ن.. وأ%قض_ الل9ه' عليه

.vالضجع.، يتعد_ى ول يتعد_ى. واست.ق%ض_ مضج.ع'ه أ%ي وجد.ه خ.ش1نا
.Dوكان ف مضج.ع1ه خ'ش\نة vويقال: ق%ض_ وأ%ق%ض_ إ,ذا ل ين.م\ ن.و\مة

:�وأ%ق%ض_ على فلن مضج.ع'ه إ,ذا ل ي.ط}م.ئ1ن_ به النوم'. وأ%ق%ض_ الرجل
ت.ت.ب_ع م.داق_ ال�مور وال%طامع. الد_ن,يئة% وأ%س.ف_ على خ1ساس1ها؛



قال:
ما ك�ن\ت. م1ن\ ت.ك%رeم, ال4ع\راض,
وال�ل�ق, الع.ف� عن ال3ق}ضاض,

وجاؤوا ق%ض_هم بق%ض1يض1هم أ%ي بأ%ج\م.عهم؛ وأ%نشد سيبويه للشماخ:
أ%ت.ت\ن س'ل%ي\م¬ ق%ض_ها ب,ق%ض1يض1ها،
ت'م.س>ح' ح.و\ل بالب.ق1يع, س1بال%ها

vوكذلك: جاؤوا ق%ض_هم وق%ض1يض.هم أ%ي بم\عهم، ل يد.ع'وا وراءهم شيئا
ول أ%ح.داv، وهو اسم منصوب موضوع موضع الصدر كأ%نه قال جاؤوا
ان\ق1ضاضاv؛ قال سيبويه: كأ%نه يقول ان\ق%ض_ آخ1ر'هم على أ%و_لم وهو من

ال%صاد1ر الو\ض'وعة1 موض1ع ال4ح\وال,، ومن العرب من ي'ع\ر,به وي'جريه على ما
قبله، وف الصحاح: وي'ج\ر,يه م'ج\رى كلYهم. وجاء القوم' بق%ض>هم

وق%ض1يض1هم؛ عن ثعلب وأ%ب عبيد. وحكى أ%بو عبيد ف الديث: يؤ\تى بق%ض>ها
وق1ض>ها وق%ض1يض1ها، وحكى كراع: أ%ت.و\ن ق%ضeهم بق%ض1يض1هم ورأ%يتهم

ق%ض_هم بق%ض1يض1هم ومررت بم ق%ض_هم وق%ض1يض1هم. أ%بو طالب: قولم جاء
بالق%ض> والق%ض1يض، فالق%ضe ال%صى، والق%ض1يض' ما تكس_ر منه ود.ق_. وقال

أ%بو اليثم: الق%ضe الصى والق%ض1يض' جع مثل� ك%ل}ب وك%ليب؛ وقال
ال4صمعي ف قوله:

جاءت\ ف%زارة� ق%ضeها بق%ض1يض1ها
ل أ%سعهم ي'ن\شدون ق%ضeها إ,ل بالرفع؛ قال ابن بري: شاهد قوله جاؤوا

قض_هم بقضيضهم أ%ي بأ%جعهم قول� أ%و\س بن ح.ج.ر:
وجاءت\ ج,حاش¬ ق%ض_ها بق%ض1يض1ها،

بأ%كث%ر ما كانوا ع.د1يداv وأ%و\ك%ع'وا
(* قوله «وأ%وكعوا» ف شرح القاموس: أي سنوا ابلهم وقووها ليغيوا

علينا.)
وف الديث: ي'ؤ\تى بالدنيا بق%ض_ها وق%ض1يض1ها أ%ي بكل ما فيها، من

قولم جاؤوا بق%ض>هم وق%ض1يض1هم إ,ذا جاؤوا متمعي ي.ن\ق%ضe آخ1ر'هم على
أ%و_لم من قولم ق%ض.ض\نا عليهم اليل% ونن نق�ضeها ق%ض�اv. قال ابن

ال4ثي: وتلخيصه أ%ن الق%ض_ و'ض1ع موضع القاض> كز.و\ر� وص.و\م� بعن
زائر وصائم، والق%ض1يض موضع. ال%ق}ض'وض, ل4ن ال4و�ل لتقدمه وحله

الخ1ر على اللYحاق به كأ%نه يق�ضeه على نفسه، فحقيقت'ه جاؤوا



�ب'س\ت.ل}ح.ق1هم ولحق1ه,م أ%ي بأ%و�ل1هم وآخ1رهم. قال: وأ%ل}خ.ص' من هذا كل9ه قول
ابن ال4عراب إ,ن� الق%ض> الصى الك1بار'، والق%ض1يض الصى الص>غار'،

أ%ي جاؤوا بالكبي والصغي. ومنه الديث: دخلت النة% أ�م�ةD بق%ض>ها
وق%ض1يض1ها. وف حديث أ%ب الدحداح: وار\ت.ح1لي بالق%ض> وال4و\لد1 أ%ي

بال4ت\باع وم.ن ي.ت_ص1ل� بك1. وف حديث ص.ف}وان% بن م'ح\ر,ز: كان إ,ذا
قرأ% هذه الية: وس.يع\ل%م' الذين ظل%موا أ%ي_ م'ن\ق%ل%ب� ي.ن\ق%ل1ب'ون،

بكى حت ي'رى لقد1 ان\قد� 
(* قوله «انقد» كذا بالنهاية أ%يضاv، وبامش

نسخة منها: اندق أي بدل انقد وهو الوجود ف مادة قصص منها.) ق%ض1يض'
ز.و\ر,ه؛ هكذا ر'وي، قال القتيب: هو عندي خطأ من بعض النق%لة1 وأ%راه ق%ص.ص

ز.و\ر,ه، وهو وس.ط� ص.د\ر,ه، وقد تقدم؛ قال: ويتمل إن} صحت الرواية أ%ن
ي'راد بالق%ض1يض, ص1غار' الع1ظام تشبيهاv بص1غار, ال%صى.

وف الديث: لو أ%ن� أ%حد.كم ان\ق%ض_ ما ص'ن,ع. بابن ع.ف�ان%
ل%ح.ق_ له أ%ن ي.ن\ف%ض_؛ قال شر: أ%ي يتقط�ع، وقد روي بالقاف يكاد

.eي.ن\ق%ض
الليث: القض_ة� أ%ر\ض¬ م'ن\خ.ف1ضةD ترابا ر.م\ل وإ,ل جان,ب,ها مت

م'ر\ت.ف1ع¬، وجعها الق1ض'ون% 
(* قوله «القضون» كذا بال4صل، والذي ف شرح

القاموس عن الليث: وجعها القضض ا هـ. يعن بكسر ففتح كما هو مشهور ف
فعل جع فعلة.) ؛ وقول أ%ب النجم:

بل} م.ن\هل ناء� عن الغياض,،
هامي الع.ش1ي�، م'ش\ر,ف الق%ض\قاض,

(* قوله «هامي» باليم وف شرح القاموس بالباء.)
قيل: الق1ض\قاض' والق%ض\قاض' ما اس\ت.وى من ال4رض؛ يقول: يس\ت.بي'

الق1ض\قاض' ف رأ}ي العي م'ش\ر,فاv لبعده. والق%ض1يض': صوت تسمعه من
.vق%ض1يضا eط1ع.، وقد ق%ض_ ي.ق1ض�الن>س\ع, والوت.ر عند ال3ن\باض, كأ%نه ق

والق1ضاض': ص.خ\ر يرك%ب بعض'ه بعضاv كالر>ضام؛ وقال شر: القض�انة� البل
يكون أ%طباقاv؛ وأ%نشد:

كأ%ن_ما ق%ر\ع' أ%ل}ح1يها، إ,ذا و.ج.ف%ت\،
ق%ر\ع' ال%عاو,ل, ف قض_انة قل%ع



قال: الق%ل%ع' ال�ش\ر,ف' منه كالق%ل%عة، قال ال4زهري: كأ%نه من
ق%ض.ض\ت' الشيء4 أ%ي د.ق%ق}ت'ه، وهو ف�ع\لنة 

(* قوله «فعلنة» ضبط ف ال4صل
بضم الفاء، ومنه يعلم ضم قاف قضانة، واستدركه شارح القاموس عليه ول يتعرض

لضبطه.) منه. وف نوادر ال4عراب: الق1ض�ة� الو.س\م'؛ قال الراجز:
م.ع\روفة ق1ض_تها ر'ع\ن الام\

�والق%ض�ة�، بفتح القاف: الف%ض_ة� وهي الجارة ال�ج\ت.م1عة
.�ال�ت.ش.قYقة

والق%ض\ق%ض.ة: كس\ر' الع1ظام وال4ع\ضاء. وق%ض\ق%ض. الشيء4
ف%ت.ق%ض\ق%ض.: كس_ره فتكس_ر ودق�ه. والق%ض\ق%ض.ة�: صوت' كس\ر, العظام. وق%ض.ض\ت'

السويق. وأ%ق}ض.ض\ت'ه إ,ذا أ%لقيت. فيه سك�راv يابساv. وأ%سد ق%ض\قاض¬
وق�ضاق1ض¬: ي\ط1م كل9 شيء� وي'ق%ض\ق1ض' ف%ر,يس.ت.ه؛ قال رؤ\بة بن

العجاج:كم\ جاو.ز.ت\ من ح.ي_ة{ ن.ض\ناض,،
وأ%س.د{ ف غ1يل1ه ق%ض\قاض,

وف حديث مان,ع الزكاة: ي'م.ث�ل� له ك%ن\ز'ه ش'جاعاv في'ل}ق1م'ه يد.ه
في'ق%ض\ق1ض'ها أ%ي ي'ك%س>ر'ها. وف حديث ص.ف1ي_ة% بنت1 عبد1 ال�ط�ل1ب:
فأ%ط%ل� علينا ي.ه'ود1يÒ فقمت إ,ليه فضر.ب\ت' رأ}س.ه بالسيف ث رميت

به عليهم فت.ق%ض\ق%ض'وا أ%ي ان\ك%س.ر'وا وتفر_ق�وا. شر: يقال ق%ض\ق%ض\ت'
جنبه من ص'ل}ب,ه أ%ي ق%ط%ع\ت'ه، والذئب' ي'ق%ض\ق1ض' الع1ظام؛ قال أ%بو

زيد:
ق%ض\ق%ض. بالت_أ}ب,ي, ق�ل�ة% رأ}س1ه،

ود.ق_ ص.ل1يف. الع'ن\ق,، والع'ن\ق' أ%ص\ع.ر'
وف الديث: أ%ن� بعضهم قال: لو أ%ن رجلv ان\ف%ض_ ان\ف1ضاضاv ما

ص'ن,ع. بابن ع.ف�ان ل%ح.ق_ له أ%ن ي.ن\ف%ض_؛ قال شر: ينفض، بالفاء، يريد
ي.ت.ق%ط�ع. وقد ان\ق%ض_ت\ أ%و\صال�ه إ,ذا تفر_ق%ت وتقط�ع.ت. قال:

ويقال ق%ض_ فا ال4ب\ع.د1 وف%ض_ه؛ والف%ضe: أ%ن ي.ك}س3ر أ%سنان.ه؛ قال:
وي'ر\وى بيت' الك�م.ي\ت:

ي.ق�ضe أ�صول% النخل, من ن.خ.وات1ه
بالفاء والقاف أ%ي يق}ط%ع' وير\مي به.

والق%ض_اء من ال3بل: ما بي الثلثي إ,ل ال4ربعي. والق%ض_اء من



الناس: ال1ل�ة� وإ,ن كان ل حس.ب لم بعد أ%ن يكونوا ج,ل�ةv ف
أ%ب\دان{ وأ%سنان. ابن بري: والق%ض_اء من ال3بل ليس من هذا الباب ل4نا من

قضى ي.ق}ضي أ%ي ي'ق}ضى با ال�قوق'. والق%ض_اء من الناس: ال1ل�ة� ف
أ%سنانم.

ال4زهري: الق1ض.ة�، بتخفيف الضاد، ليست من حد� ال�ضاع.ف وهي شجرة من
شجر ال%م\ض' معروفة، وروي عن ابن السكيت قال: القضة نبت ي'ج\مع الق1ض1ي.

والق1ض'ون%، قال: وإ,ذا جعته على مثل الب'رى قلت الق1ضى؛ وأ%نشد:
ب,ساق%ي\ن, ساق%ي\ ذ1ي ق1ض1ي. ت.ح'شeه

بأ%ع\واد1 ر.ن\د{، أ%و أ%لو,يةv ش'ق}را
قال: وأ%ما ال4رض' الت تراب'ها رمل فهي ق1ض_ةD، بتشديد الضاد، وجعها

ق1ض_ات¬.
قال: وأ%ما الق%ض\قاض' فهو من شجر ال%م\ض, أ%يضاv، ويقال: إ,نه

أ�ش\نان� أ%هل الشام.
ابن دريد: ق1ض_ة� موضع معروف كانت فيه و.ق}عة بي ب.ك}ر وت.غ\ل1ب سي

يوم ق1ض_ة، ش.د_د الضاد. فيه.
أ%بو زيد: ق1ض\، خفيفةv، حكاية� صوت1 الرeك}بة إ,ذا صات.ت\، يقال: قالت

ر'ك}ب.ته ق1ض\؛ وأ%نشد:
وق%و\ل ر'ك}ب.ت1ها ق1ض\ حي ت.ث}ن,يها

@قعض: الق%ع\ض': ع.ط}ف�ك الشبة% كما ت'ع\ط%ف' ع'روش' الك%ر\م
وال%و\د.ج. ق%ع.ض. رأ}س. الشبة ق%ع\ضاv فان\ق%ع.ض.ت: ع.ط%ف%ها. وخشبة ق%ع\ض¬:

م.ق}عوضةD. وق%ع.ض.ه فان\ق%ع.ض. أ%ي ان\ح.ن؛ قال رؤبة ياطب امرأ%ته:
إ,م�ا ت.ر.ي\ د.ه\راv حنان ح.ف}ضا،

أ%ط}ر. الص>ناع.ي\ن, الع.ريش. الق%ع\ضا،
فقد أ�ف%د_ى م1ر\ج.ماv م'ن\ق%ض_ا

الق%ع\ض': ال%ق}ع'وض'، و'صف بالصدر كقولك ماء غ%و\ر¬. قال ابن سيده:
عندي أ%ن الق%ع\ض. ف تأ}ويل مفعول كقولك د1ر\هم ضر\ب¬ أ%ي م.ض\روب¬،

ومعناه إ,ن ت.ر.ي\ن أ%ي_ت'ها الرأ%ة أ%ن ال%ر.م ح.نان فقد كنت أ�ف%د_ى
ف حال, شباب ب,ه,دايت ف ال%فاو,ز وق�و_ت على السف%ر، وسقطت النون

من ت.ر.ي\ن للجزم بال�جازاة، وما زائدة. والص_ناع.ي\ن: تثنية� امرأ%ة{
ص.ناع�. والع.ر,يش' هنا: ال%و\د.ج'، وقال ال4صمعي: العريش' الق%ع\ض'



الضي>ق'، وقيل: هو ال�ن\ف%ك.
@قنبض: الق�ن\ب'ض': القصي، وال�نثى ق�ن\ب'ضةD؛ قال الفرزدق:

إ,ذا الق�ن\ب'ضات' السeود' ط%و_ف}ن. بالضeحى،
ر.ق%د\ن%، عليه,ن� ال1جال� ال�س.ج_ف'

@قوض: ق%و_ض. البناء: نق%ض.ه من غي ه.د\م، وت.ق%و_ض هو: ان\ه.د.م.
مكانه، وتق%و_ض. البيت' تق%وeضاv وقو_ض\ت'ه أ%نا. وف حديث العتكاف:

فأ%مر. ببنائه فق�و>ض. أ%ي ق�ل1ع وأ�ز,يل%، وأ%راد بالبناء ال1باء4، ومنه
تق}ويض' ال1يام، وتق%و_ض. القوم' وتق%و�ض.ت1 ال%ل%ق' والصeفوف' منه.

وقو�ض. القوم' ص'فوف%هم وتق%و_ض. البيت' وتق%و_ز. إ,ذا اندم، سواء
أ%كان بيت. مد.ر أ%و شع.ر. وتقو�ضت ال%ل%ق': انتقضت\ وتفر_قت\، وهي جع
ح.ل}قة{ من الناس. وف الديث عن عبد الل9ه بن مسعود قال: كنا مع النب،

صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف سف%ر فنزلنا منزلv فيه قر\ية� ن.مل
فأ%ح\رقناها، فقال لنا: ل ت'ع.ذYبوا بالنار فإ,نه ل ي'عذب بالنار إ,ل� ر.بeها.

قال: ومررنا بشجرة فيها ف%ر\خا ح'م�رة{ فأ%خذناها فجاءت ال�م�رة� إ,ل
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وهي ت.ق%و_ض' فقال: من ف%ج.ع. هذه

بف%ر\خ.ي\ها؟ قال: فقلنا نن، قال: ر'دeوها، فرددناها إ,ل موضعهما. قال
.eأ%بو منصور: تق%و_ض' أ%ي ت.جيء وتذ}ه.ب' ول ت.ق%ر

@قيض: الق%ي\ض': ق1شرة� الب.ي\ضة الع'ل}يا اليابسة�، وقيل: هي الت خرج
�فر\خ'ها أ%و ماؤها كل©ه، وال%ق1يض' موض1ع'ها. وت.ق%ي_ض.ت1 البيضة

ت.ق%يeضاv إ,ذا تكسرت فصارت ف1ل%قاv، وان\قاض.ت فهي م'ن\قاضةD: ت.صد_ع.ت
وتشق�قت ول ت.ف%ل�ق\، وقاض.ها الفر\خ' ق%يضاv: شقها، وقاض.ها الطائر'

أ%ي شقها عن الفرخ فانقاضت أ%ي انشق9ت؛ وأ%نشد:
إ,ذا ش1ئت أ%ن ت.ل}ق%ى م.ق1يضاv بق%ف}رة{،

م'ف%ل�قة{ خ1ر\شاؤها عن ج.ن,ين,ها
والق%ي\ض': ما ت.ف%ل�ق. من ق�شور البيض. والق%ي\ض': البيض الذي قد خ.رج

فر\خ'ه أ%و ماؤ'ه كله. قال ابن بري: قال الوهري والق%ي\ض' ما تفل�ق من
ق�شور البيض ال4على، صوابه من ق1ش\ر البيض ال4على بإفراد القشر ل4نه

قد وصفه بال4على. وف حديث علي�، رضوان الل9ه عليه: ل تكونوا كق%ي\ض
ب.ي\ض� ف أ%داح� يكون كس\ر'ها و,ز\راv، ويرج ضغانا 

(* قوله «ضغانا» كذا



بال4صل، وف النهاية هنا حضانا.) شر�اv؛ الق%ي\ض': ق1ش\ر البيض.
وف حديث ابن عباس: إ,ذا كان يوم القيامة م'د�ت1 ال4رض' م.د� ال4دي
وز,يد. ف س.ع.تها وج'مع اللق' ج,نeهم وإ,ن\س'هم ف ص.عيد{ واحد، فإ,ذا

كان كذلك ق1يض.ت\ هذه السماء الدنيا عن أ%هلها فن'ث1ر'وا على وجه ال4رض،
ث ت'قاض' السموات' ساء فسماء، كلما ق1يض.ت ساء كان أ%هل�ها على

ض1ع\ف1 م.ن تت.ها حت ت'قاض. السابعة�، ف حديث طويل؛ قال شر: ق1يض.ت أ%ي
ن'ق1ض.ت\، يقال: ق�ض\ت' الب,ناء فان\قاض.؛ قال رؤبة:

أ%ف}رخ ق%ي\ض ب.ي\ض1ها ال�ن\قاض,
وقيل: ق1يضت هذه السماء عن أ%هلها أ%ي ش'ق�ت\ من قاض. الفر\خ' البيضة%

فان\قاض.ت\. قال ابن ال4ثي: ق�ض\ت' القار'ورة% فان\قاض.ت أ%ي
ان\ص.د.ع.ت ول ت.ت.ف%ل�ق\، قال: ذكرها الروي ف قوض من ت.ق}و,يض, ال1يام،

وأ%عاد ذكرها ف قيض.
وقاض. البئر. ف الصخ\رة1 ق%ي\ضاv: جاب.ها. وبئر م.ق1يضةD: كثية الاء،

وقد ق1يض.ت\ عن البلة. وت.ق%ي_ض. ال1دار' والك%ث1يب' وان\قاض.:
تد_م وان\هال%. وان\قاض.ت الر_ك1ي_ة�: تكس_رت. أ%بو زيد: ان\قاض.

ال1دار' ان\ق1ياضاv أ%ي تصد�ع من غي أ%ن يسقط، فإ,ن سقط قيل: ت.ق%ي_ض.
ت.ق%يeضاv، وقيل: ان\قاض.ت البئر' ان\هار.ت. وقوله تعال: ج,داراv ي'ريد أ%ن

ي.ن\ق%ض_، وقرئ: ي.ن\قاض. وي.ن\قاض.، بالضاد والصاد، فأ%م�ا ي.ن\ق%ض_
فيسقط بسر\عة من انقضاض الطي وهذا من الضاعف، وأ%ما ي.ن\قاض. فإ,ن�

النذري روى عن أ%ب عمرو ان\قاض. وان\قاض. واحد أ%ي انشق� طولv، قال وقال
ال4صمعي: ال�ن\قاض' ال�ن\ق%ع1ر' من أ%صله، وال�ن\قاض' النشق طولv؛

يقال: ان\قاض.ت1 الر_ك1ي�ة� وانقاض.ت الس>ن� أ%ي تشققت طولv؛ وأ%نشد
ل4ب ذؤيب:

ف1راق¬ ك%ق%ي\ض, السن�، فالص_ب\ر. إ,ن�ه
لكلY أ�ناس� ع.ث}رةD وج'بور'

vوان\قاض. ان\ق1ياضا vويروى بالصاد. أ%بو زيد: ان\ق%ض_ ان\ق1ضاضا
،vضاeط، فإ,ن سقط قيل ت.ق%ي_ض. ت.ق%ي�كلها إ,ذا تصد�ع من غي أ%ن يسق

وتق%و_ض. تق%وeضاv وأ%نا قو�ض\ت'ه. وان\قاض. الائط� إ,ذا اندم. مكانه من
غي ه.د\م�، فأ%م�ا إ,ذا د'ه\و,ر. فسقط فل يقال إ,ل ان\ق%ض_

ان\ق1ضاضاv. وق�ي>ض.: ح'ف1ر. وش'ق_.



وقاي.ض. الرجل% م'قايضةv: عارضه بتاع؛ وها ق%ي>ضان1 كما يقال
،vوأ%خذ ع1و.ض.ها س1ل}عة vإ,ذا أ%عطاه س1ل}عة vب.ي>عان1. وقاي.ض.ه' م'قايضة

وباع.ه فر.ساv بفرس.ي\ن ق%ي\ض.ي\ن. والق%ي\ض': الع1و.ض'. والق%ي\ض':
التمثيل�. ويقال: قاض.ه ي.ق1يض'ه إ,ذا عاض.ه. وف الديث: إ,ن شئت. أ%ق1يض'ك. به

ال�خ\تارة% من د'روع, بد\ر أ%ي أ�ب\د1ل�ك. به وأ�ع.و>ض'ك. عنه. وف
�حديث معاوية: قال لسعيد بن ع'ثمان بن عف9ان: لو م'ل1ئ%ت\ ل غ�وطة

د1م.ش\ق. ر,جالv م1ث}ل%ك. ق1ياضاv بي.ز,يد. ما ق%ب,ل}ت'هم أ%ي م'قاي.ضةv به.
ال4زهريe: ومن ذوات الياء. أ%بو عبيد: ها ق%ي\ضان1 أ%ي م1ث}لن.

وق%ي_ض. الل9ه فلناv لفلن: جاءه به وأ%تاح.ه له. وق%ي_ض. الل9ه
ق%ر,يناv: ه.ي_أ%ه وس.ب_ب.ه من حيث ل ي.ح\ت.س3ب'ه. وف التنزيل:

وق%ي_ض\نا لم ق�رن.اء؛ وفيه: وم.ن ي.ع\ش' عن ذ1كر الرحن ن'ق%ي>ض\ له
ش.ي\طاناv؛ قال الزجاج: أ%ي ن'س.ب>ب\ له شيطاناv يعل الل9ه ذلك ج.زاءه. وقيضنا

لم ق�رناء أ%ي سب_ب\نا لم من حيث ل ي.ح\ت.س3بوه، وقال بعضهم: ل يكون
ق%ي_ض. إ,ل ف الشر�، واحتج بقوله تعال: نقيض له شيطاناv، وقيضنا لم

قرناء؛ قال ابن بري: ليس ذلك بصحيح بدليل قوله، صل9ى الل9ه عليه وسل9م:
ما أ%ك}ر.م شابÒ ش.ي\خاv لس3ن>ه إ,ل� ق%ي_ض. له الل9ه م.ن ي'ك}ر,م'ه

عند س1ن>ه.
أ%بو زيد: ت.ق%ي_ض. فلن أ%باه وت.ق%ي_ل%ه تق%يeضاv وتق%يeلv إ,ذا

نز.ع إ,ليه ف الش_ب.ه. ويقال: هذا ق%ي\ض¬ لذا وق1ياض¬ له أ%ي مساو�
له. ابن شيل: يقال لسانه ق%ي>ضةD، الياء شديدة. واق}تاض. الشيء4:

استأ}ص.ل%ه؛ قال الطرم�اح:
وج.ن.ب\نا إ,ليه,م اليل% فاق}ت1يـ

ـض. ح1ماهم، وال%ر\ب' ذات' اق}ت1ياض,
والق%ي>ض': حجر ت'ك}وى به ال3بل من النeحاز، يؤخذ حجر صغي م'د.و_ر

في'س.خ_ن'، ث ي'ص\ر.ع' البعي' الن_ح1ز' فيوضع الجر على
ر'ح\ب.ي.ي\ه1؛ قال الراجز:

ل%ح.و\ت ع.م\راv م1ث}ل% ما ت'ل}ح.ى الع.صا
ل%ح\واv، لو ان� الش_يب. ي.د\م.ى ل%د.ما

ك%ي_ك. بالق%ي\ض, قد\ كان ح.م.ى
مواض1ع. الن�اح1ز, قد كان طن.ى



وق%ي\ض. إ,بله إ,ذا وس.م.ها بالق%ي>ض,، وهو هذا الجر الذي ذكرناه.
أ%بو الط9اب,: الق%ي>ضة� حج.ر ت'ك}وى به ن'ق%رة� الغنم.

@قبط: ابن ال4عراب: الق%ب\ط المع، والب.ق}ط الت_ف}رقة. وقد ق%ب.ط
الشيء4 ي.ق}ب,طه ق%ب\طاv: جعه بيده. والق�ب�اط والق�ب_ي\ط والق�ب_ي\طى

والق�ب.ي\طاء: الناط1ف، مشتق� منه، إ,ذا خففت مددت وإ,ذا شددت الباء قصرت.
وق%ب_ط ما بي عينيه كق%ط�ب مقلوب منه؛ حكاه يعقوب.

والق1ب\ط: ج,يل بصر، وقيل: هم أ%هل مصر وب'ن\ك�ها. ورجل ق1ب\ط1ي�.
والق�ب\ط1ي_ة: ثياب كتان بيض ر,قاق تعمل بصر وهي منسوبة إ,ل الق1ب\ط على

غي قياس، والمع ق�باط1يÒ، والق1ب\ط1ي_ة قد تضم ل4نم يغي�رون ف
النسبة كما قالوا س'ه,لي� ود'ه\ري�؛ قال زهي:

لي.أ}ت1ي.ن_ك من>ي منط1ق¬ ق%ذ%ع¬
باق�، كما دن_س الق�ب\ط1ي_ة الو.د.ك'

قال الليث: لا أ�لز,مت الثياب' هذا السم غيوا اللفظ فال3نسان
ق1ب\طي�، بالكسر، والثوب ق�ب\طي�، بالضم. شر: الق�باط1ي� ثياب إ,ل الدق�ة

:vوالرق�ة والبياض؛ قال الكميت يصف ثورا
ل1ياح كأ%ن} بال4ت\ح.م1ي_ة1 م'س\ب.ع¬
إ,زاراv، وف ق�ب\ط1ي>ه م'ت.ج.ل}ب,ب'

وقيل: الق�ب\ط�ر,ي� ثياب بيض، وزعم بعضهم أ%ن هذا غلط، وقد قيل فيه: إ,ن
الراء زائدة مثل د.م1ث{ ود1م.ث}ر؛ وشاهده قول جرير:

قوم¬ ترى ص.د.أ% الديد عليهم'،
والق�ب\ط�ر,ي� من الي.لم1ق, س'ودا

وف حديث أ�سامة: كسان رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ق�ب\ط1ي�ةv؛
الق�ب\ط1ي_ة�: الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأ%نه منسوب إ,ل

الق1ب\ط وهم أ%هل مصر. وف حديث قتل ابن أ%ب ال�ق%ي\ق,: ما دلنا عليه إ,ل
vب\ط1ي_ة. وف الديث: أ%نه ك%سا امرأ%ة�بياضه ف سواد الليل كأ%نه ق

ق�ب\ط1ي_ة فقال: م'ر\ها فلتتخذ تتها غللة ل تص1ف ح.ج\م عظامها، وجعها
الق�باط1ي�؛ ومنه حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ل ت'ل}بسوا ن,ساءكم

الق%باط1ي_ فإ,نه إ,ن ل ي.ش1ف_ فإ,نه ي.ص1ف'. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان
ي'ج.لYل� ب'د\ن.ه الق%باط1ي_ وال4ن\ماط%.

والق�ن_ب,يط�: معروف؛ قال جندل:



لكن ي.ر.و\ن% الب.ص.ل ال1ر>يفا،
والق�ن_ب,يط% م'ع\ج,باv ط%ر,يفا

ورأ%يت حاشية على كتاب أ%مال ابن بري، رحه الل9ه تعال، صورتا: قال
أ%بو بكر الزبيدي ف كتابه لن العام�ة: ويقولون لبعض البقول ق%ن_بيط،
قال أ%بو بكر: والصواب ق�ن_بيط، بالضم، واحدته ق�ن_بيطة؛ قال: وهذا

البناء ليس من أ%مثلة العرب ل4نه ليس ف كلمهم ف�ع_ليل.
vقحط: الق%ح\ط: احت1باس الطر. وقد ق%ح.ط وق%ح1ط%، والفتح أ%على، ق%ح\طا@

وق%ح.طاv وق�حوطاv. وق�ح1ط% الناس، بالكسر، على ما ل يسم فاعله ل غي
ق%ح\طاv وأ�ق}ح1طوا، وكرهها بعضهم. وقال ابن سيده: ل يقال ق�ح1طوا ول

أ�ق}ح1طوا. والق%ح\ط�: الدب ل4نه من أ%ثره. وحكى أ%بو حنيفة: ق�ح1ط%
الطر، على صيغة ما ل يسم فاعله، وأ%ق}ح.ط%، على فعل الفاعل، وق�ح1طت

ال4رض، على صيغة ما ل يسم فاعله، فهي م.ق}حوطة. قال ابن بري: قال بعضهم
vق%ح.ط الطر، بالفتح، وق%ح1ط الكان، بالكسر، هو الصواب، قال: ويقال أ%يضا

ق�ح1ط الق%طر؛ قال ال4عشى:
وه'م' ي'ط}ع1مون، إ,ن} ق�ح1ط الق%ط}ـ

ـر'، وه.ب_ت\ بش.م\أ%ل� وض.ر,يب,
وقال شر: ق�حوط الطر أ%ن ي.ح\ت.بس وهو متاج إ,ليه. ويقال: زمان قاح1ط

وعام قاح1ط وسنة ق%ح1يط وأ%زم'ن ق%واح1ط�. وعام ق%ح1ط وق%ح1يط: ذو
ق%ح\ط. وف حديث الستسقاء برسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: ق%ح.ط الطر

واحر_ الشجر هو من ذلك. وأ%ق}ح.ط الناس إ,ذا ل ي'م\ط%روا. وقال ابن
الفر.ج: كان ذلك ف إ,ق}حاط الزمان وإ,ك}حاط الزمان أ%ي ف شد_ته. قال ابن

سيده: وقد ي'شتقe الق%ح\ط لكل ما قل� خيه وال4صل للمطر، وقيل:
�الق%ح\ط ف كل شيء� قلة خيه، أ%صل غي مشتق�. وف الديث: إ,ذا أ%تى الرجل

القوم فقالوا ق%ح\طاv ف%ق%ح\طاv له يوم ي.ل}ق%ى ربه أ%ي أ%نه إ,ذا كان من
يقال له عند قدومه على الناس هذا القول فإ,نه يقال له مثل ذلك يوم

القيامة، وق%ح\طاv منصوب على الصدر أ%ي ق�ح1طت ق%ح\طاv وهو دعاء# بالد\ب،
فاستعاره لنقطاع الي عنه وجد\به من ال4عمال الصالة. وف الديث: م.ن

جامع فأ%ق}ح.ط فل غسل عليه، ومعناه أ%ن ي.نت.ش1ر في'ول ث ي.ف}ت'ر ذك%ر'ه
قبل أ%ن ي'نز,ل، وهو من أ%ق}ح.ط الناس إ,ذا ل يطروا، وال3ق}حاط مثل

ال3ك}سال، وهذا مثل الديث الخر: الاء� من الاء، وكان هذا ف أ%و_ل



ال3سلم ث ن'س3خ. وأ�م1ر. بالغتسال بعد ال3يلج.
والق%ح\ط1ي� من الرجال: ال4ك�ول الذي ل ي'بقي من الطعام شيئاv، وهذا

من كلم أ%هل الع1راق؛ وقال ال4زهري: هو من كلم الاضرة دون أ%هل
البادية، وأ%ظنه ن'س3ب إ,ل الق%ح\ط لكثرة ال4كل كأ%نه نا من الق%ح\ط فلذلك

كث�ر أ%كله.
وضر\ب ق%حيط: شديد.

والت_ق}حيط: ف لغة بن عامر: الت_ل}قيح؛ حكاه أ%بو حنيفة.
والق%ح\ط: ضر\ب من النب\ت، وليس بثبت.

وق%ح\طان�: أ%بو اليمن، وهو ف قول نس�ابتهم ق%ح\طان ابن ه'ود، وبعض
يقول ق%ح\طان بن ار\ف%خ\شذ بن سام ابن نوح، والنسب إ,ليه على القياس

ق%ح\طان9، وعلى غي القياس أ%ق}حاط1ي�، وكلها عرب فصيح.
@قرط: الق�ر\ط�: الش_ن\ف، وقيل: الش_ن\ف' ف أ%ع\لى ال�ذن والق�ر\ط ف
أ%سفلها، وقيل: الق�ر\ط الذي يعل�ق ف شحمة ال�ذن، والمع أ%ق}راط

وق1راط وق�روط وق1ر.طة. وف الديث: ما ينع إ,ح\داكن_ أ%ن تصن.ع ق�ر\طي
من فضة؛ الق�ر\ط�: نوع من ح'ل1ي> ال�ذ�ن معروف؛ وق%ر_ط}ت الارية

فتق%ر_طت\ هي؛ قال الراجز ياطب امرأ%ته:
ق%ر_طك1 الل9ه، على الع.ي\ن.ي,،

ع.ق%ار,باv س'وداv وأ%ر\ق%م.ي\ن,
وجارية م'ق%ر_طة: ذات ق�ر\ط. ويقال للدeر�ة تعل�ق ف ال�ذ�ن ق�ر\ط،

وللتeومة من الفضة ق�ر\ط، وللم.عاليق من الذهب ق�ر\ط، والمع ف ذلك كله
الق1ر.طة. والق�ر\ط: الث©ر.ي�ا. وق�ر\طا الن_ص\ل: أ�ذ�ناه.

والق%ر.ط: ش1ية 
(* قوله «والقرط شية» كذا بالصل.) حس.نة ف العزى، وهو
أ%ن يكون لا ز.ن.م.تان معل�قتان من أ�ذنيها، فهي ق%ر\طاء، والذكر

أ%ق}ر.ط م'ق%ر_ط، ويستحب ف التيس ل4نه يكون م1ئناثاv. قال ابن سيده:
والق�ر.طة والق1ر.طة أ%ن يكون للمعزى أ%و الت_ي\س ز.ن.م.تان معل�قتان من

أ�ذنيه، وقد ق%ر,ط% ق%ر.طاv، وهو أ%ق}ر.ط.
وق%ر_ط ف%ر.سه اللYجام: م.د_ يد.ه بع1نانه فجعله على ق%ذاله، وقيل:

إ,ذا وضع اللYجام وراء أ�ذنيه. ويقال: ق%ر_ط ف%ر.سه إ,ذا طرح اللYجام
ف رأ}سه. وف حديث النعمان بن مقر�ن: أ%نه أ%وصى أ%صحابه يوم. ن,هاو.ن\د



فقال: إ,ذا هز.ز\ت اللواء4 ف%ل}ت.ث1ب الرجال إ,ل خيولا في'ق%ر>طوها
أ%ع1ن�تها، كأ%نه أ%مر.هم بإ,لامها. قال ابن دريد: ت.ق}ر,يط الفرس له

موضعان: أ%حدها ط%ر\ح' اللجام ف رأ}س الفرس، والثان إ,ذا مد_ الفارس يده
حت جعلها على ق%ذال فرس1ه وهي ت'ح\ض1ر؛ قال ابن بري وعليه قول التنب:

فق%ر>ط}ها ال4ع1ن_ة% راجعات{
وقيل: ت.ق}ر,يط�ها ح.م\ل�ها على أ%شد� ال�ض\ر، وذلك أ%نه إ,ذا اشتد_

ح'ض\رها امتد_ الع1نان على أ�ذ�نا فصار كالق�ر\ط. وق%ر.ط الك�ر�اث%
وق%ر_طه: قط�عه ف الق1د\ر,، وجعل ابن ج,ن الق�ر\ط�م ثلثي�اv، وقال:

س'م>ي بذلك ل4نه ي'ق%ر_ط. وق%ر_ط% عليه: أ%عطاه قليلv. والق�ر\ط:
الص_ر\ع؛ عن كراع. وقال ابن دريد: الق1ر\طي الص_ر\ع على الق%فا، والق�ر\ط

ش'ع\لة النار، والق1رط ش'ع\لة الس>راج. وق%ر_ط السراج. إ,ذا نزع منه ما
احترق لي'ضيء. والق�راطة: ما ي'قطع من أ%نف السراج إ,ذا عشى، والق�راطة ما

احترق من ط%رف الف%تيلة، وقيل: بل الق�راطة الصباح نفسه؛ قال ساعدة
الذل:

س.ب.ق}ت' با م.عاب,ل% م'ر\ه.فات
م'سالت1 ال4غ1ر_ة1 كالق1راط1

(* قوله «سبقت» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس: شنفت. قال ويروى
(.vقرنت، ونسبه عن الصاغان للمتنخل الذل يصف قوسا

م'سالت: جع م'سالة، وال4غ1ر_ة: جع الغ1رار، وهو الد�، والمع
أ%ق}ر,طة. ابن ال4عراب: الق1راط السراج وهو ال1ز\لق,.

والق1ر_اط والق1ياط من الوزن: معروف، وهو نصف دان,ق، وأ%صله ق1ر�اط
بالتشديد ل4ن جعه ق%راريط فأ�بدل من إ,حدى حرف تضعيفه ياء على ما ذكر ف

دينار كما قالوا ديباج وجعوه د.بابيج، وأ%ما القياط الذي ف حديث ابن
عمر وأ%ب هريرة ف ت.ش\ييع النازة فقد جاء تفسيه فيه أ%نه مثل جبل

أ�ح'د، قال ابن دريرد: أ%صل القياط من قولم ق%ر_ط عليه إ,ذا أ%عطاه
قليلv قليلv. وف حديث أ%ب ذ%ر�: ستفتحون أ%رضاv يذكر فيها القياط
فاستوصوا بأ%هلها خياv فإ,ن لم ذ1م�ة ور.ح1ماv؛ القياط ج'زء من أ%جزاء

الدينار وهو نصف ع'شره ف أ%كثر البلد، وأ%هل الشام يعلونه جزءاv من أ%ربعة
وعشرين، والياء فيه بدل من الراء وأ%صله ق1ر�اط، وأ%راد بال4رض

ال�ستفتحة م1صر، صانا الل9ه تعال، وخصها بالذكر وإ,ن كان القياط مذكوراv ف



غيها ل4نه كان يغل1ب على أ%هلها أ%ن يقولوا: أ%عطيت فلناv ق%راريط إ,ذا
أ%سعه ما ي.ك}رهه، واذه.ب\ ل أ�عطيك ق%راريطك أ%ي أ%س'بeك وأ�س\م1عك

الكروه، قال: ول يوجد ذلك ف كلم غيهم، ومعن قوله فإ,ن لم ذم�ة
ور.ح1ماv أ%ن� هاج.ر. أ�م إسعيل، عليهما السلم، كانت ق1ب\ط1ي�ة من أ%ه\ل

مصر.
والق�ر\ط: الذي ت'ع\ل%فه الدواب� وهو شبيه بالرeط}بة وهو أ%جل© منها

.vوأ%عظم ور.قا
وق�ر\ط وق�ر.ي\ط وق%ر,يط: بطون من بن كلب يقال لم الق�روط. وق�رط:

اسم رجل من س1ن\ب,س. وق�ر\ط: قبيلة من م.ه\رة بن ح.ي\دان. والق%رط1ي�ة
والق�ر\ط1ي�ة: ضر\ب من ال3بل ينسب إ,ليها؛ قال:

قال ل% الق�ر\ط1يe ق%و\لv أ%فه.م'ه\،
إ,ذ ع.ض_ه م.ض\روس' ق1د¼ يأ}ل%م'ه\

@قرطط: الق�ر\طاط� والق1رطاط والق�ر\طان والق1ر\طان كله لذي الافر
كال1ل}س الذي ي'لقى تت الرحل للبعي؛ ومنه قول الراجز:

كأ%ن_ما ر.ح\ل1ي. والق%راط1طا
وهذا الرجز نسبه الوهري للعجاج، وقال ابن بري: هو للز_ف%يان ل

للعجاج، قال: والصحيح ف إ,نشاده:
كأ%ن� أ%ق}تاد1ي. وال4سام1طا،

والر_ح\ل% وال4نساع. والقراط1طا،
ض.م_ن\ت'ه'ن_ أ%خ\د.ر,ي�اv ناش1طا

وقال حيد ال4رقط:
بأ%ر\ح.ب,ي¼ مائ1ر, ال1لط1

ذي زف}ر.ة{ ين\شر بالق1رطاط1
وقيل: هو كالب.ر\ذعة ي'طرح تت السرج. ال4صمعي: من متاع الرحل البذعة،

وهو ال1ل}س للبعي، وهو لذوات الافر قر\طاط وق1رطان وق�رطان،
والطYن\ف1سة الت تلقى فوق الرحل تسمى النeم\ر'قة. وقال ال4زهري ف الرباعي:

الق1ر\طالة البذعة، وكذلك الق�ر\طاط والق1ر\ط1يط؛ والق1ر\طيط�: الع.ج.ب.
ابن سيده: والق�رطان والق�ر\طاط والق1ر\طاط� والق1ر\ط1يط: الداهية؛ قال

أ%بو غالب العن:
سأ%لناه.م' أ%ن ي'ر\ف1د'ونا فأ%ح\ب.لوا،



وجاء4ت\ ب,ق1ر\ط1يط{ من ال4مر زينب'
والق1ر\ط1يط: الشيء اليسي؛ قال:

فما جاد.ت\ لنا س.لمى
ب,ق1ر\ط1يط{ ول ع'وف%ه\

ويقال: ما جاد فلن ب,ق1ر\طيطة أ%يضاv أ%ي بشيء يسي.
@قرفط: اقر.ن\ف%ط. تقب_ض. تقول العرب: أ�ر.ي\ن,ب¬ م'ق}ر.ن\ف1طه\ على
س.واء ع'ر\ف�ط%ه¬، تقول: هر.بت\ من كلب أ%و صائد فعلت شجرة.
وال�ق}ر.ن\ف1ط�: ه.ن' الرأ%ة؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد لرجل ياطب امرأ%ته:

يا ح.ب_ذا م'ق}ر.ن\ف1ط�ك،
إ,ذ} أ%نا ل أ�ف%ر_ط�ك\

(* قوله «يا حبذا إل» ف مادة عرفط عكس ما هنا.)
فأ%جابته:

يا حب_ذا ذ%باذ1ب'ك،
إ,ذا الش_باب' غال1ب'ك

قال ال4زهري: ومن الماسي ال�لحق ما روى أ%بو العباس عن ابن
ال4عراب: اق}ر.ن\ف%ط إ,ذا ت.ق%ب_ض واجتمع. واق}ر.ن\ف%ط%ت العنز إ,ذا جعت بي

ق�ط}ر.ي\ها عند الس>فاد ل4ن ذلك الوضع ي.و\ج.ع'ها.
@قرمط: الق%ر\م.ط1يط�: ال�تقار,ب' ال%ط}و,. وق%ر\م.ط% ف خ.ط}و,ه إ,ذا

قار.ب ما بي قدميه. وف حديث معاوية: قال لعمرو ق%ر\م.ط}ت.، قال: ل؛
يريد أ%ك%ب,ر\ت ل4ن الق%ر\م.طة ف الطو من آثار الك1ب.ر. واق}ر.م_ط
الرجل� اق}ر,م�اطاv إ,ذا غ%ض1ب. وتقب_ض. والق%ر\م.طة: ال�قار.بة� بي

الشيئي.
والق�ر\موط�: ز.ه\ر الغ.ض.ا وهو أ%حر، وقيل: هو ضر\ب من ثر الع1ضاه.

وقال أ%بو عمرو: الق�ر\م'وط من ثر الغ.ض.ا كالرeمان يشب_ه به الث�د\ي؛
وأ%نشد ف صفة جارية ن.ه.د. ث%د\ياها:

وي'ن\ش1ز' ج.ي\ب. الد>ر\ع عنها، إ,ذا م.ش.ت\،
ح.م1يلD كق�ر\م'وط1 الغ.ض.ا ال%ض1ل, الن_د1ي

قال: يعن ثدي.ها. واق}ر.م_ط اللد' إ,ذا تقار.ب فانضم بعضه إ,ل بعض؛
قال زيد اليل:

ت.ك%س_ب\ت'هم ف كلY أ%ط}راف1 ش1د_ة{،



إ,ذا اق}ر.م_ط%ت\ يوماv من الف%ز.ع, ال�ص.ى
والق%ر\م.طة� ف ال%طY: د1ق�ة� الكتابة وت.دان الروف، وكذلك

الق%ر\م.طة� ف م.ش\ي الق%ط�وف1. والق%ر\م.طة� ف الشي: م'قار.بة� الطو
وتدان الشي. وق%ر\م.ط% الكات1ب' إ,ذا قار.ب بي كتابته. وف حديث علي�:

ف%ر>ج ما بي السeطور, وق%ر\م1ط} ما بي الروف. وق%ر\م.ط البعي' إ,ذا
قار.ب. خ'طاه.

والق%رام1طة�: ج,يلD، واحدهم ق%ر\م.ط1ي�.
ابن ال4عراب: يقال ل1د'ح\ر'وجة1 ال�ع.ل الق�ر\م'وطة�. وقال أ%عراب:

جاءنا فلن 
(* قوله «وقال أ%عراب جاءنا فلن إ,ل آخر الادة» حقه أ%ن

يذكر ف مادة: ق ر ط م.) ف ن,خاف%ي\ن م'ل%ك�م.ي, فقاع1ي_ي
م'ق%ر\ط%م.ي\ن,؛ قال أ%بو العباس: م'ل%ك�م.ي\ن, ج.وان,بهما ر,قاع¬ فكأ%نه ي.ل}ك%م

بما ال4رض، وقوله فقاع1ي_ي ي.ص1ر�ان، وقوله م'ق%ر\ط%م.ي, لما
م1ن\قاران.

@قسط: ف أ%ساء الل9ه تعال السن ال�ق}س3ط�: هو العاد1ل�. يقال:
Dفهو قاس1ط ،�أ%ق}س.ط% ي'ق}س3ط�، فهو م'ق}س3طD إ,ذا عد.ل، وق%س.ط% ي.ق}س3ط

إ,ذا جار.، فكأ%ن المزة ف أ%ق}س.ط% للس_ل}ب كما يقال ش.كا إ,ليه
فأ%ش\كاه. وف الديث: أ%ن9 الل9ه. ل ي.نام' ول ينبغي له أ%ن ينام.، ي.خ\ف1ض'

الق1س\ط% ويرف%ع'ه؛ الق1س\ط�: ال1يزان�، سي به من الق1س\ط1 الع.د\ل,،
أ%راد أ%ن الل9ه ي.خف1ض' وي.ر\ف%ع' م1يزان% أ%عمال, الع1باد1 الرتفعة1

إ,ليه وأ%رزاق%هم النازلة% من عنده كما يرفع الوز_ان� يده وي.خ\ف1ض'ها عند
الو.ز\ن، وهو تثيل لا ي'ق%د>ر'ه الل9ه وي'ن\ز,ل�ه، وقيل: أ%راد

بالق1س\ط الق1س\م. من الر>زق, الذي هو ن.ص1يب' كل ملوق، وخ.ف}ض'ه تقليل�ه،
ورف}ع'ه تكثيه. والق1س\ط�: ال1ص_ة� والن_ص1يب'. يقال: أ%خذ كل واحد من

الشركاء ق1س\ط%ه أ%ي ح1ص_ت.ه. وكل© م1قدار فهو ق1س\طD ف الاء وغيه.
وتق%س_ط�وا الشيء4 بينهم: تقس_م'وه على الع.د\ل والس_واء. والق1س\ط،

Dوهو من الصادر الوصوف با كع.د\ل، يقال: م1يزان ،�بالكسر: الع.د\ل
ق1س\ط، وم1يزانان1 قسط، وم.واز,ين' ق1س\طD. وقوله تعال: ونض.ع' ال%واز,ين.
الق1س\ط%؛ أ%ي ذوات1 الق1س\ط. وقال تعال: وز,ن'وا بالق1س\طاس الستقيم؛

يقال: هو أ%ق}و.م' ال%واز,ين، وقال بعضهم: هو الش_اه1ي'، ويقال:



ق�س\طاس¬ وق1س\طاس¬. وال3قساط� والق1س\ط�: الع.د\ل�. ويقال: أ%ق}س.ط%
وق%س.ط% إ,ذا عد.ل%. وجاء4 ف بعض الديث: إ,ذا حك%م'وا عد.لوا وإ,ذا قس.موا

أ%ق}س.ط�وا أ%ي ع.د.ل�وا 
*)

قوله «وإ,ذا قسموا أ%ي عدلوا ههنا فقد جاء إل» هكذا ف ال4صل.) ههنا،
فقد جاء4 ق%س.ط% ف معن عدل، ففي العدل لغتان: ق%س.ط% وأ%ق}س.ط%، وف

ال%و\ر لغة واحدة قس.ط%، بغي, ال4لف، ومصدره الق�س'وط�. وف حديث علي�،
رضوان الل9ه عليه: أ�م1ر\ت' ب,قتال, الناكث1ي. والقاس1ط1ي.

والار,ق1ي.؛ الناك1ث�ون: أ%هل� الم.ل ل4نم ن.ك%ث�وا ب.ي\ع.تهم، والقاس1ط�ون%:
أ%هل� ص1ف�ي. ل4نم جار'وا ف ال�كم وب.غ.و\ا عليه، والار,ق�ون:

الوار,ج' ل4نم م.ر.ق�وا من الدين كما ي.م\ر'ق الس_هم' من الر_م1ي_ة1.
وأ%ق}سط% ف حكمه: عد.ل%، فهو م'ق}س3طD. وف التنزيل العزيز: وأ%ق}س3ط�وا

إ,ن� الل9ه. ي'ح1بe ال�ق}س3طي.. والق1س\ط: ال%و\ر. والق�س'وط:
ال%و\ر' والع'د'ول عن الق؛ وأ%نشد:
ي.ش\ف1ي م1ن. الض>غ\ن, ق�س'وط� القاس1ط1

قال: هو من ق%س.ط% ي.ق}س3ط� ق�سوطاv وقس.ط% ق�سوطاv: جار.. وف التنزيل
العزيز: وأ%م_ا القاس1ط�ون فكانوا لهن_م ح.ط%باv؛ قال الفراء: هم

الائرون الكف�ار، قال: وال�ق}س3طون العادل�ون السلمون. قال الل9ه تعال:
إ,ن الل9ه ي'حب القسطي. وال3ق}ساط�: الع.دل ف القس\مة وال�كم؛ يقال:

أ%ق}س.ط}ت' بينهم وأ%قسطت إ,ليهم.
وق%س_ط% الشيء4: فر_ق%ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

لو كان خ.زe واس1ط{ وس.ق%ط�ه\،
وعال1ج¬ ن.ص1يeه وس.ب.طه\،

والش_ام' ط�ر�اv ز.ي\ت'ه وح1ن.ط�ه\
يأ}و,ي إ,ليها، أ%ص\ب.ح.ت\ ت'ق%س>ط�ه\

ويقال: ق%س_ط% على ع1يال1ه النف%قة% ت.ق}س3يطاv إ,ذا ق%ت_ر.ها؛ وقال
الطرم_اح:

ك%ف�اه ك%فÒ ل ي'ر.ى س.ي\ب'ها
م'ق%س_طاv ر.ه\بة% إ,ع\دام1ها

والق1س\ط�: الك�وز' عنه أ%هل ال4مصار. والق1س\ط�: م1ك}يالD، وهو ن,ص\ف



صاع�، والف%ر.ق' ستة� أ%ق}ساط{. البد: الق1س\ط� أ%ربعمائة وأ%حد
وثانون د1رهاv. وف الديث: إ,ن� الن>ساء4 من أ%س\ف%ه1 السeف%هاء إ,ل9

صاح1بة% الق1س\ط1 والس>راج؛ الق1س\ط�: نصف الصاع وأ%صله من الق1س\ط1
الن_ص1يب,، وأ%راد به ههنا ال3ناء الذي ت'و.ض>ئ�ه فيه كأ%نه أ%راد إ,ل�

الت ت.خ\د'م بع\لها وت.ق�وم بأ�م'ور,ه ف و'ض'وئه وس1راجه. وف حديث علي،
رضوان الل9ه عليه: أ%نه أ%ج\رى للناس, ال�د\ي.ي\ن والق1س\ط%ي\ن؛

الق1س\طان1: ن.ص1يبان1 من زيت كان يرز'ق�هما الناس..
أ%بو عمرو: الق%س\طان� والك%س\طان� الغ'بار'.

والق%س.ط�: ط�ول الر>جل وس.ع.ت'ها. والق%س.ط�: ي'ب\س¬ يكون ف الر>جل
والرأ}س والرeك}بة1، وقيل: هو ف ال3بل أ%ن يكون البعي يابس الر>جلي

خ1ل}قة، وقيل: هو ال4ق}س.ط� والناقة� ق%س\طاء، وقيل: ال4ق}س.ط� من
ال3بل الذي ف ع.ص.ب ق%وائمه ي'ب\س¬ خ1لق%ةv، قال: وهو ف اليل ق1ص.ر'

الفخذ والو.ظ1يف1 وان\ت1صاب' الس_اقي، وف الصحاح: وان\تصاب¬ ف ر,جلي
الدابة؛ قال ابن سيده: وذلك ض.ع\ف وهو من الع'يوب الت تكون خلقة ل4نه

يستحب فيهما الن\حناء� والتو\ت1ي'، ق%س3ط% ق%س.طاv وهو أ%ق}س.ط� ب.ي>ن'
الق%س.ط1. التهذيب: والر>جل الق%س\طاء� ف ساقها اع\و,جاج¬ حت ت.ت.ن.ح_ى

الق%د.مان1 وي.ن\ض.م_ الس_اقان1، قال: والق%س.ط� خ1لف' ال%ن.ف1؛ قال
امرؤ' الق%ي\س ي.صف' اليل:

إ,ذ} ه'ن_ أ%ق}ساطD ك%ر,ج\ل, الد_ب،
أ%و\ ك%ق%طا كاظ1مة% الن_اه1ل,

(* قوله «إذ هن أقساط إل» أورده شارح القاموس ف الستدركات وفسره
بقوله أي قطع.)

،�أ%بو عبيد عن الع.د.ب_س: إ,ذا كان البعي يابس. الرجلي فهو أ%ق}س.ط
ويكون الق%س.ط� ي'ب\ساv ف العن'ق؛ قال رؤ\بة:

وض.ر\ب, أ%ع\ناق1ه,م الق1ساط1
يقال: ع'ن'ق¬ ق%س\طاء وأ%ع\ناق¬ ق1ساطD. أ%بو عمرو: ق%س3ط%ت\ ع1ظام'ه

ق�س'وطاv إ,ذا ي.ب,س.ت\ من ال�زال؛ وأ%نشد:
أ%عطاه ع.و\داv قاس1طاv ع1ظام'ه،
وه'و. ي.ب\كي أ%س.فاv وي.ن\ت.حب\

ابن ال4عراب وال4صمعي: ف ر,جله ق%س.طD، وهو أ%ن تكون الر>جل



م.ل}ساء ال4س\فل كأ%ن_ها مال%ج¬.
والق�س\طان,ي_ة� والق�س\طان©: خ'يوطD كخ'يوط1 ق%و\س, ال�ز\ن1 تيط

بالقمر 
(* قوله «تيط بالقمر» كذا بال4صل وشرح القاموس.) وهي من علمة

الطر.
والق�س\طانة�: ق%و\س' ق�زح. 

(* قوله «والقسطانة قوس إل» كذا ف ال4صل
باء التأنيث.)؛ قال أ%بو سعيد: يقال لقوس الل9ه الق�س\طان©؛ وأ%نشد:

وأ�دير.ت\ خف%ف¬ ت.ح\ت.ها،
م1ث}ل� ق�س\طانY د.ج\ن الغ.مام

قال أ%بو عمرو: الق�س\طان© ق%و\س' ق�ز.ح. ون'ه,ي عن تسمية ق%و\س,
.�قزح.. والق�س\ط%ناس: الص_لء4ة

والق�س\ط�، بالضم: عود ي'ت.بخ_ر به لغة ف الك�س\ط1 ع'ق�ار¬ من
ع.قاق1ي البحر، وقال يعقوب: القاف بدل، وقال الليث: الق�سط ع'ود ي'جاء� به من

ال1ند يعل ف الب.خ'ور والد_واء، قال أ%بو عمرو: يقال لذا الب.خ'ور
ق�س\طD وك�س\طD وك�ش\ط؛ وأ%نشد ابن بري لبشر ابن أ%ب خاز,م:

وق%د\ أ�وق1ر\ن% من ز.ب.د{ وق�س\ط{،
ومن م1س\ك{ أ%ح.م_ ومن س.لم

وف حديث أ�م� عط1ي_ة: ل ت.م.سe ط1يباv إ,ل� ن'ب\ذةv من ق�س\ط{
وأ%ظ}فار�، وف رواية: ق�س\ط أ%ظ}فار؛ الق�س\ط�: هو ض.ر\ب من الطYيب، وقيل:

هو الع'ود'؛ غيه: والق�س\ط� ع'ق�ار معروف طي>ب الر>يح ت.ت.بخ_ر به
النفساء وال4ط}فال�؛ قال ابن ال4ثي: وهو أ%شبه بالديث ل4نه أ%ضافه

إ,ل ال4ظفار؛ وقول الراجز:
ت'ب\د1ي ن.ق1ي�اv زان.ها خ1مار'ها،
وق�س\طةv ما شان.ها غ�فار'ها

يقال: هي الساق ن'ق1لت من كتاب 
(* قوله: نقلت من كتاب، هكذا ف

ال4صل.).وق�س.ي\طD: اسم. وقاسطD: أ%بو ح.ي�، وهو قاس1ط� ابن ه1ن\ب, بن أ%ف}ص.ى
بن د'ع\م1ي� بن ج.د1يلة% بن أ%س.د1 ابن ر.بيعة%.

@قشط: ق%ش.ط% ال�ل� عن الف%رس ق%ش\طاv: ن.ز.ع.ه وك%ش.ف%ه، وكذلك غيه



من ال4شياء، قال يعقوب: تيم وأ%س.د يقولون ق%ش.ط}ت'، بالقاف، وقيس تقول
ك%ش.ط}ت'، وليست القاف ف هذا بدلv من الكاف ل4نما لغتان ل4قوام

متلفي. وقال ف قراءة عبد الل9ه ابن مسعود: وإ,ذا السماء ق�ش1ط%ت\، بالقاف،
والعن واحد مثل الق�س\ط1 والك�س\ط1 والقاف�ور والكاف�ور. قال الزجاج:

ق�ش1ط%ت\ وك�ش1ط%ت\ واحد معناها ق�ل1ع.ت\ كما ي'ق}له الس_ق}ف. يقال:
كش.ط}ت' السق}ف. وق%ش.ط}ت'ه. والق1شاط: لغة ف الكشاط. وقال الليث: الق%شط

لغة ف الكشط.
@قطط: الق%ط©: القط}ع' عام_ة، وقيل: هو ق%طع' الشيء الصeلب كال�ق�ة

ونوها ت.ق�ط©ها على ح.ذ}و م.س\ب'ور� كما ي.ق�ط© ال3نسان ق%ص.بة على
،vق%ط%عه ع.ر\ضا :vط©ه ق%ط9ا�عظم، وقيل: هو القط}ع' ع.ر\ضاv، ق%ط�ه يق

�واق}ت.ط�ه فان\ق%ط� واق}ت.ط� ومنه ق%ط© القلم. وال1ق%ط�ة
وال1ق%ط©: ما ي'ق%ط© عليه القلم. وف التهذيب: ال1قطة� ع'ظ%يم يكون مع

الور�اق1ي يقطون عليه أ%طراف ال4قلم. وروي عن علي، رضوان الل9ه عليه: أ%نه
كان إ,ذا ع.ل ق%د_ وإ,ذا توس�ط ق%ط�؛ يقول إ,ذا عل ق1ر\ن.ه بالسيف

vكما ي'ق%د� السي، وإ,ذا أ%صاب وس.طه ق%طع.ه عرضا vول�ق%د_ه بن,ص\ف%ي ط
نصفي وأ%بانه. وم.ق%ط© الفرس: م'ن\ق%ط%ع' أ%ض\لعه. ابن سيده: وال%قط

من الفرس منقطع الش_راس1يف1؛ قال النابغة ال%ع\دي�:
كأ%ن� م.ق%ط� ش.راس1يفه1،

إ,ل ط%ر.ف1 الق�ن\ب, فال%ن\ق%ب,،
ل�ط1م\ن. ب,ت'ر\س� ش.ديد1 الص>فا

ق,، م1ن خ.ش.ب, ال%و\ز,، ل ي'ث}ق%ب,
والق1طاط�: حر\ف البل والصخرة كأ%نا ق�ط� ق%ط�اv، والمع أ%ق1ط�ةD؛

وقال أب'و زيد: هو أ%على حافة الكهف وهي ثلثة أ%قط�ة. أ%بو زيد:
الق%ط1يطة� حافة� أ%على الكهف1، والق1طاط�: ال1ثال� الذي ي.ح\ذ�و عليه

الاذ1ي وي.ق}طع' النعل؛ قال رؤبة:
يا أ%يeها الاذ1ي على الق1طاط1

والق1طاط�: م.دار حافر الداب_ة1 ل4نه كأ%نه ق�ط� أ%ي ق�ط1ع.
وس'و>ي.؛ قال:

ي.ر\دي ب,س'م\ر� ص'ل}بة1 الق1طاط1
والق%ط%ط�: شعر الز�ن\ج,ي�. يقال: ر.جل ق%ط%طD وشعر ق%ط%طD وامرأ%ة



ق%ط%طD، والمع ق%ط%ط�ون% وق%ط%طات¬، وشعر ق%طê وقط%طD: ج.ع\د قصي، ق%ط�
ي.ق%ط© ق%ط%طاv وق%طاطةv وق%ط1ط%، بإ,ظهار التضعيف، ق%ط9اv، وهو ط%ر,يف¬.
وج.ع\د¬ ق%ط%طD أ%ي شد1يد' ال�عودة1. وقد ق%ط1ط% شعره، بالكسر، وهو

أ%حد ما جاء على ال4صل بإ,ظهار التضعيف، ور.جل ق%ط© الشعر وق%ط%ط�ه بعن،
والمع ق%ط©ون وق%ط%ط�ون وأ%ق}طاطD وق1طاطD؛ قال الذل:

ي'مش_ى ب.ي\ننا حانوت' خ.م\ر�،
من ال�ر\س الص_راص1رة1 الق1طاط1

(* قوله «يشي» كذا هو بالياء هنا وف مادة خرص، وبالتاء الفوقية ف
مادة حنت.)

وال�نثى قط9ةD وق%ط%طD، بغي هاء. وف حديث ال�لع.نة: إ,ن جاءت\ به
ج.ع\داv ق%ط%طاv فهو لفلن؛ والق%ط%ط�: الشديد' الع'ودة1، وقيل: الس.ن'

الع'ودة1. الفراء: ال4ق%ط© الذي ان\س.ح.قت أ%سنانه حت ظهرت
د.راد1ر'ها، وقيل: ال4قط© الذي سقطت أ%سنانه. ابن سيده: ورجل أ%ق%ط© وامرأ%ة

ق%ط�اء إ,ذا أ%كل على أ%س\نان,هما حت ت.ن\سح1ق.؛ حكاه ثعلب.
vت'نا�والق%ط�اط�: ال%ر_اط� الذي يعمل ال�ق%ق؛ وأ%نشد ابن ب.ري لرؤبة يصف أ

:vوحارا
س.و_ى، م.ساح1يهن_، ت.قط1يط% ال�ق%ق\،

ت.ق}ل1يل� ما قار.ع\ن. م1ن س'م> الط©ر.ق
(* قوله «سم الطرق» كذا هو بالسي الهملة ف الوضعي ولعله شم أ%و
صم.)أ%راد بالساح1ي ح.وافر.هن ل4نا ت.س\ح1ي ال4رض أ%ي ت.ق}ش'رها، ونص.ب

تقطيط% القق على الصدر الشبه به ل4ن معن س.و�ى وقط�ط واحد،
والتق}ط1يط�: قطع الشيء، وأ%راد تقطيع ح'ق%ق الطYيب وت.س\ويت.ها، وتق}ليل� فاعل

س.و�ى أ%ي س.و�ى م.ساح1ي.هن_ تكسي' ما قار.ع.ت\ من س'م� الط©ر.ق،
والط©ر.ق' جع ط�ر\ق%ة وهي حجارة بعضها فوق بعض.

وحديث قتل ابن أ%ب ال�ق%ي\ق: فتحامل عليه بسيفه ف بطنه حت أ%ن\ف%ذ%ه
فجعل يقول: ق%ط}ن ق%ط}ن 

(* قوله: وحديث قتل ابن أ%ب القيق، إ,ل
قوله قطن، هكذا ف ال4صل. ولعل9 موضع هذه الملة هو مع الكلم على

êفهو قاط ،vوطا�قطن.).وق%ط� الس>ع\ر' ي.ق1ط©، بالكسر، ق%ط9اv وق�ط
وم.ق}ط�وطD بعن فاع1ل: غ%ل. ويقال: ورد\نا أ%رضاv ق%ط9اv س1ع\ر'ها؛ قال أ%بو



وج\ز.ة الس_ع\د1ي�:
أ%ش\ك�و إ,ل الل9ه1 الع.ز,يز ال%ب�ار\،
ث�م_ إ,ل%ي\ك. الي.و\م. ب'ع\د. ال�س\تار\،
وحاجة% ال%ي> وق%ط� ال4س\عار\

وقال شر: ق%ط� الس>ع\ر'، إ,ذا غ%ل، خ.طأ عندي إ,نا هو بعن ف%ت.ر،
وقال ال4زهري: و.ه1م. شر فيما قال. وروي عن الفراء أ%نه قال: ح.ط�

الس>ع\ر' ح'ط�وطاv وان\ح.ط� ان\ح1طاطاv وكس.ر وانكسر إ,ذا ف%ت.ر، وقال:
س1ع\ر¬ م.ق}ط�وطD وقد ق%ط� إ,ذا غ%ل، وقد ق%ط�ه الل9ه. ابن ال4عراب:

القاط1ط� الس>ع\ر الغال.
الليث: ق%ط} خف1يفة بعن ح.س\ب، تقول: ق%ط}ك. الشيء أ%ي ح.س\ب'ك، قال:

ومثله قد، قال وها ل يتمكنا ف التصريف، فإ,ذا أ%ضفتهما إ,ل نفسك
ق�و�ي.تا بالنون قلت: ق%ط}ن وق%د\ن كما ق%و_وا عن>ي ومن ول%د'ن>ي بنون

أ�خرى، قال: وقال أ%هل الكوفة معن قطن كفان فالنون ف موضع نصب مثل
نون كفان، ل4نك تقول ق%ط} عبد. الل9ه1 د1رهم¬، وقال أ%هل البصرة: الصواب
فيه الفض على معن ح.س\ب' زيد{ وك%ف}ي' زيد{ درهم¬، وهذه النون عماد،

وم.ن.ع.هم أ%ن يقولوا ح.س\ب'ن أ%4ن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة
فكرهوا تغييها عن ال3سكان، وجعلوا النون الثانية من لدن�ي عماداv للياء. وف

الديث ف ذكر النار: إ,ن� النار. تقول لربا إ,نك وع.د\ت.ن,ي م1ل}ئي،
في.ض.ع فيها قد.م.ه، وف رواية: حت يضع الب_ار' فيها ق%د.مه فتقول:

ق%ط} ق%ط} بعن ح.س\ب، وتكرارها للتأ}كيد، وهي ساكنة الطاء، ورواه بعضهم
ق%ط}ن أ%ي ح.س\ب,ي. قال الليث: وأ%ما ق%ط© فإ,نه هو ال4ب.د' الاضي،

تقول: ما رأ%يت مثله ق%ط©، وهو رفع ل4نه مثل قبل� وبعد'، قال: وأ%ما
الق%ط© الذي ف موضع ما أ%عطيته إ,ل عشرين ق%طY فإ,نه مرور فرقاv بي

الزمان والع.دد1، وق%ط© معناها الزمان؛ قال ابن سيده: ما رأ%يته ق%ط©
وق�ط© وق�ط�، مرفوعة خفيفة مذوفة منها، إ,ذا كانت بعن الدهر ففيها ثلث

لغات وإ,ذا كانت ف معن ح.س\ب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء، قال بعض
النحويي: أ%م�ا قولم ق%ط©، بالتشديد، فإ,نا كانت ق%ط�ط� وكان ينبغي لا

أ%ن تسكن، فلما سكن الرف الثان جعل الخ1ر متحركاv إ,ل إ,عرابه، ولو
قيل فيه بالفض والنصب لكان وجهاv ف العربية، وأ%ما الذين رفعوا أ%و_له
وآخره فهو كقولك م'دe يا هذا، وأ%ما الذين خففوه فإ,نم جعلوه أ%داة ث



ب.ن.و\ه على أ%صله فأ%ثبتوا الر_ف}عة الت كانت تكون ف قط وهي مشددة،
وكان أ%جود من ذلك أ%ن يزموا فيقولوا ما رأ%يته ق�ط}، مزومة ساكنة

الطاء، وجهة رفعه كقولم ل أ%ره م'ذ� يومان، وهي قليلة، كله تعليل كوف ولذلك
لفظ ال3عراب موضع لفظ البناء هذا إ,ذا كانت بعن الده\ر، وأ%ما إ,ذا

كانت بعن حسب، وهو الكتفاء، قال سيبويه: قط ساكنة الطاء معناها
الكتفاء، وقد يقال ق%ط{ وق%ط1ي، وقال: ق%ط� معناها النتهاء وبنيت على الضم

كح.س\ب'. وحكى ابن ال4عراب: ما رأ%يته ق%طY، مكسورة مشددة، وقال بعضهم:
ق%ط} زيداv د1ر\ه.م¬ أ%ي كفاه، وزادوا النون ف ق%ط} فقالوا ق%ط}ن، ل

يريدوا أ%ن يكسروا الطاء لئل يعلوها بنزلة ال4ساء التمكنة نو ي.د1ي
وه.ن,ي. وقال بعضهم: قطن كلمة موضوعة ل زيادة فيها كحسب؛ قال الراجز:

امت.ل4 الو\ض' وقال: ق%ط}ن,ي،
س.ل ر'و.ي\داv، قد ملgت. ب.ط}ن,ي

(* قوله «سل» كذا هو بالصل وشرح القاموس، قال: ورواية الوهري مهلv أ
(.çهـ. ولعل الول مل

وإ,نا دخلت النون ليسلم السكون الذي يبن السم عليه، وهذه النون ل
تدخل ال4ساء، وإ,نا تدخل الفعل الاضي إ,ذا دخلته ياء التكلم كقولك

ضربن وكلمن لتسلم الفتحة الت بن الفعل عليها ولتكون وقاية للفعل من
الر�، وإ,نا أ%دخلوها ف أ%ساء مصوصة قليلة نو ق%ط}ن,ي وق%د\ن وع.ن>ي

ومن>ي ول%د'ن>ي ل يقاس عليها، فلو كانت النون من أ%صل الكلمة لقالوا
ق%ط}ن'ك. وهذا غي معلوم. وقال ابن بري: عن ومن وقطن ولدن على القياس

ل4ن نون الوقاية تدخل ال4فعال ل1تقي.ها الر� وتبقي على فتحها، وكذلك
هذه الت تقدمت دخلت النون عليها لتقيها الر� فتبقي على سكونا، وقد

ي'نصب بق%ط}، ومنهم من يفض بقط مزومة، ومنهم من يبنيها على الضم ويفض با
ما بعدها، وكل© هذا إ,ذا سي به ث حق9ر قيل قطيط ل4نه إ,ذا ث�قYل فقد

ك�ف1يت، وإ,ذا خفف فأ%صله التثقيل ل4نه من الق%ط9 الذي هو الق%ط}ع'.
وحكى اللحيان: ما زال هذا مذ ق�ط© يا فت، بضم القاف والتثقيل،قال: وقد

يقال ما ل%ه إ,ل عشرة ق%ط} يا فت، بالتخفيف والزم، وق%طY يا فت،
بالتثقيل والفض.

وق%طاط1: مبنية مثل ق%طام أ%ي حسب؛ قال عمرو بن م.ع\د1يك%ر,ب:
أ%ط%ل}ت' ف1راط%هم، حت إ,ذا ما



ق%تل}ت' س.رات.هم\ قالت\: ق%طاط1
أ%ي قط}ن وحس\ب؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده أ%طلت ف1راط%كم وقتلت

س.رات.كم بكاف الطاب، والف1راط�: التق%دeم؛ يقول: أ%طلت التقدeم بو.ع1يدي
لكم لتخرجوا من حقYي فلم تفعلوا.

والق1ط©: الن_ص1يب'. والق1ط©: الص_كe بالائزة1. والق1ط©: الكتاب،
وقيل: هو كتاب ال�حاس.بة1؛ وأ%نشد ابن بري ل�م.ي_ة% بن أ%ب الصلت:

ق%و\م لم ساحة� الع1را
ق, ج.ميعاv، والق1ط© والق%ل%م'

وف التنزيل العزيز: ع.ج>ل} لنا ق1ط�نا قبل يوم الساب، والمع
ق�طوطD؛ قال ال4عشى:

ول ال%ل1ك' النeع\مان�، يوم ل%ق1يت'ه
بغ1ب\ط%ته، ي'ع\ط1ي الق�طوط% ويأ}ف1ق'

قوله: يأ}ف1ق' ي'ف%ض>ل�، قال أ%هل التفسي ماهد وقتادة والسن قالوا:
عج>ل لنا ق1ط�نا، أ%ي ن.ص1يبنا من العذاب. وقال سعيد بن جبي: ذ�كرت

النة فاش\ت.هو\ا ما فيها فقالوا: ربنا عج>ل لنا قطنا، أ%ي نصيبنا. وقال
الفراء: الق1ط9 الصحيفة الكتوبة، وإ,نا قالوا ذلك حي نزل: فأ%م_ا م.ن

أ�وت% كتابه بيمينه، فاستهزؤ'وا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل
يوم ال1ساب. والق1ط© ف كلم العرب: الص_كe وهو الظ. والق1ط©:

النصيب، وأ%صله الصحيفة لل3نسان بصلة يوصل با، قال: وأ%صل الق1ط9 من قط%ط}ت'.
وروي عن زيد ابن ثابت وابن عمر أ%ن_هما كانا ل ي.ريان1 ببيع الق�طوط1

إ,ذا خرجت بأ}ساv، ولكن ل يل لن ابتاع.ها أ%ن يبيعها حت ي.ق}ب,ض.ها.
قال ال4زهري: الق�طوط� ههنا جع ق1ط9 وهو الكتاب. والق1ط©: النصيب،
وأ%راد با الوائز وال4ر\زاق.، سيت ق�طوطاv ل4نا كانت ترج مكتوبة ف
ر,قاع وص1كاك{ مقطوعة، وبيع'ها عند الفقهاء غي جائز ما ل ي.تحص_ل ما

فيها ف م1ل}ك من ك�ت1بت له معلومة مقبوضة.
الليث: الق1ط�ة� الس>ن_و\ر'، نعت لا دون الذكر. ابن سيده: الق1ط©

السنور، والمع ق1طاطD وق1ط%طة، وال�نثى ق1ط�ة، وقال كراع: ل يقال
ق1ط�ة؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبها عربية؛ قال ال4خطل:

أ%ك%ل}ت. الق1طاط% فأ%ف}ن.ي\ت.ها،
فهل ف ال%نان,يص, من م.غ\م.ز,؟



ومض.ى ق1طê من الليل أ%ي ساعة؛ حكي عن ثعلب.
والق1ط}ق1ط�، بالكسر: الط%ر الص>غار الذي كأ%نه ش.ذ}ر، وقيل: هو صغار

الب.ر.د1، وقد ق%ط}ق%طت السماء فهي م'ق%ط}ق1طةD، ث الر_ذاذ� وهو فوق
الق1ط}ق1ط، ث الط�شe وهو فوق الر�ذاذ1، ث الب.غ\ش' وهو فوق الطش�، ث

�الغ.ب\ية� وهو فوق الب.غ\شة1، وكذلك ال%ل}بة� والش_ج\ذة� وال%ف}شة
وال%ك}شة� مثل الغ.ب\ية1. وقال الليث: الق1ط}ق1ط� الطر التفر�ق

.�ال�تتاب,ع' ال�تحات1ن'. أ%بو زيد: أ%صغر الطر الق1ط}ق1ط
:�ويقال: جاءت اليل� ق%طائط%، ق%طيعاv ق%ط1يعاv؛ قال ه1م\يان

بالي\ل, ت.ت\ر.ى ز,ي.ماv ق%طائطا
وقال ع.ل}ق%مة� بن ع.ب\دة:

ونن' ج.ل%ب\نا م1ن ض.ر,ي�ة% خ.ي\ل%نا،
ن'ك%لYف�ها ح.د_ ال3كام, ق%طائطا

قال أ%بو عمرو: أ%ي ن'ك%لYف�ها أ%ن تق}ط%ع حد� ال3كام, فتق}ط%ع.ها
بوافرها؛ قال: وواحد الق%طائط1 ق%ط�وطD مثل ج.د'ود{ وج.دائد.، وقال غيه:

ق%طائطاv ر,عالv وج.ماعات{ ف ت.ف}ر,قة.
ويقال: ت.ق%ط}ق%ط%ت الد_ل}و إ,ل البئر أ%ي ان\ح.د.ر.ت؛ قال ذو الرمة

يصف س'ف}رةv د.ل�ها ف البئر:
ب.ع\ق�ودة ف ن,س\ع, ر.ح\ل� ت.ق%ط}ق%ط%ت\
إ,ل الاء، حت ان\ق%د_ عنها ط%حال1ب'ه\

ابن شيل: ف بطن الفرس م.قاط©ه وم.خ1يط�ه، فأ%ما م1ق%ط©ه فطرفه ف
الق%ص> وطرفه ف العانة.

وف حدجيث أ�ب.ي� وسأ%ل ز,ر_ بن ح'ب.ي\ش عن عدد سورة ال4حزاب فقال:
إ,م�ا ثلثاv وسبعي أ%و أ%ربعاv وسبعي، فقال: أ%ق%ط}؟ بأ%لف الستفهام
أ%ي أ%ح.س\ب'؟ وف حديث ح.ي\وة% بن ش'ر.ي\ح: لق1يت' ع'ق}بة% بن م'س\ل1م

فقلت له: بل%غن أ%نك حد_ث}ت. عن عبد1 الل9ه بن عمرو بن العاص أ%ن رسول
الل9ه، صل9ى الل9 عليه وسل9م، كان يقول إ,ذا دخل السجد: أ%عوذ بالل9ه

العظيم وبوجهه الكري وس'ل}طانه القدي من الشيطان الرجيم، قال: أ%ق%ط}؟ قلت:
نعم.

وق%ط}ق%ط%ت1 الق%طاة� وال%جلة: ص.و_تت وحدها.
وت.ق%ط}ق%ط% الرجل�: ر.ك1ب. رأ}س.ه.



ود.ل%ج¬ ق%ط}قاطD: س.ريع؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:
ي.س3يح' بعد الد_ل%ج, الق%ط}قاط1،

وهو م'د1لê ح.س.ن' ال4ل}ياط1
(* قوله «يسيح» كذا بالصل هنا، وتقدم ف مادة شرط: يصبح.)

وق�ط%ي\ط1: اسم أ%رض، وقيل: موضع؛ قال الق�طام1ي:
أ%ب.ت1 ال�ر'وج. من الع1راق,، ول%ي\ت.ها

ر.ف%ع.ت لنا بق�ط%ي\ق1ط أ%ظ}عانا
ودارة� ق�ط}ق�ط{؛ عن كراع. والق�ط}ق�طانة�، بالضم: موضع، وقيل: موضع

بق�رب الكوفة؛ قال الشاعر:
م.ن كان ي.سأ%ل� ع.ن�ا أ%ي\ن. م.ن\ز,ل�نا؟

فالق�ط}ق�طانة� م1ن�ا م.ن\ز,لD ق%م1ن'
(* هذا البيت لعمر بن اب ربيعة، وف ديوانه: القحوانة بدل

القطقطانة.)
@قعط: قع.ط% الشيء4 ق%ع\طاv: ضبطه. والق%ع\ط�: الشد_ة� والتض\ي,يق'.

يقال: قع.ط فلن على غ%ر,يه إ,ذا شد�د عليه ف التقاضي. وقع.ط وثاق%ه أ%ي
شد_ه. والق%ع\طة� الر�ة الواحدة؛ قال ال4غلب العجلي:

ك%م\ بعد.ها من و.ر\طة{ وو.ر\طة1،
داف%عها ذ�و الع.ر\ش, بعد. و.ب\ط%ت1ي،

وداف%ع ال%ك}روه. بعد. ق%ع\ط%ت1ي
ابن ال4عراب: ال1ع\س.ر' الذي ي'ق%ع>ط� على غ%ر,يه ف وقت ع'س\رته؛

يقال: قع_ط على غريه إ,ذا أ%ل%ح_ عليه. والقاع1ط�: ال�ض.ي_ق' على
غريه. وف نوادر ال4عراب: ق%ع_ط% فلن على غريه إ,ذا صاح أ%ع\ل%ى

صياح1ه، وكذلك ج.و_ق وث%ه,ت. وج.و_ر..
وقع.ط ع1مامت.ه ي.ق}ع.ط�ها ق%ع\طاv واق}ت.ع.ط%ها: أ%دارها على رأ}سه ول

ي.ت.لح_ با، وقد ن'ه,ي. عنه. وف الديث: أ%نه أ%م.ر ال�ت.ع.م>م.
بالتل%ح>ي ون%ى عن الق}ت1عاط1؛ هو شدe الع1مامة من غي إ,دارة تت
النك. قال ابن ال4ثي: الق}ت1عاط� هو أ%ن ي.ع\ت.م� بالع1مامة ول يعل
منها شيئاv تت ذ%ق%نه. وقال الزمشري ال1ق}ع.طة� وال1ق}ع.ط� الع1مامة

منه، وجاء فلن م'ق}ت.ع1طاv إ,ذا جاء متعمماv طاب,قي�اv، وقد ن'ه,ي. عنها،
ونو ذلك قال الليث، ويقال: ق%ع.ط}ت'ه ق%ع\طاv؛ وأ%نشد:



ط�ه.ي�ة� م.ق}ع'وطD عليها الع.مائم'
أ%بو عمرو: القاع1ط� الياب,س'. وقع.ط شعر'ه من ال�فوف1 إ,ذا ي.ب,س..

والق%ع\و.طة�: ت.ق}ويض الب,ناء مثل الق%ع\و.شة1. ال4زهري: ق%ع\و.ط�وا
ب'يوتم إ,ذا ق%و_ض'وها وج.و_ر'وها. وأ%ق}ع.ط}ت الرجل% إ,ق}عاطاv إ,ذا
ذ%ل�ل}ت.ه وأ%ه.ن\ت.ه. وق%ع1ط% هو إ,ذا هان% وذ%ل�. والق%ع\ط�: الكش\ف'.
وقد أ%ق}ع.ط% القوم' عنه أ%ي انكش.ف�وا. وق%عط الدواب_ ي.ق}ع.ط�ها

ق%ع\طاv وق%ع_ط%ها: ساق%ها س.و\قاv شديداv. ورجل ق%ع�اطD وق1عاطD: سو�اق
ع.ن,يف شديد الس_وق. وأ%ق}ع.ط ف أ%ثره: اشتد_. والق%ع\ط�: الطر\د'. وهو

ي'ق%ع>ط الدواب� إ,ذا كان عجولv يسوق�ها شديداv. والق%ع_اط
.eتكب�ر الك%ز�وال�ق%ع>ط�: ال
والق�ع.ي\طة�: أ�نثى ال%جل.

ال4زهري: ق%ر.ب¬ ق%ع\ط%ب,يÒ وق%عضب,ي� شديد، قال: وكذلك ق%ر.ب
.Dم'ق%ع_ط

@قعمط: ال4زهري: الق�ع\موطة� والب'ع\ق�وطة�، كله: د'ح\ر'وجة� ال�عل,.
vها ق%ف}طا�@قفط: ق%ف%ط الطائر' ال�نثى وق%م.طها ي.ق}ف�ط�ها وي.ق}ف1ط

وق%ف1ط%ها: س.ف%دها، وقيل: الق%ف}ط� إ,نا يكون لذوات1 الظYلف، وذ%قط
الطائر' ي.ذ}ق1ط� ذ%ق}طاv. ابن شيل: الق%ف}ط� شد_ة ل%حاق, الر_جل الرأ%ة%
أ%ي شدة اح\ت1فازه، والذ�ق}ط� غ%م\س'ه فيها، والق%ف}ط� نوه. يقال:

م.ق%طها ون.خ.سها وداسها ي.د'وسها، والد.و\س' الن_ي\ك'. وق%ف%ط% الاع1ز':
ن.زا. واق}فاط�ت1 ال1عزى اق}فيطاطاv: ح.ر.ص.ت على الفحل فمد_ت

م'ؤخ�رها إ,ليه. واق}ت.ف%ط التي\س إ,ليها واق}ت.ف%طها وت.قاف%طا ت.عاو.نا على
ذلك.

والق%ف%طى والق%ي\فط�، كلها: الكثي الماع؛ الق%ي\ف%ط� على ف%ي\عل من
الق%ف}ط مثل خ.ي\طف من ال%ط}ف، والتي\س' ي.ق}ت.ف1ط� إ,ليها
وي.ق}ت.ف1طها إ,ذا ضم م'ؤخ�ره إ,ليها. وق%ف%طنا بي: كافأ%نا.

وقال الليث�: ر'ق}ية� العقرب «ش.ج�ة ق%رن,ي�ة م1ل}حة ب.ح\ري ق%ف%طي»
يقرؤها سبع مرات، وقل هو الل9ه أ%حد، سبع مرات.

�@قلط: الق%ل%ط1يe: القصي ج,د�اv. ابن سيده: الق%ل%ط1يe والق�لط
والق1يل1يط�، وأ%رى ال4خية سوادي�ةv، كله: القصي التمع من الناس

والس_ناني والكلب. والق%ي\ل1يط�، وقيل الق%ي\ل%ط�: ال�ن\تف1خ ال�ص\ية،



ويقال له ذو الق%ي\لط1. والق1يل1ط�: الد.ر' وهو الق%ي\لة�. ابن ال4عراب:
الق%ل}ط� الد_مامة�. والقل�و\ط، يقال، والل9ه أ%علم: إ,نه من أ%ولد

الن� والشياطي. والق1ليط�: العظيم البيضتي.
@قلعط: اق}ل%ع.ط9 الشعر': ج.ع'د كشعر الز�ن\ج، وقيل: اق}ل%ع.ط9

واق}ل%ع.د�، وهو الشعر الذي ل يطول ول يكون إ,ل مع صلبة الرأ}س؛
وقال:فما ن'ه\ن,ه\ت' عن س.ب\ط{ ك%م1ي¼،

ول عن م'ق}ل%ع1طY الرأ}س, ج.ع\د1
وهي الق%ل}ع.طة�؛ وأ%نشد ال4زهري:

بأ%ت\لع م'ق}ل%ع1طY الرأ}س, طاط
@قمط: الق%م\ط�: ش.دÒ كشد� الصب� ف ال%ه\د1 وف غي الهد إ,ذا ض'م_
أ%عضاؤه إ,ل جسده ث ل�ف_ عليه الق1ماط�. ابن سيده: ق%م.طه ي.ق}م'طه

.�وي.ق}م1ط�ه ق%م\طاv وق%م_طه شد_ يديه ورجليه، واسم ذلك البل الق1ماط
والق1ماط: حبل ي'ش.دe به قوائم الشاة عند تاذبح، وكذلك ما ي'شد به

.vف الهد، وقد ق%م.ط}ت الصب_ والشاة1 بالق1ماط أ%ق}مط ق%م\طا eالصب
وق�م1ط% ال4س1ي إ,ذا ج'مع بي يديه ورجليه بب\ل. والق1ماط: ال1رقة

العريضة الت ت.ل�ف9ها على الصب إ,ذا ق�م1ط، وقد ق%م.ط%ه با. قال: ول يكون
.vإ,ل9 شد_ اليدين والرجلي معا �الق%م\ط

والق�م�اط�: الل©صوص، والق%م�اط�: اللYص�، والق%م\ط�: ال4خذ.
ووق%ع على ق1ماط1 فلن: ف%ط1ن. له ف ت'ؤدة{. التهذيب: يقال وق%ع\ت' على

Dم'ط. ويقال: م.ر_ بنا حول�ق1ماط1 فلن أ%ي على ب'نود1ه، وجعه الق
ق%م1يطD أ%ي تام�؛ وأ%نشد صاعد ف الف�ص'وص ل4ين بن خ'ر.ي يذكر غ%زالة%

ال%ر'ور,ي�ة%:
أ%قام.ت\ غ%زالة� س'وق. الض>راب,،
ل4ه\ل, الع1راق%ي\ن,، ح.و\لv ق%م1يطا

ويروى: شهراv قميطا. وغزالة اسم امرأ%ة ش.ب,يب الار,جي�. وف حديث ابن
vوأ%قمت عنده شهرا .vكامل vأ%ي تام�ا vقميطا vعباس: فما زال يسأ%له شهرا

.Dه: ق1ماطYوس1فاد' الطي, كل .vأ%ي تام�ا vقميطا vوحول vقميطا
وق%م.ط% الطائر' ال�نثى ي.ق}م'ط�ها وي.ق}م1ط�ها ق%م\طاv: س.ف%د.ها، وكذلك

التيس'؛ عن ابن ال4عراب. وقال مرة: تقام.ط%ت الغنم، فعم_ به ذلك ال1نس.
وتراص.ع.ت1 الغنم' وتقام.ط%ت\ وإ,نه لق%م.طي أ%ي شديد الس>فاد.



ال%ر_ان© عن ثابت بن أ%ب ثابت قال: ق%ف%ط% التيس' ي.ق}ف�ط� وي.ق}ف1ط� إ,ذا
نزا، وقم.ط% الطائر' ي.ق}م'ط وي.ق}م1ط. ال4صمعي: يقال للطائر قم.طها

وقف%طها.
والق1م\ط�: ما تشدe به ال4خ\صاص، ومنه م.عاق1د' الق1م\ط1. وف حديث
ش'ر.يح: أ%نه اخت.ص.م إ,ليه رجلن ف خ'ص¼ فق%ضى بال�ص للذي ت.ل1يه
الق�م'ط�، وذلك أ%نه احتكم إ,ليه رجلن ف خ'ص� اد_عياه معاv، وق�م'طه

ش'ر'ط�ه الت ي'وث�ق با ويشدe با، من ليف كانت أ%و من خ'وص، فقضى به للذي
ت.ليه ال%عاق1د' دون من ل ت.ل1يه معاقد الق�مط، ومعاقد' القم'ط ت.لي

صاحب. الص؛ ال�صe: البيت الذي يعمل من الق%صب؛ قال ابن ال4ثي: هكذا قال
الروي بالضم، وقال الوهري: الق1م\ط�، بالكسر، كأ%نه عنده واحد.

@قمعط: اق}م.ع.ط� الر_جل إ,ذا عظ�م أ%على بطنه وخ.م'ص. أ%س\ف%ل�ه.
.�واق}م.ع.ط�: تداخل بعض'ه ف بعض، وهي الق%م\ع.طة

والق�م\ع'وطة� وال�ق}ع'وطة�، كلتاها: د'و.ي\ب_ة ماء.
@قنط: الق�ن'وط: اليأ}س، وف التهذيب: اليأ}س من الي، وقيل: أ%شد�

�اليأ}س من الشيء. والق�ن'وط، بالضم، الصدر. وق%ن.ط يقن,ط� وي.ق}ن'ط
ق�ن'وطاv مثل جل%س يل1س ج'لوساv، وق%ن,ط% ق%ن.طاv وهو قان,طD: ي.ئ1س.؛ وقال ابن

جن: ق%ن.ط% ي.ق}ن.ط� كأ%ب ي.أ}ب.ى، والصحيح ما بدأ}نا به، وفيه لغة
ثالثة ق%ن,ط% ي.ق}ن.ط� ق%ن.طاv، مثل تع1ب ي.ت\ع.ب تعباv، وق%ناطة، فهو

ق%ن,طD؛ وقرئ: ول تكن من الق%ن,ط1ي. وأ%ما ق%ن.ط يق}ن.ط�، بالفتح فيهما،
وق%ن,ط% ي.ق}ن,ط، بالكسر فيهما، فإ,نا هو على المع بي اللغتي؛ قاله

ال4خفش. وف التنزيل: قال ومن ي.ق}ن'ط� من رحة ربه إ,ل الضالون، وقرئ:
ومن ي.ق}ن,ط�، قال ال4زهري: وها لغتان: ق%ن.ط% ي.ق}ن'ط�، وق%ن.ط

ي.ق}ن,ط� ق�نوطاv ف اللغتي، قال: قال ذلك أ%بو عمرو بن العلء.
ويقال: شر الناس الذين ي'ق%ن>ط�ون الناس من رحة الل9ه أ%ي

ي'ؤ\ي,س'ونم.
وف حديث خزية ف رواية{: وق�ط�ت1 الق%ن,طة�، ق�ط�ت\ أ%ي ق�ط1ع.ت\،
وأ%ما الق%ن,طة� فقال أ%بو موسى: ل نعرفها، قال ابن ال4ثي: وأ%ظنه

تصحيفاv إ,ل أ%ن يكون أ%راد الق%ط1نة% بتقدي الطاء، وهي ه.نة دون الق1بة1.
.Dق%ط1ن.ة :vويقال للجمة بي الوركي أ%يضا

@قنسط: التهذيب ف الرباعي عن ابن ال4عراب: الق�ن\س.ط1يط� شجرة معروفة.



@قوط: الق%و\ط�: الائة من الغنم إ,ل ما زادت وخص_ بعضهم به الضأ}ن،
وقيل: الق%و\ط� هو الق%ط1يع اليسي منها؛ قال الراجز:

ما ر.اع.ن,ي إ,ل خ.يالD هاب,طا،
على الب'يوت1، ق%و\ط%ه الع'لب,طا
ذات. ف�ضول ت.ل}ع.ط� ال%لع1طا،

فيها تر.ى الع'ق�ر والع.وائطا
ت.خال� س1ر\حان% الفلة1 الن_اش1طا،

إ,ذا اس\ت.مى، ادبي_ها الغ.طام1طا
(* قوله «ادبيها» كذا بالصل.)،

ي.ظ%ل© ب.ي\ن. ف1ئ%ت.ي\ها واب,طا
ويروى:

ما راعن إ,ل جناح هابطا
الع'لب,ط�: هي المسون والائة إ,ل ما بلغت من العدد، وهو اسم للنوع
ل واحد له مثل النف%ر والرهط. وأ%ديبها: وسطها. والواب,ط�: الذي ت.ك}ث�ر

عليه فل ي.د\ري أ%ي_تها يأ}خذ وهو ال�ع\يي. وال%لع1ط�: ما حول
البيوت: واس\ت.م.ي\ت: اخ\ت.ر\ت خ1يارها، وق%وط%ه ف البيت منصوب باب,طا ف

البيت قبله، وهو الشاهد على ه.ب.ط}ته بعن أ%ه\ب.ط}ت'ه. وج.ناح¬: اسم راع،
.Dوالمع أ%ق}واط

وق�وطة�: موضع.
@قلعط: اق}ل%ع.ط9 الشعر': ج.ع'د كشعر الز�ن\ج، وقيل: اق}ل%ع.ط9

واق}ل%ع.د�، وهو الشعر الذي ل يطول ول يكون إ,ل مع صلبة الرأ}س؛
وقال:فما ن'ه\ن,ه\ت' عن س.ب\ط{ ك%م1ي¼،

ول عن م'ق}ل%ع1طY الرأ}س, ج.ع\د1
وهي الق%ل}ع.طة�؛ وأ%نشد ال4زهري:

بأ%ت\لع م'ق}ل%ع1طY الرأ}س, طاط
@قرظ: الق%ر.ظ�: شجر ي'د\ب.غ� به، وقيل: هو ور.ق' الس>ل%م ي'د\ب.غ� به

ال4د.م'، ومنه أ%د1ي¬ م.ق}روظ، وقد ق%ر.ظ}ت'ه أ%ق}ر,ظ�ه ق%ر\ظاv. قال
أ%بو حنيفة: الق%ر.ظ� أ%جود' ما ت'دب.غ� به ال�ه'ب' ف أ%رض العرب وهي
ت'د\ب.غ� بورقه وثره. وقال م.ر_ةv: الق%ر.ظ� شجر¬ ع1ظام لا س'وق غ1لظ

أ%مثال شجر ال%و\ز وورقه أ%صغر من ورق التف9اح، وله ح.بÒ يوضع ف



ال%وازين، وهو ي.ن\ب'ت' ف الق1يعان1، واحد.ت'ه ق%ر.ظةD، وبا س'م�ي الرجل
:Òتأ}كل الق%ر.ظ%. وأ%د1ي¬ ق%ر.ظ1ي :Dر.ي\ظة%. وإ,بل ق%ر.ظ1ي�ة�ق%ر.ظة% وق

مدبوغ بالقر.ظ. وكبش ق%ر.ظ1يÒ وق�ر.ظ1يÒ: منسوب إ,ل بلد الق%ر.ظ1،
:vه ق%ر\ظا�وهي اليمن، ل4نا م.ناب,ت القرظ. وق%ر.ظ% الس>قاء4 ي.ق}ر,ظ

د.ب.غه بالق%ر.ظ1 أ%و صب.غه به. وحكى أ%بو حنيفة عن ابن م1س\ح.ل�: أ%د1ي
م'ق}ر.ظD كأ%نه على أ%ق}ر.ظ}ته، قال: ول نسمعه، واسم الص>ب\غ

الق%ر.ظ1يe على إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه. وف الديث: أ%ن عمر دخل عليه وإ,ن� عند
رجليه قرظاv م.ص\ب'وراv. وف الديث أ�ت1ي. ب.د1ي_ة ف أ%دي مقروظ أ%ي

مدبوغ بالقرظ.
والقارظ�: الذي يمع الق%ر.ظ% ويت.نيه. ومن أ%مثالم: ل يكون ذلك حت

ي.ؤوب. القار,ظان، وها رجلن: أ%حد'ها من ع.ن.ز.ة، والخر عامر بن
ت.م1يم بن ي.ق}د'م ابن ع.ن.ز.ة، خرجا ي.ن\ت.ح1يان1 الق%ر.ظ% وي.ج\ت.ن,يانه

فلم يرجعا فض'رب بما الثل؛ قال أ%بو ذؤيب:
وحت ي.ؤوب. القار,ظان1 ك1لها،
وي'ن\ش.ر. ف الق%ت\ل%ى ك�ل%ي\ب¬ لوائل,

(* قوله «لوائل» كذا ف الصل وشرح القاموس، والذي ف الصحاح: كليب بن
وائل.)

وقال ابن الكلب: ها قارظان وكلها من ع.ن.زة%، فال4كب منهما
ي.ذ}ك�ر' بن ع.ن.زة% كان لصلبه، وال4صغر هو ر'ه\م' بن' عامر من ع.ن.زة%؛ وكان

من حديث1 ال4و�ل أ%ن خ'زية% بن ن.ه\د{ كان ع.ش1ق. ابن.ته فاطمة% بنت.
ي.ذ}ك�ر. وهو القائل فيها:

إ,ذا ال%و\زاء� أ%رد.ف%ت1 الث©ر.ي_ا،
ظن.ن\ت' بآل فاطمة% الظ©ن'ونا

وأ%م_ا ال4صغر منهما فإ,نه خرج يطلب الق%ر.ظ% أ%يضاv فلم يرجع، فصار
مثلv ف انقطاع الغي\بة، وإ,ياها أ%راد أ%بو ذؤيب ف البيت بقوله:

وحت يؤوب القارظان كلها
قال ابن بري: ذكر القزاز ف كتاب الظاء أ%ن أ%حد القار,ظ%ي ي.ق}د'م' بن
ع.ن.زة% والخر عامر' بن ه.ي\ص.م, بن يقدم بن عنزة. ابن سيده: ول آت1يك

القار,ظ% الع.ن.ز,ي� أ%ي ل آتيك ما غاب. القار,ظ� الع.ن.ز,يe، فأ%قام
القار,ظ� العنزي� مقام الدهر ونصبه على الظرف، وهذا اتساع وله نظائر؛ قال



بشر لبنته عند الوت:
ف%ر.ج>ي ال%ي\ر.، وانتظري إ,ياب،

إ,ذا ما القار,ظ� الع.ن.ز,يe آبا
التهذيب: من أ%مثال العرب ف الغائب: ل ي'ر\ج.ى إ,ياب'ه حت ي.ؤوب.

vق1د، فصار مثل�الع.ن.ز,يe القارظ، وذلك أ%نه خرج ي.ج\ن الق%ر.ظ% فف
للمفقود الذي ي'ؤ\ي.س' منه.

والق%ر_اظ�: بائع الق%ر.ظ1.
.vوالت_أ}ب,ي مد\ح'ه ميتا ،Òمدح ال3نسان وهو ح.ي :�والتق}ر,يظ

وق%ر_ظ% الرجل% تقريظاv: مدح.ه وأ%ثن عليه، مأ}خوذ من تقريظ ال4دي
ي'بال%غ� ف د1باغ1ه بالق%ر.ظ1، وها ي.تقارظ%ان1 الثناء4. وقولم: فلن

ي'ق%ر>ظ� صاحبه تقريظاv، بالظاء والضاد جيعاv؛ عن أ%ب زيد، إ,ذا مدحه بباطل
أ%و حق. وف الديث: ل ت'ق%ر>ظ�ون كما ق%ر_ظ%ت1 النصارى عيسى؛

التقريظ: مدح' الي� ووصف�ه، ومنه حديث علي، عليه السلم: ول هو أ%هل لا
Dم'ف}ر,ط Òر>ظ% به أ%ي م'د1ح؛ وحديثه الخر: ي.ه\ل1ك ف9 رجلن: م'ح1ب�ق

ي'ق%ر>ظن با ليس ف9، وم'ب\غ1ض¬ ي.ح\م1ل�ه ش.ن.آن على أ%ن ي.ب\ه.تن.
التهذيب ف ترجة قرض: وق%ر,ظ الرجل�، بالظاء، إ,ذا ساد بعد ه.وان. أ%بو
زيد: ق%ر_ظ فلن ف%لناv، وها يتقارظان الدح. إ,ذا مدح كل واحد منهما

صاحبه، ومثله يتقارضان، بالضاد، وقد ق%ر_ض.ه إ,ذا مدحه أ%و ذم�ه،
فالتقار'ظ ف الدح, والي, خاص�ة، والتقار'ض' ف الي والشر.

وس.ع\د' الق%ر.ظ1: م'ؤذYن� سيد1نا رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،
كان بق�باء� فلما و.ل1ي. عمر' أ%نزله الدينة% فول%د'ه إ,ل اليوم

يؤذYنون ف مسجد الدينة. والق�ر.ي\ظ: فرس لبعض العرب. وبنو قري\ظة: ح.يÒ من
ي.ه'ود.، وهم والن_ض1ي قبيلتان من يهود خيب.ر.، وقد دخلوا ف العرب على
ن.س.ب,هم إ,ل هرون أ%خي موسى، عليهما السلم، منهم ممد بن كعب

الق�ر.ظي�. وبنو ق�ر.ي\ظة%: إ,خوة الن_ض1ي، وها ح.ي_ان1 من اليهود الذين
كانوا بالدينة، فأ%م�ا قريظة فإ,نم أ�ب,يوا لن.ق}ض1هم العهد.

وم'ظاه.رت1هم الشركي على رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%مر بقتل م'قات1لتهم
وس.ب\ي, ذراري>هم واستفاءة أ%موالم، وأ%ما بنو النضي فإ,نم أ�ج\ل�وا

إ,ل الشام، وفيهم نزلت سورة الشر.
@قعظ: أ%ق}ع.ظ%ن فلن إ,قعاظاv إ,ذا أ%دخل عليك مشقة ف أ%مر كنت عنه



بعزل، وقد ذكره العجاج ف قصيدة ظائية. وأ%قعظه: شق عليه.
@قوظ: قال أ%بو علي: الق%و\ظ� ف معن الق%ي\ظ1، وليس بصدر اشتق منه

الفعل ل4ن لفظها واو ولفظ الفعل ياء.
@قيظ: الق%ي\ظ�: ص.م1يم' الصي\ف، وهو حاقe الصيف، وهو من طلوع النجم

.Dيوظ�إ,ل طلوع سهيل، أ%عن بالنجم الثري_ا، والمع أ%ق}ياظD وق
وعام.له م'قاي.ظةv وق�يوظاv أ%ي لزمن القيظ؛ ال4خية غريبة، وكذلك
استأ}جره م'قاي.ظة وق1ياظاv؛ وقول امرئ القيس أ%نشده أ%بو حنيفة:

قاي.ظ}ن.نا يأ}كلن فينا
ق�د�اv، وم.ح\ر'وت. المال

(* القد�: بالضم: السمك البحري. الروت: نبات. وقد ورد هذا البيت ف
مادة حرت وفيه الق1د بكسر القاف وهو الشيء القدود أ%و القديد، وفيه المال

بدل المال، ولعل المال جع لميلة على غي القياس.)
إ,نا أ%راد ق1ظ}ن. معنا. وقولم اجتمع الق%ي\ظ� إ,نا هو على سعة

الكلم، وحقيقته: اجتمع الناس ف القيظ فحذفوا إ,يازاv واخ\تصاراv، ول4ن
العن قد ع'لم، وهو نو قولم اجتمعت اليمامة� يريدون أ%هل اليمامة.

وقد قاظ يوم'نا: اشتد ح.رeه؛ وق1ظ}نا بكان كذا وكذا وقاظوا بوضع كذا،
وقي_ظ�وا واقتاظوا: أ%قاموا زمن قيظهم؛ قال ت.و\بة� بن ال�م.ي>ر:

ت.ر.ب_ع' ل%ي\ل%ى بال�ض.ي_ح, فال1م.ى،
وت.ق}تاظ� من ب.ط}ن, الع.ق1يق, الس_واق1يا

واسم ذلك الوضع: ال%ق1يظ� وال%ق}ي.ظ�. وقال ابن ال4عراب: ل
م.ق1يظ% بأ%رض ل ب'ه\م.ى فيها أ%ي ل م.ر\عى ف القيظ. وال%ق1يظ� وال%ص1يف'
واحد. وم.ق1يظ القوم: الوضع' الذي يقام فيه وقت. الق%ي\ظ1، وم.ص1يف�هم:

الوضع' الذي يقام فيه وقت. الصيف. قال ال4زهري: العرب تقول: السنة
أ%ربعة أ%زمان، ولكل زمن منها ثلثة أ%شهر، وهي فصول السنة: منها فصل الصيف

وهو فصل� ربيع الك%ل3 آذار' ون.ي\سان� وأ%ي�ار'، ث بعده فصل القيظ
ح.ز,يران� وت.موز' وآب، ث بعده فصل الريف أ%ي\ل�ول� وت.ش\ر,ين وت.ش\رين، ث

.�بعده فصل الشتاء كان'ون� وكانون� وس'باط
وق%ي_ظ%ن الشيء�: كفان ل1ق%ي\ظ%ت. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه،

أ%نه قال حي أ%مره النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، بتزويد وف}د م'ز.ينة%: ما
هي إ,ل أ%ص\و'ع¬ ما ي'ق%ي>ظ}ن ب.ن,ي_، يعن أ%نه ل يكفيهم لقي\ظهم



يعن زمان شد�ة الر. والقيظ�: ح.م.ار_ة� الصيف؛ يقال: قي_ظن هذا
الطعام وهذا الثوب وهذا الشيء، وش.ت�ان وص.ي_ف%ن أ%ي كفان لقيظي؛ وأ%نشد

الكسائي:
م.ن\ يك' ذا ب.ت¼، فهذا ب.ت>ي

م'ق%ي>ظD م'ص.ي>ف¬ م'ش.ت>ي
ت.خ1ذ}ت'ه من نع.جات{ س1ت>

س'ود{، ن,عاج� كن,عاج, الد_ش\ت1
يقول: يكفين الق%ي\ظ% والص_يف. والشتاء4، وقاظ% بالكان وت.ق%ي_ظ% به

إ,ذا أ%قام به ف الصيف؛ قال ال4عشى:
يا ر.خ.ماv قاظ% على م.ط}لوب,،
ي'ع\ج,ل� ك%ف_ الار,ئ ال�ط1يب,

وف الديث: س1رنا مع رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ف يوم قائظ
أ%ي شد1يد1 الر�. وف حديث أ%شراط الساعة: أ%ن يكون الولد غ%ي\ظاv والطر

ق%ي\ظاv، ل4ن الطر إ%نا ي'راد للنبات وب.ر\د1 الواء والقيظ� ضد�
ذلك.وف الديث ذكر ق%ي\ظ، بفتح القاف، موضع بق�رب مكة على أ%ربعة أ%ميال من

نلة.
وال%ق1يظة�: نبات يبقى أ%خ\ض.ر. إ,ل القيظ يكون ع'ل}قةv لل3بل إ,ذا

ي.ب,س ما سواه. وال%ق1يظة� من النبات: الذي تد'وم خ'ضرته إ,ل آخ1ر,
الق%ي\ظ، وإ,ن هاجت ال4رض وج.ف_ الب.قل.

@قبع: ق%ب.ع. ي.ق}ب.ع' ق%ب\عاv وق�ب'وعاv: ن.خ.ر.، وق%ب.ع. ال1نزير'
ي.ق}ب.ع' ق%ب\عاv وق1باعاv كذلك.

وق1ب>يعة� النزير، مكسورة ال4و�ل مشد�دة الثان: ق1ن\ط1يس.ت'ه، وف
الصحاح: ق1ب>يعة� النزير وق1ن\ب,يع.ت'ه ن'خ\رة� أ%نفه.

والق%ب\ع': صوت ي.ر'دeه الفر.س' من م.ن\خ.ر.ي\ه إ,ل ح.ل}ق1ه ول يكاد
يكون إ,ل من نفار أ%و شيء يتقيه ويكرهه؛ فال عنترة العبسي:

إ,ذا وق%ع. الر>ماح' ب,م.ن\ك1ب.ي\ه،
ت.و.ل�ى قاب,عاv فيه ص'د'ود'

ويقال لصوت الفيل: الق%ب\ع' والن_خ\فة�. والق%ب\ع': الص>ياح'.
والق�بوع': أ%ن ي'د\خ1ل% ال3نسان� رأ}سه ف قميصه أ%و ثوبه، يقال:

ق%ب.ع. ي.ق}ب.ع' ق�بوعاv.وان\ق%ب.ع.: أ%دخل رأ}سه ف ثوبه. وق%ب.ع. رأ}س.ه



ي.ق}ب.ع'ه: أ%دخله هناك. وجاريةD ق�ب.عةD ط�ل%عةD: ت.ط%ل�ع' ث ت.ق}ب.ع'
رأ}سها أ%ي تدخله، وقيل: ت.ط}ل�ع' مرة وت.ق}ب.ع' أ�خرى، وروي عن الزبرقان بن

�بدر السع\د1ي� أ%نه قال: أ%ب\غ.ض' ك%نائ1ن,ي إ,ل9 الط©ل%عة
الق�ب.عة�، وهي الت ت'ط}ل1ع' رأ}سها ث ت.خ\ب.ؤ'ه كأ%نا ق�ن\ف�ذةD تقبع رأ}سها.

والق�ب.ع': الق�ن\ف�ذ� ل4نه ي.خ\ن,س' رأ}سه، وقيل: ل4نه ي.ق}ب.ع'
رأ}س.ه بي ش.و\ك1ه أ%ي يبؤه، وقيل: ل4نه يقبع رأ}سه أ%ي يرد�ه إ,ل داخل؛

وقول ابن مقبل:
،vول أ%ط}ر'ق' الارات بالليل, قاب,عا
ق�ب'وع. الق%ر.ن\ب.ى أ%خ\ط%أ%ت\ه م.حاج,ر'ه

هو من ذلك أ%ي يدخل رأ}سه ف ثوبه كما يدخل القرنب رأ}سه ف جسمه. ويقال
للقنفذ أ%يضاv: ق�باع¬. وف حديث ابن الزبي: قات.ل ال فلناv، ض.ب.ح.
ض.ب\حة% الثعلب وق%ب.ع. ق%ب\عة% القنفذ1؛ ق%ب.ع. أ%ي أ%دخ.ل رأ}سه واستخفى
كما يفعل القنفذ: والق%ب\ع': أ%ن ي'ط%أ}ط1ئ% الرجل� رأ}سه ف الركوع

شديداv. والق%ب\ع': تغطية� الرأ}س بالليل ل1ر,يبة.
وق%ن\ب.ع.ت1 الشجرة� إ,ذا صارت زهرتا ف ق�ن\ب'عة{ أ%ي غ1طاء�. وق%ب.ع.

النجم': ظهر ث خفي.
وامرأ%ة ق%ب\عاء�: ت.ن\ق%ب,ع' إ,س\ك%تاها ف فرجها إ,ذا ن'ك1ح.ت\، وهو

عيب. ويقال للمرأ%ة الواسعة ال%هاز,: إ,ن_ها لق�باع¬.
والق�ب.عة�: ط�و.ي\ئ1ر¬ صغي أ%ب\ق%ع' مثل الع'صفور, يكون عند ح1ج.رة1

ال1ر\ذان، فإ,ذا ف%ز,ع. أ%و ر'م1ي. بجر ق%ب.ع. فيها أ%ي دخ.ل%ها.
وق%ب.ع. فلن رأ}س الق1ر\بة1 وال%زادة: وذلك إ,ذا أ%راد أ%ن ي.س\ق1ي.

فيها فيدخل رأ}سها ف جوفها ليكون أ%مكن للسقي فيها، فإ,ذا ق%ل%ب. رأ}سها
على ظاهرها قيل: قمعه، باليم؛ قال ال4زهري: هكذا حفظت الرفي عن العرب.

وق%ب.ع. الس>قاء4 ي.ق}ب.ع'ه ق%ب\عاv: ث%ن.ى فمه فجعل بشرته هي الداخلة
ث ص.ب� فيه لبناv أ%و غيه، وخ.ن.ث% س1قاء4ه: ث%ن.ى فمه فأ%خرج أ%د.م.ته

وهي الداخلة. واق}ت.ب.ع\ت' الس>قاء4 إ,ذا أ%دخلت خ'ر\ب.ت.ه ف فمك فشربت
منه، قال ابن ال4ثي 

(* قوله« قال ابن الثي قبعت الوالق إل قوله
وقبع ف الرض» اورده ابن الثي عقب قوله الت فلقب به واشتهر؛ فقوله يريد

أي الرث بن عبد ال وال البصرة الت ذكره): ق%ب.ع\ت' ال�وال1ق إ,ذا



ث%ن.ي\ت. أ%طراف%ه إ,ل داخل أ%و خارج، يريد أ%نه ل%ذ�و ق%ع\ر�. وق%ب.ع. ف
ال4رض ي.ق}ب.ع' ق�ب'وعاv: ذهب فيها. وق%ب.ع.: أ%ع\يا وان\ب.ه.ر..

والقاب,ع': ال�ن\ب.ه,ر'، يقال: عدا حت ق%ب.ع.. وق%ب.ع. عن أ%صحابه ي.ق}ب.ع'
ق%ب\عاv وق�بوعاv: تل�ف. وخ.ي\لD ق%واب,ع': م.س\بوقة؛ قال:

ي'ثاب,ر'، حت ي.ت\ر'ك. ال%ي\ل% خ.ل}ف%ه
ق%واب,ع. ف غ%م_ي ع.جاج� وع1ث}ي.ر,

والق�باع': ال4ح\م.ق'. وق�باع' بن ض.ب�ة: رجل كان ف الاهلية أ%ح\م.ق.
أ%هل, زمانه، يضرب به الثل لكل أ%حق، وف حديث قتيبة لا و.ل% خ'راسان%

قال لم: إ,ن} ول1ي.ك�م وال� ر.ؤوف¬ بكم قلتم ق�باع' بن ض.ب_ة% من ذلك.
ويقال للرجل: يا ابن قابعاء4 ويا ابن. ق�بعة% إ,ذا و'ص1ف. بال�م\ق,.

والق�باع'، بالضم: مكيال ضخم. والق�باعيe من الرجال: العظيم' الرأ}س,
مأ}خوذ من الق�باع، وهو ال1كيال� الكبي. وم1كيالD ق�باع¬: واسع.

والق�باع: وال� أ%حد.ث% ذلك ال1كيال% فسمي به. والق�باع': لقب الرث بن عبد ال
وال البصرة؛ قال الشاعر:
vؤ\م1ني.، ج'ز,يت. خ.ي\را�أ%مي. ال

أ%ر,ح\نا من ق�باع, ب.ن ال�غ1ي,
قال ابن ال4ثي: قيل له ذلك ل4نه ول البصرة ف%ع.ي_ر. م.كاي,يل%ه'م

فنظر إ,ل مكيال صغي ف م.رآة1 العي أ%حاط بدقيق كثي فقال: إ,ن9
م1ك}يال%ك�م هذا لق�باع¬، ف%ل�قYب. به واشتهر. قال ال4زهري: وكان بالبصرة

م1كيالD واسع ل4هلها فمر� واليها به فرآه واسعاv فقال: إ,نه ل%ق�باع¬،
.vباعا�ف%ل�قYب. ذلك الوال ق

:�والق�ب.عة�: خ1رقةD تاط كالب'ر\ن'س, يلبسها الصبيان. والقاب'وعة
.�ال1ح\ر.ضة

والق%ب,يعة�: الت على رأ}س قائم السيف وهي الت ي'د\خ.ل� القائم فيها،
وربا اتذت من فضة على رأ}س السكي، وف الديث: كانت ق%ب,يعة� سيف رسول

ال، صلى ال عليه وسلم. من فض�ة{؛ هي الت تكون على رأ}س ق%ائم,
السيف1، وقيل: هي ما تت شارب السيف1 ما يكون فوق الغ1م\د1 فيجيء مع قائم

السيف، والشار,بان1 أ%ن\فان1 طويلن أ%سفل القائم، أ%حدها من هذا الانب
والخر من هذا الانب، وقيل: قبيعة السيف رأ}سه الذي فيه منتهى اليد إ,ليه،

وقيل: قبيعته ما كان على ط%ر.ف م.ق}ب,ض1ه من فضة أ%و حديد. ال4صمعي:



الق%و\ب.ع' ق%ب,يعة السيف؛ وأ%نشد ل�زاح1م� الع'ق%ي\لي:
فصاح'وا ص1ياح. الط�ي\ر, م1ن م'ح\ز.ئل�ة{

ع.ب'ور�، لاد1يها س1نانD وق%و\ب.ع'
والق%و\ب.عة: د'وي\ب�ةD صغية. وق�ب.ع¬: دويبة من دواب� البحر؛ وقوله

أ%نشده ثعلب:
ي.ق�ود' با د.ل1يل� الق%و\م, ن.ج\م¬،

ك%ع.ي, الكل}ب, ف ه'بìى ق1باع,
ل يفسره. الرواية ق1باع¬ جع قاب,ع�، يصف نوماv قد ق%ب.ع.ت\ ف

ال%ب\وة، وه'بìى جع هاب� أ%ي الداخل ف ال%ب\وة1.
وف حديث ال4ذان: أ%نه اه\ت.م_ للصلة كيف\ ي.ج\م.ع' لا الناس.

ف%ذ�ك1ر. له الق�ب\ع' فلم يعجبه ذلك، يعن الب'وق.، رويت هذه اللفظة بالباء
والتاء والثاء والنون، وأ%شهرها وأ%كثرها النون؛ قال الطاب: أ%ما

الق�ب.ع'، بالباء الفتوحة، فل أ%حسبه سي به إ,ل9 ل4نه ي.ق}ب.ع' فم صاحبه أ%ي
يستره، أ%و من ق%ب.ع\ت' ال�وال1ق' وال1راب. إ,ذا ثنيت أ%طرافه إ,ل

داخل؛ قال الروي: حكاه بعض أ%هل العلم عن أ%ب عمر الزاهد القبع، بالباء3
الوحدة، قال: وهو الب'وق'، ف%ع.ر.ض\ت'ه على ال4زهري فقال: هذا باطل.

@قتع: ق%ت.ع. ي.ق}ت.ع' ق�ت'وعاv: ان\ق%م.ع. وذ%ل�.
والق%ت.ع' د'ود¬ ح'م\ر¬ تأ}كل الشب؛ قال:

غ%داة% غاد.ر\ت�م\ ق%ت\لى، كأ%ن_ه'م'
خ'ش\ب¬ ت.ق%ص_ف. ف أ%ج\واف1ها الق%ت.ع'

الواحدة ق%ت.عةD، وقيل: الق%ت.ع' ال4ر.ضة�، وقيل: الدeود' مطلقاv، ابن
�ال4عراب: هي السeر\فة� والق%ت.ع.ة� وال1ر\ن,صانة� وال�ط%ي>طة

.�والب'ط%ي>طة� والي.س\ر'وع' والع.وانة� والط©ح\نة
وقات.عه ال�: قات.له وقبل: هو على البدل وليس بشيء. ويقال: قت.عه ال�

وكات.عه' إ,ذا قاتله، وهي ال�قات.عة�. وف حديث ال4ذان: أ%نه اه\ت.م_
للصلة كيف ي.ج\م.ع' لا الناس فذك1ر له الق�ت\ع' فلم يعجبه ذلك، فسر ف
الديث أ%نه الش_بeور' وهو الب'وق'، رويت هذه اللفظة بالباء والتاء والنون،

وأ%شهرها وأ%كثرها النون. قال ابن ال4ثي: قال الطاب الق%ت.ع، بتاء
بنقطتي من فوق، هو دود يكون ف الشب، الواحدة ق%ت.عةD، قال: ومدار هذا

الرف على ه'ش.ي\م�، وكان كثي. اللحن والتحريف على ج.للة1 مله ف



الديث.
@قثع: ل يترجم عليها أ%حد ف ال�صول المسة غي أ%ن�ا ذكرناها لا ورد ف

حديث ال4ذان: أ%نه اهتم� للصلة1 كيف يمع لا الناس فذكر له الق�ث}ع'
فلم يعجبه، فسر ف الديث أ%نه الش_بeور وهو البوق، وهذه اللفظة رويت
بالباء والتاء والثاء والنون، وأ%شهرها وأ%كثرها النون؛ قال الطاب: سعت

أ%با عمر الزاهد يقول بالثاء الثلثة ول أ%سعه من غيه، ويوز أ%ن يكون
من ق%ث%ع. ف ال4رض ق�ث�وعاv إ,ذا ذهب فسمي به لذهاب الصوت منه، وقد ذكر

كل لفظة من هذه ال4لفاظ الختلف فيها ف بابه.
vوال%ن\ع'. ق%د.ع.ه ي.ق}د.ع'ه ق%د\عا eقدع: الق%د\ع': الك%ف@

وأ%ق}د.ع.ه فان\ق%د.ع. وق%د1ع. إ,ذا ك%ف�ه عنه؛ ومنه حديث السن: اق}د.ع'وا هذه
النeف�وس. فإ,نا ط�ل%عةD. وف حديث ال%ج_اج: اق}د.ع'وا هذه ال4ن\ف�س.

فإنا أ%س\أ%ل� شيء� إ,ذا أ�ع\ط1ي.ت\ وأ%م\ن.ع' شيء� إ,ذا س'ئ1ل%ت\، أ%ي
ك�ف©وها عما ت.ت.ط%ل�ع' إ,ليه من الشهوات. وق%د.ع\ت' ف%ر.سي أ%ق}د.ع'ه
ق%د\عاv: ك%ب.ح\ت'ه وك%ف%ف}ت'ه. وهو فرس ق%د'وع¬: يتاج إ,ل الق%د\ع

لي.ك�ف_ بعض جريه. وف حديث أ%ب ذر: فذهبت أ�قبل بي عينيه ف%ق%د.ع.ن بعض
vأ%صحابه أ%ي كفن. قال ابن ال4ثي: يقال ق%د.ع\ت'ه وأ%ق}د.ع\ت'ه ق%د\عا

 vومنه حديث ابن عباس: فجعلت أ%ج,د' ب ق%د.عا ،vوإ,ق}داعا
(* قوله« أجد

vالقدع، مركة: الب والنكسار) من م.س\أ%ل%ت1ه أ%ي ج'ب\نا «vب قدعا
وانك1ساراv، وف رواية: أ%ج,د'ن ق%د1ع\ت' عن مسأ%لته.

والق%د'وع': القاد1ع' وال%ق}د'وع' جيعاv: ضد، ف%ع'ولD بعن مفعول.
والق%د'وع': الف%ح\ل الذي إ,ذا قرب من الناقة1 لي.ق}ع'و. عليها ق�د1ع.

وض'ر,ب. أ%نفه بالرمح أ%و غيه وح'م1ل% عليها غيه؛ قال الشماخ:
إ,ذا ما اس\تاف%ه'ن_ ض.ر.ب\ن. منه

مكان% الرeم\ح, من أ%ن\ف1 الق%د'وع,
وفلن ل ي.ق}د.ع' أ%ي ل ي.ر\ت.د1ع'. وهذا ف%ح\لD ل ي'ق}د.ع' أ%ي ل

�ي'ض\ر.ب' أ%نفه وذلك إ,ذا كان كرياv. وف حديث زواج,ه خدية%: قال ور.قة
بن ن.و\ف%ل�: ممد يطب خدية، هو الف%ح\ل� ل ي'ق}د.ع' أ%نف�ه؛ قال ابن

ال4ثي: يقال ق%د.ع\ت' الفحل وهو أ%ن يكون غي كري فإ,ذا أ%راد ركوب
الناقة الكرية ض'ر,ب. أ%نفه بالرمح أ%و غيه حت يرتدع وي.ن\ك%ف_، ويروى



بالراء، ومنه الديث أ%يضاv: فإ,ن شاء ال أ%ن ي.ق}د.ع.ه با ق%د.ع.ه.
وفرس ق%د'وع¬: ي.ك�فe بعض جريه. أ%بو مالك: يقال م.ر_ به ف%ر.س'ه ي.ق}د.ع'

أ%ي ي.ع\د'و. وفرس¬ ق%د1ع¬ أ%ي ه.ي'وب¬. ويقال: اق}د.ع\ من هذا الشراب
.vق1ط%عا vأ%ي اق}ط%ع منه أ%ي اش\ر.ب\ه ق1ط%عا

وال1ق}د.عة�: ع.صاv ي.ق}دع' با وي.د\ف%ع' با ال3نسان� عن نفسه.
ورجل ق%د1ع¬، على النسب: ي.ن\ق%د1ع' لكل شيء؛ قال عامر بن الطفيل:

وإ,ن>ي س.و\ف. أ%ح\ك�م غي. عاد{،
ول ق%د1ع�، إ,ذا الت'م1س. ال%واب'

والق1د\عة� من الثياب: د'ر_اعةD قصية؛ قال م'ل%ي\ح¬ ال�ذ%ل©:
ب,ت1ل}ك. ع.ل1ق}ت الشو\ق.، أ%يام. ب,ك}ر'ها
ق%ص1ي' ال�طى، ف ق1د\عة{ ي.ت.ع.ط�ف'

وامرأ%ة ق%د1عةD وق%د'وع¬: كثية� ال%ياء3 قليلة� الكلم,. وامرأ%ة
ق%د'وع¬: تأ}ن.ف' كل شيء؛ قال الطرماح:

وإ,ل� ف%م.د\خ'ول� الف1ناء3 ق%د'وع'
ق%د'وع¬ معن ال%ق}د'وع, ههنا. وان\ق%د.ع فلن عن الشيء إ,ذا است.ح\يا

منه. وت.ق%اد.ع. الذ©باب' ف ال%ر.ق, إ,ذا ت.هاف%ت.. والت_قاد'ع':
الت_تاب'ع والتهافت ف الشر، وف الصحاح: ف الشيء: وت.قاد.ع. الف%راش' ف

النار: ت.ساق%ط كأ%ن9 كل واحد ي.د\ف%ع' صاحب.ه أ%ن ي.س\ب,ق%ه. وأق}د.ع.
الرجل%: ش.ت.مه. وال%قاد1ع': ع1وار' الكلم,.

وت.ق%اد.ع. القوم' بالر�ماح,: ت.طاع.ن'وا. وف الديث: ي'ح\م.ل� الناس'
على الصراط يوم القيامة ف%ت.تقاد.ع' بم ج.ن.ب.تا الصراط ت.قاد'ع.

الف%راش, ف النار أ%ي ت'سق1ط�هم فيها بعضهم فوق بعض. وت.قاد.ع. القوم': هلك
بعض'هم ف إ,ث}ر, بعض ف شهر واحد أ%و عام واحد، وقيل: ت.قاد.ع. القوم'

ت.قاد'عاv وت.عاد.و\ا ت.عاد1ياv مات بعضهم ف إ,ثر بعض فلم ي'خ.ص_ يوم¬ ول شهر.
والت_قاد'ع': التراجع؛ عن ثعلب.

ابن ال4عراب: الق%د.ع' ان\س3لق' العي من كثرة البكاء. وف الديث:
كان عبد ال بن عمر ق%د1عاv. وقد ق%د1ع.، فهو ق%د1ع¬، وق%د1ع.ت\ عين'ه

ت.ق}د.ع' ق%د.عاv: ض.ع'ف%ت\ من طول النظر إ,ل الشيء؛ قال الشاعر:
،Dه أ%م.ةeم�ك%م\ فيهم' م1ن ه.ج,ي� أ

ف ع.ي\ن,ها ق%د.ع¬، ف ر,ج\ل1ها ف%د.ع



وق%د.ع. المسي: جاو.زها، بفتح الدال؛ عن ابن ال4عراب. ال4زهري:
ق%د.ع. الستي جاز.ها، قال: فاحتم.ل% أ%ن ت'ق}د.ع. ف%ت.ق}د.ع. كما تقول

ق%د.ع\ت' الرجل عن ال4مر ف%ق%د1ع. أ%ي ك%ف%ف}ت'ه فك%ف_ وار\ت.د.ع..
وق%د1ع.ت\ له المسون: دنت؛ قال ال%ر�ار' الف%ق}ع.س3ي�:

ما يس\أ%ل� الناس' عن س1ن>ي، وقد ق%د1ع.ت\
ل ال4ر\ب.ع'ون%، وطال% الو,ر\د' والص_د.ر'

قل ابن بري: قال الرمي رواه ثعلب ق�د1ع.ت\ عن ابن ال4عراب، بضم
القاف؛ وقال أ%بو الطيب: ال4كثر ف الرواية ق%د1ع.ت\، قال ابن ال4عراب:

ق�د1ع.ت\ ل أ%ربعون أ%ي أ�م\ض1ي.ت\.يقال: ق%د.ع.ها أ%ي أ%مضاها كما ي.ق}د.ع'
الرجل� الشيء. قال ابن ال4عراب: وق1د\عة� اسم ع.ن\ز�؛ وأ%نشد:

،vل1ق1د\عة% واح1دا vف%ت.ناز.عا ش.ط}را
ف%ت.دارآ فيه، فكان% ل1طام'

�قال أ%بو العباس: ال1ج\و.ل� الصeد\رة� وهي الص>دار' والق1د\عة
.�والع1د\قة

@قذع: الق%ذ%ع': ال%ن والف�ح\ش'. ق%ذ%ع.ه ي.ق}ذ%ع'ه ق%ذ}عاv وأ%ق}ذ%ع.ه
وأ%ق}ذ%ع. له إ,ق}ذاعاv: رماه بالف�ح\ش, وأ%ساء القول% فيه. قال

ال4زهري: ل أ%سع ق%ذ%ع\ت' بغي أ%لف لغي الليث: وأ%ق}ذ%ع. القول%: أ%ساءه.
وف الديث: من قال ف ال3سلم شعراv م'ق}ذ1عاv فلسانه ه.د.ر¬. والق%ذ%ع':
éح\ش' من الكلم الذي ي.ق}ب'ح' ذ1ك}ر'ه. وف الديث: من روى ه1جاء�الف

م'ق}ذ1عاv فهو أ%حد الشات1م.ي\ن,؛ ال1جاء� ال�ق}ذ1ع': الذي فيه ف�ح\ش
وق%ذ}ف¬ وس.ب� ي.ق}ب'ح' ن.ش\ر'ه أ%ي أ%ن� إ,ثه كإ,ث قائله ال4ول.

وأ%ق}ذ%ع. له: أ%ف}ح.ش. ف ش.ت\م1ه. والق%ناذ1ع': الكلم القبيح؛ قال أ%دهم بن
أ%ب الزعراء:

ب.ن خ.ي\ب.ر,ي¼ ن}ن,ه'وا م1ن\ ق%ناذ1ع�
أ%ت.ت\ م1ن\ ل%د.ي\ك�م\، وان\ظ�ر'وا ما ش'ؤ'ون'ها

وم.ن\ط1ق¬ ق%ذ%ع¬ وق%ذ1يع¬ وق%ذ1ع¬ وأ%ق}ذ%ع': فاح1ش¬؛ قال زهي:
ل%ي.أ}ت1ي.ن_ك. م1ن>ي م.ن\ط1ق¬ ق%ذ%ع¬،

باق� كما د.ن_س. الق�ب\ط1ي_ة% الو.د.ك'
وقال العجاج:

يا أ%يeها القائ1ل� ق%و\لv أ%ق}ذ%عا



قيل: أ%ق}ذ%ع. نعت للقول كأ%نه قال قولv ذا ق%ذ%ع، وقيل: إ,نه أ%راد
أ%نه أ%ق}ذ%ع. ف القول. وأ%ق}ذ%ع.ه بلسانه إ,ق}ذاعاv: قهره بلسانه.

وق%ذ%ع.ه بالعصا ي.ق}ذ%ع'ه ق%ذ}عاv: ضر.به، وقيل: هو بالدال غي معجمة، وكذلك
قال ال4زهري، وقال: صوابما بالدال الهملة. قال أ%بو عمرو: ق%ذ%ع\ته عن

ال4مر إ,ذا كففته، وأ%ق}ذ%ع\ته إ,ذا شتمته، قال: وهذا هو الصحيح.
قال ال4زهري: وقرأ%ت ف نوادر ال4عراب ت.ق%ذ�ع. له بالشر� وتقد�ع،

بالذال والدال، وتقذ�ع وتقد_ع إ,ذا استعد� له بالشر. وف حديث السن: أ%نه
سئل عن الرجل يعطي غيه الزكاة أ%ي'خ\ب,ر'ه با؟ فقال: يريد أ%ن

ي'ق}ذ1ع.ه به أ%ي ي'س\م1ع.ه ما ي.ش'ق� عليه، فسماه ق%ذعاv وأ%ج\راه م'ج\رى
ي.ش\ت'م'ه ويؤذيه، ولذلك عد_اه بغي لم.

وما عليه ق1ذاع¬ أ%ي شيء؛ عن ابن ال4عراب، وال4عرف ق1زاع¬، بالزاي.
@قرع: الق%ر.ع': ق%ر.ع' الرأ}س وهو أ%ن ي.ص\ل%ع. فل يبقى على رأ}سه شعر،

وقيل: هو ذ%هاب' الشعر من داء�؛ ق%ر,ع. ق%ر.عاv وهو أ%ق}ر.ع' وامرأ%ة
.Dر\عان�ق%ر\عاء�. والق%ر.عة�: موضع الق%ر.ع, من الرأ}س,، والقوم ق�ر\ع¬ وق

�وق%ر,ع.ت1 الن_عامة� ق%ر.عاv: سق%ط ريش' رأ}سها من الك1ب.ر,، والص>فة
كالص>فة1؛ وال%ي�ة� ال4قرع إ,نا ي.ت.م.ع_ط� شعر رأ}سه، زعموا لمعه

السم� فيه. يقال: ش'جاع¬ أ%ق}ر.ع'. وف الديث: ي.ج,يء� ك%ن\ز' أ%حد1كم
يوم. القيامة1 ش'جاعاv أ%ق}ر.ع. له ز.ب,يب.تان1؛ ال4ق}ر.ع': الذي ل شعر

له على رأ}سه، يريد حية قد تع_ط جلد رأ}سه لكثرة سه وط�ول, ع'م'ره،
�وقيل: سي أ%قرع ل4نه ي.ق}ر,ي السم ويمعه ف رأ}سه حت تتمعط منه ف%ر\وة

رأ}سه؛ قال ذو الرمة يصف حية:
ق%ر.ى الس_م_، حت ان\ماز. ف%ر\وة� رأ}س1ه

عن الع.ظ}م,، ص1لê فات1ك' الل�س\ع, مار,د'ه\
والت_ق}ر,يع': ق%صe الشع.ر؛ عن كراع. والق%ر.ع': ب.ث}ر¬ أ%بيض يرج

بالف�ص\لن1 وح.ش\و, ال3بل ي'س\ق1ط� و.ب.رها، وف التهذيب: يرج ف أ%ع\ناق
الف�ص\لن وقوائمها. وف الثل,: أ%ح.رe من الق%ر.ع,. وقد ق%ر,ع

الف%ص1يل�، فهو ق%ر,ع¬، والمع ق%ر\عى. وف الثل: اس\ت.ن_ت1 الف1صال� حت
الق%ر\ع.ى أ%ي س.م1ن.ت\؛ يضرب مثلv لن تعد�ى ط%و\ر.ه واد�عى ما ليس له.

vودواء� الق%ر.ع ال1ل}ح وج'باب' أ%لبان1 ال3بل، فإ,ذا ل يدوا م1ل}حا
ن.ت.ف�وا أ%وباره ون.ض.ح'وا جلده بالاء ث جر�وه على الس_ب.خة1. وت.ق%ر_ع.



جلده: ت.ق%و_ب. عن الق%ر.ع,. وق�ر>ع. الف%ص1يل� تقريعاv: ف�ع1ل% به ما
ي'ف}ع.ل� به إ,ذا ل يوجد اللح؛ قال أ%وس بن حجر يذكر اليل:

،vخ\د'ود{ ي'غاد1ر\ن% دار,عا�ل%د.ى كلY أ
ي'ج.رe كما ج'ر_ الف%ص1يل� ال�ق%ر_ع'

وهذا على السلب ل4نه ي'ن\ز.ع' ق%ر.ع'ه بذلك كما يقال: ق%ذ�ي\ت' العي.
نزعت قذاها، وق%ر_د\ت البعي. ومنه الثل: هو أ%حر� من الق%ر.ع، وربا

قالوا: هو أ%حر� من القر\ع، بالتسكي، يعنون به ق%ر\ع. ال1يس.م, وهو
ال1ك}واة�؛ قال الشاعر:

،vكأ%ن� على ك%ب,د1ي ق%ر\عة
ح1ذاراv م1ن. الب.ي\ن,، ما ت.ب\ر'د'

والعامة تقوله كذلك بتسكي الراء، تريد به الق%ر\ع. الذي يؤكل، وإ,نا
هو بتحريكها. والف%ص1يل� ق%ر,يع¬ والمع ق%ر\عى، مثل م.ر,يض� وم.ر\ض.ى.
والق%ر.ع': ال%ر.ب'؛ عن ابن ال4عراب، أ%راه يعن جرب ال3بل. وق%ر_ع.ت1

�ال%ل�وبة� رأ}س. ف%ص1يلها إ,ذا كانت كثية اللب، فإ,ذا ر.ض1ع. الفصيل
خ1ل}فاv ق%ط%ر. اللب.ن' من ال1لف1 الخر, على رأ}سه ف%ق%ر.ع. رأ}س.ه؛

قال لبيد:
لا ح.ج.لD قد ق%ر_ع.ت\ م1ن\ ر'ؤ'وس1ه،

�لا ف%و\ق%ه م1م_ا ت.ح.ل�ب. واش1ل
س.م_ى ال3فال% ح.جلv تشبيهاv با لصغرها؛ وقال العدي:

لا ح.ج.لD ق�ر\ع' الر'ؤ'وس, ت.ح.ل�ب.ت\
على هام1ها، بالص_ي\ف1، حت ت.م.و_را

وق%ر,ع.ت\ ك�ر'وش' ال3بل إ,ذا ان\ج.ر.د.ت\ ف الر� حت ل ت.س\ق, 
*)

قوله «ل تسق» كذا بالصل على هذه الصورة ولعله ل تستبقي الاء أو ما ف
معناه.) الاء4 فيكثر ع.ر.ق�ها وت.ض\ع'ف. بذلك. والق%ر.ع': ق%ر.ع'

الك%ر,ش، وهو أ%ن يذهب زئبه وي.ر,3ق_ من شد_ة الر. واس\ت.ق}ر.ع. الك%ر,ش
إ,ذا است.و\ك%ع.. وال4ك}راش' يقال لا الق�ر\ع' إ,ذا ذهب خ.م.ل�ها. وف

الديث: أ%نه لا أ%تى على مس>ر� ق%ر.ع. راحلته أ%ي ضر.با ب,سو\ط1ه.
وق%ر.ع. الشيء4 ي.ق}ر.ع'ه' ق%ر\عاv: ضربه. ال4صمعي: يقال الع.صا ق�ر,ع.ت\

ل1ذ1ي ال1ل}م, أ%ي إ,ذا ن'ب>ه ان\ت.ب.ه؛ ومعن قول الرث بن وع\لة%



الذ©ه\لي�:
وز.ع.م\ت'م' أ%ن} لح'ل�وم. لنا،

إ,ن� الع.صا ق�ر,ع.ت\ ل1ذ1ي ال1ل}م,
قال ثعلب: العن أ%نكم زعمتم أ%ن_ا قد أ%خطأ}نا فقد أ%خطأ% العلماء�

قبلنا، وقيل: معن ذلك أ%ي أ%ن� الليم إ,ذا نبه انتبه، وأ%صله أ%ن�
ح.ك%ماv من ح'ك�ام العرب عاش حت أ�ه\ت1ر. فقال لبنته: إ,ذا أ%نك%ر\ت1 من

ف%ه\م1ي شيئاv عند ال�ك}م, فاق}ر.ع1ي ل ال1ج.ن_ بالعصا ل4رتدع، وهذا
الكم هو ع.م\رو بن ح'م.مة% الد_و\س1ي� قض.ى بي العرب ثلثمائة سنة،

فلما ك%ب,ر. أ%لزموه السابع من ولده يقرع العصا إ,ذا غ%ل1ط% ف حكومته؛ قال
التلمس:

ل1ذ1ي ال1ل}م, ق%ب\ل% الي.و\م, ما ت'ق}ر.ع' الع.صا،
وما ع'لYم. ال3نسان� إ,ل� لي.ع\ل%ما

ابن ال4عراب: وقول الشاعر:
ق%ر.ع\ت ظ%ناب,يب. ال%و.ى، يوم. عاق1ل�،

ويوم. اللYو.ى حت ق%ش.ر\ت ال%و.ى ق%ش\را
أ%ي أ%ذ%ل%ل}ته كما تقر.ع ظ�ن\ب'وب. بعيك ل1ي.ت.ن.و_خ. لك فتركبه. وف

حديث عمار قال: قال عمر بن أ%س.د1 بن عبد الع'ز_ى حي قيل له ممد يطب
خدية قال: ن,ع\م. الب'ض\ع' 

(* قوله« البضع» هو الكفء كما ف النهاية
وبامشها هو عقد النكاح على تقدير مضاف أي صاحب البضع.) ل ي'ق}ر.ع' أ%نفه؛

وف حديث آخر: قال ورقة بن نوفل: هو الفحل ل ي'ق}ر.ع' أ%نفه أ%ي أ%نه كفء#
كري ل ي'ر.دe، وقد ذكر ف ترجة قدع أ%يضاv، وقوله ل يقرع أ%نفه كان

الرجل يأ}ت بناقة كرية إ,ل رجل له فحل يسأ%له أ%ن ي'ط}ر,ق%ها فحل%ه،
فإ,ن أ%خرج إ,ليه فحلv ليس بكري ق%ر.ع. أ%نفه وقال ل أ�ريده.

وال�ق}ر.ع': الفح\ل� ي'ع\ق%ل� فل ي'ت\ر.ك' أ%ن يضرب ال3بل رغبة عنه، وق%ر.ع\ت'
الباب. أ%ق}ر.ع'ه ق%ر\عاv. وق%ر.ع. الداب_ة% وأ%قر.ع الدابة بلجامها

ي.ق}ر.ع': كف�ها به وكب.ح.ها؛ قال س'ح.ي\م' بن و.ث1يل� الر>ياح1ي:
إ,ذا الب.غ\ل� ل ي'ق}ر.ع\ له بل1جام1ه،

ع.دا ط%و\ر.ه ف كلY ما ي.ت.ع.و_د'
وقال رؤ\بة:



أ%ق}ر.ع.ه ع.ن>ي ل1جام¬ ي'ل}ج,م'ه
وق%ر.ع\ت رأ}سه بالع.صا ق%ر\عاv مثل ف%ر.ع\ت'، وق%ر.ع. فلن سن_ه

ن.د.ماv؛ وأ%نشد أ%بو نصر:
ولو أ%ن أ%ط%ع\ت'ك. ف أ�م'ور�،

ق%ر.ع\ت' ن.دامةv م1ن\ ذاك. س1ن>ي
وأ%نشد بعضهم لعمر بن الطاب، رضي ال عنه:

م.ت.ى أ%ل}ق. ز,ن\باع. بن. ر.و\ح� بب.ل}دة{
ل% الن>ص\ف' منها، ي.ق}ر.ع, الس>ن_ م1ن\ ن.د.م\

وكان ز,ن\باع' بن ر.و\ح� ف الاهلية ينزل م.شارف. الشام، وكان ي.ع\ش'ر'
من م.ر_ به، فخرج عمر ف تارة إ,ل الشام ومعه ذ%ه.بةD جعلها ف د.ب,يل�

وأ%لق%م.ها شار,فاv له، فنظر إ,ليها ز,ن\باع¬ ت.ذ}ر,ف' عيناها فقال: إ,ن
لا ل%ش.أ}ناv، فنحرها ووج.د الذهب.ة% ف%ع.ش.ر.ها، فحينئذ قال عمر، رضي
ال عنه، هذا البيت. وق%ر.ع. الشارب' بال3ناء جبهت.ه إ,ذا اشتف_ ما فيه

يعن أ%نه شرب جيع ما فيه؛ وأ%نشد:
كأ%ن� الشeه\ب. ف الذان1 منها،

إ,ذا ق%ر.ع'وا ب,حاف%ت1ها ال%ب,ينا
وف حديث عمر: أ%نه أ%خذ ق%د.ح. سويق فشربه حت ق%ر.ع. الق%د.ح' جبين.ه

أ%ي ضر.به، يعن شرب جيع ما فيه؛ وقال ابن مقبل يصف المر:
ت.م.ز_ز\ت'ها ص1رفاv، وقار.ع\ت' د.ن_ها

بع'ود1 أ%راك{ ه.د_ه ف%ت.ر.ن_ما
�قار.ع\ت' د.ن_ها أي نز.ف}ت' ما فيه حت ق%ر,ع.، فإ,ذا ض'ر,ب. الد_ن

بعد ف%راغ1ه بعود ت.ر.ن_م..
وال1ق}رعة�: خشبة ت'ض\ر.ب' با البغال� والمي، وقيل: كل© ما ق�ر,ع.

به فهو م1ق}رعةD. ال4زهريe: ال1ق}رعة�: الت تضرب با الدابة،
:vوال1ق}راع' كالفأ}س يكسر با الجارة؛ قال يصف ذئبا

ي.س\ت.م\خ1ر' الر>يح. إ,ذال ي.س\م.ع,،
ب,م1ث}ل, م1ق}راع, الص_فا ال�و.ق�ع,

(* قوله« يستمخر إل» أنشده ف مادة مر: ل أسع بدل ل يسمع .)
والق1راع' وال�قار.عة�: ال�ضاربة� بالسيوف، وقيل: مضاربة القوم ف

الرب، وقد ت.قارع'وا. وق%ر,يع'ك: الذي ي'قار,ع'ك. وف حديث عبد اللك وذكر



سيف الزبي:
ب,ه,ن_ ف�ل�ولD من ق1راع, الك%تائ1ب,
أ%ي قتال اليوش وماربتها.

وال3ق}راع': ص.كe ال%م1ي, بعض'ها بعضاv ب.واف1ر,ها؛ قال رؤبة:
ح.رìا من. ال%ر\دل, م.ك}ر'وه1 الن_ش.ق\،

أ%و م'ق}ر.ع, م1ن ر.ك}ض1ها دام1ي الز_ن.ق\
وال1ق}راع': الساق�ور'. وال4قار,ع': الش>داد'؛ عن أ%ب نصر.
والقار,عة� من شدائد1 الده\ر, وهي الداه1ية�؛ قال رؤبة:

وخاف. ص.د\ع. القارعات1 الك�د_ه1
قال يعقوب: القار,عة� هنا كل ه.نة{ شديدة1 الق%ر\ع,، وهي القيامة
أ%يضاv؛ قال الفراء: وف التنزيل: وما أ%دراك ما القارعة�؛ وقوله:

ول ر.م.ي\ت' على خ.ص\م� بقار,عة{،
إ,ل� م'ن,يت' ب,خ.ص\م� ف�ر_ ل ج.ذ%عا

يعن ح'ج�ة، وكله من الق%ر\ع الذي هو الضر\ب'. وقوله تعال: ول يزال
كفروا تصيبهم با صنعوا قار,عةD؛ قيل ف التفسي: س.ر,ي�ةD من س.رايا رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ومعن القارعة ف اللغة النازلة� الشديدة تنزل

عليهم بأ%مر عظيم، ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. ويقال: ق%ر.ع.ت\هم
ق%وارع' الده\ر, أ%ي أ%صابتهم، ونعوذ بال من ق%وار,ع, فلن ولواذ1ع1ه

vمامة: من ل ي.غ\ز أ%و ي'ج.ه>ز\ غاز,يا�وق%وار,ص, لسانه. وف حديث أ%ب أ
أ%صابه ال بقارعة{ أ%ي بداهية{ ت'ه\ل1ك�ه. يقال: ق%ر.ع.ه أ%مر¬ إ,ذا

vوجعها ق%وار,ع'. ال4صمعي: يقال أ%صابته قارعة يعن أ%مرا ،vأ%تاه ف%ج\أ%ة
،vوم'ق}ر,عة vي.ق}ر.ع'ه. ويقال: أ%نزل ال به ق%ر\عاء4 وقارعة vعظيما

وأ%نزل ال به ب.ي\ضاء وم'ب.ي>ضةv؛ هي الصيبة الت ل تد.ع' مالv ول
غيه. وف الديث: أ�قسم ل%ت.ق}ر.ع.ن� با أ%با هريرة أ%ي ل%ت.ف}ج.أن_ه

بذكرها كالص�ك� له والضرب\.
وق%ر,ع. ماء� البئر,: ن.ف1د. ف%ق%ر.ع. ق%ع\ر.ها الد_ل}و'. وبئر

ق%ر'وع¬: قليلة الاء ي.ق}ر.ع' ق%ع\ر.ها الد_ل}و' لف%ناء3 مائ1ها. والق%ر'وع'
من الر_كايا: الت تفر ف البل من أ%علها إ,ل أ%سفلها. وأ%ق}ر.ع.

الغائص' والائ1ح' إ,ذا انتهى إ,ل ال4رض.
والق%ر_اع': طائر له م1ن\قار¬ غليظ أ%ع\ق%ف' يأ}ت الع'ود اليابس فل



يزال ي.ق}ر.ع'ه حت يدخل فيه، والمع ق%ر�اعات¬، ول يكس�ر. والق%ر�اع':
الصeل}ب' الشديد. وت'ر\س¬ أ%ق}ر.ع' وق%ر�اع¬: ص'ل}ب¬ شديد؛ قال الفارسي:

سي به لصبه على الق%ر\ع,؛ قال أ%بو ق%ي\س, بن ال4س\لت1:
ص.د\ق� ح'سام� واد1ق� ح.دeه،

وم'ج\ناء� أ%س\م.ر. ق%ر_اع,
وقال الخر:

فلما ف%ن ما ف الك%نائ1ن, ضار.ب'وا
إ,ل الق�رع, من ج,ل}د1 ال1جان1 ال�ج.و_ب,

أ%ي ضربوا بأ%يديهم إ,ل الت>ر.سة1 ل%م�ا ف%ن,ي.ت\ س1هام'هم، وف%ن
بعن ف%ن,ي. ف لغات طي>ء�. والق%ر�اع': التeر\س'. والق%ر_اعان1: السيف'

وال%ج.فة�؛ هذه من أ%مال ابن بري. والق%ر�اع' من كل شيء: الصeل}ب'
ال4سفل, الض_ي>ق' الفم. واس\ت.ق}ر.ع. حاف1ر' الداب�ة إ,ذا اشتد.
والق1راع': الض>راب'. وق%ر.ع. الفحل� الناقة% والثور' ي.ق}ر.ع'ها

ق%ر\عاv وق1راعاv: ضربا. وناقة ق%ر,يعةD: ي'ك}ثر الفحل� ض1رابا وي'ب\ط1ئ
ل%قاح'ها. ويقال: إ,ن� ناقتك لق%ر,يعةD أ%ي م'ؤ.خ_رة� الض_ب.عة1.

�واس\ت.ق}ر.ع.ت الناقة�: اشتهت الض>راب.. ال4صمعي: إ,ذا أ%س\ر.ع.ت1 الناقة
الل�ق%ح. فهي م1ق}راع¬؛ وأ%نشد:

ت.رى كل� م1ق}راع� س.ر,يع� ل%قاح'ها،
ت'س3رe ل%قاح. الفح\ل, ساعة% ت'ق}ر.ع'

وف حديث هشام يصف ناقة: إ,نا ل%م1ق}راع¬؛ هي الت ت.ل}ق%ح' ف أ%و_ل
ق%ر\عة{ ي.ق}ر.ع'ها الفحل�. وف حديث علقمة: أ%نه كان ي'ق%ر>ع' غ%ن.مه

وي.ح\ل�1ب' وي.ع\ل1ف' أ%ي ي'ن\ز,ي الف�حول% عليها؛ هكذا ذكره الزمشري
والروي، وقال أ%بو موسى: هو بالفاء، وقال: هو من هفوات الروي. واس\ت.ق}ر.ع.ت1

البقر': أ%رادت الفحل. ال�م.و,يe: يقال للضأ}ن اس\ت.و\ب.ل%ت\،
وللم1ع\زى اس\ت.د.ر_ت\، وللبقرة استقرعت، وللكلبة اس\ت.ح\ر.م.ت\. وق%ر.ع.

التي\س' الع.ن\ز. إ,ذا ق%ف%طها. وقر_ع. القوم.: أ%ق}ل%ق%هم؛ قال أ%وس بن حجر
أ%نشده الفراء:

ي'ق%ر>ع' للر�جال,، إ,ذا أ%ت.و\ه،
وللن>س\وان1، إ,ن} ج,ئ}ن.، الس_لم'

أ%راد ي'ق%ر>ع' الرجال% فزاد. اللم كقوله تعال: قل عس.ى أ%ن يكون



ر.د1ف. لكم؛ وقد يوزأ%ن يريد بي'ق%ر>ع ي.ت.ق%ر_ع'. والتق}ر,يع':
التأ}ن,يب' والتع\ن,يف. وقيل: هو ال3ياع' بالل�و\م,. وق%ر_ع\ت' الرجل% إ,ذا

و.ب_خ\ت.ه وع.ذل}ت.ه، ومرجعه إ,ل ما أ%نشده الفراء ل4وس بن حجر. ويقال:
ق%ر_ع.ن فلن بل%و\م1ه فما ار\ت.ق%ع\ت' به أ%ي ل أ%ك}ت.ر,ث} به. وبات

ب.ت.ق%ر_ع' وي'ق%ر>ع': ي.ت.ق%ل�ب'، وب,تe أ%ت.ق%ر_ع'.
والق�ر\عة�: السeه\مة�. وال�قار.عة�: ال�ساه.مة�. وقد اق}ت.ر.ع.

القوم' وتقار.عوا وقار.ع بينهم، وأ%ق}ر.ع. أ%ع\لى، وأ%ق}ر.ع\ت' بي الشركاء ف
شيء يقتسمونه. ويقال: كانت له الق�ر\عة� إ,ذا قر.ع أ%صحابه. وقار.عه

فقر.ع.ه ي.ق}ر.ع'ه أ%ي أ%صابته الق�ر\عة� دونه. وروي عن النب، صلى ال
عليه وسلم: أ%نه ر'ف1ع. إ,ليه أ%ن� رجلv أ%عتق ستة م.مال1يك. له عند م.وته

ل مال له غي'هم، فأ%ق}ر.ع. بينهم وأ%ع\ت.ق اثني وأ%ر.ق_ أ%ربعة؛
وقول خ1داش, بن ز'ه.ي\ر أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ذا اص\طاد'وا ب'غاثاv ش.ي_ط�وه،
فكان% وفاء4 شات1ه,م الق�ر'وع'

فسره فقال: الق�ر'وع' ال�قارع.ة�، وإ,نا وصف ل�ؤ\م.هم، يقول: إ,نا
يت.قار.ع'ون على البغاث1 ل على ال�ز'ر, كقوله:

فما ي.ذ}ب.ح'ون% الشاة% إ,ل9 ب.ي\س3ر�،
طويلv ت.ناج,يها ص1غاراv ق�د'ور'ها

قال ابن سيده: ول أ%دري ما هذا الذي قاله ابن ال4عراب ف هذا البيت،
وكذلك ل أ%عرف كيف يكون الق�ر'وع' ال�قار.عة% إ,ل أ%ن يكون على حذف
éوفاء �الزائد، قال: ويروى شات1هم الق%ر'وع,، وفسره فقال: معناه كان الب'غاث

من شاتم الت يت.قار.عون عليها ل4نه ل قدرة لم أ%ن يتقارعوا على
ج'ز'ر�، فيكون أ%يضاv كقوله:
فما يذبون الشاة إ,ل بيسر

قال: والذي عندي أ%ن هذا أ%صح لقو_ة العن بذلك، قال: وأ%يضاv فإ,نه
يسلم بذلك من ال3ق}واء3 ل4ن القافية مرورة؛ وقبل هذا البيت:

ل%ع.م\ر' أ%بيك، ل%ل}خ.ي\ل� ال�و.ط9ى
أ�مام. الق%و\م, للر_خ.م, الو'قوع,،

أ%ح.قe بكم، وأ%ج\د.ر' أ%ن ت.ص1يد'وا
م1ن. الف�ر\سان1 ت.ر\ف�ل� ف الدeروع,



ابن ال4عراب: الق%ر.ع' والس_ب.ق' وال%ط%ر' الذي ي'س\ب.ق' عليه.
والق}ت1راع': الختيار'. يقال: اقت'ر,ع. فلن أ%ي اخ\ت1ي..

والق%ر,يع': اليار'؛ عن كراع. واقت.ر.ع. الشيء4: اختار.ه. وأ%ق}ر.عوه خ1يار.
مال1م ون.ه\ب,هم: أ%ع\ط%وه إ,ياه، وذكر ف الصحاح: أ%ق}ر.ع.ه أ%ع\طاه خي.

مال1ه. والق%ريعة� والق�ر\عة�: خيار' الال,. وق%ر,يعة� ال3بل: كريتها.
وق�ر\عة� كل شيء: خياره. أ%بو عمرو: يقال ق%ر.ع\ناك. واق}ت.ر.ع\ناك.

وق}ر.ح\ناك. واق}ت.ر.ح\ناك. وم.خ.ر\ناك. وام\ت.خ.ر\ناك وانت.ض.ل}ناك أ%ي
اخترناك. وف الديث: أ%نه ركب ح1مار. سعد1 ابن ع'بادة% وكان ق%طوفاv فرد�ه وهو

ه1م\لج¬ ق%ر,يع¬ ما ي'ساي.ر' أ%ي فار,ه¬ متار¬؛ قال ابن ال4ثي: قال
vبالفاء الوحدة والغي العجمة، لكان م'طابقا ،Dالزمشري ولو روي فريغ
لفراغ�، وهو الواسع الشي، قال: ول آم.ن' أ%ن يكون تصحيفاv. والق%ر,يع':

الفحل، سي بذلك ل4نه م'ق}ت.ر.ع¬ من ال3بل أ%ي متار¬. قال ال4زهري:
والقريع الفحل الذي ت.ص.و_ى للض>راب. والق%ر,يع' من ل3بل: الذي يأ}خذ

ب,ذ1راع, الناقة في'نيخ'ها، وقيل: سي ق%ريعاv ل4نه ي.ق}ر.ع' الناقة؛ قال
الفرزدق:

وجاء4 ق%ر,يع' الشو\ل, ق%ب\ل% إ,فال1ها
ي.ز,فe، وجاءت\ خ.ل}ف%ه، وه\ي ز'ف�ف'

وقال ذو الرمة:
وقد لح. للس�ار,ي س'ه.ي\لD، كأ%ن�ه

ق%ر,يع' ه1جان{ عار.ض. الشو\ل% جاف1ر'
ويروى:

Dوقد عار.ض. الش>ع\ر.ى س'ه.ي\ل
وجعه أ%ق}ر,عة. وال%ق}روع': كالق%ريع الذي هو الختار للف1ح\لة1؛

أ%نشد يعقوب:
ول%م_ا ي.ز.ل} ي.س\ت.س\م1ع' العام. حو\ل%ه

ن.دى ص.و\ت1 م.ق}روع� عن الع.د\و, عاز,ب,
قال ابن سيده: إ,ل� أ%ن ل أ%عرف للمقروع ف1ع\لv ثانياv بغي زيادة،

أ%عن ل أ%عرف ق%ر.ع.ه إ,ذا اختار.ه.
والق1راع': أ%ن يأ�خ'ذ% الرجل� الناقة% الصع\بة في'ر.ي>ض.ها للفحل

في.ب\س'رها. ويقال: ق%ر_ع\ لملك 



(* قوله« فييضها» هو ف الصل بياء تتية
بعد الراء وف القاموس بوحدة. وقوله «قرع لملك» قال شارح القاموس: نقله

الصاغان هكذا.)
وال%ق}روع' السي>د'. والق%ريع': السيد'. يقال: فلن قريع' د.ه\ر,ه

وفلن قريع' الك%ت1يبة1 وق1ر>يع'ها أ%ي رئيسها. وف حديث مسروق: إ,نك.
ق%ر,يع' الق�ر�اء أ%ي رئيسهم. والقريع': الختار'. والقريع: ال%غ\لوب.
والق%ريع': الغالب. واس\ت.ق}ر.ع.ه جلv وأ%ق}رع.ه إ,ياه أ%ي أ%عطاه إ,ياه
ليضرب أ%ي\ن'ق%ه. وقولم أ%ل}ف¬ أ%ق}ر.ع' أ%ي تام�. يقال: س'ق}ت' إ,ليك

أ%لفاv أ%قر.ع. من اليل وغيها أ%ي تام�اv، وهو نعت لكل أ%لف{، كما أ%ن�
ه'ن.ي\دة اسم لكل مائة؛ قال الشاعر:
ق%ت.ل}نا، ل%و. ن� الق%ت\ل يش\في ص'دور.نا،

ب,ت.د\م'ر.، أ%ل}فاv م1ن\ ق�ضاعة% أ%ق}ر.عا
وقال الشاعر:

ولو ط%ل%ب'ون بالع.قوق,، أ%تيت'هم
بأ%لف{، أ�ؤ.د>يه إ,ل الق%و\م,، أ%ق}ر.عا

وق1د\ح¬ أ%ق}ر.ع': وهو الذي ح'ك_ بالصى حت بدت س.فاس1ق�ه أ%ي
طرائ1ق�ه. وع'ود أ%ق}ر.ع' إ,ذا ق�ر,ع. من ل1حائ1ه. وق%ر,ع. ق%ر.عاv، فهو ق%ر,ع¬:

ارتدع عن الشيء. والق%ر.ع': مصدر قولك ق%ر,ع. الرجل�، فهو ق%ر,ع¬ إ,ذا
vكان يقبل ال%شورة% وي.ر\ت.د1ع' إ,ذا ر'د1ع.. وفلن ل ي'ق}ر.ع. إ,ق}راعا
إ,ذا كان ل يق}ب.ل ال%ش\و.رة% والنصيحة. وفلن ل ي.ق}ر.ع' أ%ي ل

يرتدع، فإ,ن كان يرتدع قيل رجل ق%ر,ع¬. ويقال: أ%ق}ر.ع\ت'ه أ%ي كففته؛ قال
رؤبة:

د.ع\ن، فقد ي'ق}ر.ع' لل4ض.ز>
ص.كYي ح1جاج.ي\ رأ}س1ه، وب.ه\زي

أ%بو سعيد: فلن م'ق}ر,ع¬ وم'ق}ر,نD له أ%ي م'طيق¬، وأ%نشد بيت رؤبة
هذا، وقد يكون ال3ق}راع' كف9اv ويكون إ,طاقة. ابن ال4عراب: أ%ق}ر.ع\ت'ه

وأ%ق}ر.عت' له وأ%قد.ع\ت'ه وقد.ع\ت'ه وأ%وز.ع\ت'ه ووز.ع\ت'ه وز'ع\ت'ه إ,ذا
كففت.ه. وأ%قر.ع. الرجل� على صاحبه وانق%ر.ع. إ,ذا ك%ف_. قال الفارسي:

ق%ر.ع. الشيء4 ق%ر\عاv س.ك�ن.ه، وق%ر.ع.ه صر.فه. وق%وار,ع' القرآن1 منه:
اليات' الت يقرؤ'ها إ,ذا ف%ز,ع. من الن وال3نس ف%ي.أ}من، مثل آية



الكرسي وآيات آخر سورة البقرة وياسي. ل4نا تصرف الف%زع. عمن قرأ%ها
كأ%نا ت.ق}ر.ع' الشيطان%. وأ%قر.ع الف%رس.: كب.ح.ه. وأ%قر.ع. إ,ل الق
إ,قراعاv: رجع إ,ليه وذ%ل9. يقال: أ%قر.ع. ل فلن؛ وأ%نشد لرؤبة:

د.ع\ن، فقد ي'ق}ر.ع' لل4ض.ز>
ص.كYي ح1جاج.ي\ رأ}س1ه، وب.ه\زي

أ%ي ي'ص\ر.ف' ص.كYي إ,ليه وي'راض' له وي.ذ1ل©. وقر.ع.ه بالق:
اس\ت.ب\د.ل%ه 

(* هكذا ف الصل، وربا هي مرفة عن استقبله. وف اساس البلغة:
رماه.) وق%ر,ع. الكان�: خ.ل ول يكن له غاشيةD ي.غ\ش.و\ن.ه. وق%ر,ع.

م.أ}وى الال وم'راح'ه من الال ق%ر.عاv، فهو ق%ر,ع¬: هلك%ت ماشيته فخل؛ قال
ابن أ�ذينة:

إ,ذا آداك. مال�ك فام\ت.ه,ن\ه
ل1جاد1يه1، وإ,ن} ق%ر,ع. ال�راح'

ويروى: ص.ف1ر. ال�راح'. آداك.: أ%عانك؛ وقال الذل:
وخ.و_ال� ل1م.و\له' إ,ذا ما

أ%تاه' عائ1لv، ق%ر,ع. ال�راح'
ابن السكيت: ق%ر_ع. الرجل� مكان% يد1ه من الائدة1 ت.ق}ريعاv إ,ذا تر.ك
مكان% يده من الائدة فارغاv. ومن كلمهم: نعوذ بال من ق%ر.ع,

الف1ناء3 وص.ف%ر, ال3ناء أ%ي خ'ل�و> الديار من س'كانا والنية1 من
م'س\ت.و\دعاتا. وقال ثعلب: نعوذ بال من ق%ر\ع, الف1ناء، بالتسكي، على غي قياس.

وف الديث عن عمر، رضي ال عنه: ق%ر,ع. ح.جeكم أ%ي خلت أ%يام الج. وف
الديث: ق%ر,ع. أ%هل� السجد حي أ�ص1يب. أ%صحاب الن_هر 

(* قوله
«النهر» كذا بالصل وبالنهاية أيضاv، وبامش الصل: صوابه النهروان.) أ%ي ق%ل9

أ%هل�ه كما ي.ق}ر.ع' الرأ}س' إ,ذا قل شعره، تشبيهاv بالق%رعة1، أ%و هو من
قولم ق%ر,ع. ال�راح' إ,ذا ل تكن فيه إ,بل.

والق�ر\عة�: س1مةD على أ%ي\ب.س الساق,، وهي و.كزةD بطر.ف ال1يس.م,،
وربا ق�ر,ع. منه ق%ر\عةv أ%و قر\ع.تي، وبعي م.ق}روع¬ وإ,بل م'ق%ر_عةD؛

وقيل: الق�ر\عة� س1مةD خ.ف1ي_ةD على وسط أ%نف البعي والشاة.
وقار,عة� الدار,: ساح.ت'ها. وقار,عة� الطريق,: أ%عله. وف الديث: ن.هى



عن الصلة1 على قارعة1 الطريق؛ هي وسطه، وقيل أ%عله، والراد به ههنا
نفس الطريق ووجهه. وف الديث: ل ت'ح\د1ث�وا ف الق%ر.ع, فإ,نه م'ص.ل�ى

الاف1ي.؛ الق%ر.ع'، بالتحريك: هو أ%ن يكون ف ال4رض ذات الك%ل3 مواضع ل
نبات. فيها كالق%ر.ع, ف الرأ}س، والاف�ون: النe. وق%ر\عاء� الدار:

ساح.ت'ها.
وأ%رض ق%ر,عةD: ل ت'ن\ب,ت' شيئاv. وأ%صبحت الر>ياض' ق�ر\عاv: قد

ج.ر_د.ت\ها ال%واش1ي فلم تترك فيها شيئاv من الكل3. وف حديث علي: أ%ن
أ%عرابي�اv سأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم، عن الصeل%ي\عاء3 والق�ر.ي\عاء3؛

الق�ر.ي\عاء�: أ%رض لعنها ال إ,ذا أ%ن\ب.ت.ت\ أو ز'ر,ع. فيها ن.ب.ت. ف
حاف%ت.ي\ها ول ينبت ف متنها شيء. ومكان أ%ق}ر.ع': شديد ص'ل}ب¬، وجعه

ال4قار,ع'؛ قال ذو الرمة:
vح.ب.ش1ي�ة vك%سا ال�ك}م. ب'ه\م.ى غ%ض�ة
قواماv، ونقعان الظ©ه'ور, ال4قار,ع,

وقول الراعي:
ر.ع.ي\ن. ال%م\ض. ح.م\ض. خ'ناص1رات{،

با ف الق�ر\ع, من س.ب.ل, الغ.واد1ي
:�قيل: أ%راد بالق�ر\ع, غ�د\راناv ف صلبة من ال4رض. والق%ر,يعة

ع.م'ود' البيت1 الذي ي'ع\م.د' بالز>ر>؛ والز>رe أ%س\ف%ل% الرeم�انة وقد
ق%ر.ع.ه به. وق%ر,يعة� البيت1: خي\ر' موضع فيه، إ,ن كان ف ح.ر¼ فخ1يار'

ظ1لYه، وإ,ن كان ف ق�ر¼ فخ1يار' ك1ن>ه، وقيل: ق%ر,يع.ت'ه س.ق}ف�ه؛ ومنه
قولم: ما دخلت لفلن ق%ر,يعة% بيت ق%ط9 أ%ي س.ق}ف. بيت.

وأ%ق}ر.ع. ف س1قائه: ج.م.ع؛ عن ابن ال4عراب. وال1ق}ر.ع': الس>قاء�
ي'خ\ب.أ� فيه السم\ن. والق�ر\عة�: ال1راب' الواسع يلقى فيه الطعام. وقال

أ%بو عمرو: الق�ر\عة� ال1راب الصغي، وجعها ق�ر.ع¬. وال1ق}ر.ع':
و,عاء# ي'ج\ب.ى فيه التمر' أ%ي ي'ج\م.ع'. وتيم تقول: خ'ف9ان1 م'ق%ر.عان1 أ%ي

vي إ,ذا جعلت عليهما ر'ق}عةYم'ث}ق%لن1. وأ%ق}ر.عت' ن.ع\لي وخ'ف
.vك%ث1يفة

والق%ر�اعة�: الق%د�احة� الت ي'ق}ت.د.ح' با النار'.
والق%ر\ع': ح\ل الي.ق}ط1ي، الواحدة ق%ر\عةD. وكان النب، صلى ال

عليه وسلم، يب� الق%ر\ع.، وأ%كثر ما تسميه العرب الدeب_اء وقل9 من



يس\تعمل الق%ر\ع.. قال ال%ع.ر>يe: القرع الذي يؤكل فيه لغتان: ال3سكان
والتحريك، وال4صل التحريك؛ وأ%نشد:

،Yع\ت.ل�ب,ئ}س. إ,دام' الع.ز.ب, ال
Yبق%ر.ع� وخ.ل Dث%ر,يدة

وقال أ%بو حنيفة: هو الق%ر.ع'، واحدته ق%ر.ع.ةD، فحرك ثانيها ول يذكر
أ%بو حنيفة ال3سكان؛ كذا قال ابن بري.

وال%ق}ر.عة�: م.ن\ن,ت'ه كال%ب\ط%خ.ة1 وال%ق}ث%أ%ة1. يقال: أ%رض
م.ق}ر.عة. والق%ر\ع': ح.م\ل� الق1ث9اء من ال%ر\ع.ى.

ويقال: جاء فلن بالس_و\ءة1 الق%ر\عاء3 والسوءة1 الص_ل}عاء3 أ%ي
التكشفة.

ويقال: أ%قر.ع. السافر إ,ذا د.نا من منزله، وأ%ق}ر.ع دار.ه آج'رìا
إ,ذا فرشها بالجر�، وأ%قر.ع. الشرe إ,ذا دام.. ابن ال4عراب: ق%ر,ع. فلن

ف م1ق}ر.ع1ه، وق%ل%د. ف م1ق}ل%د1ه، وك%ر.ص ف م1ك}ر.ص1ه، وصر.ب ف
م1ص\ر.ب,ه، كله: الس>قاء� والز>قe. ابن ال4عراب: ق%ر,ع. الرجل� إ,ذا ق�م1ر.

ف الن>ضال,، وق%ر,ع. إ,ذا افتقر، وق%ر,ع. إ,ذا ات_ع.ظ%.
والق%ر\عاء، بالد�: موضع. قال ال4زهري: والقرعاء م.ن\ه.لD من م.ناه1ل,
طريق مكة بي القادسية والع.ق%بة1 والع'ذ%ي\ب. وال4ق}رعان1: ال4قرع بن

حابس، وأ%خوه م.ر\ث%د¬؛ قال الفرزدق:
،vفإ,ن_ك. واج,د¬ د'ون ص.ع'ودا
ج.راث1يم. ال�قار,ع, وال�تات1

ال�تات': هو بشر بن عامر بن علقمة، وال4قار,عة� وال4قار,ع': آل�ه'ما
على نو ال%هال1بة1 وال%هال1ب,؛ وال4ق}ر.ع': هو ال4شيم بن معاذ بن

س1نان، سي بذلك لبيت قاله يهجو معاوية بن قشي:
م'عاو,ي. م.ن\ ي.ر\ق1يك�م' إ,ن} أ%صاب.ك�م\

ش.با ح.ي�ة{، م1م�ا ع.دا الق%ف}ر.، أ%ق}ر.ع؟
�ومق}روع¬: لقب عبد شس بن سعد بن زيد م.ناة% بن تيم، وفيه يقول ماز,ن

بن مالك بن عمرو بن تيم ف ه.ي\ج'مانة% بنت الع.ن\ب بن عمرو بن تيم:
ح.ن_ت\ ولت. ه.ن_ت\ وأ%ن_ى ل%ك1 م.ق}ر'وع¬. وم'قار,ع¬ وق�ر.ي\ع¬:

اسان. وبنو ق�ر.ي\ع: بطن من العرب. الوهري: ق�ريع أ%بو بطن من تيم رهط بن
أ%نف الناقة، وهو ق�ر.ي\ع' بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم،



وهو أ%بو ال4ضبط.
@قربع: ال�ق}ر.ن\ب,ع': التمع، واق}ر.ن\ب.ع. الرجل ف ملسه أ%ي

ت.ق%ب_ض. من البد، قال: ومثله اق}ر.ع.ب_ أ%ي ان\ق%ب.ض..
@قرثع: الق%ر\ث%ع': هي الرأ%ة ال%ر,يئة� القليلة الياء، وقيل: هي

الب.ذ1ي�ة� الفاح1شة�، وقيل: هي الب.ل}هاء الت ت.ل}ب.س قميصها أ%و د1ر\ع.ها
مقلوباv وت.ك}ح.ل� إ,حدى عينيها وت.د.ع' ال�خرى ر'ع'ونةv، وقال

ال4زهري: امرأ%ة ق%ر\ث%ع¬ وق%ر\د.ع¬ وهي الب.ل}هاء. قال ابن ال4ثي ف صفة
الرأ%ة الناشز: هي كالق%ر\ث%ع,، قال: هي البلهاء؛ ومنه حديث الواص1ف1 أ%و

الواصفة1: ومنهن القرثع ض'ر�ي ول تنفع. قال ال4زهري: وجاء عن بعضهم أ%نه
قال: النساء أ%ربع: فمنهن رابعة ت.ر\ب.ع، وجام1عةD ت.ج\م.ع، وشيطان

س.م.ع\م.ع، ومنهن الق%ر\ث%ع؛ والق%ر\ث%ع': الذي ي'د.ن>ي ول ي'بال ما ك%س.ب.
والق%ر\ث%ع' والق%ر\ث%عة�: وب.ر ص1غار تكون على الدابة، ويوصف به فيقال:

ص'وف قرثع، ي'ش\به الرأ%ة لضعفه ورداءته. والق%ر\ث%ع': الظ�ليم،
وق%ر\ث%ع.ت'ه ز.ف©ه وما عليه. والق1ر\ث1عة�: ال%س.ن' ال1يالة1 للمال ولكن ل
يستعمل إ,ل مضافاv، يقال: هو ق1ر\ث1عة� مال، بالكسر، وق1ر\ث1ع' مال�

إ,ذا كان ي'ح\س3ن' ر,ع\ية% الال, ويصلح على يديه، ومثله ت1ر\ع1ية� مال.
وق%ر\ث%ع¬: اسم رجل.

@قردع: الق�ر\د'عة�: الزاوية ف ش1ع\ب جبل أ%و جبل؛ قال الشاعر:
من الث�يات1ل, م.أ}واها الق%راد1يع'

الفراء: الق%ر\د.عة� والق%ر\د.حة� الذل©. والق1ر\دع'، بفتح الدال،
ويقال بكسرها: ق%م\ل� ال3بل كالق1ر\ط%ع والق1ر\ط1ع، وقيل: هو الق1ر\د.ع'،

واحدته ق1ر\د.عةD وق1رد1ع.ة. ال4زهري ف ترجة هرنع: ال�ر\ن'وع' القملة
الصغية، قال: وكذلك الق�ر\د'وع'.

@قرسع: ال�ق}ر.ن\س3ع: النتصب؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه
ال�ق}ر.ن\ش1ع'، بالشي العجمة.

@قرشع: ال�ق}ر.ن\ش1ع: التهي>ء للس>باب, والن\ع,؛ قال:
إ,ن� الك%ب,ي. إ,ذا ي'شاف' رأ%ي\ت.ه

م'ق}ر.ن\ش1عاv، وإ,ذا ي'هان� اس\ت.ز\م.را
والقرنشع، بالشي العجمة: لغة ف ال�ق}ر.ن\س3ع، وهو النتصب.

أ%بو عمرو: الق1ر\ش1ع' الائر وهو ح.رÒ يده الرجل ف صدره وحلقه، وحكي



عن بعض العرب أ%نه قال: إ,ذا ظهر بسد ال3نسان شيء أ%بيض كال1ل}ح فهو
الق1ر\ش1ع.

قال: وال�ق}ر.ن\ش1ع' النتصب الستبشر. واق}ر.ن\ش.ع. إ,ذا س'ر�،
واب\ر.ن\ش.ق. مثله.

@قرصع: الق%ر\صعة�: م1ش\يةD. وقيل: مشية قبيحة، وقيل: مشية فيها تقارب.
وقد ق%ر\ص.ع.ت1 الرأ%ة� ق%ر\ص.عةv وتق%ر\ص.ع.ت\؛ قال:

إ,ذا م.ش.ت\ سال%ت\، ول ت'ق%ر\ص1ع,،
ه.ز_ الق%ناة1 ل%د\نة1 الت_ه.زeع,

وق%ر\ص.ع. الكتاب. ق%ر\ص.ع.ةv: ق%ر\م.ط%ه. والق%ر\ص.عة�: أ%كل ضعيف.
وال�ق%ر\ص1ع': ال�خ\ت.في. والق%ر\ص.عة�: النقباض' والست1خ\فاء، وقد

اق}ر.ن\ص.ع. الرجل. ال4زهري: يقال رأ%يته م'ق}ر.ن\ص1عاv أ%ي م'ت.ز.م>لv ف
ثيابه؛ وقرصعت'ه أ%نا ف ثيابه. أ%بو عمرو: الق%ر\ص.ع' من ال�يور, القصي

ال�ع.ج_ر'؛ وأ%نشد:
س.ل�وا ن,ساء4 أ%ش\ج.ع\:

أ%يe ال�يور, أ%ن\ف%ع\؟
أ%أ%لط�و,يل� النeع\ن'ع\؟

أ%م, الق%ص1ي' الق%ر\ص.ع\؟وقال أ%عراب من بن تيم: إ,ذا أ%كل الرجل
وحده من اللؤ\م, فهو م'ق%ر\ص1ع¬.

@قرطع: الق1ر\ط%ع': ق%م\ل� ال3بل وهن� ح'م\ر.
@قرفع: ت.ق%ر\ع.ف. الرجل� واق}ر.ع.ف_ وت.ق%ر\ف%ع.: ت.ق%ب_ض..

والق�ر\ف�عة�: الس\ت'؛ عن كراع. ويقال: الف�ر\ق�عة�، بتقدي الفاء، ويقال للست
.�الق�ن\ف�عة� والف�ن\ق�عة

@قزع: الق%ز.ع': قطع من السحاب رقاق كأ%نا ظل9 إ,ذا مر�ت من تت السحابة
الكبية. وف حديث الستسقاء: وما ف السماء ق%ز.عةD أ%ي ق1ط}عةD من

الغيم؛ وقال الشاعر:
م.قان,ب' بعض'ها يب\ري لبعض�،

كأ%ن� ز'هاء4ها ق%ز.ع' الظYلل,
Dوما ف السماء ق%ز.عة .Dوقيل: الق%ز.ع' السحاب التفرق، واحدتا ق%ز.عة

وق1زاع¬ أ%ي ل%ط}خة� غيم. وف حديث علي، كرم ال وجهه، حي ذك%ر ي.ع\س'وب.
الد>ين, فقال: يتمعون إ,ليه كما يتمع ق%ز.ع' الريف، يعن ق1ط%ع.



السحاب ل4نه أ%و�ل الشتاء، والسحاب' يكون فيه متفر�قاv غي متراك1م ول
م'ط}ب,ق�، ث يتمع بعضه إ,ل بعض بعد ذلك؛ قال ذو الرمة يصف ماء ف

فلة:ت.ر.ى ع'ص.ب. الق%طا ه.م.لv عليه،
كأ%ن� ر,عال%ه ق%ز.ع' ال%هام,

والق%ز.ع' من الصeوف1: ما ت.نات.ف. ف الربيع فسقط. وكبش¬ أ%ق}ز.ع'
وناقة ق%ز\عاء: سقط بعض صوفها وبقي بعض، وقد ق%ز,ع. ق%ز.عاv. وق%ز.ع'

vغام'ه على ن'خ\ر.ت1ه. قال أ%بو تراب حكاية�الواد1ي: غ�ثاؤه، وق%ز.ع' المل,: ل
عن العرب: أ%ق}ز.ع. له ف ال%ن\ط1ق, وأ%ق}ذ%ع. وأ%ز\ه.ف. إ,ذا تعد�ى ف

القول. وف النوادر: الق%ز.عة� ول%د الزنا. وق%ز.ع' السهم: ما رق_ من ريشه.
والقزع أ%يضاv: أ%صغر ما يكون من الريش. وس.ه\م¬ م'ق%ز_ع¬: ر,يش.

ب,ر,يش� ص1غار. ابن السكيت: ما عليه ق1زاع¬ ول ق%ز.ع.ةD أ%ي ما عليه شيء من
الثياب.

والق�ز_عة� والق�ز\عة�: خ'ص.لD من الشعر تترك على رأ}س الصب
كالذ�وائب, متفYرقةv ف نواحي الرأ}س. والق%ز.ع': أ%ن ت.ح\ل1ق. رأ}س الصب وتترك

:vوقد ن'ه,ي. عنه. وق%ز_ع. رأ}س.ه تقزيعا ،vف مواضع. منه الشعر متفرقا
حلق شعره وبقيت منه بقايا ف نواحي رأ}سه. وف الديث: أ%نه ن.ه.ى عن

الق%ز.ع,؛ هو أ%ن ي'ح\ل%ق. رأ}س' الصب ويترك منه مواضع' متفر>قةD غي' ملوقة
تشبيهاv ب,ق%ز.ع, السحاب. والق%ز.ع': بقايا الشعر ال�ن\ت.ت1ف1، الواحدة

قزعة، وكذلك كل شيء يكون ق1ط%عاv متفرقة، فهو ق%ز.ع¬؛ ومنه قيل لقطع
السحاب ف السماء ق%ز.ع¬. ورجل م'ق%ز_ع¬ وم'ت.ق%ز>ع¬: رقيق شعر, الرأ}س,

متفر>ق�ه ل ي'ر.ى على رأ}سه إ,ل شعرات¬ متفر�قة ت.طاي.ر' مع الريح.
والق%ز.عة�: موضع الشعر ال�ت.ق%ز>ع, من الرأ}س. وق%ز_ع\ت'ه أ%نا، فهو

م'ق%ز_ع¬. وال�ق%ز_ع' من اليل: الذي ت'ن\ت.ف' ناص1ي.ت'ه حت ت.ر,ق_؛
وأ%نشد:

ن.زائ1ع. للصر,يح, وأ%ع\وج,ي¼
من ال�ر\د1 ال�ق%ز_عة1 الع1جال,

وقيل: ال�ق%ز_ع' الرقيق' الناصية1 خ1ل}قةv، وقيل: هو ال%ه\ل�وب الذي
ج'ز_ ع'ر'ف�ه وناصيته، وقال أ%بو عبيدة: هو الفرس الشديد ال%ل}ق,

وال4س\ر,. وق%ز_ع. الشار,ب.: قص�ه. والق%ز.ع': أ%خذ بعض الشعر وترك بعضه. وف
حديث ابن عمر: نى رسول ال، عن الق%ز.ع,، يعن أ%خذ بعض الشعر وترك



بعضه.وال�ق%ز_ع': السريع الفيف من كل شيء؛ قال ذو الرمة:
م'ق%ز_ع¬ أ%ط}ل%س' ال4ط}مار,، ليس له،
إ,ل الض>راء4 وإ,ل ص.ي\د.ها، ن.ش.ب'

وب.ش1ي¬ م'ق%ز_ع: ج'ر>د للبشارة؛ قال م'ت.م>م¬:
وج,ئ}ت. به ت.ع\د'و ب.ش1ياv م'ق%ز_عا

وكل إ,نسان ج.ر_د\ته ل4مر ول ت.ش\غ.ل}ه بغيه، فقد أ%ق}ز.ع\ت.ه.
،vأ%و م.ه\ل vشديدا vم.ر� م.ر�ا :vز'وعا�وق%ز.ع. الفرس' ي.ق}ز.ع' ق%ز\عاv وق

وقيل: ع.دا ع.د\واv شديداv، وكذلك البعي والظ�ب\ي؛ ومنه قولم:
ق%و\ز.ع. الديك إ,ذا غ�ل1ب. فهر.ب أ%و ف%ر_ من صاحبه. قال يعقوب: ول تقل

ق%ن\ز.ع. ل4نه ليس بأ}خوذ من ق%ناز,ع, الناس، وإ,نا هو ق%ز.ع. ي.ق}ز.ع'
إ,ذا خ.ف_ ف ع.د\و,ه هارباv ال4صمعي: العامة تقول إ,ذا اقتتل الديكان

فهرب أ%حدها: ق%ن\ز.ع. الديك'، وإ,نا يقال ق%و\ز.ع. الديك' إ,ذا غ�ل1ب.
،vول يقال قنزع؛ قال أ%بو منصور: والصل فيه ق%ز.ع. إ,ذا عدا هاربا

وق%و\زع. ف%و\ع.ل% منه. قال الب'ش\ت�: قال يعقوب بن السكيت: يقال قوزع الديك
ول يقال قنزع، قال البشت: يعن تنفيشه ب.رائ1ل%ه وهي ق%ناز,ع'ه؛ قال

أ%بو منصور: وقد غ%ل1ط% ف تفسي ق%و\ز.ع. بعن تنفيش1ه ق%ناز,ع.ه، ولو كان
كما قال لاز قنزع، وهذا حرف لج به بعض عوام� أ%هل العراق. يقول: قنزع

الديك' إ,ذا فر� من الديك1 الذي يقاتله فوضعه أ%بو حات ف باب الذال
والفسد وقال: صوابه قوزع، ووضعه ابن السكيت ف باب ما يلحن فيه العامة؛ قال

أ%بو منصور: وظن البشت بدسه وقلة معرفته أ%نه مأ}خوذ من القنزعة فأ%خطأ%
ظنه. ال4صمعي: ق%ز.ع. الفرس ي.ع\د'و وم.ز.ع. ي.ع\د'و إ,ذا أ%ح\ض.ر.

والتق}ز,يع': ال�ض\ر' الشديد. وقز.ع قز\عاv ومز.ع م.ز\عاv: وهو مشي متقارب.
وتقز_ع. الفرس': تي_أ% للركض. وق%ز_ع\ت'ه أ%نا، فهو م'ق%ز_ع¬.

والق%ز.ع': ص1غار ال3بل.
وقال ابن السكيت: ما عليه ق1زاع¬ أ%ي قطعة خرقة.

وق%و\ز.ع¬: اسم ال1ز\ي والعار؛ عن ثعلب. وقال ابن ال4عراب:
ق%ل�د\ت'ه ق%لئ1د. ق%و\ز.ع�، يعن الفضائح؛ وأ%نشد للكميت بن معروف، وقال ابن

ال4عراب هو للكميت بن ثعلبة الفقعسي:
أ%ب.ت\ أ�مe د1ينار� فأ%ص\ب.ح. ف%ر\ج'ها
ح.صاناv، وق�لYد\ت'م\ ق%لئ1د ق%و\ز.عا



خ'ذوا الع.قل%، إ,ن أ%عطاك�م الع.ق}ل% ق%و\م'ك�م\،
وك�ونوا ك%م.ن\ س.ن_ ال%وان% فأ%ر\ب.عا
ول ت'ك}ث1ر'وا فيه الض>جاج.، فإ,ن_ه

م.حا الس_ي\ف' ما قال اب\ن دارة% أ%ج\م.عا
ف%م.ه\ما ت.ش.أ} منه ف%زارة� ت'ع\ط1ك�م\،

وم.ه\ما ت.ش.أ} منه ف%زارة� ت.م\ن.عا
وقال مرة: ق%لئ1د. ب.و\ز.ع� ث رجع إ,ل القاف. قال ابن بري:

والق%و\ز.ع' ال1ر\باء، وأ%نشد هذا البيت الذي للكميت.
وق%ز.عة� وق�ز.ي\عة� وم.ق}ز'وع¬: أ%ساء، وأ%رى ثعلباv قد حكى ف

ال4ساء ق%ز\عة%، بسكون الزاي.
@قشع: الق%ش\ع' والق%ش\عة�: بيت من أ%د.م�، وقيل: بيت من ج,ل}د، فإ,ن كان

من أ%د.م� فهو الطYراف؛ قال متمم بن نويرة يرثي أ%خاه:
ول بر.م ت'ه\د1ي النساء� ل1ع1ر\س1ه،

إ,ذا الق%ش\ع' من ب.ر\د1 الشتاء3 ت.ق%ع\ق%عا
وربا اتذ من ج'ل�ود1 ال3بل ص1واناv لا فيه من التاع,، والمع

ق1ش\ع¬؛ وقول الراجز:
ف%خ.ي_م.ت\ ف ذ%ن.بان{ م'ن\ق%ف1ع\،
وف ر'ف�وض, ك%ل� غي, ق%ش1ع\

أ%ي رط}ب� ل ي.ق}ش.ع\، والق%ش1ع': اليابس'، وال�ن\ق%ف1ع':
ال�ت.ق%ب>ض'. والق%ش\ع': الرجل الكبي الذي ان\ق%ش.ع. عنه لمه من الك1ب.ر,؛ قال

أ%بو منصور: الق%ش\ع الذي ف بيت متمم هو الشيخ الذي انقشع عنه لمه من
الك1ب.ر, فالبد يؤذيه وي.ض'رe به. والق%ش\ع' والق%ش\عة�: ق1ط}عة ن,ط%ع�

خ.ل%ق�، وقيل: هو النطع نفسه. والق%ش\ع' أ%يضاv: الف%ر\و' الل%ق'، وجع
كل ذلك ق�ش'وع¬. والق%ش\عة� والق1ش\عة�: القطعة الل%ق' اليابسة� من

اللد، والمع ق1ش.ع¬، وقيل: إ,ن واحده ق%ش\ع¬ على غي قياس ل4ن قياسه قشعة
مثل ب.د\رة{ وب,د.ر� إ,ل أ%نه هكذا يقال. ابن ال4عراب: الق1ش.ع'

ال4ن\طاع' ال�خ\ل1قة�. وف حديث سلمة بن ال4كوع ف غزاة بن ف%زارة% قال:
أ%غرنا عليهم فإ,ذا امرأ%ة عليها ق%ش\ع¬ لا فأ%خذتا فقدمت با الدينة؛ قال

ابن ال4ثي: أ%راد بالق%ش\ع الف%ر\و. ال%ل%ق، وأ%خرجه الروي عن أ%ب
بكر قال: ن.ف�ل%ن,ي رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، جارية عليها ق%ش\ع¬



لا. وف الديث: ل أ%ع\ر,ف%ن_ أ%حد.كم ي.ح\م1ل� ق%ش\عاv من أ%د.م�
فيناد1ي: يا ممد فأ%قول: ل أ%مل1ك لك من ال شيئاv، قد ب.ل�غ\ت'، يعن

أ%د1ياv أ%و ن,ط%عاv، قاله ف الغ'لول,، وقال ابن ال4ثي: أ%راد
الق1ر\بة% البالية وهو إ,شارة إ,ل اليانة1 ف الغنيمة1 أ%و غيها من ال4عمال؛

قيل: مات رجل بالبادية فأ%وص.ى أ%ن ادفنون ف مكان ول تنقلون عنه، ث
قال:

ل ت.ج\ت.و,ي الق%ش\عة� ال%ر\قاء� م.ب\ناها؛
الناس' ناس¬، وأ%رض' ال3 س.و�اها

 �قوله مبناها: حيث تنب'ت' الق%ش\عة
(* قوله« حيث تنبت القشعة» لعل

الراد با الكشوثاء ففي القاموس والقشعة الكشوثاء وان كان شارحه استشهد به
على القشعة بعن الرأ%ة)، والج\ت1واء: أ%ن ل يوافقك الكان ول

ماؤ'ه.وق%ش1ع. الشيء� ق%ش.عاv: ج.ف_ كاللحم الذي يسمى ال�ساس..
والق�شاع': داء# ي'ؤ\ي,س' ال3نسان%. والق1شاع': الرeق}عة� الت توضع'

على الن>جاش عند خ.ر\ز, ال4د1ي,.
وان\ق%ش.ع. عنه الشيء� وت.قش.�ع.: غ%ش1ي.ه ث انلى عنه كالظ�لم عن

الصبح وال%م> عن القلب, والس_حاب, عن الو>. قال شر: يقال للش_مال,
ال1ر\ب,ياء� وس.ي\ه.ك¬ وق%ش\عة لق%ش\ع1ها الس_حاب. والق%ش\ع'

:�والق1ش\ع': السحاب' الذاهب' ال�ت.ق%ش>ع' عن وجه السماء، والق%ش\عة� والق1ش\عة
ق1ط}عةD منه تبقى ف أ�ف�ق, السماء إ,ذا ت.ق%ش_ع الغيم'. وقد ان\ق%ش.ع

الغيم' وأ%ق}ش.ع. وت.ق%ش_ع. وق%ش.ع.ت\ه الريح' أ%ي ك%ش.ف%ت\ه فانقش.ع؛ قال
ابن جن: جاء4 هذا معكوساv مالفاv للمعتاد وذلك أ%نك تد فيها فع.ل

متعد>ياv وأ%فع.ل غي متعد، ومثله ش.ن.ق. البع1ي. وأ%شن.ق. هو، وأ%جف%ل%
الظ�ل1يم' وج.ف%ل%ت\ه الريح'، وكل ذلك مذكور ف موضعه. وف حديث الستسقاء:

ف%ت.ق%ش_ع. السحاب' أ%ي تصد_ع وأ%قلع، وكذلك أ%ق}ش.ع.، وق%ش.ع.ت\ه
الريح'.

وق%ش.ع\ت' القوم. فأ%ق}ش.عوا وتقش_عوا وانقش.عوا: ذهبوا وافترقوا.
وأ%قش.ع. القوم': تفر_قوا. وأ%ق}ش.ع'وا عن الاء: أ%ق}ل%عوا، وعن ملسهم:

�ارتفعوا؛ هذه عن ابن ال4عراب. والق%ش\ع' والق�ش\ع' والق1ش\ع': ك�ناسة
الم_ام, والج_ام'، والفتح أ%على. والق%ش\عة�: العجوز الت انقطع عنها



لمها من الك1ب.ر,. والق�شاع': صوت الض_ب'ع, ال�نثى؛ وقال أ%بو مهراس:
كأ%ن� ن,داء4ه'ن_ ق�شاع' ض.بع�،

ت.ف%ق�د' من ف%راع1ل%ة{ أ%ك1يل
والق1ش\عة�: النeخامة�، وجعها ق1ش.ع¬، وبه فسر حديث أ%ب هريرة، رضي

ال عنه: لو حدثتكم بكل ما أ%علم لرميتمون بالق1ش.ع، وروي: بالق%ش\ع,،
وقال: الق%ش\ع' ههنا الب'زاق'؛ قال الفسر: أ%ي ب.ص.ق}ت'م ف وجهي

ت.ف}ن,يداv ل؛ حكاه ال%ر.و,يe ف الغ.ر,يب.ي\ن,، وقال ابن ال4ثي: هي جع
ق%ش\ع� على غي قياس، وقيل: هي جع ق%ش\عة{ وهي ما ي'ق}ش.ع عن وجه ال4رض من

الد.ر والجر أ%ي يقلع كب.د\رة{ وب,د.ر�، وقيل: الق1ش\عة� النeخامة
الت ي.ق}ت.ل1ع'ها ال3نسان من صدره وي'خ\ر,ج'ها بالتنخم، أ%ي لبصقتم ف وجهي

استخفافاv ب وتكذيباv لقول؛ ويروى: لرميتمون بالق%ش\ع,، على
ال3فراد، وهو ال1ل}د أ%و من الق%ش\ع, ال4حق أ%ي لعلتمون أ%ح.ق. وقال أ%بو

منصور عقيب إ,يراد هذا الديث: الق1ش.ع' ال�لود اليابسة، وقال: قال بعض
أ%هل اللغة الق%ش\عة� ما ت.ق%ل�ف. من ياب,س الطي, إ,ذا ن.ش_ت1

الغ'د\ران� وجف9ت، وجعها ق1ش.ع¬. والق%ش\ع': أ%ن ت.ي\ب.س. أ%طراف' الذ9رة1 قبل
إ,ناها، يقال: ق%ش.ع.ت الذ©رة� ت.ق}ش.ع' ق%ش\gعاv: ال1ر\باء�؛ وأ%نشد:

وب.ل}دة{ م'غ\ب.ر�ة1 ال%ناك1ب,،
الق%ش\ع' فيها أ%خض.ر' الغ.باغ1ب,

وأ%راكةD ق%ش1عةD: م'ل}ت.ف9ةD كثية الورق.
وال1ق}ش.ع': الناو'وس، يانية.

@قصع: الق%ص\عة�: الض_خ\مة� تش\بع العشرة، والمع ق1صاع¬ وق1ص.ع¬.
والق%ص\ع': ابتلع ج'ر.ع, الاء وال1ر�ة. وق%ص.ع. الاء4 ق%ص\عاv: ابتلعه

ج.ر\عاv. وق%ص.ع. الاء� عطش.ه ي.ق}ص.ع'ه ق%ص\عاv وق%ص_ع.ه: سك�نه
وق%ت.ل%ه. وق%ص.ع. العط}شان� غ�ل�ت.ه بالاء إ,ذا سك�نها؛ قال ذو الرمة يصف

الوحش:
فان\صاع.ت1 ال�ق}ب' ل ت.ق}ص.ع\ ص.رائر.ها،

وقد ن.ش.ح\ن. فل ر,يÒ ول ه1يم'
وسيف¬ م1ق}ص.لD وم1ق}ص.ع¬: ق%ط9اع¬. والق%ص1يع': الر_ح.ى.

والق%ص\ع': ق%ت\ل الصeؤاب, والق%م\لة1 بي الظ©ف�ر.ي\ن,. وف الديث:
نى أ%ن ت'ق}ص.ع. الق%م\لة� بالن_واة1 أ%ي تقتل. والق%ص\ع': الدل}ك'



بالظ�فر، وإ,نا خص_ النواة ل4نم قد كانوا يأ}كلونا عند الضرورة. وق%ص.ع.
الغلم. ق%ص\عاv: ضربه ب,ب'س\ط1 كفYه على رأ}سه، وق%ص.ع. هام.ت.ه كذلك،
قالوا: والذي ي'ف}ع.ل� به ذلك ل ي.ش1بe ول ي.ز\داد'. وغلم مقصوع¬
وق%ص1يع¬: كادي الش�باب إ,ذا كان ق%م1يئاv ل ي.ش1بe ول ي.ز\داد'، وقد

ق%ص'ع. وق%ص1ع. ق%صاعةv، وجاريةD ق%ص1يعةD، بالاء؛ عن كراع كذلك، وق%ص.ع.
ال� شباب.ه: أ%ك}داه. ويقال للصب إ,ذا كان بطيء4 الشباب: ق%ص1يع¬،

يريدون أ%نه م'ر.د_د' ال%ل}ق, بعضه إ,ل بعض فليس ي.ط�ول�. وق%ص\ع'
ال1ر�ة1: ش1د_ة� ال%ض\غ وضمe ال4سنان بعضها على بعض. وق%ص.ع. البعي'

ب,ج,ر�ته والناقة ب,جر�تا ي.ق}ص.ع' ق%ص\عاv: م.ض.غ.ها، وقيل: هو بعد
الد_س\ع, وقب\ل% ال%ض\غ,، والد_س\ع': أ%ن ت.ن\ز,ع. ال1ر�ة من ك%ر,ش1ها ث

الق%ص\ع' بعد ذلك والض\غ� وال3فاضة�، وقيل: هو أ%ن يرد�ها إ,ل جوفه، وقيل:
هو أ%ن يرجها ويل4 با فاه. وف الديث: أ%نه خطبهم على راحلته وإ,نا

eلت.ق}ص.ع' بر�تا؛ قال أ%بو عبيد: ق%ص\ع' ال1ر�ة شد�ة الض\غ, وضم
بعض ال4سنان على بعض. أ%بو سعيد الضرير: ق%ص\ع' الناقة ال1ر�ة% است1قامة

�خ'روج,ها من الوف إ,ل الش>دق, غي متقطYعة ول ن.ز\رة{، ومتاب.عة
بعض1ها بعضاv، وإ,نا تفعل الناقة� ذلك إ,ذا كانت مطمئنة ساكنة ل تسي،
فإ,ذا خافت شيئا قطعت ال1رة ول ترجها، قال: وأ%صل هذا من تقصيع

الي.ر\ب'وع,، وهو إ,خراجه تراب حجره وقاص1عائ1ه، فجعل هذه الرة إ,ذا د.س.ع.ت\
با الناقة بنزلة التراب الذي يرجه اليبوع من قاصعائه، قال أ%بو عبيد:

الق%ص\ع' ضمك الشيء على الشيء حت تقتله أ%و ت.ه\ش1م.ه، قال: ومنه قصع'
القملة. ابن ال4نباري: دسع البعي' 

(* قوله «دسع البعي إل» بامش الصل:
الظاهر أن ف العبارة سقطاv.) ب,جر�ته وقصع برته وك%ظ%م. برته إ,ذا ل

ي.ج\ت.ر_. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ما كان ل3حدانا إ,ل ثوب واحد
ت.ح1يض' فيه فإ,ذا أ%صابه شيء من دم قالت بريقها ف%ق%ص.ع.ت\ه؛ قال ابن

ال4ثي أ%ي م.ص.ع.ت\ه ودلكته بظفرها، ويروى مصعته، باليم.
وق%ص_ع. ال�ر\ح' 

(* قوله« وقصع الرح» عبارة القاموس مع شرحه: وقصع
الرح بالدم قصعاv: شرق به، عن ابن دريد، ولكنه شد�د قصع): ش.ر,ق. بالد�م.

وت.ق%ص_ع. الدeم_ل� بالص_د1يد1 إ,ذا امت.ل4 منه، وق%ص_ع. مثله.



�ويقال: ق%ص.ع\ت'ه ق%ص\عاv وق%م.ع\ت'ه ق%م\عاv بعن واحد. وق%ص_ع. الرجل
بيته إ,ذا لزمه ول يبحه؛ قال ابن الرeق%ي�ات1:

إ,ن>ي ل�خ\لي ل%ها الف1راش.، إ,ذا
ق%ص_ع. ف ح1ض\ن ع1ر\س1ه الف%ر,ق'

والق�ص.عة� والق�ص.عاء� والقاص1عاء�: ج'ح\ر ي.ح\ف1ره الي.ر\ب'وع'، فإ,ذا
فرغ ودخل فيه سد� فمه لئل يدخل عليه حية أ%و دابة، وقيل: هي باب
ج'ح\ر,ه ي.ن\ق�ب'ه بعد الدام�اء3 ف مواضع أ�خر، وقيل: القاص1عاء والق�ص.عة� فم

جحر اليبوع أ%و�ل ما يبتدئ ف حفره، ومأ}خذه من الق%ص\ع وهو ضم الشيء
على الشيء، وقيل: قاص1عاؤه تراب يسد� به باب الحر، والمع ق%واص1ع'،

شب_هوا فاع1لء4 بفاع1لة{ وجعلوا أ%لفي التأ}نيث بنزلة الاء. وق%ص_ع.
الضبe: سد� باب جحره، وقيل: كل ساد¼ م'ق%ص>ع. وق%ص_ع. الضبe أ%يضاv: دخل

ف قاصعائه؛ واستعاره بعضهم للشيطان فقال:
إ,ذا الش_ي\طان� ق%ص_ع ف ق%فاها،

ت.ن.ف�ق}ناه بالب\ل, التeؤام,
قوله تنفقناه أي استخرجناه كاستخراج الضب> من ناف1قائه. ابن ال4عراب:

ق�ص.عة� الي.ر\ب'وع, وقاص1عاؤه أ%ن ي.ح\ف1ر. ح.ف1يةv ث يسد بابا؛ قال
:vالفرزدق يهجو جريرا

وإ,ذا أ%خ.ذ}ت' بقاص1عائ1ك.، ل ت.ج,د\
أ%ح.داv ي'ع1ين'ك. غي. م.ن\ ي.ت.ق%ص_ع'

يقول: إ,نا أ%نت ف ضعفك إ,ذا ق%ص.د\ت' لك. كبن يربوع ل يعينك إ,ل
ضعيف مثلك، وإ,نا شبههم بذا ل4نه عن جريراv وهو من بن يربوع. وق%ص_ع.

الزر\ع' ت.ق}صيعاv أ%ي خرج من ال4رض، قال: وإ,ذا صار له ش'ع.ب¬ قيل: قد
شع_ب.. وق%ص_ع. أ%و_ل� القوم من ن.قب البل إ,ذا طل%عوا. وق%ص.ع\ت'

الرجل% ق%ص\عاv: ص.غ_ر\ت'ه وح.ق�ر\ت'ه. وف حديث ماهد: كان ن.ف%س' آدم.،
عليه السلم، قد آذى أ%هل% السماء ف%ق%ص.ع.ه ال� ق%ص\عةv فاطمأ%ن أ%ي
دفعه وكسره. وف حديث الزبرقان: أ%بغض صبياننا إ,لينا ال�ق%ي\ص1ع'

،vل}فة1 فيكون طرف كمرته باديا�الك%مر.ة1، وهو تصغي ال4ق}صع,، وهو القصي الق
وروى ال�ق%ي\ع1س' الذك%ر,.

@قصنصع: ال4زهري: الق%ص.ن\ص.ع' القصي'.
@قضع: الق%ض\ع': القهر. ق%ض.ع.ه ق%ض\عاv. والق%ض\ع' والق�ضاع': تقطيع ف



البطن شديد. وف بطنه ت.ق}ض1يع¬ أ%ي تقطيع.
وان\ق%ض.ع. القوم' وتقض_عوا: تفر�قوا. وت.قض_ع عن قومه: تباع.د..

وق�ضاعة�: اسم كلب الاء. وف التهذيب والصحاح: الق�ضاعة� اسم ك%ل}بة1
الاء3. وق�ضاعة�: أ%بو قبيلة، سي بذلك لن\ق1ضاع1ه مع أ�م�ه، وقيل: هو من

القهر، وقيل: هو أ%بو ح.ي� من اليمن ق�ضاعة� بن مالك1 بن, ح1م\ي.ر بن
س.ب.إ�، وتزعم ن'س�اب' م'ض.ر. أ%نه ق�ضاعة� بن م.ع.د> بن ع.د\نان%، قال:

وكانوا أ%ش1د_اء4 ك%ل1ب,ي. ف الروب ونو ذلك.
@قطع: الق%ط}ع': إ,بانة� بعض أ%جزاء ال1ر\م, من بعض� ف%ض\لv. ق%ط%ع.ه

ي.ق}ط%ع'ه ق%ط}عاv وق%ط1يعةv وق�طوعاv؛ قال:
فما ب.ر,ح.ت\، حت اس\تبان% سقابا
ق�ط�وعاv ل1م.ح\ب'وك{ من اللYيف1 حاد1ر,

والق%ط}ع': مصدر ق%ط%ع\ت' الب\ل% ق%ط}عاv فان\ق%ط%ع. وال1ق}ط%ع'،
بالكسر: ما ي'ق}ط%ع' به الشيء. وقط%عه واقتط%عه فانقط%ع وتقط�ع، شدد للكثرة.

وتقط�عوا أ%مرهم بينهم ز'ب'راv أ%ي تق%س_م'وه. قال ال4زهري: وأ%ما
قوله: وتقط�عوا أ%مرهم بينهم ز'براv فإ,نه واقع كقولك ق%ط�ع'وا أ%مرهم؛

قال لبيد ف الوجه اللزم:
وت.ق%ط�ع.ت\ أ%س\باب'ها ور,مام'ها

أ%ي ان\ق%ط%ع.ت\ ح1بال� م.و.د_ت1ها، ويوز أ%ن يكون معن قوله:
وتقط�عوا أ%مرهم بينهم؛ أ%ي تفرقوا ف أ%مرهم، نصب أ%مرهم بنزع ف منه؛ قال

ال4زهري: وهذا القول عندي أ%صوب. وقوله تعال: وق%ط�ع\ن. أ%ي\د1ي.ه'ن�؛ أ%ي
ق%ط%ع\ن.ها ق%ط}عاv بعد ق%ط}ع� وخ.د.ش\ن.ها خدشاv كثياv ولذلك شدد،

وقوله تعال: وقط�ع\ناهم ف ال4رض أ�م.ماv؛ أ%ي فر�ق}ناهم ف1ر.قاv، وقال:
وت.ق%ط�ع.ت\ بم ال4سباب'؛ أ%ي ان\ق%ط%ع.ت\ أ%س\باب'هم وو'ص.ل�ه'م؛ قول

أ%ب ذؤ.يب:
كأ%ن9 اب\نة% الس_ه\م1ي� د'ر_ة� قام1س�
لا، بعد. ت.ق}ط1يع, النeب'وح، و.ه1يج'

أ%راد بعد ان\ق1طاع, النeب'وح,، والنeب'وح': الماعات، أ%راد بعد
ال�د'و> والسكون بالليل، قال: وأ%ح\س.ب' ال4صل فيه الق1ط}ع وهو طائفة من

الليل. وشيء# ق%ط1يع¬: مقطوع¬.
والعرب تقول: ات_ق�وا الق�ط%ي\عاء4 أ%ي اتقوا أ%ن ي.ت.ق%ط�ع. بعض'كم



من بعض ف الرب.
والق�ط}عة� والق�طاعة�: ما ق�ط1ع. من ال�و�ار.ى من النeخالة1.

والق�طاعة�، بالضم: ما سق%ط عن الق%ط}ع,. وق%ط%ع. النخالة% من
ال�و�ار.ى: ف%ص.ل%ها منه؛ عن اللحيان.

وت.قاط%ع. الشيء�: بان% بعض'ه من بعض، وأ%ق}ط%ع.ه إ,ياه: أ%ذن له ف
قطعه. وق%ط%عات' الشجر,: أ�ب.ن'ها الت ت.خ\ر'ج' منها إ,ذا ق�ط1ع.ت، الواحدة

ق%ط%ع.ةD. وأ%ق}ط%ع\ت'ه ق�ض\باناv من الك%ر\م, أ%ي أ%ذ1ن\ت' له ف
ق%ط}ع1ها. والق%ط1يع: الغ'ص\ن' ت.ق}ط%ع'ه من الشجرة، والمع أ%ق}ط1عةD وق�ط�ع¬

وق�ط�عات¬ وأ%قاط1يع' كحديث{ وأ%حاديث%. والق1ط}ع' من الشجر: كالق%ط1يع,،
والمع أ%قطاع¬؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
ع.فا غي' ن'ؤ\ي, الدار, ما إ,ن} ت'ب,ين'ه،

وأ%ق}طاع' ط�ف}ي� قد ع.ف%ت\ ف ال%عاق1ل,
والق1ط}ع' أ%يضاv: السهم يعمل من الق%ط1يع, والق1ط}ع, اللذين ها

ال%ق}ط�وع' من الشجر، وقيل: هو السهم الع.ر,يض'، وقيل: الق1ط}ع' نصل ق%ص1ي¬
ع.ر,يض' السهم، وقيل: الق1ط}ع' النصل القصي، والمع أ%ق}ط�ع¬ وأ%ق}طاع¬
وق�ط�وع¬ وق1طاع¬ وم.قاط1يع'، جاء على غي واحده نادراv كأ%نه إ,نا جع

vول يسمع، كما قالوا م.لم1ح. وم.شاب,ه. ول يقولوا م.ل}م.ح.ة ،vم1ق}طاعا
:v؛ قال بعض ال4غفال, يصف د1ر\عاvول م.ش\ب.هة

،vالن_ب\ل% خ'ن\سا eلا ع'ك%ن¬ ت.ر'د
وت.ه\ز.أ� بال%عاب,ل, والق1طاع,
وقال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة%:

وش.ق�ت\ م.قاط1يع' الرeماة1 ف�ؤ.اد.ه،
إ,ذا ي.س\م.ع' الصوت. ال�غ.ر>د. ي.ص\ل1د'

وال1ق}ط%ع' وال1ق}طاع': ما ق%ط%ع\ت.ه به.
قال الليث: الق1ط}ع' القضيب' الذي ي'ق}ط%ع' لب.ر\ي, الس>هام,، وجعه

ق�ط}عانD وأ%ق}ط�ع¬؛ وأ%نشد ل4ب ذؤ.يب:
ون.م1يم.ةv من قان,ص� م'ت.ل%ب>ب�،

ف ك%فYه ج.ش\ء# أ%ج.شe وأ%ق}ط�ع'
قال: أ%راد الس>هام.، قال ال4زهري: وهذا غلط، قال ال4صمعي: الق1ط}ع'

من الن>صال, القصي العريض'، وكذلك قال غيه، سواء كان النصل مركباv ف



السهم أ%و ل يكن مركباv، س'م>ي. ق1ط}عاv ل4نه مقطوع¬ من الديث، وربا
س.م_و\ه مقطوعاv، وال%قاط1يع' جعه؛ وسيف قاط1ع¬ وق%ط�اع¬ وم1ق}ط%ع¬.

وحبل أ%ق}طاع¬: مقطوع¬ كأ%نم جعلوا كل جزء منه ق1ط}عاv، وإ,ن ل يتكلم
به، وكذلك ثوب أ%ق}طاع¬ وق1ط}ع¬؛ عن اللحيان. وال%ق}ط�وع' من الديد

والكامل والر_ج.ز,: الذي حذف منه حرفان نو فاعلتن ذهب منه تن فصار
مذوفاv فبقي فاعلن ث ذهب من فاع1لن النون ث أ�سكنت اللم فنقل ف التقطيع إ,ل

فع\لن، كقوله ف الديد:
،Dوتة�إ,نا الذ�ل}فاء� ياق

أ�خ\ر,ج.ت\ من ك1يس, د1ه\قان1
فقوله قان فع\لن، وكقوله ف الكامل:

وإ,ذا د.ع.و\ن.ك. ع.م_ه'ن_، فإ,ن_ه
ن.س.ب¬ ي.ز,يد'ك. ع1ن\د.ه'ن_ خ.بال

فقوله ن.خ.بال فعلتن وهو مقطوع؛ وكقوله ف الرجز:
،Dدار ل1س.ل}م.ى، إ,ذ س'ل%ي\م.ى جارة

ق%ف}ر¬ ت'رى آياتا م1ث}ل% الزeب'ر\
(* قوله« دار لسلمى إل» هو موفور ل مقطوع فل شاهد فيه كما ل يفى.)

وكقوله ف الرجز:
الق%ل}ب' منها م'س\ت.ر,يح¬ سال1م¬،
والقلب' م1ن>ي جاه1د¬ م.ج\ه'ود'

فقوله م.ج\ه'ود م.ف}ع'ول�ن\.
وت.ق}ط1يع' الشعر: و.ز\نه بأ%جزاء الع.ر'وض, وت.ج\زئته بال4فعال,.

وقاط%ع. الرج'لن1 بسيفيهما إ,ذا نظرا أ%يeهما أ%ق}ط%ع'؛ وقاط%ع. فلن
فلناv بسيفيهما كذلك. ورجل ل%ط9اع ق%ط9اع¬: ي.ق}ط%ع' نصف الل©ق}مة1

ويرد� الثان، والل�ط9اع' مذكور ف موضعه. وكلم¬ قاط1ع¬ على ال%ث%ل,:
.Dكقولم ناف1ذ

وال4ق}ط%ع': القطوع' الي.د1، والمع ق�ط}ع¬ وق�ط}عانD مثل أ%س\و.د.
�وس'ودان{. وي.د¬ ق%طعاء�: مقطوعةD، وقد ق%ط%ع. وقط1ع. ق%طعاv. والق%ط%ع.ة
والق�ط}عة�، بالضم، مثل الص_ل%عة1 والصeل}عة1: موضع الق%ط}ع, من اليد،

وقيل: بقي�ة� اليد1 القطوعة1، وضرب.ه بق%ط%ع.ت1ه. وف الديث: أ%ن�
سار,قاv س.ر.ق. ف%ق�ط1ع. فكان ي.س\ر,ق' بق%ط%ع.ت1ه، بفتحتي؛ هي الوضع'



القطوع' من اليد، قال: وقد تضم القاف وتسكن الطاء فيقال: بق�ط}ع.ت1ه، قال
الليث: يقولون ق�ط1ع. الرجل� ول يقولون ق�ط1ع. ال4ق}ط%ع' ل4ن�

ال4ق}ط%ع. ل يكون أ%ق}ط%ع. حت ي.ق}ط%ع.ه غيه، ولو لزمه ذلك من قبل نفسه لقيل
ق%ط1ع. أ%و ق%ط�ع.، وق%ط%ع. ال ع'م'ر.ه على ال%ث%ل,. وف التنزيل:

ف%ق�ط1ع. داب,ر' القوم الذين ظ%ل%موا؛ قال ثعلب: معناه است'ؤ\ص1ل�وا من
آخرهم.وم.ق}ط%ع' كل شيء� وم'ن\ق%ط%ع'ه: آخره حيث ي.ن\ق%ط1ع' كم.قاط1ع,

الر>مال, وال4و\د1ية1 وال%ر_ة1 وما أ%شبهها. وم.قاط1يع' ال4ودية1:
مآخي'ها. وم'ن\ق%ط%ع' كلY شيء�: حيث ي.ن\ت.هي إ,ليه ط%ر.ف�ه. وال�ن\ق%ط1ع':
الشيء� نفس'ه. وشراب¬ لذيذ� ال%ق}ط%ع, أ%ي الخ1ر والات1م.ة1. وق%ط%ع.

الاء4 ق%ط}عاv: ش.ق�ه وجاز.ه. وقط%ع. به النهر. وأ%ق}ط%ع.ه إ,ياه
vوأ%قط%ع.ه به: جاو.ز.ه، وهو من الفصل بي ال4جزاء. وق%ط%ع\ت' النهر ق%ط}عا

وق�ط�وعاv: ع.ب.ر\ت'. وم.قاط1ع' ال4نار: حيث ي'ع\ب.ر' فيه. وال%ق}ط%ع':
غاية� ما ق�ط1ع.. يقال: م.ق}ط%ع' الثوب, وم.ق}ط%ع' الرم\ل, للذي ل ر.م\ل%

وراءه. وال%ق}ط%ع': الوضع الذي ي'ق}ط%ع' فيه النهر من ال%عابر,.
وم.قاط1ع' القرآن1: مواضع' الوقوف1، وم.باد1ئ�ه: مواضع' البتداء3. وف حديث
عمر، رضي ال عنه، حي ذ%ك%ر أ%با بكر، رضي ال عنه: ليس فيكم م.ن\

ت.ق%ط�ع' عليه 
(* قوله« تقطع عليه» كذا بالصل، والذي ف النهاية: دونه)

ال4ع\ناق' مثل% أ%ب بكر؛ أ%راد أ%ن الساب,ق. منكم الذي ل ي.ل}ح.ق' ش.أ}و.ه
ف الفضل أ%حد¬ ل يكون م1ث}لv ل4ب بكر ل4نه أ%س\ب.ق' السابقي؛ وف

النهاية: أ%ي ليس فيكم أ%حد¬ سابق¬ إ,ل اليات1 ت.ق%ط�ع' أ%ع\ناق'
م'سابق1يه حت ل ي.ل}ح.ق%ه أ%حد¬ م1ث}ل% أ%ب بكر، رضي ال عنه. يقال للفر.س

ال%واد1: ت.ق%ط�ع.ت أ%عناق' الي\ل, عليه فلم ت.ل}ح.ق}ه؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب للب.ع1يث1:

ط%م1ع\ت' ب,ل%ي\لى أ%ن ت.ر,يع.، وإ,ن_ما
ت'ق%طYع' أ%عناق. الر>جال, ال%طام1ع'

وباي.ع\ت' ل%ي\لى ف ال%لء3، ول ي.ك�ن\
ش'ه'ودي على ل%ي\لى ع'د'ولD م.قان,ع'

ومنه حديث أ%ب ذر: فإ,ذا هي ي'ق%ط�ع' دون.ها الس_راب' أ%ي ت'س\ر,ع'
إ,س\راعاv كثياv تقدمت به وفاتت حت إن السراب يظهر دونا أ%ي من ورائها



لبعدها ف الب.
وم'ق%ط�عات' الشيء: طرائق�ه الت يتحل�ل� إ,ليها وي.ت.ر.ك�ب' عنها
ك%م'ق%ط�عات1 الكلم,، وم'ق%ط�عات' الشع\ر, وم.قاط1يع'ه: ما ت.ح.ل�ل

إ,ليه وتر.ك�ب. عنه من أ%ج\زائ1ه الت يسميها ع.ر'وض1يeو العرب ال4س\باب.
وال4و\تاد..

والق1طاع' والق%طاع': ص1رام' النخ\ل, م1ث}ل� الص>رام, والص_رام,.
وق%ط%ع. النخل% ي.ق}ط%ع'ه ق%ط}عاv وق1طاعاv وق%طاعاv؛ عن اللحيان: صر.مه.

قال سيبويه: ق%ط%ع\ت'ه أ%و\ص.ل}ت' إ,ليه الق%ط}ع. واستعملته فيه. وأ%ق}ط%ع.
النخل� إ,ق}طاعاv إ,ذا أ%صر.م. وحان% ق1طاع'ه. وأ%ق}ط%ع\ت'ه: أ%ذ1ن\ت'

له ف ق1طاعه.
وان\ق%ط%ع. الشيء�: ذه.ب وق}ت'ه؛ ومنه قولم: ان\ق%ط%ع. الب.ر\د'

والرe. وان\ق%ط%ع الكلم': و.ق%ف. فلم ي.م\ض,.
وق%ط%ع. لسانه: أ%س\ك%ت.ه بإ,حسان,ه إ,ليه. وان\ق%ط%ع. لسانه: ذهبت

س.لط%ت'ه. وامرأ%ة ق%ط1يع' الكلم, إ,ذا ل تكن س.ل1يطةv. وف الديث لا
أ%نشده العباس ابن م1ر\داس� أ%بياته العينية: اق}ط%ع'وا عن ل1سانه أ%ي

أ%ع\ط�وه وأ%ر\ض'وه حت يسكت، فكن باللسان1 عن الكلم,. ومنه الديث: أ%تاه
رجل فقال: إ,ن شاعر، فقال: يا بلل، اق}ط%ع\ لسانه فأ%عطاه أ%ربعي

درهاv. قال الطاب: يشبه أ%ن يكون هذا من له حق ف بيت الال كابن السبيل
وغيه فتعر�ض له بالشعر فأ%عطاه لقه أ%و لاجته ل لشعره.

وأ%ق}ط%ع. الرجل� إ,ذا ان\ق%ط%ع.ت ح'ج_ت'ه وب.ك�ت'وه بالق فلم
ي'ج,ب\، فهو م'ق}ط1ع¬. وق%ط%ع.ه ق%ط}عاv أ%يضاv: ب.ك�ت.ه، وهو ق%ط1يع' القول,

وأ%ق}ط%ع'ه، وقد ق%ط%ع. وق%ط1ع. ق%طاعةv. واق}ط%ع. الشاع1ر': ان\ق%ط%ع.
ش1ع\ر'ه. وأ%ق}ط%4ع.ت الدجاجة� مثل أ%ق%ف�ت: ان\ق%ط%ع. بيض'ها، قال

الفارسي�: وهذا كما عادلوا بينهما بأ%ص\ف%ى. وق�ط1ع. به وان\ق�ط1ع. وأ�ق}ط1ع.
وأ%ق}ط%ع.: ض.ع'ف. عن النكاح. وأ�ق}ط1ع. به إ,ق}طاعاv، فهو م'ق}ط%ع¬ إ,ذا

ل ي'ر,د1 النساء4 ول ي.ن\ه.ض ع'جار,م'ه. وان\ق�ط1ع. بالرجل والبعي,:
ك%ل�. وقفط1ع. بفلن، فهو م.ق}ط�وع¬ به، وان\ق�ط1ع. به، فهو م'ن\ق%ط%ع¬

به إ,ذا عجز عن سفره من ن.ف%ق%ة{ ذهبت، أ%و قام.ت عليه راح1ل%ت'ه، أ%و
vأ%تاه أ%مر ل يقدر على أ%ن يتحرك معه، وقيل: هو إ,ذا كان مسافرا
فأ�ب\د1ع. به وع.ط1ب.ت راحلته وذ%ه.ب. زاد'ه وماله. وق�ط1ع. به إ,ذا ان\ق%ط%ع.



ر.جاؤ'ه'. وق�ط1ع. به ق%ط}عاv إ,ذا ق�ط1ع. به الطريق'. وف الديث:
ف%خ.ش1ينا أ%ن ي'ق}ت.ط%ع. د'ون.نا أ%ي ي'ؤ\خ.ذ% وي'ن\ف%ر.د. به. وف الديث: ولو

vشئنا لق}ت.ط%ع\ناهم. وف الديث: كان إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ق}ط%ع. ب.ع\ثا
أ%ي ي'ف}ر,د. قوماv يبعث�هم ف الغ.ز\و, وي'ع.ي>ن.ه'م من غيهم. ويقال

للغريب بالبلد: أ�ق}ط1ع. عن أ%هله إ,ق}طاعاv، فهو م'ق}ط%ع¬ عنهم وم'ن\ق%ط1ع¬،
وكذلك الذي ي'ف}ر.ض' لنظرائه ويترك هو. وأ%ق}ط%ع\ت' الشيء إ,ذا

ان\ق%ط%ع. عنك يقال: قد أ%ق}ط%ع\ت' الغ.ي\ث%. وع.و\د¬ م'ق}ط%ع¬ إ,ذا ان\ق%ط%ع. عن
الض>راب. وال�ق}ط%ع'، بفتح الطاء3: البعي إ,ذا ج.ف%ر. عن الصواب؛ قال

النمر بن ت.و\ل%ب� يصف امرأ%ته:
قام.ت ت.باك%ى أ%ن س.ب.أ}ت' ل1ف1ت\ية{

ز,ق¾ا وخاب,ي.ةv ب,ع.و\د{ م'ق}ط%ع,
.vوع¬: ي.ن\ق%ط1ع' لبنها سريعا�وقد أ�ق}ط1ع. إ,ذا ج.ف%ر.. وناقةD ق%ط

والق%ط}ع' والق%ط1يعة�: ال1ج\ران� ض1دe الوصل، والفعل كالفعل والصدر
كالصدر، وهو على الثل. ورجل ق%ط�وع¬ ل3خ\وانه وم1ق}طاع¬: ل يثبت على

م'ؤاخاة{. وت.ق%اط%ع. القوم': ت.صار.م'وا. وت.ق%اط%ع.ت\ أ%ر\حام'ه'م\:
ت.حاص_ت\. وق%ط%ع. ر.ح1م.ه ق%ط}عاv وق%ط1يعةv وق%ط�ع.ها: ع.ق�ها ول

ي.ص1ل}ها، والسم الق%ط1يعة�. ورجل ق�ط%ع.ةD وق�ط%ع¬ وم1ق}ط%ع¬ وق%ط�اع¬:
ي.ق}ط%ع' ر.ح1م.ه. وف الديث: من ز.و_ج. ك%ر,ي.ةv من فاس1ق� فقد ق%ط%ع.

ر.حها، وذلك أ%ن الفاس1ق. يطلقها ث ل يبال أ%ن يضاجعها. وف حديث
:�ص1ل%ة1 الر_ح1م,: هذا مقام العائذ بك من الق%ط1يع.ة1؛ الق%ط1يع.ة

ال1ج\ران� والص_دe، وهي. ف%ع1يل%ةD من الق%ط}ع,، ويريد به ترك الب وال3حسان
إ,ل ال4هل وال4قارب، وهي ض1د� ص1ل%ة الر_حم,. وقوله تعال: أ%ن تفسدوا

ف ال4رض وت'ق%طYع'وا أ%رحام.كم؛ أ%ي تع'ودوا إ,ل أ%مر الاهلية
فتفسدوا ف ال4رض وت.ئ1د'وا البنات1، وقيل: تقطعوا أ%رحامكم تقتل قريش بن هاشم

وبنو هاشم قريشاv. ور.ح1م¬ ق%طعاء� بين وبينك إ,ذا ل توصل. ويقال:
م.د� فلن إ,ل فلن ب,ث%د\ي� غي أ%ق}ط%ع. وم.ت_، بالتاء، أ%ي ت.و.س_ل%

إ,ليه بقرابة قريبة؛ وقال:
د.عان فلم أ�ور.أ} ب,ه، فأ%ج.ب\ت'ه،
ف%م.د� ب,ث%د\ي� ب.ي\ن.نا غ%ي\ر, أ%ق}ط%عا

وال�ق}طوعة�: ما تبعثه الرأ%ة إ,ل صاحبتها علمة للم'صار.مة1



وال1ج\ران1، وف التهذيب: تبعث به الارية إ,ل صاحبها؛ وأ%نشد:
وقال%ت\ ل1جار,ي.ت.ي\ها: اذ}ه.با

إ,ليه بأ�ق}ط�وعة{ إ,ذ} ه.ج.ر\
والق�ط}ع': الب'ه\ر' لق%ط}ع1ه ال4نفاس.. ورجل ق%ط1يع¬: م.ب\ه'ور¬

ب.ي�ن' الق%طاعة1، وكذلك ال�نثى بغي هاء. ورجل ق%ط1يع' القيام إ,ذا وصف
بالضعف أ%و الس>م.ن,. وامرأ%ة ق%ط�وع¬ وق%ط1يع¬: فات1رة� الق1يام,. وقد

ق%ط�ع.ت1 الرأ%ة� إ,ذا صارت ق%ط1يعاv. والق�ط}ع' والق�ط�ع' ف الفرس وغيه:
الب'ه\ر' وان\ق1طاع' بعض ع'ر'وق1ه. وأ%صابه ق�ط}ع¬ أ%و ب'ه\ر: وهو النف%س

العال من السمن وغيه. وف حديث ابن عمر: أ%نه أ%صابه ق�ط}ع¬ أ%و بر
فكان ي'ط}ب.خ' له الث©وم' ف ال%سا فيأ}كله؛ قال الكسائي: الق�ط}ع'

الد_ب.ر' 
(* قوله «القطع الدبر» كذا بالصل. وقوله «لب جندب» بامش الصل بط

السيد مرتضى صوابه:
وإن إذا ما الصبح آنست ضوءه * يعاودن قطع علي ثقيل

والبيت لب خراش الذل). وأ%نشد أ%بو عبيد ل4ب جندب الذل:
،vوإ,ن>ي إ,ذا ما آنس¬ . . .* م'ق}ب.ل

(* كذا بياض بالصل ولعله:
(،vوإن إذا ما آنس شت مقبل

�ي'عاو,د'ن ق�ط}ع¬ ج.واه ط%و,يل
يقول: إ,ذا رأ%يت إ,نساناv ذكرته. وقال ابن ال4ثي: الق�ط}ع' ان\ق1طاع'
الن_ف%س, وضيق�ه. والق�ط}ع': الب'ه\ر' يأ}خذ الفرس وغيه. يقال: ق�ط1ع.
الرجل�، فهو مقطوع¬، ويقال للفرس إ,ذا ان\ق%ط%ع. ع1ر\ق¬ ف بطنه أ%و

ش.ح\م¬: مقطوع¬، وقد ق�ط1ع..
واق}ت.ط%ع\ت' من الشيء ق1ط}عةv، يقال: اقت.ط%ع\ت' ق%ط1يعاv من غنم فلن.

والق1ط}عة� من الشيء: الطائفة� منه. واق}ت.ط%ع. طائفة من الشيء: أ%خذها.
والق%ط1يعة�: ما اق}ت.ط%ع\ت.ه منه. وأ%ق}ط%ع.ن إ,ياها: أ%ذ1ن% ل ف

اق}ت1طاع1ها. واس\ت.ق}ط%ع.ه إ,ياها: سأ%ل%ه أ%ن ي'ق}ط1ع.ه إ,ياها.
وأ%ق}ط%ع\ت'ه ق%ط1يعةv أ%ي طائفة من أ%رض الراج. وأ%ق}ط%ع.ه نراv: أ%باح.ه له.

وف حديث أ%ب\ي.ض. بن ح.م�ال�: أ%نه اس\ت.ق}ط%ع.ه ال1ل}ح. الذي ب,م.أ}ر,ب.
vفأ%ق}ط%ع.ه إ,ياه؛ قال ابن ال4ثي: سأ%له أ%ن يعله له إ,قطاعا



يتمل�ك�ه ويس\ت.ب,دe به وينفرد، وال3قطاع' يكون تليكاv وغي تليك. يقال:
اس\ت.ق}ط%ع. فلن ال3مام. ق%طيعةv فأ%ق}ط%ع.ه إ,ي�اها إ,ذا سأ%ل%ه أ%ن

ي'ق}ط1ع.ها له ويبنيها م1ل}كاv له فأ%عطاه إ,ياها، والق%طائ1ع' إ,نا توز
ف ع.ف}و, البلد الت ل ملك ل4حد عليها ول ع1مارة% فيها ل4حد

في'ق}ط1ع' ال3مام' ال�س\ت.ق}ط1ع. منها ق%د\ر. ما يتهي_أ} له ع1مار.ت'ه
بإ,جراء الاء إ,ليه، أ%و باستخراج عي منه، أ%و بتحجر عليه للبناء فيه. قال

الشافعي: ومن ال3ق}طاع, إ,ق}طاع' إ,ر\فاق, ل تليك{، كال�قاع.دة1
بالسواق الت هي ط�ر'ق' السلمي، فمن قعد ف موضع منها كان له بقدر ما

ي.ص\ل�ح' له ما كان مقيماv فيه، فإ,ذا فارقه ل يكن له منع غيه منه كأ%بنية
العرب وفساط1يط1هم\، فإ,ذا ان\ت.ج.ع'وا ل ي.م\ل1ك�وا با حيث نزلوا، ومنها
إ,ق}طاع' السكن. وف الديث عن أ�م� العلء3 ال4نصارية قالت: لا ق%د1م.

النبe، صلى ال عليه وسلم، الدينة% أ%ق}ط%ع الناس. الدeور. فطار
س.ه\م' عثمان% ابن م.ظ}ع'ون{ عل%ي�؛ ومعناه أ%نزلم ف د'ور, ال4نصار,

،vيسكنونا معهم ث يتحو�لون عنها؛ ومنه الديث: أ%نه أ%ق}ط%ع. الزبي نل
يشبه أ%نه إ,نا أ%عطاه ذلك من ال�م'س, الذي هو س.ه\م'ه ل4ن� النخل

مالD ظاه1ر' العي حاض1ر' النف}ع, فل يوز إ,ق}طاع'ه، وكان بعضهم يتأ%و�ل
إ,ق}طاع. النب>، صلى ال عليه وسلم، الهاجرين الدeور. على معن

العار,ي�ة1، وأ%ما إ,ق}طاع' ال%وات1 فهو تليك. وف الديث ف اليمي: أ%و
ي.ق}ت.ط1ع. با مال% امرئ� م'س\ل1م� أ%ي يأ}خذه لنفسه متملكاv، وهو

ي.ف}ت.ع1ل� من الق%ط}ع,. ورجل م'ق}ط%ع¬: ل د1يوان% له. وف الديث: كانوا أ%هل%
د1يوان{ أ%و م'ق}ط%ع1ي.، بفتح الطاء، ويروى م'ق}ت.ط1عي. ل4ن الند ل

ي.خ\ل�ون% من هذين الوجهي.
وق%ط%ع. الرجل� ببل ي.ق}ط%ع' ق%ط}عاv: اخ\ت.ن.ق. به. وف التنزيل:

ف%ل}ي.م\د'د\ بسبب إ,ل السماء ث لي.ق}ط%ع\ فلينظر؛ قالوا: ل1ي.ق}ط%ع\ أ%ي
ل1ي.خ\ت.ن,ق\ ل4ن ال�خ\ت.ن,ق. ي.م'د� السبب إ,ل السقف ث ي.ق}ط%ع' نفس.ه

من ال4رض حت يتنق، قال ال4زهري: وهذا يتاج إ,ل شرح يزيد ف إ,يضاحه،
والعن، وال أ%علم، من كان يظن أ%ن لن ينصر ال ممداv حت يظهره على

الدين كله فليمت غيظاv، وهو تفسي قوله فليمدد بس.ب.ب� إ,ل السماء،
والسبب' البل يشد�ه الختنق إ,ل س.ق}ف1 بيته، وساء� كل شيء سقفه، ث ليقطع

أ%ي ليمد البل مشد'وداv ف عنقه مد�اv شديداv ي'و.ت>ر'ه حت ينقطع فيموت



متنقاv؛ وقال الفراء: أ%راد ليجعل ف ساء بيته حبلv ث ليختنق به، فذلك
قوله ث ليقطع اختناقاv. وف قراءة عبد ال: ث ليقطعه، يعن السبب وهو

البل، وقيل: معناه ليمد البل الشدود ف عنقه حت ينقطع. نف%س'ه
فيموت..وثوب¬ ي.ق}ط%ع'ك. وي'ق}ط1ع'ك. وي'ق%طYع' لك ت.ق}ط1يعاv: ي.ص\ل�ح عليك

قميصاv ونو.ه. وقال ال4زهري: إ,ذا صلح أ%ن ي'ق}ط%ع. قميصاv، قال
ال4صمعي: ل أ%عرف هذا ثوب ي.ق}ط%ع' ول ي'ق%طYع' ول ي'ق%طYع'ن ول

ي.ق}ط%ع'ن، هذا كله من كلم الول9دين؛ قال أ%بو حات: وقد حكاه أ%بو عبيدة عن
العرب.

والق�ط}ع': وج.ع¬ ف البطن وم.غ.س¬. والتقط1يع' م.غ.س¬ يده ال3نسان ف
.vع. فلن ف بطنه ت.ق}ط1يعاYط�بطنه وأ%م\عائ1ه. يقال: ق

والق%ط1يع': الطائفة من الغنم والنعم ونوه، والغالب عليه أ%نه من عشر
إ,ل أ%ربعي، وقيل: ما بي خس عشرة إ,ل خس وعشرين، والمع أ%ق}طاع¬

وأ%ق}ط1عةD وق�ط}عانD وق1طاع¬ وأ%قاط1يع'؛قال سيبويه: وهو ما جع على غي
بناء واحده، ونظيه عندهم حديثD وأ%حاديث�. والق1ط}عة�: كالق%ط1يع.

والق%ط1يع': السوط ي'ق}ط%ع' من جلد سي ويعمل منه، وقيل: هو مشتق من الق%ط1يع,
الذي هو ال%ق}ط�وع' من الشجر، وقيل: هو ال�ن\ق%ط1ع' الطر.ف، وع.م_ أ%بو
عبيد بالق%ط1يع,، وحكى الفارسي: ق%ط%ع\ت'ه بالق%ط1يع أ%ي ضربته به كما

قالوا س'ط}ت'ه بالسوط؛ قال ال4عشى:
ت.رى ع.ين.ها ص.غ\واء4 ف ج.ن\ب, م'وق1ها،

ت'راق1ب' ك%فYي والق%ط1يع. ال�ح.ر_ما
قال ابن بري: السوط ال�ح.ر_م' الذي ل ي'لي_ن ب.ع\د. الليث:

الق%ط1يع' السوط ال�ن\ق%ط1ع'. قال ال4زهري: سي السوط ق%ط1يعاv ل4نم يأ}خذون
الق1د� ال�ح.ر_م. في.ق}ط%عونه أ%ربعة س'ي'ور، ث ي.ف}ت1لونه وي.ل}و'ونه

ويتركونه حت ي.ي\ب.س. فيقوم. ق1ياماv كأ%نه ع.صاv، سي ق%ط1يعاv ل4نه
ي'ق}ط%ع' أ%ربع طاقات ث ي'ل}وى.

والق�ط�ع' والق�ط�اع': الل©صوص ي.ق}ط%عون ال4رض. وق�ط�اع' الطريق:
الذين ي'عار,ضون أ%بناء4 السبيل في.ق}ط%عون بم السبيل%.

ورجل م'ق%ط�ع¬: م'ج.ر_ب¬. وإ,نه لس.ن' التق}ط1يع أ%ي الق%د>. وشيء
حسن التق}ط1يع, إ,ذا كان حسن الق%د>. ويقال: فلن ق%ط1يع' فلن أ%ي

ش.بيه'ه ف ق%د>ه وخ.ل}ق1ه، وجعه أ%ق}ط1عاء�.



وم.ق}ط%ع' الق>: ما ي'ق}ط%ع' به الباطل، وهو أ%يضاv موضع الت1قاء3
ال�ك}م,، وقيل: هو حيث ي'ف}ص.ل� بي ال�صوم, بنص الكم؛ قال زهي:

:Dوإ,ن� ال%ق_ م.ق}ط%ع'ه ث%لث
ي.م1ي¬ أ%و ن,فار¬ أ%و ج.لء�

ويقال: الصو\م' م.ق}ط%عةD للنكاح.
والق1ط}ع' والق1ط}عة� والق%ط1يع' والق1ط%ع' والق1طاع': طائفة من الليل

تكون من أ%و�له إ,ل ثلثه، وقيل للفزاري>: ما الق1ط}ع' من الليل؟ فقال:
ح'ز\مةD ت.ه'ور'ها أ%ي ق1ط}عةD ت.ح\ز'ر'ها ول ت.د\ر,ي كم\ ه1ي..

والق1ط}ع': ظلمة آخر الليل؛ ومنه قوله تعال: فأ%س\ر, بأ%هلك بق1ط}ع� من الليل؛
قال ال4خفش: بسواد من الليل؛ قال الشاعر:

اف}ت.حي الباب، فان\ظ�ري ف النeجوم,،
ك%م\ ع.ل%ي\نا م1ن\ ق1ط}ع, ل%ي\ل� ب.ه,يم,

وف التنزيل: ق1ط%عاv من الليل مظلماv، وقرئ: ق1ط}عاv، والق1ط}ع': اسم
ما ق�ط1ع.. يقال: ق%ط%ع\ت' الشيء4 ق%ط}عاv، واسم ما ق�ط1ع. فسقط ق1ط}ع¬.

قال ثعلب: من قرأ% ق1ط}عاv، جعل الظلم من نعته، ومن قرأ% ق1ط%عاv جعل
الظلم ق1ط%عاv من الليل، وهو الذي يقول له البصريون الال. وف الديث:

إ,ن� بي ي.د.ي, الساعة ف1ت.ناv كق1ط}ع, الليل ال�ظ}ل1م,؛ ق1ط}ع' الليل,
طلئفةD منه وق1ط}عةD، وجع الق1ط}عة1 ق1ط%ع¬، أ%راد فتنة مظلمة سو\داء4

تعظيماv لشأ}نا.
وال�ق%ط�عات' من الثياب,: ش1ب\ه ال1باب, ونوها من ال%ز> وغيه. وف
التنزيل: ق�طYع.ت\ لم ثياب¬ من نار؛ أ%ي خ1يط%ت\ وس'و>ي.ت\ وج'ع1ل%ت\

لب.وساv لم. وف حديث ابن عباس ف صفة نل النة قال: نل النة س.ع.ف�ها
ك1س\وةD ل4هل النة منها م'ق%ط�عات'هم وح'ل%ل�هم؛ قال ابن ال4ثي: ل

يكن ي.ص1ف�ها بالق1ص.ر ل4نه عيب. وقال ابن ال4عراب: ل يقال للثياب
الق1صار م'ق%ط�عات¬، قال شر: وما يقو>ي قوله حديث ابن عباس ف وصف

س.ع.ف1 النة ل4نه ل يصف ثياب أ%هل النة بالق%ص.ر, ل4نه عيب، وقيل:
القط�عات ل واحد لا فل يقال لملة للج'ب�ة1 القصية م'ق%ط�عةD، ول

للق%م1يص, م'ق%ط�ع¬، وإ,نا يقال الثياب القصار م'ق%ط�عات، وللواحد ثوب. وف
الديث: أ%ن رجلv أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، وعليه م'ق%ط�عات¬

له؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ثياب قصار ل4نا ق�ط1ع.ت\ عن بلوغ التمام،



وقيل: ال�ق%ط�ع من الثياب كل© ما ي'ف%ص_ل� وي'خاط� من قميص� وج,باب�
وس.راو,يلت{ وغيها، وما ل يقطع منها كال4ردية وال�ز'ر وال%طار,ف1

والر>ياط1 الت ل تقطع، وإ,نا ي'ت.ع.ط�ف' با مر_ة وي'ت.ل%ف�ع' با
:vوحشي�ا vخرى؛ وأ%نشد شر لرؤبة يصف ثورا�أ

كأ%ن� ن,ص\عاv ف%و\ق%ه م'ق%ط�عا،
م'خال1ط% الت_ق}ل1يص,، إ,ذ} ت.د.ر_عا

(* وقوله« كأن إل» سيأت ف نصع: تال بدل كأن.)
قال ابن ال4عراب: يقول كأ%ن� عليه ن,ص\عاv م'ق%ل�صاv عنه، يقول:

تال أ%نه أ�ل}ب,س. ثوباv أ%بيض مقلصاv عنه ل يبلغ ك�راع.ه ل4نا س'ود لست
على لونه؛ وقول الراعي:

ف%ق�ود'وا ال1ياد. ال�س\ن,فات1، وأ%ح\ق1بوا
على ال4ر\ح.ب,ي�ات1 ال%ديد. ال�ق%ط�عا

يعن الدروع. والديد' ال�ق%ط�ع': هو التخذ سلحاv. يقال: قطعنا
الديد أ%ي صنعناه د'روعاv وغيه من الس>لح. وقال أ%بو عمرو: م'ق%ط�عات'

الثياب والش>عر\ ق1صار'ها. والقط�عات: الثياب القصار، وال4بيات'
الق1صار'، وكل قصي� م'ق%ط�ع¬ وم'ت.ق%طYع¬؛ ومنه حديث ابن عباس:وقت' صلة1

الضeحى إ,ذا تق%ط�عت1 الظYلل�، يعي ق%ص'ر.ت\ ل4نا تكون متدة ف
أ%ول النهار، فكلما ارتفعت الشمس' ت.ق%ط�ع.ت1 الظYلل� وقصرت، وسيت

ال4راجيز م'ق%طYعات1 لقصرها، ويروى أ%ن جرير بن ال%ط%فى كان بينه وبي رؤبة
اختلف ف شيء فقال: أ%ما وال لئن س.ه,ر\ت' له ليلة ل4د.ع.ن_ه

وقل�ما تغن عنه مقط�عاته، يعن أ%بيات الرجز. ويقال للرج'ل القصي: إ,نه
ل%م'ق%ط�ع¬ م'ج.ذ�ر¬.

وال1ق}ط%ع': مثالD ي'ق}ط%ع' عليه ال4دي والثوب وغيه. والقاط1ع':
كال1ق}ط%ع, اسم كالكاهل والغار,ب,. وقال أ%بو اليثم: إ,نا هو الق1طاع' ل

القاط1ع'، قال: وهو مثل ل1حاف{ وم1ل}ح.ف{ وق1رام� وم1ق}ر.م� وس1راد{
وم1س\ر.د{.

والق1ط}ع': ضرب من الثياب ال�و.ش_اة1، والمع ق�طوع¬. وال�ق%ط�عات':
.vأ%يضا �ب'رود عليها وش\ي¬ م'ق%ط�ع¬. والق1ط}ع': النeم\ر'قة

والق1ط}ع': الطYن\ف1سة� تكون تت الر_ح\ل, على ك%ت1ف%ي, البعي، والمع كالمع؛
قال ال4عشى:



أ%ت.ت\ك. الع1يس' ت.ن\ف%ح' ف ب'راها،
ت.ك%ش_ف' عن م.ناك1بها الق�طوع'

قال ابن بري: الشعر لعبد الرحن بن الكم بن أ%ب العاص يدح معاوية
ويقال ل1زياد{ ال4ع\ج.م,؛ وبعده:

بأ%بي.ض. م1ن\ أ�م.ي_ة% م.ض\ر.ح1ي¼،
كأ%ن� ج.ب,ين.ه س.ي\ف¬ ص.ن,يع'

وف حديث ابن الزبي وال1ن>ي>: فجاء وهو على الق1طع فن.ف%ض.ه،
وف�س>ر. الق1ط}ع' بالطYن\ف1سة1 تت الر_ح\ل, على كتفي البعي.

.vوقاط%ع.ه على كذا وكذا من ال4ج\ر, والع.م.ل, ونوه م'قاطعة
قال الليث: وم'ق%ط�عة� الشع.ر هنات¬ ص1غار مثل شع.ر, ال4ران,ب,؛ قال

ال4زهري: هذا ليس بشيء وأ�راه إ,نا أ%راد ما يقال لل4ر\ن.ب, السريعة؛
ويقال لل4رنب السريعة: م'ق%طYعة� ال4س\حار, ومقطYعة� الن>ياط1

ومقطYعة� السحور, كأ%نا ت.ق}ط%ع' ع1ر\قاv ف بطن طالبها من شد�ة1 الع.د\و,،
�أ%و ر,ئات1 من ي.ع\د'و على أ%ثرها ليصيدها، وهذا كقولم فيها م'ح.ش>ئة

الك1لب، ومن قال الن>ياط� ب'ع\د' ال%فازة1 فهي ت.ق}ط%ع'ه أ%يضاv أ%ي
ت'جاو,ز'ه؛ قال يصف ال4رنب:

كأ%ن>ي، إ,ذ} م.ن.ن\ت' عليك. خ.ي\ري،
م.ن.ن\ت' على م'ق%طYعة1 الن>ياط1

وقال الشاعر:
م.ر.طى م'ق%طYمة{ س'ح'ور. ب'غات1ها

م1ن\ س'وس1ها الت_و\ت1ي'، مهما ت'ط}ل%ب,
ويقال لا أ%يضاv: م'ق%طYعة� القلوب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

كأ%ن>ي، إ,ذ} م.ن.ن\ت' عليك. ف%ض\لي،
م.ن.ن\ت' على م'ق%طYعة1 الق�ل�وب,
أ�ر.ي\ن,ب, خ'ل9ة{، بات.ت\ ت.غ.ش_ى

أ%بار,ق.، كل©ها و.خ1م¬ ج.د1يب
ويقال: هذا فرس ي'ق%طYع' ال%ر\ي. أ%ي يري ض'ر'وباv من ال%ر\ي,

ل1م.رح1ه ونشاط1ه. وق%ط�ع. ال%واد' اليل% ت.ق}ط1يعاv: خ.ل�ف%ها ومضى؛ قال
أ%بو ال%ش\ناء3، ونسبه ال4زهري إ,ل العدي:

ي'ق%طYع'ه'ن_ ب,ت.ق}ر,يبه،



وي.أ}وي إ,ل ح'ض'ر� م'ل}ه,ب,
ويقال: جاءت اليل م'ق}ط%و\ط1عات{ أ%ي س1راعاv بعضها ف إ,ثر بعض. وفلن

م'ن\ق%ط1ع' الق%ر,ين, ف الكرم والس�خاء إ,ذا ل يكن له م1ث}لD، وكذلك
م'ن\ق%ط1ع' الع1قال, ف الشر� وال�ب\ث1؛ قال الشماخ:

رأ%ي\ت' ع.راب.ة% ال4و\س1ي_ ي.س\م'و
إ,ل ال%ي\رات1، م'ن\ق%ط1ع. الق%ر,ين,

أ%بو عبيدة ف الش>يات1: ومن الغ'ر.ر, ال�ت.ق%طYعة� وهي الت
ار\ت.ف%ع. بياض'ها من ال%ن\خ.ر.ي\ن, حت تبلغ الغ'ر_ة� عينيه دون ج.ب\هته. وقال

،�غيه: ال�ق%ط�ع' من ال%ل}ي هو الشيء اليسي' منه القليل
وال�ق%ط�ع' من الذ�ه.ب, اليس3ي, كال%ل}قة1 والق�ر\ط1 والش_ن\ف1 والش_ذ}رة1

وما أ%شبهها؛ ومنه الديث: أ%نه ن.هى عن ل�ب\س, الذهب إ,ل م'ق%ط�عاv؛
أ%راد الشيء اليسي وكره الكثي الذي هو عادة أ%هل الس_ر.ف1 وال�ي.لء
والك1ب\ر، واليسي' هو ما ل تب فيه الزكاة؛ قال ابن ال4ثي: ويشبه أ%ن

يكون إ,نا كره استعمال الكثي منه ل4ن صاحبه ربا ب.خ1ل% بإ,خراج زكاته
فيأ}ث بذلك عند من\ أ%و\ج.ب فيه الزكاة%. وق%ط�ع. عليه العذاب.:

لو_ن.ه وج.ز_أ%ه ول%و_ن% عليه ض'ر'وباv من العذاب. وال�ق%ط�عات':
الد>يار'. والق%ط1يع': شبيه بالنظي. وأ%رض ق%ط1يعةD: ل ي'د\رى أ%خ'ض\ر.ت'ها
أ%كثر أ%م بياض'ها الذي ل نبات به، وقيل: الت با ن,قاطD من الك%ل3.
والق�ط}عة�: ق1ط}عةD من ال4رض إ,ذا كانت م.ف}روزةv، وحكي عن أ%عراب

أ%نه قال: ورثت من أ%ب ق�ط}عةv. قال ابن السكيت: ما كان من شيء ق�ط1ع. من
شيء، فإ,ن كان القطوع' قد ي.ب\قى منه الشيء وي'ق}ط%ع' قلت: أ%عط1ن

ق1ط}عةv، ومثله ال1ر\قة�، وإ,ذا أ%ردت أ%ن تمع الشيء بأ%سره حت تسمي به
،vوأ%ما الرة من الف1ع\ل فبالفتح ق%ط%ع\ت' ق%ط}عة ،vط}عة�قلت: أ%ع\ط1ن ق

وقال الفراء: سعت بعض العرب يقول غ%ل%ب.ن فلن على ق�ط}عة{ من ال4رض،
يريد أ%رضاv م.ف}روزةv مثل الق1ط}عة1، فإ,ن أ%ردت با ق1ط}عةv من شيء

ق�ط1ع. منه قلت ق1ط}عة{. وكل شيء ي'ق}ط%ع' منه، فهو م.ق}ط%ع. وال%ق}ط%ع':
موضع الق%ط}ع,. وال%ق}طع': مصدر كالق%ط}ع,. وق%ط�ع\ت' المر بالاء إ,ذا

م.ز.ج\ت.ه، وقد ت.ق%ط�ع. فيه الاء�؛ وقال ذو الرمة:
ي'ق%طYع' م.و\ض'وع. ال%د1يث1 اب\ت1سام'ها،

ت.ق%ط©ع. ماء3 ال�ز\ن1 ف ن'ز.ف1 ال%م\ر



�موضوع' الديث1: م.ح\ف�وظ�ه وهو أ%ن ت}ل1ط%ه بالب\ت1سام كما ي'خ\ل%ط
الاء� بال%م\ر, إ,ذا م'ز,ج.. وأ%ق}ق%ع. القوم' 

(* قوله« القوم» بامش
الصل صوابه: القرم.) إ,ذا ان\ق%ط%ع.ت\ م1ياه' السماء فرج.عوا إ,ل أ%عداد1

الياه1؛ قال أ%بو و.ج\زة%:
ت.ز'ور' ب. القوم. ال%وار,ي�، إ,نم

م.ناهل� أ%عداد¬، إ,ذا الناس' أ%ق}ط%عوا
وف الديث: كانت يهود' قوماv لم ث1مار¬ ل ت'ص1يبها ق�ط}عةD أ%ي ع.ط%ش¬

بان\ق1طاع, الاء3 عنها. ويقال: أ%صابت الناس. ق�ط}عةD أ%ي ذ%ه.ب.ت\
.Dم'ن\ك%رة Dط}عة�م1ياه' ر.كاياه'م. ويقال للقوم إ,ذا ج.ف�ت\ م1ياه'هم ق

وقد ق%ط%ع. ماء� ق%ل1يب,ك�م إ,ذا ذه.ب أ%و قل9 ماؤه. وق%ط%ع. الاء�
ق�ط�وعاv وأ%ق}ط%ع.؛ عن ابن ال4عراب: قل� وذهب فان\ق%ط%ع.، والسم

الق�ط}عة�. يقال: أ%صاب. الناس. ق�ط}ع¬ وق�ط}عةD إ,ذا ان\ق%ط%ع. ماء� بئرهم ف
القيظ. وبئر م1ق}طاع¬: ي.ن\ق%ط1ع' ماؤها سريعاv. ويقال: ق%ط%ع\ت' الو\ض.

ق%ط}عاv إ,ذا م.لgت.ه إ,ل نص\ف1ه أ%و ث�لثه ث ق%ط%ع\ت' الاء؛ ومنه قول
ابن مقبل يذكر ال3بل:

ق%ط%ع\نا ل%ه'ن_ الو\ض. فاب\ت.ل� ش.ط}ر'ه
ب,ش1ر\ب� غشاش�، وه\و. ظ%م\آن� سائ1ر'ه\

أ%ي باق1يه. وأ%ق}ط%ع.ت السماء بوضع كذا إ,ذا ان\ق%طع. الطر هناك
وأ%ق}ل%ع.ت\. يقال: م.ط%ر.ت1 السماء� ببلد كذا وأ%ق}ط%ع.ت\ ببلد كذا.

وق%ط%ع.ت1 الط�ي\ر' ق%طاعاv وق1طاعاv وق�طوعاv واق}طوطع.ت: ان\ح.د.ر.ت من بلد
البد إ,ل بلد الر. والطي ت.ق}ط%ع' ق�ط�وعاv إ,ذا جاءت من بلد إ,ل بلد

ف وقت حر أ%و برد،وهي ق%واط1ع'. ابن السكيت: كان ذلك عند ق%طاع, الطي
وق%طاع, الاء3، وبعضهم يقول ق�ط�وع, الطي وق�طوع, الاء، وق%طاع' الطي:

أ%ن ييء من بلد إ,ل بلد، وق%طاع' الاء: أ%ن 4ين\ق%ط1ع.. أ%بو زيد:
،vورجعت ف الصيف ر'ج'وعا vوعا�قط%ع.ت1 الغ1ر\بان� إ,لينا ف الشتاء ق�ط

والطي الت تقيم ببلد ش1تاء4ها وص.ي\فها هي ال4وابد'، ويقال: جاء4ت الطي
م'ق}ط%و\ط1عات{ وق%واط1ع. بعن واحد. والق�ط%ي\عاء�، مدود مثال

الغ'ب.ي\راء3: التمر الش>ه\ر,يز'، وقال كراع: هو ص1ن\ف¬ من التمر فلم ي'ح.لYه؛
قال:



بات'وا ي'ع.شeون% الق�ط%ي\عاء4 جار.ه'م\،
وع1ن\د.ه'م' الب.ر\ن© ف ج'ل%ل� د'س\م,

وف حديث وفد عبد القيس: ت.ق}ذ1ف�ون% فيه من الق�ط%ي\عاء3، قال: هو نوع
من التمر، وقيل: هو الب'س\ر' قبل أ%ن ي'د\ر,ك.. ويقال: ل4ق}ط%ع.ن_

ع'ن'ق. دابت أ%ي ل4بيعنها؛ وأ%نشد ل4عراب تزوج امرأ%ة وساق إ,ليها
:vم.ه\ر.ها إ,بل

أ%ق�ول�، والع.ي\ساء� ت.م\شي والف�ص'ل}
ف ج,ل9ة{ منها ع.رام1يس¬ ع'ط�ل}:
ق%ط�ع.ت1 ال4ح\راج' أ%عناق. ال3بل}

ابن ال4عراب: ال4ق}ط%ع' ال4صم؛ قال وأ%نشدن أ%بو الكارم:
إ,ن� ال�ح.ي\م1ر.، حي أ%ر\ج'و ر,ف}د.ه
ع'م'راv، ل4ق}ط%ع' س.ي>ء� ال3ص\ران1

قال: ال3ص\ران� جع إ,ص\ر� وهو ال1ن_ابة�، وهو ش.مe ال4ن\ف1.
وال1ن_اب.تان1: م.ج\ر.يا النف%س, من ال%ن\خ.ر.ي\ن,. والق�ط}ع.ة� ف ط%ي>ء�

كالع.ن\ع.نة ف ت.ميم�، وهو أ%ن يقول: يا أ%با ال%كا، يريد يا أ%با
ال%ك%م,، في.ق}ط%ع' كلمه. ولب قاط1ع¬ أ%ي حام1ض¬.

وبنو ق�ط%ي\عة%: قبيلة حيÒ من العرب، والنسبة إ,ليهم ق�ط%ع1يÒ. وبنو
ق�ط}عة%: بطن أ%يضاv. قال ال4زهري: ف آخر هذه الترجة: كل9 ما مر ف هذا

الباب من هذه ال4لفاظ فال4صل واحد والعان م'ت.قار,بةD وإ,ن اختلفت
ال4لفاظ، وكلم العرب يأ}خذ بعضه برقاب بعض، وهذا دليل على أ%نه أ%وسع

ال4لسنة.
@قعع: الق�عاع': ماء# م'ر� غليظ. ماء# ق�عÒ وق�عاع¬: م'رÒ غليظ، وقيل:
هو الذي ل أ%شد� م'ل�وحةv منه ت.ح\ت.ر,ق' منه أ%ج\واف' ال3بل,، الواحد

والمع فيه سواء. قال ابن بري: ماء# ق�عاع¬ وز'عاق¬ وح'راق¬، وليس بعد
ال�راق, شيء، وهو الذي يرق أ%وبار ال3بل، وال�جاج' ال1ل}ح' ال�ر�

.vأ%يضا
وأ%ق%ع_ القوم' إ,3ق}عاعاv إ,ذا أ%ن\ب.ط�وه. يقال: أ%ق%ع_ أ%ي

أ%ن\ب.ط% ماءé ق�عاعاv. وأ%ق%ع_ت1 البئر': جاءت بذا الضرب من الاء، وم1ياه'
ال3م\لحات1 كل©ها ق�عاع¬.

والق%ع\ق%عة�: حكاية� أ%صوات الس>لح, والت>ر.سة1 وال�ل�ود1 اليابسة



والجارة والر_ع\د1 والب.ك}رة1 وال�لي> ونوها؛ قال النابغة:
ي'س.ه_د' من ل%ي\ل, الت_مام, س.ل1يم'ها،

ل%ل}ي, النساء3 ف ي.د.يه1 ق%عاق1ع'
وذلك أ%ن ال%ل}د'وغ% يوضع ف يديه شيء من ال%ل}ي, لئل ي.نام. في.د1ب_

السمe ف جس.د1ه فيقتله. وت.ق%ع\ق%ع. الشيء: اض\ط%ر.ب. وتر�ك.
وق%ع\ق%ع\ت' القار'ورة% وز.ع\ز.ع\ت'ها إ,ذا أ%ر.غ}ت. ن.ز\ع. ص1مام1ها من رأ}سها.
وق%ع\ق%ع\ت'ه وق%ع\ق%ع\ت' به: حر_ك}ته. وف حديث أ�م سلمة: ق%ع\ق%ع'وا لك

بالس>لح, فطار. س1لح'ك 
،vقوله« سلحك» كذا بالصل والنهاية ايضا *)

وبامش الصل صوابه: فؤادك.) وف الثل: فلنD ل ي'ق%ع\ق%ع' له بالش>نان1
أ%ي ل ي'خ\د.ع' ول ي'ر.و_ع'، وأ%صله من تريك اللد اليابس للبعي

لي.ف}ز.ع؛ أ%نشد سيبويه للنابغة:
كأ%ن_ك. م1ن\ ج,مال, ب.ن أ�ق%ي\ش�،

ي'ق%ع\ق%ع' خ.ل}ف. ر,ج\ل%ي\ه1 ب,ش.ن>
أ%راد كأ%نك ج.م.لD فحذف الوصوف وأ%بقى الصفة كما قال:

لو ق�ل}ت. ما ف ق%و\م1ها ل ت1يث%م,،
ي.ف}ض'ل�ها ف ح.س.ب� وم1يس.م,

أ%راد من يفضلها فحذف الوضول وأ%بقى الصلة.
vع': التحر�ك. وقال بعض الطائيي: يقال ق%ع_ فلن فلنا�والت_ق%ع\ق

ي.ق�عeه ق%ع�اv إ,ذا اج\ت.رأ% عليه بالكلم. وت.ق%ع\ق%ع. الشيء�: ص.و_ت.
عند التحريك. وق%ع\ق%ع\ت'ه ق%ع\ق%عةv وق1ع\قاعاv: حركته، والسم

�الق%ع\قاع'، بالفتح. قال ابن ال4عراب: الق%ع\ق%عة� والع.ق}ع.قة� والش_خ\ش.خة
،�وال%ش.خ.شة� وال%ف}خ.فة� والف%خ\ف%خة� والن_ش\ن.شة� والش_ن\ش.نة

كله: حركة� الق1ر\طاس, والثو\ب, الديد1. وف الديث: أ%ن9 ابناv ل1ب,ن\ت1
النب، صلى ال عليه وسلم، ح'ض1ر. فدخل النب، صلى ال عليه وسلم، فجيء4

بالصب� ونفس'ه ت.ق%ع\ق%ع' أ%ي ت.ض\ط%ر,ب'؛ قال خالد بن ج.ن\بة%: معن
قوله نفسه ت.ق%ع\ق%ع' أ%ي كل�ما ص.د.ر.ت\ إ,ل حال ل ت.ل}ب.ث} أ%ن تصي

�إ,ل حال أ�خرى تقر�به من لوت ل تثبت على حال واحدة. وف الديث: آخ'ذ
ب,ح.ل}قة1 النة1 فأ�ق%ع\ق1ع'ها أ%ي أ�ح.ر>ك�ها. والق%ع\ق%عة�: حكاية حركة

لشيء ي'س\م.ع' له صو\ت¬، ومنه حديث أ%ب الدرداء: ش.رe النساء



الس_ل}ف%عة� الت ت'س\م.ع' ل4سنان,ها ق%ع\ق%عةD. ورجل ق%ع\قاع¬ وق�ع\ق�عان9:
ت.س\م.ع' ل1م.فاص1ل, رجليه ت.ق%ع\ق�عاv إ,ذا مش.ى، وكذلك الع.ي\ر' إ,ذا
ح.م.ل% على العانة1 وت.ق%ع\ق%ع. ل%ح\ياه يقال له ق�ع\ق�عانê. وح1مار¬

ق�ع\ق�عان© الصوت1، بالضم، أ%ي شديد الصوت، ف صوته ق%ع\ق%ع.ةD؛ قال
رؤبة:شاح1ي. ل%ح\ي.ي\ ق�ع\ق�عان9 الص_ل%ق\

ق%ع\ق%عة% ال1ح\و.ر, خ'ط�اف. الع.ل%ق\
.vو ق%عاق1ع. أ%ي إ,ذا مش.ى سعت ل1م.فاص1له ق%ع\ق%عة�وال4س.د' ذ

والق%ع\ق%عة�: ت.تاب'ع' صوت الر_ع\د1 ف شد_ة{؛ وجعه الق%عاق1ع'. ورجل
ق�عاق1ع¬: كثي الصوت؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

وق�م\ت' أ%د\ع'و خالداv وراف1عا،
ج.ل}د. الق�و.ى ذا م1ر_ة{ ق�عاق1عا

وت.ق%ع\ق%ع. بنا الزمان� ت.ق%ع\ق�عاv: وذلك من قلة الي وج.و\ر,
السلطان1 وض1يق, الس>ع\ر,. وال�ق%ع\ق1ع': الذي ي'ج,يل� الق1داح. ف اليسر؛

قال ك�ثي>ر يصف ناقته:
وت'ع\ر.ف' إ,ن} ض.ل�ت\ ف%ت'ه\د.ى ل1ر.ب>ها
ل1م.و\ض1ع, آلت{ م1ن. الط�ل}ح, أ%ر\ب.ع,

وت'ؤ\ب.ن' م1ن\ ن.ص> ال%واج,ر, والضeح.ى،
ب,ق1د\ح.ي\ن, فازا م1ن\ ق1داح, ال�ق%ع\ق1ع,
عليها، ول%م_ا ي.ب\ل�غا كل� ج.ه\د1ها،

وقد أ%ش\ع.راها ف أ%ظ%ل� وم.د\م.ع,
اللت: خ.ش.بات تبن عليها اليمة، وت'ؤ\ب.ن' أ%ي ت'ت_ه.م' وت'ز.ن9؛

يقول: هزلت فكأ%نا ض'ر,ب. عليها بالق1داح, فخرج ال�ع.ل�ى والر_ق1يب'
فأ%خذا لمها كله، ث قال: ولا يبلغا كل ج.ه\د1ها أ%ي وفيها بقية.

وقوله:قد أ%ش\ع.راها أ%ي وهذان الق1د\حان1 قد اتصل عملهما بال4ظ%لY حت
د.م1ي. ف%ن.ق1ب. وبالعي حت د.م.ع.ت من ال3عياء، والضمي ف أ%ش\ع.راها يعود

على الواج,ر,، والسeر.ى على ما قاله ابن بري إ,ن الذي وقع ف شعر كثي>ر
ن.ص_ الواج,ر, والسeر.ى؛ قال: وأ%صله من إ,ش\عار, البدنة، وهو

ط%ع\ن'ها ف أ%صل س.نام1ها بديدة، قال ابن بري: يقول أ%ث%ر' قوائم هذه الناقة ف
ال4رض إ,ذا بركت كأ%ث%ر, عيدان من الطل}ح, فيستدل عليها بذه الثار؛

وقد نسب ال4زهري� قوله:



ب,ق1د\ح.ي\ن, فازا من ق1داح, ال�ق%ع\ق1ع,
إ,ل ابن م'ق}بل�. ويقال للمهزول: صار عظاماv ي.ت.ق%ع\ق%ع' من هزاله. وكل

شيء يسمع عند دقه صوت واحد فإ,نك. ل تقول ت.ق%ع\ق%ع.، وإ,ذا قلت لثل
ال4د.م, اليابسة والس>لح ولا أ%صوات قلت ت.ت.ق%ع\ق%ع'؛ قال ال4زهري:

وقول النابغة:
ي'ق%ع\ق%ع' خ.ل}ف. ر,ج\ل%ي\ه1 ب,ش.ن>

يالف هذا القول ل4ن9 الشن� من ال4ذ%م, وقد تقد�م. وق%ع\ق%ع. ف ال4رض
أ%ي ذهب. وتر¬ ق%ع\قاع¬ أ%ي يابس. قال ال4زهري: سعت البحران,ي>ي.

يقولون للق%س\ب إ,ذا يب,س. وت.ق%ع\ق%ع: ت.م\ر¬ س.حÒ وت.م\ر' ق%ع\قاع¬.
والق%ع\قاع': ال�م_ى الناف1ض' ت'ق%ع\ق1ع' ال4ض\راس، قال م'ز.ر>د¬ أ%خو

الشم�اخ:
إ,ذا ذ�ك1ر.ت\ س.ل}م.ى على الن_أ}ي، عاد.ن

ث�لج,ي� قع\قاع�، من الو,ر\د1، م'ر\د1م
ويقال للقوم إ,ذا كانوا نزولv ببلد فاحتملوا عنه: قد ت.ق%ع\ق%ع.ت\

ع'م'د'هم أ%ي ارتلوا؛ قال جرير:
ت.ق%ع\ق%ع. ن.ح\و. أ%ر\ض1ك�م' ع1مادي

وف الثل: م.ن\ ي.ج\ت.م1ع' ت.ت.ق%ع\ق%ع' ع'م'د'ه، كما يقال: إ,ذا ت.م_
أ%م\ر¬ دن.ا ن.ق}ص'ه، ومعن من يمع تتقعقع عمده أ%ي من غ�ب,ط% بكثرة

الع.د.د1 وات>ساق, ال4مر فهو ب,ع.رض, الزوال والنتشار؛ وهذا كقول لبيد
يصف تغي الزمان بأ%هله:

إ,ن} ي'غ\ب.ط�وا ي.ه\ب,ط�وا، وإ,ن} أ�م1ر'وا
ي.و\ماv، ي.ص1ي'وا ل1ل}ه'ل}ك1 والن_ك%د1

والق�ع\ق�ع'، بالضم: طائر أ%ب\ل%ق' فيه سواد وبياض ضخم طويل ال1ن\قار,
وهو من طي الب، والق%ع\ق%عة� صوته. والق�ع\ق�ع'، بضم القافي:

الع.ق}ع.ق'.
وق�ع.ي\ق1عان�: جبل، وقيل: موضع بكة كانت فيه حرب بي قبيلتي من قريش،

وهو اسم معرفة، سي بذلك لق%ع\ق%عة1 الس>لح الذي كان به، وقيل: سي
بذلك ل4ن9 ج'ر\ه'ماv كانت تعل ق1سي_ها وج,عاب.ها ود.ر.ق%ها فيه فكانت

ت'ق%ع\ق1ع' وتصو�ت، قال ابن بري: وسي بذلك ل4نه موضع سلح ت'ب_ع� كما
سي البل الذي كان موضع خيله أ%ج\ياداv. وق�ع.يق1عان� أ%يضاv: جبل



بال4هواز ف حجارته رخاوة تنحت منه ال4ساط1ي'، ومنه نتت أ%ساطي مسجد
الب.ص\رة1.

وطريق¬ ق%ع\قاع¬ وم'ت.ق%ع\ق1ع¬: ل ي'س\ل%ك' إ,ل ب,م.ش.ق9ة{ وذلك إ,ذا
ب.ع'د. واح\تاج. الساب,ل� فيه إ,ل ال%د>، وسي ق%ع\قاعاv ل4نه
ي'ق%ع\ق1ع' الر>كاب. ويتعبها؛ قال ابن مقبل يصف ناقة:

ع.م1ل ق%وائ1م'ها على م'ت.ق%ع\قع�،
ع.ت1ب, ال%راق1ب, خارج� م'ت.ن.ش>ر,

وق%ر.ب¬ ق%ع\قاع¬: شديد¬ ل اض\ط1راب. فيه ول ف�ت'ور.،وكذلك خ1م\س¬
ق%ع\قاع¬ وح.ث}حاثD إ,ذا كان بعيداv والسي' فيه م'ت\ع1باv ل و.ت1ية% فيه

أ%ي ل ف�ت'ور. فيه، وس.ي\ر¬ ق%ع\قاع¬. والق%ع\قاع': طريق يأ}خذ من
اليمامة إ,ل الكوفة، وقيل إ,ل مكة، معروف. وق%ع\قاع¬: اسم رجل؛ قال:

وك�ن\ت' ج.ل1يس. ق%ع\قاع, بن, ش.و\ر�،
ول ي.ش\ق%ى ب,ق%ع\قاع� ج.ل1يس'

وبالشeر.ي\ف1 من بلد1 ق%ي\س� مواضع' يقال لا الق%عاق1ع'. وقال
ال4صمعي: إ,ذا ط%ر.د\ت. الثور قلت له: ق%ع\ ق%ع\، وإ,ذا زجرته قلت له: وح\

و.ح\ 
(* قوله« وح وح» هو بذا الضبط ف الصل، وف القاموس وح، قال شارحه

.vعلى «الكسر،) وقد ق%ع\ق%عت' بالثور ق%ع\ق%عة vبالتشديد مبنيا
@قفع: ق%ف1ع. ق%ف%عاv وت.ق%ف�ع. وان\ق%ف%ع.؛ قال:

ح.و\ز.ها من ع.قب� إ,ل ض.ب'ع\
ف ذ%ن.بان{ وي.ب,يس� م'ن\ق%ف1ع\،

وف ر'ف�وض, ك%ل� غي, ق%ش1ع\
والق%ف%ع': ان\ز,واء أ%عال ال�ذن وأ%ساف1ل1ها كأ%نا أ%صابتها نار

فان\ز.و.ت\، وأ�ذ�نD ق%ف}عاء، وكذلك الر>ج\ل� إ,ذا ارتد_ت أ%صابعها إ,ل
القدم ف%ت.ز.و_ت\ ع1ل9ةv أ%و خ1ل}قةv، ور,ج\لD ق%ف}عاء�، وقد ق%ف1ع.ت\
ق%ف%عاv. يقال: رج'ل أ%ق}ف%ع' وامرأ%ة ق%ف}عاء� بي>نة� الق%ف%ع,. وق%ف�ع.

الب.ر\د' أ%صاب,ع.ه: أ%ي\ب.س.ها وق%ب_ض.ها، وبذلك سي ال�ق%ف�ع'؛ ورجل
أ%ق}ف%ع' وامرأ%ة ق%ف}عاء� وقوم ق�ف}ع' الصابع ورجل م'ق%ف�ع' اليدين.

ونظر أ%عراب إ,ل ق�ن\ف�ذة{ وقد تقبضت فقال: أ%ت'رى البد ق%ف�ع.ها؟ أ%ي
ق%ب_ض.ها.



والق�فاع': داء# ت.ش.ن_ج' منه ال4صابع، وقد ت.ق%ف�ع.ت هي.
وال1ق}ف%عة�: خشبة تضرب با ال4صابع. وف حديث القاسم بن م'خ.ي\م1رة%:

vمر� به ف%ع.ب.ث به فتناوله القاس1م' ب1ق}ف%عة{ ق%ف}عة vلما�أ%ن9 غ
شديدةv أ%ي ضربه؛ ال1ق}ف%عة�: خشبة يضرب با ال4صابع؛ قال ابن ال4ثي:

وهو من ق%ف%ع.ه عما أ%راد إ,ذا صرفه عنه. يقال ق%ف%ع\ت'ه عما أ%راد إ,ذا
.vم.ن.ع\ت.ه فان\ق%ف%ع. انق1فاعا

vص.لبة Dر'ون�والق%ف}ع': نبت. والق�ف9اع': نبات م'ت.ق%فYع¬ كأ%نه ق
Dالكل}ب,. والق%ف}عاء�: ح.ش1يشة eإ,ذا ي.ب,س.؛ قال ال4زهري: يقال له ك%ف

ضعيفة خ.و�ارةD وهي من أ%حرار الب'ق�ول,، وقيل: هي شجرة تنبت فيها ح.ل%ق¬
كح.ل%ق, ال%وات1يم, إ,ل أ%نا ل تلتقي، تكون كذلك ما دامت ر.ط}بة،

فإ,ذا ي.ب,س.ت سقط ذلك عنها؛ قال كعب بن زهي يصف الدeر'وع.:
ب,يض¬ س.واب,غ� قد ش'ك�ت\ لا ح.ل%ق¬،

�كأ%ن_ه ح.ل%ق' الق%ف}عاء م.ج\د'ول
والق%ف}عاء�: شجر. قال أ%بو حنيفة: الق%ف}عاء� شجرة خضراء ما دامت

ر.ط}بةv، وهي ق�ض\بانD ق1صار¬ ترج من أ%صل واحد لزمة لل4رض ولا وريق صغي؛
قال زهي:

ج'وني_ة ك%حصاة1 الق%س\م,، م.ر\ت.ع'ها
بالس>ي�،ما ت'ن\بت' الق%ف}عاء� وال%س.ك'

قال ال4زهري: الق%ف}عاء� من أ%ح\رار, الب'ق�ول, رأ%يتها ف البادية ولا
ن.و\ر¬ أ%حر وذكرها زهي ف شعره فقال: ج'ون,ي_ة؛ قال الليث:

الق%ف}عاء� حشيشةD خ.و�ارةD من نبات الربيع خ.ش\ناء الور.ق,، لا ن.ور أ%حر مثل
ش.ر.ر, النار، وور.ق�ها ت.راها م'س\ت.ع\ل1يات{ من فوق وثرها م'ق%ف�ع¬ من

،vتت؛ وقال بعض الرواة: الق%ف}عاء من أ%حرار البقول تنبت م'س\ل%ن\ط1حة
ورقها مثل ورق الي.ن\ب'وت1 وقد ت.ف%ق�ع.ت\ هي، والق%ي\ف�وع' نوها،

وقيل: الق%ي\ف�وع' ن,ب\تةD ذات ثرة ف قرون{، وهي ذات' ورق وغ1صن.ة{ تنب'ت'
بكل مكان.

وشاة ق%ف}عاء�: وهي القص1ية� الذنب وقد ق%ف1ع.ت\ ق%ف%عاv، وك%ب\ش¬
أ%ق}ف%ع'، وهن� الك1باش' الق�ف}ع'؛؛ قال الشاعر:

vب.ق1ي�ة vإ,ن� و.ج.د\نا الع1يس. خ.يا
من الق�ف}ع, أ%ذ}ناباv، إ,ذا ما اق}ش.ع.ر_ت1



قال ال4زهري�: كأ%نه أ%راد بالق�ف}ع أ%ذناباv ال1ع\ز.ى ل4نا
ت.ق}ش.ع1رe إ,ذا ص.ر,د.ت\، وأ%ما الضأ}ن� فإ,نا ل ت.ق}ش.ع1رe من الص_ر.د1.

.�والق%ف}عاء�: الف%ي\ش.لة
والق%ف}ع': ج'ن.ن¬ كال%كاب> من خشب يدخل تتها الرجال إ,ذا مشوا إ,ل

ال�صون1 ف الرب؛ قال ال4زهري: هي الد�ب�ابات' الت ي'قات.ل� تتها،
�واحدتا ق%ف}عةD. والق%ف}ع': ض.ب\ر¬ ت'ت_خ.ذ� من خش.ب� يشي با الرجال

إ,ل ال�صون1 ف الرب يدخل تتها الرجال.
والق�ف9اعة�: م1ص\ي.دةD للصي\د1، قال ابن دري: ول أ%حسبها عربية.

والق%فعات': الدeو�ارات' الت يعل فيها الد�ه�انون الس>م\س3م.
الطحون يضعون بعضه على بعض ث ي.ض\غ.ط�ون.ه حت ي.س3يل منه الدهن.
والق%ف%عة�: جاعة� الراد1. وف حديث عمر: أ%نه ذكر عنده الراد فقال:

ل%ي\ت. عندنا منه ق%ف}عةv أ%و ق%ف}ع.ت.ي\ن؛ الق%ف}عة�: هو هذا الشبيه
بالز_ب,يل، وقال ال4زهري: هو شيء كالقفة يتخذ واسع. ال4سفل ض.ي>ق.

ال4على، ح.ش\و'ها مكان% اللفاء3 ع.راج,ي' ت'د.قe، وظاهرها خ'وص على عم.ل,
س1لل, الوص. وف الكم: الق%ف}عة� ه.نةD ت'ت_خ.ذ� من خوص تشبه

الز_ب,يل% ليس بالكبي، ل ع'رى لا، ي'ج\ن فيها الثمر ونوه وتسمى بالع1راق
الق�ف9ة. وقال ابن ال4عراب: الق�ف}ع' الق1فاف'، واحدتا ق%ف}عةD. وقال

ممد بن يي: الق%ف}عة� ال�ل9ة بلغة اليمن يمل فيها القطن.
ويقال: أ%ق}ف1ع\ هذا أ%ي أ%و\ع1ه

قال: ورجل ق%ف9اع لاله إ,ذا كان ل ي'ن\ف1ق�ه، ول يبال ما وقع ف
ق%ف}ع.ت1ه أ%ي ف و,عائ1ه.

وحكى ال4زهري عن الليث: يقال أ%حر ق�فاع1ي�، وهو ال4حر الذي
ي.ت.ق%ش_ر أ%نفه من شدة ح'م\رته، وقال: ل أ%سع أ%حر ق�فاع1ي�، القاف قبل
الفاء، لغي الليث، والع\روف' ف باب تأ}كيد صفة اللوان أ%صفر فاقع¬

وق�فاع1يÒ، وقد ذكر ف موضعه.
@قفزع: امرأ%ة ق%ف%ن\ز.عةD: قصيةD؛ عن كراع.

vقلع: القلع': ان\ت1زاع' الشيء من أ%صله، ق%ل%ع.ه ي.ق}ل%عه ق%ل}عا@
وق%ل�ع.ه واق}ت.ل%ع.ه وان\ق%ل%ع. واق}ت.ل%ع. وت.ق%ل�ع.. قال سيبويه:

ق%ل%ع\ت' الشيء4 حو_ل}ت'ه من موضعه، واق}ت.ل%ع\ت'ه اس\ت.ل%ب\ت'ه.
والق�لع' والق�لعة� والق�ل�عة، بالتشديد والتخفيف: ق1ش\ر' ال4رض



.�الذي يرتفع عن الك%م\أ%ة1 فيدل عليها وهي الق1ل}ف%عة� والق1ل}ف1عة
والق�لع' أ%يضاv: الطي الذي ي.ن\ش.قe إ,ذا ن.ض.ب. عنه الاء�، فكل ق1ط}عة{

.Dلعة�منه ق�لعةD. والق�لع' أ%يضاv: الطي اليابس، واحدته ق
والق�لعة�: ال%درة� ال�ق}ت.ل%عة� أ%و الجر ي'ق}ت.ل%ع' من ال4رض وي'ر\م.ى به.

ور'م1ي. بق�لعة{ أ%ي ب'ج_ة{ ت'س\ك1ت'ه، وهو على ال%ث%ل,.
،Dع.ةYل�ع': ص'خ'ور¬ ع1ظام¬ م'ت.ق%ل�والق�ل�ع': ال1جارة�. والق

:�واحدته ق�ل�ع.ةD، والجارة الض_خ\مة� هي الق%ل%ع' أ%يضاv. والق�لعة
صخرة عظيمة وسط فضاء سهل. والق%ل%ع.ة�: صخرةD عظيمة ت.ن\ق%ل1ع' عن البل

ص.ع\بة� ال�ر\ت.ق%ى، قال ال4زهري: ت'هال� إ,ذا رأ%يت.ها ذاه1بةv ف
السماء، وربا كانت كالسجد الامع ومثل الدار ومثل البيت، منفردة صعبة ل

ت'ر\ت.ق%ى.
والق%ل}ع.ة�: ال1ص\ن' المتنع ف جبل، وجعها ق1لع¬ وق%ل%ع¬ وق1ل%ع¬.

قال ابن بري: غي الوهري يقول الق%ل%ع.ة�، بفتح اللم، الصن ف البل،
وجعه ق1لع¬ وق%ل%ع¬ وق1ل%ع¬. وأ%ق}ل%ع'وا بذه البلد إ,ق}لعاv: بنوها

ف%ج.ع.ل�وها كالق%ل%عة1، وقيل: الق%ل}ع.ة�، بسكون اللم، ح1ص\ن¬ م'ش\ر,ف،
وجعه ق�ل�وع¬. والق%ل}عة، بسكون اللم: النخلة الت ت'ج\ت.ث© من أ%صلها

ق%ل}عاv أ%و ق%طعاv؛ عن أ%ب حنيفة.
وق�ل1ع. الوال ق%ل}عاv وق�ل}عةv فان\ق%ل%ع.: ع'ز,ل%. وال%ق}ل�وع':

ال4مي' ال%ع\ز'ول�. والدنيا دار ق�ل}ع.ة{ أ%ي ان\ق1لع�. ومنزلنا منزل
ق�ل}ع.ة{، بالضم، أ%ي ل نلكه. وملس ق�ل}ع.ة{ إ,ذا كان صاحبه يتاج إ,ل

أ%ن يقوم مرة بعد مرة. وهذا منزل ق�ل}عة{ أ%ي ليس ب,م'س\ت.و\ط%ن�. ويقال:
هم على ق�ل}عة{ أ%ي على ر,ح\لة{. وف حديث علي، كرم ال وجهه: أ�ح.ذYر'ك�م

الدنيا فإ,نا منزل ق�ل}عة{ أ%ين ت.ح.وeل� وار\ت1حال�. والق�ل}عة� من
الال: ما ل ي.د'وم'. والق�ل}ع.ة� أ%يضاv: الال� العار,ي_ة�. وف

الديث: ب,ئ}س. الال� الق�ل}عة�؛ قال ابن ال4ثي: هو العارية ل4نه غي ثابت
�ف يد الستعي وم'ن\ق%ل1ع¬ إ,ل مالكه. والق�ل}عة� أ%يضاv: الرج'ل

الضعيف. وق�ل1ع. الرجل ق%ل}عاv، وهو ق%ل1ع¬ وق1ل}ع¬ وق�ل}ع.ةD وق%ل�ع¬: ل
يثبت ف الب.ط}ش, ول على السر\ج. والق1ل}ع': الذي ل يثبت على اليل. وف
حديث جرير قال: يا رسول ال إ,ن رجل ق1ل}ع¬ فاد\ع' ال4 ل؛ قال الروي:

الق1ل}ع' الذي ل يثبت على السرج، قال: ورواه بعضهم بفتح القاف وكسر اللم



بعناه، قال: وس.ماع1ي الق1ل}ع'. والق%ل%ع': مصدر قولك ق%ل1ع. الق%د.م'،
بالكسر، إ,ذا كانت قدمه ل تثبت عند الص>راع,، فهو ق%ل1ع¬. والق1ل}ع'

والق%ل1ع': الرجل الب.ل1يد' الذي ل يفهم. وشيخ ق%ل1ع¬: ي.ت.ق%ل�ع' إ,ذا
قام؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

إ,ن>ي ل4ر\ج'و م'ح\ر,زاv أ%ن} ي.ن\ف%عا
إ,ي_اي.، ل%م_ا ص1ر\ت' ش.ي\خاv ق%ل1عا

وت.ق%ل�ع. ف م.ش\ي.ت1ه: مش.ى كأ%نه ي.ن\ح.د1ر'. وف الديث ف صفته، صلى
ال عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا مشى ت.ق%ل�ع.. وف حديث ابن أ%ب هالة:

إ,ذا زال% زال% ق%ل}عاv، والعن واحد، قيل: أ%راد قو�ة مشيه وأ%نه كان
يرفع رجليه من ال4رض إ,ذا مشى ر.ف}عاv بائناv بقو�ة، ل كمن ي.م\ش1ي

اخ\ت1يالv وت.ن.عeماv وي'قار,ب' خ'طاه فإ,ن9 ذلك من م.ش\ي النساء وي'وص.ف}ن.
به، وأ%ما إ,ذا زال قلعاv فيوى بالفتح والضم، فبالفتح هو مصدر بعن

الفاعل أ%ي يزول قالعاv لرجله من ال4رض، وهو بالضم إ,ما مصدر أ%و اسم وهو
بعن الفتح، وحكى ابن ال4ثي عن الروي قال: قرأ%ت هذا الرف غريب

الديث لبن ال4نباري ق%ل1عاv بفتح القاف وكسر اللم، قال: وكذلك قرأ%ته بط
ال4زهري وهو كما جاء، وقال الزهري�: يقال هو كقوله كأ%نا ي.ن\ح.ط© ف

ص.ب.ب�، وقال ابن ال4ثي: الن\ح1دار' من الص_ب.ب,، والت_ق%ل©ع' من
ال4رض قريب بعضه من بعض، أ%راد أ%نه كان يستعمل الت_ث%بeت ول ي.ب,ي'

منه ف هذه الال اس\تعجال وم'بادرة شديدة.
.vف%ي.ق%ع. ميتا vراع' واحد: وهو أ%ن يكون البعي صحيحا�والق�لع' وال

ويقال: ان\ق%ل%ع. وان\خ.ر.ع. والق%ل}ع' والق1ل}ع': الك1ن\ف' يكون� فيه
ال4د.وات'، وف الكم: يكون فيه زاد' الراع1ي وت.واد1يه وأ%ص1ر_ت'ه. وف

حديث سعد{ قال: ل%م�ا ن'ود1ي.: ل1ي.خ\ر'ج\ م.ن\ ف السجد إ,ل� آل%
رسول, ال وآل% علي�، خرجنا من السجد ن.ج'رe ق1لع.نا أ%ي كنفنا 

(* قوله«
أي كنفنا» كذا بالصل، والذي ف النهاية: أي خرجنا ننقل أمتعتنا)

وأمتعتنا، واحدها ق%ل}ع¬، بالفتح، وهو الك1ن\ف' يكون فيه زاد' الراعي ومتاع'ه؛
قال أ%بو ممد الفقعسي:

يا ل%ي\ت. أ%ن وق�شاماv ن.ل}ت.ق1ي،
وه\و على ظ%ه\ر, الب.ع1ي, ال4و\ر.ق,،



وأ%نا ف%و\ق. ذات1 غ%ر\ب� خ.ي\ف%ق,
ث ات_ق%ى، وأ%ي_ ع.ص\ر� ي.ت_ق1ي

بع'ل}ب.ة{ وق%ل}عه1 ال�ع.ل�ق,؟
أ%ي وأ%ي_ زمان{ ي.ت_قي، وجعه ق1ل%عةD وق1لع¬. وف الثل: ش.ح\م.ت ف

ق%ل}عي؛ يضرب مثلv لن ح.ص_ل% ما يريد. وقيل للذئب: ما تقول ف غنم
فيها غ�ل%ي>م¬ فقال: ش.ع\راء ف إ,ب\طي أ%خاف' إ,ح\دى ح'ظ%ي_ات1ه، قيل: فما

تقول ف غنم فيها ج'و.ي\ر,يةD فقال: ش.ح\م.ت ف ق%ل}عي؛ الش_ع\راء�:
ذ�باب¬ ي.ل}س.ع'، وح'ظ%ي�ات'ه: س1هام'ه، تصغي ح.ظ%وات{.

والق%ل%ع': ق1ط%ع¬ من الس_حاب كأ%نا البال�، واحدتا ق%ل%عةD؛ قال
ابن أ%حر:

ت.ف%ق�أ% ف%و\ق%ه الق%ل%ع' الس_واري،
وج'ن_ الاز,باز' به ج'ن'ونا

وقيل: الق%ل%عة� من الس�حاب, الت تأ}خذ جانب السماء، وقيل: هي السحابة
الض_خ\مة�، والمع من كل ذلك ق%ل%ع¬.

والق%ل�وع': الناقة� الض_خ\مة� الاف1ية� ول ي'وص.ف' به المل، وهي
.vوح' أ%يضا�الد_ل

والق%ي\ل%ع': الرأ%ة الضخ\مة� الاف1ية�. قال ال4زهري: وهذا كله
مأ}خوذ من الق%ل%عة1، وهي السحابة الضخ\مة�، وكذلك ق%ل}عة� الب.ل

والجارة.والق1ل}ع': ش1راع' الس_ف1ينة1، والمع ق1لع¬. وف حديث علي، كرم ال
وجهه: كأ%نه ق1ل}ع' دار,ي¼؛ الق1ل}ع'، بالكسر: ش1راع' السفينة،

والد�ار,يe: الب.ح_ار' وال%ل�ح'؛ وقال ال4عشى:
ي.ك�بe ال%ل1ي�ة% ذات. الق1لع،
وقد كاد. ج'ؤ\ج'ؤ'ها ي.ن\ح.ط1م\

وقد يكون الق1لع' واحداv، وف التهذيب: المع الق�ل�ع'؛ قال ابن سيده:
وأ%رى أ%ن كراعاv حكى ق1ل%ع. السفينة1 على مثال ق1م.ع�. وأ%ق}ل%ع.

السفينة%: ع.م1ل% لا ق1لعاv أ%و كساها إ,ي�اه، وقيل: ال�ق}ل%عة� من السفن
العظيمة تشبه بالق1ل%ع, من البال,؛ قال يصف السفن:

،Dم.واخ1ر¬ ف ساء الي.م> م'ق}ل%عة
إ,ذا علوا ظ%ه\ر. م.و\ج� ث�م_ت. ان\ح.د.ر'وا

(* قوله« ساء إل» ف شرح القاموس: سواء بدل ساء، وقف بدل موج.)



قال الليث: شبهها بالق%ل%عة1 أ�ق}ل1ع.ت\ جعلت كأ%نا ق%ل%عةD؛ قال
ال4زهري: أ%خطأ% الليث التفسي ول يصب، ومعن السeف�ن, ال�ق}ل%عة1 الت

م'د_ت\ عليها الق1لع'،وهي الش>راع' وال1لل� الت ت.س'وق�ها الريح با؛
وقال ابن بري: ليس ف قوله م'ق}ل%عةD ما يدل على السي من جهة اللفظ

إ,نا يفهم ذلك من ف%ح\وى الكلم,، ل4نه قد أ%حاط العلم بأ%ن السفينة مت
ر'فع ق1ل}ع'ها فإ,نا سائرة، فهذا شيء حصل من جهة العن ل من جهة أ%ن

اللفظ يقتضي ذلك، وكذلك إ,ذا قلت أ%ق}ل%ع. أ%صحاب' السف�ن, وأ%نت تريد أ%نم
ساوا من موضع متوجهي إ,ل آخر، وإ,نا ال4صل فيه أ%ق}ل%ع'وا سفنهم أ%ي

رفعوا ق1لع.ها، وقد ع'ل1م. أ%نم مت رفعوا ق1لع. سفنهم فإ,نم سائرون
من ذلك الوضع متوجهون إ,ل غيه، وإ,ل فليس يوجد ف اللغة أ%نه يقال

أ%ق}ل%ع. الرجل إ,ذا سار، وإ,نا يقال أ%قلع عن الشيء إ,ذا ك%ف_ عنه. وف
حديث ماهد ف قوله تعال: وله ال%واري ال�ن\ش.آت' ف البحر كال4ع\لم,، هو

ما ر'ف1ع. ق1ل}ع'ه، وال%واري السeف�ن' وال%راك1ب'، وس'ف�ن¬
م'ق}ل%عات¬. قال ابن بري: يقال أ%ق}ل%ع\ت' السفينة% إ,ذا ر.ف%ع\ت ق1ل}ع.ها عند

السي، ول يقال أ%ق}ل%ع.ت1 السفينة� ل4ن الفعل ليس لا وإ,نا هو
لصاحبها.وق%و\س¬ ق%ل�وع¬: ت.ن\ف%ل1ت' ف الن_ز\ع, ف%ت.ن\ق%ل1ب'؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ل ك%ز�ة� الس_ه\م, ول ق%ل�وع'،

ي.د\ر'ج' ت.ح\ت. ع.ج\س3ها الي.ر\ب'وع'
وف التهذيب: الق%ل�وع' الق%و\س' الت إ,ذا ن'ز,ع. فيها ان\ق%ل%ب.ت\.

قال أ%بو سعيد: ال4غراض الت ت'ر\مى أ%و�ل�ها غ%ر.ض' ال�قالعة1، وهو
الذي ي.ق}ر'ب من ال4رض فل يتاج' الر_امي أ%ن} ي.م'د� به اليد. م.دìا

شديداv، ث غ%ر.ض' الف�ق}رة1.
وال3ق}لع' عن ال4مر: الك%فe عنه. يقال: أ%ق}ل%ع. فلن عما كان عليه

أ%ي كف_ عنه. وف حديث ال%زاد.ت.ي\ن: لقد أ%ق}ل%ع. عنها أ%ي ك%ف_
وت.ر.ك.. وأ%ق}ل%ع الشيء�: ان\ج.ل%ى، وأ%ق}ل%ع. السحاب' كذلك. وف التنزيل: ويا

س.ماء� أ%ق}ل1عي؛ أ%ي أ%م\س3كي عن الطر؛ وقال خالد بن زهي:
فأ%ق}ص1ر\، ول تأ}خ'ذ}ك. م1ن>ي س.حابة،

ي'ن.فYر' شاء4 ال�ق}ل%ع1ي. خ.وات'ها
قيل: عن بال�ق}ل%ع1ي. الذين ل ت'ص1ب\ه'م السحابة�، كذلك فس�ره



السeك�ر,يe، وأ%ق}ل%ع.ت\ عنه ال�م_ى كذلك، والق%ل%ع' ح1ي' إ,ق}لع1ها.
يقال: تركت فلناv ف ق%ل%ع� وق%ل}ع� من ح'م�اه، يسكن ويرك، أ%ي ف
إ,ق}لع� من ح'م�اه. ال4صمعي: الق%ل%ع' الوقت' الذي ت'ق}ل1ع' فيه ال�م_ى،

والق�ل�وع' اسم من الق�لع؛ ومنه قول الشاعر:
كأ%ن� ن.طاة% خ.ي\ب.ر. ز.و_د.ت\ه

ب'ك�ور. الو,ر\د1 ر.ي>ث%ة% الق�ل�وع,
والق1ل}عة�: الش>ق�ة�، وج.م\ع'ها ق1ل%ع¬.

والقال1ع': دائ1ر.ةD ب.ن\س.ج, الداب_ة ي'ت.شاء4م' با، وهو اسم؛ قال
أ%بو عبيد: دائرة القال1ع, وهي الت تكون تت اللYب\د1 وهي ت'كره ول

تستحب. وف الديث: ل يدخل النة% ق%ل�ع¬ ول د.ي\بوب¬؛ الق%ل�ع':
الساع1ي إ,ل السلطان1 بالباطل, ف حق> الناس,، والق%ل�ع' الق%و_اد'،

والق%ل�ع' النب_اش'، والق%ل9ع' الكذ�اب'. ابن ال4عراب: الق%ل�ع' الذي
يقع ف الناس عند ال�م.راء، سي ق%ل�عاv ل4نه يأ}ت الرجل% التمكن
عند ال4مي، فل يزال يش1ي به حت ي.ق}ل%ع.ه وي'ز,يل%ه عن مرتبته كما

ي'ق}ل%ع' النبات' من ال4رض ونو'ه؛ ومنه حديث الجاج: قال ل4نس، رضي ال
عنه: ل4ق}ل%ع.ن_ك. ق%ل}ع. الص_م\غة1 أ%ي ل4س\ت.أ}ص1ل%ن_ك. كما

ي.س\ت.أ}ص1ل� الص_م\غ.ة% قال1ع'ها من الشجرة. والد_ي\بوب': الن_م_ام'
الق%ت_اب'.

والق�لع'، بالتخفيف: من أ%د\واء3 الفم والل}ق, معروف، وقيل: هو داء#
vوع¬ إ,ذا كان بي يديك قائما�يصيب الصبيان ف أ%ف}واه1هم. وبعي م.ق}ل

فسقط ميتاv،وهو الق�لع'؛ عن ابن ال4عراب، وقد ان\ق%ل%ع.
والق%و\ل%ع': طائر¬ أ%حر الرجلي كأ%ن� ريش.ه ش.ي\ب¬ مصبوغ، ومنها ما

يكون أ%سود. الرأ}س, وسائر' خ.ل}ق1ه أغ}ب.ر. وهو ي'و.ط}و,ط�؛ حكاه كراع ف
باب ف%و\ع.ل%.

والق%ل}ع.ة� وق%ل%عة� والق�ل%ي\عة�، كلها: مواضع'. وسيف¬ ق%ل%ع1ي�:
منسوب إ,ليه ل1ع1ت\ق1ه. وف الديث: سيوف�نا ق%ل%ع1ي_ةD؛ قال ابن ال4ثي:

منسوبةD إ,ل الق%ل%عة1، بفتح القاف واللم، وهي موضع بالبادية تنسب السيوف'
إ,ليه؛ قال الراجز:

م'حار.ف¬ بالش_اء3 وال4باع1ر,،
م'بار.ك¬ بالق%ل%عي> البات1ر,



والق%ل}عيe: الر_صاص' ال%ي>د'، وقيل: هو الشديد البياض. والق%ل}ع':
اسم ال%ع\د1ن1 الذي ينسب إ,ليه الرصاص اليد. والق%ل}عان1 من بن

ن'م.ي\ر�: ص.لء4ة� وش'ر.ي\ح¬ ابنا ع.م\رو بن خ'و.ي\ل1فة% بن عبد ال بن الرث
بن ني؛ وقال:

ر.غ1ب\نا عن د1ماء3 ب.ن ق�ر.ي\ع�
إ,ل الق%ل}ع.ي\ن,، إ,ن_هما الل©باب'
وق�ل}نا للد_ل1يل,: أ%ق1م\ إ,ليهم،
فل ت.ل}غ.ى لغ.ي\ر,ه1م' ك1لب'

ت.ل}غ.ى: ت.ن\ب.ح'. وق%لع¬: اسم رجل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
لبئ}س. ما مار.س\ت. يا ق%ل�ع'،

ج,ئ}ت. به ف ص.د\ر,ه اخ\ت1ضاع'
وم.ر\ج' الق%ل%عة1، بالتحريك: موضع بالبادية، وقال الفراء�: م.ر\ج'

القلعة، بالتحريك، القر\بة� الت دون ح'ل}وان، ول يقال الق%ل}عة�. ابن
العراب الق�ل�ع نبت من ال%ن\بة1، وهو نعم ال%ر\ت.ع'، رط}باv كان أ%و

يابساv. وال1ق}لع': الذي ي'ر\م.ى به ال%ج.ر'. والق%ل�ع:
.eر.ط1يeالش

.Dع\بة�@قلبع: ق%ل%و\ب.ع¬: ل
@قلفع: الق1ل}ف1ع'، مثال ال1ن\ص1ر,: الطي الذي إ,ذا ن.ض.4ب. عنه الاء4

يبس وتشق�ق، قال الوهري: واللم زائدة؛ أ%نشد أ%بو بكر بن دريد عن
عبد الرحن عن عمه:

ق1ل}ف%ع, ر.و\ض� ش.ر,ب. الد>ثاث%ا،
م'ن\ب.ث�ةv ت.ف�زeه ان\ب,ثاثا ورد هذا البيت ف مادة دثث وفيه يفز�ها

مكان تفز�ه.
ويروى: ش.ر,ب.ت\ د1ثاثا. وحكى السياف: فيه ق1ل}ف%ع¬، بفتح الفاء، على
مثال ه1ج\ر.ع�، وليس من شرح الكتاب. وقال ال4زهري: الق1ل}ف1ع ما

ت.ق%ش_ر عن أ%سافل مياه السeيول, م'ت.ش.قYقاv بعد ن'ض'وب,ها.
والق1ل}ف1عة�: قشرة ال4رض الت ترتفع عن الكمأ%ة فتد'ل© عليها.

.�والق1ل}ف1عة�: الك%م\أ%ة
قلمع: ق%ل}م.ع. رأ}س.ه ق%ل}م.عةv: ضربه فأ%ن\د.ر.ه. وق%ل}م.ع. الشيء4:

ق%ل%ع.ه من أ%صله.



وق%ل}م.عة�: اسم ي'س.بe به. والق%ل}م.عة�: الس_ف1لة� من الناس،
ال%س3يس'؛ وأ%نشد:

أ%ق%ل}م.عة� بن. ص.ل}ف%عة% بن, ف%ق}ع�
ل%ه,ن_ك.، ل أ%با ل%ك.، ت.ز\د.ر,ين

وق%ل}م.ع. رأ}س.ه وص.ل}م.ع.ه إ,ذا ح.ل%ق%ه.
قمع: الق%م\ع': مصدر ق%م.ع. الرجل% ي.ق}م.ع'ه ق%م\عاv وأ%ق}م.ع.ه

فان\ق%م.ع. ق%ه.ر.ه وذ%ل�ل%ه فذ%ل�. والق%م\ع': الذ©ل©. والق%م\ع':
الدخ'ول� ف1راراv وه.ر.باv. وقم.ع. ف بيته وان\ق%م.ع.: دخله م'س\ت.خ\ف1ياv. وف
حديث عائشة والواري الل9ت ك�ن_ ي.ل}ع.ب\ن. معها: فإ,ذا رأ%ين رسول%

ال، صلى ال عليه وسلم، ان\ق%م.ع\ن. أ%ي ت.غ.ي_ب\ن. ود.خ.ل}ن. ف بيت
أ%و م1ن\ وراء3 س1ت\ر�؛ قال ابن ال4ثي: وأ%صله من الق1م.ع, الذي على رأ}س

الثمرة أ%ي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة ف قمعها. وف حديث الذي ن.ظ%ر ف
ش.ق> الباب,: فلما أ%ن ب.ص'ر. به ان\ق%م.ع. أ%ي ر.د_ بصر.ه ورج.ع، كأ%ن�

ال%ر\د'ود أ%و الراجع. قد دخل ف ق1م.ع1ه. وف حديث منكر ونكي:
ف%ي.ن\ق%م1ع' العذاب' عند ذلك أ%ي يرجع ويتداخل؛ وق%م.عة� بن إ,ل}ياس. منه، كان

اسه ع'م.ي\راv فأ�غ1ي. على إ,بل أ%بيه فان\ق%مع. ف البيت ف%ر.قاv، فسماه
 �أ%بوه ق%م.عة، وخرج أ%خوه م'د\ر,كة

(* قوله« وخرج أخوه مدركة إل» كذا
بالصل، ولعله وخرج أخوه الثان لبغاء إبل أبيه فأدركها فسمي مدركة.) بن

إ,ل}ياس. لب,غاء3 إ,بل أ%بيه فأ%دركها، وقعد ال4خ الثالث ي.ط}ب'خ'
الق1د\ر فسمي طاب,خة%،وهذا قول النس_ابي.

وق%م.ع.ه ق%م\عاv: ر.د.عه وك%ف�ه. وحكى شر عن أ%عرابية أ%نا قالت:
الق%م\ع' أ%ن ت.ق}م.ع آخ.ر. بالكلم حت تتصاغر. إ,ليه ن.ف}س'ه. وأ%ق}م.ع.

الرجل%، بال4لف، إ,ذا ط%ل%ع. عليه ف%ر.د_ه؛ وق%م.عه: ق%ه.ره. وق%م.ع.
البد' النبات.: ر.د_ه وأ%ح\ر.ق%ه.

والق%م.عة�: أ%ع\لى السنام, من البعي, أ%و الناقة1، وجعها ق%م.ع¬،
وكذلك الق%ن.عة�، بالنون؛ قال الشاعر:
وهم ي'ط}ع1مون% الش_ح\م. من ق%م.ع, الذ©رى

وأ%نشد ابن بري للراجز:
ت.ت'وق' بالليل, لش.ح\م, الق%م.ع.ه\،



ت.ثاؤ'ب. الذYئ}ب, إ,ل ج.ن\ب الض_ع.ه\
والق1م.ع' والق1م\ع': ما يوضع ف فم السقاء والز>ق> والو.ط}ب, ث يصب
فيه الاء والشراب أ%و اللب، سي بذلك لدخوله ف ال3ناء مثل ن,ط%ع�

ون,ط}ع�، وناس¬ يقولون ق%م\ع¬، بفتح القاف وتسكي اليم؛ حكاه يعقوب؛ قال ابن
ال4عراب وقول سيف بن ذي ي.ز.ن حي قات.ل% البشة:

قد ع.ل1م.ت\ ذات' ام\ن,ط%ع\
أ%ن>ي إ,ذا ام\م.و\ت' ك%ن.ع\،

أض\ر,ب'هم ب,ذا ام\ق%ل%ع\،
ل أ%ت.وق�ى بام\ج.ز.ع\،
اق}ت.ر,ب'وا ق1ر\ف. ام\ق1م.ع\

أ%راد: ذات' الن>ط%ع,، وإ,ذا الو\ت' ك%ن.ع، وبذا الق%ل%ع، فأ%بدل من
لم العرفة ميمياv وهو من ذلك، ونصب ق1ر\ف. ل4نه أ%راد يا ق1ر\ف. أ%ي

أ%نتم كذلك ف الوس.خ والذ©لY، وذلك أ%ن� ق1م.ع. الو.ط}ب, أ%بداv و.س1خ¬
ما ي.ل}ز.ق' به من اللب، والق1ر\ف' من و.ض.ر, اللب، والمع أ%ق}ماع¬.

وق%م.ع. ال3ناء4 ي.ق}م.ع'ه: أ%د\خ.ل فيه الق1م.ع. ليصب فيه لبناv أ%و
ماء، وهو الق%م\ع'، والق%م\ع': أ%ن ي'وض.ع. الق1م\ع' ف فم السقاء ث

.Dي'م\ل4. وق%م.ع\ت' الق1ر\بة% إ,ذا ثنيت فمها إ,ل خارجها، فهي مقموعة
وإ,داوةD مقموعةD ومقنوعةD، باليم والنون، إ,ذا خ'ن,ث% رأ}س'ها. والق}تماع':

إ,دخال رأ}س الس>قاء إ,ل داخ1ل�، م'ش\ت.قÒ من ذلك. واق}ت.م.ع\ت' السقاء:
لغة ف اق}ت.ب.ع\ت'. والق1م.ع' والق1م\ع': ما التزق بأ%سفل العنب والتمر

ونوها، والمع كالمع. والق1م.ع' والق1م\ع': ما على التمرة والبسرة.
وق%م.ع. الب'س\رة: ق%ل%ع. ق1م\ع.ها وهو ما عليها وعلى التمرة. والق%م.ع':

م1ث}ل� الع.جاجة1 تث�ور' ف السماء وق%م_ع.ت1 الرأ%ة� ب.نان.ها
بال1ن_اء: خ.ض.ب.ت به أ%طراف%ها فصار لا كال4ق}ماع,؛ أ%نشد ثعلب:

ل%ط%م.ت\ و.ر\د. خ.د>ها ب,بنان{
من\ ل�ج.ي\ن�، ق�م>ع\ن. بالع1ق}يان1

شب�ه ح'م\رة% ال1ن_اء على البنان بمرة الع1ق}يان1، وهو الذهب لغي.
والق1م\عان1: ال�ذنان1. وال4ق}ماع': الذان� وال4س\ماع. وف الديث:

و.ي\ل ل4ق}ماع, الق%و\ل, ويل للم'ص1ر>ين.؛ قوله ويل ل4ق}ماع, القول,
يعن الذين يسمعون القول ول يعملون به، جع ق1م.ع�، شب�ه آذان.هم وك%ث}رة%



ما يدخلها من الواع1ظ1، وهم م'ص1رeون على ترك العمل با، بال4ق}ماع,
الت ت'ف%ر_غ� فيها ال4ش\ر,بة� ول ي.ب\قى فيها شيء منها، فكأ%نه ير

.vكما ير الشراب ف ال4ق}ماع اج\ت1يازا vعليها مازا
والق%م.عة�: ذباب¬ أ%زرق' عظيم يدخل ف أ�نوف1 الد_واب> ويقع على

ال3بل والو.ح\ش إ,ذا اشتد_ الر ف%ي.ل}س.ع'ها، وقيل: يركب رؤوس. الدواب�
فيؤذيها، والمع ق%م.ع¬ ومق%ام1ع'؛ ال4خية على غي قياس؛ قال ذو

الرمة:وي.ر\ك�ل}ن. عن أ%ق}راب,ه,ن_ بأ%ر\ج'ل�،
وأ%ذ}ناب, ز'ع\ر, ال�ل}ب, ز'ر\ق, ال%قام1ع,

�ومثله م.فاق1ر' من الف%ق}ر وم.حاس1ن' ونو'ها. وق%م1ع.ت1 الظبية
ق%م.عاv وت.ق%م_ع.ت\: ل%س.ع.ت\ها الق%م.ع.ة� ود.خ.لت ف أ%نف1ها فحر_ك%ت\

رأ}س.ها من ذلك. وت.ق%م_ع. ال1مار': ح.ر_ك. رأ}س.ه من الق%م.عة1
لي.ط}ر'د. النeع.رة% عن وجهه أ%و من أ%نفه؛ قال أ%وس بن حجر:

،vأل ت.ر. أ%ن� ال4 أ%ر\س.ل% م'ز\نة
وع'ف}ر' الظYباء3 ف الك1ناس, ت.ق%م_ع'؟

يعن تر�ك رؤوسها من الق%م.ع,. والق%م1يعة: الناتئة� بي ال�ذني من
الدواب>، وجعها ق%مائ1ع'.

والق%م.ع': داء# وغ1ل%ظD ف إ,ح\دى ركبت الفرس، فرس¬ ق%م1ع¬ وأ%ق}م.ع'.
وق%م.عة� الع'ر'ق�وب,: رأ}س'ه م1ث}ل� ق%م.عة1 الذ�ن.ب,. والق%م.ع':

غ1ل%ظ� ق%م.عة1 الع'ر\ق�وب,، وهو من عيوب, اليل,، ويستحب أ%ن يكون الفرس'
ح.د1يد. ط%رف1 العرقوب، وبعضهم يعل الق%م.ع.ة الرأ}س.، وجعها ق%م.ع¬.

وقال قائل من العرب: ل4ج'ز_ن� ق%م.ع.كم أ%ي ل4ض\ر,ب.ن_ رؤوسكم.
وع'ر\ق�وب¬ أ%ق}م.ع': غ%ل�ظ% رأ}س'ه ول ي'ح.د_. ويقال: عرقوب أ%ق}م.ع' إ,ذا
غ%ل�ظ%ت\ إ,ب\رته. وق%م.عة� الفر.س: ما ف ج.و\ف1 الث©ن_ة1، وف التهذيب:

ما ف مؤخ_ر, الثن_ة1 من طر.ف الع'جاية1 ما ل ي'ن\ب,ت' الشع.ر.
والق%م.عة�: ق�ر\حةD ف العي، وقيل: ور.م¬ يكون ف موضع العي. والق%م.ع': فساد¬

ف م'وق, العي واح\م1رار¬. والق%م.ع': ك%م.د' ل%و\ن1 لم الوق وور.م'ه،
وقد ق%م1ع.ت\ عين'ه ت.ق}م.ع' ق%م.عاv، فهي ق%م1عةD؛ قال ال4عشى:

وق%ل�ب.ت\ م'ق}لةv ليست ب'ق}ر,فة{
إ,نسان% ع.ي\ن�، وم'وقاv ل يكن ق%م1عا

وقيل: الق%م1ع' ال4ر\م.ص' الذي ل تراه إ,ل م'ب\تل� العي.



والق%م.ع': ب.ث}ر¬ يرج ف أ�صول ال4شفار,، تقول منه: ق%م1ع.ت\ عينه، بالكسر، وف
الصحاح: والق%م.ع' ب.ث}رةD ترج ف أ�صول ال4شفار، قال ابن بري: صوابه أ%ن

يقول: القمع بثر، أ%و يقول: والق%م.ع.ة� بثرة. والق%م.ع': قلة نظر العي
من الع.م.ش, وق%مع. الرجل% ي.ق}م.ع'ه ق%م\عاv: ضر.ب أ%على رأ}سه

والق}م.عة�: واحدة ال%قام1ع, من حديد كال1ح\جن, يضرب على رأ}س الفيل.
�وال1ق}م.ع' وال1ق}م.عة�، كلها: ما ق�م1ع. به. وال%قام1ع': ال1ر.زة

وأ%ع\م1دة� الديد منه يضرب با الرأ}س. قال ال تعال: لم م.قام1ع' من حديد،
من ذلك. وق%م.ع\ت'ه إ,ذا ضربته با. وف حديث ابن عمر: ث ل%ق1ي.ن مل%ك¬

ف يده م1ق}م.عةD من حديد؛ قال ابن ال4ثي: ال1ق}م.عة� واحدة
.Dتعمل من حديد رؤوسها م'ع\و.ج_ة Dال%قام1ع, وهي س1ياط

وق%م.عة� الشيء: خ1يار'ه،وخ.ص_ كراع به خيار ال3بل، وقد اق}ت.م.ع.ه،
والسم الق�م\عة�. وإ,بل م.ق}م'وعةD: أ�خ1ذ% خ1يار'ها، وقد ق%م.ع\ت'ها

ق%م\عاv وت.ق%م_ع\ت'ها إ,ذا أ%خذ}ت. ق%م.ع.ت.ها؛ قال الراجز:
ت.ق%م_عوا ق�م\ع.ت.ها الع.قائ1ل

وق%م.عة� الذ�ن.ب,: ط%ر.ف�ه. والق%م1يعة�: ط%ر.ف' الذ�ن.ب,، وهو من
الفرس م'ن\ق%ط%ع' الع.س3يب,، وجعها ق%مائ1ع'؛ وأ%ورد ال4زهري هنا بيت ذي

الرمة على هذه الصيغة:
وي.ن\ف�ض\ن. عن أ%ق}راب,ه,ن_ بأ%ر\ج'ل�،

وأ%ذ}ناب, ح'ص> ال�ل}ب,، ز'ع\ر, الق%مائ1ع,
وم'ت.ق%م_ع' الدابة1: رأ}س'ها وجحاف1ل�ها، ويمع على ال%قام1ع,،

وأ%نشد أ%يضاv هنا بيت ذي الرمة على هذه الصيغة:
وأ%ذ}ناب, ز'ع\ر, ال�ل}ب, ض'خ\م, ال%قام1ع,

قال: يريد أ%ن� رؤوسها شهود 
(* قوله «شهود» كذا بالصل.) وق%م.ع. ما ف

ال3ناء واق}ت.م.ع.ه: شربه كله أ%و أ%خذه. ويقال: خذ هذا فاق}م.ع\ه ف
ف%م1ه ث اك}ل1ت\ه ف فيه. والق%م\ع' وال3ق}ماع': أ%ن ي.م'ر� الشراب' ف

ال%ل}ق, م.رìا بغي ج.ر\ع�؛ أ%نشد ثعلب:
إ,ذا غ%م_ خ1ر\شاء4 الث©مالة1 أ%ن\ف�ه،
ث%ن.ى م1ش\ف%ر.ي\ه للص_ر,يح, وأ%ق}م.عا

ورواية الصنف: فأ%ق}ن.عا. وف الديث: أ%ول� م.ن ي'ساق' إ,ل النار,



ال4ق}ماع' الذين إ,ذا أ%كلوا ل ي.ش\ب.ع'وا وإ,ذا ج.م.ع'وا ل ي.س\ت.غ\ن'وا
أ%ي كأ%ن� ما يأ}كلونه وي.ج\م.ع'ونه يرe بم م'ج\تازاv غي ثابت فيهم

ول باق� عندهم، وقيل: أ%راد بم أ%هل% الب.طالت1 الذين ل هم_ لم
إ,ل ف ت.ز\ج,ية1 ال4يام, بالباطل، فل ه'م\ ف عمل الدنيا ول ف عمل
الخرة. والق%4م.ع' والق%م.ع.ة�: ط%ر.ف' ال�ل}ق�وم,، وف التهذيب: الق%م.ع'

ط%ب.ق' ال�ل}ق�وم, وهو م.ج\ر.ى الن_ف%س, إ,ل الر>ئة1.
وال4ق}ماع1يe: ع1ن.ب¬ أ%بيض' وإ,ذا ان\ت.ه.ى م'ن\ت.هاه' اص\ف%ر_ فصار

كالو.ر\س,، وهو م'د.ح\ر.ج¬ م'ك}ت.ن,ز' الع.ناق1يد1 كثي الاء، وليس
وراء4 عصي,ه شيء# ف ال%و\دة1 وعلى ز.ب,يب,ه ال�ع.و_ل�؛ كل ذلك عن أ%ب
حنيفة، قال: وقيل ال4ق}ماع1يe ض.ر\بان1: فار,سيÒ وع.ر.ب�، ول يزد على

ذلك.
@قلمع: ق%ل}م.ع. رأ}س.ه ق%ل}م.عةv: ضربه فأ%ن\د.ر.ه. وق%ل}م.ع. الشيء4:

ق%ل%ع.ه من أ%صله.
وق%ل}م.عة�: اسم ي'س.بe به. والق%ل}م.عة�: الس_ف1لة� من الناس،

ال%س3يس'؛ وأ%نشد:
أ%ق%ل}م.عة� بن. ص.ل}ف%عة% بن, ف%ق}ع�

ل%ه,ن_ك.، ل أ%با ل%ك.، ت.ز\د.ر,ين
وق%ل}م.ع. رأ}س.ه وص.ل}م.ع.ه إ,ذا ح.ل%ق%ه.

قمع: الق%م\ع': مصدر ق%م.ع. الرجل% ي.ق}م.ع'ه ق%م\عاv وأ%ق}م.ع.ه
فان\ق%م.ع. ق%ه.ر.ه وذ%ل�ل%ه فذ%ل�. والق%م\ع': الذ©ل©. والق%م\ع':

الدخ'ول� ف1راراv وه.ر.باv. وقم.ع. ف بيته وان\ق%م.ع.: دخله م'س\ت.خ\ف1ياv. وف
حديث عائشة والواري الل9ت ك�ن_ ي.ل}ع.ب\ن. معها: فإ,ذا رأ%ين رسول%

ال، صلى ال عليه وسلم، ان\ق%م.ع\ن. أ%ي ت.غ.ي_ب\ن. ود.خ.ل}ن. ف بيت
أ%و م1ن\ وراء3 س1ت\ر�؛ قال ابن ال4ثي: وأ%صله من الق1م.ع, الذي على رأ}س

الثمرة أ%ي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة ف قمعها. وف حديث الذي ن.ظ%ر ف
ش.ق> الباب,: فلما أ%ن ب.ص'ر. به ان\ق%م.ع. أ%ي ر.د_ بصر.ه ورج.ع، كأ%ن�

ال%ر\د'ود أ%و الراجع. قد دخل ف ق1م.ع1ه. وف حديث منكر ونكي:
ف%ي.ن\ق%م1ع' العذاب' عند ذلك أ%ي يرجع ويتداخل؛ وق%م.عة� بن إ,ل}ياس. منه، كان

اسه ع'م.ي\راv فأ�غ1ي. على إ,بل أ%بيه فان\ق%مع. ف البيت ف%ر.قاv، فسماه
 �أ%بوه ق%م.عة، وخرج أ%خوه م'د\ر,كة



(* قوله« وخرج أخوه مدركة إل» كذا
بالصل، ولعله وخرج أخوه الثان لبغاء إبل أبيه فأدركها فسمي مدركة.) بن

إ,ل}ياس. لب,غاء3 إ,بل أ%بيه فأ%دركها، وقعد ال4خ الثالث ي.ط}ب'خ'
الق1د\ر فسمي طاب,خة%،وهذا قول النس_ابي.

وق%م.ع.ه ق%م\عاv: ر.د.عه وك%ف�ه. وحكى شر عن أ%عرابية أ%نا قالت:
الق%م\ع' أ%ن ت.ق}م.ع آخ.ر. بالكلم حت تتصاغر. إ,ليه ن.ف}س'ه. وأ%ق}م.ع.

الرجل%، بال4لف، إ,ذا ط%ل%ع. عليه ف%ر.د_ه؛ وق%م.عه: ق%ه.ره. وق%م.ع.
البد' النبات.: ر.د_ه وأ%ح\ر.ق%ه.

والق%م.عة�: أ%ع\لى السنام, من البعي, أ%و الناقة1، وجعها ق%م.ع¬،
وكذلك الق%ن.عة�، بالنون؛ قال الشاعر:
وهم ي'ط}ع1مون% الش_ح\م. من ق%م.ع, الذ©رى

وأ%نشد ابن بري للراجز:
ت.ت'وق' بالليل, لش.ح\م, الق%م.ع.ه\،

ت.ثاؤ'ب. الذYئ}ب, إ,ل ج.ن\ب الض_ع.ه\
والق1م.ع' والق1م\ع': ما يوضع ف فم السقاء والز>ق> والو.ط}ب, ث يصب
فيه الاء والشراب أ%و اللب، سي بذلك لدخوله ف ال3ناء مثل ن,ط%ع�

ون,ط}ع�، وناس¬ يقولون ق%م\ع¬، بفتح القاف وتسكي اليم؛ حكاه يعقوب؛ قال ابن
ال4عراب وقول سيف بن ذي ي.ز.ن حي قات.ل% البشة:

قد ع.ل1م.ت\ ذات' ام\ن,ط%ع\
أ%ن>ي إ,ذا ام\م.و\ت' ك%ن.ع\،

أض\ر,ب'هم ب,ذا ام\ق%ل%ع\،
ل أ%ت.وق�ى بام\ج.ز.ع\،
اق}ت.ر,ب'وا ق1ر\ف. ام\ق1م.ع\

أ%راد: ذات' الن>ط%ع,، وإ,ذا الو\ت' ك%ن.ع، وبذا الق%ل%ع، فأ%بدل من
لم العرفة ميمياv وهو من ذلك، ونصب ق1ر\ف. ل4نه أ%راد يا ق1ر\ف. أ%ي

أ%نتم كذلك ف الوس.خ والذ©لY، وذلك أ%ن� ق1م.ع. الو.ط}ب, أ%بداv و.س1خ¬
ما ي.ل}ز.ق' به من اللب، والق1ر\ف' من و.ض.ر, اللب، والمع أ%ق}ماع¬.

وق%م.ع. ال3ناء4 ي.ق}م.ع'ه: أ%د\خ.ل فيه الق1م.ع. ليصب فيه لبناv أ%و
ماء، وهو الق%م\ع'، والق%م\ع': أ%ن ي'وض.ع. الق1م\ع' ف فم السقاء ث

.Dي'م\ل4. وق%م.ع\ت' الق1ر\بة% إ,ذا ثنيت فمها إ,ل خارجها، فهي مقموعة



وإ,داوةD مقموعةD ومقنوعةD، باليم والنون، إ,ذا خ'ن,ث% رأ}س'ها. والق}تماع':
إ,دخال رأ}س الس>قاء إ,ل داخ1ل�، م'ش\ت.قÒ من ذلك. واق}ت.م.ع\ت' السقاء:

لغة ف اق}ت.ب.ع\ت'. والق1م.ع' والق1م\ع': ما التزق بأ%سفل العنب والتمر
ونوها، والمع كالمع. والق1م.ع' والق1م\ع': ما على التمرة والبسرة.

وق%م.ع. الب'س\رة: ق%ل%ع. ق1م\ع.ها وهو ما عليها وعلى التمرة. والق%م.ع':
م1ث}ل� الع.جاجة1 تث�ور' ف السماء وق%م_ع.ت1 الرأ%ة� ب.نان.ها

بال1ن_اء: خ.ض.ب.ت به أ%طراف%ها فصار لا كال4ق}ماع,؛ أ%نشد ثعلب:
ل%ط%م.ت\ و.ر\د. خ.د>ها ب,بنان{

من\ ل�ج.ي\ن�، ق�م>ع\ن. بالع1ق}يان1
شب�ه ح'م\رة% ال1ن_اء على البنان بمرة الع1ق}يان1، وهو الذهب لغي.
والق1م\عان1: ال�ذنان1. وال4ق}ماع': الذان� وال4س\ماع. وف الديث:

و.ي\ل ل4ق}ماع, الق%و\ل, ويل للم'ص1ر>ين.؛ قوله ويل ل4ق}ماع, القول,
يعن الذين يسمعون القول ول يعملون به، جع ق1م.ع�، شب�ه آذان.هم وك%ث}رة%

ما يدخلها من الواع1ظ1، وهم م'ص1رeون على ترك العمل با، بال4ق}ماع,
الت ت'ف%ر_غ� فيها ال4ش\ر,بة� ول ي.ب\قى فيها شيء منها، فكأ%نه ير

.vكما ير الشراب ف ال4ق}ماع اج\ت1يازا vعليها مازا
والق%م.عة�: ذباب¬ أ%زرق' عظيم يدخل ف أ�نوف1 الد_واب> ويقع على

ال3بل والو.ح\ش إ,ذا اشتد_ الر ف%ي.ل}س.ع'ها، وقيل: يركب رؤوس. الدواب�
فيؤذيها، والمع ق%م.ع¬ ومق%ام1ع'؛ ال4خية على غي قياس؛ قال ذو

الرمة:وي.ر\ك�ل}ن. عن أ%ق}راب,ه,ن_ بأ%ر\ج'ل�،
وأ%ذ}ناب, ز'ع\ر, ال�ل}ب, ز'ر\ق, ال%قام1ع,

�ومثله م.فاق1ر' من الف%ق}ر وم.حاس1ن' ونو'ها. وق%م1ع.ت1 الظبية
ق%م.عاv وت.ق%م_ع.ت\: ل%س.ع.ت\ها الق%م.ع.ة� ود.خ.لت ف أ%نف1ها فحر_ك%ت\

رأ}س.ها من ذلك. وت.ق%م_ع. ال1مار': ح.ر_ك. رأ}س.ه من الق%م.عة1
لي.ط}ر'د. النeع.رة% عن وجهه أ%و من أ%نفه؛ قال أ%وس بن حجر:

،vأل ت.ر. أ%ن� ال4 أ%ر\س.ل% م'ز\نة
وع'ف}ر' الظYباء3 ف الك1ناس, ت.ق%م_ع'؟

يعن تر�ك رؤوسها من الق%م.ع,. والق%م1يعة: الناتئة� بي ال�ذني من
الدواب>، وجعها ق%مائ1ع'.

والق%م.ع': داء# وغ1ل%ظD ف إ,ح\دى ركبت الفرس، فرس¬ ق%م1ع¬ وأ%ق}م.ع'.



وق%م.عة� الع'ر'ق�وب,: رأ}س'ه م1ث}ل� ق%م.عة1 الذ�ن.ب,. والق%م.ع':
غ1ل%ظ� ق%م.عة1 الع'ر\ق�وب,، وهو من عيوب, اليل,، ويستحب أ%ن يكون الفرس'

ح.د1يد. ط%رف1 العرقوب، وبعضهم يعل الق%م.ع.ة الرأ}س.، وجعها ق%م.ع¬.
وقال قائل من العرب: ل4ج'ز_ن� ق%م.ع.كم أ%ي ل4ض\ر,ب.ن_ رؤوسكم.

وع'ر\ق�وب¬ أ%ق}م.ع': غ%ل�ظ% رأ}س'ه ول ي'ح.د_. ويقال: عرقوب أ%ق}م.ع' إ,ذا
غ%ل�ظ%ت\ إ,ب\رته. وق%م.عة� الفر.س: ما ف ج.و\ف1 الث©ن_ة1، وف التهذيب:

ما ف مؤخ_ر, الثن_ة1 من طر.ف الع'جاية1 ما ل ي'ن\ب,ت' الشع.ر.
والق%م.عة�: ق�ر\حةD ف العي، وقيل: ور.م¬ يكون ف موضع العي. والق%م.ع': فساد¬

ف م'وق, العي واح\م1رار¬. والق%م.ع': ك%م.د' ل%و\ن1 لم الوق وور.م'ه،
وقد ق%م1ع.ت\ عين'ه ت.ق}م.ع' ق%م.عاv، فهي ق%م1عةD؛ قال ال4عشى:

وق%ل�ب.ت\ م'ق}لةv ليست ب'ق}ر,فة{
إ,نسان% ع.ي\ن�، وم'وقاv ل يكن ق%م1عا

وقيل: الق%م1ع' ال4ر\م.ص' الذي ل تراه إ,ل م'ب\تل� العي.
والق%م.ع': ب.ث}ر¬ يرج ف أ�صول ال4شفار,، تقول منه: ق%م1ع.ت\ عينه، بالكسر، وف

الصحاح: والق%م.ع' ب.ث}رةD ترج ف أ�صول ال4شفار، قال ابن بري: صوابه أ%ن
يقول: القمع بثر، أ%و يقول: والق%م.ع.ة� بثرة. والق%م.ع': قلة نظر العي

من الع.م.ش, وق%مع. الرجل% ي.ق}م.ع'ه ق%م\عاv: ضر.ب أ%على رأ}سه
والق}م.عة�: واحدة ال%قام1ع, من حديد كال1ح\جن, يضرب على رأ}س الفيل.

�وال1ق}م.ع' وال1ق}م.عة�، كلها: ما ق�م1ع. به. وال%قام1ع': ال1ر.زة
وأ%ع\م1دة� الديد منه يضرب با الرأ}س. قال ال تعال: لم م.قام1ع' من حديد،

من ذلك. وق%م.ع\ت'ه إ,ذا ضربته با. وف حديث ابن عمر: ث ل%ق1ي.ن مل%ك¬
ف يده م1ق}م.عةD من حديد؛ قال ابن ال4ثي: ال1ق}م.عة� واحدة

.Dتعمل من حديد رؤوسها م'ع\و.ج_ة Dال%قام1ع, وهي س1ياط
وق%م.عة� الشيء: خ1يار'ه،وخ.ص_ كراع به خيار ال3بل، وقد اق}ت.م.ع.ه،

والسم الق�م\عة�. وإ,بل م.ق}م'وعةD: أ�خ1ذ% خ1يار'ها، وقد ق%م.ع\ت'ها
ق%م\عاv وت.ق%م_ع\ت'ها إ,ذا أ%خذ}ت. ق%م.ع.ت.ها؛ قال الراجز:

ت.ق%م_عوا ق�م\ع.ت.ها الع.قائ1ل
وق%م.عة� الذ�ن.ب,: ط%ر.ف�ه. والق%م1يعة�: ط%ر.ف' الذ�ن.ب,، وهو من

الفرس م'ن\ق%ط%ع' الع.س3يب,، وجعها ق%مائ1ع'؛ وأ%ورد ال4زهري هنا بيت ذي
الرمة على هذه الصيغة:



وي.ن\ف�ض\ن. عن أ%ق}راب,ه,ن_ بأ%ر\ج'ل�،
وأ%ذ}ناب, ح'ص> ال�ل}ب,، ز'ع\ر, الق%مائ1ع,

وم'ت.ق%م_ع' الدابة1: رأ}س'ها وجحاف1ل�ها، ويمع على ال%قام1ع,،
وأ%نشد أ%يضاv هنا بيت ذي الرمة على هذه الصيغة:

وأ%ذ}ناب, ز'ع\ر, ال�ل}ب, ض'خ\م, ال%قام1ع,
قال: يريد أ%ن� رؤوسها شهود 

(* قوله «شهود» كذا بالصل.) وق%م.ع. ما ف
ال3ناء واق}ت.م.ع.ه: شربه كله أ%و أ%خذه. ويقال: خذ هذا فاق}م.ع\ه ف

ف%م1ه ث اك}ل1ت\ه ف فيه. والق%م\ع' وال3ق}ماع': أ%ن ي.م'ر� الشراب' ف
ال%ل}ق, م.رìا بغي ج.ر\ع�؛ أ%نشد ثعلب:

إ,ذا غ%م_ خ1ر\شاء4 الث©مالة1 أ%ن\ف�ه،
ث%ن.ى م1ش\ف%ر.ي\ه للص_ر,يح, وأ%ق}م.عا

ورواية الصنف: فأ%ق}ن.عا. وف الديث: أ%ول� م.ن ي'ساق' إ,ل النار,
ال4ق}ماع' الذين إ,ذا أ%كلوا ل ي.ش\ب.ع'وا وإ,ذا ج.م.ع'وا ل ي.س\ت.غ\ن'وا

أ%ي كأ%ن� ما يأ}كلونه وي.ج\م.ع'ونه يرe بم م'ج\تازاv غي ثابت فيهم
ول باق� عندهم، وقيل: أ%راد بم أ%هل% الب.طالت1 الذين ل هم_ لم
إ,ل ف ت.ز\ج,ية1 ال4يام, بالباطل، فل ه'م\ ف عمل الدنيا ول ف عمل
الخرة. والق%4م.ع' والق%م.ع.ة�: ط%ر.ف' ال�ل}ق�وم,، وف التهذيب: الق%م.ع'

ط%ب.ق' ال�ل}ق�وم, وهو م.ج\ر.ى الن_ف%س, إ,ل الر>ئة1.
وال4ق}ماع1يe: ع1ن.ب¬ أ%بيض' وإ,ذا ان\ت.ه.ى م'ن\ت.هاه' اص\ف%ر_ فصار

كالو.ر\س,، وهو م'د.ح\ر.ج¬ م'ك}ت.ن,ز' الع.ناق1يد1 كثي الاء، وليس
وراء4 عصي,ه شيء# ف ال%و\دة1 وعلى ز.ب,يب,ه ال�ع.و_ل�؛ كل ذلك عن أ%ب
حنيفة، قال: وقيل ال4ق}ماع1يe ض.ر\بان1: فار,سيÒ وع.ر.ب�، ول يزد على

ذلك.
@قمع: الق%م\ع': مصدر ق%م.ع. الرجل% ي.ق}م.ع'ه ق%م\عاv وأ%ق}م.ع.ه

فان\ق%م.ع. ق%ه.ر.ه وذ%ل�ل%ه فذ%ل�. والق%م\ع': الذ©ل©. والق%م\ع':
الدخ'ول� ف1راراv وه.ر.باv. وقم.ع. ف بيته وان\ق%م.ع.: دخله م'س\ت.خ\ف1ياv. وف
حديث عائشة والواري الل9ت ك�ن_ ي.ل}ع.ب\ن. معها: فإ,ذا رأ%ين رسول%

ال، صلى ال عليه وسلم، ان\ق%م.ع\ن. أ%ي ت.غ.ي_ب\ن. ود.خ.ل}ن. ف بيت
أ%و م1ن\ وراء3 س1ت\ر�؛ قال ابن ال4ثي: وأ%صله من الق1م.ع, الذي على رأ}س



الثمرة أ%ي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة ف قمعها. وف حديث الذي ن.ظ%ر ف
ش.ق> الباب,: فلما أ%ن ب.ص'ر. به ان\ق%م.ع. أ%ي ر.د_ بصر.ه ورج.ع، كأ%ن�

ال%ر\د'ود أ%و الراجع. قد دخل ف ق1م.ع1ه. وف حديث منكر ونكي:
ف%ي.ن\ق%م1ع' العذاب' عند ذلك أ%ي يرجع ويتداخل؛ وق%م.عة� بن إ,ل}ياس. منه، كان

اسه ع'م.ي\راv فأ�غ1ي. على إ,بل أ%بيه فان\ق%مع. ف البيت ف%ر.قاv، فسماه
 �أ%بوه ق%م.عة، وخرج أ%خوه م'د\ر,كة

(* قوله« وخرج أخوه مدركة إل» كذا
بالصل، ولعله وخرج أخوه الثان لبغاء إبل أبيه فأدركها فسمي مدركة.) بن

إ,ل}ياس. لب,غاء3 إ,بل أ%بيه فأ%دركها، وقعد ال4خ الثالث ي.ط}ب'خ'
الق1د\ر فسمي طاب,خة%،وهذا قول النس_ابي.

وق%م.ع.ه ق%م\عاv: ر.د.عه وك%ف�ه. وحكى شر عن أ%عرابية أ%نا قالت:
الق%م\ع' أ%ن ت.ق}م.ع آخ.ر. بالكلم حت تتصاغر. إ,ليه ن.ف}س'ه. وأ%ق}م.ع.

الرجل%، بال4لف، إ,ذا ط%ل%ع. عليه ف%ر.د_ه؛ وق%م.عه: ق%ه.ره. وق%م.ع.
البد' النبات.: ر.د_ه وأ%ح\ر.ق%ه.

والق%م.عة�: أ%ع\لى السنام, من البعي, أ%و الناقة1، وجعها ق%م.ع¬،
وكذلك الق%ن.عة�، بالنون؛ قال الشاعر:
وهم ي'ط}ع1مون% الش_ح\م. من ق%م.ع, الذ©رى

وأ%نشد ابن بري للراجز:
ت.ت'وق' بالليل, لش.ح\م, الق%م.ع.ه\،

ت.ثاؤ'ب. الذYئ}ب, إ,ل ج.ن\ب الض_ع.ه\
والق1م.ع' والق1م\ع': ما يوضع ف فم السقاء والز>ق> والو.ط}ب, ث يصب
فيه الاء والشراب أ%و اللب، سي بذلك لدخوله ف ال3ناء مثل ن,ط%ع�

ون,ط}ع�، وناس¬ يقولون ق%م\ع¬، بفتح القاف وتسكي اليم؛ حكاه يعقوب؛ قال ابن
ال4عراب وقول سيف بن ذي ي.ز.ن حي قات.ل% البشة:

قد ع.ل1م.ت\ ذات' ام\ن,ط%ع\
أ%ن>ي إ,ذا ام\م.و\ت' ك%ن.ع\،

أض\ر,ب'هم ب,ذا ام\ق%ل%ع\،
ل أ%ت.وق�ى بام\ج.ز.ع\،
اق}ت.ر,ب'وا ق1ر\ف. ام\ق1م.ع\

أ%راد: ذات' الن>ط%ع,، وإ,ذا الو\ت' ك%ن.ع، وبذا الق%ل%ع، فأ%بدل من



لم العرفة ميمياv وهو من ذلك، ونصب ق1ر\ف. ل4نه أ%راد يا ق1ر\ف. أ%ي
أ%نتم كذلك ف الوس.خ والذ©لY، وذلك أ%ن� ق1م.ع. الو.ط}ب, أ%بداv و.س1خ¬
ما ي.ل}ز.ق' به من اللب، والق1ر\ف' من و.ض.ر, اللب، والمع أ%ق}ماع¬.

وق%م.ع. ال3ناء4 ي.ق}م.ع'ه: أ%د\خ.ل فيه الق1م.ع. ليصب فيه لبناv أ%و
ماء، وهو الق%م\ع'، والق%م\ع': أ%ن ي'وض.ع. الق1م\ع' ف فم السقاء ث

.Dي'م\ل4. وق%م.ع\ت' الق1ر\بة% إ,ذا ثنيت فمها إ,ل خارجها، فهي مقموعة
وإ,داوةD مقموعةD ومقنوعةD، باليم والنون، إ,ذا خ'ن,ث% رأ}س'ها. والق}تماع':

إ,دخال رأ}س الس>قاء إ,ل داخ1ل�، م'ش\ت.قÒ من ذلك. واق}ت.م.ع\ت' السقاء:
لغة ف اق}ت.ب.ع\ت'. والق1م.ع' والق1م\ع': ما التزق بأ%سفل العنب والتمر

ونوها، والمع كالمع. والق1م.ع' والق1م\ع': ما على التمرة والبسرة.
وق%م.ع. الب'س\رة: ق%ل%ع. ق1م\ع.ها وهو ما عليها وعلى التمرة. والق%م.ع':

م1ث}ل� الع.جاجة1 تث�ور' ف السماء وق%م_ع.ت1 الرأ%ة� ب.نان.ها
بال1ن_اء: خ.ض.ب.ت به أ%طراف%ها فصار لا كال4ق}ماع,؛ أ%نشد ثعلب:

ل%ط%م.ت\ و.ر\د. خ.د>ها ب,بنان{
من\ ل�ج.ي\ن�، ق�م>ع\ن. بالع1ق}يان1

شب�ه ح'م\رة% ال1ن_اء على البنان بمرة الع1ق}يان1، وهو الذهب لغي.
والق1م\عان1: ال�ذنان1. وال4ق}ماع': الذان� وال4س\ماع. وف الديث:

و.ي\ل ل4ق}ماع, الق%و\ل, ويل للم'ص1ر>ين.؛ قوله ويل ل4ق}ماع, القول,
يعن الذين يسمعون القول ول يعملون به، جع ق1م.ع�، شب�ه آذان.هم وك%ث}رة%

ما يدخلها من الواع1ظ1، وهم م'ص1رeون على ترك العمل با، بال4ق}ماع,
الت ت'ف%ر_غ� فيها ال4ش\ر,بة� ول ي.ب\قى فيها شيء منها، فكأ%نه ير

.vكما ير الشراب ف ال4ق}ماع اج\ت1يازا vعليها مازا
والق%م.عة�: ذباب¬ أ%زرق' عظيم يدخل ف أ�نوف1 الد_واب> ويقع على

ال3بل والو.ح\ش إ,ذا اشتد_ الر ف%ي.ل}س.ع'ها، وقيل: يركب رؤوس. الدواب�
فيؤذيها، والمع ق%م.ع¬ ومق%ام1ع'؛ ال4خية على غي قياس؛ قال ذو

الرمة:وي.ر\ك�ل}ن. عن أ%ق}راب,ه,ن_ بأ%ر\ج'ل�،
وأ%ذ}ناب, ز'ع\ر, ال�ل}ب, ز'ر\ق, ال%قام1ع,

�ومثله م.فاق1ر' من الف%ق}ر وم.حاس1ن' ونو'ها. وق%م1ع.ت1 الظبية
ق%م.عاv وت.ق%م_ع.ت\: ل%س.ع.ت\ها الق%م.ع.ة� ود.خ.لت ف أ%نف1ها فحر_ك%ت\

رأ}س.ها من ذلك. وت.ق%م_ع. ال1مار': ح.ر_ك. رأ}س.ه من الق%م.عة1



لي.ط}ر'د. النeع.رة% عن وجهه أ%و من أ%نفه؛ قال أ%وس بن حجر:
،vأل ت.ر. أ%ن� ال4 أ%ر\س.ل% م'ز\نة

وع'ف}ر' الظYباء3 ف الك1ناس, ت.ق%م_ع'؟
يعن تر�ك رؤوسها من الق%م.ع,. والق%م1يعة: الناتئة� بي ال�ذني من

الدواب>، وجعها ق%مائ1ع'.
والق%م.ع': داء# وغ1ل%ظD ف إ,ح\دى ركبت الفرس، فرس¬ ق%م1ع¬ وأ%ق}م.ع'.

وق%م.عة� الع'ر'ق�وب,: رأ}س'ه م1ث}ل� ق%م.عة1 الذ�ن.ب,. والق%م.ع':
غ1ل%ظ� ق%م.عة1 الع'ر\ق�وب,، وهو من عيوب, اليل,، ويستحب أ%ن يكون الفرس'

ح.د1يد. ط%رف1 العرقوب، وبعضهم يعل الق%م.ع.ة الرأ}س.، وجعها ق%م.ع¬.
وقال قائل من العرب: ل4ج'ز_ن� ق%م.ع.كم أ%ي ل4ض\ر,ب.ن_ رؤوسكم.

وع'ر\ق�وب¬ أ%ق}م.ع': غ%ل�ظ% رأ}س'ه ول ي'ح.د_. ويقال: عرقوب أ%ق}م.ع' إ,ذا
غ%ل�ظ%ت\ إ,ب\رته. وق%م.عة� الفر.س: ما ف ج.و\ف1 الث©ن_ة1، وف التهذيب:

ما ف مؤخ_ر, الثن_ة1 من طر.ف الع'جاية1 ما ل ي'ن\ب,ت' الشع.ر.
والق%م.عة�: ق�ر\حةD ف العي، وقيل: ور.م¬ يكون ف موضع العي. والق%م.ع': فساد¬

ف م'وق, العي واح\م1رار¬. والق%م.ع': ك%م.د' ل%و\ن1 لم الوق وور.م'ه،
وقد ق%م1ع.ت\ عين'ه ت.ق}م.ع' ق%م.عاv، فهي ق%م1عةD؛ قال ال4عشى:

وق%ل�ب.ت\ م'ق}لةv ليست ب'ق}ر,فة{
إ,نسان% ع.ي\ن�، وم'وقاv ل يكن ق%م1عا

وقيل: الق%م1ع' ال4ر\م.ص' الذي ل تراه إ,ل م'ب\تل� العي.
والق%م.ع': ب.ث}ر¬ يرج ف أ�صول ال4شفار,، تقول منه: ق%م1ع.ت\ عينه، بالكسر، وف

الصحاح: والق%م.ع' ب.ث}رةD ترج ف أ�صول ال4شفار، قال ابن بري: صوابه أ%ن
يقول: القمع بثر، أ%و يقول: والق%م.ع.ة� بثرة. والق%م.ع': قلة نظر العي

من الع.م.ش, وق%مع. الرجل% ي.ق}م.ع'ه ق%م\عاv: ضر.ب أ%على رأ}سه
والق}م.عة�: واحدة ال%قام1ع, من حديد كال1ح\جن, يضرب على رأ}س الفيل.

�وال1ق}م.ع' وال1ق}م.عة�، كلها: ما ق�م1ع. به. وال%قام1ع': ال1ر.زة
وأ%ع\م1دة� الديد منه يضرب با الرأ}س. قال ال تعال: لم م.قام1ع' من حديد،

من ذلك. وق%م.ع\ت'ه إ,ذا ضربته با. وف حديث ابن عمر: ث ل%ق1ي.ن مل%ك¬
ف يده م1ق}م.عةD من حديد؛ قال ابن ال4ثي: ال1ق}م.عة� واحدة

.Dتعمل من حديد رؤوسها م'ع\و.ج_ة Dال%قام1ع, وهي س1ياط
وق%م.عة� الشيء: خ1يار'ه،وخ.ص_ كراع به خيار ال3بل، وقد اق}ت.م.ع.ه،



والسم الق�م\عة�. وإ,بل م.ق}م'وعةD: أ�خ1ذ% خ1يار'ها، وقد ق%م.ع\ت'ها
ق%م\عاv وت.ق%م_ع\ت'ها إ,ذا أ%خذ}ت. ق%م.ع.ت.ها؛ قال الراجز:

ت.ق%م_عوا ق�م\ع.ت.ها الع.قائ1ل
وق%م.عة� الذ�ن.ب,: ط%ر.ف�ه. والق%م1يعة�: ط%ر.ف' الذ�ن.ب,، وهو من

الفرس م'ن\ق%ط%ع' الع.س3يب,، وجعها ق%مائ1ع'؛ وأ%ورد ال4زهري هنا بيت ذي
الرمة على هذه الصيغة:

وي.ن\ف�ض\ن. عن أ%ق}راب,ه,ن_ بأ%ر\ج'ل�،
وأ%ذ}ناب, ح'ص> ال�ل}ب,، ز'ع\ر, الق%مائ1ع,

وم'ت.ق%م_ع' الدابة1: رأ}س'ها وجحاف1ل�ها، ويمع على ال%قام1ع,،
وأ%نشد أ%يضاv هنا بيت ذي الرمة على هذه الصيغة:

وأ%ذ}ناب, ز'ع\ر, ال�ل}ب, ض'خ\م, ال%قام1ع,
قال: يريد أ%ن� رؤوسها شهود 

(* قوله «شهود» كذا بالصل.) وق%م.ع. ما ف
ال3ناء واق}ت.م.ع.ه: شربه كله أ%و أ%خذه. ويقال: خذ هذا فاق}م.ع\ه ف

ف%م1ه ث اك}ل1ت\ه ف فيه. والق%م\ع' وال3ق}ماع': أ%ن ي.م'ر� الشراب' ف
ال%ل}ق, م.رìا بغي ج.ر\ع�؛ أ%نشد ثعلب:

إ,ذا غ%م_ خ1ر\شاء4 الث©مالة1 أ%ن\ف�ه،
ث%ن.ى م1ش\ف%ر.ي\ه للص_ر,يح, وأ%ق}م.عا

ورواية الصنف: فأ%ق}ن.عا. وف الديث: أ%ول� م.ن ي'ساق' إ,ل النار,
ال4ق}ماع' الذين إ,ذا أ%كلوا ل ي.ش\ب.ع'وا وإ,ذا ج.م.ع'وا ل ي.س\ت.غ\ن'وا

أ%ي كأ%ن� ما يأ}كلونه وي.ج\م.ع'ونه يرe بم م'ج\تازاv غي ثابت فيهم
ول باق� عندهم، وقيل: أ%راد بم أ%هل% الب.طالت1 الذين ل هم_ لم
إ,ل ف ت.ز\ج,ية1 ال4يام, بالباطل، فل ه'م\ ف عمل الدنيا ول ف عمل
الخرة. والق%4م.ع' والق%م.ع.ة�: ط%ر.ف' ال�ل}ق�وم,، وف التهذيب: الق%م.ع'

ط%ب.ق' ال�ل}ق�وم, وهو م.ج\ر.ى الن_ف%س, إ,ل الر>ئة1.
وال4ق}ماع1يe: ع1ن.ب¬ أ%بيض' وإ,ذا ان\ت.ه.ى م'ن\ت.هاه' اص\ف%ر_ فصار

كالو.ر\س,، وهو م'د.ح\ر.ج¬ م'ك}ت.ن,ز' الع.ناق1يد1 كثي الاء، وليس
وراء4 عصي,ه شيء# ف ال%و\دة1 وعلى ز.ب,يب,ه ال�ع.و_ل�؛ كل ذلك عن أ%ب
حنيفة، قال: وقيل ال4ق}ماع1يe ض.ر\بان1: فار,سيÒ وع.ر.ب�، ول يزد على

ذلك.



@قنع: ق%ن,ع. بنفسه ق%ن.عاv وق%ناعةv: ر.ض1ي.؛ ورجل قان,ع¬ من قوم
ق�ن_ع�، وق%ن,ع¬ من قوم ق%ن,يع1ي.، وق%ن,يع¬ من قوم ق%ن,يعي. وق�ن.عاء4.

وامرأ%ة ق%ن,يع¬ وق%ن,يعةD من نسوة ق%نائ1ع..
وال%ق}ن.ع'، بفتح اليم: الع.د\ل� من الشهود؛ يقال: فلن شاهد¬

م.ق}ن.ع¬ أ%ي ر,ضاv ي'ق}ن.ع' به. ورجل ق�ن\عان,يÒ وق�ن\عانD وم.ق}ن.ع¬، وكلها
ل ي'ث%ن_ى ول ي'ج\م.ع' ول يؤنث: ي'ق}ن.ع' به وي'ر\ض.ى برأ}يه

وقضائه، وربا ث�ن>ي. وجع؛ قال البعيث:
وباي.ع\ت' ل%ي\لى بال%لء3، ول ي.ك�ن\
ش'ه'ودي على ل%ي\لى ع'د'ولD م.قان,ع'

ورجل ق�ن\عانD، بالضم، وامرأ%ة ق�ن\عانD اس\ت.وى فيه الذكر والؤنث
والتثنية والمع أ%ي م.ق}ن.ع¬ ر,ضاv. قال ال4زهري: رجالD م.قان,ع'

وق�ن\عانD إ,ذا كانوا م.ر\ض1ي>ي.. وف الديث: كان ال%قان,ع' من أ%صحاب ممد،
صلى ال عليه وسلم، يقولون كذا؛ ال%قان,ع': جع م.ق}ن.ع� بوزن جعفر.

يقال: فلن م.ق}ن.ع¬ ف العلم وغيه أ%ي ر,ضاv، قال ابن ال4ثي: وبعضهم ل
يثنيه ول يمعه ل4نه مصدر، ومن ث%ن_ى وجع نظر إ,ل السية. وحكى ثعلب:

رجل ق�ن\عانD م.ن\هاةD ي'ق}ن.ع' لرأ}يه وي'ن\ت.ه.ى إ,ل أ%مره، وفلن
ق�ن\عانD من فلن لنا أ%ي ب.د.ل منه، يكون ذلك ف الدم وغيه؛ قال:

ف%ب'ؤ\ بام\ر,ئ� أ�ل}ف1يت. ل%س\ت. ك%م1ث}ل1ه،
وإ,ن ك�ن\ت. ق�ن\عاناv لن ي.ط}ل�ب' الد_ما

(* قوله «فبؤ إل» ف هامش الصل ومثله ف الصحاح:
فقلت له بؤ بامرئ لست مثله)
ورجل ق�ن\عانD: ي.ر\ض.ى باليسي.

والق�ن'وع': السؤال� والتذل©ل� للمسأ%لة. وق%ن.ع.، بالفتح، ي.ق}ن.ع'
ق�ن'وعاv: ذل للسؤال، وقيل: سأ%ل. وف التنزيل: أ%ط}ع1م'وا القان,ع.
وال�ع\ت.ر_؛ فالقانع الذي ي.س\أ%ل�، وال�ع\ت.رe الذي ي.ت.ع.ر_ض' ول يسأ%ل؛

قال الشماخ:
ل%مال� ال%ر\ء3 ي'ص\ل1ح'ه ف%ي'غ\ن
م.فاق1ر.ه أ%ع.فe من الق�ن'وع,

يعن من مسأ%لة1 الناس. قال ابن السكيت: ومن العرب من ييز الق�ن'وع.
بعن الق%ناعة1، وكلم العرب اليد هو ال4و_ل، ويروى من الك�ن'وع,،



والك�ن'وع' التق%بeض' والتصاغ�ر'، وقيل: القان,ع' السائل�، وقيل:
ال�ت.ع.فYف'، وكلê ي.ص\ل�ح'، والرجل� قان,ع¬ وق%ن,يع¬؛ قال ع.د1ي� بن

زيد:وما خ'ن\ت' ذا ع.ه\د{ وأ�ب\ت' بع.ه\ده1،
ول أ%ح\ر,م, ال�ض\ط%ر_ إ,ذ جاء4 قان,عا

يعن سائلv؛ وقال الفراء: هو الذي ي.سأ%ل�ك. فما أ%ع\ط%ي\ت.ه ق%ب,ل%ه،
وقيل: الق�ن'وع' الطم.ع'، وقد استعمل الق�ن'وع' ف الر>ضا، وهي قليلة،

حكاها ابن جن؛ وأ%نشد:
أ%ي.ذ}ه.ب' مال� ال3 ف غي ح.قYه،

ون.ع\ط%ش' ف أ%ط}لل1كم ون.ج'وع'؟
أ%ن.ر\ض.ى بذا م1نك�م' ليس غي.ه،

وي'ق}ن,ع'نا ما ليس. فيه ق�ن'وع'؟
:vوأ%نشد أ%يضا

وقالوا: قد ز'ه1يت. فقلت': ك%ل�
ولك1ن>ي أ%ع.ز_ن% الق�ن'وع'

والق%ناعة�، بالفتح: الر>ضا بالق1س\م,؛ قال لبيد:
فمن\ه'م\ س.ع1يد¬ آخ1ذD بن.ص1يب,ه،
ومنهم\ ش.ق1يÒ بال%ع1يشة1 قان,ع'

وقد ق%ن,ع.، بالكسر، ي.ق}ن.ع' ق%ناعةv، فهو ق%ن,ع¬ وق%ن'وع¬؛ قال ابن
بري: يقال ق%ن,ع.، فهو قان,ع¬ وق%ن,ع¬ وق%ن,يع¬ وق%ن'وع¬ أ%ي ر.ض1ي.، قال:

:�ويقال من الق%ناعة1 أ%يضاv: ت.ق%ن_ع. الرجل�؛ قال ه'د\بة
إ,ذا القو\م' ه.شeوا للف%عال, ت.ق%ن_عا

وقال بعض أ%هل العلم: إ,ن الق�ن'وع. يكون بعن الر>ضا، والقان,ع'
بعن الراضي، قال: وهو من ال4ضداد؛ قال ابن بري: بعض أ%هل العلم هنا هو

أ%بو الفتح عثمان بن جن. وف الديث: فأ%ك%ل% وأ%ط}ع.م. القان,ع.
وال�ع\ت.ر_؛ هو من الق�ن'وع, الرضا باليسي من الع.طاء. وقد ق%ن,ع.، بالكسر،

vن'وعا�ي.ق}ن.ع' ق�ن'وعاv وق%ناعةv إ,ذا ر.ض1ي.، وق%ن.ع.، بالفتح، ي.ق}ن.ع' ق
إ,ذا سأ%ل. وف الديث: الق%ناعة� ك%ن\ز¬ ل ي.ن\ف%د' ل4ن9 ال3ن\فاق.

منها ل ي.ن\ق%ط1ع، كل�ما تعذر عليه شيء من أ�مور, الدنيا ق%ن,ع. با
د'ون.ه ور.ض1ي.. وف الديث: ع.ز_ م.ن ق%ن,ع. وذ%ل� م.ن ط%م1ع.، ل4ن�

القان,ع. ل ي'ذ1ل©ه الط�ل%ب' فل يزال عزيزاv. ابن ال4عراب: ق%ن,ع\ت'



با ر'ز,ق}ت'، مكسورة، وق%ن.ع\ت' إ,ل فلن يريد خ.ض.ع\ت' له والت.ز.ق}ت'
eن'وع' وش.ر�به وان\ق%ط%ع\ت' إ,ليه. وف الثل: خ.ي' الغ1ن.ى الق

الف%ق}ر, ال�ض'وع'. ويوز أ%ن يكون السائل سي قانعاv ل4نه ي.ر\ض.ى با
vه فل يرد�ه فيكون معن الكلمتي راجعا�ي'ع\ط%ى، قل� أ%و ك%ث�ر.، وي.ق}ب.ل

إ,ل الر>ضا. وأ%ق}ن.ع.ن كذا أ%ي أ%ر\ضان. والقان,ع': خاد1م' القوم,
وأ%ج,ي'هم. وف الديث: ل توز' شهادة� القان,ع, من أ%هل البيت1 لم؛

القان,ع' الاد1م' والتاب,ع' ترد شهادته للتeه.مة1 ب,ج.ل}ب, النف}ع, إ,ل
نفس3ه؛ قال ابن ال4ثي: والقان,ع' ف ال4صل السائ1ل�. وحكى ال4زهري� عن أ%ب

عبيد: القان,ع' الرجل يكون مع الرجل ي.ط}ل�ب' فضل%ه ول ي.س\أ%ل�ه
�معروف.، وقال: قاله ف تفسي الديث ل توز شهادة كذا وكذا ول شهادة

القان,ع, مع أ%هل البيت لم. ويقال: ق%ن.ع. ي.ق}ن.ع' ق�ن'وعاv، بفتح النون، إ,ذا
سأ%ل، وق%ن,ع. ي.ق}ن.ع' ق%ناعةv، بكسر النون، ر.ض1ي..

وأ%ق}ن.ع. الرجل� بيديه ف الق�نوت1: مد�ها واس\ت.ر\ح.م ر.ب_ه
مستقب,لv ببطونما وجه.ه ليدعو. وف الديث: ت'ق}ن,ع' يديك ف الدعاء أ%ي

ترفعه'ما. وأ%ق}ن.ع. يديه ف الصلة إ,ذا رفع.هما ف القنوت، قال ال4زهري� ف ترجة
عرف: وقال ال4صمعي ف قول ال4سود بن ي.ع\ف�ر. يهجو عقال بن ممد بن

س'في:
فت'د\خ.ل� أ%ي\د{ ف ح.ناج,ر. أ�ق}ن,ع.ت\

ل1عاد.ت1ها من ال%ز,ير, ال�ع.ر_ف1
قال: أ�ق}ن,ع.ت\ أ%ي م'د�ت\ ور'ف1ع.ت\ للفم. وأ%ق}ن.ع. رأ}س.ه وعنق%ه:

رفع.ه وش.خ.ص. ببصره نو الشيء ل يص\ر,ف�ه عنه. وف التنزيل: م'ق}ن,عي
ر'ؤ'وس1هم؛ ال�ق}ن,ع': الذي ي.ر\ف%ع' رأ}سه ينظر ف ذلð، وال3ق}ناع': رفع
الرأ}س والنظر ف ذ�لð وخ'ش'وع�. وأ%ق}ن.ع. فلن رأ}س.ه: وهو أ%ن يرفع

بصره ووجهه إ,ل ما ح1يال% رأ}س1ه من السماء. وال�ق}ن,ع': الراف1ع' رأ}س.ه
إ,ل السماء؛ وقال رؤ\بة يصف ثور وحش:

أ%ش\ر.ف. ر.و\قاه ص.ل1يفاv م'ق}ن,عا
يعن عن'ق. الثو\ر, لن فيه كالن\تصاب, أ%مام.ه. وال�ق}ن,ع رأ}س.ه:

الذي قد ر.ف%عه وأ%ق}ب.ل% بطر\ف1ه إ,ل ما بي يديه. ويقال: أ%ق}ن.ع. فلن
الصب� ف%ق%ب_ل%ه، وذلك إ,ذا وض.ع. إ,ح\دى يديه على ف%أ}س, ق%فاه وجعل
ال�خرى تت ذ%ق%ن,ه وأ%مال%ه إ,ليه ف%ق%ب_ل%ه. وف الديث: كان إ,ذا رك%ع



ل ي'ص.و>ب' رأ}س.ه ول ي'ق}ن,ع'ه أ%ي ل ي.ر\ف%ع'ه حت يكون% أ%ع\لى من
ظهر,ه، وقد أ%ق}ن.ع.ه ي'ق}ن,ع'ه إ,ق}ناعاv. قال: وال3ق}ناع' ف الصلة1

من تامها. وأ%قنع ح.لقه وفمه: رفعه لستيفاء ما يشربه من ماء أ%و لب
أ%و غيها؛ قال:

ي'داف1ع' ح.ي\ز'وم.ي\ه س'خ\ن' ص.ر,ي1ها
وح.ل}قاv ت.راه' للث©مالة1 م'ق}ن.عا

وال3ق}ناع': أ%ن ي'ق}ن,ع. رأ}س.ه إ,ل ال%و\ض, للشرب، وهو م.دeه
رأ}س.ه. وال�ق}ن.ع' من ال3بل: الذي يرفع رأ}سه خ1ل}قةv؛ وأ%نشد:

ل1م'ق}ن.ع� ف رأ}س1ه ح'حاش1ر
وال3ق}ناع': أ%ن ت.ض.ع. الناقة� ع'ث}ن'ون.ها ف الاء وت.ر\ف%ع من

.vإ,ل الاء لت.ج\ت.ذ1ب.ه اج\ت1ذابا vرأ}س1ها قليل
وال�ق}ن,عة� من الشاء3: الرتف1عة� الض_ر\ع, ليس فيه ت.صوeب¬، وقد

�ق%ن.ع.ت\ بض.ر\ع1ها وأ%ق}ن.ع.ت\ وهي م'ق}ن,ع¬. وف الديث: ناقة م'ق}ن,عة
الضر\ع,، الت أ%خ\لف�ها ترتفع إ,ل بطنها. وأ%ق}ن.ع\ت. ال3ناء4 ف النهر:

اس\ت.ق}ب.ل}ت. به ج.ر\ي.ت.ه ليمتلئ% أ%و أ%م.ل}ت.ه لتصب_ ما فيه؛ قال
يصف الناقة:

ت'ق}ن,ع' للج.د\ول, منها ج.د\ول
شب_ه حلقها وفاها بالدول تستقبل به جدولv إ,ذا شربت. والرجل ي'ق}ن,ع'

ال3ناء4 للماء الذي يسيل من ش1ع\ب�، وي'ق}ن,ع' رأ}س.ه نو الشيء إ,ذا
أ%ق}ب.ل% به إ,ليه ل ي.ص\ر,ف�ه عنه.

وق%ن.عة� البل, والسنام,: أع\لها، وكذلك ق%م.ع.ت'هما. ويقال:
ق%ن.ع\ت' رأ}س البل وق%ن_ع\ت'ه إ,ذا ع.ل%و\ت.ه والق%ن.عة�: ما ن.ت.أ% من رأ}س

البل وال3نسان. وق%ن_ع.ه بالسيف والسو\ط1 والع.صا: ع.له به، وهو منه.
والق%ن'وع': بنزلة ال%د'ور, من س.ف}ح, البل، مؤنث.

والق1ن\ع': ما ب.ق1ي. من الاء ف ق�ر\ب, البل، والكاف لغة. والق1ن\ع':
Dه وأ%ع\له، وقيل: الق1ن\ع' أ%رض س.ه\لة�م'ست.دار' الرمل، وقيل: أ%س\ف%ل

بي رمال ت'ن\ب,ت' الشجر، وقيل: هو خ.ف}ض¬ من ال4رض له ح.واج,ب'
:vع'نا�ي.ح\تق1ن' فيه الاء� وي'ع\ش1ب'؛ قال ذو الرمة ووصف ظ

ف%ل%م_ا رأ%ين. الق1ن\ع. أ%س\ف%ى وأ%خ\ل%ق%ت\،
من العق}ر.ب,ي�ات1، وال�جي'وج' ال4واخ1ر'



والمع أ%ق}ناع¬. والق1ن\عة� من الق1ن\عان1: ما جر.ى بي الق�ف>
،vياب,سا vوالسه\ل, من التراب الكثي, فإ,ذا نض.ب. عنه الاء� صار ف%راشا

والمع ق1ن\ع¬ وق1ن.عةD، وال4ق}ي.س' أ%ن يكون ق1ن.عةD ج.م\ع ق1ن\ع�.
والق1ن\عان�، بالكسر: من الق1ن\ع, وهو الستوى بي أ%ك%م.ت.ي, س.ه\ل%ت.ي,؛ قال

ذو الرمة يصف ال�م'ر.:
وأ%ب\صر\ن% أ%ن� الق1ن\ع. صار.ت\ ن,طاف�ه

ف%راشاv، وأن� الب.ق}ل% ذاو� وياب,س'
وأ%ق}ن.ع. الرجل� إ,ذا صاد.ف الق1ن\ع. وهو الرمل التمع. والق1ن\ع':

.vوق1ن\عانا vويمع الق1ن\ع' ق1ن.ع.ة ،�م'ت_س.ع' ال%ز\ن1 حيث ي.س\ه'ل
والق%ن.ع.ة� من الر_م\ل,: ما اس\ت.وى أ%سفل�ه من ال4رض إ,ل ج.ن\ب,ه، وهو

الل�ب.ب'، وما اس\ت.ر.ق_ من الرمل. وف حديث ال4ذان: أ%ن� النب، صلى
ال عليه وسلم، اه\ت.م_ للصلة كيف ي.ج\م.ع' لا الناس. ف%ذ�ك1ر. له

الق�ن\ع' فلم يعجبه ذلك، ث ذكر رؤ\يا عبد ال بن زيد ف ال4ذان؛ جاء تفسي
الق�ن\ع, ف بعض الر>وايات أ%نه الش_بeور'، والش_بeور' الب'وق'؛ قال

ابن ال4ثي: قد اختلف ف ضبط لفظة الق�ن\ع, ههنا فرويت بالباء والتاء
والثاء والنون، وأ%شهرها وأ%كثرها النون؛ قال الطاب: سأ%لت عنه غي واحد

من أ%هل اللغة فلم يثبتوه ل على شيء واحد، فإ,ن كانت الرواية بالنون
صحيحة فل أ%راه سي إ,ل ل3ق}ناع, الصوت به، وهو ر.ف}ع'ه، يقال: أ%ق}ن.ع.

الرجل� صوت.ه ورأ}س.ه إ,ذا رفعهما، ومن يريد أ%ن ينفخ ف البوق يرفع رأ}سه
وصوته، قال الزمشري: أ%و ل4ن� أ%طراف%ه أ�ق}ن,ع.ت\ إ,ل داخله أ%ي

ع'ط1ف%ت\؛ وأ%ما قول الراعي:
ز.ج,ل% ال�داء3، كأ%ن� ف ح.ي\ز'وم1ه

ق%ص.باv وم'ق}ن,ع.ة% ال%ن,ي, ع.ج'ول
قال ع'مارة� بن ع.ق1يل�: زعم أ%نه ع.ن ب'ق}ن.عة1 الني, الن_اي.

ل4ن الزام1ر. إ,ذا ز.م.ر. أ%ق}ن.ع. رأ}سه، فقيل له: قد ذ%ك%ر. الق%ص.ب.
مرة، فقال: هي ض'ر'وب¬، وقال غيه: أ%راد وص.و\ت. م'ق}ن.عة1 الني فحذف

vالصوت وأ%قام م'ق}ن.عة م'قام.ه، ومن رواه م'ق}ن,عة% ال%ن,ي أ%راد ناقة
ر.ف%ع.ت\ حنينها.

وإ,داوةD مقموعةD ومقنوعةD، باليم والنون، إ,ذا خ'ن,ث% رأ}س'ها.
وال1ق}ن.ع' وال1ق}ن.عة�؛ ال�ول عن اللحيان: ما ت'غ.طYي به



الرأ%ة�، رأ}س.ها، وف الصحاح: ما ت'ق%ن>ع' به الرأ%ة� رأ}س.ها، وكذلك كل© ما
يستعمل به م.ك}سور. ال4و_ل, يأ}ت على م1ف}ع.ل� وم1فع.لة، وف حديث

عمر، رضي ال عنه: أ%نه رأ%ى جاريةv عليها ق1ناع¬ فضربا بالد>ر�ة وقال:
أ%ت'ش.ب_ه,ي بال%رائ1ر؟ وقد كان يومئذ من ل�ب\س3ه,ن_. وقولم:

الك�ش\ي.تان من الضب> ش.ح\متان على خ1ل}قة% لسان الكلب ص.فراوان1 عليهما
م1ق}نعة سو\داء، إ,نا يريدون مثل ال1ق}نعة1.

والق1ناع': أ%و\س.ع' من ال1ق}نعة1، وقد ت.ق%ن_ع.ت\ به وق%ن_ع.ت\
رأ}س.ها. وق%ن_ع\ت'ها: أ%لبستها الق1ناع. فت.قن_ع.ت\ به؛ قال عنترة:

إ,ن} ت'غ\دف د'ون الق1ناع.، فإ,ن_ن
ط%بÒ بأ%خ\ذ1 الفار,س, ال�س\ت.ل}ئ1م,

والق1ناع' وال1ق}ن.عة�: ما تت.ق%ن_ع' به الرأ%ة� من ثوب ت'غ.طYي
رأ}س.ها وماس1ن.ها. وأ%لقى عن وج\هه ق1ناع. الياء3، على الثل. وق%ن_عه

الشيب' خ1مار.ه إ,ذا عله الشيب'؛ وقال ال4عشى:
وق%ن_ع.ه الشيب' منه خ1مارا

وربا سوا الشيب ق1ناعاv لكونه موضع. الق1ناع, من الرأ}س؛ أ%نشد ثعلب:
حت اك}ت.سى الرأ}س' ق1ناعاv أ%ش\ه.با،

أ%م\ل%ح. ل آذى ول م'ح.ب_با
ومن كلم الساجع: إ,ذا ط%ل%ع.ت1 الذYراع، ح.س.رت1 الشمس' الق1ناع،

وأ%ش\ع.ل%ت\ ف ال�ف�ق, الشeعاع، وت.ر.ق}ر.ق. الس�راب' بكلY قاع. الليث:
ال1ق}ن.عة� ما ت'ق%ن>ع' به الرأ%ة� رأ}س.ها؛ قال ال4زهري: ول فرق عند
الثقات من أ%هل اللغة بي الق1ناع, وال1ق}ن.عة1، وهو مثل اللYحاف1

وال1ل}حفة1. وف حديث بد\ر�: فان\ك%ش.ف. ق1ناع' قلبه فمات؛ ق1ناع' القلب,:
غ1شاؤ'ه تشبيهاv بقناع, الرأ%ة1 وهو أ%ك}ب من ال1ق}نعة1. وف الديث:
أ%تاه رجل م'ق%ن_ع¬ بالديد؛ هو ال�ت.غ.طYي بالس>لح,، وقيل: هو الذي

على رأ}سه بيضة وهي الوذة� ل4ن� الرأ}س موضع الق1ناع,. وف الديث: أ%نه
زار. قب. أ�م�ه ف أ%ل}ف1 م'ق%ن_ع� أ%ي ف أ%لف فارس م'غط¾ى بالسلح,.

ورجل م'ق%ن_ع¬، بالتشديد، أ%ي عليه ب.يضة وم1غ\ف%ر¬. وت.ق%ن_ع. ف
السلح: دخ.ل. وال�ق%ن_ع: ال�غ.ط�ى رأ}س'ه؛ وقول ليبد:

ف كلY يوم� هام.ت م'ق%ر_ع.ه\
قان,عةD، ول ت.ك�ن\ م'ق%ن_ع.ه\



يوز أ%ن يكون من هذا ومن الذي قبله، وقوله قانعة يوز أ%ن يكون على
توهم طرح الزائد حت كأ%نه قد قيل ق%ن.ع.ت\، ويوز أ%ن يكون على النس.ب, أ%ي

ذات ق1ناع� وأ�لق فيها الاء لتمكن التأ}نيث؛ ومنه حديث عمر، رضي ال
عنه: أ%ن� أ%ح.د و'لت1ه كتب إ,ليه سوطاv وإ,نه ل%ل%ئ1يم' الق1ن\ع,،

بكسر القاف، إ,ذا كان ل%ئ1م. ال4ص\ل.
والق1ن\عان�: العظيم من الو'عول,. والق1ن\ع' والق1ناع': الط�ب.ق' من

ع'س'ب, النخ\ل, يوضع فيه الطعام، والمع أ%ق}ناع¬ وأ%ق}ن,عةD. وف حديث
الرeب.ي>ع, بنت ال�ع.و>ذ قالت: أ%تيت' النب�، صلى ال عليه وسلم،

بق1ناع� من ر'ط%ب� وأج\ر� ز'غ}ب�؛ قال: الق1ن\ع' والق1ناع' الطب.ق' الذي يؤ\كل
عليه الطعام'، وقال غيه: ويعل فيه الفاك1هة�، وقال ابن ال4ثي: يقال
له الق1ن\ع' والق�ن\ع، بالكسر والضم، وقيل: الق1ناع' جعه. وف حديث

عائشة، رضي ال عنها: إ,ن كان ل%ي'ه\د.ى لنا الق1ناع' فيه ك%ع\ب¬ من إ,هالة{
فن.ف}ر.ح' به. قال: وقوله وأج\ر� ز'غ}ب� يذكر ف موضعه. وحكى ابن بري عن

ابن خالويه: الق1ناع' ط%ب.ق' الرeط%ب, خاص�ةv، وقيل: الق1ن\ع' الطبق الذي
تؤكل فيه الفاكهة وغيها، وذكر الروي ف الغريبي: الق�ن\ع الذي يؤكل

عليه، وجعه أ%قناع¬ مثل ب'ر\د{ وأ%ب\راد{؛ وف حديث عائشة: أ%خ.ذ%ت\ أ%با
بكر، رضي ال عنه، غ%ش\يةD عند الوت فقالت:

،vالد_م\ع' فيه م'ق%ن_عا �وم.ن\ ل ي.زال
فل ب'د_ ي.و\ماv أ%ن_ه م'ه.راق'

فسروا ال�ق%ن_ع. بأ%نه البوس' ف جو\ف1ه، ويوز أ%ن يراد من كان
د.م\ع'ه م'غ.ط¾ى ف ش'ؤ'ون,ه كام1ناv فيها فل بد� أ%ن يبزه البكاء.

والق�ن\عة�: الك�و_ة� ف الائط1.
وق%ن.ع.ت1 ال3بل� والغنم'، بالفتح: رجع.ت\ إ,ل م.ر\عاها ومالت\ إ,ليه

وأ%قبلت نو أ%هلها وأ%ق}ن.ع.ت\ ل1م.أ}واها،وأ%ق}ن.ع\ت'ها أ%نا فيهما، وف
الصحاح: وقد ق%ن,ع.ت\ هي إ,ذا مالت\ له. وق%ن.ع.ت\، بالفتح: مالت

ل1مأ}واها. وق%ن.عة� السنام,: أ%ع\له، لغة ف ق%م.ع.ت1ه.
ال4صمعي: ال�ق}ن.ع' الف%م' الذي يكون عط}ف' أ%سنان,ه إ,ل داخل الفم

وذلك الق%وي� الذي ي'ق}ط%ع' له كل© شيء، فإ,ذا كان انص1باب'ها إ,ل خارج
فهو أ%ر\ف%ق'، وذلك ضعيف ل خي فيه، وف%م¬ م'ق}ن.ع¬ من ذلك؛ قال الشماخ

:vيصف إ,بل



ي'باك1ر\ن% الع1ضاه. ب'ق}ن.عات{،
ن.واج,ذ�ه'ن_ كال%د.إ, الو.ق1يع,

:vوقال ابن م.ي�ادة% يصف ال3بل أ%يضا
ت'باك1ر' الع1ضاه.، ق%ب\ل% ال3ش\راق،

ب'ق}ن.عات{ ك%ق1عاب, ال4و\راق
يقول: هي أ%فتاء# وأ%سنان'ها ب,يض'.

وق%ن_ع. الد>يك' إ,ذا ر.د_ ب'رائ1ل%ه إ,ل رأ}سه؛ وقال:
ول ي.زال� خ.ر.ب¬ م'ق%ن_ع'

ب'رائ1له، ،وال%ناح' ي.ل}م.ع'
وق�ن.ي\ع¬: اسم رجل.

@قنبع: الق�ن\ب'ع¬: القصي ال%سيس'.
والق�ن\ب'عة�: خ1ر\قة ت'خاط� شبيهة بالب'ر\ن'س, تلبسها الصيبان.

�والق�ن\ب'عة�: ه.نةD ت'خاط� م1ث}ل% ال1ق}ن.عة1 تغطي التني، وقيل: الق�ن\ب'عة
مثل ال�ن\ب'عة1 إ,ل� أ%نا أ%صغر، والق�ن\ب'عة�: غ1لف' نور الشجرة

مثل ال�ن\ب'عة؛، وكذلك الق�ن\ب'ع'، بغي هاء. وق�ن\ب'ع' الن_و\ر,
:�وق�ن\ب'ع.ت'ه: غ1طاؤ'ه، وأ�راه على الثل بذه الق�ن\بعة. وق%ن\ب.ع.ت1 الشجرة

صارت ثرتا أ%و زهرتا ف ق�ن\بعة أ%و غ1طاء. وقال أ%بو حنيفة:
الق�ن\ب'ع' و,عاء السeن\ب'لة1. وق%ن\ب.ع.ت\: صارت ف الق�ن\ب'ع,. ويقال:

ق%ن\ب.ع.ت وب.ر\ه.م.ت\ ب'ر\هومةv. قال ال4زهري: ويقال ق%ن\ب.ع. الرجل ف بيته
إ,ذا ت.وارى، وأ%صله ق%ب.ع. فزيدت النون؛ قاله أ%بو عمرو؛ وأ%نشد:

وق%ن\ب.ع. ال�ع\بوب' ف ث1ياب,ه،
وه\و على ما ز.ل� منه م'ك}ت.ئ1ب\

والق�ن\ب'ع': و,عاء� ال1ن\طة ف السن\ب'ل، وقيل: القنبعة الت فيها
السنبلة.

@قندع: قال ف ترجة قنذع: الق�ن\ذ�وع' والق�ن\ذ�ع' الد�يeوث�، سريانية
ليست بعربية مضة، وقد يقال بالدال الهملة.

@قندع: قال ف ترجة قنذع: الق�ن\ذ�وع' والق�ن\ذ�ع' الد�يeوث�، سريانية
ليست بعربية مضة، وقد يقال بالدال الهملة.

@قنزع: الق%ن\ز.عة� والق�ن\ز'ع'ة؛ ال4خية عن كراع: واحدة الق%ناز,ع,،
وهي ال�ص\لة� من الشع.ر ت'ت\ر.ك' على رأ}س الصب�، وهي كالذ9وائ1ب, ف



نواحي الرأ}س. والق%ن\ز.عة�: الت تتخذها الرأ%ة على رأ}سها. وف الديث:
أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ل�م سليم: خ.ض>ل1ي ق%ناز,ع.ك1 أ%ي

�ن.د>يها ور.طYل1يها بالدeه\ن, ل1ي.ذ}ه.ب. ش.ع.ث�ها، وق%ناز,ع'ها خ'ص.ل
ش.ع.ر,ها الت ت.طاي.ر' من الش_ع.ث1 وت.م.ر_ط�، فأ%مرها بت.ر\ط1يل1ها

بالدeه\ن ليذهب ش.ع.ث�ه؛ وف خب آخر: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، نى
عن الق%ناز,ع,؛ هو أ%ن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفر�قة ل تؤخذ

كالق%ز.ع,. ويقال: ل يبق من شع.ر,ه إ,ل ق�ن\ز'عةD، والع'ن\ص'وة� مثل
ذلك، قال: وهذا مثل نيه عن الق%ز.ع,. وف حديث ابن عمر: سئل عن رجل أ%ه.ل�

بع'م\رة{ وقد ل%ب_د. وهو يريد الج فقال: خذ من ق%ناز,ع, رأسك أ%ي ما
ارتفع من شعرك وطال. وف الديث: غ%طYي ق%ناز,ع.ك1 يا أ�م� أ%ي\م.ن.،

وقيل:هو القليل من الشعر إ,ذا كان ف وسط الرأ}س خاص�ةv؛ قال ذو الرمة يصف
الق%طا وف1راخ.ها:

vي.ن'ؤ\ن%، ول ي'ك}س.ي\ن. إ,ل� ق%ناز,عا
من الر>يش,، ت.ن\واء4 الف1صال, ال%زائ1ل,

وقيل: هو الشعر ح.وال%ي الرأ}س؛ قال حيد ال4رقط يصف الص_ل%ع.:
كأ%ن� ط%سìا ب.ي\ن. ق�ن\ز'عات1ه

م.ر\تاv، ت.ز,ل© الك%فe عن ق1لته
(* قوله« قلته» كذا بالصل، وهو جع القلت بالفتح: النقرة ف البل

يستنقع فيها الاء، وف شرح القاموس: صفاته، واحد الصفا بالفتح فيهما.)
والمع ق�ن\ز'ع¬؛ قال أ%بو النجم:

ط%ي_ر عنها ق�ن\ز'عاv من ق�ن\ز'ع,
م.رe الل�يال1ي؛ أ%ب\ط1ئ1ي وأ%س\ر,ع1ي

ويروى:
س'ي>ر. عنه ق�ن\ز'ع¬ عن ق�ن\ز'ع,

:�والق�ن\ز'ع' والق�ن\ز'عة�: الريش التمع ف رأ}س الديك. والق�ن\ز'عة
الرأ%ة القصية. ال4زهري: القنزعة الرأ%ة القصية جد�اv. والق%ناز,ع':
الد�واه1ي. والق�ن\ز'عة�: الع.ج\ب'. وق%ناز,ع' الشعر: خ'ص.ل�ه، وتشبه با

قناز,ع' النص1ي> وال4س\ن,مة1؛ قال ذو الرمة:
ق%ناز,ع أ%س\نام� با وث�غام

والق%ن.از,ع' وق%ناز,ع' من الشع.ر: ما ت.ب.ق�ى ف ن.واح1ي الرأ}س,



متفرقاv؛ وأ%نشد:
ص.ي_ر. م1ن\ك. الرأ}س. ق�ن\ز'عات1،

واح\ت.ل%ق. الش_ع\ر. على الامات1
والق%ناز,ع' ف غي هذا: القبيح' من الكلم؛ قال عدي بن زيد:

،vف%ل%م\ أ%ج\ت.ع1ل} فيما أ%تي\ت' م.لمة
أ%تي\ت' ال%مال%، واج\ت.ن.ب\ت' الق%نازعا

ابن ال4عراب: الق%ناز,ع' والق%ناذ1ع' القبيح' من الكلم، فاستوى
عندها الزاي والذال ف القبيح من الكلم، فأ%ما ف الشع.ر فلم أ%سع إ,ل

الق%ناز,ع.. وروى ال4زهري عن س.ر\و.عة% الو'حاظ1ي> قال: كنا مع أ%ب أ%يوب.
ف غ%ز\وة{ فر.أ%ى رجلv مريضاv فقال له: أ%بشر ما من مسلم ي.م\ر.ض' ف

سبيل ال إ,ل� ح.ط9 ال عنه خ.طاياه ولو ب.ل%غ.ت\ ق�ن\ز'عة% رأ}س1ه،
قال: ورواه ب'ن\دار¬ عن أ%ب داود. عن ش'ع\بة%، قال ب'ن\دار¬: قلت ل4ب

داود: قل ق�ن\ز'عة، فقال: ق�ن\ذ�عة، قال شر: والعروف' ف الشع.ر
الق�ن\ز'عة� والق%ناز,ع' كما ل%ق�ن. بندار أ%با داود فلم ي.ل}ق%ن\ه. والق%ناز,ع':

ص1غار' الناس,. والق�ن\ز'عة�: ح.جر أ%عظم من ال%و\زة1.
�@قنفع: الق�ن\ف�ع': القصي' الس3يس'. والق�ن\ف�عة�: الق�ن\ف�ذة

ال�نثى، وت.ق%ن\ف�ع'ها ت.ق%بeض'ها. والق�ن\ف�عة� أ%يضاv: الفأ}رة�. ال4زهري:
الق�نفع الفأ}ر'، القاف قبل الفاء. وقال أ%يضاv: من أ%ساء الفأ}ر

�الف�ن\ق�ع'، الفاء قبل القاف، وقد تقدم ذكره. والق�ن\ف�عة� والف�ن\ق�عة
جيعاv: الست؛ كلتاها عن كراع؛ وأ%نشد ال4زهري:

ق%ف%ر\ن,ية كأ%ن� ب,ط%ي\ط%ب.ي\ها
وق�ن\ف�ع1ها، ط1لء4 ال�ر\ج'وان1

(* قوله« قفرنية إل» كذا بالصل.)
والق%ف%ر\ن,ية�: الرأ%ة القصية.

eبeقهع: روى ابن شيل عن أ%ب خ.ي\رة% قال: يقال ق%ه\ق%ع. الد@
ق1ه\قاعاv، وهو حكاية صوت الدب ف ض.ح1ك1ه؛ قال أ%بو منصور: وهي حكاية

.Dمؤل�فة
vوق1ياعا vوع'ها ق%و\عا�@قوع: قاع. الفحل� الناقة% وعلى الناقة ي.ق

واق}تاع.ها وت.ق%و_ع.ها: ضر.ب.ها، وهو ق%ل}ب' ق%عا. واق}تاع. الفحل� إ,ذا
هاج.؛ وقوله أ%نشده ثعلب:



ي.ق}تاع'ها كل© ف%ص1يل� م'ك}ر.م,،
كال%ب.ش1ي> ي.ر\ت.ق1ي ف السeل�م,

فسره فقال: يقتاع'ها يق%ع' عليها، وقال: هذه ناقة طويلة وقد طال
ف�ص\لن'ها فركبوها.

�وت.ق%و_ع. ال1ر\باء� الشجرة% إ,ذا ع.لها كما ي.ت.ق%و�ع' الفحل
.�الناقة

.�والق%و_اع': الذYئب' الص_ي�اح'. والق%ي�اع': ال1ن\ز,ير' ال%بان
والقاع' والقاعة� والق1يع': أ%رض واسعةD س.ه\لة مطمئنة مستوية ح'ر�ةD ل

�ح'ز'ونة% فيها ول ار\ت1فاع. ول ان\ه,باط%، ت.ن\ف%ر,ج' عنها البال
والكام'، ول ح.ص.ى فيها ول حجارة% ول ت'ن\ب,ت' الشجر، وما ح.وال%ي\ها

أ%ر\ف%ع' منها وهو م.ص.بe ال1ياه1، وقيل: هو م.ن\ق%ع' الاء ف ح'ر>
الطي، وقيل: هو ما استوى من ال4رض وص.ل�ب. ول يكن فيه نبات، والمع

أ%قواع¬ وأ%ق}و'ع¬ وق1يعانD، صرت الواو ياء لكسرة ما قبلها، وق1يعةD ول نظي
له إ,ل� جار¬ وج,يةD، وذهب أ%بو عبيد إ,ل أ%ن الق1يعة% تكون للواحد،

وقال غيه: القيعة من القاع وهو أ%يضاv من الواو. وف التنزيل: كس.راب�
ب,ق1يعة{؛ الفراء: الق1يعة� جع القاع,، قال: والقاع' ما انبسط من ال4رض

�وفيه يكون الس_راب' نصف النهار. قال أ%بو اليثم: القاع' ال4رض ال�ر_ة
الطي, الت ل يالطها رمل فيشرب ماءها، وهي مستوية ليس فيها ت.طام'ن¬

ول ار\ت1فاع¬، وإ,ذا خالطها الرمل ل تكن قاعاv ل4نا تشرب الاء فل
ت'م\س3ك�ه، وي'ص.غ>ر' ق�و.ي\عةv من أ%ن_ث، ومن ذك�ر قال ق�و.ي\ع¬، ودلت

هذه الواو أ%ن% أ%لفها مرجعها إ,ل الواو. قال ال4صمعي: يقال قاع¬
وق1يعانD وهي طي ح'ر� ينبت الس>د\ر.؛ وقال ذو الرمة ف جع أ%ق}واع�:

وو.د_ع\ن. أ%ق}واع. الش_مال1يل,، ب.ع\د.ما
ذ%وى ب.ق}ل�ها، أ%ح\رار'ها وذ�كور'ها

وف الديث أ%نه قال ل�ص.ي\ل�: كيف تر.ك}ت. مكة؟ قال: تر.ك}ت'ها قد
اب\ي.ض_ قاع'ها؛ القاع': الكان� الستوي الواسع' ف و.طاء4ة{ من ال4رض

يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته، أ%راد أ%ن� ماء الطر عس.له فابيض_
Dأ%و كثر عليه فبقي كالغ.د1ير الواحد. وف الديث: إ,نا هي ق1يعان

أ%م\س.ك%ت1 الاء4. قال ال4زهري: وقد رأ%يت ق1يعان% الص�م�ان1 وأ%قمت' با
ش.ت\و.ت.ي\ن,، الواحد منها قاع¬ وهي أ%رض ص'ل}بة� الق1فاف1 ح'ر_ة� طي,



الق1يعان1، ت'م\س3ك' الاء وت'ن\ب,ت' الع'ش\ب.، ور'ب_ قاع� منها يكون
م1يلv ف م1يل� وأ%قل من ذلك وأ%كثر، وح.وال%ي, الق1يعان1 س'ل}قانD وآكام¬ ف

ر'ؤوس الق1فاف1 غليظةD ت.ن\ص.بe م1ياه'ها ف الق1يعان1، ومن ق1يعان,ها ما
،Dي'ن\ب,ت' الضال% فت'ر.ى ح.رجات{، ومنها ما ل ينبت وهي أ%رض م.ر,ي_ة

إ,ذا أ%ع\ش.ب.ت\ ر.ب_ع.ت1 العرب أ%جع. والق%و\ع': م1س\ط%ح' التمر أ%و
الب'ر>، ع.ب\د1ي_ةD، والمع أ%ق}واع¬؛ قال ابن بري: وكذلك الب.ي\د.ر'

وال4ند.ر' وال%رين'.
والقاعة�: موضع' م'ن\ت.هى السان,ية1 من م.ج\ذ%ب, الدلو. وقاعة� الدار,:

ساح.ت'ها مثل القاحة1، وجعها ق%و.عات¬؛ قال و.ع\لة� ال%ر\مي:
،vوه.ل} ت.ر.ك}ت ن,ساء4 ال%ي> ضاح1ية
ف قاعة1 الدار,، ي.س\ت.و\ق1د\ن% بالغ'ب'ط1؟

وكذلك باح.ت'ها وص.ر\ح.ت'ها.
والق�واع': الذكر من ال4ران,ب. وقال ابن ال4عراب: الق�واعة� ال4رنب

ال�نثى.
@قحف: الق1ح\ف: العظم الذي فوق الد>ماغ من ال�مجمة، والمجمة الت فيها

الدماغ، وقيل: ق1ح\ف' الرجل ما انفلق من ج'م\ج'مته فبان% ول ي'د\عى
ق1ح\فاv حت يبي، ول يقولون لميع المجمة ق1ح\فاv إل أ%ن يتكسر منه شيء،

.vط1ع.ت منه ق%ط}عة فهو ق1ح\ف¬ أ%يضا�فيقال للمتكسر ق1ح\ف¬، وإن ق
والق%ح\ف': ق%ط}ع' الق1ح\ف أ%و ك%س\ره. وق%ح.ف%ه ق%ح\فاv: ض.ر.ب. ق1ح\ف%ه

وأ%صاب ق1ح\فه، وقيل: الق1ح\ف القبيلة من قبائل الرأ}س، وهي كل قطعة منها،
وجع كل ذلك أقحاف وق�ح'وف¬ وق1ح.ف%ةD. والق1ح\ف: ما ض'ر,ب من الرأ}س

ف%طاح.؛ وأ%نشد لرير:
ت.ه\و.ى بذي الع.ق}ر, أ%ق}حافاv ج.ماج,م'ه'م\،

كأ%نا ح.ن\ظ%ل� ال�ط}بان1 ي'ن\ت.ق%ف'
(* قوله «توى إل» أ%نشده شارح القاموس هكذا:

توى بذي العقر أقحافاv جاجها * كأنا النظل الطبان
ينتقف)

وض.ر.به فاق}ت.ح.ف ق1ح\فاv من رأ}سه أ%ي أ%بان قطعة من المجمة،
والمجمة كلها تسمى ق1ح\فاv وأ%ق}حافاv. أ%بو اليثم: ال�قاحفة شدة ال�شاربة1

بالق1حف، وذلك أ%ن أ%حدهم إذا ق%ت.ل ثأ}ر.ه ش.رب بق1ح\ف رأ}سه ي.ت.ش.ف�ى



به. وف حديث س'لف%ة بنت1 س.عد{: كانت ن.ذ%ر.ت ل%ت.شر.ب.ن_ ف ق1حف
.vوخ1لبا vرأ}س عاصم بن ثابت{ ال%م\ر.، وكان قد ق%ت.ل اب\ن.ي\ها ناف1عا
وف حديث يأ}جوج ومأ}جوج: يأ}كل الع1صابة� ي.و\مئذ{ من الرeمانة

وي.س\تظل©ون بق1ح\ف1ها؛ أ%راد قشرها تشبيهاv بق1حف الرأ}س، وهو الذي فوق الدماغ،
وقيل: هو ما ان\طب.ق 

(* قوله «ما انطبق إل» عبارة النهاية: ما انفلق
إل.) من ججمته وانفصل. ومنه حديث أ%ب هريرة ف يوم الي.ر\م'وك: فما

ر'ئي. م.و\ط1ن¬ أ%كثر. ق1ح\فاv ساقطاv أ%ي رأ%ساv ف%ك%ن عنه ببعضه أ%و أ%راد
Dالق1ح\ف نفسه. ورماه بأ%قحاف رأ}سه إذا رماه بال�مور العظام، م.ث%ل

بذلك. ومن أ%مثالم ف ر.م\ي الرجل صاح1ب.ه بالعض1لت1 أ%و با ي'س\ك1ت'ه:
رماه بأ%قحاف رأ}سه؛ قيل إذا أ%س\ك%ت.ه بداهية ي'وردها عليه، وق%ح.ف%ه

ي.ق}ح.ف�ه ق%ح\فاv: ق%طع ق1ح\فه؛ قال:
ي.د.ع\ن. هام. ال�م\ج'م, ال%قح'وف1

ص'م_ الص_دى كال%نظ%ل, ال%ن\ق�وف1
ورجل م.ق}ح'وف¬: مقطوع الق1ح\ف1. والق1ح\ف': الق%د.ح. والق1حف: الك1س\رة

من الق%د.ح، والمع كالمع. قال ال4زهري: الق1حف عند العرب الف1ل}ق%ة
من ف1ل%ق الق%ص\عة أ%و القدح إذا ان\ث%ل%م.ت\، قال: ورأ%يت أ%هل الن_ع.م

إذا ج.ر,ب.ت\ إبل�ه'م يعلون ال%ض\خاض ف ق1ح\ف{ وي.ط}لون الجرب
بال1ناء الذي جعلوه فيه؛ قال ال4زهري: وأ%ظنهم شب�هوه ب,ق1ح\ف الرأ}س

فس.م_وه به. الوهري: الق1ح\ف إناء من خشب على مثال الق1ح\ف كأ%نه نصف ق%د.ح.
يقال: ما له ق1دÒ ول ق1ح\ف¬، فالق1دÒ ق%د.ح من جلد والق1ح\ف من خشب.

وق%ح.ف. ما ف الناء ي.ق}ح.ف�ه ق%ح\فاv واقت.ح.ف%ه: شربه جيعه. ويقال:
شربت بالق1ح\ف. والق}ت1حاف': الشeر\ب الشديد. قال ابن بري: قال ممد

بن جعفر القزاز ف كتابه الامع: الق%ح\ف' ج.ر\فك ما ف الناء من ث%ريد
وغيه. ويقال: ق%ح.ف}ت'ه أ%ق}ح.ف�ه ق%ح\فاv، والق�حافة ما ج.ر.ف}ت.ه منه،

وقيل لب هريرة، رضي الل9ه عنه: أ%ت'ق%ب>ل وأ%نت صائم؟ قال: نعم
وأ%ق}ح.ف�ها، يعن أ%ش\ر.ب' ريق%ها وأ%ت.رش_ف�ه، وهو من القت1حاف الشرب

الشديد. والق%ح\ف' والق1حاف': شدة الشeر\ب. وقال امرؤ القيس على الشراب حي
قيل له قتل أ%بوك قال: الي.و\م ق1حاف¬ وغ%داv ن,قاف¬. وقحاف الشيء

وم'قاح.ف%ته واق}ت1حاف�ه: أ%خ\ذ�ه والذهاب به.



والقاح1ف من الطر: الطر الشديد كالقاع1ف إذا جاء مفاجأ%ة، واق}ت.ح.ف.
س.ي\ل�ه كل� شيء، ومنه قيل: س.ي\ل ق�حاف¬ وق�عاف¬ وج'حاف ك%ث1ي¬

ي.ذ}ه.ب بكل9 شيء. وكل© ما اق}ت'ح1ف. من شيء واست'خرج ق�حافةD، وبه س'م�ي
الرجل. وع.جاج.ة ق%ح\فاء: وهي الت ت.ق}ح.ف الشيء وت.ذ}ه.ب به. والق�حوف:

ال%غار,ف.
قال ابن سيده: وال�ق}حف%ة ال%ش.بة الت ي'ق}ح.ف' با ال%بe. وق%ح.ف

ي.ق}حف ق�حافاv: س.ع.ل؛ عن ابن ال4عراب.
وبنو ق�حافة: بطن. وق�ح.ي\ف¬ العامري�: أ%حد الشعراء، وقيل: هو ق�ح.ي\ف¬

الع'ق%ي\لي� كذلك ن.سب.ه أ%بو عبيد ف م'ص.ن_فه.
@قحلف: ق%ح\ل%ف. ما ف الناء وق%ح\ف%له: أ%ك%له أ%ج\مع.

قدف: الق%د\ف: غ%ر\ف الاء من الوض أ%و من شيء� ت.ص'بeه بكفك،
ع'ماني�ة، والق�داف: الغ'ر\فة منه. وقالت الع'مانية بنت ج'ل%ن\دى حيث أ%ل}ب.س.ت

السeل%ح\فاة% حليها فغاصت فأ%قبلت ت.غ\ت.ر,ف' من البحر بكفها وت.صب�ه
على الساحل وهي تنادي: يا لقومي، ن.زاف1 ن.زاف1 ل ي.بق ف البحر غي'

ق�داف أ%ي غي ح.ف}ن.ة. ابن دريد وذكر قصة هذه المقاء ث قال: والق�داف
ج.ر_ةD من ف%خ�ار. والق%د\ف: الك%ر.ب' الذي يقال له الر_ف�وج من جريد

النخل وهو أ%صل الع1ذ}ق. والق%د\ف': الصب�. والق%د\ف': الن_ز\ح. والق%د\ف:
.Dأ%ن ي.ث}ب'ت للك%ر.ب أ%طراف ط1وال بعد أ%ن تقطع عنه الريد، أ%ز\د1ي�ة

وذو القداف: موضع؛ قال:
كأ%نه بذي القداف1 س1يد'،

وبالر>شاء م'س\ب,ل و.رود'
(* قوله «وبالرشاء» هو بالكسر والد� موضع فضبطه بالفتح ف مادة ورد

خطأ.)
@قدف: الق%د\ف: غ%ر\ف الاء من الوض أ%و من شيء� ت.ص'بeه بكفك،

ع'ماني�ة، والق�داف: الغ'ر\فة منه. وقالت الع'مانية بنت ج'ل%ن\دى حيث أ%ل}ب.س.ت
السeل%ح\فاة% حليها فغاصت فأ%قبلت ت.غ\ت.ر,ف' من البحر بكفها وت.صب�ه

على الساحل وهي تنادي: يا لقومي، ن.زاف1 ن.زاف1 ل ي.بق ف البحر غي'
ق�داف أ%ي غي ح.ف}ن.ة. ابن دريد وذكر قصة هذه المقاء ث قال: والق�داف

ج.ر_ةD من ف%خ�ار. والق%د\ف: الك%ر.ب' الذي يقال له الر_ف�وج من جريد
النخل وهو أ%صل الع1ذ}ق. والق%د\ف': الصب�. والق%د\ف': الن_ز\ح. والق%د\ف:



.Dأ%ن ي.ث}ب'ت للك%ر.ب أ%طراف ط1وال بعد أ%ن تقطع عنه الريد، أ%ز\د1ي�ة
وذو القداف: موضع؛ قال:

كأ%نه بذي القداف1 س1يد'،
وبالر>شاء م'س\ب,ل و.رود'

(* قوله «وبالرشاء» هو بالكسر والد� موضع فضبطه بالفتح ف مادة ورد
خطأ.)

@قذف: قذ%ف. بالشيء ي.ق}ذ1ف ق%ذ}فاv فان\ق%ذ%ف: رمى. والت_قاذ�ف':
الترامي؛ أ%نشد اللحيان:
فق%ذ%ف}ت'ها فأ%ب.ت\ ل ت.ن\قذ1ف\

وقوله تعال: قل إن رب ي.ق}ذ1ف' بالق عل�م' الغ'يوب؛ قال الزجاج:
معناه يأ}ت بالق وير\مي بالق كما قال تعال: بل ن.ق}ذ1ف بالق على
الباطل في.د\م.غ'ه. وقوله تعال: ويق}ذ1فون بالغ.ي\ب من مكان بعيد؛ قال

الزجاج: كانوا ي.ر\ج'مون الظ©نون أ%نم ي'ب\ع.ثون. وق%ذ%ف%ه به: أ%صابه،
وق%ذ%ف%ه بالكذب كذلك. وق%ذ%ف. الر_ج'ل أ%ي قاء. وق%ذ%ف. ال�ح\ص.ن.ة% أ%ي
س.ب_ها. وف حديث هلل بن أ%مي�ة: أ%نه ق%ذ%ف. امرأ%ته ب,ش.ريك{؛ الق%ذ}ف

ههنا ر.م\ي' الرأ%ة بالزنا أ%و ما كان ف معناه، وأ%صله الر�م\ي' ث
است'ع\مل ف هذا العن حت غ%لب عليه. وف حديث عائشة: وعندها ق%ي\ن.تان

تغ.ن>يان با ت.قاذ%ف%ت\ به ال4ن\صار' يو\م. ب'عاث% أ%ي ت.شات.مت\ ف
أ%شعارها وأ%راجيزها الت قالت\ها ف تلك ال%ر\ب. والق%ذ}ف: الس_بe وهي

الق%ذيفة. والق%ذ}ف' بالجارة: الر_م\ي' با. يقال: هم بي حاذ1ف{
وقاذ1ف{ وحاذ{ وقاذ{ على الترخيم، فالاذف' بالصى، والقاذف بالجارة. ابن

العراب: الق%ذ}ف بالجر وال%ذ}ف بالصى. الليث: القذ}ف الر_م\ي'
بالس_ه\م وال%صى والكلم وكل9 شيء. ابن شيل: الق1ذاف' ما ق%ب.ض\ت. بي.دك ما

ي.م\ل� الكف� فر.م.ي\ت. به. قال: ويقال ن,ع\م ج'ل}مود الق1ذاف هذا. قال:
ول يقال للحجر نفس3ه ن,ع\م الق1ذاف. أ%بو خ.ي\رة: الق1ذاف' ما أ%ط%ق}ت.

ح.م\ل%ه' ب.ي.دك ورم.ي\ته؛ قال رؤبة:
وهو ل4ع\دائ1ك ذ�و ق1راف1،

ق%ذ9افة ب,ح.ج.ر الق1ذاف1
والق%ذ�افة والق%ذ�اف جع: هو الذي ي'ر\مى به الشيء� ف%ي.ب\ع'د'؛ قال

الشاعر:



لا أ%تان الث�ق%ف1يe الف%ت_ان}،
فن.ص.بوا ق%ذ�افةv بل} ث1ن\تان}

والق%ذ�اف: ال%ن\ج.ن,يق' وهو اليزان؛ عن ثعلب. والق%ذيفة: شيء ي'ر\مى
به؛ قال ال�ز.ر>د:

ق%ذيفة� ش.ي\طان{ ر.جيم� ر.مى با،
فصار.ت\ ض.واةv ف ل%از,م, ض1ر\زم

وف الديث: إن خ.ش1يت' أ%ن ي.ق}ذ1ف. ف قلوبكما ش.ر�اv أ%ي يلقي.
وي'وقع.. والق%ذ}ف': الر_م\ي' بق�و_ة. وف حديث الجرة: فت.ن\ق%ذ1ف' عليه

ن,ساء الشركي، وف رواية: فت.ت.ق%ص_ف'، وسيأ}ت ذكره؛ وقول النابغة:
م.ق}ذوفة{ بد.خ1يس, الن_ح\ض بازل�ها،
له ص.ريف ص.ريف. الق%ع\و بال%س.د

أ%ي م.ر\مي�ة باللحم. ورجل م'ق%ذ�ف' أ%ي كثي اللحم كأ%نه ق�ذ1ف باللحم
vد1س.ت\ به ل%د\سا�ق%ذ}فاv. يقال: ق�ذ1ف%ت الناقة� باللحم ق%ذ}فاv ول
كأ%نا ر'م1ي.ت\ به ر.م\ياv فأ%ك}ث%ر.ت\ منه؛ وال�ق%ذ�ف: ال�ل%ع_ن ف

بيت زهي وهو:
ل%دى أ%س.د{ شاكي الس>لح, م'ق%ذ�ف1،

له ل1ب.د¬، أ%ظ}فار'ه ل ت'ق%ل�م,
وقيل: ال�ق%ذ�ف الذي قد ر'م1ي. باللحم ر.م\ياv فصار أ%غ}ل%ب.. ويقال:

بينهم ق1ذYيفى أ%ي س1باب¬ ور.م\ي¬ بالجارة أ%يضاv. ومفازة ق%ذ%ف¬
وق�ذ�ف¬ وق%ذوف¬: بعيدة. وبلدة ق%ذ�وف¬ أ%ي ط%روح¬ لب'ع\دها، وس.ب\س.ب¬ كذلك.

ومنزل ق%ذ%ف¬ وق%ذيف¬ أ%ي بعيد؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
وش.ط� و.ل}ي' الن_وى، إن� الن_وى ق%ذ%ف¬،

ت.ي_احةD غ%ر\ب.ةD بالدار أ%ح\يانا
أ%بو عمرو: ال1ق}ذ%ف' وال1قذاف م1ج\ذاف السفينة، والق%ذ�اف

ال%ر\ك%ب. والق�ذ}ف' والق�ذ}فة�: الناحية، والمع ق1ذاف¬. الليث: الق�ذ%ف
النواحي، واحدتا ق�ذ}ف%ةD. غيه: ق%ذ%فا الوادي والنهر جانباه؛ قال

العدي:ط%ل1يع.ة� ق%وم� أ%و خ.ميس¬ ع.ر.م\ر.م¬،
ك%س.ي\ل, ال4ت9 ض.م_ه الق%ذ%فان1

الوهري: الق�ذ}فة� واحدة الق�ذ%ف والق�ذ�فات1، وهي الشeر.ف؛ قال ابن
بري: شاهد الق�ذ%ف قول ابن م'ق}بل:



،vوق1ل vز\م'ولة�ع.و\داv أ%ح.م_ الق%ر.ا أ
على ت'راث1 أ%بيه ي.ت\ب.ع' الق�ذ%فا

قال: ويروى الق%ذ%فا، وقد ضع_فه ال4علم. ابن سيده وغيه: وق�ذ�فات'
البال وق�ذ%فها ما أ%ش\ر.ف. منها، واحدتا ق�ذ}فةD، وهي الشeر.ف؛ قال

امرؤ القيس:
،vلم.ة�وك�ن\ت' إذا ما خ1ف}ت' يوماv ظ

فإن� لا ش1ع\باv ب,ب'ل}ط%ة1 ز.ي\م.ر.ا
م'ن,يفاv ت.ز,ل© الط�ي\ر' عن ق�ذ�فات1ه،

ي.ظ%ل© الض.باب' ف%و\ق%ه قد ت.ع.ص_را
ويروى ن,يافاv ت.ز,ل© الط�ي'. والن>ياف: الطويل؛ قال ابن بري: ومثله

لب,شر بن أ%ب خازم:
وص.ع\ب ت.ز,ل© الطي' عن ق�ذ�فات1ه،

ل1حافات1ه بانD طوالD وع.ر\ع.ر
وكل© ما أ%شرف من رؤوس البال، فهي الق�ذ�فات. وف الديث: أ%نه، صلى
الل9ه عليه وسلم، صلى ف مسجد فيه ق�ذ�فات. وال4ق}ذاف: كالق�ذ�فات. قال

أ%بو عبيد ف الديث: إن عمر، رضي الل9ه عنه، كان ل يصلي ف مسجد فيه
ق�ذ�فات¬؛ هكذا ي'ح.د>ثونه؛ قال ابن بري: ق�ذ�فات¬ صحيح ل4نه جع سلمة

كغ'ر\فة وغ�ر'فات، وجع التكسي ق�ذ%ف¬ كغ'ر.ف، وك1لها قد ر'و,ي، ور'و,ي:
ف مسجد فيه ق1ذاف؛ قال ابن ال4ثي: وهي جع ق�ذ}فة، وهي الشeر\ف%ة
كب'ر\م.ة{ وب,رام وب'ر\قة وب,راق�، وقال ال4صمعي: إنا هي ق�ذ%ف¬ وأ%صلها

ق�ذ}فة، وهي الشeر.ف، قال: وال4ول الوجه لصحة الرواية ووجود النظي.
وناقة ق1ذاف¬ وق%ذ�وف¬ وق�ذ�وف¬: وهي الت ت.تقد_م من س'ر\عتها وت.رمي

بنفسها أ%مام البل ف سيها؛ قال الكميت:
ج.ع.ل}ت' الق1ذاف. ل1ل%ي\ل, الت_مام

إل ابن الو.ليد أبان{ س1بارا
(* قوله: إل ابن الوليد أبان{ سبارا؛ هكذا ف الصل.)

:Dوناقة ق1ذاف¬ وم'ت.قاذ1فة .vقال: جعلت' ناقت هذه لذا الليل حشوا
سريعة، وكذلك الفرس. وفرس¬ م'ت.قاذ1ف¬: س.ريع الع.د\و,. وس.ي م'ت.قاذف¬:

سريع؛ قال النابغة العدي:
ب,ح.ي_ هلv ي'ز\جون% كل� م.ط1ي_ة{،



أ%مام ال%طايا س.ي'ها ال�ت.قاذ1ف'
والق1ذاف': س'رعة الس_ي. والق%ذ�وف والق%ذ�اف من الق1س3ي�، كلها:

البعد السهم.؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ قال عمرو بن ب.راء:
ار\م, س.لماv وأ%با الغ.ر_اف1،
وعاص1ماv عن م.ن\ع.ة{ ق%ذ�اف1

ون,ي_ةD ق%ذ%ف¬، بالتحريك، وفلة ق%ذ%ف¬ وق�ذ�ف¬ أ%يضاv مثل ص.د.ف{
وص'د'ف وط%ن.ف{ وط�ن'ف{ أ%ي بعيدة ت.قاذ%ف' ب.ن\ ي.س\ل�كها؛ قال الوهري:

ن,ي_ة ق%ذ%ف¬، بالتحريك، ووقع ف أ�خرى ن,ي_ةD ق%ذ%ف¬، بالنون والياء.
ور.و\ض' الق1ذاف1: موضع. ابن بري: والق%ذاف الاء القليل. وف الثل:

ن.زاف1 نزاف1 ل ي.ب\ق. غي' ق%ذاف 
(* قوله «ل يبق غي قذاف» كذا ف الصل

بدون لفظة ف البحر الواقعة ف مادت قدف وغرف.)، وذلك ل4ن امرأ%ة كانت
ت'حم_ق فأ%نت على شاطئ نر فرأ%ت غ%ي\ل%مةv فأ%ل}ب.س.تها حلي�ها،

فان\ساب.ت1 الغ.ي\لمة ف البحر، فقالت لواريها: نزاف1 نزاف1 أ%ي ان\ز,ف}ن.
البحر ل ي.بق غي' ق%ذاف{ أ%ي قليل.

@قرف: الق1ر\ف: ل1حاء الشجر، واحدته ق1ر\فةD، وجع الق1ر\ف ق�روف¬.
والق�رافة: كالق1ر\ف. والق1ر\ف: الق1ش\ر. والق1ر\فة: الق1شرة. والق1رفة:

الطائفة من الق1ر\ف، وكل قشر ق1رف، بالكسر، ومنه ق1ر\ف الرeم_انة وق1رف
ال�ب\ز الذي ي'ق}ش.ر ويبقى ف الت_نeور. وقولم: ت.ر.ك}ت'ه على م1ثل

م.قر,ف الص_م\غة وهو موضع الق1ر\ف أ%ي م.ق}ش1ر الصمغة، وهو شبيه بقولم
ت.ر.ك}ت'ه على م1ثل ليلة الص_د.ر. ويقال: ص.ب.غ ثوبه بق1ر\ف1 الس>د\ر أ%ي

بق1شره؛ وق1رف' كل شجرة: ق1شرها. والق1ر\فة: دواء معروف. ابن سيده:
والق1ر\ف ق1ش\ر شجرة طيبة الريح يوضع ف الدواء والطعام، غ%ل%ب.ت\ هذه الصفة

عليها غ%ل%بة ال4ساء لشرفها. والق1ر\ف من ال�ب\ز: ما ي'ق}شر منه.
وق%ر.ف. الشجرة يقر,ف�ها ق%ر\فاv: ن.ح.ت. ق1ر\ف%ها، وكذلك ق%ر.ف

الق%ر\حة ف%ت.ق%ر_ف%ت\ أ%ي ق%ش.ر.ها، وذلك إذا يب,س.ت\؛ قال عنترة:
ع'لل%ت'نا ف كل يوم, كريهة{

بأ%س\ياف1نا، والق%ر\ح' ل ي.ت.ق%ر_ف1
أ%ي ل يعله ذلك؛ وأ%نشد الوهري عجز هذا البيت:

وال�ر\ح' ل ي.ت.ق%ر_ف



والصحيح ما أ%وردناه. وف حديث الوارج: إذا رأ%يتموهم فاق}ر,فوهم
واقتلوهم؛ هو من ق%ر.ف}ت' الشجرة إذا ق%ش.ر\ت. لاءها. وق%ر.فت' جلد الرجل إذا

اق}ت.ل%ع\ته، أ%راد استأ}صلوهم. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: قال له
رجل من البادية: مت ت.ح1ل© لنا ال%ي\تة؟ قال: إذا وج.د\ت. ق1ر\ف ال4رض

فل ت.ق}ر.ب\ها؛ أ%راد ما ت.ق}ت.ر,ف من ب.ق}ل ال4رض وع'روقه أ%ي
ت.ق}ت.ل1ع، وأ%صلها أ%خذ القشر منه. وف حديث ابن الزبي: ما على أ%حدكم إذا

أ%تى السجد. أ%ن ي'خرج ق1ر\ف%ة% أ%نفه أ%ي ق1ش\ر.ته، يريد ال�خاط اليابس
الذي ل%ز,ق به أ%ي ي'ن.ق9ي أ%نفه منه. وتقرفت الق%ر\حة أ%ي تقش_ر.ت. ابن

السكيت: الق%ر\ف مصدر ق%ر.ف}ت' الق%ر\حة أ%قر,ف�ها ق%ر\فاv إذا
ن.ك%أ}ت.ها. ويقال للج'رح إذا ت.ق%ش_ر: قد ت.ق%ر_ف، واسم ال1ل}دة الق1ر\فة.

والق%ر\ف: ال4دي ال4حر كأنه ق�ر,ف. أ%ي ق�ش1ر. فب.دت\ ح'م\ر.ت'ه، والعرب
تقول: أ%حر كالق%ر\ف؛ قال:

أ%ح\مر كالق%ر\ف وأ%ح\وى أ%د\ع.ج
وأ%حر ق%ر,ف¬: شديد المرة. وف حديث عبد اللك: أ%راك أ%ح.ر.

ق%ر,فاv؛ الق%ر,ف، بكسر الراء: الشديد المرة كأ%نه ق�ر,ف أ%ي ق�ش1ر. وق%ر.ف
الس>د\ر.: ق%ش.ر.ه'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

اق}ت.ر,بوا ق1ر\ف. الق1م.ع\
يعن بالق1م.ع ق1م.ع الو.ط}ب الذي ي'ص.ب فيه اللب، وق1ر\ف�ه ما ي.ل}ز.ق

به من وس.خ اللب، فأ%راد أ%ن9 هؤلء الخاطبي أ%وساخ ونصبه على النداء
أ%ي يا ق1ر\ف. الق1م.ع.

وق%رف الذ�ن\ب. وغيه ي.ق}ر,ف�ه ق%ر\فاv واق}ت.ر.ف%ه: اكت.سبه.
والقتراف: الكتساب. اقترف أ%ي اكت.سب، واق}ت.ر.ف. ذنباv أ%ي أ%تاه وف%ع.ل%ه.

وف الديث: رجل ق%ر.ف على نفسه ذن'وباv أ%ي ك%س.ب.ها. ويقال: ق%ر.ف.
الذنب. واق}ت.ر.فه إذا عمله. وقار.ف. الذنب. وغي.ه: داناه' ولص.ق%ه'.

وق%رف%ه بكذا أ%ي أ%ضافه إليه وات_ه.مه به. وف التنزيل العزيز:
و.لي.ق}ت.ر,ف�وا ما ه'م م'ق}ت.ر,فون. واق}ت.ر.ف. الال%: اق}ت.ناه. والق1ر\فة:

الك%س\ب. وفلن ي.ق}ر,ف لعياله أ%ي ي.ك}س3ب. وب.عي م'ق}ت.ر.ف¬: وهو الذي
اش\ت'ر,ي. ح.ديثاv. وإبل م'قت.ر.ف%ة وم'ق}ر.فةD: م'س\ت.ج.د_ة. وق%ر.ف}ت'

الرجل أ%ي ع1ب\ت'ه. ويقال: هو ي'ق}ر.ف' بكذا أ%ي ي'ر\مى به وي'ت_هم، فهو
م.ق}روف¬. وق%ر.ف. الرجل% بسوء: رماه، وق%ر.ف}ته بالشيء فاق}ت.ر.ف. به. ابن



السكيت: ق%ر\فت' الرجل% بالذنب ق%ر\فاv إذا ر.م.ي\ت.ه. ال4صمعي: ق%ر.ف
عليه فهو ي.ق}ر,ف ق%ر\فاv إذا ب.غى عليه. وق%ر.ف. فلنD فلناv إذا و.ق%ع

فيه، وأ%صل الق%ر\ف الق%ش\ر. وق%ر.ف عليه ق%ر\فاv: ك%ذ%ب.. وق%ر.ف%ه
بالشيء: ات�همه. والق1ر\فة: التeه.م.ة. وفلن ق1ر\فت أ%ي ت'ه.م.ت، أ%و هو

الذي أ%ت_ه,م'ه. وبنو فلن ق1ر\ف%ت أ%ي الذين عندهم أ%ظ�ن� ط%ل1ب.ت.
ويقال: س.ل} ب.ن فلن عن ناقتك فإنم ق1ر\فةD أ%ي ت.ج,د' خ.ب.ر.ها عندهم.

ويقال أ%يضاv: هو ق%ر.ف¬ من ث%و\ب للذي ت.ت_ه,م'ه. وف الديث: أ%ن
النب، صلى الل9ه عليه وسلم، كان ل يأ}خذ بالق%ر.ف أ%ي التهمة، والمع

الق1راف. وف حديث علي، كرم الل9ه وجهه: أ%و.ل%م\ ي.ن\ه. أ�م.ي_ة% ع1لم'ها
ب عن ق1راف أ%ي عن ت'ه.م.ت بالشاركة ف دم عثمان، رضي الل9ه عنه، وهو

ق%ر.ف¬ أ%ن ي.ف}عل وق%ر,ف¬ أ%ي خ.ل1يق، ول يقال: ما أ%ق}ر.ف%ه ول
أ%ق}ر,ف\ به، وأ%جازها ابن العراب على مثل هذا . ورجل ق%ر.ف¬ من كذا

وق%ر.ف¬ بكذا أ%ي ق%م1ن؛ قال:
والرء� ما دام.ت\ ح'شاش.ت'ه،
ق%ر.ف¬ من ال1د\ثان1 وال4ل%م,

والتثنية والمع كالواحد. قال أ%بو السن: ول يقال ق%ر,ف¬ ول ق%ريف¬.
وق%ر.ف. الشيء4: خ.ل%ط%ه'. وال�قار.فة� والق1راف': الخال%طة، والسم

الق%ر.ف. وقارف. فلنD الطيئة أ%ي خالطها. وقارف الشيء4: د.اناه؛ ول تكون
القارفة إل ف ال4شياء الدني�ة؛ قال طرفة:

vوق1راف' من ل ي.س\ت.ف1يق' د.عار.ة
ي'ع\دي، كما ي'ع\دي الصحيح. ال4ج\ر.ب'

وقال النابغة:
وقار.ف%ت\، وه\ي. ل ت.ج\ر.ب\، وباع. لا

من الف%صاف1ص, بالنeم>ي> س1ف}س3ي'
vن\ت1 قار.ف}ت1 ذنبا�أ%ي قار.ب.ت\ أ%ن} ت.ج\ر.ب. وف حديث الفك: إن} ك
فتوب إل الل9ه، وهذا راجع إل ال�قاربة وال�داناة. وقار.ف. ال%ر.ب'

البعي. ق1رافاv: داناه شيء منه. والق%ر.ف': الع.د\وى. وأ%ق}ر.ف.
ال%ر.ب' الص>حاح.: أ%ع\داها. والق%ر.ف: م'قار.ف%ة الو.باء. أ%بو عمرو: الق%ر.ف
الو.باء، يقال: احذ%ر الق%ر.ف. ف غنمك. وقد اق}ت.ر.ف. فلن من مرض آل

فلن، وقد أ%ق}ر.ف�وه إق}رافاv: وهو أ%ن يأ}تيهم وهم م.ر\ض.ى في'صيب.ه



ذلك. وقارف فلن الغنم: رعى بال4رض الوبيئة. والق%ر.ف، بالتحريك: مداناة
الرض. يقال: أ%خ\شى عليك الق%ر.ف من ذلك، وقد قر,ف، بالكسر. وف الديث:

أ%ن قوماv شك%و\ا إل رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، و.باء أ%رضهم،
فقال، صلى الل9ه عليه وسلم: ت.حو_لوا فإن من الق%ر.ف الت_ل%ف.. قال ابن

ال4ثي: الق%ر.ف ملبسة الداء ومداناة الرض، والت_ل%ف اللك؛ قال: وليس
هذا من باب الع.د\وى وإنا هو من باب الطYب>، فإن استصلح الواء من

أ%عون ال4شياء على صحة ال4بدان، وفساد الواء من أ%سرع ال4ش\ياء إل
ال4سقام. والق1ر\فة: ال�ج\نة. وال�ق}ر,ف': الذي دان ال�ج\نة من الفرس

وغيه الذي أ�مه عربية وأ%بوه ليس كذلك ل4ن الق}راف إنا هو من ق1ب.ل
الف%ح\ل، وال�ج\ن.ة من ق1ب.ل ال�م. وف الديث: أ%نه ر.ك1ب. فرساv ل4ب

Dمه ب,ر\ذ%و\نة�طلحة م'ق}ر,فاv؛ ال�ق}ر,ف' من اليل ال%جي وهو الذي أ
وأ%بوه ع.رب، وقيل بالعك}س، وقيل: هو الذي دان الجنة من ق1ب.ل أ%بيه،

وقيل: هو الذي دان الجنة وقار.ب.ها؛ ومنه حديث عمر، رضي الل9ه عنه:
vكت.ب. إل أ%ب موسى ف الب.راذين: ما قار.ف. الع1تاق منها فاجعل له سهما

واحداv، أ%ي قار.ب.ها وداناها. وأ%ق}ر.ف. الرجل� وغيه: د.نا من
ال�ج\ن.ة. وال�ق}ر,ف أ%يضاv: الن_ذ}ل؛ وعليه و'ج�ه قوله:

فإن ي.ك' إق}راف¬ ف%م1ن\ ق1ب.ل, الف%ح\ل,
وقالوا: ما أ%ب\ص.ر.ت\ ع.ي\ن ول أ%ق}ر.ف%ت\ يدي أ%ي ما دن.ت\ منه، ول

أ%ق}ر.ف}ت' لذلك أ%ي ما دانيت'ه ول خالطت أ%هله. وأ%ق}ر.ف. له أ%ي
داناه؛ قال ابن بري: شاهده قول ذي الرمة:

ن.توج، ول ت'ق}ر,ف\ ل1ما ي'م\ت.ن له،
إذا ن'ت1ج.ت\ مات.ت\ وح.ي_ س.ليل�ها

ل ت'ق}ر,ف\: ل ت'دان1 ماله م'ن\ية. وال�ن\ية: انت1ظار ل%ق}ح الناقة
من سبعة أ%يام إل خ}سة ع.ش.ر يوماv. ويقال: ما أ%ق}ر.ف%ت\ يدي شيئاv ما
ت.كر.ه أ%ي ما دان.ت وما قار.ف%ت\. وو.ج\ه م'ق}ر,ف¬: غي' ح.س.ن؛ قال ذو

الرمة:
ت'ريك. س'ن_ة% و.ج\ه{ غي. م'ق}ر,فة{،

م.ل}ساء4، ليس با خالD ول ن.د.ب'
وال�قارفة والق1راف: الماع. وقار.ف امرأ%ته: جامعها. ومنه حديث عائشة،

vرضي الل9ه عنها: إن} كان النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ل%ي'ص\ب,ح ج'ن'با



من ق1راف{ غي احتلم ث يصوم'، أ%ي من جاع. وف الديث ف د.ف}ن أ�م
ك�لثوم: من كان منكم ل ي'قار,ف أ%هله الليلة فلي.د\خ'ل قب.ها. وف حديث

عبد الل9ه بن ح'ذافة: قالت له أ�مه: أ%م1ن\ت. أ%ن تكون أ�مeك قار.ف%ت\
بعض ما يقار,ف أ%هل� الاهلية، أ%رادت الزنا. وف حديث عائشة: جاء رجل إل

رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال: إن رجل م1ق}راف¬ للذنوب أ%ي
كثي الباشرة لا، وم1ف}عالD من أ%بنية البالغة. والق%ر\ف: و,عاء من

أ%د.م�، وقيل: ي'دب.غ� بالق1رفة أ%ي بق�شور الرمان وي'ت_خذ فيه ال%ل}ع. وهو
لم ي'ت_خذ بتواب,ل% في'ف}ر.غ� فيه، وجعه ق�ر'وف؛ قال م'عقYر بن

ح1مار البار,قي�:
وذ�ب\ياني_ة وص_ت بنيها:

بأ%ن} كذ%ب. الق%راط1ف' والق�ر'وف'
أ%ي عليكم بالق%راط1ف والق�روف فاغ}نموها. وف التهذيب: الق%ر\ف شيء من

ج'لود ي'عمل فيه ال%ل}ع، وال%لع: أ%ن ي'ؤخذ لم' ال%ز'ور وي'طب.خ.
بشحمه ث ت'جعل فيه توابل� ث ت'ف}رغ ف هذا اللد. وقال أ%بو سعيد ف قوله
كذ%ب القراطف والقروف قال: الق%ر\ف ال4دي، وجعه ق�روف¬. أ%بو عمرو:

الق�روف ال4د.م ال�مر، الواحد ق%ر\ف. قال: والق�روف والظ©روف بعنÝى
واحد. وف الديث: لكل ع.ش\ر من السرايا ما ي.ح\م1ل الق1راف' من الت_م\ر؛

الق1راف: جع ق%ر\ف، بفتح القاف، وهو و,عاء من جلد ي'د\ب.غ بالق1ر\فة، وهي
قشور الرeمان. وق1ر\فة�: اسم رجل؛ قال:

أ%ل أ%ب\ل1غ} لديك بن س'و.يد{،
وق1ر\فةv، حي مال% به الولء�

وقولم ف الثل: أ%م\ن.ع' من أ�م ق1ر\فة؛ هي اسم امرأ%ة. التهذيب: وف
الديث أ%ن جاريتي كانتا ت'غ.ن>يان با تقار.ف%ت\ به ال4نصار' يوم

ب'عاث{؛ هكذا ر'وي ف بعض طرقه.
@قرصف: ابن ال4ثي: وف الديث أ%نه خ.ر.ج على أ%تان{ وعليها ق%ر\ص.ف¬

ل يب\ق. منه إل ق%ر\ق%ر'ها؛ الق%ر\ص.ف: القطيفة، هكذا ذكره أ%بو موسى
بالراء، ويروى بالواو.

@قرضف: ابن ال4عراب: الق�ر\ضوف القاطع، والق�رضوف الكثي ال4كل.
@قرطف: الق%ر\طفة: الق%ط1يفة ال�خ\م.لة؛ قال الشاعر:

بأ%ن ك%ذ%ب. الق%راط1ف' والق�روف'



ال4زهري ف ترجة قطف: الق%راط1ف ف�ر'ش م'خ\م.لة. وف حديث الن_خ.عي
ف قوله يا أ%يها الدثر: أ%نه كان م'ت.د.ث9راv ف ق%ر\طف؛ هو الق%ط1يفة

الت لا خ.م\ل.
@قرعف: ت.ق%رع.ف. الرجل واق}ر.ع.ف_ وت.ق%رف%ع: ت.ق%ب_ض.

@قرقف: الق%ر\ق%ف%ة: الر>ع\دة، وقد ق%ر\ق%ف%ه البد مأ}خوذ من الر\قاف،
كر>رت القاف ف أ%ولا. ويقال: إن ل�ق%ر\ق1ف من البد أ%ي أ�ر\ع.د'.

وف حديث أ�م الدرداء: كان أ%بو الدرداء يغتسل من النابة فيجيء وهو
ي'ق%ر\ق1ف فأ%ض'م�ه بي فخ1ذ%ي�، أ%ي ي'ر\ع.د' من البد. والق%ر\قف: الاء

vر\ع1د. والق%ر\ق%ف: المر، وهو اسم لا، قيل: سيت ق%ر\ق%فا�البارد ال
ل4نا ت'ق%ر\ق1ف' شار,ب.ها أ%ي ت'ر\ع1ده، وأ%نكر بعضهم أ%نا ت'ق%ر\ق1ف'

الناس. قال الليث: الق%ر\قف اسم للخمر ويوصف به الاء البارد ذو الصفاء؛
وقال:

،Dول زاد إل ف%ض\لتان1: س'لفة
وأ%بيض' من ماء الغمامة1 ق%ر\ق%ف'

أ%راد به الاء. قال ال4زهري: قول الليث إنه يوصف بالق%رقف الاء
البارد وه.م. وأ%وه.مه بيت الفرزدق، وف البيت مؤخ�ر أ�ريد به التقدي، وذلك

الذي ش.ب�ه على الليث، والعن فض\لتان1 سلفةD ق%ر\ق%ف¬ وأ%بيض' من ماء
الغ.مامة.

والق%ر\قوف: الد>رهم، وحكي عن بعض العرب أ%نه قال: أ%بيض' ق%ر\قوف، بل
ش.عر ول صوف، ف البلد ي.طوف؛ يعن الدرهم ال4بيض.

التهذيب ف الرباعي: وف الديث أ%ن الر_جل إذا ل ي.غ.ر\ على أ%هله
بع.ث% الل9ه طائراv يقال له الق%ر\ق%ف%ن_ة� فيقع على م1ش\ريق بابه، ولو

رأ%ى الر>جال% مع أ%هله ل ي'ب\ص1رهم ول ي'غ.ي>ر أ%مر.هم. الفراء: من
نادر كلمهم الق%ر\ق%ف%ن_ة الك%م.ر.ة. غيه: الق%ر\ق%ف طي صغار كأ%نا

الص>عاء.
@قشف: الق%ش.ف': ق%ذ%ر اللد. ق%ش1ف. ي.ق}ش.ف' قشفاv وت.ق%ش_ف.: ل
ي.ت.ع.ه_د الغ.س\ل والن_ظافة، فهو ق%ش1ف¬. ورجل م'ت.ق%ش>ف: تارك النظافة

والت_ر.ف©ه. وف الديث: رأ%ى رجلv ق%ش1ف. اليئة أ%ي تاركاv للغسل
والتن\ظ1يف. وق%ش1ف. قش.فاv ل غي: ت.غ.ي_ر من تلويح الشمس أ%و الف%ق}ر.
والق%ش.ف': ي'ب\س الع.ي\ش، ورجل ق%ش1ف¬. وقيل: الق%ش.ف' ر.ثاثة اليئة



وس'وء الال وضيق العيش. يقال: أ%صابم من العيش ض.ف%ف¬ وح.ف%ف وق%ش.ف¬، كل
هذا من شد�ة العيش. وال�ت.ق%ش>ف: الذي ي.ت.ب.ل�غ بالقوت وبال�ر.ق�ع.

الفراء: عام¬ أ%ق}شف' أ%ق}شر شديد.
@قصف: الق%ص\ف: الكسر، وف التهذيب: كسر الق%ناة ونوها ن,صفي. ق%ص.ف.

الشيء4 ي.ق}ص1فه قص\فاv: كسره. وف حديث عائشة ت.ص1ف أ%باها، رضي الل9ه
عنهما: ول قص.ف�وا له ق%ناة أ%ي كسروا. وقد ق%ص1ف قص.فاv، فهو ق%ص1ف¬

وقص1يف¬ وأ%ق}ص.ف'. وانق%ص.ف وت.ق%ص_ف.: انكسر، وقيل: ق%ص1ف. انكسر ول
ي.ب,ن. وانق%ص.ف: بان؛ قال الشاعر:

وأ%س\م.ر¬ غي' م.ج\ل�وز� على ق%ص.ف1
(* قوله «وأسر إل» صدره كما ف شرح القاموس:

سيفي جريء وفرعي غي مؤتشب)
وق%ص.فت1 الر>يح' السفينة. وال4ق}ص.ف': لغة ف ال4ق}ص.م، وهو الذي

انكسرت ث%ن,ي�ته من النصف. وقص1فت ثن,ي�ت'ه ق%ص.فاv، وهي ق%ص\فاء: انكسرت
ع.ر\ضاv؛ قال ال4زهري: الذي نعرفه ف الذي انكسرت ثنيته من النصف

ال4قصم. والق%ص\ف': مصدر قص.ف}ت' الع'ود أ%ق}ص1ف�ه ق%ص\فاv إذا كسرته. وق%ص1ف.
vوهو أ%ق}ص.ف' وق%ص1ف¬ إذا كان خ.و�ارا ،vالعود' ي.ق}ص.ف ق%ص.فا

ض.ع1يفاv، وكذلك الرجل رجل ق%ص1ف سريع النكسار عن الن_ج\دة1؛ قال ابن بري:
شاهده قول ق%يس بن ر,فاعة:
أ�ولو أ%ناة{ وأ%ح\لم� إذا غ%ض1ب'وا،
ل ق%ص1ف�ون% ول س'ود¬ ر.عابيب'

ويقال للقوم إذا خ.ل%و\ا عن شيء ف%ترةv وخ1ذلناv: ان\قص.فوا عنه. ورجل
قص1ف' الب.طن عن الوع: ض.ع1يف عن احتماله؛ عن ابن العراب.

وريح قاص1ف وقاص1فة: شديدة ت'ك%س>ر ما مر_ت به من الشجر وغيه. وروي
عن عبيد الل9ه بن عمرو: الر>ياح' ثان: أ%ربع¬ عذاب وأ%ربع رحة، فأ%ما

الر_حة فالناش1رات' والذ�ار,يات' وال�ر\س.لت' وال�ب.ش>رات، وأ%ما
العذاب فالعاص1ف' والقاص1ف' وها ف البحر، والص_ر\ص.ر والع.قيم' وها ف

vمن الر>يح؛ أ%ي ريا vالب>. وقوله تعال: أ%و ي'رس1ل% عليكم قاصفا
ت.ق}ص1ف ال4شياء ت.ك}س3ر'ها كما ت'ق}ص.ف الع1يدان وغيها. وثوب ق%ص1يف:

ل ع.ر\ض له.
والق%ص\ف' والق%ص.فة: هدير البعي وهو شد�ة ر'غائه. ق%ص.ف البعي'



ي.ق}ص1ف' ق%ص\فاv وق�صوفاv وق%صيفاv: ص.ر.ف. أ%نيابه وه.در ف الش¼ق}ش1قة.
ور.ع\د¬ قاص1ف¬: شديد الصوت. قال أ%بو حنيفة: إذا بل%غ الر_عد الغاية ف

الشد_ة فهو القاصف، وقد قص.ف يقص1ف قص\فاv وق%صيفاv. وف حديث موسى، على
نبينا وعليه الصلة والسلم، وض.ر\به البحر: فانت.هى إليه وله ق%ص1يف

م.خافة أ%ن ي.ض\ر,به بع.صاه، أ%ي صوت هائل ي'شبه صوت الر_ع\د؛ ومنه قولم:
ر.ع\د قاص1ف أ%ي شديد م'ه\لك لصوته. والق%ص\ف: الل�ه\و والل�ع1ب،

ويقال: إنا م'ول�دة. والق%ص\ف': ال%ل%بة والع\لن باللهو. وق%ص.ف. علينا
بالط�عام ي.ق}ص1ف ق%ص\فاv: تاب.ع.. ابن ال4عراب: الق�ص'وف القامة ف

ال4كل والشرب.
والق%ص\فة: د.ف}عة اليل عند اللYقاء. والق%ص\فة�: د.ف}عة الناس

وق%ض_ت'هم وز.ح\متهم، وقد ان\ق%ص.فوا، وربا قالوه ف الاء. وق%ص\فة القوم:
ت.داف�ع'هم وازدحامهم. وف الديث يرويه نابغة بن ج.عدة% عن النب، صلى

الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: أ%نا والنبيون ف�ر_اطê لقاص1في.، وذلك على
،vباب النة؛ قال ابن ال4ثي: هم الذين يزدحون حت ي.ق}ص1ف بعضهم بعضا

من الق%ص\ف الكسر, والد_ف}ع, الشديد، لف%ر\ط الز>حام؛ يريد أ%نم
يتقد_مون ال�مم. إل النة وهم على إثرهم ب,داراv م'تدافعي وم'ز\د.ح1مي.

وقال غيه: الن\ق1صاف' الن\د1فاع. يقال: ان\ق%ص.فوا عنه إذا تركوه
ومرeوا؛ معن الديث أ%ن النبيي يتقدمون أ�مهم ف النة وال�مم على أ%ثرهم

vأ%ي ي.ز\ح.م' بعض'هم بعضا vيبادرون دخولا في.ق}ص1ف' بعض'هم بعضا
ب,داراv إليها. وقال ابن ال4نباري: معناه أ%نا والنبيون متقدمون ف الشفاعة

كثيين متدافعي م'ز\د.ح1مي. ويقال: سعت ق%ص\فة الناس, أ%ي د.ف}ع.تهم
وز.ح\مت.هم؛ قال العجاج:

كق%ص\فة1 الناس, من ال�ح\ر.ن\ج,م,
وروي ف حديث عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم: لا ي.ه'مeن من

ان\ق1صافهم على باب النة أ%ه.مe عندي من تام شفاع.ت؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي
أ%ن9 اس\ت1س\عاد.هم بدخول النة وأ%ن ي.ت1م_ لم ذلك أ%همe عندي من أ%ن

أ%بلغ أ%نا منزلة الشافعي ال�ش.ف�عي، ل4ن قبول شفاعته كرامة له،
فوصولم إل مبتغاهم آث%ر' عنده من ن.يل هذه الكرامة لف%ر\ط شف%قته، صلى

الل9ه عليه وسلم، على أ�مته. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: كان يصلي
وي.قرأ� القرآن فت.ت.ق%ص_ف' عليه نساء الشركي وأ%بناؤهم أ%ي ي.ز\د.ح1مون.



وف حديث اليهودي�: لا ق%د1م. الدينة قال: تركت بن ق%ي\لة
ي.ت.قاص.فون على رجل يزعم أ%نه نب. وف الديث: ش.ي_ب.ت\ن ه'ود وأ%خوات'ها

ق%ص_ف}ن علي_ ال�مم أ%ي ذ�كر ل فيها هلك ال�مم وق�ص� علي_ فيها
أ%خبارهم حت تقاص.ف بعض'ها على بعض، كأ%ن_ها ازدحت ب,تتاب'عها. ورجل ص.ل1ف¬

ق%ص1ف¬:كأ%نه ي'دافع بالشر�. وان\ق%صف�وا عليه: تتاب.ع'وا.
والق%ص\فة�: ر,ق�ةD ترج ف ال4ر\طى، وجعها ق%ص\ف¬، وقد أ%ق}ص.ف.،

وقيل: الق%ص\فة ق1طعة من رمل ت.ت.ق%ص_ف من م1ع\ظ%م1ه؛ حكاه ابن دريد،
والمع ق%ص\ف وق�ص\فانD مثل ت.م\رة وت.م\ر وت'م\ران، والق%ص\فة: م1ر\قاة

الدرجة مثل الق%ص\مة، وتسمى الرأ%ة الض_خ\مة الق1صاف. وف الديث: خرج
النب، صلى الل9ه عليه وسلم، على ص.ع\دة{ يتبعها ح'ذاقيÒ عليها قو\ص.ف¬ ل

ي.بق منه إل ق%ر\ق%ر'ها؛ قال: والص_ع\دة ال4تان�، ال�ذاقيe ال%ح\ش،
والق%وص.ف' الق%ط1يفة، والق%ر\قر ظهرها.

والق%ص1يف: ه.شيم الشجر. والت_ق%صeف: التكسeر. ويقال: ق%ص1ف النب\ت'
ي.ق}ص.ف' ق%ص.فاv، فهو ق%ص1ف¬ إذا طال حت انن من ط�وله؛ قال لبيد:

حت ت.ز.ي_ن.ت1 ال1واء� بفاخ1ر�
ق%ص1ف{، كأ%لوان الر>جال، ع.ميم

أ%ي ن.ب\ت{ فاخ1ر. والب.ر\د1يe إذا طال يقال له الق%ص1يف'.
وبنو ق1صاف{: بطن.

@قضف: الق%ضافة�: ق1ل�ة اللحم. والق%ض.ف': الد>قة. والق%ض1يف':
الد_قيق العظم القليل اللحم، والمع ق�ض.فاء وق1ضاف.

وقد ق%ض'ف.، بالضم: ي.ق}ض'ف' ق%ضافة وق%ض.فاv، فهو ق%ض1يف أ%ي ن.ح1يف.
وقد جاء الق%ض.ف' ف الشعر؛ قال قيس بن ال%ط1يم:

بي. ش'كول, النساء خ1ل}ق%ت'ها
ق%ص\د، فل ج.ب\لة ول ق%ض.ف'

وجارية ق%ض1يفة إذا كانت م.م\شوقة، وجعها ق1ضاف.
والق%ض.فة�: أ%كمة كأ%نا حجر واحد، والمع ق%ض.ف¬ وق1ضاف وق1ض\فان

وق�ض\فانD، كل ذلك على توهم طرح الزائد. قال: والق1ضاف ل يرج سيلها من
بينها. ال4صمعي: الق1ض\فان� والق�ض\فان أ%ماكن مرتفعة بي الجارة والطي،

واحدتا ق%ض.فة. ابن شيل عن أ%ب خ.ي\رة: الق%ض.ف' آكام¬ ص1غار ي.سيل
الاء بينها وهي ف م'ط}مئن من ال4رض وعلى ج,ر.فة الوادي، الواحدة ق%ض.فةD؛



قال ذو الرمة:
وقد خ.ن_ق. الل� الش>عاف.، وغ%ر_ق%ت\
ج.واريه ج'ذ}عان% الق1ضاف1 الب.رات1ك1

قال: ال�ذ}عان� الص�غار والب.رات1ك الصغار. وقال أ%بو خ.ية: الق%ض.فة
أ%كمة صغية بيضاء كأ%ن حجارتا ال1ر\ج,س'، وهي ه.ناة أ%صغر من
الب.ع'وض، وال1ر\ج,س' يقال له الطي ال4بيض كأ%نه ال%صe بياضاv؛ قال

ال4زهري: حكى ذلك كله شر فيما قرأ%ت بطه، والق1ض.فة�: ق1طعة من الرمل تنكسر من
م'ع\ظمه. والق%ض.فة: الق%طاة ف بعض اللغات؛ قال ابن بري: قاله أ%بو

مالك، قال: ول يذكر ذلك أ%حد سواه.
@قطف: قط%ف الشيء4 ي.ق}ط1ف�ه ق%ط}فاv وق%طفاناv وق%طافاv وق1طافاv؛ عن

اللحيان: ق%طعه. والق1ط}ف: ما ق�ط1ف من الثمر، وهو أ%يضاv الع'ن\قود ساعة
ي'ق}ط%ف. والق1ط}ف: اسم الثمار القطوفة، والمع ق�طوف، والق1طف، بالكسر:

الع'ن\قود، وبمعه جاء ف القرآن العزيز قال سبحانه: ق�طوف�ها دان,ية؛
أ%ي ثارها قريبة التناول ي.ق}ط1فها القاعد والقائم. وف الديث: يتمع

النف%ر على الق1طف في'شب,عهم؛ الق1طف، بالكسر: العنقود، وهو اسم لكل ما
ي'ق}ط%ف كالذYب\ح والطYح\ن ويمع على ق1طاف وق�طوف، وأ%كثر الدثي

يروونه بفتح القاف، وإنا هو بالكسر.
والق%طاف والق1طاف: أ%وان� ق%ط}ف1 الثمر، التهذيب: الق1طاف' اسم وقت

الق%ط}ف. قال الجاج على النب: أ%رى رؤوساv قد أ%ينعت وحان ق1طافها؛ قال
ال4زهري: الق1طاف اسم وقت الق%طف، قال: والق%طاف، بالفتح، جائز عند

.vوقال: ويوز أ%ن يكون الق1طاف مصدرا ،vالكسائي أ%يضا
وأ%ق}ط%ف. الع1ن\ب': حان أ%ن ي'ق}ط%ف. وأ%قطف. القوم: آن ق1طاف'

ك�رومهم، وأ%ج\ززوا من ال%زاز ف النخل إذا أ%ص\ر.م'وا. وأ%ق}ط%ف. الك%ر\م':
د.نا ق1طافه. التهذيب: الق%ط}ف ق%طع'ك الع1نب، وكل© شيء ت.قطعه عن شيء،

فقد قط%ف}ته حت الراد تقط1ف رؤوسها.
وال1ق}ط%ف: ال1ن\ج.ل الذي ي'ق}طف به. وال1ق}طف': أ%صل الع'نقود.

وق�طافة الشجر: ما ق�ط1ف. منه: والق�طافة، بالضم: ما يسقط من العنب إذا
ق�ط1ف كال�رامة من التمر. ابن ال4ثي: وف الديث: ي.ق}ذ1فون فيه من

الق%طيف، وف رواية: ي.ديفون الق%طيف: ال%قطوف من الثمر، فعيل بعن
مفعول.والق%طف' ف الوافر: حذف حرفي من آخر ال�ز\ء وتسكي ما قبلها كحذفك



ت'ن من مفاعلت وتسكي اللم فيبقى مفاعل فينقل ف التقطيع إل فعولن، ول
يكون إل ف عروض أ%و ضرب، وليس هذا بادث للز�حاف، إنا هو الستعمل ف

عروض الوافر وضربه، وإنا سي مقطوفاv ل4نك قطفت الرفي ومعهما حركة
قبلهما، فصار نو الثمرة الت تقطعها في.ع\لق با شيء من الشجرة.

والق%ط1يفة�: الق%ر\طفة�، وجعها القطائف'، والقراط1ف 
(* قوله «وجعها

القطائف والقراطف إل قوله وف الديث» كذا بالصل.) ف�رش م'خ\م.ل%ة.
والق%طيفة: د1ثار م'خ\مل، وقيل: كساء له خ.م\ل، والمع الق%طائف'، وق�ط�ف مثل

ص.حيفة وص'حف كأ%نا جع ق%طيف وص.ح1يف. وف الديث: ت.ع1س عبد
الق%طيفة؛ هي كساء له خ.م\ل، أ%ي الذي ي.عمل لا وي.ه\ت.م� بتحصيلها؛ ومنه
الق%طائف الت تؤكل. التهذيب: الق%طائف طعام ي'س.و_ى من الدقيق ال�ر.ق>

بالاء، شبهت ب.م\ل القطائف الت ت'ف}ترش.
والق%طوف من الد_واب: البطيء. وقال أ%بو زيد: هو الض�ي>ق الش\ي.
وق%ط%ف%ت الدابة ت.ق}ط1ف ق%ط}فاv وتقط�ف ق1طافاv وق�طوفاv وق%ط�ف%ت\، وهي

ق%طوف: أ%ساء4ت1 الس_ي. وأ%بطأ%ت، والمع ق�ط�ف¬، والسم الق1طاف؛ ومنه
قول زهي:

بآر,ز.ة1 الف%قارة1 ل ي.خ'ن\ها
ق1طاف¬ ف الر�كاب، ول خ1لء

التهذيب: والق1طاف' مصدر الق%طوف من الدواب�، وهو التقار,ب ال%طو
البط1يء. وف%رس ق%طوف: ي.ق}ط1ف ف ع.د\وه، وقد يستعمل ف النسان؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
أ%م\س.ى غ�لم\ي ك%س3لv ق%طوفا،

م'و.ص_باv ت.ح\س.ب'ه م.ج'وفا
وأ%ق}ط%ف. الرجل والقوم إذا كانت داب_ته أ%و دوابeهم ق�ط�فاv؛ قال ذو

:vالرمة يصف جرادا
كأ%ن� ر,ج\ل%ي\ه1 ر,ج\ل م'ق}ط1ف{ ع.ج,ل�،

إذا ت.جاو.ب. من ب'ر\د.ي\ه ت.ر ن,يم'
برداه: ج.ناحاه؛ يقول: تضرب ر,ج\له جناح.يه فيسمع لما صويت كأ%نه

ت.ر\نيم. والق%ط}ف': ضرب من مشي اليل، وفرس ق%طوف. وف حديث جابر: فبينا
أ%نا على جلي أ%س1ي وكان جلي فيه ق1طاف، وف رواية: على جل ل ق%ط�وف{؛



الق1طاف': تقار'ب ال%ط}و ف س'ر\عة من الق%طف وهو الق%طع؛ ومنه الديث:
ر.ك1ب على فرس ل4ب ط%لح.ة ت.ق}ط�ف، وف رواية: قطوف؛ ومنه الديث:

أ%ق}ط%ف' القوم, دابةv أ%م1ي'هم أ%ي أ%نم يسيون بس.ي\ر داب_ته
في.ت_بع'ونه كما ي'ت_بع ال4مي. والق%ط}ف: ال%د\ش'، وجعه ق�طوف¬. قط%ف%ه

ي.ق}ط1فه ق%ط}فاv وقط�فه: خد.شه؛ قال حات:
س1لح'ك مرقى فما أ%نت ضائر¬

ع.د'وìا، ولكن\ و.ج\ه مولك ت.قط1ف'
(* قوله «مرقى» كذا ف الصل براء، والذي ف شرح القاموس بواو، ووقع ف

بعض نسخ الصحاح هزها.)
وأ%نشد ال4زهري:

،vلYوهن_ إذا أ%ب\ص.ر\نه م'ت.ب.ذ
خ.م.ش\ن. و'ج'وهاv ح'ر_ةv ل ت'ق%ط�ف1

�أ%ي ل ت'خ.د_ش. وقط�ف. الاء4 ف ال%م\ر: قط�ره؛ قال جران
الع.و\د:ون,لنا س'قاطاv م1ن ح.د1يث{ كأ%نه
ج.ن.ى النحل,، ف أ%ب\كار, ع'ود{ ت'ق%ط�ف'

والق1طفة�، بكسر القاف وإسكان الطاء، من السeط�اح: وهي بقلة ر,ب\ع1ية
تس\ل%ن\ط1ح وت.طول� ولا شوك كال%س.ك، وج.و\ف�ه أ%ح\مر وورقه أ%غ}ب.

والق%ط%ف': بق}لة، واحدتا ق%ط%فةD. والق%ط}ف': نبات ر.خ\ص ع.ر,يض
الور.ق يطبخ، الواحدة ق%طفة، يقال له بالفارسية س.ر\نك، كذا ذكر الوهري

الق%ط}ف، بالتسكي؛ قال ابن بري: وصوابه الق%ط}ف، بفتح الطاء، الواحدة
ق%ط%ف%ة، وبه سي الرجل ق%ط%ف%ة. والق%ط%ف': ض.رب من الع1ضاه. وقال أ%بو حنيفة:

القط%ف من شجر البل وهو مثل شجر الج�اص ف الق%د\ر، ورقته خ.ض\راء
م'ع\ر.ض_ة حراء ال4طراف خ.ش\ناء، وخشبه ص'لب متي.

وق%ط1يف¬ والق%ط1يف جيعاv: قرية بالبحرين، وف الصحاح: الق%ط1يف' اسم
موضع.

@قعف: الق%ع\ف': شدة الو.ط}ء واج\تراف' التراب بالقوائم، ق%ع.ف. ي.ق}ع.ف'
ق%ع\فاv؛ قال:

ي.ق}ع.ف}ن. باعاv، كف%راش الغ1ض\ر,م,،
م.ظ}ل�ومةv، وضاح1ياv ل ي'ظ}ل%م,

الغ1ض\رم: الاء. وق%ع.ف. ما ف الناء: أ%خذ جيعه واش\ت.ف�ه. قال



الوهري: الق%ع\ف' لغة ف الق%ح\ف، وهو اش\ت1فاف�ك ما ف الناء أ%جع.
والقاع1ف' من الطر: الشديد' مثل القاح1ف. وس.ي\ل ج'حاف وق�عاف وج'راف وق�حاف

بعن واحد. وقع.ف الطر' الجارة ي.ق}ع.ف�ها: أ%خذها بشدته وج.رفها.
وسيل ق�عاف: كثي الاء يذهب با ير به. وان\ق%ع.ف الشيء: انق%ل%ع من

أ%صله. وق%ع.ف}ت' النخلة: اق}ت.ل%ع\تها من أ%صلها. أ%بو عبيد: ان\ق%ع.ف
ال�ر'ف إذا انار. وان\ق%عر؛ وأ%نشد:

واق}ت.ع.ف ال%ل}مة% منها واق}ت.ث%ث}،
فإنا ت.قد.ح'ها ل1م.ن\ ي.ر,ث}

(* قوله «تقدحها» كذا ف الصل بقاف، والذي ف شرح القاموس: تكدحها
بكاف.)

قوله منها أ%ي من الدنيا وما فيها؛ اق}تعف ال%ل}مة أ%ي اقتلع اللحم
ب'م\لته، وقوله اقت.ث%ث% أ%ي اج\ت.ث�، يقال: اق}ت'ث� واج\ت'ث� إذا

ق�ل1ع. من أ%صله، وان\ق%ع.ص. وان\ق%ع.ف. وان\غ.ر.ف. إذا مات. والق%ع\ف':
السeقوط ف كل شيء، وقيل: الق%ع\ف س'قوط الائط. ان\ق%ع.ف. الائط�: انقل%ع

من أ%صله؛ قال ابن بري: ومنه قول الراجز:
ش'د_ا علي_ س'ر_ت ل ت.ن\ق%ع1ف\،

إذا م.ش.ي\ت' م1ش\ية% الع.و\د1 الن_ط1ف\
@قفف: الق�ف�ة: الز_بيل، والق�ف�ة: ق%رعة يابسة، وف الكم: كهي\ئة1
الق%ر\ع.ة ت'ت_خذ من خوص ونوه تعل فيها الرأ%ة� ق�طنها؛ وأ%نشد ابن

بري شاهداv على قول الوهري الق�ف9ة الق%رعة اليابسة للراجز:
ر'ب_ ع.ج'وز� رأ}س'ها كالق�ف9ه\
ت.م\شي ب'ف¼، معها ه1ر\ش.ف�ه\

ويروى كالك�ف9ه.
ويروى: تمل خف9اv، قال أ%بو عبيدة: الق�ف}ة مثل الق�ف9ة من الوص. قال

ال4زهري: ورأ%يت ال4عراب يقولون الق�فعة الق�ف9ة ويعلون لا م.عاليق
ي'ع.ل9قونا با من آخرة الرحل، يلقي الراكب فيها زاده وتره، وهي

م'دو_رة كالق%ر\عة، وف حديث أ%ب ذر: وض.عي ق�ف�تك؛ الق�فة: شبه ز.بيل صغي
من خوص ي'ج\ت.ن فيه الرeطب وتض.ع فيه النساء غزلن ويشب�ه به الشيخ

والعجوز. والق�ف�ة: الرجل القصي القليل اللحم. وقيل: القفة الشيخ الكبي
القصي القليل اللحم. الليث: يقال شيخ كالقفة وعجوز كالقفة؛ وأ%نشد:



كل© ع.ج'وز� رأ}س'ها كالق�ف9ه\
واس\ت.ق%ف� الشيخ: ت.ق%ب_ض وانضم وتشنج. ومنه حديث رقيقة: فأ%ص\ب.ح\ت'

م.ذ}عورة وقد ق%ف_ جلدي أ%ي ت.ق%ب_ض كأ%نه ي.بس وت.ش.ن_ج، وقيل:
أ%رادت ق%ف_ شعري فقام من الفز.ع؛ ومنه حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: لقد

ت.ك%ل�م\ت. بشيء قف_ له شعري.
والق�ف�ة: الشجرة اليابسة البالية، يقال: ك%ب,ر. حت صار كأ%نه ق�ف9ة.

ال4زهري: القفة شجرة مستديرة ترتفع عن ال4رض قدر شب وتيبس فيشبه با
الشيخ إذا عسا فيقال: كأ%نه ق�ف�ة. وروي عن أ%ب ر.جاء الع'طار,دي� أ%نه

قال: يأ}تونن في.ح\م1لونن كأ%نن ق�فة حت ي.ض.ع'ون ف م.قام المام،
فأ%قرأ� بم الثلثي وال4ربعي ف ركعة؛ قال القتيب: ك%ب,ر. حت صار

كأ%نه قفة أ%ي شجرة بالية يابسة؛ قال ال4زهري: وجائز أ%ن يشبه الشيخ بقفة
الوص. وحكى ابن ال4ثي: الق%ف9ة الشجرة، بالفتح، والق�فة: الز_بيل،

بالضم.
وق%ف9ت1 ال4رض ت.ق1فe ق%ف9اv وق�فوفاv: يبس بقلها، وكذلك ق%ف_

الب.قل. والق%فe والق%ف1يف': ما يبس من البقل وسائر النبت، وقيل ما ت يبسه من
أ%حرار البقول وذكورها؛ قال:

صاف%ت\ ي.بيساv وق%ف1يفاv ت.ل}ه.م'ه\
وقيل: ل يكون الق%فe إل من البق}ل والق%ف}عاء، واختلفوا ف القفعاء

فبعض يب.قYلها وبعض ي'ع.ش>ب'ها؛ وكل© ما يبس فقد ق%ف_. وقال ال4صمعي:
قف_ الع'شب إذا اشتد� ي'ب\سه. يقال البل فيما شاءت من ج.فيف وق%ف1يف.

ال4زهري: الق%ف�، بفتح القاف، ما ي.بس من الب'قول وتناثر حبه وورقه
فالال يرعاه وي.س\م.ن' عليه، يقال: له الق%ف� والق%ف1يف والق%م1يم. ويقال

للثوب إذا جف� بعد الغ.سل: قد قف� ق�ف�وفاv. أ%بو حنيفة: أ%ق%ف�ت السائمة
وجدت الراعي يابسة، وأ%ق%ف�ت عي' الريض إق}فافاv والباكي: ذهب دمع'ها

وارتفع سوادها. وأ%قف�ت الدجاجة إق}فافاv، وهي م'ق1فÒ: انقطع بيضها،
وقيل: ج.م.عت البيض ف بطنها. وف التهذيب: أ%قف�ت الدجاجة إذا أ%قطعت

وانقطع بيضها.
والق%ف�ة من الرجال، بفتح القاف: الصغي ال�ث�ة القليل. والق�ف9ة:

:vفوفا�الر>عدة، وعليه ق�فة أ%ي ر,عدة وق�ش.ع\ريرة. وقف_ ي.ق1فe ق
أ%ر\ع.د. واق}ش.ع.ر_. وق%ف_ شعري أ%ي قام من الفز.ع. الفراء: ق%ف_ جلده



ي.ق1فe ق�فوفاv يريد اق}ش.ع.ر_؛ وأ%نشد:
،Dف�ة�وإن ل%ت.ع\ر'ون لذ1ك}راك1 ق

كما ان\ت.ف%ض. الع'صعف�ور من س.ب.ل الق%ط}ر,
وف حديث سهل بن ح'ن.ي\ف: فأ%خذته ق%ف}ق%ف%ة أ%ي ر,ع\دة. يقال:

ت.ق%ف}ق%ف. من الب.رد إذا انضم\ وارتعد. وق�فe الشيء: ظهره.
والق�ف9ة والق�فe: ما ارتفع من م'تون ال4رض وصل�بت حجارته، وقيل: هو

كالغبيط من ال4رض، وقيل: هو ما بي الن.ش\ز.ي\ن وهو م.ك}ر.مة، وقيل: القف
أ%غلظ من ال%ر\م وال%ز\ن، وقال شر: الق�فe ما ارتفع من ال4رض وغلظ

ول يبلغ أ%ن يكون جبلv. والق%ف}ق%ف%ة: الر>عدة من ح�ى أ%و غضب أ%و
نوه، وقيل: هي الر>ع\دة م.غ\م'وماv، وقد ت.ق%ف}ق%ف. وق%ف}ق%ف؛ قال:

ن,ع\م. ض.ج,يع' الفت، إذا ب.ر.د. ال}ـ
ـل%يل� س'ح.ي\راv، فق%ف}ق%ف. الصeر.د'

وس'مع له ق%ف}قفةD إذا ت.ط%ه�ر فس'مع ل4ضراسه ت.ق%ع\ق�ع من البد. وف
حديث سال بن عبدالل9ه: فلما خرج من عند هشام أ%خذته ق%ف}ق%ف%ةD؛ الليث:

الق%فقفة اضطراب النكي واص\ط1كاك ال4س\نان من الصر\د1 أ%و من ناف1ض,
ال�م_ى؛ وأ%نشد ابن بري:

ق%ف}قاف أ%ل1ي الواع1سات1 الع'م_ه
(* قوله «الواعسات» كذا ف الصل بالواو ولعله بالراء.)

ال4صمعي: ت.ق%ف}ق%ف من البد وت.ر.ف}رف بعن واحد. ابن شيل: الق�ف9ة
ر,ع\دة تأ}خذ من ال�م_ى.

وقال ابن شيل: الق�فe حجارة غاصÒ بعض'ها ببعض م'تراد1ف بعضها إل بعض
حر ل يالطها من اللYي والسهولة شيء، وهو جبل غي أ%نه ليس بطويل ف

السماء فيه إشراف على ما حوله، وما أ%شرف منه على ال4رض حجارة، تت
الجارة أ%يضاv حجارة، ول تلقى ق�ف9اv إل وفيه حجارة متقلYعةD ع1ظام مثل

البل الب'روك وأ%ع\ظم وص1غار، قال: ور'ب� ق�ف� حجارته فنادير أ%مثال
البيوت، قال: ويكون ف القف ر,ياض وقيعان، فالروضة حينئذ من القف� الذي هي

فيه ولو ذهب\ت تفر فيه لغ.لبتك كثرة حجارتا، وهي إذا رأ%يتها رأ%يتها
طيناv وهي ت'نبت وت'عش1ب، قال: وإنا ق�فe القف> حجارته؛ قال رؤبة:

وق�ف� أ%قفاف{ ور.م\ل� ب.ح\و.ن1
قال أ%و منصور: وق1فاف' الص_م_ان1 على هذه الصفة، وهي بلد عريضة



vواس1عة فيها ر,ياض وق1يعان وس'ل}قان كثية، وإذا أ%خصبت ر.ب_عت العرب جيعا
لسع.تها وكثرة ع'شب ق1يعانا، وهي من ح'زون ند. وف حديث أ%ب موسى:

دخلت عليه فإذا هو جالس على رأ}س البئر وقد ت.و.س_ط ق�ف9ها؛ ق�فe البئر:
هو الد_ك�ة الت ت'ج\عل حولا. وأ%صل الق�ف> ما غل�ظ من ال4رض

وارتفع، أ%و هو من الق%ف> اليابس ل4ن� ما ارتفع حول البئر يكون يابساv ف
الغالب. والق�ف� أ%يضاv: واد{ من أ%ودية الدينة عليه مال ل4هلها؛ ومنه
حديث معاوية: أ�عيذك بالل9ه أ%ن تنزل وادياv فتد.ع أ%وله ي.ر,فe وآخ1ر.ه
ي.ق1فe أ%ي ي.ي\ب.س، وقيل: الق�ف آكام وم.خار,م' وب,راق، وجعه ق1فاف

وأ%قفاف؛ عن سيبويه. وقال ف باب معدول النسب الذي ييء على غي قياس: إذا
نسبت إل ق1فاف قلت ق�فYيÒ، فإن كان عن جع ق�ف� فليس من شاذ النسب إل

أ%ن يكون عن به اسم موضع أ%و رجل، فإن ذلك إذا نسبت إليه قلت ق1فاف
ل4نه ليس بمع فيد إل واحد للنسب.

والق1ف9ة�، بالكسر: أ%و_ل ما يرج من بطن الصب حي يولد: الليث:
الق�ف�ة ب'ن�ة الفأ}س؛ قال ال4زهري: ب'ن�ة الفأ}س أ%صلها الذي فيه خ'ر\تا
الذي يعل فيه ف%ع_الا، والقفة: ال4رنب؛ عن كراع،. وق%ي\س' ق�ف9ة%:

ل%ق%ب¬. قال سيبويه: ل يكون ف قفة% التنوين ل4نك أ%ردت العرفة الت
أ%ردتا حي قلت قيس، فلو ن.و_ن\ت. قفة كان السم نكرة كأ%نك قلت قف9ة معرفة

ث ل%صقت قيساv إليها بعد تعريفها. والق�ف9ان1: موضع؛ قال الب'ر\جي�:
خ.ر.ج\نا من الق�ف�ي,، ل ح.ي� م1ث}لنا،

بآيتنا ن'ز\جي اللYقاح ال%طاف1ل
والق%ف�ان�: الماعة. وق%ف�ان� كل شيء: ج'م�اع'ه. وف حديث عمر: أ%ن

حذيفة، رضي الل9ه عنهما، قال له: إنك تستعي بالرجل الفاجر فقال: إن
ل4ستعي بالرجل لقوته ث أ%كون على ق%ف9انه؛ قال أ%بو عبيد: ق%ف9ان كل شيء

ج'م�اعه واستقصاء معرفته، يقول: أ%كون على تتبع أ%مره حت أ%ست.قص1ي.
علمه وأ%عرفه، قال أ%بو عبيد: ول أ%حسب هذه الكلمة عربية إنا أ%صلها

ق%ب_ان، ومنه قولم: فلن قب�انD على فلن إذا كان بنزلة ال4مي عليه
والرئيس الذي يتت.بع أ%مره وياسبه، ولذا قيل للميزان الذي يقال له الق%ب�ان

ق%ب�ان. قال ابن ال4ثي: يقال أ%تيته على ق%ف9ان ذلك وقافيته أ%ي على
أ%ثره، وقيل ف حديث عمر إنه يقول: أ%ستعي بالرجل الكاف القوي� وإن ل

يكن بذلك الثقة1، ث أ%كون من ورائه وعلى إثره أ%تتب_ع أ%مره وأ%بث عن



:Dحاله، فكفايته ل تنفعن وم'راقبت له تنعه من اليانة. وق%ف�ان
ف%ع_الD من قولم ف الق%فا الق%ف%ن�، ومن جعل النون زائدة فهو ف%ع\لن، قال:

وذكره الروي وال4زهري ف قفف على أ%ن النون زائدة، وذكره الوهري ف
قفن، وقال: القف9ان الق%فا والنون زائدة، وقيل: هو معر_ب ق%ب_ان الذي

يوزن به. وجاء على ق%ف�ان ذلك أ%ي على أ%ثره.
والق%ف�اف: الذي ي.سر,ق الدراهم بي أ%صابعه، وقد قف_ يق�فe، وأ%هل

العراق يقولون للسeوقي الذي ي.سر,ق بكفيه إذا انتقد الدراهم: ق%ف�اف.
وقد ق%ف_ منها كذا وكذا درهاv؛ وقال:

ف%ق%ف_، ب.ك�فYه، سبعي منها
من السeود ال�ر.و_قة1 الص>لب,

وف الديث أ%ن بعضهم ضرب مثلv فقال: إن ق%ف�افاv ذهب إل ص.ي.ف9
بدراهم؛ الق%ف�اف': الذي ي.س\ر,ق الدراهم بكفه عند النتقاد. يقال: ق%ف_
فلن د1ر\هاv. والق%ف�ان: القرس\طون؛ قال ابن ال4عراب: هو عرب صحيح

ل وضع له ف العجمية، فعلى هذا تكون فيه النون زائدة لن ما ف آخره نون
بعد ألف فإن ف%ع\لناv فيه أ%كثر من ف%ع_ال. وقد1م وفد على النب، صلى

الل9ه عليه وسلم، فقال: من أ%نتم؟ فقالوا: بنو غ%ي�ان%، فقال: بل بنو
ر.ش\دان، فلو تصورت عنده غ%ي�ان ف%ع_الv من الغي وهو النو 

(* قوله «النو»
كذا بالصل.) والعطش لقال بنو ر.ش_اد، فدل قول النب، صلى الل9ه عليه

وسلم، أ%ن ف%ع\لناv ما آخره نون أ%كثر من فع�ال ما آخره نون. وأ%ما
ال4صمعي فقال: ق%ف�ان قب_ان بالباء الت بي الباء والفاء، أ�عربت

بإخلصها فاء،وقد يوز إخلصها باء ل4ن سيبويه قد أ%طلق ذلك ف الباء الت بي
الفاء والباء. وق%ف}قفا الظ�ل1يم: جناحاه؛ وقول ابن أ%حر يصف الظ�ل1يم

والبيض:
ف%ظ%ل� ي.ح'ف©هن_ ب,ق%ف}ق%ف%ي\ه،

وي.ل}ح.ف�هن_ ه.ف}هافاv ث%خ1ينا
يصف ظليماv حضن بيضه وق%ف}ق%ف عليه بناحيه عند ال1ضان فييد أ%نه

ي'فe بيضه ويعل جناحيه له كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه. وقفقفا الطائر:
جناحاه. والقفقفان: الف%ك�ان. وقف}ق%ف الن_ب\ت' وت.ق%ف}قف. وهو ق%ف}قاف:

يبس.



@قلف: الق�ل}ف%ة، بالضم: الغ'رلة؛ أ%نشد أ%بو الغوث:
كأ%ن_ما حث}ر,مة� بن, غاب,ن,

ق�ل}ف%ة� ط1ف}ل�، ت.حت. م'وسى خاتن,
ابن سيده: الق�ل}فة والق%ل%فة جلدة الذكر الت أ�لب,س.تها الش.فة، وهي

الت انقطع من ذكر الصب. ورجل أ%قل%ف بي>ن القل%ف: ل ي'خت.ن. والقل%ف:
مصدر ال4ق}ل%ف، وقد ق%ل1ف ق%ل%فاv. والق%ل}ف'، بالزم: قطع الق�لفة

واقتلع الظ©فر من أ%صلها؛ وأ%نشد:
ي.ق}ت.ل1ف' ال4ظ}فار. عن ب.نان,ه

الوهري: وق%ل%فها الاتن قل}فاv قط%عها، قال: وتزعم العرب أ%ن الغلم
إذا ولد ف القم\راء ف%سح.ت ق�لف%ته فصار كالختون؛ قال امرؤ القيس وقد

كان دخل مع قيصر الم�ام فرآه أ%قلف:
إن ح.ل%ف}ت' ي.ميناv غي. كاذبة:

ل4نت أ%ق}ل%ف'، إل ما ج.ن.ى الق%م.ر'
إذا ط%ع.ن\ت به، مال%ت\ ع1مام.ت'ه،
كما ت%م_ع تت. الف%ل}كة1 الو.ب.ر'

والق%ل%ف%ة�، بالتحريك، من ال4قلف كالق%ط%ع.ة1 من ال4قطع، وقل%ف.
الشجرة: نز.ع عنها ل1حاءها؛ قال ابن بري: شاهده قول الفرزدق:

قل%ف}ت ال%ص.ى عنه الذي فوق. ظ%ه\ره
بأ%ح\لم, ج'ه_ال�، إذا ما ت.غ.ض_ف�وا

وقل%ف الد_ن� ي.ق}ل1ف�ه ق%لف}اv، فهو م.ق}لوف وق%ليف: نزع عنه الطي.
ابن بري: الق%ليف د.ن© المر الذي ق�شر عنه طينه؛ وأ%نشد:

ول ي'رى ف بيته الق%ليف'
وقل%ف. الشراب': أ%ز\بد. وس'م1ع أ%حد بن صال يقول ف حديث يونس عن ابن
شهاب عن سعيد بن السيب: إنه كان يشرب العصي ما ل ي.ق}ل1ف\، قال: ما

ل ي'ز\ب,د\. قال ال4زهري: أ%حد بن صال صاحب لغة إمام ف العربية.
والق1ل}ف' والق�لفة: الق1ش\ر. والق1ل}ف: ق1شر الرeمان. وقل%ف الشيء4
قل}فاv: كق%ل%به قل}باv؛ عن كراع. والق�ل}فتان1: طر.فا الشاربي ما يلي

الص>ماغي. وشفة قل1فة: فيها غ1ل%ظ. وسيف أ%ق}ل%ف': له حد� واحد وقد
ح'ز>ز. ط%رف ظ�ب.ت1ه. وعام أ%ق}لف: م'خ\صب كثي الي. وعيش أ%قلف: ناعم

ر.غ%د. وقل%ف. السفينة: خرز أ%لواحها بالليف وجعل ف خ.ل%ل1ها القار..



والق%ل1يف':ج,لل التمر، واحدتا ق%ليفة؛ عن أ%ب حنيفة، وقال كراع:
الق%ليف ال�ل�ة� العظيمة. النضر: الق1ل}ف ال1لل الملوءة تراv، كل©

جلة منها ق1ل}فة، وهي ال%ق}لوفة أ%يضاv. وثلث م.ق}لوفات: كل ج'ل�ة
م.ق}لوفة، وهي اللل البحرانية.

واق}ت.ل%ف}ت من فلن أ%ربع ق1ل}فات وأ%ربع م.ق}لوفات: وهو أ%ن تأ}ت
ال�ل�ة% عند الرجل فتأ}خذها بقولا منه ول ت.ك1يلها؛ وأ%نشد ابن بري:

ل يأ}كل� الب.ق}ل% ول ي.ر,يف'،
ول ي'ر.ى ف بيت1ه القليف'

ابن بري: والق%ل1يف التمر البحري يت.ق%ل9ف عنه قشره، قال: والق%ليف ما
ي'ق}ل%ف من البز أ%ي يقشر. قال: والقليف أ%يضاv يابس الفاكهة. والق%ل1يف:

الذكر الذي قطعت ق�ل}فته.
والق1ل}فة، بالكسر: ضرب من النبات أ%خضر له ثرة صغية والال حريص

عليها، يعن بالال البل.
والق1ل�ف: لغة ف الق1ن_ف1. قال أ%بو مالك: الق1ل�ف والق1ن_ف واحد

vوهو الغ1ر\ي.ن' والي.ف%ن' إذا يبس، ويقال له غ1ر\ي.ن¬ إذا كان ر.ط}با
ونو ذلك؛ قال الفراء: ومثله ح1م_ص وق1ن_ب. ورجل خ1ن_ب¬: طويل؛ قال ابن

بري: الق1ل�ف يابس طي الغ1ر\ي.ن.
@قلعف: اق}ل%ع.ف_ الشيء� اق}ل1عفافاv: ت.ق%ب_ض. واقل%عف�ت أ%نامله:

تش.ن_جت من ب.ر\د أ%و ك1ب.ر. واق}لع.ف_ الشيء4: م.د_ه ث أ%رسله فانضم.
واق}ف%ع.ل�ت أنام1له: كاق}ل%ع.ف�ت، وقيل: ال�ق}ف%ع1ل9 ال�ت.ش.ن>ج من

ب.ر\د أ%و ك1ب.ر فلم ي'خص به ال4نامل. ويقال للشيء يتمد�د ث ينضم إل
نف}سه وإل شيء: قد اق}لع.ف_ إليه. ال4زهري: والبعي إذا ضرب الناقة

فانضم إليها ي.ق}ل%ع1فe فيصي على ع'ر\قوبيه م'عتمداv عليهما، وهو ف
ضرابه يقال اق}ل%ع.ف�ها، قال: وهذا ل ي'قلب. قال الزهري: قال النضر: يقال

للراكب إذا ل يكن على مركب وطيء م'ت.ق%ل}ع1ف.
@قنف: الق%ن.ف': ع1ظ%م' ال�ذن وإقبالا على الوجه وتباعدها من الرأ}س،

وقيل: انثناء طر.فها واستلقاؤها على ظهر ال�خرى، وقيل: انثناء أ%طرافها
على ظاهرها، وقيل: انتشار ال�ذني وإقبالما على الرأ}س، وقيل: صغرها

ولصوقها بالرأ}س، أ�ذن ق%ن\فاء. غيه: الق%ن.ف صغر ال�ذني وغ1ل%ظ�هما،
وقيل: ع1ظ%م ال�ذن وانقلبا، والرجل أ%قنف والرأ%ة ق%ن\فاء. ابن سيده:



والق%ن.ف' ف الشاة انثناء أ�ذنا إل رأ}سها حت يظهر بطنها؛ وقيل:
الق%ن.ف' ف أ�ذن النسان انثناؤها وف أ�ذن ال1ع\زى غلظها كأ%نا رأ}س ن.ع\ل
مصوفة، وهي أ�ذن قنفاء، ومن النسان إذا كانت ل أ�ط�ر. لا. وأ%قن.ف.

الرجل إذا استرخت أ�ذنه. وأ%قنف الرجل واس\تق}نف: اجتمع له رأ}يه وأ%مره
ف معاشه، وكمر.ة ق%ن\فاء على التشبيه؛ أ%نشد ابن دريد:

وأ�م� م.ث}واي. ت'در>ي ل1م_ت،
وت.غ\م1ز' الق%ن\فاء ذات الفر\وة1

قال ابن بري: وهذا الرجز ذكره الوهري: وت}س.ح' الق%ن\فاء، قال: وصوابه
وتغمز القنفاء، قال: وفسره الوهري بأ%نه الذكر. قال ابن بري: والقنفاء

ليست من أ%ساء الذكر وإنا هي من أ%ساء الكم.رة، وهي ال%ش.فة
والف%ي\شة والف%ي\ش.لة، ويقال لا ذات' ال�وق، وال�وق': إطار'ها ال�ط1يف با؛

ومنه قول الراجز:
غ%م\ز.ك. بالق%ن\فاء ذات1 ال�وق,،
بي س1ماط%ي\ ر.ك%ب� م.ح\لوق,

وأ%نشد ال4خفش:
قد و.ع.د.ت\ن أ�مe ع.م\رو أ%ن تا

ت.م\سح رأ}سي وت'ف%لYين وا
وت.م\س.ح الق%ن\فاء حت ت.ن\تا

أراد حت تنتأ% فخفف وأ%بدل، وهو مذكور ف موضعه. الليث وذكر قصة
لم_ام بن م'ر�ة وبنات1ه ي.ف}ح'ش ذكرها فلم يذكرها. ال4زهري: وال4ق}ن.ف

ال4بيض القفا من اليل. وفرس أ%ق}نف: أ%بيض القفا ولون سائره ما كان،
والصدر الق%ن.ف.

والق�ناف' والق1ناف': الكبي ال4نف. ورجل ق�ناف¬ وق1ناف: ضخم ال4نف،
وقيل: عظيم الرأ}س واللحية، وقيل: هو الطويل السم الغليظه. والق%ن,يب'

والق%ن,يف': الماعة من الرجال والنساء، وف الصحاح: جاعات' الناس، وجعه
ق�ن'ف. وحكى ابن بري عن السياف: الق%ن,يف الط�ي\ل%سان؛ وأ%نشد لقيس بن

ر,فاعة:
إن} ت.ر.ي\نا ق�ل%ي>لي كما ذيـ

ـد. عن ال�ج\ر,بي ذ%و\د¬ ص1حاح'،
فلقد ن.ن\ت.د1ي، وي.ج\ل1س' فينا



م.ج\ل1س¬ كالقن,يف1 ف%ع\م¬ ر.داح'
ويقال: اس\ت.ق}نف اللس إذا استدار. والق%ن,يف: السحاب ذو الاء

الكثي. ومر� ق%ن,يف¬ من الليل أ%ي ق1طعة منه؛ قال ابن دريد: وليس بثبت.
والق1ن_ف': ما ي.ب,س من الغ.دير فت.ق%ل�ع طينه؛ عن السياف. ابن

العراب: الق1ن_ف' والق1ل�ف' ما تطاير من طي السيل عن وجه ال4رض
وتشق�ق.. أ%بو عمرو: الق%ن.ف' والل�خ\ن' البياض الذي على ج'ر\دان المار.

وق�نافة�: اسم.
@قنصف: الق1ن\ص1ف': ط�وط� الب.ر\دي>؛ قال أ%بو حنيفة: هو البديe إذا

طال.
@قوف: ق�وف' الرقبة وق�وفت'ها: الشعر السائل ف ن'ق}رتا. ابن العراب:
يقال خذ بق�وف ق%فاه وبقوفة قفاه وبقاف1ية1 ق%فاه وبصوف ق%فاه وصوفته

وبظ%ليفه وبص.ل1يفه وبص.ل1يف%ت1ه كله بعن قفاه. أ%بو عبيد: يقال أ%خذته
بقوف رقبته وصوف رقبته أ%ي أ%خذته كله، وقيل: أ%خذت بقوف رقبته وقاف رقبته

وصوف رقبته؛ معناه أ%ن يأ}خذ برقبته ج.م\عاء، وقيل يأ}خذ برقبته
فيع\ص1رها؛ وأ%نشد الوهري:

ن.ج.و\ت. بق�وف1 ن.ف}س3ك.. غ%ي\ر أ%ن
إخال� بأ%نع س.ي.ي\ت.م' أ%و ت.ئيم'

أ%ي نوت بنفسك؛ قال ابن بري: أ%ي س.ي.ي\ت.م' ابنك وت.ئيم زوجتك، قال:
والبيت غ�فل ل يعرف قائله. وق�وف' ال�ذن: أ%ع\لها، وقيل: قوف ال�ذن

م'س\تدار س.م>ها.
والقائف': الذي ي.عرف الثار، والمع القافة�. يقال: ق�ف}ت أ%ثره إذا

ات_بع\ته مثل ق%ف%و\ت أ%ث%ره؛ وقال القطامي:
كذ%ب\ت عليك ل ت.زال� ت.ق�وف�ن،
كما قاف. آثار. الو.س1يقة1 قائف'

فأغ}راه بنف}سه أ%ي عليك ب. وقال ابن بري: البيت لل4س\ود بن ي.ع\ف�ر.
وحكى أ%بو حات عن ال4صمعي: أ%ن قوله ل تزال ف موضع رفع على تقدير أ%ن
تقديره أ%ن ل تزال، فلما سقطت أ%ن ارتفع الفعل وجعله على حد قولم كذ%ب

عليك الج، وكذب زائدة، وكذلك كذبت ف البيت زائدة. قال ابن بري: فهذا
قول ال4صمعي، قال: ول يصح عند النحويي، وقد تقدم ذكره ف ترجة كذب.

ويقال: هو أ%ق}وف الناس. وف الديث: أ%ن م'ج.ز>زاv كان قائفاv؛ القائف



الذي يت.تبع الثار ويعرفها ويعرف شب.ه الرجل بأ%خيه وأ%بيه. ويقال: فلن
يق�وف ال4ثر وي.ق}تافه ق1يافة مثل قفا ال4ثر واقتفاه. ابن سيده: قاف

ال4ثر ق1يافة واقتافه اقت1يافاv وقافه يق�وفه ق%و\فاv وت.قو_فه تت.ب_عه؛
أ%نشد ثعلب:

م'ح.ل¾ى بأ%طواق ع1تاق ي.بين'ها،
على الض_ز\ن1، أ%غ}ب الضأ}ن، لو ي.ت.ق%و_ف'

الض_ز\ن� هنا: س'وء الال من الهل؛ يقول: كرم'ه وجوده يبي لن ل
يفهم ال%ب فكيف من يفهم؟ منه قيل للذي ينظر إل شبه الولد بأ%بيه: قائف،

والق1يافة: ال%ص\در. وفلن ي.ت.ق%و_ف علي_ مال أ%ي ي.ح\ج'ر علي� فيه،
وهو ي.ت.ق%و_ف�ن ف اللس أ%ي يأ}خذ علي� ف كلمي، ويقول قل كذا

وكذا. والق%ف}و': الق%ذ}ف، والق%و\ف مثل الق%ف}و؛ وأ%نشد:
أ%عوذ� بالل9ه ال%ل1يل ال4ع\ظم,

من ق%و\ف% الشيء الذي ل أ%علم,
.vول زائدا vل بدل vوالقاف: حرف هجاء، وهو حرف مهور، يكون أ%صل
وقوله تعال: ق والقرآن اليد؛ جاء ف التفسي أ%ن ماز قاف م.جاز الروف
الت تكون ف أ%وائل السور نو: ن، وأ%لر؛ وقيل: معن ق ق�ض1ي ال4مر، كما

قيل حم، ح'م_ ال4مر؛ وجاء ف بعض التفاسي أ%ن قافاv جبل ميط بالدنيا
من ياقوتة خ.ض\راء، وأ%ن السماء بيضاء وإنا اخضر_ت من خ'ض\رته؛ قال

vابن سيده: قضينا أ%ن� أ%لفها من الواو ل4ن ال4لف إذا كانت عينا
فإبدالا من الواو أ%كثر من إبدالا من الياء، والل9ه أ%علم.

@ق: التهذيب: القاف والكاف ل%ه.وي_تان. وقال أ%بو عبد الرحن: تأ}ليفهما
معقوم ف بناء3 العربية لقرب مرجيهما إل� أ%ن تيء4 كلمة من كلم

العجم معر_بة، والقاف أ%حد الروف الهورة، ومرج اليم والقاف والكاف بي
ع.ك%دة اللسان وبي الل�هاة ف أ%قصى الفم، والقاف واليم كيف قلبتا ل
يسن تأ}ليفهما إل� بفصل لزم، وقد جاء4ت كلمات معر_بات ف العربية

ليست منها، وسيأ}çت ذلك ف مكانه. التهذيب: والعي والقاف ل تدخلن على
بناء� إل� حس_نتاه ل4نما أ%طلق الروف، أ%ما العي فأ%نصع الروف

ج.ر\ساv وأ%لذها ساعاv، وأ%ما القاف فأ%مت الروف وأ%صحها جرساv، فإذا
كانتا أ%و إحداها ف بناء� حس'ن لن.صاعتهما، فإن كان البناء� اساv لزمته

السي والدال مع لزوم العي والقاف.



@قرق: الق%ر,ق'، بكسر الراء: الكان الستوي. يقال قاع¬ ق%ر,ق¬ مستو�؛
قال يصف إبلv بالسرعة:

كأن� أي\ديه'ن_، بالق%اع, الق%ر,ق\،
أيدي نساء� يتعاطي الور,ق\

قال ابن بري: ويقال فيه أيضاv الق1ر\ق، بكسر القاف؛ قال الرار:
وأح.ل� أقوام¬ بيوت. ب.ن,يه,م'

ق1ر\قاv، م.د.افع'ها بعاد' الر\ؤس,
والقر.ق والق%ر.ق: القاع الطيب ل حجارة فيه. التهذيب: واد ق%ر,ق¬

وق%ر\ق%ر وق%ر.ق�وس أي أملس، والق%ر.ق' الصدر؛ وأنشد:
ت.ر.ب_ع.ت\ من ص'ل}ب, ر.ه\ب.ى أ%ن.ق%ا

ظ%واهراv م.ر�اv، وم.ر�اv غ%د.ق%ا
وم1ن\ ق%ي.اقي الصeو_ت.ي\ن, ق1ي.ق%ا

ص'ه\باv، وقرباناv ت'ناص1ي ق%ر.ق%ا
قال أبو نصر: الق%ر�ق' شبيه بالصدر، ويروي على وجهي: ق%ر,ق¬ وق%ر.ق¬،
وقال ابن خالويه: الق1ر.ق' الماعة، وجعه أق}راق¬. يقال: جاء ق1ر\ق¬ من

الناس وق1ر\ق¬ من النساء. والق1رق%ان: أخ.و.ان1 من ضرتي. وقال ابن
السكيت: يقال هو لئيم الق1ر\ق أي الصل. والق1ر\ق': الصل؛ قال د'ك%ي\ن

:vالس_عدي يصف فرسا
لي\س.ت من الق1ر\ق, الب,طاء3 د.و\س.ر'،

قد س.ب.ق%ت\ ق%ي\ساv، وأنت ت.ن\ظ�ر'
هكذا أنشده يعقوب، ورواه كراع: ليست من الف�ر\ق,، جع فرس أف}ر.ق وهو

الناقص إحدى الوركي؛ ويقوي روايته قول الخر:
ط%ل%ب\ت بنات أع\و.ج.، حيث كانت،

ك%ر,ه\ت ت.ن.ات'ج. الف�ر\ق, الب,ط%اء3
مع أنه قال من الق1ر\ق, الب,طاء3 فقد وصف الق1ر\ق.، وهو واحد، بالب,طاء

وهو جع. والق1ر\ق': الصل الرديء. والق1ر\ق': الذي ي'ل}ع.ب' به؛ عن
كراع. التهذيب: والق1ر\ق' لعب السeد_ر,. والق%ر\ق': صوت الدجاجة إذا حضنت.

أبو عمرو: ق%رق. إذا هذى وق%رق. إذا لعب بالسeد>ر. ومن كلمهم: استوى.
الق1ر\ق' فقوموا بنا أي استوينا ف اللعب فلم ي.ق}م'ر\ واحد منا صاحبه،

وقيل: الق1ر\ق' لعبة للصبيان يط©ون ف ف الرض خط9اv ويأخذون حصيات



في.ص'ف©ونا؛ قال ابن أب الصلث:
وأع\لق' الكواك1ب, م'ر\سلت¬،
كح.ب\ل الق1ر\ق,، غايت'ها الن>صاب

(* قوله «كحبل القرب» هكذا ف الصل، وف هامش نسخة صحيحة من النهاية:
كخيل القرق، وضرها بقوله خيلها هي الصيات الت تصف).

شب_ه النجوم بذه الصيات الت ت'ص.ف�، وغايتها الن>صاب' أي ال%غ\رب
الذي تغرب فيه. أبو إسحق الرب ف الق1ر\ق الذي جاء4 ف حديث أب هريرة:

إنه كان ربا يراهم يلعبون بالق1ر\ق فل ينهاهم؛ قال: الق1ر\ق'، بكسر
القاف، لعبة يلعب با أهل الجاز وهو خطê م'ر.ب_ع، ف وسطه خط مربع، ف

وسطه خط مربع، ث يط من كل زاوية من الط الول إل الط الثالث، وبي كل
زاويتي خط فيصي أربعة وعشرين خط9اv، وقال أبو إسحق: هو شيء يلعب به،

قال: وسي>ت الربعة عشر.
@قربق: يقال للحانوت ك�ر\ب.ج¬ وك�ر\ب.ق وق�ر\ب.ق.

والق�ر\ي.ق': اسم موضع؛ وأنشد الصعمي:
ي.ت\ب.ع\ن. و.ر\قاء4 كل%و\ن الع.و\ه.ق,،
لحقة% الر>ج\ل, ع.ن'ود. ال1ر\ف%ق,،

يا ابن ر'ق%ي\ع، هل لا من م.غ\ب.ق,؟
ما شرب.ت\ بعد ط%و,ي> الق�ر\ي.ق,،
من قطرة{، غي الن_جاء3 الد\ف%ق,

قال ابن بري: الرجز لسال بن ق�ح\فان، وقال أبو عبيد: يا ابن رقيع، وما
بعده للص_قر بن حكيم بن م'ع.ي_ة الر_ب.ع1ي�؛ قال ابن بري: والذي يروى

للصقر ابن حكيم:
قد أق}ب.لت\ ط%وام1ياv من م.ش\ر,ق,،

ت.ر\ك%ب' كل� ص.ح\ص.حان أخ\و.ق,
وبعد قوله يا ابن رقيع:

هل أن\ت. ساق1يها، س.ق%اك ال�ست\قي؟
وروى أبو علي الن>جاء، بكسر النون، وقال: هو جع ن}وة% وهي السحابة،

والعن ما شربت غي ماء3 الن>جاء، فحذف الضاف الذي هو الاء لن السحاب
ل ي'ش\ر.ب'، قال: والظاهر من البيت عندي أنه يريد بالن_جاء الدفق

السي الشديد، لن الن_ج\و. هو السحاب الذي ه.راق. الاء، وهذا ل يصح أن



يوصف بالغ'ز\ر, والد_ف}ق,، ورواه أبو عبيد: الك�ر\ب.ق، بالقاف والكاف،
وقال هو البصرة؛ وقال النضر بن شيل: هو الانوت، فارسي معرب، يعن

ك�ل}ب.ه\.
@قرطق: ف حديث منصور: جاء الغلم وعليه ق�ر\ط%ق¬ أبيض أي ق%ب.اء#، وهو

تعريب ك�ر\ت.ه\، وقد تضم طاؤه، وإبدال القاف من الاء ف الساء العربة
كثي كالب.ر\ق والباش.ق, وال�س\ت'ق,. وف حديث الوارج: كأن أنظر إليه

حبشي عليه ق�ر.يطق؛ هو تصغي ق�رط%ق.
@ققق: الق%ق�ة�: حدث الصب�، وقال بعضهم: إنا هو ق1ق%ةD، بكسر القاف

الول وفتح الثانية وتفيفها؛ ابن سيده: القاف مضاعفة، ف حديث ابن عمر
أنه قيل له: أل ت'بايع' أمي الؤمني؟ يعن عبد ال بن الزبي، فقال:
وال ما شب_هت بيعتكم إل بق%ق�ة، أتعرف ما ق%ق�ة الصب؟ ي\د1ث� ث

يضع يده ف حدثه فتقول له أمه: ق%ق�ة. قال الزهري: ل ييء ثلثة أحرف
من جنس واحد، فاؤها وعينها ولمها حرف واحد، إل قولم قعد الصبe على

ق%ق%ق1ه1 وص.ص.ص1ه أي حدثه؛ قال ابن سيده: قعد الصب على ق%ع.ق1ه؛ حكاها
الروي ف الغريبي وهو من الشذوذ والضعف بيث تراه. التهذيب: ف الديث أن

فلناv وضع يده ف ق%ق�ة؛ قال شر: قال الوازي الق%ق�ة� م.ش\ي'
Dد.ع\ه'، ق%ق�ة Dالصب� وهو حد.ثه، قال: وإذا أحدث الصب قالت أمه: ق%ق�ة

د.ع\ه'، ق%ق�ةD دعه، فرفع ونو�ن وقال وقع فلن ف ق%ق�ة إذا وقع ف رأي
سوء. ابن العراب: الق%ق%ق%ة� الغربان الهلية. الطاب: ق%ق�ة شيء

يردده الطفل على لسانه قبل أن يتد.ر_ب بالكلم، فكأن ابن عمر أراد تلك بيعة
تولها الحداث ومن ل يعتب به؛ وقال الزمشري: وهو صوت يصو_ت به الصب

أو يصو_ت له به إذا ف%ز,ع من شيء أو ف�ز>ع إذا وقع ف قذر، وقيل:
الق%ق�ة الع1ق}ي' الذي يرج من بطن الصب حي يولد، وإياه عن ابن عمر حي

قيل له: هل بايعت أخاك عبد ال بن الزبي؟ فقال: إن أخي وضع يده ف
ق%ق�ة أي ل أن\ز,ع يدي من جاعة وأضعها ف فرقة.

@قلق: الق%ل%ق': النزعاج. يقال: بات ق%ل1قاv، وأقل%ق%ه' غيه؛ وف
الديث:

إليك ت.ع\د'و ق%ل1قاv و.ض1ين'ها،
مالفاv د1ين. الن_صار.ى د1ين'ها

الق%ل%ق': النزعاج، والو.ض1ي': حزام الرحل؛ أخرجه الروي عن عبد ال



بن عمر وأخرجه الطبان ف العجم عن سال بن عبد ال عن أبيه: أن رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، أفاض من ع.ر.فات وهو يقول ذلك، والديث مشهور

بابن عمر من قوله ق%ل1ق. الشيء� ق%ل%قاv، فهو ق%ل1ق¬ وم1ق}لق، وكذلك
النثى بغي هاء؛ قال العشى:

ر.و_ح.ت\ه ج.ي\داء دانية ال%ر\
ت.ع، ل خ.ب_ةD ول م1ق}لق

وامرأة م1ق}لق الو,شاح: ل يثبت على خصرها من رقته. وأق}ل%ق. الشيء4 من
مكانه وق%ل%ق%ه: حركه. والق%ل%ق': أن ل يستقر ف مكان واحد، وقد

أقل%ق%ه' فق%ل1ق.. وف حديث علي�: أقل1ق�وا السيوف ف الغمد أي حر>كوها ف
أغمادها قبل أن تتاجوا إل س.ل9ها ليسهل عند الاجة إليها.

والق%ل%ق1يe: ضرب من اللي؛ قال ابن سيده: ول أدري إل أي شيء نسب إل
أن يكون منسوباv إل الق%ل%ق الذي هو الضطراب كأنه يضطرب ف سلكه ول

يثبت، فهو ذو ق%ل%ق� لذلك؛ قال علقة بن عبدة:
م.حالD كأج\واز, ال%راد1، ول�ؤل�ؤ¬
من الق%ل%ق1ي> والك%ب,يس, ال�ل%و_ب,

التهذيب: ويقال لضرب من القلئد النظومة باللؤلؤ ق%ل%ق1ي�.
والق1لYق' والت>ق1لYق': من طي الاء.

@قندق: الق�ن\داق: صحيفة الساب.
@قوق: الق�وق' والقاق'، غي مهموز، والق�و.اق: الطويل، وقيل: هو القبيح

الطول. أبو اليثم: يقال للطويل قاق¬ وق�وق¬ وق1يق¬ وأن\ق�وق، والق�وق:
الهوج الطول؛ وأنشد:
�أح\ز.م ل ق�وق¬ ول ح.ز.ن\ب.ل

والقاق': الحق الطائش؛ وأ%نشد:
ل طائش¬ قاق¬ ول غ%ب�

والقاق': طائر مائي� طويل العن'ق. والق�وق': طائر من طي الاء طويل
العنق قليل ن.ح\ض, السم؛ وأنشد:

والق�وق: طائر ل ي'ح.ل9. أبو عبيدة: فرس ق�وق، والنثى ق�وقة، للطويل
القوائم، وإن شئت قلت قاق¬ وقاقةD، والق�وقة� بالاء للصلع؛ عن كراع؛

وأنشد:
من الق�ن\ب'صات1 ق�ضاع1ي�ة



لا ولد¬ ق�وق%ةD أحد.ب'
قال ابن بري: هذا البيت أنشده ابن السكيت ف باب الد_مامة1 والق1ص.ر

ونسبه لبعض الذليي، قال: وقال ابن السكيت الق�وقة� الصلع وهذه رواية
اللفاظ؛ وأما الذي ف شعره فهو:

ل1ز.و\جة1 سوء� ف%شا سرeها
علي_ ج,هاراv، ف%ه,ي\ ت.ض\ر,ب'
على غي ذنب�، ق�ضاع1ي�ة{،

لا ولد ق�وق%ة أح\د.ب'
خفض قضاعية على البدل من زوجة. وقوق: بعن مع 

(* قوله «وقوق بعن مع
إل» هو كذلك بالصل.) ان لا مع زوجها، والشاعر غلم من ه'ذ%ي\ل شكا ف

الشعر ع'قوق أبيه، وأنه نفاه لجل امرأ%ة كانت له، يريد نفان لزوجة سوء؛
وأنشد ابن بري لخر:

أيها الق%سe الذي قد
ح.ل%ق. الق�وقة% ح.ل}ق%ه\،

لو رأ%يت الد_ف� منها،
ل%ن.س.ق}ت. الد_ف� ن.س\ق%ة}

والق�وقة�: الص_لعة�. ورجل م'ق%و_ق: عظيم الص_ل%عة.
وق�وق: ملك ر'ومي�. والدناني الق�وقي_ة: من ضرب ق%ي\ص.ر كان يسمى
ق�وقاv. وف حديث عبد الرحن بن أب بكر: أ%جئتم با هرق}ل1ي_ة ق�وق1ي_ةv؟

يريد:
البيعة� لولد اللوك س'ن_ة� الروم والعجم، قال ذلك لا أ%راد معاوية

أن يبايع أهل� الدينة اب\ن.ه' يزيد بولية العهد. و.ق�وق: اسم ملك من
،vوقا�ملوك الروم، وإليه تنسب الدناني الق�وق1ي�ة، وقيل: كان لقب قيصر ق

وروى بالقاف والفاء من الق%و\ف التباع، كأ%ن بعضهم يتبع بعضاv. ودينار
ق�وقي�: ينسب إليه.

وق%اق. النعام': ص.و_ت؛ قال النابغة:
كأ%ن� غ%د1ير.ه'م\، بنوب س1ل�ى،

ن.عام¬ ق%اق. ف بلد{ ق1ف%ار,
أ%راد غ%د1ير ن.عام� فحذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه، ومعناه أي



كان حالم ف الزية حال ن.عام� تغدو مذعورة، وهذا البيت نسبه ابن بري
لش.ق1يق ابن ج.ز\ء بن رباح الباهلي، قال ابن سيده: وإنا قضيت على ألف ق%اق.

بأنا واو لنا عي والعي واواv أكثر منها ياء. والق%ي\ق' والق%ق}و'
والق%و\ق': صوت الغ1ر\غ1ر.ة1 إذا أرادت الس>فاد وهي الدجاجة السندية.

الزهري: ق�و\ق' الرأ%ة وسوسها 
(* قوله «وسوسها» هكذا ف الصل.) صدع

فرجها؛ وأ%نشد:
ن'فاث1ي_ة أ%ي_ان ما شاء4 أ%هل�ها،

رأ%وا ق�وق%ها ف ال�ص� ل ي.ت.غ.ي_ب,
@قيق: الق1يق%اة� والق1يقاء4ة�، بالد والقصر: الرض الغليظة، وقيل

النقادة والمزة مبدلة من الياء والياء ال�ول مبدلة من الواو، ويدل9ك عليه
قولم ف المع الق%و.اقي، وهو فع\لء ملحق بس3ر\د.اح، وكذلك الز>يزاء4ة
لنه ل يكون ف الكلم مثل الق1ل}ق%ال, إل مصدراv وقد يمع على اللفظ

فيقال ق%ي.اق�، والمع ق1يقاء وق%ي.اق�؛ قال:
إذا ت.م.ط�ي\ن. على الق%ي.اقي،

لق%ي\ن. منه أ�ذ�ن.ي\ ع.ناق,
قال سيبويه: وقال بعضهم ق%و.اق فجعل الياء ف ق%ي.اق� بدلv كما أ%بدلا
ف ق%ي\ل. ابن شيل: الق1يق%اة جعها ق1يقاء من الق%و.اقي وهو مكان ظاهر

غليظ كثي الجارة وحجارتا ال4ظ1ر�ة�، وهي مستوية بالرض وفيها ن'ش'وز
وارتفاع مع الن�شوز، ن'ث1ر.ت\ فيها الجارة ن.ث}راv ل تكاد تستطيع أن

تشي فيها، وما تت الجارة الن\ثورة حجارة غاصÒ بعضها ببعض ل تقدر أن
تفرها، وحجارتا حر تنبت الشجر والبقل؛ وقول الشاعر:

وخ.ب_ أ%ع\ر.اف' الس_ف%ا على الق1ي.ق\
،Dكأ%نه جع ق1يق%ة وإنا هي ق1يق%اة فحذف أ%لفها، وقيل هي ق1يق%ة

وجعها ق%ي.اق�؛ الوهري: وقول رؤبة:
واس\ت.ن_ أ%عراف' الس_فا على الق1ي.ق\

�القيق يريد جع ق1يقاء4ة{ كأنه أ%خرجه على جع ق1يقة{. والق1يقاة
والقيقاي.ة�: وعاء الط�ل}ع. ابن ال4عراب: الق%ي\ق' صوت الدجاجة إذا دعت

الديك للس>فاد، وقال أيضاv: الق1يق' البل اليط بالدنيا. الفراء:
�الق1يقية� القشرة الرقيقة الت تت الق%ي\ض, من البيض، وأ%ما الغ1ر\ق1ئ



فالقشرة اللتزقة ببياض البيض، وقال اللحيان: يقال لبياض البيض القئ}قئ
ولصفرتا ال�خ�؛ وقول الشاعر:

والل}د' منها غ1ر\ق1ئ الق�و.ي\قي.ة}
الق�و.ي\ق1ية�: كناية عن البيضة.

@قتل: الق%ت\ل: معروف، ق%ت.ل%ه ي.ق}ت'له ق%ت\لv وت.ق}تالv وق%ت.ل به
سواء عند ثعلب، قال ابن سيده: ل أ%عرفها عن غيه وهي نادرة غريبة، قال:

وأ%ظنه رآه ف بيت فحس3ب ذلك لغة؛ قال: وإ,نا هو عندي على زيادة الباء
كقوله:

س'ود' ال%حاج,ر, ل ي.ق}ر.أ}ن% بالسeو.ر
وإ,نا هو يقرأ}ن السeو.ر، وكذلك ق%ت_له وق%ت.ل به غي.ه أ%ي قتله

مكانه؛ قال:
ق%ت.لت' بعبد ال خي. ل1دات1ه

ذ�ؤاباv، فلم أ%فخ.ر\ بذاك وأ%ج\ز.عا
التهذيب: ق%ت.له إ,ذا أ%ماته بضر\ب أ%و حج.ر أ%و س'م� أ%و عل�ة،

والنية قاتلة؛ وقول الفرزدق وبلغه موت زياد، وكان زياد هذا قد نفاه وآذاه ونذر
قتله فلما بلغ موته الفرزدق ش.م1ت به فقال:

كيف تران قال1باv م1ج.ن>ي،
أ%ق}ل1ب أ%مري ظ%ه\ره ل1ل}ب.ط}ن,؟

قد ق%ت.ل% ال� زياداv ع.ن>ي
ع.د_ى ق%ت.ل بعن\ ل4ن� فيه معن ص.ر.ف. فكأ%نه قال: قد ص.ر.ف ال

زياداv، وقوله قال1باv م1ج.ن>ي أ%ي أ%فعل ما شئت ل أ%ت.ر.و_ع ول
أ%ت.وق�ع. وحكى قطرب ف ال4مر إ,ق}ت'ل، بكسر المزة على الشذوذ، جاء به على

ال4صل؛ حكى ذلك ابن جن عنه، والنحويون ينكرون هذا كراهية ضمة بعد كسرة
ل يج'ز بينهما إ,ل حرف ضعيف غي حصي. ورجل ق%ت1يل: م.ق}تول، والمع

ق�ت.لء؛ حكاه سيبويه، وق%ت\لى وق%تال؛ قال منظور بن م.ر\ث%د:
فظل� ل%ح\ماv ت.ر,ب. ال4و\صال,،
و.س\ط% الق%تلى كال%ش1يم البال

ول يمع ق%ت1يل جع. السلمة ل4ن مؤنثه ل تدخله الاء، وق%ت.له
ق1ت\لة س.وء، بالكسر. ورجل ق%ت1يل: م.ق}تول. وامرأ%ة ق%ت1يل: م.ق}تولة، فإ,ذا
قلت ق%تيلة ب.ن فلن قلت بالاء، وقيل: إ,ن ل تذكر الرأ%ة قلت هذه



ق%ت1يلة بن فلن، وكذلك مررت بق%ت1يلة ل4نك تسلك طريق السم. وقال
اللحيان: قال الكسائي يوز ف هذا طر\ح الاء وف ال4و�ل إ,دخال الاء يعن

أ%ن تقول: هذه امرأ%ة ق%ت1يلة ون,س\وة ق%ت\لى.
وأ%ق}ت.ل الرجل%: عر_ضه للق%ت\ل وأ%ص\ب.ره عليه. وقال مالك بن ن'و.ي\رة

لمرأ%ته يوم ق%ت.له خالد بن الوليد: أ%ق}ت.ل}ت1ن أ%ي عر_ض\ت1ن
ب'س\ن وجهك للق%ت\ل بوجوب الدفاع عنك وال�حاماة عليك، وكانت جيلة فق%ت.له

خالد وتزو_جها بعد م.ق}ت.له، فأ%نكر ذلك عبد ال بن عمر؛ ومثله:
أ%ب.ع\ت' الث�و\ب إ,ذا ع.ر_ض\ته للبيع. وف الديث: أ%شدe الناس عذاباv يوم

القيامة من قت.ل نبي�اv أ%و ق%ت.له نبÒ؛ أ%راد من ق%ت.له وهو كافر
كق%ت\له أ�ب_ بن خ.ل%ف يوم بد\ر ل كم.ن ق%ت.له تطهياv له ف ال%د>

كماع1ز�. وف الديث: ل ي'ق}ت.ل ق�ر.شيÒ بعد اليوم صب\راv؛ قال ابن ال4ثي:
إ,ن كانت اللم مرفوعة على ال%ب فهو ممول على ما أ%باح من ق%ت\ل

الق�ر.شي�ي ال4ربعة يوم الف%ت\ح، وهم ابن خ.ط%ل وم.ن\ معه أ%ي أ%نم ل
يعودون كف�اراv ي'غ\زو\ن وي'ق}ت.لون على الكفر كما ق�ت1ل هؤلء، وهو كقوله

الخر: ل ت'غ\ز.ى مكة بعد اليوم أ%ي ل تعود' دار كفر ت'غ\زى عليه، وإ,ن
كانت اللم مزومة فيكون نياv عن ق%ت\لهم ف غي ح.د¼ ول ق1صاص. وف

حديث س.م'رة: م.ن\ ق%ت.ل ع.ب\ده ق%ت.ل}ناه ومن ج.د.ع. عبده ج.د.ع\ناه؛
قال ابن ال4ثي: ذكر ف رواية السن أ%نه ن.س3ي. هذا الديث فكان يقول ل

ي'ق}ت.ل حرÒ بعبد، قال: ويتمل أ%ن يكون السن ل ي.ن\س. الديث، ولكنه
كان يتأ%و_له على غي معن ال3ياب ويراه نوعاv من الز_ج\ر

لي.ر\ت.د1عوا ول ي'ق}د1موا عليه كما قال ف شارب المر: إ,ن} عاد ف الرابعة أ%و
الامسة فاقت'لوه، ث جيء به فيها فلم ي.ق}تله، قال: وتأ%و_له بعضهم أ%نه

جاء ف ع.ب\د كان يل1كه مر_ة ث زال م1ل}كه عنه فصار ك�فؤاv له
بال�ر>ية، قال: ول يقل بذا الديث أ%حد إ,ل� ف رواية شاذة عن سفيان

والرويe عنه خلفه قال: وقد ذهب جاعة إ,ل الق1صاص بي الر> وعبد الغي،
وأ%جعوا على أ%ن الق1صاص بينهم ف ال4طراف ساقط، فلما سق%ط ال%د\ع

،vفلما ن'س3خا ن'س3خا معا ،vبال3جاع سقط الق1صاص ل4نما ث%ب.تا معا
فيكون حديث س.م'رة منسوخاv؛ وكذلك حديث المر ف الرابعة والامسة، قال: وقد

يرد ال4مر بالو.عيد ر.د\عاv وز.ج\راv وتذيراv ول ي'راد به وقوع الفعل،
وكذلك حديث جابر ف السارق: أ%نه ق�ط1ع ف ال�ول والثانية والثالثة



إ,ل أ%ن جيء به ف الامسة فقال اقت'لوه، قال جابر: فق%ت.ل}ناه، وف
إ,سناده م.قال قال: ول يذهب أ%حد من العلماء إ,ل ق%ت\ل السارق وإ,ن تكررت

منه الس_رقة.
ومن أ%مثالم: م.ق}ت.ل� الرجل بي ف%ك�ي\ه أ%ي سبب ق%ت\له بي

ل%ح\ي.ي\ه وهو ل1سانه. وقوله ف حديث زيد بن ثابت: أ%رس.ل إ,ل� أ%بو بكر
م.ق}ت.لع أ%هل اليمامة؛ ال%ق}ت.ل م.ف}ع.ل من الق%ت\ل، قال: وهو ظرف زمان ههنا

أ%ي عند ق%ت\لهم ف الو.ق}عة الت كانت باليمامة مع أ%هل الر>د_ة ف
زمن أ%ب بكر، رضي ال عنه.

وت.قات.ل القوم واقت.ت.لوا وتق%ت_لوا وق%ت_لوا وق1ت_لوا، قال سيبويه:
وقد أ%دغم بعض العرب فأ%سكن ل�ا كان الرفان ف كلمة واحدة ول يكونا

م'نف%ص1لي، وذلك قولم ي.ق1ت>لون وقد ق1ت_لوا، وكسروا القاف ل4نما
ساكنان التقيا فشب>هت بقولم ر'د> يا ف%ت، قال: وقد قال آخرون

ق%ت_لوا، أ%لق%و\ا حركة التحرك على الساكن، قال: وجاز ف قاف اقت.ت.لوا
الو.ج\هان ول يكن بنزلة ع.ص_ وق1ر_ يلزمه شيء واحد ل4نه ل يوز ف الكلم

(* قوله «لنه ل يوز ف الكلم إل» هكذا ف الصل) فيه ال3ظهار
وال3خ\فاء وال3دغام، فكما جاز فيه هذا ف الكلم وتصر_ف د.خ.له شيئ%ان

ي.ع\رضان ف التقاء الساكني، وتذف أ%لف الو.ص\ل حيث حر>كت القاف كما حذفت
ال4لف الت ف ر'د_ حيث حركت الراء، وال4لف الت ف قل� ل4نم حرفان

ف كلمة واحدة لقها ال3دغام، فحذفت ال4لف كما حذفت ف ر'ب_ ل4نه قد
أ�د\غ1م كما أ�د\غم، قال: وتصديق ذلك قراءة السن: إ,ل م.ن\ خ.ط�ف

ال%ط}فة؛ قال: ومن قال ي.ق%ت>ل قال م'ق%ت>ل، ومن قال ي.ق1ت>ل قال
م'ق1ت>ل، وأ%هل مكة يقولون م'ق�ت>ل ي'ت\ب,عون الضمة الضمة. قال سيبويه:

وحدثن الليل وهرون أ%ن� ناساv يقولون م'ر'د>في يريدون م'ر\ت.د1في
أ%تب.ع'وا الضمة% الضمة؛ وقول منظور بن مرثد ال4سدي:

،Yت.ع.ر_ض.ت\ ل بكان ح1ل
،Yو.لYه\رة1 ف الط�ت.ع.رeض. ال
ت.ع.رeضاv ل ت.أ}ل� عن ق%ت\ل%لYي

vمشد_دة كما أ%دخل نونا vأ%راد عن ق%ت\لي، فلما أ%دخل عليه لزما
مشد_دة ف قول د.ه\ل%ب بن قريع:

جارية ليس.ت\ من الو.خ\ش.ن>



أ�ح1بe منك1 م.و\ض1ع الق�ر\طن>
وصار ال3عراب فيه فت.ح. اللم. ال�ول كما تفتح ف قولك مررت بت.م\ر�

وبت.م\ر.ة{ وبرج'ل� وبر.ج'ل%ي؛ قال ابن بري والشهور ف رجز منظور:
ل ت.أ}ل� عن ق%ت\لv ل

على ال1كاية أ%ي عن قولا ق%ت\لv له أ%ي اقت'لوه. ث ي'دغم التنوين ف
اللم فيصي ف الس_م\ع على ما رواه الوهري، قال: وليس ال4مر على ما

تأ%و_له. وقات.له م'قات.لة وق1تالv، قال سيبويه: و.ف�روا الروف
.vكما و.ف�روها ف أ%ف}ع.ل}ت إ,ف}عال

قال: والت_ق}تال الق%ت\ل وهو بناء موضوع للت_كثي كأ%نك قلت ف
ف%ع.ل}ت ف%ع_ل}ت، وليس هو مصدر ف%ع_ل}ت، ولكن لا أ%ردت الت_ك}ثي ب.ن.ي\ت
الصدر على هذا كما بنيت ف%ع_ل}ت على ف%ع.ل}ت. وقت_لوا تق}تيلv: شد>د

للكثرة. وال�قات.لة: القتال؛ وقد قات.له ق1تالv وق1يتالv، وهو من كلم
العرب، وكذلك ال�قات.ل؛ قال كعب بن مالك:

،vقات1ل حت ل أ%رى ل م'قات.ل�أ
وأ%نو إ,ذا ع'م_ ال%بان� من الك%ر\ب

وقال زيد اليل:
،vقات1ل حت ل أ%رى ل م'قات.ل�أ
وأ%ن�و إ,ذا ل ي.ن\ج' إ,ل ال�ك%ي�س

وال�قات1لة: الذين ي.ل�ون الق1تال، بكسر التاء، وف الصحاح: القوم
الذين ي.ص\لحون للقتال. وقوله تعال: قات.لهم ال أ%ن_ى يؤف%ك�ون؛ أ%ي
ل%ع.ن.هم أ%ن_ى ي'ص\ر.فون، وليس هذا بعن الق1تال الذي هو من ال�قاتلة

والاربة بي اثني. وقال الفراء ف قوله تعال: ق�ت1ل ال3نسان ما
أ%ك}ف%ره؛ معناه ل�ع1ن ال3نسان، وقات.له ال لع.نه ال؛ وقال أ%بو عبيدة:

معن قات.ل% ال فلناv ق%ت.له. ويقال: قات.ل ال فلناv أ%ي عاداه. وف
الديث: قات.ل ال اليهود أ%ي ق%ت.ل%ه'م ال، وقيل: لع.نهم ال، وقيل:

عاداهم، قال ابن ال4ثي: وقد تكرر ف الديث ول يرج عن أ%حد هذه
العان، قال: وقد يرد بعن التعجب من الشيء كقولم: ت.ر,ب.ت\ يداه، قال: وقد

ترد ول يراد با و'قوع' ال4مر، وف حديث عمر، رضي ال عنه: قات.ل
ال س.م'رة؛ وس.ب,يل� فاع.ل% أ%ن يكون بي اثني ف الغالب، وقد يرد من

الواحد كسافر\ت وطار.ق}ت النع\ل. وف حديث الار� بي يدي ال�ص.لYي:



قات1ل}ه فإ,نه شيطان أ%ي داف1ع\ه عن ق1ب\ل%ت1ك، وليس كل ق1تال بعن الق%ت\ل.
وف حديث الس_ق1يفة: ق%ت.ل% ال سعداv فإ,نه صاحب فتنة وشر¼ أ%ي دفع
ال شر_ه كأ%نه إ,شارة إ,ل ما كان منه ف حديث ال3ف}ك، وال أ%علم؛

وف رواية: أ%ن عمر قال يوم الس_ق1يفة اق}ت'لوا سعداv ق%ت.له ال أ%ي
اجعلوه كمن ق�ت1ل واح\س3ب'وه ف ع1دادم.ن\ مات وهلك، ول ت.ع\ت.دeوا

ب.ش\ه.ده ول ت'ع.ر>جوا على قوله. وف حديث عمر أ%يضاv: م.ن\ د.عا إ,ل
إ,مارة فس3ه أ%و غيه من السلمي فاقتلوه أ%ي اجعلوه كمن ق�ت1ل% ومات بأ%ن

ل ت.ق}ب.لوا له قولv ول ت'ق1يموا له دعوة، وكذلك الديث الخر: إ,ذا
ب'وي,ع ل%ل1يفتي فاقتلوا ال4خي منهما أ%ي أ%ب\ط1لوا دعوته واجعلوه

كم.ن\ قد مات.
وف الديث: على ال�ق}ت.ت1ل1ي أ%ن ي.ن\ح.ج,زوا ال4و\ل فال4و\ل،

وإ,ن كانت امرأ%ة؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب معناه أ%ن ي.ك�ف©وا عن
الق%ت\ل مثل أ%ن ي'ق}ت.ل رجل له و.ر.ثة فأ%يهم عفا سقط الق%و.د'، وال4و\ل

هو ال4قرب وال4دن من ورثة القتيل، ومعن ال�ق}ت.ت1ل1ي أ%ن يطل�ب
أ%ولياء الق%ت1يل الق%و.د فيمتنع الق%ت.لة فينشأ بينهم الق1تال من أ%جله،

فهو جع م'ق}ت.ت1ل، اسم فاعل من اق}ت.ت.ل، ويتمل أ%ن تكون الرواية بنصب
التاءين على الفعول؛ يقال: اق}ت'ت1ل، فهو م'ق}ت.ت.ل، غي أ%ن هذا إ,نا

يكثر استعماله فيمن ق%ت.له ال�بe؛ قال ابن ال4ثي: وهذا حديث مشكل
اختلف فيه أ%قوال العلماء فقيل: إ,نه ف ال�ق}ت.ت1ل1ي من أ%هل الق1ب\لة على

التأ}ويل فإ,ن الب.صائر ربا أ%د\ر.كت بعض.هم فاحتاج إ,ل النصراف من
م.قامه الذموم إ,ل المود، فإ,ذا ل يد طريقاv يرe فيه إ,ليه بقي ف

مكانه ال4ول فعسى أ%ن ي'ق}ت.ل فيه، فأ�م1ر'وا با ف هذا الديث، وقيل:
إ,نه يدخل فيه أ%يضاv ال�ق}ت.ت1لون من السلمي ف ق1تالم أ%هل الرب،

إ,ذ قد يوز أ%ن ي.ط}رأ% عليهم م.ن\ معه العذر الذي أ�ب,يح لم النصراف
عن ق1تاله إ,ل ف1ئة السلمي الت ي.ت.ق%و_ون با على عدو>هم، أ%و

يصيوا إ,ل قوم من السلمي ي.ق}و.ون بم على ق1تال عدو>هم فيقات1لونم
معهم. ويقال: ق�ت1ل الرجل، فإ,ن كان ق%ت.له الع1ش\ق أ%و ال1نe قيل

اق}ت'ت1ل. ابن سيده: اق}ت'ت1ل فلن قتله عشق النساء أ%و ق%ت.له ال1نe، وكذلك
اق}ت.ت.ل%ت\ه النساء، ل يقال ف هذين إ,ل اق}ت'ت1ل. أ%بو زيد:

vخ'ب,ل، واق}ت'ت1ل الرجل إ,ذا ع.ش1ق ع1ش\قا eاق}ت'ت1ل ج'ن_، واق}ت.ت.له ال1ن



م'ب.ر>حاv؛ قال ذو الرمة:
إ,ذا ما ام\ر'ؤ¬ حاو.ل}ن أ%ن ي.ق}ت.ت1ل}نه،

ب,ل إ,ح\نة{ بي النeفوس، ول ذ%ح\ل
هذا قول أ%ب عبيد؛ وقد قالوا ق%ت.له ال1ن� وزعموا أ%ن هذا البيت:

ق%ت.ل}نا س.ي>د ال%ز\ر.
ج سعد. ب\ن. ع'باده

eإ,نا هو للجن�. والق1ت\لة: الالة من ذلك كله. وف الديث: أ%ع.ف
الناس ق1ت\ل%ةv أ%هل� ال3يان؛ الق1ت\لة، بالكسر: الالة من الق%ت\ل،

وبفتحها الر_ة منه، وقد تكرر ف الديث ويفه.م الراد بما من سياق اللفظ.
وم.قات1ل ال3نسان: الواضع الت إ,ذا أ�صيبت منه ق%ت.ل%ت\ه، واحدها

م.ق}ت.ل. وحكى ابن ال4عراب عن أ%ب اليب: ل والذي أ%ت_ق1يه إ,ل
ب.ق}ت.ل1ه 

(* قوله «والذي أتقيه إل بقتله» هكذا ف الصل) أ%ي كل موضع من
م.ق}ت.ل بأ%ي> شيء� شاء أ%ن ينز,ل ق%ت\لي أ%نزله، وأ%ضاف ال%ق}ت.ل إ,ل

ال ل4ن ال3نسان كله م1ل}ك ل عز وجل، فم.قات1له ملك له.
وقالوا ف ال%ثل: ق%ت.ل%ت\ أ%ر\ض¬ جاهل%ها وق%ت_ل% أ%رضاv عال1م'ها.

قال أ%بو عبيدة: من أ%مثالم ف العرفة وحد1هم إ,ياها قول�هم ق%ت_ل
أ%رضاv عال�ها وق%ت.لت أ%رض¬ جاهلها، قال: قولم قت_ل ذلك من قولم فلن

م'ق%ت_ل م'ض.ر_س، وقالوا ق%ت.له ع1ل}ماv على ال%ثل أ%يضاv، وق%ت.ل}ت
الشيء خ'ب\راv. قال تعال: وما ق%ت.لوه ي.ق1يناv بل رفعه ال إ,ليه؛ أ%ي

ل ي'حيطوا به ع1ل}ماv، وقال الفراء: الاء ههنا للعلم كما تقول ق%ت.ل}ت'ه
علماv وق%ت.ل}ت.ه يقيناv للرأ}ي والديث، وأ%ما الاء ف قوله: وما

ق%ت.لوه وما ص.ل%بوه، فهو ههنا لعيسى، عليه الصلة والسلم؛ وقال الزجاج:
vكما تقول أ%نا أ%ق}ت'ل الشيء علما vالعن ما ق%ت.لوا عل}م.هم يقينا

تأ}ويله أ%ي أ%ع\لم علماv تامìا. ابن السكيت: يقال هو قات1ل الش_ت.وات أ%ي
ي'طع1م فيها وي'د\ف1يء� الناس، والعرب تقول للرجل الذي قد جر_ب ال�مور:

هو م'عاو,د الس_ق}ي سقى ص.ي>باv. وق%ت.ل غ%ليل%ه: سقاه فزال غ%ليل�ه
بالر>ي>، مثل با تقدم؛ عن ابن ال4عراب.

والق1ت\ل، بالكسر: العدوe؛ قال:
واغ}ت1راب عن عام1ر بن



ل�ؤ.ي¼ ف بلد{ كثية ال4ق}تال
ال4قتال: ال4عداء، واحدهم ق1ت\ل وهم ال4ق}ران؛ قال ابن بري: البيت

.eي,، وهو الثور الوحشيgؤ.ي بالمز تصغي الل�لبن قيس الرeق%ي�ات، ول
والق%تال� والك%ت.ال�: الك1د\نة والغ1ل}ظ، فإ,ذا قيل ناقة ن.ق1ي_ة

الق%تال فإ,نا يريد أ%نا، وإ,ن ه'ز,لت، فإ,ن عمل%ها باق�؛ قال ابن
مقبل:ذعر\ت ب,ج.و\س ن.ه\ب.ل%ة{ ق1ذ%اف{

من الع1يد1ي> باق1ية الق%ت.ال
والق1ت\ل: الق1ر\ن ف ق1تال وغيه. وها ق1ت\لن أ%ي م1ث}لن وح41ت\نان.

وق1ت\ل الرجل: نظية وابن' عمه. وإ,نه لق1ت\ل شر¼ أ%ي عال به، والمع
من ذلك كله أ%ق}تال.

ورجل م'ق%ت_ل: مر>ب لل�مور. أ%بو عمرو: الر>ب' وال�ج.ر_س
وال�ق%ت_ل كله الذي جر_ب ال�مور وعرفها. وق%ت.ل المر ق%ت\لv: مزجها

فأ%زال بذلك ح1د_تا؛ قال ال4خطل:
فقلت': اق}ت'لوها عنك�م ب1زاج,ها،
وح'ب_ با م.ق}تولة، حي ت'ق}ت.ل

وقال حسان:
إ,ن� الت عاط%ي\ت.ن ف%ر.د.د\ت'ها

ق�ت1ل%ت\، ق�ت1ل}ت. فهات1ها ل ت'ق}ت.ل
قوله ق�ت1ل}ت. دعاء عليه أ%ي ق%ت.لك ال ل1م. مزجتها؛ وقول دكي:

أ�س\ق%ى ب.راو'وق, الش_باب الاض1ل,،
أ�س\ق%ى من ال%ق}تول%ة1 الق%وات1ل,

أ%ي من ال�مور ال%ق}تولة بال%ز\ج الق%وات1ل بد_تا وإ,سكارها.
وت.ق%ت_ل الرجل للمرأ%ة: خض.ع. ورجل م'ق%ت_ل أ%ي م'ذ%ل�ل ق%ت.له

العشق. وقل}ب م'ق%ت_ل: ق�ت1ل عشقاv، وقيل مذل�ل بالب؛ وقال أ%بو اليثم ف
قوله:

بس.ه\م.ي\ك1 ف أ%ع\شار, ق%ل}ب م'ق%ت_ل
(* هذا البيت لمرئ القيس من معلقته، وصدره:

وما ذ%ر.ف%ت عيناك إل لتضرب)
قال: ال�ق%ت_ل الع.و\د ال�ض.ر_س بذلك الفعل كالناقة ال�ق%ت_لة

ال�ذ%ل�لة لعمل من ال4عمال وقد ر,يضت وذ�لYل%ت\ وع'و>دت؛ قال: ومن ذلك



قيل للخمر م.ق}تولة إ,ذا م'ز,جت بالاء حت ذهبت شد_تا فصار ر,ياضة
لا. وال�ق%ت_ل: ال%ك}دود بالعمل ال�ذ%ل�ل�. وجل م'ق%ت_ل: ذ%لول؛ قال

زهي:
كأ%ن� ع.ي\ن_ ف غ%ر\ب.ي\ م'ق%ت_ل%ة{،

من النواض1ح,، ت.س\قي ج.ن_ةv س'ح'ق%ا
واس\ت.ق}ت.ل أ%ي اس\ت.مات. التهذيب: ال�ق%ت_ل من الدواب الذي ذ%ل�
وم.ر.ن على العمل. وناقة م'ق%ت_لة: مذللة. وت.ق%ت_ل%ت الرأ%ة� للرجل:

تزينت. وت.ق%ت_لت: مشت م1ش\ية حسنة تقل�بت فيها وتثن_ت وتكس_رت؛ يوصف
به العشق؛ وقال:

ت.ق%ت�ل}ت1 ل، حت إ,ذا ما ق%ت.ل}ت1ن
تنس_ك}ت1، ما هذا بف1ع\ل الن_واس1ك1

قال أ%بو عبيد: يقال للمرأ%ة هي ت.ق%ت_ل ف م1ش\يتها؛ قال ال4زهري:
معناه ت.د.ل©لها واخ\تيالا.

واس\ت.ق}ت.ل ف ال4مر: جد_ فيه. وتقت_ل لاجته: تي_أ وجد_.
والق%ت.ال: الن_ف}س، وقيل بقي_تها؛ قال ذو الرمة:

أ%ل ت.ع\ل%م1ي يا م.يe أ%ن، وبيننا
م.هاو� ي.د.ع\ن. ال%ل}س. ن.ح\لv ق%ت.ال�ها،
أ�ح.د>ث� عنك1 الن_ف}س. حت كأ%نن

أ�ناج,يك1 من ق�ر\ب�، في.ن\صاح' بال�ها؟
ون.ح\لv: جع ناح1ل، تقول منه ق%ت\له كما تقول ص.در.ه ورأ%س.ه

وف%أ%د.ه. والق%ت.ال: السم' واللحم'، وقيل: الق%تال بقي_ة السم. وقال ف موضع
آخر: الع'ج'وس م.ش\ي' الع.ج.اساء وهي الناقة السمينة تتأ%خ_ر عن النeوق

لث1ق%ل ق%تالا، وق%تال�ها شحم'ها ولم'ها. ودابة ذات ق%تال: مستوية
ال%ل}ق و.ث1يقة. وبقي منه ق%ت.ال إ,ذا بقي منه بعد ال�زال غ1ل%ظ

أ%لواح.وامرأ%ة ق%ت'ول أ%ي قاتلة؛ وقال مدرك بن حصي:
ق%ت'ول بع.ي\ن.ي\ها ر.م.ت\ك.، وإ,نا

س1هام' الغ.وان القات1لت' ع'يون'ها
والق%ت'ول وق%ت\ل%ة: اسان؛ وإ,ياها عن ال4عشى بقوله:

شاق%ت\ك م.ن\ ق%ت\ل%ة أ%ط}لل�ها،
بالش_طY فالو'3ت\ر إ,ل حاج,ر,



والق%ت_ال الك1لب: من ش'ع.رائهم.
@قثل: الق1ث}و.ل©: الع.ي,يe الف%د\م ال�س\ت.ر\خ1ي مثل الع1ث}و.ل9؛

،Yق1ث}و.ل Ýقال:ل ت.ح\س.ب.ن>ي كف%ت
Yب\ت.ل�ر.ثð كح.ب\ل الث�ل�ة ال

:vقال ابن بري: وأ%نشد أ%بو زيد أ%يضا
وش.م_ر. الض>ب\عان� واش\م.ع.ل�،
vق1ث}و.ل vح.م1قا vوكان شيخا

قال أ%بو اليثم: قال أ%بو ليلى ال4عرابe ل ولصاحب ل ك�ن_ا نتلف
إ,ليه: أ%نت ب'ل}ب'ل ق�ل}ق�ل وصاحب'ك هذا ع1ث}و.لê ق1ث}و.لê؛ قال:

والق�ل}ق�ل والب'ل}ب'ل الفيف من الرجال، والع1ث}و.ل© والق1ث}و.ل© الثقيل
الف%د\م. ورجل ق1ث}و.ل© اللحية: كثيها. وع1ذ}ق¬ ق1ث}و.لê: ك%ث1يف.

ويقال: أ%عطيته ق1ث}و.ل¾ من اللحم أ%ي ب,ض\عة كبية ب,عظامها، وال
أ%علم.

@قثعل: الوهري ف ترجة قعثل: ال�ق}ث%ع1ل© من السهام الذي ل ي'ب\ر.
ب.ر\ياv جي>داv؛ قال لبيد:

،vصائبا vفر.م.ي\ت' القوم. ر,ش\قا
g9ق}ث%ع1ل�ليس بالع'ص\ل, ول بال

@قحل: القاح1ل: اليابس من اللود. وس1قاء# قاح1ل وشيخ قاح1ل وشيخ ق%ح\ل،
بالسكون، وقد ق%ح.ل، بالفتح، ي.ق}ح.ل ق�ح'ولv، فهو قاح1ل؛ وف حديث

و.ق}عة المل:
كيف نردe ش.ي\خ.كم وقد ق%ح.ل؟

أ%ي مات وجف جلده؛ قال ابن ال4ثي: أ%خرجه الروي ف يوم, ص1فYي،
والب إ,نا هو ف يوم المل؛ والش>عر':

نن' بنو ض.ب_ة أ%صحاب المل}،
الوت' أ%ح\لى عندنا من الع.س.ل}،

ر'دeوا علينا شيخ.نا ث ب.ج.ل}
فأ�جيب:

كيف نردe شيخ.كم وقد ق%ح.ل}؟
ابن سيده: ق%ح.ل الشيء� ي.ق}ح.ل ق�حولv وق�ح1ل ق�ح'ولv كلها ي.ب,س،

.Dمثله، فهو ق%ح1ل vفهو قاح1ل. وقال الوهري: ق%ح1ل، بالكسر، ق%ح\ل



وق%ح1ل جلده وت.ق%ح_ل وت.ق%ه_ل على البدل: ي.ب,س. من العبادة خاصة؛ عن
يعقوب. وقال أ%بو عبيد: ق%ح1ل الرجل وق%ف%3ل ق�ح'ولv وق�ف�ولv إ,ذا ي.ب,س

وق%ب_ ق�ب'وباv وق%ف_ ق�ف�وفاv؛ وقال الراجز ف صفة الذئب:
صب_ عليها، ف الظلم الغ.ي\ط%ل,،

كل� ر.ح1يب ش1د\ق�ه م'س\ت.ق}ب.ل,
ي.د'قe أ%وساط% الع1ظام الق�ح_ل,،

ل ي.د\خ.ر' العام. لعام� م'ق}ب,ل,
ويقال: تقح_ل الشيخ تقحeلv وتقه_ل تقهeلv إ,ذا ي.بس جلده على عظمه

من الب'ؤ\س والك1ب.ر. وقال ابن ال4عراب: ل أ%قول ق%ح1ل ولكن ق%ح.ل
وف الديث: ق%ح.ل الناس على عهد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي
ي.ب,سوا من شدة الق%ح\ط. وقد ق%ح1ل ي.ق}حل ق%ح.لv إ,ذا التزق جلده بعظمه من

الزال والب,ل%ى، وأ%ق}ح.ل}ته أ%نا؛ ومنه حديث استسقاء عبد1 الطلب:
تتابعت\ على قريش س1ن'و جد\ب قد أ%ق}ح.ل%ت الظYل}ف أ%ي أ%هزلت الاشية

وأ%لصقت جلود.ها بع1ظامها، وأ%راد ذات الظYلف1؛ ومنه حديث أ�م> ليلى: أ%مرنا
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ل ن'ق}ح1ل أ%يدي.نا من خ1ضاب. وف
حديث: ل4ن} ي.ع\ص'به أ%حد'كم بق1د¼ حت ي.ق}ح.ل خي¬ من أ%ن يسأ%ل الناس

ف نكاح، يعن الذكر أ%ي حت ي.ي\ب.س.
والق�ح.ال: داء يصيب الغنم فتجف� جلودها فتموت. ورجل ق%ح\ل وامرأ%ة

ق%ح\لة: م'س3ن_ان. ورجل إ,ن\ق%ح\ل وامرأ%ة إ,ن\ق%ح\لة، بكسر المزة:
م'خ\ل%قان من الك1ب.ر وال%ر.م؛ أ%نشد ال4صمعي:

ل�ا رأ%ت\ن خ.ل%قاv ان\ق%ح\ل
وقد يقال ال3ن\ق%ح\ل ف البعي؛ قال ابن جن: ينبغي أ%ن تكون المزة ف

إ,ن\ق%ح\ل لل3لاق با اق}ترن با من النون من باب ج,ر\د.ح\ل، ومثله ما
روي عنهم من قولم إ,ن\ز.ه\و¬، وامرأ%ة إ,ن\ز.ه\و.ة إ,ذا كانا ذو.ي

ز.ه\و�، ول ي.ح\ك سيبويه من هذا الوزن إ,ل9 إ,ن\ق%ح\لv وحده. الوهري:
ال�ت.ق%ح>ل الرجل اليابس ال1ل}د السي�ء الال. وأ%ق}ح.ل}ت الشيء:

أ%ي\ب.س\ته.
@قحفل: ق%ح\ل%ف ما ف ال3ناء3 وق%ح\ف%ل%ه: أ%ك%له أ%جع.

@قذل: الق%ذ%ال: ج,ماع م'ؤ.خ_ر الرأ}س من ال3نسان والفرس, فوق ف%أ}س
الق%فا، والمع أ%ق}ذ1لة وق�ذ�ل. ابن ال4عراب: والق%ذال ما دون



الق%م.ح\د'و.ة إ,ل ق�3صاص الشعر؛ ال4زهري: الق%م.ح\د'وة ما أ%شرف على الق%فا من
عظم الرأ}س والامة فوقها، والق%ذال دونا ما يلي ال%ق%ذ�.

وال%ق}ذول�: ال%ش\جوج ف ق%ذاله. ويقال: الق%ذال م.ع\قد الع1ذار من رأ}س الفرس
خل}ف الناصية. ويقال: الق%ذالن ما اكتنف ف%أ}س الق%فا من عن يي وشال.

وق%ذال الفرس: موضع ملت.قى العذار من فوق الق%و\ن.س,؛ قال زهي:
وم.ل}ج.م'نا، ما إ,ن} ي'نال ق%ذال�ه

ول ق%د.ماه ال4رض، إ,ل أ%نام1ل�ه
وق%ذ%ل}ت فلناv أ%ق}ذ�له ق%ذ}لv إ,ذا ت.ب,ع\ته. الفراء: الق%ذ%ل

والو.ك%ف والن_ط%ف والو.ح.ر' العيب'. يقال: ق%ذ%له ي.ق}ذ�له ق%ذ}لv إ,ذا
عابه، وق%ذ%له أ%صاب ق%ذاله، وهو مؤخ_ر رأ}سه.

والقاذ1ل: الج_ام ل4نه ي.ش\ر,ط ما تت الق%ذال. وجاء فلن ي.ق}ذ�ل
فلناv أ%ي ي.ت\بعه. والق%ذ}ل: ال%ي\ل وال%و\ر.

@قذعل: الق1ذ%ع\ل�، م1ثال س1ب.ح\ل: اللئيم السيس الي>ن.
وال�ق}ذ%ع1ل©: الذي يتعر_ض للقوم ليدخل ف أ%مرهم وحديثهم ويتزحف
إ,ليهم ويرمي الكلمة بعد الكلمة، وهو كال�ق}ذ%ع1ر>. وال�ق}ذ%ع1ل© من كل

شيء: السريع؛ وأ%نشد:
إ,ذا ك�ف1يت أ%ك}تفي، وإ,ل�
وج.د\تن أ%ر\م'ل� م'ق}ذ%ع1ل�

واق}ذ%ع.ل�: عس'ر. ال4زهري ف الماسي: رجل ق1ن\ذ%ع\ل إ,ذا كان أ%حق،
.vوقيل: هو بالدال وبالذال معا

@قذعمل: الق�ذ%ع\م1ل والق�ذ%ع\م1لة: القصي الضخم من ال3بل، مرخ_م بترك
الياءين. والق�ذ%ع\م1لة: الناقة القصية. وما ف السماء ق�ذ%ع\م1لة أ%ي

vذ%ع\م1يل�شيء من السحاب، وهو الشيء اليسي ما كان. وما أ%صبت منه ق
أ%ي ما أ%صبت منه شيئاv. والق�ذ%ع\م1لة: الرأ%ة القصية السيسة، وتصغيها

ق�ذ%ي\ع1م¬. ال4زهري: ما عنده ق�ذ%ع\م1لة ول ق1ر\ط%ع\بة أ%ي ليس له
شيء. وشيخ ق�ذ%ع\م1يل: كبي.

@قرل: الق1ر,ل�ى: طائر؛ وف ال4مثال: أ%حزم من ق1ر,ل�ى، وأ%خطف من
ق1ر,ل�ى، وأ%حذر من ق1ر,ل�ى؛ قال ابن بري: الق1ر,ل�ى طائر صغي من طيور
الاء يصيد الس.مك، وقيل: إ,ن ق1ر,ل�ى طي من بنات الاء صغي الرم،

سريع الغ.و\ص، حديد الختطاف، ل ي'ر.ى إ,ل م'ر.ف}ر,فاv على وجه الاء على



جان,ب�، يهوي بإ,حدى عينيه إ,ل ق%ع\ر الاء ط%م.عاv، ويرفع ال�خرى ف
الواء ح.ذ%راv؛ وأ%نشد ابن بري:

يا م.ن\ ج.فان وم.ل�،
ن.س3يت أ%ه\لv وس.ه\ل
ومات م.ر\ح.ب' ل%م_ا

رأ%يت. مال1ي. ق%ل�
إ,ن>ي أ%ظ�نeك تكي،
با ف%ع.ل}ت.، الق1ر,ل�ى

vكالق1ر,ل�ى، إ,ن رأ%ى خيا vن\ ح.ذ1را�وروي ف أ%س\جاع ابنة ال�س�: ك
ت.د.ل�ى، وإ,ن رأ%ى شرìا ت.و.ل�ى؛ قال ال4زهري: ما أ%رى ق1ر,ل�ى

عربي�اv؛ قال ابن بري: ويروى ك�ن\ ب.صياv كالق1ر,ل�ى، يقال: إ,نه إ,ذا
أ%بصر سكة ف قع\ر البحر انقض_ عليها كالس_ه\م، وإ,ن رأ%ى ف السماء
جارحاv م.ر_ ف ال4رض. ويقال: ق1ر,ل�ى اسم رجل ل يتخل�ف عن طعام

أ%حد.
@قرثل: رجل ق%ر\ثلD: ز.ر,يÒ قصي، وال�نثى ق%ر\ث%لة.

@قرزل: ق%ر\ز.ل الشيء4: ج.م.ع.ه. والق�ر\ز'لة: كالق�ن\ز'عة فوق رأ}س
الرأ%ة. يقال: ق%ر\ز.ل%ت1 الرأ%ة شعر.ها إ,ذا جعته وسط رأ}سها.

والق%ر\زلة: جع'ك الشيء4. والق�ر\ز'ل: شيء تتخذه الرأ%ة فوق رأ}سها كالق�ن\ز'عة.
والق�ر\ز'ل: الدابة الصeل}بة. والق�ر\ز'ل: القيد. وق�ر\ز'ل، بالضم: اسم

فرس كان ف الاهلية، قال ابن ال4عراب: هو فرس عامر بن
الط©ف%يل؛ وأ%نشد:

وف%ع.ل}ت ف1ع\ل% أ%بيك فارس, ق�ر\ز'ل�،
إ,ن� الن_دود. هو ابن كلY ن.د'ود1

وقيل لذا الفرس ق�ر\ز'ل كأ%نه ق%ي\د للو.ح\ش يلحقها؛ قال أ%بو عبيدة:
وق�ر\ز'ل الفرس' التمع الل}ق اشديد ال4س\ر، وقال: كان فرس. الط©ف%يل

أ%ب عامر؛ وأ%نشد ابن بري ف الق�ر\ز'ل, الفرس, قول% أ%وس:
وال لول ق�ر\ز'لD إ,ذ ن%ا،

لكان م.ث}و.ى خد>ك ال4خ\ر. ما
وقال الوهري: ق�ر\ز'ل فرس كان لطفيل بن

مالك. والق�ر\ز'ل: اللئيم؛ قال ه'د\بة بن



ال%ش\ر.م:
،vوس\ط الر>جال ج'ناد1فا vر\ز'ل�ول ق

إ,ذا ما م.ش.ى أ%و قال قو\لv ت.ب.ل}ت.عا
@قرزحل: قالت العامرية: الق1ر\ز.ح\لة، بالقاف، من خر.ز الص>بيان تلبسها

الرأ%ة فيضى با ق%ي>م'ها ول يبتغي غيها ول ي.ل1يق معها أ%حد؛
وأ%نشد ابن بري:

ل تنفع' الق1ر\ز.ح\لة� الع.جائزا،
إ,ذا قطع\نا دونا ال%فاو,زا

والق1ر\ز.ح\لة: خشبة طولا ذراع أ%و شب نو العصا، وهي أ%يضاv الرأ%ة
القصية.

@قرطل: الق1ر\ط%ل�ة: ع1د\ل� حار؛ عن أ%ب حنيفة، قال ف باب الكر\م
ووص.ف قرية بع1ظ%م الع.ناقيد: الع'ن\قود' منه يل ق1ر\ط%ل�ة،

�والق1ر\ط%ل�ة ع1د\ل حار. الليث: الق1ر\طالة الب.ر\ذ%عة، وكذلك الق�1ر\طاط
والق1ر\ط1يط�. الوهري: الق1ر\طالة واحدة الق1ر\طال,.

@قرعبل: الق%ر.ع\ب.لن.ة�: دو.ي\ب_ة عريضة م'ح\ب.ن\ط1ئة عظيمة البطن؛
قال ابن سيده: وهو ما فات الك1تاب من ال4بنية إ,ل أ%ن ابن جن قد قال:

كأ%نه ق%ر.ع\ب.ل، ول اعت1داد بال4لف والنون بعدها، على أ%ن هذه اللفظة
ل تسمع إ,ل ف كتاب العي، قال الوهري: أ%صل الق%ر.ع\ب.لن.ة ق%ر.ع\ب.ل

ف%ز,يدت فيه ثلثة حروف، ل4ن السم ل يكون على أ%كثر من خسة أ%حرف،
وتصغيه ق�ر.ي\ع1ب.ة. ال4زهري: ما زاد على ق%ر.ع\ب.ل فهو فضل ليس من

حروفهم ال4صلية؛ قال: ول يأ}ت اسم ف كلم العرب زائداv على خسة أ%حرف
إ,ل بزيادات ليست من أ%صلها، أ%و وصل بكاية كقولم:

فت.ف}ت.حه ط%و\راv، وطوراv ت'ج,يف�ه،
فتسم.ع ف الالي منه ج.ل%ن\ ب.ل%ق\

حكى صوت باب� ض.خ\م ف حالت فتح1ه وإ,س\فاق1ه وها حكايتان م'تباينتان:
ج.ل%ن\ على حدة، وب.ل%ق\ على حدة، إ,ل� أ%نما التزقا ف اللفظ فظن_

غي الميز أ%نما كلمة واحدة؛ ونو ذلك قال الشاعر ف حكاية أ%صوات
الدواب:

ج.ر.ت1 ال%ي\ل� فقالت: حب.ط%ق}طق\
وإ,نا ذلك أ%رداف أ�ردفت بذه الكلمة كقولم ع.ص.ب\ص.ب، وأ%صله من



قولم يوم ع.ص1يب.
@قرقل:الق%ر\ق%ل: ضر\ب من الثياب، وقيل: هو ثوب بغي ك�م_ي. أ%بو تراب:

الق%ر\ق%ل� قميص من ق�م'ص, النساء بل ل1ب\نة، وجعه ق%راق1ل، وقال
ال4زهري ف الثلثي عن ال�موي: هو الق%ر\ق%ل باللم لق%ر\ق%ل الرأ%ة، قال:

ونساء أ%هل العراق يقولون ق%ر\ق%ر¬، قال: وهو خطأ% وكلم العرب
الق%ر\ق%ل، باللم، قال: وكذلك قال الفراء وغيه، وقال ال�موي ف موضع آخر:

الق%ر\ق%ل� الذي تسميه الناس والعامة الق%ر\ق%ر.
@قرمل: الق%ر\م.ل�: نبات، وقيل: شجر صغار ض1عاف ل شوك له، واحدته

ق%ر\م.لة. قال اللحيان: الق%ر\م.لة شجرة من ال%م\ض ضعيفة ل ذ�رى لا ول
س'ت\رة ول م.ل}جأ، قال: وف الث%ل: ذليلD عاذ% بق%ر\م.لة، وبعضهم يقول:
ذليلD عائذ بق%ر\م.لة؛ يقال هذا ل%ن يستعي ب.ن ل دفع له وبأ%ذ%ل� منه،
والعرب تقوله للرجل الذ�ليل ي.ع'وذ بن هو أ%ضعف منه؛ قال جرير:

كأ%ن1 الفرزدق.، إ,ذ} ي.عوذ� باله،
مثل� الذليل ي.عوذ تت الق%ر\م.ل

يضر.ب لن استعان بضعيف ل ن'ص\رة له، ل4ن الق%ر\م.لة شجرة على ساق ل
ت'ك1نe ول ت'ظ1ل©، والق%ر\م.لة من د1ق� الشجر ل أ%صل له؛ قال أ%بو

النجم:
ي.خ\ب,ط}ن. م'ل�حاv ك%ذاوي الق%ر\م.ل

وقال أ%بو حنيفة: الق%ر\م.لة شجرة ترتفع على س'و.ي\قة قصية ل تستر،
ولا ز.ه\رة صغية شديدة الصفرة وطعمها طعم الق�ل�م.

والق1ر\م1لة: إ,بل كلها ذو س.نام.ي\ن. الوهري: الق%رام1ل ال3بل ذوات
 eرام1ل: الب'خ\ت�السنامي. والق

(* قوله «والقرامل البخت إل» هكذا ف
الصل) أ%و ولده. والق1ر\م1ل: الصغار من ال3بل. الوهري: الق1ر\م1ل،

بالكسر، ولد الب'خ\ت>. التهذيب: والق1ر\م1ل1ي_ة من ال3بل الصغار الكثية
ال4وبار، وهي إ,بل التeر\ك. وقال أ%بو الدقيش: أ�مeها الب'خ\ت1ي_ة

وأ%بوها الفال1ج'، والفال1ج': المل الضخم يم.ل من السند للف1ح\لة. وف
حديث علي�، رضي ال عنه: أ%ن9 ق1ر\م1ل1ي�اv ت.ر.د_ى ف بئر. وف حديث

مسروق: ت.ر.د_ى ق1ر\م.ل ف بئر فلم يقدروا على نره فسأ%لوه فقال: ج'وفوه
ث اقطعوه أ%عضاء أ%ي اطع.نوه ف ج.و\فه. ابن ال4عراب: يقال رميت



أ%ر\ن.باv ف%د.ر\ب.ي\ت'ها وق%ص\م.ل}ت'ها وق%ر\م.ل}ت'ها إ,ذا صرعت.ها.
وق%ر\م.ل: م.ل1ك من اليمن. وق�ر\م'ل: اسم ق%ي\ل من أ%ق}يال ح1م\ي.

وق%ر\م.ل: اسم فرس ع'ر\وة بن الو.ر\د؛ قال:
vك%ل%يلة ش.ي\باء الت لست' ناس1يا
�ول%ي\ل%تنا، إ,ذ} م.ن_، ما م.ن_، ق%ر\م.ل

والق%رام1يل: ما وصلت به الشعر من صوف أ%و شعر؛ التهذيب: والق%رام1يل من
الشعر والصوف ما وصلت به الرأ%ة شعرها. الوهري: الق%رام1ل ما تشدeه

الرأ%ة ف شعرها؛ قال الراجز:
ت.خال� فيه الق�ن_ة الق�ن'ونا،

أ%و ق%ر\م.ل1ي�اv مان,عاv د.ف�ونا
(* قوله «تال فيه إل» هكذا ف الصل هنا، واعاده ف مادة قنن ضمن

ابيات من الشطور ف صفة بر).
وف الديث: أ%نه رخ_ص ف الق%رام1ل، وهي ضفائر من شعر أ%و صوف أ%و

إ,بريسم تص1ل� به الرأ%ة� شعرها.
وحكى ابن ال4ثي: الق%ر\م.ل، بالفتح، نبات طويل الفروع لي>ن.

@قرنفل: الق%ر.ن\ف�ل والق%ر.ن\ف�ول: شجر هنديe ليس من نبات أ%رض العرب؛
وذكره امرؤ القيس ف شعره فقال:

ن.س3يم الص_با جاءت بر.ي_ا الق%ر.ن\ف�ل
(* صدر' هذا البيت:

إذا قامتا ت.ض.و_ع. ال1س\ك' منهما).
ومن العرب من يقول ق%ر.ن\ف�ول. ابن بري: الق%ر.ن\ف�ل هذا الطيب الرائحة

وقد كثر ف كلمهم وأ%شعارهم؛ قال:
وابأ%ب ث%غ\رك ذاك ال%ع\سول}،

كأ%ن� ف أ%ن\يابه الق%ر.ن\ف�ول}
وقيل: إ,نا أ%شبع الفاء للضرورة؛ وأ%نشد ال4زهري ف الق%ر.ن\فول

:vأ%يضا
خ.و\ذD أ%ناةD كال%هاة ع'ط}ب'ول،

كأ%ن� ف أ%ن\يابا الق%ر.ن\ف�ول
وطيب¬ م'ق%ر\ف%ل: فيه ق%ر.ن\ف�ل، وحكى أ%بو حنيفة م'ق%ر\ن.ف. التهذيب ف

الرباعي: الق%ر.ن\ف�ل حل شجرة هندية، وال أ%علم.



@قزل: الق%ز.ل، بالتحريك: أ%سوأ الع.ر.ج وأ%شده. وف حديث مالد بن
مسعود: فأ%تاهم وكان فيه ق%ز.ل فأ%و\س.ع'وا له؛ هو أ%سوأ العر.ج وأ%شده،

ق%ز,ل، بالكسر، ق%ز.لv وق%ز.ل ي.ق}ز,ل ق%ز\لv، وهو أ%ق}ز.ل، وقيل: ال4ق}ز.ل
ال4عرج الدقيق الساق%ي\ن، ل يكون أ%ق}ز.ل حت يمع بي هات.ي\ن

الص>ف%ت.ي\ن، رواه ابن ال4عراب، ويقال ذلك للذئب؛ واستعاره بعضهم للطائر
فقال:

ت.د.ع' الف1راخ. الزeغ}ب. ف آثار,ها
م1ن\ بي م.ك}سور ال%ناح، وأ%ق}ز.ل

وق%ز,ل ق%ز.لv وهو أ%ق}ز.ل: تبختر. وق%ز.ل ي.ق}ز,ل وهو أ%ق}ز.ل: م.شى
م1ش\ية القطوع الرجل. وقد ق%ز.ل، بالفتح، ق%ز.لناv إ,ذا مشى م1ش\ية

الع'ر\جان. والق%ز.لن: الع.ر.جان، وقيل: الق%ز.ل د1ق�ة الساق وذهاب' لمها،
ول يذكر العر.ج مع ذلك. وال4ق}ز.ل: ضر\ب من الي_ات.

@قسطل: الق%س\ط%ل والق%س\طال والق�س\ط�ول والق%س\ط%لن، كله: الغ'بار
الساط1ع. والق%ص\ط%ل، بالصاد أ%يضاv؛ زاد التهذيب: وك%س\ط%ل وك%س\ط%ن

vوق%س\طان وك%س\طان. قال ال4زهري: جعل أ%بو عمرو ق%س\طان بفتح القاف، ف%علنا
ل ف%ع\للv، ول يز ق%س\طالv ول ك%س\طالv ل4نه ليس ف كلم العرب

ف%ع\لل من غي الضاعف غي حرف واحد جاء نادراv وهو قولم: ناقة با
خ.ز\عالD؛ قال ابن سيده: هذا قول الفراء. وقال الوهري: الق%س\طال لغة فيه

كأ%نه مدود منه مع قلة ف%ع\لل ف غي الضاعف؛ وأ%نشد أ%بو مالك ل4وس
:vبن ح.ج.ر ي.ر\ثي رجل

ول%ن,ع\م ر,ف}د' القوم ينتظرونه،
ولنعم ح.ش\و' الد>ر\ع والس>ر\بال

ولنعم مأ}وى ال�س\ت.ضيف إ,ذا د.عا،
واليل خارجة من الق%س\طال

وقال آخر:
كأ%نه ق%س\طال ريح ذي ر.ه.ج\

وف خب وقعة ن.هاو.ن\د: لا التقى السلمون والف�ر\س غ%ش1يتهم
ق%س\طلنية أ%ي كثرة الغبار، بزيادة ال4لف والنون للمبالغة؛ والق%س\ط%لن,ي_ة:

ق�ط�ف منسوبة إ,ل بلد أ%و عامل. غيه: الق%س\ط%لن© ق�ط�ف، الواحدة
ق%س\ط%لن,ي_ة؛ وأ%نشد:



،vكأ%ن� عليها الق%س\ط%لن� م'خ\م.ل
إ,ذا ما التق%ت\ ش'ق�ات'ه' بال%ناك1ب

والق%س\ط%لن,ي_ة: ب.د\أ%ة الش_ف%ق. والق%س\ط%لن©: قوس' ق�ز.ح.
الوهري: الق%س\ط%لن,ي_ة قوس ق�ز.ح وحرة الشفق أ%يضاv؛ قال مالك بن

الر_ي\ب:
ت.رى ج.د.ثاv قد ج.ر_ت الريح' فوقه

ت'راباv، ك%ل%و\ن الق%س\ط%لنY، هاب,ي.ا
قال ابن بري: والق�س\طالة والق�س\طالة قوس' ق�ز.ح. وقال أ%بو حنيفة:

الق%س\ط%لن© خ'يوط كخ'ي'وط خ.ي\ط ال�ز\ن 
(* قوله «كخيوط خيط الزن» هكذا

ف الصل هنا، وتقدم ف مادة قسط: كخيوط قوس الزن) ت1يط بالقمر، وهي
من علمة الطر؛ قال ابن سيده: وإ,نا قال أ%بو حنيفة خ'يوط، وإ,ن ل تكن

خ'يوطاv، على التشبيه، وكثياv ما يأ}ت بثل هذا ف كتابه ال%و\سوم
بالن_بات.

@قسطبل: التهذيب ف الماسي: ف نوادر ال4عراب ق�س\ط%ب,ين.ت'ه
وق�س\ط%ب,يل%ت'ه يعن الك�م'ر_ة، وال أ%علم.

@قسمل: الق1س\م1ل: ولد ال4سد. وق1س\م1ل: بطن من ال4زد. وق1س\م1يل: أ%بو
بطن. والق%سام1لة والق%سام1يل: ال4حياء من العرب. التهذيب: الق%ساملة

ح.يÒ، والنسبة إ,ليهم ق1س\ملي�. وق%س\م.ل%ة� ال4زديe: اسه معاوية بن
عمرو بن مالك أ%خي ه'ناء4ة% ون,و.اء وف%راه1يم 

(* قوله «ونواء وفراهيم»
هكذا ف الصل) وج.ذ1ي.ة ال4ب\ر.ش. وال أ%علم.

@قصل: الق%ص\ل: الق%ط}ع، وقيل: الق%ص\ل قطع الشيء من وسطه أ%و أ%سفل من
ذلك ق%ط}عاv و.ح1ي�اv. ق%ص.ل الشيء ي.ق}ص1له ق%ص\لv واق}ت.ص.له: قطعة.

وسيف قاص1لD وم1ق}ص.ل وق%ص_ال: ق%ط�اع؛ وأ%نشد:
مع اق}ت1صال, الق%ص.ر, الع.راد1م,

ومنه سي الق%ص1يل. ولسان م1ق}ص.ل: ماض�. وجل م1ق}ص.ل: ي.ح\ط1م كل شيء
بأ%نيابه. والق%ص1يل�: ما اقت'ص1ل من الزرع أ%خ\ض.ر.، والمع ق�صلن،

vها ق%ص\ل�والق%ص\لة: الطائفة ال�ق}ت.ص.لة منه، وق%ص.ل الدابة% ي.ق}ص1ل
وق%ص.ل عليها: علفها الق%ص1يل. والق�صالة من الب'ر>: ما ع'ز,ل منه إ,ذا



ن'قYي، وق%ص.ل%ها: داس.ها. وقال اللحيان: ق�صالة الطعام ما يرج منه
فيمى به ث ي'داس الثانية، وذلك إ,ذا كان أ%ج.ل� من التراب والد>قاق

قليلv. والق%ص.ل: ما يرج من الطعام فيمى به، والق%ص\ل لغة؛ عن اللحيان.
غيه: والق%ص.ل ف الطعام مثل الزeؤان1؛ وقال:

ي.ح\م1ل}ن. ح.م\راء4 ر.سوباv بالن_ق%ل}،
قد غ�ر\ب,ل%ت\ وك�ر\ب,ل%ت\ من الق%ص.ل}

وقال الفراء: ف الطعام ق%ص.ل وز'ؤان وغ%فvى، منقوص، وكل هذا ما يرج
منه فيمى به.

والق%ص\لة والق1ص\لة: الماعة من ال3بل نو الص>ر\مة، وقيل هي من
العشرة إ,ل ال4ربعي، فإ,ذا بلغت السني فهي الكدحة 

(* قوله «فهي الكدحة»
هكذا ف الصل، وعبارته ف مادة صدع: فاذا بلغت ستي فهي الصدعة أي

بالكسر).
والق1ص\ل، بالكسر: الف%س\ل الضعيف ال4حق، وقيل: هو الذي ل ي.ت.مالك

ح'م\قاv، وال�نثى ق1ص\لة؛ وأ%نشد لالك بن مرداس:
ليس ب,ق1ص\ل� ح.ل1س� ح1ل}س.م>،

عند البيوت، راش1ن� م1ق%م>
وإ,نا سي الق%ص1يل الذي تعلف به الدواب ق%ص1يلv لسرعة اق}ت1صاله من

ر.خ.اص.ت1ه. قال أ%بو الطيب: الق1ص\ل ف الناس، والق%ص.ل ف الطعام.
وق%ص.ل عن'ق%ه: ضر.با؛ عن اللحيان. وق%ص.ل: اسم رجل. وف حديث الشعب:
أ�غ}م1ي على رجل من جهينة فلما أ%فاق قال ما فعل الق�ص.ل؛ هو بضم القاف

وفتح الصاد اسم رجل.
@قصعل: الق�ص\ع'ل، مثل الف�ر\ز'ل: اللئيم؛ وأ%نشد ابن بري:

Òص\ع'ل, الضعيف1، وك%ف�قامة الق
خ1ن\ص.راها ك�ذ%ي\ن,قا ق%ص_ار

(* ورد هذا البيت ف مادة كذلق وفيه الضئيل بدل الضعيف).
والق�ص\ع'ل: ولد العقرب، والفاء لغة، وقيل: الق1ص\عل، بكسر القاف، ولد

العقرب والذئب.
واق}ص.ع.ل�ت الشمس: تكب_دت السماء4.

@قصفل: ف نوادر ال4عراب: ق%ص\ف%ل الطعام. وق%ص\م.له وق%ص\ب.له إ,ذا



أ%كله أ%جع.
@قصمل: ق%ص\م.ل الشيء4: قطعه وكسره، وق%ص\م.ل عنق%ه: د.ق�ه؛ عن

اللحيان. قال ال4زهري: الق%ص\م.لة مأ}خوذة من الق%ص\ل، وهو القطع، واليم
زائدة. والق%ص\م.لة: شدة الع.ض> وال4كل، يقال: أ%لقاه ف فيه فالتقمه

الق%ص\م.لى، مقصوراv؛ وأ%نشد ف وصف الدهر:
والدهر أ%خ\ن.ى يق}ت'ل القات1ل،

جارح.ة أ%نياب'ه ق%ص.امل
وال�ق%ص\م1ل: الشديد العصا من الرعاء؛ قال أ%بو النجم:

ليس ب'ل}ت.اث{ ول ع.م.ي\ث%ل,،
وليس بالف%ي_اد.ة1 ال�ق%ص\م1ل,

ل4ن الراعي إ,نا يوصف بلي العصا. وف نوادر ال4عراب: ق%ص\ف%ل
vالطعام. وق%ص\م.له وق%ص\ب.له إ,ذا أ%كله أ%جع. ابن ال4عراب: رميت أ%ر\ن.با

ف%د.ر\ب.ي\تها وق%ص\م.ل}تها وق%ر\م.ل}ت'ها إ,ذا ص.ر.ع\تها؛ وز.ح\ز.ح\ته
مثل�ه، ورميته بجر ف%ت.د.ر\بأ%. والق%ص\م.لة: د'و.ي\ب_ة تق%ع ف

ال4سنان وال4ضراس فل تلبث أ%ن ت'ق%ص\م1لها فت.ه\ت1ك الف%م.. والق%ص\م.لة من
الاء ونوه: مثل الصeب.ابة. والق�ص.م1ل، على مثال ع'ل%ب,ط، من الرجال:
الشديد. وق%ص\م.ل الرجل� إ,ذا قارب ال�ط%ى ف مشيه. والق1ص\م1ل: من

أ%ساء ال4سد.
@قطل: الق%ط}ل: القطع. ق%ط%له ي.ق}ط1له وي.ق}ط�له: ق%ط%ع.ه؛ ال4خية عن

أ%ب حنيفة، ق%ط}لv، فهو م.ق}ط�ول وق%ط1يل؛ وكان أ%بو ذؤيب الذل
:vيلق�ب الق%ط1يل ل4نه القائل يصف ق%ب\را

إ,ذا ما زار. م'ج\ن.أ%ةv عليها
ث1قال� الصخر، والشب الق%ط1يل

أ%راد بالق%ط1يل ال%ق}طول وهو القطوع، وبذا البيت سي الق%ط1يل. قال
ابن سيده: هذا قول ابن دريد وإ,نا هو ف رواية السكري لساعدة.
وق%ط�له: ك%ق%طله؛ عن أ%ب حنيفة. وقال اللحيان: ق%ط%ل عنقه وق%ص.لها

أ%ي ضرب عنقه. ونلة ق%ط1يل: ق�ط1عت من أ%صلها فسقطت. وجذع ق%ط1يل
وق�ط�ل، بالضم: مقطوع، وقد تق%ط�ل. ال4صمعي: الق�ط�ل القطوع من الشجر؛ قال

:vالتنخل الذل يصف قتيل
م'ج.د_لv ي.ت.ك%س_ى جل}د'ه د.م.ه،



كما تقط�ر ج,ذ}ع' الدeومة الق�ط�ل
ويروى: ي.تس.ق�ى. وال1ق}ط%لة: حديدة يقطع با، والمع م.قاط1ل.

وق%ط�له: أ%لقاه على جنبي كق%ط�ره، وقيل: صرعه ول ي'ح.د_ أ%ع.لى جن\ب واحد
أ%م على جني. ابن ال4عراب: الق%ط%ل الط©ول، والق%ط%ل الق1ص.ر،

والق%ط%ل اللYي، والق%ط%ل ال%ش\ن'.
والق%ط1يلة: قطعة ك1ساء أ%و ثوب ينش_ف با الاء. والقاطول: موضع على

د1ج\لة.
@قطربل: ق�ط}ر'بeلD، بالضم والتشديد والباء: موضع بالعراق.

@قعل: الق�عال: ما ت.ناثر عن ن.و\ر, العنب وفاغ1ية ال1ن_اء وشبه,ه من
ك1مامه، واحدته ق�عالة. وأ%قع.ل الن_و\ر': انشقت عنه ق�عالته.

والقت1عال�: ت.ن\ح1ية الق�عال. واقت.ع.له الرجل إ,ذا اس\ت.ن\ف%ض.ه ف يده عن
شجره.والق%ع\ل: عود يسم_ى ال1ش\ح.ط يعل تت س'ر'وغ الق�طوف لئل

تت.ع.ف�ر، وخصص الوهري فقال: الق�عال ن.و\ر' العنب. أ%قع.ل الكرم': انشق_
ق�عاله وت.ناثر. والقاع1لة: البل الطويل. والق%واع1ل: رؤوس البال؛ قال امرؤ

القيس:
ع'قاب ت.ن'وف%ى ل ع'قاب' الق%واع1ل

(* صدر هذا البيت: كأن9 د1ثاراv حل�ق%ت بل%ب'ون,ه)
وقيل: الق%واع1ل البال الصغار. الوهري: القاع1لة واحدة الق%واع1ل، وهي

الطYوال من البال؛ قال ابن بري: قال أ%بو عمرو واحدة الق%واع1ل
ق%و\ع.لة؛ وشعر ال4فو.ه دليل على أ%نه قاع1لة قال:

Dوالدهر'، ل ي.ب\قى عليه ل1ق}و.ة
ف رأ}س قاع1لة ن.م.ت\ها أ%ر\ب.ع'

قوله ن.م.ت\ها أ%ربع أ%ي أ%ربع ل1ق}وات. وع'قاب ق%ي\ع.لة: تأ}و,ي إ,ل
الق%واع1ل أ%و ت.علوها؛ أ%نشد ثعلب لالد بن قيس بن منقذ:

ل%ي\تك، إ,ذ ر'ه1ن\ت آل% م.و\أ%ل%ه\،
ح.زeوا بن.ص\ل السيف عند الس_ب.ل%ه\،

وح.ل�ق%ت بك الع'قاب الق%ي\ع.له\
وقيل: ع'قاب ق%ي\ع.لة{ وق%و\ع.لة{ بال3ضافة أ%ي ع'قاب موضع يسمى بذا.

والق%ي\ع.لة: الرأ%ة الافية العظيمة. وال�ق}ت.ع.ل�: السهم الذي ل
ي'ب\ر. ب.ر\ياv جيداv؛ قال لبيد:



،vصائبا vف%رم.ي\ت القوم ر,ش\قا
ليس بالع'ص\ل ول بال�ق}ت.ع.ل}

والقع1يلل�: النتصاب ف الركوب. وصخرةD م'ق}عال�ة: منتص1بة ل أ%صل
لا ف ال4رض. والق%ع\ل�: الرجل القصي ال%ش\ؤ'وم. والق%ع\و.لة ف

الشي: إ,قبال القد.م كلها على ال�خرى، وقيل: هو تباعد ما بي الكعبي
وإ,قبال كل واحدة من القد.مي بماعتها على ال�خرى، وقيل: هي مشي¬ ضعيف، وقد

ق%ع\و.ل ف مشيه ق%ع\و.لة، وقيل: الق%ع\و.لة أ%ن يشي كأ%نه ي.غ\ر,ف
التراب بقدميه، يقال: ق%ع\و.ل إ,ذا م.ش.ى م1ش\ية قبيحة كأ%نه ي.غ\رف التراب
بقدميه. وق%ع\و.ل إ,ذا مشى م1ش\ية م.ن\ ي.ح\ثي التراب. بإ,حدى قدميه على

ال�خرى لق%ب.ل� فيهما؛ وقال صخر بن عمي:
فإ,ن} ت.رين ف ال%ش1يب والع.ل%ه\،

ف%ص1ر\ت أ%مش1ي الق%ع\و.ل والف%ن\ج.ل%ه\،
وتارةv أ%ن\ب'ث� ن.ب\ثاv ن.ق}ث%ل%ه\

والف%ن\جلة: مثل الق%ع\و.لة؛ يقال: م.ر_ ي'ق%ع\و,ل وي'ف%ن\ج,ل؛
والن_ق}ث%لة: أ%ن ي'ث1ي التراب. إ,ذا مشى.

@قعبل: الق%ع\ب.ل� والق�ع\ب'ول: نب\ت ي'ناب,ت الك%م\أ%ة ف الربيع،
ي'ج\ن في'ش\وى ويطبخ ويؤكل. والق%ع\ب.ل والق1ع\ب,ل: ضر\ب من الكم\أ%ة ينب'ت

مستطيلv دقيقاv كأ%نه عود، وإ,ذا يبس صار له رأ}س أ%سود مثل الدeج'ن_ة
السوداء، يقال له ف%س.وات الض>باع؛ وقال أ%بو حنيفة: هو ضر\ب من

الكم\أ%ة ينب'ت مستطيلv فإ,ذا يبس ت.طاير. ال4زهري: الق%ع\ب.ل الف�ط}ر، وهو
الع.س\ق%ل. والق�ع\ب'ول: الق%ع\ب'. وق%ع\ب.ل: اسم¬.

@قعثل: ت.ق%ع\ث%ل ف مشيه وتق%ل}ع.ث% كلها إ,ذا م.ر_ كأ%نه ي.ت.قل�ع
من و.ح.ل، وهي الق%ل}ع.ثة. الوهري عن ال4صمعي: الق%ع\ث%لة مشية مثل

الق%ع\و.لة.
@قعطل: ض.ر.به فق%ع\ط%له أ%ي صرعه. وق%ع\ط%ل على غريه إ,ذا ضي_ق عليه

ف الت_قاضي. وق%ع\ط%له ق%ع\ط%لة إ,ذا صرعه. والق%ع\ط%ل: السريع، وقد
.vس.م_و\ا ق%ع\ط%ل

@قعمل: ال4زهري: الق%ع\م.لة الط�ر\ج.هارة، قال: وهي الق%م\ع.لة.
@قفل: الق�ف�ول: الرeجوع من السفر، وقيل: الق�ف�ول رجوع ال�ن\د بعد

الغ.ز\و,، ق%ف%ل القوم ي.ق}ف�لون، بالضم، ق�فولv وق%ف}لv؛ ورجل قاف1ل من



قوم ق�ف�ال، والق%ف%ل اسم للجمع. التهذيب: وه'م' الق%ف%ل بنزلة الق%ع.د
اسم يلزمهم. والق%ف%ل أ%يضاv: الق�فول. تقول: جاءهم الق%ف%ل والق�فول،

واشتق_ اسم' القاف1لة من ذلك ل4نم ي.ق}ف�لون، وقد جاء الق%ف%ل بعن
الق�ف�ول؛ قال الراجز:

ع1ل}باء، أ%ب\ش1ر\ بأ%بيك. والق%ف%ل}
أ%تاك.، إ,ن} ل ي.ن\ق%ط1ع\ باقي ال4ج.ل}،

ه.و.ل}و.ل، إ,ذا و.ن القوم' ن.ز.ل}
قال أ%بو منصور: سيت القاف1لة قاف1لة ت.فاؤلv بق�ف�ولا عن س.فرها

الذي ابتدأ%ته، قال: وظن ابن' قتيبة أ%ن عوام_ الناس يغل%طون ف تسميتهم
الناه1ضي ف سفر أ%نشؤوه قاف1لة، وأ%نا ل تسم_ى قاف1لة إ,ل منصر,فة

إ,ل و.طن,ها، وهذا غل%ط،ما زالت العرب تسمي الناهضي ف ابتداء ال4سفار
قاف1لة تفاؤلv بأ%ن ي'ي.س>ر ال لا الق�فول، وهو شائع ف كلم

ف�صحائهم إ,ل اليوم. والقاف1لة: الرeف}قة الراجعة من السفر. ابن سيده:
القاف1لة الق�ف�ال، إ,م_ا أ%ن يكونوا أ%رادو القاف1ل أ%ي الف%ريق القاف1ل
فأ%دخلوا الاء للمبالغة، وإ,ما أ%ن يريدوا الرeف}قة القاف1لة فحذفوا

الوصوف وغلبت الصفة على السم، وهو أ%جود، وقد أ%قف%ل%هم هو وق%ف%ل%هم،
وأ%قف%ل}ت' ال�ن\د. من م.ب\ع.ثهم. وف حديث جبي بن م'ط}ع1م: ب.ي\نا هو ي.س3ي

مع النب، صلى ال عليه وسلم، م.ق}ف%ل%ه من ح'ن.ي� أ%ي عند ر'جوعه
منها.

وال%ق}ف%ل: مصدر ق%ف%ل ي.ق}ف�ل إ,ذا عاد من سفره؛ قال: وقد يقال
للس_ف}ر ق�ف�ول ف الذهاب واليء، وأ%كثر ما يستعمل ف الرeجوع، وتكرر ف

الديث وجاء ف بعض رواياته: أ%ق}ف%ل اليش' وق%ل�ما أ%ق}ف%ل}نا، والعروف
ق%ف%ل وق%ف%ل}نا وأ%قفل%نا غي'نا وأ�ق}ف1ل}نا، على ما ل يسم فاعله.

وف حديث ابن عمر: ق%ف}ل%ةD كغ.ز\وة؛ الق%ف}لة: الر_ة من الق�فول أ%ي
أ%ن� أ%ج\ر. ال�جاهد ف انصرافه إ,ل أ%هله بعد غزوه كأ%ج\ر,ه ف إ,قباله

إ,ل الهاد، ل4ن ف قفوله إ,راحةv للنفس، واستعداداv بالقو_ة للع.و\د،
وحفظاv ل4هله برجوعه إ,ليهم، وقيل: أ%راد بذلك التعقيب، وهو رجوعه

،vول يشهد قتال vوإ,ن ل يلق عدو�ا ،vف الوجه الذي جاء منه منصر,فا vثانيا
وقد يفعل ذلك اليش إ,ذا انصرفوا من م.غ\زاهم ل4حد أ%مرين: أ%حدها أ%ن

العدو� إ,ذا رآهم قد انصرفوا عنه أ%منوهم وخرجوا من أ%مكنتهم فإ,ذا



ق%ف%ل اليش' إ,ل دار العدو� نالوا الف�ر\صة منهم فأ%غاروا عليهم، والخر
أ%نم إ,ذا انصرفوا ظاهرين ل يأ}منوا أ%ن ي.ق}ف�و. العدوe أ%ثرهم

في'وق1ع'وا بم وهم غارeون، فربا استظهر اليش' أ%و بعضه'م بالرجوع على
أ%د\راجهم، فإ,ن كان من العدو� طل%ب كانوا مستعد>ين للقائهم، وإ,ل فقد سلموا

وأ%حرزوا ما معهم من الغنيمة، وقيل: يتمل أ%ن يكون س'ئل عن قوم ق%ف%لوا
لوفهم أ%ن ي.د\ه.م.هم من عدو�هم م.ن هو أ%كثر عدداv منهم فق%ف9لوا
لي.ست.ضيفوا لم عدداv آخر من أ%صحابم، ث ي.ك�رeوا على عدو�هم.

والق�فول: الي'بوس، وقد ق%ف%ل ي.ق}ف1ل، بالكسر؛ قال لبيد:
حت إ,ذا ي.ئ1س. الرeماة، وأ%ر\س.ل�وا
غ�ض\فاv د.واجن. قاف1لv أ%ع\صام'ها

وال4ع\صام: الق%لئد، واحدتا ع1ص\مة ث جعت على ع1ص.م، ث جع ع1ص.م
vول�على أ%ع\صام مثل ش1يعة وش1ي.ع وأ%ش\ياع. وق%ف%ل اللد ي.ق}ف�ل ق�ف

وق%ف1ل، فهو قاف1ل وقف1يل: ي.ب,س. وشيخ¬ قاف1ل: يابس. ورجل قاف1ل: يابس
اللد، وقيل: هو اليابس اليد. وأ%ق}ف%له الصوم' إ,ذا أ%يبسه. وأ%ق}ف%ل}ت'
اللد إ,ذا أ%يبسته. والق%ف}ل، بالفتح: ما ي.ب,س من الشجر؛ قال أ%بو

ذؤيب:وم'ف}ر,هة ع.ن\س� ق%د.ر\ت' ل1ساق1ها،
ف%خ.ر_ت كما ت.ت_اي.ع' الريح' بالق%ف}ل

واحدتا ق%ف}لة وق%ف%لة؛ ال4خية، بالفتح، عن ابن ال4عراب، حكاه بفتح
الفاء وأ%سكنها سائر أ%هل اللغة؛ ومنه قول م'ع.قYر بن ح1م.ار 

(* قوله
«ومنه قول معقر بن حار» هذا هو الصواب ف اسه وقد تقدم ف مادة عقر أنه

ابن حباب خطأ) لبنته بعدما ك�ف_ بصر'ه وقد سع صوت راعدة: أ%ي
ب'ن.ي_ة� وائ1لي ب إ,ل جانب ق%ف}لة فإ,نا ل تنب'ت إ,ل ب.ن\جاة من

الس_ي\ل؛ فإ,ن كان ذلك صحيحاv فق%ف}ل اسم المع.
:vوالق%ف1يل: كالق%ف}ل، وقد ق%ف%ل ي.ق}ف1ل وق%ف1ل%. والق%ف1يل أ%يضا

نبت. والق%ف1يل: الس_و\ط؛ قال ابن سيده: أ%راه ل4نه يصنع من اللد اليابس؛
قال أ%بو ممد الفقعسي:

ل�ا أ%تاك ياب,ساv ق1ر\ش.ب_ا،
قمت إ,ليه بالق%ف1يل ض.ر\با،

ض.ر\ب ب.ع1ي السوء إ,ذ} أ%ح.ب_ا



أ%ح.ب� هنا بر.ك، وقيل: ح.ر.ن. وخيل ق%واف1ل أ%ي ض.وامر؛ وأ%نشد ابن بري
لمرئ القيس:

نن ج.ل%ب\نا الق�ر_ح الق%واف1ل
وقال خفاف بن ندبة:

س.ل1يل ن.ج,يبة{ لن.ج,يب ص1د\ق
ت.ص.ن\د.ل% قاف1لv، وال�خe ر.ار'

ويقال للفرس إ,ذا ض.م.ر: ق%ف%ل ي.ق}ف1ل ق�ف�ولv، وهو القاف1ل والشاز,ب
والشاس1ب'؛ وأ%نشد ابن بري ف ترجة خشب:

قاف1ل ج'ر\شع ت.راه كت.ي\س الـ
رم\ل,، ل م'ق}ر,ف ول م.خ\ش'وب

قافل: ضامر. ابن شيل: ق%ف%ل القوم' الطعام وهم ي.ق}ف1لون وم.ك%ر.
القوم' 

(* قوله «ومكر القوم إل» هكذا ف الصل مضبوطاv ول يذكره ف مادة
مكر، والذي ف القاموس فيها: والتمكي احتكار البوب ف البيوت) إ,ذا

اح\ت.ك%ر'وا ي.م\ك�ر'ون؛ رواه الصاحفي عنه. وف نوادر ال4عراب: أ%ق}ف%ل}ت
القوم. ف الطريق، قال: وق%ف%ل}تهم بعين ق%ف}لv أ%ت\بعتهم ب.ص.ري، وكذلك

ق%ذ%ذ}تم. وقالوا ف موضع: أ%ق}ف%ل}تهم على كذا أ%ي جعتهم.
والق�ف}ل والق�ف�ل©: ما ي'غل%ق به الباب ما ليس بكثيف ونوه، والمع

أ%ق}فال وأ%ق}ف�ل، وقرأ% بعضهم: أ%م على قلوب أ%ق}ف�ل�ها؛ حكى ذلك ابن
سيده عن ابن جن، وق�ف�ول عن الجري؛ قال: وأ%نشدت أ�م القرمد:

ت.ر.ى ع.ي\ن'ه ما ف الكتاب، وقلب'ه،
عن الد>ين، أ%ع\م.ى واث1ق بق�ف�ول

وف1ع\ل�ه ال3ق}فال. وقد أ%ق}ف%ل الباب وأ%ق}ف%ل عليه فان\ق%ف%ل
واق}ت.ف%ل، والنون أ%على، والباب م'ق}ف%ل ول يقال م.ق}فول. الوهري: أ%ق}ف%ل}ت

الباب وق%ف�ل ال4بواب مثل أ%غ}ل%ق وغ%ل�ق. وف حديث عمر أ%نه قال:
أ%ربع م'ق}ف%لت: النذر' والطلق والع1تاق والنكاح'، أ%ي ل م.خ\رج منهن�

لقائلهن� كأ%ن عليهن� أ%ق}فالv، فمت جرى بن� اللسان وجب بن� ال�ك}م.
ويقال للبخيل: هو م'ق}ف%ل اليدين. ورجل م'ق}ف%ل اليدين وم'ق}ت.ف1ل: لئيم،
،vق}ت.ف1ل من الناس: الذي ل ي'خر,ج من يديه خيا�كلها على الثل. وال

وامرأ%ة م'ق}ت.ف1لة.



وق%ف%ل الف%ح\ل ي.ق}ف1ل ق�فولv: اهتاج للض>راب.
والق%ف}لة: إ,عطاؤك إ,نساناv شيئاv بر�ة، يقال: أ%عطاه أ%لفاv ق%ف}لة.

ابن دريد: ودرهم ق%ف}لة أ%ي واز,نD، والاء أ%صلية؛ قال ال4زهري: هذا من
كلم أ%هل اليمن، قال: ول أ%دري ما أ%راد بقوله الاء أ%صلية ورجل

ق�ف%لة: حافظ لكل ما يسمع.
والق�ف}ل: شجر بالجاز يضخ'م ويتخذ النساء من ور.قه غ�م\راv ييء أ%حر،
واحدته ق�ف}لة، وحكاه كراع بالفتح، ووصفها ال4زهري فقال: تنبت ف

ن'ج'ود ل4رض وت.ي\ب.س ف أ%و_ل ال%ي\ج. وقال أ%بو عبيد: الق%ف}ل ما ي.ب,س
من الشجر؛ وأ%نشد قول أ%ب ذؤيب:

ف%خ.ر_ت كما ت.ت_اي.ع' الريح' بالق%ف}ل
قال أ%بو منصور: الق%ف}ل جع ق%ف}لة وهي شجرة بعينها ت.ه,يج ف و.غ}رة

الصيف، فإ,ذا هب_ت البوار,ح با قلعت\ها وطي_رتا ف الو>.
وال1ق}ف%ل من النخل: الت ي.ت.حاتe ما عليها من المل؛ حكاه أ%بو

حنيفة عن ابن ال4عراب.
والق1يفال: ع1ر\ق ف الي.د1 ي'ف}ص.د، وهو معر_ب.

وق%ف1يل والق�ف%ال: موضعان؛ قال لبيد:
أ%ل%م\ ت'ل}م1م على الد>م.ن, ال%وال

ل1س.ل}مى بال%ذان,ب فالق�فال,؟
@قفثل: الق%ف}ث%لة: ج.ر\ف' الشيء بس'ر\عة.

@قفخل: الق�فاخ1لي_ة: الن_ب,يلة العظيمة الن_ف1يسة من النساء؛ حكاها
ابن جن.

@قفشل: الق%ف}ش.ل1يلة: ال1غ\ر.فة، فارسيÒ معرب، وحكي عن ال4حر أ%نا
أ%عجمية أ%صلها ك1ب\ج.لر 

،vقوله «اصلها كبجلر» هكذا ف الصل مضبوطا *)
وف القاموس: القفشليل الغرفة معرب كفجه لي، وضبط فيه بفتح الكاف

واليم وسكون الفاء والاء وكسر اللم) ، مثل به سيبويه صفة ول يفسره أ%حد
على ذلك؛ قال السياف: لي'ط}ل%ب فإ,ن ل أ%عرفه.

@قفطل: ق%ف}ط%ل الشيء4 من ي.د.ي_: اختط%فه.
@قفعل: الق}ف1ع\لل�: ت.ش.نeج' ال4صابع والكف من ب.ر\د أ%و داء،
واللد قد ي.ت.ق%ف}ع.ل في.ن\ز.و,ي كال�ذن ال�ق}ف%ع1ل�ة، وف لغة أ�خرى:



اق}ل%ع.ف_ اق}ل1ع\فافاv، وذلك كال%ذ}ب وال%ب\ذ. وف حديث ال1يلد: يد¬
م'ق}ف%ع1ل�ة أ%ي متقب>ضة. يقال: اق}ف%ع.ل�ت يد'ه إ,ذا ت.ق%ب_ضت

وتشن_ج.ت، وقيل: ال�ق}ف%ع1ل© ال�ت.ش.ن>ج' من ب.ر\د أ%و ك1ب.ر فلم يص_ به
ال4نام1ل، وقيل: ال�ق}ف%ع1ل© اليابس الي.د1؛ اق}ف%ع.ل�ت يد'ه

وأ%نامله اق}ف1ع\للv: تقب_ضت وتشن_ج.ت؛ وف ال4زهري: ال�ق}ف%ع1ل©
اليابس؛ وأ%نشد شر:

أ%ص\ب.ح\ت بعد اللYي م'ق}ف%ع1ل�،
وبعد ط1يب ج.س.د{ م'ص1ل�

ققل: الق%و\ق%ل: الذك%ر من الق%طا وال%ج.ل.
والق%واق1ل�: من ال%ز\ر.ج 

(* قوله «والقواقل من الزرج إل» عبارة
القاموس: والقوقل اسم أب بطن من النصار، لنه كان إذا اتاه انسان يستجي به

او بيثرب قال له: قوقل ف هذا البل وقد أمنت أي ارتق، وهم القواقلة)
وكان يقال ف الاهلية للرجل إ,ذا استجار بي.ث}ر,ب: ق%و\ق1ل ث قد

أ%م1ن\ت.والقاق�ل�ى: ن.ب\ت.
@ققل: الق%و\ق%ل: الذك%ر من الق%طا وال%ج.ل.

والق%واق1ل�: من ال%ز\ر.ج 
(* قوله «والقواقل من الزرج إل» عبارة

القاموس: والقوقل اسم أب بطن من النصار، لنه كان إذا اتاه انسان يستجي به
او بيثرب قال له: قوقل ف هذا البل وقد أمنت أي ارتق، وهم القواقلة)

وكان يقال ف الاهلية للرجل إ,ذا استجار بي.ث}ر,ب: ق%و\ق1ل ث قد
أ%م1ن\ت.والقاق�ل�ى: ن.ب\ت.

@قلل: الق1ل�ة�: خ1لف الكثرة. والق�ل©: خلف الك�ث}ر، وقد ق%ل�
ي.ق1ل© ق1ل�ة وق�ل¾، فهو ق%ليل وق�لل وق%لل، بالفتح؛ عن ابن جن.
وق%ل�له وأق%ل�ه: جعله قليلv، وقيل: ق%ل�له جعله ق%ليلv. وأ%ق%ل�: أ%تى

بق%ل1يل. وأ%ق%ل� منه: كق%ل�له؛ عن ابن جن. وق%ل�له ف عينه أ%ي أ%راه
.vواستقل�ه: رآه ق%ليل .vوأ%ق%ل� الشيء: صاد.فه ق%ليل .vق%ليل

يقال: ت.ق%ل�ل الشيء4 واستقل�ه وت.قال�ه إ,ذا رآه ق%ليلv. وف حديث أ%نس:
أ%ن ن.ف%راv سأ%لوه عن ع1بادة النب، صلى ال عليه وسلم، فلما

أ�خ'ب,روا كأ%نم ت.قال©وها أ%ي استقل©وها، وهو ت.فاع'ل من الق1ل�ة. وف



الديث: أ%نه كان ي'ق1ل© الل�غ\و. أ%ي ل ي.ل}غ'و أ%صلv؛ قال ابن ال4ثي:
وهذا اللفظ يستعم.ل ف نفي أ%صل الشيء كقوله تعال: ف%ق%ل1يلv ما

يؤمنون، قال: ويوز أ%ن يريد بالل�غ\و الز\ل% والدeعاية، وأ%ن ذلك كان منه
.vق%ليل

والق�ل©: الق1ل�ة مثل الذ©لY والذYل�ة. يقال: المدل على الق�ل9
والك�ث}ر، والق1لY والك1ث}ر,، وما له ق�لê ول ك�ث}ر¬. وف حديث ابن
مسعود: الر>با، وإ,ن ك%ث�ر، فهو إ,ل ق�لð؛ معناه إ,ل ق1ل�ة أ%ي أ%نه

وإ,ن كان زيادة ف الال عاجلv فإ,نه ي.ؤ'ول إ,ل النقص، كقوله: يح.ق
ال الر>با وي'ر\ب الص_د.قات؛ قاله أ%بو عبيد وأ%نشد قول لبيد:

كل© ب.ن ح'ر_ة{ م.ص1ي'ه'م\
ق�لê، وإ,ن أ%كثرت\ من الع.د.د\

وأ%نشد ال4صمعي لالد بن ع.ل}قم.ة الد_ارمي:
وي\ل� آم� ل%ذ�ات الشباب م.ع1يشه

مع الك�ث}ر, ي'ع\طاه الف%ت ال�ت\ل1ف الن_دي
قد ي.ق}ص'ر الق�ل© الف%ت د'ون% ه.م>ه،

وقد كان، لول الق�ل©، ط%ل�ع. أ%ن\ج'د1
وأ%نشد ابن بري لخر:

،vلم.ة�فأ%ر\ض.و\ه' إ,ن} أ%ع\ط%و\ه م1ن>ي ظ
وما ك�ن\ت' ق�ل¾، قبل% ذلك، أ%ز\ي.با

وقولم: ل يتر'ك ق%ليلv ول كثياv؛ قال أ%بو عبيد: فإ,ن_هم
ي.ب\د.ؤون بال4د\و.ن كقولم الق%م.ران، ور.ب,يعة وم'ض.ر، وس'ل%يم

وعامر.والق�لل، بالضم: الق%ل1يل. وشيء قليل، وجعه ق�ل�ل: مثل س.ر,ير وس'ر'ر.
وشيء ق�لê: ق%ليل. وق�ل© الشيء: أ%ق%ل©ه. والق%ل1يل من الرجال:

القصي الد_ق1يق ال�ث�ة، وامرأ%ة ق%ل1يلة كذلك. ورجل ق�لê: قصي ال�ث�ة.
والق�ل© من الرجال: السيس الد>ين؛ ومنه قول ال4عشى:

وما ك�ن\ت' ق�ل¾، قبل% ذلك، أ%ز\ي.با
ووصف. أ%بو حنيفة الع.ر\ض بالق1ل�ة فقال: ال1ع\و.ل ن.ص\ل طويلD ق%ل1يل

الع.ر\ض، وقوم¬ ق%ل1يلون وأ%ق1ل�ء� وق�ل�لD وق�ل�لون: يكون ذلك ف
ق1ل�ة الع.د.د ود1ق�ة ال�ث�ة، وقوم¬ ق%ل1يل أ%يضاv. قال ال تعال:

واذكروا إ,ذ كنتم ق%ليلv فكث�ركم.



وقالوا: ق%ل�ما يقوم زيد؛ ه.ي_أ%ت\ ما ق%ل� ليق%ع. بعدها الفعل�؛ قال
بعض النحويي: ق%ل� من قولك ق%ل�ما ف1ع\لD ل فاعل له، ل4ن ما

أ%زالته عن ح'ك}مه ف تقاضيه الفاعل، وأ%صارته إ,ل حكم الرف التقاض1ي للفعل
ل السم نو لول وهل� جيعاv، وذلك ف الت_ح\ضيض، وإ,ن ف الشرط

وحرف الستفهام؛ ولذلك ذهب سيبويه ف قول الشاعر:
ص.د.د\ت فأ%طولت الصeدود.، وق%ل�ما
و,صالD على ط�ول الصeدود ي.د'وم'

إ,ل أ%ن و,صالD يرتف1ع بفعل مضمر يدل© عليه ي.د'وم، حت كأ%نه قال:
وق%ل�ما يدوم و,صالD، فلما أ%ضمر ي.د'وم فسره بقوله فيما بعد' ي.دوم'،

فجرى ذلك ف ارتفاعه بالفعل الضمر ل بالبتداء مرى قولك: أ%و,صالD ي.دوم'
أ%و ه.ل� و,صال ي.د'وم؟ ونظي ذلك حرف الر ف نو قول ال عز وجل:

ر'ب_ما ي.و.دe الذين كفروا؛ فما أ%صلحت\ ر'ب_ لوقوع الفعل بعدها
ومنعت\ها وقوع. السم الذي هو لا ف ال4صل بعدها، فكما فارقت ر'ب_ بتركيبها

مع ما حكم.ها قبل أ%ن ترك�ب معها، فكذلك فارقت\ طال% وق%ل� بالتركيب
الادث فيهما ما كانتا عليه من طلبهما ال4ساء، أ%ل ترى أ%ن} لو قلت.

طالا زيد عندنا أ%و ق%ل�ما ممد ف الدار ل يز؟ وبعد فإ,ن� التركيب
ي'ح\د1ث ف الرك�ب.ي معنÝى ل يكن قبل فيهما، وذلك نو إ,ن� مفردة

فإ,نا للتحقيق، فإ,ذا دخلت\ها ما كاف�ة صارت للتحقي كقولك: إ,ن_ما أ%نا
عبد'ك، وإ,نا أ%نا رسول ونو ذلك، وقالوا: أ%ق%ل© امرأ%تي ت.ق�ولن ذلك؛

قال ابن جن: لا ضارع البتدأ حرف. النفي ب.ق�و'ا البتدأ بل خب.
وأ%ق%ل�: افتق%ر.. وال3ق}لل�: ق1ل�ة ال1د.ة1، وق%ل� مال�ه. ورجل

م'ق1لê وأ%ق%ل©: فقي. يقال: فعل ذلك من بي أ%ث}ر.ى وأ%ق%ل� أ%ي من
بي الناس كلهم.

وقال%ل}ت' له الاء4 إ,ذا خفت. العطش فأ%ردت أ%ن تستق1ل� ماء4ك. أ%بو
زيد: قال%ل}ت لفلن، وذلك إ,ذا قل�ل}ت ما أ%عطيت.ه. وت.قال%ل}ت ما

أ%عطان أ%ي استقل%ل}ته، وتكاث%ر\ته أ%ي استكثرته.
وهو ق�ل© بن' ق�لð وض'ل© بن' ض'لð: ل ي'عرف هو ول أ%بوه، قال

سيبويه: وقالوا ق�ل© رجل يقول ذلك إ,ل زيد. وقدم علينا ق�ل�لD من الناس
.Dل%ل�إ,ذا كانوا من ق%بائل شت_ى متفر>قي، فإ,ذا اجتمعوا جعاv فهم ق

والق�ل�ة: ال�بe العظيم، وقيل: ال%ر_ة العظيمة، وقيل: ال%ر_ة



عامة، وقيل: الك�وز الصغي، والمع ق�ل%ل وق1لل، وقيل: هو إ,ناء# للعرب
كال%ر_ة الكبية؛ وقال جيل بن معمر:

فظ%ل1ل}نا بن,عمة وات_ك%أ}نا،
وش.ر,ب\نا ال%لل% من ق�ل%ل1ه\

وق1لل ه.ج.ر: شبيهة بال1ب.اب؛ قال% حسان:
وأ%ق}ف%ر من ح'ض_ار,ه و,ر\د' أ%ه\ل1ه1،

وقد كان ي'سق%ى ف ق1لل� وح.ن\ت.م
وقال ال4خطل:

ي.م\ش'ون ح.ول% م'ك%د_م�، قد ك%د_ح.ت\
م.ت\ن.يه ح.م\ل� ح.نات1م� وق1لل

وف الديث: إ,ذا بل%غ الاء� ق�ل�تي ل يم1ل ن.ج.ساv، وف رواية: ل
يم1ل خ.ب.ثاv؛ قال أ%بو عبيد ف قوله ق�ل�تي: يعن هذه ال1ب.اب

الع1ظام، واحدتا ق�ل�ة، وهي معروفة بالجاز وقد تكون بالشام. وف الديث ف
ذكر النة وصفة س1د\رة ال�ن\ت.ه.ى: ون.ب,ق�ها مثل ق1لل ه.ج.ر، وه.ج.ر:

قرية قريبة من الدينة وليست ه.ج.ر البحرين، وكانت تعمل با الق1لل.
وروى شر عن ابن جريج قال: أ%خبن من رأ%ى ق1لل هجر تسع الق�ل�ة منها

الف%ر.ق؛ قال عبد الرزاق: الف%ر.ق أ%ربعة أ%ص\و'ع بصاع سيدنا رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، وروي عن عيسى بن يونس قال: الق�ل�ة يؤتى با من ناحية

اليمن تسع فيها خس ج,رار أ%و س1ت�اv؛ قال أ%حد بن حنبل: قدر كل كل
ق�ل�ة ق1ر\بتان، قال: وأ%خشى على الق�ل�تي من الب.و\ل، فأ%ما غي الب.و\ل

فل ينجسه شيء، وقال إ,سحق: البول وغيه سواء إ,ذا بلغ الاء ق�ل�تي
ل ينجسه شيء، وهو نو أ%ربعي د.ل}واv أكثر ما قيل ف الق�ل�تي، قال

ال4زهري. وق1لل ه.جر وال4ح\ساء ونواحيها معروفة تأ}خذ الق�ل�ة منها
م.زادة كبية من الاء، وتل� الرواية ق�ل�تي، وكانوا يسمونا ال�ر'وس،
واحدها خ.ر\س، ويسمونا القلل، واحدتا ق�ل�ة، قال: وأ%راها سيت

ق1للv ل4نا ت'ق%ل© أ%ي ترف%ع إ,ذا ملئت وتم.ل.
وف حديث العباس: فح.ث%ا ف ثوبه ث ذهب ي'ق1ل©ه فلم يستط1ع؛ يقال:

أ%ق%ل� الشيء4 ي'ق1ل©ه واستقل�ه يستقل©ه إ,ذا رفعه وحله. وأ%ق%ل�
ال%ر_ة: أ%طاق حلها. وأ%ق%ل� الشيء واستقبل�ه: حله ورفعه.

وق�ل�ة كل شيء: رأ}سه. والق�ل�ة: أ%على البل. وق�ل�ة كل شيء:



أ%عله، والمع كالمع، وخص بعضهم به أ%على الرأ}س والسنام والبل. وق1للة
البل: كق�ل�ته؛ قال ابن أ%حر:

ما أ�مe غ%ف}ر� ف الق1للة، ل
ي.م\س.س\ ح.شاها، قبله، غ%ف}ر

ورأ}س ال3نسان ق�ل�ة؛ وأ%نشد سيبويه:
ع.جائب ت'ب\د1ي الش_ي\ب. ف ق�ل�ة الطYف}ل

والمع ق�ل%ل؛ ومنه قول ذي الرمة يصف ف1راخ النعامة ويشبه رؤوسها
بالبنادق:

أ%ش\داق�ها كص'د'وع الن_ب\ع ف ق�ل%ل�،
مثل الد_حار,يج ل ي.ن\ب'ت لا ز.غ%ب'

وق�ل�ة السيف: ق%ب,يع.ت'ه. وسيف م'ق%ل�ل إ,ذا كانت له ق%ب,يعة؛ قال
بعض الذليي:

وك�ن_ا، إ,ذا ما الرب' ض'ر>س ناب'ها،
ن'ق%و>م'ها بال%ش\ر.ف1ي> ال�ق%ل�ل

واستقل� الطائر ف طيانه: ن.هض للطيان وارتفع ف الواء. واستقل�
النبات: أ%ناف.. واستقل� القوم: ذهبوا واحتملوا سار,ين وارتلوا؛ قال ال

عز وجل: حت إ,ذا أ%ق%ل�ت\ سحاباv ث1قالv؛ أ%ي ح.م.لت. واستقل�ت
السماء: ارتفعت. وف الديث: حت ت.قال�ت الشمس أ%ي استقل�ت ف السماء

وارتفعت وتعال%ت\. وف حديث عمرو بن ع.ن\بسة: قال له إ,ذا ارتفعت الشمس
فالصلة م.ح\ظ�ورة حت يستقل� الرeم\ح' بالظYل أ%ي حت يبل�غ ظل الرمح

الغروس ف ال4رض أ%دن غاية الق1ل�ة والنقص، ل4ن ظل كل شخص ف أ%و_ل
النهار يكون طويلv ث ل يزال ينقص حت يبل�غ أ%قصره، وذلك عند انت1صاف

النهار، فإ,ذا زالت الشمس عاد الظل يزيد، وحينئذ يدخ'ل وقت الظهر وتوز
الصلة ويذهب وقت الكراهة، وهذا الظل التناهي ف القصر هو الذي يسم_ى ظل
الزوال أ%ي الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء وهو موجود قبل الزيادة،

فقوله يستق1ل© الرمح' بالظل، هو من الق1ل�ة ل من ال3ق}لل والس\تقلل,
الذي بعن الرتفاع والس\تبداد.

والق1ل�ة والق1ل©، بالكسر: الر>ع\دة، وقيل: هي الر>ع\دة من الغضب
والطم.ع ونوه يأ}خذ ال3نسان، وقد أ%ق%ل�ته الر>ع\دة واستقل�ته؛ قال

الشاعر:



وأ%د\ن.ي\ت1ن حت إ,ذا ما ج.ع.ل}ت1ن
على ال%ص\ر, أ%و أ%د\ن.ى، اس\ت.ق%ل�ك راج,ف'

يقال: أ%خذه ق1ل© من الغضب إ,ذا أ�ر\ع1د ويقال للرجل إ,ذا غضب: قد
استقل�.

الفراء: الق%ل�ة الن_ه\ضة من ع1ل�ة أ%و فقر، بفتح القاف. وف حديث
عمر: قال ل4خيه زيد ل�ا ود_عه وهو يريد اليمامة: ما هذا الق1ل© الذي

أ%راه بك؟ الق1ل©، بالكسر: الر>ع\دة.
والق1لل�: ال�ش'ب النصوبة للت_عريش؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:

من خ.مر عان.ة%، ساق1طاv أ%فنان'ها،
رف%ع الن_بيط� ك�ر'وم.ها بق1لل

أ%راد بالق1لل أ%ع\م1دة ترف%ع با الك�روم من ال4رض، ويروى بظلل.
وارتل القوم بق1لYي_ت1هم أ%ي ل ي.د.عوا وراءهم شيئاv. وأ%كل

Dي_ت1ه أ%ي بعظامه وجلده. أ%بو زيد: يقال ما كان من ذلك قل1يلةYالض_ب_ بق1ل
،vول كثية بعن ل آخ'ذ منه شيئا vوما أ%خذت منه قليلة Dول ك%ث1ية

وإ,نا تدخل الاء ف النفي. ابن ال4عراب: ق%ل� إ,ذا رف%ع، وق%ل� إ,ذا
عل.

وبنو ق�لð: بطن.
وق%ل}ق%ل الشيء4 ق%ل}ق%ل%ةv وق1ل}قالv وق%ل}قالv ف%ت.ق%ل}ق%ل

وق�ل}قالv؛ عن كراع وهي نادرة أ%ي حر_كه فتحر_ك واضطرب، فإ,ذا كسرته فهو مصدر،
وإ,ذا فتحته فهو اسم مثل الز>ل}زال والز_ل}زال، والسم الق�ل}قال؛

وقال اللحيان: ق%ل}ق%ل ف ال4رض ق%ل}ق%لةv وق1ل}قالv ضر.ب فيها، والسم
الق%ل}قال�. وت.ق%ل}قل: كق%ل}ق%ل. والق�ل}ق�ل والق�لق1ل�: الفيف ف

السف%ر ال1ع\وان السريع الت_ق%ل}ق�ل. ورجل ق%ل}قال: صاحب' أ%سفار.
وت.ق%ل}ق%ل ف البلد إ,ذا تقل�ب فيها. وفرس ق�ل}ق�ل وق�لق1ل: جواد سريع.

وق%ل}ق%ل أ%ي صو_ت،. وهو حكاية. قال أ%بو اليثم: رجل ق�ل}ق�ل ب'ل}ب'ل إ,ذا
كان خفيفاv ظريفاv، والمع ق%لق1ل وب.لب,ل. وف حديث علي�: قال أ%بو عبد

الرحن السلمي خرج علينا عليÒ وهو ي.ت.ق%ل}ق%ل؛ الت_ق%ل}ق�ل: الف�ة
وال3سراع، من الف%ر.س, الق�ل}ق�ل,، بالضم، ويروى بالفاء، وقد تقدم. وف

الديث: ون.ف}سه ت.ق%ل}ق%ل ف صدره أ%ي تتحرك بصوت شديد وأ%صله الركة
والضطراب. والق%ل}ق%لة: شد�ة الصياح. وذهب أ%بو إ,سحق ف ق%ل}ق%ل وص.ل}ص.ل



وباب'ه أ%نه ف%ع\ف%ل. الليث: الق%ل}ق%لة والت_ق%ل}ق�ل ق1ل�ة الثبوت ف
الكان. وال1س\مار' الس_ل1س' ي.ت.قل}ق%ل ف مكانه إ,ذا ق%ل1ق.

والق%ل}ق%لة: شد�ة اضطراب الشيء وتركه، وهو ي.ت.ق%ل}ق%ل وي.ت.لق}ل%ق. أ%بو
عبيد: ق%ل}ق%ل}ت الشيء ول%ق}ل%ق}ت'ه بعن واحد.

والق1ل}ق1ل: شجر أ%و نبت له حبÒ أ%سود؛ قال أ%بو النجم:
وآض.ت1 الب'ه\م.ى كن.ب\ل, الص_ي\ق%ل,،

وحاز.ت1 الر>يح' ي.ب,يس الق1ل}ق1ل
وف الثل:

د.ق�ك بال1ن\حاز, ح.ب_ الق1ل}ق1ل
والعامة تقول حب الف�ل}ف�ل؛ قال ال4صمعي: وهو تصحيف، إ,نا هو بالقاف،

وهو أ%صلب ما يكون من البوب، حكاه أ%بو عبيد. قال ابن بري: الذي ذكره
سيبويه ورواه حب الف�ل}ف�ل، بالفاء، قال: وكذا رواه علي� بن حزة؛

وأ%نشد:وقد أ%ران ف الزمان1 ال4و_ل,
أ%د'قe ف جار, اس\ت1ها ب1ع\و.ل,،
د.ق�ك بال1ن\حاز, حب_ الف�ل}ف�ل,

وقيل: الق1ل}ق1ل نبت ينبت ف ال%ل%د وغ%ل}ظ الس_ه\ل ول يكاد ينب'ت ف
البال، وله س1ن\ف أ�ف%ي\ط1ح' ينب'ت ف حبات كأ%نن� العد.س، فإ,ذا

ي.ب,س فانتف%خ وهب_ت به الريح' سع\ت ت.قلق�ل%ه كأ%نه ج.ر.س، وله ور.ق أ%غب
أ%ط}لس كأ%نه ور.ق الق%ص.ب. والق�لق1ل والق�ل}ق�لن: ن.ب\تان. وقال

أ%بو حنيفة: الق1ل}ق1ل والق�لق1ل والق�ل}ق�لن كله شيء واحد ن.ب\ت، قال:
وذكر ال4عراب الق�د'م أ%نه شجر أ%خضر ينه.ض على ساق�، وم.نابت'ه الكام

دون الرياض وله حب كحب> الل©وب,ياء يؤك%ل والسائمة� حريصة عليه؛
وأ%نشد:كأ%ن9 صوت. ح.ل}ي,ها، إ,ذا ان\ج.ف%ل}،

ه.زe ر,ياح� ق�ل}ق�لناv قد ذ%ب.ل}
والق�لق1ل�: ب.ق}لة ب.ر>ي_ة ي'ش\ب,ه حبeها حب_ الس>م\س3م ولا

أ%كمام كأ%كمامها. الليث: الق1ل}ق1ل شجر له حبÒ ع1ظام ويؤ\كل؛ وأ%نشد:
أ%ب\عار'ها بالص_ي\ف1 ح.بe الق1لق1ل

وحب الق1لق1ل م'ه.ي>ج على الب,ضاع يأ}كله الناس لذلك؛ قال الراجز
وأ%نشده أ%بو عمرو لليلى:

أ%ن\ع.ت' أ%ع\ياراv بأ%على ق�ن_ه\



أ%ك%ل}ن. ح.ب_ ق1ل}ق1ل�، ف%ه'ن_ه\
لن� من ح'ب� الس>فاد1 ر,ن_ه\

وقال الدين.و.ري: الق1ل}ق1ل والق�لق1ل والق�ل}ق�لن� كله واحد له حب
كح.ب الس>م\س3م وهو مهي�ج للباه1؛ وقال ذو الرمة ف الق1لق1ل ووصف

ال%ي\ف:وساق%ت\ ح.صاد. الق�ل}ق�لن، كأ%نا
هو ال%ش\ل� أ%ع\راف' الر>ياح, الز_عاز,ع

والق�ل}ق�لن,يe: طائر كالفاخ1تة.
وح'روف الق%ل}قلة: اليم' والطاء� والدال� والقاف والباء؛ حكاها سيبويه،

قال: وإ,نا سيت بذلك للصوت الذي يدث عنها عند الوقف ل4نك ل تستطيع
أ%ن تق1ف عنده إ,ل معه لشدة ض.غ\ط الرف.

@قمل: الق%م\ل: معروف، واحدته ق%م\لة؛ قال ابن بري: أ%وله الصeؤاب' وهي
ب.ي\ض الق%م\ل، الواحدة ص'ؤابة، وبعدها الل�ز,قة 

(* قوله «وبعدها
اللزقة» وقوله «ث الفنضج» كل منهما ف الصل بذا الضبط) ث الف%ر\عة ث

ال1ر\ن,عة ث ال1ن\ب,ج' ث الف1ن\ض1ج' ث ال%ن\د.ل1س'؛ وقوله:
وصاح1ب�، ل خي ف ش.بابه،

أ%ص\ب.ح. ش'ؤ\م' الع.ي\ش, قد ر.م.ى به
ح'وتاv إ,ذا ما زاد'نا ج,ئ}نا به،
وق%م\لةv إ,ن} نن' باط%ش\نا به

إ,نا أ%راد مثل ق%م\لة ف قل�ة غ%نائه كما قد_منا ف قوله:
ح'وتاv إ,ذا ما زاد'نا ج,ئ}نا به

ول يكون ق%م\لةv حالv إ,ل� على هذا، كما ل يكون ح'وتاv حالv إ,ل
على ذلك، ونظي كل ذلك ما حكاه سيبويه، رحه ال، من قولم: مررت بزيد{

أ%سداv شد_ةv، ل تريد أ%نه أ%سد ولكن تريد أ%نه مثل أ%سد، وكل ذلك
.Dق%مال وق%م1ل vمذكور ف مواضعه؛ ويقال لا أ%يضا

êر ق%م\ل رأ}سه. وقولم: ع'ل�وق%م1ل رأ}س'ه، بالكسر، ق%م.لv: كث
ق%م1لD، أ%صله أ%نم كانوا ي.غ'ل©ون ال4س1ي بالق1د> وعليه الش_عر

ف%ي.ق}م.ل الق1دe ف عنق�ه. وف الديث: من النساء غ�ل© ق%م1لD يقذ1فها ال
ف عن'ق من يشاء ث ل يرجها إ,ل هو. وف حديث عمر وص1ف%ة1 النساء:

منهن_ غ�لê ق%م1لD أ%ي ذو ق%م\ل، كانوا ي.غ'لون ال4س1ي بالق1د> وعليه



الشعر في.ق}م.ل ول يستطيع دفعه عنه بيلة، وقيل: الق%م1ل الق%ذ1ر، وهو من
الق%م.ل أ%يضاv. وق%م1ل% الع.ر\ف%ج ق%م.لv: اسود_ شيئاv وصار فيه

كالق%م\ل. وف التهذيب: ق%م1ل الع.ر\ف%ج إ,ذا اسود_ شيئاv بعد مط%ر أ%صابه
ف%لن% ع'وده، شب_ه ما خرج منه بالق%م\ل. وق%م1ل% بطن'ه: ضخ'م. وأ%ق}م.ل

الر>م\ث�: ت.ف%ط�ر بالن_بات، وقيل: بد.ا ور.ق�ه ص1غاراv. وق%م1ل%
القوم': كثروا؛ قال:

حت إ,ذا ق%م1ل%ت\ بطون'كم'،
ورأ%يتم أ%ب\ناء4ك�م\ ش.بeوا،
وق%ل%ب\ت'م' ظ%ه\ر. ال1ج.ن> لنا،
eإ,ن اللئيم العاجز' ال1ب

الواو ف وق%ل%ب\ت'م زائدة، وهو جواب إ,ذا، وق%م1ل%ت\ بطونكم كث�رت
قبائلكم؛ بذا فسره لنا أ%بو العالية. وق%م1ل% الرجل�: س1ن بعد ه'زال.

وامرأ%ة ق%م1لة وق%م.ل1ي_ة: قصية جد�اv؛ قال:
من الب,يض ل د.ر_امة ق%م.ل1ي_ة،

إ,ذا خرج.ت\ ف يوم عيد ت'ؤ.ار,ب'ه\
أ%ي تطل�ب ال3ر\بة. والق%م.ليe، بالتحريك، من الرجال: القي الصغي

الشأ}ن؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
من الب,يض, ل د.ر_امة ق%م.ل1ي_ة،

ت.ب'ذ© نساء4 الناس د.ل¾ وم1يس.ما
وأ%نشد لخر:

أ%ف ق%م.ل1ي¼ م1ن\ ك�ل%ي\ب� هج.و\ته،
أ%بو ج.ه\ض.م� تغلي علي� مراج,ل�ه؟

والق%م.ليe أ%يضاv: الذي كان بد.و,يìا فعاد س.واد1يìا؛ عن ابن
ال4عراب.

والق�م_ل�: ص1غار الذ�ر> والد_ب، وقيل: هو الد_ب الذي ل أ%جنحة
له، وقيل: هو شيء صغي له جناح أ%حر، وف التهذيب: هو شيء أ%صغر من

الطي له جناح أ%حر أ%كد.ر، وف التنزيل العزيز: فأ%رسلنا عليهم الطوفان%
والراد. والق�م_ل؛ وقال ابن ال4نباري: قال عكرمة ف هذه الية الق�م_ل
ال%نادب وهي الصغار من الراد، واحدتا ق�م_لة؛ قال الفراء: يوز أ%ن

يكون واحد الق�م_ل قامل مثل راكع ور'ك�ع وصائم وص'ي_م. الوهري: أ%م�ا



ق�م_لة الزرع فد'و.ي\ب_ة تطي كال%راد ف خ1لقة ال%ل%م، وجعها
ق�م_لD. ابن السكيت: الق�م_ل شيء يقع ف الزرع ليس براد فيأ}كل السنبلة وهي

غ%ض_ة قبل أ%ن ترج فيطول الزرع ول س'ن\بل له؛ قال ال4زهري: وهذا هو
الصحيح؛ وقال أ%بو عبيدة: الق�م_ل عند العرب ال%م\نان؛ وقال ابن

خالويه: الق�م_ل جراد صغار يعن الد_ب. وأ%ق}م.ل الع.ر\ف%ج والر>م\ث إ,ذا
بدا ورقه صغاراv أ%ول ما يتفط�ر. وقال أ%بو حنيفة: الق�م_ل شيء يشبه

ال%ل%م وهو ل يأ}كل أ%كل ال%راد، ولكن ي.م\ت.صe الب_ إ,ذا وقع فيه
الدقيق وهو رطب فتذهب قو_ته وخيه، وهو خبيث الرائحة وفيه مشابة من

الل%م، وقيل: الق�م_ل دواب صغار من جنس الق1ر\دان إ,ل� أ%نا أ%صغر منها،
واحدتا ق�م_لة، تركب البعي عند ال�زال؛ قال ال4عشى:

قوماv ت'عال ق�م_لv أ%ب\ناؤهم،
وس.لس1لv أ�ج'داv وباباv م'ؤ\ص.دا

وقيل: الق�م_ل ق%م\ل الناس وليس بشيء، واحدتا ق%م\لة.
ابن ال4عراب: ال1ق}م.ل الذي قد استغن بعد فقر. الكم: وق%م.لى

موضع، وال أ%علم.
@قمثل: الق%م.ي\ث%ل: القبيح ال1ش\ية؛ وأ%نشد ابن بري لالك ابن مرداس:

و.ي\ل%ك يا عاديe ب.كYي رحول
ع.ب\د.ك�م الف%ي�ادة الق%م.ي\ث%ل

(* قوله «ويلك يا عادي إل» هكذا ف الصل).
@قمعل: الق�م\ع'ل والق�ل}ع'م: القد.ح الضخم بلغة هذيل؛ وقال راجزهم ينعت

حافر الفرس:
ب.ل%ت\ه'م ال4رض' ب.وأ}ب� ح.و\أ%ب,،

كالق�م\ع'ل, ال�ن\ك%ب> فوق. ال4ث}أ%ب,
وقال اللحيان: قدح ق�م\ع'ل مد_د الرأ}س طويله. والق�م\ع.ل

.vم\ع'ل: البظ}ر؛ عنه أ%يضا�والق
والق1م\عال: سي>د القوم؛ وقال ابن بري: الق1م\عال رئيس الرeعاة، وكذلك

الق�ماد1ية؛ عن ابن خالويه. ويقال: خرج م'ق%م\ع1لv إ,ذا كان على
الر_عايا يأ}مرهم وينهاهم. والق1م\عالة: أ%ع\ظم الف%ياش1ل.

وق%م\ع.ل النبت': خرجت ب.راعيم'ه؛ عن أ%ب حنيفة، قال: وهي الق%ماع1يل.
ويقال للرجل إ,ذا كان ف رأ}سه ع'ج.ر: ف رأ}سه ق%ماع1يل، واحدها



ق�م\عول؛ قال ال4زهري: قال ذلك ابن دريد.
ابن ال4عراب: الق%ع\م.لة الط�ر\ج.هارة وهي الق%م\ع.لة.

@قنبل: الق%ن\ب.لة والق%ن\بل: طائفة من الناس ومن اليل، قيل: هم ما بي
الثلثي إ,ل ال4ربعي ونوه، وقيل: هم جاعة الناس، ق%ن\ب.لة من

اليل، وق%ن\ب.لة من الناس طائفة منهم، والمع الق%ناب,ل؛ قال الشاعر:
ش.ذ�ب. عن عانات1ه الق%ناب,ل

أ%ث}ناءها، والرeب.ع. الق%ناد1ل
وق1د\ر¬ ق�ن\ب'لني_ة: تمع الق%ن\ب.لة من الناس أ%ي الماعة. ورجل

ق�ن\ب'ل وق�ناب,ل: غليظ شديد. والق�ناب,ل: العظيم الرأ}س؛ قال أ%بو
طالب:وع.ر\ب.ة� أ%ر\ض¬ ل ي'ح1ل© ح.رام.ها،

من الناس، غي الش_و\ت.ري� الق�ناب,ل
(* قوله «وعربة ارض إل» هي مركة وسكنها الشاعر ضرورة كما نبه على ذلك

الد ف مادة عرب وأتى بعجز البيت:
من الناس إل اللوذعي� اللحل)

ع.ر.بة�: اسم جزيرة العرب. والش_و\تريe: الريء. والق�ناب,ل: حار
معروف؛ قال:

ز'ع\بة% والش_ح_اج. والق�ناب,ل
ابن ال4عراب: الق�ن\ب'لة م1ص\يدة ي'صاد با النeه.س'، وهو أ%بو

ب.راق1ش.
وق%ن\ب.ل الرجل� إ,ذا أ%وقد الق�ن\ب'ل، وهو شجر.

@قنثل: ال4صمعي: الق%ن\ث%لة� أ%ن ي.ن\ب'ث التراب إ,ذا مشى وهو
م'ق%ن\ث1ل، وقال غيه الن_ق}ث%لة؛ حكاه اللحيان كأ%نه مقلوب.

@قنجل: الق�ن\ج'ل: الع.ب\د.
@قنحل: الق�ن\ح'ل: شرe العبيد.

@قندل: ق%ن\د.ل الرجل�: م.شى ف استرسال. والق%ن\د.ل: الطويل. والق%ن\دل
والق�ناد1ل: الضخم الرأ}س من ال3بل والدواب� مثل الع.ن\د.ل؛ قال:

vى ق%ن\د.لvوأ vترى لا رأ}سا
أ%راد ق%ن\د.لv فثق�ل كقوله:
Yب,باز,ل� و.ج\ناء أ%و ع.ي\ه.ل

وق%ن\د.ل الرجل�: ضخ'م رأ}gسه؛ قال ابن سيده: هكذا وقع ف كتاب ابن



ال4عراب، قال: وأ%راه ق%ن\د.ل الم.ل. الوهري: الق%ن\د.ل العظيم الرأ}س
مثل الع.ن\د.ل. وقال أ%بو عمرو: الق%ن\د.ل العظيم الرأ}س والع.ن\د.ل

الطويل؛ قال أ%بو النجم:
يهد1ي ب,نا كل9 ن,ياف{ ع.ن\د.ل,،

ر'كYب. ف ض.خ\م الذ�فارى ق%ن\د.ل,
والق%ن\د.و,يل�: كالق%ن\د.ل، مثل به سيبويه وفسره السياف، وقيل:

الق%ن\د.و,يل العظيم الامة من الرجال؛ عن كراع. والق%ن\د.و,يل: الطويل
الق%فا؛ وإ,ن9 فلناv لق%ن\د.ل� الرأ}س وص.ن\د.ل الرأ}س. ويقال: مر� الرجل

م'س.ن\د1لv وم'ق%ن\د1لv، وذلك استرخاء ف الشي. والق%ن\د.ل©: شجر؛ عن
كراع. والق1ن\د1يل: معروف، وهو ف1ع\ل1يل.

@قندعل: الق1ن\د.ع\ل�، بالدال والذال: ال4حق.
@قندفل: ناقة ق%ن\د.ف1يل: ضخمة الرأ}س؛ عن ابن ال4عراب. التهذيب ف

الماسي: الق%ن\د.ف1يل الضخم؛ قال الخروع السعدي:
،�وتت. ر.ح\ل1ي ح'ر_ة ذ%خ'ول

،�مائرة� الض_ب\ع.ي\ن, ق%ن\د.ف1يل
�للم.ر\و, ف أ%خ\فاف1ها ص.ليل

والذي حكاه سيبويه ق%ن\د.و,يل، وهي الضخمة الرأ}س أ%يضاv، فأ%ما
الق%ن\د.ف1يل، بالفاء، فلم يروه إ,ل ابن ال4عراب؛ قال الوهري: وأ%نا أ%ظنه

معر_باv كأ%نه شب_ه ناقته بفيل يقال له بالفارسية ك%ن\د.ه\ بيل.
@قنذعل: الق1ن\ذ%ع\ل، بالدال والذال: ال4حق.

@قنصل: ق�ن\ص'ل: ق%ص1ي.
@قنفل: الق%ن\ف%ل: الع.ن\ز الضخمة؛ عن الجري؛ وأ%نشد:

،�ع.ن\ز¬ من السeك> ض.ب'وب¬ ق%ن\ف%ل
ت.ك%اد' من غ�ز\ر� ت.دقe ال1ق}ي.ل

وق�ن\ف�ل: اسم.
@قنقل: الق%ن\ق%ل�: م1ك}يال عظيم ضخم؛ وقال:

ك%ي\ل% ع1د.اء� بال�ر.اف1 الق%ن\ق%ل,
من ص'ب\ر.ة{، مثل الك%ث1يب, ال4ه\ي.ل,

وقال رؤبة:
ما لك. ل ت.ج\ر'ف�ها بالق%ن\ق%ل,؟



ل خي. ف الك%مأ%ة1 إ,ن} ل ت.ف}ع.ل,
وف الب: كان تاج' كسرى مثل الق%ن\ق%ل العظيم؛ الوهري: كان لكسرى تاج

يسمى القنقل.
@قهل: الق%ه.ل: كالق%ر.ه1 ف ق%ش.ف ال3نسان وق%ذ%ر جلد1ه.ورجل

م'ت.ق%ه>ل: ل يتعه_د جسده بالاء والنظافة. وف الصحاح: رجل م'ت.ق%ه>ل يابس
اللد سي>ء الال مثل ال�ت.ق%ح>ل. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%تاه

شيخ م'ت.ق%ه>ل أ%ي ش1عث وس1خ.
يقال: أ%ق}ه.ل الرجل� وت.ق%ه_ل. الكم: ق%ه,ل% جلد'ه وق%ه.ل%

وت.ق%ه_ل ي,بس، فهو قاه1ل قاح1ل؛ وخص بعضهم به الي'ب\س من العبادة قال:
من راه1ب� م'ت.ب.ت>ل� م'ت.ق%ه>ل�،

صاد1ي النهار, لليل1ه م'ت.ه.ج>د
vوالق%ه.ل ف السم: القش.ف، والي'بس الق%ر.ه'. وق%ه,ل ق%ه.ل

وت.ق%ه_ل: ل يتعه_د جسمه بالاء ول ينظفه. والت_ق%هeل: ر.ثاثة اللب.س
واليئة1. ورجل م'ت.ق%ه>ل إ,ذا كان ر.ث� اليئة متقش>فاv. وأ%ق}ه.ل الرجل:

دن_س نفسه وتكل�ف ما ي.ع1يبه؛ وأ%نشد:
خ.ل1يفة ال بل إ,ق}هال

والق%ه\ل: ك�فران ال3حسان. وق%ه.ل%ه ي.ق}ه.ل�ه ق%ه\لv: أ%ثن عليه
ثناء قبيحاv. وق%ه,ل الرجل ق%ه.لv: استقل� العطية وكف%ر النعمة.

وان\ق%ه.ل%: سقط وضع'ف؛ فأ%ما قوله:
ورأ%يت'ه ل�ا مررت' بب.ي\ت1ه،

وقد ان\ق%ه.ل� فما ي'ريد ب.راحا
فإ,نه شدد للضرورة وليس ف الكلم ان\ف%ع.ل�. الوهري أ%يضاv: ان\ق%ه.ل

ضع'ف وسقط؛ قال ابن بري: ذكر ابن السكيت ف ال4لفاظ ان\ق%ه.ل� بتشديد
اللم، قال: والن\ق1ه\لل السقوط والضعف؛ وأ%ورد البيت:

وقد ان\ق%ه.ل� فما ي'ريد' ب.راحا
وقال: البيت ل1ر.ي\سان بن ع1ن\ترة الغن، قال: وعلى هذا يكون وزنه

اف}ع.ل%ل� بنزلة اش\م.أ%ز_، قال: ول يكون ان\ف%ع.ل�. والت_ق%هeل:
ش.ك}و.ى الاجة؛ وأ%نشد:
فل تكونن_ ر.ك1يكاv ت.ن\ت.ل
ل%ع\واv، إ,ذا لق%ي\ته ت.ق%ه_ل،



وإ,ن} ح.ط%أ}ت. ك%ت1ف%يه ذ%ر\م.ل
الر_ك1يك': الضعيف، والت_ن\ت.ل: القذ1ر، والذ�ر\م.لة: إ,ر\سال

الس_ل}ح. وقال أ%بو عبيد: ق%ه.ل الرجل ق%ه\لv إ,ذا ج.د_ف؛ قاله
vوت.ق%ه_ل: مش.ى مشيا .vورا�ال�موي.ورجل م1ق}هال إ,ذا كان م'ج\د>فاv ك%ف

.vبطيئا
وحي_ا ال هذه الق%ي\ه.لة أ%ي الط�ل}عة والو.ج\ه. وق%ي\ه.لD: اسم.

@قهبل: الق%ه\ب.لة: ضرب من الشي. والق%ه\بلة: ال4تان الغليظة من الوحش.
الفراء: حي_ا ال ق%ه\ب.ل%ته أ%ي حي_ا ال وجه.ه. ابن ال4عراب:
حي_ا ال ق%ه\ب.له وم'حي_اه وس.م.ام.ت.ه وط%ل%له وآل%ه. أ%بو العباس:

الاء زائدة فيبقى حي_ا ال ق%ب.ل%ه أ%ي ما أ%قبل منه، وقد تقدم. الؤرج:
الق%ه\ب.لة الق%م\لة.

@قول: الق%و\ل: الكلم على الترتيب، وهو عند القYق كل لفظ قال به
اللسان، تام�اv كان أ%و ناقصاv، تقول: قال يقول قولv، والفاعل قائل،

والفعول م.ق�ول؛ قال سيبويه: واعلم أ%ن قلت ف كلم العرب إ,نا وقعت على أ%ن
تكي با ما كان كلماv ل ق%و\لv، يعن بالكلم ال�م.ل كقولك زيد منطلق

وقام زيد، ويعن بالق%و\ل ال4لفاظ الفردة الت يبن الكلم منها كزيد
من قولك زيد منطلق، وعمرو من قولك قام عمرو، فأ%ما ت.جوeزهم ف تسميتهم

العتقادات والراء ق%و\لv فل4ن العتقاد يف%ى فل يعرف إ,ل�
بالقول، أ%و با يقوم مقام الق%و\ل من شاهد الال، فلما كانت ل تظهر إ,ل

بالق%و\ل سيت قولv إ,ذ كانت سبباv له، وكان الق%و\ل دليلv عليها، كما
يسم_ى الشيء باسم غيه إ,ذا كان ملبساv له وكان القول دليلv عليه، فإ,ن

قيل: فكيف عب_روا عن العتقادات والراء بالق%و\ل ول يعبوا عنها
بالكلم، ولو س.و_و\ا بينهما أ%و قلبوا الستعمال فيهما كان ماذا؟ فالواب:

أ%نم إ,نا فعلوا ذلك من حيث كان الق%و\ل بالعتقاد أ%شبه من الكلم، وذلك
أن العتقاد ل ي'ف}ه.م إ,ل� بغيه وهو العبارة عنه كما أ%ن الق%و\ل قد

ل يتمe معناه إ,ل� بغيه، أ%ل ترى أ%نك إ,ذا قلت قام وأ%خليته من
ضمي فإ,نه ل يتم معناه الذي وضع ف الكلم عليه وله؟ ل4نه إ,نا و'ض1ع

على أ%ن ي'فاد معناه مقتر,ناv با يسند إ,ليه من الفاعل، وقام هذه نفسها
ق%و\ل، وهي ناقصة متاجة إ,ل الفاعل كاحتياج العتقاد إ,ل العبارة عنه،
فلما اشتبها من هنا عب>ر عن أ%حدها بصاحبه، وليس كذلك الكلم ل4نه



وضع على الستقلل والستغناء عما سواه، والق%و\ل قد يكون من الفتق1ر إ,ل
غيه على ما قد_م\ناه، فكان بالعتقاد التاج إ,ل البيان أ%قرب

وبأ%ن} يعب_ر عنه أ%ليق، فاعلمه. وقد يستعمل الق%و\ل ف غي ال3نسان؛ قال
أ%بو النجم:

قالت له الطي': تقد_م راشدا،
إ,نك ل ترج,ع' إ,ل جام1دا

وقال آخر:
،vوطاعة vقالت له العينان1: سعا

وحد_رتا كالدeر> ل�ا ي'ث%ق�ب
وقال آخر:

امتل4 الوض وقال: ق%ط}ن
وقال الخر:

بينما نن م'ر\تع'ون بف%ل}ج،
قالت الدeل�ح الر>واء�: إ,ن,يه1

:vإ,ن,يه1: ص.و\ت ر.ز.مة السحاب وح.ن,ي الر_ع\د؛ ومثله أ%يضا
قد قالت1 ال4ن\ساع' للب.ط}ن ال%ق1ي

وإ,ذا جاز أ%ن يسم_ى الرأ}ي والعتقاد ق%و\لv، وإ,ن ل يكن صوتاv، كان
تسميتهم ما هو أ%صوات قولv أ%ج\د.ر بالواز، أ%ل ترى أ%ن الطي لا

ه.د1ير، والوض له غ%ط1يط، وال4ن\ساع لا أ%ط1يط، والسحاب له د.و,ي�؟
فأ%ما قوله:

قالت له الع.ي\نان: س.م\عاv وطاعة
فإ,نه وإ,ن ل يكن منهما صوت، فإ,ن الال آذ%ن.ت\ بأ%ن لو كان لما

جارحة نطق لقالتا سعاv وطاعة؛ قال ابن جن: وقد حر_ر هذا الوضع وأ%وضحه
عنترة بقوله:

لو كان ي.د\ر,ي ما ال}ح.اورة اش\ت.كى،
أ%و كان ي.د\ر,ي ما جواب' ت.ك%ل©مي

(* وف رواية أخرى:
ولكان لو علم الكلم. م'ك%لمي)

vوق1يل vوالمع أ%ق}وال، وأ%قاو,يل جع المع؛ قال يقول ق%و\ل
وق%و\لةv وم.قالv وم.قالةv؛ وأ%نشد ابن بري للحطيئة ياطب عمر، رضي ال



عنه:تن�ن\ عل%ي_، ه.داك. ال%ل1يك
فإ,ن� لكلY م.قام م.قال

وقيل: الق%و\ل ف الي والشر، والقال والق1يل ف الشر> خاصة، ورجل
قائل من قوم ق�و_ل وق�ي_ل وقالة{. حكى ثعلب: إ,نم ل%قالةD بالق، وكذلك
ق%ؤول وق%و'ول، والمع ق�و'ل وق�و\ل؛ ال4خية عن سيبويه، وكذلك ق%و�ال

وق%و�الةD من قوم ق%و_الي وق%و.لة{ وت1ق}و.لةD وت1ق}والةD؛ وحكى سيبويه
م1ق}و.ل، وكذلك ال�نثى بغي هاء، قال: ول يمع بالواو والنون ل4ن

مؤ.نثه ل تدخله الاء. وم1ق}وال: كم1ق}ول؛ قال سيبويه: هو على النس.ب، كل ذلك
حس.ن الق%و\ل لس3ن، وف الصحاح: كثي الق%و\ل. الوهري: رجل ق%ؤ'ول وقوم

ق�و'ل مثل ص.بور وص'ب'ر، وإ,ن شئت سكنت الواو. قال ابن بري: العروف عند
أ%هل العربية ق%ؤ'ول وق�و\ل، بإ,سكان الواو، تقول: ع.وان وع'و\ن ال4صل

ع'و'ن؛ ول يرك إ,ل ف الشعر كقول الشاعر:
ت.م\ن.ح'ه س'و'ك. ال3س\ح1ل

(* قوله «تنحه إل» صدره كما ف مادة سوك:
أغر الثنايا أحم اللثاــــــت تنحه سوك ال3سحل).
قال: وشاهد قوله رجل ق%ؤ'ول قول كعب بن سعد الغ.ن.وي:

وع.وراء قد ق1يل%ت\ فلم أ%ل}ت.ف1ت\ لا،
وما الك%ل1م' الع'وران� ل ب,ق%بيل

وأ�عر,ض' عن مولي، لو شئت س.ب_ن،
وما كل9 حي حلمه بأ%ص1يل

وما أ%نا، للشيء الذي ليس ناف1ع1ي
وي.غ\ض.ب منه صاحب، ب,ق%ؤ'ول
ولست' ب,لقي ال%ر\ء أ%ز\ع'م أ%نه

خليلD، وما ق%ل}ب له ب.ل1يل
وامرأ%ة ق%و_الة: كثية الق%و\ل، والسم القالة� والقال� والق1يل. ابن

شيل: يقال للرجل إ,نه ل%م1ق}و.ل إ,ذا كان ب.ي>ناv ظ%ر,يف. اللسان.
:Dالكثي' الكلم البليغ ف حاجته. وامرأ%ة ورجل ت1ق}والة ،�والت>ق}ولة

م1ن\ط1يق¬. ويقال: كث�ر القال� والق1يل�. الوهري: الق�و_ل جع قائل مثل
راك1ع ور'ك�ع؛ قال رؤبة:
فاليوم قد ن.ه\ن.ه.ن تن.ه\ن'ه,ي،



أ%و_ل حلم ليس بال�س.ف�ه1،
وق�و_ل إ,ل� د.ه{ ف%ل د.ه1

وهو ابن' أ%قوال� وابن' ق%و_ال� أ%ي جيد' الكلم فصيح. التهذيب: العرب
تقول للرجل إ,ذا كان ذا لسان{ ط%ل1ق إ,نه لبن' ق%و\ل� وابن أ%ق}وال�.

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه نى عن ق1يل وقال وإ,ضاعة1 الال؛
قال أ%بو عبيد ف قوله قيل وقال نو¬ وعربي_ة، وذلك أ%نه جعل القال

مصدراv، أ%ل تراه يقول عن ق1يل� وقال� كأ%نه قال عن قيل� وق%و\ل�؟ يقال على
هذا: قلت' ق%و\لv وق1يلv وقالv، قال: وسعت الكسائي يقول ف قراءة

عبد ال: ذلك عيسى بن' مري قال% الق> الذي فيه ي.م\ت.ر'ون%؛ فهذ من هذا
كأ%نه قال: قال% ق%و\ل% الق؛ وقال الفراء: القال� ف معن الق%و\ل مثل

الع.ي\ب والعاب,، قال: والق ف هذا الوضع يراد به ال تعال ذ1كر'ه
كأ%نه قال ق%و\ل% ال3. الوهري: وكذلك القالة�. يقال: كثرت\ قالة� الناس،

قال: وأ%ص\ل ق�ل}ت' ق%و.ل}ت'، بالفتح، ول يوز أ%ن يكون بالضم ل4نه
يتعد�ى. الفراء ف قوله، صلى ال عليه وسلم: وني,ه عن ق1يل وقال وكثرة

السؤ.ال، قال: فكانتا كالسي، وها منصوبتان ولو خ'ف1ضتا على أ%نما
أ�خرجتا من نية الفعل إ,ل نية ال4ساء كان صواباv كقولم: أ%ع\ي.ي\تن من

ش'ب¼ إ,ل د'ب¼؛ قال ابن ال4ثي: معن الديث أ%نه ن%ى عن ف�ض'ول ما
يتحد_ث به ال�تجال1سون من قولم ق1يل% كذا وقال كذا، قال: وبناؤها على

كونما فعلي ماضيي مكي_ي\ن متضم>ني للضمي، وال3عراب على
إ,جرائهما مرى ال4ساء خ1ل}و.ي\ن من الضمي وإ,دخال حرف التعريف عليهما لذلك ف

قولم الق1يل والقال، وقيل: القال� البتداء، والق1يل� الواب، قال:
وهذا إ,نا يصح إ,ذا كانت الرواية ق1يل وقال على أ%نما ف1ع\لن، فيكون

النهي عن الق%و\ل با ل يصح ول ت'علم حقيقت'ه، وهو كحديثه الخر: بئس
م.ط1ي_ة� الرجل زعموا وأ%ما م.ن\ حك%ى ما يصح وت'ع\ر.ف حقيقت'ه وأ%سنده إ,ل

ث1قة{ صادق فل وجه للنهي عنه ول ذ%م_، وقال أ%بو عبيد: إ,نه جعل
القال مصدراv كأ%نه قال: نى عن قيل� وقو\ل�، وهذا التأ}ويل على أ%نما

اسان، وقيل: أ%راد النهي عن كثرة الكلم م'بتدئاv وم'جيباv، وقيل: أ%راد به
حكاية أ%قوال الناس والبحث عما ل يدي عليه خياv ول ي.ع\نيه أ%مر'ه؛

ومنه الديث: أ%ل أ�ن.ب>ئ�كم ما الع.ض\ه'؟ هي النميمة� القالة� بي الناس
أ%ي كثرة الق%و\ل, وإ,يقاع الصومة بي الناس با يكي البعض' عن البعض؛



ومنه الديث: ف%ف%ش.ت1 القالة� بي الناس، قال: ويوز أ%ن يريد به
الق%و\ل والديث%. الليث: تقول العرب كثر فيه القال� والق1يل�، ويقال إ,ن

اشت1قاق%هما من كثرة ما يقولون قال وقيل له، ويقال: بل ها اسان مشتقان من
الق%و\ل، ويقال: ق1يل% على بناء ف1ع\ل، وق�ي,ل على بناء ف�ع1ل، كلها من

الواو ولكن الكسرة غلبت فقلبت الواو ياء، وكذلك قوله تعال: وس1يق. الذين
ات�ق%و\ا رب_هم. الفراء: بنو أ%سد يقولون ق�ول% وق1يل% بعن واحد؛

وأ%نشد:
وابتدأ%ت\ غ%ض\ب وأ�م_ الر>حال}،

وق�ول% ل أ%هل% له ول مال}
بعن وق1يل%:

وأ%ق}و.ل%ه' ما ل ي.ق�ل} وق%و_ل%ه ما ل ي.ق�ل، ك1لها: اد�عى عليه،
وكذلك أ%قاله ما ل يق�ل؛ عن اللحيان. ق%و\ل م.ق�ولD وم.ق}ؤول؛ عن
اللحيان أ%يضاv، قال: والتام لغة أ%ب الراح. وآك%ل}ت.ن وأ%ك�ل}ت.ن ما

ل آك�ل أ%ي اد�ع.ي\ته ع.لي_. قال شر: تقول قو_ل%ن ف�لن حت قلت'
أ%ي علمن وأ%مرن أ%ن أ%قول، قال: ق%و_ل}ت.ن وأ%ق}و.ل}ت.ن أ%ي عل�متن

ما أ%قول وأ%نطقتن وح.م.ل}تن على الق%و\ل. وف حديث سعيد بن السيب
حي قيل له: ما تقول ف عثمان وعلي، رضي ال عنهما؟ فقال: أ%قول فيهما ما

ق%و_ل%ن ال تعال؛ ث قرأ%: والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
لنا ول3خواننا الذين سبقونا بال3يان (الية). وف حديث علي، عليه
السلم: سع امرأ%ة تند'ب عم.ر فقال: أ%ما وال ما قالت\ه ولكن ق�و>لت\ه

أ%ي ل�قYنته وع'لYمته وأ�ل}قي على لسانا يعن من جانب ال3ل}هام أ%ي
أ%نه حقيق با قالت فيه. وت.ق%و_ل ق%و\لv: ابتد.عه كذ1باv. وتقو_ل فلن

علي_ باطلv أ%ي قال ع.لي_ ما ل أ%كن قلت' وكذب علي_؛ ومنه قوله
تعال: ولو تقو_ل علينا بعض. ال4قاويل. وكلمة م'ق%و_لة: ق1يلت\ مر_ة بعد

مر_ة.
وال1ق}و.ل: اللسان، ويقال: إ,ن� ل م1ق}و.لv، وما يس'رeن به

م1ق}و.ل، وهو لسانه. التهذيب: أ%بو اليثم ف قوله تعال: زعم الذين كفروا أ%ن
لن ي'ب\ع.ثوا، قال: اعلم أ%ن� العرب تقول: قال إ,نه وزعم أ%نه، فكسروا

ال4لف ف قال على البتداء وفتحوها ف زعم، ل4ن زعم ف1ع\ل واقع با
متعد¼ إ,ليها، تقول زعمت عبد. ال قائماv، ول تقول قلت زيداv خارجاv إ,ل�



،vوله خارجا�أ%ن تدخل حرفاv من حروف الستفهام ف أ%وله فتقول: هل ت.ق
ومت ت.ق�وله فع.ل كذا، وكيف تقوله صنع، وع.لم. ت.ق�وله فاعلv، فيصي

عند دخول حروف الستفهام عليه بنزلة الظن، وكذلك تقول: مت ت.ق�ولن
خارجاv، وكيف ت.ق�ولك صانعاv؟ وأ%نشد:

فمت ت.ق�ول الدار. ت.ج\م.ع'نا
قال الكميت:

ع.لم. ت.ق�ول ه.م\دان% اح\ت.ذ%ت\نا
وك1ن\د.ة، بالقوار,ص,، م'ج\ل1بينا؟

والعرب ت'ج\ري تقول وحدها ف الستفهام مرى تظنe ف العمل؛ قال هدبة
بن خ.ش\رم:

مت ت.ق�ول الق�ل�ص. الر_واس1ما
ي'د\ن,ي أ�م_ قاس1م� وقاس1ما؟

فنصب الق�ل�ص كما ينصب بالظن> ؛ وقال عمرو بن معديكرب:
ع.لم. ت.ق�ول الرeم\ح. ي'ث}ق1ل� عات1قي،

إ,ذا أ%نا ل أ%ط}ع'ن\، إ,ذا اليل� ك%ر_ت1؟
وقال عمر بن أ%ب ربيعة:

أ%م_ا الر_ح1يل فد'ون بعد. غد{،
فمت ت.ق�ول� الدار. ت.ج\م.ع'نا؟

قال: وبنو سليم ي'ج\رون متصر>ف قلت ف غي الستفهام أ%يضاv م'ج\رى
الظن> في'عدeونه إ,ل مفعولي، فعلى مذهبهم يوز فتح ان� بعد الق%ول. وف

الديث: أ%نه س.م1ع. صو\ت رجل يقرأ� بالليل فقال أ%ت.ق�وله م'رائياv أ%ي
أ%تظنeه؟ وهو متصÒ بالستفهام؛ ومنه الديث: ل�ا أ%راد أ%ن يعت.ك1ف

ورأ%ى ال4خ\بية ف السجد فقال: الب,ر_ ت.ق�ولون بن_ أ%ي تظنeون
وت.ر.و\ن أ%نن_ أ%رد\ن% الب,ر_، قال: وف1ع\ل� الق%و\ل, إ,ذا كان بعن

الكلم ل يعم.ل فيما بعده، تقول: قل}ت زيد قائم، وأ%قول عمرو منطلق، وبعض
العرب ي'عمله فيقول قل}ت زيداv قائماv، فإ,ن جعلت. الق%و\ل% بعن الظن�
vول زيدا�أ%عملته مع الستفهام كقولك: مت ت.ق�ول عمراv ذاهباv، وأ%ت.ق

منطلقاv؟
أ%بو زيد: يقال ما أ%حسن ق1يل%ك وق%و\لك وم.قال%تك وم.قال%ك وقال%ك،

Dحسنة أ%و قالة Dخسة أ%وج'ه. الليث: يقال انتش.ر.ت لفلن ف الناس قالة



سيئة، والقالة� تكون بعن قائلة{، والقال� ف موضع قائل؛ قال بعضهم لقصيدة:
أ%نا قال�ها أ%ي قائل�ها. قال: والقالة� الق%و\ل� الفاشي ف الناس.

وال1ق}و.ل: الق%ي\ل بلغة أ%هل اليمن؛ قال ابن سيده: ال1ق}و.ل والق%ي\ل
اللك من م'لوك ح1م\ي ي.ق�ول ما شاء، وأ%صله ق%ي>ل؛ وق1يل%: هو دون

vاللك ال4على، والمع أ%ق}وال. قال سيبويه: كس_روه على أ%ف}عال تشبيها
بفاعل، وهو ال1ق}و.ل والمع م.قاو,ل وم.قاو,لة، دخلت الاء فيه على حد>

دخولا ف الق%شاع1مة؛ قال لبيد:
لا غ%ل%لD من راز,قي¼ وك�ر\س'ف{

بأ%يان ع'ج\م�، ي.ن\ص'ف�ون ال%قاو,ل
والرأ%ة ق%ي\لةD. قال الوهري: أ%صل ق%ي\ل ق%ي>ل، بالتشديد، مثل

س.ي>د من ساد ي.س'ود كأ%نه الذي له ق%و\ل أ%ي ينف�ذ قول�ه، والمع أ%ق}وال
وأ%ق}يال أ%يضاv، ومن ج.عه على أ%ق}يال ل يعل الواحد منه مشد_داv؛

التهذيب: وهم ال4ق}وال وال4ق}يال، الواحد ق%ي\ل، فمن قال أ%ق}يال بناه على
لفظ ق%ي\ل، ومن قال أ%ق}وال بناه على ال4صل، وأ%صله من ذوات الواو؛ وروي

عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه كتب لوائل بن ح'ج\ر ولقومه: من
ممد{ رسول ال إ,ل ال4ق}وال, الع.باه1لة، وف رواية: إ,ل ال4ق}يال

الع.باه1لة؛ قال أ%بو عبيدة: ال4ق}يال ملوك باليمن دون اللك ال4عظم،
واحد'هم ق%ي\ل يكون ملكاv على قومه وم1خ\لف1ه وم.ح\ج.ره، وقال غيه: سي

اللك ق%ي\لv ل4نه إ,ذا قال قولv نف%ذ قول�ه؛ وقال ال4عشى فجعلهم
:vأ%ق}وال

ث دان.ت\، ب.ع\د'، الر>باب'، وكانت
كع.ذاب� عقوبة� ال4ق}وال,

ابن ال4ثي ف تفسي الديث قال: ال4ق}وال جع ق%ي\ل، وهو اللك
النافذ الق%و\ل وال4مر,، وأ%صله ق%ي\و,ل ف%ي\ع1ل من الق%و\ل، حذفت عينه، قال:

ومثله أ%موات ف جع مي\ت مفف مي�ت، قال: وأ%ما أ%ق}يال فمحمول على لفظ
ق%ي\ل كما قيل أ%ر\ياح ف جع ريح، والشائع ال%ق1يس أ%ر\واح. وف

الديث: سبحان م.ن\ ت.ع.ط�ف الع1ز_ وقال ب,ه: تعط�ف الع1ز_ أ%ي اشتمل
بالع1ز> فغلب بالعز كل� عزيز، وأ%صله من الق%ي\ل ينف�ذ قول�ه فيما يريد؛
قال ابن ال4ثي: معن وقال به أ%ي أ%حب_ه واختص_ه لنفسه، كما ي'قال:

فلن ي.ق�ول بفلن أ%ي بحب_ته واختصاص1ه، وقيل: معناه ح.ك%م به، فإ,ن



الق%و\ل يستعمل ف معن ال�ك}م. وف الديث: قولوا بق%و\لكم أ%و بعض
ق%و\ل1كم ول ي.س\ت.ج\ر,ي.ن_كم الشيطان أ%ي ق�ولوا بق%و\ل أ%هل د1ينكم

وم1ل�تكم، يعن ادعون رسولv ونبي�اv كما س_ان ال، ول تسمون سي>داv كما
تسمeون رؤساءكم، ل4نم كانوا يس.بون أ%ن السيادة بالنبوة كالسيادة

بأ%سباب الدنيا، وقوله بعض قول1كم يعن القتصاد. ف القال وترك. ال3سراف
فيه، قال: وذلك أ%نم كانوا مدحوه فكره لم البالغة ف الدح فنهاهم
عنه، يريد تكل�موا با يض'ركم من الق%و\ل, ول تتكل�فوه كأ%نكم و'كلء�

الشيطان ور'س'ل�ه تنط1قون عن لسانه. واق}تال ق%و\لv: اج\ت.ر_ه إ,ل
نفس3ه من خي أ%و شر. واق}تال% عليهم: اح\ت.ك%م؛ وأ%نشد ابن بري للغ.ط%م_ش

من بن ش.ق1رة:
فبال%ي\ر ل بالشر> فار\ج' م.و.د_ت،
وإ,ن>ي امر'ؤ¬ ي.ق}تال� من الت_ر.هeب'

قال أ%بو عبيد: سعت اليثم بن عدي يقول: سعت عبد العزيز بن عمر بن عبد
�العزيز يقول ف ر'ق}ية الن_م\لة: الع.ر'وس ت.ح\ت.ف1ل، وت.ق}تال

وت.ك}ت.ح1ل، وكل� شيء ت.ف}ت.ع1ل}، غي أ%ن ل ت.ع\ص1ي الرجل؛ قال: ت.ق}تال
ت.ح\ت.ك1م على زوجها. الوهري: اق}تال عليه أ%ي تك�م؛ وقال كعب بن سعد

الغ.ن.وي�:
ومنزل%ة{ ف دار ص1د\ق وغ1ب\طة{،

وما اق}تال من ح'ك}م� ع.لي_ ط%بيب'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده بالرفع ومنزلةD ل4ن قبله:

وخ.ب_ر\ ت'مان أ%ن_ما الوت' ف الق�ر.ى،
فكيف وهاتا ه.ض\ب.ةD وك%ث1يب'
وماء� ساء كان غي م.ح.م_ة
ب,ب.ر>ي_ة{، ت.ج\ري عليه ج.ن'وب'
وأ%نشد ابن بري لل4عشى:

ول1ث}ل, الذي ج.م.ع\ت. ل1ر.ي\ب, الد
هر ت.أ}ب حكومة ال�ق}تال,

وقاو.ل}ته ف أ%مره وت.قاو.ل}نا أ%ي ت.فاو.ض\نا؛ وقول لبيد:
وإ,ن� ال ناف1لةD تقاه،

ول ي.ق}تال�ها إ,ل الس_ع1يد'



أ%ي ول يقولا؛ قال ابن بري: صوابه فإ,ن� ال، بالفاء؛ وقبله:
ح.م1د\ت' ال4 وال� الميد'

والقال�: الق�ل%ة�، مقلوب مغي_ر، وهو الع'ود الصغي، وجعه ق1يلن؛
قال:وأ%نا ف ض'ر_اب ق1يلن1 الق�ل%ه\

الوهري: القال� الشبة الت يضر.ب با الق�ل%ة؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ن.ز\و. ف1راخ, الام,، بين.ه'م،
ن.ز\و' الق�لة، قلها قال� قال1ينا

قال ابن بري: هذا البيت يروى لبن مقبل، قال: ول أ%جده ف شعره.
ابن بري: يقال اق}تال% بالبعي بعياv وبالثوب ثوباv أ%ي استبدله به،

ويقال: اق}تال بالل�و\ن ل%و\ناv آخر إ,ذا تغي من سفر� أ%و ك1ب.ر؛ قال
الراجز:

فاق}ت.ل}ت' بال1د�ة ل%و\ناv أ%ط}ح.ل،
وكان ه'د_اب' الش_باب أ%ج\مل

ابن ال4عراب: العرب تقول قالوا بزيد{ أ%ي ق%ت.ل�وه، وق�ل}نا به أ%ي
ق%ت.ل}ناه؛ وأ%نشد:

نن ضربناه على ن,ط%ابه،
ق�ل}نا به ق�ل}نا به ق�ل}نا به

أ%ي ق%ت.ل}ناه، والن_طاب': ح.ب\ل العات1ق,. وقوله ف الديث: فقال
بالاء على ي.ده؛ وف الديث الخر: فقال ب,ث%وبه هكذا، قال ابن ال4ثي:

العرب تعل القول عبارةv عن جيع ال4فعال وتطل1قه على غي الكلم واللسان
فتقول قال ب,ي.ده أ%ي أ%خذ، وقال بر,ج\له أ%ي مشى؛ وقد تقد_م قول

الشاعر:وقالت له الع.ي\نان1: سعاv وطاعة
أ%ي أ%و\م.أ%ت\، وقال بالاء على يد1ه أ%ي ق%لب، وقال بثوب أ%ي رف%ع.ه،

�وكل ذلك على الاز والتساع كما روي ف حديث الس_ه\و, قال: ما ي.ق�ول
ذو اليدين؟ قالوا: صد.ق، روي أ%نم أ%و\م.ؤ'وا برؤوس1هم أ%ي نعم ول

يتكل�موا؛ قال: ويقال قال بعن أ%ق}ب.ل%، وبعن مال واستراح. وضر.ب وغل%ب
وغي ذلك.

وف حديث جريج: فأ%س\ر.ع.ت الق%و\ل1ي_ة� إ,ل ص.و\م.ع.ت1ه؛ هم'
الغ.و\غاء� وق%ت.ل%ة� ال4نبياء واليهود'، وت'سم_ى الغ.و\غاء�

.vق%و\ل1ي_ة



@عر في.ق}م.ل ول يستطيع دفعه عنه بيلة، وقيل: الق%م1ل الق%ذ1ر، وهو من
الق%م.ل أ%يضاv. وق%م1ل% الع.ر\ف%ج ق%م.لv: اسود_ شيئاv وصار فيه

كالق%م\ل. وف التهذيب: ق%م1ل الع.ر\ف%ج إ,ذا اسود_ شيئاv بعد مط%ر أ%صابه
ف%لن% ع'وده، شب_ه ما خرج منه بالق%م\ل. وق%م1ل% بطن'ه: ضخ'م. وأ%ق}م.ل

الر>م\ث�: ت.ف%ط�ر بالن_بات، وقيل: بد.ا ور.ق�ه ص1غاراv. وق%م1ل%
القوم': كثروا؛ قال:

حت إ,ذا ق%م1ل%ت\ بطون'كم'،
ورأ%يتم أ%ب\ناء4ك�م\ ش.بeوا،
وق%ل%ب\ت'م' ظ%ه\ر. ال1ج.ن> لنا،
eإ,ن اللئيم العاجز' ال1ب

الواو ف وق%ل%ب\ت'م زائدة، وهو جواب إ,ذا، وق%م1ل%ت\ بطونكم كث�رت
قبائلكم؛ بذا فسره لنا أ%بو العالية. وق%م1ل% الرجل�: س1ن بعد ه'زال.

وامرأ%ة ق%م1لة وق%م.ل1ي_ة: قصية جد�اv؛ قال:
من الب,يض ل د.ر_امة ق%م.ل1ي_ة،

إ,ذا خرج.ت\ ف يوم عيد ت'ؤ.ار,ب'ه\
أ%ي تطل�ب ال3ر\بة. والق%م.ليe، بالتحريك، من الرجال: القي الصغي

الشأ}ن؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
من الب,يض, ل د.ر_امة ق%م.ل1ي_ة،

ت.ب'ذ© نساء4 الناس د.ل¾ وم1يس.ما
وأ%نشد لخر:

أ%ف ق%م.ل1ي¼ م1ن\ ك�ل%ي\ب� هج.و\ته،
أ%بو ج.ه\ض.م� تغلي علي� مراج,ل�ه؟

والق%م.ليe أ%يضاv: الذي كان بد.و,يìا فعاد س.واد1يìا؛ عن ابن
ال4عراب.

والق�م_ل�: ص1غار الذ�ر> والد_ب، وقيل: هو الد_ب الذي ل أ%جنحة
له، وقيل: هو شيء صغي له جناح أ%حر، وف التهذيب: هو شيء أ%صغر من

الطي له جناح أ%حر أ%كد.ر، وف التنزيل العزيز: فأ%رسلنا عليهم الطوفان%
والراد. والق�م_ل؛ وقال ابن ال4نباري: قال عكرمة ف هذه الية الق�م_ل
ال%نادب وهي الصغار من الراد، واحدتا ق�م_لة؛ قال الفراء: يوز أ%ن

يكون واحد الق�م_ل قامل مثل راكع ور'ك�ع وصائم وص'ي_م. الوهري: أ%م�ا



ق�م_لة الزرع فد'و.ي\ب_ة تطي كال%راد ف خ1لقة ال%ل%م، وجعها
ق�م_لD. ابن السكيت: الق�م_ل شيء يقع ف الزرع ليس براد فيأ}كل السنبلة وهي

غ%ض_ة قبل أ%ن ترج فيطول الزرع ول س'ن\بل له؛ قال ال4زهري: وهذا هو
الصحيح؛ وقال أ%بو عبيدة: الق�م_ل عند العرب ال%م\نان؛ وقال ابن

خالويه: الق�م_ل جراد صغار يعن الد_ب. وأ%ق}م.ل الع.ر\ف%ج والر>م\ث إ,ذا
بدا ورقه صغاراv أ%ول ما يتفط�ر. وقال أ%بو حنيفة: الق�م_ل شيء يشبه

ال%ل%م وهو ل يأ}كل أ%كل ال%راد، ولكن ي.م\ت.صe الب_ إ,ذا وقع فيه
الدقيق وهو رطب فتذهب قو_ته وخيه، وهو خبيث الرائحة وفيه مشابة من

الل%م، وقيل: الق�م_ل دواب صغار من جنس الق1ر\دان إ,ل� أ%نا أ%صغر منها،
واحدتا ق�م_لة، تركب البعي عند ال�زال؛ قال ال4عشى:

قوماv ت'عال ق�م_لv أ%ب\ناؤهم،
وس.لس1لv أ�ج'داv وباباv م'ؤ\ص.دا

وقيل: الق�م_ل ق%م\ل الناس وليس بشيء، واحدتا ق%م\لة.
ابن ال4عراب: ال1ق}م.ل الذي قد استغن بعد فقر. الكم: وق%م.لى

موضع، وال أ%علم.
@قأم: ق%ئ1م. من الشراب ق%أ%ماv: ار\توى؛ عن أب حنيفة.

@قتم: الق�ت\مة: سواد ليس بشديد، ق%ت.م. ي.ق}ت1م ق%تامةv فهو قات1م¬
وق%ت1م ق%ت.ماv وهو أ%قت.م'؛ أنشد سيبويه:

@قثم: ق%ث%م. الشيء ي.ق}ث1مه ق%ث}ماv واقت.ث%مه: ج.م.عه واجترفه. ويقال:
ق%ثام أي اق}ث1م، مطرد عند سيبويه وموقوف عند أب العباس. ورجل ق%ث�وم¬:

ج.م�اع لعياله. والق�ث%م' والق%ثوم: ال%موع للخي. ويقال ف الشر
أ%يضاv: ق%ث%م واق}ت.ث%م. ويقال: إنه لق%ث�وم للطعام وغيه؛ وأنشد:

ل4ص\ب.ح. ب.ط}ن' م.كة% م'ق}ش.ع1رìا،
كأ%ن� ال4رض. ليس با ه1شام'

ي.ظ%ل© كأ%نه أ%ثناء4 س.ر\ط{،
وف%و\ق. ج,فان,ه ش.ح\م¬ ر'كام'

(* قوله «كأنه أثناء إل» كذا بالصل ولينظر خب كأن9).
فللك�ب.راء أ%ك}لD حيث� شاؤوا،

وللصeغ.راء أ%ك}لD واق}ت1ثام'
.�قال ابن بري: يعن هشام بن الغية، قال: والقت1ثام الت_ز\ل1يل



وق%ث%م له من العطاء ق%ث}ماv: أكث%ر، وقيل: ق%ث%م له أعطاه د'فعة من الال
جي>دة مثل ق%ذ%م. وغ%ذ%م. وغ%ث%م.. وق�ث%م: اسم رجل مشتق منه، وهو معدول
عن قاث1م وهو ال�عطي. ويقال للرجل إذا كان كثي الع.طاء: مائح¬ ق�ث%م'؛

وقال:
ماح. الب,لد. لنا ف أو_ل1ي_ت1نا،

على ح.سود1 ال4عاد1ي، مائح¬ ق�ث%م'
ورجل ق�ث%م وق�ذ%م إذا كان م1عطاء. وق%ث%م مالv إذا ك%سب.ه. وق�ثام,:

اسم للغنيمة إذا كانت كثية. وقد اق}ت.ث%م مالv كثياv إذا أ%خذه. وف
حديث البعث: أ%نت ق�ث%م، أ%نت ال�ق%ف�ى، أ%نت الاشر؛ هذه أ%ساء النب

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم. وف الديث: أ%تان مل%ك فقال أ%نت
ق�ث%م وخ.ل}ق�ك ق%ي,çم؛ الق�ث%م': التمع اللق، وقيل: الامع الكامل،

وقيل: ال%موع للخي، وبه سي الرجل ق�ث%م، وقيل: ق�ثم معدول عن قاث،
وهو الكثي العطاء. ويقال للذYيخ ق�ث�م'، واسم ف1عله الق�ث}مة، وقد ق%ث%م

ي.ق}ثم ق%ث}ماv وق�ث}مة. والق%ثم: ل%ط}خ' ال%ع\ر ونوه. وق%ثام,: من
أ%ساء الض�ب'ع، سيت به للتطاخها بالعر؛ قال سيبويه: سيت به لنا
ت.ق}ث1م أي ت'قطYع. وق�ث%م': الذك%ر من الض>باع، وكلها معدول عن فاعل

وفاعلة، وال�نثى ق%ثام, مثل ح.ذام,، سيت الض_ب'ع بذلك لتلطخها ب.ع\رها.
والق�ث}مة: الغ'بة. وق%ث�م ق%ث}ماv وق%ثامة: اغ}ب.ر�. ويقال لل4مة: يا

ق%ثام,، كما يقال لا: يا ذ%فار,. قال ابن بري: سي الذكر من الض>ب\عان
ق�ث%م لب'طئه ف مشيه، وكذلك ال�نثى. يقال: هو ي.ق}ث�م ف مشيه، ويقال:

هو ي.ق}ث1م' أي ي.ك}س3ب، ولذلك سي أبا كاسب، وهذا هو الصحيح.
@قحم: الق%ح\م: الكبي ال�سن�، وقيل: الق%ح\م فوق السن� مثل الق%ح\ر؛

قال رؤبة:
رأ%ين. ق%ح\ماv شاب. واق}ل%ح.م�ا،

طال% عليه الد_ه\ر' فاس\ل%ه.م�ا
وال�نثى ق%ح\مة، وزعم يعقوب أن ميمها بدل من باء ق%ح\ب�. والق%حوم':
كالق%ح\م. والق%ح\مة: السنة من الغنم وغيها كالق%ح\بة، والسم الق%حامة

والق�حومة، وهي من الصادر الت ليست لا أ%فعال. قال أبو عمرو: الق%ح\م
الكبي من البل ولو شبه به الرجل كان جائزاv؛ والق%ح\ر' مثله. وقال أبو

العميثل: الق%ح\م' الذي قد أ%قح.م.ت\ه الس>نe، تراه قد ه.ر,م. من غي



أوان ال%ر.م؛ قال الراجز:
إن، وإن} قالوا ك%بي¬ ق%ح\م'،
ع1ندي ح'داء# ز.ج.لD ون.ه\م'

والن_ه\م: ز.جر البل. الوهري: شيخ ق%ح\م¬ أي ه1مÒ مثل ق%ح\ل. وف
vول صغيا vفان,يا vل يكون ق%ح\ما vحديث ابن ع'مر: اب\غ1ن خادما

ض.ر.عاv؛ الق%ح\م: الشيخ' ال1مe الكبي. وق%ح.م. الر_ج'ل� ف ال4مر, ي.ق}ح'م
ق�حوماv واقت.ح.م. وان\ق%ح.م، وها أ%فصح: ر.م.ى بنفسه فيه من غي

ر.و,ي_ة{، وقيل: ر.مى بنفسه ف نر أو و.ه\دة{ أو ف أ%مر من غي د'ر\بة{،
وقيل: إنا جاءت ق%ح.م. ف الش>عر وحده. وف الديث: أ%ق}ح1م\ يا ابن.

سيف1 ال. قال الزهري: وف الكلم العام اق}ت.ح.م.
وت.ق}ح1يم' النف}س, ف الشيء: إدخالا فيه من غي ر.وي_ة. وف حديث

عائشة: أ%قبلت ز.ي\نب' ت.ق%ح_م' لا أي ت.ت.عر_ض' لشتمها وتدخل عليها فيه
Dت. وف الديث: أنا آخ1ذeكأنا أ%قبلت تشت'مها من غي روي�ة ول تث%ب

ب'ج.ز,كم عن النار وأ%نتم تق}ت.ح1م'ون فيها أي تق%ع'ون% فيها. يقال:
اق}ت.ح.م النسان� المر. العظيم وتق%ح_م.ه؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه:

م.ن\ س.ر_ه أن يت.ق%ح_م جر.اث1يم. جهنم فل}ي.ق}ض, ف ال%د> أي يرمي
بنفسه ف م.عاظ1م عذابا. وف حديث ابن مسعود: م.ن\ ل%ق1ي. ال ل ي'شرك

به شيئاv غ%فر له ال�ق}ح1مات1 أي الذنوب. الع1ظام, الت ت'ق}ح1م'
أ%صحابا ف النار أي ت'لقيهم فيها. وف التنزيل: فل اق}ت.ح.م العقبة%؛ ث فسر

اق}ت1حام.ها فقال: ف%ك_ رق%بةv أ%و أ%ط}ع.م.، وقرئ: ف%كe رقبة{ أ%و
إط}عام¬، ومعن فل اقتحم. العقبة أي فل هو اقتحم العقبة، والعرب إذا نفت

بل ف1ع\لv كررتا كقوله: فل ص.د_ق ول ص.ل�ى، ول يكررها ههنا
ل4نه أ%ضمر لا فعلv دل عليه سياق الكلم كأ%نه قال: فل أ%من ول

اق}ت.ح.م. العقبة، والدليل عليه قوله: ث كان من الذين آمنوا. واقتحم. النجم'
إذا غاب وس.قط؛ قال ابن أ%حر:

أ�راق1ب' النجم. كأ%ن م'ول%ع،
بي\ث� ي.ج\gري النجم' حت يق}ت.ح1م

أي يسقط؛ وقال جرير ف التقدم:
هم' الام1لون% ال%يل% حت تق%ح_م.ت

ق%راب,يس'ها، وازداد. م.وجاv ل�ب'ودها



والق�ح.م': ال�مور الع1ظام الت ل ي.ركبها كل أ%حد. وللخصومة ق�ح.م
أ%ي أ%نا ت.ق}ح.م' بصاحبها على ما ل يريده. وف حديث علي�، كرم ال

،vح.ما�وجهه: أ%نه وك�ل% عبد.ال بن جعفر بال�صومة، وقال: إن للخ'صومة1 ق
وهي ال�مور العظام الشاقة، واحدتا ق�ح\مةD، قال أ%بو زيد الكلب:

الق�ح.م ال%هالك؛ قال أ%بو عبيد: وأ%صله من الت_ق%حeم، ومنه ق�ح\مة
ال4ع\راب، وهو كله مذكور ف هذا الفصل؛ وقال ذو الرمة يصف البل وشدة ما تلقى

من السي حت ت'ج\ه,ض أ%ولدها:
ي'ط%ر>ح\ن. بال4و\لد1 أ%و ي.ل}ت.زم\نها،
على ق�ح.م�، بي. الف%ل وال%ناه1ل

وقال شر: كل شاق� ص.ع\ب من ال�مور ال�عض1لة والروب والديون فهي
ق�ح.م؛ وأ%نشد لرؤ\بة:

م1ن\ ق�ح.م, الد_ي\ن, وز'ه\د1 ال4ر\فاد
قال: ق�ح.م' الدين كثرته وم.شق�ته؛ قال ساعدة بن جؤية:

والش_ي\ب' داء# ن.ح1يس¬، ل دواء4 له
للم.رء3 كان ص.4حيحاv صائ1ب. الق�ح.م,

يقول: إذا تق%ح_م. ف أ%مر ل ي.ط1ش ول ي'خ\ط1ئ؛ قال: وقال ابن
ال4عراب ف قوله:

قوم¬ إذا حار.بوا، ف ح.ر\ب,هم ق�ح.م'
قال: إقدام وج'رأ%ة وتق%حeم، وقال ف قوله: م.ن سر_ه أ%ن يت.ق%ح_م

ج.راث1يم. جهنم؛ قال شر: الت_قحeم التقدeم والو'قوع' ف أ�ه\و,ي�ة
وشد�ة بغي روية ول تثبت؛ وقال العجاج:

eل1ي واق}ت'ح1م. ال%ك}ل1ي�إذا ك
يقول: ص'ر,ع. الذي أ�ص1يبت ك�ل}ي.ت'ه. وق�ح.م' الطريق: ما ص.ع'ب. منها.

واق}ت.ح.م النزل: ه.ج.مه. واق}ت.حم الف%ح\ل� الش_و\ل%: اه\ت.ج.مها من
غي أ%ن ي'ر\س.ل% فيها. ال4زهري: ال%قاح1يم' من البل الت ت.ق}ت.ح1م

فت.ض\رب الشول من غي إرسال فيها، والواحد م1ق}حام؛ قال الزهري: هذا من
نعت الف�حول. والق}حام': الر\سال ف عجلة. وبعي م'ق}ح.م: يذهب ف

الفازة من غي م'س3يم ول سائق؛ قال ذو الرمة:
أو م'ق}ح.م أ%ض\عف. الب\طان% حاد1ج'ه،
بال4م\س,، فاس\ت.أ}خ.ر. الع1د\لن والقت.ب'



قال: شب_ه به ج.ناح.ي الظليم. وأ%ع\راب م'ق}ح.م: نشأ% ف الب.د\و
والف%لو.ات ل ي'زاي,لها. وق%ح.م النازل: ط%واها؛ وقول عائذ بن منقذ

الع.ن\بي أ%نشده ابن ال4عراب:
eت'ق%ح>م الر_اعي إذا الراعي أ%ك%ب

vفسره فقال: ت'ق%ح>م' ل ت.نز,ل ال%نازل ولكن ت.طوي فت'ق%ح>م'ه منزل
منزلv يصف إبلv؛ وقوله:

م'ق%ح>م الر_اعي ظ%ن'ون% الش>ر\ب,
يعن أ%نه يقتحم منزلv بعد منزل ي.ط}و,يه فل ينزل فيه، وقوله ظ%نون%

الش>رب أي ل يدري أ%به ماء أم ل.
والق�ح\مة: الن\ق1حام ف السي؛ قال:

ل�ا رأ%يت' العام. عاماv أ%س\ح.ما،
ك%ل�ف}ت' نف}سي وص1حاب ق�ح.ما

وال�ق}ح.م، بفتح الاء: البعي الذي ي'ر\ب,ع' وي'ث}ن ف سنة واحدة
في.قتح1م سناv على سن قبل وقتها، ول يكون ذلك إل لبن ال%ر,م.ي\ن أ%و

الس_ي>ء3 الغذاء. ال4زهري: البعي إذا أ%لق%ى س1ن_ي\ه ف عام واحد فهو
م'ق}ح.م، قال: وذلك ل يكون إل� لبن ال%ر,م.ي؛ وأ%نشد ابن بري لعمرو

بن لإ�:
وكنت' قد أ%ع\د.د\ت'، ق%ب\ل% م.ق}د.مي،

ك%ب\داء ف%و\هاء كج.و\ز, ال�ق}ح.م,
وعن بالك%بداء م.حالة عظيمة الو.س.ط. وأ�ق}ح1م. البعي: ق�د>م إل سن
ل يبلغها كأ%ن يكون ف ج,ر\م ر.باع� وهو ث%ن,يÒ فيقال ر.باع¬ لع1ظ%م1ه،
أ%و يكون ف جرم ثن� وهو ج.ذ%ع¬ فيقال ثن لذلك أ%يضاv، وقيل:

ال�ق}ح.م ال1قe وفوق ال1ق> ما ل ي.ب\ز'ل. وق�ح\مة ال4عراب: أن تصيبهم
السنة فت'ه\ل1ك%هم، فذلك تق%حeمها عليهم أو تق%حeم'هم بلد الريف.

وق%ح.م.تهم سنة جدبة تق}تح1م عليهم وقد أ%ق}ح.موا وأ�ق}ح1موا؛ ال�ول عن ثعلب،
وق�ح>موا فان\ق%ح.م'وا: أ�د\خ1لوا بلد الريف هرباv من الدب.

وأ%ق}ح.م.ت\هم السنة� ال%ض.ر. وف ال%ضر: أ%د\خ.ل%ت\هم إياه. وكل© ما أ%د\خلت.ه
شيئاv فقد أ%ق}ح.م\ت.ه إياه وأ%ق}ح.م\ت.ه فيه؛ قال:

ف كلY ح.م\د{ أ%فاد. ال%م\د ي'ق}ح1م'ها،
ما ي'ش\ت.ر.ى ال%م\د' إل د'ون.ه ق�ح.م'



الوهري: الق�ح\مة السنة الشديدة. يقال: أ%صابت ال4عراب. الق�ح\مة� إذا
أ%صابم ق%ح\ط. وف الديث: أ%قح.م.ت1 السنة� ناب,غة% بن ج.ع\دة أي

أ%خرج.ته من البادية وأ%دخ.لت\ه الض.4ر. والق�حمة: ركوب الث}م؛ عن ثعلب.
والق�حمة، بالضم: الهلكة.

وأ%سود' قاح1م¬: شديد السواد كفاحم.
والت_ق}ح1يم': ر.مي' الفرس, فارس.ه على وجهه؛ قال:

ي'ق%ح>م' الفار,س. لول ق%ب\ق%ب'ه\
ويقال: تق%ح_م.ت\ بفلن دابته، وذلك إذا ند_ت به فلم ي.ض\ب,ط} رأ}س.ها

وربا ط%و_حت به ف و.ه\دة أ%و و.ق%ص.ت\ به؛ قال الراجز:
أ%قول�، والناقة� ب تق%ح_م'،
وأ%نا منها م'ك}ل%ئ1زe م'ع\ص1م':

وي\ح.ك1 ما اس\م' أ�م>ها، يا ع.ل}ك%م'؟
يقال: إن الناقة إذا تق%ح_مت براكبها ناد_ةv ل ي.ض\ب,ط� رأ}سها إنا
إذا س.م_ى أ�م>ها وقفت. وع.ل}ك%م: اسم ناقة. وأ%ق}ح.م. فرس.ه النهر.

فان\ق%ح.م، واق}ت.حم النهر أ%يضاv: دخ.له. وف حديث عمر: أ%نه دخل% عليه
وعنده غ�ل%ي>م¬ أ%س\ود' ي.غ\م1ز' ظ%هر.ه فقال: ما هذا الغلم؟ قال: إنه

�تق%ح_م.ت\ ب الناقة� الليلة% أ%ي أ%ل%ق%ت\ن. والق�ح\مة�: الو.ر\طة
وال%ه\لكة. وق%ح.م. إليه ي.ق}ح.م: د.نا.

والق�ح.م': ثلث ليال من آخر الشهر ل4ن القمر قح.م. ف د'ن'و>ه إل
الشمس.

واق}ت.حم.ت\ه عين: از\د.ر.ت\ه، قال: وقد يكون الذي ت.ق}ح.م'ه عين'ك
فترفعه فوق سن>ه لع1ظ%مه وح'سنه نو أ%ن يكون ابن ل%ب'ون فتظنه ح1ق9اv أو

.vج.ذ%عا
وف حديث أ�م معبد ف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل

ت.ق}ت.ح1مه' ع.ي من ق1ص.ر أي ل تتجاو.ز'ه إل غيه احتقاراv له. وكل شيء
از\ذ%ر.ي\ت.ه فقد اقتح.م\ت.ه؛ أ%راد الواصف' أ%نه ل ت.س\ت.ص\غ1ر'ه العي'

ول ت.ز\د.ر,يه لق1ص.ر,ه. وفلن م'ق}ح.م¬ أي ضعيف. وكل© شيء ن'س3ب. إل
الضعف فهو م'ق}ح.م؛ ومنه قول النابغة ال%ع\دي:

ع.ل%و\نا وس'دنا س'ود.داv غي. م'ق}ح.م,
قال: وأ%صل هذا وشبهه من ال�قحم الذي يتحو_ل من سن� إل سن� ف سنة



واحدة؛ وقوله أ%نشده ابن العراب:
من الناس, أ%ق}وام¬، إذا صاد.فوا الغ1ن

تو.ل�و\ا، وقالوا للص_ديق, وق%ح_م'وا
فسره فقال: أ%غ}ل%ظ�وا عليه وج.ف%وه.

 �@قحدم: الق%ح\د.مة� والق%م.ح\د'وة� والق%ح\د'وة
(* قوله «والقحدوة» كذا

بالصل مضبوطاv، وف شرح القاموس: والقحدوة بزيادة ميم قبل القاف) :
ال%نة� الناشزة فوق القفا، وهي بي الذ©ؤابة والقفا م'نحدة عن الامة، إذا

استلقى الرجل أ%صابت ال4رض من رأ}سه؛ قال:
فإن ي'ق}ب,ل�وا ن.ط}ع'ن\ ث�غ'ور. ن'حور,هم،

وإن\ي ي'د\ب,ر'وا ن.ض\ر,ب\ أ%عال الق%ماح1د1
(* قوله «فان يقبلوا إل» تقدم ف قمحد: أتى به هنا شاهداv على

التفسي).ال4زهري: أ%بو عمرو تق%ح\gد.م. الرجل� ف أ%مره تق%ح\د'ماv إذا تشدد،
فهو م'ت.ق%ح\د1م¬؛ وق%ح\د.م: اسم رجل مأ}خوذ منه.

@قحذم: تق%ح\ذ%م الرجل: وقع م'ن\ص.ر,عاv. وتق%ح\ذ%م البيت.: دخ.له.
والق%ح\ذ%مة� والت_ق%ح\ذ�م: ال�و,ي� على الرأ}س؛ قال:

ك%م\ م1ن عدو� زال% أو ت.د.ح\ل%ما،
كأ%ن_ه ف ه'و_ة{ تق%ح\ذ%ما

ت.د.ح\ل%م إذا ت.د.ه\و.ر. ف بئر أ%و من جب.ل�.
@قحزم: ق%ح\ز.م. الرجل%: صر.ف%ه عن الشيء.

@قخم: الق%ي\خ.م': الض>خم العظيم؛ قال العجاج:
وش.ر.فاv ض.خ\ماv وع1ز�اv ق%ي\خ.ما

والق%ي\خمان: كبي الق%رية ورأ}س'ها؛ قال العجاج:
أ%و ق%ي\خ.مان1 الق%ر\ية1 الكبي

أي يسقط؛ وقال جرير ف التقدم:
هم' الام1لون% ال%يل% حت تق%ح_م.ت

ق%راب,يس'ها، وازداد. م.وجاv ل�ب'ودها
والق�ح.م': ال�مور الع1ظام الت ل ي.ركبها كل أ%حد. وللخصومة ق�ح.م

أ%ي أ%نا ت.ق}ح.م' بصاحبها على ما ل يريده. وف حديث علي�، كرم ال
،vح.ما�وجهه: أ%نه وك�ل% عبد.ال بن جعفر بال�صومة، وقال: إن للخ'صومة1 ق



وهي ال�مور العظام الشاقة، واحدتا ق�ح\مةD، قال أ%بو زيد الكلب:
الق�ح.م ال%هالك؛ قال أ%بو عبيد: وأ%صله من الت_ق%حeم، ومنه ق�ح\مة

ال4ع\راب، وهو كله مذكور ف هذا الفصل؛ وقال ذو الرمة يصف البل وشدة ما تلقى
من السي حت ت'ج\ه,ض أ%ولدها:

ي'ط%ر>ح\ن. بال4و\لد1 أ%و ي.ل}ت.زم\نها،
على ق�ح.م�، بي. الف%ل وال%ناه1ل

وقال شر: كل شاق� ص.ع\ب من ال�مور ال�عض1لة والروب والديون فهي
ق�ح.م؛ وأ%نشد لرؤ\بة:

م1ن\ ق�ح.م, الد_ي\ن, وز'ه\د1 ال4ر\فاد
قال: ق�ح.م' الدين كثرته وم.شق�ته؛ قال ساعدة بن جؤية:

والش_ي\ب' داء# ن.ح1يس¬، ل دواء4 له
للم.رء3 كان ص.4حيحاv صائ1ب. الق�ح.م,

يقول: إذا تق%ح_م. ف أ%مر ل ي.ط1ش ول ي'خ\ط1ئ؛ قال: وقال ابن
ال4عراب ف قوله:

قوم¬ إذا حار.بوا، ف ح.ر\ب,هم ق�ح.م'
قال: إقدام وج'رأ%ة وتق%حeم، وقال ف قوله: م.ن سر_ه أ%ن يت.ق%ح_م

ج.راث1يم. جهنم؛ قال شر: الت_قحeم التقدeم والو'قوع' ف أ�ه\و,ي�ة
وشد�ة بغي روية ول تثبت؛ وقال العجاج:

eل1ي واق}ت'ح1م. ال%ك}ل1ي�إذا ك
يقول: ص'ر,ع. الذي أ�ص1يبت ك�ل}ي.ت'ه. وق�ح.م' الطريق: ما ص.ع'ب. منها.

واق}ت.ح.م النزل: ه.ج.مه. واق}ت.حم الف%ح\ل� الش_و\ل%: اه\ت.ج.مها من
غي أ%ن ي'ر\س.ل% فيها. ال4زهري: ال%قاح1يم' من البل الت ت.ق}ت.ح1م

فت.ض\رب الشول من غي إرسال فيها، والواحد م1ق}حام؛ قال الزهري: هذا من
نعت الف�حول. والق}حام': الر\سال ف عجلة. وبعي م'ق}ح.م: يذهب ف

الفازة من غي م'س3يم ول سائق؛ قال ذو الرمة:
أو م'ق}ح.م أ%ض\عف. الب\طان% حاد1ج'ه،
بال4م\س,، فاس\ت.أ}خ.ر. الع1د\لن والقت.ب'

قال: شب_ه به ج.ناح.ي الظليم. وأ%ع\راب م'ق}ح.م: نشأ% ف الب.د\و
والف%لو.ات ل ي'زاي,لها. وق%ح.م النازل: ط%واها؛ وقول عائذ بن منقذ

الع.ن\بي أ%نشده ابن ال4عراب:



eت'ق%ح>م الر_اعي إذا الراعي أ%ك%ب
vفسره فقال: ت'ق%ح>م' ل ت.نز,ل ال%نازل ولكن ت.طوي فت'ق%ح>م'ه منزل

منزلv يصف إبلv؛ وقوله:
م'ق%ح>م الر_اعي ظ%ن'ون% الش>ر\ب,

يعن أ%نه يقتحم منزلv بعد منزل ي.ط}و,يه فل ينزل فيه، وقوله ظ%نون%
الش>رب أي ل يدري أ%به ماء أم ل.
والق�ح\مة: الن\ق1حام ف السي؛ قال:

ل�ا رأ%يت' العام. عاماv أ%س\ح.ما،
ك%ل�ف}ت' نف}سي وص1حاب ق�ح.ما

وال�ق}ح.م، بفتح الاء: البعي الذي ي'ر\ب,ع' وي'ث}ن ف سنة واحدة
في.قتح1م سناv على سن قبل وقتها، ول يكون ذلك إل لبن ال%ر,م.ي\ن أ%و

الس_ي>ء3 الغذاء. ال4زهري: البعي إذا أ%لق%ى س1ن_ي\ه ف عام واحد فهو
م'ق}ح.م، قال: وذلك ل يكون إل� لبن ال%ر,م.ي؛ وأ%نشد ابن بري لعمرو

بن لإ�:
وكنت' قد أ%ع\د.د\ت'، ق%ب\ل% م.ق}د.مي،

ك%ب\داء ف%و\هاء كج.و\ز, ال�ق}ح.م,
وعن بالك%بداء م.حالة عظيمة الو.س.ط. وأ�ق}ح1م. البعي: ق�د>م إل سن
ل يبلغها كأ%ن يكون ف ج,ر\م ر.باع� وهو ث%ن,يÒ فيقال ر.باع¬ لع1ظ%م1ه،
أ%و يكون ف جرم ثن� وهو ج.ذ%ع¬ فيقال ثن لذلك أ%يضاv، وقيل:

ال�ق}ح.م ال1قe وفوق ال1ق> ما ل ي.ب\ز'ل. وق�ح\مة ال4عراب: أن تصيبهم
السنة فت'ه\ل1ك%هم، فذلك تق%حeمها عليهم أو تق%حeم'هم بلد الريف.

وق%ح.م.تهم سنة جدبة تق}تح1م عليهم وقد أ%ق}ح.موا وأ�ق}ح1موا؛ ال�ول عن ثعلب،
وق�ح>موا فان\ق%ح.م'وا: أ�د\خ1لوا بلد الريف هرباv من الدب.

وأ%ق}ح.م.ت\هم السنة� ال%ض.ر. وف ال%ضر: أ%د\خ.ل%ت\هم إياه. وكل© ما أ%د\خلت.ه
شيئاv فقد أ%ق}ح.م\ت.ه إياه وأ%ق}ح.م\ت.ه فيه؛ قال:

ف كلY ح.م\د{ أ%فاد. ال%م\د ي'ق}ح1م'ها،
ما ي'ش\ت.ر.ى ال%م\د' إل د'ون.ه ق�ح.م'

الوهري: الق�ح\مة السنة الشديدة. يقال: أ%صابت ال4عراب. الق�ح\مة� إذا
أ%صابم ق%ح\ط. وف الديث: أ%قح.م.ت1 السنة� ناب,غة% بن ج.ع\دة أي

أ%خرج.ته من البادية وأ%دخ.لت\ه الض.4ر. والق�حمة: ركوب الث}م؛ عن ثعلب.



والق�حمة، بالضم: الهلكة.
وأ%سود' قاح1م¬: شديد السواد كفاحم.

والت_ق}ح1يم': ر.مي' الفرس, فارس.ه على وجهه؛ قال:
ي'ق%ح>م' الفار,س. لول ق%ب\ق%ب'ه\

ويقال: تق%ح_م.ت\ بفلن دابته، وذلك إذا ند_ت به فلم ي.ض\ب,ط} رأ}س.ها
وربا ط%و_حت به ف و.ه\دة أ%و و.ق%ص.ت\ به؛ قال الراجز:

أ%قول�، والناقة� ب تق%ح_م'،
وأ%نا منها م'ك}ل%ئ1زe م'ع\ص1م':

وي\ح.ك1 ما اس\م' أ�م>ها، يا ع.ل}ك%م'؟
يقال: إن الناقة إذا تق%ح_مت براكبها ناد_ةv ل ي.ض\ب,ط� رأ}سها إنا
إذا س.م_ى أ�م>ها وقفت. وع.ل}ك%م: اسم ناقة. وأ%ق}ح.م. فرس.ه النهر.

فان\ق%ح.م، واق}ت.حم النهر أ%يضاv: دخ.له. وف حديث عمر: أ%نه دخل% عليه
وعنده غ�ل%ي>م¬ أ%س\ود' ي.غ\م1ز' ظ%هر.ه فقال: ما هذا الغلم؟ قال: إنه

�تق%ح_م.ت\ ب الناقة� الليلة% أ%ي أ%ل%ق%ت\ن. والق�ح\مة�: الو.ر\طة
وال%ه\لكة. وق%ح.م. إليه ي.ق}ح.م: د.نا.

والق�ح.م': ثلث ليال من آخر الشهر ل4ن القمر قح.م. ف د'ن'و>ه إل
الشمس.

واق}ت.حم.ت\ه عين: از\د.ر.ت\ه، قال: وقد يكون الذي ت.ق}ح.م'ه عين'ك
فترفعه فوق سن>ه لع1ظ%مه وح'سنه نو أ%ن يكون ابن ل%ب'ون فتظنه ح1ق9اv أو

.vج.ذ%عا
وف حديث أ�م معبد ف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل

ت.ق}ت.ح1مه' ع.ي من ق1ص.ر أي ل تتجاو.ز'ه إل غيه احتقاراv له. وكل شيء
از\ذ%ر.ي\ت.ه فقد اقتح.م\ت.ه؛ أ%راد الواصف' أ%نه ل ت.س\ت.ص\غ1ر'ه العي'

ول ت.ز\د.ر,يه لق1ص.ر,ه. وفلن م'ق}ح.م¬ أي ضعيف. وكل© شيء ن'س3ب. إل
الضعف فهو م'ق}ح.م؛ ومنه قول النابغة ال%ع\دي:

ع.ل%و\نا وس'دنا س'ود.داv غي. م'ق}ح.م,
قال: وأ%صل هذا وشبهه من ال�قحم الذي يتحو_ل من سن� إل سن� ف سنة

واحدة؛ وقوله أ%نشده ابن العراب:
من الناس, أ%ق}وام¬، إذا صاد.فوا الغ1ن

تو.ل�و\ا، وقالوا للص_ديق, وق%ح_م'وا



فسره فقال: أ%غ}ل%ظ�وا عليه وج.ف%وه.
@قذم: ق%ذ1م. من الاء ق�ذ}مةv أ%ي ج.ر,ع. ج'ر\عة؛ قال أ%بو النجم:

ي.ق}ذ%م\ن. ج.ر\عاv ي.ق}ص.ع' الغ.لئ1ل
وق%ذ%م. له من العطاء ي.ق}ذ1م' ق%ذ}ماv: أ%كثر مثل ق%ث%م وغ%ذ%م.

وغ%ث%م. إ,ذا أ%كثر.
ورجل ق�ذ%م¬، مثل ق�ث%م�، وم'ن\ق%ذ1م: كثي العطاء؛ حكاه ابن ال4عراب.

ورجل ق1ذ%مÒ، مثل خ1ض.م¼، إ,ذا كان سي>داv يعطي الكثي من الال
ويأ}خذ الكثي. النضر: الق1ذ%مe السيد الرغيب ال�ل�ق الواسع البلدة.

والق�ذ�م والق�ث�م: ال4سخ1ياء�. والق%ذ1ية�: ق1طعة من الال يعطيها الرجل،
وجعها ق%ذائم. والق1ذ%مe، على وزن ال1ج.ف>: الرجل الشديد، وقيل: الشديد

السريع. وقد انق%ذ%م أ%ي أ%سرع. وبئر ق1ذ%مÒ؛ عن كراع، وق�ذام¬
وق%ذ�وم: كثية الاء؛ قال:
قد ص.ب_ح.ت\ ق%ل%ي\ذ%ماv ق%ذ�وما

وكذلك فرج الرأ%ة؛ قال ابن خالويه: الق�ذام ه.ن' الرأ%ة؛ قال جرير:
،vناد.4م.ه'ن_ يوما �إ,ذا ما الف%ع\ل
على الف1ع>يل، وانف%ت.ح. الق�ذام'

ويروى: وافتخ_ الق�ذام. ويقال: الق�ذام الواسع. يقال: ج.ف}ر ق�ذام أ%ي
واسع الفم كثي الاء ي.ق}ذ1م بالاء أ%ي يدفعه. وقالوا: امرأ%ة ق�ذ�م

فوصفوا به الملة؛ قال جرير:
وأ%نت'م بنو ال%و_ار, ي'عرف' ض.رب'كم،

وأ�مeك�م' ف�جÒ ق�ذام¬ وخ.ي\ض.ف'
ابن ال4عراب: الق�ذ�م البار ال�س'ف، واحدها ق%ذوم.

@قذحم: النضر: ذهبوا ق1ذ�ح\رةv وق1ذ�ح\مةv، بالراء واليم، إ,ذا ذهبوا
ف كل وجه.

@قرم: الق%ر.م'، بالتحريك: شد�ة الشهوة إ,ل اللحم، ق%ر,م. إ,ل اللحم،
وف الكم: ق%ر,م. ي.ق}ر.م ق%ر.ماv، فهو ق%ر,م¬: اشتهاه، ث كثر حت

قالوا مثلv بذلك: ق%ر,م\ت' إ,ل لقائك. وف الديث: كان يتعو�ذ من الق%ر.م،
وهو شدة شهوة اللحم حت ل ي'صب.ر عنه. يقال: ق%ر,مت إ,ل اللحم. وحكى
بعضهم فيه: ق%ر,م\ت'ه. وف حديث الضحية: هذا يوم¬ اللحم' فيه م.ق}روم، قال:
هكذا جاء ف رواية، وقيل: تقديره م.ق}روم¬ إ,ليه فحذف الار�. وف حديث



.vجابر: ق%ر,منا إ,ل اللحم فاشتريت بدرهم لما
والق%ر\م': الفحل الذي يترك من الركوب والعمل وي'ود.ع للف1ح\لة، والمع

ق�روم؛ قال:
يا اب\ن ق�روم ل%س\ن. بال4ح\فاض,

وقيل: هو الذي ل يسه ال%ب\ل. وال4ق}ر.م': كالق%ر\م. وأ%ق}ر.مه:
ج.عله ق%ر\ماv وأ%كرمه عن اله\نة، فهو م'ق}ر.م، ومنه قيل للسيد ق%ر\م¬

م'ق}ر.م تشبيهاv بذلك. قال الوهري: وأ%ما الذي ف الديث: كالبعي
ال4ق}ر.م، فلغة مهولة. واس\ت.قرم الب.كر' قبل أ%ناه، وف الكم: واستقرم البكر

صار ق%ر\ماv. والق%ر\م' من الرجال: السيد العظم، على الثل بذلك. وف
حديث علي، عليه السلم: أ%نا أ%بو حسن الق%ر\م أ%ي ال�ق}ر.م ف الرأ}ي؛

والق%ر\م: فحل ال3بل، أ%ي أ%نا فيهم بنزلة الفحل ف ال3بل؛ قال ابن
ال4ثي: قال الطاب وأ%كثر الروايات القوم، بالواو، قال: ول معن له
وإ,نا هو بالراء أ%ي القد_م ف العرفة وت.جار,ب ال�مور. ابن السكيت:

أ%ق}ر.م\ت' الفحل، فهو م'ق}ر.م، وهو أ%ن ي'ود.ع للفحلة من المل والركوب،
وهو الق%ر\م أ%يضاv. وف حديث رواه د'ك%ي بن سعيد قال: أ%مر النب، صلى

ال عليه وسلم، عمر أ%ن ي'زو>د النeعمان بن م'قر>ن ال�ز.ن وأ%صحابه
ففتح غ�رفة له فيها تر كالبعي ال4ق}ر.م,؛ قال أ%بو عبيد: قال أ%بو عمرو

ل أ%عرف ال4قرم ولكن أ%عرف ال�ق}ر.م، وهو البعي ال�ك}ر.م الذي ل
يمل عليه ول يذلل، ولكن يكون للفحلة والضراب، قال: وإ,نا سي السيد

الرئيس من الرجال ال�ق}ر.م ل4نه شبه بال�ق}ر.م من ال3بل لع1ظ%م شأ}نه
وك%ر.مه عندهم؛ قال أ%وس:
إ,ذا م'ق}ر.م¬ م1ن_ا ذرا ح.دe ناب,ه،
ت.خ.م_ط% ف1ينا ناب' آخ.ر. م'ق}ر.م

أ%راد: إ,ذا هل%ك منا سيد خلفه آخر. قال الزمشري: ق%ر,م. البعي، فهو
ق%ر,م¬ إ,ذا اس\ت.ق}ر.م. أ%ي صار ق%ر\ماv. وقد أ%قر.م.ه صاحبه، فهو

م'ق}ر.م إ,ذا تركه للف1ح\لة، وف%ع1ل% وأ%ف}ع.ل% يلتقيان كو.ج,ل% وأ%و\ج.ل%
وت.ب,ع. وأ%ت\ب.ع ف الفعل، وخ.ش1ن� وأ%خ\ش.ن. وك%د1ر� وأ%ك}د.ر. ف السم،

قال: وأ%ما ال%ق}ر'وم من ال3بل فهو الذي به ق�ر\مةD، وهي س1مةD تكون فوق
ال4نف ت'سلخ منها ج,لدة ث ت'جمع فوق أ%نفه فتلك الق�رمة؛ يقال منه:

ق%ر.م\ت' البعي أ%ق}ر,م'ه. ويقال للق�ر\مة أ%يضاv الق1رام، ومثله ف



السد ال�ر\فة. الليث: هي الق�ر\مة والق%ر\مة لغتان، وتلك اللدة الت
قطع\ت.ها هي الق�رامة، وربا ق%ر.م'وا من ك1ر\ك1ر.ته وأ�ذنه ق�رامات

ي'ت.ب.ل�غ با ف القحط. الكم: وق%ر.م. البعي. ي.ق}ر,مه ق%ر\ماv قطع من أ%نفه
جلدة ل تبي وج.مع.ها عليه للس>مة، واسم ذلك الوضع الق1رام والق�ر\مة

وقيل: الق�ر\مة اسم ذلك الفعل. والق%ر\مة والق�رامة: اللدة القطوعة
�منه، فإ,ن كان مثل

ذلك الوس\م ف السم بعد ال�ذن والعنق فهي ال�ر\فة. وناقة ق%ر\ماء:
با ق%ر\م ف أ%نفها؛ عن ابن ال4عراب. ابن ال4عراب: ف الس>مات

الق%ر\مة، وهي س1مة على ال4نف ليست ب.ز¼، ولكنها ج.ر\فة للجلد ث يترك
كالبعرة، فإ,ذا ح'ز_ ال4نف ح.ز�اv فذلك الف%ق}ر. يقال: بعي م.ف}ق�ور

:vوم.ق}ر'وم وم.ج\ر'وف؛ ومنه ابن م.ق}ر'وم� الشاعر. وق%ر.م. الشيء4 ق%ر\ما
ق%ش.ره. والق�رامة من البز: ما تقش_ر منه، وقيل: ما ي.لتز,ق منه ف التنور،

وكل ما ق%ش.ر\ته عن البز فهو الق�رامة. وما ف ح.س.ب,ه ق�رامة أ%ي
و.ص\م، وها العيب. وق%ر.م.ه ق%ر\ماv: عاب.ه. والق%ر\م': ال4كل ما كان. ابن

السكيت: ق%ر.م ي.ق}ر,م ق%ر\ماv إ,ذا أ%كل أ%كلv ضعيفاv. ويقال: هو
vروما�ي.ت.ق%ر_م' ت.ق%رeم الب.ه\مة. وق%ر.م.ت1 الب.همة ت.ق}ر,م ق%ر\ماv وق

وق%ر.ماناv وت.قر_مت: وذلك ف أ%ول ما تأ}كل، وهو أدن التناو'ل، وكذلك
الف%صيل والصب ف أ%ول أ%كله. وق%ر_مه هو: عل�مه ذلك؛ ومنه قول

ال4عرابية ليعقوب تذكر له ت.ر\ب,ية الب.ه\م: ونن ف كل ذلك ن'ق%ر>مه ونعلمه.
vأ%بو زيد: يقال للصب أ%و�ل ما يأ}كل قد ق%ر.م ي.ق}ر,م ق%ر\ما

وق�روماv. الفراء: السخلة ت.ق}ر,م ق%ر\ماv إ,ذا تعلمت ال4كل؛ قال عدي:
ف%ظ1باء� الر_و\ض, ي.ق}ر,م\ن. الث�م.ر\

ويقال: قر.م الصبe والب.ه\م' ق%ر\ماv وق�روماv، وهو أ%كل ضعيف ف أ%ول
ما يأ}كل، وت.ق%ر_م مثله. وق%ر_م. الق1د\ح.: ع.ج.م.ه؛ قال:

�خ.ر.ج\ن. ح.ر,يرات{ وأ%ب\د.ي\ن. 3م\ل%داv، ودار.ت\ عليهن ال�ق%ر_مة
الصeف}ر

يعن أ%نن س'ب,ي واق}ت'سمن بالق1داح الت هي صفتها، وأ%راد م.جال1د
ف%وضع الواحد موضع المع.

والق1رام': ثوب من صوف ملو�ن فيه أ%لوان من الع1هن، وهو صفيق يتخذ
س1تراv، وقيل: هو الستر الرقيق، والمع ق�ر'م، وهو ال1ق}ر.مة، وقيل:



ال1ق}رمة� م.ح\ب,س الف1راش. وق%ر_م.ه بال1ق}رمة: حبس.ه با. والق1رام: ستر فيه
:vوش، وكذلك ال1ق}ر.م' وال1ق}ر.مة؛ وقال يصف دارا�ر.ق}م ونق

على ظ%ه\ر, ج.ر\عاء الع.ج'وز، كأ%ن�ا
د.وائ1ر' ر.ق}م� ف س.راة1 ق1رام,

وف حديث عائشة: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، دخل عليها وعلى الباب
ق1رام¬ فيه ت.ماث1يل�، وف رواية: وعلى الباب ق1رام¬ س1تر�؛ هو الستر

الرقيق فإ,ذا خيط فصار كالبيت فهو ك1ل�ةD؛ وأ%نشد بيت لبيد يصف الودج:
م1ن\ كلY م.ح\ف�وف{ ي'ظ1ل© ع1ص1ي_ه

ز.و\ج¬، عليه ك1ل�ةD وق1رام'ها
وقيل: الق1رام ثوب من صوف غليظ جد�اv ي'فرش ف الودج ث يعل ف قواعد

الودج أ%و الغ.ب,يط، وقيل: هو الص_ف1يق من صوف ذي أ%لوان، وال3ضافة
فيه كقولك ثوب' قميص�، وقيل: الق1رام الستر الرق1يق' وراء الستر الغليظ،

ولذلك أ%ضاف؛ وقوله ف حديث ال4حنف بلغه أ%ن رجلv يغتابه فقال:
ع'ث%ي\ثةD ت.ق}ر,م' ج,ل}داv أ%م\ل%سا

أ%ي ت.ق}ر,ض، وقد ذكرته ف موضعه.
والق%ر\م': ضرب من الشجر؛ حكاه ابن دريد، قال: ول أ%دري أ%عرب هو أ%م

دخيل. وقال أ%بو حنيفة: الق�ر\م، بالضم، شجر ينبت ف ج.وف ماء البحر، وهو
يشبه شجر الدeل}ب ف غ1ل%ظ1 س'وقه وبياض قشره، وورقه مثل ورق اللوز
وال4راك، وثر'ه مثل ثر الص_و\م.ر، وماء البحر عدو� كل شيء من الشجر

إ,ل� الق�ر\م والك%ن\د.ل، فإ,نما ينبتان به.
:�وقار,م¬ وم.ق}ر'وم¬ وق�ر.ي\م¬: أ%ساء. وبنو ق�ر.ي\م�: حي. وق%ر\مان

موضع، وكذلك ق%ر.ماء؛ أ%نشد سيبويه:
عل ق%ر.ماء4 عال1يةv ش.واه،
كأ%ن� ب.ياض. غ�ر_ت1ه خ1مار'

قيل: هي ع.ق%بة، وقد ذكر ذلك ف فرم مستوف. وقال ابن ال4عراب: هي
ق%ر\ماء بسكون الراء، وكذلك أ%نشد البيت على قر\ماء ساكنة وقال: هي أ%ك%مة

معروفة، قال: وقيل ق%ر\ماء هنا ناقة با ق%ر\م¬ ف أ%نفها أ%ي و.س\م، قال:
ول أ%دري وجهه ول يعطيه معن البيت. ابن ال4نباري ف كتاب القصور

والمدود: جاء على ف%ع.لء يقال له س.ح.ناء أ%ي ه.يئة، وله ث%أ%داء� أ%ي
أ%م.ة، وق%ر.ماء اسم أ%رض، وأ%نشد البيت وقال: كتبت عنه بالقاف، وكان عندنا



ف%ر.ماء ل4رض بصر، قال: فل أ%دري ق%ر.ماء أ%رض بنجد وف%ر.ماء بصر.
وم.ق}ر'وم: اسم جبل؛ وروي بيت رؤبة:

ور.ع\ن, م.ق}ر'وم� ت.سامى أ%ر.م'ه\
والق%ر.م': ال1داء الصغار. والق%ر.م': ص1غار ال3بل، والق%ز.م'،

بالزاي: صغار الغنم وهي ال%ذ%ف.
@قردم: الق�ر\د'مان© والق�ر\د'مان,ي�ة: س1لح م'عد� كانت الف�رس

وال4كاسرة تد�خره ف خزائنها، أ%صله بالفارسية ك%ر\د.مان,د\، معناه ع'م1ل%
وب.ق1ي؛ قال ال4زهري: هكذا حكاه أ%بو عبيد عن ال4صمعي؛ وقال ابن

ال4عراب: أ%راه فارسي�اv؛ وأ%نشد للبيد:
ف%خ\مةv ذ%ف}راء4 ت'ر\تى بالع'رى
ق�ر\د'مان,ي�اv وت.ر\كاv كالب.ص.ل}

قال: الق�ر\د'مان,ي�ة الدeروع الغليظة مثل الثوب الك�ر\د'وان. ويقال:
الق�ر\د'مان© ضرب من الدروع. الوهري: الق�ر\د'مان، مقصور، دواء وهو

ك%ر.و\ياء رومي. قال ابن بري: ك%ر.و\يا مثل زكريا؛ وقال ابن منصور
ال%واليقي: هو مدود كروياء، بفتح الراء وسكون الواو وتفيف الياء. قال أ%بو

عبيدة: الق�ر\gد'مان9 قباء مشو� يتخذ للحرب، فارسي معرب يقال له ك%ب\ر
بالرومية أ%و بالنبطية، وأ%نشد بيت لبيد. ويقال: الق�ردمان9 ضرب من

الدروع، ويقال: هو ال1غ\ف%ر، وقال بعضهم: إ,ذا كان للبيضة م1غفر فهي
ق�ر\دمانية؛ قال: وهذا هو الصحيح ل4نه قال بعد البيت:

أ%ح\ك%م. ال1ن\ث1يe م1ن ع.و\رات1ها
g9ك}ر,ه ص.ل�ك�ل� ح1ر\باء�، إ,ذا أ

قال: فدل على أ%نا الدرع، وقيل: الق�ر\د'مان أ%صل للحديد وما يعمل منه
بالفارسية، وقيل: بل هو بلد يعمل فيه الديد؛ عن السياف.

@قردحم: ق1ر\د.ح\مة: موضع. الفراء: ذهبوا ش.عال1يل ب,ق1ر\د.ح\مة{ أ%ي
تفرقوا. قال ابن بري: وف الغريب الصنف ب,ق1ر\د.ح\مة% غي مصروف. وحكى

اللحيان ف نوادره: ذهب القوم ب,ق1ن\د.ح\رة{ وق1ن\د.ح\رة{ وق1د_ح\رة
وق1ذ�ح\رة{ إ,ذا تفرقوا.

@قرزم: الق�ر\ز'وم': س1ندان الد�اد، والفاء أ%على. قال ابن بري: قال ابن
القطاع وهو أ%يضاv ال3ز\م1يل، ويسمي عبد'

.v؛ قال ابن دريد: وأ%حسبه معرباvر\ز'وما�القيس ال1ر\ط% وال1ئزر ق



ورجل م'ق%ر\ز.م: قصي متمع. وال�ق%ر\ز.م: القصي النسب؛ قال الطرماح:
إ,ل ال4بطال, من س.ب.إ� ت.ن.م_ت\
م.ناس1ب' منه غ%ي\ر' م'ق%ر\ز.مات

أ%ي غي ل%ئيمات من الق�ر\ز'وم. والق1ر\زام: الشاعر الدeون. يقال: هو
ي'ق%ر\ز,م الش>عر؛ وأ%نشد ابن بري للقطامي:

إ,ن� ر,زاماv ع.ر_ها ق1ر\زام'ها،
ق�ل}ف¬ على ز,باب,ها ك1مام'ها

ابن ال4عراب: الق�ر\ز'وم، بالقاف، الشبة الت يذو عليها ال%ذ9اء،
وجعها الق%راز,ي. قال ابن السكيت: الق�ر\ز'وم والف�ر\ز'وم كأ%نما

لغتان، قال الوهري: ذكر ابن دريد أ%ن الق�ر\ز'وم، بالقاف مضمومة، لوح
ال3سكاف الدو�ر وتشبه به ك1ر\ك1رة البعي، قال: وهو بالفاء أ%على.

@قرسم: ق%ر\س.م. الرجل�: سكت؛ عن ثعلب، قال: ولست' منه على ثقة.
@قرشم: ق%ر\ش.م الشيء4: جعه. والق�ر\ش'وم: شجرة زعمت العرب أ%نا تنبت

الق1ر\دان ل4نا مأ}وى الق1ر\دان، وف الكم: شجرة يأ}وي إ,3ليها
الق1ردان، ويقال لا أ�م ق�راش1ماء، بالد. وق�راش1م.ى، مقصور: اسم بلد.

والق1ر\شام' والق�ر\شوم' والق�راش1م: الق�راد العظيم، وف الكم: الق�راد
الضخم؛ قال الطرماح:
وقد لوى أ%ن\ف%ه ب,م1ش\ف%ر,ها

ط1ل}ح' ق41راش1يم. شاح1ب¬ جس.د'ه
:eر\شوم: الصغي السم. والق1ر\ش.م�والق�راش1م: ال%شن ال%س>. والق

الصeل}ب الشديد.
@قرصم: ق%ر\ص.م الشيء4: كسر.ه.

@قرضم: هو ي'ق%ر\ض1م كل شيء أ%ي يأ}خذه. ورجل ق�راض1م¬ وق1ر\ض1م:
ي'ق%رضم' كل شيء. والق1ر\ضم': قشر الرم_ان وهو يدبغ به. وق%ر\ض.م\ت الشيء:

ق%ط%ع\ته، وال4صل ق%ر.ض\ت'ه. وق1ر\ض1م¬: أ%بو قبيلة من مهرة بن حيدان.
:vوق1ر\ض1م¬ اسم؛ قال ذو الرمة يصف إ,بل

م.هار,يس. م1ث}ل% ال%ض\ب, ي.ن\مي ف�حول�ها
إ,ل الس>ر> من أذ}واد1 ر.ه\ط1 بن, ق1ر\ض1م

قال أ%بو منصور: واليم فيه زائدة؛ قال ابن بري: الق1ر\ض1م السمينة من
ال3بل.



@قرطم: الق�ر\ط�م' والق1ر\ط1م' والق�ر\ط�مe والق1ر\ط1مe: حب الع'ص\ف�ر،
وف التهذيب: ث%م.ر العصفر. وف الديث: فت.ل}ت.ق1ط� النافقي ل%ق}ط%

ال%مامة1 الق1ر\ط1م.؛ هو بالكسر والضم حب العصفر، وقد جعله ابن جن
ثلثي�اv وجعل اليم زائدة كما ذكرناه ف حرف الطاء ف ترجة قرط. ال4زهري:

ق�ر\م'وط� الغ.ض.ى زهره ال4حر يكي لون'ه لون% ن.و\ر الرمان أ%و_ل ما
يرج. والق�1ر'ط}م: شجر يشبه الراء، يكون ببلي جهينة ال4ش\ع.ر,

وال4ج\ر.د1
وتكون عنه الص_ر.بة�، وكل ما ف القرطم عن الجري. والق1ر\ط1م.تان1:
ال�ن.ي_تان1 اللتان عن جانب أ%نف المامة؛ عن أ%ب حات، قال: أ�راه على

التشبيه. وق%ر\ط%م. الشيء: قط%عه.
ابن السكيت: الق�ر\ط�مان�ي الفت السن الوجه من الرجال؛ وأ%نشد:

ابن ال4عراب قال: قال أ%عراب جاءنا فلن ف ن,خاف%ي\ن م'ق%ر\ط%م.ي\ن,
Òف�، رواه بالقاف، ورواه الليث: خ'ف�أ%ي لما م1نقاران، والن>خاف' ال

م'ف%ر\ط%م¬، بالفاء، قال: وهو أ%صح ما رواه الليث بالفاء.
@قرعم: قال ابن بري: الق1ر\ع1م التمر.

@قرقم: الق%ر\ق%مة�: ثياب' كتان{ بيض. وال�ق%ر\ق%م: البطيء الشباب الذي
ل ي.ش1بe، وتسميه الفرس ش1ي.ز\د.ه\، وقيل: السي>ء الغ1ذاء، وقد

ق%ر\ق%م.ه؛ قال الراجز:
أ%ش\ك�و إ,ل ال3 ع1يالv د.ر\د.قا،
م'ق%ر\ق%م1ي. وع.ج'وزاv س.م\ل%قا

وق�ر\ق1م. الصب إ,ذا أ�س1يء غ1ذاؤه. قال ابن بري: قال ابن ال4عراب هو
بالسي غي العجمة أ%حب إ,ل من الشي معجمة، قال: ورواه أ%بو عبيد

وكراع شلقا بالشي العجمة، قال: ورد�ه علي بن حزة وقال هو بالسي
الهملة، وفسره بأ%ن قال: العجوز الس_م\ل%ق هي الت ل خي عندها مأ}خوذ من

الس_م\ل%ق وهي ال4رض الت ل نبات با، قال: وأ%ما أ%بوعبيد فإ,نه فسره
بأ%نا السيئة ال�ل�ق، وذلك بالشي العجمة. وحكى عمرو عن أ%بيه: ش.م\لق

وس.م\لق، بالشي والسي؛ وحكى عنه أ%يضاv ش.م.ل�ق وس.م.ل�ق، وف بعض
الب: ما ق%ر\ق%م.ن إ,ل الك%ر.م' أ%ي إ,نا جئت ضاو,ياv لك%ر.م آبائي

وس.خائهم بطعامهم عن بطونم. وف الكم: الق1ر\ق1م ال%ش.فة؛ قال
ال4زهري: ول أ%عرفه؛ أ%نشد أ%بو عمرو لبن سعد العن:



ب,ع.ي\ن.ي\ك. و.غ}ف¬، إ,ذ} ر.أ%يت. ابن م.ر\ث%د{
ي'ق%س\ب,ر'ها ب,ف1ر\ق1م� ي.ت.ر.ب_د'

ويروى: ي.ت.ز.ب_د'.
@قرهم: الق%ر\ه.م' من الث9يان: كالق%ر\ه.ب، وهو السنe الض_خم؛ قال

كراع: الق%ر\ه.م السن؛ قال ابن سيده: فل أ%دري أ%عم� به أ%م أ%راد
الصوص، وقال مرة: الق%ر\ه.م' أ%يضاv من الع.ز ذات' الشعر، وزعم أ%ن اليم ف

كل ذلك بدل من الباء. والق%ر\ه.م' من ال3بل: الضخم الشديد. والق%ر\هم:
السيد كالق%ر\ه.ب؛ عن اللحيان، وزعم أ%ن اليم بدل من باء قرهب وليس

بشيء. ال4زهري ف أ%ثناء كلمه على الق%ه\ر.مان: أ%بو زيد يقال ق%ه\ر.مان
وق%ر\ه.مان مقلوب.

@قزم: الق%ز.م'، بالتحريك: الد_ناء4ة والق%ماءة�. وف الديث: أ%نه كان
يتع.و_ذ من الق%ز.م: هو الل©ؤم والشحe، ويروى بالراء، وقد تقدم.

والق%ز.م': اللئيم الد_نء الصغي ال�ثة الذي ل غناء عنده، الواحد والمع
والذكر والؤنث ف ذلك سواء ل4نه ف ال4صل مصدر، تقول العرب: رجل

ق%ز.م¬ وامرأ%ة ق%ز.م¬، وهو ذو ق%ز.م، ولغة أ�خرى رجل ق%ز.م ورج'لن ق%ز.مان
ورجال أ%ق}زام¬ وامرأ%ة ق%ز.مةD وامرأ%تان ق%ز.متان1 ون,ساء ق%ز.مات،

وقيل: المع أ%ق}زام وق%زام.ى وق�ز'م¬. وف الديث عن علي، عليه السلم، ف
ذم� أهل الشام: ج'فاة ط%غام¬ ع.بيد¬ أ%ق}زام¬؛ هو جع ق%ز.م�. والق1زام':

اللYئام؛ وقال:
أ%ح\ص.ن'وا أ�م_ه'م' م1ن ع.ب\د1ه1م\،
ت1ل}ك. أ%ف}عال� الق1زام, الو.ك%ع.ه\

vوقد ق%ز,م. ق%ز.ما
فهو ق%ز,م¬ وق�ز'م¬، وال�نثى ق%ز,مة وق�ز'مة. وشاة ق%ز.مة: رديئة

�صغية. وغنم ق%ز.م أ%ي ر'ذال ل خي فيها، وإ,ن شئت غنم أ%ق}زام، وكذلك ر'ذال
ال3بل وغيها. والق%ز.م': أ%ردأ� الال. وق%ز.م' الال,: صغاره ورديئه.

قال بعضهم: الق%ز.م' ف الناس ص1غر الخلق، وف الال صغر السم. ورجل
ق%ز.مة: قصي، وكذلك ال�نثى، والسم الق%ز.م. والق%ز.م': رذال الناس

وس.ف1ل%ت'هم؛ قال زياد بن منقذ:
وه'م\، إ,ذا ال%ي\ل� جال�وا ف ك%واث1ب,ها،

ف%وار,س' اليل,، ل م1يلD ول ق%ز.م'



ويقال للرذال من ال4شياء: ق%ز.م، والمع ق�ز'م¬؛ وأ%نشد:
ل ب.خ.لD خال%ط%ه ول ق%ز.م

والق%ز.م': ص1غار الغنم وهي ال%ذ%ف. وس'ود.د¬ أ%ق}ز.م': ليس بقدي؛ قال
العجاج:

والسeود.د' العاديe غ%ي' ال4ق}ز.م
وق%ز.م.ه ق%ز\ماv: عابه ك%ق%ر.م.ه.

والت_ق%زeم': اقتحام ال�مور ب,شد_ة.
والق�زام': الوت؛ عن كراع.

وق�ز\مان�: اسم رجل. وق�ز\مان�: موضع.
@قسم: الق%س\م': مصدر ق%س.م. الشيء4 ي.ق}س3م'ه ق%س\ماv فان\ق%س.م،

والوضع م.ق}س3م مثال ملس. وق%س_م.ه: جز_أ%ه، وهي الق1سمة�. والق1س\م،
بالكسر: النصيب وال%ظ©، والمع أ%ق}سام، وهو الق%س3يم، والمع أ%ق}س3ماء

وأ%قاس1يم'، ال4خية جع المع. يقال: هذا ق1س\م'ك وهذا ق1س\م1ي.
وال4قاس1يم': ال�ظ�وظ القسومة بي العباد، والواحدة أ�ق}س'ومة مثل أ�ظف�ور 

*)
قوله «مقل أظفور» ف التكملة: مثل أ�ظفورة، بزيادة هاء التأنيث).

وأ%ظاف1ي، وقيل: ال4قاس1يم' جع ال4قسام، وال4قسام جع الق1س\م. الوهري:
الق1سم، بالكسر، الظ والنصيب من الي مثل ط%ح.ن\ت ط1ح\ناv، والطYح\ن'

الد_قيق. وقوله عز وجل: فال�ق%س>مات1 أ%مراv؛ هي اللئكة ت'ق%س>م ما
و'كYلت به. وال1ق}س.م' وال%ق}س.م: كالق1س\م؛ التهذيب: كتب عن أ%ب

اليثم أ%نه أ%نشد:
vف%ما لك. إ,ل� م1ق}س.م¬ ليس فائ1تا
به أ%حد¬، فاس\ت.أ}خ1ر.ن} أ%و تق%د_ما

(* قوله «فاستأخرن أو تقدما» ف الساس بدله: فاعجل به أو تأخرا)
قال: الق1س\م وال1ق}س.م والق%س3يم نصيب ال3نسان من الشيء. يقال:

ق%س.م\ت الشيء بي الشركاء وأ%عطيت كل شريك م1ق}س.مه وق1س\مه وق%س3يمه، وسي
م1ق}سم بذا وهو اسم رجل. وحصاة الق%س\م: حصاة تلقى ف إ,ناء ث يصب فيها

من الاء قدر ما ي.غمر الصاة ث يتعاطونا، وذلك إ,ذا كانوا ف سف%ر ول
ماء معهم إ,ل شيء يسي فيقسمونه هكذا. الليث: كانوا إ,ذا ق%ل� عليهم

الاء ف الفل%وات ع.مدوا إ,ل ق%ع\ب فأ%لقوا حصاة ف أ%سفله، ث ص.بeوا



عليه من الاء قدر ما يغمرها وق�س3م. الاء بينهم على ذلك، وتسمى تلك
الصاة� ال%ق}ل%ة%. وت.ق%س_موا الشيء واق}ت.س.موه وت.قاس.موه: ق%س.م'وه

بينهم. واس\ت.قس.م'وا بالق1داح: ق%س.م'وا ال%ز'ور على م1قدار ح'ظوظهم
منها. الزجاج ف قوله تعال: وأ%ن ت.س\ت.ق}س3م'وا بال4زلم، قال: موضع أ%ن

رفع، العن: وح'ر�م عليكم الس\ت1ق}سام بال4زلم؛ وال4ز\لم: س1هام
كانت ل4هل الاهلية مكتوب على بعضها: أ%م.ر.ن رب>ي، وعلى بعضها: ن.هان

رب، فإ,ذا أ%راد الرجل سف%راv أ%و أ%مراv ضرب تلك الق1داح، فإ,ن خ.رج
السهم الذي عليه أ%مرن رب مضى لاجته، وإ,ن خرج الذي عليه نان رب ل
يض ف أ%مره، فأ%علم ال عز وجل أ%ن ذلك ح.رام؛ قال ال4زهري: ومعن قوله

عز وجل وأ%ن تستقسموا بال4زلم أ%ي تطلبوا من جهة ال4زلم ما ق�س3م
لكم من أ%حد ال4مرين، وما يبي ذلك أ%ن� ال4زلم الت كانوا يستقسمون

با غي قداح اليسر، ما روي عن عبد الرحن بن مالك ال�د\ل1ي، وهو ابن
أ%خي س'راقة بن ج'ع\ش'م، أ%ن أ%باه أ%خبه أ%نه سع سراقة يقول: جاءتنا

ر'س'ل كفار قريش يعلون لنا ف رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وأ%ب بكر�
دية كل واحد منهما لن قتلهما أ%و أ%س.ر.ها، قال: فبينا أ%نا جالس ف

ملس قومي بن م'د\ل أ%قبل منهم رجل فقام على رؤوسنا فقال: يا سراقة، إ,ن
رأ%يت آنفاv أ%س\و,دةv بالساحل ل أ�راها إ,ل ممداv وأ%صحابه، قال:

vوفلنا vفعرفت أ%نم هم، فقلت: إ,نم ليسوا بم ولكنك رأ%يت فلنا
انطلقوا ب'غاة، قال: ث ل%ب,ث}ت ف اللس ساعة ث قمت' فدخلت بيت وأ%مرت
جاريت أ%ن ترج ل فرسي وتب,سها من وراء أ%ك%م.ة، قال: ث أ%خذت رمي

فخرجت به من ظهر البيت، فخف%ض\ت عال1ية% الرeمح وخ.ط%ط}ت برمي ف ال4رض
حت أ%تيت فرسي فركبتها ورف%ع\تها ت'ق%ر>ب ب حت رأ%يت أ%سودتما، فلما

دنوت منهم حيث أ�س\م1ع'هم الصوت ع.ث%ر.ت ب فرسي فخ.ر.رت عنها، أ%هويت
بيدي إ,ل ك1نانت فأ%خرجت منها ال4ز\لم. فاستقسمت با أ%ض1ي'هم أ%م

ل، فخرج الذي أ%كره أ%ن ل أ%ض1ي.هم، فع.ص.ي\ت ال4زلم وركبت فرسي
فر.ف%عتها ت'ق%ر>ب ب، حت إ,ذا دنوت منهم ع.ث%رت ب فرسي وخ.ر.ر\ت عنها،

قال: ففعلت ذلك ثلث مرات إ,ل أ%ن ساخت يدا فرسي ف ال4رض، فلما بلغتا
الركبتي خ.ر.رت عنها ث زجرتا، فنهضت فلم ت.كد ت.خ\رج يداها، فلما استوت

قائمة إ,ذا ل4ثر, ي.د.يها ع'ثان ساطع ف السماء مثل الدeخان؛ قال
معمر، أ%حد رواة الديث: قلت ل4ب عمرو بن العلء ما الع'ثان؟ فسكت ساعة ث



قال ل: هو الدخان من غينا، وقال: ث ركبت فرسي حت أ%تيتهم ووقع ف
نفسي حي ل%ق1يت ما لقيت من البس عنهم أ%ن سيظهر أ%مر' رسول, ال، صلى

ال عليه وسلم، قال: فقلت له إ,ن قومك جعلوا ل الدية وأ%خبتم بأ%خبار
سفرهم وما يريد الناس منهم، وع.ر.ضت عليهم الزاد والتاع فلم ي.ر\ز.ؤ'ون

شيئاv ول يسأ%لون إ,ل قالوا أ%خ\ف1 عنا، قال: فسأ%لت أ%ن يكتب كتاب
م'واد.عة آم.ن' به، قال: فأ%مر. عامر. بن ف�ه.ي\ر.ة% مول أ%ب بكر فكتبه

ل ف ر'قعة من أ%دي ث مضى؛ قال ال4زهري: فهذا الديث يبي لك أ%ن
ال4زرم ق1داح' ال4مر والنهي ل ق1داح ال%ي\سر، قال: وقد قال الؤ.ر�ج

وجاعة من أ%هل اللغة إ,ن ال4زلم قداح اليسر، قال: وهو وه.م. واس\ت.ق}سم
أ%ي طلب الق%س\م بال4زلم. وف حديث الفتح: دخل البيت فرأ%ى إ,براهيم

وإ,سعيل% بأ%يديهما ال4زلم فقال: قات.ل%هم ال وال لقد عل1موا
أ%نما ل ي.س\ت.ق}سما با قط©؛ الس\ت1ق}سام: طلب الق1سم الذي ق�س3م له
وق�د>ر ما ل ي'ق%سم ول ي'ق%د_ر، وهو است1فعال منه، وكانوا إ,ذا أ%راد

أ%حدهم سف%راv أ%و تزوياv أ%و نو ذلك من ال%هام> ضرب بال4زلم، وهي
القداح، وكان على بعضها مكتوب أ%م.ر.ن رب>ي، وعلى الخر نان رب،

وعلى الخر غ�ف}ل، فإ,ن خرج أ%مرن م.ضى لشأ}نه، وإ,ن خرج نان أ%مسك، وإ,ن
خرج الغ'ف}ل عاد. فأ%جال%ها وضرب با أ�خرى إ,ل أ%ن يرج ال4مر أ%و

النهي، وقد تكر�ر ف الديث. وقاس.م\ت'ه الال: أ%خذت منه ق1س\م.ك وأ%خذ
ق1س\مه. وق%س3يم'ك: الذي ي'قاس1مك أ%رضاv أ%و داراv أ%و مالv بينك وبينه،
والمع أ%قس3ماء وق�س.ماء. وهذا ق%س3يم هذا أ%ي ش.ط}ر'ه. ويقال: هذه

ال4رض ق%سيمة هذه الرض أ%ي ع'ز,لت عنها. وف حديث علي، عليه السلم: أ%نا
ق%س3يم النار؛ قال القتيب: أ%راد أ%ن الناس فريقان: فريق معي وهم على

ه'دى، وفريق علي� وهم على ض.لل كالوارج، فأنا قسيم النار نصف ف النة
معي ونصف علي� ف النار. وق%س3يم: فعيل ف معن م'قاس1م م'فاع1ل،

كالس_مي والليس والز_ميل؛ قيل: أ%راد بم الوارج، وقيل: كل من قاتله.
وت.قاس.ما الال واقت.س.ماه، والسم الق1س\مة مؤ.نثة. وإ,نا قال تعال:

فارزقوهم منه، بعد قوله تعال: وإ,ذا حض.ر الق1س\مة، ل4نا ف معن الياث
والال فذك�ر على ذلك.

والق%س_ام: الذي ي.ق}س3م الدور وال4رض بي الشركاء فيها، وف الكم:
الذي ي.قس3م ال4شياء بي الناس؛ قال لبيد:



فار\ض.و\ا با ق%س.م. ال%ل1يك'، فإ,نا
ق%س.م. ال%ع1يشة% بيننا ق%س_ام'ها

(* رواية العلقة:
فاقنع با قسم الليك'، فإنا
قسم اللئق. بيننا ع.لم'ها)

vعن بالليك ال عز وجل. الليث: يقال ق%س.م\ت الشيء بينهم ق%س\ما
وق1س\مة. والق1س\مة: مصدر الق}ت1سام. وف حديث قراءة الفاتة: ق%س.م\ت

الصلة بين وبي عبدي نصفي؛ أ%راد بالصلة ههنا القراءة تسمية للشيء ببعضه،
وقد جاءت مفسرة ف الديث، وهذه الق1س\مة ف العن ل اللفظ ل4ن نصف

الفاتة ثناء ونصفها م.س\أ%لة ود'عاء، وانتهاء الثناء عند قوله: إ,ياك
نعبد، وكذلك قال ف إ,ياك نستعي: هذه الية بين وبي عبدي.
والق�سامة: ما ي.ع\ز,له القاسم لنفسه من رأ}س الال ليكون أ%ج\راv له.

وف الديث: إ,ياكم والق�سامة، بالضم؛ هي ما يأ}خذه الق%س_ام من رأ}س
vل أ%جرا vمرس'وما vجرته لنفسه كما يأ}خذ السماسرة ر.سا�الال عن أ

معلوماv، كتواض'عهم أ%ن يأ}خذوا من كل أ%لف شيئاv معيناv، وذلك حرام؛ قال
الطاب: ليس ف هذا تري إ,ذا أ%خذ الق%س�ام أ�جرته بإ,ذن القسوم لم،

vوإ,نا هو فيمن و.ل1ي. أ%مر قوم فإ,ذا قسم بي أ%صحابه شيئا
vأ%مسك منه لنفسه نصيبا

يستأ}ثر به عليهم، وقد جاء ف رواية أ�خرى: الرجل يكون على الف1ئام من
الناس فيأ}خذ من ح.ظ9 هذا وحظ هذا. وأ%ما الق1سامة�، بالكسر، فهي صنعة

الق%س_ام كال�زارة وال1زارة والب'شارة والب,شارة. والق�سامة�: الص_دقة
ل4نا ت'قسم على الضعفاء. وف الديث عن واب,صة: مث%ل� الذي يأ}كل

الق�سامة كمثل ج.د\ي� ب.طن'ه ملوء ر.ض\فاv؛ قال ابن ال4ثي: جاء تفسيها ف
الديث أ%نا الصدقة، قال: وال4صل ال4و_ل.

ابن سيده: وعنده ق%س\م¬ ي.ق}س3مه أ%ي ع.طاء، ول يمع، وهو من
الق1س\مة. وقس.م.هم الد_هر ي.ق}س3مهم فت.ق%س_موا أ%ي ف%ر_قهم فت.ف%ر_قوا،

وق%س_م.هم فر_قهم ق1س\ماv هنا وق1سماv هنا. ون.وىÝ ق%س'وم¬: م'ف%ر>قة
م'ب.ع_دة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ن.أ%ت\ عن ب.نات1 الع.م> وانق%ل%ب.ت\ با
ن.وىÝ، ي.و\م س'ل�ن1 الب.ت1يل,، ق%سوم



(* قوله «وانقلبت» كذا ف الصل، والذي ف الكم: وانفلتت).
أ%ي م'ق%س>مة للش_م\ل م'ف%ر>قة له.

:vوالتق}س3يم: التفريق؛ وقول الشاعر يذكر ق1د\را
ت'ق%س>م ما فيها، فإ,ن} ه1ي ق%س_م.ت\

ف%ذاك.، وإ,ن أ%ك}ر.ت\ فعن أ%هل1ها ت'ك}ري
قال أ%بو عمرو: ق%س_مت ع.م_ت ف الق%س\م، وأ%ك}ر.ت\ ن.ق%ص.ت\. ابن

ال44عراب: الق%سامة� ال�1دنة بي العدو والسل1مي، وجعها ق%سامات،
والق%سم الر_أ}ي، وقيل: الشكe، وقيل: الق%د.ر'؛ وأ%نشد ابن بري ف الق%س\م

الش_ك> لعدي بن زيد:
ظ1ن�ة ش'ب>هت\ فأ%م\ك%ن.ها الق%س\ـ

ـم' فأ%عد.ت\ه، وال%ب,ي' خب,ي'
وق%س.م أ%مر.ه ق%س\ماv: ق%د_ره ون.ظ%ر فيه كيف يفعل، وقيل: ق%س.م.

أ%مر.ه ل يدر كيف ي.صنع فيه. يقال: هو ي.ق}س3م أ%مره ق%س\ماv أ%ي ي'ق%د>ره
وي'د.ب>ره ينظر كيف يعمل فيه؛ قال لبيد:

ف%ق�ول له إ,ن كان ي.ق}س3م' أ%م\ر.ه:
�أ%ل%م_ا ي.ع1ظ}ك. الد_ه\ر'؟ أ�مeك. هاب,ل

ويقال: ق%س.م. فلن أ%مره إ,ذا م.ي_ل فيه أ%ن يفعله أ%و ل يفعله. أ%بو
سعيد: يقال تركت فلناv ي.ق}ت.س3م أ%ي يفكر وي'ر.و>ي بي أ%مرين، وف

موضع آخر: تركت فلناv ي.س\ت.ق}س3م بعناه. ويقال: فلن ج.ي>د الق%س\م,
أ%ي جي>د الرأ}ي. ورجل م'ق%س_م¬: م'شت.رك الواط1ر بال�موم.

والق%س.م'، بالتحريك: اليمي، وكذلك ال�ق}س.م'، وهو الصدر مثل
ال�خ\ر.ج، والمع أ%ق}سام. وقد أ%ق}س.م بال واس\ت.ق}س.مه به وقاس.م.ه: حل%ف

له. وت.قاسم. القوم': تالفوا. وف التنزيل: قالوا ت.قاس.م'وا بال.
وأ%ق}س.م\ت: حلفت، وأ%صله من الق%سامة. ابن عرفة ف قوله تعال: كما أ%نزلنا

على ال�ق}ت.س3مي؛ هم الذين ت.قاس.م'وا وت.حال%ف�وا على ك%ي\د1 الرسول،
صلى ال عليه وسلم؛ قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى الذين جعلوا

القرآن ع1ض1ي. آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقاس.م.هما أ%ي حل%ف. لما.
والق%سامة: الذين يلفون على ح.قYهم ويأ}خذون. وف الديث: نن ناز,ل�ون

ب.ي\ف1 بن ك1نانة حيث ت.قاس.م'وا على الكفر؛ تقاسوا: من الق%س.م اليمي
أ%ي تالفوا، يريد ل�ا تعاهدت قريش على م'قاطعة بن هاشم وترك م'خالطتهم.



ابن سيده: والق%سامة الماعة ي'ق}س3م'ون على الشيء أ%و ي'شهدون،
وي.م1ي' الق%سامة1 منسوبة إ,ليهم. وف حديث{: ال4ي\مان� ت'ق}س.م' على أ%و\لياء
vالرجل,، سي بالصدر. وق%تل فلن فلنا �الدم,. أ%بو زيد: جاءت ق%سامة
بالق%سامة أ%ي باليمي. وجاءت ق%سامة من بن فلن، وأ%صله اليمي ث

ج'ع1ل ق%و\ماv. وال�ق}س.م': الق%س.م'. وال�ق}س.م': ال%و\ض1ع الذي حلف
فيه. وال�ق}س3م: الرجل الالف، أ%ق}س.م ي'ق}س3م' إ,ق}ساماv. قال ال4زهري:

وتفسي الق%سامة ف الدم أ%ن ي'ق}تل رجل فل تشهد على قتل القاتل إ,ياه
بينة عادلة كاملة، فيجيء أ%ولياء القتول فيد�عون ق1ب.ل رجل أ%نه قتله
وي'د\ل�ون ب,ل%و\ث من البينة غي كاملة، وذلك أ%ن ي'وجد ال�د_عى عليه

م'تل%طYخاv بدم القتيل ف الال الت و'جد فيها ول يشهد رجل عدل أ%و امرأ%ة
ثقة أ%ن فلناv قتله، أ%و يوجد القتيل ف دار القاتل وقد كان بينهما

عداوة ظاهرة قبل ذلك، فإ,ذا قامت دللة من هذه الدللت س.ب.ق إ,ل قلب من
سعه أ%ن دعوى ال4ولياء صحيحة ف%ي'ست.ح\ل%ف' أ%ولياء�

القتيل خسي ييناv أ%ن فلناv الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما
ش.ر.كه ف دمه أ%حد، فإ,ذا حلفوا خسي ييناv استحقوا دية قتيلهم، فإ,ن

أ%ب.و\ا أ%ن يلفوا مع اللوث الذي أ%دلوا به حلف ال�د_عى عليه وب.ر,ئ،
وإ,ن نكل الد�عى عليه عن اليمي خي ورثة القتيل بي قتله أ%و أ%خذ

الدية من مال الد�عى عليه، وهذا جيعه قول الشافعي. والق%سامة�: اسم من
ال3ق}سام، و'ض1ع م.و\ض1ع الصدر، ث يقال للذين ي'ق}س3مون% ق%س.امة، وإ,ن

ل يكن لوث من بينة حلف الد_عى عليه خسي ييناv وبرئ، وقيل: يلف
ييناv واحدة. وف الديث: أ%نه اس\ت.ح\ل%ف خسة% نف%ر ف قسامة معهم رجل من

غيهم فقال: ر'دeوا ال4يان على أ%جالد1هم؛ قال ابن ال4ثي:
الق%سامة، بالفتح، اليمي كالقس.م، وحقيقتها أ%ن ي'ق}س3م من أ%ولياء الدم خسون

نفراv على استحقاق1هم دم. صاحب,هم إ,ذا وجدوه قتيلv بي قوم ول ي'عرف
قاتله، فإ,ن ل يكونوا خسي أ%قسم الوجودون خسي ييناv، ول يكون فيهم

صب ول امرأ%ة ول منون ول عبد، أ%و ي'قسم با التهمون على نفي
القتل عنهم، فإ,ن حلف الدعون استحقوا الدية، وإ,ن حلف الته.مون ل تلزمهم

الدية، وقد أ%ق}س.م ي'ق}س3م ق%س.ماv وق%سامة، وقد جاءت على ب,ناء الغ.رامة
وال%مالة ل4نا تلزم أ%هل الوضع الذي يوجد فيه القتيل؛ ومنه حديث

عمر، رضي ال عنه: الق%سامة توجب الع.ق}ل أ%ي ت'وجب الد�ية ل الق%و.د. وف



حديث السن: الق%سامة� جاه1ل1ي�ة أ%ي كان أ%هل الاهلية ي.دي,ن'ون با
وقد قر�رها ال3سلم، وف رواية: الق%ت\ل� بالقسامة جاه1ليةD أ%ي أ%ن أ%هل

الاهلية كانوا يقت'ل�ون با أ%و أ%ن القتل با من أ%عمال الاهلية،
كأ%نه إ,نكار لذلك واس\ت1ع\ظام.

والق%سام': ال%مال وال�سن؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ي'س.نe على م.راغ1م1ها الق%سام'

وفلن ق%س3يم' الو.ج\ه1 وم'ق%س_م' الوجه1؛ وقال باعث ابن ص'ر.ي\م
الي.ش\ك�ري، ويقال هو كعب بن أ%ر\ق%م. اليشكري قاله ف امرأ%ته وهو

الصحيح:وي.و\مÝا ت'واف1ينا ب.وج\هÝ م'قس_م�،
كأ%ن} ظ%ب\ية ت.ع\ط�و إ,ل وار,ق الس_ل%م\

وي.و\ماv ت'ر,يد' مال%نا مع مالا،
فإ,ن} ل ن'ن,ل}ها ل ت'ن,م\نا ول ت.ن.م\
ن.ظ%ل© كأ%ن_ا ف خ'صوم, غ%رامة{،
ت'س.م>ع' ج,يان الت_أ%لYي. والق%س.م\

ف%ق�ل}ت' لا: إ,ن} ل ت.ناه.ي، فإ,ن_ن
أ%خو النeك}ر حت ت.ق}ر.عي الس>ن_ من ن.د.م\

وهذا البيت ف التهذيب أ%نشده أ%بو زيد:
كأ%ن} ظبية تعطو إ,ل ناض1ر, الس_لم

وقال: قال أ%بو زيد: سعت بعض العرب ينشده: كأ%ن} ظبيةD؛ يريد كأ%نا
ظبية فأ%ضمر الكناية؛ وقول الربيع بن أ%ب ال�ق%ي\ق:

بأ%ح\س.ن. منها، وقام.ت\ تريـ
ـك وج.هاv كأ%ن� ع.ل%ي\ه ق%ساما

أ%ي ح'س\ناv. وف حديث أ�م معبد: ق%س3يم¬ و.س1يم؛ الق%سامة�: السن.
ورجل م'ق%س_م الوجه1 أ%ي جيل كله كأ%ن كل موضع منه أ%خذ ق1س\ماv من

المال. ويقال ل�ر> الوجه: ق%س3مة، بكسر السي، وجعها ق%س3مات¬. ورجل
م'ق%س_م¬ وق%س3يم، وال�نثى ق%س3يمة، وقد ق%س'م. أ%بو عبيد: الق%سام والق%سامة

ال�س\ن. وقال الليث: الق%س3يمة الرأ%ة الميلة؛ وأ%ما قول الشاعر 
*)

قوله «الشاعر» هو عنترة):
وكأ%ن� فارة% تاج,ر� ب,ق%س3مة{



س.ب.ق%ت\ ع.وار,ض.ها إ,ليك. م1ن الف%م,
فقيل: هي طلوع الفجر، وقيل: هو وقت ت.غ.ي ال4فواه، وذلك ف وقت السحر،

قال: وسي السحر ق%س3مة ل4نه ي.ق}س3م بي الليل والنهار، وقد قيل ف
هذا البيت إ,نه اليمي، وقيل: امرأ%ة حس.نة الوجه، وقيل: موضع، وقيل: هو

ج'ؤ\نة الع.ط�ار؛ قال ابن سيده: والعروف عن ابن ال4عراب ف ج'ؤ\نة
العطار ق%س3مة، فإ,ن كان ذلك فإ,ن الشاعر إ,نا أ%�شبع للضرورة، قال:

والق%س3يمة السeوق'؛ عن ابن ال4عراب، ول ي'فس>ر به قول عنترة؛ قال ابن
سيده: وهو عندي ما يوز أ%ن ي'فس_ر به؛ وقول العجاج:

المد' ل3 الع.ل1ي� ال4ع\ظ%م,،
باري الس_موات1 ب,غ.ي\ر, س'ل�م,
ور.ب> هذا ال4ث%ر, ال�ق%س_م,،

م1ن ع.ه\د إ,براهيم. ل%م_ا ي'ط}س.م,
أ%راد ال�ح.س_ن، يعن م.قام إ,براهيم، عليه السلم، كأ%نه ق�س>م أ%ي

:vح'س>ن؛ وقال أ%بو ميمون يصف فرسا
كلY ط%و,يل, الس�اق, ح'ر> الد�ي\ن،
م'ق%س_م, الوجه1 ه.ر,يت1 الش>د\ق%ي\ن

وو.ش\ي¬ م'ق%س_م¬ أ%ي م'ح.س_ن¬. وشيء ق%سام1يÒ: منسوب إ,ل الق%سام،
وخفف القطامي ياء النسبة منه فأ%خرجه م'خرج ت1هام� وشآم�، فقال:

إ,ن� ال�ب'و_ة% والد.ي\ن, ت.راه'ما
م'ت.قابلي, ق%سام1ياv وه1جانا

أ%راد أ�بو�ة والدين. والق%س3مة�: ال�سن. والق%س3مة�: الوجه'، وقيل: ما
أ%قبل عليك منه، وقيل: ق%س3مة� الوجه ما خ.رج من الشعر. وقيل: ال4نف'
وناح1يتاه، وقيل: وس.طه، وقيل: أ%على الو.ج\نة، وقيل: ما بي الو.ج\نتي

وال4نف، تكسر سينها وتفتح، وقيل: الق%س3مة أ%عال الوجه، وقيل: الق%س3مات
م.جار,ي الدموع، والوجوه، واحدتا ق%س3مةD. ويقال من هذا: رجل ق%س3يم

وم'ق%س_م إ,ذا كان جيلv. ابن سيده: وال�ق}س.م موضع الق%س.م؛ قال
زهي:فت'ج\م.ع' أ%ي\م'ن¬ م1ن_ا وم1ن\ك�م

ب'ق}س.مة{ ت.م'ور' با الد>ماء
وقيل: الق%س3مات' ماري الدموع؛ قال م'ح\ر,ز بن م'ك%ع\ب.ر� الضب:

وإ,ن>ي أ�راخيكم على م.طY س.ع\ي,كم،



كما ف ب'طون1 الام1لت1 ر,خاء�
ف%هل� س.ع.ي\ت'م\ س.ع\ي. ع'ص\بة1 ماز,ن{،
وما لع.لئي ف ال�طوب س.واء�

كأ%ن� د.نان,ياv على ق%س3مات1ه,م,،
وإ,ن} كان ق%د\ ش.ف_ الو'ج'وه. ل1قاء�
ل%ه'م\ أ%ذ}ر'ع¬ باد{ نواش1ز' ل%ح\م1ها،

وب.عض' الر>جال, ف ال�روب غ�ثاء�
وقيل: الق%س3مة� ما بي العيني؛ روي ذلك عن ابن ال4عراب، وبه فسر

قوله دنانياv على ق%س3ماتم؛ وقال أ%يضاv: الق%س3مة� والق%س.مة� ما فوق
الاجب، وفتح السي لغة ف ذلك كله.

أ%بو اليثم: الق%سام1يe الذي يكون بي شيئي. والق%سام1ي�: ال%س.ن،
من القسامة. والق%سام1يe: الذي ي.طوي الثياب أ%ول ط%ي�ها حت تتكسر على

طيه؛ قال رؤبة:
طاو,ين. م.ج\د'ول% ال�روق, ال4حداب،

ط%ي_ الق%سام1ي> ب'رود. الع.ص�اب
Òوفرس ق%سام1ي .�ورأ%يت ف حاشية: الق%س_ام' ال1يزان، وقيل: ال%ي�اط

أ%ي إ,ذا ق%ر.ح. من جانب واحد وهو، من آخر.، ر.باع�؛ وأ%نشد ال%ع\دي
:vيصف فرسا

أ%ش.ق_ ق%سام1ي�اv ر.باع1ي. جان,ب�،
وقار,ح. ج.ن\ب� س'ل� أ%ق}ر.ح. أ%ش\ق%را

وفرس ق%سام1يÒ: منسوب إ,ل ق%سام فرس لبن ج.ع\دة؛ وفيه يقول العدي:
أ%غ%ر� ق%سام1ي� ك�م.ي\ت م'ح.ج_ل،

خ.ل يده الي'م\ن فت.ح\ج,يل�ه خ.سا
أ%ي ف%ر\د¬. وقال ابن خالويه: اسم الفرس ق%سامة، بالاء؛ وأ%ما قول

النابغة يصف ظبية:
ت.س.فe بر,ير.ه، وت.ر'ود' فيه

إ,ل د'ب'ر النهار, من الق%سام,
قيل: الق%سامة شد�ة الر�، وقيل: إ,ن القسام أ%ول وقت الاجرة، قال

ال4زهري: ول أ%دري ما صحته، وقيل: القسام وقت ذ�رور الشمس، وهي تكون حينئذ
أ%حسن ما تكون وأ%ت9 ما تكون م.ر\آةv، وأ%صل الق%سام ال�سن؛ قال



ال4زهري: وهذا هو الصواب عندي؛ وقول ذي الرمة:
،vأ%بدا vل أ%ح\س.ب' الد_ه\ر. ي'ب\لي ج,د�ة

ول ت'ق%س_م ش.ع\باv واح1داv ش'ع.ب'
vيقول: إ,ن ظننت أ%ن ل تنقسم حالت¬ كثية، يعن حالت1 شبابه، حال

واحداv وأ%مراv واحداv، يعن الك1ب.ر والشيب؛ قال ابن بري: يقول كنت
لغ1ر�ت أ%حسب أ%ن ال3نسان ل ي.هرم، وأ%ن الثوب. الديد ل ي.خ\ل�ق، وأ%ن

الش_ع\ب الواحد المتنع ل ي.تفر_ق الشeع.ب. التفر>قة% فيتفرق بعد
اجتماع ويصل متفرقاv ف تلك الشeع.ب, 

(* قوله: وأن الشعب إل؛ هكذا ف
الصل).

والق%س'وم1ي_ات: مواضع؛ قال زهي:
ض.ح_و\ا ق%ليلv ق%فا ك�ث}بان1 أ%س\ن,مة{،

وم1ن\ه'م' بالق%س'وم1ي�ات1 م'ع\ت.ر.ك'
(* قوله «ضحوا قليلv إل» أنشده ف التكملة ومعجم ياقوت:

وعرسوا ساعة ف كثب اسنمة).
وقاس1م¬ وق%س3يم¬ وق�س.ي\م¬ وق%س�ام وم1ق}س.م وم'ق%س>م: أ%ساء.

والق%س\م: موضع معروف. وال�ق}س3م: أ%رض؛ قال ال4خطل:
م'ن\ق%ض1ب,ي ان\ق1ضاب. اليل، س.ع\ي'ه'م
ب.ي الشقيق وع.ي\ن ال�ق}س3م, الب.ص1ر

وأ%ما قول الق�لخ بن ح.ز\ن السعدي:
الق�لخ' ف ب'غائي م1ق}س.ما،

أ%ق}س.م\ت' ل أ%س\أ%م' حت_ى ت.س\أ%ما
فهو اسم غلم له كان قد فر� منه.

@قشم: الق%ش\م: ال4كل، وقيل: ش1دة ال4كل وخ.ل}ط�ه، ق%ش.م. ي.ق}ش1م'
ق%ش\ماv. والق�شام': اسم لا يؤ\كل مشتق من القش\م,. والق�شامة: رديء

التمر؛ عن أ%ب حنيفة. والق�شام والق�شامة�: ما وقع على الائدة ونوها ما ل
خي فيه أ%و ما بقي فيها من ذلك. ابن ال4عراب: الق�شامة� ما ي.ب\ق%ى
من الطعام على ال1وان. وق%ش.م\ت أ%ق}ش1م' ق%ش\ماv: نف%يته. وق%ش.م\ت

�الطعام ق%ش\ماv إ,ذا نف%يت. الر_ديء منه. وما أ%صابت ال3بل
م.ق}ش.ماv أ%ي شيئاv ترعاه. وق%ش.م الرجل� ق%ش\ماv: مات؛ قال أ%بو وجزة:



ق%ش.م.ت\ فج.ر_ بر,جلها أ%صحاب'ها،
وح.ث%و\ا على ح.ف}ص� لا وع1ماد

أ%ي ماتت فدفنوها مع م.تاع بيتها. وق%ش.م. ف بيته قش'ماv: دخل.
والق1ش\م' والق%ش\م': اللحم المرe من شدة النeضج. والق%ش\م'،

بالكسر: السم؛ عن يعقوب ف بعض نسخه من ال3صلح؛ وأ%نشد، ابن
ال4عراب:ط%بيخ' ن'حاز� أ%و ط%بيخ' أم1يهة{،

�د.ق1يق' الع1ظام, س.ي>ء� الق1ش\م, أ%م\ل%ط
يقول: كانت أ�مه به حاملv وبا ن'حاز أ%ي سعال أ%و ج'د.ر,يÒ فجاءت به

ضاو,ياv. ويقال: أ%رى صبيكم م'خ\ت.ل¾ قد ذهب ق1ش\مه أ%ي لمه وش.ح\مه.
والق%ش.م' والق%ش\م': الب'س\ر ال4بيض الذي يؤ\كل قبل أ%ن ي'درك وهو

ح'لو. والق�شام': أ%ن ي.نت.ق1ض البلح قبل أ%ن يصي ب'س\راv. وقال
ال4صمعيفإ,ذا ان\تقض الب'سر قبل أ%ن يصي بلحاv قيل قد أ%صابه الق�شام'. ابن

ال4عراب: يقال للبسرة إ,ذا ابيض_ت فأ�كلت طيبة هي الق%ش1يمة. ويقال:
أ%صاب الثمر. الق�شام'، هو بالضم، أ%ن ينتقض ثر النخل قبل أ%ن يصي

بلحاv. وق%ش.م ال�وص. ي.ق}ش1م'ه ق%ش\ماv: شقه ل1ي.س'ف�ه. وإ,نه لقبيح
الق1ش\م, أ%ي اليئة وقالوا: الكر.م من ق1ش\م1ه أ%ي من ط%بعه وأ%صله.

ووالق1ش\م': ال%س3يل الضي>ق' ف الوادي. وقال أ%بو حنيفة: الق%ش\م'، بالفتح،
مسيل الاء ف الروض، وجعه ق�شوم. وق�شام: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:كأ%ن� ق%ل�وص1ي ت.ح\م1ل� ال4ج\و.ل% الذي
بش.ر\ق1ي> س.ل}م.ى، ي.و\م. ج.ن\ب, ق�شام,

وق�شام¬ ف قول الراجز:
يا ل%ي\ت. أ%ن_ي وق�شاماv ن.ل}ت.قي،

و.ه\و على ظ%ه\ر البعي ال4و\رق,
اسم رجل راع�. أ%بو تراب عن م'درك: يقال لفلن قوم ي.ق}مشون له

وي.ه\م1شون له بعن يمعون له، وال أ%علم.
@قشعم: الق�ش\ع'وم: الصغية السم، وبه سي الق�راد، وهو الق�ر\شوم

والق1ر\شام'. والق%ش\ع.م' والق1ش\عام': ال�س3نe من الرجال والنeسور والرخ.م
لطول عمره، وهو صفة، وال�نثى ق%ش\عم؛ قال الشاعر:

تر.ك}ت' أ%باك. قد أ%ط}ل%ى، ومال%ت\
عليه الق%ش\ع.مان1 من النeسور



وقيل: هو الضخم السن من كل شيء. قال أ%بو زيد: كل شيء يكون ضخماv فهو
ق%ش\عم¬؛ وأ%نشد:

وق1ص.ع¬ ت'ك}س.ى ث�مالv ق%ش\عما
والث©مال: الر_غ}وة. وأ�مe ق%ش\ع.م: ال%رب، وقيل: الني_ة، وقيل:

الضبع، وقيل: العنكبوت، وقيل: الذYلة؛ وبكل فسر قول زهي:
،vكث1ية vفش.د� ول ي'ف}ز,ع\ ب'يوتا

لد.ى حيث� أ%لق%ت\ ر.ح\ل%ها أ�مe ق%ش\ع.م,
ال4زهري: الشيخ الكبي يقال له ق%ش\عم، القاف مفتوحة واليم خفيفة،

فإ,ذا ثقلت اليم كسرت القاف، وكذلك بناء الرباعي النبسط إهذا ث�قل آخره
ك�س3ر أ%وله؛ وأ%نشد للعجاج:

eالق1ش\ع.م �إ,ذ} ز.ع.م.ت\ ر.ب,يعة
قال ابن سيده: الق1ش\ع.مe مثل الق%ش\عم. وق%ش\ع.م: من أ%ساء ال4سد،

وكان ربيعة بن نزار يسمى الق%ش\عم؛ قال طرفة:
وال%و\ز' م1ن ر.بيعة� الق%ش.ع.م

أ%راد الق%ش\عم فوقف، وأ%لقى حركة اليم على العي، كما قالوا الب.ك1ر\،
ث أ%وقعوا الق%ش\عم على القبيلة؛ قال:

eك1ذ زعمت ربيعة{ الق%ش\ع.م
شد_د ضرورة وأ%جرى الوصل مرى الوقف.

@قصم: الق%ص\م': د.قe الشيء. يقال للظال: ق%ص.م. ال ظهره. ابن سيده:
الق%ص\م' كسر الشيء الشديد حت ي.بي. ق%صمه ي.ق}ص1مه ق%ص\ماv فان\ق%ص.م.

وتق%ص_م.: كس.ره كس\راv فيه ب.ي\نونة. ورجل ق%ص1م¬ أ%ي سريع الن\ق1صام
ه.ي_اب¬ ضعيف. وق�ص.م' مثل ق�ث%م: ي.ح\ط1م ما لقي؛ قال ابن بري: صوابه

ق�ص.م¬ مثل ق�ث%م� ت.ص\ر,ف�هما ل4نما ص1فتان1، وإ,نا العدل يكون ف
ال4ساء ل غي. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه قال ف أ%هل

�النة ي'ر\ف%ع' أ%هل
الغ'ر.ف1 إ,ل غ�ر.ف1هم ف د'ر_ة ب.ي\ضاء ليس فيها ق%ص\م¬ ول ف%ص\م¬؛

أ%بو عبيدة: الق%ص\م'، بالقاف، هو أ%ن ينكسر الشيء فيب.ي، يقال منه:
ق%ص.م\ت الشيء إ,ذا كسرت.ه حت يبي، ومنه قيل: فلن أ%ق}ص.م' الث�ن,ي_ة

إذا كان منكسرها، وأ%ما الف%ص\م'، بالفاء، فهو أ%ن ي.ن\ص.د1ع. الشيء من
غي أ%ن ي.ب,ي. وف الديث: الفاجر' كال4ر\ز.ة1 صم_اء� م'ع\تد1لة حت



ي.ق}ص1مها ال. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال عنهما: ول
ق%ص.م'وا له ق%ناة، ويروى بالفاء. وف حديث كعب: وجدت ان\ق1صاماv ف ظهري، ويروى

بالفاء، وقد تقدما. ورمح ق%ص1م¬: منكسر، وقناة ق%ص1مةD كذلك، وقد
ق%ص1م..وق%ص1م.ت\ س1نeه ق%ص.ماv وهي ق%ص\ماء: انشقت ع.ر\ضاv ورجل أ%قصم'

الثنية إ,ذا كان منكسرها من النصف بي�ن الق%ص.م,، وال4ق}ص.م' أ%عمe وأ%4عرف
من ال4قصف، وهو الذي انقصمت ثنيته من النصف. يقال: جاءتكم' الق%ص\ماء،

تذهب به إ,ل تأ}نيث الثنية. قال بعض ال4عراب لرجل أ%قص.م, الثنية1:
جاءتكم الق%ص\ماء، ذهب إ,ل س1ن>ه فأ%نثها. والق%ص\ماء من العز: الت انكسر

قرناها من طرفيهما إ,ل ال�شاشة، وقال ابن دريد: الق%ص\ماء، من العز
الكسورة القرن1 الارج,، والع.ض\باء الكسورة القرن الداخل، وهو

ال�شاش.والق%ص\م' ف ع.روض الوافر: حذف ال4ول وإ,سكان الامس، فيبقى الزء
فاع1يلD، فينقل ف التقطيع إ,ل م.ف}عولن، وذلك على التشبيه بق%ص\م السن أ%و

الق%ر\ن. وق%ص\م' السواك1 وق%ص\م.ت'ه وق1ص\م.ت'ه الكسرة منه، وف
الديث: اس\ت.غ\ن'وا عن الناس ولو عن ق1ص\مة1 السواك1. والقصمة، بكسر القاف،

:vأ%ي الكسرة منه إ,ذا استيك به، ويروى بالفاء. وق%ص.مه ي.ق}ص1مه ق%ص\ما
أ%هلكه. وقال الزجاج ف قوله تعال: وكم ق%ص.م\نا من قرية؛ كم ف موضع

نصب بق%ص.منا، ومعن ق%صمنا أ%هلكنا وأ%ذهبنا. ويقال: ق%ص.م. ال ع'م'ر
الكافر أ%ي أ%ذهبه.

والقاص1مة�: اسم مدينة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ قال ابن
سيده: أ%رى ذلك ل4نا ق%ص.مت الكفر أ%ي أ%ذ}ه.بته.

والق%ص\مة، بالفتح: م.ر\قاة الدرجة مثل الق%ص\فة. وف الديث: إ,ن الشمس
لت.ط}ل�ع' من جهنم بي ق%ر\ن.ي\ شيطان فما ترتفع ف السماء من ق%ص\مة

إ,ل ف�تح. لا باب من النار، فإ,ذا اشتد_ت الظهية ف�تحت ال4بواب كلها.
وسيت الرقاة ق%ص\مة ل4نا كسرة من القصم الكسر. وكل© شيء ك%س.ر\ته

فقد ق%ص.م\ته. وأ%ق}صام' ال%ر\عى: أ�ص'وله ول يكون إ,ل من الط�ريفة،
الواحد ق1ص\م¬. والق%ص\م': العتيق من القطن؛ عن أ%ب حنيفة. والق%ص1يمة:
ما سهل من ال4رض وكثر شجره.والق%ص1يمة�: م.ن\ب,ت الغ.ضى وال4ر\ط%ى

والس_ل%م؛ وهي رملة؛ قال لبيد:
وكت1يبة ال4ح\لف1 قد لق%ي\ت'هم\،

حيث� اس\ت.فاض. د.كاد1ك¬ وق%ص1يم'



وقال بشر ف مفرده:
وباك%ر.ه ع1ند. الشeروق, م'ك%ل�ب¬

أ%ز.ل©، كس3ر\حان1 الق%ص1يمة1 ، أ%غ}ب.ر'
قال: وقال أ�ن.ي\ف بن ج.ب.لة:

ولقد\ ش.ه,د\ت' ال%ي\ل% ي.ح\م1ل� ش1ك�ت
ع.ت1د¬، كس3ر\حان1 الق%ص1يمة، م'ن\ه,ب

الليث: الق%ص1يمة� من الرمل ما أ%نبت الغ.ض.ى وهي الق%صائ1م'. أ%بو
عبيد: القصائم' من الرمال ما أ%نبت الع1ضاه. قال أ%بو منصور: وقول الليث ف

الق%ص1يمة ما ي'نبت الغضى هو الصواب. والق%ص1يم': موضع معروف ي.ش'ق©ه
ط%ر,يق' ب.ط}ن ف%ل}ج�؛ وأ%نشد ابن السكيت:

يا ر,ي_ها اليوم. على م'ب,ي,،
على م'بي� ج.ر,د1 الق%ص1يم,

م'ب,ي: اسم بئر. والق%ص1يم: ن.ب\ت. وال4جار,د' من ال4رض: ما ل
ي'نبت؛ وقال:

أ%ف}ر,غ} ل1ش.و\ل� وع1شار� ك�وم,
بات.ت\ ت'ع.ش_ى الل�يل% بالق%ص1يم،

لب.ابة من ه.م1ق� ع.ي\ش'وم
الرياشي: أ%نشدن ال4صمعي ف النون مع اليم:

ي.ط}gع'ن'ها ب.ن\ج.ر� م1ن\ ل%ح\م,،
ت}ت. الذ©ناب.ى ف مكان{ س'خ\ن,

قال: ويسمى هذا السناد. قال الفراء: سي الدال واليم ال3جادة، رواه عن
:vالليل؛ وقال الشاعر يصف ص.ي�ادا

وأ%ش\ع.ث% أ%ع\لى ماله ك1ف%ف¬ له،
بف%ر\ش, ف%لة، ب.ي\ن.ه'ن_ ق%ص1يم'

Dط. ابن ال4عراب: ف%ر\ش¬ من ع'رفط، وق%ص1يمة�الف%ر\ش: م.نابت الع'ر\ف
Dوأ%ي\ك%ة ،Ýمن غ%ضى

من أ%ث}ل، وغالê من س.ل%م، وس.ل1يلD من س.م'ر� للجماعة منها. وقال أ%بو
حنيفة: الق%ص1يم'، بغي هاء، أ%ج.مة الغضى، وجعها ق%صائم وق�ص\م.

والق%ص1يمة�: الغ.ي\ضة.
والق%ي\صوم: ما طال من العشب، وهو كالق%ي\ع'ون؛ عن كراع. والق%ي\ص'وم:



من نبات السهل؛ قال أ%بو حنيفة: الق%ي\ص'وم من الذكور ومن ال4م\رار، وهو
طيب الرائحة من ر.ياحي الب، وورقه ه.د.ب، وله ن.و\ر.ة صفراء وهي ت.ن\هض

على ساق وتطول؛ قال جرير:
ن.بت.ت\ ب.ن\ب,ت1ه فطاب. لشم>ها،

ون.أ%ت\ عن ال%ث}جاث1 والق%ي\ص'وم
وقال الشاعر:

بلد¬ با الق%ي\ص'وم' والش>يح' والغ.ض.ى
أ%بو زيد: ق%ص.م راجعاv وكص.م. راجعاv إذا رجع من حيث جاء ول ي'ت1م_

إل حيث قص.د.
@قصلم: التهذيب ف%حل ق1ص\لم¬ ع.ض'وض¬؛ وأ%نشد شر:

سوى ز,جاجات1 م'ع1يد{ ق1ص\لم
قال: وال�ع1يد الفحل الذي أ%عاد الض>راب ف ال3بل مر�ة بعد أ�خرى.

@قضم: ق%ض1م. الفرس' ي.ق}ض.م وخ.ض1م. النسان� ي.خ\ض.م، وهو كق%ض\م
الفرس، والق%ض\م' بأ%طراف ال4سنان وال%ض\م' بأ%قص.ى ال4ضراس؛ وأ%نشد ل4ين
بن خ'ر.ي\م السدي يذكر أهل العراق حي ظهر عبد اللك على مصعب:

ر.ج.و\ا بالش>قاق, ال4ك}ل% خ.ض\ماv، وقد ر.ض'وا
أ%خياv م1ن. اك}ل, ال%ض\م, أ%ن يأ}كلوا الق%ض\ما

ويدل على هذا قول أ%ب ذر: اخ\ض.م'وا فإنا سن.ق}ض.م'. ابن سيده:
الق%ض\م' أ%كل بأ%طراف ال4سنان وال4ضراس، وقيل: هو أ%كل الشيء اليابس، ق%ض1م.

ي.ق}ض.م ق%ض\ماv، وال%ض\م: الكل بميع الفم، وقيل: هو أ%كل الشيء
الر_ط}ب، والق%ض\م' دون ذلك. وقولم: ي'ب\ل%غ� ال%ض\م بالق%ض\م

أ%ي أ%ن الش_ب\عة قد ت'ب\ل%غ بال4كل بأ%طراف الفم، ومعناه أن الغاية%
قد ت'د\ر.ك بالر>فق؛ قال الشاعر:
ت.ب.ل�غ} بأ%خ\لق, الثياب ج.د1يد.ها،

وبالق%ض\م, حت ت'د\ر,ك. ال%ـض\م. بالق%ض\م,
vوا بعيدا�وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: اب\ن'وا ش.د1يداv وأ%م>ل

واخ\ض.م'وا فإنا سن.ق}ض.م؛ الق%ض\م': ال4كل بأطراف ال4سنان. وف حديث
أ%ب ذر�: تأ}كلون خ.ض\ماv ونأ}كل ق%ض\ماv. وف حديث عائشة، رضي ال

عنها: فأ%خ.ذت1 السواك. فق%ض1م.ت\ه وط%ي_ب.ت\ه أي م.ض.غ.ت\ه بأ%سنانا
ول%ي_ن.ت\ه.



والق%ض1يم: شعي الدابة. وق%ض1مت الدابة شعيها، بالكسر، تقض.مه
ق%ض\ماv: أكلته. وأ%ق}ض.م\ته أنا إياه أي علفتها الق%3ضيم. وقال الليث: الق%ض\م

أ%كل دونD كما ت.ق}ض.م' الدابة� الشعي، واسه القضيم، وقد أقض.م\ته
ق%ضيماv. قال ابن بري: يقال ق%ض1م الرجل الدابة% شعي.ها فيعد>يه إل

مفعولي، كما تقول كسا زيد ثوباv وكسوته ثوباv؛ واستعار عدي� بن زيد الق%ض\م.
للنار فقال:

ر'ب_ نار� ب,تe أ%ر\م'قها
ت.ق}ض.م' ال1ن\د1ي_ والغارا

والق%ض1يم': ما ق%ض1مت\ه. وما للقوم ق%ض1يم¬ وق%ضام¬ وق�ض\مة وم.ق}ض.م¬
أي ما ي'ق}ض.م' عليه؛ ومنه قول بعض العرب وقد قدم عليه بان عم له بكة

فقال: إن هذه بلد. م.ق}ضم وليست ببلد م.خ\ض.م. وما ذقت ق%ضاماv أ%ي
شيئاv. وأ%تتهم ق%ض1يمة أي م1ية قليلة.

والق1ض\م': ما اد_ر.ع.ت\ه البل والغنم من بقية الل}ي. والق%ض.م':
Dر ف أ%طراف ال4سنان وتف%ل©لeانصداع ف السن، وقيل: ت.ث%ل©م¬ وت.كس

واسوداد، ق%ض1م. ق%ض.ماv، فهو ق%ض1م¬ وأ%قض.م، وال�نثى ق%ض\ماء. وقد ق%ض1م
فوه إذا انكسر، ون.ق1د. مثله. والق%ض1م، بكسر الضاد: السيف الذي طال عليه

الدهر فتكسر حدeه، وف الكم: وسيف ق%ض1م¬
طال عليه الدهر فتكسر ح.دeه. وف مضاربه ق%ض.م، بالتحريك، أي تكسر،

والفعل كالفعل؛ قال راشد بن شهاب اليشكري:
فل ت'وع1د.ن>ي، إن_ن إن} ت'لق1ن

م.ع1ي م.ش\ر.ف1يÒ ف م.ضار,به1 ق%ض.م\
قال ابن بري: ورواه ابن قتيبة ق%ص.م، بصاد غي معجمة؛ ويروى صدره:

م.ت ت.ل}ق%ن ت.ل}ق. ام\رأv ذا ش.ك1يمة{
والق%ض1يم: اللد ال4بيض يكتب فيه، وقيل: هي الصحيفة البيضاء، وقيل:

الن>طع، وقيل: هو الع.يبة، وقيل: هو ال4دي ما كان، وقيل: هو حصي منسوج
خيوطه سي'ور بلغة أهل الجاز؛ قال النابغة:

كأ%ن� م.ج.ر_ الر_ام1سات1 ذ�يول%ها
عليه ق%ض1يم¬، ن.م_ق%ت\ه الص_وان,ع'

والمع من كل ذلك أ%قض1مةD وق�ض'م، فأ%ما الق%ض.م' فاسم للجمع عند
سيبويه. وف حديث الزهري: ق�بض رسول ال، صلى ال عليه وسلم، والقرآن ف



الع'س'ب والق�ض'م؛ هي اللود البيض، واحدها ق%ض1يم، ويمع أ%يضاv على ق%ض.م،
بفتحتي، كأ%د.م� وأ%د1ي�؛ ومنه الديث: أنه دخل على عائشة، رضي ال

عنها، وهي تلعب ببنت م'ق%ض>مة؛ هي ل�عبة تتخذ من جلود بيض، ويقال لا بنت
ق�ض�امة، بالضم والتشديد؛ قال ابن بري: ولعبة أهل الدينة اسها بنت

ق�ض�امة، بضم القاف غي مصروف، تعمل من جلود بيض. والق%ضيم: النطع ال4بيض،
وقيل: من صحف بيض من الق%ضيمة وهي الصحيفة البيضاء. ابن سيده: والق%ضيمة
الصحيفة البيضاء كالق%ض1يم؛ عن اللحيان، قال: وجعها ق�ض'م كصحيفة وصحف،

vاسم لمع ق%ض1يمة كما كان اسا vقال: وعندي أ%ن ق%ض.ما ،vوق%ض.م¬ أ%يضا
لمع قضيم؛ وقال أ%بو عبيد ف الق%ضيم بعن اللد ال4بيض:

كأ%ن� ما أب\ق%ت1 الر_وام1س' منه،
،�والس>ن'ون% الذ�واه1ب' ال�و.ل
ق%ر\ع' ق%ض1يم� غ%ل ص.وان,ع'ه،
�ف ي.م.ن,ي> الع.ي_اب، أ%و ك1ل%ل

غل أي تأ%ن_ق ف صنعه. الليث: والق%ضيم الفضة؛ وأ%نشد:
وث�د1يÒ ناه1دات¬،

وب.ياض¬ كالق%ض1يم,
قال ال4زهري: الق%ض1يم ههنا الر_ق ال4بيض الذي يكتب فيه، قال: ول

أ%عرف القضيم بعن الفضة فل أ%دري ما قول الليث هذا.
والق�ضام' والق%ضاض1يم': النخل الت تطول حت ي.خ1ف� ثرها، واحدتا

.Dضامة�ق�ض�امة وق
والق�ض�ام: من نيل السباخ؛ قال أ%بو حنيفة: هو من المض، وقال مرة: هو
نبت يشبه ال1ذ}راف، فإذا جف� أ%بيض_، وله وريقة صغية. وف حديث علي:

كانت قريش إذا رأ%ته قالت احذروا ال�ط%م. احذروا الق�ض.م. أي الذي
ي.ق}ض.م' الناس في'ه\ل1ك�هم.

@قضعم: الق%ض\ع.م والق%ع\ض.م: هو الشيخ السن الذاهب ال4سنان. ابن بري:
الق%ض\ع.م الد\رد؛ قال خليد اليشكري:

د1ر\حاية البطن, ي'ناغي الق%ض\ع.ما
ال4زهري: قال للناقة الرمة ق1ض\عم وج,ل}ع1م.

@قطم: الق%ط%م'، بالتحريك: شهوة اللحم والض>راب والنكاح ق%ط1م. ي.ق}ط%م
ق%ط%ماv فهو ق%ط1م¬



بي>ن الق%ط%م أي اهتاج. وأ%راد الضراب وهو شدة اغتلمه، ورجل ق%ط1م:
vش.ه\وان للحم. وق%ط1م. الصق}ر إل اللحم: اشتهاه، وقيل: كل م'شته{ شيئا

Òم¬. والق%ط1م': الغضبان. وفحل ق%ط1م¬ وق1ط%م�ق%ط1م¬، والمع ق�ط
وق1ط}ي.مÒ: ض.ؤ'ولD؛ وأ%نشد:
ي.سوق' ق%ر\ماv ق%ط1ماv ق1ط}ي.م�ا

(* قوله «قرماv» كذا ف النسخة النقولة ما ف وقف السلطان الشرف،
.(vوالذي ف التهذيب: قطعا

:Òطام1ي�والق�طام1يe: الص>ق}ر، ويفتح. وص.قر ق%طام وق%طام1يÒ وق
ل%ح1م¬، قيس يفتحون وسائر العرب يضمون وقد غلب عليه اساv، وهو مأ}خوذ من

الق%ط1م وهو الشتهي اللح\م وغيه. الليث: القطامي من أ%ساء الشاهي؛
وقوله أ%نشده ثعلب:

vنت. ق1د\ما�تأ%م_ل� ما تقول�، وك
�ق%طام1ي�اv ت.أ%مeل�ه ق%ل1يل

فسره فقال: معناه كنت مر�ة
(* قوله «كنت مرة» كذا ف الصل والكم بالراء). تركب رأ}س ف ال�مور

ف حداثتك، فاليوم قد ك%ب,رت وش1خت وتركت ذلك؛ وقول أ�م خالد الثعمية ف
ج.ح\وش الع'ق%يلي:

ف%ل%ي\ت. س1ماك1ي�اv ي.حار' ر.باب'ه،
ي'قاد' إل أ%هل, الغ.ضى بز,مام,

ل1ي.ش\ر.ب. منه ج.ح\وش¬، وي.شيم'ه
ب,ع.ي\ن.ي\ ق%طام1ي�ç أ%غ%ر_ شآم1ي

إنا أ%رادت بعين رجل كأ%نما عينا قطامي، وإنا وجهناه على هذا ل4ن
الرجل نوع والقطامي نوع آخر سواه، فمحال أن ينظر نوع بعي نوع، أل ترى

أ%ن الرجل ل ينظر بعين حار وكذلك المار ل ينظر بعين رجل؟ هذا متنع
ف ال4نواع، فافهم.

وم1ق}ط%م' البازي: م1خ\لبه. وق%ط%م الشيء ي.قط1م'ه ق%ط}ماv: ع.ض_ه
بأ%طراف أ%سنانه أو ذاقه. الفراء: ق%ط%م\ت' الشيء بأ%طراف أ%سنان أ%قط1مه

إذا تناولته. وقال غيه: قط%م. ي.قط1م إذا عض_ بقد_م ال4سنان؛ قال أ%بو
وجزة:

وخائف{ ل%ح1م� شاكاv ب.راثن'ه،



كأ%نه قاط1م¬ و.ق}ف%ي, م1ن عاج,
ابن السكيت: الق%ط}م العض بأ%4طراف ال44سنان. يقال: اق}ط1م\ هذا العود

فانظر ما طعمه. والمر ق�طامي�، بالضم ل غي، أي طري� 
(* قوله أي طري؛

لعله يعود إل العود ل إل المر). وقطم الشيء يقطمه قطماv: عضه بأطراف
أسنانه أو ذاقه؛ قال أ%بو وجزة:

vوإذا ق%ط%م\ت.هم' ق%ط%م\ت. ع.لق1ما
وق%واض1ي. الذYيفان1 فيما ت.ق}ط1م'

والذYيفان: السم، بكسر الذال: والق%ط}م': تناول الشيش بأ%دن الفم.
والق�طامة: ما ق�طم بالفم ث أ�لقي. وق%ط%م. الف%ص1يل� النبت.: أخذه بقد�م

فيه قبل أن يستحكم أكله. وق%ط%م الشيء4 قطماv: قط%ع.ه. وق%ط�م.
الشارب': ذاق الشراب فك%ر,هه وز.و.ى وجه.ه وق%ط�ب..

والق�طامي، بالضم: من شعرائهم من ت.غ\ل1ب واسه ع'مي بن ش'ي.ي\م.
وقطام: من أساء النساء. ابن سيده: وق%طام, وق%طام' اسم امرأة، وأ%هل الجاز

يبنونه على الكسر ف كل حال، وأ%هل ند ي'جرونه م'جرى ما ل ينصرف، وقد
ذكرناه ف ر.قاش, أ%يضاv. وابن أ�م� ق%طام,: من ملوك كندة. وق�طامة�: اسم.

والق�ط%م1ي�ات': مواضع؛ قال عبيد:
أ%ق}ف%ر. من أ%ه\ل1ه م.ل}ح'وب'،

فالق�ط%م1ي_ات' فالذ�ن'وب'
وق�ط}ان: اسم جبل؛ قال الخبل السعدي:

ول%ما رأ%ت\ ق�ط}مان% من\ ع.ن ش1مال1ها،
رأ%ت ب.ع\ض. ما ت.ه\و.ى وق%ر_ت\ ع'يون'ها

وال�ق%ط�م: جبل بصر، صانا ال تعال.
@قعم: ق�ع1م. الرجل وأ�ق}ع1م.: أ%صابه طاعون أ%و داء فمات من ساعته.
وأ%ق}ع.مت\ه الية�: لدغته فمات من ساعته. والق%ع.م': رد�ة م.ي.ل� ف ال4نف

وطمأ}نينة ف وسطه، وقيل: هو ض1خ.م ال4رنبة ون'توء�ها وانفاض القصبة ف
الوجه، وهوأ%حسن من ال%ن.س والف%ط%س، ق%ع1م ق%ع.ماv، فهو أ%ق}عم،

وال�نثى ق%ع\ماء. وحكى ابن بري عن ابن ال4عراب: الق%ع.م' كال%ن.س أ%و
أ%حسن منه. ويقال: ف فمه ق%ع.م¬ أي ع.و.ج¬، وف أ%سنانه ق%ع.م: وهو دخول

أ%علها إل فمه. وخ'فÒ أ%4ق}عم' وم'ق}ع.م¬ وم'ق%ع_م¬: متطامن الوسط مرتفع



النف؛ قال:
ع.ل%ي_ خ'ف9ان1 م'ه.د_مان1،

م'ش\ت.بها الن'ف1 م'ق}ع.مان1
والق%ي\ع.م': الس>ن_ور. والق%ع\م': ص'ياح السنور. ال4صمعي: لك

ق�ع\مة� هذا الال وق�م\ع.ت'ه أي خ1ياره وأ%ج\و.د'ه.
@قعضم: الع.ع\ض.م' والق1ع\ض1م': الشيخ السن� الذاهب ال4سنان.

@ققم: رجل ق%ي\ق%م¬: واسع ال�ل�ق؛ عن كراع.
@قلم: الق%ل%م: الذي ي'كتب به، والمع أقلم وق1لم. قال ابن بري: وجع

أ%قلم أ%قاليم؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%ن_ن، ح1ي. آت1يها لت'خ\ب,ر.ن
وما ت'ب.ي�ن' ل ش.ي\ئاv ب,ت.ك}ل1يم,،

ص.ح1يفةD ك�ت1ب.ت\ س1ر�اv إل ر.ج'ل�،
ل ي.د\ر, ما خ'ط� فيها بال4قال1يم

وال1ق}ل%مة: وعاء ال4ق}لم. قال ابن سيده: والق%ل%م' الذي ف التنزيل
ل أعرف ك%يفيته؛ قال أ%بو زيد: سعت أعرابي�اv م'حر,ماv يقول:

س.ب.ق. الق%ضاء� وج.ف�ت1 ال4ق}لم'
والق%ل%م': الز_ل%م'. والق%ل%م: الس_ه\م الذي ي'جال بي القوم ف

الق1مار، وجعهما أقلم. وف التنزيل العزيز: وما كنت. لديهم إذ ي'لقون
أقلمهم أ%يeهم ي.كفل مري؛ قيل: معناه سهامهم، وقيل: أ%قلمهم الت كانوا
يكتبون با التوراة؛ قال الزجاج: ال4قلم ههنا الق1داح، وهي ق1داح جعلوا

عليها علمات يعرفون با من يكفل مري على جهة القرعة، وإنا قيل للسهم
القلم ل4نه ي'ق}لم أي ي'ب\رى. وكل© ما قط%عت منه شيئاv بعد شيء فقد

ق%ل%م\ته؛ من ذلك القلم الذي يكتب به، وإنا سي ق%ل%ماv ل4نه قل1م. مرة بعد
مرة، ومن هذا قيل: ق%ل%مت أ%ظفاري. وق%ل%مت الشيء: ب.ر.ي\ته وفيه عال%
قلم' زكريا؛ هو ههنا الق1د\ح والسهم الذي ي'تقار.ع به، سي بذلك ل4نه

ي'بى كب.ر\ي القلم. ويقال للم1ق}راض: ال1ق}لم'. والق%ل%م': ال%ل%م'.
والق%ل%مان1: ال%ل%مان1 ل يفرد له واحد؛ وأ%نشد ابن بري:

لع.م\ر,ي. لو ي'ع\ط1ي ال4مي' على اللYح.ى،
ل�ل}ف1يت' قد أ%ي\س.ر\ت' م'ن\ذ� ز.مان1

إذا كش.ف%ت\ن ل1ح\ي.ت من ع1صابة{،



ل�م' عند.ه ألف¬ ول مائتان1
ل%ا د1ر\ه.م' الرحن, ف كلY ج'معة{،

وآخ.ر' لل1خ.ناء ي.ب\ت.د1ران1
إذا ن'ش1رت\ ف ي.و\م, ع1يد{ رأ%ي\ت.3ها،
على الن_ح\ر,، م1ر\ماتي\ن, كالق%ف%دان1

ولو\ل أ%ياد{ م1ن\ ي.ز,يد. تتاب.عت\،
ل%ص.ب_ح. ف حافات1ها الق%لمان1

وال1ق}ل%م: ق%ض1يب المل والتيس والثور، وقيل: هو طر.فه. شر: ال1ق}لم
ط%رف قضيب البعي، وف طرفه ح.ج.نةD فتلك ال%ج.نة ال1ق}لم، وجعه
م.قال1م'. وال1ق}ل%مة: وعاء قضيب البعي. ومقال1م الرمح: ك�عوبه؛ قال:

وعاد1لv مار,ناv ص'م�اv م.قال1م'ه،
فيه س1نانD ح.ل1يف' ال%د> م.ط}ر'ور'

vر والافر والع'ود ي.ق}ل1م'ه ق%ل}ما�ويروى: وعاملv. وق%ل%م الظ©ف
وق%ل�مه: قط%عه بالق%ل%م.ي\ن، واسم ما ق�ط1ع منه الق�لمة. الليث: الق%ل}م

قطع الظفر بالقلمي، وهو واحد كله. والق�لمة: هي ال%ق}لومة عن طرف
الظفر؛ وأ%نشد:

ل%م_ا أ%ت.ي\ت'م فلم ت.ن\ج'وا ب,م.ظ}ل1مة{،
ق1يس. الق�لمة1 ما ج.ز_ه الق%ل%م'

قال الوهري: ق%ل%م\ت ظ�فري وق%ل�مت أظفاري، شدد للكثرة. ويقال للضعيف:
م.ق}ل�وم الظفر وك%ل1يل الظفر. والق%ل%م': طول أ%ي\مة1 الرأ%ة. وامرأ%ة

م'ق%ل�مة أي أ%ي�م. وف الديث: اجتاز النب، صلى ال عليه وسلم،
بنسوة فقال أ%ظنeك�ن_ م'ق%ل�مات{ أي ليس عليكن حافظ؛ قال ابن الثي: كذا
قال ابن ال4عراب ف نوادره، قال ابن ال4عراب وخ.ط%ب رجل إل نسوة فلم

ي'ز.و>جن.ه، فقال: أ%ظنكن� م'ق%ل�مات{ أي ليس لكن� رجل ول أحد يدفع
عنكن. ابن ال4عراب: الق%ل%مة الع'ز�اب من الرجال، الواحد قال1م¬. ونساء

م'ق%ل�مات: بغي أ%زواج. وأ%لف¬ م'ق%ل�مةD: يعن الك%ت1يبة الشاك�ة ف
السلح.

والق�ل�م، بالتشديد: ضرب من ال%م\ض، يذكر ويؤنث، وقيل: هي
القاق�ل�ى. التهذيب: الق�ل�م القاق�لى؛ قال لبيد:

م.س\ج'ورةv متجاو,راv ق�ل�مها



وقال أ%بو حنيفة: قال ش'ب.يل بن ع.ز\رة الق�ل�م مثل ال4شنان إل أ%ن
القلم أ%عظم، قال: وقال غيه ورقه كورق ال�ر\ف؛ وأ%نشد:

أ%تو\ن ب,ق�ل�م� ف%قالوا: ت.ع.ش�ه'
وهل يأ}ك�ل� الق�ل�م. إل ال4باع1ر'؟

والق}ل1يم': واحد أقال1يم ال4رض السبعة. وأ%قاليم' الرض,: أ%ق}سامها،
واحدها إقل1يم؛ قال ابن دريد: ل أ%حسب الق}ل1يم عربي�اv؛ قال

ال4زهري: وأ%حسبه عربي�اv. وأ%هل ال1ساب يزعمون أ%ن الدeنيا سبعة أقاليم كل
إق}ليم معلوم، كأ%نه سي إ,ق}ل1يماv ل4نه م.ق}لوم من القل1يم الذي
ي'تاخ1مه أي مقطوع. وإق}ل1يم: موضع بصر؛ عن اللحيان.

وأ%بو ق%ل%م'ون: ضرب من ث1ياب الروم يتلو�ن ألواناv للعيون. قال ابن
بري: ق%ل%م'ون، ف%ع.ل�ول، مثل ق%ر.ب'وس�. وقال ال4زهري: ق%ل%مون ثوب

ي'تراءى إذا طلعت الشمس عليه بأ%لوان شت. وقال بعضهم: أ%بو قلمون طائر ي'تراءى
بأ%لوان شت يشب_ه الثوب به.

@قلحم: الق1ل}ح.مe: ال�س3نe الض_خ\م من كل شيء، وقيل: هو من الرجال
الكبي السن مثل الق1ل}ع.م>، وهو ملحق ب1ر\د.ح\ل�، بزيادة ميم؛ قال

رؤبة بن العجاج:
قد كنت' ق%ب\ل% الك1ب.ر الق1ل}ح.م>،

وق%ب\ل% ن.خ\ص, الع.ض.ل الز>ي.م>
وقال آخر:

أ%نا ابن' أ%و\س� ح.ي_ةv أ%ص.م�ا،
ل ض.ر.ع. الس>ن> ول ق1ل}ح.م_ا

والق1ل}ح.4مe: الذي ي.ت.ض.ع\ض.ع' لمه. والق1ل%ح\م' على مثال س1ب.ط}ر�.
vذكره الوهري ف هذا الباب متصرا Òاليابس اللد؛ عن كراع. وق1ل}ح.م
ث قال: وقد ذكرنا ف باب الاء ل4ن اليم زائدة؛ قال ابن بري: صواب

ق1ل}ح.م� أ%ن يذكر ف باب قلحم ل4ن ف آخره ميمي: إحدها أ%صلية، وال�خرى
زائدة لللاق ل4نه يقال للمسن ق1ل}ح.مÒ، فاليم ال4خية ف قلحم

زائدة لللاق كما كانت الباء الثانية ف ج.ل}ب.ب. زائدة لللاق بد.ح\ر.ج.،
وأ�ت باللم ف ق1لحم� ل4نه يقال رجل ق%ح\ل وق%ح\م للمسن فركب اللفظ

منهما، وكذلك ف الفعل قالوا: اق}ل%ح.م_؛ وأ%نشد ابن بري:
رأ%ي\ن. ق%ح\ماv شاب. واق}ل%ح.م_ا،



طال% عليه1 الد_ه\ر' فاس\ل%ه.م_ا
@قلحذم: ال4زهري: الق%ل%ح\ذ%م: الفيف السريع.

@قلخم: ابن شيل: الق1ل�خ\م' والد>ل�خ\م اللم منهما شديدة، وها
الليل من المال الضخ\م العظيم.

@قلدم: ماء ق%ل%ي\د.م¬: كثي.
@قلذم: الق%ل%ي\ذ%م': البئر الغزيرة الكثية الاء، وقد تقد_م بالدال

الهملة؛ قال:
إن� لنا ق%ل%ي\ذ%ماv ق%ذ�وما،

ي.ز,يد'ه' م.خ\ج' الد>ل ج'م'وما
ويروى:

ق%د\ ص.ب_ح.ت\ ق%ل%ي\ذ%ماv ق%ذ�وما،
ويروى: ق�ل%ي\ز,ماv، اش\ت.ق�ه من بر الق�ل}ز'م فصغره على جهة الدح،

وهو مذكور ف موضعه.
@قلزم: الق%ل}ز.م.ة�: اب\ت1لع الشيء، وف الكم. البتلع؛ أ%نشد ابن

العراب:
ول ذ1ي ق%لز,م. ع1ند. ال1ياض،

إذاما الش_ريب' أ%راد. الش_ريبا
فأ%ما اشتقاقه من الق%ل}ز الذي هو الشرب الشديد فبعيد. يقال: ت.ق%ل}زم.ه

إذا ابتلعه وال}ت.ه.م.ه، وبر الق�ل}ز'م مشتق منه، وبه سي القلزم
للتهامه من ركبه، وهو الكان الذي غرق فيه فرعون وآل�ه؛ قال ابن خالويه:

الق�ل}ز'م مقلوب من الزeلق�م وهو البحر. والز_ل}قمة�: التساع؛ وقوله:
قد ص.ب_ح.ت\ ق�ل%ي\ز,ماv قذوما

إنا أ%خذه من بر القلزم شبه البئر ف غ�زرها به وصغرها على جهة الدح
كقول أ%وس:

ف�و.ي\ق. ج'ب.ي\ل� شام1خ, الرأس, ل يكن
ل1ي'د\ر,ك%ه، حت_ى ي.ك1ل� وي.ع\مل

(* قوله «فويق جبيل إل آخر البيت» ما بعده موجود ف النسخة الت كانت
ف قف السلطان الشرف وهي العمدة، وتقدم ف مادة ق ص م:

باتت تعشى الليل بالقصيم * لبابة من هق عيشوم
وف الكم والتهذيب: لباية، بلم مضمومة ومثناة تتية، وفسرها ف



التهذيب فقال: اللباية شجر المطى، وفيه: عيشوم، بالعي، وف الكم: هيشوم،
بالاء بدل العي).

@قلعم: الق1ل}ع.مe: الشيخ الكبي السن ال%ر,م مثل القل}ح.م>. ابن
ال4عراب: الق%ل}ع.م' العجوز السنة. ال4زهري: الق%ل}ع.م.ة� ال�س3نة من

البل، قال: والاء أصوب اللغتي. واق}ل%ع.م_ الرجل: أ%سن_، وكذلك
البعي.الق1ل}ع.مe والق1ل}ع.م': الطويل، والتخفيف عن كراع. وق1ل}ع.م¬: من
�أ%ساء الرجال، مث�ل به سيبويه وفسره السياف. والق%ل}ع.م' والق�م\ع'ل

الق%د.ح' الضخم؛ قال ابن بري: وهو أيضاv اسم جبل.
@قلقم: الق%ل}ق%م': الواس1ع' من الف�روج.

@قلهم: الق%ل}ه.م: الف%رج الواس1ع. وف الديث: أ%ن قوماv افت.ق%د'وا
س1خاب. ف%تات1هم، فاتموا امرأ%ة، فجاءت عجوز ففتش.ت ق%ل}ه.م.ها أي فرجها؛

التفسي للهروي ف الغريبي وروايته ق%ل}ه.مها، بالقاف، والعروف
ف%ل}ه.م.ها، بالفاء، وقد تقد�م. قال ابن ال4ثي: والصحيح أنه بالفاء، وقد

تقد_م.
@قلهذم: الق%ل%ه\ذ%م: القصي. والق%ل%ه\ذ%م: البحر الكثي الاء. وبر

ق%ل%ه\ذ%م¬: كثي الاء. الوهري: الق%ل%هذم الفيف.
@قلهزم: التهذيب: الق%ل%ه\ز.م الرجل ال�رت.ب,ع' السم الذي ليس بف%ر,ج,

الر_أ}ي ول ط%رير ف ال%نطق، وليس من ع1ظ%م رأ}سه ول ص1غره. ويقال:
بل هو ض.خ\م الرأ}س واللYه\ز,م.ت.ي,. ابن سيده: الق%ل%ه\زم الض_ي>ق

ال�ل�ق ال1ل}حاح، وقيل: هو القصي؛ قال عياض بن در�ة:
وما ي.ج\ع.ل� الس_اط1ي الس_ب'وح. ع1نان.ه
إل ال�ج\ن.ح, الاذ1ي ال4ن'وح, الق%ل%ه\ز.م,

ال�ج\ن.ح': الائل ال1لقة، والاذ1ي ال%ل}ق,: الذي ل ي.طل خ.ل}ق�ه.
وال4ن'وح': القصي من اليل. قال ابن بري ف متصر العي: الق%ل%ه\ز.م

الضي>ق ال�ل�ق؛ وقال حيد بن ثور:
ج,لد. تاط%ت\ها الر>عاء، فأ�ه\م1ل%ت\،

وآل%ف}ن. ر.ج_افاv ج'رازاv ق%ل%هز.ما
ج,لد¬: غ1لظ من البل، وج'راز¬: شديد ال4كل، ور.ج_اف¬: ي.ر\ج'ف

.vرأ}سه. وق%ل%ه\ز.م¬: قصي غليظ. وامرأة ق%ل%ه\ز.مة: قصية جد�ا
والق%ل%ه\ز.م' من اليل: ال%ع\د' ال%ل}ق. ال4صمعي: إذا ص.غ'ر خ.لقه وج.ع'د قيل له



ق%ل%ه\زم، ونو ذلك قال الليث.
@قمم: ق%م_ الشيء4 ق%م�اv: كنسه، حجازية. وف حديث عمر، رضي ال عنه:

أنه قدم مكة فكان يطوف ف س1ك%ك1ها فيمر بالقوم فيقول: ق�مeوا ف1ناءكم،
حت مر� بدار أ%ب سفيان فقال: ق�مeوا ف1ناءكم فقال: نعم يا أ%مي
الؤمني حت ييء م'ه_ان'نا الن، ث مر_ به فلم ي.صنع شيئاv، ث مر_

ثالثاv فلم يصنع شيئاv، فوضع الد>ر_ة بي أ�ذنيه ضرباv، فجاءت هند فقالت:
وال3 ل%ر'ب_ يوم� لو ضربته لق}ش.ع.ر_ بطن مكة، فقال: أ%جل.

وال1ق%م_ة: ال1ك}ن.سة. والق�مامة: الك�ناسة، والمع ق�مام. وقال
eلقي بعضه على بعض. الليث الق%م�اللحيان: ق�مام.ة البيت ما ك�س3ح منه فأ

ماي'ق%مe من ق�مامات الق�ماش ويكنس. يقال: ق%م_ بيته يق�مeه ق%م�اv إذا
كنسه. وف حديث فاطمة، عليها السلم: أ%نا ق%م_ت1 البيت حت اغب�ت

ثيابا أي كنسته. وف حديث ابن سيين: أ%نه كتب يسأ%لم عن ال�حاق%لة،
فقيل: إنم كانوا يشترطون لرب الاء ق�مامة ال�ر'ن أي الك�ساحة، وال�ر'ن:

جع ج.ر,ين وهو الب.ي\د.ر. ويقال: أ%لق, ق�مامة بيتك على الطريق أي ك�ناسة
بيتك. وت.ق%م_م. أي تتبع الق�مام. ف الك�ناسات. قال ابن بري:

والق�م_ة�، بالضم، ال%ز\ب.لة؛ قال أ%و\س ابن م.غ\راء:
قالوا: فما حال� م1س\ك1ي�؟ ف%ق�ل}ت لم:

أ%ضحى ك%ق�م_ة1 دار� ب.ي\ن. أ%ن\داء
وق%م_ ما على الائدة ي.ق�مeه ق%م�اv: أ%كله فلم ي.د.ع منه شيئاv. وف
الديث: أ%ن جاعة من الصحابة كانوا ي.ق�مeون شواربم أي

ي.س\تأ}ص1لونا ق%ص�اv، تشبيهاv بق%م> البيت وكنسه. وف مثل لم: أ%د\ر,كي
الق�و.ي\م_ة ل تأ}كله الو.ي\م_ة؛ يعن الصب الذي يأكل البعر والق%ص.ب وهو ل

يعرفه، يقول ل�مه: أ%دركيه ل تأ}ك�ل�ه الام_ة� أ%ي الية؛ وف
التهذيب: أ%راد بالق�و.ي\م_ة الصب الصغي يلق�ط ما تقع عليه يده، فربا وقعت

vق%م�ا eم�يده على هام_ة من ال%وام> فت.ل}س.ع'ه. وق%م_ت الشاة� ت.ق
إذا ار\ت.م_ت من الرض. واق}ت.م_ت الشيء: طلب.ت\ه لتأ}كله، وف الصحاح:

إذا أ%كلت من ال1ق%م_ة، ث يستعار فيقال: اق}ت.م_ الرجل ما على
ال1وان إذا أكله كله، وق%م_ه فهو رجل م1ق%م�.

gوال1ق%م_ة�: م1ر.م_ة الشاة ت.ل�فe با ما أ%صابت على وجه ال4رض
وتأكله. ابن ال4عراب: للغ.نم م.قامe، واحدتا م1ق%م_ةD، وللخيل



ال%حاف1ل�، وهي الشفة للنسان. ال4صمعي: يقال م1ق%م_ة وم1ر.م_ة لفم الشاة،
قال: ومن العرب من يقول م.قم_ة وم.ر.م_ة، قال: وهي من الكلب

الزeل}ق�وم، ومن السباع ال%ط}م'. وال1ق%م�ة�: م1ق%م_ة� الثور. ابن سيده:
وال1ق%م_ة وال%ق%م_ة� الش_فة، وقيل: هي من ذوات الظYلف خاصة، سيت بذلك

لنا ت.ق}ت.مe به ما تأ}كله أي ت.طلبه.
والق%م1يم': ما بقي من نبات عام أ%و�ل؛ عن اللحيان. ويقال ليبيس البقل:

الق%م1يم، وقيل: الق%م1يم ح'طام الط�ر,يفة وما ج.معت\ه الريح من
ي.بيسها، والمع أ%ق1م_ة. والق%ميم: السويق؛ عن اللحيان؛ وأ%نشد:

ت'ع.ل�ل� بالن_بيذة1 حي ت'م\سي،
وبال%ع\و, ال�ك%م_م, والق%م1يم

(* قوله «بالنبيذة» كذا ف الصل والكم هنا، والذي ف الكم ف كمم
وف معو: بالنهيدة؛ وفسر النهيدة بالزبدة).

وق%م_ الفحل� البل ي.ق�مeها ق%مìا وأ%ق%م_ها إق}ماماv: اشتمل عليها
وضر.با كلها فأ%لقحها، وكذلك ت.ق%م_مها واق}ت.م_ها حت ق%م_ت\

ت.ق1مe وت.ق�مe ق�موماv، وإنه ل%م1ق%مe ض1راب�؛ قال:
إذا ك%ث�ر.ت\ ر.ج\عاv، ت.ق%م_م. ح.و\ل%ها

�م1ق%مe ض1راب� للط�ر'وقة م1غ\س.ل
وت.ق%م_م الفحل� الناقة% إذا علها وهي باركة ليض\ر,با، وكذلك الرجل

يعلو ق31ر\ن.ه؛ قال العجاج:
ي.ق}ت.س3ر' ال4ق}ران% بالت_ق%مeم,

ويقال: شد الفرس' على ال1ج\ر ف%ت.ق%م_مها أ%ي ت.س.ن_مها. وجاء
الق%وم' الق1م_ة أي جيعاv، دخلت ال4لف واللم فيه كما دخلت ف ال%م_اء

الغ.في. والق1م�ة�: أعلى الرأ}س, وأ%على كلY شيء. وق1م_ة� النخلة:
رأ}سها. وت.ق%م_مها: ارتقى فيها حت يبلغ رأس.ها. وق1م_ة� كل شيء: أ%عله

ووسطه. وت.ق}م1يم النجم: أ%ن يتوسط السماء فتراه على ق1م_ة الرأس.
والق1م_ة، بالكسر: القامة�؛ عن اللحيان. وهو ح.سن الق1م_ة أ%ي اللYب\سة1

والشخص واليئة، وقيل: الق1م�ة ش.خ\ص النسان ما دام قائماv، وقيل: ما دام
راكباv. يقال: أ%لقى عليه ق1م�ت.ه أي بدنه. ويقال: فلن ح.س.ن' القامة1

والق1م�ة1 والق�وم1ي�ة1 بعن. يقال: إنه لسن الق1م�ة1 على الر_ح\ل. وف
الديث: أ%نه ح.ض� على الصدقة فقام رجل صغي الق1م_ة؛ الق1م_ة�، بالكسر:



شخص النسان إذا كان قائماv، وهي القامة�. والق1م_ة� أيضاv: وسط
الرأ}س. والق1م�ة: رأ}س النسان؛ وأ%نشد:

ض.خ\م الف%ر,يسة1 لو أ%ب\ص.ر\ت ق1م_ت.ه،
ب.ي\ن. الر>جال,، إذاv ش.ب_ه\ت.ه ال%ب.ل

الصمعي: الق1م�ة� قم_ة الرأ}س وهو أ%عله. يقال: صار الق%مر على
ق1م_ة الرأ}س إذا صار على ح1يال وسط الرأ}س؛ وأ%نشد:

على ق1م_ة1 الرأس ابن' ماء� م'ح.لYق'
والق1م�ة والق�مامة�: جاعة الق%و\م. وت.ق%م_م. الفر.س' ال1ج\ر.:

علها.
والق%م\قام' والق�ماق1م' من الرجال: السي�د الكثي الي الواسع الفضل.

ويقال: سيد ق�ماق1م¬، بالضم، لكثرة خيه؛ وأ%نشد ابن بري:
أ%و\ر.ث%ها الق�ماق1م' الق�ماق1ما

ووقع ف ق%م\قام من ال4مر أي وقع ف أ%مر عظيم كبي. والق%م\قام':
الاء الكثي. وق%م\قام البحر: م'ع\ظ%م لجتماع مائه، وقيل: هو البحر كله،

والبحر الق%م\قام أ%يضاv؛ قال الفرزدق:
وغ%ر,ق}ت حي. و.ق%ع\ت ف الق%م\قام

والق%م\قام: البحر. وف حديث علي، عليه السلم: ي.حملها ال4خ\ض.ر'
ال�ث}ع.ن\ج.ر'، والق%م\قام' ال�س.خ_ر: هو البحر 

(* ف النهاية: الثعنجر
بكسر اليم، والسج,ر بدل السخر). والق%م\قام': العدد الكثي،

والق�م\ق�مان� مثله. وعدد ق%م\قام¬ وق�ماق1م¬
وق�م\ق�مانD؛ ال4خية عن ثعلب: كثي؛ وأ%نشد للعجاج:

،eم�له ن.واح� وله أ�س\ط
eم�وق�م\ق�مان� ع.د.د{ ق�م\ق

هو من ق%م\قام� العد.د1 الكثي؛ قال ر.ك�اض' ابن أ%ب_اق�:
من ن.و\ف%ل� ف ال%س.ب, الق%م\قام,

وقال رؤبة:
من خ.ر_ ف ق%م\قام1نا ت.ق%م\ق%ما

أ%ي من خ.ر_ ف عددنا غ�م1ر وغ�ل1ب كما ي'غ\مر الواقع ف البحر
الغ.م\ر. والق%م\قام: ص1غار الق1ر\دان1 وضرب من القمل شديد التشبeث بأ�صول



الشعر، واحدتا ق%م\قامة، وقيل: هي الق�داد أو_ل ما يكون صغياv ل يكاد يرى
من صغره؛ وقوله:

وع.ط�ن. الذYب_ان� ف ق%م\قام1ها
ل يفسره ثعلب؛ قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن يعن الكثي أ%و يعن

الق1ر\دان.
ابن ال4عراب: ق%م_ إذا ج.مع وق%م_ إذا ج.ف_. وق%م\ق%م ال ع.ص.ب.ه

أ%ي ج.ف�ف. عص.به. وق%م\ق%م. ال عصبه أ%ي سل�ط ال عليه
الق%م\قام، وقيل: ق%م\ق%م ال عص.به أي ج.معه وق%ب.ضه، وقال ثعلب: شد_ده، ويقال

ذلك ف الشتم.
والق�م\ق�م': ال%ر_ة؛ عن كراع. والق�م\ق�م: ضرب من ال4وان؛ قال

عنترة:
vم'ع\ق%دا vأ%و كح1يل vوكأ%ن� ر'ب�ا

ح.ش_ القيان� به جوان,ب. ق�م\ق�م,
(* قوله «القيان» هذا ما ف الصل وابن سيده، والذي ف العلقات:

الوقود).
والق�م\ق�م': ما ي'س\ت.قى به من ناس، وقال أ%بو عبيد: الق�م\ق�م

بالرeومية. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل4ن أ%ش\رب. ق�م\ق�ماv أ%ح\ر.ق. ما
أ%حر.ق. أ%حبe إل9 من أن أ%شرب نبيذ% ج.ر�ç؛ الق�مقم: ما يسخن فيه الاء

من ناس وغيه، ويكون ضي�ق الرأ}س، أ%راد شرب ما يكون فيه من الاء
الار�؛ ومنه الديث: كما ي.غ\لي ال1ر\ج.ل� بالق�م\قم؛ قال ابن ال4ثي:

هكذا ر'وي، ورواه بعضهم: كما ي.غ\لي ال1ر\ج.ل� الق�م\ق�م، قال: وهو أ%بي
إن ساعدته صحة الرواية. والق�م\ق�م: ال�ل}قوم. وق�م.ي\ق1م¬: ماء ينزله من

خرج من عانة% يريد س1ن\جار.؛ قال القطامي:
ح.ل�ت\ ج.ن'وب' ق�م.ي\ق1ماv ب,ر,هان,ها،

ف%م.ت ال%لص' ب,ذ1ي الر>هان1 ال�غ\ل%ق؟
وف الثل: على هذا دار. الق�م\ق�م أي إل هذا صار معن الب، ي'ضرب

،�للرجل إذا كان خبياv بال4مر، وكذلك قولم: على ي.دي_ دار. الديث
والمع ق%ماق1م'. والق1م\ق1م: الب'س\ر اليابس، بالكسر، وقيل: هو ما يبس من

الب'سر إذا سقط اخضر� ولن%؛ قال م.عدان ابن عبيد:
وأ%مة{ أ%ك�الة{ للق1م\ق1م



@قنم: ق%ن,م. الط�عام' واللحم' والث�ر,يد والدeهن والرeطب ي.ق}ن.م
ق%ن.ماv، فهو ق%ن,م¬ وأق}ن.م': ف%س.د وتغيت رائحته؛ وأ%نشد:

وقد ق%ن,م.ت\ من ص.ر>ها واح\ت1لبا
أ%نام1ل� ك%ف�ي\ها، ول%ل}و.ط}ب' أ%ق}ن.م'

والسم: الق%ن.مة�؛ قال سيبوية: جعلوه اساv للرائحة. التهذيب: ويقال
فيه ق%ن.مةD ون.م.ق%ةD إذا أ%ر\و.ح وأ%ن\ت.ن. الوهري: الق%ن.مة، بالتحريك،

خ'ب\ث ريح ال4دهان والزيت ونو ذلك. وق%ن,مت يدي من الزيت ق%ن.ماv، فهي
ق%ن,مة: ات_سخت. والق%ن.م' ف اليل والبل: أ%ن ي'صيب الشعر. الن_دى

ث يصيبه الغ'بار فيكبه لذلك و.س.خ. وبقرة ق%ن,مة: متغية الرائحة؛ حكاه
ثعلب. وقد ق%ن,م. س1قاؤه، بالكسر، ق%ن.ماv أي ت.م1ه.. وق%ن,م. ال%و\ز'،

فهو قان أي فاسد.
وال4قان,يم': ال�صول، واحدها أ�ق}ن'وم؛ قال الوهري: وأ%حسبها رومية.

@قهم: الق%ه,م': القليل ال4كل من مرض أ%و غيه. وقد أ%ق}ه.م. عن الطعام
وأ%ق}هى أي أ%م\س.ك. وصارل يشتهيه، وق%ه,ي. لبعض بن أ%سد. وحكى ابن

ال4عراب: أ%ق}ه.م. عن الشراب والاء تركه. ويقال للقليل الط©ع\م: قد
أ%ق}ه.ى وأ%ق}ه.م.. وقال أ%بو زيد ف نوادره: ال�ق}ه,م' الذي ل ي.ط}ع.م' من

مرض أ%و غيه، وقيل: الذي ل يشتهي الطعام من مرض أ%و غيه. وروى ثعلب
عن ابن ال4عراب: أ%ق}ه.م. فلن إل الطعام إق}هاماv إذا اشتهاه،

وأ%ق}ه.م. عن الطعام إذا ل ي.شت.هه؛ وأ%نشد ف الشهوة:
وه\و إل الز�اد1 ش.د1يد' الق}هام'

وأ%ق}ه.مت1 البل عن الاء إذا ل ت'رده؛ وأ%نشد ل%ه\م ابن س.ب.ل:
ولو أ%ن9 ل�ؤ\م. اب\ن.ي\ س'ل%يمان% ف الغ.ضى

أ%و الص>لYيان1، ل ت.ذ�ق}ه ال4باع1ر'
أ%و ال%م\ض, لق}و.ر_ت\، أ%و الاء3 أ%ق}ه.م.ت\

عن الاء، ح1م\ض1ي_ات'ه'ن_ الك%ناع1ر'
قال ال4زهري: من جعل الق}هام شهوة ذهب به إل ال%ق1م,، وهو الائع،

ث قلبه فقال ق%ه,م، ث ب.ن الق}هام منه. وقال أ%بو حنيفة: أ%ق}ه.م.ت
ال�م'ر عن اليبيس إذا تركته بعد ف1قدان الر_ط}ب، وأ%قه.م. الرجل� عنك إذا

ك%ر,ه.ك، وأقه.م.ت السماء� إذا انق%ش.ع. الغ.يم' عنها.
@قهرم: الق%ه\ر.مان: هو ال�س.ي\ط1ر' ال%ف1يظ على من تت يديه؛ قال:



م.ج\داv وع1ز�اv ق%ه\ر.ماناv ق%ه\ق%با
قال سيبويه: هو فارسي. والق�ه\رمان: لغة ف الق%ه\رمان؛ عن اللحيان.

Dوت'ر\ج'مان وت.ر\ج'مان: لغتان. قال أ%بو زيد: يقال ق%ه\رمان
وق%ر\ه.مان¬مقلوب. ابن بري: الق%هرمان من أ�مناء اللك وخاصته، فارسي معرب. وف

الديث: كت.ب إل ق%هرمان,ه، هو كالاز,ن والوكيل الافظ ل تت يده والقائم
بأ�مور الرجل بلغة الفرس.

@قهقم: الق1ه\ق%مe: الذي يبتلع كل شيء. ال4زهري: الق%ه\ق%م الفحل الضخم
الغتلم. أ%بو عمرو: الق%ه\ق%بe والق%ه\ق%مe المل الضخم.

@قوم: القيام': نقيض اللوس، قام ي.ق�وم' ق%و\ماv وق1ياماv وق%و\مة
وقامةv، والق%و\مة� الرة الواحدة. قال ابن ال4عراب: قال عبد لرجل أ%راد أن

يشتريه: ل تشترن فإن إذا جعت أ%بغضت ق%و\ماv، وإذا شب,عت أ%حببت
ن.و\ماv، أي أ%بغضت قياماv من موضعي؛ قال:

قد ص'م\ت' ر.ب>ي، ف%ت.ق%ب_ل} صامت،
وق�م\ت' ل%ي\لي، فتق%ب_ل قام.ت

أ%د\ع'وك يا رب> من النار, الت
أ%ع\د.د\ت. للك�ف�ار, ف الق1يامة1

،vوقال بعضهم: إنا أ%راد ق%و\م.ت وص.و\م.ت فأ%بدل من الواو أ%لفا
وجاء بذه البيات مؤس_سة وغي مؤسسة، وأ%راد من خوف النار الت أ%عددت؛

وأ%ورد ابن بري هذا الرجز شاهداv على الق%و\مة فقال:
قد قمت ليلي، فتقب_ل ق%و\م.ت،
وصمت يومي، فتقب_ل ص.و\م.ت

ورجل قائم من رجال ق�و_م� وق�ي_م� وق1ي_م� وق�ي_ام� وق1ي_ام�.
وق%و\م¬: قيل هو اسم للجمع، وقيل: جع. التهذيب: ونساء ق�ي_م¬

وقائمات أ%عرف. والقامة�: جع قائم؛ عن كراع. قال ابن بري رحه ال: قد
ترتل العرب لفظة قام بي يدي المل فيصي كاللغو؛ ومعن الق1يام

الع.ز\م' كقول العمان الراجز للرشيد عندما هم_ بأ%ن يعهد إل ابنه
قاسم:ق�ل للمام, ال�ق}ت.د.ى بأ%م>ه:
ما قاس1م¬ د'ون% م.د.ى ابن, أ�م>ه،

ف%ق%د\ ر.ض1يناه' ف%ق�م\ فس.م>ه
أي فاع\ز,م\ ون'ص_ عليه؛ وكقول النابغة الذبيان:



ن'ب>ئت' ح1ص\ناv وح.ي�اv م1ن ب.ن أ%س.د{
قام'وا فقال�وا؛ ح1مانا غي' م.ق}روب,

أ%ي ع.ز.موا فقالوا؛ وكقول حسان بن ثابت:
علما قام. ي.ش\ت'م'ن ل%ئ1يم¬،
كخ1ن\ز,ير� ت.م.ر_غ% ف ر.ماد1

(* قوله «علما» ثبتت ألف ما ف الستفهام مرورة بعلى ف الصل، وعليها
فالزء موفور وإن كان الكثر حذفها حينئذ).
معناه علم يعزم على شتمي؛ وكقول الخر:

ل%د.ى باب, ه1ن\د{ إذ} ت.ج.ر_د. قائما
ومنه قوله تعال: وإنه لا قام. عبد ال يدعوه؛ أي لا عزم. وقوله

تعال: إذ قاموا فقالوا ربeنا ربe السموات والرض؛ أي عز.موا فقالوا، قال:
وقد ييء القيام بعن الافظة والصلح؛ ومنه قوله تعال: الرجال

v؛ أي ملزماvقو�امون على النساء، وقوله تعال: إل ما دمت عليه قائما
مافظاv. وييء القيام بعن الوقوف والثبات. يقال للماشي: قف ل أي تب_س

مكان.ك حت آتيك، وكذلك ق�م ل بعن قف ل، وعليه فسروا قوله سبحانه: وإذا
أ%ظلم عليهم قاموا؛ قال أهل اللغة والتفسي: قاموا هنا بعن وق%ف�وا

وثبتوا ف مكانم غي متقد�مي ول متأ%خرين، ومنه الت_و.ق©ف ف ال4مر وهو
الوق�وف عنده من غي م'جاو.زة له؛ ومنه الديث: الؤمن و.ق�اف¬

مت.أ%ن{ç، وعلى ذلك قول ال4عشى:
كانت و.صاةD وحاجات¬ لا ك%ف%ف'،
ل%و\ أ%ن� ص\ح\ب.ك.، إذ} ناد.ي\ت.هم، وق%ف�وا

أي ثبتوا ول يتقد_موا؛ ومنه قول ه'دبة يصف فلة ل ي'هتدى فيها:
ي.ظ%ل© با الادي ي'قلYب' ط%ر\ف%ه،

ي.ع.ضe على إب\هام1ه، وهو واق1ف'
أ%ي ثابت بكانه ل يتقد_م ول يتأ%خر؛ قال: ومنه قول مزاحم:

أ%ت.ع\ر,ف' بالغ.ر_ي\ن, داراv ت.أب_د.ت\،
من. ال%ي>، واست.ن_ت\ ع.ليها الع.واص1ف'

،vبانة�وق%ف}ت' با ل قاض1ياv ل ل
ول أ%نا عن\ها م'س\ت.م1رÒ ف%صار,ف'

قال: فثبت بذا ما تقدم ف تفسي الية. قال: ومنه قامت الدابة إذا وقفت



عن السي. وقام عندهم الق أي ثبت ول يبح؛ ومنه قولم: أقام بالكان
،vل يد م.ن\ف%ذا vهو بعن الثبات. ويقال: قام الاء إذا ثبت متحيا

وإذا ج.مد أيضاv؛ قال: وعليه فسر بيت أب الطيب:
وكذا الك%ري' إذا أ%قام ب,ب.لدة{،

سال% النeضار' با وقام الاء
أي ثبت متحياv جامداv. وقام.ت السeوق إذا نف%قت، ونامت إذا كسدت.
وس'وق قائ1مة: ناف1قة. وس'وق نائ1مة: كاس1دة. وقاو.م\ت'ه ق1واماv: ق�م\ت معه،

صح_ت الواو ف ق1وام لصحتها ف قاو.م. والق%و\مة�: ما بي الركعتي من
الق1يام. قال أ%بو الدeق%ي\ش: أ�صلي الغ.داة ق%و\م.ت.ي\ن,، والغرب ثلث

ق%و\مات، وكذلك قال ف الصلة.
والقام: موضع القدمي؛ قال:

هذا م.قام' ق%د.م.ي ر.باح,،
غ�د\و.ة% حت_ى د.ل%ك%ت\ ب.راح,

ويروى: ب,راح,. وال�قام' وال�قامة�: الوضع الذي ت'قيم فيه.
وال�قامة، بالضم: القامة. وال%قامة، بالفتح: اللس والماعة من الناس، قال:

وأما ال%قام' وال�قام' فقد يكون كل واحد منهما بعن القامة، وقد يكون
بعن موضع الق1يام، ل4نك إذا جعلته من قام ي.ق�وم فمفتوح، وإن جعلته من

قام ي'ق1يم' ف%مض\موم، فإن الفعل إذا جاوز الثلثة فالوضع مضموم اليم،
ل4نه م'ش.ب_ه ببنات ال4ربعة نو د.ح\ر.ج. وهذا م'د.ح\ر.ج'نا. وقوله

تعال: ل مق%ام. لكم، أي ل موضع لكم، وق�رئ ل م'قام لكم، بالضم، أي ل
إقامة لكم. وح.س'نت م'ستق%ر�اv وم'قاماv؛ أ%ي موضعاv؛ وقول لبيد:

ع.ف%ت1 الد>يار': م.حل©ها ف%م'قام'ها
ب,منÝ، تأ%ب_د. غ%و\ل�ها ف%ر,جام'ها

يعن القامة. وقوله عز_ وجل: كم تركوا من جنات وعيون وز'روع وم.قام
ك%ري؛ قيل: ال%قام' الكري هو ال1ن\ب.ر، وقيل: النزلة الس.نة. وقامت
الرأ%ة ت.ن'وح أ%ي جع.لت تنوح، وقد ي'ع\ن به ضد� الق�عود ل4ن أكثر

نوائح العرب ق1يام¬؛ قال لبيد:
ق�وما ت.ج'وبان1 م.ع. ال4ن\واح

وقوله:
ي.و\م' أ%د1ي, ب.ق�ة% الش_ر,ي,



أ%فض.ل� من يوم, اح\ل1ق1ي وق�ومي
إنا أ%راد الشد�ة فكن عنه باح\ل1قي وقومي، ل4ن الرأ%ة إذا مات

ح.م1يمها أو زوجها أو ق�تل حل%ق%ت رأ}سها وقام.ت ت.ن'وح عليه. وقولم: ض.ر.به
ض.ر\ب. ابنة1 اق}ع'دي وق�ومي أي ض.ر\ب. أمة، سيت بذلك لق�عودها وق1يامه

ف خدمة مواليها، وكأن� هذا جعل اساv، وإن كان ف1ع\لv، لكونه من
vعادتا كما قال: إن ال ينهاكم عن ق1يل� وقال�. وأ%قام. بالكان إقاما

وإقامةv وم'قاماv وقامةv؛ الخية عن كراع: ل%ب,ث%. قال ابن سيده: وعندي أن
قامة اسم كالط9اعة1 والط9اق%ة1. التهذيب: أ%ق%م\ت' إقامةv، فإذا أ%ض.ف}ت

ح.ذ%ف}ت الاء كقوله تعال: وإقام الصلة1 وإيتاء الزكاة1. الوهري:
،vوالاء عوض عن عي الفعل ل4ن أصل%ه إق}واما ،vوأ%قام. بالكان إقامة

وأ%قام.ه من موضعه. وأقام. الشيء: أ%دام.ه، من قوله تعال: وي'ق1يمون الصلة%،
وقوله تعال: وإن_ها لب,س.بيل م'ق1يم؛ أراد إن مدينة قوم لوط لبطريق

بي>ن واضح؛ هذا قول الزجاج.
والس\ت1قامة�: الع\تدال�، يقال: اس\ت.قام. له المر. وقوله تعال:

فاس\ت.ق1يم'وا إليه أي ف الت_و.جeه إليه دون اللة1. وقام. الشيء�
واس\تقام.: اع\تد.ل واستوى. وقوله تعال: إن الذين قالوا ربeنا ال ث

اس\ت.قاموا؛ معن قوله اس\ت.قام'وا عملوا بطاعته ول%ز,موا س'نة نبيه، صلى ال
عليه وسلم. وقال ال4سود بن مالك: ث استقاموا ل يشركوا به شيئاv، وقال

قتادة: استقاموا على طاعة ال؛ قال كعب بن زهي:
ف%ه'م\ ص.رف�وكم، حي. ج'ز\ت'م\ عن, ال�د.ى،

بأ%س\ياف1ه,3م\ ح.ت_ى اس\ت.ق%م\ت'م\ على الق1ي.م\
قال: الق1ي.م' الس\ت1قامة�. وف الديث: قل آم.نت' بال ث اس\ت.ق1م\؛

فسر على وجهي: قيل هو الس\تقامة على الطاعة، وقيل هو ترك الش>رك.
أ%بو زيد: أ%قم\ت' الشيء وق%و_م\ته ف%قام. بعن اس\تقام، قال:

والس\ت1قامة اعتدال الشيء واس\ت1واؤه. واس\ت.قام. فلن بفلن أي مد.حه وأ%ثن عليه.
وقام. م1يزان� النهار إذا ان\ت.صف.، وقام قائم¬ الظ�ه,ية؛ قال الراجز:

وقام. م1يزان� الن_هار, فاع\ت.د.ل}
والق%وام': الع.د\ل؛ قال تعال: وكان بي ذلك ق%واماv؛ وقوله تعال: إن9

هذا القرآن ي.ه\د1ي للت هي أ%ق}وم'؛ قال الزجاج: معناه للحالة الت هي
أ%ق}و.م' الالت1 وهي ت.و\ح1يد' ال، وشهادة� أن ل إله إل ال،



واليان� بر'س'له، والعمل بطاعته. وق%و_م.ه هو؛ واستعمل أبو إسحق ذلك ف
الش>عر فقال: استقام. الش>عر ات_ز.ن%. وق%و�م.44 د.ر\أ%ه: أ%زال

ع1و.ج.ه؛ عن اللحيان، وكذلك أ%قام.ه؛ قال:
أ%ق1يم'وا، ب.ن النeع\مان1، ع.ن_ا ص'د'ور.ك�م،

وإل ت'ق1يموا، صاغ1ر,ين.، الرeؤوسا
عد_ى أ%ق1يم'وا بعن ل4ن فيه معن ن.حeوا أ%و أ%زيل�وا، وأ%ما قوله:

وإل� ت'ق1يموا صاغرين الرeؤوسا فقد يوز أ%ن ي'ع\ن به ع'ن بأ%ق1يموا
أي وإل ت'قيموا رؤوسكم عنا صاغرين، فالرeؤوس' على هذا مفعول بت'قيموا،

وإن شئت جعلت أ%قيموا هنا غي متعد� بعن فلم يكن هنالك حرف ولحذف،
والرeؤوسا حينئذ منصوب على التشبيه بالفعول.

�أ%بو اليثم: القامة� جاعة الناس. والقامة� أيضاv: قامة� الرجل. وقامة
النسان وق%ي\م.ت'ه وق%و\م.ت'ه وق�وم1ي_ت'ه وق%وام'ه: ش.طاط�ه؛ قال

العجاج:
أ%ما ت.ر.ين الي.و\م. ذا ر.ث1ي_ه\،

ف%ق%د\ أ%ر'وح' غي. ذي ر.ذ1ي_ه\
ص'ل}ب. الق%ناة1 س.ل}ه.ب. الق�وم1ي_ه\

وص.ر.ع.ه من ق%ي\م.ت1ه وق%و\م.ت1ه وقام.ته بعن واحد؛ حكان اللحيان عن
الكسائي. ورجل ق%و,ي¬ وق%و_ام¬: ح.س.ن' القامة، وجعهما ق1وام¬.

وق%وام الرجل: قامته وح'س\ن' ط�وله، والق�وم1ي_ة� مثله؛ وأنشد ابن بري رجز
العجاج:

أ%يام. كنت. حس.ن. الق�وم1ي_ه\،
صلب. القناة س.لهب. الق%و\س1ي_ه\

والق%وام': ح'س\ن' الط©ول. يقال: هو حسن القامة1 والق�وم1ي_ة
والق1م�ة1. الوهري: وقامة� النسان قد ت'جم.ع على قامات{ وق1ي.م� م1ث}ل تارات{

وت1ي.ر، قال: وهو مقصور قيام ولقه التغيي ل4جل حرف العلة وفارق ر.ح.بة
:�ور,حاباv حيث ل يقولوا ر,ح.ب¬ كما قالوا ق1ي.م¬ وت1ي.ر¬. والق�وم1ي_ة

الق%وام أ%و القامة�. ال4صمعي: فلن حسن القامة1 والق1م�ة والق�ومي_ة
بعن واحد؛ وأ%نشد:
ف%ت.م_ م1ن\ ق%وام1ها ق�وم1ي�

ويقال: فلن ذ�و ق�وم1ي_ة{ على ماله وأ%م\ره. وتقول: هذا ال4مر ل



ق�وم1ي_ة له أي ل ق1وام. له. والق�وم': القصد'؛ قال رؤبة:
وات_خ.ذ% الش_د لن_ ق�وما

وقاو.م.ه ف ال�صار.عة وغيها. وتقاوموا ف الرب أي قام بعضهم لبعض.
وق1وام' المر، بالكسر: ن,ظام'ه وع1ماده. أ%بو عبيدة: هو ق1وام' أهل

بيته وق1يام' أهل بيته، وهو الذي ي'قيم شأ}نم من قوله تعال: ول ت'ؤتوا
السeفهاء أ%موالكم الت ج.عل ال لكم ق1ياماv. وقال الزجاج: قرئت جعل

ال لكم ق1ياماv وق1ي.ماv. ويقال: هذا ق1وام' ال4مر وم1لك�ه الذي ي.قوم
به؛ قال لبيد:

Dم.س\ب'وع.ة Dأ%ف%ت1ل}ك. أم\ و.ح\ش1ي�ة
خ'ذ1ل%ت\، وهاد1ية� الص>وار, قوام'ها؟

قال: وقد يفتح، ومعن الية أي الت جعل%ها ال لكم ق1ياماv ت'ق1يمكم
فت.ق�ومون با ق1ياماv، ومن قرأ% ق1ي.ماv فهو راجع إل هذا، والعن جعلها

ال ق1يمة% ال4شياء فبها ت.ق�وم أ�مور'كم؛ وقال الفراء: الت جعل ال
لكم ق1ياماv يعن الت با ت.ق�ومون قياماv وق1واماv، وقرأ% نافع الدن

قي.ماv، قال: والعن واحد.
ود1ينار¬ قائم إذا كان مثقالv س.واء ل ي.ر\جح، وهو عند الصيارفة ناقص

حت ي.ر\ج.ح بشيء فيسمى م.ي�الv، والمع ق�و_م¬ وق1ي_م¬. وق%و_م.
الس>ل}عة واس\ت.قامها: ق%د_رها. وف حديث عبد ال بن عباس: إذا

اس\ت.ق%م\ت بن.ق}د فب,ع\ت. بنقد فل بأ}س به، وإذا اس\ت.ق%م\ت بنقد فبعته
ب,ن.سيئة فل خي فيه فهو مكروه؛ قال أ%بو عبيد: قوله إذا استقمت يعن

قو_مت، وهذا كلم أهل مكة، يقولون: اس.ت.ق%م\ت' ال%تاع أي ق%و_م\ته، وها
vإل الرجل الثوب فيقو�مه مثل �بعن، قال: ومعن الديث أن يدف%ع. الرجل

بثلثي درهاv، ث يقول: بعه فما زاد عليها فلك، فإن باعه بأكثر من
ثلثي بالنقد فهو جائز، ويأ}خذ ما زاد على الثلثي، وإن باعه بالنسيئة

بأ%كثر ما يبيعه بالنقد فالبيع مردود ول يوز؛ قال أ%بو عبيد: وهذا عند من
يقول بالرأ}ي ل يوز ل4نا إجارة مهولة، وهي عندنا معلومة جائزة،

ل4نه إذا و.ق�ت له و.ق}تاv فما كان وراء ذلك من قليل أو كثي فالوقت يأ}ت
عليه، قال: وقال سفيان بن عيينة بعدما روى هذا الديث ي.س\ت.ق1يمه بعشرة

نقداv فيبيعه بمسة عشر نسيئة، فيقول: أ�ع\ط1ي صاحب الثوب من عندي عشرة
فتكون المسة عشر ل، فهذا الذي كره. قال إسحق: قلت ل4حد قول ابن عباس



إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، الديث، قال: لنه يتعجل شيئاv ويذهب ع.ناؤه
باطلv، قال إسحق: كما قال قلت فما الستقيم؟ قال: الرجل يدفع إل الرجل

الثوب فيقول بعه بكذا، فما از\د.د\ت. فهو لك، قلت: فمن يدفع الثوب إل
الرجل فيقول بعه بكذا فما زاد فهو لك؟ قال: ل بأ}س، قال إسحق كما قال.

والق1يمة�: واحدة الق1ي.م، وأ%صله الواو ل4نه يقوم مقام الشيء.
والقيمة: ثن الشيء بالت_ق}و,ي. تقول: ت.قاو.م'وه فيما بينهم، وإذا ان\قاد.

الشيء واستمر�ت طريقته فقد استقام لوجه. ويقال: كم قامت ناقت'ك أي كم بلغت.
وقد قام.ت1 المة� مائة دينار أي بلغ قيمتها مائة دينار، وكم قام.ت\

أ%م.ت'ك أي بلغت. والستقامة: التقوي، لقول أهل مكة استق%م\ت' التاع أي
قو_مته. وف الديث: قالوا يا رسول ال لو قو_م\ت. لنا، فقال: ال هو

ال�ق%و>م، أي لو س.ع_ر\ت لنا، وهو من قيمة الشيء، أي ح.د_د\ت لنا
قيمتها. ويقال: قامت بفلن دابته إذا كل�ت\ وأ%ع\ي.ت\ فلم ت.س3ر. وقامت

الدابة: و.ق%ف%ت. وف الديث: حي قام قائم' الظهية أي قيام الشمس وقت
الزوال من قولم قامت به دابته أي وقفت، والعن أن الشمس إذا بلغت وس.ط
السماء أ%ب\طأ%ت حركة� الظل إل أن تزول، فيحسب الناظر التأ%مل أنا قد وقفت

وهي سائرة لكن سياv ل يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال وبعده،
ويقال لذلك الوقوف الشاهد: قام قائم الظهية، والقائم' قائم' الظهية.

ويقال: قام ميزان النهار فهو قائم أي اع\ت.د.ل. ابن سيده: وقام قائم الظهية
إذا قامت الشمس وعق%ل% الظل©، وهو من القيام. وع.ي\ن¬ قائمة: ذهب بصرها

وحد.ق%تها صحيحة سالة. والقائم بالد>ين: ال�س\ت.م\س3ك به الثابت عليه.
وف الديث: إن� حكيم بن ح1زام قال: بايعت رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، أن ل أخ1ر_ إل قائماv؛ قال له النب، صلى ال عليه وسلم: أم�ا من

vأي لسنا ندعوك ول نبايعك إل قائما vإل قائما eق1ب.ل1نا فل ت.خ1ر
أي على الق؛ قال أبو عبيد: معناه بايعت أن ل أموت إل ثابتاv على

السلم والتمسeك به. وكل© من ثبت على شيء وتسك به فهو قائم عليه. وقال
تعال: لي\س'وا س.واء من أهل الكتاب أ�م_ةD قائمةD؛ إنا هو من ال�واظبة

على الدين والقيام به؛ الفراء: القائم التمسك بدينه، ث ذكر هذا الديث.
وقال الفراء: أ�م_ة قائمة أي متمسكة بدينها. وقوله عز وجل: ل ي'ؤ.د>ه

إليك إل ما د'مت عليه قائماv؛ أي م'واظ1باv م'لز,ماv، ومنه قيل ف
الكلم للخليفة: هو القائ1م' بالمر، وكذلك فلن قائ1م¬



بكذا إذا كان حافظاv له متمسكاv به. قال ابن بري: والقائ1م' على الشيء
الثابت عليه، وعليه قوله تعال: من أهل الكتاب أ�مةD قائمةD؛ أي مواظ1بة

على الدين ثابتة. يقال: قام فلن على الشيء إذا ثبت عليه وتسك به؛ ومنه
الديث: اس\ت.ق1يموا لق�ريش ما اس\ت.قام'وا لكم، فإن} ل ي.ف}ع.لوا

فض.ع'وا سي'وف%كم على ع.وات1قكم فأ%ب,يد'وا خض\راءهم، أي د'وموا لم ف الطاعة
واث}ب'توا عليها ما داموا على الدين وثبتوا على السلم. يقال: قام.

واس\ت.قام. كما يقال أ%جاب. واس\تجاب.؛ قال الطاب: ال%وار,ج ومن ي.رى
رأ}يهم يتأ%و_لونه على ال�روج على ال4ئمة ويملون قوله ما اس\تقاموا لكم
على العدل ف الس>ية، وإنا الستقامة ههنا القامة على السلم، ودليله

eمنهم اللود وت.ش\م.ئ1ز eم.راء� ت.ق}ش.ع1ر�ف حديث آخر: سي.ل1يكم أ
منهم القلوب، قالوا: يا رسول ال، أ%فل ت'قاتلهم؟ قال: ل ما أ%قاموا

الصلة، وحديثه الخر: ال4ئمة من قريش أ%برار'ها أ�م.راء� أ%برار,ها
وف�ج_ار'ها أ�م.راء� ف�ج_ار,ها؛ ومنه الديث: لو ل ت.ك1ل}ه لقام. لكم أي

دام وثبت، والديث الخر: لو ت.ر.ك%ت\ه ما زال قائماv، والديث الخر: ما
زال ي'ق1يم' لا أ�د\م.ها. وقائ1م' السيف: م.ق}ب,ض'ه، وما سوى ذلك فهو

قائمة نو قائمة1 ال1وان والسرير والدابة. وق%وائ1م ال1وان ونوها: ما
قامت عليه. الوهري: قائم' السيف وقائمت'ه م.ق}ب,ضه. والقائمة�: واحدة قوائم

الد_واب�. وقوائم الدابة: أرب.ع'ها، وقد يستعار ذلك ف النسان؛ وقول
الفرزدق يصف السيوف:

إذا ه1ي. ش1يمت\ فالقوائ1م' ت.ح\تها،
وإن} ل} ت'ش.م\ ي.و\ماv عل%ت\ها الق%وائ1م'

أ%راد س'ل�ت. والقوائم: مق%اب,ض السيوف.
والق�وام: داء# يأ}خذ الغنم ف قوائمها تقوم منه. ابن السكيت: ما ف%عل

ق�وام كان ي.عتري هذه الدابة، بالضم، إذا كان يقوم فل ي.ن\ب.عث. الكسائي:
الق�وام داء# يأ}خذ الشاة ف قوائمها تقوم منه؛ وق%و_مت الغنم: أ%صابا

ذلك فقامت. وقام'وا بم: جاؤوهم بأ%ع\دادهم وأ%قران,هم وأ%طاقوهم. وفلن
vل يقوم بذا المر أي ل ي'ط1يق عليه، وإذا ل ي'ط1ق النسان شيئا

قيل: ما قام به. الليث: القامة� م1قدار كهيئة رجل يبن على ش.ف1ي البئر
يوضع عليه عود الب.ك}رة، والمع الق1يم، وكذلك كل شيء فوق سطح ونوه فهو

قامة؛ قال ال4زهري: الذي قاله الليث ف تفسي القامة غي صحيح، والقامة عند



العرب البكرة الت يستقى با الاء من البئر، وروي عن أب زيد أنه قال:
الن_عامة الشبة العترضة على ز'ر\ن'وقي البئر ث تعلق القامة، وهي

الب.ك}رة من النعامة. ابن سيده: والقامة� البكرة ي'ستق%ى عليها، وقيل: البكرة
وما عليها بأ%دات1ها، وقيل: هي ج'ملة أ%ع\وادها؛ قال الشاعر:

ل%م�ا رأ%ي\ت' أ%ن_ها ل قامه\،
وأ%ن_ن م'وف{ على الس_آم.ه\،

نز.ع\ت' ن.ز\عاv ز.ع\ز.ع. الد>عامه\
والمع ق1ي.م¬ مثل تارة{ وت1ي.ر�، وقام¬؛ قال الطYر,م�اح:

ومش.ى ت'ش\ب,ه' أ%ق}راب'ه
ث%و\ب. س\ح\ل� فوق. أ%عواد1 قام,

وقال الراجز:
يا س.ع\د' غ%م_ الاء4 و,ر\د¬ ي.د\ه.م'ه،

ي.و\م. ت.لقى شاؤ'ه ون.ع.م'ه\،
واخ\ت.ل%ف%ت\ أ%م\راس'ه وق1ي.م'ه\

وقال ابن بري ف قول الشاعر:
ل%م�ا رأ%يت أ%نا ل قامه

قال: قال أ%بو علي� ذهب ثعلب إل أ%ن قامة ف البيت جع قائ1م مثل بائ1ع
وباعة{، كأ%نه أ%راد ل قائمي على هذا الوض ي.س\ق�ون منه، قال: ومثله

فيما ذهب إليه ال4صمعي:
وقام.ت ر.ب,يعة� بن' ك%ع\ب,،

ح.سب'ك. أ%خلق�هم' وح.س\ب
أي ر.ب,يعة قائمون بأ%مري؛ قال: وقال عدي� بن زيد:

وإن>ي لبن' سادات{
ك1رام� عنهم' س'د\ت'
وإن>ي لبن' قامات{
ك1رام� عنهم' ق�م\ت'

أ%راد بالقامات1 الذين يقومون بال�مور وال4حداث؛ وما يشهد بصحة قول
ثعلب أن القامة جع قائم ل البكرة قوله:

نزعت نزعاv زعزع الد>عامه
Dوالد>عامة إنا تكون للبكرة، فإن ل تكن بك}ر.ة



فل دعامة ول زعزعة% لا؛ قال ابن بري: وشاهد القامة للبكرة قول
الراجز:إن} ت.س\ل%م, القامة� وال%ن,ي'،

�ت'م\س, وكل© حائ1م� ع.ط�ون
وقال قيس بن ث�مامة الر\حب ف قام� جع قامة1 البئر:

ق%و\داء4 ت.ر\م.دe م1ن\ غ%م\زي لا م.ر.ط%ى،
كأ%ن هاد.يها قام¬ على ب,ي,

وال1ق}و.م: ال%ش.بة الت ي'م\سكها الر�اث. وقوله ف الديث: إنه
أ%ذ1ن% ف ق%ط}ع الس.د1 والقائم.تي, من شجر ال%ر.م، يريد قائمت الر_ح\ل

اللتي تكون ف م'ق%د_م1ه وم'ؤ.خ_ره.
وق%ي>م' المر: م'ق1يمه'. وأمر¬

ق%ي>م¬: م'س\تق1يم. وف الديث: أتان م.ل%ك فقال: أ%نت ق�ث%م¬
وخ'ل�ق�ك. ق%ي>م أي م'س\ت.ق1يم حس.ن. وف الديث: ذلك الدين الق%ي>م' أي
الستقيم الذي ل ز.ي\غ فيه ول م.ي\ل عن الق. وقوله تعال: فيها ك�تب

قي>مة؛ أ%ي مستقيمة ت'بي�ن الق� من الباطل على اس\ت1واء وب'ر\هان؛ عن الزجاج.
وقوله تعال: وذلك د1ين الق%ي>مة؛ أ%ي دين ال�مة1 القي�مة بالق،

ويوز أ%ن يكن دين ال1لة الستقيمة؛ قال الوهري: إنا أ%نثه ل4نه أ%راد
ال1لة النيفية. والق%ي>م': السي�د وسائس' ال4مر. وق%ي>م' الق%و\م:

الذي ي'ق%و>م'هم وي.س'وس أ%مرهم. وف الديث: ما أ%ف}ل%ح. ق%و\م¬
ق%ي>م.ت'ه'م امرأة. وق%ي>م' الرأ%ة1: زوجها ف بعض اللغات. وقال أ%بو

الفتح ابن جن ف كتابه الوسوم بال�غ\ر,ب. يروى أ%ن جاريتي من بن
جعفر بن كلب تزوجتا أ%خوين من بن أ%ب بكر ابن كلب فلم ت.ر\ض.ياها

فقالت إحداها:
أ%ل يا اب\ن.ة% ال4خ\يار م1ن آل, ج.ع\ف%ر�
لقد ساق%نا من\ ح.ي>نا ه.ج\م.تاه'ما

أ�س.ي\و,د' م1ث}ل� ال1ر> ل د.ر_ د.رeه
وآخ.ر' م1ث}ل� الق1ر\د1 ل ح.ب_ذا ه'ما

ي.ش1ينان1 وج\ه. ال4ر\ض, إن} ي.م\ش1يا ب,ها،
ون.خ\ز.ى إذ%ا ما ق1يل%: م.ن\ ق%ي>ماه'ما؟

ق%ي>ماها: ب.ع\له'ما، ثنت ال%ج�متي ل4نا أ%رادت الق1ط}ع.ت.ي أ%و
الق%طيع.ي\ن,. وف الديث: حت يكون لمسي امرأ%ة ق%ي>م¬ واحد؛



ق%ي>م' الرأ%ة1: زوجها ل4نه ي.ق�وم بأ%مرها وما تتاج إليه. وقام بأ%مر كذا.
وقام الرجل� على الرأ%ة: مان.ها. وإنه ل%ق%و�ام علهيا: مائن¬ لا. وف

التنزيل العزيز: الرجال� ق%و_امون على النساء؛ وليس يراد ههنا، وال
أ%علم، الق1يام الذي هو ال�ث�ول� والت_ن.صeب وضد� الق�عود، إنا هو من

قولم قمت بأ%مرك، فكأنه، وال أ%علم، الرجال م'تكفYلون بأ�مور النساء
م.ع\ن,يeون بشؤونن، وكذلك قوله تعال: يا أ%يها الذين آمنوا إذا ق�متم
إل الصلة؛ أ%ي إذا ه.م.م\تم بالصلة وت.و.ج�ه\تم إليها بالع1ناية وكنتم

غي متطهرين فافعلوا كذا، ل بد� من هذا الشرط ل4ن كل من كان على ط�هر
vول م'خيا vوأ%راد الصلة ل يلزمه غ%س\ل شيء من أعضائه، ل مرت_با

فيه، فيصي هذا كقوله: وإن كنتم ج'ن'باv فاط�هروا؛ وقال هذا، أ%عن قوله
إذا قمتم إل الصلة فافعلوا كذا، وهو يريد إذا قمتم ولستم على طهارة، فحذف

ذلك للدللة عليه، وهو أ%حد الختصارات الت ف القرآن وهو كثي جد�اv؛
ومنه قول طرفة:

إذا م'تe فان\ع1ين,ي با أ%نا أ%ه\ل�ه،
وش'قYي ع.ل%ي_ ال%ي\ب.، يا ابنة% م.ع\ب.د1

تأ}ويله: فإن مت قبلك، ل بد� أ%ن يكون الكلم م.ع\قوداv على هذا ل4نه
معلوم أ%نه ل يكلفها ن.ع\ي.ه والب'كاء عليه بعد موتا، إذ التكليف' ل

يصح إل مع القدرة، واليت ل قدرة فيه بل ل ح.ياة عنده، وهذا واضح.
v؛ فإقامةvوإقاما vوأ%قام. الصلة إقامة

على العوض، وإقاماv بغي عوض. وف التنزيل: وإقام. الصلة. ومن كلم
العرب: ما أ%دري أ%أ%ذ�ن% أ%و أ%قام.؛ يعنون أ%نم ل ي.ع\ت.د�وا أ%ذان.ه

أ%ذان.اv ول إقام.ته إقامةv، ل4نه ل ي'وف> ذلك حق�ه، فلما و.ن.ى فيه
ل ي'ثبت له شيئاv منه إذ قالوها بأ%و، ولو قالوها بأ%م ل4ثبتوا أ%حدها

ل مالة. وقالوا: ق%ي>م السجد وق%ي>م' ال%م_ام. قال ثعلب: قال ابن
ماس.و.ي\ه1 ينبغي للرجل أ%ن يكون ف الشتاء كق%ي>م ال%م_ام، وأ%ما

الصيف فهو ح.م_ام كله وجع ق%ي>م عند كراع قامة. قال ابن سيده: وعندي أ%ن
قامة إنا هو جع قائم على ما يكثر ف هذا الضرب.

وال1ل�ة الق%ي>مة: ال�عتدلة، وال�م�ة الق%ي>مة كذلك. وف التنزيل:
وذلك دين الق%ي�مة؛ أي ال�م_ة القيمة. وقال أ%بو العباس والبد: ههنا

مضمر�، أ%راد ذلك د1ين' الل�ة1 القيمة، فهو نعت مضمر� مذوف¬ مذوق¬؛



وقال الفراء: هذا ما أ�ضيف إل نفسه لختلف لفظيه؛ قال ال4زهري:
والقول ما قال، وقيل: أباء ف الق%ي>مة للمبالغة، ودين ق%ي>م¬ كذلك. وف

التنزيل العزيز: ديناv ق1ي.ماv م1ل�ة% إبراهيم. وقال اللحيان وقد ق�رئ
ديناv ق%ي>ماv أي مستقيماv. قال أ%بو إسحق: الق%ي>م' هو ال�س\ت.قيم،

والق1ي.م': مصدر كالص>غ.ر والك1ب.ر إل أ%نه ل ي'قل ق1و.م¬ مثل قوله: ل
يبغون عنها ح1و.لv؛ ل4ن ق1ي.ماv من قولك قام ق1ي.ماv، وقام. كان ف

Dالصل ق%و.م. أ%و ق%و'م.، فصار قام فاعتل ق1ي.م، وأ%ما ح1و.ل
فهو على أ%نه جار على غي ف1ع\ل؛ وقال الزجاج: ق1ي.ماv مصدر كالصغر

والكب، وكذلك دين ق%و,ي وق1وام¬.
ويقال: رمح ق%و,ي¬ وق%وام¬ ق%و,ي¬

أ%ى مستقيم؛ وأ%نشد ابن بري لكعب بن زهي:
ف%ه'م\ ض.ر.ب'وك�م ح1ي. ج'ر\ت عن ال�د.ى
بأ%س\يافهم، حت_ى اس\ت.ق%م\ت'م\ على الق1ي.م\

(* قوله «ضربوكم حي جرت» تقدم ف هذه الادة تبعاv للصل: صرفوكم حي
جزت، ولعله مروي بما).

وقال حسان:
وأ%ش\ه.د' أ%ن_ك.، ع1ن\د ال%ل1يـ

ـك1، أ�ر\سل}ت. ح.ق9اv ب,د1ين� ق1ي.م\
قال: إل أن9 الق1ي.م. مصدر بعن الستقامة. وال تعال الق%يeوم

والق%ي_ام'. ابن ال4عراب: الق%يeوم والقي�ام وال�دب>ر واحد. وقال
الزجاج: القيeوم والقي_ام ف صفة ال تعال وأ%سائه السن القائم بتدبي
أ%مر خ.لقه ف إنشائهم ور.ز\قهم وعلمه بأ%م\ك1نتهم. قال ال تعال: وما

من داب�ة ف ال4رض إل على ال ر,ز\ق�ها وي.عل%م م'س\ت.ق%ر_ها
وم'س\ت.و\د.عها. وقال الفراء: صورة الق%يeوم من الف1عل الف%ي\ع'ول، وصورة
vمدح، قال: وأ%هل الجاز أ%كثر شيء قول vالق%ي_ام الف%ي\عال، وها جيعا
للف%ي\عال من ذوات الثلثة مثل الص_و_اغ، يقولون الص_ي_اغ. وقال الفراء

ف الق%ي>م: هو من الفعل ف%ع1يل، أ%صله ق%و,ي، وكذلك س.ي�د س.و,يد
vوج.ي>د ج.و,يد بوزن ظ%ر,يف وك%ر,ي، وكان يلزمهم أ%ن يعلوا الواو أ%لفا

لنفتاح ما قبلها ث يسقطوها لسكونا وسكون الت بعدها، فلما فعلوا ذلك
صارت س.ي\د على ف%ع\ل، فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الرف؛ وقال



سيبويه: ق%ي>م وزنه ف%ي\ع1ل وأ%صله ق%ي\و,م، فلما اجتمعت الياء والواو والسابق
ساكن أ%بدلوا من الواو ياء وأ%دغموا فيها الياء الت قبلها، فصارتا ياء

مشد�دة، وكذلك قال ف سي�د وجي�د ومي�ت وهي�ن ولي�ن. قال الفراء: ليس ف
أ%بنية العرب ف%ي\ع1ل، وال%ي� كان ف ال4صل ح.ي\واv، فلما إجتمعت الياء
والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشد�دة. وقال ماهد: الق%يeوم القائم

على كل شيء، وقال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالم وأ%عمالم
وأ%رزاقهم. وقال الكلب: الق%يeوم' الذي ل ب.د1يء له. وقال أ%بو عبيدة: القيوم

القائم على الشياء. الوهري: وقرأ% عمر اليe الق%ي�ام، وهو لغة،
والي� القيوم أ%ي القائم بأ%مر خلقه ف إنشائهم ورزقهم وعلمه ب'س\ت.قر>هم

ومستودعهم. وف حديث الدعاء: ولك. المد أ%نت ق%ي�ام السموات1 وال4رض،
وف رواية: ق%ي>م، وف أ�خرى: ق%يeوم، وهي من أبنية البالغة، ومعناها
الق%ي�ام بأ�مور اللق وتدبي العال ف جيع أ%حواله، وأ%صلها من الواو

ق%ي\وام¬ وق%ي\و.م¬ وق%ي\و'وم¬، بوزن ف%ي\عال� وف%ي\ع.ل� وف%ي\ع'ول.
والق%يeوم': من أ%ساء ال العدودة، وهو القائم بنفسه مطلقاv ل بغيه، وهو

مع ذلك يقوم به كل موجود حت ل ي'ت.صو_ر وجود شيء ول دوام وجوده إل
به.

والق1وام' من العيش 
(* قوله «والقوام من العيش» ضبط القوام ف الصل

بالكسر واقتصر عليه ف الصباح، ونصه: والقوام، بالكسر، ما يقيم النسان من
القوت، وقال أيضاv ف عماد المر وملكه أنه بالفتح والكسر، وقال صاحب
القاموس: القوام كسحاب ما يعايش به، وبالكسر، نظام المر وعماده): ما
ي'قيمك. وف حديث السألة: أ%و لذي ف%ق}ر� م'د\ق1ع حت ي'ص1يب ق1واماv من عيش

أ%ي ما يقوم باجته الضرورية. وق1وام' العيش: عماده الذي يقوم به.
وق1وام' ال1سم: تامه. وق1وام كل شيء: ما استقام به؛ قال العجاج:

رأ}س' ق1وام, الد>ين, وابن' ر.أ}س
وإ,ذا أ%صاب البد' شجراv أ%و نبتاv فأ%هلك بعضاv وبقي بعض قيل: منها

هام1د ومنها قائم. الوهري: وق%و_مت الشيء، فهو ق%وي أي مستقيم، وقولم
ما أ%قو.مه شاذ، قال ابن بري: يعن كان قياسه أ%ن يقال فيه ما أ%شد_

ت.ق}ويه ل4ن تقويه زائد على الثلثة، وإنا جاز ذلك لقولم ق%وي، كما
قالوا ما أ%شد_ه وما أ%فق%ره وهو من اشتد� وافتقر لقولم شديد وفقي.



قال: ويقال ما ز,لت أ�قاو,م' فلناv ف هذا ال4مر أي أ�ناز,له. وف
الديث: م.ن جال%سه أ%و قاو.مه ف حاجة صاب.ره. قال ابن ال4ثي: قاو.م.ه

فاع.له من الق1يام أ%ي إذا قام. معه ليقضي حاجت.ه صب.ر عليه إل أن
يقض1يها.وف الديث: ت.س\وية� الصف� من إقامة الصلة أي من تامها وكمالا، قال:

فأ%م�ا قوله قد قامت الصلة فمعناه قام. أ%هل�ها أ%و حان ق1يامهم. وف
حديث عمر: ف العي القائمة ث�ل�ث الدية؛ هي الباقية ف موضعها صحيحة

وإنا ذهب نظر'ها وإبصار'ها. وف حديث أ%ب الدرداء: ر'ب_ قائم� م.شكور¬ له
ونائم� م.غ\فور¬ له أ%ي ر'ب_ م'ت.ج.ه>د ي.ستغفر ل4خيه النائم في'شكر

�له ف1عله وي'غفر للنائم بدعائه. وفلن أ%قو.م' كلماv من فلن أ%ي أ%عد.ل
.vكلما

والق%و\م': الماعة من الرجال والنساء جيعاv، وقيل: هو للرجال خاصة دون
النساء، وي'قو>ي ذلك قوله تعال: ل ي.س\خ.ر ق%وم من قوم عسى أ%ن

يكونوا خياv منهم ول نساء من نساء عسى أ%ن ي.ك�ن_ خياv منهن؛ أ%ي رجال من
رجال ول نساء من ن,ساء، فلو كانت النساء من القوم ل يقل ول نساء من

نساء؛ وكذلك قول زهي:
وما أ%در,ي، وسوف. إخال� أ%دري،

أ%ق%و\م¬ آل� ح1ص\ن� أ%م\ ن,ساء؟
وق%و\م' كل رجل: ش1يعته وعشيته. وروي عن أ%ب العباس: الن_ف%ر'

والق%و\م والر_هط هؤ'لء معناهم المع ل واحد لم من لفظهم للرجال دون
النساء. وف الديث: إن ن.س_ان الشيطان شيئاv من هلت فلي'سب>ح القوم'

ولي'ص.فYق, النساء؛ قال ابن ال4ثي: القوم ف الصل مصدر قام ث غلب على
الرجال دون النساء، ولذلك قابلن به، وسوا بذلك ل4نم قو�امون على النساء

بال�مور الت ليس للنساء أ%ن يقمن با. الوهري: القوم الرجال دون
النساء ل واحد له من لفظه، قال: وربا دخل النساء فيه على سبيل التبع ل4ن
قوم كل نب رجال ونساء، والقوم يذكر ويؤ.نث، ل4ن أ%ساء الموع الت ل

واحد لا من لفظها إذا كانت للدميي تذكر وتؤنث مثل رهط ونفر وقوم، قال
تعال: وكذ�ب. به قومك، فذك�ر، وقال تعال: كذ�بت\ قوم' نوح، فأ%ن_ث؛

قال: فإن ص.غ_ر\ت. ل تدخل فيها الاء وقلت ق�و.ي\م ور'ه.ي\ط ون'ف%ي،
وإنا يلح.ق' التأ}نيث� فعله، ويدخل الاء فيما يكون لغي الدميي مثل

البل والغنم ل4ن التأنيث لزم له، وأ%ما جع التكسي مثل جال ومساجد،



وإن ذكر وأ�نث، فإنا تريد المع إذا ذكرت، وتريد الماعة إذا أ%نثت. ابن
سيده: وقوله تعال: كذ�بت قوم نوح الرسلي، إ,نا أ%نت على معن كذبت

جاعة قوم نوح، وقال الرسلي، وإن كانوا كذبوا نوحاv وحده، ل4ن من كذب
رسولv واحداv من رسل ال فقد كذب الماعة وخالفها، ل4ن كل رسول يأ}مر

بتصديق جيع الرسل، وجائز أ%ن يكون كذبت جاعة الرسل، وحكى ثعلب: أ%ن العرب
تقول يا أ%يها القوم كف©وا عنا وك�ف� عنا، على اللفظ وعلى العن. وقال

مرة: الخاطب واحد، والعن المع، والمع أ%ق}وام وأ%4قاو,م وأقاي,م؛
كلها على الذف؛ قال أ%بو صخر الذل أ%نشده يعقوب:

فإن} ي.ع\ذ1ر, الق%لب' الع.ش1ي_ة% ف الص>با
ف�ؤاد.ك.، ل ي.ع\ذ1ر\ك. فيه ال4قاو,م'

ويروى: القاي,م'، وعن بالقلب العقل؛ وأ%نشد ابن بري ل�ز.ز بن
ل%و\ذان:م.ن\ م'ب\لغD ع.م\ر.و بن. ل
ي�، ح.ي\ث� كان% م1ن ال4قاو,م\

وقوله تعال: فقد وكلنا با قوماv ليسوا با بكافرين؛ قال الزجاج: قيل
عن بالقوم هنا ال4نبياء، عليهم السلم، الذين جرى ذكرهم، آمنوا با أ%تى

به النب، صلى ال عليه وسلم، ف وقت م.ب\عثهم؛ وقيل: عن به من آمن من
أ%صحاب النب، صلى ال عليه وسلم، وأ%تباعه، وقيل: ي'عن به اللئكة

فجعل القوم من اللئكة كما جعل النفر من الن حي قال عز وجل: قل أ�وحي
إل9 أ%نه استمع نفر من الن، وقوله تعال: ي.س\ت.ب\د1ل} قوماv غيكم؛ قال

الزجاج: جاء ف التفسي: إن تول الع1باد' استبدل ال بم اللئكة،
:vمكة استبدل ال بم أهل الدينة، وجاء أيضا �وجاء: إن ت.و.ل�ى أهل

vغيكم من أهل فارس، وقيل: العن إن تتولوا يستبدل قوما vي.س\ت.ب\د1ل قوما
أ%ط}و.ع. له منكم. قال ابن بري: ويقال قوم من الن� وناس¬ من الن�

وق%و\م¬من اللئكة؛ قال أ�مية:
وفيها م1ن\ عباد1 ال3 ق%و\م¬،

م.لئ1ك' ذ�ل�Yلوا، وه'م' ص1عاب'
وال%قام' وال%قامة: اللس. وم.قامات الناس: م.جال1س'هم؛ قال العباس

بن مرداس أ%نشده ابن بري:
vك. كان ش.ر�اeفأ%ي>ي ما وأ%ي
ف%ق1يد. إل ال%قامة1 ل ي.راها



ويقال للجماعة يتمعون ف م.ج\ل1س�: م.قامة؛ ومنه قول لبيد:
وم.قامة{ غ�ل}ب, الر>قاب, كأ%ن_هم
ج,نÒ، لد.ى باب, ال%ص1ي,، ق1يام'

ال%ص1ي: ال%ل1ك ههنا، والمع م.قامات؛ أ%نشد ابن بري لزهي:
وفيه,م\ م.قامات¬ ح1سانD وج'وه'ه'م\،

�وأ%ن\د1يةD ي.ن\تاب'ها الق%و\ل� والف1ع\ل
وم.قامات' الناس,: م.جال1سهم أيضاv. وال%قامة وال%قام: الوضع الذي

.�ت.ق�وم فيه. وال%قامة�: الس�ادة
وكل ما أ%و\ج.ع.ك من جس.د1ك فقد قام. بك. أ%بو زيد ف نوادره: قام. ب

ظ%ه\ري أ%ي أ%و\ج.ع.ن، وقام.ت ب عيناي.
ويوم' الق1يامة: يوم' الب.ع\ث؛ وف التهذيب: الق1يامة يوم البعث ي.ق�وم

فيه ال%ل}ق بي يدي الي� القيوم. وف الديث ذكر يوم الق1يامة ف غي
موضع، قيل: أ%صله مصدر قام ال%لق من ق�بورهم ق1يامة، وقيل: هو تعريب

ق1ي.م\ث%ا 
(* قوله «تعريب قيمثا» كذا ضبط ف نسخة صحيحة من النهاية، وف أخرى

بفتح القاف واليم وسكون الثناة بينهما. ووقع ف التهذيب بدل الثلثة
ياء مثناة ول يضبط)، وهو بالسريانية بذا العن. ابن سيده: ويوم

الق1يامة يوم المعة؛ ومنه قول كعب: أ%ت.ظ}ل1م رج'لv يوم القيامة؟
Dمن الليل, أ%ي ساعة Dوم.ض.ت\ ق�1و.ي\مة

أ%و ق1ط}عة، ول ي.ج,د\ه أ%بو عبيد، وكذلك مض.ى ق�و.ي\م¬
من الليل,، بغي هاء، أ%ي و.ق}ت غي' مدود.

@قأن: الق%أ}ن�: شجر، يهمز ول يهمز، وترك المز فيه أ%عرف.
@قب: ق%ب.ن. الرجل� ي.ق}ب,ن' ق�ب'وناv: ذهب ف ال4رض. واق}بأ%ن�

اق}ب,ئناناv: ان\ق%ب.ض. كاك}ب.أ%ن�. ابن ب'ز'ر\ج: ال�ق}ب.ئ1نe النقبض
vن\خ.ن,س'. وأ%ق}ب.ن. إذا انزم من عدو>ه. وأ%ق}ب.ن. إذا أ%سرع ع.د\وا�ال
ف أ%مان. والق%ب,ي': ال�ن\كم1ش ف أ�موره. والق%مي': السريع.

والق%ب_ان�: الذي ي'وز.ن� به، ل أ%دري أ%عرب� أ%م معر_ب. الوهري:
الق%ب_ان� الق�س\طاس'، م'ع.ر_ب. وقال أ%بو عبيد ف حديث عمر، رضي ال

عنه: إن أ%س\ت.ع1ي' بق�و_ة1 الفاجر ث أ%كون على ق%ف�انه، قال: يقول
أكون على ت.ت.بeع, أ%مره حت أ%س\ت.ق}ص1ي. ع1ل}م.ه وأ%ع\ر,ف%ه؛ قال:



وقال ال4صمعي ق%ف�ان� كلY شيء ج,ماع'ه واستقصاء معرفته؛ قال أ%بو
عبيد: ول أ%ح\س.ب' هذه الكلمة عربية إنا أ%صلها ق%ب_ان، ومنه قول

العامة: فلن ق%ب_انD على فلن إذا كان بنزلة ال4مي عليه والرئيس الذي
،�يتتبع أ%مره وياسبه، وبذا سي ال1يزان�، الذي يقال له الق%ب_ان

القب_ان%. وح1مار' ق%ب_ان%:د'و.ي\ب_ةD معروفة؛ وأ%نشد الفراء:
يا ع.ج.باv لقدرأ%يت' ع.جبا:
ح1مار. ق%ب_ان% ي.س'وق' أ%ر\ن.با،
خاط1م.ها ز.أ%م_ه.ا أ%ن} ت.ذ}ه.با

الوهري: ويقال هو ف%ع_الD،. والوجه أ%ن يكون ف%ع\لن%. قال ابن بري:
هو ف%ع\لن� وليس بف%ع_ال�؛ قال: والدليل على أ%نه فعلن امتناع'ه من

الص_ر\ف بدليل قول الراجز:
ح1مار. ق%ب_ان% يسوق أ%رنبا

ولو كان ف%ع_الv لنصرف.
@قت: رجل ق%ت1ي¬: قليل الط©ع\م واللحم، وكذلك ال�نثى بغي هاء. وجاء4

ف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، حي زو_ج. اب\ن.ة% ن'ع.ي\م�
الن_ح_ام, قال: من أ%د'ل©ه على الق%ت1ي,؛ يعن القليلة الط©ع\م,.

ق%ت'ن.، بالضم، ي.ق}ت'ن' ق%ت.انة: صار قليل الط©ع\م، فهو ق%ت1ي، والسم
الق%ت.ن'. وف الديث أ%يضاv عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال ف

امرأ%ة: إنا و.ض1يئة ق%ت1ي¬؛ الق%ت1ي': القليلة الط©ع\م,؛ يقال
منه: امرأ%ة ق%ت1ي¬ ب.ي>ن.ة� الق%ت.انة والق%ت.ن,؛ قال أ%بو زيد: وكذلك

الرجل�. ورجل ق%ت.ن¬ أ%يضاv: قليل اللحم. وق�راد¬ ق%ت1ي¬: قليل الدم: قال
الش_م_اخ ف ناقته:

وقد ع.ر,ق%ت\ م.غاب,ن'ها، وجاد.ت\
بد1ر_تا ق1ر.ى ح.ج,ن� ق%ت1ي,

الوهري: ويسمى الق�راد' ق%ت1يناv لقلة دمه. قال ابن بري: شاهد الق%تي,
الرأ%ة1 القليلة الط©ع\م ما روي: أ%ن رجلv أتى النب، صلى ال عليه

وسلم، فقال: يا رسول ال ت.ز.و_ج\ت' ف1لنة%، فقال: ب.خ�
ت.ز.و_ج\ت. ب,ك}راv ق%ت1يناv أي قليلة الط©ع\م؛ قال ابن ال4ثي: ويتمل أ%ن

يراد بذلك ق1ل�ة� ال1ماع,؛ ومنه قوله: عليكم بال4ب\كار, فإنن_ أ%ر\ض.ى
باليسي، قال: والصواب أ%ن يقال سي الق�راد ق%ت1يناv لقلة ط�ع\مه ل4نه



يقيم الد_ة الطويلة من الزمان ل ي.ط}ع.م' شيئاv. وقوله: ق1ر.ى
ح.ج,ن�؛ ال%ج,ن' القليل الط©ع\م، وق1ر.ى ب.د.لD من د1ر_تا، جعل ع.ر.ق.
هذه الناقة قوتاv للق�راد، قال: ويوز أ%ن يكون ق1ر.ى مفعولv من

أ%جله. والق%ت1ي' والق%ن,يت' واحد¬ من النساء: وهي القليلة الط©ع\م النحيفة،
وقيل: الق%ت'ون من أ%ساء الق�راد، وليس بصفة{، سي بذلك لقلة دمه. قال

ابن بري: والق%ت1ي' الس>ن.ان� الياب,س' الذي ل ي.ن\ش.ف' د.ماv؛ قال
أ%بو عبيد:

ي'حاو,ل� أ%ن} ي.ق�وم.، وقد م.ض.ت\ه'
م'غاب,نةD بذي خ'ر'ص� ق%ت1ي,

ال�غاب,ن.ة�: ت.غ\ب,ن' من لمه أ%ي ت.ث}نيه. والقاتن': الشديد السواد.
:vت'ونا�وس1ن.انD ق%ت1ي¬: دقيق، وم.س\ك¬ قاتن¬. وق%ت.ن. ال%س\ك' ق

ي.ب,س. ول ن.د.ى فيه. وأ%س\و.د' قاتن¬: كقات1م�؛ قال الطYرم_اح':
كط%و\ف1 م'ت.لYي ح.ج_ة{ بي ع.ب\ع.ب�
وق�ر_ة، م'س\و.د{ç من الن_س\ك1 قات1ن,

ع.ب\ع.ب' وق�ر_ة�: ص.نمان. قال ابن جن: ذهب أ%بو عمرو الش_ي\بان إل
أ%نه أ%راد قات1م� أ%ي أ%س\ود.، فأ%بدل اليم نوناv، قال: وقد ي'م\ك1ن'

غي' ما قال؛ وذلك أ%نه يوز أ%ن يكون أ%راد بقوله قات1ن فاعلv من قول
الش_م_اخ:

ق1ر.ى ح.ج,ن� ق%ت1ي,
ودم قات1ن¬ وقات1م¬: وذلك إذا ي.ب,س. واس\و.د_، وأ%نشد بيت الطرماح.

والق%ت1ي': الرeم\ح. والق%ت.ي: القي الض.çئيل، وكذلك يكون بيت
الطرماح أي م'س\و.د{ç من الن_س\ك1، ح.قي� للض_ر> وال%ه\د1، فإذا كان كذلك

ل يكن بدلv. والق%تان�: الغ'بار كالق%تام؛ أ%نشد يعقوب:
،�عاد.ت'نا اللد' والطYعان
�إذا عل ف ال%أ}ز,ق, الق%ت.ان

وزعم فيه مثل% ما زعم ف ق%ات1ن�.
@قحزن: ضربه فق%ح\ز.نه، بالزاي، أ%ي ص.ر.عه. ابن ال4عراب: ق%ح\ز.نه

وق%ح\ز.له وضربه حت ت.ق%ح\ز.ن% وت.ق%ح\ز.ل أ%ي حت وقع.
ال4زهري: الق%ح\ز.ن.ة العصا. غيه: الق%ح\ز.نة ض.ر\ب¬ من ال%ش.ب,

طولا ذراع أ%و ش1ب\ر¬ نو العصا. حكى اللحيان: ض.ر.ب\ناهم بق%حاز,ننا



فار\ج.ع.نeوا أ%ي ب,ع1ص1ي>نا فاض\ط%ج.ع'وا. والق%ح\ز.ن.ة: الراو.ة�؛
وأ%نشد:

ج.ل%د\ت' ج.عار,، عند. باب و,جار,ها،
بق%ح\ز.ن.ت عن ج.ن\ب,ها ج.ل%دات1

@قدن: التهذيب: ثعلب عن ابن ال4عراب الق%د\ن� الكفاية وال%س\ب'؛ قال
ال4زهري: جعل الق%د\ن% اساv واحداv من قولم ق%د\ن,ي كذا وكذا أ%ي

ح.س\ب، وربا حذفوا النون فقالوا ق%د1ي، وكذلك ق%ط}ن، وال أ%علم.
@قرن: الق%ر\ن� للث�و\ر وغيه: الر_و\ق'، والمع ق�رون، ل يكس_ر على

غي ذلك، وموضعه من رأ}س النسان ق%ر\نD أ%يضاv، وجعه ق�رون. وك%ب\ش¬
�أ%ق}ر.ن�: كبي الق%ر\ن.ي، وكذلك التيس، وال�نثى ق%ر\ناء؛ والق%ر.ن

مصدر. كبش أ%ق}ر.ن� ب.ي>ن' الق%ر.ن. ور'م\ح م.ق}ر'ون: س1نان'ه من ق%ر\ن؛
وذلك أ%نم ربا جعلوا أ%س1ن_ة% رماحهم من ق�ر'ون الظباء والبقر

الوحشي؛ قال الكميت:
وكن_ا إذا ج.ب_ار' قوم� أ%رادنا

بك%ي\د{، ح.م.ل}ناه على ق%ر\ن1 أ%ع\ف%را
وقوله:

ورام1ح� قد ر.ف%ع\ت' هاد1ي.ه'
من فوق, ر'م\ح�، فظ%ل� م.ق}ر'ونا

فسره با قدمناه. والق%ر\ن�: الذ©ؤابة، وخص بعضهم به ذ�ؤابة الرأ%ة
�وضفيتا، والمع ق�رون. وق%ر\نا ال%رادة1: ش.عرتان1 ف رأ}سها. وق%ر\ن

الرجل,: ح.دe رأ}سه وجان,به'. وق%ر\ن� ال4كمة: رأ}سها. وق%ر\ن� البل:
أ%عله، وجعها ق1رانD؛ أ%نشد سيبويه:

وم1ع\زىÝ ه.د1ياv ت.ع\ل�و
ق1ران% ال4رض, س'ودانا

(* قوله: ه.د1يا؛ هكذا ف الصل، ولعله خفف ه.د1ياv مراعاة لوزن الشعر).
وف حديث ق%ي\لة: فأ%صابت\ ظ�ب.ت'ه طائفةv من ق�رون1 رأ}س1ي.ه\ أ%ي

بعض. نواحي رأ}سي. وح.ي_ةD ق%ر\ناء�: لا لمتان ف رأ}سها كأ%نما
ق%ر\نان1، وأكثر ذلك ف ال4فاعي. ال4صمعي: الق%ر\ناء الية ل4ن لا قرناv؛

قال ذو الرمة يصف الصائد وق�ت\رت.ه:
ي'باي,ت'ه فيها أ%ح.مe، كأ%نه



إباض' ق%ل�وص� أ%س\ل%م.ت\ها ح1بال�ها
وق%ر\ناء� ي.د\ع'و باس\م1ها، وهو م'ظ}ل1م¬،

له ص.و\ت'ها: إر\نان'ها وز.مال�ها
يقول: ي'بي>ن' لذا الصائد ص.و\ت'ها أ%نا أ%ف}ع.ى، وي'ب.ي>ن' له

م.ش\ي'ها وهو ز.م.الا أ%نا أ%فعى، وهو مظلم يعن الصائد أ%نه ف ظلمة
الق�ت\ر.ة؛ وذكر ف ترجة عرزل لل4عشى:

ت.ح\ك1ي له الق%ر\ناء�، ف ع1ر\ز.ال1ها،
أ�م_ الر_ح.ى ت.ج\ر,ي على ث1فال1ها

قال: أ%راد بالق%ر\ناء الية. والق%ر\نان1: م.نار.تان1 تبنيان على رأ}س
البئر توضع عليهما الشبة الت يدور عليها ال1ح\و.ر'، وت'ع.ل�ق منها

الب.ك%رة�، وقيل: ها م1يلن1 على فم البئر تعلق بما البكرة، وإنا يسميان
بذلك إذا كانا من حجارة، فإذا كانا من خشب فهما د1عامتان1. وق%ر\نا

البئر,: ها ما ب'ن,ي. فع'ر>ض فيجعل عليه ال%ش.ب' تعلق البكرة منه؛ قال
الراجز:

ت.ب.ي_ن, الق%ر\ن.ي\ن,، فان\ظ�ر\ ما ها،
أ%م.د.راv أ%م ح.ج.راv ت.راه'ما؟

وف حديث أ%ب أ%يوب: فوجده الرسول� يغتسل بي الق%ر\ن.ي\ن,؛ ها ق%ر\نا
البئر البنيان على جانبيها، فإن كانتا من خشب فهما ز'ر\ن'وقان.

والق%ر\ن� أ%يضاv: الب.ك%ر.ة�، والمع أ%ق}ر'نD وق�ر'ونD. وق%ر\ن� الفلة:
أ%و�لا. وق%ر\ن� الشمس: أ%و�لا عند طلوع الشمس وأ%علها، وقيل: أو�ل

شعاعها، وقيل: ناحيتها. وف الديث حديث الشمس: ت.ط}ل�ع بي ق%ر\ن.ي\ ش.ي\طان{،
فإذا ط%ل%ع.ت\ قار.ن.ها، فإذا ار\ت.ف%ع.ت\ فارقها؛ وني النب، صلى ال

عليه وسلم، عن الصلة ف هذا الوقت، وقيل: ق%ر\نا الشيطان ناحيتا رأ}سه،
وقيل: ق%ر\ناه ج.م\عاه' اللذان ي'غ\ريهما بإضلل البشر. ويقال: إن

ال4ش1ع_ة% 
(* قوله «ويقال إن الشعة إل» كذا بالصل ونسخة من التهذيب،

والذي ف التكملة بعد قوله تشرف عليهم: هي قرنا الشيطان) .الت ت.ت.ق%ض_ب'
عند طلوع الشمس وي'ت.راء4ى للعيون أ%نا ت'ش\ر,ف عليهم؛ ومنه قوله:

ف%ص.ب_ح.ت\، والشمس' ل ت'ق%ض>ب,،
ع.ي\ناv بغ.ض\يان% ث%ج'وج, الع'ن\ب'ب



قيل: إن الشيطان وق%ر\ن.ي\ه ي'د\ح.ر'ون% عن م.قامهم م'ر.اع1ي طلوع.
الشمس ليلة الق%در، فلذلك ت.ط}ل�ع الشمس' ل ش'عاع. لا، وذلك ب.ي>ن¬ ف

حديث أ�ب� بن كعب وذكره آية% ليلة القدر، وقيل: الق%ر\ن� الق�و_ة أي
حي ت.ط}ل�ع يتحر�ك الشيطان ويتسلط فيكون كال�ع1ي, لا، وقيل: بي

ق%ر\ن.ي\ه أي أ�م_ت.ي\ه ال4و�لي والخرين، وكل هذا تثيل لن يسجد للشمس
عند طلوعها، فكأ%ن� الشيطان س.و_ل له ذلك، فإذا سجد لا كان كأ%ن

الشيطان م'ق}ت.ر,نD با.
وذو الق%ر\ن.ي\ن, الوصوف' ف التنزيل: لقب لس\ك%ن\د.ر. الرeومي�، سي

بذلك ل4نه ق%ب.ض. على ق�رون الشمس، وقيل: سي به ل4نه دعا قومه إل
العبادة ف%ق%ر.ن'وه أ%ي ضربوه على ق%ر\ن.ي\ رأ}سه، وقيل: ل4نه كانت له

ض.فيتان، وقيل: ل4نه بلغ ق�ط}ر.ي ال4رض مشرقها ومغربا، وقوله، صلى
ال عليه وسلم، لعلي، عليه السلم: إن لك بيتاv ف النة وإنك لذو

ق%ر\ن.ي\ها؛ قيل ف تفسيه: ذو ق%ر\ن.ي النة أ%ي طرفيها؛ قال أ%بو عبيد: ول
أ%حسبه أ%راد هذا، ولكنه أ%راد بقوله ذو قرنيها أ%ي ذو قرن ال�مة،

فأ%ضمر ال�مة وإن ل يتقدم ذكرها، كما قال تعال: حت ت.وارت\ بالجاب؛
أ%راد الشمس ول ذكر لا. وقوله تعال: ولو ي'ؤ.اخ1ذ� ال� الناس. با

كس.ب'وا ما ت.ر.ك. على ظ%ه\ر,ها من دابة{؛ وكقول حات:
أ%ماو,ي_، ما ي'غ\ن الث�راء� عن الف%ت.ى،

إذا ح.ش\ر.ج.ت\ يوماv، وضاق با الص_د\ر'
يعن النف}س. ، ول يذكرها. قال أ%بو عبيد: وأ%نا أ%ختار هذا التفسي

ال4خي على ال4ول لديث يروى عن علي، رضي ال عنه، وذلك أ%نه ذكر ذا
الق%ر\ن.ي\ن, فقال: دعا قومه إل عبادة ال فضربوه على ق%ر\ن.يه

ضربتي وفيكم م1ث}ل�ه؛ فن'ر.ى أ%نه أ%راد ن.ف}سه، يعن أ%دعو إل الق حت
ي'ضرب رأ}سي ضربتي يكون فيهما قتلي، ل4نه ض'ر,ب. على رأ}سه ضربتي:

إحداها يوم ال%ن\د.ق,، وال�خرى ضربة ابن م'ل}ج.م�. وذو القرني: هو
السكندر'، سي بذلك ل4نه ملك الشرق والغرب، وقيل: ل4نه كان ف رأ}سه

ش1ب\ه' ق%ر\ن.ي، وقيل: رأ%ى ف النوم أ%نه أ%خ.ذ% بق%ر\ن.ي, الشمس,. وروي
عن أ%حد بن يي أ%نه قال ف قوله، عليه السلم: إنك لذو ق%ر\ن.ي\ها؛

يعن ج.ب.ليها، وها السن والسي؛ وأ%نشد:
أ%ثو\ر. ما أ%ص1يد'كم أ%م ثور.ي\ن\،



أ%م هذه ال%م�اء4 ذات. الق%ر\ن.ي\ن\
قال: ق%ر\ناها ههنا ق%ر\ناها، وكانا قد ش.د.نا، فإذا آذاها شيء د.ف%عا

عنها. وقال البد ف قوله الماء ذات القرني، قال: كان قرناها صغيين
فشبهها بال%م�اء3، وقيل ف قوله: إنك ذو ق%ر\ن.ي\ها؛ أي إنك ذو ق%رن.ي\

أ�م_ت كما أ%ن ذا القرني الذي ذكره ال ف القرآن كان ذا ق%ر\ن}
أ�م_ته الت كان فيهم. وقال، صلى ال عليه وسلم: ما أ%دري ذو القرني

أ%نبي�اv كان أ%م ل. وذو الق%ر\ني,: ال�ن\ذ1ر' ال4كب' بن' ماء�
السماء ج.دe النeعمان بن النذر، قيل له ذلك ل4نه كانت له ذؤابتان

ي.ض\ف1ر'ها ف ق%ر\ن} رأ}سه في'ر\س1ل�هما، وليس هو الوصوف ف التنزيل، وبه
فسر ابن دريد قول امرئ القيس:

أ%ش.ذ� ن.شاص. ذي الق%ر\ني,، حت
تو.ل�ى عار,ض' ال%ل1ك1 ال�مام,

وق%ر\ن� القوم: سيد'هم. ويقال: للرجل ق%ر\نان1 أ%ي ضفيتان؛ وقال
:eال4س.د1ي

ك%ذ%ب\ت'م، وبيت1 ال3، ل ت.ن\ك1حونا
ب.ن,ي شاب. ق%ر\ناها ت'ص.رe وت'ح\ل%ب'

أ%راد يا بن الت شاب. ق%ر\ناها، فأ%ضمره. وق%ر\ن� الكل3: أ%نفه الذي
vل يوطأ}، وقيل: خيه، وقيل: آخره. وأ%صاب ق%ر\ن% الكل إذا أ%صاب مال

وافراv. والق%ر\ن�: ح.ل}ب.ة من ع.ر.ق. يقال: ح.ل%بنا الفرس. ق%ر\ناv أ%و
ق%ر\ني, أي ع.ر_قناه. والق%ر\ن�: الدeفعة من الع.ر.ق. يقال: ع.ص.ر\نا

الفرس. ق%ر\ناv أو ق%ر\ني، والمع ق�رون؛ قال زهي:
ت'ض.م_ر' بال4صائ1ل كل� يو\م�،
�ت'س.نe على س.ناب,ك1ها الق�ر'ون

وكذلك ع.د.ا الفرس' ق%ر\ناv أ%و قرني. أ%بو عمرو: الق�رون� الع.ر.ق'.
قال ال4زهري: كأ%نه جع ق%ر\ن. والق%ر'ون�: الذي ي.ع\ر.ق' سريعاv، وقيل:

الذي ي.ع\ر.ق سريعاv إذا جرى، وقيل: الفرس الذي ي.ع\ر.ق' سريعاv، فخص.
والق%ر\ن�: الط�ل%ق' من ال%ر\ي. وق�رو'ن� الطر: د'ف%ع'ه

ال�ت.فر>قة.والق%ر\ن�: ال�م_ة� تأ}ت بعد ال�م_ة، وقيل: م'د_ت'ه عشر سني،
وقيل: عشرون سنة، وقيل: ثلثون، وقيل: ستون، وقيل: سبعون، وقيل: ثانون وهو

مقدار التوسط ف أ%عمار أهل الزمان، وف النهاية: أ%4هل كلY زمان،



مأ}خوذ من الق}ت1ران، فكأ%نه القدار القد ي.ق}تر,ن� فيه أهل� ذلك الزمان ف
أ%عمارهم وأ%حوالم. وف الديث: أ%ن رجلv أ%تاه فقال ع.لYم\ن

د'عاءé، ث أ%تاه عند ق%ر\ن1 ال%و\ل, أ%ي عند آخر الول ال4ول وأ%ول
الثان. والق%ر\ن� ف قوم نوح: على مقدار أ%عمارهم؛ وقيل: الق%ر\ن� أ%ربعون

سنة بدليل قول ال%ع\د1ي:
ث%لثة% أ%ه\ل1ي. أ%ف}ن.ي\ت'ه'م،

وكان% الل%ه' هو ال�س\ت.اسا
وقال هذا وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: الق%ر\ن مائة سنة، وجعه

ق�ر'ون. وف الديث: أ%نه مسح رأ}س غلم وقال ع1ش\ ق%ر\ناv، فعاش مائة سنة.
والق%ر\ن� من الناس: أ%هل� زمان واحد؛ وقال:

إذا ذهب الق%ر\ن� الذي أ%نت. فيهم'،
وخ'لYف}ت. ف ق%ر\ن{، فأ%نت. غ%ر,يب'

ابن ال4عراب: الق%ر\ن� الوقت من الزمان يقال هو أ%ربعون سنة، وقالوا:
هو ثانون سنة، وقالوا: مائة سنة؛ قال أ%بو العباس: وهو الختيار لا

تقد_م من الديث. وف التنزيل العزيز: أ%و.ل%م\ ي.ر.و\ا كم أ%ه\ل%ك}نا من
قب\لهم من ق%ر\ن{؛ قال أ%بو إسحق: الق%ر\ن� ثانون سنة، وقيل: سبعون سنة،

وقيل: هو مطلق من الزمان، وهو مصدر ق%ر.ن% ي.ق}ر'ن�؛ قال ال4زهري:
والذي يقع عندي، وال أ%علم، أن الق%ر\ن% أ%هل كل مدة كان فيها نب� أ%و كان

فيها طبقة من أ%هل العلم، ق%ل�ت\ الس>ن'ون أ%و كثرت، والدليل على
هذا قول النب، صلى ال عليه وسلم: خ.ي\ر'كم ق%ر\ن,ي، يعن أ%صحاب، ث

الذين ي.ل�ون.هم، يعن التابعي، ث الذين ي.ل�ونم، يعن الذين أ%خذوا
عن التابعي، قال: وجائز أ%ن يكون الق%ر\ن� لملة ال�مة وهؤلء ق�ر'ون

فيها، وإنا اشتقاق الق%ر\ن من الق}ت1ران، فتأ%ويله أ%ن الق%ر\ن% الذين
كانوا م'ق}ت.ر,ني ف ذلك الوقت والذين يأ}تون من بعدهم ذوو اق}ت1ران{ آخر.

vأ%حداثا vقد ط%ل%ع.؛ أ%راد قوما Dوف حديث خ.ب�اب�: هذا ق%ر\ن
ن.ب.غ'وا بعد أ%ن ل يكونوا، يعن الق�ص�اص، وقيل: أ%راد ب,د\ع.ةv ح.دثت ل

تكون ف عهد النب، صلى ال عليه وسلم. وقال أ%بو سفيان بن ح.ر\ب�
للعباس بن عبد الطلب حي رأ%ى السلمي وطاعتهم لرسول ال، صلى ال عليه

وسلم، واتباع.هم إياه حي صل�ى بم: ما رأ%يت كاليوم طاعة% قوم�، ول
فار,س. ال4كار,م.، ول الروم. ذات. الق�ر'ون؛ قيل لم ذات' الق�ر'ون



لتوارثهم اللك ق%ر\ناv بعد ق%ر\ن{، وقيل: س'مeوا بذلك لق�ر'ون1 ش'ع'ورهم
وتوفيهم إياها وأ%نم ل ي.ج'زeونا. وكل ضفية من ضفائر الشعر

ق%ر\نD؛ قال ال�ر.قYش':
لت. ه.ن_ا، ولي\ت.ن ط%ر.ف. الزeج\ـ
ج,، وأ%هلي بالشأ}م ذات' الق�رون1

أ%راد الروم، وكانوا ينزلون الشام. والق%ر\ن�: ال�ب.ي\ل� النفرد،
وقيل: هو قطعة تنفرد من ال%ب.ل، وقيل: هو البل الصغي، وقيل: البيل

الصغي النفرد، والمع ق�ر'ونD وق1رانD؛ قال أ%بو ذؤيب:
ت.و.ق�ى بأ%ط}راف1 الق1ران1، وط%ر\ف�ها

�كط%ر\ف1 ال�ب.ار.ى أ%خطأ%ت\ها ال4جاد1ل
والق%ر\ن�: شيء من ل1ح.اء ش.جر يفتل منه ح.ب\ل. والق%ر\ن: ال%ب\ل من

اللYحاء3؛ حكاه أ%بو حنيفة. والق%ر\ن� أ%يضاv: ال�ص\لة الفتولة من
الع1ه\ن. والق%ر\ن�: ال�ص\لة من الشعر والصوف، جع' كل ذلك ق�رو'نD؛ ومنه

قول أ%ب سفيان ف الرeوم,: ذات1 الق�ر'ون؛ قال ال4صمعي: أ%راد ق�رون
شع'ورهم، وكانوا ي'طو>لون ذلك ي'ع\ر.ف�ون به؛ ومنه حديث غسل اليت:

وم.ش.طناها ثلث% ق�رون. وف حديث الجاج: قال لساء4 ل%ت.أ}ت1ي.ن>ي أو
ل4بع.ثن_ إليك1 من يس.حب'ك بقرونك1. وف الديث: فار,س' ن.ط}حةv أ%و

ن.ط}حت.ي 
(* قوله «فارس نصحة أو نطحتي» كذا بالصل ونسختي من النهاية

بنصب نطحة أو نطحتي، وتقدم ف مادة نطح رفعهما تبعاv للصل ونسخة من
النهاية وفسره با يؤيد بالنصب حيث قال هناك: قال أبو بكر معناه فارس تقاتل

السلمي مرة أو مرتي فحذف الفعل وقيل تنطح مرة أو مرتي فحذف الفعل
لبيان معناه) . ث ل فارس بعدها أ%بداv. والرeوم ذات' الق�رون كلما

هل%ك ق%ر\نD خ.ل%فه قرن، فالق�رون جع ق%ر\ن{؛ وقول ال4خطل يصف النساء:
وإذا ن.ص.ب\ن. ق�رون.هن_ لغ.د\رة{،

فكأ%نا ح.ل�ت لن_ ن'ذ�ور'
Dرون�قال أ%بو اليثم: الق�رون ههنا حبائل� الص_ي�اد ي'ج\ع.ل فيها ق

يصطاد با، وهي هذه الف�خوخ الت يصطاد با الص>عاء� والمام'، يقول:
فهؤلء النساءإ,ذا ص1ر\نا ف ق�رونن_ فاص\ط%د\ننا فكأ%نن كانت عليهن

ن'ذ�ور أ%ن ي.ق}ت'لننا فح.ل�ت\؛ وقول ذي الرمة ف لغزيته:



وش1ع\ب� أ%ب أ%ن ي.س\ل�ك. الغ'ف}ر' بينه،
س.ل%ك}ت' ق�ران من ق%ياس1رة{ س'م\را

قيل: أ%راد بالش>ع\ب ش1ع\ب البل، وقيل: أ%راد بالشعب ف�وق. السهم،
وبالق�ران و.تراv ف�ت1ل من جلد إ,بل ق%ياسرة{. وإ,بلD ق�ران أ%ي ذات

قرائن؛ وقول أ%ب النجم يذكر ش.عره. حي ص.ل1ع.:
أ%فناه قول� ال3 للشمس,: اطل�ع1ي

ق%ر\ناv أ%ش1يب,يه، وق%ر\ناv فانز,عي
أ%ي أ%فن شعري غروب' الشمس وطلوعها، وهو م.رe الدهر.

والق%رين': العي الك%ح1يل.
والق%ر\ن�: شبيةD بالع.ف%لة، وقيل: هو كالنeتوء ف الرحم، يكون ف

الناس والشاء والبقر. والق%ر\ناء: الع.ف}لء.
وق�ر\نة� الر_ح1م: ما نتأ% منه، وقيل: الق�ر\نتان رأ}س الرحم، وقيل:

زاويتاه، وقيل: ش'ع\ب.تاه، كل واحدة منهما ق�ر\نةD، وكذلك ها من ر.ح1م
الض_ب_ة. والق%ر\ن�: الع.ف%لة الصغية؛ عن ال4صمعي. واخ\ت'ص1م إ,ل

ش'ر.ي\ح ف جارية با ق%ر.نD فقال: أ%قع1دوها، فإ,ن أ%صاب. ال4رض فهو ع.يب¬،
وإ,ن ل يصب ال4رض فليس بعيب. ال4صمعي: الق%ر.ن� ف الرأ%ة كال�د\رة

ف الرجل. التهذيب: الق%ر\ناء� من النساء الت ف فرجها مانع ينع من
س'لوك الذكر فيه، إ,ما غ%د_ة غليظة أ%و لمة م'ر\ت.ت1قة أ%و عظم، يقال

لذلك كله الق%ر.ن�؛ وكان عمر يعل للرجل إ,ذا وجد امرأ%ته ق%ر\ناء4 اليار.
ف مفارقتها من غي أ%ن يوجب عليه الهر وحكى ابن بري عن الق%ز�از قال:
واخت'ص1م إ,ل ش'ريح ف ق%ر.ن، فجعل الق%ر.ن هو العيب، وهو من قولك امرأ%ة

ق%ر\ناء� ب.ي>نة الق%ر.ن، فأ%4ما الق%ر\ن�، بالسكون، فاسم الع.ف%لة،
والق%ر.ن�، بالفتح، فاسم العيب. وف حديث علي، كرم ال وجهه: إ,ذا تزوج

الرأ%ة وبا ق%ر\نD، فإ,ن شاء4 أ%مسك، وإ,ن شاء4 طلق؛ الق%ر\ن�، بسكون
الراء: شيء يكون ف فرج الرأ%ة كالسن> ينع من الوطء3، ويقال له

الع.ف%لة�. وق�ر\نة� السيف والس>نان وق%ر\نما: حدeها. وق�ر\نة� الن_ص\ل,:
طر.فه، وقيل: ق�ر\نتاه ناحيتاه من عن يينه وشاله. والق�ر\نة، بالضم:

الطر.ف الشاخص من كل شيء؛ يقال: ق�ر\نة الب.ل وق�ر\نة الن_ص\ل, وق�ر\نة
الرحم ل3حدى ش'ع\بت.يه. التهذيب: والق�ر\نة ح.دe السيف والرمح والسهم،

وجع الق�ر\نة ق�ر.نD. الليث: الق%ر\ن� ح.دe رابية م'ش\ر,فة على وهدة



صغية، وال�ق%ر_نة البال الصغار يدنو بعضها من بعض، سيت بذلك لت.قار'با؛
قال الذل 

(* قوله «قال الذل» اسه حبيب، مصغراv، ابن عبد ال) :
د.ل%ج,ي، إ,ذا ما الليل� ج.ن\ـ

ـن.، على ال�ق%ر_نة1 ال%باح1ب\
أ%راد بال�ق%ر_نة إ,كاماv صغاراv م'ق}تر,نة.

وأ%قر.ن% الرeمح. إ,ليه: رفعه. ال4صمعي: ال3ق}ران� رفع الرجل رأ}س
ر'م1ه لئل� يصيب م.ن\ ق�د�امه. يقال: أ%قر,ن} رمك. وأ%قر.ن الرجل� إ,ذا
رفع رأ}س. رم1ه1 لئل يصيب من قد_امه. وق%ر.ن الشيء4 بالشيء3 وق%ر.ن.ه

إ,ليه ي.ق}ر,نه ق%ر\ناv: ش.د_ه إ,ليه. وق�ر>نت1 ال�سار.ى بالبال،
ش'د>د للكثرة.

والق%رين': ال4سي. وف الديث: أ%نه، عليه السلم، م.ر_ بر.جلي
م'قترني فقال: ما بال� الق1ران؟ قال:

نذ%ر\نا، أ%ي مشدودين أ%حدها إ,ل الخر ببل. والق%ر.ن�، بالتحريك:
البل الذي ي'شد�ان به، والمع نفسه ق%ر.نD أ%يضاv. والق1ران�: الصدر

والبل. ومنه حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: الياء� وال3يان� ف ق%ر.ن{
أ%ي مموعان ف حبل أ%و ق1ران{. وقوله تعال: وآخر,ين م'ق%ر_ني ف

ال4صفاد، إ,ما أ%ن يكون أ%راد به ما أ%راد بقوله م.قر'وني، وإ,ما أ%ن يكون
ش'د>د للتكثي؛ قال ابن سيده: وهذا هو السابق إ,لينا من أ%ول و.ه\لة.
،vالمع بي الج والعمرة، وق%ر.ن% بي الج والعم\رة ق1رانا :�والق1ران

بالكسر. وف الديث: أ%نه ق%ر.ن بي الج والعمرة أ%ي جع بينهما بني_ة
واحدة وتلبية واحدة وإ,حرام واحد وطواف واحد وسعي واحد، فيقول: لبيك بجة

وعمرة، وهو عند أ%ب حنيفة أ%فضل من ال3فراد والتمتع. وق%ر.ن% الج_
:�بالعمرة ق1راناv: و.ص.لها. وجاء فلن قار,ناv، وهو الق1ران�. والق%ر\ن

مثلك ف السن>، تقول: هو على ق%ر\ن أ%ي على س1ن>ي. ال4صمعي: هو
ق%ر\ن'ه ف السن، بالفتح، وهو ق1ر\نه، بالكسر، إ,ذا كان مثله ف الشجاعة

والش�دة. وف حديث ك%ر\د.م: وب,ق%ر\ن1 أ%ي> النساء هي أ%ي بسن> أ%يهن_. وف
حديث الضالة: إ,ذا كت.مها آخ1ذ�ها ففيها ق%رينتها مثلها أ%ي إ,ذا وجد

الرجل� ضالة من اليوان وكتمها ول ي'ن\ش1د\ها ث توجد عنده فإ,ن صاحبها
يأ}خذها ومثلها معها من كاتها؛ قال ابن ال4ثي: ولعل هذا ف صدر ال3سلم



ث نسخ، أ%و هو على جهة التأ%ديب حيث ل ي'ع.ر>فها، وقيل: هو ف اليوان
خاصة كالعقوبة له، وهو كحديث مانع الزكاة: إ,نا آخد'وها وشطر. ماله.

والق%رينة�: ف%ع1يلة بعن مفعولة من القت1ران، وقد اق}ت.ر.ن% الشيئان
وت.قار.نا.

وجاؤ'وا ق�ران أ%ي م'ق}ت.ر,ن,ي. التهذيب: والق�ران تثنية ف�رادى،
يقال: جاؤ'وا ق�ران وجاؤوا ف�رادى. وف الديث ف أ%كل التمر: ل ق1ران ول

تفتيش أ%ي ل ت.ق}ر'ن} بي ترتي تأ}كلهما معاv وقار.ن% الشيء� الشيء4
م'قار.نة وق1راناv: اق}ت.ر.ن به وصاح.ب.ه. واق}ت.ر.ن الشيء� بغيه

�وقار.ن\ت'ه ق1راناv: صاح.ب\ته، ومنه ق1ران
الكوكب. وق%ر.ن\ت' الشيء4 بالشيء3: وصلته. والق%ر,ين': ال�صاح1ب'.

والق%رينان1: أ%بو بكر وطلحة، رضي ال عنهما، ل4ن عثمان بن ع.ب.ي\د ال،
أ%خا طلحة، أ%خذها ف%ق%ر.ن.هما ببل فلذلك سيا الق%ر,ين.ي,. وورد ف

الديث: إ,ن� أ%با بكر وعمر يقال لما الق%رينان1. وف الديث: ما من
أ%حد{ إ,ل وكYل% به ق%ر,ين'ه أ%ي مصاحبه من اللئكة والش_ياطي

وك�لYإ,نسان، فإ,ن معه قريناv منهما، فقرينه من اللئكة يأ}مره بالي
وي.ح'ثه عليه. ومنه الديث الخر: فقات1ل}ه فإ,ن� معه الق%ر,ين.، والق%ر,ين'

يكون ف الي والشر. وف الديث: أ%نه ق�ر,ن%
بنبوته، عليه السلم، إ,سرافيل� ثلث% سني، ث ق�ر,ن% به جبيل�، عليه

السلم، أ%ي كان يأ}تيه بالوحي وغيه.
والق%ر.ن�: البل ي'ق}ر.ن� به البعيان1، والمع أ%ق}رانD، وهو

الق1ر.ان� وجعه ق�ر'نD؛ وقال:
أ%ب\ل1غ} أ%با م'س\م1ع�، إ,ن} كن\ت. لق1ي.ه'،

إ,ن>ي، ل%د.ى الباب,، كال%ش\د'ود1 ف ق%ر.ن1
وأ%ورد الوهري عجزه. وقال ابن بري: صواب إ,نشاده أ%ن>ي، بفتح المزة.

وق%ر.ن\ت'
:�البعيين أ%ق}ر'ن'هما ق%ر\ناv: جعتهما ف حبل واحد. وال4ق}ران

ال1ب.ال�. ال4صمعي: الق%ر\ن� ج.م\ع'ك. بي دابتي ف ح.ب\ل، والبل الذي
ي'ل%ز_ان به ي'د\ع.ى ق%ر.ناv. ابن ش'م.ي\ل: ق%ر.ن\ت' بي البعيين

�وق%ر.ن\تهما إ,ذا جعت بينهما ف حبل ق%ر\ناv. قال ال4زهري: البل الذي ي'ق}ر.ن
�به بعيان يقال له الق%ر.ن، وأ%ما الق1ران



فهو حبل ي'ق%ل�د' البعي وي'قاد' به. وروي أ%ن� ابن ق%ت.ادة ص.اح1ب.
ال%م.ال%ة1 ت.ح.م_ل ب.م.الة، فطاف ف العرب يسأ%ل� فيها، فانتهى إ,ل
أ%عراب قد أ%و\ر.د. إ,بل%ه فسأ%له فقال: أ%معك ق�ر'نD؟ قال: نعم، قال:

ن.او,ل}ن ق1ر.اناv، ف%ق%ر.ن% له بعياv، ث قال: ناولن ق1راناv، ف%ق%ر.ن%
له بعياv، ث قال: ناولن ق1راناv، ف%ق%ر.ن% له بعياv آخر حت ق%ر.ن%

له سبعي بعياv، ث قال: هات1 ق1راناv، فقال: ليس معي، فقال: أ%و\ل لك
لو كانت معك ق�ر'نD لق%ر.ن\ت' لك منها حت ل يبقى منها بعي، وهو إ,ياس
بن قتادة. وف حديث أ%ب موسى: فلما أ%تيت رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، قال خذ هذين الق%ر,ين.ي\ن, أ%ي الملي الشدودين أ%حدها إ,ل الخر.
والق%ر.ن� والق%ر,ين': البعي ال%ق}ر'ون بآخر. والق%رينة: الناقة

ت'ش.دe إ,ل أ�خ\رى، وقال ال4عور النبهان يهجو جريراv ويدح غ%س_ان%
الس_ل1يط1ي:

أ%ق�ول� لا أ�م>ي س.ليطاv بأ%ر\ض1ها،
فبئس م'ناخ' النازلي ج.رير'

ولو عند غس_ان الس_ليطي> ع.ر_س.ت\،
ر.غ%ا ق%ر.نD منها وكاس. ع.قي'

قال ابن بري: وقد اختلف ف اسم ال4عور الن_ب\هان,ي فقال ابن الكلب:
اسه س'ح\م.ة� بن ن'ع.يم بن ال4خ\نس ابن ه.و\ذ%ة، وقال أ%بو عبيدة ف

النقائض: يقال له الع.ن_اب، واسه س'ح.ي\م بن ش.ريك؛ قال: ويقوي قول أ%ب
عبيدة ف الع.ن_اب قول جرير ف هجائه:

ما أ%نت.، يا ع.ن_اب'، من ر.ه\ط1 حات1م�،
ول من ر.واب ع'ر\و.ة% بن ش.بيب,
رأ%ينا ق�ر'وماv من ج.د1يلة% أ%ن\ج.ب'وا،
وفحل� بن,ي ن.ب\هان غي' ن.جيب,

قال ابن بري: وأ%نكر علي� بن حزة أ%ن يكون الق%ر.ن� البعي. ال%ق}رون%
بآخر، وقال: إ,نا الق%ر.ن� البل الذي ي'ق}ر.ن� به البعيان؛ وأ%ما قول

ال4ع\ور:
رغا ق%ر.نD منها وكاس. ع.ق1ي'

فإ,نه على حذف مضاف، مثل واس\أ%ل, القرية%.
والق%ر,ين': صاحب'ك الذي ي'قار,ن'ك، وق%ر,ين'ك: الذي ي'قارن'ك، والمع



ق�ر.ناء�، وق�ران الشيء: كق%ر,ينه؛ قال رؤبة:
ي.م\ط�و ق�راناه' باد{ م.ر_اد

وق1ر\ن'ك: ال�قاو,م' لك ف أ%ي شيء كان، وقيل: هو ال�قاوم لك ف شدة
البأ}س فقط. والق1ر\ن�، بالكسر: ك�ف}ؤك ف الشجاعة. وف حديث ع'م.ر

وال4س\ق�ف� قال: أ%ج,د'ك. ق%ر\ناv، قال: ق%ر\ن% م.ه\؟ قال: ق%ر\نD من حديد؛
الق%ر\ن�، بفتح القاف1: ال1ص\ن'، وجعه ق�ر'ون، وكذلك قيل لا الص_ياص1ي؛

وف قصيد كعب بن زهي:
إ,ذا ي'ساو,ر' ق1ر\ناv، ل ي.ح1ل© له

أ%ن ي.ت\ر'ك الق1رن إ,ل وهو م.ج\دول
الق1ر\ن�، بالكسر: الك�ف\ء3

والنظي ف الشجاعة والرب، ويمع على أ%قران. وف حديث ثابت بن ق%يس:
بئسما ع.و_د\ت أ%ق}ران.كم أ%ي ن'ظ%راء4كم وأ%ك}فاء4كم ف القتال، والمع

Dكذلك. أ%بو سعيد: اس\ت.ق}ر.ن% فلن Dوق%ر\ن Dأ%قران، وامرأ%ة ق1رن
لفلن إ,ذا عاز_ه' وصار عند نفسه من أ%قرانه. والق%ر.ن�: مصدر قولك رجل

أ%ق}ر.ن� ب.ي>ن'
الق%ر.ن1، وهو ال%ق}ر'ون الاجبي. والق%ر.ن�: التقاء طرف الاجبي

وقد ق%ر,ن% وهو أ%ق}ر.ن�، وم.ق}ر'ون الاجبي، وحاجب م.ق}ر'ون: كأ%نه ق�ر,ن
بصاحبه، وقيل: ل يقال أ%ق}ر.ن� ول ق%ر\ناء حت يضاف إ,ل الاجبي.

وف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: س.واب,غ% ف غي ق%ر.ن{؛
الق%ر.ن، بالتحريك: التقاء الاجبي. قال ابن ال4ثي: وهذا خلف ما
�روته أ�م معبد فإ,نا قالت ف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%ز.جe أ%ق}ر.ن

أ%ي م.ق}ر'ون الاجبي، قال: وال4ول الصحيح ف صفته، صلى ال عليه وسلم،
وسوابغ حال من الرور، وهو الواجب، أ%ي أ%نا دقت ف حال سبوغها،

�ووضع الواجب موضع الاجبي ل4ن الثنية جع. والق%ر.ن�: اق}ت1ران
الركبتي، ورجل أ%ق}ر.ن�. والق%ر.ن�: ت.باع'د' ما بي رأ}س.ي الث�ن,ي_ت.ي\ن
وإ,ن تدانت أ�صولما. والق1ران: أ%ن ي.ق}ر'ن بي. ترتي يأ}كلهما.

والق%ر'ون: الذي يمع بي ترتي ف ال4كل، يقال: أ%ب.ر.ماv ق%ر'وناv. وف
الديث: أ%نه نى عن الق1ران إ,ل أ%ن يستأ}ذن أ%حد'كم صاحب.ه، وي'ر\وى

ال3ق}ران، وال4ول أ%صح، وهو أ%ن ي.ق}ر'3ن بي التمرتي ف ال4كل، وإ,نا نى
عنه ل4ن فيه شرهاv، وذلك ي'ز\ري بفاعله، أ%و ل4ن فيه غ%ب\ناv برفيقه،



وقيل: إ,نا نى عنه لا كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع
هذا ي'واس'ون% من القليل، فإ,ذا اجتمعوا على ال4كل آثر بعضهم بعضاv على

نفسه، وقد يكون ف القوم من قد اش\ت.د_ جوعه، فربا ق%ر.ن% بي التمرتي
أ%و عظ�م الل©ق}مة فأ%رشدهم إ,ل ال3ذن فيه لتطيب به أ%ن\ف�س'

الباقي. ومنه حديث ج.ب.ل%ة قال: كنا ف الدينة ف ب.ع\ث1 العراق، فكان ابن
الزبي ي.ر\ز'ق�نا التمر، وكان ابن عمر ير� فيقول: ل ت'ق%ار,ن'وا إ,ل

أ%ن يستأ}ذن الرجل� أ%خاه، هذا ل4جل ما فيه من الغ.ب\ن, ول4ن م1ل}ك%هم
فيه سواء؛ وروي نوه عن أ%ب هريرة ف أ%صحاب الصeف�ة1؛ ومن هذا قوله ف

الديث: قار,ن'وا بي أ%بنائكم أ%ي س.وeوا بينهم ول ت'ف%ضلوا بعضهم على
بعض، ويروى بالباء الوحدة من القاربة وهو قريب منه، وقد تقدم ف

موضعه.والق%ر'ون� من الرجال: الذي يأ}كل لقمتي لقمتي أ%و ترتي ترتي، وهو
الق1ران�. وقالت امرأ%ة لبعلها ورأ%ته يأ}كل كذلك: أ%ب.ر.ماv ق%ر'وناv؟
والق%ر'ون من ال3بل: الت ت.ج\م.ع بي م1حل%ب.ي\ن, ف ح.ل}ب.ة{، وقيل:
هي ال�ق}ت.ر,ن.ة القاد1م.ي\ن والخ1ر.ي\ن,، وقيل: هي الت إ,ذا ب.ع.ر.ت\

قارنت بي ب.ع.ر,ها، وقيل: هي الت تضع خ'ف_ رجلها موضع خ'ف> يدها،
وكذلك هو من اليل. وق%ر.ن% الفرس' ي.ق}ر'ن�، بالضم، إ,ذا وقعت حوافر رجليه

مواقع. حوافر يديه. والق%ر'ون: الناقة الت ت.ق}ر'ن� ركبتيها إ,ذا بركت؛
عن ال4صمعي. والق%ر'ون: الت يتمع خ1ل}فاها القاد1مان والخ1ران1

في.ت.دان.يان1. والق%رون: الذي ي.ض.ع' ح.وافر. رجليه م.واقع. ح.وافر
يديه.وال%ق}ر'ون� من أ%سباب الش>ع\ر: ما اق}ت.رنت فيه ثلث� حركات بعدها

ساكن كم'ت.فا من متفاعلن وعلت من مفاعلت، فمتفا قد قرنت السببي بالركة،
وقد يوز إ,سقاطها ف الشعر حت يصي السببان مفورقي نو عيلن من

مفاعيلن، وقد ذكر الفروقان ف موضعه.
وال1ق}ر.ن�: الشبة الت تشد� على رأ}س.ي الثورين.

والق1ران والق%ر.ن�: خيط من س.ل%ب، وهو قشر ي'فتل ي'وث%ق' على ع'ن'ق كل
.�واحد من الثورين، ث يوثق ف وسطهما الل©و.م.ة

والق%ر\نان�: الذي ي'شارك ف امرأ%ته كأ%نه ي.ق}ر'ن به غي.ه، عرب صحيح
حكاه كراع. التهذيب: الق%ر\نان� نعت سوء ف الرجل الذي ل غ%ي\ر.ة له؛

قال ال4زهري: هذا من كلم الاضرة ول أ%ر. الب.واد1ي.
لفظوا به ول عرفوه.



والق%ر'ون والق%ر'ونة والق%رينة والق%رين': الن_ف}س'. ويقال:
أ%س\م.ح.ت\ ق%ر'ون'ه وق%ر,ين'ه وق%ر'ون.ت'ه وق%ر,ين.ت'ه أ%ي ذ%ل�ت\ نفسه

وتاب.ع.ت\ه على ال4مر؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر:
ف%لقى امرأv من م.ي\د.عان%، وأ%س\م.ح.ت\

ق%ر'ون.ت'ه بالي.أ}س, منها فعج_ل
أ%ي طابت ن.ف}س'ه بتركها، وقيل: سام.ح.ت\؛ ق%ر'ون'ه وق%ر'ون.ت'ه

وق%رين.ت'ه ك�ل©ه واحد¬؛ قال ابن بري: شاهد ق%ر'ونه قول الشاعر:
فإ,ن>ي م1ث}ل� ما ب,ك. كان ما ب،
ولكن\ أ%س\م.ح.ت\ عنهم ق%ر'و,ن

وقول ابن ك�ل}ثوم:
م.ت ن.ع\ق1د\ ق%ر,ين.ت.نا ب,ح.ب\ل�،

ن.ج'ذ© البل% أ%و ن.ق1ص' الق%رينا
ق%ر,ينته: ن.ف}س'ه ههنا. يقول: إ,ذا أ%ق}ر.ن_ا ل1قر\ن{ غلبناه.

وق%ر,ينة الرجل: امرأ%ته ل�قارنته إ,ياها. وروى ابن عباس أ%ن رسول ال، صلى
ال عليه وسلم كان إ,ذا أ%تى يوم' المعة قال: يا عائشة الي.و\م' ي.و\م'

ت.ب.عeل� وق1ران{؛ قيل: ع.ن بال�قارنة التزويج. وفلن إ,ذا جاذ%ب.ت\ه
ق%ر,ين.ت'ه وق%ر,ين'ه قهرها أ%ي إ,ذا ق�ر,ن.ت\ به الشديدة أ%طاقها وغلبها،

وف الكم: إ,ذا ض'م_ إ,ليه أ%مر أ%طاقه.
وأ%خ.ذ}ت' ق%ر'ون,ي من ال4مر أ%ي حاجت.

والق%ر.ن�: الس_يف والن_ي\ل�، وجعه ق1رانD؛ قال العجاج:
عليه و'ر\قان� الق1ران1 النeص_ل,

والق%ر.ن، بالتحريك: ال%ع\بة من ج'لود تكون مشقوقة ث ترز، وإ,نا
ت'ش.قe لتصل الريح إ,ل الريش فل ي.ف}س'د؛ وقال:

يا ابن. ه1شام�، أ%ه\ل%ك. الناس. الل�ب.ن\،
فك�ل©هم ي.غ\د'و بق%و\س� وق%ر.ن}

وقيل: هي ال%ع\ب.ة� ما كانت. وف حديث ابن ال4ك}و.4ع,: سأ%لت رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، عن الصلة ف الق%و\س, والق%ر.ن، فقال: ص.لY ف

القوس واط}ر.ح,
الق%ر.ن%؛ الق%ر.ن�: ال%ع\ب.ة�، وإ,نا أ%مره بنزعه ل4نه قد كان من

جلد غي ذ%ك1ي� ول مدبوغ. وف الديث: الناس يوم القيامة كالن_ب\ل, ف



الق%ر.ن1 أ%ي متمعون مثلها. وف حديث ع'مي.ر بن ال�مام: فأ%خرج تراv من
ق%ر.ن,ه1 أ%ي ج.ع\ب.ت1ه، ويمع على أ%ق}ر'ن وأ%ق}ران{ كج.ب.ل�

وأ%ج\ب'ل� وأ%ج\بال�. وف الديث: تعاهدوا أ%ق}ران.كم أ%ي انظروا هل هي
من ذ%ك1ي_ة أ%و ميتة ل4جل حلها ف الصلة. ابن شيل: الق%ر.ن� من خشب

وعليه أ%دي قد غ�ر>ي به، وف أ%عله وع.ر\ض, م'قد_م1ه ف%ر\ج¬ فيه
و.ش\ج¬ قد و'ش1ج. بينه ق1لت¬، وهي خ.ش.بات م.ع\روضات على ف%م, ال%في جعلن

ق1واماv له أ%ن ي.ر\ت.ط1م. ي'ش\ر.ج وي'ف}ت.ح. ورجل قارن: ذو سيف ون.ب\ل
أ%و ذو سيف ورمح وج.ع\ب.ة قد ق%ر.نا. والق1ران: الن_ب\ل� الستوية من

عمل رجل واحد. قال: ويقال للقوم إ,ذا ت.ن.اضلوا اذ}ك�روا الق1ران% أ%ي
وال�وا بي سهمي سهمي. وب'س\ر¬ قار,نD: ق%ر.ن% ال3ب\سار. بال3ر\طاب،

أ%زدية.
:vوالق%رائن: جبال معروفة مقترنة؛ قال تأ%بط شر�ا

وح.ث}ح.ث}ت' م.ش\عوف. الن_جاء3، وراع.ن
أ�ناس¬ بف%ي\فان{، ف%م1ز\ت' الق%رائ1ن.ا

.vبعضها بعضا �ود'ور¬ ق%رائن' إ,ذا كانت ي.س\ت.ق}ب,ل
أ%بو زيد: أ%ق}ر.ن.ت1 السماء أ%ياماv ت'م\ط1ر' ول ت'ق}ل1ع، وأ%غ}ض.ن.ت\
وأ%غ}ي.ن.ت\ العن واحد، وكذلك ب.ج_د.ت\ ور.ث�م.ت\. وق%ر.ن.ت1

السماء� وأ%ق}ر.ن.ت\: دام مطرها؛ والق�ر\آن� من ل يهمزه جعله من هذا لقتران1
آي,ه1، قال ابن سيده: وعندي أ%نه على تفيف المز. وأ%ق}ر.ن%

له وعليه: أ%طاق وقو,ي. عليه واع\ت.لى. وف التنزيل العزيز: وما كنا له
م'ق}ر,ني.؛ أ%ي م'ط1يقي.؛ قال: واشتقاقه من قولك أ%نا لفلن م'ق}ر,ن%؛

أ%ي م'طيق. وأ%ق}ر.ن\ت' فلناv أ%ي قد ص1ر\ت له ق1ر\ناv. وف حديث
سليمان بن ي.سار: أ%ما أ%نا فإ,ن لذه م'ق}ر,ن أ%ي م'ط1يق قادر عليها، يعن

ناقته. يقال: أ%ق}ر.ن\ت' للشيء فأ%نا م'ق}ر,ن إ,ذا أ%طاقه وقوي عليه. قال
ابن هانئ: ال�ق}ر,ن ال�ط1يق' وال�ق}ر,ن� الضعيف؛ وأ%نشد:

وداه1ي.ة{ داه.ى با القوم. م'ف}ل1ق¬
ب.ص1ي¬ بع.و\رات1 ال�صوم, ل%ز'وم'ها

أ%ص.خ\ت' لا، حت إ,ذا ما و.ع.ي\ت'ها،
ر'م1يت' بأ�خرى ي.ست.د1ي' خ.صيم'ها
ت.ر.ى القوم. منها م'ق}ر,ني.، كأ%نا



ت.ساق%و\ا ع'ق%اراv ل ي.ب,ل© س.ليم'ها
فلم ت'ل}ف1ن ف%ه�اv، ول ت'ل}ف1 ح'ج_ت

م'ل%ج\ل%ج.ةv أ%ب\غي لا م.ن\ ي'قيم'ها
قال: وقال أ%بو ال4ح\و.ص, الر>ياحي:
ولو أ%د\ر.ك%ت\ه اليل�، واليل� ت'د_ع.ى،

بذ1ي ن.ج.ب�، ما أ%ق}ر.ن.ت\ وأ%ج.ل�ت
أ%ي ما ض.ع'فت\. وال3ق}ران�: ق�و_ة الرجل على الرجل. يقال: أ%ق}ر.ن%

له إ,ذا ق%و,ي. عليه. وأ%ق}ر.ن% عن الشيء: ض.ع'ف.؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:
ترى القوم منها مقرني، كأ%نا
تساقوا ع'قاراv ل ي.ب,ل© سليمها

وأ%ق}ر.ن% عن الطريق: ع.د.ل% عنها؛ قال ابن سيده: أ�راه لضعفه عن
سلوكها. وأ%ق}ر.ن% الرجل�: غ%ل%ب.ت\ه' ض.ي\عت'ه، وهو م'ق}ر,نD، وهو الذي يكون

له إ,بل وغنم ول م'ع1ي. له عليها، أ%و يكون ي.س\قي إ,بل%ه ول ذائد له
ي.ذ�ود'ها يوم ورودها. وأ%ق}ر.ن% الرجل إ,ذا أ%طاق أ%مر. ض.ي\عته، ومن

ال4ضداد. وف حديث عمر، رضي ال عنه: قيل لرجل 
(* «وف حديث عمر رضي ال

عنه قيل لرجل إل» حق هذا الديث أن يذكر عقب حديث عمي بن المام كما
هو سياق النهاية لن القرن فيه بعن العاب) ما مال�ك؟ قال: أ%ق}ر'نD ل

Dوآد1مة
ف ال%ن,يئة، فقال: ق%و>م\ها وز.كYها. وأ%ق}ر.ن% إ,ذا ض.ي_ق. على
غريه. وأ%ق}ر.ن% الدeم_ل�: حان أ%ن يتف%ق�أ%. وأ%ق}ر.ن% الدم' ف
الع1ر\ق واستق}ر.ن%: كثر. وق%ر\ن� الر_م\ل,: أ%سفل�ه كق1ن\ع1ه1.

وأ%بو حنيفة قال: ق�ر'ونة، بضم القاف، ن.ب\تةD تشبه نبات الل©وب,ياء،
فيها حبÒ أ%كب من ال1م_ص,

م'د.ح\ر.ج أ%ب\ر.ش' ف س.واد، فإ,ذا ج'ش_ت\ خرجت صفراء كالو.ر\س,، قال:
وهي ف%ر,يك' أ%هل البادية لكثرتا

والق�ر.ي\ناء: الل©وبياء، وقال أ%بو حنيفة: الق�ر.ي\ناء عشبة نو
Dالذراع لا أ%قنان

وس1ن\ف%ة كس3نفة ال�ل}بان1، وهي ج'ل}بانة ب.ر>ي_ة ي'ج\مع حبها
فت'ع\ل%ف�ه الدواب ول يأ}كله الناس لرارة فيه.



والق%ر\ن'و.ة�: نبات عريض الورق ينبت ف أ%ل}و,ي.ة1 الرمل ود.كاد1 ك1ه،
ور.ق�ها أ%غ}ب.ر' ي'شبه ور.ق. ال%ن\د.ق�وق، ول يئ على هذا الوزن إ,ل

ت.ر\ق�و.ةD وع.ر\ق�و.ة وع.ن\ص'و.ة وث%ن\د'و.ةD. قال أ%بو حنيفة: قال
أ%بو زياد من الع'ش\ب الق%ر\ن'و.ة، وهي خضراء غباء على ساق ي.ضر,ب' ور.ق�ها

إ,ل المرة، ولا ثرة كالسeنبلة، وهي م'ر_ة ي'د\ب.غ� با ال4ساقي،
والواو فيها زائدة للتكثي والصيغة ل للمعن ول لل3لاق، أ%ل ترى

أ%نه ليس ف الكلم مثل ف%ر.ز\د'قة 
(* قوله «فرزدقة» كذا بالصل بذا الضبط،

وسقطت من نسخة الكم الت بأيدينا، ولعله مثل فرزقة بذف الدال
الهملة)؟.وج,لد م'ق%ر\نv: مدبوغ بالق%ر\ن'و.ة، وقد ق%ر\ن.ي\ت'ه، أ%ثبتوا

الواو كما أ%ثبتوا بقية حروف ال4صل من القاف والراء والنون، ث قلبوها ياء
للمجاورة، وحكى يعقوب: أ%دي م.ق}ر'ونD بذا على طرح الزائد. وس1قاء#

ق%ر\ن.و,يÒ وم'ق%ر\نv: دبغ بالق%ر\ن'و.ة. وقال أ%بو حنيفة: الق%ر\ن'و.ة
ق�ر'ونD تنبت أ%كب من ق�رو'ن الدeج\ر,، فيها ح.بÒ أ%كب من الم_ص،

فإ,ذا ج'ش_ خرج أ%صفر فيطبخ كما تطبخ الريسة فيؤكل وي'د_خر للشتاء، وأ%راد
أ%بو حنيفة بقوله ق�ر'ون تنبت مثل% ق�ر'ون. قال ال4زهري ف

الق%ر\ن'و.ة1: رأ%يت العرب ي.د\ب'غون بورقه ال�ه'ب.؛ يقال: إ,هاب¬ م'ق%ر\نv بغي
هز، وقد هزه ابن ال4عراب.

ويقال: ما جعلت ف عين ق%ر\ناv من ك�ح\ل أ%ي م1يلv واحداv، من قولم
أ%تيته ق%ر\ناv أ%و ق%ر\ني أ%ي مرة أ%و مرتي، وق%ر\ن� الث©م.ام, شبيه

.eالباق1ل�ى. والقار'ون: الو.ج
ابن شيل: أ%هل الجاز يسمون القارورة الق%ر_ان%، الراء شديدة، وأ%هل

اليمامة يسمونا ال�ن\ج'ورة.
ويوم' أ%ق}ر'ن%: يوم¬ لغ.ط%فان% على بن عامر. والق%ر.ن�: موضع، وهو

ميقات أ%هل ند، ومنه أ�و.ي\س¬ الق%ر.ن©. قال ابن بري: قال ابن القطاع قال
Dابن دريد ف كتابه ف المهرة، والق%ز_از' ف كتابه الامع: وق%ر\ن

اسم موضع. وبنو ق%ر.ن{: قبيلة من ال4ز\د. وق%ر.نD: حي من م'ر.اد{ من
اليمن، منهم أ�و.ي\س¬ الق%ر.ن© منسوب إ,ليهم. وف حديث الواقيت: أ%نه

و.ق�ت. ل4هل,
ن}د ق%ر\ناv، وف رواية: ق%ر\ن% ال%نازل؛ هو اسم موضع ي'ح\ر,م' منه



vن}د، وكثي من ل يعرف يفتح راءه، وإ,نا هو بالسكون، ويسمى أ%يضا �أ%هل
ق%ر\ن% الثعالب؛ ومنه الديث: أ%نه احتجم على رأ}سه بق%ر\ن{ حي ط�ب_؛
هو اسم موضع، فإ,ما هو اليقات أ%و غيه، وقيل: هو ق%ر\ن� ثو\ر ج'ع1ل%
كال1ح\ج.مة. وف الديث: أ%نه و.ق%ف. على ط%ر.ف1 الق%ر\ن1 ال4سود؛ قال

ابن ال4ثي: هو بالسكون، ج'ب.ي\ل صغي¬. والق%ر,ينة. واد معروف؛ قال ذو
الرمة:

ت.ح'ل© اللYو.ى أ%و ج'د_ة% الر_م\ل, كلما
جر.ى الر_م\ث� ف ماء الق%ر,ينة والس>د\ر'

وقال آخر:
أ%ل لي.ت.ن بي الق%ر,ين.ة وال%ب\ل,،

على ظ%ه\ر, ح'ر\ج'وج� ي'ب.لYغ'ن أ%ه\لي
Dجب.ل :Dوقيل: الق%ر,ينة اسم روضة بالص_م�ان. وم'ق%ر>ن: اسم. وق%ر\ن

معروف. والق%رينة: موضع، ومن أ%مثال العرب: ت.ر.ك. فلنD فلناv على مثل
م.ق%ص> ق%ر\ن{ وم.ق%طY ق%ر\ن؛ قال ال4صمعي: الق%ر\ن� جبل م'ط1لê على

عرفات؛ وأ%نشد:
فأ%ص.ب.ح. ع.ه\د'هم كمق%ص> ق%ر\ن{،

فل عي¬ ت'ح.سe ول إ,ثار'
eههنا الجر ال4م\ل%س' الن_ق1ي �ويقال: الق%ر\ن

الذي ل أ%ثر فيه، يضرب هذا الثل لن ي'س\ت.أ}ص.ل� وي'ص\طل%م'،
والق%ر\ن� إ,ذا ق�ص_ أ%و ق�ط� بقي ذلك الوضع أ%ملس. وقارون�: اسم رجل، وهو

أ%عجمي، يضرب به الثل ف الغ1ن.ى ول ينصرف للعجمة والتعريف. وقار'ون: اسم
رجل كان من قوم موسى، وكان كافراv فخسف ال به وبداره ال4رض.

والق%ي\ر.و.ان�: معر_ب، وهو بالفارسية كار\وان، وقد تكلمت به العرب؛ قال امرؤ
القيس:

وغارة{ ذات1 ق%ي\ر.وان{،
�كأ%ن� أ%س\ر.اب.ها الر>عال

والق%ر\ن�: ق%ر\ن� ال%و\دج؛ قال حاج,ب¬ الاز,ن,ي�:
ص.حا قلب وأ%ق}صر.، غ%ي\ر. أ%ن>ي

أ%ه.شe، إ,ذا م.ر.ر\ت' على ال�مول,
ك%س.و\ن% الفار,سي_ة% ك�ل� ق%ر\ن{،



وز.ي_ن_ ال4ش1ل�ة% بالسeد'ول,
@قردن: التهذيب ف الرباعي: خذ بق%ر\د.نه1 وك%ر\د.ن,ه وك%ر\د1ه أ%ي

بق%فاه.
vوف%ع.ل©ونا vالق%فار'، أ%عجمي ل4ن ف%ع.ل©ول :�@قرصطن: الق%ر.ص\ط�ون

ليسا من أ%بنيتهم.
@قرطن: ف الديث: أ%نه دخل على س.ل}مان فإ,ذا إ,كاف¬ وق1ر\ط%انD؛

الق1ر\ط%ان�: كالب.ر\ذ%عة لذوات الافر، ويقال ق1ر\طاطD، وكذلك رواه الطاب
بالطاء، وق1ر\طاق بالقاف، وهو بالنون أ%شهر، وقيل: هو ثلثي ال4صل ملحق

بق1ر\طاس�.
@قرطعن: الق1ر\ط%ع\ن: ال4حق.

@قزن: ابن ال4عراب: يقال أ%ق}ز.ن% زيد¬ ساق. غلم1ه إ,ذا كسرها.
@قسن: ق%س.ن¬: إ,تباع¬ ل%س.ن ب.س.ن. والق1س\ي.نe: الش_ي\خ القدي،

وكذلك البعي؛ وأ%نشد:
وهم كم1ث}ل, الباز,ل, الق1س\ي.ن�

فإ,ذا اشتقوا منها فعلv على مثل اف}ع.ال� هزوا فقالوا: اق}س.أ%ن�.
ابن سيده: وقد اق}سأ%ن�، وقيل: ال�ق}س.ئ1ن� الذي قد انتهى ف سنه، فليس
به ض.ع\ف' ك1ب.ر� ول قو�ة� ش.باب، وقيل: هو الذي ف آخر شبابه وأ%و�ل

كبه. وقد اق}س.أ%ن� اق}س3ئناناv: ك%ب,ر. وع.س3ي.؛ وقوله:
يا م.س.د. ال�وص,، ت.ع.و_ذ} من>ي،

إ,ن ت.ك' ل%د\ناv ل%ي>ناv، فإ,ن>ي
ما ش1ئ}ت. من أ%ش\م.ط% م'ق}س.ئ1ن>

قال ابن سيده: يكون على أ%حد الوجهي الخ.ر.ين. واق}س.أ%ن� الشيء�:
اش\ت.د_، وفيه ق�س.أ}ن,ينة. والق�س.أ}نينة من اق}س.أ%ن� العود' وغيه

إ,ذا يبس واشتد� وع.س3ي.. ابن ال4عراب: أ%ق}س.ن. الرجل� إ,ذا ص.ل�بت ي.د'ه
على العمل والس_ق}ي. واق}سأ%ن� الليل�: اشتد� ظلمه؛ وأ%نشد:

ب,تe لا ي.ق}ظ%ان% واق}س.أ%ن_ت1
قال ال4زهري: هذه المزة اجتلبت لئل يتمع ساكنان، وكان ف ال4صل

اق}س.ان� ي.ق}س.ان©.
@قسطن: الليث: الق�س\طان,ي_ة ن'د\أ%ة� ق%و\س, ق�ز.ح. أ%ي ع.و.ج'ه 

*)



قوله «أي عوجه» كذا ف الصل ونسخة من التهذيب، والذي ف القاموس وغيه: إن
الندأة هي قوس قزح). وأ%نشد:
ون'ؤ\ي كق�س\طان,ي_ة الد_ج\ن, م'ل}ب,د

ابن ال4عراب: الق�س\طالة قوس ق�ز.ح.، وهي الق�س\طانة. أ%بو عمرو:
الق%س\طان� والك%س\طان الغ'بار؛ وأ%نشد:

ي'ث1ي ق%س\طان% غ�بار� ذي وه.ج\
قال ال4زهري: جعل أ%بو عمرو ق%س\طان وكسطان بفتح القاف ف%ع\لناv ل

ف%ع\للv، ول ي'ج,ز\ ق%س\طالv ول ك%س\طالv ل4نه ليس ف كلم العرب
ف%ع\لل من غي الضاعف غي حرف واحد جاء نادراv، وهو قولم: ناقة با

خ.ز\عالD؛ هكذا قال الفراء.
@قسطب: التهذيب ف الماسي: ق�س\ط%ب,ين.ته وق�س\ط%ب,يلته يعن الك%م.رة،

وال أ%علم.
@قطن: الق�ط�ون: ال3قامة. ق%ط%ن. بالكان ي.ق}ط�ن' ق�ط�وناv: أ%قام به

وت.و.ط�ن.، فهو قاطن¬؛ وقال العجاج:
ور.ب> هذا البلد1 ال�ح.ر_م,

والق%اط1نات1 الب.ي\ت. غي الرeي_م,،
ق%واط1ناv مكة% من و'ر\ق, ال%م1ي

والق�ط�ان�: القيمون. والق%ط1ي': جاعة الق�ط�ان، اسم للجمع، وكذلك
الق%اط1ن.ة�، وقيل: الق%ط1ي' الساكن ف الدار، والمع ق�ط�ن¬؛ عن كراع.

والق%ط1ي': القيمون ف الوضع ل يكادون ي.ب\ر.ح'ونه. والق%ط1ي':
السeك�ان ف الدار، وم'جاو,ر'و مكة ق�ط�ان'ها. وف حديث ال3فاضة: نن

ق%ط1ي' ال أ%ي س'ك�ان� ح.ر.مه. والق%ط1ي': جع قاطن كالق�ط�ان، وف
الكلم مضاف مذوف تقديره: نن ق%طي بيت ال وح.ر.م1ه، قال: وقد ييء

الق%ط1ي' بعن القاط1ن, للمبالغة؛ ومنه حديث زيد بن حارثة:
فإ,ن ق%ط1ي' البيت عند ال%شاع1ر

وح.مام' مكة يقال لا: ق%واط1ن' مكة؛ قال رؤبة:
فل و.ر.ب> القاط1نات1 الق�ط�ن,

والق%ط1ي': كال%ليط لفظ الواحد والمع فيه سواء. والق%ط1ي': تب_اع
ال%ل1ك وم.ماليكه. والق%ط1ي': أ%هل الدار. والق%ط1ي': ال%د.م'

والت\باع وال%ش.م'؛ وف التهذيب: ال%ش.م' ال4ح\ر.ار'. والق%ط1ي':



ال%ماليك. والق%ط1ي': ال3ماء�. والقاط1ن': القيم بالكان. والق%ط1ي: ت'ب_ع'
الرجل وم.ماليكه وخ.د.م'ه، وجعها الق�ط�ان. قال ابن دريد: ق%ط1ي'

الرجل ح.ش.م'ه وخ.د.مه، قال: وإ,ذا قال الشاعر خ.ف� الق%ط1ي' فهم القوم
الق%اط1ن'ون أ%ي القيمون.

وروي عن سلمان أ%نه قال: كنت رجلv من الوس فاجتهدت حت كنت' ق%ط1ن.
النار الذي يوقدها؛ قال شر: ق%ط1ن' النار خاز,ن'ها وخاد1م'ها ويوز أ%نه

كان مقيماv عليها، رواه بكسر الطاء. وق%ط%ن. ي.ق}ط�ن' إ,ذا خ.د.م. قال
ابن ال4ثي: أ%راد أ%نه كان لزماv لا ل يفارقها من ق%ط%ن. ف الكان

إ,ذا لزمه، قال: ويروى بفتح الطاء، جع قاطن كخ.د.م وخاد1م�، قال: ويوز
�أ%ن يكون بعن قاط1ن� كف%ر.ط{ وفارط{. وق%ط%ن' الطائر: ز,م1ك�اه وأ%صل

ذنبه. وف الديث أ%ن آمنة لا حلت بالنب، صلى ال عليه وسلم، قالت: ما
و.ج.د\ت'ه ف الق%ط%نه والث©ن_ة1 ولكن كنت' أ%ج,د'ه ف كبدي؛

الق%ط%ن': أ%سفل الظهر، والث©ن_ة: أ%سفل البطن. والق%ط%ن، بالتحريك: ما بي
الوركي إ,ل ع.ج\ب, الذ�ن.ب,؛ قال ابن بري: ومنه قوله:

م'ع.و_د¬ ض.ر\ب. أ%ق}طان1 الب.هاز,ير
والق%ط%ن': ما ع.ر'ض. من الث�ب.جه1. وقال الليث: الق%ط%ن' الوضع

العريض بي الث�ب.ج والع.ج'ز، والق%ط1ينة س.ك%ن' الدار. ويقال: جاء القوم'
ب,ق%ط1ينهم؛ قال زهي:

رأ%يت' ذ%و,ي الاجات1، حول ب'يوت1هم،
�ق%ط1يناv لم، حت إ,ذا أ%نبت. الب.ق}ل

وقال جرير:
،vهذا ابن' ع.م>ي ف د1م.ش\ق. خ.ل1يف%ة

لو ش1ئ}ت' ساق%ك�م' إ,ل� ق%ط1ين.ا
والق%ط1ن.ة والق1ط}ن.ة، مث}ل,� ال%ع1د.ة1 وال1ع\د.ة: م1ثل الرeم_انة

تكون على كرش البعي، وهي ذات' ال4طب\اق، والعامة تسميها الرeم_انة،
وكسر الطاء فيها أ%جود. التهذيب: والق%ط1ن.ة هي ذات ال4طب\اق الت تكون

مع الكرش، وهي الف%ح1ث� أ%يضاv؛ ال%ر_ان عن ابن السكيت: هي الق%ط1نة
الت تكون مع الكرش، وهي ذات ال4طباق، وهي الن_ق1م\ة 

(* قوله «وهي
النقمة إل» هذه العبارة كالت قبلها نظم عبارة التهذيب بالرف واتى بذه



النظائر للقطنة ف الوزن فقط ل ف العن كما هو ظاهر أي أن هذه سع فيها
أنا بكسر فسكون أو بفتح فكسر). وال%ع\دة والك%لg1مة والس_3فg1لة

والو.سg1مة الت يتضب با؛ قال أ%بو العباس: هي الق%3طg1نة وهي الرeمانة ف
جوف البقرة؛ وف حديث سطيح:

حت أ%تى عار,ي ال%آجي والق%ط%ن\
وقيل: الصواب ق%ط1ن¬، بكسر الطاء، جع قط1نة وهي ما بي الفخذين.

والق%ط1نة: اللحمة بي الوركي. والق�ط}ن' والق�ط�ن' والق�ط�نe: معروف، واحدته
ق�ط}نةD وق�ط�نة وق�ط�ن_ة، وقد يضعف ف الشعر 

(* قوله «وقد يضعف ف
الشعر قال قارب إل» هكذا نظم عبارة التهذيب بذف الملة العترضة بينهما

ونقلها الؤلف من الصحاح ووسطها ف كلم التهذيب فصار غي منسجم، ولو قال
والقطن والقطن مثل عسر وعسر والقطن إل وقد يضعف ف الشعر قال قارب إل

لنسجمت العبارة مع الختصار، وكثياv ما يقع له ذلك فيظن ان ف الكلم
سقطاv وليس كذلك). قال: يقال ق�ط}ن¬ وق�ط�ن¬ مثل ع'س\ر وع'س'ر؛ قال قارب بن

سال ال�ر>ي، ويقال د.هلب بن ق�ر.يع:
كأ%ن� م.ج\رى د.م\ع1ها ال�س\ت.ن>

ق�ط�ن_ةD من أ%ج\و.د الق�ط}ن'ن>
ورواه بعضهم: من أ%جود الق�ط�ن>؛ قال: شد>د للضرورة ول يوز مثله ف

الكلم. وقال أ%بو حنيفة: الق�ط}ن' ي.ع\ظ�م عندهم شجرة حت يكون مثل شجر
ال1ش\م1ش، ويبقى عشرين سنة، وأ%جود'ه الديث�؛ وقول لبيد:

شاق%ت\ك. ظ�ع\ن' الي>، يوم ت%م_لوا،
فت.كن_سوا ق�ط�ناv ت.ص1رe خ1يام'ها

أ%راد به ثياب الق�ط}ن. وال%ق}ط%نة: الت تزرع فيها ال4قطان. وقد
ع.ط�ب. الكرم' وق%ط�ن. الكرم' ت.ق}طيناv: ب.د.ت\ ز.م.عاته. وبز\ر' ق%ط�ونا:
ح.ب_ة ي'س\ت.ش\ق%ى با، والدe فيها أ%كثر؛ التهذيب: وح.ب_ة يستشفى

با يسميها أ%هل العراق بز\ر. ق%ط�ونا؛ قال ال4زهري: وسأ%لت عنها
الب.ح\رانيي فقالوا: نن نسميها ح.ب_ الذ©ر.قة، وهي ال4س\ف1يوس، معرب.

:�وبز\ر' ق%طوناء. على وزن ج.لولء وح.ر'وراء ود.بوقاء وك%ش'وثاء. والق1طان
ش1جار الودج، وجعه ق�ط�ن¬؛ وأ%نشد بيت لبيد:

فتكنسوا قطناv تصر خيامها



وق%ط}ن من كذا أ%ي حسب؛ وقال بعضهم: إ,نا هو ق%ط1ي، ودخلت النون على
حال دخولا ف ق%د\ن، وقد تقدم. ابن السكيت: الق%ط}ن' ف معن ح.س\ب'.

يقال: ق%ط}ن كذا وكذا؛ وأ%نشد:
ام\ت.ل4 الوض' وقال: ق%ط}ن،

سعل¾ ر'و.يداv، قد م.لgت. ب.ط}ن
قال ابن ال4نباري: من العرب من يقول ق%ط}ن. عبد. ال درهم¬، وق%ط}ن.

عبد1 ال درهم¬، فيزيد نوناv على ق%ط} وينصب با ويفض ويضيف إ,ل نفسه
فيقول ق%ط}ن، قال: ول يك ذلك ف قد، والقياس فيهما واحد؛ قال: وقولم

ل تقل إ,ل كذا وكذا ق%ط}؛ معناه ح.س\ب'، فطاؤ'ها ساكنة ل4نا بنزلة
بل وهل وأ%ج.ل}، وكذلك قد يقال قد عبد. ال درهم¬، ومعن ق%ط} عبد. ال

درهم¬ أ%ي يكفي عبد. ال درهم.
والق1ط}ن,ي.ة، بالكسر؛ حكاه ابن قتيبة بالتخفيف وأ%بو حنيفة بالتشديد:

واحدة الق%طان9، وهي البوب الت ت'د_خ.ر'
كال1م_ص والع.د.س والباق1ل�ى والتeر\م'س والدeخ\ن وال�ر\ز

وال�ل}بان. التهذيب: الق1ط}ن,ي_ة الثياب، والق1ط}ني_ة البوب الت ترج من
ال4رض، ويقال لا ق�ط}ني_ة مثل ل�ج>ي¼ ول1ج>ي�، قال: وإ,نا سيت

البوب ق�1ط}ني_ة ل4ن مارجها من ال4رض مثل مارج الثياب الق�1ط}ني_ة،
ويقال: ل4نا تزرع كلها ف الصيف وت'د\ر,ك ف آخر وقت الر، وقال أ%بو

معاذ: الق%طان,يe ال1ل%ف' وخ'ض.ر الصيف. شر: الق�ط}ن,ي_ة ما كان سوى
النطة والشعي والزبيب والتمر، وقال غيه: الق1ط}ن,ي_ة� اسم جامع لذه

البوب الت تطبخ؛ قال ال4زهري: هي مثل الع.دس وال�ل�ر، وهو الاش'،
والفول والدeج\ر، وهو اللوبياء، وال1م_ص وما شاكلها ما ي'ق}تات، ساها

الشافعي كلها ق�1ط}ني_ة فيما روى عنه الربيع، وهو قول مالك بن أ%نس. وف
حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه كان يأ}خذ من الق1طني_ة الع'ش\ر.؛ هي

بالكسر والتشديد واحدة الق%طان كالعدس والمص واللوبياء.
والق%ي\طون�: ال�خ\د.ع، أ%عجمي، وقيل: بلغة أ%هل مصر وب.ر\ب.ر. قال ابن

بري: الق%ي\طون بيت ف بيت؛ قال عبد الرحن بن حسان:
ق�ب_ة من م.راج,ل� ض.ر.ب.ت\ها،

عند ب.ر\د1 الشتاء3، ف ق%ي\طون1
وق%ط%ن¬: اسم رجل. وق%ط%ن' بن ن.ه\ش.ل: معروف. وق%ط%ن¬: جبل بنجد ف



بلد بن أ%سد، وف الصحاح: جبل لبن أ%سد. وق�ط%ان�: جبل 
(* قوله «وقطان

جبل إل» كذا بالصل والكم مضبوطاv، والذي ف ياقوت: قطان ككتاب جبل) ؛
قال النابغة:

غ%ي. أ%ن ال�دوج. ير\ف%ع\ن. غ1ز\ل
ن% ق�طان{ على ظ�هور, ال1مال,

والي.ق}ط1ي: كل شجر ل يقوم على ساق نو الدeب_اء والق%ر\ع والبطيخ
والنظل. وي.ق}ط1ي': اسم رجل منه. والي.ق}ط1ينة: الق%ر\عة الر_طبة.

التهذيب: الي.قطي شجر القر\ع. قال ال عز وجل: وأ%نب.ت\نا عليه شجرةv من
ي.ق}ط1ي؛ قال الفراء: قيل عند ابن عباس هو ورق القر\ع، فقال: وما جع.ل%

الق%ر\ع. من بي الشجر ي.ق}ط1يناv، كل ورقة اتسعت\ وسترت\ فهي ي.ق}طي¬.
قال الفراء: وقال ماهد كل شيء ذهب ب.س\طاv ف ال4رض ي.ق}طي¬، ونو ذلك

قال الكلب، قال: ومنه الق%ر\ع والبطيخ والق1ث�اء والش>ر\يان، وقال سعيد
بن جبي: كل شيء ينبت ث يوت من عامه فهو ي.ق}ط1ي¬.

وق�ط}نة�: لقب رجل، وهو ثابت' ق�ط}نة% الع.ت.كي�، وال4ساء العارف
تضاف إ,ل أ%لقابا، وتكون ال4لقاب معارف وتتعر_ف با ال4ساء كما قيل

قيس ق�ف�ة% وزيد ب.ط�ة% وس.عيد ك�ر\ز؛ قال ابن بري: قال أ%بو القاسم
الزجاجي قال ابن دريد سعت أ%با حات يقول أ�ص1يبت\ ع.ي' ثابت1 ق�ط}نة%
ب'راسان فكان يشوها ق�ط}ناv، فسمي ثابت. ق�ط}نة؛ وفيه يقول حاجب

الفيل:ل ي.ع\رف' الناس' منه غي. ق�ط}ن.ت1ه،
�وما سواها من ال3نسان م.ج\هول

@قعن: الق%ع.ن': ق1ص.ر¬ ف ال4نف فاحش. وق�ع.ي\ن¬: حيÒ مشتق منه، وها
ق�ع.ي\نان1: ق�ع.ي\ن¬ ف بن أ%سد، وق�ع.ي\ن¬ ف قي\س بن ع.ي\لن. قال
ابن دريد: الق%ع.ن' والق%ع.ى ارتفاع¬ ف ال4ر\ن.بة1، قال: والق%ع.ن'

انف1جاج¬ ف الر>ج\ل,. قال ال4زهري: والذي صح للثقات ف عيوب ال4نف
الق%ع.م'، باليم، وقد تقدم. قال ال4زهري: والعرب تعاقب اليم والنون ف حروف

كثية لقرب مرجيهما مثل ال4ي\م, وال4ي\ن, للحية، والغ.ي\م والغ.ي\ن,
للسحاب، ول أ�نك1ر' أ%ن يكون الق%ع.ن' والق%ع.م' منها. وسئل بعض العلماء:

أ%يe العرب أ%فصح؟ فقال: ن.ص\ر' ق�ع.ي\ن� أ%و ق�ع.ي\ن' ن.ص\ر�.
والق%ي\ع'ون�: نبت. والق%ي\ع'ون، على بناء ف%ي\ع'ول: معروف وهو ما طال من



الع'ش\ب,، قال: واشتقاقه من ق%ع.ن.، ويوز أ%ن يكون ق%ي\ع'ونD ف%ع\ل�وناv من
:�الق%ي\ع, على تقدير, الز_ي\ت'ون1 من الز_ي\ت1، والنون زائدة. وق%ع\و.ن

اسم.
@قفن: التهذيب: قال عمر بن الطاب إ,ن ل4س\ت.ع\م1ل� الرجل% الق%و,ي_

وغي'ه خي¬ منه، ث أ%كون� على ق%ف�انه، وف طريق آخر: إ,ن
ل4س\ت.عم1ل� الرجل% الفاجر ل4س\ت.ع1ي. بقو_ته ث أ%كون� على ق%ف�انه، يعن على

ق%فاه؛ قال أ%بو عبيد: ق%ف�ان� كلY شيء� ج,ماع'ه واس\ت1قصاء معرفته؛
يقول: أ%كون� على تت.بeع أ%مره حت أ%ستقص1ي. علمه وأ%عرفه، والنون زائدة،

قال: ول أ%ح\س3ب' هذه الكلمة عربية، إ,نا أ%صلها ق%ب�انD؛ وقال غيه:
هو معر_ب ق%ب_ان% الذي يوزن به؛ قال ابن بري: صوابه ق%ب�انD بالصرف،

قال: وأ%ما ح1مار' ق%ب�ان% لد'و.ي\ب_ة معروفة فغي مصروفة؛ ومنه قول
العامة: فلن ق%ب�انD على فلن إ,ذا كان بنزلة ال4مي والرئيس الذي

يتت.ب_ع' أ%مره وي'حاسبه، ولذا سي اليزان الذي يقال له الق%ب_ان� الق%ب�ان%.
ابن ال4عراب: الق%ف9ان� عند العرب ال4مي، وهو فارسي ع'ر>ب..

ابن ال4عراب: هذا يوم' ق%ف}ن� أ%ي يوم قتال، ويوم غ%ض\ن� إذا كان ذا
ح1ص.ار.

وق%ف�ن. رأ}سه وق%ن_ف%ه إ,ذا قطعه وأ%بانه. والق%ف}ن': الضرب بالعصا
:eوالس_و\ط1؛ قال ب.ش1ي¬ الف%ر,يري

ق%ف%ن\ت'ه بالس_و\ط1 أ%ي_ ق%ف}ن,،
وبالعصا من ط�ول س'وء3 الض_ف}ن,

وق%ف%ن. الرجل% ي.ق}ف1ن'ه ق%ف}ناv: ضربه على رأ}سه بالعصا. وق%ف%ن.ه
ي.ق}ف1ن'ه ق%ف}ناv: ضرب ق%فاه. وق%ف%ن. الشاة% ي.ق}ف1ن'ها ق%ف}ناv: ذبها من

الق%فا. والق%ف1ينة: الشاة تذبح من قفاها، وهو م.ن\ه,يÒ عنه. وشاة
ق%ف1ينة: مذبوحة من ق%فاها، وقيل: هي الت أ%ب,ي. رأ}س'ها من أي> جهة ذبت.

وروي عن النخعي أ%نه قال ف حديثه فيمن ذ%بح فأ%بان الرأ}س. قال: تلك
القفينة ل بأ}س با، ويقال: النون زائدة ل4نا الق%ف1ي_ة. قال أ%بو

عبيد: الق%فينة كان بعض' الناس ي.ر.ى أ%نا الت تذبح من الق%فا، وليست بتلك،
ولكن الق%فينة الت ي'بان رأ}سها بالذبح، وإ,ن كان من ال%ل}ق، قال:
ولعل العن يرجع إل الق%فا ل4نه إ,ذا أ%بان ل يكن له ب'دÒ من قطع

الق%فا؛ قال ابن بري: قول الوهري النون زائدة ل4نا الق%ف1ي_ة، قال: النون



ف الق%ف1ين.ة لم الكلمة، يقال: ق%ف%ن. الشاة ق%ف}ناv، وهي ق%ف1ي¬،
والشاة ق%ف1ينة مثل ذبيحة؛ قال: ولو كانت النون زائدة لبقيت الكلمة بغي

لم، وأ%ما أ%بو زيد فلم يعرف فيها إ,ل� القف1ي_ة، بالياء. وقال أ%بو
عبيد: الق%ف1ينة الت ي'بان� رأ}سها عند الذبح، وإ,ن كان من اللق، وأ%نكر

قول من يقول إ,نا الت تذبح من قفاها. وحكى غيه: ق%ف%ن. رأ}سه إ,ذا قطعه
فأ%بانه. ويقال للق%فا: الق%ف%ن' والق%ف1ينة، فعيلة بعن مفعولة. يقال:

vللق%ف%ا، فزادوا نونا eق%ف%ن. الشاة واقت.ف%نها. وقد قالوا: الق%ف%ن
مشددة؛ وأ%نشد الراجز ف ابنه:

أ�ح1بe م1نك. م.وض1ع. الو'3ش\ح.ن>،
ومو\ض1ع. ال3زار, والق%ف%ن>

(* قوله «وموضع الزار إل» قال الصاغان الرواية:
ومعقد الزار ف القفن�

والكاف ف منك مفتوحة ياطب ابنه ل امرأته).
والق%ف1ينة: الناقة الت تنحر من قفاها؛ عن ثعلب، وليس شيء 

(* قوله
«وليس شيء إل» قال ابن سيده: الذي عندي أن النون أصل وإن كانت الكلمة معناها

معن القفا كما أن القدموس معناه القدي والسبطر معناه السبط وليست
اليم ول الراء زائدة): من ذلك مشتق9اv من لفظ القفا إ,ذ لو كان ذلك لقيل

ف كله ق%ف1يÒ وق%ف1ي_ة. أ%بو عمرو: الق%ف1ي الذبوح من قفاه.
واق}ت.ف%ن\ت' الشاة% والطائر إ,ذا ذ%ب\ت. من ق1ب.ل الوجه فأ%ب.ن\ت. الرأ}س..

والق%ف}ن': الو\ت'. ويقال: ق%ف%ن. ي.ق}ف1ن' ق�ف�وناv إ,ذا مات؛ قال
الراجز:أ%ل}ق%ى ر.ح.ى الز_و\ر, عليه فط%ح.ن\،

ف%قاء4 ف%ر\ثاv ت.ح\ت.ه حت ق%ف%ن\
قال: وق%ف%ن. الكلب' إ,ذا و.ل%غ%. ابن ال4عراب: الق%ف}ن' الوت،

والك%ف}ن' التغط1ي.ة. ابن ال4عراب: الق%ف1ين.ة والق%ن,يفة� واحد¬، وهو أ%ن
ي'بان% الرأ}س'.

التهذيب: أ%تيته على إ,ف�ان1 ذلك وق1ف�ان1 ذلك وغ1ف9ان ذلك أ%ي على
حي ذلك.

@قفزن: الق�ف%ز\ن,ي.ة�: الرأ%ة الز_ر,ي_ة القصية.
@ققن: ق1ق1ن\ ق1ق1ن\: حكاية صوت الضحك.



@قلن: ال4زهري: روي عن علي، عليه السلم، أ%نه سأ%ل ش'ر.ي\حاv عن امرأ%ة
ط�لYق%ت\ فذك%ر.ت\ أ%نا حاضت ثلث% ح1ي.ض� ف شهر واحد، فقال شريح:

إ,ن شهد ثلث� نسوة من بطان.ة1 أ%هلها أ%نا كانت تيض قبل أ%ن طلقت ف كل
شهر كذلك فالقول قولا: فقال علي�: قال�ون}؛ قال غي واحد من أ%هل العلم:

قال�ون بالرومية معناها أ%ص.ب\ت.، ورأ%يت ف تاريخ د1م.ش\ق. لبن عساكر
ف ترجة عبد ال بن عمر قال: اشترى عبد ال بن عمر جارية رومية

فأ%حبها حب�اv شديداv، فوقعت يوماv عن بغلة كانت عليها فجعل ابن عمر يسح
التراب عنها وي'ف%د>يها، قال: فكانت تقول له أ%نت قال�ون� أ%ي رجل صال، ث

هربت منه؛ فقال ابن عمر:
قد كنت' أ%حس3ب'ن قالون%، فانطل%ق%ت\

فاليوم. أ%ع\ل%م' أ%ن غي قال�ون1
@قلمون: الق%ل%م'ون�: م.طار,ف' كثية ال4لوان1، مث�ل% به سيبويه وفسره

السياف. التهذيب ف الرباعي: الفراء ق%ل%م'ونD هو ف%ع.ل�ونD مثل
ق%ر.بوس�، وهو موضع، قال: وقال غيه أ%بو ق%ل%م'ون ثوب ي'تراء4ى إ,ذا أ%ش\ر.قت\

عليه الشمس' بأ%لوان{ ش.ت_ى، قال: ول أ%دري ل قيل له ذلك؛ قال: وقال
ل قائل سكن مص\ر. أ%بو ق%ل%م'ون طائر من طي الاء ي'تراء4ى بأ%لوان

ش.ت_ى فش'ب>ه الثوب' به؛ وقال:
بن.ف}س3ي حاض1ر¬ بب.ق1يع, ح.و\ض.ى،

�وأ%بيات¬ على الق%ل%م'ون1 ج'ون
.vجعل الق%ل%م'ون% موضعا

@قمن: ال4زهري: روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ن قد
ن'هيت' عن القراءة ف الركوع والسجود، فأ%ما الركوع' فع.ظYم'وا ال فيه،

وأ%ما السeجود فأ%كثروا فيه من الدعاء، فإ,نه ق%م1ن¬ أ%ن ي'س\ت.جاب.
لكم؛ يقال: هو ق%م.ن¬ أ%ن يفعل ذلك، بالتحريك، وق%م1ن¬ أ%ن يفعل ذلك، فمن

قال ق%م.ن أ%راد الصدر فلم ي'ث%ن> ول يمع ول يؤنث، يقال: ها ق%م.ن¬
أ%ن يفعل ذلك وهم ق%م.ن¬ أ%ن يفعلوا ذلك وهن_ ق%م.ن¬ أ%ن يفعلن ذلك، ومن

قال ق%م1ن¬ أ%راد النعت فثن وجع فقال ها ق%م1نان1 وهم ق%م1نون%،
ويؤنث على ذلك، وفيه لغتان: هو ق%م1ن¬ أ%ن يفعل ذلك، وق%م1ي أ%ن يفعل ذلك،

بالياء؛ قال قيس بن ال%طيم:
إ,ذا جاو.ز. الثني, س1رÒ فإ,نه،



بن.ث9 وت.ك}ثي, الو'شاة1، ق%م1ي'
قال ابن ك%ي\سان%: قم1ي¬ بعن ح.ر,ي�، مأ}خوذ من ت.ق%م_ن\ت' الشيء4
إ,ذا أ%ش\ر.فت. عليه أ%ن تأ}خذه؛ غيه: هو مأ}خوذ من الق%م1ي بعن

السريع والقريب. ابن سيده: هو ق%م.ن¬ بكذا وق%م.ن¬ منه وق%م1ن¬ وقم1ي¬ أ%ي
ح.ر� وخ.ل1يق¬ وج.د1ير¬، فمن فتح ل ي'ث%ن> ول جع ول أ%ن_ث، ومن كسر

اليم أ%و أ%دخل الياء فقال قم1ي¬ ث%ن_ى وجع وأ%ن_ث فقال ق%م1نان1
وق%م1ن'ون وقم1ن.ة وقم1نتان1 وقم1نات¬ وق%م1ينان1 وق%م1ينون% وق�م.ناء

وقم1ينة وقم1ينتان1 وقم1ينات¬ وق%مائ1ن'. وحكى اللحيان: إ,نه ل%ق}م'ون أ%ن
يفعل 

(* قوله «إنه لقمون أن يفعل إل» كذا بالصل تبعاv لنسخة من الكم،
والذي ف التهذيب: وقال اللحيان إنه لقمنة أن يفعل ذلك وإنم لقمنة

ل يثن ول يمع إل): ذلك، وإ,نه ل%ق}م.نة أ%ن يفعل ذلك، كذا ل يثن
ول يمع ف الذكر والؤنث كقولك م.خ\ل%قة وم.ج\د.رة. وهذا ال4مر'

م.ق}م.نة لذلك أ%ي م.ح\راةD وم.خ\لقة وم.ج\د.رة؛ قال ابن بري: شاهد ق%م.ن�،
بالفتح، قول� الرث بن خالد الخزومي:

من كان ي.سأ%ل� ع.ن_ا أ%ين. منز,ل�نا،
فال�ق}ح'وانة� م1ن_ا م.نز,لD ق%م.ن'

قال: وشاهد ق%م1ن� بالكسر قول ال�و.ي\د1رة:
وم'ناخ غي, ت.ئ1ي_ة{ ع.ر_س\ت'ه

ق%م1ن من ال1د\ثان1 ناب ال%ض\ج.ع,
وهذا النزل� لك م.و\ط1ن¬ ق%م.3ن¬ أ%ي ج.دير¬ أ%ن تسكنه. وأ%ق}م1ن\ بذا

ال4مر أ%ي أ%خ\ل1ق\ به. وحكى اللحيان: ما رأ%يت من ق%م.ن,ه وق%م.انته،
كذا حكاه. وداري ق%م.ن¬ من دارك أ%ي قريب. ابن ال4عراب: الق%م.ن'
والق%م1ن' القريب. والق%م.ن' والق%م1ن': السريع. وتق%م_ن\ت' ف هذا ال4مر

م'واف%ق%ت.ك أ%ي ت.و.خ_ي\ت'ها.
@قنن: الق1نe: العبد للت_ع\بيد.ة1. وقال ابن سيده: العبد الق1نe الذي

م'ل1ك. هو وأ%بواه، وكذلك الثنان والمع والؤنث، هذا ال4عراف، وقد حكي
ف جعه أ%ق}نانD وأ%ق1ن_ة؛ ال4خية نادرة؛ قال جرير:

إ,ن� س.ل1يطاv ف ال%سار, إ,ن_ه\
أ%ب\ناء� ق%و\م� خ'ل1ق�وا أ%ق1ن_ه\



وال�نثى ق1نÒ، بغي هاء. وقال اللحيان: العبد الق1نe الذي و'ل1د.
عندك ول يستطيع أ%ن يرج عنك. وحكي عن ال4صمعي: لس\نا بع.بيد1 ق1ن¼

ولكنا عبيد' م.م\ل�1كة، مضافان جيعاv. وف حديث عمرو بن ال4ش\ع.ث1: ل ن.كن
Òوع.ب\دان1 ق1ن Òعبيد. ق1ن¼ إ,نا كنا عبيد. م.م\لكة. يقال: عبد¬ ق1ن

eقال ال4صمعي: الق1ن ،Òوقال أ%بو طالب: قولم عبد¬ ق1ن .Òوعبيد¬ ق1ن
الذي كان أ%بوه ملوكاv لواليه، فإ,ذا ل يكن كذلك فهو عبد' م.م\ل%كة{،

وكأ%ن� الق1ن_ مأ}خوذD من الق1ن\ي.ة، وهي ال1ل}ك'؛ قال ال4زهري:
ومثله الض>حe وهو نور الشمس ال�ش\ر,ق' على وجه ال4رض، وأ%صله ض1ح\ي¬،

يقال: ض.ح1يت' للشمس إ,ذا ب.ر.ز\ت. لا. قال ثعلب: عبد¬ ق1نÒ م'ل1ك. هو
وأ%بواه، من الق�ن.ان1 وهو الك�مe، يقول: كأ%نه ف ك�م>ه هو وأ%بواه،

وقيل: هو من الق1ن\ي.ة إ,ل� أ%نه يبدل. ابن ال4عراب: عبد¬ ق1نÒ خال1ص'
الع'بودة، وق1نÒ ب.ي>ن' الق�ن'ونة1 والق%ن.انة1 وق1نÒ وق1ن_ان1

:vوغي'ه ل يثنيه ول يمعه ول يؤنثه. واق}ت.ن.ن_ا ق1ن�ا ،Dوأ%قنان
اتذناه. واق}ت.ن_ ق1ن�اv: اتذه؛ عن اللحيان، وقال: إ,نه لق1نÒ ب.ي>ن'

الق%نانة أ%و الق1نانة. والق1ن_ة�: الق�و_ة� من ق�و.ى ال%ب\ل,، وخ.ص_
بعضهم به الق�و_ة من ق�و.ى ح.ب\ل, اللYيف1؛ قال ال4صمعي: وأ%نشدنا أ%بو

الق%ع\قاع, الي.ش\ك�ري:
ي.ص\ف%ح' للق1ن>ة1 و.ج\هاv جأ}ب.ا،
ص.فح. ذ1راع.ي\ه لع.ظ}م� ك%ل}با

وجعها ق1ن.ن¬، وأ%نشده ابن بري مستشهداv به على الق1ن_ة1 ضرب� من
ال4د\وية، قال: وقوله كلباv ينتص1ب' على التمييز كقوله عز وجل: ك%ب'ر.ت\
كلمةv؛ قال: ويوز أ%ن يكون من القلوب. والق�ن_ة: البل الصغي، وقيل:

البل الس_ه\ل� الستوي النبسط على ال4رض، وقيل: هو البل النفرد
الستطيل ف السماء، ول تكون الق�ن_ة إ,ل س.و\داء. وق�ن_ة� كلY شيء�:

أ%عله مثل� الق�ل�ة؛ وقال:
أ%ما ود1ماء� مائرات{ ت.خال�ها،

على ق�ن_ة1 الع'ز_ى وبالن_س\ر,، ع.ن\د.ما
وق�ن_ة� البل وق�ل�ت'ه: أ%عله، والمع الق�ن.ن' والق�ل%ل�، وقيل:

المع ق�ن.ن¬ وق1نانD وق�ن_ات¬ وق�ن'ونD؛ وأ%نشد ثعلب:
وه.م_ ر.ع\ن' الل, أ%ن يكونا



ب.ح\راv ي.ك�بe الوت. والس_ف1ينا
ت.خال� فيه الق�ن_ة% الق�ن'ونا،
إ,ذا ج.ر.ى، ن'وت1ي_ةv ز.ف�ونا،

أ%و ق1ر\م1ل1ي�اv هاب,عاv ذ%ق�ونا
قال: ونظي قولم ق�ن_ة وق�ن'ون ب.د\ر.ة وب'د'ور¬ وم.أ}نة وم'ؤ'ون،

إ,ل أ%ن قاف ق�ن_ة مضمومة؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرeمة ف جعه على
ق1نان{:كأ%ن_نا، والق1نان% الق�ود. ي.ح\م1ل�نا،

م.و\ج' الف�رات1، إ,ذا ال}ت.ج_ الد_يام1يم'،
والق}ت1نان�: النتصاب. يقال: اق}ت.ن_ الو.ع1ل� إ,ذا انتصب على

:Yن_ة؛ أ%نشد ال4صمعي ل4ب ال4خ\ز.ر, ال1م�ان�الق
ل ت.ح\س.ب ع.ض_ النeس'وع, ال�ز_م,،
والر_ح\ل% ي.ق}ت.نe اق}ت1نان% ال4ع\ص.م,،
س.و\ف%ك1 أ%طراف. الن_ص1ي> ال4ن\ع.م,

وأ%نشده أ%بو عبيد: والر_ح\ل�، بالرفع؛ قال ابن سيده: وهو خطأD إ,ل
أ%ن يريد الال؛ وقال ي.ز,يد' بن ال4ع\ور الش_ن>ي�:

كالص_د.ع, ال4ع\صم, لا اق}ت.ن_ا
واق}ت1نان� الر_ح\ل,: ل�زوم'ه ظهر. البعي. وال�س\ت.ق1نe الذي يقيم

ف ال3بل يشرب أ%لبان.ها؛ قال ال4ع\ل%م' ال�ذ%ل1ي�:
،vف%شايع\ و.س\ط% ذ%و\د1ك. م'س\ت.ق1ن�ا

�لت'ح\س.ب س.ي>داv ض.ب'عاv ت.ن'ول
ال4زهري: م'س\ت.ق1ن�اv من الق1ن>، وهو الذي يقيم مع غنمه يشرب من

�أ%لبانا ويكون معها حيث ذهبت؛ وقال: معن قوله م'س\ت.ق1ن�اv ض.ب'عاv ت.ن'ول
vامرأ%ة كأ%نا ض.ب'ع، ويروى: م'ق}ت.ئ1ن�ا vأ%ي م'س\ت.خ\د1ما

وم'ق}ب.ئ1ن�اv، فأ%ما ال�ق}ت.ئ1نÒ فال�ن\ت.ص1ب والمزة زائدة ونظيه ك%ب.ن.
واك}ب.أ%ن�، وأ%ما ال�ق}ب.ئ1ن� فالنتصب أ%يضاv، وهو بناء عزيز ل يذكره

صاحب الكتاب ول اس\ت'د\ر,ك. عليه، وإ,ن كان قد است'د\ر,ك. عليه أ%خوه وهو
ال�ه\و.ئ1نe. وال�ق}ت.نe: ال�ن\ت.ص1ب' أ%يضاv. ال4صمعي: اق}ت_

الشيء� ي.ق}ت.نe اق}ت1ناناv إ,ذا انتصب. والق1ن>ين.ة�: و,عاء# يتخذ من
خ.ي\ز'ران{ أ%و ق�ض\بان{ قد ف�ص1ل% داخل�ه ب.واج,ز, بي مواضع النية على

ص1يغ.ة1 الق%ش\وة. والق1ن>ين.ة�، بالكسر والتشديد، من الزجاج: الذي



ي'ج\ع.ل الش_راب' فيه. وف التهذيب: والق1ن>ينة� من الزجاج معروفة ول يذكر
ف الصحاح من الزeجاج، والمع ق1ن.انD، نادر.

والق1ن>ي': ط�ن\ب'ور ال%ب.شة؛ عن الزجاجي: وف الديث: إ,ن ال
حر_م ال%م\ر. والك�وبة% والق1ن>ي.؛ قال ابن ق�ت.ي\بة: الق1ن>ي' ل�ع\بة

للروم ي.ت.قام.رون با. قال ال4زهري: ويروى عن ابن ال4عراب قال:
التق}ن,ي الض_ر\ب' بالق1ن>ي,، وهو الط©ن\بور, بال%ب.ش1ي_ة، والك�وبة

الط�ب\ل، ويقال الن_ر\د'؛ قال ال4زهري: وهذا هو الصحيح. وورد ف حديث
علي، عليه السلم: ن'ه,ينا عن الك�وبة والغ'ب.ي\راء والق1ن>ي؛ قال ابن

ال4عراب: الكوبة الطبل، والغبياء خرة تعمل من الغ'بياء، والق1ن>ي'
ط�ن\بور البشة.

.vراها د.خ1يل%ة�وقانون كل شيء: طريق�ه ومقياسه. قال ابن سيده: وأ
وق�ن.ان� القميص وك�نeه وق�نeه: ك�مeه. والق�نان�: ريح ال3ب,ط1

عامةv، وقيل: هو أ%شد� ما يكون منه؛ قال ال4زهري: هو الصeن.ان� عند الناس
ول أ%ع\ر,ف' الق�نان%.

وق%ن.ان�: اسم م.ل1ك{ كان يأ}خذ كل� سفينة غ%ص\باv. وأ%شراف' الي.من:
بنو ج'ل�ن\د.ى بن, ق%نان. والق%ن.ان�: اسم جبل بعينه لبن أ%سد؛ قال

الشاعر زهي:
ج.ع.ل}نا الق%نان% عن ي.مي� وح.ز\ن.ه'،
وكم بالق%نان1 م1ن م'ح1لð وم'ح\ر,م,

وقيل: هو جبل ول يصص؛ قال ال4زهري: وق%نان� جبل بأ%على ند 
(* قوله

«بأعلى ند» الذي ف التهذيب: بعالية ند). وبنو ق%نان{: بطن من ب.ل}حرث
ابن كعب. وبنو ق�ن.ي\ن: بطن من بن ث%ع\ل%ب؛ حكاه ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:ج.ه,ل}ت' من د.ي\ن, ب.ن ق�ن.ي\ن,،
ومن ح1ساب� بينهم وب.ي\ن

:vوأ%نشد أ%يضا
كأ%ن} ل ت'ب.ر_ك\ بالق�ن.ي\ن> ن,يب'ها،

�ول ي'ر\ت.ك%ب\ منها لر.م\كاء4 حاف1ل
وابن ق%نان{: رجل من ال4عراب.

والق1ن\ق1ن' والق�ناق1ن'، بالضم: البصي بالاء تت ال4رض، وهو الدليل



الادي والب.صي' بالاء ف ح.ف}ر, الق�ن,ي>، والمع الق%ناق1ن'،
بالفتح. قال ابن ال4عراب: الق�ناق1ن' البصي بر� الياه واستخراجها، وجعها

ق%ناق1ن'؛ قال الطرماح:
ي'خاف1ت\ن. بعض. ال%ض\غ, من خ.ش\ية1 الر_د.ى،

وي'ن\ص1ت\ن. للس_م\ع, ان\ت1صات. الق%ناق1ن
قال ابن بري: الق1ن\ق1ن' والق�ناق1ن' ال�ه.ن\د1س' الذي يعرف الاء تت

ال4رض، قال: وأ%صلها بالفارسية، وهو معر�ب مشتق من ال%ف}ر من قولم
بالفارسية ك1ن\ ك1ن\ 

(* قوله «من قولم بالفارسية كن كن إل» كذا بالصل،
والذي ف الكم: بكن أي احفر اهـ. وضبطت بكن فيه بكسر الوحدة وفتح

�الكاف). أ%ي اح\ف1ر\ اح\ف1ر\. وسئل ابن عباس: ل ت.ف%ق�د. س'ل%ي\مان
ال�د\ه'د. من ب.ي\ن, الط�ي\ر,؟ قال: ل4نه كان ق�ناق1ناv، يعرف مواضع الاء تت

ال4رض؛ وقيل: الق�ناق1ن' الذي ي.س\م.ع' فيعرف مقدار. الاء ف البئر
قريباv أ%و بعيداv. والق1ن\ق1ن': ضرب من ص.د.ف البحر 

(* قوله «ضرب من صدف
البحر» عبارة التكملة ابن دريد: القنقنة، بالكسر، ضرب من دواب البحر شبيه

بالصدف). والق1ن_ة: ضرب من ال4د\و,ي.ة1، وبالفارسية يرز.ذ.
والق1ن\ق1ن': ض.ر\ب¬ من الر\ذان1.

والق%وان,ي': ال�ص'ول، الواحد قان'ونD، وليس بعرب.
والق�ن_ة�: نو من القار.ة، وجعها ق1نانD؛ قال ابن شيل: الق�ن_ة

.vالرأ}س,، وهي القارة ل ت'ن\ب,ت' شيئا �ال4ك%م.ة� ال�ل%م\ل%م.ة
@قون: ابن ال4عراب: الق%و\ن.ة� الق1ط}ع.ة� من الديد أ%و الصeف}ر

ي'ر\ق%ع' با ال3ناء�. وقال الليث: ق%و\نD وق�و.ي\ن¬ موضعان.
Dقي: الق%ي\ن': ال%د_اد'، وقيل: كل صانع ق%ي\ن¬، والمع أ%ق}يان@
:�وق�ي'ونD. وف حديث العباس: إ,ل ال3ذ}خ1ر. فإ,نه لق�ي'ون,نا؛ الق�ي'ون

جع ق%ي\ن� وهو ال%د_اد والص_ان,ع'. التهذيب: كل© عامل الديد عند
العرب ق%ي\ن¬. ويقال للح.د_اد: ما كان ق%ي\ناv ولقد قان%. وف حديث

خ.ب_اب�: كنت' ق%ي\ناv ف الاهلية. وقان% ي.ق1ي' ق1يان.ةv وق%ي\ناv: صار
ق%ي\ناv. وقان% الديدة ق%ي\ناv: ع.م1ل%ها وس.و_اها. وقان% ال3ناء4 ي.ق1ين'ه

ق%ي\ناv: أ%صلحه؛ وأ%نشد الكلبe أ%بو الغ.م\ر, لرجل من أ%هل الجاز:



أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ري هل ت.غ.ي_ر. بعد.نا
ظ1ب.اء#، بذي ال%ص\حاص,، ن'ج\لD ع'ي'ون'ها؟

ول ك%ب,د¬ م.ج\ر'وح.ةD ق%د\ ب.د.ت\ با
ص'د'وع' ال%و.ى، لو أ%ن� ق%ي\ناv ي.ق1ين'ها

وكيف ي.ق1ي' الق%ي\ن' ص.د\عاv ف%ت.ش\ت.ف1ي
به ك%ب,د¬ أ%ب\ت' ال�ر'وح, أ%ن,ين'ها؟

ويقال: ق1ن\ إ,ناء4ك هذا عند الق%ي\ن,. وق1ن\ت' الشيء4 أ%ق1ين'ه
ق%ي\ناv: ل%م.م\ت'ه؛ وقول زهي:

خ.ر.ج\ن. من السeوبان1 ث ج.ز.ع\ن.ه'
على كل ق%ي\ن,ي¼ ق%ش1يب� وم'ف}أ%م,

يعن ر.ح\لv ق%ي_ن.ه الن_ج_ار' وع.م1ل%ه، ويقال: نسبه إل بن
الق%ي\ن,. قال ابن السكيت: قلت لع'مار.ة% إ,ن بعض الرواة زعم أ%ن كل عامل
بالديد ق%ي\ن¬، فقال: كذب، إ,نا الق%ي\ن' الذي يعمل بالديد ويعمل بالك1ي،

ول يقال للصائغ ق%ي\ن¬ ول للنجار ق%ي\ن¬، وبنو أ%سد يقال لم الق�يون
ل4ن أ%و_ل من ع.م1ل% ع.م.ل% الديد بالبادية الالك' بن' أ%سد بن

خ'ز.ية. ومن أ%مثالم: إ,ذا سعت بس'رى الق%ي\ن, فإ,نه م'ص\ب,ح¬ وهو س.عد'
الق%ي؛ قال أ%بو عبيد: يضرب للرجل يعرف بالكذب حت ي'ر.دe ص1د\ق�ه؛ قال

ال4صمعي: وأ%صله أ%ن الق%ي\ن. بالبادية ينتقل ف مياههم فيقيم بالوضع
أ%ياماv في.ك}س'د' عليه عم.له، فيقول ل4هل الاء إ,ن راحل عنكم الليلة،
وإ,ن ل ي'ر,د\ ذلك، ولكنه ي'ش1يع'ه لي.س\تعم1له من يريد استعماله، فك%ث�ر

ذلك من قوله حت صار ل ي'ص.د_ق؛ وقال أ%و\س¬:
ب.ك%ر.ت\ أ�مي_ة� غ�د\وةv بر.ه1ي,

خان.ت\ك، إ,ن الق%ي. غ%ي أ%م1ي,
قال الوهري: هو مث%ل ف الكذب. يقال: د'ه\ د'ر_ين س.ع\د' الق%ي\ن.

والت_ق%يeن': التز.يeن بأ%لوان الزينة. وتق%ي_ن. الرجل� واق}تان%:
ت.ز.ي_ن. وقان.ت1 الرأ%ة� الرأ%ة% ت.ق1ين'ها ق%ي\ناv وق%ي_ن.ت\ها:

ز.ي_ن.ت\ها. وتق%ي_ن النبت' واقتان% اقت1ياناv: ح.س'ن، ومنه قيل للمرأ%ة
م'ق%ي>نةD أ%ي أ%نا ت'ز.ي>ن؛ قال الوهري: سيت بذلك ل4نا تزي>ن النساء،

ش'ب>هت\ بال4مة ل4نا تصلح البيت وتزينه. وتق%ي_نت\ هي: تز.ي_نت\.
Dوف حديث عائشة، رضي ال عنها: كان لا د1ر\ع¬ ما كانت امرأ%ة



ت'ق%ي_ن' بالدينة إ,ل� أ%رسلت تستعيه؛ ت'ق%ي_ن أ%ي ت'ز.ي_ن لزفافها.
والت_ق}يي': التز\يي'. وف الديث: أ%نا ق%ي_ن\ت' ع.ائشة%. واقتان.ت

الروضة� إ,ذا از\دانت\ بأ%لوان زهرتا وأ%خذ%ت\ ز'خر'فها؛ وأ%نشد لكثي:
،Dفه'ن_ م'ناخات¬ عليهن_ زينة

كما اق}تان% بالن_ب\ت الع1هاد' ال�حو_ف
والق%ي\نة�: ال4مة ال�غن�ية، تكون من التز.يeن ل4نا كانت

ت.ز.ي_ن'، وربا قالوا للم'ت.ز.ي>ن باللباس من الرجال ق%ي\نة؛ قال: وهي كلمة
ه'ذلي�ة، وقيل: الق%ي\نة ال4مة، م'غ.ن�ية كانت أ%و غي مغنية. قال الليث:

ع.وامe الناس يقولون الق%ي\نة الغن�ية. قال أ%بو منصور: إ,نا قيل
للم'غن�ية ق%ي\نةD إ,ذا كان الغناء� صناعة لا، وذلك من عمل ال3ماء دون

الرائر. والق%ي\نة�: الارية تد'م' ح.س\ب'. والق%ي\ن': العبد، والمع
ق1يانD؛ وقول زهي:

ر.د_ الق1يان� ج,مال% الي> فاح\ت.م.لوا
إ,ل الظ�ه,ية أ%مر¬ بينهم ل%ب,ك'

أ%راد بالق1يان ال3ماء4 أ%نن_ رد.د\ن% ال1مال% إ,ل الي> لش.د>
أ%قتابا عليها، وقيل: ر.د_ الق1يان� جال% الي> العبيد' وال3ماء�.

وبنات ق%ي\ن�: اسم موضع كانت به وقعة ف زمان عبد اللك بن مروان؛ قال
ع'و.ي\ف الق%واف:

ص.ب.ح\ناهم غ%داة% بنات1 ق%ي\ن�
م'ل%م\ل%مةv، لا ل%ج.ب¬، ط%حونا

ويقال لبن الق%ي\ن من بن أ%سد: ب.ل}ق%ي\ن,، كما قالوا ب.ل}حرث
وب.ل}ه'ج.يم، وهو من شواذ التخفيف، وإ,ذا نسبت إ,ليهم قلت ق%ي\نÒ ول تقل

ب.ل}ق%ي\ن,يÒ. ابن ال4عراب: الق%ي\نة� الف%ق}رة من اللحم، والق%ي\نة
الاشطة، والق%ي\نة الغ.ن�ية. قال ال4زهري: يقال للماشطة م'ق%ي>نة ل4نا

تز.ين العرائس والنساء. قال أ%بو بكر: قولم فلنة ق%ي\نةD معناه ف كلم
العرب الصانعة. والق%ي\ن': الصانع. قال خ.ب_اب' بن ال4ر.ت>: كنت'

ق%ي\ناv ف الاهلية أ%ي صانعاv. والق%ي\نة�: هي ال4مة، صانعة كانت أ%و غي
صانعة. قال أ%بو عمرو: كل عبد عند العرب ق%ي\ن¬، وال4مة ق%ي\نة، قال:

وبعض الناس يظن الق%ي\نة الغن�ية خاصة، قال: وليس هو كذلك. وف الديث:
دخل أ%بو بكر وعند عائشة، رضي ال عنهما، ق%ي\ن.تان ت'غ.ن�يان ف أ%يام



م1نÝ؛ الق%ينة: ال4مة غ%ن_ت\ أ%و ل ت'غ.ن> والاشطة�، وكثياv ما يطلق
على الغن�ية ف ال3ماء، وجعها ق%ي\نات¬. وف الديث: نى عن بيع

الق%ي\نات أ%ي ال3ماء الغ.ن�يات، وتمع على ق1يان{ أ%يضاv. وف حديث سلمان:
لو بات رجلD ي'ع\طي الب,يض. الق1يان%، وف رواية: ي'ع\طي الق1يان

البيض.، وبات آخر يقرأ� القرآن لرأ%يت' أ%ن ذكر ال أ%فضل�؛ أ%راد بالق1يان
ال3ماء أ%و العبيد. والق%ي\نة: الدeبر، وقيل: هي أ%دن ف%ق}رة من ف1ق%ر

الظهر إ,ليه، وقيل: هي الق%ط%ن'، وهو ما بي الوركي، وقيل: هي ال%ز\مة
الت ه'نالك. وف حديث الزبي: وإ,ن ف جسده أ%مثال الق�يون؛ جع ق%ي\نة

وهي الف%قارة من ف%قار الظهر، وال%ز\مة الت بي غ�راب الفرس وع.ج\ب
ذن.به، يريد آثار الط�ع.نات وضربات السيوف، يصفه بالشجاعة. ابن سيده:

والق%ي\نة من الفرس ن'ق}رة بي الغ'راب والع.ج'ز فيها ه.ز\مة. والق%ي\نان1:
موضع القيد من الفرس ومن كل ذي أ%ربع يكون ف اليدين والرجلي، وخ.ص_ بعضهم

به موضع الق%ي\د من قوائم البعي والناقة. وف الصحاح: الق%ي\نان موضع
القيد من وظيفي ي.د البعي؛ قال ذو الرمة:

دان له الق%ي\د' ف د.يومة{ ق�ذ�ف{
ق%ي\ن.ي\ه، وانس.ر.ت\ عنه ال4ناع1يم'

يريد جع ال4نعام وهي ال3بل. الليث: الق%ي\نان الو.ظيفان لكل ذي
أ%ربع، والق%ي من ال3نسان كذلك. وقان.ن ال� على الشيء3 ي.ق1ين'ن:

خ.ل%قن.
والقان�: شجر من شجر البال، زاد ال4زهري ينبت ف جبال تامة، ت'تخذ

منه الق1س3يe، استدل على أ%نا ياء لوجود ق ي ن وعدم ق و ن؛ قال ساعدة بن
جؤية:

يأ}وى إ,ل م'ش\م.خ1ر�ات{ م'ص.ع>دة{
ش'م¼، بن_ ف�روع' القان1 والن_ش.م,

واحدته: قانةD؛ عن ابن ال4عراب وأ%ب حنيفة.
@قره: ق%ر,ه. ج,ل}د'ه ق%ر.هاv: ت.ق%ش_ر. أ%و اس\و.د_ من شد_ة1

الض_ر\ب. ابن ال4عراب: ق%ر,ه الرج'ل� إذا ت.ق%و_ب ج,ل}د'ه من ك%ث}رة
الق�و.باء. والق%ر.ه ف الس.د.: كالق%ل%ح, ف ال4س\نان1، وهو الو.س.خ'، وقد

ق%ر,ه ق%ر.هاv، ورجل م'ت.ق%ر>ه وأ%ق}ر.ه'، وال�نثى ق%ر\هاء.
@قله: الق%ل%ه': لغة ف الق%ر.ه.



وق%ل%هى وق%ل%ه,ي_ا، كلها: موضع.
@قمه: الق%م.ه': ق1ل�ة� الشهوة1 للطعام كالق%ه.م,، وقد ق%م1ه. وق%م.ه.

البعي' ي.ق}م.ه ق�م'وهاv: رفع رأ}س.ه ول ي.ش\ر.ب الاء، لغة ف ق%م.ح.
وق%مه. الشيء�، فهو قام1ةD: ان\غ.م.س حيناv وارتفع أ�خرى؛ قال رؤبة:

ي.ع\د1ل� أ%ن\ضاد. الق1فاف1 الق�م_ه1
جع.ل الق�م_ه. نعتاv للق1فاف1 ل4نا ت.غ1يب حيناv ف الس_راب ث

تظهر؛ قال ابن بري قبل هذا البيت الذي أ%ورده الوهري:
ق%ف}قاف أ%ل}ح1ي الر_اع1سات1 الق�م_ه1

قال ابن بري قبله:
ي.ع\د1ل أ%ن\ضاد. الق1فاف1 الرeد_ه1
عنها، وأ%ث}باج. الر>مال, الو'ر_ه1

قال: والذي ف رجز رؤبة:
ت.ر\جاف' أ%ل}ح1ي الر_اع1سات1 الق�م_ه1

أ%ي ت.ر\جاف' أ%ل}ح1ي هذه1 البل,، الراع1سات1 أ%ي الضطربات، ي.ع\د1ل
أ%ن\ضاد. هذه القفاف1 وي.خ\ل�فها. ويقال: ق%م.ه. الشيء4 ف الاء ي.ق}م.هه

إذا ق%م.سه فارت.فع رأس'ه أ%ح\ياناv وان\غ.م.ر. أ%حياناv فهو قام1ه¬.
وقال الفضل: القام1ه' الذي ي.ر\ك%ب' ر.أس.ه ل ي.د\ر,ي أ%ين يتوجه.

الوهري: الق�م_ه' من البل مثل الق�م_ح وهي الرافعة� ر'ؤوس.ها إل السماء،
الواحدة قام1ه¬ وقام1ح¬. وقال ال4زهري ف ترجة م.ق%ه: س.راب¬ أ%م\ق%ه؛

قال رؤبة:
ف الف%ي\ف1 من ذاك. الب.عيد1 ال4م\ق%ه1

وهو الذي ل خ.ض\راء فيه، ورواه أ%بو عمرو ال4ق}مه، قال: وهو البعيد.
يقال: هو ي.ت.ق%م_ه ف ال4رض إذا ذه.ب. فيها، وقال ال4صمعي: إذا
أ%ق}ب.ل وأ%د\ب.ر فيها. وخرج فلن ي.ت.ق%م_ه ف ال4رض: ل ي.د\ر,ي أ%ي\ن.

ي.ذ}ه.ب'. قال أ%بو سعيد: وي.ت.ك%م_ه مثله. وقال ف قول رؤبة الق�م_ه: هي
الق�م_ح'، وهي الت رفعت رؤوسها كالق1م.اح الت ل ت.ش\ر.به.

Òق%ز Dقنزه: رجل@
ق1ن\ز.ه\و¬ وق1زÒ ق1ن\ز.ه\و¬؛ عن اللحيان ول ي'ف%س>ر\ ق1ن\زه\واv؛

قال ابن سيده: وأ�راه من ال4لفاظ البالغ ب,ها، كما قالوا: أ%ص.م�
أ%س\ل%خ' وأ%خ\ر.س' أ%ملس'، وقد يكون ق1ن\ز.ه\و ث�لث1ي�اv كق1ن\د.أ}و�.



@قهقه: الليث: ق%ه\ ي'ح\ك%ى به ض.ر\ب¬ من الض_ح1ك، ث ي'ك%ر_ر'
بت.ص\ريف1 الكاية فيقال: ق%ه\ق%ه. ي'ق%ه\ق1ه ق%ه\ق%ه.ةv إذا مد_ وإذا رج_ع.

ابن سيده: ق%ه\ق%ه. رج_ع ف ض.ح1كه، وقيل: هو اشتداد' الض_ح1ك، قال:
وق%ه\ ق%ه\ حكاية� الض_ح1ك. الوهري: الق%ه\ق%ه.ة� ف الضحك معروفةD، وهو

أ%ن يقول ق%ه\ ق%ه\. يقال: ق%ه_ وق%ه\ق%ه. بعنÝ، وإذا خ.ف�ف. قيل
ق%ه_ الضاح1ك'. قال الوهري: وقد جاء ف الشعر مففاv؛ قال الراجز ي.ذ}ك�ر

الن>ساء:
ن.ش.أ}ن% ف ظ1لY الن_ع1يم, ال4ر\ف%ه1،

فه'gن_ ف ت.هان'ف{ وف ق%ه1
قال: وإ,نا خفف ف الكاية؛ وإن اضطر الشاعر إل تثقيله جاز. له كقوله:

،Yظ%ل1ل}ن. ف ه.ز\ر.قة{ وق%ة
ي.ه\ز.أ}ن% م1ن\ كلY ع.ب.ام� ف%ه>

Òوق%ر.ب¬ م'ق%ه\ق1ه¬: وهو من الق%ه\ق%هة1 ف ق%ر.ب, الو,ر\د1، مشتق
من اص\ط1دام, ال4ح\مال, ل%ع.ج.ل%ة السي كأ%نم توهوا ل%ر\س, ذلك

ج.ر\س. ن.غ\مة{ فضاع.ف�وه؛ قال ابن سيده: وإ,نا أ%صله ال�ح.ق}ح1ق، ث قيل
ال�ه.ق}ه,ق على البدل، ث قلب فقيل ال�ق%ه\ق1ه. ال4زهري: قال غي واحد

من أ%ئ1م_ت1نا ال4صل ف ق%ر.ب, الو,ر\د1 أ%ن يقال ق%ر.ب¬ ح.ق}حاق¬،
بالاء، ث أ%بدلوا الاء هاء فقالوا للح.ق}ح.قة ه.ق}ه.قة وه.ق}هاق، ث
قلبوا ال%ق}هقة فقالوا ق%ه\ق%هة، كما قالوا ح.ج\ح.ج وج.خ\ج.خ. إذا ل

ي'ب\د1 ما ف نفسه. قال الوهري والق%ه\ق%هة� ف السي مثل ال%ق}ه.قة، مقلوب¬
منه؛ قال رؤبة:

ج.د_ ول ي.ح\م.د\ن.ه أ%ن} ي.ل}ح.قا
أق%بe ق%ه\قاه¬ إذا ما ه.ق}ه.قا

:vوقال أ%يضا
ي'ص\ب,ح\ن. ب.ع\د. الق%ر.ب, ال�ق%ه\ق1ه1

بال%ي\ف1 م1ن\ ذاك. الب.ع1يد1 ال4م\ق%ه1
(* قوله «يصبحن إل» ف التكملة ويروى: يطلقن قبل بدل يصبحن بعد، وهو

أصح وأشهر).
أ%نشدها ال4صمعي، وقال ف قوله الق%ر.ب, ال�ق%ه\ق1ه: أ%راد

ال�ح.ق}ح1ق فقلب، وأ%صل هذا كلYه من ال%ق}ح.ق%ة، وهو السي' ال�ت\ع1ب الشديد،



vو.ق}ت. و,ر\د1ها خ1م\سا �وإذا ان\تاط%ت ال%راع1ي عن الياه ح'م1ل الال
كان أ%و ر,ب\عاv على السي الثيث1، فيقال خ1م\س¬ ح.ق}حاق¬ وق%س\قاس

Dوح.ص\حاص¬، وكل هذا السي' الذي ليست فيه و.ت1ية
ول ف�ت'ور، وإنا ق%ل%ب. رؤبة ح.ق}ح.قة فجعلها ه.ق}ه.قة، ث جعل

ه.ق}ه.قة ق%ه\ق%هة، فقال ال�ق}ه\ق1ه لضطراره إل القافية؛ قال ابن بري: صواب
هذا الرجز:

بالف%ي\ف1 م1ن\ ذاك. البعيد ال4م\ق%ه1
وقال بالف%ي\ف1 يريد الق%ف}ر، وال4م\ق%ه': مثل� ال4م\ر.ه1 وهو

ال4ب\ي.ض'، وأ%راد به الق%ف}ر. الذي ل ن.بات به.
@قوه: الق�وهة�: اللب.ن' الذي فيه طعم اللوة، ورواه الليث ف�وهة،

بالفاء، وهو تصحيف. قال ابن بري: قال أ%بو عمرو الق�وهة� اللب.ن' الذي ي'ل}ق%ى
عليه م1ن\ س1قاء� رائب� شيء# وي.ر'وب'؛ قال جندل:

وال%ذ}ر. والق�وهة% والس_د1يفا
�الوهري: الق�وهة� اللب.ن' إذا تغي_ر طعم'ه قليلv وفيه ح.لوة

ال%ل%ب,:
والق�وه1يe: ض.ر\ب¬ من الثياب ب,يض¬، فارسي. ال4زهري: الثYياب

الق�وه1ي_ة� معروفة منسوبة إل ق�وه1س\تان%؛ قال ذو الرمة:
من الق%ه\ز, والق�وه1ي> بيض' ال%قان,ع,

(* قوله «من القهز إل» صدره كما ف الصحاح واللسان ف مادة قهز:
من الزرق أو صقع كأن رؤوسها).

وأ%نشد ابن بري لن'ص.ي\ب:
س.و,د\ت' فلم أ%م\ل1ك\ س.وادي، وت.ح\ت.ه

ق%ميص¬ من. الق�وه1ي>، ب,يض¬ ب.نائ1ق�ه\
الليث: القاه1يe الرجل� ال�خ\ص1ب ف ر.ح\ل1ه. وإنه لفي ع.ي\ش� قاه{

أ%ي ر.فيه{ بي>ن, الق�ه'و_ة1 والق%ه\وة، وهم قاه1يeون.
@قيه: القاه': الطاعة�؛ قال الز_ف%يان:

ما بال� عي\ن� ش.و\ق�ها اس\ت.ب\كاها
ف ر.س\م, دار� ل%ب,س.ت\ ب,لها

تال3 لول النار' أ%ن ن.ص\لها،
أ%و ي.د\ع'و. الناس' علينا ال4،



ل%ا س.م1ع\نا ل4م1ي� قاها
قال ال�م.وي: عرف%ت\ه بنو أ%سد. وما ل%ه علي_ قاه¬

أ%ي س'ل}طانD. والقاه': الاه'. وف الديث: أ%ن رجلv من أهل الدينة،
وقيل من أ%4هل اليمن، قال للنب، صلى ال عليه وسلم: إن�ا أ%هل� قاه{،

فإذا كان قاه' أ%ح.د1نا د.عا م.ن\ ي'ع1ينه فع.م1ل�وا له فأ%طع.م.ه'م
وس.قاهم من شراب� يقال له ال1ز\ر'، فقال: أ%له ن.ش\و.ةD؟ قال: نع.م\، قال:

فل ت.ش\ر.بوه؛ أ%بو عبيد: القاه' س'ر\عة� الجابة وح'س\ن' ال�عاونة، يعن
أ%ن بع\ض.هم ي'عاو,ن� بعضاv ف أ%ع\مال1هم وأ%صل�ه الطاعة�، وقيل: معن

الديث إن_ا أ%هل� طاعة{ ل1م.ن\ ي.ت.م.ل�ك' علينا، وهي عاد.ت'نا ل
ن.رى خ1لف%ها، فإذا أ%م.ر.نا بأ%م\ر� أ%و ن.هانا عن أ%م\ر� أ%ط%ع\ناه، فإذا

كان قاه أ%ح.د1نا أ%ي ذ�و قاه1 أ%ح.د1نا د.عانا إل م.ع'ونت1ه
فأ%ط}ع.م.نا وس.قانا. قال ابن ال4ثي: ذكره الزمشري ف القاف والياء، وجعل عينه

منقلبة عن ياء، ول يذكره ابن ال4ثي إل ف قوه. وف الديث: ما ل
عن\د.ه جاه¬ ول ل عليه قاه¬

�أ%ي طاعةD. ال4صمعي: القاه' وال4ق}ه' الطاعة�. يقال: أ%قاه. الرجل
وأ%ي\ق%ه.. الدينوري: إذا ت.ناو.ب. أ%هل� ال%و\خان1 فاجتمعوا م.ر_ة عند

هذا ومرة عند هذا وتعاو.ن'وا على الد>ياس,، فإن أ%هل اليمن يسمeون ذلك
القاه.. ون.و\بة� كلY رجل قاه'ه'، وذلك كالطاعة له عليهم ل4نه

ت.ناو'ب¬قد أ%ل}ز.م'وه أ%نفسهم، فهو واجب¬
لبعضهم على بعض، وهذه الترجة ذكرها الوهري ف قوه. قال ابن بري: قاه

أ%صل�ه ق%ي.ه.، وهو مقلوب من ي.ق%ه، بدليل قولم اس\ت.ي\ق%ه الرجل� إذا
أ%طاع.، فكان صوابه أ%ن يقول ف الترجة ق%يه، ول يقول قو.ه، قال: وحجة

الوهري أ%نه يقال الوق}ه' بعن القاه1، وهو الطاعة�، وقد و.ق1ه\ت'، فهذا
يدل على أ%نه من الواو؛ وأ%ما قول ال�خ.ب_ل:

ور.دeوا ص'دور. ال%ي\ل, حت تن.ه\ن.ه'وا
إل ذي النeه.ى، واس\ت.ي\ق%ه'وا للم'حلYم

(* قوله وردوا صدور إل» ف التكملة ما نصه والرواية: فسدوا نور القوم،
فشكوا نور اليل).

أ%ي أ%طاعوه، إل أ%نه مقلوب، قد_م. الياء على القاف وكانت القاف'
قب\ل%ها، وكذلك قولم: ج.ذ%ب. وج.ب.ذ%، ويروى: واس\ت.ي\د.هوا، قال ابن بري:



وقيل إن القلوب هو القاه' دون اس\ت.ي\ق%هوا. ويقال: اس\ت.و\د.ه
�واس\ت.ي\د.ه إذا ان\قاد. وأ%طاع.، والياء بدل من الواو. ابن سيده: والقاه' س'ر\عة

الجابة1 ف ال4كل، قال: وإ,نا ق%ض.ي\نا بأ%ن أ%لف. قاه ياء# لقولم
ف معناه أ%ي\ق%ه. واس\ت.ي\ق%ه. أ%ي أ%طاع.، وما جاء من هذا الباب ل

ي'ق%ل} فيه أ%ب\ق%ه. ول تبي_ن.ت فيه الياء� بوجه{ ح'م1ل على الواو.
وأ%يق%ه. أ%4ي ف%ه,م.. يقال: أ%ي\ق1ه\ لذا أي افهمه، وال تعال

أ%4علم.
@قأى: ابن ال4عراب: قأ%ى إ,ذا أ%ق%ر_ ل%ص\مه وذل�.

@قبا: ق%با الشيء4 ق%ب\واv: جعه بأ%صابعه. أ%بو عمرو: ق%ب.و\ت' الزعفران
والع'ص\ف�ر أ%ق}بوه ق%ب\واv أ%ي جنيته. والقابية�: الرأ%ة الت تلق�ط

العصفر. والق%ب\وة�: انضمام ما بي الشفتي، والق%باء، مدود، من الثياب:
الذي يلبس مشتق من ذلك لجتماع أ%طرافه، والمع أ%ق}ب,ية. وق%ب_ى ثوبه:

قطع منه ق%باء؛ عن اللحيان. يقال: ق%ب> هذا الثوب ت.ق}بية أ%ي ق%طYع\
منه ق%باء. وت.ق%ب_ى ق%باء4ه: لبسه. وت.ق%ب_ى: لبس قباءه؛ قال ذو الرمة

يصف الثور:
كأ%نه م'ت.ق%ب>ي ي.ل}م.ق� ع.ز.ب'

vوروي ف حديث عطاء أ%نه قال: ي'كره أ%ن يدخ'ل العتك1ف ق%ب\وا
م.ق}ب'و�اv، قيل له: فأ%ين ي'حدث؟ قال: ف الش>عاب، قيل: فع'قود' السجد؟ قال:

إ,ن� السجد ليس لذلك؛ الق%ب\و': الطاق' العقود بعضه إ,ل بعض، هكذا
رواه الروي. وقال الطاب: قيل لعطاء أ%ير� العتكف تت ق%ب\و� م.ق}ب'و¼؟

قال: نعم، قال شر: ق%ب.و\ت' البناء أ%ي رفعته. والسماء م.ق}ب'و_ةD أ%ي
مرفوعة، قال: ول يقال مقبوبة من الق�ب_ة ولكن يقال م'ق%ب_بة.

والق%باية�: الفازة، بلغة ح1م\ي؛ وأ%نشد:
وما كان ع.ن\ز¬ ت.ر\ت.ع1ي بق%باية{

vوالق%با: ضرب من الشجر. والق%با: ت.ق}ويس الشيء. وت.ق%ب_ى الرجل فلنا
إ,ذا أ%تاه من قبل ق%فاه؛ قال رؤبة:

وإ,ن} ت.ق%ب_ى أ%ث}ب.ت. ال4نائ1با،
ف أ�م_هات1 الر_أ}س,، ه.م\زاv واق1با

(* قوله« النائبا» كذا ف التكملة مضبوطا ومثله ف التهذيب غي أن فيه
النايبا.)



وقال شر ف قوله:
م1ن كلY ذات1 ث%ب.ج� م'ق%ب>ي

ال�ق%ب>ى: الكثي الشحم، وأ%هل الدينة يقولون للضمة ق%ب\وةD. وقد
ق%با الرف. ي.ق}ب'و، إ,ذا ضمه، وكأ%ن� الق%باء مشتق منه. والق%ب\و': الضم.

قال الليل: ن.ب\رةD م.ق}بو�ة أ%ي م.ض\مومة، وق1بة� الشاة، إ,ذا ل
تشدد، يتمل أ%ن تكون من هذا الباب، والاء عوض من الواو، وهي ه.نة متصلة

�بالكرش ذات' أ%طباق. الفراء: هي القبة للف%ح1ث. وف نوادر ال4عراب: ق1بة
الشاة1 ع.ض.ل%ت'ها.

والقاب,ياء: اللئيم لك%زازته وتمعه. وف التهذيب: وقاب,ياء� وقاب,عاء�
يقال ذلك للYئام. وبنو قابياء: التجمعون لشرب المر. وبنو قابياء وبنو
ق%و\بعة%. والقاب,ية�: الرأ%ة الت تلقط العصفر وتمعه؛ قال الشاعر ووصف

ق%طاv م'ع\ص.و\ص1باv ف الطيان:
vد.وام1ك. ح1ي. ل ي.خ\ش.ي. ر,يا

م.عاv كب.نان1 أ%ي\د1ي القاب,يات1
وق�باء، مدود: موضع بالجاز، يذكر ويؤنث. وان\ق%ب.ى فلن عنا ان\ق1باء

إ,ذا استخفى. وقال أ%بو تراب: سعت العفري يقول اع\ت.ب.ي\ت التاع.
واق}ت.ب.ي\ت'ه إ,ذا جعته، وقد ع.ب.ا الثياب ي.ع\باها وق%باها ي.ق}باها؛ قال

ال4زهري: وهذا على لغة من يرى تليي المزة. ابن سيده: وق�باء موضعان:
موضع بالدينة، وموضع بي مكة والبصرة، يصرف ول يصرف، قال: وإنا قضينا

بأ%ن هزة ق�باء واو لوجود ق ب و وعدم ق ب ي.
@قتا: الق%ت\و': ال1د\مة. وقد ق%ت.و\ت' أ%ق}ت'و ق%ت\واv وم.ق}تÝى أ%ي

خ.د.م\ت مثل غ%ز.و\ت أ%غ}ز'و غ%ز\واv وم.غ\زÝى، وقيل: الق%ت\و ح'س\ن' خ1دمة
اللوك، وقد ق%تاهم. الليث: تقول هو ي.ق}ت'و اللوك أ%ي ي.خ\د'م'هم؛

وأ%نشد:
إ,ن ام\ر'ؤ¬ من بن خ'ز.ي.ة%، ل

أ�ح\س3ن' ق%ت\و. ال�لوك1 وال%ب.ب.ا
قال الليث ف هذا الباب: وال%قات1ية� هم ال�د_ام، والواحد

م.ق}ت.و,يÒ، بفتح اليم وتشديد الياء كأ%نه منسوب إ,ل ال%ق}ت.ى، وهو مصدر، كما
قالوا ض.ي\عةD ع.ج\ز,ي_ةD للت ل ت.في غ%ل�تها ب.راجها؛ قال ابن بري

شاهده قول العفي:



ب.لYغ} بن ع'ص.م� بأ%ن،
eم\، غ%ن�عن ف�تاح.ت1ك

ل أ�س\ر.ت ق%ل�ت\، ول
eحال لال1ك. م.ق}ت.و,ي

قال: ويوز تفيف ياء النسبة؛ قال عمرو بن كلثوم:
vت'ه.د>د'نا وت'وع1د'نا، ر'و.ي\دا
م.ت ك�ن_ا ل�م>ك. م.ق}ت.و,ينا؟

وإ,ذا جعت 
(* قوله« وإذا جعت إل» كذا بالصل والتهذيب ايضاv.) بالنون

خففت الياء م.ق}ت.و'ون، وف الفض والنصب م.ق}ت.و,ين كما قالوا
أ%ش\ع.ر,ين.، وأ%نشد بيت عمرو بن كلثوم. وقال شر: ال%ق}ت.و'ون ال�د_ام،

واحدهم م.ق}ت.و,ي�؛ وأ%نشد:
،vأ%ر.ى ع.م\ر.و بن ض.م\ر.ة% م.ق}ت.و,ي�ا

له ف كلY عام� ب.ك}رتان1
(* قوله« ابن ضمرة» كذا ف الصل، والذي ف الساس: ابن هودة، وف

التهذيب: ابن صرمة.)
ويروى عن الفضل وأ%ب زيد أ%ن أ%با عون ال1ر\مازي قال: رجل

م.ق}ت.و,ين¬ ورجلن1 م.قتو,ين¬ ورجال م.قتوين¬ كله سواء، وكذلك الرأ%ة والنساء،
�وهم الذين يدمون الناس بطعام بطونم. الكم: وال%ق}ت.وون وال%قات1و.ة

وال%قات1ية� الدام، واحدهم م.ق}ت.و,يÒ. ويقال: م.ق}ت.وين¬، وكذلك
الؤنث والثنان والمع؛ قال ابن جن: ليست الواو ف هؤلء م.ق}ت.و'ون ورأ%يت

م.ق}ت.و,ين ومررت ب.ق}ت.و,ين إ,عراباv أ%و دليل إ,عراب، إ,ذ لو كانت
كذلك لوجب أ%ن يقال هؤ'لء م.ق}ت.و\ن% ورأ%يت م.ق}ت.ي. ومررت ب.ق}ت.ي\ن،

ويري م.جرى م'ص\ط%ف%ي\ن. قال أ%بو علي�: جعله سيبويه بنزلة
ال4ش\ع.ر,ي� وال4ش\ع.ر,ين، قال: وكان القياس ف هذا، إ,ذ حذفت ياء النسب منه، أ%ن

يقال م.ق}ت.و\ن كما يقال ف ال4ع\لى ال4ع\ل%و\ن إ,ل أ%ن اللم صحت ف
م.ق}ت.و,ين، لتكون صحتها دللة على إرادة النسب، ليعلم أ%ن هذا المع

الذوف منه النسب بنزلة الثبت فيه. قال سيبويه: وإ,ن شئت قلت جاؤوا به
على ال4صل كما قالوا م.قات1و.ةD، حدثنا بذلك أ%بو الطاب عن العرب، قال:

وليس العرب يعرف هذه الكلمة. قال: وإن شئت قلت هو بنزلة م1ذ}ر.و.ي\ن, حيث



ل يكن له واحد يفرد. قال أ%بو علي�: وأ%خبن أ%بو بكر عن أ%ب العباس
عن أ%ب عثمان قال ل أ%سع مثل م.قات1و.ة إ,ل� حرفاv واحداv، أ%خبن

أ%بو عبيدة أ%نه سعهم يقولون س.واس1وةD ف س.واس1ية{ ومعناه سواء؛ قال:
فأ%ما ما أ%نشده أ%بو السن عن ال4حول عن أ%ب عبيدة:

ت.ب.د_ل} خ.ل1يلv ب ك%ش.ك}ل1ك ش.ك}ل�ه،
فإ,ن>ي خ.ل1يلv صال1حاv بك م'ق}ت.و,ي

فإ,ن م'ق}ت.و� م'ف}ع.ل1لD،، ونظيه م'ر\ع.و�، ونظيه من الصحيح الدغم
م'ح\م.ر� وم'خ\ض.رÒ، وأ%صله م'ق}ت.وÒ، ومثله رجل م'غ\ز.و� وم'غ\زاو�،

وأ%صلهما م'غ\ز.وÒ وم'غ\زاوÒ، والفعل اغ}ز.و_ ي.غزاو� 
(* قوله« اغزو�

يغزاو� إل» كذا بالصل والكم ولعله اغزو� واغزاو�)
كاحر� واحار� والكوفيون يصححون ويدغمون ول ي'ع1ل9ون، والدليل على
فساد مذهبهم قول العرب ار\ع.و.ى ول يقولوا ار\ع.و_، فإ,ن قلت: ب انتصب

خليلv وم'ق}ت.و� غي متعد�؟ فالقول فيه أ%نه انتصب بضمر يدل عليه الظهر
كأ%نه قال أ%نا متخذ وم'ستعد�، أ%ل ترى أ%ن من اتذ خليلv فقد اتذه

واستعد�ه؟ وقد جاء ف الديث: اق}ت.و.ى متعد�ياv ول نظي له، قال: وسئل
عبيد ال بن عبد ال بن عتبة عن امرأ%ة كان زوجها ملوكاv فاشترته فقال:

إ,ن اق}ت.وت\ه ف�ر>ق. بينهما، وإ,ن أ%عتقته فهما على النكاح؛ اقتوته أ%ي
استخد.م.ت\ه. والق%ت\و': ال1د\مة؛ قال الروي: أ%ي استخدمته، وهذا شاذ

جد�اv ل4ن هذا البناء غي متعد البتة، من الغريبي. قال أ%بو اليثم:
يقال ق%ت.و\ت' الرجل ق%ت\واv وم.ق}تÝى أ%ي خدمته، ث نسبوا إ,ل ال%ق}ت.ى

فقالوا رجل م.ق}ت.و,يÒ، ث خ.ففوا ياء النسبة فقالوا رجل م.ق}ت.و� ورجال
�م.ق}ت.و'ون، وال4صل م.ق}ت.و,ي'ون. ابن ال4عراب: الق%ت\وة

الن_م1يم.ة.
@قثا: ابن ال4عراب: الق%ث}وة� جع الال وغيه. يقال: ق%ث%ى فلن
الشيء4 ق%ث}ياv واق}ت.ثاه وج.ثاه واج\ت.ثاه وق%باه وع.باه ع.ب\واv وج.باه كله

إ,ذا ضم_ه إ,ليه ضم�اv. أ%بو زيد ف كتاب المز: هو الق�ث�اء
والق1ث�اء، بضم القاف وكسرها؛ الليث: مدها هزة، وأ%رض م.ق}ث%أ%ة. ابن ال4عراب:

الت_ق%يeت' المع وال%نع، والت_ه.يeث� ال3ع\طاء، وقال: الق%ث}و'
أ%كل الق%ث%د والك1رب,ز 



(* قوله« والكربز» هو الصواب كما ف التكملة
واللسان هنا وف مادة كربز ووقع ف القاموس الكزبرة وهو تريف) . والق%ث%د':

ال1يار، والك1رب,ز': القثاء الكبار.
@قحا: الق%ح\و': تأ}سيس ال�ق}ح'وان، وهي ف التقدير أ�ف}ع'لن من نبات

الر_بيع م'ف%ر_ض' الورق دقيق الع1يدان له ن.ور أ%بيض كأ%نه ثغر جارية
حد.ثة1 السن. ال4زهري: ال�قح'وان� هو الق�ر_اص' عند العرب، وهو

الباب'ونج والبابونك عند الفرس. وف حديث قس بن ساعدة: ب.واس1ق أ�ق}حوان؛
ال�قحوان: نبت تشبه به ال4سنان، ووزنه أ�ف}ع'لن، والمزة والنون زائدتان. ابن

سيده: ال�ق}ح'وان البابونج أ%و الق�ر_اص، واحدته أ�ق}حوانة، ويمع على
أ%قاح�، وقد حكي ق�ح\وانD ول يو إ,ل� ف شعر، ولعله على الضرورة

كقولم ف حد الضطرار سامة% ف أ�سامة%. قال الوهري: وهو نبت طيب الريح
حواليه ورق أ%بيض ووسطه أ%صفر، ويصغر على أق%ي\ح1ي¼ ل4نه يمع على

أ%قاح1ي_ بذف ال4لف والنون، وإ,ن شئت قلت أ%قاح بل تشديد. قال ابن بري عند
قول الوهري ويصغر على أ�ق%ي\ح1ي¼، قال: هذا غلط منه وصوابه

أ�ق%ي\ح1يانD، والواحدة أ�ق%ي\ح1يانةD، لقولم أ%قاح1ي_ كما قالوا ظ�ر.ي\بانD ف
تصغي ظ%ر,بان{، لقولم ظ%راب_. وال%ق}ح'وe من ال4د\وية: الذي فيه

ال�ق}حوان. ود.واء# م.ق}ح'وÒ وم'ق%حìى: جعل فيه ال�قحوان. ال4زهري:
والعرب تقول: رأ%يت' أ%قاح1ي_ أ%م\ر,ه كقولك رأ%يت ت.باشي. أ%مره.

وف النوادر: اق}ت.ح.ي\ت' الال% وق%ح.و\ت'ه واج\ت.ف%ف}ته واز\د.ف%ف}ت'ه
أ%ي أ%خذته.

ال4زهري: أ�ق}حوانة� موضع معروف ف د1يار بن ت.ميم، قال: وقد نزلت
با. ابن سيده: وال�ق}حوانة� موضع بالبدية؛ قال:

م.ن\ كان% ي.س\أ%ل� ع.ن_ا أ%ي\ن. م.ن\ز,ل�نا؟
فال�ق}حوانة� م1ن_ا م.ن\ز,لD ق%م1ن'

@قخا: ق%خا جوف' ال3نسان ق%خ\واv: فسد من داء به. وق%خ_ى: ت.ن.خ_م
ت.ن.خeماv قبيحاv. الليث: إ,ذا كان الرجل قبيح الت_ن.خeع قال قخ_ى

ي'ق%خ>ي ت.ق}خ1يةv، وهي حكاية ت.ن.خeع1ه.
@قدا: الق%د\و': أ%صل البناء الذي ي.ت.ش.ع_ب' منه تصريف القتداء، يقال:

ق1د\وةD وق�د\وةD لا ي'ق}ت.دى به. ابن سيده: الق�د\وة والق1د\وة ما
ت.س.ن_ن\ت. به، قلبت الواو فيه ياء للكسرة القريبة منه وض.ع\ف الاجز.



والق1د.ى: جع ق1د\وة يكتب بالياء 
(* قوله« جع قدوة يكتب بالياء» هي عبارة

التهذيب عن أ%ب بكر) .
والق1د.ة: كالق1د\وة. يقال: ل بك ق1د\وةD وق�د\وة وق1دةD، ومثله

ح.ظ1ي. فلنD ح1ظ}وةv وح'ظ}وةv وح1ظة، وداري ح1ذ}وة% دار,ك وح'ذ}وة% دارك
وح1ذة% دارك، وقد اقتدى به. والق�دوة والق1دوة: ال�س\وة. يقال: فلن قدوة

يقتدى به. ابن ال4عراب: الق%د\وة� التق%دeم'. يقال فلن ل ي'قاديه أ%حد
ول ي'ماديه أ%حد ول ي'باريه أ%حد ول ي'جاريه أ%ح، وذلك إ,ذا ب.ر_ز

ف ال1لل كلها. والق1د\ية�: ال1د\ية�، يقال:: خ'ذ} ف ه1د\ي.ت1ك
وق1د\ي.ت1ك أ%ي فيما كنت فيه. وت.ق%د_ت به داب_ته: ل%ز,م.ت\ س.ن.ن. الطريق،
وت.ق%د_ى هو عليها، ومن جعله من الياء أ%خذه من الق%د.يان، ويوز ف

الشعر جاء ت.ق}د'و به دابته. وق%دى الفرس' ي.ق}دي ق%د.ياناv: أ%سرع، ومر فلن
ت.ق}د'و به فرس'ه. يقال: مر_ ب ي.ت.ق%د_ى فرس'ه أ%ي يلز.م به س.ن.ن.

الس>ية. وت.قد_ي\ت' على فرسي، وت.قد_ى به بعي'ه: أ%سرع. أ%بو عبيد:
من ع.ن.ق, الفرس الت_ق%د>ي، وت.ق%د>ي الفرس, اس\ت1عان.ت'ه باديه ف

مشيه بر.ف}ع يديه وق%ب\ض رجليه ش1ب\ه ال%ب.ب.
وق%دا اللحم' والطعام' ي.ق}د'و ق%د\واv وق%دى ي.ق}دي ق%د\ياv وق%د1ي.،

بالكسر، ي.ق}دى ق%دÝى كله بعن إ,ذا ش.م1م\ت له رائحة طيبة. يقال: ش1مت
ق%داة% الق1د\ر، وهي ق%د1يةD على ف%ع1لة أ%ي طيبة الريح؛ وأ%نشد ابن بري

لبشر بن هذيل الش_م\خ1ي:
يقات' زاداv ط%ي>باv ق%دات'ه

ويقال: هذا طعام له ق%داةD وق%داوة؛ عن أ%ب زيد، قال: وهذا يدل أ%ن لم
الق%دا واو. وما أ%ق}دى طعام. فلن{ أ%ي ما أ%طي.ب. ط%ع\مه ورائحته. ابن

سيده: وطعام ق%د1يÒ وق%د{ طيب الط�عم والرائحة، يكون ذلك ف الش>واء
والطبيخ، ق%د1ي. ق%دÝى وق%داوةv وق%د'و. ق%د\واv وق%داةv وق%داوةv. وحكى

كراع: إ,ن لأ%جد لذا الطعام ق%داv أ%ي طيباv، قال: فل أ%دري أ%ط1يب.
ط%ع\م� ع.ن أ%م ط1يب رائحة. قال أ%بو زيد: إ,ذا كان الطبيخ ط%ي>ب الريح

قلت ق%د1ي. ي.ق}دى وذ%م1ي. ي.ذ}مى.
أ%بو زيد: يقال: أ%ت.ت\نا قاد1يةD من الناس أ%ي جاعة قليلة، وقيل:

القاد1ية� من الناس أ%ول ما يطرأ� عليك، وجعها ق%واد{. وق%د\ ق%د.ت، فهي



ت.ق}دي ق%د\ياv، وقيل: ق%د.ت\ قادية إ,ذا أ%تى قوم قد أ%ن\ج.م'وا 
(* قوله«

انموا» الذي ف الكم والقاموس: اقحموا) من البادية، وقال أ%بو عمرو:
قاذ1يةD، بالذال العجمة، والفوظ ما قال أ%بو زيد. أ%بو زيد: ق%دÝى

وأ%ق}داء وهم الناس يتساقطون بالبلد فيقيمون به وي.ه\دؤون. ابن ال4عراب:
الق%د\ر الق�دوم من السفر، والق%د\و' الق�ر\ب. وأ%ق}دى إ,ذا استوى ف طريق

الدين، وأ%ق}دى أ%يضاv إ,ذا أ%س.ن_ وبلغ الوت. أ%بو عمرو: وأ%ق}دى إ,ذا
ق%د1م. من س.ف%ر، وأ%ق}دى إ,ذا استقام ف الي.

وهو من ق1دى ر'م\ح�، بكسر القاف، أ%ي ق%د\ر.ه، كأ%نه مقلوب من ق1يد..
ال4صمعي: بين وبينه ق1دى ق%و\س�، بكسر القاف . وق1يد قوس وقاد. قوس؛

وأ%نشد:
ولكن_ إ,ق}دامي إ,ذا اليل� أ%ح\ج.م.ت\،

وص.ب\ري إ,ذا ما الوت' كان ق1دى الش>ب\ر,
وقال ه'دبة بن ال%ش\رم:

وإ,ن، إ,ذا ما الوت' ل ي.ك' د'ون.ه
ق1د.ى الش>ب\ر,، أ%ح\م1ي ال4ن\ف. أ%ن أ%تأ%خرا

قال ال4زهري: ق1دى وقاد. وق1يد. كله بعن قدر الشيء. أ%بو عبيد: سعت
الكسائي يقول س1ن\د.أ}وةD وق1ن\د.أ}وةD، وهو الفيف؛ قال الفراء: وهي من

النوق الرىئة. قال شر: ق1ن\داوة يهمز ول يهمز. ابن سيده: وق1دة� هو
هذا الوضع الذي يقال له الك�لب، قال: وإ,نا حل على الواو ل4ن ق د و

أ%كثر من ق د ي .
@قذي: الق%ذى: ما يقع ف العي وما ت.رمي به، وجعه أ%قذاء وق�ذ1يÒ؛ قال

أ%بو نيلة:
م1ث}ل� الق%ذى ي.ي_بع' الق�ذ1ي�ا

والق%ذاة: كالقذى، وقد يوز أ%ن تكون الق%ذاة الطائفة من الق%ذى.
وق%ذ1يت عين'ه ت.ق}ذى ق%ذvى وق%ذ}ياv وق%ذ%ياناv: وقع فيها القذ%ى أ%و صار

فيها. وق%ذ%ت\ ق%ذ}ياv وق%ذ%ياناv وق�ذ1ي�اv وق%ذ9ى: أ%لقت ق%ذاها وق%ذ%فت
بالغ.م.ص, والر_م.ص,؛ هذا قول اللحيان، وق%ذ�ى عين.ه وأ%ق}ذاها: أ%لقى
فيها الق%ذى، وق%ذ�اها مشدد ل غي: أ%خرجه منها. وقال أ%بو زيد:

أ%ق}ذ%ي\تها إ,ذا أ%خرجت منها الق%ذى، ومنه يقال: عي م'ق%ذ�اة. ورجل ق%ذ1ي'



العي، على ف%ع1ل، إ,ذا سقطت ف عينه قذاة. وقال اللحيان: ق%ذ�ي\ت' عين.ه
أ�ق%ذYيها ت.ق}ذ1ية أ%خرجت ما فيها من قذvى أ%و كحل، فلم يقصره على

القذى. وال4صمعي: ل يصيبك من ما ي.ق}ذي عين.ك، بفتح الياء، وقال: ق%ذ1ي.ت
عين'ه ت.ق}ذى إ,ذا صار فيها الق%ذ%ى. الليث: ق%ذ1يت عينه ت.ق}ذى، فهي
ق%ذ1ي.ة مففة، ويقال ق%ذ1ي�ة مشددة الياء؛ قال ال4زهري: وأ%نكر غيه

التشديد. ويقال: ق%ذاةD واحدة، وجعها ق%ذvى وأ%ق}ذاء. ال4صمعي: ق%ذ%ت
عين'ه ت.ق}ذي ق%ذ}ياv رمت بالق%ذى. وعي م.ق}ذ1ي_ةD: خال%طها الق%ذى.

واق}ت1ذاء الطي: ف%ت\ح'ها ع'يون.ها وت.غ\م1يض'ها كأ%نا ت'ج.لYي بذاك ق%ذاها
ليكون أ%ب\ص.ر. لا، يقال: اق}ت.ذى الطائر' إ,ذا فتح عينه ث أ%غمض.

إ,غماضة، وقد أ%كثرت العرب تشبيه ل%م\ع البق, به فقال شاعرهم ممد بن
س.ل%مة:أ%ل يا س.ن ب.ر\ق� على ق�ل%ل ال1مى،

ل%ه,ن_ك. م1ن\ ب.ر\ق� ع.لي_ ك%ري'
ل%م.ع\ت. اق}ت1ذاء4 الطي,، والقوم' ه'ج_ع¬،

ف%ه.ي_ج\ت. أ%ح\زاناv، وأ%نت س.ل1يم'
وقال حيد بن ثور:

خ.ف%ى كاق}ت1ذاء الطي و.ه\ناv كأ%ن_ه
س1راج¬، إ,ذا ما ي.ك}ش1ف' الليل� أ%ظ}لما

والق%ذى: ما عل الشراب من شيء� يسقط فيه، التهذيب: وقال حيد يصف
برقاv:خ.ف%ى كاقتذاء الطي، والليل� واض1ع¬

بأ%و\راق1ه، والصeب\ح' قد كاد. ي.ل}م.ع'
قال ال4صمعي: ل أ%دري ما معن قوله كاقتذاء الطي، وقال غيه: يريد
كما غ%م_ض. الطي عينه من ق%ذاة وقعت فيها. ابن ال4عراب: الق}ت1ذاء نظر
الطي ث إ,غ}ماض'ها تنظر نظرة ث ت'غ\م1ض، وأ%نشد بيت حيد. ابن سيده:

الق%ذى ما ي.س\ق�ط ف الشراب من ذباب أ%و غيه. وقال أ%بو حنيفة: الق%ذى
ما ي.ل}جأ� إ,ل نواحي ال3ناء فيتعلق به، وقد ق%ذ%ي الشراب ق%ذvى؛ قال

ال4خطل:
وليس الق%ذ%ى بالع'ود1 ي.س\ق�ط� ف ال3نا،

ول بذ�باب� ق%ذ}ف�ه أ%ي\س.ر' ال4م\ر,
ولكن\ ق%ذاها زائ1ر¬ ل ن'ح1بeه،

ت.رام.ت\ به الغ1يطان� من حيث� ل ن.د\ري



والق%ذى: ما ه.راقت الناقة� والشاة� من ماء ودم قبل الولد وبعده؛ وقال
اللحيان: هو شيء يرج من ر.حها بعد الولدة، وقد ق%ذ%ت. وحكى اللحيان:

أ%ن الشاة ت.ق}ذي عشراv بعد الولدة ث ت.ط}ه'ر، فاستعمل الط©ه\ر للشاة.
وق%ذ%ت ال�نثى ت.ق}ذي إ,ذا أ%رادت الفحل فأ%ل}قت من مائها. يقال: كل

ف%حل ي.م\ذي، وكل أ�نثى ت.ق}ذي. قال اللحيان: ويقال أ%يضاv كل فحل ي.م\ن
وكل أ�نثى ت.ق}ذي. ويقال: ق%ذ%ت الشاة فهي ت.ق}ذي ق%ذ}ياv إ,ذا أ%لقت

بياضاv من رحها، وقيل: إ,ذا أ%لقت بياضاv من رحها حي تريد الفحل.
وقاذ%ي\ته': جاز.ي\ته؛ قال الشاعر:

،vقاذي الناس.، إ,ن ع1ش\ت' سال1ما�فس.وف. أ
Yعلى الذ©ل eم'قاذاة% ح'ر¼ ل ي.ق1ر

والقاذ1ية�: أ%ول ما ي.ط}رأ� عليك من الناس، وقيل: هم القليل، وقد ق%ذ%ت
ق%ذ}ياv، وقيل: ق%ذ%ت\ قاذ1يةD إ,ذا أ%تى قوم من أ%هل البادية قد

أ%ن\ج.م'وا 
(* قوله« انموا» كذا ف الصل، والذي ف القاموس والكم: اقحموا.)
وهذا يقال بالذال والدال، وذكر أ%بو عمرو أ%نا بالذال العجمة. قال ابن

بري: وهذا الذي يتاره علي بن حزة ال4صبهان، قال: وقد حكاها أ%بو زيد
بالدال الهملة، وال4ول أ%شهر. أ%بو عمرو: أ%تتنا قاذ1ي.ةD من الناس،

بالذال العجمة، وهم القليل، وجعها ق%واذ{؛ قال أ%بو عبيد: والفوظ
بالدال. وقول النب، صلى ال عليه وسلم، ف فتنة ذكرها: ه'د\نةD على د.خ.ن�

وجاعةD على أ%ق}ذاء؛ ال4قذاء: جع ق%ذvى والق%ذى جع ق%ذاة، وهو ما يقع
ف العي والاء والشراب من تراب أ%و تب أو وسخ أ%و غي ذلك، أ%راد أ%ن

اجتماعهم يكون على فساد من قلوبم فشبهه بقذى العي والاء والشراب. قال
أ%بو عبيد: هذا مثل، يقول اجتماع على فساد ف القلوب ش'ب>ه بأ%ق}ذاء3

العي. ويقال: فلن ي'غ\ضي على الق%ذ%ى إ,ذا سكت على الذلY والضيم وف%ساد
القلب. وف الديث: ي'بص1ر' أ%حد'كم الق%ذى ف عي أ%خيه وي.ع\مى عن

ال1ذ}ع ف عينه؛ ضربه مثلv لن يرى الصغي من عيوب الناس وي'ع.ي>ر'هم به
وفيه من العيوب ما نسبته إ,ليه كنسبة الذع إ,ل القذاة، وال أ%علم.
Òر'و�@قرا: الق%ر\و: من ال4رض الذي ل يكاد ي.ق}طعه شيء، والمع ق

والق%ر\و': شبه ح.و\ض. التهذيب: والق%ر\و' ش1به حوض� م\دود مستطيل إ,ل جنب
حوض ض.خ\م ي'فرغ فيه من الوض الضخم ترده ال3بل والغنم، وكذلك إ,ن كان



من خشب؛ قال الطرماح:
م'ن\ت.أvىÝ كالق%ر\و ره\ن ان\ث1لم,

شبه النؤ\ي. حول ال%ي\مة بالق%ر\و، وهو حوض مستطيل إ,ل جنب حوض ضخم.
الوهري: والق%ر\و' حوض طويل مثل النهر ترده ال3ب\ل. والق%ر\و': قد.ح¬ من
خشب. وف حديث أ�م معبد: أ%نا أ%رسلت إ,ليه بشاة وش.ف}رة{ فقال ار\د'د1

�الش_ف}رة وهات1 ل ق%ر\واv؛ يعن قد.حاv من خشب. والق%ر\و': أ%س\ف%ل
النخلة ينقر وينبذ فيه، وقيل: الق%ر\و' يرد�د إناء صغي، ف الوائج. ابن

سيده: الق%ر\و' أ%سف%ل� النخلة، وقيل: أ%صلها ي'ن\ق%ر' وي'ن\ب.ذ� فيه،
وقيل: هو ن.ق1ي¬ يعل فيه العصي من أ%ي خشب كان. والق%ر\و': الق%دح،

وقيل: هو ال3ناء الصغي. والق%ر\و': م.س3يل ال1ع\ص.رة1 وم.ث}ع.ب'ها والمع
الق�ر,يe وال4ق}راء، ول ف1ع\ل له؛ قال ال4عشى:

أ%ر\مي با الب.ي\داء4، إ,ذ أ%ع\ر.ض.ت\،
وأ%ن\ت. ب.ي\ن. الق%ر\و, والعاص1ر,

وقال ابن أ%حر:
ل%ها ح.ب.ب¬ ي'رى الر_او'وق' فيها،
كما أ%د\م.ي\ت. ف الق%ر\و, الغ.زال

يصف ح'م\رة ال%م\ر كأ%نه د.م غ%زال ف ق%ر\و النخل. قال الد>ين.وري:
ول يصح أ%ن يكون القدح. ل4ن القدح ل يكون راووقاv إ,نا هو م1ش\ربةD؛

الوهري: وقول الكميت:
فاش\ت.ك_ خ'ص\ي.ي\ه1 إ,يغالv ب,ناف1ذة{،
كأ%نا ف�ج,ر.ت\ م1ن\ ق%ر\و ع.ص_ار,

(* قوله« فاشتك» كذا ف الصل بالكاف، والذي ف الصحاح وتاج العروس:
فاستل، من الستلل.)

يعن العصرة؛ وقال ال4صمعي ف قول ال4عشى:
وأ%نت بي الق%ر\و والعاصر

إ,نه أسفل النخلة ي'ن\ق%ر' في'نبذ فيه. والق%ر\و': م1يل%غة� الكلب،
والمع ف ذلك كله أ%ق}راء وأ%ق}ر, وق�ر,يÒ. وحكى أ%بو زيد: أ%ق}ر,وةD، مصحح

الواو، وهو نادر من جهة المع والتصحيح.
والق%ر\وة� غي مهموز: كالق%ر\و, الذي هو م1يل%غة� الكلب. ويقال: ما ف

�الدار لع1ي ق%ر\و�. ابن ال4عراب: الق1ر\و.ة� والق%ر\وة� والق�ر\وة



م1يلغة الكلب. والق%ر\و' والق%ر,يe: كل شيء على طريق واحد. يقال: ما زال
على ق%ر\و� واحد وق%ر,ي¼ واحد. ورأ%يت القوم على ق%ر\و� واحد أ%ي على

طريقة واحدة. وف إسلم أ%ب ذر: وضعت قوله على أ%ق}راء الش>عر فليس هو
بشعر؛ أ%ق}راء� الشعر,: ط%رائق�ه وأ%نواع'ه، واحدها ق%ر\و¬ وق1ر\ي¬

وق%ر,يÒ. وف حديث ع'تبة ابن ربيعة حي مد.ح القرآن لا ت.له رسول� ال، صلى
ال عليه وسلم، فقالت له قريش: هو شعر، قال: ل ل4ن ع.رض\ته على

vواحدا vأ%ق}راء الشعر فليس هو بشعر، هو م1ثل ال4و_ل. وأ%صبحت ال4رض ق%ر\وا
إ,ذا ت.غ.طى وج\ه'ها بالاء. ويقال: تر.كت' ال4رض ق%ر\واv واحداv إ,ذا
ط%ب_ق%ها الطر. وق%ر.ا إ,ليه ق%ر\واv: ق%ص.د. الليث: الق%ر\و' مصدر قولك

ق%ر.و\ت' إ,ليهم أ%ق}ر'و ق%ر\واv، وهو الق%ص\د' نو الشيء؛ وأ%نشد:
أ%ق}ر'و إ,ليهم أ%نابيب. الق%نا ق1ص.دا

وق%راه: طع.نه فرمى به؛ عن الجري؛ قال ابن سيده: وأ�راه من هذا كأ%نه
ق%ص.د.ه بي أ%صحابه؛ قال:

وال%ي\ل ت.ق}ر'وهم على اللحيات
(* قوله «على اللحيات» كذا ف الصل والكم باء مهملة فيهما .)

وق%ر.ا ال4مر واق}ت.راه: ت.ت.ب_ع.ه. الليث: يقال ال3نسان ي.ق}تر,ي
فلناv بقوله وي.ق}ت.ر,ي س.بيلv وي.ق}ر'وه أ%ي ي.ت_بعه؛ وأ%نشد:

ي.ق}ت.ر,ي م.س.داv ب,ش1يق,
وق%ر.و\ت' البلد ق%ر\واv وق%ر.ي\ت'ها ق%ر\ياv واق}ت.ر.ي\تها

واس\ت.ق}ر.يتها إ,ذا تتبعتها ترج من أ%رض إ,ل أ%رض. ابن سيده: ق%را ال4رض.
ق%ر\واv واق}تراها وت.ق%ر_اها واس\ت.ق}راها ت.ت.ب_عها أ%رضاv أ%رضاv وسار

فيها ينظر حال%ا وأ%مرها. وقال اللحيان: ق%ر.و\ت ال4رض سرت فيها، وهو
أ%ن تر� بالكان ث توزه إ,ل غيه ث إ,ل موضع آخر. وق%ر.و\ت بن فلن

واق}ت.ر.ي\تهم واس\ت.ق}ر.يتهم: مررت بم واحداv واحداv، وهو من ال3تباع،
واستعمله سيبويه ف تعبيه فقال ف قولم أ%خذته بدرهم فصاعداv: ل ترد

أ%ن تب أ%ن الدرهم مع صاعد ثن لشيء، كقولم بدرهم وزيادة، ولكنك
أ%خبت بأ%دن الثمن فجعلته أ%و�لv، ث ق%ر.و\ت شيئاv بعد شيء ل4ثان شت.

وقال بعضهم: ما زلت أ%س\ت.ق}ر,ي هذه ال4رض ق%ر\ي.ةv قر\ية. ال4صمعي:
.vبعد ناس فأ%نا أ%ق}ر'وها ق%ر\وا vق%ر.و\ت' ال4رض إ,ذا ت.ت.ب_عت ناسا

والق%ر.ي: مرى الاء إ,ل الرياض، وجعه ق�ر\يانD وأ%ق}راء؛ وأ%نشد:



كأ%ن� ق�ر\يان.ها الر>جال
وتقول: ت.ق%ر_ي\ت' الياه أ%ي تتبعتها. واس\ت.ق}ر.ي\ت فلناv: سأ%لته

أ%ن ي.ق}ر,ي.ن. وف الديث: والناس' ق%وار,ي ال ف أ%رضه أ%ي ش'ه.داء
ال، أ�خذ من أ%نم ي.ق}ر'ون الناس ي.ت.ت.ب_عونم فينظرون إ,ل

أ%عمالم، وهي أ%حد ما جاء من فاعل الذي للمذكر الدمي مكسراv على فواعل نو
فار,س� وفوار,س. وناك1س ونواك1س.. وقيل: القار,ية� الصالون من الناس. وقال

اللحيان: هؤلء ق%وار,ي ال ف ال4رض أ%ي شهود ال ل4نه ي.ت.ت.ب_ع
بعضهم أ%حوال بعض، فإ,ذا شهدوا ل3نسان بي أ%و فقد شر وجب، واحدهم قار�،

وهو جع شاذ حيث هو وصف لدمي ذك%ر كفوار,س.؛ ومنه حديث أ%نس:
ف%ت.ق%ر_ى ح'ج.ر. نسائه ك�لYه,ن_، وحديث ابن سلم: فما زال عثمان ي.ت.ق%ر_اهم

ويقول لم ذلك ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: بلغن عن أ�مهات الؤمني
شيء فاس\ت.ق}ر.ي\ت'هن_ أ%قول ل%ت.ك}ف�فن. عن رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، أ%و لي'ب.د>ل%ن_ه ال خياv منكن؛ ومنه الديث: فجعل ي.س\ت.ق}ر,ي
Dالر>فاق.؛ قال: وقال بعضهم هم الناس الصالون، قال: والواحد قار,ي.ة

بالاء.
والق%را: الظهر؛ قال الشاعر:

أ�زاح1م'ه'م\ بالباب,، إ,ذ ي.د\ف%ع'ون.ن،
وبالظ�ه\ر, من,ي م1ن\ ق%را الباب عاذ1ر'

وقيل: الق%را وسط الظهر، وتثنيته ق%ر.يان وقر.وان؛ عن اللحيان، وجعه
أ%ق}راء وق1ر\وانD؛ قال مالك الذل يصف الضبع:

إ,ذا نف%ش.ت\ ق1ر\وان.ها ،وت.ل%ف�ت.ت\،
أ%ش.ب_ با الشeع\ر' الصeدور, القراهب'

(* قوله« أشب» كذا ف الصل والكم، والذي ف التهذيب: أشت.)
أ%راد بالق%راه1ب أ%ولدها الت قد ت.م_ت، الواحد قره.ب، أ%راد أ%ن
أ%ولدها ت'ناه1بها ل�وم الق%ت\لى وهو الق%ر.و\ر.ى. والق1ر\وان�: الظهر،

ويمع ق1ر\وانات{. وجل أ%قر.ى: طويل الق%را، وهو الظهر، وال�نثى ق%ر\واء.
الوهري: ناقة ق%ر\واء طويلة السنام؛ قال الراجز:

م.ض\ب'ور.ةD ق%ر\واء� ه1ر\جاب¬ ف�ن'ق\
ويقال للشديدة الظهر: بي>نة الق%را، قال: ول تقل جل أ%ق}ر.ى. وقد قال

ابن سيده: يقال كما ترى وما كان أ%ق}ر.ى، ولقد ق%ري. ق%رÝى، مقصور؛ عن



اللحيان. وق%را ال4ك%مة1: ظهرها. ابن ال4عراب: أ%ق}ر.ى إ,ذا لزم الشيء
وأ%ل%ح_ عليه، وأ%ق}ر.ى إ,ذا اشتكى ق%راه، وأ%ق}ر.ى لز,م الق�ر.ى،

وأ%ق}ر.ى طلب الق1ر.ى. ال4صمعي: رجع فلن إ,ل ق%ر\واه أ%ي عاد. إ,ل طريقته
ال�ول. الفراء: هو الق1رى والق%راء ،والق1لى والق%لء والب,لى

والب.لء وال3يا وال4ياء ضوء الشمس.
والق%ر\واء، جاء به الفراء مدوداv ف حروف مدودة مثل ال%ص\واء: وهي

الدبر.
ابن ال4عراب: الق%را القرع الذي يؤكل. ابن شيل: قال ل أ%عراب

اق}ت.ر, سلمي حت أ%لقاك، وقال: اق}ت.ر, سلماv حت أ%لقاك أ%ي كن ف س.لم
وف خ.ي وس.عة.

وق�ر_ى، على ف�ع\لى: اسم ماء بالبادية.
والق%ي\ر.وان: الكثرة من الناس ومعظم ال4مر، وقيل: هو موضع الك%تيبة،

وهو معر_ب أ%صله كاروان، بالفارسية، فأ�عرب وهو على وزن ال%ي\ق�طان. قال
ابن دريد: الق%ي\ر.وان، بفتح الراء اليش، وبضمها القافلة؛ وأ%نشد ثعلب

ف الق%ي\ر.وان بعن اليش:
فإ,ن} ت.ل%ق�اك. ب,ق%ي.وان,ه،

أ%و خ1ف}ت. بعض. ال%و\ر, من س'ل}طان,ه،
فاس\ج'د لق1ر\د1 السeوء ف زمان,ه

وقال النابغة العدي:
وعاد1ية{ س.و\م ال%راد1 ش.ه,د\تا،

ل%ا ق%ي\ر.وانD خ.ل}ف%ها م'ت.ن.كYب'
قال ابن خالويه: والق%ي\ر.وان الغبار، وهذا غريب ويشبه أ%ن يكون شاهده

بيت العدي الذكور؛ وقال ابن مفرغ:
أ%غ%ر� ي'واري الشمس.، ع1ند. ط�ل�وع1ها،

ق%ناب,ل�ه والق%ي\ر.وان� ال�ك%ت_ب'
وف الديث عن ماهد: إ,ن الشيطان% ي.غ\د'و بق%ي\ر.وانه إ,ل ال4سواق.

قال الليث: الق%ي\ر.وان دخيل، وهو معظم العسكر ومعظم القافلة؛ وجعله امرؤ
القيس اليش فقال:
وغارة{ ذات1 ق%ي\ر.وان{،
�كأ%ن� أ%س\راب.ها الر>عال



وق%ر.و\رى: اسم موضع؛ قال الراعي:
ت.ر.و_ح\ن م1ن\ ح.ز\م, ال�ف�ول, فأ%ص\ب.ح.ت\

ه1ضاب' ق%ر.و\رى، د'ونا، وال�ض.ي_خ'
(* قوله« قرورى» وقع ف مادة جفل: شرورى بدله.)

الوهري: والق%ر.و\رى موضع على طريق الكوفة، وهو م'ت.ع.شìى بي
النeق}رة والاجر؛ قال:

بي ق%ر.و\رى وم.ر.و\ر.يان,ها
وهو ف%ع.و\ع.لD؛ عن سيبويه. قال ابن بري: ق%ر.و\رÝى منونة ل4ن وزنا
ف%ع.و\ع.لD. وقال أ%بو علي: وزنا ف%ع.ل}ع.ل من قروت الشيء إذا تتبعته،

ويوز أن يكون ف%ع.و\ع.لv من القرية، وامتناع الصرف فيه ل4نه اسم بقعة
بنزلة ش.ر.و\ر.ى؛ وأ%نشد:

أ%قول� إ,ذا أ%ت.ي\ن. على ق%ر.و\رى،
وآل� الب,يد1 ي.ط}ر,د' اطYرادا

والق%ر\وة�: أ%ن} ي.عظ�م جلد البيضتي لريح فيه أ%و ماء أ%و لنزول
ال4معاء، والرجل ق%ر\وان. وف الديث: ل ترجع هذه ال�مة على ق%ر\واها أ%ي

على أ%و�ل أ%مرها وما كانت عليه، ويروى على ق%ر\وائها، بالد. ابن سيده:
الق%ر\ية والق1ر\ية لغتان الصر الامع؛ التهذيب: الكسورة يانية، ومن

،vسا�ث اجتمعوا ف جعها على الق�رى فحملوها على لغة من يقول ك1س\وة وك
وقيل: هي القرية، بفتح القاف ل غي، قال: وكسر القاف خطأD، وجعها ق�ر�ى،

جاء4ت نادرة. ابن السكيت: ما كان من جع ف%ع\ل%ة يفتح الفاء معتل¾ من
الياء والواو على ف1عال كان مدوداv مثل ر.ك}وة ور,كاء وش.ك}وة وش1كاء
وق%ش\وة وق1شاء، قال: ول يسمع ف شيء من جيع هذا القصر' إ,ل� ك%و_ة
وك�وÝى وق%ر\ية وق�رÝى، جاء4تا على غي قياس. الوهري: الق%ر\ية معروفة،

والمع الق�رى على غي قياس. وف الديث: أ%ن نبي�اv من ال4نبياء أ%مر
بق%رية النمل فأ�ح\رقت\؛ هي م.س\ك%ن'ها وبيتها، والمع ق�رÝى، والق%ر\ية من
الساكن وال4بنية والض>ياع وقد تطلق على الدن. وف الديث: أ�م1ر\ت'
بق%ر\ية تأ}كل الق�رى؛ وهي مدينة الرسول، صلى ال عليه وسلم، ومعن

أ%كلها القرى ما ي'فتح على أ%يدي أ%هلها من الدن ويصيبون من غ%نائمها، وقوله
تعال: واسأ%ل القرية الت كن�ا فيها؛ قال سيبويه: إ,نا جاء على اتساع

الكلم والختصار، وإنا يريد أ%هل القرية فاختصر وعمل الفعل ف القرية



كما كان عاملv ف ال4هل لو كان ههنا؛ قال ابن جن: ف هذا ثلثة معان{:
التساع والتشبيه والتوكيد، وأ%ما التساع فإ,نه استعمل لفظ السؤال مع ما

ل يصح ف القيقة سؤاله، أ%ل تراك تقول وكم من قرية مسؤولة وتقول القرى
وتسآلك كقولك أ%نت وشأ}ن'ك فهذا ونوه اتساع، وأ%ما التشبيه فل4نا

شبهت بن يصح سؤاله لا كان با ومؤالفاv لا، وأ%ما التوكيد فل4نه ف ظاهر
اللفظ إ,حالة بالسؤال على من ليس من عادته ال3جابة، فكأ%نم تضمنوا

ل4بيهم، عليه السلم، أ%نه إ,ن سأ%ل المادات وال1مال أ%نبأ%ته بصحة
قولم، وهذا ت.ناه{ ف تصحيح الب أي لو سأ%لتها ل4نطقها ال بصدقنا فكيف
لو سأ%لت من عادته الواب؟ والمع ق�رÝى. وقوله تعال: وجعلنا بينهم وبي

الق�رى الت بارك}نا فيها ق�رÝى ظاهرة؛ قال الزجاج: الق�ر.ى البارك
فيها بيت القدس، وقيل: الشام، وكان بي سب.إ� والشام قرى متصلة فكانوا ل
يتاجون من وادي سبإ� إ,ل الشام إ,ل زاد، وهذا عطف على قوله تعال: لقد

كان لسبإ� ف مسكنهم آيةD ج'ن�تان وجعلنا بينهم. والنسب إ,ل ق%ر\ية
ق%ر\ئيÒ، ف قول أ%ب عمرو، وق%ر.و,يÒ، ف قول يونس. وقول بعضهم: ما رأ%يت

ق%ر.و,ي�اv أ%فص.ح من الجاج إ,نا نسبه إ,ل القرية الت هي الصر؛ وقول
الشاعر أ%نشده ثعلب:

،Dر.م.ت\ن بس.ه\م� ريش'ه ق%ر.و,ي_ة
وف�وقاه س.م\ن¬ والن_ض1يe س.و,يق'

فسره فقال: القروية التمرة. قال ابن سيده: وعندي أ%نا منسوبة إ,ل
القرية الت هي الصر، أ%و إ,ل وادي الق�رى، ومعن البيت أ%ن هذه الرأ%ة

أ%طعمته هذا السمن بالسويق والتمر.
وأ�مe الق�رى: مكة، شرفها ال تعال، ل4ن أ%هل الق�رى ي.ؤ'مeونا

أ%ي يقصدونا. وف حديث علي، كرم ال وجهه: أ%نه أ�ت بض.ب� فلم يأ}كله
وقال إ,نه ق%ر.و,يÒ أ%ي من أ%هل الق�رى، يعن إ,نا يأ}كله أ%هل الق�رى

والب.وادي والض>ياع دون أ%هل الدن. قال: والق%ر.و,يe منسوب إ,ل
الق%ر\ية على غي قياس، وهو مذهب يونس، والقياس ق%ر\ئيÒ. والق%ر\ي.ت.ي، ف

قوله تعال: رجل� من الق%ر\ي.ت.ي\ن عظيم�؛ مكة والطائف. وق%ر\ية النمل: ما
ت.جمعه من التراب، والمع ق�رى؛ وقول أ%ب النجم:

وأ%ت.ت1 الن_مل� الق�رى ب,ع1يها،
من ح.س.ك1 الت_ل}ع ومن خاف�ور,ها



والقار,ية� والقاراة�: الاضرة الامعة. ويقال: أ%هل القار,ية للحاضرة،
وأ%هل البادية ل4هل الب.د\و,. وجاءن كل قار� وباد{ أ%ي الذي ينزل

الق%ر\ية والبادية. وأ%ق}ر.ي\ت ال�ل� على ظهر الفرس أ%ي أ%لزمته
إ,ياه.والبعي ي.ق}ري الع.ل%ف ف ش1د\قه أ%ي يمعه. والق%ر\ي': ج.ب\ي' الاء

ف الوض. وق%ر.يت' الاء ف الوض ق%ر\ياv وق1رÝى 
(* قوله« وقرى» كذا ضبط

ف الصل والكم والتهذيب بالكسر كما ترى، وأطلق الد فضبط بالفتح.) :
جعته. وقال ف التهذيب: ويوز ف الشعر ق1رÝى فجعله ف الشعر خاصة،
واسم ذلك الاء الق1رى، بالكسر والقصر، وكذلك ما ق%ر.ى الضيف. ق1رÝى.

وال1ق}راة: الوض العظيم يتمع فيه الاء، وقيل: ال1ق}راة وال1ق}ر.ى
ما اجتمع فيه الاء من حوض وغيه. وال1ق}راة� وال1ق}رى: إ,ناء يمع فيه

الاء. وف التهذيب: ال1ق}ر.ى ال3ناء العظيم ي'شرب به الاء.
وال1ق}راة: الوضع الذي ي'ق}ر.ى فيه الاء. وال1ق}راة: شبه حوض ضخم ي'ق}ر.ى فيه

من البئر ث ي'فرغ ف ال1ق}راة، وجعها ال%قار,ي. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: ما و.ل1ي. أ%حد¬ إ,ل� حام.ى على ق%راب.ته وق%ر.ى ف ع.ي\ب.ت1ه
أ%ي ج.م.ع؛ يقال: ق%ر.ى الشيء4 ي.ق}ر,يه ق%رياv إ,ذا جعه، يريد أ%نه

خان% ف ع.م.له. وف حديث هاجر، عليها السلم، حي ف%ج_ر. ال لا
ز.م\ز.م: ف%ق%ر.ت\ ف س1قاء أ%و ش.ن_ة{ كانت معها. وف حديث م'ر_ة بن

شراحيل%: أ%نه ع'وت1ب. ف ترك المعة فقال إ,ن� ب ج'ر\حاv ي.ق}ر,ي ور'ب_ما
ار\ف%ض_ ف إ,زاري، أ%ي ي.ج\مع ال1د_ة وي.ن\ف%ج,ر'. الوهري:

وال1ق}راة� ال%سيل وهو الوضع الذي يتمع فيه ماء الطر من ك�لY جانب. ابن
ال4عراب: ت.ن.ح_ عن س.ن.ن, الطريق وق%ري>ه وق%ر.ق1ه بعن واحد. وق%ر.ت1
النمل� ج,ر_تا: ج.م.ع.ت\ها ف ش1د\قها. قال اللحيان: وكذلك البعي

والشاة والضائنة والو.ب\ر' وكل ما اج\ت.ر_. يقال للناقة: هي ت.ق}ر,ي إ,ذا
جعت ج,ر_تا ف ش1دق1ها، وكذلك جع' الاء ف الوض. وق%ر.ي\ت' ف ش1دقي

ج.و\زةv: خ.ب.أ}ت'ها. وق%ر.ت1 الظبية� ت.ق}ر,ي إ,ذا جعت ف ش1د\قها
شيئاv، ويقال لل3نسان إ,ذا اشتكى شدق%ه: ق%ر.ى ي.ق}ر,ي. وال1د_ة� ت.ق}ر,ي

ف الرح: ت.ج\ت.مع. وأ%ق}ر.ت1 الناقة ت'ق}ر,ي، وهي م'ق}ر�: اجتمع الاء
ف رحها واستقر�. والق%ر,يe، على ف%ع1يل: م.ج\ر.ى الاء3 ف الروض،

وقيل: مرى الاء ف الوض، والمع أ%ق}ر,يةD وق�ر\يانD؛ وشاهد ال4ق}ر,ية



قول العدي:
وم1ن\ أ%ي_ام1نا ي.و\م¬ ع.ج,يب¬،

ش.ه,د\ناه بأ%ق}ر,ية1 الر�داع
وشاهد الق�ربان1 قول ذي الرمة:

ت.س\ت.نe أ%ع\داء4 ق�ر\يان{، ت.س.ن_م.ها
غ�رe الغ.مام, وم'ر\ت.ج_ات'ه السeود'

وف حديث قس: ور.و\ض.ة ذات ق�ر\يان{، ويقال ف جع ق%ر,ي¼ أ%ق}راء. قال
معاوية بن ش.ك%ل ي.ذ�مe ح.ج\ل% بن ن.ض\ل%ة بي يدي النعمان: إ,نه

م'ق}ب.ل� النعلي م'ن\ت.ف1خ' الساقي ق%ع\و' ال4ل}ي.ت.ي م.ش_اء بأ%ق}راء
ق%ت_ال ظ1باء ب.ي_اع إ,ماء، فقال له النعمان: أ%ردت أ%ن ت.ذ1ي.ه

ف%م.د.ح\ت.ه؛ الق%ع\و: ال�ط�اف من الشب ما يكون فوق البئر، أ%راد أ%نه إ,ذا
قعد التزقت أ%ليتاه بال4رض فهما مثل الق%ع\و، وصفه بأ%نه صاحب صيد وليس

بصاحب إ,بل. والق%ر,يe: م.س3يل� الاء من الت>لع: وقال اللحيان:
الق%ر,يe م.د\ف%ع' الاء من الر_ب\و, إ,ل الر_و\ضة؛ هكذا قال الربو، بغي

هاء، والمع أ%ق}ر,يةD وأ%ق}راء و.ق�ر\يان، وهو ال4كثر. وف حديث ابن
عمر: قام إ,ل م.ق}رى بستان فقعد ي.ت.و.ض_أ�؛ ال%ق}ر.ى والق}راة: الوض
الذي يتمع فيه الاء. وف حديث ظبيان: ر.ع.و\ا ق�ر\يانه أ%ي م.جار,ي.

الاء، واحدها ق%ر,يÒ بوزن ط%ر,ي¼. وق%رى الضيف ق1ر�ىì وق%راء:
Òأ%ضاف%ه. واس\ت.ق}ران واقتران وأ%ق}ران: طلب من الق1رى. وإ,نه لق%ر,ي
للضيف، وال�ن\ثى ق%ر,ي_ةD؛ عن اللحيان. وكذلك إ,نه ل1ق}رىÝ للضيف
وم1ق}راء#، وال�نثى م1ق}راةD وم1ق}راء؛ ال4خية عن اللحيان. وقال: إ,نه

ل1ق}راء للضيف وإ,نه ل1ق}راء لل4ض\ياف، وإ,نه لق%ر,يÒ للضيف وإ,نا
لق%ر,ي_ة لل4ض\ياف. الوهري: قر.يت الضيف ق1رÝى، مثال ق%ل%ي\ت'ه ق1لvى،

:�وق%راء: أ%حسنت إ,ليه، إ,ذا كسرت القاف قصرت، وإ,ذا فتحت مددت. وال1ق}راة
القصعة الت ي'ق}رى الضيف فيها. وف الصحاح: وال1ق}ر.ى إ,ناء ي'ق}ر.ى فيه

الضيف. وال%ن\ف%ة� م1ق}راة؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
vحت ت.ب'ول% ع.ب'ور' الش>ع\ر.ي.ي\ن, د.ما
ص.ر\داv، وي.ب\ي.ض_ ف م1ق}رات1ه القار'

وال%قار,ي: الق�دور؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ت.ر.ى ف�ص\لن.هم ف الو,ر\د1 ه.ز\ل%ى،



وت.س\م.ن' ف ال%قار,ي وال1بال,
يعن أ%نم ي.س\ق�ون أ%لبان أ�م_هاتا عن الاء، فإ,ذا ل يفعلوا ذلك

كان عليهم عاراv، وقوله: وتسمن ف ال%قار,ي وال1بال أ%ي أ%نم إ,ذا
ن.حروا ل ي.نحروا إ,ل سيناv، وإ,ذا وهبوا ل ي.هبوا إ,ل كذلك؛ كل ذلك عن
ابن ال4عراب. وقال اللحيان: ال1ق}رى، مقصور بغي هاء، كل ما يؤتى به

من ق1رى الضيف قص\ع.ة أ%و ج.ف}نة أ%و ع'س¼؛ ومنه قول الشاعر:
ول ي.ض.نeون بال1ق}ر.ى وإ,ن ث%م1د'وا

قال: وتقول العرب لقد ق%ر.و\نا ف م1ق}رÝى صال. وال%قار,ي: ال1فان
الت ي'ق}ر.ى فيها ال4ض\ياف'؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

وأ%قض1ي ق�روض. الص�ال1حي. وأ%ق}ت.ر,ي
فسره فقال: أ%ن_ى أ%ز,يد' 

(* قوله« أن أزيد» هذا ضبط الكم.) عليهم
سوى ق%ر\ضهم. ابن سيده: والق%ر,ي_ة�، بالكسر، أ%ن ي'ؤ\ت.ى بع'ودين طولما

ذراع ث ي'عر.ض على أ%طرافهما ع'و.يد¬ ي'ؤ\س.ر' إ,ليهما من كل جانب
بق1د¼، فيكون ما بي الع'ص.ي_تي قدر أ%ربع أ%صابع، ث يؤ\تى بع'و.يد فيه

ف%ر\ض في'ع\رض ف وسط الق%ر,ي�ة ويشد طرفاه إ,ليهما بق1د� فيكون فيه رأ}س
العمود؛ هكذا حكاه يعقوب، وعب عن القر,ي�ة1 بالصدر الذي هو قوله أ%ن
يؤ\تى، قال: وكان حكمه أ%ن يقول الق%ر,ي_ة� ع'ودان طولما ذراع يصنع بما

كذا. وف الصحاح: والقر,ي_ة� على ف%عيلة خ.شبات فيها ف�ر.ض ي'جعل فيها
رأ}س عمود البيت؛ عن ابن السكيت.

وق%ر.ي\ت' الكتاب: لغة ف قرأ}ت؛ عن أ%ب زيد، قال: ول يقولون ف
الستقبل إ,ل ي.قرأ. وحكى ثعلب: صحيفة م.ق}ر,ي_ة؛ قال ابن سيده: فدل9 هذا

على أ%ن ق%ر.ي\ت لغة كما حكى أ%بو زيد، وعلى أ%نه ب.ناها على ق�ر,ي.ت
الغي_رة بال3بدال عن ق�ر,ئت، وذلك أ%ن ق�ر,يت لا شاكلت لفظ ق�ض1يت قيل

م.ق}ر,ي_ة كما قيل م.ق}ض1ي_ة.
والقار,ية�: حد� الرمح والسيف وما أ%شبه ذلك، وقيل: قار,ية� الس>نان

أ%عله وح.د�ه. التهذيب: والقارية� هذا الطائر القصي الرجل الطويل النقار
ال4خضر الظهر تبه ال4عراب، زاد الوهري: وت.ت.ي.م_ن به وي'ش.ب>هون

الرجل السخي_ به، وهي مففة؛ قال الشاعر:
أ%م1ن\ ت.ر\جيع, قار,ي.ة{ ت.ر.ك}ت'م\



س.باياك�م\، وأ�ب\ت'م\ بالع.ناق؟
والمع الق%واري. قال يعقوب: والعامة تقول قار,ي_ة، بالتشديد. ابن

سيده: والقارية� طائر أ%خضر اللون أ%صفر ال1نقار طويل الرجل؛ قال ابن
مقبل:ل1ب.ر\ق� شآم� ك�ل�ما قلت' قد و.ن.ى

س.ن.ا، والق%واري ال�ض\ر' ف الد>ج\ن, ج'ن_ح'
وقيل: القارية طي خضر تبها ال4عراب، قال: وإنا قضيت على هاتي
الياء4ين أ%نما وضع ول أ%قض عليهما أ%نما منقلبتان عن واو ل4نما لم،

.vأ%كثر منها واوا vوالياء لما
وق%ر,يe: اسم رجل. قال ابن جن: تت\مل لمه أ%ن تكون من الياء ومن

الواو ومن المزة، على التخفيف. ويقال: أ%لقه ف ق1ر>ي_ت1ك.
والق1ر>ي_ة�: ال%و\ص.لة، وابن الق1ر>ي_ة1 مشتق منه؛ قال: وهذان قد يكونان

ثنائيي، وال أ%علم.
@قزي: ابن سيده: الق1ز\ي' اللقب؛ عن كراع، ل يكه غيه؛ غيه: يقال بئس

الق1ز\ي' هذا أ%ي بئس اللقب. ابن ال4عراب: أ%ق}زى الرجل إ,ذا تلط�خ
بع.يب بعد استواء.

ابن ال4عراب: والق�زة� ال%ي_ة، ول�ع\بة للصبيان أ%يضاv تسمى ف
الضر يا م'ه.ل}ه,ل%ه\ ه.ل1ل%ه\ 

(* قوله« يا مهلهله إل» بذا ضبط ف
التكملة). والق%ز\و': الع1ز\هاة� أ%ي الذي ل يلهو، وقيل: الق�زة� حية ع.ر\جاء

ب.ت\راء، وجعها ق�زات¬.
�@قسا: الق%ساء: مصدر ق%سا الق%لب' ي.ق}س'و ق%ساء.والق%س\و.ة�: الص_لبة

ف كل شيء. وحج.ر قاس�: ص'ل}ب. وأ%رض قاسيةD: ل ت'نبت شيئاv. وقال أ%بو
إ,سحق ف قوله تعال: ث ق%س.ت\ قلوب'كم من بعد ذلك؛ تأ}ويل ق%س.ت ف
اللغة غ%ل�ظت وي.ب,ست وع.س.ت، فتأ}ويل الق%س\وة ف القلب ذ%هاب اللYي

والرحة والشوع منه. وق%سا قلب'ه ق%س\وة وقساوة وق%ساء، بالفتح والد، وهو
غ1ل%ظ القلب وشد_ته، وأ%ق}ساه الذنب، ويقال: الذنب م.ق}ساةD للقلب. ابن

سيده: ق%سا القلب ي.ق}س'و ق%س\وة اشتد_ وع.سا، فهو قاس�، واستعمل أ%بو
حنيفة القسوة ف الزمنة فقال: من أ%حوال ال4زمنة ف ق%س.و\ت.ها ول1ينها.

التهذيب: عام ق%س3يÒ ذو ق%ح\ط؛ قال الراجز:
gوي'ط}ع1م'ون% الشحم. ف العام, الق%س3ي�



gم1ي�eإ,ذا ما اح\م.ر� آفاق' الس ،vق�1د\ما
gوأ%ص\ب.ح.ت\ م1ث}ل% ح.واش1ي ال4ت\ح.م1ي�

:Dالشديد ل مط%ر. فيه. وعشية ق%س3ي_ة eقال شر: العام' الق%س3ي
باردة؛ قال ابن بري: ومنه قول الع'جي الس_ل�ول:

يا ع.م\ر'و يا أ�ك%ي\ر,م. الب.ري_ه\،
وال3 ل أ%ك}ذ1ب'ك. الع.ش1ي_ه\،

إ,نا ل%ق1ينا س.نةv ق%س3ي_ه\،
ث م'ط1ر\نا م.ط}رةv ر.و,ي_ه\،
فن.ب.ت. الب.ق}ل� ول ر.ع1ي_ه\

�أ%ي ليس لنا مال ي.رعاه. والق%س3ي_ة�: الشديدة. وليلة قاس1يةD: شديدة
الظ©لمة. وال�قاساة�: مكابدة ال4مر الشديد. وقاساه أ%ي كاب.ده. ويوم

ق%س3يÒ، مثال شقي: شديد من ح.ر\ب أ%و شر�. وق%ر.ب¬ ق%س3يÒ: شديد؛ قال
أ%بو نيلة:

وه'ن_، ب.ع\د الق%ر.ب, الق%س3ي>،
Yم'س\ت.ر\ع1فات¬ بش.م.ر\ذ%ل

الق%س3يe: الشديد: ود1ر\ه.م ق%س3يÒ: رديء، والمع ق1س\يانD مثل ص.ب�
وص1ب\يان، قلبت الواو ياء للكسرة قبلها كق1ن\ية، وقد ق%سا ق%س\واv. قال

ال4صمعي: كأ%نه إ,عراب قاش1ي؛ ،قيل: درهم ق%س3يÒ ض.ر\ب¬ من الزeيوف أ%ي
ف1ضته ص'لبة رديئة ليست بلينة. وف حديث عبد ال بن مسعود: أ%نه باع

ن'فاية بيت الال وكانت زي'وفاv وق1س\ياناv بدون وزنا، فذ�كر ذلك لع'مر
فنهاه وأ%مره أ%ن ير'د_ها؛ قال أ%بو عبيد: قال ال4صمعي واحد الق1س\يان درهم
ق%س3يÒ مفف السي مشدد الياء على مثال ش.ق1ي¼؛ ومنه الديث الخر: ما

Dن دين' الذي يأ}ت الع.ر_اف بدرهم ق%س3ي¼. ودراهم' ق%س3ي_ةeى4س'ر
وق%س3ي_ات¬ وقد ق%س.ت1 الدراهم ت.ق}س'و إ,ذا زافت. وف حديث الشعب: قال

vل4ب الز>ناد تأ}تينا بذه ال4حاديث ق%س3ي_ة وتأ}خذها منا طاز.جة
أ%ي تأ}تينا با رديئة وتأ}خذها خالصة م'نق9اة؛ قال أ%بو زبيد يذكر

ال%ساحي:
ل%ا ص.واه1ل� ف ص'م> الس>لم,، كما

صاح. الق%س3ي_ات' ف أ%ي\دي الص_ياريف1
ومنه حديث آخر لعبد ال أ%نه قال ل4صحابه: أ%تدرون كيف ي.د\ر'س'



الع1لم'؟فقالوا: كما ي.خ\ل�ق' الثوب' أ%و كما ت.ق}س'و الدراهم، فقال: ل ولكن\
د'ر'وس' الع1لم بوت الع'لماء؛ ومنه قول م'ز.ر>د:

وما ز.و_د'ون غ%ي\ر. س.ح\ق, ع1مامة{،
وخ.م\س3م1ئ{ منها ق%س3يÒ وزائ1ف'

وف خطبة الصد>يق، رضي ال عنه: فهو كالدرهم الق%س3ي> والس_راب
vق%س3ي�ا vهو الدرهم الرديء والشيء الرذول. وسار'وا سيا :eالادع؛ الق%س3ي

.vشديدا vأ%ي سيا
وق%س3يe بن م'ن.ب>ه: أ%خو ث%ق1يف. الوهري: ق%س3يÒ لقب ثقيف، قال
أ%بو عبيد: ل4نه مر_ على أ%ب ر,غال� وكان م'ص.د>قاv فقتله فقيل ق%سا

قلبه فسمي ق%س3ي�اv؛ قال شاعرهم:
نن' ق%س3يÒ وق%سا أ%بونا

وق%سÝى: موضع، وقيل: هو موضع بالعالية، قال ابن أ%حر:
ب,ج.و¼، من ق%سÝى، ذ%ف1ر, ال�زامى،

ت.هادى ال1ر\ب,ياء به ال%ن,ينا
(* قوله« يو� من قسى إل» اورده ابن سيده ف اليائي بذا اللفظ، واورده

الزهري وتبعه ياقوت با لفظه:
بجل من قسا ذفر الزامى

تداعى الربياء به النينا
وفيهما النينا بالاء الهملة، وقال ياقوت: قسا منقول من الفعل.)

وأ%نشد الوهري لرجل من بن ضبة:
لنا إ,بلD ل ت.د\ر, ما الذ©ع\ر'، ب.ي\ت'ها
ب,ت1ع\شار.، م.ر\عاها ق%سا فص.رائ1م'ه\

وقيل: ق%سا ح.ب\ل ر.م\ل من رمال الد_هناء؛ قال ذو الرمة:
س.ر.ت\ ت.خ\ب,ط� الظ�ل}ماء من جان,ب.ي\ ق%سا،

وح'ب_ با، م1ن خاب,ط1 الليل,، زائر
:vوقال أ%يضا

ولكن_ن أ�ف}ل1ت' م1ن\ جان,ب.ي\ ق%سا،
أ%ز'ور' امرأv م.ح\ضاv كر,ياv ي.مان,يا

ابن سيده: وق�ساء# موضع أ%يضاv، وقد قيل: هو ق%سÝى بعينه، فإ,ن قلت:
فلعل ق%سÝى مبدل من ق�ساء� والمزة فيه هو ال4صل؟ قيل: هذا ح.م\ل على



vالشذوذ ل4ن إ,بدال المز شاذ، وال4و�ل أ%ق}وى ل4ن إ,بدال حرف العلة هزة
إ,ذا وقع طرفاv بعد أ%لف زائدة هو الباب.

ابن ال4عراب: أ%ق}س.ى إ,ذا سكن ق�ساء، وهو جبل، وكل اسم على ف�عال فهو
ينصرف، فأ%ما ق�ساء

(* قوله« فأ%ما قساء إل» عبارة التكملة: فأما قساء فل ينصرف لنه ف
الصل على فعلء ف ال4صل ق�س.واء على ف�ع.لء.) ، ولذلك ل يصرف؛ قال

�ابن بري: ق�ساء، بالضم والد، اسم جبل، ويقال: ذو ق�ساء؛ قال ج,ران
الع.و\د1:

ي'ذكYر أ%ي�اماv ل%نا ب,س'و.ي\ق%ة{
وه.ض\ب, ق�ساء�، والت_ذ%ك©ر' ي.ش\ع.ف'

وقال الفرزدق:
وق%ف}ت' بأ%على ذ1ي ق�ساء م.ط1ي_ت،

أ�م.ي>ل� ف م.ر\وان% وابن, ز,ياد1
ويقال: ذو ق�ساء موضع؛ قال ن.ه\ش.ل� بن ح.ر>ي¼:

ت.ض.م_نها مش.ار,ف' ذي ق�ساء�،
م.كان% الن_ص\ل, من ب.د.ن1 الس>لح,

قال الوزير: ق1ساء اسم موضع مصروف، وق�ساء اسم موضع غي مصروف
:vق%ش_ر. وق%شا الع'ود. ي.ق}ش'وه ق%ش\وا�@قشا: ال�ق%ش_ى: هو ال

ق%ش.ر.ه وخر.طه، والفاعل قاش�، وال%فعول م.ق}ش'وÒ. وق%ش_ي\ته فهو م'ق%شìى.
وق%ش.و\ت' وجه.ه: ق%ش.ر\ته وم.س.ح\ت' عنه. وف حديث ق%يلة: ومعه ع.س3يب'

نلة م.ق}ش'وÒ غي' خ'وص.تي من أ%عله أ%ي مقشور عنه خ'وصه.
وق%ش_ي\ته ت.ق}ش1ية فهو م'ق%شÝى أ%ي م'ق%ش_ر. وق%ش_ي\ت' ال%ب_ة: ن.ز.ع\ت عنها

لباسها. وف بعض الديث: أ%نه دخل عليه وهو يأ}كل ل1ياءé م'ق%شìى؛ قال
بعض الغفال:

وع.د.س� ق�ش>ي. من ق�ش.ي,
وت.ق%ش_ى الشيء�: ت.ق%ش_ر؛ قال ك�ثي ع.ز_ة%:

د.ع, الق%و\م. ما اح\ت.ل©وا ج'ن'وب. ق�راض1م�،
ب,ح.ي\ث� ت.ق%ش_ى ب.ي\ض'ه ال�ت.ف%لYق'

ابن ال4عراب: اللYياء بالياء واحدته ل1ياءه وهو الل©وبياء
والل©وب,ياج، ويقال للصبية ال%ل1يحة: كأ%نا ل1ياءةD م.ق}ش'و_ةD. وروى أ%بو



تراب عن أ%ب سعيد أ%نه قال: إ,نا اللبأ� الذي يعل ف ق1داد ال%د\ي وجعله
تصحيفاv من الد�ث. قال أ%بو سعيد: اللYب.أ� ي'ح\لب ف ق1داد{، وهي

ج'لود ص1غار ال1ع\ز.ى، ث ي'م.ل© ف ال%ل�ة حت ي.ي\ب.س وي.ج\م'د.، ث
ي'خ\ر.ج ف%ي'باع كأ%نه ال�ب\ن، فإ,ذا أ%راد الكل أ%كله ق%شا عنه

ال3هاب الذي ط�ب,خ فيه، وهو جلد السخلة الذي جعل فيه؛ قال أ%بو تراب: وقال
غيه هو اللYياء بالياء، وهو من نبات اليمن وربا نبت ف الجاز ف

ال1ص\ب، وهو ف خ1لقة البصلة وقدر ال1م_صة، وعليه ق�ش'ور ر,قاق إ,ل السواد
ما هو، ي'ق}لى ث ي'د\ل%ك' بشيء خ.شن كال1سح ونوه فيخرج من قشره فيؤ\كل

ب.ح\تاv، ورب_ما أ�كل بالعسل وهو أ%بيض، ومنهم من ل ي.ق}ل1يه. وف حديث
أ�س.ي\د بن أ%ب أ�سيد: أ%نه أ%هدى لرسول ال،صلى ال عليه وسلم،

بو.د�ان% ل1ياء م'ق%شìى أ%ي م.قشوراv، واللYياء حب كال1م_ص.
والق�شاء: الب'زاق.

وق%ش_ى الرجل% عن حاجته: ر.د_ه.
والق%ش\وان�: القليل اللحم؛ قال أ%بو س.و\داء الع1ج\لي:

أ%ل ت.ر. للق%ش\وان1 ي.ش\ت1م' أ�س\ر.ت،
وإ,ن به من واحد{ ل%ب,ي'

والق%ش\وان.ة: الر_قيقة الض_ع1يفة من النساء. والق%ش\وة: ق�ف�ة تعل
فيها الرأ%ة طيبها، وقيل: هي ه.نة من خ'وص تعل فيها الرأ%ة الق�طن

والق%ز_ والع1ط}ر؛ قال الشاعر:
لا ق%ش\و.ةD فيها م.لب¬ وز.ن\ب.ق¬،
إ,ذا ع.ز.ب¬ أ%س\ر.ى إ,ليها ت.ط%ي_ب.ا

والمع ق%ش.وات وق1شاء، وقيل: الق%ش\و.ة شيء من خوص تعل فيها الرأ%ة
ع1ط}رها وحاج.تها. قال أ%بو منصور: الق%ش\وة شبه الع.ت1يدة ال�غ.ش_اة

بلد. والق%ش\وة: ح'ق�ة للنeف%ساء.
والقاش1ي ف كلم أ%هل السواد: الف%ل}س' الر_ديء. ال4صمعي: يقال درهم

ق%ش1يÒ كأ%نه على مثال د.ع1ي¼، قال ال4صمعي: كأ%نه إ,عراب' قاش1ي.
@قصا: ق%صا عنه ق%ص\واv وق�ص'وìا وق%صاv وق%صاء وق%ص1ي.: ب.ع'د.. وق%صا

ال%كان� ي.ق}ص'و ق�ص'و�اv: ب.ع'د.. والق%ص1يe والقاصي: العبد، والمع
أ%ق}صاء فيهما كشاهد{ وأ%ش\هاد ونص1ي وأ%نصار؛ قال غ%ي\لن الر_ب.ع1ي:

كأ%ن_ما ص.و\ت. ح.ف1يف1 ال%ع\زاء،



م.ع\ز'ول, ش.ذ�ان ح.صاها ال4ق}صاء،
ص.و\ت' ن.ش1يش, اللحم, عند الغ.ل�ء

وكل© شيء ت.ن.ح_ى عن شيء فقد ق%صا ي.ق}ص'و ق�ص'وìا، فهو قاص�،
وال4رض قاص1يةD وق%ص1ي_ةD. وق%ص.و\ت عن القوم: تباعدت. ويقال: فلن بال%كان

ال4ق}ص.ى والناحية الق�ص\وى والق�ص\يا، بالضم فيهما. وف الديث:
السلمون ت.ت.كاف%أ� د1ماؤهم ي.س\ع.ى بذ1م_ت1ه,م أ%د\ناهم وي'ر.دe عليهم

أقصاهم أ%ي أ%ب\ع.د'هم، وذلك ف الغ.ز\و إ,ذا دخل العسكر أ%رض الرب ف%و.ج_ه
ال3مام' منه السرايا، فما غ%ن,م.ت\ من شيء أ%خذ%ت منه ما س.م_ى لا،

ور.د_ ما بقي على العسكر ل4نم، وإ,ن ل يشهدوا الغنيمة، ر,د\ء#
للس_رايا وظه\ر¬ ي.ر\ج,عون إ,ليهم. والق�ص\و.ى والق�ص\يا: الغاية البعيدة، قلبت

فيه الواو ياء ل4ن ف�ع\ل%ى إ,ذا كانت اساv من ذوات الواو أ�بدلت واوه
ياء كما أ�بدلت الواو مكان الياء ف ف%ع\لى فأ%دخلوها عليها ف ف�ع\لى
لي.ت.كافآ ف التغيي؛ قال ابن سيده: هذا قول سيبويه، قال: وزدته أ%نا

بياناv، قال: وقد قالوا الق�ص\و.ى فأ%جروها على ال4صل ل4نا قد تكون صفة
بال4لف واللم. وف التنزيل: إ,ذ أ%نتم بالع'د\و.ة الدeنيا وهم بالع'دوة

القصوى؛ قال الفراء: الدنيا ما ي.لي الدينة والق�صوى ما ي.لي مكة.
قال ابن السكيت: ما كان من النعوت مثل الع'ل}يا والدeنيا فإ,نه يأ}ت بضم

أ%و_له وبالياء ل4نم يستثقلون الواو مع ضمة أ%و�له، فليس فيه اختلف
إ,ل أ%ن أ%هل الجاز قالوا الق�ص\و.ى، فأ%ظهروا الواو وهو نادر وأ%خرجوه

على القياس، إ,ذ سكن ما قبل الواو، وتيم وغيهم يقولون الق�ص\يا؛ وقال
ثعلب: الق�ص\و.ى والق�ص\يا ط%رف الوادي، فالق�ص\و.ى على قول ثعلب من قوله

eوالق%ص1ي �تعال بالع'د\وة الق�ص\و.ى، بدل. والقاص1ي والقاص1ية
والق%ص1ي_ة� من الناس والواضع: ال�ت.ن.ح>ي البعيد'. والق�ص\و.ى وال4ق}ص.ى
�كال4ك}ب والك�بى. وف الديث: أ%ن الشيطان ذ1ئب' ال3نسان1 يأ}خ'ذ

القاص1ية% والش_اذ�ة%، القاص1ي.ة�: ال�ن\ف%ر,دة عن القطيع البعيدة منه،
يريد أ%ن الشيطان يتسلط على الارج من الماعة وأ%هل الس_نة. وأ%ق}صى

الرجل% ي'ق}ص1يه: باع.د.ه. وه.ل�م_ أ�قاص1ك. يعن أ%يeنا أ%ب\ع.د' من
الشر�. وقاص.ي\ت'ه فق%ص.وته وقاصان فق%ص.و\ته.

والق%صا: ف1ناء الدار، يد ويقصر. وح'ط}ن الق%صا أ%ي تباع.د\ عن؛ قال
بشر بن أ%ب خازم:



ف%حاط�ونا الق%صا، ولق%د\ ر.أ%و\نا
قريباv، حيث ي'س\ت.م.ع' الس>رار'

والق%صا يد ويقصر؛ ويروى:
فحاط�ونا الق%صاء4 وقد رأ%و\نا

ومعن حاط�ونا القصاء أ%ي تباع.دوا عنا وهم حولنا،وما كنا بالبعد منهم
لو أ%رادوا أ%ن ي.د\ن'وا من_ا، وتوجيه ما ذكره ابن السكيت من كتاب النجو

أ%ن يكون الق%صاء بالد مصدر ق%صا ي.ق}صو ق%صاءé مثل ب.دا ي.ب\د'و
ب.داءé، وأ%ما القصا بالقصر فهو مصدر قص1ي. عن ج,وار,نا ق%صاv إ,ذا بعد. ويقال

أ%يضاv: ق%ص1ي. الشيء� ق%صاv وق%صاءé. والق%صا: النس.ب' البعيد، مقصور.
والق%صا: الناحية�. والق%صاة�: الب'ع\د 
(* قوله« والقصاة البعد» كذا ف

الصل، ول نده ف غيه، ولعله القصاء.) والناحية، وكذلك الق%صا. يقال:
ق%ص1ي. فلن عن جوارنا، بالكسر، ي.ق}صى ق%صاv، وأ%ق}ص.ي\ته أ%نا فهو

م'ق}صÝى، ول تقل م.ق}ص1يÒ. وقال الكسائي: ل4ح'وط%ن_ك الق%صا ول4غ}ز'و.ن_ك
الق%صا، كلها بالقصر، أ%ي أ%د.ع'ك فل أ%ق}ر.ب'ك. التهذيب: يقال

حاط%هم الق%صا، مقصور، يعن كان ف ط�ر_ت1هم ل يأ}ت1يهم. وحاط%هم الق%صا أ%ي
حاط%هم من بعيد وهو ي.ت.ب.ص_رهم وي.ت.ح.ر_ز' منهم. ويقال: ذهبت ق%صا

فلن أ%ي ناح1ي.ته، وكنت منه ف قاص1ي.ت1ه أ%ي ناح1يته.
vنا أ%بعد من الشر�. ويقال: نزلنا م.نزلeقاص1ك أ%ي�ويقال: ه.ل�م_ أ

ل ت'ق}ص1يه ال3بل أ%ي ل ت.ب\ل�غ أ%قصاه. وت.ق%ص_يت ال4مر
واس\ت.ق}ص.يت'ه واس\ت.ق}صى فلن ف السأ%لة وت.ق%ص_ى بعن.

قال اللحيان: وحكى الق%نان ق%ص_ي\ت أ%ظفاري، بالتشديد، بعن ق%ص.ص\ت
فقال الكسائي أ%ظنه أ%راد أ%خ.ذ من قاصيتها، ول يمله الكسائي على

م'حو�ل التضعيف كما حله أ%بو عبيد عن ابن ق%نان، وقد ذكر ف حرف الصاد أ%نه
من م'حو�ل التضعيف، وقيل: يقال إ,ن و'لد. لك1 ابن فق%ص>ي أ�ذنيه أ%ي

اح\ذف1ي منهما. قال ابن بري: ال4مر من ق%ص_ى ق%ص¼، وللمؤنث ق%ص>ي، كما
تقول خ.لY عنها وخ.لYي. والق%صا: ح.ذ}ف¬ ف طر.ف أ�ذن الناقة والشاة،

vمقصور، يكتب بال4لف وهو أ%ن ي'ق}طع منه شيء قليل، وقدق%صاها ق%ص\وا
وق%ص_اها. يقال: ق%ص.و\ت البعي فهو م.ق}ص'و� إ,ذا قط%ع\ت من طرف أ�ذنه،

وكذلك الشاة؛ عن أ%ب زيد. وناقة ق%ص\واء: م.ق}ص'و_ة، وكذلك الشاة، ورجل



م.ق}ص'و� وأ%ق}صى، وأ%نكر بعضهم أ%قصى. وقال اللحيان: بعي أ%ق}صى
وم'ق%ص_ى وم.ق}ص'و�. وناقة ق%ص\واء وم'ق%ص_اةD وم.ق}ص'و_ةD: مقطوعة طرف

ال�ذن. وقال ال4حر: ال�ق%ص_اة من ال3بل الت ش'ق من أ�ذنا شيء ث ترك
معلقاv. التهذيب: الليث وغيه الق%ص\و' قطع أ�ذن البعي.يقال: ناقة ق%ص\واء

وبعي م.ق}ص'و�، هكذا يتكلمون به، قال: وكان القياس أ%ن يقولوا بعي
Òأ%قصى فلم يقولوا. قال الوهري: ول يقال جل أ%قصى وإ,نا يقال م.ق}ص'و

وم'ق%صìى، تركوا فيه القياس، ول4ن أ%فعل الذي أ�نثاه على ف%ع\لء إ,نا
يكون من باب ف%ع1ل% ي.ف}ع.ل، وهذا إ,نا يقال فيه قص.و\ت البعي،

وق%ص\واء بائنة عن بابه، ومثله امرأ%ة ح.سناء، ول يقال رجل أ%ح\س.ن؛ قال ابن
بري: قوله تركوا فيها القياس يعن قوله ناقة ق%ص\واء، وكان القياس

م.ق}ص'و_ة، وقياس الناقة أ%ن يقال ق%ص.و\تا فهي م.ق}ص'و_ة. ويقال: ق%ص.و\ت
المل فهو م.ق}ص'و�، وقياس الناقة أ%ن يقال قصوتا فهي مقصو_ة، وكان لرسول

ال، صلى ال عليه وسلم، ناقة تسمى ق%ص\واء ول تكن مقطوعة ال�ذن.
وف الديث: أ%نه خطب على ناق%ت1ه الق%ص\واء، وهو لقب ناقة سيدنا رسول
ال، صلى ال عليه وسلم. قال: والق%ص\واء الت ق�ط1ع طر.ف أ�ذنا. وكل ما

ق�طع من ال�ذن فهو ج.د\ع¬، فإ,ذا بلغ الرeب'ع فهو ق%ص\و¬، فإ,ذا جاوزه
فهو غ%ض\ب¬، فإ,ذا است'ؤص1لت فهو ص.ل}م، ول تكن ناقة سيدنا رسول ال،

صلى ال عليه وسلم، ق%ص\واء وإ,نا كان هذا لقباv لا، وقيل: كانت مقطوعة
ال�ذن. وقد جاء ف الديث: أ%نه كان له ناقة تسمى الع.ض\باء وناقة تسمى
ال%د\عاء، وف حديث آخر: صلماء4، وف رواية أ�خرى: م%ض\ر.مةv؛ هذا كله

ف ال�ذن، ويتمل أ%ن تكون كل واحدة صفة ناقة مفردة، ويتمل أ%ن يكون
الميع صفة ناقة واحدة فسماها كل منهم با تي�ل فيها، ويؤيد ذلك ما روي ف
حديث علي، كرم ال وجهه، حي بعثه رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يبلغ

أ%هل مكة س'ورة براءة فرواه ابن عباس، رضي ال عنه، أ%نه ركب ناقة
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الق%ص\واء، وف رواية جابر الع.ض\باء، وف

رواية غيها ال%د\عاء، فهذا يصرح أ%ن الثلثة صفة ناقة واحدة ل4ن
القضية واحدة، وقد روي عن أ%نس أ%نه قال: خطبنا رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، على ناقة ج.د\عاء وليست بالع.ضباء، وف إ,سناده مقال. وف حديث
الجرة:أ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، قال: إ,ن عندي ناقتي، فأ%ع\ط%ى رسول%

ال، صلى ال عليه وسلم، إ,حداها وهي ال%د\عاء. والق%ص1ي_ة� من ال3بل:



الكرية ال�و.د_عة الت ل ت'ج\ه.د ف ح.ل%ب ول ح.م\ل�. والق%صايا:
خ1يار' ال3بل، واحدتا ق%ص1ي_ة ول ت'ركب وهي م'ت_د1عة؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:
ت.ذ�ود الق%صايا عن س.راة، كأ%نا

ج.ماهي' ت.ح\ت. ال�د\ج,نات1 ال%واض1ب,
وإ,ذا ح'م1دت إ,بل الرجل قيل فيها ق%صايا يثق با أ%ي فيها بقية إ,ذا
اشتد�الدهر، وقيل: الق%ص1ي_ة من ال3بل ر'ذالتها. وأ%ق}صى الرجل� إ,ذا

اقتن الق%واصي من ال3بل، وهي النهاية ف الغ.زارة والن_جابة، ومعناه أ%ن
صاحب ال3بل إ,ذا جاء ال�ص.د>ق أ%قصاها ض1ن�اv با. وأ%ق}صى إ,ذا حفظ

قصا العسكر وق%صاءه، وهو ما حول العسكر.
وف حديث و.ح\ش1ي¼ قاتل ح.م\زة، عليه السلم: كنت' إ,ذا رأ%يته ف

الطريق ت.ق%ص_ي\تها أ%ي صرت ف أ%ق}صاها وهو غايتها.
والق%ص\و': البعد. وال4ق}صى: ال4بعد؛ وقوله:

،Dمنها، وهي قاص1ية �واخ\ت.ل%س الف%ح\ل
شيئاv فقد ض.م1ن.ت\ه، وهو م.ح\ق�ور'

فسره ابن ال4عراب فقال: معن قوله قاصية هو أ%ن يتبعها الفحل فيضربا
ف%ت.ل}ق%ح ف أ%و_ل ك%و\مة فجعل الك%و\م لل3بل، وإ,نا هو للفرس.

وق�ص\وان�: موضع؛ قال جرير:
ن'ب>ئ}ت' غ%س_ان% بن. واه1ص.ة1 ال�ص.ى

ب,ق�ص\وان%، ف م'س\ت.ك}ل1ئ1ي. ب,طان1
ابن ال4عراب: يقال للفحل هو ي.ح\ب'و ق%صا ال3بل إ,ذا ح.ف1ظها من

النتشار. ويقال: ت.ق%ص�اهم أ%ي ط%ل%بهم واحداv واحداv. وق�ص.يÒ، مصغر:
اسم رجل، والنسبة إ,ليه ق�ص.وي بذف إ,حدى الياء4ين، وتقلب ال�خرى

أ%لفاv ث تقلب واواv عما قلبت ف ع.د.و,ي� وأ�م.و,ي¼.
@قضي: الق%ضاء: ال�ك}م، وأ%صله ق%ضاي¬ ل4نه من ق%ض.ي\ت، إ,ل أ%ن�

الياء لا جاءت بعد ال4لف هزت؛ قال ابن بري: صوابه بعد ال4لف الزائدة
طرفاv هزت، والمع ال4ق}ض1ية�، والق%ض1ي_ة� مثله، والمع الق%ضايا على

ف%عال%ى وأ%صله ف%عائل. وق%ض.ى عليه ي.ق}ضي ق%ضاء وق%ض1ي_ةv، ال4خية
مصدر كال�ول، والسم الق%ض1ي_ة فقط؛ قال أ%بو بكر: قال أ%هل الجاز
القاضي معناه ف اللغة القاط1ع لل��مور ال�ح1كم لا. واس\ت'ق}ض1ي فلن أ%ي



ج'ع1ل قاض1ياv يكم بي الناس. وق%ض_ى ال4مي' قاض1ياv: كما تقول أ%مر.
أ%مياv. وتقول: ق%ضى بينهم ق%ض1ي_ة وق%ضايا. والق%ضايا: ال4حكام،

واحدتا ق%ض1ي_ةD. وف صلح ال�د.ي\ب,ية1: هذا ما قاضى عليه ممد، هو
فاع.ل% من الق%ضاء الف%ص\ل, وال�ك}م ل4نه كان بينه وبي أ%هل مكة، وقد تكرر

ف الديث ذكر الق%ضاء، وأ%صله الق%ط}ع والفصل. يقال: ق%ض.ى ي.ق}ض1ي
ق%ضاء فهو قاض� إ,ذا ح.ك%م وف%ص.ل%. وق%ضاء الشيء: إ,ح\كام'ه وإ,م\ضاؤ'ه

والفراغ منه فيكون بعن ال%ل}ق. وقال الزهري: القضاء ف اللغة على وجوه
مرجعها إ,ل انقطاع الشيء وتامه. وكل© ما أ�ح\ك1م عمله أ%و أ�ت1م_ أ%و

خ'ت1م. أ%و أ�د>ي. أ%داء أ%و أ�وج,ب. أ%و أ�ع\ل1م. أ%و أ�ن\ف1ذ% أ%و
أ�م\ض1ي. فقد ق�ض1ي.. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها ف الديث، ومنه الق%ضاء

القرون بالق%د.ر، والراد بالق%د.ر التقدير، وبالق%ضاء ال%لق كقوله
تعال: فق%ضاهن سبع سوات؛ أ%ي خلقهن، فالق%ضاء والق%د.ر' أ%مران م'ت.لزمان

ل ي.ن\فك أ%حدها عن الخر، ل4ن أ%حدها بنزلة ال4ساس وهو الق%در،
والخر بنزلة البناء وهو الق%ضاء، فمن رام الف%ص\ل بينهما فقد رام ه.د\م.

البناء ون.ق}ضه. وق%ض.ى الشيء4 ق%ضاء: صن.عه وق%د_ره؛ ومنه قوله تعال:
فق%ضاهن سبع سوات ف يومي؛ أ%ي فخلقهن وع.م1لهن وصنعهن وقط%ع.هن

وأ%حكم خلقهن، والقضاء بعن العمل، ويكون بعن الصنع والتقدير. وقوله تعال:
فاق}ض, ما أ%نت. قاض�؛ معناه فاعمل ما أ%نت عامل؛ قال أ%بو ذؤيب:

وع.ل%ي\ه,ما م.س\ر'ود.تان1 ق%ضاه'ما
داود'، أ%و ص.ن.ع' الس_واب,غ, ت'ب_ع'

قال ابن السياف: ق%ضاها ف%رغ من عملهما. والقضاء: ال%ت\م وال4م\ر'.
وق%ض.ى أ%ي ح.ك%م.، ومنه القضاء والق%در. وقوله تعال: وق%ض.ى ربeك أ%ن

ل تعبدوا إ,ل� إ,ياه؛ أ%ي أ%م.ر ربك وح.تم، وهو أ%مر قاطع ح.ت\م.
وقال تعال: فلما ق%ض.ينا عليه الوت؛ وقد يكون بعن الفراغ، تقول: ق%ض.يت

حاجت. وق%ضى عليه ع.ه\داv: أ%وصاه وأ%نفذه ، ومعناه الوصية، وبه يفسر
قوله عز وجل: وق%ض.ينا إل بن إسرائيل ف الكتاب؛ أ%ي ع.ه,د\نا وهو بعن

ال4داء والن\هاء . تقول: ق%ض.ي\ت' د.ي\ن، وهو أ%يضاv من قوله تعال:
وق%ض.ينا إل بن إسرائيل ف الكتاب، وقوله: وق%ض.ي\نا إليه ذلك المر:

أ%ي أ%ن\ه.ي\ناه إليه وأ%ب\ل%غ\ناه ذلك، وق%ضى أ%ي حكم. وقوله تعال: ول
ت.ع\ج.ل} بالق�رآن من قبل أ%ن ي'ق}ض.ى إليك و.ح\ي'ه؛ أ%ي من قبل أ%ن



ي'ب.ي_ن لك بيانه. الليث ف قوله: فلما ق%ض.ي\نا عليه الوت؛ أ%ي
أ%ت\م.م\نا عليه الوت. وق%ض.ى فلن صلته أ%ي ف%ر.غ% منها. وق%ض.ى ع.ب\ر.ت.ه أ%ي

أ%خرج كل ما ف رأ}س1ه؛ قال أ%وس :
أ%م\ ه.ل ك%ث1ي' ب'كىÝ ل ي.ق}ض, ع.ب\ر.ت.ه،

إثر. ال4حب_ة1 يوم. الب.ي\ن, ، م.ع\ذ�ور؟
أي ل ي'خ\ر,ج كل� ما ف رأ}سه.

والقاض1ية�: ال%ن,ي_ة الت ت.ق}ض1ي و.ح1يìا. والقاضية�: ال%وت، وقد
ق%ض.ى ق%ضاء وق�ض1ي. عليه؛ وقوله:

ت.حنe ف%ت'ب\د1ي ما با من ص.بابة{،
وأ�خ1في الذي لول ال4سا لق%ضان

معناه ق%ض.ى ع.لي_ ؛ وقوله أ%نشده ابن العراب:
س.م_ ذ%رار,يح. ج.ه,يزاv بالق%ض1ي

فسره فقال: الق%ض1ي الوت القاضي، فإما أ%ن يكون أ%راد الق%ضي،
بالتخفيف، وإما أ%ن يكون أ%راد الق%ض1ي� فحذف إحدى الياءين كما قال:

أ%ل ت.ك�ن\ ت.ح\ل1ف بال3 الع.لي،
إن� م.طاياك. ل%م1ن\ خ.ي\ر, ال%ط1ي؟

وق%ض.ى ن.ح\ب.ه ق%ضاء: مات؛ وقوله أ%نشده يعقوب للكميت:
وذا ر.م.ق� منها ي'ق%ض>ي وطاف1سا

إما أ%ن يكون ف معن ي.ق}ض1ي ، وإما أ%ن يكون أ%ن الوت اقتضاه فقضاه
دينه؛ وعليه قول القطامي:

ف ذي ج'ل�ول� ي'ق%ض>ي الوت. صاحب'ه،
إذا الص_راريe م1ن\ أ%ه\وال1ه ار\ت.س.ما

أ%ي ي.ق}ض1ي الوت. ما جاءه ي.ط}ل�ب منه وهو نف}س'ه. وض.ر.ب.ه ف%ق%ضى
عليه أ%ي قتله كأ%نه ف%ر.غ% منه . وس.مÒ قاض� أ%ي قاتل . ابن بري: يقال

ق%ض.ى الرجل� وق%ض_ى إذا مات؛ قال ذو الرمة:
إذا الش_خ\ص' فيها ه.ز_ه الل� أ%غ}م.ض.ت\

عليه1 ، كإغ}ماض, ال�ق%ض>ي ه'ج'ول�ها
ويقال: ق%ض.ى ع.لي_ وق%ضان، بإ,سقاط حرف الر؛ قال الكلب:

ف%م.ن\ ي.ك' ل ي.غ\ر.ض\ فإن وناق%ت،
ب,ح.ج\ر� إل أ%هل, ال1م.ى ، غ%ر,ضان



ت.ح1نe ف%ت'ب\د1ي ما با من ص.باب.ة،
وأ�خ\ف1ي الذي لول ال4سا لق%ضان

وقوله تعال: ولو أ%نزلنا م.ل%كاv لق�ض1ي. المر ث ل ي'ن\ظ%رون؛ قال
أ%بو إسحق : معن ق�ض1ي. المر أ�ت1م إه\لك�هم. قال: وق%ضى ف اللغة

على ض'روب كل©ها ترجع إل معن ان\ق1طاع, الشيء وت.مام1ه ؛ ومنه قوله
تعال: ث ق%ض.ى أ%ج.لv؛ معناه ح.ت.م بذلك وأ%ت.م_ه ، ومنه الع\لم؛

ومنه قوله تعال: وق%ض.ينا إل بن إسرائيل ف الكتاب ؛ أ%ي أ%ع\ل%م\ناهم
إعلماv قاطعاv، ومنه الق%ضاء للف%ص\ل ف ال�ك}م وهو قوله: ول%و\ل

أ%ج.لD م'س.مìى لق�ض1ي. بينهم؛ أ%ي لف�ص1ل% ال�ك}م بينهم، ومثل ذلك قولم:
قد ق%ض.ى القاض1ي بي ال�صوم, أ%ي قد ق%ط%ع بينهم ف الكم ، ومن ذلك :

قد ق%ض.ى فلن د.ي\نه، تأ}ويله أ%نه قد ق%ط%ع ما لغ.ريه عليه وأ%د_اه
إليه وق%ط%ع. ما بينه وبينه. واق}ت.ض.ى د.ي\نه وت.قاضاه بعن. وكل© ما

أ�ح\ك1م. فقد ق�ض1ي.. تقول: قد ق%ض.ي\ت' هذا الثوب.، وقد ق%ض.ي\ت' هذه
الدار إذا ع.م1ل}تها وأ%ح\ك%م\ت. ع.م.ل%ها، وأ%ما قوله: قم اق}ضوا إل�
ول تنظرون1، فإن أ%با إسحق قال: ث اف}عل�وا ما ت'ريدون، وقال

الفراء:معناه ث ام\ض'وا إل� كما يقال قد ق%ضى. فلن ، يريد قد مات وم.ضى؛ وقال
أ%بو إسحق: هذا مثل قوله ف هود: فك1يد'ون جيعاv ث ل ت'ن\ظ1ر'ون1؛

يقول: اج\ه.د'وا ج.ه\د.كم ف م'كاي.د.ت والت_أ%ل©ب علي_، ول
ت'ن\ظ1ر'ون1 أ%ي ول ت'م\ه,لون؛ قال: وهذا من أ%قوى آيات النبوة أن يقول النب

لقومه وهم م'تعاو,نون عليه افعلوا ب ما شئتم.
ويقال: اقتتل القوم فق%ض_و\ا بينهم ق%واض1ي. وهي ال%نايا؛ قال زهي:

فق%ض_وا م.نايا بين.هم ث أ%ص\د.ر'وا
(* عجز البيت: إل ك%ل� م'ست.و\بل� م'ت.و.خ_م,)

الوهري: ق%ض_وا بينهم منايا، بالتشديد ، أ%ي أ%ن\ف%ذوها. وق%ض_ى
الل©بانة% أ%يضاv، بالتشديد، وق%ضاها، بالتخفيف بعن.

وق%ضى الغ.ري. د.ي\ن.ه ق%ضاء: أ%د_اه إليه . واست.ق}ضاه: طل%ب إليه
أن ي.ق}ض1ي.ه. وت.قاضاه الد_ي\ن.: ق%ب.ض.ه منه؛ قال:

،Dإذا ما ت.قاضى ال%ر\ء4 يوم¬ ول%يلة
ت.قاضاه شيء# ل ي.م.ل© الت_قاض1يا

أ%راد: إذا ت.قاضى الرء4 ن.ف}س.ه يوم¬ وليلة. ويقال: ت.ق%اض.ي\ته



ح.قYي ف%قضان,يه أ%ي ت.جاز.ي\ت'ه فج.زان,يه.ويقال: اق}ت.ض.ي\ت' ما ل عليه
أ%ي ق%ب.ض\ته وأ%خذ}ته. والقاض1ية� من البل: ما يكون جائزاv ف الد_ية

والف%ريضة1 الت ت.ج,ب ف الص_دقة؛ قال ابن أ%حر:
ل%ع.م\ر'ك. ما أ%عان% أ%بو ح.ك1يم�
ب,قاض1ية{ ، ول ب.ك}ر� ن.ج,يب

ورجل ق%ض1يÒ: سريع الق%ضاء ، يكون من ق%ضاء الكومة ومن ق%ض.اء
الد_ين. وق%ضى وط%ر.ه: أ%ت�ه وبل%غه . وق%ض_اه: ك%ق%ضاه؛ وقوله أ%نشده أ%بو

زيد:
لق%د\ طال% ما ل%ب_ث}ت.ن عن ص.حاب.ت

وع.ن ح1و.ج� ، ق1ض_اؤ'ها من ش1فائ1يا
(* قوله «قضاؤها» هذا هو الصواب وضبطه ف ح وج بغيه خطأ.)

قال ابن سيده: هو عندي من ق%ض_ى كك1ذ9اب� من ك%ذ�ب.، قال: ويتمل أ%ن
يريد اقتضاؤها فيكون من باب ق1ت_ال� كما حكاه سيبويه ف اق}ت1تال,.

والن\ق1ضاء: ذ%هاب الشيء وف%ناؤه ، وكذلك الت_ق%ض>ى. وانقضى الشيء
وت.ق%ض_ى بعن. وان\ق1ضاء الشيء وت.ق%ض>يه: ف%ناؤه وان\ص1رام'ه ؛

قال:وق%ر_ب'وا لل}ب.ي\ن والت_ق%ض>ي
من كلY ع.ج_اج� ت.رى للغ.ر\ض,،

خ.ل}ف. ر.حى ح.ي\ز'وم1ه كالغ.م\ض,
vأ%ي كالغمض الذي هو بطن الوادي؛ فيقول ترى للغ.ر\ض, ف ج.ن\ب,ه أ%ثرا

عظيماv كبطن الوادي.
والق%ضاة: ال1لدة الر_قيقة� الت تكون على وجه الصب� حي يولد.
والق1ض.ة�، مففةv: ن,ب\تةD س'ه\ل1ي_ةD وهي منقوصة، وهي من ال%م\ض،

والاء عوض ، وجعها ق1ضÝى؛ قال ابن سيده: وهي من معتل9 الياء، وإنا
ق%ض.ي\نا بأ%ن لمها ياء لعدم ق ض و ووجود ق ض ي .

الصمعي: من نبات السهل الر>م\ث� والق1ضة�، ويقال ف جعه ق1ضات¬
وق1ض'ون. ابن السكيت: تمع الق1ضة� ق1ض1ي.؛ وأ%نشد أ%بو الجاج:

ب,ساق%ي\ن, ساق%ي\ ذي ق1ض1ي. ت.ح'شeه
بأ%ع\واد1 ر.ن\د{ ، أ%و أ%لو,يةv ش'ق}را
وقال أ�مية بن أ%ب الص_ـل}ت:
ع.ر.ف}ت' الد_ار. قد أ%ق}و.ت\ س1نينا



ل1ز.ي\ن.ب. ، إذ} ت.ح'ل© بذي ق1ض1ينا
وق1ضة� أ%يضاv: موضع كانت به وقعة ت}لق اللYم.م,، وت.جمع على ق1ضاة

وق1ضي، وف هذا اليوم أ%رسلت بنو حنيفة الف1ن\د الز_م_انY إل
أ%ولد ثعلبة حي طلبوا نصرهم على بن ت.غ\ل1ب ، فقال بنو حنيفة: قد بعثنا
إليكم بأ%لف فارس، وكان يقال له ع.د1يد ال4لف، فلما قدم على بن ثعلبة

قالوا له: أ%ين اللف؟ قال أ%نا ، أ%ما ت.رض.و\ن أ%ن أ%كون لكم ف1ن\داv؟
فلما كان من الغد وبرزوا للق1تال حل على فارس كان م'ر\د1فاv لخر

فانتظمهما وقال:
أ%يا ط%ع\ن.ة% ما ش.ي\خ�

كب,ي� ي.ف%ن� بال
أ%بو عمرو: ق%ض_ى الرجل إذا أ%كل الق%ضا وهو ع.ج.م الزبيب، قال ثعلب :

وهو بالقاف؛ قاله ابن العراب. أ%بو عبيد: والق%ض_اء من الدeروع الت
قد ف�رغ من عملها وأ�ح\كمت ، ويقال الصeل}بة ؛ قال النابغة:

وكل© ص.م'وت{ ن.ث}لة{ ت'ب_ع1ي_ة{ ،
ون.س\ج' س'ل%ي\م� كل� ق%ض\4اء4 ذائ1ل

قال: والفعل من الق%ض_اء ق%ض.ي\تها ؛ قال أ%بو منصور: جعل الق%ض_اء
ف%ع_الv من ق%ضى أ%ي أ%ت.م_، وغيه يعل الق%ض�اء ف%ع\لء من ق%ض_

ي.ق%ضe، وهي ال%ديد' ال%ش1نة� ، من إق}ضاض, ال%ض\ج.ع. وت.ق%ض_ى البازي
أ%ي ان\ق%ض_ ، وأ%صله ت.ق%ض_ض.، فلما كثرت الضادات أ�بدلت من إحداهن

ياء ؛ قال العجاج:
إذا الكرام' اب\ت.د.ر'وا الباع. ب.د.ر\ ،
ت.ق%ض>ى البازي إذا البازي ك%س.ر\

وف الديث ذكر دار الق%ضاء ف الدينة ، قيل: هي دار' المارة ، قال
بعضهم: هو خطأD وإنا هي دار كانت لعمر بن الطاب ، رضي ال عنه، بيعت

بعد وفاته ف د.ينه ث صارت ل%ر\وان ، وكان أ%مياv بالدينة ، ومن ههنا
دخل الوهم على من جعلها دار المارة.

@قطا: ق%طا ي.ق}طو: ث%ق�ل مشيه .
والق%طا: طائر معروف، سي بذلك لث1ق%ل م.شي\ه، واحدته ق%طاة، والمع

�ق%ط%وات وق%ط%يات¬، ومشيها الق}ط1يطاء . تقول: اق}ط%و\ط%ت1 الق%طاة
ت.ق}ط%و\طي ، وأ%ما ق%طت ت.ق}ط�و فبعض يقول من مشيها، وبعض يقول من صوتا ،



وبعض يقول صوتا الق%ط}ق%طة�. والق%ط}و': ت.ق%ار'ب ال%ط}و من الن_شاط .
والرجل ي.ق}ط%و\طي ف مشيه إذا اس\ت.دار. وت.ج.م_ع؛ وأ%نشد:

ي.م\ش1ي م.عاv م'ق}ط%و\ط1ياv إذا م.ش.ى
وق%ط%ت الق%طاة�: صو�تت وحدها فقالت ق%طاق%طا؛ قال الكسائي: وربا

قالوا ف جعه ق%ط%يات{، ول%ه.يات{ ف جع ل%هاة النسان، لن ف%ع.ل}ت منهما
ليس بكثي فيجعلون اللف الت أ%صلها واو ياء لقلتها ف الفعل ، قال :

ول يقولون ف غ%ز.وات{ غ%ز.يات لن غ%ز.و\ت' أ%غ}ز'و كثي معروف ف
الكلم. وف الثل: إنه ل4ص\د.ق' من ق%طاة؛ وذلك لنا تقول ق%طا ق%طا. وف

الثل أ%يضاv: لو ت'ر,ك. الق%طا ل%نام.؛ يضرب مثلv لن ي.ه,يج' إذا
ت'ه'ي>ج . التهذيب: دل بيت النابغة أ%ن الق%طاة سيت ق%طاة بصوتا؛ قال

النابغة :
ت.د\ع'و ق%طا ، وبه ت'د\عى إذا ن'س3ب.ت\ ،

يا ص1د\ق%ها ح1ي. ت.د\ع'وها فت.ن\ت.س3ب'
وقال أ%بو و.ج\زة يصف حياv وردت ليلv ماء فمرت ب,ق%طاv وأ%ثار.ت\ها:

ما ز,ل}ن. ي.ن\س'ب\ن. و.ه\ناv كل� صاد1قة{ ،
بات.ت\ ت'باش1ر' ع'ر\ماv غ%ي\ر. أ%ز\واج,

يعن أ%نا ترe بالق%طا فت'ث1يها فت.ص1يح ق%طا قطا، وذلك انتسابا.
الفراء: ويقال ف الثل إنه لد.ل© من ق%طاة، لنا ت.رد الاء ليلv من

الف%لة البعيدة.
والق%ط%وان� والق%ط%و\ط%ى: الذي ي'قار,ب' الشي من كل شيء . وقال شر :
وهو عندي ق%ط}وان، بسكون الطاء، وال�نثى ق%ط%وانة وق%ط%وطاة، وقد ق%طا

ي.ق}ط�و ق%ط}واv وق�ط�وìا واق}ط%و\طى.
والق%ط%وطى: الطويل الرجلي إل أ%نه ل يقارب خ.ط}وه كمشي القطا.

والق%طاة�: الع.ج'ز ، وقيل: هو ما بي الو.ر,كي، وقيل: هو م.قع.د
الر>دف 

(* قوله «مقعد الردف» هي عبارة الكم . وقوله «موضع إل» هي عبارة
التهذيب جع الؤلف بينهما على عادته معباv بأو.) أ%و موضع الردف من

الدابة خلف الفارس ، ويقال: هي لكل خ.ل}ق؛ قال الشاعر:
وك%س.ت1 ال1ر\ط% ق%طاةv ر.ج\زجا

وثلث ق%ط%وات. والق%طا: م.ق}ع.د الر>دف وهو الر>ديف؛ قال امرؤ القيس:



وص'مÒ ص1لب¬ ما ي.ق1ي. من الو.جى،
كأ%ن� م.كان% الر>د\ف1 منه على رال,

يصفه بإشراف1 الق%طاة. والر_أ}ل�: فرخ الن_عام,؛ ومنه قول الراجز:
وأ%بوك. ل ي.ك' عار,فاv بل%طات1ه ،

ل ف%ر\ق. بي. ق%طات1ه ول%طات1ه
�وتقول العرب ف مثل: ليس ق%طاv مثل% ق�ط%ي¼ أ%ي ليس الن_ب,يل

كالد_نء3؛ وأ%نشد:
ليس ق%طاv م1ث}ل% ق�ط%ي¼ ، ول الـ

ـم.ر\ع1يe ، وف ال4ق}وام, ، كالر�اع1ي
أ%ي ليس ال4كابر كال4صاغر .

وت.ق%ط�ى عن بوجهه: صد.ف لنه إذا صد.ف بوجهه فكأ%نه أ%راه ع.ج'ز.ه؛
حكاه ابن ال4عراب وأ%نشد :

أ%ل1ك}ن إل ال%و\ل الذي ك�ل�ما ر.أى
غ%ن,يا¾ ت.ق%ط�ى ، وهو للط�رف قاط1ع'

ويقال: فلن من ر.طات1ه 
(* قوله «من رطاته» ليس من العتل وإنا هو من

الصحيح، ففي القاموس: الرطأ، مركة، المق، ولينت هنا للمشاكلة
والزدواج .)

ل يعرف ق%طات.ه من ل%طات1ه؛ يضرب مثلv للرجل ال4حق ل يعرف ق�ب'له
من د'ب'ر,ه من ح.ماق%ته .

وقال أ%بو تراب: سعت ال�ص.ي\ب يقول ت.ق%ط�ي\ت' على القوم
وت.ل%ط�ي\ت' عليهم إذا كانت ل ط%ل1بةD فأ%خذت من مالم شيئاv فسبقت به

.والق%ط}و': م'قاربة ال%ط}و مع الن_شاط، يقال منه: قطا ف م1ش\يته
ي.ق}ط�و، واق}ط%وطى مثله، فهو ق%ط%وان ، بالتحريك ، وق%ط%وط%ى أ%يضاv ، على

ف%ع.و\ع.ل�، ل4نه ليس ف الكلم فع.و_ل، وفيه ف%ع.و\ع.ل مثل ع.ث%وث%ل،
وذكر سيبويه فيما يلزم فيه الواو أ%ن تبدل ياء نو أ%غ}ز.ي\ت

vمثل ص.م.ح\مح�، قال: ول تعله ف%ع.و\ع.ل Dواس\ت.غ\ز.يت أ%ن ق%ط%و\طى ف%ع.ل}ع.ل
ل4ن فع.ل}ع.لv أ%كثر من ف%ع.و\ع.ل�، قال: وذكر ف موضع آخر أ%نه

ف%ع.و\ع.ل، قال السياف: هذا هو الصحيح ل4نه يقال اق}ط%و\ط%ى واق}ط%و\طى
افع.و\ع.ل ل غي . قال: والق%ط%وطى أ%يضاv القصي الرجلي، وقال ابن



ول9د: الطويل الرجلي، وغلطه فيه علي بن حزة . وقال ثعلب: ال�ق}ط%و\طي
الذي ي.خ\ت1ل ؛ وأ%نشد للز>برقان:

م'ق}ط%و\ط1ياv ي.ش\ت1م' ال4ق}وام. ظال1م.ه'م\ ،
كالع1ف}و, ساف. ر.ق1يق%ي أ�م>ه ال%ذ%ع'

مقطوطياv أ%ي يتل جاره أ%و صديقه ، والع1ف}و': ال%ح\ش، والرقيقان:
م.راقe البطن أ%ي يريد أ%ن ينزو على أ�مه.

والق%ط}ي': داء يأ}خذ ف العجز؛ عن كراع.
وت.ق%ط�ت الدلو: خرجت من البئر قليلv قليلv؛ عن ثعلب ؛ وأ%نشد :

قد أ%ن\ز,ع' الدل}و. ت.ق%ط�ى ف ال%ر.س\،
ت'وز,غ� من م.ل}ء� كإيزاغ, الف%ر.س\

والق%ط%يات': لغة ف الق%ط%وات . وق�ط%ي_ات: موضع . وكساء
ق%ط%وانê، وق%ط%وان�: موضع بالكوفة. وق�ط%ي_ات¬: موضع ، وكذلك ق%طاتان1 موضع،

ور.و\ض الق%طا ؛ قال:
أ%صاب. ق�ط%ي�ات{ ف%سال% ل1واه'ما

:vويروى: أ%صاب ق%طات.ي\ن, ؛ وقال أ%يضا
د.ع.ت\ها الت_ناه1ي بر.و\ض, الق%طا

إل وح\ف%ت.ي\ن, إل ج'ل}ج'ل
(* قوله « إل وحفتي إل» هذا بيت الكم . وف مادة وح ف بدل هذا

الصراع: فنعف الوحاف إل جلجل)
ورياض القطا: موضع ؛ وقال :

فما ر.و\ضةD من ر,ياض, الق%طا ،
أ%ل%ث� با عار,ض¬ م'م\ط1ر'

وق�ط%ي_ة� بنت بشر: امرأ%ة م.ر\وان بن الكم.
وف الديث: كأن أ%نظر إل موسى بن عمران ف هذا الوادي م'ح\رماv بي

ق%ط%وان,ي_ت.ي\ن؛ الق%ط%وان,ي_ة�: عباءة بيضاء قصية ال%م\ل,، والنون
زائدة، كذا ذكره الوهري ف العتل ، وقال: كساء ق%ط%وانê؛ ومنه حديث

أ�م� الدرداء: قالت أ%تان س.ل}مان� الفارسيe فسلم علي وعليه ع.باءة
ق%ط%وان,ي�ة، وال أ%علم .

@قعا: الق%ع\و: البكرة، وقيل: شبهها ، وقيل: البكرة من خشب خاصة،
وقيل: هو ال1ح\ور من الديد خاصة، مدنية ، ي.س\ت.قي عليها الطي_ان'ون.



الوهري: الق%ع\و خشبتان ف البكرة فيهما الور ، فإن كانا من حديد فهو
خ'ط9اف. قال ابن بري: الق%ع\و' جانب البكرة، ويقال خد�ها؛ فسر ذلك عند قول

النابغة:
له ص.ريف¬ ص.ريف. الق%ع\و, بال%س.د1

وقال: ال4علم: الق%ع\و' ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب ، فإن كان
من حديد فهو خطاف. وال1ح\ور: العود الذي تدور عليه البكرة ، فبان بذا

أ%ن الق%ع\و. هو الشبتان اللتان فيهما الور؛ وقال النابغة ف الطاف:
خ.طاط1يف' ح'ج\ن¬ ف ح1بال� م.ت1ن.ة{ ،

ت.م'دe با أ%يد{ إليك ن.واز,ع'
والق%ع\وان1: خشبتان ت.ك}ت.ن,فان البكرة وفيهما الور، وقيل: ها

الديدتان اللتان تري بينهما البكرة، وجع كل ذلك ق�ع1يÒ ل ي.كس_ر إل
عليه. قال الصمعي: ال�طاف الذي تري البكرة وتدور فيه إذا كان من حديد

، فإن كان من خشب فهو الق%ع\و؛ وأ%نشد غيه:
إن} ت.م\ن.عي ق%ع\و.ك1 ، أ%م\ن.ع\ م1ح\و.ر,ي

ل1ق%ع\و, أ�خ\ر.ى ح.س.ن� م'د.و�ر,
والور: الديدة الت تدور عليها البكرة . ابن العراب: الق%ع\و'

خد� البكرة، وقيل: جانبها. والق%ع\و': أ%صل الفخذ، وجعه الق�ع.ى .
والع'ق%ى: الكلمات الكروهات.

وأ%ق}ع.ى الفرس إذا ت.ق%اع.س على أ%ق}تاره ، وامرأ%ة ق%ع\و.ى ورجل
.�ق%ع\وان

وق%عا الفحل على الناقة ي.ق}ع'و ق%ع\واv وق�ع'وìا ، على ف�ع'ول،
وق%عاها واق}ت.عاها: أ%رسل نفسه عليها، ض.رب أ%و ل ي.ضرب؛ الصمعي: إذا ضرب

eع'و�المل الناقة قيل ق%عا عليها ق�ع'وÒا، وقاع. ي.ق�وع مثله، وهو الق
والق%و\ع'، ونو ذلك قال الليث ؛ يقال: قاع.ها وق%عا ي.ق}ع'و عن الناقة

وعلى الناقة؛ وأ%نشد :
قاع. وإ,ن} ي.ت\ر'ك\ ف%ش.و\لD د'و_خ'

وق%عا الظليم والطائر ي.ق}ع'و ق�ع'وìا: س.ف1د. .
ورجل ق%ع'و� العجيزتي 

(* قوله «قعو� العجيزتي إل» هو بذا الضبط ف
الصل والتكملة والتهذيب، وضبط ف القاموس بفتح فسكون خطأ.): أ%ر\س.ح؛



وقال يعقوب: ق%ع'و� ال4ليتي ناتئهما غي منبسطهما . وامرأ%ة ق%ع\واء:
دقيقة الفخذين أ%و الساقي، وقيل: هي الدقيقة عام�ة. وأ%ق}ع.ى الرجل ف

ج'ل�وسه: ت.سان.د. إل ما وراءه، وقد ي'ق}ع1ي الرجل كأ%نه م'ت.سان,د¬ إل
ظهره ، والذئب والكلب ي'ق}ع1ي كل واحد منهما على استه. وأ%ق}ع.ى الكلب
والسبع': جلس على استه. والق%عا، مقصور: ر.د_ة ف رأ%س ال4نف، وهو أ%ن

ت'ش\ر,ف. ال4رنبة ث ت'ق}ع1ي نو القصبة، وقد ق%ع1ي. ق%عاv فهو أ%ق}ع.ى،
وال�نثى ق%ع\واء ، وقد أ%ق}ع.ت\ أ%رنبته، وأ%ق}ع.ى أ%نفه. وأ%قعى الكلب

إذا جلس على استه مفترشاv رجليه وناصباv يديه. وقد جاء ف الديث النهي
عن الق}عاء ف الصلة، وف رواية: ن.هى أ%ن ي'ق}ع1ي. الرجل ف الصلة،

وهو أ%ن يضع أ%ليتيه على عقبيه بي السجدتي، وهذا تفسي الفقهاء ، قال
ال4زهري: كما روي عن العبادلة، يعن عبد ال بن العباس، وعبد ال بن

عمر ، وعبد ال بن الزبي ، وعبد ال بن مسعود ، وأ%ما أ%هل اللغة
فالق}عاء عندهم أ%ن ي'ل}ص1ق. الرجل أ%ليتيه بالرض وين\ص1ب ساقيه وفخذيه

ويضع يديه على الرض كما ي'ق}ع1ي الكلب ، وهذا هو الصحيح ، وهو أ%شبه
بكلم العرب ، وليس الق}عاء ف السباع إل كما قلناه ، وقيل: هو أ%ن يلصق
الرجل أ%ليتيه بال4رض وينصب ساقيه ويتساند إل ظهره؛ قال الخبل السعدي

يهجو الزبرقان ابن بدر :
ف%أ%ق}ع, كما أ%ق}ع.ى أ%ب'وك على اس\ت1ه ،

ر.أ%ى أ%ن� ر.ي\مÝا ف%وق%ه ل ي'عاد1ل�ه\
قال ابن بري: صواب إنشاد هذا البيت وأ%ق}ع, بالواو ل4ن قبله:

، vك راض1ياYن\ت. ل ت'ص\ب,ح\ ب.ظ�فإن} ك
ف%د.ع\ عنك. ح.ظ9ي ، إن_ن عنك شاغ1ل�ه\

وف الديث: أ%نه ، صلى ال عليه وسلم ، أ%كل م'ق}ع1ياv؛ أ%راد أ%نه
كان يلس عند الكل على وركيه مستوفزاv غي متمكن. قال ابن شيل: الق}عاء

أ%ن يلس الرجل على وركيه، وهو الحتفاز والست1يفاز'.
@قفا: ال4زهري: الق%فا ، مقصور ، مؤخر الع'نق ، أ%لفها واو والعرب

تؤنثها ، والتذكي أ%عم . ابن سيده: الق%فا وراء العنق أ�نثى ؛ قال :
ف%ما ال%و\ل%ى ، وإن ع.ر'ض.ت ق%فاه ،

بأ%ح\م.ل للم.لو,م, م1ن ح1مار
ويروى: للم.حام1د، يقول: ليس الول وإن أ%ت.ى با ي'حم.د عليه بأ%كثر



من ال1مار م.حام1د. وقال اللحيان: الق%فا يذكر ويؤنث ، وح.ك%ى عن
ع'ك}ل� هذه ق%فاv، بالتأ}نيث، وحكى ابن جن الد� ف الق%فا وليست بالفاشية؛

قال ابن بري: قال ابن جن الد� ف القفا لغة ولذا جع على أ%قف1ية؛
وأ%نشد :

حت إذا ق�ل}نا ت.ي.ف�ع مالك¬ ،
س.ل%ق%ت ر'ق%ي_ة� مال1كاv لق%فائ1ه

فأ%ما قوله :
يا ابن. الزeب.ي طال% ما ع.ص.ي\كا ،

وطال% ما ع.ن_ي\ت.نا إل%ي\كا ،
ل%ن.ض\ر,ب.ن\ بس.ي\ف1نا ق%ف%ي\كا

أ%راد ق%فاك ، فأ%بدل ال4لف ياء للقافية ، وكذلك أ%راد ع.ص.ي\ت. ،
فأ%بدل من التاء كافاv ل4نا أ�ختها ف المس ، والمع أ%ق}ف{ وأ%ق}ف1يةD؛

ال4خية عن ابن العراب ، وهو على غي قياس لنه جع' المدود مثل س.ماء
وأ%س\م1ي.ة{، وأ%قفاء# مثل ر.حاv وأ%ر\حاء ؛ وقال الوهري: هو جع

القلة، والكثي ق�ف1يÒ على ف�ع'ول مثل ع.صاv وع'ص1ي¼، وق1ف1يÒ وق%ف1ي¬؛
ال4خية نادرة ل يوجبها القياس .

والقاف1ي.ة�: كالق%فا ، وهي أ%قلهما . ويقال: ثلثة أ%ق}فاء، ومن قال
أ%ق}ف1ية فإنه جاعة والق1ف1ي� والق�ف1ي�؛ وقال أ%بو حات: جع الق%فا

أ%ق}فاء، ومن قال أ%ق}ف1ية فقد أ%خطأ%. ويقال للشيخ إذا ه.ر,م.: ر'د_ على
ق%فاه ور'د_ ق%فاv؛ قال الشاعر :

، vق%فا eإن ت.ل}ق. ر.ي\ب. ال%نايا أ%و ت'ر.د
ل أ%ب\ك1 م1ن\ك. على د1ين� ول ح.س.ب,

وف حديث مرفوع: ي.ع\ق1د' الشيطان� على قاف1ية1 رأ}س أ%حدكم ثلث
ع'ق%د، فإذا قام من الليل ف%ت.و.ض_أ% انلت ع'ق}دة ؛ قال أ%بو عبيدة: يعن
بالقافية الق%فا. ويقولون :الق%ف%نe ف موضع الق%فا ، وقال: هي قافية

الرأ}س .وقاف1ية� كل شيء: آخره، ومنه قافية بيت الش>ع\ر ، وقيل قافية
الرأ}س مؤخره، وقيل: وسطه؛ أ%راد ت.ث}ق1يل%ه ف النوم وإطالته فكأنه قد

ش.د_ عليه ش1داداv وع.ق%ده ثلث ع'ق%د.
وق%ف%و\ت'ه: ضربت ق%فاه. وق%ف%ي\ت'ه أ%ق}ف1يه: ضربت ق%فاه. وق%ف%ي\ت'ه

ول%ص.ي\ت'ه: رميته بالزنا. وق%ف%و\ت'ه: ضربت ق%فاه ، وهو بالواو. ويقال:



ق%فاv وق%فوان، قال: ول أ%سع ق%ف%يان1. وت.ق%ف�ي\ته بالعصا
واس\ت.ق}ف%ي\ته: ضربت قفاه با . وت.ق%ف�يت فلناv بعصا فضربته: ج,ئته من خ.ل}ف

. وف حديث ابن عمر: أ%خ.ذ% ال1س\حاة% فاس\ت.ق}فاه فضربه با حت
قتله أ%ي أ%تاه من ق1ب.ل قفاه. وف حديث طلحة: فوضعوا الل©ج_ على ق%ف%ي_

أ%ي وض.عوا السيف على ق%فاي ، قال: وهي لغة طائ1ية يشددون ياء التكلم .
وف حديث عمر ، رضي ال عنه، كتب إليه صحيفة فيها:

فما ق�ل�ص¬ و'ج,د\ن% م'ع.ق�لت{
ق%فا س.ل}ع� ب'خ\ت.ل%ف1 الت>جار,

س.ل}ع¬: جبل، وق%فاه: وراءه وخ.ل}فه.
وشاة ق%ف1ي_ة: مذبوحة من قفاها، ومنهم من يقول ق%ف1ينةD، وال4صل

ق%ف1ي_ة، والنون زائدة؛ قال ابن بري: النون بدل من الياء الت هي لم الكلمة.
وف حديث النخعي: سئل عمن ذبح فأ%بان الرأ}س، قال: تلك الق%ف1ينة ل

بأ}س با؛ هي الذبوحة من ق1ب.ل الق%فا، قال: ويقال للق%فا الق%ف%ن'، فهي
ف%ع1يلة بعن م.ف}عولة. يقال: ق%ف%ن. الشاة% واق}ت.ف%ن.ها؛ وقال أ%بو

عبيدة 
(* قوله« أ%بو عبيدة» كذا بالصل، والذي ف غي نسخة من النهاية: أبو

عبيد بدون هاء التأنيث.): هي الت يبان رأ}سها بالذبح، قال: ومنه حديث
عمر، رضي ال عنه: ث أ%كون على ق%ف9ان,ه، عند من جعل النون أ%صلية.

ويقال: ل أ%فعله ق%فا الدهر أ%ي أ%بداv أ%ي طول الدهر وهو ق%فا
ال4ك%م.ة وبق%فا ال4ك%مة أ%ي بظهرها. والق%ف%يe: الق%فا.

وق%فاه ق%ف}واv وق�ف�و�اv واق}ت.فاه وت.ق%ف�اه: ت.ب,ع.ه. الليث:
الق%ف}و' مصدر قولك ق%فا ي.ق}ف�و ق%ف}واv وق�ف�و�اv، وهو أ%ن يتبع الشيء. قال

ال تعال: ول ت.ق}ف' ما ليس لك به ع1لم؛ قال الفراء: أ%كثر القراء
يعلونا من ق%ف%و\ت كما تقول ل تدع من دعوت، قال: وقرأ% بعضهم ول ت.ق�ف\

مثل ول ت.ق�ل}، وقال ال4خفش ف قوله تعال: ول تقف ما ليس لك به علم؛
أ%ي ل ت.ت_ب,ع ما ل تعلم، وقيل: ول تقل سعت ول تسمع، ول رأ%يت ول

تر، ول علمت ول تعلم، إ,ن السمع والبصر والفؤاد كل أ�ولئك كان عنه
مسؤولv. أ%بو عبيد: هو ي.ق}ف�و وي.ق�وف' وي.ق}تاف' أ%ي يتبع ال4ثر. وقال

ماهد: ول تقف ما ليس لك به علم ل ت.ر'م\؛ وقال ابن النفية: معناه ل
تشهد بالزور. وقال أ%بو عبيد: ال4صل ف الق%ف}و, والت_قاف الب'ه\تان



ي.رمي به الرجل صاحبه، والعرب تقول ق�ف}ت' أ%ثره وق%ف%و\ته مثل قاع. المل
الناقة وق%عاها إ,ذا ركبها، ومثل عاث% وع.ثا. ابن ال4عراب: يقال ق%ف%و\ت

فلناv اتبعت أ%ثره، وق%ف%و\ته أ%ق}ف�وه رميته بأ%مر قبيح. وف نوادر
ال4عراب: ق%فا أ%ثره أ%ي ت.ب,ع.ه، وضدeه ف الدعاء: ق%فا ال أ%ث%ره مثل

ع.فا ال أ%ث%ره. قال أ%بو بكر: قولم قد ق%فا فلن فلناv، قال أ%بو
عبيد: معناه أ%ت\ب.عه كلماv قبيحاv. واق}ت.فى أ%ث%ره وت.ق%ف�اه: اتبعه.
وق%ف�ي\ت على أ%ثره بفلن أ%ي أ%ت\ب.ع\ته إ,ياه. ابن سيده: وق%ف�ي\ته

غيي وبغيي أ%ت\ب.ع\ته إ,ياه. وف التنزيل العزيز: ث ق%ف�ينا على
آثارهم بر'س'لنا؛ أ%ي أ%تبعنا نوحاv وإ,براهيم ر'س'لv بعدهم؛ قال امرؤ القيس:

وق%ف�ى على آثار,ه1ن_ باص1ب,
أ%ي أ%ت\ب.ع آثار.هن حاصباv. وقال الوف: اس\ت.ق}فاه إ,ذا ق%فا أ%ثره

لي.س\ل�ب.ه؛ وقال ابن مقبل ف ق%ف�ى بعن أ%تى:
ك%م\ د'ون.ها من ف%لة{ ذات1 م'ط�ر.د{،
ق%ف�ى عليها س.راب¬ راس1ب¬ جاري

أ%ي أ%تى عليها وغ%ش1ي.ها. ابن ال4عراب: ق%ف�ى عليه أ%ي ذهب به؛
وأ%نشد:

وم.أ}ر,ب' ق%فvى عليه الع.ر,م\
والسم الق1ف}وة�، ومنه الكلم ال�ق%ف�ى. وف حديث النب، صلى ال

عليه وسلم: ل خسة أ%ساء منها كذا وأ%نا ال�ق%فYي، وف حديث آخر: وأ%نا
العاقب؛ قال شر: ال�ق%فYي نو العاقب وهو ال�و.لYي الذاهب.
يقال: ق%ف�ى عليه أ%ي ذهب. به، وقد ق%ف�ى ي'ق%فYي فهو م'ق%ف¼،

فكأ%ن� العن أ%نه آخ1ر ال4نبياء4 ال�ت_ب,ع لم، فإ,ذا ق%ف�ى فل نب_
بعده، قال: وال�ق%فYي الت_بع للنبيي. وف الديث: فلما ق%ف�ى قال

كذا أ%ي ذهب م'و.لYياv، وكأ%نه من الق%فا أ%ي أ%عطاه قفاه وظهره؛ ومنه
الديث: أ%ل أ�خبكم بأ%شد_ حر�اv منه يوم القيامة ه.ذ%ي\ن,ك. الرجلي
ال�ق%فYي.ي\ن أ%ي ال�و.لYي.ي، والديث عن النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%نه قال: أ%نا ممد وأ%حد وال�ق%فYي والاش1ر ونب� الرح\مة ونب
ال%ل}ح.مة؛ وقال ابن أ%حر:
ل ت.ق}ت.ف1ي بم' الشمال� إ,ذا

ه.ب_ت\، ول آفاق�ها الغ'ب\ر'



أ%ي ل ت'ق1يم الشمال عليهم، يريد ت'جاو,زهم إ,ل غيهم ول ت.ست.ب,ي
عليهم ل1ص\بهم وكثرة خ.يهم؛ ومثله قوله:

إ,ذا ن.ز.ل% الش>تاء� بدار, ق%وم�،
ت.ج.ن_ب. دار. بيت1هم' الش>تاء�

أ%ي ل يظهر أ%ثر الشتاء بارهم. وف حديث عمر، رضي ال
عنه، ف الس\تسقاء3: اللهم إ,نا نتقرب إ,ليك بعم> نبيك وق%ف1ي_ة1

آبائه وك�ب\ر رجاله؛ يعن العباس. يقال: هذا ق%ف1يe ال4شياخ وق%ف1ي_ت'هم
إ,ذا كان ال%ل%ف منهم، مأ}خوذ من ق%ف%و\ت الرجل إ,ذا ت.ب,ع\ت.ه، يعن

أ%نه خ.ل%ف' آبائه وت1ل}وهم وتابعهم كأ%نه ذهب إ,ل استسقاء أ%بيه عبد
�الطلب ل4هل الرم.ي حي أ%ج\د.بوا فسقاهم ال به، وقيل: الق%ف1ي_ة

الختار. واق}تفاه إ,ذا اختاره. وهو الق1ف}وة�: كالص>ف}وة من اص\ط%فى، وقد
تكرر ذلك الق%ف}و والق}تفاء ف الديث اساv وفعلv ومصدراv. ابن سيده:

وفلن ق%ف1يe أ%هله وق%ف1ي_ت'هم أ%ي اللف منهم ل4نه ي.ق}ف�و آثارهم ف
الي. والقافية من الشعر: الذي يقفو البيت، وسيت قافية ل4نا تقفو

البيت، وف الصحاح: ل4ن بعضها يتبع أ%ثر بعض. وقال ال4خفش: القافية آخر
كلمة ف البيت، وإنا قيل لا قافية ل4نا تقفو الكلم، قال: وف قولم

قافية دليل على أ%نا ليست برف ل4ن القافية مؤنثة والرف مذكر، وإن
كانوا قد يؤنثون الذكر، قال: وهذا قد سع من العرب، وليست تؤخذ ال4ساء

بالقياس، أ%ل ترى أ%ن رجلv وحائطاv وأ%شباه ذلك ل تؤخذ بالقياس إ,نا
ينظر ما سته العرب، والعرب ل تعرف الروف؟ قال ابن سيده: أ%خبن من أ%ثق

به أ%نم قالوا لعرب فصيح أ%نشدنا قصيدة على الذال فقال: وما الذال؟
قال: وسئل بعض العرب عن الذال وغيها من الروف فإ,ذا هم ل يعرفون الروف؛

وسئل أ%حدهم عن قافية:
ل ي.ش\ت.كي. ع.م.لv ما أ%ن\ق%ي\ن\

فقال: أ%نقي؛ وقالوا ل4ب حية: أ%نشدنا قصيدة على القاف فقال:
ك%فى بالن_أ}ي, من أ%ساء كاف

فلم يعرف القاف. قال ممد بن الكر�م: أ%بو حية، على جهله بالقاف ف هذا
كما ذكر، أ%فصح منه على معرفتها، وذلك ل4نه راعى لفظة قاف فحملها على

الظاهر وأ%تاه با هو على وزن قاف من كاف ومثلها، وهذا ناية العلم
بال4لفاظ وإ,ن دق عليه ما قصد منه من قافية القاف، ولو أ%نشده شعراv على غي



هذا الروي مثل قوله:
آذ%ن.ت\نا ب,ب.ي\ن,ها أ%ساء�

ومثل قوله:
ل1خ.و\لة% أ%ط}للD بب'ر\قة1 ث%ه\م.د1

(* قوله« ببقة» هي بالضم كما ف ياقوت، وضبطت ف تهد بالفتح خطأ.)
كان يعد جاهلv وإ,نا هو أ%نشده على وزن القاف، وهذه معذرة لطيفة عن

أ%ب حية، وال أ%علم. وقال الليل: القافية من آخر حرف ف البيت إ,ل
أ%و�ل ساكن يليه مع الركة الت قبل الساكن، ويقال مع التحرك الذي قبل

الساكن كأ%ن القافية على قوله من قول لبيد:
ع.ف%ت1 الد>يار' م.ح.ل©ها ف%م'قام'ها

من فتحة القاف إ,ل آخر البيت، وعلى الكاية الثانية من القاف نفسها
إ,ل آخر البيت؛ وقال قطرب: القافية الرف الذي تبن القصيدة عليه، وهو

السمى ر.و,ي�اv؛ وقال ابن كيسان: القافية كل شيء لزمت إ,عادته ف آخر البيت،
وقد لذ هذا بنحو من قول الليل لول خلل فيه؛ قال ابن جن: والذي يثبت
عندي صحته من هذه ال4قوال هو قول الليل؛ قال ابن سيده: وهذه ال4قوال

إ,نا يص بتحقيقها صناعة القافية، وأ%ما نن فليس من غرضنا هنا إ,ل أ%ن
نعر�ف ما القافية على مذهب هؤلء من غي إسهاب ول إطناب؛ وأ%ما ما حكاه

ال4خفش من أ%نه سأ%ل من أ%نشد:
ل يشتكي عملv ما أ%نقي

فل دللة فيه على أ%ن القافية عندهم الكلمة، وذلك أ%نه نا نو ما
يريده الليل، فل%ط�ف عليه أ%ن يقول هي من فتحة القاف إ,ل آخر البيت فجاء

با هو عليه أ%سهل وبه آن.س وعليه أ%ق}د.ر، فذكر الكلمة النطوية على
القافية ف القيقة مازاv، وإ,ذا جاز لم أ%ن يسموا البيت كله قافية ل4ن ف

آخره قافية، فتسميتهم الكلمة الت فيها القافية نفسها قافية أ%جدر
بالواز، وذلك قول حسان:
ف%ن'ح\ك1م' بالق%واف م.ن ه.جانا،
ون.ض\ر,ب' حي. ت}ت.ل1ط� الد>ماء�

وذهب ال4خفش إ,ل أ%نه أ%راد هنا بالقواف ال4بيات؛ قال ابن جن: ل
يتنع عندي أ%ن يقال ف هذا إ,نه أ%راد القصائد كقول النساء:

وقاف1ية{ م1ث}ل, ح.د> الس>نا



ن1 ت.ب\قى، وي.ه\ل1ك م.ن قال%ها
تعن قصيدة والقافية القصيدة؛ وقال:

ن'ب>ئ}ت' قاف1يةv قيل%ت\، ت.ناش.د.ها
ق%و\م¬ سأ%ت\ر'ك ف أ%ع\راض1ه,م\ ن.د.با

وإ,ذا جاز أ%ن تسمى القصيدة كلها قافية كانت تسمية الكلمة الت فيها
القافية قافية أجدر، قال: وعندي أ%ن تسمية الكلمة والبيت والقصيدة قافية

إ,نا هي على إ,رادة ذو القافية، وبذلك خ.ت.م ابن جن رأ}يه ف تسميتهم
الكلمة أ%و البيت أ%و القصيدة قافية. قال ال4زهري: العرب تسمي البيت من
الش>عر قافية وربا سوا القصيدة قافية. ويقولون: رويت لفلن كذا وكذا

قافية. وق%ف�ي\ت' الش>عر ت.ق}ف1ية أ%ي جعلت له قافية.
وق%فاه ق%ف}واv: ق%د.فه أ%و ق%ر.ف%ه، وهي الق1ف}وة�، بالكسر. وأ%نا له

ق%ف1يÒ: قاذف. والق%ف}و' الق%ذ}ف، والق%و\ف' مثل القف}و. وقال النب، صلى
ال عليه وسلم: نن بنو النضر بن ك1نانة ل ن.ق}ذ1ف' أ%بانا ول نق}ف�و
أ�منا؛ معن نقفو: نقذف، وف رواية: ل ن.ن\ت.في عن أ%بينا ول ن.ق}ف�و
أ�منا أ%ي ل نتهمها ول نقذفها. يقال: ق%فا فلن فلناv إ,ذا قذفه با

ليس فيه، وقيل: معناه ل نترك الن_س.ب إ,ل الباء3 ون.ن\ت.سب إ,ل
ال�مهات. وق%ف%و\ت الرجل إ,ذا قذفته بف�جور صرياv. وف حديث القاسم بن ممد:

ل ح.د_ إ,ل ف الق%ف}و, البي�ن أ%ي القذف الظاهر. وحديث حسان بن
عطية: من ق%فا مؤمناv با ليس فيه وق%ف%ه ال ف ر.د\غة1 ال%بال. وق%ف%و\ت

الرجل أ%ق}ف�وه ق%ف}واv إ,ذا رميته بأ%مر قبيح. والق1ف}وة�: الذنب. وف
،�الثل: ر'ب_ سامع ع1ذ}ر.ت ل ي.سم.ع ق1ف}وت؛ الع1ذ}رة�: ال%ع\ذ1رة

أ%ي رب سامع ع'ذ}ري ل ي.سمع ذ%نب أ%ي ربا اعتذرت إ,ل من ل يعرف ذنب
ول سع به وكنت أ%ظنه قد علم به. وقال غيه: يقول ربا اعتذرت إ,ل رجل

من شيء قد كان من إ,ل م.ن\ ل يب\ل�غه ذنب. وف الكم: ربا اعتذرت
إ,ل رجل من شيء قد كان من وأ%نا أ%ظن أ%نه قد بلغه ذلك الشيء ول يكن

بلغه؛ يضرب مثلv لن ل يفظ سره ول يعرف عيبه، وقيل: الق1ف}وة أ%ن تقول
ف الرجل ما فيه وما ليس فيه.

:vوأ%قفى الرجل% على صاحبه: فض_له؛ قال غيلن الربعي يصف فرسا
م'ق}فvى على ال%ي> ق%ص1ي. ال4ظ}ماء

والق%ف1ي_ة�: ال%ز,ي_ة تكون لل3نسان على غيه، تقول: له عندي



ق%ف1ي_ةD ومزية إ,ذا كانت له منزلة ليست لغيه. ويقال: أ%ق}ف%يته ول يقال
أ%م\ز.يته، وقد أ%ق}فاه. وأ%نا ق%ف1يÒ به أ%ي ح.ف1يÒ، وقد ت.ق%ف�ى به.
والق%ف1يe: الض_ي\ف ال�ك}ر.م. والق%ف1يe والق%ف1ي_ة�: الشيء الذي

ي'ك}ر.م به الضي\ف' من الطعام، وف التهذيب: الذي يكرم به الرجل من الطعام،
تقول: ق%ف%و\ته، وقيل: هو الذي ي'ؤثر به الضيف والصب؛ قال سلمة بن جندل

:vيصف فرسا
ليس بأ%س\فى ول أ%ق}ن ول س.غ1ل�،
ي'س\قى د.واء ق%ف1ي� الس_ك}ن, م.ر\ب'وب

وإ,نا ج'ع1ل اللب' دواء ل4نم ي'ض.م>رون اليل بس.ق}ي اللب
vوأ%ق}ف%يته به أ%يضا vوال%ن\ذ، وكذلك الق%فاوة، يقال منه: ق%ف%و\ته به ق%ف}وا

إ,ذا آث%ر\ته به. يقال: هو م'ق}ت.فvى به إ,ذا كان م'ك}ر.ماv، والسم
الق1ف}وة، بالكسر، وروى بعضهم هذا البيت د1واء، بكسر الدال، مصدر داويته،

والسم الق%فاوة. قال أ%بو عبيد: اللب ليس باسم الق%ف1ي>، ولكنه كان
ر'ف1ع. ل3نسان خص به يقول فآثرت به الفرس. وقال الليث: ق%ف1يe الس_ك}ن,

ض.ي\ف' أ%هل البيت. ويقال: فلن ق%ف1يÒ بفلن إ,ذا كان له م'ك}ر,ماv. وهو
م'ق}ت.ف{ به أ%ي ذو ل�ط}ف وب,ر�، وقيل: الق%ف1يe الض_يف ل4نه ي'ق}ف%ى

بالب,ر واللطف، فيكون على هذا ق%ف1ي� بعن م.ق}ف�و�، والفعل منه ق%ف%وته
أ%ق}ف�وه. وقال العدي: ل ي'ش1ع\ن الت_قاف1يا؛ ويروى بيت الكميت:

،vوبات. و.ل1يد' ال%ي> ط%ي_ان% ساغ1با
وكاع1ب'هم\ ذات' الق%فاو.ة1 أ%س\غ.ب'

أ%ي ذات ال�ث}ر.ة والق%ف1ي_ة1؛ وشاهد أ%ق}ف%ي\ت'ه قول الشاعر:
،vون'ق}ف1ي و.ل1يد. الي� إ,ن كان جائعا

ون'ح\س3ب'ه إ,ن كان ليس بائع,
اي ن'ع\ط1يه حت يقول ح.س\ب. ويقال: أ%عطيته الق%فاوة، وهي حسن

الغ1ذاء. واق}ت.فى بالشيء: خ.ص نفسه به؛ قال:
ول أ%ت.ح.ر_ى و,د_ م.ن ل ي.ودeن،
ول أ%ق}ت.ف1ي بالزاد1 د'ون ز.م1يل1ي

والق%ف1ي_ة: الطعام ي'خص به الرجل. وأ%قفاه به: اخ\تص_ه. واق}ت.ف%ى
الشيء4 وت.ق%ف�اه: اختاره، وهي الق1ف}وة�، والق1ف}وة�: ما اخترت من شيء.
وقد اق}ت.ف%ي\ت أ%ي اخترت. وفلن ق1ف}و.ت أ%ي خيت من أ�وثره. وفلن



ق1ف}و.ت أ%ي ت'ه.م.ت، كأ%نه من ال4ضداد، وقال بعضهم: ق1ر\فت.
والق%ف}وة: ر.ه\جة تثور عند أ%و�ل الطر.

أ%بو عمرو: الق%ف}و أ%ن ي'صيب النبت. الطر' ث يركبه التراب في.ف}س'د.
أ%بو زيد: ق%ف1ئ%ت ال4رض' ق%ف}أv إ,ذا م'ط1رت وفيها نبت فجعل الطر' على

النبت الغ'بار. فل تأ}كله الاشية حت ي.ج\ل�وه الندى. قال ال4زهري:
وسعت بعض العرب يقول ق�ف1ي. الع'شب فهو م.ق}ف�وÒ، وقد قفاه الس_يل،

.vوذلك إ,ذا ح.مل الاء� التراب. عليه فصار م'وب,ئا
وع'و.ي\ف' الق%واف: اسم شاعر، وهو ع'و.ي\ف' بن' معاوية بن ع'ق}بة بن

ح1ص\ن بن حذيفة بن بدر.
والق1ف}ية�: العيب؛ عن كراع. والق�ف}ية: الزeب\ية�، وقيل: هي مثل

.�الزبية إ,ل أ%ن فوقها شجراv، وقال اللحيان: هي الق�ف}ية� والغ'ف}ية
والق%ف1ي_ة�: الناحية؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

فأ%ق}ب.ل}ت' حت كنت' عند ق%ف1ي_ة{
من الال,، وال4ن'فاس' م1ن>ي أ%ص'ون'ها

أ%ي ف ناحية من الال وأ%صون أ%نفاس1ي لئل ي'شع.ر ب.
@قل: ابن ال4عراب: الق%ل والق1ل والق%لء ال%ق}ل1ية�. غيه:

والق1ل%ى البغض، فإ,ن فتحت القاف مددت، تقول ق%له ي.ق}ل1يه ق1لvى وق%لء،
وي.ق}له لغة طيء؛ وأ%نشد ثعلب:

أيام. أ�م> الغ.م\ر, ل ن.ق}لها،
ولو ت.شاء� ق�ب>ل%ت ع.ي\ناها

فاد1ر' ع'ص\م, ال%ض\ب لو رآها،
م.لحةv وب.ه\جةv، زهاها

قال ابن بري: شاهد ي.ق}ل1يه قول أ%ب ممد الفقعسي:
ي.ق}ل1ي الغ.وان والغ.وان ت.ق}ليه

وشاهد الق%لء ف الصدر بالد قول ن'ص.ي\ب:
،vع.ل%يك1 الس_لم' ل م'ل1ل}ت1 ق%ر,يب.ة

وما ل%ك1 ع1ن\دي، إ,ن} ن.أ%ي\ت1، ق%لء�
ابن سيده: ق%ل%ي\ت'ه ق1لvى وق%لء وم.ق}ل1يةv أ%بغضته وك%ر,ه\ت'ه غاية

الك%راهة فتركته. وحكى سيبويه: ق%لى ي.قل%ى، وهو نادر، شبهوا ال4لف
بالمزة، وله نظائر قد حكاها كلها أ%و جلها، وحكى ابن جن ق%له وق%ل1ي.ه.



قال: وأ�رى ي.ق}ل%ى إ,نا هو على ق%ل1ي.، وحكى ابن ال4عراب ق%ل%ي\ته ف
الجر ق1لvى، مكسور مقصور، وحكى ف الب'غ\ض: ق%ل1يته، بالكسر، أ%ق}له على

القياس، وكذلك رواه عنه ثعلب. وت.ق%ل�ى الشيء�: ت.ب.غ_ض.؛ قال ابن
ه.ر\مة%:

فأ%ص\ب.ح\ت' ل أ%ق}لي ال%ياة% وط�ول%ها
أ%خياv، وقد كانت\ إ%ل%ي_ ت.ق%ل�ت1

الوهري: وت.ق%ل9ى أ%ي ت.ب.غ_ض؛ قال كثي
Dولة�أ%س1ين بنا أو أ%حسن، ل م.ل

ل%د.ي\نا، ول م.ق}ل1ي_ةD إ,ن ت.ق%ل�ت1
خاط%بها ث غاي.ب.. وف التنزيل العزيز: ما و.د_ع.ك ربeك وما ق%ل%ى؛

قال الفراء: نزلت ف احتباس الوحي عن سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم
خس عشرة ليلة، فقال الشركون: قد و.د_ع. ممداv ربeه وق%له التابع'

الذي يكون معه، فأ%نزل ال تعال: ما و.د_عك ربك وما ق%ل%ى؛ يريد وما
ق%لك، فأ�لقيت الكاف كما تقول قد أ%ع\ط%ي\ت'ك وأ%ح\س.ن\ت'، معناه أ%حسنت

إ,ليك، في'ك}ت.ف%ى بالكاف ال�ول من إ,عادة ال�خرى. الزجاج: معناه ل
ي.قطع الوحي عنك ول أ%ب\غ.ض.ك. وف حديث أ%ب الدرداء: وج.د\ت' الناس.

اخ\ب'ر\ ت.ق}ل1ه\؛ الق1ل%ى: الب'غ\ض'، يقول: ج.ر>ب الناس فإ,نك إ,ذا
جر�بتهم قليتهم وتركتهم لا يظهر لك من ب.واط1ن سرائرهم، لفظه لفظ ال4مر

ومعناه الب أ%ي من جر_بم وخبهم أ%بغضهم وتركهم، والاء ف تقله للسكت،
ومعن نظم الديث وجدت الناس مقولv فيهم هذا القول، وقد تكرر ذكر الق1لى

ف الديث.
وق%ل%ى الشيء ق%ل}ياv: أ%ن\ض.ج.ه على ال1ق}لة. يقال: ق%ل%ي\ت اللحم

على ال1ق}ل%ى أ%ق}ل1يه ق%ل}ياv إ,ذا شويته حت ت'ن\ض1جه، وكذلك الب�
ي'ق}ل%ى على ال1قلى. ابن السكيت: يقال ق%ل%و\ت الب'ر_ والب'س\ر، وبعضهم
يقول ق%ل%ي\ت، ول يكون ف الب'غ\ض إ,ل ق%ل%ي\ت. الكسائي: ق%ل%ي\ت ال%ب�

،Òعلى ال1ق}ل%ى وق%ل%و\ته. الوهري: ق%ل%ي\ت السويق واللحم فهو م.ق}ل1ي
وق%ل%و\ت فهو م.ق}ل�و�، لغة.

وال1ق}لة وال1ق}ل%ى: الذي ي'ق}ل%ى عليه، وها م1ق}ل%يان1، والمع
ال%قال. ويقال للرجل إ,ذا أ%ق}لق%ه أ%مر م'هم� فبات ليله ساهراv: بات.

ي.ت.ق%ل�ى أ%ي يتق%ل�ب على فراشه كأ%نه على ال1ق}لى. والق%ل1ي_ة� من



الطعام، والمع ق%ليا، والق%ل1ي_ة: مر.قة تتخذ من لوم ال%ز'ور
وأ%ك}باد1ها. والق%ل�ء:

الذي حرفته ذلك. والق%لء: الذي ي.ق}لي الب'ر� للبيع. والق%ل�ءة،
مدودة: الوضع الذي تتخذ فيه ال%قال، وف التهذيب: الذي تتخذ فيه م.قال

الب، ونظيه ال%ر_اضة� للم.وض1ع الذي يطبخ فيه ال�ر'ض'.
وق%ل%ي\ت الر_جل: ضربت رأ}سه.

والق1ل}ي' والق1ل%ى: حب يشبب به العصفر. وقال أ%بو حنيفة: الق1ل}ي يتخذ
من ال%مض وأ%جوده ما اتذ من ال�ر'ض، ويتخذ من أ%طراف الر>مث وذلك

إ,ذا اس\ت.ح\ك%م ف آخر الصيف واصفر_ وأ%و\ر.س. الليث: يقال لذا الذي
ي'غسل به الثياب ق1ل}ي¬، وهو ر.ماد الغ.ض.ى والر>م\ث ي'حرق ر.طباv ويرش
بالاء فينعقد ق1ل}ياv. الوهري: والق1ل}ي' الذي يتخذ من ال�ش\نان، ويقال

فيه الق1ل%ى أ%يضاv، ابن سيده: الق�لة عود يعل ف وسطه حبل ث يدفن ويعل
للحبل ك1ف�ة فيها عيدان، فإ,ذا و.ط1ئ الظب عليها ع.ض_ت على أ%طراف

أ%كار,ع1ه. وال1ق}ل%ى: كالق�لة1. والق�لة� وال1ق}ل%ى وال1ق}لء، على
م1ف}عال�، كله': عودان1 ي.لعب بما الصبيان، فال1ق}ل%ى العود الكبي الذي

يضرب به، والق�لة� ال%شبة الصغية الت تنصب وهي قدر ذراع . قال
ال4زهري: والقال الذي ي.لعب في.ض\رب الق�لة% بال1ق}ل%ى. قال ابن بري: شاهد

ال1ق}لء قول امرئ القيس:
،vو الن>جاد.، ع.ش1ي_ة�فأ%ص\د.ر.ها ت.ع\ل
أ%قبe، كم1ق}لء3 الو.ليد1، خ.م1يص'

والمع ق�لت¬ وق�ل�ون% وق1ل�ون% على ما ي.كثر ف أ%و_ل هذا النحو من
التغيي؛ وأ%نشد الفراء:

م1ث}ل القال ض'ر,ب.ت\ ق1ل1ين'ها
قال أ%بو منصور: جعل النون كال4صلية فرفعها، وذلك على التوهم، ووجه

،vو ق%ل}وا�الكلم فتح النون ل4نا نون المع. وتقول: ق%ل%و\ت الق�لة أ%ق}ل
وق%ل%ي\ت' أ%ق}لي ق%ل}ياv لغة، وأ%صلها ق�ل%و¬، والاء عوض، وكان الفراء

يقول: إ,نا ضم أ%و�لا ليدل على الواو، والمع ق�لت¬ وق�ل�ون%
وق1ل�ون، بكسر القاف. وق%ل با ق%ل}واv وق%لها: ر.مى؛ قال ابن مقبل:

كأ%ن� ن.ز\و' ف1راخ, الام,، ب.ي\ن.ه'م'،
ن.ز\و' الق�لت1 ز.هاها قال� قال1ينا



أ%راد ق%ل}و' قال1ينا فقلب فتغي البناء للق%ل}ب، كما قالوا له جاه¬ عند
السلطان، وهو من الوجه، فقلبوا ف%ع\لv إ,ل ف%ل}ع ل4ن القلب ما قد

يغي البناء، فافهم.
وقال الصمعي: القال� هو ال1ق}لء، والقال�ون الذين يلعبون با، يقال

منه ق%ل%و\ت أ%ق}ل�و. وق%ل%و\ت' بالق�لة والك�رة: ضربت.
ابن ال4عراب: الق�ل�ى القصية من الواري. قال ال4زهري: هذا ف�ع\ل%ى

من ال4ق%ل9 والق1ل�ة1.
وق%ل ال3بل ق%ل}واv: ساق%ها س.و\قاv شديداv. وق%ل الع.ي\ر' آت'ن.ه'

ي.ق}ل�وها ق%ل}واv: ش.ل�ها وط%ر.د.ها وساق%ها. التهذيب: يقال ق%ل
الع.ي' عانته ي.ق}ل�وها وك%س.أ%ها وش.ح.ن.ها وش.ذ�ر.ها إ,ذا ط%ر.د.ها؛ قال ذو

الرمة:
،vم'ح.م\ل%ج.ة vو ن.حائ1ص. أ%ش\باها�ي.ق}ل

و'ر\ق. الس_راب,يل,، ف أ%ل}وان,ها خ.ط%ب'
والق1ل}و': المار الفيف، وقيل: هو الحش الف%تe، زاد ال4زهري: الذي

قد أ%رك%ب وح.م.ل، وال�نثى ق1ل}وة، وكل شديد السوق ق1ل}و¬، وقيل:
الق1لو الفيف من كل شيء، والق1لوة الدابة تتقد_م بصاحبها، وقد ق%ل%ت\ به

واق}ل%و\ل%ت\.
الليث: يقال الدابة ت.ق}ل�و بصاحبها ق%ل}واv، وهو ت.ق%د>يها به ف

vالسي ف سرعة. يقال: جاء ي.ق}لو به حاره. وق%ل%ت الناقة براكبها ق%ل}وا
إ,ذا تقدمت به. واق}ل%و\ل%ى القوم: رحلوا، وكذلك الرجل؛ كلها عن

اللحيان. واق}ل%ول%ى ف البل: ص.ع1د. أ%ع\له فأ%ش\ر.ف.. وكل© ما ع.ل%وت ظهره
فقد اق}ل%و\ل%ي\ت.ه، وهذا نادر ل4ن_ا ل نعرف اف}ع.و\ع.ل متعد>ية إ,ل

اع\ر.و\ر.ى واح\ل%و\ل. واق}ل%و\ل%ى الطائر: وقع على أ%على الشجرة؛ هذه
عن اللحيان. والق%ل%و\ل%ى: الطائر إ,ذا ارتفع ف طيانه. واق}لول%ى أ%ي

ارتفع. قال ابن بري: أ%نكر الهلب وغيه ق%ل%و\ل%ى، قال: ول يقال إ,ل
م'ق}ل%و\ل� ف الطائر مثل م'ح\ل%و\ل�. وقال أ%بو الطيب: أ%خطأ% من رد_

:vعلى الفراء ق%ل%و\ل%ى؛ وأ%نشد لميد بن ثور يصف قطا
و.ق%ع\ن. ب,ج.و\ف الاء، ث ت.ص.و_ب.ت\

ب,ه,ن_ ق%ل%و\لة� الغ'د'و> ض.ر'وب'
ابن سيده: قال أ%بو عبيدة ق%ل%و\ل%ى الطائر جعله علماv أ%و كالعلم



فأ%خطأ%. وال�ق}ل%و\ل1ي: ال�س\ت.و\ف1ز ال�ت.جاف. وال�ق}ل%ول:
ال�ن\ك%م1ش؛ قال:

قد ع.ج,ب.ت\ م1ن>ي وم1ن ب'ع.ي\ل1يا،
ل%م_ا رأ%ت\ن خ.ل%قاv م'ق}لو\ل1يا

وأ%نشد ابن بري هنا لذي الرمة:
�واق}ل%ول%ى على ع'ود1ه ال%ح\ل

وف الديث: لو رأ%يت ابن ع'مر ساجداv لرأ%يته م'ق}ل%و\ل1ياv؛ هو
ال�ت.جاف ال�س\ت.و\ف1ز'، وقيل: هو م.ن ي.ت.ق%ل�ى على فراشه أ%ي ي.ت.م.لم.ل
vول ي.س\ت.ق1ر�، قال أ%بو عبيد: وبعض الدثي كان يفسر م'ق}ل%و\ل1يا

كأ%نه على م1ق}لvى، قال: وليس هذا بشيء إ,نا هو من التجاف ف السجود.
ويقال: اق}ل%ول الرجل ف أ%مره إ,ذا انكمش، واق}ل%و\ل%ت1 ال�مر ف سرعتها؛

وأ%نشد ال4حر للفرزدق:
تق�ول�، إ,ذا اق}ل%و\ل%ى عليها وأ%ق}ر.د.ت\:

أ%ل ه.ل أ%خ'و ع.ي\ش� ل%ذيذ{ بدائم,؟
قال ابن ال4عراب: هذا كان يزن با فانقضت شهوته قبل انقضاء شهوتا،

وأ%ق}ر.د.ت\: ذ%ل�ت؛ قال ابن بري: أ%دخل الباء ف خب البتدإ, حلv على
معن النفي كأ%نه قال ما أ%خو عيش لذيذ بدائم؛ قال: ومثله قول الخر:

فاذ}ه.ب\، فأ%يe ف%تÝى، ف الناس، أ%ح\ر.ز.ه
م1ن\ ي.و\م1ه ظ�ل%م¬ د'ع\ج¬ ول خ.ب.ل�؟

وعلى ذلك قوله سبحانه وتعال: أ%و.ل يروا أ%ن ال الذي خلق السموات
:vوال4رض بقادر؛ ومن هذا قول الفرزدق أ%يضا

أ%نا الض_ام1ن' الان,ي ع.ليه,م، وإ,ن_ما
ي'داف1ع' عن أ%ح\ساب,ه,م أ%نا، أ%و م1ث}ل1ي

والعن ما ي'داف1ع عن أ%حسابم إ,ل أ%نا؛ وقوله:
،vبعدما ن,م\ن. ن.و\مة éس.م1ع\ن. غ1ناء

من الليل,، فاق}ل%و\ل%ي\ن. فوق ال%ضاجع
(* قوله« غناء» كذا بالصل والكم، والذي ف الساس غنائي، بياء

التكلم.)
يوز أ%ن يكون معناه خ.ف%ق}ن. لصوته وق%ل1ق}ن. فزال عنهن نومهن

واستثقالن على ال4رض، وبذا يعلم أ%ن لم اق}ل%و\ ل%ي\ت واو ل ياء؛ وقال أ%بو



عمرو ف قول الطرماح:
،vح.وات ي.ت_خ1ذ}ن% الغ1ب_ ر,ف}ها
إ,ذا اق}ل%و\ل%ي\ن. بالق%ر.ب, الب.طي,

اق}ل%و\ل%ي\ن. أ%ي ذ%هب.
ابن ال4عراب: الق�لى ر'ؤوس ال1بال، والق�لى هامات الرجال، والق�لى
جع الق�لة1 الت يلعب با. وقل الشيء4 ف ال1ق}لى ق%ل}واv، وهذه الكلمة

يائية وواوية.
وق%ل%و\ت الرجل: ش.ن,ئ}ت'ه لغة ف ق%ل%ي\ت'ه . والق1ل�gو: الذي يستعمله
الصباغ ف العفصر، وهو يائي أ%يضاv ل4ن الق1ل}ي. فيه لغة . ابن

ال4ثي ف حديث عمر ، رضي ال عنه: لا صال نصارى أ%هل الشأ}م كتبوا له
كتاباv إنا ل ن'حد1ث ف مدينتنا كنيسة ول ق%ل1ي�ة ول ن.خ\رج س.عان,ي.
ول باع'وثاv ؛ الق%ل1ي_ة�: كالصومعة ، قال: كذا وردت ، واسها عند

النصارى الق%ل�ية� ، وهي ت.ع\ريب ك%لذة% ، وهي من بيوت عباداتم .
وقال ق%ل: موضع ؛ قال سيبويه: هو بنزلة خسة عشر ؛ قال :

vس.ي'ص\ب,ح' ف%و\قي أ%ق}ت.م' الر>يش, واق1عا
ب,قال ق%ل ، أ%و من و.راء د.بيل,

ومن العرب من يضيف فينو>ن . الوهري: قال ق%ل اسان جعل واحداv ؛
قال ابن السراج: بن كل واحد منهما على الوقف ل4نم كرهوا الفتحة؛ ف

الياء وال4لف .
@قمي: ما ي'قام1ين الشيء� وما ي'قان,ين أ%ي ما ي'وافقن ؛ عن أ%ب عبيد

، وقامان فلن أ%ي وافقن . ابن ال4عراب: الق�م.ى الدخول 
(*قوله «

القمى الدخول ويقمو والقمى السمن وقمو هذه والقمى تنظيف» كل ذلك مضبوط ف
الصل والتهذيب بذا الضبط ، وأورد ابن الثي الديث ف الهموز.)
وف الديث: كان النب ، صلى ال عليه وسلم، ي.ق}م'و إل منزل عائشة

كثياv أ%ي يدخل .
والق�م.ى: الس>م.ن' . يقال: ما أ%حسن ق%م\و هذه البل . والق�مى :

تنظيف الدار من الك1با.
الفراء: القامية من النساء الذليلة ف نفسها . ابن العراب: أ%ق}م.ى

الرجل� إذا س.م1ن. بعد هزال ، وأ%ق}مى إذا لزم. البيت فراراv من الف1ت ،



وأ%قمى عدو_ه إذا أ%ذله.
@قنا: الق1ن\وة� والق�ن\وة� والق1ن\ية� والق�ن\ية: الك1س\بة� ، قلبوا فيه

الواو ياءé للكسرة القريبة منها ، وأ%ما ق�ن\ية فأ�ق1ر_ت الياء بالا
الت كانت عليها ف لغة من كسر، هذا قول البصريي، وأ%ما الكوفيون
فجعلوا ق%ن.ي\ت وق%ن.و\ت لغتي، فمن قال ق%ن.ي\ت على قلتها فل نظر ف ق1ن\ية
وق�ن\ية ف قوله ، ومن قال ق%ن.وت فالكلم ف قوله هو الكلم ف قول من

قال ص'ب\يان ، ق%ن.و\ت الشيء ق�ن'وìا وق�ن\واناv واق}ت.ن.ي\ت'ه: كسبته .
وق%ن.و\ت العنز.: اتذتا للحلب. . وله غنم ق1ن\وة وق�ن\وة أ%ي خالصة

له ثابتة عليه ، والكلمة واوية ويائية . والق1ن\ية�: ما اكت'سب ، والمع
ق1نÝى ، وقد ق%ن الال ق%ن\ياv وق�ن\ياناv ؛ ال�ول عن اللحيان .

ومالD ق1ن\يانD: اتذته لنفسك ؛ قال: ومنه ق%ن,يت' ح.يائي أ%ي ل%ز,مته ؛
وأ%نشد لعنترة :

، Dفأ%ج.ب\ت'ها إن� ال%ن,ي_ة% م.ن\ه.ل
ل ب'د_ أ%ن أ�س\ق%ى ب,ذاك. ال%ن\ه.ل,

إق}ن.ي\ ح.ياءك1 ، ل أ%با ل%ك1 واع\ل%مي * أ%ن>ي ام\ر'ؤ¬ سأ%موت' إن ل أ�ق}ت.ل,
قال ابن بري: صوابه فاق}ن.ي\ ح.ياءك ؛ وقال أ%بو الثلم الذل يرثي

صخر الغي :
لو كان للد_ه\ر, مالD كان م'ت\ل1د.ه ،

لكان للد_ه\ر, ص.خ\ر¬ مال% ق�ن\يان1
وقال اللحيان: ق%ن.ي\ت العنز اتذتا للح.ل}ب . أ%بو عبيدة: ق%ن,ي.

الر_جل ي.ق}ن.ى ق1نÝى مثل غ%ن,ي. ي.غ\ن.ى غ1نÝى ؛ قال ابن بري: ومنه قول
الط�م_اح1ي :

كيف. رأ%يت. ال%م1ق. الد_ل%ن\ظ%ى ،
ي'ع\ط%ى الذي ي.ن\ق�صه' ف%ي.ق}ن.ى ؟

أ%ي ف%ي\ض1ى به وي.غ\ن . وف الديث: فاق}ن'وهم أ%ي ع.لYموهم
واجعلوا لم ق1ن\ية من العلم ي.س\ت.غ\ن'ون به إذا احتاجوا إليه . وله غنم
: vن\ية إذا كانت خالصة له ثابتة عليه . قال ابن سيده أ%يضا�ق1ن\ي.ةD وق

وأ%ما البصريون فإنم جعلوا الواو ف كل ذلك بدلv من الياء ل4نم ل يعرفون
ق%ن.ي\ت' . وق%ن,يت ال%ياء ، بالكسر ، ق�ن'وìا: لزمته ؛ قال حات :

إذا ق%ل� مال أ%و ن'ك1ب\ت ب,ن.ك}ب.ة{ ،



ق%ن,يت' مال ح.يائي ع1ف�ةv وت.ك%رeما
وق%ن,يت' ال%ياء ، بالكسر، ق�ن\ياناv ، بالضم ، أ%ي لزمته ؛ وأ%نشد ابن

بري :
فاق}ن.ي\ حياءك1 ، ل أ%با ل%ك1 إن_ن، * ف أ%رض, فار,س. ، م'وث%ق¬ أ%ح\وال

الكسائي: يقال أ%ق}ن.ى واس\ت.ق}ن.ى وق%نا وق%ن_ى إذا حف1ظ ح.ياءه
ولزمه . ابن شيل: ق%نان ال%ياء� أ%ن أ%فعل كذا أ%ي ر.د_ن ووعظ%ن ، وهو

ي.ق}ن,ين ؛ وأ%نشد :
وإن>ي ل%ي.ق}ن,ين ح.ياؤك. كل�ما

ل%ق1يت'ك. ، ي.و\ماv ، أ%ن} أ%ب'ث�ك ما ب,يا
قال: وقد ق%ن.ا ال%ياء4 إذا اس\تحيا . وق%نe الغ.نم: ما يتخذ منها

للولد أ%و اللب . وف الديث: أ%نه ن.هى عن ذب\ح ق%ن,ي� الغ.نم . قال
أ%بو موسى: هي الت ت'ق}ت.ن.ى للدر� والولد، واحدتا ق�ن\و.ة وق1ن\وة ،

بالضم والكسر ، وق1ن\ية بالياء أ%يضاv . يقال: هي غنم ق�ن\وة وق1ن\ية .
وقال الزمشري: الق%ن,يe والق%ن,ي_ة� ما اق}ت'ن من شاة أ%و ناقة ،

فجعله واحداv كأ%نه فعيل% بعن مفعول ، قال: وهو الصحيح ، والشاة،
ق%ن,ي_ةD ، فإن كان جعل الق%ن� جنساv للق%ن,ي�ة1 فيجوز ، وأ%ما ف�ع\لة

وف1ع\لة فلم يمعا على ف%ع1يل . وف حديث عمر ، رضي ال عنه: لو شئت أ%مرت
ب,ق%ن,ي_ة{ سينة فأ�لقي عنها شعرها. الليث: يقال ق%نا النسان ي.ق}ن'و

غنماv وشيئاv ق%ن\واv وق�ن\واناv ، والصدر الق1ن\يان والق�ن\يان، وتقول: اق}ت.ن.ى ي.ق}ت.ن اق}ت1ناء ، وهو أ%ن يتخذه لنفسه ل للبيع . ويقال :
هذه ق1ن\يةD واتذها ق1ن\يةv للنسل ل للتجارة ؛ وأ%نشد :

وإ,ن9 ق%نات ، إن} س.أ%لت. ، وأ�س\ر.ت
م1ن الناس ، ق%و\م¬ ي.ق}ت.ن'ون ال�ز.ن_ما

(* قوله «قنات» كذا ضبط ف الصل بالفتح، وضبط ف التهذيب بالضم)
الوهري: قنوت الغنم وغيها ق1ن\وة وق�ن\وة وق%نيت أ%يضاv ق1ن\ية

وق�ن\ية إذا اقتنيتها لنفسك ل للتجارة ؛ وأ%نشد ابن بري للمتلمس :
كذلك أ%ق}ن'و كل� ق1طð م'ض.ل�ل,

(* قوله «قط مضلل» كذا بالصل هنا ومعجم ياقوت ف كفر وشرح القاموس
هناك بالقاف والطاء ، والذي ف الكم ف كفر: فظ ، بالفاء والظاء ،

وأنشده ف التهذيب هنا مرتي مرة وافق الكم ومرة وافق الصل وياقوت .)
ومال ق�ن\يانD وق1ن\يان: يتخذ ق1ن\ية . وتقول العرب :



من أ�ع\ط1ي. مائة من ال%عز فقد أ�عطي الق1ن ، ومن أ�عطي مائة من
الضأ}ن فقد أ�عط1ي. الغ1ن ، ومن أ�عطي مائة من البل فقد أ�عط1ي ال�ن.ى .

والق1ن: الر>ضا . وقد ق%ن_اه ال تعال وأ%ق}ناه: أ%عطاه ما ي.ق}ت.ن
من الق1ن\ية والن_ش.ب . وأ%قناه ال أ%يضاv أ%ي ر.ض_اه. وأ%غناه ال

وأ%ق}ناه أ%ي أ%عطاه ما ي.سك�ن إليه . وف التنزيل: وأ%نه هو أ%غ}ن.ى
وأ%ق}ن.ى ؛ قال أ%بو إسحق: قيل ف أ%ق}ن.ى قولن: أ%حدها أ%ق}ن.ى

أ%ر\ض.ى ، والخر جعل ق1ن\ية أ%ي جعل الغن أ%صلv لصاحبه ثابتاv، ومنه قولك :
قد اقتنيت' كذا وكذا أ%ي عملت على أ%نه يكون عندي ل أ�خرجه من يدي . قال

الفراء: أ%غ}ن.ى ر.ض_ى الفقي با أ%غناه به ، وأ%ق}ن من الق1نية
والن_ش.ب . ابن العراب: أ%قن أ%عطاه ما يد�خره بعد الك1فاية. ويقال:

ق%ن,يت به أ%ي ر.ض1يت به. وف حديث وابصة: والث� ما ح.ك_ ف صدرك وإن
أ%ق}ناك الناس' عنه وأ%ق}ن.و\ك. أ%ي أ%ر\ض.و\ك. ؛ حكى أ%بو موسى أ%ن�

الزمشري قال ذلك وأ%ن الفوظ بالفاء والتاء من الف�ت\يا؛ قال ابن الثي:
والذي رأ%يته أ%نا ف الفائق ف باب الاء والكاف أ%ف}ت.و\ك، بالفاء ،

وفسره بأ%ر\ض.و\ك وجعل الفتيا إر\ضاء من الفت ، على أ%نه قد جاء عن أ%ب
زيد أ%ن الق1ن.ى الر>ضا . وأ%ق}ناه إذا أ%ر\ضاه. وق%ن,ي. مال%ه ق1ناية:

لزمه ، وق%ن,ي. الياء كذلك. واق}ت.ن.ي\ت لنفسي مالv أ%ي جعلته ق1نية
ار\ت.ض.ي\ته؛ وقال ف قول التلمس :
وأ%ل}ق%ي\ت'ها بالثYن\ي من ج.ن\ب, كاف1ر�،

كذلك أ%ق}ن'و كل ق1طð م'ض.ل�ل,
إنه بعن أ%ر\ض.ى . وقال غيه: أ%قن'و أ%لزم وأ%حفظ، وقيل: أ%قن'و

أ%جزي وأ�كافئ. ويقال: ل4ق}ن'و.ن_ك ق1ناوت.ك أ%ي لج\ز,ي.ن_ك ج.زاءك،
وكذلك لم\ن'ون_ك م.ناو.ت.ك. ويقال: ق%ن.وته أ%ق}ن'وه ق1ناوةv إذا

جزيته.وال%ق}ن'وة� ، خفيفة ، من الظل: حيث ل تصيبه الشمس ف الشتاء . قال
أ%بو عمرو: م.ق}ناةD وم.ق}ن'وة بغي هز؛ قال الطرماح:

ف م.قان أ�ق%ن� ، ب.ي\ن.ها
ع'ر_ة� الطي, كصو\م, الن_عام,

والق%نا: مصدر ال4ق}ن.ى من ال�نوف، والمع ق�ن\و¬، وهو ارتفاع ف
أ%عله بي القصبة والارن1 من غي قبح. ابن سيده: والق%نا ارتفاع ف أ%على

ال4نف واح\ديداب¬ ف وسطه وس'ب'وغD ف طر.فه، وقيل: هو ن'توء وس.ط1



القصبة وإش\راف�ه وض1يق' ال%ن\خ.ر.ي\ن، رجل أ%ق}ن.ى وامرأ%ة ق%ن\واء
ب.ي>نة الق%نا. وف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: كان أ%ق}ن.ى

الع1ر\ني؛ الق%نا ف النف: طوله ود1ق�ة أ%ر\نبته مع حد.ب ف وسطه،
والع1ر\ني' ال4نف. وف الديث: ي.م\ل1ك' رجل أ%ق}ن ال4نف. يقال: رجل

أ%ق}ن.ى وامرأ%ة ق%ن\واء؛ وف قصيد كعب:
ق%ن\واء� ف ح'ر_ت.ي\ها للب.ص1ي با

�ع1ت\ق¬ م'ب,ي¬ ، وف ال%د_ي\ن, ت.س\ه,يل
وقد يوصف بذلك البازي والفرس، يقال: فرس أ%ق}ن، وهو ف الفرس عيب وف

الصقر والبازي م.د\ح؛ قال ذو الرمة:
نظ%ر\ت' كما ج.ل�ى على ر.أ}س, ر.ه\و.ة{،
من الط�ي\ر, ، أ%ق}ن ي.ن\ف�ض' الط�ل� أ%ز\ر.ق'

وقيل: هو ف الصقر والبازي اع\وجاج ف م1نقاره لن ف منقاره ح'ج\نة،
والفعل ق%ن,ي. ي.ق}ن.ى ق%نÝا.أ%4بو عبيدة: الق%نا ف اليل اح\د1يداب¬
ف ال4نف يكون ف ال�ج'ن؛ وأ%نشد لسلمة بن جندل :

ليس بأ%ق}ن.ى ول أ%س\ف%ى ول س.غ1ل� ،
ي'س\ق%ى د.واء4 ق%ف1ي> الس_ك}ن, م.ر\ب'وب,

والق%ناة�: الرمح ، والمع ق%ن.وات¬ وق%ناv وق�ن,يÒ، على ف�ع'ول�،
وأ%ق}ناه مثل جبل وأ%جبال ، وكذلك الق%ناة الت ت'ح\ف%ر، وحكى كراع ف جع

الق%ناة الرمح ق%ن.يات¬، وأ�راه على العاقبة ط%ل%ب. ال1ف�ة. ورجل
ق%ن_اء وم'ق%ن¼ أ%ي صاحب' ق%ناv؛ وأ%نشد:

ع.ض_ الثYقاف1 خ'ر'ص. ال�ق%ن>ي
وقيل: كل عصا مستوية فهي ق%ناة، وقيل: كل عصا م'ستوية أ%و م'ع\و.ج_ة

فهي قناة، والمع كالمع؛ أ%نشد ابن العراب ف صفة ب.ح\ر:
أ%ظ%ل© م1ن\ خ.و\ف1 النeج'وخ, ال4خ\ض.ر, ،

كأ%ن_ن ، ف ه'و_ة{ ، أ�ح.د>ر
(* ف هذا الشطر إقواء.)
وتار.ة ي'س\ن,د'ن ف أ%و\ع'ر, ،

من الس_راة1 ، ذ1ي ق%ناv وع.ر\ع.ر,
كذا أ%نشده ف أ%و\ع'ر جع و.ع\ر�، وأ%راد ذوات1 ق%ناv فأ%قام الفرد

م'قام المع. قال ابن سيده: وعندي أ%نه ف أ%و\ع.ر, لوصفه إياه بقوله ذي



ق%ناv فيكون الفرد صفة للمفرد. التهذيب: أ%بو بكر وكل© خشبة عند العرب
ق%ناةD وع.صا ، والرeم\ح ع.صاv ؛ وأ%نشد قول السود بن يعفر:

وقالوا: شريس¬ ، قلت': ي.ك}ف1ي ش.ريس.ك�م\
س1نانD ، كن,ب\راس, الن>هام1ي ، م'ف%ت_ق'

ن.م.ت\ه العصا، ث اس\ت.م.ر_ كأ%ن_ه
ش1هاب¬ ب,ك%ف�ي\ قاب,س� ي.ت.ح.ر_ق'

ن.م.ت\ه: رفعته، يعن الس>نان%، والن>هام1ي ف قول ابن العراب :
الراهب وقال الصمعي: هو النج_ار . الليث: الق%ناة أ%ل1فها واو والمع

ق%ن.وات وق%ناv . قال أ%بو منصور: الق%ناة من الرماح ما كان أ%ج\وف
كالق%صبة، ولذلك قيل للكظائم الت تري تت. ال4رض ق%نوات، واحدتا ق%ناة،

ويقال لار,ي مائها ق%ص.ب¬ تشبيهاv بالق%ص.ب ال4جوف، ويقال: هي ق%ناة
Òث د1ل1ي ، vود.ل Dجع المع، كما يقال د.لة Òن,ي�وق%ناv، ث ق

ود'ل1يÒ لمع المع. وف الديث فيما س.ق%ت1 السماء: والق�ن,يe الع'شور ؛
الق�ن,يe: جع قناة وهي البار الت ت'ح\فر ف الرض متتابعة ليستخرج ماؤها

وي.سيح على وجه ال4رض، قال: وهذا المع إنا يصح إذا جعت الق%ناة على
ق%ناv، وجع الق%نا على ق�ن,ي� فيكون جع المع ، فإن� ف%ع.لة ل تمع
.Òن,ي�على ف�عول. والق%ناة: ك%ظ1يمةD تفر تت ال4رض ، والمع ق

وال�د\ه'د ق%ناء ال4رض أ%ي عال بواضع الاء. وق%ناة� الظهر: الت تنتظم
الف%قار.. أ%بو بكر ف قولم فلن ص'ل}ب' الق%ناة1: معناه ص'ل}ب' القامة1،

والق%ناة� عند العرب القامة�؛ وأ%نشد :
س1باط� البنان1 والع.ران,ي, والق%نا،

لطاف' ال�صور, ف تام� وإكمال,
أ%راد بالق%نا القامات1.

والق1ن\و': الع1ذ}ق، والمع الق1ن\وان� وال4ق}ناء3؛ وقال:
قد أ%ب\ص.ر.ت\ س'ع\د.ى با ك%تائ1لي

ط%ويلة% ال4ق}ناء3 وال4ثاك1ل,
وف الديث: أ%نه خرج فرأ%ى أ%ق}ناء م'ع.ل�قة ق1ن\و¬ منها ح.ش.ف¬؛

الق1ن\و: الع1ذق با فيه من الرطب، وجعه أ%ق}ناء، وقد تكرر ف الديث.
،�والق1نا، مقصور: م1ث}ل الق1ن\و,. قال ابن سيده: الق1ن\و' والق1نا الك1باسة

والق%نا، بالفتح: لغة فيه؛ عن أ%ب حنيفة، والمع من كل ذلك أ%ق}ناء



،vقلبت الواو ياء لقرب الكسرة ول يعتد_ الساكن حاجزا ،Dوق1ن\يان Dوق1ن\وان
كس_روا ف1ع\لv على ف1ع\لن{ كما كسروا عليه ف%ع.لv لع\تقابما على

العن الواحد نو ب,د\ل� وب.د.ل� وش1ب\ه{ وش.ب.ه، فكما كسروا ف%ع.لv على
vف1ع\لن{ نو خ.ر.ب� وخ1ر\بان{ وش.ب.ث{ وش1ب\ثان{ كذلك كسروا عليه ف1ع\ل

فقالوا ق1ن\وانD، فالكسرة ف ق1ن\و غي الكسرة ف ق1ن\وان{، تلك وضعية
للبناء وهذه حادثة للجمع، وأ%ما السكون ف هذه الطريقة أ%عن سكون عي

ف1ع\لن فهو كسكون عي ف1ع\ل الذي هو واحد ف1ع\لن لفظاv، فينبغي أ%ن يكون
غيه تقديراv ل4ن سكون عي ف1ع\لن شيء أ%حدثته المعية، وإ,ن كان يلفظ1
ما كان ف الواحد، أ%ل ترى أ%ن سكون عي ش1ب\ثان وب,ر\قان غي فتحة عي

ش.ب.ث{ وب.ر.ق�؟ فكما أ%ن� هذين متلفان لفظاv كذلك السكونان هنا
متلفان تقديراv. ال4زهري: قال ال تعال: ق1ن\وانD دان,يةD؛ قال الزجاج: أ%ي

قريبة ال�ت.ناو.ل,. والق1ن\و': الكباسة، وهي الق1نا أ%يضاv، مقصور، ومن
،Dن\وان�قال ق1ن\و¬ فإ,نه يقول للئني ق1ن\وان1، بالكسر، والمع ق

بالضم، ومثله ص1ن\و¬ وص1ن\وانD. وشجرة ق%ن\واء: طويلة. ابن ال4عراب:
والق%ناة البقرة الوحشية؛ قال لبيد:

vوق%ناة{، ت.ب\غ1ي ب.ر\ب.ة% ع.ه\دا
�م1ن ض.ب'وح� ق%ف�ى عليه ال%بال

الفراء: أ%هل الجاز يقولون ق1ن\وانD، وقيس ق�ن\وان، وتيم وضبة
ق�ن\يان؛ وأ%نشد:

ومال% ب,ق�ن\يان{ من الب'س\ر, أ%ح\م.را
ويتمعون فيقولون ق1ن\و¬ وق�ن\و، ول يقولون ق1ن\ي¬، قال: وكلب تقول

ق1ن\يان؛ قال ق%ي\س' بن الع.ي\زار, ال�ذ%ل:
ب,ما ه1ي. م.ق}ناةD، أ%ن,يق¬ ن.بات'ها،

م1ر.بÒ، ف%ت.ه\واها ال%خاض' الن_واز,ع'
قال: معناه أ%ي هي م'واف1قة لكل من نزلا، من قوله: م'قاناة1 البياض.

بص'ف}رة{ أ%ي يواف1ق بياضها صفرتا. قال ال4صمعي: ولغة هذيل م.ف}ناة،
بالفاء. ابن السكيت. ما ي'قانين هذا الشيء وما ي'قام1ين أ%ي ما

ي'واف1ق�ن. ويقال: هذا يقان هذا أ%ي ي'واف1ق�ه. ال4صمعي: قان.ي\ت الشيء خلطته.
وكل© شيء� خلطته فقد قان.ي\ت.ه. وكل© شيء خالط شيئاv فقد قاناه؛ أ%بو

اليثم: ومنه قول امرئ القيس:



كب,ك}ر, ال�قاناة1، الب.ياض' ب,ص'ف}رة{،
غ%ذاها ن.م1ي' الاء غي. م'ح.ل�ل,

(* البياض« يروى بالركات الثلث.)
قال: أ%راد كالبكر القاناة البياض بصفرة أ%ي كالبيضة الت هي أ%و�ل
بيضة باضتها النعامة، ث قال: القاناة1 البياض' بصفرة أ%ي الت ق�ون

بياض'ها بصفرة أ%ي خل1ط بياض'ها بصفرة فكانت صفراء بيضاء، فترك ال4لف واللم
من البكر وأ%ضاف البكر إ,ل نعتها؛ وقال غيه أ%راد ك%ب,ك}ر الصد.ف%ة1

ال�قاناة1 البياض بصفرة ل4ن� ف الصدفة لوني من بياض وصفرة أ%ضاف
الدeر_ة إ,ليها. أ%بو عبيد: ال�قاناة� ف النسج خيط أ%بيض وخيط أ%سود. ابن

ب'ز'ر\ج: ال�قاناة خلط الصوف بالوبر وبالشعر من الغ.زل يؤلف بي ذلك ث
يبم. الليث: ال�قاناة إ,ش\راب لون بلون، يقال: ق�ون% هذا بذاك أ%ي

أ�ش\ر,ب أ%حدها بالخر.
وأ%حر قان{: شديد المرة. وف حديث أ%نس عن أ%ب بكر وص.ب\غ1ه:

ف%غ.ل�ف%ها بال1ن_اء والك%ت.م حت ق%نا لونا أ%ي احر_. يقال: ق%نا لونا
ي.ق}ن'و ق�ن'وìا، وهو أ%حر' قان{.

:vالتهذيب: يقال قان.ى لك عيش ناعم أ%ي دام.؛ وأ%نشد يصف فرسا
قان.ى له بالق%ي\ظ ظ1لê بار,د¬،

ون.ص1يe ناع1جة{ وم.ح\ض¬ م'ن\ق%ع'
حت إ,ذا ن.ب.ح. الظYباء� بدا له

ع1ج.لD، كأ%ح\م1رة الش_ريع.ة1 أ%ر\ب.ع'
(* قوله« الشريعة» الذي ف ع ج ل: الصرية.)

الع1ج.ل: جع ع1ج\لة، وهي الزادة م.ث}ل�وثة أ%و مربوعة. وقان.ى له
الشيء� أ%ي دام.

ابن ال4عراب: الق�نا اد>خار الال. قال أ%بو تراب: سعت ال�ص.يب�
يقول هم ل ي'فانون مالم ول ي'قانونه أ%ي ما ي.قومون عليه.
ابن ال4عراب: ت.ق%ن_ى فلن إ,ذا اكتفى بنفقته ث ف%ض.ل%ت ف%ض\لة

فاد_خرها. واق}ت1ناء الال وغيه: ات>خاذه. وف الثل: ل ت.ق}ت.ن, من
vفلم يترك له مال vوف الديث: إ,ذا أ%حب_ ال عبدا .vك%ل}ب, س.و\ء� ج.ر\وا

ول ولداv أ%ي اتذه واصطفاه. يقال: ق%ناه ي.ق}ن'وه واق}ت.ناه إ,ذا اتذه
لنفسه دون البيع. والق}ناة: ال%ض\حاة، يهمز ول يهمز، وكذلك



ال%ق}ن'وة�. وق�ن,ي.ت1 الارية ت'ق}ن.ى ق1ن\يةv، على ما ل ي'سم_ فاعله، إ,ذا
م'ن,ع.ت\ من الل�ع1ب مع الصبيان وس'ت1ر.ت ف البيت؛ رواه الوهري عن أ%ب

سعيد عن أ%ب بكر ابن ال4زهر عن ب'ندار عن ابن السكيت، قال: وسأ%لته عن
ف�ت>ي.ت1 الار,ية ت.ف}ت1ية فلم يعرفه. وأق}ناك. الصيد' وأ%ق}ن.ى لك:

أ%م\ك%نك؛ عن الجري�؛ وأ%نشد:
ي.ج'وع' إ,ذا ما جاع. ف ب.ط}ن, غيه1،
وي.ر\م1ي إ,ذا ما الوع أ%ق}ن.ت\ م.قات1ل�ه

وأ%ثبته ابن سيده ف العتل بالياء قال: على أ%ن� ق ن و أ%كثر من ق ن
.vي، قال: ل4ن ل أ%عرف اشتقاقه، وكانت اللم ياء أ%كثر منها واوا

والق�ن\يان: فرس قرابة الض�ب؛ وفيه يقول:
إ,ذا الق�ن\يان� أ%ل%ق%ن ب,ق%و\م�

فلم أ%ط}ع.ن، ف%ش.ل� إ,ذاv ب.نان
وق%ناة�: واد{ بالدينة؛ قال الب'ر\ج' بن م'س\ه,ر الطائي:

س.ر.ت\ من ل1و.ى ال%رeوت1 حت تاوزت
إ,ل�، ودون م1ن ق%ناة% ش'ج'ون'ها

وف الديث: فنزلنا ب,ق%ناة، قال: هو واد{ من أ%و\د1ية1 الدينة عليه
:�ح.ر\ثD ومال وز'ر'وع، وقد يقال فيه واد1ي ق%ناة%، وهو غي مصروف. وقان,ية

موضع؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ف%لgياv ما ق%ص.ر\ت' الط�ر\ف. عنهم

ب,قان,ية{، وقد ت.ل%ع الن_هار'
وق%ن.و\ن.ى: موضع.

@قها: أ%ق}هى عن الطعام واق}ت.هى: ارتد_ت شهوت'ه عنه من غي مرض مثل
أ%ق}ه.م.، يقال للرجل القليل الط©عم: قد أ%ق}ه.ى وقد أ%ق}ه.م، وقيل: هو أ%ن
يقدر على الطعام فل يأ%كله وإ,ن كان مشتهياv له. وأ%ق}ه.ى عن الطعام

إ,ذا ق%ذ1ره فتركه وهو ي.ش\ت.هيه. وأ%ق}ه.ى الرجل� إ,ذا قل� ط�ع\م'ه.
وأ%ق}هاه الشيء� عن الطعام: كف9ه عنه أ%و ز.ه_د.ه فيه. وق%ه,ي. الرجل

ق%ه\ياv: ل يشته الطعام. وق%ه,ي. عن الشراب وأ%ق}ه.ى عنه: تركه. أ%بو السمح:
ال�ق}ه,ي والج,م الذي ل يشتهي الطعام من مرض أ%و غيه؛ وأ%نشد شر:

ل%كال1س\ك1 ل ي'ق}ه,ي عن ال1س\ك1 ذائق�ه
ورجل قاه{: م'خ\ص1ب ف رحله. وعيش¬ قاه{: ر.ف1يه¬.



والق%هة�: من أ%ساء النرجس؛ عن أ%ب حنيفة؛ قال ابن سيده: على أ%نه
يتمل أ%ن يكون ذاهبها واواv وهو مذكور ف موضعه.

والق%ه\وة: المر، سيت بذلك لنا ت'ق}ه,ي شاربا عن الطعام أ%ي تذهب
بشهوته، وف التهذيب أ%ي ت'شب,عه؛ قال ابو الط�م.حان يذكر نساء:

فأ%صب.ح\ن. قد أ%ق}ه.ي عن، كما أ%ب.ت\
ح1ياض. ال3مد_ان1 ال1جان� الق%وام1ح'

وعيش قاه{ بي>ن الق%ه\و, والق%ه\وة1: خ.ص1يب¬، وهذه يائية وواوية.
الوهري القاه1ي ال%ديد' الفؤاد ال�ستطار'؛ قال الراجز:

راح.ت\ كما راح. أ%بو ر,ئال,
قاه1ي الف�ؤاد1 دائب' ال3ج\فال,

@قوا: الليث: القو�ة من تأ}ليف ق و ي، ولكنها حلت على ف�ع\لة فأ�دغمت
الياء ف الواو كراهية تغي الضمة، والف1عالة� منها ق1وايةD، يقال ذلك ف

ال%ز\م ول يقال ف الب.د.ن؛ وأ%نشد:
ومال% بأ%ع\تاق, الك%ر.ى غال1بات'ها،

وإ,ن>ي على أ%م\ر, الق1واية1 حاز,م'
قال: جعل مصدر القو,ي� على ف1عالة، وقد يتكلف الشعراء ذلك ف الفعل

اللزم. ابن سيده: الق�و_ة� نقيض الضعف، والمع ق�وÝى وق1وÝى. وقوله عز وجل:
يا يي خ'ذ1 الكتاب بق�و_ة{؛ أ%ي ب,ج,د� وع.و\ن من ال تعال، وهي

الق1واية�، نادر، إنا حكمه الق1واوة� أ%و الق1واءة، يكون ذلك ف الب.دن
والعقل، وقد ق%و,ي. فهو ق%و,ي� وت.ق%و_ى واق}ت.وى كذلك، قال رؤبة:

وق�و_ة% ال3 با اق}ت.و.ي\نا
وق%و�اه هو. التهذيب: وقد ق%و,ي. الرجل والض_عيف ي.ق}و.ى ق�و_ة فهو

ق%و,يÒ وق%و_ي\ت'ه أ%نا ت.ق}و,يةv وقاو.ي\ت'ه ف%ق%و.ي\ت'ه أ%ي غ%ل%ب\ته.
ورجل شديد الق�و.ى أ%ي شد1يد' أ%س\ر, ال%ل}ق, م.م.رeه. وقال سبحانه

وتعال: شد1يد' الق�و.ى؛ قيل: هو جبيل، عليه السلم. والق�و.ى: جع
الق�و_ة، قال عز وجل لوسى حي كتب له ال4لواح: فخذها بقو_ة؛ قال الزجاج: أ%ي

خذها بق�و_ة ف دينك وح'ج_تك. ابن سيده: ق%و_ى ال ضعف%ك أ%ي أ�بد.لك
مكان الضعف ق�و_ة، وحكى سيبويه: هو ي'ق%و_ى أ%ي ي'ر\م.ى بذلك. وفرس

م'ق}و�: قويÒ، ورجل م'ق}و�: ذو دابة ق%و,ي�ة. وأ%ق}و.ى الرجل� فهو م'ق}و�
إ,ذا كانت دابته ق%و,ي_ة. يقال: فلن ق%و,يÒ م'ق}و�، فالق%و,ي ف نفسه،



وال�ق}و,ي ف دابته. وف الديث أ%نه قال ف غزوة تبوك: ل ي.خ\ر'ج.ن_
معنا ال� رجل م'ق}و� أ%ي ذو دابة ق%و,ي_ة. ومنه حديث ال4سود بن زيد
ف قوله عز وجل: وإ,ن_ا ل%ج.م1يع¬ حاذ1رون، قال: م'ق}وون م'ؤ\دون% أ%ي

أ%صحاب د.واب� ق%و,ي�ة كام1ل�و أ%داة1 الرب. والق%و,يe من الروف: ما ل
يكن حرف لي. والق�و.ى: العقل؛ وأ%نشد ثعلب:

وصاح1ب.ي\ن, حاز,م� ق�واه'ما
ن.ب_ه\ت'، والرeقاد' قد ع.له'ما،

إ,ل أ%م\ون.ي\ن, ف%ع.د_ياها
الق�و_ة: ال%ص\لة الواحدة من ق�و.ى ال%بل، وقيل: الق�و_ة الطاقة

الواحدة من طاقات1 ال%ب\ل أ%و الو.ت.ر، والمع كالمع ق�وÝى وق1وÝى. وحبل
ق%و� ووت.ر¬ ق%و�، كلها: متلف الق�و.ى. وأ%ق}و.ى البل% والو.تر: جعل

بعض ق�واه أ%غلظ من بعض. وف حديث ابن الديلمي: ي'ن\ق%ض' ال3سلم'
ع'ر\و.ةv ع'روة كما ي'ن\ق%ض' البل� ق�و_ة ق�و_ة. وال�ق}و,ي: الذي ي'ق%و>ي

وتره، وذلك إ,ذا ل ي'جد غار.ته فتراكبت ق�واه. ويقال: وت.ر م'ق}وÝى.
أ%بو عبيدة: يقال أ%ق}و.ي\ت. حبل%ك، وهو حبلD م'ق}وÝى، وهو أ%ن ت'ر\خ1ي

Ýو_ى�ق�و_ة وت'غي قو_ة فل يلبث البل أ%ن ي.ت.ق%ط�ع، ويقال: ق�و_ةD وق
مثل ص'و_ة وص'وÝى وه'و_ة وه'وÝى، ومنه ال3قواء ف الشعر. وف الديث:

يذه.ب الد>ين س'ن_ةv س'نة كما يذهب البل ق�و_ة ق�و_ة.
أ%بو عمرو بن العلء: ال3ق}واء أ%ن تتلف حركات الروي، فبعضه مرفوع

وبعضه منصوب أ%و مرور. أ%بو عبيدة: ال3قواء ف عيوب الشعر نقصان الرف من
الفاصلة يعن من ع.ر'وض البيت، وهو مشتق من قو_ة البل، كأ%نه نقص

ق�و_ة من ق�واه وهو مثل القطع ف عروض الكامل؛ وهو كقول الربيع بن زياد:
أ%ف%ب.ع\د. م.ق}ت.ل, مال1ك بن ز'ه.ي\ر�

ت.ر\ج'و الن>ساء� ع.واق1ب. ال4ط}هار؟فنق%ص من ع.روضه ق�و_ة.
والع.روض: وسط البيت: وقال أ%بو عمرو الشيبان: ال3ق}واء اختلف إ,عراب

الق%واف؛ وكان يروي بيت ال4عشى:
ما بال�ها بالليل زال% ز.وال�ها

بالرفع، ويقول: هذا إ,ق}واء، قال: وهو عند الناس ال3كفاء، وهو اختلف
إ,عراب الق%واف، وقد أ%ق}وى الشاعر إ,ق}واء، ابن سيده: أ%ق}و.ى ف الشعر
خالف. بي ق%واف1يه، قال: هذا قول أ%هل اللغة. وقال ال4خفش: ال3ق}واء



رفع بيت وجر� آخر نو قول الشاعر:
ل ب.أ}س. بالق%و\م, من ط�ول� ومن ع1ظ%م�،

ج,س\م' الب,غال وأ%ح\لم' الع.صافي,
ث قال:

كأ%نم ق%ص.ب¬، ج'وف¬ أ%ساف1ل�ه،
م'ث%ق�ب¬ ن.ف%خ.ت\ فيه ال4عاصي'

قال: وقد سعت هذا من العرب كثياv ل أ�حصي، وق%ل�ت قصيدة ينشدونا
إ,ل وفيها إ,ق}واء ث ل يستنك1رونه ل4نه ل يكسر الشعر، وأ%يضاv فإ,ن كل
بيت منها كأ%نه شعر على ح1ياله. قال ابن جن: أ%ما س.م\ع'ه ال3قواء عن

العرب فبحيث ل ي'رتاب به لكن ذلك ف اجتماع الرفع مع الر�، فأ%ما
مالطة النصب لواحد منهما فقليل، وذلك لفارقة ال4لف الياء والواو ومشابة كل

واحدة منهما جيعاv أ�ختها؛ فمن ذلك قول الرث بن حلزة:
ف%م.ل%ك}نا بذلك الناس.، حت
م.ل%ك. ال�ن\ذ1ر' بن' ماء3 الس_ماء

مع قوله:
آذ%ن.ت\نا ب,ب.ي\ن,ها أ%س\ماء�،

ر'ب_ ثاو� ي'م.ل© م1ن\ه الث�واء�
وقال آخر أ%نشده أ%بو علي�:
،vر.أ%ي\ت'ك1 ل ت'غ\ن,ي. ع.ن>ى ن.ق}ر.4ة

إ,ذا اخ\ت.ل%ف%ت ف� ال%راو.ى الد_مام1ك\
ويروى: الد_مال1ك'.

فأ%ش\ه.د' ل آت1يك1 ما دام. ت.ن\ض'ب¬
بأ%ر\ض1ك1، أ%و ص'ل}ب' الع.صا م1ن ر,جال1ك1

ومعن هذا أ%ن رجلv واعدته امرأ%ة فع.ثر عليها أ%هل�ها فضربوه
بالع1ص1ي� فقال هذين البيتي، ومثل هذا كثي، فأ%ما دخول النصب مع أ%حدها فقليل؛

من ذلك ما أ%نشده أ%بو علي�:
،vف%ي.ح\ي.ى كان أ%ح\س.ن. م1ن\ك. و.ج\ها

وأ%ح\س.ن. ف ال�ع.ص\ف%ر.ة1 ار\ت1داآ
ث قال:

وف ق%ل}ب على ي.ح\ي.ى الب.لء



قال ابن جن: وقال أ%عراب ل4مدحن� فلناv ولهجونه ولي'ع\ط1ي.ن>ي،
فقال:

يا أ%م\ر.س. الناس, إ,ذا م.ر_س\ت.ه،
وأ%ض\ر.س. الناس, إ,ذا ض.ر_س\ت.ه

(* قوله« يا أمرس الناس إل» كذا بالصل.)
وأ%ف}ق%س. الناس, إ,ذا ف%ق�س\ت.ه،

كال1ن\د'و.ان,ي> إ,ذا ش.م_س\ت.ه
:vوقال رجل من بن ربيعة لرجل وهبه شاة ج.مادا

أ%ل ت.ر.ن ر.د.د\ت على ابن ب.ك}ر�
م.ن,يح.ت.ه ف%ع.ج_لت ال4داآ
فقلت' ل1شات1ه ل�ا أ%ت.ت\ن:

ر.ماك1 ال� من شاة{ بداء3
وقال العلء بن ال1نهال الغ.ن.و,ي� ف شريك بن عبد ال النخعي:

،vل%يت. أ%با ش.ر,يك{ كان ح.ي�ا
ف%ي'ق}ص1ر. ح1ي. ي'ب\ص1ر'ه ش.ر,يك'

وي.ت\ر'ك. م1ن\ ت.د.رeئ1ه علينا،
إ,ذا ق�لنا له: هذا أ%ب\وكا

وقال آخر:
،vأ%و م'ط%ل�قة vل ت.ن\ك1ح.ن_ ع.ج'وزا
ول يس'وق%ن_ها ف ح.ب\ل1ك الق%د.ر'

أ%راد ول يس'وق%ن_ها ص.ي\داv ف ح.ب\ل1ك أ%و ج.نيبة لبلك.
وإ,ن} أ%ت.و\ك. وقالوا: إنا ن.ص.ف¬،
فإ,ن� أ%ط}ي.ب. ن,ص\ف%يها الذي غ%ب.را

وقال الق�ح.يف الع'ق%ي\لي:
أ%تان بالع.ق1يق, د'عاء� ك%ع\ب�،
�ف%ح.ن_ الن_بع' وال4س.ل� الن>هال

وجاء4ت\ م1ن أ%باط1حها ق�ر.ي\ش¬،
ك%س.ي\ل, أ%ت1ي> بيشة% حي سال%

وقال آخر:
وإ,ن ب.م\د1 ال3 ل واه1ن' الق�و.ى،



ول ي.ك' ق%و\م1ي ق%و\م. س'وء� فأ%خ\شعا
وإ,ن ب.م\د1 ال3 ل ث%و\ب. عاج,ز�
ل%ب,س\ت'، ول من غ%د\رة{ أ%ت.ق%ن_ع'

ومن ذلك ما أ%نشده ابن ال4عراب:
،vون ف الك%واع1ب, راع1يا�قد أ%ر\س.ل

ف%ق%د\، وأ%ب راع1ي الكواع1ب,، أ%ف}ر,س'
،vأ%ت.ت\ه ذ1ئاب¬ ل ي'بال1ي. راع1يا

وك�ن_ س.واماv ت.ش\ت.ه,ي أ%ن ت'ف%ر_سا
:vوأ%نشد ابن ال4عراب أ%يضا

ع.ش_ي\ت' جابان% حت اس\ت.د_ م.غ\ر,ض'ه،
وكاد. ي.ه\ل1ك' لول أ%نه اط�افا

ق�ول لابان%: ف%ل}ي.ل}ح.ق\ ب,ط1ي_ته،
ن.و\م' الضeح.ى بعد. ن.و\م, الليل, إ,س\راف'

:vوأ%نشد ابن ال4عراب أ%يضا
أ%ل يا خي\ز. يا اب\ن.ة% ي.ث}ر'دان{،
أ%ب.ى ال�ل}ق�وم' ب.ع\دك1 ل ي.نام

ويروى: أ�ث}ردان{.
،vوب.ر\ق¬ للع.ص1يدة1 لح. و.ه\نا

كما ش.ق�ق}ت. ف الق1د\ر الس_ناما
وقال: وكل هذه ال4بيات قد أ%نشدنا كل بيت منها ف موضعه. قال ابن جن:

وف الملة إ,ن� ال3قواء وإ,ن كان ع.يباv لختلف الصوت به فإ,نه قد
كثر، قال:

واحتج ال4خفش لذلك بأ%ن كل بيت شعر برأ}سه وأ%ن� ال3قواء ل يكسر
الوزن؛ قال: وزادن أ%بو علي ف ذلك فقال إ,ن حرف الوصل يزول ف كثي من

ال3نشاد نو قوله:
ق1فا ن.ب\ك1 م1ن\ ذ1ك}ر.ى ح.ب,يب� وم.ن\ز,ل

وقوله:
س'ق1يت1 الغ.ي\ث% أ%ي_ت'ها ال1يام

وقوله:
كانت م'بار.ك%ةv م1ن ال4ي_ام



فلما كان حرف الوصل غي لزم ل4ن الوقف ي'زيله ل ي'ح\ف%ل باختلفه،
ول4جل ذلك ما قل� ال3قواء عنهم مع هاء الوصل، أ%ل ترى أ%نه ل يكن

vالوقوف دون هاء الوصل كما يكن الوقوف على لم منزل ونوه؟ فلهذا قل جد�ا
نو قول العشى:

ما بال�ها بالليل, زال زوال�ها
فيمن رفع. قال ال4خفش: قد سعت بعض العرب يعل ال3قواء س1ناداv؛ وقال

الشاعر:
فيه س1ناد¬ وإ,ق}واء# وت.ح\ر,يد'

قال: فجعل ال3قواء غي السناد كأ%نه ذهب بذلك إ,ل تضعيف قول من جعل
ال3قواء سناداv من العرب وجعله عيباv. قال: وللنابغة ف هذا خب مشهور،

وقد عيب قوله ف الدالي_ة الرورة:
وبذاك خ.ب_ر.نا الغ'داف' ال4سود'

فع1يب عليه ذلك فلم يفهمه، فلما ل يفهمه أ�ت بغنية فغنته:
م1ن آل, م.ي�ة% رائح¬ أ%و م'غ\ت.د1ي

ومد�ت الوصل وأ%شبعته ث قالت:
وبذاك خ.ب_رنا الغ'داف' ال4سود'

وم.ط%ل%ت واو الوصل، فلما أ%حس_ه عرفه واعتذر منه وغي_ره فيما يقال
إ,ل قوله:

وبذاك. ت.ن\عاب' الغ'راب, ال4س\ود1
وقال: د.خ.ل}ت' ي.ث}ر,ب. وف شعري ص.ن\عة، ث خرجت منها وأ%نا أ%ش\عر

العرب.
واق}ت.وى الشيء4: اخ\ت.ص_ه لنفسه. والت_قاو,ي: تزاي'د الشركاء.

والق1يe: الق%ف}ر من ال4رض، أبدلوا الواو ياء طلباv للخفة، وكسروا
القاف لاورتا الياء. والق%واء�: كالق1ي�، هزته منقلبة عن واو. وأ%رض
ق%واء وق%وايةD؛ ال4خية نادرة: ق%ف}رة ل أ%حد فيها. وقال الفراء ف قوله
عز وجل: نن ج.ع.ل}ناها ت.ذ}ك1رة ومتاعاv للم'ق}و,ين، يقول: نن جعلنا

النار تذكرة لهنم ومتاعاv للم'ق}و,ين، يقول: منفعةv للم'سافرين إ,ذا نزلوا
بال4رض الق1ي� وهي القفر. وقال أ%بو عبيد: ال�ق}و,ي الذي ل زاد معه،
يقال: أ%ق}و.ى الرجل إ,ذا ن.ف1د زاده. وروى أ%بو إسحق: ال�ق}و,ي الذي

ينزل بالق%واء وهي ال4رض الالية. أ%بو عمرو: الق%واية ال4رض الت ل



ت'م\ط%ر. وقد ق%و,ي. الطر ي.ق}و.ى إ,ذا اح\تبس، وإنا ل يدغم ق%و,ي.
vدغمت ف قولك لو.ي\ت' ل%ي�ا�وأ�دغمت ق1يÒ لختلف الرفي، وها متحركان، وأ

وأ%صله ل%و\ياv، مع اختلفهما، ل4ن ال�ول منهما ساكنة، ق%ل%ب\ت.ها
ياء وأ%دغمت. والق%واء، بالفتح: ال4رض الت ل تطر بي أ%رضي

م.مطورت.ي. شر: قال بعضهم بلد م'ق}و� إ,ذا ل يكن فيه مطر، وبلد قاو� ليس به
أ%حد. ابن شيل: ال�ق}و,ية� ال4رض الت ل يصبها مطر وليس با كل#، ول

يقال لا م'ق}و,ية وبا ي.ب\س¬ من ي.ب\س, عام أ%و_ل. وال�ق}و,ية:
ال%ل}ساء الت ليس با شيء مثل إ,ق}واء القوم إ,ذا ن.ف1د طعامهم؛ وأ%نشد شر

ل4ب الصوف الطائي:
ل ت.ك}س.ع.ن� ب.ع\د.ها بال4غبار

ر,س\لv، وإن خ1ف}ت. ت.قاو,ي ال4م\طار
قال: والت_قاو,ي ق1ل�ته. وسنة قاويةD: قليلة ال4مطار. ابن ال4عراب:

أ%ق}و.ى إ,ذا اس\ت.غ\ن.ى، وأ%ق}وى إ,ذا افتق%ر.، وأ%ق}و.ى القوم' إ,ذا
وقعوا ف ق1ي¼ من ال4رض. والق1يe: ال�س\ت.و,ية ال%ل}ساء، وهي

ال%و,ي_ة� أ%يضاv. وأ%ق}و.ى الرجل� إ,ذا نزل بالقفر. والق1يe: القفر؛ قال
العجاج:

،eها ن.ط1ي�وب.ل}د.ة{ ن,ياط
eت'ناص1يها بلد¬ ق1ي Òق1ي

وكذلك الق%وا والق%واء، بالد والقصر. ومنزل ق%واء: ل أ%ن,يس. به؛ قال
جرير:

أ%ل ح.ي>يا الر_ب\ع. الق%واء وس.لYما،
ور.ب\عاv كج'ث}مان1 ال%مامة1 أ%د\ه.ما

وف حديث عائشة، رضي ال عنها: وب ر'خ>ص. لكم ف ص.ع1يد1 ال4ق}واء3؛
ال4ق}واء�: جع ق%واء وهو القفر الال من ال4رض، تريد أ%نا كانت سبب

ر'خصة التيمم لا ضاع ع1ق}د'ها ف السفر وطلبوه فأ%صبحوا وليس معهم ماء
فنزلت آية التيمم، والص_ع1يد': التراب. ودار¬ ق%واء: خ.لء، وقد

éمقصور، وأ%ق}و.ت\ إ,قواء ،vق%و,ي.ت\ وأ%ق}و.ت\. أ%بو عبيدة: ق%و,ي.ت الدار ق%وا
إ,ذا أ%ق}ف%رت وخ.ل%ت\. الفراء: أ%رض ق1يÒ وقد ق%و,ي.ت\ وأ%ق}و.ت\

ق%وايةv وق%واv وق%واء. وف حديث س.ل}مان: م.ن ص.ل�ى بأ%ر\ض ق1ي¼ فأ%ذ�ن%
وأ%قام. الصلة% صل�ى خ.ل}ف%ه من اللئكة ما ل ي'ر.ى ق�ط}ر'ه، وف



رواية: ما من مسلم يصلي ب,ق1ي¼ من ال4رض؛ القي�، بالكسر والتشديد: ف1ع\ل
من الق%واء، وهي ال4رض الق%ف}ر الالية. وأ%رض ق%واء: ل أ%هل فيها،

والف1ع\ل أ%ق}و.ت ال4رض وأ%ق}و.ت1 الدار إ,ذا خلت من أ%هلها، واشتقاقه من
الق%واء. وأ%ق}و.ى القوم': نزلوا ف الق%واء. الوهري: وبات فلن الق%واء،

وبات الق%ف}ر إ,ذا بات جائعاv على غي ط�ع\م؛ وقال حات طي>ء:
وإ,ن ل4ختار' الق%وا طاو,ي. ال%ش.ى،

م'حاف%ظ%ةv م1ن\ أ%ن} ي'قال% ل%ئ1يم'
ابن بري: وحكى ابن ولد عن الفراء ق%واv مأ}خوذ من الق1ي>، وأ%نشد بيت

حات؛ قال الهلب: ل معن لل4رض ههنا، وإ,نا الق%و.ا ههنا بعن
الط�و.ى. وأ%ق}وى الرجل: ن.ف1د. طعامه وف%ن,ي زاده؛ ومنه قوله تعال:

ومتاعاv للم'ق}و,ين. وف حديث سرية عبد ال بن ج.حش: قال له السلمون إ,ن_ا
قد أ%ق}و.ي\نا فأ%ع\ط1نا من الغنيمة أ%ي ن.ف1د.ت أ%ز\وادنا، وهو أ%ن يبقى

م1ز\و.د'ه ق%واء أ%ي خالياv؛ ومنه حديث ال�د\ر,ي ف س.ر,ي_ة1 بن
ف%زارة%: إ,ن قد أ%ق}و.ي\ت م'ن\ذ� ثلث فخ1ف}ت أ%ن ي.ح\ط1م.ن ال�وع؛ ومنه

حديث الدعاء: وإ,ن� م.عاد1ن إ,حسانك ل ت.ق}و.ى أ%ي ل ت.خ\ل�و من
الوهر، يريد به العطاء وال3ف}ضال. وأ%ق}و.ى الرجل وأ%ق}ف%ر. وأ%ر\م.ل% إ,ذا

كان بأ%رض ق%ف}ر� ليس معه زاد. وأ%ق}و.ى إ,ذا جاع. فلم يكن معه شيء، وإ,ن
كان ف بيته وس\ط% قومه. ال4صمعي: الق%واء الق%ف}ر، والق1يe من

الق%واء فعل منه مأ}خوذ؛ قال أ%بو عبيد: كان ينبغي أ%ن يكون ق�و\ي¬، فلما جاءت
الياء كسرت القاف. وتقول: اشترى الشركاء شيئاv ث اق}ت.و.و\ه أ%ي تزايدوه
حت بلغ غاية ثنه. وف حديث ابن سيين: ل يكن يرى بأ}ساv بالشeركاء

يت.قاو.و\ن% التاع بينهم فيمن يزيد؛ الت_قاو,ي بي الشركاء: أ%ن يشتروا
سلعة رخيصة ث يتزايدوا بينهم حت ي.ب\ل�غوا غاية ثنها. يقال: بين وبي

فلن ثوب فت.قاو.ي\ناه أ%ي أ%عطيته به ثناv فأ%خذته أ%و أ%عطان به
ثناv فأ%خذه. وف حديث عطاء: سأ%ل ع'ب.ي\د. ال3 بن. عبد ال بن, ع'ت\بة%

عن امرأ%ة كان زوجها ملوكاv فاشترته، فقال: إ,ن1 اق}ت.و.ت\ه ف�ر�ق
بينهما وإن أ%عتقته فهما على نكاحهما أ%ي إ,ن اس\تخ\دم.ت\ه، من الق%ت\و,

ال1دمة1، وقد ذكر ف موضعه من ق%تا؛ قال الزمشري: هو اف}ع.ل� من الق%ت\و,
ال1دمة1 كار\ع.و.ى من الر_ع\و.ى، قال: إ,ل أ%ن فيه نظراv ل4ن

،vقال: والذي سعته اق}ت.و.ى إ,ذا صار خادما ،vاف}ع.ل� ل ي.جئ} متع.د>يا



قال: ويوز أ%ن يكون معناه اف}ت.ع.ل من الق}تواء بعن الستخلص، فك%ن به
عن الستخدام ل4ن من اقتوى عبداv ل ب'د_ أ%ن يستخدمه، قال: والشهور
عن أ%ئمة الفقه أ%ن الرأ%ة إ,ذا اشترت زوجها حرمت عليه من غي اشتراط

خدمة، قال: ولعل هذا شيء اختص به عبيد ال. وروي عن مسروق أ%نه أ%وصى ف
جارية له: أ%ن ق�ولوا ل1ب.ن,ي_ ل ت.ق}ت.و'وها بينكم ولكن بيعوها، إ,ن ل

أ%غ}ش.ها ولكن جلست منها مل1ساv ما أ�ح1بe أ%ن ي.جل1س ولد ل ذلك
ال%ج\ل1س، قال أ%بو زيد: يقال إ,ذا كان الغلم أ%و الارية أ%و الدابة أ%و

الدار أ%و السلعة بي الرجلي فقد ي.ت.قاو.يان,ها، وذلك إ,ذا قو�ماها
فقامت على ثن، فهما ف الت_قاو,ي سواء، فإ,ذا اشتراها أ%حد'ها فهو

ال�ق}ت.و,ي دون صاحبه فل يكون اق}ت1واؤها وهي بينهما إ,ل أ%ن تكون بي
ثلثة فأ%قول للثني من الثلثة إ,ذا اشتريا نصيب الثالث اق}ت.و.ياها

وأ%ق}واها البائع إ,ق}واء. وال�ق}و,ي: البائع الذي باع، ول يكون ال3ق}واء
إ,ل من البائع، ول الت_قاو,ي إ,ل من الشركاء، ول القتواء إ,ل من

يشتري من الشركاء، والذي يباع من العبد أ%و الارية أ%و الدابة من
الل�ذ%ي\ن, ت.قاويا، فأ%ما ف غي الشركاء فليس اق}ت1واء ول ت.قاو� ول

إ,ق}واء. قال ابن بري: ل يكون الق}ت1واء ف السلعة إ,ل بي الشركاء، قيل
أ%صله من الق�و_ة ل4نه بلوغ بالسلعة أ%ق}و.ى ثنها؛ قال شر: ويروى بيت

ابن كلثوم:
م.ت ك�ن_ا ل�م>ك. م'ق}ت.و,ينا

أ%ي مت اق}ت.و.ت\نا أ�مeك فاشترتنا. وقال ابن شيل: كان بين وبي
فلن ثوب ف%ت.قاو.ي\ناه بيننا أ%ي أ%عطيته ثناv وأ%عطان به هو فأ%خذه

أ%حدنا. وقد اق}ت.و.ي\ت منه الغلم الذي كان بيننا أ%ي اشتريت منه نصيبه.
وقال ال4سدي: القاو,ي الخذ، يقال: قاو,ه أ%ي أ%ع\ط1ه نصيبه؛ قال

الن_ظ�ار' ال4سدي:
ويوم. الن>سار, وي.و\م. ال1فا

ر, كان'وا ل%نا م'ق}ت.و,ي ال�ق}ت.و,ينا
التهذيب: والعرب تقول للسeقاة إ,ذا ك%ر.عوا ف د.ل}و� م.لن% ماء

.vفشربوا ماءه قد ت.قاو.و\ه، وقد تقاو.ينا الد_ل}و ت.قاو,يا
ال4صمعي: من أ%مثالم انق%ط%ع ق�و.يÒ من قاو,ية{ إ,ذا انقطع ما بي

الرجلي أ%و وج.بت ب.ي\ع.ةD ل ت'س\تقال؛ قال أ%بو منصور: والقاوية� هي



البيضة، سيت قاو,يةv ل4نا ق%و,ي.ت\ عن ف%ر\خها. والق�و.يe: الف%ر\خ
الصغي، تصغي قاو�، سي ق�و.ي�اv ل4نه زايل البيضة ف%ق%و,ي.ت\ عنه وق%و,ي.
عنها أ%ي خ.ل وخ.ل%ت\، ومثله: ان\ق%ض.ت\ قائبةD من ق�وب�؛ أ%بو عمرو:

القائبة� والقاو,ية� البيضة، فإ,ذا ثقبها الفرخ فخرج فهو الق�وب'
والق�و.يe، قال: والعرب تقول للد_نء3 ق�و.يÒ من قاو,ية.

وق�و_ة�: اسم رجل. وق%وÒ: موضع، وقيل: موضع بي ف%ي\د{ والن>باج؛
وقال ام\ر'ؤ الق%ي\س:

س.ما ل%ك. ش.و\ق¬ بعد. ما كان أ%ق}ص.را،
وح.ل�ت\ س'ل%ي\م.ى بطن. ق%و¼ فع.ر\ع.را

والق%وقاة�: صوت الدجاجة. وق%و\ق%ي\ت': مثل ض.و\ض.ي\ت'. ابن سيده:
Dصو�تت عند البيض، فهي م'ق%و\ق1ية vوق%و\قاة éق%و\ق%ت1 الدجاجة ت'ق%و\قي قيقاء

أ%ي صاحت، مثل د.ه\د.ي\ت' الجر د1ه\داء ود.ه\داةv، على ف%ع\ل%ل%
ف%ع.للة وف1ع\للv، والياء مبدلة من واو ل4نا بنزلة ض.ع\ض.ع\ت كر�ر فيه

الفاء والعي؛ قال ابن سيده: وربا استعمل ف الديك؛ وحكاه السياف ف
ال3نسان، وبعضهم يهمز فيبدل المزة من الواو ال�توه_مة فيقول ق%و\ق%أ%ت

الدجاجة. ابن ال4عراب: الق1يقاءة والق1يقاية�، لغتان: مش\ر.ب.ة
كالت_ل}تلة1؛ وأ%نشد:

وش'ر\ب¬ ب,ق1يقاة{ وأ%نت. ب.غ1ي'
(* قوله« وشرب» هذا هو الصواب كما ف التهذيب هنا وف مادة بغر، وتصحف

ف ب غ ر من اللسان بسرت خطأ.)
قصره الشاعر. والق1يقاءة: القاع' الستديرة ف صلبة من ال4رض إ,ل

جانب سهل، ومنهم من يقول ق1يقاةD؛ قال رؤبة:
إ,ذا ج.ر.ى، من آل1ها الر_ق}راق,،
ر.ي\ق¬ وض.ح\ضاح¬ على الق%ياقي

والق1يقاءة: ال4رض الغ.ليظة؛ وقوله:
وخ.ب_ أ%ع\راف' الس_فى على الق1ي.ق\

كأ%نه جع ق1يقة{، وإ,نا هي ق1يقاة فحذفت ألفها، قال: ومن قال هي ق1يقة
وجعها ق%ياق�، كما ف بيت رؤبة، كان له مرج.



حرف الكاف



@ك: الكاف من الروف ال%ه\موسة وهي ضد ال%ج\هورة، قال ال4زهري: ومعن
ال%ج\هور أ%نه ل%ز,م. موضعه إ,ل انقضاء حروفه وح.ب.س الن_ف%س أ%ن

ي.ج\ري. معه فصار مهوراv ل4نه ل يالطه شيء غيه، وهي تسعة عشر حرفاv: ا ب
ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن وي والمزة؛ قال: والهموس حرف لن% ف

م.خ\رجه دون ال%ج\هور وج.ر.ى معه النف%س' فكان دون الهور ف رفع الصوت،
وعدة حروفه عشرة: ت ث ح خ س ش ص و ك هـ؛ قال: ومرج اليم والقاف والكاف

بي ع.ك%د.ة1 اللسان وبي الل�هاة1 ف أ%قصى الفم.

@ك: قال الليث: أ�هلت القاف والكاف ووجوههما مع سائر الروف.

@كأكأ: تك%أ}ك%أ% القوم': از\د.ح.م'وا. والت_ك%أ}ك�ؤ': الت_ج.مeع.
 وسقط عيسى بن ع'مر عن ح1مار له، فاجت.مع عليه الناس'، فقال: ما ل%ك�م\ ت.ك%أ}ك%أ}ت'م علي_ تك%أ}ك�ؤ.ك�م على ذ1ي ج,ن_ة{؟

اف}ر.ن\ق1ع'وا عن�ي.ويروى: على ذي ح.ي_ة{ أ%ي ح.و_اء.
 وف حديث ال%ك%م بن ع'ت.ي\بة: خرج ذات. يوم وقد ت.ك%أ}ك%أ% الناس' على أ%خ1يه1 ع1مران%، فقال: سبحان الل9ه لو ح.د_ث الشيطان

لت.ك%أ}ك%أ
الناس' عليه أ%ي ع.ك%فوا عليه م'ز\د.ح1ي.

وت.ك%أ}ك%أ% الرج'ل ف كلمه: ع.ي_ فلم ي.قد1ر\ على أ%ن ي.ت.ك%ل�م..
 وت.ك%أ}ك%أ% أ%ي ج.ب'ن. ون.ك%ص.، مثل ت.ك%ع\ك%ع.. الليث: الك%أ}ك%أ%ة�: النeك�وص'، وقد ت.ك%أ}ك%أ% إ,ذا ان\ق%د.ع.. أ%بو عمرو: الك%أ}كاء�: ال�ب\ن

الال1ع.
والك%أ}كاء�: ع.د\و' اللYص>. وال�ت.ك%أ}ك1ئ�: الق%ص1ي.

 @كتأ: الليث الك%ت\أ%ة�، ب,و.ز\ن ف%ع\لة{، مهموزة: نبات كال1رج,ي ي'ط}ب.خ' ف%ي'ؤ\كل. قال أ%بو منصور: هي الك%ث}أ%ة�، بالثاء، وتسمى
الن_ه\ق.؛ قاله أ%بو مالك وغيه.

@كثأ: ك%ث%أ%ت1 الق1د\ر' ك%ث}أv: أ%ز\ب.د.ت\ للغ.ل}ي,. وك%ث}أ%ت'ها:
ز.ب.د'ها. يقال: خ'ذ ك%ث}أ%ة% ق1د\ر,ك. وك�ث}أ%ت.ه.ا، وهو ما ار\ت.ف%ع منها
بعدما ت.غ\ل1ي. وك%ث}أ%ة� الل�ب.ن,: ط�فاو.ت'ه فوق. الاء، وقيل: هو أ%ن}

 ي.ع\ل�و. د.س.م'ه وخ'ث�ور.ت'ه رأ}س.ه. وقد ك%ث%أ% اللب.ن' وك%ث%ع.، ي.ك}ث%أ� ك%ث}أv إ,ذا ار\ت.ف%ع فوق الاء وص.فا الاء من تت اللب. ويقال: ك%ث%أ
وك%ث%ع. إ,ذا خ.ث�ر. وع.له د.س.م'ه، وهو الك%ث}أ%ة� والك%ث}ع.ة.

ويقال: ك%ث�أ}ت' إ,ذا أ%كلت. ما على رأ}س, اللب.
أ%بو حات1م: من ال4ق1ط الك%ث}ء�، وهو ما ي'ك}ث%أ� ف الق1د\ر وي'نص.ب'،

)1ويكون أ%ع\له غ%ل1يظاv وأ%س\ف%ل�ه ماء أ%صفر، وأ%ما الصر.ع(
 قوله«وأما الصرع» كذا ضبطت الراء فقط ف نسخة من1(



التهذيب.) 
ـçا  فالذي ي.خ\ث�ر ويكاد' ي.ن\ض.ج'، والعاق1د' الذي ذه.ب ماؤه ون.ض1ج، والك%ر,يض' الذي ط�ب,خ مع الن_ه.ق, أو ال%م.ص1يص,، وأ%م

الـم.ص\ل� فمن ال4قط ي'ط}ب.خ مرة أ�خرى، والث�و\ر' الق1ط}عة الع.ظيمة منه.
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والك�ث}أ%ة�: ال1ن\زاب'، وقيل الك�ر�اث�، وقيل: ب,ز\ر' ال1ر\ج,ي.
وأ%ك}ث%أ%ت1 ال4رض': ك%ث�ر.ت\ ك�ث}أ%ت'ها. وك%ث%أ% الن_ب\ت' والو.ب.ر ي.ك}ث%أ� ك%ث}أv، وهو كاث1ئD: نبت وط%ل%ع، وقيل: ك%ث�ف. وغ%ل�ظ% وطال%.

 وك%ث%أ% الزرع': غ%ل�ظ% والت.ف_. وك%ث�أ% الل�ب.ن' والوب.ر' والن_بت' ت.ك}ث1ئةv، وكذلك ك%ث%أ%ت1 اللYح\ية� وأ%ك}ث%أ%ت\ وك%ن\ث%أ%ت\. أ%نشد ابن
السكيت:

وأ%ن\ت. ام\ر'ؤ قد ك%ث�أ%ت\ ل%ك. ل1ح\يةD، *  ك%أ%ن_ك. م1ن\ها قاع1د¬ ف ج'وال1ق,
ويروى ك%ن\ث%أ%ت\.

ولية ك%ن\ث%أ%ةD، وإ,نه لك%ن\ثاء� اللYح\ية1 وك%ن\ث%ؤ'ها، وهو مذكور ف
التاء3.

@كدأ: ك%د.أ% النبت' ي.ك}د.أ� ك%د\ءاv وك�د'وءاv، وك%د1ئ.: أ%صاب.ه الب.ر\د' ف%لب_ده ف ال4رض,، أ%و أ%صاب.ه العط%ش' فأ%ب\ط%أ% ن.ب\ت'ه.
وك%د.أ% الب.ر\د' الزرع.: ر.د_ه ف ال4رض,. يقال: أ%صاب. الزرع. ب.ر\د¬

.vفك%د_أ%ه ف ال4رض ت.ك}د1ئة
وأ%رض¬ كاد1ئةD: ب.ط1يئة� الن_بات1 وال3ن\بات1. وإ,بلD كاد.ئة� ال4و\بار,: ق%ل1يل%ت'ها. وقد ك%د1ئ%ت\ ت.ك}د.أ� ك%د.أv. وأ%نشد:

ك%واد1ئ' ال4و\بار,، ت.ش\ك�و الد_ل%جا
وك%د1ئ. الغ'راب' ي.ك}د.أ� ك%د.أv إ,ذا رأ%يت.ه كأ%نه ي.ق1يء� ف ش.ح1يج,ه.

 @كرثأ: الك1ر\ث1ئة�: الن_ب\ت' الـم'جت.م1ع' الـم'ل}ت.فe. وك%ر\ث%أ% ش.ع.ر' الرج'ل: ك%ث�ر. والت.ف_، ف لغة بن أ%سد. والك1ر\ث1ئة�: ر'غ}وة
 الـم.ح\ض, إ,ذا ح'ل1ب. عليه لب.ن' شاة{ فار\ت.ف%ع. و.ت.ك%ر\ث%أ% الس_حاب': ت.راك%م.. وكل© ذلك ثلثي عند سيبويه. والك1ر\ث1ئ� من

السحاب.
@كرفأ: الك1ر\ف1ئ�: س.حاب¬ م'ت.راك1م¬، واحدته ك1ر\ف1ئةD. وف الصحاح:
الك1ر\ف1ئ�: الس�حاب' الـم'ر\ت.ف1ع' الذي بعضه فوق بعض، والق1ط}عة� منه

ك1ر\ف1ئةD. قالت النساء�:
ك%ك1ر\ف1ئة1 الغ.ي\ث1، ذات1 الص_ب,يـ *  ـر,، ت.ر\م1ي الس_حاب.، وي.ر\مي ل%ها

:vف شعر عامر بن ج'و.ي\ن� الطائي ي.ص1ف جار,ية vوقد جاء4 أ%يضا
و.جار,ية{ م1ن\ ب.نات1 الـم'لو *  ك1،ق%ع\ق%ع\ت'، بال%ي\ل,، خ.ل}خال%ها

ك%ك1ر\ف1ئة1 الغ.ي\ث1، ذات1 الص_ب,يـ *  ـر,، ت.أ}ت1ي الس_حاب. وت.أ}تال%ها
ومعن ت.أ}ت.ال�: ت'ص\ل1ح'، وأ%ص\ل�ه ت.أ}ت.و,ل�، ونصبه باضمار أ%ن،

ومثله بيت ل%بيد:



ب,ص.ب'وح, صاف1ية{، وج.ذ}ب, ك%ر,ينة{ *  ب,م'و.ت_ر�، ت.أ}تال�ه إ,ب\هام'ها
 أ%ي ت'ص\ل1ح'ه، وهو ت.ف}ت.ع1ل� م1ن\ آل% ي.ؤ'ول. ويروى: ت.أ}تال%ه إ,ب\هام'ها، بفتح, اللم، من ت.أ}تال%ه، على أ%ن يكون أ%راد ت.أ}ت1ي له، فأ%بد.ل

من الياء3 أ%لفاv، كقولم ف ب.ق1ي. ب.قا، وف ر.ض1ي. ر.ضا.
وت.ك%ر\ف%أ% الس_حاب': ك%ت.ك%ر\ث%أ%.

والك1ر\ف1ئ�: قش\ر البيض ال4على، والك1ر\ف1ئة: قشرة الب.يض\ة1 الع'ل}يا الياب,سة�. ونظر أ%بو الغوث 
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 ال4عراب إ,ل ق1ر\طاس� رقيق فقال: غ1ر\ق1ئD تت ك�ر\ف1ئ{، وهزته زائدة. والك1ر\ف1ئ� من الس_حاب م1ث}ل� الك1ر\ث1ئ1، وقد يوز أ%ن
يكون ثلثيا.

وك%ر\ف%أ%ت1 الق1د\ر': أ%ز\ب.د.ت\ ل1ل}غ.لي.
@كسأ: ك�س\ء� كل ش.يء� وك�س'وء�ه': م'ؤ.خ_ر'ه. وك�س\ء� الشهر وك�س'وء�ه:

آخ1ره'، ق%د\ر' ع.ش\ر� ب.ق1ي. منه ونوها. وجاء4 د'ب'ر. الشهر, وعلى
د'ب'ر,ه وك�س\أ%ه وأ%ك}س.اء4ه، وج,ئ}ت'ك. على ك�س\ئ1ه وف ك�س\ئ1ه أ%ي

بعدما م.ض.ى الشهر' ك�ل©ه. وأ%نشد أ%بو عبيد:
ك%ل�ف}ت' م.ج\ه'ول%ها ن'وقاv ي.مان,يةv، * إ,ذا ال1د.اد'، على أ%ك}سائ1ها، ح.ف%د'وا

وجاء4 ف ك�س\ء3 الشهر, وعلى ك�س\ئ1ه، وجاء4 ك�س\أ%ه أ%ي ف آخ1ره،
والمع' ف كل ذلك: أ%ك}س.اء#. وج'ئ}ت' ف أ%ك}س.اء3 الق%و\م, أ%ي ف

مآخ1يهم. وص.ل�ي\ت أ%ك}س.اء4 الف%ر,يضة1 أ%ي مآخ1ي.ها. ور.ك1ب. ك�س\أ%ه':
و.ق%ع. على ق%ف%اه؛ هذه عن ابن ال4عراب.

وك%س.أ% الداب_ة% ي.ك}س.ؤ'ها ك%س\أv: ساق%ها على إ,ث}ر أ%خ\ر.ى. وك%س.أ%
القوم. ي.ك}س.ؤ'هم ك%س\أv: غ%ل%ب.هم ف خ'ص'ومة ونوها. وك%س.أ}ت'ه:

ت.ب,ع\ت'ه. وم.ر_ ي.ك}س.ؤ'هم أ%ي ي.ت\ب.ع'هم، عن ابن ال4عراب. وم.ر_ ك%س\ء# من الليل أ%ي ق1ط}عةD. ويقال للرجل إ,ذا ه.ز.م القوم. ف%م.ر_ وهو 
ي.ط}رد'ه'م: مر_ فلن ي.ك}س.ؤ'هم وي.ك}س.ع'هم أ%ي ي.ت\ب.ع'هم.

 قال أ%بو ش1ب\ل ال4عراب:
ك�س3ع. الش>تاء� ب,س.ب\ع.ة{ غ�ب\ر,، * أ%ي_ام, ش.ه\ل%ت1نا م1ن. الش_ه\ر,
قال ابن بري: ومنهم من يعل بدل هذا الع.ج'ز:

بالص>ن> والص>ن_ب\ر, والو.ب\ر,
وبآم1ر�، وأ%خ1يه م'ؤ\ت.م1ر�،
وم'ع.لYل�، وب'ط}ف1ئ1 ال%م\ر,

وال4ك}س.اء�: ال4د\بار'. قال الـم'ث%ل�م' بن ع.م\رو الت_ن'وخ1ي:
�حت أ%ر.ى فار,س. الص_م'وت1 عل%ى * أ%ك}ساء3 خ.ي\ل�، كأ%ن_ها ال3ب,ل



يعن: خ.ل}ف. الق%و\م,، وهو ي.ط}ر'د'ه'م. معناه: حت ي.ه\ز,م أ%ع\داء4ه،
في.س'وق�ه'م من ورائ1ه,م، كما ت'ساق' ال3بل. والص_م'وت': اسم ف%ر.سه.

:vق%ط%ع.ه. وك%ش.أ% الرأ%ة% ك%ش\أ :vكشأ: ك%ش.أ% و.س.ط%ه ك%ش\أ@
ن.ك%حها. وك%ش.أ% اللحم. ك%ش\أv، فهو كش1يء#، وأ%ك}ش.أ%ه، كلها: ش.واه' حت ي.ب,س.، ومثله: وز.أ}ت' اللحم. إ,ذا أ%ي\ب.س\ت.ه.

وفلن ي.ت.ك%ش_أ� اللحم.: يأ}كله وهو ياب,س¬.
 وك%ش.أ% ي.ك}ش.أ� إ,ذا أ%كل% ق1ط}ع.ةv م1ن الك%ش1يء3، وهو الش>واء� الـم'ن\ض.ج'. وأ%ك}ش.أ% إ,ذا أ%ك%ل% الك%شيء4، وك%ش.أ}ت' اللحم. وك%ش_أ}ته إ,ذا

أ%كلت.ه . قال: ول يقال ف غي اللحم. وك%ش.أ}ت' الق1ث�اء4: أ%ك%ل}ته.
وك%ش.أ% الط�عام. ك%ش\أv: أ%كل%ه، وقيل: أ%كله خ.ض\ماv، كما ي'ؤ\ك%ل� الق1ث�اء� ونوه.

Dراع، فهو ك%ش1ئ�وك%ش1ئ% من الطعام ك%ش\أv وك%ش.اءé، ال4خية عن ك
وك%ش1يء#، ورجل ك%ش1يء#: م'م\ت.ل1ئD من الط�عام.

و.تك%ش_أ%: ام\ت.لé. وت.ك%ش_أ% ال4د1ي' ت.ك%شeؤاv إ,ذا ت.ق%ش_ر.
وقال الف%ر_اء�: ك%ش.أ}ت'ه ول%ف%أ}ت'ه أ%ي ق%ش.ر\ت'ه.

>139<ص:
 وك%ش1ئ% الس>قاء� ك%ش\أv: بان.ت\ أ%د.م.ت'ه م1ن ب.ش.ر.ت1ه. قال أ%بو حنيفة: هو إ,ذا أ�ط1يل% ط%يeه ف%ي.ب,س. ف ط%ي>ه وت.ك%س_ر.. وك%ش1ئ}ت' من

الط�عام ك%ش\أ: وهو أ%ن ت.م\ت.ل1ئ% منه.
وك%ش.أ}ت' و.س.ط%ه بالسيف ك%ش\أv إ,ذا قطعته.

والك%ش\ء�: غ1ل%ظD ف ج,ل}د الي.د1 وت.ق%بeض¬. وقد ك%ش1ئ%ت\ ي.د'ه.
وذو ك%ش.اء�: موضع¬، حكاه أ%بو حنيفة قال: وقالت ج,ن>ي_ةD م.ن أ%راد

الش>ف%اء4 م1ن كل داء� فعليه ب,ن.بات1 الب'ر\قة1 من ذ1ي ك%ش.اء�. تعن ب,ن.بات الب'ر\قة1 الك�ر_اث%، وهو مذكور ف موضعه.
@كفأ: كاف%أ%ه' على الشيء م'كافأ%ةv وك1ف%اءé: جازاه. تقول: ما ل به1
ق1ب.لD ول ك1فاء# أ%ي ما ل به طاقةD على أ%ن أ�كاف1ئ%ه. وقول ح.س_ان% بن

ثابت:
و.ر'وح' الق�د\س, ل%ي\س. ل%ه' ك1ف%اء�

أ%ي جبيل�، عليه السلم، ليس له ن.ظ1ي ول م.ثيل.
وف الديث: ف%ن.ظ%ر اليهم فقال: م.ن ي'كاف1ئ� هؤ'لء. وف حديث
ال4حنف: ل أ�قاو,م' م.ن ل ك1ف%اء له، يعن الشيطان%. ويروى: ل
أ�قاو,ل�.والك%ف1يء�: الن_ظ1ي'، وكذلك الك�ف\ء� والك�ف�وء�، على ف�ع\ل�

وف�ع'ول�. والصدر الك%ف%اءة�، بالفتح والد�.
وتقول: ل ك1ف%اء له، بالكسر، وهو ف ال4صل مصدر، أ%ي ل نظي له.

والك�ف\ء�: النظي وال�ساو,ي. ومنه الكف%اءة� ف الن>كاح، وهو أ%ن



يكون الزوج م'ساو,ياv للمرأ%ة ف ح.س.ب,ها ود1ين,ها ون.س.ب,ها وب.ي\ت1ها وغي ذلك.
وت.كاف%أ% الش_ي\ئان1: ت.ماث%ل.

و.كاف%أ%ه م'كاف%أ%ةv وك1ف%اءé: ماث%ل%ه. ومن كلمهم: المد' لل9ه ك1فاء4
الواجب أ%ي ق%د\ر. ما يكون م'كاف1ئاv له. والسم: الك%فاءة والك%ف%اء�. قال:

ف%أ%ن\ك%ح.ها، ل ف ك%ف%اء� ول غ1نÝ، *  ز,ياد¬، أ%ض.ل� الل9ه' س.ع\ي. ز,ياد1
 وهذا ك1ف%اء� هذا وك1ف}أ%ت'ه وك%ف1يئ�ه وك�ف}ؤ'ه وك�ف�ؤ'ه وك%ف}ؤ'ه، بالفتح عن كراع، أ%ي مثله، يكون هذا ف كل شيء. قال أ%بو

Ýفى�زيد: سعت امرأ%ة من ع'ق%ي\ل وز.وج.ها ي.ق}رآن: ل ي.ل1د\ ول ي'ول%د\ ول يكن له ك
 أ%ح.د¬، فأ%لقى المزة وح.و_ل حركتها على الفاء. وقال الزجاج: ف قوله تعال: ول ي.ك�ن\ له ك�ف�ؤاv أ%ح.د¬؛ أ%ربعة� أ%وجه القراءة،

 منها ثلثة: ك�ف�ؤاv، بضم الكاف والفاء، وك�ف}أv، بضم الكاف وإ,سكان الفاء، وك1ف}أv، بكسر الكاف وسكون الفاء، وقد
 ق�رئ با، وك1فاءé، بكسر الكاف والد�، ول ي'ق}ر.أ} با. ومعناه: ل يكن أ%ح.د¬ م1ث}لv لل9ه، تعال ذ1ك}ر'ه. ويقال: فلن ك%ف1يء� فلن

وك�ف�ؤ' فلن.
،vبسكون الفاء مهموزا ،vف}أ� وقد قرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم ك�ف�ؤاv، مثقلv مهموزاv. وقرأ% حزة ك

وإ,ذا وقف قرأ% ك�ف%ا، بغي هز. واختلف عن نافع فروي عنه: ك�ف�ؤاv، مثل أ%ب ع.م\رو، وروي: ك�ف}أv، مثل حزة. 
والت_كاف�ؤ': الس\ت1واء.
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�وف حديث النب، صلى الل9ه عليه وسلم: الـم'س\ل1م'ون% ت.ت.كاف%أ

د1ماؤ'هم. قال أ%بو عبيد: يريد ت.تساو.ى ف الد>يات1 والق1صاص,، فليس لش.ر,يف على و.ض1يع� ف%ض\لD ف ذلك.
وفلن ك�ف\ء� فلنة% إ,ذا كان ي.ص\ل�ح لا ب.ع\لv، والمع من كل ذلك:

أ%ك}ف%اء.
قال ابن سيده: ول أ%عرف للك%ف\ء3 جعاv على أ%ف}ع'ل� ول ف�ع'ول�.

وح.ر,يÒ أ%ن ي.س.ع.ه ذلك، أ%عن أ%ن يكون أ%ك}ف%اء جع. ك%ف\ء�، الفتوح,
.vال4ول أ%يضا

وشاتان م'كاف%أ%تان1: م'ش\ت.ب,هتان1، عن ابن ال4عراب. وف حديث
الع.ق1يقة1 عن الغلم: شاتان1 م'كاف1ئ%تان1 أ%ي م'ت.ساو,ي.تان1 ف الس>ن> أ%ي

ل ي'ع.قe عنه إ,ل9 ب'س3ن_ة{، وأ%قل©ه أ%ن يكون ج.ذ%عاv، كما ي'ج\ز,ئ' ف الض_حايا. وقيل: م'كاف1ئ%تان1 أ%ي م'س\تو,يتان1 أ%و م'تقار,بتان1.
واختار ال%ط�اب,يe ال4و_ل%، قال: واللفظة م'كاف1ئ%تان1، بكسر الفاء، يقال: كاف%أ%ه ي'كاف1ئه' فهو م'كاف1ئه' أ%ي م'ساو,يه.

قال: والد>ثون يقولون م'كاف%أ%ت.ان1، بالفتح. قال: وأ%رى الفتح أ%ول
ل3نه يريد شاتي قد س'و>ي. بينهما أ%ي م'ساوÝى بينهما. قال: وأ%ما 

بالكسر فمعناه أ%نما م'ساو,يت.ان، في'حتاج' أ%ن يذكر أ%ي_ شيء ساو.ي.ا،
وإ,نا لو قال م'تكاف1ئتان كان الكسر أ%ول.



وقال الزمشري: ل ف%ر\ق بي الكاف1ئ%تي\ن, وال�كاف%أ%ت.ي\ن,، ل4ن كل
 واحدة إ,ذا كاف%أ%ت\ أ�خت.ها فقد ك�وف1ئ%ت\، فهي م'كاف1ئة وم'كاف%أ%ة، أ%و يكون معناه: م'ع.اد.ل%تان1، ل1ما يب ف الزكاة وال�ض\ح1ي_ة

من
 ال4سنان. قال: ويتمل مع الفتح أ%ن يراد م.ذ}ب'وح.تان، من كاف%أ% الرجل� بي البعيين إ,ذا نر هذا ث هذا م.عاv من غي ت.ف}ريق؛

 كأ%نه يريد شاتي ي.ذ}بهما ف وقت واحد. وقيل: ت'ذ}ب.ح' إ,حداها م'قابلة ال�خرى، وكل© شيء� ساو.ى شيئاv، حت يكون
مثله، فهو م'كاف1ئD له. والكاف%أ%ة� بي الناس من هذا.

يقال: كاف%أ}ت' الرجل% أ%ي ف%ع.ل}ت' به مثل% ما ف%ع.ل% ب. ومنه الك�ف\ء� من الر>جال للمرأ%ة، تقول: إ,نه مثلها ف ح.س.بها.
وأ%ما قوله، صلى الل9ه عليه وسلم: ل ت.س\أ%ل, الرأ%ة� ط%لق. أ�ختها

لت.ك}ت.ف1ئ% ما ف ص.ح\ف%تها فإ,نا لا ما ك�ت1ب. لا. فإ,ن معن قوله
 ل1ت.ك}ت.ف1ئ%: ت.فت.ع1ل�، من ك%ف%أ}ت' الق1د\ر. وغيها إ,ذا ك%ب.ب\تها لت'ف}ر,غ% ما فيها؛ والص_ح\فة�: الق%ص\عة�. وهذا مثل ل3مالة1 الض_ر_ة1 ح.ق
 صاح1ب.تها من زوجها إ,ل ن.ف}س3ها إ,ذا سأ%لت طلق%ها لي.ص1ي ح.قe ال�خرى كل©ه من زوج,ها لا. ويقال: كاف%أ% الرجل� بي

فارسي بر'م\ح1ه إ,ذا وال%ى بينهما ف%ط%عن. هذا ث هذا. قال الكميت:
�ن.ح\ر الـم'كاف1ئ1، والـم.ك}ث�ور' ي.ه\ت.ب,ل

 والـم.ك}ث�ور': الذي غ%ل%به ال44ق}ران� بكثرتم. يه\ت.بل�: ي.ح\تال� للخلص. ويقال: ب.ن.ى فلن ظ�ل�ةv ي'كاف1ئ� با عي. الشمس, لي.ت_قي
ح.ر_ها.

قال أ%بو ذر�، رضي الل9ه عنه، ف حديثه: ولنا ع.باء4تان1 ن'كاف1ئ� بما ع.ن_ا ع.ي\ن. الشمس, أ%ي ن'قاب,ل� بما الشمس. ون'داف1ع'، من
الـم'كاف%أ%ة: الـم'قاو.مة، وإ,ن>ي ل4خ\ش.ى ف%ض\ل% ال1ساب.

وك%ف%أ% الشيء4 وال3ن.اء4 ي.ك}ف%ؤ'ه ك%ف}أv وك%ف�أ%ه' ف%ت.ك%ف�أ%، وهو م.ك}ف�وء#، واك}ت.ف%أ%ه مثل ك%ف%أ%ه: ق%ل%ب.ه. قال بشر بن أ%ب خازم:
وكأ%ن� ظ�ع\ن.ه'م، غ%داة% ت.ح.م_ل�وا، *  س'ف�ن¬ ت.ك%ف�أ� ف خ.ل1يج� م'غ\ر.ب,
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وهذا البيت بعينه استشهد به الوهري على ت.ك%ف�أ%ت1 الرأ%ة� ف

.�م1ش\ي.ت1ها: ت.ر.ه\ي.أ%ت\ وماد.ت\، كما ت.ت.ك%ف�أ� النخلة الع.ي\دان.ة
الكسائي: ك%ف%أ}ت' ال3ناء4 إ,ذا ك%ب.ب\ت.ه، وأ%ك}ف%أ% الشيء4: أ%م.اله، ل�غ.ي�ة، وأ%باها ال4صمعي.

وم'ك}ف1ئ� الظ©ع\ن,: آخ1ر' أ%يام الع.ج'وز,.
 والك%ف%أ�: أ%ي\س.ر' ال%ي.ل, ف الس_نام ونوه؛ جلD أ%ك}ف%أ� وناقة ك%ف}آء�. ابن شيل: س.نام¬ أ%ك}ف%أ� وهو الذي مال% على أ%ح.د1 ج.ن\ب.ي الب.ع1ي،

 وناقة ك%ف}آء� وج.م.ل أ%ك}ف%أ�، وهو من أ%ه\و.ن1 ع'يوب البعي، ل4نه إ,ذا س.م1ن. اس\ت.قام. س.نام'ه. وك%ف%أ}ت' ال3ناء4: ك%ب.ب\ته. وأ%ك}ف%أ
 الشيء: أ%مال%ه، ولذا قيل: أ%ك}ف%أ}ت' الق%و\س. إ,ذا أ%مل}ت. رأ}س.ها ول ت.ن\ص1ب\ها ن.ص\باv حت ت.ر\م1ي. عنها. غيه: وأ%ك}ف%أ% الق%و\س. : أ%م.ال

)1رأ}س.ها ول ي.ن\ص1ب\ها ن.ص\باv حي ي.ر\م1ي عليها(
 قوله «حي يرمي عليها» هذه عبارة الكم وعبارة الصحاح حي يرمي عنها.). قال ذو الرمة:1(

ق%ط%ع\ت' با أ%ر\ضاv، ت.ر.ى و.ج\ه. ر.ك}ب,ها، * إ,ذا ما ع.ل%و\ها، م'ك}ف%أv، غي. ساج,ع,



 أ%ي م'مالv غي. م'ست.ق1يم�. والساج,ع': القاص1د' الـم'س\ت.و,ي الـم'س\ت.ق1يم'. والـم'ك}ف%أ�: الائر، يعن جائراv غي قاص1د{؛ ومنه
الس_ج\ع' ف القول.

وف حديث ال1ر�ة: أ%نه كان ي'ك}ف1ئ� لا ال3ناء4 أ%ي ي'م1يل�ه لت.ش\ر.ب منه بس'هولة.
وف حديث الف%ر.ع.ة: خي¬ م1ن\ أ%ن ت.ذ}ب.ح.ه ي.ل}ص.ق' لمه بو.ب.ر,ه، 

 وت'ك}ف1ئ� إ,ناء4ك، وت'ول1ه' ناق%ت.ك. أ%ي ت.ك�بe إ,ناء4ك. ل4نه ل ي.ب\ق%ى لك ل%ب ت}ل�به فيه. وت'ول1ه' ناق%ت.ك. أ%ي ت.ج\ع.ل�ها وال1ه.ةv ب,ذب\ح1ك
ول%د.ها.

وف حديث الصراط: آخ1ر' م.ن ي.مرe رجلD ي.ت.ك%ف�أ� به الصراط�، أ%ي
ي.ت.مي_ل وي.ت.ق%ل�ب'.

Ýوف حديث د'عاء الط9عام: غي. م'ك}ف%إ� ول م'و.د_ع� ول م'س\ت.غ\ن
.Yعنه ر.ب_نا، أ%ي غي مردود ول مقلوب، والضمي راجع إ,ل الطعام. وف رواية غي. م.ك}ف1ي¼، من الكفاية، فيكون من العتل 
 يعن: أن� الل9ه تعال هو الـم'ط}ع1م والكاف، وهو غي م'ط}ع.م ول م.ك}ف1ي¼، فيكون الضمي راجعاv إ,ل الل9ه عز وجل. وقوله:

 ول م'و.د_ع� أ%ي غي. متروك الطلب إ,ليه والر_غ}بة1 فيما عنده. وأ%ما قوله: ر.ب_نا، فيكون على ال4ول منصوباv على النداء الضاف
 بذف حرف النداء، وعلى الثان مرفوعاv على البتداء3 الؤ.خ_ر أ%ي ربeنا غي' م.ك}ف1ي¼ ول م'و.د_ع�، ويوز أ%ن يكون الكلم

راجعاv إ,ل المد كأ%نه قال: حداv كثياv مباركاv فيه غي مكفي¼ ول م'ود_ع� ول م'س\ت.غ\نÝ عنه أ%ي عن المد.
وف حديث الضحية: ث ان\ك%ف%أ% إ,ل ك%ب\ش.ي\ن, أ%م\ل%ح.ي\ن, فذبهما،

أ%ي مال% ورجع.
وف الديث: فأ%ض.ع' السيف. ف بطن,ه ث أ%ن\ك%ف1ئ� عليه. وف حديث

 القيامة: وتكون ال4رض' خ'ب\زةv واحدة ي.ك}ف%ؤ'ها ال%ب_ار بيده كما ي.ك}ف%أ� أ%حد'كم خ'ب\ز.ته ف الس_ف%ر. وف رواية: ي.ت.ك%ف�ؤ'ها، يريد
ال�ب\زة الت ي.ص\ن.ع'ها الـم'ساف1ر وي.ض.ع'ها ف الـم.ل�ة، فإ,نا ل ت'ب\س.ط كالرeقاقة، وإ,نا ت'ق%ل�ب على ال4يدي حت ت.س\ت.و,ي.

وف حديث صفة النب، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا مش.ى ت.ك%ف�ى ت.ك%فYياv. الت_ك%فYي: الت_ماي'ل� إ,ل ق�د_ام 
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 كما ت.ت.ك%ف�أ� الس_ف1ينة� ف ج.ر\يها. قال ابن ال4ثي: روي مهموزاv وغي مهموز. قال: وال4صل المز ل4ن مصدر ت.ف%ع_ل% من
 الصحيح ت.ف%عeلD ك%ت.ق%د_م. ت.ق%دeماv، وت.ك%ف�أ% ت.ك%ف©ؤاv، والمزة حرف صحيح، فأ%ما إ,ذا اعتل انكسرت عي الستقبل منه نو ت.ح.ف�ى
 ت.ح.فYياv، وت.س.م_ى ت.س.م>ياv، فإ,ذا خ'فYفت المزة� التحقت بالعتل وصار ت.ك%فYياv بالكسر. وكل© شيء� أ%م.ل}ته فقد ك%ف%أ}ت.ه، وهذا كما

 جاء4 أ%يضاv أ%نه كان إ,ذا م.ش.ى كأ%ن_ه ي.ن\ح.ط© ف ص.ب.ب. وكذلك قوله: إ,ذا م.ش.ى ت.ق%ل�ع، وبعض'ه م'واف1ق¬ بعضاv ومفسره. وقال
 ثعلب ف تفسي قوله: كأ%نا ي.ن\ح.ط© ف ص.ب.ب�: أ%راد أ%نه ق%و,يe الب.د.ن، فإ,ذا م.ش.ى فكأ%نا ي.م\ش1ي على ص'د'ور ق%د.م.ي\ه من القو_ة،

وأ%نشد:
الواط1ئ1ي. على ص'د'ور, ن,عال1ه,م\، *  ي.م\ش'ون% ف الد_ف%ئ1ي> وال4ب\راد1
والت_ك%فYي ف ال4صل مهموز فت'ر,ك هزه، ولذلك ج'ع1ل الصدر

ت.ك%فYياv. وأ%ك}ف%أ% ف س.يه: جار. عن الق%ص\د1. وأ%ك}ف%أ% ف الشعر: خال%ف



بي ض'روب, إ,ع\راب, ق%واف1يه، وقيل: هي الـم'خال%فة� بي ه1جاء3
ق%واف1يه1، إ,ذا ت.قار.ب.ت\ م.خار,ج' ال�روف1 أ%و ت.باع.د.ت\. وقال بعضهم:

 ال3ك}ف%اء� ف الشعر هو الـم'عاق%ب.ة� بي الراء واللم، والنون واليم. قال ال4خفش: زعم الليل أ%ن� ال3ك}ف%اء4 هو ال3ق}واء�، وسعته
من غيه من أ%هل العلم.

 قال: وس.أ%لت' الع.رب. الف�ص.حاء4 عن ال3ك}ف%اء3، فإ,ذا هم يعلونه الف%ساد. ف آخ1ر البيت والخ\ت1لف. من غي أ%ن ي.ح'دeوا ف
ذلك شيئاv، إ,ل� أ%ن رأ%يت بعضهم يعله اختلف ال�روف، فأ%نشدته:

كأ%ن� فا قار'ورة{ ل ت'ع\ف%ص,،
منها، ح1جاجا م'ق}لة{ ل ت'ل}خ.ص,،
كأ%ن� ص1يان% الـم.ها الـم'ن.قYز,

 فقال: هذا هو ال3ك}ف%اء�. قال: وأ%نشد آخ.ر' قواف1ي. على حروف متلفة، فعاب.ه، ول أ%علمه إ,ل� قال له: قد أ%ك}ف%أ}ت.. وحكى
 الوهري� عن الفر_اء: أ%ك}ف%أ% الشاعر إ,ذا خال%ف بي ح.ركات الر_و,ي�، وهو مثل ال3ق}واء3. قال ابن جن: إ,ذا كان ال3ك}ف%اء� ف
 الش>ع\ر م.ح\م'ولv على ال3ك}فاء3 ف غيه، وكان و.ض\ع' ال3ك}ف%اء3 إ,نا هو للخلف1 ووق�وع, الشيء3 على غي وجهه، ل ي'ن\ك%ر أ%ن
 يسموا به ال3ق}واء4 ف اخ\تلف ح'روف الر_و,ي> جيعاv، ل4ن� كل� واحد منهما واق1ع¬ على غي اس\ت1واء. قال ال4خفش: إ,ل أ%ن>ي

 رأ%يتهم، إ,ذا ق%ر'بت م.خار,ج' ال�روف، أ%و كانت من م.خ\ر.ج واحد، ث اش\ت.د_ ت.شاب'ه'ها، ل ت.ف}ط�ن\ لا عام_ت'هم، يعن عام_ة
 العرب. وقد عاب الشيخ أ%بو ممد بن بري على الوهري� قوله: ال3ك}ف%اء� ف الشعر أ%ن ي'خال%ف بي ق%واف1يه، في'ج\ع.ل% بعض'ها

ميماv وبعضها
 طاءé، فقال: صواب هذا أ%ن يقول وبعضها نوناv ل4ن ال3ك}ف%اء4 إ,نا يكون ف الروف الـم'تقار,بة ف الخرج، وأ%ما الطاء

فليست من مرج اليم. والـم'ك}ف%أ� ف كلم العرب هو الـم.ق}ل�وب، وإ,ل هذا يذهبون. قال الشاعر:
ول%م_ا أ%صاب.ت\ن,ي، م1ن. الد_ه\ر,، ن.ز\لةD، *  ش'غ1ل}ت'، وأ%ل}ه.ى الناس. ع.ن>ي ش'ؤ'ون'ها

إ,ذا الفار,غ% الـم.ك}ف1ي_ م1نهم د.ع.و\ت'ه، * أ%ب.ر_، وكان.ت\ د.ع\وةv ي.س\ت.د1ي'ها
 ف%ج.م.ع. اليم مع النون لشبهها با ل4نما يرجان من ال%ياش1يم. قال وأ%خبن من أ%ثق به من أ%هل العلم أ%ن ابنة أ%ب,ي م'ساف1ع

قالت ت.ر\ث1ي أ%باها، وق�ت1ل%، 
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وهو ي.ح\م1ي ج,يفة% أ%ب ج.ه\ل بن ه1شام:
وما ل%ي\ث� غ%ر,يف{، ذ�و * أ%ظاف1ي.، وإ,ق}دام\

ك%ح1ب>ي، إ,ذ} ت.ل%ق%و\ا، و *  و'ج'وه' الق%و\م, أ%ق}ران}
وأ%نت. الط�اع1ن' الن_جل * ء4، م1ن\ها م'ز\ب,د¬ آن}
وبالك%ف> ح'سام¬ صا *  ر,م¬، أ%ب\ي.ض'، خ.د�ام\

وق%د\ ت.ر\ح.ل� بالر_ك}ب,، *  فما ت'خ\ن,ي ب,ص'ح\بان}
قال: جعوا بي اليم والنون لق�ر\بما، وهو كثي. قال: وقد سعت من العرب مثل% هذا ما ل أ�ح\ص1ي.



قال ال4خفش: وبالملة فإ,ن� ال3ك}فاء4 الـم'خال%فة�. وقال ف قوله:
م'ك}ف%أv غي ساج,ع,: الـم'ك}ف%أ� ههنا: الذي ليس ب,م'واف1ق�. وف حديث

 النابغة أ%نه كان ي'ك}ف1ئ� ف ش1ع\ر,ه: هو أ%ن ي'خال%ف. بي حركات الر_وي� ر.ف}عاv ون.صباv وجر�اv. قال: وهو كال3ق}واء، وقيل: هو
أ%ن ي'خال%ف بي ق%واف1يه، فل يلزم حرفاv واحدا.

 وك%ف%أ% القوم': ان\ص.ر.ف�وا عن الشيء3. وك%ف%أ%ه'م عنه ك%ف}أv: ص.ر.ف%هم. وقيل: ك%ف%أ}ت'ه'م ك%ف}أv إ,ذا أ%رادوا وجهاv ف%ص.ر.ف}ت.هم عنه إ,ل
غيه، فان\ك%ف%ؤ'وا أ%ي ر.ج.ع'وا.

ويقال: كان الناس' م'ج\ت.م1ع1ي. فان\ك%ف%ؤ'وا وان\ك%ف%ت'وا، إ,ذا
انزموا. وان\ك%ف%أ% القوم': ان\ه.ز.م'وا.

(يتبع...)
): كفأ: كاف%أ%ه' على الشيء م'كافأ%ةv وك1ف%اءé: جازاه. تقول: ما ل به1... ...1@(تابع... 

وك%ف%أ% ال3بل%: ط%ر.د.ها. واك}ت.ف%أ%ها: أ%غار. عليها، فذهب با.
وف حديث السeل%ي\ك1 بن السeل%كة1: أ%صاب. أ%ه\ل1يهم وأ%موال%هم، فاك}ت.ف%أ%ها.

والك%ف}أ%ة� والك�ف}أ%ة� ف الن_خل: ح.م\ل س.ن.ت1ها، وهو ف ال4رض ز,راعة� سنة{. قال:
) 1غ�ل}ب¬، م.جال1يح'، عن\د. الـم.ح\ل, ك�ف}أ%ت'ها، *  أ%ش\طان'ها، ف ع1ذاب, الب.ح\ر,، ت.س\ت.ب,ق' (

  قوله «عذاب» هو ف غي نسخة من الكم بالذال العجمة مضبوطاv كما ترى وهو ف التهذيب بالدال الهملة مع1 (
فتح العي.)

أ%راد به النخيل%، وأ%راد. بأ%ش\طان,ها ع'ر'وق%ها؛ والبحر' ههنا: الاء�
الك%ث1ي، ل4ن النخيل ل تشرب ف البحر.

أ%بو زيد يقال: اس\ت.ك}ف%أ}ت' فلناv نلةv إ,ذا سأ%لته ثرها سنةv، فجعل
للنخل ك%ف}أ%ةv، وهو ث%م.ر' س.ن.ت1ها، ش'ب>هت بك%ف}أ%ة1 ال3بل.

 واس\ت.ك}ف%أ}ت' فلناv إ,ب,ل%ه أ%ي سأ%لت'ه ن,تاج. إ,ب,ل1ه س.نةv، ف%أ%ك}ف%أ%ن,يها أ%ي أ%ع\طان ل%ب.نها ووبر.ها وأ%ولد.ها منه. والسم: الك%ف}أ%ة
والك�ف}أ%ة، تضم وتفتح. تقول: أ%ع\ط1ن ك%ف}أ%ة% ناق%ت1ك وك�ف}أ%ة% ناق%ت1ك.

غيه: ك%ف}أ%ة� ال3بل وك�ف}أ%ت'ها: ن,تاج' عام�. 
 ون.ت.ج. ال3بل% ك�ف}أ%ت.ي\ن,. وأ%ك}فأ%ها إ,ذا ج.ع.ل%ها ك%ف}أ%تي، وهو أ%ن ي.ج\ع.ل%ها نصفي ي.ن\ت1ج' كل عام نصفاv، وي.د.ع' نصفاv، كما ي.ص\ن.ع

 بال4رض بالزراعة، فإ,ذا كان العام الـم'ق}ب,ل أ%ر\س.ل% الفح\ل% ف النصف الذي ل ي'ر\س1له فيه من العام, الفار,ط1، ل4ن� أ%ج\و.د
 ال4وقات1، عند العرب ف ن,تاج, ال3بل، أ%ن ت'ت\ر.ك. الناقة� بعد ن,تاج,ها سنة ل ي'ح\م.ل عليها الف%ح\ل ث ت'ض\ر.ب' إ,ذا أ%رادت الفحل.

،vعاما �وف الصحاح: ل4ن9 أ%فضل الن>تاج أن ت'ح\م.ل% على ال3بل الف�حولة
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 وت'ت\ر.ك. عاماv، كما ي'ص\ن.ع بال4رض ف الز�راعة، وأ%نشد قول ذي الرمة:
ت.ر.ى ك�ف}أ%ت.ي\ها ت'ن\ف1ض.ان1، ول%م ي.ج,د\ *  ل%ها ث1يل% س.ق}ب�، ف الن>تاج.ي\ن,، لم1س'



وف الصحاح: ك1ل ك%ف}أ%ت.ي\ها، يعن: أ%نا ن'ت1ج.ت\ كلها إ,ناثاv، وهو
ممود عندهم. وقال كعب بن زهي:

إ,ذا ما ن.ت.ج\نا أ%ر\ب.عاv، عام. ك�ف}أ%ة{، *  ب.غاها خ.ناس1ياv، فأ%ه\ل%ك. أ%ر\ب.عا
 ال%ناس1ي': ال%لك'. وقيل: الك%ف}أ%ة� والك�ف}أ%ة�: ن,تاج' ال3بل بعد ح1يال, س.نة{. وقيل: بعد. ح1يال, سنة{ وأ%كثر.. يقال من ذلك: ن.ت.ج

فلن إ,بله ك%ف}أ%ةv وك�ف}أ%ةv، وأ%ك}ف%أ}ت' ف الشاء: م1ثل�ه ف ال3بل.
وأ%ك}ف%أ%ت1 ال3بل: ك%ث�ر ن,تاج'ها. وأ%ك}ف%أ% إ,بل%ه وغ%ن.م.ه' فلناv: ج.عل له أ%وبار.ها وأص\واف%ها وأ%ش\عار.ها وأ%ل}بان.ها وأ%و\لد.ها.

 وقال بعضهم: م.ن.ح.ه ك%ف}أ%ة% غ%ن.م1ه وك�ف}أ%ت.ها: و.ه.ب له أ%لبان.ها 
وأ%ولدها وأصواف%ها سنةv ور.د_ عليه ال�م_هات1. وو.ه.ب\ت' له ك%ف}أ%ة%

ناقت1ي وك�ف}أ%تا، تضم وتفتح، إ,ذا وهبت له ولد.ه.ا ولبن.ها ووبرها سنة.
.vناق%ت.ه إ,ذا سأ%له أ%ن ي.ه.ب.ها له وولدها ووبرها سنة vواس\ت.ك}ف%أ%ه، فأ%ك}ف%أ%ه: س.أ%ل%ه أ%ن يعل له ذلك. أ%بو زيد: اس\ت.ك}ف%أ% زيد¬ ع.مرا 
 وروي عن الرث بن أ%ب ال%ر,ث ال4ز\د1ي> من أ%هل ن.ص1يب,ي.: أ%ن أ%باه اش\ت.ر.ى م.ع\د1ناv بائة1 شاة م'ت\ب,ع، فأ%ت.ى أ�م_ه، فاس\ت.أ}م.رها،
 فقالت: إ,نك اشتريته بثلثمائة شاة: أ�مeها مائةD، وأ%ولد'ها مائة شاة، وك�ف}أ%ت'ها مائة شاة، ف%ن.د1م.، فاس\ت.قال% صاح1ب.ه، فأ%ب.ى أن

 ي'ق1يل%ه، ف%ق%ب.ض. الـم.ع\د1ن%، فأ%ذاب.ه وأ%خرج منه ث%م.ن. ألف شاة{، فأ%ث%ى به صاح1ب'ه إ,ل علي�، ك%رeم الل9ه وجهه، فقال: إ,ن� أ%با
 الرث أ%صاب. ر,كازاv؛ فسأ%له علي�، كر�م الل9ه وجهه، فأ%خبه أ%نه اشتراه بائة شاة م'ت\ب,ع. فقال علي�: ما أ%ر.ى ال�م'س. إ,ل

.vوا أ%ث}وا�على البائ1ع,، فأ%خذ% ال�م'س من الغنم؛ أ%راد بالـم'ت\ب,ع: الت ي.ت\ب.ع'ها أ%ولد'ها. وقوله أ%ث%ى به أ%ي و.ش.ى به وس.ع.ى به، ي.أ}ث
والك�ف}أ%ة� أ%صلها ف ال3بل: وهو أ%ن ت'ج\ع.ل% ال3بل ق%ط}ع.ت.ي\ن ي'راو.ح' بينهما ف الن>تاج,، وأ%نشد شر:

ق%ط%ع\ت' إ,ب\لي ك�ف}أ%ت.ي\ن, ث1ن\ت.ي\ن، *  ق%س.م\ت'ها بق1ط}ع.ت.ي\ن, ن,ص\ف%ي\ن
أ%ن\ت1ج' ك�ف}أ%ت.ي\ه,ما ف عام.ي\ن، *  أ%ن\ت1ج' عاماv ذ1ي، وهذ1ي ي'ع\ف%ي\ن

وأ%ن\ت1ج' الـم'ع\ف%ى م1ن. الق%ط1يع.ي\ن، *  م1ن\ عام1نا ال%ائي، وت1يك. ي.ب\ق%ي\ن
قال أ%بو منصور: ل} يزد شر على هذا التفسي. والعن: أ%ن� أ�م_

 الرجل جعل%ت ك�ف}أ%ة% مائة1 شاة{ ف كل ن,تاج� مائةv. ولو كانت إ,بلv كان ك�ف}أ%ة� مائة{ من ال3بل, خ.م\سي، ل4ن الغنم. ي'ر\س.ل
الف%ح\ل� فيها

�وقت ض1راب,ها أ%ج\م.ع.، وت.ح\م1ل� أ%ج\م.ع، وليست\ م1ثل% ال3بل, ي'ح\م.ل
عليها س.نةv، وسنةv ل ي'ح\م.ل� عليها. وأ%رادت\ أ�مe الرجل ت.ك}ث1ي.

 ما اش\ت.رى به ابن'ها، وإعلم.ه أ%نه غ�ب,ن. فيما اب\تاع.، ف%ف%ط�ن.ت\ه أ%نه كأ%نه اش\ت.ر.ى الـم.ع\د1ن% ب,ثلثمائة شاة{، ف%ن.د1م. البن' واس\ت.قال
 بائع.ه، فأ%ب.ى، وبار.ك. الل9ه' له ف الـم.ع\د1ن، ف%ح.س.ده البائع على كثرة الر>بح، وس.ع.ى به إ,ل ع.لي¼، رضي الل9ه عنه، ليأ}خذ منه

المس، ف%أ%ل}ز.م. ال�م'س. البائ1ع.، وأ%ضر_ الس_اع1ي ب,ن.ف}س3ه ف
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 س1عاي.ته بصاح1ب,ه إليه.



 والك1فاء�، بالكسر وال%د�: س'ت\رةD ف البيت م1ن\ أ%ع\له إ,ل أ%س\ف%ل1ه من م'ؤ.خ_ر,ه. وقيل: الك1فاء� الشeق�ة الت تكون ف م'ؤ.خ_ر, ال1ب.اء3.
 وقيل: هو ش'ق�ةD أ%و ش'ق�تان ي'ن\ص.ح' إحداها بال�خرى ث ي'ح\م.ل� به م'ؤ.خ_ر الب.اء3. وقيل: هو ك1ساء# ي'ل}ق%ى على ال1ب.اء3 كال3زار

 حت ي.ب\ل�غ% ال4رض. وقد أ%ك}ف%أ% البيت. إ,ك}فاءé، وهو م'ك}ف%أD، إ,ذا ع.م1ل}ت. له ك1ف%اءé. وك1ف%اء� البيت1: مؤ.خ_ر'ه. وف حديث أ�م> م.ع\ب.د{:
رأ%ى شاةv ف ك1ف%اء3 البيت، هو من ذلك، والمع' أ%ك}ف1ئةD، ك%ح1مار� وأ%ح\م1رة{.

 ورج'لD م'ك}ف%أ� الوجه1: م'ت.غ.ي>ر'ه ساه1م'ه. ورأ%يت فلناv م'ك}ف%أ% الو.ج\ه1 إ,ذا رأ%يت.ه كاس1ف. الل�و\ن1 ساه1ماv. ويقال: رأ%يته م'ت.ك%فYئ% الل�و\ن
)1وم'ن\ك%ف1ت. الل9و\ن(

  قوله «متكف9ئ اللون ومنكفت اللون» الول من التفعل والثان من النفعال كما يفيده ضبط غي نسخة من1(
التهذيب.) 

أ%ي م'ت.غ.ي>ر. الل9و\ن1.
 وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه ان\ك%ف%أ% لون'ه عام. الر_مادة أ%ي ت.غ.ي�ر لون'ه عن حاله. ويقال: أ%ص\ب.ح. فلن ك%ف1يء4 الل9ون

م'ت.غ.ي>ر.ه، كأ%نه ك�ف1ئ%، فهو م.ك}ف�وء# وك%ف1يء. قال د'ر.ي\د' بن الص>م_ة:
وأ%س\م.ر.، من ق1داح, الن_ب\ع,، ف%ر\ع�، *  ك%ف1يء3 الل9و\ن1 من م.س¼ وض.ر\س,

أ%ي م'ت.غ.ي>ر, اللون1 من كثرة ما م'س3ح. وع'ض_. وف حديث 
ال4نصاري>: ما ل أ%رى ل%و\ن.ك م'ن\ك%ف1ئاv؟ قال: من ال�وع,. وقوله ف الديث:

 كان ل ي.ق}ب.ل� الث�ن.اء4 إ,ل من م'كاف1ئ{. قال القتيب: معناه إ,ذا أ%ن\ع.م. على رجل ن,ع\مةv فكاف%أ%ه بالث�ن.اء3 عليه ق%ب,ل% ث%ن.اء4ه، وإ,ذا أ%ث}ن.ى ق%ب\ل
 أ%ن ي'ن\ع1م. عليه ل ي.ق}ب.ل}ها. قال ابن ال4ثي، وقال ابن ال4نباري: هذا غلط، إ,ذ كان أ%حد ل ي.ن\ف%كe من إ,ن\عام النب>، صلى الل9ه

 عليه وسلم، ل4ن� الل9ه، عز وجل، ب.ع.ث%ه ر.ح\مةv للناس كاف�ةv، فل ي.خرج منها م'كاف1ئD ول غي م'كاف1ئ{، والث�ن.اء� عليه ف%ر\ض¬ ل
 ي.ت1مe ال3سلم إ,ل به. وإنا العن: أ%نه ل ي.ق}ب.ل� الث�ن.اء4 عليه إ,ل من رجل يعرف حقيقة إ,سلمه، ول يدخل عنده ف ج'م\لة

الـم'ناف1قي الذين ي.قولون بأ%لسنتهم ما ليس ف قلوبم. 
قال: وقال ال4زهري�: وفيه قول ثالث: إ,ل9 من م'كاف1ئ{ أ%ي م'قار,ب�

غي م'جاو,ز� ح.د_ مثل1ه، ول م'قص>ر عما ر.ف%ع.ه الل9ه إليه.
@كل: قال الل9ه، عز وجل: قل م.ن\ ي.ك}ل%ؤ'ك�م بالليل, والنهار, من

 الرحن. قال الفر_اء�: هي مهموزة، ولو ت.ر.ك}ت. ه.م\ز. مثل1ه ف غي القرآن ق�ل}ت.: ي.ك}ل�وكم، بواو ساكنة، وي.ك}لكم، بأ%لف
 ساكنة، مثل ي.خ\شاكم؛ وم.ن جعلها واواv ساكنة قال: ك%لت، بأ%لف يترك الن_ب\رة% منها؛ ومن قال ي.ك}لك�م قال: ك%ل%ي\ت' مثل
 ق%ض.ي\ت'، وهي من لغة قريش، وكلê ح.س.ن¬، إ,ل أ%نم يقولون ف الوجهي: م.ك}ل�و_ةD وم.ك}ل�وÒ، أ%كثر. مـما يقلون م.ك}ل1يÒ، ولو

قيل م.ك}ل1يÒ ف الذين يقولون: ك%ل%ي\ت، كان صواباv. قال: وسعت' بعض ال4عراب ينشد:
ما خاص.م. ال4ق}وام. م1ن ذ1ي خ'ص'ومة{، *  ك%و.ر\هاء4 م.ش\ن,ي¼ إ,ليها ح.ل1يل�ها

فب.ن.ى على ش.ن.ي\ت بت.ر\ك الن_ب\رة1.
الليث: يقال: كل4ك. الل9ه ك1لءة أ%ي ح.ف1ظ%ك 
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وحرسك، والفعول منه م.ك}ل�وء#، وأ%نشد:
إ,ن� س'ل%ي\م.ى، والل9ه' ي.ك}ل%ؤ'ها، *  ض.ن_ت\ ب,زاد{ ما كان% ي.ر\ز.ؤ'ها

وف الديث أ%نه قال ل1ب,لل�، وهم م'ساف1ر'ون: اك}لg ل%نا وق}ت.نا. هو
من ال1ف}ظ وال1راسة. وقد تفف هزة الك1لءة وت'ق}ل%ب' ياءé. وقد
ك%ل4ه ي.ك}ل%ؤ'ه ك%لé وك1لءé وك1لءة، بالكسر: ح.ر.س.ه وح.ف1ظ%ه. قال

ج.ميل:
ف%ك�ون,ي ب.ي\ر� ف ك1لء� وغ1ب\طة{، *  وإ,ن} ك�ن\ت1 ق%د\ أ%ز\م.ع\ت1 ه.ج\ري وب,غ\ض.ت 

 قال أ%بو السن: ك1لء# يوز أ%ن يكون مصدراv ك%ك1لءة، ويوز أ%ن يكون ج.م\ع. ك1لءة، وي.ج'وز' أ%ن يكون أ%راد ف ك1لءة،
ف%ح.ذ%ف. الاء للض_ر'وة. ويقال: اذ}ه.ب'وا ف ك1لءة الل9ه.

واك}ت.ل4 منه اك}ت1لءé: اح\ت.ر.س. منه. قال كعب ابن زهي:
�أ%ن.خ\ت' ب.ع1يي واك}ت.ل4ت' بع.ي\ن,ه، *  وآم.ر\ت' ن.ف}س3ي أ%ي_ أ%م\ر.ي_ أ%ف}ع.ل

ويروى أ%يe أ%م\ر.ي_ أ%و\فق'.
.vوك%ل4 القوم.: كان لم ر.ب,يئة

 واك}ت.ل4ت\ ع.ي\ن,ي اك}ت1لءé إ,ذا ل ت.ن.م\ وح.ذ1ر.ت\ أ%م\راv، ف%س.ه,ر.ت\ له. ويقال: ع.ي\ن¬ ك%ل�وء# إ,ذا كانت ساه1ر.ةv، ورجلD ك%ل�وء� العي
أ%ي ش.د1يد'ها ل ي.غ\ل1ب'ه الن_و\م'، وكذلك ال�نثى. قال ال4خطل:

وم.ه\م.ه{ م'ق}ف1ر�، ت'خ\ش.ى غ%وائ1ل�ه، *  ق%ط%ع\ت'ه ب,ك%ل�وء3 الع.ي\ن,، م1س\فار,
ومنه قول ال4عراب� لم\ر.أ%ت1ه: فوالل9ه إ,ن>ي ل4ب\غ1ض' الرأ%ة% ك%ل�وء4 الليل,.

وكال4ه م'ك%ال4ةv وك1لءé: راق%ب.ه. وأ%كلgت' ب.ص.ر,ي ف الشيء3 إ,ذا
رد_د\ت.ه فيه.

 والك%ل�ء�: م.ر\ف%أ� السeف�ن، وهو عند سيبويه ف%ع_الD، مثل ج.ب_ار�، ل4نه ي.ك}ل� السف�ن. م1ن الر>يح,؛ وعند أ%حد بن يي: ف%ع\لء، ل4ن
 الر>يح ت.ك1ل© فيه، فل ي.ن\خ.ر,ق'، وقول سيبويه م'ر.ج_ح¬، ومـما ي'ر.ج>ح'ه أ%ن أ%با حات ذكر أ%ن� الك%ل�ء4 مذك�ر ل يؤ.ن>ثه أ%حد من
 العرب. وك%ل4 القوم' س.في,ن.تهم ت.ك}ل1يئاv وت.ك}ل1ئةv، على مثال تك}ل1يم وتك}ل1مة{: أ%د\ن.و\ها من الش.طY وح.ب.س'وها. قال: وهذا أ%يضا

مـما ي'ق%و>ي أ%ن� ك%ل�ءé ف%ع_الD، كما ذهب إليه سيبويه.
 وال�ك%ل�، بالتشديد: شاط1ئ� النهر و.م.ر\ف%أ� السف�ن، وهو ساح1ل� كلY ن.هر. ومنه س'وق' الك%ل�ء3، مشدود مـمدود، وهو موضع

بالبصرة، ل4نم ي'ك%لYئ�ون س'ف�ن.هم هناك أ%ي ي.ح\ب,س'ونا، يذكر ويؤ.نث. والعن:
أ%ن� الـم.وضع ي.د\ف%ع' الر>يح. عن السeف�ن ويف%ظها، فهو على هذا مذكر مصروف.

وف حديث أ%نس، رضي الل9ه عنه، وذكر البصرة: إي_اك. وس1باخ.ها
 وك%ل�ء4ها. التهذيب: الك%ل�ء� والـم'ك%ل�،ال4و_ل مـمدود والثان  مقصور مهموز: مكان ت'ر\ف%أ� فيه السeف�ن'، وهو ساح1ل� كل

ن.هر. وك%لgت' ت.ك}ل1ئةv إ,ذا أ%ت.ي\ت م.كاناv فيه م'س\ت.ت.ر¬ من الر>يح، والوضع م'ك%ل# وك%ل�ء#.
وف الديث: من ع.ر_ض. ع.ر_ض\نا ل%ه، ومن م.ش.ى على الك%ل�ء3



أ%لق%ي\ناه ف الن_ه.ر. معناه: أ%ن م.ن\ ع.ر_ض. بالق%ذ}ف1 ول ي'ص.ر>ح\
ع.ر_ض\نا له 
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بت.أ}د1يب� ل ي.ب\ل�غ ال%د�، ومن ص.ر_ح. بالقذ}ف1، ف%ر.ك1ب ن.ه.ر ال�د'ود1 وو.س.ط%ه، أ%ل}ق%ي\ناه ف ن.ه.ر, ال%د> ف%ح.د.د\ناه.

وذلك أ%ن الك%ل�ء4 م.ر\ف%أ� السeف�ن عند الساح1ل. وهذا م.ث%ل ض.ر.به لن
ع.ر_ض. بالق%ذ}ف، ش.ب_هه ف م'قار.ب.ت1ه للت_صريح بالاشي على شاط1يء3 الن_ه.ر، وإ,لقاؤ'ه ف الاء3 إ,ياب' القذف عليه، وإلزام'ه ال%د_.

وي'ثن_ى الك%ل�ء� فيقال: ك%ل�آن، ويمع فيقال: ك%ل�ؤ'ون. قال أ%بو
النجم:

ت.ر.ى ب,ك%ل�و.ي\ه1 م1نه' ع.س\ك%را، *  ق%و\ماv ي.د'ق©ون% الص_ف%ا ال�ك%س_را
و.ص.ف ال%ن,يء4 والر,يء4، وها ن.ه.ران1 ح.ف%رها ه1شام' بن عبدالل1ك.

يقول: ت.ر.ى ب,ك%ل�و.ي هذا النهر من ال%ف%ر.ة1 قو\ماv ي.ح\ف1ر'ون
وي.د'ق©ون% حجارةv م.و\ض1ع. ال%ف}ر, منه، وي'ك%س>ر'ونا. ابن السكيت:

éن، ومن هذا سي ك%ل�ء� الب.ص\ر.ة ك%ل9ء�الك%ل�ء�: م'ج\ت.م.ع' السeف
لجتماع س'ف�ن,ه.

وك%ل4 الد_ي\ن'، أ%ي ت.أ%خ_ر، ك%لé. والكال1ئ� والك�ل4ة: الن_سي,ئة والسeل}فة�. قال الشاعر:
وع.ي\ن'ه كالكال1ئ1 الض>م.ار,

أ%ي ن.ق}د'ه كالن_س3يئة1 الت ل ت'ر\ج.ى. وما أ%ع\ط%ي\ت. ف الط�عام,
م1ن الد_راهم ن.س3يئةv، فهو الك�ل4ة، بالضم.

وأ%كل4 ف الطعام وغيه إ,ك}لءé، وك%ل4 ت.ك}ل1ي\ئاv: أ%س\ل%ف. وس.ل�م.. أ%نشد ابن ال4عراب:
ف%م.ن\ ي'ح\س3ن\ إ,ليهم ل ي'ك%لYئ}، *  إ,ل جار�، بذاك.، ول ك%ر,ي,

وف التهذيب:
إ,ل جار�، بذاك، ول ش.ك�ور,

وأ%ك}ل4 إ,ك}لءé، كذلك. واك}ت.ل4 ك�ل4ةv وت.ك%ل4ها: ت.س.ل�م.ها.
وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، ن.ه.ى عن الكال1ئ1 بالكال1ئ1.

قال أ%بو عبيدة: يعن الن_س3يئة% بالن_س3يئة1. وكان ال4صمعي ل
ي.ه\م1زه، وي'ن\ش1د لع.ب,يد بن ال4ب\ر.ص,:

وإ,ذا ت'باش1ر'ك. ال�م'وم'، *  فإ,ن_ها كال� وناج,ز\
أ%ي منها ن.سيئةD ومنها ن.ق}د¬.

أ%بو عبيدة: ت.ك%لgت' ك�ل4ةv أ%ي اس\ت.ن\س.أ}ت' ن.س3يئةv، والن_س3يئة�: الت_أخ1ي'، وكذلك اس\ت.كلgت' ك�ل4ةv، بالضم، وهو من الت_أخ1ي.
قال أ%بو عبيد: وتفسيه أ%ن ي'س\ل1م. الر_ج'ل� إ,ل الرجل مائة% د1رهم�



 إ,ل سنة ف ك�ر> ط%عام، فإ,ذا انق%ض.ت السنة� وح.ل� الط�عام' عليه، قال الذي عليه الط�عام' للد�افع: ليس عندي ط%عام¬، ولكن ب,ع\ن,ي
 هذا الك�ر_ بائت درهم إ,ل شهر، ف%يبيع'ه منه، ول ي.جر,ي بينهما ت.قاب'ض¬، فهذه ن.س3يئةD انتقلت إ,ل ن.س3يئة{، وكل© ما أ%شبه. هذا

هكذا. ولو ق%ب.ض. الطعام. منه ث باع.ه منه أ%و م1ن غيه ب,ن.سيئة{ ل يكن كال1ئاv بكال1ئ{. وقول أ�مية الذ%ل:
أ�س.لYي ال�موم. بأ%م\ثال1ها، *  وأ%ط}و,ي البلد. وأ%ق}ض1ي الك%وال

أ%راد الكوال1ئ%، فإ,م_ا أ%ن يكون أ%ب\د.ل%، وإ,ما أ%ن يكون س.ك�ن، ث
خ.ف�ف. تفيفاv ق1ياس1ي�اv. وب.ل�غ% الل9ه بك أ%ك}ل4 الع'م'ر, أ%ي أ%ق}ص.اه' وآخ1ر.ه وأ%ب\ع.د.ه. وك%ل4 ع'م'ر'ه: ان\ت.ه.ى. قال:

ت.ع.ف�ف}ت' عنها ف الع'ص'ور, الت خ.ل%ت\، *  ف%ك%ي\ف. الت_صاب ب.ع\د.ما ك%ل4 الع'م\ر'
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ال4زهري: الت_ك}ل1ئة�: الت_ق%دeم' إ,ل الكان والو'ق�وف' به. ومن هذا يقال: ك%لgت' إ,ل فلن ف ال4مر ت.ك}ل1يئاv أ%ي ت.ق%د_م\ت' إ,ليه.
وأ%نشد الفر�اء� ف1يم.ن ل ي.ه\م1ز:
ف%م.ن\ ي'ح\س3ن\ إ,ليهم ل ي'ك%لYي

البيت. وقال أ%بو و.ج\ز.ة%:
فإ,ن ت.ب.د_ل}ت.، أ%و ك%لgت. ف ر.ج'ل�، *  فل ي.غ'ر_ن\ك. ذ�و أ%ل}ف%ي\ن,، م.غ\م'ور'

قالوا: أ%راد بذي أ%ل}ف%ي\ن, م.ن له أ%لفان من الال. ويقال: ك%لgت' ف
 أ%م\ر,ك تك}ل1يئاv أ%ي تأ%م_ل}ت' ون.ظ%رت' فيه، وك%لgت' ف فلن: ن.ظ%ر\ت إ,ليه م'ت.أ%م>لv، فأ%ع\ج.ب.ن,ي. ويقال: ك%لgته مائة س.و\ط{ ك%لé إ,ذا

 ض.ر.ب\ت.ه. ال4صمعي: ك%لgت' الر_ج'ل% ك%لé وس.لgته س.لé بالس_وط، وقاله النضر. ال4زهري ف ترجة عشب: الك%ل� عند العرب:
 يقع على الع'ش\ب وهو الرeط}ب'، وعلى الع'ر\وة� والش_ج.ر والن_ص1ي> والص>لYيان1،الط�ي>ب، كل© ذلك من الكل3. غيه: والك%ل�،

مهموز مقصور: ما ي'ر\ع.ى. 
وقيل: الك%ل� الع'ش\ب' ر.ط}ب'ه وياب,س'ه، وهو اسم للنوع، ول واح1د. له.

وأ%كل4ت1 ال4رض' إ,ك}لءé وك%ل1ئ%ت\ وك%ل4ت\: كثر ك%ل%ؤ'ها. وأ%رض¬
 ك%ل1ئ%ةD، على الن_س.ب، وم.ك}ل4ةD: ك1ل}تاها ك%ث1ية� الك%ل3 وم'ك}ل1ئةD، وس.واء ياب,س'ه ور.ط}ب'ه. والك%ل�: اسم ل%ماعة ل ي'ف}ر.د'. قال أ%بو
 منصور: الك%ل� يمع الن_ص1ي_ والص>لYيان% وال%لم.ة% والش>يح. والع.ر\ف%ج. وض'روب. الع'ر.ا، كل©ها داخلة ف الك%ل3، وكذلك الع'ش\ب

والب.ق}ل وما أ%شبهها. وك%ل4ت1 الناقة� وأ%ك}ل4ت\: أ%ك%ل%ت الك%ل4.
 والك%لل1ئ�: أ%ع\ضاد' الد_ب.ر.ة، الواحدة: ك%ل�ء#، مـمدود. وقال النضر: أ%ر\ض¬ م'ك}ل1ئةD، وهي الت قد ش.ب,ع. إب,ل�ها، وما ل ي'ش\بع

ال3بل% ل ي.ع'دeوه إ,ع\شاباv ول إ,ك}لءé، وان ش.ب,ع.ت الغ.نم. قال: والك%ل�: البق}ل� والش_جر.
وف الديث: ل ي'م\ن.ع' ف%ض\ل� الاء ل1ي'من.ع. به الك%ل�؛ وف رواية:

vف البادية1 ويكون قريبا �ف%ض\ل� الك%ل3، معناه: أ%ن الب,ئ}ر تكون
منها ك%ل#، فإ,ذا ور.د. عليها وارد¬، ف%غ.ل%ب على مائها وم.ن.ع. م.ن\

ي.أ}ت1ي بعده من الس\ت1قاء3 منها، فهو ب,م.ن\ع1ه1 الاء4 مان,ع¬ من الك%ل3،
ل4نه مت ور.د. ر.جلD بإ,ب,ل1ه فأ%ر\عاها ذلك الك%ل4 ث ل ي.س\ق1ها ق%تلها الع.ط%ش'، فالذي ي.منع ماء4 البئ}ر, ينع النبات الق%ر,يب منه.



@كمأ: الك%م\أ%ة� واحدها ك%مء# على غي, قياس، وهو من النواد1ر,. فإ,ن� الق1ياس. الع.ك}س'.
الك%م\ء�: ن.بات ي'ن.قYض' ال4رض. فيخرج كما ي.خرج الف�ط}ر'، والمع

 أ%ك}م'ؤ¬ وك%م\أ%ةD. قال ابن سيده: هذا قول أ%هل اللغة. قال سيبويه: ليست الك%م\أ%ة� بمع, ك%م\ء� ل4ن ف%ع\ل%ةv ليس مـما ي'ك%س_ر
،Dعليه ف%ع\ل

إ,نا هو اسم للجمع. وقال أ%بو خ.ي\رة و.ح\د.ه: ك%م\أ%ةD للواحد وك%م\ء#
�للجميع. وقال م'ن\ت.ج,ع: ك%م\ء# للواحد وك%م\أ%ةD للجميع. ف%م.ر_ ر'ؤ\بة

فس.أ%له فقال: ك%م\ء# للواحد وك%م\أ%ةD للجميع، كما قال م'ن\ت.ج,ع. وقال
أ%بو حنيفة: ك%م\أ%ةD واحدة وك%م\أ%تان1 وك%م\آت¬. وح.ك%ى عن أ%ب زيد

أ%ن الك%م\أ%ة تكون واحدةv وج.م\عاv، والصحيح من ذلك كله ما ذكره سيبويه.
أ%بو اليثم: يقال ك%م\ء# للواحد وجعه ك%م\أ%ةD، ول ي'جمع شيء# على

ف%ع\لة إ,ل� ك%م\ء#
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  وك%م\أ%ةD، ور.ج\لD ور.ج\لةD. شر عن ابن ال4عراب: ي'جمع ك%م\ء# أ%ك}م'ؤاv، وجع المع ك%م\أ%ةD. وف الصحاح: تقول هذا ك%م\ء
وهذان ك%م\آن1 وهؤ'لء3 أ%ك}م'ؤ¬ ثلثة، فإ,ذا كثرت، فهي الك%م\أ%ة.

 وقيل: الك%م\أ%ة� هي الت إ,ل الغ'بة والس_واد، وال1ب.أ%ة� إ,ل ال�م\رة1، والف1ق%عة� الب,يض'. وف الديث: الك%م\أ%ة� م1ن. الـم.ن> وماؤ'ها
ش1فاء# للعي. وأ%ك}م.أ%ت1 ال4رض' فهي م'ك}م1ئةD، ك%ث�رت ك%م\أ%ت'ها.

وأ%رض¬ م.ك}م'وؤ.ةD: كثية الك%م\أ%ة.
 وك%م.أ% القوم. وأ%ك}م.أ%هم، ال4خية� عن أ%ب حنيفة: أ%ط}ع.م.ه'م الك%م\أ%ة%. وخ.رج. الناس' ي.ت.ك%م_ؤ'ون أ%ي ي.ج\ت.ن'ون الك%م\أ%ة%. ويقال:

خرج الـم'ت.ك%م>ئ�ون، وهم الذين ي.ط}ل�بون الك%م\أ%ة%.
والك%م_اء�: ب.ي_اع' الك%م\أ%ة وجانيها للبيع. أ%نشد أ%بو حنيفة:

لقد ساء4ن، والناس' ل ي.ع\ل%م'ون.ه، *  ع.راز,يل� ك%م_اء�، ب,ه,ن_ م'ق1يم'
شر: سعت أ%عرابياv يقول: بنو فلن ي.ق}ت'ل�ون الك%م_اء4 والض_ع1يف..

)1وك%م1ئ% الر_جل� ي.ك}م.أ� ك%م.أv، مهموز: ح.ف1ي. ول ي.ك�ن\ له نعل (
  قوله «ول يكن له نعل» كذا ف النسخ وعبارة الصحاح ول يكن عليه نعل ولكن الذي ف القاموس والكم وتذيب1(

الزهري حفي وعليه نعل وبا ف الكم والتهذيب تعلم مأخذ القاموس.).
 وقيل: الك%م.أ� ف الر>ج\ل كالق%س.ط، ور.ج'ل ك%م1ئD. قال:
) 2أ%ن\ش'د' بالل9ه، م1ن. الن_ع\ل%ي\ن,ه\، *  ن,ش\دة% شيخ� ك%م1ئ1 الر>ج\ل%ي\ن,ه\(

 قوله «النعلينه إل» هو كذلك ف الكم والتهذيب بدون ياء بعد النون فل يغتر بسواه.)2(
 وقيل: ك%م1ئ%ت\ ر,ج\ل�ه، بالكسر: ت.ش.ق�ق%ت\، عن ثعلب. وق%د\ أ%ك}م.أ%ت\ه' الس>نe أ%ي ش.ي_خ.ت\ه، عن ابن ال4عراب. وعنه أ%يضاv: ت.ل%م_ع.ت

عليه ال4رض' و.ت.ود_أ%ت عليه ال4رض وت.ك%م_أ%ت عليه إ,ذا غ%ي_ب.ت\ه وذ%ه.ب.ت\ به.



وك%م1ئ% عن ال4خبار ك%م.أv: ج.ه,ل%ها وغ%ب,ي. عنها. وقال الكسائي: إ,ن}
ج.ه,ل% الرجل� ال%ب.ر قال: ك%م1ئ}ت' عن ال4خ\بار أ%ك}م.أ� عنها.

@كوأ: ك�ؤ\ت' عن ال4مر ك%أ}واv: ن.ك%ل}ت'، الصدر مقلوب م'غ.ي_ر.
@كيأ: كاء4 عن ال4مر ي.ك1يء� ك%ي\ئاv وك%ي\أ%ة: ن.ك%ل عنه، أ%و ن.ب.ت\

عنه عين'ه فلم ي'ر,د\ه'.
)3وأ%كاء4 إ,كاءة وإ,كاءé إ,ذا أ%راد أ%م\راv ففاج.أ%ه، على ت.ئ1ف�ة ذلك، ف%ر.د_ه عنه وهاب.ه' وج.ب'ن. عنه.(

 عبارة القاموس :أكاءه إكاءةv وإكاءé: فاجأه على ت.ئ1فة امر� أراده فهابه ورجع عنه.) 3(
وأ%ك%أ}ت' الرج'ل% وك1ئ}ت' عنه: مثل ك1ع\ت' أ%ك1يع'. والك%ي\ء� والك1يء� 

والكاء�: الض_ع1يف' الف�ؤاد1 ال%بان�. قال الشاعر:
)4وإ,ن>ي ل%ك%ي\ء# عن الـم'وئ1بات\  * إ,ذا ما الر_ط1يء� ان\م.أ%ى م.ر\ت.ؤ'ه\ (

 قوله «وان لكيء إل» هو كما ترى ف غي نسخة من التهذيب وذكره الؤلف ف وأب وفسره.)،4(
.�ورجل ك%ي\أ%ةD وهو ال%بان

و.د.ع, ال4م\ر. ك%ي\أ%ت.ه، وقال بعضهم هيأ%ت.ه، أ%ي على ما هو به، 
وسي'ذكر ف موضعه.
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@كأب: الكآبة�: س'وء� الال,، والنك1سار' من الـح'زن. ك%ئ1ب. ي.ك}ـأ%ب'
ك%ـأ}باv وكأ}بةv وكآبة، كن.ش\ـأ%ة{ ونشاءة، ور.أ}ف%ة{ ور.آفة، واك}ت.ـأ%ب. اكت1ئاباv: ح.ز,ن% واغ}ت.م_ وانكسر، فهو ك%ئ1ب¬ وك%ئ1ـيب¬.
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  وف الديث: أ%عوذ� بك من كآبة1 الـم'ن\ق%ل%ب,. الكآبة�: ت.غ.يeر الن_ف}س بالنكسار، م1ن ش1د_ة1 الم> والـح'ز\ن، وهو ك%ئ1ـيب

 وم'ك}ت.ئ1ب. العن: أ%نه يرجع من سفره بأ%مر ي.ح\ز'نه، إ,ما أ%صابه من سفره وإ,ما ق%د1م. عليه مثل� أ%ن يعود. غي م.قض1ـي> الاجة،
 Dك%ئ1ـيبة Dق1د. بعضهم. وامرأ%ة�أ%و أ%صابت مال%ه آفةD، أ%و ي.ق}د.م. على أ%هله فيجد.هم م.ر\ض.ى، أ%و ف

وك%ـأ}باء� أ%يضاv؛ قال ج.ن\د.ل� بن' الـم'ث%ن_ى:
ع.ز_ على ع.م>ك1 أ%ن} ت.ـأ%و_قي،
أ%و أ%ن ت.ب,ـيت ليلةv ل ت'غ\ب.قي،

أ%و أ%ن} ت'ر.ي\ ك%ـأ}باء ل ت.ب\ر.نش1قي
 ال4و\ق': الثYق%ل�؛ والغ.ب'وق': ش'ر\ب' الع.ش1ـي>؛ وال3ب\ر,ن\شاق': الف%ر.ح والسeرور. ويقال: ما أ%ك}ـأ%ب.ك.! والك%ـأ}باء�: الـح'ز\ن

الشديد، على ف%ع\لء. وأ%ك}ـأ%ب.: د.خ.ل ف الك%ـآبة. وأ%ك}ـأ%ب.: و.ق%ع. ف ه.ل%كة؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
gوما ب,كآب.ت1ه م1ن\ خ.فاء  * ،vبا خ1ـيفة �ي.س3ـي' الد_ليل

فسره فقال: قد ض.ل� الدليل� با؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن الكآبة%،
ههنا، الـح'ز\ن�، ل4ن الائف. مزون.



ور.ماد¬ م'ك}ت.ئ1ب' الل�و\ن1: إ,ذا ض.ر.ب. إ,ل الس_واد، كما يكون وجه
الك%ئ1ـيب,.

@كبب: ك%ب_ الشيء4 ي.ك�بeه، وك%ب\ك%ب.ه: ق%ل%به. وك%ب_ الرجل� إ,ناء4ه
ي.ك�بeه ك%ب�اv، وحكى ابن ال4عراب أ%ك%ب_ه'؛ وأ%نشد:

يا صاحب. الق%ع\و, الـم'ك%ب> الـم'د\ب,ر,، *  إ,ن} ت.م\ن.عي ق%ع\و.ك1 أ%م\ن.ع\ م1ح\و.ر,ي
وك%ب_ه لوجهه فان\ك%ب_ أ%ي ص.ر.ع.ه.

وأ%ك%ب_ هو على وج\هه. وهذا من النوادر أ%ن يقال: أ%ف}ع.ل}ت' أ%نا،
وف%ع.ل}ت' غيي. يقال: ك%ب_ الل9ه' ع.د'و_ السلمي، ول يقال أ%ك%ب_.

 وف حديث ابن ز,م\ل�: فأ%ك%بeوا رواح1ل%هم على الطريق، هكذا الرواية�؛ قيل والصواب': ك%بeوا أ%ي أ%ل}ز.موها الطريق.. يقال:
 ك%ب.ب\ت'ه فأ%ك%ب_، وأ%ك%ب_ الرجل� ي'ك1بe على ع.م.ل� ع.م1ل%ه إ,ذا ل%ز,م.ه؛ وقيل: هو من باب حذف الار>، وإ,يصال الفعل، فالعن:

 ج.ع.ل�وها م'ك1ـب_ةv على ق%ط}ع الطريق أ%ي لزمةv له غي. عادلة{ عنه. وك%ب.ب\ت' الق%ص\ع.ة%: ق%ل%ب\ت'ها على وج\ه,ها، وط%ع.نه ف%ك%ب_ه لو.ج\هه
كذلك؛ قال أ%بو النجم:

فك%ب_ه بالرeم\ح ف د1مائ1ه
 وف حديث معاوية: إ,نكم ل%ت'ق%لYب'ون% ح'و_لv ق�ل�باv إ,ن} و'ق1ـي. ك%ب_ة% النار؛ الك%ب_ة، بالفتح: ش1د_ة الشيء وم'ع\ظ%م'ه. وك%ب_ة� النار:

ص.د\م.ت'ها. وأ%ك%ب_ على الشيء3: أ%قبل% عليه يفعله؛ ول%ز,م.ه؛ وان\ك%ب_ بعنÝى؛ قال لبيد:
ج'ن'وح. الال1كي> على ي.د.يه1 *  م'ك1ـب�اv، ي.ج\ت.لي ن'ق%ب. الن>صال,

وأ%ك%ب_ فلنD على فلن{ ي'طال1ـب'ه. والفرس' ي.ك�بe الـح1مار. إ,ذا
أ%لقاه على وجهه؛ وأ%نشد:

فهو ي.ك�بe الع1ـيط% منها للذ�ق%ن\
والفارس' ي.ك�بe الو.ح\ش. إ,ذا طعنها فأ%لقاها على وجوهها. وك%ب_

فلنD البعي إ,ذا ع.ق%ر.ه؛ قال:
ي.ك�بeون% الع1شار. لن أ%تاهم، *  إ,ذا ل ت'س\ك1ت1 الائة� الو.ليدا
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أ%ي ي.ع\ق1ر'ون.ها.

وأ%ك%ب_ الر_جل� ي'ك1بe إ,ك}باباv إ,ذا ما ن.ك�س.. وأ%ك%ب_ على الشيء3: أ%قبل عليه ولزمه. وأ%ك%ب_ للش_يء: ت.جان.ـأ%.
ورجل م'ك1بÒ وم1ك}باب¬: كثي الن_ظ%ر إ,ل ال4رض. وف التنزيل

العزيز: أ%ف%م.ن\ ي.م\شي م'ك1ب�اv على و.ج\هه. وك%ب\ك%به أ%ي ك%ب_ه، وف
التنزيل العزيز: فك�ب\ك1ـب'وا فيها.

والك�ب_ة�، بالضم: جاعة� اليل، وكذلك الك%ب\ك%بة�. وك�ب_ة� اليل,:
) 1م'ع\ظ%م'ها، عن ثعلب. وقال أ%بو ر,ياش�: الك�ب_ة إ,ف}لت' اليل(



  قوله «والكبة إفلت إل» وقوله فيما بعد، والكبكبة كالكبة: بضم الكاف وفتحها فيهما كما ف القاموس.) ، وهي1(
على الـم'ق%و_س, للج.ر\ي، أ%و للحملة.

والك%ب_ة�، بالفتح: الـح.م\لة� ف الرب، والد_ف}عة ف القتال وال%ر\ي، وشد_ت'ه؛ و أ%نشد:
ثار. غبار الك%ب_ة الاثر'

ومن كلم بعضهم لبعض, اللوك: ط%ع.ن\ت'ه ف الك%ب_ة، ط%ع\نةv ف
الس_ب_ة، فأ%خرج\ت'ها من الل�ب_ة.

 والك%ب\ك%بة: كالك%ب_ة1. ورماهم بك%ب_ت1ه أ%ي بماعته ون.ف}س3ه وث1ق}ل1ه. وك%ب_ة� الش>تاء3: شد_ته ود.ف}ع.ت'ه. والك%ب_ة�: الز>حام. وف حديث
 أ%ب قتادة: فلما رأ%ى الناس' الـم1ـيضأ%ة ت.كابeوا عليها أ%ي از\د.ح.موا، وهي ت.ف%اع.ل�وا من الك�ب_ة1، بالضم، وهي الماعة من

الناس وغيهم. وف حديث ابن مسعود: أ%نه رأ%ى جاعة é ذ%ه.ب.ت\ فر.ج.ع.ت\، فقال:
إ,ياكم وك�ب_ة% السeوق, فإ,نا ك�ب_ة� الشيطان أ%ي جاعة% السeوق.

والك�بe: الشيء� الـم'ج\ت.م1ع' من تراب� وغيه.
�وك�ب_ة� الغزل: ما ج'م1ع. منه، مشتق من ذلك. الص>حاح: الك�ب_ة

.vب_ة�ال%ر.و\ه.ق' من الغزل,، تقول منه: ك%ب.ب\ت' الغ.زل أ%ي ج.ع.ل}ته ك�ب.باv. ابن سيده: ك%ب_ الغ.ز\ل%: ج.ع.له ك
 والك�ب_ة�: ال3بل� العظيمة. وف الثل: إ,ن_ك. لكالبائع الك�ب_ة% بالـه'ب_ة؛ الـه'ب_ة�: الريح'. ومنهم م.ن رواه: لكالبائع الك�ب.ة% بالـه'ب.ة،

 بتخفيف الباء4ين من الكلمتي؛ جعل الك�ب.ة من الكاب، والـه'ب.ة من الاب. قال ال4زهري: وهكذا قال أ%بو زيد ف هذا
الثل، شد�د الباء4ين

.Dوب.ق%رة أ%ي عليه ع1ـيال Dب_ة�من الك�ب_ة والـه'ب_ة1؛ قال: ويقال عليه ك
ون.ع.م¬ ك�باب¬ إ,ذا ر.ك1ب. بعض'ه بعضاv من كثرته؛ قال الفرزدق:

ك�باب¬ من ال4خطار, كان% م'راح'ه' *  عليها، فأ%و\د.ى الظYل}ف' منه وجام1ل�ه\
والك�باب': الكثي' من ال3بل، والغنم ونوها؛ وقد ي'وص.ف' به فيقال: ن.ع.م¬ ك�باب¬.

 وت.ك%ب_ـب.ت1 ال3بل� إ,ذا ص'ر,ع.ت\ من داء� أ%و ه'زال. والك�باب': التeراب؛ والك�باب': الطي اللز,ب'؛ والك�باب': الث�ر.ى؛ والك�باب'،
بالضم: ما ت.ك%ب_ب. من الر_مل أ%ي ت.ج.ع_د. لر'طوبته؛ قال ذو الرمة يصف ثوراv ح.ف%ر. أ%صل% أ%ر\طاة{ لي.ك}ن,س. فيه من الـح.ر>:

ت.و.خ_اه بال4ظ}لف1، حت كأ%نا *  ي'ث1ر\ن% الك�باب. ال%ع\د. عن م.ت, م1ح\م.ل,
 هكذا أ%ورده الوهري ي'ث1ر\ن%؛ قال ابن بري: وصواب إ,نشاده: ي'ث1ـي' أ%ي توخ_ى الك1ناس. ي.ح\ف1ر'ه بأ%ظ}لف1ه. والـم1ح\م.ل:

ممل السيف1، ش.ب_ه ع1ر\ق. ال4ر\ط%ى به.
ويقال: ت.ك%ب_ب. الرمل� إ,ذا ن.د1ي. فت.ع.ق�د، ومنه س'م>يت ك�ب_ة� الغ.ز\ل.
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والك�باب': الث�رى الن_د1يe، وال%ع\د' الكثي الذي قد ل%زم. بعض'ه

بعضاv؛ وقال أ�م.ي_ة يذكر حامة% نوح�:
فجاء4ت بعدما رك%ض.ت\ بقط}ف{، *  عليه الث�ـأ}ط� والطي' الك�باب'



والك%ب.اب': الط�باه1ج.ة�، والفعل الت_ك}ب,ـيب'، وت.ف}سي' الط�باهجة مذكور ف موضعه. وك%ب_ الك%ب.اب.: ع.م1ل%ه'.
والك�بe: ض.ر\ب¬ من الـح.م\ض,، ي.ص\ل�ح و.ر.ق�ه ل4ذ}ناب, ال%ي\ل,، 

 ي'ح.س>ن'ها وي'ط%و>ل�ها، وله ك�ع'وب¬ وش.و\ك¬ مثل� السeل�ج,، ي.ن\ب'ت' فيما ر.ق_ من ال4رض وس.ه'ل%، واحد.ت'ه: ك�ب_ة؛ وقيل: هو من
ن.ج,ـيل
)1 الع.لة1 (

  قوله «من نيل العلة» كذا بالصل والذي ف التهذيب من نيل العداة أي بالدال الهملة.) ؛ وقيل: هو شجر. ابن1(
ال4عراب: من الـح.م\ض, الن_جيل� والك�بe؛ وأ%نشد:

يا إ,بل% الس_ع\د1ي> !ل ت.ـأ}ت.ب>ي *  ل1ن'ج'ل, الق%اح.ة1، بعد. الك�ب>
أ%بو عمرو: ك%ب_ الرجل� إ,ذا أ%و\ق%د. الك�ب_، وهو شجر ج.ي>د' الو.ق�ود، والواحدة ك�ب_ة.

وك�ب_ إ,ذا ق�ل1ب.. وك%ب_ إ,ذا ث%ق�ل%. وأ%ل}ق%ى عليه ك�ب_ت.ه أ%ي ث1ق}ل%ه.
 قال: والـم'ك%ب_ـبة ح1ن\طة غ%ب\راء، وس'ن\ب'ل�ها غليظD، أ%مثال� العصافي، وت1ـب\ن'ها غ%ليظD ل ت.نش.ط� له ال4ك%لة. والك�ب_ة: الماعة� من

الناس؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د: 
وص.اح. م.ن\ صاح. ف ال3ح\لب, وان\ب.ع.ث%ت\، *  وعاث% ف ك�ب_ة1 الو.ع\واع, والع1ـي,

وقال آخر :
ت.ع.ل�م\ أ%ن� م.ح\م1ل%نا ث%قيلD، *  وأ%ن� ذ1ياد. ك�ب_ت1نا ش.ديد'

والك%ب\ك%ب' والك%ب\ك%بة�: كالك�ب_ة1. وف الديث: ك%ب\ك%ب.ةD م1ن بن إ,سرائيل أ%ي جاعةD. والك%بابة�: دواء.
والك%ب\ك%ب.ة�: الر_م\ي' ف الـه'و_ة1، وقد ك%ب\ك%ب.ه.

 وف التنزيل العزيز: ف%ك�ب\ك1ـب'وا فيها ه'م\ والغاوون%؛ قال الليث�: أ%ي د'ه\و,ر'وا، وج'م1ع'وا، ث ر'م1ـي. بم ف ه'و_ة1 النار؛ وقال
الزجاج:

 ك�ب\ك1ـب'وا ط�رح. بعض'هم على بعض؛ قال أ%هل� اللغة: معناه د'ه\و,ر'وا، وحقيقة� ذلك ف اللغة تكرير الن\ك1ـباب,، كأ%نه إ,ذا
أ�ل}ق1ـي

ي.ن\ك%بe م.ر_ةv بعد مر_ة، حت ي.س\ت.ق1ر_ فيها، ن.س\ت.جي' بالل9ه منها؛ وقيل قوله: فك�ب\ك1ـب'وا فيها أ%ي ج'م1ع'وا، مأ}خوذ من الك%ب\ك%بة.
وك%ب\ك%ب. الشيء4: ق%ل%ب. بعض.ه على بعض.

)2ورجل ك�باك1ب¬: متمع ال%ل}ق. ورجل ك�ب.ك1ب¬ (
  قوله «ورجل كبكب» ضبط ف الكم كعلبط وف القاموس والتكملة والتهذيب كقنفذ لكن بشكل القلم ل بذا2(

 اليزان.): متمع ال%ل}ق شديد؛ ون.ع.م¬ ك�ب.اك1ب¬: كثي. وجاء4 م'ت.ك%ب\ك1ـباv ف ثيابه أ%ي م'ت.ز.م>لv. وك%ب\ك%ب¬: اسم جبل بكة، ول
ي'ق%ي>ده ف الصحاح بكان؛ قال الشاعر: 

ي.ك�ن\ ما أ%ساء4 النار. ف ر.أ}س, ك%ب\ك%ب.ا
وقيل: هو ث%ن,ـي_ة؛ وقد ص.ر.ف%ه ام\رؤ القيس ف قوله:

غ%داة% غ%د.و\ا فس.الك¬ ب.ط}ن. ن.خ\ل%ة{، *  وآخ.ر' من\هم جاز,ع¬ ن.ج\د. ك%ب\ك%ب,



وت.ر.ك. ال4ع\ش.ى ص.ر\ف%ه ف قوله:
وم.ن\ ي.غ\ت.ر,ب\ عن ق%و\م1ه1، ل ي.ز.ل} ي.ر.ى *  م.صار,ع. م.ظ}ل�وم� م.ج.ر�اv وم.س\ح.با
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وت'د\ف%ن' منه الصالات'، وإ,ن ي'س3ئ} *  يكن\ ما أ%ساء4 النار. ف رأ}س, ك%ب\ك%با

)1ويقال للجارية السمينة (
  قوله «ويقال للجارية السمينة إل» مثله ف التهذيب. زاد ف التكملة وكواكة وكوكاءة ومرمارة ورجراجة، وضبطها1(

.Dكلها بفتح أولا وسكون ثانيها.): ك%ب\كابة وب.ك}باك%ة
وك%باب¬ وك�باب¬ وك1ـباب¬: اسم ماء بعينه؛ قال الراعي:

قام. السeقاة�، فناط�وها إ,ل خ.ش.ب� *  على ك�باب�، وح.و\م¬ حامس¬ ب.ر,د'
وقيل: ك�باب¬ اسم بئر� بع.ي\نها.

وق%ي\س' ك�ب_ة%: قبيلةD من بن ب.جيلة%؛ قال الراعي ي.ه\ج'وهم:
ق�ب.ي>ل%ةD من ق%ي\س, ك�ب_ة% ساق%ها، *  إ,ل أ%ه\ل, ن.ج\د{، ل�ؤ\م'ها واف}ت1قار'ها

 وف النوادر: ك%م\ه.ل}ت' الال% ك%م\ه.لةv، وح.ب\ك%ر\ت'ه ح.ب\ك%رةv، ود.ب\ك%ل}ت'ه د.ب\ك%ل%ةv، وح.ب\ح.ب\ت'ه ح.ب\ح.بةv، وز.م\ز.م\ت'ه ز.م\ز.م.ةv، وص.ر\ص.ر\ت'ه
ص.ر\ص.رةv، وك%ر\ك%ر\ت'ه إ,ذا جعته، ور.د.د\ت. أ%ط}راف. ما ان\ت.شر. منه؛ وكذلك ك%ب\ك%ب\ت'ه.

 @كتب: الك1تاب': معروف، والمع ك�ت'ب¬ وك�ت\ب¬. ك%ت.ب. الشيء4 ي.ك}ت'به ك%ت\باv وك1تاباv وك1تابةv، وك%ت_ب.ه: خ.ط�ه؛ قال أ%بو
النجم:

أ%ق}ب.ل}ت' من ع1ن\د1 زياد{ كال%ر,ف\،
ت.خ'ط© ر,ج\لي. ب.طð م'خ\ت.ل1ف\،

ت'ك%ت>بان1 ف الط�ريق, لم. أ%ل1ف\
 قال: ورأ%يت ف بعض النسخ, ت1ك1ت>بان1، بكسر التاء، وهي لغة ب.ه\ر.اء4، ي.ك}س3رون التاء، فيقولون: ت1ع\ل%م'ون%، ث أ%ت\ب.ع. الكاف

كسرة
 التاء.والك1تاب' أ%يضاv: السم'، عن اللحيان. ال4زهري: الك1تاب' اسم لا ك�تب م.ج\م'وعاv؛ والك1تاب' مصدر؛ والك1تابة� ل1ـم.ن

تكون� له ص1ناعةv، مثل الص>ياغة1 وال1ـياطة.
والك1ت\بة�: اك}ت1تاب'ك ك1تاباv تنسخه.

 ويقال: اك}ت.ت.ب. فلنD فلناv أ%ي سأ%له أ%ن ي.ك}ت'ب. له ك1تاباv ف حاجة. واس\ت.ك}ت.به الشيء4 أ%ي سأ%له أ%ن ي.ك}ت'ب.ه له. ابن سيده:
 اك}ت.ت.ب.ه كك%ت.ب.ه. وقيل: ك%ت.ب.ه خ.ط�ه؛ واك}ت.ت.ب.ه: اس\ت.م\له، وكذلك اس\ت.ك}ت.ب.ه. واك}ت.ت.به: ك%ت.به، واك}ت.ت.ب\ته: ك%ت.ب\ت'ه. وف التنزيل

 العزيز: اك}ت.ت.ب.ها فهي ت'م\لى عليه ب'ك}رةv وأ%ص1ـيلv؛ أ%ي اس\ت.ك}ت.ب.ها. ويقال: اك}ت.ت.ب. الرجل� إ,ذا ك%ت.ب. نفس.ه ف د1يوان1 السeل}طان.
 وف الديث: قال له رجلD إ,ن� امرأ%ت خ.ر.ج.ت\ حاج_ةv، وإ,ن اك}ت'ت1ب\ت ف غزوة كذا وكذا؛ أ%ي ك%ت.ب\ت' اس\م1ي ف جلة الغ'زاة.

 وتقول: أ%ك}ت1ب\ن,ي هذه القصيدة% أ%ي أ%م\ل1ها علي_. والك1تاب': ما ك�ت1ب. فيه. وف الديث: م.ن ن.ظ%ر. ف ك1تاب, أ%خيه بغي إ,ذنه،
 فكأ%نا ي.ن\ظ�ر' ف النار؛ قال ابن ال4ثي: هذا تثيل، أ%ي كما ي.ح\ذر النار.، ف%ل}ـي.ح\ذ%ر\ هذا الصنيع.، قال: وقيل معناه كأ%نا ي.ن\ظ�ر



 إ,ل ما يوج,ب' عليه النار؛ قال: ويتمل أ%نه أ%راد. ع'قوبة% الب.صر, ل4ن الناية منه، كما ي'عاق%ب' السمع' إ,ذا اس\ت.مع إ,ل قوم، وهم
 له كاره'ون%؛ قال: وهذا الديث ممولD على الك1تاب, الذي فيه س1رÒ وأ%مانة، ي.ك}ر.ه صاحب'ه أ%ن ي'ط�ل%ع عليه؛ وقيل: هو عام

 ف كل كتاب. وف الديث: ل ت.ك}ت'بوا عن غي القرآن. قال ابن ال4ثي: و.ج\ه' ال%م\ع, بي هذا الديث، وبي اذنه ف كتابة
الديث 
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 عنه، فإ,نه قد ثبت إ,ذنه فيها، أ%ن ال3ذ}ن%، ف الكتابة، ناسخ للمنع منها بالديث الثابت، وبـإ,جاع ال�مة على جوازها؛
 وقيل: إ,نا ن.هى أ%ن ي'ك}ت.ب. الديث مع القرآن ف صحيفة واحدة، وال4و_ل الوجه. وحكى ال4صمعي عن أ%ب عمرو بن
 الع.لء: أ%نه سع بعض. الع.ر.ب يقول، وذ%ك%ر إ,نساناv فقال: فلنD ل%غ'وب¬، جاء4ت\ه' كت.اب فاح\ت.ق%ر.ها، فقلت' له: أ%ت.ق�ول� جاء4ته

 ك1تاب؟ فقال: ن.ع.م\؛ أ%ليس بصحيفة! فقلت' له: ما الل�غ'وب'؟ فقال: ال4ح\م.ق'؛ والمع ك�ت'ب¬. قال سيبويه: هو ما اس\ت.غ\ن.و\ا فيه
ببناء3 أ%كثر, الع.د.د1 عن بناء أ%د\ناه، فقالوا: ثلثة� ك�ت'ب�.

 والـم'كات.ب.ة والت_كات'ب'، بعن. والك1تاب'، م'ط}ل%ق¬: التوراة�؛ وبه فسر الزجاج قول%ه تعال: ن.ب.ذ% ف%ريق¬ من الذين أ�وت'وا الك1تاب..
 وقوله: كتاب. الل9ه؛ جائز أ%ن يكون القرآن%، وأ%ن يكون التوراة%، ل4ن� الذين كفروا بالنب، صلى الل9ه عليه وسلم، قد ن.ب.ذ�وا

 التوراة. وقول�ه تعال: والط©ور, وكتاب� م.س\طور. قيل: الك1تاب' ما أ�ث}ب,ت. على بن آدم من أ%ع\مالم. والك1تاب': الصحيفة
 والد_واة�، عن اللحيان. قال: وقد قرئ ول ت.جدوا ك1تاباv وك�ت_اباv وكات1ـباv؛ فالك1تاب' ما ي'ك}ت.ب' فيه؛ وقيل الص�حيفة

 والد_واة�، وأما الكات1ب' والك�ت_اب فمعروفان. وك%ت_ب. الرجل% وأ%ك}ت.ب.ه إ,ك}تاباv: ع.ل�م.ه الك1تاب.. ورجل م'ك}ت1ب¬: له أ%ج\زاء# ت'ك}ت.ب
 من عنده. والـم'ك}ت1ب': الـم'ع.لYم'؛ وقال اللحيان: هو الـم'ك%ت>ب' الذي ي'ع.لYم الكتاب.ة. قال السن: كان الجاج م'ك}ت1ـبا

.vماY؛ ومنه قيل: ع'ب.ي\د¬ الـم'ك}ت1ب'، ل4نه كان م'ع.لvماYبالطائف، يعن م'ع.ل
 والـم.ك}ت.ب': موضع الك�ت_اب,. والـم.ك}ت.ب' والك�ت_اب': موضع ت.ع\ل1ـيم الك�ت_اب,، والمع الك%ت.ات1ـيب' والـم.كات1ب'.

 الـم'ب.ر>د': الـم.ك}ت.ب' موضع التعليم، والـم'ك}ت1ب' الـم'ع.لYم، والك�ت_اب' الص>بيان؛ قال: ومن جعل الوضع. الك�ت_اب.، فقد
.� أ%خ\طأ. ابن ال4عراب: يقال لصبيان الـم.ك}ت.ب, الف�ر\قان� أ%يضاv. ورجلD كات1ب¬، والمع ك�ت_اب¬ وك%ت.بة، وح1ر\ف%ت'ه الك1تاب.ة

 والك�ت_اب': الك%ت.بة. ابن ال4عراب: الكات1ب' ع1ن\د.هم العال. قال الل9ه تعال: أ%م ع1ن\د.ه'م الغيب' ف%ه'م\ ي.ك}ت'بون%؟ وف كتابه إ,ل أ%هل
 اليمن: قد ب.ع.ث}ت' إ,ليكم كات1ـباv من أ%صحاب؛ أ%راد عالاv، س'م>ي به ل4ن الغالب. على من كان ي.ع\ر,ف' الكتابة%، أ%ن عنده العلم

والعرفة، وكان الكات1ب' عندهم عزيزاv، وفيهم قليل.
والك1تاب': الف%ر\ض' والـح'ك}م' والق%د.ر'؛ قال العدي:

 يا اب\ن.ة% ع.م>ي ! ك1تاب' الل9ه1 أ%خ\ر.ج.ن *  ع.ن\ك�م\، وهل أ%م\ن.ع.ن_ الل9ه. ما ف%ع.ل؟
والك1ت\بة: الالة�. والك1ت\بة�: الك}ت1تاب' ف الف%ر\ض, والر>ز\ق,.

 ويقال: اك}ت.ت.ب. فلنD أ%ي ك%ت.ب. اس.ه ف الف%ر\ض. وف حديث ابن عمر: من اك}ت.ت.ب. ض.م1ناv، بع.ث%ه الل9ه ض.م1ناv يوم القيامة، أ%ي
 من ك%ت.ب. اس\م.ه ف د1يوان1 الز_م\ن.ى ول يكن ز.م1ناv، يعن الرجل من أ%هل, الف%ي\ء3 ف�ر,ض. له ف الد>يوان1 ف%ر\ض¬، فلما ن'د1ب

للخ'روج, مع
الاهدين، سأ%ل أ%ن ي'ك}ت.ب. ف الض_م\ن.ى، وهم الز_م\ن.ى، وهو صحيح.



 والك1تاب' ي'وض.ع موضع الف%ر\ض. قال الل9ه تعال: ك�ت1ب. عليكم الق1صاص' ف الق%ت\لى. وقال عز وجل: ك�ت1ب. عليكم الصيام'؛
معناه: ف�ر,ض..
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  وقال: وك%ت.ب\نا عليهم فيها أ%ي ف%ر.ض\نا. ومن هذا قول� النب، صلى الل9ه عليه وسلم، لرجلي احت.كما إ,ليه: ل4ق}ض1ـي.ن_ بينكما
 بك1تاب, الل9ه أ%ي ب'ك}م الل9ه1 الذي أ�ن\ز,ل% ف ك1تابه، أ%و ك%ت.ب.ه على ع1ـباد1ه، ول ي'ر,د1 الق�ر\آن%، ل4ن� الن_ف}ي. والر_ج\م. ل ذ1ك}ر ل%ـه'ما

 فيه؛ وقيل: معناه أ%ي بف%ر\ض, الل9ه ت.ن\زيلv أ%و أ%م\راv، ب.ي_نه على لسان1 رسوله، صلى الل9ه عليه وسلم. وقول�ه تعال: ك1تاب. الل9ه
)1عليكم؛ مص\د.ر¬ أ�ريد. به الف1عل أ%ي ك%ت.ب. الل9ه' عليكم؛ قال: وهو ق%و\ل� ح'ذ�اق, النحويي (

  قوله «وهو قول حذاق النحويي» هذه عبارة الزهري ف تذيبه ونقلها الصاغان ف تكملته، ث قال: وقال الكوفيون1(
 هو منصوب على الغراء بعليكم وهو بعيد، لن ما انتصب بالغراء ل يتقدم على ما قام مقام الفعل وهو عليكم وقد

تقدم
 ف هذا الوضع. ولو كان النص عليكم كتاب الل9ه لكان نصبه على الغراء أحسن من الصدر.) . وف حديث أ%ن.س, بن

 الن_ض\ر، قال له: ك1تاب' الل9ه القصاص' أ%ي ف%ر\ض' الل9ه على لسان1 نبيه، صلى الل9ه عليه وسلم؛ وقيل: هو إ,شارة إ,ل قول الل9ه،
 عز وجل: والس>نe بالس>ن>، وقوله تعال: وإ,ن} عاق%ب\ت'م\ فعاق1ـبوا بثل ما ع'وق1ـب\ت'م\ به. وف حديث ب.رير.ة%: من اش\ت.ر.ط% ش.ر\طا

 ليس ف كتاب الل9ه أ%ي ليس ف حكمه، ول على م'وج,ب, ق%ضاء3 كتاب,ه، ل4ن� كتاب. الل9ه أ%م.ر. بطاعة الرسول، وأ%ع\ل%م أ%ن� س'ن_ته
بيانD له، وقد جعل الرسول� الو.لء4 لن أ%ع\ت.ق.، ل أ%ن� الو.لء4 م.ذ}كور ف القرآن نص�ا.

والك1ت\ب.ة�: اك}ت1تاب'ك. ك1تاباv ت.ن\س.خ'ه. 
واس\ت.ك}ت.به: أ%م.ر.ه أ%ن ي.ك}ت'ب. له، أ%و ات_خ.ذه كات1ـباv. والـم'كات.ب': الع.ب\د' ي'كات.ب' على ن.ف}سه بثمنه، فإ,ذا س.ع.ى وأ%د_اه' ع.ت.ق..

 وف حديث ب.رير.ة: أ%نا جاء4ت\ ت.س\ت.ع1ـي' بعائشة، رضي الل9ه عنها، ف كتابتها. قال ابن ال4ثي: الك1تابة� أ%ن ي'كات1ب. الرجل
عبد.ه على مال� ي'ؤ.د>يه إ,ليه م'ن.ج_ماv، فإ,ذا أ%د_اه صار ح'ر�ا. قال: وسيت

كتابةv، بصدر ك%ت.ب.، ل4نه ي.ك}ت'ب' على نفسه لوله ث%م.نه، وي.ك}ت'ب'
موله له عليه الع1ت\ق.. وقد كات.به م'كات.بةv، والعبد' م'كات.ب¬. قال:

 وإ,نا خ'ص_ العبد' بالفعول، ل4ن أ%صل% الـم'كات.بة من الـم.و\ل، وهو الذي ي'كات1ب' عبده. ابن سيده: كات.ب\ت' العبد.: أ%ع\طان
ث%م.ن.ه على أ%ن أ�ع\ت1ق%ه. وف التنزيل العزيز: والذين. ي.ب\ت.غ'ون الك1تاب ما

م.ل%ك%ت\ أ%يان'كم فكات1ـب'وهم إ,ن} ع.ل1م\تم فيهم خ.ي\راv. معن الك1تاب,
والـم'كات.بة1: أ%ن ي'كات1ب. الرجل� عبد.ه أ%و أ%م.ت.ه على مال� ي'ن.ج>م'ه

عليه، وي.ك}ت'ب. عليه أ%نه إ,ذا أ%د_ى ن'ج'وم.ه، ف كلY ن.ج\م� كذا
وكذا، فهو ح'رÒ، فإ,ذا أ%د_ى جيع ما كات.به عليه، فقد ع.ت.ق.، وولؤ'ه

 لوله الذي كات.به'. وذلك أ%ن موله س.و_غ%ه ك%س\ب.ه الذي هو ف ال4ص\ل لوله، فالسيد م'كات1ب، والع.بد' م'كات.ب¬ إ,ذا ع.ق%د
 عليه ما فار.ق%ه عليه من أ%داء3 الال؛ س'م>يت م'كات.بة ل1ـما ي'ك}ت.ب' للعبد على السيد من الع1ت\ق إ,ذا أ%د_ى ما ف�ور,ق. عليه، ول1ـما

ي'كت.ب' للسيد على العبد من النeج'وم الت ي'ؤ.د>يها ف م.ح1لYها، وأ%ن� له ت.ع\ج,ـيز.ه إ,ذا



ع.ج.ز. عن أ%داء3 ن.ج\م� ي.ح1ل© عليه. الليث: الك�ت\بة� ال�رز.ة� الض\مومة بالس_ي\ر,، وجعها ك�ت.ب¬. ابن سيده: الك�ت\ب.ة�، بالضم، ال�ر\ز.ة
الت ض.م_ السي' ك1ل و.ج\ه.ي\ها. وقال اللحيان: الك�ت\بة الس_ي\ر

الذي ت'خ\ر.ز' به الـم.زادة والق1ر\بة�، والمع ك�ت.ب¬، بفتح التاء3؛ قال
ذو الرمة:

و.ف}راء4 غ%ر\ف1ـي_ة{ أ%ث}ـأ%ى خ.وار,ز.ها *  م'ش.ل}ش.لD، ض.ي_ع.ت\ه بينها الك�ت.ب'
>701<ص:

الو.ف}راء�: الوافرة�. والغ.ر\فية�: الـم.د\ب'وغة بالغ.ر\ف، وهو شجر¬
 ي'دبغ به. وأ%ث}ـأ%ى: أ%ف}س.د.. وال%وار,ز': جع خار,ز.ة. وك%ت.ب. الس>قاء4 والـم.زادة والق1ر\بة، ي.ك}ت'به ك%ت\باv: خ.ر.ز.ه ب,س.يين، فهي
 ك%ت1ـيب. وقيل: هو أ%ن ي.ش'د_ فم.ه حت ل ي.ق}ط�ر. منه شيء.وأ%ك}ت.ب\ت' الق1ر\بة: ش.د.د\ت'ها بالو,كاء3، وكذلك ك%ت.ب\ت'ها ك%ت\باv، فهي

م'ك}ت.ب¬ وك%ت1ـيب. ابن ال4عراب: سعت أ%عرابياv يقول: أ%ك}ت.ب\ت' فم. الس>قاء3 فلم ي.س\ت.ك}ت1ب\ أ%ي ل ي.س\ت.و\ك1 ل%فائه وغ1ل%ظ1ه.
وف حديث الغية: وقد ت.ك%ت_ب. ي'ز.فe ف قومه أ%ي ت.ح.ز_م. وج.م.ع.
عليه ثياب.ه، من ك%ت.ب\ت' السقاء4 إ,ذا خ.ر.ز\ت.ه. وقال اللحيان: اك}ت'ب\

ق1ر\ب.ت.ك اخ\ر'ز\ها، وأ%ك}ت1ـب\ها: أ%وك1ها، يعن: ش'د_ رأ}س.ها.
والك%ت\ب': المع، تقول منه: ك%ت.ب\ت' الب.غ\لة إ,ذا ج.ع\ت. بي ش'ف}ر.ي\ها

ب.ل}ق%ة{ أ%و س.ي\ر�.
 والك�ت\ب.ة�: ما ش'د_ به حياء� البغلة، أ%و الناقة، لئل ي'ن\ز.ى عليها. والمع كالمع. وك%ت.ب. الدابة% والبغلة والناقة% ي.ك}ت'بها،

وي.ك}ت1ـب'ها ك%ت\باv، وك%ت.ب. عليها: خ.ز.م. ح.ياء4ها ب.ل}قة1 حديد{ أ%و ص'ف}ر� ت.ض'مe ش'ف}ر.ي\ حيائ1ها، لئل ي'ن\ز.ى عليها؛ قال:
ل ت.ـأ}م.ن.ن_ ف%زار,ي�اv، خ.ل%و\ت. به، *  على ب.ع1ـي,ك واك}ت'ب\ها بأ%س\يار,

وذلك ل4ن� بن فزارة كانوا ي'ر\م.و\ن% بغ1ش\يان1 ال3بل. والبعي'
هنا: الناقة�. وي'ر\و.ى: على ق%ل�وص1ك. وأ%س\يار: جع س.ي\ر، وهو

.�الش_ر.ك%ة
 أ%بو زيد: ك%ت_ب\ت' الناقة% ت.ك}تيباv إ,ذا ص.ر.ر\ت.ها. والناقة� إ,ذا ظ%ئ1ر.ت\ على غي ولدها، ك�ت1ب. م.ن\خ'راها ب.ي\ط{، قبل% ح.لY الدeر\ج.ة

 عنها، ليكون% أ%ر\أ%م لا. ابن سيده: وك%ت.ب. الناقة ي.ك}ت'ب'ها ك%ت\باv: ظ%ـأ%رها، ف%خ.ز.م. م.ن\خ.ر.ي\ها بشيء�، لئل ت.ش'م_ الب.و_، فل ت.ر\أ%م.ه.
 وك%ت_ب.ها ت.ك}تيباv، وك%ت_ب. عليها: ص.ر_رها. والك%ت1ـيبة�: ما ج'م1ع. فلم ي.ن\ت.ش1ر\؛ وقيل: هي الماعة الـم'س\ت.ح1ـيز.ة� من ال%ي\ل أ%ي

 ف ح.ي>ز� على ح1د.ة. وقيل: الك%تيبة� جاعة ال%ي\ل إ,ذا أ%غارت، من الائة إ,ل ال4لف. والك%تيبة: اليش. وف حديث الس_قيفة:
 نن أ%نصار' الل9ه وك%تيبة ال3سلم. الك%تيبة�: الق1ط}عة العظيمة� من ال%ي\ش، والمع الك%تائ1ب'. وك%ت_ب. الك%تائ1ب.: ه.ي_ـأ%ها ك%ت1ـيبة

كتيبةv؛ قال ط�ف%ي\ل:
فأ%ل}و.ت\ بغاياهم بنا، وت.باش.ر.ت\ *  إ,ل ع'ر\ض, ج.ي\ش�، غي. أ%ن} ل ي'ك%ت_ب,

 وت.ك%ت_ب.ت1 اليل� أ%ي ت.ج.م_ع.ت\. قال ش.م1ر¬: كل ما ذ�ك1ر. ف الك%ت\ب, قريب¬ بعض'ه من بعض�، وإ,نا هو ج.م\ع'ك. بي الشيئي.
يقال: 



اك}ت'ب\ ب.غ\ل%ت.ك، وهو أ%ن} ت.ض'م_ بي ش'ف}ر.ي\ها ب.ل}قة{، ومن ذلك سيت
الك%ت1ـيب.ة� ل4نا ت.ك%ت_ب.ت\ فاج\ت.م.ع.ت\؛ ومنه قيل: ك%ت.ب\ت' الك1تاب. ل4نه ي.ج\م.ع ح.ر\فاv إ,ل حرف؛ وقول ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:

ل ي'ك}ت.ب'ون ول ي'ك%تe ع.د1يد'هم، *  ج.ف%ل%ت\ بساحت1هم ك%تائ1ب' أ%وع.ب'وا
قيل: معناه ل ي.ك}ت'ب'هم كاتب¬ من كثرتم، وقد قيل: معناه ل

ي'ه.ي_ؤ'ون%.
 وت.ك%ت_ب'وا: ت.ج.م_ع'وا. والك�ت_اب': س.ه\م¬ صغي، م'د.و_ر' الرأ}س، ي.ت.ع.ل�م به الصبe الر_م\ي.، وبالثاء3 أ%يضاv؛ والتاء ف هذا الرف أ%على

من الثاء.
 ،Dأ%ك}ث%ر'ها ع.ن\وة �وف حديث الزهري: الك�ت.ي\بة
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وفيها ص'ل}ح¬. الك�ت.ي\بة�، م'ص.غ_رةv: اسم لبعض ق�رى خ.ي\ب.ر؛ يعن أ%نه فت.ح.ها ق%ه\راv، ل عن صلح. وب.ن'و ك%ت\ب�: ب.ط}ن¬، والل9ه أ%علم.

@كثب: الك%ث%ب'، بالتحريك: الق�ر\ب'. وهو ك%ث%ب.ك أ%ي ق�ر\ب.ك.؛ قال
سيبويه: ل ي'ستعمل إ,ل� ظر فاv. ويقال: هو ي.ر\م1ي من ك%ث%ب�، وم1ن\

ك%ث%م� أ%ي من ق�ر\ب� وت.م.ك©ن�؛ أ%نشد أ%بو إ,سحق:
فهذان1 ي.ذ�ودان1، *  وذا، م1ن\ ك%ث%ب�، ي.ر\م1ي

 وأ%ك}ث%ب.ك الصيد' والر_م\ي'، وأ%ك}ث%ب. لك: دنا منك. وأ%م\ك%ن.ك، فار\م1ه. وأ%ك}ث%ب'وا لكم: د.ن.و\ا منكم. النضر: أ%ك}ث%ب. فلنD إ,ل القوم
 أ%ي دنا منهم؛ وأ%ك}ث%ب. إ,ل ال%بل أ%ي دنا منه. وكاث%ب\ت' القوم. أ%ي د.ن.و\ت' منهم. وف حديث ب.د\ر�: إ,ن} أ%ك}ث%ب.ك�م' القوم

فان\ب,لوهم؛ وف رواية: إ,ذا
ك%ث%ب'وكم فار\م'وه'م\ بالن_ب\ل من ك%ث%ب.

 وأ%ك}ث%ب. إ,ذا قار.ب.، والمزة ف أ%ك}ث%بكم لتعدية ك%ث%ب.، فلذلك ع.د�اها إ,ل ضميهم. وف حديث عائشة تصف أ%باها، رضي
الل9ه عنهما: وظ%ن_ رجالD أ%ن} قد أ%ك}ث%ب.ت\ أ%ط}ماع'هم أ%ي ق%ر'ب.ت\.

 ويقال: ك%ث%ب. القوم' إ,ذا اجت.معوا، فهم كاث1ـب'ون. وك%ث%ب'وا لكم: دخ.لوا بينكم وفيكم، وهو من الق�ر\ب. وك%ث%ب. الشيء
ي.ك}ث1ـب'ه وي.ك}ث�به

ك%ث}باv: ج.م.ع.ه من ق�ر\ب� وص.ب_ه؛ قال الشاعر:
ل4ص\ب.ح. ر.ت\ماv د'قاق' الـح.ص.ى، *  مكان% النبـي> من الكاث1ب,

قال: يريد بالنبـي>، ما ن.با من الـح.ص.ى إ,ذا د'ق_ ف%ن.د.ر.
 والكاث1ب': الام1ـع' لا ند.ر منه؛ ويقال: ها موضعان، وسيأ}ت ف أ%ثناء3 هذه الترجة أ%يضاv. وف حديث أ%ب هريرة: كنت
 ف الصeف�ة1، فب.ع.ث% النبـيe، صلى الل9ه عليه وسلم، بت.م\ر, ع.ج\وة{ فك�ث1ب. بيننا، وقيل: ك�ل�وه ول ت'و.ز>ع'وه أ%ي ت'ر,ك. بي أ%يدينا

م.ج\موعا. ومنه الديث: جئت' علي�اv، عليه السلم، وبي يديه ق%ر.ن\ف%لD م.ك}ث�وب¬ أ%ي مموع. وان\ك%ث%ب. الرمل: اج\ت.مع.
والك%ث1ـيب' من الرمل: الق1ط}عة� ت.ن\قاد' م'ح\د.و\د1بةv. وقيل: هو ما

اجت.مع واح\د.و\د.ب.، والمع: أ%ك}ث1ـبةD وك�ث�ب¬ وك�ث}بانD، م'ش\ت.قÒ من



:� ذلك، وهي تلل� الرمل. وف التنزيل العزيز: وكانت1 البال� ك%ثيباv م.ه,ـيلv. قال الفراء: الك%ثيب' الر_م\ل. والـم.ه,ـيل
الذي ت'ح.ر>ك'

أ%س\ف%ل%ه، في.ن\هال� عليك من أ%عله.
الليث: ك%ث%ب\ت' التراب. فان\ك%ث%ب إ,ذا ن.ث%ر\ت. بعض.ه فوق. بعض. أ%بو

 زيد: ك%ث%ب\ت' الطعام. أ%ك}ث�به ك%ث}باv، ون.ث%ر\ت'ه ن.ث}راv، وها واحد¬. وكل© ما ان\ص.ب_ ف شيء� واجتمع، فقد ان\ك%ث%ب فيه. والك�ث}بة من
 الاء3 والل�ب: الق%ل1ـيل� منه؛ وقيل: هي مثل ال%ر\ع.ة1 ت.ب\ق%ى ف ال3ناء3؛ وقيل: ق%د\ر' ح.ل}بة. وقال أ%بو زيد: مل}ء� الق%د.ح من الل�ب؛

ومنه
قول� العرب، ف بعض ما ت.ض.ع'ه على أ%لسنة البهائم، قالت الض_ائنة�: أ�و.ل�د' ر'خالv، وأ�ج.زe ج'ف%الv، وأ�ح\ل%ب' ك�ث%باv ث1قالv، ول

ت.ر. م1ث}لي مالv. والمع الك�ث%ب'؛ قال الراجز: 
ب.ر_ح. بالع.ي\ن.ي\ن, خط�اب' الك�ث%ب\،

يقول�: إ,ن خاط1ب¬ وقد ك%ذ%ب\،
وإ,نا ي.خ\ط�ب' ع'س�اv من\ ح.ل%ب\
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يعن الرجل% ي.جيء� بع1ل�ة1 ال1ط}بة1، وإ,نا ي'ريد' الق1ر.ى. قال ابن

ال4عراب: يقال للر_ج'ل إ,ذا جاء4 ي.ط}ل�ب' الق1ر.ى، بع1ل�ة1 ال1ط}بة: إ,نه ل%ي.خ\ط�ب' ك�ث}بةv؛ وأ%نشد ال4زهري لذي الرمة:
م.ي\لء4، من م.ع\د1ن1 الص>يان1، قاص1ـي.ةv، *  أ%ب\عار'ه'ن_ على أ%ه\داف1ها ك�ث%ب'

وأ%ك}ث%ب. الرجل%: سقاه ك�ث}بةv من ل%ب.ن. وكل© طائفة{ من طعام أ%و تر
أ%و تراب أ%و نو ذلك، فهو ك�ث}بةD، بعد أ%ن يكون قليلv. وقيل: كل©
م'ج\ت.م1ع� من طعام�، أ%و غيه، بعد أ%ن يكون قليلv، فهو ك�ث}بةD. ومنه

س'م>ي. الك%ث1ـيب' من الرمل، ل4نه ان\ص.ب_ ف مكان{ فاجتمع فيه. وف
 الديث: ثلثةD على ك�ث�ب, الـم1س\ك1، وف رواية على ك�ث}بان1 الـم1س\ك، ها جع ك%ث1ـيب�. والك%ث1ـيب': الرمل

 الـم'س\ت.طيل� الـم'ح\د.و\د1ب. ويقال للت_م\ر، أ%و للب'ر> ونوه إ,ذا كان م.ص\بوباv ف مواضع، فك�ل© ص'وبة{ منها: ك�ث}بة. وف
 حديث1 ماعز, بن مالك: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%م.ر ب,ر.ج\م1ه حي اع\ت.ر.ف. بالزن، ث قال: ي.ع\م1د' أ%ح.د'كم إ,ل الرأ%ة
 الـم'غ1ـيب.ة، في.خ\د.ع'ها بالك�ث}ب.ة، ل أ�وتى بأ%حد{ منهم ف%ع.ل% ذلك، إ,ل� جعل}ت'ه ن.كال. قال أ%بو عبيد قال ش'ع\بة�: سأ%لت' س1ماكا

عن الك�ث}بة، فقال: القليل� من الل�ب؛ قال أ%بو عبيد: وهو كذلك ف غي اللب.
 أ%بو حات: اح\ت.ل%بوا ك�ث%باv أ%ي من كلY شاة{ شيئاv قليلv. وقد ك%ث%ب. ل%ب.ن'ها إ,ذا ق%ل� إ,م_ا عند غزارة{، وإ,ما عند ق1ل�ة1 ك%ل�. والك�ث}بة:

كل© قليل ج.م.ع\ت.ه من طعام،أ%و لب، أ%و غي ذلك. والك%ث}باء�، مدود: التeراب'.
)1ون.ع.م¬ ك�ثاب¬: كثي. والك�ث�اب': الس_ه\م' (

 قوله «والكثاب السهم إل» ضبطه الد كشداد ورمان.) عام_ةv، وما رماه بك�ث�اب� أ%ي بس.ه\م�؛ وقيل: هو الصغي من1(
الس>هام ههنا. ال4صمعي: الك�ث�اب' سهم ل ن.ص\ل% له، ول ريش.، ي.ل}ع.ب' به الص>بيان؛ قال الراجز ف صفة الية:



كأ%ن� ق�ر\صاv من ط%ح1ـي� م'ع\ت.ل1ث}، *  هام.ت'ه ف م1ث}ل, ك�ث�اب, الع.ب,ث}
 وجاء4 ي.ك}ث�به أ%ي ي.ت\ل�وه. والكاث1ـبة� من الف%رس: الـم.ن\س3ج'؛ وقيل: هو ما ار\ت.ف%ع. من الـم.ن\س3ج؛ وقيل: هو م'ق%د_م

الـم.ن\س3ج، حيث ت.ق%ع عليه ي.د' الفار,س، والمع' الكواث1ب'؛ وقيل: هي من أ%صل الع'ن'ق إ,ل ما بي الك%ت1ف%ي\ن؛ قال النابغة:
ل%ـه'ن_ عليهم عادةD قد ع.ر.ف}ن.ها، *  إ,ذا ع'ر,ض. ال%طYـيe ف%و\ق. الك%واث1ب,

 وقد قيل ف جعه: أ%ك}ثاب¬؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك. وف الديث: ي.ض.ع'ون% ر,ماح.هم على ك%واث1ب, خيلهم،
وهي من الف%رس، م'ج\ت.مع ك%ت1ف%ي\ه ق�د_ام. الس_ر\ج.

والكاث1ب': موضع¬، وقيل: جبل؛ قال أ%و\س' بن' ح.ج.ر ي.ر\ثي ف%ضالة% بن. ك1ل}د.ة ال4س.د1ي_:
على الس_ي>د1 الص_ع\ب,، لو أ%نه *  ي.ق�وم على ذ1ر\و.ة1 الص_اق1ب,

ل4ص\ب.ح. ر.ت\ماv د'قاق' الـح.صى، *  م.كان% النبـي� من الكاث1ب,
eموضع، وقيل: هو ما ن.با وار\ت.ف%ع. قال ابن بري: النبـي :eالنبـي

ر.م\ل معروف؛ ويقال: هو جع 
>704<ص:

 ناب�، كغاز� وغ%ز,ي¼. وقوله: ل4ص\ب.ح.، هو جواب لو ف البيت الذي قبله؛ يقول: لو ع.ل ف%ضالة� هذا على الصاق1ب,، وهو
جبل معروف ف بلد بن عامر، ل4ص\ب.ح. م.د\ق�وقاv مكسوراv، ي'ع.ظYم بذلك أ%م\ر. ف%ضالة. وقيل: إ,ن قوله يقوم، بعن ي'قاوم'ه. 
 @كثعب: الك%ث}ع.ب' والك%ع\ث%ب': الر_ك%ب' الض_خ\م الـم'م\ت.ل1ـئ� النات1ـئ�. وامرأ%ة ك%ث}ع.ب¬ وك%ع\ث%ب¬: ض.خ\مة الر_ك%ب، يعن

الف%ر\ج.
@كحب: الك%ح\ب' والك%ح\م': الـح1ص\ر,م'، واحدته ك%ح\بةD، يانية.

 وقد ك%ح_ب. الك%ر\م' إ,ذا ظهر ك%ح\ب'ه، وهو الب.ر\و.ق'، والواحد كالواحد. وف حديث الدجال: ث يأ}ت ال1ص\ب'، في'ع.قYل� الك%ر\م
 ث ي'ك%ح>ب' أ%ي ت.خ\ر'ج' ع.ناقيد' الـح1ص\ر,م، ث ي.طيب' ط%ع\م'ه. قال الليث: الك%ح\ب' بلغة أ%هل اليمن: العورة؛ والـح.ب_ة� منه:

ك%ح\ب.ةD. قال ال4زهري:
 هذا حرف صحيح، وقد رواه أ%حد بن ييـى عن ابن ال4عراب. قال: ويقال ك%ح_ب. الع1ن.ب' ت.ك}ح1ـيباv إ,ذا ان\ع.ق%د. بعد

ت.ف}قيح ن.و\ره، وروى
س.ل%مة عن الفراء، يقال: الد_راهم' بي يديه كاح1ـبةD إ,ذا واج.ه.ت\ك.

كثيةv. قال: والنار إ,ذا ار\ت.ف%ع. ل%ـه.ب'ها، فهي كاح1ـبةD. والك%ح\ب' بلغتهم أ%يضاv: الدeب'ر. وقد ك%ح.ب.ه: ض.ر.ب. ذلك منه.
وك%و\ح.ب¬: موضع.

@كحكب: ك%ح\ك%ب¬: موضع.
@كحلب: ك%ح\ل%ب¬: اسم.

 @كدب: الك%د\ب' والك%د1ب' والك%د.ب': البياض' ف أ%ظفار ال4حداث، واحدته ك%د\ب.ةD وك%د.بة وك%د1بة، فإ,ذا صح_ت ك%د\بة،
بسكون الدال، ف%ك%د\ب¬ اسم للجمع.



 ابن ال4عراب: الـم.ك}د'وبة من النساء3 الن_ق1ـي_ة� الب.ياض,. والك%د1ب': الد_م' الط�ر,يe. وقرأ% بعضهم: وجاؤ'وا على قميصه بد.م
)1ك%د1ب� (

 قوله «وقرأ بعضهم إل» عبارة التكملة وقرأ ابن عباس وأبو السم�ال (أي كشداد) والسن وسئل إل.)1(
 .وسئل أ%بو العباس عن قراءة من قرأ% بدم� ك%د1ب,، بالدال اليابسة، فقال: إ,ن قرأ% به إ,مام¬ فله م.خ\ر.ج، قيل له: فما هو وله

إ,مام؟ فقال:
ـ�ر. ف  الد_م' الك%د1ب' الذي ي.ض\ر,ب' إ,ل الب.ياض، مأ}خوذ من ك%د.ب الظ©ف}ر، وهو و.ب.ش' ب.ياض1ه، وكذلك الك�د.ي\باء�، فكأ%نه قد أ%ث

قميصه،
فل%ح1ق%ت\ه أ%عراض'ه كالن_ق}ش, عليه.

) v2@ كذب: الك%ذ1ب': نقيض' الص>د\ق,؛ ك%ذ%ب. ي.ك}ذ1ب' ك%ذ1با(
  قوله «كذباv» أي بفتح فكسر، ونظيه اللعب والضحك والق، وقوله وكذباv، بكسر فسكون، كما هو مضبوط ف2(

 الكم والصحاح، وضبط ف القاموس بفتح فسكون، وليس بلغة مستقلة بل بنقل حركة العي إل الفاء تفيفاv، وقوله:
 وكذبة وكذبة كفرية وفرحة كما هو بضبط الكم ونبه عليه الشارح وشيخه.) وك1ذ}باv وك1ذ}بةv وك%ذ1بةv: هاتان عن

اللحيان، وك1ذاباv وك1ذ�اباv؛ وأ%نشد اللحيان:
ناد.ت\ ح.ليمة� بالو.داع، وآذ%ن.ت\ *  أ%ه\ل% الص_ف%اء3، وو.د_ع.ت\ بك1ذ%اب,

،Dوم.ك}ذ%بان ،Dبان� ورجل كاذ1ب¬، وك%ذ�اب¬، وت1ك}ذاب¬، وك%ذ�وب¬، وك%ذ�وبةD، وك�ذ%ب.ةD مثال ه'م.زة، وك%ذ}بانD، وك%ي\ذ%بانD، وك%ي\ذ
) Dبان�) 3وم.ك}ذ%بانة، وك�ذ�ب\ذ

 قوله «وكذبذبان» قال الصاغان وزنه فعلعلن بالضمات3(
 الثلث ول يذكره سيبويه ف المثلة الت ذكرها. وقوله: واذا سعت إل نسبه الوهري لب زيد وهو لريبة بن الشيم

 كما نقله الصاغان عن الزهري، لكنه ف التهذيب قد بعتكم وف الصحاح قد بعتها؛ قال الصاغان والرواية قد بعته
يعن جله وقبله: 

قد طال ايضاعي الخد�م ل أرى *  ف الناس مثلي ف مع�د يطب
حت تأ%و_بت البيوت عشية *  فحططت عنه كوره يتثأب) 

، وك�ذ�ب\ذ�ب¬، وك�ذ©ب\ذ�ب¬ ؛ قال 
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ج'ر.ي\ب.ة� بن' ال4ش\ي.م,:
ـ�ن,ـي قد ب,ع\ت'كم *  بو,ص.ال, غ%انية{، فق�ل} ك�ذ©ب\ذ�ب' فإ,ذا س.م1ع\ـت. بأ%ن

قال ابن جن: أ%ما ك�ذ�ب\ذ�ب¬ خفيف، وك�ذ©ب\ذ�ب¬ ث%ق1ـيل، فهاتان1
 بناء4ان1 ل ي.ح\ك1هما سيبويه. قال: ونو'ه ما ر.و.ي\ت'ه عن بعض أ%صحابنا، م1ن قول بعضهم ذ�ر.ح\ر.ح¬، بفتح الراء4ين. وال�نثى:

كاذ1بةD وك%ذ�ابة وك%ذ�وب¬.
والك�ذ�ب: جع كاذب�، مثل راك1ـع� ور'ك�ع�؛ قال أ%بو د'واد الرeؤ.اس1ي:



م.ت.ى ي.ق�ل} ت.ن\ف%ع, ال4قوام. ق%و\ل%ت'ه، *  إ,ذا اض\م.ح.ل� حديث� الك�ذ�ب, الو.ل%ع.ه\
أ%ل%ي\س. أ%ق}ر.ب.ه'م خ.ي\راv، وأ%بعد.ه'م *  ش.ر�اv، وأ%س\م.ح.ه'م ك%ف9اv ل%ن\ م'ن,ع.ه

ل ي.ح\س'د' الناس. ف%ض\ل% الل9ه عنده'م'، *  إ,ذا ت.ش'وه' ن'ف�وس' الـح'س_د1 ال%ش1ع.ه\
الو.ل%ع.ة�: جع وال1ـع�، مثل كاتب وك%ت.بة. والوالع: الكاذب، والك�ذ�ب'

 جع ك%ذ�وب، مثل ص.ب'ور وص'ب'ر، وم1نه ق%ر.أ% بعض'هم: ول تقولوا لا ت.ص1ف' أ%لس3نت'ك�م الك�ذ�ب'، فجعله نعتاv لل4لسنة. الفراء:
يكى عن العرب أ%ن بن ن'مي ليس لم م.ك}ذ�وبةD. وك%ذ%ب. الرجل�: أ%خ\ب.ر بالك%ذ1ب,.

 وف الثل: ليس لـم.ك}ذ�وب� ر.أ}ي¬. وم1ن\ أ%مثالم: الـم.عاذ1ر' م.كاذ1ب'. ومن أ%مثالم: أ%ن� الك%ذ�وب. قد ي.ص\د'ق'، وهو كقولم:
مع ال%واط1ـئ1 س.ه\م¬ صائ1ب¬. اللحيان: رجل ت1ك1ذ�اب¬ وت1ص1د_اق¬ أ%ي ي.ك}ذ1ب' وي.ص\د'ق.

النضر: يقال للناقة الت ي.ض\ر,ب'ها الف%ح\ل� فت.ش'ول�، ث ت.ر\ج,ـع'
حائلv: م'ك%ذYب¬ وكاذ1ب¬، وقد ك%ذ�ب.ت\ وك%ذ%ب.ت\.

 أ%بو عمرو: يقال للرجل ي'صاح' به وهو ساكت¬ ي'ري أ%نه نائم: قد أ%ك}ذ%ب، وهو ال3ك}ذاب'. وقوله تعال: حت إ,ذا اس\ت.ي\أ%س
 الرeسل� وظ%نeوا أ%نم قد ك�ذYب'وا؛ قراءة أ%هل, الدينة1، وهي ق1راءة عائشة، رضي الل9ه عنها، بالتشديد وضم الكاف. روي عن
 عائشة، رضي الل9ه عنها، أ%نا قالت: اس\ت.ي\أ%س. الرسل� من ك%ذ�ب.هم من قومهم أ%ن ي'ص.د>ق�وهم، وظ%ن_ت1 الرeس'ل� أ%ن من قد آم.ن

 من قومهم قد ك%ذ�ب'وهم جاءهم ن.ص\ر' الل9ه1، وكانت ت.ق}رؤ'ه بالتشديد، وهي قراءة نافع، وابن كثي، وأ%ب عمرو، وابن عامر؛
 وقرأ% عاصم وحزة والكسائي: ك�ذ1ب'وا، بالتخفيف. ور'وي عن ابن عباس أ%نه قال: ك�ذ1ب'وا، بالتخفيف، وضم الكاف.

وقال: كانوا ب.ش.راv، يعن الرسل؛ ي.ذ}ه.ب' إ,ل أ%ن الرسل ض.ع'ف�وا، ف%ظ%نeوا أ%نم قد أ�خ\ل1ف�وا.
 قال أ%بو منصور: إ,ن صح هذا عن ابن عباس، فو.ج\ه'ه عندي، والل9ه أ%علم، أ%ن الرسل خ.ط%ر ف أ%وهامهم ما ي.خ\ط�ر ف أ%وهام
 البشر، م1ن غي أ%ن ح.ق�ق�وا تلك ال%واطر. ول ر.ك%ن'وا إ,ليها، ول كان ظ%نeهم ظ%ن�اv اط}م.ـأ%نeوا إ,ليه، ولكنه كان خاطراv ي.غ\ل1ـب'ه

 اليقي. وقد روينا عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: ت.جاو.ز. الل9ه عن أ�مت ما حد_ث%ت\ به أ%نف�س.ها. ما ل ي.ن\ط1ق\ به
 لسانD أ%و ت.ع\مله ي.د¬، فهذا وجه ما ر'وي عن ابن عباس. وقد ر'وي عنه أ%يضاv: أ%نه قرأ% حت إ,ذا اس\ت.ي\أ%س. الرسل� من ق%و\مهم

 ال3جابة%، وظ%ن_ ق%و\م'ه'م أ%ن الرeس'ل قد كذ%بم الوعيد. قال أ%بو منصور: وهذه الرواية أ%سلم، وبالظاهر أ%ش\ب.ه'؛ وما ي'ح.ق9قها ما
ر'وي عن سعيد بن ج'ب.ي\ر أ%نه قال: اس\تيأ%س. الرسل� من قومهم، وظن_ قوم'هم أ%ن الرسل 
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 قد ك�ذYب'وا، جاء4هم ن.ص\ر'نا؛ وسعيد أ%خذ التفسي عن ابن عباس. وقرأ% بعضهم: وظ%نeوا أ%نم قد ك%ذ%بوا أ%ي ظ%ن_ ق%و\م'هم أ%ن

 الرسل% قد ك%ذ%ب'وه'م. قال أ%بو منصور: وأ%ص.حe ال4قاويل ما روينا عن عائشة، رضي الل9ه عنها، وبقراء4تا قرأ% أ%هل� الرمي،
 وأ%هل� البصرة، وأ%هل� الشام. وقوله تعال: ليس لو.ق}ع.ت1ها كاذ1بةD؛ قال الزجاج: أ%ي ليس ي.ر'دeها شيء#، كما تقول ح.م\ل%ة� فلن

 ل ت.ك}ذ1ب' أ%ي ل ي.ر'دe ح.م\ل%ت'ه شيء. قال: وكاذ1بةD مصدر، كقولك: عافاه الل9ه' عاف1ـيةv، وعاق%ب.ه عاق1ـبةv، وكذلك ك%ذ%ب
 كاذبةv؛ وهذه أ%ساء وضعت مواضع الصادر، كالعاقبة والعافية والباقية. وف التنزيل العزيز: فهل ت.ر.ى لم من باقية{؟ أ%ي

بقاء. وقال الفراء�: ليس لو.ق}ع.ت1ها كاذبةD أ%ي ليس لا م.ر\د'ود¬ ول ر.دÒ، فالكاذبة، ههنا، مصدر. 
يقال: ح.م.ل% فما ك%ذ%ب.. وقوله تعال: ما ك%ذ%ب. الف�ؤ.اد' ما ر.أ%ى؛



يقول: ما ك%ذ%ب. فؤ.اد' ممد{ ما ر.أ%ى؛ يقول: قد ص.د.ق%ه ف�ؤ.اد'ه الذي
رأ%ى. وقرئ.: ما ك%ذ�ب. الف�ؤ.اد' ما ر.أ%ى، وهذا ك�ل©ه قول الفراء. وعن أ%ب اليثم: أ%ي ل ي.ك}ذ1ب الف�ؤ.اد' ر'ؤ\ي.ت.ه، وما ر.أ%ى بعن

الرeؤ\ية، كقولك: ما أ%ن\ك%ر\ت' ما قال زيد¬ أ%ي قول زيد.
ويقال: ك%ذ%ب.ن فلنD أ%ي ل ي.ص\د'ق}ن فقال ل الك%ذ1ب.؛ وأ%نشد

لل4خطل:
ك%ذ%ب.ت\ك. ع.ي\ن'ك، أ%م رأ%يت. بواسط{ *  غ%ل%س. الظ�لم,، م1ن الر_باب,، خ.ي.ال؟

 معناه: أ%و\ه.م.ت\ك. ع.ي\ن'ك. أ%نا ر.أ%ت\، ول ت.ر.. يقول: ما أ%و\ه.مه الفؤ.اد' أ%نه ر.أ%ى، ول ي.ر.، بل ص.د.ق%ه الف�ؤ.اد' ر'ؤ\ي.ت.ه. وقوله:
ناص1ـي.ة{ كاذبة{ أ%ي صاح1ـب'ها كاذ1ب¬، فأ%و\ق%ع. ال�ز\ء4 موقع ال�ملة. ور'ؤ\ي.ا ك%ذ�وب¬: كذلك؛ أ%نشد ثعلب:

ف%ح.ي_ت\ ف%ح.ي_اها ف%ه.ب_ ف%ح.ل�ق%ت\، *  مع. الن_ج\م, ر'ؤ\يا، ف الـم.نام,، ك%ذ�وب'
وال�ك}ذ�وبة�: الك%ذ1ب'. والكاذ1بة�: اسم للمصدر، كالع.افية.

ويقال: ل م.ك}ذ%بة، ول ك�ذ}ب، ول ك�ذ}بان% أ%ي ل أ%ك}ذ�بك.
 وك%ذ�ب. الرجل% ت.ك}ذيباv وك1ذ�اباv: جعله كاذ1باv، وقال له: ك%ذ%ب\ت.؛ وكذلك ك%ذ�ب بال4مر ت.ك}ذيباv وك1ذ�اباv. وف التنزيل العزيز:

 وك%ذ�ب'وا بآياتنا ك1ذ�اباv. وفيه: ل ي.س\م.ع'ون فيها لغواv ول ك1ذ�اباv أ%ي ك%ذ1باv، عن اللحيان. قال الفراء�: خ.ف�ف%هما عليe بن أ%ب
 طالب، عليه السلم، جيعاv، وث%ق�ل%هما عاصم¬ وأ%هل الدينة، وهي لغة يانية فصيحة. يقولون: ك%ذ�ب\ت' به ك1ذ�اباv، وخ.ر_ق}ت

 القميص. خ1ر_اقا. وكل© ف%ع_ل}ت' فمصدر'ه ف1ع_الD، ف لغتهم، م'شد�دةv. قال: وقال ل أ%عراب م.ر_ةv على الـم.ر\و.ة ي.س\ت.ف}تين:
أ%ل}ح.ل}ق' أ%ح.بe إ,ليك أ%م الق1ص_ار؟ وأ%نشدن بعض' بن ك�ل%ي\ب: 

لقد\ طال% ما ث%ب_ط}ت.ن عن ص.حابت، *  وعن ح1و.ج�، ق1ض_اؤ'ها من\ ش1فائيا
وقال الفر_اء�: كان الكسائي يفف ل يسمعون فيها لغواv ول ك1ذاباv، ل4نا م'ق%ي_د.ة بف1ع\ل� ي'ص.ي>ر'ها مصدراv، وي'ش.د>د': وك%ذ�ب'وا

 بآياتنا ك1ذ�اباv؛ ل4ن ك%ذ�ب'وا ي'ق%ي>د' الك1ذ�اب.. قال: والذي قال ح.س.ن¬، ومعناه: ل ي.س\م.ع'ون فيها ل%غ\واv أ%ي باطلv، ول ك1ذ�اباv أ%ي
ل ي'ك%ذYب' ب.ع\ض'هم 
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) v1ب.ع\ضا (

  زاد ف التكملة: وعن عمر بن عبدالعزيز كذاباv، بضم الكاف وبالتشديد، ويكون صفة على البالغة كوضاء وحسان،1(
يقال كذب، أي بالتخفيف، كذاباv بالضم مشدداv أي كذباv متناهيا.) ،

 غيه.ويقال للك%ذ1ب,: ك1ذاب¬؛ وم1نه قوله تعال: ل ي.س\م.ع'ون% فيها ل%غ\واv ول ك1ذاباv أ%ي ك%ذ1باv؛ وأ%نشد أ%بو العباس قول% أ%ب
د'واد:

ق�ل}ت' لـم_ا ن.ص.ل من\ ق�ن_ة{: *  ك%ذ%ب. الع.ي\ر' وإ,ن} كان% ب.ر.ح\
 قال معناه: ك%ذ%ب. الع.ي\ر' أ%ن} ي.ن\ج'و. من أ%ي_ ط%ريق� أ%خ.ذ%، سان,حاv أ%و بار,حاv؛ قال: وقال الفراء� هذا إ,غراء# أ%يضاv. وقال اللحيان،

قال الكسائي: أ%هل� اليمن يعلون مصدر. ف%ع_ل}ت' ف1ع_الv، وغيهم من



 العرب تفعيلv. قال الوهري: ك1ذ�اباv أ%حد مصادر الشد_د، ل4ن مصدره قد ييء� على الت_ف}ع1ـيل, مثل الت_ك}ل1ـيم، وعلى
ف1ع_ال� مثل

ك1ذ�اب�، وعلى ت.فع1ل%ة مثل ت.و\ص1ـي.ة، وعلى م'ف%ع_ل� مثل: وم.ز_ق}ناهم كل� م'م.ز_ق�.
والت_كاذ�ب' مثل الت_صاد'ق. وت.ك%ذ�ب'وا عليه: ز.ع.م'وا أ%نه كاذ1ب¬؛ قال أ%بو بكر الصد>يق، رضي الل9ه عنه:

رس'ولD أ%تاهم صاد1ق¬، ف%ت.ك%ذ�ب'وا *  عليه وقال�وا: ل%س\ت. فينا باك1ث1
وت.ك%ذ�ب. فلنD إ,ذا ت.ك%ل�ف. الك%ذ1ب..

 وأ%ك}ذ%ب.ه': أ%ل}فاه كاذ1باv، أ%و قال له: ك%ذ%ب\ت.. وف التنزيل العزيز: فإ,نم ل ي'ك%ذYب'ون.ك.؛ ق�ر,ئ%ت\ بالتخفيف والتثقيل. وقال الفراء�:
 وق�ر,ئ. ل ي'ك}ذ1ب'ون.ك.، قال: ومعن التخفيف، والل9ه أ%علم، ل يعلونك كذ�اباv، وأ%ن ما جئت. به باطلD، ل4نم ل ي'ج.ر>ب'وا عليه

 ك%ذ1باv ف%ي'ك%ذYب'وه، إ,نا أ%ك}ذ%ب'وه أ%ي قالوا: إ,ن� ما جئت به ك%ذ1ب¬، ل ي.ع\ر,فونه من النeب'و_ة. قال: والت_ك}ذيب' أ%ن يقال: ك%ذ%ب\ت..
 وقال الزجاج: معن ك%ذ�ب\ت'ه، قلت' له: ك%ذ%ب\ت.؛ ومعن أ%ك}ذ%ب\ت'ه، أ%ر.ي\ت'ه أ%ن ما أ%تى به ك%ذ1ب¬. قال: وتفسي قوله ل ي'ك%ذYب'ون.ك،
 ل ي.ق}د1ر'ون% أ%ن يقولوا لك فيما أ%ن\ب.أ}ت. به ما ف كتبهم: ك%ذ%ب\ت.. قال: وو.ج\ه¬ آخر ل ي'ك%ذYب'ون.ك. بقلوبم، أ%ي يعلمون أ%نك
 صادق؛ قال: وجائز أ%ن يكون فإ,نم ل ي'ك}ذ1ب'ونك. أ%ي أ%نت عندهم ص.د'وق، ولكنهم جحدوا بأ%لسنتهم، ما تشهد ق�ل�وب'هم

 بكذبم فيه. وقال الفراء� ف قوله تعال: فما ي'ك%ذYب'ك. بعد' بالد>ين,؛ يقول فما الذي ي'ك%ذYب'ك. بأ%ن الناس. ي'دان'ون% بأ%عمالم،
 كأ%نه قال: فمن يقدر على تكذيبنا بالثواب والعقاب، بعدما تبي له خ.ل}ق�نا لل3نسان، على ما وصفنا لك؟ وقيل: قوله

 تعال: فما ي'ك%ذYب'ك. ب.ع\د' بالد>ين؛ أ%ي ما ي.ج\ع.ل�ك. م'ك%ذYباv، وأ%يe شيء� ي.ج\ع.ل�ك م'ك%ذYباv بالد>ين, أ%ي بالقيامة؟ وف التنزيل العزيز:
،vوا قميص.ه، وذ%ب.ح'وا ج.د\يا� وجاؤ'وا على قميصه بد.م� ك%ذ1ب�. ر'و,ي ف التفسي أ%ن إ,خوة% يوسف لا ط%ر.ح'وه ف ال�ب>، أ%خ.ذ

 فل%ط%خ'وا الق%م1ـيص. بد.م, ال%د\ي، فلما رأ%ى يعقوب'، عليه السلم، الق%ميص.، قال: ك%ذ%ب\ت'م\، لو أ%ك%ل%ه الذYئب' لـم.ز_ق
 قميصه. وقال الفراء� ف قوله تعال: بد.م� ك%ذب�؛ معناه م.ك}ذ�وب�. قال: والعرب تقول للك%ذ1ب,: م.ك}ذ�وب¬، وللض_ع\ف

.vود' ر.أ}ي�، يريدون ع.ق}د. ر.أ}ي�، فيجعلون% الصادر. ف كثي من الكلم مفعول� م.ض\ع'وف¬، ولل}ج.ل%د: م.ج\ل�ود، وليس له م.ع\ق
 Dوبة�وح'كي عن أ%ب ث%ر\وان% أ%نه قال: إ,ن بن ن'م.ي\ر� ليس لـح.د>هم م.ك}ذ
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 أ%ي ك%ذ1ب¬. وقال ال4خفش: بد.م� ك%ذ1ب�، ج.ع.ل% الدم. ك%ذ1باv، ل4نه ك�ذ1ب. فيه، كما قال سبحانه: فما ر.ب,ح.ت\ ت1جار.ت'هم. وقال

 أ%بو العباس: هذا مصدر ف معن مفعول، أ%راد بد.م� م.ك}ذ�وب. وقال الزجاج: بد.م� كذ1ب� أ%ي ذي ك%ذ1ب؛ والعن: د.م
 م.ك}ذ�وب� فيه. وق�ر,ئ. بد.م� ك%د1ب�، بالدال الهملة، وقد تقدم ف ترجة كدب. ابن ال4نباري ف قوله تعال: فإ,نم ل

 ي'ك%ذYب'ون.ك، قال: سأ%ل سائل كيف خ.ب_ر عنهم أ%نم ل ي'ك%ذYب'ون% النب، صلى الل9ه عليه وسلم، وقد كانوا ي'ظ}ه,رون ت.ك}ذيبه
 وي'خ\ف�ونه؟ قال: فيه ثلثة أ%قوال: أ%حدها فإ,نم ل ي'ك%ذYب'ون.ك بقلوبم، بل يكذبونك بأ%لسنتهم؛ والثان قراءة نافع

 والكسائي، ور'وي.ت\ عن علي�، عليه السلم، فإ,نم ل ي'ك}ذ1ب'ون.ك، بضم الياء3، وتسكي الكاف، على معن ل ي'ك%ذYب'ون
 الذي ج,ئ}ت. به، إ,نا ي.ج\حدون بآيات الل9ه وي.ت.ع.ر_ض'ون لع'قوبته. وكان الكسائي يتج لذه القراءة، بأ%ن العرب تقول:
 ك%ذ�ب\ت' الرجل% إ,ذا نسبته إ,ل الك%ذ1ب,؛ وأ%ك}ذ%ب\ت'ه إ,ذا أ%خبت أ%ن الذي ي'ح.د>ث� به ك%ذ1ب¬؛ قال ابن ال4نباري: ويكن أ%ن
 يكون: فإ,نم ل ي'ك}ذ1ب'ون.ك.، بعن ل ي.جدون.ك. ك%ذ�اباv، عند الب.ح\ث والت_د.بeر والت_ف}تيش. والثالث أ%نم ل ي'ك%ذYب'ون.ك فيما



 ي.ج,دونه موافقاv ف كتابم، ل4ن ذلك من أ%عظم الجج عليهم. الكسائي: أ%ك}ذ%ب\ت'ه إ,ذا أ%خ\ب.ر\ت. أ%نه جاء4 بالك%ذ1ب,، ورواه:
 وك%ذ�ب\ت'ه إ,ذا أ%خ\ب.ر\ت. أ%نه كاذ1ب¬؛ وقال ثعلب: أ%ك}ذ%به وك%ذ�ب.ه، بعنÝى؛ وقد يكون أ%ك}ذ%ب.ه بعن ب.ي_ن ك%ذ1ب.ه، أ%و ح.م.ل%ه على

الك%ذ1ب، وبعن وج.د.ه كاذبا. وكاذ%ب\ت'ه م'كاذ%بةv وك1ذاباv: ك%ذ�ب\ت'ه وك%ذ�بن؛ وقد ي'ستعمل
 الك%ذ1ب' ف غي ال3نسان، قالوا: ك%ذ%ب. الب.ر\ق'، والـح'ل�م'، والظ�نe، والر_جاء�، والط�م.ع'؛ وك%ذ%ب.ت1 الع.ي\ن': خانا ح1سeها.

وكذ%ب.
الرأ}ي': ت.وه_م. ال4م\ر. بلف1 ما هو به. وك%ذ%ب.ت\ه' ن.ف}س'ه: م.ن_ت\ه'

بغي الق. والك%ذوب': الن_ف}س'، لذلك قال:
إ,ن، وإ,ن} م.ن_ت\ن. الك%ذ�وب'، *  ل%عال1م¬ أ%ن} أ%ج.لي ق%ريب'

(يتبع...)
)... ...2): كذب: الك%ذ1ب': نقيض' الص>د\ق,؛ ك%ذ%ب. ي.ك}ذ1ب' ك%ذ1باv (1@(تابع... 

أ%بو زيد: الك%ذ�وب' والك%ذ�وبة�: من أ%ساء3 الن_ف}س. ابن ال4عراب:
الـم.ك}ذ�وبة من النساء3 الض_عيفة.

 والـم.ذ}ك�وبة: الرأ%ة الصالة. ابن ال4عراب: تقول العرب للك%ذ�اب,: فلنD ل ي'ؤ.ال%ف' خ.ي\له، ول ي'ساي.ر' خ.ي\له ك%ذ1باv؛ أ%بو
اليثم، انه قال ف قول لبيد:

أ%ك}ذ1ب, الن_ف}س. إ,ذ%ا ح.د_ث}ت.ها
ـ�ك إ,ذا ص.د.ق}ت.ها، فقلت.: لعلك توتي  يقول: م.ن> ن.ف}س.ك. الع.ي\ش. الطويل%، لت.ـأ}م'ل% المال% البعيدة، فت.ج,د_ ف الط�ل%ب، ل4ن

اليوم. أ%و غداv، ق%ص'ر. أ%م.ل�ها، وض.ع'ف. ط%ل%ب'ها؛ ث قال: 
غ%ي\ر. أ%ن} ل ت.ك}ذ1ب.ن\ها ف التeق%ى

أ%ي ل ت'س.و>ف\ بالتوبة، وت'ص1ر_ على الـم.ع\صية. وك%ذ%ب.ت\ه' ع.ف�اق%ت'ه، وهي اس\ت'ه ونوه كثي.
وك%ذ�ب. عنه: ر.د_، وأ%راد أ%م\راv، ث ك%ذ�ب. عنه أ%ي أ%ح\ج.م.

وك%ذ%ب. الو.ح\ش1ـيe وك%ذ�ب.: ج.رى ش.و\طاv، ث و.ق%ف. لينظر ما 
وراءه.وما ك%ذ�ب. أ%ن} ف%ع.ل% ذلك ت.ك}ذيباv أ%ي ما ك%ع_ ول ل%ب,ث%.

وح.م.ل% عليه فما ك%ذ�ب.، بالتشديد، أ%ي 
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ما ان\ث%ن، وما ج.ب'ن.، وما ر.ج.ع.؛ وكذلك ح.م.ل% فما ه.ل�ل%؛ وح.م.ل% ث ك%ذ�ب. أ%ي ل ي.ص\د'ق, الـح.م\ل%ة؛ قال زهي:
ل%ي\ثD ب,ع.ث�ر. ي.ص\ط%اد' الرجال%، إ,ذا *  ما الليث� ك%ذ�ب. عن أ%ق}رانه ص.د.قا

وف حديث الزبي: أ%نه ح.ل% يوم. الي.ر\م'وك1 على الرeوم، وقال
 للمسلمي: إ,ن ش.د.د\ت' عليهم فل ت'ك%ذYب'وا أ%ي ل ت.ج\ب'ن'وا وت'و.ل©وا.قال شر: يقال للرجل إ,ذا ح.مل% ث و.ل�ى ول ي.م\ض,: قد

.eالص>د\ق, فيه. يقال: ص.د.ق. الق1تال% إ,ذا ب.ذ%ل% فيه ال1د eوأ%نشد بيت زهي. والت_ك}ذ1يب' ف القتال: ض1د ،vك%ذ�ب. عن ق1ر\نه ت.ك}ذيبا 



 وك%ذ�ب. إ,ذا ج.ب'ن؛ وح.م\لةD كاذ1بةD، كما قالوا ف ض1د>ها: صادقةD، وهي الـم.ص\دوقة� والـم.ك}ذ�وبة� ف الـح.م\لة1. وف
الديث: ص.د.ق. الل9ه' وك%ذ%ب. ب.ط}ن' أ%خ1ـيك؛ اس\ت'ع\م1ل% الك%ذ1ب' ههنا مازاv، حيث هو ض1دe الص>د\ق,،

والك%ذ1ب' ي.خ\ت.صe بال4قوال، فجع.ل بطن. أ%خيه حيث ل ي.ن\ج.ع\ فيه
الع.س.ل� ك%ذ1باv، ل4ن� الل9ه قال: فيه شفاء للناس. وف حديث صلة1

 الو,ت\ر,: ك%ذ%ب. أ%بو ممد أ%ي أ%خ\طأ%؛ ساه ك%ذ1باv، ل4نه ي'ش\بهه ف كونه ض1د_ الصواب، كما أ%ن الك%ذ1ب. ضدe الص>د\ق,، وإ,ن
 اف}ت.ر.قا من حيث النية� والقصد'، ل4ن الكاذب. ي.ع\ل%م' أ%ن ما يقوله ك%ذ1ب¬، والـم'خ\ط1ـئ� ل يعلم، وهذا الرجل ليس

 ب'خ\ب,ـر�، وإ,نا قاله باجتهاد أ%د_اه إ,ل أ%ن الوتر واجب، والجتهاد ل يدخله الكذب'، وإ,نا يدخله الط%ـأ�؛ وأ%بو ممد
صحاب، واسه مسعود بن زيد؛ وقد استعملت العرب' الكذ1ب. ف موضع الطإ,؛ وأ%نشد بيت ال4خطل: 

ك%ذ%ب.ت\ك. عين'ك. أ%م رأ%يت. بواس1ط{
وقال ذو الرمة:

وما ف س.م\ع1ه1 ك%ذ1ب'
 وف حديث ع'ر\و.ة%، قيل له: إ,ن� ابن عباس يقول إ,ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ل%ب,ث% بكة ب,ض\ع. ع.ش\ر.ة% سنةv، فقال:

ك%ذ%ب.، أ%ي
 أ%خ\ط%ـأ%. ومنه قول ع1م\ران% لس.م'ر.ة حي قال: الـم'غ\م.ى عليه ي'ص.لYي مع كل صلة{ صلةv حت ي.ق}ض1ـي.ها، فقال: ك%ذ%ب\ت

ولكنه ي'ص.لYيهن معاv، أ%ي أ%خ\ط%ـأ}ت.
وف الديث: ل ي.ص\ل�ح' الكذ1ب' إ,ل ف ثلث؛ قيل: أ%راد. به

 م.عار,يض. الكلم الذي هو ك%ذ1ب¬ من حيث ي.ظ�نeه السامع'، وص1د\ق¬ من حيث� يقوله القائل�، كقوله: إ,ن� ف الـم.عاريض
 ل%ـم.ن\دوحةv عن الك%ذ1ب، وكالديث الخر: أ%نه كان إ,ذا أ%راد سفراv ور_ى بغيه. وك%ذ%ب. عليكم الجe، والج_؛ م.ن\ ر.ف%ع.،
 ج.ع.ل% ك%ذ%ب. بعن و.ج.ب.، وم.ن ن.ص.ب.، فع.لى ال3غراء3، ول ي'ص.ر_ف' منه آت{، ول مصدر¬، ول اسم فاعل، ول مفعولD، وله

 تعليلD دقيق¬، ومعان{ غام1ضةD تيء� ف ال4شعار. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ك%ذ%ب. عليكم الجe، ك%ذ%ب. عليكم
 الع'م\رة�، ك%ذ%ب. عليكم ال1هاد'، ثلثة� أ%سفار� ك%ذ%ب\ن. عليكم؛ قال ابن السكيت: كأ%ن ك%ذ%ب\ن.، ههنا، إ,غ}راء# أ%ي عليكم بذه

ال4شياء3 الثلثة. 
 قال: وكان وجه'ه النصب. على ال3غراء3، ولكنه جاء4 شاذاv مرفوعاv؛ وقيل معناه: و.ج.ب. عليكم الجe؛ وقيل معناه:

 الـح.ث© والـح.ضe. يقول: إ,ن� الج_ ظن_ بكم ح1رصاv عليه، ور.غبةv فيه، فكذ%ب. ظ%نeه لقلة رغبتكم فيه. وقال الزمشري:
 معن ك%ذ%ب. عليكم الجe على كلم.ي: كأ%نه قال ك%ذ%ب الجe عليك. الجe أ%ي لي'ر.غYب\ك الجe، هو واجب¬ عليك؛ فأ%ضم.ر

ال4و_ل لدللة الثان عليه؛ وم.ن نصب الج_، 
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فقد ج.ع.ل% عليك اسم. ف1ع\ل�، وف كذ%ب. ضمي الج>، وهي كلمةD نادرةD، جاء4ت على غي الق1ـياس.



 وقيل: ك%ذ%ب عليكم الـح.جe أ%ي و.ج.ب. عليكم الـح.جe. وهو ف ال4صل، إ,نا هو: إ,ن قيل ل ح.ج_، فهو ك%ذ1ب¬؛ ابن
 شيل: كذب.ك الجe أ%ي أ%مك%ن.ك فح'ج_، وكذ%بك الص_يد' أ%ي أ%مكن.ك فار\م1ه؛ قال: ورف}ع' الج� بك%ذ%ب. معناه ن.ص\ب¬، ل4نه يريد

أ%ن ي.ـأ}م'ر بالج، كما يقال أ%م\ك%ن.ك الص_يد'، يريد' ار\م1ه؛ قال عنترة ي'خاطب' زوجته:
ك%ذ%ب. الع.تيق'، وماء� ش.ن¼ بار,د¬، *  إ,ن} ك�ن\ت1 سائ1ل%ت غ%ب'وقاv، فاذهب!

يقول لا: عليك1 بأ%كل الع.تيق، وهو التمر اليابس، وش'ر\ب, الاء3
البارد، ول تتعر_ضي لغ.ب'وق, الل�ب، وهو ش'ر\به ع.ش1ـي�اv، ل4ن� اللب
خ.ص.ص\ت' به م'هري الذي أ%نتفع به، وي'س.لYم'ن وإ,ياك1 من أ%عدائي.

 وف حديث ع'م.ر: شكا إ,ليه عمرو بن معد يكرب أ%و غيه الن>ق}ر,س.، فقال: كذ%ب.ت\ك. الظ�هائ1ر' أ%ي عليك بالشي فيها؛
 والظهائر جع ظهية، وهي شدة الر. وف رواية: ك%ذ%ب. عليك الظواهر'، جع ظاهرة، وهي ما ظهر من ال4رض وار\ت.ف%ع.

 وف حديث له آخر: إ,ن عمرو بن معد يكرب ش.كا إ,ليه الـم.ع.ص، فقال: ك%ذ%ب. عليك الع.س.ل�، يريد الع.س.لن%، وهو
م.ش\ي' الذYئب،

 أ%ي عليك بس'رعة1 الشي؛ والـم.ع.ص'، بالعي الهملة، التواء# ف عص.ب, الر>جل؛ ومنه حديث علي¼، عليه السلم: كذ%ب.ت\ك
 الارق%ة� أ%ي عليك بث}ل1ها؛ والار,قة: الرأ%ة الت ت.غ\ل1ـب'ها شهو.ت'ها، وقيل: الضيقة الف%ر\ج. قال أ%بو عبيد: قال ال4صمعي معن
 كذ%ب. عليكم، م.عن ال3غراء، أ%ي عليكم به؛ وكأ%ن ال4صل% ف هذا أ%ن يكون% ن.ص\باv، ولكنه جاء4 عنهم بالرفع شاذاv، على

غي قياس؛ قال: وما ي'ح.قYق' ذلك أ%نه م.رفوع¬ قول الشاعر:
ك%ذ%ب\ت' ع.ل%يك. ل تزال� ت.قوف�ن، *  كما قاف.، آثار. الو.سيقة1، قائف'

فقوله: كذ%ب\ت' عليك، إ,نا أ%غ}راه بنفسه أ%ي ع.ليك. ب، ف%ج.ع.ل%
ن.ف}س.ه ف موضع رفع، أ%ل تراه قد جاء4 بالتاء3 ف%ج.ع.لها اس\م.ه؟ قال

:eر' بن حار البارقيYم'ع.ق
وذ�ب\ياني_ة أ%وص.ت\ ب.ن,ـيها *  بأ%ن} ك%ذ%ب. الق%راط1ف' والق�روف'

قال أ%بو عبيد: ول أ%س\م.ع\ ف هذا حرفاv منصوباv إ,ل ف شيء� كان
أ%بو عبيدة يكيه عن أ%عراب¼ ن.ظر إ,ل ناقة ن,ض\و� لرجل، فقال: كذ%ب. عليك. الب.ز\ر' والن_و.ى؛ وقال أ%بو سعيد الض_ر,ير ف قوله:

كذ%ب\ت' عليك ل تزال� تق�وف�ن 
أ%ي ظ%ن.ن\ت' بك أ%نك ل ت.نام' عن و,ت\ري، ف%ك%ذ%ب\ت' عليكم؛ فأ%ذ%ل�ه بذا الشعر، وأ%خ\م.ل% ذ1ك}ر.ه؛ وقال ف قوله:

بأ%ن ك%ذ%ب. الق%راط1ف' والق�روف'
 قال: الق%راط1ف' أ%ك}س3ـي.ةD ح'م\ر، وهذه امرأ%ة كان لا ب.ن'ون% يرك%ب'ون% ف شارة ح.س.نة{، وهم ف�ق%راء ل ي.م\لك�ون وراء4 ذلك

شيئاv، ف%ساء
ذلك أ�م_ه'م ل4ن} رأ%ت\هم ف�قراء4، فقالت: ك%ذ%ب. الق%راط1ف' أ%ي إ,ن�

ز,ين.تهم هذه كاذبةD، ليس وراء4ها عندهم شيء#.
ابن السكيت: تقول للرجل إ,ذا أ%م.ر\ت.ه بشيء� وأ%غ}ر.ي\ته: ك%ذ%ب عل%يك



كذا وكذا أ%ي عليك. به، وهي كلمة نادرةD؛ قال وأ%نشدن ابن ال4عراب 
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ل1داش, بن ز'ه.ي:
ك%ذ%ب\ت' عليكم، أ%و\ع1د'ون وع.لYل�وا *  بـي. ال4رض. وال4ق}وام. ق1ر\دان% م.و\ظ1ب,

أ%ي عليكم ب وبجائي إ,ذا كنتم ف سفر، واق}ط%ع'وا ب,ذ1ك}ري ال4رض.، وأ%ن\ش1دوا القوم. هجائي يا ق1ر\دان% م.و\ظ1ب�.
وك%ذ%ب. ل%ب' الناقة أ%ي ذه.ب.، هذه عن اللحيان. وك%ذ%ب. البعي' ف

س.يه إ,ذا ساء4 س.ي'ه؛ قال ال4عشى:
ج'مال1ـي_ةD ت.غ\ت.لي بالر>داف، *  إ,ذا ك%ذ%ب. الث1مات' الـه.جيا

 ابن ال4ثي ف الديث: الجامة� على الر>يق فيها ش1فاء# وب.ر.كة، فمن اح\ت.ج.م. فيوم' ال4حد1 والميس, ك%ذ%باك أ%و يوم' الثني
والثلثاء؛

 معن ك%ذ%باك أ%ي عليك بما، يعن اليومي الذكورين. قال الزمشري: هذه كلمةD ج.ر.ت\ م'ج\رى الـم.ث%ل ف كلمهم،
 فلذلك ل ت'ص.ر_ف\، ولز,م.ت\ ط%ريقةv واحدة، ف كونا فعلv ماضياv م'ع.ل�قاv بالـم'خاط%ب وح\د.ه، وهي ف معن ال4م\ر,، كقولم

 ف الدعاء: ر.ح1م.ك الل9ه أ%ي ل1ـي.ر\ح.م\ك. الل9ه'. قال: والراد بالكذب الترغيب' والبعث�؛ م1ن\ قول العرب: ك%ذ%ب.ت\ه ن.ف}س'ه إ,ذا
 م.ن_ت\ه ال4مان�، وخ.ي_ل%ت إ,ليه م1ن. المال ما ل يكاد' يكون، وذلك ما ي'ر.غYب' الرجل% ف ال�مور، وي.ب\ع.ث�ه على الت_عرeض لا؛

 ويقولون ف عكسه ص.د.ق%ت\ه ن.ف}س'ه، وخ.ي_ل%ت\ إ,ليه الع.ج\ز. والن_ك%د. ف الط�ل%ب. وم1ن ث%م_ قالوا للن_ف}س,: الك%ذ�وب'. فمعن قوله
 كذ%باك أ%ي لي.ك}ذ1باك ول}ي'ن.ش>طاك. وي.ب\ع.ثاك على الفعل؛ قال ابن ال4ثي: وقد أ%ط}ن.ب. فيه الزمشري وأ%طال%، وكان هذا خلصة

 قوله؛ وقال ابن السكيت: كأ%ن� ك%ذ%ب.، ههنا، إ,غراء# أ%ي عليك بذا ال4مر، وهي كلمة نادرة، جاء4ت على غي القياس.
يقال: ك%ذ%ب. عليك أ%ي و.ج.ب. عليك.

 والك%ذ�ابة�: ثوب¬ ي'ص\بغ بأ%لوان{ ي'ن\ق%ش' كأ%نه م.و\ش1ـيÒ. وف حديث الـم.س\ع'ود1ي>: رأ%يت' ف بيت القاسم ك%ذ�اب.ت.ي ف
 الس_ق}ف1؛ الك%ذ�ابة: ثوب¬ ي'ص.و_ر' وي'ل}ز.ق' بس.ق}ف1 البيت؛ س'ميت به ل4نا ت'وهم أ%نا ف الس_ق}ف، وإ,نا هي ف الث�و\ب د'ون.ه.

.eوال4سو.د' الع.ن\س3ي eالـح.ن.ف1ـي �والك%ذ�اب': اسم¬ لبعض ر'ج_از, الع.رب. والك%ذ�ابان1: م'س.ي\ل1مة
 @كرب: الك%ر\ب'، على و.ز\ن الض_ر\ب, م.ج\ز'وم¬: الـح'ز\ن� والغ.مe الذي يأ}خذ� بالن_ف}س، وجعه ك�ر'وب¬. وك%ر.به ال4م\ر' والغ.م

ي.ك}ر'به
ك%ر\باv: اش\ت.د_ عليه، فهو م.ك}ر'وب¬ وك%ر,يب¬، والسم الك�ر\بة؛ وإ,نه

لـم.ك}ر'وب' النفس. والك%ر,يب': الـم.ك}روب'. وأ%م\ر¬ كار,ب¬. واك}تر.ب.
لذلك: اغ}ت.م_. والك%رائ1ب': الشدائد'، الواحدة� ك%ر,يبةD؛ قال س.ع\د'

بن ناش1ب� الاز,ن©:
فيال% ر,زام� ر.ش>ح'وا ب م'ق%د_ماv *  إ,ل الـم.و\ت1، خ.و�اضاv إ,ليه الك%رائ1ـبا

 قال ابن بري: م'ق%د_ماv منصوب بر.ش>ح'وا، على حذف موصوف، تقديره: ر.ش>ح'وا ب ر.ج'لv م'ق%د_ماv؛ وأ%صل الت_ر\شيح:
�الت_ر\ب,ـي.ة



والت_ه\ي,ئ%ة�؛ يقال: ر'ش>ح. فلنD لل3مارة أ%ي ه'ي>ـئ% لا، وهو لا ك�فؤ¬.
ومعن ر.ش>ح'وا ب م'ق%د_ماv أ%ي اج\ع.ل�ون ك�فؤاv م'ه.ـي_ـأv لرجل
ش'جاع؛ ويروى: ر.ش>ح'وا ب م'ق%د>ماv أ%ي رجلv م'ت.ق%د>ماv، وهذا

بنزلة قولم و.ج_ه. ف معن توج_ه، ون.ب_ه ف معن ت.ن.ب_ه، ون.ك�ب. ف معن ت.نك�ب.. وف الديث: كان إ,ذا أ%تاه الوحي' ك�ر,ب. 
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)1له (
  قوله «إذا أتاه الوحي كرب له» كذا ضبط بالبناء للمجهول بنسخ النهاية ويعينه ما بعده ول يتنبه الشارح له فقال:1(

 وكرب كسمع أصابه الكرب ومنه الديث إل مغتراv بضبط شكل مرف ف بعض الصول فجعله أصلv برأسه وليس
بالنقول) أ%ي أ%صاب.ه' الك%ر\ب'، فهو م.ك}روب¬. والذي ك%ر.به كار,ب¬.

وك%ر.ب. ال4م\ر' ي.ك}ر'ب' ك�ر'وباv: د.نا. يقال ك%ر.ب.ت\ حياة� النار,
) e2أ%ي ق%ر'ب. ان\ط1فاؤ'ها؛ قال عبد'القيس, بن' خ'فاف{ الب'ر\ج'م1ـي(

 قوله «قال عبدالقيس إل» كذا ف التهذيب. والذي ف الكم قال خفاف بن عبدالقيس البجي.) :2(
أ%ب'ن.ي_! إ,ن� أ%باك. كار,ب' ي.وم1ه1، *  فإ,ذا د'ع1ـيت. إ,ل الـم.كار,م, فاع\ج.ل,

أ�وص1ـيك. إ,ي\صاء4 ام\ر,ئ�، لك، ناص1ح�، *  ط%ب,ن� بر.ي\ب, الد_ه\ر, غ%ي, م'غ.ف�ل,
الل9ه. فات_ق}ه1، وأ%و\ف1 ب,ن.ذ}ر,ه1، *  وإ,ذا ح.ل%ف}ت. م'بار,ياv ف%ت.ح.ل�ل,

والض_ي\ف. أ%ك}ر,م\ه'، فإ,ن� م.ب,ـيت.ه *  ح.قÒ، ول ت.ك' ل�ع\ن.ةv للنeز_ل,
واع\ل%م\ بأ%ن� الض_يف. م'خ\ب,ـر' أ%ه\ل1ه *  ب.ب,ـيت1 ل%ي\ل%ت1ه، وإ,ن} ي'س\ـأ%ل,

و.ص1ل, الـم'واص1ل% ما ص.ف%ا لك و'دeه، *  واج\ذ�ذ} ح1ـبال% ال%ائ1ن الـم'ت.ب.ذYل,
واح\ذ%ر\ م.ح.ل� السوء3، ل ت.ح\ل�ل} به، *  وإ,ذا ن.ب.ا ب.ك. م.ن\ز,لD ف%ت.ح.و_ل,

واس\ـت.ـأ}ن1 ح1ل}م.ك. ف أ�م'ور,ك. ك�لYها *  وإ,ذا ع.ز.م\ت. على الوى ف%ت.و.ك�ل,
واس\ت.غ\ن,، ما أ%غ}ناك. ر.بeك، بالغ1ن.ى، *  وإ,ذا ت'ص1ـب\ك. خ.صاص.ةD فت.ج.م_ل,

وإ,ذا اف}ت.ق%ر\ت.، فل ت'ر.ى م'ت.خ.ش>عاv *  ت.ر\ج'و الف%واضل% عند غي, الـم1ف}ض.ل,
وإ,ذا ت.شاج.ر. ف ف�ؤ.اد1ك، م.ر_ةv، *  أ%م\ران1، فاع\م1د\ لل4ع.ف> ال4ج\م.ل,
وإ,ذا ه.م.م\ت. بأ%م\ر, س'وء� فات_ئ1د\، *  وإ,ذا ه.م.م\ت. بأ%م\ر, خ.ي\ر� فاع\ج.ل,
وإ,ذا ر.أ%ي\ت. الباه1ش1ـي. إ,ل الن_د.ى *  غ�ب\راv أ%ك�ف©ه'م' بقاع� م'م\ح1ل,
فأ%ع1ن\ه'م' واي\س3ر\ با ي.س.ر'وا به، *  وإ,ذا ه'م' ن.ز.ل�وا بض.ن\ك{، فان\ز,ل,

ويروى: فاب\ش.ر\ با ب.ش1ر'وا به، وهو مذكور ف الترجتي.
،�وك�ل© شيء� د.نا: فقد ك%ر.ب.. وقد ك%ر.ب. أ%ن يكون، وك%ر.ب. يكون

 وهو، عند سيبويه، أ%حد' ال4فعال الت ل ي'ستعمل اسم الفاعل منها موضع. الفعل الذي هو خبها؛ ل تقول ك%ر.ب كائناv؛
 وك%ر.ب. أ%ن ي.ف}ع.ل% كذا أ%ي كاد. ي.ف}ع.ل�؛ وك%ر.ب.ت1 الشمس' للـم.غ1ـيب: د.ن.ت\؛ وك%ر.ب.ت1 الشمس': د.ن.ت\ للغ'روب؛ وك%ر.ب.ت



 الارية� أ%ن ت'د\ر,ك. وف الديث: فإ,ذا اس\ت.غ\ن.ى أ%و ك%ر.ب. اس\ت.ع.ف_؛ قال أ%بو عبيد: ك%ر.ب. أ%ي د.نا من ذلك وق%ر'ب.. وكل© دان
قريب�، فهو كار,ب. وف حديث ر'ق%ي\ق%ة%: أ%ي\ف%ع. الغ'لم' أ%و ك%ر.ب. أ%ي قار.ب. ال3يفاع.

 وك1راب' الـم.ك©وك1 وغيه من الن,ـي.ة1: دون% ال1مام. وإ,ناء# ك%ر\بان� إ,ذا ك%ر.ب. أ%ن} ي.م\ت.ل1ـئ%؛ وج'م\ج.م.ة ك%ر\ب، والمع ك%ر\ب
وك1راب¬؛ وزعم يعقوب أ%ن كاف. ك%ر\بان% بدل من قاف ق%ر\بان%؛ قال ابن سيده: وليس بشيء�.
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ال4صمعي: أ%ك}ر.ب\ت' الس>قاء4 إ,ك}راباv إ,ذا م.لgت.ه؛ وأ%نشد:

ب.ج_ الـم.زاد1 م'ك}ر.باv ت.و\ك1ـي.ا
وأ%ك}ر.ب. ال3ناء4: قار.ب. م.ل4ه. وهذه إ,بلD مائةD أ%و ك%ر\ب'ها أ%ي نو'ها وق�راب.ت'ها.

 :eوق%ي\د¬ م.ك}ر'وب¬ إ,ذا ض'ي>ق.. وك%ر.ب\ت' الق%ي\د. إ,ذا ض.ي_ق}ت.ه على الـم'ق%ي_د1؛ قال عبدالل9ه بن ع.ن.م.ة الض_ب>ـي
از\ج'ر\ ح1مار.ك ل ي.ر\ت.ع\ بر.و\ض.ت1نا، *  إ,ذاv ي'ر.دe، وق%ي\د' الع.ي\ر, م.ك}ر'وب'

ض.ر.ب. المار. ور.ت\ع.ه ف ر.و\ضت1هم مثلv أ%ي ل ت.ع.ر_ض.ن�
لش.ت\م1نا، فإ,نا قادرون على تقييد هذا الع.ي\ر, وم.ن\عه من التصرف؛ وهذا البيت ف شعره:

أ�ر\د'د\ ح1مار.ك ل ي.ن\ز,ع\ س.و,ي_ت.ه، *  إ,ذاv ي'ر.دe، وق%ي\د' الع.ي\ر, م.ك}ر'وب'
 والس_وي_ة�: ك1ساء# ي'ح\ش.ى بث�مام ونوه كالب.ر\ذ%ع.ة، ي'ط}ر.ح' على ظهر المار وغيه، وجزم ي.ن\ز,ع\ على جواب ال4مر، كأ%نه

قال: إ,ن}
 ت.ر\د'د\ه' ل ي.ن\ز,ع\ س.و,ي_ت.ه الت على ظهره. وقوله: إ,ذاv ي'ر.دe جواب¬، على تقدير أ%نه قال: ل أ%ر'دe ح1مار,ي، فقال ميباv له: إ,ذا

ي'ر.د. وك%ر.ب. وظ1ـيف%ي, ال1مار أ%و المل: دان بينهما ببل أ%و
ق%ي\د{.وكار.ب. الشيء4: قار.به.

 وأ%ك}ر.ب. الرجل�: أ%س\ر.ع.. وخ'ذ} ر,ج\ل%ي\ك. بأ%ك}راب� إ,ذا أ�م1ر. بالسeر\عة، أ%ي اع\ج.ل} وأ%س\ر,ع\. قال الليث: ومن العرب من يقول:
 أ%ك}ر.ب. الرجل� إ,ذا أ%خذ ر,ج\ل%ي\ه بأ%ك}راب�، وق%ل�ما يقال: وأ%ك}ر.ب. الفرس' وغي'ه ما ي.ع\د'و: أ%س\ر.ع.؛ هذه عن اللحيان. أ%بو زيد:

أ%ك}ر.ب.
الرجل� إ,ك}راباv إ,ذا أ%ح\ض.ر. وع.دا. وك%ر.ب\ت' الناقة%: أ%وق%ر\ت'ها.

ال4صمعي: أ�صول� الس_ع.ف1 الغ1لظ� هي الك%ران,ـيف'، واحدت'ها
 ك1ر\نافةD، والع.ريض.ة الت ت.ي\ب.س' فتصي' م1ثل% الك%ت1ف1، هي الك%ر.بة. ابن ال4عراب: س'م>ي. ك%ر.ب' النخل ك%ر.باv ل4نه اس\ت'غ\ن,ـي. عنه،

وك%ر.ب. أ%ن ي'ق}ط%ع. ود.نا من ذلك.
 �وك%ر.ب' النخل,: أ�ص'ول� الس_ع.ف1؛ وف الكم: الك%ر.ب' أ�ص'ول

الس_ع.ف1 الغ1لظ� الع1راض' الت ت.ي\ب.س' فتصي' مثل% الك%ت1ف1، واحدت'ها
�ك%ر.بةD. وف صفة ن.خ\ل, النة: ك%ر.ب'ها ذ%ه.ب¬، هو بالتحريك، أ%صل

الس_ع.ف1؛ وقيل: ما ي.ب\ق%ى من أ�صوله ف النخلة بعد القطع كالـم.راقي؛ قال الوهري هنا وف الثل:
مت كان ح'كم' الل9ه ف ك%ر.ب, النخل,؟



قال ابن بري: ليس هذا الشاهد الذي ذكره الوهري مثلv، وإ,نا هو ع.ج'ز' ب.ي\ت{ لرير؛ وهو بكماله:
أ%قول� ول أ%م\ل1ك\ س.وابق. ع.ب\رة{: *  مت كان ح'ك}م' الل9ه1 ف ك%ر.ب, النخل,؟

 قال ذلك ل%ـم_ا ب.ل%غه أ%ن� الص_ل%تان% الع.ب\د1ي_ ف%ض_ل% الفرزدق. عليه ف الن_س3ـيب، وف%ض_ل% جريراv على الفرزدق ف ج.و\د.ة1 الش>ع\ر
ف قوله: 

أ%يا شاع1راv ل شاع1ر. اليوم. م1ث}ل�ه، *  ج.رير¬، ولكن ف ك�ل%ي\ب� ت.واض'ع'
فلم ي.ر\ض. جرير¬ قول% الص_ل%تان، ون'ص\ر.ت.ه الفرزدق.. قلت: هذه

،vوإ,نا هو عجز بيت لرير. وال4مثال قد و.ر.د.ت\ ش1ع\را ،vمن ابن بري للجوهري ف قوله: ليس هذا الشاهد' مثل Dمشاح_ة 
وغي. ش1ع\ر�، وما يكون شعراv ل يتنع أ%ن يكون م.ث%ل.

والك%ر.ابة والك�راب.ة: الت_م\ر الذي ي'ل}ت.ق%ط� من 
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 أ�صول الك%ر.ب، ب.ع\د. ال%د.اد1، والضمe أ%ع\لى، وقد ت.ك%ر_ب.ها. الوهري: والك�ر.ابة، بالضم، ما ي'ل}ت.ق%ط� من الت_م\ر ف أ�ص'ول
 الس_ع.ف1 بعدما ت.ص.ر_م. ال4زهري: يقال ت.ك%ر_ب\ت' الك�ر.اب.ة% إ,ذا ت.ل%ق�ط}ت.ها، من الك%ر.ب.والك%ر.ب': الـح.ب\ل� الذي ي'ش.دe على الد_ل}و،
 بعد الـم.ن,ـي,، وهو الـح.ب\ل ال4و�ل، فإ,ذا ان\ق%ط%ع الن,ـي' بقي الك%ر.ب. ابن سيده: الك%ر.ب' ح.ب\ل ي'ش.دe على ع.ر.اقي الد_ل}و،
 ث ي'ث}ن، ث ي'ث%ل�ث�، والمع أ%ك}راب¬؛ وف الصحاح: ث ي'ث}ن، ث ي'ث%ل�ث� ليكون% هو الذي يلي الاء4، فل ي.ع\ف%ن الـح.ب\ل� الكبي.

 رأ%يت ف حاشية نسخة من الصحاح الوثوق با قول% الوهري: ليكون هو الذي يلي الاء4، فل ي.ع\ف%ن الـح.ب\ل� الكبي، إ,نا
 هو من صفة الد_ر.ك، ل الك%ر.ب. قلت: الدليل على صحة هذه الاشية أ%ن الوهري ذكر ف ترجة درك هذه الصورة
 أ%يضاv، فقال: والد_ر.ك' قطعة� ح.ب\ل ي'ش.دe ف طرف الر>شاء3 إ,ل ع.ر\ق�و.ة1 الدلو، ليكون هو الذي يلي الاء4، فل ي.ع\ف%ن' الر>شاء�.

وسنذكره ف موضعه إ,ن شاء4 الل9ه تعال؛ وقال الطيئة:
ق%و\م¬، إ,ذا ع.ق%دوا ع.ق}داv لار,هم'، *  ش.دeوا الع1ناج.، وش.دeوا، ف%و\ق%ه، الك%ر.ب.ا

ود.ل}و م'ك}ر.بة: ذات' ك%ر.ب؛ وقد ك%ر.ب.ها ي.ك}ر'ب'ها ك%ر\باv، وأ%ك}ر.ب.ه.ا، فهي م'ك}ر.بةD، وك%ر_ب.ها؛ قال امرؤ' القيس:
كالد_ل}و, ب'ت_ت\ ع'راها وهي م'ث}ق%ل%ةD، *  وخانا و.ذ%م¬ منها وت.ك}ريب'

على أ%ن� الت_ك}ريب. قد يوز أ%ن يكون هنا اساv، كالت_ن\ب,ـيت1 والت_م\تي، وذلك لع.ط}ف1ها على الو.ذ%م الذي هو اسم، لكن_ الباب.
 ال4و_ل% أ%ش\ي.ع' وأ%و\س.ع'. قال ابن سيده: أ%عن أ%ن يكون مصدراv، وإ,ن كان معطوفاv على السم الذي هو الو.ذ%م'. وكل© شديد

 الع.ق}د1، من ح.ب\ل، أ%و بناء�، أ%و م.ف}ص1ل: م'ك}ر.ب¬. الليث: يقال لكل شيء� من اليوان إ,ذا كان و.ثيق. الـم.فاص1ل: إ,نه
 لـم.ك}روب الفاص1ل. وروى أ%بو الر_بيع عن أ%ب العالية، أ%نه قال: الك%روبيeون ساد.ة� اللئكة1، منهم جبيل� وم1ـيكائيل

وإ,سرافيل، هم الـم'ق%ر_ب'ون%؛ وأ%نشد ش.م1ر¬ ل�م.ي_ة:
ك%ر'وب,ـي_ةD منهم ر'ك�وع¬ وس'ج_د'

 ويقال لكل حيوان{ و.ث1ـيق, الـم.فاص1ل,: إ,نه ل%ـم'ك}ر.ب' ال%ل}ق, إ,ذا كان ش.ديد. الق�وى، وال4ول أ%شبه؛ ابن ال4عراب: الك%ريب
الشeوب.ق'،

وهو الف%ي\ل%ك�ون�؛ وأ%نشد:



ل ي.س\ت.وي الص_و\تان1 حي. ت.جاو.با، *  ص.و\ت' الك%ريب, وص.و\ت' ذ1ئ}ب� م'ق}ف1ر
والك%ر\ب': الق�ر\ب'.

واللئكة الك%ر'وب,ـيeون%: أ%ق}ر.ب' اللئكة إ,ل ح.م.ل%ة1 الع.ر\ش.
وو.ظ1ـيف¬ م'ك}ر.ب¬: ام\ت.ل4 ع.ص.باv، وحافر¬ م'ك}ر.ب¬: ص'ل}ب¬؛ قال:

ي.ت\ر'ك' خ.و_ار. الص_فا ر.ك�وبا، *  ب'ك}ر.بات{ ق�ع>ب.ت\ ت.ق}ع1ـيبا
والـم'ك}ر.ب': الشديد' ال4س\ر, من الد_واب>، بضم اليم، وفتح الراء3.

 وإ,نه لـم'ك}ر.ب' ال%ل}ق إ,ذا كان شديد. ال4س\ر. أ%بو عمرو: الـم'ك}ر.ب' من اليل الشديد' ال%ل}ق وال4س\ر,. ابن سيده: وفرس
م'ك}ر.ب

:vوك1رابا vشديد¬.وك%ر.ب. ال4رض. ي.ك}ر'ب'ها ك%ر\با
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 ق%ل%بها للـح.ر\ث1، وأ%ثار.ها للز_ر\ع. التهذيب: الك1راب': ك%ر\ب'ك. ال4رض. حت ت.قل1ـب.ها، وهي م.ك}ر'وبة م'ث%ار.ة.
الت_ك}ريب': أ%ن ي.ز\ر.ع ف الك%ريب, الاد1س,. والك%ريب': الق%راح'؛

والاد1س': الذي ل ي'ز\ر.ع\ ق%ط©؛ قال ذو الرeم_ة يصف ج.ر\و.
الو.ح\ش,:

ت.ك%ر_بن. أ�خرى ال%ز\ء3، حت إ,ذا ان\ق%ض.ت\ *  ب.قاياه والـم'س\ت.م\ط%رات' الر_وائ1ح' 
 وف الثل: الك1راب' على الب.ق%ر, ل4نا ت.ك}ر'ب' ال4رض. أ%ي ل ت'ك}ر.ب' ال4رض' إ,ل بالب.ق%ر. قال: ومنهم م.ن يقول: الك1لب. على

البقر، بالنصب، أ%ي أ%و\س1د1 الك1لب. على ب.ق%ر, الو.ح\ش. وقال ابن السكيت:
الثل هو الول.

والـم'ك}ر.بات': ال3بل� الت ي'ؤ\تى با إ,ل أ%بواب الب'يوت ف ش1د_ة
البد، لي'ص1ـيبها الدeخان� فت.د\فأ%.

والك1راب': م.جاري الاء3 ف الوادي. وقال أ%بو عمرو: هي ص'د'ور' ال4و\دية؛ قال أ%بو ذ�ؤ.ي\ب يصف الن_ح\ل%:
ج.وار,س'ها ت.ـأ}ري الشeع'وف. د.وائ1ـباv، *  وت.ن\ص.بe أ%ل}هاباv، م.ص1ـيفاv ك1راب'ها

واحدتا ك%ر\ب.ة. الـم.ص1ـيف': الـم'ع\و.جe، م1ن صاف. الس_ه\م'؛ وقوله:
كأ%نا م.ض\م.ض.ت\ من ماء3 أ%ك}ربة{، *  على س.يابة1 ن.خ\ل�، د'ونه م.ل%ق'

قال أ%بو حنيفة: ال4ك}ر,بة� ههنا ش1عاف¬ يسيل� منها ماء� البال,،
 واحد.ت'ها ك%ر\بةD؛ قال ابن سيده: وهذا ليس بقوي¼، ل4ن ف%ع\لv ل يمع على أ%ف}ع1ل%ة{. وقال مر_ة: ال4ك}ر,ب.ة� جع ك�رابة{، وهو ما

 ي.ق%ع' من ثر النخل ف أ�صول الك%ر.ب,؛ قال: وهو غلط. قال ابن سيده: وكذلك قوله عندي غ%ل%ط أ%يضاv، ل4ن ف�عال%ة% ل
ي'ج\م.ع' على أ%ف}ع1ل%ة، اللهم إ,ل أ%ن يكون على طرح الزائد، فيكون كأ%نه ج.م.ع. ف�عال. وما بالدار ك%ر_اب¬، بالتشديد، أ%ي أ%ح.د¬.

والك%ر\ب': الف%ت\ل�؛ يقال: ك%ر.ب\ت'ه ك%ر\باv أ%ي ف%ت.ل}ت'ه؛ قال: 
ف م.ر\ت.ع, الل�ه\و ل ي'ك}ر.ب\ إ,ل الطYو.ل,



والك%ريب': الك%ع\ب' من الق%ص.ب, أ%و الق%نا؛ والك%ريب' أ%يضاv: الشeوب.ق'، عن كراع.
وأ%بو ك%ر,ب� الي.مان©، بكسر الراء3: م.ل1ك¬ من م'لوك1 ح1م\ي، واسه

أ%س\ع.د' بن مالك{ الـح1م\ي.ريe، وهو أ%حد التبابعة.
وك�ر.ي\ب¬ وم.ع\د1ي.كر,ب.: اسان1، فيه ثلث لغات: معديكرب' برفع

 الباء3، ل ي'صرف، ومنهم من يقول: معديكرب� ي'ضيف وي.ص\ر,ف' ك%ر,باv، ومنهم م.ن يقول: معديكرب.، ي'ضيف ول ي.صرف
 كرباv، يعله مؤ.نثاv معرفة، والياء� من معديكرب ساكنة على كل حال. وإ,ذا نسبت إ,ليه قلت: م.ع\دي�، وكذلك النسب ف

ـ�ط% ش.ر�اv، تنسب إ,ل السم ال4ول؛ تقول ب.ع\ليÒ وخ.م\س3ي  كل اسي ج'عل واحداv، مثل ب.ع\ل%ب.ك_ وخ.م\س.ة% ع.ش.ر وت.ـأ%ب
ـ�طيÒ، وكذلك إ,ذا ص.غ_ر\ت.، ت'ص.غ>ر' ال4و_ل، والل9ه أ%علم. وت.ـأ%ب

@كرتب: يقال ت.ك%ر\ت.ب. فلنD علينا، بالتاء3، أ%ي ت.غ.ل�ب..
eكالق1ر\ش.ب>. وف التهذيب: الك1ر\ش.ب ،eالـم'س3ن :eكرشب: الك1ر\ش.ب@

.�الـم'س3نe الاف. والق1ر\ش.بe: ال4ك�ول
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ـ3ر\ن,ـيب  @كرنب: الك�ر'ن\ب': ب.ق}ل%ة؛ قال ابن سيده: الك�ر'ن\ب' هذا الذي يقال له الس>ل}ق، عن أ%ب حنيفة. التهذيب: الك%
والك1ر\ناب: الت_م\ر

بالل�ب.ن. ابن ال4عراب: الك%ر\ن,ـيب' الـم.ج,ـيع، وهو الك�د.ي\راء�،
.�يقال: ك%رن,ب'وا لض.ي\ف1كم، فإ,نه ل%ت\حان

@كزب: الك�ز\ب': لغة ف الك�س\ب,، كالك�س\ب.رة والك�ز\ب.ر.ة، وسيأ}ت
ذكره. ابن ال4عراب: الك%ز.ب' ص1غ.ر م'ش\ط1 الر>ج\ل وت.ق%بeض'ه، وهو

ع.ي\ب¬.
@كسب: الك%س\ب': ط%ل%ب' الر>ز\ق,، وأ%صل�ه المع. ك%س.ب. ي.ك}س3ب'

ك%س\باv، وت.ك%س_ب. واك}ت.س.ب. قال سيبويه: ك%س.ب. أ%صاب.، واك}ت.س.ب:
 ت.ص.ر_ف واج\ت.ه.د. قال ابن جن: قول�ه تعال: لا ما ك%س.ب.ت\، وعليها ما اك}ت.س.ب.ت\؛ ع.ب_ر عن السنة ب,ك%س.ب.ت\، وعن السيئة

 باك}ت.س.ب.ت\، ل4ن معن ك%س.ب. دون معن اك}ت.س.ب.، ل1ـما فيه من الزيادة، وذلك أ%ن ك%س\ب. السنة، بال3ضافة إ,ل اك}ت1ساب
 السيئة، أ%م\ر¬ يسي وم'س\ت.ص\غ.ر¬، وذلك لقوله، ع.ز_ اس\م'ه: من جاء4 بالسنة فله ع.ش\ر' أ%مثالا، ومن جاء4 بالسيئة فل ي'ج\ز.ى إ,ل
 م1ث}ل%ها؛ أ%فل ت.رى أ%ن السنة% ت.ص\غ'ر بـإ,ضافتها إ,ل ج.زائها، ض1ع\ف الواحد1 إ,ل العشرة؟ ولا كان ج.زاء� السيئة إ,نا هو بثلها

 ل ت'ح\ت.ق%ر\ إ,ل ال%زاء3 عنها، فع'لم بذلك ق�و_ة� ف1ع\ل, السيئة على ف1ع\ل, السنة، فإ,ذا كان ف1ع\ل السيئة ذاهباv بصاحبه إ,ل هذه
 الغاية البعيدة الـم'ت.رام1ـي.ة، ع'ظYم. ق%د\ر'ها وف�خ>م. لفظ العبارة عنها، فقيل: لا ما ك%س.ب.ت\ وعليها ما اك}ت.س.ب.ت\، فزيد. ف لفظ

 ف1ع\ل السيئة، وان\ت'ق1ص. من لفظ ف1ع\ل السنة، لا ذ%ك%ر\نا. وقوله' تعال: ما أ%غ}ن.ى عنه مال�ه وما ك%س.ب.؛ قيل: ما ك%س.ب.، هنا،
 ول%د'ه، إ,نه ل%ط%ي>ب' الك%س\ب، والك1س\بة، والـم.ك}س3ـب.ة، والـم.ك}س.ب.ة1، والك%س3ـيبة1، وك%س.ب\ت الرجل% خياv فك%س.ب.ه وأ%ك}س.ب.ه

إ,ياه، وال�ول أ%على؛ قال:



ي'عات1ـب'ن ف الد_ي\ن, ق%و\مي، وإ,نا *  د'يون% ف أ%شياء4 ت.ك}س3ـب'هم ح.م\دا
Dوي'روى: ت'ك}س3ـب'هم، وهذا ما جاء4 على ف%ع.ل}ت'ه فف%ع.ل، وتقول: فلن

ي.ك}س3ب' أ%هل%ه خ.ي\راv. قال أ%حد بن ييـى، كل© الناس يقول:
Dإ,ل ابن. ال4عراب، فإ,نه قال: أ%ك}س.ب.ك. فلن ،vخ.ي\را Dك%س.ب.ك. فلن

.vخ.ي\را
وف الديث: أ%ط}ي.ب' ما يأ}كل� الرجل� من كس\به، وو.ل%د'ه من ك%س\ب,ه.

قال ابن ال4ثي: إ,نا ج.ع.ل% الو.ل%د ك%س\باv، ل4ن الوالد. ط%ل%به، وس.ع.ى ف تصيله؛ والك%س\ب': الط�ل%ب' والس_ع\ي' ف ط%ل%ب, الرزق 
 والـم.عيشة1؛ وأ%راد بالط�ي>ب ههنا الـح.لل%؛ ونفقة� الوال1د.ي\ن واجبة على الولد إ,ذا كانا متاج.ي\ن, عاج,ز.ي\ن عن الس_ع\ي، عند

 الشافعي؛ وغي'ه ل يشترط ذلك. وف حديث خدية: إ,نك لت.ص1ل� الر_ح1م.، وت.ح\م1ل� الك%ل�، وت.ك}س3ب' الـم.ع\د'وم.. ابن
ال4ثي: يقال: ك%س.ب\ت' زيداv مالv، وأ%ك}س.ب\ت' زيداv مالv أ%ي أ%ع.ن\ت'ه على ك%س\به، أ%و ج.ع.ل}ت'ه

ي.ك}س3ـب'ه، فإ,ن كان من ال4و�ل، فت'ريد' أ%نك ت.ص1ل� إ,ل كلY م.ع\دوم 
وت.نال�ه، فل ي.ت.ع.ذ�ر' لب'ع\د1ه عليك، وإ,ن جعلته متعد>ياv إ,ل اثني،

فت'ريد' أ%نك ت'ع\ط1ـي الناس الشيء4 العدوم. عندهم، وت'و.ص>ل�ه إ,ليهم.
قال: وهذا أ%و\ل%ى الق%و\ل%ي، ل4نه أ%شبه با قبله، ف باب الت_ف%ضeل

vكان معدوما vوال3ن\عام,، إ,ذ ل إ,ن\عام ف أ%ن ي.ك}س3ب. هو لنفسه مال
عنده، وإ,نا ال3نعام أ%ن ي'ول1ـي.ه غي.ه. وباب الظY والسعادة ف

الكتساب، غي' 
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 باب, التفضل وال3نعام. وف الديث: أ%نه ن.ه.ى عن ك%س\ب ال3ماء3؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء4 مطلقاv ف رواية أ%ب هريرة،
وف

 رواية رافع بن خ.ديج م'ق%ي_داv، حت ي'ع\ل%م من أ%ين هو، وف رواية أ�خرى: إ,ل ما ع.م1ل%ت\ بيدها، ووجه' ال3طلق أ%نه كان
ل4هل مكة والدينة إ,ماء#، عليهن_ ض.رائ1ب'، ي.خ\د'م\ن. الناس. ويأ}خ'ذ}ن% أ%ج\ر.ه'ن_،

 وي'ؤ.د>ين. ض.رائب.هن، ومن تكون م'ت.ب.ذYلة داخلةv خارجةv وعليها ضريبةD فل ي'ؤ\م.ن' أ%ن ت.ب\د'ر. منها ز.ل�ة، إ,ما للستزادة ف العاش،
 وإ,ما لش.هوة ت.غل1ب'، أ%و لغي ذلك، والعصوم' قليل؛ فن.ه.ى عن ك%س\ب,هن_ مطلقاv ت.ن.زeهاv عنه، هذا إ,ذا كان لل4مة وجه¬ معلوم

ت.ك}س3ب' منه، فكيف إ,ذا ل يكن لا وجه معلوم؟ ورجل ك%س'وب¬ وك%س_اب¬، وت.ك%س_ب. أ%ي ت.ك%ل�ف الك%س\ب.
والك%واس1ب': الوارح'.

 وك%ساب,: اسم للذئب، وربا جاء4 ف الش>عر ك�س.يباv. ال4زهري: وك%ساب, اسم ك%ل}بة. وف الصحاح: ك%ساب, مثل ق%طام,،
اسم كلبة. ابن سيده: وك%ساب, من أ%ساء3 إ,ناث الكلب، وكذلك ك%س\بة�؛ قال ال4عشى:

ول%ز_ ك%س\بة% أ�خ\رى، ف%ر\ع'ها ف%ه,ق'
وك�س.ي\ب¬: من أ%ساء3 الكلب أ%يضاv، وكل© ذلك ت.ف%ؤeلD بالك%س\ب



:vراه جريرا�والكت1ساب,. وك�س.ي\ب¬: اسم رجل، وقيل: هو ج.دe الع.ج_اج ل�م>ه؛ قال له بعض' م'هاج,ـيه، أ
يا اب\ن. ك�س.ي\ب�! ما علينا م.ب\ذ%خ'، *  قد غ%ل%ب.ت\ك. كاع1ب¬ ت.ض.م_خ'
يعن بالكاعب ل%ي\لى ال4خ\ي.ل1ـي_ة، ل4نا هاجت1 الع.ج_اج. ف%غ.ل%ب.ت\ه.

والك�س\ب': الك�ن\جار.ق'، فارسيةD؛ وبعض' أ%هل الس_واد ي'س.م>يه
 الك�س\ب.ج.. والك�س\ب'، بالضم: ع'صارة� الدeه\ن. قال أ%بو منصور: الك�س\ب' م'ع.ر_ب¬ وأ%صله بالفارسية ك�ش\ب¬، فق�ل1ـب.ت الشي

 سيناv، كما قالوا ساب'ور، وأ%صله شاه ب'ور أ%ي م.ل1ك' ب'ور. وب'ور': الب\ن'، بلسان الف�ر\س؛ والد_ش\ت أ�ع\ر,ب.، فقيل الد_س\ت
الص_ح\راء.

وك%ي\س.ب¬: اسم.
وابن' ال4ك}س.ب,: ر.جل من شعرائهم؛ وقيل: هو م.ن,ـيع' بن ال4ك}س.ب بن الـم'ج.ش_ر، من بن ق%ط%ن ابن ن.ه\ش.ل.

@كشب: الك%ش\ب': ش1د_ة� أ%ك}ل, اللحم, ونوه، وقد ك%ش.به. ال4زهري:
ك%ش.ب. اللحم. ك%ش\باv: أ%كله بش1د_ة. والت_ك}ش1ـيب' للمبالغة؛ قال:

ث ظ%ل1ل}نا ف ش1واء�، ر'ع\ب.ب'ه\ *  م'ل%ه\و.ج� م1ثل, الك�ش.ى ن'ك%ش>ب'ه\
الك�ش.ى: جع' ك�ش\ية، وهي ش.ح\مة� ك�ل}ية الض_ب>. وك�ش'ب¬: جبل

معروف، وقيل اسم جبل ف البادية.
@كظب: ابن ال4عراب: ح.ظ%ب. ي.ح\ظ�ب' ح'ظوباv، وك%ظ%ب. ي.ك}ظ�ب'

.vإ,ذا ام\ت.ل4 س1م.نا vوبا�ك�ظ
 @كعب: قال الل9ه تعال: وام\س.ح'وا بر'ؤ'وسكم وأ%ر\ج'ل%كم إ,ل الكعبي؛ قرأ% ابن' كثي، وأ%بو عمرو، وأ%بو بكر عن عاصم

 وحزة: وأ%رجل1كم، خفضاv؛ وال4عشى عن أ%ب بكر، بالنصب مثل حفص؛ وقرأ% يعقوب' والكسائي ونافع وابن عامر:
وأ%رجل%كم؛ نصباv؛ وهي قراءة ابن عباس، ر.د_ه إ,ل قوله تعال: فاغ}سلوا 
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وجوه.كم، وكان الشافعيe يقرأ�: وأ%رجل%كم. واختلف الناس' ف

 الكعبي بالنصب، وسأ%ل ابن' جابر أ%حد. ابن ييـى عن الك%ع\ب، فأ%و\م.ـأ% ثعلب¬ إ,ل ر,ج\له، إ,ل الـم.ف}ص1ل منها بس.ب_اب.ت1ه،
فوض.ع

 الس_ب_ابة% عليه، ث قال: هذا قول� الـم'ف%ض_ل، وابن ال4عراب؛ قال: ث أ%و\م.ـأ% إ,ل النات1ئ%ي، وقال: هذا قول أ%ب عمرو ابن
الع.لء، وال4صمعي. وكلê قد أ%صاب..

والك%ع\ب': العظم' لكل ذي أ%ربع. والك%ع\ب': كل© م.ف}ص1ل� للعظام. 
 وك%ع\ب' ال3نسان: ما أ%ش\ر.ف. فوق. ر'س\غ1ه عند ق%د.م1ه؛ وقيل: هو العظم' الناشز' فوق قدم1ه؛ وقيل: هو العظم الناشز عند

 م'ل}ت.ق%ى الساق, والق%د.م. وأ%نكر ال4صمعي قول% الناس, إ,نه ف ظ%ه\ر الق%د.م. وذهب قوم¬ إ,ل أ%نما العظمان1 اللذان1 ف ظ%ه\ر, الق%دم،
وهو م.ذ}ه.ب' الش>يعة؛ ومنه قول� ييـى بن الرث: رأ%يت الق%ت\لى يوم. زيد1 بن, علي¼، فرأ%يت' الك1عاب. ف و.س\ط1 الق%د.م.



 وقيل: الك%ع\بان1 من ال3نسان العظمان1 الناشزان من جانب القدم. وف حديث ال3زار,: ما كان أ%س\ف%ل% من الك%ع\بي، ففي
 النار. قال ابن ال4ثي:الك%ع\بان1 العظمان1 الناتئان1، عند م.ف}ص1ل, الساق, والق%دم، عن النبي، وهو من الف%رس ما بي

 الو.ظ1ـيفي والساق%ي\ن,، وقيل: ما بي عظم الو.ظ1ـيف وعظم, الساق,، وهو النات1ـئ� من خ.ل}ف1ه، والمع أ%ك}ع'ب¬ وك�ع'وب
وك1عاب. ورجلD عال الك%ع\ب: ي'وص.ف' بالش_رف والظ�ف%ر؛ قال: 

لا ع.ل ك%ع\ب'ك ب,ـي ع.ل1ـيت'
أ%راد.: لا أ%ع\لن ك%ع\ب'ك. وقال اللحيان: الك%ع\ب' والك%ع\بة� الذي

ي'ل}ع.ب' به، وجع' الك%ع\ب, ك1عاب¬، وجع الك%عبة ك%ع\ب¬ وك%ع.بات¬، ل
ي.ح\ك1 ذلك غي'ه، كقولك ج.م\رة وج.م.رات¬.

وك%ع_ب\ت' الشيء4: ر.ب_ع\ت'ه.
 والكعبة�: البيت' الـم'ر.ب_ع'، وجع'ه ك1عاب¬. والكعبة�: البيت' الرام، منه، لت.ك}ع1ـيبها أ%ي تربيعها. وقالوا: ك%ع\بة� البيت

.Dعه. وكل بيت{ م'ر.ب_ع�، فهو عند العرب: ك%ع\بةeلرتفاعه وتر.ب vع, أ%عله، وس'م>ي. ك%ع\بةeض1ـيف.، ل4نم ذ%ه.ب'وا بك%ع\بت1ه إ,ل تر.ب� فأ
وكان لربيعة% بيت¬ ي.ط�وفون به، ي'س.مeونه الك%ع.بات1. وقيل: ذا الك%ع.بات1، وقد ذكره

ال4س\و.د' بن ي.ع\ف�ر. ف ش1عره، فقال:
والبيت1 ذي الك%ع.بات1 من س1ن\داد1

.vعها أ%يضاeراه لت.ر.ب�والكعبة�: الغ'رفة؛ قال ابن سيده: أ
وثوب¬ م'ك%ع_ب¬: م.ط}و,يÒ شديد' ال4د\راج, ف ت.ر\بيع�. ومنهم م.ن ل

 ي'ق%ي>د\ه بالتر\بيع. يقال: ك%ع_ب\ت' الثوب. ت.ك}عيباv. وقال اللحيان: ب'ر\د¬ م'ك%ع_ب¬، فيه و.شي¬ م'ر.ب_ع. والـم'ك%ع_ب': الـم'و.ش_ى،
ومنهم م.ن خ.ص_ص. فقال: من الثياب.

والك%ع\ب': ع'ق}د.ة� ما بي ال�ن\ب'وب.ي\ن, من الق%ص.ب, والق%نا؛ وقيل:
هو أ�ن\بوب' ما بي كلY ع'ق}دتي؛ وقيل: الكعب' هو ط%ر.ف' ال�ن\بوب,

الناش1ز'، وجعه ك�ع'وب وك1عاب¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وأ%ل}ق%ى نفس.ه وه.و.ي\ن. ر.ه\واv، *  ي'بارين. ال4ع1ن_ة% كالك1ع.اب,

يعن أ%ن بعض.ها ي.ت\لو بعضاv، كك1عاب, الرeم\ح؛ ور'م\ح¬ بك%ع\ب�
 واحد{: م'س\ت.و,ي الك�ع'وب، ليس له ك%عب أ%غ}ل%ظ� من آخر؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر يصف ق%ناةv م'س\ت.وية الك�ع'وب,، ل ت.عاد1ي

فيها، 
>719<ص:

حت كأ%نا ك%ع\ب¬ واحد:
�ت.قاك. بك%ع\ب� واحد{، وت.ل%ذ©ه *  ي.داك.، إ,ذا ما ه'ز_ بالك%ف> ي.ع\س3ل

وك%ع_ب. ال3ناء4 وغي.ه: م.ل4ه.
vع'وبا�وك%ع.ب.ت1 الارية�، ت.ك}ع'ب' وت.ك}ع1ب'، ال4خية� عن ثعلب�، ك



 وك�ع'وبةv وك1عابةv وك%ع_ب.ت: ن.ه.د. ث%د\ي'ها. وجارية ك%عاب¬ وم'ك%ع>ب¬ وكاع1ب¬، وجع' الكاع1ب, ك%واع1ب'. قال الل9ه تعال:
وك%واع1ب.

أ%ت\راباv. وك1عاب¬ عن ثعلب؛ وأ%نشد:
ن.ج,ـيبة� ب.ط�ال�، ل%د'ن} ش.ب_ ه.مeه، *  ل1عاب' الك1عاب, والـم'دام' الـم'ش.ع\ش.ع'

ذ%ك�ر. الـم'دام.، ل4نه ع.ن به الش_راب..
وك%ع.ب. الث�د\ي' ي.ك}ع'ب'، وك%ع_ب.، بالتخفيف والتشديد: ن.ه.د..

وك%ع.ب.ت\ ت.ك}ع'ب'، بالضم، ك�ع'وباv، وك%ع_ب.ت، بالتشديد: مثله. وث%د\ي¬
كاع1ب¬ وم'ك%ع>ب¬ وم'ك%ع_ب¬، ال4خية نادرة، وم'ت.ك%ع>ب¬: بعن واحد؛

 وقيل: الت_ف}ل1ـيك'، ث النeهود'، ث الت_ك}ع1ـيب'. ووجه¬ م'ك%ع>ب¬ إ,ذا كان جاف1ـياv نات1ئاv، والعرب تقول: جاريةD د.ر\ماء� الك�ع'وب
إ,ذا ل يكن لرؤوس, ع1ظام1ها ح.ج\م¬؛ وذلك أ%و\ث%ر' لا؛ وأ%نشد:

ساقاv ب.خ.ن\داةv وك%ع\باv أ%د\ر.ما
وف حديث أ%ب هريرة: فجث%ت\ ف%تاةD ك%عاب¬ على إ,حدى ر'ك}ب.تيها، قال: الك%عاب'، بالفتح: الرأ%ة� حي ي.ب\دو ث%د\ي'ها للنeهود.

والك%ع\ب': الك�ت\لة� من الس_م\ن. والك%ع\ب من الل�ب والس_م\ن,:
 ق%د\ر' ص'ب_ة{؛ ومنه قول عمرو ابن معديكرب، قال: ن.ز.ل}ت' بقوم، فأ%ت.و\ن بقوس�، وث%و\ر�، وك%ع\ب�، وت1ـب\ن� فيه لب. فالق%و\س':

ما ي.ب\ق%ى ف أ%صل ال�ل�ة من الت_م\ر؛ والث�و\ر: الك�ت\لة من ال4ق1ط1؛ والك%ع\ب':
الصeب_ة� من الس_م\ن؛ والت>ب\ن': الق%د.ح' الكبي. وف حديث عائشة،

رضي الل9ه عنها: إ,ن كان ل%ي'ه\د.ى لنا الق1ناع'، فيه ك%ع\ب¬ من إ,هالة،
فن.ف}ر.ح' به أ%ي قطعة من الس_م\ن والدeهن. وك%ع.به ك%ع\باv: ض.ر.به على

يابس�، كالرأ}س ونوه. وك%ع_ب\ت' الش_يء4 ت.ك}عيباv إ,ذا م.لgته.
أ%بو عمرو، وابن' ال4عراب: الك�ع\بة� ع'ذ}رة� الارية؛ وأ%نشد:

أ%ر.ك%ب¬ ت.م_، وت�ت\ ر.ب_ت'ه\، *  قد كان% م.خ\توماv، فف�ض_ت\ ك�ع\ب.ت'ه\
وأ%ك}ع.ب. الرجل�: أ%س\ر.ع.؛ وقيل: هو إ,ذا ان\ط%ل%ق. ول ي.ل}ت.ف1ت\

إ,ل شيء�.
 ويقال: أ%ع\لى الل9ه ك%ع\ب.ه أ%ي أ%ع\لى ج.د_ه. ويقال: أ%ع\لى الل9ه ش.ر.ف%ه. وف حديث ق%ي\لة%: والل9ه ل ي.زال� ك%ع\ب'ك عالياv، هو د'عاء لا

بالش_ر.ف والع'ل�و>. قال ابن ال4ثي: وال4صل فيه ك%ع\ب' الق%ناة،
وهو أ�ن\ب'وب'ها، وما بي كلY ع'ق}د.ت.ي منها ك%ع\ب¬، وكل© شيء� عل

وارتفع، فهو ك%ع\ب¬.
،vوهو الذي ي.ن\ط%ل1ق' م'ضار�ا ،vإ,ك}عابا �أ%بو سعيد: أ%ك}ع.ب. الرجل

.vل ي'بال ما و.ر.اءه، ومثله ك%ل�ل ت.ك}ليل
والك1عاب': ف�صوص' الن_ر\د1. وف الديث: أ%نه كان يكره الض_ر\ب



�بالك1عاب,؛ واحد'ها ك%ع\ب¬ وك%ع\بةD، والل�ع1ب' با حرام، وك%ر,ه.ها عامة
الصحابة. وقيل: كان ابن' م'غ.ف�ل� يفعله مع امرأ%ته، على غي ق1مار�.

وقيل: ر.خ_ص فيه ابن' السيب، على غي قمار أ%يضاv. ومنه الديث: ل ي'ق%لYب' 
>720<ص:

ك%ع.بات1ها أ%ح.د¬، ينتظر ما تيء به، إ,ل ل ي.ر.ح\ رائحة النة، هي
 جع سلمة للك%ع\بة. وك%ع\ب¬: اسم رجل. والك%ع\بان1: ك%ع\ب' بن ك1لب�، وك%ع\ب' بن ربيعة% بن ع'ق%يل بن, ك%ع\ب, بن ربيعة% بن

عام1ر بن ص.ع\ص.ع.ة؛ وقوله:
رأ%يت' الش_ع\ب. من ك%ع\ب�، وكانوا *  من الش_ن\ـآن1 ق%د\ صاروا ك1عابا

قال الفارسي: أ%راد. أ%ن� آراء4هم ت.ف%ر_ق%ت وت.ضاد_ت\، فكان كل©
.vعلى ح1د.ت1ه، فلذلك قال: صاروا ك1عابا vذ1ي رأ}ي� منهم ق%بيل
وأ%بو م'ك%ع>ب� ال4س.د1يe، م'ش.د_د العي: من ش'ع.رائهم؛ وقيل: إ,نه

أ%بو م'ك}ع1ت{، بتخفيف العي، وبالتاء3 ذات النقطتي، وسيأ}ت ذكره.
.�ويقال للد_و\خ.ل�ة: الـم'ك%ع_بة�، والـم'ق}ع.د.ة، والش_و\غ%ر.ة�، والو.شيج.ة

@كعثب: الك%ع\ث%ب' والك%ث}ع.ب': الر_ك%ب' الض_خ\م' الـم'م\ت.ل1ـئ� النات1ـئ�؛ قال:
أ%ر.ي\ت. إ,ن أ�ع\ط1ـيت. ن.ه\داv ك%ع\ث%با

 وامرأ%ة ك%ع\ث%ب¬ وك%ث}ع.ب¬: ض.خ\مة الر_ك%ب، يعن الفرج..
 وت.ك%ع\ث%ب.ت الع.رار.ة�، وهي نبت¬: تم_عت\ واستدارت. قال ابن السكيت: يقال لق�بل, الرأ%ة: هو ك%ع\ث%ب'ها وأ%ج.مeها وش.ك}ر'ها.

قال الفراء، وأ%نشدن أ%بو ث%ر\وان%:
قال ال%وار,ي: ما ذ%ه.ب\ت. م.ذ}ه.با! *  وع1ـب\ن.ن، ول أ%ك�ن\ م'ع.ي_با

أ%ر.ي\ت. إ,ن} أ�ع\ط1ـيت. ن.ه\داv ك%ع\ث%با، *  أ%ذاك.، أ%م\ ن'ع\ط1ـيك. ه.ي\داv ه.ي\د.با؟
 أ%راد. بالك%ع\ث%ب: الر_ك%ب. الشاخ1ص. الـم'ك}ت.ن,ز.، والـه.ي\د' الـه.ي\د.ب': الذي فيه رخ.او.ة مثل ر.ك%ب, الع.جائز الـم'س\ت.ر\خي،

لك1ب,ها. ور.ك%ب¬ ك%ع\ث%ب¬: أ%ي ض.خ\م¬.
 @كعدب: الك%ع\د.ب' والك%ع\د.بة: كلها الف%س\ل من الرجال. والك�ع\د'بة: الـح.ج.اة والـح.ب.ابة. وف حديث عمرو أ%نه قال

 لـم'ع.اوية: لق%د رأ%يت'ك بالع1راق، وإ,ن� أ%م\ر.ك. ك%ح'ق> الك�هول، أ%و كالك�ع\د'بة، وي'ر\وى ال�ع\د'بة1. قال: وهي ن'ف�اخة� الاء الت
تكون من ماء الطر، وقيل: بيت' العنكبوت. أ%بو عمرو: يقال لبيت العنكبوت الك�ع\د'بة�، وال�ع\د'بة.

@كعسب: ك%ع\س.ب. فلنD ذاه1ـباv إ,ذا مشى م1ش\ية% الس_ك}ران.
.�وك%ع\س.ب¬: اسم. وك%ع\س.ب. وك%ع\س.م. إ,ذا ه.ر.ب.. وك%ع\س.ب. ي'ك%ع\س3ب' إ,ذا ع.دا ع.د\واv شديداv، مثل ك%ع\ظ%ل ي'ك%ع\ظ1ل

@كعنب: ك%عان,ب' الرأ}س: ع'ج.ر¬ تكون فيه. ورجل ك%ع\ن.ب¬: ذو ك%عان,ب. ف رأ}سه. ال4زهري: رجل ك%ع\ن.ب¬: قصي.



 @كوكب: التهذيب: ذكر الليث الك%و\ك%ب. ف باب الرباعي، ذ%ه.ب. أ%ن الواو أ%صلية؛ قال: وهو عند ح'ذ�اق النحويي من
 هذا الباب، ص'د>ر بكاف{ زائدة{، وال4صل� و.ك%ب. أ%و ك%و.ب.، وقال: الك%و\ك%ب'، معروف، من ك%واك1ب, السماء3، وي'ش.ب_ه به

الن_ور، في'س.مى ك%و\ك%باv؛ قال ال4عشى:
�ي'ضاح1ك' الش_م\س. منها ك%و\ك%ب¬ ش.ر,ق¬، *  م'ؤ.ز_ر¬ بع.م1ـيم, الن_ب\ت1، م'ك}ت.ه,ل

>721<ص:
ابن سيده وغيه: الك%و\ك%ب' والك%و\ك%بة�: الن_ج\م، كما قالوا ع.جوز¬

 وع.جوزة، وب.ياض¬ وب.ياضةD. قال ال4زهري: وسعت غي واحد يقول للزeه.رة، من بي النeجوم: الك%و\ك%بة�، ي'ؤ.نثونا، وسائر
 الك%واك1ب ت'ذ%ك�ر، فيقال: هذا ك%وك%ب' كذا وكذا. والك%و\ك%ب' والك%و\ك%بة�: بياض¬ ف العي. أ%بو زيد: الك%و\ك%ب' البياض' ف

 س.واد العي، ذ%ه.ب الب.ص.ر' له، أ%و ل ي.ذ}ه.ب. والك%و\ك%ب' من الن_ب\ت: ما طال. وك%و\ك%ب' الر_و\ضة: ن.و\ر'ها. وك%و\ك%ب' الديد:
ب.ريق�ه وتو.ق©د'ه، وقد ك%و\ك%ب.؛ ويقال لل4م\ع.ز, إ,ذا تو.ق�د. ح.صاه ض.حاءé: م'ك%و\ك1ب¬؛ قال ال4عشى ي.ذ}كر ناقته:

ت.ق}ط%ع' ال4م\ع.ز. الـم'ك%وك1ب. و.خ\داv، *  ب,ن.واج� س.ر,يعة1 ال3يغال,
ويوم¬ ذو ك%واك1ب. إ,ذا و'ص1ف. بالشد_ة، كأ%نه أ%ظ}ل%م. با فيه من

الشدائد، حت ريئ%ت\ ك%واك1ب' السماء3. وغلم¬ ك%و\ك%ب¬ متلئD إ,ذا
ت.ر.ع\ر.ع. وح.س'ن. وجه'ه؛ وهذا كقولم له: ب.د\ر¬. وك%و\ك%ب' كلY شيء�:

:vم'ع\ظ%م'ه، مثل ك%و\ك%ب, الع'ش\ب,، وك%وك%ب, الاء3، وك%وك%ب, ال%ي\ش؛ قال الشاعر يصف ك%تيبة
وم.ل}م'ومة{ ل ي.خ\ر,ق' الط�ر\ف' ع.ر\ض.ها، *  لا ك%و\ك%ب¬ ف%خ\م¬، ش.ديد¬ و'ض'وح'ها

 الـم'ؤ.ر>ج': الك%و\ك%ب': الاء�. والك%و\ك%ب': الس_ي\ف'. والك%و\ك%ب': س.ي>د' القوم. والك%و\ك%ب': الف�ط}ر'، عن أ%ب حنيفة. قال: ول
 أ%ذ}ك�ر'ه عن عال، إ,نا الك%و\ك%ب' نبات معروف، ل ي'ح.ل�، يقال له: ك%و\ك%ب' ال4رض. والك%و\ك%ب': ق%ط%رات¬ تقع بالليل على

 الشيش. والك%و\ك%بة�: الماعة�؛ قال ابن جن: ل ي'س\تعمل كل© ذلك إ,ل� مزيداv، ل4نا ل نعرف ف الكلم مثل ك%ب\ك%بة{؛ وقول
الشاعر: 

ك%ب\داء� جاء4ت\ من ذ�ر.ى ك�واك1ب,
أ%راد بالك%ب\داء3: ر.حÝى ت'دار باليد، ن'ح1ت.ت\ من جبل ك�واك1ب.، وهو
جبل بعينه ت'ن\ح.ت' منه ال4ر\ح1ـي.ة. وك%و\ك%ب¬: اسم موضع؛ قال

ال4خطل:
ش.و\قاv إ,ليهم وو.ج\داv، يوم. أ�ت\ب,ع'ه'م  *  ط%ر\ف، ومنهم، ب.ن\ب.ي\ ك%وك%ب�، ز'م.ر'

التهذيب: وك%و\ك%ب.ـى، على ف%و\ع.لى: موضع¬. قال ال4خطل: ب.ن\ب.ـي\
ك%و\ك%ب.ـى ز'م.ر'. وف الديث: د.عا د.ع\وةv ك%وك%ب,ـي_ةv؛ قيل: ك%و\ك%ب¬

قرية ظ%ل%م عامل�ها أ%هل%ها، فد.ع.و\ا عليه د.ع\وةv، فلم ي.ل}ب.ث} أ%ن مات، فصارت مثلv؛ وقال:
فيا ر.ب_ س.ع\د{، د.ع\وةv ك%و\ك%ب,ـي_ةv، *  ت'صاد1ف' س.ع\داv أ%و ي'صاد1ف�ها س.ع\د'

أ%بو عبيدة: ذ%ه.ب. القوم' تت. كلY ك%و\ك%ب� أ%ي ت.ف%ر_ق�وا.



والك%و\ك%ب': ش1د_ة� الـح.ر> وم'ع\ظ%م'ه؛ قال ذو الرمة:
وي.و\م� ي.ظ%ل© الف%ر\خ' ف ب.ي\ت1 غيه، *  له ك%و\ك%ب¬ فوق. الـح1داب, الظ�واه1ر,

 وك�و.ي\ك1ب¬: من مساجد سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، بي الدينة وت.ب'وك.. وف الديث: أ%ن� عثمان د'ف1ن. ب'ش
 ك%و\ك%ب�؛ ك%و\ك%ب:اسم رجل، أ�ض1يف إ,ليه الـح'شe، وهو الب'س\تان�. وك%و\ك%ب¬ أ%يضاv: اسم فرس لرجل جاء4 يطوف عليه

بالبيت، فك�ت1ب. فيه إ,ل عمر، رضي الل9ه عنه، فقال: ام\ن.ع'وه.
>722<ص:

@كلب: الك%ل}ب': ك�ل© س.ب'ع� ع.ق�ور�. وف الديث: أ%م.ا تاف' أ%ن
يأ}ك�ل%ك. ك%ل}ب' الل9ه1؟ فجاء4 ال4سد' ليلv فاق}ت.ل%ع. هام.ت.ه من بي

 أ%صحابه. والك%ل}ب، معروف¬، واحد' الك1لب,؛ قال ابن سيده: وقد غ%ل%ب. الكلب' على هذا النوع النابح، وربا و'ص1ف. به،
 يقال: امرأ%ةD ك%ل}بة؛ والمع أ%ك}ل�ب¬، وأ%كال1ب' جع المع، والكثي ك1لب¬؛ وف الصحاح: ال4كال1ب' جع أ%ك}ل�ب�. وك1لب¬:

اسم' رجل، سي بذلك، ث غ%ل%ب. على الي� والقبيلة؛ قال:
وإ,ن9 ك1لباv هذه ع.ش\ر' أ%بط�ن�، *  وأ%نت. ب.ريء# من ق%بائ1لها الع.ش\ر,
قال ابن سيده: أ%ي إ,ن� ب'ط�ون% ك1لب� ع.ش\ر' أ%بط�ن�. قال سيبويه:

 ك1لب¬ اسم للواحد، والنسب' إ,ليه ك1لبÒ، يعن أ%نه لو ل يكن ك1لب¬ اساv للواحد، وكان جعاv، ل%ق1ـيل% ف ال3ضافة إ,ليه
ك%ل}بـيÒ، وقالوا ف جع ك1لب: ك1لبات¬؛ قال:

أ%ح.بe ك%ل}ب� ف ك1لبات1 الناس\، *  إ,ل� ن.ب\حاv، ك%ل}ب' أ�م> العباس\
 قال سيبويه: وقالوا ثلثة� كلب�، على قولم ثلثةD من الك1لب,؛ قال: وقد يوز أ%ن يكونوا أ%رادوا ثلثة أ%ك}ل�ب�، فاس\ت.غ\ن.و\ا

ببناء3 أ%كثر الع.د.د1 عن أ%قل9ه. والك%ل1يب' والكال1ب': جاعة� الك1لب,، فالك%ليب'
كالعبيد1، وهو جع عزيز؛ وقال يصف م.فازة:

كأ%ن� ت.جاو'ب. أ%ص\دائها *  م'كاء� الـم'ك%لYب,، ي.د\ع'و الك%ل1ـيب.ا
والكال1ب': كالام1ل, والباق1ر. ورجل كال1ب¬ وك%ل�ب¬: صاحب' ك1لب�،

:eب.ي\ريeمثل تامر� ولب,ن�؛ قال ر.ك�اض¬ الد
س.د.ا بي.د.ي\ه1، ث أ%ج_ بس.ي\ر,ه، *  كأ%ج> الظ�ليم, من ق%نيص� وكال1ب,

 وقيل: سائ1س' ك1لب�. وم'ك%لYب¬: م'ض.ر¼ للك1لب, على الص_ي\د1، م'ع.لYم¬ لا؛ وقد يكون� الت_ك}ليب' واقعاv على الف%ه\د1 وس1ـباع
 الط�ي\ر. وف التنزيل العزيز: وما ع.ل�متم من ال%وار,ح, م'ك%لYب,ـي؛ فقد دخ.ل ف هذا: الف%ه\د'، والبازي، والص_ق}ر'، والشاهي'،

وجيع' أ%نواع, 
ال%وارح.

،vم'ك%ل�بة vم الك1لب. أ%خ\ذ الصيد1. وف حديث الصيد: إ,ن� ل ك1لباYب': الذي ي'ع.لYوالك%ل�ب': صاحب' الك1لب. والـم'ك%ل 
 فأ%ف}ت1ن ف ص.يدها. الـم'ك%ل�بة�: الـم'س.ل�طة على الصيد، الـم'ع.و_دة بالصطياد، الت قد ض.ر,ي.ت\ به. والـم'ك%لYب'، بالكسر:



 صاح1ـب'ها، والذي يصطاد' با. وذو الك%ل}ب,: رجلD؛ س'مي بذلك ل4نه كان له كلب ل ي'فارقه. والك%ل}بة�: أ�ن\ثى الك1لب,،
وجعها ك%ل}بات¬، ول ت'ك%س_ر.

وف الثل: الك1لب' على البقر، ت.ر\ف%ع'ها وت.ن\ص1ـب'ها أ%ي أ%رس1ل}ها 
على ب.ق%ر الو.ح\ش؛ ومعناه: خ.لY ام\ر.أv وص1ناع.ت.ه.

وأ�مe ك%ل}بة%: الـح'م_ى، أ�ض1ـيف%ت\ إ,ل أ�نثى الك1لب,.
وأ%رض م.ك}ل%بة: كثية� الك1لب,.

وك%ل1ب. الك%ل}ب'، واس\ت.ك}ل%ب.: ض.ر,ي.، وت.ع.و_د. أ%ك}ل% الناس.
وك%ل1ب. الك%ل}ب' ك%ل%باv، فهو ك%ل1ب¬: أ%ك%ل% ل%ـح\م. ال3نسان، فأ%خذه لذلك

س'عار¬ وداء# ش1ـب\ه' ال�نون.
وقيل: الك%ل%ب' ج'ن'ون� الك1لب,؛ وف الصحاح: الك%ل%ب' شبيه¬

بال�ن'ون1، ول ي.خ'ص_ الك1لب.
>723<ص:

 الليث: الك%ل}ب' الك%ل1ب': الذي ي.ك}ل%ب' ف أ%ك}ل, ل�حوم, الناس، في.ـأ}خ'ذ�ه ش1ـب\ه' ج'ن'ون{، فإ,ذا ع.ق%ر إ,نساناv، ك%ل1ب. الـم.ع\ق�ور'،
 وأ%صابه داء� الك%ل%ب,، ي.ع\و,ي ع'و.اء4 الك%ل}ب,، وي'م.ز>ق' ثياب.ه عن نفسه، وي.ع\ق1ر' من أ%صاب، ث يصي أ%م\ر'ه إ,ل أ%ن يأ}خذه الع'طاش'،

 فيموت. من ش1د_ة1 الع.ط%ش، ول ي.ش\ر.ب. والك%ل%ب': ص1ـياح' الذي قد ع.ض_ه الك%ل}ب' الك%ل1ب'. قال: وقال الـم'ف%ض_ل أ%ص\ل
 هذا أ%ن� داءé يقع على الزرع، فل ي.ن\ح.ل© حت ت.ط}ل�ع عليه الشمس'، في.ذ�وب.، فإ,ن أ%ك%ل% منه الال� قبل ذلك مات. قال: ومنه

ما ر'وي عن النب، صلى الل9ه عليه
 وسلم، أ%نه ن.ه.ى عن س.و\م الليل أ%ي عن ر.ع\ي,ه، وربا ن.د_ بعي¬ فأ%ك%ل% من ذلك الزرع، قبل طلوع الشمس، فإ,ذا أ%كله مات،

 فيأ}ت ك%ل}ب¬ فيأ}كل� من لمه، في.ك}ل%ب'، فإ,ن} ع.ض_ إ,نساناv، ك%ل1ب. الـم.ع\ض'وض'، فإ,ذا س.م1ع. ن'باح. ك%ل}ب� أ%جابه. وف الديث:
 س.ي.خ\ر'ج' ف أ�م_ت أ%قوام¬ ت.ت.جار.ى بم ال4ه\واء�، كما ي.ت.جار.ى الك%ل%ب' بصاحبه؛ الك%ل%ب'، بالتحريك: داء# ي.ع\ر,ض' لل3نسان، م1ن
 ع.ض_ الك%ل}ب الك%ل1ب، في'صيب'ه ش1ب\ه' ال�ن'ون1، فل ي.ع.ضe أ%ح.داv إ,ل ك%ل1ب.، وي.ع\ر,ض' له أ%ع\راض¬ ر.ديئ%ة، وي.م\ت.ن,ـع' من ش'ر\ب الاء
:vك%ل%با � حت يوت ع.ط%شاv؛ وأ%جعت العرب' على أ%ن د.واء4ه ق%ط}ر.ةD من د.م, م.ل1ك{ ي'خ\ل%ط� باء� في'س\قاه؛ يقال منه: ك%ل1ب. الرجل

 ع.ض_ه الك%ل}ب' الك%ل1ب'، فأ%صابه مثل� ذلك. ور.ج'لD ك%ل1ب¬ م1ن رجال� ك%ل1ـب,ـي.، وك%ل1ـيب¬ من ق%و\م ك%ل}ب.ـى؛وقول
الك�م.ي\ت:

أ%ح\لم'ك�م\، ل1س.ق%ام, ال%ه\ل، ش.اف1ـي.ةD، *  كما د1ماؤ'ك�م' ي'ش\ف%ى با الك%ل%ب'
vفيأ}تون رجل ،vإ,نسانا eقال اللحيان: إ,ن الرجل% الك%ل1ب. ي.عض

.�شريفاv، في.ق}ط�ر' لم من د.م, أ�ص\ب'ع1ه، ف%ي.س\ق�ون% الك%ل1ب. فيبأ
)1والك%لب': ذ%هاب' الع.ق}ل, (

  قوله «والكلب ذهاب العقل» بوزن سحاب وقد كلب كعن كما ف القاموس.) من الك%ل%ب، وقد ك�ل1ب..1(
:eهم؛ قال النابغة ال%ع\د1ي�وك%ل1ـب.ت1 ال3بل� ك%ل%باv: أ%صاب.ها مثل� ال�نون الذي ي.ح\د'ث� عن الك%ل%ب. وأ%ك}ل%ب. القوم': ك%ل1ـب.ت\ إ,بل



وق%و\م� ي.ه,ـين'ون% أ%ع\راض.ه'م\، *  ك%و.ي\ت'ه'م' ك%ي_ة% الـم'ك}ل1ب,
والك%ل%ب': الع.ط%ش'، وهو من ذلك، ل4ن صاحب الك%ل%ب, ي.ع\ط%ش'، فإ,ذا

رأ%ى الاء4 ف%ز,ع. منه. وك%ل1ب. عليه ك%ل%باv: غ%ض1ب. فأ%ش\ب.ه. الرجل%
 الك%ل1ب.. وك%ل1ب.: س.ف1ه. فأ%شبه الك%ل1ب.. ود.ف%ع\ت' عنك ك%ل%ب. فلن أ%ي ش.ر_ه وأ%ذاه. وك%ل%ب. الرجل ي.ك}ل1ب'، واس\ت.ك}ل%ب. إ,ذا

) 2كان ف ق%ف}ر�، (
 قوله «وكلب الرجل إذا كان ف قفر إل» من باب ضرب كما ف القاموس.)2(

في.ن\ب.ح' لتسمعه الك1لب' فت.ن\ب.ح. في.س\ت.د1ل© با؛ قال:
ون.ب\ح' الك1لب, لـم'س\ت.ك}ل1ب�

 والك%ل}ب': ض.ر\ب¬ من الس_م.ك، على ش.ك}ل, الك%ل}ب,. والك%ل}ب' من النجوم: ب1ذاء3 الد_ل}و من أ%س\ف%ل%، وعلى طريقته نم¬ آخر
يقال له الراعي.

�والك%ل}بان1: نمان صغيان كالـم'ل}ت.ز,ق%ي\ن بي الث©ر.ي_ا والد_ب.ران1.وك1لب' الشتاء3: ن'جوم¬، أ%و_ل%ه، وهي: الذراع' والن_ث}ر.ة
والط�ر\ف' وال%ب\هة؛ وك�ل© هذه النجوم,، إ,نا سيت بذلك على التشبيه بالك1لب,.

وك%ل}ب' الفرس: ال%ط© الذي ف و.س.ط1 ظ%ه\ر,ه، 
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تقول: اس\ت.و.ى على ك%ل}ب, ف%ر.سه. ود.ه\ر¬ ك%ل1ب¬: م'ل1ـحÒ على أ%هله با ي.س'وء�هم، م'ش\ت.قÒ من الك%ل}ب, الك%ل1ب,؛ قال الشاعر:
ما ل أ%رى الناس.، ل أ%ب. ل%ـه'م'! *  ق%د\ أ%ك%ل�وا ل%ـح\م. ناب,ـح� ك%ل1ب,

�وك�ل}ب.ة� الز_مان: ش1د_ة� حاله وض1ـيق�ه، من ذلك. والك�ل}بة�، م1ثل
ال�ل}بة1. والك�ل}بة: ش1د_ة� الب\د، وف الكم ش1د_ة� الشتاء3،

وج.ه\د'ه، منه أ%يضاv؛ أ%نشد يعقوب:
أ%ن\ج.م.ت\ ق1ر_ة� الش>تاء3، وكان.ت\ *  قد أ%قام.ت\ بك�ل}بة{ وق1طار,

وكذلك الك%ل%ب'، بالتحريك، وقد ك%ل1ب. الشتاء�، بالكسر. والك%ل%ب':
Dمن الشتاء3؛ وك%ل%بة Dل}بة�أ%ن\ف' الش>تاء3 وح1د_ت'ه؛ وب.ق1ـي.ت\ علينا ك

أ%ي ب.ق1ـي_ة� ش1د_ة{، وهو من ذلك. وقال أ%بو حنيفة: الك�ل}بة� ك�ل©
ش1د_ة{ من ق1ب.ل, الق%ح\ط والسeل}طان وغيه. وهو ف ك�ل}بة من الع.ي\ش
أ%ي ض1ـيق�. وقال الن_ض\ر': الناس' ف ك�ل}بة{ أ%ي ف ق%ح\ط{ وش1د_ة من

Dمن الزمان، ف ش1د_ة1 حالم، وع.ي\ش1هم، وه'ل}بة Dل}بة�الزمان. أ%بو زيد: ك�ل}بة� الش>ت.اء3 وه'ل}ب.ت'ه: ش1د_ت'ه. وقال الكسائي: أ%صابتهم ك
من الزمان؛ قال: ويقال ه'ل}بة وج'ل}بة من الـح.ر> والق�ر>. وعام¬ كل1ب¬:

ج.د\ب¬، وك�ل©ه من الك%ل%ب.
والـم'كال%بة�: الـم'شار_ة وكذلك الت_ك%ال�ب'؛ يقال: هم ي.ت.ك%الب'ون% على كذا أ%ي ي.ت.واث%ب'ون عليه.

:vـ�ط% ش.ر�ا وكال%ب. الرجل% م'كال%بةv وك1لباv: ضاي.ق%ه كم'ضاي.ق%ة الك1لب ب.ع\ض1ها ب.ع\ضاv، عند الـم'هارشة؛ وقول� ت.ـأ%ب



إ,ذا الـح.ر\ب' أ%و\ل%ت\ك. الك%ل1ـيب.، ف%و.لYها *  ك%ل1ـيب.ك. واع\ل%م أ%نا س.و\ف. ت.ن\ج.ل1ـي
قيل ف تفسيه قولن: أ%حدها أ%نه أ%راد بالك%ل1ـيب الـم'كال1ب. الذي

ت.ق%د_م، والقول� الخر' أ%ن الك%ل1ـيب. مصدر ك%ل1ـب.ت1 الـح.ر\ب'،وال4و_ل أ%ق}و.ى.
وك%ل1ب. على الشيء3 ك%ل%باv: ح.ر.ص. عليه ح1ر\ص. الك%ل}ب,، واش\ت.د_

ح1ر\ص'ه. وقال الـح.س.ن': إ,ن� الدنيا لا ف�ت1ح.ت\ على أ%هلها، ك%ل1ـب'وا
عليها أ%ش.د_ الك%ل%ب,، وع.د.ا بعض'هم على بعض بالس_ي\ف1؛ وف

النهاية: ك%ل1ـب'وا عليها أ%س\و.أ% الك%ل%ب,، وأ%ن\ت. ت.ج.ش_ـأ� من الش>ب.ع
 ب.ش.ماv، وجار'ك قد د.م1ـي. ف�وه من الوع ك%ل%باv أ%ي ح1رصاv على شيء� ي'ص1ـيبه. وف حديث علي�، ك%ت.ب. إ,ل ابن عباس

 حي أ%خ.ذ% من مال الب.ص\ر.ة: فلما رأ%يت. الزمان% على ابن عمك قد ك%ل1ب.، والعدو� قد ح.ر,ب.؛ ك%ل1ب. أ%ي اش\ت.د_. يقال: ك%ل1ب
الد_ه\ر' على أ%هله إ,ذا أ%ل%ح_ عليهم، واش\ت.د.

وت.كال%ب. الناس' على ال4مر: ح.ر.ص'وا عليه حت كأ%نم ك1لب¬.
 والـم'كال1ب': ال%ر,يء�، ي.مانية؛ وذلك ل4نه ي'لز,م' كم'لزم.ة الك1لب, لا ت.ط}م.ع' فيه. وك%ل1ب. الش_و\ك' إ,ذا ش'ق_ ور.ق�ه، ف%ع.ل1ق

ك%ع.ل%ق
الك1لب,. والك%ل}ب.ة� والك%ل1ب.ة� من الش>ر\س,: وهو صغار شجر الش_و\ك1،

 وهي ت'ش\ب,ه الشeك%اع.ى، وهي من الذكور، وقيل: هي ش.ج.رة شاك%ةD من الع1ضاه1، لا ج,راء#، وكل ذلك ت.ش\ب,ـيه¬ بالك%ل}ب.
وقد ك%ل1ـب.ت\ إ,ذا

ان\ج.ر.د. ور.ق�ها، واق}ش.ع.ر_ت\، ف%ع.ل1ق%ت الثياب. وآذ%ت\ م.ن م.ر_ با،
 كما ي.ف}ع.ل� الك%ل}ب'. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو الدeق%ي\ش ك%ل1ب. الشجر'، فهو ك%ل1ب¬ إ,ذا ل ي.ج,د\ ر,ي_ه'، ف%خ.ش'ن. من غي أ%ن ت.ذ}ه.ب

ن'د'و_ت'ه، فع.ل1ق
ث%و\ب. م.ن م.ر_ به كالك%ل}ب.
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  وأ%رض ك%ل1ـبةD إ,ذا ل ي.ج,د\ نبات'ها ر,ي�اv، ف%ي.ب,س.. وأ%رض¬ ك%ل1ـب.ة� الش_جر إ,ذا ل ي'ص1ـب\ها الربيع'. أ%بو خ.ي\رة: أ%رض¬ ك%ل1ـبةD أ%ي

 غ%ل1ـيظةD ق�فÒ، ل يكون فيها شجر ول ك%ـل#، ول تكون� ج.ب.لv، وقال أ%بو الدeق%ي\ش: أ%رض¬ ك%ل1ـب.ة� الش_جر أ%ي خ.ش1ن.ة
 يابسةD، ل ي'ص1ـب\ها الربيع' ب.ع\د'، ول ت.ل1ن. والك%ل1ـبة� من الشجر أ%يضاv: الش_و\كة� العار,ية� من ال4غ}صان، وذلك لتعلقها بن

)1ي.م'رe با، كما ت.ف}عل الك1لب. ويقال للشجرة العار,دة ال4غ}صان1 (
  قوله «العاردة الغصان» كذا بالصل والتهذيب بدال مهملة بعد الراء، والذي ف التكملة: العارية بالثناة التحتية بعد1(

.Dالراء.) والش_و\ك1 اليابس, الـم'ق}ش.ع1ر_ة1: ك%ل1ـبة
 وك%فe الك%ل}ب,: ع'ش\بة م'ن\ت.شرة ت.ن\ب'ت' بالق1ـيعان1 وبلد ن.ج\د{، يقال لا ذلك إ,ذا ي.ب,س.ت\، ت'ش.ب_ه بك%ف> الك%ل}ب, الـح.يوانY، وما

 دامت\ خ.ض\راء، فهي الك%ف}نة. وأ�مe ك%ل}ب�: ش'ج.ي\ر.ةD شاكةD؛ ت.ن\ب'ت' ف غ%ل}ظ1 ال4رض وجبالا، صفراء� الورق,، خ.ش\ناء، فإ,ذا
ح'ر>ك%ت\، س.ط%ع.ت\ بأ%ن\ت.ن, رائحة{ وأ%خ\ب.ثها؛ س'ميت بذلك لكان1 الش_و\ك1، أ%و ل4نا ت'ن\ت1ن' كالكلب إ,ذا أ%صابه الـم.ط%ر.



 والك%ل©وب': الـم1ن\شال�، وكذلك الك�ل�ب'، والمع الك%لل1ـيب'، ويسمى الـم1ه\ماز'، وهو الـح.ديدة� الت على خ'ف
الر_ائ1ض,، ك�ل�باv؛ قال ج.ن\د.ل� بن الراعي ي.ه\جو ابن. الر>قاع,؛ وقيل هو ل4بيه الراعي:

خ'ناد1ف¬ لح1ق¬، بالرأ}س,، م.ن\ك1ـب'ه، *  كأ%نه ك%و\د.نD ي'وش.ى بك�ل�ب,
وك%ل%به: ض.ر.به بالك�ل�ب,؛ قال الك�م.ي\ت':

وو.ل�ى بأج\ر,ي�ا ولف{، كأ%نه *  على الش_ر.ف1 ال4ق}ص.ى ي'ساط� وي'كل%ب'
 والك�ل�ب' والك%ل©وب': الس_ف©ود'، ل4نه ي.ع\ل%ق' الش>واء4 وي.ت.خ.ل�له، هذه عن اللحيان. والك%ل©وب' والك�ل�ب': حديدةD معطوفة،

ـ�ا الك%ل}ب.تان1: فاللة� الت تكون  كال�ط�اف. التهذيب: الك�ل�ب' والك%ل©وب' خ.ش.بةD ف رأ}سها ع'ق�اف%ةD منها، أ%و من حديد{. فأ%م
 مع الـح.د_ادين. وف حديث الرؤيا: وإ,ذا آخ.ر' قائم¬ بك%ل©وب, حديد{؛ الك%ل©وب'، بالتشديد: حديدةD م'ع\و.ج_ة� الرأ}س.

وك%لليب البازي: م.خال1ـب'ه، كل© ذلك على الت_ش\بيه ب.خال1ب, الك1لب, والس>باع,. وكلليب' الشجر: ش.و\ك�ه كذلك.
�وكال%ب.ت1 ال3بل�: ر.ع.ت\ كلل1ـيب. الشجر، وقد تكون الـم'كال%بة

ارت1عاء4 ال%ش1ن, اليابس,، وهو منه؛ قال:
إ,ذا ل يكن إ,ل الق%تاد'، ت.ن.ز_ع.ت\ *  م.ناج,ل�ها أ%ص\ل% الق%تاد1 الـم'كال%ب
والكل}ب': الش_ع1ـية�. والكل}ب': الـم1س\مار' الذي ف قائم السيف،

وفيه الذ©ؤابة ل1ت'ع.لYق%ه با؛ وقيل ك%ل}ب' السيف: ذ�ؤ.ابت'ه. وف حديث
أ�ح'د{: أ%ن� ف%ر.ساv ذب_ بذ%نبه، فأ%صاب. ك�ل�ب. س.ي\ف{، فاس\ت.ل�ه.

 الك�ل�ب' والك%ل}ب': الـح.ل}ق%ة� أ%و الـم1سمار الذي يكون ف قائم السيف، تكون فيه ع1لق%ت'ه. والك%ل}ب': حديدةD ع.ق}فاء
تكون� ف ط%ر.ف1 الر_ح\ل ت'ع.ل�ق فيها الـم.زاد' وال4داو.ى؛ قال يصف س1قاء:

وأ%ش\ع.ث% م.ن\ج'وب� ش.س3ـيف{، ر.م.ت\ به، *  على الاء3، إ,ح\د.ى الي.ع\م.لت1 الع.رام1س' 
فأ%ص\ب.ح. فوق. الاء3 ر.ي_ان%، ب.ع\د.ما *  أ%طال% به الك%ل}ب' السeر.ى، وهو ناع1س' 

والك�ل�ب': كالك%ل}ب,، وكل© ما أ�وث1ق. به شيء#، 
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فهو ك%ل}ب¬، ل4نه ي.ع\ق1ل�ه كما ي.ع\ق1ل� الك%ل}ب' م.ن\ ع.ل1ق%ه.
 والك%ل}بتان1: الت تكون� مع الـح.د_اد يأ}خ'ذ� با الديد الـم'ح\م.ى، يقال: حديدةD ذات' ك%ل}ب.ت.ي\ن، وحديدتان1 ذواتا كلبتي،

وحدائد' ذوات
ك%ل}بتي، ف المع، وكل© ما س'م>ي باثني فكذلك.

(يتبع...)
): كلب: الك%ل}ب': ك�ل© س.ب'ع� ع.ق�ور�. وف الديث: أ%م.ا تاف' أ%ن... ...1@(تابع... 

 والك%ل}ب': س.ي أ%حر ي'ج\ع.ل� بي ط%ر.ف%ي ال4دي. والك�ل}ب.ة�: ال�ص\لة من اللYيف1، أ%و الطاقة� منه، ت'س\ت.ع\م.ل كما ي'س\ت.ع\م.ل� ال3ش\ف%ى
 الذي ف رأ}سه ج'ح\ر، ث ي'ج\ع.ل� السي' فيه؛ كذلك الك�ل}بة� ي'ج\ع.ل� ال%ي\ط� أ%و الس_ي\ر' فيها، وهي م.ث}ن,ـي_ةD، فت'دخ.ل� ف م.و\ضع



 ال%ر\ز,، وي'د\خ1ل� الارز' ي.د.ه ف ال3داوة1، ث ي.م'دeه. وك%ل%ب.ت1 الار,زة� السي ت.ك}ل�ب'ه كل}باv: ق%ص'ر. عنها السي'، فث%ن.ت\ س.ياv ي.د\خ'ل
فيه رأ}س' القصي حت ي.خ\ر'ج منه؛ قال د'ك%ي' بن' رجاء� الف�ق%ي\ميe يصف فرسا:

كأ%ن� غ%ر_ م.ت\ن,ه1، إ,ذ} ن.ج\ن'ب'ه\، *  س.ي' ص.ناع� ف خ.ر,يز� ت.ك}ل�ب'ه\
 واستشهد الوهري بذا على قوله: الك%ل}ب' س.ي ي'ج\ع.ل� بي ط%ر.ف%ي ال4دي, إ,ذا خ'ر,زا؛ تقول منه: ك%ل%ب\ت' الـم.زاد.ة%، وغ%رe م.ت\ن,ه

ما
ت.ث%ن_ى من ج,لده. ابن دريد: الك%ل}ب' أ%ن} ي.ق}ص'ر. السي' على الارزة،

 فت'د\خ1ل% ف الث�ق}ب, سياv م.ث}ن,ـي�اv، ث ت.ر'د_ رأ}س. الس_ي الناقص فيه، ث ت'خ\ر,ج.ه' وأ%نشد ر.ج.ز. د'ك%ي� أ%يضاv. ابن ال4عراب: الك%ل}ب
خ.ر\ز' الس_ي ب.ي. س.ي.ين.

 كل%ب\ت'ه أ%ك}ل�به ك%ل}باv، واك}ت.ل%ب. الرجل�: است.عم.ل% هذه الك�ل}ب.ة%، هذه وحدها عن اللحيان؛ قال: والك�ل}ب.ة�: الس_ي وراء4 الطاقة1 من
 اللYيف1، ي'ست.عم.ل كما ي'س\ت.ع\م.ل� ال3ش\ف%ى الذي ف رأ}سه ج'ح\ر¬، ي'د\خ.ل� الس_ي' أ%و ال%ي\ط� ف الك�ل}بة، وهي م.ث}ن,ـي_ة، ف%ي.د\خ'ل� ف

موضع ال%ر\ز، وي'د\خ1ل� الار,ز' يد.ه ف ال3داوة، ث ي.م'دe الس_ي. أ%و اليط. والار,ز' يقال له: م'ك}ت.ل1ب¬.
�ابن ال4عراب: والك%ل}ب' م1سمار¬ يكون ف رواف1د1 الس_ق}ب,، ت'ج\ع.ل
عليه الصeف}نة�، وهي السeف}رة الت ت'ج\م.ع' بال%ي\ط. قال: والك%ل}ب'

أ%و_ل� زيادة1 الاء ف الوادي. والك%ل}ب': م1س\مار¬ على رأ}س,
الر_ح\ل، ي'ع.لYق' عليه الراكب' الس_ط1ـيحة%. والك%ل}ب': مس\مار' م.ق}بض,

السيف، ومعه آخر'، يقال له: العجوز'.
وك%ل%ب. البعي. ي.ك}ل�به ك%ل}باv: جع. بي ج.رير,ه وز,مام1ه ب.يط{ ف

الب'ر.ة1. والك%ل%ب': ال4ك}ل� الكثي بل ش1ب.ع�. والك%ل%ب': وق�وع'
الـح.ب\ل, بي الق%ع\و, والب.ك%ر.ة، وهو الر\س'، والـح.ض\ب'، والك%ل}ب
الق1دe. ور.جلD م'ك%ل�ب¬: م.شدود¬ بالق1د>، وأ%س1ي¬ م'ك%ل�ب¬؛ قال ط�ف%ي\ل

:eالغ.ن.و,ي
)1فباء4 ب,ق%ت\لنا من القوم م1ث}ل�هم، *  وما ل ي'ع.دe من أ%س1ـي� م'ك%ل�ب,(

  قوله «فباء بقتلنا إل» كذا أنشده ف التهذيب. والذي ف الصحاح أباء بقتلنا من القوم ضعفهم، وكل صحيح1(
العن، فلعلهما روايتان.)

وقيل: هو مقلوب عن م'ك%ب_ل�. ويقال: ك%ل1ب. عليه الق1دe إ,ذا أ�س1ر.
به، ف%ي.ب,س. وع.ض_ه. وأ%سي¬ م'ك%ل�ب¬ وم'ك%ب_لD أ%ي م'ق%ي_د¬.

وأ%سي¬ م'ك%ل�ب¬: م.ـأ}س'ور¬ بالق1د>.
وف حديث ذي الث©د.ي_ة1: ي.ب\دو ف رأ}س, ي.د.يه1 ش'ع.يات¬، كأ%نا

ك�ل}ب.ة� ك%ل}ب�، يعن م.خال1ـب.ه. قال ابن ال4ثي: هكذا قال الروي،
وقال الزمشري: كأ%نا ك�ل}بة� ك%ل}ب�، أ%و ك�ل}بة� س1ن_و\ر�، وهي



الش_ع.ر' النابت' ف جان,ب.ي\ خ.ط}م1ه.
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ويقال للش_ع.ر الذي ي.خ\ر'ز' به ال3س\كاف': ك�ل}بةD. قال: ومن
ف%س_رها بالـم.خالب، نظراv إ,ل م.جيء3 الك%لل1ـيب, ف م.خال1ب, الباز,ي، فقد أ%ب\ع.د.

ول1سان� الك%ل}ب,: اسم' س.ي\ف{ كان ل4و\س, بن حارثة% ابن. لgم�
الطائي؛ وفيه يقول:

فإ,ن� ل1سان% الك%ل}ب, مان,ـع' ح.و\ز.ت، *  إ,ذا ح.ش.د.ت\ م.ع\ن¬ وأ%فناء ب'ح\ت'ر,
.Dورأ}س' الك%ل}ب,: اسم' جبل معروف. وف الصحاح: ورأ}س' ك%ل}ب�: ج.ب.ل

والك%ل}ب': ط%ر.ف' ال4ك%مة1. والك�ل}بة�: حانوت' ال%م_ار,، عن أ%ب
حنيفة.

.�وك%ل}ب¬ وبن'و ك%ل}ب� وبن'و أ%ك}ل�ب� وبنو ك%ل}بة%: كل©ها قبائل
وك%ل}ب¬: ح.يÒ من ق�ضاعة. وك1لب¬: ف قريش، وهو ك1لب' بن' م'ر_ة%.

 وك1لب¬: ف ه.واز,ن%، وهو ك1لب' بن ربيعة% بن عامر بن ص.ع\ص.عة. وقول�هم: أ%عزe من ك�ل%ي\ب, وائل�، هو ك�ل%ي\ب' ابن ربيعة من
 بن ت.غل1ب. بن, وائل. وأ%ما ك�ل%ي\ب¬، ر.ه\ط� جرير� الشاعر، فهو ك�ل%ي\ب' بن ي.ر\ب'وع بن ح.ن\ظ%لة. والك%ل}ب': ج.ب.ل باليمامة؛ قال

ال4عشى: 
إ,ذ} ي.ر\ف%ع' الل رأ}س الك%ل}ب, فار\ت.ف%عا

 هكذا ذكره ابن سيده. والك%ل}ب': جبل باليمامة، واستشهد عليه بذا البيت: رأ}س الك%ل}ب. والك%ل}بات': ه.ض.بات¬ معروفة
هنالك.

:eلب'، بضم الكاف وتفيف اللم: اسم ماء، كانت عنده وقعة الع.ر.ب؛ قال الس_ف�اح بن خالد الت_غ\ل%بـي�والك
إ,ن� الك�لب. ماؤ'نا ف%خ.ل©وه\، *  وساج,راv، والل9ه، ل%ن\ ت.ح'ل©وه\

 وساجر¬: اسم ماء يتمع من السيل. وقالوا: الك�لب' ال4و_ل�، والك�لب' الثان، وها يومان مشهوران للعرب؛ ومنه حديث
 ع.ر\ف%ج.ة: أ%ن� أ%ن\ف%ه أ�صيب. يوم. الك�لب,، فات_خ.ذ أ%ن\فاv من ف1ض_ة{؛ قال أ%بو عبيد: ك�لب¬ ال4و_ل�، وك�لب¬ الثان يومان، كانا بي
.vلب' أ%يضا� م'لوك1 كن\دة وبن ت.م1ـيم. قال: والك�لب' موضع، أ%و ماء، معروف، وبي الد_ه\ناء واليمامة موضع يقال له الك

 والك%ل}ب': فرس' عامر بن الط©ف%ي\ل. والك%ل%ب': الق1ـيادة�، والك%ل}ت.بان�: الق%و_اد'؛ منه، حكاها ابن ال4عراب، يرفعهما إ,ل
،vما ي'ص.ر_ف' إ,ليه ذلك، أ%ن يكون الك%ل%ب' ثلثيا � ال4صمعي، ول يذكر سيبويه ف ال4مثلة ف%ع\ت.لنا. قال ابن سيده: وأ%م\ث%ل

والك%ل}ت.بان� ر'باعي�اv، ك%ز.ر,م. واز\ر.أ%م_، وض.ف%د. واض\ف%اد. وكل}ب¬ وك�ل%ي\ب¬ وك1لب¬: قبائل معروفة.
@كلتب: الك%ل}ت.بان�: مأ}خوذ من الك%ل%ب؛ وهي القيادة�. ابن ال4عراب: الك%ل}ت.بة� الق1ـيادة، والل9ه أ%علم.

@كلحب: ك%ل}ح.به بالسيف: ضربه.
 وك%ل}ح.بة� والك%ل}ح.بة�: من أ%ساء3 الرجال. والك%ل}ح.بة� الي.ر\ب'وعيe: اسم ه'ب.ية بن عبدم.ناف{. قال ال4زهري: ول ي'د\ر.ى ما هو.

وقد



ر'و,ي. عن ابن ال4عراب: الك%ل}ح.بة� صوت' النار ول1ـيب'ها، يقال: سعت ح.د.مة% النار وك%ل}ح.ب.ت.ها.
@كنب: ك%ن.ب. ي.ك}ن'ب' ك�ن'وباv: غ%ل�ظ%؛ وأ%نشد لد'ر.ي\د1 بن الص>م_ة:

وأ%نت. ام\ر'ؤ¬ ج.ع\د' الق%فا م'ت.ع.كYس¬، *  من ال4ق1ط1 الـح.و\ل1ـي> ش.ب\عان� كان,ب'
أ%ي ش.ع.ر' ل1ح\يته م'ت.ق%ب>ض¬ ل ي'س.ر_ح\، وك�ل© شيء� م'ت.ق%ب>ض�، فهو م'ت.ع.كYس¬.

>728<ص:
وأ%ك}ن.ب.: ك%ك%ن.ب.. وقال أ%بو زيد: كان,ب¬ كان,ز¬، يقال: ك%ن.ب ف

 ج,رابه شيئاv إ,ذا ك%نز.ه فيه. والك%ن.ب': غ1ل%ظD ي.ع\ل�و الر>ج\ل% وال�ف_ والاف1ر. والي.د.؛ وخ.ص_ بعض'هم به الي.د. إ,ذا غ%ل�ظ%ت\ من الع.م.ل؛
ك%ن,ـب.ت\ ي.د'ه وأ%ك}ن.ب.ت\، فهي م'ك}ن,ـبة. وف الصحاح: أ%ك}ن.ب.ت\، ول يقال: ك%ن,ـب.ت\؛ وأ%نشد أ%حد بن ييـى:

قد أ%ك}ن.ب.ت\ ي.داك. ب.ع\د. ل1ـي,،
وبع\د. د'ه\ن, البان1 والـم.ض\ن'ون1،

وه.م_تا بالص_ب, والـم'ر'ون1
والـم.ض\ن'ون�: جنس¬ من الطYيب,؛ قال العجاج:

قد أ%ك}ن.ب.ت\ ن'سور'ه وأ%ك}ن.با
 أ%ي غ%ل�ظ%ت\ وع.س.ت\. وف حديث س.عد{: رآه رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وقد أ%ك}ن.ب.ت\ يداه، فقال له: أ%كن.ب.ت\ ي.داك؛

فقال: أ�عال1ـج'
 بالـم.ر> والـم1س\حاة1؛ فأ%خذ بيده وقال: هذه ل ت.م.سeها النار' أ%بداv. أ%ك}ن.بت1 اليد' إ,ذا ث%خ'ن.ت\ وغ%ل�ظ% ج,ل}د'ها، وت.ع.ج_ر. من

 م'عاناة ال4شياء3 الشاق�ة. والك%ن.ب' ف اليد: مثل� الـم.ج.ل,، إ,ذا ص.ل�ب.ت من الع.مل. والـم1ك}ن.ب': الغليظ� من الوافر. وخ'ف
م'ك}ن.ب¬، بفتح النون: كم'ك}ن,ب�، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد: 

بك�لY م.رث�وم, الن_واح1ـي م'ك}ن.ب,
وأ%ك}ن.ب. عليه ب.ط}ن'ه: اش\تد_. وأ%ك}ن.ب. عليه لسان'ه: اح\ت.ب.س.

 وك%ن.ب. الشيء4 ي.ك}ن,ـبه ك%ن\باv: ك%ن.ز.ه. والكان,ب': الـم'م\ت.ل1ـئ� ش1ب.عاv. والك1ناب'، بالكسر، والعاس1ي: الش>مراخ'. والك%نيب':
اليبيس' من

الشجر. قال أ%بو حنيفة: الك%ن,ب'، بغي ياء، شبيه بق%تاد1نا هذا، الذي
 ي.ن\ب'ت عندنا، وقد ي'ح\ص.ف عندنا بل1حائ1ه، وي'ف}تل� منه ش'ر'طD باقيةD على الن_دى. وقال مر_ة: سأ%لت' بعض. ال4عراب عن

 الك%ن,ب,، فأ%ران ش1ر\س.ةv م'ت.فر>ق%ةv من ن.بات الش_و\ك، بيضاء4 العيدان1، كثية% الش_و\ك، لا ف أ%طرافها ب.راع1ـيم'، قد ب.د.ت\ من كل
ب'ر\ع'ومة ش.و\كات¬ ثلث. 

والك%ن,ب': ن.ب\ت¬؛ قال الطرماح:
م'عال1ـيات¬، على ال4رياف1، م.س\ك%ن'ها *  أ%ط}راف' ن.ج\د{، بأ%رض, الط�ل}ح, والك%ن,ب,

الليث: الك%ن,ب' شجر؛ قال:
ف خ.ض.د{ من الك%راث1 والك%ن,ب\



وك�ن.ي\ب¬، مصغراv: موضع؛ قال النابغة:
زيد' بن' ب.د\ر� حاض1ر¬ بع'راع1ر�، *  وعلى ك�ن.ي\ب� مالك' بن' ح1مار,

@كنثب: ابن ال4عراب: الك1ن\ثاب' الرمل الـم'ن\هال.
@كنخب: الك%ن\خ.بة: اختلط� الكلم من الطإ,، حكاه يونس.

@كهب: الك�ه\ب.ة�: غ�بة م'ش\ر.بةD سواداv ف أ%لوان ال3بل، زاد
ال4زهري: خاصة.

Dه\بة لون�بعي أ%ك}ه.ب': ب.ي>ن الك%ه.ب، وناقة ك%ه\باء. الوهري: الك
 مثل الق�هبة. قال أ%بو عمرو: الك�هبة لون ليس بالص� ف الـح'مرة، وهو ف الـح'م\رة خاص_ةv. وقال يعقوب: الك�ه\بة لون

 إ,ل الغ'بة ما هو، فلم ي.خ'ص_ شيئاv دون شيء. قال ال4زهري: ل أ%سع الك�ه\بة ف أ%لوان ال3بل، لغي الليث؛ قال: ولعله
 ي'س\ت.ع\م.ل� ف أ%لوان الثياب. ال4زهري: قال ابن ال4عراب: وقيل الك%ه.ب' لون� الاموس,، والك�ه\بة�: الدeه\مة؛ والفعل من كل

ذلك 
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ك%ه,ب. وك%ه'ب. ك%ه.باv وك�ه\بةv، فهو أ%ك}ه.ب'، وقد قيل: كاه1ب¬؛ وروى بيت ذي الرeم_ة: 
ـ�ه' *  إ,هاب' ابن, آوى كاه1ب' الل�و\ن1 أ%ط}ح.ل�ه\ ج.ن'وح¬ على باق� س.ح1ـيق�، كأ%ن

ويروى: أ%ك}ه.ب'.
@كهدب: ك%ه\د.ب¬: ث%ق1ـيلD و.خ\م¬.

@كهكب: التهذيب ف ترجة ك%ه\ك%م.: ابن ال4عراب: الك%ه\ك%م'
.�والك%ه\ك%ب' الباذ1نان

@كوب: الك�وب': الك�وز' الذي ل ع'ر\و.ة% له؛ قال عدي� بن زيد:
م'ت_ك1ئاv ت.ص\ف1ق' أ%بواب'ه، *  ي.س\ع.ى عليه الع.ب\د' بالك�وب,

 والمع أ%ك}واب¬. وف التنزيل العزيز: وأ%ك}واب¬ مو\ضوعة. وفيه: وي'طاف' عليهم ب,ص1حاف{ من ذه.ب� وأ%ك}واب�. قال الفراء:
:vن له؛ وقال يصف م.ن\ج.نونا�الك�وب' الكوز' الستدير' الرأ}س, الذي ل أ�ذ

ي.ص'بe أ%ك}واباv على أ%كواب,، *  ت.د.ف�ق%ت\ من مائها ال%واب
)1ابن ال4عراب: كاب. ي.ك�وب إ,ذا ش.ر,ب. بالك�وب, (

  قوله «كاب يكون إذا إل» وكذلك اكتاب يكتاب كما يقال: كاز واكتاز إذا شرب بالكوز اهـ. تكملة.) .1(
 والك%و.ب': د1ق�ة الع'نق وع1ظ%م' الرأ}س. والك�وبة: الش>ط}ر.ن\ج.ة�. والك�وب.ة�: الط�ب\ل والن_ر\د'، وف الصحاح: الط�ب\ل� الص_غي

 الـم'خ.ص_ر. قال أ%بو عبيد: أ%ما الك�وبة، فإ,ن ممد بن كثي أ%خبن أ%ن الك�وب.ة% الن_ر\د' ف كلم أ%هل اليمن؛ وقال غيه،
 الك�وب.ة: الط�ب\ل�. وف الديث: إ,ن� الل9ه ح.ر_م ال%م\ر. والك�وبة%؛ قال ابن ال4ثي: هي الن_ر\د'؛ وقيل: الط�ب\ل؛ وقيل: الب.ر\ب.ط�، ومنه

حديث علي: أ�م1ر\نا بك%س\ر, الك�وبة1، والك1ن_ار.ة،
والش>ياع. 



@كبت: الك%ب\ت': الص_ر\ع'؛ ك%ب.ت.ه ي.ك}ب,ت'ه ك%ب\تاv، فان\ك%ب.ت.؛
وقيل: الك%ب\ت' ص.ر\ع' الشيء لوجهه. وف الديث: أ%ن ال ك%ب.ت. الكافر. أ%ي

ص.ر.ع.ه وخ.ي_ب.ه. وك%ب.ت.ه ال� لوج\هه ك%ب\تاv أ%ي ص.ر.ع.ه ال�
لوجهه، فلم ي.ظ}ف%ر\.

وف التنزيل العزيز: ك�ب,ت'وا كما ك�ب,ت. الذين من قبلهم؛ وفيه: أ%و
ي.ك}ب,ت.ه'م\ في.ن\ق%ل1ب'وا خائبي؛ قال أ%بو إ,سحق: معن ك�ب,ت'وا

أ�ذ1ل©وا وأ�خ1ذ�وا بالعذاب بأ%ن غ�ل1ب'وا، كما نزل% بن كان قبل%هم من حاد_
ال4؛ وقال الفراء: ك�ب,ت'وا أ%ي غ1يظ�وا وأ�ح\زن'وا يوم ال%ن\د.ق,، كما
ك�ب,ت. م.ن قات.ل% ال4نبياء4 قبلهم؛ قال ال4زهري: وقال من اح\ت.ج_

للفراء: أ%صل� الك%ب\ت1 الك%ب\د'، فقلبت الدال تاء، أ�خذ من الك%ب,د1، وهو
م.ع\د1ن� الغ.ي\ظ وال4ح\قاد1، فكأ%ن الغ.ي\ظ%، لا ب.ل%غ% بم م.ب\ل%غه،

أ%صاب. أ%كباد.هم فأ%ح\ر.ق%ها، ولذا قيل لل4عداء: هم س'ود' ال4ك}باد.
وف الديث: أ%نه رأ%ى كلحةv ح.زيناv م.ك}ب'وتاv أ%ي شديد. ال�ز\ن؛

قيل: ال4صل فيه م.ك}ب'ود¬، بالدال، أ%ي أ%صاب. ال�ز\ن� ك%ب,د.ه، فقلب
الدال تاء.

الوهري: الك%ب\ت' الص.ر\ف' وال3ذ}لل، يقال: ك%ب.ت. ال� العد'و_
أ%ي ص.ر.ف%ه وأ%ذ%ل�ه، وك%ب.ت.ه: أ%ي ص.ر.ع.ه لوجهه. والك%ب\ت': ك%س\ر'

الرج'ل, وإ,خزاؤ'ه. وك%ب.ت. ال� الع.د'و_ ك%ب\تاv: ر.د_ه بغيظ1ه.
@كبت: الك1ب\ريت': من الجارة ال�وق%د با؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبه

عربي�اv صحيحاv. الليث: الك1ب\ريت ع.ي¬ ت}ري، فإ,ذا ج.م.د. ماؤ'ها صار.
ك1ب\ريتاv أ%بيض. وأ%صف%ر. وأ%ك}د.ر..

قال أ%بو منصور: يقال ك%ب\ر.ت. فلنD بعي.ه إ,ذا ط%له بالك1ب\ريت1
م.خل�وطاv بالد_سم.

التهذيب: والك1ب\ريت' ال4حر' يقال هو من ال%و\هر، وم.ع\د1ن'ه خ.ل}ف.
بلد1 التeب_ت1، وادي النمل الذي م.ر_ به سليمان،على نبينا وعليه

الصلة والسلم؛ ويقال ف كل شيء ك1ب\ريت¬، وهو ي'ب\س'ه، ما خل الذ�ه.ب.
والفضة، فإ,نه ل ينكسر، فإ,ذا ص'ع>د.، أ%ي أ�ذ1يب.، ذه.ب. ك1ب\ريت'ه.
والك1ب\ريت': الياقوت' ال4حر'. والك1ب\ريت': الذهب' ال4حر؛ قال

رؤبة:ه.ل} ي.ع\ص1م.ن>ي ح.ل1ف¬ س1خ\ت1يت'،
أ%و ف1ض_ةD، أ%و ذ%ه.ب¬ ك1ب\ريت'؟



قال ابن ال4عراب: ظ%ن_ رؤبة� أ%ن الك1ب\ريت. ذهب¬.
@كتت: ك%ت_ت1 الق1د\ر' وال%ر_ة� ونو'ها ت.ك1تe ك%ت1يتاv إ,ذا

غ%ل%ت\، وهو صوت' الغ.ل%يان؛ وقيل: هو صوت'ها إ,ذا ق%ل� ماؤ'ها، وهو أ%ق%ل©
ص.و\تاv وأ%خ\ف%ض' حالv من غ%ل%يانا إ,ذا كث�ر ماؤ'ها، كأ%نا تقول:

�ك%ت\ ك%ت\، وكذلك ال%ر_ة الديد' إ,ذا ص'ب_ فيها الاء�. وك%ت_ النبيذ
وغي'ه ك%ت�اv وك%ت1يتاv: اب\ت.دأ% غ%ل%يان'ه قبل أ%ن ي.ش\ت.د_.

eوالك%ت1يت': صوت' الب.ك}ر,، وهو فوق الك%ش1يش,. وك%ت_ الب.ك}ر' ي.ك1ت
ك%ت�اv وك%ت1يتاv إ,ذا صاح. ص1ياحاv ل%ي>ناv، وهو ص.وت¬ بي الك%ش1يش,

وال%دير,. وقيل: الك%ت1يت' ارتفاع الب.ك}ر, عن الك%ش1يش,، وهو أ%و_ل
ه.ديره. ال4صمعي: إ,ذا بلغ الذ�ك%ر' من ال3بل ال%دير، فأ%و�له

الك%ش1يش'، فإ,ذا ار\ت.فع قليلv، فهو الك%ت1يت'؛ قال الليث: ي.ك1تe، ث
ي.ك1شe، ث ي.ه\د1ر'. قال ال4زهري: والصواب ما قال ال4صمعي. والك%ت1يت': صوت¬

ف ص.د\ر الرجل ي'ش\ب,ه' صوت. الب.كارة، من شد_ة1 الغ.ي\ظ؛ وك%ت_
الرج'ل� من الغ.ض.ب. وف حديث و.ح\ش1ي¼ وم.ق}تل, حزة، وهو م'ك%ب>س¬: له

ك%ت1يت¬ أ%ي هدير¬ وغ%طيط. وف حديث أ%ب قتادة: فت.كات_ الناس' على
:eم\ س.ي.ر\و.ى. الت_كات�ال1يض.أ%ة، فقال: أ%ح\س3ن'وا ال%ل}ء4، فك�ل©ك

الت_زاح'م' مع ص.وت{، وهو من الك%ت1يت1 ال%دير والغ.ط1يط. قال ابن
ال4ثي: هكذا رواه الزمشري وشرحه،والفوظ� ت.كاب_، بالباء الوحدة، وقد مضى

ذكره.
وك%ت_ القوم. ي.ك�تeهم ك%ت�اv: ع.د_هم وأ%ح\صاهم، وأ%كثر' ما

يستعملونه ف النفي، يقال: أ%تانا ف ج.يش� ما ي'ك%تe أ%ي ما ي'ع\ل%م' ع.د.د'هم
ول ي'ح\ص.ى؛ قال:

إ,ل� ب,ج.ي\ش�، ما ي'ك%تe ع.د1يد'ه،
س'ود1 ال�ل�ود1، من الديد1، غ1ضاب,

وف الثل: ل ت.ك�تeه أ%و ت.ك�تe النجوم. أ%ي ل ت.ع'دeه ول
ت'ح\ص1يه. ابن ال4عراب: ج.ي\ش¬ ل ي'ك%تe أ%ي ل ي'ح\ص.ى، ول ي'س\ه.ى أ%ي
ل ي'ح\ز.ر'، ول ي'ن\ك%ف' أ%ي ل ي'ق}ط%ع'. وف حديث ح'ن.ي: قد جاء جيش

ل ي'ك%تe، ول ي'ن\ك%ف' أ%ي ل ي'ح\صى، ول ي'ب\ل%غ� آخ1ر'ه.
والك%تe: ال3ح\صاء�.

وف%ع.ل به ما ك%ت_ه أ%ي ما ساء4ه.



ورجل ك%تÒ: قليل� اللحم؛ وم.ر\أ%ةD ك%تÒ، بغي هاء. ورجل ك%ت1يت¬:
بيل؛ قال عمرو بن ه'م.ي\ل اللحيان:

ت.ع.ل�م\ أ%ن� ش.ر_ ف%ت.ى أ�ناس�
وأ%وض.ع.ه، خ'زاع1يÒ ك%ت1يت'

إ,ذا ش.ر,ب. ال�ر,ض_ة% قال: أ%وكي
على ما ف س1قائ1ك1، قد ر.و,يت'

وف التهذيب: هو الك%ت1يتة والل�و,ي_ة وال%ع\ص'ودة والض_ويط%ة؛
والك%ت1يت': الرجل� البخيل� السي�ء ال�ل�ق ال�غ\تاظ�؛ وأ%ورد هذين البيتي
ونسبهما لبعض شعراء ه'ذ%يل، ول ي'س.م>ه. ويقال: إ,نه لك%ت1يت' الي.د.ين

أ%ي بيلD؛ قال ابن جن: أ%صل� ذلك من الك%تيت1 الذي هو ص.وت' غ%ل%يان1
الق1د\ر,.

وك%ت_ الكلم. ف أ�ذنه ي.ك�تeه ك%ت�ا: سار_ه به، كقولك: ق%ر_
الكلم. ف أ�ذ�ن,ه. ويقال: ك�ت_ن الديث% وأ%ك1ت_ن,يه، وق�ر_ن

وأ%ق1ر_ن,يه أ%ي أ%خ\ب\ن,يه كما سعت.ه. وم1ث}له ف1ر_ن وأ%ف1ر_ن,يه،
وق�ذ�ن,يه. وتقول: اق}ت.ر_ه من يا فلن�، واق}ت.ذ�ه، واك}ت.ت_ه أ%ي اسعه

من كما س1عت'ه. التهذيب عن اللحيان عن أ%عراب فصيح، قال له: ما
ت.ص\ن.ع' ب؟ قال: ما ك%ت_ك. وع.ظاك. وأ%و\ر.م.ك وأ%ر\غ%مك.، بعن

واحد.والك%ت\ك%تة�: ص.و\ت' ال�ب.ار.ى. ورجل ك%ت\كات¬: كثي الكلم، ي'س\ر,ع'
.vالكلم. وي'ت\ب,ع' بعض.ه بعضا

والك%ت1يت' والك%ت\ك%ت.ة�: ال%ش\ي' ر'و.ي\داv. والك%ت1يت' والك%ت\ك%تة:
ت.ق%ار'ب' ال%ط}و, ف س'ر\عة{، وإ,نه لك%ت\كات¬، وقد ت.ك%ت\ك%ت..

والك%ت\ك%تة� ف الضحك: دون الق%ه\ق%هة.
وك%ت\ك%ت. الرجل�: ض.ح1ك. ض.ح1كاv د'وناv؛ قال ثعلب: وهو مثل� ال%ني.

ال4حر: ك%ت\ك%ت. فلنD بالضك ك%ت\ك%ت.ةv، وهو مثل ال%ني,.
الفراء: الك�ت_ة ش.ر.ط� الال وق%ز.م'ه، وهو ر'ذال�ه. وف الديث

ذ1ك}ر' ك�تات.ة، وهي بضم الكاف، وتفيف التاء ال�ول: ناحية من أ%عراض
الدينة لل ج.ع\فر بن أ%ب طالب، عليه وعليهم السلم.

@كرت: س.ن.ة ك%ر,يت¬، وح.و\ل� ك%ريت¬ أ%ي تامe العدد1، وكذلك اليوم'
والشهر'.

وت.ك}ريت': أ%رض¬؛ قال:



ل%س\نا ك%م.ن\ ح.ل�ت\ إ,ياد¬ دار.ها
تكريت.، ت.ر\ق�ب' ح.ب_ها أ%ن ي'ح\ص.دا

قال ابن جن: تقدير لسنا كم.ن\ ح.ل�ت\ إ,ياد¬ دارها؛ أ%ي كإ,ياد{ الت
ح.ل�ت\ ث ف%ل�ت\ من ب.ع\د أ%ن} ح.ل�ت دار.ها، ف%د.ل� ح.ل�ت\ ف

الصلة على ح.ل�ت\ هذه الت ن.ص.ب.ت\ دار.ها؛ وقيل: ت.ك}ريت' موضع.
@كست: الك�س\ت': الذي ي'ت.ب.خ_ر به، لغة ف الك�س\ط1 والق�س\ط1؛ كل©

ذلك عن كراع. وف حديث غ�س\ل اليض,: ن'ب\ذ%ةD من ك�س\ت1 أ%ظ}فار�؛ هو
الق�س\ط� ال1ن\د1ي� ع'ق%ار¬ معروف؛ وف رواية: ك�س\ط{، بالطاء، وهو هو؛

والكاف والقاف يبدل أ%حدها من الخر.
@كعت: الك�ع.ي\ت': الب'ل}ب'ل، مبن على التصغي، كما ت.ر.ى، والمع:

ك1ع\تانD. وقد ورد ف الديث ذ1ك}ر' الك�ع.ي\ت، قال ابن ال4ثي: هو
ع'ص\ف�ور، وأ%هل الدينة يسمونه النeغ.ر.، وقيل: هو الب'ل}ب'ل�. وأ%بو م'ك}ع1ت{،
.vعلى مثال م'ل}ج,م�: شاعر¬ معروف؛ قال ابن سيده: ول أ%عرف له فعل

أ%بو زيد: رجل ك%ع\ت¬ وامرأ%ة ك%ع\تة، وها القصيان؛ ورأ%يت ف حواشي
بعض نسخ الصحاح الوثوق با: والك�ع\تة� ط%ب.ق' القار'ورة1.

@كفت: الك%ف}ت': ص.ر\ف�ك. الشيء4 عن و.ج\هه.
ك%ف%ته ي.ك}ف1ت'ه ك%ف}تاv فان\ك%ف%ت. أ%ي ر.ج.ع. راجعاv. وك%ف%ت.ه عن

و.ج\هه أ%ي ص.ر.فه. وف حديث عبد ال بن عمر: صلة� ال4و_ابي ما بي
أ%ن ي.ن\ك%ف1ت. أ%هل� ال%غ\رب إ,ل أ%ن ي.ث�وب. أ%هل� الع'ش.راء أ%ي

:vوك1فاتا vوك%ف%تانا vي.ن\صر,فوا إ,ل م.نازلم. وك%ف%ت. ي.ك}ف1ت' ك%ف}تا
أ%س\ر.ع ف الع.د\و, والط�ي.ران1 وت.ق%ب_ض. فيه. والك%ف%تان� من الع.د\و,

والطيان: كال%ي.دان1 ف ش1د_ة. وفرس¬ ك%ف}ت¬: سريع؛ وف%ر.س¬ ك%ف1يت¬
وق%بيض¬؛ وع.د\و¬ ك%فيت¬ أ%ي س.ريع؛ قال رؤ\بة:

ت.كاد' أ%ي\ديها ت.هاوى ف الز_ه.ق\،
من ك%ف}ت1ها ش.دìا، كإ,ض\رام, ال%ر.ق\

قال ال4زهري: والك%ف}ت' ف ع.د\و, ذي الافر س'ر\عة� ق%ب\ض, الي.د1.
الوهري: الك%ف}ت' الس_و\ق' الش_ديد. ورجل ك%ف}ت¬ وك%ف1يت¬: سريع خفيف¬

eك%م\ش� وك%م1يش�. وع.د\و¬ ك%ف1يت¬ وك1فات¬: سريع¬. وم.ر �د.قيق¬، مثل
ك%ف1يت¬ وك1فات¬: سريع¬؛ قال زهي:

م.رìا ك1فاتاv، إ,ذا ما الاء� أ%س\ه.ل%ها،



حت إ,ذا ض'ر,ب.ت\ بالس_و\ط1 ت.ب\ت.ر,ك'
وكاف%ت.ه': ساب.ق%ه'.

والك%ف1يت': الصاحب الذي ي'كاف1ت'ك. أ%ي ي'ساب,ق�ك. والك%ف1يت': الق�وت'
من الع.ي\ش؛ وقيل: ما ي'ق1يم' الع.ي\ش.. والك%ف1يت': الق�و_ة� على

النكاح. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: ح'ب>ب. إ,ل9
النساء� والطYيب'، ور'ز,ق}ت' الك%ف1يت. أ%ي ما أ%ك}ف1ت' به م.ع1يش.ت أ%ي

أ%ض'مeها وأ�ص\ل1ح'ها؛ وقيل ف تفسي ر'ز,ق}ت' الك%ف1يت. أ%ي الق�و_ة على
الماع؛ وقال بعضهم ف قوله ر'ز,ق}ت' الك%ف1يت.: إ,نا ق1د\ر¬ أ�نزلت له

من السماء، فأ%كل منها وق%و,ي. على الماع، كما يروى ف الديث الخر
الذي يروي أ%نه قال: أ%تان جبيل� بق1د\ر� يقال� لا الك%ف1يت'، فو.ج.د\ت'

قو_ة أ%ر\ب.ع1ي. رجلv ف الماع.
والك1ف}ت'، بالكسر: الق1د\ر' الصغية، على ما سنذكره ف هذا الفصل؛ ومنه

حديث جابر: أ�ع\ط1ي. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، الك%ف1يت.؛ قيل
للح.س.ن,: وما الك%ف1يت'؟ قال: الب,ض.اع'. ال4صمعي: إ,نه لي.ك}ف1ت'ن عن

حاج.ت وي.ع\ف1ت'ن عنها أ%ي ي.ح\ب,س'ن عنها. وك%ف%ت. الشيء4 ي.ك}ف1ت'ه
ك%ف}تاv، وك%ف�ت.ه: ض.م_ه وق%ب.ض.ه؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

أ%ت.و\ها ب,ريح� حاو.ل%ت\ه'، فأ%ص\ب.ح.ت\
ت'ك%ف�ت' قد ح.ل�ت\، وساغ% ش.راب'ها
ويقال: ك%ف%ت.ه ال� أ%ي ق%ب.ضه ال�.

والك1فات': الوضع' الذي ي'ض.مe فيه الشيء� وي'ق}ب.ض'. وف التنزيل
العزيز: أ%ل%م\ ن.ج\ع.ل, ال4رض. ك1فاتاv أ%ح\ياء4 وأ%مواتاv. قال ابن سيده:

هذا قول أ%هل اللغة، قال: وعندي أ%ن الك1فات. هنا مصدر من ك%ف%ت. إ,ذا
ض.م_ وق%ب.ض.، وأ%ن� أ%ح\ياءé وأ%مواتاv م'ن\ت_ص.ب¬ به أ%ي ذات. ك1فات{

لل4حياء وال4موات. وك1فات' ال4رض,: ظ%ه\ر'ها لل4ح\ياء3، وب.ط}ن'ها
لل4م\وات1، ومنه قولم للمنازل: ك1فات' ال4حياء، وللمقابر: ك1فات'

ال4م\وات1. التهذيب: ي'ريد ت.ك}ف1ت'هم أ%حياءé على ظ%ه\رها ف د'ورهم
وم.نازلم، وت.ك}ف1ت'هم أ%مواتاv ف ب.ط}نها أ%ي ت.ح\ف%ظ�هم وت'ح\ر,زهم، ون.ص.ب.

أ%حياءé وأ%مواتاv بو'ق�وع الك1فات1 عليه، كأ%نك قلت: أ%ل نعل ال4رض.
ك1فات. أ%حياء� وأ%موات{؟ فإ,ذا ن.و_ن\ت.، ن.ص.ب\ت.. وف الديث: يقول
ال، عز وجل، للكرام الكاتبي: إ,ذا م.ر,ض. ع.ب\دي فاك}ت'بوا له م1ث}ل



ما كان ي.ع\م.ل� ف ص1ح_ته1، حت أ�عاف1ي.ه أ%و أ%ك}ف1ت.ه أ%ي أ%ض'م_ه
إ,ل القب؛ ومنه الديث الخر: حت أ�ط}ل1ق%ه من و.ثاقي، أ%و أ%ك}ف1ت.ه

إ,ل9. وف حديث الشعب: أ%نه كان بظ%ه\ر الك�وفة1 فال}ت.ف%ت. إ,ل
ب'يوتا، فقال: هذه ك1فات' ال4ح\ياء، ث ال}ت.ف%ت. إ,ل ال%ق}ب'رة، فقال:

وهذه ك1فات' ال4موات؛ يريد تأ}ويل% قوله، عز وجل: أ%ل ن.ج\عل ال4رض.
.vوأ%مواتا éأ%حياء vك1فاتا

وب.ق1يع' الغ.ر\ق%د يسمى: ك%ف}تة، ل4نه ي'د\ف%ن' فيه، في.ق}ب,ض'
.eوي.ض'م

وكاف1ت¬: غار¬ كان ف جبل ي.أ}و,ي إ,ليه الل©صوص'، ي.ك}ف1ت'ون فيه
التاع. أ%ي ي.ض'مeونه، عن ثعلب، صفةD غالبة. وقال: جاء4 رجالD إ,ل

إ,براهيم بن ال�هاج,ر, الع.ر.ب�، فقالوا: إ,ننا ن.ش\كو إ,ليك كاف1تاv؛
ي.ع\ن'ون% هذا الغار..

وك%ف%تe الشيء4 أ%ك}ف1ت'ه ك%ف}تاv إ,ذا ض.م.م\ته إ,ل نفسك. وف
الديث: ن'ه,ينا أ%ن ن.ك}ف1ت. الثYياب. ف الصلة أ%ي ن.ض'م_ها ون.ج\م.ع.ها
من النتشار، يريد جع. الث�و\ب باليدين، عند الركوع والسجود.

وهذا ج,راب¬ ك%ف1يت¬ إ,ذا كان ل ي'ض.ي>ع' شيئاv ما ي'ج\ع.ل فيه؛
وج,راب¬ ك1ف}ت¬، مثله.

وت.ك%ف�ت. ثوب إ,ذا ت.ش.م_ر وق%ل%ص.. وف حديث النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه قال: اك}ف1ت'وا صبيان.كم، فإ,ن للشيطان خ.ط}فةv؛ قال أ%بو

عبيد: يعن ض'مeوهم إ,ليكم،واح\ب,س'وهم ف البيوت؛ يريد عند ان\ت1شار
الظلم.

وك%ف%ت. الد>ر\ع. بالسيف ي.ك}ف1ت'ها، وك%ف�تها: ع.ل�ق%ها به،
فض_م.ها إ,ليه؛ قال زهي:

خ.د\باء� ي.ك}ف1ت'ها ن,جاد' م'ه.ن_د1
وكل© شيء ض.م.م\ت.ه إ,ليك.، فقد ك%ف%ت_ه؛ قال زهي:

وم'قاضة{، كالن>ه\ي, ت.ن\س'ج'ه الص_با،
ب.ي\ضاء4، ك�فYت. ف%ض\ل�ها ب'ه.ن_د1

ي_ص1ف' د1ر\عاv ع.ل�ق لبس'ها، بالسيف، ف�ض'ول% أ%ساف1لها، فض.م_ها
إ,ليه؛ وش.د_ده للمبالغة.

eطويلة، في.ض'م vك}ف1ت' الذي ي.ل}ب.س' د1ر\عا�قال ال4زهري: ال



ذ%ي\ل%ها بعاليق. إ,ل ع'رÝى ف و.س.طها، لت.ش.م_ر. عن لبسها. وال�ك}ف1ت':
الذي ي.ل}ب.س' د1ر\ع.ي، بينهما ثوب¬.

والك%ف}ت': ت.ق%ل©ب' الشيء ظ%ه\راv لب.ط}ن�، وب.ط}ناv لظ%ه\ر.
وان\ك%ف%ت'وا إ,ل منازلم: ان\ق%ل%ب'وا.

والك%ف}ت': ال%و\ت'؛ يقال: وق%ع. ف الناس ك%ف}ت¬ شديد أ%ي موت.
والك1ف}ت'، بالكسر: الق1د\ر الصغية. أ%بو اليثم ف ال4مثال ل4ب

vه مكروها�عبيد، قال أ%بو عبيدة: من أ%مثالم فيمن يظلم إ,نساناv وي'ح.م>ل
ث ي.زيد'ه: ك1ف}ت¬ إ,ل و.ئ1ي_ة{ أ%ي ب.ل1ي_ةD إ,ل ج.ن\ب,ها أ�خ\ر.ى؛

قال: والك1ف}ت' ف ال4صل هي الق1د\ر الصغية، والو.ئ1ي_ة� هي الكبية
من الق�دور؛ قال ال4زهري: هكذا رواه ك1ف}ت¬، بكسر الكاف، وقاله الفراء

ك%ف}ت¬، بفتح الكاف، للق1د\ر؛ قال أ%بو منصور: وها لغتان، ك%ف}ت¬
وك1ف}ت¬.والك%ف1يت': فرس' ح.س_ان% بن ق%تادة.

@كلت: ك%ل%ت. الشيء4 ك%ل}تاv: ج.م.ع.ه، ك%ك%ل%ده. وامرأ%ةD ك%ل�وت¬:
ج.م'وع¬.

والك%ل1يت': ال%جر الذي ي'س.دe به وجار' الض_ب'ع، ث ي'ح\ف%ر' عنها؛
وقيل: هو ح.ج.ر م'س\ت.طيل كالب,ر\ط1يل، ي'س\ت.ر' به وجار' الض_ب'ع

كالك1لYيت1؛ حكاه ابن ال4عراب، وأ%نشد:
وصاحب�، صاح.ب\ت'ه، ز,م>يت1،

م'ن\ص.ل1ت{ بالق%و\م كالك1لYيت1
والك�ل}تة�: الن_ص1يب' من الطعام وغيه.

الثعلب: ف%ر.س¬ ف�ل�ت¬ ك�ل�ت¬، وف�ل%ت¬ ك%ل%ت¬ إ,ذا كان سريعاv. وف
نوادر ال4عراب: إ,نه لك�ل%تةD ف�ل%تةD ك�ف%ت.ةD أ%ي ي.ث1ب' جيعاv، فل
ي'س\ت.م\ك%ن' منه لج\تماع و.ث}به. الفراء: يقال خ'ذ} هذا ال3ناء4

فاق}م.ع\ه ف فمه، ث اك}ل1ت\ه ف فيه، فإ,نه ي.ك}ت.ل1ت'ه؛ وذلك أ%نه وصف
رجلv يشرب النبيذ% ي.ك}ل1ت'ه ك%ل}تاv وي.ك}ت.ل1ت'ه.

.eوالكال1ت': الص_اب
وال�ك}ت.ل1ت': الشارب'.

قال: وسعت أ%عرابي�اv يقول: أ%خ.ذ}ت' ق%د.حاv من لب فك%ل%تeه ف آخر.
أ%بو م1ح\ج.ن� وغي'ه: ص.ل%تe الفرس. وك%ل%تeه إ,ذا ر.ك%ض\ت.ه؛ قال:

وص.ب.ب\ت'ه مثله'. ورجل م1ص\ل%ت¬ م1ك}ل%ت إ,ذا كان ماضياv ف ال�مور. قال



ال4زهري ف هذه الترجة قال أ%بو بكر ال4نباريe: ك1ل}تا ل ت'مال
ل4ن أ%لفها أ%لف تثنية، كأ%لف غلما وذوا؛ قال: وواحد ك1ل}ت.ا ك1ل}ت¬، ث
قال: ومن وقف على ك1ل}ت.ا، بال3مالة، قال: ك1ل}ت.ى، اسم واحد ع'ب>ر به

عن التثنية، بنزلة ش1ع\ر.ى وذ1ك}ر.ى؛ وقال أ%يضاv ف هذه الترجة ابن
السكيت: رجل و'ك%لة ت'ك%ل%ة إ,ذا كان عاجزاv ي.ك1ل� أ%م\ر.ه إ,ل غيه،

وي.ت_ك1ل� عليه؛ قال ال4زهري: والتاء ف ت'ك%ل%ة{ أ%صلها الواو، قلبت تاء؛
.Dأ%صله و'ك}لن �وكذلك الت'ك}لن

@كمت: الك�م.ي\ت': لونD ليس بأ%ش\ق%ر ول أ%د\ه.م؛ وكذلك الك�م.ي\ت': من
�أ%ساء المر فيها ح'مرة وسواد، والصدر الك�م\ت.ة. ابن سيده: الك�م\تة
لونD بي الس_واد1 وال�م\رة، يكون ف اليل وال3بل وغيها. وقال ابن

ال4عراب: الك�م\تة� ك�م\ت.تان1: ك�م\تة� ص'ف}رة{، وك�م\ت.ة ح'م\رة{.
وقد ك%م'ت. ك%م\تاv وك�م\تةv وك%مات.ةv، واك}مات_. والك�م.ي\ت' من اليل،

ي.س\ت.وي فيه الذكر والؤ.نث، ول%و\ن'ه الك�م\ت.ة، وهي ح'م\رة
ي.د\خ'ل�ها ق�ن'وء#؛ تقول منه: اك}م.ت_ الفرس' اك}م1تاتاv، واك}مات_

اك}م1يتاتاv، مثل�ه، وفرس ك�م.ي\ت¬، وبعي ك�م.ي\ت¬؛ وكذلك ال�نثى بغي هاء؛ قال
:�الك%ل}حبة

ك�م.ي\ت¬ غي' م'ح\ل1فة{، ولك1ن\
ك%ل%و\ن1 الص_ر\ف1، ع'ل� به ال4دي'

يعن أ%نا خالصة اللون، ل ي'ح\ل%ف' عليها أ%نا ليست كذلك. قال ثعلب:
يقول هذه الفرس ب.ي>ن¬ أ%نا إ,ل ال�م\رة ل إ,ل الس_واد. قال

سيبويه: سأ%لت الليل عن ك�م.ي\ت{، فقال: هو بنزلة ج'م.يل�، يعن الذي هو
الب'ل}ب'ل�، وقال. إ,نا هي ح'م\رة ي'خال1ط�ها سواد¬، ول ت.خ\ل�ص\، وإ,نا

ح.ق�روها ل4نا بي السواد والمرة ول ت.خ\ل�ص\ لواحد منهما فيقال% له
أ%س\و.د' أ%و أ%حر، فأ%رادوا بالتصغي أ%نه منهما قريب، وإ,نا هذا

كقولك: هو د'و.ي\ن' ذاك، انتهى كلم سيبويه. قال ابن سيده: وقد ي'وص.ف' به
ال%وات'؛ قال ابن مقبل:

ي.ظ%ل�ن1، النهار.، برأ}س, ق�ف¼
ك�م.ي\ت1 الل�و\ن1، ذي ف%ل%ك{ رفيع,

قال: واستعمله أ%بو حنيفة ف الت>ي، فقال ف صفة بعض الت>ي: هو
أ%ك}ب.ر ت1ي� رآه الناس' أ%ح\م.ر' ك�م.ي\ت¬، والمع ك�م\ت¬، ك%س_روه على



م'ك%ب_ره ال�ت.و.ه_م، وإ,ن ل ي'ل}ف%ظ به، ل4ن ال�ل%و_نة ي.غ\ل1ب'
عليها هذا الب,ناء ال4ح\م.ر' وال4ش\قر؛ قال ط�ف%ي\ل:

وك�م\تاv م'د.م_اةv، كأ%ن� م'ت'ون.ها
ج.ر.ى ف%و\ق%ها، واس\ت.ش\ع.ر.ت\ ل%و\ن% م'ذ}ه.ب,

قال أ%بو عبيدة: ف%ر\ق' ما بي الك�م.ي\ت1 وال4ش\ق%ر ف اليل
بالع'ر\ف1 والذ�ن.ب,، فإ,ن كانا أ%ح\م.ر.ين، فهو أ%ش\ق%ر'، وإ,ن كانا أ%سودين،
فهو ك�م.ي\ت¬، قال: والو.ر\د' بينهما؛ والك�م.ي\ت' للذكر وال�نثى سواء.

يقال م'ه\رة ك�م.ي\ت¬؛ جاء عن العرب م'ص.غ_راv، كما ت.رى. قال ال4صمعي
ف أ%لوان ال3بل: بعي أ%حر إ,ذا ل ي'خال1ط} ح'م\رت.ه شيء، فإ,ن

خ.ال%ط% ح'م\ر.ت.ه ق�نوء#، فهو ك�م.ي\ت¬، وناقة ك�م.ي\ت¬؛ فإ,ن اش\ت.د_ت
الك�م\ت.ة� حت يدخل%ها سواد¬، فتلك الرeم\ك%ة؛ وبعي أ%ر\م.ك'، فإ,ن كان

شديد. المرة ي.خ\ل1ط� ح'م\ر.ت.ه سواد¬ ليس بالص�، فت1ل}ك. الك�ل}ف%ة؛ وهو
أ%كل%ف'، وناقة ك%ل}فاء. والع.ر.ب تقول: الك�م.ي\ت' أ%ق}و.ى اليل،

وأ%ش.دeها حواف1ر.؛ وقوله:
فلو ت.ر.ى فيهن_ س1ر. الع1ت\ق,،

ب.ي\ن. ك%مات1ي¼،وح'و¼ ب'ل}ق,
جعه على ك%م\تاء4، وإ,ن ل ي'ل}ف%ظ} به، بعد أ%ن جعله اساv كص.ح\راء.
والك�م.ي\ت': فرس ال�ع\ج.ب, بن س'ف}يان، صفةD غالبة. والك�م.ي\ت': من

أساء المر، لا فيها من سواد وح'م\رة؛ وف الكم: الك�م.ي\ت' المر
الت فيها س.واد وح'م\رة، والص\د.ر: الك�م\ت.ة�؛ وقال أ%بو حنيفة: هو اسم

لا كالع.ل%م، يريد أ%نه قد غ%ل%ب عليها غ%ل%بة% السم, الع.ل%م,، وإ,ن
كان ف أ%صله صفةv، وقد ك�م>ت.ت\: ص'ي>رت\ بالص_ن\عة ك�م.ي\تاv؛ قال

كثي عزة:
،vإ,ذا ما ل%و.ى ص1ن\ع¬ به ع.ر.ب,ي_ة

ك%ل%و\ن1 الد>هان1، و.ر\د.ةv ل ت'ك%م_ت1
قال أ%بو منصور: ويقال ت.م\رة ك�م.ي\ت¬ ف لونا، وهي من أ%صل%ب,

التeم\ران1 ل1حاءé، وأ%ط}ي.ب,ها م.م\ض.غ.ةv؛ قال الشاعر 
(* قوله «قال الشاعر»

هو السود بن يعفر وصدره كما ف التكملة: «وكنت إ,ذا ما قر�ب الزاد
مولعاv» ومعن ل توسف: ل تقشر.):



بك�لY ك�م.ي\ت{ ج.ل}د.ة{ ل ت'و.س_ف1
ابن ال4عراب: الك%م1يت' الطويل� التام� من الشهور وال4ع\وام.

والك�م.ي\ت' بن' م.ع\روف{: شاعر م.ع\روف.
@كنبت: 

(* قوله «كنبت» أ%ثبتها بالتاء الثناة من فوق، ول أ%صل لا بل
هي بالثلثة ف رباعي الكم والد والتكملة والتهذيب. ول يذكر هنا مادة

ك ن ت وذكرها ف ك و ن مالفاv للجماعة.): ابن دريد: رجل ك�ن\ب'ت¬
وك�ناب,ت¬: م'ن\ق%بض ب.خ1يل.

قال: وت.ك%ن\ب.ت. الرجل� إ,ذا ت.ق%ب_ض.
ورجل ك�ن\ب'ت¬: وهو الصeل}ب' الشديد.

@كنعت: الك%ن\ع.ت': ض.ر\ب¬ من س.م.ك البحر، كالك%ن\ع.د، وأ�رى تاء4ه
.vبد.ل

@كوت: الك�وت1يe: القصي.
@كيت: الت_ك}ي,يت': ت.ي\س3ي' ال41هاز,.

وك%ي_ت. ال%هاز.: ي.س_ر.ه'. وتقول: ك%ي>ت\ ج.3هاز.ك.؛ قال:
،vن\ت. م'ر\ت.ح1ل�ك%ي>ت ج.هاز.ك.، إ,م_ا ك

إ,ن أ%خاف' على أ%ذواد1ك. الس_ب'عا
وكان من ال4مر ك%ي\ت. وك%ي\ت.، وإ,ن شئت كسرت التاء، وهي كناية عن
الق1ص_ة أ%و ال�ح\دوثة؛ حكاها سيبويه. قال الليث: تقول العرب كان% من

ال4مر ك%ي\ت. وك%ي\ت.، قال؛ وهذه التاء ف ال4صل هاء، مثل ذ%ي\ت.، وأ%صلها
ك%ي_ه و.ذي_ه، بالتشديد، فصارت تاء ف الوصل. وف الديث: بئسما

ل4حد1كم أ%ن يقول%: ن.س3يت' آية% ك%ي\ت. وك%ي\ت. قال ابن ال4ثي: هي كناية عن
ال4مر، نو كذا وكذا. وف النوادر: ك%ي_ت. الو,كاء4 ت.ك}ييتاv وح.شاه،

بعن واحد{.
@كبث: ال4صمعي: الب.رير' ثر ال4راك، فالغ.ضe منه ال%ر\د'،

والن_ضيج' الك%باث�. قال ابن سيده: الك%ب.اث�، بالفتح: نضيج' ثر ال4راك؛ وقيل:
هو ما ل ي.ن\ض.ج\ منه؛ وقيل: هو ح.م\ل�ه إ,ذا كان م'ت.ف%ر>قاv، واحدته:

ك%باث%ةD؛ قال:
vكالك%باث%ة1، واث1قا vي'ح.ر>ك' رأ}سا

ب,و,ر\د1 ف%لة{، غ%ل�س.ت\ و,ر\د. م.ن\ه.ل,



الوهري: ما ل ي.ن\ض.ج\ من الك%باث1، فهو برير¬. وف حديث جابر: ك�ن_ا
ن.ج\ت.ن الك%باث%، هو النضيج' من ثر ال4راك. قال أ%بو حنيفة:

الك%باث� ف�و.ي\ق. ح.ب> الك�س\ب.رة ف ال1ق}دار، وهو ي.م\ل� مع ذلك ك%ف�ي
الرج'ل، وإ,ذا ال}ت.ق%مه البعي' ف%ض.ل عن ل�ق}مته.

وك%ب,ث% اللحم'، بالكسر، أ%ي ت.غ.ي_ر وأ%ر\و.ح.؛ وأ%نشد:
ي.أ}ك�ل� ل%ح\ماv بائ1تاv، قد ك%ب,ثا

،Dاللحم قد غ%م1ر.. وقد ك%ب.ث}ت'ه، فهو م.ك}ب'وث �أ%بو عمرو: الك%بيث
وك%بيثD؛ وأ%نشد:

أ%ص\ب.ح ع.م_ار¬ ن.شيطاv أ%ب,ثا،
ي.أ}ك�ل� ل%ح\ماv بائ1ثاv، قد ك%ب,ثا
وك%ب.ثD: موضع، ز.ع.م'وا.
@كثث: ك%ث� الشيء� 

(* قوله «كث الشيء إل» من باب ضرب كما ضبط ف الكم
ومن باب تعب لغة صرح بما ف الصباح. ومقتضى القاموس أ%نه بضم عي
الضارع، وسكت عليه الشارح لكنه مالف لا صرح به غيه.) ك%ثاثةv: أ%ي

ك%ث�ف.. وك%ث�ت1 اللحية� ت.ك%ث© ك%ث%ثاv، وك%ثاث%ةv، وك�ث�وثةv، ولية ك%ث�ة
وك%ث�اء: ك%ث�رت أ�صول�ها، وك%ث�ف%ت\، وق%ص'ر.ت\، وج.ع'د.ت\، فلم

.Dت.ن\ب.س3ط}، والمع: ك1ثاث
وف صفته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان ك%ث� اللحية؛ أ%راد ك%ثرة%

أ�صولا وشعرها، وأ%نا ليست بدقيقة، ول طويلة، وفيها ك%ثافة. واس\ت.ع\م.ل%
ثعلبة� بن' ع'ب.ي\د الع.د.ويe الك%ث� ف النخل، فقال:

ش.ت.ت\ ك%ث�ة� ال4و\بار، ل الق�ر_ ت.ت_ق1ي،
ول الذYئ}ب. ت.خ\ش.ى، وهي بالب.ل%د1 ال%ق}ص1ي

ع.ن بال4و\بار ليف%ها، وإ,نا حله على ذلك، أ%نه شبهها بال3بل.
ورجلD ك%ثê، والمع: ك1ثاثD. وأ%ك%ث� ك%ك%ث�. وقد تكون الك%ثاثة� ف غي

اللحية من منابت الشعر، إ,ل أ%ن أ%كثر استعمالم إ,ياه ف اللحية.
وامرأ%ة ك%ث�اء# وك%ث�ةD إ,ذا كان ش.ع.ر'ها ك%ث9اv. وقال ابن دريد: لية

ك%ث�ة كثية� الن_بات1، قال: وكذلك ال�م_ة، والمع: ك1ثاثD؛ وأ%نشد عن
عبد الرحن عن عمه:

ب.ي\ث� ناص.ى اللYم.م الك1ثاثا،



م.و\ر' الك%ثيب,، ف%جرى وحاث%ا
يعن باللYمم الك1ثاث1: النبات.. وأ%راد ب.اث%: ح.ث%ا، ف%ق%ل%ب..

وقوم¬ ك�ثê، بالضم: مثل قولك رجل ص'د'ق' اللقاء، وقوم ص'د'ق¬. الليث:
.�الك%ث© وال4ك%ث©: ن.ع\ت' ك%ث1يث1 اللYح\ية، ومصد.ر'ه: الك�ث�وث%ة

أ%بو خية: رجلD أ%كث©، وليةD ك%ث�اء� ب.ي>ن.ة الك%ث%ث1، والفعل: ك%ث�
ي.ك%ث© ك�ثوثة.

والك%ث}ك%ث�، والك1ث}ك1ث�، مثل� ال4ثل%ب, وال3ثل1ب,: د'قاق' التراب،
وف�تات' الجارة؛ وقيل: التeراب' مع الجر؛ وقيل: التeراب عام_ة.

والك%ث}ك%ث�: الجارة. وقالوا: بفيه الك%ث}ك%ث� والك1ثك1ث�، كقولك: بفيه
التراب' والج.ر'. وحكى اللحيان: الك%ث}ك%ث% له والك1ث}ك1ث%، قال: فنصب،

كأ%نه دعاء، يعن أ%نم نصبوه ن.ص\ب. الصادر ال%د\ع'و> با، شب_هوه
بالصدر، وإ,ن كان اساv. أ%بو خ.ية: من أ%ساء التراب الك%ث}ك%ث�، وهو

التراب نفس'ه، والواحدة بالاء. ويقال: الك%ث%اك1ث�. الليث: ال1ص\ح1ص'
والك1ث}ك1ث�، كلها: الجارة؛ قال رؤبة:

م.لgت' أ%ف}واه. الك1لب, الل©ه_ث1،
من ج.ن\د.ل, الق�ف>، وت'ر\ب, الك1ث}ك1ث1

وف الديث: أ%نه م.ر_ بعبد ال بن أ�ب.ي¼، فقال: ي.ذ}ه.ب' ممد¬
إ,ل م.ن أ%خ\ر.ج.ه من بلده، فأ%ما م.ن ل ي'خ\ر,ج\ه، وكان ق�د'وم'ه ك%ث�

م'ن\خ'ر,ه، فل يغشاه. قال ابن ال4ثي: أ%ي كان ق�دوم'ه على ر.غ}م,
أ%نفه، يعن نفس.ه، وكأ%ن� أ%صله من الك1ث}ك1ث1 التراب. وف حديث ح'ني: قال

،�أ%بو سفيان عند ال%و\لة الت كانت من السلمي: غ%ل%ب.ت\ وال هوازن
فقال له ص.ف}وان� بن أ�مي_ة: بفيك الك1ث}ك1ث�، هو بالكسر والفتح،

د'قاق' ال%ص.ة والتراب'؛ ومنه الديث الخر: وللعاه1ر, الك1ث}ك1ث�. قال ابن
ال4ثي: قال الط�ابe: قد م.ر_ بسامعي ول ي.ثب'ت\ عندي.

والك%ث%اثاء: ال4رض' الكثية التراب.
التهذيب، ابن شيل: الز>ر>يع' والكاث© واحد¬، وهو ما ي.ن\ب'ت' ما

ي.ت.ناث%ر¬ من ال%ص1يد، في.ن\ب'ت' عاماv قابلv. وقال ال4زهري: ل أ%عرف
الكاث�.

@كحث: ال4زهري عن الليث: ك%ح.ث% له من الال ك%ح\ثاv: إ,ذا غ%ر.ف. له
منه غ%ر\فةv بيده.



@كرث: ك%ر.ث%ه ال4م\ر' ي.ك}ر,ث�ه وي.ك}ر'ث�ه ك%ر\ثاv، وأ%ك}ر.ثه: ساءه
واشتد_ عليه، وب.ل%غ% منه ال%ش.ق�ة%، قال ال4صمعي: ول يقال ك%ر.ث%ه،

وإ,نا يقال أ%ك}ر.ث%ه، على أ%ن� ر'ؤبة قد قال:
�وقد ت'ج.ل�ى الك�ر.ب' الك%وار,ث

وف حديث ع.ل1ي>: ف س.ك}رة م'ل}ه,ث%ة، وغ%م\رة{ كار,ثة{؛ أ%ي شديدة
شاق�ة، من ك%ر.ثه الغ.مe أ%ي ب.ل%غ% منه ال%ش.ق�ة.

ويقال: ما أ%ك}ت.ر,ث� له أ%ي ما أ�بال به. وف حديث ق�س¼: ل
ي'خ.لYنا س'دÝى من بعد عيسى، واك}ت.ر.ث. يقال: ما أ%ك}ت.ر,ث� به أ%ي ما أ�بال،

ول ي'ستعمل إ,ل� ف النفي، وقد جاء ههنا ف الثبات، وهو شاذ.
واك}ت.ر.ث% له: ح.ز,ن%.

وامرأ%ة ك%ر,يثD كار,ثD، وكل© ما أ%ث}ق%ل%ك.، فقد ك%ر.ث%ك.. الليث:
�يقال ما أ%ك}ر.ث%ن هذا ال4م\ر' أ%ي ما ب.ل%غ% من م.ش.ق�ةv، والفعل

ال�جاوز: ك%ر.ث}ت'ه، وقد اك}تر.ث% هو اك}ت1راثاv، وهذا فعل لزم. ال4صمعي:
ك%ر.ث%ن ال4م\ر' وق%ر.ث%ن: إ,ذا غ%م_ه وأ%ث}ق%ل%ه، والك%ر,يثاء:

ض.ر\ب¬ من الب'س\ر يوص.ف' به وي'ضاف؛ عن أ%ب السن ال4خ\فش. التهذيب: يقال
ب'س\ر' ق%ر,يثاء4 وك%ر,يثاء4 لض.ر\ب� من التمر معروف.

والك%ر_اث�: بق}لة؛ قال ابن سيده: الك�ر_اث� والك%ر_اث�، ال4خية عن
كراع: ض.ر\ب¬ من النبات م'م\ت.دÒ، أ%ه\د.ب'، إ,ذا ت'ر,ك. خ.ر.ج. من

و.سطه طاقةD فطار.ت\؛ قال ذو الرمة يصف ف1راخ. الن_عام:
كأ%ن� أ%عناق%ها ك�ر_اث� سائ1قة{،

طار.ت\ ل%فائ1ف�ها، أ%و ه.ي\ش.ر¬ س.ل1ب'
وقال أ%بو حنيفة: من الع'ش\ب الك%ر.اث�، ت.ط�ول ق%ص.ب.ت'ه الو'س\طة، حت
تكون% أ%طول% من الرج'ل. التهذيب: الك%ر_اث ب.ق}لة. والك%ر.اث، بفتح

الكاف وتفيف الراء: بقلة أ�خرى، الواحدة ك%ر.اثةD؛ قال أ%بو ذ%ر_ة
ال�ذ%ل©:

إ,ن� ح.بيب. بن. الي.مان1 قد ن.ش1ب\
ف ح.ص1د{ من الك%ر.اث1، والك%ن,ب\

قال: الك%ر.اث والك%ن,ب' شجرتان.
إ,ن ي.نت.س3ب\، ي'نس.ب\ إ,ل ع1ر\ق� و.ر,ب\،
أ%هل, خ.ز'ومات{، وش.ح_اج� ص.خ1ب\،



وعاز,ب� أ%ق}ل%ح.، ف�وه' كال%ر,ب\
أ%راد بالعازب: مالv ع.ز.ب. عن أ%هله. أ%ق}ل%ح.: اص\ف%ر_ت\ أ%سنان'ه

من ال%ر.م. ابن سيده: الك%راث� ض.ر\ب¬ من النبات، واحدت'ه ك%راثةD، وبه
سي الرجل ك%راثةv. قال أ%بو حنيفة: الك%راث� شجرةD جبلية، لا خ1ط}رة

ناعمةD ل%ي>ن.ة، إ,ذا ف�د1غ%ت\ ه'ر,يق%ت\ ل%ب.ناv، والناس' ي.س\ت.م\ش'ون
بل%بن,ها، قال: وي'ؤ\ت.ى بال%ج\ذ�وم حت ي'ت.و.س_ط% به م.ن\ب,ت'

الك%ر.اث1، فيقيم فيه، وي'خ\ل%ط له بطعامه وشرابه، فل ي.ل}ب.ث� أ%ن ي.ب\رأ% من
:eذام. قال: وقال ال4ز\د1ي�ج'ذام1ه، وت.ذ}هب. قو_ت'ه، يعن ق�و_ة% ال

ل أ%عرفه ينبت إ,ل� بذي ك%شاء�؛ قال: ويزعمون أ%ن� ج,ن>ي_ةv قالت
من أ%راد الشفاء من كل داء فعليه بنبات1 الب'ر\قة من ذات1 ك%ش.اء�.

والك�ر_اث�: موضع.
@كرنث: ت.ك%ر\ن.ث% علينا: ت.ك%ب_ر 

(* قوله «تكرنث علينا إل» أ%ثبتها ف
الكم وأ%هلها الد.).

êوالك%ش'وث%ى: كل© ذلك نبات¬ م'ج\ت.ث ،�@كشث: الك%ش'وث�، وال�ك}ش'وث
مقطوع' ال4صل، وقيل: ل أ%صل له، وهو أ%ص\ف%ر' يتعلق بأ%طراف الش_و\ك1

وغيه، وي'ج\ع.ل� ف النبيذ س.واد1ي_ةD، يقولون: ك%ش'وثاء. الوهري:
الك%ش'وث� نبت¬ ي.ت.عل�ق' بأ%غصان1 الشجر,، من غي أ%ن ي.ض\ر,ب. بع1ر\ق� ف

ال4رض؛ قال الشاعر:
هو الك%ش'وث�، فل أ%صلD، ول و.ر.ق¬،

ول ن.سيم¬، ول ظ1لD، ول ث%م.ر'
ابن ال4عراب: الك%ش'وثاء� الف%ق%د'، وهو الزeح\م'وك'؛ قال ابن

ال4عراب: جاء على ف%ع'ولء مدوداv، ج.ل�ولء� وح.ر'وراء�، وها ب.لد.ان؛
وك%ش'وثاء� يسميه الناس' الك%ش'وث%؛ قال: وبز\ر' ق%ط�ونا، قال: والدe فيها

أ%كثر، وقد يقصران، وفت.ح الكاف من ك%ش'وثاء.
@كلبث: رجل ك%ل}ب.ثD وك�لب,ثD: بيل م'ن\ق%بض¬. قال ابن د'ر.ي\د: رجل

ك�ل}ب'ثD وك�لب,ثD، وهو الصeل}ب' الشديد'.
@كنث: الليث: الك�ن\ثة ن.و.ر\د.ج.ة ت'ت_خذ من آس� وأ%غصان1 خ1لف{،

،Dن\ث%جة�ت'ب\س.ط� وت'ن.ض_د' عليها الرياحي'، ث ت'ط}و.ى، وإ,عرابه: ك
وبالن_ب.طي_ة، ك�ن\ثا.



@كنبث: رجل ك�ن\ب'ثD وك�نابثD: ت.داخ.ل% بعض'ه ف بعض؛ وقيل: هو
الصeل}ب' الشديد'؛ وقد ت.ك%ن\ب.ث%.

.�ابن ال4عراب: الك1ن\باث� الرمل ال�ن\هال
@كندث: الك�ن\د'ث والك�ناد1ث�: الصeل}ب.

@كنعث: ت.ك%ن\ع.ث% الشيء� 
(* قوله «تكنعث الشيء إل» أ%ثبتها ف الكم

وأ%هلها الد.): ت.ج.م_ع.
وك%ن\ع.ثD وك%ن\ع.ثة�: اسم مشتق منه.

@كنفث: رجل ك�ن\ف�ثD وك�نافثD: قصي.
@كوث: ك�وثى من أساء م.كة؛ عن كراع. التهذيب: الك�وثى القصي،

والك�وث1يe مثله. الن_ض\ر': ك%و_ث% الزرع' تكويثاv إ,ذا صار أ%رب.ع. و.ر.قات{،
وخس. ورقات{، وهو الك%و\ث�. وقال أ%بو منصور: وكأ%ن� القطوع. الذي

ي'ل}ب.س' الر>ج\ل%، سي ك%و\ثاv، تشبيهاv بك%و\ث1 الز_ر\ع، ويقال له:
الق%ف}ش'، وكأ%نه م'ع.ر_ب¬. قال: وأ%ما ك�وثى الت بالس_و.اد، فما أ�راها

عربية، ولقد قال ممد بن سيين: سعت عبيدة يقول سعت علي�اv، عليه
السلم، يقول: من كان سائ1لv عن ن,س\ب.ت1نا، فإ,نا ن.ب.طD من ك�وثى. وروي عن

ابن ال4عراب أ%نه قال: سأ%ل رجلD علي�اv، عليه السلم، فقال: أ%خبن،
يا أ%مي الؤ\مني، عن أ%صلكم، معاشر. ق�ر.ي\ش�، فقال: نن قوم¬ من

ك�وثى. واختلف الناس' ف قوله: نن قوم من ك�وثى، فقالت طائفة: أ%راد ك�وثى
الع1راق، وهي س'ر_ة� الس_واد1 الت ولد با إ,براهيم، عليه السلم؛ وقال

آخرون: أ%راد ك�وثى م.ك�ة%، وذلك أ%ن م.حل�ة% بن عبد الد_ار لا
ك�وثى، فأ%راد عليÒ: ان�ا م.كYيeون% أ�م>يeون، من أ�م> الق�ر.ى؛ وأ%نشد

حسان: ل%ع.ن. ال� م.نز,لv ب.ط}ن. ك�وثى،
ورماه بالف%ق}ر, وال3م\عار,

ليس ك�وثى الع1راق, أ%عن، ولك1ن\
ك�ن\ث%ة% الدار,، دار, ع.ب\د الدار,

أ%م\ع.ر. الرجل� إ,ذا اف}ت.ق%ر. قال أ%بو منصور: والقول� ال4و_ل هو
ال4دل© لقول علي� عليه السلم: فإ,ن_ا ن.ب.طD من ك�وثى، ولو أ%راد ك�وثى

Yالس_واد1 من م.حال �مكة، ل%ما قال ن.ب.طD، وك�وثى الع1راق, هي س'ر_ة
الن_ب.ط1، وإ,نا أ%راد عليه السلم، أ%ن أ%بانا إ,براهيم. كان من



ن.ب.ط1 ك�وثى وأ%ن� نسبنا انت.هى إ,ليه، ون}و. ذلك؛ قال ابن' عباس: نن'
معاش1ر. ق�ر.يش ح.يÒ من الن_ب.ط، م1ن أ%هل ك�وثى، والن_ب.ط� من أ%هل

الع1راق. قال أ%بومنصور: وهذا من علي¼ وابن عباس، عليهم السلم، ت.بeؤ¬
من الف%خ\ر, بال4ن\ساب، ور.د\ع¬ عن الط�ع\ن فيها، وت}قيق¬ لقوله عز

وجل: إ,ن� أ%ك}ر.م.ك�م\ ع1ن\د. ال3 أ%ت\قاك�م\.
@كلبث: رجل ك%ل}ب.ثD وك�لب,ثD: بيل م'ن\ق%بض¬. قال ابن د'ر.ي\د: رجل

ك�ل}ب'ثD وك�لب,ثD، وهو الصeل}ب' الشديد'.
@وقوم¬ ك�ثê، بالضم: مثل قولك رجل ص'د'ق' اللقاء، وقوم ص'د'ق¬. الليث:

.�الك%ث© وال4ك%ث©: ن.ع\ت' ك%ث1يث1 اللYح\ية، ومصد.ر'ه: الك�ث�وث%ة
أ%بو خية: رجلD أ%كث©، وليةD ك%ث�اء� ب.ي>ن.ة الك%ث%ث1، والفعل: ك%ث�

ي.ك%ث© ك�ثوثة.
والك%ث}ك%ث�، والك1ث}ك1ث�، مثل� ال4ثل%ب, وال3ثل1ب,: د'قاق' التراب،

وف�تات' الجارة؛ وقيل: التeراب' مع الجر؛ وقيل: التeراب عام_ة.
والك%ث}ك%ث�: الجارة. وقالوا: بفيه الك%ث}ك%ث� والك1ثك1ث�، كقولك: بفيه

التراب' والج.ر'. وحكى اللحيان: الك%ث}ك%ث% له والك1ث}ك1ث%، قال: فنصب،
كأ%نه دعاء، يعن أ%نم نصبوه ن.ص\ب. الصادر ال%د\ع'و> با، شب_هوه

بالصدر، وإ,ن كان اساv. أ%بو خ.ية: من أ%ساء التراب الك%ث}ك%ث�، وهو
التراب نفس'ه، والواحدة بالاء. ويقال: الك%ث%اك1ث�. الليث: ال1ص\ح1ص'

والك1ث}ك1ث�، كلها: الجارة؛ قال رؤبة:
م.لgت' أ%ف}واه. الك1لب, الل©ه_ث1،

من ج.ن\د.ل, الق�ف>، وت'ر\ب, الك1ث}ك1ث1
وف الديث: أ%نه م.ر_ بعبد ال بن أ�ب.ي¼، فقال: ي.ذ}ه.ب' ممد¬

إ,ل م.ن أ%خ\ر.ج.ه من بلده، فأ%ما م.ن ل ي'خ\ر,ج\ه، وكان ق�د'وم'ه ك%ث�
م'ن\خ'ر,ه، فل يغشاه. قال ابن ال4ثي: أ%ي كان ق�دوم'ه على ر.غ}م,

أ%نفه، يعن نفس.ه، وكأ%ن� أ%صله من الك1ث}ك1ث1 التراب. وف حديث ح'ني: قال
،�أ%بو سفيان عند ال%و\لة الت كانت من السلمي: غ%ل%ب.ت\ وال هوازن

فقال له ص.ف}وان� بن أ�مي_ة: بفيك الك1ث}ك1ث�، هو بالكسر والفتح،
د'قاق' ال%ص.ة والتراب'؛ ومنه الديث الخر: وللعاه1ر, الك1ث}ك1ث�. قال ابن

ال4ثي: قال الط�ابe: قد م.ر_ بسامعي ول ي.ثب'ت\ عندي.
والك%ث%اثاء: ال4رض' الكثية التراب.



التهذيب، ابن شيل: الز>ر>يع' والكاث© واحد¬، وهو ما ي.ن\ب'ت' ما
ي.ت.ناث%ر¬ من ال%ص1يد، في.ن\ب'ت' عاماv قابلv. وقال ال4زهري: ل أ%عرف

الكاث�.
@كأج: التهذيب: أ%هله الليث، وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب، قال:

.�كأ%ج. الرجل� إ,ذا زاد ح'م\ق�ه. والك1ئاج': الف%دامة� وال%ماقة
@كثج: التهذيب: ك%ث%ج. الرجل� إ,ذا أ%كل% من الطعام ما ي.كفيه. ابن
السكيت: ك%ث%ج. من الطعام إ,ذا ام\تار. فأ%كثر، فهو ي.ك}ث1ج'. ابن سيده:

ك%ث%ج. من الطعام إ,ذا أ%ك}ث%ر. منه حت ي.م\ت.ل1ئ%.
والك%ي\ذ%ج': التراب'.

@كجج: الك�ج_ة�، بالضم والتشديد: ل�ع\ب.ةD للصبيان؛ قال ابن ال4عراب:
هو أ%ن يأ}خذ الصبe خ.ز.ف%ةv فيدو�رها ويعلها كأ%نا ك�رةD ث

ي.ت.ق%ام.ر'ون% با. وك%ج_ الصبe: ل%ع1ب. بالك�ج_ة1. وف حديث ابن عباس: ف
كل شيء� ق1مار¬ حت ف ل%ع1ب الصبيان بالك�ج_ة1، حكاه الروي� ف

الغريبي. التهذيب: وتسمى هذه الل©ع\ب.ة� ف الضر ياسي: ال1ر\ق%ة� يقال
.�لا التeون�، والج'ر_ة� يقال لا الب'ك}سة

@كدج: ال%زهري: أ%هله الليث. وقال أ%بو عمرو: ك%د.ج. الرجل� إ,ذا شرب
من الش_راب, ك1فاي.ت.ه.

@كذج: الك%ذ%ج': ح1ص\ن¬ معروف، وجعه ك%ذ%جات¬، وف أ%واخر ترجة كثج:
والك%ي\ذ%ج' التراب؛ عن كراع. التهذيب: أ�هلت وجوه الكاف واليم والذال

إ,ل� الك%ذ%ج. بعن الأ}وى، وهو معر�ب.
@كرج: الك�ر_ج': الذي ي'ل}ع.ب' به، فارسي معر�ب، وهو بالفارسية ك�ر.ه\.

الليث: الك�ر_ج' د.خيلD معر_ب ل أ%صل له ف العربية؛ قال جرير:
،Dع\بة�ل%ب,س\ت' س1لحي، والف%ر.ز\د.ق' ل

عليها و,شاح.ا ك�ر_ج� وج.لج,ل�ه\
وقال:

أ%م\سى الف%رز\د.ق' ف ج.لج,ل, ك�ر_ج�،
ب.ع\د. ال�خ.يط1ل,، ض.ر_ةv ل1ج.ر,ير,

الليث: الك�ر_ج' ي'ت_خ.ذ� م1ثل% ال�ه\ر, ي'لعب عليه. وت.ك%ر_ج.
الط�عام' إ,ذا أ%صابه الك%ر.ج'. ابن ال4عراب: ك%ر,ج. الشيء� إ,ذا ف%س.د.،

قال: والكار,ج' ال�بز' ال�ك%ر_ج'، يقال: ك%ر,ج. ال�ب\ز' وأ%ك}ر.ج.



.Dوك%ر_ج. وت.ك%ر_ج. أ%ي ف%س.د. وع.له' خ'ض\رة
والك%ر.ج': موضع. التهذيب: الكرج اسم ك�ور.ة{ معروفة.

@كربج: الك�ر\ب.ج' والك�ر\ب'ج': الانوت'، وقيل: هو موضع كانت فيه
حان'وت¬ م.و\رودة؛ قال ابن سيده: ولعل الوضع إ,نا سي بذلك، وأ%صله بالفارسية

ك�ر\ب'ق\، قال سيبويه: والمع ك%راب,جةD، أ�لقوا الاء للعجمة، قال:
وهكذا وجد أ%كثر هذا الضرب من ال4عجمي، وربا قالوا كراب,ج.، ويقال

للحانوت: ك�ر\ب'ج¬ وك�ر\ب'ق¬ وق�ر\ب'ق¬، وال أ%علم.
@كسج: الك%و\س.ج': ال4ث%ط©، وف الكم: الذي ل شع.ر على عار,ض.ي\ه،

وقال ال4صمعي: هو الناقص ال4سنان، معر�ب؛ قال سيبويه: أ%صله بالفارسية
ك�وس.ه\.

والك%و\س.ج': سكة ف البحر تأ}كل الناس، وهي الل©خ\م'، وقال الوهري:
سكة ف البحر لا خ'ر\طوم¬ كال1ئ}شار,. التهذيب: الكاف والسي واليم

مهملة غي الك%و\س.ج,، قال: وهو معر�ب ل أ%صل له ف العربية.
@كسبج: الك�س\ب'ج': الك�س\ب' بلغة أ%هل السواد.

@كلج: أ%هله الليث، وقال ابن ال4عراب: الك�ل�ج' ال4ش1د�اء� من
الر>جال,. والك%ل%ج' الض_ب>يe: كان رجلv شجاعاv. ابن ال4عراب:

الك%ي\ل%جة� م1ك}يالD، والمع ك%يال1ج' وكيال1جةD أ%يضاv، والاء
للعجمة.

@كمج: أ%هله الليث؛ وروي هذا البيت لطرفة:
،Dم.ه\ر,ي_ة Dوب,ف%خ\ذ1ي ب.ك}ر.ة

م1ث}ل� د1ع\ص, الر_م\ل, م'ل}ت.فe الك%م.ج\
قيل: الك%م.ج' ط%ر.ف' م.و\ص1ل, الف%خ1ذ1 ف الع.ج'ز,.

@كنفج: الك�ناف1ج': الكثي من كل شيء؛ قال أ%بو منصور: أ%نشدن أ%عراب
بالص_م.ان1:

ت.ر\عى من. الص_م_ان1 ر.و\ضاv آر,جا،
ور'غ�لv بات.ت\ به لو.اه1جا،

والر>م\ث% من أ%ل}واد1ه الك�ناف1جا
وقال شر: الك�ناف1ج' السمي ال�م\ت.ل1ئ�. وس'ن\ب'لD ك�ناف1ج¬: مكتنز.

ابن سيده: وقيل هو الغليظ الناعم؛ قال جندل بن الثن:
ي.ف}ر'ك' ح.ب_ السeن\ب'ل, الك�ناف1ج,



.�@كيج: الك1ياج': الف%دامة� وال%ماقة
@كبح: الك%ب\ح': ك%ب\ح'ك الدابة% باللجام.

ك%ب.ح. الدابة% ي.ك}ب.ح'ها ك%ب\حاv وأ%ك}ب.ح.ها، ال4خية عن يعقوب:
جذبا إ,ليه باللجام وضرب فاها به كي ت.ق1ف. ول تري. يقال: أ%ك}م.ح\تها

وأ%ك}ف%ح\تها وك%ب.ح\ت'ها، قال الوهري: هذه وحدها عن ال4صمعي بل أ%لف.
وف حديث ال3فاضة من عرفات: وهو ي.ك}ب.ح' راحل%ته، هو من ذلك. ك%ب.ح\ت'

الدابة%: إ,ذا جذبت رأ}سها إ,ليك وأ%نت راكب ومنعتها من ال1ماح, وسرعة
�السي. وك%ب.ح.ه عن حاجته ك%ب\حاv إ,ذا ر.د_ه عنها. وك%ب.ح. الائط

السهم. إ,ذا أ%صاب الائط% حي ر'م1ي. به ور.د_ه عن وجهه ول ير\ت.ز_ فيه.
قال ال4زهري: وقيل ل4عراب: ما للصقر يب ال4رنب ما ل يب ال%ر.ب.؟

فقال: ل4نه ي.ك}ب.ح' س.ب.ل%ت.ه بذ%ر\ق1ه فيد�ه؛ حكى ذلك ال4صمعي قال:
رأ%يت صقراv كأ%نا ص'ب_ عليه و,خاف' خ1ط}م1ي¼ يعن من ذ%ر\ق ال�بارى.

قال: والكابح' م.ن استقبلك ما ي'ت.ط%ي_ر' منه من ت.ي\س� وغيه وجعه
:�كواب,ح'؛ قال الب.ع1يث

وم'غ\ت.د1يات بالنeحوس, ك%واب,ح
وك%ب.حه بالسيف ك%ب\حاv: وهو ض.ر\ب¬ ف اللحم دون العظم.

@كتح: الك%ت\ح': دون الك%د\ح, من ال%ص.ى والشيء يصيب اللد فيؤثر فيه
ول يبلغ الك%د\ح.؛ قال أ%بو النجم يصف المي:

ي.ك}ت.ح\ن. و.ج\هاv بال%ص.ى م.ك}ت'وحا،
وم.ر_ةv بافر� م.ك}ب'وحا

وقال الخر:
فأ%ه\و,ن} بذئب� ي.ك}ت.ح' الريح' باس\ت1ه

أ%ي يضربه الريح بالصى؛ قال: ومن رواه ي.ك}ث%ح'، بالثاء، فمعناه يكشف.
وك%ث%ح.ت\ه الريح' وك%ش.ح.ت\ه: س.ف%ت\ عليه التراب. أ%و ناز.ع.ت\ه ثوب.ه.
وك%ت.ح الد_ب ال4رض.: أ%كل% ما عليها من نبات أ%و شجر؛ قال:

ل�م\ أ%ش.دe عليكم يوم. ذ�لYك�م'
من الك%وات1ح,، من ذاك الد_ب السeود1

وكت.ح.ه ك%ت\حاv: ر.م.ى جسمه با أ%ثر فيه، والطعام.: أ%كل منه حت شبع.
@كثح: الك%ث}ح': كشف الريح الشيء4 عن الشيء.

يقال منه: ك%ث%ح.ت1 الريح' الشيء4 ك%ث}حاv وك%ث�ح.ت\ه كش.فته.



قال: وت.ك%ث�ح. بالتراب وبالصى أ%ي ت.ض.ر_ب به. والك%ث}ح': كشف الرجل
ثوبه عن اس\ت1ه، عرب صحيح. وك%ث%ح.ت\ه الريح: سفت عليه التراب أ%و

نازعته ثوبه كك%ت.ح.ت\ه. وك%ث%ح الشيء4: جعه وفر_قه، ض1دÒ. قال
ال�ف%ض_ل: ك%ث%ح. من الال ما شاء مثل� ك%س.ح..

@كحح: الك�حe: الالص من كل شيء كالق�ح>، وال�نثى ك�ح_ة كق�ح_ة.
وعبد ك�حÒ: خالص' الع'بودة1. وعربÒ ك�حÒ وأ%عراب أ%ك}حاح¬ إ,ذا كانوا

:eخ'ل%صاء4؛ وزعم يعقوب أ%ن� الكاف ف كل ذلك بدل من القاف. وال4ك%ح
الذي ل س1ن_ له. وأ�مe ك�ح_ة%: امرأ%ة نزلت ف شأ}نا الفرائض.

@كحكح: الك�1ح\ك�1ح' 
(* قوله «الكحكح إل» كهدهد وزبرج ما ف القاموس.)

من ال3بل والبقر والشاء: ال%ر,مة� الت ل ت'م\س3ك' ل�عاب.ها؛ وقيل: هي
الت قد أ�ك1ل%ت\ أ%س\نان'ها. والك�1ح\ك�1ح': العجوز الرمة، والناقة
الرمة�؛ وناقة ك�1ح\ك�1ح¬ وق�ح\ق�ح¬ وع.ز'وم¬ وع.و\ز.م¬ إ,ذا ه.ر,م.ت.

والك�ح'ح': العجائز الرمات؛ وأ%نشد ال4زهري لراجز يذكر راعياv وشفقته على
إ,بله:

ي.بكي على إث}ر, ف%صيل� ف ب.ح.ر\،
والك�1ح\ك�1ح, اللYط}ل1ط1 ذات1 ال�خت.ب.ر\

Dوذهبت أ%سنانا فهي: ض1ر\ز,م¬ ول1ط}ل1ط �وإ,ذا أ%س.ن_ت1 الناقة
وك1ح\ك1ح¬ وع1ل}ه,ز¬ وه1ر\ه1ر¬ ود1ر\د1ح¬.

@كدح: الك%د\ح: العمل والسعي' والكسب' وال%د\ش'. والك%د\ح': عمل
ال3نسان لنفسه من خي أ%و شر.

ك%د.ح. ي.ك}د.ح' ك%د\حاv وك%د.ح. ل4هله ك%د\حاv: وهو اكتسابه بشقة.
ال4زهري: ي.ك}د.ح' لنفسه بعن يسعى لنفسه؛ ومنه قوله تعال: إ,نك كاد1ح¬
إ,ل ربك ك%د\حاv أ%ي ناص1ب¬ إ,ل ربك ن.ص\باv؛ وقال الوهري: أ%ي تسعى.

قال أ%بو إ,سحق: الك%د\ح' ف اللغة الس_ع\ي' وال1ر\ص' والدeؤ'وب' ف
العمل ف باب الدنيا وباب الخرة؛ قال ابن مقبل:

وما الد_هر' إ,ل تار.تان1: فمنهما
أ%موت'، وأ�خ\رى أ%ب\ت.غي الع.ي\ش. أ%ك}د.ح'

أ%ي تارة أ%سعى ف طلب العيش وأ%د\أ%ب'. ويقال: هو ي.ك}د.ح' ف كذا أ%ي
ي.ك�د�. الوهري: ي.ك}د.ح' لعياله وي.ك}ت.د1ح' أ%ي يكتسب لم؛ قال



:eال4غ}ل%ب' الع1ج\ل1ي
أ%بو عيال ي.ك}د.ح' ال%كاد1حا

والك%د\ح' بالسن�: دون الك%د\م بال4سنان، والفعل كالفعل؛ وقيل:
الك%د\ح' ق%ش\ر' اللد يكون بالجر والافر. وك%د.ح. ج,ل}د.ه وك%د_حه

ف%ت.ك%د_ح.، كلها: خ.د_ش.ه فت.خ.د_ش.. وت.ك%د_ح. ال1ل}د':
Òت.خ.د_ش.وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: من سأ%ل وهو غ%ن,ي

جاء4ت مسأ%لت'ه يوم القيامة خ'د'وشاv أ%و خ'م'وشاv أ%و ك�د'وحاv ف وجهه.
ابن ال4ثي: الك�د'وح' ال�د'وش'. وكل© أ%ث%ر� من خ.د\ش� أ%و ع.ض¼ فهو

ك%د\ح؛ ويوز أ%ن يكون مصدراv سي به ال4ثر، وأ%صابه شيء فك%د.ح. وجهه.
وحار م'ك%د_ح¬: م'ع.ض_ض¬. والك�د'وح: آثار العض، واحدها ك%د\ح¬، وع.م_

بعضهم به ال4ثر. قال أ%بو عبيد: الك�د'وح آثار ال�دوش. وكل أ%ثر من
خ.د\ش أ%و عض فهو ك%د\ح؛ ومنه قيل للحمار الوحشي: م'ك%د_ح ل4ن ال�م'ر

ي.ع\ض.ض\ن.ه؛ وأ%نشد:
ي.م\ش'ون% ح.و\ل م'ك%د_م�، قد ك%د_حت\

م.ت\ن.ي\ه1 ح.م\ل� ح.نات1م� وق1لل,
وك%د.ح فلنD وجه فلن إ,ذا عمل به ما ي.ش1ين'ه. وك%د.ح. وجه. أ%مر,ه

إ,ذا أ%فسده. وبه ك%د\ح¬ وك�دوح أ%ي خ'د'وش؛ وقيل: الك%د\ح' أ%كب من
ال%د\ش.

وف الديث: ف وجهه ك�د'وح¬ أ%ي خدوش.
والتكديح: التخديش.

وف الديث: ال%سائل� ك�د'وح¬ ي.ك}د.ح' با الرجل وجهه. ووقع من السطح
ف%ت.ك%د_ح. أ%ي ت.ك%س_ر، وتبدل الاء من كل ذلك.

وك%د.ح. رأ}سه بال�ش\ط1: ف%ر_ج. شعره به.
وك%و\د.ح¬: اسم.

@كذح: ك%ذ%ح.ت\ه الريح': كك%ت.ح.ت\ه.
@كرح: ال�ك%ي\راح' 

(* قوله «الكياح» بصيغة تصغي جع كرح، بالكسر، قال
ياقوت نقلv عن الالدي: الكياح رستاق نزه بأرض الكوفة، وبيوت صغار
تسكنها الرهبان الذين ل قلل لم. بالقرب منها ديران يقال لحدها: دير

عبد، وللخر دير حنة، وهو موضع بظاهر الكوفة كتي البساتي والرياض وفيه



يقول أ%بو نواس: يا دير حنة إل، قال أ%بو سعيد السكري: رأيت الكياح،
وهو على سبعة فراسخ من الية، وقد وهم فيه الزهري فسماه الكياخ، بالاء

العجمة؛ وفيه يقول بكر بن خارجة:
دع البساتي من آس وتفاح * واقصد إل الشيح من ذات

اêكياح
إل الدساكر فالدير القابلها * لدى الكياح أو دير ابن

وضاح
منازل ل أزل حيناv ألزمها * لزوم غاد{ إل اللذات رو�اح

اهـ باختصار.):
ب'يوت¬ ومواضع ترج إ,ليها النصارى ف بعض أ%عيادهم، وهو معروف؛ قال:

يا د.ي\ر. ح.ن_ة% من ذات1 ال�ك%ي\راح,،
من ي.ص\ح' عنك.، فإ,ن ل%س\ت' بالصاحي

قال ابن دريد: أ%حسب أ%ن الكارحة والكارخة حلق ال3نسان أ%و بعض ما يكون
ف اللق منه.

@كربح: الك%ر\ب.حة والك%ر\م.حة: ع.د\و¬ دون الك%ر\د.مة، ول ي'ك%ر\د1م'
إ,ل المار والبغل.

@كرتح: ك%ر\ت.حه: ص.ر.ع.ه. وك%ر\ت.ح ف مشيه: أ%سرع.
@كردح: ال4صمعي: سقط من السطح ف%ت.ك%ر\د.ح أ%ي تدحرج.

والك%ر\د.حة: ال3سراع ف الع.د\و. والك%ر\د.حة: من ع.د\و القصي
التقارب ال%ط}و التهد ف ع.د\وه؛ وأ%نشد:

ي.م'ر� م.ر_ الريح, ل ي'ك%ر\د1ح'
ابن ال4عراب: هو س.ع\ي¬ ف ن.طð، وقد ك%ر\د.ح.، وهي الك%ر\د.حاء�.
والك%ر\د.حة: ع.د\و' القصي ي'ق%ر\م1ط� وي'س\رع، وكذلك الك%ر\ت.حة

والك%ر\م.حة. يقال: كرم.ح\نا ف آثار القوم: ع.د.و\نا ع.د\و. التثاقل. وك%ر\د.م.
المار وك%ر\د.ح إ,ذا عدا على ج.ن\ب واحد. وال�ك%ر\د.ح': التذلل

التصاغر. والك1ر\داح': التقار,ب' الشي. وك%ر\د.حه: صرعه. والك�راد1ح':
القصي. وك1ر\داح¬: موضع.

@كرمح: الك%ر\م.حة والك%ر\ت.حة: ع.د\و¬ دون الك%ر\د.مة. قال أ%بو عمرو:
ك%ر\م.ح\نا ف آثار القوم: ع.د.و\نا ع.د\و. التثاقل.

:vكسح: الك%س\ح': الك%ن\س'؛ ك%س.ح. البيت. والبئر ي.ك}س.ح'ه ك%س\حا@



ك%ن.سه.
وال1ك}س.حة: ال1ك}ن.سة�؛ قال سيبويه: هذا الضرب ما ي'ع\ت.مل مكسور

ال4و�ل، كانت الاء فيه أ%و ل تكن. الوهري: ال1ك}س.حة ما ي'ك}ن.س به
الث�ل}ج' وغيه.

والك�ساحة مثل الك�ناسة؛ قال ابن سيده: والك�ساحة الك�ناسة، وقال
اللحيان: ك�ساحة� البيت ما ك�س3ح. من التراب فأ�ل}ق1ي. بعض'ه على بعض.

والك�ساحة: تراب مموع ك�س3ح. بال1ك}س.ح,.
واك}ت.س.ح أ%موال%هم: أ%خذها كلها؛ يقال: أ%غاروا عليهم فاك}ت.س.ح'وهم
أ%ي أ%خذوا مالم كله، ويقال: أ%تينا بن فلن فاك}ت.س.ح\نا مالم أ%ي ل

ن'ب\ق لم شيئاv؛ قال ال�ف%ض_ل: ك%س.ح. وك%ث%ح بعن واحد.
والك�ساح': الز_مانة� ف اليدين والرجلي وأ%كثر ما يستعمل ف الرجلي.

.vال4زهري: الك%س.ح' ث1ق%ل ف إ,حدى الرجلي إ,ذا م.ش.ى ج.ر_ها ج.ر�ا
وك%س3ح. ك%س.حاv، وهو أ%ك}س.ح' وك%س\حان� وك%س3يح¬ ومك%س_ح¬؛ وقيل:

ال4ك}س.ح' ال4عوج' وال�ق}ع.د' أ%يضاv؛ قال ال4عشى:
ك�ل و.ض_اح� ك%ري� ج.دeه،

وخ.ذول, الر>ج\ل,، من غي, ك%س.ح\
وهذا البيت أ%ورده الوهري وغيه وابن بري: بي مغلوب نبيل جد�ه، وقال:

هو يصف قوماv ن.شاوى ما بي مغلوب قد غلبه السكر، وخ.ذ�ول, الرجل من غي
ك%س.ح. قال ابن بري: ويروى تليل خد�ه، بالاء العجمة والدال الهملة.

والك%س.ح': داء يأ}خذ ف ال4وراك فت.ض\ع'ف' له الرجل. وقد ك%س3ح.
الرجل� ك%س.حاv إ,ذا ثقلت إ,حدى رجليه ف الشي، فإ,ذا مشى كأ%نه ي.ك}س.ح'

ال4رض. أ%ي ي.ك}ن'س'ها، وف حديث قتادة ف تفسي قوله: ولو نشاء لسخناهم
على مكانتهم أ%ي جعلناهم ك�س\حاv يعن م'ق}ع.دين، جع أ%ك}س.ح. كأ%ح\مر

وح'م\ر�. وال4كسح: ال�ق}ع.د'، والفعل كالفعل. وف حديث ابن عمر: سئل عن
مال الصدقة فقال: إ,نا ش.رe مال، إ,نا هي مال الك�س\حان1 والع'وران1؛

وهي جع ال4ك}س.ح,، وهو ال�ق}ع.د، ومعن الديث أ%نه كره الصدقة إ,ل9
ل4هل الز_مان.ة؛ وأ%نشد الليث لل4عشى:

ولقد أ%م\ن.ح' م.ن\ عاد.ي\ت'ه
كل� ما ي.ق}ط%ع' من داء3 الك%س.ح\

قال: ويروى بالشي. وقال أ%بو سعيد: الك�ساح من أ%دواء ال3بل. جل



م.ك}س'وح: ل يشي من شد�ة الض_ل%ع. قال: وع'ود م'ك%س_ح وم'ك%ش_ح أ%ي
م.ق}ش'ور م'س.وìى؛ قال: ومنه قول الطYر,م_اح:

ج'مال1ي_ة ت.غ\تال� ف%ض\ل% ج.ديل1ها،
ش.ناح� ك%ص.ق}ب, الطائ1ف1ي> ال�ك%س_ح,

ويروى الكشح بالشي؛ أ%راد بالش_ناح1ي ع'ن'ق%ها لطوله. وال�كاس.حة:
ال�شار_ة الشديدة. وك%س.ح.ت1 الريح ال4رض.: قشرت عنها التراب.

@كشح: الك%ش\ح': ما بي الاصرة إ,ل الض>ل%ع, ال%لف، وهو من ل%د'ن
:�السرة إ,ل ال%ت\ن؛ قال ط%ر.ف%ة

vك%ش\ح1ي ب,طان.ة eوآل%ي\ت' ل ي.ن\ف%ك
لع.ض\ب�، ر.قيق, الش_ف}ر.ت.ي\ن,، م'ه.ن_د1

قال ال4زهري: ها ك%ش\حان1 وهو موق1ع السيف من ال�ت.ق%ل�د؛ وف حديث
سعد: إ,ن أ%ميكم هذا ل4ه\ض.م' الك%ش\ح.ي أ%ي دقيق ال%ص\رين؛ قال ابن

سيده: وقيل الك%ش\حان جانبا البطن من ظاهر وباطن وها من اليل كذلك؛
وقيل: الك%ش\ح' ما بي ال%ج.ب.ة إ,ل ال3بط؛ وقيل: هو ال%ص\ر؛ وقيل: هو
الشى، والك%ش\ح': أ%حد جان,ب.ي, الو,شاح,؛ وقيل: إ,ن الك%ش\ح. من السم

إ,نا سي بذلك لوقوعه عليه، وجع كل ذلك ك�شوح ل ي'ك%س_ر إ,ل� عليه؛
قال أ%بو ذؤ.يب:

كأ%ن� الظ9باء4 ك�ش'وح' الن>سا
ء3، ي.ط}فون فوق. ذ%راه ج'نوحا

(* قال أبو سعيد السكري جامع أشعار الذليي: الكشح وشاح من ودع فأراد
كأن الظباء ف بياضها ودع يطفون فوق ذرى الاء وجنوح مائلة، شبه الظباء

وقد ارتفعن ف هذا السيل بكشوح النساء عليهن الودع، ث قال: وكانت الوشحة
تعمل من ودع أبيض اهـ. القاموس.)

شبه بياض. الظباء ببياض الو.د.ع.
وك%ش1ح. ك%ش.حاv: ش.كا ك%ش\ح.ه. والك%ش.ح': داء يصيب الك%ش\ح.. وك%وى
ك%ش\ح.ه على أ%مر: استمر عليه؛ وكذلك الذاهب القاطع الرحم؛ قال:

ط%وى ك%ش\حاv خليل�ك وال%ناحا،
لب.ي\ن� منك.، ث غ%دا ص'راحا

وكذلك إ,ذا عاداك وفاس.د.ك، يقال: طوى ك%ش\حاv على ض1غ\ن إ,ذا أ%ضمره؛
قال زهي:



وكان% ط%وى ك%ش\حاv على م'س\تك1ن_ة{،
فل هو أ%ب\داها، ول ي.ت.ج.م\ج.م,

والكاش1ح': التول عنك ب,و'د�ه. ويقال: ط%وى فلنD ك%ش\ح.ه إ,ذا قطعك
وعاداك؛ ومنه قول ال4عشى:

وكان% ط%وى ك%ش\حاv وأ%ب_ لي.ذ}ه.با
قال ال4زهري: يتمل قوله وكان طوى ك%ش\حاv أ%ي عزم على أ%مر واستمرت

عزيته. ويقال: طوى كشحه عنه إ,ذا أ%عرض عنه. وقال الوهري: طويت' ك%ش\حي
على ال4مر إ,ذا أ%ضمرته وسترته.

والكاشح': الع.د'وe ال�ب\غ1ض'. والكاشح: الذي يضمر لك العداوة. يقال:
ك%ش.ح. له بالعداوة وكاش.حه بعنÝى. قال ابن سيده: والكاشح العدو�

الباطن' العداوة كأ%نه يطويها ف ك%ش\حه، أ%و كأ%نه ي'و.لYيك ك%ش\ح.ه وي'ع\ر,ض
عنك بوجهه، والسم الك�شاحة. وف الديث: أ%فضل الصدقة على ذي الر_ح1م

الكاش1ح,؛ الكاشح: العدوe الذي يضمر عداوته ويطوي عليها ك%ش\حه أ%ي
باطنه. والك%ش\ح': ال%ص\ر. والذي ي.ط}وي عنك ك%ش\ح.ه ول يأ}لفك. وسي

�العدوe كاشحاv ل4نه و.ل�ك ك%ش\ح.ه وأ%عرض عنك؛ وقيل: ل4نه ي.خ\ب.أ
العداوة ف ك%ش\حه وفيه ك%ب,د'ه، والك%ب,د' بيت العداوة والب.غ\ضاء؛ ومنه قيل

للعدو�: أ%سود' الكبد كأ%ن� العداوة% أ%حرقت الك%ب,د.؛ وكاش.حه بالعداوة
مكاشحة وك1شاحاv. قال ال�ف%ض_ل: الكاشح' لصاحبه مأخوذ من ال1ك}شاح,،

وهو الفأ}س. والك�شاحة: ال�قاطعة. وك%ش.ح.ت الدابة� إ,ذا أ%دخلت ذنبها
بي رجليها؛ وأ%نشد:

يأ}وي، إ,ذا ك%ش.حت\ إ,ل أ%ط}بائ1ها،
س.ل%ب' الع.س3يب, كأ%نه ذ�ع\ل�وق'

ال4زهري: ك%ش.ح. عن الاء إ,ذا أ%دبر به. وك%ش.ح. القوم' عن الاء
وان\ك%ش.حوا إ,ذا ذهبوا عنه وتفر�قوا. ورجل م.ك}ش'وح¬: و'س1م. بالك1شاح ف

أ%سفل الضلوع. والك1شاح': س1م.ةD ف موضع الك%ش\ح.
وك%ش.ح. البعي. وك%ش_ح.ه: و.س.م.ه هنالك، التشديد عن كراع.

والك%ش\ح': الك%يe بالنار؛ وإ,بل م'ك%ش_حة وم'ح.ن_بة 
(* قوله «وابل

مكشحة ومنبة» أي أصابا الكشح والب بالتحريك.). قال الوهري: والك%ش.ح'،
�بالتحريك، داء يصيب ال3نسان% ف ك%ش\ح1ه في'ك}وى. وقد ك�ش1ح. الرجل



ك%ش\حاv إ,ذا ك�و,ي. منه، وم1نه سي ال%ك}ش'وح' الرادي�.
وك%ش.ح. الع'ود. ك%ش\حاv: قشره. وم.ر_ فلنD ي.ك}ش.ح القوم. وي.ش'ل©هم

وي.ش\ح.ن'هم أ%ي ي'ف%ر>ق�هم ويطردهم.
@كفح: ال�كاف%حة�: مصادفة الوجه بالوجه مفاجأ%ة.

vلقيه مواجهة. ولقيه ك%ف}حا :vوكاف%ح.ه م'كاف%حة وك1فاحا vك%ف%حه ك%ف}حا
ومكاف%حةv وك1فاحاv أ%ي مواجهة، جاء الصدر فيه على غي لفظ الفعل؛ قال
ابن سيده: وهو موقوف عند سيبويه مطرد عند غيه؛ وأ%نشد ال4زهري ف

كتابه:أ%عاذ1ل من ت'ك}ت.ب\ له النار' ي.ل}ق%ها
ك1فاحاv، ومن ي'ك}ت.ب\ له ال�ل}د' ي.س\ع.د1

وال�كاف%حة� ف الرب: الضاربة تلقاء الوجوه. وف الديث أ%نه قال
لسان: ل تزال م'ؤ.ي_داv بروح الق�د'س ما كاف%ح\ت. عن رسول ال؛
ال�كاف%ح.ة�: الضاربة والدافعة تلقاء الوجه، ويروى ناف%ح\ت.، وهو

بعناه.وك%ف%حه بالعصا ك%ف}حاv: ضربه با. الفراء: أ%ك}ف%ح\ته بالعصا أ%ي
ضربته، بالاء. وقال شر: ك%ف%خ\ت'ه، بالاء العجمة. قال ال4زهري: ك%ف%ح\ت'ه

بالعصا والسيف إ,ذا ضربته مواجهة، صحيح. وك%ف%خ\ته بالعصا إ,ذا ضربته ل
غي. وك%ف1ح. عنه 

(* قوله «وكفح عنه إل» بابه سع كما ف القاموس.)
ك%ف}حاv: ج.ب'ن.. وأ%ك}ف%ح\ت'ه عن أ%ي رددت'ه وج.ن_ب\ته عن ال3قدام

علي_. الوهري: كاف%ح'وهم إ,ذا استقبلوهم ف الرب بوجوههم ليس دونا ت'ر\س¬
ول غيه.

والك%ف1يح': الك�ف}ؤ.
وال�كاف1ح': الباشر بنفسه. وفلن ي'كاف1ح' ال�مور إ,ذا باشرها بنفسه.

وف حديث جابر: إ,ن ال ك%ل�م أ%باك ك1فاحاv أ%ي مواجهةv ليس بينهما
حجاب¬ ول رسول.

وأ%ك}ف%ح الد_ابة% إ,كفاحاv: ت.ل%ق�ى فاها باللجام يضربه به ليلتقمه،
وهو من قولم لقيته ك1فاحاv أ%ي استقبلته ك%ف�ة% ك%ف�ة%. وك%ف%حها

باللجام ك%ف}حاv: جذبا. وتقول ف التقبيل: كاف%حها ك1فاحاv ق%ب_لها
غ%ف}ل%ةv و,جاهاv. وك%ف%ح. الرأ%ة ي.ك}ف%ح'ها وكاف%حها: قبلها غفلة. وف

الديث: إ,ن ل4ك}ف%ح'ها وأ%نا صائم أ%ي أ�واجهها بالق�ب\لة. وكاف%ح.ت\ه أ%ي
ق%ب_ل%ت\ه؛ قال ال4زهري: وف حديث أ%ب هريرة أ%نه سئل: أ%ت'ق%ب>ل



وأ%نت صائم؟ فقال: نعم وأ%ك}ف%ح'ها أ%ي أ%تكن من تقبيلها وأ%ستوفيه من غي
اختلس، م1ن ال�كاف%ح.ة وهي مصادفة الوجه، وبعضهم ي.ر\ويه: وأ%ق}ح.ف�ها؛

قال أ%بو عبيد: فمن رواه وأ%ك}ف%ح'ها أ%راد بالك%ف}ح اللقاء4 والباشرة
vللجلد، وكل© من واجهته ولقيته ك%ف�ة% ك%ف�ة%، فقد كاف%ح\ت.ه ك1فاحا

وم'كافحةv؛ قال ابن الر>قاع:
ي'كاف1ح' ل%و\حات ال%واج,ر, بالضeحى،

مكاف%ح.ةv للم.ن\خ.ر.ي\ن,، وللف%م,
قال: ومن رواه: وأ%ق}ح.ف�ها أ%راد شرب الريق م1ن ق%ح.ف. الرجل� ما ف

ال3ناء إ,ذا شرب ما فيه.
:vوك%ف1يح' الرأ%ة: زوج'ها، وهو من ذلك. وك%ف%ح\ته ك%ف}حا

ك%ل%و_ح\ت'ه.وت.ك%ف�ح.ت1 السمائم' أ%ن\ف�س'ها: ك%ف%ح. بعضها بعضاv؛ قال ج.ن\د.ل� بن
ال�ث%ن_ى الارثي:

ف%ر_ج. عنها، ح.ل%ق. الر_تائ1ج,،
ت.ك%ف©ح' السمائم, ال4واج,ج,

أ%راد ال4واج_ ففك التضعيف للضرورة؛ وكقوله:
تش\ك�و الو.ج.ى من أ%ظ}ل%ل� وأ%ظ}ل%ل,

vأ%راد من أ%ظ%ل� وأ%ظ%ل�. ابن شيل ف تفسي قوله: أ%ع\ط%ي\ت' ممدا
ك1فاحاv أ%ي كثياv من ال4شياء ف الدنيا والخرة.

وف النوادر: ك%ف}حةD من الناس وك%ث}ح.ةD أ%ي جاعة ليست بكثية.
وك%ف%ح. الشيء4 وك%ث%حه: كشف عنه غ1طاءه كك%ش.ح.ه. وال4ك}ف%ح':

ال4سود'.
@كلح: الك�ل�وح': ت.ك%شeر¬ ف ع'بوس؛ قال ابن سيده: الك�ل�وح' والك�لح'

vلحا�ب'د'وe ال4سنان عند الع'بوس. ك%ل%ح. ي.ك}ل%حي ك�ل�وحاv وك
وت.ك%ل�ح.؛ وأ%نشد ثعلب:

،vول%و.ى الت_ك%ل©ح.، ي.ش\ت.كي س.غ.با
وأ%نا ابن' ب.د\ر� قات1ل� الس_غ.ب,

التكلح هنا يوز أ%ن يكون مفعولv من أ%جله ويوز أ%ن يكون مصدراv للوى
ل4ن لوى يكون ف معن ت.كل�ح.، وقد أ%كلحه ال4مر'؛ قال لبيد يصف

السهام:
ر.ق%م1ي_ات عليها ناه1ض¬،



ت'ك}ل1ح' ال4ر\و.ق. منها وال4ي.ل9
وف التنزيل: ت.ل}ف%ح' وجوه.هم النار' وهم فيها كالون: قال أ%بو إ,سحق:
الكال� الذي قد ق%ل%ص.ت\ ش.ف%ت'ه عن أ%سنانه نو ما ترى من رؤوس الغنم

إ,ذا برزت ال4سنان� وت.ش.م_رت الش>فاه. والك�لح'، بالضم: السنة
ال�ج\د1بة؛ قال لبيد:

كان% غ1ياث% ال�ر\م1ل, ال�م\تاح,،
وع1ص\مةv ف الز_م.ن, الك�لح,

وف حديث علي�: إ,ن من ورائكم ف1ت.ناv وب.لءé م'ك}ل1حاv أ%ي ي'ك}ل1ح'
الناس. بشد_ته؛ الك�ل�وح': الع'ب'وس.

يقال: ك%ل%ح. الرجل� وأ%ك}ل%حه ال%مe ودهر¬ كالD على ال%ث%ل.
وك%لح, معدولD: السنة الشديدة؛ قال ال4زهري: ودهر كال وك�لح¬ شديد؛ وأ%نشد

للبيد:
وع1ص\مةv ف الس_نة1 الك�لح,

وسنة ك%لح,، على ف%عال, بالكسر، إ,ذا كانت م'ج\د1بة، قال: وسعت
أ%عرابي�اv يقول لمل ي.ر\غو وقد ك%ش.ر عن أ%نيابه: ق%ب.ح. ال ك%ل%ح.ته يعن
الفم؛ وقال ابن سيده: ق%ب.ح. ال� ك%ل%ح.ته يعن الفم وما حوله. ورجل

ك%و\ل%ح¬: قبيح.
.�والكال%حة: ال�شار_ة

وت.ك%ل�ح. البق': ت.تاب.ع.. وت.ك%ل�ح. البق' ت.ك%ل©حاv: وهو دوام
برقه واس\ت1س\راره ف الغمامة البيضاء، وهذا مثل قولم: ت.ك%ل�ح. إ,ذا

ت.ب.س_م.؛ وت.ب.س_م. البق' مثله.
قال ال4زهري: وف بيضاء بن ج.ذ1ية% ماء يقال له كلح، وهو ش.روب¬ عليه

نل ب.ع\لD قد ر.س.خت\ عروقها ف الاء.
@كلتح: الك%ل}ت.حة�: ض.ر\ب¬ من ال%ش\ي.

وك%ل}ت.ح¬: اسم. ورجل ك%ل}ت.ح¬: أ%حق.
@كلدح: الك%ل}د.حة: ضرب من الشي.

والك1ل}د1ح: الصeل}ب 
(* قوله «والكلدح الصلب إل» كذا بضبط الصل بكسر

الكاف والدال، وضبطه القاموس بفتحهما. ونبه شارحه على الضبطي اهـ.).
والك1ل}د1ح: العجوز.



@كلمح: بفيه الك1ل}ح1م' والك1ل}م1ح': التراب'، وسيذكر ف كلحم.
@كنتح: رجل ك%ن\ت.ح وك%ن\ث%ح¬، بالتاء والثاء: وهو ال4حق.
@كنثح: رجل ك%ن\ت.ح وك%ن\ث%ح¬، بالتاء والثاء، وهو ال4حق.

@كنسح: الك1ن\س3ح' 
(* قوله «الكنسح» هو والكنسيح بكسر فسكون، بعن كما

ف القاموس.): أ%صل الشيء وم.ع\د1ن'ه.
@كمح: الك%م\ح': ر.دe الفرس باللجام. والك%م.حة�: الراض.ة. ابن سيده:

ك%م.ح\ت' الابة% باللجام ك%م\حاv إ,ذا جذبته إ,ليك لي.ق1ف. ول يري.
وأ%ك}م.ح.ه إ,ذا ج.ذ%ب ع1نان.ه حت ي.ن\ت.ص1ب. رأ}س'ه؛ ومنه قول ذي

الرمة:ت.م'ور' بض.ب\ع.ي\ها وت.ر\م1ي ب,ح.و\ز,ها،
ح1ذاراv من ال3يعاد1، والرأ}س' م'ك}م.ح'

ويروى: توج ذراعاها، وعزاه أ%بو عبيد لبن مقبل، وقال: ك%م.حه
وأ%ك}م.حه وك%ب.حه وأ%ك}ب.حه بعن؛ وأ%راد الشاعر بقوله ال3يعاد ض.ر\ب.ه لا

بالس_و\ط1، فهي ت.جت.ه,د' ف الع.د\و, لوفها من ضربه ورأ}سها م'ك}م.ح¬،
ولو ترك رأ}سها لكان ع.د\و'ها أ%ش.د_.

وأ�ك}م1ح. الرجل�: رفع رأ}سه من الزeه'و� كأ�ك}م1خ.؛ عن اللحيان،
والاء أ%على؛ ويقال: إ,نه ل%م'ك}م.ح¬ وم'ك}ب.ح¬ أ%ي شامخ. وقد أ�ك}ب,ح.

وأ�ك}م1ح. إ,ذا كان كذلك. وأ%ك}م.ح.ت1 الز_م.ع.ة� إ,ذا ما ابيضت وخرج عليها
مثل الق�ط}ن,، وذلك ال3ك}ماح'، والز_م.ع' ال�ب.ن' ف م.خار,ج

العناقيد، ذكره عن الطائفي�. الوهري: أ%ك}م.ح الكرم' إ,ذا ترك
لل3يراق.أ%بو زيد: الك%ي\م'وح' والك1يح' التeراب'، قال: الك1يح' التراب'
والك%ي\م'وح' ال�ش\ر,ف'، والعرب تقول اح\ث� ف فيه الك%و\م.ح. ي.ع\ن'ون

التراب؛ وأ%نشد:
أ�ه\ج' الق�لح.، واح\ش' فاه الك%و\م.حا

ت'ر\باv، فأ%ه\لD هو أ%ن ي'ق%ل�حا
ابن دريد: الكو\م.ح' الرجل التراكب ال4سنان ف الفم حت كأ%ن� فاه قد
ضاق بأ%سنانه. وفم ك%و\م.ح¬: ضاق من كثرة أ%سنانه وو.ر.م, ل1ثات1ه. ورجل

ك%و\م.ح¬ وك�وم.ح¬: عظيم ال4ل}ي.ت.ي\ن,؛ قال:
أ%ش\ب.هه فجاء ر,خ\واv ك%و\م.حا،

ول ي.ج,ئ} ذا أ%ل}ي.ت.ي\ن, ك%و\ما



.�والك%و\م.ح': الف%ي\ش.ل%ة
والك%و\م.حان1: موضع؛ قال ابن مقبل يصف السحاب:

أ%ناخ. بر.م\ل, الك%و\م.ح.ي, إ,ناخة% الـ
ـيمان ق1لصاv، ح.ط� عنهن_ أ%ك}و'را

ال4زهري: الك%و\م.حان1 ها ح.ب\لن من حبال الرمل؛ وأ%نشد البيت.
@كوح: ال4زهري: كاو.ح\ت' فلناv مكاو.حةv إ,ذا قاتلته فغلبته؛ ورأ%يتهما

ي.ت.كاو.حان1، وال�كاو.حة أ%يضاv ف الصومة وغيها.
ابن ال4عراب: أ%كاح. زيداv وك%و_حه إ,ذا غلبه، وأ%كاح زيداv إ,ذا

أ%هلكه. ابن سيده: كاو.حه فكاح.ه ك%و\حاv: قاتله فغلبه.
وكاح.ه ك%و\حاv: غ%ط�ه ف ماء أ%و تراب.
وك%و_ح. الرجل%: أ%ذ%ل�ه. وك%و_حه: ر.د_ه.

ال4زهري: التكويح' التغليب؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
أ%ع\د.د\ته للخ.ص\م, ذي الت_ع.د>ي،

ك%و_ح\ته منك بدون1 ال%ه\د1
وك%و_ح. الز>مام' البعي. إ,ذا ذ%ل�له؛ وقال الشاعر:

إ,ذا رام. ب.غ\ياv أ%و م1راحاv أ%قام.ه
ز,مام¬، ب.ث}ناه خ1شاش¬ م'ك%و>ح'

ورجع إ,ل ك�وحه إ,ذا فعل شيئاv من العروف ث رجع عنه. وال4ك}واح':
نواحي البال؛ قال ابن سيده: وسنذكره ف كيح وإ,نا ذكرته ههنا لظهور الواو

ف التكسي.
الوهري: كاو.ح\ت'ه إ,ذا شاتته وجاهرته.

وت.كاو.ح. الرجلن إ,ذا ت.مار.سا وت.عال%جا الش_ر_ بينهما.
@كيح: ذكره الوهري مع كوح ف ترجة واحدة؛ قال ابن سيده: الك1يح'

والكاح' ع'ر\ض' البل. وقال غيه: ع'ر\ض' البل وأ%غ}ل%ظ�ه، وقيل: هو س.ف}ح'ه
وس.ف}ح' س.ن.ده، والمع أ%كياح وك�ي'وح؛ وقال ال4زهري: قال ال4صمعي

الك1يح' ناحية� البل؛ وقال رؤبة:
عن ص.ل}د{ من ك1يحنا ل ت.ك}ل�م'ه\

قال: والوادي ربا كان له ك1يح¬ إ,ذا كان ف حرف غليظ، فحرفه ك1يح'ه،
ول ي'ع.دe الك1يح' إ,ل ما كان من أ%صلب الجارة وأ%خشنها. وكل© س.ن.د1

جبل� غليظ{: ك1يح¬؛ وإ,نا ك�وح'ه خ'ش\ن.ت'ه وغ1ل%ظ�ه والماعة الك1يحة؛



وقال الليث: أ%سنانD ك1يح¬؛ وأ%نشد:
ذا ح.ن.ك{ ك1يح� كح.ب> الق1ل}ق1ل

والك1يح': ص'ق}ع' الرف وص'ق}ع' س.ن.د1 البل. وف قصة يونس، على نبينا
وعليه الصلة والسلم: فوجده ف ك1يح� ي'ص.لYي؛ الك1يح'، بالكسر،

والكاح: س.ف}ح' البل وس.ن.د'ه.
@كخخ: ك%خ_ ب.ك1خe كخìا وك%خ1يخاv: نام. ف%غ.ط�. وف الديث عن أ%ب

هريرة: أ%كل السن أ%و السي، رضي ال عنهما، ترة من الصدقة فقال له
النب، صلى ال عليه وسلم: كخ كخ، أ%ما علمت أ%ن_ا أ%هل� بيت ل تل©

لنا الصدقة؟
@كرخ: الك%ر\خ': سوق ببغداد، نبطية؛ وف التهذيب: ك%ر\خ بغي تعريف

وأ�ك%ي\راخ' موضع آخر ف السواد.
والك�راخي_ة�: الشeق�ة من البواري. وف التهذيب: الك%راخة والكار,خ'

الرجل الذي يسوق الاء إل ال4رض، سوادية. والكار,خ.ة: ال%لق أ%و شيء
منه، وقد قيلت بالاء الهملة.

@كشخ: الك%ش\خان�: الد_يeوث، وهو دخيل ف كلم العرب؛ ويقال للشات: ل
ت.ك}ش1خ\ فلناv؛ قال الليث: الكشخان ليس من كلم العرب، فإ,ن أ�عرب قيل
ك1ش\خ.ان� على ف1علل. قال ال4زهري: إن كان الكشخ صحيحاv فهو حرف

ثلثي، ويوز أ%ن يقال فلن ك%ش\خان على ف%علن، وإ,ن جعلت النون أ%صلية فهو
رباعي، ول يوز أ%ن يكون عربي�اv لنه يكون على مثال فعلل، وفعلل ل
يكون ف غي الضاعف، فهو بناء عقيم فافهمه. والكشخنة: مولYدة ليست

عربية.
@كشمخ: الك%ش\م.خ.ة والك�ش\م.خة: بقلة تكون ف رمال بن سعد تؤ.ه طيبة

رخصة؛ قال ال4زهري أقمت ف رمال بن سعد فما رأ%يت ك%ش\م.خة ول سعت با،
قال: وأ%حسبها نبطية وما أ�راها عربية. وذكر الدينوري الكشمخة وفسرها

كذلك ث قال: وهي ال�ل�ج' وأ%هل البصرة يسمون ال�ل�ج الك�ش\م.ل%خ.،
وال أ%علم.

@كشملخ: الك�ش\م.ل%خ' ب,صرية: ال�ل�ح'، حكاها أ%بو حنيفة قال:
وأ%حسبها نبطية، قال: وأ%خبن بعض البصريي أ%ن الك�ش\م.ل%خ

.�الي.ن.م.ة
@كفخ: الك%ف}خ.ة: الزبدة التمعة البيضاء من أ%جود الزبد؛ قال:



لا ك%ف}خ.ةD ب.ي\ضا ت.ل�وح' كأ%نا
ت.ر,يك%ة� ق%ف}ر�، أ�ه\د1ي.ت\ ل4مي

قال أ%بو تراب: ك%ف%خ.ه ك%ف}خاv إ,ذا ضربه.
@كمخ: أ%ق}م.خ. بأ%ن\فه إ,قماخاv وأ%ك}مخ إ,كماخاv إ,ذا ش%خ بأ%نفه

وتكب. وكم.خه باللجام: ق%د.عه.
وقيل: ال3كماخ رفع الرأ}س تكباv؛ وقيل: ال3كماخ جلوس التعظم ف

.vنفسه؛ أ%كمخ إ,كماخا
حكى أ%بو الدقيش: فلبس كساء له ث جلس جلوس العروس على الن.ص_ة وقال:

هكذا يك}م.خون من البأ}و والعظمة. وقال أ%بو العباس: الك�ماخ الكب'
والتعظم؛ وقوله:

إ,ذا ازد.هاه'م يوم ه.ي\جا، أ%ك}م.خوا
بأ}واv، وم.د_ت\هم\ جبالD ش'م_خ

قيل: معناه عمروا وزادوا، وقيل: ترادوا.
وم.ل1ك¬ ك%ي\م.خ: رفع رأ}سه تكباv. وف الصحاح: كمخ بأ%نفه تكب.

وأ%ك}م.خ. الكرم: بدت ز.م.عاته، وذلك حي يتحرك لل3يراق؛ هذه عن أ%ب حنيفة.
والك%م\خ: السل}ح. وك%م.خ البعي' بس.ل}حه يكم.خ' ك%م\خاv إ,ذا أ%خرجه

.vرقيقا
والكام.خ': نوع من ال�د\م معر�ب، وقر�ب إل أ%عراب� خبز وكام.خ¬ فلم

يعرفه فقال: ما هذا؟ فقيل: كام.خ¬، فقال: قد علمت أ%نه كام.خ¬ ولكن
أ%يeكم كم.خ. به؟ يريد سل%ح به.
@كوخ: ليلةD كاخ¬: مظلمة.

ويقال للبيت السن_م: ك�وخ¬، وهو فارسيÒ معر�ب.
والك�وخ، بالضم: بيت من قصب بل كوة، والمع ال4ك}واخ. ال4زهري:

الك�وخ والكاخ دخيلن ف العربية. والك�وخ: كل موضع يتخذه الزارع على زرعه
ويكون فيه يفظ زروعه، وكذلك الناطور يتخذه يفظ ما ف البستان، وأ%هل مرو

يقولون كاخ¬ للقصر الذي يتخذ ف البستان والواضع.
@كأد: ت.كأ�د. الشيء4: ت.ك%ل�ف%ه. وت.كاء4د.ن ال4م\ر': ش.ق_ علي_،

ت.ف%اع.ل% وت.ف%ع_ل بعن. وف حديث الدعاء: ول ي.ت.كاء4د'ك. ع.ف}و¬ عن
مذنب أ%ي ي.ص\ع'ب' عليك وي.ش'قe. قال عمر بن الطاب، رضي ال عنه: ما

ت.ك%أ�د.ن شيء# ما ت.ك%أ�د.ن خ'ط}ب.ة� النكاح أ%ي ص.ع'ب. علي_



وثق�ل%. قال ابن سيده: وذلك فيما ظن بعض الفقهاء أ%ن الاطب يتاج إ,ل أ%ن
يدح الخطوب له با ليس فيه، فكره عمر الكذب لذلك؛ وقال سفيان بن عيينة:

عمر، رحه ال، ي.خ\ط�ب' ف ج.راد.ة{ ناراv طويلv فكيف يظن أ%نه يتعايا
بطبة النكاح ولكنه كره الكذب. وخطب السن البصري ل1ع.ب'ود.ة% الثق%في�
فضاق صدره حت قال: إ,ن ال قد ساق إ,ليكم رزقاv فاقبلوه؛ كره الكذب.

وت.كاء4د.ن: ك%ت.ك%أ�د.ن. وت.ك%أ�د.ت\ه ال�مور' إ,ذا شقت عليه.
أ%بو زيد: ت.ك%أ�د\ت' الذهاب. إ,ل فلن ت.ك%ؤeداv إ,ذا ما ذ%ه.ب\ت.

إ,ليه على م.ش.ق�ة{. ويقال: ت.ك%أ�د.ن الذهاب' ت.ك%ؤeداv إ,ذا ما شق
عليك. وت.كأ�د. ال4م\ر.: كاب.د.ه وص.ل1ي. به؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:وي.و\م' ع.ماس� ت.ك%أ�د\ت'ه
ط%ويل% النهار, ق%ص1ي. الغ.د1

(* قوله «عماس» ضبط ف ال4صل بفتح العي، وف القاموس: العماس كسحاب
الرب الشديدة، ولياقوت ف معجمه: عماس، بكسر العي، اليوم الثالث من أ%يام

القادسية ولعله النسب)
وعق%ب.ةD ك%ؤ'ود وك%أ}داء�: شاق�ة ال%ص\ع.د1 ص.ع\ب.ة� ال�ر\ت.قى؛ قال

رؤبة:
ول ت.ك%أ�د\ ر'ج\ل%ت كأ}داؤ'ه،

هيهات. م1ن ج.و\ز, الف%لة1 ماؤ'ه
وف حديث أ%ب الدرداء: إ,ن� ب.ي\ن. أ%يدينا ع.ق%ب.ةv ك%ؤ'وداv ل

ي.ج'وز'ها إ,ل الرجل� ال�خ1فe. ويقال: هي الكؤ.داء� وهي الصeع.داء�.
والك%ؤ'ود': ال�ر\ت.قى الص_ع\ب'، وهو الص_ع'ود'. ابن ال4عراب:

الك%أ}داء� الشد�ة وال%و\ف' وال1ذار'، ويقال: ال%و\ل� والليل الظلم. وف حديث
علي: وت.ك%أ�د.نا ض1يق' ال%ض\ج.ع,. واك}و.أ%د_ الشيخ': أ�ر\ع1ش. من

الك1ب.ر,.
@كبد: الك%ب,د' والك1ب\د'، مثل الك%ذ1ب والك1ذ}ب، واحدة ال4ك}باد:

اللحمة السو\داء� ف البطن، ويقال أ%يضاv ك%ب\د، للتخفيف، كما قالوا للف%خ1ذ
ف%خ\ذ، وهي من الس_ح\ر ف الانب ال4ين، أ�ن\ثى وقد تذكر؛ قال ذلك

الفر�اء وغيه. وقال اللحيان: هو الواء� والل©وح' والسeكاك' والك%ب.د'.
قال ابن سيده: وقال اللحيان هي مؤنثة فقط، والمع أ%كباد¬ وك�ب'ود¬.

وك%ب.د.ه ي.ك}ب,د'ه' وي.ك}ب'د'ه ك%ب\داv: ضر.ب ك%ب,د.ه. أ%بو زيد: ك%ب.د\ت'ه



أ%ك}ب,د'ه وك%ل%ي\ت'ه أ%ك}ل1يه1 إ,ذا أ%ص.ب\ت ك%ب,د.ه وك�ل}ي.ت.ه. وإ,ذا
أ%ضر_ الاء بالكبد قيل: ك%ب.د.ه، فهو م.ك}بود. قال ال4زهري�: الكبد

معروف وموض1ع'ها من ظاهر يسمى كبداv. وف الديث: فوضع يده على ك%ب,دي
وإ,نا وضعها على جنبه من الظاهر؛ وقيل أ%ي ظاهر ج.ن\ب ما يلي

الك%ب,د.وال4ك}ب.د' الزائد': م.و\ض1ع الكب,د؛ قال رؤ\بة:
أ%ك}ب.د. ز.ف�اراv ي.م'دe ال4ن\س'عا

(* قوله «يد�» ف ال4ساس يقد�).
يصف جلv م'ن\ت.ف1خ. ال4قراب.

والك�باد': وجع الك%ب,د1 أ%و داء؛ ك%ب,د. ك%ب.داv، وهو أ%ك}ب.د'. قال
كراع: ول يعرف داء اشتق من اسم الع'ض\و إ,ل الك�باد من الك%ب,د.،

والنeكاف من الن_ك%ف، وهو داء يأ}خذ ف الن_ك%ف%ت.ي\ن, وها الغ'د_تان1
اللتان ت.ك}ت.ن,فان1 ال�ل}ق�وم. ف أ%صل الل9ح\ي، والق�لب من الق%ل}ب,. وف

الديث: الك�باد' من الع.ب>؛ هو بالضم، وجع الك%ب,د1. والعبe: ش'ر\ب
الاء3 من غي م.ص¼.

وك�ب,د.: شكا ك%ب,د.ه، وربا سي الوف بكماله ك%ب,داv؛ حكاه ابن سيده
عن كراع أ%نه ذكره ف ال�ن.ج_د، وأ%نشد:

إ,ذا شاء4 منهم ناشئD م.د� ك%ف�ه
إ,ل ك%ب,د{ م.ل}ساء4، أ%و ك%ف%ل� ن.ه\د1

و.أ�مe و.ج.ع, الك%ب,د: ب.ق}لة من د1ق> الب.ق}ل يبها الضأ}ن، لا
زهرة غباء ف ب'ر\ع'وم.ة م'د.و_رة ولا ورق صغي جد�اv أ%غب؛ سيت أ�م

وجع الكبد ل4نا شفاء من وجع الكبد؛ قال ابن سيده: هذا عن أ%ب حنيفة.
ويقال لل4عداء3: س'ود' ال4ك}باد؛ قال ال4عشى:

فما أ�ج\ش1م\ت م1ن إ,ت\يان1 ق%و\م�،
ه'م' ال4عداء�، فال4ك}باد' س'ود'

يذهبون إ,ل أ%ن آثار ال1ق}د أ%ح\ر.ق%ت\ أ%كبادهم حت اسود�ت، كما يقال
�لم ص'ه\ب' الس>بال, وإ,ن ل يكونوا كذلك. والك%ب,د': م.ع\د1ن

العداوة1. وك%ب,د' ال4رض: ما ف م.عاد1نا من الذهب والفضة ونو ذلك؛ قال ابن
سيده: أ�راه على التشبيه، والمع كالمع. وف حديث مرفوع: وت'ل}قي ال4رض'

أ%ف}لذ% ك%ب,د1ها أ%ي ت'ل}قي ما خ'ب,ئ% ف بطن,ها من الك�نوز والعادن
فاستعار لا الكبد؛ وقيل: إ,نا ترمي ما ف باطنها من معادن الذهب



والفضة. وف الديث: ف ك%ب,د1 ج.ب.ل� أ%ي ف ج.و\ف1ه من ك%ه\ف{ أ%و ش1ع\ب�.
وف حديث موسى والضر، سلم ال على نبينا وعليهما: فوجد\ت'ه على ك%ب,د1
البحر أ%ي على أ%و\س.ط1 موضع من شاطئه. وك%ب,د' كلY شيء: وس.ط�ه ومعظمه.

يقال: انتزع سهماv فوضعه ف ك%ب,د1 الق1ر\طاس. و.ك%ب,د' الرم\ل, والسماء
وك�ب.ي\دات'هما وك�ب.ي\داؤ'ها: وسط�هما وم'ع\ظ%م'هما. الوهري:

وك�ب.ي\دات' السماء، كأ%ن_هم ص.غ_ر'وها ك�ب.ي\د.ة ث جعوا.
وت.ك%ب_دت1 الشمس' السماء4: صارت ف ك%ب,4د1ها. وك%ب,4د' السماء3:

وسط�ها الذي تقوم فيه الشمس عند الزوال، فيقال عند انطاطها: زالت ومالت.
الليث: ك%ب,4د' السماء3 ما استقبلك من وس.طها. يقال: ح.ل�ق. الطائر' حت

صار ف ك%ب,4د1 السماء وك�ب.ي\داء3 السماء إ,ذا ص.غ_ر'وا ح.م.ل�وها
كالنع\ت؛ وكذلك يقولون ف س'و.ي\داء3 القلب، قال: وها نادران1 ح'ف1ظ%تا عن

العرب، هكذا قال. وك%ب_د. النجم' السماء4 أ%ي توس_طها. وكب,د' القوس: ما
بي ط%ر.ف%ي, الع1لقة، وقيل: ق%د\ر' ذ1راع� من م.ق}ب,ض1ها، وقيل:

ك%ب,داها م.ع\ق1دا س.ي\ر, ع1لقت1ها. التهذيب: وك%ب,د' القوس ف�و.ي\ق م.ق}ب,ض1ها
حيث يقع السهم. يقال: ضع السهم على كبد القوس، وهي ما بي طر.ف مقبضها

وم.ج\رى السهم منها. ال4صمعي: ف القوس كبدها، وهو ما بي طرف الع1لقة
،�ث الك�ل}ي.ة تلي ذلك ث ال4ب\ه.ر يلي ذلك ث الطائف' ث الس>ي.ة

وهو ما عطف من ط%ر.ف%ي\ها. وق%و\س¬ ك%ب\داء�: غليظة الكبد شديدتا، وقيل:
قوس كبداء إ,ذا م.ل4 م.ق}ب,ض'ها الك%ف_. والك%ب,د': اسم جبل؛ قال

الراعي:غ%د.ا وم1ن\ عال1ج� خ.دÒ ي'عار,ض'ه
عن الش>مال,، وعن\ ش.ر\ق1ي>ه1 ك%ب,د'

والك%ب.د': ع1ظ%م' البطن من أ%عله. وك%ب.د كل شيء�: ع1ظ%م' وس.ط1ه
وغ1ل%ظ�ه؛ ك%ب,د. ك%ب.داv، وهو أ%ك}ب.د'. ورملة ك%ب\داء: عظيمة الوسط؛ وناقة

ك%ب\داء: كذلك؛ قال ذو الرمة:
س1وى و.ط}أ%ة{ د.ه\ماء4 من غي, ج.ع\د.ة{،

ت.ن أ�خ\ت'ها عن غ%ر\ز, ك%ب\داء4 ضام1ر,
وال4كبد: الضخم الوسط ول يكون إ,ل ب.ط1يء4 السي. وامرأ%ةD ك%ب\داء�:

ب.ي>ن.ة الك%ب.د1، بالتحريك؛ وقوله:
ب,ئ}س. الغ1ذاء� للغ'لم, الشا�ح1ب,،

ك%ب\داء� ح'ط�ت\ م1ن\ ص.فا الكواك1ب,،



أ%دار.ها الن_ق�اش' كل� جان,ب,
يعن ر.حÝى. والكواك1ب': ج,بالD ط1والD. التهذيب: كواك1ب' جب.ل معروف

بعينه؛ وقول الخر:
ب'د>ل}ت' من و.ص\ل, الغ.وان الب,يض,،

ك%ب\داء4 م1ل}حاحاv على الر_م1يض,،
ت.خ\ل� إ,ل� ب,ي.د1 الق%ب,يض,

يعن ر.حى الي.د1 أ%ي ف يد رجل قبيض اليد خفيفها. قال: والك%ب\داء�
الرحى الت تدار باليد، سيت ك%ب\داء لا ف إ,دارت1ها من الش.ق�ة.

وف حديث ال%ن\دق: ف%ع.ر.ض.ت\ ك%ب\د.ةD شديدة؛ هي الق1ط}عة الصeل}بة
من ال4رض. وأ%رض¬ ك%ب\داء� وق%و\س¬ ك%ب\داء� أ%ي شديدة؛ قال ابن ال4ثي:

والفوظ ف هذا الديث ك�د\ي.ةD، بالياء، وسيجيء�. وت.ك%ب_د اللب'
وغي'ه من الشراب: غ%ل�ظ وخ.ث�ر. واللب ال�ت.ك%ب>د': الذي ي.خ\ث�ر حت

يصي كأ%نه ك%ب,د¬ ي.ت.ر.ج\ر.ج'. والك%ب\داء: الواء. والك%ب.د': الشد_ة
والش.ق�ة. وف التنزيل العزيز: لقد خلقنا ال3نسان ف ك%ب.د؛ قال

الفراء: يقول خلقناه منتصباv معتدلv، ويقال: ف كبد أ%ي أ%نه خ'ل1ق. ي'عال1ج'
و.ي'كاب,د' أ%مر. الدنيا وأ%مر. الخرة، وقيل: ف شد�ة ومشقة، وقيل: ف

ك%ب.د أ%ي خ'لق منتصباv يشي على رجليه وغي'ه من سائر اليوان غي
منتصب، وقيل: ف كبد خلق ف بطن أ�مه ورأ}س'ه ق1ب.ل رأ}سها فإ,ذا أ%رادت

الولدة انقلب الولد إ,ل أ%سفل. قال النذري: سعت أ%با طالب يقول: الك%ب.د'
الستواء والستقامة؛ وقال الزجاج: هذا جواب القسم، العن: أ%قسم بذه

ال4شياء لقد خلقنا ال3نسان ف كبد يكابد أ%مر الدنيا والخرة. قال أ%بو
منصور: ومكاب.د.ة� ال4مر معاناة مشقته. وكاب.د\ت ال4مر إ,ذا قاسيت

شدته. وف حديث بلل: أ%ذ�ن\ت' ف ليلة باردة فلم يأ}ت أ%حد، فقال رسول
ال، صلى ال عليه وسلم: أ%ك%ب.د.ه'م الب.ر\د'؟ أ%ي ش.ق_ عليهم وض.ي_ق،

من الك%ب.د، بالفتح، وهي الشد�ة والضيق، أ%و أ%صاب أ%كباد.هم، وذلك أ%شد
ما يكون من البد، ل4ن الك%ب,د. م.ع\د1ن� الرارة والدم ول ي.خ\ل�ص
إ,ليها إ,ل أ%شد� البد. الليث: الرجل ي'كاب,د' الليل% إ,ذا ر.ك1ب. ه.و\ل%ه

وص'ع'وب.ت.ه. ويقال: كاب.د\ت' ظلمة هذه الليلة م'كابدة شديدة؛ وقال
لبيد:ع.ي\ن,� ه.ل� ب.ك%ي\ت1 أ%ر\ب.د.، إ,ذ} ق�م\ـ

ـنا، وقام. ال�ص'وم' ف ك%ب.د1؟



أ%ي ف شدة وعناء. ويقال: ت.ك%ب_د\ت' ال4مر. قصدته؛ ومنه قوله:
ي.ر'وم' الب,لد. أ%يeها ي.ت.ك%ب_د'

وت.ك%ب_د. الفلة% إ,ذا قصد. وس.ط%ها ومعظمها. وقولم: فلن ت'ض\ر.ب'
إ,ليه أ%كباد' ال3بل أ%ي ي'ر\ح.ل� إ,ليه ف طلب, الع1ل}م وغيه. وكاب.د.

ال4مر. م'كاب.د.ة وك1باداv: قاساه، والسم الكاب,د' كالكاه1ل, والغار,ب؛
قال ابن سيده: أ%عن به أ%نه غي جار على الفعل؛ قال العجاج:

ول%ي\ل%ة{ م1ن. الل�يال م.ر_ت\
ب,كاب,د{، كاب.د\ت'ها وج.ر_ت\

أ%ي طالت. وقيل: كاب,د¬ ف قول العجاج موضع بشق بن تيم. وأ%ك}باد: اسم
أ%رض؛ قال أ%بو حية النميي:

vل%ع.ل� ال%وى، إ,ن} أ%نت. ح.ي_ي\ت. م.ن\ز,ل
ب,أ%ك}باد.، م'ر\ت.دÒ عليك. ع.قاب,ل�ه

@كتد: الك%ت.د' والك%ت1د': م'ج\ت.م.ع' الك%ت1ف%ي\ن, من ال3نسان والفرس،
وقيل: هو الكاه1ل، وقيل: هو ما بي الكاهل إ,ل الظهر، والث�ب.ج' مثله؛

قال ذو الرمة:
وإ,ذ} ه'ن_ أ%ك}تاد¬ ب,ح.و\ض.ى كأ%نا

ز.ها الل� ع.ي\دان% النخيل, الب.واسق,
وقيل: الك%ت.د' من أ%صل, الع'ن'ق إ,ل أ%سفل الكتفي، وهو يمع

الكاث1ب.ة% والثب.ج. والكاه1ل%، كل© هذا ك%ت.د¬. وقالوا ف بيت ذي الرمة: وإ,ذ}
ه'ن_ أ%ك}تاد¬ أ%ش\باه ل اختلف بينهم؛ وقيل: الك%ت.د' ما بي الث�ب.ج

إ,ل م'ن.ص_ف1 الكاهل، وقد يكون من ال4س.د1 الذي هو السبع'، ومن
ال4سد الذي هو النجم' على التشبيه. والك%ت.د': نم؛ أ%نشد ثعلب:

إ,ذا رأ%يت. أ%ن\ج'ماv م1ن ال4س.د\:
ج.ب\ه.ت1ه أ%و ال%راة1 والك%ت.د،

بال% س'ه.ي\لD ف الف%ض1يخ, ف%ف%س.د\،
وطاب. أ%لبان� اللYقاح, ف%ب.ر.د

والمع أ%كتاد¬ وك�ت'ود¬. وإ,ذا أ%شرف. ذلك الوضع، فهو أ%كت.د'. وف
صفته، صلى ال عليه وسلم: جل1يل ال�شاش والك%ت.د1؛ الك%ت41د'، بفتح التاء

وكسرها: متمع الكتفي، وهو الكاهل؛ ومنه الديث: كنا يوم الندق
ن.ن\ق�ل� التراب. على أ%كتاد1نا، ج.م\ع الكتد. وف حديث حذيفة ف صفة الدجال:



مشرف الك%ت.د1. وت.ك}ت'د': موضع؛ وقول ذي الرمة:
وإ,ذ} ه'ن_ أ%كتاد¬ ب\ح.و\ض.ى كأ%نا

ز.ها الل� ع.ي\دان% النخيل, الب.واسق,
قيل ف نفسيه: أ%كتاد جاعات، وقيل: أ%شباه، ول يذكر الواحد؛ يقال:

مررت بماعة أ%كتاد. وقال أ%بو عمرو: أ%كتاد¬ س1راع¬ بعضها ف إ,ث}ر بعض.
vأ%ي ف1ر.قا vوأ%ك}دادا vوف نوادر ال4عراب: يقال خرجوا علينا أ%ك}تادا

.vوأ%ر\سال
@كدد: الك%دe: الشد�ة ف الع.م.ل, وط%لب' الرزق, وال3لاح' ف

م'ح.او.لة1 الشيء3 وال3شارة� بال3ص\ب.ع,؛ يقال: هو ي.ك�دe ك%دìا؛ وأ%نشد
الكميت:

غ%ن,يت' فلم أ%ر\د'د\ك�م' ع1ن.د ب'غ\ي.ة{،
وح'ج\ت' فلم أ%ك}د'د\ك�م' بال4صابع,

وف الثل: ب,ج.د>ك. ل ب,ك%د>ك. أ%ي إ,نا ت'د\ر,ك' ال�مور. با
ت'ر\ز.ق�ه من ال%د> ل با ت.ع\م.ل�ه من الك%د>. وقد ك%د_ه' ي.ك�دeه
ك%دìا واك}ت.د_ه' واس\ت.ك%د_ه: ط%لب. منه الك%د_. وك%د_ لسان.ه

بالكلم وق%ل}ب.ه بالفكر، وهو مثل ما تقدم.
والك%د1يد' ما غ%ل�ظ% من ال4رض. وقال أ%بو عبيد: الك%د1يد' من ال4رض

الب.ط}ن' الواسع خ'ل1ق خ.ل}ق. ال4و\د1ية أ%و أ%وسع. منها.
والك1د_ة�: ال4رض الغليظة ل4نا ت.ك�دe الاشي. فيها. وف حديث خالد

بن عبد الع'ز�ى: ف%ح.ص. الك1د_ة% بيده فانب.ج.س. الاء�؛ هي ال4رض
الغليظة من ذلك. والك%د1يد': الكان الغليظ. والك%د1يد': ال4رض ال%ك}د'ودة

بالوافر.
والك%دe: ما ي'د.قe فيه ال4شياء� كالاو'ن. وف حديث عائشة: كنت'

أ%ك�دeه من ث%و\ب, رسول, ال، صلى ال عليه وسلم؛ يعن ال%ن,ي_.
الك%دe: ال%كe، والك%د1يد': التراب الدeقاق الكدود ال�ر.ك�ل بالقوائم؛

قال امرو القيس:
م1س.ح� إ,ذا ما الس_ابات' على الو.ن.ى،

أ%ث%ر\ن% الغ'بار. بالك%ديد1 ال�ر.ك�ل,
ال1س.حe: الكثي' ال%ر\ي,. والو.ن.ى: الف�ت'ور. وال�ر.ك�ل�: الذي

أ%ث�ر.ت\ فيه الواف1ر'. وف حديث إ,سلم عمر، رضي ال عنه: فأ%خ\ر.ج\نا



رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، ف ص.ف�ي\ن, له ك%د1يد¬ ك%ك%د1يد1
الط�حي؛ والك%د1يد': التراب' الناعم' فإ,ذا و'ط1ئ% ثار. غ�بار'ه؛ أ%راد

أ%نم كانوا ف جاعة وأ%ن� الغ'بار كان ي.ث�ور من مشيهم. وك%د1يد¬: فعيل
بعن مفعول. والطحي': الطحون الدقوق. وك%د_د. الرجل� إ,ذا أ%لق%ى

الك%د1يد. بعضه على بعض وهو ال%ر,يش' من اللح. والك%د1يد': صوت' اللح,
الريش إ,ذا ص'ب_ بعضه على بعض. والك%د1يد'؛ تراب ال%ل}ب.ة، وك%د\ك%د.

عليه أ%ي عدا عليه. وك%د_ الدابة% وال3نسان% وغي.ها ي.ك�دeه ك%دìا:
أ%تعبه. ورجل م.ك}د'ود مغلوب؛ قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv يقول لعبد

له: ل4ك�د_ن_ك ك%د_ الد_ب,ر,؛ أ%راد أ%نه ي'ل1حe عليه فيما
ي'ك1لYفه من العمل الواص1ب, إ,لاحاv ي'ت\ع1ب'ه كما أ%ن الد_ب,ر. إ,ذا ح'م1ل%
عليه ور'ك1ب. أ�ت\عب البعي. وف الديث: السائل� ك%دÒ ي.ك�دe با

الرجل� وجع.ه؛ الك%دe: ال3تعاب'. يقال: ك%د_ ي.ك�د� ف عمله إ,ذا استعجل
وت.ع1ب.، وأ%راد بالوجه ماءه ور.و\ن.ق%ه؛ ومنه حديث ج'ل%ي\ب,يب: ول تعل
عيشهما ك%دìا. وف الديث: ليس من ك%د>ك ول ك%د> أ%بيك أ%ي ليس

حاصلv بس.ع\ي,ك وت.ع.ب,ك.
وك%د_ الشيء4 ي.ك�دeه واكت.د_ه: نزعه بيده، يكون ذلك ف الامد

والسائل؛ أ%نشد ثعلب:
أ%م'صe ث1ماد1ي، والياه' كثية،

أ�حاو,ل� منها ح.ف}ر.ها واكت1داد.ها
يقول: أ%رض.ى بالقليل وأ%ق%نع' به.

والك%د.د.ة� والك�دادة: ما ي.ل}ت.ز,ق' بأ%سف%ل, الق1د\ر بعد الغ.ر\ف
منها. قال ال4صمعي: الك�دادة ما بقي ف أ%سفل, الق1در. قال ال4زهري: إ,ذا

ل%ص1ق. الطبيخ' بأ%سفل الب'ر\مه ف%ك�د_ بال4صابع، فهي الك�دادة.
الوهري: الك�دادة، بالضم، الق1ش\دة وما يبقى ف أ%سفل القدر من الرق.

والك�دادة: ث�ف}ل الس_م\ن. وبقيت من الكل3 ك�دادة، وهو الشيء القليل.، وك�داد'
الص>لYيان: ح'ساف�ه، وهو الر>ق%ة� يؤكل حي يظهر ول يترك حت ي.تم�.

والك%د1يد': موضع بالجاز. وبئر ك%د'ود¬ إذا ل ي'ن.ل} ماؤ'ها إ,ل�
ب.ه\د.

أ%بو عمرو: الك�د_د' الاهدون ف سبيل ال.
وك%د\ك%د. الرجل� ف الض_ح1ك وك%ت\ك%ت. وك%ر\ك%ر. وط%خ\ط%خ. وط%ه.ط%ه



كل ذلك إ,ذا أ%فر,4ط% ف ض.ح1ك1ه. والك%د\ك%د.ة: شدة الضحك؛ وأ%نشد:
ول ش.د1يد{ ض1ح\ك�ها ك%د\كاد1،

ح.د.اد1 د'ون% ش1ر>ها ح.داد1
والك%د\ك%د.ة�: ض.ر\ب' الص_ي\ق%ل, ال1د\و.س. على السيف إ,ذا ج.له.

وأ%ك%د_ الرجل� واك}ت.د_ إ,ذا أ%مس.ك. وف ا لنوادر: ك%د_ن وك%د\ك%د.ن
:�وت.ك%د_د.ن وت.ك%ر_د.ن أ%ي ط%ر.د.ن طرداv شديداv. والك%د\ك%د.ة

حكاية صوت شيء يضرب على شيء ص'ل}ب. والك%د\ك%د.ة: الع.د\و' البطيء. وحكى
ال4صمعي: قوم أ%كداد¬ أ%ي س1راع¬. والك�داد': اسم فحل تنسب إ,ليه

ال�م'ر، يقال: بنات ك�داد؛ وأ%نشد:
وع.ي\ر لا من ب.نات1 الك�داد1،

ي'د.ه\م1ج' بالو.ط}ب, وال1ز\و.د1
@كرد: الك%ر\د': الط�ر\د'. وال�كار.د.ة�: ال�طار.د.ة%. ك%ر.د.ه'م\

ي.ك}رد'ه'م ك%ر\داv: ساق%هم وطر.د.ه1م ودف%عهم، وخص بعضهم بالك%ر\د1 س.و\ق.
الع.د'و� ف ال%م\ل%ة. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: لا أ%رادوا

الدخول عليه لقتله جعل الغية بن ال4خفش ي.ح\م1ل� عليهم وي.ك}رد'ه'م بسيفه
أ%ي ي.ك�ف©هم ويط}رد'ه'م. وف حديث السن وذكر بيعة العقبة: كان هذا

التكلم ك%ر.د القوم. قال ل وال أ%ي ص.ر.ف%هم عن رأ}ي,ه,م ورد_هم عنه.
والك%ر\د': الع'ن'ق'، وقيل: الك%عر\د' لغة ف الق%ر\د1 وهو م.ج\ثم الرأ}س.

على العنق، فارسي� معر�ب؛ قال الشاعر:
ف%طار. ب.ش\ح'وذ1 الديدة1 صار,م�،

ف%ط%ب_ق. ما ب.ي. الذ©ؤ.اب.ة1 والك%ر\د1
وقال آخر:

وكن_ا إ,ذا ال%ب_ار' ص.ع_ر. خ.د_ه،
ضربناه' دون% ال�ن\ث%ي.ي\ن, على الك%ر\د1

وقد روي هذا البيت:
وكن_ا ابذا الع.ب\س3يe ن.ب_ ع.ت'ود'ه،

ضربناه' بي. ال�ن\ث%ي.ي, على الك%ر\د1
،eقال ابن بري: البيت للفرزدق وصواب إ,نشاده: وكنا إ,ذا الق%ي\س3ي

بالقاف. والع.ت'ود': ما اشتد� وقوي من ذكور أ%ولد العز. ون.ب,يب'ه: صوته
عند الياج. وأ%راد بال�نثيي هنا: ال�ذني. والقيقة ف الك}رد، أ%نه



أ%صل الع'نق. وف حديث معاذ: أ%نه ق%د1م. على أ%ب موسى باليمن وعنده رجل
كان يهودي�اv فأ%سلم ث� ت.ه.و_د، فقال: وال ل أ%قع'د' حت تضر,بوا

ك%ر\د.ه أ%ي عنقه؛ وأ%نشد أ%بو اليثم:
يا ر.ب> ب.د>ل} ق�ر\ب.ه ب,ب'ع\د1ه،

واضرب\ بد> السيف1 ع.ظم. ك%ر\د1ه
التهذيب ف الرباعي: ابن ال4عراب: خ'ذ} ب,ق%ر\د.ن,ه وك%ر\د.ن,ه

وك%ر\د1ه أ%ي بقفاه. والك�ر\د': الد_ب\ر.ة، فارسي أ%يضاv، والمع ك�ر'ود¬،
والك�ر\دة كالك�ر\د. والك�ر\د، بالضم: جيل من الناس معروف، والمع أ%كراد؛

وأ%نشد:
ل%ع.م\ر'ك. ما ك�ر\د¬ م1ن. آبناء3 فار,س،
ولكنه ك�ر\د' بن' ع.م\ر,و بن, عام1ر,.

فنسبهم إ,ل اليمن.
والك1ر\د1يدة�: الق1ط}ع.ة العظيمة من التمر، وهي أ%يصاv ج'ل�ة� التمر؛

عن السياف؛ قال الشاعر:
أ%فل%ح. م.ن\ كانت\ له ك1ر\د1يد.ه،
يأ}كل� منها وهو ثان{ ج,يد.ه

وأ%نشد أ%بو اليثم:
قد أ%ص\ل%ح.ت\ ق1د\راv لا ب,أ�ط}ر.ه،

وأ%ب\ل%غ.ت\ ك1ر\د1يد.ةv وف1د\ر,ه،
من ت.م\ر,ها واع\ل%و_ط%ت\ بس'حر.ه

الوهري: والك1رديد، بالكسر، ما ي.ب\قى ف أ%سفل ال�ل�ة1 من جانبيها
من التمر، والمع الك%راد1يد'؛ قال الشاعر:

القاع1دات فل ي.ن\ف%ع\ن. ض.ي\ف%ك�م'،
والك1لت ب.ق1ي_ات1 الك%راد1يد1

 vر\دا�والك�ر\د': ال%شار.ة� من الزارع، ويمع ك
«vقوله «ويمع كردا *)

كذا بالصل ولعله كروداv كما تقدم له وهو القياس ويتمل أنه أراد أن
.(vوجعا vيكون كفلك مفردا

@كزد: ك%ز\د¬: اسم موضع؛ قال ابن دريد: ول أ%دري ما حقيقة عربيته.
@كسد: الك%ساد': خ1لف' الن_فاق, ونق1يض'ه، والفعل ي.ك}س'د'. وس'وق



كاسدة 
(* وقوله «وسوق كاسدة» كذا بإثبات الاء وقال فيما بعد بل هاء وهو نص

الوهري والقاموس فلعل فيه لغتي): بائرة.
وكس.د الشيء� ك%ساداv، فهو كاس1د وك%س3يد¬، وس1لعة كاسدة. وك%س.د.ت1
السوق' ت.ك}س'د ك%ساداv: ل ت.ن\ف%ق\، وسوق¬ كاسد¬، بل هاء. وكس.د. التاع'

وغيه، وك%س'د.، فهو ك%س3يد كذلك.
وأ%كس.د القوم': ك%س.د.ت\ سوقهم؛ وقول الشاعر:

إ,ذ} كل© ح.ي¼ ناب,ت¬ بأ%ر'وم.ة{،
نب\ت. الع1ضاه1، ف%ماج,د¬ وك%س3يد'

أ%ي دونD؛ قال ابن بري: البيت لعاوية بن مالك وهو الذي يسمي م'ع.و>ذ
الكماء، سي بذلك لقوله:
أ�ع.و>ذ� ب.ع\د.ها الكماء4 ب.ع\د1ي،
إ,ذا ما ال%قe ف ال4ش\ياع, نابا

وروي: ف ال4زمان نابا؛ ومعن البيت: أ%ن الناس كالنبات فمنهم كر,ي'
ال%نبت1 وغي كريه.

@كشد: الليث: الك%ش\د صرب من ال%ل}ب بثلث أ%صابع. ابن شيل: الك%ش\د'
والف%ط}ر' وال%ص\ر' سواء، وهو ال%ل}ب' بالس_ب_ابة1 وال3بام. وك%ش.د.
الناقة% ي.ك}ش1د'ها ك%ش\داv، وهي ك%ش'ود: ح.ل%بها بثلث أ%صابع.

وناقة ك%ش'ود، وهي الت ت'ح\لب ك%ش\داv ف%ت.د1رe. والك%ش'ود':
الص_ي>ق%ة� ال3ح\ل1يل من النeوق الق%ص1ية ال1ل}ف1.

وك%ش.د. الشيء4 ي.ك}ش1د'ه ك%ش\داv: ق%ط%ع.ه بأ%سنانه قط}عاv كما يقطع
الق1ث�اء ونوه.

ابن ال4عراب: الك�ش'د' الكثيو' الك%س\ب الكادeون على ع1يالم
الواص1لون أ%ر\حام.هم، واحدهم كاش1د¬ وك%ش'ود¬ وك%ش.د¬.

@كغد: الكاغ%د': معروف، وهو فارسي معرب.
@كلد: ك%ل%د. الشيء4 ك%ل}داv وك%ل�د.ه: ج.م.ع.ه وجع.ل بعض.ه على بعض؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
فلما ار\ج.ع.نeوا واشت.ر.ي\نا خ1يار.ه'م،

وسار'وا أ%سار.ى ف الد1يد1 م'ك%ل�دا
والك%ل%د.ة�: ال4رض الصeل}ب.ة. والك%ل%د.ة: ق1طعة من ال4رض غليظة.



والك%ل%د' والك%ل%ن\د.ى: الكان� الصeل}ب' من غي ح.صÝى. والعرب تقول:
ض.بÒ ك%ل%د.ة ل4نا ل ت.ح\ف1ر' ج'ح\ر.ها إ,ل ف ال4رض الصeل}بة.

وت.ك%ل�د الرجل: غ%ل�ظ% لمه وت.غ.ز_ر.. وذ1يخ¬ كال1د¬: قد1ي¬.
وأ%بو ك%ل%د.ة: من ك�ن الض>ب\عان1. وك%ل%د.ة�: اسم رجل. والرث بن

ك%ل%دة 
(* قوله «والرث بن كلدة» ضبط ف القاموس بالقلم بفتح الكاف وسكون

اللم، وعبارة الصباح الكلدة القطعة الغليظة من الرض والمع كلد مثل قصبة
وقصب وبالفرد سي ومنه الرث بن كلدة الطبيب): أ%حد ف�رسان العرب

وشع.رائهم.
والك%ل%ن\د.ى: موضع. وال�ك}ل%ن\د1د': الصeل}ب'. وال�ك}ل%ن\د1د':

الشديد' ال%ل}ق, العظيم'.
اللحيان: اكل%ن\د.ى الرجل� واك}ل%ن\د.د. إ,ذا اشتد�، واكل%ن\د.ى البعي

إ,ذا غل�ظ واشتد� مثل اع\ل%ن\د.ى. وبعي م'ك}ل%ن\د{: ص'ل}ب¬ شديد¬.
وع.م_ به بعضهم فقال: ال�ك}ل%ن\د1ي الشديد. واك}ل%ن\د.د عليه: أ%لق%ى عليه

.vبنفسه. واكل%ن\د.د.: ت.ق%ب_ض.، وذكره ال4زهري ف الرباعي أ%يضا
@كلهد: ك%ل}ه.د.ة�: اسم رجل. ال4زهري: أ%بو ك%ل}ه.دة1 من ك�ن العرب.

@كمد: الك%م\د' والك�م\د.ة�: تغي' اللون1 وذ%هاب' صفائه وبقاء� أ%ث%ر,ه.
وك%م.د. لون'ه إ,ذا تغي_ر، ورأ%يت'ه كام1د. اللون. وف حديث عائشة، رضي

ال عنها: كانت إ,حدانا تأ}خ'ذ� الاء4 بيدها ف%ت.ص'بe على رأ}سها
بإ,ح\دى يديها ف%ت'ك}م1د' ش1ق�ها ال4ين.؛ الك%م\د.ة�: تغي' اللون1.

يقال: أ%كم.د. الغ.س_ال� والق%ص_ار' الثوب. إ,ذا ل ي'ن.قYه. ورجل كامد¬
وك%م1د¬: عاب,س¬.

والك%معد': ه.مÒ وح'زن ل يستطاع إ,مضاؤه.
الوهري: الك%م.د' الزن الكتوم. وكم.د. القص_ار' الثوب. إ,ذا د.ق�ه،
vالزن. كم1د. ك%م.دا eوهو كم_اد' الثوب,. ابن سيده: والك%م.د أ%شد

وأ%ك}م.ده الزن. وك%م1د. الرجل�، فهو ك%م1د¬ وك%م1يد¬. وت.ك}م1يد'
الع'ض\و,: تسخينه ب,خر.ق ونوها، وذلك الك1ماد1، بالكسر.

والك1ماد.ة�: خر\قة د.س1م.ةD وسخ.ةD تسخن وتوضع على موضع الوجع فيستشفى
با، وقد أ%ك}م.د.ه، فهو م.ك}مود، نادر. ويقال: ك%م.د\ت' فلناv إ,ذا

و.ج,ع. بعض' أ%عضائه فس.خ_ن\ت. له ثوباv أ%و غيه وتابعت على موضع الوجع



فيجد له راحة، وهو التكنيد'. وف حديث جبي بن مطعم: رأ%يت رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، عاد سع1يد. بن. العاص, ف%ك%م_ده برقة. وف الديث:

الك1ماد' أ%حب� إ,ل� من الك%ي�. وروي عن عائشة، رضي ال عنها، أ%نا
قالت: الك1ماد' مكان الكي�، والس_ع'وط� مكان� النفخ، والل�د'ود' مكان

الغم\ز, أ%ي أ%نه ي'ب\د.ل� منه وي.س'دe م.س.د_ه، وهو أ%سهل وأ%هون. وقال
شر: الك1ماد' أ%ن تؤخ.ذ% خ1ر\قة فت'ح\م.ى بالنار وتوضع على موضع الو.ر.م،

وهو كي� من غي إ,حراق؛ وقول�ها: الس_ع'وط� مكان النفخ، هو أ%ن ي'ش\ت.ك%ى
ال%ل}ق' في'ن\ف%خ. فيه، فقالت: الس_عوط خي منه؛ وقيل: النفخ دواء

ينفخ بالق%ص.ب ف ال4نف، وقولا: الل�د'ود' مكان الغمز، هو أ%ن ت.س\ق�ط%
الل�هاة� فت'غم.ز. باليد، فقالت: الل�د'ود' خي منه ول ت.غ\م1ز\

باليد.
@كمهد: الك�م_ه\د.ة�: الك%م.رة؛ عن كراع. والك�م_ه\د.ة: الف%ي\ش.لة؛

وقوله:
ن.و_ام.ةD و.ق}ت. الضeح.ى ث%و\ه.د_ه\،
شفاؤها من دائها الك�م\ه.د_ه\

قال: وقد تكون لغة، وقد يوز أ%ن يكون غي_ر للضرورة.
واك}م.ه.د_ الفرخ': أ%صابه م1ثل� الرتعاد وذلك إ,ذا ز.ق�ه أ%بواه.

أ%بو عمرو: الك�م\ه'د' الكبي' الك�م_ه\د.ة1، وهي الكوسلة:
إ,ن� لا ب,ك1ن\ه,4ل, الك%ن.اه1ل,

ح.و\ضاv، ي.ر'دe ر'ك�ب. الن_واه1ل,
(* قوله «إن لا إل» كذا بالصل وهو بذا الضبط بشكل القلم ف معجم

ياقوت وانظر ما مناسبة هذا البيت هنا إل أن يكون البيت الذي بعده أو قبله
فيه الشاهد وسقط من قلم الصنف أو الناسخ أو نو ذلك).

أ%راد يصائبه.
@كند: ك%ن.د. ي.ك}ن'د' ك�نوداv: ك%ف%ر. الن>ع\م.ة؛ ورجل كن_اد¬

وك%ن'ود¬. وقوله تعال: إ,ن ال3نسان ل1ر.ب>ه ل%ك%ن'ود؛ قيل: هو ال%ح'ود وهو
أ%حسن، وقيل: هو الذي يأ}ك�ل وح\د.ه وي\ن.ع' ر,ف}د.ه وي.ض\ر,ب ع.ب\ده.

قال ابن سيده: ول أ%عرف له ف اللغة أ%صلv ول يسوغ أ%يضاv مع قوله لربه.
وقال الكلب: ل%ك%نود، ل%ك%فور بالنعمة؛ وقال السن: ل%و_ام لربه

ي.ع'دe الصيبات1 وي.ن\سى الن>ع.م؛ وقال الزجاج: لكنود، معناه لكفور يعن



بذلك الكافر. وامرأ%ة ك�ن'د¬ وك%ن'ود: ك%فور للمواصلة؛ قال النمر بن تولب
يصف امرأ%ته:

ك%ن'ود¬ ل ت.م'نe ول ت'فاد1ي،
إ,ذا ع.ل1ق%ت\ ح.بائ1ل�ها ب,ر.ه\ن,

وقال أ%بو عمرو: ك%ن'ود ك%فور للمود�ة. وك%ن.د.ه أ%ي قط%ع.ه؛ قال
ال4عشى:

أ%م1يط1ي ت'م1يط1ي ب,ص'ل}ب, الفؤاد
و.ص'ول ح1بال� وك%ن_ادها

.vوأ%رض ك%ن'ود: ل ت'ن\ب,ت' شيئا
�وك1ن\د.ة�: أ%بو قبيلة من العرب، وقيل: أ%بو حي� من اليمن وهو ك%ن\د.ة

بن ث%و\ر�. وك%ن'ود¬ وكن_اد وك�نادة: أ%ساء.
vرى تاءه بدل�@كنعد: الك%ن\ع.ت': ض.ر\ب¬ من السمك كالك%ن\ع.د، قال: وأ

والنون ساكنة والعي منصوبة؛ وأ%نشد:
ق�ل} ل1ط1عام, ال4ز\د1: ل ت.ب\ط%ر'وا
بالش>يم, وال1ر>يث1 والك%ن\ع.د1

وقال جرير:
.vكانوا إ,ذا ج.ع.لوا ف ص1ي,ه1م\ ب.ص.ل
ث اش\ت.و.وا ك%ن\ع.داv م1ن مال�، جد.ف%وا

@كهد: ك%ه.د. ف الشي ك%ه\داv: أ%س\ر.ع. وشيخ ك%و\ه.د¬: ي'ر\ع.ش' من
الك1ب.ر، وقد اك}و.ه.د_ الشيخ والف%ر\خ' إ,ذا ار\ت.ع.د. الوهري: ك%ه.د.

ال1مار' ك%ه.داناv أ%ي عدا،؛ وأ%ك}ه.د\ت'ه أ%نا. واك}و.ه.د_ الفرخ'
اك}و,ه\داداv، وهو ارت1عاد'ه إ,ل أ�م>ه1 ل1ت.ز'ق�ه. وك%ه.د. إ,ذا أ%ل%ح_

ف الطلب. وأ%ك}ه.د. صاحب.ه إ,ذا أ%تعبه؛ وهو ف بيت الفرزدق:
م'و.ق�ع.ة ب,ب.ي.اض, الرeك�ود،

ك%ه'ود الي.د.ي\ن, مع ال�ك}ه,د1
أ%راد ب,ك%ه'ود1 اليدين ال4تان%، وبال�ك}ه,د الع.ي\ر..

ك%ه'ود' اليدين: سريعة. وال�ك}ه,د': ال�ت\ع1ب'.
ويقال: أ%صابه ج.ه\د وك%ه\د. ولقين كاه1داv قد أ%عيا وم'ك}ه,4داv؛ وقد

ك%ه.د. وأ%ك}ه.د. و.ك%د.ه وأ%ك}د.ه كل ذلك إ,ذا أ%ج\ه.د.ه الدeو وب.
vع1ل% أ%و ل ي'ف}ع.ل}، فمجر\د.ة�@كود: كاد.: و'ض1ع.ت\ لقاربة الشيء، ف



تنبء عن نفي الفعل، ومقرونةv بالح\د تنبئ� عن وقوع الفعل. قال بعضهم
ف قوله تعال: أ%كاد أ�خفيها؛ أ�ريد أ�خفيها. قال: فكما جاز أ%ن توضع

أ�ريد موضع أ%كاد ف قوله تعال: جداراv يريد أ%ن ي.ن\ق%ض_، فكذلك أ%كاد؛
وأ%نشد ال4خفش:

كاد.ت\ وك1د\ت' وت1ل}ك. خي' إ,راد.ة{،
لو عاد. م1ن\ ل%ه\و, الص_باب.ة1 ما م.ض.ى

vوسنذكرها ف كيد بعد هذه. قال ابن سيده ف ترجة كود: كاد. ك%و\دا
vه.م_ وقار.ب. ول ي.ف}ع.ل، وهو بالياء أ%يضا :vوم.كاد.ة vوم.كادا

.vل%ن_ عليك، وهو بالياء أ%يضا�وسنذكره.ول ك%و\داv ول ه9اv أ%ي ل ي.ث}ق
الليث: الك%و\د مصدر كاد يكود' ك%و\داv وم.كاداv وم.كاد.ة. تقول لن يطلب

إ,ليك شيئاv ول تريد أ%ن تعطيه، تقول: ل ول م.كاد.ةv ول م.ه.م_ةv ول
ك%و\داv ول ه.م�اv ول م.كاداv ول م.ه.م�اv. ويقال: ول م.ه.م_ة ل

ول م.كادة أ%ي ل أ%ه'مe ول أ%كاد'، ولغة بن عدي�: ك�د\ت' أ%ف}ع.ل كذا،
vبضم الكاف، وحكاه سيبويه عن بعض العرب. أ%بو حات: يقال: ل ول كيدا

لك ول ه9اv، وبعض العرب يقول: ل أ%فعل ذلك ول ك%و\داv، بالواو. قال
وقال ابن العو_ام: كاد. زيد¬ أ%ن يوت.؛ وأ%ن ل ت.د\خل مع كاد ول مع ما

تصر_ف منها. قال ال تعال: وكاد'وا ي.ق}ت'ل�ون.ن؛ وكذلك جيع ما ف
القرآن. قال: وقد ي'د\خلون عليها أ%ن} تشبيهاv بع.س.ى؛ قال رؤبة:

قد كاد. من ط�ول, الب,ل%ى أ%ن} ي.م\ص.حا
وقولم: عرف فلن ما ي'كاد' منه أ%ي ما يراد' منه. وحكى أ%بو الطاب:

أ%ن� ناساv من العرب يقولون ك1يد. زيد ي.ف}عل كذا وما ز,يل% يفعل كذا؛
يريدون كاد وزال فنقلوا الكسر إ,ل الكاف كما نقلوا ف ف%ع1ل}ت. ابن ب'ز'رج:

يقال كم كاد يكاد: ها ي.ت.كايدان، وأ%صحاب النحو يقولون: ي.ت.كاو.د.ان
وهو خطأD. والك%و\د: كل© 

(* قوله «والكود كل إل» ف القاموس والكودة ما
جعت من تراب ونوه.) ما ج.م.ع\ت.ه وجعلته ك�ث%باv من طعام وتراب�
.Dيانية ،vث}ب.ة�ونوه، والمع أ%كواد¬. وكو_د. التراب.: ج.م.ع.ه وجعله ك

وك�و.اد¬ وكو.ي\د¬: اسان.
@كيد: كاد ي.ف}ع.ل كذا ك%ي\داv: قار.ب. قال ابن سيده: قال سيبويه: ل

يستعملوا السم والصدر اللذين ف موضعهما يفعل ف كاد وع.س.ى، يعن أ%نم



ل يقولون كاد. فاع1لv أ%و فع\لv فترك هذا من كلمهم للستغناء بالشيء
عن الشيء، وربا خرج ف كلمهم؛ قال تأ%ب_ط شرìا.

،vب\ت' إ,ل ف%ه\م� وما ك1د\ت' آئبا�فأ
وكم م1ثل1ها فار.ق}ت'ها، وه\ي. ت.ص\فر'

قال: هكذا صحة هذا البيت، وكذلك هو ف شعره، فأ%ما رواية من ل يضبطه
وما كنت آئباv ول أ%ك' آئباv فلبعده عن ضبطه؛ قال: قال ذلك ابن جن، قال:

ويؤكد ما رويناه نن مع وجوده ف الديوان أ%ن العن عليه أ%ل ترى أ%ن
معناه فأ�ب\ت' وما ك1د\ت' أ%ؤ'وب'؛ فأ%ما كنت' فل وجه لا ف هذا الوضع،

ول أ%فعل� ذلك ول كيداv ول ه.م�اv. قال ابن سيده: وحكى سيبويه أ%ن
ناساv من العرب يقولون ك1يد. ز.يد¬ يفعل كذا؛ وقال أ%بو الطاب: وما ز,يل
يفعل كذا؛ يريدون كاد. وزال فنقلوا الكسر إ,ل الكاف ف ف%ع1ل% كما نقلوا

ف فع1ل}ت؛ وقد روي بيت' أ%ب خ1راش:
وك1يد. ض1باع' الق�ف> يأ}ك�ل}ن. ج'ث�ت،

وك1يد. خ1راش¬ يوم. ذلك ي.ي\ت.م
قال سيبويه: وقد قالوا ك�د\ت' ت.كاد' فاعتلت من ف%ع'ل% يف}ع.ل، كما

اعتلت توت عن ف%ع1ل% ي.ف}ع'ل�، ول يئ توت على ما ك%ث�ر. ف ف%ع1ل%. قال:
وقوله عز وجل: أ%كاد أ%خفيها؛ قال ال4حف%ش: معناه أ�خفيها. الليث:

الك%ي\د' من ال%ك1يد.ة، وقد كاده م.ك1يدةv. والك%ي\د': ال�ب,ث� وال%ك}ر'؛
كاده ي.كم1يد.�ه' ك%ي\داv وم.ك1يد.ةv، وكذلك الكاي.دة�. وكل© شيء

تعال�ه، فأ%نت ت.ك1يد'ه. وف حديث عمرو بن العاص: ما قولك ف ع'ق�ول� كادها
خالقها؟ وف رواية: تلك عقولD كادها بار,ئ�ها أ%ي أ%رادها بسوء. يقال:
ك1د\ت' الرجل% أ%ك1يد'ه. والك%ي\د': الحتيال� والجتهاد، وبه سيت الرب

.vكيدا
وهو ي.ك1يد' بنفسه كيداv: يود با ويسوق س1ياقاv. وف الديث: أ%ن

النب، صلى ال عليه وسلم، دخل على سعد بن معاذ وهو ي.ك1يد'3 بنفسه فقال:
حزاك ال من سي>د1 قوم� فقد ص.دق}ت. ال4 ما وع.د\ت.ه وهو صادق�ك ما

وع.د.ك؛ يكيد' بنفسه: يريد الن_ز\ع.. والك%ي\د': الس_و\ق'. وف حديث عمر،
رضي ال عنه: ترج الرأ%ة إ,ل أ%بيها ي.ك1يد' بنفسه أ%ي عند. نزع

روح1ه وموت1ه. الفراء: العرب تقول: ما ك1د\ت أ%ب\ل�غ� إ,ليك وأ%نت قد بل%غت؛
قال: وهذا هو وجه العربية؛ ومن العرب من يدخل كاد ويكاد ف اليقي وهو



بنزلة الظن أ%صله الشك ث ي'ج\عل� يقيناv. وقال ال4خفش ف قوله تعال: ل
يكد يراها؛ حل على العن وذلك أ%نه ل يراها، وذلك أ%نك إ,ذا قلت كاد.

يفعل إ,نا تعن قار.ب الفعل، ول ي.فعل على صحة الكلم، وهكذا معن هذه
الية إ,ل أ%ن� اللغة قد أ%جازت ل ي.ك%د ي.ف}عل وقد فع.ل بعد شد�ة،

وليس هذا صحة الكلم ل4نه إ,ذا قال كاد. يفعل فإ,نا يعن قار.ب.
الف1ع\ل، وإ,ذا قال ل يك%د' ي.ف}ع.ل يقول ل يقار,ب, الفعل إ,ل أ%ن اللغة

جاء4ت على ما ف�س>ر.، قال: وليس هو على صحة الكلمة. وقال الفراء: كلما أ%خرج
يده ل يكد يراها من شد�ة الظلمة ل4ن� أ%قل� من هذه الظلمة ل ت'رى
اليد فيه، وأ%ما ل يكد يقوم فقد قام، هذا أ%كثر اللغة. ابن ال4نباري:
قال اللغويون ك1د\ت' أ%ف}ع.ل� معناه عند العرب قارب\ت' الفعل، ول أ%فعل
وما ك1د\ت' أ%فع.ل� معناه ف%ع.ل}ت' بعد إ,ب\طاء. قال: وشاهده قوله تعال:

فذبوها وما كادوا يفعلون؛ معناه فعلوا بعد إ,بطاء لتعذر و,ج\دان1 البقرة
عليهم. وقد يكون: ما ك1د\ت' أ%ف}ع.ل� بعن ما ف%ع.ل}ت' ول قار.ب\ت'

إ,ذا أ�كYد. الكلم' بأ%كاد'. قال أ%بو بكر ف قولم: قد كاد فلن
ي.ه\ل1ك'؛ معناه قد قارب. اللك. ول ي.ه\ل1ك\، فإ,ذا قلت ما كاد فلنD يقوم،

فمعناه قام بعد إ,بطاء؛ وكذلك كاد يقوم معناه قارب القيام. ول يقم؛ قال:
وهذا وجه الكلم، ث قال: وتكون كاد صلة للكلم، أ%جاز ذلك ال4خفش وقطرب

وأ%بو حات؛ واحتج قطرب بقول الشاعر:
س.ريع¬ إ,ل ال%ي\جاء3 شاك{ س1لحه'،

فما إ,ن} ي.كاد' ق1ر\ن'ه ي.ت.ن.ف�س'
معناه ما ي.ت.ن.ف�س ق1ر\ن'ه؛ وقال حسان:

وت.كاد' ت.ك}س.ل� أ%ن تيء4 ف1راش.ها
معناه وت.ك}س.ل. وقوله تعال: ل يكد يراها؛ معناه ل يرها ول ي'قار,ب\

ذلك؛ وقال بعضهم: رآها من بعد أ%ن ل يكد يراها من شدة الظلمة؛ وقول
أ%ب ضبة الذل:

ل%ق�ي\ت' ل%ب_ت.ه الس>نان% ف%ك%ب_ه
م1ن_ي ت.كاي'د' ط%ع\ن.ة وت.أ%يeد'

قال السكري: ت.كاي'د¬ ت.ش.دeد¬.
وكادت الرأ%ة: حاضت؛ ومنه حديث ابن عباس: أ%نه نظر إ,ل ج.وار� قد

ك1د\ن% ف الطريق فأ%مر أ%ن ي.ت.ن.ح_ي\ن.؛ معناه ح1ض\ن. ف الطريق. يقال:



كادت ت.ك1يد' ك%ي\داv إ,ذا حاضت. وكاد. الرجل�: قاء4. والك%ي\د': الق%ي\ء�؛
ومنه حديث قتادة: إ,ذا ب.ل1غ% الصائم' الك%ي\د. أ%فطر؛ قال ابن سيده:

حكاه الروي ف الغريبي. ابن ال4عراب: الك%ي\د' ص1ياح' الغ'راب ب.ه\د
ويسمى إ,جهاد' الغ'راب, ف صياحه كيداv، وكذلك القيء. والك%ي\د': إ,خراج

الز_ن\د النار.. والك%ي\د': التدبي بباطل أ%و ح.ق�. والك%ي\د': اليض.
والك%ي\د': الرب. ويقال: غزا فلن فلم يلق ك%ي\داv. وف حديث ابن عمر:

أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، غزا غزوة كذا فرجع ول يلق ك%ي\داv أ%ي
حرباv. وف حديث ص'ل}ح ن.ج\ران: أ%ن عليهم عارية% السلح إ,ن كان باليمن

ك%ي\د¬ ذات غ%د\ر� أ%ي حرب ولذلك أ%ن_ثها. ابن ب'ز'رج: يقال م1ن كادها
ي.ت.كاي.دان وأ%صحاب النحو يقولون يتكاودان وهو خطأD ل4نم يقولون إ,ذا

ح'م1ل% أ%حدهم على ما ي.ك}ره: ل وال ول ك%ي\داv ول ه.مìا؛ يريد ل
أ�كاد' ول أ�ه.مe. وحكى ابن ماهد عن أ%هل اللغة: كاد يكاد كان ف

ال4صل ك%ي,د. ي.ك}ي.د'. وقوله عز وجل: إ,نم ي.ك1يد'ون ك%ي\داv وأ%ك1يد'
ك%ي\داv؛ قال الزجاج: يعن به الكفار، إ,نم ي'خاتلون النب، صلى ال

عليه وسلم، وي'ظ}ه,رون ما هم على خلفه؛ وأ%ك1يد كيداv؛ قال: ك%ي\د ال
تعال لم استدراجهم من حيث ل يعلمون. ويقال: فلن يكيد أ%مراv ما أ%د\ر,ي

ما هو إ,ذا كان ي'ر,يغ'ه وي.ح\تال� له ويسعى له وي.خ\ت1ل�ه. وقال:
ب.ل%غ'وا ال4مر الذي كادوا، يريد: طلبوا أ%و أ%رادوا؛ وأ%نشد أ%بو بكر ف كاد

بعن أ%راد لل4فوه:
Dفإ,ن} ت.ج.م_ع. أ%وتاد¬ وأ%ع\م1د.ة

وساك1ن¬، ب.ل%غ'وا ال4مر. الذي كادوا
أ%راد الذي أ%رادوا؛ وأ%نشد:

كاد.ت\ وك1د\ت'، وتلك خ.ي' إ,رادة{،
لو كان% م1ن\ ل%ه\و, الص_بابة1 ما م.ض.ى

قال: معناه أ%رادت\ وأ%ر.د\ت'. قال: ويتمله قوله تعال: ل يك%د\
يراها، ل4ن الذي عاي.ن. من الظلمات آي.س.ه من التأ%مل ليده وال3بصار إ,ليها.

قال: ويراها بعن أ%ن يراها فلما أ%سقط أ%ن رفع كقوله تعال:
تأ}مرون>ي أ%عب'د'؛ معناه أ%ن أ%عبد.

@كذذ: الليث: الكذ�ان، بالفتح، حجارة كأ%نا الد.ر فيها رخاوة وربا
كانت ن.خ1ر.ة، الواحدة ك%ذ�انة، ويقال هي ف%ع�الة. الكم: الكذان الجارة



الر_خ\وة الن_خ1رة، وقد قيل: هي ف%ع�ال والنون أ%صلية، وإ,ن قل� ذلك
ف السم، وقيل: هو ف%ع\لن والنون زائدة. أ%بو عمرو: الك%ذان الجارة
الت ليست بص'لبة. وقال غيه: أ%ك%ذ� القوم' إ,كذاذاv صاروا ف ك%ذ�ان من

ال4رض؛ قال الكميت يصف الرياح:
ت.رامى بك%ذ�ان1 ال3ك%ام, وم.ر\و,ها،
ت.رامي. و'ل}دان1 ال4صار,م, بال%ش\ل,

وف حديث بناء البصرة: فوجدوا هذا الك%ذ9ان، فقالوا: ما هذه البصرة
الك%ذ9ان؟ والبصرة حجارة رخوة إ,ل البياض.

@كغذ: الكاغ%ذ�: لغة ف الكاغ%د1.
@كلذ: الك1ل}و.اذ، بكسر الكاف: تابوت التوراة؛ حكاه ابن جن؛ وأ%نشد:

كأ%ن� آثار. الس_ب,يج, الش�اذ1ي
د.ي\ر' م.ه.ار,يق. على الك1ل}و.اذ1

وك%لواذ، بفتح الكاف: موضع، وهو بناء أ%عجمي. وك%ل}واذ%ا: قرية أ%سفل%
بغذاذ.

@كنبذ: وجه ك�ن.اب,ذ: قبيح. التهذيب: رجل ك�ن.ابذ غليظ الوجه ج.ه\م¬.
@كوذ: الكاذة: ما حول الياء من ظاهر الفخذين، وقيل: هو لم مؤخر

الفخذين، وقيل: هو من الفخذين موضع الكي من جاعرة المار يكون ذلك من ال3نسان
.Dوغيه، والمع ك%اذ%ات¬ وكاذ

وش.م\لة م'ك%و_ذة: تبلغ الكاذة إ,ذا اشتمل با. قال أ%عراب: أ%تن
ح'لة ر.ب'وضاv وصيصة س.ل�وكاv وش}ل%ةv م'ك%و_ذة؛ يعن شلة تبلغ

الكاذ%تي إ,ذا ات_ز.ر.. ويقال لل3زار الذي ل يبلغ إ,ل� الكاذة: م'ك%و�ذ؛
.vوقد ك%و_ذ تكويذا

والكاذي: شجر طيب الريح يطيب الدهن ونباته ببلدع'م.ان، وهو نلة 
*)

قوله «وهو نلة» أي الكاذي مثل النخلة ف كل شيء من صفتها إل أن الكاذي
أقصر منها كما ف ابن البيطار.) ف كل شيء من حليتها؛ كل ذلك عن أ%ب حنيفة،

وأ%لفه واو. وف الديث: أ%نه اد�هن بالكاذي؛ قيل: هو شجر طيب الريح
يطيب به الدهن.

التهذيب: الكاذتان من فخذي المار ف أ%علها وها موضع الكي> من
جاع1ر.ت المار لمتان هناك مكتنزتان بي الفخذ والورك. ال4صمعي: الكاذتان



لمتا الفخذ من باطنهما، والواحدة كاذة. وقال أ%بو اليثم: الر_ب.ل%ة
لم باطن الفخذ، والكاذة لم ظاهر الفخذ؛ والكاذ لم باطن الفخذ؛

وأ%نشد:فاس\ت.ك}م.ش.ت\ وان\ت.ه.ز\ن% الكاذتي معا
قال: ها أ%سفل من الاعرتي؛ قال: وهذا القول هو الصواب. الوهري:

vالكاذتان ما نتأ% من اللحم ف أ%عال الفخذ؛ قال الكميت يصف ثورا
وكلباv:ف%لما دنت للكاذتي، وأ%ح\ر.ج.ت\

به ح.ل}ب.ساv عند اللقاء ح'لب,سا
أ%حرجت، بالاء، من ال%ر.ج؛ يقول: لا دنت الكلب من الثور أ%لأ%ته

إ,ل الرجوع للطعن، والضمي ف دنت يعود على الكلب، والاء ف قوله أ%حرجت
به ضمي الثور؛ أ%حرجت من الرج أ%ي أ%حرجته الكلب إ,ل أ%ن رجع فطعن

فيها. واللبس: الشجاع، وكذلك اللبس.
@كب: الك%بي ف صفة ال تعال: العظيم الليل وال�ت.ك%ب>ر الذي

ت.ك%ب_ر عن ظلم عباده، والك1ب\ر,ياء ع.ظ%م.ة ال، جاءت\ على ف1ع\ل1ياء؛ قال
ابن ال4ثي: ف أ%ساء ال تعال التكب والكبي أ%ي العظيم ذو

الكبياء، وقيل: التعال عن صفات اللق، وقيل: التكب على ع'تاة1 خ.ل}قه،
والتاء فيه للتفر�د والت_خ.صeص, ل تاء الت_عاط1ي والت_ك%ل©ف.

والك1ب\ر,ياء: الع.ظ%مة واللك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال
الوجود ول يوصف با إل ال تعال، وقد تكرر ذكرها ف الديث، وها من

الك1ب\ر,، بالكسر، وهو العظمة.
ويقال ك%ب'ر. بالضم ي.ك}ب'ر' أ%ي ع.ظ�م.، فهو كبي. ابن سيده: الك1ب.ر'

نقيض الص>غ.ر,، ك%ب'ر. ك1ب.راv وك�ب\راv فهو كبي وك�ب.ار وك�ب_ار،
بالتشديد إذا أ%فرط، وال�نثى بالاء، والمع ك1بار¬ وك�ب_ارون%. واستعمل

أ%بو حنيفة الك1ب.ر. ف الب'س\ر ونوه من التمر، ويقال: عله ال%ك}ب.3ر'،
والسم الك%ب\ر.ة�، بالفتح، وك%ب'ر. بالضم ي.ك}ب'ر أ%ي عظم. وقال ماهد

ف قوله تعال: قال ك%ب,ي'هم أ%ل تعلموا أ%ن أ%باكم؛ أ%ي أ%ع\ل%م'هم
ل4نه كان رئيسهم وأ%ما أ%كبهم ف الس>ن> ف%ر'وب,يل� والرئيس' كان

ش.م\ع'ون%؛ قال الكسائي ف روايته: ك%بيهم ي.ه'وذا. وقوله تعال: إنه لكبيكم
الذي عل�مكم الس>ح\ر.؛ أ%ي م'ع.لYمكم ورئيسكم. والصب بالجاز إ,ذا

جاء من عند م'ع.لYمه قال: جئت من عند ك%بيي. واس\ت.ك}ب.ر الشيء4: رآه
كبياv وع.ظ�م. عنده؛ عن ابن جن. وال%ك}ب'وراء: الك1ب.ار'. ويقال: ساد'وك



كاب,راv عن كاب,ر� أ%ي كبياv عن كبي، وو.ر,ث�وا ال%ج\د. كاب,راv عن
كاب,ر�، وأ%ك}ب.ر. أ%ك}ب.ر.. وف حديث ال4ق}ر.ع, وال4ب\ر.ص,: ور,ث}ت'ه

كاب,راv عن كاب,ر� أ%ي ورثته عن آبائي وأ%جدادي كبياv عن كبي ف العز
والشرف. التهذيب: ويقال ورثوا الد كابراv عن كابر أ%ي عظيماv وكبياv عن

كبي. وأ%ك}ب.ر\ت' الشيء4 أ%ي استعظمته. الليث: ال�لوك ال4كاب,ر' جاعة
Dفل تقول م'لوك أ%كاب,ر' ول رجال �ال4ك}ب.ر, ول توز الن_ك1ر.ة

،vأ%كاب,ر' ل4نه ليس بنعت إ,نا هو تعجب. وك%ب_ر. ال4م\ر.: جعله كبيا
واس\ت.ك}ب.ر.ه: رآه كبياv؛ وأ%ما قوله تعال: فلما ر.أ%ي\ن.ه

أ%ك}ب.ر\ن.ه؛فأ%كثر الفسرين يقولون: أ%عظ%م\ن.ه. وروي عن ماهد أ%نه قال: أ%كبنه
ح1ض\ن. وليس ذلك بالعروف ف اللغة؛ وأ%نشد بعضهم:

ن.أ}ت النساء4 على أ%ط}هار,ه1ن�، ول
vنأ}ت النساء4 إ,ذا أ%ك}ب.ر\ن% إ,ك}بارا

قال أ%بو منصور: وإ,ن صحت هذه اللفظة ف اللغة بعن اليض فلها
م.خ\ر.ج¬ ح.س.ن¬، وذلك أ%ن الرأ%ة أ%و_ل% ما تيض فقد خرجت من ح.د> الص>غ.ر,

إ,ل حد الك1ب.ر، فقيل لا: أ%ك}ب.ر.ت\ أ%ي حاضت فدخلت ف حد الك1ب.ر
ال�وج,ب, عليها ال4م\ر. والنهي. وروي عن أ%ب اليثم أ%نه قال: سأ%لت

رجلv من ط%ي>ء فقلت: يا أ%خا طيء، أ%لك زوجة؟ قال: ل وال ما تزو�جت وقد
و'ع1د\ت' ف ابنة عم ل، قلت: وما س1نeها؟ قال: قد أ%ك}ب.ر.ت\ أ%و

ك%ب,ر.ت، قلت: ما أ%ك}ب.ر.ت\؟ قال: حاضت. قال أ%بو منصور: فلغة الطائي تصحح
أ%ن إ,ك}بار. الرأ%ة أ%ول حيضها إ,ل أ%ن هاء الكناية ف قوله تعال

أ%ك}ب.ر\ن.ه' تنفي هذا العن، فالصحيح أ%نن لا رأ%ين يوسف راع.ه'ن_
ج.مال�ه فأ%عظمنه. وروى ال4زهري بسنده عن ابن عباس ف قوله تعال: فلما

رأ%ينه أ%كبنه، قال: ح1ض\ن.؛ قال أ%بو منصور: فإ,ن صحت الرواية عن ابن عباس
سلمنا له وجعلنا الاء ف قوله أ%كبنه هاء وقفة ل هاء كناية، وال

أ%علم با أ%راد. واس\ت1ك}بار' الكفار: أ%ن ل يقولوا ل إ,له إ,ل� ال�؛
ومنه قوله: إ,نم كانوا إ,ذا قيل لم ل إ,له إ,ل ال يستكبون؛ وهذا

هو الك1ب\ر' الذي قال النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ن من كان ف قلبه
م1ث}قال� ذ%ر_ة من ك1ب\ر� ل يدخل النة، قال: يعن به الشرك، وال أ%علم،
ل أ%ن يتكب ال3نسان على ملوق مثله وهو مؤمن بريه. والستكبار:

المتناع عن قبول الق م'عاندة وت.ك%بeراv. ابن ب'ز'ر\ج�: يقال هذه الارية من



ك�ب\ر.ى بنات1 فلن ومن ص'غ\ر.ى بناته، يريدون من ص1غار, بناته، ويقولون
من و'س\طى بنات فلن يريدون من أ%وساط بنات فلن، فأ%ما قولم: ال

أ%كب، فإ,ن بعضهم يعله بعن ك%ب,ي، وحله سيبويه على الذف أ%ي أ%كب من
كل شيء، كما تقول: أ%نت أ%فضل�، تريد: من غيك.

وك%ب_ر.: قال: ال أ%كب. والتكبي: التعظيم. وف حديث ال4ذان: ال
أ%كب. التهذيب: وأ%ما قول الصلي ال أ%كب وكذلك قول الؤذن ففيه

قولن: أ%حدها أ%ن معناه ال كبي فوضع أ%فعل موضع ف%ع1يل كقوله تعال: وهو
أ%ه\و.ن� عليه؛ أ%ي هو ه.ي>ن¬ عليه؛ ومثله قول م.ع\ن, بن أ%وس:

�ل%ع.م\ر'ك. ما أ%د\ر,ي وإ,ن ل4و\ج.ل
معناه إ,ن و.ج,ل، والقول الخر ان فيه ضمياv، العن ال أ%ك}ب.ر'

ك%بي�، وكذلك ال ال4ع.زe أ%ي أ%ع.زe ع.زيز؛ قال الفرزدق:
إ,ن الذي س.م.ك. السماء4 ب.ن.ى لنا

�بيتاv، د.عائ1م'ه أ%ع.زe وأ%ط}و.ل
أ%ي عزيزة طويلة، وقيل: معناه ال أ%كب من كل شيء أ%ي أ%عظم، فحذف

لوضوح معناه، وأ%كب خب، وال4خبار ل ينكر حذفها، وقيل: معناه ال أ%كب
من أن ي'ع\رف ك�ن\ه كبيائه وعظمته، وإ,نا ق�د>ر. له ذلك وأ�و�ل% ل4ن

أ%فعل فعل يلزمه ال4لف واللم أ%و ال3ضافة كال4ك}ب.ر وأ%ك}ب.ر
الق%و\م,، والراء ف أ%كب ف ال4ذان والصلة ساكنة ل تضم للوقف، فإ,ذا و'ص1ل%

بكلم ض'م_. وف الديث: كان إ,ذا افتتح الصلة قال: ال أ%كب
كبياv، كبياv منصوب بإ,ضمار فعل كأ%نه قال أ�ك%ب>ر' ك%بياv، وقيل: هو منصوب

على القطع من اسم ال. وروى ال4زهري عن ابن ج'ب.ي\ر ابن م'ط}ع1م عن
أ%بيه: أ%نه رأ%ى النب، صلى ال عليه وسلم، يصلي قال: فك%ب_ر. وقال:

ال أ%كب كبياv، ثلث مرات، ث ذكر الديث بطوله؛ قال أ%بو منصور: نصب
كبياv ل4نه أ%قامه مقام الصدر ل4ن معن قوله ال أ%ك}ب.ر' أ%�ك%ب>ر'

ال4 ك%بياv بعن ت.ك}ب,ياv، يدل على ذلك ما روي عن السن: أ%ن نب
ال، صلى ال عليه وسلم، كان إ,ذا قام إ,ل صلته من الليل قال: ل إ,له

vبعن تكبيا vثلث مرات، فقوله كبيا ،vإ,ل ال، ال أ%كب كبيا
فأ%قام السم مقام الصدر القيقي، وقوله: المد ل كثياv أ%ي أ%ح\م.د'

.vكثيا vال ح.م\دا
vي.ك}ب.ر' ك1ب.را �والك1ب.ر': ف السن؛ وك%ب,ر. الرجل� والدابة



وم.ك}ب,راv، بكسر الباء، فهو كبي: طعن ف السن؛ وقد ع.ل%ت\ه ك%ب\ر.ةD وم.ك}ب'رة
وم.ك}ب,ر.ة وم.ك}ب.ر¬ وعله الك1ب.ر' إ,ذا أ%س.ن_. والك1ب.ر': مصدر

الكب,ي, ف الس>ن> من الناس والدواب. ويقال للسيف والن_ص\ل, العتيق, الذي
ق%د'م.: ع.ل%ت\ه' ك%ب\ر.ة؛ ومنه قوله:
س.لج,م' ي.ث}ر,ب. اللت ع.ل%ت\ها،

ب,ي.ث}ر,ب.، ك%ب\ر.ة� بعد ال�رون1
ابن سيده: ويقال للنصل العتيق الذي قد عله ص.د.أD فأ%فسده: علته

ك%ب\ر.ةD. وحكى ابن ال4عراب: ما ك%ب.ر.ن 
(* قوله« ما كبن إل» بابه نصر

كما ف القاموس.) إ,ل بسنة أ%ي ما زاد ع.ل%ي_ إ,ل ذلك. الكسائي: هو
ع1ج\ز.ة� و.ل%د1 أ%بويه آخ1ر'هم وكذلك ك1ب\ر.ة� ولد أ%بويه أ%ي أ%كبهم. وف

الصحاح: ك1ب\ر.ة� ولد أ%بويه إ,ذا كان آخرهم، يستوي فيه الواحد والمع،
والذكر والؤنث ف ذلك سواء، فإ,ذا كان أ%قعد.هم ف النسب قيل: هو

أ%ك}ب.ر' قومه وإ,ك}ب,ر_ة� قومه، بوزن إ,ف}ع1ل�ة، والرأ%ة ف ذلك كالرجل.
قال أ%بو منصور: معن قول الكسائي وكذلك ك1ب\ر.ة� ولد أ%بويه ليس معناه

أ%نه مثل ع1ج\ز.ة أ%ي أ%نه آخرهم، ولكن معناه أ%ن لفظه كلفظه، وأ%نه للمذكر
والؤنث سواء، وك1ب\ر.ة ض1دe ع1ج\ز.ة ل4ن ك1ب\رة بعن ال4ك}ب.ر

كالص>غ\ر.ة بعن ال4ص\غ.ر، فافهم. وروى ال3يادي عن شر قال: هذا كب\ر.ة
ولد أ%بويه للذكر وال�نثى، وهو آخر ولد الرجل، ث قال: ك1ب\ر.ة ولد أ%بيه

بعن ع1ج\زة. وف الؤلف للكسائي: فلن ع1ج\ز.ة� ول%د1 أ%بيه آخرهم،
وكذلك ك1ب\ر.ة ولد أ%بيه، قال ال4زهري: ذهب شر إ,ل أ%ن ك1ب\ر.ة معناه

ع1ج\ز.ة وإ,نا جعله الكسائي مثله ف اللفظ ل ف العن. أ%بو زيد: يقال هو
ص1غ\ر.ة� ولد أ%بيه وك1ب\ر.ت'هم أ%ي أ%كبهم، وفلن ك1ب\ر.ة� القوم

وص1غ\ر.ة� القوم إ,ذا كان أ%ص\غ.ر.هم وأ%كبهم. الصحاح: وقولم هو ك�ب\ر'
قومه، بالضم، أ%ي هو أ%ق}ع.د'هم ف النسب. وف الديث: الو.لء� للك�ب\ر,،

وهو أ%ن يوت الرجل ويترك ابناv وابن ابن، فالولء للبن دون ابن البن.
وقال ابن ال4ثي ف قوله الولء للك�ب\ر أ%ي أ%ك}ب.ر, ذرية الرجل مثل أ%ن

يوت عن ابني فيثان الولء، ث يوت احد البني عن أ%ولد فل يرثون
نصيب أ%بيهما من الولء، وإ,نا يكون لعمهم وهو البن الخر. يقال: فلن

ك�ب\ر قومه بالضم إ,ذا كان أ%قعد.هم ف النسب، وهو أ%ن ينتسب إ,ل جده



ال4كب بآباء أ%قل عدداv من باقي عشيته. وف حديث العباس: إ,نه كان
ك�ب\ر. قومه ل4نه ل يبق من بن هاشم أ%قرب منه إ,ليه ف حياته. وف حديث

القسامة: الك�ب\ر. الك�ب\ر. أ%ي ل1ي.ب\د.إ, ال4ك}ب.ر' بالكلم أ%و ق%د>موا
ال4ك}ب.ر إ,ر\شاداv إ,ل ال4دب ف تقدي ال4س.ن>، ويروى: ك%ب>ر

الك�ب\ر. أ%ي ق%د>م, ال4كب. وف الديث: أ%ن رجلv مات ول يكن له وارث
فقال: اد\فعوا ماله إ,ل أ%ك}ب.ر, خ'زاعة أ%ي كبيهم وهو أ%قربم إ,ل

الد ال4على. وف حديث الدفن: ويعل ال4ك}ب.ر' ما يلي القبلة أ%ي
ال4فضل، فإ,ن استووا فال4سن. وف حديث ابن الزبي وهدمه الكعبة: فلما أ%بر.ز.

عن ر.ب.ضه دعا بك�ب\ر,ه فنظروا إ,ليه أ%ي بشايه وك�ب.رائه، والك�ب\ر'
ههنا: جع ال4ك}ب.ر, كأ%ح\م.ر وح'م\ر. وفلن إ,ك}ب,ر_ة قومه، بالكسر

والراء مشددة، أ%ي ك�ب\ر' قومه، ويستوي فيه الواحد والمع والؤنث. ابن
سيده: وك�ب\ر' و.ل%د1 الرجل أ%ك}ب.ر'هم من الذكور، ومنه قولم: الولء

eب'ر�للك�ب\ر. وك1ب\ر.ت'هم وإ,كب,ر_ت'هم: كك�بهم. ال4زهري: ويقال فلن ك
ولد أ%بيه وك�ب'ر_ة� ولد أ%بيه، الراء مشددة، هكذا قيده أ%بو اليثم بطه.
وك�ب\ر' القوم وإ,ك}ب,ر_ت'هم: أ%قعدهم بالنسب، والرأ%ة ف ذلك كالرجل،

.Òإ,ك}ب,ر ðوقال كراع: ل يوجد ف الكلم على إ,ف}ع1ل
وك%ب'ر. ال4م\ر' ك1ب.راv وك%بار.ةv: ع.ظ�م.. وكل© ما ج.س'م.، فقد

ك%ب'ر.. وف التنزيل العزيز: ق�ل} ك�ون'وا حجار.ةv أ%و حديداv أ%و خلقاv ما
ي.ك}ب'ر ف صدوركم؛ معناه كونوا أ%شد ما يكون ف أ%نفسكم فإ,ن أ�م1يتكم

وأ�ب\ل1يكم. وقوله عز وجل: وإ,ن كانت ل%ك%بيةv إ,ل على الذين ه.د.ى
ال�؛ يعن وإ,ن كان اتباع' هذه القبلة يعن قبلة بيت القدس إ,ل�

ف%ع\ل%ة كبية؛ العن أ%نا كبية على غي الخلصي، فأ%ما من أ%خلص فليست
بكبية عليه. التهذيب: إ,ذا أ%ردت ع1ظ%م. الشيء قلت: ك%ب'ر. ي.ك}ب'ر'

ك1ب.راv، كما لو قلت: ع.ظ�م. ي.عظ�م ع1ظ%ماv. وتقول: ك%ب'ر. ال4م\ر' ي.ك}ب'ر
ك%بار.ةv. وك�1ب\ر' الشيء أ%يضاv: معظمه. ابن سيده: والك1ب\ر' معظم الشيء،

بالكسر، وقوله تعال: والذي تول ك1ب\ر.ه منهم له عذاب عظيم؛ قال ثعلب:
يعن معظم ال3فك؛ قال الفراء: اجتمع القراء على كسر الكاف وقرأ%ها

ح'م.ي\د¬ ال4عرج وحده ك�ب\ر.ه، وهو وجه جيد ف النحو لن العرب تقول: فلن
تول ع'ظ}م. ال4مر، يريدون أ%كثره؛ وقال ابن اليزيدي: أ%ظنها لغة؛ قال

أ%بو منصور: قاس. الفراء الك�ب\ر. على الع'ظ}م, وكلم العرب على غيه. ابن



السكيت: ك1ب\ر' الشيء م'ع\ظ%م'ه، بالكسر؛ وأ%نشد قول ق%ي\س, بن
ال%ط1يم,:ت.نام' عن ك1ب\ر, شأ}ن,ها، فإ,ذا

قام.ت\ ر'و.ي\داv، ت.كاد' ت.ن\غ.ر,ف'
وورد ذلك ف حديث ال3فك: وهو الذي ت.و.ل�ى ك1ب\ر.ه أ%ي معظمه، وقيل:

:vالك1ب ال3ث وهو من الكبية كال1ط}ء3 من ال%طيئة. وف الديث أ%يضا
إ,ن حسان كان من ك%ب_ر عليها. ومن أ%مثالم: ك1ب\ر' س1ياس.ة1 الناس ف

الال. قال: والك1ب\ر' من الت_ك%بeر, أ%يضاv، فأ%ما الك�ب\ر'، بالضم،
فهو أ%ك}ب.ر' ولد الرجل. ابن سيده: والك1ب\ر' ال3ث الكبي وما وعد ال

عليه النار. والك1ب\ر.ة�: كالك1ب\ر,، التأ}نيث على البالغة.
وف التنزيل العزيز: الذين ي.ج\ت.ن,ب'ون كبائر. ال3ث والف%واحش..وف

�ال4حاديث ذكر الكبائر ف غي موضع، واحدتا كبية، وهي الف%ع\لة
القبيحة� من الذنوب ال%ن\ه,ي> عنها شرعاv، العظيم أ%مرها كالقتل والزنا

والفرار من الزحف وغي ذلك، وهي من الصفات الغالبة. وف الديث عن ابن عباس:
أ%ن رجلv سأ%له عن الكبائر: أ%س.ب\ع¬ هي ففقال: هي من السبعمائة أ%ق}ر.ب'

إ,ل أ%نه ل كبية مع استغفار ول صغية مع إ,صرار. وروى م.س\ر'وق¬ قال:
س'ئ1ل% عبد ال عن الكبائر فقال: ما بي فاتة النساء إ,ل رأ}س

الثلثي.
ويقال: رجل ك%ب,ي وك�بار¬ وك�ب_ار¬؛ قال ال عز وجل: وم.ك%ر'وا

م.ك}راv ك�ب_اراv. وقوله ف الديث ف عذاب القب: إ,نما ليعذبان وما
ي'ع.ذ�بان ف ك%بي أ%ي ليس ف أ%مر كان ي.ك}ب'ر عليهما ويشق فعله لو أ%راداه،
ل أ%نه ف نفسه غي كبي، وكيف ل يكون كبياv وها يعذبان فيهف وف
الديث: ل يدخل النة من ف قلبه مثقال حبة خردل من ك1ب؛ قال ابن

ال4ثي: يعن ك1ب\ر. الكفر والشرك كقوله تعال: إ,ن الذين يستكبون عن عبادت
سيدخلون جهنم داخرين؛ أ%ل ت.رى أ%نه قابله ف نقيضه بال3يان فقال: ول

ي.د\خ'ل� النار. من ف قلبه مثل ذلك من ال3يان؛ أ%راد دخول تأ}بيد؛
وقيل: إ,ذا د.خ.ل% النة% ن'ز,ع. ما ف قلبه من الك1ب كقوله تعال: ونزعنا
ما ف صدورهم من غ1لð؛ ومنه الديث: ولكن� الك1ب\ر. م.ن ب.ط1ر. ال%ق_؛

هذا على الذف، أ%ي ولكن� ذا الكب م.ن ب.ط1ر.، أ%و ولكن_ الك1ب\ر.
ك1ب\ر' من ب.ط1ر، كقوله تعال: ولكن_ الب,ر_ من اتقى. وف الديث: أ%ع'وذ

بك من س'وء3 الك1ب؛ يروى بسكون الباء وفتحها، فالسكون من هذا العن،



والفتح بعن ال%ر.م وال%ر.ف1. والك1ب\ر': الرفعة ف الشرف. ابن
ال4نباري: الك1ب\ر,ياء اللك ف قوله تعال: وتكون لكما الكبياء ف ال4رض؛ أ%ي

اللك. ابن سيده: الك1ب\ر، بالكسر، والكبياء العظمة والتجب؛ قال كراع:
ول نظي له إ,ل الس>يم1ياء� الع.لمة�، وال1ر\ب,ياء� الريح' الت

بي الص_با وال%ن'وب، قال: فأ%ما الك1يمياء فكلمة أ%حسبها أ%عجمية. وقد
ت.ك%ب_ر واستك}ب.ر وت.كاب.ر وقيل ت.ك%ب_ر.: من الك1ب\ر، وت.كاب.ر: من

الس>ن�. والتك%بeر والست1كبار: الت_عظ9م. وقوله تعال: سأ%ص\ر,ف' عن
�آيات% الذين ي.ت.ك%ب_رون ف ال4رض بغي الق؛ قال الزجاج: أ%ي أ%ج\ع.ل

جزاء4هم ال3ضلل عن هداية آيات؛ قال: ومعى يتكبون أ%ي أ%نم ي.ر.و\ن%
أ%نم أ%فضل اللق وأ%ن لم من الق ما ليس لغيهم، وهذه الصفة ل تكون
إ,ل ل خاصة ل4ن ال، سبحانه وتعال، هو الذي له القدرة والفضل الذي

ليس ل4حد مثله، وذلك الذي يستحق أ%ن يقال له ال�ت.ك%ب>ر، وليس ل4حد
أ%ن يتكب ل4ن الناس ف القوق سواء، فليس ل4حد ما ليس لغيه فال

التكب، وأ%ع\ل%م ال� أ%ن هؤلء يتكبون ف ال4رض بغي الق أ%ي هؤلء هذه
صفتهم؛ وروي عن ابن العباس أ%نه قال ف قوله يتكبون ف ال4رض بغي

الق: من الك1ب.ر ل من الك1ب\ر, أ%ي يتفضلون وي.ر.و\ن% أ%نم أ%فضل اللق.
وقوله تعال: ل%خ.ل}ق' السموات وال4رض أ%كب من خلق الناس؛ أ%ي أ%عجب.

أ%بو عمرو: الكاب,ر' السيد'، والكاب,ر' ال%دe ال4ك}ب.ر'. وال3ك}ب,ر'
وال4ك}ب.ر': شيء كأ%نه خبيص يابس فيه بعض اللي ليس بشمع ول عسل وليس

بشديد اللوة ول عذب، تيء النحل به كما تيء بالشمع.
والك�ب\رى: تأ}نيث ال4ك}ب.ر والمع الك�ب.ر'، وجع ال4ك}ب.ر,

ال4كاب,ر' وال4ك}ب.ر'ون، قال: ول يقال ك�ب\ر\# ل4ن ههذ البنية جعلت للصفة
خاصة مثل ال4حر وال4سود، وأ%نت ل تصف بأ%كب كما تصف بأ%حر، ل تقول

هذا رجل أ%كب حت تصله بن أ%و تدخل عليه ال4لف واللم. وف الديث:
ي.و\م ال%ج> ال4ك}ب.ر,، قيل: هو يوم النحر، وقيل: يوم عرفة، وإ,نا سي

الج ال4كب ل4نم يسمون العمرة الج ال4صغر. وف حديث أ%ب هريرة:
س.ج.د. أ%حد' ال4ك}ب.ر.ي\ن, ف: إ,ذا السماء� انش.ق�ت\؛ أ%راد الشيخي أ%با

بكر وعمر. وف حديث ماز,ن{: ب'ع1ث% نب� من م'ض.ر بدين ال الك�ب.ر،
جع الكبى؛ ومنه قوله تعال: إ,نا ل3حدى الك�ب.ر,، وف الكلم مضاف
مذوف تقديره بشرائع دين ال الك�ب.ر,. وقوله ف الديث: ل ت'كاب,ر'وا



الصلة% بثلها من التسبيح ف مقام واحد كأ%نه أ%راد ل تغالبوها أ%ي خففوا
ف التسبيح بعد التسليم، وقيل: ل يكن التسبيح الذي ف الصلة أ%كثر منها

ولتكن الصلة زائدة عليه. شر: يقال أ%تان فلن أ%ك}ب.ر. النهار وش.باب.
النهار أ%ي حي ارتفع النهار، قال ال4عشى:

ساعةv أ%ك}ب.ر. النهار'، كما شد_
م'ح1يلD ل%ب'ون.ه إ,ع\تاما

يقول: قتلناهم أ%ول النهار ف ساعة ق%د\ر. ما ي.ش'د� ال�ح1يل� أ%خ\لف.
إ,بله لئل ي.ر\ض.ع.ها الف�ص\لن�. وأ%ك}ب.ر الصبe أ%ي ت.غ.و_ط%، وهو

كناية.
والك1ب\ر,يت': معروف، وقولم أ%ع.زe من الكبيت ال4حر، إ,نا هو

كقولم: أ%ع.زe من ب.ي\ض, ال4ن'وق,. ويقال: ذ%ه.ب¬ ك1ب\ر,يت¬ أ%ي خالص؛ قال
ر'ؤ\ب.ة� ابن' الع.ج_اج بن رؤبة:
هل ي.ن\ف%ع.ن�ي كذب¬ س1خ\ت1يت'،
أ%و ف1ض_ةD أ%و ذ%ه.ب¬ ك1ب\ر,يت'؟

والك%ب.ر': ال4ص.ف'، فارسي معرب. والك%ب.ر': نبات له شوك. والك%ب.ر':
طبل له وجه واحد. وف حديث عبد ال بن زيد صاحب ال4ذان: أ%نه أ%خ.ذ%

عوداv ف منامه ليتخذ منه ك%ب.راv؛ رواه شر ف كتابه قال: الكب بفتحتي
الطبل� فيما ب.ل%غ.نا، وقيل: هو الطبل ذو الرأ}سي، وقيل: الطبل الذي له

وجه واحد. وف حديث عطاء: سئل عن التعويذ يعلق على الائط، فقال: إ,ن كان
ف ك%ب.ر� فل بأ}س أ%ي ف طبل صغي، وف رواية: إ,ن كان ف ق%ص.ب.ة{،

وجعه ك1بار¬ مثل ج.م.ل� وج,مال�.
وال4كاب,ر': إ%حياء من بكر بن وائل، وهم ش.ي\بان� وعامر وطلحة من بن

ت.ي\م ال بن ثعلبة بن ع'كاب.ة أ%صابتهم سنة فان\ت.ج.ع'وا بلد. ت.ميم
وض.ب_ة% ونزلوا على ب.د\ر, بن حراء الضب فأ%جارهم ووف لم، فقال ب.د\ر¬

ف ذلك:
و.ف%ي\ت' وفاءé ل ي.ر. الناس' م1ث}ل%ه'
بت1عشار.، إ,ذ ت.ح\بو إ,ل� ال4كاب,ر'

والك�3ب\ر' ف الر>ف}عة1 والش_ر.ف؛ قال ال%ر_ار':
ول1ي. ال4ع\ظ%م' من س'ل�ف1ها،

ول1ي. الام.ة� فيها والك�ب'ر\



وذ�و ك1بار: رجل. وإ,ك}ب,ر.ة� وأ%ك}ب.ر.ة�: من بلد بن أ%سد؛ قال
ال%ر_ار' الف%ق}ع.سي�:

فما ش.ه,د.ت\ ك%واد1س' إ,ذ} ر.ح.ل}نا،
�ول ع.ت.ب.ت\ بأ%ك}ب.ر.ة% الو'ع'ول

@كتر: الليث: ج.و\ز' كلY شيء أ%ي أ%و\س.ط�ه، وأ%ص\ل� الس_نام: ك%ت\ر¬.
ابن سيده: ك%ت\ر' كل شيء ج.و\ز'ه؛ ج.ب.لD عظيم الك%ت\ر,. ويقال للجمل

السيم: إ,نه لعظيم الك%ت\ر، ورجل رفيع الك%ت\ر, ف السب ونوه،
والك%ت\ر': بناء مثل الق�ب_ة. والك1ت\ر' والك%ت\ر' والك%ت.ر'، بالتحريك،

والك%ت\ر.ة�: الس_نام'، وقيل: السنام العظيم شبه بالقبة، وقيل: هو أ%عله، وكذلك
هو من الرأ}س؛ وف الصحاح: هو بناء مثل القبة ي'ش.ب_ه الس_نام' به.
وأ%ك}ت.ر.ت1 الناقة: عظم ك1ت\ر'ها؛ وقال ع.ل}ق%مة� بن ع.ب\د.ة% يصف ناقة:

قد ع'ر>ي.ت\ ح1ق}ب.ةv حت اس\ت.ظ%ف_ لا
ك1ت\ر¬، كحاف%ة1 ك1ي, الق%ي\ن,، م.ل}م'وم'

قوله ع'ر>يت أ%ي ع'ر>ي.ت\ هذه الناقة من رحلها فلم تركب ب'ر\ه.ةv من
الزمان فهو أ%قوى لا. ومعن اس\ت.ظ%ف ارتفع، وقيل: أ%شرف وأ%مكن. وك1ي'

الداد: ز,ق©ه أ%و جلد غليظ له حافات. وم.ل}موم¬: متمع. قال ال4صمعي:
ول أ%سع الك1ت\ر. إ,ل ف هذا البيت. ابن ال4عراب: الك1ت\رة

الق1ط}ع.ة من السنام. والك1ت\ر.ة�: الق�ب_ة�. والك%ت\ر أ%يضاv: ال%و\د.ج'
الصغي. والك%ت\رة�: م1شي.ةD فيها ت.خ.ل©ج¬.

@كثر: الك%ث}ر.ة� والك1ث}ر.ة� والك�ث}ر': نقيض القلة. التهذيب: ول تقل
الك1ث}ر.ة�، بالكسر، فإ,نا لغة رديئة، وقوم كثي وهم كثيون. الليث:

الك%ث}ر.ة ناء العدد. يقال: ك%ث�ر. الشيء� ي.ك}ث�ر ك%ث}ر.ةv، فهو ك%ث1ي¬.
وك�ث}ر' الشيء: أ%ك}ث%ر'ه، وق�ل©ه: أ%قله. والك�ث}ر'، بالضم، من الال:

الكثي'؛ يقال: ما له ق�لê ول ك�ث}ر¬؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لرجل من
،vث}ر. أ%عيان قديا�ربيعة:فإ,ن� الك

ول أ�ق}ت1ر\ ل%د'ن} أ%ن>ي غ�لم'
قال ابن بري: الشعر لعمرو بن ح.س_ان من بن الرث ابن ه.م_ام؛ يقول:

أ%عيان طلب' الكثرة من الال وإ,ن كنت' غي. م'ق}ت1ر� من ص1غ.ر,ي إ,ل
ك1ب.ر,ي، فلست من ال�ك}ث1ر,ين ول ال�ق}ت1ر,ين؛ قال: وهذا يقوله لمرأ%ته
وكانت لمته ف نابي عقرها لضيف نزل به يقال له إ,ساف فقال:



أ%ف نابي نالما إ,ساف¬
ت.أ%و_ه' ط%ل�ت ما أ%ن ت.نام'؟

أ%ج.د_ك1 هل رأ%يت1 أ%با ق�ب.ي\س�،
أ%طال% ح.يات.ه الن_ع.م' الرeكام'؟

ب.ن بالغ.م\ر, أ%ر\ع.ن. م'ش\م.خ1رìا،
ت.غ.ن_ى ف طوئق1ه ال%مام'

ت.م.خ_ض.ت ال%ن'ون� له بي.و\م�
أ%ن.ى، ولكلY حام1ل%ة{ ت.مام'

وك1س\رى، إ,ذ ت.ق%س_م.ه' ب.ن'وه'
بأ%سياف{، كما اق}ت'س3م. اللYحام'

قوله: أ%با قبيس يعن به النعمان بن النذر وكنيته أ%بو قابوس فصغره
vتصغي الترخيم. والركام: الكثي؛ يقول: لو كانت كثرة الال ت'خ\ل1د' أ%حدا

ل4خ\ل%د.ت\ أ%با قابوس. والطوائق: ال4بنية الت تعقد بالج'ر>. وشيء
ك%ث1ي وك�ثار¬: مثل ط%ويل وط�وال. ويقال: المد على الق�لY والك�ث}ر,

والق1لY والك1ث}ر,. وف الديث: نعم الال� أ%ربعون والك�ث}ر' س1تeون؛
الك�ث}ر'، بالضم: الكثي كالق�لY ف القليل، والك�ث}ر' معظم الشيء

وأ%ك}ث%ر'ه؛ ك%ث�ر. الشيء� ك%ثار.ةv فهو ك%ث1ي وك�ثار¬ وك%ث}ر¬. وقوله تعال:
وال}ع.ن\هم ل%ع\ناv كثياv، قال ثعلب: معناه د'م\ عليه وهو راجع إ,ل

هذا ل4نه إ,ذا دام عليه ك%ث�ر.. وك%ث�ر الشيء4: جعله كثياv. وأ%ك}ث%ر:
أ%تى بك%ث1ي، وقيل: ك%ث�ر. الشيء وأ%ك}ث%ره جعله ك%ثياv. وأ%ك}ث%ر ال�

فينا م1ث}ل%ك.: أ%د\خ.ل% ؛ حكاه سيبويه. وأ%كث%ر الرجل� أ%ي ك%ث�ر مال�ه.
وف حديث ال3ف}ك: ولا ض.رائ1ر' إ,ل ك%ث�ر\ن% فيها أ%ي ك%ث�ر\ن%

القول% فيها والع.ن.ت. لا؛ وفيه أ%يضاv: وكان حسان� من ك%ث�ر. عليها،
ويروى بالباء الوحدة، وقد تقد�م. ورجل م'ك}ث1ر¬: ذو ك�ث}ر� من الال؛

وم1ك}ثار¬ وم1ك}ثي: كثي الكلم، وكذلك ال�نثى بغي هاء؛ قال سيبويه: ول
يمع بالواو والنون ل4ن مؤنثه ل تدخله الاء. والكاث1ر': الك%ث1ي.

وع.د.د¬ كاث1ر¬: ك%ث1ي؛ قال ال4عشى:
ول%س\ت' بال4ك}ث%ر, منهم ح.صÝى،

وإ,نا الع1ز_ة� للكاث1ر,
ال4كثر ههنا بعن الكثي، وليست للتفضيل، ل4ن ال4لف واللم ومن



يتعاقبان ف مثل هذا؛ قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن تكون للتفضيل وتكون من غي
متعلقة بال4كثر، ولكن على قول أ%و\س, بن ح.ج.ر�:

،vفإ,ن_ا ر.أ%ي\نا الع1ر\ض. أ%ح\و.ج.، ساعة
إ,ل الص>د\ق, من ر.ي\ط{ ي.مان{ م'س.ه_م,

ورجل ك%ث1ي¬: يعن به ك%ث}ر.ة آبائه وض'ر'وب. ع.ل}يائة. ابن شيل عن
يونس: ر,جالD ك%ثي ونساء ك%ث1ي ورجال ك%ثية ونساء ك%ث1ية. والك�ثار'،

بالضم: الك%ث1ي'. وف الدار ك�ثار وك1ثار¬ من الناس أ%ي جاعات، ول يكون
إ,ل من اليوانات.وكاث%ر\ناهم ف%ك%ث%رناهم أ%ي غلبناهم بالك%ث}ر.ة1.
وكاث%ر'وهم ف%ك%ث%ر'وه'م\ ي.ك}ث�رون.ه'م\: كانوا أ%ك}ث%ر. منهم؛ ومنه قول

الك�م.ي\ت1 يصف الثور والكلب:
وعاث% ف غاب,ر� منها بع.ث}ع.ث%ة{

�ن.ح\ر. ال�كافئ1، وال%ك}ثور' ي.ه\ت.ب,ل
الع.ث}ع.ث%ة: الل�ي>ن\ من ال4رض. وال�كافئ�: الذي ي.ذ}ب.ح' شاتي

إ,حداها مقابلة ال�خرى للعقيقة. وي.ه\ت.ب,ل�: ي.ف}ت.ر,ص' وي.ح\تال.
والت_كاث�ر: ال�كاث%رة. وف الديث: إ,نكم لع خ.ل1يق%ت.ي\ن, ما كانتا مع

شيء إ,ل ك%ث�رتاه؛ أ%ي غ%ل%بناه بالك%ث}ر.ة1 وكان.تا أ%ك}ث%ر منه.
الفراء ف قوله تعال: أ%لاكم التكاثر حت ز'ر\ت'م القابر؛ نزلت ف
ح.ي_ي\ن, ت.فاخ.ر'وا أ%يeهم أ%ك}ث%ر' ع.دداv وهم بنو عبد مناف وبنو س.ه\م

فك%ث%ر.ت\ بنو عبد مناف بن سهم، فقالت بنو سهم: إ,ن الب.غ\ي. أ%هلكنا ف
الاهلية فعادeونا بال4حياء وال4موات. فك%ث%ر.ت\هم بنو س.ه\م، فأ%نزل ال

تعال: أ%لاكم التكاثر حت زرت القابر؛ أ%ي حت زرت ال4موات؛ وقال
غيه: أ%لاكم التفاخر بكثرة العدد والال حت زرت القابر أ%ي حت متم؛

قال جرير لل4خطل:
ز.ار. الق�بور. أ%بو مالك{،

فأ%ص\ب.ح. أ%ل4م. ز'و_ار,ها
(* وف رواية أخرى: فكان كأ%ل4م, ز'و�ار,ها)

فجعل زيارة% القبور بالوت؛ وفلن ي.ت.ك%ث�ر' بال غيه. وكاث%ره
الاء4 واس\ت.ك}ث%ره إ,ياه إ,ذا أ%راد لنفسه منه كثياv ليشرب منه، وإ,ن كان

.vواستكثر من الشيء: رغب ف الكثي منه وأ%كثر منه أ%يضا .vالاء قليل
ورجل م.ك}ث�ور¬ عليه إ,ذا ك%ث�ر. عليه من يطلب منه العروف.، وف



الصحاح: إ,ذا ن.ف1د. ما عنده وك%ث�ر.ت\ عليه ال�قوق' م1ث}ل م.ث}م'ود{
وم.ش\فوه{ وم.ض\فوف{. وف حديث ق%ز.ع.ة%: أ%تيت' أ%با سعيد وهو م.ك}ث�ور عليه.

يقال: رجل مكثور عليه إ,ذا ك%ث�ر.ت\ عليه القوق' والطال%بات'؛ أ%راد أ%نه
كان عنده جع من الناس يسأ%لونه عن أ%شياء فكأ%نم كان لم عليه حقوق

vورا�فهم يطلبونا. وف حديث مقتل السي، عليه السلم: ما رأ%ينا م.ك}ث
أ%ج\ر.أ% م.ق}د.ماv منه؛ الكثور: الغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس

فقهروه، أ%ي ما رأ%ينا مقهوراv أ%ج\ر.أ% إ,ق}داماv منه.
والك%و\ث%ر: الكثي من كل شيء. والك%و\ث%ر: الكثي اللتف من الغبار

إ,ذا سطع وك%ث�ر.، ه'ذ%ليةD؛ قال أ�م.ي_ة� يصف حاراv وعانته:
ي'حامي ال%ق1يق. إ,ذا ما اح\ت.د.م\ن،
وح.م\ح.م\ن. ف ك%و\ث%ر� كال%لل}

أ%راد: ف غ�بار كأ%نه ج.لل� السفينة. وقد ت.ك%و\ث%ر الغ'بار إ,ذا كثر؛
قال ح.س�ان بن ن'ش\ب.ة:

أ%ب.و\ا أ%ن ي'ب,يحوا جار.ه'م\ لع.د'و>ه1م\،
وقد ثار. ن.ق}ع' ال%و\ت1 حت ت.ك%و\ث%را

وقد ت.ك%و\ث%ر.. ورجل ك%و\ث%ر¬: كثي العطاء والي.
والك%و\ث%ر': السيد الكثي لي؛ قال الكميت:

وأ%نت. ك%ث1ي¬،يا ابن. م.ر\وان%، ط%ي>ب¬،
وكان أ%بوك ابن' العقائ1ل ك%و\ث%را

وقال لبيد:
وع1ن\د. الر>داع, بيت' آخر.ك%و\ث%ر'

والك%و\ث%ر': النهر؛ عن كراع. والكوثر: نر ف النة يتشعب منه جيع
أ%نارها وهو للنب، صلى ال عليه وسلم، خاصة. وف حديث ماهد: أ�عط1يت'

الك%و\ث%ر، وهو نر ف النة، وهو ف%و\ع.ل من الكثرة والواو زائدة، ومعناه
الي الكثي. وجاء ف التفسي: أ%ن الكوثر القرآن والنبو�ة. وف

التنزيل العزيز: إ,نا أ%عطيناك الكوثر؛ قيل: الكوثر ههنا الي الكثي الذي
يعطيه ال أ�مته يوم القيامة، وكله راجع إ,ل معن الكثرة. وف الديث عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ن الكوثر نر ف النة أ%شد بياضاv من اللب
vج.و_ف1، وجاء أ%يضا�وأ%حلى من العسل، ف حاف%ت.يه ق1باب' الدeر> ال

ف التفسي: أ%ن الكوثر ال3سلم والنبو�ة، وجيع ما جاء ف تفسي الكوثر



قد أ�عطيه النب، صلى ال عليه وسلم، أ�عطي النبو�ة وإ,ظهار الدين الذي
بعث به على كل دين والنصر على أ%عدائه والشفاعة ل�مته، وما ل يصى من

الي، وقد أ�عطي من النة على قدر فضله على أ%هل النة، صلى ال عليه
وسلم. وقال أ%بو عبيدة: قال عبد الكري أ%بو أ�مية: ق%د1م. فلنD بك%و\ث%ر�

ك%ثي، وهو فوعل من الكثرة. أ%بو تراب: الك%ي\ث%ر' بعن الك%ث1ي؛
وأ%نشد:

ه.ل, الع1زe إ,ل الل©هى والث�ر.ا
ء� والع.د.د' الك%ي\ث%ر' ال4ع\ظ%م'؟

فالك%ي\ث%ر' والك%و\ث%ر' واحد. والك%ث}ر' والك%ث%ر'، بفتحتي: ج'م_ار
النخل، أ%نصارية، وهو شحمه الذي ف وسط النخلة؛ ف كلم ال4نصار: وهو

ال%ذ%ب' أ%يضاv. ويقال: الك%ث}ر' طلع النخل؛ ومنه الديث: ل ق%ط}ع. ف
.Dواحدته ك%ث%ر.ة ،vم_ار' عام_ة�ث%م.ر� ول ك%ث%ر�، وقيل: الك%ث%ر' ال

وقد أ%كثر النخل� أ%ي أ%ط}ل%ع..
وك%ث1ي: اسم رجل؛ ومنه ك�ث%ي>ر' بن أ%ب ج'م\ع.ة%، وقد غلب عليه لفظ

التصغي. وك%ث1ي.ة�: اسم امرأ%ة. والك%ث1ياء�: ع1قYي¬ معروف.
@كخر: قال ال4زهري: أ%هله الليث وغيه؛ وقال أ%بو زيد ال4نصاري: ف

الفخذ الغ'ر'ور'، وهي غ�ضون ف ظاهر الفخذين، واحدها غ%رÒ، وفيه
الكاخ1ر.ة�،وهي أ%سفل من الاعرة ف أ%عال الغ'رور.

@كدر: الك%د.ر': نقيض الصفاء، وف الصحاح: خلف الص_ف}و,؛ ك%د.ر.
vد\ر.ة�وك%د'ر.، بالضم، ك%دار.ةv وك%د1ر.، بالكسر، ك%د.راv وك�د'وراv وك

:eواك}د.ر_؛ قال ابن م.ط1ي� ال4س.د1ي vوك%دار.ة vد'ور.ة�وك
وكائن\ ت.رى من حال د'ن\يا ت.غ.ي_رت\،
وحال� ص.فا، بعد اكد1رار�، غ%دير'ها

وهو أ%ك}د.ر' وك%د1ر¬ وك%د1ير¬؛ يقال: ع.ي\ش¬ أ%ك}د.ر' ك1در¬، وماء#
أ%كد.ر' ك%د1ر¬؛ الوهري: ك%د1ر. الاء� بالكسر، ي.ك}د.ر' ك%د.راv، فهو

ك%د1ر¬ وك%د\ر¬، مثل ف%خ1ذ{ وف%خ\ذ{؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
لو كنت. ماءé كنت. غي. ك%در,

وكذلك ت.ك%د_ر وك%د_ره غي'ه ت.ك}ديراv: جعله ك%د1راv، والسم
الك�د\رة والك�د'ور.ة. والك�د\ر.ة� من ال4لوان: ما ن.حا ن.حو. السواد

والغ'ب\ر.ة1، قال بعضهم: الك�د\رة ف اللون خاصةv، والك�د'ورة ف الاء والعيش،



والك%د.ر' ف كلð. وك%د1ر. لون� الرجل، بالكسر؛ عن اللحيان. ويقال:
ك%د'ر. عيش فلن وت.ك%د_ر.ت\ معيشته، ويقال: ك%د1ر. الاء وك%د'ر. ول يقال

ك%د.ر. إ,ل ف الصب>. يقال: ك%د.ر. الشيء4 ي.ك}د'ر'ه ك%د\راv إ,ذا صبه؛
:vقال العجاج يصف جيشا

فإ,ن أ%صاب. ك%د.راv م.د_ الك%د.ر\،
س.ناب,ك' ال%ي\ل, ي'ص.د>ع\ن. ال4ي.ر�

والك%د.ر': جع الك%د.ر.ة، وهي ال%د.ر.ة� الت ي'ثيها الس_نe، وهي
ههنا ث�ثي' س.ناب,ك' اليل.

ون'طفة ك%د\راء: حديثة العهد بالسماء، فإ,ن أ�خ1ذ% لب حليب فأ�ن\ق1ع.
فيه تر ب.ر\ن,يÒ، فهو ك�د.ي\راء. وك%د.ر.ة� الوض، بفتح الدال: طينه

وكد.ر'ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وقال مرة: ك%د.ر.ت'ه ما عله من ط�ح\ل�ب�
وع.ر\م.ض� ونوها؛ وقال أ%بو حنيفة: إ,ذا كان السحاب رقيقاv ل يواري السماء

فهو الك%د.رة، بفتح الدال. ابن ال4عراب: يقال خ'ذ} ما صفا ود.ع\ ما
ك%د.ر. وكد'ر. وك%د1ر.، ثلث لغات. ابن السكيت: الق%طا ضربان: فضرب
ج'ون,ي_ة، وضرب منها الغ.طاط� والك�د\ر,يe، وال�ون© ما كان أ%ك}د.ر. الظهر

أ%سود باطن الناح م'ص\ف%ر_ اللق قصي الرجلي، ف ذنبه ريشتان أ%طول من
سائر الذنب. ابن سيده: الك�د\ر,يe والك�دار,ي�؛ ال4خية عن ابن

ال4عراب: ضرب من الق%طا ق1صار' ال4ذناب فصيحة ت'نادي باسها وهي أ%لطف من
ال�ون9؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ت.ل}قى به ب.ي\ض. الق%طا الك�دار,ي
ت.وائماv، كال%د.ق, الص>غار,

واحدته ك�د\ر,ي_ةD وك�دار,ي_ة، وقيل: إ,نا أ%راد الك�د\ر,ي� فحر�ك
وزاد أ%لفاv للضرورة، ورواه غيه الك%د.ار,ي�، وفسره بأ%نه جع ك�د\ر,ي�ة.

قال بعضهم: الك�د\ر,ي� منسوب¬ إ,ل طي ك�د\ر�، كالدeب\س3ي� منسوب إ,ل
،Dوج'ون9 وغ%طاط Òد\ر,ي�طي د'ب\س�. الوهري: الق%طا ثلثة أ%ضرب: ك

فالك�د\ر,ي� ما وصفناه وهو أ%لطف من ال�ونY، كأ%نه نسب إ,ل معظم القطا
وهي ك�د\ر¬، والضربان الخران مذكوران ف موضعيهما.

والك%د.ر': مصدر ال4ك}د.ر,، وهو الذي ف لونه ك�د\ر.ة؛ قال رؤبة:
أ%ك}د.ر' ل%ف�اف¬ ع1ناد. الرeوع

والك%د.ر.ة�: الق�لع.ة الض_خ\م.ة ال�ثارة من م.د.ر ال4رض.



والك%د.ر': الق%بضات الصودة التفر�قة من الزرع ونوه، واحدته ك%د.ر.ة؛ قال ابن
سيده: حكاه أ%بو حنيفة.

وان\ك%د.ر. ي.ع\د'و: أ%سرع بعض ال3سراع، وف الصحاح: أ%سرع وان\ق%ض�.
وانك%د.ر عليهم القوم' إ,ذا جاؤوا أ%رسالv حت ي.ن\ص.بeوا عليهم.

وان\ك%د.ر.ت1 النجوم': ت.ناث%ر.ت\. وف التنزيل: وإ,ذا النجوم'
ان\ك%د.ر.ت\.والك�د.ي\راء�: حليب ي'ن\ق%ع فيه تر ب.ر\نê، وقيل: هو لب ي'م\ر.س'

بالتمر ث تسقاه النساء لي.س\م.ن_، وقال كراع: هو صنف من الطعام، ول
ي'ح.لYه1.

وحار ك�د'رÒ وك�ن\د'ر وك�ناد1ر¬: غليظ؛ وأ%نشد:
ن.جاء� ك�د'ر¼ من ح.م1ي, أ%ت1يد.ة{،

بفائله والص_ف}ح.ت.ي\ن ن'د'وب'
ويقال: أ%تان ك�د'ر_ة. ويقال للرجل الشاب الادر القوي الكتنز:

ك�د'رÒ، بتشديد الراء؛ وأ%نشد:
خ'وص ي.د.ع\ن. الع.ز.ب. الك�د'ر_ا،

ل ي.ب\ر.ح' النزل% إ,ل ح'ر�ا
وروى أ%بو تراب عن ش'جاع: غلم ق�د'ر¬ وك�د'ر¬، وهو التام دون النخزل؛

وأ%نشد:
خوص يدعن العزب الكدرا

ورجل ك�ن\د'ر وك�ناد1ر¬: قصي غليظ شديد. قال ابن سيده: وذهب سيبويه
.vرباعي، وسنذكره ف الرباعي أ%يضا vن\د'را�إ,ل أ%ن ك

وبنات' ال4ك}د.ر,: ح.مي' و.ح\ش� منسوبة إ,ل فحل منها.
وأ�ك%ي\د1ر': صاحب' د'وم.ة1 ال%ن\د.ل,. والك%د\راء، مدود: موضع.

وأ%ك}د.ر': اسم. وك%و\د.ر': ملك من ملوك ح1م\ي.ر؛ عن ال4صمعي؛ قال النابغة
العدي:

ويوم. د.عا و,ل}دان.كم ع1ن\د. ك%و\د.ر�،
ف%خ.ال�وا لدى الد_اعي ث%ر,يداv م'فل}ف%ل

وت.كاد.رت العي ف الشيء إ,ذا أ%دامت النظر إ,ليه. الوهري:
وال4ك}د.ر,ي�ة مسأ%لة ف الفرائض، وهي زوج وأ�م وج.د� وأ�خت ل4ب وأ�م.
@كرر: الك%رe: الرجوع. يقال: ك%ر_ه وك%ر_ بنفسه، يتعد�ى ول يتعد�ى.

والك%رe: مصدر ك%ر_ عليه ي.ك�رe كرìا وك�روراv وت.ك}راراv: عطف.



وك%ر_ عنه: رجع، وك%ر� على العدو� ي.ك�رe؛ ورجل ك%ر_ار وم1ك%ر�، وكذلك
:�الفرس. وك%ر_ر. الشيء وك%ر\ك%ره: أ%عاده مرة بعد أ�خرى. والك%ر�ة

ال%ر_ة�، والمع الك%ر_ات. ويقال: ك%ر_ر\ت' عليه الديث وك%ر\ك%ر\ت'ه إ,ذا
:eإ,ذا ر.د.د\ته. والك%ر vرد�دته عليه. وك%رك%ر\ت'ه عن كذا ك%ر\ك%رة

الرجوع على الشيء، ومنه الت_ك}رار'. ابن ب'ز'رج�: الت_ك1ر_ة� بعن
الت_ك}رار, وكذلك الت_س3ر_ة والت_ض1ر_ة والت_د1ر_ة. الوهري: ك%ر_ر\ت'

الشيء ت.ك}ر,يراv وت.ك}راراv؛ قال أ%بو سعيد الضرير: قلت لب عمرو: ما
بي ت1ف}عال� وت.ف}عالف فقال: ت1ف}عالD اسم، وت.ف}عالD، بالفتح، مصدر.
وت.ك%ر\ك%ر. الرجل� ف أ%مره أ%ي ثرد�د. وال�ك%رر من الروف: الراء،

وذلك ل4نك إ,ذا وقفت عليه رأ%يت طرف اللسان يتغي با فيه من التكرير،
ولذلك اح\ت'س3ب. ف ال3مالة برفي.

والك%ر_ة�: الب.ع\ث وت.ج\ديد' ال%ل}ق بعد الف%ناء. وك%ر� الريض'
ي.ك1رe ك%ر,يراv: جاد بنفسه عند الوت وح.ش\ر.ج.، فإ,ذا ع.د_يته قلت ك%ر_ه

ي.ك�ر�ه إ,ذا ر.د_ه. والك%ر,ير: ال%ش\ر.ج.ة، وقيل: الشرجة عند الوت،
وقيل: الك%ر,ير' صوت ف الصدر مثل ال%ش\ر.ج.ة وليس با؛ وكذلك هو من

اليل ف صدورها، ك%ر_ ي.ك1رe، بالكسر، ك%ر,يراv مثل كر,ير,
ال�خ\ت.ن,ق,؛ قال الشاعر 

(* الشاعر هو امرؤ القيس:)
ي.ك1رe ك%ر,ير. الب.ك}ر, ش'د_ خ1ناق�ه
لي.ق}ت'ل%ن,ي، والرء� ليس. بق%ت_ال

والك%ر,ير': صوت مثل صوت ال�خ\ت.ن,ق أ%و ال%ج\ه'ود؛ قال ال4عشى:
فأ%ه\لي الف1داء� غ%داة% الن>زال،

إ,ذا كان د.ع\و.ى الرجال, الك%ر,ير.ا
والك%ر,ير': ب'ح_ة ت.ع\ت.ر,ي من الغبار. وف الديث: أ%ن النب، صلى

ال عليه وسلم، وأ%با بكر وعمر، رضي ال عنهما، ت.ض.ي_ف�وا أ%با ال%ي\ث%م
فقال لمرأ%ته: ما عندك؟ قالت: شعي، قال: فك%ر\ك1ري أ%ي اط}ح.ن,ي.

والك%ر\ك%رة: صوت يرد�ده ال3نسان ف جوفه. والك%رe: ق%ي\د¬ من ليف أ%و خوص.
والك%ر�، بالفتح: البل الذي يصعد به على النخل، وجعه ك�رور¬؛ وقال

أ%بو عبيد: ل يسمى بذلك غيه من البال؛ قال ال4زهري: وهكذا ساعي من
العرب ف الك%ر� وي'س.و_ى من ح'ر> اللYيف؛ قال الراجز:



كالك%ر> ل س.خ\ت¬ ول فيه ل%و.ى
وقد جعل العجاج الك%ر� حبلv ت'قاد به السفن ف الاء، فقال:

ج.ذ}ب. الص_ر.ار,ي>ي. بالك�رور,
والص_رار,يe: ال%ل�ح'، وقيل: الك%ر� البل الغليظ. أ%بو عبيدة:

الك%ر� من الليف ومن ق1ش\ر, العراجي ومن الع.س3يب، وقيل: هو ح.ب\ل
الس_ف1ينة، وقال ثعلب: هو البل، ف%ع.م_ به. والك%رe: حبل� ش1راع, السفينة،

وجعه ك�رور¬؛ وأ%نشد بيت العجاج:
جذب الصراري>ي بالكرور

والك1ر.اران1: ما تت ال1ي.ك%ة1 من الر_ح\ل؛ وأ%نشد:
و.ق%ف}ت' فيها ذات. و.ج\ه{ ساه1م,

س.ج\حاء4 ذات. م.ح\ز,م� ج'راض1م,،
ت'ن\ب,ي الك1رار.ي\ن بص'ل}ب� زاه1م,

والك%ر�: ما ضم ظ%ل1ف%ت الر_ح\ل, وج.م.ع بينهما، وهو ال4دي الذي
تدخل فيه الظ�ل1فات' من الرحل، والمع أ%كرار؛ الب,دادان1 ف الق%ت.ب,
بنزلة الك%ر� ف الرحل، غي أ%ن الب,داد.ين, ل يظهران من ق�د�ام الظ�ل1فة.

قال أ%بو منصور: والصواب ف أ%ك}رار, الرحل هذا، ل ما قاله ف
الك1رار.ي\ن ما تت الرحل. والك%ر_تان1: الق%ر_تان، وها الغداة والعشي�؛ لغة

حكاها يعقوب. والك%ر� والك�رe: من أ%ساء البار، مذكر؛ وقيل: هو
ال1س\ي'، وقيل: هو الوضع يمع فيه الاء الج,ن' لي.ص\ف�و.، والمع ك1رار¬؛

قال ك�ث%ي>ر:
،Dك، ما دام.ت\ بن.ج\د{ و.ش1يج.ةeح1ب�أ

وما ث%ب.تت\ أ�ب\ل%ى به وت1ع.ار'
وما دام. غ%ي\ثD من ت1هام.ة% ط%ي>ب¬،

به ق�ل�ب¬ عاد1ي_ةD وك1رار'
قال ابن بري: هذا العجز أ%ورده الوهري: با ق�ل�ب¬ عادية، والصواب: به

ق�ل�ب¬ عادية. والق%ل�ب: جع ق%ل1يب وهو البئر. والعاد1ي_ة: القدية
منسوبة إ,ل عاد{. والوشيجة: ع1ر\ق' الشجرة. وأ�ب\لى وت1عار¬: جبلن.
والك�رe: مكيال ل4هل العراق؛ وف حديث ابن سيين: إ,ذا بلغ الاء�

ك�رìا ل ي.ح\م1ل} ن.ج.ساv، وف رواية: إ,ذا كان الاء ق%د\ر. ك�ر¼ ل
ي.ح\م1ل, الق%ذ%ر.، والك�ر�: ستة أ%وقار حار، وهو عند أ%هل العراق ستون



قفياv. ويقال للح1س\ي: ك�رÒ أ%يضاv؛ والك�رe: واحد¬ أ%ك}رار, الطعام؛ ابن
سيده: يكون بالصري أ%ربعي إ,ر\د.بìا؛ قال أ%بو منصور: الك�ر� س1تeون

ق%ف1يزاv، والق%ف1يز ثانية م.ك%اك1يك.، وال%ك©وك' صاع ونصف، وهو
،vمن هذا الساب اثنا عشر و.س\قا eر�ثلث� ك%ي\ل%جات{؛ قال ال4زهري: والك

كل و.س\ق� ستون صاعاv. والك�رe أ%يضاv: الكساء. والك�رe: نر.
والك�ر�ة: الب.ع.ر'، وقيل: الك�ر�ة� س1ر\قي¬ وتراب يدق ث تلى به

الدروع، وف الصحاح: الك�ر�ة الب.ع.ر' الع.ف1ن' تلى به الدeروع؛ وقال
:vالنابغة يصف دروعا

،vر_ة�ع'ل1ي. بكد\ي.و\ن{ وأ�ش\ع1ر\ن% ك
ف%ه'ن_ إ,ضاء# صافيات' الغلئل

�وف التهذيب: وأ�ب\ط1ن_ ك�ر_ةv فهن� و,ضاء#. الوهري: وك%رار, مثل
ق%طام خ.ر.زة ي'ؤ.خ>ذ� با ن,ساء� ال4عراب. ابن سيده: والك%ر.ار' خرزة

ي'ؤ.خ>ذ� با النساء� الرجال%؛ عن اللحيان، قال: وقال الكسائي تقول
الساحرة يا ك%رار, ك�ر>يه، يا ه.م\ر.ة� اه\م1ر,يه، إ,ن أ%قبل ف%س'ر>يه، وإ,ن

أ�د\ب.ر ف%ض'ر>يه.
والك%ر\ك%رة�: تصريف الريح السحاب. إ,ذا جعته بعد تفرeق؛ وأ%نشد:

ت'ك%ر\ك1ر'ه ال%نائب' ف الس>داد1
وف الصحاح: بات.ت\ ت'ك%ر\ك1ر'ه ال%ن'وب، وأ%صله ت'ك%ر>ره، من

الت_ك}ر,ير، وك%ر\ك%ر.ت\ه': ل ت.د.ع\ه' ي.م\ض1ي؛ قال أ%بو ذؤيب:
ت'ك%ر\ك1ر'ه ن.ج\د1ي_ةD وت.م'دeه

م'س.ف}س3ف%ةD، ف%و\ق. التراب، م.ع'وج'
وتكر\ك%ر. هو: ت.ر.د_ى ف الواء . وت.ك%ر\ك%ر. الاء�: ت.راج.ع ف

م.س3يل1ه. والك�ر\ك�ور': واد{ ب.ع1يد' الق%ع\ر, ي.ت.ك%ر\ك%ر' فيه الاء.
وك%ر\ك%ر.ه': ح.ب.سه. وك%ر\ك%ر.ه عن الشيء: د.ف%ع.ه ور.د_ه وح.ب.سه. وف

حديث عمر، رضي ال عنه: لا ق%د1م. الشام. وكان با الطاعون� ت.ك%ر\ك%ر. عن
ذلك أ%ي رجع، من ك%ر\ك%ر\ت'ه عن>ي إ,ذا د.ف%ع\ت.ه ور.د.د\ت.ه'. وف حديث

كناية: ت.ك%ر\ك%ر. الناس' عنه.
والك%ر\ك%ر.ة: ضرب من الضحك، وقيل: هو أ%ن ي.ش\ت.د_ الض_ح1ك'. وفلن

ي'ك%ر\ك1ر' ف صوته: كي'ق%ه\ق1ه'. أ%بو عمرو: الك%ر\ك%ر.ة� صوت يرد�ده
ال3نسان� ف جوفه. ابن ال4عراب: ك%ر\ك%ر. ف الضحك ك%ر\ك%ر.ةv إ,ذا



أ%غ}ر.ب.، وك%ر\ك%ر. الر_حى ك%ر\ك%ر.ةv إ,ذا أ%دار.ها. الفراء: ع.ك%ك}ت'ه
أ%ع'ك©ه وك%ر\ك%ر\ت'ه مثله. شر: الك%ر\ك%ر.ة� من ال3دار.ة1

والت_ر\د1يد1. وك%ر\ك%ر. بالد_جاجة: صاح با. والك%ر\كر.ة�: اللب الغليظ؛ عن
كراع.والك1ر\ك1ر.ة�: ر.ح.ى ز.و\ر, البعي والناقة1، وهي إ,حدى الث�ف1نات

المس، وقيل: هو الص_د\ر' من كل ذي خف¼. وف الديث: أ%ل ت.ر.و\ا إ,ل
الب.ع1ي يكون بك1ر\ك1ر.ته ن'ك}ت.ة من ج.ر.بف هي بالكسر ز.و\ر' البعي الذي

إ,ذا برك أ%صاب ال4رض.، وهي نات1ئ%ة عن جسمه كالق�ر\ص.ة1، وجعها
كراك1ر'. وف حديث عمر: ما أ%ج\ه.ل� عن ك%راك1ر. وأ%س\ن,مة؛ يريد إ,حضارها

لل4كل فإ,نا من أ%طايب ما يؤكل من ال3بل؛ وف حديث ابن الزبي:
ع.طاؤك�م' للض_ار,ب,ي. ر,قاب.ك�م\،

وت'د\ع.ى إ,ذا ما كان ح.زe الك%راك1ر,
قال ابن ال4ثي: هو أ%ن يكون بالبعي داء فل ي.س\ت.و,ي إ,ذا برك

ف%ي'س.ل© من الك1ر\ك1ر.ة1 ع1ر\ق¬ ث ي'ك}و.ى؛ يريد: إ,نا ت.د\عونا إ,ذا
ب.ل%غ% منكم ال�ه\د' لعلمنا بالرب، وعند الع.طاء والد_عة غ%ي\ر.نا.

�وك%ر\ك%ر الضاح1ك': ش.ب_ه بك%ر\ك%ر.ة البعي إ,ذا ر.د_د. صوته. والك%ر\ك%ر.ة
ف الضحك مثل الق%ر\ق%رة. وف حديث جابر: من ضحك حت ي'ك%ر\ك1ر. ف

الصلة فل}ي'ع1د1 الوضوء4 والصلة؛ الك%ر\ك%ر.ة� ش1ب\ه' الق%ه\ق%ه.ة فوق
الق%ر\ق%رة؛ قال ابن ال4ثي: ولعل الكاف مبدلة من القاف لقرب الخرج.

والك%ر\ك%ر.ة�: من ال3دار.ة1 والت_ر\ديد، وهو من ك%ر_ وك%ر\ك%ر.. قال:
وك%ر\ك%ر.ة� الر_حى ت.ر\داد'ها. وأ�ل1ح_ على أ%عراب بالسؤال فقال: ل

ت'ك%ر\ك1ر'ون؛ أ%راد ل ت'ر.د�دوا ع.لي_ السؤال فأ%غ}ل%ط%. وروى عبد العزيز
عن أ%بيه عن سهل بن سعد أ%نه قال: كنا ن.ف}ر.ح' بيوم المعة وكانت عجوز

لنا ت.ب\ع.ث� إ,ل ب'ضاع.ة فتأ}خ'ذ� من أ�صول الس>ل}ق, ف%ت.ط}ر.ح'ه ف
ق1د\ر� وت'ك%ر\ك1ر' حبات{ من شعي، فكنا إ,ذا ص.ل�ينا انصرفنا إ,ليها

فت'ق%د>مه إ,لينا، ف%ن.ف}ر.ح' بيوم المعة من أ%جله؛ قال الق%ع\ن.ب:
ت'ك%ر\ك1ر' أ%ي ت.ط}ح.ن'، وس>يت ك%ر\ك%ر.ةv لترديد الر�حى على الط�ح\ن؛ قال

أ%بو ذؤيب:
إ,ذا ك%ر\ك%ر.ت\ه ر,ياح' ال%نو

ب,، أ%ل}ق%ح. منها ع1جافاv ح1يال
والك%ر\ك%ر': و,عاء� قضيب البعي والت_ي\س, والثور والك%راك1ر':



كراد1يس' اليل، وأ%نشد:
نن' بأ%ر\ض, الش_ر\ق, فينا ك%راك1ر¬،

وخ.ي\لD ج,ياد¬ ما ت.ج,فe ل�بود'ها
والك%راك1ر': الماعات'، واحدتا ك1ر\ك1ر.ةD. الوهري: الك1ر\ك1ر.ة

الماعة من الناس.
وال%ك%رe، بالفتح: موضع الرب. وفرس م1ك%رÒ م1ف%رÒ إ,ذا كان

مؤ.د_باv ط%ي>عاv خفيفاv، إ,ذا ك�ر_ ك%ر_، وإ,ذا أ%راد راكبه الف1رار. عليه
ف%ر_ به. الوهري: وفرس م1ك%رÒ يصلح للك%ر> والملة. ابن ال4عراب:

ك%ر\ك%ر. إ,ذا انزم، ور.ك}ر.ك. إ,ذا ج.ب'ن.. وف حديث س'ه.ي\ل, بن,
ع.م\ر�و حي اس\ت.هداه النب، صلى ال عليه وسلم، ماء4 ز.م\ز.م: فاستعان.ت

امرأ%ته بأ�ث%ي\ل%ة% فق%ر.تا م.ز.اد.ت.ي\ن, وجعلتاها ف ك�ر_ي\ن,
غ�وط1ي_ي,. قال ابن ال4ثي: الك�رe جنس من الثياب الغلظ، قال: قاله أ%بو

موسى.
وأ%بو مالك عمرو بن ك1ر\ك1ر.ة%: رجل من علماء اللغة.

@كربر: حكاه ابن جن ول يفسره.
@كركر: التهذيب ف النوادر: ك%م\ه.ل}ت' الال ك%م\ه.ل%ةv وح.ب\ك%ر\ت'ه

ح.ب\ك%ر.ةv وك%ر\ك%ر\ت'ه إ,ذا جعته ور.د.دت أ%طراف ما انتشر منه، وكذلك
ك%ب\ك%ب\ت'ه.

@كزبر: الك�ز\ب.رة: لغة ف الك�س\ب.رة؛ وقال أ%بو حنيفة: الك�ز\ب.رة،
بفتح الباء، عربية معروفة. الوهري: الك�ز\ب'ر.ة من ال4بازير، بضم الباء،

.vوقد تفتح، قال: وأ%ظنه معر�با
@كسر: ك%س.ر. الشيء ي.ك}س3ر'ه ك%س\راv فان\ك%س.ر. وت.ك%س_ر. ش'د>د

للكثرة، وك%س_ر.ه فت.ك%س_ر؛ قال سيبويه: ك%س.ر\ت'ه انكساراv وان\ك%س.ر
ك%س\راv، وضعوا كل واحد من الصدرين موضع صاحبه لتفاقهما ف العن ل بسب

الت_ع.د>ي وعدم الت_عد>ي. ورجل كاسر¬ من قوم ك�س_ر�، وامرأ%ة
كاس1ر.ة من نسوة ك%واس1ر.؛ وعب يعقوب عن الك�ر_ه1 من قوله رؤبة:

خاف. ص.ق}ع. القار,عات1 الك�ر_ه1
بأ%نن الك�س_ر'؛ وشيء م.ك}سور. وف حديث العجي: قد ان\ك%س.ر، أ%ي

لن% واخ\ت.مر. وكل شيء ف%ت.ر، فقد ان\كس.ر؛ يريد أ%نه ص.ل%ح ل4ن}
ي'خ\ب.ز.. ومنه الديث: بس.و\ط{ م.ك}سور أ%ي ل%ي>ن� ضعيف. وك%س.ر. الش>ع\ر.



ي.ك}س3ر'ه ك%س\را1 فان\كسر: ل ي'ق1م\ و.ز\ن.ه، والمع م.كاس1ي'؛ عن
سيبويه؛ قال أ%بو السن: إ,نا أ%ذكر مثل هذا المع ل4ن حكم مثل هذا أ%ن يمع

بالواو والنون ف الذكر، وبال4لف والتاء ف الؤنث، ل4نم ك%س_روه
تشبيهاv با جاء من ال4ساء على هذا الوزن. والك%س3ي': ال%ك}سور، وكذلك

ال�نثى بغي هاء، والمع ك%س\ر.ى وك%س.ار.ى، وناقة ك%س3ي كما قالوا
ك%ف� خ.ض1يب. والك%سي من الشاء: ال�ن\كسرة� الرجل. وف الديث: ل يوز ف

ال4ضاحي الك%س3ي' الب.ي>ن.ة� الك%س\ر,؛ قال ابن ال4ثي:
ال�ن\ك%س3ر.ة� الر>ج\ل الت ل تقدر على الشي، فعيل بعن مفعول. وف حديث عمر:

ل يزال أ%حدهم كاس1راv و,ساد.ه عند امرأ%ة م'غ\ز,ي.ة{ ي.ت.ح.د_ث� إ,ليها
أ%ي ي.ث}ن و,ساد.ه عندها ويتكئ عليها ويأ}خذ معها ف الديث؛
وال�غ\ز,ي.ة� الت غ%زا زو\ج'ها. والكواس1ر': ال3بل� الت ت.ك}س3ر' الع'ود..

والك1س\ر.ة�: الق1ط}ع.ة ال%ك}سورة من الشيء، والمع ك1س.ر¬ مثل ق1ط}ع.ة{
وق1ط%ع. والك�سار.ة� والك�سار': ما ت.ك%س_ر من الشيء. قال ابن السكيت

وو.ص.ف. السeر\ف%ة فقال: ت.ص\نع' بيتاv من ك�سار, الع1يدان، وك�سار'
ال%ط%ب: د'قاق�ه. وج.ف}ن.ةD أ%ك}سار¬: عظيمة م'و.ص_ل%ة لك1ب.رها أ%و ق1دمها،

وإ,ناء أ%ك}سار كذلك؛ عن ابن ال4عراب. وق1د\ر¬ ك%س\ر¬ وأ%ك}سار¬:
كأ%نم جعلوا كل جزء منها ك%س\راv ث جعوه على هذا.

وال%ك}س3ر': موضع الك%س\ر من كل شيء. وم.ك}س3ر' الشجرة: أ%صل�ها حيث
ت'ك}س.ر' منه أ%غصانا؛ قال الشeو.ي\ع1ر:

ف%م.ن_ واس\ت.ب\ق%ى ول ي.ع\ت.ص1ر\
من ف%ر\ع1ه1 مالv، ول ال%ك}س3ر,

وع'ود ص'ل}ب' ال%ك}س3ر، بكسر السي، إ,ذا ع'ر,ف%ت\ ج.و\د.ت'ه بكسره.
ويقال: فلن ط%ي>ب' ال%ك}س3ر, إ,ذا كان مموداv عند ال1ب\ر.ة1.

وم.ك}س3ر' كل شيء: أ%صله. وال%ك}س3ر': ال%خ\ب.ر'؛ يقال: هو طيب ال%ك}س3ر,
ور.د1يء� ال%ك}س3ر. ورجل ص'ل}ب' ال%ك}س3ر: باق� على الش>د_ة1، وأ%صله من

ك%س\ر,ك. الع'ود. لت.خ\ب'ر.ه أ%ص'ل}ب¬ أ%م ر,خ\و¬. ويقال للرجل إ,ذا كانت
خ'ب\ر.ت'ه ممودة: إ,نه لطيب ال%ك}س3ر,.

ويقال: فلن ه.شe ال%ك}س3ر,، وهو مدح وذم، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن يقولوا
ليس ب'ص\ل1د1 الق1د\ح, فهو مدح، وإ,ذا أ%رادوا أ%ن يقولوا هو خ.و_ار'

الع'ود فهو ذم، وجع التكسي ما ل يب. على حركة أ%و_له كقولك د1ر\هم



ودراهم وب.ط}ن وب'ط�ون وق1ط}ف وق�ط�وف، وأ%ما ما يمع على حركة أ%و�له فمثل
صال وصالون ومسلم ومسلمون.

وك%س.ر. من ب.ر\د1 الاء وح.ر>ه ي.ك}س3ر' ك%س\راv: ف%ت_ر.. وان\ك%س.ر
ال%رe: فت.ر. وكل من ع.ج.ز عن شيء، فقد ان\ك%س.ر عنه. وكل شيء ف%ت.ر عن

أ%مر ي.ع\ج,ز' عنه يقال فيه: ان\كس.ر، حت يقال ك%س.ر\ت' من برد الاء
فان\ك%س.ر. وك%س.ر. من ط%ر\فه ي.ك}س3ر' ك%س\راv: غ%ض_. وقال ثعلب: كس.ر.

فلن على طرفه أ%ي غ%ض_ منه شيئاv. والك%س\ر': أ%خ.سe القليل. قال ابن
سيده: أ�راه من هذا كأ%نه ك�س3ر. من الكثي، قال ذو الرمة:

إ,ذا م.ر.ئيÒ باع. بالك%س\ر, ب,ن\ت.ه'،
فما ر.ب,ح.ت\ ك%فe ام\ر,ئ� ي.س\ت.ف1يد'ها

والك%س\ر' والك1س\ر'، والفتح أ%على: ال�ز\ء� من العضو، وقيل: هو العضو
الوافر، وقيل: هو العضو الذي على ح1د.ت1ه ل يلط به غيه، وقيل هو نصف

العظم با عليه من اللحم؛ قال:
وعاذ1لة{ ه.ب_ت\ ع.لي_ ت.ل�وم'ن،
وف ك%فYها ك%س\ر¬ أ%ب.حe ر.ذ�وم'

.vأ%بو اليثم: يقال لكل عظم ك1س\ر¬ وك%س\ر¬، وأ%نشد البيت أ%يضا
ال�م.وي�: ويقال لعظم الساعد ما يلي النصف منه إ,ل ال1ر\ف%ق ك%س\ر' ق%بيح�؛

وأ%نشد شر:
لو كنت. ع.ي\راv، كنت. ع.ي\ر. م.ذ%ل�ة{،

أ%و كنت. ك1س\راv، كنت. ك1س\ر. ق%بيح,
وهذا البيت أ%ورد الوهري عجزه:
ولو كنت. ك41س\راv، كنت. ك41س\ر. ق%بيح,

قال ابن بري: البيت من الطويل ودخله ال%ر\م' من أ%وله، قال: ومنهم من
يرويه أ%و كنت كسراv، والبيت على هذا من الكامل؛ يقول: لو كنت عياv لكنت

شر_ ال4عيار وهو عي الذلة، والمي عندهم شرe ذوات الافر، ولذا
تقول العرب: شر الدواب ما ل ي'ذ%ك�ى ول ي'ز.ك�ى، ي.ع\ن'ون المي؛ ث

قال: ولو كنت من أ%عضاء ال3نسان لكنت ش.ر_ها ل4نه مضاف إ,ل قبيح،
والقبيح هو طرفه الذي ي.لي ط%ر.ف. عظم الع.ض'د1؛ قال ابن خالويه: وهذا النوع

من الجاء هو عندهم من أ%قبح ما يهجى به؛ قال: ومثله قول الخر:
لو ك�ن\ت'م' ماءé لكنتم و.ش.ل،



أ%و ك�ن\ت'م' ن.خ\لv لك�ن\ت'م\ د.ق%ل
وقول الخر:

لو كنت. ماءé كنت. ق%م\ط%ر,يرا،
أ%و ك�ن\ت. ر,ياv كان.ت1 الد_ب'ور.ا،
أ%و كنت. م'خ�اv ك�ن\ت. م'خ�اv ر,يرا

:vالوهري: الك%س\ر' عظم ليس عليه كبي لم؛ وأ%نشد أ%يضا
وف ك%فYها ك1س\ر¬ أ%ب.حe ر.ذ�وم'

قال: ول يكون ذلك إ,ل وهو مكسور، والمع من كل ذلك أ%ك}سار¬ وك�سور¬.
وف حديث عمر، رضي ال عنه، قال سعد' بن' ال4خ\ر.م: أ%تيته وهو ي'ط}عم

الناس. من ك�سور, إ,بل� أ%ي أ%عضائها، واحدها ك%س\ر¬ وك1س\ر¬، بالفتح
والكسر، وقيل: إ,نا يقال ذلك له إ,ذا كان مكسوراv؛ وف حديثه الخر: فدعا

ب'ب\ز يابس وأ%كسار, بعي؛ أ%كسار جع' قلة للك1س\ر,، وك�سور¬ جع' كثرة؛
قال ابن سيده: وقد يكون الك%س\ر' من ال3نسان وغيه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

قد أ%ن\ت.ح1ي للناق%ة1 الع.س3ي,،
إ,ذ1 الش_باب' ل%ي>ن' الك�سور,

vفسره فقال: إ,ذ أ%عضائي تكنن. والك%س\ر' من الساب: ما ل يبلغ سهما
تام�اv، والمع ك�سور¬. والك%س\ر والك1س\ر': جانب البيت، وقيل: هو ما
اندر من جانب البيت عن الطريقتي، ولكل بيت ك1س\ران1. والك%س\ر'

والك1س\ر': الشeق�ة السeف}لى من الباء، والك1س\ر' أ%سفل الشeق�ة الت تلي
ال4رض من الباء، وقيل: هو ما ت.ك%س_ر أ%و تثن على ال4رض من الشeق�ة

السeف}لى. وك1س\را كل شيء: ناحيتاه حت يقال لناحيت الص_حراء3
ك1س\راها. وقال أ%بو عبيد: فيه لغتان: الفتح والكسر. الوهري: والك1س\ر'،

بالكسر، أ%سفل� ش'ق�ة1 البيت الت ت.لي ال4رض. من حيث� ي'ك}س.ر' جانباه من عن
يينك ويسارك؛ عن ابن السكيت. وف حديث أ�م م.ع\ب.د{: فنظر إ,ل شاة ف

ك1س\ر, ال%ي\مة أ%ي جانبها. ولكل بيت{ ك1س\ران1: عن يي وشال، وتفتح
الكاف وتكسر، ومنه قيل: فلن م'كاس1ر,ي أ%ي جاري. ابن سيده: وهو جاري

م'كاس1ر,ي وم'ؤاص1ر,ي أ%ي ك1س\ر' بيت إ,ل ج.ن\ب, ك1س\ر, بيته. وأ%رض¬ ذات'
ك�س'ور� أ%ي ذات ص'عود{ وه'ب'وط{.

وك�س'ور' ال4ودية والبال: معاطف�ها وج,ر.ف%تها وش1عاب'ها، ل ي'ف}رد
لا واحد¬، ول يقال ك1س\ر' الوادي. وواد{ م'ك%س_ر¬: سالت\ ك�س'وره؛ ومنه



قول بعض العرب: م1ل}نا إ,ل وادي كذا فوجدناه م'ك%س>راv. وقال ثعلب:
واد م'ك%س.çر¬: بالفتح، كأ%ن الاء كسره أ%ي أ%سال مع.اطف%ه وج,ر.ف%ت.ه،

وروي قول ال4عراب: فوجدناه م'ك%س_راv، بالفتح. وك�س'ور الثوب واللد:
غDض'ون'ه.

وك%س.ر. الطائر' ي.ك}س3ر' ك%س\راv وك�س'وراv: ضم_ جناحيه جت ي.ن\ق%ض_
يريد الوقوع.، فإ,ذا ذكرت الناحي قلت: ك%س.ر. جناحيه ك%س\راv، وهو

إ,ذا ضم منهما شيئاv وهو يريد الوقوع أ%و النقضاض؛ وأ%نشد الوهري
للعجاج:ت.ق%ض>ي. الباز,ي إ,ذا الباز,ي ك%س.ر\

والكاس1ر': الع'قاب'، ويقال: باز� كاس1ر¬ وع'قاب¬ كاسر؛ وأ%نشد:
كأ%نا كاس1ر¬ ف ال%و� ف%ت\خاء�

طرحوا الاء ل4ن الفعل غالب¬. وف حديث النعمان: كأ%نا جناح ع'قاب�
كاس1ر�؛ هي الت ت.ك}س3ر' جناحيها وتضمهما إ,ذا أ%رادت السقوط؛ ابن سيده:

وع'قاب كاسر؛ قال:
كأ%نا، بعد. كلل, الزاجر,

وم.س\ح1ه، م.رe ع'قاب� كاس1ر,
أ%راد: كأ%ن9 م.ر_ها م.رe ع'قاب�؛ وأ%نشده سيبويه:

وم.س\ح, م.رe ع'قاب� كاس1ر,
يريد: وم.س\ح1ه فأ%خفى الاء. قال ابن جن: قال سيبويه كلماv يظن به ف

ظاهره أ%نه أ%دغم الاء ف الاء بعد أ%ن قلب الاء حاء فصارت ف ظاهر
قوله وم.س\ح�، واستدرك أ%بو السن ذلك عليه، وقال: إ,ن هذا ل يوز

إ,دغامه ل4ن السي ساكنة ول يمع بي ساكني؛ قال: فهذا لعمري تعلق بظاهر
لفظه فأ%ما حقيقة معناه فلم ي'ر,د\ م.ح\ض. ال3دغام؛ قال ابن جن: وليس

ينبغي لن نظر ف هذا العلم أ%دن نظر أ%ن يظن_ بسيبويه أ%نه يتوجه عليه هذا
الغلط الفاحش حت يرج فيه من خطإ, ال3عراب إ,ل كسر الوزن، ل4ن هذا

الشعر من مشطور الرجز وتقطيع الزء الذي فيه السي والاء ومسحه« مفاعلن»
فالاء بإ,زاء عي مفاعلن، فهل يليق بسيبويه أ%ن يكسر شعراv وهو ينبوع

العروض وببوحة وزن التفعيل، وف كتابه أ%ماكن كثية تشهد بعرفته بذا
العلم واشتماله عليه، فكيف يوز عليه الطأ فيما يظهر ويبدو لن ي.ت.سان.د'
إ,ل طبعه فضلv عن سيبويه ف جللة قدره؟ قال: ولعل أ%با السن ال4خفش

إ,نا أ%راد التشنيع عليه وإ,ل فهو كان أ%عرف الناس بلله؛ وي'ع.د_ى



فيقال: ك%س.ر. ج.ناح.ي\ه. الفراء: يقال رجل ذو ك%س.رات{ وه.ز.رات{، وهو
الذي ي'غ\ب.ن' ف كل شيء، ويقال: فلن ي.ك}س3ر' عليه الف�وق. إ,ذا كان

غ%ض\بان% عليه؛ وفلن ي.ك}س3ر'
عليه ال4ر\عاظ% غ%ض.باv. ابن ال4عراب: ك%س.ر. الرجل� إ,ذا باع 

*)
قوله« كسر الرجل إ,ذا باع إل» عبارة الد وشرحه: كسر الرجل متاعه إذا باعه

ثوباv ثوباv.) متاعه ث%و\باv ث%و\باv، وك%س3ر. إ,ذا ك%س3ل%.
وبنو ك1س\ر�: بطن¬ من ت.غ\ل1ب.

وك1س\رى وك%س\رى، جيعاv بفتح الكاف وكسرها: اسم م.ل1ك1 الف�ر\س، معر�ب،
هو بالفارسية خ'س\ر.و\ أ%ي واسع اللك ف%ع.ر_ب.ت\ه العرب' فقالت:

ك1س\رى؛ وورد ذلك ف الديث كثياv، والمع أ%كاس1ر.ةD وك%ساس1ر.ةD وك�سور¬
علىغي قياس ل4ن قياسه ك1س\ر.و\ن%، بفتح الراء، مثل ع1يس.و\ن% وم'وس.و\ن%،
بفتح السي، والنسب إ,ليه ك1س\ر,ي�، بكسر الكاف وتشديد الياء، مثل
ح1ر\مي¼ وك1س\ر.و,ي�، بفتح الراء وتشديد الياء، ول يقال ك%س\ر.و,ي� بفتح

الكاف. وال�ك%س_ر': ف%ر.س' س'م.ي\د.ع�. وال�ك%س_ر': بلد؛ قال م.ع\ن' بن'
أ%و\س�:

فما ن'و>م.ت\ حت ارت'قي ب,نقال1ها
من الليل ق�ص\وى لب.ة{ وال�ك%س_ر,

وال�ك%س>ر': لقب رجل�؛ قال أ%بو النجم:
أ%و كال�ك%س>ر, ل ت.ؤ'وب' ج,ياد'ه

إ,ل غ%وان,م.، وهي غ%ي\ر' ن,واء
،�@كسب: الك�س\ب'ر.ة: نبات ال�ل}ج'لن1. وقال أ%بو حنيفة: الك�س\ب.رة

بضم الكاف وفتح الباء عربية معروفة.
@كشر: الك%ش\ر': ب'د'وe ال4سنان عند التبسم؛ وأ%نشد:

إ,ن9 م1ن. ال3خ\وان1 ك1ش\ر.ة{،
وإ,خ\وان% ك%ي\ف. الال� والبال� كل©ه

قال: والف1ع\ل%ة ييء ف مصدر فاع.ل%، تقول هاج.ر. ه1ج\ر.ةv وعاش.ر.
ع1ش\ر.ةv. وإنا يكون هذا التأ}سيس 

(*قوله «وانا يكون هذا التأ}سيس إل»
كذلك بالصل.)



فيما يدخل الفتعال على تفاعل جيعاv. الوهري: الك%ش\ر' التبسم .
يقال: ك%ش.ر. الرجل� وان\ك%ل� واف}ت.ر_ واب\ت.س.م. كل ذلك ت.ب\د.و' منه

ال4سنان. ابن سيده: ك%ش.ر. عن أ%سنانه ي.ك}ش1ر' ك%ش\راv أ%ب\دى، يكون ذلك
ف الضحك وغيه، وقد كاش.ر.ه'، والسم الك1ش\ر.ة� كالع1ش\ر.ة1. وك%ش.ر.
البعي' عن نابه أ%ي ك%ش.ف. عنه. وروي عن أ%ب الدرداء: إنا ل%ن.ك}ش1ر' ف

و'ج'وه1 أ%قوام ،وإ,ن ق�ل�وب.نا لت.ق}ل1يهم أ%ي ن.ب\س3م' ف و'جوههم.
وكاش.ر.ه إذا ض.ح1ك. ف وجهه وباسطه. ويقال: ك%ش.ر. السبع' عن نابه إذا

ه.ر_ ال1راش، وك%ش.ر. فلنD لفلن إذا ت.ن.م_ر. له وأ%و\ع.د.ه كأ%نه سبع.
ابن ال4عراب: الع'ن\ق�ود إذا أ�كل ما عليه وأ�لقي قهو الك%ش.ر'.

والك%ش\ر': ال�ب\ز' اليابس. قال: ويقال ك%ش1ر. إ,ذا ه.ر.ب.، وك%ش.ر.
إذا اف}ت.ر_. والك%ش\ر': ضرب من النكاح، والب.ض\ع' الكاش1ر': ضرب¬ منه.

.Dمنه ف1ع\ل eول ي'ش\ت.ق ،vكاش1را vويقال: بأض.عها ب'ض\عا
@كشمر: ك%ش\م.ر أ%ن\ف%ه، بالشي بعد الكاف: ك%س.ره.

@كصر: أ%بو زيد: الك%ص1ي' لغة ف الق%ص1ي لبعض العرب.
@كظر: الك�ظ}ر': حرف الف%ر\ج. أ%بو عمرو: الك�ظ}ر' جانب الفرج، وجعه

أ%ك}ظار؛ وأ%نشد:
واك}ت.ش.ف%ت\ ل1ن.اش1ئ{ د.م.ك}م.ك1
عن وار,م�، أ%ك}ظار'ه ع.ض.ن_ك1

قال ابن بر�ي�: وذكر ابن النحاس أ%ن الك�ظ}ر. ر.ك%ب' الرأ%ة؛ وأ%نشد:
وذات1 ك�ظ}ر� س.ب,ط1 ال%شاف1ر,

ابن سيده: والك�ظ}ر' والك�ظ}ر.ة� ش.ح\م' الك�ل}ي.ت.ي\ن اليط� بما.
والك�ظ}ر.ة إ%يضاv: الشحمة الت ق�د�ام الك�ل}ية فإذا ان\ت'ز,ع.ت الك�ل}ية

كان موضع'ها ك�ظ}راv، وها الك�ظ}ران1. والك�ظ}ر': ما بي
الت_ر\ق�و.ت.ي\ن,؛ قال الوهري: هذا الرف نقلته من كتاب من غي ساع. والك�ظ}ر':

م.ح.زe القوس 
(* قوله« والكظر مز القوس إل» هذا والذي قبله بضم الكاف

كالذي بعده، وأما بكسرها فهو العقبة تشد� ف أصل فوق السهم؛ نبه عليه الد.)
الذي تقع فيه ح.ل%ق%ة� الو.ت.ر,، وجعه ك1ظار¬، وقد ك%ظ%ر. القوس.

ك%ظ}راv. ال4صمعي ف س1ي.ة1 الق%و\س,: الك�ظ}ر'،وهو الف%ر\ض' الذي فيه
الو.ت.ر'، وجعه الك1ظار.ة�. ويقال: اك}ظ�ر\ ز.ن\د.تك أ%ي ح'ز فيها



.vح.ز�ا
@كعر: ك%ع1ر. الصبe ك%ع.راv، فهو ك%ع1ر¬، وأ%ك}ع.ر': ام\ت.ل4 بطن'ه

وس.م1ن.، وقيل: امتل بطنه من كثرة ال4كل. وك%ع1ر. البطن' ونوه: ت.م.ل4،
وقيل: س.م1ن.، وقيل: الك%ع.ر' ت.م.ل©ؤ' بطن, الصب من كثرة ال4كل.

وأ%ك}ع.ر. البعي': اك}ت.ن.ز. س.نامه. وك%ع1ر الف%ص1يل� وأ%ك}ع.ر. وك%ع_ر.
وك%و\ع.ر.: اع\ت.ق%د. ف س.نامه الشحم'، فهو م'ك}ع1ر، وإ,ذا ح.م.ل%

ال�وار' ف س.نامه ش.ح\ماv، فهو م'ك%ع>ر. ويقال: مر� فلن م'ك}ع1راv إ,ذا
م.ر_ ي.ع\د'و م'س\ر,عاv. والك%ع\ر.ة�: ع'ق}د.ة كالغ'د_ة.

والك�ع\ر': ش.و\ك¬ ينبسط له و.ر.ق¬ ك1بار أ%مثال الذراع كثية الشوك ث
ترج له ش'ع.ب¬ وتظهر ف رؤوس شعبه ه.نات¬ أ%مثال� الر_اح ي'ط1يف' با
شوك كثي ط1والD، وفيها وردة حراء م'ش\ر,قة ت.ج\ر'س'ها النحل، وفيها

ح.بÒ أ%مثال الع'ص\ف�ر إ,ل أ%نه شديد السواد.
والك%ي\ع.ر' من ال4ش\بال: الذي قد س.م1ن. وخ.د1ر. ل%ح\م'ه. وك%و\ع.ر':

اسم.
@كعب: الك%ع\ب.ر.ة� من النساء: الافية الع1ل}ج.ة� الك%ع\باء� ف

خ.ل}ق1ها؛ وأ%نشد:
ع.ك}باء� ك%ع\ب.ر.ة� الل�ح\ي.ي, ج.ح\م.ر,ش¬

والك�ع\ب'ر.ة�: ع'قد.ة� أ�ن\بوب, الز_ر\ع والسeنبل, ونوه، والمع
الك%عاب,ر'. والك�ع\ب'رة والك�ع\بورة�: كل م'ج\ت.م1ع� م'ك%ت_ل�.

والك�ع\ب'ور.ة: ما حاد من الرأ}س؛ قال العجاج:
كعابر الرؤوس منها أ%و نسر

(* قوله« كعابر الرؤوس إل» كذا بالصل.)
وك�ع\ب'رة الكنف: الستديرة� فيها كالرزة وفيها م.دار' الواب,ل%ة1.

ال4زهري: الك�ع\ب'رة من اللحم الف1د\ر.ة� اليسية أ%و عظم شديد م'ت.ع.قYد؛
وأ%نشد:

لو ي.ت.غ.د_ى ج.ملv ل ي'س\ئ1ر,
منه، س1و.ى ك�ع\ب'رة{ وك�ع\ب'ر,

ابن شيل: الك%عاب,ر' رؤوس الفخذين، وهي الك%راديس'. وقال أ%بو زيد:
يسمى الرأ}س' كله ك�ع\ب'ور.ةv وك�ع\ب'رةv والمع ك%عاب,ر وك%عاب,ي. أ%بو

عمرو: ك�ع\ب'رة الو.ظ1يف1 م'ج\ت.م.ع' الو.ظيف1 ف الساق. والك�ع\ب'رة



والك�ع\بور.ة: ما ي'ر\مى من الطعام كالزeؤان1 ونوه، وحكى اللحيان
ك�ع\ب'ر_ة. والك�ع\ب'رة: واحدة الك%عاب,ر، وهو شيء يرج من الطعام إ,ذا ن'قYي

غليظ الرأ}س متمع، ومنه سيت رؤوس العظام الك%عابر. اللحيان: أ%خ\ر.ج\ت'
من الطعام ك%عاب,ر.ه وس.عاب,ر.ه بعن واحد. والك�ع\ب'رة: الكوع.

وك%ع\ب.ر. الشيء4: قطعه. وال�ك%ع\ب,ر': الع.ج.م1يe ل4نه يقطع الرؤوس،
وال�ك%ع\ب,ر': الع.ر.بe؛ كلتاها عن ثعلب. وال�ك%ع\ب.ر' وال�ك%ع\ب,ر': من
أ%ساء الرجال. وب.ع\ك%ر. الشيء4: قطع.ه كك%ع\ب.ره. ويقال: ك%ع\ب.ره
vل4نه ضرب قوما eك%ع\ب,ر' الض_ب>ي�بالسيف أ%ي قطعه، ومنه سي ال

بالسيف.
@كعتر: ك%ع\ت.ر ف مشيه: تايل كالسكران.

@كعور: ال4زهري: الك%ع\و.ر.ة� من الرجال الض_خ\م' ال4نف1 كهيئة
الز>ن\ج,ي>.

@كفر: الك�ف}ر': نقيض ال3يان؛ آمن_ا بال وك%ف%ر\نا بالطاغوت؛ ك%ف%ر.
با ي.ك}ف�ر ك�ف}راv وك�ف�وراv وك�ف}راناv. ويقال ل4هل دار الرب: قد

ك%ف%ر'وا أ%ي ع.ص.و\ا وامتنعوا.
والك�ف}ر': ك�ف}ر' النعمة، وهو نقيض الشكر. والك�ف}ر': ج'حود النعمة،

وهو ض1دe الشكر. وقوله تعال: إ,نا بكلð كافرون؛ أ%ي جاحدون. وك%ف%ر.
ن.ع\م.ة% ال ي.ك}ف�رها ك�ف�وراv وك�ف}راناv وك%ف%ر با: ج.ح.د.ها وس.ت.رها.

وكاف%ر.ه ح.ق�ه: ج.ح.د.ه. ورجل م'ك%ف�ر: محود النعمة مع إ,حسانه. ورجل
كافر: جاحد ل4ن\ع'م, ال، مشتق من الس_ت\ر، وقيل: ل4نه م'غ.ط¾ى على

قلبه. قال ابن دريد: كأ%نه فاعل ف معن مفعول، والمع ك�ف�ار وك%ف%ر.ة
وك1فار¬ مثل جائع وج,ياع� ونائم ون,ي.ام�؛ قال الق%طام1ي�:

وش'ق_ الب.ح\ر' عن أ%صحاب موسى،
وغ�ر>ق%ت1 الف%راع1نة� الك1ف%ار'

وجع' الكاف1ر.ة ك%واف1ر'. وف حديث الق�ن'وت1: واج\ع.ل} قلوبم كق�لوب,
نساء� كواف1ر.؛ الكوافر' جع كافرة، يعن ف الت_عاد1ي والختلف،

والنساء� أ%ضعف' قلوباv من الرجال ل سيما إ,ذا ك�ن_ كوافر، ورجل ك%ف�ار¬
وك%ف�ور: كافر، وال�نثى ك%ف�ور¬ أ%يضاv، وجعهما جيعاv ك�ف�ر¬، ول يمع

جع السلمة ل4ن الاء ل تدخل ف مؤنثه، إ,ل أ%نم قد قالوا عدوة
ال، وهو مذكور ف موضعه. وقوله تعال: فأ%ب الظالون إ,ل ك�ف�رواv؛ قال



ال4خفش: هو جع الك�ف}ر مثل ب'ر\د{ وب'رود{. وروي عن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ%نه قال: ق1تال� السلم, ك�ف}ر¬ وس1باب'ه ف1س\ق¬ ومن رغ1ب. عن
أ%بيه فقد ك%ف%ر.؛ قال بعض أ%هل العلم: الك�ف}ر' على أ%ربعة أ%ناء: كفر

إ,نكار بأ%ن ل يعرف ال أ%صلv ول يعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة،
وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك ل يغفر له ويغفر ما دون ذلك لن

يشاء. فأ%ما كفر ال3نكار فهو أ%ن يكفر بقلبه ولسانه ول يعرف ما يذكر له من
التوحيد، وكذلك روي ف قوله تعال: إ,ن الذين كفروا سواء عليهم

أ%أ%نذرتم أ%م ل تنذرهم ل يؤمنون؛ أ%ي الذين كفروا بتوحيد ال، وأ%ما كفر
الحود فأ%ن يعترف بقلبه ول يقر� بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إ,بليس وكفر

أ�م.ي_ة% بن أ%ب الص_ل}ت1، ومنه قوله تعال: فلما جاءهم ما ع.ر.ف�وا
ك%ف%ر'وا به؛ يعن ك�ف}ر. الحود، وأ%ما كفر العاندة فهو أ%ن يعرف ال

بقلبه ويقر� بلسانه ول ي.د1ين. به حسداv وبغياv ككفر أ%ب جهل وأ%ضرابه، وف
التهذيب: يعترف بقلبه ويقر� بلسانه ويأ}ب أ%ن يقبل كأ%ب طالب حيث

يقول:ولقد علمت' بأ%ن� دين. ممد{
من خي, أ%ديان1 الب.ر,ي_ة1 د1ين.ا

لول ال%لمة� أ%و ح1ذار' م.س.ب_ة{،
vبذاك م'ب,ينا vلو.ج.د\ت.ن س.م\حا

وأ%ما كفر النفاق فأ%ن يقر� بلسانه ويكفر بقلبه ول يعتقد بقلبه. قال
الروي: سئل ال4زهري عمن يقول بلق القرآن أ%نسميه كافرراv؟ فقال: الذي

يقوله كفر، فأ�عيد عليه السؤال ثلثاv ويقول ما قال ث قال ف الخر: قد
يقول السلم كفراv. قال شر: والكفر أ%يضاv بعن الباءة، كقول ال تعال

حكاية عن الشيطان ف خطيئته إ,ذا دخل النار: إ,ن كفرت با
أ%ش\رك}ت'مون1 من ق%ب\ل�؛ أ%ي تبأ}ت. وكتب عبد' اللك إ,ل سعيد بن ج'ب.ي\ر يسأ%له
عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع ال إ,لاv آخر،

وكفر بكتاب ال ورسوله، وكفر باد>عاء ولد ال، وكفر م'د_عي ال3س\لم،
وهو أ%ن يعمل أ%عمالv بغي ما أ%نزل ال ويسعى ف ال4رض فساداv ويقتل

نفساv مر�مة بغي حق، ث نو ذلك من ال4عمال كفران1: أ%حدها كفر نعمة
ال، والخر التكذيب بال. وف التنزيل العزيز: إ,ن الذين آمنوا ث

كفروا ث آمنوا ث كفروا ث ازدادوا كفراv ل يكن ال ليغفر لم؛ قال أ%بو
إ,سحق: قيل فيه غي قول، قال بعضهم: يعن به اليهود ل4نم آمنوا بوسى،



عليه السلم، ث كفروا بعزيز ث كفروا بعيسى ث ازدادوا كفراv بكفرهم
بحمد؛ صلى ال عليه وسلم؛ وقيل: جائز أ%ن يكون م'حارب¬ آمن ث كفر، وقيل:

جائز أ%ن يكون م'ناف1ق¬ أ%ظهر ال3يان% وأ%بطن الكفر ث آمن بعد ث كفر
وازداد كفراv بإ,قامته على الكفر، فإ,ن قال قائل: ال عز وجل ل يغفر كفر

مرة، فلم. قيل ههنا فيمن آمن ث كفر ث آمن ث كفر ل يكن ال ليغفر
لم، ما الفائدة ف هذا ففالواب ف هذا، وال أ%علم، أ%ن ال يغفر

للكافر إ,ذا آمن بعد كفره، فإ,ن كفر بعد إ,يانه ل يغفر ال له الكفر ال4ول
ل4ن ال يقبل التوبة، فإ,ذا ك%ف%ر بعد إ,يان{ ق%ب\ل%ه ك�ف}ر¬ فهو

مطالب. بميع كفره، ول يوز أ%ن يكون إ,ذا آمن بعد ذلك ل يغفر له ل4ن
ال عز وجل يغفر لكل مؤ\من بعد كفره، والدليل على ذلك قوله تعال: وهو الذي

يقبل التوبة عن عباده؛ وهذا سيئة بال3جاع. وقوله سبحانه وتعال: ومن
vولئك هم الكافرون؛ معناه أ%ن من زعم أ%ن حكما�ل يكم با أ%نزل ال فأ

من أ%حكام ال الذي أ%تت به ال4نبياء، عليهم السلم، باطل فهو كافر.
وف حديث ابن عباس: قيل له: ومن ل يكم با أ%نزل ال فأ�ولئك هم

الكافرون وليسوا كمن كفر بال واليوم الخر، قال: وقد أ%جع الفقهاء أ%ن من
قال: إ,ن الصن.ي ل يب أ%ن يرجا إ,ذا زنيا وكانا حرين، كافر، وإ,نا

كفر من ر.د_ ح'كماv من أ%حكام النب، صلى ال عليه وسلم، ل4نه مكذب له،
ومن كذب النب، صلى ال عليه وسلم، فهو قال كافر. وف حديث ابن مسعود،

رضي ال عنه: إذا الرجل للرجل أ%نت ل عدو� فقد كفر أ%حدها بال3سلم؛
أ%راد كفر نعمته ل4ن ال عز وجل أ%لف بي قلوبم فأ%صبحوا بنعمته

إ,خواناv فمن ل يعرفها فقد كفرها. وف الديث: من ترك قتل اليات خشية النار
فقد كفر أ%ي كفر النعمة، وكذلك الديث الخر: من أ%تى حائضاv فقد كفر،

وحديث ال4ن\واء: إ,ن ال ي'ن\ز,ل� الغ.ي\ث% في'ص\ب,ح' قوم¬ به كافرين؛
يقولون: م'ط1ر\نا ب,ن.و\ء3 كذا وكذا، أ%ي كافرين بذلك دون غيه حيث

ي.ن\س'بون الطر إ,ل النوء دون ال؛ ومنه الديث: فرأ%يت أ%كثر أ%هلها النساء
لكفرهن، قيل: أ%ي.ك}ف�ر\ن% بال؟ قال: ل ولكن ي.ك}ف�ر\ن% ال3حسان%

وي.ك}ف�ر\ن% الع.ش1ي. أ%ي يحدن إ,حسان أ%زواجهن؛ والديث الخر: سباب
السلم فسوق وقتاله كفر، ومن رغب عن أ%بيه فقد كفر ومن ترك الرمي فنعمة كفرها؛

وال4حاديث من هذا النوع كثية، وأ%صل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه.
وقال الليث: يقال إ,نا سي الكافر كافراv ل4ن الكفر غطى قلبه كله؛ قال



ال4زهري: ومعن قول الليث هذا يتاج إ,ل بيان يدل عليه وإ,يضاحه أ%ن
الكفر ف اللغة التغطية، والكافر ذو كفر أ%ي ذو تغطية لقلبه بكفره، كما

يقال للبس السلح كافر، وهو الذي غطاه السلح، ومثله رجل كاس� أ%ي ذو
ك�س\و.ة، وماء دافق ذو د.ف}ق�، قال: وفيه قول آخر أ%حسن ما ذهب إ,ليه، وذلك

أ%ن الكافر لا دعاه ال إ,ل توحيده فقد دعاه إ,ل نعمة وأ%حبها له
إ,ذا أ%جابه إ,ل ما دعاه إ,ليه، فلما أ%ب ما دعاه إ,ليه من توحيده كان

كافراv نعمة ال أ%ي مغطياv لا بإ,بائه حاجباv لا عنه. وف الديث: أ%ن
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال ف حجة الوداع: أ%ل ل ت.ر\ج,ع'ن_

vي.ض\ر,ب بعض'كم رقاب. بعض؛ قال أ%بو منصور: ف قوله كفارا vف�ارا�بعدي ك
قولن: أ%حدها لبسي السلح متهيئي للقتال من ك%ف%ر. فوق. د1ر\ع1ه

إ,ذا لبس فوقها ثوباv كأ%نه أ%راد بذلك النهي. عن الرب، والقول الثان
أ%نه ي'ك%فYر' الاس. في.ك}ف�ر كما تفعل الوارج' إ,ذا استعرضوا الناس.

في'ك%فYرونم، وهو كقوله، صلى ال عليه وسلم: من قال ل4خيه يا كافر فقد
باء به أ%حدها، ل4نه إ,ما أ%ن ي.ص\د'ق. عليه أ%و ي.ك}ذ1ب.، فإ,ن صدق فهو

كافر، وإ,ن كذب عاد الكفر إ,ليه بتكفيه أ%خاه السلم. قال: والكفر
صنفان: أ%حدها الكفر بأ%صل ال3يان وهو ضده، والخر الكفر بفرع من فروع
ال3سلم فل يرج به عن أ%صل ال3يان. وف حديث الرد�ة: وكفر من كفر من

العرب؛ أ%صحاب الرد�ة كانوا صنفي: صنف ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتي
إ,حداها أ%صحاب م'س.ي\ل1م.ة% وال4س\ود1 الع.ن\س3ي� الذين آمنوا بنبوتما،
وال�خرى طائفة ارتدوا عن ال3سلم وعادوا إ,ل ما كانوا عليه ف

الاهلية وهؤلء اتفقت الصحابة على قتالم وسبيهم واستولد علي�، عليه السلم، من
سبيهم أ�م_ ممد1 بن النيفة ث ل ينقرض عصر الصحابة، رضي ال عنهم،

حت أ%جعوا أ%ن الرتد ل ي'س\ب، والصنف الثان من أ%هل الردة ل
يرتدوا عن ال3يان ولكن أ%نكروا فرض الزكاة وزعموا أ%ن الطاب ف قوله تعال:

خذ من أ%موالم صدقة؛ خاصة بزمن النب، صلى ال عليه وسلم، ولذلك اشتبه
على عمر، رضي ال عنه، ق1تالم ل3قرارهم بالتوحيد والصلة، وثبت أ%بو

بكر، رضي ال عنه، على قتالم بنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك
ل4نم كانوا ق%ر,يب العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ، فلم ي'ق%ر�وا على

ذلك، وهؤلء كانوا أ%هل بغي فأ�ضيفوا إ,ل أ%هل الردة حيث كانوا ف زمانم
فانسحب عليهم اسها، فأ%ما بعد ذلك فمن أ%نكر فرضية أ%حد أ%ركان



ال3سلم كان كافراv بال3جاع؛ ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ل ل
ت.ض\ر,ب'وا السلمي فت'ذ1ل©وهم ول ت.م\ن.ع'وهم ح.ق�هم فت'ك%فYروهم ل4نم

ربا ارتدeوا إ,ذا م'ن,عوا عن الق. وف حديث س.ع\د{، رضي ال عنه:
ت.م.ت_ع\نا مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وم'ع.اوية كافر بالع'ر'ش قبل

إ,سلمه؛ والع'ر'ش: بيوت مكة، وقيل معناه أ%نه مقيم م'خ\ت.ب,ئD بكة ل4ن
التمتع كان ف حجة الوداع بعد فتح مكة، وم'عاوية أ%سلم عام الفتح، وقيل:

.vوالضوع,. وأ%ك}ف%ر\ت' الرجل%: دعوته كافرا Yهو من التكفي الذ©ل
يقال: ل ت'ك}ف1ر\

vمن أ%هل قبلتك أ%ي ل ت.ن\س'ب\هم إ,ل الكفر ول تعلهم كفارا vأ%حدا
بقولك وزعمك. وك%ف�ر. الرجل%: نسبه إ,ل الكفر. وكل من ستر شيئاv، فقد

ك%ف%ر.ه وك%ف�ره. والكافر الزر_اع' لستره البذر بالتراب. والك�ف�ار':
الزeر_اع'. وتقول العرب للز_ر_اع,: كافر ل4نه ي.ك}ف�ر الب.ذ}ر

ال%ب\ذور. بتراب ال4رض ال�ثارة إ,ذا أ%م.ر� عليها مال%ق%ه'؛ ومنه قوله
تعال: كم.ث%ل, غ%ي\ث{ أ%ع\ج.ب. الكفار. نبات'ه؛ أ%ي أ%عجب الزeر_ا}ع.

نباته، وإ,ذا أ%عجب الزراع نباته مع علمهم به غاية ما فهو يستحسن، والغيث
vالطر ههنا؛ وقد قيل: الكفار ف هذه الية الكفار بال وهم أ%شد إ,عجابا

بزينة الدنيا وحرثها من الؤمني.
والك%ف}ر'، بالفتح: التغطية. وك%ف%ر\ت' الشيء أ%ك}ف1ر'ه، بالكسر، أ%ي

سترته. والكاف1ر: الليل، وف الصحاح: الليل الظلم ل4نه يستر بظلمته كل
شيء. وك%ف%ر. الليل� الشيء4 وك%ف%ر. عليه: غ%ط�اه. وك%ف%ر. الليل� على

أ%ث%ر, صاحب: غ%ط�اه بسواده وظلمته. وك%ف%ر. الهل� على علم فلن: غ%ط9اه.
والكافر: البحر لس.ت\ر,ه ما فيه، وي'ج\م.ع' الكاف1ر' ك1ف%اراv؛ وأ%نشد

اللحيان:
وغ�ر>ق%ت1 الفراع1ن.ة� الك1ف%ار'

وقول ثعلب بن ص'ع.ي\رة الازن يصف الظليم والنعامة ور.واح.هما إ,ل
بيضهما عند غروب الشمس:

ف%ت.ذ%ك�را ث%ق%لv رث1يداv ب.ع\د.ما
أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء� يين.ها ف كاف1ر,

وذ�كاء: اسم للشمس. أ%لقت يينها ف كافر أ%ي بدأ%ت ف الغيب، قال
الوهري: ويتمل أ%ن يكون أ%راد الليل؛ وذكر ابن السكيت أ%ن ل%ب,يداv س.ر.ق



هذا العن فقال:
حت إ,ذا أ%ل}ق%ت\ يداv ف كاف1ر�،

وأ%ج.ن_ ع.و\رات1 الث©غ'ور, ظ%لم'ها
قال: ومن ذلك سي الكافر كافراv ل4نه ستر نعم ال عز وجل؛ قال

ال4زهري: ونعمه آياته الدالة على توحيده، والنعم الت سترها الكافر هي اليات
الت أ%بانت لذوي التمييز أ%ن خالقها واحد ل شريك له؛ وكذلك إ,رساله

الرسل باليات العجزة والكتب النزلة والباهي الواضحة نعمة منه ظاهرة، فمن
ل يصد�ق با ورد�ها فقد كفر نعمة ال أ%ي سترها وحجبها عن نفسه.

ويقال: كافرن فلن حقي إ,ذا جحده حقه؛ وتقول: ك%ف%ر نعمة% ال وبنعمة ال
ك�ف}راv وك�ف}راناv وك�ف�وراv. وف حديث عبد اللك: كتب إ,ل الجاج: من
أ%قر� بالك�ف}ر ف%خ.لY سبيله أ%ي بكفر من خالف بن م.ر\وان% وخرج عليهم؛

ومنه حديث الجاج: ع'ر,ض. عليه رجلD من بن تيم ليقتله فقال: إ,ن ل4ر
رجلv ل ي'ق1ر� اليوم بالك�ف}ر، فقال: عن د.مي ت.خ\د.ع'ن؟ إ,ن�ي

أ%ك}ف%ر' من ح1م.ار�؛ وحار: رجل كان ف الزمان ال4ول كفر بعد ال3يان وانتقل
إ,ل عبادة ال4وثان فصار مثلv. والكاف1ر': الوادي العظيم، والنهر كذلك

أ%يضاv. وكاف1ر¬: نر بالزيرة؛ قال ال�ت.ل%م>س' يذكر ط%ر\ح. صحيفته:
وأ%ل}ق%ي\ت'ها بالثYن\ي من ج.ن\ب, كاف1ر�؛

كذلك أ%ق}ن,ي كل� ق1طð م'ض.لل,
وقال الوهري: الكافر الذي ف شعر التلمس النهر العظيم؛ ابن بري ف

ترجة عصا: الكافر' الطر'؛ وأ%نشد:
وح.د_ث%ها الرeو_اد' أ%ن} ليس بينهما،
وبي ق�ر.ى ن.ج\ران% والشام,، كاف1ر'

وقال: كافر أ%ي مطر. الليث: والكاف1ر' من ال4رض ما بعد الناس ل يكاد
ينزله أ%و ير� به أحد؛ وأ%نشد:
ت.ب.ي_ن.ت\ ل%م\ح.ةv من ف%ر> ع1ك}ر,ش.ة{

ف كافر�، ما به أ%م\ت¬ ول ع1و.ج'
وف رواية ابن شيل:

فأ%ب\ص.ر.ت\ لةv من رأ}س ع1ك}ر,ش.ة{
وقال ابن شيل أ%يضاv: الكافر لغائط� الو.ط1يء�، وأ%نشد هذا البيت. ورجل

م'ك%ف�ر¬: وهو ال1ح\سان� الذي ل ت'ش\ك%ر' ن,ع\م.ت'ه. والكاف1ر':



السحاب الظلم. والكافر والك%ف}ر': الظلمة ل4نا تستر ما تتها؛ وقول
،Dلبيد:فاج\ر.م_ز.ت\ ث سار.ت\، وهي له1ي.ة

ف كاف1ر� ما به أ%م\ت¬ ول ش.ر.ف'
يوز أ%ن يكون ظلمة% الليل وأ%ن يكون الوادي.

والك%ف}ر': التراب'؛ عن اللحيان ل4نه يستر ما تته. ورماد م.ك}ف�ور:
م'ل}ب.س¬ تراباv أ%ي س.ف%ت\ عليه الرياح' التراب. حت وارته وغطته؛ قال:

هل ت.ع\ر,ف' الدار. بأ%ع\لى ذ1ي الق�ور\؟
قد د.ر.س.ت\ غ%ي. ر.ماد{ م.ك}ف�ور\
م'ك}ت.ئ1ب, الل�و\ن1 م.ر'وح� م.م\ط�ور\

والك%ف}ر': ظلمة الليل وسواد'ه، وقد يكسر؛ قال حيد:
ف%و.ر.د.ت\ قبل ان\ب,لج, الف%ج\ر,،
واب\ن' ذ�كاء� كام1ن¬ ف ك%ف}ر,

أ%ي فيما يواريه من سواد الليل. وقد ك%ف%ر الرجل� متاع.ه أ%ي أ%و\عاه ف
وعاء�.

والك�ف}ر: الق1ي' الذي ت'ط}لى به السeف�ن' لسواده وتغطيته؛ عن كراع.
ابن شيل: الق1ي' ثلثة أ%ض\ر'ب�: الك�ف}ر' والز>ف}ت' والق1ي'،

فالك�ف}ر' ت'ط}لى به السeف�ن'، والزفت ي'ج\ع.ل ف الزقاق، والق1ي' يذاب ث
يطلى به السفن.

والكاف1ر': الذي ك%ف%ر د1ر\ع.ه بثوب أ%ي غطاه ولبسه فوقه. وكل© شيء غطى
شيئاv، فقد كف%ر.ه. وف الديث: أ%ن ال4و\س. وال%ز\ر.ج. ذكروا ما كان

منهم ف الاهلية فثار بعضهم إ,ل بعض بالسيوف فأ%نزل% ال� تعال: وكيف
تكفرون وأ%نتم ت'ت\لى عليكم آيات ال وفيكم ر.سول�ه؟ ول يكن ذلك على

الكفر بال ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من ال�ل}ف%ة والود�ة.
وك%ف%ر د1ر\ع.ه بثوب وك%ف�ر.ها به: لبس فوقها ثوباv ف%غ.ش_اها به. ابن

السكيت: إ,ذا لبس الرجل فوق درعه ثوباv فهو كافر. وقد ك%ف�ر. فوق. د1ر\عه؛
وكل© ما غ%ط�ى شيئاv، فقد ك%ف%ره. ومنه قيل لليل كافر ل4نه ستر بظلمته

كل شيء وغطاه. ورجل كافر وم'ك%ف�ر ف السلح: داخل فيه.وال�ك%ف�ر':
ال�وث%ق' ف الديد كأ%نه غ�طYي. به وس'ت1ر.. وال�ت.ك%فYر': الداخل ف

سلحه. والت_ك}ف1ي: أ%ن ي.ت.ك%ف�ر. ال�حار,ب' ف سلحه؛ ومنه قول
الفرزدق:



ه.ي\هات. قد س.ف1ه.ت\ أ�م.ي_ة� ر.أ}ي.ها،
فاس\ت.ج\ه.ل%ت ح'ل%ماء4ها س'فهاؤ'ها

ح.ر\ب¬ ت.ر.د_د' بينها بت.ش.اج'ر�،
قد ك%ف�ر.ت\ آباؤ'ها، أ%بناؤها

رفع أ%بناؤها بقوله ت.ر.د_د'، ورفع آباؤها بقوله قد كف�رت أ%ي
ك%ف�ر.ت\ آباؤها ف السلح. وت.ك%ف�ر البعي بباله إ,ذا وقعت ف قوائمه، وهو

من ذلك.
والك%ف�ارة: ما ك�فYر. به من صدقة أ%و صوم أ%و نو ذلك؛ قال بعضهم:

كأ%نه غ�طYي. عليه بالك%ف�ارة. وت.ك}ف1ي' اليمي: فعل ما يب بالنث
فيها، والسم الك%ف�ارة�. والت_ك}ف1ي' ف العاصي: كال3ح\باط1 ف

الثواب. التهذيب: وسيت الك%ف�ارات' كف�ارات{ ل4نا ت'ك%فYر' الذنوب. أ%ي
تسترها مثل ك%ف�ارة ال4ي\مان وك%ف�ارة الظYهار, والق%ت\ل الطإ,، وقد

بينها ال تعال ف كتابه وأ%مر با عباده. وأ%ما الدود فقد روي عن
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ما أ%د\ر,ي أ%ل}ح'د'ود' كفارات'

ل4هلها أ%م ل. وف حديث قضاء الصلة: ك%ف�ار.ت'ها أ%ن تصليها إ,ذا ذكرتا،
vوف رواية: ل كفارة لا إ,ل ذلك. وتكرر ذكر الكفارة ف الديث اسا

وفعلv مفرداv وجعاv، وهي عبارة عن الف%ع\ل%ة وال%ص\لة الت من شأ}نا
أ%ن ت'ك%فYر. الطيئة أ%ي تحوها وتسترها، وهي ف%ع_ال%ة للمبالغة،

كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة ف باب ال4سية، ومعن حديث قضاء الصلة
أ%نه ل يلزمه ف تركها غي قضائها من غ�ر\م أ%و صدقة أ%و غي ذلك، كما يلزم

ال�ف}ط1ر ف رمضان من غي عذر، والرم إ,ذا ترك شيئاv من نسكه فإ,نه
تب عليه الفدية. وف الديث: الؤمن م'ك%ف�ر¬ أ%ي م'ر.ز_أD ف نفسه

وماله لت'ك%ف�ر خ.طاياه.
والك%ف}ر': الع.صا القصية، وهي الت ت'ق}ط%ع من س.ع.ف النخل. ابن

ال4عراب: الك%ف}ر' الشبة الغليظة القصية.
والكاف�ور': ك1مe الع1ن.ب قبل أ%ن ي'ن.و>ر. والك%ف%ر' والك�ف�ر_ى

vف%ر_ى: وعاء طلع النخل، وهو أ%يضا�والك1ف1ر_ى والك%ف%ر_ى والك
الكاف�ور'، ويقال له الك�ف�ر_ى وال�ف�ر_ى. وف حديث السن: هو الطYب>يع' ف

ك�ف�ر_اه؛ الطYب>يع' ل�بe الط�ل}ع وك�ف�ر_اه، بالضم وتشديد الراء
وفتح الفاء وضمها، هو وعاء الطلع وقشره ال4على، وكذلك كافوره، وقيل: هو



الط�ل}ع' حي ي.ن\ش.قe ويشهد لل4ول 
(* قوله« ويشهد للول إل» هكذا ف

الصل. والذي ف النهاية: ويشهد للول قوله ف قشر الكفرى.) قول�ه ف
الديث ق1ش\ر الك�ف�ر_ى، وقيل: وعاء كل شيء من النبات كاف�وره. قال أ%بو

حنيفة: قال ابن ال4عراب: سعت أ�م_ ر.باح تقول هذه ك�ف�ر_ى وهذا
ك�ف�ر_ى وك%ف%ر_ى وك1ف1ر_اه وك�ف%ر_اه، وقد قالوا فيه كافر، وجع الكاف�ور

كوافي، وجع الكافر كوافر؛ قال لبيد:
ج.ع\لD ق1صار¬ وع.ي\دانD ي.ن\وء� به،

من الك%و.اف1ر,، م.ك}م'وم¬ وم'ه\ت.ص.ر'
والكاف�ور: الط�ل}ع. التهذيب: كاف�ور' الطلعة وعاؤ'ها الذي ينشق عنها،

س'م>ي كاف�وراv ل4نه قد ك%ف%رها أ%ي غط�اها؛ وقول العجاج:
كالك%ر\م إ,ذ ن.اد.ى من الكاف�ور,

كافور' الك%ر\م: الو.ر.ق' ال�غ.طYي لا ف جوفه من الع'ن\ق�ود، شبهه
بكافور الطلع ل4نه ينفرج عم_ا فيه أ%يضاv. وف الديث: أ%نه كان اسم

ك1نان.ة1 النب، صلى ال عليه وسلم، الكاف�ور. تشبيهاv بغ1لف الط�ل}ع
وأ%ك}مام, الف%واكه ل4نا تسترها وهي فيها كالس>هام ف الك1نانة1.

والكافور': أ%خ\لطD تمع من الطيب ت'ر.ك�ب' من كافور الط�ل}ع؛ قال ابن دريد:
ل أ%حسب الكافور ع.ر.بيìا ل4نم ربا قالوا الق%ف�ور والقاف�ور. وقوله

عز وجل: إ,ن ال4برار ي.ش\ر.ب'ون من كأ}س كان م1زاج'ها كاف�وراv؛ قيل:
هي عي ف النة. قال: وكان ينبغي أ%ن ل ينصرف ل4نه اسم مؤنث معرفة على

أ%كثر من ثلثة أ%حرف لكن صرفه لتعديل رؤوس الي، وقال ثعلب: إ,نا
أ%جراه ل4نه جعله تشبيهاv ولو كان اساv للعي ل يصرفه؛ قال ابن سيده: قوله

جعله تشبيهاv؛ أ%راد كان مزاج'ها مثل كافور. قال الفراء: يقال إ,نا
ع.ي\ن¬ تسمى الكافور، قال: وقد يكون كان م1زاج'ها كالكافور لطيب ريه؛ وقال

الزجاج: يوز ف اللغة أ%ن يكون طعم الطيب فيها والكافور، وجائز أ%ن يزج
بالكافور ول يكون ف ذلك ضرر ل4ن أ%هل النة ل ي.م.سeهم فيها ن.ص.ب¬

ول و.ص.ب¬. الليث: الكافور نبات له ن.و\ر¬ أ%بيض كن.و\ر ال�ق}ح'و.ان،
والكافور' عي' ماء� ف النة طيب, الريح، والكافور من أ%خلط الطيب. وف

الصحاح: من الطيب، والكافور وعاء الطلع؛ وأ%ما قول الراعي:
ت.ك}س'و ال%ف%ار,ق. والل�ب_ات1، ذ%ا أ%ر.ج,



من ق�ص\ب, م'ع\ت.ل1ف1 الكاف�ور, د.ر_اج,
قال الوهري: الظب الذي يكون منه السك إ,نا ي.ر\ع.ى س'ن\ب'ل% الطيب

فجعله كافوراv. ابن سيده: والكافور' نبت طيب الريح ي'ش.ب_ه بالكافور من
النخل. والكافور' أ%يضاv: ال4غ}ر,يض'، والك�ف�ر_ى: الكاف�ور' الذي هو
ال3غ}ر,يض'. وقال أ%بو حنيفة: ما ي.ج\ر,ي م.ج\ر.ى الصeم'وغ الكافور'.

والكاف1ر' من ال4رضي: ما بعد واتسع.
وف التنزيل العزيز: ول ت'م.س>ك�وا ب,عص.م, الك%واف1ر؛ الكوافر'

النساء� الك%ف%رة، وأ%راد عقد نكاحهن.
والك%ف}ر': الق%ر\ية، س'ر\يانية، ومنه قيل وك%ف}ر' عاق1ب� وك%ف}ر'ب.ي_ا

وإ,نا هي قرى نسبت إ,ل رجال، وجعه ك�ف�ور. وف حديث أ%ب هريرة، رضي
ال عنه، أ%نه قال: ل%ت'خر,ج.ن_كم الروم' منها ك%ف}راv ك%ف}راv إ,ل

س'ن\ب'ك{ من ال4رض، قيل: وما ذلك السeن\ب'ك'؟ قال: ح1س\م.ى ج'ذام أ%ي من
قرى الشام. قال أ%بو عبيد: قوله كفراv كفراv يعن قرية قرية، وأ%كثر من

يتكلم بذا أ%هل الشام يسمون القرية الكفر. وروي عن م'ع.اوية أ%نه قال:
أ%هل الك�ف�ور, هم أ%هل الق�ب'ور. قال ال4زهري: يعن بالكفور الق�ر.ى

النائية% عن ال4مصار وم'ج\ت.م.ع, اهل العلم، فالهل عليهم أ%غلب وهم إ,ل
الب,د.ع وال4هواء ال�ض1ل�ة أ%سرع'؛ يقول: إ,نم بنزلة الوتى ل

يشاهدون ال4مصار. وال�مع. والماعات1 وما أ%شبهها. والك%ف}ر': الق%ب\ر'، ومنه
قيل: اللهم اغفر ل4هل الك�ف�ور. ابن ال4عراب: اك}ت.ف%ر فلنD أ%ي لزم

الك�ف�ور.. وف الديث: ل تسك�ن, الك�ف�ور. فإن ساكن. الك�فور كساكن
الق�بور. قال ال%ر\ب�: الك�فور ما ب.ع\د. من ال4رض عن الناس فل ير� به

أ%حد؛ وأ%هل الكفور عند أ%هل الدن كال4موات عند ال4حياء فكأ%نم ف
القبور. وف الديث: ع'ر,ض. على رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ما هو

مفتوح على أ�م_ته من بعده ك%ف}راv ك%ف}راv ف%س'ر_ بذلك أ%ي قرية قرية.
وقول العرب: ك%ف}ر¬ على ك%ف}ر� أ%ي بعض على بعض.

وأ%ك}ف%ر. الرجل� م'ط1يع.ه: أ%ح\و.ج.ه أ%ن ي.ع\ص1ي.ه. التهذيب: إ,ذا
أ%لأ}ت م'ط1يع.ك إ,ل أ%ن يعصيك فقد أ%ك}ف%ر\ت.ه. والت_ك}ف1ي: إ,ياء�

.vالذمي برأ}سه، ل يقال: سجد فلن لفلن ولكن ك%ف�ر. له ت.ك}ف1يا
والك�ف}ر': تعظيم الفارسي ل1م.لكه. والت_ك}ف1ي' ل4هل الكتاب: أ%ن ي'ط%أ}طئ

أ%حد'هم رأ}س.ه لصاحبه كالتسليم عندنا، وقد ك%ف�ر له. والتكفي: أ%ن يضع



يده أ%و يديه على صدره؛ قال جرير ياطب ال4خطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب
ف الروب الت كانت بعدهم:

وإ,ذا س.م1ع\ت. ب.ر\ب, قي\س� ب.ع\د.ها،
ف%ض.ع'وا الس>لح. وك%فYر'وا ت.ك}ف1ي.ا

يقول: ض.ع'وا س1لح.كم فلستم قادرين على حرب قيس لعجزكم عن قتالم،
فك%فYروا لم كما ي'ك%فYر' العبد لوله، وكما ي'ك%فYر الع1ل}ج'

للد>ه\قان1 يضع يده على صدره وي.ت.طام.ن' له واخ\ض.ع'وا وان\قاد'وا. وف الديث
عن أ%ب سعيد الدري� رفعه قال: إ,ذا أ%صبح ابن آدم فإن ال4عضاء كلها
ت'ك%فYر' للسان، تقول: اتق ال فينا فإ,ن استقمت استقمنا وإ,ن اعوججت
اعوججنا. قوله: تكفر للسان أ%ي ت.ذ1ل9 وت'ق1ر� بالطاعة له وتضع ل4مره.
والت_ك}ف1ي: هو أ%ن ينحن ال3نسان ويطأ}طئ رأ}سه قريباv من الركوع كما

يفعل من يريد تعظيم صاحبه. والتكفي: تتويج اللك بتاج إ,ذا رؤي ك�فYر.
له. الوهري: التكفي أ%ن يضع ال3نسان لغيه كما ي'ك%فYر' الع1ل}ج'

للد_هاق1ي,، وأ%نشد بيت جرير. وف حديث عمرو بن أ�مية والنجاشي: رأ%ى
البشة يدخلون من خ.و\خ.ة{ م'ك%فYرين فو.ل�ه ظهره ودخل. وف حديث أ%ب

معشر: أ%نه كان يكره التكفي ف الصلة وهو النناء الكثي ف حالة القيام
:vقبل الركوع؛ وقال الشاعر يصف ثورا

م.لك¬ ي'لث� برأ}س1ه ت.ك}ف1ي'
قال ابن سيده: وعندي أ%ن التكفي هنا اسم للتاج س�اه بالصدر أ%و يكون

اساv غي مصدر كالت_م\ت1ي, والت_ن\ب,يت1.
والك%ف1ر'، بكسر الفاء: العظيم من البال. والمع ك%ف1رات¬؛ قال عبد'

:eال بن ن'م.ي\ر� الث�ق%ف1ي
له أ%ر.ج¬ من م'ج\م1ر, ال1ن\د1 ساط1ع¬،

ت'ط%ل�ع' ر.ي_اه' من الك%ف1رات1
والك%ف%ر': الع1قاب' من البال. قال أ%بو عمرو: الك%ف%ر' الثنايا

الع1ق%اب، الواحدة ك%ف%ر.ةD؛ قال أ�مية:
وليس ي.ب\ق%ى لو.ج\ه1 ال3 م'خ\ت.ل%ق¬،

إ,ل السماء� وإ,ل ال4ر\ض' والك%ف%ر'
ورجل ك1ف1ر>ين¬: داه{، وك%ف%ر\ن: خاملD أ%حق. الليث: رجل ك1ف1ر>ين¬

ع1ف1ر>ين¬ أ%ي ع1ف}ريت خبيث. التهذيب: وكلمة ي.ل}ه.ج'ون% با لن يؤمر



بأ%مر فيعمل على غي ما أ�مر به فيقولون له: م.ك}فور¬ ب,ك. يا فلن
ع.ن_ي\ت. وآذ%ي\ت.. وف نوادر ال4عراب: الكاف1ر.تان1 والكاف1ل%تان1

ال4ل}ي.تان1.
@كفهر: ال�ك}ف%ه,رe من السحاب: الذي ي.غ\ل�ظ� وي.س\و.دe ويركب بعض'ه

بعضاv، وال�ك}ر.ه1فe مثله. وكل© م'ت.راك1ب�: م'ك}ف%ه,ر�. ووجه
م'ك}ف%ه,رÒ: قليل اللحم غليظ اللد ل ي.س\ت.ح1ي من شيء، وقيل: هو الع.ب'وس'،

ومنه قول ابن مسعود: إ,ذا لقيت الكافر فال}ق%ه بوجه م'ك}ف%ه,ر� أ%ي بوجه
منقبض ل ط%لقة% فيه، يقول: ل ت.ل}ق%ه بوجه م'ن\ب.س3ط. وف الديث

أ%يضاv: ال�ق%و'ا ال�خال1ف1ي بوجه م'ك}ف%ه,ر¼ أ%ي عابس ق%طوب�، وعام¬
�م'ك}ف%ه,رÒ كذلك. ويقال: رأ%يته م'ك}ف%ه,ر_ الوجه. وقد اك}ف%ه.ر_ الرجل

إ,ذا ع.ب_س.، واك}ف%ه.ر_ النجم إ,ذا بدا و.ج\ه'ه وضوء�ه ف شدة ظلمة
الليل؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

إ,ذا الليل أ%د\ج.ى واك}ف%ه.ر_ت\ ن'جوم'ه،
وصاح. من ال4ف}راط1 هام¬ جواث1م'

وال�ك}ر.ه1فe: لغة ف ال�ك}ف%ه,ر�. وفلن م'ك}ف%ه,رe الوجه إ,ذا
ض.ر.ب. لو\ن'ه إ,ل الغ'ب\رة مع الغ1ل%ظ؛ قال الراجز:

قام. إ,ل ع.ذ}راء4 ف الغ'ط%اط1
ي.م\ش1ي ب1ث}ل, قائ1م الف�س\طاط1
ب'ك}ف%ه,ر> الل�و\ن1 ذي ح.طاط1

أ%بو بكر: فلن م'ك}ف%ه,رÒ أ%ي منقبض كال ل ي'ر.ى فيه أ%ثر' ب,ش\ر�
.Dصلب شديد ل يناله حاد1ث :Òم'ك}ف%ه,ر Dول ف%ر.ح�. وج.ب.ل

وال�ك}ف%ه,رe: الصeل}ب' الذي ل تغيه الوادث.
@كمر: الك%م.ر.ة�: رأ}س الذكر، والمع ك%م.ر¬. وال%ك}م'ور من الرجال:

الذي أ%صاب. الاتن' ط%ر.ف. ك%م.ر.ته، وف الكم: الذي أ%صاب الاتن'
ك%م.رته. وال%ك}م'ور': العظيم الك%م.ر.ة، وهم ال%ك}م'وراء. ورجل ك1م1ر_ى

إ,ذا كان ضخم الك%م.ر.ة1، م1ثال� الز>م1ك�ى.
وت.كام.ر. الرجلن1: ن.ظ%را أ%يeهما أ%عظم' ك%م.ر.ةv، وقد كام.ر.ه

فك%م.ر.ه: غلبه بع1ظ%م, الك%م.ر.ة؛ قال:
تال3 ل%ول ش.ي\خ'نا ع.ب_اد'،

ل%كام.ر'ونا اليوم. أ%و ل%كاد'وا



ويروى: ل%ك%م.رونا اليوم. أ%و لكادوا. وامرأ%ة م.ك}م'ور.ة: منكوحة.
والك1م\ر' من الب'س\ر,: ما ل ي'ر\ط1ب\ على نله ولكنه سقط فأ%ر\ط%ب. ف

ال4رض. قال ابن سيده: وأ%ظنهم قالوا نلة م1ك}مار¬. والك1م1ر_ى:
القصي؛ قال:

قد أ%ر\س.ل%ت\ ف ع1يها الك1م1ر_ى
والك1م1ر_ى: موضع؛ عن السياف.

@كمتر: الك%م\ت.ر.ة�: م1ش\ي.ةD فيها ت.قار'ب¬ مثل الك%ر\د.ح.ة، ويقال:
ق%م\ط%رة وكم\ت.ر.ة بعن، وقيل: الك%م\ت.ر.ة� من ع.د\و, القصي

ال�ت.قار,ب, ال�طى التهد1 ف ع.د\و,ه؛ قال الشاعر:
حيث� ت.ر.ى الك%و.أ}ل%ل% الك�مات1را،
كال�ب.ع, الص_ي\في> و ي.ك}ب'و عاث1را

وك%م\ت.ر. إ,ناء4ه والسقاء4: مل4ه. وك%م\ت.ر القربة: س.د_ها بو,كائه.
والك�م\ت'ر' والك�مات1ر': الصeل}ب' الشديد مثل الك�ن\د'ر, والك�ناد1ر.

@كمثر: الك%م\ث%رة�: ف1ع\لD م'مات، وهو تداخل الشيء بعضه ف بعض.
والك�م_ث}ر.ى: معروف من الفواكه هذا الذي تسميه العامة ال3ج_اص.، مؤنث ل

ينصرف؛ قال ابن م.ي_اد.ة%:
،vم_ث}ر.ى، ي.ز,يد' ال%ل}ق. ض1يقا�أ%ك
أ%ح.بe إ,ليك. أ%م ت1ي¬ ن.ض1يج'؟

واحدته ك�م_ث}راة، وتصغيها ك�م.ي\م1ث}رةD، وحكى ثعلب ف تصغي
الواحدة: ك�م.ي\م1ث}راة؛ قال ابن سيده: وال4قيس ك�م.ي\م1ث}رة كما قد�منا.

والك�ماث1ر: القصي. قال ال4زهري: سأ%لت جاعة من ال4عراب عن الك�م_ث}رى
فلم يعرفوها. ابن دريد: الك%م\ث%رة تداخل� الشيء بعضه ف بعض واج\ت1ماع'ه،

قال: فإ,ن يكن الك�م_ث}ر.ى عربي�اv فمنه اشتقاقه؛ التهذيب: وتصغيها
ك�م.ي\م1ث}ر.ى وك�م.ي\ث1ر.ةD وك�م.ي\م1ث}راة، وأ%نشد بيت ابن ميادة:

vم.ي\م1ث}ر.ى يزيد' ال%ل}ق. ض1يقا�ك
@كمعر: ك%م\ع.ر. سنام' البعي: مثل أ%ك}ع.ر..

@كنر: الك1ن_ار.ة�، وف الكم: الك1ن_ار' الشeق�ة من ثياب
الك%ت_ان1، د.خيلD. وف حديث معاذ: نى رسول ال،صلى ال عليه وسلم، عن ل�ب\س,

الك1ن_ار؛ هو ش'قة الكتان؛ قال ابن ال4ثي: كذا ذكره أ%بو موسى.
قال ابن سيده: والك1ن_ارات' يتلف فيها فيقال هي العيدان الت يضرب



با، ويقال هي الدeف�وف؛ ومنه حديث عبد ال بن عمرو بن العاص، رضي ال
عنهما: إ,ن ال تبارك وتعال أ%نز.ل% الق_ لي'ذ}ه1ب. به الباطل

وي'ب\ط1ل% به الل�ع1ب. والز_ف}ن. والز_م_ارات1 وال%زاه1ر. والك1ن_ارات. وف
صفته، صلى ال عليه وسلم، ف التوراة: بعثتك تحو ال%عاز,ف.

والك1ن_ارات1؛ هي، بالفتح والكسر، العيدان، وقيل الب.راب,ط�، وقيل الط©ن\ب'ور'،
وقال ال%رب: كان ينبغي أ%ن يقال الك1رانات، فقد�مت النون على الراء،

قال: وأ%ظن الك1ران% فارسي�اv معر�باv. قال: وسعت أ%با نصر يقول:
الك%ر,ين.ة� الضاربة بالع'ود، سيت به لضربا بالك1ران1؛ وقال أ%بو سعيد الضرير:

أ%حسبها بالباء، جع ك1بار�، وكبار جع ك%ب.ر�، وهو الطبل كج.م.ل وج,مال
وج,مالت. ومنه حديث علي�، عليه السلم: أ�م1رنا بكسر الك�وب.ة1

والك1ن_ارة والش>ياع. ابن ال4عراب: الك%نان,ي' واحدتا ك1ن_ار.ة، قال قوم:
هي العيدان، ويقال: هي الطنابي، ويقال الط©ب'ول.

التهذيب ف ترجة قنر: رجل م'ق%ن\و,ر¬ وم'ق%ن>ر¬ وم'ك%ن\و,ر¬ وم'ك%ن>ر
إ,ذا كان ض.خ\ماv س.م1جاv أ%و م'ع\ت.مìا ع1م_ةv جافية.

@كنب: الك1ن\بار': ح.ب\ل� الن_ار.ج,يل,، وهو نيل الند تتخذ من ليفه
.vحبال للسفن يبلغ منها البل سبعي دينارا

والك1ن\ب,ر.ة�: ال4ر\ن.ب.ة الضخمة.
@كنثر: رجل ك�ن\ث�ر¬ وك�ناث1ر¬: وهو التمع اللق.

@كندر: الك�ن\د'ور' والك�ناد1ر' والك�ن.يد1ر' من الرجال: الغليظ القصي
مع شد�ة، ويوصف به الغليظ من ح'م'ر الوحش. وروى شر لبن شيل ك�ن.ي\د1ر¬،

على فعيلل، وك�ن.ي\د1ر¬ تصغي ك�ن\د'ر؛ وحار ك�ن\د'ر وك�ناد1ر¬: عظيم،
وقيل غليظ؛ وأ%نشد للعجاج:
كأ%ن9 ت.ح\ت ك�ن\د'وراv ك�ناد1را،

ج.أ}باv ق%ط%و\طى ي.ن\ش1ج' ال%شاج,ر.ا
يقال: حار ك�د'ر¬ وك�ن\د'ور¬ وك�ناد1ر¬ للغليظ. والأ}ب: الغليظ،

والق%ط%وطى: الذي يشي م'ق}ط%و\ط1ياv، وهو ضرب من الشي سريع¬. وقوله:
ي.ن\ش1ج' ال%شاجر أ%ي يصو�ت بال4شجار، وذهب سيبويه إ,ل أ%نه رباعي، وذهب غيه

إ,ل أ%نه ثلثي بدليل ك%د.ر.، وهو مذكور ف موضعه، وقال أ%بو عمرو:
إ,نه لذو ك1ن\د1ير.ة؛ وأ%نشد:
ي.ت\ب.ع\ن. ذا ك1ن\د1ير.ة{ ع.ج.ن_سا،



إ,ذا الغرابان1 به ت.م.ر_سا،
ل ي.ج,دا إ,ل أ%د1ياv أ%م\ل%سا

ابن شيل: الك�ن\د'ر الشديد ال%ل}ق,، وف1ت\يانD ك%ناد1ر.ة. والك�ن\د'ر:
الل©بان�، وف الكم: ض.ر\ب¬ من الع1ل}ك1، الواحدة ك�ن\د'رة.

والك�ن\د'رة من ال4رض: ما غ%ل�ظ وارتفع. وك�ن\د'رة البازي: م.ج\ث1م'ه الذي
ي'ه.ي_أ� له من خ.ش.ب أ%و م.د.ر، وهو دخيل ليس بعرب، وبيان ذلك أ%نه ل

يلتقي ف كلمة عربية حرفان مثلن ف حشو الكلمة إ,ل ب,ف%ص\ل� لزم
كالع.ق%ن\ق%ل وال%ف%ي\ف%د ونوه؛ قال أ%بو منصور: قد يلتقي حرفان مثلن بل فصل

بينهما ف آخر السم؛ يقال: ر.ماد¬ ر,م\د41د¬ وفرس س'ق}د'د¬ إ,ذا كان
م'ضم_راv. وال%ف%ي\د.د': الظلم. وما ل%ه' ع'ن\د'د¬. وقال البد: ما كان من

حرفي من جنس واحد فل إ,دغام فيها إ,ذا كانت ف ملحقات ال4ساء ل4نا
تنقص عن مقادير ما أ�لقت به نو: ق%ر\د.د{ وم.ه\د.د{ ل4نه ملحق

vب.ع\ف%ر، وكذلك المع نو ق%راد1د. ومهاد1د. مثل ج.عاف1ر.، فإ,ن ل يكن ملحقا
لزمه ال3دغام نو أ%ل%د� وأ%ص.م�.

والك%ن\د.ر: ضرب من حساب الروم، وهو حساب النجوم.
وك1ن\د1ير¬: اسم، مثل به سيبويه وفسره السياف.

@كنعر: الك%ن\ع.ر.ة�: الناقة العظيمة السيمة السمينة، وجعها كناع1ر'.
ال4زهري: ك%ن\ع.ر. س.نام' الفصيل إ,ذا صار فيه شحم، وهو مثل أ%ك}ع.ر..

@كنهر: الك%ن.ه\و.ر' من السحاب: التراكب' الثخي؛ قال ال4صمعي وغيه:
هو ق1ط%ع¬ من السحاب أ%مثال� البال؛ قال أ%بو ن'خ.ي\ل%ة%:

ك%ن.ه\و.ر كان من أ%عقاب السeم1ي�
(* هذا الشطر ل وزن له معروف.)

واحدته ك%ن.ه\و.ر.ة، وقيل: الك%ن.ه\و.ر السحاب التراكم؛ قال ابن
م'ق}ب,ل:

لا قات1د¬ د'ه\م' الر>باب,، وخ.ل}ف%ه'
روايا ي'ب.ج>س\ن. الغ.مام. الك%ن.ه\ورا

وف حديث علي، عليه السلم: و.م1يض'ه ف ك%ن.ه\و.ر, ر.بابه؛
الك%ن.ه\و.ر': العظيم من السحاب، والر_باب' ال4بيض' منه، والنون والواو زائداتان.

وناب¬ ك%ن.ه\و.ر.ةD: م'س3ن_ة. وقال ف موضع آخر: ك%ن\ه.ر.ة� موضع
بالد_ه\ناء بي جبلي فيها ق1لت¬ يلؤها ماء� السماء، والك%ن.ه\و.ر' منه



أ�خ1ذ%.
@كهر: ك%ه.ر. الضeحى: ارتفع؛ قال ع.د1يe بن زيد الع.ب_ادي:

م'س\ت.خ1فYي. بل أ%ز\واد1نا،
ثقةv بال�ه\ر, من غي, ع.د.م\

فإ,ذا العان.ة� ف ك%ه\ر, الضeحى،
د'ونا أ%ح\ق%ب' ذو ل%ح\م� ز,ي.م\

يصف أ%نه ل يمل معه زاداv ف طريقه ثقة با يصيده ب'هر,ه. والعانة:
القطيع من الوحش. وال4حقب: المار الذي ف ح1ق}و.ي\ه1 بياض. ولم ز,ي.م¬:

لم متفرق ليس بجتمع ف مكان. وك%ه.ر. النهار' ي.ك}ه.ر' ك%ه\راv: ارتفع
واشتد� ح.رeه. ال4زهري: ك%ه\ر' النهار, ارتفاع'ه ف شدة الر.

والك%ه\ر': الضحك واللهو. وك%ه.ر.ه ي.ك}ه.ر'ه ك%ه\راv: ز.ب.ر.ه'
واستقبله بوجه عابس� وان\ت.هره ت.هاوناv به. والك%ه\ر': الن\ت1هار'؛ قال ابن'

دارة الث�ع\ل%ب�:
فقام. لي.ح\ف1ل� ث%م_ ك%ه\را،
ول ي'بال لو ي'لقي ع.ه\را

قال: الك%ه\ر' الن\ت1هار'، وك%ه.ر.ه وق%ه.ره بعن. وف قراءة عبد ال
بن مسعود، رضي ال عنه: فأ%ما اليتيم فل ت.ك}ه.ر\؛ وزعم يعقوب أ%ن كافه

بدل من قاف ت.ق}ه.ر\. وف حديث م'ع.اوية بن ال%ك%م, الس�ل%م1ي� أ%نه قال:
ما رأ%يت م'ع.لYماv أ%ح\س.ن. تعليماv من النب، صلى ال عليه وسلم،

فبأ%ب هو وأ�مي ما ك%ه.رن ول ش.ت.م.ن ول ض.ر.بن. وف حديث ال%س\عى:
أ%نم كانوا ل ي'د.عeون عنه ول ي'ك}ه.رون؛ قال ابن ال4ثي: هكذا يروى

ف كتب الغريب وبعض طرق مسلم، قال: والذي جاء ف ال4كثر ي'ك}ر.ه'ون
بتقدي الراء من ال3كراه.

ورجل ك�ه\ر'ور.ةD: عابس، وقيل قبيح الوجه، وقيل: ضح_اك لع_اب. وف
فلن ك�ه\ر'ورةD أ%ي ان\ت1هار¬ لن خاطبه وتعبيس للوجه؛ قال ز.ب\د' اليل:

ولست' بذ1ي ك�ه\رور.ة{ غي. أ%ن_ن،
إ,ذا ط%ل%ع.ت\ أ�ول ال�غ1ي.ة1، أ%ع\ب.س'

والك%ه\ر': الق%ه\ر'. والك%ه\ر': ع'ب'وس' الوجه. والك%ه\ر': الش_ت\م'؛
ال4زهري: الك%ه\ر' ال�صاه.رة؛ وأ%نشد:

ي'ر.ح_ب' ب عند باب, ال4م1ي،



وت'ك}ه.ر' س.ع\د¬ وي'ق}ضى لا
أ%ي ت'صاه.ر'.

@كور: الك�ور'، بالضم: الرحل، وقيل: الرحل بأ%داته، والمع أ%ك}وار
وأ%ك}و'ر¬؛ قال:

أ%ناخ. ب,ر.م\ل, الك%و\م.ح.ي\ن إ,ناخ.ة% ال}ـ
ـي.مان ق1لصاv، ح.ط� عنهن� أ%ك}و'را

والكثي ك�ورانD وك�ؤ'ور؛ قال ك�ث%ي>ر ع.ز_ة:
على ج,ل�ة{ كال%ض\ب, ت.خ\تال� ف الب'رى،

فأ%ح\مال�ها م.ق}صور.ةD وك�ؤ'ور'ها
قال ابن سيده: وهذا نادر ف العتل من هذا البناء وإ,نا بابه الصحيح

منه كب'ن'ود{ وج'ن'ود{. وف حديث ط%ه\ف%ة: بأ%ك}وار, ال%يس, ت.ر\ت.م1ي
بنا الع1يس'؛ ال4ك}وار' جع ك�ور�، بالضم،وهو ر.ح\ل الناقة بأ%داته، وهو

كالس_ر\ج وآلت1ه للفرس، وقد تكر�ر ف الديث مفرداv ومموعاv؛ قال ابن
ال4ثي: وكثي من الناس يفتح الكاف، وهو خطأ؛ وقول خالد بن زهي

الذل:ن.ش.أ}ت' ع.س3ياv ل ت'د.ي_ث} ع.ر,يك%ت،
ول ي.س\ت.ق1ر_ فوق. ظ%ه\ر,ي. ك�ور'ها

استعار الك�ور. لتذليل نفسه إ,ذ كان الك�ور' ما يذلل به البعي
وي'و.ط�أ� ول ك�ور. هنالك. ويقال للك�ور,، وهو الرحل: ال%ك}و.ر'، وهو

ال�ك}و.رe، إ,ذا فتحت اليم خففت الراء، وإ,ذا ثقلت الراء ضممت اليم؛ وأ%نشد
قول الشاعر:

ق1لص ي.مان{ ح.ط� عنهن م.ك}و.را
فخفف، وأ%نشد ال4صمعي:
كأ%ن9 ف ال%4ب\ل%ي\ن, من م'ك}و.ر>ه
م1س\ح.ل% ع'ون{ ق%ص.د.ت\ لض.ر>ه1

وك�ور' ال%د_اد: الذي فيه ال%م\ر وت'وق%د' فيه النار وهو مبن� من
طي، ويقال: هو الز>قe أ%يضاv. والك%و\ر': ال3بل الكثية العظيمة.

ويقال: على فلن ك%و\ر¬ من ال3بل، والك%و\ر' من ال3بل: الع.طي,ع' الض_خ\م،
وقيل: هي مائة وخسون، وقيل: مائتان وأ%كثر. والك%و\ر': القطيع من البقر؛

قال ذؤيب:
ول ش.ب'وب. من الثYيان1 أ%ف}ر.د.ه،



من ك%و\ر,ه، ك%ث}ر.ة� ال3غ}راء3 والط�ر.د'
والمع منهما أ%ك}وار؛ قال ابن بري هذا البيت أ%ورده الوهري:

ول م'ش1ب_ من الثYيان1 أ%ف}ر.ده،
عن ك%و\ر,ه، ك%ث}ر.ة� ال3غراء3 والط�ر.د1

بكسر الدال، قال: وصوابه: والطرد'، برفع الدال؛ وأ%ول القصيدة:
،Dتال ي.ب\قى على ال4ي_ام, م'ب\ت.ق1ل
ج.و\ن� الس_راة1 ر.باع¬، س1نeه غ%ر,د'

يقول: تال ل يبقى على ال4ي_ام م'ب\ت.ق1لD أ%ي الذي ي.ر\عى البقل.
وال%و\ن�: ال4س\و.د'. والس_راة�: الظ�ه\ر. وغ%ر,د¬: م'ص.و>ت¬. ول

م'ش1ب_ من الثيان: وهو ال�س3ن� أ%فرده عن جاعته إ,غراء� الكلب به
وط%ر.د'ه. والك%و\ر': الزيادة. الليث: الك%و\ر' ل%و\ث� العمامة يعن إ,دارتا

على الرأ}س، وقد ك%و_ر\ت'ها ت.ك}و,يراv . وقال النضر: كل دارة من العمامة
ك%و\ر¬، وكل د.و\ر� ك%و\ر¬. وتك}و,ير' العمامة: ك%و\ر'ها. وكار.

الع1مام.ة% على الرأ}س ي.ك�ور'ها ك%و\راv: لث%ها عليه وأ%دارها؛ قال أ%بو
ذؤيب:وص'ر_اد1 غ%ي\م� ل يزال�، كأ%نه

م'لء# بأ%ش\راف1 ال1بال, م.ك�ور'
.�وكذلك ك%و_ر.ها. وال1ك}و.ر' وال1ك}و.ر.ة� والك1وار.ة�: العمامة

وقولم: نعوذ بال من ال%و\ر, بعد الك%و\ر,، قيل: ال%و\ر' النقصان والرجوع،
والك%و\ر': الزيادة، أ�خذ من ك%و\ر, العمامة؛ يقول: قد تغيت حاله

وانتقضت كما ينتقض ك%و\ر' العمامة بعد الشد�، وكل هذا قريب بعضه من بعض، وقيل:
الك%و\ر' ت.ك}و,ير' العمامة وال%و\ر' ن.ق}ض'ها، وقيل: معناه نعوذ بال

من الرجوع بعد الستقامة والنقصان بعد الزيادة. وروي عن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ%نه كان يتعو�ذ من ال%و\ر بعد الك%و\ر, أ%ي من النقصان بعد

الزيادة، وهو من ت.ك}و,ير العمامة، وهو لفها وجعها، قال: ويروى بالنون.
وف صفة زرع النة: فيباد1ر' الط�ر\ف. ن.بات'ه واستحصاد'ه وت.ك}و,ير'ه

أ%ي ج.م\ع'ه وإ,لقاؤه.
والك1وار.ة: خرقة تعلها الرأ%ة على رأ}سها. ابن سيده: والك1وار.ة� لوث

ت.ل}تاثه الرأ%ة على رأ}سها بمارها، وهو ض.ر\ب¬ من ال1م\ر.ة1؛
وأ%نشد:ع.س\راء� حي. ت.ر.د_ى من ت.ف%حeش1ها،

�وف ك1وار.ت1ها من ب.غ\ي,ها م.ي.ل



وقوله أ%نشده ال4ص\م.ع1يe لبعض ال4غ}فال:
جاف1ي.ة م.ع\وى ملث الك%و\ر

قال ابن سيده: يوز أ%ن يعن موضع ك%و\ر, العمامة: والك1وار'
والك1وار.ة: شيء يتخذ للنحل من الق�ض\بان، وهو ضيق الرأ}س.

وت.ك}و,ير' الليل والنهار: أ%ن ي'ل}ح.ق. أ%حد'ها بالخر، وقيل:
ت.ك}و,ير' الليل والنهار ت.غ\ش1ي.ة� كل واحد منهما صاحبه، وقيل: إ,دخال كل واحد

منهما ف صاحبه، والعان متقاربة؛ وف الصحاح: وت.ك}و,ير' الليل على
النهار ت.غ\شيته إ,ياه، ويقال زيادته ف هذا من ذلك. وف التنزيل العزيز:

�ي'ك%و>ر' الليل% على النهار وي'ك%و>ر' النهار. على الليل؛ أ%ي ي'د\خ1ل
هذا على هذا، وأ%صله من ت.ك}و,ير, العمامة، وهو لفها وجعها. وك�و>ر.ت1
الشمس': ج'م1ع. ضوء�ها ول�ف_ كما ت'ل%فe العمامة، وقيل: معن ك�و>ر.ت\
غ�و>ر.ت\، وهو بالفارسية« ك�ور\ب,ك1ر\» وقال ماهد: ك�و>ر.ت اضمحلت

وذهبت. ويقال: ك�ر\ت' العمامة% على رأ}سي أ%ك�ور'ها وك%و_ر\ت'ها
أ�ك%و>ر'ها إ,ذا لففتها؛ وقال ال4خفش: ت'ل%فe ف%ت'م\ح.ى؛ وقال أ%بو عبيدة:

ك�و>ر.ت\ مثل ت.ك}و,ير العمامة ت'ل%فe ف%ت'م\ح.ى، وقال قتادة: ك�و>ر.ت\ ذهب
ضوء�ها، وهو قول الفراء، وقال عكرمة: ن'ز,ع. ضوء�ها، وقال ماهد:

ك�و>ر.ت\ د'ه\و,ر.ت\، وقال الر_بيع' بن خ.يث%م�: ك�و>ر.ت\ ر'مي. با، ويقال:
د.ه\و.ر\ت' الائط% إ,ذا طرحته حت ي.س\ق�ط%، وحكى الوهري عن ابن عباس:

ك�و>ر.ت\ غ�و>ر.ت\، وف الديث: ي'جاء� بالشمس والقمر ث%و\ر.ي\ن,
ي'ك%و_ران1 ف النار يوم القيامة أ%ي ي'ل%ف�ان1 وي'ج\م.عان1 وي'ل}ق%يان1

فيها، والرواية ثورين، بالثاء، كأ%نما ي'م\س.خان1؛ قال ابن ال4ثي: وقد
روي بالنون، وهو تصحيف.

الوهري: الك�ور.ة� الدينة والصeق}ع'، والمع ك�و.ر¬. ابن سيده:
والك�ور.ة� من البلد ال1خ\لف'، وهي القرية من ق�ر.ى اليمن؛ قال ابن دريد:

.vل أ%ح\س3ب'ه عربي�ا
vالذي يمله الرجل على ظهره، وقد كارها ك%و\را �والكار.ة�: الال

واس\ت.كار.ها. والكار.ة�: ع1ك}م' الثYياب، وهو منه، وكارة� الق%ص_ار من ذلك،
سيت به ل4نه ي'ك%و>ر ثيابه ف ثوب واحد ويم1لها فيكون بعض'ها على

بعض. وكو�ر التاع.: أ%لقى بعضه على بعض. الوهري: الكارة� ما ي'حمل على
الظهر من الثYياب، وت.ك}و,ير' التاع: جع'ه وشد�ه.



والكار': س'ف�ن م'نحد1رة فيها طعام ف موضع واحد. وضربه فك%و_ره أ%ي
صر.عه، وكذلك طعنه فك%و�ر.ه أ%ي أ%لقاه متمعاv؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

ض.ر.ب\ناه أ�م_ الر_أ}س,، والن_ق}ع' ساط1ع¬،
ف%خ.ر_ ص.ر,يعاv للي.د.ي\ن, م'ك%و_ر.ا

وك%و_ر\ته فتك%و_ر أ%ي سق%ط، وقد تك%و_ر هو؛ قال أ%بو كبي الذل:
م'ت.ك%و>ر,ين. على ال%عار,ي، بينهم
ضر\ب¬ كت.ع\طاط1 ال%زاد1 ال4ث}ج.ل,

وقيل: الت_ك}و,ير الص_ر\ع، ضر.به أ%و ل يضرب\ه. والكتيار': صرع'
الشيء3 بعض'ه على بعض�. والك}ت1يار ف الص>راع: أ%ن ي'صر.ع بعضه على بعض.

والت_ك%وeر: الت_ق%ط©ر والت_ش.مeر. وكار. الرجل� ف مش\يته
ك%و\راv، واس\ت.كار: أ%س\رع. والك1يار: ر.ف}ع الف%رس ذنبه ف ح'ض\ره؛ والك%ي>ر:

الفرس إ,ذا فعل ذلك. ابن بزرج: أ%كار. عليه يضربه، وها ي.ت.كايران1،
بالياء. وف حديث ال�نافق: ي.ك1ي ف هذه مر�ة وف هذه مر�ة أ%ي يري.

يقال: كار. الفرس' ي.ك1ي' إ,ذا جرى رافعاv ذنبه، ويروى ي.ك}ب,ن'. واك}تار
الفرس': رفع ذن.به ف ع.د\و,ه. واك}تار.ت1 الناقة: شالت بذن.بها عند

اللYقاح. قال ابن سيده: وإ,نا حلنا ما ج'هل من تصر�فه من باب الواو ل4ن
ال4لف فيه عي، وانقلب ال4لف عن العي واواv أ%كثر من انقلبا عن
الياء. ويقال: جاء الفرس م'ك}تاراv إ,ذا جاء ماد�اv ذنبه تت ع.ج'ز,ه؛ قال

:vالكميت يصف ثورا
vكأ%نه، من ي.د.ي\ ق1ب\ط1ي_ة، ل%ه,قا
بال4ت\ح.م1ي�ة م'ك}تار¬ وم'ن\ت.ق1ب'

قالوا: هو من اك}تار الرجل� اك}ت1ياراv إ,ذا تعم_م. وقال ال4صمعي:
اك}تار.ت1 الناقة اك}ت1ياراv إ,ذا شالت بذن.بها بعد اللYقاح. واك}تار الرجل
للرجل اك}ت1ياراv إ,ذا تيأ% ل1سبابه. وقال أ%بو زيد: أ%ك%ر\ت على الرجل

أ�ك1ي' كيارةv إ,ذا استذللته واستضعفته وأ%ح.ل}ت عليه إ,حالة نو
مائة{.والك�ور': بناء الز_نابي؛ وف الصحاح: موض1ع الز_نابي.

والك�و_ارات: ال%ليا ال4ه\ل1ي_ة؛ عن أ%ب حنيفة، قال: وهي الك%وائر أ%يضاv على
مثال الك%واع1ر؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن الك%وائر ليس جع ك�و_ارة إ,نا

هو جع ك�و.ارة، فافهم، والك1و.ار والك1وارة: بيت ي'ت_خذ من ق�ضبان{
ضي>ق' الرأ}س للنحل ت'ع.س>ل� فيه. الوهري: وك�و_ارة النحل عسلها ف



الشم.ع. وف حديث علي�، عليه السلم: ليس فيما ت'خ\ر,ج أ%ك}وار' الن_ح\ل
صد.قة، واحدها ك�ور، بالضم، وهو بيت النحل والز_نابي؛ أ%راد أ%نه ليس ف

العسل صدقة.
وك�ر\ت ال4رض ك%و\راv: حفرت'ها.

وك�ور وك�و.ي\ر¬ والك%و\ر: جبال معروفة؛ قال الراعي:
وف ي.د'وم.، إ,ذا اغ}ب.ر_ت\ م.ناك1ب'ه،

�وذ1ر\و.ة1 الك%و\ر, عن م.ر\وان% م'ع\ت.ز.ل
ودار.ة� الك%و\ر، بفتح الكاف: موضع؛ عن ك�راع. وال1ك}و.ر_ى: القصي

العريض. ورجل م1ك}و.ر_ى أ%ي لئيم. وال%ك}و.ر_ى: الر_و\ثة العظيمة،
وجعلها سيبويه صفة، فسرها السياف بأ%نه العظيم ر.وث%ة1 ال4نف، وكسر اليم

فيه لغة، مأ}خوذ من ك%و_ره إ,ذا ج.معه، قال: وهو م.ف}ع.ل�ى، بتشديد
،Òاللم، ل4ن ف%ع\ل%ل�ى ل ي.ج,ئ، وقد يذف ال4لف فيقال م41ك}و.ر

وال�نثى ف كل ذلك بالاء؛ قال كراع: ول نظي له. ورجل م.ك}و.رÒ: فاحش
مكثار؛ عنه، قال: ول نظي له أ%يضاv. ابن حبيب: ك%و\ر¬ أ%رض باليمامة.
@كي: الك1ي': ك1ي' الد�اد، وهو ز,ق� أ%و جلد غليظ ذو حافات{، وأ%ما

البن من الطي فهو الك�ور'. ابن سيده: الك1ي الز>ق� الذي ي.ن\ف�خ فيه
الد�اد، والمع أ%ك}يار¬ وك1ي.رة. وف الديث: مث%ل� الل1يس الس_و\ء

مث%ل� الك1ي، هو من ذلك؛ ومنه الديث: الدينة كالك1ي, ت.نفي خ.ب.ثها
وي.ن\ص.ع ط1يب'ها؛ ولا فسر ثعلب قول الشاعر:

تر.ى آن'فاv د'غماv ق1باحاv، كأ%نا
م.قاد1ي' أ%ك}يار�، ضخام. ال4ران,ب

قال: م.قاد1ي الك1يان1 تسودe من النار، فكس_ر ك1ياv على كيان،
وليس ذلك بعروف ف كتب اللغة؛ إ,نا الك1يان جع الك�ور، وهو الر�ح\ل،

ولعل ثعلباv إ,نا قال م.قاد1ي ال4ك}يار. وك1ي: بلد؛ قال عروة بن
الورد:إ,ذا ح.ل�ت\ بأ%رض بن علي¼،

وأ%ه\ل�ك. بي إ,م_ر.ة وك1ي
ابن بزرج: أ%كار. عليه يضربه، وه'ما يتكايران؛ بالياء. وك1ي: اسم جبل.

@كرز: الك�ر\ز': ض.ر\ب¬ من ال�وال1ق,، وقيل: هو ال�وال1ق' الصغي،
وقيل: هو ال�ر\ج'، وقيل: ال�ر\ج' الكبي يمل فيه الراعي زاده ومتاعه. وف

الثل: ر'ب_ ش.د¼ ف الك�ر\ز,؛ وأ%صله أ%ن فرساv يقال له أ%عوج



ن'ت1ج.ت\ه' أ�مeه وت.ح.م_ل% أ%صحابه فحملوه ف الك�ر\ز,، فقيل لم: ما تصنعون
به؟ فقال أ%حدهم: رب شد� ف الكرز، يعن ع.د\و.ه'، والمع أ%كراز¬

وك1ر.ز.ةD مثل ج'ح\ر� وج,ح.ر.ة{. وسعيد' ك�ر\ز�: لقب¬. قال سيبويه: إ,ذا لقبت
مفرداv بفرد أ%ضفته إ,ل اللقب، وذلك قولك: هذا سعيد' ك�ر\ز�، جعلت

ك�ر\زاv معرفة ل4نك أ%ردت العرفة الت أ%ردتا إ,ذا قلت هذا سعيد، فلو
نك�رت كرزاv صار سعيد نكرة ل4ن الضاف إ,نا يكون نكرة ومعرفة بالضاف

إ,ليه، فيصي كرز ههنا كأ%نه كان معرفة قبل ذلك ث أ�ضيف إ,ليه.
والك%ر_از': الك%ب\ش' الذي يضع عليه الراعي ك�ر\ز.ه' فيحمله ويكون

أ%مام القوم، ول يكون إ,ل أ%ج.م_ ل4ن ال4ق}ر.ن% يشتغل بالن>طاح,؛
قال:يا ليت. أ%ن>ي وس'ب.ي\عاv ف الغ.ن.م\،

gر\ج' منها فوق. ك%ر_از� أ%ج.م��وال
وكار.ز. إ,ل ث1ق%ة{ من إ,خوان ومال� وغ1نÝى: مال%. أ%بو زيد: إ,نه

لي'عاج,ز' إ,ل ث1ق%ة{ م'عاج.ز.ةv وي'كار,ز' إ,ل ثقة م'كار.ز.ةv إ,ذا مال
إ,ليه؛ قال الشماخ:

فلما ر.أ%ي\ن. الال% قد حال% دون.ه
د'عاف¬، ل%د.ى ج.ن\ب, الش_ر,يع.ة1، كار,ز'

قيل: كارز بعن الستخفي. يقال: ك%ر.ز. ي.ك}ر'ز' ك�ر'وزاv، فهو كار,ز¬
إ,ذا استخفى ف خ.م.ر� أ%و غار�، وال�كار.ز.ة� منه. ويقال: كار.ز\ت' عن

فلن إ,ذا ف%ر.ر\ت. منه وعاج.ز\ت.ه'. وكار.ز. ف الكان: اخ\ت.ب.أ% فيه.
وكار.ز. إ,ليه: بادر. وكار.ز. القوم' إ,ذا تركوا شيئاv وأ%خذوا غيه.

eالع.ي,ي :eر_ز,ي�والك%ر,يص' والك%ر,يز': ال4ق1ط�. والك�ر>ز' والك
اللئيم، وهو دخيل ف العربية، تسميه الف�ر\س' ك�ر_ز,يìا؛ وأ%نشد

لرؤبة:أ%و ك�ر_ز ي.م\ش1ي ب.ط1ي. الك�ر\ز,
والك�ر_ز': ال�د.ر_ب' ال�ج.ر_ب'، وهو فارسي. والك�ر_ز': اللئيم.

والك�ر_ز': النجيب. والك�ر_ز': الرجل الاذق، كلها دخيل ف العربية.
والك�ر_ز': البازي ي'ش.دe لي.س\ق�ط% ريشه؛ قال:

لا ر.أ%ت\ن,ي راض1ياv بال3ه\ماد\،
كالك�ر_ز, الربوط بي. ال4و\تاد\

قال ال4زهري: شبهه بالرجل الاذق وهو بالفارسية ك�ر'و ف%ع'ر>ب..
وك�ر>ز. البازي إ,ذا سقط ريشه. أ%بو حات: الك�ر_ز' البازي ف س.ن.ت1ه1



الثانية، وقيل: الك�ر_ز' من الطي الذي قد أ%تى عليه حول، وقد ك�ر>ز.؛ قال
رؤبة:

رأ%ي\ت'ه كما رأ%ي\ت' الن_س\را،
ك�ر>ز. ي'ل}ق1ي قاد1مات{ ز'ع\را

وك%ر_ز. الرجل� ص.ق}ر.ه إ,ذا خاط عينيه وأ%طعمه حت يذل. ابن
ال4نباري: هو ك�ر_ز¬ أ%ي داه{ خبيثD متال، شبه بالبازي ف خبثه واحتياله وذلك

أ%ن العرب تسمي البازي ك�ر_زاv، قال: والطائر ي'ك%ر_ز'، وهو دخيل ليس
بعرب.

والك�ر.از': القارورة. قال ابن دريد: ل أ%دري أ%عرب أم عجمي غي أ%نم
.Dقد تكلموا با، والمع ك1ر\زان

وك�ر\ز¬ وك%ر,ز¬ وك%ار,ز¬ وم'ك}ر.ز¬ وك�ر.ي\ز وك%ر,يز¬ وك�راز¬: أ%ساء.
وك%راز¬: فرس ح'ص.ي بن علقمة.

@كربز: ابن ال4عراب: الق%ث}و' أ%ك}ل� الق%ث%د1 والك1ر\ب,ز,، قال فأ%ما
الق%ث%د' فهو اليار وأ%ما الك1ر\ب,ز' فالق1ث�اء� الكبار.

eز�@كزز: الك%زe: الذي ل ينبسط. ووج\ه ك%زÒ: قبيح، ك%ز_ ي.ك
ك%زاز.ةv. وج.م.لD ك%زÒ: ص'لب شديد.وذ%ه.ب¬ ك%زÒ: صلب جد�اv. ورجل ك%زÒ: قليل

ال�ؤاتاة1 وال%ي\ر, ب.ي>ن' الك%ز.ز,؛ قال الشاعر:
أ%نت. لل4ب\ع.د1 ه.ي\ن¬ ل%ي>ن¬،

وعلى ال4ق}ر.ب, ك%زÒ جاف1ي
ورجل ك%زÒ وقوم ك�زÒ، بالضم. والك%زاز': الب'خ\ل�. ورجل ك%زe اليدين

أ%ي بيل مثل ج.ع\د اليدين. والك%زاز.ة� والك%زاز': الي'ب\س'
والن\قباض'. وخ.ش.بة ك%ز_ة: يابسة م'ع\و.ج_ة. وقناة ك%ز_ة: كذلك، وفيها ك%ز.ز¬.

وك%ز_ الشيء4: جعله ضيقاv. ويقال للشيء إ,ذا جعلته ضيقاv: ك%ز.ز\ته، فهو
م.ك}ز'وز¬؛ قال الشاعر:

يا ر'ب_ ب.ي\ضاء4 ت.ك�زe الدeم\ل�جا،
ت.ز.و_ج.ت\ ش.ي\خاv ط%ويلv ع.ف}ش.جا

وقوس ك%ز_ة: ل يتباعد س.ه\م'ها من ضيقها؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ل ك%ز_ة� الس_ه\م ول ق%ل�وع'

وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد الك%ز_ة� أ%صغر القياس، ابن شيل: من
�القسي� الك%ز_ة�، وهي الغليظة ال4ز_ة1 الض_ي>قة الف%ر\ج، والو.طيئة



أ%ك%زe الق1س3ي>. الوهري: ق%و\س¬ ك%ز_ة إ,ذا كان ف ع'ود1ها ي'ب\س¬
عن النعطاف، وب.ك%ر.ةD ك%ز_ة أ%ي ضيقة شديدة الص_ر,ير,.
،Dمن ش1د_ة1 الب.ر\د1 وت.ع\ت.ر,ي منه ر,ع\د.ة �والك�زاز': داء يأ}خ'ذ

وهو م.ك}ز'وز¬. وقد ك�ز_ الرجل�، على صيغة ما ل يسم_ فاعله: ز'ك1م..
وأ%ك%ز_ه ال، فهو م.ك}ز'وز¬: مثل أ%ح.م_ه، فهو مموم، وهو ت.ش.نeج

يصيب ال3نسان من البد الشديد أ%و من خروج دم� كثي. ابن ال4عراب:
الك�ز_از' الر>ع\د.ة� من الب.ر\د1، والعامة تقول الك�ز.از، وقد ك%ز_:

ان\ق%ب.ض. من البد. وف البحديث: أ%ن رجلv اغتسل ف%ك�ز_ فمات؛ الك�زاز': داء
يتولد من شدة البد، وقيل: هو نفس البد.

واك}ل4ز_ اك}ل1ئ}زازاv: انقبض، واللم زائدة.
@كعمز: ت.ك%ع\م.ز. الف1راش': انتقضت خ'يوطه واجتمع صوفه؛ عن ال%ج.ر,ي>.

@كلز: ك%ل%ز. الشيء4 ي.ك}ل1ز'ه ك%ل}زاv وك%ل�ز.ه': جعه. واك}ل4ز_
الرجل�: ت.ق%ب_ض ول يطمئن. وال�ك}ل%ئ1زe: النقبض. الليث: يقال

اك}ل4ز_، وهو انقباض ف ج.فاء ليس بطمئن، كالراكب إ,ذا ل يتمكن ع.د\لv عن
ظهر الدابة؛ وأ%نشد غيه:

أ%قول� والناقة� ب ت.ق%ح_م'،
وأ%نا منها م'ك}ل%ئ1زÒ م'ع\ص1م'

وأميت ثلثيe فعله؛ وأ%نشد شر:
ر'ب فتاة{ من بن الع1ناز,،
ح.ي_اك%ة{ ذات1 ح1ر� ك1ناز,

ذ1ي ع.ض'د.ي\ن م'ك}ل%ئ1ز¼ ناز,ي،
كالن_بت1 ال4ح\م.ر بالب.راز,

واك}ل4ز_ إ,ذا انقبض وت.ج.م_ع.؛ وف شعر ح'ميد بن ثور:
ف%ح.م�ل ال%م_ ك1لزاv ج.ل}ع.دا

الكلز: التمع ال%ل}ق, الشديد'، ويروى: ك1نازاv، بالنون؛ وقيل:
اك}ل4ز_ اك}ل1ئ}زازاv انقبض، واللم زائدة. واك}ل4ز_ البازي: ه.م_ بأ%خذ

الصيد وت.ق%ب_ض له. وك%ل�ز¬: اسم.
@عكمز: الع'ك}م'وز': الت_ار_ة الاد1رة� الطويلة� الض_خ\م.ة�؛ قال:

إ,ن>ي ل4ق}ل1ي ال1ل}ب,ح. الع.ج'وزا،
وآم1ق' الف%ت1ي_ة% الع'ك}م'وزا



ال4زهري: ع'ك}م'وز.ةD حاد1رةD تار_ةD وع'ك}م'ز¬ أ%يضاv، قال: ويقال
لل4ي\ر, إ,ذا كان م'ك}ت.ن,زاv: إ,نه ل%ع'ك}م'ز¬؛ وأ%نشد:

وف%ت.ح.ت\ للع.و\د1 بئ}راv ه'ز\ه'زا،
فالت.ق%م.ت\ ج'ر\دان.ه والع'ك}م'زا

@كنز: الك%ن\ز': اسم للمال إ,ذا أ�حرز ف وعاء ولا يرز فيه، وقيل:
vن'وز¬، ك%ن.ز.ه' ي.ك}ن,ز'ه ك%ن\زا�الك%ن\ز' الال الدفون، وجعه ك

واك}ت.ن.ز.ه'. ويقال: ك%ن.ز\ت' الب'ر_ ف ال1راب, فاك}ت.ن.ز.. وف الديث:
أ�ع\ط1يت' الك%ن\ز.ي\ن,: ال4حر. وال4بيض.؛ قال شر: قال العلء بن عمرو

الباه1ل1يe الك%ن\ز' الف1ض_ة ف قوله:
كأ%ن� ال1ب\ر,ق1ي_ غ%دا عليها
باء3 الك%ن\ز, أ%ل}ب.س.ه ق%راها

قال: وتسمي العرب' كل� كثي مموع يتنافس فيه كنزاv. وف الديث: أ%ل
أ�ع.لYم'ك. ك%ن\زاv من ك�نوز النة: ل حول ول قو_ة إ,ل بال، وف

رواية: ل حول ول قو_ة إ,ل بال ك%ن\ز¬ من ك�ن'وز النة أ%ي أ%جرها
م'د_خ.ر لقائلها والتصف با كما يدخر الكنز، وف التنزيل العزيز: والذين

ي.ك}ن,زون الذهب. والفضة%. وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه؛ قال: قال
رسول ال، صلى ال عليه وسلم: يذهب ك1س\ر.ى فل كسرى بعده، ويذهب قيصر

فل ق%ي\ص.ر. بعده، والذي نفسي بيده لت'ن\ف%ق%ن_ كنوز'ها ف سبيل ال
الليث: يقال ك%ن.ز. ال3نسان� مالv ي.ك}ن,ز'ه. وك%ن.ز\ت' الس>قاء4

إ,ذا ملgته. ابن عباس ف قوله تعال ف الكهف: وكان تت.ه ك%ن\ز¬ لما؛
قال: ما كان ذهباv ول فضة ولكن كان ع1ل}ماv وص'ح'فاv. وروي عن علي، كرم

ال تعال وجهه، أ%نه قال: أ%ربعة آلف وما دونا نفقةD وما فوقها ك%ن\ز¬.
وف الديث: كل مال� ل ت'ؤ.د_ى زكات'ه فهو ك%ن\ز¬؛ الك%ن\ز' ف ال4صل

vخرج منه الواجب عليه ل يبق ك%ن\زا�الال الدفون تت ال4رض فإ,ذا أ
وإ,ن كان مكنوزاv، وهو حكم شرعي تو�ز فيه عن ال4صل. وف حديث أ%ب ذر،

رضي ال عنه: ب.ش>ر, الك%ن_از,ين. ب,ر.ض\ف{ من جهنم؛ هم جع ك%ن_از�
وهو البالغ ف كنز الذهب والفضة واد�خارها وترك إ,نفاقهما ف أ%بواب

الب>.
واك}ت.ن.ز. الشيء�: اجتمع وامتل4. وك%ن.ز. الشيء4 ف الر,عاء وال4رض

ي.ك}ن,ز'ه ك%ن\زاv: غ%م.زه بيده. وش.د_ ك%ن\ز. الق1ر\ب.ة1: مل4ها.



ويقال للجارية الكثية اللحم: ك1ناز¬، وكذلك الناقة؛ وقال:
ح.ي_اك%ة{ ذات1 ه.ن� ك1ناز,

وناقة ك1ناز¬، بالكسر، أ%ي م'ك}ت.ن,ز.ة� اللحم,. والك1ناز': الناقة
الصeل}بة اللحم، والمع ك�ن'وز وك1ناز¬، كالواحد باعتقاد اختلف الركتي

وال4لفي، وجعله بعضهم من باب ج'نب،وهذا خطأD لقولم ف التثنية ك1نازان1،
وقد ت.ك%ن_ز. لمه واك}ت.ن.ز.، ورجل ك%ن,ز' اللحم وم'ك}ت.ن,ز' اللحم

وك%نيز' اللحم وم.ك}ن'وز'ه؛ أ%نشد سيبويه:
وساق1ي.ي\ن, م1ث}ل, ز.ي\د{ وج'ع.ل}،

ص.ق}ب.ان1 م.م\ش'وقان م.ك}ن'وزا الع.ض.ل}
وف شعر ح'م.يد ين ثور:
ف%ح.م�ل ال%م_ ك1نازاv ج.ل}ع.د.ا

الك1ناز': ال�ج\ت.م1ع' اللحم الق%و,يeه، وكل© م'ك}ت.ن,ز� متمع¬،
ويروى ك1لزاv، باللم، وقد تقدم. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: ب.ع.ث}ت'ك

ت.م\ح'و ال%عاز,ف. والك%نازات1، هي بالفتح. والك1ناز' والك%ناز': ر.فاع'
التمر، وقد ك%ن.ز'وا التمر ي.ك}ن,ز'ون.ه' ك%ن\زاv وك1نازاv، فهو ك%ن,يز

ومكنوز، والك%نيز': التمر ي'ك}ت.ن.ز' للشتاء ف ق%واص1ر. وأ%وعية، والفعل
الك}ت1ناز'، قال: والب.ح\ران,يeون% يقولون جاء4 زمن الك1ناز,، إ,ذا
ك%ن.ز'وا التمر ف ال1لل,، وهو أ%ن ي'ل}ق%ى ج,راب¬ أ%س\ف%ل% ال�ل�ة1،

وي'ك}ن.ز. بالر>ج\ل%ي حت يدخل بعضه ف بعض، ث جراب¬ بعد جراب حت
تتلئ% ال�ل�ة� م.ك}ن'وز.ةv ث ت'خاط� بالشر'ط1. ال�م.و,يe: أ%تيتهم عند

الك1ناز, والك%ناز,، يعن حي ك%ن.ز'وا التمر. ابن السكيت: هو الك%ناز'،
بالفتح ل غي؛ قال: ول يسمع إ,ل بالفتح. وقال بعضهم: هو مثل ال%داد1

وال1داد والص_رام, والص>رام,، وربا استعمل الك%ناز' ف الب'ر>؛
أ%نشد سيبويه للم'ت.ن.خ>ل ال�ذ%ل:

ل د.ر_ د.ر>ي. إ,ن أ%ط}ع.م\ت' ناز,ل%ك�م\
ق1ر\ف. ال%ت1ي>، وعندي الب'رe م.ك}ن'وز'

وك%ن_از: اسم رجل.
@كوز: كاز. الشيء4 ك%و\زاv: جعه، وك�ز\ت'ه أ%ك�وز'ه ك%و\زاv: جعته.

والك�وز': من ال4وان، معروف، وهو مشتق من ذلك، والمع أ%ك}واز¬
وك1يزانD وك1و.ز.ةD؛ حكاها سيبويه مثل ع'ود{ وع1يدان{ وأ%ع\واد{ وع1و.د.ة{،



وقال أ%بو حنيفة: الك�وز' فارسي؛ قال ابن سيده: وهذا قول ل ي'ع.ر_ج عليه،
بل الك�وز' عرب صحيح.

ويقال: كاز. ي.ك�وز' واك}تاز. ي.ك}تاز' إ,ذا شرب بالك�وز,. قال ابن
ال4عراب: كاب.ي 4ك�وب' إ,ذا شرب بالك�وب، وهو الك�وز' بل ع'ر\و.ة، فإ,ذا

كان بعروة فهو ك�وز، يقال: رأ%يته ي.ك�وز' وي.ك}تاز' وي.ك�وب' وي.ك}تاب.
واكتاز. الاء4: اغ}ت.ر.ف%ه'، وهو اف}ت.ع.ل% من الك�وز,. وف حديث السن:

كان م.ل1ك¬ من ملوك هذه القرية يرى الغلم. من غلمانه يأ}ت ال�ب_
ي.ك}تاز' منه ث ي'ج.ر\ج,ر قائماv فيقول: يا ليتن م1ث}ل�ك، يا لا ن,ع\مة،

تأ}كل ل%ذ�ةv وت'خ\رج' س.ر\حاv ي.ك}تاز' أ%ي ي.غ\ت.ر,ف' بالك�وز، وكان
بذا اللك أ�س\ر¬، وهو احتباس بوله، فتمن حال غلمه.

وبنو ك�وز�: ب.ط}ن¬ من بن أ%س.د{. التهذيب: وبنو الك�وز بطن من العرب،
�وف بن ض.ب_ة ك�وز بن كعب. ك�و.ي\ز وم.ك}و.ز.ة: اسان، شذ� م.ك}و.ز.ة
عن حد� ما تتمله ال4ساء� ال4علم من الشذوذ نو قولم م.ح\ب.ب¬

ورجاء بن ح.ي\و.ة%، وس_ت العرب م.ك}و.ز.ة وم1ك}وازاv؛ وقول الشاعر:
،vوهاج,را vوزا�وض.ع\ن. على ال1يزان1 ك

فمالت\ بنو ك�وز� بأ%بناء3 هاج,ر,
ولو م.ل4ت\ أ%ع\فاج.ها من رث1يئ%ة{

بنو هاج,ر�، مالت\ ب.ض\ب, ال4كاد1ر,
ولك1ن_ما اغ}ت.رeوا، وقد كان عند.هم
ق%ط1يبان1 ش.ت_ى من ح.ل1يب� وحاز,ر,

كوز: اسم رجل من ضبة؛ وقال ابن بري: الشعر لش.ع\م.ل%ة بن ال4خ\ضر؛ كوز
وهاجر قبيلتان من ضبة ابن أ�د¼، فيقول: وزن_ا إ,حداها بال�خرى فمالت
كوز باجر أ%ي كانت أ%ثقل منها؛ يصف كوزاv بر.جاح.ة1 العقول وأ%بناء4

هاجر بفتها. وال4ع\فاج: جع ع.ف}ج� لا يري فيه الطعام، وهي من ال3نسان
كالصارين من البهائم. يقول: لو مل4ت بنو هاجر أ%عفاجها من رثيئة لالت

بضب ال4كادر. والضب: جع هضبة وهي جبل ينفرش على ال4رض، وال4كادر:
جبال معروفة، والرثيئة: اللب الامض يلب عليه الليب؛ يريد بذلك عظم
بطونم وكثرة أ%كلهم وعظم خلقهم، ي.ه\ز.أ� بم على أ%ن بن هاجر اغتروا ولو

أ%نم تأ%هبوا لوازنتهم حت يشربوا الرثيئة فتمتلئ% بطونم لوازنوا
ال1ضاب. ور.ج.حوا با وكانوا أ%ثقل منهم، وهذا كله هزء بم، والقطيبان:



الليطان من حليب وحازر، والازر: الامض، وال تعال أ%علم.
�@كأس: ابن السكيت: هي الك%أ}س والف%أ}س والر_أ}س م.ه\موزات، وهو رابط

ال%أ}ش. والكأ}س مؤنثة، قال الل�ه تعال: بكأ}س, من م.عي� ب.ي\ضاء؛
وأ%نشد ال4صمعي ل�مية بن أ%ب الصلت:

ما ر.غ}ب.ة� النفس, ف الياة، وإ,ن
ت.ح\يا قليلv، فالوت' لح1ق�ها

ي'وشك م.ن ف%ر� م1ن\ م.ن,ي_ته،
ف بعض, غ1ر�اته ي'واف1ق�ها

م.ن ل ي.م'ت\ ع.ب\ط%ةv يت ه.ر.مÝا،
للموت كأ}س، والرء� ذائق�ها

قال ابن بري: ع.ب\ط%ة أ%ي شاب�اv ف ط%راءته وانتصب على الصدر أ%ي
م.و\ت ع.ب\ط%ة وموت ه.ر.م فحذف الضاف، قال: وإ,ن شئت نصبتهما على الال أ%ي

ذا ع.ب\ط%ة وذا ه.ر.م فحذف الضاف أ%يضاv وأ%قام الضاف إ,ليه م'قام.ه.
والكأ}س: الزeجاجة ما دام فيها شراب. وقال أ%بو حات: الكأ}س' الشراب

بع.ي\نه وهو قول ال4صمعي، وكذلك كان ال4صمعي ينكر رواية من روى بيت
أ�م.ي_ة للم.و\ت1 كأ}س، وكان ي.ر\ويه: ال%و\ت كأ}س، ويقطع أ%لف الوصل ل4نا

ف أ%ول النصف الثان من البيت، وذلك جائز؛ وكان أ%بو علي الفارسي يقول:
هذا الذي أ%نكره ال4صمعي غي منكر، واستشهد على إ,ضافة الكأ}س إ,ل

الوت ببيت م'ه.ل}ه,ل، وهو:
ما أ�ر.ج>ي بالع.ي\ش بعد ن.دامى،
قد أ%راه'م\ س'ق�وا بكأ}س ح.لق,

وح.لق,: اسم للمن,ي_ة وقد أ%ضاف الكأ}س إ,ليهما؛ ومثل� هذا البيت الذي
استشهد به أ%بو علي�. قول العدي:
فهاج.ها، بعدما ر,يع.ت\، أ%خ'و ق%ن.ص�،
عار,ي ال4شاج,ع, من ن.ب\هان أ%و ث�ع.ل

بأ%ك}ل�ب� كق1داح, الن_ب\ع, ي'وس1د'ها
ط1م\لD، أ%خ'و ق%ف}ر.ة غ%ر\ثان قد ن.ح.ل
فلم ت.د.ع\ واحداv منهن_ ذا ر.م.ق�،

حت س.ق%ت\ه بكأ}س, الوت فان\ج.د.ل
يصف صائداv أ%رسل كلبه على بقرة1 و.ح\ش�؛ ومثله للخنساء:



وي'س\ق1ي حي ت.ش\ت.ج,ر' الع.وال
بكأ}س الوت، ساعة% م'ص\ط%لها

وقال جرير ف مثل ذلك:
،Dأ%ل ر'ب_ ج.ب_ار، عليه م.هاب.ة

س.ق%ي\ناه كأ}س الوت حت ت.ض.ل�ع.ا
ومثله ل4ب د'واد ال3ياد1ي:

تع\تاد'ه زف%ر.ات¬ حي يذك�ر'ها،
س.ق%ي\ن.ه بك�ؤ'وس الوت أ%ف}و.اق%ا

ابن سيده: الكأ}س المر نفسها اسم لا. وف التنزيل العزيز: ي'طاف عليهم
بكأ}س من م.عي بيضاء4 لذة{ للشاربي؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة لل4عشى:

وكأ}س� كع.ي, الد>يك1 باك%ر\ت' ن.ح\و.ها
بف1ت\يان1 ص1د\ق�، والن_واق1يس' ت'ض\ر.ب'
وأ%نشد أ%بو حنيفة أ%يضاv لعلقمة:
كأ}س¬ عزيز¬ من ال4ع\ناب ع.ت_ق%ها،

لبعض, أ%ربابا، ح.ان,ي_ةD ح'وم'
قال ابن سيده: كذا أ%نشده أ%بو حنيفة، كأ}س¬ عزيز¬، يعن أ%نا خر

ت.ع1زÒ ف%ي'ن\ف%س' با إ,ل على ال�ل�وك وال4رباب؛ وكأ}س¬ عزيز¬، على
الصفة، والتعار.ف: كأ}س' عزيز�، بال3ضافة؛ وكذلك أ%ن.شده سيبويه، أ%ي كأ}س'

مال1ك{ ع.زيز� أ%و مستح1ق¼ عزيز�. والكأ}س أ%يضاv: ال3ناء إ,ذا كان
فيه خ.م\ر¬، قال بعضهم: هي الزeجاجة ما دام فيها خر، فإ,ذا ل يكن فيها

vخر، فهي قدح، كل هذا مؤنث. قال ابن ال4عراب: ل تسم_ى الكأ}س كأ}سا
إ,ل وفيها الش_راب، وقيل: هو اسم لا على النفراد والجتماع، وقد ورد

ذكر الكأ}س ف الديث، واللفظة مهموزة وقد يترك المز تفيفاv، والمع من
كل ذلك أ%ك}ؤ'س¬ وك�ؤ'وس¬ وك1ئاس¬؛ قال ال4خطل:

خ.ض1ل� الك1ئاس,، إ,4ذا ت.ث%ن_ى ل تكن\
خ'ل}فاv م.واع1د'ه ك%ب.ر\ق, ال�ل�ب,

وحكى أ%بو حنيفة: ك1ياس، بغي هز، فإ,ن صح ذلك، فهو على الب.د.ل، قل%ب.
المزة ف كأ}س أ%لفاv ف نية الواو فقال كاس¬ كنار�، ث جع كاساv على

ك1ياس�، وال4صل ك1واس، فقلبت الواو ياء للكسرة الت قبلها؛ وت.ق%ع'
الكأ}س لكل إ,ناء� مع شرابه، ويستعار الكأ}س ف جيع ض'ر'وب الكاره، كقولم:



سقاه كأ}ساv من الذلY، وكأ}سا% من ال�ب> والف�ر\قة والوت، قال
أ�م.ي_ة بن أ%ب الص_ل}ت، وقيل هو لبعض الرورية:

،vي.م'ت ه.ر.ما vم.ن ل ي.م'ت ع.ب\ط%ة
ال%و\ت' كأ}س، والرء� ذائق�ه

(* روي هذا البيت ف الصفحة ؟؟ : والرء ذائقها: ويظهر أ%نه أ%رجع هنا
الضمي إل الوت ل إل الكأس.)

قط%ع أ%لف الوصل وهذا يفعل ف ال4ن\صاف كثياv ل4نه موضع ابتداء؛
أ%نشد سيبويه:

ول ي'باد1ر' ف الش>تاء و.ل1يد'نا،
أ%ل}ق1د\ر. ي'نز,لا بغي, ج,ع.ال

ابن ب'ز'رج: كاص. فلن من الطعام والشراب إ,ذا أ%كثر منه. وتقول: وج.د\ت
فلناv كأ}صاv ب,ز,ن.ة{ ك%ع\صاv أ%ي صبوراv باقياv على ش'ربه وأ%كله.

قال ال4زهري: وأ%ح\سب الكأ}س مأ}خوذاv منه ل4ن الصاد والسي ي.ت.عاقبان
ف حروف كثية لقرب م.خ\ر.ج.ي\هما.

:vك ح'فرة بتراب. وكب.س\ت النهر. والبئر ك%ب\ساeكبس: الك%ب\س': ط%م@
ط%م.م\تها بالتراب. وقد ك%ب.س. الفرة ي.ك}ب,س'ها ك%ب\ساv: ط%واها بالتراب 

*)
قوله «طواها بالتراب» هكذا ف ال4صل ولعله طمها بالتراب.) وغيه، واسم

ذلك التراب الك1ب\س، بالكسر. يقال ال%واء والك1ب\س، فالك1ب\س ما كان نو
ال4رض ما يسد من الواء م.س.د�اv. وقال أ%بو حنيفة: الك%ب\س أ%ن يوضع

اللد ف حفية ويدفن فيها حت يسترخ1ي شع.ره أ%و ص'وفه.
والكبيس': ح.ل}ي¬ ي'صاغ� م.و_فاv ث ي'ح\شى ب,ط1يب ث ي'ك}ب.س؛ قال

ع.لقمة:
م.ح.الD كأ%ج\واز, ال%راد، ول�ؤ\ل�ؤ¬
من الق%ل%ق1ي> والك%ب,يس ال�ل%و_ب,

والبال الك�ب_س والك�ب\س: الص>لب الشداد. وك%ب.س. الرجل� ي.ك}ب,س'
ك�ب'وساv وت.ك%ب_س أدخل رأ}سه ف ثوبه، وقيل: تقن_ع به ث تغط�ى

بطائفته، والك�باس من الرجال: الذي يفعل ذلك. ورجل ك�باس¬: وهو الذي إ,ذا
سأ%لته حاجة ك%ب.س برأ}سه ف ج.ي\ب قميصه. يقال: إ,نه لك�باس غي خ'باس؛ قال

:vالشاعر يدح رجل



هو الرeز\ء� ال�بي�ن'، ل ك�باس¬
ث%قيل الر_أ}س,، ي.ن\ع1ق بالض_ئي

ابن ال4عراب: رجل ك�باس عظيم الرأ}س؛ قالت النساء:
فذاك الرeز\ء� ع.م\ر'ك، ل ك�باس¬
عظيم الرأ}س، ي.ح\ل�م بالن_ع1يق

ويقال: الك�باس الذي ي.ك}ب,س رأ}سه ف ثيابه وينام. والكاب,س من الرجال:
الكابس ف ثوبه ال�غ.طYي به جسده الداخل فيه.

والك1ب\س: البيت الصغي، قال: أ%راه س>ي بذلك ل4ن الرجل ي.ك}ب,س فيه
رأ}سه؛ قال شر: ويوز أ%ن يعل البيت ك1ب\ساv لا ي'ك}ب.س' فيه أ%ي

ي'د\خل كما ي.ك}بس الرجل رأ}سه ف ثوبه. وف الديث عن ع.قيل ابن أ%ب طالب
أ%ن قريشاv أ%تت أ%با طالب فقالوا له: إ,ن ابن أ%خيك قد آذانا فان\ه.ه'

عن_ا، فقال: يا ع.قيل انطلق فأ}تن بحمد، فانطلقت إ,ل رسول الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم، فاستخرجته من ك1ب\س، بالكسر؛ قال شر: من ك1ب\س أ%ي من
بيت صغي، ويروى بالنون من الك1ناس، وهو بيت الظ�ب\ي، وال4كباس: بيوت

من طي، واحدها ك1ب\س. قال شر: والك1بس اسم لا ك�ب,س من ال4بنية،
يقال: ك1ب\س الار وك1ب\س الب.يت. وكل ب'نيان ك�ب,س، فله ك1ب\س؛ قال

العجاج:وإ,ن رأ%و\ا ب'ن\يان.ه ذا ك1ب\س,،
ت.طار.ح'وا أ%ركان.ه بالر_د\س,

وال4ر\ن.ب.ة الكاب,س.ة: ال�قبل%ة على الشفة العليا. والناصي.ة
الكاب,س.ة: ال�قبل%ة على ال%ب\هة. يقال: جبهة ك%ب.س.تها الناصية، وقد ك%ب.س.ت1

الناص1ي.ة� ال%ب\ه.ة.
والك�باس، بالضم: العظيم الرأ}س، وكذلك ال4كبس. ورجل أ%ك}بس ب.ي>ن

الك%ب.س إ,ذا كان ضخم الرأ}س؛ وف التهذيب: الذي أ%قبلت هام.ت'ه وأ%دبرت
ج.ب\ه.ته. ويقال: رأ}س أ%ك}ب.س إ,ذا كان مستديراv ضخماv. وهام.ةD ك%ب\ساء

وك�باس: ضخمة مستديرة، وكذلك ك%م.ر.ة ك%ب\ساء وك�باس. ابن ال4عراب:
الك1ب\س' الك%ن\ز' والك1ب\س الرأ}س الكبي. شر: الك�باس الذك%ر؛ وأ%نشد قول

الطرماح:
ولو ك�ن\ت ح'ر�اv ل ت.ن.م\ ليلة الن_قا،
وج,ع\ث1ن' ت'ه\ب بالك�باس وبالع.ر\د

ت'ه\ب: ي'ثار منها الغبار لشدة الع.م.ل با، ناقة ك%ب\ساء وك�باس،



والسم الك%ب.س؛ وقيل: ال4ك}ب.س. وهامةD ك%ب\ساء وك�باس: ضخمة مستديرة،
وكذلك ك%م.رة ك%ب\ساء و.ك�باس. والك�باس. المتلئ اللحم. وقد.م ك%ب\ساء:

كثية اللحم غليظة م'ح\د.و\د1بة.
والت_ك}بيس والت_ك%بeس: القتحام على الشيء، وقد ت.ك%ب_سوا عليه.

vوكابسا vويقال: ك%ب.سوا عليهم. وف نوادر ال4عراب: جاء فلن م'ك%ب>سا
إ,ذا جاء شاد�اv، وكذلك جاء م'ك%لYساv أ%ي حاملv. يقال: شد_ إ,ذا ح.م.ل،

وربا قالوا ك%ب.س رأ}س.ه أ%ي أ%دخله ف ثيابه وأ%خفاه. وف حديث
القيامة: فوج.دوا رجالv قد أ%كلتهم النار إ,ل صورة أ%حدهم يعر.ف با

فاك}ت.ب.سوا فأ%ل}قوا على باب النة أ%ي أ%دخلوا رؤ'وس.هم ف ثيابم. وف حديث
م.ق}ت.ل حزة: قال و.ح\ش1ي� فك%م.نت له إ,ل صخرة وهو م'ك%ب�س¬� له ك%ت1يت
أ%ي يقتحم الناس في.ك}ب,سهم، والكتيت ال%دير والغ.ط1يط. وق1فاف¬ ك�ب\س¬

إ,ذا كانت ض1عافاv؛ قال العجاج:
و'ع\ثاv و'ع'وراv وق1فافاv ك�ب\سا

ونلة ك%ب'وس: حلها ف س.ع.ف1ها. والك1باسة، بالكسر: الع1ذ}ق الت_ام
بش.ماريه وب'س\ر,ه، وهو من التمر بنزلة الع'ن\قود من الع1نب؛ واستعار

أ%بو حنيفة الك%بائس لشجر الف%و\ف%ل فقال: تمل كبائس فيها الف%و\ف%ل مثل
التمر. غيه: والك%بيس' ضر\ب من التمر. وف الديث: أ%ن رجلv جاء بك%بائس

من هذه النخل؛ هي جع ك1باسة، وهو الع1ذ}ق التامe بشماريه ور'طبه؛
ومنه حديث علي�، كرم الل�ه وجهه: ك%بائس اللؤ\لؤ الرط}ب. والك%بيس: ثر

النخلة الت يقال لا أ�مe ج,ر\ذان، وإ,نا يقال له الكبيس إ,ذا جف_،
فإ,ذا كان رطباv فهو أ�مe ج,ر\ذان.

وعام' الك%ب,يس ف حساب أ%هل الشام عن أ%هل الروم: ف كل أ%ربع سني
يزيدون ف شهر شباط يوماv فيجعلونه تسعة وعشرين يوماv، وف ثلث سني يعدونه

ثانية وعشرين يوماv، يقيمون بذلك كسور حساب السنة ويسمون العام الذي
يزيدون فيه ذلك اليوم عام الك%ب,يس. الوهري: والسنة الك%ب,يسة الت

ي'س\ت.رق لا يوم وذلك ف كل أ%ربع سني.
وك%ب.س'وا دار فلن؛ وكابوس: كلمة يكن.ى با عن الب'ض\ع. يقال: كب.سها

إ,ذا فعل با مرة. وك%ب.س الرأ%ة: نكحها مرة. وكاب'وس: اسم يكن'ون به عن
النكاح. والكاب'وس: ما يقع على النائم بالليل، ويقال: هو مقد.مة

الص_ر.ع؛ قال بعض اللغويي: ول أ%حسبه عربي�اv إ,نا هو الن>يد1لن، وهو



الباروك والاث�وم.
وعابس¬ كابس¬: إ,تباع. وكابس¬ وك%ب\س وك�ب.ي\س¬: أ%ساء وك�ب.ي\س: موضع؛

قال الراعي:
ج.ع.ل}ن. ح'ب.ي�اv باليمي، ونك�ب.ت
ك�ب.ي\ساv لو,ر\د{ من ض.ئيدة باك1ر,

@كدس: الك�د\س والك%د\س: الع.ر.م.ة من الطعام والتمر والدراهم ونو ذلك،
والمع أ%كداس، وهو الكد>يس، يانية؛ قال:

ل ت.د\ر ب'ص\رى با آل%ي\ت من ق%س.م،
ول د1م.ش\ق' إ,ذا د1يس. الك%داديس'

وقد ك%د.س.ه. والك�د\س: جاعة طعام، وكذلك ما يمع من دراهم ونوه.
يقال: ك%د.س. ي.ك}د1س. النضر: أ%ك}داس الرمل واحدها ك�د\س، وهو التراكب
الكثي الذي ل ي'زايل بعضه بعضاv. وف حديث قتادة: كان أ%صحاب ال4ي\كة

أ%صحاب شجر م'تكاد1س أ%ي ملتف متمع من تكد_ست اليل إ,ذا ازدحت وركب بعضها
بعضاv. والك%د\س: المع؛ ومنه ك�د\س الطعام. وك%د.س.ت1 ال3بل

والد_واب� ت.ك}د1س ك%د\ساv وتكد_س.ت: أ%سرعت وركب بعضها بعضاv ف سيها. الفراء:
الك%دس إ,سراع ال3بل ف سي\رها، والك%د\س: إ,ثقال ال�س\ر,ع 

(* قوله
«الكدس اثقال السرع إل» عبارة القاموس والصحاح: الكدس اسراع الثقل ف

السي.) ف السي، وقد ك%د.س.ت اليل. وت.ك%د_س الفرس إ,ذا مشى كأ%نه مثقل؛
قال الشاعر:

إ,ن_ا إ,ذا ال%ي\ل ع.د.ت أ%ك}داسا،
م1ثل الكلب، ت.ت_ق1ي ال%راسا

والت.ك%دeس: أ%ن ير>ك م.ن\ك1ب.ي\ه وينص.ب_ إ,ل ما بي يديه إ,ذا
م.ش.ى وكأ%نه يركب رأ}سه، وكذلك الو'ع'ول إ,ذا م.ش.ت. وف حديث الس>راط:

ومنهم م.ك}د'وس ف النار أ%ي م.د\ف�وع. وتكد_س ال3نسان إ,ذا د'فع من
ورائه فسقط، ويروى بالشي العجمة، من الك%د\ش وهو الس_و\ق الشديد.

والك%د\س': الطرد وال%ر\ح أ%يضاv. والت.ك%دeس: م1شي.ة من م1شى الق1صار
الغ1لظ. ابن ال4عراب: ك%د\س اليل ركوب بعضها بعضاv، والت.ك%دeس: السرعة ف

الشي أ%يضاv؛ قال عبيد أ%و مهلهل:
وخ.ي\ل ت.ك%د_س' بالد_ارع1ي،



كم.ش\ي, الو'ع'ول على الظاه1ر.ه\
يقال منه: جاء فلن ي.ت.ك%د_س'؛ وقال ال�ت.ل%م>س:

ه.ل�مeوا إ,ليه، قد أ�بيث%ت\ ز'ر'وع'ه،
وعاد.ت\ عليه ال%ن\ج.ن'ون� ت.ك%د_س'

والك�داس: ع'طاس البهائم، وك%د.س.ت أ%ي ع.ط%ست؛ قال الراجز:
الط�ي ش.ف}ع¬ وال%طايا ت.ك}د1س'،

إ,ن بأ%ن} ت.ن\ص'ر.ن ل�حس3س'
يقول: هذه ال3بل ت.ع\ط1س' بنصرك إ,ياي، والطي' ترe ش.ف}عاv، ل4نه

ي'ت.ط%ي_ر' بالو,ت\ر, منها، وقوله أ�ح\س3س'، أ%ي أ�حسe، فأ%ظ}هر التضعيف
للضرورة كما قال الخر:

ت.ش\كو الو.جى من أ%ظ}ل%ل� وأ%ظ}ل%ل,
وك%د.س. ي.ك}د1س ك%د\ساv: ع.ط%س، وقيل: الك�داس للض.çأ}ن مثل الع'طاس

للنسان. وف الديث: إ,ذا بص.ق أ%حدكم ف الصلة فليبص'ق عن ي.ساره أ%و
تت رج\له، فإ,ن غ%ل%ب.ت\ه ك%د\س.ة أ%و سعلة ففي ثوبه؛ الك%د\سة: الع.ط}سة.

والك%واد1س: ما ي'ت.ط%ي_ر منه مثل� الفأ}ل والع'طاس ونوه، والكاد1س
كذلك؛ ومنه قيل للظ�ب وغيه إ,ذا ن.ز.ل% من ال%ب.ل: كاد1س، ي'ت.شاء4م به

كما ي'ت.شاء4م' بالبار,ح. والكاد1س': الق%عيد' من الظYباء وهو الذي
ي.جيئ�ك من ورائك؛ قال أ%بو ذؤيب:

ف%ل%و\ أ%ن_ن كنت' الس_ل1يم ل%ع'د\ت.ن
س.ريعاv، ول ت.ح\ب,س\ك. ع.ن>ي الك%واد1س'

واحد'ها كاد1س. وك%د.س. ي.ك}د1س' ك%د\ساv: تطي_ر؛ ويقال: أ%خذه فك%د.س
به ال4رض. وف الديث: كان ل ي'ؤت.ى بأ%ح.د{ إ,ل� كدس به ال4رض أ%ي

ص.رعه وأ%لص.ق%ه با.
eس�@كرس: ت.ك%ر_س. الشيء� وت.كار.س: ت.راك%م. وت.لز.ب.. وت.ك%ر_س أ

الب,ناء: ص.ل�ب. واشتد_. والك1ر\س': الص_ار'وج'. والك1ر\س، بالكسر:
أ%بوال ال3بل والغ.ن.م وأ%بعار'ها يتلب_د بعضها على بعض ف الدار،

والد>م\ن' ما س.و_د'وا من آثار الب.ع.ر وغيه. ويقال: أ%ك}ر.س.ت1 الدار.
والك1ر\س: ك1ر\س الب,ناء، وك1ر\س ال%وض: حيث ت.ق1ف الن_ع.م فيتلب_د، وكذلك

ك1ر\س الد>م\نة إ,ذا ت.ل%ب_د.ت ف%لز,ق%ت بال4رض. ورسم م'ك}ر.س، بتخفيف
الراء، وم'ك}ر,س: ك%ر,س¬؛ قال العجاج:



يا صاح,، هل تعر,ف ر.س\ماv م'ك}ر.س.ا؟
قال: نعم أ%ع\ر,فه، وأ%ب\ل%س.ا،

وان\ح.ل%ب.ت\ ع.ي\ناه من ف%ر\ط ال4س.ى
قال: وال%ك}رس الذي قد ب.ع.ر.ت فيه ال3بل وبو�لت\ فرك1ب بعضه بعضاv؛
ومنه س'م>يت الك�ر_اسة. وأ%ك}ر.س الكان: صار فيه ك1ر\س؛ قال أ%بو ممد

الذلي:
ف ع.ط%ن� أ%ك}ر.س. من أ%ص\ر.ام1ها

أ%بو عمرو: ال4كار,يس' ال4ص\رام من الناس، واحدها ك1ر\س، وأ%ك}راس ث
أ%كار,يس. والك1ر\س: الطYي التلب>د، والمع أ%ك}راس. أ%بو بكر:

ل�م\ع.ة ك%ر\ساء للقطعة من ال4رض فيها شجر ت.دان.ت\ أ�ص'ولا والتف�ت
ف�ر'وعها. والك1ر\س: القلئد 

(* قوله «والكرس القلئد» عبارة القاموس والكرس
واحد أ%كراس القلئد والوشح ونوها.) الضموم بعضها إ,ل بعض، وكذلك هي من

الو'ش'ح ونوها، والمع أ%كراس. ويقال: قلدة ذات' ك1ر\س.ي وذات أ%ك}راس
ثلثة إ,ذا ض.م.م\ت. بعضها إ,ل بعض؛ وأ%نشد:

أ%ر,ق}ت' ل1ط%ي\ف زارن ف ال%ج.اس1د1،
وأ%ك}راس د'ر¼ ف�ص>ل%ت\ بالف%رائد1

وق1لدة ذات ك1ر\س.ي\ن أ%ي ذات ن.ظ}مي. ونظم م'ك%ر_س وم'ت.ك%ر>س:
بعضه فوق بعض. وكل© ما ج'ع1ل بعضه فوق بعض. وكل© ما ج'ع1ل بعضه فوق بعض،

فقد ك�ر>س وت.ك%ر_س ه'و..
ابن ال4عراب: ك%ر,س الرجل إ,ذا ازدح.م. ع1ل}مه على قلبه؛ والك�ر_اسة
من الكتب س'م>يت بذلك لت.ك%رeس1ها. الوهري: الك�ر_اسة واحدة

الك�ر_اس 
(* قوله «الكراسة واحدة الكراس» إن أراد أنثاه فظاهر، وإن أ%راد أ%نا

واحدة والكراس جع أ%و اسم جنس جعي فليس كذلك، وقد حققته ف شرح القتراح
وغيه اهـ من هامش القاموس.) والكرار,يس؛ قال الكميت:

Dحت كأ%ن ع1راص. الد�ار أ%ر\د1ية
من الت_جاويز، أ%و ك�ر_اس' أ%سفار

جع س1ف}ر. وف حديث الص>راط: ومنهم م.ك}روس¬ ف النار، ب.د.ل
م'ك%ر\د.س وهو بعناه. والت.كر,يس: ض.مe الشيء بعضه إ,ل بعض، ويوز أ%ن يكون من



ك1ر\س الد>م\نة حيث ت.ق1ف الدوابe. والك1ر\س: الماعة من الناس، وقيل:
الماعة من أ%ي> شيء كان، والمع أ%ك}راس، وأ%كار,يس' جع المع؛ فأ%ما

قول ربيعة بن الحدر:
،vون.ج\د.ة vأ%ل إ,ن خ.ي\ر. الناس ر,س\ل

ب,ع.ج\لن، قد خ.ف�ت ل%د.ي\ه1 ال4كار,س'
فإ,نه أ%راد ال4كار,يس فحذف للضرورة، ومثله كثي. وك1رس كل شيء: أ%صله.

يقال: إ,نه لكري الك1ر\س وك%ري الق1ن\س وها ال4صل؛ وقال العجاج يدح
الوليد بن عبد اللك:

أ%ن\ت. أ%با الع.ب_اس، أ%ول ن.ف}س,
ب,مع\د1ن1 الل}ك القد1ي الك1ر\س,

الك1ر\س: ال4صل.
والك�ر\س1ي�: معروف واحد والك%ر.اس1ي، وربا قالوا ك1ر\س1ي�؛ بكسر

الكاف. وف التنزيل العزيز: وس1ع. ك�ر\س1يeه السموات1 وال4رض؛ ف بعض
الت_فاسي: الك�ر\س1ي� الع1لم وفيه عد_ة أ%قوال. قال ابن عباس: ك�ر\س1يeه

ع1ل}م'ه، وروي عن عطاء أ%نه قال: ما السموات وال4رض ف الك�ر\س1ي� إ,ل
كح.ل}قة ف أ%رض ف%لة؛ قال الزجاج: وهذا القول ب.ي>ن¬ ل4ن الذي نعر,فه
من الك�ر\سي ف اللغة الشيء الذي ي'ع\ت.م.د عليه وي'ج\ل%س عليه فهذا يدل
على أ%ن الكرسي� عظيم دونه السموات وال4رض، والك�ر\س1ي� ف اللغة

والك�ر_اسة إ,نا هو الشيء الذي قد ث%ب.ت ولز,م بعض'ه بعضاv. قال: وقال قوم
ك�ر\سي�ه ق�د\ر.ت'ه الت با يسك السموات وال4رض. قالوا: وهذا كقولك اجعل

لذا الائط ك�ر\س1ي�اv أ%ي اجعل له ما ي.ع\م1د'ه وي'م\س3كه، قال: وهذا
قريب من قول ابن عباس ل4ن علمه الذي وسع السموات وال4رض ل يرج من هذا،

والل�ه أ%علم بقيقة الكرسي� إ,ل أ%ن جلته أ%مر¬ عظيم من أ%مر الل�ه
عز وجل؛ وروى أ%بو عمرو عن ثعلب أ%نه قال: الكرسي� ما تعرفه العرب من

ك%ر.اس1ي> ال�لوك، ويقال ك1ر\سي أ%يضاv؛ قال أ%بو منصور: والصحيح عن ابن
عباس ف الكرسي� ما رواه ع.م_ار الذهب عن مسلم الب.ط1ي عن سعيد بن

جبي عن ابن عباس أ%نه قال: الكرسي� موضع الق%د.مي، وأ%ما العرش فإ,نه ل
ي'قدر قدره، قال: وهذه رواية اتفق أ%هل العلم على صحتها، قال: ومن روى عنه

ف الكرسي� أ%نه الع1لم فقد أ%ب\طل. والن\ك1راس: الن\ك1باب. وقد
.vان\ك%ر.س ف الشيء إ,ذا دخل فيه م'ن\ك%ب�ا



والك%ر.و_س، بتشديد الواو: الضخم من كل شيء، وقيل: هو الع.ظ1يم الرأ}س
والكاه1ل, مع ص.لبة، وقيل: هو العظيم الرأ}س فقط، وهو اسم رجل. التهذيب:

والك%ر.و_س الرجل الشديد الرأ}س والكاهل ف ج,س\م؛ قال العجاج:
ف1ينا وج.د\ت الرجل الك%ر.و�سا

ابن شيل: الك%ر.و_س الشديد، رجلD ك%ر.و_س. والك%ر.و_س: ال�ج.ي\م1ي
من ش'ع.رائهم.

والك1ر\ياس: الك%ن,يف، وقيل: هو الكن,يف الذي يكون م'ش\رفاv على س.ط}ح
ب,ق%ناة{ إ,ل ال4رض؛ ومنه حديث أ%ب أ%يوب أ%نه قال: ما أ%د\ر,ي ما

أ%ص\ن.ع بذه الك%ر.ايي,س، وقد ن.ه.ى رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%ن
ت'س\ت.ق}ب.ل الق1بلة بغائط{ أ%و ب.و\ل يعن الك�ن'ف. قال أ%بو عبيد:

الك%ر.اي,يس' واحد'ها ك1ر\ياس، وهو الك%ن,يف الذي يكون م'ش\ر,فاv على س.ط}ح�
ب,ق%ناة{ إ,ل ال4رض، فإ,ذا كان أ%سفل فليس بك1ر\ياس. قال ال4زهري:

س'م>ي ك1ر\ياساv لا ي.ع\ل%ق به من ال4قذار ف%ي.ر\كب بعضه بعضاv ويتكر_س
مثل ك1ر\س الد>م\ن, والو.أ}ل%ة1، وهو ف1ع\يال من الك%ر\س مثل ج,ر\يال؛

قال الزمشري: وف كتاب العي الك1ر\ناس، بالون.
@كربس: الك1ر\باس والك1ر\باسة: ثوب، فارسية، وبي_اع'ه ك%ر.اب,يس3ي�.

التهذيب: الك1ر\باس، بكسر الكاف، فارسي معر�ب ينسب إ,ليه بي_اعه فيقال
ك%رابيسي�، والك1رباسة أ%خص منه والمع الك%رابيس. وف حديث عمر، رضي الل�ه

عنه: وعليه ق%م1يص من ك%رابيس.؛ هي جع ك1ر\باس، وهو الق�ط}ن. ومنه حديث
عبد الرحن بن عوف، رضي الل�ه عنه: فأ%صبح وقد اع\ت.م_ بع1مامة ك%رابيس

سوداء. والك1ر\باس': راو'وق المر.
،�@كردس: الك�ر\د'وس: اليل العظيمة، وقيل: الق1ط}عة من اليل العظيمة

والك%راد1يس': الف1ر.ق منهم. ويقال: ك%ر\د.س. القائد خ.ي\له أ%ي جعلها
ك%ت1يبة ك%ت1يبة. والك�ر\د'وس: قطعة من الي\ل. والك�ر\دوس: ف1ق}رة من ف1ق%ر

الكاه1ل. وكل© عظم تام� ضخ\م، فهو ك�ر\دوس؛ وكل© عظم\ ك%ث1ي اللحم
عظ�م.ت ن.ح\ض.ت'ه ك�ر\د'وس؛ ومنه قول علي�، كر_م الل�ه وجهه، ف صفة
النب، صلى الل�ه عليه وسلم: ض.خ\م الك%راد1يس. قال أ%بو عبيدة وغيه:

الك%راد1يس ر'ؤ'وس الع1ظام، واحد'ها ك�ر\دوس، وكل عظمي التقيا ف م.ف}ص1ل فهو
ك�ر\د'وس نو ال%ن\ك1ب.ي والرeك}ب.تي والو.ر,ك%ي؛ أ%راد أ%نه، صلى

الل�ه عليه وسلم، ض.خ\م ال4عضاء. والك%راديس: كتائب اليل، واحدها



ك�ردوس، شبهت برؤوس العظام الكثية. والكراد1يس: ع1ظام م.حال الب.ع1ي.
والك�ر\د'وسان: ك%3س\ر.ا الف%خ1ذين، وبعضهم يعل الك�ر\د'وس الك%3س\ر ال4على

لع1ظ%م1ه، وقيل: الك%راد1يس ر'ؤوس ال4نقاء، وهي الق%ص.ب ذوات ال�خ>.
وك%راد1يس الف%ر.س: م.فاص1له. والك�رد'وسان: ب.ط}نان من العر.ب.

والك%ر\د.س.ة: الو,ثاق. يقال: ك%ر\د.س.ه ول%ب.ج. به ال4رض. ابن الكلب:
الك�ر\د'وسان ق%يس¬ وم'عاوية اب\نا مالك بن ح.ن\ظلة بن مالك بن زيج

م.ناة ابن تيم، وها ف بن ف�ق%ي\م بن ج.رير بن دار,م. ورجل م'ك%ر\د.س:
شد_ت يداه ور,ج\له وص'ر,ع. التهذيب: ورجل م'ك%ر\د.س ج'م1عت يداه ورجله

فشد_ت؛ وأ%نشد:
وحاج,ب ك%ر\د.س.ه ف ال%ب\ل,
م1ن_ا غ�لم، كان غي و.غ}ل,،
حت اف}ت.دى م1ن_ا بال� ج,ب\ل,

وك�ر\د1س الرجل: ج'م1عت يداه ور,ج\له، وحكي عن الفضل يقال: ف%ر\د.س.ه
وك%ر\د.س.ه إ,ذا أ%وثقه؛ وأ%نشد لمرئ القيس:

فب.ات على خ.د¼ أ%ح.م_ وم.ن\ك1ب�،
وض1ج\ع.ت'ه مثل� ال4س1ي ال�ك%ر\د.س,

أ%راد مثل ض1ج\عة ال4س1ي وقد ت.ك%ر\د.س. وت.ك%ر\د.س الو.ح\ش.ي� ف
و,جاره: ت.ج.م_ع وت.ق%ب_ض. والت_ك%ر\د'س: التجمeع والتقبeض؛ قال

العجاج:ف%بات م'نت.ص�اv وما ت.ك%ر\د.سا
وقال ابن ال4عراب: الت_ك%ر\د'س أ%ن ي.جمع بي ك%راديسه من ب.ر\د أ%و
ج'وع. وك%ر\د.س.ه إ,ذا أ%و\ثقه وجع ك%راديس.ه. وك%ر\د.س.ه إ,ذا ص.ر.ع.ه.

وف حديث أ%ب سعيد الدري� عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ف صفة
القيامة وج.واز, الناس على الص>راط: فمنهم م'س.ل�م وم.خ\د'وش، ومنهم
م'ك%ر\د.س ف نار جهنم؛ أ%راد بال�ك%ر\د.س ال�وث%ق ال�ل}قى فيها، وهو الذي

ج'م1ع.ت ي.داه ورجله وأ�لقي إ,ل موضع، ورجل م'ك%ر\د.س: م'ل%ز_ز'
الل}ق؛ وأ%نشد لميان ابن قحافة السعدي:

د1ح\و.ن_ةD م'ك%ر\د.س¬ ب.ل%ن\دح'
والت_ك%ر\د'س: النقباض واجتماع بعضه إ,ل بعض. والك%ر\د.س.ة: م.ش\ي'

ال�ق%ي_د. والد'ح\و.ن_ة: القصي السمي، وكذلك الب.ل%ن\د.ح. النضر:
الك%راد1يس دأ%4بات الظهر. ال4زهري: يقال أ%خذه ف%ع.ر\د.س.ه ث ك%ر\د.س.ه،



فأ%ما ع.ر\د.س.ه فص.ر.عه، وأ%ما ك%ر\د.س.ه فأ%و\ثقه. والك%ر\د.س.ة:
الص_ر\ع الق%بيح.

@كرفس: الك%ر.ف}س: ب.ق}ل%ة من أ%حرار الب'قول معروف¬، قيل هو دخيل.
والك%ر\ف%س.ة: م.ش\ي' ال�ق%ي_د. وت.ك%ر\ف%س الرجل إ,ذا دخل بعضه ف بعض.

قال: والك�ر\س'ف' الق�ط}ن وهو الك�ر\ف�س'.
كركس: الك%ر\ك%س.ة: ت.ر\د1يد' الشيء. وال�ك%رك%س: الذي ول%دته ال3ماء؛

وقيل: إ,ذا ولدته أ%م.تان أ%و ثلثD فهو ال�ك%ر\ك%س. أ%بو اليثم:
ال�ك%ر\ك%س' الذي أ�مe أ�م�ه وأ�م أ%بيه وأ�م أ�م أ�مه وأ�م أ�م أ%بيه

إ,ماء#، كأ%نه الرد_د ف ال�ج.ناء. وال�ك%ر\ك%س: القي_د؛ وأ%نشد
الليث:فهل يأ}كلن\ مال ب.ن'و ن.خ.ع1ي_ة{،
لا ن,س.ب¬ ف ح.ض\ر.م.و\ت م'ك%ر\ك%س'؟

والك%ر\ك%س.ة: التردeد. والك%ر\ك%س.ة: م1ش\ي.ة القي_د. والك%ر\ك%س.ة:
تدحر'ح ال3نسان من ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل، وقد ت.ك%ر\ك%س..

@كركس: الك%ر\ك%س.ة: ت.ر\د1يد' الشيء. وال�ك%رك%س: الذي ول%دته ال3ماء؛
وقيل: إ,ذا ولدته أ%م.تان أ%و ثلثD فهو ال�ك%ر\ك%س. أ%بو اليثم:

ال�ك%ر\ك%س' الذي أ�مe أ�م�ه وأ�م أ%بيه وأ�م أ�م أ�مه وأ�م أ�م أ%بيه
إ,ماء#، كأ%نه الرد_د ف ال�ج.ناء. وال�ك%ر\ك%س: القي_د؛ وأ%نشد

الليث:فهل يأ}كلن\ مال ب.ن'و ن.خ.ع1ي_ة{،
لا ن,س.ب¬ ف ح.ض\ر.م.و\ت م'ك%ر\ك%س'؟

والك%ر\ك%س.ة: التردeد. والك%ر\ك%س.ة: م1ش\ي.ة القي_د. والك%ر\ك%س.ة:
تدحر'ح ال3نسان من ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل، وقد ت.ك%ر\ك%س..

:vكسس: الكس.س': أ%ن يقص'ر الن.ك ال4ع\لى عن ال4سفل. والك%س.س' أ%يضا@
ق1ص.ر' ال4سنان وص1غ.ر'ها، وقيل: هو خروج ال4سنان السeفلى مع الن.ك

،eوهو أ%ك%س ،vك%سا eال4سفل وت.قاع'س الن.ك ال4على. ك%س_ ي.ك%س
وامرأ%ة ك%س_اء؛ قال الشاعر:
إ,ذا ما حال% ك�سe القوم ر'وقا

حال بعن تو�ل. وقيل: الك%س.س' أ%ن يكون الن.ك ال4على أ%قصر من
ال4سفل فتكون الث�ن,يتان الع'ل}ي.يان وراء السeف}ل%ي.ي\ن من داخل الفم،

وقال: ليس من قصر ال4سنان.
والت_ك%سeس: ت.ك%ل©ف' الك%س.س, من غي خ1ل}قة، والي.ل%ل� أ%شد من



:vه ك%س�اeس�الك%س.س، وقد يكون الك%س.س' ف الوافر. وك%س_ الشيء ي.ك
.vشديدا vد.ق�ه د.ق9ا

والك%س3يس: ل%ح\م ي'ج.ف�ف على الجارة ث ي'د_قe كالس_و,يق
ي'ت.زو_د ف ال4سفار. وخبز ك%س3يس¬ وم.ك}س'وس وم'ك%س\ك%س¬: مك}س'ور. والك%سيس:

من أ%ساء المر. قال: وهي الق1ن\ديد، وقيل: الك%س3يس' ن.بيذ التمر.
والك%س3يس': السeك�ر'؛ قال أ%بو الندي:

فإ,ن� ت'س\ق. من أ%ع\ناب و.ج¼، فإ,ن_نا
ل%نا الع.ي\ن ت.ج\ري من ك%س3يس� ومن خ.م\ر,

وقال أ%بو حنيفة: الك%س3يس شراب يتخذ من الذ©ر.ة والشعي.
والك%س\كاس': الرجل القصي الغليظ؛ وأ%نشد:

حيث ت.رى ال%ف}ي\ت.أ% الك%س\كاسا،
ي.ل}ت.ب,س' ال%و\ت به ال}ت1باسا

وك%س\ك%س.ة هواز,ن: هو أ%ن ي.زيد'وا بعد كاف الؤنث سيناv فيقولوا:
أ%ع\ط%ي\ت'ك1س' وم1ن\ك1س، وهذا ف الوقف دون الوصل. ال4زهري: الك%س\ك%س.ة

لغة من لغات العرب تقار,ب الك%ش\ك%ش.ة. وف حديث معاوية: ت.ياس.روا عن
ك%س\ك%س.ة بكر، يعن إ,بدالم السي من كاف الطاب، تقول: أ%ب'وس. وأ�مeس.

أ%ي أ%بوك. وأ�مeك، وقيل: هو خاصÒ بخاطبة الؤنث، ومنهم من ي.د.ع'
الكاف بالا ويزيد بعدها سيناv ف الوقف فيقول: مررت ب,ك1س\ أ%ي بك1،

والل�ه أ%علم.
@كعس: الك%ع\س': ع.ظ}م' السeلم.ى، والمع ك1عاس، وكذلك هي من الشاء

وغيها، وقيل: هي ع1ظام الب.راج,م من ال4صابع.
@كعبس: الك%ع\ب.س.ة: م1ش\ي.ة ف سرعة وتقار'ب، وقيل: هي الع.د\و' البطيء،

وقد ك%ع\ب.س..
@كفس: الك%ف%س': ال%ن.ف' ف بعض الل©غات. ك%ف1س ك%ف%ساv، وهو أ%ك}ف%س'.

@كلس: الك1ل}س': مثل الص_ار'وج ي'ب\ن.ى به، وقيل: الك1ل}س' الص_ار'وج'،
وقيل: الك1ل}س' ما ط�لي. به حائط أ%و باطن قص\ر ش1ب\ه' ال1ص> من غي

آج'ر¼؛ قال عدي بن زيد الع.ب_اد1ي:
أ%4بن ك1س\ر.ى، ك1س\ر.ى ال�ل�وك، أ%بو سا

س.ان% أ%م أ%ين ق%ب\ل%ه سا%ب'ور'؟
وب.ن'و ال4ص\ف%ر, الك1رام'، م'ل�وك' الـ



رeوم ل ي.ب\ق. منهم' م.ذ}ك�ور'
وأ%خ'و ال%ض\ر, إ,ذ} ب.ناه'، وإ,ذ} د.ج\ـ

مك%ة ت'ج\ب.ى إ,ليه، وال%اب'ور'
شاد.ه' م.ر\م.راv، وج.ل�ل%ه' ك1ل}ـ

ـساv، فل1لط�ي\ر, ف ذ�ر.اه' و'ك�ور'
ال%ض\ر': مدينة بي د.ج\ل%ة والف�رات، وصاحب ال%ض\ر, هو

الس_اط1ر'ون�؛ وأ%ما قول التلمس:
ت'شاد' بآج'ر¼ لا وب,ك1لYس

فإن ابن جن زعم أ%نه شد_د للضرورة، قال: ومثله كثي ورواه بعضهم
وت.ك%ل�س'، على ال3ق}واء، وقد ك%ل�س الائط. والت_كل1يس': الت_م\ل1يس'،

فإ,ذا ط�لي. ث%خ1يناv، فهو ال�ق%ر\م.د'. ال4صمعي: وك%ل�س على القوم
وك%ل�ل% وص.م_م. إ,ذا ح.م.ل%. أ%بو اليثم: ك%ل�س. فلن على ق1ر\ن,ه

وه.ل�ل% إ,ذا ج.ب'ن. وف%ر_ عنه. والك�ل}س.ة� ف الل�و\ن، يقال ذئب
أ%ك}ل%س'.

@كلمس: الك%ل}م.س.ة�: الذ�هاب. تقول: ك%ل}م.س. الرجل وك%ل}س.م. إ,ذا
ذ%ه.ب..

@كمس: كام1س¬: موضع؛ قال:
فل%ق%د\ أ%رانا يا س'م.يe ب,حائ1ل�،

ن.ر\ع.ى الق%ر,ي_ فكامساv فال4ص\ف%ر.ا
وف حديث ق�س¼ ف تجيد الل�ه تعال: ليس له كيفية ول ك%ي\م'وس1ي_ة؛

الك%ي\م'وس1ي_ة�: عبارة عن الاجة إل الطعام والغذاء. والك%ي\م'وس ف
عبارة ال4ط1ب_اء: هو الطعام إ,ذا ان\ه.ض.م. ف ال%ع1د.ة قبل أ%ن ينصرف
عنها ويصي د.ماv، ويسمeونه أ%يضاv الك%ي\ل�وس. قال أ%بو منصور: ل

أ%جد فيه من كلم العرب الض شيئاv صحيحاv، قال؛ وأ%ما قول ال4طباء ف
الك%ي\م'وسات1 وهي الطبائع ال4ربع فكأ%نا من لغات الي'ونان,ي>ي.

@كنس: الك%ن\س': ك%س\ح' الق�مام عن وجه ال4رض. ك%ن.س. الوضع ي.ك}ن'س'ه،
بالضم، ك%ن\ساv: ك%س.ح الق�مام.ة عنه. وال1ك}ن.س.ة: ما ك�ن,س به،

والمع م.كان,س. والك�ناس.ة: ما ك�ن,س.. قال اللحيان: ك�ناس.ة البيت ما
ك�س3ح. منه من التراب فأ�لقي بعضه على بعض. والك�ناسة أ%يضا: م'ل}ق%ى

الق�م.ام,. وف%ر.س¬ م.ك}نوس.ة: ج.ر\داء.



وال%ك}ن,س' 
(* قوله «والكنس» هكذا ف الصل مضبوطاv بكسر النون،

وهومقتضى قوله بعد البيت وكنست الظباء والبقر تكنس بالكسر، ولكن مقتضى قوله قبل
البيت وهو من ذلك لنا تكنس الرمل أ%ن تكون النون مفتوحة وكذا هو مقتضى

قوله جع مكنس مفعل الت ف شرح حديث زياد حيث ضبطه بفتح العي.):
م.و\ل1ج' الو.ح\ش, من الظYباء والب.قر ت.س\ت.ك1نe فيه من الر>، وهو

الك1ناس'، والمع أ%ك}ن,س.ة وك�ن\س¬، وهو من ذلك ل4نا ت.ك}ن'س' الرمل حت
تصل إ,ل الث�ر.ى، وك�ن'س.ات جع كط�ر'قات{ وج'ز'رات؛ قال:

إ,ذا ظ�ب.يe الك�ن'سات1 ان\غ.ل�،
ت.ح\ت ال3ران1، س.ل%ب.ت\ه الط�ل�

(* قوله «سلبته الطل» هكذا ف الصل، وف شرح القاموس: سلبته الظل.)
وك%ن.س.ت1 الظYباء والبقر ت.ك}ن,س'، بالكسر، وت.ك%ن_س.ت\

واك}ت.ن.س.ت\: دخلت ف الك1ناس؛ قال لبيد:
شاق%ت'ك. ظ�ع\ن' ال%ي> يوم ت.ح.م_ل�وا،

ف%ت.ك%ن_س'وا ق�ط}ناv ت.ص1رe خ1يام'ها
أ%ي دخ.لوا ه.واد1ج. ج'لYل%ت\ بثياب ق�ط}ن. والك%ان,س': الظب يدخل ف

ك1ناس1ه1، وهو موضع ف الشجر ي.ك}ت.نe فيه ويستتر؛ وظ1باء ك�ن_س¬
وك�ن'وس؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

،vبا خ1ل}ف%ة vوإ,ل ن.عاما
وإ,ل� ظ1باءé ك�ن'وساv وذ1يب.ا

وكذلك البقر؛ أ%نشد ثعلب:
دار¬ لليلى خ.ل%ق¬ ل%ب,يس'،

ليس با من أ%هل1ها أ%ن,يس'
إ,ل الي.عاف1ي' وإ,ل� الع1يس'،

وب.ق%ر¬ م'ل%م_ع¬ ك�ن'وس'
وك%ن.س.ت1 النجوم ت.ك}ن,س' ك�ن'وساv: استمر_ت ف م.جاريها ث انصرفت

راجعة. وف التنزيل: فل أ�ق}س3م' بال�ن\س, ال%وار, الك�ن_س,؛ قال
الزجاج: الك�ن_س' النجوم تطلع جارية، وك�ن'وس'ها أ%ن تغيب ف مغاربا الت

تغ1يب فيها، وقيل: الك�ن_س' الظYباء. والبقر ت.ك}ن,س أ%ي تدخل ف
ك�ن'س3ها إ,ذا اشتد_ الرe، قال: والك�ن_س' جع كان,س وكان,س.ة. وقال الفراء



ف ال�ن_س, والك�ن_س,: هي النجوم المسة ت'خ\ن'3س' ف م.ج\راها
وترج,ع، وت.ك}ن,س' ت.س\ت.ت1ر كما ت.ك}ن,س' الظYباء ف ال%غار، وهو الك1ناس'،

والنجوم المسة: ب.ه\رام وز'ح.ل� وع'طار,د¬ والزeه.ر.ة� وال�ش\ت.ر,ي،
وقال الليث: هي النجوم الت ت.س\ت.س3رe ف ماريها فتجري وت.ك}ن,س' ف

م.حاو,يها ف%ي.ت.ح.و_ى لكل نم ح.و,ي� ي.ق1ف فيه ويستد1ير' ث ينصرف
راجعاv، فك�ن'وس'ه م'قام'ه ف ح.وي>ه، وخ'ن'وس'ه أ%ن ي.خ\ن,س. بالنهار فل

ي'رى. الصحاح: الك�ن_س' الكواك1ب ل4نا ت.ك}ن,س' ف ال%غيب أ%ي
ت.س\ت.س3رe، وقيل: هي ال�ن_س' الس_ي_ارة. وف الديث: أ%نه كان يقرأ ف

الصلة بال%وار,ي الك�ن_س,؛ ال%وار,ي الكواكب، والك�ن_س' جع كان,س، وهي
الت تغيب، من ك%ن.س. الظ�ب\ي' إ,ذا تغي_ب واستتر ف ك1ناس1ه، وهو

الوضع الذي ي.أ}و,ي إ,ليه. وف حديث زياد: ث أ%ط}ر.ق�وا و.راءكم ف
م.كان,س, الر>ي.ب,؛ ال%كان,س': جع م.ك}ن.س م.ف}ع.ل من الك1ناس، والعن

اس\ت.تر'وا ف موضع الر>يب.ة. وف حديث كعب: أ%ول من ل%بس. الق%باء4 سليمان،
على نبينا وعليه الصلة والسلم، ل4نه كان إ,ذا أ%دخل رأ}سه ل1ل�ب\س,

الث�ياب ك%ن.س.ت\ الشياطي استهزاء. يقال: ك%ن.س. أ%نفه إ,ذا ح.ر_كه
مستهز�ئاv؛ ويروى: كن_صت، بالصاد. يقال: كن_ص. ف وجه فلن إ,ذا استهزأ%

به. ويقال: ف1ر\س1ن¬ م.ك}ن'وس.ة وهي ال%ل}ساء ال%ر\داء من الشع.ر. قال
أ%بو منصور: الف1ر\س1ن' ال%ك}ن'وس.ة ال%ل}ساء الباطن ت'ش.ب>ه'ها العرب

بال%رايا ل1م.لس.ت1ها. وك%ن,يس.ة� اليهود وجعها ك%نائ1س، وهي معر_بة
أ%صلها ك�ن,ش\ت'. الوهري: والكن,يس.ة للنصارى. ور.م\ل� الك1ناس: رمل ف
بلد عبد الل�ه بن كلب، ويقال له أ%يضاv الك1ناس؛ حكاه ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ر.م.ت\ن، وس1ت\ر' الل�ه ب.ي\ن وب.ي\نها،
ع.ش1ي_ة أ%ح\جار الك1ناس، ر.م1يم'

(* قوله «رميم» هو اسم امرأة كما ف شرح القاموس.)
قال: أ%راد عشية ر.م\ل الك1ناس فلم يستقم له الوزن فوضع ال4حجار موضع

الرمل.
والك�ناس.ة�: اسم موضع بالكوفة. والك�ناس.ة والكان,سي_ة: موضعان؛ أ%نشد

سيبويه:
دار¬ ل1م.ر\و.ة% إ,ذ} أ%ه\لي وأ%ه\ل�ه'م'،



بالكان,س3ي_ة ت.ر\عى الل�ه\و. والغ.ز.ل
@كندس: الك�ن\د'س': الع.ق}ع.ق'؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

م'ن,يت' ب,ز,م_ر\د.ة{ كالع.صا،
أ%ل%ص_ وأ%خ\ب.ث% من ك�ن\د'س,

(* قوله «منيت إل» سيأت ف مادة كندش فانظره.)
الز>م_ر\دة: الت ب.ي\ن. الرجل والرأ%ة، فارسية.

@كهمس: الك%ه\م.س': القصي، وقيل: القصي من الرجال. والك%ه\م.س':
ال4سد. وقال ابن ال4عراب: هو الذئب. وك%ه\م.س: من أ%ساء ال4سد. وناقة

ك%ه\م.س: عظيمة السنام. وك%ه\م.س: اسم، وهو أ%بو حي� من العرب؛ أ%نشد سيبويه
ل%و\د'ود{ العنبي�، وقيل هو ل4ب ح'زابة الوليد بن ح.ن,يفة:

فل1ل9ه ع.ي\نا م.ن\ ر.أ%ى من ف%وار,س�،
أ%ك%ر_ على ال%ك}ر'وه منهم وأ%ص\ب.را
فما ب.ر,ح'وا حت أ%ع.ضeوا س'ي'وف%ه'م\

ذ�رى الام, م1ن\ه'م، والديد. ال�س.م_را
وك�ن_ا ح.س3بناهم ف%وار,س. ك%ه\م.س�،

ح.ي'وا ب.ع\د.ما ماتوا من الد_ه\ر, أ%ع\ص'را
وك%ه\م.س¬ هذا: هو ك%ه\م.س' بن ط%ل}ق الص_ريي، وكان من جلة الوار,ج

مع ب,لل بن م1ر\داس، وكانت الوارج وقعت بأ%سلم بن زرعة الكلب، وهم ف
أ%ربعي رجلv، وهو ف أ%ل}ف%ي رجل، فقتلت قطعة من أ%صحابه وانزم إ,ل

الب.صرة فقال م.و\د'ود هذا الشعر ف قوم من بن تيم فيهم شدة، وكانت لم
وقعة ب,س3ج,س\تان، ف%ش.ب_ه.ه'م ف شد_تم بال%وارج الذين كان فيهم

ك%ه\م.س' بن ط%ل}ق، وح.ي'وا يعن الوارج أ%صحاب ك%ه\م.س، أ%ي كأ%ن� هؤلء
القوم أ%صحاب ك%ه\م.س ف ق�و_تم وشد�تم ون'ص\رتم.

@كوس: الك%و\س': ال%شي على رجل واحدة، ومن ذوات ال4ربع على ثلث
ق%وائم، وقيل: الك%و\س' أ%ن ي.ر\فع إ,حدى قوائمه وي.ن\ز'و. على ما بقي، وقد

كاس.ت\ ت.ك�وس' ك%و\ساv؛ قال ال4عور الن_ب\هان©:
ولو عند غ%س_ان الس_ل1يطي> ع.ر_س.ت\،

ر.غا ف%ر,ق¬ منها، وكاس. ع.ق1ي'
وقال حات الطائي:

وإ,ب\ل1ي. ر.ه\ن¬ أ%ن ي.ك�وس. ك%ري'ها



ع.ق1ياv، أ%مام. البيت، ح1ي. أ�ث1ي'ها
أ%ي تعقر إ,حدى قوائم البعي في.ك�وس على ثلث؛ وقالت عمرة أ�خت العباس

بن م1ر\داس وأ�مeها ال%ن\ساء ت.ر\ثي أ%خاها وتذكر أ%نه كان ي'ع.ر\ق1ب'
ال3بل:

ف%ظ%ل�ت\ ت.ك�وس' على أ%ك}ر'ع�
ث%لث{، وغاد.ر.ت\ أ�خ\رى خ.ض1يبا

تعن القائمة الت ع.ر\ق%ب.ها فهي م'خ.ض_ب.ة بالدم. وكاس البعي إ,ذا
مشى على ثلث قوائم وهو م'ع.ر\ق%ب¬. والت_كاو'س: الت_راك�م' والتزاحم.

وت.كاو.س. النخل والشجر والع'ش\ب: ك%ث�ر. والتف_؛ قال ع'طار,د ابن'
ق�ر_ان:

ود'ون% من ن.ج\ران ر'ك}ن¬ ع.م.ر_د¬،
وم'ع\ت.ل1ج¬ من ن.خ\ل1ه1 م'ت.كاو,س'

وت.كاو.س. الن_ب\ت': التف_ وسقط بعضه على بعض، فهو م'ت.كاو,س. وف
حديث قتادة ذكر أ%صحاب ال4ي\كة فقال: كانوا أ%صحاب شجر م'ت.كاو,س أ%ي

م'ل}ت.ف متراكب، ويروى م'ت.كاد1س، وهو بعناه. وف النوادر: اك}تاس.ن فلن عن
حاجت وار\ت.ك%س.ن أ%ي حبسن.

والك�وس'، بالضم: الط�ب\ل، ويقال: هو معر_ب. وم.ك}و.س¬ على م.ف}ع.ل:
اسم حار 

(* قوله «ومكوس على مفعل اسم حار» مثله ف الصحاح، وعبارة
القاموس وشرحه: ومكو�س كمعظم: حار، ووهم الوهري فضبطه بقلمه على مفعل، وإ,ذا

كان لغة كما نقله بعضهم فل يكون وهاv.). ول�م\ع.ةD ك%و\ساء: متراكمة
ملتف�ة.

وال�ت.كاو,س' ف القواف: نوع منها وهو ما توال فيه أ%ربع متحركات بي
ساكني، شب�ه بذلك لكثرة الركات فيه كأ%نا التف�ت.

وكاس. الرج'ل� ك%و\ساv وك%و_س.ه': أ%خذ% برأ}سه ف%ن.صاه إ,ل ال4رض،
وقيل: ك%ب_ه على رأ}سه. وكاس. ه'و. ي.ك�وس': انقلب. وف حديث عبد الل�ه
بن عمر: أ%نه كان عند الجاج فقال: ما ن.د1م\ت' على شيء ن.د.مي أ%ن ل

أ%كون ق%ت.ل}ت' ابن عمر، فقال عبد الل�ه: أ%ما والل�ه لو فعلت. ذلك
ل%ك%و_س.ك الل�ه ف النار أ%علك أ%سفلك؛ قال أ%بو عبيد: قوله ل%ك%و_س.ك

الل�ه يعن ل%ك%ب_ك الل�ه فيها وجعل أ%علك أ%س\ف%لك، وهو كقولم:



كل�مته فاه' إ,ل ف�، ف وقوعه موقع الال. ويقال. ك%و_س\ت'ه' على رأ}سه
ت.ك}ويساv، وقد كاس. ي.كوس' إ,ذا فعل ذلك.

Ýوس: خ.ش.بة م'ثل�ثة تكون مع الن_ج_ار ي.ق1يس با ت.ر\بيع�والك
الش.ب، وهي كلمة فارسية، والك%و\س' أ%يضاv كأ%نا أ%عجمية والعرب تكل�مت

با، وذلك إ,ذا أ%صاب الناس خ.بÒ ف البحر فخافوا الغ.ر.ق، قيل: خافوا
الك%و\س.. ابن سيده: والك%و\س' ه.ي\ج' البحر وخ.بeه وم'قار.بة الغرق فيه،

وقيل: هو الغر.ق، وهو د.خ1يل.
والك�وس1يe من اليل: القصي الد_وار,ج فل تراه إ,ل م'ن.ك�ساv إ,ذا

ج.ر.ى، وال�نثى ك�وس1ي_ة، وقال غيه: هو القصي اليد.ي\ن,. وكاس.ت1
الي_ة إ,ذا ت.ح.و_ت\ ف م.كاس1ها، وف نسخة ف م.ساك1ها. وك%و\ساء�:

موضع؛ قال أ%بو ذؤيب:
إ,ذا ذ%ك%رت\ ق%ت\لي ب,ك%و\ساء، أ%ش\ع.ل%ت\

كو.اه1ي.ة1 ال4خ\رات1 ر.ث9 ص'ن'وع'ها
@كيس: الك%ي\س': الف�ة والتوق©د، كاس ك%ي\ساv، وهو ك%ي\س¬ وك%ي>س¬،

والمع أ%ك}ياس؛ قال الطيئة:
،vج'ن'باvوالل�ه ما م.ع\ش.ر¬ لم'وا ام\رأ

ف آل, لgي, بن, ش.م_اس�، بأ%ك}ياس,
قال سيبويه: ك%س_روا ك%ي>ساv على أ%فعال تشبيهاv بفاعل، ويدل©ك على

أ%نه ف%ي\ع1ل أ%نم قبد سل�موا فلو كان ف%ع\لv ل يسلYموه 
(* قوله

«كسروا كيساv على أفعال إل قوله ل يسلموه» هكذا ف الصل ومثله ف شرح
القاموس.)؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

فك�ن\ أ%ك}ي.س. الك%ي\س.ى إ,ذا كنت. فيهم'،
وإ,ن} كنت. ف ال%م\قى، فك�ن\ أ%نت. أ%ح\م.قا

إ,نا كس_ره هنا على ك%ي\سى لكان ال%م\قى، أ%جرى الضد_ م'ج\رى
ضد>ه، وال�نثى ك%ي>س.ة وك%ي\س.ة. والك�وسى والك1يسى: جاعة الك%ي>س.ة؛ عن

كراع؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نا تأ}نيث ال4ك}ي.س، وقال م.ر_ةv: ل
يوجد على مثالا إ,ل ض1يقى وض'وقى جع ض.ي>ق%ة، وط�وب جع ط%ي>بة ول
يقولوا ط1يب، قال: وعندي أ%ن ذلك تأ}نيث ال4ف}ع.ل. الليث: جع الك%ي>س

ك%ي.س.ة. ويقال: هذا ال4ك}ي.س' وهي الك�وسى وه'ن_ الك�وس'.



والك�وس1ي_ات: النساء خاص_ة؛ وقوله:
فما أ%د\ري أ%ج'ب\ناv كان د.ه\ري
أ%م, الك�وس.ى، إ,ذا ج.د_ الغ.ر,ي'؟

أ%راد الك%ي\س. بناه على ف�ع\لى فصارت الياء واواv كما قالوا ط�وب من
الطYيب. وف اغتسال الرأ%ة مع الرجل: إ,ذا كانت ك%ي>س.ة؛ أ%راد به حسن

ال4دب ف استعمال الاء مع الرجل. وف الديث: وكان ك%ي\س. الفعل أي
ح.س.ن.ه، والك%ي\س' ف ال�مور يري م.ج\رى الر>فق فيها. والك�وسى:

الك%ي\س'؛ عن الس>ياف، أ%دخلوا الواو على الياء كما أ%دخلوا الياء كثياv على
الواو، وإ,ن كان إ,دخال الياء على الواو أ%كثر لفة الياء. ورجل

م'ك%ي_س: ك%ي\س¬؛ قال رافع بن ه'ر.ي\م�:
فه.ل� غ%ي\ر. ع.م>ك�م' ظ%ل%م\ت'م\،

إ,ذا ما كنت'م' م'ت.ظ%لYم1ينا؟
ع.فاريتاv علي> وأ%كل مال،
وج'ب\ناv عن ر,جال� آخ.رينا

فلو كنتم ل�ك}ي,س.ة{ أ%كاس.ت\،
وك%ي\س' ال�م ي'ع\ر.ف ف الب.ن,ينا
ولكن أ�مeك�م\ ح.م'ق%ت\ ف%ج,ئت'م\
غ1ثاثاv، ما ن.ر.ى فيكم س.م1ينا

أ%ي أ%و\ج.ب ل4ن يكون الب.ن'ون أ%ك}ياساv. وامرأ%ة مك}ياس¬: ت.ل1د.
ال4ك}ياس.. وأ%ك}ي.س. الرجل وأ%كاس. إ,ذا و'ل1د. له أ%ولد أ%كياس¬.

والت_ك%يeس': التظرeف. وت.ك%ي_س. الرجل: أ%ظهر الك%ي\س.. والك1يسى: نعت
الرأ%ة الك%ي>س.ة، وهو تأ}نيث ال4ك}ي.س,، وكذلك الكوسى، وقد كاس الولد

ي.ك1يس' ك%ي\ساv وك1ياس.ةv. وف الديث عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم:
الك%ي>س من دان ن.فس.ه وع.م1ل لا بعد الو\ت أ%ي العاقل. وف الديث:

أ%يe الؤمني أ%ك}ي.س' أ%ي أ%عقل. أ%بو العباس: الك%ي>س' العاقل،
.vوالك%ي\س' خلف المق، والك%يس العقل، يقال: كاس. ي.ك1يس' ك%ي\سا

وزيد' بن الك%ي\س الن_م.ري�: الن_س_ابة. والك%ي>س': اسم رجل، وكذلك
ك%ي\سان. وك%ي\سان أ%يضاv: اسم¬ للغ.د\ر,؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد

لضمرة بن ضمرة بن جابر بن ق%طن:
إ,ذا كنت ف س.ع\د{، وأ�مeك منهم'،



غ%ريباv فل ي.غ\ر'ر\ك خال�ك من س.ع\د1
إ,ذا ما د.ع.و\ا ك%يسان، كانت ك�هول�هم

إ,ل الغ.د\ر, أ%س\ع.ى من ش.بابم, ال�ر\د1
وذكر ابن د'ر.ي\د{ أ%ن هذا للن_م1ر بن ت.و\ل%ب ف بن سعد وهم

أ%خوال�ه. وقال ابن ال4عراب: الغ.د\ر' يكن أ%با ك%ي\سان، وقال كراع: هي طائية،
قال: وكل هذا من الك%ي\س. والرجل ك%ي>س م'ك%ي_س أ%ي ظريف؛ قال:

أ%ما ت.ران ك%ي_ساv م'ك%ي>سا،
ب.ن.ي\ت' ب.ع\د. ناف1ع م'خ.ي_سا؟

ال�ك%ي_س: العروف بالك%ي\س. والك%ي\س: ال1ماع. وف حديث النب، صلى
الل�ه عليه وسلم: فإ,ذا ق%د1م\تم على أ%هاليكم فالك%ي\س. الك%ي\س. أ%ي
.vللولد، أ%راد ال1ماع فجعل طلب الولد ع.ق}ل vجامعوهن_ ط%لبا

والك%ي\س': طلب الولد. ابن ب'ز'رج: أ%كاس. الرجل� الرجل% إ,ذا أ%خذ بناص1ي.ته،
وأ%كاس.ت1 الرأ%ة إ,ذا جاءت\ بولد ك%ي>س، فهي م'ك1يس.ة. ويقال: كاي.ست'

فلناv فك1س\ت'ه أ%ك1يس'ه ك%ي\ساv أ%ي غلبته بالك%ي\س وكنت' أ%ك}ي.س منه.
وف حديث جابر: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، قال له: أ%تران إ,نا

ك1س\ت'ك لخ'ذ% ج.م.لك أ%ي غلبتك بالك%ي\س. وهو ي'كايس'ه ف البيع.
والك1يس من ال4وعية: و,عاء� معروف يكون للدراهم والدناني والدeر>

والياق�وت1؛ قال:
Dوت.ة�إ,نا الذ�ل}فاء� ياق

أ�خ\رج.ت\ من ك1يس د'ه\قان1
والمع ك1ي.س.ة. وف الديث: هذا من ك1يس أ%ب هريرة أ%ي ما عنده من

العلم القتن ف قلبه كما ي'ق}ت.ن الال ف الك1يس، ورواه بعضهم بفتح
الكاف، أ%ي من ف1ق}ه,ه وف1ط}نته ل من روايته.

والك%ي\سان,ي_ة: ج'لود حر ليست بقرظ1ي_ة. والك%ي\سان,ي_ة: ص1ن\ف من
الر_واف1ض أ%صحاب ال�ختار بن أ%ب ع'بيد يقال ل%ق%ب'ه كان ك%ي\سان.
ويقال لا يكون فيه الولد: ال%ش1يم.ة والك1يس'؛ ش'ب>ه بالكيس الذي

ترز فيه النفقة.
@كبش: الك%ب\ش': واحد الك1باش, وال4ك}ب'ش. ابن سيده: الك%ب\ش' فحل
،vفقد صار كب\شا �الضأ}ن ف أ%ي س1ن� كان. قال الليث: إ,ذا أ%ث}ن ال%م.ل
وقيل: إ,ذا أ%ر\ب.ع. وك%ب\ش' القوم,: رئيس'هم وسي>د'هم، وقيل: ك%ب\ش القوم,



حام1يت'هم والنظور' إ,ليه فيهم، أ%دخل الاء ف حامية للمبالغة.
وك%ب\ش' الكتيبة1: قائد'ها.

وك%ب\شة�: اسم؛ قال ابن جن: كب\شة� اسم م'ر\ت%ل ليس بؤنث الكب\ش
الدال9 على النس ل4ن مؤنث ذلك من غي لفظه وهو نعجة. وك�ب.ي\شة: اسم، وف

التهذيب: وك�ب.ي\ش.ة� اسم امرأ%ة وكان مشركو مكة يقولون للنب، صلى الل�ه
عليه وسلم: ابن' أ%ب ك%ب\شة، وأ%بو ك%ب\شة: كنية. وف حديث أ%ب سفيان

وه1ر.ق}ل: لقد أ�م1ر. أ%م\ر' ابن, أ%ب ك%ب\شة%؛ يعن رسول% الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم؛ أ%صل�ه أ%ن� أ%با كبشة رجل من خزاعة خالف قريشاv ف
عبادة ال4وثان وعب.د. الش>ع\ر.ى الع.ب'ور.، فس.م�ى الشركون سيد�نا رسول

الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، ابن. أ%ب كبشة% للفه إ,ياهم إ,ل
عبارة الل9ه تعال، تشبيهاv به، كما خالفهم أ%بو كب\شة إ,ل عبارى الشع\رى؛

vمعناه أشنه خال%فنا كماخال%فنا ابن' أ%ب كبشة. وقال آخرون: أ%بو كب\شة
كنية وهب بن عبد مناف جد� سيد1نا رسول اللضه، صلى الل�ه عليه وسلم، من

ق1ب.ل أ�م�ه فنسب إ,ليه ل4نه كان ن.ز.ع إ,ليه ف الشب.ه، وقيل: إ,نا قيل
له ابن أ%ب ك%ب\شة ل4ن9 أ%با كب\شة كان زو\ج. الرأ%ة الت

Dأ%ر\ض.ع.ت\ه، صلى الل�ه عليه وسلم. ابن السكيت: يقال بلد¬ ق1فار' كما يقال ب'ر\م.ة
أ%ع\شار¬ وثوب¬ أ%كباش¬، وهي ضروب من برود اليمن، وثوب ش.م.ار,ق'

وش.ب.ار,ق' إ,ذا تز_ق.؛ قال ال4زهري: هكذا أ%قرأ%نيه ال�ن\ذ1ري� ثوب
أ%ك}باش¬، بالكاف والشي، قال: ولست أ%حفظه لغيه. وقال ابن ب'ز'رج: ثوب

أ%ك}راش¬ وثوب أ%ك}باش¬، وهي من برود اليمن، قال: وقد صح الن أ%ك}باس.
@كتش: ك%ت.ش. ل4هله ك%ت\شاv: اك}تسب لم ككد.ش.

@كدش: الك%د\ش': الس_و\ق' والستحثاث. وقال الليث: الك%د\ش' الش_و\ق'،
وقد كد.ش\ت إ,ليه. قال ال4زهري: غي�ر الليث تفسي. الك%د\ش فجع.ل%ه

الش_و\ق.، بالشي العجمة، والصواب الس_و\ق' والطرد'، بالسي الهملة.
يقال: كد.ش\ت' ال3بل% أ%ك}د1ش'ها ك%د\شاv إ,ذا طرد\تا؛ قال رؤبة:

شل¾ كش.لY الط�ر.د1 ال%ك}د'وش,
قال: وأ%ما الك%د\س، بالسي، فهو إ,سراع' ال3بل ف سيها، يقال: كد.س.ت

ت.ك}د1س. ابن سيده: وكد.ش. القوم' الغنيم.ة كد\شاv ح.ث%و\ها.
والك%د_اش': ال�ك%د>ي بلغة أ%هل العراق. وك%د.ش. لعيال1ه ي.ك}د1ش'

ك%د\شاv: ك%س.ب وجع واحتال، وهو ي.ك}د1ش لعياله أ%ي ي.ك}د.ح'. ورجل



ك%د_اش¬: ك%س_اب¬،. والسم الك�داشة�. وروى أ%بو تراب عن عقبة الس'ل%مي:
ك%د.ش\ت من فلن شيئاv واك}ت.د.ش\ت وام\ت.د.ش\ت إ,ذا أ%صبت منه شيئاv. وما

ك%د.ش. منه شيئاv أ%ي ما أ%صاب وما أ%خ.ذ. وما به ك%د\ش.ةD أ%ي شيء من داء.
والك%د\ش': ال%د\ش'، يقال: كد.ش.ه إ,ذا خد.ش.ه. وجلد كدش: م'خ.د_ش؛ عن

ابن جن. ورجل م'كد_ش: م'ك%د_ح؛ عن ابن ال4عراب. وك%د.ش.ه ي.ك}د1ش'ه
ك%د\شاv: دف%عه دف}عاv ع.ن,يفاv، وهو الس_و\ق الشديد. والك%د\ش':

الط�ر\د' وال%ر\ح أ%يضاv. وف حديث السراط: ومنهم مك}دوس¬ ف النار أ%ي
مدفوع، وتكد_س. ال3نسان� إ,ذا د'ف1ع. من ورائه فس.ق%ط، ويروى بالشي

العجمة من الك%د\ش؛ وك�داش¬: اسم من ذلك.
@كرش: الك%ر,ش' لكل م'ج\ت.ر¼: بنزلة ال%ع1دة لل3نسان تؤنثها العرب،
وفيها لغتان: ك1ر\ش وك%ر,ش مثل ك1ب\د وك%ب,د، وهي ت'فر�غ ف الق%ط1نة1

كأ%نا ي.د' ج,راب�، تكون لل4ر\نب والي.ر\بوع وتستعمل ف ال3نسان، وهي
مؤنثة؛ قال رؤبة:

ط%ل}ق، إ,ذا استك}ر.ش. ذو الت_ك%رeش,،
أ%ب\ل%ج صد�اف عن الت_ح.رeش,

وف حديث السن: ف كل ذات ك%ر,ش شاةD أ%ي كل ما ل%ه من الصيد ك%ر,ش¬
كالظباء وال4رانب إ,ذا أ%صابه ال�حر,م ففي ف1دائه شاة. وقول أ%ب اليب

ووصف أ%رضاv جدبة فقال: اغ}ب.ر�ت جاد�تا والتقى س.ر\ح'ها ور.ق�ت\
ك%ر,ش'ها أ%ي أ%كلت الشجر. الشن فض.ع'فت عنه ك%ر,ش'ها ورق�ت، فاستعار

الك%ر,ش لل3بل، والمع أ%ك}راش وك�ر'وش.
واس\ت.ك}ر.ش الصبe وال%د\ي': عظ�مت ك%ر,ش'ه، وقيل: ال�س\تك}ر,ش بعد
الف%ط1يم، واست1ك}راش'ه أ%ن يشتد� ح.ن.ك�ه وي.ج\ف�ر بطن'ه، وقيل: استكرش

الب.ه\مة� عظ�مت إ,نف%حت'ه؛ عن ابن ال4عراب. التهذيب: يقال للصب إ,ذا
عظم بطنه وأ%خذ ف ال4ك}ل: قد اس\ت.ك}ر.ش.، قال: وأ%نكر بعضهم ذلك ف

الصب فقال: يقال للصب قد اس\ت.ج\ف%ر.، وإ,نا يقال اس\ت.ك}ر.ش. ال%د\ي'،
وكل© س.خ\ل� ي.س\ت.ك}ر,ش حي يعظم بطنه ويشتد� أ%كله. واس\ت.ك}ر.ش.ت

ال3ن\ف%حة� ل4ن الك%ر,ش يسمى إ,ن\فح.ةv ما ل يأ}كل الدي، فإ,ذا أ%كل
يسمى ك%ر,شاv، وقد اس\ت.ك}رش.ت. وامرأ%ة ك%ر\شاء�: عظيمة� البطن واسعت'ه.
وأ%تانD ك%ر\شاء�: ضخمة الواصر. وك%ر�ش. اللحم.: ط%بخه ف الك%ر,ش؛ قال

بعض ال4غ}فال:



لو ف%ج�عا ج,ي.ت.ها، فش.ل�
وس1يقةv فك%ر_شا وم.ل�

وق%د.م' ك%ر\شاء�: كثية اللحم. ود.ل}و¬ ك%ر\شاء�: عظيمة. ويقال
للد_ل}و النتفخة النواحي: ك%ر\شاء. ورجل أ%ك}ر.ش': عظيم البطن، وقيل: عظيم
الال. والك%ر,ش': و,عاء� الطيب والثوب، مؤنث أ%يضاv. والك1ر\ش': الماعة من

الناس؛ ومنه قوله، صلى الل�ه عليه وسلم: ال4نصار' ع.ي\ب.ت وك%ر,ش1ي؛
قيل: معناه أ%نم جاعت وصحابت الذين أ�طلعهم على سري وأ%ثق بم

وأ%عتمد عليهم. أ%بو زيد: يقال عليه ك%ر,ش¬ من الناس أ%ي جاعة، وقيل: أ%راد
ال4نصار' م.د.دي الذين أ%س\ت.م1د� بم ل4ن ال�ف_ والظYل}ف يستمد_

ال1ر_ة من ك%ر,شه، وقيل: أ%راد أ%نم ب,طانت'ه وموضع س1ر�ه وأ%مانته
والذين. يعتمد عليهم ف أ�موره، واستعار الك%ر,ش. والع.ي\بة% لذلك ل4ن

ال�ج\ت.ر_ يمع عل%ف%ه ف ك%ر,ش1ه، والرجل يضع ثيابه ف عي\بت1ه.
.vويقال: ما وجدت' إ,ل ذلك ال4مر فا ك%ر,ش� أ%ي ل أ%ج,د\ إ,ليه سبيل

وعن اللحيان: لو وجدت' إ,ليه فا ك%ر,ش� وباب. ك%ر,ش� وأ%دن ف ك%ر,ش�
ل4ت.يت'ه يعن قدر ذلك من السeب'ل؛ ومثله قولم: لو وجدت' إ,ليه فا

س.ب,يل�؛ عنه أ%يضاv. الصحاح: وقول الرجل إ,ذا كل�ف}ته أ%مراv: إ,ن وجدت
إ,ل ذلك فا ك%ر,ش�؛ أ%صله أ%ن رجلv فص�ل شاة فأ%دخلها ف ك%ر,ش1ها

لي.ط}بخ.ها فقيل له: أ%د\خ1ل الرأ}س.، فقال: إ,ن وجدت' إ,ل ذلك ف%اك%ر,ش�،
يعن إ,ن وجدت إ,ليه سبيلv. وف حديث الجاج: لو وجدت' إ,ل دم1ك ف%ا
ك%ر,ش� لشر,ب\ت' البط}حاء4 منك أ%ي لو وجدت' إ,ل دم1ك سبيلv؛ قال: وأ%صله
أ%ن قوماv طب.خ'وا شاة ف ك%ر,ش1ها فضاق فم' الك%ر,ش عن بعض الطعام، فقالوا

للط�باخ: أ%دخ1ل}ه إن وجدت ف%ا ك%ر,ش�. وك%ر,ش' كل شيء: م'ج.م.ع'ه.
وك%ر,ش' القوم: م'عظم'هم، والمع أ%ك}راش¬ وك�ر'وش¬؛ قال:

وأ%ف%أ}نا السeب,ي_ من كلY ح.ي¼،
فأ%ق%م\نا ك%راك1راv وك�ر'وشا

وقيل: الك�ر'وش وال4ك}راش' جع ل واحد له. وت.ك%ر_ش. القوم':
تم_عوا. وك%ر,ش' الرجل,: عيال�ه من صغار ولد1ه. يقال: عليه ك%ر,ش¬ منثورة أ%ي

صبيانD صغار¬. وبينهم ر.ح1م¬ ك%ر\شاء� أ%ي بعيدةD. وتزو�ج. الرأ%ة%
فن.ثرت له ك%ر,ش.ها وبط}ن.ها أ%ي ك%ث�ر. ولد'ها له. وتكر�ش وجه'ه: تقب�ض

جلد'ه، وف نسخة: تك%ر�ش. جلد' وجه,ه، وقد يقال ذلك ف كل جلد، وك%ر�ش.ه هو.



ويقال: ك%ر,ش. اللد' ي.ك}ر.ش' كر.شاv إ,ذا مس�ته النار فان\ز.وى. قال
شر: اس\ت.ك}ر.ش. تقب�ض. وق%ط9ب. وعب�س. ابن بزرج. ثوب¬ أ%ك}راش¬ وثوب¬

أ%ك}باش¬ وهو من ب'ر'ود اليمن. قال أ%بو منصور: وال�ك%ر�شة� من\ طعام
البادية أ%ن ي'ؤ\خ.ذ اللحم, في'ه.ر_م ت.ه\ر,ياv صغاراv، وي'ج\ع.ل فيه شحم¬

مقط�ع، ث ت'ق%و�ر. قطعة� ك%ر,ش� من ك%ر,ش, البعي ويغ\سل وين.ظ9ف وجه'ه
الذي ل ف%ر\ث% فيه، ويعل% فيه تري' اللحم' والشحم وت'ج\م.ع أ%طرافه،

Dوي'خ.ل9 عليه ب,خلل� بعدما ي'وك%أ على أ%طرافه، وت'ح\ف%ر. له إ,ر.ة
ويطرح. فيها ر,ضاف¬ ويوق%د. عليها حت ت.ح\مى وت.صي. ناراv، ث ي'ن.ح�ى

الم\ر' عنها وت'د\ف%ن. ال�ك%ر_شة� فيها، ويعل فوقها م.ل�ةD حامية، ث
يوق%د. فوق%ها بطب ج.ز\ل، ث ت'ت\رك حت ت.ن\ض.ج فت'خ\ر.ج وقد كاب.ت\

.vوصارت قطعة واحدة فت'ؤكل ط%ي�بة. يقال: ك%ر�ش'وا لنا ت.ك}ريشا
والك%ر\شاء�: الق%د.م' الت كث�ر لمها واستوى أ%خ\م.ص'ها وقص'رت

أ%صابع'ها.والك%ر,ش': من نبات الرياض والق1يعان1 من أ%ن\ج.ع, الرات1ع للمال
تس\م.ن\ عليه ال3بل واليل، ينب'ت ف الشتاء ويهيج ف الصيف. ابن سيده:

الك%ر,ش' والك%ر,شة� من ع'ش\ب الربيع وهي نب\تةD لصقة بال4رض ب'ط%ي\حاء
الور.ق م'ع\ر.ض�ة غ�ب.ياء، ول تكاد تنب'ت إ,ل ف السهل وتنبت ف الديار

ول تنفع ف شيء ول ت'ع.د� إ,ل أ%نه ي'ع\رف ر.س\مها. وقال أ%بو حنيفة:
الك%ر,ش' شجرة من ال%ن\ب.ة تنبت ف أ%ر'وم� وترتفع نو الذراع ولا ور.قة

م'د.و_رة ح.ر\شاء شديدة ال�ض\رة وهي مرعى من ال�ل�ة1.
والك�ر.اش': ضرب' من الف1ر\دان، وقيل: هو كالق%م\قام يلك%ع' الناس.

ويكون ف مبارك ال3بل، واحدته ك�ر�اشة.
وك�ر\شانD: بطن¬ من م.ه\رة% بن, ح.ي\دان. والك1ر\شان�: ال4ز\د' وعبد'

القيس. وك1ر\ش1م¬: اسم رجل، ميمه زائدة ف أ%حد قول يعقوب. وكرشاء بن
الزدلف: عمر بن أ%ب ربيعة.

@كربش: ال4زهري: الع.ك}ب.شة� والك%ر\ب.شة� أ%خ\ذ� الشيء ورب\ط�ه؛ يقال:
ع.ك}ب.ش.ه وك%ر\ب.ش.ه إ,ذا ف%ع.ل ذلك به.

@كشش: كش_ت ال4فعى ت.ك1ش� ك%ش�اv وك%ش1يشاv: وهو صوت جلدها إ,ذا حك�ت
بعض.ها ببعض، وقيل: الك%شيش' لل�نثى من ال4ساو,د، وقيل: الك%ش1يش'

للفعى، وقيل: الك%ش1يش' صوت¬ ترجه ال4فعى من فيها؛ عن كراع، وقيل: ك%ش1يش'
ال4ف}عى صوت'ها من جلدها ل من ف%م1ها فإ,ن ذلك ف%ح1يح'ها، وقد ك%ش_ت



ت.ك1ش�، وك%ش\ك%ش.ت مثله. وف الديث: كانت حي�ةD ت.خ\رج من الك%ع\بة ل
ي.د\نو منها أ%حد¬ 3gل ك%ش_ت وفت.ح.ت فاها. وت.كاش_ت ال4فاعي: ك%ش_

بعض'ها ف بعض. والي�ات كلها تك1ش� غي ال�سود، فإ,نه ي.ن\ب.ح'
وي.ص\ف1ر وي.صيح؛ وأ%نشد:

كأ%ن� صوت. ش.خ\ب,ها ال�ر\ف%ض>
ك%ش1يش' أ%ف}عى أ%ج\م.ع.ت\ ب,ع.ض>،

فهي ت.ح'كe بعض.ها ب,ب.ع\ض,
أ%بو نصر: سعت ف%ح1يح. ال4فعى وهو صوتا من فمها،وسعت ك%ش1يش.ها

وف%ش1يش.ها وهو صوت جلدها. وروى أ%بو تراب ف باب الكاف والفاء: ال4فعى
ت.ك1شe وت.ف1شe، وهو صوتا من جلدها، وهو الك%ش1يش' والف%ش.يش'، والف%ح1يح'

صوت'ها من فيها، وقيل لبنة ال�س�: أ%ي'ل}ق1ح الر_ب.اع\؟ فقالت: نعم
بر'ح\ب ذ1راع'، وهو أ%بو الر_ب.اع\، تكاشe من ح1س>ه ال4فاع'. وك%ش_
الضبe والو.ر.ل� والضف}دع' ي.ك1شe ك%ش1يشاv: صو�ت.. وك%ش_ الب.ك}ر'

ي.ك1شe ك%ش�اv وك%ش1يشاv: وهو دون ال%د\ر؛ قال رؤبة:
ه.د.ر\ت' ه.د\راv ليس بالك%ش1يش,

وقيل: هو صوت بي الك%ت1يت1 وال%د1ير. وقال أ%بو عبيد: إ,ذا بلغ
الذك%ر' من ال3بل ال%د1ير ف%أ%و_له' الك%ش1يش'، وإ,ذا ارتفع قليلv قيل:

كت_ يك1تe ك%ت1يتاv، فإ,ذا أ%ف}صح بال%د1ير قيل: ه.د.ر. ه.د1يراgv فإ,ذا
صفا صوت'ه ور.ج_ع قيل: ق%ر\ق%ر. وف حديث علي�، رضوان الل�ه عليه:

كأ%ن أ%ن\ظ�ر' إ,ليكم تك1شeون ك%ش1يش. الض>ب.اب؛ هو من هدير ال3بل؛
وب.ع1ي م1ك}شاش¬؛ قال الع.ن\ب.ري�:

ف الع.ن\ب.ر,ي>ي ذ%و,ي ال4ر\ياش,،
ي.ه\د1ر' ه.د\راv ليس بال1ك}شاش,

وقال بعض' قيس�: الب.ك}ر' ي.ك1شe وي.ف1شe وهو صوته قبل أ%ن يه\د1ر،.
وك%ش_ت البقرة�: صاح.ت\. وك%ش1يش' الشراب,: صوت' غ%ل%يان,ه. وك%ش_

الز_ن\د' ي.ك1شe ك%ش�اv وك%ش1يشاv: سعت له صوتاv خ.و_اراv عند خروج نار,ه.
وكشت ال%ر_ة�: غ%ل%ت\؛ قال: يا ح.شرات1 القاع من ج'لج,ل,،

قد ن.ش_ ما ك%ش_ من ال%ر.اج,ل,
يقول: قد حان% إ,د\راك' ن.ب,يذي وأ%ن أ%ت.ص.ي_د.ك�ن_ فآك�ل%ك�ن_ على

ما أ%ش\رب منه. والك%ش\ك%ش.ة�: كالك%ش1يش,.



والك%ش\ك%ش.ة�: لغة لرب,يعة، وف الصحاح: لبن أ%سد، يعلون الشي مكان
الكاف، وذلك ف الؤ.نث خاصة، فيقولون ع.ل%ي\ش, وم1ن\ش, وب,ش,؛ وينشدون:

ف%ع.يناش, ع.ي\ناها، وج,يد'ش, ج,يد'ها،
ولكن_ عظم. الساق, م1ن\ش, ر.ق1يق'

:vوأ%نشد أ%يضا
ت.ض\ح.ك' من أ%ن رأ%تن أ%ح\ت.ر,ش\،

ولو ح.ر.ش\ت1 لكش.ف}ت' عن ح1ر,ش
ومنهم من يزيد الشي بعد الكاف فيقول: ع.ل%يك1ش\ وإ,ليك1ش\ وب,ك1ش\

وم1ن\ك1ش\، وذلك ف الوقف خاصة، وإ,نا هذا ل1ت.ب,ي كسرة� الكاف فيؤ.كد
التأ}نيث، وذلك ل4ن الكسرة الدالة على التأ}نيث فيها ت.خ\فى ف الوقف
فاحتاطوا للبيان بأ%ن أ%ب\دل�وها شيناv، فإ,ذا وص.لوا حذفوا ل1ب.يان الركة،
ومنهم من ي'ج\ري الوصل م'ج\رى الوقف فيبدل فيه أ%يضاv؛ وأ%نشدوا

للمجنون:فعيناش عيناها وج,يد'ش, ج,يد'ها
قال ابن سيده: قال ابن جن وقرأ}ت على أ%ب بكر ممد بن السن عن أ%ب

العباس أ%حد بن يي لبعضهم:
ع.ل%ي_ فيما أ%ب\ت.غ1ي أ%ب\غ1يش,،

ب.ي\ضاء ت'ر\ض1ين ول ت.ر\3ضيش,
وت.ط�ب,ي و'د_ بن أ%ب,يش,،

إ,ذا د.ن.و\ت1 ج.ع.ل%ت ت.ن\ئ¾يش,
وإ,ن ن.أ%ي\ت1 ج.ع.ل%ت\ ت'د\نيش,،

وإ,ن ت.ك%ل�م\ت1 ح.ث%ت\ ف ف1يش,،
حت ت.ن,قYي كن.ق1يق, الد>يش,

أ%ب\د.ل من كاف الؤ.نث ش1يناv ف كل ذلك وشب_ه كاف الد>يك1 لكسرت1ها
بكاف الؤنث، وربا زادوا على الكاف ف الوقف شيناv ح1ر\صاv على البيان

أ%يضاv، قالوا: مررت ب,ك1ش\ وأ%ع\ط%ي\ت'ك1ش\، فإ,ذا وصلوا حذفوا الميع،
وربا أ%ل%ق�وا الشي. فيه أ%يضاv. وف حديث معاوية: ت.ي.اس.ر'وا عن

ك%ش\ك%شة1 تيم� أ%ي إ,بدال1هم الشي من كاف الطاب مع الؤنث فيقولون:
أ%ب'وش, وأ�مeش,، وزاد'وا على الكاف شيناv ف الوقف فقالوا: مررت بك1ش\، كما

تفعل تيم.
والك�ش_ة�: الناصية� أ%و ال�ص\لة� من الشعر. وب.ح\ر¬ ل ي'ك%ش\ك1ش'



.eأ%ي ل ي'ن\ز.ح'، وال4ع\ر.ف' ل ي.ن\ك%ش
eش�والك�شe: ما ي'ل}قح به النخل�؛ وف التهذيب عن ابن ال4عراب: الك

.�ال1ر\ق' الذي ي'ل}ق%ح به النخل
@كشمش: الك1ش\م1ش': ضرب¬ من الع1ن.ب وهو كثي¬ بالس_راة.

@كمش: الك%م\ش': الرجل� السريع الاضي. رجل ك%م\ش¬ وك%م1يش¬: ع.ز'وم¬
vوك%م'ش.، بالضم، ي.ك}م'ش ك%ماش.ة vموره، ك%م1ش. ك%م.شا�ماض� سريع¬ ف أ

وان\ك%م.ش. ف أ%مر,ه. ال4صمعي: ان\ك%م.ش. ف أ%مر,ه وان\ش.م.ر. وج.د_
بعن واحد. وف حديث علي�:

باد.ر. م1ن\ وج.ل� وأ%ك}م.ش. ف م.ه.ل�.
وف كتاب عبد اللك إ,ل الجاج: فاخ\ر'ج\ إ,ليهما ك%م1يش. ال3زار أ%ي

مشم>راv جاد�اv. وك%م_ش\ته ت.ك}م1يشاv: أ%ع\ج.ل}ته فان\ك%م.ش.
وت.ك%م_ش أ%ي أ%سرع. قال ابن سيده: قال سيبويه الك%م1يش' الشجاع'، ك%م'ش.
ك%ماشةv كما قالوا ش.ج'ع ش.جاعةv. وأ%ك}م.ش. ف السي وغيه. أ%س\ر.ع.. وفرس¬

ك%م\ش¬ وك%م1يش¬: صغي' ال�ر\دان1 قصي'ه. أ%بو عبيدة: الك%م\ش' من اليل
القصي' ال�ر\دان1، وجعه ك1م.اش¬ وأ%ك}ماش¬. قال الليث: والك%م\ش' إ,ن

و'ص1ف. به ذ%ك%ر¬ من الدواب� فهو القصي' الصعي' الذك%ر,، وإ,ن و'ص1فت
به ال�نثى فهي الصغية� الض_رع,، وهي ك%م\شةD، وربا كان الضرع

الك%م\ش' مع ك�م'وش1ه د.ر'وراv؛ وأ%نشد:
ي.ع'سe ج,حاش'هن_ إ,ل ض'روع�
ك1م.اش�، ل ي'ق%ب>ض\ها الت_واد1ي

،vالض_ر\ع، وقد ك%م'ش.ت كماشة �الكسائي: الك%م\شة من ال3بل الصغية
.vموشة�وخ'ص\يةD ك%م\شةD: قصيةD لصقةD بالص>فاق، وقد ك%م'شت ك

وف حديث موسى وشعيب، سلم الل�ه على نبينا وعليهما: ليس فيها ف%ش'وش¬
ول ك%م'وش¬؛ الك%م'وش': الصغية� الضرع، سيت بذلك لن\ك1ماش, ض.رعها

وهو تقل9ص'ه.
والك%م\ش.ة�. الناقة� الصغية� الضرع,. وضرع¬ ك%م\ش¬ ب.ي�ن الك�م'وشة1:

قصي' صغي¬. وأ%ك}م.ش بناقت1ه:
ص.ر_ جيع أ%خ\لف1ها. وامرأ%ةD ك%م\شةD: صغية� الثد\ي,، وقد ك%م'ش.ت

ك%ماشةv. وال4ك}م.ش': الذي ل يكاد ي'ب\ص1ر، زاد التهذيب: من الرجال؛
قال أ%بو بكر: معن قولم قد تك%م_ش. جلد'ه أ%ي تقب�ض واجتمع وان\ك%م.ش.



ف الاجة، معناه اجتمع فيها. ورجل ك%م1يش' ال3زار,: م'ش.م>ر'ه.
@كنش: التهذيب: ابن ال4عراب الك%ن\ش' أ%ن يأ}خذ الرجل ال1س\واك.
ف%ي'ل%ي>ن. رأ}س.ه بعد خ'شونته، يقال: قد ك%ن.ش.ه بعد خ'شونة. والك%ن\ش':

ق%ت\ل� ال4ك}س3ي.ة.
@كنبش: ت.ك%ن\ب.ش. القوم': اختلطوا.

@كندش: الك�ن\د'ش': الع.ق}قع.ق'. قال ابن ال4عراب: أ%خبن الفض�ل
يقال هو أ%خب.ث� من ك�ن\د'ش�، وهو الع.ق}قع.ق؛ وأ%نشد ل4ب الغ.ط%م�ش يصف

امرأ%ة:
م'ن,يت' ب,ز.ن\م.ر\د.ة{ كالعصا،
أ%ل%ص_ وأ%خ\ب.ث من ك�ن\د'ش,

ت'ح1بe الن>ساء وتأ}ب الرجال،
وتشي مع ال4خ\ب.ث1 ال4ط}ي.ش,

لا وج\ه' ق1ر\د{ إذا از_ين.ت\
ول%و\نD ك%ب.ي\ض, الق%طا ال4ب\ر.ش,

ومعن م'ن,يت': ب'ل1يت'. وز.ن\م.ر\دةD: امرأ%ةD ي'ش\ب,ه' خ.ل}ق�ها
خ.ل}ق. الرجل، فارسي معرب، ويروى: ب,ز,ن\م1ر\دة، بكسر الزاي مع اليم، ويروى:

ب,زم_ر\دة، بذف النون، على مثال ع1ل�ك}دة. وقوله: أ%لص� وأ%خ\ب.ث من
ك�ن\د'ش، قال ابن خالويه: الك�ن\د'ش' ل1صe الطي، وهو الع.ق}ع.ق'،
eل1ص �والر>يب.ال� ل1صe ال�س'ود1، والطYم\ل� ل1ص� الذYئاب,، والز_بابة

الف1يان1، والف�و.ي\س3قة� سارقة� الف%ت1يلة من السراج، والك�ن\د'ش' ضر\ب¬
من ال4د\و,ية.

@كنفرش: الكنفف%ر,ش': الذك%ر'، وقيل حش.فة� الذكر. التهذيب الك%ن\ف%ر,ش'
والق%ن\ف%ر,ش' الضخم' من الك%م.ر,؛ وأ%نشد:

ك%ن\ف%ر,ش ف رأ}س1ها ان\ق1لب'
.vأ%ن ي'د1ير. الع1مامة% على رأ}س1ه عشرين ك%و\را :�@كنفش: الك%ن\ف%شة
والك%ن\ف%شة�: الس>ل}عة� تكون ف ل%ح\ي, البعي وهي الن_و\طة�. ابن سيده:

الكن\ف%ش' ور.م¬ ف أ%صل الل�ح\ي, ويسمى الاز,باز,. ابن ال4عراب:
الك%ن\ف%شة� الر_و.غان� ف ال%ر\ب.

@كوش: الك%و\ش': رأ}س' الف%ي\شلة1. وكاش. جاريت.ه أ%و الرأ%ة% ي.ك�وش'ها
ك%و\شاv: ن.ك%ح.ها، وكذلك المار. وف التهذيب: كاش. جار,يت.ه ي.ك�وش'ها



ك%و\شاv إ,ذا مس.ح.ها، وكاش. الفحل� ط%ر'وق%ت.ه ك%و\شاv طر.ق%ها. ابن
.vشديدا vإ,ذا ف%ز,ع. ف%ز.عا vوش' ك%و\شا�ال4عراب: كاش. ي.ك

@كيش: ابن بزرج: ثوب¬ أ%ك}ياش¬ وج'ب_ة أ%سناد¬ وثوب' أ%ف}واف{، قال:
ال4ك}ياش' من ب'رود1 اليمن.

@كأص: رجل ك�ؤ\ص.ة وك�ؤ'وص.ة وك�ؤ.ص.ة: ص.ب'ور¬ على الشراب وغيه. وفلن
ك%أ}ص¬ أ%ي ص.بور¬ باق� على ال4كل والشرب.

وك%أ%ص.ه ي.ك}أ%ص'ه ك%أ}صاv: غلبه وقهره. وك%أ%ص\نا عنده من الطعام ما
ش1ئ}نا: أ%ص.ب\نا. وكأ%ص. فلن من الطعام والشراب إ,ذا أ%كثر منه. وتقول:
وجدت فلناv ك%أ}صاv بوزن ك%ع\ص� أ%ي ص.ب'وراv باقياv على شربه وأ%كله.

قال ال4زهري: وأ%حسب الك%أ}س. مأ}خوذاv منه ل4ن الصاد والسي يتعاقبان
ف حروف كثية لقرب مرجيهما.

@كبص: ال4زهري: الليث الك�باص' والك�باصة� من ال3بل وال�م'ر, ونوها
الق%و,يe الشديد على العمل، والل9ه أ%علم.

�@كحص: ابن سيده: ك%ح.ص. ال4رض. ك%ح\صاv أ%ثار.ها. وكح.ص. الرجل
ي.ك}ح.ص' ك%ح\صاv: و.ل�ى م'دبراv؛ عن أ%ب زيد.

والك%ح\ص': ض.ر\ب¬ من ح.ب�ة النبات، وقيل: هو نبت له حب أ%سود يشب_ه
:vبعيون الراد؛ قال يصف د1ر\عا

كأ%ن� ج.ن الك%ح\ص, الي.ب,يس ق%ت1ي'ها،
إ,ذا ن'ث1ل%ت، سالت ول ت.ت.ج.م�ع

ال4زهري: الكاح1ص' الضارب برج\ل1ه1، ف%ح.ص. برجله وك%ح.ص. برجله.
وك%ح.ص. ال4ثر ك�ح'وصاv إ,ذا د.ث%ر.، وقد ك%ح.ص.ه الب,لى؛ وأ%نشد:

والديار الكواح1ص
وك%ح.ص. الظ�ل1يم' إ,ذا ف%ر_ ف ال4رض ل ي'رى، فهو كاح1ص¬.

@كرص: ك%ر.ص الشيء4: دق�ه.
والك%ر,يص': ال%و\ز' بالس_م\ن ي'ك}ر.ص أ%ي ي'د.قe؛ قال الطرماح يصف

:vوعل
وشاخ.س. فاه الد_ه\ر'، حت كأ%نه
م'ن.م>س' ث1يان1 الك%ر,يص الض_وائن,

شاخ.س.: خال%ف بي ن,ب\ت.ة أ%سنانه. والثYيان�: جع ث%و\ر، وهي القطعة
من ال4ق1ط. وال�ن.م>س': القدي. والض_وائن': الب,يض'. والك%ر,يص':



ال4ق1ط� الموع الدقوق، وقيل: هو ال4قط قبل أ%ن يستحكم ي'ب\س'ه، وقيل:
هو ال4قط الذي ي'ر\فع فيجعل فيه شيء من ب.ق}ل لئل يفس'د: وقيل:

الك%ر,يص' ال4ق1ط والب.ق}ل� ي'ط}ب.خان، وقيل: الكريص ال4ق1ط عامة. الفراء:
الك%ر,يص' والك%ر,يز ال4قط�. ابن بري: الك%ر,يص' الذي ك�ر,ص أ%ي د'ق_.

والكر,يص' أ%يضاv: بقلة ي'ح.م_ض با ال4ق1ط؛ قال الشاعر:
ج.ن.ي\ت'ها من م'ج\ت.ن ع.و,يص,،

من م'ج\ت.ن ال4جزر والك%ر,يص,
وقال ابن ال4عراب: الكتراص الم\ع، يقال: هو ي.ك}ت.ر,ص' وي.ق}ل1د'

أ%ي يمع، وهو ال1ك}ر.ص' وال1ص\رب'. واك}ت.ر.ص. الشيء4: ج.عه؛ قال:
ل ت.ن\ك1ح.ن� أ%بداv ه.ن_ان.ه\،
ت.ك}ت.ر,ص' الزاد. بل أ%مان.ه\

@كصص: الك%ص1يص': الصوت' عامة. قال أ%بو نصر: سعت ك%ص1يص. ال%ر\ب أ%ي
ص.و\ت.ها، وقيل: هو الصوت الرقيق الضعيف عند الفزع ونوه، وقيل: هو

ال%رب، وقيل: الر>ع\دة. قال أ%بو عبيد: أ%ف}ل%ت. وله ك%ص1يص¬ وأ%ص1يص¬
وب.ص1يص¬ وهو الرعدة ونوها، وقيل: هو التحرك واللتواء من الهد؛ وأ%نشد ابن

بري لمرئ القيس:
ج.ناد1ب'ها ص.ر\ع.ى لن_ ك%ص1يص'

أ%ي ترeك. قال: والك%ص1يص' أ%يضاv شدة الهد؛ قال الشاعر:
ت'سائل، يا س'ع.يدة�: م.ن\ أ%بوها؟
وما ي'غ\ن، وقد ب.ل%غ% الك%ص1يص'؟

vوك%ص1يصا vك%ص�ا eوقيل: الك%ص1يص' النقباض من الف%ر.ق، ك%ص_ ي.ك1ص
وك%ص\ك%ص.؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ج.د_ ب,ه الك%ص1يص' ث ك%ص\ك%صا
ويقال: له من ف%ر.ق1ه أ%ص1يص¬ وك%ص1يص¬ أ%ي انقباض. والك%ص1يص' من

الرجال: القصي' التار�.
والك%ص1يصة�: ح1بالة� الظب الت ي'صاد' با. اللحيان: يقال تركتهم ف

ح.ي\ص. ب.ي\ص. كك%ص1يصة الظب\ي,، وك%ص1يصت'ه: موض1ع'ه الذي يكون فيه
وح1بالت'ه.

@كعص: الك%ع1يص': ص.و\ت' الف%أ}رة والف%ر\خ,.
وك%ع.ص. الطعام.: أ%كل%ه؛ وقيل: عي\نه بدل من هزة كأ%ص.ه ومعناها



واحد.قال ال4زهري: قال بعضهم الك%ع\ص' اللئيم: قال: ول أ%عرفه.
@كنص: التهذيب: ف حديث روي عن كعب أ%نه قال: ك%ن_ص.ت الشياطي'

لس'ل%ي\مان%؛ قال كعب: أ%ول� من ل%ب,س. الق%باء س'ليمان�، عليه السلم، وذلك
éب\س, الثياب ك%ن_ص.ت الشياطي' استهزاء�أ%نه كان إ,ذا أ%دخ.ل رأ}س.ه ل1ل

فأ�خب,ر بذلك فلب,س القباء. ابن ال4عراب: ك%ن_ص. إ,ذا حر_ك أ%نفه
استهزاء. يقال: ك%ن_ص ف وجه فلن إ,ذا استهزأ% به، ويروى بالسي، وقد

تقدم.
@كيص: كاص. عن ال4مر ي.ك1يص' ك%ي\صاv وك%ي.صاناv وك�يوصاv: ك%ع_. وكاص.

عنده من الطعام ما شاء4: أ%كل%. وكاص. طعام.ه ك%ي\صاv: أ%كل%ه وحده.
ابن ال4عراب: الك%ي\ص' الب'خ\ل� التام�. ورجل ك1يص.ى وك1يص¬؛ ال4خية

عن ابن ال4عراب: متفرد¬ بطعامه ل ي'ؤ.اك1ل� أ%حداv. والك1يص':
اللئيم' الشحيح، والقولن متقاربان. قال أ%بو علي: والك1يص' ال4ش1ر'؛ وقول

النمر بن تولب:
رأ%ت\ رج'لv ك1يصاv ي'ل%فYف' و.ط}ب.ه،

فيأ}ت به الباد1ين.، وهو م'ز.م_ل
قال ابن سيده: يتمل أ%ن تكون أ%لف ك1يصا فيه لل3لاق، ويتمل أ%ن تكون
الت هي عوض من التنوين ف النصب؛ قال ابن بري: قال أ%بو علي يوز أ%ن

يكون قوله رأ%ت رجلv كيصا ال4لف فيه أ%لف النصب ل أ%لف ال3لاق، والذي
،vذكره ثعلب ف أ%ماليه الك1يص' اللئيم، وأ%نشد بيت النمر بن تولب أ%يضا

قال: وهذا يدل على أ%ن ال4لف ف كيصا بد.لD من التنوين إ,ذا وق%ف}ت.
كما ذكر أ%بو علي. ورجل ك%ي\ص¬، بفتح الكاف: ينزل وحده؛ عن كراع. الليث:

الك1يص' من الرجال القصي' التار�. التهذيب عن أ%ب العباس: رجل ك1يصىÝ يا
هذا، بالتنوين، ينزل وحده ويأ}كل وحده.

@كرض: الك%ر,يض': ضر\ب من ال4ق1ط وصنعته الك1راض'، وهو ج'ب\ن ي.تح.ل�ب'
عنه ماؤه ف%ي.م\ص'ل� كقوله:

من ك%ر,يض� م'ن.م>س
وقد ك%ر.ض'وا ك1راضاv؛ حكاه العي. قال أ%بو منصور: أ%خطأ% الليث ف

الك%ر,يض, وصح_فه والصواب الك%ر,يص'، بالصاد غي العجمة، مسموع¬ من العرب،
وروي عن الفر�اء قال: الك%ر,يص' والك%ر,يز'، بالزاي، ال4قط؛ وهكذا

أ%نشده:



وشاخ.س. فاه الد_ه\ر حت كأ%نه
م'ن.م>س' ث1يان1 الك%ر,يص, الض_وائن

وث1يان� الك%ر,يص,؛ جع ث%و\ر: ال4ق1ط. والضوائن: الب,يض' من ق1ط%ع,
ال4ق1ط، قال: والضاد فيه تصحيف م'ن\ك%ر ل شك فيه.

:vر'وضا�والك1راض': ماء الفحل. وك%ر.ض.ت الناقة� ت.ك}ر,ض' ك%ر\ضاv وك
ق%ب,ل%ت ماء الفحل بعدما ضر.ب.ها ث أ%ل}ق%ت\ه، واسم ذلك الاء الك1راض'.
والك1راض' ف لغة طي>ء: ال1داج'. والك1راض': ح.ل%ق' الر_ح1م، واحدها

ك1ر\ض¬، وقال أ%بو عبيدة: واحدتا ك�ر\ضةD، بالضم، وقيل: الك1راض' جع ل
واحد له؛ وقول� الطYرم_اح,:

س.و\ف. ت'د\ن,يك. من ل%م1يس. س.ب.ن\تا
ةD أ%مار.ت\ بالب.و\ل, ماء4 الك1راض,

أ%ض\م.ر.ت\ه عشرين. ي.و\ماv، ون,يل%ت\،
ح1ي. ن,يل%ت\، ي.عار.ةv ف ع1راض,

يوز أ%ن يكون أ%راد بالك1راض, ح.ل%ق. الر_ح1م، ويوز أ%ن يريد به
الاء فيكون% من إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه؛ قال ال4صمعي: ول أ%سع ذلك إ,ل

ف شعر الطرماح، قال ابن بري: الك1راض' ف شعر الطرماح ماء� الفحل، قال:
فيكون على هذا القول من باب إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه مثل ع1ر\ق, الن>سا

وحب� ال%ص1يد1، قال: وال4جود' ما قاله ال4صمعي من أ%نه حل%ق الرحم
لي.س\ل%م. من إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه، وص.ف. هذه الناقة% بالقوة ل4نا إ,ذا

ل ت.ح\م1ل كان أ%قوى لا، أ%ل تراه يقول أ%مارت بالبول ماء الكراض بعد
أ%ن أ%ضمرته عشرين يوماv؟ والي.عارة�: أ%ن ي'قاد. الفحل� إ,ل الناقة1 عند

الض>راب, م'عار.ضةv إ,ن اش\ت.ه.ت ضر.ب.ها وإ,ل فل؛ وذلك لك%ر.م1ها؛
قال الراعي:

vقلئص. ل ي'لق%ح\ن. إ,ل ي.عارة
ع1راضاv، ول ي'ش\ر.ي\ن. إ,ل غ%وال1يا

ال4زهري: قال أ%بو اليثم خال%ف. الطرماح' ال�م.وي_ ف الك1راض, فجعل
الطرماح' الك1راض. الفحل% وجعله ال�م.ويe ماء الف%ح\ل، وقال ابن

ال4عراب: الك1راض' ماء� الفحل ف رحم الناقة، وقال الوهري: الك1راض' ماء�
الفحل ت.ل}ف1ظ�ه الناقة� من ر.ح1م1ها بعدما ق%ب,ل%ت\ه، وقد ك%ر.ض.ت1
الناقة� إ,ذا ل%ف%ظ%ت\ه. وقال ال4صمعي: الك1راض' حل%ق' الر_ح1م,؛



وأ%نشد:حيث� ت'ج,نe ال%ل%ق. الك1راضا
قال ال4زهري: الصواب ف الك1راض, ما قاله ال�موي وابن الع\راب، وهو

ماء الف%ح\ل إ,ذا أ%ر\ت.ج.ت\ عليه ر.ح1م' الط�روقة1. أ%بو اليثم: العرب
تد\ع'و الف�ر\ضة% الت ف أ%ع\لى الق%و\س, كر'ضةv، وجعها ك1راض¬، وهي

الف�ر\ضة الت تكون ف ط%رف1 أ%على الق%و\س, ي'ل}ق%ى فيها ع.ق}د'
الو.ت.ر,.

@كحط: كح.ط% الطر': لغة ف ق%ح.ط%، وزعم يعقوب أ%ن الكاف بدل من القاف.
Dس\ط�@كسط: الك�س\ط�: الذي ي'تبخر به، لغة ف الق�س\ط1. التهذيب: يقال ك

لذا الع'ود البحري�.
@كشط: كش.ط% الغ1طاء4 عن الشيء وال1لد. عن ال%ز'ور وال�ل� عن ظهر

الفرس ي.ك}ش1ط�ه ك%ش\طاv: ق%ل%عه ون.ز.عه وكش.فه عنه، واسم ذلك الشيء
الك1شاط�، والق%ش\ط� لغة فيه. قيس¬ تقول: كش.ط}ت'، وتيم تقول: ق%ش.ط}ت'،

بالقاف؛ قال ابن سيده: وليست الكاف ف هذا بدلv من القاف ل4نما لغتان
ل4قوام متلفي. وكش.ط}ت' البعي ك%ش\طاv: ن.ز.ع\ت ج,لده، ول يقال س.ل%خت

ل4ن العرب ل تقول ف البعي إ,ل كشط}ت'ه أ%و ج.ل�د\ت'ه. وك%ش.ط فلن عن
فرسه ال�ل� وق%ش.ط%ه ون.ضاه بعن واحد. وقال يعقوب: قريش تقول كشط،
وتيم وأ%سد يقولون قشط. وف التنزيل العزيز: وإ,ذا السماء ك�ش1ط%ت\؛ قال

الفراء: يعن ن'ز,عت ف%ط�و,ي.ت\، وف قراءة عبد الل9ه ق�ش1ط%ت\، بالقاف،
والعن واحد. والعرب تقول: الكاف�ور والقاف�ور والك�س\ط والق�س\ط، وإ,ذا

تقار.ب الرفان ف ال%خ\رج تعاقبا ف اللغات. وقال الزجاج: معن ك�ش1طت
وق�ش1طت ق�ل1ع.ت\ كما ي'ق}ل%ع' الس_ق}ف'. وقال الليث: الك%ش\ط� رفع'ك

شيئاv عن شيء قد غط9اه وغ%ش1ي.ه من فوقه كما ي'ك}ش.ط اللد عن السنام وعن
السلوخة، وإ,ذا ك�شط ال1لد عن ال%ز'ور سي اللد ك1شاطاv بعدما

ي'ك}شط، ث ربا غ�طYي. عليها به فيقول القائل ارفع عنها ك1شاط%ها ل4نظر إ,ل
لمها، يقال هذا ف ال%ز'ور خاص�ة. قال: والك%ش.طة� أ%ر\باب' ال�زور

ال%ك}ش'وطة1؛ وان\ت.هى أ%عراب� إ,ل قوم قد س.ل%خ'وا جزوراv وقد
غ%ط�و\ها ب,ك1شاط1ها فقال: م.ن الك%ش.طة�؟ وهو يريد أ%ن ي.س\ت.و\ه1ب.هم، فقال

بعض القوم: و,عاء ال%رامي وم'ثاب,ت ال4ق}ران وأ%د\ن ال%زاء من
الص_د.قة1، يعن فيما ي'ج\زي من الصدقة1، فقال ال4عراب: يا ك1نانة� ويا أ%سد'
ويا ب.ك}ر، أ%طع1م'ونا من لم ال%زور؛ وف الكم: وقف رجل على كنانة%



وأ%س.د ابن خ'ز.ي\مة وها ي.ك}ش1طان عن بعي لما فقال لرجل قائم�: ما
ج,لء الكاش1ط%ي\ن,؟ فقال: خابئة� ال%صاد1ع, وه.ص_ار' ال4ق}ران، يعن

بائبة الصادع الك1نانة وب.هص_ار ال4قران ال4سد، فقال: يا أ%سد ويا
ك1نانة� أ%ط}ع1مان من هذا اللحم، أ%راد بقوله ما ج,لؤها ما اس\ماها،

ورواه بعضهم: خابئة م.صاد1ع. ورأ}س¬ بل شعر، وكذا روي يا ص'ل%يع مكان يا
.vأ%سد، وص'ل%ي\ع¬ تصغي أ%ص\ل%ع. م'رخ�ما

وانك%ش.ط ر.و\ع'ه أ%ي ذهب. وف حديث الستسقاء: ف%ت.ك%ش_ط% السحاب أ%ي
تقط�ع وت.ف%ر_ق. والك%ش\ط� والق%ش\ط� سواء ف الر_ف}ع, وال3زالة

والق%ل}ع والكشف.
@كلط: الك%ل%طة�: م1ش\ية� ال4عرج الشديد العرج، وقيل: هي ع.د\و' القطوع

�الر>جل، وقيل: م1شية ال�ق}ع.د1. أ%بو عمرو: الك%ل%طة� والل�ب.طة
ع.د\و ال4ق}زل.

.vومر.حا vبون فر.حاYت.ق%ل�ابن ال4عراب: الك�ل�ط� الر>جال ال
وروى بعضهم أ%ن الفرزدق كان له ابن يقال له ك%ل%طة�، وآخر يقال له

.�ل%ب.طة�، وثالث اسه خ.ب.طة
@كظظ: الك1ظ�ة�: الب,ط}نة. كظ�ه الطعام' والشراب' ي.ك�ظ©ه ك%ظ9اv إ,ذا

مله حت ل ي'ط1يق. على الن_ف%س,، وقد اكت.ظ�. الليث: يقال كظ9ه
يك�ظ9ه كظ9ة، معناه غ%م_ه من كثرة ال4كل. قال السن: فإ,ذا عل%ت\ه

الب,ط}نة� وأ%خذته الك1ظ�ة� فقال هات1 هاض'وماv. وف حديث ابن عمر: أ%ه\د.ى له
إ,نسانD ج'وارش\ن، قال: فإ,ذا ك%ظ�ك الطعام' أ%خذت منه أ%ي إ,ذا امتلgت.
منه وأ%ثقلك، ومنه حديث السن: قال له إ,نسان: إ,ن ش.ب,ع\ت' ك%ظ�ن

وإ,ن ج'ع\ت' أ%ض\ع.ف%ن. وف حديث النخعي: ال4ك1ظ�ة� على ال4ك1ظ�ة1
م.س\م.نةD م.ك}س.لةD م.س\ق%مةD؛ ال4ك1ظ9ة�: جع الك1ظ9ة1 وهو ما يعتري
ال�م\ت.ل1ئ% من الطعام أ%ي أ%نا ت'س\م1ن وت'ك}س3ل� وت'س\ق1م'. والك1ظ�ة:

غ%مÒ وغ1ل}ظةD يدها ف بطنه وامتلء. الوهري: الك1ظ�ة، بالكسر، شيء
يعتري ال3نسان عند المتلء من الطعام؛ وأ%ما قول الشاعر:

وح'س_د{ أ%و\ش.ل}ت' من ح1ظاظ1ها،
على أ%حاس1ي الغ.ي\ظ1، واكت1ظاظ1ها

قال ابن سيده: إ,نا أ%راد اكت1ظاظي عنها فحذف وأ%و\ص.ل، وتعليل
ال4حاس1ي مذكور ف موضعه. والك%ظ1يظ�: ال�غ\تاظ� أ%شد� الغيظ؛ ومنه قول



ال�ض.ي\ن, بن, ال�ن\ذ1ر:
ع.د'وeك. م.س\ر'ور¬، وذ�و الو'د>، بالذي

�ير.ى منك من غ%ي\ظ{، عليك ك%ظ1يظ
والك%ظ}ك%ظة�: امتلء الس>قاء3، وقيل: امتداد' السقاء إ,ذا امتل4، وقد

ت.ك%ظ}ك%ظ%، وكظ%ظت' السقاء4 إ,ذا ملته، وس1قاء# مك}ظ�وظ وكظيظ.
ويقال: ك%ظظ}ت' خ.ص\م1ي أ%ك�ظ©ه ك%ظ9اv إ,ذا أ%خ.ذت. بك%ظ%م1ه

وأ%ل}ج.م\ت.ه حت ل ي.ج,د. م.خ\ر.جاv يرج إ,ليه. وف حديث السن: أ%نه ذكر
الوت فقال: غ%ن\ظ ليس كالغ.ن\ظ وك%ظê ليس كالك%ظY أ%ي ه.مÒ يل� ال%وف
ليس كالكظ9 أ%ي كسائر ال�موم ولكنه أ%شد�. وك%ظ�ه الشراب' أ%ي مل4ه.

وكظ� الغيظ� صدر.ه أ%ي مل4ه، فهو كظيظ. وكظن ال4مر ك%ظ9اv وك%ظاظة أ%ي
مل4ن هه. واكتظ الوضع' بالاء أ%ي امتل. وكظه ال4مر' يك�ظ©ه

ك%ظ9اv: ب.ظ%ه وكر.ب.ه وجه.د.ه. ورجل ك%ظê: ت.ب\ه.ظ�ه ال�مور وتغلبه حت
ي.ع\ج,ز. عنها. ورجل ل%ظê ك%ظê أ%ي ع.س3ر¬ متشد�د.

والك1ظاظ�: الشد�ة والت_عب. والك1ظاظ�: طول� ال�لزمة1 على الشد�ة؛
أ%نشد ابن جن:

وخ'ط9ة ل خ.ي\ر. ف ك1ظاظ1ها،
أ%ن\ش.ط}ت ع.ن>ي ع'ر\و.ت.ي\ ش1ظاظ1ها،

ب.ع\د. اح\ت1كاء أ�ر\ب.ت.ي\ إ,ش\ظاظ1ها
والك1ظاظ� ف ال%رب: الض>يق' عند ال%ع\ركة.

وال�كاظ�ة�: ال�مار.سة� الشديدة� ف الرب. وكاظ� القوم' بعض'هم
بعضاv م'كاظ9ة وك1ظاظاv وت.كاظ©وا: تضاي.ق�وا ف العركة عند الرب، وكذلك

إ,ذا تاوز'وا الد_ ف الع.داوة؛ قال رؤبة:
إ,ن�ا أ�ناس¬ ن.ل}ز.م' ال1فاظا،

إ,ذ} س.ئ1م.ت ر.ب,يعة� الك1ظاظا
أ%ي ن.ل�ت ال�كاظ�ة%، وهي ههنا الق1تال وما ي.م\ل� القلب من ه.م�

ال%ر\ب. وم.ث%ل العرب: ليس أ%خ'و الك1ظاظ1 م.ن ت.س\أ%م'ه. يقول: كاظYهم
ما كاظ©وك. أ%ي ل ت.س\أ%م\هم أ%و ي.س\أ%موا، ومنه ك1ظاظ الرب،
والك1ظاظ� ف ال%رب: ال�ضاي.قة� وال�لز.مة� ف م.ض1يق, ال%ع\ركة.
.vأ%يضا �واك}ت.ظ� ال%س3يل� بالاء: ضاق. من كثرته، وك%ظ� ال%س3يل
وف حديث ر'ق%ي\قة%: فاك}ت.ظ� الوادي بث%ج,يج,ه أ%ي امتل4 بالطر



والسي\ل,، ويروى: ك%ظ9 الوادي بث%ج,يج,ه. اك}ت.ظ� الوادي بثج,يج الاء أ%ي
امتل4 بالاء.

والك%ظ1يظ�: الز�حام، يقال: رأ%يت على بابه كظيظاv. وف حديث ع'ت\بة بن
غ%ز\وان% ف ذكر باب النة: ولي.أ}ت1ي_ عليه يوم وهو كظيظ أ%ي متلئ.

Dكعظ: حكى ال4زهري عن ابن الظف�ر: يقال للرجل القصي الضخم ك%ع1يظ@
وم'كع_ظ، قال: ول أ%سع هذا الرف لغيه.

@كنظ: كن.ظ%ه ال4مر' يك}ن'ظ�ه ويك}ن,ظ�ه ك%ن\ظاv وت.ك%ن_ظ%ه: بلغ
م.ش.ق�ته مثل غ%ن.ظ%ه إ,ذا ج.هده وشق_ عليه. الليث: الكن\ظ بلوغ ال%ش.ق�ة

من ال3نسان. يقال: إ,نه ل%ك}ن'وظ م.غ\ن'وظ. النضر: غنظه وكنظه يكنظه،
وهو الكرب الشديد الذي ي'ش\ف%ى منه على الوت. قال أ%بو تراب: سعت أ%با

م1ح\جن يقول: غنظه وكنظه إ,ذا مل4ه وغ%م_ه.
@كنعظ: ف حواشي ابن بري: الك1ن\عاظ� الذي ي.ت.س.خ_ط عند ال4كل.

@كبع: الك%ب\ع': النق}د'؛ عن الليث؛ وأ%نشد:
قالوا ل%: اك}ب.ع\، ق�ل}ت': لس\ت' كاب,عا

وك%ب.ع. الدراه1م. ك%ب\عاv: وزنا ون.ق%د.ها. وك%ب.عه عن الشيء
ي.ك}ب.ع'ه ك%ب\عاv: منعه. والك%ب\ع': ال%ن\ع'. والك%ب\ع': الق%ط}ع'؛

قال:ت.ر.ك}ت' ل�صوص. ال1ص\ر, م1ن\ ب.ي, بائ1س�
ص.ل1يب�، وم.ك}ب'وع, الكراس1يع, بار,ك1

والك�بوع' والك�نوع': الذل© وال�ضوع'.
والك�ب.عة�: من دواب� البحر. قال ال4زهري: والك�ب.ع' جل البحر. ويقال

�للمرأ%ة الد_م1يمة1: يا وج\ه. الك�ب.ع, وسبÒ للج.واري: يا ب'ع\صوصة
ك�فYي، ويا وج\ه. الك�ب.ع, الك�ب.ع': سك بري وح\ش' ال%ر\آة1.

@كتع: الك�ت.ع': ولد الثع\لب، وقيل أ%ر\د.أ� ولد1 الثعلب، وجعه
ك1ت\عانD. والك�ت.ع': الذYئب'، بلغة أ%هل اليمن. ورجال ك%ت1عون%، ول يكس_ر.

وأ%ك}ت.ع': ر,د\ف¬ ل4ج\م.ع.، ل يفرد منه ول يكس_ر، وال�نثى ك%ت\عاء�،
وهي تكس_ر على ك�ت\ع� ول ت'س.ل�م'، وقيل: أ%ك}ت.ع' كأ%ج\م.ع. لس

ب,ر,د\ف{ وهو نادر؛ قال عثمان بن مظعون:
،vأ%ت.ي\م بن ع.م\ر�و والذي جاء4 ب,غ\ضة
وم1ن\ د'ون,ه الشر\مان والب.ر\ك' أ%كت.ع'

ورأ%يت الال% ج.م\عاv ك%ت\عاv، واشتريت هذه الدار ج.م\عاء4 ك%ت\عاء4،



ورأ%يت إ,خوان.ك1 ج'م.ع. ك�ت.ع.، ورأ%يت القوم أ%جعي أ%ك}ت.ع1ي
أ%ب\ص.ع1ي. أ%بتعي، ت'وك�د' الكلمة بذه التواك1يد1 كلها، ول ي'ق%د_م'

ك�ت.ع' على ج'م.ع. ف التأ}كيد، ول يفرد ل4نه إ,تباع له، ويقال إ,نه مأ}خوذ
من قولم: أ%تى عليه ح.و\لD ك%ت1يع¬ أ%ي تامÒ؛ قال ابن بري: شاهده ما

أ%نشده الفراء:
يا ل%ي\ت.ن ك�ن\ت' ص.ب,يìا م'ر\ض.عا،
ت.ح\م1ل�ن الذ�ل}فاء� ح.و\لv أ%ك}ت.عا

إ,ذا ب.ك%ي\ت' ق%ب_ل%ت\ن أ%ر\ب.عا،
فل أ%زال� الد_ه\ر. أ%ب\ك1ي أ%ج\م.عا

وف الديث: ل%ت.د\خ'ل�ن_ النة% أ%ج\م.عون أ%ك}ت.عون إ,ل� من ش.ر.د.
على ال. وف حديث ابن الزبي وبناء الكعبة: فأ%ق%ض_ه أ%ج\م.ع.

أ%ك}ت.ع.. وما بالدار ك%ت1يع¬ أ%ي أ%حد¬؛ حكاها يعقوب وس'م1ع.ت\ من أ%عراب, بن
تيم؛ قال م.ع\د1 يكرب.:

وكم م1ن\ غائ1ط{ م1ن\ د'ون1 س.ل}مى
ق%ل1يل, ال�ن\س,، ليس به ك%ت1يع'
والك%تيع': النف%رد' من الناس.

والك�ت\عة�: طر.ف' القارورة1. والك�ت\عة�: الد\لو' الصغية؛ عن
.�الزج�اجي، وجعها ك�ت.ع¬. والك�ت.ع': الذليل

والك�ت.ع': الرجل اللئيم، والمع ك1ت\عانD مثل ص'ر.د{ وص1ر\دان1. ورجل
ك�ت.ع¬: م'ش.م>ر¬ ف أ%مره، وقد ك%ت1ع. ك%ت.عاv وك%ت.ع.؛ وقيل ك%ت.ع.

ت.ق%ب_ض وانضم� ك%ك%ن.ع.
وكات.عه ال كقات.عه أ%ي قات.له، وزعم يعقوب أ%ن� كاف كاتعه بدل من قاف

قات.ع.ه. قال الفراء: ومن كلم العرب أ%ن يقولوا قاتله ال ث ت'س\ت.ق}ب.ح
فيقولوا قات.عه ال وكات.عه، ومن ذلك قولم و.ي.ك. وو.ي\س.ك. بعن

وي\ل%ك، إ,ل أ%نا دونا.
وحكى ابن ال4عراب: ل والذي أ�ك}ت.ع' به أ%ي أ%ح\ل1ف'. وك%ت.ع. أ%ي

هر.ب.
 vوم'ك}ع1دا vوم'ك}ت1عا vوف نوادر ال4عراب: جاء فلن م'ك%و\ت1عا

*)
قوله« ومكعداv» كذا بالصل مضبوطاv ول ند هذه الادة ف القاموس بذا



العن ول ف الصحاح ول ف اللسان، نعم ف مادة لغد: وجاء متلغداv أي
.vسريعا vإ,ذا جاء يشي م.ش\يا vوم'ك%ع\ت1را (vحنقا vمتغيظا vمتغضبا

@كثع: الك�ث%عة�: الطي. وك%ث�ع. أ%ي ك%ث�أ%.
والك%ث}عة� والك�ث}عة�: ما على اللب, من الد_س.م, وال�ث�ورة1، وقد
ك%ث%ع. وك%ث�ع. أ%ي ع.ل د.س.م'ه وخ'ث�ور.ت'ه رأ}س.ه وص.فا الاء� من

تته. وش.ر,ب\ت' ك%ث}عةv من لب أ%ي حي ظهرت ز'بدته. ويقال للقوم: ذ%ر'ون
أ�ك%ثYع\ س1قاء4كم وأ�ك%ثYئ}ه أ%ي آكل ما عله من الدس.م.

وك%ث%ع.ت1 الغنم ك�ث�وعاv: استرخت بطونا ف%س.ل%ح.ت\ ور.ق_ ما ييء
منها، وقيل: استرخت بطونا فقط. ورمت الغنم بك�ث�وع1ها إ,ذا رمت بث�ل�وطها،

vوعا�الواحد ك%ث}ع¬. وك%ث%ع.ت1 اللYثة� والش_فة� ت.ك}ث%ع' ك�ث
وك%ث1ع.ت\: كثر دمها حت كادت تنقلب، وقيل: ك%ث1ع.ت1 الشفة واللYثة� احر�ت

.DعةYم'ك%ث Dأ%ي متلئة غليظة، وامرأ%ة Dباث1عة Dكاث1عة Dوش.فة .vأ%يضا
وك%ث�ع.ت1 اللحية� وك%ث�أ%ت\، وهي ك�ث%عةD: طالت وك%ث�ر.ت\ وك%ث�ف%ت\.

والك�ث}عة�: الف%ر\ق' الذي وسط ظاهر الشفة الع'ليا.
.Dوالك%و\ث%ع': اللئيم من الرجال، وال�نثى ك%و\ث%عة
.�وك%ث�ع.ت1 الق1د\ر: رمت بز.ب.د1ها، وهو الك�ث}عة

@كدع: ك%د.ع.ه ي.ك}د.ع'ه ك%د\عاv: د.ف%ع.ه.
@كرع: ك%ر,ع.ت الرأ%ة� ك%ر.عاv، فهي ك%ر,عةD: اغ}ت.ل%م.ت\ وأ%ح.ب_ت1

ال1ماع.. وجارية كر,عةD: م1غ\ل1يم¬، ورجل ك%ر,ع¬، وقد ك%ر,ع.ت\ إ,ل
.vالفح\ل, ك%ر.عا

والك�راع' من ال3نسان: ما دون الركبة إ,ل الكعب، ومن الدواب>: ما دون
الك%ع\ب,، أ�ن\ث%ى. يقال: هذه ك�راع¬ وهو الوظيف؛ قال ابن بري: وهو من

vراع' أ%يضا�ذوات1 الاف1ر, ما د'ون% الرeس\غ,، قال: وقد ي'س\ت.ع\م.ل� الك
لل3بل كما استعمل ف ذوات الافر؛ قالت النساء� 

(* قوله« قالت
النساء» كذا بالصل هنا، ومر ف مادة كوس: قالت عمرة أ�خت العباس بن مرداس

وأمها النساء ترثي أخاها وتذكر أنه كان يعرقب البل: فظلت تكوس على إل): فقام.ت\ ت.ك�وس' على أ%ك}ر'ع�
ثلث{، وغاد.ر\ت. أ�خ\ر.ى خ.ض1يبا

فجعلت لا أ%كار,ع. أ%ربعاv، وهو الصحيح عند أ%هل اللغة ف ذوات
ال4ربع، قال: ول يكون الكراع ف الر>جل دون اليد إ,ل ف ال3نسان خاص�ة،



وأ%ما ما سواه فيكون ف اليدين والرجلي، وقال اللحيان: ها ما يؤنث
ويذكر، قال: ول يعرف ال4صمعي التذكي، وقال مرة أ�خرى: هو مذكر ل غي، وقال

سيبويه: أ%ما ك�راع¬ فإ,ن الوجه فيه ترك الصر\ف، ومن العرب من يصرفه
يشبهه بذراع، وهو أ%خبث الوجهي، يعن أ%ن الوجه إ,ذا سي به أ%ن ل يصرف

ل4نه مؤنث سي به مذكر، والمع أ%ك}ر'ع¬، وأ%كار,ع' جع المع، وأ%ما
سيبويه فإ,نه جعله ما كسر على ما ل يكس�ر عليه مثل�ه ف1راراv من جع المع،

وقد يكسر على ك1ر\عان{. والك�راع' من البقر والغنم: بنزلة الو.ظ1يف1 من
اليل وال3بل وال�م'ر, وهو م'س\تد.قe الساق, العاري من اللحم، يذكر

vراعا�ويؤنث، والمع أ%ك}ر'ع¬ ث أ%كار,ع'. وف الثل: أ�ع\ط1ي. العبد' ك
فطل%ب ذ1رعاv، ل4ن الذراع ف اليد وهو أ%فضل من الك�راع ف الرج\ل,.

وك%ر.ع.ه: أ%صاب. ك�راع.ه. وك%ر,ع. ك%ر.عاv: ش.كا ك�راع.ه. ويقال للضعيف
الد>فاع,: فلن ما ي'ن\ضج' الك�راع.. والك%ر.ع': د1ق�ة� ال4كار,ع,،

طويلةv كانت أ%و قصيةv، ك%ر,ع. ك%ر.عاv، وهو أ%ك}ر.ع'، وفيه ك%ر.ع¬ أ%ي
د1ق�ةD. والك%ر.ع' أ%يضاv: د1ق�ة� الساق,، وقيل: دقة م'ق%د_م1ها وهو

أ%ك}رع'، والف1ع\ل� كالف1ع\ل, والص>فة� كالص>فة1. وف حديث الوض:
ف%ب.د.أ% ال بك�راع� أي طر.ف{ من ماء3 النة1 م'ش.ب_ه{ بالكراع لقلته، وإ,نه

كالك�راع, من الدابة.
وت.ك%ر_ع. للصلة: غ%س.ل أ%كار,ع.ه، وعم� بعضهم به الوضوء. قال

ال4زهري: ت.ط%ه_ر. الغلم وت.ك%ر_ع. وت.مك�ن. إ,ذا تطهر للصلة.
وك�راعاv ال�ن\د.ب,: رجله؛ ومنه قول أ%ب زبيد:

ون.ف%ى ال�ن\د.ب' ال%صى ب,ك�راع.ي\ـ
ـه، وأو\ف%ى ف ع'ود1ه ال1ر\باء�

،�وك�راع' ال4رض: ناح1ي.ت'ها. وأ%كار,ع' ال4رض: أ%ط}راف�ها القاص1ية
شبهت بأ%كار,ع, الشاء وهي قوائم'ها. وف حديث النخعي: ل بأ}س بالط�ل%ب,

ف أ%كار,ع, ال4رض أ%ي نواحيها وأ%ط}راف1ها. والك�راع': كل© أ%نف سال%
فتقدم من جبل أ%و ح.ر�ة{. وك�راع كلY شيء: ط%ر.ف�ه، والمع ف هذا كله
ك1ر\عانD وأ%كار,ع'. وقال ال4صمعي: الع'ن'ق' من ال%ر�ة يتد�؛ قال عوف بن

ال4حوص:
أ%ل أ%ظ}ل1ف\ عن الشeع.راء3 ع1ر\ض1ي،
كما ظ�ل1ف. الو.س1يقة� بالك�راع,؟



وقيل: الك�راع' ركن من البل ي.ع\ر,ض' ف الطريق. ويقال: أ%ك}ر.ع.ك.
الصي\د' وأ%خ\ط%ب.ك. وأ%ص\ق%ب.ك وأ%ق}ن لك. بعن أ%م\ك%ن.ك.. وك%ر,ع.

الرجل� ب,ط1يب� ف%صاك. به أ%ي ل%ص1ق. به. والك�راع': اسم يمع اليل.
والك�راع': السلح'، وقيل: هو اسم يمع اليل والسلح.
وأ%ك}ر.ع. القوم' إ,ذا ص.ب_ت\ عليهم السماء� فاس\ت.ن\ق%ع. الاء� حت

ي.س\ق�وا إ,بلهم من ماء السماء، والعرب تقول لاء السماء إ,ذا اجتمع ف
غ%د1ير� أ%و م.ساك{: ك%ر.ع¬. وقد ش.ر,ب\نا الك%ر.ع. وأ%ر\و.ي\نا ن.ع.م.نا

بالك%ر.ع,. والك%ر.ع'. والك�راع': ماء السماء ي'ك}ر.ع' فيه. ومنه حديث
معاوية: شربت ع'ن\ف�وان% الك}ر.ع, أ%ي ف أ%و�ل, الاء3، وهو م.ف}ع.لD من
الك%ر.ع,، أ%راد به ع.ز_ ف%ش.ر,ب. صاف1ي. الاء وشرب غيه الك%د1ر.؛ قال

الراعي يصف إ,بلv وراع1ي.ها بالر>ف}ق, ف ر,عاية1 ال3بل,، ونسبه
الوهري لبن الر�قاع:

ي.س'نeها آب,لD، ما إ,ن} ي'ج.ز>ئ�ها
ج.ز\أv ش.ديداv، وما إ,ن} ت.ر\ت.وي ك%ر.عا

وقيل: هو الذي ت.خ'وض'ه الاش1ية� بأ%كار,ع1ها. وكل خائ1ض, ماء� كار,ع¬،
شر,ب. أ%و ل يشرب. والك%ر�اع': الذي يسقي ماله بالك%ر.ع, وهو ماء

السماء. وف الديث: أ%ن9 رجلv سع قائلv يقول ف س.حابة: اسق ك%ر.ع. فلن،
قال: أ%راد موضعاv يتمع فيه ماء� السماء فيسقي به صاحبه زرعه. ويقال:

شربت ال3بل بالك%ر.ع, إ,ذا شربت من ماء3 الغ.د1ير,.
وك%ر.ع. ف الاء ي.ك}ر.ع' ك�ر'وعاv وك%ر\عاv: تناوله ب,ف1يه من موضعه

من غي أ%ن يشرب ب,ك%ف�ي\ه ول بإ,ناء، وقيل: هو أ%ن يدخل النهر ث يشرب،
وقيل: هو أ%ن ي'ص.و>ب. رأ}س.ه ف الاء وإ,ن ل يشرب. وف الديث: أ%نه

دخل على رجل من ال4نصار ف حائ1طه فقال: إ,ن كان عندك ماء# بات ف
ش.ن>ه وإ,ل ك%ر.ع\نا؛ ك%ر.ع. إ,ذا تناو.ل% الاء4 ب,ف1يه من موضعه كما تفعل

البهائم ل4نا تدخل أ%كار,ع.ها، وهو الك%ر\ع'؛ ومنه حديث عكرمة: ك%ر,ه.
الك%ر\ع. ف النهر. وكل شيء شربت منه بنيك من إ,ناء� أ%و غيه، فقد

ك%ر.ع\ت. فيه؛ وقال ال4خطل:
ي'ر\و,ي الع1طاش. ل%ها ع.ذ}ب¬ م'ق%ب_ل�ه،

إ,ذا الع1طاش' على أ%مثال1ه ك%ر.ع'وا
والكار,ع': الذي رمى بفمه ف الاء. والك%ر,يع': الذي يشرب بيديه من



النهر إ,ذا ف%ق%د. ال3ناء. وك%ر.ع. ف ال3ناء إ,ذا أ%مال نوه عنقه فشرب
منه؛ وأ%نشد للنابغة:

ب,ص.ه\باء4 ف أ%ك}ناف1ها ال1س\ك كار,ع'
قال: والكار,ع' ال3نسان� أ%ي أ%نت ال1س\ك' ل4نك أ%نت الكار,ع' فيها
الس\ك.. ويقال: اك}ر.ع\ ف هذا ال3ناء3 ن.ف%ساv أ%و نفسي، وفيه لغة

أ�خرى: ك%ر,ع ي.ك}ر.ع' ك%ر.عاv، وأ%ك}ر.ع'وا: أ%صابوا الك%ر.ع.، وهو ماء
السماء، وأ%و\ر.د'وا.

والكار,عات' وال�ك}ر,عات': النخل 
(* قوله«والكرعات النخل» هو بكسر

الراء كما ف سائر نسخ الصحاح افاده شارح القاموس وعليه يتمشى ما بعده، واما
الكرعات ف البيت فضبط بفتح الراء ف الصل ومعجم ياقوت وصرح به ف

القاموس حيث قال: وبفتح الراء ما غرس ف الاء إل.) الت على الاء، وقد
أ%ك}ر.ع.ت\ وك%ر.ع.ت\، وهي كار,عةD وم'ك}رعةD؛ قال أ%بو حنيفة: هي الت ل

يفارق الاء� أ�صول%ها؛ وأ%نشد:
أ%و ال�ك}ر.عات من ن.خ1يل, ابن يام1ن�،
د'و.ي\ن. الص_فا، الل�ئي ي.ل1ي. ال�ش.ق�را

قال: وال�ك}ر.عات' أ%يضاv النخل الق%ر,يبة� من ال%ح.لY، قال:
vك}ر,ع.ت\ ف الاء؛ قال لبيد يصف نل�وال�ك}ر.عات' أ%يضاv من النخل الت أ

نابتاv على الاء:
ي.ش\ر.ب\ن. ر,ف}هاv ع1راكاv غي صاد1رة{،

فكل©ها كار,ع¬ ف الاء3 م'غ\ت.م1ر'
قال: وال�ك}ر.عات' أ%يضاv ال3بل ت'د\ن من البيوت لت.د\ف%أ%

eرؤوس.ها إ,ل الص>لء3 ف%ت.س\و.د �بالدeخان1، وقيل: هي الل�وات ت'د\خ1ل
أ%ع\ناق�ها، وف الصنف ال�ك}ر.بات'؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة لل4خطل:

فل ت.ن\زل} ب,ج.ع\د1ي¼ إ,ذا ما
ت.ر.د_ى ال�ك}رعات' من الدeخان1

وقد جعلت ال�ك}ر,عات' هنا النخيل النابتة على الاء.
وك%ر.ع' الناس: س.ف1ل%ت'هم. وأ%كار,ع' الناس,: الس_ف1ل%ة� ش'ب>ه'وا

بأ%كار,ع, الدواب>، وهي قوائ1م'ها. والك%ر_اع': الذي ي'خاد1ن� الك%ر.ع.
وهم الس_ف1ل� من الناس، يقال للواحد: ك%ر.ع¬ ث هلم جر�اv. وف حديث



النجاشي: فهل ي.ن\ط1ق' فيكم الك%ر.ع'؟ قال ابن ال4ثي: تفسيه ف الديث
الد_نء� النف}س,. وف حديث علي: لو أ%طاع.نا أ%بو بكر فيما أ%ش.ر\نا به

عليه من تر\ك1 ق1تال, أ%هل, الر>د�ة1 ل%غ.ل%ب. على هذا ال4م\ر, الك%ر.ع'
وال4ع\راب'؛ قال: هم الس_ف1ل%ة� والط�عام' من الناس,.

وك�راع' الغ.م1يم: موضع معروف بناحية الجاز. وف الديث: خر.ج عام.
ال�د.ي\ب,ية1 حت ب.ل%غ% ك�راع. الغ.م1يم، هو اسم موضع بي مكة والدينة.

وأ%بو ر,ياش� س'و.ي\د' بن ك�راع.: من فDر\سان1 العرب وشعرائهم، وك�راع'
اسم أ�مه ل ينصرف، قال سيبويه: هو من القسم الذي يقع فيه النسب إ,ل الثان

ل4ن ت.ع.رeف%ه إ,نا هو به كابن الزeب.ي\ر, وأ%ب د.ع\ل%ج�، وأ%ما
الك%ر�اعة� الت ت.ل}ف1ظ� با العام�ة� فكلمة م'و.ل�دة.

@كربع: ك%ر\ب.ع.ه وب.ر\ك%ع.ه ف%ت.ب.ر\ك%ع.: ص.ر.ع.ه فوق%ع على اس\ت1ه،
وقد تقد�م ف ترجة ب.ر\ك%ع..

@كرتع: ك%ر\ت.ع. الرجل�: وقع فيما ل ي.ع\ن,يه؛ وأ%نشد:
ي.هيم' با الك%ر\ت.ع'

وك%ر\ت.ع.ه: ص.ر.ع.ه. والك%ر\ت.ع': القصي.
كرسع: الك�ر\س'وع': حرف الز_ن\د1 الذي يلي ال1ن\ص1ر، وهو النائئ� عند
الرeس\غ,، وهو الو.ح\ش1يe، وهو من الشاة ونوها ع'ظ%ي\م¬ يلي الرسغ من

وظ1يف1ها. وف الديث: ف%ق%ب.ض. على ك�ر\س'وعي، هو من ذلك.وك�ر\س'وع'
القدم أ%يضاv: م.ف}ص1ل�ها من الساق,، كل ذلك مذكر.

�وال�ك%ر\س.ع': الن�اتئ� الك�ر\س'وع,، قال ابن بري: والك%ر\س.عة
ع.د\و'ه. وامرأ%ة م'ك%ر\س.عةD: نات1ئة� الك�ر\س'وع, ت'عاب' بذلك. وبعض يقول:

الك�ر\س'وع' ع'ظ%يم ف طرف الوظيف ما يلي الرسغ من وظيف الشاء ونوها.
وك%ر\س.ع. الرجل%: ضرب ك�ر\س'وعه بالسيف. والك%ر\س.عة�: ض.ر\ب¬ من

الع.د\و.
@كرسع: الك�ر\س'وع': حرف الز_ن\د1 الذي يلي ال1ن\ص1ر، وهو النائئ� عند

الرeس\غ,، وهو الو.ح\ش1يe، وهو من الشاة ونوها ع'ظ%ي\م¬ يلي الرسغ من
وظ1يف1ها. وف الديث: ف%ق%ب.ض. على ك�ر\س'وعي، هو من ذلك.وك�ر\س'وع'

القدم أ%يضاv: م.ف}ص1ل�ها من الساق,، كل ذلك مذكر.
�وال�ك%ر\س.ع': الن�اتئ� الك�ر\س'وع,، قال ابن بري: والك%ر\س.عة

ع.د\و'ه. وامرأ%ة م'ك%ر\س.عةD: نات1ئة� الك�ر\س'وع, ت'عاب' بذلك. وبعض يقول:



الك�ر\س'وع' ع'ظ%يم ف طرف الوظيف ما يلي الرسغ من وظيف الشاء ونوها.
وك%ر\س.ع. الرجل%: ضرب ك�ر\س'وعه بالسيف. والك%ر\س.عة�: ض.ر\ب¬ من

الع.د\و.
@كسع: الك%س\ع': أ%ن} ت.ض\ر,ب. بيدك أ%و برجلك بصدر قدمك على دبر إ,نسان

أ%و شيء. وف حديث زيد بن أ%رقم: أ%ن� رجلv ك%س.ع. رجلv من ال4ن\صار
أ%ي ضر.ب د'ب'ر.ه بيده. وك%س.ع.هم بالسيف1 ي.ك}س.ع'هم ك%س\عاv: ات_ب.ع.
أ%دبار.هم فضربم به مثل ي.ك}س.ؤ'هم ويقال: ول�ى القوم' أ%د\بار.هم

ف%ك%س.ع'وهم بسيوفهم أ%ي ضربوا د.واب,ر.هم. ويقال للرجل إ,ذا ه.ز.م. القوم
فمر_ وهو ي.ط}ر'د'ه'م: م.ر_ فلن ي.ك}س.ؤ'هم وي.ك}س.ع'هم أ%ي يتبعهم.

وف حديث طلحة يوم أ�حد: ف%ض.ر.ب\ت' ع'ر\ق�وب. فر.س1ه فاك}ت.س.ع.ت\ به أ%ي
س.ق%ط%ت\ من ناحية م'ؤ.خ_ر,ها ور.م.ت\ به. وف حديث ال�د.ي\بية1:
وعليÒ ي.ك}س.ع'ها بقائ1م, السيف1 أ%ي ي.ض\ر,ب'ها من أ%س\ف%ل%. وور.د.ت1

اليول� ي.ك}س.ع' بعض'ها بعضاv، وك%س.عه با ساء4ه: تكلم فرماه على إ,ث}ر قوله
بكلمة ي.سوء�ه با، وقيل: ك%س.ع.ه إ,ذا ه.م.ز.ه من ورائه بكلم� قبيح.

وقولم: م.ر_ فلن ي.ك}س.ع'، قال ال4صمعي: الك%س\ع' شد_ة� ال%ر>.
يقال: ك%س.ع.ه بكذا وكذا إ,ذا جعله تابعاv له وم'ذ}ه.باv به؛ وأ%نشد ل4ب

شبل ال4عراب:
ك�س3ع. الش>تاء� بس.ب\عة{ غ�ب\ر,:

أ%يام, ش.ه\ل%ت1نا من الش_ه\ر,
فإ,ذا ان\ق%ض.ت\ أ%ي�ام' ش.ه\ل%ت1نا:

ص1نÒ وص1ن_ب\ر¬ مع الو.ب\ر,،
وبآم1ر� وأ%خ1يه1 م'ؤ\ت.م1ر�،

وم'ع.لYل� وب,م'ط}ف1ئ1 ال%م\ر,،
،vه.ر.با vياYذه.ب الش>تاء� م'و.ل
وأ%ت.ت\ك. واق1د.ةD من الن_ج\ر,

وك%س.ع. الناقة% بغ'ب\ر,ها ي.ك}س.ع'ها ك%س\عاv: ترك ف خ1ل}ف1ها
ب,ق1ي_ةv من اللب، يريد بذلك ت.غ\ر,يز.ها وهو أ%شد' لا؛ قال الر,ث� بن

ح1لYزة%:
ل ت.ك}س.ع, الش_و\ل% بأ%غ}بار,ها،

إ%ن_ك. ل ت.د\ر,ي م.ن, النات1ج'



واح\ل�ب\ ل4ض\ياف1ك. أ%ل}بانا،
فإن� ش.ر_ اللب.ن, الوال1ج'

أ%غ}بار'ها: جع الغ'ب\ر, وهي بقي�ة� اللب ف الضر\ع,، والوال1ج' أ%ي
الذي ي.ل1ج' ف ظ�ه'ور,ها من اللب ال%ك}س'وع,؛ يقول: ل ت'غ.ز>ر\

إ,ب,ل%ك ت.طل�ب' بذلك ق�و_ة% ن.س\ل1ها واح\ل�ب\ها ل4ض\ياف1ك.، فلعل� عدوìا
ي'غي' عليها فيكون نتاج'ها له دونك، وقيل: الكس\ع أن ي'ض\ر.ب. ض.ر\ع'ها

بالاء البارد لي.ج,ف_ لبن'ها وي.تراد� ف ظهرها فيكون أقوى لا على
ال%د\ب ف العام, القاب,ل,، ومنه قيل رجل م'ك%س_ع¬، وهو من نعت الع.ز.ب,

إ,ذا ل ي.ت.ز.و_ج\، وتفسيه: ر'د_ت بقيته ف ظهره؛ قال الراجز:
وال ل ي'خ\ر,ج'ها م1ن\ ق%ع\ر,ه

إ,ل� ف%تÝى م'ك%س_ع¬ ب,غ'ب\ر,ه
وقال ال4زهري: الك%س\ع' أ%ن يؤخ.ذ% ماء# بارد¬ ف%ي'ض\ر.ب. به ض'ر'وع'

ال3بل اللوبة إ,ذا أ%رادوا ت.غ\ز,ير.ها لي.ب\ق%ى لا ط1ر\ق�ها ويكون
أ%ق}وى ل4ولد1ها الت ت'ن\ت.ج'ها، وقيل: الك%س.ع' أ%ن ت.ت\ر'ك. لبناv فيها

ل ت.ح\ت.ل1ب'ها، وقيل: هو علج' الضر\ع, بال%س\ح, وغيه حت ي.ذ}ه.ب.
اللب وي.ر\ت.ف1ع.؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ك}ب.ر' ما ن.ع\ل%م'ه م1ن\ ك�ف}ر,ه
أ%ن} ك�ل9ها ي.ك}س.ع'ها بغ'ب\ر,ه،
ول ي'بال و.ط}أ%ها ف ق%ب\ر,ه

يعن الديث فيمن ل يؤد>ي زكاة نع.مه أ%ن_ها ت.ط%ؤ'ه، يقول: هذا
ك�ف}ر'ه وع.ي\ب'ه. وف الديث: إ,ن� ال3بل% والغ.ن.م. إ,ذا ل يعط صاح1ب'ها

ح.ق�ها أ%ي زكات.ها وما يب فيها ب'ط1ح. لا يوم. القيامة ب,قاع�
ق%ر\ق%ر ف%و.ط1ئ%ت\ه ل4نه ي.م\ن.ع' ح.ق�ها ود.ر_ها وي.ك}س.ع'ها ول ي'بال

أ%ن ت.ط%أ%ه بعد موته. وحكي عن أ%عراب أ%نه قال: ض1ف}ت' قوماv فأ%ت.و\ن
بك�س.ع� ج.ب,يزات{ م'ع.ش>شات{؛ قال: الك�س.ع' الك1س.ر'، وال1ب,يزات'

الياب,سات'، وال�ع.ش>شات' ال�ك%ر_جات'. واك}ت.س.ع. الكلب' بذ%ن.ب,ه
إ,ذا اس\ت.ث}ف%ر.. وك%س.ع.ت1 الظ�ب\ية� والناقة� إ,ذا أ%دخلتا

ذ%ن.ب.ي\ه,ما بي أ%ر\ج'ل1هما، وناقة كاس1ع¬ بغي هاء. وقال أ%بو سعيد: إ,ذا خ.ط%ر.
الفح\ل� فضرب ف%خ1ذ%ي\ه بذنبه فذلك الك}ت1ساع'، فإ,ن شال% به ث ط%واه

فقد ع.ق}ر.ب.ه.



والك�س\ع'وم': ال1مار' بال1م\ي.ر,ي�ة1، واليم زائدة.
والك�س\عة�: الر>يش' ال4بيض التمع تت ذن.ب الطائ1ر، وف التهذيب:
تت ذنب الع'قاب,، والص>فة� أ%ك}س.ع'، وجعها الك�س.ع'، والك%س.ع' ف

ش1يات1 اليل من وض.ح, القوائم,: أ%ن يكون البياض' ف طر.ف1 الث©ن_ة1 ف
الرج\ل، يقال: فر.س¬ أ%ك}س.ع'. والك�س\ع.ة�: النeك}تة� الب.ي\ضاء ف

جب\هة الدابة وغيها، وقيل ف جنبها. والك�س\عة�: ال�م'ر' السائمة�. ومنه
الديث: ليس ف الك�س\عة1 ص.د.قةD، وقيل: هي المر كلها. قال ال4زهري:

سيت المر ك�س\عةv ل4نا ت'ك}س.ع' ف أ%د\بار,ها إ,ذا س1يق%ت\ وعليها
أ%ح\مال�ها. قال أ%بو سعيد: والك�س\عة� ت.ق%ع' على ال3بل الع.وام1ل والبق%ر

ال%وام1ل, وال%م1ي, والر_ق1يق,، وإ,نا ك�س\ع.ت'ها أ%نا ت'ك}س.ع'
بالعصا إ,ذا سيق%ت، والمي ليست أ%ول بالك�سعة1 من غيها، وقال ثعلب: هي

المر والعبيد: وقال ابن ال4عراب: الك�س\عة الرقيق، سي كس\عة ل4نك
ت.ك}س.ع'ه إ,ل حاجتك، قال: والن�خ_ة� المي، وال%ب\هة� اليل.

وف نوادر ال4عراب: ك%س.ع. فلن فلناv وك%س.ح.ه وث%ف%ن.ه ول%ظ�ه
ولظ%ه ي.ل�ظ©ه وي.ل�وظ�ه وي.ل4ظ�ه إ,ذا ط%ر.د.ه.

والك�س\عة�: وث%ن¬ كان ي'ع\ب.د'، وت.ك%س_ع. ف ضلله ذه.ب ك%ت.س.ك�ع.؛
عن ثعلب.

،Dمن ق%ي\س, ع.ي\لن%، وقيل: هم حي� من اليمن ر'ماة Òس.ع': ح.ي�والك
ومنهم الك�س.ع1يe الذي ي'ض\ر.ب' به الثل� ف الن_دامة1، وهو رجل رام�

ر.مى بعدما أ%س\د.ف. الليل� ع.ي\راv فأ%صاب.ه وظن أ%نه أ%خ\طأ%ه ف%ك%س.ر.
ق%و\س.ه، وقيل: وقطع إ,ص\ب.ع.ه ث ن.د1م. من الغ.د1 حي نظر إ,ل الع.ي\ر

مقتولv وس.ه\م'ه فيه، فصار مثلv لكل نادم على ف1ع\ل ي.ف}ع.ل�ه؛ وإ,ياه
ع.ن الفرزدق' بقوله:

ن.د1م\ت' ن.دامة% الك�س.ع1ي>، ل%م_ا
غ%د.ت\ م1ن>ي م'ط%ل�قةv ن.وار'

وقال الخر:
ن.د1م\ت' ن.دامة% الك�س.عي�، ل%م_ا
رأ%ت\ عيناه ما ف%ع.ل%ت\ ي.داه'

وقيل: كان اسه م'حار,ب. بن ق%ي\س� من بن ك�س.ي\عة% أ%و بن الك�س.ع,
بطن من حي؛ وكان من حديث الكسعي أ%نه كان يرعى إ,بلv له ف واد{ فيه



ح.م\ض¬ وش.و\ح.طD، فإ,م�ا ر.ب_ى ن.ب\عةv حت اتذ منها قوساv، وإ,ما رأ%ى
ق%ض1يب. ش.و\ح.ط{ نابتاv ف صخرة فأ%ع\ج.ب.ه فجعل% ي'قو>م'ه حت بلغ أ%ن

يكون ق%و\ساv فقطعه وقال:
يا ر.ب> س.د>د\ن لن.ح\ت1 ق%و\سي،

فإ,ن_ها من ل%ذ�ت لن.ف}سي،
وان\ف%ع\ بق%و\سي ول%د1ي وع1ر\سي؛
أن\ح.ت' ص.ف}راء4 ك%ل%و\ن1 الو.ر\س,،

ك%ب\داء4 ليس.ت\ كالق1س3ي> النeك}س,
حت إ,ذا فرغ من نتها ب.رى من ب.ق1ي_تها خسة أ%س\ه'م� ث قال:

�ه'ن_ ور.ب>ي أ%س\ه'م¬ ح1سان
،�ي.ل%ذ© للر_م\ي با الب.نان
�كأ%ن_ما ق%و_م.ها م1يزان

�فأ%ب\ش1ر'وا بال1ص\ب, يا ص1ب\يان
�إ,ن} ل} ي.ع'ق}ن الشeؤ\م' وال1ر\مان

vت\رة له على م.وار,د1 ح'م'ر, الوح\ش ف%ر.مى ع.ي\را�ث خرج ليلv إ,ل ق
منها فأ%ن\ف%ذ%ه، وأ%و\رى السهم' ف الصو_انة ناراv فظن أ%نه أ%خطأ%

فقال:
أ%عوذ� بال�ه.ي\م1ن, الرح\من,

من ن.ك%د1 ال%د> مع ال1ر\مان1،
ما ل ر.أ%يت' الس_ه\م. ف الص_و�ان1

ي'ور,ي ش.رار. النار, كالع1ق}بان1،
أ%خ\ل%ف. ظ%ن>ي ور.جا الص>ب\يان1

ث وردت المر ثانية فرمى عياv منها فكان كالذي م.ضى من ر.م\يه فقال:
أ%عوذ� بالرح\من, من ش.ر> الق%د.ر\،

ل بار.ك الرحن' ف أ�م> الق�ت.ر\
أ%أ�م\غ1ط� الس_ه\م. ل3ر\هاق, الض_ر.ر\،

أ%م\ ذاك. من س'وء3 اح\ت1مال� ون.ظ%ر\،
أ%م\ ليس ي'غ\ن ح.ذ%ر¬ عند ق%د.ر\؟

ال%غ\ط� وال3م\غاط�: س'ر\عة� النز\ع, بالسهم؛ قال: ث وردت المر
ثالثة فكان كما مضى من رميه فقال:



إ,ن>ي لش'ؤ\مي وش.قائي ون.ك%د\،
قد ش.ف_ م1ن>ي ما أ%ر.ى ح.رe الك%ب,د\،

أ%خ\ل%ف. ما أ%ر\ج'و ل4ه\لي وو.ل%د\
ث وردت المر رابعة فكان كما مضى من رميه ال4و�ل فقال:

ما بال� س.ه\م1ي ي'ظ}ه,ر' ال�باح1ب.ا؟
قد كنت' أ%ر\ج'و أ%ن يكون% صائ1با،

إ,ذ} أ%مك%ن. الع.ي\ر' وأ%ب\د.ى جان,با،
فصار ر.أ}ب فيه ر.أ}ياv كاذ1با

ث وردت المر خامسة فكان كما مضى من رميه فقال:
أ%ب.ع\د. خ.م\س� قد ح.ف1ظ}ت' ع.د_ها

أ%ح\م1ل� ق%و\س1ي وأ�ر,يد' ر.د_ها؟
أ%خ\ز.ى إ,ل%ه,ي ل1ين.ها وش.د_ها

وال3 ل ت.س\ل%م' ع1ن\د1ي ب.ع\د.ها،
ول أ�ر.ج>ي، ما ح.ييت'، ر,ف}د.ها

ث خرج من ق�ت\ر.ت1ه حت جاء با إ,ل صخرة فضربا با حت ك%س.ر.ها ث
نام إ,ل جانبها حت أ%صبح؛ فلما أ%صبح ونظر إ,ل نبله م'ض.ر_جة بالدماء

وإ,ل ال�م'ر, م'ص.ر_عةv حوله ع.ض_ إ,بامه فقطعها ث أ%نشأ% يقول:
ن.د1م\ت' ن.دامةv، لو أ%ن� ن.ف}س3ي

ت'طاو,ع'ن، إ,ذاv ل%ب.ت.ر\ت' خ.م\س3ي
ت.ب.ي_ن. ل س.فاه الر_أ}ي م1ن>ي،

ل%ع.م\ر' ال، حي. ك%س.ر\ت' ق%و\س1ي
@كشع: ك%ش.ع'وا عن ق%ت1يل�: ت.ف%ر_ق�وا عنه ف م.ع\ر.كة{؛ قال:

ش1ل}و ح1مار� ك%ش.ع.ت\ عنه ال�م'ر\
@كعع: الك%عe والكاعe: الضع1يف' العاج,�، وزنه ف%ع\لD؛ حكاه الفارسي.

ورجل كعe الوجه: رق1يق�ه. ورجل ك�ع\ك�ع¬، بالضم، أ%ي ج.بانD ضعيف. وك%ع_
vوك%عاعة vع'وعا�ي.ك1عe وي.ك�عe، والكسر أ%ج\و.د'، ك%عاv وك

وك%ي\ع'وعةv فهو ك%عÒ وكاعÒ؛ قال الشاعر:
إ,ذا كان ك%عe القو\م, للر_ح\ل, أ%ل}ز.ما قوله« للرحل ألزما» كذا

بالصل، والذي ف الصحاح: للدحل لزما.
قال أ%بو زيد: ك%ع.ع\ت' وك%ع1ع\ت' لغتان مثل ز.ل%ل}ت' وز.ل1ل}ت'. وقال



ابن الظ%ف�ر: رجل ك%عÒ كاعÒ، وهو الذي ل ي.م\ض1ي ف ع.ز\م� ول
ح.ز\م�، وهو الناك1ص' على ع.ق1ب.ي\ه. وف الديث: ما زالت قريش كاع�ةv حت مات

أ%بو طالب، فلما مات اج\ت.ر.ؤ'وا عليه؛ الكاع�ة� جع كاع¼، وهو البان،
أ%راد أ%نم كانوا ي\ب'ن'ون عن النب، صلى ال عليه وسلم، ف حياة

أ%ب طالب، فلما مات اجترؤوا عليه، ويروى بتخفيف العي. وت.ك%ع\ك%ع.: هاب.
القوم. وتركهم بعدما أ%رادهم وج.ب'ن. عنهم، لغة ف ت.ك%أ}ك%أ% وت.ك%ع\ك%ع.

الرجل� وت.ك%أ}ك%أ% إ,ذا ار\ت.د.ع.. وف حديث الكسوف: قالوا له ث
رأ%يناك ت.ك%ع\ك%ع\ت. أ%ي أ%ح\ج.م\ت. وتأ%خ_ر\ت. إ,ل وراء�. وأ%ك%ع_ه الوف'

وكعكعه: حبسه عن وجهه، وكعكعه فتكعكع: حبسه فاحتبس؛ وأ%نشد لتمم بن
نويرة:

،vولك1ن_ن أ%م\ض1ي على ذاك. م'ق}د1ما
إ,ذا ب.ع\ض' م.ن\ ي.ل}ق%ى ال�طوب. ت.ك%ع\ك%عا

وأ%صل ك%ع\ك%ع\ت' ك%ع_ع\ت'، فاستثقلت العرب المع بي ثلثة أ%حرف من
جنس واحد ففرقوا بينهما برف مكر�ر، وأ%ك%ع_ه الف%ر.ق' إ,ك}عاعاv إ,ذا

ح.ب.س.ه عن وجهه. وك%ع\ك%ع. ف كلم1ه ك%ع\ك%عةv وأ%ك%ع_: ت.ح.ب_س.،
وال4و�ل أ%كثر. وك%ع\ك%ع.ه عن الو,ر\د1: ن.ح�اه؛ عن ثعلب.

@كعنكع: الك%ع.ن\ك%ع': الذكر من الغ1يلن. الفراء: الشيطان� هو
.�الك%ع.ن\ك%ع' والع.ك%ن\ك%ع' والقان

@كلع: الك%ل%ع': ش'قاق¬ وو.س.خ يكون بالق%د.م.ي، ك1لع.ت\ ر,ج\ل�ه
ت.ك}ل%ع ك%ل%عاv وك�لعاv: ت.ش.ق�ق%ت وات_س.خ.ت؛ قال حكيم بن م'ع.ي�ة%

الر_ب.ع1ي�:
ي.ؤ'ول�ها ت1ر\ع1يةD غي\ر' و.ر.ع\،

ليس. ب,فان{ ك1ب.راv ول ض.ر.ع\
تر.ى ب,ر,ج\ل%ي\ه1 ش'ق�وقاv ف ك%ل%ع\،

من بار,ئ� ح1يص.، ودام� م'ن\س.ل1ع\
أ%راد فيها ك%ل%ع¬، وأ%ك}ل%ع\ت'ها، وك%ل1ع. رأ}س'ه ك%ل%عاv كذلك.

وأ%س\و.د' ك%ل1ع¬: س.واد'ه كالو.س.خ,، ورج'لD ك%ل1ع¬ كذلك، وك%ل%ع. البعي'
ك%ل%عاv، فهو ك%ل1ع¬: انشق� ف1ر\س1ن'ه وات_س.خ.. والك%و\ل%ع': الوس.خ'.

وك%ل1ع. فيه الوس.خ' ك%ل%عاv إ,ذا ي.ب,س.. وإ,ناء# ك%ل1ع¬ وم'ك}ل%ع¬:
التب.د. عليه الوس.خ'، وس1قاء# ك%ل1ع¬.



والك�لع1يe: الشeجاع'، مأ%خوذ من الك�لع وهو البأ}س' والشد�ة والصب
ف ال%واط1ن,.

والك�ل}عة والك%ل}عة�؛ ال4خية عن كراع: داء# يأ}خذ� البعي ف
م'ؤ.خ_ر,ه في.ج\ر'د' شع.ر.ه عن مؤخ�ره وي.ت.ش.ق�ق' وي.س\و.دe وربا ه.ل%ك.

منه.
والك%ل%ع': أ%شدe ال%ر.ب, وهو الذي ي.ب,ضe ج.ر.باv ف%ي.ي\ب.س' فل

ي.ن\ج.ع' فيه ال1ناء�.
والك%ل%عة�: الق1ط}عة� من الغ.ن.م,، وقيل: الغنم الكثية.

والت_ك%ل©ع': الت_حال�ف' والت_ج.مeع'، لغة يانية، وبه سي ذ�و
الك%لع,، بالفتح، وهو م.ل1ك¬ ح1م\ي.ر,يÒ من ملوك اليمن من ال4ذ}واء، وسي

ذا الك%لع, ل4نم ت.ك%ل�ع'وا على يديه أ%ي ت.ج.م_ع'وا، وإ,ذا اجتمعت
القبائل وتناص.ر.ت\ فقد ت.ك%ل�عت، وأصل هذا من الك%ل%ع, ي.ر\ت.ك1ب'

الر>ج\ل.
@كمع: كام.ع. الرأ%ة: ض.اج.ع.ها، والك1م\ع' والك%م1يع': الض_ج,يع'؛

ومنه قيل للزوج: هو ك%م1يع'ها؛ قال عنترة:
وس.ي\ف1ي كالع.ق1يقة، فه\و ك1م\ع1ي

س1لح1ي، ل أ%ف%ل� ول ف�طارا
وأ%نشد أ%بو عبيد ل4وس:

وه.ب_ت1 الش_م\أ%ل� الب.ل1يل�، إ,ذ}
بات. ك%م1يع' الف%تاة1 م'ل}ت.ف1عا

وقال الليث: يقال كام.ع\ت' الرأ%ة إ,ذا ض.م_ها إ,ليه ي.ص'ون'ها.
وال�كام.عة� الت ن'ه,ي. عنها: هي أ%ن ي'ضاج,ع الرج'ل� الرجل% ف ثوب واحد ل

س1ت\ر. بينهما. وف الديث: ن.ه.ى عن ال�كام.عة1 وال�كاع.مة1،
فال�كام.عة� أ%ن ي.نام. الرجل� مع الرجل,، والرأ%ة� مع الرأ%ة1 ف إ,زار�

واحد ت.ماسe ج'ل�ود'ها ل حاجز. بينهما. وال�كام1ع':القريب منك الذي ل
ي}فى عليه شيء من أ%مرك؛ قال:

د.ع.و\ت' ابن. س.ل}م.ى ج.ح\و.شاv حي أ�ح\ض1ر.ت\
ه'م'وم1ي، ورامان الع.د'وe ال�كام1ع'

وك%م.ع. ف الاء ك%م\عاv وكر.ع فيه: ش.ر.ع.؛ وأ%نشد:
أ%و أ%ع\وج,ي¼ ك%ب.ر\د1 الع.ض\ب, ذي حج.ل�،



وغ�ر�ة{ ز.ي_ن.ت\ه كام1ع� فيها
ويقال: ك%م.ع. الف%رس' والبع1ي' والرج'ل� ف الاء وك%ر.ع.، ومعناها

ش.ر.ع.؛ قال عدي بن الرقاع:
ب.ر�اقة الث�غ\ر, ت.س\ق1ي الق%ل}ب. ل%ذ�تا،

إ,ذا م'ق%ب>ل�ها ف ث%غ\ر,ها ك%م.عا
معناه ش.ر.ع. ب,ف1يه ف ر,يق ث%غر,ها. قال ال4زهري: ولو روي: ي.ش\ف1ي
الق%ل}ب. ر,يق%ت'ها، كان جائزاv. أبو حنيفة: الك1م\ع' خ.ف}ض¬ من ال4رض

ل%ي>ن¬؛ قال:
،vف م'ط%ي\طة% ثاو,يا vوكأ%ن� ن.خ\ل
بالك1م\ع,، ب.ي\ن. ق%رار,ها وح.جاها

ح.جاها: ح.ر\ف�ها. والك1م\ع': ناحية الوادي؛ وبه ف�س>ر. قول رؤبة:
م1ن\ أ%ن} ع.رف}ت ال%ن\ز,لت1 ال�س_با،

بالك1م\ع,، ل ت.م\ل1ك\ ل1ع.ي\ن� غ%ر.با
والك1مع': الطمئنe من ال4رض، ويقال: مستق%ر الاء. وقال أ%بو نصر:

ال4ك}ماع' أ%ماك1ن' من ال4رض ترتفع حروفها وتطمئن أ%وساط�ها، وقال ابن
ال4عراب: الك1م\ع' ال3م_عة� من الرجال والعامة تسميه ال%ع\م.ع1ي_

واللYب\د1ي_. والك1م\ع': موضع¬.
@كنع: ك%ن.ع. ك�ن'وعاv وت.ك%ن_ع.: ت.ق%ب_ض. وانضم_ وت.ش.ن_ج.

ي'ب\ساv.والك%ن.ع' والك�ناع': ق1ص.ر' اليدين والرجلي من داء على هيئة الق%ط}ع,
والت_ع.ق©ف1؛ قال:

أ%ن\ح.ى أ%بو ل%ق1ط{ ح.زìا بش.ف}رت1ه،
فأ%ص\ب.ح.ت\ ك%ف©ه الي'م\ن با ك%ن.ع'

والك%ن,يع': الكسور' اليد1. ورجل م'ك%ن_ع¬: م'ق%ف�ع' اليد، وقيل:
م'ق%ف�ع' ال4صاب,ع, يابسها م'ت.ق%ب>ض'ها. وك%ن_ع. أ%صابعه: ضربا

في.ب,س.ت\.والتك}ن,يع': التقبيض. والتك%نeع': التق%بeض'. وأ%سي¬ كان,ع¬: ضمه
الق1دe، يقال منه: ت.ك%ن_ع. ال4سي' ف ق1د>ه؛ قال متمم:

وعان{ ث%وى ف الق1د> حت ت.ك%ن_عا
أ%ي ت.ق%ب_ض. واجتمع. وف الديث: أ%ن الشركي يوم أ�حد لا ق%ر'ب'وا
من الدينة1 ك%ن.ع'وا عنها أ%ي أ%ح\ج.م'وا عن الدخول فيها وان\ق%ب.ض'وا؛

قال ابن ال4ثي: ك%ن.ع. ي.ك}ن.ع' ك�ن'وعاv إ,ذا ج.ب'ن. وهر.ب وإ,ذا



عد.ل. وف حديث أ%ب بكر: أ%ت.ت\ قاف1لةD من الجاز فلما بل%غ'وا الدينة
ك%ن.ع'وا عنها. والك%ن,يع': العاد1ل� من طريق إ,ل غيه. يقال: ك%ن.ع'وا عنا

أ%ي عد.لوا. واك}ت.ن.ع. القوم: اجتمعوا. وت.ك%ن_ع.ت يداه ورجله:
ت.ق%ب_ض.تا من جر\ح� ويبستا. وال4ك}ن.ع' وال%ك}ن'وع': القطوع اليدين منه؛

قال:
ت.ر.ك}ت' ل�ص'وص. ال1ص\ر, من ب.ي\ن, بائ1س�

ص.ل1يب�، وم.ك}ن'وع, الك%راس1يع, بار,ك1
وال�ك%ن_ع': الذي ق�ط1ع.ت\ يداه؛ قال أ%بو النجم:

ي.م\ش1ي ك%م.ش\ي ال4ه\د.إ, ال�ك%ن_ع,
وقال رؤبة:

م'ك%ع\ب.ر' ال4ن\ساء3 أ%و م'ك%ن_ع'
وال4ك}ن.ع' والك%ن,ع': الذي ت.ش.ن_ج.ت يد'ه، وال�ك%ن_عة�: اليد'

الش_ل�ء�. وف الديث: أ%ن رسول ال،صلى ال عليه وسلم، بع.ث خالد بن.
:�الو.ل1يد1 إ,ل ذي ال%ل%صة1 لي.ه\د1م.ها ص.نم¬ يعبدونه، فقال له الساد1ن

ل ت.ف}ع.ل} فإ,نا م'ك%ن>ع.ت'ك.؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي م'ق%ب>ضةD يديك
وم'ش1ل�ت'هما؛ قال أ%بو عبيد: الكان,ع' الذي ت.ق%ب_ض.ت يد'ه

وي.ب,س.ت\، وأ%راد الكافر بقوله إ,نا مكنعتك أ%ي ت'خ.ب>ل� أ%عضاء4ك
وت'ي.ب>س'ها. وف حديث عمر: أ%نه قال عن طلحة% لا ع'ر,ض. عليه للخلفة1:

ال4ك}ن.ع' أ%ل إ,ن9 فيه ن.خ\وةv وك1باv؛ ال4ك}ن.ع': ال4ش.ل©، وقد كانت يده
أ�صيبت يوم أ�حد لا و.ق%ى با رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، ف%ش.ل�ت.

:vن'وعا�وك%ن_عه بالسيف1: أ%ي\ب.س. ج,ل}د.ه، وك%ن.ع. ي.ك}ن.ع' ك%ن\عاv وك
ت.ق%ب_ض. وت.داخ.ل%. ورجل ك%ن,يع¬: م'ت.ق%ب>ض¬؛ قال ج.ح\د.ر¬ وكان ف

س1ج\ن الجاج:
،vلا ك%ن,يعا eتأ%و_بن، ف%ب,ت

ه'م'وم¬، ما ت'فار,ق�ن، ح.وان
ابن ال4عراب قال: قال أ%عراب ل والذي أ%ك}ن.ع' به أ%ي أ%ح\ل1ف' به.
وك%ن.ع. النجم' أ%ي مال للغ'روب,. وك%ن.ع. الوت' ي.ك}ن.ع' ك�ن'وعاv: دنا

وق%ر'ب.؛ قال ال4حوص:
يكون ح1ذار. الو\ت1 والوت' كان,ع'

وقال الشاعر:



إ,ن>ي إ,ذا الوت' ك%ن.ع'
ويقال منه: ت.ك%ن_ع. واك}ت.ن.ع. فلن من أ%ي دنا من. وف الديث: أ%ن

امرأ%ة جاءت تمل صبي�اv به جنون فح.ب.س رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
الراح1لة ث اك}ت.ن.ع. لا أ%ي دنا منها، وهو اف}ت.ع.ل% من الك�ن'وع,.

والتك%نeع: التحصن. وك%ن.ع.ت1 الع'قاب' وأ%ك}ن.ع.ت: جعت ج.ناح.ي\ها
للن\ق1ضاض, وض.م_تهما، فهي كان,عةD جان,حةD. وك%ن.ع. ال1س\ك' بالثوب: ل%ز,ق

به؛ قال النابغة:
ب,ز.و\راء4 ف أ%ك}ناف1ها ال1سك' كان,ع'

وقيل: أ%راد تكاث�ف. ال1س\ك1 وت.راك�ب.ه، قال ال4زهري: ورواه بعضهم
كانع'، بالنون، وقال: معناه اللصق با، قال: ولست أ%ح'ق©ه.

وأ%مر¬ أ%ك}ن.ع': ناقص¬، وأ�مور ك�ن\ع¬؛ ومنه قول ال4حنف بن قيس: كل
أ%مر� ذي بال ل ي'ب\د.أ} فيه بمد ال فهو أ%ك}ن.ع' أ%ي أ%ق}ط%ع'، وقيل

ناقص أ%ب\ت.ر'.
�واك}ت.ن.ع. الشيء�: ح.ض.ر.. وال�ك}ت.ن,ع': الاض1ر'. واك}ت.ن.ع. الليل

إ,ذا ح.ض.ر. ودنا؛ قال يزيد بن معاوية:
آب. هذا الليل� واك}ت.ن.عا،

وأ%م.ر_ الن_و\م' وام\ت.ن.عا
(* قوله «آب إل» ف ياقوت:

آب هذا الم فاكتنعا * وأتر_ النوم فامتنعا)
واك}ت.ن.ع. عليه: ع.ط%ف.. والك}ت1ناع': الت_ع.ط©ف. والك�ن'وع':

الط%مع'؛ قال س1نان� بن' ع.م\رو:
خ.م1يص ال%شا ي.ط}و,ي على الس_غ\ب, نف}س.ه،

ط%ر'ود ل1ح.و\بات1 النeف�وس, الك%وان,ع,
ورجل كان,ع¬: ن.ز.ل% بك بنفس3ه وأ%هل1ه ط%م.عاv ف فضلك. والكان,ع':

vن'وعا�الذي ت.دان وت.صاغ%ر وت.قار.ب بعض'ه من بعض. وك%ن.ع. ي.ك}ن.ع' ك
�وأ%ك}ن.ع.: خض.ع، وقيل د.نا من الذYل�ة1، وقيل سأ%ل%. وأ%ك}ن.ع الرجل

للشيء إ,ذا ذ%ل� له وخ.ض.ع.؛ قال العجاج:
م1ن\ ن.ف}ث1ه والر>ف}ق, حت أ%ك}ن.عا

أبو عمرو: الكان,ع' السائ1ل� الاض1ع'؛ وروى بيتاv فيه:
ر.مى ال� ف ت1ل}ك. ال4ك�ف> الك%وان,ع,



ومعناه الد_وان للسؤال, والطم.ع,، وقيل: هي اللز,قة� بالوجه. وك%ن,ع.
الشيء� ك%ن.عاv: ل%ز,م. ودام. والك%ن,ع': اللزم'؛ قال سويد بن أ%ب

كاهل:
،vوت.خ.ط�ي\ت' إ,ليها م1ن\ ع1دا
ب,ز,ماع, ال4م\ر,، وال%م> الك%ن,ع\

وت.ك%ن_ع. فلن بفلن إ,ذا ت.ض.ب_ث% به وت.ع.ل�ق.. ال4صمعي: سعت
أ%عرابياv يقول ف د'عائ1ه: يا ر.ب>، أ%عوذ بك من ال�ن'وع, والك�ن'وع,،

فسأ%لته عنهما فقال: ال�ن'وع' الغ.د\ر'. والان,ع': الذي ي.ض.ع' رأ}س.ه
للس.و\أ%ة1 يأ}ت أ%مراv قبيحاv ويرجع عار'ه عليه ف%ي.س\ت.ح\ي,ي منه

وي'ن.كYس' رأ}سه.
والك�ن'وع': التصاغ�ر' عند السأ%لة، وقيل: الذل© والضوع.

:�وك%ن_ع.ه: ضربه على رأ}سه؛ قال الب.ع1يث
ل%ك%ن_ع\ت'ه بالس_ي\ف1 أ%و ل%ج.د.ع\ت'ه،

فما عاش. إ,ل� وهو ف الناس, أ%ك}ش.م'
وك%ن,ع. الرجل� إ,ذا ص'ر,ع. على ح.ن.ك1ه. والك1ن\ع': ما ب.ق1ي. ق�ر\ب.

البل, من الاء، وما بالدار, ك%ن,يع¬ أ%ي أ%ح.د¬؛ عن ثعلب، والعروف
ك%ت1يع¬. ويقال: ب.ض_ع.ه وك%ن�ع.ه وك%و_ع.ه بعن واحد.

وك%ن\عان� بن' سام, بن نوح�: إ,ليه ينسب الك%ن\عان,يeون، وكانوا أ�مة
يتكلمون بلغة ت'ضار,ع' العربية.
والك%ن.ع\ناة�: ع.ف%ل� الرأ%ة؛ وأ%نشد:

ف%ج.ي_أ%ها النساء�، ف%حان% منها
ك%ن.ع\ناةD، وراد1عةD ر.ذ�وم'

قال: الك%ن.ع\ناة� الع.ف%ل�، والر�اد1عة� اس\ت'ها، والر_ذ�وم'
الض_ر'وط�، وج.ي_أ%ها النساء أ%ي خ1ط}ن.ها. يقال: ج.ي_أ}ت' الق1ر\بة إ,ذا

خ1ط}ت.ها.
@كنتع: الك�ن\ت'ع': القصي.

@كوع: الكاع' والك�وع': طر.ف' الزند الذي يلي أ%صل% ال3ب\هام,، وقيل: هو
من أ%صل ال3بام إ,ل الز_ن\د1، وقيل: ها طرفا الزندين ف الذراع

الكوع الذي يلي ال3بام، والكاع': طر.ف' الزند الذي يلي ال1ن\ص1ر، وهو
الك�ر\س'وع'، وجعها أ%ك}واع¬. قال الصمعي: يقال كاع¬ وك�وع¬ ف اليد. ورجل



أ%ك}و.ع': عظيم' الك�وع,، وقيل م'ع\و.جeه؛ قال الشاعر:
د.واح1س¬ ف ر'س\غ, ع.ي\ر� أ%ك}و.عا

والصدر الك%و.ع'، وامرأ%ة ك%و\عاء� ب.ي�نة� الك%وع,. وف حديث ابن عمر،
رضي ال عنهما: بعث به أبوه إ,ل خيب. وقاسهم الثمرة% ف%س.ح.ر'وه

فت.ك%و_ع.ت\ أ%صاب,ع'ه؛ الك%و.ع'، بالتحريك: أ%ن ت.ع\و.ج_ اليد' من ق1ب.ل,
الك�وع,، وهو رأ}س اليد ما يلي ال3بام، والك�ر\س'وع' رأ}سه ما يلي

النصر. وقد ك%و,ع. ك%و.عاv وك%و_عه: ضربه فصيه م'ع.و_ج. ال4ك}واع,.
ويقال: أ%ح\م.ق' ي.م\ت.خ1ط� بك�وع1ه. وف حديث س.ل%مة% بن ال4ك}وع,: يا

ث%ك1ل%ت\ه أ�مeه أ%ك}و.ع'ه ب'ك}ر.ة%، يعن أ%نت ال4ك}و.ع' الذي كان قد
تبعنا ب'ك}رة اليوم ل4نه كان أو_ل ما ل1ق%هم صاح. بم: أ%نا ابن ال4كوع،

واليوم' يوم' الرeض_ع، فلما عاد قال لم هذا القول آخر النهار، قالوا:
أ%نت الذي كنت معنا ب'ك}رة% فقال: نعم أ%نا أ%ك}و.ع'ك بكرة؛ قال ابن

ال4ثي: ورأ%يت الزمشري قد ذكر الديث هكذا: قال له الشركون ب,ك}ر.ة%
أ%ك}و.ع1ه، يعنون أ%ن سلمة% ب,ك}ر' ال4كوع أ%بيه، قال: والروي ف الصحيح ما

ذكرناه أ%ولv، وتصغي الكاع, ك�و.ي\ع¬. والك%و.ع' ف الناس: أ%ن
ت.ع\و.ج_ الكف� من ق1ب.ل, الك�وع,، وقد ت.ك%و_ع.ت\ يده.

وكاع. الكلب' ي.ك�وع':مش.ى ف الرمل وت.ماي.ل% على ك�وع1ه من شد�ة الر.
وكاع. ك%و\عاv: ع'ق1ر. فمشى على كوعه ل4نه ل يقدر على القيام، وقيل:

مشى ف ش1ق�.
والك%و.ع': ي'ب\س¬ ف الرس\غ.ي\ن, وإ,ق}بال� إ,ح\دى اليدين على ال�خرى.

بعي أ%ك}و.ع' وناقة ك%و\عاء�: ياب,سا الرس\غ.ي\ن,. أ%بو زيد:
ال4ك}و.ع' الياب,س' اليد1 من الرسغ الذي أ%قبلت يده نو بطن الذراع، وال4ك}و.ع'

من ال3بل: الذي قد أ%قبل خفه نو الوظيف فهو يشي على رسغه، ول يكون
الك%و.ع' إ,ل ف اليدين؛ وقال غيه: الك%و.ع' التواء الك�وع,. وقال ف

vترجة وكع: الك%و.ع' أ%ن ي'ق}ب,ل% إ,بام' الرج\ل, على أ%خواتا إ,ق}بال
شديداv حت يظهر عظم أ%صلها، قال: والك%و.ع' ف اليد ان\ق1لب' الك�وع,

.vحت يزول فترى شخص أ%صله خارجا
eالكسائي: ك1ع\ت' عن الشيء أ%ك1يع' وأ%كاع' لغة ف ك%ع.ع\ت' عنه أ%ك1ع

إ,ذا ه1ب\ت.ه وج.ب'ن\ت. عنه؛ حكاه يعقوب.
وال4ك}و.ع': اسم رجل.



،vوك%ي\ع'وعة vكيع: كاع. ي.ك1يع' وي.كاع'؛ ال4خية عن يعقوب، ك%ي\عا@
فهو كائ1ع¬ وكاع�، على القلب: ج.ب'ن.؛ قال:

،vحت اس\ت.ف%أ}نا ن,ساء4 ال%ي> ضاح1ية
وأ%ص\ب.ح. ال%ر\ء� ع.م\ر¬و م'ث}ب.تاv كاع1ي

وف الديث: ما زال%ت\ قريش كاعةv حت مات أ%بو طالب؛ الكاعة�: جع
كائ1ع� وهو ال%بان� كبائ1ع� وباعة{، وقد كاع ي.ك1يع'، ويروى بالتشديد، أ%راد

أ%نم كانوا يبنون عن أ%ذى النب، صلى ال عليه وسلم، ف حياته فلما
مات اجترؤوا عليه.

@كأف: أ%ك}أ%ف%ت النخلة: ان\ق%ل%ع.ت من أ%صلها؛ قال أ%بو حنيفة: وأ%بدلوا
فقالوا أ%ك}ع.ف%ت\.

@كتف: الك%ت1ف' والك1ت\ف' مثل ك%ذ1ب� وك1ذ}ب�: عظم عريض خلف ال%ن\ك1ب،
أ�نثى وهي تكون للناس وغيهم. وف الديث: ائت'ون بك%ت1ف ود.واة أ%ك}ت'ب

لكم كتاباv، قال: الكتف عظم عريض يكون ف أ%صل كتف اليوان من الناس
والدواب� كانوا يكت'بون فيه لق1لة الق%راط1يس عندهم. وف حديث أ%ب هريرة،

رضي الل9ه عنه: ما ل أ%راكم عنها م'ع\ر,ضي؟ والل9ه ل4ر\م1ي.ن_ها بي
أ%كتافكم يروى بالتاء والنون، فمعن التاء أ%نا كانت على ظهورهم وبي

أ%كتافهم ل يقد1رون أ%ن ي'ع\ر,ضوا عنها ل4نم حاملوها فهي معهم ل
ت'فار,قهم، ومعن النون أ%نه يرميها ف أ%ف}ن,يتهم ونواح1يهم فكلما مروا فيها

رأ%وها فل ي.ق}د1رون أ%ن ي.ن\س.و\ها. والك%ت1ف' من البل واليل والبغال
والمي وغيها: ما فوق الع.ض'د، وقيل: الكتفان أ%على اليدين، والمع

.vأ%كتاف؛ سيبويه: ل ياوزوا به هذا البناء، وحكى اللحيان ف جعه ك1ت.فة
وال4ك}تف من الرجال: الذي يشتكي كتفه. ورجل أ%كتف بي�ن' الك%ت.ف1 أ%ي

عريض الك%ت1ف، وف الكم: عظيم الكتف. ورجل أ%كتف: عظيم الكتف كما يقال
أ%ر\أ%س' وأ%ع\ن.ق'، وما كان أ%ك}ت.ف. ولقد ك%ت1ف ك%ت.فاv: عظ�مت ك%ت1ف�ه.

وإن ل4علم من أ%ين تؤكل الك%ت1ف'؛ تضربه كل شيء علمته. والك�تاف: وجع ف
الكت1ف. وقال اللحيان: بالدابة ك�تاف¬ شديد أ%ي داء ف ذلك الوضع.

والك%ت.ف': ع.ي\ب يكون ف الك%ت1ف. والكت.ف: ان\ف1راج¬ ف أ%عال كتف
النسان وغيه ما يلي الكاه1ل، وقيل: الك%ت.ف' ف اليل انفراج أ%عال

الك%ت1ف%ي من غ%راض1يفها ما يلي الكاهل، وهو من العيوب الت تكون خ1ل}قة.
أ%بو عبيدة: فرس أ%كتف وهو الذي ف ف�روع ك%ت1فيه انفراج ف غراضيفها ما



يلي الكاهل. الوهري: ال4ك}ت.ف' من اليل الذي ف أ%عال غ%راض1يف
كتفيه انفراج. والك%ت.ف'، بالتحريك: نقصان ف الكتف، وقيل: هو ظ%ل%ع يأ}خذ من

وجع الك%ت1ف1، ك%ت1ف. ك%ت.فاv وهو أ%ك}ت.ف. وك%ت1ف. البعي كت.فاv وهو
أ%كتف' إذا اشتكى ك%ت1فه وظ%لع منها. اللحيان: بالبعي كت.ف¬ شديد إذا

:vاشتكى ك%ت1فه. يقال جل أ%كت.ف وناقة ك%ت\فاء. وك%تفه ي.ك}ت1فه كت\فا
أ%صاب ك%ت1فه أ%و ضربه عليها. والك%ت.ف: مصدر ال4ك}تف وهو الذي انضمت
ك%ت1فاه على وسط كاهله خ1ل}قة قبيحة. وكت.ف%ت اليل� ت.ك}ت1ف كت\فاv وك%ت_ف%ت

وتك%ت_ف%ت: ارتفعت ف�روع أ%كتافها ف الشي، وع'ر,ض.ت على ابن
أ�ق%ي\ص1ر� أ%حد بن أ%سد بن خزية خيل فأ%و\مأ% إل بعضها وقال: تيء هذه سابقة،

فسأ%لوه: ما الذي رأ%يت فيها؟ فقال: رأ%يتها مشت فكت.فت\، وخب_ت
فوج.ف%ت، وعد.ت فن.س.ف%ت فجاءت سابقة. والك%ت1فان: اسم فرس من ذلك؛ قالت بنت

مالك ابن زيد ترثيه:
،Dإذا س.ج.ع.ت\، بالر_ق}م.ت.ي\ن,، ح.مامة

أ%و الر_س> ت.ب\كي فار,س. الك%ت1فان1
وكت.فت1 الرأ%ة ت.كت1ف: مشت فحر_كت كتفيها. قال ال4زهري: وقولم مشت

فكت.ف%ت أ%ي حركت كت1في\ها يعن الفرس.
والك1تاف': مصدر' ال1ك}تاف من الدواب�، وال1ك}تاف من الدواب�: الذي

ي.عق1ر السرج' كتف%ه، والسم الك1تاف، والك%ت_اف': الذي ينظر ف ال4كتاف
في'ك%ه>ن' فيها.

والك%ت\ف: الشي الرeو.ي\د؛ قال ال4عشى:
فأ%ف}ح.م\ته حت اس\ت.كان كأ%ن_ه

قريح' س1لح، ي.كت1ف الشي، فاتر'
vمشى م.ش\يا vوك%ت1يفا vأ%نشده ابن بري. ابن سيده: كت.ف ي.ك}ت1ف ك%ت\فا

ر'و.ي\داv؛ قال لبيد:
وس'ق}ت ر.بيعاv بالق%ناة كأ%نه

قريح سلح، يكتف الشي، فاتر
والك�ت\فان والك1ت\فان: الراد بعد الغ.و\غاء، وقيل: هو ك�ت\فان

وك1ت\فان إذا بدا ح.ج\م أ%جنحته ورأ%يت موضع.ه شاخ1صاv، وإن مس.س\ت.ه وجدت
ح.ج\مه، واحدته كتفانة، وقيل: واحده كات1ف وال�نثى كاتفة. أ%بو عبيدة: يكون

الراد بعد الغوفاء كتفاناv؛ قال أ%بو منصور: ساعي من العرب ف الكتفان



من الراد الت ظهرت أ%جنحتها ول9ا ت.ط1ر\ بعد، فهي ت.ن\ق�ز' ف ال4رض
ن.ق%زاناv مثل ال%ك}ت'وف الذي ل ي.ستعي بيديه إذا مشى. ويقال للشيء إذا

كثر: مثل� الد_ب والك�1تفان. والغ.و\غاء من الراد: ما قد طار ونبتت
أ%جنحته. ال4صمعي: إذا استبان حجم أ%جنحة الراد فهو كتفان، وإذا احر�

الراد فانسلخ من ال4لوان كلها فهي الغ.و\غاء. الوهري: الك�تفان الراد
أ%و�ل ما يطي منه، ويقال: هي الراد بعد الغوغاء أ%ولا الس>ر\و ث

الد_ب ث الغوغاء ث الكتفان؛ قال ابن بري: وقد يثقل ف الشعر؛ قال صخر
أ%خو ال%ن\ساء:

وح.ي� حريد قد ص.ب.ح\ت' ب,غارة{،
كر,ج\ل ال%راد1 أ%و د.بÝى ك�ت'فان1

والك%ت\ف' والك%ت.فان�: ضرب من الطي.ران كأ%نه يرد� جناحيه ويضمهما إل
ما وراءه.

والك%ت\ف': شد�ك اليدين من خلف. وكت.ف الرجل% ي.ك}ت1فه كت\فاv وكت�فه:
شد_ يديه من خلفه بالك1تاف. والك1تاف': ما ش'د_ به؛ قالت بعض نساء

:vال4عراب تصف سحابا
أ%ناخ. بذي ب.ق%ر� ب.ر\ك%ه،

كأ%ن� على عض'د.ي\ه ك1تافا
وجاء به ف ك1تاف أ%ي ف و,ثاق. والك1تاف': ال%بل الذي ي'كتف به

النسان. وف الديث: الذي يصل9ي وقد عق%ص شعره كالذي يصل9ي وهو مك}توف؛ هو
الذي شد�ت يداه من خلفه يشبه به الذي ي.ع\ق1د شعره من خلفه. والك1تاف': وثاق

ف الرح\ل والق%ت.ب وهو إسار' ع'ودين أ%و ح1ن\وين ي'شد� أ%حدها إل
الخر. والكت\ف: أ%ن يشد_ ح1ن\وا الر_حل أ%حدها على الخر.

وكت�ف اللحم ت.ك}ت1يفاv: قط�عه صغاراv، وكذلك الثوب، وكت_فه بالسيف
كذلك.

الوهري: والك%ت1يفة� ضب_ة الباب وهي حديدة عريضة. ابن سيده:
والك%ت1يف' والك%تيفة حديدة عريضة طويلة وربا كانت كأ%نا صحيفة، وقيل: الكتيف

الضبة؛ قال ال4عشى:
بي\نما ال%ر\ء كالرeدي\ن ذي ال�ب\ـ

ـب.ة1 س.و_اه م'ص\ل1ح' الت_ث}ق1يف1
أ%و ك%ق1د\ح, النeضار ل�م.ه الق%يـ



ـن، ودان ص'دوعه بالكتيف1
ر.د_ه د.ه\ر'ه ال�ض.ل�ل، حت

عاد. من بعد1 م.ش\ي,ه للد_ل1يف1
قوله بالكت1يف يعن كتائف. ر,قاقاv من الش.به؛ وقيل: الكت1يفة الضب_ة،

وقيل: الضبة من الديد، وجعها كت1يف وك�ت'ف¬. وك%تف الناء يك}ت1ف�ه
كت\فاv وكت_فه: ل4م.ه بالكت1يف؛ قال جرير:

وي'ن\ك1ر' كف�ي\ه ال�سام' وح.دeه،
وي.ع\ر,ف' كف�ي\ه الناء� ال�ك%ت_ف'

شر: ويقال للسيف الصفيح ك%ت1يف؛ قال أ%بو د'واد:
،vف%و.د1د\ت' لو أ%ن ل%ق1يت'ك خال1يا
أ%م\ش1ي، بك%فYي ص.ع\د.ةD وك%ت1يف'

�أ%راد سيفاv ص.ف1يحاv فسماه ك%ت1يفاv. قال خالد بن ج.ن\ب.ة: ك%ت1يفة
الرح\ل واحدة الكتائف، وهي حديدة ي'ك}ت.ف' با الرح\ل. وقال ابن ال4عراب:

أ�خذ ال%ك}توف من هذا ل4نه ج.مع يديه. والكتيفة: كل}ب.ة الد_اد.
والك%ت1يفة�: الس_خ1يمة� وال1ق}د والعداوة وتمع على الكتائف؛ قال

القطامي:أ%خ'وك الذي ل ي.م\ل1ك' ال1س_ نفس'ه،
وت.ر\فضe عند ال�خ\ط1فات1 الكتائف'

ويروى ال�ح\ف1ظات. وك1تاف' الق%و\س: ما بي الطائف والس>ية1، والمع
أ%ك}ت1فةD وك�ت'ف¬.

@كثف: الك%ثافة�: الكثرة واللت1فاف'، والفعل كث�ف. ي.ك}ث�ف ك%ثافة،
والكثيف اسم ك%ث}رته يوصف به العسكر والاء والسحاب؛ وأ%نشد:

وتت. ك%ث1يف1 الاء، ف باطن الثرى،
ملئكةD ت.ن\ح.ط© فيه وت.ص\ع.د'

ويقال: اس\تكثف الشيء� اس\ت1كثافاv، وقد كث�ف}ته أ%نا تك}ثيفاv. ابن
سيده: والكث1يف' والك�ثاف الكثي، وهو أ%يضاv الكثي ال�تراك1ب'

ال�ل}ت.فe من كل شيء، كث�ف ك%ثافة وتكاث%ف. وكث�فه: كث�ره وغل�ظه. وف حديث
ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: أ%نه انتهى إل علي�، عليه السلم، يوم

ص1فYي وهو ف كث}ف أ%ي ف ح.ش\د وجاعة. وف حديث ط�ليحة%: فاس\تك}ث%ف.
أ%مر'ه أ%ي ارتفع وعل. والك%ثافة�: الغ1ل%ظ�. وكث�ف الشيء، فهو كث1يف،
وتكاث%ف الشيء. وف صفة النار: لس'راد1ق النار أ%ربع.ة� ج'د'ر� ك�ث�ف¬؛



الكث�ف': جع ك%ث1يف، وهو الثخي الغ.ليظ. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها:
ش.ق%ق}ن أ%كث%ف. م'روط1ه,ن_ فاخ\ت.م.ر\ن% به، قال: والرواية فيه بالنون،

وسيجيء. وامرأ%ة م'ك%ث�فة: كثية اللحم؛ ومنه قول الرأ%ة الخزومية: إن
أ%نا ال�ك%ث�فة الؤث�فة؛ حكاه ابن ال4عراب ول يفسر الكث�فة ول
الؤث�فة، وقال ثعلب: إنا هي الكث�فة الؤن_فة، قال: فالكث�فة

ال�ح\كمة الف%ر\ج، والؤ.ن_فة الت قد استؤن,فت بالنكاح أ%و�لv. والكثيف':
السيف؛ عن كراع، قال ابن سيده: ول أ%دري ما حقيقته، وال4قرب أ%ن تكون

تاءé ل4ن الكت1يف من الديد.
@كحف: ال4زهري خاص�ة: ابن ال4عراب الك�ح'وف' ال4عضاء، وهي الق�حوف.
@كدف: ف نوادر ال4عراب: سعت ك%د.ف%تهم وحدفتهم وه.د\فتهم وح.شكتهم

وهذأ%تم وويدهم وأويدهم وأ%ز_هم وأ%زيز.هم، وهو الصوت تسمعه من غي
معاينة.

@كرف: كر.ف الشيء4: ش.م_ه. وكر.ف ال1مار' إذا شم_ بول التان ث رف%ع
رأ}سه وقل%ب شف%ته؛ وأ%نشد ابن بري لل4غلب الع1ج\لي:

ت.خال�ه من ك%ر\ف1ه,ن_ كال1حا،
واف}تر_ صاباv ون.ش'وقاv مالا

vوك1رافا vي.ك}ر'ف وي.ك}ر,ف ك%ر\فا �وكر.ف ال1مار' والب,ر\ذ%و\ن
�وك%ر_ف.: ش.م_ الر_و\ث% أ%و البول أ%و غيها ث رفع رأ}سه، وكذلك الفحل

إذا ش.م_ ط%ر'وقته ث رفع رأ}سه نو السماء وكش_ر حت ت.ق}ل�ص ش.فتاه؛
وأ%نشد:

م'شاخ1صاv ط%وراv، وط%وراv كار,فا
وحار م1كراف: ي.ك}رف ال4بوال.

والكر_اف': م'ج.م>ش القحاب. وقال ابن خالويه: الكر_اف' الذي ي.س\ر,ق
النظر إل النساء.
والك1ر\ف': الد_ل}و 

(* قوله «والكرف الدلو» كذا هو ف الصل ونقله شارح
القاموس بدون هاء تأنيث والشاهد مذكور ف غي موضع من اللسان باء.) من

جلد واحد كما هو؛ أ%نشد يعقوب:
أ%كل� ي.و\م� لك ض.ي\ز.نان1،

على إزاء ال%و\ض, م1لهزان1،



بك1ر\ف%ت.ي, ي.ت.واه.قان1؟
ي.ت.واه.قان1: ي.ت.باريان1.

والك1ر\ف1ئ�: ق1ط%ع من السحاب م'تراكمة صغار، واحدتا ك1ر\ف1ئ%ة؛ قال:
ك%ك1ر\ف1ئة1 الغ.ي\ث1 ذات1 الص_بيـ

ـر، تر\م1ي الس_حاب. وي'ر\م.ى لا
وهي الك1ر\ث1ئ أ%يضاv، بالثاء. وت.ك%ر\فأ% السحاب': تراكب.، وجعله بعض

النحويي ر'باعي�اv. والك1ر\فئ: قشرة البيضة الع'ليا اليابسة الت يقال
لا الق%ي\ض.

@كرسف: الك�ر\س'ف: الق�طن وهو الك�رسوف، واحدته ك�ر\س'فة، ومنه ك�ر\س'ف
الد_واة1. وف الديث: أ%نه ك�فYن ف ثلثة أ%ثواب ي.مان,ية{ ك�ر\س'ف{؛

الك�ر\س'ف': الق�طن، قال ابن ال4ثي: جعله وصفاv للثياب وإن ل يكن
مشتقاv كقولم مررت ب.ي�ة ذراع وإبل مائة. وف حديث الستحاضة: أ%ن\ع.ت' لك1

الك�رسف..
وتك%ر\س.ف الرجل: دخل بعض'ه ف بعض. أ%بو عمرو: ال�ك%ر\س.ف المل

ال�ع.ر\ق%ب.
@كرشف: أ%بو عمرو: الك%ر\ش.فة� ال4رض الغليظة، وهي ال%ر\ش.فة�، ويقال:

ك1ر\ش1فةD وخ1ر\ش1ف%ةD وك1ر\شاف¬ وخ1ر\شاف¬؛ وأ%نشد:
ه.ي_جها من أ%ح\لب الك1ر\شاف1،

ور'ط�ب� من كل� م'ج\تاف1
(* قوله «أ%حلب» كذا هو ف الصل بالاء وباليم ف شرح القاموس.)

أ%س\م.ر. للو.غ}د1 الض_عيف ناف،
ج.راش1ع ج.باج,ب ال4جواف1

ح'م\ر الذ©رى م'ش\ر,فة ال4ف}واف1
@كرنف: الك1ر\ناف' والك�ر\ناف: أ�صول الك%ر.ب الت ت.ب\قى ف ج,ذ}ع,

السع.ف1، وما ق�ط1ع من السعف فهو الكر.ب، الواحدة ك�ر\نافة وك1ر\نافة، وجع
الك�رناف والك1ر\ناف ك%ران,يف. ابن سيده: الك�ر\نافة والك1ر\نافة

والك�ر\نوفة أ%صل السعفة الغليظ ال�لتز,ق' ب1ذ}ع, النخلة، وقيل: الك%رانيف
أ�صول السع.ف1 الغ1لظ الع1راض الت إذا يبست صارت أ%مثال ال4كتاف. وف حديث

الواق1مي�: وقد ضافه رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فأ%تى ب,قرب.ت1ه
ن.خلةv فع.ل9قها بكر\نافة، وهي أ%صل السعفة الغليظة. وف حديث أ%ب



هريرة: إل بعث عليه يوم القيامة سعف%ها وك%رانيفها أ%شاج,ع ت.ن\ه.شه. وف
حديث الزهري: والقرآن ف الكرانيف، يعن أ%نه كان مكتوباv عليها قبل جعه ف

الصeحف.
وك%ر\نف. النخلة: ج.ر.د. ج,ذ}ع.ها من كرانيفه. وال�ك%ر\ن,ف: الذي

ي.ل}ق�ط التمر من أ�صوله الك%رانيف؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
قد ت.خ1ذ9ت\ س.ل}م.ى بق%ر\ن{ حائطا،

واستأ}ج.ر.ت م'ك%ر\ن,فاv ولق1طا
وك%ر\ن.فه بالعصا: ضربه با؛ قال بشي القريري:

،vلا ان\ت.ك%ف}ت له فو.ل�ى م'د\ب,را
ك%ر\ن.ف}ته ب,ه,راوة{ ع.جراء

وان\ت.ك%ف}ت: م1ل}ت'. وف النوادر: خ.ر\ن.ف}ته بالسيف وك%ر\ن.ف}ت'ه إذا
ضربته، وقيل: ك%ر\نفه بالسيف إذا ق%طعه.

@كرهف: ال�ك}ر.ه1فe: الذكر النتشر ال�ش\ر,ف. واك}ر.ه.ف_ الذكر:
انتشر؛ وأ%نشد:

ق%ن\فاء ف%ي\ش م'ك}ر.ه1ف� ح'وق�ها،
إذا ت.م.أ9ت\، وبدا م'ف}ل�وق�ها

الك}ر,هفاف': الن\ت1شار. وال�ك}ر.ه1ف�: لغة ف ال�ك}ف%ه,ر� أ%و
مقلوب عنه؛ وبيت كثYي يروى بالوجهي جيعاv، وهو قوله:

،vن.ش1يم' على أ%ر\ض, ابن, ل%ي\ل%ى م.خ1يل%ة
ع.ر,يضاv س.ناها م'ك}ف%ه,رìا ص.بي'ها

قال ال4زهري: ال�ك}ف%هرe من السحاب الذي يغلظ ويركب بعضه بعضاv، قال:
والكرهفe مثله.

@كسف: كس.ف القمر' ي.ك}س3ف' ك�سوفاv، وكذلك الشمس كس.ف%ت\ ت.ك}س3ف
كسوفاv: ذهب ضوء�ها واس\و.د_ت، وبعض يقول انكسف وهو خطأD، وكسفها الل9ه

وأ%كسفها، وال4ول أ%على، والقمر ف كل ذلك كالشمس. وكسف القمر: ذهب نوره
وتغي_ر إل السواد. وف الديث عن جابر، رضي الل9ه عنه. قال: انكسفت الشمس
على عهد رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ف حديث طويل؛ وكذلك رواه أ%بو

عبيد: انكسفت. وكس.ف الرجل� إذا نك�س ط%ر\فه. وكس.ف%ت حال�ه: ساءت،
وك%سف%ت إذا تغي_رت. وكسفت الشمس وخس.فت بعن واحد، وقد تكرر ف الديث ذكر

الك�سوف وال�سوف للشمس والقمر فرواه جاعة فيهما بالكاف، ورواه جاعة



فيهما بالاء، ورواه جاعة ف الشمس بالكاف وف القمر بالاء، وكلهم رو.وا
أ%ن الشمس والقمر آيتان من آيات الل9ه ل ي.ن\كسفان لوت أ%حد ول

لياته، والكثي ف اللغة وهو اختيار الفراء أ%ن يكون الكسوف للشمس والسوف
للقمر، يقال: كس.فت الشمس وكسفها الل9ه وانكسفت، وخسف القمر وخس.فه الل9ه

وانسف؛ وورد ف طريق آخر: إن� الشمس والقمر ل ينخسفان لوت أ%حد ول
لياته؛ قال ابن ال4ثي: خسف القمر بوزن ف%ع.ل إذا كان الفعل له، وخ'س3ف
على ما ل يسم_ فاعله، قال: وقد ورد السوف ف الديث كثياv للشمس

والعروف لا ف اللغة الكسوف ل السوف، قال: فأ%ما إطلقه ف مثل هذا
فتغليباv للقمر لتذكيه على تأ%نيث الشمس يمع بينهما فيما يص القمر، وللمعارضة

أ%يضاv لا جاء ف الرواية ال�ول ل ينكسفان، قال: وأ%ما إطلق السوف
على الشمس منفردة فلشتراك السوف والكسوف ف معن ذهاب نورها

وإظلمهما. والن1ساف: مطاوع خس.ف}ته فان%س.ف، وقد تقدم عامة ذلك ف خسف. أ%بو
زيد: كسفت الشمس إذا اس\ود_ت بالنهار، وكسفت الشمس' النجوم. إذا غلب
ضوء�ها على النجوم فلم يبد' منها شي، فالشمس حينئذ كاسفة النجوم، يتعد_ى

ول يتعدى؛ قال جرير:
فالشمس' طالعةD ليست بكاسفة{،
ت.بكي عليك، ن'جوم. الليل, والق%مرا

قال: ومعناه أ%نا طالعة تبكي عليك ول تكس3ف ضوء النجوم ول القمر
ل4نا ف طلوعها خاشعةv باكيةv ل نور لا، قال: وكذلك كسف القمر' إل أ%ن

ال4جود فيه أ%ن يقال خس.ف الق%مر'، والعامة تقول انكسفت الشمس، قال:
وتقول خش.ع.ت الشمس وكس.فت وخس.فت بعن واحد؛ وروى الليث البيت:

الشمس' كاسفةD ليست بطالعة{،
تبكي عليك نوم. الليل, والق%مرا

فقال: أ%راد ما طلع نم وما طلع قمر، ث صرفه فنصبه، وهذا كما تقول: ل
آتيك مط}ر. السماء أ%ي ما م.ط%ر.ت السماء، وط�لوع. الشمس, أ%ي ما ط%لعت

الشمس'، ث صرفته فنصبته. وقال شر: سعت ابن ال4عراب يقول تبكي عليك
نوم. الليل والقمرا أ%ي ما دامت النجوم والقمر، وحكي عن الكسائي مثله،

قال: وقلت للفراء: إنم يقولون فيه إنه على معن الغالبة باكيته فبكيته
فالشمس تغلب النجوم بكاء، فقال: إن هذا الوجه حسن، فقلت: ما هذا بسن ول

قريب منه. وكس.ف بال�ه ي.ك}سف إذا حدثته نفسه بالشر�، وأ%ك}سفه الزن�؛ قال



أ%بو ذؤيب:
ي.ر\م1ي الغ'ي'وب. بع.ين.ي\ه وم.ط}ر,ف�ه

م'غ\ض�، كما كس.ف ال�س\تأ}خذ� الر_م1د'
وقيل: ك�سوف باله أ%ن ي.ض1يق عليه أ%مله. ورجل كاسف' البال أ%ي سي>ء

الال. ورجل كاسف' الوجه: عابس'ه من سوء الال؛ يقال: عب.س ف وجهي وكس.ف.
ك�سوفاv. والك�سوف ف الوجه: الصفرة والتغي. ورجل كاسف: مهموم قد تغي

لونه وه'زل من الزن. وف الثل: أ%ك%س\فاv وإم\ساكا%؟ أ%ي أ%عبوساv مع
ب'خل. والتكسيف: التقطيع. وكس.ف الشيء4 يك}س3فه كس\فاv وكس_فه، كلها:

قطعه، وخص بعضهم به الثوب وال4دي.
والك1س\ف والك1س\فة� والك%س3يفة: الق1ط}عة ما قط%ع\ت. وف الديث: أ%نه

جاء بثريدة ك1س\ف{ أ%ي خبز مكس�ر، وهي جع ك1س\فة للقطعة من الشيء. وف
حديث أ%ب الدرداء، رضي الل9ه عنه: قال بعضهم رأ%يته وعليه ك1ساف¬ أ%ي

قطعة ثوب؛ قال ابن ال4ثي: وكأ%نا جع ك1س\فة أ%و ك1س\ف. وك1س\ف السحاب
وك1س.ف�ه: ق1ط%ع'ه، وقيل إذا كانت عريضة فهي ك1س\ف. وف التنزيل: وإن يروا

ك1س\فاv من السماء؛ الفراء ف قوله تعال: أ%و تسقط السماء كما زعمت
علينا ك1س.فاv، قال: الك1س\ف' والك1س.ف' وجهان، والك1س\ف': ال1ماع'، قال:
وسعت أ%عرابياv يقول أ%عطن ك1س\فة من ثوبك يريد ق1ط}عة، كقولك خ.ر\قة،

وك�س3ف. فعل، وقد يكون الك1س\ف جاعاv للك1سفة مثل ع'ش\بة وع'ش\ب؛ وقال
الزجاج: قرئ ك1س\فاv وك1س.فاv، فمن قرأ% ك1س.فاv جعلها جع ك1س\فة وهي

الق1ط}عة، ومن قرأ% ك1س\فاv جعله واحداv، قال: أ%و تسقطها ط%ب.قاv علينا،
واشتقاقه من كس.ف}ت الشيء إذا غط�يته. وسئل أ%بو اليثم عن قولم كس.ف}ت

الثوب. أ%ي قطعته فقال: كل© شيء قطعت.ه فقد كسفته. أ%بو عمرو: يقال
ل1ر.ق القميص قبل أ%ن تؤل�ف الك1س.ف' والك1ي.ف وال1ذ%ف، واحدتا ك1س\فة

وك1يفةD وح1ذ}فةD. ابن السكيت: يقال كس.ف أ%مل�ه فهو كاسف إذا انقطع رجاؤه
ما كان يأ}مل ول ينبسط، وكس.ف بال�ه يكس3ف حد_ثته نفسه بالشر.

والك%س\ف': ق%طع الع'ر\ق�وب وهو مصدر كس.ف}ت البعي إذا قطعت ع'ر\قوبه.
وكس.ف عرقوبه يك}س3ف�ه ك%س\فاv: قط%ع عص.ب.ته دون سائر الر>جل. ويقال:

استدب.ر فر.س.ه فكس.ف عرقوبيه. وف الديث: أ%ن صف}وان كس.ف ع'رقوب.
راح1ل%ت1ه أ%ي قط%عه بالسيف.

vكشف: الكش\ف': رفع'ك الشيء عما ي'واريه ويغط9يه، كش.فه يكش1فه كش\فا@



وكش_فه فانك%ش.ف وتك%ش_ف.. ور.ي\طD ك%ش1يف¬: مك}ش'وف أ%و م'ن\ك%ش1ف؛ قال
صخر الغي�:

أ%ج.ش_ ر,ب.ح\لv، له ه.ي\د.ب¬
ي'ر.فYع' للخال, ر.ي\طاv ك%ش1يفا

قال أ%بو حنيفة: يعن أ%ن البق إذ ل%م.ع أ%ضاء السحاب. فتراه أ%بيض
فكأ%نه كش.ف عن ر.ي\ط{. يقال: تكش_ف البق إذا مل4 السماء.

وال%كشوف ف ع.روض السريع: ال�زء الذي هو مفعولن أ%صله مف}عولت، حذفت
التاء فبقي مفعولv فنقل ف التقطيع إل مفعولن.

وكش.ف ال4مر يك}ش1فه ك%ش\فاv: أظهره. وك%ش_فه عن ال4مر: أ%كرهه على
إظهاره. وكاش.فه بالع.داوة أ%ي بادأ%ه با. وف الديث: لو ت.كاش.ف}تم ما
ت.داف%ن\تم أ%ي لو انكش.ف. ع.يب' بعضكم لبعض. وقال ابن ال4ثي: أ%ي لو
:�علم يعض'كم س.ريرة% بعض لستثقل ت.ش\ي,يع جناز.ت1ه ود.ف}ن.ه. والكاش1فة
مصدر كالعاف1ية والات1مة. وف التنزيل العزيز: ليس لا من دون الل9ه

كاش1فة؛ أ%ي ك%ش\ف، وقيل: إنا دخلت الاء ليساجع قوله أ%ز,فت الزفة، وقيل:
الاء للمبالغة، وقال ثعلب: معن قوله ليس لا من دون الل9ه كاشفة أ%ي

ل ي.ك}ش1ف' الساعة% إل ربe العالي، فالاء على هذا للمبالغة كما
قلنا. وأ%ك}ش.ف. الرجل� إكشافاv إذا ضحك فانقلبت شف%ته حت تبدو

،vصاص الشع.ر اسم كالن_ز.ع.ة1، ك%ش1ف. ك%ش.فا�د.راد1ر'ه.والك%ش.فة�: انق1لب من ق
وهو أ%ك}ش.ف'. والكش.ف' ف ال%ب\هة: إدبار ناصيتها من غي ن.ز.ع�،

وقيل: الك%ش.ف' رجوع شعر الق�ص�ة ق1ب.ل% اليافوخ. والكش.ف: مصدر ال4ك}ش.ف1.
والكش.ف%ةD: السم وهي دائرة ف ق�صاص الناصية، وربا كانت شعرات ت.ن\ب'ت

ص'ع'داv ول تكن دائرة، فهي كش.ف%ةD، وهي ي'تشاءم با. الوهري:
الكش.ف'، بالتحريك، انقلب من ق�صاص الناصية كأ%نا دائرة، وهي ش'عيات تنبت

ص'ع'داv، والرجل أ%ك}ش.ف وذلك الوضع كش.فةD. وف حديث أ%ب الط©ف%يل: أ%نه
ع.ر.ض له شاب أ%حر أ%ك}ش.ف'؛ قال ابن ال4ثي: ال4كشف الذي تنبت له
شعرات ف ق�صاص ناصيته ثائرةv ل تكاد تس\ترس1ل، والعرب تتشاءم به.

وتكش_فت ال4رض: ت.ص.و_حت منها أ%ماكن ويبست.
وال4ك}ش.ف': الذي ل ت'ر\س معه ف الرب، وقيل: هو الذي ل يثبت ف

الرب. والك�ش'ف: الذين ل ي.ص\د'قون الق1تال، ل ي'ع\رف له واحد؛ وف قصيد
كعب:



زالوا فما زال% أن\كاس¬ ول ك�ش'ف¬
قال ابن ال4ثي: الك�ش'ف جع أ%ك}شف. وهو الذي ل ترس معه كأ%نه

م'ن\كش1ف غي مستور. وكش1ف القوم': انزموا؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
فما ذ�م_ حاديهم\، ول فال% رأ}ي'ه'م،

ول ك%ش1ف�وا، إن أ%فز.ع. الس>ر\ب. صائح
ول ك%ش1ف�وا أ%ي ل ينهزمزا.

والك1شاف': أ%ن ت.ل}ق%ح الناقة� ف غي زمان ل%قاحها، وقيل: هو أ%ن
ي.ض\ر,با الفحل وهي حائل، وقيل: هو أ%ن ي'ح\م.ل عليها سنتي متواليتي أو

،vسني متوالية، وقيل: هو أ%ن ي'ح\م.ل عليها سنة ث تترك اثنتي أ%و ثلثا
ك%ش.ف%ت الناقة ت.ك}ش1ف ك1شافاv، وهي ك%شوف، والمع ك�ش'ف¬، وأ%ك}ش.فت\.

وأ%كش.ف. القوم': ل%ق1ح.ت إبل�هم ك1شافاv. التهذيب: الليث والك%ش'وف من
البل الت يضربا الفحل وهي حامل، ومصدره الك1شاف'؛ قال أ%بو منصور هذا

التفسي خطأD، والك1شاف' أ%ن ي'حمل على الناقة بعد نتاجها وهي عائذ قد
وض.عت حديثاv، وروى أ%بو عبيد عن ال4صمعي أ%نه قال: إذا ح'م1ل% على الناقة

سنتي متواليتي فذلك الك1شاف، وهي ناقة كش'وف. وأ%كش.ف. القوم أ%ي
ك%شف%ت إبل�هم. قال أ%بو منصور: وأ%جود' نتاج البل أ%ن يضربا الفحل، فإذا

ن'ت1ج.ت ت'ركت سنة ل يضربا الفحل، فإذا ف�ص1ل عنها فصيلها وذلك عند تام
السنة من يوم ن,تاجها أ�رسل الفحل ف البل الت هي فيها فيضربا، وإذا

ل ت.ج,م� سنة بعد ن,تاجها كان أ%قل� للبنها وأ%ضعف. لولدها وأ%ن\ه.ك
لقو_تا وط%ر\ق1ها؛ ول%ق1حت الرب' ك1شافاv على الثل؛ ومنه قول زهي:

ف%تع\ر'ك}ك�م' ع.ر\ك. الر_حى بث1فال1ها،
وت.ل}ق%ح\ ك1شافاv ث ت'ن\ت.ج\ فت'ت\ئم,

فضرب إلقاحها ك1شافاv ب1د\ثان ن,تاجها وإت\آمها مثلv لشد�ة الرب
وامتداد أ%يامها، وف الصحاح: ث تنتج فت.ف}ط1م.

وأ%كشف. القوم' إذا صارت إبلهم ك�ش'فاv، الواحدة ك%ش'وف ف المل.
والكش.ف' ف اليل: التواء ف ع.س3يب الذن.ب.

واكتش.ف الكب\ش' النعجة: نز.ا عليها.
@كعف: أ%ك}ع.ف%ت1 النخلة�: ان\ق%ل%ع.ت من أ%صلها؛ حكاه أ%بو حنيفة وزعم

أ%ن عينها بدل من هزة أ%ك}أ%ف%ت.
vجعه. وف حديث السن: أ%ن� رجل :vف©ه ك%ف9ا�@كفف: كف� الشيء4 يك



كانت به ج,راحة فسأ%له: كيف يتوضأ�؟ فقال: ك�ف�ه ب1ر\قة أ%ي اج.عها حوله.
والكفe: اليد، أ�نثى. وف التهذيب: والكف كف� اليد، والعرب تقول: هذه

كف� واحدة؛ قال ابن بري: وأ%نشد الفراء:
أ�وفYيكما ما بل� ح.ل}قي. ر,يقت،

وما ح.م.ل%ت ك%ف�اي. أ%ن\م'لي. الع.ش\را
قال: وقال بشر بن أ%ب خازم:

له ك%ف�ان1: ك%فÒ ك%فe ض'ر¼،
وك%فe ف%واض1ل� خ.ض1لD ن.داها

وقال زهي:
حت إذا ما ه.و.ت\ ك%فe الول1يد1 لا،
طار.ت\، وف يد1ه من ريش41ها ب,ت.ك

قال: وقال ال4عشى:
،Dم'ف1يدة Òي.داك. ي.دا ص1د\ق�: فكف

وأ�خرى، إذا ما ض'ن_ بالال، ت'ن\ف1ق
:vوقال أ%يضا

غ%ر_اء� ت'ب\ه,ج' ز.و\ل%ه،
والكفe ز.ي_نها خ.ضابه
قال: وقال الكميت:

ج.م.ع\ت ن,زاراv، وهي ش.ت_ى ش'عوبا،
كما ج.م.ع.ت ك%فÒ إليها ال4باخ1سا

وقال ذو الصبع:
Dك%رية Òز.مان به لل9ه1 ك%ف
علينا، ون'ع\ماه ب,ه,ن_ ت.س3ي

وقالت النساء:
فما ب.ل%غ.ت\ ك%فe ام\ر,ئ� م'ت.ناو,ل�

�با ال%ج\د.، إل حيث ما ن,لت. أ%ط}ول
،vه\د'ون ن.ح\و.ك. م1د\ح.ة�وما ب.ل%غ% ال
�وإن} أ%ط}ن.ب'وا، إل وما فيك. أ%فض.ل

ويروى:
وما بلغ الهدون ف القول مدحة



فأ%ما قول ال4عشى:
أ%ر.ى رج'لv منهم أ%س1يفاv، كأ%نا
يضمe إل ك%ش\ح.ي\ه ك%ف9اv م'خ.ض_با

فإنه أ%راد الساعد فذك�ر، وقيل: إنا أ%راد الع'ضو، وقيل: هو حال من
ضمي يضم� أ%و من هاء كشحيه، والمع أ%ك�فÒ. قال سيبويه: ل ياوزوا هذا

الثال، وحكى غيه ك�فوف؛ قال أ%بو عمارة% بن أ%ب طرف%ة ال�ذل يدعو
الل9ه عز وجل:

فص1ل} ج.ناح1ي بأ%ب ل%ط1يف1،
حت ي.ك�ف_ الز_ح\ف. بالزeحوف1

بكلY ل%ي� صار,م� ره1يف1،
وذاب,ل� ي.ل%ذ9 بالك�ف�وف1

أ%بو لطيف يعن أ%خاv له أ%صغر منه؛ وأ%نشد ابن بري لبن أ%حر:
ي.داv ما قد ي.د.ي\ت' على س'ك%ي\ن�
وعبد1 الل9ه، إذ ن'ه,ش. الك�ف�وف'

وأ%نشد لليلى ال4خ\ي.ل1ي�ة:
بق%و\ل� ك%ت.ح\بي اليمان ونائل�،

إذا ق�ل1ب.ت\ دون الع.طاء ك�فوف'
قال ابن بري: وقد جاء ف جع كف¼ أ%ك}فاف؛ وأ%نشد علي بن حزة:

ي'مسون ما أ%ض\م.ر'وا ف ب'ط�ونم
م'ق%ط�ع.ةv أ%ك}فاف' أ%يديهم' الي'م\ن

وف حديث الصدقة: كأ%نا ي.ض.ع'ها ف كف> الرحن؛ قال ابن ال4ثي: هو
كناية عن مل الق%بول والثابة وإل فل كف� للرحن ول جار,حة%، تعال

الل9ه عما يقول ال�ش.ب>هون ع'ل�و�اv كبياv. وف حديث عمر، رضي الل9ه
عنه: إن الل9ه إن شاء أ%دخل خل}قه النة بكف� واحدة، فقال النب، صلى الل9ه
عليه وسلم: صدق عمر. وقد تكرر ذكر الكف والف}نة واليد ف الديث

وكل©ها تثيل من غي تشبيه، وللصقر وغيه من جوارح الطي ك9فان1 ف ر,ج\ليه،
وللسبع كف9ان ف يديه ل4نه ي.ك�فe بما على ما أ%خذ. والكفe ال%ضيب:

نم. وكف' الكلب: ع'ش\بة من ال4حرار، وسيأ}ت ذكرها.
واس\ت.كف_ عين.ه: وضع كف9ه عليها ف الشمس ينظر هل يرى شيئاv؛ قال ابن

مقبل يصف ق1د\حاv له:



vخ.ر'وج¬ من الغ'م_ى، إذا ص'ك_ ص.ك9ة
بدا، والع'يون� ال�س\ت.ك1ف�ة� ت.ل}م.ح'

الكسائي: اس\ت.ك}ف%ف}ت الشيء واس\ت.ش\ر.ف}ته، كلها: أ%ن تضع يدك على
حاجبك كالذي ي.س\ت.ظ1ل من الشمس حت ي.ستبي الشيء. يقال: اس\ت.كف�ت عينه

إذا نظرت تت الكف�. الوهري: اس\ت.كف%ف}ت الشيء اس\ت.و\ض.ح\ته، وهو أ%ن
تضع يدك على حاجبك كالذي ي.ستظل من الشمس تنظر إل الشيء هل تراه. وقال

الفراء: استكف� القوم' حول الشيء أ%ي أ%حاطوا به ينظرون إليه؛ ومنه قول
ابن مقبل:

Dإذا ر.م.ق%ت\ه من م.ع.د¼ ع1مارة
بدا، والع'يون� الستكف�ة تلمح

واستكف� السائل: ب.سط كف�ه. وتك%ف�ف. الشيء4: طلبه بكفYه وتك%ف�ف%ه.
vل�ة ت.ن\ط1ف ع.سل�وف الديث: أ%ن رجلv رأ%ى ف النام كأ%ن ظ

وسناv وكأ%ن� الناس يت.كف�ف�ونه؛ التفسي للهروي ف الغريبي والسم منها
vالكف%ف. وف الديث: ل4ن ت.د.ع. ور.ثت.ك أ%غنياء خي من أ%ن ت.دعهم عالة

يت.كف�فون الناس؛ معناه يسأ%لون الناس بأ%ك�فYهم يدeونا إليهم.
ويقال: تكف�ف واستكف_ إذا أ%خذ الشي بكفYه؛ قال الكميت:

vم'س\ت.ك1ف9ة vول ت'ط}م1عوا فيها يدا
لغيك�م'، لو ت.س\ت.ط1يع' ان\ت1شال%ها

الوهري: واستكف_ وتكف�ف. بعن وهو أ%ن يد كف�ه يسأ%ل الناس. يقال:
فلن ي.تك%ف�ف الناس، وف الديث: يتصد_ق بميع ماله ث ي.ق}ع'د

يستك1فe الناس.. ابن ال4ثي: يقال استكف_ وتك%ف�ف. إذا أ%خذ ببطن كفه أ%و
سأ%ل كف9اv من الطعام أ%و ما يك�فe الوع.

وقولم: لقيته ك%ف�ة% ك%ف�ة%، بفتح الكاف، أ%ي كفاحاv، وذلك إذا
استق}بلته م'واجهة، وها اسان ج'عل واحداv وبنيا على الفتح مثل خسة عشر.

وف حديث الزبي: فتلق9اه رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، كف9ة% ك%ف9ة%
أ%ي م'واجهة كأ%ن� كل واحد منهما قد كف_ صاحبه عن ماوزته إل غيه أ%ي

م.ن.ع.ه. والك%ف9ة: الرة من الكف�. ابن سيده: ول%ق1يت'ه كف�ة% كف�ة%
وكف�ة% كف�ة{ على الضافة أ%ي ف�جاءة مواجهة؛ قال سيبويه: والدليل على

vل1كف9ة vأ%ن الخر مرور أ%ن� يونس زعم أ%ن رؤبة كان يقول لقيته كف9ة
أ%و كف9ةv عن كف9ة{، إنا جعل هذا هكذا ف الظرف والال ل4ن أ%صل هذا



.vأ%و حال vالكلم أ%ن يكون ظرفا
وكف_ الرجل% عن ال4مر يك�ف©ه ك%ف9اv وكف}ك%ف%ه فكف_ واكتف_

وتكف�ف؛ الليث: ك%ف%ف}ت فلناv عن السوء فكف� يك�ف� ك%ف9اv، سواء لفظ� اللزم
وال�جاوز. ابن ال4عراب: ك%ف}ك%ف. إذا ر.ف%ق بغر,يه أ%و رد_ عنه من

يؤذيه. الوهري: ك%ف%ف}ت الرجل عن الشيء فكف�، يتعد�ى ول يتعدى، والصدر
واحد. وكف}ك%ف}ت الرجل: مثل كف%ف}ته؛ ومنه قول أ%ب زبيد:

أ%ل ت.ر.ن س.ك�ن\ت' لgياv ك1لب.ك�م،
وك%ف}ك%ف}ت' عنكم أ%ك}ل�ب، وهي ع'ق�ر؟

واستكف_ الرجل� الرجل%: من الكف> عن الشيء. وتك%ف�ف دمع'ه: ارتد�،
وك%ف}ك%ف%ه هو؛ قال أ%بو منصور: وأ%صله عندي من وك%ف. ي.ك1ف'، وهذا كقولك

ل تع1ظين وت.عظ}ع.ظي. وقالوا: خ.ض\خضت' الشيء4 ف الاء وأ%صله من
خ'ض\ت. والكفوف: الض_رير، والمع الكاف1يف'. وقد ك�ف_ بصر'ه وك%ف_ بصر'ه

ك%ف9اv: ذه.ب. ورجل م.ك}فوف أ%ي أ%عمى، وقد ك�ف_. وقال ابن ال4عراب:
ك%ف_ بصر'ه وك�ف_. والك%ف}كفة: كف©ك الشيء أ%ي ردeك الشيء عن الشيء،

وكف}ك%ف}ت دم\ع العي. وبعي كافÒ: أ�كلت أ%سنانه وق%ص'ر.ت من الك1ب.ر
حت تكاد تذهب، وال�نثى بغي هاء، وقد ك�ف�ت أ%سنانا، فإذا ارتفع عن ذلك

.vفوفا�فهو ماجÒ. وقد ك%ف�ت الناقة ت.ك�فe ك
والك%فe ف الع.ر'وض: حذف السابع من الزء نو حذفك النون من مفاعيلن

حت يصي مفاعيل� ومن فاعلتن حت يصي فاعلت، وكذلك كل© ما ح'ذف سابعه
على التشبيه بك�ف9ة القميص الت تكون ف طرف ذيله، قال ابن سيده: هذا قول

ابن إسحق. وال%كفوف ف ع1لل العروض مفاعيل� كان أ%صله مفاعيلن، فلما
ذهبت النون قال الليل هو مكفوف.

وك1فاف' الثوب: ن.واح1يه. وي'ك%فe الد>خ\ريص' إذا ك�ف_ بعد خ1ياطة
مرة. وك%ف%ف}ت الثوب. أ%ي خ1ط}ت حاشيته، وهي ال1ياطة� الثانية بعد

الش_لY. وع.ي\بةD م.ك}فوفة أ%ي م'ش\ر.جةD م.ش\دودة. وف كتاب النب، صلى الل9ه
عليه وسلم، بالدي\ب,ية ل4هل مكة: وإن� بيننا وبينكم ع.يبةv مكفوفةv؛

vف1لت وض.ربا مثل�أ%راد بالكفوفة الت أ�ش\ر,ج.ت على ما فيها وق
للصدور أ%نا ن.ق1ي_ة من الغ1لY والغ1ش� فيما كتبوا وات_ف%ق�وا عليه من

الصeل}ح وال�د\نة، والعرب تشبه الصدور الت فيها القلوب بالع1ياب الت
ت'ش\ر.ج على ح'ر> الثياب وفاخ1ر التاع، فجعل النب، صلى الل9ه عليه وسلم،



الع1ياب ال�ش\رجة على ما فيها مثلv للقلوب ط�و,ي.ت على ما تعاقدوا؛
ومنه قول الشاعر:

وكاد.ت ع1ياب' الو'د> بين وبينكم،
وإن قيل أ%ب\ناء� الع'مومة1، ت.ص\ف%ر'

فجعل الصeدور ع1ياباv للو'د>. وقال أ%بو سعيد ف قوله: وإن� بيننا
eكما ت'ك%ف vمكفوفة: معناه أ%ن يكون الشر بينهم مكفوفا vوبينكم ع.يبة

الع.يبة إذا أ�ش\ر,ج.ت على ما فيها من م.تاع، كذلك الذ©ح'ول الت كانت بينهم
قد اصطلحوا على أ%ن ل ي.ن\ش'روها وأ%ن ي.تكاف©وا عنها، كأ%نم قد

جعلوها ف و,عاء وأ%شرجوا عليها. الوهري: ك�ف9ة� الق%م1يص، بالضم، ما استدار
حول الذ�يل، وكان ال4صمعي يقول: كل© ما استطال فهو ك�فة، بالضم، نو

كفة الثوب وهي حاشيته، وك�ف�ة1 الرمل، وجعه ك1فاف¬، وكل© ما استدار
فهو ك1ف9ة، بالكسر، نو ك1ف�ة اليزان وك1ف�ة الصائد، وهي ح1بالته،
وك1ف�ة1 اللYثة1، وهو ما اندر. منها. قال: ويقال أ%يضاv ك%ف9ة اليزان،

بالفتح، والمع ك1ف%ف¬؛ قال ابن بري: شاهد ك1ف�ة1 الاب,ل قول الشاعر:
Dكأ%ن� ف1جاج. ال4رض,، وهي ع.ر,يضة
على الائف1 ال%ط}لوب,، ك1ف9ة� حاب,ل,

وف حديث عطاء: الك1ف�ة� والش_بكة� أ%مرها واحد؛الك�ف�ة، بالكسر:
ح1بالة الصائد. والك1ف%ف' ف الو.ش\م: دارات¬ تكون فيه. وك1فاف' الشيء:

ح1تار'ه. ابن سيده: والك1فة، بالكسر، كل شيء مستدير كدارة الوشم وع'ود
الدeف� وحبالة الصي\د، والمع ك1ف%ف¬ وك1فاف¬. قال: وكفة اليزان الكسر فيها

أ%شهر، وقد حكي فيها الفتح وأ%باها بعضهم. والك�فة: كل شيء مستطيل كك�فة
الرمل والثوب والشجر وك�ف9ة اللYثة1، وهي ما سال منها على الض>رس. وف

�التهذيب: وك1ف�ة اللثة ما اندر منها على أ�صول الثغ\ر، وأ%م�ا ك�ف�ة
الرم\ل والقميص فط�ر�تما وما حولما. وك�فة كل شيء، بالضم: حاشيته

وطر_ته. وف حديث علي�، كر_م الل9ه وجهه، يصف السحاب: والت.مع ب.ر\ق�ه ف
ك�ف%ف1ه أ%ي ف حواشيه؛ وف حديثه الخر: إذا غ%ش1يكم الليل� فاجعلوا

الر>ماح ك�ف9ة أ%ي ف حواشي العسكر وأ%طرافه. وف حديث السن: قال له رجل
إن� بر,ج\لي ش'قاقاv، فقال: اكف�فه ب1ر\قة أ%ي اع\ص'ب\ه با واجعلها حوله.

وك�فة الثوب: ط�ر_ته الت ل ه'دب فيها، وجع كل ذلك ك�ف%ف وك1فاف¬.
وقد ك%ف_ الثوب. يك�فه ك%ف9اv: تركه بل ه'دب. والك1فاف' من الثوب: موضع



الكف. وف الديث: ل أ%لبس القميص ال�ك%ف�ف بالرير أ%ي الذي ع'م1ل على
ذ%ي\له وأ%كمامه وج.ي\به ك1فاف من حرير، وكل© م.ض.م> شيء ك1فاف�ه،
.vر والدبر، وك1ف9ة الصائد، مكسور أ%يضا�ومنه ك1فاف' ال�ذن والظف

والك1ف�ة: حبالة الصائد، بالكسر. والك1ف�ة�: ما ي'صاد به الظYباء يعل كالطو\ق.
وك�ف%ف' السحاب وك1فاف�ه: نواحيه. وك�ف�ة السحاب: ناحيته. وك1فاف'

.�السحاب: أ%سافله، والمع أ%ك1ف�ةD. والك1فاف': الوقة والو.ت.ر.ة
واس\تك%ف©وه: صاروا ح.والي\ه. والستك1ف�: الستدير كالك1ف9ة.

والك%ف%ف': كالك1ف%ف1، وخص_ بعضهم به الو.شم. واستكف�ت الي_ة إذا تر.ح_ت\
كالك1ف�ة1. واستك%ف_ به الناس' إذا ع.صبوا به. وف الديث: النف1ق' على

اليل كالس\ت.ك1ف� بالصدقة أ%ي الباسط1 يد.ه ي'عط1يها، من قولم استكف_
به الناس' إذا أ%حد.قوا به، واستك%ف©وا حوله ينظرون إليه، وهو من ك1فاف

الثوب، وهي ط�ر_ته وح.واش1يه وأ%طراف�ه، أ%و من الك1ف9ة، بالكسر، وهو
ما استدار ككفة اليزان. وف حديث ر'ق%ي\ق%ة: فاستكف©وا ج.ناب.ي\ عبد1

الطلب أ%ي أ%حاطوا به واجتمعوا حوله. وقوله ف الديث: أ�مرت' أ%ن ل
أ%ك�ف_ ش.عراv ول ثوباv، يعن ف الصلة يتمل أ%ن يكون بعن النع، قال

ابن ال4ثي: أ%ي ل أ%من.عهما من السترسال حال السجود لي.ق%عا على
ال4رض، قال: ويتمل أ%ن يكون بعن المع أ%ي ل يمعهما ول يضمهما. وف

الديث: الؤمن أ%خو الؤمن ي.ك�فe عليه ض.ي\ع.ته أ%ي يمع عليه م.ع1يشت.ه
وي.ض'مeها إليه؛ ومنه الديث: ي.ك�فe ماء وجهه أ%ي يص'ون'ه ويمعه عن

ب.ذ}ل, السؤال وأ%صله النع؛ ومنه حديث أ�م سلمة: ك�فYي رأ}سي أ%ي
اجع1يه وض'م>ي أ%طرافه، وف رواية: كفYي عن رأ}سي أ%ي د.عيه واتركي

م.ش\ط%ه.والك1ف%ف': النeق%ر الت فيها العيون؛ وقول حيد:
ظ%ل%ل}نا إل ك%ه\ف{، وظل�ت ر,حال�نا

إل م'س\ت.ك1ف�ات{ لن_ غ�روب'
قيل: أ%راد بال�س\ت.ك1ف9ات ال4عي ل4نا ف ك1ف%ف{، وقيل: أ%راد

البل التمعة، وقيل: أ%راد شجراv قد استكف_ بعض'ها إل بعض، وقوله لن_
غ�روب أ%ي ظ1لل.

vالماعة، وقيل: الماعة من الناس. يقال: ل%ق1يتهم كاف�ة :�والكاف�ة
أ%ي كل�هم. وقال أبو إسحق ف قوله تعال: يا أ%يها الذين آمنوا اد\خل�وا

ف السلم كاف�ةv، قال: كافة بعن اليع والحاطة، فيجوز أ%ن يكون معناه



ادخلوا ف الس>ل}م, كلYه أ%ي ف جيع شرائعه، ومعن كافةv ف اشتقاق
اللغة: ما يكف� الشيء ف آخره، من ذلك ك�ف�ة القميص وهي حاشيته، وكل©
مستطيل فحرفه ك�فة، وكل مستدير ك1فة نو ك1فة اليزان. قال: وسيت ك�ف�ة

الثوب ل4نا تنعه أ%ن ينتشر، وأ%صل الك%ف� النع، ومن هذا قيل لط%رف
اليد ك%فÒ ل4نا ي'ك%فe با عن سائر البدن، وهي الراحة مع ال4صابع، ومن

هذا قيل رجل م.ك}فوف أ%ي قد ك�ف_ بصر'ه من أ%ن ينظر، فمعن الية
اب\ل�غوا ف السلم إل حيث تنتهي شرائعه ف%ت'ك%ف©وا من أ%ن تعد'و شرائعه

وادخلوا كل©كم حت ي'ك%ف_ عن عدد واحد ل يدخل فيه. وقال ف قوله تعال:
وقاتلوا الشركي كافة، منصوب على الال وهو مصدر على فاعلة كالعافية
والعاقبة، وهو ف موضع قاتلوا الشركي ميطي، قال: فل يوز أ%ن يثن ول

يمع ل يقال قاتلوهم كاف�ات ول كاف9ي، كما أ%نك إذا قلت قات1ل}هم
عام�ة ل تثن> ول تمع، وكذلك خاصة وهذا مذهب النحويي؛ الوهري: وأ%ما قول

ابن رواحة ال4نصاري:
فس3ر\نا إليهم كاف%ةv ف ر,حال1ه,م\
جيعاv، علينا الب.ي\ض' ل ن.ت.خ.ش_ع'

فإنا خففه ضرورة ل4نه ل يصح المع بي ساك1ني ف حشو البيت؛ وكذلك
قول الخر:

ج.زى الل9ه' الرواب. جزاء س.و\ء�،
وأ%ل}ب.س.ه'ن� من ب.ر.ص� ق%م1يصا

،vكلف: الكل%ف: شيء يعلو الوجه كالس>مسم. ك%ل1ف. وجه'ه ي.ك}ل%ف' كل%فا@
وهو أ%كلف: تغي_ر. والكل%ف والك�ل}ف%ة�: ح'م\رة ك%درة تعلو الوجه، وقيل:

لون بي السواد والمرة، وقيل: هو سواد يكون ف الوجه، وقد ك%ل1ف..
وبعي أ%كل%ف وناقة كل}فاء وبه ك�ل}فة، كل© هذا ف الوجه خاصة، وهو لون يعلو

اللد فيغي بشرته. وثور أ%كلف وخد� أ%كل%ف': أ%سف%ع؛ قال العجاج يصف
الثور:

عن ح.ر\ف1 خ.ي\شوم� وخ.د¼ أ%ك}ل%فا
ويقال للب.ه.ق الك%ل%ف. والبعي ال4كلف: يكون ف خديه سواد خ.في�.

ال4صمعي: إذا كان البعي شديد المرة يل1ط ح'مرته سواد ليس بالص فتلك
الكلفة. ويقال: ك�م.ي\ت أ%كلف للذي كل1ف%ت ح'مرته فلم ت.ص\ف' ويرى ف أ%طراف

شعره سواد إل الحتراق ما هو. والك%ل}فاء: المر الت تشتد ح'مرتا حت



تضرب إل السواد. شر وغيه: من أ%ساء المر الك%ل}فاء والع.ذ}راء.
وك%ل1ف بالشيء كل%فاv وك�ل}فة، فهو كل1ف¬ وم'كل�ف: ل1ج به. أ%بو زيد:

ك%ل1ف}ت منك أ%م\راv كل%فاv. وكل1ف. با أ%ش\د الك%ل%ف1 أ%ي أ%ح.ب_ها.
ورجل م1ك}لف: م'ح1ب� للنساء.

وال�كل�ف وال�تكلYف: الوق9اع' فيما ل ي.ع\نيه. وال�تكلYف:
الع1ر>يض لا ل يعنيه. الليث: يقال كل1ف}ت هذا ال4م\ر وتكل�ف}ت'ه.

والك�ل}فة�: ما تكل�ف}ت من أ%مر ف نائبة أ%و حق. ويقال: كل1ف}ت' بذا ال4مر
أ%ي أ�ول1ع\ت' به. وف الديث: اكل%ف�وا من العمل ما ت'طيقون، هو من

ك%ل1ف}ت بال4مر إذا أ�ول1ع\ت به وأ%ح\ب.ب\ته. وف الديث: عثمان ك%ل1ف¬
بأ%قاربه أ%ي شديد' الب� لم. والكل%ف: الو'لوع بالشيء مع شغل قلب وم.شقة.

وكل�فه تكليفاv أ%ي أ%مره با يشق عليه. وتكل�فت الشيء: تش_م\ته على
مشق�ة وعلى خلف عادتك. وف الديث أ%راك كل1ف}ت بعلم القرآن، وكل1ف}ته إذا

تم_لته. ويقال: فلن يتكلف لخوانه الك�ل%ف والتكاليف. ويقال: ح.م.ل}ت
الشيء ت.ك}ل1فة إذا ل ت'طقه إل تكل©فاv، وهو ت.ف}ع1لةD. وف الديث:

أ%نا وأ�مت ب'راء# من التكل©ف. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ن'ه,ينا
عن التكل©ف؛ أ%راد كثرة السؤال والبحث% عن ال4شياء الغامضة الت ل يب
البحث عنها وال4خذ% بظاهر الشريعة وقبول% ما أ%تت به. ابن سيده: ك%ل1ف.

ال4مر. وكلف%ه تش_مه 
(* قوله «وكلفه تشمه» كذا بالصل مففاv، ولعله

كلف المر وتكلفه تشمه كما يرشد إليه الشاهد بعد.) على مشق�ة وع'س\رة؛
قال أ%بو كبي:

أ%ز'ه.ي\ر'، هل عن ش.ي\بة{ من م.ص\ر,ف1،
أ%م ل خ'لود. ل1باذ1ل� م'ت.ك%لYف1؟

وهي الك�ل%ف والتكال1ف، واحدتا ت.كل1فة؛ وقوله:
وه'ن_ ي.ط}و,ين. على التكال1ف
بالس_و\م,، أ%حياناv، وبالتقاذ�ف

قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون من المع الذي ل واحد له، ويوز أ%ن يكون
جع ت.ك}لفة؛ ورواه ابن جن:

وهن يطوين على التكال�ف
جاء به ف السناد ل4ن قبل هذا:



إذا احتسى، يوم. ه.ج,ي� هائف،
غ�رور. ع1يد1ي_ات1ها ال%وان,ف

قال ابن سيده: ول أ%ر. أ%حداv رواه التكال�ف، بضم اللم، إل ابن جن.
والك�لف9: ضرب من العنب أ%بيض فيه خ'ضرة وإذا ز'ب>ب جاء زبيبه أ%كلف

ولذلك سي الك�لف، وقيل: هو منسوب إل ك�لف، بلد ف شق اليمن معروف.
وذو ك�لف{ وك�ل}فى: موضعان. التهذيب: وذو ك�لف اسم واد ف شعر ابن

مقبل.
@كنف: الك%ن.ف' والك%ن.فة�: ناحية الشيء، وناح1يتا كلYشيء كن.فاه،

والمع أ%كناف. وبنو فلن ي.ك}ن'فون بن فلن أ%ي هم ن'زول ف ناحيتهم. وكن.ف'
الر_جل: ح1ض\نه يعن الع.ض'دين والصد\ر.. وأ%كناف البل والوادي:

نواح1يه حيث تنضم إليه، الواحد كن.ف¬. والك%ن.ف': الانب والناحية، بالتحريك.
وف حديث جرير، رضي الل9ه عنه: قال له أ%ين منزلك؟ قال: بأ%ك}ناف1 ب,يشة%

أ%ي نواحيها. وف حديث الفك: ما كش.ف}ت' من ك%ن.ف1 أ�نثى؛ يوز أ%ن
يكون بالكسر من الك1ن\ف1، وبالفتح من الك%ن.ف. وكن.فا النسان: جان,باه،

وكن.فاه ناح1يتاه عن يينه وشاله، وها ح1ض\ناه. وكن.ف' الل9ه: رحته.
واذ}ه.ب\ ف كن.ف الل9ه وح1فظه أ%ي ف ك%لءته وح1ر\زه وح1فظه، ي.ك}ن'فه

بالك%لءة وح'سن الو,لية. وف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما، ف الن\جوى:
ي'د\ن الؤمن' من رب�ه يوم القيامة حت يض.ع عليه كن.فه؛ قال ابن

البارك: يعن يستره، وقيل: يرحه وي.ل}ط�ف به، وقال ابن شيل: يض.ع' الل9ه عليه
كن.فه أ%ي رحته وب,ر�ه وهو تثيل لعله تت ظل9 رحته يوم القيامة. وف

حديث أ%ب وائل، رضي الل9ه عنه: نش.ر الل9ه كن.فه على السلم يوم
القيامة هكذا، وتعط�ف. بيده وك�مه. وكن.ف%ه عن الشيء: ح.ج.زه عنه. وكن.ف

الرجل% يك}ن'فه وت.ك%ن_ف%ه واك}ت.ن.فه: جعله ف كن.ف1ه. وتك%ن_فوه
واك}ت.ن.ف�وه: أ%حاطوا به، والتك}ن,يف' مثله. يقال: ص1لء مك%ن_ف أ%ي أ�حيط به من

ج.وان,به . وف حديث الدعاء: م.ض.و\ا على شاكلتهم م'كان,في أ%ي يكن'ف
بعض'هم بعضاv. وف حديث يي بن ي.ع\م.ر.: فاكتن.ف}ته أنا وصاحب أي

أ%حط}نا به من جان,ب.ي\ه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: فتكن_ف%ه الناس.
وكن.ف%ه ي.كن'فه كن\فاv وأ%كن.فه: ح.ف1ظه وأ%عانه؛ ال4خية عن اللحيان.

وقال ابن ال4عراب: كن.فه ضم�ه إليه وجعله ف ع1ياله. وفلن ي.ع1يش ف كنف
فلن أي ف ظ1لYه. وأ%كن.ف}ت الرجل إذا أ%ع.ن\ت.ه، فهو م'ك}ن.ف.



الوهري: كن.ف}ت الر_جل أ%كن'فه أ%ي ح'ط}ت'ه وص'ن\ت'ه، وكنفت بالرجل إذا قمت به
وجعلته ف كن.فك. وال�كانفة: العاونة. وف حديث أ%ب ذر، رضي الل9ه

عنه: قال له رجل أ%ل أ%كون لك صاحباv أ%كن'ف راع1ي.ك. وأ%ق}ت.ب,س منك؟ أ%ي
أ�ع1ين'ه وأ%كون إل جانبه وأجعله ف كن.ف. وأ%كن.ف%ه: أ%تاه ف حاجة
فقام له با وأ%عانه عليها. وك%ن.فا الطائر: جناحاه. وأ%كن.ف%ه الصيد.

والطي: أ%عانه على تصي�دها، وهو من ذلك.
وي'د\عى على النسان فيقال: لتكن'ف�ه من الل9ه كانفة أي ل تفظه.

الليث: يقال للنسان الخذول ل تكنفه من الل9ه كانفة أ%ي ل ت}ج'زه.
وانزموا فما كانت لم كانفة دون النزل أ%و العسكر أ%ي موضع يلج.ؤ'ون إليه،
ول يفسره ابن ال4عراب، وف التهذيب: فما كان لم كانفة دون العسكر أ%ي

حاجز يج'ز عنهم العدو_.
وتكن_ف الشيء واك}ت.ن.فه: صار حواليه. وتكن_ف�وه من كل جان أي

اح\ت.و.ش'وه.
وناقة كنوف: وهي الت إذا أ%صابا البد اكتنفت ف أ%كناف البل تستتر

با من البد. قال ابن سيده: والك%نوف من النوق الت تب'ك ف كن.فة البل
لتقي نفسها من الريح والبد، وقد اكتنفت، وقيل: الك%نوف الت تبك ناحية

من البل تستقبل الريح لصحتها: واط}ل�ب ناقتك ف كن.ف البل أ%ي ف
ناحيتها. وكن.فة� البل: ناحيتها. قال أ%بو عبيدة: يقال ناقة ك%نوف تبك ف

كن.فة البل مثل الق%ذ�ور إل أ%نا ل ت.س\تبعد كما تستبعد الق%ذور. وحكى
أ%بو زيد: شاة ك%ن\فاء أ%ي ح.د\باء. وحكى ابن بري: ناقة كنوف تبيت ف

كنف البل أ%ي ناحيتها؛ وأ%نشد:
إذا اس\ت.ثار. كن'وفاv خ1ل}ت ما ب.ر.ك%ت
عليه ي'ن\د.ف'، ف حافات1ه، الع'ط�ب'

وال�كان,ف': الت تب'ك من وراء البل؛ كلها عن ابن العراب.
والك%ن.فان1: ال%ناحان1؛ قال:

س1ق}طان1 من ك%ن.ف%ي\ ن.عام� جاف1ل,
وكل© ما س'تر، فقد ك�نف.

والك%ن,يف': التeر\س لس.ت\ره، ويوصف به فيقال: ت'ر\س ك%ن,يف، ومنه قيل
للم.ذ}هب ك%ن,يف، وكل ساتر ك%نيف؛ قال لبيد:

vحي ل ي.م\ن.ع\ ح.ريا vح.ريا



س'يوف�هم'، ول ال%ج.ف' الك%ن,يف'
والكنيف': الساتر. وف حديث علي، كرم الل9ه وجهه: ول يكن للمسلمي

كانفةD أ%ي ساترة، والاء للمبالغة. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: ش.ق%ق}ن
أ%كن.ف. م'روط1هن� فاخ\ت.م.ر\ن به أ%ي أ%س\ت.ر.ها وأ%ص\ف%ق%ها، ويروى

بالثاء الثلثة، وقد تقدم. والكنيف': ح.ظية من خش.ب أو شجر تتخذ للبل،
زاد ال4زهري: وللغنم؛ تقول منه: كن.ف}ت البل أ%كن'ف وأ%كن,ف'. واك}ت.ن.ف.
القوم' إذا اتذوا ك%نيفاv لبلهم. وف حديث النخعي: ل تؤخذ ف الصدقة

ك%نوف، قال: هي الشاة القاصية الت ل تشي مع الغنم، ولعله أ%راد
لت\عابا الصد>ق باعتزالا عن الغنم، فهي كال�ش.ي>عة1 النهي عنها ف

ال4ضاحي، وقيل: ناقة ك%نوف إذا أ%صابا البد فهي تستتر بالبل. ابن سيده:
والك%نيف ح.ظية من خشب أ%و شجر تتخذ للبل لتق1ي.ها الريح والبد، سي

بذلك ل4نه يكن,ف�ها أي يسترها ويقيها؛ قال الراجز:
ت.ب,يت' بي الز_ر\ب, والك%ن,يف1

والمع ك�ن'ف¬؛ قال:
ل%م�ا ت.آز.ي\نا إل د1ف\ء الك�ن'ف\

وكن.ف الك%ن,يف. يكن'فه ك%ن\فاv وك�نوفاv: عمله. وكن.ف}ت الدار
أ%كن'فها: اتذت لا كنيفاv. وك%نف البل والغنم يك}ن'فها ك%ن\فاv: عمل لا

�ك%نيفاv.وكن.ف لبله ك%ن,يفاv: اتذه لا؛ عن اللحيان. وك%نف الك%ي�ال
يكن'ف' ك%ن\فاv ح.سناv: وهو أ%ن يعل يديه على رأ}س الق%ف1يز ي'م\س3ك بما

الطعام، يقال: ك1ل}ه ك%ي\لv غي م.ك}ن'وف. وتكن_ف القوم' بالغ1ثاث: وذلك
أ%ن توت غنمهم ه'زالv في.ح\ظ�روا بالت ماتت حول ال4ح\ياء الت ب.ق1ي
فتس\ت'رها من الر>ياح. واكت.نف ك%ن,يفاv: اتذه. وكن.ف القوم': حب.سوا
أ%موالم من أ%ز\ل, وت.ض\ييق عليهم. والك%نيف: الك�ن�ة ت'ش\ر.ع فوق باب

الدار. وكن.ف الدار. يك}ن'فها ك%ن\فاv: اتذ لا ك%ن,يفاv. والك%ن,يف:
ال%لء وكله راجع إل الس_تر، وأ%هل العراق يسمون ما أ%شرعوا من أ%عال

د'ورهم ك%ن,يفاv، واشتقاق اسم الك%ن,يف كأ%نه ك�ن,ف. ف أ%ستر النواحي،
والظية� تسمى ك%ن,يفاv ل4نا تكنف البل أ%ي تسترها من البد، فعيل بعن

فاعل. وف حديث أ%ب بكر حي استخلف عمر، رضي الل9ه عنهما: أ%نه أ%شرف من
ك%ن,يف فكل�مهم أ%ي من س'ت\رة؛ وكل© ما س.تر من بناء أ%و حظية، فهو

كنيف؛ وف حديث ابن مالك وال4كوع:



تبيت بي الزرب والكنيف
أ%ي الوضع الذي يكنفها ويسترها.

vوالك1ن\ف': الز_ن\ف%ل1يجة يكون فيها أ%داة الراعي وم.تاعه، وهو أ%يضا
و,عاء طويل يكون فيه م.تاع الت>جار وأ%س\قاطهم؛ ومنه قول عمر ف عبد

الل9ه بن مسعود، رضي الل9ه عنهما: ك�ن.ي\ف¬ م'ل1ئ ع1ل}ماv أ%ي أ%نه وعاء
للعلم بنزلة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أ%داته، وتصغيه على جهة الدح له،

وهو تصغي تعظيم لك1ن\ف كقول ح'باب بن ال�ن\ذ1ر: أ%نا ج'ذ%ي\ل�ها
ال�ح.ك�ك وع'ذ%ي\ق�ها ال�ر.ج�ب؛ شب�ه عمر قلب ابن مسعود ب,ك1ن\ف الر�اعي

ل4ن فيه م1ب\رات.ه وم1ق%ص_ه وش.ف}رته ففيه كل© ما يريد؛ هكذا قلب' ابن
مسعود قد ج'مع فيه كل© ما يتاج إليه الناس من العلوم، وقيل: الك1ن\ف

وعاء يعل فيه الصائغ أ%دواته، وقيل: الك1ن\ف الوعاء الذي يك}ن'ف ما ج'عل
فيه أ%ي يفظه. والك1ن\ف' أ%يضاv: مثل الع.ي\بة؛ عن اللحيان. يقال: جاء

فلن بكن,ف فيه متاع، وهو مثل العيبة. وف الديث: أ%نه توض_أ% فأدخل يده
ف الناء فك%ن.ف%ها وضرب بالاء وجهه أ%ي ج.م.عها وجعلها كالك1ن\ف وهو

الوعاء. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه أ%عطى عياضاv كنف الر_اعي أ%ي
وعاءه الذي يعل فيه آلته. وف حديث ابن عمرو وزوجته، رضي الل9ه عنهم:

ل ي'ف%ت>ش لنا ك1ن\فاv؛ قال ابن ال4ثي: ل يدخل يده معها كما يدخل
الرجل يده مع زوجته ف دواخل أ%مرها؛ قال: وأ%كثر ما يروى بفتح الكاف والنون

من الك%ن.ف، وهو الانب، يعن أ%نه ل ي.ق}ر.با. وك%ن.ف الرجل� عن
الشيء: عدل؛ قال القطامي:

ف%صالوا وص'ل}نا، وات_ق%ونا باك1ر�،
لي'ع\ل%م. ما ف1ينا عن البي\ع كان,ف'

قال ال4صمعي: ويروى كاتف؛ قال: أ%ظن ذلك ظن�اv؛ قال ابن بري: والذي ف
شعره:

لي'عل%م. هل م1ن�ا عن البيع كانف
قال: ويعن بالاكر المار أ%ي له م.كر وخ.ديعة.

وك%نيف وكان,ف وم'كن,ف، بضم اليم وكسر النون: أ%ساء. وم'كن,ف بن ز.يد
اليل كان له غ%ناء ف الر>د�ة مع خالد بن الوليد، وهو الذي فت.ح

الر_ي_، وأ%بو ح�اد الراوية من س.ب\يه.
@كهف: الك%ه\ف: كال%غارة ف البل إل أ%نه أ%وسع منها، فإذا صغر فهو



غار، وف الصحاح: الكهف كالبيت النقور ف البل، وجعه ك�هوف.
وتكه_ف البل�: صارت فيه ك�هوف، وتكه_فت1 البئر: صار فيها مثل ذلك.

ويقال: فلن ك%ه\ف فلن أ%ي ملجأ. ال4زهري: يقال فلن كهف أ%هل الر>ي.ب,
إذا كانوا ي.ل�وذون به فيكون وز.راv وم.ل}جأ لم. وأ�ك%ي\ه,ف¬: موضع.

وك%ه\فة�: اسم امرأ%ة، وهي كهفة بنت م.صاد أ%حد بن ن.بهان.
@كوف: كو_ف ال4د1ي: ق%ط%عه؛ عن اللحيان، كك%ي_فه، وك%و_ف الشيء4:

ن9اه، وكو_فه: جعه. والتك%وeف: التجمع.
والك�وفة: الرملة التمعة، وقيل: الكوفة الرملة ما كانت، وقيل: الكوفة

الرملة المراء وبا سيت الكوفة. الزهري: الليث ك�وفان� اسم أ%رض وبا
سيت الكوفة. ابن سيده: الكوفة بلد سيت بذلك ل4ن سعداv لا أ%راد أ%ن
يبن الكوفة ارتادها لم وقال: تكو_فوا ف هذا الكان أ%ي اجتمعوا فيه،
وقال الفضل: إنا قال كو>ف�وا هذا الرمل أي ن.حeوه وانزلوا، ومنه سيت

الك�وفة. وك�وفان: اسم الكوفة؛ عن اللحيان، قال: وبا كانت تدعى قبل،
قال الكسائي: كانت الكوفة ت'د\عى ك�وفان%.

وكو_ف. القوم': أ%توا الكوفة؛ قال:
vمن الناس راكبا vإذا ما رأ%ت\ يوما

ي'ب.ص>ر من ج,يانا، وي'كو>ف'
وكو_ف}ت تكويفاv أ%ي صرت إل الكوفة؛ عن يعقوب. وتكو_ف. الرجل� أ%ي

تشب�ه بأ%هل الكوفة أ%و انتسب إليهم. وتكو_ف. الرمل� والقوم' أ%ي
استداروا.والك�وفان� والك�و_فان: الشرe الشديد. وت.رك القوم. ف ك%وفان أ%ي ف

أ%مر مستدير. وإن� بن فلن من بن فلن لفي ك�وفان وك%و_فان أ%ي ف
أ%مر شديد، ويقال ف ع.ناء وم.ش.ق�ة ود.و.ران؛ وأ%نشد ابن بري:

فما أ%ض\حى وما أ%م\س.ي\ت' إل
وإن منك�م ف ك%و_فان1

وإنه لفي ك�وفان من ذلك أ%ي ح1ر\ز وم.ن.عة. الكسائي: والناس ف ك�وفان
من أ%مرهم وف ك�و_فان وك%و\فان أ%ي ف اختلط. والك�وفان�: الد_غ%ل بي

القص.ب والشب.
والكاف: حرف يذكر ويؤنث، قال: وكذلك سائر حروف الجاء؛ قال الراعي:

أ%شاق%ت\ك. أ%ط}للD ت.ع.ف�ت\ ر'س'وم'ها،
كما بي�نت كاف تل�وح وم1يمها؟



vوالكاف أ%لفها واو؛ قال ابن سيده: وهي من الروف حرف مهموس يكون أ%صل
وبدلv وزائداv ويكون اساv، فإذا كانت اساv ابتدئ با فقيل كزيد

جاءن، يريد مثل زيد جاءن، وكبكر غلم¬ لزيد، يريد مثل بكر غلم لزيد، فإن
أ%دخلت إن� على هذا قلت إن� كبكر غلم¬ لمد فرفعت الغلم ل4نه خب

vمقدما vإن�، والكاف ف موضع نصب ل4نا اسم إن، وتقول إذا جعلت الكاف خبا
إن� كبكر أ%خاك تريد إن أ%خاك كبكر كما تقول إن من الكرام زيداv، وإذا

كانت حرفاv ل تقع إل متوسطة فتقول مررت بالذي كزيد، فالكاف هنا حرف ل
مالة، واعلم أ%ن هذه الكاف الت هي حرف جر كما كانت غي زائدة فيما

قدمنا ذكرها، فقد تكون زائدة مؤكدة بنزلة الباء ف خب ليس وف خب ما وم1ن
وغيها من الروف الار�ة، وذلك نو قوله عز وجل: ليس كمثله شيء؛ تقديره

والل9ه أ%علم: ليس مثل%ه شيء، ول بد من اعتقاد زيادة الكاف ليصح العن
ل4نك إن ل تعتقد ذلك أ%ثبت_ له عز� اسه مثلv، وزعمت أ%نه ليس كالذي

هو مثله شيء، فيفسد هذا من وجهي: أ%حدها ما فيه من إثبات الثل لن ل
vوالخر أ%ن الشيء إذا أ%ثب.ت_ له مثل ،vكبيا vمثل له عز وعل علو�ا

فهو م1ثل مثله ل4ن الشيء إذا ماثله شيء فهو أ%يضاv م'ماثل لا ماثله، ولو
كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد اعتقاد معتقده لا جاز أ%ن يقال ليس كمثله

شيء، ل4نه تعال م1ثل� م1ثله وهو شيء ل4نه تبارك اسه قد سى نفسه
شيئاv بقوله: قل أ%يe شيء أ%كب ش.هادة قل الل9ه ش.هيد بين وبينكم؛ وذلك

أ%ن أ%ي�اv إذا كانت استفهاماv ل يوز أ%ن يكون جوابا إل من جنس ما
أ�ضيفت إليه، أ%ل ترى أ%نك لو قال لك قائل أيe الطعام أ%حب إليك ل يز

أ%ن تقول له الركوب ول الشي ول غيه ما ليس من جنس الطعام؟ فهذا كله
يؤكد عندك أ%ن الكاف ف كمثله ل بد_ أ%ن تكون زائدة؛ ومثله قول رؤبة:

ل%واح1ق' ال4ق}راب, فيها كال%ق%ق\
وال%ق%ق': الط©ول، ول يقال ف هذا الشيء كالطول إنا يقال ف هذا

الشيء طول، فكأ%نه قال فيها م.ق%ق أ%ي طول، وقد تكون الكاف زائدة ف نو ذلك
وذاك وت1يك وتلك وأ�ولئك، ومن العرب من يقول ل%ي\س.ك. زيداv أ%ي ليس

زيداv والكاف لتوكيد الطاب، ومن كلم العرب إذا قيل ل4حدهم كيف أ%صبحت أ%ن
يقول كخي�، والعن على خي، قال ال4خفش: فالكاف ف معن على؛ قال ابن

جن: وقد يوز أ%ن تكون ف معن الباء أ%ي بي، قال ال4خفش ونو منه
قولم: كن كما أ%نت. الوهري الكاف حرف جر وهي للتشبيه؛ قال: وقد تقع موقع



:vاسم فيدخل عليها حرف الر كما قال امرؤ القيس يصف فرسا
ور'ح\نا ب,كابن, الاء ي'ج\ن.ب' وس\ط%نا،

ت.ص.و_ب' فيه الع.ي\ن' ط%وراv وت.ر\ت.قي
قال:؛ وقد تكون ضمياv للم'خاطب الرور والنصوب كقولك غلمك وض.ربك،

وتكون للخطاب ول موضع لا من العراب كقولك ذلك وتلك وأ�ولئك ور'و.ي\د.ك،
ل4نا ليست باسم ههنا وإنا هي للخطاب فقط تفتح للمذكر وتكسر للمؤنث.

وكو_ف. الكاف: ع.م1لها. وكو_ف}ت كافاv حسناv أ%ي كتبت كافاv. ويقال:
ليست عليه ت'وفة ول كوفة، وهو مثل ال%ز\ر,ية1. وقد تاف. وكاف..

والك�و.ي\فة�: موضع يقال له ك�ويفة عمرو، وهو عمرو بن قيس من الز\د كان
أ%ب\رويز لا انزم من ب.هرام ج'ور نزل به فقراه وحله، فلما رجع إل

ملكه أ%قطعه ذلك الوضع.
@كيف: كي_ف. ال4د1ي: ق%ط�عه، والك1يفة�: الق1ط}عة منه؛ كلها عن
اللحيان. ويقال للخ1ر\قة الت ي'ر\ق%ع با ذ%ي\ل القميص الق�د_ام': ك1يفة،

.Dوالذي يرقع با ذيل القميص ال%لف': حيفة
وكي\ف.: اسم معناه الستفهام؛ قال اللحيان: هي مؤنثة وإن ذكYرت جاز،

فأ%ما قولم: ك%ي_ف الشيء4 فكلم مول9د. ال4زهري: كيف. حرف أ%داة ونص\ب'
الفاء فراراv به من الياء الساكنة فيها لئل يلتقي ساكنان. وقال الزجاج

ف قول الل9ه تعال: كيف تكفرون بالل9ه وكنتم أ%مواتاv(الية): تأ%ويل
كيف استفهام ف معن التعجب، وهذا التعجب إنا هو للخلق والؤمني أ%ي

اعج.بوا من هؤلء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الل9ه عليهم، وقال ف مصدر كيف:
الك%ي\ف1ي_ة. الوهري: كيف اسم مبهم غي متمكن وإنا حرك آخره للتقاء

الساكني، وبن على الفتح دون الكسر لكان الياء وهو للستفهام عن ال4حوال،
وقد يقع بعن التعجب، وإذا ضممت إليه ما صح أ%ن يازي به تقول:
ك%ي\ف%ما ت.ف}ع.ل} أ%ف}ع.ل}؛ قال ابن بري: ف هذا الكان ل يازى بكيف. ول

بكيفما عند البصريي، ومن الكوفيي من ي'جازي بكيفما.
@كذنق: قال ابن بري: الك�ذ%ي\ن,ق' م'د'ق� القصارين الذي ي'د.ق� عليه

الثوب'؛ قال الشاعر:
قامة الق�ص\ع'ل, الض_ئ1يل, وك%ف�

خ1ن\ص.راها ك�ذ%ي\ن,ق%ا ق%ص_ار,
@كربق: يقال للحانوت: ك�ر\ب.ج وك�ر\ب.ق وق�ر\ب.ق، وهو فارسي معرب.



@كسق: الك%و\س.ق': الك%و\س.ج' معرب.
@كذاك: هذه كلمة اخترت إيرادها ف هذا الكان ل4نه قد قيل إنا استعملت
كلها استعمال السم الواحد فوضعتها هنا، وسأذكرها أ%يضاv ف موضعها. قال

ال4زهري ف ترجة د.ر\م.ك.: الد_ر\م.ك' الن_ق1يe ال�و_ارى؛ قال:
وخ.ط%ب. بعض' ال%م\ق%ى إل بعض الرؤساء كريةv له فرد_ه وقال:

ام\س.ح\ من الد_ر\م.ك1 عن فاكا،
إن أ%راك. خاط1باv ك%ذاكا

قال: والعرب تقول فلن ك%ذاك. أ%ي س.ف1ل%ةD من الناس. يقال: رجل كذاك
أ%ي خسيس. واش\ت.ر, ل غلماv ول ت.ش\ت.ر,ه كذاك أ%ي د.ن,ي�اv، قال: وقيل

حقيقة كذاك أ%ي مثل ذاك، قال: ومعناه ال}ز.م\ ما أنت عليه ول تتجاوزه،
والكاف ال�ول منصوبة بالفعل الضمر.

eكرك: كالك%ر,ك': ال4حر؛ ثوب ك%ر,ك¬ وخ.و\خ ك%ر,ك¬؛ وأ%نشد ال3ياد1ي@
ل4ب د'واد:

ك%ر,ك¬ كل%و\ن1 الت>ي أ%ح\وى يان,ع¬،
م'ت.راكب' ال4كمام, غي ص.واد1ي

والك�ر\ك1يe: طائر، والمع الك%راك1ي�. والك%ر\ك: جبل. والك�ر_ك:
الك�ر_ج' الذي يلعب به. قال أ%بو عمر الزاهد: الكاروك%ة� الق%و_اد.ة�؛

قال:لح.ظ� ف الدينار, للكار'وك%ه
قال: وقال يونس ك%ر_كت الدجاجة وهي ك�ر'ك�ة، ورأ%يت ف بعض حواشي

أ%مال ابن بري: أ%ك}ر.ك%ت الدجاجة وهي ك�ر'ك�ة، ونسب إل الصاغان.
@كشك: الك%ش\ك': ماء الشعي.

@كعك: الك%ع\ك: ال�ب\ز اليابس، وقيل: الك%ع\ك خبز، فارسي معر_ب، قال
الليث: أ%ظنه معر_باv؛ وأ%نشد:

يا ح.ب_ذا الك%ع\ك' بل%ح\م� م.ث}رود\،
وخش\ك�نانD بس.ويق� م.ق}ن'ود\

@كوك: ابن شيل: الك%ي\كاء والك%و\ك%ى ها الس_ر.طان� أ%ي من ل خي فيه
من الرجال. شر: رجل ك�واك1ي.ة وز'واز,ي.ة أ%ي قصي. وماء ع'رانية: شديد

ال1ر\ية. شر: رجل ك%و\كاةD وهو القصي، قال:ورأ%يت فلناv م'ك%و\كياv؛
وهو الهتزاز ف ال1ش\ية والسeر\عة، وهو من ع.د\و الق1صار؛ قال

الشاعر:د.ع.و\ت' ك%و\كاةv بغ.ر\ب� م1ر\ج.س,،



فجاء ي.س\ع.ى حاس1راv ل ي.ل}ب.س,
@كيك: ابن سيده: الك%ي\ك%ة البيضة، وجعها ك%ياكي؛ وقال الفراء: أ%صلها

ك%ي\ك1ي.ةD مثل الل�ي\ل%ة1 أ%صلها ل%ي\ل1ي.ة، ولذلك ج'م1عتا ك%ياك1ي.
ول%يال1ي.. ابن شيل: الك%ي\كاء والك%و\كى ها الس_ر.طان� أ%ي من ل خي

فيه من الرجال.
@كأل: الكأ}ل�: أ%ن تشتري أ%و تبيع د.ي\ناv لك على رجل بد.ين� له على

آخر، وكذلك الكأ}لة والك�ؤولة؛ كله عن اللحيان.
والك%و.أ}ل%ل�: القصي، وقيل: القصي مع غ1ل%ظ وشد�ة. وقد اك}و.أ%ل�

الرجل، فهو م'ك}و.ئلê إ,ذا قص'ر. وال�ك}و.ئل©: القصي ال4ف}ح.ج'؛
ال4صمعي: إ,ذا كان فيه قصر وغلظ مع شدة قيل رجل ك%و.أ}ل%ل وك%أ}ل%ل

وك�لك1ل.
@كبل: الك%ب\ل: ق%ي\د ضخم. ابن سيده: الك%ب\ل والك1ب\ل الق%ي\د من أ%ي�

شيء كان، وقيل: هو أ%عظم ما يكون من ال4ق}ياد، وجعهما ك�ب'ول. يقال:
ك%ب.ل}ت ال4سي وك%ب_ل}ته إ,ذا قي_دته، فهو م.ك}ب'ول وم'ك%ب_ل. وقال

أ%بو عمرو: هو الق%ي\د والك%ب\ل والن>ك}ل والو.ل}م' والق�ر\ز'ل
وال%ك}ب'ول: البوس. وف الديث: ض.ح1ك}ت من قوم يؤ\تى بم إ,ل النة ف ك%ب\ل

الديد. وف حديث أ%ب مرث%د: فف�ك�ت عنه أ%ك}ب'له؛ هي جع ق1ل�ة للك%ب\ل
الق%ي\د1؛ وف قصيد كعب بن زهي:

�م'ت.ي_م إ,ث}ر.ها ل ي'ف}د. م.ك}بول
 :vوك%ب_ل%ه وك%ب.له كب\ل vأ%ي مقي_د. وك%ب.له ي.ك}ب,له ك%ب\ل

*)
قوله «وك%ب.له ك%ب\لv» تكرار لا سبق الكلم عليه) ح.بسه ف سجن أ%و غيه،

وأ%صله من الك%ب\ل؛ قال: 
(* قوله «من الكبل قال» هكذا ف الصل ولعله من

الكبل القيد قال إل نظي ما يأت بعده).
إ,ذا كنت. ف دار� ي'ه,ين'ك. أ%هل�ها،

ول ت.ك' م.ك}ب'ولv با، فتحو_ل
وف حديث عثمان: إ,ذا وقعت السeه\مان فل م'كاب.لة؛ قال أ%بو عبيد:

تكون ال�كاب.لة بعنيي: تكون من ال%ب\س، يقول إ,ذا ح'د_ت1 ال�دود' فل
ي'ح\ب.س أ%حد عن حقYه، وأ%صله من الك%ب\ل الق%ي\د، قال ال4صمعي:



والوجه' الخر أ%ن تكون ال�كاب.لة مقلوبة من ال�باك%لة أ%و ال�لبكة وهي
الختلط؛ وقال أ%بو عبيدة: هو من الك%ب\ل ومعناه البس عن حقه، ول يذكر
الوجه الخر؛ قال أ%بو عبيد: وهذا عندي هو الصواب، والتفسي الخر غلط

ل4نه لو كان من ب.ك%ل}ت أ%و ل%ب.ك}ت لقال م'باك%لة أ%و م'لب.كةv، وإ,نا
الديث م'كابل%ة؛ وقال اللحيان ف ال�كاب.لة؛ قال بعضهم هي التأ}خي.

يقال: ك%ب.ل}ت'ك د.ي\ن.ك أ%خ_رته عنك، وف الصحاح: يقول إ,ذا ح'د_ت
الدار، وف النهاية: إ,ذا ح'د_ت ال�دود فل يب.س أ%حد عن حقه كأ%نه كان ل

يرى الشeف}عة للجار؛ قال ابن ال4ثي: هو من الك%ب\ل القيد، قال: وهذا
على مذهب من ل يرى الشفعة إ,ل� للخ.ل1يط؛ الكم: قال أ%بو عبيد قيل هي

مقلوبة من ل%ب.ك الشيء وب.ك%له إ,ذا خل%طه، وهذا ل يسوغ ل4ن
ال�كاب.لة مصدر، والقلوب ل مصدر له عند سيبويه. وال�كابل%ة أ%يضاv: تأ}خي

الد_ي\ن. وك%ب.له الدين. ك%ب\لv: أ%خ_ره عنه. وال�كابل%ة: التأ}خي
والبس، يقال: ك%ب.ل}ت'ك د.ي\ن.ك. وقال اللحيان: ال�كابل%ة أ%ن ت'باع الدار

إ,ل جنب دارك وأ%نت تريدها ومتاج إ,ل شرائها، فتؤخر ذلك حت يستوجبها
الشتري ث تأ}خذها بالشeف}عة وهي مكروهة، وهذا عند من ي.رى ش'فعة

ال1وار. وف الديث: ل م'كابلة إ,ذا ح'د_ت ال�دود ول ش'ف}عة؛ قال
الطYر,م_اح:

مت ي.ع1د\ ي'ن\ج,ز\، ول ي.ك}ت.ب,ل}
منه العطايا طول� إ,ع\تام1ها

:Dإ,ع\تام'ها: ال3بطاء با، ل ي.ك}ت.ب,ل: ل يتبس. وف%ر\و¬ ك%ب\ل
كثي الصوف ثقيل. الوهري: ف%ر\و¬ ك%ب.ل، بالتحريك، أ%ي قصي. وف حديث ابن

عبد العزيز: أ%نه كان يلب.س الف%ر\و. و.الك%ب\ل؛ قال ابن ال4ثي:
الك%ب\ل ف%ر\و¬ كبي. والك%ب\ل: ما ث�ن. من اللد عند ش.فة1 الدلو فخ'ر,ز،

وقيل: ش.ف%ت'ها، وزعم يعقوب أ%ن اللم بدل من النون ف ك%ب\ن. والكاب'ول:
ح1بالة الصائد، يانية.

وكاب'ل�: موضع، وهو عجمي؛ قال النابغة:
ق�عوداv له غ%س_ان� ي.ر\ج'ون أ%و\ب.ه'،

�وت'ر\ك¬ ور.ه\ط� ال4ع\ج.م1ي وكاب'ل
وأ%نشد ابن بري ل4ب طالب:

ت'طاع' ب,نا ال4عداء�، ودeوا ل%و. آن_نا



ت'س.دe ب,نا أ%بواب' ت'ر\ك{ وكاب'ل
فكاب'ل أ%عجمي ووزنه فاع'ل، وقد استعمله الفرزدق كثياv ف شعره؛ وقال

غوبة بن سلمى: 
(* قوله «وقال غوبة بن سلمى» كذا بالصل، والذي ف ياقوت:

وقال فرعون بن عبد الرحن يعرف بابن سلكة من بن تيم بن مر�: وددت
إل).و.د1د\ت' م.خاف%ة% الج_اج, أ%ن
ب,كاب'ل% ف اس\ت1 شيطان{ ر.جيم,

م'ق1يماv ف م.ضار,ط1ه1 أ�غ%ن>ي:
أ%ل ح.ي> ال%ناز,ل% بالغ.م1يم,
وقال حنظلة الي بن

أ%ب ر'ه\م، ويقال حس_ان بن حنظلة:
ن.ز.ل}ت له عن الضeب.ي\ب,، وقد ب.د.ت\

م'س.و_م.ةD من خ.ي\ل, ت'ر\ك{ وكاب'ل,
وذو الك%ب\ل%ي,: فحل كان ف الاهلية كان ض.ب_اراv ف ق%ي\ده.

@كبثل: الك%ب.و\ث%ل�: ولد¬ يق%ع' بي ال�نف�ساء وال�ع.ل؛ عن كراع.
@كبتل: التهذيب ف الماسي: ابن ال4عراب يقال لذكر ال�نف�ساء

ال�ق%ر_ض' وال�و_از والك%ب.ر\ت.ل وال�د.ح\ر,ج وال�ع.ل.
@كتل: الليث: الك�ت\لة أ%عظم من ال�ب\زة وهي قطعة من كن,يز التمر.

الكم: الك�ت\لة من الطي والتمر وغيها ما ج'م1ع؛ قال:
وبالغ.داة1 ك�ت.ل% الب.ر\ن,ج>

أ%راد الب.ر\ن�. الصحاح: الك�ت\لة القطعة التمعة من الص_م\غ.
وال�ك%ت_ل: الشديد القصي. ورأ}س م'ك%ت_ل: مم_ع مدو_ر. والك�ت\لة:

الف1د\رة من اللحم. وك%ت_له: س_نه؛ عن كراع. ورجل م'ك%ت_ل وذو ك%ت.ل� وذو
ك%تال�: غليظ� السم. والك%ت.ال: القو_ة. والك%ت.ال: اللحم. ورجل

م'ك%ت_ل الل}ق إ,ذا كان م'داخ.ل البدن إ,ل الق1ص.ر ما هو. وأ%لقى عليه
ك%ت.ال%ه أ%ي ثقله؛ قال الشاعر:

ول%س\ت ب,راح1ل� أ%بداv إ,ليهم،
ولو عال%ج\ت من و.ت1د{ ك%تال

أ%ي مؤونةv وث1ق}لv. والك%تال�: النفس. والك%تال: الاجة تقضيها.
والك%تال�: كل© ما أ�ص\ل1ح من طعام أ%و ك�س\وة. وزو�جها على أ%ن يقيم لا



ك%تال%ها أ%ي ما ي'ص\لحها من عيشها. والك%تال: سوء العيش. وال4كتل: الشديدة
من شدائد الدهر، واشتقاقه من الك%ت.ال، وهو سوء العيش وضيقه؛ وأ%نشد

الليث:
إ,ن9 با أ%كت.ل%، أ%و ر,زاما،
خ'و.ي\ر,بان ي.ن\ق�فان1 ال}هاما

قال: ور,زام اسم' الشديدة؛ قال أ%بو منصور: غلط الليث ف تفسي أ%ك}تل
ور,زام، قال: وليسا من أ%ساء الشدائد إ,نا ها اسا ل1ص_ي من ل�صوص

البادية، أ%ل تراه قال خ'و.ير,بان؟ يقال ل1ص� خار,ب، ويصغ_ر فيقال
خ'و.ير,ب. وروى سلمة عن الفراء أ%نه أ%نشده ذلك، قال الفراء: أ%و ههنا بعن

واو العطف، أ%راد أ%ن با أ%كت.ل% ور,زاماv، وها خار,بان، وبذلك فسر ابن
سيده أ%ك}ت.ل ور,زاماv، وسيأ}ت. وف حديث ابن الص_ب\غاء: وار\م, على

أ%قفائهم ب1ك}ت.ل؛ ال1ك}ت.ل ههنا من ال4ك}ت.ل وهي شديدة من شدائد الدهر.
والك%تال�: سوء العيش وضيق الؤونة والثYق}ل، ويروى: ب1ن\ك%ل، من

الن_كال العقوبة. وف نوادر ال4عراب: مر� فلن يت.ك%ر_ى ويت.ك%ت_ل
وي.ت.ق%ل�ى إ,ذا م.ر_ م.رìا سريعاv. وفلن ي.ت.ك%ت_ل ف مشيه إ,ذا قارب ف

خطوه كأ%نه يتدحرج. ويقال للحمار إ,ذا تر_غ فلز,ق به التراب: قد ك%ت1ل
جلد'ه؛ قال الراجز:

يشر.ب' منها ن.ه.لت¬ وثعل}،
وف مراغ� جلد'ها منه ك%تل}

ومن العرب من يقول: كات.له ال، بعن قاتله ال.
والت_ك%تeل: ضر\ب من الشي. ابن سيده: تكت_ل الرجل ف مشيته وهي من

مشي القصار الغلط. وما كت.لك عن_ا أ%ي ما حبسك.
والك%ت1يلة: النخلة الت فاتت الي.د.، طائية، والمع الك%تائل؛ قال:

قد أ%بص.ر.ت\ س'ع\د.ى با ك%تائلي،
ط%ويلة% ال4ق}ناء3 والع.ثاك1ل,،

مثل الع.ذارى ال�ر_د1 الع.طاب,ل,
ابن ال4عراب: الك%ت1يلة النخلة الطويلة، وهي الع'ل}بة والع.وانة

والق1ر\واح.
النضر: ك�تول ال4رض ف%ناد1ير'ها، وهي ما أ%شرف منها؛ وأ%نشد:

وت.ي\ماء تش1ي الريح' فيها ر.د1ي_ة،



م.ريضة ل%و\ن1 ال4ر\ض ط�ل}ساv ك�تولا
وال1ك}ت.ل وال1ك}تلة: الز_بيل الذي يم.ل فيه التمر أ%و العنب إ,ل

ال%رين، وقيل: ال1ك}ت.ل شبه الز_بيل يسع خسة عشر صاعاv. وف حديث
الظYهار: أ%نه أ�ت1ي. ب1ك}ت.ل من تر؛ هو بكسر اليم: الز_بيل الكبي كأ%ن
فيه ك�ت.لv من التمر أ%ي ق1طعاv متمعة. وف حديث خيب: فخرجوا

ب.ساح1يهم وم.كات1ل1هم. وف حديث سعد: 
(* قوله «وف حديث سعد ال قوله بر» هكذا

ف الصل) م1ك}ت.ل غيه م1ك}ت.ل بر�.
ويقال: ك%ت1ن.ت\ ج.حاف1ل اليل من الع'شب وك%ت1ل%ت، بالنون واللم، إ,ذا

لز,ج.ت\. وك%ت1ل الشيء، فهو ك%ت1ل: تلز_ق وتلز_ج؛ قال:
وف مراغ� جلد'ها منه ك%ت1ل}

قال: وقد تكون لم ك%ت1ل بدلv من نون ك%ت1ن.، وها بعن واحد.
والك�ن\ت.أ}ل�، بالضم: القصي، والنون زائدة.

قال ابن بري: الك1تال ال1راس. يقال: أ%ي_ شيء كات.ل}ت. من فلن أ%ي
مار.س\ت؛ قال ابن الط�ث%ري_ة:

أ%قول، وقد أ%يق%ن\ت أ%ن>ي م'واجه،
من الص_ر\م، بابات{ شديداv ك1تال�ها

وهو مصدر كات.ل}ت. والك1تال� أ%يضاv: الؤونة؛
(* قوله «والكتال أ%يضاv الؤونة» كذا بضبط الصل بوزن كتاب كالذي قبله،

وف القاموس: الكتال كسحاب الؤونة) ؛ قال الشاعر:
ق%د. آوص.يت أ%مس, ال�خ\ل%في و.ص1ي_ة،

قليلv على ال�س\ت.خ\ل%ف1ي ك1تال�ها
والك%وات1ل: اسم موضع؛ قال النابغة:

خلل% ال%طايا ي.ت_ص1لن.، وقد أ%تت
ق1نان� أ�ب.ي\ر� دونا والك%وات1ل

وك�ت\لة: موضع بش1ق� عبد ال بن
كلب، وقال ابن ج.ب.لة: هي رملة دون اليمامة؛ قال الراعي:

فك�ت\ل%ةD ف�رؤ.ام¬ من م.ساك1نها،
فمنت.هى الس_ي\ل من ب.ن\بان فال�م.ل

وك�ت.ي\ل وأ%ك}ت.ل: اسان؛ قال:



إ,ن� با أ%ك}ت.ل%، أ%و ر,زاما،
خ'و.ي\ر,ب.ي, ي.ن\ق�فان الاما

(ف مادة «كتل» ال�و.يربان بدل ال�و.يرب.ي، ولكل%يهما وجه من
ال4عراب).

@كثل: ال4زهري: أ%ما ك%ثل فأ%صل بناء الك%و\ث%ل وهو ف%و\ع.ل، وقال
الليث: الك%و\ث%ل مؤ.خ_ر السفينة، وقد يشدد فيقال: ك%و\ث%لê، وف الك%و\ث%ل

يكون ال%ل�حون وم.تاع'هم؛ وأ%نشد:
ح.م.ل}ت ف ك%و\ث%لYها ع.و,يقا

(* قوله «عويقا» هكذا ف الصل).
أ%بو عمرو: ال%ر\ن.حة ص.د\ر السفينة والد_و\ط1ية ك%و\ث%لها، وقيل:

الك%و\ث%ل� السeك�ان، أ%بو عبيد: ال%ي\ز'رانة� السeك�ان، وهو
الك%و\ث%ل؛ قال ال4عشى:

من ال%و\ف1 ك%و\ث%ل�ها ي'ل}ت.زم
وك%و\ث%ل السeل%م1يe: رجل معروف، إ,ليه ي'ع\ز.ى س1ب.اع بن

ك%و\ث%ل أ%حد شعرائهم.
@كحل: الك�ح\ل: ما يكتحل به. قال ابن سيده: الك�ح\ل ما و'ض1ع ف العي

ي'شت.فى به، ك%ح.ل%ها ي.ك}ح.لها وي.ك}ح'لها ك%ح\لv، فهي م.ك}حولة وك%ح1يل،
من أ%عي ك�ح\لء وك%حائل؛ عن اللحيان؛ وك%ح_ل%ها، أ%نشد ثعلب:

فم.ا لك بالسeل}طان أ%ن ت.ح\م1ل الق%ذ%ى
ج'ف�ون� ع'يون، بالق%ذ%ى ل ت'ك%ح_ل

وقد اك}ت.ح.ل وت.ك%ح_ل.
وال1ك}حال: ال1يل� تكحل به العي من ال�ك}ح'لة؛ قال ابن سيده:

ال1ك}ح.ل وال1ك}ح.ال اللة الت ي'ك}ت.ح.ل با؛ وقال الوهري: ال1ك}ح.ل
وال1ك}حال ال�ل}م'ول الذي ي'ك}ت.ح.ل به؛ قال الشاعر:

إ,ذا الف%ت.ى ل ي.ر\ك%ب ال4ه\وال،
وخال%ف. ال4ع\مام وال4خ\وال

فأ%ع\ط1ه1 الرآة وال1ك}ح.ال،
واس\ع. له وع'د_ه ع1ي.ال

وت.م.ك}ح.ل الرجل إ,ذا أ%خذ م'ك}ح'لة. وال�ك}ح'لة: الو,عاء، أ%حد ما
شذ� ما يرت.3فق به فجاء على م'ف}ع'ل وبابه م1ف}ع.ل، ونظيه ال�د\ه'ن



وال�س\ع'ط؛ قال سيبويه: وليس على الكان إ,ذ لو كان عليه لفتح ل4نه من
ي.ف}ع'، قال ابن السكيت: ما كان على م1ف}ع.ل وم1ف}ع.لة ما يعمل به فهو

مكسور اليم مثل م1خ\ر.ز وم1ب\ض.ع وم1س.ل�ة وم1ز\ر.عة وم1خ\لة، إ,ل
أ%حرفاv جاءت نوادر بضم اليم والعي وهي: م'س\ع'ط وم'ن\خ'ل وم'د\ه'ن وم'ك}ح'لة

وم'ن\ص'ل؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب قال وهو للبيد فيما زعموا:
،vك%م1يش ال3زار ي.ك}ح'ل العي إ,ث}مدا

ويغدو علينا م'س\ف1راv غي. واج,م
فسره فقال: معن يك}ح'ل العي إ,ث}مداv أ%نه يركب فحمة الليل وسواده.

ال4زهري: الك%ح.ل مصدر ال4ك}ح.ل والك%ح\لء من الرجال والنساء؛ قال
ابن سيده: والكح.ل ف العي أ%ن ي.ع\ل�و م.نابت ال4س\فار سواد مثل الك�ح\ل

من غي ك%ح\ل، رجل أ%ك}ح.ل بي>ن الك%ح.ل وك%ح1يل وقد ك%ح1ل، وقيل:
الك%ح.ل ف العي أ%ن تسود� مواضع الك�ح\ل، وقيل: الك%ح\لء الشديدة السواد،

وقيل: هي الت تراها كأ%نا م.ك}حولة وإ,ن ل ت'ك}ح.ل؛ وأ%نشد:
كأ%ن� با ك�ح\لv وإ,ن ل ت'ك%ح_ل

الفراء: يقال عي ك%حيلD، بغي هاء، أ%ي م.ك}حولة. وف صفته، صلى ال
عليه وسلم، ف عينه ك%ح.ل؛ الك%ح.ل، بفتحتي: سواد ف أ%جفان العي 

*)
قوله «ف اجفان العي» صوابه ف اشفار العي كما ف هامش الصل) خلقة . وف

حديث أ%هل النة: ج'ر\د م'ر\د ك%ح\لى؛ ك%ح\لى: جع ك%حيل مثل قتيل وقتلى.
وف حديث ال�لع.نة: إ,ن جاءت به أ%د\ع.ج أ%ك}ح.ل العيني. والك%ح\لء

من النعاج: البيضاء السوداء العيني. وجاء من الال بك�ح\ل ع.ي\ني\ن أ%ي
بقدر ما يلؤها أ%و يغ.ش>ي سوادها.

أ%بو عبيد: ويقال لفلن ك�ح\ل ولفلن س.واد أ%ي مال كثي. قال: وكان
ال4صمعس يتأ%ول ف س.واد العراق أ%نه سي به للكثرة؛ قال ال4زهري: وأ%ما

أ%نا فأ%حسبه للخ'ض\رة. ويقال: مضى لفلن ك�ح\ل أ%ي مال كثي.
والك%ح\لة: خرزة سواد تعل على الصبيان. وهي خرزة العي والنفس تعل من

الن وال3نس، فيها لونان بياض وسواد كالرeب> والس_م\ن إ,ذا اختلطا،
وقيل: هي خرزة ت'ستعط%ف با الرجال؛ وقال اللحيان: هي خرزة ت'ؤخ>ذ با

النساء� الرجال.
وك�ح\ل الع'ش\ب,: أ%ن ي'ر.ى النبت ف ال�صول الكبار وف الشيش



مض.ر�اv إ,ذا كان قد أ�كل، ول يقال ذلك ف الع1ضاه. واك}ت.ح.ل%ت ال4رض
بال�ض\رة وك%ح_ل%ت وت.ك%ح_ل%ت وأ%ك}ح.ل%ت واك}حال�ت: وذلك حي ت'ر,ي

أ%و_ل% خضرة1 النبات.
والك%ح\لء: ع'ش\بة ر.و\ض1ي_ة سوداء الل�و\ن ذات ور.ق وق�ض'ب، ولا

ب'طون حر وع1ر\ق أ%حر ينبت بن.ج\د ف أ%ح\وي.ة1 الر_م\ل. وقال أ%بو
حنيفة: الك%ح\لء ع'ش\بة س'ه\لية تنب'ت على ساق�، ولا أ%ف}نان قليلة لي>نة

وور.ق كور.ق الر_ي\حان اللYطاف خضر¬ وو.ر\دة ناضرة، ل يرعاها شيء
ولكنها حسنة ال%ن\ظ%ر؛ قال ابن بري: الك%ح\لء نبت ترعاه النحل؛ قال العدي

ف صفة النحل:
ق�ر\ع الرeؤوس لص.و\تا ج.ر\س¬،
ف الن_ب\ع والكح\لء والس>د\ر

وال3ك}حال والك%ح\ل: شد_ة ال%ح\ل. يقال: أ%صابم ك%ح\ل وم.ح\ل.
وك%ح\ل�: السنة الشديدة، تصرف ول تصرف على ما يب ف هذا الضر\ب من الؤنث

العلم؛ قال سلمة بن جندل:
قوم¬، إ,ذا ص.ر_حت ك%ح\لD، ب'يوت'ه'م'

مأ}و.ى الض_ر,يك1، ومأ}و.ى كلY ق�ر\ض'وب
فأ%جراه الشاعر' لاجته إ,ل إ,ج\رائه؛ الق�ر\ضوب ههنا: الفقي. ويقال:

ص{ر_حت ك%ح\ل� إ,ذا ل يكن ف السماء غ%ي\م. وحكى أ%بو عبيد وأ%بو حنيفة
فيها الك%ح\ل، وبال4لف واللم، وكرهه بعضهم. الوهري: يقال للسنة

الدبة ك%ح\ل، وهي معرفة ل تدخلها ال4لف واللم. وك%ح.ل%ت\هم الس>نون:
أ%صابتهم؛ قال:

ل%س\نا كأ%ق}وام� إ,ذا ك%ح.ل%ت\
إ,حدى الس>ني، ف%جار'هم ت.م\ر'

�يقول: يأ}كلون جار.هم كما يؤكل التمر. وقال أ%بو حنيفة: ك%ح.ل%ت السنة
ت.ك}ح.ل ك%ح\لv إ,ذا اشتد_ت. الفراء: اك}ت.ح.ل الرجل إ,ذا وقع بشد_ة

بعد رخاء. ومن أ%مثالم: باءت ع.ر.ار, ب,ك%ح\ل�؛ إ,ذا ق�ت1ل القاتل
بقتولة. يقال: كانتا ب.ق%ر.تي ف بن إ,سرائيل ق�تلت إ,حداها بال�خرى؛ قال

ال4زهري: من أ%مثال العرب القدية قولم ف التساوي: باءت\ ع.رار,
بك%ح\ل�؛ قال ابن بري: ك%ح\ل اسم بقرة بنزلة د.ع\د، يصرف ول يصرف، فشاهد

الصرف قول ابن عنقاء الفزاري:



،vباءت\ ع.رار¬ بك%ح\ل� والر>فاق معا
فل ت.م.ن_و\ا أ%مان� ال4باط1يل

وشاهد ترك الصرف قول عبد ال بن الجاج الثعلب من بن ثعلبة بن ذبيان:
باءت\ ع.رار, بك%ح\ل فيما بيننا،

والقe يعر,فه ذ%و'و ال4لباب
وك%ح\ل%ة�: من أ%ساء السماء. قال الفارسي: وتأ%ل�ه. قيس بن ن'ش\بة ف

الاهلية وكان م'ن.ج>ماv متفلس3فاv يب ببعث النب، صلى ال عليه
وسلم، فلما بعث أ%تاه قيس فقال له: يا ممد ما ك%ح\لة؟ فقال: السماء، فقال:

ما م.ح\لة؟ فقال: ال4رض، فقال: أ%شهد أ%نك الرسول ال فإ,ن_ا قد وجدنا
ف بعض الكتب أ%نه ل يعرف هذا إ,ل� نب�؛ وقد يقال لا الك%ح\ل، قال

ال�موي: ك%ح\لD السماء؛ وأ%نشد للكميت:
إ,ذا ما الراض1يع' ال1ماص' تأ%و_ه.ت\،

ول ت.ن\د. من أ%ن\واء3 ك%ح\ل� ج.ن'وبا
وال4ك}ح.ل: ع1ر\ق ف اليد ي'ف}ص.د، قال: ول يقال عرق ال4ك}ح.ل. قال

ابن سيده: يقال له الن_سا ف الفخ1ذ، وف الظهر ال4ب\ه.ر.، وقيل:
ال4ك}ح.ل ع1ر\ق الياة ي'د\عى ن.ه\ر. البد.ن، وف كل عضو منه شعبة لا اسم على

ح1د.ة، فإ,ذا قطع ف اليد ل ي.ر\قإ, الدم'. وف الديث: أ%ن سعداv رمي
ف أ%ك}ح.له؛ ال4ك}ح.ل: عرق ف وسط الذراع يكثر فصده.

وال1ك}حالن: عظمان شاخ1صان ما يلي باطن. الذراعي من مركبهما، وقيل:
ها ف أ%سفل باطن الذراع، وقيل: ها ع.ظ}ما الو.ر,كي من الفرس.

والك�ح.ي\ل، مبن على التصغي: الذي تطلى به ال3بل للجر.ب، ل يستعمل
إ,ل� مصغ_راv؛ قال الشاعر:

مثل الك�ح.ي\ل أ%و ع.ق1يد الرeب>
قيل: هو الن>ف}ط والق%ط1ران، إ,نا يطلى به ل1لد_ب.ر والق1ر\دان

وأ%شباه ذلك؛ قال علي بن حزة: هذا من مشهور غلط ال4صمعي ل4ن الن>ف}ط ل
يطلى به للجر.ب وإ,نا يطلى بالق%ط1ران، وليس الق%ط1ران مصوصاv بالد_ب.ر

والق1ر\دان كما ذكر؛ ويفسد ذلك قول الق%ط1ران الشاعر:
أ%نا الق%ط1ران والشeع.راء� ج.ر\ب،

وف الق%ط1ران للج.ر\ب ش1فاء�
وكذلك قول الق�ل�خ ال1ن\ق%ري:



إ,ن أ%نا الق%ط1ران� أ%ش\في ذا ال%ر.ب\
وك�ح.ي\ل%ة� وك�ح\ل: موضعان.

@كحثل: الك%ح\ثلة: ع1ظ%م البطن.
@كدل: قال ال4زهري: أ%هله الليث، قال: ووجدت أ%نا فيه بيتاv لتأ%ب_ط

:vشر�ا
vأ%ل أ%بلغا سعد بن ليث وج'ن\د'عا
وك%ل}باv: أ%نيبوا ال%ن_ غي ال�ك%د_ل

وقيل: ال�ك%د_ل وال�ك%د_ر واحد، واللم مبدلة من الراء.
vكربل: ك%ر\ب.ل الشيء4: خلطه. أ%بو عمرو: ك%ر\ب.ل}ت الطعام ك%ر\ب.لة@

هذ�بته ونق�يته مثل غ%ر\ب.ل%ت\ه؛ وأ%نشد ف صفة حنطة:
ي.ح\م1ل}ن. حراء4 ر.س'وباv بالن_ق%ل}،

قد غ�ر\ب,ل%ت\ وك�ر\ب,ل%ت\ من الق%ص.ل}
والك1ر\بال�: ال1ن\د.ف الذي ي'ن\د.ف به الق�ط}ن؛ وأ%نشد الشيبان:

،vت.ر\مي الل©غام. على هاماتا ق%ز.عا
كالب,ر\س ط%ي_ره ضر\ب' الك%راب,يل,

والك%ر\ب.لة: ر.خاوة ف الق%د.مي. يقال: جاء يشي م'ك%ر\ب,لv أ%ي
كأ%نه يشي ف طي.

وك%ر\ب.ل: اسم نبت، وقيل: إ,نه ال�م_اض، قال أ%بو وجزة يصف ع'ه'ون
ال%و\دج:

وثام1ر' ك%ر\ب.ل� وع.م1يم' د1ف}لى
عليها، والن_د.ى س.ب,ط ي.م'ور

والك%ر\ب.ل: نبت له ن.و\ر أ%حر مشر,ق؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:
كأ%ن� ج.ن الد>ف}لى ي'غ.ش>ي خ'دور.ها،

ون'و_ار' ضاح� من خ'زامى وك%ر\ب.ل
وك%ر\ب.لء: اسم موضع وبا قب السي بن

علي، عليهما السلم؛ قال كثي>ر:
ف%س3ب\طD س1ب\ط� إ,يان وب,ر¼،

وس1ب\طD غ%ي_ب.ته ك%ر\ب.لء
@

كسل: الليث: الك%س.ل الت_ثاق�ل عما ل ينبغي أ%ن ي'ت.ثاق%ل عنه، والفعل



ك%س3ل وأ%ك}س.ل؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة للعجاج:
�أ%ظ%ن_ت1 الد_ه\نا وظ%ن_ م1س\ح.ل

�أ%ن ال4مي. بالق%ضاء ي.ع\ج.ل
�عن ك%س.لت، وال1صان ي'ك}س3ل

عن الس>فاد1، وهو ط1ر\ف¬ ه.ي\ك%ل�؟
قال أ%بو عبيدة: وسعت رؤ\بة ينشدها: فالواد ي'ك}س3ل؛ قال: وسعت غيه
من ربيعة ال�وع, يرويه: ي.ك}س.ل، قال ابن بري: فمن روى ي.ك}س.ل فمعناه

يثق�ل، ومن روى ي'ك}س3ل فمعناه تنقطع شهوته عند الماع قبل أ%ن يصل إ,ل
:vحاجته؛ وقال العجاج أ%يضا
قد ذاد ل ي.س\ت.ك}س3ل ال%كاس1ل

أ%راد بال%كاس1ل الك%س.ل أ%ي ل ي.ك}س.ل ك%س.لv. الكم: الك%س.ل
التثاق�ل عن الشيء والف�تور فيه؛ ك%س3ل عنه، بالكسر، ك%س.لv، فهو ك%س3ل

وك%س\لن والمع ك%سال وك�سال وك%س\لى. قال الوهري وإ,ن شئت كسرت اللم
كما قلنا ف الص_حار,ي، وال�نثى ك%س3لة وك%س\لى وك%س\لنة وك%س'ول
وم1ك}سال. ويقال: فلن ل ت'ك}س3له ال%كاس1ل؛ يقول: ل ت'ث}ق1ل�ه وجوه

الك%س.ل. وال1ك}سال والك%س'ول: الت ل تكاد تب.ح ملس.ها، وهو مدح¬ لا مثل
ن.ؤوم الضحى، وقد أ%ك}س.له ال4مر. وأ%ك}س.ل الرجل�: ع.ز.ل فلم ي'ر,د\

ولداv، وقيل: هو أ%ن يعال فل ي'نزل، ويقال ف فحل ال3بل أ%يضاv. وف
الديث أ%ن رجلv سأ%ل النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ن أ%حدنا يامع

في'ك}س3ل؛ معناه أ%نه يفت'ر' ذك%ر'ه قبل ال3نزال وبعد ال3يلج وعليه الغسل إ,ذا
فعل ذلك للتقاء ال1تاني. وف الديث: ليس ف ال3ك}سال إ,ل

الط�ه'ور؛ أ%ك}س.ل% إ,ذا جامع ثنم ل%ح1قه ف�تور فلم ي'ن\ز,ل، ومعناه صار ذا
ك%س.ل، قال ابن ال4ثي: ليس ف ال3ك}سال غ�س\ل وإ,نا فيه الوضوء، وهذا على

مذهب م.ن\ رأ%ى أ%ن الغسل ل يب إ,ل من ال3نزال، وهو منسوخ،
والط�هور ههنا يروى بالفتح ويراد به التطهر، وقد أ%ثبت سيبويه الط�هور والو.ضوء

والو.قود، بالفتح، ف الصادر. وك%س3ل% الفحل� وأ%ك}س.ل%: ف%د.ر؛ وقول
العجاج:

�أ%إ,ن ك%س3ل}ت' وال%واد ي.ك}س.ل
فجاء به على ف%ع1ل}ت، ذهب ب إ,ل الد�اء3 ل4ن عامة أ%فعال الداء على

ف%ع1ل}ت.



والك1س\ل: و.ت.ر' ال1ن\ف%حة، وال1ن\ف%حة: القوس الت ي'ن\د.ف با
الق�ط}ن؛ قال:

وأ%ب\غ, ل م1ن\ف%حةv وك1س\ل
ابن ال4عراب: الك1س\ل وت.ر قوس الند_اف إ,ذا نزع منها، وقال غيه:
ال1ك}س.ل وتر قوس الند�اف إ,ذا خلع منها. والك%و\س.لة: ال%و\ث%ر.ة وهي

رأ}س ال�ذ%اف1، وبه سي الرجل ح.و\ث%رة، وف ترجة كسل: الك%و\س.لة،
vبالسي ف الف%ي\شة ولعل الشي فيها لغة، وقد ذكرناه ف ك%ش.ل أ%يضا

.vمبينا
@كسطل: الك%س\ط%ل والك%س\طال: الغ'بار، وال4عرف بالقاف.

@كشل: الك%و\ش.لة: الف%ي\ش.لة العظيمة الضخمة، وهو الك%و\ش والف%ي\ش
أ%يضاv. قال أ%بو منصور: الك%و\س.لة، بالسي ف الف%ي\شة ولعل الشي فيها

لغة، فإ,ن الشي عاقبت السي ف حروف كثية مثل ر.س\م ور.ش\م، وس.م_ر
وش.م_ر، وس.م_ت وش.م_ت، والسeد\فة والشeد\فة.

@كعل: الك%ع\ل من الرجال: القصي ال4سود؛ قال جندل:
وأ%صبح.ت\ ليلى لا ز.و\�ج ق%ذ1ر\،

ك%ع\لD ت.غ.ش_اه س.واد¬ وق1ص.ر\
والك%ع\ل: الر_ج,يع من كل شيء حي ي.ض.عه؛ عن ابن ال4عراب. والك%ع\ل:

ما يتعلق ب'ص.ى الك1باش من الو.ذ%ح.
@كعثل: الك%ع\ث%لة: الثقيل من الع.د\و.

،vبطيئا vوقيل: عدا عدوا ،vشديدا vعدا عد\وا :vكعطل: ك%ع\ط%ل% ك%ع\ط%ل%ة@
وش.دÒ ك%ع\ط%ل، منه.

كعظل: الك%ع\ظ%لة: عدو¬ بطيء#؛ عن كراع؛ أ%نشد ابن بري:
ل ي'د\رك الف%و\ت بش.د¼ ك%ع\ظ%ل,،

إ,ل� بإ,ج\ذام, الن_جا ال�ع.ج_ل,
vوالعروف عن يعقوب بالطاء الهملة. وك%ع\ظ%ل ي'ك%ع\ظ1ل إ,ذا عدا عدوا

.vشديدا
@كعظل: الك%ع\ظ%لة: عدو¬ بطيء#؛ عن كراع؛ أ%نشد ابن بري:

ل ي'د\رك الف%و\ت بش.د¼ ك%ع\ظ%ل,،
إ,ل� بإ,ج\ذام, الن_جا ال�ع.ج_ل,

vوالعروف عن يعقوب بالطاء الهملة. وك%ع\ظ%ل ي'ك%ع\ظ1ل إ,ذا عدا عدوا



.vشديدا
@كفل: الك%ف%ل، بالتحريك: العج'ز، وقيل: ر,د\ف' العج'ز، وقيل: الق%ط%ن

يكون لل3نسان والدابة، وإ,نا لع.ج\زاء� الك%ف%ل، والمع أ%ك}فال، ول
يشتق منه فعل ول صفة.

والك1ف}ل: من مراكب الرجال وهو كساء يؤ\خذ فيعق%د طرفاه ث ي'لق%ى
مقد_مه على الكاه1ل ومؤخ_ره ما يلي العج'ز، وقيل: هو شيء مستدير ي'تخذ من

خ1ر.ق� أ%و غي ذلك ويوضع على س.نام البعي. وف حديث أ%ب رافع قال: ذاك
ك1ف}ل الشيطان، يعن معقده. واكتف%ل البعي.: جعل عليه ك1ف}لv. الوهري:
والك1ف}ل ما اكتف%ل به الراكب وهو أ%ن ي'دار الكساء حول سنام البعي ث

يركب. والك1ف}ل: كساء يعل تت الرح\ل؛ قال لبيد:
وإ,ن أ%خ_ر\ت فالك1ف}ل ناجز'

وقال أ%بو ذؤ.يب:
على ج.س\رة{ مرفوعة1 الذ�ي\ل, والك1ف}ل,

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ت'ع\ج,ل ش.د_ ال4ع\ب.ل, ال%كاف1ل

فسره فقال: واحد ال%كاف1ل� م'ك}ت.ف%ل، وهو الك1ف}ل من ال4كسية.
ابن ال4نباري ف قولم قد تكف�لت بالشيء: معناه قد أ%لزمته نفسي

وأ%زلت عنه الض_ي\ع.ة والذهاب.، وهو مأ}خوذ من الك1ف}ل، والك1ف}ل: ما يفظ
الراكب من خلفه. والك1ف}ل: النصيب مأ}خوذ من هذا. أ%بو الدقيش: اك}ت.ف%ل}ت

بكذا إ,ذا ول�ي\ت.ه ك%ف%ل%ك.، قال: وهو الف}ت1عال؛ وأ%نشد:
قد اكت.ف%ل%ت\ بال%ز\ن1، واع\و.ج_ دونا
ض.وارب' من خ.ف�ان ت.ج\تاب'ه س.د\را

وف حديث إ,براهيم: ل تشرب من ث�ل}مة ال3ناء ول ع'ر\و.ته فإ,نا
ك1ف}ل الشيطان أ%ي م.ر\ك%ب'ه لا يكون من ال4و\ساخ، ك%ر,ه إ,براهيم ذلك.

والك1ف}ل: أ%صله الرك%ب فإ,ن� آذان% الع'ر\وة والث©ل}مة% مركب الشيطان.
والك1ف}ل من الر>جال: الذي يكون ف مؤخ_ر الرب إ,نا ه�ته ف التأ%خر
والف1رار. والك1ف}ل: الذي ل يثبت على ظهور اليل؛ قال ال%ح_اف بن

حكيم:
،Dوالت_غ\ل%ب� على ال%واد غنيمة
ك1ف}ل� الف�روسة دائم' ال3ع\صام



:vوالمع أ%ك}فال؛ قال ال4عشى يدح قوما
غي' م1يل� ول ع.و.او,ير. ف الي\ـ
ـجا، ول غ�ز_ل� ول أ%ك}فال

والسم الك�فولة، وهو الكف1يل. وف التهذيب: الك1ف}ل الذي ل يثبت على
م.ت\ن الفرس، وجعه أ%ك}فال؛ وأ%نشد:
ما كنت. ت.ل}ق%ى ف ال�روب ف%و.ار,سي

م1يلv، إ,ذا ر.ك1بوا، ول أ%ك}فال
وهو بي>ن الك�فولة. وف حديث ابن مسعود ذكر فتنة فقال: إ,ن كائن فيها

كالك1ف}ل آخذ ما أ%عر,ف وأ%ترك ما أ�ن\ك1ر؛ قيل: هو الذي يكون ف آخر
الرب هته الف1رار، وقيل: هو الذي ل يقدر على الركوب والنهوض ف شيء فهو

لزم بيته. قال أ%بو منصور: والك1ف}ل الذي ل يثبت على ظهر الدابة.
والك1ف}ل: ال%ظ© والض>عف من ال4جر وال3ث، وعم به بعضهم، ويقال له:

ك1ف}لن من ال4جر، ول يقال: هذا ك1ف}ل فلن حت تكون قد هي_أ}ت لغيه مثله
كالنصيب، فإ,ذا أ%فردت فل تقل ك1ف}ل ول نصيب. والك1ف}ل أ%يضاv: ال1ث}ل.

وف التنزيل: ي'ؤ\ت1ك�م ك1ف}ل%ي\ن من رحته؛ قيل: معناه يؤ\تكم
ض1ع\ف%ي، وقيل: م1ث}لي؛ وفيه: وم.ن\ يشفع\ شفاعة سيئة يكن له ك1ف}ل منها؛ قال

الفراء: الك1ف}ل الظ، وقيل: يؤ\ت1كم ك1ف}لي أ%ي ح.ظ�ي، وقيل ض1ع\في.
وف حديث المعة: له ك1ف}لن من ال4جر؛ الك1ف}ل، بالكسر: الظ والنصيب.

وف حديث جابر: وع.م.د\نا إ,ل أ%عظم ك1ف}ل. وقال الزجاج: الك1ف}ل ف
اللغة النصيب أ�خذ من قولم اك}ت.ف%ل}ت البعي إ,ذا أ%در\ت. على س.نامه أ%و

على موضع من ظهره ك1ساء وركبت عليه، وإ,نا قيل له ك1ف}ل؛ وقيل: اك}ت.فل
البعي. ل4نه ل يستعمل الظهر كله إ,نا استعمل نصيباv من الظهر. وف

حديث م.جيء الستضعفي بكة: وعياش' بن أ%ب ربيعة وسلمة� بن هشام
م'ت.ك%فYلن على بعي. يقال: ت.ك%ف�ل}ت البعي واك}ت.ف%ل}ته إ,ذا أ%درت حول

سنامه ك1ساء ث ركبته، وذلك الك1ساء الك1ف}ل، بالكسر.
والكاف1ل: العائ1ل، ك%ف%له ي.ك}ف�له وك%ف�له إ,ي�اه. وف التنزيل

العزيز: وك%ف%ل%ها زكريا؛ وقد قرئت بالتثقيل ونصب زكري�ا، وذكر ال4خفش أ%نه
قرئ: وك%ف1ل%ها زكريا، بكسر الفاء. وف الديث: أ%نه وكافل اليتيم

كهات.ي\ن ف النة له ولغيه؛ والكاف1ل: القائم بأ%مر اليتيم الرب>ي له، وهو
من الكفيل الضمي، والضمي ف له ولغيه راجع إ,ل الكاف1ل أ%ي أ%ن



اليتيم سواء كان الكاف1ل من ذ%و,ي رحه وأ%نسابه أ%و كان أ%جنبي�اv لغيه
تكف�ل به، وقوله كهاتي إ,شارة إ,ل إ,صبعيه السب_ابة والوسطى؛ ومنه

الديث: الر_ابe كاف1لD؛ الر_ابe: زوج أ�م> اليتيم ل4نه يكف�ل تربيته
ويقوم بأ%مره مع أ�مه. وف حديث و.ف}د ه.واز,ن: وأ%نت خي ال%ك}ف�ولي،

يعن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي خي من ك�ف1ل ف صغره وأ�ر\ض1ع.
ور'ب>ي. حت نشأ%، وكان م'س\ت.ر\ض.عاv ف بن سعد بن بكر. والكاف1ل

والك%ف1يل: الضامن، وال�نثى ك%ف1يل أ%يضاv، وجع الكاف1ل ك�ف�ل، وجع الك%فيل
ك�ف%لء، وقد يقال للجمع ك%ف1يل كما قيل ف المع ص.د1يق. وك%ف�لها

زكريا، أ%ي ضم_نها إ,ياه حت تكف�ل بضانتها، ومن قرأ%: وك%ف%ل%ها زكريا،
فالعن ضم1ن القيام بأ%مرها.

وك%ف%ل الال وبالال: ض.م1نه. وك%ف%ل بالرجل 
(* قوله «وكفل بالرجل إل»

عبارة القاموس: وقد كفل بالرجل كضرب ونصر وكرم وعلم) ي.ك}ف�ل وي.ك}ف1ل
ك%ف}لv وك�ف�ولv وك%فالة وك%ف�ل% وك%ف1ل% وت.ك%ف�ل به، كله: ضم1نه.
وأ%ك}ف%ل%ه إ,ياه وك%ف�له: ضم_نه، وك%ف%ل}ت عنه بالال لغريه وتك%ف�ل
بدينه تكف©لv. أ%بو زيد: أ%ك}ف%ل}ت فلناv الال إ,ك}فالv إ,ذا ضم_نته
إ,ياه، وك%ف%ل هو به ك�ف�ولv وك%ف}لv، والت_ك}فيل مثله. قال ال

تعال: فقال أ%ك}ف1ل}ن,يها وع.ز_ن ف ال1طاب؛ الزجاج: معناه اجعلن أ%نا
أ%ك}ف�ل�ها وانزل أ%نت عنها. ابن ال4عراب: ك%ف1يلD وكاف1ل وض.م1ي

وضام1ن بعن واحد؛ التهذيب: وأ%ما الكافل فهو الذي ك%ف%ل إ,نساناv ي.ع'وله
وي'ن\ف1ق' عليه. وف الديث: الر_ب,يب كاف1لD، وهو زوج أ�م� اليتيم كأ%نه

ك%ف%ل نفقة اليتيم.
وال�كاف1ل: ال�جاو,ر ال�حال1ف، وهو أ%يضاv ال�عاق1د العاهد؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد بيت خ1د.اش ابن ز'ه.ي:
إ,ذا ما أ%صاب الغ.ي\ث� ل ي.ر\ع. غي\ث%هم،

من الناس، إ,ل م'ح\ر,م أ%و م'كاف1ل
ال�ح\ر,م: ال�سال1م، وال�كاف1ل: ال�عاقد ال�حالف، والك%ف1يل من هذا

أ�خ1ذ.
والك1ف}ل والك%ف1يل: ال1ث}ل؛ يقال: ما لفلن ك1ف}ل أ%ي ما له مثل؛ قال

عمرو بن الرث:



ي.ع\لو با ظ%ه\ر. البعي، ول
يوج.د\ لا، ف قومها، ك1ف}ل

كأ%نه بعن مثل. قال ال4زهري: والض>ع\ف يكون بعن ال1ث}ل. وف
الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال لرجل�: لك ك1ف}لن من ال4جر أ%ي

مثلن. والك1ف}ل: النصيب وال�ز\ء؛ يقال: له ك1ف}لن أ%ي جزء4ان
ون.صيبان.والكاف1ل: الذي ل يأ}كل، وقيل: هو الذي ي.ص1ل الصيام، والمع ك�ف�ل.

وك%ف%ل}ت ك%ف}لv أ%ي واص.ل}ت الصوم؛ قال القطامي يصف إ,بلv بقل�ة
الشرب:يل�ذ}ن% بأ%ع\قار, ال1ياض,، كأ%نا
نساء� النصارى أ%صبحت\، وهي ك�ف�ل

قال ابن ال4عراب وحده: هو من الضمان أ%ي قد ض.م1ن_ الصوم؛ قال ابن
سيده: ول يعجبن.

وذو الك1ف}ل: اسم نب من ال4نبياء، صلوات ال عليهم أ%جعي، وهو من
الك%فالة، سي ذا الك1ف}ل ل4نه ك%ف%ل بائة ركعة كل يوم ف%و.ف%ى با

ك%ف%ل، وقيل: ل4نه كان يلبس كساء كالكف}ل، وقال الزجاج: إ,ن ذا الكف}ل سي
بذا السم ل4نه تكف�ل بأ%مر نب ف أ�مته فقام با يب فيهم، وقيل:

تكف�ل بعمل رجل صال فقام به.
@كلل: الك�ل©: اسم يمع ال4جزاء، يقال: كل©هم منطل1ق وكلهن منطلقة
،Dل�ته'ن_ منطل1قة�ومنطلق، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء، وحكى سيبويه: ك

وقال: العال1م' كل© العال1م، يريد بذلك الت_ناهي وأ%نه قد بلغ الغاية
فيما يصفه به من الصال. وقولم: أ%خذت ك�ل� الال وضربت كل� القوم، فليس

الكل© هو ما أ�ضيف إ,ليه. قال أ%بو بكر بن السياف: إ,نا الكل© عبارة
عن أ%جزاء الشيء، فكما جاز أ%ن يضاف الزء إ,ل الملة جاز أ%ن تضاف

ال4جزاء كلها إ,ليها، فأ%ما قوله تعال: وك�لê أ%ت.و\ه داخ1رين وكلê له
قان,تون، فمحمول على العن دون اللفظ، وكأ%نه إ,نا حل عليه هنا ل4ن

ك�ل¾ فيه غي مضافة، فلما ل ت'ض.ف\ إ,ل جاعة ع'و>ض من ذلك ذكر
الماعة ف الب، أ%ل ترى أ%نه لو قال: له قان,ت¬، ل يكن فيه لفظ المع

البت_ة؟ ولا قال سبحانه: وك�ل©هم آتيه يوم القيامة ف%ر\داv، فجاء بلفظ
êل�الماعة مضافاv إ,ليها، استغن عن ذكر الماعة ف الب؟ الوهري: ك

لفظه واحد ومعناه جع، قال: فعلى هذا تقول ك�لê حض.ر وكلê حضروا، على
اللفظ مرة وعلى العن أ�خرى، وكلê وبعض معرفتان، ول يئ} عن العرب



بال4لف واللم، وهو جائز ل4ن فيهما معن ال3ضافة، أ%ضفت أ%و ل ت'ض1ف.
التهذيب: الليث ويقال ف قولم ك1ل الرجلي إ,ن اشتقاقه من كل القوم، ولكنهم

فرقوا بي التثنية والمع، بالتخفيف والتثقيل؛ قال أ%بو منصور وغيه من
أ%هل اللغة: ل تعل ك�ل¾ من باب ك1ل وك1ل}تا واجعل كل واحد منهما على

حدة، قال: وأ%نا مفسر كل وكلتا ف الثلثي� العتلY، إ,ن شاء ال؛
قال: وقال أ%بو اليثم فيما أ%فادن عنه النذري: تقع ك�لê على اسم منكور

موح_د فتؤدي معن الماعة كقولم: ما ك�ل© بيضاء ش.ح\مةv ول كل©
س.و\داء ترةv، وترةD جائز أ%يضاv، إ,ذا كررت ما ف ال3ضمار. وسئل أ%حد بن

يي عن قوله عز وجل: فسجد اللئكة ك�ل©هم أ%جعون، وعن توكيده بكلهم
vومرة توكيدا vث بأ%جعون فقال: لا كانت كلهم تتمل شيئي تكون مرة اسا

جاء بالتوكيد الذي ل يكون إ,ل توكيداv ح.س\ب؛ وسئل البد عنها فقال:
لو جاءت فسجد اللئكة احتمل أ%ن يكون سجد بعضهم، فجاء بقوله كلهم

ل3حاطة ال4جزاء، فقيل له: فأ%جعون؟ فقال: لو جاءت كلهم لحتمل أ%ن يكون
سجدوا كلهم ف أ%وقات متلفات، فجاءت أ%جعون لتدل أ%ن السجود كان منهم
كلYهم ف وقت واحد، فدخلت كلهم لل3حاطة ودخلت أ%جعون لسرعة الطاعة.

وك%ل� ي.ك1ل© ك%ل¾ وك%للv وك%للة؛ ال4خية عن اللحيان: أ%ع\يا.
وك%ل%ل}ت من الشي أ%ك1ل© ك%للv وك%للة أ%ي أ%ع\ي.ي\ت، وكذلك البعي

vأ%يضا �إ,ذا أ%عيا. وأ%ك%ل� الرجل� بعي.ه أ%ي أ%عياه. وأ%ك%ل� الرجل
أ%ي ك%ل� بعي'ه. ابن سيده: أ%ك%ل�ه السي' وأ%ك%ل� القوم' ك%ل�ت

إ,بل�هم.
والك%ل©: ق%ف%ا السيف والس>كYي الذي ليس باد¼. وك%ل� السيف'

والبصر' وغيه من الشيء الديد ي.ك1ل© ك%ل¾ وك1ل�ة وك%للة وك�لولة
وك�لولv وك%ل�ل، فهو ك%ل1يل وك%لê: ل يقطع؛ وأ%نشد ابن بري ف الك�لول قول

ساعدة:
�ل1ش.ان,يك الض_راعة� والك�ل�ول

قال: وشاهد الك1ل�ة قول الطرماح:
وذ�و الب.ثY فيه ك1ل�ةD وخ'شوع

وف حديث حني: فما ز,ل}ت أ%رى ح.د_هم ك%ل1يلv؛ ك%ل� السيف': ل
يقطع. وطر\ف ك%ل1يل إ,ذا ل يقYق النظور. اللحيان: ان\ك%ل� السيف ذهب

حدeه. وقال بعضهم: ك%ل� بصر'ه ك�لولv ن.ب.ا، وأ%كل�ه البكاء وكذلك



اللسان، وقال اللحيان: كلها سواء ف الفعل والصدر؛ وقول ال4سود بن
ي.ع\ف�ر:بأ%ظفار� له ح'ج\ن� ط1وال�،

وأ%نياب� له كانت ك1لل
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون جع كالð كجائع وج,ياع ونائم ون,يام، وأ%ن
يكون جع ك%ل1يل كشديد وش1داد وح.ديد وح1داد. الليث: الك%ل1يل السيف

الذي ل حد_ له. ولسان ك%ل1يل: ذو ك%للة وك1ل�ة، وسيف ك%ل1يل الد>،
ورجل ك%ل1يل اللسان، وك%ل1يل الطر\ف.

قال: وناس يعلون ك%ل�ء4 للب.ص\رة اساv من ك%ل�، على ف%ع\لء، ول
يصرفونه، والعن أ%نه موضع ت.ك1ل© فيه الريح' عن عم.لها ف غي هذا

الوضع؛ قال رؤبة:
م'ش\ت.ب,ه1 ال4ع\لم, ل%م_اع, ال%ف%ق\،

يك1ل© و.ف}د الريح من حيث ان\خ.ر.ق\
والك%ل©: الصيبة تدث، وال4صل من ك%ل� عنه أ%ي نبا وضع'ف.

والك%للة: الرجل الذي ل ولد له ول والد. وقال الليث: الك%ل© الرجل
الذي ل ولد له ول والد، ك%ل� الرجل ي.ك1ل© ك%للة، وقيل: ما ل يكن من

النسب ل%حìا فهو ك%للةD. وقالوا: هو ابن عم> الك%لل1ة، وابن' عم>
ك%للة{ وك%للةD، وابن عمي ك%للةv، وقيل: الك%للة� من ت.ك%ل�ل نسب'ه

بنسبك كابن العم ومن أ%شبهه، وقيل: هم ال3خ\وة لل�م� وهو الستعمل. وقال
اللحيان: الك%للة من العص.بة من ور,ث معه ال3خوة من ال�م، والعرب

تقول: ل ي.ر,3ثه ك%للةv أ%ي ل يرثه عن ع'ر'ض بل عن قر\ب واستحقاق؛ قال
الفرزدق:

ور,ث}تم ق%ناة% ال�ل}ك، غي. ك%للة{،
عن اب\ن.ي\ م.ناف{: عبد1 شس� وهاشم

ابن ال4عراب: الك%للة� بنو العم ال4باعد. وحكي عن أ%عراب أ%نه قال:
مال كثي¬ وي.ر,ث�ن ك%للة متراخ نسب'هم؛ ويقال: هو مصدر من تك%ل�له
النسب' أ%ي تطر_فه كأ%نه أ%خذ ط%ر.فيه من جهة الولد والوالد وليس له

vمنهما أ%حد، فسمي بالصدر. وف التنزيل العزيز: وإ,ن كان رجل ي'ور.ث ك%للة
(الية)؛ واختلف أ%هل العربية ف تفسي الك%للة فروى النذري بسنده عن

أ%ب عبيدة أ%نه قال: الك%للة كل م.ن\ ل ير,ثه ولد أ%و أ%ب أ%و أ%خ
ونو ذلك؛ قال ال4خفش: وقال الفراء الك%للة من القرابة ما خل الوالد



والولد، سوا ك%للة لستدارتم بنسب اليت ال4قرب، فال4قرب من تك%لله
النسب إ,ذا استدار به، قال: وسعته مرة يقول الك%للة من سقط عنه ط%ر.فاه،

وها أ%بوه وولده، فصار ك%ل¾ وك%للة أ%ي ع1يالv على ال4صل، يقول: سقط
من الط�ر.في فصار ع1يالv عليهم؛ قال: كتبته حفظا عنه؛ قال ال4زهري:
vوحديث جابر يفسر لك الك%للة وأ%نه الوار,ث ل4نه يقول م.ر,ض\ت مرضا

أ%شفيت منه على الوت فأ%تيت النب، صلى ال عليه وسلم، فقلت: إ,ن رجل ليس
يرثن إ,ل ك%للةD؛ أ%راد أ%نه ل والد له ول ولد، فذكر ال عز وجل

الك%للة ف سورة النساء ف موضعي، أ%حدها قوله: وإ,ن كان رجل ي'ور.ث
ك%للةv أ%و امرأ%ةD وله أ%خ¬ أ%و أ�خت¬ فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله

ي'ور.ث من و'ر,ث ي'ور.ث ل من أ�ور,ث ي'ور.ث، ونصب ك%للة على الال، العن
أ%ن من مات رجلv أ%و امرأ%ة ف حال تك%ل©ل1ه نسب ورث1ته أ%ي ل والد له

ول ولد وله أ%خ أ%و أ�خت من أ�م فلكل واحد منهما السدس، فجعل اليت ههنا
ك%للة وهو الور>ث، وهو ف حديث جابر الوارث: فكل م.ن مات ول والد له

ول ولد فهو كللة� ورث1ته، وكل© وارث ليس بوالد للميت ول ولد{ له فهو
كللة� م.و\ر'وث1ه، وهذا مشتق من جهة العربية موافق للتنزيل والسeنة،

ويب على أ%هل العلم معرفته لئل يلتبس عليهم ما يتاجون إ,ليه منه؛
والوضع الثان من كتاب ال تعال ف الك%للة قوله: ي.س\تفتونك قل ال

يفتيكم ف الكللة إ,ن ام\ر'ؤ¬ هل%ك ليس له ولد وله أ�خت فلها نصف ما ترك
(الية)؛ فجعل الك%للة ههنا ال�خت لل4ب وال�م وال3خوة لل4ب وال�م،

فجعل لل�خت الواحدة نصف. ما ترك اليت، ولل�ختي الثلثي، ولل3خوة
وال4خوات جيع الال بينهم، للذكر مثل ح.ظY ال�نثيي، وجعل لل4خ وال�خت

من ال�م، ف الية ال�ول، الثلث، لكل واحد منهما السدس، فبي�ن بس3ياق
اليتي أ%ن الك%للة تشتمل على ال3خوة لل�م مر_ة، ومرة على ال3خوة

وال4خوات لل4ب وال�م؛ ودل قول الشاعر أ%ن� ال4ب ليس بك%للة، وأ%ن�
سائر ال4ولياء من الع.ص.بة بعد الولد ك%للة؛ وهو قوله:

فإ,ن� أ%ب ال%ر\ء أ%ح\م.ى له،
وم.و\ل%ى الك%للة ل يغض.ب

أ%راد: أ%ن أ%با الرء أ%غضب له إ,ذا ظ�ل1م، وموال الكللة، وهم
ال3خوة وال4عمام وبنو ال4عمام وسائر القرابات، ل يغض.بون للمرء غ%ض.ب

ال4ب. ابن الراح: إ,ذا ل يكن ابن العم ل%حìا وكان رجلv من العشية قالوا:



هو ابن ع.م>ي الك%للة� وابن' ع.م> ك%للة{؛ قال ال4زهري: وهذا يدل
على أ%ن الع.ص.بة وإ,ن ب.ع'دوا ك%للة، فافهمه؛ قال: وقد فس_رت لك من
آي.ت.ي, الك%للة وإ,عرابما ما تشتفي به وي'زيل اللبس عنك، فتدبره تده

كذلك؛ قال: قد ث%ب_ج. الليث ما فسره من الك%للة ف كتابه ول يبي الراد
منه، وقال ابن بري: اعلم أ%ن الك%للة ف ال4صل هي مصدر ك%ل� اليت

ي.ك1ل© ك%ل¾ وك%للة، فهو ك%لê إ,ذا ل يلف ولداv ول والداv ير,ثانه،
vهذا أ%صلها، قال: ث قد تقع الك%للة على العي دون الد.ث، فتكون اسا

للميت ال%و\روث، وإ,ن كانت ف ال4صل اساv للح.د.ث على حد> قولم: هذا
خ.ل}ق' ال أ%ي ملوق ال؛ قال: وجاز أ%ن تكون اساv للوارث على حد>
قولم: رجل ع.د\ل أ%ي عادل، وماء# غ%و\ر أ%ي غائر؛ قال: وال4ول هو

اختيار البصريي من أ%ن الك%للة اسم للموروث، قال: وعليه جاء التفسي ف
الية: إ,ن الك%للة الذي ل يلYف ولداv ول والداv، فإ,ذا جعلتها للميت

كان انتصابا ف الية على وجهي: أ%حدها أ%ن تكون خب كان تقديره: وإ,ن
كان الوروث ك%للةv أ%ي ك%ل¾ ليس له ولد ول والد، والوجه الثان أ%ن

يكون انتصابا على الال من الضمي ف ي'ور.ث أ%ي يور.ث وهو ك%للة، وتكون
كان هي التامة الت ليست مفتقرة إ,ل خب، قال: ول يصح أ%ن تكون

الناقصة كما ذكره الوف ل4ن خبها ل يكون إ,ل الك%للة، ول فائدة ف قوله
يور.ث، والتقدير إ,ن وق%ع أ%و حض.ر رجل يوت ك%للة أ%ي يور.ث وهو ك%للة

أ%ي ك%ل9، وإ,ن جعلتها للحد.ث دون العي جاز انتصابا على ثلثة أ%وجه:
أ%حدها أ%ن يكون انتصابا على الصدر على تقدير حذف مضاف تقديره يور.ث

و,راثة ك%للة{ كما قال الفرزدق:
ور,ث}ت'م ق%ناة ال�ل}ك ل عن ك%للة{

أ%ي ورثتموها و,راثة ق�ر\ب ل و,راثة ب'ع\د؛ وقال عامر
بن الط©ف%ي\ل:

وما س.و_د.ت\ن عام1ر¬ عن ك%للة{،
أ%ب ال� أ%ن} أ%س\م'و بأ�م¼ ول أ%ب

ومنه قولم: هو ابن ع.م¼ ك%للةv أ%ي بعيد النسب، فإ,ذا أ%رادو الق�ر\ب
vوالوجه الثان أ%ن تكون الك%للة مصدرا ،vقالوا: هو ابن ع.م¼ دن\ي.ة

واقعاv موقع الال على حد قولم: جاء زيد ر.ك}ضاv أ%ي راك1ضاv، وهو ابن
عمي د1نيةv أ%ي دانياv، وابن عمي ك%للةv أ%ي بعيداv ف النس.ب، والوجه



الثالث أ%ن تكون خب كان على تقدير حذف مضاف، تقديره وإ,ن كان ال%و\روث ذا
ك%للة؛ قال: فهذه خسة أ%وجه ف نصب الكللة: أ%حدها أ%ن تكون خب كان،

الثان أ%ن تكون حالv، الثالث أ%ن تكون مصدراv على تقدير حذف مضاف،
الرابع أ%ن تكون مصدراv ف موضع الال، الامس أ%ن تكون خب كان على تقدير
حذف مضاف، فهذا هو الوجه الذي عليه أ%هل البصرة والعلماء باللغة، أ%عن أ%ن

الك%للة اسم للموروث دون الوارث، قال: وقد أ%جاز قوم من أ%هل اللغة،
وهم أ%هل الكوفة، أ%ن تكون الك%للة اساv للوار,ث، واحتجeوا ف ذلك

بأ%شياء منها قراءة السن: وإ,ن كان رجل ي'ور,ث ك%للةv، بكسر الراء،
فالك%للة على ظاهر هذه الق1راءة هي ورثة� اليت، وهم ال3خوة لل�م، واحتجeوا

أ%يضاv بقول جابر إ,نه قال: يا رسول ال إ,نا ير,ثن ك%للة، وإ,ذا ثبت
حجة هذا الوجه كان انتصاب ك%للة أ%يضاv على مثل ما انتصبت ف الوجه

الامس من الوجه ال4ول، وهو أ%ن تكون خب كان ويقدر حذف مضاف ليكون الثان
هو ال4ول، تقديره: وإ,ن كان رجل يور,ث ذا ك%للة، كما تقول ذا ق%رابة{

ليس فيهم ولد ول والد، قال: وكذلك إ,ذا جعلت.ه حالv من الضمي ف يورث
تقديره ذا ك%للة{، قال: وذهب ابن جن ف قراءة م.ن\ قرأ% ي'ور,ث ك%للة

ويور>ث ك%للة أ%ن مفعول ي'ور,ث وي'و.ر>ث مذوفان أ%ي ي'ور,ث وارث%ه
مال%ه، قال: فعلى هذا يبقى ك%للة على حاله ال�ول الت ذكرتا، فيكون نصبه
على خب كان أ%و على الصدر، ويكون الك%للة للم.و\روث ل للوارث؛ قال:

والظاهر أ%ن الك%للة مصدر يقع على الوارث وعلى الوروث، والصدر قد يقع
للفاعل تارة وللمفعول أ�خرى، وال أ%علم؛ قال ابن ال4ثي: ال4ب والبن

طر.فان للرجل فإ,ذا مات ول يلYفهما فقد مات عن ذهاب ط%ر.ف%ي\ه، فسمي
ذهاب الطر.في ك%للة، وقيل: كل ما اخ\ت.ف_ بالشيء من جوانبه فهو

إ,ك}ل1يل، وبه سيت، ل4ن الو'ر_اث ي'حيطون به من جوانبه.
والك%ل©: اليتيم؛ قال:

أ%ك�ولD لال الك%لY ق%ب\ل% ش.باب,ه،
إ,ذا كان ع.ظ}م' الك%لY غي. ش.ديد

êوالك%ل©: الذي هو ع1يال وث1ق}ل على صاحبه؛ قال ال تعال: وهو ك%ل
على م.و\له، أ%ي ع1يال. وأ%صبح فلن م'ك1ل¾ إ,ذا صار ذوو ق%رابته

ك%ل¾ عليه أ%ي ع1يالv. وأ%صبحت م'ك1ل¾ أ%ي ذا قرابات{ وهم علي_ عيال.
والكال©: ال�ع\يي، وقد ك%ل� ي.ك1ل© ك%للv وك%للةv. والك%ل©:



الع.ي>ل والثYق}ل، الذك%ر وال�نثى ف ذلك سواء، وربا جع على الك�لول ف
الرجال والنساء، ك%ل� ي.ك1ل© ك�لولv. ورجل ك%لê: ثقيل ل خي فيه. ابن

ال4عراب: الك%ل© الصنم، والك%ل© الثقيل� الروح من الناس، والك%ل©
اليتيم، والك%ل© الو.ك1يل. وك%ل� الرجل إ,ذا تع1ب. وك%ل� إ,ذا توك�ل؛

قال ال4زهري: الذي أ%راد ابن' ال4عراب بقوله الكل© الصن.م قوله تعال:
ض.ر.ب ال مثلv عبداv ملوكاv؛ ضربه مثلv للص_ن.م الذي عبد'وه وهو

ل يقد1ر على شيء فهو ك%لê على موله ل4نه يم1له إ,ذا ظ%ع.ن ويو>له
من مكان إ,ل مكان، فقال ال تعال: هل يستوي هذا الص_ن.م الك%ل© ومن

يأ}مر بالعدل، استفهام معناه التوبيخ كأ%نه قال: ل تسوeوا بي الصنم
êوبي الالق جل جلله. قال ابن بري: وقال نفطويه ف قوله وهو ك%ل Yالك%ل

على موله: هو أ�سيد بن أ%ب العيص وهو ال4ب\كم، قال: وقال ابن خالويه
ورأ}س الك%ل9 رئيس اليهود. الوهري: الك%ل© الع1يال والثYق}ل. وف حديث

خدية: ك%ل� إ,ن_ك ل%ت.ح\م1ل الك%ل�؛ هو، بالفتح: الثYق}ل من كل ما
ي'تكل�ف. والك%ل©: الع1يال؛ ومنه الديث: م.ن\ ت.رك ك%ل¾ ف%إ,ل%ي_

وعلي_. وف حديث ط%ه\فة: ول ي'وك%ل ك%ل©كم أ%ي ل يوك%ل إ,ليكم ع1يالكم
وما ل تطيقوه، وي'روى: أ�ك}ل�كم أ%ي ل ي'ف}تات عليكم مالكم.

وك%ل�ل% الرجل�: ذهب وترك أ%هل%ه وعيال%ه بض\ي.ع.ة{. وك%ل�ل عن
ال4مر: أ%ح\ج.م. وك%ل�ل% عليه بالسيف وك%ل�ل السبع': حل.

ابن ال4عراب: والك1ل�ة أ%يضاv حال� ال3نسان، وهي الب,ك}ل%ة؛ يقال:
بات فلن بك1ل�ة سواء أ%ي بال سوء قال: والك1ل�ة مصدر قولك سيف ك%ل1يل

بي�ن الك1ل�ة. ويقال: ثق�ل سعه وك%ل� بصره وذ%ر.أ% س1نeه.
وال�ك%لYل: الادe، يقال: ح.م.ل وك%ل�ل أ%ي مضى ق�د'ماv ول ي.خ1م؛ وأ%نشد

ال4صمعي:
ح.س.م. ع1ر\ق. الداء3 عنه فق%ض.ب\،
ت.ك}ل1يل%ة% الل�ي\ث1 إ,ذا الليث� و.ث%ب\

قال: وقد يكون ك%ل�ل بعن ج.ب'ن، يقال: حل فما ك%ل�ل أ%ي فما كذ%ب
وما جب'ن كأ%نه من ال4ضداد؛ وأ%نشد أ%بو زيد ل%ه\م بن س.ب.ل:

ول أ�ك%لYل� عن ح.ر\ب� م'ج.ل�حة{،
ول أ�خ.د>ر' للم'ل}ق1ي بالس_ل%م,

وروى النذري عن أ%ب اليثم أ%نه يقال: إ,ن ال4سد ي'ه.لYل وي'ك%لYل،



وإ,ن النمر ي'ك%لYل ول ي'ه.لYل، قال: وال�ك%لYل الذي يم1ل فل
يرجع حت يق%ع بق1ر\نه، وال�ه.لYل يمل على ق1ر\نه ث ي'ح\ج,م فيجع؛ وقال

النابغة العدي:
ب.ك%ر.ت\ تلوم، وأ%م\س, ما ك%ل�ل}تها،

ولقد ض.ل%ل}ت بذاك أ%ي_ ضلل
ما: ص1لة، ك%ل�ل}تها: أ%د\ع.ص\تها. يقال: ك%ل�ل% فلن فلناv أ%ي ل

ي'ط1عه. وك%ل%ل}ت'ه بالجارة أ%ي علوته با؛ وقال:
�وفرحه ب,ح.ص.ى ال%ع\زاء3 م.ك}لول

(* قوله «وفرحه إل» هكذا ف الصل).
والك�ل�ة: الص_و\ق%عة، وهي ص'وفة حراء ف رأ}س ال%و\د.ج. وجاء ف

الديث: ن.ه.ى عن ت.ق}ص1يص الق�بور وت.ك}ل1يلها؛ قيل: الت�ك}ل1يل رفع'ها
تبن مثل الك1ل%ل، وهي الص_وامع والق1باب الت تبن على القبور، وقيل: هو

ض.ر\ب الك1ل�ة عليها وهي س1ت\ر مرب_ع يضر.ب على القبور، وقال أ%بو
عبيد: الك1ل�ة من السeتور ما خ1يط% فصار كالبيت؛ وأ%نشد 

(* لبيد ف معلقته):
من ك�لY م.ح\فوف{ ي'ظ1ل© ع1ص1ي_ه' * ز.و\ج¬ عليه ك1ل�ةD وق1رام'ها

والك1ل�ة: الس>تر الرقيق ي'خاط كالبيت ي'ت.و.ق9ى فيه من الب.ق>، وف
الكم: الك1ل�ة الس>تر الرقيق، قال: والك1ل�ة غشاء# من ثوب رقيق

ي'توق�ى به من الب.ع'وض.
وال3ك}ل1يل: شبه ع1صابة مزي_نة بالواهر، والمع أ%كال1يل على القياس،

ويسمى التاج إ,ك}ل1يلv. وك%ل�له أ%ي أ%لبسه ال3ك}ل1يل؛ فأ%ما قوله 
*)

البيت لس_ان بن ثابت من قصيدة ف مدح الغساسنة) أ%نشده ابن جن:
قد د.نا الف1ص\ح'، فال}و.لئد' ي.ن\ظ1م\ـ

ـن. س1راعاv أ%ك1ل�ة% ال%ر\جان1
فهذا جع إ,ك}ل1يل، فلما حذفت المزة وبقيت الكاف ساكنة فتحت، فصارت

إ,ل ك%ل1يل� ك%د.ل1يل� فجمع على أ%ك1ل�ة كأ%د1ل�ة. وف حديث عائشة، رضي
ال عنها: دخل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ت.ب\ر'ق' أ%كال1يل و.ج\هه؛
هي جع إ,ك}ل1يل، قال: وهو شبه ع1صابة مزي_نة بال%و\ه.ر، فجعلت\ لوجهه
الكري، صلى ال عليه وسلم، أ%كال1يل% على جهة الستعارة؛ قال: وقيل



أ%رادت\ نواحي وجهه وما أ%حاط به إ,ل ال%ب,ي من الت_ك%ل©ل، وهو
ال3حاطة ول4ن� ال3ك}ل1يل يعل كال%ل}قة ويوضع هنالك على أ%على الرأ}س. وف

حديث الستسقاء: فنظرت إ,ل الدينة وإ,نا لفي مث}ل ال3ك}ليل؛ يريد
أ%ن الغ.ي\م ت.ق%ش_ع عنها واستدار بآفاقها. وال3ك}ل1يل: منز,ل من منازل
القمر وهو أ%ربعة أ%ن�م مصطف�ة. قال ال4زهري: ال3ك}ل1يل رأ}س ب'ر\ج

العقرب، ورقيب' الث©ر.ي_ا من ال4ن\واء هو ال3ك}ل1يل، ل4نه يطل�ع
ب,غ'ي'وبا. وال3ك}ل1يل: ما أ%حاط بالظ©ف�ر من اللحم.

وت.ك%ل�له الشيء�: أ%حاط به. وروضة م'ك%ل�لة: مفوفة بالن_و\ر. وغمام
م'ك%ل�ل: مفوف بق1ط%ع من السحاب كأ%نه م'ك%ل�ل بن_.

وان\ك%ل� الرجل�: ضحك. وانكل�ت الرأ%ة فهي ت.ن\ك%ل© ان\ك1للv إ,ذا
ما تبس_مت؛ وأ%نشد ابن بري لعمر بن أ%ب ربيعة:

وت.ن\ك%ل© عن عذ}ب� ش.ت1يت{ ن.بات'ه،
له أ�ش'ر¬ كال�ق}ح'وان ال�ن.و>ر

وان\ك%ل� الرجل ان\ك1للv: تبس_م؛ قال ال4عشى:
وي.ن\ك%ل© عن غ�ر¼ ع1ذاب� كأ%نا

ج.ن أ�ق}ح'وان، ن.ب\ت'ه م'ت.ناع1م
يقال: ك%ش.ر. واف}ت.ر_ وان\ك%ل�، كل ذلك تبدو منه ال4سنان. وان\ك1لل

الغ.ي\م بالب.ر\ق: هو قدر ما ي'ر,يك سواد الغيم من بياضه. وان\ك%ل�
السحاب بالبق إ,ذا ما تبس_م بالبق. وال3ك}ل1يل: السحاب' الذي تراه

كأ%ن� غ1شاءé أ�ل}ب,س.ه. وسحاب م'ك%ل�ل أ%ي ملم_ع بالبق، ويقال: هو الذي
حوله ق1طع من السحاب.

واك}ت.ل� الغمام' بالبق أ%ي لع.
وانك%ل� السحاب عن البق واك}ت.ل�: تبسم؛ ال4خية عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:
ع.ر.ض\نا فق�ل}نا: إ,يه1 س1ل}م فس.ل�مت\

كما اك}ت.ل� بالبق. الغ.مام' اللوائح'
وقول أ%ب ذؤيب:

ت.ك%ل�ل ف الغ1ماد فأ%ر\ض, ليلى
ثلثاv، ما أ%بي له ان\ف1راج.ا

قيل: ت.ك%ل�ل تبسم بالبق، وقيل: تنط�ق واستدار. وانكل� البق' نفسه:



لع لعاv خفيفاv. أ%بو عبيد عن أ%ب عمرو: الغمام ال�ك%ل�ل هو
السحابة يكون حولا ق1ط%ع من السحاب فهي مك%ل�لة بن_؛ وأ%نشد غيه لمرئ

القيس:
أ%ص.اح, ت.ر.ى ب.ر\قاv أ�ر,يك و.م1يض.ه،

ك%ل%م\ع الي.د.ي\ن ف ح.ب¼ م'ك%ل�ل,
وإ,ك}ل1يل ال%ل1ك: نبت ي'تداو.ى به.

والك%ل}ك%ل والك%ل}كال: الصدر من كل شيء، وقيل: هو ما بي
الت_ر\ق�و.ت.ي\ن، وقيل: هو باطن الز_و\ر,؛ قال:

أ%قول، إ,ذ} خ.ر_ت\ على الك%ل}ك%ال,
قال الوهري: وربا جاء ف ضرورة الشعر مشدداv؛ وقال منظور بن

مرثد ال4سدي:
،Yكأ%ن� م.ه\واها، على الك%ل}ك%ل

موضع' ك%ف�ي\ راه1ب� ي'ص.لYي
قال ابن بري: وصوابه موق1ع' كف�ي\ راهب، ل4ن بعد قوله على

Yمن ث%ف1نات{ ز'ل vوم.و\ق1فا:Yالك%ل}ك%ل
قال: والعروف الك%ل}ك%ل، وإ,نا جاء الك%ل}ك%ال ف الشعر ضرورة ف قول

الراجز:
قلت'، وقد خر_ت على الك%ل}ك%ال,:

يا ناق%ت، ما ج'ل}ت1 من م.ج.ال,
(* ف الصفحة السابقة: اقول إذ خ.ر_ت إل).

والك%ل}ك%ل من الفرس: ما بي م.ح\ز,مه إ,ل ما مس_ ال4رض منه إ,ذا
ر.ب.ض.؛ وقد يستعار الك%ل}ك%ل لا ليس بسم كقول امرئ القيس ف صفة

ل%ي\ل:فقلت' له ل�ا ت.م.ط�ى ب,ج.و\ز,ه،
وأ%ر\د.ف. أ%ع\جازاv و.ن.اء4 ب,ك%ل}ك%ل

(* ف العلقة: بص'لب,ه بدل بوزه).
وقالت أ%عرابية ت.ر\ثي ابنها:
أ%ل}ق%ى عليه الدهر' ك%ل}ك%ل%ه'،

م.ن\ ذا يقوم' ب,ك%ل}ك%ل, الد_ه\ر,؟
فجعلت للدهر ك%ل}ك%لv؛ وقوله:

م.ش.ق. الواج,ر' ل%ح\م.ه'ن_ مع السeر.ى،



vوص'دورا vحت ذ%ه.ب\ن. ك%لكل
.vخ'را�وضع ال4ساء موضع الظروف كقوله ذهب ق�د'ماv وأ

ورجل ك�ل}ك�لD: ض.ر\ب¬، وقيل: الك�ل}ك�ل والك�لك1ل، بالضم، القصي
الغليظ الشديد، وال�نثى ك�ل}ك�لة وك�لكلة، والك%لك1ل الماعات كالك%راك1ر؛

وأ%نشد قول العجاج:
حت ي.ح'ل©ون الرeب الك%لك1ل

الفراء: الك�ل�ة التأ}خي، والك%ل�ة الش_ف}رة الكال�ة، والك1ل�ة
الال� حال� الرج'ل.

ويقال: ذئب م'ك1ل9 قد وضع ك%ل�ه' على الناس. وذ1ئب ك%ل1يل: ل ي.ع\د'و
على أ%حد.

وف حديث عثمان: أ%نه د'خ1ل عليه فقيل له أ%ب,أ%م\رك هذا؟ فقال: ك�ل©
ذلك أ%ي بعضه عن أ%مري وبعضه بغي أ%مري؛ قال ابن ال4ثي: موضع كل

ال3حاطة بالميع، وقد تستعمل ف معن البعض قال: وعليه ح'م1ل قول� عثمان؛ ومنه
قول الراجز:

:eها م.ر\ع1ي�قالت\ له، وقول
،eإ,ن� الش>واء4 خ.ي\ر'ه الط�ر,ي
eل© ذاك ي.ف}ع.ل الو.ص1ي�وك

أ%ي قد يفع.ل وقد ل يفع.ل.
وقال ابن بري: وك%ل9 حرف ر.د\ع وز.ج\ر؛ وقد تأ}ت بعن ل كقول

العدي�:
فقل}نا لم: خ.ل©وا الن>ساء4 ل4ه\ل1ها
فقالوا لنا: ك%ل� فقل}نا لم: ب.لى

فك%ل� هنا بعن ل بدليل قوله فقلنا لم بلى، وب.لى ل تأ}ت إ,ل
:vبعد نفي؛ ومثله قوله أ%يضا

،vوم.ي>تا vر.ي\ش ج,هاز' الناس ح.ي�ا�ق
فمن قال ك%ل�، فال�كذYب أ%ك}ذ%ب'

وعلى هذا يمل قوله تعال: فيقول ر.ب>ي أ%هان.ن,ي ك%ل�. وف الديث:
ت.ق%ع ف%ت1ن¬ كأ%نا الظ©ل%ل، فقال أ%عراب: ك%ل� يا رسول ال؛ قال
ابن ال4ثي: ك%ل� ر.د\ع ف الكلم وتنبيه ومعناها ان\ت.ه1 ل تفعل،

إ,ل أ%نا آكد ف النفي والر_د\ع من ل، لزيادة الكاف؛ وقد ترد بعن



ح.ق9اv كقوله تعال: ك%ل� ل%ئ1ن ل ت.ن\ته ل%ن.س\ف%عن\ بالناصية؛
والظ©ل%ل: الس_حاب.

@كمل: الك%م.ال: الت_مام، وقيل: الت_مام الذي ت.ج.ز_أ% منه أ%جزاؤه،
،vمول�وفيه ثلث لغات: ك%م.ل الشيء ي.ك}م'ل، وك%م1ل وك%م'ل ك%مالv وك

قال الوهري: والكسر أ%ر\د.ؤ'ها. وشيء ك%م1يل: كام1ل، جاؤوا به على ك%م'ل؛
وأ%نشد سيبويه:

على أ%نه بعدما قد مضى
ثلثون لله.ج\ر ح.و\لv ك%ميل

وت.ك%م_ل: كك%م.ل. وت.كام.ل الشيء وأ%ك}م.ل}ته أ%نا وأ%ك}م.ل}ت الشيء
أ%ي أ%ج\م.ل}ت'ه وأ%تمته، وأ%ك}م.ل%ه هو واستك}م.له وك%م_له: أ%ت.م_ه

وج.م.ل%ه؛ قال الشاعر:
فق�ر.ى الع1راق م.ق1يل� يوم� واحد{،

والب.ص\ر.تان وواس1ط ت.ك}م1يل�ه
قال ابن سيده: قال أ%بو عبيد أ%راد كان ذلك كله ي'سار ف يوم واحد،

وأ%راد بالبصرتي البصرة والكوفة. وأ%عطاه الال ك%م.لv أ%ي كام1لv؛ هكذا
يتكلم به ف الميع والو'ح\د.ان سواء، ول يثن ول يمع؛ قال: وليس بصدر

ول نعت إ,نا هو كقولك أ%عطيته ك�ل�ه، ويقال: لك نصف�ه وبعضه وك%ماله،
وقال ال تعال: اليوم. أ%ك}م.ل}ت لكم دين.كم وأ%ت\م.م\ت' عليكم

ن,ع\مت (الية)؛ ومعناه، وال أ%علم: الن أ%ك}ملت' لكم الد>ين بأ%ن} كفيتكم
خوف عدو>كم وأ%ظ}ه.ر\ت.كم عليهم، كما تقول الن ك%م'ل لنا ال�ل}ك

وك%م'ل لنا ما نريد بأ%ن ك�فينا من كن_ا نافه، وقيل: أ%كم.لت' لكم د1ينكم
أ%ي أ%ك}ملت' لكم فوق ما تتاجون إ,ليه ف د1ين,كم، وذلك جائر حس.ن، فأ%ما

أ%ن يكون دين ال عز وجل ف وقت من ال4وقات غي كام1ل فل؛ قال
ال4زهري: هذا كله كلم أ%ب إ,سحق وهو الزجاج، وهو حس.ن، ويوز للشاعر أ%ن

يعل الكامل ك%ميلv؛ وأ%نشد:
ثلثون لله.ج\ر ح.و\لv ك%م1يل

والت_ك}م1لت' ف ح1ساب الو.صايا: معروف. ويقال: ك%م_ل}ت له ع.د.د.
حقYه وو.فاء حقه ت.ك}ميلv وت.كم1لة، فهو م'ك%م_ل. ويقال: هذا الكم>ل

عشرين والكم>ل مائة وال�ك%م>ل أ%لفاv؛ قال النابغة:
فك%م_ل%ت مائةv فيها ح.مام.ت'ها،



وأ%سرعت\ ح1س\بةv ف ذلك الع.د.د1
ورجل كام1ل وقوم ك%م.لة: مثل حاف1د وح.ف%دة. ويقال: أ%عطه هذا الال

ك%م.لv أ%ي كل�ه. والت_كم1يل وال3ك}مال: التمام. واستك}مله: است.ت.م_ه؛
الوهري: وقول حيد:

حت إ,ذا ما حاج,ب' الشمس د.م.ج\،
ت.ذ%ك�ر. الب,يض. بك�م\لول ف%ل%ج\

قال: م.ن\ ن.و_ن الك�م\لول قال هو م.فازة، وف%ل%ج: يريد ل%ج_ ف
السي، وإ,نا ترك التشديد للقافية. وقال الليل: الك�م\لول نبت، وهو

بالفارسية ب.ر\غ%س\ت؛ حكاه أ%بو تراب ف كتاب العت1قاب، ومن أ%ضاف قال: ف%ل}ج
نر صغي.

vوالكام1ل من شطور الع.روض: معروف وأ%صله متفاعلن ست مرات، سي كامل
ل4نه استكم.ل على أ%صله ف الدائرة. وقال أ%بو إ,سحق: سي كام1لv ل4نه

ك%م'ل%ت أ%جزاؤه وحركاته، وكان أ%ك}م.ل من الواف1ر، ل4ن الواف1ر
ت.و.ف�رت\ حركاته ونقصت أ%جزاؤه.

وقا ابن ال4عراب: ال1ك}م.ل الرجل الكام1ل للخي أ%و الشر�.
والكام1ل1ي_ة� من الر_واف1ض: ش.رe ج,يل�.

وكام1ل: اسم فرس سابق لبن امرئ القيس، وقيل: كان لمرئ القيس. وكام1ل
أ%يضاv: فرس زيد اليل؛ وإ,ياه عن بقوله:

ما زلت' أ%رميهم بث�غ\رة كام1ل
وقال ابن بري: كام1ل اسم فرس زيد الفوارس الض_ب>ي؛ وفيه يقول العائف

الض_ب>ي�:
ن,ع\م. الفوارس، يوم جيش م'ح.ر>ق�،

ل%ح1قوا وهم ي'د\ع.و\ن يال% ض1رار,
زيد' الفوار,س ك%ر_ وابنا م'ن\ذ1ر�،

واليل� ي.ط}ع'ن'ها ب.ن'و ال4ح\رار,
ي.ر\مي ب,غ'ر_ة1 كام1ل� وبن.ح\ره،

خ.ط%ر. النeفوس وأ%ي� ح1ي خ1طار,
Dوكام1ل Dن\ذ1ر الض_ب>ي�. وك%م\ل�وكام1ل أ%يضاv: فرس للرeق%اد بن ال

وم'ك%م_ل وك�م.ي\ل وك�م.ي\لة، كلها: أ%ساء.
@كمتل: ك�م\ت.ل وك�مات1ل وك�م\ت'ر وك�مات1ر: ص'ل}ب شديد.



@كمثل: الك%م.ي\ث%ل: القصي. ورجل ك%م\ث%ل وك�ماث1ل: ص'ل}ب شديد.
قال أ%بو منصور: وسعت أ%عرابي�اv يقول ناقة م'ك%م\ث%لة الل}ق, إ,ذا

كانت م'داخ.لة متم1عة.
@كمهل: التهذيب: ك%م\ه.ل}ت الديث أ%ي أ%خ\فيته وعم_ي\ته. ابن

ال4عراب: ك%م\ه.ل إ,ذا جع ثيابه وحز.مها للسفر. وك%م\ه.ل فلن علينا: منعنا
ح.ق�نا. وف النوادر: ك%م\ه.ل}ت الال ك%م\ه.لة وح.ب\ك%ر\ته ح.ب\كرة
ود.ب\ك%ل}ت'ه د.ب\ك%لة وح.ب\ح.ب\ت'ه ح.ب\ح.بة وز.م\ز.م\ته ز.م\ز.مة وص.ر\ص.ر\ته
وك%ر\ك%ر\ته إ,ذا جعته ورد.د\ت أ%طراف ما انتشر منه، وكذلك

ك%ب\ك%ب\ت'ه.
@كنبل: رجل ك�ن\ب'ل وك�ناب,ل: شديد ص'ل}ب. وك�ناب.3يل: اسم موضع؛ حكاه

سيبويه، وال أ%علم.
@كنثل: الك�ن\ثال 

(* قوله «الكنثال» هكذا ف الصل بالثاء الثلثة
مضبوطاv، وف الصحاح ف مادة كتل بالتاء الثناة: والكنتال، بالضم، القصي؛
والنون زائدة. وف القاموس: الكنتأل كجردحل القصي. اهـ. أي بالثناة) :

القصي؛ مث�ل به سيبويه وفسره السياف.
@كندل:الك%ن\د.ل: شجر ي'د\ب.غ به، وهو من د1باغ الس>ن\د، ودباغه ي.جيء

أ%حر؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وقال مرة: هو الك%ن\د.لء� فم.د_، قال: وما
البحر عد'وe كل شجر إ,ل الك%ن\د.لء4 والق�ر\م.، والق�ر\م' مذكور ف

موضعه.
@كنعل: ال4زهري: الك%ن\ع.لة� ف الع.د\و الثقيل� منه.

@كنفل: رجلD ك%ن\ف%ل1يل� اللYح\ية: ض.خ\م'ها. ول1حية ك%ن\ف%ل1يلة: ضخمة
جاف1ية.

vموضع، ومن العرب م.ن\ ل يصرفه يعله اسا :Dوك1ن\ه,ل Dكنهل: ك%ن\ه.ل@
للبقعة؛ قال جرير:

ط%و.ى الب.ي' أ%سباب. الو,صال، وحاو.ل%ت\
بك1ن\ه,ل أ%ق}ران ال%وى أ%ن} ت'ج.ذ�ما

ال4زهري: ك1ن\ه,ل ماء لبن تيم معروف؛ وقال عمرو بن
ك�ل}ثوم:

فج.ل�ل%ها ال1ياد. بك1ن\ه,لء



@كنهدل: ك%ن.ه\د.لD: ص'لب شديد.
@كهل: الك%ه\ل�: الرجل إ,ذا و.خ.طه الشيب ورأ%يت له ب.جالةv، وف الصحاح:

الك%ه\ل� من الرجال الذي جاو.ز الثلثي وو.خ.ط%ه الشيب'. وف فضل أ%ب
بكر وعمر، رضي ال عنهما: هذان سي>دا ك�هول النة، وف رواية: ك�هول,

ال4و_لي والخ1رين؛ قال ابن ال4ثي: الك%ه\ل� من الرجال من زاد على
ثلثي سنة إ,ل ال4ربعي، وقيل: هو من ثلث وثلثي إ,ل تام المسي؛

وقد اك}ت.ه.ل% الرجل� وكاه.ل% إ,ذا بلغ الك�هولة فصار ك%ه\لv، وقيل:
أ%راد بالك%ه\ل, ههنا الليم. العاقل% أ%ي أ%ن ال يدخ1ل أ%هل% النة1

النة% ح'لماء4 ع'ق%لء4، وف الكم: وقيل هو من أ%ربع وثلثي إ,ل إ,حدى
وخسي. قال ال تعال ف قصة عيسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم:

وي'ك%لYم الناس. ف الهد1 وك%ه\لv؛ قال الفراء: أ%راد وم'ك%لYماv الناس
ف الهد وك%ه\�لv؛ والعرب ت.ض.ع يفعل ف موضع الفاعل إ,ذا كانا ف

معطوفي متمعي ف الكلم كقول الشاعر:
ب,تe أ�ع.ش>يها ب,ع.ض\ب� بات1ر,،
ي.ق}ص1د' ف أ%س\و'ق1ها، وجائ1ر,

أ%راد قاص1د{ ف أ%سو'قها وجائر�، وقد قيل: إ,نه عطف الك%ه\ل على الصفة،
أ%راد بقوله ف ال%ه\د صبي�اv وك%ه\لv، فرد_ الك%ه\ل% على الصفة كما

قال د.عانا ل1ج.ن\ب,ه أ%و قاع1داv؛ روى النذري عن أ%حد بن
يي أ%نه قال: ذكر ال عز وجل لعيسى آيتي: تكليمه الناس ف ال%ه\د

فهذه معجزة، وال�خ\رى نزوله إ,ل ال4رض عند اقتراب الساعة ك%ه\لv ابن
ثلثي سنة يكلYم أ�مة ممد فهذه الية الثانية. قال أ%بو منصور: وإ,ذا

بلغ المسي فإ,نه يقال له ك%ه\ل؛ ومنه قوله:
Dهل ك%ه\ل خ.م\سي، إ,ن} شاق%ت\ه م.ن\ز,لة

م'س.ف�ه رأ%ي'ه فيها، وم.س\بوب'؟
فجعله ك%ه\لv وقد بلغ المسي. ابن ال4عراب: يقال للغ'لم م'راه1ق ث

م'ح\ت.لم، ث يقال تر_ج وجه'ه 
(* قوله «ث يقال ترج وجهه ال قوله ث

متمع» هكذا ف الصل، وعبارته ف مادة جع: ويقال للرجل إذا اتصلت
ليته متمع ث كهل بعد ذلك) ث ات_صلت ليته، ث م'ج\ت.م1ع¬ ث ك%ه\لD، وهو

ابن ثلث وثلثي سنة؛ قال ال4زهري: وقيل له ك%ه\ل حينئد لنتهاء



ش.بابه وكمال قو_ته، والمع ك%ه\ل�ون% وك�ه'ولD وك1هال وك�ه\لنD؛ قال ابن
م.ي_ادة:

وكيف ت'ر.ج>يها، وقد حال د'ونا
ب.ن'و أ%س.د{، ك�ه\لن'ها وش.باب'ها؟

وك�ه_ل؛ قال: وأ%راها على توهeم كاه1ل، وال�نثى ك%ه\لة من نسوة
ك%ه\لت{، وهو القياس ل4نه صفة، وقد حكي فيه عن أ%ب حات تريك الاء ول

يذكره النحويون فيما شذ� من هذا الضرب. قال بعضهم: قلما يقال للمرأ%ة كهلة
مفردة حت ي'ز.و>ج'وها بش.ه\لة، يقولون ش.ه\لةD ك%ه\لةD. غيه: رجل

vك%ه\ل وامرأ%ة ك%ه\لة إ,ذا انتهى شباب'هما، وذلك عند استكمالما ثلثا
وثلثي سنة، قال: وقد يقال امرأ%ة ك%ه\لة ول يذكر معها ش.ه\لة؛ قال ذلك

ال4صمعي وأ%بو عبيدة وابن ال4عراب؛ قال الشاعر:
ول أ%ع'ود' بعدها ك%ر,يìا،
أ�مار,س' الك%ه\ل%ة والص_ب,ي_ا،

والع.ز.ب ال�ن.ف�ه. ال�م>ي_ا
واك}ت.ه.ل أ%ي صار ك%ه\لv، ول يقولوا ك%ه.ل% إ,ل� أ%نه قد جاء ف

الديث: هل ف أ%ه\ل1ك. من كاه1ل�؟ ويروى: م.ن\ كاه.ل% أ%ي م.ن\ دخل حد_
الك�ه'ولة وقد تزو_ج، وقد حكى أ%بو زيد: كاه.ل% الرجل� تزو_ج. وروي عن

النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه سأ%ل رجلv أ%راد الهاد. معه فقال: هل
ف أ%هل1ك من كاه1ل�؟ يروى بكسر الاء على أ%نه اسم، ويروى م.ن\ كاه.ل%

بفتح الاء على أ%نه ف1ع\ل، بوزن ضار,ب� وضار.ب.، وها من الك�ه'ولة؛ يقول:
هل فيهم م.ن\ أ%س.ن_ وصار ك%ه\لv؟ وذكر عن أ%ب سعيد الضرير أ%نه رد_

على أ%ب عبيد هذا التفسي وزعم أ%نه خطأD، قد يل�ف الرجل� الرجل% ف
أ%هله ك%ه\لv وغي ك%ه\ل�، قال: والذي سعناه من العرب من غي مسأ%لة أ%ن

الرجل الذي يل�ف الرجل% ف أ%هله يقال له الكاه1ن، وقد ك%ه.ن. ي.ك}ه.ن
ك�ه'وناv، قال: ول يلو هذا الرف من شيئي، أ%حدها أ%ن يكون الد_ث

ساء4 سع'ه فظ%ن_ أ%نه كاه1لD وإ,نا هو كاه1ن¬، أ%و يكون الرف تعاقب
فيه بي اللم والنون كما يقال ه.ت.ن.ت1 السماء� وه.ت.ل%ت\، والغ1ر\ي.ن'

والغ1ر\ي.ل� وهو ما ي.ر\س'ب أ%سفل قارورة الدeه\ن من ث�ف}ل1ه، ويرس'ب من
الطي أ%سفل الغ.دير وف أ%سفل الق1د\ر من م.ر.قه؛ عن ال4صمعي، قال

ال4زهري: وهذا الذي قاله أ%بو سعيد له وجه غي أ%نه بعيد، ومعن قوله، صلى



ال عليه وسلم: هل ف أ%هل1ك من كاه1ل� أ%ي ف أ%هلك م.ن\ تع\ت.م1ده
للقيام بشأ}ن عيالك الصغار ومن ت'خلYفه م1م_ن يلزمك ع.و\ل�ه، فلما قال له:

ما ه'م\ إ,ل� أ�ص.ي\ب,ي.ةD ص1غار، أ%جابه فقال: ت.خ.ل�ف وجاه1د فيهم
ول تضي>عهم. والعرب تقول: م'ض.ر كاه1ل� العرب وس.ع\د كاه1ل تيم، وف

النهاية: وت.م1يم كاه1ل� م'ض.ر، وهو مأ}خوذ من كاهل البعي وهو مقد_م ظهره
وهو الذي يكون عليه ال%ح\م1ل، قال: وإ,نا أ%راد بقوله هل ف أ%هلك من

تعتمد عليه ف القيام بأ%مر م.ن\ ت'خ.لYف من ص1غار ولدك لئل يضيعوا،
أ%ل تراه قال له: ما هم إ,ل� أ�ص.ي\ب,ية صغار، فأ%جابه وقال: ففيهم

فجاه1د، قال: وأ%نكر أ%بو سعيد الكاه1ل وقال: هو كاه1ن كما تقدم؛ وقول أ%ب
خ1راش الذل:

فلو كان س.ل}مى جار.ه' أ%و أ%جار.ه'
�ر,ماح' ابن, سعد، ر.د_ه طائر ك%ه\ل

(* قوله «رماح ابن سعد» هكذا الصل، وف الساس: رباح ابن سعد)
vقال ابن سيده: ل يفسره أ%حد، قال: وقد يكن أ%ن يكون جعله ك%ه\ل

مبالغة به ف الشدة. ال4زهري: يقال طار لفلن طائر ك%ه\لD إ,ذا كان له ج.د�
وح.ظ9 ف الدنيا. ون.ب\ت ك%ه\ل: م'تناه{.

واك}ت.ه.ل% النبت': طال وانتهى منتهاه، وف الصحاح: ت.م_ طول�ه وظهر
ن.و\ر'ه؛ قال ال4عشى:

ي'ضاح1ك' الشمس. منها ك%و\ك%ب¬ ش.ر,ق¬،
م'ؤ.ز_ر¬ ب,ع.م1يم, الن_ب\ت م'ك}ت.ه,ل

وليس بعد اك}ت1هال الن_ب\ت إ,ل� الت_و.لYي؛ وقول ال4عشى ي'ضاح1ك
الشمس. معناه يد'ور معها، وم'ضاح.ك%ت'ه إ,ياها ح'س\ن له ون'ض\رة،

،éم\تلئ ماء�والك%و\كب: م'ع\ظ%م النبات، والش_ر,ق': الر_ي_ان ال
وال�ؤ.ز_ر: الذي صار النبت كال3زار له، والع.م1يم': النبت' الكثيف الس.ن، وهو

أ%كثر من ال%م1يم؛ يقال ن.ب\ت ع.م1يم وم'ع\ت.مÒ وع.م.م¬. واك}ت.ه.ل%ت
الروضة إ,ذا ع.م_ها نبت'ها، وف التهذيب: ن.و\ر'ها. ونعجة م'ك}ت.ه,لةD إ,ذا

انتهى س1نeها. الكم: ونعجة م'ك}ت.ه,لةD م'خ\ت.م1رة� الرأ}س بالبياض،
وأ%نكر بعضهم ذلك.

والكاه1ل�: مق%د_م أ%على الظهر ما ي.لي العن'ق وهو الث�لث ال4على فيه
:vف1ق%ر؛ قال امرؤ القيس يصف فرسا eس1ت



له حار,ك¬ كالد>ع\ص, ل%ب_ده' الثرى
إ,ل كاه1ل، مثل الر>تاج, ال�ض.ب_ب,

وقال النضر: الكاه1ل� ما ظهر من الز_و\ر، والز_و\ر' ما ب.ط%ن من
الكاه1ل؛ وقال غيه: الكاه1ل من الفرس ما ارتفع من ف�روع, ك%ت1ف%ي\ه؛

وأ%نشد:وكاه1ل أ%ف}رع. فيه، مع الـ
ـإ,ف}راع,، إ,ش\راف¬ وت.ق}ب,يب'

وقال أ%بو عبيدة: الار,ك ف�روع' الك%ت1ف%ي\ن، وهو أ%يضاv الكاه1ل�؛
�قال: وال1ن\س.ج' أ%سفل من ذلك، والكائبة مقد_م ال1ن\س.ج؛ وقيل: الكاه1ل
من ال3نسان ما بي كتفيه، وقيل: هو م.و\ص1ل العن'ق ف الصeل}ب، وقيل:

هو ف الفرس خل}ف ال1ن\س.ج، وقيل: هو ما ش.خ.ص من ف�روع, كتفيه إ,ل
م'س\ت.وى ظهره. ويقال للشديد الغ.ض.ب والائ1ج, من الفحول: إ,نه لذو كاه1ل،

حكاه ابن السكيت ف كتابه ال%و\س'وم بال4لفاظ، وف بعض النسخ: إ,نه لذو
صاه1ل، بالصاد؛ وقوله:

،vالع'ن\ق, أ%ش\ر.ف كاه1ل Yط%و,يل م1ت.ل
أ%ش.ق� ر.ح1يب ال%و\ف م'ع\ت.د1ل ال1ر\م

وضع السم فيه موضع الظرف كأ%نه قال: ذهب ص'ع'داv. وإ,نه لشديد الكاهل
أ%ي منيع الانب؛ قال ال4زهري: سعت غي واحد من العرب يقول فلن كاهل

بن فلن أ%ي م'ع\تم.دهم ف ال�ل1م_ات وس.ن.د'هم ف الهمات، وهو مأ}خوذ
من كاهل الظهر ل4ن ع'ن'ق الفرس ي.ت.سان.د' إ,ليه إ,ذا أ%ح\ض.ر، وهو

م.ح\م1ل م'ق%د_م ق%ر.ب'وس الس_ر\ج وم'ع\ت.م.د الفارس عليه؛ ومن هذا قول
:vرؤبة يدح م.ع.د�ا

إ,ذا م.ع.دÒ ع.د.ت1 ال4وائ1ل،
فاب\ن.ا ن,ز.ار� ف%ر_جا الز_لز,ل

ح1ص\ن.ي\ن, كانا ل1م.ع.د¼ كاه1ل،
وم.ن\ك1ب.ي, اع\ت.ل%يا الت_لت1ل

أ%ي كانا، يعن ربيعة وم'ض.ر، ع'م\دة أ%ولد1 م.ع.د� ك�لYهم. وف كتابه
إ,ل أ%هل اليمن ف أ%وقات الصلة والع1شاء: إ,ذا غاب الش_ف%ق' إ,ل

أ%ن ت.ذ}هب ك%واه1ل� الليل, أ%ي أ%وائله إ,ل أ%وساطه تشبيهاv للي\ل
بال3بل السائرة الت تتقد_م أ%عناق�ها وه.واد1يها وتتبع'ها أ%عجاز'ها

وت.وال1يها. والك%واه1ل: جع كاه1ل وهو مقد_م أ%على الظه\ر؛ ومنه حديث عائشة:



وق%ر_ر الرeؤ'وس. على ك%واه1لها أ%ي أ%ث}ب.تها ف أ%ماكنها كأ%نا كانت
مش\ف1ية على الذهاب واللك. الوهري: الكاه1ل� الار,ك' وهو ما بي

الك%ت1في. قال النب،صلى ال عليه وسلم: تيم¬ كاه1لD م'ض.ر وعليها
ال%ح\مل. قال ابن بري: الار,ك' فرع الكاهل؛ هكذا قال أ%بو عبيدة، قال: وهو عظم

م'ش\ر,ف اك}ت.ن.ف%ه ف%ر\عا الك%ت1ف%ي، قال: وقال بعضهم هو منبت أ%دن
الع'ر\ف إ,ل الظهر، وهو الذي يأ}خذ به الفارس إ,ذا ر.ك1ب. أ%بو عمرو:
يقال للرجل إ,نه لذو شاه1ق� وكاه1ل� وكاه1ن�، بالنون واللم، إ,ذا اشتد_
غضب'ه، ويقال ذلك للفحل عند ص1يال1ه حي تسم.ع له ص.و\تاv يرج من

ج.و\فه.والك�ه\ل�ول�: الضح_اك'، وقيل: الك%ري، عاقبت اللم' الراء4 ف كهرور.
ابن السكيت: الك�ه\ل�ول� والرeه\ش'وش' والب'ه\ل�ول كله السخيe الكري.

والك%ه\و.ل�: الع.ن\ك%ب'وت، وح'قe الك%ه'ول ب.ي\ت'ه. وقال عمرو بن
العاص لعاوية حي أ%راد ع.ز\ل%ه عن م1ص\ر: إ,ن أ%تيت'ك من الع1راق وإ,ن�

أ%م\ر.ك ك%ح'ق الك%ه'ول, أ%و كال�ع\د'بة% أ%و كالك�ع\د'بة1، فما زلت
أ�س\د1ي وأ�ل}ح1م' حت صار أ%م\ر'ك كف%ل}ك%ة1 الد_ر_ارة1 وكالطYر.اف1

ال�م.د_د1؛ قال ابن ال4ثي: هذه اللفظة قد اخت'ل1ف فيها، ف%ر.واها
eال4زهري بفتح الكاف وضم الاء وقال: هي الع.ن\ك%ب'وت، ورواها الطاب

والزمشري بسكون الاء وفتح الكاف والواو وقال: هي العنكبوت، ول يقي>دها
القتيب، ويروى: ك%ح'ق> الك%ه\د.ل، بالدال بدل الواو، وقال القتيب: أ%ما
ح'قe الك%ه\د.ل فلم أ%سع شيئاv من يوثق بعلمه بعن أ%نه بيت العنكبوت؛
ويقال: إ,نه ث%د\ي' الع.جوز، وقيل: العجوز نفسها، وح'ق©ها ثدي'ها، وقيل

غي ذلك؛ وال�ع\د'بة�: النeف�اخات' الت تكون من ماء الطر،
والك�ع\د'بة�: بيت العنكبوت، وكل ذلك مذكور ف موضعه.

وكاه1لD وك%ه\ل وك�ه.ي\لD: أ%ساء يوز أ%ن يكون تصغي ك%ه\ل وأ%ن يكون
تصغي كاهل� تصغي. الترخيم، قال ابن سيده: وأ%ن يكون تصغي ك%ه\ل� أ%ول

ل4ن تصغي الترخيم ليس بكثي ف كلمهم. وك�ه.ي\لة: موضع رمل؛ قال:
ع'م.ي\ر,ي_ة ح.ل�ت\ ب,ر.م\ل, ك�ه.ي\لة{

فب.ي\gن'ون.ة{، ت.ل}قى لا الدهر. م.ر\ت.عا
الوهري: كاه1ل أ%بو قبيلة من ال4سد، وهو كاه1ل بن أ%سد بن خ'زية، وهم

ق%ت.ل%ة� أ%ب امرئ القيس. وك1ن\ه,ل، بالكسر: اسم موضع أ%و ماء.
@كهبل: رجل ك%ه\ب.لD: قصي. والك%ن.ه\ب.ل، بفتح الباء وضم>ها: شجر ع1ظام



وهو من الع1ضاه؛ قال سيبويه: أ%ما ك%ن.ه\ب'ل فالنون فيه زائدة ل4نه ليس
ف الكلم على مثال س.ف%ر\ج'ل، فهذا بنزلة ما يشتقe ما ليس فيه نون،

فك%نه\ب'ل بنزلة ع.ر.ن\ت'ن�، بن.و\ه' ب,ناء4ه حي زادوا النون، ولو كانت
:vوس.يل vمن نفس الرف ل يفعلوا ذلك؛ قال امرؤ القيس يص1ف مطرا

فأ%ض\ح.ى ي.س'حe الاء4 من ك�لY ف1يقة{،
ي.ك�بe على ال4ذ}قان1 د.و\ح. الك%ن\ه\ب'ل,

(* ف رواية اخرى: فوق ك�ت.يفة{، وهو موضع ف اليمن، بدل كل9 ف1يقة).
والك%ن.ه\ب.ل: لغة فيه. قال أ%بو حنيفة: أ%خبن أ%عراب من أ%هل

الس_راة قال: الك%ن.ه\ب.ل� ص1ن\ف من الط�ل}ح جفر ق1صار الشوك. ال4زهري ف
الماسي: الك%ن.ه\ب.ل واحدتا ك%ن.ه\ب.لة؛ قال ابن ال4عراب: هي شجر ع1ظام

معروفة، وأ%نشد بيت امرئ القيس، قال: ول أ%عرف ف ال4ساء مثل
ك%ن.ه\ب'ل، وقال فيه: الك%ن.ه\ب'ل من الش_ع1ي أ%ض\خ.م'ه س'ن\ب'لةv، قال: وهي

شعية يانية حراء السنبلة صغية ال%ب>.
@كهدل: الك%ه\د.ل: العنكبوت، وقيل: الع.جوز، وقال عمرو بن العاص لعاوية

حي أ%راد ع.ز\له عن مصر: إ,ن أ%تيتك من الع1راق وإ,ن� أ%م\ر.ك كح'ق>
الك%ه\و.ل,، ويروى: كح'ق> الك%ه\د.ل, بالدال, ع1و.ض الواو، قال القتين:

أ%ما ح'قe الك%ه\د.ل فإ,ن ل أ%سع شيئاv من ي'وث%ق بعلمه بعن أ%نه
بيت العنكبوت، ويقال: إ,نه ث%د\ي' العجوز، وقيل: العجوز نفس'ها،

وح'ق©ها ثديها، وقيل غي ذلك. والك%ه\د.ل: الارية السمينة الناعمة. قال أ%بو
حات فيما روى عنه القتيب: الك%ه\د.ل العات1ق' من ال%واري؛ وأ%نشد:

إ,ذا ما الك%ه\د.ل� العار,
ك' ماس.ت\ ف ج.وار,يها
ح.س3ب\ت. الق%م.ر. الباه1ـ
ر.، ف ال�س\ن، ي'باه1يها

وك%ه\د.ل: اسم راجز؛ قال يعن نفسه:
قد ط%ر.د.ت\ أ�مe ال%د1يد1 ك%ه\د.ل

أ�م الديد: امرأ%ته، وال4بيات بكمالا مذكورة ف حرف الاء من باب
الدال. ك%ه\د.ل: من أ%سائهم.

@كهمل: ك%ه\م.ل: ثقيلD و.خ1م¬. وأ%خذ ال4مر. م'ك%ه\م.لv أ%ي بأ%جعه.
@كول: ت.ك%و_ل القوم' عليه وت.ث%و_لوا عليه ت.ث%وeلv إ,ذا اجتمعوا



عليه وضربوه ول ي'ق}ل1ع'ون عن ضربه ول ش.ت\مه، وقيل: ت.ك%و_لوا عليه
وان\كالوا انقلبوا عليه بالشتم والضرب فلم ي'ق}ل1ع'وا، وقيل: ان\كالوا عليه

وان\ثالوا بذا العن. وت.كاو.ل الرجل�: ت.قاصر. والك%و\لن�، بالفتح:
نبت وهو الب.ر\د1يe، وف الكم: نبات ينب'ت ف الاء مثل الب.ر\د1ي>

يشب,ه ور.ق�ه وساق�ه السعدى 
vقوله «السعدى» هكذا ف الصل ول نده اسا *)

لنبت فيما بأيدينا من كتب اللغة، ولعله السعادى كحبارى لغة ف السعد
بالضم النبت العروف) إ,ل أ%نه أ%غلظ وأ%عظم، وأ%صله مثل أ%صله يعل ف

الدواء؛ قال أ%بو حنيفة: وسعت بعض بن أ%سد يقول الك�ولن، فيضم الكاف.
@كيل: الك%ي\ل�: ال1ك}يال. غيه: الك%ي\ل ك%ي\ل الب'ر> ونوه، وهو مصدر

كال% الطعام. ونوه ي.ك1يل� ك%ي\لv وم.كالv وم.ك1يلv أ%يضاv، وهو شاذ
ل4ن الصدر من ف%ع.ل ي.ف}ع1ل م.ف}ع1ل، بكسر العي؛ يقال: ما ف برك

م.كالD، وقد قيل م.ك1يل عن ال4خفش؛ قال ابن بري: هكذا قال الوهري، وصوابه
م.ف}ع.ل بفتح العي. وك1يل� الطعام'، على ما ل يسم فاعله، وإ,ن شئت ضممت

الكاف، والطعام' م.ك1يلD وم.ك}ي'ول مثل م.خ1يط وم.خ\يوط، ومنهم من يقول:
ك�ول% الطعام' وب'وع. واص\ط�ود. الص_ي\د' واس\ت'وق. مال�ه، بقلب الياء

واواv حي ضم ما قبلها ل4ن الياء الساكنة ل تكون بعد حرف مضموم.
واك}تال%ه وكال%ه طعاماv وكال%ه له؛ قال سيبويه: اك}ت.ل يكون على

التاد وعلى ال�طاو.عة. وقوله تعال: الذين إ,ذا اك}تالوا على الناس
ي.س\ت.و\ف�ون؛ أ%ي اك}تالوا منهم ل4نفسهم؛ قال ثعلب: معناه من الناس، والسم

الك1يل%ة�، بالكسر، مثل ال1ل}سة والر>ك}بة. واك}ت.ل}ت من فلن واك}ت.ل}ت
عليه وك1ل}ت ف�لناv طعاماv أ%ي ك1ل}ت' له؛ قال ال تعال: وإ,ذا

كال�وهم\ أ%و و.ز.ن'وهم؛ أ%ي كال�وا لم. وف الثل: أ%ح.ش.فاv وس'وء ك1يلة؟ أ%ي
أ%ت.ج\م.ع' علي_ أ%ن يكون ال%ك1يل ح.ش.فاv وأ%ن يكون الك%يل

،Dم.ك1يل Ò؛ وقال اللحيان: ح.ش.ف وسوء ك1يلة{ وك%ي\ل� وم.ك1يلة{. وب'رvم'ط%ف�فا
ويوز ف القياس م.ك}يول، ولغة بن أ%سد م.ك�ول، ولغة رديئة م'كالD؛ قال

ال4زهري: أ%ما م'كالD فمن لغات ال%ض.ر,ي>ي، قال: وما أ%راها عربية
مضة، وأ%ما م.ك�ول فهي لغة رديئة، واللغة الفصيحة م.ك1يل ث يليها ف
.vكان أ%و خشبا vبه، حديدا �الودة م.ك}يول. الليث: ال1ك}يال ما ي'كال

�واك}ت.ل}ت' عليه: أ%خذت منه. يقال: كال العطي واك}تال الخ1ذ. والك%ي\ل



وال1ك}ي.ل� وال1ك}يال وال1ك}ي.لة�: ما ك1يل% به؛ ال4خية نادرة. ورجل
ك%ي_ال: من الك%ي\ل؛ حكاه سيبويه ف ال3مالة، فإ,ما أ%ن يكون على التكثي

ل4ن ف1ع\له معروف، وإ,ما ي'ف%ر� إ,ل النس.ب إ,ذا ع'د1م الفعل؛ وقوله
أ%نشده ابن ال4عراب:

حي تكال� الن>يب' ف الق%ف1يز,
فسره فقال: أ%راد حي ت.غ\ز'ر في'كال ل%ب.ن'ها ك%ي\لv فهذه الناقة

أ%غزرهن_. وكال الدراهم. والدناني: وزنا؛ عن ابن ال4عراب خاصة؛ وأ%نشد
:vلشاعر جعل الك%ي\ل و.ز\نا

قار'روة ذات م1س\ك عند ذي ل%ط%ف{،
من الد_ناني,، كال�وها ب1ث}قال

فإ,ما أ%ن يكون هذا و.ض\عاv، وإ,ما أ%ن يكون على النسب ل4ن الك%ي\ل
والوزن سواء ف معر,فة ال%قادير. ويقال: ك1ل} هذه الدراهم.، يريدون ز,ن}.

وقال م'ر_ة: ك�ل© ما وزن فقد ك1يل%.
وها يت.كاي.لن أ%ي يت.عار.ضان بالش_ت\م أ%و الو.ت\ر,؛ قالت امرأ%ة من

طي>ء�:
في.ق}تل خياv بامر,ئ� ل يكن له
ن,واء#، ولكن ل ت.ك%اي'ل% بالد_م,

قال أ%بو ر,ياش: معناه ل يوز لك أ%ن تقتل إ,ل� ثأ}ر.ك ول تعتب فيه
ال�ساواة ف الفضل إ,ذا ل يكن غيه. وكاي.ل الرجل� صاحب.ه: قال له مثل

ما يقول أ%و ف%ع.ل كفعله. وكاي.ل}ته وتكاي.ل}نا إ,ذا كال% ل%ك. وك1ل}ت.
له فهو م'كائ1ل، بالمز. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه ن.ه.ى عن

ال�كاي.لة وهي ال�قاي.سة بالق%و\ل والفعل، والراد ال�كافأ%ة بالسeوء3
وترك' ال3غ}ضاء والحتمال, أ%ي تقول له وتفع.ل معه مثل ما يقول لك ويفعل

معك، وهي م'فاعلة من الك%ي\ل، وقيل: أ%راد با ال�قاي.سة ف الد>ين وترك
العمل بال4ثر. وكال% الز_ن\د' ي.ك1يل� ك%ي\لv: مثل ك%با ول ير,ج

ناراv فشبه مؤخ_ر الصفوف 
(* قوله «فشبه مؤخر الصفوف إل قوله من كان فيه»

هكذا ف الصل هنا، وقد ذكره ابن الثي عقب حديث دجانة، ونقله الؤلف
عنه فيما يأت عقب ذلك الديث ول مناسبة له هنا فالقتصار على ما يأت

احق) ف الرب به ل4نه ل ي'قات1ل م.ن كان فيه.



وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ال1ك}يال م1ك}يال أ%هل
الدينة وال1يزان� م1يزان� أ%هل, مكة؛ قال أ%بو عبيدة: ي'قال إ,ن هذا

الديث أ%صل لكل شيء من الك%ي\ل والو.ز\ن، وإ,نا يأ}ت.مe الناس فيهما
بأ%هل مكة وأ%هل الدينة، وإ,ن تغي_ر ذلك ف سائر ال4مصار، أ%ل ترى أ%ن

أ%صل التمر بالدينة ك%ي\لD وهو ي'وز.ن ف كثي من ال4مصار، وأ%ن�
الس_م\ن عندهم و.ز\ن وهو ك%ي\ل ف كثي من ال4مصار؟ والذي يعرف به أ%صل

الك%ي\ل والو.ز\ن أ%ن كل ما ل%ز,مه اسم ال%خ\توم والق%ف1يز, وال%ك©وك1
وال�د> والصاع, فهو ك%ي\ل، وكل© ما لزمه اسم ال4ر\طال, وال4واقي>

وال4م\ناء3 فهو وزن؛ قال أ%بو منصور: والتمر أ%صله الك%ي\ل فل يوز أ%ن يباع
منه ر,ط}ل برطل ول وزن بوزن، ل4نه إ,ذا ر'د_ بعد الوزن إ,ل الكيل
ت.فاض.ل، إ,نا ي'باع ك%ي\لv بك%ي\ل سواء بسواء، وكذلك ما كان أ%صله

م.و\ز'وناv فإ,نه ل يوز أ%ن ي'باع منه ك%ي\ل بك%ي\ل، ل4نه إ,ذا ر'د_ إ,ل
الوزن ل يؤ\من فيه الت_فاض'ل، قال: وإ,نا احتيج إ,ل هذا الديث لذا

العن، ول يت.هافت الناس ف الر>ب.ا الذي ن.ه.ى ال عز وجل عنه، وكل
ما كان ف ع.ه\د النب، صلى ال عليه وسلم، بكة والدينة م.ك1يلv فل

ي'باع' إ,ل بالك%ي\ل، وكل ما كان با م.و\ز'وناv فل ي'باع إ,ل بالوزن
لئل يدخله الر>با بالت_فاض'ل، وهذا ف كل نوع تتعلق به أ%حكام الشرع

من حقوق ال تعال دون ما ي.تعامل به الناس' ف ب,ياعات1هم، فأ%ما
ال1ك}يال فهو الصاع الذي يتعل�ق به و'جوب الزكاة والكفارات والنفقات وغي
ذلك، وهو مقدر بكيل أ%هل الدينة دون غيها من الب'ل}دان لذا الديث، وهو

م1ف}عال من الك%ي\ل، واليم فيه لللة؛ وأ%ما الو.ز\ن فييد به الذهب
والفضة خاصة ل4ن حق الزكاة يتعل�ق بما، ود1ر\هم' أ%هل, مكة ستة د.وانيق،

�ودراهم ال3سلم العد_لة كل عشرة دراهم سبعة م.ثاقيل، وكان أ%هل
الدينة يت.عاملون بالدراهم عند م.ق}د.م, سيدنا رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، بالع.د.د1 فأ%ر\ش.د.هم إ,ل وزن مكة، وأ%ما الدناني فكانت تمل إ,ل
العرب من الرeوم إ,ل أ%ن ض.ر.ب. عبد' اللك بن م.ر\وان الدينار ف

أ%يامه، وأ%ما ال4رطال� وال4م\ناء� فللناس فيها عادات متلفة ف الب'ل}دان
وهم م'عاملون با وم'ج\ر.و\ن عليها.

والك%يeول�: آخ1ر' الصeفوف1 ف الرب، وقيل: الك%يeول مؤخر الصفوف؛
�وف الديث: أ%ن رجلv أ%تى النب، صلى ال عليه وسلم، وهو يقات1ل



العدو_ فسأ%له سيفاv يقات1ل به فقال له: فل%ع.ل�ك إ,ن أ%عطيتك أ%ن تقوم ف
الك%يeول، فقال: ل، فأ%عطاه سيفاv فجعل ي'قات1ل وهو يقول:

إ,ن>ي ام\ر'ؤ¬ عه.د.ن خ.ل1يلي
أ%ن ل أ%قوم. الد_ه\ر. ف الك%يeول,

أ%ض\ر,ب\ بسيف1 ال والرسول,،
ض.ر\ب. غ�لم� ماجد{ ب'ه\لول,

فلم يزل يقات1ل به حت ق�ت1ل. ال4زهري: أ%بو عبيد الك%يeول� هو مؤخر
الصفوف، قال: ول أ%سع هذا الرف إ,ل ف هذا الديث، وسكن الباء4 ف

أ%ض\ر,ب\ لكثرة الركات. وت.ك%ل�ى الرجل� أ%ي قام ف الك%يeول، وال4صل
ت.ك%ي_ل وهو مقلوب منه؛ قال ابن بري: الرج.ز ل4ب د'ج.ان.ة% س1م.اك بن

خ.ر.ش.ة%؛ قال ابن ال4ثي: الك%يeول، ف%ي\ع'ول، من كال% الزند' إ,ذا
ك%ب.ا ول يرج ناراv، فشب_ه مؤخ_ر الصفوف به ل4ن م.ن\ كان فيه ل

ي'قات1ل، وقيل: الك%يeول ال%ب.ان؛ والك%يeول: ما أ%شرف من ال4رض، ي'ريد
تقوم' فوق%ه فتنظر ما يصنع غيك. أ%بو منصور: الك%يeول ف كلم العرب ما خرج

من ح.ر> الز_ن\د م'س\و.د�اv ل نار فيه.
الليث: الفرس ي'كاي,ل الفرس ف ال%ر\ي إ,ذا عار.ضه وباراه كأ%نه ي.ك1يل

له من ج.ر\يه1 مثل ما ي.ك1يل له الخر. ابن ال4عراب: ال�ك%ايلة أ%ن
يت.شات.م الرجلن في'ر\ب,ي أ%حدها على الخر، وال�واكلة أ%ن ي'ه\د1ي.

ال�دان� للم.د1ين, لي'ؤخ>ر قضاءه. ويقال: ك1ل}ت' فلناv بفلن{ أ%ي
ق1س\ت'ه به، وإ,ذا أ%رد\ت ع1ل}م. رجل فك1ل}ه' بغيه، وك1ل, الفرس. بغيه أ%ي

ق1س\ه به ف ال%ر\ي؛ قال ال4خطل:
قد ك1ل}ت'مون بالس_واب,ق, ك�لYها،
ف%ب.ر_ز\ت' منها ثانياv من ع1ن.ان,ي.ا

أ%ي سبقتها وبعض ع1نان م.ك}فوف.
والك1ي.ال�: ال�جاراة؛ قال:

أ�ق}د'ر\ لن.ف}س3ك. أ%م\ر.ها،
إ,ن كان من أ%م\ر� ك1ي.ال%ه\

وذكر أ%بو السن بن سيده ف أ%ثناء خ'ط}بة كتابه الكم ما ق%ص.د. به
الو.ض\ع. من ابن السكيت فقال: وأ%يe م.و\ق1فة{ أ%خ\ز.ى ل1واق1ف1ها من

مقامة أ%ب يوسف يعق بن إ,سحق السكيت مع أ%ب عثمان الازن بي يدي



التوكYل جعفر؟ وذلك أ%ن التوكل قال: يا مازن سل يعقوب عن مسأ%لة من النحو،
ف%ت.ل%ك�أ% الازن ع1ل}ماv بتأ%خر يعقوب ف صناعة ال3عراب، فع.ز.م

التوكل عليه وقال: ل بد_ لك من سؤاله، فأ%قبل الازن ي'ج\ه,د نفسه ف
التلخيص وت.نك©ب السؤال ال�وش1ي> الع.و,يص، ث قال: يا أ%با يوسف ما

و.ز\ن ن.ك}ت.ل} من قوله عز وجل: فأ%ر\س1ل} معنا أ%خانا ن.ك}ت.ل}، فقال له:
ن.ف}ع.ل؛ قال: وكان هناك قوم قد علموا هذا ال1ق}دار، ول ي'ؤ\ت.ؤ\ا من
ح.ظY يعقوب ف اللغة ال1ع\شار، ففاضوا ض.ح1كاv، وأ%داروا من الل�ه\و

ف%ل%كاv، وارتفع التوكYل وخرج الس>كYيت والازن، فقال ابن السكيت: يا
أ%با عثمان أ%سأ}ت ع1ش\ر.ت وأ%ذ}وي\ت. ب.ش.رت، فقال له الازن: وال

ما سأ%لت'ك عن هذا حت بثت فلم أ%جد أ%د\ن منه م'حاو.لv، ول أ%ق}ر.ب
.vمنه م'ت.ناو.ل

vن.ق1يض الع\لن1، ك%ت.م. الشيء4 ي.ك}ت'م'ه ك%ت\ما :�@كتم: الك1ت\مان
وك1ت\ماناv واك}ت.ت.مه وك%ت_مه؛ قال أ%بو النجم:

وكان% ف ال%ج\ل1س, ج.م� ال%ذ}ر.م.ه\،
ل%ي\ثاv على الد_اه1ية ال�ك%ت_مه\
وك%ت.مه إياه؛ قال النابغة:

،vبال%م'وم.ي, ساه1را vك%ت.م\ت'ك. ل%ي\ل
وه�ي\ن: ه.م�اv م'س\ت.ك1ن�اv، وظاهرا

أ%حاد1يث% ن.ف}س� تش\ت.كي ما ي.ر,يب'ها،
وو,ر\د. ه'م'وم� ل ي.ج,د\ن% م.صاد1را

وكات.مه إياه: كك%ت.مه؛ قال:
ت.ع.ل�4م\، ولو\ كات.م\ت'ه الناس.، أ%ن_ن

علي\ك.، ول أ%ظ}ل1م\ بذلك.، عات1ب'
.�وقوله: ول أ%ظلم بذلك، اعتراض بي أ%ن9 وخب,ها، والسم الك1ت\مة

وحكى اللحيان: إنه ل%سن الك1ت\مة1.
ورجل ك�ت.مة، مثال ه'م.زة، إذا كان ي.ك}ت'م' س1ر_ه. وكات.م.ن س1ر_ه:
كت.مه عن. ويقال للفر.س إذا ضاق م.ن\خ1ره' عن نف%س3ه: قد ك%ت.م.

الر_ب\و.؛ قال بشر:
كأ%ن� ح.ف1يف. م.ن\خ1ر,ه، إذا ما
كت.م\ن. الر_ب\و.، ك1ي¬ م'س\ت.عار'



يقول: م.ن\خ1ره واسع ل ي.ك}ت'م الر_بو إذا كتم. غيه من الد_واب>
نف%س.ه من ض1يق م.خ\ر.جه، وكت.مه عنه وكت.مه إياه؛ أ%نشد ثعلب:

م'ر_ةD، كالذ©عاف1، أ%ك}ت'مها الن_ا
س. على ح.ر> م.ل�ة{ كالش>هاب,

ورجل كات1م¬ للسر وك%ت'وم¬. وس1رÒ كاتD أ%ي م.ك}ت'وم¬؛ عن كراع.
وم'ك%ت_م¬، بالتشديد: ب'ول1غ ف ك1ت\مانه. واس\ت.ك}ت.مه ال%ب.ر والس>ر_ :
سأ%له ك%ت\م.ه. وناقة ك%ت'وم وم1كتام¬: ل ت.ش'ول بذنبها عند الل�قاح

ول ي'عل%م بملها، كت.م.ت\ ت.ك}ت'م ك�توماv؛ قال الشاعر ف وصف فحل:
ف%ه\و. ل%ولن1 الق1لص, ش.م�ام\،
إذا س.ما فو\ق. ج.م'وح� م1ك}تام\

ابن ال4عراب: الك%ت1يم' ال%مل الذي ل ي.رغو. والك%ت1يم': الق%و\س'
الت ل ت.نش.قe. وسحاب م.ك}ت'وم¬ 

(* قوله «وسحاب مكتوم» كذا ف الصل
وقد استدركها شارح القاموس على الد، والذي ف الصحاح والساس: مكتتم): ل

ر.ع\د فيه. والك%ت'وم أ%يضاv: الناقة الت ل ت.ر\غ�و إذا ركبها صاحبها،
والمع ك�ت'م¬؛ قال ال4عشى:

ك%ت'وم' الرeغاء3 إذا ه.ج_ر.ت\،
وكانت\ ب.ق1ي_ة% ذ%و\د{ ك�ت'م\

وقال آخر:
ك%ت'وم' ال%واج,ر, ما ت.ن\ب,س'

وقال الطYر,م�اح:
قد تاو.ز\ت' ب,ه,ل}واعة{

عب\ر, أ%س\فار� ك%ت'وم, الب'غام,
(* قوله «عب أسفار» هو بالعي الهملة ووقع ف هلع بالعجمة كما وقع

هنا ف الصل وهو تصحيف).
وناقة ك%ت'وم: ل ت.ر\غ�و إذا ر'ك1بت. والك%ت'وم' والكات1م' من

الق1س3ي_3: الت ل ت'ر,ن© إذا أ�ن\ب,ض.ت\، وربا جاءت ف الشعر كاتةv، وقيل:
هي الت ل ش.ق فيها، وقيل: هي الت ل ص.د\ع. ف ن.ب\ع1ها، وقيل: هي

الت ل صدع فيها كانت من ن.ب\ع أو غيه؛ وقال أ%وس بن حجر:
ك%ت'وم¬ ط1لع' الكف> ل د'ون% م1ل}ئ1ها،



ول ع.ج\س'ها ع.ن\ م.و\ض1ع, الكف> أ%ف}ض.ل
eقوله ط1لع' الك%ف> أي م1ل}ء# الكف، قال: ومثله قول السن أ%ح.ب

إل� من ط1لع الرض ذهباv. وف الديث: أ%نه كان اسم ق%و\س, سيدنا رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، الك%ت'وم.؛ سيت به لن\خ1فاض, صوت1ها إذا ر'مي

vتوما�عنها، وقد كت.مت ك�توماv. أ%بو عمرو: كت.م.ت ال%زادة� ت.ك}ت'م ك
إذا ذهب م.ر.ح'ها وس.ي.لن� الاء3 من م.خار,زها أ%و�ل ما ت'سر_ب، وهي

vم.زادة ك%ت'وم. وس1قاء# ك%ت1يم، وكت.م. الس>قاء� ي.ك}ت'م' ك1ت\مانا
وك�توماv: أ%مسك ما فيه من اللب والشراب، وذلك حي تذهب عي,نته ث يدهن

السقاء� بعد ذلك، فإذا أ%رادوا أن يستقوا فيه سر_بوه، والتسريب: أن يص'بeوا
فيه الاء4 بعد الدهن حت ي.ك}ت'م. خ.ر\ز'ه ويسكن الاء ث يستقى فيه.

وخ.ر\ز ك%ت1يم: ل ي.ن\ض.ح الاء ول يرج ما فيه. والكات1م: الار,ز، من
الامع لبن الق%زاز، وأ%نشد فيه:

وسال%ت\ د'موع' الع.ي, ث ت.ح.د_ر.ت\،
ول3 د.م\ع¬ ساك1ب¬ ون.م'وم'

فما ش.ب_ه.ت\ إل� م.زادة كات1م�
و.ه.ت\، أ%و و.ه.ى م1ن\ ب.ي\ن,هن_ ك%ت'وم'

وهو كله من الك%تم لن إخفاء الارز للمخروز بنزلة الكتم لا، وحكى
كراع: ل تسأ%لون عن ك%ت\مة{، بسكون التاء، أي كلمة. ورجل أ%ك}تم': عظيم

البطن، وقيل: شعبان.
والك%ت.م'، بالتحريك: نبات يلط مع الوس\مة للخضاب ال4سود. ال4زهري:

الك%ت.م نبت فيه ح'مرة. وروي عن أ%ب بكر، رضي ال عنه، أ%نه كان
ي.خ\ت.ض1ب بال1ن_اء والك%ت.م، وف رواية: يصب'غ بال1ن.اء والك%ت.م؛ قال أ�مية

بن أ%ب الصلت:
وش.و_ذ%ت\ ش.م\س'هم\ إذا ط%ل%ع.ت\

بال1ل}ب ه1ف9اv كأ%نه ك%ت.م'
قال ابن ال4 ثي ف تفسي الديث: يشبه أ%ن يراد به استعمال الك%ت.م

مفرداv عن الناء، فإن ال1ناء إذا خ'ض1ب به مع الكتم جاء أ%سود وقد صح
النهي عن السواد، قال: ولعل الديث بالناء أ%و الك%تم على التخيي، ولكن

الروايات على اختلفها بالناء والكتم. وقال أ%بو عبيد: الك%ت_م، مشدد
التاء، والشهور التخفيف. وقال أب.و حنيفة: ي'ش.ب_ب الناء بالكتم ليشتد�



لونه، قال: ول ينبت الكتم إل� ف الشواهق ولذلك ي.ق1ل©. وقال مرة:
vياYوينبت ف أ%صعب الصخر في.ت.دل�ى ت.د.ل vالكتم نبات ل ي.س\م'و ص'ع'دا

خ1يطاناv ل1طافاv، وهو أ%خضر وورقه كورق الس أ%و أصغر؛ قال الذل ووصف
:vوعل

ث ي.ن'وش إذا آد. الن_هار' له،
ب.ع\د. الت_ر.ق©ب, م1ن ن,يم� وم1ن ك%ت.م,

وف حديث فاطمة بنت النذر: كنا ن.متشط مع أ%ساء قبل الحرام
ون.د_ه1ن' بال%ك}تومة؛ قال ابن ال4ثي: هي د'هن من أ%د\هان العرب أ%حر يعل

فيه الزعفران، وقيل: يعل فيه الك%ت.م، وهو نبت يلط مع الوس\مة ويصبغ به
الشعر أ%سود، وقيل: هو الو.س\مة.

وال4ك}ث%م: العظيم البطن. وال4كثم: الشبعان، بالثاء الثلثة، ويقال
ذلك فيهما بالتاء الثناة أ%يضاv وسيأ}ت ذكره.

ومكتوم وك%ت1يم¬ وك�ت.ي\مة: أ%ساء؛ قال:
وأ%ي_م\ت. م1ن_ا الت ل ت.ل1د\

ك�ت.ي\م. ب.ن,يك، وكنت. الليل
(* قوله «وأيت» هذا ما ف الصل، ووقع ف نسخة الكم الت بأيدينا:

وأ%يتمت، من اليتم).
أ%راد كتيمة فرخم ف غي النداء اضطراراv. وابن' أ�م م.ك}ت'وم: مؤذن

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان يؤذن بعد بلل لنه كان أ%عمى
فكان يقتدي ببلل. وف حديث زمزم: أ%ن عبد الطلب رأ%ى ف النام قيل:

اح\ف1ر ت'ك}ت.م. بي الف%ر\ث والدم؛ ت'ك}ت.م': اسم بئر زمزم، سيت بذلك لنا
كانت اندفنت بعد ج'ر\ه'م فصارت مكتومة حت أ%ظهرها عبد الطلب. وبنو
ك�تامة: حي من ح1م\ي.ر صاروا إل ب.ر\ب.ر حي افتتحها افريقس اللك، وقيل:
ك�تام قبيلة من الببر. وك�تمان، بالضم: موضع، وقيل: اسم جبل؛ قال ابن

مقبل:قد ص.ر_ح. الس_ي' عن ك�ت\مان%، وابت'ذ1ل%ت
و.قع' ال%حاج,ن, بال%ه\ر,ي�ة1 الذ©ق�ن,

وك�ت'مان�: اسم ناقة.
@وال4ك}ث%م: العظيم البطن. وال4كثم: الشبعان، بالثاء الثلثة، ويقال

ذلك فيهما بالتاء الثناة أ%يضاv وسيأ}ت ذكره.
ومكتوم وك%ت1يم¬ وك�ت.ي\مة: أ%ساء؛ قال:



وأ%ي_م\ت. م1ن_ا الت ل ت.ل1د\
ك�ت.ي\م. ب.ن,يك، وكنت. الليل

(* قوله «وأيت» هذا ما ف الصل، ووقع ف نسخة الكم الت بأيدينا:
وأ%يتمت، من اليتم).

أ%راد كتيمة فرخم ف غي النداء اضطراراv. وابن' أ�م م.ك}ت'وم: مؤذن
سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان يؤذن بعد بلل لنه كان أ%عمى

فكان يقتدي ببلل. وف حديث زمزم: أ%ن عبد الطلب رأ%ى ف النام قيل:
اح\ف1ر ت'ك}ت.م. بي الف%ر\ث والدم؛ ت'ك}ت.م': اسم بئر زمزم، سيت بذلك لنا

كانت اندفنت بعد ج'ر\ه'م فصارت مكتومة حت أ%ظهرها عبد الطلب. وبنو
ك�تامة: حي من ح1م\ي.ر صاروا إل ب.ر\ب.ر حي افتتحها افريقس اللك، وقيل:
ك�تام قبيلة من الببر. وك�تمان، بالضم: موضع، وقيل: اسم جبل؛ قال ابن

مقبل:قد ص.ر_ح. الس_ي' عن ك�ت\مان%، وابت'ذ1ل%ت
و.قع' ال%حاج,ن, بال%ه\ر,ي�ة1 الذ©ق�ن,

وك�ت'مان�: اسم ناقة.
@كثحم: رجل ك�ث}ح'م' اللYح\ي.ة1، ولية ك�ث}ح'مةD: وهي الت ك%ث�ف%ت

وق%ص'ر.ت وج.ع'دت، ومثلها الك%ث�ة.
@كثعم: الك%ع\ث%م' والك%ث}ع.م: الر_ك%ب' الناتئ الض_خم كالك%ع\ث%ب,.

وامرأ%ة ك%ع\ث%م, وك%ث}ع.م¬ إذا عظ�م إذا عظ�م ذلك منها ك%ك%ع\ث%ب�
وك%ث}ع.ب�. وك%ث}ع.م¬: ال4سد أ%و الن_مر أ%و الف%ه\د.

@كحم: الك%ح\م': لغة ف الك%ح\ب، وهو ال1ص\ر,م، واحدته ك%ح\مة، يانية.
@كحثم: رجل ك�ح\ث�م' اللYح\ي.ة1: كثيفها. ولية ك�ح\ث�مة: ق%ص'رت وكث�فت

وجعدت، وقد تقدم ف كثحم.
@كخم: الك}خام: لغة ف الك}ماخ. وم'ل}ك¬ ك%ي\خ.م¬: عظيم عريض، وكذلك

س'لطان ك%ي\خ.م. قال الليث: الك%ي\خ.م يوصف به ال�لك والسلطان؛ وأ%نشد:
ق�ب_ة% إس\لم� وم'ل}كاv ك%ي\خ.ما

والك%خ\م': ال%نع والد_فع. وقال أ%بو عمرو: الك%خ\م' دفعك إنساناv عن
موضعه. تقول: كخ.م\ته ك%خ\ماv إذا دفعته؛ وقال ال%ر_ار:

إن أ%نا ال%ر_ار' غ%ي\ر' الو.خ\م,،
وقد ك%خ.م\ت' القوم. أ%ي_ ك%خ\م,

أي دف%ع\تهم ومن.ع\ت'هم، ومنه قيل للملك: ك%ي\خم.



@كدم: الك%د\م: ت.م.ش\م'ش' الع.ظم وت.ع.رeق�ه، وقيل: هو الع.ض بأ%دن
الفم كما ي.ك}د'م' ال1مار، وقيل: هو الع.ض عامة، كد.مه ي.ك}د'م'ه

وي.ك}د1م'ه ك%د\ماv، وكذلك إذا أ%ث�ر\ت فيه بديدة؛ وقال طرفة:
س.ق%ت\ه' إياة� الشمس, إل� ل1ثات1ه

أ�س1ف_، و.ل%م\ ت.ك}د1م\ عليه، بإث}م1د1
وإنه ل%ك%د_ام¬ وك%د'وم أي ع.ض'وض. والك%د\م والك%د.م'؛ ال�ول عن

اللحيان: أ%ث%ر' العض، وجعه ك�د'وم. والك%د\م: اسم أ%ثر الك%د\م. يقال: به
ك�د'وم¬. وال�ك%د_م'، بالتشديد: ال�عض_ض. وحار م'ك%د_م: معضض.

وت.كاد.م الفرسان1: ك%د.م أ%حدها صاحبه. والك�دامة�: ما ي'ك}د.م من الشيء
أي ي'عض في'ك}س.ر، وقيل: هو بقية كل شيء أ�ك1ل، والعرب تقول: ب.ق1ي من

م.ر\عانا ك�دامة أي بقية ت.ك}دمها الال� بأ%سنانا ول ت.شبع منه. وف حديث
العرنيي: فلقد رأ%يتهم ي.ك}د1م'ون ال4رض بأ%فواههم أي يقبضون عليها

وي.ع.ضeونا، والدواب ت'كاد1م' الشيش. بأ%فواهها إذا ل ت.س\ت.م\ك1ن\
منه. والك�د.م: الكثي الك%د\م، وقد يستعمل ف ع.ض ال%راد وأ%كلها للنبات.

والك�د.م': من أ%ح\ناش ال4رض. قال ابن سيده: أ�راه سي بذلك لعضه.
vد.م وال1ك}د.م: الشديد الق1تال. ورجل م'ك%د_م¬ إذا لقي ق1تال�والك

فأ%ث�رت فيه الراح. وكد.م. الصي\د. ك%د\ماv إذا جد_ ف طلبه حت يغلبه.
وك%د.م\ت' الصيد. أ%ي طر.د\ته. ويقال للرجل إذا طلب حاجة ل ي'طلب مثلها: لقد

ك%د.م\ت. ف غي م.ك}د41م�.
والك�د\مة، بضم الكاف: الشديد ال4كل؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

يا أ%يeها ال%ر\ش.ف ذ�و ال4ك}ل, الك�د.م\
وال%ر\شف': الراد. وك%د.م\ت. غي م.ك}دم أي طلبت غي م.ط}ل%ب. وما

بالبعي ك%د\مة أي أ�ث}رة ول و.س\م¬، وال�ثرة أن ي'س\ح.ى باطن الف�
بديدة. وف%ن,يق¬ م'ك}د.م¬ أي فحل غليظ، وقيل: ص'ل}ب؛ قال بشر:

ل%و\ل ت'س.لYي ال%م_ ع.ن\ك. ب,ج.س\رة{
ع.ي\رانة{، مثل, الف%ن,يق, ال�ك}د.م

ابن ال4عراب: نعجة ك%د1مةD غليظة كثية اللحم؛ وقول رؤبة:
كأ%ن_ه ش.ل�ل� عانات{ ك�د'م\

قال: حار ك%د1م¬ غليظ شديد، والمع ك�د'م. وع.ي م'ك}د.م: غليظ شديد.
وق%د.ح¬ م'ك}د.م: ز'جاجه غليظ. وأ%س1ي م'ك}د.م: مصفود مشدود بالص>فاد؛



هذه الثلثة عن اللحيان. وفحل م'ك%د_م وم'ك}د.م إذا كان قوي�اv قد
ن'ي>ب فيه. وأ�ك}د1م ال4سي إذا اس\ت'وث1ق منه. وك1ساء م'ك}د.م: شديد الفتل،

وكذلك الب\. والك%د.مة، بفتح الدال: الركة؛ عن كراع وليست بصحيحة؛
وأ%نشد ابن بري ف ذلك:
ل%م_ا ت.م.ش_ي\ت' ب'ع.ي\د. الع.ت.م.ه\،

س.معت' م1ن ف%و\ق الب'يوت1 ك%د.م.ه\
وقد ذكر ذلك ف حذم.

والك�دام: ريح يأ}خذ النسان ف بعض جسده فيسخنون خ1رقة ث يضعونا على
الكان الذي يشتكي. وك%د.م' الس_م'ر,: ضرب من ال%نادب.

وك1دام¬ وم'ك%د_م¬ وك�د.ي\م¬: أ%ساء.
@كرم: الك%ري: من صفات ال وأ%سائه، وهو الكثي الي ال%واد'
ال�عط1ي الذي ل ي.ن\ف%د' ع.طاؤه، وهو الكري الطلق. والك%ري: الامع

ل4نواع الي والشر.ف والفضائل. والك%ري. اسم جامع لكل ما ي'ح\م.د، فال عز
وجل كري حيد الف1عال ورب العرش الكري العظيم. ابن سيده: الك%ر.م نقيض

الل©ؤ\م يكون ف الرجل بنفسه، وإن ل يكن له آباء، ويستعمل ف اليل
والبل والشجر وغيها من الواهر إذا عنوا الع1ت\ق، وأ%صله ف الناس قال ابن

ال4عراب: ك%ر.م' الفر.س أن ي.ر,ق_ جلده وي.ل1ي شعره وت.ط1يب رائحته.
Dوك%رامة، فهو ك%ر,ي وك%ر,ية vوقد ك%ر'م. الرجل وغيه، بالضم، ك%ر.ما

وك1ر\مةD وم.ك}ر.م وم.ك}ر.مة 
(* قوله «ومكرم ومكرمة» ضبط ف الصل

والكم بفتح أولما وهو مقتضى إطلق الد، وقال السيد مرتضى فيهما بالضم).
وك�رام¬ وك�ر_ام¬ وك�ر_امةD، وجع الك%ري ك�ر.ماء وك1رام، وجع

الك�ر_ام ك�ر_امون؛ قال سيبويه: ل ي'ك%س_ر ك�ر_ام استغنوا عن تكسيه بالواو
والنون؛ وإنه لك%ر,ي من ك%رائم قومه، على غي قياس؛ حكى ذلك أ%بو زيد.
وإنه ل%ك%ر,ية من ك%رائم قومه، وهذا على القياس. الليث: يقال رجل كري

وقوم ك%ر.م¬ كما قالوا أ%دي¬ وأ%د.م¬ وع.م'ود وع.م.د¬، ونسوة ك%رائم. ابن
سيده وغيه: ورجل ك%ر.م¬: كري، وكذلك الثنان والمع والؤنث، تقول:

امرأ%ة ك%رم¬ ونسوة ك%ر.م ل4نه وصف بالصدر؛ قال سعيد بن مسحوح 
(* قوله

«مسحوح» كذا ف الصل بهملت وف شرح القاموس بعجمات) الشيبان: كذا ذكره



السياف، وذكر أ%يضاv أنه لرجل من ت.ي\م الل9ت بن ثعلبة، اسه عيسى،
وكان ي'ل%و_م' ف ن'صرة أ%ب بلل مرداس بن أ�د.ي_ة%، وأ%نه منعته الشفقة

على بناته، وذكر البد ف أ%خبار الوارج أ%نه ل4ب خالد الق%نان
فقال: ومن ط%ريف أ%خبار الوارج قول ق%ط%ر,ي> بن الف�جاءة الاز,ن ل4ب

خالد الق%نان:
أ%با خالد{ إن\ف1ر\ فل%س\ت. ب,خالد{،

و.ما ج.ع.ل% الرحن' ع'ذ}راv لقاع1د1
أ%ت.ز\ع'م أ%ن� الار,جي_ على ال�د.ى،
وأنت. م'ق1يم¬ ب.ي. راض� وجاح1د1؟

فكتب إليه أ%بو خالد:
vل%قد\ زاد. ال%ياة% إل� ح'ب�ا

ب.نات، أ%ن_ه'ن_ من الض>عاف1
مافة% أن} ي.ر.ي\ن. الب'ؤس. ب.ع\د1ي،
وأن} ي.ش\ر.ب\ن. ر.ن\قاv بعد. صاف1

وأن} ي.ع\ر.ي\ن.، إن} ك�س3ي. ال%وار,ي،
ف%ت.ن\ب'و العي' ع.ن ك%ر.م� ع1جاف1

ول%و\ل ذاك. قد س.و_م\ت' م'ه\ري،
وف الر_حن للضeعفاء3 كاف1
أ%بانا م.ن\ ل%نا إن} غ1ب\ت. ع.ن_ا،

وصار. اليe ب.عد.ك ف اخ\ت1لف1؟
قال أ%بو منصور: والنحويون ينكرون ما قال الليث، إنا يقال رجل ك%ر,ي

وقوم ك1رام كما يقال صغي وصغار وكبي وك1بار، ولكن يقال رجل ك%ر.م ورجال
ك%ر.م أي ذوو ك%ر.م، ونساء ك%ر.م أي ذوات كر.م، كما يقال رجل ع.د\ل وقوم

عدل، ورجل د.ن.ف¬ وح.ر.ض¬، وقوم ح.ر.ض¬ ود.ن.ف¬. وقال أ%بو عبيد: رجل
ك%ر,ي وك�ر.ام¬ وك�ر_ام¬ بعن واحد، قال: وك�رام، بالتخفيف، أبلغ ف

الوصف وأكثر من كري، وك�ر�ام، بالتشديد، أ%بلغ من ك�ر.ام، ومثله ظ%ر,يف
وظ�راف وظ�ر_اف، والمع الك�ر_امون. وقال الوهري: الك�رام، بالضم، مثل

الك%ر,ي فإذا أفرط ف الكرم قلت ك�ر�ام، بالتشديد، والت_ك}ر,ي'
والك}رام' بعن، والسم منه الك%رامة؛ قال ابن بري: وقال أ%بو

ال�ث%لم:وم.ن\ ل ي'ك%ر>م\ نف}س.ه ل ي'ك%ر_م



(* هذا الشطر لزهي من معلقته).
ابن سيده: قال سيبويه وما جاء من الصادر على إضمار الفعل التروك

إظهاره ولكنه ف معن التعجب قولك ك%ر.ماv وص.ل%فاv، كأ%نه يقول أ%كرمك ال
وأ%دام لك ك%ر.ماv، ولكنهم خزلوا الفعل هنا ل4نه صار بدلv من قولك

أ%ك}ر,م\ به وأ%ص\ل1ف، وما يص به النداء قولم يا م.ك}ر.مان؛ حكاه الزجاجي،
وقد حكي ف غي النداء فقيل رجل م.ك}ر.مان؛ عن أ%ب العميثل ال4عراب؛

قال ابن سيده: وقد حكاها أ%يضاv أ%بو حات. ويقال للرجل يا م.كرمان، بفتح
الراء، نقيض قولك يا م.ل4مان من الل©ؤ\م والك%ر.م. وروي عن النب، صلى

ال عليه وسلم: أ%ن رجلv أ%هدى إليه راوية خر فقال: إن ال
ح.ر_مها، فقال الرجل: أ%فل أ�كار,م' با ي.هود.؟ فقال: إن الذي حر_مها حر_م

أن ي'كار.م با؛ ال�كار.مة�: أ%ن ت'ه\د1ي. لنسان{ شيئاv ليكاف1ئ%ك عليه،
وهي م'فاع.لة من الك%ر.م، وأ%راد بقوله أ�كار,م' با يهود أي أ�ه\ديها

إليهم لي'ث1يبون عليها؛ ومنه قول دكي:
يا ع'م.ر. ال%يات1 وال%كار,م,،

إن>ي ام\ر'ؤ¬ من ق%ط%ن, بن دار,م,،
أ%ط}ل�ب' د.ي\ن من أ%خ� م'كار,م,

أراد من أ%خ� ي'كاف1ئن على م.د\حي إياه، يقول: ل أ%طلب جائزته بغي
و.س1يلة. وكار.م\ت' الرجل إذا فاخ.ر\ته ف الكرم، فك%ر.م\ته أ%ك}ر'مه،

بالضم، إذا غلبته فيه. والك%ري: الص_ف�وح. وكار.من فك%ر.م\ته أ%ك}ر'مه:
كنت أ%ك}ر.م. منه. وأ%ك}ر.م. الرجل% وك%ر_مه: أ%ع\ظ%مه ونز_هه. ورجل

م1ك}رام: م'ك}ر,م¬ وهذا بناء يص الكثي. الوهري: أ%ك}ر.م\ت' الرجل
أ�ك}ر,م'ه، وأ%صله أ�أ%ك}رمه مثل أ�د.ح\ر,ج'ه، فاستثفلوا اجتماع المزتي فحذفوا

الثانية، ث أ%تبعوا باقي حروف الضارعة المزة، وكذلك يفعلون، أل تراهم
حذفوا الواو من ي.ع1د استثقالv لوقوعها بي ياء وكسرة ث أ%سقطوا مع

ال4لف والتاء والنون؟ فإن اضطر الشاعر جاز له أ%ن يرده إل أ%صله كما
قال:فإنه أ%هل ل4ن ي'ؤ.ك}ر.ما

فأ%خرجه على الصل. ويقال ف التعجب: ما أ%ك}ر.م.ه ل، وهو شاذ ل يطرد
ف الرباعي؛ قال الخفش: وقرأ% بعضهم وم.ن ي'ه,ن ال� فما له من

م'ك}ر.م، بفتح الراء، أي إك}رام، وهو مصدر مثل م'خ\ر.ج وم'د\خ.ل. وله علي_
ك%رامةD أ%ي ع.زازة. واست.ك}رم الشيء4: طل%به ك%ر,ياv أ%و وجده كذلك. ول



أ%ف}عل� ذلك ول ح'ب�اv ول ك�ر\ماv ول ك�ر\مةv ول ك%رامةv كل ذلك ل
ت'ظهر له فعلv. وقال اللحيان: أ%ف}ع.ل� ذلك وكرامةv لك وك�ر\م.ى لك

وك�ر\مةv لك وك�ر\ماv لك، وك�ر\مة% ع.ي\ن ون.ع1يم. عي ون.ع\م.ة% ع.ي�
ون'عام.ى ع.ي� 

(* قوله «ونعامى عي» زاد ف التهذيب قبلها: ونعم عي أي بالضم،
وبعدها: نعام عي أي بالفتح). ويقال: ن.ع.م\ وح'ب�اv وك%ر\امةv؛ قال ابن
السكيت: ن.ع.م\ وح'ب�اv وك�ر\ماناv، بالضم، وح'ب�اv وك�ر\مة. وحكي عن

زياد بن أ%ب زياد: ليس ذلك لم ول ك�ر\مة.
وت.ك%ر_م. عن الشيء وتكارم: ت.نز_ه. الليث: تك%ر_م. فلن عما ي.ش1ينه

إذا ت.نز_ه وأ%ك}ر.م. نف}س.ه عن الشائنات، والك%رامة�: اسم يوضع
للكرام 

(* قوله «يوضع للكرام» كذا بالصل، والذي ف التهذيب: يوضع موضع
الكرام)، كما وضعت الط�اعة�� موضع الطاعة، والغارة� موضع الغارة.

وال�ك%ر_م': الرجل الك%ر,ي على كل أ%حد. ويقال: ك%ر'م الشيء� الك%ري'
ك%ر.ماv، وك%ر'م. فلن علينا ك%رامةv. والت_ك%رeم': تكلف الك%ر.م؛ وقال

التلمس:
تك%ر_م\ لت.ع\تاد. ال%م1يل%، ولن\ ت.ر.ى

أ%خ.ا ك%ر.م� إل بأ%ن} يت.ك%ر_ما
وال%ك}ر'مة� وال%ك}ر'م': فعل� الك%ر.م,، وف الصحاح: واحدة ال%كارم,

ول نظي له إل� م.ع'ونD من الع.و\ن1، ل4ن� كل م.ف}ع'لة فالاء لا
لزمة إل هذين؛ قال أ%بو ال4خ\ز.ر, ال1م�ان:

م.ر\وان� م.ر\وان� أ%خ'و الي.و\م الي.م1ي،
لي.و\م, ر.و\ع� أو ف%عال, م.ك}ر'م,

ويروي:
ن.ع.م\ أ%خ'و ال%ي\جاء ف اليوم اليمي

وقال جيل:
ب'ث%ي\ن. ال}ز.مي ل، إن� ل، إن} ل%ز,م\ت1ه،

على ك%ثرة1 الواش1ي.، أ%يe م.ع'ون1
قال الفراء: م.ك}ر'م¬ جع م.ك}ر'مة{ وم.ع'ونD جع م.ع'ونة{.

وال�ك}ر'ومة: ال%ك}ر'مة�. وال�ك}ر'ومة� من الك%ر.م: كال�ع\ج'وبة من الع.ج.ب.



vوأ%ك}ر.م. الرجل: أ%تى بأ%ولد ك1رام. واست.ك}ر.م.: است.ح\د.ث ع1ل}قا
كرياv. وف الثل: است.ك}ر.م\ت. فار\ب,ط}. وروي عن النب، صلى ال عليه

وسلم، أ%نه قال: إن� ال4 يقول� إذا أ%نا أ%خ.ذ}ت' من عبدي ك%ر,يته وهو
با ض.ن,ي فص.ب. ل ل أ%ر\ض له با ثواباv دون النة، وبعضهم رواه: إذا

أ%خذت من عبدي ك%ر,يت.ي\ه؛ قال شر: قال إسحق بن منصور قال بعضهم يريد
أهله، قال: وبعضهم يقول يريد عينه، قال: ومن رواه كريتيه فهما العينان،

يريد جارحتيه أي الكريتي عليه. وكل شيء ي.ك}ر'م' عليك فهو ك%ري'ك.
وك%ريت'ك. قال شر: وكل© شيء ي.ك}ر'م' عليك فهو كري'ك وكريت'ك.

والك%ر,ية�: الرجل ال%س3يب؛ يقال: هو كرية قومه؛ وأ%نشد:
وأ%ر.ى كري.ك. ل كرية% د'ون.ه،

وأ%رى ب,لد.ك. م.ن\ق%ع. ال4ج\واد1
vقوله «منقع الجواد» كذا بالصل والتهذيب، والذي ف التكملة: منقعا *)

لوادي، وضبط الواد فيها بالضم وهو العطش).
أ%راد من ي.ك}رم' عليك ل تد_خر عنه شيئاv ي.ك}ر'م عليك. وأ%ما قوله،

صلى ال عليه وسلم: خي الناس يومئذ م'ؤمن بي ك%ر,يي، فقال قائل: ها
الهاد والج، وقيل: بي فرسي يغزو عليهما، وقيل: بي أ%بوين مؤ.مني

كريي، وقيل: بي أ%ب م'ؤ\من هو أ%صله وابن مؤ\من هو فرعه، فهو بي مؤمني
ها ط%ر.فاه وهو مؤ\من. والكري: الذي ك%ر_م نف}س.ه عن الت_د.نeس

بشيء� من مالفة ربه. ويقال: هذا رجل ك%ر.م¬ أ%بوه وك%ر.م¬ آباؤ'ه. وف حديث
آخر: أ%نه أك}ر.م جرير بن عبد ال ل9ا ورد عليه فب.سط له رداء4ه وعممه

بيده، وقال: أ%تاكم ك%رية� قوم فأ%ك}رموه أي كري' قوم وش.ريف�هم،
والاء للمبالغة؛ قال صخر:

أ%ب الف%خ\ر. أ%ن>ي قد أ%صاب'وا ك%ريت،
وأن} ليس. إه\داء ال%ن.ى م1ن\ ش1مال1يا

 Dيعن بقوله كريت أ%خاه معاوية بن عمرو. وأ%رض م.ك}ر.مة
(* قوله «وأرض

مكرمة» ضطت الراء ف الصل والصحاح بالفتح وف القاموس بالضم وقال
شارحه: هي بالضم والفتح) وك%ر.م¬: كرية طيبة، وقيل: هي ال%ع\د'ونة ال�ثارة،

وأ%ر\ضان ك%ر.م وأ%ر.ض'ون ك%ر.م. والك%ر.م': أ%رض مثارة م'ن.ق�اةD من
الجارة؛ قال: وسعت العرب تقول للبقعة الطيبة التeربة1 الع.ذاة النب,ت



هذه ب'ق}ع.ة م.ك}ر.مة. الوهري: أ%رض م.ك}ر.مة للنبات إذا كانت جيدة
للنبات. قال الكسائي: ال%ك}ر'م' ال%ك}ر'مة، قال: ول يئ م.ف}ع'ل للمذكر

إل حرفان نادران ل ي'قاس عليهما: م.ك}ر'م¬ وم.ع'ون. وقال الفراء: هو جع
م.ك}ر'مة وم.ع'ونة، قال: وعنده أ%ن� مف}ع'لv ليس من أ%بنية الكلم،

ويقولون للرجل الك%ري م.ك}ر.مان إذا وصفوه بالسخاء وسعة الصدر.
وف التنزيل العزيز: إن>ي أ�ل}ق1ي. إل� كتاب ك%ري؛ قال بعضهم: معناه

حسن ما فيه، ث بينت ما فيه فقالت: إن_ه من س'ليمان وإنه بسم ال
الرحن الرحيم أ%ل� تعلوا علي_ وأ}ت'ون م'سلمي؛ وقيل: أ�لقي إل9 كتاب

كري، ع.ن.ت\ أ%نه جاء من عند رجل كري، وقيل: كتاب ك%ري أي م.خ\ت'وم.
vوقوله تعال: ل بار,د{ ول ك%ري؛ قال الفراء: العرب تعل الكري تابعا
لكل شيء ن.ف%ت\ عنه فعلv ت.ن\و,ي به الذ�م. يقال: أ%س.م1ي هذا؟ فيقال:
ما هو بس.م1ي ول ك%ر,ي وما هذه الدار بواسعة ول كرية. وقال: إنه

لقرآن كري ف كتاب مكنون؛ أ%ي قرآن ي'حمد ما فيه من ال�دى والبيان والعلم
وال1كمة.

وقوله تعال: وقل لما قولv ك%رياv؛ أ%ي سهلv لي>ناv. وقوله تعال:
وأ%ع\ت.د\نا لا ر,ز\قاv كرياv؛ أي كثياv. وقوله تعال: ون'د\خ1ل}كم

م'د\خ.لv كرياv؛ قالوا: حس.ناv وهو النة. وقوله: أ%هذا الذي ك%ر_م\ت
علي�؛ أي فض_ل}ت. وقوله: ر.بe العرش, الكري؛ أ%ي العظيم. وقوله: إن�

رب غنÒ كري؛ أي عظيم م'ف}ض1ل. والك%ر\م': شجرة العنب، واحدتا ك%ر\مة؛
قال:

إذا م'تe فاد\ف1ن>ي إل ج.ن\ب, ك%ر\مة{
ت'ر.و>ي ع1ظامي، ب.ع\د. م.و\ت، ع'ر'وق�ها

وقيل: الك%ر\مة الطاقة الواحدة من الك%ر\م، وجعها ك�رو'م. ويقال: هذه
البلدة إنا هي ك%ر\مة ونلة، ي'عن.ى بذلك الكثرة. وتقول العرب: هي أ%كثر

الرض س.م\نة وع.س.لة، قال: وإذا جاد.ت السماء� بالق%ط}ر قيل: ك%ر_م.ت.
وف حديث أ%ب هريرة عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه قال: ل

ت'س.مeوا الع1نب الك%ر\م فإنا الك%ر\م' الرجل السلم؛ قال ال4زهري: وتفسي
هذا، وال أ%علم، أن الك%ر.م. القيقي هو من صفة ال تعال، ث هو من صفة

م.ن\ آمن به وأ%سلم ل4مره، وهو مصدر ي'قام م'قام الوصوف فيقال: رجل
ك%ر.م¬ ورجلن كر.م ورجال كر.م وامرأ%ة كر.م، ل يثن ول يمع ول يؤ.نث



لنه مصدر أ�قيم. م'قام النعوت، فخففت العرب الك%ر\م، وهم يريدون ك%ر.م.
شجرة العنب، لا ذ�لYل من ق�طوفه عند الي.ن\ع وك%ث�ر. من خيه ف كل حال
وأ%نه ل شوك فيه ي'ؤ\ذي القاطف، فنهى النب، صلى ال عليه وسلم، عن

تسميته بذا السم ل4نه يعتصر منه السكر النهي عن شربه، وأ%نه يغي عقل
شاربه ويورث شرب'ه العدواة والب.غ\ضاء وتبذير الال ف غي حقه، وقال:

الرجل السلم أ%حق بذه الصفة من هذه الشجرة. قال أ%بو بكر: يسمى الك%ر\م'
ك%ر\ماv ل4ن المر التخذة منه ت.ح'ث© على السخاء والك%ر.م وتأ}مر

ب.كار,م ال4خلق، فاشتقوا له اساv من الك%ر.م للكرم الذي يتولد منه، فكره
النب، صلى ال عليه وسلم، أن يسمى أ%صل المر باسم مأ}خوذ من الك%ر.م

وجعل الؤ\من أ%و\ل بذا السم ال%سن؛ وأ%نشد:
وال%م\ر' م'شت.ق�ة� ال%ع\ن.ى من الك%ر.م,

وكذلك سيت المر راحاv ل4ن� شاربا ي.ر\تاح للع.طاء أ%ي ي.خ1فe؛
وقال الزمشري: أ%راد أن يقر�ر ويسد>د ما ف قوله عز وجل: إن أ%ك}ر.م.كم

عند ال أ%ت\قاكم، بطريقة أ%ن,يقة وم.س\ل%ك{ ل%ط1يف، وليس الغرض حقيقة
النهي عن تسمية العنب ك%ر\ماv، ولكن الشارة إل أ%ن السلم التقي جدير بأ%ن

ل ي'شار.ك فيما ساه ال به؛ وقوله: فإنا الك%ر\م' الرجل السلم أ%ي
إنا الستحق للسم الشتق> من الك%ر.م, الر_جل� السلم. وف الديث:
إن� الك%ري. ابن. الكري, ابن, الكري ي'وس'ف' بن يعقوب بن إسحق ل4نه

اجتمع له ش.ر.ف النبوة والع1لم وال%مال والع1ف�ة وك%ر.م ال4خلق
والع.دل ور,ياسة الدنيا والدين، فهو نبÒ ابن نب�ç ابن نب¼ ابن نب رابع

أربعة ف النبوة. ويقال للك%ر\م: ال%ف}نة� وال%ب.لة� والز_ر.ج'ون.
وقوله ف حديث الزكاة: وات_ق, ك%رائم. أ%موالم أي ن.فائ1سها الت تتعل�ق
با نف}س' مالكها، وي.خ\ت.صeها لا حيث هي جامعة للكمال ال�مك1ن ف
حق9ها، وواحدتا ك%ر,ية؛ ومنه الديث: وغ%ز\و¬ ت'ن\ف%ق' فيه الك%رية� أي

العزيزة على صاحبها.
والك%ر\م': الق1لدة من الذهب والفضة، وقيل: الك%ر\م نوع من الص>ياغة

الت ت'صاغ� ف ال%خان,ق، وجعه ك�رو'م؛ قال:
ت'باه1ي بص.و\غ من ك�ر'وم وفض_ة

يقال: رأ%يت ف ع'ن'قها ك%ر\ماv حسناv من لؤلؤ�؛
قال الشاعر:



ون.ح\راv ع.لي\ه الدeر ت'ز\ه1ي ك�ر'وم'ه
ت.رائب. ل ش'ق}راv، ي'ع.ب\ن.، ول ك�ه\با

وأ%نشد ابن بري لرير:
لق%د\ و.ل%د.ت\ غ%س�ان% ثال1بة� الش_و.ى،

ع.د'وس' السeر.ى ل ي.ق}ب.ل� الك%ر\م. ج,يد'ها
ثالبة الشوء: مشققة القدمي؛ وأ%نشد أ%يضاv له ف أ�م الب.ع1يث:

إذا ه.ب.ط%ت\ ج.و_ ال%راغ, فع.ر_س.ت\
ط�ر'وقاv، وأ%طراف' الت_وادي ك�رو'م'ها

والك%ر\م': ض.ر\ب من ال�ل1ي> وهو ق1لدة من ف1ضة ت.ل}ب.سها نساء
العرب. وقال ابن السكيت: الك%ر\م شيء ي'صاغ من فضة ي'لبس ف القلئد؛ وأ%نشد

غيه تقوية لذا:
فيا أ%يeها الظ�ب\ي' ال�ح.ل�ى ل%بان'ه

بك%ر\م.ي\ن,: ك%ر\م.ي\ ف1ض�ة{ وف%ر,يد1
وقال آخر:

ت'باه1ي ب,ص.وغ� من\ ك�ر'وم� وف1ض�ة{،
م'ع.ط�ف%ة ي.ك}سون.ها ق%ص.باv خ.د\ل

وف حديث أ�م زرع: ك%ر,ي ال1لY ل ت'خاد1ن� أ%حداv ف الس>ر>؛
أ%ط}ل%ق%ت كر,ياv على الرأ%ة ول تق�ل كر,ية الل9 ذهاباv به إل الشخص.

وف الديث: ول ي'جلس على ت.ك}ر,مت1ه إل بإذنه؛ الت_ك}ر,مة�: الوضع
الاصe للوس الرجل من فراش أو س.ر,ير ما ي'عد� لكرامه، وهي ت.ف}ع1لة من

الكرامة.
والك%ر\مة�: رأ}س الفخذ الستدير كأ%نه ج.و\زة وموضعها الذي تدور فيه من

الو.ر,ك الق%ل}ت'؛ وقال ف صفة فرس:
أ�م1ر_ت\ ع'ز.ي\زاه، ون,يط%ت\ ك�ر'وم'ه
إل ك%ف%ل� راب� وص'ل}ب� م'و.ث�ق,

:vر. ماؤه؛ قال أ%بو ذؤ.يب يصف سحابا�وك%ر_م. ال%ط%ر' وك�ر>م: ك%ث
و.ه.ى خ.ر\ج'ه واس\ت'ج,يل% الر_با
ب' م1ن\ه، وك�ر>م ماءé ص.ر,يا

ورواه بعضهم: وغ�ر>م ماء ص.ر,يا؛ قال أ%بو حنيفة: زعم بعض الرواة أن
غ�ر>م خطأ وإنا هو وك�ر>م ماء ص.ريا؛ وقال أ%يضاv: يقال للسحاب إذا



جاد بائه ك�ر>م، والناس على غ�ر>م، وهو أشبه بقوله: و.ه.ى خ.ر\ج'ه.
الوهري: ك%ر'م. الس_حاب' إذا جاء بالغيث.

والك%رامة�: الط�ب.ق الذي يوضع على رأ}س ال�ب� والق1د\ر. ويقال:
ح.م.ل% إليه الكرامة%، وهو مثل النeز'ل، قال: وسأ%لت عنه ف البادية فلم

ي'عرف. وك%ر\مان وك1ر\مان: موضع بفارس؛ قال ابن بري: وك%ر\مان� اسم بلد، بفتح
الكاف، وقد أ�ول1عت العامة بكسرها، قال: وقد كسرها الوهري ف فصل رحب

فقال ي.حكي قول ن.صر بن س.ي_ار: أ%ر.ح'ب.ك�م' الدeخول� ف طاعة
الك1ر\مان9؟ والك%ر\مة�: موضع أيضاv؛ قال ابن سيده: فأ%ما قول أ%ب

،Dود. م1ن\ك. س.ج,ي_ة�خ1راش:وأ%ي\ق%ن\ت' أ%ن� ال
وما ع1ش\ت' ع.ي\شاv مث}ل% ع.ي\ش1ك. بالك%ر\م,

قيل: أ%راد الك%ر\مة فجمعها با حولا؛ قال ابن جن: وهذا بعيد ل4ن مثل
هذا إنا يسوغ ف الجناس الخلوقات نو ب'س\ر.ة وب'س\ر ل ف ال4علم،

ولكنه حذف الاء للضرورة وأ%ج\راه م'ج\رى ما ل هاء فيه؛ التهذيب: قال
أ%بو ذؤيب 

(* قوله «أبو ذؤيب إل» انفرد الزهري بنسبة البيت لب ذؤيب،
إذ الذي ف معجم ياقوت والكم والتكملة إنه لب خراش) ف الك�ر\م:

وأ%يقنت' أ%ن الود منك سجية،
وما عشت' عيشاv مثل عيشك. بالك�ر\م

قال: أ%راد بالك�ر\م, الك%رامة. ابن شيل: يقال ك%ر'م.ت\ أ%رض' فلن
العام.، وذلك إذا س.ر\ق%ن.ها فزكا نبتها. قال: ول ي.ك}ر'م ال%ب حت يكون

كثي الع.ص\ف يعن الت>ب\ن والورق. والك�ر\مة�: م'ن\ق%ط%ع اليمامة ف
الد_هناء؛ عن ابن العراب.

@كرت: الك1ر\ت1يم': الف%أ}س الع.ظيمة لا رأ}�س واحد، وقيل: هي نو
ال1ط}رقة.

والك�ر\ت'وم: الص_فا من الجارة، وح.ر_ة� بن ع'ذرة ت'دع.ى ك�ر\ت'وم؛
وأ%نشد:

أ%س\قاك1 كل© رائ1ح� ه.ز,ي,،
ي.ت\ر'ك' س.ي\لv جار,ح. الك�ل�وم,،
وناق1عاv بالص_ف}ص.ف1 الك�ر\ت'وم,

:�@كردم: الك%ر\د.م' والك�ر\د'وم: الرجل القصي الض_خم. والك%ر\د.م.ة



ع.د\و' الق%صي. وك%ر\د.م. ال1مار' وك%ر\د.ح. إذا ع.دا على جنب واحد.
والك%ر\د.مة: الشد� التثاقل، وقيل: هو د'و.ي\ن الك%ر\د.ح.ة وهي السراع.

وت.ك%ر\دم ف م1ش\يته: عدا م1ن ف%ز.ع. والك%ر\دمة: ع.د\و' البغل، وقيل
السراع. الزهري: الك%ر\مة والكر\ب.حة ف الع.د\و دون الك%ر\دمة ول
ي'ك%ر\د1م إل المار والبغل. ابن ال4عراب: الك%ر\د.م الشجاع؛ وأ%نشد:

ولو ر.آه' ك%ر\د.م¬ لك%ر\د.ما
أي لرب. ويقال: ك%ر\د.م\ت' الق%وم. إذا جعت.هم وع.ب_أ}ت.هم فهم

م'ك%ر\د.مون؛ قال:
إذا ف%ز,ع'وا ي.س\ع.ى إل الر_و\ع, م1ن\ه'م'،
ب,ج'ر\د1 الق%نا، س.ب\عون أ%لفاv م'ك%ر\د.ما

�قال: وقول ابن عتاب تسعون ألفاv م'كردما أي م'ج\تم1عاv. وك%ر\د.م الرجل
إذا ع.دا فأ%م\ع.ن، وهي الك%ر\د.مة. وال�ك%ر\د1م': الن_ف�ور.

وال�ك%ر\د1م أ%ىضاv: ال�ت.ذ%لYل ال�ت.صاغر. وقال البد: ك%ر\د.م ض.رط؛
وأ%نشد:

ول%و ر.آنا كردم¬ لكردما،
4ك%ر\د.مة% الع.ي\ر, أ%ح.س_ ض.ي\غ.ما

وك%ر\د.م: اسم رجل؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
ولا رأ%ي\نا أ%نه عات1م' الق1ر.ى

ب.خيلD، ذ%ك%ر\نا ل%ي\ل%ة ال%ض\ب ك%ر\د.ما
@كرزم: رجل م'ك%ر\ز.م: قصي م'ج\ت.م1ع. قال ابن بري: الك%ر\ز.م' الق%صي

ال4نف؛ قال خليد اليشكري:
فت1ل}ك. ل ت'شب,ه أ�خ\ر.ى ص1ل}ق1ما

ص.ه\ص.ل1ق. الص_و\ت1 د.ر'وجاv ك%ر\ز.ما
والك%ر\ز.م: فأ}س م.ف}ل�ولة الد�، وقيل: الت لا حد� كالك%ر\ز.ن1، وهي

الك1ر\ز,ي' أ%يضاv؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
ماذا ي.ر,يب'ك. من خ1ل�ç ع.ل1ق}ت' به؟

إن� الدeه'ور. ع.ل%ينا ذات' ك1ر\ز,ي,
(* قوله «من خل» ف التكملة والزهري: من خلم أي بالكسر أ%يضاv وهو

الصديق).
أي ت.ن\ح.ت'نا بالن_وائب وال�موم كما ي'ن\حت الشب بذه الق%د'وم،



والمع الك%راز,م، وقيل: هو الك%ر\ز.ن؛ وقال جرير ف الك%راز,م الف�ؤوس يهجو
الفرزدق:

ع.ن,يف¬ ب,ه.ز> السيف1 ق%ي\ن' م'جاش1ع�،
رف1يق¬ ب,أخ\رات1 الف�ؤوس الك%راز,م

وأنشد الوهري لرير:
،vوأ%و\ر.ث%ك. الق%ي\ن' الع.لة% وم1ر\ج.ل

وت.ق}و,ي. إص\لح, الف�ؤوس الك%راز,م,
(* قوله «وتقوي إصلح الفؤوس» كذا بالصل، والذي ف ديوان جرير وف

الصحاح للجوهري: وإصلح أخرات الفؤوس).
والك%ر\ز.م' والك%ر\ز.ن�: الفأ}س. والك1ر\ز,م: الشد�ة من شدائد الدهر،

وهي الكراز,م على القياس، ويتمل أن يكون قوله:
إن الدهور علينا ذات كرزي

أ%راد به الشدة، فك%راز,ي' إذاv جع على القياس. والك%ر\ز.مة�: أ%كل
ن,صف النهار. قال ابن ال4عراب: ل أ%سعه لغي الليث. وك%ر\ز.م¬: اسم.

.vر.ي\ز,ما�قال ال4زهري: وسعت العرب تقول للرجل القصي ك%ر\ز.م، يصغر ك
ابن ال4عراب: الك%ر\ز.م' الكثي 

(* قوله «الكرزم الكثي إل» هكذا ضبط ف
التكملة والتهذيب وضبطه الد بالضم) الكل.

@كرشم: الك%ر\ش.مة�: الرض الغليظة. وق%ب_ح. ال� ك%ر\ش.م.ت.ه أ%ي
وجهه. والك�ر\ش'وم: الق%ب,يح الوجه. وك1ر\ش1م: اسم رجل، وهو مذكور ف موضعه،

لن يعقوب زعم أن ميمه زائدة اشتقه من الك%ر,ش.
@كركم: الك�ر\ك�م': ن.ب\ت. وث%وب م'ك%ر\ك%م¬: م.صبوغ بالك�ر\ك�م، وهو

شبيه بالو.ر\س، قال: والكركم تسمية العرب الز_ع\ف%ران؛ وأ%نشد:
قام. على ال%رك�و> ساق� ي'ف}ع1م'ه\،

ي.ر'دe فيه س'ؤ\ر.ه وي.ث}ل1م'ه\
م'خ\ت.ل1طاv ع1ش\ر,ق�ه وك�ر\كم'ه\،
ف%ر,ي'ه ي.د\ع'و على م.ن\ ي.ظ}ل1م'ه\

يصف عروساv ضع'ف عن السقي فاستعان بع1ر\س1ه. وف الديث: فعاد. ل%و\ن'ه
كأ%نه ك�ر\ك�مة، قال الليث: هو الزعفران. قال: والك�ر\ك�مان© دواء

منسوب إل الك�ر\ك�م وهو ن.ب\ت شبيه بالك%مeون ي'خ\ل%ط بال4د\و,ية؛ وتوه_م



الشاعر أ%نه الكمون فقال:
غ%ي\باv أ�ر.ج>يه1 ظ�نون% ال4ظ}نن,

أ%مان% الك�ر\ك�م,، إذ} قال اس\ق1ن
وهذا كما تقول أ%مان الكمون. ابن سيده: والكركم الزعفران، القطعة منه

ك�ر\ك�مة، بالضم، وبه سي د.واء الكركم، وقيل: هو فارسي؛ أ%نشد أ%بو حنيفة
:vللب.ع1يث يصف ق%طا

س.ماو,ي�ةD كد\ر¬، كأ%ن� ع'يونا
ي'ذاف' ب,ه و.ر\س¬ ح.د1يثD وك�ر\ك�م'

قال ابن بري: وقال ابن حزة الك�ر\ك�م ع'روق صفر معروفة وليس من أ%ساء
الزعفران؛ وقال الغلب:

فب.ص'ر.ت\ ب,ع.ز.ب� م'ل%و_م,،
فأ%خ.ذ%ت\ من راد1ن{ وك�ر\ك�م,

وف الديث: بينا هو وجبيل ي.ت.حادثان1 تغ.ي_ر وجه جبيل حت عاد
كأ%نه ك�ر\ك�مة؛ قال ابن ال4ثي: هي واحدة الك�ر\كم وهو الزعفران، وقيل:

العصفر، وقيل: شيء كالورس، وهو فارسي معرب، قال الزمشري: اليم مزيدة
لقولم للحر ك�ر\ك¬. ف الديث حي ذكر سعد بن معاذ: ف%عاد. ولون'ه
كالك�ر\ك�مة، وزعم السياف أ%ن الك�ر\ك�م والك�ر\ك�مان الر>ز\ق' بالفارسية؛

وأ%نشد:
ك�ل© امر,ئ� م'ش.م>ر¬ ل1شان,ه،
ل1ر,ز\ق1ه الغاد1ي وك�ر\ك�مان,ه

وبيت الستشهاد ف التهذيب:
ر.ي\حانه الغادي وكركمانه

قال ال4زهري: ورأ%يت ف نسخة الك�ر\ك�م اسم الع1ل}ك.
@كزم: ك%ز,م. الرج'ل ك%ز.ماv، فهو ك%ز,م¬: هاب التق%دeم. على الشيء ما
كان. وف النوادر: أ%ك}ز.م\ت' عن الطعام وأ%ق}ه.م\ت' وأ%ز\ه.م\ت إذا أكثر
منه حت ل يشتهي أ%ن يعود فيه. ورجل ك%ز\مان وز.ه\مان وق%ه\مان

ود.ق}يان. والك%ز.م': ق1ص.ر ف ال4نف قبيح وقصر ف ال4صابع شديد. والك%ز.م' ف
ال�ذن وال4نف والشفة والل�ح\ي واليد والفم والقدم: الق1ص.ر'

والت_ق%ل©ص والجتماع. تقول: أ%ن\ف¬ أ%ك}ز.م' ويد ك%ز\ماء. والعرب تقول للرجل
البخيل: أ%ك}ز.م' اليد1، وقد ك%ز_م الع.مل� والق�رe بنان.ه؛ قال أ%بو



ال�ث%ل�م,:
،vالبن.ان% م'ك%ز_ما eر�با ي.د.ع' الق
وكان أ%س1يلv ق%ب\ل%ها ل ي'ك%ز_م,

م'كز_م: م'ق%ف�ع. ورجل أ%كزم ال4نف: قصيه، وقيل: ل يكون الك%ز.م'
ق1ص.ر ال�ذن إل من اليل، وقيل: الك%ز.م' قصر ال4نف كله وانفتاح

ال%ن\خ1ر.ي\ن,. والكز.م': خروج الذقن مع الشفة السفلى ودخول الشفة العليا،
ك%ز,م. ك%ز.ماv وهو أكزم. ويقال ك%ز.م فلن ي.ك}ز,م' ك%ز\ماv إذا ضم فاه

وسكت، فإن ضم فاه عن الطعام قيل: أ%ز.م. يأ}ز,م'. ووصف عون بن عبد ال
رجلv ي'ذ%م� فقال: إن أ�ف1يض. ف الي ك%ز.م وض.ع'ف واس\ت.س\ل%م أي إن تكلم

الناس ف خي سكت فلم ي'ف1ض معهم فيه كأ%نه ضم فاه فلم ي.نط1ق. ويقال:
ك%زم الشيء4 الصeل}ب. ك%ز\ماv إذا عضه عض�اv شديداv. وك%ز.م الشيء4

ي.ك}ز,مه ك%ز\ماv: كسره بقد�م فيه. الوهري: ك%ز.م شيئاv بقدم فيه أي كسره
واستخرج ما فيه ليأ}كله. والك%ز.م': غ1ل%ظ� ال%ح\فلة وقصرها. يقال: فرس

أ%ك}ز.م' بي>ن الك%ز.م. والع.ي\ر' ي.ك}ز,م من ال%د.ج: يكسر فيأ}كل. وف
حديث النب، صلى ال عليه وسلم: أنه كان يتعوذ من الك%ز.م والق%ز.م,؛

فالك%ز.م'، بالتحريك: شدة ال4كل، والصدر ساكن من قولك ك%ز.م فلن الشيء
بفيه ك%ز\ماv إذا كسره، والسم الك%ز.م'. وقد كز.م الشيء بفيه ي.ك}ز,مه

ك%ز\ماv إذا كسره وضم� فمه عليه، وقيل: الك%ز.م' البخل.
يقال: هو أكزم' البنان1 أي قصيها، كما يقال ج.ع\د' الك%ف>. ابن

ال4عراب: الك%ز.م' أن يريد الرجل الصدقة والعروف فل ي.ق}د1ر على دينار ول
درهم. وف حديث علي ف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ل يكن

بالك%ز> ول ال�نك%ز,م؛ فالك%زe: ال�ع.ب>س ف وجوه السائلي،
وال�نك%ز,م: الصغي' الكف� الصغي الق%د.م؛ وقول� ساع1دة% بن ج'ؤي_ة%:

أ�ت1يح. لا ش.ث}ن' الب.نان1 م'ك%ز_م¬،
أ%خ'و ح'ز.ن{ قد وق�ر.ت\ه ك�ل�وم'ها

عن بال�ك%ز_م الذي أ%كلت أ%ظفاره. الصخ\ر'.
والك%ز'وم من البل: ال%ر,مة من النوق الت ل يبق ف فيها ناب، وقيل:

ول سن من ال%ر.م، نعت لا خاصة دون البعي. ويقال: من يشتري ناقة
ك%زو'ماv، وقيل: هي السن_ة فقط؛ قال الشاعر:

ل ق%ر_ب. ال� م.ل� الف%ي\ل%م,،



والد>لق1م, الناب, الك%ز'وم, الض>ر\ز,م
وك�ز.ي\م وك�ز\مان: اسان.

@كسم: ابن ال4عراب: الك%س\م' الك%دe على العيال من حرام أ%و حلل،
وقال: ك%س.م. وك%س.ب. واحد. والك%س\م: الب.قية ت.ب\قى ف يدك من الشيء

اليابس. والك%س\م': ف%تeك الشيء بيدك ول يكون إل من شيء يابس، ك%س.مه
ي.ك}س3مه ك%س\ماv؛ وقول الشاعر:

وحام1ل الق1د\ر أ%بو ي.ك}س'وم
يقال: جاء ي.ح\م1ل الق1د\ر إذا جاء بالشر. والك%ي\س'وم: الكثي من

الشيش، ول�م\عة أ�ك}س'وم وك%ي\س'وم؛ أ%نشد أبو حنيفة:
بات.ت\ ت'ع.ش_ى ال%م\ض. بالق%ص1يم,،

وم1ن\ ح.لي�ç و.س\ط%ه ك%ي\س'وم,
ال4صمعي: ال4كاس1م' الل©م.ع' من النبت التراكبة.

يقال: ل�م\عةD أ�ك}س'وم¬ أ%ي م'تراك1مة؛ وأ%نشد:
أ%كاس1ماv لل1ط�ر\ف1 فيها م'ت_س.ع\،

ول1ل4ي'ول, اليل, الص_ب� ف%ن.ع\
وقال غيه: روضة أ�ك}س'وم¬ وي.ك}س'وم أ%ي ن.د1ي_ة كثية، وأ%بو

ي.ك}س'وم من ذلك: صاحب الفيل؛ قال لبيد:
،vف الياة م'خ.ل�دا Òلو كان ح.ي

ف الد_ه\ر، أ%ل}فاه أ%بو ي.ك}س'وم
وك%ي\سوم، ف%ي\ع'ول: منه. وخ.ي\ل أ%كاس1م' أ%ي كثية يكاد يركب بعضها

بعضاv. و.ك%ي\س.م¬: أ%بو بطن من العرب مشتق من ذلك. وك%ي\س'وم¬: اسم وهو
أ%يضاv موضع، م'ع.ر_ب. وي.ك}س'وم: اسم أ%عجمي. وي.ك}س'وم: موضع.

@كسعم: الك�ع\س'وم: ال1مار، بال1م\يية. ويقال: بل الك�س\ع'وم، وال4صل
vس\عوما�فيه الك�س\عة، واليم زائدة، وجع الك�س\ع'وم ك%ساع1يم، سيت ك

ل4نا ت'ك}س.ع م1ن خ.ل}ف1ها.
@كشم: ك%ش.م أ%نف%ه: د.ق�ه؛ عن اللحيان. وك%ش.م أ%نف%ه ي.ك}ش1مه

ك%ش\ماv: ج.د.عه. والك%ش\م: ق%ط}ع ال4نف باستئصال. وأ%ن\ف¬ أ%ك}ش.م وك%ش1م¬:
Dن�مقطوع من أصله، وقد ك%ش1م. ك%ش.ماv. وح.ن.ك¬ أ%ك}ش.م: كالك%س>. وأ�ذ

ك%ش\ماء: ل ي'ب,ن, القطع' منها شيئاv، وهي كالص_ل}ماء، والسم الك%ش\مة
(* قوله «والسم الكشمة» كذا ضبط ف الصل، وبالتحريك ضبط ف الكم).



والك%ش.م: نقصان ال%ل}ق وال%س.ب. وال4ك}ش.م: الناقص ال%ل}ق، ورجل
أ%ك}ش.م ب.ي>ن الك%ش.م، وقد يكون ذلك النقصان أ%يضاv ف ال%س.ب. ابن سيده:

ال4ك}ش.م الناقص ف جسمه وح.س.به؛ قال حسان بن ثابت يهجو ابنه الذي كان
من ال4سلمية:

غلم¬ أتاه الل©ؤم م1ن\ ن.ح\و, خاله،
له جانب¬ واف{ وآخ.ر' أ%ك}ش.م'

أي أ%بوه ح'رÒ وأ�مeه أ%م.ة، فقالت امرأ%ته تناقضه:
غلم أ%تاه الل©ؤم' من ن.ح\و ع.م>ه،

وأ%فض.ل� أ%ع\راق, اب\ن, ح.س_ان% أ%س\ل%م'
.vعنيفا vوك%ش.م الق1ث�اء4 وال%ز.ر: أ%كله أ%كل

والك%ش\م': اسم الف%ه\د، وروى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال:
ال44ك}ش.م الف%ه\د، وال�نثى ك%ش\ماء، والمع ك�ش\م¬. وك%ي\ش.م: اسم.

@كصم: الك%ص\م': الع.ضe. وك%ص.مه ك%ص\ماv: دف%عه بشد�ة أ%و ضربه بيده.
وك%ص.م ي.ك}ص1م' 

(* قوله «وكصم يكصم» ضبط ف الصل كما ترى فهو من باب ضرب
وأطلق ف القاموس) ك%ص\ماv: ن.ك%ص وول�ى مدبراv؛ وأ%نشد بعض الرواة

لع.د1ي�:
وأ%م.ر\ناه' به من ب.ي\ن,ها،

ب.ع\د.ما ان\صاع. م'ص1ر�اv أو ك%ص.م\
vص'وما�أي د.ف%ع بشد�ة، وقيل: ع.ض_، وقيل: نكص. قال أبو نصر: ك%ص.م. ك

إذا و.ل�ى وأ%دبر.. وروى أ%بو تراب عن أب سعيد: ق%ص.م راجعاv وك%ص.م
راجعاv إذا رجع من حيث شاء ول يت1م_ إل حيث ق%ص.د، وأ%نشد بيت عدي�.

وال�كاص.مة: كناية عن النكاح، وال أ%علم.
:vغيظ%ه إذا اجترعه. ك%ظ%مه ي.ك}ظ1مه ك%ظ}ما �@كظم: الليث: ك%ظ%م الرجل

رد_ه وحب.س.ه، فهو رجل ك%ظ1يم¬، والغيظ مكظوم. وف التنزيل العزيز:
والكاظمي الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعن الابسي الغيظ ل ي'جاز'ون عليه، وقال

الزجاج: معناه أ�ع1د_ت1 النة للذين جرى ذكرهم وللذي ي.ك}ظ1مون الغيظ.
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه قال: ما من ج'ر\عة ي.ت.ج.ر_ع'ها
النسان أ%عظم أ%جراv من ج'ر\عة غيظ ف ال عز وجل. ويقال: ك%ظ%م\ت

الغيظ أ%ك}ظ1مه ك%ظ}ماv إذا أ%مسكت على ما ف نفسك منه. وف الديث: من



ك%ظ%م غيظاv فله كذا وكذا؛ ك%ظ}م' الغيظ: ترeع'ه واحتمال سببه والصب عليه.
وف الديث: إذا تثاءب أ%حدكم فلي.ك}ظ1م\ ما استطاع أي ليحبس\ه مهما

أ%مكنه. ومنه حديث عبد الطلب: له ف%خ\ر¬ ي.ك}ظ1م عليه أي ل ي'ب\ديه
ويظهره، وهو ح.س.ب'ه. ويقال: ك%ظ%م البعي' على ج,ر_ته إذا رد_دها ف حلقه.

وك%ظ%م البعي' ي.ك}ظ1م ك�ظوماv إذا أ%مسك عن ال1ر�ة، فهو كاظ1م¬. وك%ظ%م
البعي' إذا ل ي.ج\ت.ر_؛ قال الراعي:

فأ%ف%ض\ن. بعد ك�ظوم1هن_ ب,ج,ر_ة{
م1ن\ ذي ال4بار,ق,، إذ ر.ع.ي\ن. ح.ق1يل

ابن النباري ف قوله:
فأ%فضن بعد كظومهن ب1ر�ة

أي دفعت البل برت�ها بعد كظومها، قال: والكاظم منها العطشان اليابس
الوف، قال: والصل ف الك%ظ}م المساك على غيظ وغم�ç، وال1ر_ة ما ترجه

من كروشها فت.ج\ت.رe، وقوله: من ذي ال4بارق معناه أن هذه ال1ر�ة
أ%صلها ما رعت بذا الوضع، وح.ق1يل: اسم موضع. ابن سيده: كظ%م البعي ج,ر_ته

،eظوم: ل تت.ر�از\ذ%ر.د.ها وكف� عن الجترار. وناقة ك%ظ�وم ونوق ك
ك%ظ%مت ت.ك}ظ1م ك�ظوماv، وإبل ك�ظوم. تقول: أرى البل ك�ظوماv ل تتر�؛

قال ابن بري: شاهد الك�ظوم جع كاظم قول ال1ل}ق%طي:
فه'ن_ كظ�وم¬ ما ي'ف1ض\ن. ب1ر_ة{،

ل%ه'ن_ ب'س\ت.ن, الل©غام ص.ر,يف
والكظم: م.خ\ر.ج النفس. يقال: ك%ظ%من فلن وأ%خذ بك%ظ%مي. أ%بو زيد:
يقال أ%خذت بك1ظام المر أي بالثقة، وأ%خذ بك%ظ%مه أي بلقه؛ عن ابن

ال4عراب. ويقال: أ%خذت بك%ظ%مه أي ب.خ\رج. ن.ف%سه، والمع ك1ظام. وف
الديث: لعل� ال يصلح أ%مر هذه ال�مة ول يؤخذ بأ%ك}ظامها؛ هي جع ك%ظ%م،
بالتحريك، وهو مرج النف%س من اللق؛ ومنه حديث النخعي: له التوبة ما ل

يؤخذ بك%ظ%مه أي عند خروج نف}سه وانقطاع ن.ف%سه. وأ%خ.ذ% ال4مر' بك%ظ%مه
إذا غم_ه؛ وقول أ%ب خ1راش:

وكل© امرئ يوماv إل ال صائر
قضاءé، إذا ما كان يؤخذ بالك%ظ}م

أ%راد الك%ظ%م فاضطر�، وقد دفع ذلك سيبويه فقال: أل ترى أ%ن الذين
يقولون ف ف%خ1ذ ف%خ\ذ وف ك%ب,د ك%ب\د ل يقولون ف ج.م.ل ج.م\ل؟ ورجل مكظوم



وك%ظ1يم: مكروب قد أ%خذ الغمe بك%ظ%مه. وف التنزيل العزيز: ظ%ل�
وجه'ه م'س\و.د�اv وهو ك%ظ1يم. والك�ظوم: السeكوت. وقوم ك�ظ�م أي ساكنون؛

قال العجاج:
ور.ب> أ%سراب, ح.ج,يج� ك�ظ�م,

عن, الل�غا، ور.ف%ث1 الت_ك%ل©م,
وقد ك�ظ1م. وك%ظ%م. على غيظه ي.ك}ظ1م ك%ظ}ماv، فهو كاظ1م¬ وك%ظيم: سكت.

وفلن ل ي.ك}ظ1م على ج,ر_ت1ه أي ل يسكت على ما ف جوفه حت يتكلم به؛
وقول زياد بن ع'ل}بة الذل:

ك%ظ1يم. ال%ج\ل, واض1حة% ال�ح.ي_ا،
ع.ديلة% ح'س\ن, خ.ل}ق� ف ت.مام,

ع.ن أ%ن� خ.لخاها ل ي'س\مع له صوت لمتلئه. والك%ظيم': غ%ل%ق الباب.
وك%ظ%م. الباب. ي.ك}ظ1مه ك%ظ}ماv: قام عليه فأ%غلق%ه بنفسه أو بغي

نفسه. وف التهذيب: ك%ظ%م\ت' الباب. أ%ك}ظ1مه' إذا ق�مت عليه فسددته بنفسك أو
سددته بشيء غيك. وكل© ما س'د_ من م.ج\رى ماء أو باب أو ط%ريق ك%ظ}م¬،

كأ%نه سي بالصدر.
والك1ظامة� والس>دادة�: ما س'د_ به. والك1ظامة�: الق%ناة الت تكون ف

حوائط ال4عناب، وقيل: الك1ظامة ر.كايا الك%ر\م وقد أ%فضى بعض'ها إل
بعض وت.ناسق%ت كأنا نر. وك%ظ%م'وا الك1ظامة: ج.د.روها ب.د\ر.ين،

وال%د\ر ط1ي حاف%ت1ها، وقيل: الك1ظامة بئر إل جنبها بئر، وبينهما مرى ف بطن
الوادي، وف الكم: بطن الرض أينما كانت، وهي الك%ظ1يمة. غيه:

والك1ظامة ق%ناة ف باطن ال4رض يري فيها الاء. وف الديث: أن النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%تى ك1ظامة% قوم فتوض_أ% منها ومس.ح على خ'ف�ي\ه؛

الك1ظامة�: كالق%ناة، وجعها ك%ظائم. قال أ%بو عبيدة: سأ%لت ال4صمعي عنها
وأهل العلم من أ%هل الجاز فقالوا: هي آبار متناسقة ت'ح\ف%ر وي'باع.د ما
بينها، ث ي'خ\رق ما بي كل بئرين بقناة تؤ.د>ي الاء من ال�ول إل الت

تليها تت ال4رض فتجتمع مياهها جارية، ث ترج عند منتهاها فت.س3حe على
وجه ال4رض، وف التهذيب: حت يتمع الاء إل آخرهن، وإنا ذلك من
ع.و.ز, الاء ليبقى ف كل بئر ما يتاج إليه أ%هل�ها للشرب وس.ق}ي, ال4رض،
ث يرج فضلها إل الت تليها، فهذا معروف عند أهل الجاز، وقيل:

الك1ظامة� الس_3قاية. وف حديث عبد ال بن ع.م\رو: إذا رأ%يت مكة قد ب'ع1ج.ت\



ك%ظائ%م وساوى ب,ناؤ'ها رؤوس. البال فاعلم أن المر قد أ%ظ%ل�ك؛ وقال
أ%بو إسحق: هي الك%ظيمة والك1ظامة� معناه أي ح'ف1رت ق%ن.وات. وف حديث آخر:

أنه أ%تى ك1ظامة% قوم فبال؛ قال ابن ال4ثي: وقيل أ%راد بالك1ظامة ف
هذا الديث الك�ناسة. والك1ظامة� من الرأة: مرج البول. والك1ظامة�: ف%م'

الوادي الذي يرج منه الاء؛ حكاه ثعلب. والك1ظامة�: أ%على الوادي بيث
ينقطع والك1ظامة�: سي ي'وص.ل بطر.ف الق%و\س العربية ث ي'دار بطر.ف

الس>ية1 الع'ليا. والك1ظامة: سي م.ضف}ور موصول بوتر القوس العربية ث يدار
:�بطرف السية. والك1ظامة: حبل ي.ك}ظ1مون به خ.ط}م. البعي. والك1ظامة
الع.ق%ب الذي على رؤ'�وس الق�ذ%ذ العليا من السهم، ويل: ما يلي ح.ق}و

الس_هم، وهو م'س\ت.د.ق©ه ما يلي الر>يش، وقيل: هو موضع الريش؛ وأ%نشد ابن
بري لشاعر:

ت.ش'دe على ح.ز� الك1ظامة بالك�ظ}ر
(* قوله «بالكظر» كذا ضبط ف الصل، والذي ف القاموس: الكظر بالضم مز

القوس تقع فيه حلقة الوتر، والكظر بالكسر عقبة تشد ف أصل فوق السهم).
وقال أ%بو حنيفة: الك1ظامة الع.ق%ب' الذي ي'د\ر.ج على أ%ذناب الريش

ي.ض\ب,طها على أ%ي\ ن.حو� ما كان التركيب، كلها عب فيه بلفظ الواحد عن
�المع. والك1ظامة�: حب\ل ي'شدe به أ%نف البعي، وقد كظ%م'وه با. وك1ظامة
ال1يزان: مسمار'ه الذي يدور فيه اللسان، وقيل: هي اللقة الت يتمع

فيها خيوط اليزان ف ط%ر.ف الديدة من اليزان.
وكاظ1مة� م.عرفة: موضع؛ قال امرؤ' القيس:

إذ} ه'ن_ أ%قساطD ك%ر,ج\ل, الد_ب،
أ%و ك%ق%طا كاظ1مة% الن�اه1ل,

وقول الفرزدق:
ف%يا ل%ي\ت. دار,ي بالد1ينة أ%ص\ب.ح.ت\
بأ%عفار, ف%ل}ج�، أو بس3يف1 الك%واظ1م,

فإنه أ%راد كاظ1مة% وما ح.ولا فجمع لذلك. ال4زهري: وكاظ1مة� ج.وÒ على
س1يف1 البحر من البصرة على مرحلتي، وفيها ر.كايا كثية وماؤ'ها ش.ر'وب؛

قال: وأ%نشدن أ%عراب من بن ك�ل%ي\ب بن ي.ر\بوع:
،vن_ أ%ن ت.ه\ج'ر\ن ن.ج\دا�ض.من\ت ل%ك

وأ%ن ت.س\ك�ن_ كاظ1مة% الب'حور,



وف بعض الديث ذكر كاظ1مة، وهو اسم موضع، وقيل: بئر ع'ر,ف الوضع با.
@كعم: الك1عام': شيء ي'جعل على فم البعي. ك%ع.م. البعي ي.ك}ع.م'ه

ك%ع\ماv، فهو م.ك}عوم وك%عيم: شد_ فاه، وقيل: شد_ فاه ف ه1ياجه لئل
ي.ع.ض_ أ%و يأ}كل. والك1عام': ما ك%ع.م.ه به، والمع ك�ع'م¬. وف الديث: دخل
إخوة� يوسف، عليهم السلم، مصر وقد ك%ع.م'وا أ%فواه. إبلهم. وف حديث

علي، رضي ال عنه: فهم بي خائف{ م.ق}م'وع وساكت م.ك}عوم؛ قال ابن بري: وقد
يعل على فم الكلب لئل ينبح؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

م.ر.ر\نا عليه وه\و. ي.ك}ع.م' ك%ل}ب.ه؛
د.ع, الك%لب. ي.نب.ح\، إنا الكلب' نابح'

وقال آخر:
وت.ك}ع.م' كلب. الي> م.3ن خ.ش\ية1 الق1رى،

ونار'ك. كالع.ذ}راء م1ن دونا س1ت\ر'
وك%ع.مه الوف': أمسك فاه، على الث%ل؛ قال ذو الرمة:

ب.ي\ن. الر_جا والرجا م1ن ج.ن\ب, واص1ية{
ي.ه\ماء�، خاب,ط�ها بال%و\ف1 م.ك}ع'وم'

وهذا على الثل؛ يقول: قد س.د� الوف فم.ه فمنعه من الكلم.
vالتق}بيل. وك%ع.م. الرأ%ة% ي.ك}ع.م'ها ك%ع\ما :�وال�كاع.مة

وك�ع'وماv: ق%ب_لها، وكذلك كاع.مها. وف الديث: أنه، صلى ال عليه وسلم، ن.هى
عن ال1كاع.مة وال�كام.عة1؛ وال�كاع.مة: هو أن ي.ل}ث1م. الرجل� صاح.ب.ه

وي.ض.ع فم.ه على ف%م1ه كالتقبيل، أ�خ1ذ% من ك%ع\م, البعي فجعل النب،
صلى ال عليه وسلم، ل%ث}مه إياه بنزلة الك1عام، وال�كاع.مة م'فاعلة

منه.والك1ع\م': و,عاء ت'وعى فيه السلح وغيها، والمع ك1عام. وال�كاع.مه:
م'ضاجعة� الرجل صاحبه ف الثوب، وهو منه، وقد ني عنه. وك%ع.م\ت الوعاء:

سددت رأ}سه. وك�ع'وم الطريق: أ%فواه'ه؛ وأ%نشد:
،vح1ل}سا eوب,ت eأل نام. ال%ل1ي

بظ%ه\ر, الغ.ي\ب,، س'د_ به الك�ع'وم'
قال: بات. هذا الشاعر' ح1ل}ساv لا يفظ ويرعى كأ%نه ح1ل}س قد س'د_ به

ك�ع'وم الطريق وهي أ%فواهه.
وك%ي\ع'وم¬: اسم.

@كعثم: الك%ع\ث%م' والك%ث}ع.م': الر_ك%ب الناتئ الضخم كالك%ع\ث%ب.



وامرأ%ة ك%ع\ث%م¬ وك%ث}عم¬ إذا ع.ظ�م. ذلك منها كك%ع\ث%ب وك%ث}ع.ب�.
@كعسم: الك%ع\س.م والك�ع\س'وم: ال1مار، حيية، كلها كالع'ك}سوم.

.vوك%ع\س.ب.: أ%د\ب.ر. هاربا �وك%ع\س.م الرجل
@كلم: القرآن�: كلم' ال وك%ل1م' ال وك%ل1مات'ه وك1ل1مته، وكلم'

ال ل ي'حد� ول ي'عد�، وهو غي ملوق، تعال ال عما يقول ال�ف}ت.ر'ون
عل�و�اv كبياv. وف الديث: أ%عوذ ب,كلمات1 ال التام�ات1؛ قيل: هي

القرآن؛ قال ابن ال4ثي: إنا و.ص.ف كلمه بالت_مام ل4نه ل يوز أ%ن
يكون ف شيء من كلمه ن.ق}ص أ%و ع.ي\ب كما يكون ف كلم الناس، وقيل: معن

التمام ههنا أ%نا تنفع ال�ت.ع.و>ذ با وتفظه من الفات وت.ك}ف1يه. وف
الديث: سبحان ال ع.د.د كل1مات1ه؛ ك1لمات' ال أي كلم'ه، وهو ص1فت'ه

وص1فات'ه ل تنحصر بالع.د.د، فذ1كر العدد ههنا ماز بعن البالغة ف
الكثرة، وقيل: يتمل أ%ن يريد عدد ال4ذ}كار أ%و عدد ال�ج'ور على ذلك،

ون.ص\ب' عدد على الصدر؛ وف حديث النساء: اس\ت.ح\ل%ل}تم ف�ر'وج.هن بكلمة
ال؛ قيل: هي قوله تعال: فإمساك بعروف أو تسريح بإح\سان، وقيل: هي

إباحة� ال الزواج وإذنه فيه. ابن سيده: الكلم الق%و\ل، معروف، وقيل:
الكلم ما كان م'ك}ت.ف1ياv بنفسه وهو الملة، والقول ما ل يكن مكتفياv بنفسه،

وهو ال�ز\ء من الملة؛ قال سيبويه: اعلم أ%ن9 ق�ل}ت إنا وقعت ف
الكلم على أ%ن ي'حكى با ما كان كلماv ل قولv، وم1ن أ%دل9 الدليل على

الفرق بي الكلم والقول إجاع' الناس على أ%ن يقولوا الق�رآن كلم ال ول
يقولوا القرآن قول ال، وذلك أ%ن9 هذا موضع ضي>ق متحجر ل يكن تريفه
ول يسوغ تبديل شيء من حروفه، ف%ع'ب>ر لذلك عنه بالكلم الذي ل يكون
إل أ%صواتاv تامة مفيدة؛ قال أ%بو السن: ث إنم قد يتوسعون فيضعون كل

واحد منهما موضع الخر؛ وما يدل على أ%ن الكلم هو المل التركبة ف
القيقة قول كثي>ر:

ل%و\ ي.س\م.ع'ون% كما س1عت' كلم.ها،
خ.رeوا ل1ع.ز_ة% ر'ك�عاv وس'ج'ودا

فمعلوم أ%ن الكلمة الواحدة ل ت'شج,ي ول ت'ح\ز,ن� ول ت.تمل�ك قلب
السامع، وإنا ذلك فيما طال من الكلم وأ%م\ت.ع سام1ع1يه لع'ذوبة

م'س\ت.م.ع1ه ور,ق�ة حواشيه، وقد قال سيبويه: هذا باب أ%قل ما يكون عليه الكلم،
فدكر هناك حرف العطف وفاءه ولم البتداء وهزة الستفهام وغي ذلك ما هو



على حرف واحد، وسى كل واحدة من ذلك كلمة. الوهري: الكلم اسم جنس يقع
على القليل والكثي، والك%ل1م' ل يكون أقل من ثلث كلمات ل4نه جع كلمة

مثل ن.ب,قة ون.ب,ق، ولذا قال سيبويه: هذا باب علم ما الكل1م' من العربية،
ول يقل ما الكلم لنه أ%راد نفس ثلثة أ%شياء: السم والف1ع\ل

وال%رف، فجاء با ل يكون إل جعاv وترك ما يكن أن يقع على الواحد والماعة،
وتيم تقول: هي ك1ل}مة، بكسر الكاف، وحكى الفراء فيها ثلث ل�غات: ك%ل1مة

وك1ل}مة وك%ل}مة، مثل ك%ب,د{ وك1ب\د{ وك%ب\د{، وو.ر,ق� وو,ر\ق� وو.ر\ق�،
وقد يستعمل الكلم ف غي النسان؛ قال:

ف%ص.ب_ح.ت\، والط�ي\ر' ل%م\ ت.ك%ل�م,،
جاب,يةv ح'ف�ت\ ب,س.ي\ل� م'ف}ع.م,

vقوله «مفعم» ضبط ف الصل والكم هنا بصيغة اسم الفعول وبه أيضا *)
ضبط ف مادة فعم من الصحاح).

وكأ%ن9 الكلم ف هذا التساع إنا هو ممول على القول، أ%ل ترى إل
قلة الكلم هنا وكثرة القول؟ والك1ل}م.ة: لغةD ت.ميم1ي_ةD، والك%ل1مة:

اللفظة، حجازيةD، وجعها ك%ل1م¬، تذكر وتؤنث. يقال: هو الك%ل1م' وهي
الك%ل1م'. التهذيب: والمع ف لغة تيم الك1ل%م'؛ قال رؤبة:

ل ي.س\م.ع' الر_ك}ب' به ر.ج\ع. الك1ل%م\
وقالل سيبويه: هذا باب الوقف ف أ%واخر الكلم التحركة ف الوصل، يوز

أن تكون التحركة من نعت الك%ل1م فتكون الكلم حينئذ مؤنثة، ويوز أن تكون
من نعت ال4واخر، فإذا كان ذلك فليس ف كلم سيبويه هنا دليل على تأ}نيث

الكلم بل يتمل ال4مرين جيعاv؛ فأ%ما قول مزاحم الع'ق%يلي�:
ل%ظ%ل9 ر.ه1يناv خاش1ع. الط�ر\ف1 ح.ط�ه

ت.ح.ل©ب' ج.د\و.ى والك%لم الط�رائ1ف
فوصفه بالمع، فإنا ذلك وصف على العن كما حكى أ%بو السن عنهم من

قولم: ذهب به الد>ينار ال�م\ر' والد>ر\ه.م' الب,يض'؛ وكما قال:
ت.راها الض_ب\ع أ%ع\ظ%مه'ن_ ر.أ}سا

فأ%عاد. الضمي على معن النسية ل على لفظ الواحد، لا كانت الضبع هنا
جنساv، وهي الك1ل}مة، تيمية وجعها ك1ل}م، ول يقولوا ك1ل%ماv على

اطراد ف1ع.ل� ف جع ف1ع\لة. وأما ابن جن فقال: بنو تيم يقولون ك1ل}م.ة
وك1ل%م ك%ك1س\ر.ة وك1س.ر. وقوله تعال: وإذ اب\ت.لى إبراهيم. ر.بeه



بك%ل1مات؛ قال ثعلب: هي ال1صال العشر الت ف البدن والرأ}س. وقوله تعال:
فت.ل%ق�ى آدم' من ربه ك%ل1مات{؛ قال أ%بو إسحق: الك%ل1مات، وال أ%علم،

اع\ت1راف آدم وحواء بالذ�نب ل4نما قال ر.ب_نا ظ%ل%منا أ%ن\ف�س.نا. قال
أ%بو منصور: والكلمة تقع على الرف الواحد من حروف الجاء، وتقع على لفظة

مؤلفة من جاعة حروف{ ذ%ات1 م.ع\نÝ، وتقع على قصيدة بكمالا وخطبة
بأ%س\رها. يقال: قال الشاعر ف ك%ل1مته أ%ي ف قصيدته. قال الوهري: الكلمة

القصيدة بط�ولا.
وت.كل�م الرجل ت.كل©ماv وت1ك1ل�ماv وك%ل�مه ك1ل�ماv، جاؤوا به

على م'واز.ن.ة ال4ف}عال، وكال%ه: ناط%ق%ه. وك%ل1يم'ك: الذي ي'كال1م'ك.
vم'ك يقال: كل�م\ت'ه ت.كل1يماYمه وي'ك%لYوف التهذيب: الذي ت'ك%ل

وك1ل�ماv مثل ك%ذ�ب\ته ت.ك}ذيباv وك1ذ�اباv. وت.كل�م\ت ك%ل1مة وبك%ل1مة.
وما أ%جد م'تك%ل�ماv، بفتح اللم، أي موضع كلم. وكال%م\ته إذا حادثته،

وت.كال%م\نا بعد الت_هاج'ر. ويقال: كانا م'ت.صار,م.ي\ن فأ%صبحا
ي.ت.كال%مان1 ول تقل ي.ت.ك%ل�مان1. ابن سيده: ت.كال%م. ال�ت.قاط1عان1 ك%ل�م.

كل واحد منهما صاح1ب.ه، ول يقال ت.ك%ل�ما. وقال أ%حد بن يي ف قوله
تعال: وك%ل�م ال موسى ت.ك}ل1يماv؛ لو جاءت ك%ل�م. ال م'وس.ى مردة

لحتمل ما قلنا وما قالوا، يعن العتزلة، فلما جاء تكليماv خرج الشك
الذي كان يدخل ف الكلم، وخرج الحتمال للش_ي\ئي، والعرب تقول إذا و'كYد

الكلم' ل يز أن يكون التوكيد لغواv، والتوكيد' بالصدر دخل لخراج
الشك. وقوله تعال: وجعلها ك%ل1مة باق1يةv ف ع.ق1به؛ قال الزجاج: عن
بالكلمة هنا كلمة التوحيد، وهي ل إله إل ال، ج.عل%ها باق1يةv ف ع.ق1ب

إبراهيم ل يزال من ولده من يوح>د ال عز وجل. ورجل ت1ك}لم¬ وت1ك}لمة
وت1ك1ل�مةD وك1لYمانê: ج.ي>د' الكلم ف%ص1يح ح.سن الكلم,

م1ن\ط1يق¬#. وقال ثعلب: رجل ك1لYمانê كثي الكلم، فعب عنه بالكثرة، قال:
وال�نثى ك1لYماني_ةD، قال: ول نظي ل1ك1لYمان�ç ول ل1ت1ك1ل�مة{. قال

أ%بو السن: وله عندي نظي وهو قولم رجل ت1ل1ق�اعةD كثي الكلم.
والك%ل}م': ال�ر\ح، والمع ك�ل�وم وك1لم¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ي.ش\ك�و، إذا ش'د_ له ح1زام'ه،
ش.ك}و.ى س.ل1يم ذ%ر,ب.ت\ ك1لم'ه

سى موضع ن.ه\شة الية من السليم ك%ل}ماv، وإنا حقيقته ال�ر\ح'، وقد



يكون الس_ل1يم هنا ال%ر,يح.، فإذا كان كذلك فالكلم هنا أ%صل ل مستعار.
وك%ل%م.ه ي.ك}ل1م'ه 

(* قوله «وكلمه يكلمه» قال ف الصباح: وكلمه يكلمه
من باب قتل ومن باب ضرب لغة ا هـ. وعلى الخية اقتصر الد. وقوله «وكلمة

vك%ل}ما (vجرحه» كذا ف الصل وأصل العبارة للمحكم وليس فيها كلما vكلما
وك%ل�مه ك%ل}ماv: جرحه، وأ%نا كال1م¬ ورجل م.ك}ل�وم وك%ل1يم؛ قال:

عليها الش_يخ' كال4س.د الك%ل1يم,
والك%ل1يم'، فالر على قولك عليها الشيخ كال4سد1 الكليم إذا ج'ر,ح

ف%ح.م1ي أ%ن\فاv، والرفع على قولك عليها الشيخ' الكل1يم' كال4سد، والمع
ك%ل}مى. وقوله تعال: أ%خرجنا لم داب�ة من ال4رض ت'ك%لYمهم؛ قرئت:
ت.ك}ل1م'هم وت'ك%لYم'هم، فت.ك}ل1م'هم: ترحهم وت.س3مه'م، وت'ك%لYم'هم: من

الكلم، وقيل: ت.ك}ل1مهم وت'ك%لYمهم سواء كما تقول ت.ج\رحه'م وت'ج.ر>حهم،
قال الفراء: اجتمع القراء على تشديد ت'ك%لYمهم وهو من الكلم، وقال أ%بو
حات: قرأ% بعضهم ت.ك}ل1مه'م وفسر ت.ج\رحه'م، والك1لم: الراح، وكذلك

إن شدد ت'كلYمهم فذلك العن ت'ج.ر>حهم، وفسر فقيل: ت.س3مه'م ف وجوههم،
ت.س3م' الؤمن بنقطة بيضاء فيبيضe وجهه، وت.س3م الكافر بنقطة سوداء

فيسود� وجهه. والت_ك}ل1يم': الت_ج\ر,يح؛ قال عنترة:
إذ ل أ%زال على ر,حالة1 ساب,ح�
ن.ه\د{، ت.عاو.ر.ه الك�ماة، م'ك%ل�م,

وف الديث: ذه.ب ال4و_لون ل ت.ك}ل1مهم الدنيا من حسناتم شيئاv أي
ل تؤثYر فيهم ول ت.ق}دح ف أ%ديانم، وأ%صل الك%ل}م ال�ر\ح. وف

الديث: إنا ن.ق�وم على ال%ر\ضى ون'داوي الك%ل}م.ى؛ جع ك%ل1يم وهو ال%ريح،
فعيل بعن مفعول، وقد تكرر ذكره اساv وفعلv مفرداv ومموعاv. وف

التهذيب ف ترجة مسح ف قوله عز وجل: ب,ك%ل1مة{ منه اسه ال%س3يح؛ قال أ%بو
منصور: سى ال ابتداء أ%مره ك%ل1مة ل4نه أ%ل}ق%ى إليها الك%ل1مة ث

ك%و_ن الكلمة بش.راv، ومعن الك%ل1مة معن الولد، والعن ي'ب.ش>ر'ك
بولد اسه السيح؛ وقال الوهري: وعيسى، عليه السلم، كلمة ال ل4نه لا

انت'فع به ف الد�ين كما انت'فع بكلمه سي به كما يقال فلن س.ي\ف' ال
وأ%س.د' ال.

والك�لم: أ%رض غ%ليظة ص.ليبة أو طي يابس، قال ابن دريد: ول أ%دري ما



صحته، وال أ%علم.
@كلثم: الك�ل}ث�وم: الف1يل�، وهو الز_ن\د.ب,يل والك�ل}ث�وم: الكثي لم

الد�ين والوجه. والك%ل}ثمة: اجتماع لم الوجه. وجارية م'ك%ل}ث%مة: حسن.ة
دوائر الوجه ذات وجنتي فات.ت\هما س'هولة الد_ين ول تلزمهما ج'هومة

الق�ب\ح. ووجه م'ك%ل}ث%م¬: م'ستدير كثي اللحم وفيه كال%و\ز من اللحم،
وقيل: هو ال�تقارب ال%ع\د' ال�د.و_ر، وقيل: هو نو ال%ه\م غي أ%نه

أ%ضيق منه وأ%مل%ح، والصدر الك%ل}ث%مة. قال شر: قال أ%بو عبيد ف صفة
النب، صلى ال عليه وسلم: إنه ل يكن بال�ك%ل}ث%م؛ قال: معناه أ%نه ل

يكن مستدير الوجه ولكنه كان أ%س1يلv، صلى ال عليه وسلم. وقال شر:
ال�ك%ل}ث%م' من الوجوه الق%ص1ي' النك1 الد�ان ال%بهة الستدير الوجه؛ وف
النهاية لبن ال4ثي: مستدير الوجه1 مع خفة اللحم، قال: ول تكون

الك%ل}ث%مة إل� مع كثرة اللحم؛ وقال ش.ب,يب بن الب.ر\صاء ي.ص1ف أ%خلف
ناقة:وأ%خ\لف¬ م'ك%ل}ث%مةD وث%ج\ر'

صي_ر أ%خ\لف%ها م'ك%ل}ث%مة لغل%ظها وع1ظ%مها.
وك�ل}ث�وم: رجل. وأ�م� ك�ل}ث�وم: امرأ%ة.

@كلحم: الك1ل}ح1م' والك1ل}م1ح': التراب؛ كلها عن كراع والليحان. وحكى
اللحيان: بفيه الك1ل}ح1م' والك1ل}م1ح'، فاستعمل ف الدعاء، كقولك وأ%نت

تدعو عليه: التeر\ب له.
@كلدم: الك�ل}د'وم: كالك�ر\د'وم.

@كلذم: الك%ل}ذ%م': الصeل}ب.
@كلسم: الك%ل}س.مة�: الذ�هاب ف س'ر\عة، وهي الك%ل}مسة أ%يضاv، تقول:

ك%ل}م.س. الرجل� وك%ل}س.م إذا ذهب ابن ال4عراب: يقال ك%ل}س.م. فلن إذا
تادى ك%س.لv عن قضاء ال�قوق.

@كلشم: الك%ل}ش.مة: الذهاب ف سرعة، والسي الهملة أ%على، وقد ذكر.
@كلصم: التهذيب: ابن السكيت ب.ل}ص.م. الرج'ل� وك%ل}ص.م. إذا فر�.

@كمم: الك�مe: كمe الق%م1يص. ابن سيده: الك�مe من الثوب م.د\خ.ل اليد
وم.خ\ر.ج'ها، والمع أ%ك}مام، ل يكس_ر على غي ذلك، وزاد الوهري ف

جعه ك1م.مة مثل ح'ب�ç وح1ب.بة{. وأ%ك%م_ الق%ميص: جعل له ك�م_ي.
وك�مe السب'ع: غ1شاء م.خال1به. وقال أ%بو حنيفة: ك%م_ الك%بائس ي.ك�مeها

ك%م�اv وك%م_مها جعلها ف أ%غ}ط1ية ثت'ك1نeها كما ت'جعل الع.ناقيد ف



ال4غ}ط1ية إل حي ص1رامها، واسم ذلك الغ1طاء الك1مام، والك�مe للط�ل}ع,
(* قوله «والكم للطلع» ضبط ف الصل والكم والتهذيب بالضم ككم القميص،

وقال ف الصباح والقاموس والنهاية: كم الطلع وكل نور بالكسر). وقد
ك�م>ت1 الن_خلة، على صيغة ما ل يسم فاعله، ك%م�اv وك�م'وماv. وك�مe كل

.Dن.و\ر: و,عاؤه، والمع أ%ك}مام وأ%كام1يم، وهو الك1مام، وجعه أ%ك1م_ة
التهذيب: الك�مe ك�مe الطلع، ولكل شجرة م'ثمرة ك�مÒ، وهو

ب'ر\ع'ومته.وك1مام' الع'ذوق: الت تعل عليها، واحدها ك�مÒ. وأ%ما قول ال تعال:
والنخل� ذات' ال4ك}مام، فإن السن قال: أ%راد س.بائب. من ل1يف تزينت

با. والك�م_ة�: كل© ظ%ر\ف غطي_ت به شيئاv وأ%ل}بسته إياه فصار له
كالغ1لف، ومن ذلك أ%كمام الزرع غ�ل�فها الت ي.خرج منها. وقال الزجاج ف
قوله: ذات' ال4كمام، قال: عن بال4كمام ما غ%ط�ى. وكل شجرة ترج ما هو

م'ك%م_م فهي ذات أ%كمام. وأ%كمام' النخلة: ما غ%طى ج'م�ار.ها من الس_ع.ف
والليف وال1ذ}ع. وكل© ما أ%خرجته النخلة فهو ذو أ%كمام، فالط�ل}عة

ك�مeها قشرها، ومن هذا قيل للق%ل%ن\س'وة ك�م_ة لنا ت'غ.طYي الرأ}س، ومن
هذا ك�م�ا القميص لنما يغطيان اليدين؛ وقال شر ف قول الفرزدق:

ي'ع.لYق' ل%م�ا أ%ع\ج.ب.ت\ه أ%تان'ه،
بأ%ر\آد1، ل%ح\ي.ي\ها ج,ياد. الك%مائ1م,

يريد جع الك1مامة الت يعلها على م.ن\خ1رها لئل ي'ؤ\ذيها الذ©باب.
الوهري: والك1م�، بالكسر، والك1مامة و,عاء� الطلع وغ1طاء� الن_ور،

والمع ك1مام وأ%ك1م_ة وأ%كمام؛ قال الشماخ:
ق%ض.ي\ت. أ�موراv ث غادرت. ب.عدها

ب.وائ1ج. ف أ%كمام1ها، ل ت'ف%ت_ق,
وقال الطرماح:

،vوفة�ت.ظ%ل© بال4كمام, م.ح\ف
ت.ر\م'ق�ها أ%ع\ي'ن' ح'ر�اس1ها

والكام1يم' أ%يضاv؛ قال ذو الرمة:
لا ت.عال%ت\ من الب'ه\م.ى ذوائ1ب'ها،

بالص_ي\ف1، وانض.ر.ج.ت\ عنه ال4كام1يم'
(* قوله «لا تعالت» تقدم ف مادة ضرج: ما).

:vم_ت1 النخلة، فهي م.ك}مومة؛ قال لبيد يصف نيل�وك



ع'ص.ب¬ ك%وار,ع' ف خليج, م'ح.لYم�،
ح.م.ل%ت، فمنها م'وق%ر¬ م.ك}م'وم'

وف الديث: حت ي.ي\ب.س ف أ%كمامه، جع ك1م�ç، وهو غ1لف' الثمر والب
قبل أ%ن يظهر. وك�م_ الف%ص1ىل 

*)
قوله «وكم الفصيل» كذا بالصاد ف الصل، وف بيت ابن مقبل الت والذي

ف الصحاح والقاموس: بالسي، وبا ف الكم أيضاv ف بيت طفيل الت
وياقوت ف بيت ابن مقبل: كالفسيل الكمم) إذا أ�ش\ف1ق. عليه فس'ت1ر حت

ي.ق}و.ى؛ قال العجاج:
ب.ل لو ش.ه,د\ت. الناس. إذ} ت'ك�مeوا

ب,غ'م_ة{، لو ل ت'ف%ر_ج غ�مeوا
وت'ك�مeوا أ%ي أ�غم1ي. عليهم وغ�ط©وا. وأ%ك%م_ت\ وك%م_م.ت أ%ي

أ%خرجت ك1مامها. قال ابن بري: ويقال ك�م>م. الف%ص1يل أ%يضاv؛ قال ابن
مقبل:أ%م1ن\ ظ�ع'ن� ه.ب_ت\ ب,ل%ي\ل فأ%ص\ب.ح.ت\

ب,ص.و\عة% ت'ح\د.ى، كالف%ص1يل ال�ك%م_م,
:eم�وال1ك%مe: الش_و\ف' الذي ت'س.و_ى به ال4رض من بعد الرث. والك

الق1شرة أ%سفل الس_فاة يكون فيها ال%بة. والك�م_ة: الق�ل}فة.
والك�م_ة: الق%ل%نسوة، وف الصحاح: الكمة القلنسوة الدو_رة ل4نا تغطي

الرأ}س. ويروى عن عمر، رضي ال عنه: أ%نه رأ%ى جارية م'ت.ك%م\ك1مة فسأ%ل عنها
فقالوا: أ%مة� آل فلن، فضر.با بالد>ر�ة وقال: يا ل%ك}عاء

أ%ت.ش.ب_ه,ي بال%رائر؟ أ%رادوا م'ت.ك%م>مة فضاع.فوا، وأ%صله من الك�م_ة وهي
الق%ل%ن\س'وة فشبه ق1ناعها با. قال ابن ال4ثي: ك%م\ك%م\ت الشيء إ,ذا
أ%خفيته. وتك%م\ك%م ف ثوبه تل%ف�ف فيه، وقيل: أ%راد م'ت.ك%م>مة من

الك�م_ة القلنسوة. وف الديث: كانت ك1مام' أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، ب'ط}حاv، وف رواية: أ%ك1م_ة�، قال: ها جع كثرة وق1لة للك�م_ة
القلنسوة، يعن أ%نا كانت م'ن\بطحة غي منتصبة. وإ,نه ل%سن الك1م_ة1

أ%ي التكمeم، كما تقول: إ,نه لسن ال31لسة، وك%م_ الشيء4 ي.ك�مeه
:vطي_نه وس.د_ه؛ قال ال4خطل يصف خرا :vكم�ا

ك�م_ت\ ث%لثة% أ%ح\وال� ب,ط1ين.ت1ها،
حت اش\ت.راها ع1باد1يÒ بد1ينار,



وهذا البيت أ%ورده الوهري وأ%ورد عجز.ه:
حت إ,ذا ص.ر_حت\ م1ن ب.ع\د1 ت.ه\دار,

وكذلك ك%م_م.ه؛ قال ط�فيل:
أ%شاق%ت\ك. أ%ظ}عانD ب,ح.ف}ر, أب.ن\ب.م,

أ%ج.ل} ب.ك%راv مث}ل% الف%س3يل, ال�ك%م_م,
وت.ك%م_م.ه وت.ك%م�اه: كك%م_ه؛ ال4خية على تويل التضعيف؛ قال

الراجز:
بل لو رأ%يت. الناس. إ,ذ ت'ك�مeوا

ب,غ'م_ة{، لو ل ت'ف%ر_ج\ غ�مeوا
(* قوله «بل لو رأيت الناس إل» عبارة الكم بعد البيت: تكموا من

الثلثي العتل وزنه تفعلوا من تكميته إذا قصدته وعمدته وليس من هذا الباب،
وقيل أراد تكمموا إل).

قيل: أ%راد ت'ك�م>م'وا من ك%م_م\ت الشيء إ,ذا س.تر\ته، فأ%بدل اليم
ال4خية ياء، فصار ف التقدير ت'ك�م>ي'وا. ابن شيل عن اليمامي: ك%مم\ت'

ال4رض ك%م�اv، وذلك إ,ذا أ%ثار'وها ث ع.ف�وا آثار. الس>ن> ف
ال4رض بالشبة العريضة الت ت'ز.لYقها، فيقال: أ%رض م.ك}م'ومة. ال4صمعي:

كم.م\ت' رأ}س. الد_نY أ%ي س.د.د\ته. وال1غ.م_ة وال1ك%م_ة: شيء# ي'وضع
على أ%نف1 ال1مار كالك1يس، وكذلك الغ1مامة� والك1مامة�. والك1مام': ما
س'د_ به. والك1مام، بالكسر، والك1مامة: شيء# ي'سدe به فم البعي والفرس
لئل ي.ع.ض. وك%م_ه: جعل على فيه الك1مام، تقول منه: بعي م.ك}موم أ%ي

م.ح\ج'وم. وف حديث النeعمان بن م'ق%ر>ن أ%نه قال يوم ناو.ن\د.: أ%ل
إ,ن هازÒ لكم الر_اية فإ,ذا هز.ز\ت'ها فل}ي.ث1ب الر>جال� إ,ل

أ%ك1م_ة1 خ'يولا وي'ق%ر>ط�وها أ%ع1ن_تها؛ أ%راد بأ%ك1م_ة اليول
م.خال1ي.ها العلقة على رؤوسها وفيها ع.ل%ف�ها يأ}مرهم بأ%ن ي.نز,عوها من رؤوسها

وي'ل}ج,موها بل�ج'م1ها، وذلك ت.ق}ر,يطها، واحدها ك1مام، وهو من كمام
البعي الذي ي'ك%مe به فم'ه لئل يعض. وكم.م\ت الشيء: غ%ط�يته. يقال:

كم.م\ت ال�ب_ إ,ذا سد.د\ت رأ}سه. وك%م_م. النخلة: غط�اها لت'ر\ط1ب؛
قال:ت'4ع.ل�ل� بالن_ه,يدة حي. ت'م\سي،

وبال%ع\و, ال�ك%م_م, والق%م1يم,
الق%م1يم': السويق. وال%ك}م'وم من الع'ذ�وق: ما غ�طYي بالزeب\لن1



عند ال3رطاب ليبقى ثرها عض�اv ول يفسدها الطي وال�رور؛ ومنه قول
لبيد:ح.م.لت\ فم1ن\ها م'وق%ر¬ م.ك}م'وم'

ابن ال4عراب: ك�م_ إ,ذا غ�طYي، وك�م_ إ,ذا ق%ت.ل 
(* قوله «وكم إذا

قتل» كذا ضبط ف نسخة التهذيب). الشeج\عان؛ أ%نشد الفراء:
بل لو شهدت. الناس. إ,ذ ت'ك�مeوا

قوله ت'كموا أ%ي أ�لب,سوا غ�م_ةv ك�مeوا با. والك%مe: ق%م\ع' الشيء
وستره، ومنه ك%م.مت الشهادة إ,ذا قم.ع\ت.ها وس.تر\تا، والغ'م_ة ما

غ%ط�اك من شيء؛ العن بل لو 
(* قوله «العن بل لو إل»

كذا بالصل وفيه سقط ظاهر، ولعل الصل: العن بل لو شهدت الناس إذ
تكميوا أي غطوا وستروا الصل تكممت إل كما يؤخذ من سابق الكلم). شهدت

:�ال4صل تك%م_م\ت مثل ت.ق%م_ي\ت'، ال4صل ت.ق%م_م\ت'. والك%م\ك%مة
الت_غ.طي بالثياب . وت.ك%م\ك%م ف ثيابه: تغ.ط�ى با. ورجل ك%م\كام: غليظ كثي

اللحم. وامرأ%ة ك%م\كامةD وم'ت.كمك1مة: غليظة كثية اللحم.
والك%مكام': ف1ر\ف' شجر الض>ر\و، وقيل: ل1حاؤ'ها وهو من أ%فواه الطيب.

والك%مكام: التمع ال%لق. وك%م\: اسم، وهو سؤ.ال عن عدد، وهي ت.عمل ف
الب ع.مل% ر'ب_، إ,ل� أ%ن معن كم التكثي ومعن رب� التقليل

والتكثي، وهي مغنية عن الكلم الكثي التناهي ف الب'عد والطول، وذلك أ%نك
إ,ذا قلت: كم\ مال�ك؟ أ%غناك ذلك عن قولك: أ%ع.ش.رة مال�ك أ%م ع1شرون أ%م

ثلثون أ%م مائة أ%م أ%لف؟ فلو ذهبت ت.س\ت.وعب ال4عداد ل تبلغ ذلك
أ%بداv ل4نه غي م'ت.ناه{، فلما قلت ك%م\، أ%غنتك هذه اللفظة الواحدة عن

ال3طالة غي ال�حاط بآخرها ول ال�س\ت.د\ركة. التهذيب: ك%م\ حرف مسأ%لة
عن عدد وخب، وتكون خباv بعن ر'ب، فإ,ن ع'3ن با ر'ب ج.ر_ت ما بعدها،

وإ,ن ع'ن با رب�ما رف%ع.ت، وإ,ن تبعها فعل ر\افع ما بعدها انتصبت،
قال: ويقال إ,نا ف ال4صل من تأ}ليف كاف التشبيه ض'مت إ,ل ما، ث

ق�ص1رت ما فأ�سكنت اليم، فإ,ذا عنيت بكم غي السأ%لة عن العدد، قلت: كم\
هذا الشيء� الذي معك؟ فهو ميبك: كذا وكذا. وقال الفراء: ك%م\ وكأ%ي>ن

لغتان وتصحبها م1ن، فإ,ذا أ%لقيت من، كان ف السم النكرة النصب والفض، من
ذلك قول العرب: كما رجل� كري� قد رأ%يت.، وكم ج.ي\شاv ج.ر_اراv قد



ه.ز.م\ت.، فهذان وجهان ي'نصبان وي'خفضان، والفعل ف العن واقع، فإ,ن كان
الفعل ليس بواقع وكان للسم جاز النصب أ%يضاv والفض، وجاز أ%ن ت'عمل
الفعل فترفع ف النكرة فتقول كم رجلD كري قد أ%تان، ترفعه بفعله، وت'عمل
فيه الفعل إ,ن كان واقعاv عليه فتقول: كم جيشاv جراراv قد ه.ز.م\ت، فتنصبه

ب.زم\ت؛ وأ%نشدونا:
ك%م\ ع.م_ة لك. يا ج.رير' وخالة

ف%د\عاء، قد ح.ل%ب.ت\ ع.لي_ ع1شاري
رفعاv ونصباv وخفضاv، فمن نصب قال: كان أ%صل كم الستفهام وما بعدها من

النكرة م'ف%س>ر كتفسي العدد فتركناها ف الب على ما كانت عليه ف
،vالستفهام فنصبنا ما بعد ك%م\ من النكرات كما تقول عندي كذا وكذا درها

ومن خفض قال: طالت صحبة من النكرة ف كم فلما حذفناها أ%عملنا إ,راد.ت.ها؛
وأ%ما من رفع فأ%عم.ل الفعل الخر ونوى تقدي الفعل كأ%نه قال: كم قد

أ%تان رجل كري. الوهري: كم اسم ناقص مبهم مبن� على السكون، وله موضعان:
الستفهام والب، تقول إ,ذا استفهمت: كم رجلv عندك؟ نصبت ما بعده على

التمييز، وتقول إ,ذا أ%خبت: كم درهم� أنفقت، تريد التكثي، وخفضت ما
بعده كما تفض برب ل4نه ف التكثي نقيض رب ف التقليل، وإ,ن شئت نصبت،

وإ,ن جعلته اساv تام�اv شددت آخره وصرفته، فقلت: أ%كثرت من الك%م>، وهو
. �الك%م>ي_ة

@كنم: التهذيب: أ%هل الليث نكم وكنم واستعملهما ابن ال4عراب فيما رواه
ثعلب عنه، قال: الن_ك}مة� ال�صيبة الفاد1حة. والك%ن\مة�: ال1راحة.

@كهم: ك%ه'م. الرجل وك%ه.م. ي.ك}ه.م ك%هامةv، فهو ك%هام¬ وك%ه,يم¬،
وتك%ه_م.: ب.ط�ؤ. عن النeصرة والرب؛ قال م1ل}حة الرمي:

إ,ذا ما ر.مى أ%ص\حاب.ه ب,ج.نيب,ه،
س'رى الل�يلة1 الظلماء، ل ي.ت.ك%ه_م,

(* قوله «بنيبه» كذا بالصل مضبوطاv، والذي ف نسخة الكم: بنيبه،
بالاء الهملة بدل اليم).

وف%ر.س ك%هام: ب,طيء عن الغاية. ورجل ك%هام وك%ه,يم: ثقيل م'س3نÒ د.ثور
ل غ%ناء عنده، وقوم ك%هام¬ أ%يضاv. وسيف ك%هام وك%ه,يم: ل يقطع،

ك%ل1يل عن الضربة. وف م.قتل أ%ب جهل: إ,ن سيفك ك%هام¬ أ%ي ك%ليل ل يقطع.
ولسان ك%هيم¬: ك%ليل عن البلغة، وف التهذيب: لسان ك%هام¬. الوهري: لسان



ك%هام ع.ي,يÒ. ويقال: أ%ك}ه.م. ب.ص.ر'ه إ,ذا ك%ل� ور.ق_.
وكه_م.ت\ه الشدائد': نك�ص.ت\ه عن ال3قدام وجب_ن.ت\ه. وك%ي\هم¬: اسم.

وقوله ف حديث أ�سامة: فجعل يت.كه_م' بم؛ الت_ك%هeم: التعرeض للشر
vخرية، ولعله إ,ن كان مفوظاeوالقتحام به، وربا ي.ج\ري م1جرى الس

مقلوب من الت_ه.ك©م، وهو الستهزاء.
ال4زهري ف ترجة كهكه: الك%ه\كاهة� ال�ت.ه.ي>ب، قال: وك%ه\كامة،

باليم، مثل ك%ه\كاهة{ ال�ت.هي>ب'، وكذلك ك%ه\ك%م¬، قال: وأ%صله ك%هام¬
فزيدت الكاف؛ وأ%نشد:

يا ر'ب_ ش.ي\خ� م1ن ع.د1ي¼ ك%ه\ك%م,
(* قوله «من عدي�» كذا ف الصل والتهذيب، والذي ف التكملة على اصلح

بدل علي لكيز بصيغة التصغي).
وأ%نشد الليث قول أ%ب العيال الذل:

ول ك%ه\كامةD ب.ر.م¬،
إ,ذا ما اشت.د_ت1 ال1ق%ب'

ورواه أ%بو عبيد:
ول ك%هكاهةD برم

بالاء، وسيأ}ت ذكره. ابن ال4عراب: الك%ه\كم' والك%ه\ك%ب'
الباذ1نان.

@كوم: الك%و.م': الع1ظ%م ف كل شيء، وقد غل%ب على الس_نام؛ س.نام
أ%ك}و.م': ع.ظيم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وع.ج'ز¬ خ.ل}ف. الس_نام, ال4ك}و.م,
وب.عي أ%ك}و.م'، والمع ك�وم؛ قال الشاعر:

ر,قاب¬ كال%واجهن خاط1يات¬،
وأ%س\تاه¬ على ال4ك}وار, ك�وم'

والك�وم': الق1طعة من ال3بل. وناقة ك%و\ماء: ع.ظيمة الس_نام طويلته.
والك%و.م': ع1ظ%م ف السنام. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،

رأ%ى ف ن.ع.م الص_د.قة ناقةD ك%و\ماء، وهي الضخمة السنام، أ%ي
م'ش\ر,فة% الس_نام عال1يت.ه؛ ومنه الديث: فيأ}ت منه بناق%ت.ي, ك%و\ماو.ين,،
قلب المزة ف التثنية واواv. وجب.ل أ%ك}و.م': م'رتف1ع؛ قال ذو الرمة:

vوما زال% ف%و\ق. ال4ك}و.م, الف%ر\د1 واق1فا



ع.ل%ي\ه,ن_، حت فار.ق. ال4ر ض. ن'ور'ها
ومنه الديث: أ%ن9 قوماv من ال�و.ح>دين ي'ح\ب.س'ون يوم الق1يامة على

الك%و\م, إ,ل أ%ن ي'ه.ذ�ب'وا؛ هي بالفتح ال%واضع الشرفة، واحدتا
ك%و\مة، وي'ه.ذ�بوا أ%ي ي'ن.ق�وا من ال%آث؛ ومنه الديث: ي.ج,يء يوم.

القيامة على ك%و\م� فوق. الناس,؛ ومنه حديث الث على الصدقة: حت رأ%يت'
ك%و\م.ي\ن, م1ن ط%عام وث1ياب. وف حديث علي، كرم ال وجهه: أ%نه أ�ت%

بالال ف%ك%و_م. ك%و\مةv من ذهب وك%و\مة من ف1ضة وقال: يا ح.م\راء
اح\م.ر>ي، ويا ب.ي\ضاء اب\ي.ض>ي، غ�ر>ي غيي هذا ج.ناي. وخ1يار'ه فيه، إ,ذ}
كل© جان{ ي.د'ه إ,ل فيه، أ%ي ج.م.ع. من كل واحد منهما ص'بة ور.ف%عها

وع.ل�ها، وبعضهم يضم الكاف، وقيل: هو بالضم اسم لا ك�و>م، وبالفتح اسم
الف%ع\لة الواحدة.

والك%و\م: الف%ر\ج الكبي. وكامها ك%و\ماv: ن.ك%حها، وقيل: الك%و\م يكون
لل3نسان والف%رس. ويقال للفرس ف الس>فاد: كام. ي.ك�وم ك%و\ماv، يقال:

كام. الفر.س'
أ�نثاه يك�وم'ها ك%و\ماv إ,ذا ن.زا عليها. وف الديث: أ%فضل الصد.ق%ة1

ر,باطD ف سبيل ال ل ي'م\ن.ع' ك%و\م'ه؛ الكوم، بالفتح: الضراب، وأ%صل
الك%و\م من الرتفاع والعلو، وكذلك كل ذي حافر من بغل أ%و حار.

ال4صمعي: يقال للحمار باك%ها وللفرس كام.ها، وقال ابن ال4عراب: كام.
ال1مار' أ%يضاv. وامرأ%ة م'كامة: منكوحة، على غي قياس، وقد استعمله

بعضهم ف الع'ق}ربان. يقال: كام. ك%و\ماv؛ قال إ,ياس ابن الرت:
كأ%ن� م.ر\عى أ�م>ك�م\، إ,ذ}g غ%د.ت\،

ع.ق}ر.بةD ي.ك�وم'ها ع'ق}ربان
يك�ومها: ي.ن\ك1حها.

وك%و_م. الشيء: جعه ورفعه. وك%و_م.
ال%تاع: أ%لقى بعضه فوق بعض. وقد ك%و_م الرجل ثيابه ف ثوب واحد إ,ذا

جعها فيه. يقال: ك%و_م\ت ك�ومة، بالضم، إ,ذا جعت ق1طعة من تراب ورفعت
رأ}سها، وهو ف الكلم بنزلة قولك ص'ب\رة من طعام. والك�ومة: الصeبة

من الطعام وغيه. ابن شيل: الك�ومة تراب متمع طوله ف السماء ذراعان
وثلث ويكون من الجارة والرمل، والمع الك�وم'. وال4ك}ومان1: ما تت

الث©ن\د'و.ت.ي\ن,.



والك1يم1ياء� معروف مثل الس>يم1ياء. وف الديث ذكر ك�وم ع.ل}قام، وف
رواية: ك�وم ع.ل}ق%ماء، هو بضم الكاف، موضع بأ%سفل ديار مصر، صانا ال

تعال.
وك�ومة�: اسم امرأ%ة.

التهذيب: هنا الك}تيام الق�عود على أ%ط}راف ال4صابع، تقول: اكت.م\ت'
له وت.طال%ل}ت' له، ورأ%يته م'ك}تاماv على أ%طراف أ%صابع رجليه.

@كان ي'ص\ل1ح أ�مور الناس وي.ع'م� الناس بعروفه. وقولم: إن9 دار.ك�ما
Dل%م'ومة

أ%ي ت.ل�مe الناس وت.ر'بeهم وت.ج\معهم؛ قال ف%د.كي� بن أ%ع\بد يدح
علقمة بن سيف:

ل4ح.ب_ن ح'ب_ الص_ب�، ول%م_ن
ل%م_ ال1د1ي� إل الكري, الاج,د1

(* قوله «لحبن» أ%نشده الوهري: وأحبن).
ابن شيل: ل�م�ة الرجل, أ%صحاب'ه إذا أ%رادوا سفراv فأ%صاب م.ن يصحبه
فقد أ%صاب ل�م�ةv، والواحد ل�م_ة والمع ل�م_ة. وكل© م.ن لق1ي. ف سفره

من ي'ؤن,س'ه أ%و ي'ر\ف1د'ه ل�م_ة. وف الديث: ل تسافروا حت ت'صيبوا
ل�م_ة 

(* قوله «حت تصيبوا لة» ضبط لة ف الحاديث بالتشديد كما هو
مقتضى سياقها ف هذه الادة، لكن ابن الثي ضبطها بالتخفيف وهو مقتضى

قوله: قال الوهري الاء عوض إل وكذا قوله يقال لك فيه لة إل البيت مفف
فمحل ذلك كله مادة لم). أ%ي ر'ف}قة. وف حديث فاطمة، رضوان ال عليها،

أ%نا خرجت ف ل�م_ة{ من نسائها ت.توط�أ ذ%ي\ل%ها إل أ%ب بكرفعاتبته،
أ%ي ف جاعة من نسائها؛ قال ابن ال4ثي: قيل هي ما بي الثلثة إل

العشرة، وقيل: الل©م_ة ال1ث}ل� ف السن والت>ر\ب'؛ قال الوهري: الاء
عوض من المزة الذاهبة من وسطه، وهو ما أ%خذت عينه ك%س.ه{ وم.ه{، وأ%صلها

ف�ع\لة من ال�لءمة وهي ال�وافقة. وف حديث علي، كرم ال وجهه: أل
وإن9 معاوية قاد. ل�م_ة من الغواة أي جاعة. قال: وأما ل�م.ة الرجل مثله

فهو مفف. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أن شابة ز'و>ج.ت شيخاv فقت.لت\ه
فقال: أيها الناس ل1يتزو_ج كلê منكم ل�م.ت.ه من النساء ولت.ن\كح

الرأة� ل�م.ت.ها من الرجال أي شكله وت1ر\ب.ه وق1ر\ن.ه ف الس>ن. ويقال: لك



فيه ل�م.ةD أي أ�س\وة؛ قال الشاعر:
فإن ن.ع\ب'ر\ فنحن' لنا ل�مات¬،
وإن ن.غ\ب'ر\ فنحن على ن'دور,

وقال ابن العراب: ل�مات أ%ي أ%شباه وأ%مثال، وقوله: فنحن على ندور أي
سنموت ل بد� من ذلك.

v؛ قال ابن عرفة: أ%كلvل%م�ا vراب. أ}ك%لeوقوله عز وجل: وتأ}كلون الت
شديداv؛ قال ابن سيده: وهو عندي من هذا الباب، كأنه أ%كلD يمع التeراث

ويستأ}صله، والكل� ي.ل�مe الث�ريد. فيجعله ل�ق%ماv؛ قال ال عز وجل:
وتأ}كلون التeراث أ%ك}لv ل%م�اv؛ قال الفراء: أي شديداv، وقال الزجاج:

أي تأ}كلون ت'راث اليتامى ل%م�اv أي ت.ل�مeون بميعه. وف الصحاح:
أ%ك}لv ل%م�اv أي ن.ص1يب.ه ونصيب صاحبه. قال أبو عبيدة: يقال ل%م.م\ت'ه

أ%جع. حت أتيت على آخره. وف حديث الغية: تأ}كل ل%م�اv وت'وس1ع ذ%م�اv أي
vل�تأ}كل كثياv متمعاv. وروى الفراء عن الزهري أنه قرأ%: وإن� ك

ل%م�اv، م'ن.و_نD، لي'و.فYي.ن_هم؛ قال: يعل الل�م_ شديداv كقوله
v؛ قال الزجاج: أراد وإن كلvل%م�ا vراث% أكلeتعال: وتأكلون الت

لي'و.فYينهم ج.م\عاv لن معن الل9م� المع، تقول: ل%م.م\ت الشيء أ%ل�مeه إذا
جعته. الوهري: وإن� كلv لاv ليوفينهم، بالتشديد؛ قال الفراء: أصله
،vلم�ا، فلما كثرت فيها ال1يمات' حذفت منها واحد، وقرأ% الزهري: ل9ا

بالتنوين، أي جيعاv؛ قال الوهري: ويتمل أن يكون أن صلة لن من، فحذفت منها
إحدى اليمات؛ قال ابن بري: صوابه أن يقول ويتمل أن يكون أصله ل%م1ن

م.ن، قال: وعليه يصح الكلم؛ يريد أن ل%م�اv ف قراءة الزهري أصلها ل%م1ن\
م.ن فحذفت اليم، قال: وقول� من قال ل%م�ا بعىن إل�، فليس يعرف ف

اللغة.
قال ابن بري: وحكى سيبويه ن.شد\ت'ك ال ل%م�ا ف%ع.ل}ت بعن إل9 فعلت،

وقرئ: إن ك�ل© ن.ف}س ل%م�ا عليها حافظD؛ أي ما كل نفس إل عليها حافظ،
وإن كل نفس لعليها 

(* قوله «وإن كل نفس لعليها حافظ» هكذا ف الصل وهو
إنا يناسب قراءة لا يالتخفيف). حافظ. وورد ف الديث: أن\ش'دك ال

ل%م�ا فعلت كذا، وتفف اليم وتكون� ما زائدة، وقرئ بما لا عليها
حافظ.والل}مام' والل�م.م': م'قارب.ة� الذنب، وقيل: الل9م.م ما دون الكبائر



من الذنوب. وف التنزيل العزيز: الذين. ي.ج\ت.ن,بون كبائ1ر. ال3ث}م,
والفواح1ش. إل الل�م.م.. وأل%م_ الرجل�: من الل�م.م, وهو صغار الذنوب؛

وقال أمي�ة:
إن} ت.غ\ف1ر، الل�هم_، ت.غ\ف1ر\ ج.م�ا

وأ%يe ع.ب\د{ لك ل أ%ل%م�ا؟
ويقال: هو مقار.بة العصية من غي مواقعة. وقال ال4خفش: الل�م.م'

ال�قار.ب' من الذنوب؛ قال ابن بري: الشعر ل�مي_ة بن أ%ب الص�ل}ت؛ قال:
وذكر عبد الرحن عن عمه عن يعقوب عن مسلم بن أ%ب طرفة الذل9 قال: مر

أ%بو خ1راش يسعى بي الصفا والروة وهو يقول:
له'م_ هذا خام1س¬ إن ت.م�ا،

أ%ت.م_ه ال�، وقد أ%ت.م_ا
vإن تغفر، اللهم، تغفر ج�ا

وأيe عبد{ لك ل أ%ل%م_ا؟
قال أبو إسحق: قيل الل9م.م' نو الق�ب\لة والنظ}رة وما أ%شبهها؛ وذكر
الوهري ف فصل نول: إن الل9م.م التقبيل� ف قول و.ض�اح الي.م.ن:

فما ن.و�ل%ت\ حت ت.ض.ر_ع\ت' عند.ها،
وأن\بأت'ها ما ر'خ�ص. ال� ف الل9م.م\

وقيل: إل9 الل�م.م.: إل9 أن يكون% العبد' أل%م_ بفاح1شة{ ث تاب،
قال: ويدل9 عليه قوله تعال: إن9 رب_ك واس1ع' الغفرة؛ غي أن الل�م.م أن

يكون% النسان قد أ%ل%م_ بالعصية ول ي'ص1ر_ عليها، وإنا الل}مام'
ف اللغة يوجب أنك تأ}ت ف الوقت ول ت'قيم على الشيء، فهذا معن

الل9م.م؛ قال أبو منصور: ويدل على صاحب قوله قول� العرب: أ%ل}م.م\ت' بفلن{
إل}ماماv وما ت.زور'نا إل� ل1م.اماv؛ قال أبو عبيد: معناه ال4حيان% على

غي م'واظبة، وقال الفراء ف قوله إل9 الل9م.م: يقول إل9 ال�تقارب. من
الذنوب الصغية، قال: وسعت بعض العرب يقول: ضربته ما ل%م.م القتل,؛
يريدون ضرباv م'تقار,باv للقتل، قال: وسعت آخر يقول: أل%م_ يفعل كذا ف
معن كاد يفعل، قال: وذكر الكلب أنا الن_ظ}رة� من غي تعمeد، فهي ل%م.م¬

وهي مغفورة، فإن أ%عاد. النظر. فليس بل%م.م�، وهو ذنب. وقال ابن
العراب: الل9م.م من الذنوب ما د'ون الفاحشة. وقال أبو زيد: كان ذلك منذ شهرين

أو ل%م.م1ها، وم'ذ شهر ول%م.م1ه أو ق1راب, شهر. وف حديث النب، صلى ال



عليه وسلم: وإن ما ي'ن\ب,ت' الربيع' ما ي.ق�ت'ل� ح.ب.طاv أو ي'ل1مe؛
قال أبو عبيد: معناه أو يقرب من القتل؛ ومنه الديث الخر ف صفة النة:

فلول أنه شيء قضاه ال� ل4ل%م_ أن يذهب بصر'ه، يعن ل1ما يرى فيها، أي
ل%ق%ر'ب أن يذهب بصره. وقال أبو زيد: ف أرض فلن من الشجر ال�ل1م� كذا
وكذا، وهو الذي قار.ب أن ي.حم1ل. وف حديث الف}ك1: وإن كنت1 أل}م.م\ت1

بذ%ن\ب� فاستغ\فر,ي ال، أي قار.ب\ت1، وقيل: ال�م.م' م'قار.بة� العصية
من غي إ,يقاع, ف1ع\ل�، وقيل: هو من الل9م.م صغار الذنوب. وف حديث أب

العالية: إن الل�م.م ما بي ال%د_ين حدe الدنيا وحد> الخرة أي
صغار' الذنوب الت ليس عليها ح.دÒ ف الدنيا ول ف الخرة، والل}مام':

النزول�. وقد أ%ل%م_ أ%ي نزل به. ابن سيده: ل%م_ به وأ%ل%م_ والت.م_
نزل. وأل%م_ به: زار.ه غ1ب�اv. الليث: الل}مام' الزيارة� غ1ب�ا، والفعل
أ%ل}م.م\ت' به وأ%ل}م.م\ت' عليه. ويقال: فلنD يزورنا ل1ماماv أي ف

ال4حاي,ي. قال ابن بري: اللYمام' اللYقاء� اليسي'، واحدتا ل%م�ة؛ عن أب
عمرو. وف حديث جيلة: أنا كانت تت أ%وس بن الصامت وكان رجلv به

ل%م.م¬، فإذا اش\ت.د_ ل%م.م'ه ظاهر من امرأ%ته فأ%نزل ال كف9ارة الظهار؛
قال ابن الثي: الل�م.م' ههنا الل}مام' بالنساء وشدة الرص عليهن، وليس

:Òمن النون، فإنه لو ظاهر ف تلك الال ل يلزمه شيء. وغلم م'ل1م
قار.ب البلوغ% والحتلم.. ون.خ\لةD م'ل1مÒ وم'ل1م�ة: قار.بت1 الر\طاب..

وقال أ%بو حنيفة: هي الت قاربت أن ت'ث}م1ر..
وال�ل1م�ة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونواز,ل الدنيا؛ وأما قول

عقيل بن أب طالب:
أ%ع1يذ�ه من حاد1ثات الل�م_ه\

فيقال: هو الدهر. ويقال: الشدة، وواف%ق الرج.ز. من غي قصد؛ وبعده:
ومن م'ريد{ ه.م_ه وغ%م_ه\

وأنشد الفراء:
عل� ص'روف1 الد_ه\ر, أ%و د'ولت1ها

ت'د1يل�نا الل�م_ة% من ل%م�ات1ها،
فت.س\ت.ر,يح. الن_ف}س' من ز.ف}رات1ها

قال ابن بري وحكي أن قوماv من العرب يفضون بلعل، وأنشد:
لعل� أ%ب ال1غ\وار, منك. قريب'



وج.م.لD م.ل}موم¬ وم'ل%م\لم: متمع، وكذلك الرجل، ورجل م'ل%م\لم: وهو
الموع بعضه إل بعض. وحج.ر م'ل%م\ل%م: م'د.م\ل%ك ص'ل}ب مستدير، وقد

ل%م\ل%مه إذا أ%دار.ه. وحكي عن أعراب: جعلنا ن'ل%م\ل1م' م1ث}ل% القطا
الك�د\ر,ي� من الثريد، وكذلك الطي، وهي الل�م\ل%مة. ابن شيل: ناقة

م'ل%م\ل%مة، وهي ال�دارة الغليظة الكثية اللحم العتدلة اللق. وك%تيبة م.ل}مومة
وم'ل%م\ل%مة: متمعة، وحجر م.ل}موم وطي م.ل}موم؛ قال أبو النجم يصف هامة

جل:
م.ل}خمومة ل%مìا كظهر ال�ن\ب'ل

وم'ل%م\ل%مة الفيل,: خ'ر\طوم'ه. وف حديث سويد ابن غ%فلة: أتانا
م'صد>ق' رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، فأ%تاه رجل بناقة م'ل%م\ل%مة فأ%ب

أ%ن يأ}خذ%ها؛ قال: هي ال�س\تدي,رة س1م.ناv، من الل�م� الضم� والمع؛ قال
ابن الثي: وإنا رد�ها لنه ن'ه,ي أن يؤخذ ف الزكاة خيار' الال.

Òوق%دح م.ل}موم: مستدير؛ عن أب حنيفة. وج.ي\ش ل%م\ل%م¬: كثي متمع، وح.ي
ل%م\ل%م¬ كذلك، قال ابن أ%حر:

،vمن\ د'ون,هم، إن ج,ئ}ت.هم س.م.را
ح.يÒ حللD ل%م\ل%م¬ ع.سك%ر

وكتيبة م'ل%م\ل%مة وم.ل}مومة أيضاv أي متمعة مضموم بعضها إل بعض.
وصخرة م.لمومة وم'ل%م\لمة أي مستديرة صلبة.

واللYم�ة: شعر الرأ}س، بالكسر، إذا كان فوق الو.ف}رة، وف الصحاح؛
ي'جاو,ز شحمة ال�ذن، فإذا بلغت النكبي فهي ج'م�ة. واللYم�ة: الو.ف}رة،

وقيل: فوق%ها، وقيل: إذا أ%ل%م� الشعر' بالنكب فهو ل1م�ة، وقيل: إذا جاوز.
شحمة ال�ذن، وقيل: هو دون ال�م�ة، وقيل: أ%كثر' منها، والمع ل1م.م¬

ول1مام¬؛ قال ابن م'ف%ر>غ:
ش.د.خ.ت\ غ�ر�ة الس_واب,ق منهم
ف و'جوه{ مع اللYمام, ال1عاد

وف الديث: ما رأ%يت' ذا ل1م�ة{ أ%حس.ن من رسول ال، صلى ال عليه
وسلم؛ اللYم�ة� من شعر الرأ}س: دون ال�م�ة، س>يت بذلك لنا أ%ل%çت

بالنكبي، فإذا زادت فهي ال�م�ة. وف حديث ر,م\ثة: فإذا رجل له ل1م�ةD؛
يعن النب، صلى ال عليه وسلم.

وذو اللYم�ة: فرس سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم. وذو اللYم�ة



أيضاv: فرس ع'كاشة بن م1ح\ص.ن. ول1م�ة� الوت1د1: ما تش.ع_ث% منه؛ وف
التهذيب: ما تش.ع�ث من رأ}س ال%وتود بالف1ه\ر؛ قال:

وأش\ع.ث% ف الدار, ذي ل1م�ة{
�ي'طيل� ال�فوف.، ول ي.ق}م.ل

وشعر م'ل%م_م وم'ل%م\ل%م¬: م.دهون؛ قال:
وما الت_صاب للع'يون1 ال�ل�م,

بعد. اب\ي,ضاض الشع.ر, ال�ل%م\ل%م,
الع'يون هنا سادة� القوم، ولذلك قال ال�ل�م ول يقل الال1مة.
والل�م�ة�: الشيء التمع. والل9م�ة والل�م.م، كلها: الطائف من

الن. ورجل م.لم'وم: به ل%م.م، وملموس ومس'وس أي به ل%م.م وم.سÒ، وهو من
النون. والل9م.م': النون، وقيل طر.ف¬ من لنون ي'ل1مe بالنسان، وهكذا

كل© ما أل� بالنسان ط%ر.ف منه؛ وقال ع'ج.ي السلول9:
وخال%ط% م1ث}ل اللحم واحت.ل� ق%ي\د.ه،

�بيث ت.لق%ى عام1ر وس.لول
وإذا قيل: بفلن ل%م�ةD، فمعناه أن الن ت.ل�م� ال4ح\يان 

(* قوله: تلم
الحيان؛ هكذا ف الصل، ولعله أراد تلم� به بعض الحيان). وف حديث

vب'ر.يدة: أن امرأة أ%تت النب، صلى ال عليه وسلم، فشكت إليه ل%م.ما
بابنت1ها؛ قال شر: هو طر.ف من النون ي'ل1مe بالنسان أي يقرب منه ويعتريه،

فوصف لا الشeون,يز. وقال: سي.ن\ف%ع من كل شيء إل� السام. وهو الوت.
ويقال: أ%صابت\ فلناv من الن ل%م�ةD، وهو السe والشيء� القليل؛ قال

ابن مقبل:
فإذا وذلك، يا ك�ب.ي\شة�، ل يكن

إل9 ك%ل1م_ة حال1م� ب.خيال�
قال ابن بري: قوله فإذا وذلك مبتدأ، والواو زائدة؛ قال: كذا ذكره الخفش

ول يكن خب'ه: وأنشد ابن بري لباب بن عم�ار السeح.يمي:
ب.نو ح.نيفة ح.يÒ حي ت'ب\غ1ض'هم،

كأن_هم ج,ن_ةD أو م.س_هم ل%م.م'
والل�م_ة�: ما ت.خافه من م.س¼ أو فز.ع. واللم_ة: العي ال�صيبة

وليس لا فعل، هو من باب دار,ع�. وقال ثعلب: اللم�ة ما أ%ل� بك ونظ%ر



إليك؛ قال ابن سيده: وهذا ليس بشيء. والع.ي اللم�ة: الت ت'صيب بسوء.
يقال: أ�ع1يذ�ه من كلY هام�ة{ ولم�ة. وف حديث ابن عباس قال: كان رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، ي'ع.و>ذ السن والسي، وف رواية: أنه ع.و_ذ
ابنيه، قال: وكان أبوكم إبراهيم' ي'ع.و>ذ إسحق ويعقوب بؤلء الكلمات:

أ�ع1يذ�ك�ما بكلمة ال التام�ة من كل شيطان وهام�ة، وف رواية: من شر>
كل سام�ة، ومن كل عي لم�ة؛ قال أبو عبيد: قال لم�ة ول يقل م'ل1م�ة،

وأصلها من أ%ل}م.م\ت بالشيء تأ}تيه وت'ل1م� به لي'زاو,ج قوله من شر> كل
سام�ة، وقيل: لنه ل ير.د طريق' الفعل، ولكن ي'راد أنا ذات' ل%م.م� فقيل

على هذا لم_ة كما قال النابغة:
ك1ل1ين ل1ه.م¼، يا أ�م.ي\مة، ناص1ب

ولو أراد الفعل لقال م'ن\ص1ب. وقال الليث: العي' اللم�ة هي العي الت
ت'صيب النسان، ول يقولون ل%م_ت\ه العي' ولكن حل على النسب بذي

وذات.
وف حديث ابن مسعود قال: لبن آدم ل%م_تان: ل%م�ة من ال%ل%ك، ول%م�ة

من الشيطان، فأما ل�ة اللك فات>عاذD بالي وت.ص\ديق بالق وتطييب
بالنفس، وأما ل%م�ة� الشيطان فات>عاد¬ بالشر� وتكذيب بالق وتبيث بالنفس.

وف الديث: فأما ل%م_ة الل%ك في.ح\م.د ال4 عليها ويتعو_ذ من ل9ة
الشيطان؛ قال شر: اللYم�ة ال%م�ة وال%طرة تقع ف القلب؛ قال ابن

الثي: أراد إلام. ال%ل%ك أو الشيطان به والقرب. منه، فما كان من خ.ط%رات
الي فهو من ال%لك، وما كان من خطرات الشر� فهو من الشيطان. والل9م�ة:

كالطرة والز_و\رة وال4ت\ية؛ قال أ%وس بن حجر:
وكان، إذا ما ال}ت.م_ منها باجة{،

يراجع' ه1ت\راv من ت'ماض1ر. هات1را
يعن داهيةv، جعل ت'ماض1ر، اسم امرأة، داهية. قال: وال}ت.م_ من

الل�م�ة أي زار، وقيل ف قوله للشيطان ل%م�ةD أي د'ن'وÒ، وكذلك للم.لك ل�ة
أي د'نو�.

وي.ل%م\ل%م وأل%م\ل%م على البدل: جبل، وقيل: موضع، وقال ابن جن: هو
م1يقات¬، وف الصحاح: مي\قات' أهل اليمن. قال ابن سيده؛ ول أدري ما ع.ن

بذا اللهم إل9 أن يكون اليقات هنا م.ع\ل%ماv من م.عال1م الج، التهذيب:
هو ميقات أهل اليمن للحرام بالج موضع بعينه.



التهذيب: وأما ل%م�ا، م'ر\س.لة ال4ل1ف مشد_دة اليم غي منو�نة، فلها
معان{ ف كلم العرب: أحدها أنا تكون بعن الي إذا ابتدئ با، أو

كانت معطوفة بواو أو فاء� وأ�ج,يبت بفعل يكون جوابا كقولك: ل9ا جاء القوم
قات.ل}ناهم أي حي. جاؤ'وا كقول ال عز وجل: ول%م�ا و.ر.د ماء4

م.د\ي.ن، وقال: فلم�ا ب.ل%غ معه الس_ع\ي. قال يا ب'ن_؛ معناه كله حي؛ وقد
يقد�م الواب' عليها فيقال: اس\ت.ع.د_ القوم' لقتال الع.د'و> ل9ا

أ%4ح.سeوا بم أي حي أ%ح.سeوا بم، وتكون ل9ا بعن ل الازمة؛ قال ال
عز وجل: بل ل9ا ي.ذ�وقوا عذاب؛ أي ل يذوقوه، وتكون بعن إل� ف قولك:

سأ%لتك. ل�ا فعلت، بعن إل فعلت، وهي لغة هذيل بعن إل إذا أ�جيب
با إن الت هي ج.ح\د كقوله عز_ وجل: إن} كل© ن.ف}س� ل�ا عليها

حافظD، فيمن قرأ% به، معناه ما كل نفس إل عليها حافظ؛ ومثله قوله تعال: وإن
كلê ل�ا ج.ميع¬ ل%د.ي\نا م'ح\ض.رون؛ شد�دها عاصم، والعن ما كلçD إل

جيع لدينا. وقال الفراء: لا إذا و'ض1عت ف معن إل فكأ%نا ل}
ض'م_ت إليها ما، فصارا جيعاv بعن إن الت تكون ج.حداv، فضموا إليها ل

فصارا جيعاv حرفاv واحداv وخرجا من حد� الحد، وكذلك ل9ا؛ قال: ومثل ذلك
قولم: لول، إنا هي ل%و\ ول ج'م1عتا، فخرجت ل%و\ م1ن\ حد>ها ول من

الحد إذ ج'م1عتا فص'ي>رتا حرفاv؛ قال: وكان الكسائي يقول ل أ%عرف.
و.ج\ه. ل�ا بالتشديد؛ قال أبو منصور: وما يعد'ل©ك على أن ل9ا تكون بعن

إل مع إن الت تكون جحداv قول� ال عز وجل: إن كلê إل كذ�ب
الرeس'ل%؛ وهي قراءة ق�ر�اء ال4م\صار؛ وقال الفراء: وهي ف قراءة عبد ال: إن

كل©هم ل9ا كذ%çب الرسل%، قال: والعن واحد. وقال الليل: ل�ا تكون
انت1ظاراv لشيء متوق�ع، وقد تكون انقطاعةv لشيء قد مضى؛ قال أ%بو منصور:

وهذا كقولك: ل�ا غاب. ق�م\ت'. قال الكسائي: ل9ا تكون جحداv ف مكان،
وتكون وقتاv ف مكان، وتكون انتظاراv لشيء متوق�ع ف مكان، وتكون بعن

إل ف مكان، تقول: بال ل9ا قمت. عنا، بعن إل قمت. عنا؛ وأما قوله
عز وجل: وإن� ك�لv لا لي'و.فYي.ن_هم، فإنا قرئت مففة ومشددة، فمن

خف9فها جعل ما صلةv، العن وإن كلv ليوفينهم ربeك أ%عمال%هم، واللم ف
ل9ا لم إن9، وما زائدة مؤكدة ل ت'غي>ر العن ول العمل%؛ وقال

الفراء ف لا ههنا، بالتخفيف، قولv آخر جعل ما اس\ماv للناس، كما جاز ف
قوله تعال: فان\ك1حوا ما طاب. لكم\ من. النساء؛ أن تكون بعن م.ن طاب.



لكم؛ العن وإن كلv ل%ا ليوفYين.هم، وأما الللم الت ف قوله
ليوفYين_هم فإنا لم¬ دخلت على نية يي� فيما بي ما وبي صلتها، كما تقول

هذا م.ن\ ل%يذ}هب.ن�، وعندي م.ن\ ل%غي'ه خي\ر¬ منه؛ ومثله قوله عز وجل:
وإن9 منكم ل%م.ن\ ل%ي'ب.طYئن_؛ وأما م.ن شد_د ل9ا من قوله ل9ا

ليوفينهم فإن الزجاج جعلها بعن إل، وأما الفراء فإنه زعم أن معناه ل%م.ن\ ما،
ث قلبت النون ميماv فاجتمعت ثلث ميمات، فحذفت إحداهن� وهي الوسطى
فبقيت ل�ا؛ قال الزجاج: وهذا القول ليس بشيء أيضاv لن م.ن\ ...( ) (هكذا
بياض بالصل). ل يوز حذفها لنا اسم على حرفي، قال: وزعم الازن أن9

ل9ا اصلها ل%ا، خفيفة، ث شد>دت اليم؛ قال الزجاج: وهذا القول ليس
بشء أ%يضاv لن الروف نو ر'ب_ وما أ%شبهها يفف، ول يث%ق�çل ما كان
خفيفاv فهذا منتقض، قال: وهذا جيع ما قالوه ف ل�ا مشد�دة، وما ول%ما

مففتان مذكورتان ف موضعهما.
ابن سيده: وم1ن خ.فيف1ه ل%م\ وهو حرف جازم ي'ن\ف%ى به ما قد مضى، وإن ل

يقع ب.ع\د.ه إل بلفظ الت. التهذيب: وأما ل%م\ فإنه ل يليها إل
الفعل الغاب,ر' وهي ت.ج\ز,م'ه كقولك: ل يفعل} ول يسمع\؛ قال ال تعال: ل

ي.ل1د\ ول ي'ول%د\؛ قال الليث: ل عزية� ف1ع\ل� قد مضى، فلم�ا ج'ع1ل%
الفعل معها على جهة الفعل الغابر ج'ز,م.، وذلك قولك: ل ير'ج\ زيد¬ إنا
معناه ل خر.ج. زيد، فاستقبحوا هذا اللفظ ف الكلم فحم.لوا الفعل على

بناء الغابر، فإذا أ�ع1يد.ت ل ول مر�تي أو أ%كثر. ح.س'ن. حينئذ، لقول
ال عز وجل: فل ص.د_ق. ول ص.ل9ى؛ أي ل ي'ص.د>ق ول ي'ص.لY، قال:

وإذا ل ي'عد ل فهو ف النطق قبيح، وقد جاء؛ قال أمية:
وأيe ع.بد{ لك ل أ%ل%م_ا؟

أي ل ي'ل1م_. الوهري: ل} حرف' نفي ل1ما مضى، تقول: ل يفعل} ذاك،
تريد أنه ل يكن ذلك الفعل منه فيما مضى من الزمان، وهي جازمة، وحروف

الزم: ل} ول%م�ا وأ%ل%م\ وأ%ل%م�ا؛ قال سيبويه: ل نفي¬ لقولك هو يفعل إذا
،Dقد مات. فلن :�كان ف حال الفعل، ول9ا نف}ي¬ لقولك قد فعل، يقول الرجل

فتقول: ل9ا ول} ي.م'ت\، ول9ا أ%صله ل أ�دخل عليه ما، وهو يقع موقع
ل، تقول: أ%تيت'ك ول9ا أ%ص1ل} إليك أي ول أ%ص1ل} إليك، قال: وقد يتغي
معناه عن معن ل فتكون جواباv وسبباv ل1ما وق%ع ول1ما ل ي.قع، تقول:

ضربته ل%م�ا ذهب. ول9ا ل يذهب\، وقد ي'خ\ت.ز.ل� الفعل بعده تقول: قار\بت'



الكان% ول%çا، تريد ول�ا أ%دخ'ل}ه؛ وأنشد ابن بري:
فجئت' ق�بور.هم ب.د\أv ول%م�ا،
فناد.ي\ت' الق�بور. فلم ت'ج,ب\ن.ه

الب.د\ء�: السي>د' أي س'د\ت' بعد موتم، وقوله: ول9ا أي ول9ا أ%كن
سي>داv، قال: ول يوز أن ي'خ\ت.ز.ل% الفعل� بعد ل}. وقال الزجاج: ل9ا

جواب¬ لقول القائل قد فعل% فلنD، فجوابه: ل9ا يفعل}، وإذا قال ف%عل
فجوابه: ل ي.فعل}، وإذا قال لقد فعل فجوابه: ما فعل، كأ%نه قال: وال لقد

فعل فقال اليب وال ما فعل، وإذا قال: هو يفعل، يريد ما ي'س\ت.ق}ب.ل،
فجوابه: ل%ن يفعل% ول يفعل�، قال: وهذا مذهب النحويي. قال: ول1م.،

بالكسر، حرف يستفهم به، تقول: ل1م. ذهبت.؟ ولك أن تدخل عليه ما ث تذف منه
اللف، قال ال تعال: ع.ف%ا ال� عنك ل1م. أ%ذ1ن\ت. لم؟ ولك أن تدخل

عليها الاء ف الوقف فتقول ل1م.ه\؛ وقول زياد ال4ع\جم؛
يا ع.ج.با والد_هر' ج.مÒ ع.ج.ب'ه\،

م1ن\ ع.ن.ز,ي¼ سب_ن ل أ%ض\ر,ب'ه\
فإنه لا وقف على الاء نقل حركتها إل ما قبلها، والشهور ف البيت

الول:
ع.ج,ب\ت' والدهر' كثي¬ ع.ج.ب'ه\

قال ابن بري: قول� الوهري ل1م. حرف¬ يستفهم به، تقول ل1م. ذهبت.؟ ولك
أن تدخل عليه ما، قال: وهذا كلم فاسد لن ما هي موجودة ف ل1م.، واللم

هي الداخلة عليها، وحذفت أ%لفها فرقاv بي الستفهامي�ة والبية، وأما
أ%ل%م\ فالصل فيها ل%م\، أ�د\خ1ل عليها أ%لف' الستفهام، قال: وأما ل1م.

فإنا ما الت تكون استفهاماv و'ص1ل%ت بلم، وسنذكرها مع معان اللمات
ووجوهها، إن شاء ال تعال.

@كأن: ك%أ%ن%: اشت.د_. وك%أ%ن\ت': اش\ت.د.د\ت وكأ%ن�، بالتشديد: ذكرت
ف ترجة أ%نن.

@كب: الك%ب\ن': ع'د\و¬ ل%ي>ن¬ ف اس\ترسال. ك%ب.ن الرجل� ي.ك}ب,ن'
ك�بوناv وك%ب\ناv إ,ذا ل%ي_ن ع.د\و.ه؛ وأ%نشد الليث 

(* قوله «وأنشد الليث»
أي العجاج وعجزه كما ف التكملة:

خزاية والفر الزي�



الزاية بفتح الاء العجمة: الستحياء، والفر ككتف: شديد الياء،
والزي�: فعيل) :

eي.مور وهو كاب,ن¬ ح.ي,ي
وقيل: هو أ%ن ي'ق%ص>ر ف الع.د\و. قال ال4زهري: الك%ب\ن ف الع.د\و,

أ%ن ل ي.ج\ه.د. ن.ف}س.ه وي.ك�ف_ بعض. ع.د\و,ه، ك%ب.ن. الفرس' ي.ك}ب,ن'
ك%ب\ناv وك�ب'وناv. وف حديث النافق: ي.ك}ب,ن' ف هذه مرةv وف هذه مرة

.vل%ي>نا vإ,ذا عدا ع.د\وا vبونا�أ%ي ي.ع\د'و. يقال: ك%ب.ن. ي.ك}ب,ن' ك
والك�ب'ون�: السeك�ون�؛ ومنه قال أ%ب_اق� الدeب.ي\ر,ي�:

واض1ح.ة ال%د> ش.ر'وب ل1ل�ب.ن\،
كأ%ن_ها أ�مe غ%ز.ال� قد ك%ب.ن\

أ%ي س.ك%ن.. وك%ب.ن. الثوب. ي.ك}ب,ن'ه وي.ك}ب'ن'ه ك%ب\ناv: ثناه إ,ل
داخل ث خاط%ه. وف الديث: م.ر_ بف�لن{ وهو ساجد وقد ك%ب.ن.

ض.ف1ي.ت.ي\ه وش.د_ها بن,صاح أ%ي ثناها ولواها.
ورجل ك�ب'نÒ وك�ب'ن_ة: م'ن\ق%ب,ض¬ ب.خ1يلD ك%زÒ لئيم، وقيل: هو الذي

ل ي.ر\ف%ع' ط%ر\فه ب'خ\لv، وقيل: هو الذي ي'ن.كYس' رأ}سه عن فعل الي
والعروف؛ قال النساء:

،Òب'ن�ف%ذ%اك. الرeز\ء� ع.م\ر.ك. ل ك
ث%قيل� الرأ}س, ي.ح\ل�م بالن_ع1يق,

وقال الذل:
ي.س.ر�، إ,ذا كان% الش>تاء�، وم'ط}ع1م�

لل�ح\م,، غي, ك�ب'ن_ة{ ع'ل}ف�وف1
واستشهد الوهري بشعر ع'م.ي بن ال%ع\د1 ال�زاعي:

ي.س.ر�، إ,ذا ه.ب_ الشتاء� وأ%م\ح.ل�وا
ف الق%و\م,، غي, ك�ب'ن_ة{ ع'ل}ف�وف1

التهذيب: الكسائي� رجل ك�ب'ن_ة وامرأ%ة ك�ب'ن_ةD للذي فيه انقباض،
وأ%نشد بيت الذل:

واك}ب.أ%ن� اكب,ئ}ناناv إ,ذا ت.ق%ب_ض..
والك�ب'ن_ة: ال�ب\زة اليابسة. والك�ب'نe: ال�ب\ز ل4ن ف ال�ب\ز

.vعاeوت.ج.م vضاeت.ق%ب
ورجل م.ك}ب'ون ال4صابع: م1ثل الش_ث}ن,. وك%ب.ن. الرجل� ك%ب\ناv: دخلت



ثناياه من أ%سفل� ومن فوق' إ,ل غار, الف%م. وك%ب.ن. هد1ي_ت.ه عن_ا
ي.ك}ب,ن'ها ك%ب\ناv: كف�ها وص.ر.ف%ها؛ قال اللحيان: معن هذا ص.ر.ف.

ه.د1ي_ت.ه ومعروفه عن جيانه ومعارفه إ,ل غيهم. وكل© ك%ف¼ ك%ب\ن¬، وف
التهذيب: كل© ك%ب\ن� ك%فÒ. يقال: ك%ب.ن\ت' عنك لسان أ%ي كففته، وفرس

ك�ب'نÒ. ابن سيده: وفرس فيه ك�ب\ن.ةD وك%ب.ن¬ ليس بالعظيم ول الق%م1يء.
والك�بان�: داء 

(* قوله «والكبان داء إل» وطعام لهل اليمن وهو سحيق الذرة
البلولة يعل ف مراكن صغار ويوضع ف التنور فإذا نضج واحر� وجهه

أ�خرج) . يأ}خذ ال3بل، يقال منه: بعي م.ك}ب'ونD. وك%ب.ن. له الظ�ب\ي'
وك%ب.ن. الظ�ب\ي' واك}ب.أ%ن� إ,ذا ل%ط%أ% بال4رض. واكب.أ%ن� الرجل:

انكسر، واك}ب.أ%ن�: ان\ق%ب.ض.؛ قال م'د\ر,ك' بن' ح1ص\ن�:
يا ك%ر.واناv ص'ك_ فاك}ب.أ%ن_ا

قال ابن بري: شاهد'ه قول أ%ب_اق� الدeب.ي\ر,ي�:
كأ%نا أ�مe غ%زال� قد ك%ب.ن\

أ%ي قد ت.ث%ن_ى ونام؛ وأ%نشد لخر:
فلم ي.ك}ب.ئ1نeوا، إ,ذ ر.أ%و\ن,ي، وأ%ق}ب.ل%ت\

�إ,ل� و'ج'وه¬ كالسeي'وف1 ت.ه.ل�ل
:�وفسره أ%بو عمرو الش_ي\بان فقال: ك%ب.ن. ش.ف%ن.. والك�ب'ون

الشeف�ون�. ابن ب'ز'ر\ج: ال�ك}ب.ئ1نe الذي قد اح\ت.ب وأ%دخل م1ر\ف%ق%ي\ه ف
eك}ب.ئ1ن�ح'ب\و.ت1ه ث خ.ض.ع. برقبته وبرأ}سه على يديه، قال: وال

وال�ق}ب.ئ1نe ال�ن\ق%ب,ض' ال�ن\خ.ن,س'. والك�ب\ن.ة�: ل�ع\بة لل4عراب،
ت'ج\م.ع' ك�ب.ناv؛ وأ%نشد:

ت.د.ك�ل%ت\ ب.ع\د1ي وأ%ل}ه.ت\ها الك�ب.ن\
(* قوله «تدكلت إل» عجزه كما ف التكملة: ونن نعدو ف البار والرن

وتدكلت أي تدللت).
أ%بو عبيدة: فرس م.ك}ب'ون، وال�نثى م.ك}ب'ونة، والمع ال%كابي'، وهو

القصي الق%وائم, الر_ح1يب' ال%و\ف1 الش_خ\ت' الع1ظام,، ول يكون
ال%كب'ون أ%ق}ع.س.. وك%ب\ن' الد_ل}و,: ش.ف%ت'ها، وقيل: ما ث�ن,ي. من اللد

عند ش.ف%ة1 الدلو ف%خ'ر,ز.. ال4صمعي: الك%ب\ن' ما ث�ن,ي. من اللد عند
شفة الدلو. ابن السكيت: هو الك%ب\ن' والك%ب\ل�، باللم والنون؛ حكاه عن



الفراء، تقول منه: ك%ب.ن\ت' الدلو، بالفتح، أ%ك}ب,ن'ها، بالكسر، إ,ذا
ك%ف%ف}ت. حول ش.ف%ت1ها. وك%ب.ن\ت' عن الشيء: ع.د.ل}ت'. وك%ب.ن\ت' الشيء4:

غ%ي_ب\ت'ه، وهو مثل ال%ب\ن,. وك%ب.ن. فلن: سن. والك1ب\ن.ة�: الس>م.ن'؛
:vم صاحب يصف جل�قال ق%ع\ن.ب' بن' أ

ذا ك1ب\ن.ة{ ي.م\ل� الت_ص\د1ير. م.ح\ز,م'ه،
�كأ%نه حي. ي'ل}ق%ى ر.ح\ل�ه ف%د.ن

@كت: لك%ت.ن': الد_ر.ن� والو.س.خ' وأ%ثر الدeخان ف البيت. وك%ت1ن.
الو.س.خ' على الشيء ك%ت.ناv: ل%ص1ق. به. والك%ت.ن': الت_ل%زeج'

والت_و.سeخ'. التهذيب ف كتل: يقال ك%ت1ن.ت\ ج.حافل� اليل من أ%كل الع'ش\ب إ,ذا
ل%ص1ق. به أ%ث%ر' خ'ض\ر.ته، وك%ت1ل%ت\، بالنون واللم، إ,ذا ل%ز,ج.ت\

ول%ك1ز. با ماؤه فت.ل%ب_د.؛ ومنه قول ابن مقبل:
والع.ي\ر' ي.ن\ف�خ' ف ال%ك}نان1 قد ك%ت1ن.ت\

منه ج.حاف1ل�ه، والع41ض\ر,4س, الث©ج.ر,
(* قوله «ف الكنان» بيم مفتوحة ونوني هذا هو الصواب وتقدم إنشاده ف

ثجر غي هذا والصحيح ما هنا).
ال%ك}ن.ان�: نبت بأ%رض قيس، واحدته م.ك}نانة، وهي شجرة غ%ب\راء صغية؛

وقال القزاز: ال%ك}نان� نبات' الربيع، ويقال: ال%و\ض1ع' الذي ي.ن\ب'ت'
فيه، والع1ض\ر,س': شجر، والث©ج.ر': جع ث�ج\رة، وهي الق1ط}ع.ة منه؛
ويقال: الث©ج.ر للر_ي_ان، ويروى الث�ج,ر' أ%ي ال�ج\ت.م1ع' ف نباته. وف

حديث الجاج أ%نه قال لمرأ%ة: إ,ن_ك1 ل%ك%ت'ونD ل%ف�وت¬ ل%ق�وف¬؛
الك%ت'ون�: الل�ز'وق' من ك%ت1ن. الوسخ عليه 
(* قوله «من كت الوسخ إل» وقيل

هي من كت صدره إذا دوي أي دوية الصدر منطوية على ريبة وغش، وعن أب
حات ذاكرت به الصمعي فقال: هو حديث موضوع ول أعرف أصل الكتون، كذا بامش

النهاية) . إذا ل%ز,ق. به. والك%ت.ن': ل%ط}خ' الدخان بالائط أ%ي أ%نا
ل%ز'وق بن ي.م.سeها أ%و أ%نا د.ن,سة� الع1ر\ض,. الليث: الك%ت.ن' ل%ط}خ

الدخان1 بالبيت والس_واد1 بالش_ف%ة ونوه. يقال للدابة إ,ذا أ%كلت
الد_ر,ين.: قد ك%ت1ن.ت\ ج.حاف1ل�ها أ%ي اسود�ت؛ قال ال4زهري: غ%ل1ط% الليث

ف قوله إ,ذا أ%كلت الد_ر,ين.، ل4ن الد_ر,ين. ما ي.ب,س. من الك%ل3
وأ%تى عليه حول فاس\و.د_ ول ل%ز.ج. له حينئذ{ فيظهر لونه ف ال%حافل،



وإ,نا ت.ك}ت.ن' ال%حافل من م.ر\ع.ى الع'ش\ب, الر_ط}ب, يسيل ماؤه
في.ت.راك%ب' و.ك%ب'ه ول%ز.ج'ه على م.ق%ام> الشاء وم.ش.اف1ر, ال3بل وج.حاف1ل

الافر، وإ,نا ي.ع\ر,ف هذا من شاهده وثاف%ن.ه، فأ%ما من يعتب ال4لفاظ
ول مشاهدة له فإ,نه ي'خ\ط1ئ من حيث ل يعلم، قال: وبيت ابن مقبل

ي'ب.ي>ن' لك ما قلته، وذلك أ%ن ال%ك}ن.ان% والع1ض\ر,س. ضربان من الب'ق�ول
غ%ض_ان ر.ط}بان1، وإ,ذا ت.ناثر و.ر.ق�ها بعد ه.ي\جهما اختلط بق%م1يم, الع'ش\ب

.�غي'ها فلم يتميزا منها. وس1قاء ك%ت1ن¬ إ,ذا ت.ل%ز_ج. به الد_ر.ن
وك%ت1ن. ال1ط}ر' ت.راك%ب. على ع.ج'ز الفحل من ال3بل؛ أ%نشد يعقوب لبن

مقبل:
،vذ%ع.ر\ت' به الع.ي\ر. م'س\ت.و\زا
ش.ك1ي'، ج.حاف1له1 قد ك%ت1ن\

مستوزياv: منتصباv مرتفعاv، والش_ك1ي': الش_ع.ر' الضعيف، يعن أ%ن
أ%ثر خ'ضرة الع'شب قد ل%ز,ق به. أ%بو عمرو: الك%ت.ن' تراب أ%صل النخلة.

والك%ت.ن': التزاق الع.لف بف%ي\د.ي، وها ص1مغاها. والك%ت_ان، بالفتح:
معروف، عرب سي بذلك ل4نه ي'خ.ي_س وي'لقى بعض'ه على بعض حت ي.ك}ت.ن؛ وحذف

ال4عشى منه ال4لف للضرورة وساه الك%ت.ن فقال:
هو الواه1ب' ال�س\م1عات الشeر'و

ب.، بي ال%رير وب.ي. الك%ت.ن\
كما حذفها ابن ه.ر\مة ف قوله:

،vعاد. م.ر\ث1ية vح.ب>ر' م.د\حا�ب.ي\نا أ
هذا لع.م\ري ش.رÒ د1ين'ه ع1د.د'

د1ينه: دأ}به، والع1د.د: الع1داد، وهو اه\تياج وجع الل�ديغ؛ وقال أ%بو
حنيفة: زعم بعض الرواة أ%نا لغة، وقال بعضهم: إ,نا حذف للحاجة؛ قال ابن

سيده: ول أ%سع الك%ت.ن ف الك%ت_ان إ,ل� ف شعر ال4عشى. ويقال:
ل%ب,س. الاء� ك%ت_انه إ,ذا ط%حل%ب واخ\ض.ر_ رأ}س'ه؛ قال ابن مقبل:

أ%س.ف}ن. ال%شاف1ر. ك%ت_ان.ه'،
فأ%م\ر.ر\ن.ه' م'ست.د1ر�اv ف%جال

أ%س.ف}ن.: يعن ال3بل أ%ي أ%ش\م.م\ن. م.شاف1ر.هن ك%ت_ان% الاء، وهو
ط�ح\لبه؛ ويقال: أ%راد بك%ت_انه غ�ثاء4ه، ويقال: أ%راد ز.ب.د الاء،
فأ%م\ر.ر\نه أ%ي ش.رب\نه من ال�رور، م'ستد1ر�اv أ%ي أ%نه اس\ت.د.ر_ إ,ل



ح'لوقها فج.رى فيها، وقوله فجال أ%ي جال إ,ليها. والك1ت\ن والك%ت1ن:
الق%د.ح'، وف بعض نسخ الصن_ف: ومثلها من الرجال ال%كمور، وهو الذي أ%صاب

الكات1ن' ك%م.ر.ت.ه؛ قال ابن سيده: ول أ%عرفه، والعروف الات1ن'.
وكتانة: اسم موضع؛ قال كثيي عزة:

أ%ج.ر_ت\ خ'فوفاv من ج.نوب, ك�تانة{
إ,ل و.ج\مة{، لا اس\ج.هر_ت\ ح.رور'ها 

(* قوله «اجرت» كذا بالصل
والتكملة والكم. والذي ف ياقوت اجد�ت، بالدال الهملة، بعن: سلكت. وعليه

فخفوفاv جع خف بضم الاء العجمة بعن الرض الغليظة. ووجة: جانب
فعرى بكسر فسكون مقصور جبل تدفع شعابه ف غيقة من أرض ينبع).

وك�تانة هذه كانت لعفر بن إ,براهيم بن علي بن عبد ال ابن جعفر. وورد
ف الديث ذكر ك�تانة، بضم الكاف وتفيف التاء، ناحية من أ%عراض الدينة

لل جعفر بن أ%ب طالب.
@كثن: الك�ث}نة: ن.و.ر\د.جة تتخذ من آس� وأ%غصان خ1لف{، ت'ب\س.ط

وت'نض_د عليها الرياحي ث ت'ط}وى، وإ,عرابه ك�ن\ث%جة، وبالن_ب.طي_ة
الك�ث}ن، مضموم ال4ول مقصور، وقال أ%بو حنيفة: الك�ث}نة من الق%صب ومن ال4غصان

الر_ط}بة1 الو.ريقة، ت'ج\م.ع' وت'ح\ز.م' وجعل ف جوفها الن_و\ر' أ%بو
ال%ن، قال: وأ%صلها نب.طي_ةv ك�ث}ن.

.Dعظيم' الس_نام، وناقة ك%د1نة Dالس_نام'. بعي ك%د1ن :�@كدن: الك1د\نة
والك1د\نة�: الق�و_ة. والك1د\نة والك�د\نة جيعاv: كثرة الشحم واللحم،

وقيل: هو الشحم واللحم أ%نفسهما إ,ذا ك%ث�را، وقيل: هو الشحم وحده؛ عن
كراع، وقيل: هو الشحم العتيق يكون للدابة ولكل سي؛ عن اللحيان، يعن

بالعتيق القدي. وامرأ%ة ذات' ك1د'نة أ%ي ذات لم. قال ال4زهري: ورجل ذو
ك1د'ن\ة إ,ذا كان سيناv غليظاv. أ%بو عمرو: إ,ذا كثر شحم الناقة ولمها

فهي ال�ك}د.نة. ويقال للرجل: إ,نه لسن الك1د'ن\ة، وبعر ذو ك1د'ن\ة، ورجل
ك%د1نD. وامرأ%ة ك%د1نة: ذات لم وشحم. وف حدث سال: أ%نه دخل على

هشام فقال له: إ,نك ل%سن' الك1د\نة، فلما خرج أ%خذته ق%ف}ق%فة فقال لصاحبه:
�أ%ترى ال4حو.ل% ل%ق%ع.ن بعينه؛ الك1د\نة، بالكسر وقد تضم: غ1ل%ظ

السم وكثرة اللحم. وناقة م'ك}د.نة: ذات ك1د\نة.
والك1د\ن� والك%د\ن�؛ ال4خية عن كراع: الثوب' الذيي يكون على ال1د\ر،



وقل: هو ما ت'و.طYئ� به الرأ%ة لنفسها ف الودج من الثياب، وف
الكم: هو الثوب الذي ت'و.طYئ� به الرأ%ة� لنفسها ف الودج، وقيل: هو

ع.باء4ة أ%و قطيفة ت'ل}قيها الرأ%ة على ظهر بعيها ث ت.ش'دe ه.و\دجها
عليه وت.ث}ن ط%ر.ف الع.باء4ة من ش1ق�ي البعي وت.خ'ل© مؤ.خ_ر الك1د\ن

وم'قد_مه فيصي مثل ال�ر\ج.ي ت'ل}قي فيها ب'ر\م.تها وغيها من متاعها
وأ%داتا ما تتاج إ,ل حله، والمع ك�د'ون. أ%بو عمرو: الك�د'ون الت

تو.طYئ� با الرأ%ة لنفسها ف الودج، قال: وقال ال4حر' هي الثياب
الت تكون على الدور، واحدها ك1د\نD. والك%د\ن� والك1د\ن�: م.ر\ك%ب من

م.راكب النساء. والك%د\ن والك1د\ن: الر_ح\ل؛ قال الراعي:
أ%ن.خ\ن. ج,مالن_ بذات1 غ1س\ل�،
س.راة% اليوم, ي.م\ه.د\ن% الك�دونا

�والك1د\ن�: شيء من ج'لود ي'د.قe فيه كالاو'ن. وف الكم: الك1د\ن
جلد' كراع� ي'س\ل%خ' وي'دب.غ ويعل فيه الشيء� في'د.قe فيه كما ي'د.قe ف

الاو'ن، والمع من ذلك كله ك�د'ونD؛ وأ%نشد ابن بري:
ه'م' أ%ط}ع.م'ونا ض.ي\و.ناv ث ف%ر\ت.ن،

وم.ش_و\ا با ف الك1د\ن1 ش.ر_ ال%واز,ل,
ال%و\ز.ل�: الس_مe، وم.ش_و\ا: دافوا، والض_ي\و.ن�: ذك%ر'

الس_ناني.
والك%و\دانة: الناقة الغليظة الشديدة؛ قال ابن الرقاع:

Dك%و\دانة Dح.م.ل%ت\ه' باز,ل
ف م1لط{ وو,عاء� كال1راب,

وك%د1ن.ت\ ش.ف%ت'ه ك%د.ناv، فهي ك%د1نةD: اس\ود_ت من شيء� أ%ك%له، لغة
ف ك%ت1ن.ت\، والتاء أ%على. ابن السكيت: ك%د1نت\ مشافر ال3بل وك%ت1ن.ت\

إ,ذا ر.عت1 العشب. فاس\و.د_ت مشافر'ها من مائه وغل�ظ%ت. وك%د1ن� النبات:
غليظة وأ�صوله الصeلبة. وك%د1ن% النبات': ل يبق إ,ل ك%د1ن'ه.

�والك%د.انة�: ال�ج\نة�. والك%و\د.ن� والك%و\د.ن,يe: الب,ر\ذ%و\ن
vتشبيها ،Dال%ج,ي'، وقيل: هو البغل. ويقال للب,ر\ذ%و\ن1 الث�قيل,: ك%و\د.ن

بالبغل؛ قال امرؤ القيس:
،vفغاد.ر\ت'ها من ب.ع\د1 ب'د\ن{ ر.ذ1ي_ة
ت'غال على ع'وج� لا ك%د1نات1



ت'غال أ%ي تسي' م'س\ر,عةv. والك%د1نات': الص_لب'، واحدتا ك%د1نةD؛
وقال ج.ندل بن الراعي:

ج'ناد1ب¬ لح1ق¬ بالرأ}س, م.نك1ب'ه،
كأ%نه ك%و\د.نD ي.م\شي بك%لب,

الك%و\د.ن�: الب,ر\ذ%و\ن�. والك%و\د.ن,يe: من الف1ي.لة1 أ%يضاv، ويقال
للف1يل, أ%يضاv ك%و\د.نD؛ وقول الشاعر:
خ.ل1يلي_ ع'وج.ا من ص'د'ور, الك%واد1ن1

إ,ل ق%ص\ع.ة{، فيها ع'ي'ون� الضي_او,ن1
قال: شب_ه الث�ر,يدة الزeر.ي\قاء4 بعون الس_ناني لا فيها من

الزيت. الوهري: الك%و\د.ن� الب,ر\ذ%و\ن� �ي'وك%ف' ويشبه به البليد. يقال: ما
أ%ب\ي.ن. الك%د.ان.ة فيه أ%ي ال�ج\ن.ة%. والك%د.ن�: أ%ن ت'ن\زح. البئر

فيبقى الك%د.ر'. ويقال: أ%د\ر,كوا ك%د.ن% مائ1كم أ%ي ك%د.ر.ه. قال أ%بو
�منصور: الك%د.ن� والك%د.ر' والك%د.ل� واحد. ويقال: ك%د1ن% الص>لYيان

إ,ذا ر'ع1ي. ف�ر'وع'ه وبق1ي.ت\ أ�ص'ول�ه.
والك1د\ي.و\ن�: التeراب'

الدeقاق' على وجه ال4رض؛ قال أ%بو د'واد، وقيل للطرم�اح:
تي.م_م\ت' بالك1د\ي.و\gن1 كي ل ي.ف�وت.ن،

من ال%ق}لة1 الب.ي\ضاء، ت.ق}ر,يظ� باع1ق,
يعن بال%ق}لة1 الصاة% الت ي'ق}س.م' با الاء ف ال%فاو,ز,،

وبالتقريظ ما يثن به على ال تعال وتق%د_س.، وبالباعق ال�ؤ.ذYن، وقيل:
الك1د\ي.و\ن� د'قاق' الس>ر\قي يلط بالزيت فت'ج\لى به الدeروع، وقيل: هو

د'ر\د1يe الزيت، وقيل: هو كل ما ط�ل1ي. به من د'ه\ن أ%و د.س.م؛ قال
النابغة صف دروعاv ج'ل1ي.ت\ بالك1د\ي.و\ن1 والب.عر:

،vر_ة�ع'ل1ي. بك1د\ي.و\ن{ وأ�ب\ط1ن_ ك
ف%ه'ن_ و,ض.اء# صاف1يات' الغ.لئ1ل

ورواه بعضهم: ضافيات الغلئل. وف الصحاح: الك1د\ي.و\ن مثال
الف1ر\ج.و\ن1 د'قاق' التراب عليه د'ر\ديe الز_ي\ت ت'ج\لى به الدeروع؛ وأ%نشد بيت

النابغة. وك�د.ي\ن¬: اسم. والك%و\د.ن�: رجل من ه'ذي\ل. والك1د.ان�: خيط
ي'ش.دe ف ع'روة{ ف وس.ط1 الغ.ر\ب, ي'ق%و>م'ه لئل يضطرب. ف أ%رجاء

البئر؛ عن الج.ري؛ وأ%نشد:



ب'و.ي\ز,لD أ%ح\م.ر' ذو ل}م� ز,ي.م\،
إ,ذا قص.ر\نا من ك1دان,ه ب.غ.م\

والك1دان�: ش'ع\بةD من البل ي'م\س.ك' البعي به؛ أ%نشد أ%بو عمرو:
إ,ن ب.ع1يي\ك ل%م'خ\ت.ل�ن1،

أ%م\ك1ن\هما من ط%ر.ف1 الك1د.ان1
@كذن: الليث: الك%ذ�انة ح1جارة كأ%نا ال%د.ر' فيها ر.خاوة، وربا كانت

ن1رةv، وجعها الك%ذ�ان�، يقال إ,نا ف%ع\لنة ويقال ف%ع�الة. أ%بو
عمرو: الك%ذ�ان� الجارة الت ليست بص'لبة. وف حدث بناء البصرة: فوجدوا

وهذا الك%ذ�ان% فقالوا ما هذه الب.ص\رة�؛ الك%ذ�ان� والب.ص\رة: حجارة
ر,خ\و.ةD إ,ل البياض، وهو ف%ع�ال والنون أ%صلية، وقيل: ف%ع\لن والنون

زائدة.
@كرن: الك1ر.ان�: الع'ود'، وقيل: الص_ن\ج'؛ قال لبيد:

ص.ع\لD كساف1لة1 الق%ناة1 وظ1يف�ه،
وكأ%ن� ج'ؤ\ج'ؤ.ه ص.ف1يح' ك1ران1

.Dن\ب'وب'ه، والمع أ%ك}ر,نة�وف رواية: كساف1لة1 الق%نا ظ
والك%ر,ين.ة�: ال�غ.ن>ي.ة� الضاربة بالع'ود أ%و الص_ن\ج,. وف حديث حزة، رضي ال

عنه: فغ.ن_ت\ه الك%ر,ينة أ%ي الغنة الضاربة بالك1ران1، والك1ن_ارة
نو¬ منه. والك1ر\ي.و\ن�: واد{ بصر، حرسها ال تعال؛ قال كثي عزة.

تول�ت\ س1راعاv ع1ي'ها، وكأ%نا
د.واف1ع' بالك1ري.و\ن ذات' ق�لوع,

وقيل: هو خ.ل1يج¬ �ي'ش.قe من نيل مصر، صانا ال تعال.
�@كردن: الك1ر\د1ين': الفأ}س' العظيمة، لا رأ}س واحد، وهو الك1ر\د.ن

أ%يضاv. وك1ر\دين¬: لقب م'س\م1ع, بن عبد اللك. التهذيب: ابن ال4عراب خ'ذ}
بق%ر\د.ن,ه وك%ر\د.ن,ه وك%ر\د1ه أ%ي بقفاه. ال4صمعي: يقال ضر.ب.

ك%ر\د.ن.ه أ%يي ع'ن'ق%ه، وبعضهم يقول: ضرب ق%ر\د.نه.
@كرزن: الوهري: الك1ر\ز,ن� والك1ر\ز,ين، بالكسر، فأ}س مثل الك1ر\ز,م
والك1ر\ز,ي؛ عن الفراء، وف حديث أ�م> س.ل%مة: ما ص.د_ق}ت' بوت رسول

�ال، صلى ال عليه وسلم، حت سع\ت' وق}ع. الكرازين. ابن سيده: الك%ر\ز.ن
والك1ر\ز,ن� والك1ر\ز,ين' الفأ}س لارأ}س¬ واحد، وقيل: الك1ر\ز,ين' نو'

،vبفتح الكاف والزاي جيعا ،�ال1ط}ر.قة، وقال أ%بو حنيفة: الك%ر\ز.ن



الفأ}س لا ح.دÒ. قال: وأ%حس3ب'ن قد سعت الك1ر\ز.ن%، بكسر الكاف وفتح
الزاي. وف الديث عن العباس بن سهل عن أ%بيه قال: كنت مع رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، يوم ال%ن\د.ق فأ%خذ الك1ر\ز,ين. ي.ح\ف1ر' ف ح.جر إ,ذ
ض.ح1ك.، فس'ئل: ما أ%ض\ح.ك%ك؟ فقال: من ناس ي'ؤ\ت.ى بم من ق1ب.ل,
ال%ش\ر,ق ف الك�ب'ول ي'ساقون إ,ل النة وهم كارهون؛ قال الشاعر:

فقد جع.ل%ت\ أ%ك}باد'نا ت.ح\ت.و,يك�م'،
كما ت.ح\ت.وي س'وق' الع1ضاه1 الك%راز,نا

،Dواحد فهي فأ}س، وك%ر\ز.ن وك1ر\ز,ن Òقال أ%بو عمرو: إ,ذا كان لا ح.د
والمع ك%راز,ين' وكراز,ن�، وقال غيه: الك%راز,ن� ما تت م1ي.ك%ة1

الر_ح\ل,؛ وأ%نشد:
وق%ف}ت' فيه ذات. وج\ه{ ساه1م,،
ت'ن\ب الك%راز,ين. بص'لب� زاه1م,

@كركدن: ابن ال44عراب: الك%ر\ك%د_ن� دابة عظيمة ال%ل}ق, يقال إ,نا
تمل الف1يل% على قر\ن,ها، ث%ق�ل% الدال من الك%ر\ك%د_ن1.

Dوق%س\ط%ل Dالغ'بار، وك%س\ط%ل :�@كسطن: أ%بو عمرو: الق%س\طان� والك%س\طان
وك%س\ط%ن¬؛ وأ%نشد:

حت إ,ذا ما الشمس' ه.م_ت\ بع.ر.ج\،
أ%هاب. راع1يها فثار.ت\ بر.ه.ج\،
ت'ثي ك%س\طان% م.راغ ذ و.ه.ج\

 �@كشن: الك�ش\ن.ى، مقصور: نبت؛ قال أ%بو حنيفة: هو الك1ر\س1ن_ة
(* قوله

«هو الكرسنة» ضبطت ف القاموس بكسر الكاف والسي وضبطها عاصم بفتحهما
وضبطت ف التكملة بالشكل بكسر الكاف وفتح السي).

@كشخن: قال ف الك%ش\م.خ,: بقلة تكون ف رمال بن سعد، قال أ%بو منصور:
أ%قم\ت' ف رمال بن سعد فما رأ%يت ك%ش\م.خةv ول سعت با وما أ�راها

عربية، وكذلك الك%ش\خ.نة م'و.ل�دة ليست بصحيحة، وقد ذكرناه ف ترجة
كشخ.

@كعن: حكي ال4زهري عن أ%ب عمرو: ال3ك}عان ف�تور النشاط، وقد أ%ك}ع.ن
إ,ك}عاناv؛ وأ%نشد لط%ل}ق بن ع.دي¼ يصف نعامتي ش.د_ عليهما فارس¬:

وال�ه\ر' ف آثار,ه1ن_ 4ي.ق}ب,ض'



ق%ب\صاv ت.خال� ال1ق}ل% منه ي.ن\ك�ص'
حت اش\م.عل� م'ك}ع1ناv ما ي.ه\ب.ص'

قال: وأ%نا واقف ف هذا الرف.
@كفن: الك%ف%ن': معروف. ابن ال4عراب: الك%ف}ن' التغطية. قال أ%بو

منصور: ومنه سي ك%ف%ن' اليت ل4نه يستره. ابن سيده: الك%ف%ن' لباس اليت
معروف، والمع أ%كفان، ك%ف%نه 4ك}ف1ن'ه ك%ف}ناv وك%ف�نه ت.ك}ف1يناv. ويقال:

ميت م.ك}فونD وم'ك%ف�ن¬؛ وقول امرئ, القيس:
على ح.ر.ج� كالق%ر> ي.ح\م1ل� أ%كفان

أ%راد بأ%ك}فانه ثيابه الت ت'واريه، وورد ذكر الك%ف%ن ف الديث
كثياv، وذكر بعضهم ف قوله: إ,ذا ك%ف%ن. أ%حد'كم أ%خاه فل}ي'ح\س3ن ك%ف}ن.ه،

أ%نه بسكون الفاء على الصدر أ%ي تكفينه، قال: وهو ال4عم ل4نه يشتمل على
الثوب وهيئته وعمله، قال: والعروف فيه الفتح. وف الديث: فأ%هدى لنا

شاةv وك%ف%ن.ها أ%ي ما ي'غ.طYيها من الرeغ}فان. ويقال: ك%ف%ن\ت'
ال�بزة% ف ال%ل�ة إ,ذا وار.ي\ت.ها با. والك%ف}ن': غز\ل الصeوف. وك%ف%ن

الرجل� الصوف.: غ%ز.له. الليث: ك%ف%ن الرجل� ي.ك}ف1ن' أ%ي غزل الصوف.
والك%ف}نة�: شجرة من د1ق> الشجر صغية ج.ع\gدة، إ,ذا ي.بست\ ص.ل�بت\

ع1يدان'ها كأ%نا ق1ط%ع¬ ش'قYقت\ عن الق%نا، وقيل: هي ع'ش\بة منتشرة
الن.ب\تة على ال4رض ت.نب'ت' بالق1يعان وبأ%رض ند{، وقال أ%بو حنيفة:

الك%ف}نة من نبات الق�ف�، ل ي.ز,د\ على ذلك شيئاv وك%ف%ن. ي.ك}ف1ن': اخ\تلى
الك%ف}نة؛ قال ابن سيده: وأ%ما قوله:

ي.ظ%ل© ف الشاء3 ي.ر\عاها وي.ع\م1ت'ها،
وي.ك}ف1ن الدهر. إ,ل� ر.ي\ث ي.ه\ت.ب,د

فقد قيل: معناه ي.خ\ت.لي من الك%ف}نة ل%راضع الشاء؛ قاله أ%بو
الدeق%ي\ش، وقيل: معناه يغزل الصوف؛ رواه الليث؛ وروى عمرو عن أ%بيه هذا

البيت:ف%ظ%ل� ي.ع\م1ت' ف ق%و\ط{ وراج,لة{،
ي'ك%فYت' الد_ه\ر. إ,ل� ر.ي\ث% ي.ه\ت.ب,د'

قال: ي'ك%فYت' ي.ج\مع وي\رص إ,ل ساعة ي.ق}ع'د' ي.ط�ب,خ' ال%بيد.،
والراجلة: ك%ب\ش الراعي ي\مل� عليه متاعه، وقال له الك%ر_از. وطعام

ك%ف}ن¬: ل م1ل}ح فيه. وقوم م'ك}ف1ن'ون: ل م1لح عندهم؛ عن ال%ج.ري�. قال:
ومنه قول علي بن أ%ب طالب، عليه السلم، ف كتابه إ,ل عامله م.ص\ق%لة بن



ه'ب.ية: ما كان عليك أ%ن لو ص'م\ت. ل أ%ياماv، وتصد_ق}ت. بطائفة من
�طعامك م'ح\ت.س3باv، وأ%كلت ط%عام.ك. م1راراv ك%ف}ناv، فإ,ن تلك سية

ال4نبياء وآداب' الصالي.
والك%ف}نة: شجر.

@كمن: ك%م.ن. ك�م'وناv: اخ\ت.فى. وك%م.ن له ي.ك}م'ن ك�موناv وك%م1ن :
است.خ\فى. وكمن. فلنD إ,ذا استخفى ف م.ك}م.ن� ل ي'ف}ط%ن' له. وأ%ك}م.ن
غي.ه: أ%خفاه. ولكل ح.ر\ف{ م.ك}م.ن¬ إ,ذا م.ر_ به الصوت' أ%ثاره. وكل©

شيء� استتر بشيء� فقد ك%م.ن فيه ك�موناv. وف الديث: جاء4 رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، وأ%بو بكر، رضي ال عنه، فك%م.نا ف بعض ح1رار الدينة
أ%ي استترا واستخفيا؛ ومنه الك%م1ي' ف الرب معروف، وال1رار: جع

ح.ر_ة وهي ال4رض ذات الجارة السeود، قال ابن سيده: الك%مي' ف الرب
الذين. ي.ك}م'نون. وأ%مر¬ فيه ك%م1ي¬ أ%ي فيه د.غ%لD ل ي'ف}ط%ن له. قال

ال4زهري: ك%م1ي¬ بعن كام1ن مثل ع.ليم وعال. وناقة ك%م'ونD: ك%ت'وم
للYقاح، وذلك إ,ذا ل%ق1ح.ت\، وف الكم: إ,ذا ل ت'ب.ش>ر بذ%نبها ول
ت.ش'ل، وإ,نا ي'ع\ر.ف حل�ها بش.و.لن ذن.ب,ها. وقال ابن شيل: ناقة

ك%م'ونD إ,ذا كانت ف م'ن\ي.ت1ها وزادت على عشر ليال إ,ل خس عشرة ل
:�ي'س\ت.ي\ق%ن' ل1قاح'ها. وح'ز\نD م'ك}ت.م1ن¬ ف القلب: م'خ\ت.ف{. والك�م\نة

ج.ر.ب¬ وح'م\رة ت.بقى ف العي من ر.م.د{ ي'ساء علج'ه فت'ك}م.ن، وهي
م.ك}مونة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

س1لح'ها م'ق}ل%ةD ت.ر.ق}ر.ق' ل
ت.ح\ذ%ل} با ك�م\نةD ول ر.م.د'

وف الديث عن أ%ب أ�مامة الباهلي قال: نى رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، عن قتل ع.وامر البيوت إ,ل� ما كان من ذي الط©ف}ي.ت.ي\ن,

وال4ب\ت.ر، فإ,نما ي'ك}م1نان ال44بصار. أ%و ي'ك}م1هان وت.خ\د1ج' منه النساء.
قال شر: الك�م\نة� ور.م¬ ف ال4جفان، وقيل: ق%ر\ح¬ ف الآقي، ويقال:

ح1ك�ة وي'ب\س¬ وح'م\رة؛ قال ابن مقبل:
ت.أ%و_ب.ن الداء� الذي أ%نا حاذ1ر'ه\،

كما اعتاد . . .* من الليل, عائ1ر'ه\
(* كذا بياض بالصل).

ومن رواه بالاء ي'ك}م1هان، فمعناه ي'ع\م1يان، من ال4ك}مه وهو ال4عمى،



وقيل: هو ورم ف ال%ف}ن وغ1ل%ظD، وقيل: هو أ�كالD يأ�gخذ ف جفن العي
فتحمرe له فتصي كأ%نا رمداء، وقل: هي ظلمة تأ}خذ ف البصر، وقد
ك%م1ن.ت\ عين'ه ت.ك}م.ن' ك�م\نة شديدة وك�م1ن.ت\. وال�ك}ت.م1ن': ال%زين'؛ قال

الطرماح:
ع.واس1ف' أ%و\ساط1 ال�فون1 ي.س'ف}ن.ها
ب'ك}ت.م1ن�، من لع1ج ال�ز\ن1، وات1ن,

ال�ك}ت.م1ن': الاف الضمر، والوات1ن': القيم، وقيل: هو الذي خ.ل%ص.
إ,ل الو.ت1ي,.

والك%مeون، بالتشديد: معروف ح.بÒ أ%دقe من الس>م\س3م، واحدته
ك%مeونةD. وقال أ%بو حنيفة: الك%مeون عرب معروف زعم قوم أ%نه الس_نeوت'؛

قال الشاعر:
فأ%صب.ح\ت' كالك%مeون مات.ت\ ع'روق�ه،

وأ%غصان'ه ما ي'م.نeون.ه خ'ض\ر'
ودار.ة� م.ك}م1ن� 

(* قوله «ودارة مكمن» ضبطها الد كمقعد، وضبطها ياقوت
كالتكملة بكسر اليم): موضع؛ عن كراع. وم.ك}م1ن¬: اسم رملة ف ديار

قيس؛ قال الراعي:
بدار.ة1 م.ك}م1ن� ساقت\ إ,ليها
ر,ياح' الص_ي\ف1 أ%ر\آماv وع1ين.ا

:eو,قاء كل شيء� وس1ت\ر'ه. والك1ن :�@كنن: الك1نe والك1ن_ة� والك1ن.ان
البيت أ%يضاv، والمع أ%ك}نانD وأ%ك1نةD، قال سيبويه: ول يكسروه على
ف�ع'ل� كراهية التضعيف. وف التنزيل العزيز: وجع.ل% لكم من البال,

أ%ك}ناناv. وف حديث الستسقاء: فلما رأ%ى س'ر\ع.ت.هم إ,ل الك1ن> ض.ح1ك.؛
الك1نe: ما ي.ر'دe ال%ر_ والب\د. من ال4بنية والساكن، وقد ك%نن\ت'ه

:eوف الديث: على ما اس\ت.ك%ن_ أ%ي اس\ت.ت.ر. والك1ن .vه ك%ن�اeن�أ%ك
كل© شيء� و.ق%ى شئاv فهو ك1نeه وك1نان'ه، والفعل من ذلك ك%ن.ن\ت' الشيء

أ%ي جعلته ف ك1ن¼. وك%ن_ الشيء4 ي.ك�نeه ك%ن�اv وك�نوناv وأ%ك%ن_ه
وك%ن_ن.ه: ستره؛ قال ال4علم:
أ%ي.س\خ.ط� غ%ز\و.نا رجلD س.م1ي¬

ت'ك%ن>ن'ه الس>تارة� والكن,يف'؟



والسم الك1نe، وك%ن_ الشيء4 ف صدره ي.ك�نeه ك%ن�اv وأ%ك%ن_ه
واك}ت.ن_ه كذلك؛ وقال رؤبة:

إ,ذا الب.خ1يل� أ%م.ر. ال�ن'وسا
ش.ي\طان'ه وأ%ك}ث%ر الت_ه\و,يسا

ف صدره، واكت.ن_ أ%ن ي.خ1يسا
وك%ن_ أ%م\ر.ه عنه ك%ن�اv: أ%خفاه. واس\ت.ك%ن_ الشيء�: است.ت.ر؛ قالت

النساء:
vول يت.نو_ر\ نار.ه الضيف' م.و\ه1نا
إ,ل ع.ل%م� ل يست.ك1نe من الس_ف}ر,

وقال بعضهم: أ%ك%ن_ الشيء4: س.ت.ره. وف التنزيل العزيز: أ%و
أ%كن.ن\ت'م ف أ%نف�س3كم؛ أ%ي أ%خف%ي\تم. قال ابن بري: وقد جاء4 كن.نت' ف

ال4مرين 
(* قوله «ف المرين» أي الستر والصيانة من الشمس والسرار ف النفس

كما يعلم من الوقوف على عبارة الصحاح التية ف قوله: وكننت الشيء سترته
:eع.ي\ط1ي�وصنته) . جيعاv؛ قال ال

قد يك}ت'م' الناس' أ%سراراv فأ%ع\ل%م'ها،
وما ي.نال�ون حت ال%و\ت1 م.ك}ن'ون

قال الفراء: للعرب ف أ%كن.ن\ت' الشيء4 إ,ذا ست.ر\ت.ه لغتان: كن.ن\ت'ه
وأ%كن.ن\ت'ه بعن؛ وأ%نش.د'ون:
ثلثD من ث%لث1 ق�دام.ات{،

من الل�ئي ت.ك�نe من الص_ق1يع,
وبعضهم يرويه: ت'ك1نe من أ%كن.ن\ت'. وك%ن.ن\ت' الشيء4: س.ت\رت'ه

وص'ن\ت'ه من الشمس. وأ%كن.ن\ت'ه ف نفسي: أ%س\ر.ر\ت'ه. وقال أ%بو زيد:
كن.ن\ت'ه وأ%كن.ن\ت'ه بعن ف الك1ن> وف الن_فس جعاv، تقول: ك%ن.ن\ت'

العلم وأ%كن.ن\ت'ه، فهو م.ك}نونD وم'ك%نÒ. وك%ن.ن\ت' الارية% وأ%كن.ن\ت'ها،
فهي م.ك}نونة وم'ك%ن_ة؛ قال ال تعال: كأ%نن_ ب.ي\ض¬ م.ك}نونD؛ أ%ي

مستور من الشمس وغيها. وال4ك1ن_ة�: ال4غط1ي.ة�؛ قال ال تعال:
وجع.ل}نا على قلوبم أ%ك1ن_ة أ%ن ي.ف}ق%ه'وه'، والواحد ك1نانD؛ قال ع'م.ر'

بن أ%ب ربيعة:
�هاج. ذا الق%ل}ب. م.ن\ز,ل



�دار,س' الع.ه\د1 م'ح\و,ل
vنا بات. ليلةeأ%ي

�ب.ي\ن. غ�ص\ن.ي, ي'وب.ل
تت. ع.ي\ن� ك1ن.ان'نا،

�ظ1ل© ب'ر\د{ م'ر.ح_ل
قال ابن بري: صواب إ,نشاده:

�ب'ر\د' ع.ص\ب� م'ر.ح_ل
قال: وأ%نشده ابن دريد:

تت. ظ1لð ك1نان'نا،
�ف%ض\ل� ب'ر\د{ ي'ه.ل�ل

(* قوله «يهلل» كذا بالصل مضبوطاv ول نعثر عليه ف غي هذا الل
ولعله مهلهل).

واكت.ن_ واس\ت.ك%ن_: اس\ت.ت.ر. وال�س\ت.ك1ن_ة�: ال1ق}د'؛ قال زهي:
وكان ط%وى ك%ش\حاv على م'ستك1ن_ة{،

فل هو أ%ب\داها ول 4ت.ج.م\ج.م,
وك%ن_ه ي.ك�نeه: صانه. وف التنزيل العزيز: كأ%نن_ ب.ي\ض¬ مكنون؛

وأ%ما قوله: ل�ؤ\لؤ¬ م.ك}نون وب.ي\ض¬ م.ك}نونD، فكأ%نه م.ذ}ه.ب¬ للشيء
ي'صان�، وإ,حداها قريبة من ال�خرى. ابن ال4عراب: ك%ن.ن\ت' الشيء4

أ%ك�نeه وأ%كن.ن\ت'ه أ�ك1نeه، وقال غيه: أ%ك}ن.ن\ت' الشيء4 إ,ذا س.ت\رت.ه،
وكن.ن\ت'ه إ,ذا ص'نت.ه. أ%بو عبيد عن أ%ب زيد: كن.ن\ت' الشيء4 وأ%كن.ن\ت'ه

ف الك1ن> وف الن_ف}س, مثل�ها. وت.ك%ن_ى: لز,م. الك1ن_. وقال رجل
من السلمي: رأ%يت ع1ل}جاv يوم القاد1سية قد ت.ك%ن_ى وت%ج_ى

فق%تل}ت'ه؛ تج_ى أ%ي ز.مز.م.. وال4كنان�: الغ1يان� ونوها ي'س\تك%نe فيها،
واحدها ك1نÒ وت}م.ع' أ%ك1ن_ة، وقيل: ك1نانD وأ%ك1ن_ة. واس\تك%ن_

الرجل� واك}ت.ن_: صار ف ك1ن¼. واكت.ن_ت1 الرأ%ة�: غط�ت\ وج\ه.ها
وس.ت.ر.ت\ه ح.ياءé من الناس. أ%بو عمرو: الك�ن_ة� والسeد_ة� كالصeف�ة1 تكون

بي يدي البيت، والظ©ل�ة تكون بباب الدار. وقال ال4صمعي: الك�ن_ة هي
الشيء� ي'خ\ر,ج'ه الرجل� من حائطه كال%ناح, ونوه. ابن سيده:

والك�ن_ة، بالضم، جناح ت'خ\ر,ج'ه من الائط، وقيل: هي الس_ق1فة ت'ش\ر.ع' فوق.
Òباب الدار، وقيل: الظ©ل�ة تكون هنالك، وقيل: هو م'خ\د.ع أ%و ر.ف



ي'ش\ر.ع' ف البيت، والمع ك1ن.انD وك�ن�ات.
والك1نانة: ج.ع\بة الس>هام ت'ت_خذ� من ج'لود ل خ.شب فيها أ%و من خشب

ل جلود فيها. الليث: الك1ن.انة كال%ع\بة غي أ%نا صغية تتخذ
للن_ب\ل. ابن دريد: ك1نانة الن_ب\ل إ,ذا كانت من أ%دم، فإ,ن كانت من خشب فهو

ج.ف1ي. الصحاح: الك1نانة� الت تعل فيها السهام..
والك%ن_ة�، بالفتح: امرأ%ة البن أ%و ال4خ، والمع ك%نائ1ن'، نادر

كأ%نم توهوا فيه ف%ع1يلة ونوها ما يكسر على فعائل. التهذيب: كل ف%ع\لة{
أ%و ف1ع\لة أ%و ف�ع\لة من باب التضعيف فإ,نا تمع على ف%عائل، ل4ن

vف%ع\ل eصارت بي الفاعلة والف%عيل والتصريف ي.ض'م vالفعلة إ,ذا كانت نعتا
إ,ل فعيل، كقولك ج.ل}د¬ وج.ل1يد وص'ل}ب¬ وص.ليب، فردeوا الؤنث من هذا

النعت إ,ل ذلك ال4صل؛ وأ%نشد:
ي.ق�ل}ن. ك�ن_ا مر_ةv ش.بائ1با

ق%ص.ر. شاب_ة% فجعلها ش.ب_ةv ث جعها على الش_بائب، وقال: هي
ح.ن_ت'ه وك%ن_ت'ه وف1راشه وإ,زاره ون}ض.ت'ه ول1حافه كله واحد. وقال

الز>برقان بن بد\ر: أ%بغ.ض' ك%نائن إ,ل� الط©ل%عة� ال�ب.أ%ة، ويروى:
الط©ل%عة� الق�ب.عة، يعن الت ت.ط%ل�ع' ث ت'د\خ1ل� رأ}س.ها ف الك1ن_ة.

وف حديث أ�ب.4ي¼ أ%نه قال لع'م.ر والعباس وقد استأ}ذنا عليه: إ,ن
ك%ن_تك�ما كانت ت'ر.ج>ل�ن؛ الك%ن_ة�: امرأ%ة البن وامرأ%ة ال4خ، أ%راد

امرأ%ته فسماها ك%ن_ت.ه'ما ل4نه أ%خوها ف ال3سلم؛ ومنه حديث ابن
:�العاص: فجاء4 يت.عاهد' ك%ن_ت.ه أ%ي امرأ%ة ابنه. والك1ن_ة� والك}ت1نان

الب.ياض'.
والكانون�: الث�قيل� الو.خ1م ابن ال4عراب: الكانون الثقيل من الناس؛

وأ%نشد للحطيئة:
،vإ,ذا اس\ت'ود1ع\ت س1ر�ا vأ%غ1ر\بال

وكانوناv على ال�ت.حد>ث1ينا؟
أ%بو عمرو: الك%واني' الث©قلء من الناس. قال ابن بري: وقيل الكانون

الذي يلس حت ي.4تح.�4ى ال4خبار. وال44حاديث لي.نق�لها؛ قال أ%بو
د.ه\بل:

وقد ق%ط%ع. الواشون بين وبينها،
ونن' إ,ل أ%ن ي'وص.ل الب\ل� أ%حو.ج'



ف%لي\ت. كوان,ينا من اه\لي وأ%هلها،
بأ%ج\م.ع1هم ف ل�ج_ة البحر,، ل%ج_جوا

الوهري: والكانون� والكانونة� ال%و\ق1د'، والكانون� ال�ص\ط%لى.
والكانونان: شهران ف قلب الشتاء، ر'ومي_ة: كانون ال4و_ل، وكانون� الخر؛

هكذا يسميهما أ%هل الروم. قال أ%بو منصور: وهذان الشهران عند العرب ها
ال%ر_اران وال%ب_اران، وها شهرا ق�ماح�� وق1ماح�. وبنو ك�ن_ة: بطن¬

من العرب نسبوا إ,ل أ�م>هم، وقاله الوهري بفتح الكاف. قال ابن بري: قال
ابن دريد بنو ك�ن_ة، بضم الكاف، قال: وكذا قال أ%بو زكريا؛ وأ%نشد:

غ%زالD ما رأ%يت' ال}ي.و\
م. ف دار, ب.ن ك�ن_ه\

ر.خ1يم¬ ي.ص\ر.ع' ال�س\د.
على ض.ع\ف{ من ال�ن_ه\

ابن ال4عراب: ك%ن\ك%ن. إ,ذا هر.3ب. وك1نانة: قبيلة من م'ض.ر، وهو
ك1نانة بن خ'ز.ية بن م'د\ر,كة بن الياس,3 بن م'ض.ر. وبنو ك1نانة أ%يضاv: من

ت.غ\ل1ب. بن وائل� وهم بنو ع1ك%ب¼ يقال لم ق�ر.ي\ش' ت.غ\ل1ب. 
(* زاد

الد كالصاغان: كنكن إذا كسل وقعد ف البيت. ومن أساء زمزم الكنونة،
وقال الفراء: النسبة إل بن كنة بالضم كن وكن بالضم والكسر).
vكهن: الكاهن': معروف. ك%ه.ن. له ي.ك}ه.ن' ويكه'ن' وك%ه'ن. ك%هانة@
وتك%ه_ن. تك%هeناv وت.ك}ه,يناv، ال4خي نادر: ق%ضى له بالغيب. ال4زهري:
ق%ل�ما يقال إ,ل تك%ه_ن. الرجل�. غيه: ك%ه.ن ك1هانةv مثل ك%ت.ب يكت'ب
ك1تابة إ,ذا تك%ه_ن.، وك%ه'ن ك%هانة إ,ذا صار كاه1ناv. ورجل كاه1ن¬ من
قوم ك%ه.نة{ وك�ه_ان، وح1ر\فت'ه الك1هانة�. وف الديث: نى عن ح'ل}وان

الكاهن؛ قال: الكاه1ن' الذي ي.تعاطي الب. عن الكائنات ف مستقبل الزمان
ويد_عي معرفة ال4سرار، وقد كان ف العرب ك%ه.نةD كش1ق¼ وسطيح وغيها،

فمنهم من كان ي.ز\ع'م أ%ن له تابعاv من الن ور.ئ1ي�اv ي'لقي إ,ليه
ال4خبار، ومنهم من كان يزعم أ%نه يعرف ال�مور ب'قد>مات أ%سباب يستدل با

على مواقعها من كلم من يسأ%له أ%و فعله أ%و حاله، وهذا ي�صeونه باسم
الع.ر_اف كالذي يد_عي معرفة الشيء السروق ومكان الضالة ونوها. وما

vأ%و ع.ر_افا vولقد ك%ه'ن.. وف الديث: من أ%تى كاه1نا vكاه1نا Dكان فلن



فقد ك%ف%ر با أ�نز,ل على ممد أ%ي من ص.د_قهم. ويقال: ك%ه.ن لم إ,ذا
قال لم قول% الك%ه.نة. قال ال4زهري: وكانت الك%هانة� ف العرب قبل مبعث

سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فلما ب'عث ن.ب,ي�اv وح'ر,س.ت
السماء بالشeه'ب وم'ن,عت النe والشياطي' من استراق السمع وإ,لقائه إ,ل

الك%ه.نة1 بطل علم الك%هانة، وأ%زهق ال أ%باطيل% الك�ه_ان بالف�ر\قان
الذي ف%ر.ق. ال، عز وجل، به بي الق والباطل، وأ%طلع ال سبحانه

نبيه، صلى ال عليه وسلم، بالو.ح\ي, على ما شاء4 من علم الغ'يوب الت ع.ج.زت
الك%هنة� عن ال3حاطة به، فل ك%هانة% اليوم بمد ال وم.ن>ه وإ,غنائه

بالتنزيل عنها. قال ابن ال4ثي: وقوله ف الديث من أ%تى كاهناv، يشتمل
على إ,تيان الكاهن والعر_اف وال�ن.ج>م. وف حديث ال%ني: إ,نا هذا

من إ,خوان الك�ه_ان؛ إ,نا قال له ذلك من أ%جل س.ج\ع1ه الذي س.ج.ع، ول
ي.ع1ب\ه بجر�د الس_ج\ع دون ما تضم_ن س.ج\ع'ه من الباطل، فإ,نه قال:

كيف ن.د1ي. من ل أ%ك%ل% ول ش.ر,ب ول اس\ت.هل� ومثل ذلك ي'ط%ل9، وإ,نا
ضر.ب الثل بالك�ه_ان ل4نم كانوا ي'ر.و>جون أ%قاويلهم الباطلة

بأ%سجاع تروق السامعي، ويس\ت.م1يلون با القلوب، وي.ستصغون إ,ليها ال4س\ماع،
فأ%ما إ,ذا و.ض.ع الس_جع ف مواضعه من الكلم فل ذم_ فيه، وكيف

ي'ذ%مe وقد جاء4 ف كلم سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كثياv، وقد
تكرر ذكره ف الديث مفرداv وجعاv واساv وفعلv. وف الديث: إ,ن

الشياطي كانت ت.س\تر,ق' السمع. ف الاهلية وت'لقيه إ,ل الك%ه.نة، فت.زيد' فيه
ما تزيد' وت.ق}بل�ه الك�ف�ار منهم. والكاه1ن' أ%يضاv ف كلم العرب 

*)
قوله «والكاهن أيضاv إل» ويقال فيه: الكاهل باللم كما ف التكملة) :
الذي يقوم بأ%مر الرجل وي.س\عى ف حاجته والقيام بأ%سبابه وأ%مر ح'زانته.

والكاه1نان: ح.ي_ان. ال4زهري: يقال لق�ر.ي\ظة والن_ضي الكاه1نان1،
وها ق%ب,يل اليهود بالدينة، وهم أ%هل كتاب وف%ه\م� وعلم. وف حديث{

�مرفوع: أن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: يرج من الكاه1ن.ي رجلD قرأ
القرآن قراءة ل يقرأ� أ%حد قراءته؛ قيل: إ,نه ممد بن كعب الق�ر.ظ1ي� وكان

من أ%ولدهم، والعرب تسمي كل من تعاطى علماv دقيقاv كاه1ناv، ومنهم من
.vكان يسمي النجم والطبيب. كاهنا

@كون: الك%و\ن�: ال%د.ث�، وقد كان ك%و\ناv وك%ي\ن'ونة؛ عن اللحيان



وكراع، والك%ي\نونة ف مصدر كان% يكون� أ%حسن'. قال الفراء: العرب تقول ف
ذوات الياء ما يشبه ز,غ}ت' وس1ر\ت': ط1ر\ت' ط%ي\ر'ور.ة وح1د\ت' ح.ي\د'ود.ة

فيما ل يصى من هذا الضرب، فأ%ما ذوات الواو مثل ق�ل}ت' ور'ض\ت'،
فإ,نم ل يقولون ذلك، وقد أ%تى عنهم ف أ%ربعة أ%حرف: منها الك%ي\ن'ونة من

ك�ن\ت'، والد_ي\م'ومة من د'م\ت'، وال%ي\ع'وعة� من ال�واع،
والس_ي\د'ود.ة من س'د\ت'، وكان ينبغي أ%ن يكون ك%و\ن'ونة، ولكنها لا ق%ل�ت\ ف

مصادر الواو وكثرت ف مصادر الياء3 أ%لقوها بالذي هو أ%كثر ميئاv منها، إ,ذ
كانت الواو والياء متقاربت الخرج. قال: وكان الليل يقول ك%ي\نونة
ف%ي\عولة هي ف ال4صل ك%ي\و.نونة، التقت منها ياء وواو¬ وال�ول منهما

ساكنة فصيتا ياء مشددة مثل ما قالوا ال%ي>ن' من ه'ن\ت'، ث خففوها فقالوا
ك%ي\نونة كما قالوا ه.ي\ن¬ ل%ي\ن¬؛ قال الفراء: وقد ذهب م.ذ}هباv إ,ل

أ%ن القول ع1ندي هو ال4ول؛ وقول السن بن ع'ر\ف�طة، جاهلي�:
ل ي.ك' ال%قe سو.ى أ%ن} هاج.ه'
ر.س\م' دار� قد ت.ع.ف�ى بالس_ر.ر\

إ,نا أ%راد: ل يكن الق، فحذف النون للتقاء الساكني، وكان حكمه إ,ذا
وقعت النون موقعاv ت'ح.ر_ك' فيه فت.ق}و.ى بالركة أ%ن ل ي.ح\ذ1ف%ها

ل4نا بركتها قد فارقت ش1ب\ه. حروف اللYي,، إ,ذ ك�ن_ ل ي.ك�ن_ إ,ل
س.و.اك1ن.، وحذف' النون من يكن أ%قبح من حذف التنوين ونون التثنية

والمع، ل4ن نون يكن أ%صل وهي لم الفعل، والتنوين والنون زائدان، فالذف
منهما أ%سهل منه ف لم الفعل، وحذف النون أ%يضاv من يكن أ%قبح من حذف النون

من قوله: غي الذي قد يقال م1ل}كذب، ل4ن أ%صله يكون قد حذفت منه الواو
للتقاء الساكني، فإ,ذا حذفت منه النون أ%يضاv للتقاء الساكني أ%جحفت

به لتوال الذفي، ل سيما من وجه واحد، قال: ولك أ%يضاv أ%ن تقول إ,ن من
حرف¬، والذف ف الرف ضعيف إ,ل مع التضعيف، نو إ,ن9 ورب_، قال: هذا

قول ابن جن، قال: وأ%رى أ%نا شيئاv غي ذلك، وهو أ%ن يكون جاء بالق
بعدما حذف النون من يكن، فصار يك' مثل قوله عز وجل: ول يك' شيئاv؛ فلما

،vق%د_ر.ه' ي.ك، جاء بالق بعدما جاز الذف ف النون، وهي ساكنة تفيفا
،vولو ق%د_ره يكن فبقي مذوفا ،eباله فقال: ل ي.ك' ال%ق vفبقي مذوفا

ث جاء بالق لوجب أ%ن يكسر للتقاء الساكني في.ق}و.ى بالركة، فل يد
سبيلv إ,ل حذفها إ,ل مستكرهاv، فكان يب أ%ن يقول ل يكن الق، ومثله



قول ال%ن\ج.ر بن صخر ال4سدي:
،vأ%ب\د.ت\ و.سامة �فإ,ن} ل ت.ك' ال1رآة

فقد أ%ب\د.ت1 ال1رآة� ج.ب\هة% ض.ي\غ.م,
يريد: فإ,ن ل تكن الرآة. وقال الوهري: ل يك أ%صله يكون، فلما دخلت

عليها ل جزمتها فالتقى ساكنان فحذفت الواو فبقي ل يكن، فلما كثر
،�استعماله حذفوا النون تفيفاv، فإ,ذا تركت أ%ثبتوها، قالوا ل ي.ك�ن, الرجل

وأ%جاز يونس حذفها مع الركة؛ وأ%نشد:
إ,ذا ل ت.ك' الاجات' من ه�ة الف%ت،

فليس ب'غ\ن� عنك. ع.ق}د' الر_تائ1م,
ومثله ما حكاه ق�ط}ر'ب: أ%ن يونس أ%جاز ل يك' الرجل منطلقاv؛ وأ%نشد

بيت السن بن ع'ر\ف�طة:
ل ي.ك' ال%قe سوى أ%ن هاج.ه

والكائنة: الادثة. وحكى سيبوية: أ%نا أ%ع\ر,ف�ك. م'ذ} كنت أ%ي مذ
خ'ل1ق}ت.، والعنيان متقاربان. ابن ال4عراب: الت_ك%وeن� الت_ح.رeك، تقول

العرب لن ت.ش\ن.ؤ'ه: ل كان% ول ت.ك%و_ن%؛ ل كان: ل خ'ل1ق.، ول
ت.ك%و_ن: ل ت.ح.ر_ك أ%ي مات. والكائنة: ال4مر الادث. وك%و_ن.ه

فت.ك%و_ن: أ%حد.ث%ه فحدث. وف الديث: من رآن ف النام فقد رآن فإ,ن
الشيطان ل يت.ك%و_ن'ن، وف رواية: ل يت.ك%و_ن� على صورت 

(* قوله «على
صورت» كذا بالصل، والذي ف نسخ النهاية: ف صورت، أ%ي يتشبه ب ويتصور

بصورت، وحقيقته يصي كائناv ف صورت) . وك%و_ن% الشيء4: أ%حدثه. وال
م'ك%و>ن� ال4شياء يرجها من العدم إل الوجود. وبات فلن بك1ينة1 س.و\ء�

وب1يبة1 س.و\ء� أ%ي بالة س.وء�. والكان: الوضع، والمع أ%م\ك1نة
وأ%ماك1ن'، توه_موا اليم أ%صلv حت قالوا ت.م.ك�ن ف الكان، وهذا كما
قالوا ف تكسي ال%س3يل أ%م\س3لة، وقيل: اليم ف الكان أ%صل كأ%نه من

الت_م.ك©ن دون الك%و\ن1، وهذا يقويه ما ذكرناه من تكسيه على
أ%ف}ع1لة؛ وقد حكى سيبويه ف جعه أ%م\ك�ن¬، وهذا زائد ف الدللة على أ%ن وزن

الكلمة ف%ع.ال دون م.ف}ع.ل، فإن قلت فان ف%ع.الv ل يكسر على أ%ف}ع'ل إل
أ%ن يكون مؤنثاv كأ%تان{ وآت'ن�. الليث: الكان اشتقاق�ه من كان يكون،

ولكنه لا كثر ف الكلم صارت اليم كأ%نا أ%صلية، والكان� مذكر، قيل:



توهوا 
(* قوله «قيل توهوا إل» جواب قوله فان قيل فهو من كلم ابن سيده،

وما بينهما اعتراض من عبارة الزهري وحقها التأخر عن الواب كما ل
يفى) . فيه طرح الزائد كأ%نم ك%س_روا م.ك%ناv وأ%م\ك�ن¬، عند سيبويه، ما

ك�س>ر. على غي ما ي'ك%س_ر' عليه مثل�ه، وم.ض.ي\ت' م.كانت وم.ك1ين.ت
أي على ط1ي_ت. والست1كانة: الضوع. الوهري: وال%كانة النزلة.

وفلنD م.ك1ي¬ عند فلن ب.ي>ن' الكانة. والكانة: الوضع. قال تعال: ولو
نشاء� ل%س.خ\ناهم على م.كانتهم؛ قال: ولا كثرلزوم اليم ت'و'ه>مت

أ%صلية فقيل ت.م.ك�ن كما قالوا من السكي ت.م.س\ك%ن.؛ ذكر الوهري ذلك ف
هذه الترجة، قال ابن بري: م.ك1ي¬ ف%ع1يل وم.كان ف%عال وم.كانةD ف%عالة

ليس شيء منها من الك%و\ن فهذا سهو¬، وأ%م\ك1نة أ%ف}ع1لة، وأ%ما تسكن فهو
ت.م.ف}عل كت.م.د\ر.ع مشتق9اv من ال1د\ر.عة بزيادته، فعلى قياسه يب ف

تك�ن. ت%ك}ون% ل4نه تف}عل على اشتقاقه ل تك�ن.، وتك�ن. وزنه
تف%ع_ل%، وهذا كله سهو وموضعه فصل اليم من باب النون، وسنذكره هناك.
وكان ويكون: من ال4فعال الت ترفع ال4ساء وتنصب ال4خبار، كقولك كان

زيد قائماv ويكون عمرو ذاهباv، والصدر ك%و\ناv وكياناv. قال ال4خفش ف
كتابه الوسوم بالقواف: ويقولون أ%ز.ي\داv ك�ن\ت. له؛قال ابن جن:

ظاهره أ%نه مكي� عن العرب ل4ن ال4خفش إنا يتج بسموع العرب ل بقيس
النحويي، وإذا كان قد سع عنهم أ%زيداv كنت له، ففيه دللة على جواز

تقدي خب كان عليها، قال: وذلك انه ل يفسر الفعل الناصب الضمر إل با
vلو حذف مفعوله لتسلط على السم ال4ول فنصبه، أ%ل ت.راك. تقول أ%زيدا

ضربته، ولو شئت لذفت الفعول فتسلطت\ ضربت هذه الظاهرة على زيد نفسه
فقلت أ%زيداv ضربت، فعلى هذا قولم أ%زيداv كنت له يوز ف قياسه أ%ن تقول

أ%زيداv ك�ن\ت.، ومث�ل سيبويه كان بالفعل التعد>ي فقال: وتقول
ك�ن�اه\م كما تقول ضربناهم، وقال إذا ل ت.ك�ن\هم فمن ذا ي.ك�ون'هم كما تقول

إذا ل تضربم فمن ذا يضربم، قال: وتقول هو كائ1ن¬ وم.ك�ونD كما تقول
ضارب ومضروب. غيه: وكان تدل على خب ماض� ف وسط الكلم وآخره، ول

تكون صل%ةv ف أ%و_له ل4ن الصلة تابعة ل متبوعة؛ وكان ف معن جاء
كقول الشاعر:

إذا كان% الش>تاء� فأ%د\فئ�ون،



فإن� الش_ي\خ. ي'ه\ر,م'ه الش>تاء�
قال: وكان تأ}ت باسم وخب، وتأ}ت باسم واحد وهو خبها كقولك كان

ال4م\ر' وكانت القصة أي وقع ال4مر ووقعت القصة، وهذه تسمى التامة
الكتفية؛ وكان تكون جزاءé، قال أ%بو العباس: اختلف الناس ف قوله تعال: كيف

ن'ك%لYم' من كان ف ال%ه\د1 صبي�اv؛ فقال بعضهم: كان ههنا صلة،
Dقال: وقال الفراء كان ههنا ش.ر\ط ،vومعناه كيف نكلم من هو ف الهد صبي�ا

وف الكلم تع.جب¬، ومعناه من يكن ف الهد صبي�اv فكيف ي'ك%ل�م'، وأ%ما
قوله عز وجل: وكان ال ع.ف�و�اv غ%ف�وراv، وما أ%شبهه فإن أ%با إسحق

vو�ا�الزجاج قال: قد اختلف الناس ف كان فقال السن البصري: كان ال ع.ف
غ%ف�وراv لعباده. وعن عباده قبل أ%ن يلقهم، وقال النحويون البصريون:

كأ%ن� القوم شاه.د'وا من ال رحة فأ�ع\ل1م'وا أ%ن ذلك ليس بادث وأ%ن
ال ل يزل كذلك، وقال قوم من النحويي: كان% وف%ع.ل من ال تعال

بنزلة ما ف الال، فالعن، وال أ%علم،. وال ع.ف�وÒ غ%ف�ور؛ قال أ%بو
إسحق: الذي قاله السن وغيه أ%د\خ.ل� ف العربية وأ%ش\ب.ه' بكلم العرب،

وأ%ما القول الثالث فمعناه يؤ'ول إل ما قاله السن وسيبويه، إل� أن
كون الاضي بعن الال ي.ق1ل©، وصاحب' هذا القول له من الجة قولنا

غ%ف%ر ال لفلن بعن ل1ي.غ\ف1ر ال، فلما كان ف الال دليل على
الستقبال وقع الاضي مؤد>ياv عنها استخفافاv ل4ن اختلف أ%لفاظ ال4فعال إنا
وقع لختلف ال4وقات. وروي عن ابن ال4عراب ف قوله عز وجل: ك�نت'م

خ.ي\ر. أ�م_ة أ�خرجت للناس؛ أ%ي أ%نتم خي أ�مة، قال: ويقال معناه كنتم
خي أ�مة ف علم ال. وف الديث: أ%عوذ بك من ال%و\ر بعد الك%و\ن1، قال

ابن ال4ثي:الك%و\ن� مصدر كان التام_ة؛ يقال: كان ي.ك�ون� ك%و\ناv أ%ي
و'ج,د. واس\ت.ق%ر_، يعن أ%عوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات، ويروى:

بعد الك%و\ر,، بالراء، وقد تقدم ف موضعه. الوهري: كان إذا جعلته عبارة
عما مضى من الزمان احتاج إل خب ل4نه دل على الزمان فقط، تقول: كان

زيد عالاv، وإذا جعلته عبارة عن حدوث الشيء ووقوعه استغن عن الب ل4نه
دل على معن وزمان، تقول: كان% ال4م\ر' وأ%نا أ%ع\رف�ه م'ذ} كان أ%ي

م'ذ} خ'ل1ق.4؛ قال م.ق�اس¬ العائذي�:
ف1داv لب.ن ذ�ه\ل, بن ش.ي\بان% ناق%ت،

إذا كان يوم¬ ذو كواكب. أ%ش\ه.ب'



قوله: ذو كواكب أ%ي قد أ%ظلم فب.د.ت\ كواكب'ه ل4ن شسه كسفت بارتفاع
الغبار ف الرب، وإذا كسفت الشمس ظهرت الكواكب؛ قال: وقد تقع زائدة

للتوكيد كقولك كان زيد منطلقاv، ومعناه زيد منطلق؛ قال تعال: وكان ال
غفوراv رحيماv؛ وقال أ%بو ج'ندب ال�ذ%ل:

وكنت'، إذ جاري دعا ل%ض'وفة{،
أ�ش.م>ر' حت ي.ن\ص'ف. الساق. م1ئ}ز.ري

وإنا يب عن حاله وليس يب بكنت عم_ا مضى من فعله، قال ابن بري عند
انقضاء كلم الوهري، رحهما ال: كان تكون بعن م.ض.ى وت.ق%ض_ى، وهي

التامة، وتأ}ت بعن اتصال الزمان من غي انقطاع، وهي الناقصة، ويعب
عنها بالزائدة أ%يضاv، وتأ}ت زائدة، وتأ%ت بعن يكون ف الستقبل من

الزمان، وتكون بعن الدوث والوقوع؛ فمن شواهدها بعن مضى وانقضى قول
أ%ب الغول:

ع.س.ى ال4يام' أ%ن ي.ر\ج,عـ
ن% قوماv كالذي كانوا

وقال ابن الط�ث%ر,ي_ة:
فلو كنت' أ%دري أ%ن� ما كان% كائن¬،

وأ%ن� ج.د1يد. الو.ص\ل, قد ج'د_ غاب,ر'ه\
وقال أ%بو ال4حوص,:

كم م1ن ذ%و,ي خ'ل�ة{ قب\لي وقب\ل%ك�م'
كانوا، فأ%م\س.و\ا إل ال1جران1 قد صاروا

وقال أ%بو ز'ب.ي\د{:
ث أ%ض\ح.و\ا كأ%ن�م ل ي.ك�ونوا،

وم'ل�وكاv كانوا وأ%ه\ل% ع.لء3
وقال نصر بن حجاج وأ%دخل اللم على ما النافية:

ظ%ن.نت. ب. ال4م\ر. الذي لو أ%ت.ي\ت'ه،
ل%م.ا كان ل، ف الصالي، م.قام'

وقال أ%و\س' بن حج.ر:
ه1جاؤ'ك. إل� أ%ن� ما كان قد م.ض.ى

ع.لي_ كأ%ث}واب, الرام ال�ه.ي\ن,م
وقال عبد ال بن عبد ال4على:



يا ل%ي\ت. ذا خ.ب.ر� عنهم ي'خ.ب>ر'نا،
بل ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي.، ماذا ب.ع\د.نا ف%ع.ل�وا؟
كنا وكانوا فما ن.د\ر,ي على و.ه.م�،

أ%ن.ح\ن' فيما ل%ب,ث}نا أ%م ه'م' ع.ج,ل�وا؟
أ%ي نن أ%بطأ}نا؛ ومنه قول الخر:

فكيف إذا م.ر.ر\ت. بدار, ق%و\م�،
وجيان{ لنا كان'وا كرام,

وتقديره: وجيان{ لنا كرام� ان\ق%ض.و\ا وذهب ج'ود'هم؛ ومنه ما أ%نشده
ثعلب:

فلو كنت' أ%دري أ%ن� ما كان كائن¬،
ح.ذ1ر\ت'ك1 أ%يام. الف�ؤاد' س.ل1يم'

(* قوله «أيام الفؤاد سليم» كذا بالصل برفع سليم وعليه ففيه مع قوله
غري اقواء).

ولكن\ ح.س3ب\ت' الص_ر\م. شيئاv أ�ط1يق�ه،
إذا ر'م\ت' أ%و حاو.ل}ت' أ%م\ر. غ%ر,ي,
ومنه ما أ%نشده الليل لنفسه:

ب.لYغا عن>ي. ال�ن.ج>م. أ%ن
كاف1ر¬ بالذي ق%ض.ت\ه الك%واك1ب\،

عال1م¬ أ%ن� ما يك�ون� وما كا
ن% ق%ضاء# من ال�ه.ي\م1ن, واج,ب\

ومن شواهدها بعن اتصال, الزمان1 من غي انقطاع قول�ه سبحانه وتعال:
وكان ال غفوراv رحيماv؛ أي ل ي.ز.ل} على ذلك؛ وقال التلمس:

وك�ن_ا إذا ال%ب_ار' ص.ع_ر. خ.د_ه،
أ%ق%م\نا له من م.ي\ل1ه1 فت.ق%و_ما

وقول الفرزدق:
وكنا إذا ال%ب_ار' ص.ع_ر. خ.د_ه،

ض.ر.ب\gناه تت. ال4ن\ث%ي.ي, على الك%ر\د1
وقول ق%ي\س, بن ال%ط1يم:

vل أ%س\م.ع' الد_ه\ر. س'ب_ة vوكنت' ام\ر.أ
أ�س.بe با، إل� ك%ش.ف}ت' غ1طاء4ها



وف القرآن العظيم أ%يضاv: إن هذا كان لكم ج.زاءé وكان س.ع\ي'ك�م
.v؛ وفيه: كان م1زاج'ها ز.ن\جبيلv؛ فيه: إنه كان ليات1نا ع.ن,يداvورا�م.ش\ك

ومن أ%قسام كان الناقصة أ%يضاv أ%ن تأ}ت بعن صار كقوله سبحانه: كنتم
vم_ة{؛ وقوله تعال: فإذا ان\ش.ق�ت1 السماء� فكانت و.ر\د.ة�خ.ي\ر. أ
�كالد>هان1؛ وفيه: فكانت ه.ب.اءé م'ن\ب.ث9اv؛ وفيه: وكانت البال

ك%ث1يباv م.ه,يلv؛ وفيه: كيف ن'ك%لYم' من كان% ف ال%ه\د1 ص.ب,ي�اv؛ وفيه:
وما ج.ع.ل}نا الق1ب\ل%ة% الت ك�ن\ت. عليها؛ أ%ي ص1ر\ت. إليها؛ وقال ابن

أ%حر:
بت.ي\هاء4 ق%ف}ر�، وال%ط1يe كأ%ن_ها

ق%طا ال%ز\ن1، قد كان.ت\ ف1راخاv ب'يوض'ها
وقال ش.م\ع.ل%ة� بن ال4خ\ض.ر يصف ق%ت\ل% ب,س\طام, ابن ق%ي\س�:

ف%خ.ر_ على ال4لء4ة ل ي'و.س_د\،
وقد كان% الد>ماء� له خ1مار.ا

ومن أ%قسام كان الناقصة أ%يضاv أن يكون فيها ضمي' الشأ}ن والق1ص_ة،
وتفارقها من اثن عشر وجهاv ل4ن اسها ل يكون إل مضمراv غي ظاهر، ول

يرجع إل مذكور، ول يقصد به شيء بعينه، ول يؤ.كد به، ول يعطف عليه،
ول يبدل منه، ول يستعمل إل ف التفخيم، ول يب عنه إل بملة، ول

يكون ف الملة ضمي، ول يتقد_م على كان؛ ومن شواهد كان الزائدة قول
الشاعر:

بال3 ق�ول�وا بأ%ج\م.ع1ك�م\:
يا ل%ي\ت. ما كان% ل ي.ك�ن,

وكان الزائدة� ل ت'زاد' أ%و_لv، وإنا ت'زاد' ح.ش\واv، ول يكون لا
اسم ول خب، ول عمل لا؛ ومن شواهدها بعن يكون للمستقبل من الزمان

قول الطYرم_اح بن ح.ك1يم�:
وإن لت1يك�م\ ت.ش.ك©ر. ما م.ض.ى

من ال4م\ر,، واس\ت1ن\جاز. ما كان% ف غ%د1
:eع\ف1ي�وقال س.ل%م.ة� ال

وك�ن\ت' أ%ر.ى كال%و\ت1 من ب.ي\ن, س.اع.ة{،
فكيف. ب,ب.ي\ن� كان% م1يعاد'ه ال%ش\ر.ا؟

وقد تأ}ت تكون بعن كان كقول, زياد{ ال4ع\ج.م,:



وان\ض.خ\ ج.وان,ب. ق%ب\ر,ه1 بد1مائها،
ول%ق%د\ ي.ك�ون� أ%خا د.م� وذ%بائ1ح

ومنه قول ج.ر,ير:
ولقد ي.ك�ون� على الش_باب, ب.ص1ي.ا

قال: وقد ييء خب كان فعلv ماضياv كقول ح'م.ي\د{ ال4ر\ق%ط1:
وك�ن\ت' خ1ل}ت' الش_ي\ب. والت_ب\د1ين.ا

وال%م_ ما ي'ذ}ه1ل� الق%ر,ين.ا
وكقول الفرزدق:

وك�ن_ا و.ر,ث}ناه على ع.ه\د1 ت'ب_ع�،
ط%و,يلv س.وار,يه، ش.ديداv د.عائ1م'ه\

وقال ع.ب\د.ة� بن' الط�ب,يب,:
وكان% ط%و.ى ك%ش\حاv على م'س\ت.ك1ن_ة{،

ف%ل ه'و. أ%ب\داها ول ي.ت.ج.م\ج.م,
vوهذا البيت أ%نشده ف ترجة كنن ونسبه لزهي، قال: ونقول كان% ك%و\نا

وك%ي\ن'ونة أ%يضاv، شبهوه بال%ي\د'ود.ة والط�ي\ر'ورة من ذوات الياء،
قال: ول ييء من الواو على هذا إل أ%حرف: ك%ي\ن'ونة وه.ي\ع'وعة

ود.ي\م'ومة وق%ي\د'ود.ة، وأ%صله ك%ي\ن'ونة، بتشديد الياء، فحذفوا كما حذفوا من
ه.ي>ن� وم.ي>�ت{، ولول ذلك لقالوا ك%و\ن'ونة ل4نه ليس ف الكلم

ف%ع\ل�ول، وأ%ما اليدودة فأ%صله ف%ع.ل�ولة بفتح العي فسكنت. قال ابن بري:
أ%صل ك%ي�ن'ونة ك%ي\و.ن'ونة، ووزنا ف%ي\ع.ل�ولة، ث قلبت الواو ياء فصار

ك%ي�ن'ونة، ث حذفت الياء تفيفاv فصار ك%ي\ن'ونة، وقد جاءت بالتشديد
:eعلى ال4صل؛ قال أ%بو العباس أ%نشدن الن_ه\ش.ل1ي

قد فار.ق%ت\ ق%ر,ين.ها الق%ر,ين.ه،
وش.ح.ط%ت\ عن دار,ها الظ�ع1ينه

يا ليت. أ%ن_ا ض.م_ن.ا س.ف1ينه،
ح.ت_ى ي.ع'ود. الو.ص\ل ك%ي�ن'ونه

قال: وال%ي\د'ود.ة أ%صل وزنا ف%ي\ع.ل�ولة، وهو ح.ي\و.د'ود.ة، ث فعل
با ما فعل بك%ي\نونة. قال ابن بري: واعلم أ%نه يلحق بباب كان وأ%خواتا

كل ف1ع\ل� س'ل1ب. الد>للة% على ال%د.ث، وج'ر>د. للزمان وجاز ف
الب عنه أ%ن يكون معرفة ونكرة، ول يتم الكلم دونه، وذلك مثل عاد.



ور.ج.ع. وآض. وأ%تى وجاء وأ%شباهها كقول ال عز وجل: ي.أ}ت1 ب.صياv؛ وكقول
الوارج لبن عباس: ما جاءت حاج.ت'ك أ%ي ما صارت؛ يقال لكل طالب أ%مر

يوز أ%ن ي.ب\ل�غ.ه وأ%ن ل يبلغه. وتقول: جاء زيد¬ الشريف. أ%ي صار زيد¬
الشريف.؛ ومنها: ط%ف1ق يفعل، وأ%خ.ذ ي.ك}ت'ب، وأ%نشأ% يقول، وج.ع.ل% يقول.

وف حديث ت.و\بة1 ك%ع\ب�: رأ%ى رجلv ل ي.ز'ول به الس_راب' فقال ك�ن\
أ%با خ.ي\ث%مة أ%ي ص1ر\ه'. يقال للرجل ي'ر.ى من ب'ع\د{: ك�ن فلناv أ%ي

أ%نت فلن أ%و هو فلن. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه دخل السجد
فرأ%ى رجلv ب.ذ� اليئة، فقال: ك�ن\ أ%با مسلم، يعن ال%و\لن,ي_.

ورجل ك�ن\ت1يÒ: كبي، نسب إل ك�ن\ت'. وقد قالوا ك�ن\ت'ن,يÒ، نسب إل
ك�ن\ت' أ%يضاv، والنون ال4خية زائدة؛ قال:

وما أ%نا ك�ن\ت1يÒ، ول أ%نا عاج,ن'،
وش.رe الر>جال الك�ن\ت'ن,يe وعاج,ن'

وزعم سيبويه أ%ن إخراجه على ال4صل أ%قيس فتقول ك�ون,يÒ، على ح.د> ما
ي'وج,ب' الن_س.ب. إل الكاية. الوهري: يقال للرجل إذا شاخ هو

ك�ن\ت1يÒ، كأ%نه نسب إل قوله ك�ن\ت' ف شباب كذا؛ وأ%نشد:
،vوأ%ص\ب.ح\ت' عاج,نا ،vن\ت1ي�ا�فأ%ص\ب.ح\ت' ك

وش.رe خ1ص.ال, ال%ر\ء3 ك�ن\ت' وعاج,ن'
قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:

إذا ما ك�ن\ت. م'ل}ت.م1ساv ل1غ.و\ث{،
فل ت.ص\ر'خ\ بك�ن\ت1ي�ç كب,ي,

ف%ل%ي\س. ب,م'د\ر,ك{ شيئاv ب.س.ع\ي,،
ول س.م\ع�، ول ن.ظ%ر� ب.ص1ي,

وف الديث: أ%نه دخل السجد. وعام_ة� أ%هله الك�ن\ت1يeون%؛ هم
الشeيوخ' الذين يقولون ك�ن_ا كذا، وكان% كذا، وكنت كذا، فكأ%نه منسوب إل

ك�ن\ت'. يقال: كأ%نك وال قد ك�ن\ت. وص1ر\ت. إل كان% أ%ي صرت. إل أ%ن
يقال عنك: كان% فلن، أ%و يقال لك ف حال ال%ر.م: ك�ن\ت. م.ر_ةv كذا، وكنت

مرة كذا. ال4زهري ف ترجة ك%ن.ت.: ابن ال4عراب ك%ن.ت. فلنD ف
eن\ت1ي�خ.ل}ق1ه وكان ف خ.ل}ق1ه، فهو ك�ن\ت1يÒ وكان,يe. ابن ب'ز'ر\ج: الك

القوي الشديد؛ وأ%نشد:
،vفأ%ص\ب.ح\ت' عاج,نا ،vن\ت1ي�ا�قد ك�ن\ت' ك



وش.رe ر,جال الناس, ك�ن\ت' وعاج,ن'
يقول: إذا قام اع\ت.ج.ن أ%ي ع.م.د. على ك�ر\س'وعه، وقال أ%بو زيد:

الك�ن\ت1يe الكبي؛ وأ%نشد:
فل ت.ص\ر'خ\ بك�ن\ت1ي�ç كبي

وقال ع.د1يe بن زيد:
،vطائ1را vفاكت.ن,ت\، ل ت.ك' ع.ب\دا

واح\ذ%ر, ال4ق}تال% م1ن_ا والث©ؤ.ر\
قال أ%بو نصر: اك}ت.ن,ت\ ار\ض. با أ%نت فيه، وقال غيه: الك}تنات'

الضوع؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{:
م'س\ت.ض\ر,ع¬ ما دنا منهن_ م'ك}ت.ن,ت¬

للع.ظ}م, م'ج\ت.ل1م¬ ما فوقه ف%ن.ع'
قال ال4زهري: وأ%خبن النذري عن أ%ب اليثم أ%نه قال ل يقال

ف%ع.ل}ت'ن إل من الفعل الذي يتعد_ى إل مفعولي، مثل ظ%ن.ن\ت'ن ورأ%ي\ت'ن،
Dوم'حال

أ%ن تقول ض.ر.ب\ت'ن وص.ب.ر\ت'ن ل4نه يشبه إضافة الفعل إل ن، ولكن
تقول ص.ب.ر\ت' نفسي وض.ر.ب\ت' ن.ف}س3ي، وليس يضاف من الفعل إل ن إل9

حرف واحد وهو قولم ك�ن\ت وك�ن\ت'ن؛ وأ%نشد:
،vن\ت عاج,نا�وما ك�ن\ت' ك�ن\ت1ي�اv، وما ك

وش.رe الرجال, الك�ن\ت'ن,يe وعاج,ن'
فجمع ك�ن\ت1ي�اv وك�ن\ت'ني�اv ف البيت. ثعلب عن ابن ال4عراب: قيل

لص.ب,ي_ة{ من العرب ما ب.ل%غ% الك1ب.ر' من أ%بيك؟ قالت: قد ع.ج.ن. وخ.ب.ز.
وث%ن_ى وث%ل�ث% وأ%ل}ص.ق. وأ%و\ر.ص. وكان% وك%ن.ت.. قال أ%بو العباس:

وأ%خبن سلمة عن الفراء قال: الك�ن\ت'ن,يe ف السم، والك%ان,يe ف
ال�ل�ق,. قال: وقال ابن ال4عراب إذا قال ك�ن\ت' شاب�اv وشجاعاv فهو

ك�ن\ت1يÒ، وإذا قال كان% ل مال فك�ن\ت' أ�عطي منه فهو كان,يÒ. وقال ابن
هانئ ف باب الموع م'ث%ل�ثاv: رجل ك1ن\ت.أ}و¬ ورجلن ك1ن\ت.أ}وان ورجال

ك1ن\ت.أ}و'ون%، وهو الكثي شعر اللحية الك%ث©ها؛ ومنه:
ج.م.لD س1ن\د.أ}و¬ وس1ن\د.أ}وان وس1ند.أ}و'ون%، وهو الفسيح من البل ف م1ش\ي.ت1ه، ورجل

ق%ن\د.أ}و¬ ورجلن ق1ن\د.أ}وان ورجال ق%ن\د.أ}و'ون، مهموزات. وف الديث:
دخل عبد ال بن مسعود السجد. وعامة أ%هله الك�ن\ت1يeون، فقلت': ما



الك�ن\ت1يeون؟ فقال: الشeي'وخ' الذين يقولون كان% كذا وكذا وك�ن\ت'، فقال
عبد ال: دار.ت\ ر.ح.ى السلم علي_g خسةv وث%لثي، ول4ن} ت.م'وت.

أ%هل� دار,ي أ%ح.بe إل� من ع1د_ت1هم من الذYب_ان وال1ع\لن1. قال
شر: قال الفراء تقول كأ%ن_ك وال قد م'ت_ وص1ر\ت. إل كان%، وكأ%نكما

م'تeم.ا وصرتا إل كانا، والثلثة كانوا؛ العن ص1ر\ت. إل أ%ن يقال
vن\ت م.ر_ة�كان% وأ%نت ميت ل وأ%نت ح.يÒ، قال: والعن له الكاية على ك

للم'واجهة ومرة للغائب، كما قال عز من قائل�: قل للذين كفروا
ست'غ\ل%ب'ون وس.ي'غ\ل%ب'ون؛ هذا على معن ك�ن\ت. وك�ن\ت.؛ ومنه قوله: وك�ل© أ%م\ر�

يوماv ي.ص1ي' كان. وتقول للرجل: كأ%ن>ي بك وقد ص1ر\ت. كان,ي�اv أ%ي
يقال كان وللمرأ%ة كان,ي_ة، وإن أ%ردت أ%نك صرت من ال%ر.م إل أ%ن يقال

ك�ن\ت مرة وك�ن\ت مرة، قيل: أ%صبحت. ك�ن\ت1ي�اv وك�ن\ت'ن,ي�اv، وإنا قال
ك�ن\ت'ن,ي�اv ل4نه أ%ح\د.ث% نوناv مع الياء ف النسبة ليتبي الرفع، كما

أ%رادوا ت.بي الن_صب, ف ض.ر.بن، ول يكون من حروف الستثناء، تقول:
جاء القوم ل يكون زيداv، ول تستعمل إل مضمراv فيها، وكأ%نه قال ل

يكون الت زيداv؛ وتيء كان زائدة كقوله:
س.راة� ب.ن أ%ب ب.ك}ر� ت.سام.و\ا
على كان% ال�س.و_مة41 الع1راب,

أ%ي على ال�سو_مة الع1راب. وروى الكسائي عن العرب: نزل فلن على كان
خ.ت.ن,ه أ%ي نز.ل على خ.ت.ن,ه؛ وأ%نشد الفراء:

جاد.ت\ بك%ف�ي\ كان% من أ%رمى الب.ش.ر\
أ%ي جادت بكف�ي من هو من أ%رمى البشر؛ قال: والعرب تدخل كان ف الكلم

لغواv فتقول م'ر_ على كان زيد{؛ يريدون م'ر_ فأ%دخل كان لغواv؛ وأ%ما
قول الفرزدق:

فكيف. ولو م.ر.ر\ت بدار,3 قوم�،
وج,يان{ لنا كانوا ك1رام,؟

ابن سيده: فزعم سيبويه أ%ن كان هنا زائدة، وقال أ%بو العباس: إن تقديره
وج,يان{ ك1رام� كانوا لنا، قال ابن سيده: وهذا أ%سوغ ل4ن كان قد عملت

ههنا ف موضع الضمي وف موضع لنا، فل معن لا ذهب إليه سيبويه من أ%نا
زائدة هنا، وكان عليه ك%و\ناv وك1ياناv واك}تان%: وهو من الك%فالة. قال

،�أ%بو عبيد: قال أ%بو زيد اك}ت.ن\ت' به اك}ت1ياناv والسم منه الك1يانة



وكنت' عليهم أ%ك�ون ك%و\ناv مثله من الكفالة أ%يضاv ابن ال4عراب: كان
إذا ك%ف%ل. والك1يانة�: الك%فالة، ك�ن\ت' على فلن{ أك�ون� ك%و\ناv أ%ي

vن\ت' إياك كما تقول ظننتك زيدا�ت.ك%ف�ل}ت' به. وتقول: ك�ن\ت'ك. وك
وظ%ن\نت' زيداv إ,ياك، ت.ض.ع' النفصل موضع التصل ف الكناية عن السم والب،

ل4نما منفصلن ف ال4صل، ل4نما مبتدأ وخب؛ قال أ%بو ال4سود
الدؤل:

د.ع, المر. ت.شرب\ها الغ'واة�، فإنن
رأيت' أ%خاها م'ج\ز,ياv ل%كان,ها
فإن ل ي.ك�نها أ%و ت.ك�ن\ه، فإنه

أ%خوها، غ%ذ%ت\ه' أ�مeه' بل1بان,ها
يعن الزبيب. والك%و\ن�: واحد ال4ك}وان.

وس.م\ع' الكيان: كتاب¬ للعجم؛ قال ابن بري: س.م\ع' الكيان بعن س.ماع,
الك1يان، وس.م\ع' بعن ذ1ك}ر,� الكيان، وهو كتاب أ%لفه أ%ر.س\طو.

وك1يوان� ز'ح.ل�: القول� فيه كالقول ف خ.ي\وان، وهو مذكور ف موضعه، والانع
له من الصرف العجمة، كما أ%ن الانع ل%ي\وان من الصرف إنا هو التأ}نيث

وإرادة الب'ق}عة أ%و ال4رض أ%و الق%ر\ية. والكانون�: إن جعلته من الك1ن>
فهو فاع'ول، وإن جعلته ف%ع.ل�ولv على تقدير ق%ر.ب'وس فال4لف فيه

أ%صلية، وهي من الواو، سي به م.و\ق31د' النار.
@كي: الك%ي\ن': لمة� داخل, فرج, الرأ%ة. ابن سيده: الك%ي\ن' لم باطن,

الفرج، والر_ك%ب ظاهره؛ قال جرير:
غ%م.ز. ابن' م'ر_ة%، يا ف%ر.ز\د.ق'، ك%ي\ن.ها

غ%م\ز. الط�ب,يب, ن.غان,غ% ال%ع\ذ�ور,
يعن عمران% بن مرة ال1ن\ق%ري�، وكان أ%س.ر. ج,ع\ث1ن. أ�خت الفرزدق يوم

:vالسي>دان؛ وف ذلك يقول جرير أ%يضا
ه'م' تر.كوها بعدما طالت السeرى
ع.واناv، ور.دeوا ح'م\رة% الك%ي\ن, أ%سودا

:vوف ذلك يقول جرير أ%يضا
ي'ف%ر>ج' ع1م\ران� م'ر_ة% ك%ي\ن.ها،

وي.ن\ز'و ن'زاء4 الع.ي\ر أ%ع\ل%ق. حائل�ه\
�وقيل: الك%ي\ن' الغ'د.د' الت هي داخل ق�ب'ل الرأ%ة مثل



أ%طراف الن_وى، والمع ك�يون. والك%ي\ن': الب.ظ}ر'؛ عن اللحيان.
وك%ي\ن' الرأ%ة: ب'ظارتا؛ وأ%نشد اللحيان:

ي.ك}وين. أ%طراف. ال�يور, بالك%ي\ن،
إذا و.ج.د\ن% ح.ر_ةv ت.ن.ز_ي\ن

قال ابن سيده: فهذا يوز أ%ن يفسر بميع ما ذكرناه. واس\ت.كان% الرجل:
خ.ض.ع. وذ%ل9، جعله أ%بو علي استفعل من هذا الباب، وغيه يعله افتعل من

ال%س\ك%نة، ولكل من ذلك تعليل مذكور ف بابه. وبات. فلنD بك1ينة1
س.و\ء�، بالكسر، أ%ي بالة س.و\ء3. أ%بو سعيد: يقال أ%كان.ه ال ي'ك1ين'ه

إكانةv أ%ي أ%خضعه حت اس\ت.كان وأ%دخل عليه من الذل ما أ%كانه؛ وأ%نشد:
لع.م\ر'ك ما ي.ش\في ج,راح¬ ت'كين'ه،
ولك1ن\ ش1فائي أ%ن ت.ئ1يم. ح.لئ1ل�ه\

قال ال4زهري: وف التنزيل العزيز: فما اس\ت.كانوا لربم؛ من هذا، أ%ي
ما خ.ض.ع'وا لربم. وقال ابن ال4نباري ف قولم اس\ت.كان% أ%ي خضع: فيه
قولن: أ%حدها أ%نه من الس_ك1ينة وكان ف ال4صل اس\ت.ك%نوا، افتعل من

س.ك%ن، فم'د_ت\ فتحة الكاف بال4لف كما يدeون الضمة بالواو والكسرة
بالياء، واحتج بقوله: فأ%ن\ظ�ور' أ%ي فأ%نظ�ر'، وش1يمال ف موضع الش>مال،

والقول الثان أ%نه استفعال من كان يكون. ثعلب عن ابن ال4عراب:
.�الك%ي\نة� الن_ب,قة�، والك%ي\نة الك%فالة، وال�ك}تان� الك%ف1يل

وكائ1ن\
�معناها معن كم ف الب والستفهام، وفيها لغتان: ك%أي�ç مث}ل
ك%ع.ي>ن\، وكائ1ن\ مثل كاع1ن\. قال أ�ب.يe بن ك%ع\ب� لز,ر> بن ح'ب.ي\ش:

ك%أ%ي>ن\
ت.ع'دeون سورة ال4حزاب أ%ي كم ت.ع'دeونا آيةv؛ وتستعمل ف الب

والستفهام مثل كم؛ قال ابن ال4ثي: وأ%شهر لغاتا كأ%ي�ç، بالتشديد، وتقول
ف الب كأ%ي�ç من رجل قد رأ%يت، تريد به التكثي. فتخفض النكرة بعدها
بن، وإدخال� من بعد كأ%ي�ç أ%كثر' من النصب با وأ%جود؛ قال ذو الرمة:

وكائن\ ذ%ع.ر\نا من م.هاة{ ورام1ح�
بلد' الع1د.ى ليست له ببلد1

قال ابن بري بعد انقضاء كلم الوهري: ظاهر كلمه أ%ن كائن عنده بنزلة
بائع وسائر ونو ذلك ما و.ز\ن'ه فاعل، وذلك غلط، وإنا ال4صل فيها



كأ%ي�ç، الكاف للتشبيه دخلت على أ%ي�ç، ث ق�د>مت الياء الشددة ث خففت
فصارت ك%ي,يء�، ث أ�بدلت الياء أ%لفاv فقالوا كاء� كما قالوا ف ط%ي>ء�
طاء�. وف التنزيل العزيز: وكأ%ي>ن\ من ن.ب�ç؛ قال ال4زهري: أ%خبن

النذري عن أ%ب اليثم أ%نه قال كأ%ي� بعن كم، وكم بعن الكثرة، وتعمل
عمل رب ف معن الق1ل�ة، قال: وف ك%أ%ي�ç ثلث لغات: كأ%ي�ç بوزن

Òك%ع.ي>ن\ ال4صل أ%ي
أ�دخلت عليها كاف التشبيه، وكائ1ن\ بوزن كاع1ن\، واللغة الثالثة كاي,ن\

بوزن ماين\، ل هز فيه؛ وأ%نشد:
كاي,ن\ ر.أ%ب\ت' وهايا ص.د\ع أ%ع\ظ�م1ه،

ور'ب_ه' ع.ط1باv أ%ن\4ق%ذ}ت' م, الع.ط%ب,
يريد من العطب. وقوله: وكاي,ن\ بوزن فاعل من ك1ئ}ت' أ%ك1يe أ%ي

جب'ن\ت'. قال: ومن قال ك%أ}ي ل ي.م'د_ها ول ير>ك هزتا الت هي أ%ول
أ%ي¼، فكأ%نا لغة، وكلها بعن كم. وقال الزجاج: ف كائن لغتان ج.ي>دتان

ي'ق}ر.أ� ك%أ%ي�، بتشديد الياء، ويقرأ� كائ1ن\ على وزن فاعل، قال: وأ%كثر
ما جاء ف الشعر على هذه اللغة، وقرأ% ابن كثي وكائ1ن بوزن كاعن، وقرأ%

çسائر القراء وكأ%ي>ن\، المزة بي الكاف والياء، قال: وأ%صل كائن كأ%ي�
مثل ك%4ع.ي�ç، فقد�مت الياء على المزة ث خففت فصارت بوزن ك%ي\ع�، ث

قلبت الياء أ%لفاv، وفيها لغات أ%شهرها كأ%ي�ç، بالتشديد، وال أ%علم.
@كبه: ال4زهري قال ف حديث حذيفة: قال له رجلD قد ن'ع1ت. لنا السيح'

الدج_ال وهو رجلD عريض' الك%ب\هة1، أ%راد ال%ب\هة%، وأ%خرج اليم بي
م.خرجها ومرج الكاف، وهي لغة قوم� من العرب، ذكرها سيبويه مع ستة أ%حرف

أ�خرى وقال: إنا غي م'ستحسنة ول كثيةD ف لغة من ت'ر\ض.ى عربي_ت'ه.
@كته: كت.ه.ه ك%ت\هاv: ككد.ه.ه'.

@كده: الك%د\ه' بالجر ونوه1: ص.كÒ يؤ.ثYر' أ%ثراv شديداv، والمع
ك�د'وه¬. وقد ك%د.ه.ه وك%د_ه.ه'. وك%د.ه. الشيء4 وك%د_ه.ه': ك%س_ره؛ قال

رؤبة:
وخاف. ص.ق}ع. القارعات1 الك�د_ه1

وسقط% من الس_ط}ح فت.ك%د_ه. وت.ك%د_ح. أ%ي تك%س_ر. وك%د.ه. ل4ه\ل1ه
ك%د\هاv: كس.ب. لم ف م.شق�ة{. وك%د.ه. ي.ك}د.ه': لغة ف ك%د.ح.

ي.ك}د.ح'. يقال: هو ي.ك}د.ح' لع1ياله1 وي.ك}د.ه' لعيال1ه أ%ي ي.ك}س3ب' لم.



ويقال: ك%د.ه.ه ال%مe ي.ك}د.ه'ه ك%د\هاv إذا أ%ج\ه.د.ه؛ قال أ�سامة
الذل يصف ال�م'ر:

إذا ن'ض1ح.ت\ بالاء واز\داد. ف%و\ر'ها،
ن.جا، وهو م.ك}دوه¬ من. الغم� ناج,د'

يقول: إذا ع.ر,ق%ت ال�م'ر وفار.ت بالغ.ل}ي نا الع.ي\ر'. والناجد':
الذي قد ع.ر,ق.. وك%د.ه. رأ}س.ه بال�ش\ط وك%د_ه.ه: ف%ر.ق%ه' به، والاء ف

كل ذلك لغة. والك%د\ه': الغل%بة�. ورجلD م.ك}د'وه¬: مغلوب. وقد ك%ه.د.
وأ%ك}ه.د. وك%د.ه. وأ%ك}د.ه. كل© ذلك إذا أ%ج\ه.ده الدeؤ'وب. ويقال: ف

وجهه ك�د'وه¬ وك�دوح¬
أ%ي خ'موش¬. ويقال: أ%صابه شيء فك%د.ه. وج\ه.ه، وبه ك%د\ه¬ ك%د\ه¬

وك�دوه¬.
@كره: ال4زهري: ذكر ال عز وجل الك%ر\ه. والك�ر\ه. ف غي موضع من

كتابه العزيز، واختلف القراء ف فتح الكاف وضمها، فروي عن أ%حد بن يي أ%نه
قال قرأ% نافع وأ%هل الدينة ف سورة البقرة: وهو ك�ر\ه¬ لكم بالضم ف

،vهذا الرف خاصة، وسائر القرآن بالفتح، وكان عاصم يضم هذا الرف أ%يضا
،vر\ها�واللذي\ن, ف ال4حقاف: ح.م.ل%ت\ه أ�مeه ك�ر\هاv وو.ض.ع\ته ك

ويقرأ� سائر.ه'ن بالفتح، وكان ال4عمش' وحزة� والكسائيe ي.ض'مeون هذه
الروف. الثلثة%، والذي ف النساء: ل ي.ح1ل© لكم أ%ن ت.ر,ث�وا النساء

ك�ر\هاv، ث قرؤوا كل� شيء سواها بالفتح، قال: وقال بعض أ%ص\حابنا نتار ما
عليه أ%هل الجاز أ%ن جيع ما ف القرآن بالفتح إل الذي ف البقرة خاصة،

فإن القراء أ%جعوا عليه. قال أ%حد بن يي: ول أ%علم بي ال4ح\ر'ف
الت ضم_ها هؤلء وبي الت فتحوها ف%ر\قاv ف العربية ول ف س'ن_ة{

ت'ت_بع، ول أ%رى الناس اتفقوا على الرف الذي ف سورة البقرة خاصة إل
أ%نه اسم، وبقية القرآن مصادر'، وقد أ%جع كثي من أ%هل اللغة أ%ن الك%ر\ه.

والك�ر\ه. ل�غتان1، فبأ%ي> لغة وقع فجائ1ز¬، إل الفراء فإنه زعم أ%ن
الك�ر\ه. ما أ%ك}ره\ت. ن.ف}س.ك عليه، والك%ر\ه ما أ%ك}ر.ه.ك. غي'ك. عليه،

تقول: جئ}ت'ك. ك�ر\هاv وأ%د\خ.ل}ت.ن ك%ر\هاv، وقال الزجاج ف قوله
تعال: وهو ك�ر\ه¬

،vوك%ر.اه1ي.ة vوك%راهة vر\ها�لكم؛ يقال ك%ر,ه\ت' الشيء4 ك%ر\هاv وك
قال: وكل ما ف كتاب ال عز وجل من الكر\ه فالفتح فيه جائز، إل ف هذا



الرف الذي ف هذه الية، فإن أ%با عبيد ذكر أ%ن القراء م'ج\م1عون على
ضم>ه، قال: ومعن ك%راه1ي.ت1هم الق1تال% أ%نم إنا ك%ر,ه'وه على ج,ن\س,

غ1ل%ظ1ه عليهم ومشق�ت1ه، ل أ%ن الؤمني ي.ك}ر.ه'ون% ف%ر\ض. ال، ل4ن
ال تعال ل يفعل إل ما فيه الكمة والصلح. وقال الليث ف الك%ر\ه

،vر\ه¬، وإذا فتحوا قالوا ك%ر\ها�والك�ر\ه: إذا ضمeوا أ%و خفضوا قالوا ك
تقول: فعلت'ه على ك�ر\ه{ وهو ك�ر\ه¬، وتقول: فعلت'ه ك%ر\هاv، قال: والك%ر\ه'

الكروه'؛ قال ال4زهري: والذي قاله أ%بو العباس والزجاج فحس.ن¬
ج.م1يل، وما قاله الليث فقد قاله بعضهم، وليس عند النحوي>ي بالب.ي>ن,

الواضح. الفراء: الك�ر\ه، بالضم، ال%شق�ة�. يقال: ق�م\ت' على ك�ر\ه{
أ%ي على مشق�ة{. قال: ويقال أ%قامن فلن على ك%ر\ه{، بالفتح، إذا أ%كرهك
عليه. قال ابن بري: يدل على صحة قول الفراء قول�ه سبحانه: وله أ%س\ل%م

م.ن\ ف السموات وال4رض طوعاv وك%ر\هاv؛ ول يقرأ أ%حد بضم الكاف. وقال
سبحانه وتعال: ك�ت1ب. عليكم القتال� وهو ك�ر\ه¬ لكم؛ ول يقرأ أ%حد بفتح

الكاف فيصي الك%ره، بالفتح، فعل الض\ط%ر�، الك�ر\ه، بالضم، فعل
الختار. ابن سيده: الك%ر\ه' الباء� والش.ق�ة� ت'ك%لYف�ها فت.ح\ت.م1ل�ها،

والك�ر\ه'، بالضم، الشقة� ت}ت.م1ل�ها من غي أ%ن ت'ك%لYفها. يقال: فعل%
ذلك ك%ر\هاv وعلى ك�ر\ه{. وحكى يعقوب: أ%قام.ن على ك%ر\ه{ وك�ر\ه{، وقد

ك%ر,ه.ه ك%ر\هاv وك�ر\هاv وك%راه.ةv وكراه1يةv وم.ك}ر.هاv وم.ك}ر.هةv؛
قال:

ل%ي\ل%ة� غ�م_ى طام1س¬ ه1لل�ها،
أ%و\غ%ل}ت'ها وم'ك}ر.ه¬ إيغال�ها

وأ%نشد ثعلب:
ت.ص.ي_د' بال�ل}و, ال%لل,، ول ت'ر.ى

على م.ك}ر.ه{ ي.ب\د'و با في.عيب'
يقول: ل ت.ت.ك%ل�م' با ي'ك}ر.ه في.عيب'ها. وف الديث: إ,س\باغ

الو'ضوء على ال%كار,ه؛ ابن ال4ثي: جع م.ك}ر.ه{ وهو ما ي.ك}ر.هه' النسان
ويشقe عليه. والك�ر\ه'، بالضم والفتح: ال%ش.ق�ة�؛ العن أ%ن

ي.ت.و.ض_أ% مع البد الشديد والع1ل%ل, الت ي.ت.أ%ذ�ى معها بس> الاء، ومع
إع\واز,ه والاجة1 إل طلبه والس_ع\ي ف تصيله أ%و اب\ت1ياع1ه بالث�من

الغال وما أ%شبه ذلك من ال4س\باب الشاق�ة. وف حديث عبادة: باي.ع\ت'



رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على ال%ن\ش.ط1 وال%ك}ر.ه؛ يعن ال%ح\بوب.
وال%ك}روه.، وها مصدران. وف حديث ال�ض\حية: هذا يوم¬ اللحم' فيه

مكروه¬، يعن أ%ن طل%ب.ه ف هذا اليوم شاقÒ. قال ابن ال4ثي: كذا قال أ%بو
موسى، وقيل: معناه أ%ن هذا اليوم. ي'ك}ر.ه فيه ذبح' شاة{ لل�حم خاص_ة،

إنا ت'ذ}ب.ح' للنeس'ك1 وليس عندي إل شاة� ل%ح\م� ل ت'ج\ز,ي عن
النeس'ك، هكذا جاء ف مسلم الل�ح\م' فيه مكروه¬، والذي جاء ف البخاري هذا

يوم¬ ي'ش\ت.هى فيه اللح\م'، وهو ظاهر. وف الديث: خ'ل1ق. الكروه' يوم
الث�لثاء3، وخ'ل1ق. النeور' يوم. ال4ر\بعاء؛ أ%راد. بال%ك}ر'وه1 ههنا

الشر_ لقوله: وخ'لق. النeور' يوم. ال4ر\ب,عاء، والنeور' خي¬، وإنا
س'م�ي. الشرe م.ك}روهاv ل4نه ضدe البوب. ابن سيده: واس\ت.ك}ر.ه.ه

كك%ر,ه.ه'. وف الثل: أ%ساء4 كاره¬ ما ع.م1ل%، وذلك أ%ن رجلv أ%ك}ر.ه.ه
آخر' على عمل� فأ%ساء4 عمل%ه، يضرب' هذا للرجل ي.ط}ل�ب الاجة فل

ي'بال1غ فيها؛ وقول ال%ث}ع.م1ي_ة:
رأ%يت' لم\ س1يماء4 ق%و\م� ك%ر,ه\ت'هم،

وأ%ه\ل� الغ.ض.ى ق%و\م¬ علي_ ك1رام'
إنا أ%راد ك%ر,ه\ت'هم لا أ%و م1ن\ أ%ج\ل1ها. وشيء# ك%ر\ه¬: مكروه¬؛

قال:
وح.م\ل%ق%ت\ ح.و\ل1ي. ح.ت_ى اح\و.ل�

م.أ}قان1 ك%ر\هان1 لا واق}ب.ل�
وكذلك شيء# ك%ريةD ومكروه¬. وأ%ك}ر.ه.ه عليه فتكار.ه.ه. وتك%ر_ه.
ال4م\ر.: ك%ر,ه.ه. وأ%ك}ره\ت'ه: ح.م.ل}ت'ه على أ%م\ر� هو له كاره¬، وجع

الكروه م.كار,ه'. وامرأ%ة م'س\ت.ك}ر,هة: غ�ص1ب.ت\ ن.ف}س.ها فأ�ك}ر,ه.ت\ على
ذلك. وك%ر_ه. إليه ال4م\ر. تكر,يهاv: صي_ره كريهاv إليه، نقيض

ح.ب_ب.ه إليه، وما كان% ك%ر,يهاv ولقد ك%ر'ه. ك%راهةv؛ وعليه توج_ه ما أ%نشده
ثعلب من قول الشاعر:

حت اك}ت.س.ى الرأ}س' ق1ناعاv أ%ش\ه.با
أ%م\ل%ح.، ل ل%ذ9اv ول م'ح.ب_با،
أ%ك}ر.ه. ج,ل}باب� ل1م.ن\ ت.ج.ل}ب.با

إنا هو من ك%ر'ه ل م1ن\ ك%ر,ه\ت، ل4ن ال1ل}باب. ليس بكاره{، فإذا
امتنع أ%ن ي'ح\م.ل} على ك%ر,ه. إذ الك�ر\ه إنا هو للحيوان ل ي'ح\م.ل} إل



على ك%ر'ه. الذي هو للحيوان وغيه. وأ%م\ر¬ ك%ريه¬: م.كروه¬. وو.ج\ه¬
ك%ر\ه¬

وك%ريه¬: قبيح¬، وهو من ذلك ل4نه ي'ك}ر.ه. وأ%ت.ي\تك ك%راهي. أ%ن}
ت.غ\ض.ب. أ%ي ك%راهية% أ%ن ت.غ\ضب.. وجئتك على ك%راهي. أ%ي ك�ر\ه؛ قال

ال�ط%ي\ئة:
م'صاحبة{ على الك%راهي, فار,ك1

(* قوله «مصاحبة إل» صدره كما ف التكملة: وبكر فلها عن نعيم غزيرة).
أ%ي على الكراهة، وهي لغة. اللحيان: أ%ت.ي\ت'ك ك%راهي. ذلك وك%راهية%

ذلك بعنÝ واحد. والك%ر,يهة�: النازلة� والشد_ة� ف الر\ب,، وكذلك
ك%رائه' ن.وازل� الدهر. وذو الك%ريهة1: الس_ي\ف' الذي ي.م\ض1ي على

الض_رائ1ب الش>داد1 ل ي.ن\ب'و عن شيء منها. قال ال4صمعي: م1ن\ أ%ساء السيوف
ذ�و الك%ريهة، وهو الذي ي.م\ض1ي ف الضرائب. ال4زهري: ويقال لل4رض

الصeل}بة1 الغليظة مثل القف> وما قار.ب.ه' ك%ر\هةD. ورجل ذو م.ك}روهة{ أ%ي
شدة؛ قال:

وفارس ف غ1مار ال%و\ت1 م'ن\غ.م1س
إذا تأ%ل�ى على م.ك}روهة ص.د.قا

ورجل ك%ر\ه¬: م'ت.كر>ه¬. وجل ك%ر\ه¬: شديد الرأ}س؛ وأ%نشد:
ك%ر\ه ال%جاج.ي, ش.د1يد' ال4ر\آد

والك%ر\هاء3: أ%ع\لى النeق}رة، ه'ذ%لي_ة، أ%راد ن'ق}ر.ة الق%فا.
والك%ر\هاء�: الو.ج\ه' والر�أ}س' أ%ج\م.ع.

@كفه: ابن ال4عراب: الكاف1ه' رئيس' الع.س\ك%ر,، وهو الز_وير'
والع1ماد' والع'م\دة� والع'م\دان�؛ قال ال4زهري: هذا حرف غريب.

@كمه: الك%م.ه ف التفسي: الع.م.ى الذي ي'ول%د' به النسان�. ك%م1ه.
ب.ص.ر'ه'، بالكسر، ك%م.هاv وهو أ%ك}م.ه إذا اع\ت.ر.ت\ه' ظ�ل}م.ة ت.ط}م1س'

عليه. وف الديث: فإنما ي'ك}م1هان1 ال4ب\صار.، وال4ك}م.ه': الذي
ي'ول%د' أ%عمى. وف التنزيل العزيز: وت'ب\ر,ئ' ال4ك}م.ه.؛ والفعل� كالف1عل،

وربا جاء الك%م.ه ف الش>ع\ر, الع.م.ى العارض؛ قال س'و.ي\د:
ك%م1ه.ت\ ع.ي\ناه' ل9ا اب\ي.ض_تا،
فه\و. ي.ل}ح.ى ن.ف}س.ه ل9ا ن.ز.ع\

قال ابن بري: وقد يوز أ%ن يكون م'س\تعاراv من قولم ك%م1ه.ت1 الشمس'



Dب\ر.ة�إذا ع.ل%ت\ها غ
فأ%ظ}ل%مت، كما ت'ظ}ل1م' العي' إذا ع.ل%ت\ها غ�ب\ر.ة� الع.م.ى، ويوز

أ%يضاv أ%ن يكون مستعاراv من قولم ك%مه. الرجل� إذا س'ل1ب. ع.ق}ل�ه،
ل4ن9 العي. بالك%م.ه1 ي'س\ل%ب' ن'ور'ها، ومعن البيت أ%ن ال%س.د. قد

ب.ي_ض. عينيه كما قال رؤبة:
ب.ي_ض. ع.ي\نيه1 الع.م.ى ال�ع.م>ي

وذكر أ%هل� اللغة: أ%ن الك%م.ه. يكون خ1ل}قةv ويكون حاد1ثاv بعد ب.ص.ر�،
وعلى هذا الوجه الثان فسر هذا البيت. قال ابن سيده: وربا قالوا

للمسلوب العقل, أ%ك}م.ه؛ قال رؤبة:
ه.ر_ج\ت' فار\ت.د_ ار\ت1داد. ال4ك}م.ه1

ف غائلت1 الائر, ال�ت.ه\ت1ه1
ابن ال4عراب: ال4ك}م.ه' الذي ي'ب\ص1ر' بالنهار ول ي'ب\ص1ر' بالليل.

وقال أ%بو اليثم: ال4ك}م.ه' ال4ع\م.ى الذي ل ي'ب\ص1ر' فيتحي_ر
وي.تر.د_د'. ويقال: إن ال4ك}م.ه الذي ت.ل1د'ه أ�مeه أ%4عمى؛ وأ%نشد بيت

رؤبة:
ه.ر_جت' فار\ت.د_ ار\ت1داد. ال4ك}م.ه1

فو.ص.فه' بال%ر\ج، وذكر أ%نه كال4ك}م.ه1 ف حال, ه.ر\ج,ه.
:�وك%م1ه. النهار' إذا اع\ت.ر.ضت\ ف ش.م\س3ه غ�ب\ر.ةD. وك%م1ه. الرجل

تغي_ر لو\ن'ه. والكام1ه': الذي ي.ركب' رأ}س.ه ل ي.د\ري أ%ي\ن.
يت.و.ج_ه. يقال: خرج يت.ك%م_ه' ف ال4رض.

@كنه: ك�ن\ه' كلY شيء� ق%د\ر'ه ون,هايت'ه وغاي.ت'ه. يقال: اع\ر,ف}ه
ك�ن\ه. العرفة1، وف بعض العان: ك�ن\ه' كلY شيء� و.ق}ت'ه وو.ج\ه'ه. تقول:

بل%غ\ت' ك�ن\ه.
هذا ال4مر أ%ي غاي.ته، وفعلت كذا ف غي ك�ن\ه,ه؛ وأ%نشد:

وإن� كلم. ال%ر\ء3 ف غي ك�ن\ه,ه
ل%كالن.ب\ل, ت.ه\و,ي ليس فيها ن,صال�ها

الوهري: ل ي'ش\تقe منه ف1ع\لD، وقولم: ل ي.ك}ت.ن,ه'ه الوصف' بعن
ل ي.ب\لغ ك�ن\ه.ه، كلم¬

مول�د. ال4زهري: اك}ت.ن.ه\ت' ال4مر. اك}ت1ناهاv إذا بل%غ\ت. ك�ن\ه.ه.
ابن ال4عراب: الك�ن\ه جوهر الشيء، والك�ن\ه' الوقت'، تقول: ت.ك%ل�م



ف ك�ن\ه1 ال4مر أ%ي ف وق}ت1ه. وف الديث: م.ن\ ق%ت.ل% م'عاه.داv ف
غي ك�ن\ه,ه، يعن م.ن\ ق%ت.ل%ه ف غي وقته أ%و غاية1 أ%مره الذي يوز

فيه قتله؛ ومنه الديث: ل ت.س\أ%ل, الرأ%ة� ط%لق%ها ف غي ك�ن\ه,ه أ%ي
ف غي أ%ن ت.ب\ل�غ% من ال4ذ%ى إل الغاية الت ت'ع\ذ%ر' ف س'ؤال

الطلق معها. والك�ن\ه': ناية� الشيء وحقيقته.
Dس3ن_ة. ال4زهري: ناقة ك%ه_ة�@كهكه: الك%ه_ة�: الناقة� الضخمة� ال
وك%ه.اةD، لغتان، وهي الضخمة ال�سن_ة الثقيلة. والك%ه_ة�: العجوز'

vهوها�أ%و الناب'، مهزولةv كانت أ%و سينةv. وقد ك%ه_ت الناقة� ت.ك1هe ك
Dوه.ك}هاكة Dإذا ه.ر,م.ت. ابن ال4عراب: جارية ك%ه\كاهة

إذا كانت سينةv. وك%ه_ الرجل�: اس\ت'ن\ك1ه.؛ عن اللحيان. الوهري:
وك%ه_ الس_ك}ران� إذا اس\ت.ن\ك%ه\ت.ه فك%ه_ ف و.ج\ه,ك. أ%بو عمرو: يقال

ك%ه_ ف وج\ه,ي أ%ي تنف�س.، وال4م\ر' منه ك%ه_ وك1ه_، وقد ك%ه,ه\ت'
أ%4ك%هe وك%ه.ه\ت' أك1هe. وف الديث: أ%ن مل%ك. الوت1 قال لوسى،

عليهما السلم، وهو يريد' قب\ض. ر'وح1ه: ك�ه_ ف وجهي، فف%عل، فقب.ض.
ر'وح.ه، أ%ي اف}ت.ح\ فاك. وتنف�س\. يقال: ك%ه_ ي.ك�هe وك�ه_ يا فلن أ%ي

أ%خ\ر,ج\ نف%س.ك، ويروى ك%ه\، باء واحدة م'سك�نة بوزن خ.ف\، وهو من
كاه. ي.كاه' بذا العن. والك%ه\ك%هة�: ترديد' البعي, ه.د1ير.ه، وك%ه\ك%ه.

ال4سد' ف زئي,ه كذلك، وف التهذيب: كأ%نه حكاية� صو\ت1ه، وال4سد'
ي'ك%ه\ك1ه ف زئيه؛ وأ%نشد:
سام� على الز_أ}آرة1 ال�ك%ه\ك1ه

والك%ه\ك%هة�: حكاية صوت1 الز_م\ر,؛ قال:
يا ح.ب_ذا ك%ه\ك%هة� الغ.وان،

وح.ب_ذا ت.هان'ف' الر_وان
إل� يوم. ر,ح\لة1 ال4ظ}عان1

والك%ه\ك%هة� ف الضحك أ%يضاv، وهو ف الز_م\ر, أ%ع\ر.ف' منه ف الضحك.
وك%ه\ ك%ه\: حكاية� الضح1ك. وف التهذيب: وك%ه\ حكاية� الك�ه.ك1ه.

ورجلD ك�هاك1ه¬: الذي تراه إذا نظرت. إليه كأ%نه ضاحك¬
وليس بضاحك. وف الديث: كان الجاج' قصياv أ%صفر. ك�هاك1هةv، التفسي

لشمر حكاه الروي ف الغريبي. وقال ابن ال4ثي: هو من الك%ه\كهة1
القهقهة1، وهذا الديث ف النهاية: أ%صعر. ك�هاك1هاv، وفسره كذلك. وك%ه\ك%ه.



ال%ق}ر'ور': تنف�س. ف يد1ه لي'سخ>ن.ها بنف%سه من شدة الب\د فقال ك%ه\
ك%ه\؛ قال الكميت:

وكه\ك%ه. الص_ر,د' ال%ق}ر'ور' ف يد1ه،
واست.د\فأ% الكل}ب' ف الأ}سور, ذي الذYئ%ب,

وهو أ%ن يتنف�س ف يده إذا خ.ص1ر.ت. وشيخ ك%ه\ك%م¬: وهو الذي
ي'ك%ه\ك1ه' ف يده؛ قال:

يا ر'ب_ ش.ي\خ�، من ل�ك%ي\ز� ك%ه\ك%م,،
ق%ل�ص. عن ذات1 ش.باب� ح.ذ}ل%م,

والك%ه\كاهة� من الرجال: ال�ت.هي>ب'؛ قال أ%بو العيال الذل ي.ر\ثي
ابن. عمه عبد بن ز'ه\رة:

ول كه\كاهةD ب.ر,م¬،
إذا ما اشت.د_ت1 ال1ق%ب'

وال1ق%ب': الس>نون%، واحد.ت'ها ح1ق}بةD. وف الصحاح: ول كهكاءة 
*)

قوله«وف الصحاح ول كهكاءة» كذا ف الصل، والذي فيما بأيدينا من نسخ
الصحاح: ول كهكاهة مثل الذكور قبل). ال4زهري: عن شر: وك%ه\كامةD، باليم،

مثل� ك%ه\كاهة{ للم'ت.هي>ب، قال: وكذلك ك%ه\ك%م، وأ%صل�ه ك%هام¬ فزيدت
الكاف. والك%ه\كاه': الضعيف'. وت.ك%ه\ك%ه عنه: ض.ع'ف.

@كوه: كو,ه. ك%و.هاv: تي_ر. وت.ك%و_ه.ت\ عليه أ�مور'ه: تفر_ق%ت
وات_س.ع.ت، وربا قالوا ك�ه\ت'ه وك1ه\ت'ه ف معن اس\ت.ن\ك%ه\ت'ه. وف

الديث: فقال م.ل%ك' الوت لوسى، عليه الصلة والسلم، ك�ه\ ف وجهي، ورواه
اللحيان: ك%ه\ ف وجهي، بالفتح.

@كيه: الك%ي>ه': الب.ر,م' ب,ح1يلته ل يتوجه لا، وقيل: هو الذي ل
م'ت.ص.ر_ف. له ول ح1يل%ة. وك1ه\ت' الرجل% أك1يه'ه: اس\ت.ن\ك%ه\ت'ه.

@كأي: التهذيب عن ابن ال4عراب: كأ%ى إ,ذا أ%و\ج.ع بالكلم.
@كبا: روي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ما أ%حد¬ ع.ر.ض\ت'

عليه ال3سلم. إ,ل كانت له عنده ك%ب\وةD غ%ي. أ%ب بكر فإ,نه ل
ي.ت.ل%ع\ث%م\؛ قال أ%بو عبيد: الك%ب\وة� مثل الو.ق}فة تكون عند الشيء يكرهه

ال3نسان ي'د\ع.ى إ,ليه أ%و ي'راد منه كو.ق}فة1 العاثر، ومنه قيل: ك%با
الز_ند' فهو ي.ك}ب'و إ,ذا ل ي'خ\رج نار.ه، والك%ب\وة� ف غي هذا: السقوط



للوجه، ك%با لو.ج\ه,ه1 ي.ك}ب'و ك%ب\واv سقط، فهو كاب�. ابن سيده: ك%با
:vا انكب_ على وجهه، يكون ذلك لكل ذي ر'وح. وك%با ك%ب\واìب'و�ك%ب\واv وك

عث%ر؛ قال أ%بو ذؤيب يصف ثوراv ر'م1ي. فسق%ط:
فك%با كما ي.ك}ب'و ف%ن,يق¬ تار,ز¬
بال%ب\ت1، إ,ل أ%نه ه'و. أ%ب\ر.ع'

وك%با ي.ك}ب'و ك%ب\و.ةv إ,ذا ع.ث%ر. وف ترجة عنن: لك�لY ج.واد{
vك%ب\وة، ولكل عال1م ه.ف}وة، ولكل صار,م ن.ب\وة. وك%با الز_3ن\د' ك%ب\وا
وك�ب'وìا وأ%ك}ب.ى: ل ي'ور,. يقال: أ%ك}ب.ى الرجل� إ,ذا ل ت.خرج نار'

زند1ه، وأ%ك}باه صاحبه إ,ذا د.خ_ن ول ي'ور,. وف حديث أ�م سلمة: قالت
لعثمان ل ت.ق}د.ح\ بز.ن\د{ كان رسول� ال3، صلى ال عليه وسلم، أ%ك}باها

أ%ي عط�لها من الق%د\ح فلم ي'ور, با. والكاب: التراب الذي ل يستقر على
وجه ال4رض. وكب.ا البيت. ك%ب\واv: ك%ن.سه. والك1با، مقصور: الك�ناسة،
قال سيبويه: وقالوا ف تثنيته ك1بوان1، يذهب إ,ل أ%ن أ%لفها واو، قال:
وأ%ما إ,مالتهم الك1با فليس ل4ن أ%لفها من الياء، ولكن على التشبيه با
يال من ال4فعال من ذوات الواو نو غ%زا، والمع أ%ك}باء مثل م1عÝى

وأ%م\عاء، والك�ب.ة� مثله، والمع ك�ب,ي. وف الثل: ل تكونوا كاليهود1 ت.جمع
أ%ك}باءها ف م.ساجد1ها. وف الديث: ل ت.ش.ب_هوا باليهود تمع

ال4ك}باء ف دورها أ%ي الك�ناسات1. ويقال للك�ناسة تلقى ب,ف1ناء البيت: ك1با،
مقصور، وال4ك}باء للجمع والكباء مدود فهو الب.خ'ور.

ويقال: ك%ب_ى ثوبه تكبية إ,ذا ب.خ_ره.
وف الديث عن العباس أ%نه قال: قلت يا رسول ال إ,ن� قريشاv جلسوا

فتذاكروا أ%ح\ساب.هم فجعلوا م.ث%ل%ك مثل ن.خلة ف ك%ب\وة{ من ال4رض، فقال
رسول ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن� ال خلق ال%ل}ق فجعلن ف خيهم،

ث حي ف%ر_قهم جعلن ف خي الف%ر,يقي، ث جعلهم ب'يوتاv فجعلن ف
خي بيوتم، فأ%نا خ.ي\ر'كم نفساv وخيكم ب.ي\تاv؛ قال شر: قوله ف

ك%ب\وة ل نسمع فيها من علمائنا شيئاv، ولكنا سعنا الك1با والك�ب.ة، وهو
الك�ناسة والتراب الذي ي'ك}ن.س من البيت. وقال خالد: الك�ب,ي. الس>ر\ج,ي،

والواحدة ك�بةD. قال أ%بو منصور: الك�بة� الك�ناسة� من ال4ساء الناقصة،
أ%صلها ك�ب\وة، بضم الكاف مثل الق�لة1 أ%صلها ق�ل}وة، والث©بة أ%صلها
ث�ب\وة، ويقال للر�ب\وة ك�بوةD، بالضم. قال: وقال الزمشري الك1با



الك�ناسة، وجعه أ%ك}باء، والك�بة� بوزن ق�لة{ وظ�بة{ نوها، وأ%صلها ك�بوة وعلى
ال4صل جاء الديث: قال: وكأ%ن� الد>ث ل يضبطه فجعلها ك%ب\و.ة،

بالفتح، قال ابن ال4ثي: فإ,ن صحت الرواية با فوجهه أ%ن تطلق الك%ب\وة،
وهي الرة الواحدة من الك%س\ح، على الك�ساحة والك�ناسة.وقال أ%بو بكر:

الك�با جع ك�بة{ وهي البعر، وقال: هي ال%ز\ب'لة، ويقال ف جع ل�غ.ة{
وك�بة{ ل�غ1ي وك�بي؛ قال الكميت:

وبالع.ذ%وات1 م.ن\ب,ي'نا ن'ضار¬،
ون.ب\ع¬ ل ف%صاف1ص' ف ك�ب,ينا

أ%راد: أ%ن_ا عرب نشأ}نا ف ن'ز\ه1 البلد ولسنا باضرة ن.ش.ؤوا ف
القرى؛ قال ابن بري: والع.ذ%وات جع ع.ذاة وهي ال4رض الطيبة، والف%صاف1ص'

هي الر_ط}بة. وأ%ما ك1ب'ون ف جع ك1بة فالك1بة�، عند ثعلب، واحدة الك1با
وليس بلغة فيها، فيكون ك1بةD وك1باv بنزلة ل1ثة{ ول1ثvى. وقال ابن

ولد: الك1با الق�ماش، بالكسر، والك�با، بالضم، جع ك�بة{ وهي البعر، وجعها
ك�ب'ون ف الرفع وك�ب,ي ف النصب والر، فقد حصل من هذا أ%ن الك�با

والك1با الك�ناسة والز>بل، يكون مكسوراv ومضموماv، فالكسور جع ك1بة{
والضموم جع ك�بة{، وقد جاء عنهم الضم والكسر ف ك�3بة، فمن قال ك1بة،

بالكسر، فجمعها ك1بون وك1بي. ف الرفع والنصب، بكسر الكاف، ومن قال ك�بة،
بالضم، فجمعها ك�ب'ون وك1ب'ون، بضم الكاف وكسرها، كقولك ث�بون وث1بون ف جع

ث�بة؛ وأ%ما الك1با الذي جعه ال4ك}باء، عند ابن ولد، فهو الق�ماش ل
الك�ناسة. وف الديث: أ%ن� ناساv من ال4نصار قالوا له إ,ن_ا نسمع من
قومك إ,نا مث%ل� ممد كمث%ل نلة ت.ن\ب'ت ف ك1باv؛ قال: هي، بالكسر
والقصر، الكناسة، وجعها أ%ك}باء؛ ومنه الديث: قيل له أ%ي\ن. ت.د\ف1ن'

ابنك؟ قال: عند ف%ر.ط1نا عثمان بن مظعون، وكان قب عثمان عند ك1با بن عمرو
بن عوف أ%ي ك�ناستهم.

والك1باء، مدود: ضرب من الع'ود والدeخ\نة، وقال أ%بو حنيفة: هو العود
ال�ت.ب.خ_ر به؛ قال امرؤ القيس:

،vمن ال1ن\د1، ذاك1يا ،vوأ%ل}و,ي�ا vوبانا
ور.ن\داv ول�ب\ن.ى والك1باء ال�ق%ت_را

(* قوله« القترا» هذا هو الصواب بصيغة اسم الفعول فما وقع ف رند
خطأ.)والك�بة�: كالك1باء؛ عن اللحيان، قال: والمع ك�باv. وقد ك%ب_ى ثوبه،



بالتشديد، أ%ي ب.خ_ره. وت.ك%ب_ت الرأ%ة على ال1جمر: أ%ك%ب_ت عليه
بثوبا. وت.ك%ب_ى واك}ت.ب إ,ذا تبخر بالعود؛ قال أ%بو دواد:

ي.ك}ت.ب,ي. الي.ن\ج'وج. ف ك�بة1 ال%ش\ـ
ـت.ى، وب'له¬ أ%ح\لم'ه'ن_ و,سام'

(* قوله« ف كبة» تقدم ضبطه ف نج من اللسان خطأ والصواب ما هنا.)
أ%ي ي.ت.ب.خ_ر\ن الي.ن\ج'وج، وهو الع'ود، وك�بة� الشتاء: شد�ة ضرره،

وقوله: ب'ل}ه أ%حلمهن أ%راد أ%نن غافلت عن ال%ن وال1ب�.
وك%ب.ت النار': علها الر_ماد وتتها المر. ويقال: فلن كاب الرماد

أ%ي عظيمه منتفخه ينهال أ%ي أ%نه صاحب طعام كثي. ويقال: نار كابيةD إ,ذا
غط�اها الرماد والمر تتها، ويقال ف مثل: الاب شرÒ من الكاب؛ قال:
والكاب الفحم الذي قد خ.مدت ناره فك%با أ%ي خ.ل من النار كما يقال

ك%با الز_ند إ,ذا ل يرج منه نار؛ والاب: الرماد الذي ت.ر.ف�ت. وه.با،
وهو قبل أ%ن يكون ه.باء كاب�. وف حديث جرير: خلق. ال� ال4رض.

السeفل%ى من الزب.د ال�فاء والاء الك�باء، قال القتيب: الاء الك�باء هو
العظيم العال، ومنه يقال: فلن كاب الر�ماد أي عظيم الرماد. وك%با الف%رس'

إ,ذا رب.ا وانتفخ؛ العن أ%نه خلقها من ز.ب.د اجتمع للماء وتكاثف. ف
جن.بات الاء ومن الاء العظيم، وجعله الزمشري حديثاv مرفوعاv. وك%با

النار.: أ%لقى عليها الر�ماد. وك%با ال%م\ر': ارتفع؛ عن ابن ال4عراب،
قال: ومنه قول أ%ب عار,م الكلب ف خب له ث أ%ر_ث}ت نار,ي ث

أ%و\ق%د\ت' حت دف1ئ%ت\ ح.ظيت وك%با ج.مرها أ%ي ك%با ج.م\ر ناري. وخ.ب.ت1 النار'
أ%ي سكن لبها، وك%ب.ت إ,ذا غط�اها الر_ماد والمر تته، وه.م.دت إ,ذا
ط%ف1ئ%ت ول يبق منها شيء البتة. وع'ل}بة كابية: فيها لب عليها ر.غ}وة،
وك%ب.وت الشيء إ,ذا كس.ح\ته، وك%ب.و\ت الك�وز وغيه: ص.ب.ب\ت ما فيه.
وك%با ال3ناء4 ك%ب\واv: صب_ ما فيه. وك%ب.ا لون� الصبح والشمس: أ%ظلم.

وك%با لون'ه: ك%م.د. وك%ب.ا وجه'ه: ت.غي�ر، والسم من ذلك كله الك%ب\وة.
وأ%كب و.ج\ه.ه: غ%ي_ره؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ل ي.غ\ل1ب' ال%ه\ل� ح1ل}مي عند م.ق}د'رة{،
ول العظيمة� من ذي الظ©ع\ن, ت'ك}ب,ين

وف حديث أ%ب موسى: فشق� عليه حت ك%با وجهه' أ%ي رب.ا وانتفخ من
الغ.ي\ظ. يقال: ك%با الفرس' يكبو إ,ذا انتفخ وربا، وك%با الغبار' إ,ذا ارتفع.



ورجل كاب اللون1: عليه غ%ب.رة. وك%با الغ'بار إ,ذا ل ي.ط1ر ول يتحرك.
ويقال: غ�بار كاب� أ%ي ضخم؛ قال ربيعة ال4سدي:

أ%ه\و.ى لا تت. الع.جاج, بط%ع\نة{،
وال%ي\ل� ت.ر\د1ي ف الغ'بار, الكاب

والك%ب\وة: الغ.ب.ر.ة� كال%ب\و.ة. وك%با الفرس ك%ب\واv: ل ي.عرق.
وك%با الفرس ي.ك}ب'و إ,ذا ر.با وانتفخ من ف%ر.ق أ%و ع.د\و�؛ قال العجاج:

ج.ر.ى ابن' ل%ي\لى ج,ر\ية% الس_ب'وح,،
ج,رية% ل كاب� ول أ%ن'وح,

الليث: الفرس الكاب الذي إ,ذا أ%ع\يا قام فلم يتحرك من ال3عياء. وكبا
الفرس إ,ذا ح'ن,ذ% بال1لل فلم ي.عرق. أ%بو عمرو: إ,ذا ح.ن.ذ}ت. الفرس

فلم يعرق قيل ك%با الفرس'، وكذلك إ,ذا ك%ت.م\ت الر_ب\و..
@كتا: الك%ت\و': مقاربة الطو، وقد ك%تا. ابن ال4عراب: أ%ك}ت إ,ذا

غ%ل 
(* قوله« غل» هو بالعجمة كما ف الصل والتهذيب والتكملة وبعض نسخ

القاموس.) على عدو�ه.
الليث. اك}ت.و\ت.ى الرجل� فهو ي.ك}ت.وت إ,ذا بالغ ف صفة نفسه من غي
فعل ول عمل، وعند العمل ي.ك}ت.وت أ%ي كأ%نه ي.ن\ق%م1ع. واكتوت.ى إ,ذا

ت.ت.ع\ت.ع.
@كثا: الك�ث}وة: التراب التمع كال�ث}وة، وك�ث}وة� اللب ك%ك�ث}أ%ته،

وهو الاثر التمع عليه. وك�ث}وة: اسم رجل؛ عن ابن ال4عراب. قال ابن
سيده: أ�راه سي با. وأ%بو ك�ث}وة: شاعر. الوهري: وك%ث}وة، بالفتح، اسم

أ�م شاعر وهو زيد بن ك%ث}وة؛ وهو القائل:
أ%ل إن� ق%و\م1ي ل ت'ل%ط© ق�د'ور'هم،

ول%ك1ن_ما ي'وق%د\ن بالع.ذ1رات1
أ%ي ل يسترون ق�دورهم وإ,نا يعلونا ف أ%ف}ن,ية دورهم لتظهر.

والك%ثا، مقصور: شجر مثل شجر الغ'ب.ي\راء سواء ف كل شيء إ,ل أ%نه ل
ريح له، وله أ%يضاv ثرة مثل صغار ثر الغ'ب.ياء قبل أ%ن ي.ح\مر_؛ حكاه

أ%بو حنيفة. قال ابن سيده: وهو بالواو ل4ن_ا ل نعرف ف الكلم ك ث ي.
والك%ثاءة�، مدودة مؤنثة بالاء: ج,ر\ج,ي الب؛ عنه أ%يضاv، قال: وقال

أ%عراب هو الك%ثاة، مقصور. أ%بو مالك: الك%ثاة بل هز وك%ثvى كثي وهو



ال4ي\ه'قان والن_ه.ق' وال1ر\ج,ي كله بعن واحد. وزيد ابن ك%ث}وة
كأ%نه ف ال4صل ك%ث}أ%ة فترك هزة فقيل ك%ث}وة. وك%ث}و.ى: اسم رجل، قيل

إ,نه اسم أ%ب صال، عليه السلم.
@كحا: ال4زهري عن ابن ال4عراب: كحا إ,ذا ف%س.د، قال: وهو حرف غريب.

@كدا: ك%د.ت ال4رض ت.ك}دو ك%د\واv وك�د'وìا، فهي كاديةD إ,ذا أ%بطأ%
نباتا؛ وأ%نشد أ%بو زيد:

ع.ق}ر الع.ق1يلة1 م1ن مال، إ,ذا أ%م1ن.ت\
ع.قائل� الال, ع.ق}ر. ال�ص\ر,خ, الكاد1ي

الكاد1ي: البطيء الي من الاء. وك%دا الزرع وغيه من النبات: ساءت
ن,ب\ت.ته. وك%داه البد': رد_ه ف ال4رض. وك%د.و\ت' وجه الرجل أ%ك}د'وه
ك%د\واv إ,ذا خ.د.شته. والك�د\ية والكادي,ة�: الشد_ة من الدهر. والك�د\ية:

ال4رض الرتفعة، وقيل: هو شيء ص'لب من الجارة والطي. والك�د\ية:
ال4رض الغليظة، وقيل: ال4رض الصلبة، وقيل: هي الص_فاة العظيمة الشديدة.
والك�د\ية: الرتفاع من ال4رض. والك�د\ية: ص.لبة تكون ف ال4رض. وأ%صاب.

الزرع. ب.رد¬ فك%داه أ%ي رد_ه ف ال4رض. ويقال أ%يضاv: أ%صابتهم
ك�د\ية وكاديةD من البد، والك�دية� كل© ما ج'مع من طعام أ%و تراب أ%و نوه

فجعل ك�ث}بة، وهي الك�داية� والك�داة 
(* قوله« والكداة» كذا ضبط ف الصل،

وف شرح القاموس أنا بالفتح.) أ%يضاv. وحف%ر فأ%ك}د.ى إ,ذا بلغ الصلب
وصاد.ف ك�د\ية. وسأ%له فأ%ك}د.ى أ%ي وجده كالك�د\ية1؛ عن ابن ال4عراب.

قال ابن سيده: وكان قياس هذا أ%ن يقال فأ%ك}داه ولكن هكذا حكاه. ويقال:
أ%ك}د.ى أ%ي أ%ل%ح_ ف السأ%لة؛ وأ%نشد:
ت.ض.نe ف%ن'ع\ف1يها، إ,ن الدار' ساع.ف%ت\،

�فل نن' ن'ك}د1يها، ول هي ت.ب\ذ�ل
ويقال: ل ي'ك}د1يك س'ؤال أ%ي ل ي'لحe عليك، وقوله: فل نن ن'كديها
أ%ي فل نن ن'ل1حe عليها. وتقول: ل ي'ك}د1يك سؤال أ%ي ل ي'لح عليك

سؤال؛ وقالت خنساء:
ف%ت.ى الف1ت\يان1 ما ب.لغ'وا م.داه'،

ول ي'ك}د1ي، إ,ذا ب.ل%غ.ت\ ك�داها
أ%ي ل ي.قطع عطاءه ول ي'مسك عنه إ,ذا ق%ط%ع. غيه وأ%مسك.



وض1باب' الك�دا: سيت بذلك ل4ن الض>باب م'ولعة بفر الك�دا، ويقال
ض.بe ك�د\ية{، وجعها ك�داv. وأ%ك}د.ى الرجل�: قل� خيه، وقيل: ال�ك}د1ي

من الرجال الذي ل ي.ث�وب له مال ول ي.ن\م1ي، وقد أ%ك}د.ى؛ أ%نشد ثعلب:
وأ%ص\ب.ح.ت1 الزeو�ار' ب.عدك. أ%م\ح.ل�وا،

وأ�ك}د1ي. باغ1ي ال%ي\ر, وان\ق%ط%ع. الس_ف}ر'
وأ%ك}د.ي\ت' الرجل عن الشيء: رددته عنه. ويقال للرجل عند قهر صاحبه له:

أ%ك}د.ت\ أ%ظفارك. وأ%كد.ى الطر: قل9 ون.ك1د. وك%د.ى الرجل ي.ك}د1ي
vوأ%ك}د.ى: قلل عطاءه، وقيل: بل. وف التنزيل العزيز: وأ%عطى قليل

وأ%ك}د.ى؛ قيل أ%ي وق%طع القليل؛ قال الفراء: أ%ك}د.ى أ%مسك من الع.ط1ي_ة
وق%ط%ع، وقال الزجاج: معن أ%ك}د.ى قطع، وأ%صله من الفر ف البئر، يقال للحافر

إ,ذا بلغ ف حفر البئر إ,ل حجر ل ي'م.كYنه من الفر: قد بلغ إ,ل
الك�د\ية، وعند ذلك ي.قطع الفر. التهذيب: ويقال الك1دا، بكسر الكاف 

*)
قوله« الكدا بكسر الكاف إل» كذا ف الصل، وعبارة القاموس: والكداء ككساء

النع والقطع، وعبارة التكملة: وقال ابن النباري الكداء، بالكسر والد�:
القطع.)

، القطع من قولك أ%عطى قليلv وأ%كدى أ%ي قطع. والك%دا: النع؛ قال
الطرماح:

ب.ل%ى ث ل ن.م\ل1ك م.قاد1ير. س'د>ي.ت\
لنا من ك%د.ا ه1ن\د{، على ق1ل�ة1 الث�م\د1

أ%بو عمرو: أ%ك}د.ى منع، وأ%ك}دى قط%ع، وأ%ك}دى إ,ذا انقطع، وأ%ك}د.ى
الن_ب\ت إ,ذا ق%ص'ر من البد، وأ%ك}د.ى العام' إ,ذا أ%جد.ب.، وأ%ك}د.ى

إ,ذا بلغ الك�دا، وهي الصحراء، وأ%ك}د.ى الاف1ر إ,ذا ح.ف%ر فبلغ الك�دا،
وهي الصخور، ول يكنه أ%ن يفر. وك%د1ي.ت\ أ%صابعه أ%ي ك%ل�ت من الفر.
وف حديث الندق: فع.ر.ض.ت فيه ك�د\ية فأ%خذ ال1س\حاة ث س_ى وضرب؛

الك�د'ية�: قطعه غليظة ص'لبة ل يعمل فيها الفأ}س؛ ومنه حديث عائشة تصف
أ%باها، رضي ال عنهما: س.ب.ق إ,ذ و.ن.ي\ت'م ون.ج.ح إ,ذ أ%ك}د.ي\تم أ%ي

ظ%ف1ر إ,ذ خ1بتم ول ت.ظ}ف%ر'وا، وأ%صله من حاف1ر البئر ينتهي إ,ل ك�د\ية
فل يكنه الفر فيتركه؛ ومنه: أ%ن� فاطمة، رضي ال عنها، خرجت ف

ت.ع\زية بعض جيانا، فلما انصرفت قال لا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: لعلك



ب.ل%غ\ت1 معهم الك�د.ى، أ%راد ال%قابر.، وذلك ل4نه كانت م.قاب,ر'هم ف
مواضع ص'ل}ب.ة، وهي جع ك�د\ية، ويروى بالراء، وسيجيء. ابن ال4عراب:

أ%ك}د.ى اف}ت.ق%ر بعد غ1نÝى، وأ%ك}د.ى ق%م1ئ% خ.ل}قه، وأ%ك}د.ى
ال%ع\د1ن� ل يتكو�ن فيه جوهر. وب.ل%غ الناس' ك�د\ية% فلن إ,ذا أ%عط%ى ث م.نع

وأ%مس.ك.
وك%د1ي. ال1ر\و'، بالكسر، ي.ك}د.ى ك%داv: وهو داء يأ}خذ ال1راء خاصة

يصيبها منه ق%يء وس'عال حت ي'ك}و.ى ما بي عينيه فيذهب. شر: ك%د1ي.
الكلب ك%داv إ,ذا ن.ش1ب العظم ف ح.لق}ه، ويقال: ك%د1ي. بالعظم إ,ذا غ%ص_
به؛ حكاه عنه ابن شيل. وك%د1ي. الفصيل� ك%داv إ,ذا شرب اللب ففس.د

ج.و\ف�ه. وم1س\ك ك%د1يÒ: ل رائحة له.
وال�ك}د1ية� من النساء: الر_ت\قاء. وما ك%داك عن أ%ي ما حب.سك

،vوك%د.اء: موضعان، وقيل: ها جبلن بكة، وقد قيل ك%دا Òد.ي�وشغ.لك.وك
بالقصر؛ قال ابن قيس الرeق%ي�ات1:

أ%نت. ابن' م'ع\ت.ل%ج, الب,طا
ح ك�د.ي>ها وك%دائ1ها

(* قوله« أنت ابن إل» ف التكملة: وقال عبيد ال بن قيس الرقيات يدح
عبد اللك بن مروان:

فاسع أمي الؤمنيـــن لدحت وثنائها،
أنت ابن معتلج البطا * ح (البطاح) كديها وكدائها)

ابن ال4نباري: ك%داء، مدود، جبل بكة، وقال غيه: كداv جبل آخر؛ وقال
حسان بن ثابت:

ع.د1م\نا خ.ي\ل%نا، إن ل ت.ر.و\ها
ت'ثي' الن_ق}ع.، م.و\ع1د'ها ك%داء

وقال بشي بن عبد الرحن بن كعب بن مالك ال4نصاري:
فس.ل, الناس.، ل أ%با ل%ك. ع.ن�ا
يوم. سال%ت\ بال�ع\ل1م1ي. ك%داء

قال: وكذلك ك�د.يÒ؛ قال ابن ق%يس الرeق%ي_ات:
أ%ق}ف%ر.ت\ بعد. عبد ش.م\س� ك%داء،

ف%ك�د.يÒ فالرeك}ن' فالب.ط}حاء
وف الديث: أ%نه دخل مكة عام الفتح من ك%داء ودخل ف الع'مرة من ك�دÝى،



وقد روي بالشك ف الدخول والروج على اختلف الروايات وتكرارها. وك%داء،
بالفتح والد�: الثنية العليا بكة ما يلي القابر، وهو ال%ع\ل%ى.

وك�داv، بالضم والقصر: الثنية السفلى ما يلي باب العمرة، وأ%ما ك�د.ي¬،
بالضم وتشديد الياء، فهو موضع بأ%سفل مكة، شرفها ال تعال. ابن ال4عراب:

د.كا إ,ذا س.م1ن وك%دا إ,ذا قط%ع.
@كذا: ابن ال4عراب: أ%ك}ذى الشيء� إ,ذا احر_، وأ%ك}ذى الرجل� إ,ذا

 vاحر_ لونه من خ.ج.ل� أ%و ف%ز.ع�، ورأ%يته كاذ1يا
(* قوله« كاذياv إل»

الكاذي بعن الحر وغيه، ل يضبط ف سائر الصول الت بأيدينا إل كما
ترى، لكن عبارة التكملة: الكاذي، بتشديد الياء، من نبات بلد عمان وهو

الذي يطيب به الدهن الذي يقال له الكاذي، ووصفت ذلك النبات.) ك%ر,كاv أ%ي
أ%حر.، قال: والكاذي وال1ر\يال الب.ق�م، وقال غيه: الكاذ1ي ضرب من

ال4د\هان معروف، والكاذ1ي ضرب من البوب يعل ف الشراب فيشد�ده.
الليث: العرب تقول كذا وكذا، كافهما كاف التشبيه وذا اسم يشار به، وهو
مذكور ف موضعه. الوهري: قولم كذا كناية عن الشيء، تقول ف%ع.ل}ت كذا

وكذا يكون كناية عن العدد فتنصب ما بعده على التمييز، تقول: له عندي كذا
وكذا درهاv، كما تقول له عندي عشرون درهاv. وف الديث: نيء أ%نا وأ�مت

يوم القيامة على كذا وكذا؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف مسلم كأ%ن
الراوي شك ف اللفظ فكن عنه بكذا وكذا، وهي من أ%لفاظ الك1نايات مث}ل ك%ي\ت.

وك%ي\ت.، ومعناه مثل ذا، وي'كن با عن الهول وعما ل يراد التصريح به؛
قال أ%بو موسى: الفوظ ف هذا الديث نيء أ%نا وأ�مت على ك%و\م أ%و
لفظ يؤد�ي هذا العن. وف حديث عمر: كذاك ل ت.ذ}ع.ر'وا علينا إ,بل%نا

أ%ي ح.س\ب'كم، وتقديره د.ع\ ف1ع\ل%ك وأ%مر.ك ك%ذاك، والكاف ال�ول والخرة
زائدتان للتشبيه والطاب والسم ذا، واستعملوا الكلمة كلها استعمال

السم الواحد ف غي هذا العن. يقال: رجل كذاك. أ%ي خ.س3يس¬. واش\ت.ر, ل
غلماv ول تشتره ك%ذاك. أ%ي د.ن,يئاv، وقيل: حقيقة كذاك أ%ي مثل ذاك،

ومعناه الزم ما أ%نت عليه ول تتجاوزه، والكاف ال�ول منصوبة الوضع بالفعل
الضمر. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه، يوم ب.د\ر: يا نب� ال كذاك

أ%ي ح.س\ب'ك الدeعاء فإ,ن ال م'نجز لك ما وعدك.
@كرا: الك1ر\و.ة� والك1راء: أ%جر الستأ}ج.ر، كاراه م'كاراةv وكراء



واك}تراه وأ%ك}ران داب�ته وداره، والسم' الك1ر\و' بغي هاء؛ عن اللحيان،
وكذلك الك1ر\و.ة� والك�ر\وة�، والك1راء مدود ل4نه مصدر كار.ي\ت، والدليل

على أ%نك تقول رجل م'كار�، وم'فاع1لD إنا هو من فاع.ل}ت، وهو من ذوات
الواو ل4نك تقول أ%عطيت الك%ر,ي_ ك1ر\وت.ه، بالكسر؛ وقول جرير:

ل%ح1ق}ت' وأ%ص\حاب على ك�لY ح'ر_ة{
م.ر'وح�، ت'بار,ي ال4ح\م.س3ي_ ال�كار,يا

ويروى: ال4حشي، أ%راد ظل الناقة شبهه بالكاري؛ قال ابن بري: كذا فسر
ال4حشي ف الشعر بأ%نه ظل الناقة. وال�كاري: الذي ي.ك}ر'و بيده ف

مشيه، ويروى ال4ح\م.س3ي منسوب إ,ل أ%ح\م.س رجل من ب.جيلة. وال�كاري على
هذا الاد1ي، قال: وال�كار,ي مفف، والمع ال�كارون، سقطت الياء لجتماع

الساكني، تقول هؤلء ال�كار'ون وذهبت إ,ل ال�كار,ين.، ول تقل
ال�كار,ي>ي بالتشديد، وإ,ذا أ%ضفت ال�كار,ي. إ,ل نفسك قلت هذا م'كار,ي_،

بياء مفتوحة مشددة، وكذلك المع تقول هؤلء م'كاري_، سقطت نون المع
،vلل3ضافة وقلبت الواو ياء وف%ت.ح\ت ياءك وأ%دغمت. ل4ن قبلها ساكنا

وهذان1 م'كار,ياي. تفتح ياءك، وكذلك القول ف قاض1ي_ ورامي_ ونوها.
وال�كار,ي والك%ر,يe: الذي ي'ك}ر,يك دابته، والمع أ%ك}ر,ياء، ل يكسر على

غي ذلك. وأ%ك}ر.ي\ت الدار فهي م'ك}راة والبيت م'ك}رìى، واك}ت.ر.يت
واس\ت.ك}ر.ي\ت وت.كار.ي\ت بعن.

والك%ر,يe، على ف%ع1يل: ال�كار,ي؛ وقال ع'ذاف1ر الك1ندي:
ول أ%عود' بعدها ك%ر,ي�ا،
أ�مار,س' الك%ه\لة% والص_بي_ا

ويقال: أ%ك}ر.ى الكر,يe ظهره. والكر,يe أ%يضاv: ال�ك}تر,ي. وف حديث
ابن عباس، رضي ال عنهما: أ%ن امرأ%ة م'حرمة سأ%لته فقالت أ%ش.ر\ت إ,ل

أ%ر\ن.ب� فرماها الك%ر,يe؛ الك%ريe، بوزن الص_ب�: الذي ي'كري دابته،
ف%ع1يل بعن م'ف}ع1ل. يقال: أ%ك}ر.ى دابته فهو م'ك}ر� وكري¬، وقد يقع

على ال�ك}تر,ي ف%ع1يل بعن م'ف}ع.ل، والراد ال4ول. وف حديث أ%ب
الس_ليل: الناس' يزعمون أ%ن� الك%ر,ي_ ل حج له. والك%ر,يe: الذي أ%كريته

بعيك، ويكون الك%ر,ي� الذي ي'ك}ريك بعيه فأ%نا ك%ر,يeك وأ%نت
ك%ر,ي>ي؛ قال الراجز:

ك%ر,يeه ما ي'ط}ع1م الك%ر,ي�ا،



بالليل، إ,ل ج,ر\ج,راv م.ق}ل1ي�ا
ابن السكيت: أ%ك}ر.ى الك%ر,يe ظهره ي'ك}ريه إ,ك}راء. ويقال: أ%عط1

الك%ر,ي_ ك1ر\و.ت.ه؛ حكاها أ%بو زيد. ابن السكيت: هو الك1راء مدود ل4نه
مصدر كار.ي\ت، والدليل على ذلك أ%نك تقول رجل م'كار� م'فاع1ل، وهو من ذوات

الواو. ويقال: اك}ت.ر.ي\ت' منه داب�ة واس\ت.ك}ر.يتها فأ%ك}ران,يها
.vإك}راء، ويقال لل�جرة نفسها ك1راء أ%يضا

وك%را ال4رض. ك%ر\واv: حف%رها وهو من ذوات الواو والياء. وف حديث
فاطمة، رضي ال عنها: أ%نا خرجت ت'ع.ز>ي قوماv، فلما انصرفت قال لا:
ل%ع.لك1 ب.لغ\ت1 معهم الك�ر.ى؟ قالت: معاذ% ال3 هكذا جاء ف رواية بالراء،

وهي الق�بور جع ك�ر\ية{ أ%و ك�ر\وة{، من ك%ر.ي\ت' ال4رض وك%ر.و\ت'ها
إ,ذا حفرتا كال�فرة؛ ومنه الديث: أ%ن ال4نصار سأ%لوا رسول ال، صلى

ال عليه وسلم، ف نر ي.ك}ر'ونه لم س.ي\حاv أ%ي ي.ح\ف1ر'ونه وي'خ\ر,جون
:vطواها بالشجر. وك%ر.و\ت' البئر ك%ر\وا :vطينه. وك%را البئر ك%ر\وا

طويتها. أ%بو زيد: ك%ر.و\ت' الر_ك1ي_ة ك%ر\واv إ,ذا طويتها بالشجر
وع.ر.ش\تها بالشب وطويتها بالجارة، وقيل: ال%4ك}ر'و_ة من البار الطوية

بالع.ر\ف%ج والث©مام والس>ب.ط.،
وك%را الغلم' ي.ك}روا ك%ر\واv إ,ذا لعب بالك�رة. وك%ر.و\ت' بالك�رة

أ%ك}ر'و با إ,ذا ضربت با ول%ع1بت با. ابن سيده: والك�رة� معروفة، وهي ما
أ%د.ر\ت من شيء. وك%را الك�ر.ة ك%ر\واv: لعب با؛ قال السيب بن ع.ل%س:

م.ر,ح.ت ي.داها للن_جاء، كأ%نا
ت.ك}ر'و ب,ك%ف�ي لع1ب� ف صاع,

والصاع': الطمئن من ال4رض كال�ف}رة. ابن ال4عراب: ك%ر.ى النهر
ي.ك}ريه إ,ذا نقص ت1ق}ن.ه، وقيل: ك%ر.ي\ت النهر ك%ر\ياv إ,ذا حفرته.

والك�رة�: الت ي'لع.ب' با، أ%صلها ك�ر\وةD فحذفت الواو، كما قالوا ق�لةD للت
ي'لعب با، وال4صل ق�ل}وةD، وجع الك�رة1 ك�رات¬ وك�ر'ون. الوهري:

الك�رة� الت ت'ضرب بالص_و\ل%جان وأ%صلها ك�ر.و¬، والاء ع1وض، وتمع على
ك�رين وك1رين. أ%يضاv، بالكسر، وك�رات{؛ وقالت ليلى ال4خيلية تصف ق%طاة

تدل�ت على ف1راخ1ها:
ت.د.ل�ت على ح'ص¼ ظ1ماء� كأ%نا

ك�رات' غ�لم� ف ك1ساء� م'ؤ.ر\ن.ب,



ويروى: ح'ص> الرؤوس كأ%نا؛ قال: وشاهد ك�رين قول الخر 
(* هو عمرو بن

كلثوم) :
ي'د.ه\د1ين الرeؤوس. كما ي'د.ه\دي

ح.زاو,رةD، بأ%يديها، الك�رينا
ويمع أ%يضاv على أ�ك%ر�، وأ%صله و'ك%ر¬ مقلوب اللم إ,ل موضع الفاء،

ث أ�بدلت الواو هزة لنضمامها. وك%ر.و\ت' ال4مر وك%ر.ي\ته: أ%ع.د\ت'ه
مرة بعد أ�خرى. وك%ر.ت1 الدابة ك%ر\واv: أ%سرعت. والك%ر\و': أ%ن ي.خ\ب,ط

بيده ف استقامة ل ي.ف}ت1ل�ها نو بطنه، وهو من عيوب اليل يكون خ1ل}قة،
وقد ك%ر.ى الفرس' ك%ر\واv وك%ر.ت1 الرأ%ة� ف م1ش\ي.تها ت.ك}ر'و

ك%ر\واv. والك%را: الف%ح.ج' ف الساقي والفخذين، وقيل: هو د1ق�ة الساقي
والذYراعي، امرأ%ة ك%ر\واء� وقد ك%ر,ي.ت ك%راv، وقيل: الك%ر\واء الرأ%ة

الدقيقة الساقي. أ%بو بكر: الك%را د1ق�ة� الساقي، مقصور يكتب بال4لف،
يقال: رجل أ%ك}ر.ى وامرأ%ة ك%ر\واء�؛ وقال:

لي\س.ت\ بك%ر\واء4، ولك1ن\ خ1د\ل1م,،
ول ب,ز.لء4، ولك1ن\ س'ت\ه'م,

قال ابن بري: صوابه أ%ن ترفع قافيته؛ وبعدها:
ول ب,ك%ح\لء، ولك1ن ز'ر\ق�م

،Dبالتحريك: طائر ويدعى الجل% والق%ب\ج.، وجعه ك1ر\وان ،�والك%ر.وان
صحت الواو فيه لئل يصي من مثال ف%ع.لن ف حال اعتلل اللم إ,ل مثال

ف%عال�، والمع ك%راوين'، كما قالوا وراش1ي'؛ وأ%نشد بعض البغداديي ف
صفة صقر لدل الع.ب\ش.مي وكنيته أ%بو زغب:

ع.ن_ له أ%ع\ر.ف' ضاف الع'ث}ن'ون}،
داه1يةv ص1ل� ص.فاv د'ر.خ\م1ي\،

ح.ت\ف. ال�بار.يات1 والك%راو,ين\
وال�نثى ك%ر.وانةD،والذكر منها الك%را، بال4لف؛ قال م'درك بن ح1ص\ن

ال4سدي:
يا ك%ر.واناv ص'ك_ فاك}ب.أ%ن_ا،
ف%ش.ن_ بالس_ل}ح,، فلما ش.ن_ا،

ب.ل� الذ©ناب ع.ب.ساv م'ب,ن_ا



قالوا: أ%راد به ال�بارى ي.ص'ك©ه البازي فيت_ق1يه بس.ل}ح1ه، ويقال له
الك�ر\ ك1يe، ويقال له إ,ذا صيد.: أ%ط}ر,ق\ ك%را أ%ط}ر,ق\ ك%را إ,ن

الن_عام. ف الق�رى، والمع ك1ر\وانD، بكسر الكاف، على غي قياس، كما إ,ذا
vوهو جع بذف الزوائد، كأ%نم جعوا ك%را ،Dجعت الو.رشان% قلت و,ر\شان

مثل أ%خ� وإ%خ\وان. والك%را: لغة ف الك%ر.وان1؛ أ%نشد ال4صمعي
للفرزدق:على ح1ي. أ%ن ر.ك�ي\ت' واب\ي.ض_ م1س\ح.لي،

وأ%ط}ر.ق. إ,ط}راق. الك%را م.ن أ�حار,ب'ه
(* قوله« على حي أن ركيت» كذا بالصل، والذي ف الديوان:

أحي التقى ناباي وابيض مسحلي)
ابن سيده: وف الثل أ%ط}ر,ق\ ك%را إ,ن� الن_عام. ف الق�رى؛ غيه:

يضرب مثلv للرجل ي'خ\د.ع' بكلم ي'ل%ط�ف له وي'راد به الغائلة، وقيل:
يضرب مثلv للرجل ي'ت.ك%ل�م عنده بكلم ف%ي.ظن أ%نه هو الراد بالكلم، أ%ي
اسكت فإ,ن أ�ريد من هو أ%ن\ب.ل� منك وأ%رفع منزلة؛ وقال أ%حد بن عبيد:

يضرب للرجل القي إ,ذا تكلم ف الوضع الذي ل ي'شبهه وأ%مثال%ه
الكلم' فيه، فيقال له اسكت يا حقي فإ,ن� ال4ج,ل�ء3 أ%ول بذا الكلم

منك. والك%را: هو الك%ر.وان� طائر صغي، فخ'وطب الك%روان� والعن لغيه،
وي'شب_ه الك%روان� بالذ�ل1يل، والنعام' بال4عزة، ومعن أ%ط}ر,ق\ أ%ي

غ�ض_ ما دام عزيز فإياك أ%ن ت.نط1ق أ%يها الذليل، وقيل: معن أ%طرق كرا أ%ن
الكروان ذليل ف الطي والنعام عزيز، يقال: اسكن عند. ال4عزة ول

تستشرف للذي لست له بند، وقد جعله ممد بن يزيد ترخيم كروان فغلط، قال ابن
سيده: ول يعرف سيبويه ف جع الك%روان1 إ,ل ك1ر\واناv فوجهه على أ%نم
جعوا كراv، قال: وقالوا ك%ر.وانD وللجمع ك1ر\وانD، بكسر الكاف، فإ,نا

Dكما قالوا إ%خ\وان. قال ابن جن: قولم ك%ر.وان vي'كس_ر على ك%را
وك1ر\وانD لا كان المع مضارعاv للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أ%يضاv أ%لفاظ
على حذف الزيادة الت كانت ف الواحد، فقالوا ك%ر.وانD وك1ر\وان، فجاء4 هذا
على حذف زائدتيه حت صار إ,ل ف%ع.ل، فج.رى مرى خ.ر.ب وخ1ر\بان وب.ر.ق�

وب,ر\قان{، فجاء هذا على حذف الزيادة كما قالوا ع.م\ر.ك ال4. قال أ%بو
اليثم: سي الك%روان� ك%رواناv بضد�ه ل4نه ل ي.نام بالليل، وقيل:

الك%ر.وان طائر يشبه البط. وقال ابن هانئ ف قولم أ%ط}ر,ق كرا، قال:
ر'خ>م الكروان، وهو نكرة، كما قال بعضهم يا ق�ن\ف'، يريد يا ق�ن\ف�ذ، قال:



وإ,نا يرخم ف الدعاء ال%عارف نو ما لك وعامر ول ترخم النكرة نو غلم،
فر'خم ك%ر.وانD وهو نكرة، وجعل الواو أ%لفاv فجاء نادراv. وقال الرسي:

الك%را هو الك%ر.وان، حرف مقصور، وقال غيه: الك%ر.ا ترخيم الك%ر.وان،
قال: والصواب ال4و�ل ل4ن الترخيم ل يستعمل إ,ل ف النداء، وال4لف الت

ف الك%را هي الواو الت ف الك%روان، جعلت أ%لفاv عند سقوط ال4لف
والنون، ويكتب الكرا بال4لف بذا العن، وقيل: الكروان طائر طويل الرجلي

أ%غب دون الدجاجة ف ال%لق، وله صوت حسن يكون بصر مع الطيور الداجنة ف
البيوت، وهي من طيور الر>يف والق�ر.ى، ل يكون ف البادية.

والك%ر.ى: النوم. والك%ر.ى: النعاس، يكتب بالياء، والمع أ%ك}راء؛ قال:
هات.ك}ت'ه حت ان\ج.ل%ت\ أ%ك}راؤ'ه

Òى إ,ذا نام، فهو ك%ر� وك%ر,يÝك%ر,ي. الرجل، بالكسر، ي.ك}ر.ى ك%ر
وك%ر\يان. وف الديث: أ%نه أ%د\ر.كه الك%ر.ى أ%ي النوم، ورجل ك%ر� وك%ر,يÒ؛

وقال:
م.ت ت.ب,ت\ ب,ب.ط}ن, واد{ أ%و ت.ق1ل}،

ت.ت\ر'ك\ به م1ث}ل% الك%ر,ي� ال�ن\ج.د1ل}
أ%ي مت.ى ت.ب,ت هذه ال3بل ف مكان أ%و ت.ق1ل به ناراv ت.ت\رك\ به

ز,ق9اv ملوءاv لبناv، يصف إ,بلv بكثرة اللب أ%ي ت.ح\ل�ب و.ط}باv من لب
كأ%ن ذلك الوطب رجل نائم. وامرأ%ة ك%ر,ي.ةD على ف%ع1لة؛ وقال:

ل ت'س\ت.م.ل© ول ي.ك}ر.ى م'جال1س'ها،
ول ي.م.ل© من الن_ج\وى م'ناج,يها

وأ%صبح فلن ك%ر\يان% الغداة1 أ%ي ناع1ساv. ابن ال4عراب: أ%ك}ر.ى
الرج'ل س.ه,ر ف طاعة1 ال عز وجل. وك%ر.ى النهر. ك%ر\ياv: استحدث ح.ف}رة.

وك%ر.ى الرجل� ك%ر\ياv: ع.دا عدواv شديداv، قال ابن دريد: وليس باللغة
العالية. وقد أ%ك}ر.ي\ت أ%ي أ%خ_رت. وأ%ك}ر.ى الشيء4 والرح\ل% والع.شاء:

أ%خ_ره، والسم الك%راء؛ قال الطيئة:
وأ%ك}ر.ي\ت الع.شاء إ,ل س'ه.ي\ل�
أ%و الش>ع\ر.ى، فطال% ب ال4ناء�

قيل: هو ي.ط}ل�ع س.ح.راv وما أ�كل بعده فليس بع.شاء، يقول: انتظرت
معروفك حت أ%ي,س\ت. وقال فقيه العرب: من س.ر_ه الن>ساء ول ن.ساء،

ف%ل}ي'ب.كYر الع.شاء، ولي'باك1ر الغ.داء، ولي'خ.فYف الر>داء، ولي'ق1ل�



غ1ش\يان% النساء. وأ%ك}ر.ي\نا الديث الليلة أ%ي أ%ط%ل}ناه. وف حديث ابن
مسعود: كنا عند النب، صلى ال عليه وسلم، ذات ليلة فأ%ك}ر.ي\نا ف الديث

أ%ي أ%ط%ل}ناه وأ%خ_رناه. وأ%ك}ر.ى من ال4ضداد، يقال: أ%ك}ر.ى الشيء�
ي'ك}ر,ي إ,ذا طال% وق%ص'ر. وزاد. ون.ق%ص؛ قال ابن أ%حر:

،vها ط%ب.قا�وت.واه.ق%ت\ أ%خ\فاف
والظYل© ل ي.ف}ض'ل} ول ي'ك}ر,ي

أ%ي ول ينقص، وذلك عند انتصاف النهار. وأ%ك}رى الرجل: قل� ماله أ%و
ن.ف1د زاد'ه. وقد أ%كرى زاد'ه أ%ي نقص؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للبيد:

كذ1ي زاد{ م.ت ما ي'ك}ر, م1ن\ه،
فليس وراءه ث1ق%ةD بزاد1

:vوقال آخر يصف ق1د\را
ي'ق%س>م' ما فيها، فإ%ن} ه1ي. ق%س_م.ت\

ف%ذاك.، وإ,ن} أ%ك}ر.ت\ فعن أ%هلها ت'ك}ر,ي
ق%س_م.ت\: ع.م_ت ف الق%س\م، أ%راد وإ,ن نق%صت فعن أ%هلها ت.ن\ق�ص،

يعن الق1د\ر. أ%بو عبيد: ال�ك%ر>ي الس_ي' 
(* قوله« الكر�ي السي إل»

هذه عبارة التهذيب، وعبارة الوهري: والكر�ي من البل اللي السي
والبطيء.)

الل�ي>ن الب.ط1يء ، وال�ك%ر>ي من ال3بل الت ت.ع\د'و، وقيل: هو
السي البطيء؛ قال القطامي:

وكل© ذلك منها ك�ل�ما ر.ف%ع.ت\،
م1ن\ها ال�ك%ر>ي، وم1نها الل�ي>ن الس_اد1ي أ%ي رف%ع.ت\ ف سيها؛

قال ابن بري وقال الراجز:
ل�ا رأ%ت\ ش.ي\خاv له د.و\د.ر_ى،
ظ%ل�ت\ على ف1راش1ها ت.ك%ر_ى

(* قوله« لا رأت إل» ل يقد�م الؤلف الستشهد عليه، وف القاموس:
تكر�ى نام، فتكر�ى ف البيت تتكر�ى.)

د.و\د.ر_ى: ط%ويل ال�صيتي. وقال ال4صمعي: هذه دابة ت'ك%ر>ي
ت.ك}ر,يةv إ,ذا كان كأ%نه يتلقف بيده إ,ذا مشى. وك%ر.ت الناقة� برجليها:

قل%بتهما ف الع.د\و,، وكذلك ك%ر.ى الرجل� بقدميه، وهذه الكلمات يائية ل4ن



ياءها لم وانقلب ال4لف ياء عن اللم أ%كثر من انقلبا عن الواو.
والك%ر,يe: نبت. والك%ر,ي�ة�، على فع1يلة: شجرة تنبت ف الرمل ف

،eال%صب بنجد ظاهرة، تنبت على ن,ب\تة ال%ع\دة. وقال أ%بو حنيفة: الك%ر,ي
بغي هاء، ع'شبة من ال%ر\عى، قال: ل أ%جد من يصفها، قال: وقد ذكرها

العجاج ف وصف ثور وحش فقال:
eحت ع.دا، واق}تاد.ه الك%ر,ي
eوش.ر\ش.ر¬ وق%س\و.ر¬ ن.ض\ر,ي

(* قوله« نضري» هو الصواب وتصحف ف شرشر بنصري.)
وهذه ن'بوت غ%ض_ة، وقوله: اقتاد.ه أ%ي د.عاه، كما قال ذو الرمة:

ي.د\ع'و أ%ن\ف%ه الر>ب.ب'
(* قوله« يدعو» أ%و�له كما ف شرح القاموس ف مادة ربب:
أمسى بوهبي متازاv لرتعه بذي الفوارس يدعو أنفه الربب)
والك%ر.و\يا: من البز، وزنا ف%ع.و\ل%لD، أ%لفها منقلبة عن ياء ول
تكون ف%ع.ول%ى ول ف%ع.ل}يا ل4نما ب,ناء4ان ل يثب'تا ف الكلم، إ,ل

أ%نه قد يوز أ%ن تكون ف%ع.و\لD ف قول من ثبت عنده ق%ه.و\باة. وحكى أ%بو
حنيفة: ك%ر.و\ياء، بالد، وقال مرة: ل أ%در أ%يد الك%ر.و\يا أ%م ل، فإ%ن

مد� فهي أ�نثى، قال: وليست الك%ر.و\ياء بعربية، قال ابن بري: الكر.و\يا
من هذا الفصل، قال: وذكره الوهري ف فصل قردم مقصوراv على وزن زكريا،

قال: ورأ%يتها أ%يضاv الك%ر\و,ياء، بسكون الراء وتفيف الياء مدودة، قال:
ورأ%يتها ف النسخة القروءة على ابن الواليقي الك%ر.و\ياء، بسكون الواو
وتفيف الياء مدودة، قال: وكذا رأ%يتها، ف كتاب ليس لبن خالويه،

ك%ر.و\يا، كما رأ%يتها ف التكملة لبن الواليقي، وكان يب على هذا أ%ن
تنقلب الواو ياء لجتماع الواو والياء وكون ال4ول منهما ساكناv إ,ل أ%ن

يكون ما شذ نو ض.ي\و.ن وح.ي\وة{ وح.ي\وان وع.و\ية فتكون هذه لفظة خامسة.
وك%راء: ثنية بالطائف مدودة. قال الوهري: وك%راء موضع؛ وقال:

م.ن.ع\ناكم\ ك%راء وجان,ب.ي\ه1،
كما م.ن.ع. الع.رين' و.ح.ى الل©هام,

وأ%نشد ابن بري:
كأ%غ}ل%ب.، من أ�س'ود ك%راء4، ور\د{

ي.ر'دe خ.ش.اي.ة% الرجل, الظ�ل�وم,



قال ابن بري: والك%را ثنية بالطائف مقصورة.
@كزا: ابن ال4عراب: ك%زا إ,ذا أ%فضل% على م'ع\ت.ف1يه؛ رواه أ%بو العباس

عنه.
@كسا: الك1س\وة� والك�س\وة�: اللباس، واحدة الك�سا؛ قال الليث: ولا

معان{ متلفة. يقال: ك%س.و\ت فلناv أ%ك}س'وه ك1س\وةv إ,ذا أ%لبسته ثوباv أ%و
ثياباv فاك}ت.سى. واكت.سى فلن إ,ذا لب.س الك1س'و\ة؛ قال رؤبة يصف الثور

والكلب:
vم'ر\د1عا vقد ك%سا فيهن ص1ب\غا

يعن كساهن_ د.ماv طر�ياv؛ وقال يصف العي وأ�ت'نه:
ي.ك}س'وه ر.ه\باها إ,ذا ت.ر.ه_با،

على اض\ط1رام, الل©وح,، ب.و\لv ز.غ}ر.با
يكسوه ر.ه\باها أ%ي ي.ب'ل}ن عليه. ويقال: اكت.س.ت1 ال4رض بالنبات إ,ذا

تغط�ت به. والك�سا: جع الك�سوة. وك%س3ي. فلن ي.ك}سى إ,ذا اك}ت.س.ى،
وقيل: ك%س3ي. إ,ذا لبس الك�سوة؛ قال:

ي.ك}سى ول ي.غ\ر.ث� ملوك�ها،
إ,ذا ت.ه.ر_ت ع.ب\د.ها الار,يه\

أ%نشده يعقوب. واك}ت.سى: ك%ك%س3ي.، وك%ساه إ,ياها ك%س\واv. قال ابن جن:
أ%ما ك%س3ي. زيد ثوباv وك%س.و\ته ثوباv فإ,نه وإ,ن ل ينقل بالمزة

فإ,نه نقل بالثال، أvل تراه نقل من ف%ع1ل% إ,ل ف%ع.ل%، وإ,نا جاز نقله
بف%ع.ل لا كان ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل% كثياv ما يعتقبان على العن الواحد نو

ج.د_ ف ال4مر وأ%ج.د_، وصد.د\ته عن كذا وأ%صد.د\ته، وقصر عن الشيء
وأ%ق}ص.ر، وس.ح.ته ال وأ%س\ح.ته ونو ذلك، فلما كانت ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل%

على ما ذكرناه من العتقاب والت_عاو'ض ون'ق1ل بأ%ف}عل، نقل أ%يضاv ف%ع1ل%
ي.فع.ل نو ك%س3ي. وك%س.و\ت'ه وش.ت1ر.ت عين'ه وش.ت.ر\تا وعار.ت\

وع'ر\تا. ورجل كاس�: ذو ك�سوة، حله سيبويه عل النسب وجعله ك%طاع1م، وهو خلف
لا أ%نشدناه من قوله:

ي.ك}سى ول ي.غ\ر.ث� قال ابن سيده: وقد ذكرنا ف غي موضع أ%ن الشيء
إ,نا يمل على النسب إ,ذا ع'د1م. الف1عل. ويقال: فلن أ%ك}سى من ب.ص.لة{

إ,ذا لبس الثياب الكثية، قال: وهذا من النوادر أ%ن يقال للم'ك}ت.س3ي كاس�
بعناه. ويقال: فلن أ%كسى من فلن أ%ي أ%كثر إ,عطاء للك�سوة، من



ك%س.و\ت'ه أ%ك}س'وه. وفلن أ%كسى من فلن أ%ي أ%كثر اك}ت1ساء منه؛ وقال ف قول
الطيئة:

د.ع, ال%كار,م. ل ت.ر\ح.ل} لب'غ\ي.تها،
واق}ع'د\ فإ,ن_ك أ%نت. الطاع1م' الكاس1ي

أ%ي ال�ك}ت.سي. وقال الفراء: يعن ال%ك}س'و_، كقولك ماء داف1ق¬
وعيشةD راض1يةD، ل4نه يقال ك%س3ي. الع'ر\يان� ول يقال ك%سا. وف الديث:

ون,ساء� كاس1يات{ عار,يات{ أ%ي أ%نن_ كاسيات¬ من ن,ع.م ال عار,يات¬ من
الشكر، وقيل: هو أ%ن ي.ك}ش1ف}ن. بعض. جسدهن وي.س\د'ل}ن ال�م'ر من ورائهن

vرقاقا vفهن_ كاس1يات¬ كعار,يات، وقيل: أ%راد أ%نن ي.ل}ب.س\ن ث1يابا
ي.ص1ف}ن. ما تتها من أ%ج\سام1هن فهن كاس1يات¬ ف الظاهر عار,يات¬ ف

العن. قال ابن بري: يقال ك%س3ي. ي.ك}س.ى ضد� ع.ر,ي. ي.ع\ر.ى؛ قال سعيد بن
مسحوج الشيبان:

vلق%د\ زاد. ال%ياة% إ,ل� ح'ب�ا
ب.نات، أ%ن_ه'ن_ من الض>عاف1

م.خافة% أ%ن ي.ر.ي\ن. الب'ؤس. ب.ع\دي،
وأ%ن ي.ش\ر.ب\ن. ر.ن\قاv بعد. صاف1

وأ%ن ي.ع\ر.ي\ن.، إ,ن} ك%س3ي. ال%واري،
ف%ت.ن\ب'و العي' ع.ن ك%ر.م� عجاف1

واك}ت.سى الن_ص1يe بالو.رق: لبسه؛ عن أ%ب حنيفة. واك}ت.س.ت1 ال4رض':
ت� نبات'ها والتف_ حت كأ%نا لب.سته.

والك1ساء: معروف، واحد ال4ك}س3ية اسم موضوع، يقال: ك1ساء# وك1ساء4ان
وك1ساوان1، النسبة إ,ليها ك1سائيÒ وك1ساو,يÒ، وأ%صله ك1ساو¬ ل4نه من

ك%س.و\ت' إ,ل أ%ن الواو لا جاءت بعد ال4لف هزت. وت.ك%س_ي\ت' بالك1ساء:
لبسته؛ وقول عمرو بن ال4هتم:
،Dر_ة�فب.ات. له دون% الص_با، وهي ق
ل1حاف¬، وم.ص\قول� الك1ساء ر.ق1يق'

أ%راد اللب. تعلوه الدeواية�؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده وبات له،
يعن للضيف؛ وقبله:

،vفبات. ل%نا منها، وللض_ي\ف م.و\هنا
ش1واء# س.م1ي¬ زاه1ق¬ وغ%ب'وق'



ابن ال4عراب: كاساه' إ,ذا فاخ.ره، وساكاه إ,ذا ض.ي_ق. عليه ف
ال�طالبة، وس.كا إ,ذا صغر جسمه. التهذيب: أ%بو بكر الك%ساء، بفتح الكاف مدود،

الد والشرف والر>ف}عة؛ حكاه أ%بو موسى هرون بن الرث، قال ال4زهري:
وهو غريب.

وال4ك}ساء: الن_واحي؛ واحدها ك�س\ء، وهو مذكور ف المزة أ%يضاv، وهو
يائي. والك�س\ي': مؤخ_ر العجز، وقيل: مؤخر كل شيء، والمع أ%كساء؛ قال

الشماخ:
كأ%ن9 على أ%ك}سائ1ها، من ل�غام1ها،

وخ1يفة% خ1ط}م1ي¼ باء م'ب.ح\ز.ج,
وحكى ثعلب: ر.ك1ب. ك%ساه 

(* قوله« ركب كساه» هذا هو الصواب، وما ف
القاموس: أكساءه، غلطه فيه شارحه وقد ضبط ف الصل بالفتح ولعله بالضم.)

إ,ذا سقط على ق%فاه، وهو يائي ل4ن ياءه لم، قال ابن سيده: ولو حل على
الواو لكان وجهاv فإ,ن الواو ف ك%سا أ%كثر من الياء، والذي حكاه ابن

ال4عراب ر.ك1ب. ك�س\أ%ه مهموز، وقد تقدم ذكره ف موضعه.
@كشي: ك�ش\ية� الض_ب>: أ%صل ذ%ن.به، وقيل: هي ش.ح\مة صفراء من أ%صل

ذنبه حت تبلغ إ,ل أ%صل ح.ل}قه، وها ك�ش\ي.تان م'ب\ت.د_تا الصلب من داخل
من أ%صل ذنبه إ,ل عنقه،وقيل: هي على موضع الك�ل}ي.ت.ي\ن,، وها شحمتان

على خ1ل}قة ل1سان الكلب صفراوان عليهما م1ق}نعة س.و\داء أ%ي مثل
ال1ق}نعة، وقيل: هي ش.ح\مة م'س\تطيلة ف النبي من الع'ن'ق إ,ل أ%صل الف%خ1ذ.

وف الثل: أ%ط}ع1م\ أ%خاك. م1ن\ ك�ش\ية1 الضب>؛ ي.ح'ث©ه على ال�واساة،
وقيل: بل ي.ه\ز.أ� به؛ قال قائل ال4عراب:

وأ%نت لو ذ�ق}ت. الك�شى بال4ك}باد،
ل%ما ت.ر.ك}ت. الض_ب_ ي.ع\د'و بالواد

وف حديث: عمر، رضي ال عنه: أ%نه وض.ع يد.ه ف ك�ش\ية1 ض.ب¼، وقال
إ,ن� نب_ ال، صلى ال عليه وسلم، ل ي'حر>م\ه ولكن ق%ذ1ر.ه؛

الك�ش\ية� ش.ح\م يكون ف ب.طن الضب> ووض\ع' اليد فيه ك1نايةD عن ال4كل منه؛
قال ابن ال4ثي: هكذا رواه القتيب ف حديث عمر، والذي جاء ف غ%ر,يب

vأ%ه\د.ى للنب، صلى ال عليه وسلم، ض.ب�ا vال%ر\ب عن م'جاه1د: أ%ن رجل
فق%ذ1ر.ه فوضع يده ف ك�ش\ي.ت.ي الض_ب>، قال: ولعله حديث آخر، والمع



الك�ش.ى؛ وقال الشاعر:
فلو كان هذا الضبe ل ذ%ن.ب¬ ل%ه

ول ك�ش\يةD، ما م.س_ه الد_ه\ر. لم1س'
ول%ك1ن_ه من أ%ج\ل, ط1يب, ذ�ن.ي\ب,ه
وك�ش\ي.ت1ه د.ب_ت\ إ,ليه1 الد>هار,س'

Dش_ة�ويقال: ك
(*قوله« كشة» هو بذا الضبط ف التهذيب وك�ش\يةD بعن واحد. ابن سيده:

وك%شا الشيء4 ك%ش\واv ع.ض_ه بفيه فانتزعه.
@كصي: ابن ال4عراب: ك%ص.ى إ,ذا خ.س_ بعد ر,ف}عة.

@كظا: ك%ظا لمه ي.ك}ظ�و: اشتد_، وقيل: كثر واكتنز. يقال: خ.ظا لم'ه
وك%ظا وب.ظا كله بعن. الفراء: خ.ظا ب.ظا وك%ظا، بغي هز، يعن اكتنز،

ومثله ي.خ\ظ�و وي.ب\ظ�و وي.ك}ظ�و. اللحيان: خ.ظ%ا ب.ظا ك%ظا إ,ذا كان
ص'ل}باv مكتنزاv. ابن ال4عراب: ك%ظا تابع ل1خ.ظا، ك%ظا ي.ك}ظ�و ك%ظاv إ,ذا

ركب بعضه بعضاv؛ ابن ال4نباري: يكتب بال4لف؛ وأ%نشد ابن بري للقلخ:
ع'راه1ماv كاظ1ي الب.ض1يع, ذا ع'س'ن\

@كعا: ابن ال4عراب: ك%عا إ,ذا ج.ب'ن.. أ%بو عمرو: الكاعي ال�ن\ه.زم.
ابن ال4عراب: ال4ك}عاء ال�بناء، قال: وال4ع\كاء الع'ق%د.

@كفي: الليث: ك%ف%ى ي.ك}ف1ي ك1فايةv إ,ذا قام بال4مر. ويقال:
اس\ت.ك}ف%ي\ته أ%م\راv فك%فان,يه. ويقال: ك%فاك هذا ال4مر' أ%ي ح.س\ب'ك، وك%فاك.

هذا الشيء. وف الديث: من قرأ% اليتي من آخر سورة البقرة ف ليلة
ك%ف%تاه أ%ي أ%غ}ن.تاه عن قيام الليل، وقيل: إ,نما أ%قل ما ي'جزئ من القراءة

ف قيام الليل، وقيل: ت.ك}ف1يان1 الشر_ وت.ق1يان من الكروه. وف
الديث: س.ي.ف}ت.ح' ال� عليكم وي.ك}ف1يكم ال� أ%ي ي.ك}فيكم الق1تال% با
فت.ح عليكم. والك�فاة�: ال%د.م' الذين ي.قومون بال1د\مة، جع كاف{.

وكف%ى الرجل� ك1فايةv، فهو كاف{ وك�فvى مثل ح'ط%م�؛ عن ثعلب، واك}ت.ف%ى،
كلها: اض\ط%ل%ع، وك%فاه ما أ%ه.م_ه ك1فايةv وك%فاه م.ؤ'ون.ته ك1فاية

وك%فاك الشيء� ي.كف1يك واك}ت.ف%ي\ت به. أ%بو زيد: هذا رجل كاف1يك من ر.ج'ل
وناهيك من رجل وجازيك. من رجل وش.ر\ع'ك. من رج'ل كله بعن واحد. وك%ف%ي\ته

ما أ%ه.م_ه. وكاف%ي\ته: من ال�كافاة، ور.ج.و\ت' م'كافات.ك.
ورجل كاف{ وك%ف1يÒ: مثل سال1م وس.ل1يم�. ابن سيده: ورجل كاف1يك. من رجل



وك41ف}ي'ك. من رج'ل 
(* قوله« وكفيك من رجل» ف القاموس مثلثة الكاف.)

وك%ف%ى به رجلv. قال: وحكى ابن ال4عراب ك%فاك. بفلن وك%ف}ي'ك. به
وك1فاك.، مكسور مقصور، وك�فاك.، مضموم مقصور أ%يضاv، قال: ول يثن ول يمع

ول يؤنث. التهذيب: تقول رأ%يت رج'لv كاف1ي.ك من رجل، ورأ%يت رجلي
.vكاف1ي.ك. من رجال، معناه ك%فاك به رجل vكاف1ي.ك من رجلي، ورأ%يت رجال
Dالصحاح: وهذا رجل كاف1يك. من رج'ل ور.جلن كاف1ياك. من رجلي ور,جال
كاف�وك. من ر,جال، وك%ف}ي'ك، بتسكي الفاء، أ%ي ح.س\ب'ك.؛ وأ%نشد ابن بري ف

هذا الوضع لثامة الليثي:
س.ل1ي ع.ن>ي ب.ن ل%ي\ث1 بن, ب.ك}ر�،
ك%ف%ى ق%و\مي بصاح1ب,ه,م\ خ.ب,يا

ه.ل% اع\ف�و عن أ�صول, ال%ق> ف1يهم\،
إ,ذا ع.ر.ض.ت\، وأ%ق}ت.ط1ع' الصeد'ورا

وقال أ%بو إ,سحق الزجاج ف قوله عز وجل: وكف%ى بال ولي�اv، وما أ%شبهه
ف القرآن: معن الباء للت_و\كيد، العن كف%ى ال� ولي�اv إ,ل أ%ن

الباء دخلت ف اسم الفاعل ل4ن معن الكلم ال4م\ر'، العن اك}ت.ف�وا
بال ولي�اv، قال: وولي�اv منصوب على الال، وقيل: على التمييز. وقال ف

قوله سبحانه: أ%و.ل ي.ك}ف1 برب�ك أ%نه على كل شيء شهيد؛ معناه أ%و.ل
ي.ك}ف1 ربeك أ%و.ل ت.ك}ف1هم شهادة� رب>ك، ومعن الك1فاية ههنا أ%نه قد

بي لم ما فيه ك1فاية ف الدللة على توحيده. وف حديث ابن مري: فأ%ذ1ن%
ل إ,ل أ%ه\لي بغي ك%ف1ي¼ أ%ي بغي م.ن ي.قوم م.قامي. يقال: ك%فاه

ال4مر. إ,ذا قام فيه م.قامه. وف حديث الارود: وأ%ك}في م.ن\ ل ي.شهد أ%ي
أ%قوم بأ%م\ر, م.ن ل ي.شهد ال%ر\ب. وأ�حار,ب' عنه؛ فأ%م�ا قول

ال4نصاري:
فك%ف%ى ب,نا ف%ض\لv، على م.ن غ%ي\ر'نا،

ح'بe النب> م'ح.م_د{ إ,ي�انا
فإ,نا أ%راد فك%فانا، فأ%دخل الباء على الفعول، وهذا شاذ إ,ذ الباء ف

مثل هذا إ,نا تدخل على الفاعل كقولك كف%ى بال3؛ وقوله:
إ,ذا لق%ي\ت1 ق%و\مي فاس\أ%ل1يهم\،
ك%ف%ى ق%و\ماv ب,صاح1ب,هم\ خ.ب,يا



هو من القلوب، ومعناه كف%ى بقوم خ.ب,ياv صاحب'هم، فجعل الباء ف
الصاحب، وموضعها أ%ن تكون ف قوم وهم الفاعلون ف العن؛ وأ%ما زياد.تا ف

الفاعل فنحو قولم: ك%فى بال، وقوله تعال: وكفى بنا حاسبي، إ,نا هو
كفى ال� وكفانا كقول سحيم:

vكفى الش_ي\ب' وال3س\لم' للم.ر\ء ناه1يا
فالباء وما عملت ف موضع مرفوع بفعله، كقولك ما قام من أ%حد، فالار
والرور هنا ف موضع اسم مرفوع بفعله، ونوه قولم ف التعجب: أ%ح\س3ن\

ب,ز.ي\د{، فالباء وما بعدها ف موضع مرفوع بفعله ول ضمي ف الفعل، وقد
زيدت أ%يضاv ف خب لكن_ لشبهه بالفاعل؛ قال:

ول%ك1ن_ أ%ج\راv لو ف%ع.ل}ت1 ب,ه.ي>ن�،
وه.ل} ي'ع\ر.ف' الع\روف' ف الناس, وال4ج\ر'

(* قوله« وهل يعرف» كذا بالصل، والذي ف الكم: ول ينكر.)
أ%راد: ولك1ن� أ%جراv لو ف%ع.ل}ت1ه ه.ي>ن، وقد يوز أ%ن يكون معناه

ولكن_ أ%جراv لو فعلته بشيء هي أ%ي أ%نت ت.ص1لي إ,ل ال4جر, بالشيء
الي، كقولك: و'ج'وب' الشكر بالشيء3 الي�ن، فتكون الباء على هذا غي زائدة،

وأ%جاز ممد بن الس_ر,ي� أ%ن يكون قوله: ك%ف%ى بال، تقديره كف%ى
اك}ت1فاؤك بال أ%ي اك}تفاؤك بال ي.ك}ف1يك؛ قال ابن جن: وهذا يضعف عندي

ل4ن الباء على
هذا متعلقة بصدر مذوف وهو الكتفاء، ومال حذف الوصول وتبقية صلته،

قال: وإ,نا حس_نه عندي قليلv أ%نك قد ذكرت كف%ى فدل� على الكتفاء
ل4نه من لفظه، كما تقول: م.ن ك%ذب كان شرìا له، فأ%ضمرته لدللة الفعل
عليه، فههنا أ%ضمر اساv كاملv وهو الكذب، وهناك أ%ضمر اساv وبقي صلته

الت هي بعضه، فكان بعض' السم مضمراv وبعضه مظهراv، قال: فلذلك ضعف عندي،
قال: والقول ف هذا قول سيبويه من أ%نه يريد كفى ال، كقولك: وكفى ال
الؤمني القتال؛ ويشهد بصحة هذا الذهب ما حكي عنهم من قولم مررت

بأ%ب\يات{ جاد. ب,هن_ أ%بياتاv وج'د\ن% أ%ب\ياتاv، فقوله بن_ ف موضع رفع،
والباء زائدة كما ترى. قال: أ%خبن بذلك ممد بن السن قراءة عليه عن

أ%حد بن يي أ%ن الكسائي حكى ذلك عنهم؛ قال: ووجدت مثله لل4خطل وهو
قوله:فق�ل}ت': اق}ت'ل�وها ع.ن\ك�م' ب,م1زاج,ها،

وح'ب_ ب,ها م.ق}تول%ةv ح1ي. ت'ق}ت.ل



فقوله با ف موضع رفع ب'ب_؛ قال ابن جن: وإ,نا جاز عندي زيادة
الباء ف خب البتدإ, لضارعته للفاعل باحتياج البتدإ, إ,ليه كاحتياج الفعل

إ,ل فاعله.
والك�ف}ية�، بالضم: ما ي.ك}ف1يك من الع.يش، وقيل: الك�ف}ي.ة� الق�وت،

وقيل: هو أ%قل9 من القوت، والمع الك�ف%ى. ابن ال4عراب: الك�ف%ى
ال4قوات، واحدتا ك�ف}يةD. ويقال: فلن ل يلك ك�ف%ى يومه على ميزان هذا أ%ي

ق�وت. يومه؛ وأ%نشد ثعلب:
وم'خ\ت.ب,ط{ ل ي.ل}ق. م1ن د'ون,نا ك�فvى،
وذات1 ر.ض1يع� ل ي'ن,م\ها ر.ض1يع'ها

قال: يكون ك�فvى جع ك�ف}ي.ة وهو أ%قل9 من الق�وت، كما تقد�م، ويوز أ%ن
Òث أ%سقط الاء، ويوز أ%ن يكون من قولم رجل ك%ف1ي vفاة�يكون أ%راد ك

أ%ي كاف{.
والك1ف}ي': بطن الوادي؛ عن كراع، والمع ال4ك}فاء.

ابن سيده: الك�ف}و' النظي لغة ف الك�فء3، وقد يوز أ%ن يريدوا به
الك�ف�ؤ فيخففوا ث يسكنوا.

@كل: ابن سيده: ك1ل كلمة م.ص'وغة للدللة على اثني، كما أ%ن� ك�ل¾
êكل ،ðمصوغة للدللة على المع؛ قال سيبويه: وليست ك1ل من لفظ كل
صحيحة وك1ل معتلة. ويقال لل�نثيي ك1ل}تا، وبذه التاء ح'كم على أ%ن أ%لف

ك1ل منقلبة عن واو، ل4ن بدل التاء من الواو أ%كثر من بدلا من الياء،
قال: وأ%ما قول سيبويه جعلوا ك1ل ك%م1عÝى، فإ,نه ل يرد أ%ن أ%لف ك1ا

منقلبة عن ياء كما أ%ن� أ%لف م1عÝى منقلبة عن ياء، بدليل قولم معيان،
وإ,نا أ%راد سيبويه أ%ن أ%لف كل كأ%لف معى ف اللفظ، ل أ%ن الذي انقلبت

عليه أ%لفاها واحد، فافهم، وما توفيقنا إ,ل بال، وليس لك ف إ,مالتها
دليل على أ%نا من الياء، ل4نم قد ي'م1يلون بنات الواو أ%يضاv، وإ,ن كان

أ%و_له مفتوحاv كال%كا والع.شا، فإ,ذا كان ذلك مع الفتحة كما ترى
فإ,مال%ت'ها مع الكسرة ف ك1ل أ%ول، قال: وأ%ما تثيل صاحب الكتاب لا

ب.ش.ر\و.ى، وهي من شريت، فل يدل على أ%نا عنده من الياء دون الواو، ول من
الواو دون الياء، ل4نه إ,نا أ%راد البدل ح.س\ب' فمثل با لمه من

ال4ساء من ذوات الياء ،مبدلة أ%بداv نو الش_ر\و.ى والف%ت\و.ى. قال ابن جن:
أ%ما كلتا فذهب سيبويه إ,ل أ%نا ف1ع\ل%ى بنزلة الذYك}ر.ى



وال1ف}ر.ى، قال: وأ%صلها ك1ل}وا، فأ�بدلت الواو تاء كما أ�بدلت ف أ�خت وبنت،
Dوالذي يدل على أ%ن� لم كلتا معتلة قولم ف مذكرها ك1ل، وك1ل ف1ع\ل
ولمه معتلة بنزلة لم ح1جاv ور,ضاv، وها من الواو لقولم ح.جا ي.ح\ج'و

والر>ض\وان، ولذلك مثلها سيبويه با اعتل�ت لمه فقال هي بنزلة ش.ر\و.ى،
وأ%ما أ%بو ع'مر ال%ر\م1ي فذهب إ,ل أ%نا ف1ع\ت.لD، وأ%ن التاء فيها

علم تأ}ن,يثها وخالف سيبويه، ويشهد بفساد هذا القول أ%ن التاء ل تكون
علمة تأ}نيث الواحد إ,ل وقبلها فتحة نو ط%لحة وح.م\ز.ة وقائمة وقاع1دة،
أ%و أ%ن يكون قبلها أ%لف نو س1ع\لة وع1ز\هاة، واللم ف ك1لتا ساكنة كما

ترى، فهذا وجه، ووجه آخر أ%ن علمة التأ}نيث ل تكون أ%بداv وسطاv، إ,نا
تكون آخراv ل مالة، قال: وكلتا اسم مفرد يفيد معن التثنية بإ,جاع من

البصريي، فل يوز أ%ن يكون علمة تأ}نيثه التاء وما قبلها ساكن،
وأ%يضاv فإ,ن ف1عت.لv مثال ل يوجد ف الكلم أ%صلv في'ح\م.ل هذا عليه، قال:
وإ,ن سيت بك1ل}تا رجلv ل تصرفه ف قول سيبويه معرفة ول نكرة، ل4ن
أ%لفها للتأ}نيث بنزلتها ف ذك}رى، وتصرفه نكرة ف قول أ%ب عمر ل4ن

أ%قصى أ%حواله عنده أ%ن يكون كقائمة وقاعدة وع.ز_ة وحزة، ول تنفصل ك1ل
ول ك1لتا من ال3ضافة. وقال ابن ال4نباري: من العرب من ييل أ%لف كلتا
ومنهم من ل ييلها، فمن أ%بطل إمالتها قال أ%لفها أ%لف تثنية كأ%لف غلما

وذوا، وواحد كلتا ك1لت، وأ%لف التثنية لتال، ومن وقف على كلتا
بال3مالة فقال كلتا اسم واحد عب عن التثنية، وهو بنزلة ش1ع\ر.ى وذ1ك}ر.ى.

وروى ال4زهري عن النذري عن أ%ب اليثم أ%نه قال: العرب إ,ذا أ%ضافت
ك�ل¾ إ,ل اثني لينت لمها وجعلت معها أ%لف التثنية، ث سو�ت بينهما ف

الرفع والنصب والفض فجعلت إ,عرابا بال4لف وأ%ضافتها إ,ل اثني وأ%خبت
عن واحد، فقالت: ك1ل أ%خ.و.ي\ك كان قائماv ول يقولوا كانا قائمي، وك1ل

ع.م_ي\ك كان فقيهاv، وكلتا الرأ%تي كانت جيلة، ول يقولون كانتا
جيلتي،. قال ال عز وجل: ك1ل}تا ال%ن_ت.ي\ن, آت.ت أ�ك©ل%ها، ول يقل

آت.تا. ويقال: مررت بك1ل الرجلي، وجاءن كل الرجلي، فاستوى ف كل
إ,ذا أ%ضفتها إ,ل ظاهرين الرفع والنصب والفض، فإ,ذا كنوا عن مفوضها

أ%جروها با يصيبها من ال3عراب فقالوا أ%خواك مررت بكليهما، فجعلوا نصبها
وخفضها بالياء، وقالوا أ%خواي جاءان كلها فجعلوا رفع الثني بال4لف،

وقال ال4عش ف موضع الرفع:



vد1عامة vم\ كان% ف%ر\عا�ك1ل أ%ب.و.ي\ك
يريد كل9 واحد منهما كان فرعاv؛ وكذلك قال لبيد:

ف%غ.د.ت\، ك1ل الف%ر\ج.ي\ن, ت.ح\س.ب' أ%ن_ه
م.و\ل ال%خافة1: خ.ل}ف%ها وأ%مامها

غ%د.ت\: يعن بقرة وحشية، كل الفرجي: أ%راد كل فرجيها، فأ%قام ال4لف
واللم م'قام الك1ناية، ث قال تسب، يعن البقرة، أ%نه ول يقل أ%نما

مول الخافة أ%ي ول© م.خافتها، ث ت.ر\ج.م عن ك1ل الف%ر\جي فقال
خلفها وأ%مامها، وكذلك تقول: ك1ل الرجلي قائم¬ وك1ل}تا الرأ%تي قائمة؛

وأ%نشد:
ك1ل الر_ج'ل%ي\ن أ%ف�اك¬ أ%ث1يم

وقد ذكرنا تفسي كلð ف موضعه. الوهري: ك1ل ف تأ}كيد الثني نظي
كلð ف الموع، وهو اسم مفرد غي م'ث%ن�ى، فإ,ذا ول اساv ظاهراv كان

ف الرفع والنصب والفض على حالة واحدة بال4لف، تقول: رأ%يت ك1ل
الرجلي، وجاءن ك1ل الرجلي، ومررت بكل الرجلي، فإ,ذا اتصل بضمر قل%ب\ت

ال4لف ياء ف موضع الر والنصب، فقلت: رأ%يت كليهما ومررت بكليهما، كما
تقول عليهما، وتبقى ف الرفع على حالا؛ وقال الفراء: هو مثن مأ}خوذ من كل

فخففت اللم وزيدت ال4لف للتثنية، وكذلك كلتا للمؤنث، ول يكونان إ,ل
مضافي ول يتكلم منهما بواحد، ولو تكلم به لقيل ك1لD وك1ل}ت¬ وك1لن1

وك1ل}تان1؛ واحتج بقول الشاعر:
ف ك1ل}ت1 ر,ج\ل%ي\ها س'لمى واحده\،

ك1لتاها مق}ر'ونةD بزائده\
أ%راد: ف إ,حدى رجليها، فأ%ف}رد، قال: وهذا القول ضعيف عند أ%هل

البصرة، ل4نه لو كان مثن لوجب أ%ن تنقلب أ%لفه ف النصب والر ياء مع السم
الظاهر، ول4ن معن ك1ل مالف لعن كل9، ل4ن ك�ل¾ لل3حاطة وك1ل يدل

على شيء� مصوص، وأ%ما هذا الشاعر فإ,نا حذف ال4لف للضرورة وقد�ر
أ%نا زائدة، وما يكون ضرورة ل يوز أ%ن يعل حجة، فثبت أ%نه اسم مفرد

ك%م1عى إ,ل أ%نه وضع ليدل على التثنية، كما أ%ن قولم نن اسم مفرد يدل على
الثني فما فوقهما؛ يدل على ذلك قول جرير:

ك1ل ي.وم.ي\ أ�مامة% يو\م' ص.د¼،
وإ,ن} ل ن.أ}ت1ها أ1ل� ل1ماما



قال: أ%نشدنيه أ%بو علي، قال: فإ,ن قال قائل فلم صار ك1ل بالياء ف
النصب والر� مع الضمر ولزمت ال4لف مع الظهر كما لزمت ف الرفع مع

الضمر؟ قيل له: من حقها أ%ن تكون بال4لف على كل حال مثل عصا ومعى، إ,ل أ%نا
لا كانت ل تنفك من ال3ضافة شبهت بعلى ولدي، فجعلت بالياء مع الضمر

ف النصب والر، ل4ن على ل تقع إ,ل منصوبة أ%و مرورة ول تستعمل
مرفوعة، فبقيت ك1ل ف الرفع على أ%صلها مع الضمر، ل4نا ل ت'ش.ب_ه بعلى

ف هذه الال، قال: وأ%ما كلتا الت للتأ}نيث فإ,ن سيبويه يقول أ%لفها
للتأ}نيث والتاء بدل من لم الفعل، وهي واو وال4صل ك1ل}وا، وإ,نا أ�بدلت
تاء ل4ن ف التاء علم التأ}نيث، وال4لف ف كلتا قد تصي ياء مع الضمر

فتخرج عن علم التأ}نيث، فصار ف إ,بدال الواو تاء تأ}كيد للتأ}نيث. قال:
وقال أ%بو ع'مر ال%ر\مي التاء ملحقة وال4لف لم الفعل، وتقديرها عنده

،Òولو كان ال4مر كما زعم لقالوا ف النسبة إ,ليها ك1ل}ت.وي ،Dف1ع\ت.ل
فلما قالوا ك1ل%ويÒ وأ%سقطوا التاء دل9 أ%نم أ%ج\روها م'ج\رى التاء الت
ف أ�خت الت إ,ذا ن.س.بت إ,ليها قلت أ%خ.و,يÒ؛ قال ابن بري ف هذا

vوليس ذلك مسموعا ،vقياس من النحويي إ,ذا سيت با رجل Òالوضع: ك1ل%وي
فيحتج به على الرمي.

ال4زهري ف ترجة كل4 عند قوله تعال: قل م.ن ي.ك}ل%ؤ'ك�م بالليل
والنهار؛ قال الفراء: هي مهموزة ولو ت.ركت. هزة مثله ف غي القرآن قلت

ي.ك}ل%و\كم، بواو ساكنة، وي.ك}لكم، بأ%لف ساكنة، مثل يشاكم، ومن جعلها
واواv ساكنة قال ك%لت، بأ%لف،يترك الن_ب\رة منها، ومن قال ي.كلكم قال

ك%ل%ي\ت' مثل ق%ض.ي\ت، وهي من لغة قريش، وكلê حسن، إ,ل أ%نم يقولون ف
الوجهي م.ك}ل�و_ة وم.ك}ل�و� أ%كثر ما يقولون م.ك}ل1يÒ، قال: ولو قيل

م.كلي� ف الذين يقولون كل%ي\ت' كان صواباv؛ قال: وسعت بعض العرب ينشد:
ما خاص.م. ال4قوام. من ذي خ'ص'ومة{

ك%و.ر\هاء م.ش\ن,ي¼، إ,ليها، ح.ل1يل�ها
فبن على ش.ن.ي\ت' بترك النبة.

أ%بو نصر: ك%ل�ى فلنD ي'ك%لYي ت.ك}ل1ية، وهو أ%ن يأ}ت مكاناv فيه
م'س\ت.ت.ر، جاء به غي مهموز.

والك�ل}وة�: لغة ف الك�ل}ية ل4هل اليمن؛ قال ابن السكيت: ول تقل
ك1لوة، بكسر الكاف.



الك�ل}ي.تان من ال3نسان وغيه من اليوان: لم.تان م'ن\ت.ب,ر.تان
ح.م\راوان لزقتان بعظم الصلب عند الاصرتي ف ك�ظ}ر.ين من الشحم، وها

Dل}ية�م.ن\ب,ت' بيت الزرع، هكذا يسميان ف الطب، يراد به زرع الولد. سيبويه: ك
وك�لvى، كرهوا أ%ن يمعوا بالتاء فيحركوا العي بالضمة فتجيء هذه الياء

بعد ضمة، فلما ثقل ذلك عليهم تركوه واجتزؤوا ببناء ال4كثر، ومن خفف قال
ك�ل}يات.

وك%له ك%ل}ياv: أ%صاب ك�ل}يته. ابن السكيت: ك%ل%ي\ت' فلناv فاك}ت.لى،
وهو م.ك}ل1يÒ، أ%صبت ك�ل}ي.ته؛ قال حيد ال4رقط:

من ع.ل%ق, ال%ك}لي> وال%و\تون1
وإ,ذا أ%صبت ك%ب,د.ه فهو م.ك}ب'ود. وك%ل الرجل� واك}ت.لى: تأ%ل�م.

لذلك؛ قال العجاج:
،eل%ه'ن_ ف ش.بات1ه ص.ئ1ي

eإ,ذا اك}ت.ل%ى واق}ت.ح.م. ال%ك}ل1ي
ويروى: ك%ل؛ يقول: إ,ذا ط%عن الثور' الكلب. ف ك�ل}ي.ته وسقط الكلب'

ال%ك}ل1يe الذي أ�صيبت ك�ل}ي.ت'ه. وجاء فلن بغنمه ح'م\ر. الك�ل%ى أ%ي
مهازيل؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ذا الش_و,يe ك%ث�رت\ ث%وائ1ج'ه\،
وكان% م1ن عند1 الك�ل%ى م.نات1ج'ه\

كثرت ث%وائج'ه من ال%د\ب ل تد شيئاv ترعاه. وقوله: م1ن عند الكلى
م.نات1ج'ه، يعن سقطت من ال�زال ف%صاح1بها ي.ب\ق�ر بطونا من خ.واص1رها ف

موضع ك�لها في.ستخرج أ%ولدها منها. وك�ل}ي.ة� ال%زادة والر�اوية:
ج'ل%ي\دة مستديرة مشدودة الع'روة قد خ'ر,ز.ت\ مع ال4دي تت ع'روة ال%زادة.

وك�ل}ية ال3داو.ة1: الرeقعة الت تت ع'ر\و.تا، وجعها الك�ل%ى؛
وأ%نشد:

كأ%ن_ه من ك�ل%ى م.ف}ر,ي�ة{ س.ر.ب
الوهري: والمع ك�ل}يات¬ وك�لvى، قال: وبنات الياء إ,ذا جعت بالتاء ل

ير�ك موضع العي منها بالضم. وك�ل}ي.ة� السحابة: أ%سفل�ها، والمع
ك�لvى. يقال: ان\ب.ع.ج.ت ك�له؛ قال:

ي'س3يل� الرeب واه1ي الك�ل%ى عار,ض' الذ©رى،
أ%ه1ل�ة ن.ض_اخ, الن_دى ساب,غ� الق%ط}ر,



(* قوله« عارض» كذا ف الصل والكم هنا، وسبق الستشهاد بالبيت ف عرس
بهملت.)

وقيل: إ,نا سيت بك�ل}ية ال3داوة؛ وقول أ%ب حية:
حت إ,ذا س.ر,ب.ت ع.ل%ي\ه1، وب.ع_ج.ت\

و.ط}فاء سار,بةD ك�ل1ي� م.زاد1
(* قوله « سربت إل» كذا ف الصل بالسي الهملة، والذي ف الكم وشرح

القاموس: شربت، بالعجمة.)
يتمل أ%ن يكون ج.م.ع ك�ل}ية على ك�ل1ي�، كما جاء ح1ل}ي.ة وح'ل1ي� ف

قول بعضهم لتقارب البناء3ين، ويتمل أ%ن يكون جعه على اعتقاد حذف الاء
كب'ر\د وب'ر'ود. والك�ل}ي.ة� من الق%وس: أ%سفل من الك%ب,د، وقيل: هي

ك%ب,د'ها، وقيل: م.ع\ق1د ح.مالتها، وها ك�ل}ي.تان، وقيل: ك�ل}ي.تها م1قدار
ثلثة أ%شبار من م.ق}ب,ضها. والك�ل}ية من القوس: ما بي ال4بر والكبد،
وها ك�ل}ي.تان. وقال أ%بو حنيفة: ك�ليتا القوس م.ث}ب.ت م'ع.ل�ق ح.مالتها.

والكليتان: ما عن يي الن_صل وش1ماله. والك�ل%ى: الر�يشات ال4ربع الت
ف آخر ال%ناح ي.ل1ي. ج.ن\به.

والك�ل%ي_ة�: اسم موضع؛ قال الفرزدق:
هل ت.ع\ل%مون% غ%داة% ي'ط}ر.د' س.ب\ي'ك�م\،

بالس_ف}ح بي. ك�ل%ي_ة{ وط1حال؟
والك�ل%ي_ان: اسم موضع؛ قال القتال الكلب:

ل1ظ%ب\ي.ة% ر.ب\ع¬ بالك�ل%ي_ي\ن, دار,س'،
ف%ب.ر\ق ن,عاج�، غ%ي_ر.ت\ه الر_وام1س'

(* قوله« فبق نعاج» كذا ف الصل والكم، والذي ف معجم ياقوت: فبق
فعاج، بفاء العطف.)

قال ال4زهري ف العتل ما صورته: تفسي ك%ل� الفراء قال: قال الكسائي
ل ت.ن\ف1ي ح.س\ب' وكل� تنفي شيئاv وتوجب شيئاv غيه، من ذلك قولك

للرجل قال لك أ%كلت شيئاv فقلت ل، ويقول الخر أ%كلت تراv فتقول أ%نت
ك%ل�، أ%ردت أ%ي أ%كلت عسلv ل تراv، قال: وتأ}ت كل¾ بعن قولم

ح.ق9اv، قال: ر.وى ذلك أ%بو العباس أ%حد بن يي. وقال ابن ال4نباري ف
تفسي كل¾: هي عند الفراء تكون صلة ل يوقف عليها، وتكون حرف رد� بنزلة

نعم ول ف الك}تفاء، فإ,ذا جعلتها صلة لا بعدها ل ت.ق1ف عليها كقولك



ك%لv ور.ب� الكعبة، ل ت.ق1ف على ك%لv ل4نا بنزلة إ,ي وال3، قال
ال� س'بحانه وتعال: كلv والق%م.ر,؛ الوقف على ك%ل¾ قبيح ل4نا صلة

لليمي. قال: وقال ال4خفش معن ك%ل¾ الر_د\ع والز_جر؛ قال ال4زهري:
وهذا مذهب سيبويه

(*قوله «مذهب سيبويه» كذا ف الصل، والذي ف تذيب الزهري: مذهب
الليل.*

وإ,ليه ذهب الزجاج ف جيع القرآن. وقال أ%بو بكر بن ال4نباري: قال
الفسرون معن ك%ل¾ ح.ق9اv، قال: وقال أ%بو حات السجستان جاءت كل¾ ف

القرآن على وجهي: فهي ف موضع بعن ل، وهو رد� لل4و_ل كما قال
العجاج:

قد ط%ل%ب.ت\ ش.ي\بان� أ%ن ت'صاك1م'وا
ك%ل�، ول%م_ا ت.ص\ط%ف1ق\ مآت1م'

قال: وتيء ك%ل¾ بعن أ%ل الت للتنبيه كقوله تعال: أ%ل إ,نم
vي.ث}ن'ون ص'دورهم ليستخفوا منه؛ وهي زائدة لو ل تأ}ت1 كان الكلم تام�ا

مفهوماv، قال: ومنه الثل كل¾ ز.ع.م\ت. الع1ي' ل ت'قاتل�؛ وقال
ال4عشى:

ك%ل� ز.ع.م\ت'م\ بأ%ن_ا ل ن'قات1ل�ك�م\،
�إ,ن_ا ل4م\ثال1ك�م\، يا ق%و\م.نا، ق�ت'ل

قال أ%بو بكر: وهذا غلط معن ك%ل� ف البيت. وف الثل: ل، ليس
ال4مر على ما تقولون. قال: وسعت أ%با العباس يقول ل يوقف على كل� ف جيع

القرآن ل4نا جواب، والفائدة� تقع فيما بعدها، قال: واحتج السبجستان
ف أ%ن� ك%ل� بعن أ%ل بقوله جل وعز: كل إ,ن� ال3نسان لي.ط}غ.ى،

ف%مع\ناه أ%ل؛ قال أ%بو بكر: ويوز أ%ن يكون بعن حقاv إ,ن ال3نسان
ليطغى، ويوز أ%ن يكون ردìا كأ%نه قال: ل، ليس ال4مر كما تظنون. أ%بو

داود عن النضر: قال الليل قال مقاتل بن سليمان ما كان ف القرآن كل� فهو
رد� إ,ل موضعي، فقال الليل: أ%نا أ%قول كله رد�. وروى ابن شيل عن

الليل أ%نه قال: كل© شيء ف القرآن كل� رد� يرد� شيئاv ويثبت آخر. وقال
أ%بو زيد: سعت العرب تقول كل�ك. وال3 وب.لك. وال3، ف معن

،�ك%ل� وال3، وب.ل%ى وال3. وف الديث: ت.قع ف1ت.ن¬ كأ%ن_ها الظ©ل%ل
فقال أ%عراب: ك%ل� يا رسول% ال3؛ قال: ك%ل� ر.د\ع ف الكلم وتنبيه



وز.ج\ر، ومعناها ان\ته1 ل ت.ف}ع.ل، إ,ل أ%نا آك%د' ف النفي
والر_د\ع من ل لزيادة الكاف، وقد تر,د بعن حق9اv كقوله تعال: ك%ل� لئن ل

ي.ن\ت.ه1 لن.س\ف%عن\ بالناص1ية1. والظ©ل%ل�: السحاب، وقد تكرر ف
الديث.

@كمي: ك%مى الشيء4 وت.ك%م_اه: س.ت.ر.ه؛ وقد ت.أ%و_ل بعضهم قوله:
ب.ل} لو ش.ه,د\ت. الناس. إ,ذ} ت'ك�مeوا

إ,نه من ت.ك%م_يت الشيء. وك%م.ى الشهادة ي.ك}م1يها ك%م\ياv وأ%ك}ماها:
ك%ت.م.ها وق%م.ع.ها؛ قال كثي>ر:

وإ,ن ل4ك}م1ي الناس. ما أ%نا م'ض\م1ر¬،
م%اف%ة% أ%ن ي.ث}ر.ى ب,ذلك كاش1ح'

ي.ث}رى: ي.ف}ر.ح. وان\ك%م.ى أ%ي اس\ت.خ\فى. وت.ك%م_ت\هم الفت' إ,ذا
غ%ش1ي.ت\هم. وت.ك%م_ى ق1ر\ن.ه: ق%ص.ده، وقيل: كل© م.ق}صود م'ع\ت.م.د
م'ت.ك%م�ىÝ. وت.ك%م_ى: ت.غ.ط�ى. وت.ك%م_ى ف س1لحه: ت.غ.ط�ى به.

والك%م1يe: الشجاع ال�ت.ك%م>ي ف س1لحه ل4نه ك%م.ى نفسه أ%ي ست.رها
بالد>رع والب.ي\ضة، والمع الك�ماة، كأ%نم جعوا كامياv مثل قاض1ياv وق�ضاة.
وف الديث: أ%نه مر على أ%بواب د'ور م'س\ت.ف1لة فقال اك}موها، وف رواية:

أ%ك1يم'وها أ%ي است'ر'وها لئل تقع عيون الناس عليها. والك%م\و': الستر
(* قوله« والكمو الستر» هذه عبارة النهاية ومقتضاها أن يقال كما يكمو.)

، وأ%ما أ%ك1يموها فمعناه ار\ف%ع'وها لئل ي.ه\ج'م السيل عليها، مأ}خوذ
من الك%و\مة وهي الر_م\لة ال�ش\ر,فة، ومن الناقة الك%و\ماء وهي

الط�ويلة الس_نام، والك%و.م' ع1ظ%م ف السنام. وف حديث حذيفة: للدابة ثلث
خ.ر.جات{ ث ت.ن\ك%م1ي أ%ي تستتر، ومنه قيل للشجاع ك%م1ي� ل4نه استتر

بالدرع، والدابة� هي دابة� ال4رض الت هي من أ%شراط الساعة؛ ومنه حديث أ%ب
الي.س.ر: فج,ئ}ته فان\ك%مى من ث ظهر.

والك%م1يe: اللبس' السلح,، وقيل: هو الشجاع ال�ق}د1م' ال%ريء، كان
عليه سلح أ%و ل يكن، وقيل: الك%م1يe الذي ل ي.ح1يد عن ق1رنه ول

ي.ر'وغ عن شيء، والمع أ%ك}ماء؛ وأ%نشد ابن بري لض.م\رة بن ض.مرة:
ت.ر.ك}ت. ابنت.ي\ك. للم'غ1ية1، والق%نا

ش.وارع'، وال4ك}ماء ت.ش\ر.ق' بالد_م,
فأ%ما ك�ماةD فجمع كام�، وقد قيل إ,ن� جع الك%م1ي> أ%ك}ماء وك�ماة.



قال أ%بو العباس: اختلف الناس ف الك%م1ي> من أ%ي شيء أ�خذ، فقالت طائفة:
سي ك%م1ي�اv ل4نه ي.ك}م1ي شجاعته لوقت حاجته إ,ليها ول ي'ظهرها

م'ت.ك%ثYراv با، ولكن إ,ذا احتاج إ,ليها أ%ظهرها، وقال بعضهم: إ,نا سي
ك%م1ي�اv ل4نه ل يقتل إ,ل ك%م1ي�اv، وذلك أ%ن العرب تأ}نف من قتل السيس،

والعرب تقول: القوم قد ت'ك�مeوا والقوم قد ت'ش'ر>ف�وا وت'ز'و>روا
إ,ذا ق�تل ك%م1يeهم وش.ريف�هم وز.و,ير'هم. ابن بز'ر\ج: رجل ك%م1يÒ بي>ن

الك%ماية، والك%م1يe على وجهي: الك%م1يe ف سلحه، والك%م1يe الافظ
لسره. قال: والكامي الشهادة الذي ي.ك}ت'مها. ويقال: ما فلن ب,ك%م1ي¼ ول

ن.ك1ي¼ أ%ي ل ي.ك}م1ي سر�ه ول ي.ن\ك1ي ع.د'و_ه. ابن ال4عراب: كل
من تعم_دته فقد ت.ك%م_يته. وسي الك%م1يe ك%م1ي�اv ل4نه ي.ت.ك%م_ى

ال4قران أ%ي يتعمدهم. وأ%ك}م.ى: س.ت.ر منزله عن العيون، وأ%ك}مى: قت.ل
ك%م1ي_ العسكر. وك%م.ي\ت' إ,ليه: تقدمت؛ عن ثعلب.

والك1يمياء، معروفة مثال الس>يمياء: اسم صنعة؛ قال الوهري: هو عرب،
وقال ابن سيده: أ%حسبها أ%عجمية ول أ%دري أ%هي ف1ع\ل1ياء أ%م ف1يع1لء.

والك%م\وى، مقصور: الليلة الق%م\راء ال�ض1يئة؛ قال:
ف%بات'وا بالص_ع1يد1 لم أ�جاج¬،

ولو ص.ح_ت\ لنا الك%م\وى س.ر.ينا
التهذيب: وأ%ما كما فإ,نا ما أ�دخل عليها كاف التشبيه، وهذا أ%كثر

الكلم، وقد قيل: إ,ن العرب تذف الياء من ك%ي\ما فتجعله كما، يقول أ%حدهم
لصاحبه اس\مع كما أ�ح.د>ثك، معناه ك%ي\ما أ�ح.د>ثك، ويرفعون با الفعل

وينصبون؛ قال عدي:
اس\م.ع\ ح.د1يثاv كما ي.و\ماv ت'ح.د>ثه

عن ظ%ه\ر, غ%ي\ب�، إ,ذا ما سائلD سال
من نصب فبمعن ك%ي\، ومن رفع فل4نه ل يلفظ بكى، وذكر ابن ال4ثي ف

هذه الترجة قال: وف الديث من ح.ل%ف ب,مل�ة{ غي م1ل�ة ال3سلم
كاذباv فهو كما قال؛ قال: هو أ%ن يقول ال3نسان ف ي.مينه إ,ن كان كذا وكذا

فهو كافر أ%و يهودي� أ%و نصران أ%و ب.ريء من ال3سلم، ويكون كاذباv ف
قوله، فإ,نه يصي إ,ل ما قاله من الكفر وغيه، قال: وهذا وإن كان ي.نعقد

به يي، عند أ%ب حنيفة، فإ,نه ل يوجب فيه إ,ل كف�ارة اليمي، أ%ما
الشافعي فل يعد�ه ييناv ول كف�ارة فيه عنده. قال: وف حديث الرؤية



فإ,نكم ت.ر.و\ن% ربكم كما ت.ر.و\ن% القم.ر ليلة البد\ر، قال: وقد ي'خيل إ,ل
بعض السامعي أ%ن الكاف كاف التشبيه للم.ر\ئى�، وإ,نا هو للرeؤية، وهي
فعل الر�ائي، ومعناه أ%نكم ترون ربكم ر'ؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم
القمر ليلة البدر ل ت.رتابون فيه ول ت.م\ت.ر'ون. وقال: وهذان الديثان ليس

هذا موضعهما ل4ن الكاف زائدة على ما، وذكرها ابن ال4ثي ل4جل لفظهما
وذكرناها نن حفظاv لذكرها حت ل نل بشيء من ال�صول.

@كن: الك�ن\ي.ة� على ثلثة أوجه: أ%حدها أ%ن ي'ك}ن.ى عن الشيء الذي
ي'ستفحش ذكره، والثان أ%ن ي'ك}ن الرجل باسم توقياv وتعظيماv، والثالث أ%ن

تقوم الك�ن\ية م.قام السم فيعرف صاحبها با كما يعرف باسه كأ%ب لب
�اسه عبد الع'ز_ى، عرف بك�نيته فسماه ال با. قال الوهري: والك�ن\ية

والك1ن\ية أ%يضاv واحدة الك�ن، واكت.ن فلن بكذا.
والكناية: أ%ن تتكلم بشيء وتريد غيه. وك%ن.ى عن ال4مر بغيه ي.كن

ك1ناية: يعن إ,ذا تكلم بغيه ما يستدل عليه نو الرفث والغائط ونوه. وف
الديث: من ت.ع.ز_ى بعز.اء الاهلية فأ%ع1ضeوه بأ%ي\ر أ%بيه ول

ت.ك}ن'وا. وف حديث بعضهم: رأ%يت ع1ل}جاv يوم. القاد1سية1 وقد ت.ك%ن_ى
وت.ح.ج_ى أ%ي تستر، من ك%ن.ى عنه إ,ذا و.ر_ى، أ%و من الك�ن\ية، كأ%نه ذكر

كن\يته عند الرب لي'عرف، وهو من شعار ال�بارزين ف الرب، يقول أ%حدهم:
أ%نا فلن وأ%نا أ%بو فلن؛ ومنه الديث: خ'ذها من وأ%نا الغ'لم

الغ1فاريe. وقول علي، رضي ال عنه: أ%نا أ%بو ح.س.ن� الق%ر\م. وك%ن.وت بكذا عن
كذا؛ وأ%نشد:

وإ,ن ل4كن عن ق%ذور. بغ.ي\ر,ها،
وأ�ع\ر,ب' أ%ح\ياناv با فأ�صار,ح'

ورجل كان{ وقوم كان'ون%. قال ابن سيده: واستعمل سيبويه الكناية ف علمة
الضمر. وك%ن.ي\ت' الرجا بأ%ب فلن وأ%با فلن على ت.ع\د1ية الفعل بعد

إ,سقاط الرف ك�ن\ية وك1ن\يةv؛ قال:
راه1بة ت'ك}ن.ى بأ�م> ال%ي\ر

وكذلك ك%نيته؛ عن اللحيان، قال: ول يعرف الكسائي أ%ك}ن.ي\ت'ه، قال:
وقوله ول يعرف الكسائي أكنيته يوهم أ%ن غيه قد عرفه. وك�نية� فلن أ%بو

فلن، وكذلك ك1ن\ي.ت'ه أ%ي الذي ي'ك}ن.ى به، وك�ن\وة فلن أ%بو فلن،
وكذلك ك1ن\وته؛ كلها عن اللحيان. وك%ن.و\ت'ه: لغة ف ك%ن.ي\ته. قال أ%بو



عبيد: يقال ك%نيت الرجل وك%نوته لغتان؛ وأ%نشد أ%بو زياد الكلب:
وإ,ن ل4ك}ن'و عن ق%ذ�ور. بغيها

وقذور: اسم امرأ%ة؛ قال ابن بري: شاهد ك%ن.يت قول الشاعر:
وقد أ%ر\س.ل%ت\ ف الس>ر> أ%ن} قد ف%ض.ح\ت.ن،

وقد ب'ح\ت. باس\م1ي ف الن_س3يب, وما ت.ك}ن
وت'ك}ن.ى: من أ%ساء 

(* قوله« وتكن من أساء إل» ف التكملة: هي على
ما ل يسم فاعله، وكذلك تكتم، وأنشد:

طاف اليالن فهاجا سقما * خيال تكن وخيال تكتما) النساء. الليث:
يقول أ%هل البصرة فلن ي'ك}ن بأ%ب عبد ال، وقال غيهم: فلن ي'ك}ن
بعبد ال، وقال الوهري: ل تقل ي'ك}ن بعبد ال، وقال الفراء: أ%فصح
اللغات أ%ن تقول ك�ن>ي. أ%خ'وك بعمرو، والثانية ك�ن>ي أ%خوك بأ%ب عمرو،

والثالثة ك�ن>ي. أ%خ'وك أ%با عمرو. ويقال: ك%ن.ي\ته وك%ن.و\ت'ه
وأ%ك}ن.ي\ته وك%ن_ي\ته، وك%ن_ي\ته أ%با زيد وبأ%ب زيد ت.ك}نية، وهو ك%ن,يeه:

كما تقول س.م1يeه. وك�ن.ى الرؤيا: هي ال4مثال الت ي.ضربا م.لك الرؤيا،
ي'ك}ن.ى با عن أ%ع\يان ال�مور. وف الديث: إ,ن� للرeؤيا ك�نÝى ولا
أ%ساء فك%نeوها بك�ناها واعتبوها بأ%سائها؛ الك�ن: جع ك�ن\ية من
قولك ك%ن.يت عن ال4مر وك%ن.و\ت عنه إ,ذا ور_يت عنه بغيه، أ%راد

م.ثYلوا لا أ%مثالv إ,ذا عب_ر\توها، وهي الت ي.ضربا مل%ك الرؤيا للرجل ف
منامه ل4نه ي'ك%ن_ى با عن أ%عيان ال�مور، كقولم ف تعبي النخل:

إ,نا رجال ذوو أ%حساب من العرب، وف ال%و\ز: إ,نا رجال من العجم، ل4ن
النخل أ%كثر ما يكون ف بلد العرب، والوز أ%كثر ما يكون ف بلد العجم،

وقوله: فاعتبوها بأ%سائها أ%ي اجعلوا أ%ساء ما ي'رى ف النام عبة
وقياساv، كأ%ن رأ%ى رجلv يسمى سالاv فأ%و_له بالسلمة، وغاناv فأ%وله

بالغنيمة.
@كها: ناقة ك%هاةD: س.م1ينة، وقيل: الك%هاة� الناقة العظيمة؛ قال الشاعر:

،Dس.م1ينة Dإ,ذا ع.ر.ض.ت\ منها ك%هاة
ف%ل ت'ه\د1 م1نها، وات_ش1ق\ وت.ج.ب\ج.ب,

وقيل: الك%هاة� الناقة الض_خ\مة الت كادت تدخل ف الس>ن�؛ قال طرفة:
Dذات' خ.ي\ف{ ج'للة Dف%م.ر_ت\ ك%هاة



ع.ق1يلة� ش.ي\خ�، كالوبيل، ي.ل%ن\د.د1
وقيل: هي الواسعة جلد ال4خ\لف ل جع لا من لفظها، وقيل: ناقة ك%هاة
عظيمة السنام جليلة عند أ%هلها. وف الديث: جاءت امرأ%ة إ,ل ابن عباس،

رضي ال عنهما، فقالت ف نفسي مسأ%لة وأ%نا أ%ك}ت.ه,يك. أ%ن أ�شاف1ه.ك
با أ%ي أ�ج,ل©ك وأ�ع.ظمك وأ%حتش1مك، قال: فاكتبيها ف ب,طاقة أ%ي ف

ر'قعة، ويقال ف ن,طاقة، والباء تبدل من النون ف حروف كثية، قال: وهذا من
قولم للجبان أ%ك}ه.ى، وقد ك%ه,ي. ي.ك}ه.ى واك}ت.هى، ل4ن التشم تنعه

اليبة عن الكلم. ورجل أ%ك}ه.ى أ%ي ج.بان ضعيف، وقد ك%ه,ي. ك%هÝى؛ وقال
الش_ن\ف%ر.ى:

ول حب_اء� أ%ك}ه.ى م'ر,ب¼ ب,ع1ر\س1ه
ي'طال1ع'ها ف شأ}ن,ه: كيف ي.ف}ع.ل�؟

وال4ك}هاء: النب.لء من الرجال، قال: ويقال كاهاه' إ,ذا فاخ.ر.ه أ%يهما
أ%عظم' ب.دناv، وهاكاه' إ,ذا استصغر ع.ق}ل%ه.

وص.خ\رة� أ%ك}ه.ى: اسم جبل. وأ%ك}ه.ى: ه.ض\بة؛ قال ابن ه.رمة:
كما أ%ع\ي.ت\ على الراقي أ%ك}ه.ى

ت.ع.ي_ت\، ل م1ياه. ول ف1راغا
.vوقضى ابن سيده أ%ن أ%لف ك%هاة ياء، ل4ن ال4لف ياء أ%كثر منها واوا
أ%بو عمرو: أ%ك}ه.ى الرجل� إ,ذا س.خ_ن أ%طراف أ%صابعه بن.ف%سه، وكان ف

ال4صل أ%ك%ه_ فق�لبت إ,حدى الاءين ياء؛ وقول الشاعر:
وإ,ن} ي.ك' إ,ن\ساv ما ك%ها ال3نس' ي.ف}ع.ل

(vقوله« وان يك إل» صدره كما ف التكملة: فان يك من جن فأ%برح طارقا *)
يريد: ما هكذا ال3نس ت.فعل، فترك ذا وقدم الكاف.

@كوي: الك%يe: معروف إ,حراق' اللد بديدة ونوها، كواه ك%ي�اv. وكو.ى
الب.ي\طار' وغيه الدابة وغيها بال1ك}واة ي.ك}و,ي ك%ي�اv وك%ي_ة، وقد

ك%و.ي\ت'ه فاك}ت.و.ى هو. وف الثل: آخ1ر' الطYب> الك%يe. الوهري: آخر
الد_واء الكي�، قال: ول تقل آخر' الداء الكي�. وف الديث: إ%ن 

*)
قوله«وف الديث ان ل» ف النهاية: وف حديث ابن عمر ان لغتسل إل)

�ل4غتسل من النابة قبل امرأ%ت ث أ%ت.ك%و_ى با أ%ي أ%س\ت.د\فئ
ب'باش.رتا وح.ر> جسمها، وأ%صله من الكي�.



وال1ك}واة�: الديدة ال1يس.م' أ%و الر_ضفة الت ي'ك}وى با؛ وف
الثل:

قد ي.ض\ر.ط� الع.ي\ر' وال1ك}واة� ف النار
يضرب هذا للرجل يتوقع ال4مر قبل أ%ن ي.ح1ل� به؛ قال ابن بري: هذا

الثل يضرب للبخيل إ,ذا أ%عط%ى شيئاv مافةv ما هو أ%شد� منه، قال: وهذا
الثل يروى عن عمرو بن العاص، قاله ف بعضهم، وأ%صله أ%ن م'سافر بن أ%ب عمرو

س.ق%ى ب.ط}ن'ه' فداواه ع1باد1يÒ وأ%ح\م.ى م.كاو,يه، فلما جعلها على
بطنه ورجل قريب منه ينظر إ,ليه جعل ي.ض\ر.ط� فقال مسافر:

الع.ي\ر' ي.ض\ر.ط وال1كواة� ف النار
فأ%ر\س.لها مثلv. قال: ويقال إ,ن هذا يضرب مثلv لن أ%صابه الوف قبل

وقوع الكروه.
وف الديث: أ%نه ك%و.ى سعد. بن م'عاذ لينقطع دم جرحه؛ الكي� بالنار: من
الع1لج العروف ف كثي من ال4مراض، وقد جاء ف أ%حاديث كثية النهي
عن الك%ي�، فقيل: إ,نا ن'هي. عنه من أ%جل أ%نم كانوا يعظمون أ%مره ويرون

أ%نه ي.ح\س3م' الد_اء، وإ,ذا ل ي'ك}و. الع'ضو ع.ط1ب وبطل، فنهاهم عنه
إ,ذا كان على هذا الوجه، وأ%باحه إ,ذا ج'عل سبباv للشفاء ل علة له، فإ,ن

ال عز وجل هو الذي ي'بئه وي.شف1يه ل الك%ي� ول الداء، وهذا أ%مر
يكثر فيه شكوك الناس، يقولون: لو شرب الد_واء ل يت، ولو أ%قام ببلده ل

يقتل، ولو اك}ت.و.ى ل ي.ع\ط%ب؛ وقيل: يتمل أ%ن يكون نيه عن الكي� إ,ذا
استعمل على سبيل الحتراز من حدوث الرض وقبل الاجة إ,ليه، وذلك مكروه،

وإ,نا أ�ب,يح التداوي والعلج عند الاجة إ,ليه، ويوز أ%ن يكون النهي
عنه من قبيل التوكل كقوله: الذين ل ي.س\ت.ر\ق�ون ول ي.ك}ت.و'ون وعلى

ربم يتوكلون. والتوك©ل�: درجة أ�خرى غي الواز، وال أ%علم.
والك%ي_ة�: موضع الك%ي>. والكاو,ياء: م1يس.م¬ ي'ك}و.ى به.

واك}ت.و.ى الرجل ي.ك}ت.و,ي اك}ت1واء: استعمل الك%ي_. واس\ت.ك}و.ى
الرجل: طلب أ%ن ي'ك}و.ى. والك%و_اء: ف%ع_ال من الكاو,ي.

وك%واه بعينه إ,ذا أ%حد_ إ,ليه النظر. وك%و.ت\ه العقرب: لدغته.
وكاو.ي\ت' الرجل إ,ذا شاتته مثل كاو.ح\ته. ورجل ك%و_اء: خبيث اللسان شتام، قال

ابن سيده: أ�راه على التشبيه. واك}ت.و.ى: ت.م.د_ح با ليس من فعله.
وأ%بو الك%و_اء: من ك�ن.ى العرب.



والك%وe والك%و_ة�: ال%ر\ق ف الائط والث�ق}ب ف البيت ونوه،
وقيل: التذكي للكبي والتأ}نيث للصغي، قال ابن سيده: وليس هذا بشيء. قال
الليث: تأ}سيس بنائها من ك و ي كأ%ن أ%صلها ك%وÝى ث أ�دغمت الواو ف الياء

فجعلت واواv مشددة، وجع الك%و�ة ك1وÝى، بالقصر نادر، وك1واء بالد�،
والكاف مكسورة فيهما مثل ب.د\رة وب,د.ر. وقال اللحيان: من قال ك%و_ة ففتح

فجمعه ك1واء مدود، والك�و_ة، بالضم لغة، ومن قال ك�و_ة ف%ض.م فجمعه
ك1وÝى مكسور مقصور؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا. وف التهذيب: جع

الك%و_ة ك�وÝى كما يقال ق%ر\ية وق�رÝى. وك%و_ى ف البيت ك%و_ة: ع.م1لها.
وت.ك%و_ى الرجل: دخل ف موضع ض.ي>ق فتقبض فيه.

وك�و.ى¬: نم من ال4نواء، قال ابن سيده: وليس بثب.ت.
@كيا: ك%ي\: حرف من حروف العان ينصب ال4فعال بنزلة أ%ن، ومعناه العلة
لوقوع الشيء، كقولك: جئت ك%ي\ ت'ك}ر,م.ن، وقال ف التهذيب: تنصب الفعل

الغابر. يقال: أ%د>ب\ه ك%ي\ ي.ر\ت.د1ع.. قال ابن سيده: وقد تدخل عليه
اللم، وف التنزيل العزيز: ل1ك%ي\ل ت.أ}س.و\ا على ما فاتكم؛ وقال

لبيد:ل1ك%ي\ ل ي.ك�ون% الس_ن\د.ريe ن.د1يد.ت
وربا حذفوا ك%ي\ اكتفاء باللم وتوص�لv با ول، فيقال ت.ح.ر_ز\ كي
ل ت.ق%ع، وخرج ك%ي\ما ي'صلYي، قال ال تعال: ك%ي\ل يك�ون% د'ولةv بي

ال4غنياء منكم؛ وف كيما لغة أ�خرى حذف الياء لفظه كما قال عدي:
اس\م.ع\ ح.د1يثاv كما يوماv ت'ح.د>ث�ه،

عن ظ%هر, غ%ي\ب�، إ,ذا ما سائ1لD سال
أ%راد كيما يوماv تد�ثه. وك%ي\ وك%ي\ ل وك%ي\ما وكما تعمل ف ال4لفاظ

الستقبلة عمل أ%ن} ول%ن وحت إ,ذا وقعت ف فعل ل يب. الوهري: وأ%ما
ك%ي\ مففة فجواب لقولك ل فعلت كذا؟ فتقول كي يكون كذا، وهي للعاقبة

كاللم وتنصب الفعل الستقبل. وكان من ال4مر ك%ي\ت. وك%ي\ت.: ي'ك}ن بذلك
عن قولم كذا وكذا، وكان ال4صل فيه ك%ي_ة% وك%ي_ة%، فأ�بدلت الياء

ال4خية تاء وأ%جروها م'جرى ال4صل ل4نه ملحق بف%ل}س، واللحق كال4صلي.
قال ابن سيده: قال ابن جن أ%بدلوا التاء من الياء لماv، وذلك ف قولم

ك%ي\ت. وك%ي\ت.، وأ%صلها ك%ي_ة� وك%ي_ة�، ث إ,نم حذفوا الاء وأ%بدلوا
من الياء الت هي لم¬ تاءé كما فعلوا ذلك ف قولم ثنتان فقالوا كيت،

فكما أ%ن الاء ف ك%ي_ة علم تأ}نيث كذلك الصيغة ف كيت علم تأ}نيث. وف



كيت ثلث لغات: منهم من ي.بنيها على الفتح فيقول ك%ي\ت.، ومنهم من يبنيها
على الضم فيقول ك%ي\ت'، ومنهم من يبنيها على الكسر فيقول ك%ي\ت1، قال:
وأ%صل التاء فيها هاء وإ,نا صارت تاء ف الوصل.، وحكى أ%بو عبيد: ك%ي_ه\

وك%ي_ه\، بالاء، قال: ويقال ك%ي\م.ه\ كما يقال ل1م.ه\ ف الوقف. قال
ابن بري: قال الوهري حكى أ%بو عبيدة كان من ال4مر ك%ي_ه\ وك%ي_ه\، قال:

الصواب ك%ي_ت. وك%ي_ه\، ال�ول بالتاء والثانية بالاء، وأ%ما
ك%ي_ه\ فليس فيها مع الاء إ,ل البناء على الفتح، فإ,ن قلت: فما تنكر أ%ن

�تكون التاء ف كيت منقلبة عن واو بنزلة تاء أ�خت وبنت، ويكون على هذا أ%صل
ك%ي_ة ك%ي\و.ة، ث اجتمعت الياء والواو وسبقت الياء بالسكون فقلبت
الواو ياء وأ�دغمت الياء ف الياء، كما قالوا س.ي>د وم.ي>ت وأ%صلهما

س.ي\و,د وم.ي\و,ت؟ فالواب أ%ن ك%ي_ة% ل يوز أ%ن يكون أ%صلها ك%ي\وة من قبل
أ%نك لو قضيت بذلك ل4جزت ما ل يأ}ت1 مثله من كلم العرب، ل4نه ليس ف

كلمهم لفظة ع.ي' فعلها ياء ولم' فعلها واو، أ%ل ترى أ%ن سيبويه قال
ليس ف كلم العرب مثل ح.ي.و\ت؟ فأ%ما ما أ%جازه أ%بو عثمان ف اليوان من

أ%ن تكون واوه غي منقلبة عن الياء وخالف فيه الليل، وأ%ن تكون واوه
أ%صلv غي منقلبة، فمردود عليه عند جيع النحويي لد�عائه ما ل دليل

عليه ول نظي له وما هو مالف لذهب المهور، وكذلك قولم ف اسم ر.جاء بن
ح.ي\وة إ,نا الواو فيه بدل من ياء، وحس_ن البدل فيه وص1ح_ة% الواو

أ%يضاv بعد ياء ساكنة كون'ه علماv وال4علم قد يتمل فيها ما ل يتمل ف
غيها، وذلك من وجهي: أ%حدها الصيغة، والخر ال3عراب، أ%ما الصيغة فنحو

قولم م.و\ظ%ب� وم.و\ر.ق� وت.ه\ل%ل� وم.ح\ب.ب� وم.ك}و.ز.ة وم.ز\ي.د{
وم.و\أ%لة{ فيمن أ%خذه من وأ%ل وم.ع\د يكرب، وأ%ما ال3عراب فنحو قولك ف

الكاية لن قال مررت بزيد: من زيد؟ ولن قال ضربت أ%با بكر: م.ن أ%با بكر؟
vن تري م.جرى ال4علم، فلذلك صحت ح.ي\وة بعد قلب لمها واوا�ل4ن الك

وأ%صلها ح.ي_ة، كما أ%ن أ%صل ح.ي.وان{ ح.ي.يانD، وهذا أ%يضاv إ,بدال
الياء من الواو لمي، قال: ول أ%علمها أ�بدلت منها عيني، وال أ%علم.

@لي: ال�ل4ى: ال3ب\طاء والح\ت1باس، بوزن الل�عا، وهومن الصادر
الت يعمل فيها ما ليس م1ن لفظها، كقولك ل%ق1يته الت1قاطاv وق%ت.ل}ته

ص.ب\راv ورأ%يته ع1ياناv؛ قال زهي:
ف%لgياv ع.رفت الدار. بعد توهeم



وقال اللحيان: ال�لgي' الل©ب\ث�، وقد ل4ي\ت أ%ل4ى لgياv، وقال
غيه: لأ%ي\ت ف حاجت، مشد_د، أ%بطأ}ت. والت.أ%ت\ هي: أ%ب\ط%أ%ت.

التهذيب: يقال ل4ى ي.ل4ى لgياv والت.أى ي.ل}ت.ئي إ,ذا أ%بطأ%. وقال الليث:
ل أ%سع العرب تعلها معرفة، ويقولون: لgياv عرف}ت' وب.عد. لgي� فعلت
أ%ي بعد ج.ه\د ومشقة. ويقال: ما ك1د\ت أ%حله إ,ل� لgياv، وفعلت كذا
بعد لgي� أ%ي بعد شد_ة وإ,ب\طاء. وف حديث أ�م أ%ين، رضي ال عنها:
فب,لgي� ما است.غ\ف%ر.لم رسول� ال أ%ي بعد مشقة وجهد\ وإ,ب\طاء؛ ومنه

حديث عائشة، رضي ال عنها، وه1ج\ر.ت1ها ابن. الزeب.ي\ر,: فب,لgي� م_ا
ك%ل�م.ت\ه'. والل4ى: ال%ه\د والشد_ة والاجة إ,ل الناس؛ قال العجي

السلول:
وليس ي'غ.ي>ر' خ1يم. الك%ري

خ'ل�وقة� أ%ث}واب,ه والل4ى
وقال القتيب ف قوله:

ف%لgياv ب,لgي� م_ا ح.م.ل}نا غ�لم.نا
أ%ي ج.ه\داv بعد ج.ه\د ق%د.ر\نا على ح.م\له على الفرس. قال: واللgي'

الشقة والهد. قال أ%بو منصور: وال4صل ف اللgي الب'ط}ء؛ وأ%نشد أ%بو
اليثم ل4ب زبيد:

وثار. إ,ع\صار' ه.ي\جا بين.ه'م\، وخ.ل%ت\
بالك�ور, لgياv، وبال4نساع ت.م\ت.ص1ع'

قال: لgياv بعد شد_ة، يعن أ%ن الرجل قتله ال4سد وخلت ناقته بالكور،
تتصع: ترك ذنبها. والل4ى: الشدة ف العيش، وأ%نشد بيت العجي السلول

أ%يضاv. وف الديث: م.ن كان له ثلث� بنات فص.ب.ر على لgوائهن ك�ن_ له
حجاباv من النار؛ اللgواء الشدة وضيق العيشة؛ ومنه الديث: قال له
أ%ل%س\ت. ت.ح\ز.ن�؟ أ%ل%س\ت. ت'ص1يب'ك اللgواء؟ ومنه الديث الخر: م.ن صب

على لgوء ال%دينة؛ واللgواء الش.قة والشدة، وقيل: الق%ح\ط، يقال:
أ%صابتهم لgواء وش.صاصاء، وهي الشدة، قال: وتكون اللgواء ف العلة؛ قال

العجاج:
وحال%ت1 اللgواء دون نسعي

وقد أ%ل4ى القوم'، مثل أ%لعى، إ,ذا وقعوا ف اللgواء. قال أ%بو عمرو:
اللgلء الفرح التام.



وال}ت.أ%ى الرجل: أ%فل%س.
والل4ى، بوزن الل�عا: الث�و\ر الوحشي�؛ قال اللحيان: وتثنيته

ل4يان، والمع أ%لء مثل أ%ل}عاع� مثل جب.ل وأ%جبال، وال�نثى لة مثل ل%عاة{
ول4ىÝ، بغي هاء، هذه عن اللحيان، وقال: إ,نا البقرة من الوحش خاصة.

أ%بو عمرو: الل4ى البقرة، وحكي: بك%م\ لك هذه أ%ي بقرت'ك هذه؛ قال
الطرماح:

كظ%ه\ر, الل4ى لو ي'ب\ت.غى ر.ي_ةD با،
ل%ع.ن_ت\ وش.ق�ت\ ف ب'ط�ون الش_واج,ن,

ابن ال4عراب: لةD وأ%لة بوزن ل%عاة وع.لة. وف حديث أ%ب هريرة،
رضي ال عنه: ي.ج,يء من ق1ب.ل ال%ش\ر,ق ق%وم وصف%هم، ث قال: والر�اوية

ي.ومئذ{ ي'س\ت.قى عليها أ%ح.بe إ,ل� من لء� وشاء�؛ قال ابن ال4ثي:
قال القتيب هكذا رواه ن.ق%لة الديث لء بوزن ماء، وإ,نا أ%لء بوزن

أ%ل}عاع، وهي الثYيان، واحدها ل4ىÝ بوزن ق%فاv، وجعه أ%ق}فاء، يريد
ب.ع1ي ي'س\تقى عليه يومئذ خي من اقتناء البقر والغنم، كأ%نه أ%راد الزراعة

:eؤ.ي�ل4ن أ%كثر من ي.ق}ت.ن الثيان والغنم الزر_اعون. ولgي¬ ول
اسان، وتصغي لgي ل�ؤ.يÒ، ومنه لؤي� بن غالب أ%بو قريش. قال أ%بو منصور:

وأ%هل العربية يقولون هو عامر بن ل�ؤي�، بالمز، والعامة تقول ل�و.ي�،
قال علي بن حزة: العرب ف ذلك متلفون، من جعله من اللgي هزه، ومن جعله

من ل1و.ى الر_م\ل ل يهمزه. ولgي¬: نر من بلد م'ز.ي\نة% يدفع ف
العقيق؛ قال كثي عزة:

ع.ر.ف}ت' الد_ار قد\ أ%ق}و.ت\ بر,ي,
إ,ل لgي�، فم.د\ف%ع, ذ1ي ي.د'وم,

(* قوله« إل لي» هذا ما ف الصل، وف معجم ياقوت: ببطن لي بوزن
اللعا، ول يذكر لي بفتح فسكون.)

والل�ئي: بعن الل�وات بوزن القاضي والد_اعي. وف التنزيل العزيز:
والل�ئي ي.ئ1س\ن. من ال%ح1يض. قل ابن جن: وحكي عنهم الل�ؤو فعلوا

.vذلك يريد الل�ؤون، فحذف النون تفيفا
@كذا: كذا: اسم مبهم، تقول فعلت كذا، وقد ي.جري م.ج\رى ك%م\ ف%ت.ن\ص1ب ما

بعده على التمييز، تقول عندي كذا وكذا درهاv ل4نه كالكناية، وقد ذكر
أ%يضاv ف العتل، وال أ%علم.



@كل: الوهري: كل� كلمة ز.ج\ر ور.د\ع، ومعناها ان\ت.ه1 ل تفعل كقوله
عز وجل: أ%ي.ط}م.ع' كل© ام\رئ� منهم أ%ن} ي'د\خ.ل% ج.ن_ة% ن.عيم

كل�؛ أ%ي ل ي.طم.ع ف ذلك، وقد يكون بعن حق9اv كقوله تعال: كل� ل%ئ1ن
ل ي.ن\ت.ه1 ل%ن.س\ف%عاv بالناصية1؛ قال ابن بري: وقد تأ}ت كل بعن ل

كقول العدي:
ف%ق�ل}نا ل%ه'م\: خ.ل©وا الن>ساء4 ل4ه\ل1ها،
فقالوا لنا: ك%ل� فقلنا لم: ب.ل%ى

وقد تقد_م أ%كثر ذلك ف العتل.



حرف اللم



@ل: اللم من الروف الهورة وهي من الروف الذ©ل}ق، وهي ثلثة أ%حرف:
الراء واللم والنون، وهي ف حيز واحد، وقد ذكرنا ف أ%ول حرف الباء كثرة

دخول الروف الذ©ل}ق والش_ف%و,ي_ة ف الكلم.

 @لل: الل©ؤ\ل�ؤ.ة�: الدeر_ة�، والمع الل©ؤ\ل�ؤ' وال�لل1ئ�، وبائع'ه لgآء#، ولgآلD، ولgلء#. قال أ%بو عبيد: قال الفر�اء� سعت العرب
 تقول لصاحب اللؤ\لؤ لgآء# على مثال ل%ع_اع�، و.كر,ه. قول الناس لgآلD على مثال ل%ع_ال. قال الفارسي: هو من باب سبطر.
 وقال علي� ابن' حزة: خالف الفر�اء� ف هذا الكلم العرب. والقياس، ل3ن السموع لgآلD والقياس ل�ؤ\ل�ؤ,يÒ، ل3نه ل يبن من
،Dآل. قال: وحذفوا المزة ال4خية حت استقام لم ف%ع_الgؤ' معروف وصاحبه ل� الرباعي ف%ع_الD، ولgآل شاذ. الليث: الل©ؤ\ل

وأ%نشد:

د'ر_ةD من\ ع.قائ1ل الب.ح\رب,ك}ر¬، *  ل ت.خ'ن\ها م.ثاق1ب' ال�لgآل,
 ولول اعتلل المزة ما حسن ح.ذفها. أ%ل ترى أ%نم ل يقولون لبياع السمسم س.م�اس¬ وح.ذ}و'ه'ما ف القياس واحد. قال:

ومنهم من يرى هذا خطأ.
واللYئالة�، بوزن اللYعالة1: حرفة ال�لgآل,.

وت.لgل4 النجم' والق%مر' والنار' والب.رق'، ولgل4: أ%ضاء4 ول%مع.
 وقيل هو: اض\ط%ر.ب ب.ر,يق�ه. وف صفته، صلى الل9ه عليه وسلم: ي.ت.لgل� وجه'ه ت.لgل�ؤ. القمر أ%ي ي.س\ت.ن,ي وي'ش\ر,ق'، مأ}خوذ من

الل©ؤ\ل�ؤ.
وت.لgل4ت1 النار': اض\ط%ر.ب.ت\.

و.لgل4ت1 النار' لgل4ةv إ,ذا ت.و.ق�دت. ولgل4ت1 الرأ%ة� بع.ي\ن.ي\ها: بر_ق%ت\ه'ما. وقول ابن ال4حر:
مار,ي�ةD، ل�ؤ\ل�ؤ.ان� الل�و\ن1 أ%و\ر.د.ها *  ط%لê، وب.ن_س. عنها ف%ر\ق%د¬ خ.ص1ر'

فإ,نه أ%راد ل�ؤ\ل�ؤ,ي_ت.ه'، بر_اق%ت.ه.
 و.لgل4 الث%ور' بذ%نب,ه: ح.ر_كه، وكذلك الظ�ب\ي'، ويقال للثور الوحشي: لgل4 بذنبه. وف الثل: ل آت1يك. ما لgل4ت1 الف�ور' أ%ي

ب.ص\ب.ص.ت\ بأ%ذناب,ها، ورواه اللحيان: ما لgل4ت1 الف�ور' بأ%ذنابا، والف�ور:
الظYباء�، ل واحد لا من لفظها.

@لبأ: اللYب.أ�، على ف1ع.ل�، بكسر الفاء وفتح العي: أ%و�ل� اللب ف
 الن>تاج. أ%بو زيد: أ%و�ل� ال4ل}بان1 اللYب.أ� عند الو,لدة1، وأ%كثر' ما يكون ثلث% ح.ل}بات{ وأ%قله ح.ل}بةD. وقال الليث: اللYب.أ�، مهموز

مقصور: أ%و_ل� ح.ل%ب� عند وضع الـم'ل}ب,ئ1.
 ول%بأ%ت1 الشاة� ول%د.ها أ%ي أ%ر\ض.ع.ت\ه اللYب.أ%، وهي ت.ل}ب.ؤ'ه، والت.ب.أ}ت' أ%نا: ش.ر,بت' اللYب.أ%. ول%ب.أ}ت' ال%د\ي.: أ%ط}ع.م\ت'ه اللYب.أ%. ويقال: ل%ب.أ}ت

 اللYب.أ% أ%ل}ب.ؤ'ه ل%ب\أv إ,ذا حلبت الشاة ل1ب.أ. ول%ب.أ% الشاة% ي.ل}ب.ؤ'ها ل%ب\أv، بالتسكي، والت.ب.أ%ها: اح\ت.ل%ب. ل1ب.أ%ها. والت.ب.أ%ها ول%د'ها واس\ت.ل}ب.أ%ها:
 ر.ض1ع.ها. ويقال: اس\ت.ل}ب.أ% ال%د\ي' اس\ت1ل}باءé إ,ذا ما ر.ض1ع. من ت1ل}قاء3 ن.ف}س3ه، وأ%ل}ب.أ% ال%د\ي' إ,لباءé إ,ذا رضع من تلقاء3 نفسه، وأ%ل}ب.أ

ال%د\ي. إ,ل}ب.اءé إ,ذا ش.د_ه إ,ل رأ}س ال1ل}ف1 لي.ر\ض.ع. الل9بأ%، وأ%ل}ب.أ%ت\ه أ�مeه ول%ب.أ%ت\ه: أ%ر\ض.ع.ت\ه اللYب.أ%، وأ%ل}ب.أ}ت'ه: س.ق%ي\ت'ه اللYب.أ%.



 أ%بو حات: أ%ل}ب.أ%ت1 الشاة� و.ل%دها أ%ي قامت حت ت'ر\ض1ع. ل1ب.أ%ها، وقد الت.ب.أ}ناها أ%ي اح\ت.ل%بنا ل1ب.أ%ها، واس\ت.ل}بأ%ها ولد'ها أ%ي شرب
ل1بأ%ها.

 وف حديث ولدة السن بن علي، رضي الل9ه عنهما: وأ%لب.أ%ه بر,يق1ه أ%ي ص.ب_ ر,يق%ه ف ف1يه1 كما ي'ص.بe اللYب.أ� ف فم الصب�،
وهو أ%و_ل� ما ي'ح\ل%ب' عند الولدة.

ول%ب.أ% القوم. ي.ل}ب.ؤ'هم ل%ب\أv إ,ذا ص.ن.ع لم اللYب.أ%. ولب.أ%
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القوم. ي.ل}ب.ؤ'هم ل%ب\أv، وأ%ل}ب.أ%هم: أ%ط}عمهم اللYب.أ%. وقيل: ل%ب.أ%هم:
أ%ط}ع.مهم اللYب.أ%، وأ%لبأ%هم.: زو_ده'م إ,ياه.

وقال اللحيان: ل%ب.أ}ت'هم ل%ب\أv ول1ب.أv، وهو السم. قال ابن سيده:
ول أ%دري ما حاصل كلم اللحيان هذا اللهم إل أ%ن يريد أ%ن اللYب.أ%

يكون مصدراv واساv، وهذا ل يعرف.
وأ%ل}ب.ؤ'وا: ك%ث�ر ل1ب.ؤ'هم. وأ%ل}ب.أ%ت1 الشاة�: أ%نزلت اللYب.أ%، وقول ذي الرمة:

وم.ر\ب'وعة{ ر,ب\ع1ي_ة{ قد ل%ب.أ}ت'ها، *  ب,ك%ف�ي_، من د.و>ي_ة{، س.ف%راv، س.ف}را
فسره الفارسي وحده، فقال: يعن الك%م\أ%ة%. م.ر\بوعة{: أ%صابا
الر_بيع'. ور,ب\عي_ة{: م'ت.ر.و�ية بط%ر الربيع؛ ول%ب.أ}ت'ها: أ%ط}ع.متها أ%و�ل
ما ب.د.ت\، وهي استعارةD، كما ي'طع.م' اللYب.أ�. يعن: أ%ن الكم_اء4

 جن.اها فب.اك%ر.هم با ط%ر,ي�ةv؛ وس.ف%راv منصوب على الظرف أ%ي غ�د\وةv؛ وس.ف}راv مفعول ثان{ لل%ب.أ}ت'ها، وع.د_اه إ,ل مفعولي ل4نه ف
معن أ%ط}ع.م\ت.

وأ%لب.أ% اللYب.أ%: أ%ص\ل%ح.ه وط%ب.خ.ه. ول%بأ% اللYبأ% ي.ل}ب.ؤ'ه' ل%ب\أv، وأ%ل}ب.أ%ه: ط%بخ.ه، ال4خية عن ابن ال4عراب.
 ول%ب_أ%ت1 الناقة� ت.ل}ب,يئاv، وهي م'ل%ب>ئD، بوزن م'ل%ب>ع�: وقع اللYب.أ� ف ض.ر\عها، ث الف1ص\ح' بعد اللYب.إ, إ,ذا جاء اللب' بعد انقطاع اللYب.إ,، يقال

قد أ%ف}ص.حت1 الناقة� وأ%ف}صح. ل%ب.ن'ها.
وع1شار¬ م.لب,ئ� إ,ذا دنا ن,تاج'ها.

 ويقال: ل%ب.أ}ت' الف%س3يل% أ%ل}ب.ؤ'ه ل%ب\أv إ,ذا س.ق%ي\ت.ه حي ت.غ\ر,س'ه. وف الديث: إ,ذا غرس\ت. ف%سيلةv، وقيل الساعة� تقوم'، فل ي.م\ن.عك أ%ن
 ت.ل}ب.أ%ها، أ%ي ت.س\ق1ي.ها، وذلك أ%و_ل س.ق}ي,ك إياها. وف حديث بعض الصحابة: أ%نه م.ر_ بأ%ن\صاري¼ ي.غ\ر,س' ن.خلv فقال: يا ابن

أ%خي إن بل%غ.ك أ%ن� الدجال% قد خ.رج، فل ي.منعن_ك من أ%ن ت.ل}ب.أ%ها، أ%ي ل
ي.منعن_ك. خ'روج'ه عن غ%ر\س1ها وس.ق}ي,ها أ%ول% س.ق}ية{؛ مأ�خوذ من

اللYبإ.
 ول%ب_أ}ت بالج> ت.ل}ب,ئةv، وأ%صله ل%ب_ي\ت، غي مهموز. قال الفر�اء�: ربا خرجت بم فصاحتهم إ,ل أ%ن يهمزوا ما ليس بهموز،

فقالوا ل%ب_أ}ت' بال%ج، وح.لgت' الس_و,يق.، ورث%أ}ت' اليت.
�ابن شيل ف تفسي ل%ب_ي\ك.، يقال: ل%ب.أ% فلن من هذا الطعام ي.ل}ب.أ



.vأ%ي هم م'تفاو,ض'ون ل يكتم بعضهم بعضا �ل%ب\أv إ,ذا أ%كثر منه. قال: ول%ب_ي\ك. كأ%نه اس\ت1ر\زاق¬ ال4حر: ب.ي\ن.هم الـم'ل}ت.ب,ئة
وف النوادر يقال: بنو فلن ل ي.ل}ت.ب,ئ�ون ف%تاه'م، ول ي.ت.ع.ي_رون%
vول الشيخ كبيا vش.ي\خ.هم. العن: ل ي'ز.و�ج'ون الغلم صغيا

ط%ل%باv للن_س\ل.
 والل�ب'ؤ.ة�: ال�نثى من ال�س'ود، والمع ل%ب'ؤ¬، والل�ب\أ%ة� والل�ب.اة كالل�ب'ؤ.ة1، فان كان مففاv منه، فجمعه كجمعه، وإ,ن كان لغة،

 فجمعه ل%ب.آت. والل�ب\وة�، ساكنة الباء غي مهموزة لغة فيها، والل�ب'ؤ' ال4سد، قال: وقد أ�ميت، أ%عن انم قل9 استعمالم إ,ياه
البتة.

والل�ب'وء�: رجل معروف، وهو الل�ب'وء� بن عبدالقيس.
.Òوالل�ب\ء�: حي

 @لتأ: ل%ت.أ% ف ص.د\ره ي.ل}ت.أ� ل%ت\أv: دفع. ول%ت.أ% الرأ%ة ي.ل}ت.ؤ'ها ل%ت\أv: نكحها. ول%ت.أ%ه بسه.م ل%ت\أv: رم.اه به. ول%ت.أ}ت' الرجل بالجر إ,ذا
ر.م.ي\ت.ه به. ول%ت.أ}ت'ه
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 بع.ي\ن,ي ل%ت\أv إ,ذا أ%ح\د.د\ت. إ,ليه النظ%ر.، وأ%نشد ابن السكيت:

)1ت.راه، إ,ذا أ%م_ه الص>ن\و ل *  ي.ن'وء# الل�ت1يء� الذي ي.ل}ت.ؤ'ه\ (
  قوله «أمه كذا» هو ف شرح القاموس والذي ف نسخ من اللسان ل يوثق با بدل اليم حاء مهملة، وف نسخة1(

سقيمة من التهذيب بدل الاء جيم.)
.eالـم.ر\م1ي :eم1ن ل%ت.أ}ت'ه إ,ذا أ%ص.ب\ت.ه. والل�ت1يء� الـم.ل}ت1ي Dقال: الل�ت1يء�، ف%ع1يل

ـçاv ل%ت.أ%ت\ به، ول%ك%أ%ت به، أ%ي ر.م.ت\ه. ول%ت.أ%ت\ به أ�مeه: ول%د.ته. يقال: ل%ع.ن. الل9ه أ�م
 @لثأ: ال4زهري: روى سلمة عن الفر�اء3 أ%نه قال: الل�ث%أ�، بالمز، ل1ما يسيل من الشجر. وقال أ%يضاv ف ترجة لثى: الل�ث%ى ما

س.ال من ماء الشجر من ساقها خاث1راv، وسيأ}ت ذكره.
،vوم.ل}ج.أ vج'وءا�@لأ: ل%ج.أ% إ,ل الشيء والـم.كان ي.ل}ج.أ� ل%ج\أv ول

ول%ج,ئ% ل%ج.أv، وال}ت.ج.أ%، وأ%ل}جأ}ت' أ%م\ري إ,ل الل9ه :أ%س\ن.دت'.
 وف حديث ك%ع\ب، رضي الل9ه عنه: م.ن د.خ.ل ف ديوان الـم'سل1م1ي ث% ت.لج_أ% منهم، فقد خ.رج من ق�ب_ة ال3س\لم,. يقال:
 ل%ج.أ}ت' إ,ل فلن وعنه، والت.ج.أ}ت'، وت.لج_أ}ت' إ,ذا اس\ت.ن.د\ت. إ,ليه واع\ت.ض.د\ت. به، أ%و ع.د.ل}ت. عنه إ,ل غيه، كأ%نه إ,شارةD إ,ل

ال�روج والن\فراد عن السلم1ي.
وا%ل}ج.أ%ه إ,ل الشيء3: اض\ط%ر_ه إ,ليه. وأ%ل}ج.أ%ه: ع.ص.مه.

 والت_ل}ج,ئة�: ال3ك}راه'. أ%بو اليثم: الت_ل}ج,ئة� أ%ن} ي'ل}جئ%ك. أ%ن ت.أ}ت1ي. أ%م\راv باط1ن'ه خ1لف' ظاهره، وذل1ك. م1ث}ل� إ,ش\هاد{ على أ%م\ر� ظاه1ر'ه
 خ1لف' باط1ن,ه. وف حديث النeع\مان1 بن ب.ش1ي: هذا ت.ل}ج,ئةD، فأ%ش\ه,د\ عليه غ%ي\ر,ي. الت.ل}ج,ئة: ت.ف}ع1لة من ال3ل}ج.اء3، كأ%نه قد أ%ل}ج.أ%ك
 إ,ل أ%ن} ت.أ}ت1ي. أ%مراv باط1ن'ه خلف' ظاهره، وأ%ح\و.ج.ك إ,ل أ%ن ت.ف}ع.ل ف1علv ت.ك}ر.ه'ه. وكان بشي قد أ%ف}ر.د. ابن.ه النeعمان% بشيء� دون

إ,خوته ح.م.لت\ه عليه أ�مeه.



وال%ل}ج.أ� والل�ج.أ�: الـم.ع\ق1ل�، والمع أ%ل}جاء#.
ويقال�: أ%ل}ج.أ}ت' فلناv إ,ل الشيء3 إ,ذا ح.ص_ن\ته ف م.ل}جإ�، ول%ج.إ�، وال}ت.ج.أ}ت' إليه ال}ت1جاءé. ابن شيل: الت.ل}ج,ئة� أ%ن يعل مال%ه

 لب.عض ور.ثته دون بعض، كأ%نه يتصد_ق به عليه، وهو وارثه. قال: ول ت.ل}ج,ئة% إ,ل9 إ,ل وار,ث{. ويقال: أ%لك. ل%ج.أD يا فلن؟
والل�جأ:

الزوجة�.وع'م.ر بن ل%ج.إ� الت_ميمي الشاعر.
 @لزأ: ل%ز.أ% الرجل% ول%ز_أ%ه كلها: أ%عطاه'. ول%ز.أ% إ,ب,لي ول%ز_أ%ها كلها: أ%حسن. ر,ع\ي.ت.ها. وأ%ل}ز.أ% غ%ن.م1ي: أ%ش\ب.ع.ها. غيه: ول%ز_أ}ت

ال3بل% ت.ل}ز,ئةv إ,ذا أ%ح\س.ن\ت. ر,ع\ي.ت.ها.
.vوكذلك ت.و.ز_أ%ت\ ر,ي�ا ،vإ,ذا ام\ت.ل4ت\ ر,ي�ا vوت.ل%ز_أ%ت\ ر,ي�ا

ـçاv ل%ز.أ%ت\ به. ول%ز.أ}ت' الق1ر\بة% إ,ذا م.لgت.ها. وق%ب.ح. الل9ه أ�م
@لطأ: الل9ط}ء�: لزوق' الشيء3 بالشيء.

 ل%ط1ئ%، بالكسر، ي.ل}ط%أ� بال4رض ل�ط�وءاv، ول%ط%أ% ي.ل}ط%أ� ل%ط}أv: ل%ز,ق. با. يقال: رأ%يت فلناv لط1ئاv بال4رض، ورأ%يت الذئب لط1ئا
للس_ر,ق%ة. ول%ط%أ}ت' بال4رض ول%ط1ئ}ت' أ%ي ل%ز,ق}ت'. وقال الشماخ، فترك المز:

>153<ص:
ف%واف%ق%ه'ن_ أ%ط}ل%س' عام1ر,يÒ، *  ل%طا بصفائ1ح� م'ت.سان,دات1

أ%راد ل%ط%أ%، يعن الص_ي_اد. أ%ي ل%ز,ق. بال4رض، فترك المزة.
وف حديث ابن إ,دريس.: ل%ط1ئ% لسان، ف%ق%ل� عن ذك}ر, الل9ه1، أ%ي

ي.ب,س.، فك%ب'ر. عليه، فلم ي.س\ت.ط1ع\ ت.ح\ر,يك%ه.
 وف حديث نافع بن جبي: إ,ذا ذ�كر عبد'مناف فال}ط%ه\؛ هو من ل%ط1ئ% بال4رض، ف%ح.ذف المزة ث أ%ت\ب.ع.ها هاء4 السكت. يريد:

إ,ذا ذ�كر، فالت.ص1ق�وا ف ال4رض ول ت.ع'دeوا أ%نفسكم، وك�ونوا كالتeراب. ويروى: فال}ط%ؤ'وا.
وأ%ك%مةD لط1ئةD: لز,قةD. والل�ط1ئة� م1ن الش>جاج: الس>م\حاق'.

قال ابن ال4ثي: من أ%ساء3 الش>جاج الل�طئة�. قيل: هي الس>م\حاق'،
والس>م\حاق' عندهم ال1ل}ط%ى، بالقصر، وال1ل}طاة�. وال1ل}ط%ى: قشرة

رق1يقة بي ع.ظ}م, الرأس ول%ح\م1ه. والل�ط1ئة�: خ'راج¬ ي.خ\ر'ج بالنسان ل
يكاد' ي.ب\رأ� منه، ويزعمون أ%نه م1ن ل%س\ع, الث©ط}أ%ة.

ول%ط%أ%ه بالع.صا ل%ط}أv: ضر.به، وخص بعضهم به ضرب. الظهر.
@لفأ: ل%ف%أ%ت الريح' الس_حاب. عن الاء3، والتراب. عن وجه ال4رض، ت.ل}ف%ؤ'ه ل%ف}أv: ف%ر_ق%ت\ه وس.ف%ر.ت\ه. ول%ف%أ% اللحم. عن العظم ي.ل}ف%ؤ'ه

)Dمنه ل%ف1يئ%ة �)1ل%ف}أv ول%فاv، وال}ت.ف%أ%ه كلها: ق%ش.ر.ه وج.ل%ف%ه عنه، والق1ط}عة
 قوله «لفيئة» كذا ف الكم وف الصحاح لفئة بدون ياء.)1(

 نو الن_ح\ضة وال%ب\رة1 والوذ}رة1، وكل© ب.ض\عة{ ل عظم فيها ل%ف1يئةD، والمع ل%ف1يء#، وجع الل�ف1يئة1 من اللحم ل%فايا مثل خ.ط1يئة
وخ.طايا. وف الديث: ر.ض1يت' م1ن الو.فاء3 بالل�فاء. قال ابن ال4ثي: الوفاء



التمام، والل�فاء النeقصان، واشتقاقه من ل%ف%أ}ت' العظم إ,ذا أ%خذ}ت. 
بعض لمه عنه، واسم تلك الل�ح\مة ل%ف1يئة.

ول%ف%أ% الع'ود. ي.ل}ف%ؤ'ه ل%ف}أv: ق%ش.ر.ه. ول%ف%أ%ه بالع.صا ل%ف}أv: ضر.ب.ه با. ول%ف%أ%ه: ر.د_ه.
 والل�ف%اء�: التeراب والق�ماش على وجه ال4رض. والل�ف%اء�: الشيء� الق%ل1يل�. والل�ف%اء�: دون ال%ق>. ويقال: أر\ض. م1ن الو.فاء3 بالل�ف%اء

أ%ي بدون ال%ق. قال أ%بو زبيد:
فما أ%نا بالض_ع1يف، ف%ت.ز\د.ر,ين، *  ول ح.ظYي الل�ف%اء�، ول ال%س3يس'

ويقال: فلن ل ي.ر\ض.ى بالل�فاء3 من الو.فاء3 أ%ي ل ي.ر\ضى بدون
و.فاء ح.قYه. وأ%نشد الفر�اء�:

أ%ظ%ن_ت\ ب.ن'و ج.ح\وان% أ%ن_ك آك1لD  *  ك1باشي، وقاض1ي_ الل�فاء4 ف%قاب,ل�ه\؟
 قال أ%بو اليثم يقال: لف%أ}ت' الرجل% إ,ذا ن.ق%ص\ت.ه ح.ق�ه وأ%عط%ي\ت.ه دون الو.فاء. يقال: ر.ض1ي. من الو.فاء3 بالل�فاء3. التهذيب: ول%ف%أ%ه

ح.ق�ه إ,ذا أ%ع\طاه أ%ق%ل� م1ن حقYه. قال أ%بو سعيد: قال أ%بو تراب: أ%ح\س.ب' هذا الرف من ال4ضداد.
@لكأ: ل%ك1ئ% بالـم.كان: أ%قام. به ك%ل%ك1ي..

ول%ك%أ%ه بالس_و\ط ل%ك}أv: ض.ر.به. ول%ك%أ}ت' به ال4رض.: ض.ر.ب\ت' به
ـ¾ا ل%ك%أ%ت\ به ول%ت.أ%ت\ به أ%ي ر.م.ت\ه. ال4رض. ول%ع.ن الل9ه' أ�م

وت.ل%ك�أ% عليه: اع\ت.ل� وأ%ب\ط%أ%. وت.ل%ك�أ}ت' عن ال4مر 
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ت.ل%ك©ؤاv: تباط%أ}ت عنه وت.و.ق�ف}ت' واع\ت.ل%ل}ت' عليه وام\ت.ن.ع\ت'. وف حديث
الـم'لع.نة1: ف%ت.ل%ك�أ%ت\ عند الامسة أ%ي توق�ف%ت وتباط%أ%ت\ أ%ن ت.ق�ول%ها. وف حديث ز,ياد{: أ�ت1ي. بر.ج'ل ف%ت.ل%ك�أ% ف الش�هادة1.

@لأ: ت.ل%م_أ%ت\ به ال4رض' وعليه ت.ل%مeؤاv: اش\ت.م.لت واس\ت.و.ت 
ووار.ت\ه. وأ%نشد:

ول1ل4ر\ض, ك%م\ م1ن\ صال1ح� قد ت.ل%م_أ%ت\ *  ع.ل%ي\ه1، ف%وار.ت\ه بل%م_اعة{ ق%ف}ر,
ويقال: قد أ%ل}مأ}ت' على الشيء3 إ,لاءé إ,ذا اح\ت.و.ي\ت. عليه. ول%م.أ%

به: اشتمل عليه.
 وأ%ل}م.أ% اللYصe على الشيء3: ذ%ه.ب به خ'ف}يةv. وأ%ل}م.أ% على ح.قYي: ج.ح.ده. وذه.ب ثوب فما أ%د\ري من أ%لـم.أ% عليه. وف

الصحاح: م.ن أ%لـم.أ% به، حكاه يعقوب ف ال%ح\د، قال: ويتكلم بذا بغي ج.حد. وحكاه
 يعقوب أ%يضاv: وكان بال4رض م.ر\عÝى أ%و زرع، فهاجت به د.وابe، فأ%ل}م.أ%ت\ه أ%ي ت.ر.ك%ت\ه صع1يداv ليس به شيء. وف التهذيب:

 فهاج.ت\ به الر�ياح'، فأ%لأ%ت\ه أ%ي ت.ر.ك%ت\ه ص.ع1يداv. وما أ%د\ر,ي أ%ين أ%ل}م.أ% م1ن ب,لد الل9ه أ%ي ذ%ه.ب. وقال ابن ك%ث}وة%: ما ي.ل}م.أ� ف%م'ه
بكلمة وما ي.ج\أ%ى ف%م'ه بكلمة، بعناه. وما ي.ل}م.أ� فم فلن بكلمة، معناه: أ%نه ل

ي.س\ت.ع\ظ1م' شيئاv ت.ك%ل�م. به من ق%ب,يح.
ول%م.أ% الشيء4 ي.ل}م.ؤ'ه: أ%خذ%ه بأ%ج\م.ع1ه. وأ%ل}مأ% با ف ال%ف}نة، وت.ل%م_أ% به، والت.م.أ%ه: اس\ت.أ}ث%ر. به وغ%ل%ب عليه.



والت'م1ئ% لون'ه: ت.غي_ر كالت'م1ع.. وحكى بعضهم: ال}ت.م.أ% كالت.م.ع.
 ول%م.أ% الشيء4: أ%ب\ص.ر.ه ك%ل%م.ح.ه. وف حديث الولد: ف%ل%م.أ}ت'ها ن'وراv ي'ض1يء� له ما ح.و\ل%ه ك%إ,ضاءة الب.د\ر,. ل%م.أ}ت'ها أ%ي أ%ب\ص.ر\ت'ها

ول%م.ح\ت'ها.
والل�مء� والل�مح': س'ر\عة إ,بصار الشيء.

@لل: التهذيب ف الماسي: ت.ل%هلgت' أ%ي ن.ك%ص\ت'.
@لوأ: التهذيب ف ترجة لوى: ويقال ل%و_أ% الل9ه بك، بالمز، أ%ي

ش.و_ه. بك. قال الشاعر:
وكنت' أ�ر.ج>ي، ب.ع\د. ن.ع\مان%، جاب,راv، *  ف%ل%و_أ%، بالع.ي\ن.ي\ن, والوجه1، جاب,ر'

أ%ي ش.و_ه. ويقال: هذه والل9ه الش_و\هة� والل�و\أ%ة. ويقال: الل�و_ة، بغي هز.
@ليأ: اللYي.اء�: ح.بÒ أ%بيض' م1ث}ل� ال1م_ص,، شديد' الب.ياض ي'ؤ\كل.

قال أ%بو حنيفة: ل أ%دري أ%ل%ه' ق�ط}ن,ي_ةD أ%م ل؟

@لبب: ل�بe كلY شيء�، ول�باب'ه: خال1ص'ه وخ1ـيار'ه، وقد غ%ل%ب.
 الل©بe على ما يؤكل داخل�ه، وي'ر\مى خارج'ه من الث�مر. ول�بe ال%و\ز والل�وز، ونوها: ما ف ج.و\فه، والمع' الل©ـب'وب'؛

.�تقول منه: أ%ل%ب_ الز_ر\ع'، مثل أ%ح.ب_، إ,ذا د.خ.ل% فيه ال�كل
 ول%ـب_ب. الـح.ب_ ت.ل}ب,ـيباv: صار له ل�بÒ. ول�بe الن_خلة1: ق%ل}ب'ها. وخال1ص' كلY شيء�: ل�بeه. الليث: ل�بe كلY شيء� من الثمار

داخل�ه الذي ي'ط}ر.ح' خارج'ه، نو ل�ب> ال%و\ز والل�وز. قال: ول�بe الر_ج'ل: ما ج'ع1ل ف ق%ل}به من الع.ق}ل.
وشيء# ل�باب¬: خال1ص¬. ابن جن: هو ل�باب' ق%وم1ه، وهم ل�باب' قومهم، وهي ل�باب' ق%و\مها؛ قال جرير:

ت'د.ر>ي فوق. م.ت\ن.ي\ها ق�روناv *  على ب.ش.ر�، وآن,س.ـةD ل�باب'
ـ�ا ح.يÒ من م.ذ}حج�، ع'باب' س.ل%ف1ها ول�باب' شر.ف1ها.  والـح.س.ب': الل©باب' الالص'، ومنه سيت الرأ%ة ل�باب.ة. وف الديث: إ,ن

 الل©باب': الال1ص' من كل شيء�، كالل©ب>. والل©باب': ط%ح1ـي¬ م'ر.ق�ق¬. ول%ب_ب. الـح.بe: ج.ر.ى فيه الد_قيق'. ول�باب' الق%م\ح،
 ول�باب' الف�س\ت'ق,، ول�باب' ال3بل: خ1يار'ها. ول�باب' الـح.س.ب,: م.ح\ض'ه. والل©باب': الال1ص' من كلY شيء�؛ قال ذو الرمة يصف

فحلv م1ئناثا:
س1ـب.ح\لv أ%با ش1ر\خ.ي, أ%ح\يا ب.نات1ه *  م.قال1ـيت'ها، فهي الل©باب' الـح.بائس'
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وقال أ%بو السن ف الفالوذ%ج: ل�باب' الق%م\ح, ب,ل�عاب, الن_ح\ل.

.vب�ا�ول�بe كلY شيء�: نفس'ه وح.ق1ـيق%ت'ه. وربا سي سمe الية1: ل
والل©بe: الع.ق}ل�، والمع أ%لباب¬ وأ%ل}ـب'ب¬؛ قال الك�م.ي\ت':

إ,ليك�م\، بن آل, النبـي>، ت.ط%ل�ع.ت\ *  ن.واز,ع' من ق%ل}ب، ظ1ماء#، وأ%ل}ـب'ب'
وقد ج'مع. على أ%ل�ب¼، كما ج'م1ع. ب'ؤ\س¬ على أ%ب\ؤ'س، ون'ع\م على

أ%ن\ع'م؛ قال أ%بو طالب:



قل}ب إ,ليه م'ش\ر,ف' ال4ل�ب>
 والل�بابة�: مصدر' الل�ب,ـيب. وقد ل%ب'ب\ت' أ%ل%بe، ول%ب,ـب\ت. ت.ل%بe، بالكسر، ل�ب�اv ول%ب�اv ول%بابةv: ص1ر\ت. ذا ل�ب¼. وف التهذيب: حكى

ل%ب'ب\ت'، بالضم، وهو نادر، ل نظي له ف الضاعف. وقيل ل1ص.ف1ـي_ة بنت 
 عبدالط�لب، وض.ر.ب.ت الزeب.ي: ل ت.ض\ر,بين.ه'؟ فقالت\: ل1ـي.ل%ب_، ويقود. ال%يش. ذا ال%ل%ب أ%ي يصي ذا ل�ب¼. ورواه بعضهم:

أ%ض\ر,ب'ه
�لكي\ ي.ل%ب_، وي.قود. ال%يش. ذا الل�ج.ب. قال ابن ال4ثي: هذه لغة
.eبوزن ف%ر_ ي.ف1ر eن.ج\د{ يقولون: ل%ب_ ي.ل1ب �أ%هل, الـح1جاز؛ وأ%ه\ل

ورجل ملبوب¬: موصوف بالل�بابة.
 ول%بيب¬: عاق1لD ذو ل�ب¼، م1ن قوم أ%ل1ب_اء؛ قال سيبويه: ل ي'ك%س_ر' على غي ذلك، وال�نثى لبيبةD. الوهري: رجلD ل%بيب¬، مثل

ل%ب¼؛ قال الـم'ض.ر>ب' ابن ك%ع\ب:
فقلت' لا: ف1ـيئي إ,ل%يك1، فإ,ن_ن *  ح.رام¬، وإ,ن بعد ذاك. ل%ب,ـيب'

التهذيب: وقال حسان:
وجار,ي.ة{ م.ل}ب'وبة{ وم'ن.ج_س� *  وطار,قة{، ف ط%ر\ق1ها، ل ت'ش.د>د1

واس\ت.ل%ب_ه': ام\ت.ح.ن. ل�ب_ه'.
ويقال: بنات' أ%ل}ب'ب� ع'روق ف الق%ل}ب,، يكون منها الر>ق�ة�. وقيل
ل4ع\رابية{ ت'عات1ب' اب\ن.ها: ما ل%ك1 ل ت.د\ع1ـي. عليه؟ قالت: ت.ـأ}ب

له ذلك بنات' أ%ل}ب'ـبـي. ال4صمعي قال: كان أ%عرابÒ عنده امرأ%ة
ف%ب.ر,م. با، فأ%لقاها ف ب,ئر� غ%ر.ضاv با، فم.ر_ با ن.ف%ر¬ فس.م1عوا

 ه.م\ه.م.ت.ها من البئر، فاس\ت.خ\رجوها، وقالوا: من ف%ع.ل% هذا بك؟ فقالت: زوجي، فقالوا ادع1ـي الل9ه. عليه، فقال%ت\: ل
 ت'طاوع'ن بنات' أ%لب'ـبـي. قالوا: وب.نات' أ%لب'ب� ع'روق¬ متصلة بالقلب. ابن سيده: قد ع.ل1م.ت\ بذلك ب.نات' أ%لب'ب,ه؛ ي.ع\نون% ل�ب_ه،
وهو أ%حد' ما ش.ذ� من الـم'ضاع.ف، فجاء4 على ال4صل؛ هذا مذهب سيبويه، قال ي.ع\ن'ون% ل�ب_ه؛ وقال البد ف قول الشاعر:

قد ع.ل1م.ت\ ذاك. ب.نات' أ%لب.ـب,ه\
يريد' ب.نات1 أ%ع\ق%ل, هذا الـح.ي>، فإ,ن جعت أ%لب'ـباv، قلت.: أ%لب,ب'، والتصغي أ�ل%يب,ـيب¬، وهو أ%ول من قول من أ%ع.ل�ها.

والل�بe: الل�ط1ـيف' الق%ريب' من الناس، وال�ن\ثى: ل%ب_ةD، وجعها
ل1ـباب¬. والل�بe: الاد1ي الل�زم لس.وق, ال3بل، ل ي.ف}ت'ر عنها

Dلزم¬ ل1ص.ن\ع.ت1ه1 ل يفارقها. ويقال: رجل :Òل%ب Dها. ورجل�ول ي'فار,ق
ل%بÒ ط%بÒ أ%ي لز,م¬ لل4مر,؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

ل%ب�اv، بأ%ع\جاز, الـم.ط1ـي>، لحقا
ول%ب_ بالكان ل%ب�اv، وأ%ل%ب_: أ%قام به ولزم.ه. وأ%ل%ب_ على ال4مر,: ل%ز,م.ه فلم يفارق}ه.
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وقول�هم: ل%ب_يك. ول%ب_يه1، م1نه، أ%ي ل�زوماv لطاع.ت1ك.؛ وف الصحاح: أ%ي أ%نا م'قيم¬ على طاع.تك؛ قال:
إ,ن_ك. لو د.ع.وت.ن، ودون
ز.وراء� ذات' م.ن\ز.ع� ب.ي'ون1،

ل%ق�ل}ت': ل%ب_ي\ه1، لـم.ن\ ي.دع'ون
 أ%صله ل%ب_ـب\ت فع_ل}ت، من أ%ل%ب_ بالكان، فأ�بدلت الباء ياءé ل4جل, التضعيف. قال الليل، هو من قولم: دار فلن ت'ل1ب

داري أ%ي ت'حاذيها أ%ي أ%نا م'واج,ه'ك. با ت'ح1بe إ,جابةv لك، والياء للتثنية، وفيها
 دليل على النصب للـم.صدر. وقال سيبويه: ان\ت.ص.ب ل%ب_ي\ك.، على الف1ع\ل، كما ان\ت.ص.ب. سبحان% الل9ه. وف الصحاح: ن'ص1ب

 على الصدر، كقولك: ح.م\داv لل9ه وشكراv، وكان حقه أ%ن يقال: ل%ب�اv لك.، وث�ن>ي على معن التوكيد أ%ي إ,ل}باباv بك بعد
 إ,لباب�، وإ,قامةv بعد إ,قامة. قال ال4زهري: سعت أ%با الفضل الـم'ن\ذ1ر,ي_ يقول: ع'رض. على أ%ب العباس ما سعت' من أ%ب

طالب النحوي� ف قولم ل%ب_ي\ك. وس.ع\د.ي\ك.، قال: قال الفراء: معن ل%ب_ي\ك.، إ,جابةv لك بعد إ,جابة؛ قال: ونصبه على الصدر.
قال: وقال ال4ح\م.ر': هو مأ}خوذD من ل%ب_ بالكان، وأ%ل%ب_ به إ,ذا

أ%قام؛ وأ%نشد: 
ل%ب_ بأ%رض� ما ت.خ.ط�اها الغ.ن.م\

قال ومنه قول ط�ف%ي\ل:
ر.د.د\ن% ح'ص.ي\ناv من ع.د1ي¼ ور.ه\ط1ه1، *  وت.ي\م¬ ت'ل%ب>ي ف الع'روج,، وت.ح\ل�ب'

أ%ي ت'لزم'ها وت'قيم' فيها؛ وقال أ%بواليثم قوله:
وتيم تلب ف العروج، وتلب

 أ%ي ت.ح\ل�ب' اللYب.ـأ% وت.ش\ر.به'؛ جعله من اللYبـإ,، فترك هزه، ول يعله من ل%ب_ بالكان وأ%ل%ب_. قال أ%بو منصور: والذي قاله
أ%بو اليثم أ%صوب. لقوله بعده وت.ح\ل�ب'. قال وقال ال4حر: كأ%ن� أ%ص\ل% ل%ب_

بك، ل%ب_ب. بك، فاستثقلوا ثلث باء4ات، فقلبوا إ,حداهن ياءé، كما
 قالوا: ت.ظ%ن_ي\ت'، من الظ�ن>. وحكى أ%بو عبيد عن الليل أ%نه قال: أ%صله من أ%لب.ب\ت' بالكان، فإ,ذا دعا الرجل� صاحب.ه، أ%جابه:
 ل%ب_ي\ك. أ%ي أ%نا مقيم عندك، ث وكد ذلك بل%ب_يك. أ%ي إ,قامةv بعد إ,قامة. وحكي عن الليل أ%نه قال: هو مأ}خوذ من قولم: أ�م

ل%ب_ةD أ%ي م'ح1ـب_ة عاطفة؛ قال: فإ,ن كان كذلك، فمعناه إ,ق}بالv إ,ليك وم.ح.ب_ـةv لك؛ وأ%نشد: 
وك�ن\ت'م\ كأ�م¼ ل%ب_ة{، ط%ع.ن. اب\ن'ها *  إ,ليها، فما د.ر_ت\ عليه بساع1د1

 قال، ويقال: هو مأ}خوذ من قولم: داري ت.ل�بe دار.ك، ويكون معناه: ات>جاهي إ,ليك وإ,قبال على أ%مرك. وقال ابن
 ال4عراب: الل�بe الطاعة�، وأ%صله من ال3قامة. وقولم: ل%ب_ي\ك.، الل�بe واحد¬، فإ,ذا ثنيت، قلت ف الرفع: ل%ب_ان1، وف النصب

 والفض: ل%ب_ي,؛ وكان ف ال4صل ل%ب_ي\ن,ك. أ%ي أ%ط%ع\ت'ك. مرتي، ث ح'ذ1ف%ت النون لل3ضافة أ%ي أ%ط%ع\ت'ك. طاعةv، مقيماv عندك إ,قامة
 بعد إ,قامة. ابن سيده: قال سيبويه وزعم يونس أ%ن ل%ب_ي\ك. اسم مفرد، بنزلة ع.ل%يك.، ولكنه جاء4 على هذا اللفظ ف ح.د
 ال3ضافة، وزعم الليل أ%نا تثنية، كأ%نه قال: كلما أ%ج.ب\ت'ك. ف شيء�، فأ%نا ف الخر لك م'ج,ـيب¬. قال سيبويه: وي.د'ل©ك



 على صحة قول الليل قول� بعض العرب: ل%ب>، ي'ج\ريه م'ج\ر.ى أ%م\س, وغاق,؛ قال: وي.د'ل©ك على أ%ن لب_يك. ليست بنزلة
عليك، أ%نك إ,ذا أ%ظهرت السم، قلت:
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ل%ب_ي\ ز.ي\د{؛ وأ%نشد:

د.ع.و\ت' ل1ـم.انا ب.ن م1س\و.راv، *  ف%ل%ب_ـى، ف%ل%ب_ـي\ ي.د.ي\ م1س\و.ر,
 فلو كان بنزلة على لقلت.: ف%ل%ب_ى ي.د.ي\، ل4نك ل تقول: ع.ل%ي\ ز.يد{ إ,ذا أ%ظهرت. السم. قال ابن جن: ال4لف ف ل%ب_ـى عند

 بعضهم هي ياء التثنية ف ل%ب_ي\ك.، ل4نم اشتقوا من السم البن الذي هو الصوت مع حرف التثنية فعلv، فجمعوه من
 حروفه، كما قالوا م1ن ل إ,له إ,ل الل9ه: ه.ل�ل}ت'، ونو ذلك، فاشتقوا لب_يت' من لفظ لب_يك.، فجاؤ'وا ف لفظ لب_ي\ت بالياء3 الت
 للتثنية ف لب_ي\ك.، وهذا قول سيبويه. قال: وأ%ما يونس فزعم أ%ن لب_ي\ك. اسم مفرد، وأ%صله عنده ل%ب_ب¬، وزنه ف%ع\ل%ل، قال: ول
 يوز أ%ن ت.ح\م1ل%ه على ف%ع_ل%، لقلة ف%ع_ل% ف الكلم، وكثرة ف%ع\ل%ل%، فق�ل1ـب.ت الباء، الت هي اللم الثانية من ل%ب_ب�، ياءé، ه.رباv من
 التضعيف، فصار ل%ب_ـي¬، ث أ%بدل الياء أ%لفاv لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار ل%ب_ـى، ث إ,نه لا و'ص1ل%ت\ بالكاف ف لب_ي\ك،
 وبالاء3 ف ل%ب_ي\ه، ق�ل1ـب.ت ال4لف' ياء كما ق�ل1ـب.ت\ ف إ,ل وع.لى ولد.ى إ,ذا وصلتها بالضمي، فقلت إ,ليك وعليك ولديك؛
 واحتج سيبويه على يونس فقال: لو كانت ياء� ل%ب_ي\ك.، بنزلة ياء عليك ولديك، لوجب، م.ت أ%ض.ف}ت.ها إ,ل الـم'ظ}ه.ر، أ%ن

 ت'ق1ر_ها أ%ل1فاv، كما أ%نك إ,ذا أ%ض.ف}ت. عليك وأ�ختيها إ,ل الـم'ظ}ه.ر,، أ%ق}ر.ر\ت. أ%لف%ها بالا، ولك�ن\ت. تقول على هذا: ل%ـب_ى زيد{،
 ول%ـب_ى ج.ع\ف%ر�، كما تقول: إ,ل زيد{، وعلى عمرو، ولد.ى خالد{؛ وأ%نشد قوله: فل%ب_ي\ ي.د.ي\ م1س\و.ر,؛ قال: فقوله ل%ب_ي\، بالياء

مع إ,ضافته إ,ل الـم'ظ}ه.ر، يدل على أ%نه اسم مثن، بنزلة غلم.ي\ زيد{، ول%ب_اه' قال:
ل%ب_ي\ك.، ول%ب_ـى بالـح.ج> كذلك؛ وقول� الـم'ض.ر>ب, بن كعب�:

وإ,ن بعد ذاك. ل%بيب'
إ,نا أ%راد م'ل%ب¼ بالـح.ج. وقوله بعد ذاك أ%ي مع ذاك. وحكى ثعلب:

 ل%ب_ـأ}ت' بالج. قال: وكان ينبغي أ%ن يقول: ل%ب_ي\ت' بالج. ولكن العرب قد قالته بالمز، وهو على غي القياس. وف
 حديث ال3ه\لل, بالج: ل%ب_ي\ك. اللهم_ لب_ي\ك.، هو من الت_ل}بية، وهي إ,جابة� الـم'ناد1ي أ%ي إ,جاب.ت لك يا رب>، وهو مأ}خوذD ما

 تقدم. وقيل: معناه إ,خلص1ـي لك؛ م1ن قولم: ح.س.ب¬ ل�باب¬ إ,ذا كان خالصاv م.ح\ضاv، ومنه ل�بe الط�عام ول�باب'ه. وف
 حديث ع.ل}قمة أ%نه قال لل4س\و.د: يا أ%با ع.م\رو. قال: لب_ي\ك.!قال: لب_ى ي.د.يك.. قال ال%ط9اب: معناه س.ل1م.ت\ يداك وص.ح_تا، وإ,نا
 ترك ال3عراب ف قوله يديك، وكان حقه أ%ن يقول: يداك، ل1ـي.ز\د.و,ج. ي.د.ي\ك. بل%ب_ـي\ك.. وقال الزمشري: معن ل%ب_ى ي.د.ي\ك
 أ%ي أ�طيع'ك.، وأ%ت.ص.ر_ف' بإ,رادتك، وأ%كون� كالشيء3 الذي ت'ص.ر>ف�ه بيديك كيف شئت. ول%باب, ل%ب.اب, ي'ريد' به: ل بأ}س، بلغة

حي. قال ابن سيده: وهو عندي ما تقدم، كأ%نه إ,ذا ن.ف%ى البأ}س. عنه اس\ت.ح.ب_ م'لزم.ته. 
 والل�ب.ب': معروف، وهو ما ي'شدe على ص.د\ر الدابة أ%و الناقة؛ قال ابن سيده وغي'ه: يكون� للر_ح\ل والس_ر\ج ينعهما من

الستئخار، والمع' أ%لباب¬؛ قال سيبويه: ل ياوزوا به هذا البناء4.



 وأ%ل}ب.ب\ت' الس_ر\ج.: ع.م1ل}ت' له ل%ب.ـباv. وأ%ل}ب.ـب\ت' الفرس.، فهو م'ل}ب.ب¬، جاء4 على ال4صل، وهو نادر: ج.ع.ل}ت' له ل%ب.ـباv. قال:
،Òكما يقال م'ح.ب ،Òوهذا الرف هكذا رواه ابن السكيت، بإ,ظهار التضعيف. وقال ابن ك%ي\سان: هو غلط، وقياس'ه م'ل%ب 

م1ن 
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 أ%ح\ب.ب\ت'ه، ومنه قولم: فلن ف ل%ب.ب� رخ1ـي¼ إ,ذا كان ف حال واسعة؛ ول%ب.ب\ت'ه'، مفف، كذلك عن ابن ال4عراب: والل�ب.ب':
البال�، يقال: إ,نه ل%ر.خ1ـيe الل�ب.ب,. التهذيب، يقال: فلنD ف بال� ر.خ1ـي¼ ول%ب.ب� ر.خ1ـي¼ أ%ي ف س.ع.ة وخ1ص\ب وأ%م\ن�.

والل�ب.ب' من الر_م\ل: ما اس\ت.ر.ق_ وان%د.ر. من م'ع\ظ%مه، فصار بي
ال%ل%د وغ%ل}ظ1 ال4رض,؛ وقيل: ل%ب.ب' الك%ث1ـيب,: م'ق%د_م'ه؛ قال ذو

الرمة:
ب.ر_اقة� ال1ـيد1 والل�ب_ات1 واضحةD، *  كأ%نا ظ%ب\ي.ةD أ%ف}ض.ى با ل%ب.ب'

قال ال4حر: م'ع\ظ%م' الرمل الع.ق%ن\ق%ل�، فإ,ذا ن.ق%ص. قيل: ك%ث1يب¬؛
فإ,ذا نق%ص قيل: ع.و\ك%لD؛ فإ,ذا نقص قيل: س1ق}طD؛ فإ,ذا نقص قيل:

ع.داب¬؛ فإ,ذا نق%ص قيل: ل%ب.ب¬. التهذيب: والل�ب.ب' من الرمل ما كان قريباv من ح.ب\ل الر_م\ل.
 والل�ب_ة�: و.س.ط� الص_د\ر والـم.ن\ح.ر، والمع ل%ب_ات¬ ول1ـباب¬، عن ثعلب. وحكى اللحيان: إ,نا ل%ـح.سنة� الل�ب_ات1؛ كأ%نم
 ج.ع.لوا كل� ج'ز\ء� منها ل%ب_ةv، ث ج.م.ع'وا على هذا. والل�ب.ب' كالل�ب_ة1: وهو موضع القلدة من الصدر من كل شيء�، والمع

 ال4ل}باب'؛ وأ%ما ما جاء4 ف الديث: إ,ن الل9ه منع م1ن>ي ب.ن م'د\ل1ـج� لصل%ت1ه,م الر_ح1م، وط%ع\ن,هم ف أ%ل}باب, ال3بل، ورواه بعضهم:
 ف ل%ب_ات1 ال3بل. قال أ%بو عبيد: من رواه ف أ%لباب ال3بل,، فله معنيان: أ%حدها أ%ن يكون أ%راد جع. الل©ب>، ول�بe كلY شيء

خالص'ه، كأ%نه أ%راد خالص. إ,بلهم وكرائمها، 
 والعن الثان أ%نه أ%راد جع. الل�ـب.ب، وهو موضع الـم.ن\ح.ر من كل شيء�. قال: ون'ر.ى أ%ن ل%ب.ب. الفرس إ,نا سي به، ولذا

 قيل: ل%ب_ـب\ت' فلناv إ,ذا ج.م.ع\ت. ثياب.ه عند ص.د\ره ون}ره، ث ج.ر.ر\ت.ه؛ وإ,ن كان الفوظ� الل�ب_ات، فهي جع' الل�ب_ة1، وهي اللYه\ز,مة
الت فوق الصدر، وفيها ت'ن\ح.ر' ال3بل. قال ابن سيده: وهو الصحيح عندي.

 ول%ب.ـب\ت'ه ل%ب�اv: ض.ر.ب\ت' ل%ب_ـت.ه. وف الديث: أ%ما تكون� الذكاة� إ,ل� ف الـح.ل}ق, والل�ب_ة. ول%ب_ه ي.ل�بeه ل%ب�اv: ض.ر.ب. ل%ب_ت.ه. ول%ب_ة
القلدة: واسطت'ها.

(يتبع...)
): لبب: ل�بe كلY شيء�، ول�باب'ه: خال1ص'ه وخ1ـيار'ه، وقد غ%ل%ب.... ...1@(تابع... 

وت.ل%ب_ب. الرجل�: ت.ح.ز_م وت.ش.م_ر. والـم'ت.ل%ب>ب': الـم'ت.ح.ز>م' بالسلح وغيه. وكل م'ج.م>ع� لثياب,ه: م'ت.ل%ب>ب¬؛ قال عنترة:
إ,ن أ�حاذ1ر' أ%ن ت.قول% ح.ل1ـيل%ت: *  هذا غ�بار¬ ساط1ـع¬، ف%ت.ل%ب_ب,

واسم ما ي'ت.ل%ب_ب': الل�باب.ة�؛ قال:
ول%ق%د\ ش.ه,د\ت' ال%ي\ل% ي.وم. ط1راد1ها، *  فط%ع.ن\ت' ت.ح\ت. ل%بابة1 الـم'ت.م.طYر

وت.ل%بeب الرأ%ة ب1ن\ط%ق%ت1ها: أ%ن تضع أ%حد طرفيها على م.نك1ـبها



ال4يسر، وت'خ\ر,ج. وسط%ها من تت يدها اليمن، فت'غ.طYـي. به ص.در.ها، وت.ر'د_ الط�ر.ف. الخر على م.نك1ـب,ها ال4يسر.
 والت_ل}بيب' من ال3نسان: ما ف موضع الل�ب.ب, من ثيابه. ول%ب_ب. الرجل%: جعل ثيابه ف ع'نق1ه وصدره ف الصومة، ث ق%ب.ض.ه

وج.ر_ه. وأ%خ.ذ% بت.ل}بـيب,ه كذلك، وهو اسم كالت_م\ت1ـي,. 
التهذيب، يقال: أ%خ.ذ فلنD بت.ل}ب,ـيب, فلن إ,ذا ج.ع عليه ثوبه الذي
هو لبسه عند صدره، وق%ب.ض عليه ي.ج'رeه. وف الديث: فأ%خ.ذ}ت'

بت.ل}بيب,ه وج.ر.ر\ت'ه؛ 
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،vأ%و ثوبا vيقال ل%ب_ب.ه: أ%خذ% بت.ل}بيب,ه وت.لبيب,ه إ,ذا جعت. ثياب.ه عند ن.ح\ره وص.د\ره، ث ج.ر.ر\ته، وكذلك إ,ذا جعلت. ف ع'نقه ح.ب\ل 
 وأ%م\س.ك}ت.ه به. والـم'ت.ل%ب_ب': موضع' الق1لدة. والل�ب_ة: موضع' الذ�ب\ح، والتاء زائدة. وت.ل%ب_ب. الر_ج'لن1: أ%خ.ذ% كلê منهما بل%ب_ة

صاح1ـبه.
 وف الديث: أ%ن� النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ص.ل�ى ف ثوب� واحد{ م'ت.ل%ب>ـباv به. الـم'ت.ل%ب>ب': الذي ت.ح.ز_م بثوبه عند

صدره. وكل© من ج.م.ع. ثوبه م'ت.ح.ز>ماv، فقد ت.ل%ب_ب. به؛ قال أ%بو ذؤيب:
وت.م1ـيم.ة{ من قان,ص� م'ت.ل%ب>ب�، *  ف ك%فYه ج.ش\ء# أ%ج.شe وأ%ق}ط%ع'

ومن هذا قيل للذي لبس السلح. وت.ش.م_ر للقتال: م'ت.ل%ب>ب¬؛ ومنه قول
الـم'ت.ن.خ>ل:

واس\ت.ل4موا وت.ل%ـب_بوا، *  إ,ن� الت_ل%بeب. للـم'غ1ـي
وف الديث: أ%ن رجلv خاصم أ%باه عنده، فأ%م.ر. به فل�ب_ له.
يقال: ل%ب.ب\ت' الرجل% ول%ب_ب\ت'ه إ,ذا جعلت. ف ع'نقه ثوباv أ%و غيه،

وج.ر.ر\ت.ه به.
 والت_ل}بيب': م.ج\م.ع' ما ف موضع الل�ب.ب من ثياب الرجل. وف الديث: أ%نه أ%مر بإ,خراج النافقي من السجد، فقام أ%بو أ%يeوب

إ,ل رافع بن و.د1يعة%، فل%ب_ب.ه بردائه، ث ن.ت.ره ن.ت\راv شديدا.
والل�بيبة�: ثوب¬ كالب.ق1ـية.

والت_ل}بيب': الت_ر.دeد. قال ابن سيده: هكذا ح'ك1ي.، ول أ%در,ي ما
هو. الليث: والص_ريخ إ,ذا أ%نذر القوم. واس\ت.ص\ر.خ.: ل%ب_ب.، وذلك أ%ن

ي.ج\عل ك1نان.ته وق%و\س.ه ف ع'نقه، ث ي.ق}ب,ض. على ت.ل}بيب, ن.ف}س3ه؛
وأ%نشد:

إ,نا إ,ذا الد_اعي اع\ت.ز.ى ول%ب_با
ويقال: ت.ل}بيب'ه ت.ر.دeد'ه. ودار'ه ت'ل1بe داري أ%ي ت.مت.دe معها.

وأ%ل%ب_ لك الشيء�: ع.ر.ض.؛ قال رؤبة:
وإ,ن ق%راv أ%و م.ن\ك1ب¬ أ%ل%ب_ا



 والل�ب\ل%بة�: ل%ح\س' الشاة ولد.ها، وقيل: هو أ%ن ت'خ\ر,ج. الشاة� لسان.ها كأ%نا ت.ل}ح.س' ولد.ها، ويكون منها صوت¬، كأ%نا ت.قول:
ل%ب\ ل%ب\.

 والل�ب\ل%بة: الر>ق�ة على الولد، ومنه: ل%ب\ل%ب.ت1 الشاة� على ولدها إ,ذا ل%ح1س.ت\ه، وأ%ش\ب.ل%ت\ عليه حي تض.ع'ه. والل�ب\ل%بة: ف1ع\ل� الشاة
بولدها إ,ذا ل%ح1س.ت\ه بشفتها. التهذيب، أ%بو عمرو: الل�ب\ل%ب.ة� الت_ف%رeق؛ وقال م'خ.ار,ق' بن' شهاب ف صفة ت.ي\س, غ%ن.م1ه:

وراح.ت\ أ�ص.ي\لناv، كأ%ن� ض'روع.ها *  د1لء#، وفيها وات1د' الق%ر\ن ل%ب\ل%ب'
أ%راد بالل�ب\ل%ب: ش.ف%ق%ت.ه على الـم1ع\زى الت أ�ر\س1ل% فيها، فهو ذو

ل%ب\ل%بة{ عليها أ%ي ذو ش.ف%قة{.
 ول%بال1ب' الغ.نم: ج.ل%ب.ت'ها وص.وتا. والل�ب\ل%ب.ة: ع.ط}ف�ك على ال3نسان وم.ع'ونت'ه. والل�ب\ل%بة: الش_ف%قة على ال3نسان، وقد ل%ب\ل%ب\ت' عليه؛

قال الكميت: 
�وم1ن_ا، إ,ذا ح.ز.ب.ت\ك. ال�مور'، *  عل%ي\ك. الـم'ل%ب\ل1ب' والـم'ش\ب,ل

وح'كي. عن يونس أ%نه قال: تقول العرب للرجل ت.ع\ط1ف' عليه: ل%باب,، ل%باب,، بالكسر، مثل ح.ذام, وق%طام,.
 والل�ب\ل%ب': الن_ح\ر'. ول%ب\ل%ب. الت_ي\س' عند الس>فاد1: ن.ب_، وقد يقال ذلك للظب. وف حديث ابن عمرو: أ%نه أ%تى الطائف.، فإ,ذا هو

ي.رى
التeيوس. ت.ل1بe، أ%و 

>735<ص:
.eك%ف%ر_ ي.ف1ر ،eيوس عند الس>فاد1؛ ل%ب_ ي.ل1بeعلى الغ.نم؛ قال: هو حكاية صوت1 الت eت.ن,ب

والل�باب' من الن_بات: الشيء� القليل غي الواسع، حكاه أ%بو حنيفة.
والل�ب\لب': ح.شيشة. والل�ب\لب': ن.ب\ت¬ ي.ل}ت.وي على الشجر.

والل�ب\لب': بقلة معروفة ي'ت.داو.ى با.
ول�بابة�: اسم امرأ%ة. ول%ب_ى ول�ب_ى ول1ـب_ى: موضع¬؛ قال:

أ%سي' وما أ%د\ر,ي، ل%ع.ل� م.ن,ـي_ت *  بل%ب_ـى، إ,ل أ%ع\راق1ها، قد ت.د.ل�ت1
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@لب: الل�ج.ب': الص_و\ت' والص>ياح' وال%ل%بة، تقول: ل%ج,ب.، الكسر.
والل�ج.ب': ارتفاع' ال4صوات1 واخ\ت1لط�ها؛ قال زهي:

عزيز¬ إ,ذا ح.ل� الـح.ليفان1 ح.ول%ه'، *  بذ1ي ل%ج.ب� ل%ج_ات'ه وص.واه1ل�ه\
وف الديث: أ%نه ك%ث�ر. عنده الل�ج.ب'، هو، بالتحريك، الصوت'

والغ.ل%بة مع اخ\تلط{، وكأ%نه مقلوب ال%ل%بة.
والل�ج.ب': صوت' الع.س\كر. وع.س\ك%ر¬ ل%ج,ب¬: ع.ر.م\ر.م¬ وذو ل%ج.ب�
وكثرة{. ور.ع\د¬ ل%ج,ب¬، وسحاب¬ ل%ج,ب¬، بالر_ع\د، وغ%ي\ثD ل%ج,ب¬



 بالر_ع\د، وكل©ه على الن_س.ب. والل�ج.ب': اض\طراب' موج البحر. وبر ذو ل%ج.ب� إ,ذا س'م1ع اض\طراب' أ%مواجه، ول%ج.ب
ال4م\واج، كذلك.

) 2وشاةD ل%ج\ب.ة (
 قوله «وشاة لبة» أي بتثليث أوله، وكقصبة وفرحة وعنبة2(

،Dول1ج.ب.ة Dج\بة ول1ج\بة ول%ج.ب.ة ول%ج,ـبة�كما ف القاموس وغيه.) ول
ال4خيتان عن ثعلب: م'و.لYي.ة� الل�ب,، وخ.ص_ بعض'هم به الـم1ع\ز.ى.

ال4صمعي: إ,ذا أ%تى على الش_اء3 بعد ن,تاجها أ%ربعة� أ%شهر فج.ف_
لبن'ها وق%ل�، فهي ل1جاب¬؛ ويقال منه: ل%ج'ب.ت ل�ج'وبةv. وش1ـياه¬ ل%ج.بات¬،

 �ويوز ل%ج_ب.ت\. ابن السكيت: الل�ج.بة
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 النعجة الت ق%ل� لب.ن'ها؛ قال: ول يقال للعنز ل%ج\ب.ةD؛ وجع ل%ج.بة{ ل%ج.بات¬، على القياس؛ وجع ل%ج\بة{ ل%ج.بات¬، بالتحريك، وهو
 شاذ9، ل4ن حقه التسكي، إ,ل� أ%نه كان ال4صل عندهم أ%نه اسم وصف به، كما قالوا: امرأ%ة ك%ل}بة، فجمع على ال4صل،

 وقال بعضهم: ل%ج\ب.ة ول%جبات¬ نادر، ل4ن القياس الطرد ف جع ف%ع\لة، إ,ذا كانت صفة، تسكي العي، والتكسي ل1جاب¬؛
قال م'ه.ل}ه,ل� بن 

ربيعة:
ع.ج,ـب.ت\ أ%بناؤ'نا من ف1ع\ل1نا، *  إ,ذ} ن.بيع' ال%ي\ل% بالـم1ع\زى اللYجاب\

قال سيبويه: وقالوا ش1ـياه¬ ل%ج.بات¬، فحر_كوا ال4وس.ط% ل4ن� من
العرب من يقول: شاةD ل%ج.بة، فإ,نا جاؤ'وا بالمع على هذا؛ وقول ع.م\ر�و ذي الكلب:

فاج\تال% منها ل%ج\بةv ذات. ه.ز.م\، *  حاش1كة% الد>ر_ة1، و.ر\هاء4 الر_خ.م\
 يوز أ%ن تكون هذه الشاة� ل%ج\بةv ف وقت، ث تكون حاش1كة% الد>ر_ة ف وقت آخر؛ ويوز أ%ن تكون الل�ج\بة� من ال4ض\داد،
 فتكون هنا الغزيرة%، وقد ل%ج'ب.ت\ ل�جوبةv، بالضم، ول%ج_ب.ت\ ت.ل}ج,ـيبا. وف حديث الزكاة، فقلت': فف1ـيم. ح.ق©ك.؟ قال: ف

الث�ن,ـي_ة وال%ذ%عة. الل�ج\بة، بفتح
�اللم وسكون اليم: الت أ%تى عليها من الغنم بعد ن,تاج,ها أ%ربعة

 أ%شهر فخ.ف_ لب.ن'ها؛ وقيل: هي من الع.نز خاصةv؛ وقيل: ف الضأ}ن خاصةv. وف الديث: ي.ن\ف%ت1ـح' للناس م.عد1نD، في.ب\دو لم
 أ%مثال� الل�ج.ب, من الذهب. قال ابن ال4ثي: قال الـح.ربe: أ%ظ�نeه وه.ماv، إ,نا أ%راد الل�ج.ن.، ل4ن� الل©ج.ي\ن. الف1ضة؛ قال: وهذا

 ليس بشيء�، ل4نه ل يقال أ%مثال� الفضة من الذهب. قال وقال غيه: لعله أ%مثال� النeج'ب، جع الن_جيب من ال3بل، فصحف
 الراوي. قال: وال4ول أ%ن يكون غي. موهوم، ول م'ص.ح_ف{، ويكون الل�ج.ب' جع ل%ج.بة{، وهي الشاة� الامل الت ق%ل� لبن'ها،

أ%و تكون، بكسر اللم وفتح اليم، جع ل%ج\بة كق%ص\عة{ وق1ص.ع. 
وف حديث ش'ر.ي\ح: أ%ن� رجلv قال له: اب\ت.ع\ت' من هذا شاةv فلم أ%جد\



 لا لبناv؛ فقال له ش'ر.ي\ح: لعلها ل%ج_ب.ت\ أ%ي صارت ل%ج\بة. وف حديث موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: والـح.ج.ر
فل%ج.به ثلث% ل%ج.بات.

 قال ابن ال4ثي، قال أ%بو موسى: كذا ف م'س\ن.د أ%حد بن حنبل؛ قال: ول أ%عرف وجهه، إ,ل� أ%ن يكون بالاء3 والتاء3 من
 الل�ح\ت1، وهو الضرب، ول%ح.ت.ه بالعصا أ%ي ض.ر.به. وف حديث الد_ج_ال: فأ%خذ% بل%ج.ب.ت.ي, الباب, فقال: م.ه\ي.م\؛ قال أ%بو موسى:

هكذا ر'و,ي.، والصواب بالفاء3. 
وقال ابن ال4ثي ف ترجة لف: ويروى بالباء3، وهو و.ه.م¬. وس.ه\م¬ م1ل}جاب¬: ر,يش. ول ي'ن\ص.ل} ب.ع\د'؛ قال:

ماذا تقول� ل4شياخ� أ�ول ج'ر'م� *  س'ود1 الو'جوه1، كأ%مثال, الـم.لجيب,؟
قال ابن سيده: وم1ن\جاب¬ أ%كثر، قال: وأ�رى اللم. بدلv من النون.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
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)1أ%ق}ف%ر. من أ%ه\ل1ه م.ل}حوب'، *  فالق�ط%ب,ي_ات' فالذ�ن'وب'(

  قوله«أقفر من أهله ال »هكذا أنشده هنا وف مادة قطب كالكم ،وقال فيها : قال عبيد ف الشعر الذي كسر بعضه1(
. وكذا أ%نشده ياقوت ف موضعي من معجمه كذلك.) 

@لب: ل%خ.ب. الرأ%ة% ي.ل}خ'ب'ها وي.ل}خ.ب'ها ل%خ\باv: نكحها؛ عن كراع؛
قال ابن سيده: والعروف عن يعقوب وغيه: ن.خ.بها. والل�خ.ب': شجر الـم'ق}ل,؛ قال:

)2من أ%فيح ثنة لب عميم (
 قوله «من أفيح ثنة إل» كذا بالصل ول نده ف الصول الت بأيدينا.)2(

ابن ال4عراب: الـم.لخ1ب' الـم.لط1م'.
والـم'ل%خ_ب': الـم'ل%ط�م ف ال�صومات. واللYخاب': اللYطام'.

@لذب: ل%ذ%ب. بالـم.كان ل�ذ�وباv، ولذ%ب.: أ%قام.؛ قال ابن دريد: ول
أ%دري ما ص1ح_ت'ه.

@لزب: الل�ز.ب': الض>يق'.
وع.ي\ش¬ ل%ز,ب¬: ض.ي>ق¬. واللYز\ب': الطريق' الض_ي>ق'.

وماء# ل%ز,ب¬: قليلD، والمع ل1زاب¬. والل©ز'وب': القحط.
Dوجعها ل1ز.ب¬؛ حكاها ابن جن. وس.ن.ة ،�والل�ز\بة�: الش>د_ة

ل%ز\بةD: ش.ديد.ةD، ويقال: أ%صاب.ت\هم ل%ز\بةD، يعن ش1د_ة% السنة، وهي
الق%ح\ط. وال4ز\م.ة� وال4ز\ب.ة� والل�ز\ب.ة�: كلها بعن واحد، والمع

 الل�ز\بات'، بالتسكي، ل4نه صفة. وف حديث أ%ب ال4ح\و.ص,: ف عام, أ%ز\بة{ أ%و ل%ز\بة؛ الل�ز\بة: الشد_ة�؛ ومنه قولم: هذا ال4مر
ضرب.ة� لز,ب� أ%ي لزم� شديد.



 ول%ز.ب الشيء� ي.ل}ز'ب، بالضم، ل%ز\باv ول�ز'وباv: دخ.ل بعض'ه ف بعض�. ول%ز.ب. الطي' ي.ل}ز'ب' ل�ز'وباv، ول%ز'ب.: ل%ص1ق. وص.ل�ب.، وف
حديث علي�، عليه السلم: ولط%ها بالب.ل�ة1 حت ل%ز.ب.ت\ أ%ي ل%ص1ق%ت\

 ول%ز,م.ت\. وط1ـي¬ لز,ب¬ أ%ي لز,ق¬. قال الل9ه تعال: من ط1ـي� لز,ب�. قال الفراء�: الل�ز,ب' والل�ت1ب' والل�ص1ق' واحد¬.
والعرب تقول: ليس هذا بض.ر\بة1 لز,م� ولز,ب�، ي'ب\د1ل�ون% الباء4 ميماv، لت.قار'ب,

 الـم.خار,ج. قال أ%بو بكر: معن قولم ما هذا بض.ر\ب.ة1 لز,ب� أ%ي ما هذا بلز,م� واج,ب� أ%ي ما هذا بضر\بة1 س.ي\ف{ لز,ب�،
 وهو م.ث%ل. واللز,ب': الثابت'، وصار الشيء� ض.ر\بة% لز,ب� أ%ي لزماv؛ هذه اللغة الي>دة، وقدقالوها باليم، وال4و_ل أ%فصح؛

قال النابغة:
ول ت.ح\س.ب'ون% ال%ي\ر. ل ش.ر_ ب.ع\د.ه،  *  ول ت.ح\س.ب'ون% الش_ـر_ ض.ر\بة% لز,ب, 

ولز,م¬، ل�غ.ي_ةD؛ وقال كثي فأ%بدل:
فما و.ر.ق' الدeن\يا بباق� ل4ه\ل1ه1، *  ول ش1د_ة� الب.ل}و.ى بض.ر\بة1 لز,م
Dل%ز.بة Dع.ز.بة Dورجل ع.ز.ب¬ ل%ز.ب¬، وقال ابن ب'ز'ر\ج مثل%ه. وامرأ%ة

إ,ت\باع¬. الوهري: والـم1ل}زاب' الب.خ1ـيل� الشديد؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
ل ي.ف}ر.ح'ون، إ,ذا ما ن.ض\خ.ةD و.ق%ع.ت\، *  وه'م\ ك1رام¬، إ,ذا اش\ت.د_ الـم.لزيب'

ول%ز.ب.ت\ه الع.ق}ر.ب' ل%ز\باv: ل%س.ع.ت\ه كل%س.ب.ت\ه؛ عن كراع.
@لسب: ل%س.ب.ت\ه الـح.ي_ة والع.ق}رب' والزeن\بور'، بالفتح، ت.ل}س3ـب'ه

وت.ل}س.ب'ه ل%س\باv: ل%د.غ%ت\ه، وأ%كثر ما ي'س\ت.ع\م.ل� ف العقرب.
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 وف صفة حيات جهنم: أ%ن\ش.ـأ}ن% به ل%س\باv. الل�س\ب' والل�س\ع' والل�د\غ�: بعنÝى واحد؛ قال ابن سيده: وقد ي'ستعمل ف غي
ذلك؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ب,ت\نا ع'ذ�وباv، وبات. الب.قe ي.ل}س3ـب'نا، *  ن.ش\وي الق%راح. كأ%ن} ل ح.ي_ بالوادي

يعن بالب.ق>: الب.ع'وض.، وقد ذكرنا تفسي ن.ش\وي الق%راح. ف موضعه.
ول%س3ب. بالشيء3: مثل� ل%ص1ب. به أ%ي ل%ز,ق.. ول%س.ب.ه أ%سواطاv أ%ي

:vض.ر.به؛ ول%س3ب. العسل% والسم\ن. ونوه، بالكسر، ي.ل}س.ب'ه ل%س\با
)1ل%ع1ق%ه. والل©س\بة، منه، كالل©ع\قة (

  زاد ف التكملة: ما ترك فلن كسوباv ول لسوباv أي شيئاv. وقد ذكره ف كسب بالكاف أيضاv وضبطه ف الوضعي1(
بوزن

تنور. إذا علمت هذا فما وقع ف القاموس باللم فيهما تريف وكذلك ترف على الشارح.).
@لصب: ل%ص1ب. ال1ل}د' باللحم ي.ل}ص.ب' ل%ص.باv، فهو ل%ص1ب¬: ل%ز,ق. به



 من الـه'زال. ول%ص1ب. ج,ل}د' ف�لن{: ل%ص1ق. باللحم من الـه'زال. ول%ص1ب. السيف' ف الغ1م\د ل%ص.باv: ن.ش1ب. فيه، فلم ي.خ\ر'ج\.
 وهو سيف م1ل}صاب¬ إ,ذا كان كذلك. ول%ص1ب. الات� ف ال3ص\بع؛ وهو ضدe ق%ل1ق.. ورجل ل%ص1ب¬: ع.س3ر' ال4خلق، ب.خ1ـيل.

.vوفلن ل%ح1ز¬ ل%ص1ب¬: ل يكاد ي'ع\طي شيئا
 واللYص\ب': م.ض1ـيق الوادي، وجعه ل�ص'وب¬ ول1صاب¬. واللYص\ب': ش.قÒ ف البل، أ%ض\ي.ق' من اللYه\ب,، وأ%وس.ع' من الش>ع\ب,،

والمع كالمع.
وال}ت.ص.ب. الشيء�: ضاق؛ وهو من ذلك؛ قال أ%بو دواد:

عن أ%ب\ه.ر.ي\ن,، وعن ق%ل}ب� ي'و.فYر'ه *  م.س\ح' ال4ك�ف> بف%ج¼ غي م'ل}ت.ص1ب,
وطريق م'ل}ت.ص1ب¬: ض.ي>ق¬.

)2والل�واص1ب، ف ش1ع\ر, ك�ث%ي>ر (
  قوله «واللواصب ف شعر إل» هو أحد قولي الثان ما قاله أبو عمرو انه أراد با إبلv قد لصبت جلودها أي لصقت2 (

من العطش، والبيت:
لواصب قد أصبحت وانطوت *  وقد أطول الي� عنها لباثا

اهـ تكملة وضبط لباثا كسحاب.): البار' الض_ي>قة�، البعيدة� الق%ع\ر.
ال4صمعي: اللYص\ب'، بالكسر: الش>ع\ب' الصغي ف ال%ب.ل، وكل©

م.ض1ـيق� ف البل، فهو ل1ص\ب¬، والمع ل1صاب¬ ول�صوب¬.
والل�ص1ب': ض.ر\ب¬ من السeل}ت، ع.س3ر الست1ن\قاء3، ي.ن\داس' ما

ي.ن\داس'، وي.ح\تاج' الباقي إ,ل الناحيز.
 @لعب: الل�ع1ب' والل�ع\ب': ضدe ال1د>، ل%ع1ب. ي.ل}ع.ب' ل%ع1ـباv ول%ع\باv، ول%ع_ب.، وت.لع.ب.، وت.ل%ع_ب. م.ر_ة بعد أ�خرى؛ قال امرؤ

القيس:
ت.ل%ع_ب. باع1ثD بذ1م_ة1 خالد{، *  وأ%و\دى ع1صام¬ ف ال�طوب, ال4وائل

وف حديث ت.ميم وال%س_اس.ة: صاد.ف}نا البحر حي اغ}ت.ل%م، فل%ع1ب. بنا
الـم.و\ج' شهراv؛ س.م_ى اضطراب الـم.و\ج ل%ع1ـباv، لا ل ي.س3ر\ بم

إ,ل الوج\ه الذي أ%رادوه. ويقال لكل من ع.م1ل% عملv ل ي'ج\دي عليه
ن.ف}عاv: إ,نا أ%نت. لع1ب¬. وف حديث الستنجاء3: إ,ن الشيطان% ي.ل}ع.ب'

 بقاع1د1 بن آدم أ%ي انه يض'ر أ%مكنة الستنجاء3 وي.ر\ص'د'ها بال4ذ%ى والفساد، ل4نا مواضع ي'ه\ج.ر' فيها ذكر الل9ه، وت'ك}ش.ف
 فيها العورات'، فأ�مر. بس.ت\رها والمتناع من الت_ع.رeض لب.ص.ر الناظرين وم.هاب> الرياح ور.شاش البول، وكل© ذلك من ل%ع1ب

الشيطان.
والت_ل}عاب': الل�ع1ب'، صيغةD تدل© على تكثي 
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 الصدر، كف%ع_ل ف الف1ع\ل على غالب ال4مر. قال سيبويه: هذا باب ما ت'ك%ثYر فيه الصدر. من ف%ع.ل}ت'، فت'ل}ح1ق' الزوائد، وت.ب\نيه
 بناءé آخ.ر، كما أ%نك قلت. ف ف%ع.ل}ت: ف%ع_ل}ت'، حي ك%ث�ر\ت. الفعل%، ث ذكر الصادر الت جاء4ت على الت_ف}عال كالت_ل}عاب

 وغيه؛ قال: وليس شيء# من ذلك مصدر ف%ع.ل}ت'، ولكن لا أ%ردت التكثي، بنيت الصدر على هذا، كما بنيت ف%ع.ل}ت' على
ف%ع_ل}ت.

 ورجل لع1ب¬ ول%ع1ب¬ ول1ع1ب¬، على ما ي.ط�ر,د ف هذا النحو، وت1ل}عاب¬ وت1ل}عابة، وت1ل1ع_اب¬ وت1ل1ع_ابة، وهو من الـم'ث�ل الت ل
يذكرها سيبويه.

 قال ابن جن: أ%ما ت1ل1ع_ابة، فإ,ن سيبويه، وإ,ن ل يذكره ف الصفات1، فقد ذكره ف الصادر، نو ت.ح.م_ل% ت1ح1م_الv، ولو أ%ر.د\ت
الر_ة% الواحدة% من هذا لو.ج.ب. أ%ن تكون ت1ح1م_الةv، فإ,ذا ذ%ك%ر ت1ف1ع_ال

 فكأ%نه قد ذكره بالاء3، وذلك ل4ن الاء4 ف تقدير النفصال على غالب ال4مر، وكذلك القول ف ت1ل1ق�امة{، وسيأ}ت ذكره.
 وليس لقائل أ%ن ي.د_عي. أ%ن ت1ل1ع_ابة وت1ل1ق�امةv ف ال4صل الر_ة الواحدة، ث و'ص1ف. به كما قد يقال ذلك ف الصدر، نو قوله

 تعال: إ,ن} أ%ص\ب.ح. ماؤ'كم غ%و\راv؛ أ%ي غائ1راv، ونو قوله: فإ,نا هي إ,ق}بالD وإ,د\بار'؛ من ق1ب.ل, أ%ن� م.ن\ و.ص.ف. بالصدر، فقال: هذا
 رجل ز.و\ر¬ وص.و\م¬، ونو ذلك، فإ,نا صار ذلك له، ل4نه أ%راد البالغة، ويعله هو نفس الد.ث، لكثرة ذلك منه، والر_ة
 الواحدة هي أ%قل القليل من ذلك الفعل، فل يوز أ%ن يريد معن غاية1 الك%ث}رة، فيأ}ت لذلك بلفظ1 غاية1 الق1ل�ة1، ولذلك ل

 ي'ج,ـيزوا: زيد إ,ق}بالةD وإ,دبارة، على زيد¬ إ,ق}بالD وإ,د\بار¬، فعلى هذا ل يوز أ%ن يكون قولم: رجل ت1ل1ع_ابة وت1ل1ق�امة، على ح.د
�قولك: هذا رجلD ص.وم¬، لكن الاء4 فيه كالاء3 ف ع.ل�مة ون.س_ابة للمبالغة؛ وقول

النابغة ال%ع\د1ي�:
ت.ج.ن_ب\ت'ها، إ,ن ام\ر'ؤ¬ ف ش.ب,ـيب.ت *  وت1ل}عاب.ت، عن ر,يبة1 الار,، أ%ج\ن.ب'

 فإ,نه و.ض.ع. السم. الذي ج.رى صفة موضع الصدر، وكذلك أ�ل}ع'بانD، م.ث�ل به سيبويه، وفسره السياف. وقال ال4زهري:
 رجل ت1ل}عابة إ,ذا كان ي.ت.ل%ع_ب'، وكان كثي. الل�ع1ب,. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه: زعم ابن' النابغة أ%ن ت1ل}عابةD؛ وف

حديث آخر: أ%ن� ع.لي�اv كان ت1ل}عابةv أ%ي كثي. الـم.ز\ح, والـم'داع.بة، والتاء� زائدة. ورجل ل�ع.بةD: كثي الل�ع1ب.
ولع.به م'لعبةv ول1عاباv: ل%ع1ب. معه؛ ومنه حديث جابر: ما لك. 

 وللع.ذارى ول1عاب.ها؟ اللYعاب'، بالكسر: مثل� الل�ع1ب,. وف الديث: ل ي.ـأ}خ'ذ%ن� أ%حد'كم م.تاع. أ%خيه لع1ـباv جاد�اv؛ أ%ي
يأ}خذه ول يريد سرقته ولكن يريد إ,دخال الم� والغيظ عليه، فهو لعب¬ ف السرقة، جادÒ ف ال4ذ1ي_ة.

وأ%ل}ع.ب. الرأ%ة%: ج.ع.ل%ها ت.ل}ع.ب'. وأ%ل}ع.بها: جاء4ها با ت.ل}ع.ب' به؛ وقول� ع.ب,ـيد بن ال4ب\ر.ص: 
قد ب,تe أ�ل}ع1ـب'ها و.ه\ناv وت'ل}ع1ـب'ن، *  ث ان\ص.ر.ف}ت' وهي من>ي على بال,

.vيتمل أ%ن يكون على الوجهي جيعا
وجاريةD ل%ع'وب¬: ح.س.نة� الد_لY، والمع' ل%عائب'. قال ال4زهري:

ول%ع'وب' اسم' امرأ%ة، سيت ل%ع'وب. لكثرة ل%ع1ـبها، ويوز أ%ن ت'س.م_ى ل%ع'وب.، ل4نه ي'ل}ع.ب' با.
)1والـم1ل}ع.ب.ة: ثوب¬ ل ك�م_ له (

 قوله «واللعبة ثوب إل» كذا ضبط بالصل والكم، بكسر اليم، وضبطها الد كمحسنة، وقال شارحه وف نسخة1(



 .eبالكسر.) ، ي.ل}ع.ب' فيه الصبـي
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 والل�ع_اب': الذي ح1ر\ف%ت'ه الل�ع1ب'.وال�ل}عوبة�: الل�ع1ب'. وبينهم أ�ل}ع'وبة، م1ن الل�ع1ب,. والل©ع\بة�: ال4ح\م.ق الذي ي'س\خ.ر' به، وي'ل}ع.ب'،
وي.ط�ر,د' عليه باب. والل©ع\بة�: ن.و\بة� الل�ع1ب,. وقال الفراء: ل%ع1ـب\ت' ل%ع\بةv واحدةv؛

 واللYع\بة�، بالكسر: نوع من الل�ع1ب,. تقول: رجل ح.س.ن' اللYع\بة، بالكسر، كما تقول: حس.ن' ال1ل}سة. والل©ع\بة�: ج,ر\م ما ي'ل}ع.ب
به

 كالش>ط}ر.ن\ج ونوه. والل©ع\بة�: الت>م\ثال�. وحكى اللحيان: ما رأ%يت لك. ل�ع\بةv أ%ح\س.ن. من هذه، ول ي.ز,د\ على ذلك. ابن
السكيت يقول: ل1ـمن الل©ع\بة�؟ فتضم أ%و_ل%ها، ل4نا اسم¬. والش>ط}ر.ن\ج' ل�ع\بةD، والن_ر\د'

ل�ع\بة، وكل© م.ل}عوب به، فهو ل�ع\بة، ل4نه اسم. وتقول: اق}ع'د\ حت
أ%ف}ر'غ% من هذه الل©ع\بة1. وقال ثعلب: من هذه الل�ع\بة1، بالفتح، أ%جود'

ل4نه أ%راد الر�ة الواحدة% من الل�ع1ب.
ول%ع1ـب.ت الريح' بالنزل: د.ر.س.ت\ه.

وم.لع1ب' الريح: م.دار,ج'ها. وتركت'ه ف م.لع1ب الن� أ%ي حيث ل
ي'د\ر.ى أ%ي\ن. هو.

وم'لع1ب' ظ1لYه: طائر¬ بالبادية، وربا قيل خاط1ف' ظ1لYه؛ ي'ث%ن_ى
فيه الضاف' والضاف' إ,ليه، وي'ج\م.عان1؛ يقال للثني: ملع1ـبا

ظ1لYه,ما، وللثلثة: م'لع1ـبات' أ%ظ}لل1ه,ن�، وتقول: رأ%يت' م'لع1ـبات1
 أ%ظ}لل� لـه'ن_، ول تقل أ%ظ}لل1هن�، ل4نه يصي معرفة. وأ%بو ب.ر.اء: هو م'لع1ب' ال4س1ن_ة1 عام1ر' بن مالك بن جعفر, بن ك1لب�،

س'مي بذلك يوم السeوبان، وجعله لبيد¬ م'لع1ب. الر>ماح, لاجته إ,ل القافية؛ فقال: 
لو أ%ن� ح.ي�اv م'د\ر,ك. الف%لح,، *  أ%د\ر.ك%ه م'لع1ب' الر>ماح,

والل�ع_اب': فرس¬ من خيل العرب، معروف؛ قال الذل:
وطاب. عن الل�ع_اب, ن.ف}ساv ور.ب_ةv، *  وغاد.ر. ق%ي\ساv ف الـم.ك%ر> وع.ف}ز.را

وم.لع1ب' الصبيان1 والواري ف الدار من د1يارات1 العرب: حيث ي.ل}ع.ب'ون%، الواحد' م.ل}ع.ب¬.
والل©ع.اب': ما سال من الفم. ل%ع.ب. ي.ل}ع.ب'، ول%ع1ب.، وأ%ل}ع.ب.:

سال% ل�عاب'ه، وال�ول أ%على. وخ.ص_ الوهريe به الصبـي_، فقال: ل%ع.ب. الصبـيe؛ قال لبيد:
ل%ع.ب\ت' على أ%ك}تاف1ه,م\ وح'جور,ه1م\ *  و.ل1ـيداv، وس.م_و\ن ل%ب,ـيداv وعاص1م.ا

ورواه ثعلب: ل%ع1ـب\ت' على أ%كتافهم وصدورهم، وهو أ%حسن'.
وث%غ\ر¬ م.ل}ع'وب¬ أ%ي ذو ل�ع.اب. وقيل ل%ع.ب. الرجل�: سال% ل�عاب'ه،

وأ%ل}ع.ب.: صار. له ل�عاب¬ ي.س3ـيل� من فمه. ول�ع.اب' الية وال%راد1:



 س.مeهما. ول�عاب الن_ح\ل,: ما ي'ع.س>ل�ه، وهو الع.س.ل�. ول�ع.اب' الش_م\س: شيء ت.راه كأ%نه ي.ن\ح.د1ر من السماء3 إ,ذا ح.م1ـي.ت\ وقام
قائم' الظ�ه,ـية؛ قال جرير:

أ�ن,خ\ن. لت.ه\ج,ـي�، وق%د\ و.ق%د. الـح.ص.ى، *  وذاب. ل�ع.اب' الش_م\س, ف%و\ق. الماجم
قال ال4زهري: ل�ع.اب' الش_م\س, هو الذي يقال له م'خ.اط� الش_ي\طان1،

 وهو الس_ه.ام، بفتح السي، ويقال له: ريق الشمس، وهو ش1ـب\ه' ال%ي\ط1، ت.راه ف الـه.واء3 إ,ذا اش\ت.د_ الـح.رe ور.ك%د
الـه.واء�؛ وم.ن قال:

إ,ن ل�ع.اب. الش_م\س, الس_ر.اب'، فقد أ%بطل%؛ إ,نا الس_ر.اب' الذي
ي'ر.ى كأ%نه ماء# جار� ن,ص\ف. النهار، وإ,نا ي.ع\ر,ف' هذه ال4ش\ياء4 م.ن

ل%ز,م. الص_حار,ي
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  والف%ل%وات، وسار ف الـه.واجر فيها. وق1ـيل: ل�عاب' الشمس ما تراه ف ش1د_ة الر� م1ث}ل% ن.س\ج, العنكبوت؛ ويقال: هو
الس_راب.

والس\ت1ل}عاب' ف النخل: أ%ن ي.ن\ب'ت. فيه شيء من الب'س\ر، بعد
الص>رام. قال أ%بو سعيد: اس\ت.ل}ع.ب.ت1 النخلة� إ,ذا أ%ط}ل%ع.ت\ ط%ل}عاv، وفيها

بقيةD من ح.م\لها ال4و_ل؛ قال الطرماح يصف نلة:
أ%ل}ح.ق%ت\ ما اس\ت.ل}ع.ب.ت\ بالذي *  قد أ%ن، إ,ذ} حان% وقت' الص>رام
والل�ع\باء�: س.ب,خةD معروفة بناحية البحرين، ب1ذاء3 الق%ط1ـيف1،

وس1ـيف1 البحر,. وقال ابن سيده: الل�ع\باء� موضع؛ وأ%نشد الفارسي:
ت.ر.و_ح\نا من الل�ع\باء3 ق%ص\راv،  *  وأ%ع\ج.ل}نا إ,لهة% أ%ن} ت.ـؤ'وبا

ويروى: ال3لة%، إ,لهة� اسم للشمس.
@لغب: الل©غ'وب': الت_ع.ب' وال3ع\ياء�.

ل%غ.ب. ي.ل}غ'ب'، بالضم، ل�غ'وباv ول%غ\باv ول%غ1ب.، بالكسر، لغة ضعيفة:
أ%ع\يا أ%شد_ ال3ع\ياء3. وأ%ل}غ.ب\ت'ه أ%نا أ%ي أ%ن\ص.ب\ت'ه. وف حديث ال4ر\ن.ب: فس.ع.ى القوم' فل%غ1ـب'وا وأ%د\رك}ت'ها أ%ي ت.ع1ـب'وا وأ%ع\ي.و\ا.

 وف التنزيل العزيز: وما م.س_نا من ل�غ'وب�. ومنه قيل: فلنD ساغ1ب¬ لغ1ب¬ أ%ي م'ع\ي�. واستعار بعض' العرب, ذلك للريح،
فقال، أ%نشده ابن ال4عراب:

وب.ل}د.ة{ م.ج\ه.ل� ت'م\س3ـي الر>ياح' با *  ل%واغ1ـباv، وهي ناء� ع.ر\ض'ها، خاو,ي.ه\
وأ%ل}غ.ب.ه السي'، وت.ل%غ_به: ف%ع.ل% به ذلك وأ%ت\ع.ب.ه؛ قال ك�ث%ي>ر ع.ز_ة%:

�ت.ل%غ_ب.ها دون% ابن, ل%ي\لى، وش.ف�ها *  س'هاد' السeرى، والس_ب\س.ب' التماح1ل
وقال الفرزدق:

بل سوف ي.ك}ف1ـيك%ها باز� ت.ل%غ_بها، *  إ,ذا ال}ت.ق%ت\ ، بالسeع'ود1، الشمس' والقمر'



أ%ي يكفيك الـم'س\رفي باز�، وهو ع'م.ر' بن ه'ب.ي\رة. قال: وت.ل%غ_بها،
ت.ول�ها فقام با ول ي.ع\ج,ز\ عنها.

وت.ل%غ_ب. س.ي\ر. القوم,: سار. بم حت ل%غ1ـب'وا؛ قال ابن م'ق}بل:
وح.ي¼ ك1رام�، قد ت.ل%غ_ب\ت' س.ي\ر.هم *  ب.ر\ب'وعة{ ش.ه\لء4، قد ج'د1ل%ت\ ج.د\ل

والت_ل%غeب': ط�ول� الطYراد1؛ وقال:
ت.ل%غ_ب.ن د.ه\ر,ي، فلما غ%ل%ب\ت'ه *  غ%زان بأ%ولدي، فأ%د\ر.ك%ن الد_ه\ر'

والـم.لغ1ب': جع الـم.ل}غ.بة، م1ن ال3ع\ياء3.
ول%غ.ب. على القوم ي.ل}غ.ب، بالفتح فيهما، ل%غ\باv: أ%ف}س.د. عليهم.

ول%غ.ب. القوم. ي.ل}غ.ب'هم ل%غ\باv: ح.د_ث%هم حديثاv خ.ل}فاv؛ وأ%نشد:
أ%ب\ذ�ل� ن'ص\ح1ـي وأ%ك�فe ل%غ\ب

:�وقال الز>ب\ر,قان
أ%ل%م\ أ%ك' باذ1لv و'د>ي ون.ص\ر,ي، *  وأ%ص\ر,ف' عنك�م' ذ%ر.ب ول%غ\ب

 وكلم¬ ل%غ\ب¬: فاس1د¬، ل صائ1ب¬ ول قاص1د¬. ويقال: ك�ف_ ع.ن_ا ل%غ\ب.ك أ%ي س.ي>ـئ% كلم1ك. ورجلD ل%غ\ب¬، بالتسكي،
ول%غ'وب¬، وو.غ}ب:

 ضعيف¬ أ%ح.ق'، بي>ن' الل�غ.ابة1. حكى أ%بو عمرو بن' الع.ل{ء3 عن أ%عراب من أ%هل اليمن: فلنD ل%غ'وب¬، جاء4ته كتاب فاح\ت.ق%ر.ها؛
.�قلت: أ%تقول جاء4ته كتاب؟ فقال: أ%ليس هو الصحيفة%؟ قلت': فما الل�غ'وب'؟ قال: ال4ح\مق. والسم الل�غابة والل©غ'وبة

والل�غ\ب': الر>يش الفاس1د' مثل الب'ط}نان1، منه. 
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 وس.ه\م¬ ل%غ\ب¬ ول�غاب¬: فاس1د¬ ل ي'ح\س.ن\ ع.م.ل�ه؛ وقيل: هو الذي ريش'ه ب'ط}نانD؛ وقيل: إ,ذا ال}ت.ق%ى ب'ط}نانD أ%و ظ�ه\رانD، فهو ل�غاب
 ول%غ\ب. وقيل: الل©غاب' من الريش الب.ط}ن'، واحدت'ه ل�غابةD، وهو خلف' الل©ؤ.ام. وقيل: هو ريش' الس_ه\م إ,ذا ل ي.ع\ت.د1ل}، فإ,ذا

اع\ت.د.ل% فهو ل�ؤ.ام¬؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:
فإ,ن� الوائ1لي_ أ%صاب. ق%ل}ب *  بس.ه\م� ر,يش.، ل ي'ك}س. الل©غابا

ويروى: ل يكن ن,ك}ساv ل�غاب.ا. فإ,ما أ%ن يكون الل©غاب' من ص1فات1
:vـ�ط% شر�ا الس_هم أ%ي ل يكن فاسداv، وإ,ما أ%ن يكون أ%راد ل يكن ن,كساv ذا ريش� ل�غاب�؛ وقال ت.ـأ%ب

وما و.ل%د.ت\ أ�م>ي من القوم, عاجزاv، *  ول كان ر,يش1ي من ذ�ناب ول ل%غ\ب,
وكان له أ%خ¬ يقال له: ريش' ل%غ\ب�، وقد ح.ر_كه الك�م.ي\ت' ف قوله:

ل ن.ق%لD ريش'ها ول ل%غ.ب\
مثل ن.ه\ر� ون.ه.ر�، ل4جل حرف الـح.ل}ق.

وأ%ل}غ.ب. الس_ه\م.: ج.ع.ل% ريش.ه ل�غاباv؛ أ%نشد ثعلب:
ل%ي\ت. الغ'راب. ر.م.ى ح.م.اط%ة% ق%ل}به *  ع.م\ر¬و بأ%س\ه'م1ه، الت ل ت'ل}غ.ب



وريش¬ ل%غ1ـيب¬؛ قال الراجز ف الذئب:
أ%ش\ع.ر\ت'ه م'ذ%ل�قاv م.ذ}ر'وبا،

 ر,يش. ب,ر,يش� ل يكن ل%غ1ـيب.ا
 قال ال4صمعي: م1ن الريش الل©ؤ.ام' والل©غاب'؛ فالل©ـؤ.ام' ما كان ب.ط}ن' الق�ذ%ة1 ي.لي ظ%ه\ر. ال�خ\ر.ى، وهو أ%ج\و.د' ما يكون�، فإ,ذا
 ال}ت.ق%ى ب'ط}نانD أ%و ظ�ه\رانD، فهو ل�غاب¬ ول%غ\ب. وف الديث: أ%ه\د.ى م.ك}س'وم¬ أ%خ'و ال4ش\ر.م إ,ل النب، صلى الل9ه عليه وسلم،

سلحاv فيه س.ه\م¬ ل%غ\ب¬؛ س.ه\م¬ ل%غ\ب¬ إ,ذا ل ي.ل}ت.ئ1م ريش'ه وي.ص\ط%ح1ب\ لرداء4ته، فإ,ذا التأ%م، فهو ل�ـؤ.ام.
والل�غ\باء�: موضع معروف؛ قال عمرو بن أ%حر:

حت إ,ذا ك%ر.ب.ت\، والليل� ي.ط}ل�بها، *  أ%ي\دي الر>كاب, م1ن الل�غ\باء3 ت.ن\ح.د1ر'
.vوالل�غ\ب': الر_د1يء� من الس>ه.ام الذي ل ي.ذ}ه.ب' ب.عيدا

ول%غ_ب. فلنD داب_ته إ,ذا ت.ح.ام.ل% عليه حت أ%ع\ي.ا. وت.ل%غ_ب. الدابة%: و.ج.د.ها لغ1ـباv. وأ%ل}غ.بها إ,ذا أ%ت\ع.ب.ها.
@لقب: الل�ق%ب': الن_ب\ز'، اسم¬ غي مسمى به، والمع أ%ل}ق%اب¬. وقد

 ل%ق�ب.ه بكذا ف%ت.ل%ق�ب. به. وف التنزيل العزيز: ول ت.ن.اب.ز'وا بال4ل}ق%اب,؛ يقول: ل ت.د\عوا الرجل% إ,ل بأ%ح.ب� أ%سائ1ه إ,ليه. وقال
الزجاج يقول: ل يقول السلم' لن كان يهودي�اv أ%و نصراني�اv فأ%سلم: يا

يهودي� يا نصران9، وقد آمن.
يقال: ل%ق�ب\ت' ف�لناv ت.ل}ق1ـيباv، ول%ق�ب\ت' الس\م. بالف1عل ت.ل}قيباv إ,ذا ج.ع.ل}ت' له م1ث%الv من الفعل، كقولك ل%و\ر.ب� ف%و\ع.ل.

�@لكب: التهذيب: أ%بو عمرو أ%نه قال: الـم.ل}ك%ب.ة� الناقة الكثية
الش_ح\م, واللحم. والـم.ل}ك%ب.ة�: الق1ـيادة، والل9ه أ%علم.

@لب: الل�ه.ب' والل�هيب' والل©هاب' والل�ه.ب.ان�: اشتعال النار إ,ذا
خ.ل%ص. من الدeخ.ان1. وقيل: ل%ه,ـيب' النار ح.رeها. وقد أ%ل}ه.بها فال}ت.ه.ب.ت\، ول%ه_ب.ها ف%ت.ل%ه_ب.ت\: أ%و\ق%د.ها؛ قال:

ت.س\م.ع' م1ن\ها، ف الس_ل1ـيق, ال4ش\ه.ب,، *  م.ع\مع.ةv م1ث}ل% الض>ر.ام, الـم'ل}ه.ب,
>744<ص:

والل�ه.بان�، بالتحريك: ت.و.ق©د' الم\ر ب,غ.ي\ر, ض1رام�، وكذلك
ل%ه.ب.ان� الـح.ر> ف الر_م\ضاء3؛ وأ%نشد:

)1ل%ه.ب.انD وق%د.ت\ ح1ز_ان'ه، *  ي.ر\م.ض' ال}ج'ن\د.ب' منه ف%ي.ص1ر�(
 قوله «لبان إل» كذا أنشده ف التهذيب وترف ف شرح القاموس.)1(

والل�ه.ب': ل%ه.ب' النار، وهو ل1س.ان'ها.
وال}ت.ه.ب.ت1 النار' وت.ل%ه_ب.ت\ أ%ي ات_ق%د.ت\. ابن سيده: الل�ه.ب.ان� ش1د_ة� الـح.ر> ف الر_م\ض.اء3 ونوها. ويوم¬ ل%ه.بانD: شديد الر�؛ قال:

ظ%ل�ت\ بيوم� ل%ه.ب.ان{ ض.ب\ح,،
ي.ل}ف%ح'ها الـم1ر\ز.م' أ%ي_ ل%ف}ح,،

ت.ع'وذ� م1ن\ه ب,ن.واحي الط�ل}ح,



 والل©ه\ب.ة�: إ,ش\راق' الل�و\ن1 من الس.د. وأ%ل}ه.ب. الب.ر\ق' إ,ل}هاباv؛ وإ,لاب'ه': ت.د.ار'كه، حت ل يكون بي الب.ر\ق%ت.ي\ن, ف�ر\ج.ة. والل©هاب
والل�ه.بان� والل©ه\ب.ة�، بالتسكي: الع.ط%ش'؛ قال الراجز:

فص.ب_ح.ت\ ب.ي\ن. الـم.ل وث%ب\ر.ه\،
ج'ب�اv ت.ر.ى ج,مام.ه' م'خ\ض.ر_ه\،
وب.ر.د.ت\ منه ل1هاب' الـح.ر_ه\

وقد ل%ه,ب.، بالكسر، ي.ل}ه.ب' ل%ه.باv، فهو ل%ه\بان�. وامرأ%ة ل%ه\ب.ـى، والمع ل1هاب¬.
وال}ت.ه.ب عليه: غ%ض1ب. وت.ح.ر_ق.؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:
وإ,ن� أ%باك. قد لقاه' خ1ر\ق¬ *  م1ن. الف1ت\يان1، ي.ل}ت.ه,ب' ال}ت1هابا
وهو ي.ت.ل%ه_ب' ج'وعاv وي.ل}ت.ه,ب'، كقولك ي.ت.ح.ر_ق' وي.ت.ض.ر_م'.

والل�ه.ب': الغ'بار الساط1ع'. ال4صمعي: إ,ذا اض\ط%ر.م. ج.ر\ي' الفرس،
قيل: أ%ه\ذ%ب. إ,ه\ذاباv، وأ%ل}ه.ب. إ,لاباv. ويقال للفرس الشديد الر\ي،

الـم'ث1ـي للغ'بار: م'ل}ه,ب¬، وله أ�ل}هوب¬. وف حديث ص.ع\ص.عة، قال
لعاوية: إ,ن ل4ت\ر'ك' الكلم.، فما أ�ر\ه1ف' به ول أ�ل}ه,ب فيه أ%ي ل
أ�م\ض1ـيه بس'ر\عة؛ قال: وال4صل� فيه ال}ج.ر\ي' الش_ديد' الذي ي'ثي

الل�ه.ب.، وهو الغ'بار الس_اطع، كالدeخان الرتفع من النار.
 وال�ل}ه'وب': أ%ن ي.ج\ت.ه,د. الفرس' ف ع.د\وه حت ي'ث1ـي. الغ'بار.، وقيل: هو اب\تداء� ع.د\و,ه، ويوص.ف' به فيقال: ش.دÒ أ�ل}ه'وب¬. وقد

أ%ل}ه.ب. الفرس: اض\ط%ر.م. ج.ر\يه'، وقال اللحيان: يكون ذلك للفرس
وغيه ما ي.ع\د'و؛ قال امرؤ' القيس:

فللس_و\ط1 أ�ل}ه'وب¬، وللس_اق, د1ر_ةD، *  وللز_ج\ر, منه و.ق}ع' أ%خ\ر.ج. م'ه\ذ1ب,
)2والل©ه.اب.ة�: ك1ساء# (

  قوله «واللهابة كساء إل» كذا ضبط بالصل، وقال شارح القاموس: اللهابة، بالضم، كساء إل اهـ. وأصل النقل2(
 من الكم لكن ضبطت اللهابة ف النسخة الت بأيدينا منه بشكل القلم، بكسر اللم، فحرره ول تغتر بتصريح الشارح،

بالضم، فكثياv ما يصرح بضبط ل يسبق لغيه.)

يوض.ع فيه ح.ج.ر في'ر.ج_ح' به أ%ح.د' ج.وان,ب, الـه.و\د.ج أ%و الـح1م\ل,،
عن السياف، عن ثعلب.

واللYه\ب'، بالكسر: الف�ر\ج.ة والو.اء بي ال%بلي، وف الكم:
 م.ه\واة� ما بي كل جبلي، وقيل: هو الص_د\ع' ف البل، عن اللحيان؛ وقيل: هو الش>ع\ب' الصغي ف البل؛ وقيل: هو و.ج\ه
من ال%بل كالائط ل ي'ستطاع' ار\ت1قاؤ'ه، وكذلك ل1ه\ب' أ�ف�ق, السماء3، والمع أ%ل}هاب¬ ول�ه'وب¬ ول1ه.اب¬؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر:

فأ%ب\ص.ر أ%ل}ه.اباv من الط�و\د1، د'ونا *  ي.ر.ى ب.ي\ن. ر.أ}س.ي\ ك�لY ن,ـيق%ي\ن, م.ه\ب,ل
>745<ص:



وقال أ%بو ذؤ.يب:
ج.وار,س'ها ت.ـأ}ري الشeعوف. د.وائ1ـباv، *  وت.ن\ص.بe، أ%ل}ه.اباv م.ص1ـيفاv، ك1راب'ها

وال%وار,س': ال4و.اك1ل� م1ن الن_ح\ل، تقول: ج.ر.س.ت1 الن_ح\ل� الش_جر. إ,ذا أ%ك%ل%ت\ه'. وت.ـأ}ر,ي: ت'ع.س>ل. والشeعوف': أ%عال ال1ـبال.
والك1ر.اب': ماري الاء3، واحدت'ها ك%ر.ب.ةD. واللYه\ب': الس_ر.ب' ف

ال4رض. ابن ال4عراب: الـم1ل}ه.ب': الر_ائع' ال%مال. والـم1ل}ه.ب': الكثي الش_ع.ر من الرجال.
وأ%بو ل%ه.ب�: كنية� بعض, أ%عمام النب، صلى الل9ه عليه وسلم، وقيل:
ك�ن,ـي. أ%بو ل%ه.ب� لماله. وف التنزيل العزيز: ت.ب_ت\ يد.ا أ%ب ل%ه.ب�؛

.Dله، وذلك ان اسه كان عبدالع'ز_ى، فلم ي'س.م>ه، عز وجل، باس\م1ه ل4ن اس\مه م'حال Òفكناه، عز وجل، بذا، وهو ذ%م
وبنو ل1ه\ب�: قوم¬ من ال4ز\د1. ول1ه\ب¬: قبيلة من اليمن فيها عيافة

وز.جر¬. وف الكم: ل1ه\ب¬ قبيلة، ز.ع.م'وا أ%نا أ%ع\ي.ف' العرب، ويقال لم: اللYه\ب,ـيeون.
.vوالل�ه.ب.ة: قبيلة أ%يضا

واللYهاب' والل�هباء�: موضعان.
والل�ه,ـيب': موضع؛ قال ال4ف}وه:

وج.ر_د. ج.م\ع'ها ب,ـيضاv خ1فافاv *  على ج.ن\ب.ي\ ت'ضار,ع.، فالل�ه,ـيب
ول%ه\بان�: اسم قبيلة من العرب.

ـ�ه جع' ل1ه\ب� ( )1واللYهابة�: واد{ بناحية1 الش_واج,ن، فيه ر.كايا ع.ذ}بةD، ي.خ\ت.ر,ق�ه طريق' ب.ط}ن, ف%ل}ج�، وكأ%ن
  قوله «وكأنه جع لب» أي كأن% لابة، بالكسر، ف الصل جع لب بعن اللصب، بكسر فسكون فيهما مثل1(

 اللاب واللهوب فنقل للعلمية. قلت ويوز أن يكون منقولv من الصدر. قال ف التكملة: واللهابة أي بالكسر، فعالة من
التلهب.)

.vول1زاما vراع أ%ي ل1ز.ازا�@لذب: أ%ل}ز.م.ه ل%ه\ذ%باv واحداv؛ عن ك
@لوب: الل�و\ب' والل©وب' والل©ـؤ'وب' والل©و.اب': الع.ط%ش، وقيل: هو

 استدارة� الـح.ائ1م ح.و\ل% الاء3، وهو ع.طشان، ل ي.ص1ل إ,ليه. وقد لب ي.ل�وب' ل%و\باv ول�وباv ول�و.اباv ول%و.باناv أ%ي ع.ط1ش.، فهو
لئ1ب¬؛

والمع، ل�ـؤ'وب، مثل: شاهد{ وش'ه'ود؛ قال أ%بو ممد الف%ق}ع.س3ـي�:
حت إ,ذا ما اش\ت.د_ ل�وبان� الن_ج.ر\، *  ولح. للع.ي\ن, س'ه.ي\ل بس.ح.ر\
والن_ج.ر': ع.ط%ش¬ ي'صيب ال3بل% من أ%ك}ل, الـح1ب_ة، وهي ب'ز'ور

 الص_ح\راء؛ قال ال4صمعي: إ,ذا طافت ال3بل على الوض، ول تقدر على الاء3، لكثرة الزحام، فذلك الل�و\ب'. ي'قال: ت.ر.ك}ت'ها
 ل%و.ائ1ب. على الوض، وإ,ب,ل ل�وب¬، ونلD ل%و.ائ1ب'، ول�وب: ع1طاش¬، بعيدة من الاء3. ابن السكيت: لب. ي.ل�وب' إ,ذا حام. حول

الاء من العطش؛ وأ%نشد:
ـ�ل� *  ع.طش.ان%، د.اغ%ش. ث عاد. ي.ل�وب' بأ%لذ� م1نك1 م'ق%ب_لv ل1ـم'ح.



وأ%لب. الرجل�، فهو م'ل1ـيب¬ إ,ذا حام.ت\ إ,بل�ه حول% الاء3 من العطش.
ابن ال4عراب: ي'قال ما و.ج.د. ل%ياباv أ%ي ق%د\ر. ل�ع\ق%ة{ من الط�عام ي.ل�وك�ها؛ قال: والل�ياب' أ%قل من م1ل}ء3 الفم.

والل©وبة�: القوم' يكونون مع القوم، فل ي'س\ت.شارون ف خي ول شر.
والل�بة� والل©وبة�: الـح.ر_ة، والمع لب¬ ول�وب¬ ولبات¬، وهي

الـح1ر.ار'. فأ%ما سيبويه فجعل الل©وب. جع لبة{ كق%ارة وق�ور. وقالوا: أ%س\و.د' ل�وبÒ ون'وبÒ، منسوب إ,ل الل©وبة والنeوبة1، 
> 746<ص:

 وها الـح.ر_ة�. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ح.ر_م. ما بي لب.ت.ي الدينة؛ وها ح.ر_تان1 ت.ك}ت.ن,فانا؛ قال ابن
 ال4ثي: الدينة ما بي ح.ر_ت.ي\ن عظيمتي؛ قال ال4صمعي: هي ال4رض' الت قد أ%لب.س.ت\ها حجارةD س'ود، وجعها لبات¬، ما بي

)1الثلث1 إ,ل الع.ش\ر، فإ,ذا ك�ثYر.ت، فهي الل�ب' والل©وب'؛ قال بش\ر يذكر كتيبة (
  قوله «يذكر كتيبة» كذا قال الوهري أيضاv قال: ف التكملة غلط ولكنه يذكر امرأة وصفها ف صدر هذه القصيدة1(

أنا معالية أي تقصد العالية وارتفع قوله معالية على انه خب مبتدإ
مذوف ويوز انتصابه على الال.) :

م'عال1ـيةD ل ه.م_ إ,ل9 م'ح.ج>ر¬، *  وح.ر_ة� ليلى الس_ه\ل� منها ف%ل�وب'ها
ي'ريد' جع ل�وبة؛ قال: ومثله قارةD وق�ور¬، وساحةD وس'وح¬.

ابن شيل: الل©وبة تكون ع.ق%ب.ةv ج.واداv أ%ط}و.ل% ما يكون، وربا كانت\
د.ع\و.ةv. قال: والل©وبة� ما اش\ت.د_ سواد'ه وغ%ل�ظ% وان\قاد. على وجه

ال4رض، وليس بالط�ويل ف السماء3، وهو ظاهر على ما ح.و\له؛
 والـح.ر_ة� أ%عظم' من الل©وبة، ول تكون الل©وبة� إ,ل حجارةv س'وداv، وليس ف الص_م_ان1 ل�وبةD، ل4ن حجارة الص_م_ان1 ح'م\ر¬، ول

تكون الل©وبة إ,ل ف أ%ن\ف1 ال%بل,، أ%و س1ق}ط{ أ%و ع'ر\ض ج.ب.ل.
 وف حديث عائشة، ووص.ف%ت\ أ%باها، رضي الل9ه عنهما: ب.ع1ـيد' ما بي الل�ب.ت.ي\ن,؛ أ%راد.ت\ أ%نه واسع' الص_د\ر، واسع' الع.ط%ن,،

فاس\تعارت
له الل�بة%، كما يقال: ر.ح\ب' الف1ناء3 واسع' ال%ناب,.

والل�بة�: ال3بل الـم'ج\تمعة� السeود'.
 والل©وب': الن_ح\ل�، كالنeوب,؛ عن ك�راع. وف الديث: ل ت.ت.ق%ي_ـأ}ه ل�وب¬، ول م.ج_ت\ه ن'وب¬. والل©وباء�، مدود، قيل: هو

الل©وب,ـياء�؛ يقال: هو الل©وب,ـياء�، والل©وب,ـيا، والل©وب,ـياج'، وهو م'ذ%ك�ر¬، ي'م.دe وي'ق}ص.ر.
والـم.لب': ض.ر\ب¬ من الطYيب,، فارسي؛ زاد الوهري: كال%ل�وق,. غيه: الـم.لب' نوع¬ من الع1ط}ر,.

ابن ال4عراب: يقال للز_ع\ف%ران1 الش_ع.ر'، والف%ي\د'، والـم.لب'،
والع.ب,ـي'، والـم.ر\د.ق�وش'، وال1ساد'. قال: والـم.ل%ب.ة� الطاق%ة� من

ش.ع.ر, الز_ع\فران1؛ قال جرير ي.ه\ج'و نساء4 بن ن'م.ي\ر:
ولو و.ط1ئ%ت\ ن,ساء� بن ن'م.ي\ر� *  على ت1ـب\راك، أ%خ\ب.ث}ن. التeرابا



ت.طل�ى، وهي س.ي>ئ%ة� الـم'ع.ر_ى، *  بص1ن> الو.ب\ر, ت.ح\س.ب'ه م.لبا
وشيء# م'ل%و_ب¬ أ%ي م'ل%ط�خ¬ به. ول%و_ب. الش_يء4: خ.ل%ط%ه بالـملب,؛ قال التنخل الـه'ذ%ل©:

أ%ب,ـيت' على م.عاري. واض1حات{، *  ب,ه,ن_ م'ل%و_ب¬ كد.م, الع1ـباط1
والديد الـم'ل%و_ب': الـم.ل}ويe، توصف به الد>ر\ع. الوهري ف هذه

الترجة: وأ%ما الـم1ر\و.د' ونو'ه، فهو الـم'ل%و\ل%ب'، على مفوعل.
 @لولب: التهذيب ف الثنائي ف آخر ترجة لبب: ويقال للماء3 الكثي ي.ح\م1ل� منه الـم1ف}ت.ح' ما ي.س.ع'ه، في.ض1ـيق' ص'ن\ب'ور'ه
 عنه من كثرته، فيستدير الاء� عند فمه، ويصي كأ%نه ب'ل}ب'ل� آن,ـية: ل%ول%ب¬؛ قال أ%بو منصور: ول أ%دري أ%عرب، أ%م م'ع.ر_ب،

 غي أ%ن أ%هل العراق, و.ل1ع'وا باستعمال الل�و\ل%ب. وقال الوهري ف ترجة لوب: وأ%ما الـم1رو.د' ونو'ه فهو الـم'ل%ول%ب'، على
م'ف%و\ع.ل، وقال ف ترجة فولف: وما جاء4 على بناء3 

>747<ص:
ف%و\ل%ف{: ل%و\ل%ب' الاء3.

@ليب: الل�ياب': أ%ق%ل© من م1ل}ء3 الفم من الطعام، يقال: ما و.ج.د\نا
ل%ياباv أ%ي ق%د\ر. ل�ع\قة من الطعام ن.ل�وك�ها؛ عن ابن ال4عراب، والل9ه

أ%علم.
@لبت: ل%ب.ت. ي.د.ه ل%ب\تاv: ل%واها.

والل�ب\ت' أ%يضاv: ض.ر\ب' الص_د\ر, والب.ط}ن, وال4قراب, بالع.صا.
ال4زهري ف ترجة بأ%س: إ,ذا قال الرجل ل1ع.د'و>ه: ل ب.أ}س. عليك،
فقد أ%م_نه، ل4نه ن.فى البأ}س عنه، وهو ف لغة ح1م\ي.ر، ل%بات1 أ%ي ل

بأ}س.؛ قال شاعرهم:
ش.ر,بنا، الي.وم.، إ,ذ ع.ص.ب.ت\ غ%لب,،

بت.س\ه,يد{، وع.ق}د{ غ%ي\ر, ب.ي\ن,
ت.ناد.وا، ع1ن\د. غ%د\ر,هم': ل%بات1،
وقد ب.ر.د.ت\ م.عاذ1ر' ذ1ي ر'ع.ي\ن,

ول%بات1 بلغتهم: ل بأ}س.، قال: كذا وجدته ف كتاب شر.
@لتت: ل%ت_ الس_و,يق. وال4ق1ط% ونو.ها، ي.ل�تeه ل%تìا: ج.د.ح.ه،

وقيل: ب.س_ه بالاء ونوه: أ%نشد ابن ال4عراب:
س.ف_ الع.جوز, ال4ق1ط% ال%ل}ت'وتا

والل©ت.ات': ما ل�ت_ به.
الليث: الل�تe ب.ل© الس_و,يق، والب.سe أ%ش.دe منه. يقال: ل%ت_

الس_و,يق. أ%ي ب.ل�ه، ول%ت_ الشيء4 يل�تeه' إ,ذا ش.د_ه وأ%وث%ق%ه؛ وقد



ل�ت_ فل%نD بفلن{ إ,ذا ل�ز_ به وق�ر,ن% معه.
Dفيما ز.ع.م. قوم¬ من أ%هل اللغة: صخرة كان عندها رجل ،eوالل�ت

ي.ل�تe الس_ويق. للحاج>، فلما مات، ع'ب,د.ت\؛ قال ابن سيده: ول أ%دري ما
صحة ذلك، وسيأ}ت ذ1ك}ر' الل�ت1، بالتخفيف، ف موضعه.
الليث: الل�تe الف1ع\ل� من الل©تات1، وكل© شيء ي'ل%تe به س.و,يق¬

أ%و غيه، نو الس_م\ن ود'ه\ن, ال4ل}ي.ة1. وف حديث ماهد{ ف قوله
تعال: أ%ف%ر.أ%ي\ت'م الل�ت_ والع'ز_ى؟ قال: كان رجلD ي.ل�تe السويق.

لم، وقرأ%: أ%فرأ%يتم الل�ت_ والع'ز_ى؟ بالتشديد. قال الفراء:
والقراءة الل�ت.، بتخفيف التاء، قال: وأ%صل�ه اللت_، بالتشديد، ل4ن الصنم

إ,نا سي باسم الل�ت> الذي كان ي.ل�تe عند هذه ال4صنام لا السويق.
أ%ي ي.خ\ل1ط�ه، فخفف وجعل اساv للصنم؛ قال ابن ال4ثي: وذكر أ%ن التاء
ف ال4صل مففة للتأ}نيث، وليس هذا بابا. وكان الكسائي يقف على
الل�ه، بالاء3. قال أ%بو إ,سحق: وهذا قياس¬، وال4ج\و.د' ات>باع' الصحف،

والوقوف عليها بالتاء. قال أ%بو منصور: وقول الكسائي يوقف عليها بالاء يدل
على أ%نه ل يعلها من الل�ت>، وكان الشركون الذين عبدوها عار.ض'وا

باسها اسم ال، تعال ال� ع'ل�وìا كبياv عن إ,فكهم وم'عارضتهم
وإ,ل}حادهم ف اسه العظيم.

والل©ت.ات': ما ف�ت_ من ق�شور ال%ش.ب.
ابن ال4عراب: الل�تe الف%ت�؛ قال امرؤ القيس يصف ال�م'ر:

ت.ل�تe ال%ص.ى ل%ت�اv بس'م\ر� ر.زينة{
م.وار,ن%، ل ك�ز\م� ول م.ع1رات1

قال: ت.ل�تe أ%ي ت.د'قe. والسبeم\ر': ال%واف1ر'. والك�ز\م':
الق1صار'؛ وقال ه1م\يان� ف الل�ت>، بعن الد_ق>:

ح.ط}ماv على ال4ن\ف1 وو.س\ماv ع.ل}با،
وبالع.ص.ا ل%ت�اv، وخ.ن\قاv س.أ}با

قال أ%بو منصور: وهذا حرف صحيح. ور'و,ي عن الشافعي، رضي ال عنه، أ%نه
قال ف باب التيمم: ول يوز التيمم بل�ت.ات1 الشجر، وهو ما ف�ت_ من

ق1ش\ره اليابس ال4ع\لى؛ قال ال4زهري: ل أ%دري ل�تات¬ أ%م ل1تات¬. وف
الديث: ما أ%ب\ق%ى من إ,ل ل�تاتاv؛ الل©تات': ما ف�ت_ من ق�ش'ور الشجر،

كأ%نه قال: ما أ%ب\ق%ى من الرض' إ,ل ج,ل}داv يابساv كق1ش\ر.ة1



الشجرة.
@لت: ل%ح.ته ل%ح\تاv: ب.ش.ره وق%ش.ر.ه، كن.ح.ت.ه ن.ح\تاv؛ عن ابن

ال4عراب، وقال: هذا رجل ل ي.ض1ي'ك عليه ن.ح\تاv ول%ح\تاv أ%ي ما ي.زيد'ك
عليه ن.ح\تاv للش>ع\ر، ول%ح\تاv له. ال4زهري: ب.ر\د¬ ب.ح\ت¬ ل%ح\ت' أ%ي

ب.ر\د¬ صادق.
ول%ح.ت. فلنD ع.صاه ل%ح\تاv إ,ذا ق%ش.رها؛ ول%ح.ت.ه' بالع.ذ}ل,

ل%ح\تاv، مثل�ه. وف الديث: إ,ن هذا ال4م\ر. ل يزال� فيكم، وأ%4نتم و'لت'ه،
ما ل ت'ح\د1ث�وا أ%عمالv، فإ,ذا ف%ع.ل}تم كذا ب.ع.ث% ال� عليكم ش.ر_

خ.لق1ه فل%ح.ت'وكم كما ي'ل}ح.ت' الق%ض1يب'؛ الل�ح\ت': الق%شر'. ول%ح.ت.
الع.صا إ,ذا ق%ش.رها. ول%ح.ته إ,ذا أ%خ.ذ% ما عنده، ول ي.د.ع\ له

شيئاv. والل�ح\ت' والل�ت\ح': واحد¬، مقلوب؛ وف رواية: فال}ت.ح.وك�م كما
ي'ل}ت.حى القضيب'؛ يقال: ال}ت.ح.ي\ت' الق%ضيب. ول%ح.و\ت'ه إ,ذا أ%خ.ذ}ت.

ل1حاء4ه.
@لت: يقال: ح.رÒ س.خ\ت¬ ل%خ\ت¬: شديد¬. الليث: الل�خ\ت' العظيم'

الس\م,؛ قال ابن سيده: وأ�راه م'ع.ر_باv، وال أ%علم.
@لصت: الل�ص\ت'، بفتح اللم: اللYصe ف لغة ط%ي�ئ، وجعه ل�ص'وت، وهم

الذين يقولون للط�س> ط%س\ت¬؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ف%ت.ر.ك}ن. ن.ه\داv ع.ي>ل% أ%بناؤ'ه'م\،

وب.ن,ي ك1نانة% كالل©ص'وت1 ال�ر_د1
وقال الزبي بن عبد الطلب:

ولكن_ا خ'ل1ق}نا، إ,ذ} خ'ل1ق}نا،
ل%نا ال1ب.رات'، وال1س\ك' الف%ت1يت'
وص.ب\ر¬ ف ال%واطن,، كل� ي.و\م�،
إ,ذا خ.ف�ت\ من الف%ز.ع الب'يوت'
فأ%ف}س.د. ب.ط}ن. مكة%، بعد أ�ن\س�،

ق%راض1بةD، كأ%نه الل©ص'وت'
،vلفت: ل%ف%ت. وجه.ه عن القوم: ص.ر.ف%ه، وال}ت.ف%ت. الت1فاتا@

والت_ل%ف©ت' أ%كثر' منه.
وت.ل%ف�ت. إ,ل الشيء وال}ت.ف%ت. إ,ليه: ص.ر.ف. وج\ه.ه إ,ليه؛ قال:

،vأ%ر.ى ال%و\ت.، ب.ي\ن. الس_ي\ف1 والن>ط}ع، كام1نا



ي'لح1ظ�ن,ي من حيث� ما أ%ت.ل%ف�ت'
وقال:

فلما أ%عاد.ت\ من بعيد{ بن.ظ}رة{
إ,ل� ال}ت1فاتاv، أ%س\ل%م.ت\ها ال%حاج,ر'

وقوله تعال: ول ي.ل}ت.ف1ت\ منكم أ%ح.د¬ إ,ل9 امرأ%ت.ك؛ أ�م1ر.
بت.ر\ك1 الل}ت1فات1، لئل يرى عظيم. ما ي.ن\زل� بم من العذاب. وف الديث ف

صفته، صلى ال عليه وسلم: فإ,ذا ال}ت.ف%ت.، ال}ت.ف%ت. جيعاv؛ أ%راد
vأ%نه ل ي'سار,ق' الن_ظ%ر.؛ وقيل: أ%راد ل ي.ل}وي ع'ن'ق%ه ي.م\نة

وي.س\رةv إ,ذا نظ%ر إ,ل الشيء3، وإ,نا ي.ف}ع.ل� ذلك الطائش' ال%فيف'، ولكن
.vوي'د\ب,ر' جيعا vجيعا �كان ي'ق}ب,ل

وف الديث: فكانت\ م1ن>ي ل%ف}تةD؛ هي ال%ر_ة الواحدة من
.eالل}ت1فات1. والل�ف}ت': الل�ي

ول%ف%ت.ه ي.ل}ف1ت'ه ل%ف}تاv: لواه على غي جهته؛ وقيل: الل�يe هو أ%ن
ت.ر\م1ي. به إ,ل جانبك. ول%ف%ت.ه عن الشيء ي.ل}ف1ت'ه ل%ف}تاv: ص.رفه.
الفراء ف قوله، عز وجل: أ%ج,ئ}ت.نا لت.ل}ف1ت.نا عم_ا و.ج.د\نا عليه

آباء4نا؟ الل�ف}ت': الص_ر\ف'؛ يقال: ما ل%ف%ت.ك عن فلن{ أ%ي ما ص.ر.ف%ك
عنه؟والل�ف}ت': ل%يe الشيء3 عن جهت1ه، كما ت.ق}ب,ض' على ع'ن'ق إ,نسان{

فت.ل}ف1ت'ه؛ وأ%نشد:
ولف%ت\ن. ل%ف}تات{ ل%ه'ن_ خ.ضاد'

ول%ف%تe فلناv عن رأ}يه أ%ي ص.ر.ف}ت'ه عنه، ومنه الل}ت1فات'. وف
حديث ح'ذيفة: إ,ن� م1ن أ%ق}ر.إ, الناس, للقرآن م'ناف1قاv ل ي.د.ع' منه
واواv ول أ%ل1فاv، ي.ل}ف1ته' بلسانه كما ت.ل}ف1ت' الب.قرة� ال%لى بلسانا؛
الل�ف}ت': الل�يe. ول%ف%ت. الشيء4، وف%ت.ل%ه إ,ذا لواه، وهذا مقلوب.

يقال: فلن ي.ل}ف1ت' الكلم. ل%ف}تاv أ%ي ي'ر\س1ل�ه ول ي'بال كيف جاء.
والعن أ%نه ي.ق}ر.أ%ه من غي ر.و,ي_ة{، ول ت.ب.صeر� وتع.مeد{

�للمأ}مور به، غي. م'بال� ب,م.ت\ل�و>ه كيف جاء، كما ت.ف}ع.ل� البقرة
بال%شيش إ,ذا أ%ك%ل%ت\ه. وأ%صل� الل�ف}ت1: ل%يe الشيء عن الطريقة الستقيمة.

وف الديث: إ,ن� ال4 ي'ب\غ1ض' الب.ليغ% من الرجال الذي ي.ل}ف1ت'
الكلم. كما ت.ل}ف1ت' البقرة� ال%لى بلسانا؛ يقال: ل%ف%ت.ه ي.ل}ف1ت'ه إ,ذا

لواه وف%ت.ل%ه؛ ول%ف%ت. ع'ن'ق%ه: لواها.



اللحيان: ول1ف}ت' الشيء3 ش1ق©ه، ول1ف}تاه: ش1ق�اه؛ واللYف}ت':
الش>قe؛ وقد أ%ل}ف%ته وت.ل%ف�ته. ول1ف}ت'ه م.ع.ك أ%ي ص.غ\و'ه. وقولم: ل

ي'ل}ت.ف%ت' ل1ف}ت' فلن{ أ%ي ل ي'ن\ظ%ر' إ,ليه.
والل�ف�وت' من النساء: الت ت'ك}ث1ر' الت_ل%ف©ت.؛ وقيل: هي الت يوت

زوجها أ%و يطلقها وي.د.ع' عليها ص1ب\ياناv، فهي ت'كث1ر الت_ل%ف©ت.
إ,ل ص1ب\يانا؛ وقيل: هي الت لا زوج، ولا ولد من غيه، فهي ت.ل%ف�ت'

إ,ل ول%دها. وف الديث: ل ت.ت.ز.و_ج.ن_ ل%ف�وتاv؛ هي الت لا ولد من
زوج آخر، فهي ل تزال ت.ل}ت.ف1ت' إ,ليه وت.ش\ت.غ1ل� به عن الز_و\ج. وف

حديث الجاج أ%نه قال لمرأ%ة: إ,نك1 ك%ت'ونD لفوت¬ أ%ي كثية
الت_ل%ف©ت1 إ,ل ال4شياء. وقال ثعلب: الل�ف�وت' هي الت ع.ي\ن'ها ل ت.ث}ب'ت'

ف موضع واحد، إ,نا ه.مeها أ%ن ت.غ\ف�ل% عنها، فت.غ\م1ز غيك.؛ وقيل: هي
الت فيها ال}ت1واء# وان\ق1باض¬؛ وقال عبد اللك بن ع'م.ي\ر: الل�ف�وت'

الت إ,ذا سعت\ كلم. الرج'ل الت.ف%ت.ت\ إ,ليه؛ ابن ال4عراب قال: قال
رجل لب\ن,ه إ,ي_اك. والر_ق�وب. الغ.ض'وب. الق%ط�وب. الل�ف�وت.؛

الر_ق�وب': الت ت'راق1ب'ه أ%ن يوت. ف%تر,ث%ه. وف حديث عمر، رضي ال عنه،
حي وص.ف. ن.ف}س.ه بالسياسة، فقال: إ,ن ل�ر\ب,ع'، وأ�ش\ب,ع'،

وأ%ن\ه.ز' الل�ف�وت. 
(* قوله «وأ%نز اللفوت» الذي ف النهاية وأ%رد_ اللفوت.

وكتب بامشها: وف رواية وأ%نز اللفوت.)، وأ%ض'مe الع.ن'ود.، وأ�ل}ح1ق.
الع.ط�وف.، وأ%ز\ج'ر' الع.ر'وض.. قال أ%بو ج.ميل� الك1لب�: الل�ف�وت'

الناقة� الض_ج'ور' عند ال%ل%ب,، ت.ل}ت.ف1ت' إ,ل الال1ب, فت.ع.ضeه،
في.ن\ه.ز'ها بيده ف%ت.د1رe، وذلك لت.ف}ت.د1ي. بالل�ب من الن_ه\ز,، وهو

الض_ر\ب'، ف%ض.ر.با مثلv للذي ي.س\ت.ع\ص1ي وي.خ\ر'ج عن الطاع.ة.
وال�ت.ل%ف�ت.ة�: أ%ع\لى ع.ظ}م, العات1ق, ما ي.لي الر_أ}س..

وال4ل}ف%ت': الق%و,يe الي.د1 الذي ي.ل}ف1ت' م.ن\ عال%ه أ%ي ي.ل}ويه.
وال4ل}ف%ت' وال4ل}ف%ك' ف كلم ت.ميم: ال4ع\س.ر'، سي بذلك ل4نه

ي.ع\مل� بان,به ال4م\ي.ل؛ وف كلم قيس: ال4ح\م.ق'، م1ث}ل� ال4ع\ف%ت1،
وال�ن\ث%ى: ل%ف}تاء�.

وك©ل© ما ر.م.ي\ت.ه' ل1جان,بك.: فقد\ ل%ف%ت_ه.
والل�فات' أ%يضاv: ال4ح\م.ق'.



والل�ف�وت': الع.س3ر' ال�ل�ق.
الوهري: والل�فات' ال4ح\م.ق' الع.س3ر' ال�ل�ق.

ول%ف%ت. الشيء4 ي.ل}ف1ته' ل%ف}تاv: ع.ص.د.ه، كما ي'ل}ف%ت' الدقيق'
بالس_م\ن وغيه.

والل�ف1يت.ة�: أ%ن ي'ص.ف�ى ماء� ال%ن\ظ%ل, ال4ب\ي.ض,، ث ت'ن\ص.ب.
به الب'ر\مة�، ث ي'ط}ب.خ. حت ي.ن\ض.ج. وي.خ\ث�ر، ث ي'ذ%ر_ عليه دقيق¬؛
عن أ%ب حنيفة. والل�ف1يت.ة�: الع.ص1يدة ال�غ.ل�ظة�؛ وقيل: هي م.ر.قة

ت'ش\به' ال%ي\س.؛ وقيل: الل�ف}ت' كالف%ت\ل,، وبه سيت العصيدة
ل%ف1يت.ةv، ل4نا ت'ل}ف%ت' أ%ي ت'ف}ت.ل� وت'ل}و.ى. وف حديث عمر، رضي ال عنه:

أ%نه ذ%ك%ر. أ%مره ف الاهلية، وأ%ن أ�مه ات_خ.ذت\ لم ل%ف1يت.ةv من
ال%ب,يد1؛ قال أ%بو عبيد: الل�ف1يت.ة� الع.ص1يدة ال�غ.ل�ظة�، وقيل: هي

ض.ر\ب¬ من الط�بيخ، ل أ%ق1ف' على ح.د>ه؛ وقال: أ�راه ال1ساء4
.�ون}و.ه. وال%ب,يد': ال%ن\ظ%ل

وت.ي\س¬ أ%ل}ف%ت': م'ع\و.جe الق%ر\ن.ي\ن. الليث: وال4ل}ف%ت' من
التeيوس, الذي اع\و.ج_ ق%ر\ناه والت.و.يا. وت.ي\س¬ أ%ل}ف%ت': ب.ي>ن

الل�ف%ت1 إ,ذا كان م'ل}ت.و,ي. أ%ح.د1 الق%ر\ن.ي\ن, على الخر.
ابن سيده: واللYف}ت'، بالكسر، الس_ل}جم؛ ال4زهري: الس_ل}ج.م' يقال

له اللYف}ت'، قال: ول أ%د\ر,ي أ%ع.ر.بÒ هو أ%م ل؟
ول%ف%ت. اللYح.اء4 عن الش_جر ل%ف}تاv. وحكى ابن ال4عراب عن

الع'ق%ي\لي: وع.د\ت.ن ط%ي\ل%ساناv ث ل%ف%ت_ به فلناv أ%ي أ%ع\ط%ي\ت.ه
إ,ياه.ول1ف}ت¬: موضع؛ قال م.ع\ق1ل� بن خ'و.ي\لد{:

ن.ز,يعاv م'ح\ل1باv من آل, ل1ف}ت{
ل%ي¼، بي أ%ث}ل%ة، فالن>ج.ام,

وف الديث: ذ1كر' ث%ن,ي_ة1 ل1ف}ت{؛ وهي بي مكة والدينة، قال ابن
ال4ثي: واخ\ت'ل1ف. ف ض.ب\طه الفاء، فس'كYن.ت\ وف�ت1ح.ت\، ومنهم من كسر

اللم مع السكون.
@لكت: الل�ك%ت' 

(* قوله «اللكت» أ%ي بالثناة الفوقية مركاv. أ%ثبته
ابن سيده وحده ف الكم وأ%هله الد وأثبته بالثلثة تبعاv للصاغان

والتهذيب.): ت.ش.ق©ق¬ ف م1ش\ف%ر, البعي.



@لوت: لت.ه ي.ل�وت'ه ل%و\تاv: ن.ق%ص.ه ح.ق�ه؛ وسنذكر ذلك ف ليت.
ولت.: كلمةD معناها ليس، ت.ق%ع' على لفظ ال1ي, خاص_ةv، عند سيبويه،

فتنصبه؛ وقد ي'ج.رe با وي'ر\ف%ع'، إ,ل أ%نك إ,ذا ل ت'ع\م1ل}ها ف
الي خاص_ةv، ل ت'ع\م1لها فيما سواه؛ وز.ع.م'وا أ%نا ل، ز,يدت\ عليها

التاء، وال أ%علم.
@ليت: لت.ه ح.ق�ه ي.ليت'ه ل%ي\تاv، وأ%لت.ه: ن.ق%صه، وال�ول أ%على.

وف التنزيل العزيز: وإ,ن ت'طيع'وا ال4 ور.س'ول%ه ل ي.ل1ت\ك�م\ من
أ%عمالكم شيئاv؛ قال الفراء: معناه ل ي.ن\ق�ص\كم، ول ي.ظ}ل1م\كم من

أ%عمالكم شيئاv، وهو من لت. ي.ل1يت'؛ قال: والق�ر_اء� متمعون عليها. قال
الزجاج: لت.ه ي.ل1يت'ه، وأ%لت.ه ي'ل1يت'ه، وأ%ل%ته ي.أ}ل1ت'ه إ,ذا

ن.ق%ص.ه، وق�رئ قوله تعال: وما ل1ت\ناهم، بكسر اللم، م1ن ع.م.ل1هم\ م1ن شيء؛
قال: لت.ه عن و.ج\هه أ%ي ح.ب.س.ه؛ يقول: ل ن'ق}صان% ول زيادة؛ وقيل ف

قوله: وما أ%ل%ت\ناهم؛ قال: يوز أ%ن يكون من أ%ل%ت. ومن أ%لت.؛ قال:
ويكون لت.ه ي.ل1يت'ه إ,ذا ص.ر.فه عن الشيء؛ وقال ع'ر\وة بن الو.ر\د:

وم'ح\س3بة{ ما أ%خ\ط%أ% ال%قe غ%ي\ر.ها،
ت.ن.ف�س. عن\ها ح.ي\ن'ها، فهي كالش_وي

فأ%ع\ج.ب.ن,ي إ,دام'ها وس.نام'ها،
فب,تe أ�ل1يت' ال%ق_، وال%قe م'ب\ت.ل1ي

أ%نشده شر وقال: أ�ل1يت' الق_ أ�ح1يل�ه وأ%ص\ر,ف�ه، ولت.ه عن أ%م\ره
ل%ي\تاv وأ%لت.ه': ص.ر.فه. ابن ال4عراب: سعت بعضهم يقول: المد ل
الذي ل ي'فات' ول ي'لت' ول ت.ش\ت.به' عليه ال4صوات؛ ي'لت': من
أ%لت. ي'ل1يت'، لغة ف لت. ي.ل1يت' إ,ذا ن.ق%ص.، ومعناه: ل ي'ن\ق%ص' ول
�ي'ح\بس' عنه الدeعاء؛ وقال خالد بن' ج.ن\بة%: ل ي'لت' أ%ي ل ي.أ}خ'ذ

.vقائل أ%ي ل ي'طيع' أ%ح.دا �فيه قول
قال: وقيل لل4سد1ي_ة ما ال�داخ.ل%ة�؟ فقالت: أ%ن ت'ل1يت. ال3نسان%

:vقد ع.م1ل%ه' أ%ي ت.ك}ت'م.ه وتأ}ت ب,خ.ب� سواه. ولت.ه ل%ي\تا vشيئا
أ%خ\ب.ر.ه بالشيء على غي وجهه؛ وقيل: هو أ%ن ي'ع.م>ي. عليه ال%ب.ر،

في'خ\ب.ه بغي ما سأ%له عنه: قال ال4صمعي: إ,ذا ع.م_ى عليه ال%ب.ر، قيل:
قد لت.ه ي.ليت'ه ل%ي\تاv: ويقال: ما أ%لت.ه من ع.م.له شيئاv أ%ي ما

ن.ق%ص.ه، مثل أ%ل%ته؛ عنه، وأ%نشد لع.د1ي� بن زيد:



وي.ا}ك�ل}ن. ما أ%ع\ن.ى الو.ل1يe فلم ي'ل1ت\،
كأ%ن�، ب,حافات1 الن>هاء3، ال%ز.ار,ع.ا

قوله: أ%ع\ن.ى أ%ن\ب.ت.. والو.ل1يe: ال%ط%ر' ت.ق%د_مه مط%ر¬، والضمي
ف ي.أ}ك�ل}ن. ي.ع'ود' على ح'م'ر�، ذكرها قبل البيت.

وقوله تعال: ولت. ح1ي. م.ن.اص�؛ قال ال4خ\ف%ش: ش.ب_هوا لت.
بل%ي\س.، وأ%ضمروا فيها اسم. الفاعل، قال: ول يكون لت. إ,ل� مع ح1ي.. قال
ابن بري: هذا القول نسبه الوهري لل4خفش، وهو لسيبويه ل4نه يرى أ%نا

عاملة عمل ليس، وأ%ما ال4خفش فكان ل ي'ع\م1ل�ها، وي.ر\ف%ع' ما بعدها
بالبتداء إ,ن كان مرفوعاv، وينصبه بإ,ضمار فعل� إ,ن كان منصوباv؛ قال: وقد

جاء حذف حي من الشعر 
(* قوله «من الشعر» كذا قال الوهري أيضاv. وقال ف

الكم انه ليس بشعر.(؛ قال مازن� بن مالك:
ح.ن_ت\ ولت. ه.ن_ت\ وأ%ن_ى ل%ك. م.ق}ر'وع.

فحذف الي وهو يريده. وقرأ% بعضهم: ولت. ح1ي' م.ن.اص�؛ فرفع حي،
وأ%ض\م.ر ال%ب؛ وقال أ%بو عبيد: هي ل، والتاء إ,نا ز,يدت ف حي، وكذلك

ف ت.لن% وأ%وان%؛ ك�ت1ب.ت\ مفردة؛ قال أ%بو و.ج\زة:
العاط1ف�ون% ت.ح1ي. ما م1ن\ عاط1ف{،

وال�ط}ع1م'ون% ز.مان% أ%ين. ال�ط}ع1م'؟
قال ابن بري صواب إ,نشاده:

العاط1ف�ون% ت.ح1ي. ما م1ن\ عاط1ف{،
وال�ن\ع1م'ون% ز.مان% أ%ي\ن. ال�ن\ع1م'؟

والل�ح1ف�ون% ج,فان.ه'م\ ق%م\ع. الذ©ر.ى،
وال�ط}ع1م'ون% ز.مان% أ%ي\ن. ال�ط}ع1م'؟

قال ال�ؤ.ر>ج': زيدت التاء ف لت، كما زيدت ف ث�م_ت ور'ب_ت.
والل�يت'، بالكسر: ص.ف}حة الع'ن'ق؛ وقيل: اللYيتان ص.ف}ح.تا الع'ن'ق؛

وقيل: أ%د\ن.ى ص.ف}ح.ت.ي الع'ن'ق من الرأ}س، عليهما ي.ن\ح.د1ر'
الق�ر\ط%ان1، وها وراء ل1ه\ز,م.ت.ي الل�ح\ي.ي\ن؛ وقيل: ها موضع

.Dر\ط1 من الع'ن'ق، والمع أ%ل}يات¬ ول1يت.ة�ال1ح\ج.م.ت.ي\ن؛ وقيل: ها ما ت.ح\ت. الق
vوف الديث: ي'ن\ف%خ' ف الصور فل ي.سم.ع'ه أ%حد¬ إ,ل أ%ص\غ.ى ل1يتا
أ%ي أ%م.ال% ص.ف}حة ع'ن'ق1ه. ول1يت' الر_م\ل,: ل�ع\ط�ه، وهو ما ر.ق_ منه



وطال% أ%كثر من ال3بط1. والل�يت': ض.رب¬ من ال%ز.م,. ول%ي\ت.، بفتح
اللم: كلمة� ت.من¼؛ تقول: ليتن ف%ع.ل}ت' كذا وكذا، وهي من الروف

الناصبة، ت.ن\ص1ب' السم. وت.ر\ف%ع' الب، مثل كأ%ن� وأ%خواتا، ل34نا
شابت ال4فعال بقو_ة أ%لفاظها واتصال أ%كثر الضمرات با وبعانيها، تقول:

ليت زيداv ذاهب¬؛ قال الشاعر:
يا ل%ي\ت. أ%يام. الص>با ر.واج,ع.ا

فإ,نا أ%راد: يا ل%ي\ت. أ%يام الص>با لنا رواجع، نصبه على الال؛ قال:
وحكى النحويون أ%ن بعض العرب يستعملها بنزلة و.ج.د\ت'، في'ع.د>يها

إ,ل مفعولي، وي'ج\ريها م'ج\ر.ى ال4فعال، فيقول: ليت زيداv شاخصاv، فيكون
البيت على هذه اللغة؛ ويقال: ل%ي\ت ول%ي\ت.ن,ي، كما قالوا: لع.لYي

ول%ع.ل�ن,ي، وإ,ن>ي وإ,ن_ن,ي؛ قال ابن سيده: وقد جاء ف الشعر ل%ي\ت؛
أ%نشد سيبويه لزيد1 ال%ي\ل,:
ت.م.ن_ى م1ز\ي.د¬ ز.ي\داv، فلق%ى

أ%خاv ث1ق%ةv، إ,ذا اخ\ت.ل%ف. الع.و.ال
كم'ن\ي.ة1 جابر� إ,ذ قال: ل%ي\ت1ي
أ�صاد1ف�ه، وأ�ت\ل1ف' ج'ل� م.ال1ي

ولت.ه' عن و.ج\ه,ه ي.ل1يت'ه وي.ل�وت'ه ل%ي\تاv أ%ي ح.ب.سه عن و.ج\هه
وص.ر.فه؛ قال الراجز:

وليلة{ ذات1 ن.دÝى س.ر.ي\ت'،
ول ي.ل1ت\ن,ي عن س'راها ل%ي\ت'

وقيل: معن هذا ل ي.ل1ت\ن عن س'راها أ%ن} أ%ت.ن.د_م فأ%قول ل%ي\ت.ن
ما س.ر.ي\ت'ها؛ وقيل: معناه ل ي.ص\ر,ف}ن عن س'راها صار,ف¬ إ,ن ل

ي.ل1ت\ن لئ1ت، فوضع الصدر موضع السم؛ وف التهذيب: إ,ن ل ي.ث}ن,ن عنها
ن.ق}ص¬، ول ع.ج\ز¬ عنها، وكذلك: أ%لته عن و.ج\هه، ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل%،

بعنÝى.
@لثث: ل�ث� الشجر': أ%صابه الندى. والل�ث©: ال3قامة. وأ%ل}ث%ث}ت.

بالكان1 إ,ل}ثاثاv: أ%قمت. به ول تبحه وأ%لث� بالكان: أ%قام به.
ويقال: م.ث}م1ثوا بنا ساعة، وت.م.ث}م.ث�وا، ول%ث}ل1ث�وا ساعة،

وح.ف}ح1ف�وا بنا ساعة أ%ي ر.و>حوا بنا قليلv، وأ%ل%ث� عليه إ,لثاثاv: أ%ل%ح_
عليه ول%ث}ل%ث% مثله. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ول ت'ل1ث©وا بدار,



م.ع\ج,ز.ة{ أ%ي ل تقيموا بدار� ي'ع\ج,ز'ك�م\ فيها الر>زق' والكسب'؛ وقيل:
أ%راد ل تق1يموا بالثغور ومعكم العيال. وأ%ل%ث� الطر إ,لثاثاv أ%ي

دام أ%ياماv ل ي'ق}ل1ع. وأ%ل%ث�ت1 السحابة: دامت أ%ياماv، فلم
ت'ق}ل1ع.وت.ل%ث}ل%ث% الغ.يم' والسحاب، ولث}ل%ث% إ,ذا تردد ف مكان، كلما ظننت

أ%نه ذهب جاء4. وتلثلث بالكان: ت.ح.ب_س وت.م.ك�ث%. وت.ل%ثل%ث% ف ال4مر
ولثل%ث: بعن تردد؛ قال الكميت:
ت.ل%ث}ل%ث}ت' فيها أ%ح\س.ب' ال%و\ر. أ%ق}ص.دا

:vقال ابن سيده: هذا قول أ%ب عبيد ف الصنف. وقال أ%بو عبيد أ%يضا
تلثلثت ترددت ف ال4مر وتر_غت؛ قال الكميت:

لطال%ما لثلثت\، رحلي، م.ط1ي_ت'ه
ف د1م\نة{، وس.ر.ت\ ص.ف}واv بأ%كدار,

قال: لثلثت مرغت. وت.لثل%ث% ف الد>ق}عاء3: تر_غ. وتلثلث% ف أ%مره:
أ%بطأ% وتكث.

ورجل ل%ث}ل%ثD ول%ث}لث%ةD: بطيء# ف كل أ%مر، كلما ظننت أ%نه قد أ%جابك
إ,ل القيام ف حاجتك تقاعس؛ وأ%نشد لرؤ\بة:

ل خي. ف و'د> امر,ئ� م'ل%ث}ل1ث
ول%ث}ل%ث% الرجل%: ح.ب.س.ه'. ولثلث كلمه: ل ي'ب.ي>ن\ه. ولثلثه عن

حاجته: حبسه.
@لطث: ابن ال4عراب: الل�ط}ث� الفساد.

ل%ط%ث%ه' 
(* قوله «لطثه» مقتضى صنيع القاموس أ%نه من باب كتب.)

ي.ل}ط�ث�ه لطثاv: ضربه ب,عر\ض يده أ%و بعود عريض. أ%بو عمرو: لطثه بجر ولطسه
إ,ذا رماه.

وتلطث% الوج': تلطم. وتلطث% القوم': تضاربوا بالسيوف أ%و بأ%يديهم.
ولطثه ال1م\ل� وال4مر ي.ل}ط�ث�ه لطثاv: ث%ق�ل عليه وغ%ل�ظ؛ وقول

�رؤ\بة:ما زال% بيع' الس_ر.ق, ال�هاي,ث
�بالضع\ف، حت استوق%ر. ال�لط1ث

قال أ%بو عمرو: ال�لط1ث� يعن به البائع؛ قال: ويروى ال%لط1ث�، وهي
الواضع الت ل�ط1ث%ت\ بال%م\ل حت ل�ه,د.ت.

وم1ل}ط%ثD: اسم.



@قلعث: ت.ق%ع\ث%ل% ف م.ش\يه، وت.ق%ل}ع.ث%، كلها إ,ذا م.ر_ كأ%نه
.�ي.ت.ق%ل�ع من و.ح.ل�، وهي الق%ل}ع.ثة

@لغث: اللغ1يث�: الطعام الخلوط بالشعي كالب.غيث1، عن ثعلب، وباع.ت'ه
يقال لم: الب'غ_اث� والل©غ_اث�. وف حديث أ%ب هريرة: وأ%نتم

ت.ل}ع.ث�ونا أ%ي تأ}كلونا، من الل�غيث، وهو طعام¬ ي'غ.ش بالشعي، ويروى
ت.ر\غ%ث�ونا أ%ي ترض.ع'ونا 

(* أ%هل الصنف «ل ف ث» وذكرها صاحب القاموس وشرحه
ونصه: لفث: اللفث، بالفاء: أ%هله الوهري وصاحب اللسان. وقال

الصاغان: هو ال4حق مثل اللفت، بالثناة. واستلفث ما عنده: استنبط واستقصى.
واستلفث الب: كتمه. وكذا حاجته: قضاها. واستلفث الرعي، بكسر فسكون إ,ذا

.(.vرعاه ول يدع منه شيئا
@لقث: ل%ق%ث% الشيء4 ل%ق}ثاv: أ%خذه بسرعة واستيعاب، وليس ب,ث%ب.ت{.

@لكث: الل�ك%ث�: الوس.خ' من اللب يم'د' على حرف ال3ناء3، فتأ}خذه
بيدك.

ولك%ث%ه لك}ثاv ول1كاثاv: ضربه بيده أ%و رجله؛ قال كثي عزة:
م'د1لê ي.ع.ضe، إ,ذا نال�ن_

م1راراv، وي'د\ن,ي. فاه' ل1كاثا
وقال ابن ال4عراب: الل�ك}ث� واللYكاث الضرب، ول يض يداv ول

رجلv؛ وقال كراع: الل©كاث الضرب، بالضم، والل©كاث%ة� أ%يضا: داء# يأ}خذ
الغنم ف أ%شداقها وشفاهها، وهو مثل الق�رح، وذلك ف أ%ول ما تكد1م' النبت.،

وهو قصي، صغي الفرع. اللحيان: الل©كاث والنeكاث� داء# يأ}خذ
ال3بل، وهو شبه الب.ث}ر يأخذها ف أ%فواهها.

ثعلب عن سلمة عن الفراء: الل©كاثيe الرجل الشديد البياض، مأ}خوذ من
الل©كاث، وهو الجر الب.ر_اق' ال4ملس، ويكون ف ال1ص>. عمرو عن أ%بيه:

الل©ك�اث� الص_اص'ون، والصeن_اع منهم ل التجار.
@لث: الل�ه.ث� والل©هاث�: حر العطش ف الوف.

الوهري: الل�ه.ثان، بالتحريك: العطش، وبالتسكي: العطشان؛ والرأ%ة
ل%ه\ئى.

وقد ل%ه,ث ل%هاثاv مثل سع ساعاv. ابن سيده: ل%ه.ث الكلب، بالفتح،
ول%ه,ث% ي.ل}ه.ث فيهما ل}ثاv: د.ل%ع لسانه من شدة العطش والر؛ وكذلك الطائر



إ,ذا أ%خرج لسانه من حر أ%و عطش. ول%ه.ث% الرجل ول1ث يله.ث� ف اللغتي
جيعاv ل%ه.ثاv، فهو ل%ه\ثان�: أ%عيا. الوهري: ل%ه.ث الكلب، بالفتح،

ي.ل}ه.ث� ل%ه\ثاv ول�هاثاv، بالضم، إ,ذا أ%خرج لسانه من التعب أ%و العطش؛
وكذلك الرجل إ,ذا أ%عيا. وف التنزيل العزيز: ك%م.ث%ل الكلب إ,ن تم1ل}

،vعليه يلهث أ%و تتركه يلهث؛ ل4نك إ,ذا حلت. على الكلب نبح وول�ى هاربا
وإ,ن تركته شد_ عليك ونبح، فيتعب نفسه مقبلv عليك ومدبراv عنك، فيعتريه
عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إ,خراج اللسان. قال أ%بو إ,سحق: ضرب

ال، عز وجل، للتارك لياته والعادل عنها أ%خ.س_ شيء� ف أ%خ.س> أ%حواله
مثلv، فقال: فمث%له كمثل الكلب إ,ن كان الكلب ل%ه\ثان، وذلك أ%ن� الكلب

إ,ذا كان يلهث، فهو ل يقدر لنفسه على ضر¼ ول نفع، ل4ن التمثيل به
على أ%نه يلهث على كل حال، حل}ت. عليه أ%و تركت.ه'، فالعن فمث%له كمثل

.vالكلب لهثا
وقال الليث: الل�هث� ل%ه\ث� الكلب عند ال3عياء3، وعند شدة الر>، هو

vرأ%ت كلبا vب.غي�ا vإ,د\لع' اللسان من العطش. وف الديث: أ%ن� امرأ%ة
ي.ل}ه.ث� فسقته فغ'ف1ر لا.

وف حديث علي: ف س.ك}ر.ة{ م'ل}ه,ث%ة{ أ%ي م'وقعة{ ف اللهث. وقال سعيد
بن جبي ف الرأ%ة الله\ثى والشيخ الكبي إ,نما ي'ف}ط1ران ف رمضان

وي'ط}ع1مان. ويقال: به ل�هاث شديد، وهو شدة العطش؛ قال الراعي يصف
إ,بلv:حت إ,ذا ب.رد. الس>جال� ل�هاث%ها،

وج.عل}ن. خ.ل}ف. غ�روض1هن_ ثيل
السجال: جع س.ج\ل، وهي الدلو الملوء4ة. والثميلة: البقية من الاء3

تبقى ف جوف البعي. والغ'ر'وض: جع غ%ر\ض وهو حزام الر�حل.
وقال أ%بو عمرو: الل©ه\ثة الت.عب'. والل©ه\ثة أ%يضاv: العط%ش.
والل©هثة أ%يضاv: الم\راء� الت تراها ف الوص إ,ذا شققته.

الفراء�: الل©هاثيe من الرجال الكثي ال1يلن ال�م\ر ف الوجه،
مأ}خوذ من الل©هاث، وهي النق%ط المر الت ف الوص إ,ذا شققته. أ%بو عمرو:

الل©ه_اث عاملو ال�وص م'ق}ع.دات، وهي الد_واخ1ل�، واحدتا م'ق}ع.دة،
 �وهي الوش1يخة

(* قوله «الوشيخة» كذا ف الصل بل نقط ول شكل والذي ف
القاموس الوشخ.) والوش.خ.ة� والش_و\غ%رة� وال�ك%ع_بة�، وال أ%علم.



.eالل�ي :�@لوث: التهذيب، ابن ال4عراب: الل�و\ث� الطيe. واللوث
واللوث: الشرe. والل�و\ث�: ال1راحات. واللوث: ال�طالبات بال4ح\قاد.

والل�وث�: ت.م\ريغ� اللقمة ف ال3هال%ة. قال أ%بو منصور: واللوث عند
الشافعي شبه الدللة، ول يكون بينة تامة؛ وف حديث القسامة ذكر' اللوث1، وهو

أ%ن يشهد شاهد واحد على إ,قرار القتول، قبل أ%ن} يوت، أ%ن فلناv قتلن
أ%و يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أ%و تديد منه له، أ%و نو ذلك، وهو

من الت_ل%وeث التلط©خ؛ يقال: لثه ف التراب و.ل%و_ث%ه'. ابن سيده:
.�الل�و\ث� الب'ط}ء� ف ال4مر. لو,ث% ل%و.ثاv والتاث%، وهو أ%لو.ث

والتاث فلن ف عمله أ%ي أ%بطأ%. والل©وث%ة�، بالضم: السترخاء� والبطء�. وف
حديث أ%ب ذر: كنا مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، إ,ذا التاثت راحلة

أ%حدنا طعن بالس_روة، وهي نصل صغي، وهو من الل©وث%ة1 السترخاء3
والبطء3.

ورجل ذو ل�وثة: بطيء# م'ت.م.كYث ذو ضعف. ورجل فيه ل�وثة أ%ي استرخاء#
وحق، وهو رجل أ%لو.ث�. ورجل أ%لوث: فيه استرخاء#، بي>ن اللو.ث؛ ودية

ل%وثاء�.
وال�ل%ي_ث من الرجال: الب.طيء� لسمنه. وسحابة لوثاء#: با ب'ط}ء#؛

وإ,ذا كان السحاب بطيئاv، كان أ%دوم لطره؛ قال الشاعر:
من ل%ف}ح, سارية{ لوثاء4 ت.ه\م1يم

قال الليث: اللوثاء� الت ت.ل�وث� النبات. بعضه على بعض، كما تلوث التب
بالقت؛ وكذلك التلوeث بال4مر. قال أ%بو منصور: السحابة اللوثاء�

البطيئة، والذي قاله الليث ف اللوثاء3 ليس بصحيح.
الوهري: وما لث فلن أ%ن غلب فلناv أ%ي ما احتبس.

وال4ل}وث: ال4حق، كال4ث}و.ل؛ قال طفيل الغنوي:
إ,ذا ما غزا ل ي'س\ق1ط1 الو\ف' ر'م.ه'،

ول ي.ش\هد1 اليجا بأ%ل}و.ث% م'ع\ص1م
ابن ال4عراب: الل©وث� جع ال4ل}وث، وهو ال4حق البان؛ وقال ثامة

بن الخب السدوسي:
أ%ل ر'ب_ م'ل}تاث{ ي.ج'رe كساء4ه،

ن.فى عنه و'ج\دان% الر>قي. الع.رائما
(* قوله «العرائما» كذا بال4صل وشرح القاموس. ولعله القرائما جع



قرامة، بالضم، العيب.)
يقول: رب أ%حق نفى كثرة ماله أ%ن ي'ح.م>ق؛ أ%راد أ%نه أ%حق قد زي_نه

ماله، وجعله عند عوام الناس عاقلv. والل©وثة: مس جنون. ابن سيده:
واللوثة كال4لوث؛ والل©وثة والل�و\ثة: المق والسترخاء� والضعف، عن ابن

ال4عراب؛ وقيل: هي، بالضم، الضعف، وبالفتح، القو_ة والشدة. وناقة ذات'
ل%و\ثة ول%و\ث أ%ي قوة؛ وقيل: ناقة ذات ل%و\ثة أ%ي كثية اللحم والشحم،

ويقال: ناقة ذات ه.و.ج.
والل�و\ث، بالفتح: القو_ة؛ قال ال4عشى:

بذات1 ل%و\ث ع.ف%ر\ناة، إ,ذا ع.ث%ر.ت،
فالتع\س' أ%دن لا من أ%ن ي'قال: ل%عا

قال ابن بري: صواب إ,نشاده: م1ن أ%ن أ%قول لعا، قال وكذا هو ف شعره،
ومعن ذلك أ%نا ل تعثر لقو_تا، فلو عثرت لقلت: ت.ع1ست وقوله: بذات لوث

متعلق ب,كل�فت ف بيت قبله، وهو:
ك%ل�ف}ت' م.ج\ه'ول%ها ن.ف}سي، وشايعن

ه.م>ي عليها، إ,ذا ما آل�ها ل%عا
ال4زهري قال: أ%نشدن الازن:
فالتاث% من بعد1 الب'ز'ول, عام.ي\،

فاشتد_ ناباه'، وغ%ي\ر' الناب.ي\
قال: التاث% افتعل من الل�وث، وهو القو_ة. والل©وثة: ال%ي\ج.

ال4صمعي: الل�وثة ال�مقة، والل�وثة الع.ز\مة بالعقل. وقال ابن ال4عراب:
الل©وثة والل�وثة بعنة المقة، فإ,ن أ%ردت عزمة العقل قلت: ل%و\ث أ%ي

ح.ز\م وقو_ة. وف الديث: أ%ن رجلv كان به ل�وثة، فكان يغب ف البيع،
أ%ي ضعف ف رأ}يه، وتلجلج ف كلمه. الليث: ناقة ذات ل%و\ث وهي الض_خ\مة،

ول ينعها ذلك من السرعة. ورجل ذو ل%و\ث أ%ي ذو قو_ة. ورجل فيه ل�وثة
إ,ذا كان فيه استرخاء#؛ قال العجاج يصف شاعراv غالبه فغلبه فقال:

وقد رأ%ى دون% من ت.ج.هeم1ي
(* قوله «رأى دون من تهمي إل» كذا بالصل.)

أ�م_ الرeب.ي\ق,. وال�ر.ي\ق, ال�ز\ن.م،
فلم ي'ل1ث} ش.يطان.ه' ت.ن'هeمي

يقول: رأ%ى تهمي دونه ما ل يستطيع أ%ن يصل إ,ل� أ%ي رأ%ى دون



داهية، فلم ي'ل1ث} أ%ي ل ي'ل}ب,ث ت.ن.هeم1ي إ,ياه أ%ي انتهاري.
والليث: ال4سد؛ زعم كراع أ%نه مشتق من اللوث الذي هو القوة؛ قال ابن
سيده: فإ,ن كان ذلك، فالياء� منقلبة عن واو، قال: وليس هذا بقوي� ل4ن
الياء ثابتة ف جيع تصاريفه، وسنذكره ف الياء. والل�يث�، بالكسر: نبات

ملتف؛ صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها.
وال4لوث: البط1يء الكلم، الكل1يل� اللسان، وال�نثى ل%و\ثاء، والفعل

كالفعل.
ولث% الشيء4 ل%و\ثاv: أ%داره مرتي كما ت'دار' الع1مامة وال3زار. ولث

العمامة على رأ}سه يل�وثها ل%و\ثاv أ%ي عصبها؛ وف الديث: فحللت من
�عمامت ل%و\ثاv أ%و ل%و\ث%ي أ%ي لفة أ%و لفتي. وف حديث: ال4نبذة

وال4سقية الت ت'لث على أ%فواهها أ%ي ت'ش.د� وتربط. وف الديث: أ%ن� امرأ%ة
من بن إ,سرائيل ع.م.دت إ,ل ق%ر\ن من ق�ر'ونا فلث%ت\ه بالدهن أ%ي

أ%دارته؛ وقيل: خلطته. وف الديث، حديث ابن ج.ز\ء: ويلD ل1ل�و_اثي الذين
ي.ل�وثون مع الب.قر ارفع\ يا غلم ضع\ يا غلم قال ابن ال4ثي: قال
الرب: أ%ظنه الذي ي'دار' عليهم بأ%لوان الطعام، من الل�و\ث، وهو

إ,دارة العمامة. وجاء رجل إ,ل أ%ب بكر الصديق، رضي ال عنه، فوقف عليه ولث
لوثاv من كلم، فسأ%له عمر فذكر أ%ن� ضيفاv نزل به فزن.ى بابنته؛ ومعن

لث أ%ي لوى كلمه، ول يبينه ول يشرحه ول يصرح به. يقال: لث بالشيء
يلوث به إ,ذا أ%طاف به. ولث فلن عن حاجت أ%ي أ%بطأ% با؛ قال ابن

قتيبة: أ%صل اللوث الطي�؛ ل�ث}ت العمامة أ%ل�وثها ل%و\ثاv. أ%راد أ%نه تكلم
بكلم م.ط}وي�، ل يبينه للستحياء، حت خل به؛ ولث الرجل يلوث� أ%ي

دار. وفلن ي.ل�وث ب أ%ي ي.ل�وذ ب. ولث يل�وث ل%و\ثاv: لز,م. ودار 
(* قوله

«لزم ودار» كذا بالصل والذي ف القاموس اللوث لزوم الدار اهـ. فمعن
لث لزم الدار.)، عن ابن ال4عراب: وأ%نشد:

ت.ض\ح.ك ذات' الط�و\ق, والر>عاث1
من ع.ز.ب�، ليس ب,ذ1ي م.لث1

أ%ي ليس بذي دار� ي.أ}وي إ,ليها ول أ%هل. ولث الشجر والنبات، فهو
لئثD ولثD ولث{: لبس بعضه بعضاv وت.ن.ع_م.؛ وكذلك الكل�، فأ%ما لئث
vكب.ط1ر� وف%ر,ق�، وقد يكون فاعل ،vفقد يكون ف%ع1ل Dفعلى وجهه، وأ%ما لث



ذهبت عينه. وأ%ما لث{ فمقلوب عن لئث، م1ن لث يلوث، فهو لئثD، ووزنه
فالع¬؛ قال:

eلث{ به ال4شاء� والع'ب\ري
وشجر لي>ثD ك%لث{؛ والتاث% وأ%لث%، ك%لث؛ وقد لثه الطر' ول%و_ثه.

والل�ئث واللث� م1ن الشجر والنبات: ما قد التبس بعضه على بعض؛ تقول
العرب: نبات لئثD ولث{، على القلب؛ وقال عدي:

وي.أ}ك�ل}ن. ما أ%غ}ن الو.ل1يe ول ي'ل1ث}،
كأ%ن� ب,حافات الن>هاء م.زار,عا

أ%ي ل يعله لئثاv. ويقال: ل ي'ل1ث} أ%ي ل يلث بعضه على بعض، م1ن
اللوث، وهو الل�ي�. وقال الـوري 

(* كذا ف الصل بل نقط ول شكل ويكمن
أ%نه البوري نسبة إل بور، بضم الباء، بلدة بفارس خرج منها مشاهي، وال

أ%علم.): ل ي'ل1ث} ل ي'ب\طئ}. أ%بو عبيد: لث{ بعن لئث، وهو الذي
بعضه فوق بعض.

وأ%ل}و.ث% الص1لYيان�: يبس ث نبت فيه الر_ط}ب بعد ذلك، وقد يكون ف
الض_ع.ة1 وال%ل}ت.ى والس_ح.م,، ول يكاد يقال ف الث©م.ام، ولكن يقال

فيه: ب.ق%ل%، ول يقال ف الع.ر\فج: أ%ل}و.ث%، ولكن أ%د\ب.ى وام\ت.ع.س.
ز,ئ}ب,ر'ه.

ودية ل%و\ثاء�: ت.ل�وث� النبات بعضه على بعض.
وكل ما خ.ل%ط}ت.ه وم.ر.س\ت.ه': فقد ل�ث}ت.ه ول%و_ث}ته، كما تلوث� الطي

بالتب وال1ص> بالرمل. ول%و_ث ث1يابه بالطي أ%ي لط�خها. ول%و_ث
الاء: كد_ره.

الفراء: الل©و.اث� الدقيق الذي ي'ذ%رe على ال1وان1، ل1ئل ي.ل}ز.ق به
العجي.

وف النوادر: رأ%يت ل�واثة ول%و,يثةv من الناس وه'واشة أ%ي جاعة، وكذلك
من سائر اليوان. والل�و,يث%ة�، على فع1يلة: الماعة من قبائل شت_ى.

واللتياث: الخت1لط واللتفاف؛ يقال: ال}تاث%ت1 الط�وب، والتاث%
vمن الناس أ%ي أ%خلطا vبرأ}س القلم شع.رة، وإ,ن� اللس ليجمع ل%و,يث%ة

ليسوا من قبيلة واحدة. وناقة ذات' ل%و\ث{ أ%ي لم وس1م.ن� قد ل1يث% با.
واللث وال1ل}و.ث: السيد الشريف ل4ن� ال4مر ي'لث� به وي'ع\ص.ب أ%ي



ت'ق}ر.ن� به ال�مور وت'ع\ق%د'، وجعه م.لو,ث. الكسائي: يقال للقوم
ال4شراف إ,نم ل%لو,ث أ%ي يطاف بم وي'لث؛ وقال:

vهل� ب.ك%ي\ت م.لو,ثا
من آل عبد1 م.ناف؟

وم.لويث� أ%يضا: فأ%ما قول أ%ب ذؤيب الذل، أ%نشده أ%بو يعقوب:
كانوا م.لو,يث%، فاح\تاج. الصديق' لم،

ف%ق}د. البلد1، إ,ذا ما ت'م\ح1ل�، الطرا
قال ابن سيده: إ,نا أ%لق الياء لتام الزء، ولو تركه ل%غ.ن,ي. عنه؛

قال ابن بري: ف%ق}د. مفعول من أ%جله أ%ي احتاج الصديق لم ل�ا هلكوا،
كفقد البلد الطر إ,ذا أ%ملت؛ وكذلك ال%لو,ث%ة؛ وقال:

من.ع\ن.ا الر>ع\ل%، إ,ذ س.ل�م\ت'موه،
ب,ف1تيان{ م.لو,ث%ة{ ج,لد

وف الديث: فلما انصرف من الصلة لث به الناس أ%ي اجتمعوا حوله؛ يقال:
لث به يلوث وأ%لث، بعن.

واللYث%ة�: م.غ\ر,ز' ال4سنان، من هذا الباب ف قول بعضهم، ل4ن اللحم
ل1يث% بأ�صولا.

ولث الو.ب.ر بالف%ل}كة: أ%داره با؛ قال امرؤ القيس:
إ,ذا ط%ع.ن\ت' به، مالت\ ع1مامت'ه'،
كما ي'لث� برأ}س, الف%ل}ك%ة1 الو.ب.ر'

ولث به يلوث: كلذ. وإ,نه ل%ن,ع\م. ال%لث� للض_يفان أ%ي ال%لذ؛
وزعم يعقوب أ%ن ثاء لث ههنا بدل من ذال لذ؛ يقال: هو يلوذ ب ويلوث.

والل©وث: ف1راخ الن_ح\ل، عن أ%ب حنيفة.
@لبج: ل%ب.ج.ه بالعصا: ض.ر.ب.ه؛ وقيل: هو الض_ر\ب' التتاب,ع' فيه

ر.خاوةD. ول%ب.ج. البعي' بنف}س3ه: وقع على ال4رض؛ قال ساعدة بن
ج'ؤ.ي_ة%:ل�ا رأ%ى ن.ع\مان% ح.ل� بك1ر\ف1ئ{
ع.ك%ر�، كما ل%ب.ج. النeزول% ال4ر\ك�ب'

أ%راد: ن.ز.ل% هذا الس_حاب' كما ض.ر.ب. هؤلء3 ال4ر\ك�ب' بأ%نفسهم
للنزول، فالنeز'ول% مفعول له. ول�ب,ج. بالبعي, والر_ج'ل,، فهو ل%بيج¬:
رمى على ال4رض بنفسه من م.ر.ض� أ%و إ,ع\ياء�؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

كأ%ن� ث1قال% ال�ز\ن1، بي ت'ضار'ع�



وش.اب.ة%، ب.ر\ك¬ من ج'ذ%ام. ل%ب,يج'
وب.ر\ك¬ ل%بيج¬: وهو إ,بل الي> ك�لYهم إ,ذا أ%قام.ت\ ح.و\ل% الب'يوت

بار,كةv كال%ض\روب بال4رض، وأ%نشد بيت أ%ب ذؤ.يب. وقال أ%بو حنيفة:
الل�بيج' ال�ق1يم'. ول%ب.ج. بنفس3ه1 ال4رض. فن.ام. أ%ي ض.ر.با با.

أ%بو عبيد: ل�ب,ج. بفلن إ,ذا ص'ر,ع. به ل%ب\جاv. ويقال: ل%ب.ج. به ال4رض.
أ%ي رماه. ول%ب.ج\ت' به ال4رض. مثل ل%ب.ط}ت' إ,ذا ج.ل%د\ت. به ال4رض..

ول�ب,ج. بالرجل ول�ب,ط% به إ,ذا ص'ر,ع. وس.ق%ط% من ق1يام�. وف حديث سهل
بن ح'ن.ي\ف{: لا أ%صاب.ه عامر' بن ربيعة% بع.ي\ن,ه1 ف%ل�ب,ج. به حت ما

ي.ع\ق1ل� أ%ي ص'ر,ع. به.
وف الديث: ت.ب.اع.د.ت\ ش.ع'وب' من ل%ب.ج� فعاش. أ%ياماv؛ هو اسم رجل.

والل�ب.ج': الشجاعة�، حكاه الزمشري�.
والل�ب.ج.ة� والل©ب\جة�: حديدة 

(* قوله «واللبجة واللبجة حديدة» زاد
ف القاموس: لبجة، بضمتي.) ذات' ش'ع.ب� كأ%نا كف بأ%صابعها، ت.ت.ف%ر_ج'

فيوضع ف وسطها لم، ث ت'ش.دe إ,ل و.ت1د{ فإ,ذا قب.ض. عليها الذئب'
الت.ب.ج.ت\ ف خ.ط}م1ه1، فقبضت عليه وص.ر.ع.ت\ه'، والمع الل�ب.ج'

والل©ب.ج'.
والت.ب.ج.ت1 الل©ب\ج.ة� ف خ.ط}م1ه: د.خ.ل%ت\ وع.ل1ق%ت\.

@لج: الليث: ل%ج_ فلن ي.ل1جe وي.ل%جe، لغتان؛ وقوله:
وقد ل%ج,4ج\نا ف هواك ل%ج.جا

قال: أ%راد ل%ج.اجاv ف%ق%ص.ره؛ وأ%نشد:
وما الع.ف}و' إ,ل� لم\ر,ئ� ذي ح.ف1يظة{،

مت ي'ع\ف. عن ذ%ن\ب, امرئ, الس_و\ء3 ي.ل}ج.ج,
vل%ج.جا eول%ج.ج\ت' أ%ل1ج eابن سيده: ل%ج,ج\ت' ف ال4مر, أ%ل%ج

ول%اجاv ول%جاج.ةv، واس\ت.ل}ج.ج\ت': ض.ح1ك}ت'؛ قال:
فإ,ن} أ%نا ل آم'ر\، ول أ%ن\ه. ع.ن\ك�ما،

ت.ضاح.ك}ت' حت ي.س\ت.ل1ج_ وي.س\ت.شري
ول%ج_ ف ال4مر: ت%ادى عليه وأ%ب.ى أ%ن ي.ن\ص.ر,ف. عنه، والت

كالت، والصدر كالصدر. وف الديث: إ,ذا اس\ت.ل%ج_ أ%حد'كم بيمين,ه1 فإ,نه
آث%م' له عند ال من الك%ف�ارة1، وهو اس\ت.ف}ع.ل% من الل�جاج,.



ومعناه أ%ن يلف على شيء� ويرى أ%ن غيه خي منه، ف%ي'ق1يم' على يينه ول
eفذاك آث%م'؛ وقيل: هو أ%ن ي.ر.ى أ%نه صادق¬ فيها م'صيب¬، ف%ي.ل1ج �ي.ح\ن.ث
فيها ول ي'ك%فYرها؛ وقد جاء ف بعض الطرق: إ,ذا اس\ت.ل}ج.ج. أ%حدكم،

بإ,ظهار ال3دغام، وهي لغة قريش، يظهرونه مع الزم؛ وقال شر: معناه أ%ن
ي.ل1ج_ فيها ول يكفرها ويزعم أ%نه صادق؛ وقيل: هو أ%ن ي.ح\ل1ف. ويرى

أ%ن� غيها خي منها، فيقيم للب,ر> فيها ويترك الكف�ارة، فإ,ن ذلك آث%م'
له من التكفي وال1ن\ث1، وإ,ت\يان1 ما هو خ.ي\ر¬. وقال اللحيان ف قوله

تعال: وي.م'دeهم ف ط�غ\يان,هم ي.ع\م.هون أ%ي ي'ل1جeه'م\. قال ابن
سيده: فل أ%دري أ%م1ن. العرب سع ي'ل1جeه'م\ أ%م هو إ,د\لل من اللحيان

وتاس'ر؟ قال: وإ,نا قلت هذا ل4ن ل أ%سع أ%ل}ج.ج\ت'ه.
ورجلD يل%جوج¬ ول%ج'وحةD، الاء للمبالغة، ول�ج.جةD مثل ه'مزة أ%ي

ل%ج'وج¬، وال�نثى ل%ج'وج¬؛ وقول أ%ب ذؤيب:
فإ,ن ص.ب.ر\ت' الن_ف}س. بعد. ابن, ع.ن\ب.س�،

فقد ل%ج_ من ماء3 الشeؤ'ون ل%ج'وج'
أ%راد: د.م\ع¬ ل%ج'وج¬، وقد ي'ستعمل ف اليل؛ قال:

Dس\ب.ط1ر�ات1 ال1ياد1 ط1م1ر_ة�من ال
�ل%ج'وج¬، ه.واها الس_ب\س.ب' ال�تماح1ل

وال�لج_ة�: التمادي ف ال�صومة1؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
د.ل}و' ع1راك{ ل%ج_ ب م.ن,ين'ها

فسره فقال: ل%ج_ ب أ%ي اب\ت'ل1ي. ب، ويوز عندي أ%ن يريد: اب\ت'ل1يت'
أ%نا به، ف%ق%ل%ب.

وم1ل}جاج¬ ك%ل%ج'وج�؛ قال مليح:
من الصeل}ب, م1ل}جاج¬ ي'ق%طYع' ر.ب\و.ها
ب'غام¬، وم.ب\ن,يe ال%صيين أ%ج\و.ف'

(* قوله «الصيين» كذا بالصل.)
ول�ج_ة� الب.ح\ر: حيث ل ي'د\ر.ك' ق%ع\ر'ه. ول�جe الوادي: جانب'ه.

ول�جe البحر,: ع'ر\ض'ه؛ قال: ول�جe البحر, الاء� الكثي الذي ل ي'ر.ى
طر.فاه، وذكر ابن ال4ثي ف هذه الترجة: وف الديث: من ركب البحر إ,ذا

الت.ج_ فقد ب.ر,ئ%ت\ منه الذYم_ة� أ%ي ت.لط%م.ت\ أ%م\واج'ه؛ والت_ج.
ال4مر' إ,ذا ع.ظ�م. واخ\ت.ل%ط%.



ول�ج_ة� ال4مر,: م'ع\ظ%م'ه. ول�ج_ة� الاء3، بالضم: م'ع\ظ%م'ه، وخص
بعضهم به معظم البحر، وكذلك ل�ج_ة� الظ�لم,، وجعه ل�جÒ ول�ج.ج¬

ول1جاج¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وكيف. ب,كم يا ع.ل}و' أ%هلv، ود'ون.كم\

ل1جاج¬، ي'ق%م>س\ن. الس_ف1ي.، و.ب,يد'؟
واس\ت.عار. ح1ماس' بن ثام1ل� الل©ج_ لليل، فقال:

وم'س\ت.ن\ب,ح� ف ل�ج> ل%ي\ل�، د.ع.و\ت'ه
ب,م.ش\ب'وب.ة{ ف رأ}س, ص.م\د{ م'قاب,ل,

يعن م'ع\ظ%م.ه وظ�ل%م.ه. ول�جe الل�ي\ل,: ش1د_ة� ظ�ل}م.ت1ه1 وسواده:
قال العجاج يصف الليل:
eوم'خ\د1ر' ال4ب\صار, أ%خ\د.ر,ي

eكأ%ن� ث1ن\ي.ه م.ث}ن,ي ،Òج�ل
أ%ي كأ%ن� ع1ط}ف. الليل, معطوف¬ م.ر_ة أ�خرى، فاشتد� سواد' ظ�ل}م.ت1ه.

وبر¬ ل�جاج¬ ول�ج>يÒ: واسع' الل©ج>
والل©جe: الس_ي\ف'، تشبيهاv ب,ل�ج> البحر. وف حديث طلحة بن عبيد:

إ,نم أ%د\خلون ال%ش_ وق%ر_ب'وا ف%و.ض.عوا الل©ج_ على ق%ف%ي_؛ قال
ابن سيده: وأ%ظنe أ%ن� السيف إ,نا س>ي. ل�ج�اv ف هذا الديث وحده.

قال ال4صمعي: ن'رى أ%ن الل©ج_ اسم يسمى به السيف'، كما قالوا
الص_م\صامة� وذو الف%قار ونوه؛ قال: وفيه ش.ب.ه¬ بل�ج_ة1 البحر ف ه.و\ل1ه1؛

ويقال: الل©جe السيف بلغة طي>ئ؛ وقال شر: قال بعضهم: الل©جe السيف
بلغة ه'ذ%ي\ل وط%وائ1ف. من اليمن؛ وقال ابن الكلب: كان لل4ش\ت.ر سيف

يسميه الل©ج_ والي.م_؛ وأ%نشد له:
ما خان.ن,ي الي.مe ف م.أ}ق1ط{

ول م.ش\ه.د{، م'ذ} ش.د.د\ت' ال3زارا
ويروى: ما خانن الل©جe. وفلن ل�ج_ةD واس1عةD، على التشبيه بالبحر

ف س.عته.
وأ%ل%ج_ القوم' ول%ج_ج'وا: ركبوا الل©ج_ة.

والت.ج_ ال%و\ج': ع.ظ�م..
ول%ج_ج. القوم' إ,ذا وق%ع'وا ف الل©ج_ة. قال ال تعال: ف ب.ح\ر�

Òج>ي� ول1ج>ي�، كما يقال س'خ\ر,ي�ل�ج>ي¼؛ قال الفراء: يقال بر ل



�وس1خ\ر,يÒ، ويقال: هذا ل�جe البحر ول�ج_ة� البحر. وقال بعضهم الل©ج�ة
.eالماعة الكثية كلجة البحر، وهي الل©ج

،vأ%ي خاض.ت1 الل©ج_ة%، والتج_ البحر الت1جاجا �ول%ج_ج.ت1 الس_فينة
والت.ج_ت1 ال4رض' بالس_راب,: صار فيها منه كالل©ج>. والتج_

الظلم': الت.ب.س. واختلط. والل�ج�ة�: الصوت؛ وأ%نشد لذي الرم�ة:
كأ%ن_نا، والق1نان� الق�ود' ت.ح\م1ل�نا،
م.و\ج' الف�رات1 إ,ذا الت.ج_ الد_يام1يم'

أ%بو حات: ال}ت.ج_ صار له كالل©ج.ج من الس_راب,.
وسعت ل%ج_ة% الناس، بالفتح، أ%ي أ%صواتم وصخ.بهم؛ قال أ%بو النجم:

ف ل%ج�ة{ أ%م\س3ك\ ف�لناv عن ف�ل,
�ول%ج_ة� القوم: أ%صواتم. والل�ج�ة� والل�ج\ل%ج.ة�: اخت1لط

ال4صوات1. والتج_ت ال4صوات: ارتفعت فاختلطت. وف حديث ع1ك}4ر,مة: سعت لم
ل%ج�ة بآم1ي.، يعن أ%صوات الصلYي. والل�ج�ة�: الل%ب.ة�. وأ%ل%ج_

القوم' إ,ذا صاحوا؛ وقد تكون الل�ج�ة ف ال3بل؛ وقال أ%بو ممد
:eال%ذ}ل%م1ي

وج.ع.ل%ت\ ل%ج_ت'ها ت'غ.ن>يه\
يعني أ%صواتا كأ%نا ت'ط}ر,ب'ه وت.س\ت.ر\ح1م'ه ليوردها الاء، ورواه

بعضهم ل%خ_ت'ها. ول%ج_ القوم' وأ%ل%جeوا: اختلطت أ%صواتم. وأ%ل%ج_ت1
ال3بل� والغنم إ,ذا سعت. صوت. ر.واع1يها وض.واغ1يها.

�وف حديث ال�د.ي\بية1: قال س'ه.ي\ل� بن عمرو: قد ل%ج_ت1 الق%ضي_ة
بين وبينك أ%ي و.ج.ب.ت\؛ قال هكذا جاء مشروحاv، قال: ول أ%عرف أ%صله.

وال}ت.ج_ت1 ال4رض': اجتمع نبتها وطال% وكث�ر.، وقيل: ال4رض
ال�ل}ت.ج�ة� الشديدة� ال�ض\رة1، التف�ت\ أ%و ل ت.ل}ت.ف_. وأ%رض بق}ل�ها
م'ل}ت.جÒ، وعي م'ل}ت.ج_ةD، وكأ%ن� ع.ي\ن.ه ل�ج_ةD أ%ي شديدة� السواد1؛

وعي م'لت.ج_ةD، وإ,نه لشديد' التجاج, العي إ,ذا اشت.د_ سواد'ها.
وال4ل%ن\ج.ج' والي.ل%ن\ج.ج': عود' الطيب,، وقيل: هو شجر غي'ه'

ي'ت.ب.خ_ر' به؛ قال ابن جن: إ,ن قيل لك إ,ذا كان الزائد إ,ذا وقع أ%و�لv ل
يكن لل3لاق، فكيف أ%لقوا بالمزة ف أ%ل%ن\ج.ج�، وبالياء ف

ي.ل%ن\ج.ج�؟ والدليل على صحة ال3لاق ظهور التضعيف؛ قيل: قد ع'لم أ%نم ل ي'لحقون
بالزائد ف أ%و_ل الكلمة إ,ل� أ%ن يكون معه زائد اخر، فلذلك جاز



ال3لاق بالمزة والياء ف أ%ل%ن\ج.ج� وي.ل%ن\ج.ج�، ل�ا انضم� إ,ل المزة
.�والياء3 النون

وال4ل%ن\ج'وج' والي.ل%ن\ج'وج': كال4لنجج. واليلنجج: عود ي'تبخر به،
وهو ي.ف%ن\ع.لD وأ%ف%ن\ع.لD؛ قال ح'م.ي\د' ابن ث%و\ر:

،vأ%ر,جا vل ت.ص\ط%لي النار. إ,ل م1ج\م.را
قد ك%س_ر.ت\ من ي.ل%ن\ج'وج� له رق%صا

وقال اللحيان: ع'ود ي.ل%ن\ج'وج¬ وأ%ل%ن\ج'وج¬ وأ%ل%ن\جيج¬ ف%و'ص1ف.
بميع ذلك، وهو ع'ود¬ طي�ب الريح.

والل�ج\لجة�: ث1ق%ل� اللYسان1، ون.ق}ص' الكلم,، وأ%ن ل يرج بعضه ف
أ%ثر بعض. ورجل ل%ج\لج¬ وقد ل%ج\ل%ج. وت.ل%ج\ل%ج.. وقيل ال4عراب: ما

أ%شدe البد1؟ قال: إ,ذا د.م.ع.ت1 الع.ي\نان وقطر ال%ن\خران ول%ج\ل%ج.
اللYسان؛ وقيل: الل�ج\لج' الذي يول� لسانه ف ش1د\قه. التهذيب:

الل�جلج' الذي س.ج,ي_ة� لسانه ث1ق%ل� الكلم, ون.ق}ص'ه. الليث:
الل�ج\ل%جة� أ%ن يتكلم الرجل بلسان غي ب.ي>ن�؛ وأ%نشد:

وم.ن\ط1ق� ب,ل1سان{ غي, ل}لج,
والل�ج\ل%جة� والت_ل%ج\ل�ج: الت_ر.دeد' ف الكلم.

ول%ج\ل%ج. الل©ق}مة% ف ف1يه1: أ%دار.ها من غي م.ض\غ� ول إ,ساغة{.

ول%ج\ل%ج. الشيء4 ف ف1يه1: أ%دار.ه. وت.ل%ج\ل%ج. هو، وربا ل%ج\ل%ج.
الرجل� الل©ق}مة% ف الفم ف غي م.و\ض1ع؛ قال زهي:

ي'ل%ج\ل1ج' م'ض\غةv فيها أ%ن,يض¬
أ%ص.ل�ت\، فه\ي. ت.ح\ت. الك%ش\ح, داء�

ال4صمعي: أ%خذت. هذا الال فأ%نت ل تردeه ول تأ}خذه كما ي'ل%جل1ج'
vالرجل اللقمة% فل ي.ب\ت.ل1ع'ها ول يلقيها. الوهري: ي'ل%ج\ل1ج' اللقمة

ف فيه أ%ي يرد>دها ف1يه1 ل1لم.ض\غ,.
ابن شيل: اس\ت.ل%ج� فلن م.تاع. فلن وت.ل%ج_ج.ه إ,ذا اد_عاه.
أ%بو زيد، يقال: ال%قe أ%ب\ل%ج' والباطل� ل%ج\ل%ج أ%ي ي'ر.د_د' من
غي أ%ن ي.ن\ف�ذ، والل�ج\ل%ج': الخ\ت.ل1ط� الذي ليس بستقيم،

وال4ب\ل%ج': ال�ض1يء� ال�ستقيم'.
وف كتاب عمر إ,ل أ%ب موسى: الف%ه\م. الف%ه\م. فيما ت.ل%ج\ل%ج. ف

ص.د\ر,ك. ما ليس ف كتاب ول س'ن_ة أ%ي ت.ر.د_د. ف ص.د\ر,ك وق%ل1ق. ول



ي.س\ت.ق1ر_؛ ومنه حديث علي�، رضي ال عنه: الك%ل1مة� من ال1ك}م.ة1
تكون ف صدر ال�ناف1ق,، ف%ت.ل%ج\ل%ج' حت ترج 

(* قوله «حت ترج» هذا ما
بالصل والذي ف نسخة يوثق با من النهاية على اصلح با تسكن بدل ترج.)

إ,ل صاحبها أ%ي تتحرك ف صدره وت.ق}ل%ق' حت ي.س\م.ع.ها الؤ\من
فيأ}خذ%ها وي.ع1ي.ها؛ وأ%راد تتلجلج فحذف تاء الضارعة تفيفاv. وت.ل%ج\ل%ج.

بالشيء3: باد.ر.. ول%ج\ل%ج.ه عن الشيء: أ%داره ليأ}خذه منه. وب.ط}ن'
ل�ج_ان: اسم موضع؛ قال الراعي:

فقلت وال%ر_ة� الس_و\داء� دون.ه'م،
وب.ط}ن' ل�ج_ان% لا اع\تاد.ن ذ1ك%ري

@لج: الل�ح.ج': من ب'ث�ور العي ش1ب\ه' الل�خ.ص, إ,ل أ%نه من ت.ح\ت
ومن فوق. والل�ح.ج': الغ.م.ص'. والل©ح\ج': غار' العي الذي ن.ب.ت. عليه

الاجب'. ول%ح1ج.ت\ عين'ه؛ وقال الشم_اخ:
ب,خ.و\صاو.ي\ن, ف ل�ح\ج� ك%ني,

والل©ح\ج': كل© نات{ من ال%ب.ل ي.ن\خ.ف1ض' ما تته. والل©ح\ج':
الشيء يكون ف الوادي نو الد_ح\ل, ف أ%س\ف%ل1ه وف أ%سفل البئر والبل،

كأ%نه ن.ق}ب¬، والمع من كل ذلك أ%ل}حاج¬، ل يكس_ر على غي ذلك.
وأ%ل}حاج' الوادي: ن.واح1يه وأ%ط}راف�ه، واحدها ل�ح\ج¬، ويقال ل1ز.وايا

البيت: ال4لاج' وال4د\حال� والوازي 
(* قوله «والوازي» كذا بالصل

ومثله شرح القاموس.) وال%راس1م' وال4خ\صام' وال4ك}سار' وال%ز\و,ي_ات'.
ول%ح\ي¬ أ%ل}ح.ج': م'ع\و.جÒ؛ وقد ل%ح1ج. ل%ح.جاv. وقد ل%ح1ج. بينهم

ش.رÒ: ن.ش1ب.. ول%ح1ج. بال%كان1: ن.ش1ب. فيه ول%ز,م.ه. ول%ح1ج. الشيء�
إ,ذا ضاق.. وال%لح1ج': الضاي,ق'. وال%لح1يج': الط©ر'ق الض_ي>قة� ف

البال,، وربا س'م>يت ال%حاجم' م.لح1ج.. والل�ح\ج، مزوم¬:
ال%ي\ل�. والت.ح.ج'وا إ,ل كذا وكذا: مال�وا. وأ%ل%ج.ه'م إ,ليه: أ%مال%هم؛ وقول

رؤبة:
أ%و ي'ل}ح1ج' ال4ل}س'ن. منها م.ل}ح.ج.ا

أ%ي يقول فينا فت.م1يل� عن الس.ن, إ,ل الق%بيح، ونسبه ال4زهري
للعجاج.وت.ل%ح_ج. عليه ال4م\ر. ول%ح\و.جه: أ%ظ}ه.ر. غي ما ف نفس3ه.



ول%ح_ج\ت' عليه الب.ر ت.ل}حيجاv إ,ذا خ.ل%ط}ت.ه عليه وأ%ظ}ه.ر\ت. غي. ما ف
نفس3ك، وكذلك ل%ح\و.ج\ت' عليه الب.، وفرق ال4زهري� بينهما، فقال:

ل%ح\و.ج\ت' عليه الب: خ.ل%ط}ت'ه، ول%ح_ج.ه' ت.ل}حيجاv: أ%ظهر غي ما ف
نفسه؛ وخ1ط9ةD م.ل}ح'وج.ةD: م'خ.ل�طةD ع.و\جاء�.

الوهري: ل%ح1ج. السيف' وغيه، بالكسر، ي.ل}ح.ج' ل%ح.جاv أ%ي ن.ش1ب. ف
الغ1م\د1 فلم يرج مثل ل%ص1ب.. وف حديث علي�، رضي ال عنه، يوم بدر:

فوقع سيفه ف%ل%ح1ج. أ%ي ن.ش1ب. فيه. يقال: ل%ح1ج. ف ال4مر ي.ل}ح.ج' إ,ذا
د.خ.ل% فيه ون.ش1ب..

ومكان ل%ح1ج¬ أ%ي ض.ي>ق¬.
وال�ل}ت.ح.ج': الل}ج.أ� مثل ال�ل}ت.ح.د1. وقد الت.ح.ج.ه إ,ل ذلك

ال4م\ر, أ%ي أ%لأ%ه' وال}ت.ح.ص.ه إ,ليه. وأ%تى فلنD فلناv فلم يد عنده
م.و\ئ1ل% ول م'ل}ت.ح.جاv أ%ي ل يد عنده ملجأv؛ وأ%نشد:

ح'ب_ الض_ريك1 ت1لد. الال, ز.ر_م.ه
ف%ق}ر¬، ول ي.ت_خ1ذ} ف الناس, م'ل}ت.ح.جا

ول%ح.جه بالعصا إ,ذا ضربه با. ول%ح.ج.ه بع.ي\ن,ه.
ول%ح\ج¬: اسم موضع.

@لج: ال4زهري: قال ابن شيل: الل�خ.ج' أ%س\و.أ� الغ.م.ص,، تقول:
ع.ي\ن¬ ل%خ1ج.ةD: ل%ز,ق%ةD بالغ.م.ص,؛ قال أ%بو منصور: هذا عندي شبيه

بالتصحيف، والصواب ل%خ1خ.ت\ عين'ه باء4ي\ن، ول1ح.ت\ باء4ي\ن إ,ذا التصقت من
الغ.م.ص,؛ قال: قال ذلك ابن ال4عراب وغيه، وأ%ما الل�خ.ج' فانه غي

معروف ف كلم العرب، قال: ول أ%دري ما هو.
@لذج: ل%ذ%ج. الاء4 ف ح.ل}ق1ه، على مثال ذ%ل%ج.، لغة فيه أ%ي ج.ر.ع.ه،

وقد تقدم ف موضعه.
@لزج: الل�ز.ج': مصدر الشيء الل�ز,ج,.

vول%ز,ج. الشيء� أ%ي ت.م.ط�ط% وتد_د.. ابن سيده: لز,ج. الشيء� ل%ز.جا
ول�ز'وجةv وت.ل%ز_ج. عليك، وشيء ل%ز,ج¬ م'ت.ل%ز>ج¬، ول%ز,ج. به أ%ي

غ%ر,ي. به. ويقال للطعام, أ%و الطYيب إ,ذا صار كال1ط}مي>: قد ت.ل%ز_ج..
vإ,ذا غس.ل%ه فلم ي'ن\ق, وس.خ.ه. وأ%كلت شيئا vوت.ل%ز_ج. رأ}س'ه أ%يضا

لز,ج. بإ,ص\ب.ع1ي ي.ل}ز.ج' أ%ي ع.ل1ق.. وزبيبة ل%ز,جةD. والت_ل%زeج':
ت.ت.بeع' الب'ق�ول, والر>ع\ي, القليل من أ%وله وف آخر ما ي.ب\ق%ى.



vول%؛ قال رؤبة يصف ح1مارا�والت_ل%زeج': ت.ت.بeع الداب�ة1 الب'ق
وأ%تاناv:وف%ر.غا من ر.ع\ي, ما ت.ل%ز_جا

ت.ل%ز_جا: تت_بعا الكل4 وط%لباه. ت.ل%ز_ج.: ف1ع\ل� ال1س\ح.ل,
وال4تان1، زاد الوهري: ل4ن النبات إ,ذا أ%خ.ذ% ف الي'ب\س, غ%ل�ظ% ماؤ'ه
فصار كل�عاب ال1ط}م1ي>. وت.ل%ز_ج. الب.ق}ل� إ,ذا كان ل%د\ناv فمال بعضه

على بعض. وت.ل%ز_ج. النبات': ت.ل%ج_ن..
@لعج: الل�ع1ج': ال%وى ال�ح\ر,ق'، يقال: ه.وÝى لع1ج¬، ل�ر\ق%ة1

الف�ؤ.اد1 من ال�ب�.
ول%ع.ج. ال�بe وال�ز\ن� ف�ؤ.اد.ه' ي.ل}ع.ج' ل%ع\جاv: اس\ت.ح.ر_ ف

القلب. ول%ع.ج.ه ل%ع\جاv: أ%ح\ر.ق%ه. ول%ع.ج.ه الض_ر\ب': آل%ه وأ%ح\ر.ق
ج,ل}ده. والل�ع\ج': أ%ل%م' الضر\ب,، وك�ل© م'ح\ر,ق�، والفعل كالفعل؛

قال عبد' م.ناف1 بن' ر,ب\ع� ال�ذ%ل9:
ماذا ي.غ1ي' اب\ن.ت.ي\ ر,ب\ع� ع.ويل�ه'ما؟

ل ت.ر\ق�دان1، ول ب'ؤ\س.ى ل1من\ ر.ق%دا
إ,ذا ت.أ%و_ب ن.و\ح¬ قام.تا معه،

ض.ر\باv أ%ل1يما% ب,س3ب\ت{ ي.ل}ع.ج' ال1ل1دا
.�ي.غ1ي': بعن ي.ن\ق%ع'. والس>ب\ت': ج'لود' الب.ق%ر ال%د\ب'وغة

والل�ع\ج': ال�ر\قة�؛ قال إ,ياس' بن س.ه\م� ال�ذ%ل9:
ت.ر.ك}ن.ك. من ع.لقته,ن_ ت.ش\كو،
ب1ن_ من ال%وى، ل%ع\جاv ر.ص1ينا

وال}ت.ع.ج. الرجل� إ,ذا ارت.م.ض. من ه.م¼ ي'صيب'ه. قال ال4زهري:
eل%ي\ب� يقول: لا فتح أ%بو سعيد الق%ر\م.ط1ي�وسعت' أ%ع\رابي�اv من بن ك

ه.ج.ر.، س.و_ى ح1ظاراv من س.ع.ف1 الن_خ\ل، ومل4ه من النساء3
ال%ج.ر,ي�ات، ث أ%ل}ع.ج. النار. ف ال1ظار, فاح\ت.ر.ق}ن..

�وال�ت.ل%ع>ج.ة�: الش_ه\وى من الن�ساء؛ وال�ت.و.ه>جة�: الار_ة
ال%كان1.

@لفج: الل©ف}ج' 
(* قوله «اللفج» كذا بالصل مضبوطاv.): م.ج\رى

الس_ي\ل,.وأ%ل}ف%ج. الر�ج'ل�: أ%ف}ل%س.. وأ%ل}ف%ج. الر_جل�: ل%ز,ق. بال4رض, من
ك%ر\ب� أ%و حاجة{.



وقيل: ال�ل}ف%ج' الذي ي'ح\و.ج' إ,ل أ%ن ي.س\أ%ل% م.ن ليس لذلك
بأ%ه\ل�؛ وقيل: ال�ل}ف%ج' الذي أ%ف}ل%س. وعليه دين. وجاء رجل إ,ل السن، فقال:

أ�ي'دال1ك' الرج'ل� ام\ر.أ%ت.ه؟ أ%ي ي'ماط1ل�ها ب.ه\ر,ها، قال: نعم
إ,ذا كان م'ل}ف%جاv، وف رواية: ل بأ}س به إ,ذا كان م'ل}ف%جاv أ%ي

ي'ماط1ل�ها ب.ه\ر,ها إ,ذا كان فقياv. قال ابن ال4ثي: ال�ل}ف1ج'، بكسر الفاء،
أ%يضاv: الذي أ%ف}ل%س. وعلي' الدين. وجاء ف الديث: أ%ط}ع1م'وا
م'ل}ف%ج,يك�م\، ال�ل}ف%ج'، بفتح الفاء: الفقي. ابن دريد: أ%ل}ف%ج.، فهو

م'ل}ف%ج¬، وهذا أ%حد ما جاء على أ%ف}ع.ل%، فهو م'ف}ع.لD وهو نادر مالف للقياس
الوضوع. وقد اس\ت.ل}ف%ج.؛ قال:

وم'س\ت.ل}ف1ج� ي.ب\غ1ي ال%لج,ئ% نفس.ه،
يعوذ� ب,ج.ن\ب.ي\ م.ر\خة{ وج.لئ1ل

(* قوله «اللجئ نفسه» كذا بالصل مضبوطاv؛ وبامش الصل بط السيد
مرتضى: وقرأت ف شرح أ%ب سعيد السكري لعبد مناف بن ربع الذل: ومستلفج

يبغي اللجي لنفسه.)
وأ%ل}ف%ج. الرجل�، فهو م'ل}ف%ج¬، إ,ذا ذهب مال�ه. أ%بو عبيد: ال�ل}ف%ج'

ال�ع\د1م' الذي ل شيء له؛ وأ%نشد:
أ%ح\ساب'ك�م ف الع'س\ر, وال3ل}فاج,،

ش1يب.ت\ بع.ذ}ب� ط%ي>ب, ال1زاج,
فهو م'ل}ف%ج¬، بفتح الفاء. ابن ال4عراب: كلم العرب أ%ف}ع.ل%، فهو

م'ف}ع1لD إ,ل ثلثة أ%حرف: أ%ل}ف%ج. فهو م'ل}ف%ج¬، وأ%ح\ص.ن. فهو م'ح\ص.ن¬،
وأ%س\ه.ب. فهو م'س\ه.ب¬، فهذه الثلثة جاء4ت بالفتح نواد1ر؛ قال الشاعر:

جاريةD ش.ب_ت\ ش.باباv ع'س\ل�جا،
ف ح.ج\ر, م.ن\ ل ي.ك' عنها م'ل}ف%جا

.vأ%بو زيد: أ%ل}ف%ج.ن إ,ل ذلك الضطرار' إ,ل}فاجا
أ%بو عمرو: الل�ف}ج' الذ©ل©.

@لج: الل�م\ج': ال4كل� بأ%طراف1 الفم,. ابن سيده: ل%م.ج. ي.ل}م'ج'
:vبأ%د\ن الف%م,؛ قال لبيد يصف ع.يا �ل%م\جاv: أ%كل%، وقيل: هو ال4كل

ي.ل}م'ج' البار,ض. ل%م\جاv ف الن_دى،
م1ن\ م.راب,يع, ر,ياض� ور,ج.ل}

قال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زيد: ل أ%عرف الل�م\ج. إ,ل� ف المي،



قال: وهو مثنل الل�م\س, أ%و ف%و\ق%ه.
والل�ماج': الذ�واق'. ورج'ل ل%م1ج¬: ذ%و_اق¬، على النسب. وما ذاق

ل%اجاv أ%ي ما يؤ\كل، وقد ي'ص\ر.ف' ف الشراب. وما ت.ل%م_ج. عندهم بل%ماج�
ول%م'وج� ول�م\جة{ أ%ي ما أ%ك%ل. وما ل%م_جوا ضيف%هم ب,ل%ماج� أ%ي ما

.vأ%ط}ع.م'وه شيئا
والل�ميج': الكثي ال4كل,. والل�ميج': الكثي ال1ماع,. واللم1ج':

الكثي الماع,. والال1ج': الراض1ع'.
التهذيب: والل�م\ج' تناو'ل� ال%شيش بأ%د\ن الف%م,. أ%بو عمرو:

.�الت_ل%مeج' مثل الت.ل%مeظ1. ورأ%يته ي.ت.ل%م_ج' بالطعام, أ%ي ي.ت.ل%م_ظ
وقولم: ما ذ�ق}ت' ش.ماجاv ول ل%ماجاv، وما ت.ل%م_ج\ت' عنده ب,ل%ماج�،

وهو أ%دن ما يؤ\كل، أ%ي ما ذ�ق}ت' شيئاv؛ قال الراجز:
أ%ع\طى خ.ل1يلي ن.ع\ج.ةv ه1م\لجا

ر.جاجةv، إ,ن� له ر.جاجا
ما ي.ج,د' الراع1ي با ل%ماجا،
ل ت.س\ب,ق الشيخ. إ,ذا أ%فاجا

والل©م\ج.ة�: ما ي'ت.ع.ل�ل� به قبل الغ1ذاء3. وقد ل�ج\ت'ه
ول%ه_ن\ت'ه، بعن واحد. ول%م_ج. الرجل%: ع.ل�له بشيء قبل الغ1ذاء، وهو ما

ر'د_ به على أ%ب عبيد ف قوله ل%ج\ت'ه'م. وم.لم1ج' ال3نسان1: م.لغ1م'ه
وما ح.و\ل% فيه؛ قال:

رأ%ت\ه شيخاv ح.ث1ر. ال%لم1ج,
ول%م.ج. أ�م�ه وم.ل%ج.ها إ,ذا رض.ع.ها. ول%م.ج. الرأ%ة%: نك%ح.ها. وذكر

أ%عراب رجلv، فقال: ما له ل%م.ج. أ�م_ه؟ فرفعوه إ,ل السلطان، فقال:
إ,نا قلت: م.ل%ج. أ�مه، فخ.ل�ى سبيل%ه. وقالوا: س.ميج¬ ل%ميج¬ وس.م1ج¬

ل%م1ج¬ وس.م\ج¬ ل%م\ج¬، إ,تباع.
@لنج: التهذيب: ال4ل%ن\ج'وج' والي.ل%ن\ج'وج': عود جي>د. اللحيان: يقال

عود¬ أ%ل%ن\ج'وج¬ وي.ل%ن\جيج¬ وي.ل%ن\ج'وج¬ وي.ل%ن\ج'وج,يÒ، وهو عود¬
ط%ي>ب' الريح,؛ وقال ابن السكيت: هو الذي ي'ت.ب.خ_ر' به.

@لج: ل%ه,ج. بال4مر, ل%ه.جاv، ول%ه\و.ج.، وأ%ل}ه.ج. كلها: أ�ول1ع. به
واع\تاد.ه، وأ%ل}ه.ج\ت'ه به. ويقال: فلن م'ل}ه.ج¬ بذا ال4م\ر أ%ي

م'ول%ع¬ به؛ وأ%نشد:



ر.أ}ساv ب,ت.ه\ضاض, الرeؤوس, م'ل}ه.جا
والل�ه.ج' بالشيء: الو'لوع' به.

:�والل�ه\ج.ة� والل�ه.ج.ة�: ط%ر.ف' اللYسان. والل�ه\جة� والل�ه.جة
ج.ر\س' الكلم,، والفتح' أ%على. ويقال: فلن فصيح' الل�ه\ج.ة1

والل�ه.جة1، وهي لغته الت ج'ب,ل% عليها فاعتاد.ها ونشأ% عليها.
الوهري: ل%ه,ج.، بالكسر، به ي.ل}هي.ج' ل%ه.جاv إ,ذا أ�غ}ري. به ف%ثابر.

عليه.
والل�ه\جة�: اللسان، وقد ي'ح.ر_ك'. وف الديث: ما من ذي ل%ه\جة{

أ%صد.ق. من أ%ب ذ%ر¼. وف حديث آخر: أ%ص\د.ق ل%ه\جةv من أ%ب ذ%ر¼؛ قال:
الل�ه\جة� اللسان. ول%ه_ج\ت' القوم. ت.ل}ه,يجاv إ,ذا ل%ه_ن\ت.هم

وس.ل�ف}ت.هم. وال}هاج_ اللب' ال}ه,يجاجاv: خ.ث%ر. حت ي.خ\ت.ل1ط% بعض'ه ببعض
ول ت.ت1م_ خ'ثور.ت'ه. وكذلك كل متلط. وال}هاج_ت\ عين'ه: اختلط با

النeعاس'.
والف%ص1يل� ي.ل}ه.ج' أ�م_ه إ,ذا ت.ناو.ل ض.ر\عها ي.م\ت.صeه. ول%ه,ج.ت1

الف1صال�: أ%خ.ذ%ت\ ف ش'رب اللب. ول%ه,ج. الف%صيل� بأ�م�ه ي.ل}ه.ج'
إ,ذا اعتاد. ر.ضاع.ها، فهو فصيل له1ج¬، وفصيل راغ1لD له1ج¬ بأ�م�ه.

وأ%ل}ه.ج. الرج'ل�: ل%ه,ج.ت\ ف1صال�ه بر.ضاع, أ�م�هات1ها في.ع\م.ل� عند
.�ذلك أ%خ1ل�ةv ي.ش'دeها ف ال4خ\لف1 لئل ي.ر\ت.ض1ع. الف%صيل

وأ%ل}ه.ج الف%صيل%: جعل% ف فيه خ1للv فشد_ه لئل� ي.ص1ل% إ,ل الر_ضاع؛
قال الشم_اخ:

ر.ع.ى بار,ض. الو.س\م1ي>، حت كأ%نا
ي.رى ب,س.ف%ى الب'ه\م.ى أ%خ1ل�ة% م'ل}ه,ج,

وهذه أ%ف}ع.ل الت ل3ع\دام الشيء وس.ل}به. أ%بو منصور: ال�ل}ه,ج'
الراعي الذي ل%ه,ج.ت\ ف1صال� إ,بله بأ�مهاتا، فاحتاج إ,ل ت.ف}ل1يك1ها

وإ,ج\رار,ها. يقال: أ%ل}ه.ج. الراعي صاحب' ال3بل، فهو م'ل}ه,ج¬، وهو التفليك'
أ%ن ي.ج\ع.ل الراعي من ال�ل}ب, م1ث}ل% ف%ل}ك%ة1 ال1غز.ل,، ث ي'ث}ق%ب.

لسان� الف%صيل, في'ج\ع.ل فيه لئل ي.ر\ض.ع.. والل3ج\رار': أ%ن ي'ش.ق_
لسان� الفصيل لئل يرضع وهو الب.د\ح' أ%يضاv، وأ%ما ال%ل© فهو أ%ن

يأ}خذ خ1للv فيجعله فوق أ%نف الفصيل ي'ل}ز,ق�ه به، فإ,ذا ذ%هب يرضع خ1ل}ف.
أ�م�ه أ%وجع.ها ط%ر.ف' ال1لل, فز.ب.ن.ت\ه عن نفسها؛ ول يقال:



أ%ل}ه.ج\ت' الف%صيل%، إ,نا يقال: أ%ل}ه.ج. الراعي إ,ذا ل%ه,ج.ت\ ف1صال�ه، وبيت
الشماخ حجة لا وصفته؛ قال يصف حار وحش ر.عى بار,ض. الوس1ي>، وهو

أ%و_ل النب\ت1 حت ب.س.ق. وطال%، فر.ع.ى الب'ه\م.ى فصار س.فاها كأ%خ1ل�ة1
ال�ل}ه,ج، فترك رع\ي.ها؛ قال ال4زهري: هكذا أ%نشده النذري وذكر أ%نه
عرضه على أ%ب اليثم، قال: وال�ل}ه,ج' الذي ل%ه,ج.ت\ ف1صال�ه بالر_ضاع,؛

يقول ر.ع.ى الع.ي\ر' بار,ض. الو.س\م1ي� أ%و�ل ما ن.ب.ت. إ,ل أ%ن ي.ب,س.
س.فى بار,ض الب'ه\م.ى، ك%ر.ه.ه لي'ب\س3ه، وش.ب_ه ش.و\ك. الس_فى ل�ا

ي.ب,س. بال4خ1ل�ة1 الت تعل فوق. أ�نوف1 الف1صال,، وي'غ\رى با، قال:
وفس_ر الباهليe البيت. كما وصفته.

ال�م.و,يe: ل%ه_ج\ت' القوم. إ,ذا ع.ل�ل}ت.هم قبل الغ1ذاء3 ب,ل�ه\نة
يتعللون با، وهي الل©ه\جة� والسeل}فة� والل©م\ج.ة�. وتقول العرب:
س.لYف�وا ض.ي\ف%كم ول%م>ج'وه ول%ه>جوه ول%م>ك�وه وع.س>لوه وش.م>جوه

وع.ي>روه وس.فYك�وه ون.ش>لوه وس.و>دوه 
(* قوله «وعسلوه وعيوه وسودوه»

كذا بالصل، ومثله شرح القاموس.)، بعن واحد. ول%ه_ج. القوم.:
أ%ط}ع.م.ه'م شيئاv يتعللون به قبل الغذاء.

وال�ل}هاجe من اللب: الذي خ.ث�ر. حت اخت.لط بعض'ه ببعض ول ت.ت1م_
خ'ثور.ت'ه، وكذلك كل متل1ط{. وأ%م\ر' بن فلن{ م'ل}هاجÒ، على الثل.

وأ%يقظن حي ال}هاج_ت\ ع.ي\ن أ%ي حي اخ\ت.لط% النeعاس' با.
ول%ه\و.ح. الشيء4: خ.ل%طه. ول%ه\و.ج. ال4م\ر.: ل ي'ح\ك1م\ه ول

ي'ب\ر,م\ه. ابن السكيت: طعام¬ م'ل%ه\و.ج¬ وم'ل%غ\و.س¬ وهو الذي ل ي'ن\ض.ج\؛
وأ%نشد الكلب:

خ.ي\ر' الش>واء3 الط�ي>ب' ال�ل%ه\و.ج\،
قد ه.م_ بالنeض\ج,، ول�ا ي.ن\ض.ج\

وشواء م'ل%ه\و.ج¬ إ,ذا ل ي'ن\ض.ج\. ول%ه\و.ج. اللحم.: ل ي'ن\ع1م\
ش.ي_ه؛ قال الشماخ:

وك�ن\ت' إ,ذا لق%ي\ت'ها، كان س1رeنا
وما بيننا، مثل% الش�واء3 ال�ل%ه\و.ج,

وقال العجاج:
وال4م\ر'، ما رام.ق}ت.ه م'ل%ه\و.جا،



ي'ض\و,يك.، ما ل ت.ج\ن, منه م'ن\ض.جا
ول%ه\و.ج\ت' اللحم. وت.ل%ه\و.ج\ت'ه إ,ذا ل ت'ن\ع1م\ ط%ب\خ.ه. وث%ر\م.ل%
الطعام. إ,ذا ل ي'ن\ض1ج\ه صان,ع'ه، ول ي.ن\ف�ض\ه من الر_ماد1 إ,ذ

م.ل�ه، وي'عت.ذ%ر' إ,ل الضيف1، فيقال: قد ر.م_ل}نا لك. العمل%، ول
ن.ت.ن.و_ق\ فيه للعجلة1. وت.ل%ه\و.ج. الشيء4: ت.ع.ج_ل%ه؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
لول ال3له'، ولول س.ع\ي' صاح1بنا،
ت.ل%ه\و.ج'وها، كما نالوا من الع1ي.ر,

(* قوله «العي» كذا بالصل مضبوطاv ومثله شرح القاموس.)
@لمج: طريق¬ ل%ه\م.ج¬ ول%ه\ج.م¬: موطوء# م'ذ%ل�لD م'ن\قاد¬.

والل�ه\م.ج': السابق' السريع'؛ قال هيان:
ث�م_ت. ي'ر\ع1يها لا ل%هام1جا

ويقال: ت.ل%ه\م.ج.ه إ,ذا ابتلعه، كأ%نه مأ}خوذ من الن_همة1، وم1ن
ت.ل%م_ج.ه 

(* قوله «من النهمة ومن تلمجه» كذا بالصل النقول من خط الؤلف
ونص شرح القاموس من اللهمة أو من تلمجه كذا ف اللسان.).

@لوج: لج. الشيء4 ل%و\جاv: أ%داره ف ف1يه1.
والل�و\جاء�: الاجة�؛ عن ابن جن؛ يقال: ما ف صدره ح.و\جاء� ول

لوجاء� إ,ل� ق%ض.ي\ت'ها. اللحيان: ما ل فيه ح.و\جاء� ول ل%و\جاء�، ول
ح'و.ياء� ول ل�و.ياء�، كلها بال%د>، أ%ي ما ل فيه حاجةD. غيه: ما

ل عليه ح1و.ج¬ ول ل1و.ج¬.
@لبح: ال4زهري: قال ابن ال4عراب: الل�ب.ح' الشجاعة وبه سي الرجل

.v؛ ومنه الب: تباعد.ت\ ش.ع'وب' من ل%ب.ح� فعاش أ%ياماvل%ب.حا
@كلتح: الك%ل}ت.حة�: ض.ر\ب¬ من ال%ش\ي.

وك%ل}ت.ح¬: اسم. ورجل ك%ل}ت.ح¬: أ%حق.
@لح: الل©ج\ح'، باليم قبل الاء بالضم: الشيء يكون ف الوادي نو¬ من

الد_ح\ل, كالل©ح\ج,، ويكون ف أ%سفل البئر والبل كأ%نه ن.ق}ب¬؛ قال
شر:

باد{ نواح1يه1 ش.ط�ون الل©ج\ح,
قال ال4زهري: والقصيدة على الاء، قال: وأ%صله الل©ح\ج، الاء قبل



اليم، فقلب. ول�ج\ح' العي: ك1ف�ت'ها ك%ل�ح\ج,ها، والمع من كل ذلك
أ%ل}جاح¬.

@لح: الل�ح.ح' ف العي: ص'لق¬ يصيبها والتصاق؛ وقيل: هو التزاق�ها من
وجع أ%و ر.م.ص؛ وقيل: هو لز'وق أ%جفانا لكثرة الدموع؛ وقد ل%ح1ح.ت\

عين'ه ت.ل}ح.ح' ل%ح.حاv، بإ,ظهار التضعيف، وهو أ%حد ال4حرف الت أ�خرجت على
ال4صل من هذا الضرب منبهة على أ%صلها ودليلv على أ%و�لية حالا

وال3دغام لغة؛ ال4زهري عن ابن السكيت قال: كل ما كان على ف%ع1ل%ت\ ساكنة
التاء من ذوات التضعيف، فهو مدغم، نو ص.م_ت1 الرأ%ة� وأ%شباهها إ,ل

أ%حرفاv جاءت نوادر ف إ,ظهار التضعيف، وهي: ل%ح1ح.ت\ عين'ه إ,ذا التصقت،
وم.ش1ش.ت الدابة وص.ك1ك%ت، وض.ب,ب. البلد' إ,ذا كثر ض.بابه، وأ%ل1ل%

الس>قاء� إ,ذا تغيت ريه، وق%ط1ط% ش.عره.
ول%ح_ت\ عين'ه ك%ل%خ_ت\: كثرت دموعها وغ%ل�ظ%ت\ أ%جفانا. وهو ابن

ع.م¼ ل%ح¼، ف النكرة بالكسر ل4نه نعت للعم؛ وابن عمي ل%ح�اv ف العرفة
أ%ي لزق' النسب من ذلك، ونصب ل%حìا على الال، ل4ن ما قبله معرفة،

والواحد والثنان والمع والؤ.نث ف هذا سواء بنزلة الواحد. وقال
اللحيان: ها ابنا ع.م¼ ل%ح¼ ول%حìا، وها ابنا خالة، ول يقال: ها ابنا خال

ل%حìا، ول ابنا عمة ل%حìا، ل4نما مفترقان إ,ذ ها رجل وامرأ%ة،
وإ,ذا ل يكن ابن العم ل%حìا وكان رجلv من العشية قلت: هو ابن ع.م>

الكللة1، وابن' ع.م¼ كللةv. وال3ل}حاح': مثل ال3ل}حاف1.
،vبي فلن وبي فلن إ,ذا صارت ل%ح�ا �أ%بو سعيد: ل%ح_ت القرابة

ك%ل�ت\ ت.ك1ل© كللةv إ,ذا تباعدت. ومكانD ل%ح1ح¬ لحÒ: ض.ي>ق¬، وروي
بالاء العجمة. وواد{ لحÒ: ضيق أ%ش1ب¬ ي.ل}ز.ق' بعض' شجره ببعض. وف حديث

ابن عباس ف قصة إ,ساعيل، عليه السلم، وأ�م>ه هاج.ر.: وإ,سكان
إ,براهيم إ,ياها مكة والوادي يومئذ لحÒ أ%ي ض.ي>ق¬ ملتف بالشجر والجر أ%ي

كثي الشجر؛ قال الشماخ:
ب.و\صاو.ي\ن, ف ل1ح.ح� ك%ن,ي

أ%ي ف موضع ضيق يعن م.ق%ر_ عين ناقته، ورواه شر: والوادي يومئذ
لخÒ، بالاء، وسيأ}ت ذكره ف موضعه.

وأ%ل%ح_ عليه بالسأ%لة وأ%ل%ح_ ف الشيء: كثر سؤال�ه إ,ياه كاللصق
به.وقيل: أ%ل%ح_ على الشيء أ%قبل عليه ل ي.ف}ت'ر' عنه، وهو ال3لاح'،



وكله من الل©زوق. ورجل م1ل}حاح¬: م'د1ي¬ للطلب. وأ%ل%ح_ الرجل على
غريه ف التقاضي إ,ذا و.ظ%ب..

وال1لحاح' من الرحال: الذي ي.ل}ز.ق بظهر البعي ف%ي.ع.ضeه وي.ع\ق1ره،
وكذلك هو من ال4ق}تاب والسروج. وقد أ%ل%ح_ الق%ت.ب' على ظهر البعي

:eجاش1ع1ي�إ,ذا عقره؛ قال الب.ع1يث� ال
أ%ل%دe إ,ذا لقيت' قوماv ب'ط�ة{،

أ%ل%ح_ على أ%ك}تاف1هم ق%ت.ب¬ ع'ق%ر\
ور.حى م1ل}حاح¬ على ما ي.ط}ح.ن'ه. وأ%ل%ح_ السحاب' بالطر: دام؛ قال

امرؤ القيس:
د1يار¬ لس.ل}مى عاف1يات¬ بذي خال,،

أ%ل%ح_ عليها كل© أ%س\ح.م. ه.ط�ال,
وسحاب¬ م1ل}حاح¬: دائم. وأ%ل السحاب' بالكان: أ%قام به مثل أ%ل%ث�،

وأ%نشد بيت البعيث الاشعي؛ قال ابن بري: وصف نفسه بال1ذ}ق ف الخاصمة
وأ%نه إ,ذا ع.ل1ق. ب.ص\م� ل ينفصل منه حت يؤثر كما يؤثر القتب ف ظهر

الدابة.
وأ%ل%ح_ت ال%ط1يe: ك%ل�ت\ فأ%بطأ%ت. وكل© بطيء: م1ل}حاح¬. وجابة

م'ل1حÒ إ,ذا ب.ر.ك ث%ب.ت. ول ينبعث. وأ%ل%ح_ت الناقة وأ%ل%ح_ المل
إ,ذا لزما مكانما فلم ي.ب\ر.حا كما ي.ح\ر'ن� الفرس'؛ وأ%نشد:

كما أ%ل�حت\ على ر'ك}بان,ها ال�ور'
.�ال4صمعي: ح.ر.ن% الابة� وأ%ل%ح_ المل� وخ.ل4ت1 الناقة

وال�ل1حe: الذي يقوم من ال3عياء فل يبح. وأ%جاز غي' ال4صمعي:
وأ%ل�ت الناقة� إ,ذا خ.ل4ت\؛ وأ%نشد الفراء لمرأ%ة دعت على زوجها بعد

كبه:
تقول�: و.ر\ياv، ك�ل�ما ت.ن.ح\ن.حا،

ش.ي\خاv، إ,ذا ق%ل%ب\ت.ه ت.ل%ح\ل%حا
ول%ح\ل%ح القوم' وت.ل%ح\ل%ح. القوم: ثبتوا مكانم فلم يبحوا؛ قال ابن

مقبل:
ب.ي¼ إ,ذا قيل: اظ}ع.ن'وا قد أ�ت1يت'م\،
أ%قام'وا على أ%ثقالم، وت.ل%ح\ل%حوا

يريد أ%نم ش'ج\عان ل يزولون عن موضعهم الذين هم فيه إ,ذا قيل لم:



أ�تيتم، ثقةv منهم بأ%نفسهم.
وت.ل%ح\ل%ح. عن الكان: كتزحزح، ويقول ال4عراب إ,ذا سئل: ما فعل

القوم؟ يقول ت.ل%ح\ل%ح'وا أ%ي ث%ب.ت'وا؛ ويقال: ت.ح.ل}ح.ل�وا أ%ي تفر�قوا؛
قال: وقولا ف ال�رجوزة ت.ل%ح\ل%حا، أ%رادت ت.حل}ح.ل فقلبت، أ%رادت أ%ن

أ%عضاءه قد تفر�قت من الكب. وف الديث: أ%ن ناقة رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، ت.ل%ح\ل%ح.ت\ عند بيت أ%ب أ%يوب. ووضعت ج,ران.ها أ%ي أ%قامت

.eوثبتت وأ%صله من قولك أ%ل%ح_ ي'ل1ح
وأ%ل%ح_ت الناقة إ,ذا ب.ر.ك%ت فلم ت.ب\رح مكانا. وف حديث الديبية:

فركب ناقته فز.ج.رها السلمون فأ%ل%ح_ت أ%ي لزمت مكانا، من أ%ل%ح_ على
الشيء إ,ذا لزمه وأ%ص.ر_ عليه. وأ%ما الت_ح.ل}ح'ل�: فالتحرك والذهاب'.

وخ'ب\زةD ل%ح_ة� ول%ح\ل%حةD ول%ح\ل%ح¬: يابسة؛ قال:
حت ات_ق%ت\نا بق�ر.ي\ص� ل%ح\ل%ح,،
وم.ذ}ق%ة{ كق�ر\ب, ك%ب\ش� أ%م\ل%ح,

@لدح: الل�د\ح': الضرب باليد.
ل%د.ح.ه ي.ل}د.ح'ه ل%د\حاv: ضربه بيده؛ قال ال4زهري: والعروف

الل�ط}ح' وكأ%ن الطاء والدال تعاقبا ف هذا الرف.
@لزح: الت_ل%زeح': ت.ح.ل©ب فمك من أ%كل رم_انة أ%و إ,ج_اصة

ت.ش.ه>ياv لذلك.
@لطح: الل�ط}ح': كالل�ط}خ إ,ذا ج.ف_ وح'ك_ ول يبق له أ%ثر.

وقد ل%ط%حه ول%ط%خه ي.ل}ط%ح'ه ل%ط}حاv: ضربه بيده منشورة ضرباv غي
شديد: ال4زهري: الل�ط}ح كالضرب باليد. يقال منه: ل%ط%ح\ت' الرجل% بال4رض؛

قال: وهو الضرب ليس بالشديد ببطن الكف ونوه؛ ومنه حديث ابن عباس: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، كان ي.ل}ط%ح' أ%فخاذ أ�غ%ي\ل1مة بن عبد الطلب

ليلة ال�ز\د.لفة ويقول: أ%ب.ن,ي_ ل ترموا جرة الع.ق%بة حت تطل�ع
الشمس. ابن سيده: ول%ط%ح. به ال4رض. ي.ل}ط%ح'ها ل%ط}حاv: ضرب. الوهري:

الل�ط}ح' مثل ال%ط}ء3، وهو الضرب الل�ي>ن' على الظهر ببطن الكف، قال:
ويقال: ل%ط%ح. به إ,ذا ضرب به ال4رض.

@لفح: ل%ف%ح.ت\ه النار' ت.ل}ف%ح'ه ل%ف}حاv ول%ف%حاناv: أ%صابت وجهه
إ,ل� أ%ن الن_ف}ح. أ%عظم تأ}ثياv منه؛ وكذلك ل%ف%ح.ت\ وجهه. وقال

ال4زهري: ل%ف%ح.ت\ه النار' إ,ذا أ%صابت أ%على جسده فأ%حرقته. الوهري: ل%ف%ح.ت\ه



النار' والس_م'وم' بر>ها أ%حرقته. وف التنزيل: ت.ل}ف%ح' وجوه.هم
النار؛ قال الزجاج ف ذلك: ت.ل}ف%ح' وت.ن\ف%ح' بعن واحد إ,ل� أ%ن

الن_ف}ح. أ%عظم تأ}ثياv منه؛ قال أ%بو منصور: وما يؤ.يد قول%ه قول�ه تعال:
ولئن م.س_ت\هم ن.ف}ح.ةD من عذاب ربك.

وف حديث الكسوف: تأ%خ_ر\ت' م.خاف%ة أ%ن يصيبن من ل%ف}حها؛ ل%ف}ح'
النار: ح.رeها وو.ه.ج'ها. والس_م'وم ت.ل}ف%ح' ال3نسان%، ول%ف%ح.ت\ه

السموم لفحاv: قابلت وجهه.
وأ%صابه ل%ف}ح¬ من س.م'وم وح.ر'ور�. ال4صمعي: ما كان من الرياح ل%ف}ح¬،

فهو ح.ر¬، وما كان ن.ف}ح¬، فهو ب.ر\د¬. ابن ال4عراب: الل�ف}ح' لكل
حار¼ والن_ف}ح' لكل بارد؛ وأ%نشد أ%بو العالية:

ما أ%نت1 يا ب.غ\داد' إ,ل� س.ل}ح'،
إ,ذا ي.ه'بe م.ط%ر¬ أ%و ن.ف}ح'،

وإ,ن ج.ف%ف}ت1، فت'راب¬ ب.ر\ح'
ب.ر\ح¬: خالص دقيق. ول%ف%حه بالسيف: ضربه به، ل%ف}ح.ةv: ضربة خفيفة.

والل©ف�اح': نبات ي.ق}ط1ين,يÒ أ%صفر شبيه بالباذنان1 طيب الرائحة؛
eقال ابن دريد: ل أ%دري ما صحته. الوهري: الل©ف�اح هذا الذي ي'ش.م

شبيه بالباذنان1 إ,ذا اصفر.
ول%ف%ح.ه: مقلوب عن ل%ح.ف%ه، وال أ%علم.

@لقح: اللYقاح': اسم ماء الفحل 
(* قوله «اللقاح اسم ماء الفحل» صنيع

القاموس، يفيد أ%ن اللقاح بذا العن، بوزن كتاب، ويؤيده قول عاصم: اللقاح
كسحاب مصدر، وككتاب اسم، ونسخة اللسان على هذه التفرقة. لكن ف النهاية

اللقاح، بالفتح: اسم ماء الفحل اهـ. وف الصباح: والسم اللقاح، بالفتح
والكسر.) من ال3بل واليل؛ وروي عن ابن عباس أ%نه سئل عن رجل كانت له

امرأ%تان أ%رضعت إ,حداها غلماv وأ%رضعت ال�خرى جارية: هل يتزو_ج الغلم'
الارية؟ قال: ل، اللYقاح واحد؛ قال ال4زهري: قال الليث: اللYقاح

اسم لاء الفحل فكأ%ن� ابن عباس أ%راد أ%ن ماء الفحل الذي حلتا منه واحد،
فاللب الذي أ%رضعت كل واحدة منهما م'ر\ض.ع.ها كان أ%صله ماء الفحل،

فصار ال�ر\ض.عان ولدين لزوجهما ل4نه كان أ%ل}ق%حهما. قال الزهري: ويتمل
أ%ن يكون اللYقاح' ف حديث ابن عباس معناه ال3ل}قاح'؛ يقال: أ%ل}ق%ح



الفحل الناقة إ,لقاحاv ول%قاحاv، فال3لقاح مصدر حقيقي، واللYق%اح': اسم
vلا يقوم مقام الصدر، كقولك أ%ع\ط%ى ع.طاء وإ,عطاء وأ%صلح ص.لحا

وإ,صلحاv وأ%ن\ب.ت ن.باتاv وإ,نباتاv. قال: وأ%صل اللYقاح لل3بل ث استعي
ف النساء، فيقال: ل%ق1ح.ت1 إ,ذا ح.م.ل%ت\، وقال: قال ذلك شر وغيه من

أ%هل العربية. واللYقاح': مصدر قولك ل%ق1ح.ت\ الناقة ت.ل}ق%ح' إ,ذا
ح.م.ل%ت\، فإ,ذا استبان حلها قيل: استبان ل%قاح'ها.

ابن ال4عراب: ناقة لق1ح¬ وقار,ح¬ يوم ت.ح\م1ل� فإ,ذا استبان حلها،
vول%ق1ح.ت\ ت.ل}ق%ح ل%قاحا vر'وحا�فهي خ.ل1ف%ةD. قال: وق%ر.حت\ ت.قر.ح' ق

ول%ق}حاv وهي أ%يام ن.تاج,ها عائذ.
:vول%ق%حا vول%ق}حا vالناقة%، ول%ق1ح.ت\ هي ل%قاحا �وقد أ%لق%ح الفحل

قبلته. وهي لق1ح¬ من إ,بل لو.اق1ح ول�ق�ح�، ول%ق�وح¬ من إ,بل ل�ق�ح�.
وف الثل: الل�ق�وح' الر>ب\ع1ي_ة� مالD وطعام¬. ال4زهري:

والل�ق�وح' الل�ب'ون� وإ,نا تكون ل%ق�وحاv أ%و�ل% ن.تاج,ها شهرين ث ثلثة
أ%شهر، ث يقع عنها اسم الل�قوح, فيقال ل%ب'ونD، وقال الوهري: ث هي لبون

بعد ذلك، قال: ويقال ناقة ل%ق�وح¬ ول1ق}ح.ةD، وجع ل%ق�وح�: ل�ق�ح¬
ول1قاح¬ ول%قائ1ح'، ومن قال ل1ق}حةD، ج.م.عها ل1ق%حاv. وقيل: الل�ق�وح'

ال%ل�وبة. وال%ل}قوح واللقوحة: ما ل%ق1ح.ت\ه هي من الفحل,؛ قال أ%بو اليثم:
Dواحدت'ها ل1ق}حة ول%ق}حة vت'ن\ت.ج' ف أ%و_ل الربيع فتكون ل1قاحا

ول%ق�وح¬، فل تزال ل1قاحاv حت ي'د\ب,ر. الصيف' عنها. الوهري: اللYقاح'،
بكسر اللم. ال3بل� بأ%عيانا، الواحدة ل%ق�وح، وهي ال%ل�وب' مثل

ق%ل�وص� وق1لص�. ال4زهري: ال%ل}ق%ح' يكون مصدراv كالل�قاح,؛ وأ%نشد:
ي.ش\ه.د' منها م.ل}ق%حاv وم.ن\ت.حا
وقال ف قول أ%ب النجم:
وقد أ%ج.ن_ت\ ع.ل%قاv ملقوحا

يعن ل%ق1ح.ت\ه من الف%حل أ%ي أ%خذته.
وقد يقال لل�م_هات: ال%لق1يح'؛ ونى عن أ%ولد1 ال%لق1يح وأ%ولد
ال%ضام1ي ف البايعة ل4نم كانوا يتبايعون أ%ولد الشاء ف بطون

ال�مهات وأ%صلب الباء. وال%لق1يح' ف بطون ال�مهات، وال%ضام1ي' ف
أ%صلب الباء. قال أ%بو عبيد: اللقيح ما ف البطون، وهي ال4ج,ن_ة،

الواحدة منها م.ل}ق�وحة من قولم ل�ق1ح.ت\ كالموم من ح'م_ والنون1 من



ج'ن_؛ وأ%نشد ال4صمعي:
إ,ن_ا و.ج.د\نا ط%ر.د. ال%وام1ل,

خياv من الت_أ}نان1 وال%سائ1ل,
وع1د.ة1 العام,، وعام� قابل,،

م.ل}قوحةv ف بطن, ناب� حائ1ل,
يقول: هي م.ل}قوحةD فيما ي'ظ}ه,ر' ل صاحب'ها وإ,نا أ�مeها حائل؛ قال:

فال%ل}ق�وح هي ال4ج,ن_ة الت ف بطونا، وأ%ما الضامي فما ف
أ%صلب الف�ح'ول، وكانوا يبيعون ال%ني. ف بطن الناقة ويبيعون ما ي.ض\ر,ب'
الفحل� ف عامه أ%و ف أ%عوام. وروي عن سعيد بن السيب أ%نه قال: ل ر,با

ف اليوان، وإ,نا نى عن اليوان عن ثلث: عن ال%ضام1ي وال%لق1يح
وح.ب.ل, ال%ب.ل%ة1؛ قال سعيد: فاللق1يح' ما ف ظهور المال، والضامي

ما ف بطون ال3ناث، قال ال�ز.ن,يe: وأ%نا أ%حفظ أ%ن الشافعي يقول
الضامي ما ف ظهور المال، واللقيح ما ف بطون ال3ناث؛ قال الزن:
وأ%علمت بقوله عبد اللك بن هشام فأ%نشدن شاهداv له من شعر العرب:

إ,ن� ال%ضام1ي.، الت ف الصeل}ب,،
ماء4 الف�ح'ول, ف الظ©ه'ور, ال�د\ب,،

ليس ب'غ\ن� عنك ج'ه\د. الل�ز\ب,
وأ%نشد ف اللقيح:

مني_ت م.لق1حاv ف ال4ب\ط�ن,،
ت'ن\ت.ج' ما ت.ل}ق%ح' بعد أ%ز\م'ن,

(* قوله «منيت ملقحاv إل» كذا بالصل.)
قال ال4زهري: وهذا هو الصواب. ابن ال4عراب: إ,ذا كان ف بطن الناقة
ح.م\لD، فهي م1ض\مانD وضام1ن¬ وهي م.ضام1ي' وض.وام1ن'، والذي ف بطنها

م.ل}قوح وم.ل}ق�وحة، ومعن اللقوح المول ومعن اللقح الامل. الوهري:
ال%لق1ح' الف�حول�، الواحد م'لق1ح¬، وال%لق1ح' أ%يضاv ال3ناث الت

ف بطونا أ%ولدها، الواحدة م'ل}ق%حة، بفتح القاف. وف الديث: أ%نه نى
عن بيع اللقيح والضامي؛ قال ابن ال4ثي: اللقيح جع م.ل}قوح، وهو

جني الناقة؛ يقال: ل%ق1ح.ت الناقة� وولدها م.ل}ق�وح¬ به إ,ل� أ%نم
استعملوه بذف الار والناقة ملقوحة، وإ,نا نى عنه ل4نه من بيع الغ.ر.ر،

وسيأ}ت ذكره ف الضامي مستوف. واللYق}ح.ة�: الناقة من حي ي.س\م.ن'



س.نام' ولدها، ل يزال ذلك اسها حت يضي لا سبعة أ%شهر وي'ف}ص.ل%
ولدها، وذلك عند طلوع س'ه.ي\ل، والمع ل1ق%ح¬ ول1قاح¬، فأ%ما ل1ق%ح¬ فهو
القياس، وأ%ما ل1قاح¬ فقال سيبويه ك%س_روا ف1ع\ل%ة على ف1عال� كما كس_روا

ف%ع\ل%ة عليه، حت قالوا: ج.ف}ر.ةD وج,فار¬، قال: وقالوا ل1قاحان1
أ%س\ودان1 جعلوها بنزلة قولم إ,بلن1، أ%ل ت.ر.ى أ%نم يقولون ل1قاحة واحدة

كما يقولون ق1طعة واحدة؟ قال: وهو ف ال3بل أ%قوى ل4نه ل ي'ك%س_ر
عليه شيء. وقيل: اللYق}حة والل�قحة الناقة اللوب الغزيرة اللب ول يوصف

به، ولكن يقال ل%ق}حة فلن وجعه كجمع ما قبله؛ قال ال4زهري: فإ,ذا
جعلته نعتاv قلت: ناقة ل%ق�وح¬. قال: ول يقال ناقة ل41ق}حة إ,ل أ%نك تقول

هذه ل%3ق}حة فلن؛ ابن شيل: يقال ل1ق}حةD ول1ق%ح¬ ول%ق�وح¬ ول%قائح.
واللYقاح': ذوات ال4لبان من النوق، واحدها ل%ق�وح ول1ق}حة؛ قال

ع.د1يe بن زيد:
من يكن\ ذا ل1ق%ح� راخ1يات{،
ف%ل1قاح1ي ما ت.ذ�وق' الش_ع1يا

بل ح.واب� ف ظ1لل� ف%س3يل�،
م'ل1ئ%ت\ أ%جواف�ه'ن� ع.ص1يا
،vف%ت.هاد.ر\ن% ل1ذاك زمانا
ث م'و>ت\ن. فكن_ ق�ب'ورا

وف الديث: ن,ع\م. ال1ن\حة اللYق}حة اللقحة، بالفتح والكسر: الناقة
القريبة العهد بالن_تاج. وناقة لق1ح¬ إ,ذا كانت حاملv؛ وقوله:

ولقد ت.ق%ي_ل% صاحب من ل41ق}حة{
ل%بناv ي.ح1ل©، ول%ح\م'ها ل ي'ط}ع.م'

عن باللYق}حة فيه الرأ%ة ال�ر\ض1ع.ة وجعل الرأ%ة ل%3ق}حة لتصح له
ال�ح\ج,ي_ة. وت.ق%ي_ل%: ش.ر,ب. الق%ي\ل، وهو ش'رب' نصف النهار؛ واستعار
:vج\د1بة؛ فقال يصف سحابا�بعض الشعراء الل�ق%ح. ل3ن\بات1 ال4رضي ال

ل%ق1ح. الع1جاف' له لسابع سبعة{،
ف%ش.ر,ب\ن. بعد. ت.ح.ل©ؤ� ف%ر.و,ينا

يقول: ق%ب,ل%ت1 ال4ر.ضون ماء4 السحاب كما ت.ق}ب.ل� الناقة� ماء4 الفحل.
وقد أ%س.ر_ت الناقة ل%ق%حاv ول%قاحاv وأ%خ\ف%ت\ ل%ق%حاv ول%قاحاv؛ بقال

غ%ي\لن:



أ%س.ر_ت\ ل%ق%احاv، بعد.ما كان% راض.ها
ف1راس¬، وفيها ع1ز_ةD وم.ياس1ر'

أ%س.ر_ت\: ك%ت.م.ت\ ول ت'ب.ش>ر به، وذلك أ%ن الناقة إ,ذا ل%ق1ح.ت\
شالت بذنبها وز.م_ت بأ%نفها واستكبت فبان ل%ق%ح'ها وهذه ل تفعل من هذا

شيئاv. وم.ياس1ر': ل1ي¬؛ والعن أ%نا تضعف مرة وت.د1ل© أ�خرى؛ وقال:
ط%و.ت\ ل%ق%حاv مثل% الس>رار,، ف%ب.ش_رت\

بأ%س\ح.م. ر.ي_ان الع.ش1ي_ة، م'س\ب.ل,
قوله: مثل الس>رار أ%ي مثل اللل ف ليلة الس>رار. وقيل: إ,ذا

ن'ت1ج.ت\ بعض' ال3بل ول ي'ن\ت.ج\ بعض¬ فوضع بعض'ها ول يضع بعضها، فهي
ع1شار¬، فإ,ذا ن'ت1ج.ت كل©ها ووض.ع.ت، فهي ل1قاح¬.

ويقال للرجل إ,ذا تكلم فأ%شار بيديه: ت.ل%ق�حت\ يداه؛ ي'ش.ب_ه بالناقة
إ,ذا شالت بذنبها ت'ر,ي أ%نا لق1ح¬ لئل ي.د\ن'و. منها الفحل� فيقال

ت.ل%ق�حت\؛ وأ%نشد:
ت.ل%ق�ح' أ%ي\د1يهم، كأ%ن ز.ب,يب.ه'م\

ز.ب,يب' الف�حول, الص>يد1، وهي ت.ل%م_ح'
أ%ي أ%نم ي'شيون بأ%يديهم إ,ذا خ.ط%ب'وا. والزبيب': ش1ب\ه' الز_ب.د1

يظهر ف صام1غ.ي ال%ط1يب إ,ذا ز.ب_ب. ش1د\قاه. وت.ل%ق�ح.ت الناقة:
شالت بذنبها ت'ر,ي أ%نا لق1ح¬ وليست كذلك.

والل�ق%ح' أ%يضاv: ال%ب.ل�. يقال: امرأ%ة س.ريعة الل�ق%ح, وقد
ي'ستعمل ذلك ف كل أ�نثى، فإ,ما أ%ن يكون أ%صلv وإ,ما أ%ن يكون

مستعاراv.وقولم: ل1قاحان1 أ%سودان كما قالوا: قطيعان، ل4نم يقولون ل1قاح¬
واحدة كما يقولون قطيع واحد، وإ,بل واحد.

قال الوهري: واللYق}ح.ة� الل�ق�وح'، والمع ل1ق%ح¬ مثل ق1ر\ب.ة
وق1ر.ب�. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه أ%وصى ع'م_اله إ,ذ بعثهم فقال:

وأ%د1رeوا ل1ق}ح.ة% السلمي؛ قال شر: قال بعضهم أ%راد ب,ل1ق}حة السلمي
عطاءهم؛ قال ال4زهري: أ%راد ب,ل1ق}حة1 السل1مي د1ر_ة% الف%ي\ء3

وال%راج الذي منه عطاؤهم وما ف�رض لم، وإ,د\رار'ه: ج,باي.ت'ه وت.ح.ل©به،
وجع'ه مع الع.د\ل, ف أ%هل الفيء حت ي.ح\س'ن. حال�ه'م ول تنقطع ماد�ة

جبايتهم.
وتلقيح النخل: معروف؛ يقال: ل%قYح'وا نل%هم وأ%لقحوها. والل�قاح': ما



ت'ل}ق%ح' به النخلة من الف�ح_ال؛ يقال: أ%ل}ق%ح القوم' النخ\ل%
إ,لقاحاv ول%ق�حوها تلقيحاv، وأ%ل}ق%ح. النخل بالف�ح_الة1 ول%ق%حه، وذلك أ%ن
ي.د.ع. الكافور.، وهو و,عاء� ط%ل}ع النخل، ليلتي أ%و ثلثاv بعد انفلقه،

ث يأ}خذ ش1م\راخاv من الف�ح_ال؛ قال: وأ%جود'ه ما ع.ت'ق. وكان من عام
أ%و_ل%، في.د'سeون ذلك الش>م\راخ. ف ج.و\ف1 الط�ل}عة وذلك بق%د.ر�،

قال: ول يفعل ذلك إ,ل رجل عال با يفعل، ل4نه إ,ن كان جاهلv فأ%كثر
منه أ%ح\ر.ق. الكافور. فأ%فسده، وإ,ن أ%قل� منه صار الكافور' كثي.

الص>يصاء، يعن بالصيصاء ما ل ن.و.ى له، وإ,ن ل ي'فعل ذلك بالنخلة ل
ينتفع بطلعها ذلك العام؛ والل�ق%ح': اسم ما أ�خذ% من الف�ح_ال لي'د.س_ ف

،�الخر؛ وجاءنا ز.م.ن' الل�ق%اح أ%ي التل}قيح,. وقد ل�قYح.ت1 النخيل
ويقال للنخلة الواحدة: ل�ق1حت\، بالتخفيف، واس\ت.ل}ق%ح.ت1 النخلة� أ%ي آن

لا أ%ن ت'ل}ق%ح. وأ%ل}ق%ح.ت1 الريح' السحابة% والشجرة ونو ذلك ف كل
شيء يمل.

والل�واق1ح' من الرياح: الت ت.ح\م1ل� الن_د.ى ث ت.م'جeه ف السحاب،
فإ,ذا اجتمع ف السحاب صار مطراv؛ وقيل: إ,نا هي م.لق1ح'، فأ%ما قولم

لواق1ح' فعلى حذف الزائد؛ قال ال سبحانه: وأ%رسلنا الرياح لو.اق1ح.؛
قال ابن جن: قياسه م.لق1ح ل4ن الريح ت'ل}ق1ح' السحاب.، وقد يوز أ%ن

يكون على ل%ق1ح.ت، فهي لق1ح، فإ,ذا ل%ق1ح.ت ف%ز.ك%ت\ أ%ل}ق%حت السحاب.
فيكون هذا ما اكتفي فيه بالسبب من السبب، وض1دeه قول ال تعال؛ فإ,ذا

قرأ}ت. القرآن فاستعذ بال من الشيطان الرجيم؛ أ%ي فإ,ذا أ%ردت قراءة
القرآن، فاكتف1 بال�س.ب_ب الذي هو القراءة من السبب الذي هو ال3رادة؛

ونظيه قول ال تعال: يا أ%يها الذين آمنوا إ,ذا قمتم إ,ل الصلة؛ أ%ي
إ,ذا أ%ردت القيام إ,ل الصلة، هذا كله كلم ابن سيده؛ وقال ال4زهري:

قرأ%ها حزة: وأرسلنا الرياح. ل%واق1ح.، فهو ب.ي>ن¬ ولكن يقال: إ,نا
الريح م'ل}ق1ح.ة ت'ل}ق1ح' الشجر، فقيل: كيف لواقح؟ ففي ذلك معنيان: أ%حدها

أ%ن تعل الريح هي الت ت.ل}ق%ح' برورها على التراب والاء فيكون فيها
اللYقاح' فيقال: ريح لق1ح كما يقال ناقة لقح ويشهد على ذلك أ%نه وصف ريح

العذاب بالعقيم فجعلها عقيماv إ,ذ ل ت'ل}ق1ح\، والوجه الخر وصفها
بالل�ق}ح وإ,ن كانت ت'ل}ق1ح كما قيل ليلD نائم¬ والنوم فيه وس1رÒ كات،

وكما قيل ال%ب\ر'وز والتوم فجعله مبوزاv ول يقل م'ب\ر,زاv، فجاز مفعول



ل�ف}ع1ل كما جاز فاعل ل�ف}ع.ل، إ,ذا ل ي.ز,د1 البناء� على الفعل كما
قال: ماء دافق؛ وقال ابن السكيت: لواقح حوامل، واحدتا لقح؛ وقال أ%بو

اليثم: ريح لقح أ%ي ذات لقاح كما يقال درهم وازن أ%ي ذو و.ز\ن، ورجل رامح
وسائف ونابل، ول يقال ر.م.ح. ول ساف. ول ن.ب.ل%، ي'راد' ذو سيف وذو

ر'م\ح وذو ن.ب\ل�؛ قال ال4زهري: ومعن قوله: أ%رسلنا الرياح لواقح أ%ي
حوامل، جعل الريح لقحاv ل4نا تمل الاء والسحاب وتقلYبه وتصر>فه، ث

ت.س\ت.د1رeه فالرياح لواقح أ%ي حوامل على هذا العن؛ ومنه قول أ%ب
و.ج\ز.ة%:

حت س.ل%ك}ن. الش_و.ى منهن� ف م.س.ك{،
من ن.س\ل, ج.و_ابة1 الفاق,، م1ه\داج,

س.ل%ك}ن. يعن ال�ت'ن. أ%دخلن ش.و.اه'ن_ أ%ي قوائمهن ف م.س.ك{ أ%ي
فيما صار كال%س.ك1 ل4يديهما، ث جعل ذلك الاء من نسل ريح توب البلد،

فجعل الاء للريح كالولد ل4نا حلته، وما يقق ذلك قوله تعال: هو الذي
ي'ر\س1ل� الرياح. ن'ش\راv بي ي.د.ي\ ر.ح\م.ت1ه حت إ,ذا أ%ق%ل9ت\

س.حاباv ث1قالv أ%ي ح.م.ل%ت\، فعلى هذا العن ل يتاج إ,ل أ%ن يكون لق1ح¬
بعن ذي ل%ق}ح�، ولكنها ت.ح\م1ل� السحاب ف الاء؛ قال الوهري: رياح¬

ل%واق1ح' ول يقال ملق1ح'، وهو من النوادر، وقد قيل: ال4صل فيه
م'ل}ق1ح.ة، ولكنها ل ت'ل}ق1ح' إ,ل وهي ف نفسها لق1ح¬، كأ%ن الرياح. ل%ق1ح.ت

ب.ي\ر�، فإ,ذا أ%نشأ%ت1 السحاب. وفيها خي¬ وصل ذلك إ,ليه. قال ابن
سيده: وريح لقح¬ على النسب ت.ل}ق%ح' الشجر' عنها، كما قالوا ف ض1د>ه1

ع.ق1يم. وح.ر\ب لقح¬: مثل بال�نثى الامل؛ وقال ال4عشى:
إ,ذا ش.م_ر.ت\ بالناس, ش.ه\ب.اء� لقح¬،

ع.وانD شديد¬ ه.م\ز'ها، وأ%ظ%ل�ت1
يقال: ه.م.ز.ت\ه بناب أ%ي عض_ت\ه؛ وقوله:

و.ي\ح.ك. يا ع.ل}ق%مة� بن. ماع1ز,
هل لك ف الل�واق1ح, ال%وائ1ز,؟

قال: عن بالل�واقح الس>ياط ل4نه لصÒ خاطب ل1ص_اv. وش.ق1يح¬
Òالغ'راب. وقوم ل%ق%اح¬ وح.ي :�ل%ق1يح¬: إ,تباع. واللYق}حة� والل�ق}حة

ل%قاح¬ ل يد1ين'وا للملوك ول ي'م\ل%ك�وا ول ي'ص1بهم ف الاهلية س1باء#؛
أ%نشد ابن ال4عراب:



ل%ع.م\ر' أ%بيك. وال4ن\ب.اء� ت.ن\م1ي،
ل%ن,ع\م. ال%يe ف ال�ل�ى ر,ياح'

أ%ب.و\ا د1ين. ال�ل�وك1، فهم ل%قاح¬،
إ,ذا ه1يج'وا إ,ل ح.ر\ب�، أ%شاحوا

وقال ثعلب: اليe الل�قاح' مشتق من ل%قاح, الناقة1 ل4ن الناقة إ,ذا
ل%ق1حت\ ل ت'طاو,ع الف%ح\ل%، وليس بقوي�.

وف حديث أ%ب موسى وم'عاذ{: أ%ما أ%نا فأ%ت.ف%و_ق�ه ت.ف%وeق.
الل�ق�وح, أ%ي أ%قرؤه م'ت.م.ه>لv شيئاv بعد شيء بتدبر وتفكر، كالل�ق�وح,

ت'ح\ل%ب' ف�واقاv بعد ف�واق� لكثرة ل%ب.نها، فإ,ذا أ%تى عليها ثلثة أ%شهر
ح'ل1بت\ غ�د\و.ةv وعشيìا.

ال4زهري: قال شر وتقول العرب: إ,ن ل ل41ق}ح.ةv ت'خ\بن عن ل1قاح,
vالناس؛ يقول: نفسي تبن ف%ت.صد'قن عن نفوس, الناس، إ,ن أ%حببت لم خيا

أ%ح.بeوا ل خياv وإ,ن أ%حببت لم شرìا أ%حبوا ل شرìا؛ وقال يزيد
بن ك%ث}و.ة: العن أ%ن أ%عرف ما يصي إ,ليه ل1قاح الناس با أ%رى من

ل41ق}ح.ت، يقال عند التأ}كيد للبصي باص> أ�مور الناس وعوام>ها.
وف حديث ر'ق}ية العي: أ%عوذ بك من شر كل م'ل}ق1ح� وم'خ\بل تفسيه ف

الديث: أ%ن ال�ل}ق1ح الذي يول%د له، وال�خ\ب,ل الذي ل يول%د' له، م1ن
أ%ل}ق%ح الفحل� الناقة% إ,ذا أ%ولدها. وقال ال4زهري ف ترجة ص.م\ع.ر،

قال الشاعر:
Dص.م\ع.ر,ي_ة Dواد{ ن.غ\ر.ة �أ%ح.ي_ة

أ%ح.بe إ,ليكم، أ%م ث%لثD ل%و.اق1ح'؟
قال: أ%راد بالل�واق1ح العقارب.

@لكح: ل%ك%ح.ه ي.ل}ك%ح'ه ل%ك}حاv: ضربه بيده، وهو شبيه بالو.ك}ز,؛ قال:
ي.ل}ه.ز'ه ط%وراv، وطوراv ي.لك%ح'ه

وأ%ورد ال4زهري هذا غي م'ر\د.ف{ فقال:
يلهزه طوراv، وطوراv ي.ل}ك%ح'،

حت ت.راه مائلv ي'ر.ن_ح'
@لح: ل%م.ح. إ,ليه ي.ل}م.ح' ل%م\حاv وأ%ل}م.ح.: اختلس النظر؛ وقال

بعضهم: ل%م.ح ن.ظر وأ%ل%ه هو، وال4ول أ%صح. ال4زهري: أ%لت1 الرأ%ة� من
وجهها إ,لاحاv إ,ذا أ%مكنت من أ%ن ت'ل}م.ح.، تفعل ذلك ال%س\ناء� ت'ر,ي



ماس1نها من ي.ت.ص.د_ى لا ث ت'خ\فيها؛ قال ذو الرمة:
وأ%ل}م.ح\ن. ل%م\حاv من خ'دود{ أ%س1يلة{

ر,واء�، خ.ل ما ان ت'ش.ف_ ال%ع.اط1س'
والل�م\ح.ة�: الن_ظ}ر.ة� بالع.ج.لة1؛ الفراء ف قوله تعال: ك%ل%م\ح�

بالبصر؛ قال: كخ.ط}ف%ة بالبصر. ول%م.ح. البص.ر' ول%م.حه ببصره،
:vول%م.حانا vمنه، ول%م.ح. البق' والنجم ي.ل}م.ح' ل%م\حا Dوالت_ل}ماح' ت.ف}عال

كلم.ع. وب.ر\ق¬ لم1ح¬ ول%م'وح¬ ول%م_اح¬؛ قال:
ف عار,ض� ك%م'ض1يء3 الصبح, ل%م_اح,

وقيل: ل يكون الل�م\ح' إ,ل من بعيد.
ال4زهري: والل©م_اح' الصeق�ور' الذك1ي_ة�، قاله ابن ال4عراب.

الوهري: ل%م.ح.ه وأ%ل}م.ح.ه والت.م.ح.ه إ,ذا أ%بصره بنظر خفيف، والسم
الل�م\حة. وف الديث: أ%نه كان ي.ل}م.ح' ف الصلة ول يلتفت.

وم.لم1ح' ال3نسان: ما بدا من م.حاس1ن وجهه وم.ساويه؛ وقيل: هو ما
ي'ل}م.ح' منه واحدتا ل%م\حةD على غي قياس ول يقولوا م.ل}م.حة؛ قال ابن

سيده: قال ابن جن اس\ت.غ\ن.و\ا ب,ل%م\ح.ة عن واحد م.لم1ح؛ الوهري: تقول
رأ%يت ل%م\حة% البق؛ وف فلن ل%م\حة من أ%بيه، ث قالوا: فيه م.لم1ح'

من أ%بيه أ%ي م.شاب,ه' فجمعوه على غي لفظه، وهو من النوادر.
 vواضحا vأ%ي أ%مرا vباص1را vوقولم: ل�ر,ي.ن_ك ل%م\حا

(* زاد الد:
.(.vاللي: م.ن يلمح كثيا

@لوح: الل�و\ح': كل© ص.ف1يحة عريضة من صفائح الشب؛ ال4زهري:
الل�و\ح' صفيحة من صفائح الشب، والك%ت1ف إ,ذا كتب عليها سيت ل%و\حاv. واللوح':

الذي يكتب فيه. واللوح: اللوح الفوظ. وف التنزيل: ف لوح مفوظ؛ يعن
م'س\ت.و\د.ع م.ش1يئات1 ال تعال، وإ,نا هو على ال%ث%ل,. وكل© عظم

عريض: ل%و\ح¬، والمع منهما أ%لواح¬، وأ%لو,يح' جع المع؛ قال سيبويه:
ل ي'ك%س_ر\ هذا الضرب على أ%ف}ع'ل� كراهية% الضم على الواو« وقوله عز
وجل: وكتبنا له ف ال4ل}واح,؛ قال الزجاج: قيل ف التفسي إ,نما كانا

ل%و\ح.ي\ن، ويوز ف اللغة أ%ن يقال ل1ل�و\ح.ي\ن, أ%لواح، ويوز أ%ن يكون
أ%لواح¬ جع. أ%كثر من اثني. وأ%لواح' السد: عظام'ه ما خل ق%ص.ب.

اليدين، والرجلي، وي'قال: بل ال4لواح' من السد كل© عظم فيه ع1ر.ض¬.



وال1ل}واح': العظيم ال4لواح؛ قال:
ي.ت\ب.ع\ن. إ,ث}ر. باز,ل� م1ل}واح,

وبعي م1ل}واح¬ ورجل م1ل}واح¬.
ول%و\ح' الك%ت1ف: ما م.ل�س. منها عند م'ن\ق%ط%ع, غيها من أ%علها؛

eوقيل: اللوح' الك%تف' إ,ذا كتب عليها. والل�و\ح'، والل©وح' أ%ع\لى: أ%خ.ف
الع.ط%ش,، وع.م_ بعضهم به جنس العطش؛ وقال اللحيان: الل©وح' سرعة
العطش. وقد لح. ي.ل�وح' ل%و\حاv ول�واحاv ول�ؤ'وحاv، ال4خية عن اللحيان،

ول%و.حاناv وال}ت.اح.: ع.ط1ش.؛ قال رؤبة:
ي.م\ص.ع\ن. بال4ذ}ناب, من ل�وح� وب.ق�

ول%و_حه: ع.ط�شه. ولح.ه الع.ط%ش' ول%و_ح.ه إ,ذا غ%ي_ره.
وال1ل}واح': العطشان�. وإ,بلD ل%و\ح.ى أ%ي ع.ط}ش.ى. وبعي م1ل}و.ح¬ وم1ل}واح¬

وم1ل}ياح¬: كذلك، ال4خية عن ابن ال4عراب، فأ%ما م1ل}واح¬ فعلى القياس،
وأ%ما م1ل}ياح¬ فنادر؛ قال ابن سيده: وكأ%ن� هذه الواو إ,نا قلبت ياء

عندي لقرب الكسرة، كأ%نم توهوا الكسرة ف لم م1ل}واح حت كأ%نه ل1واح¬،
فانقلبت الواو ياء لذلك. وم.ر\أ%ة مل}واح¬: كالذكر؛ قال ابن م'ق}ب,ل:

ب,يض¬ م.لو,يح'، يوم. الص_ي\ف1، ل ص'ب'ر¬
على ال%وان1، ول س'ود¬، ول ن'ك�ع'

أ%بو عبيد: ال1ل}واح' من الدواب السريع' العطش,؛ قال شر وأ%بو اليثم:
هو ال%ي>د' ال4لواح العظيمها. وقيل: أ%لواحه ذراعاه وساقاه وع.ض'داه.

ولح.ه العطش' ل%و\حاv ول%و_ح.ه: غ%ي_ر.ه وأ%ضمره؛ وكذلك السفر'
والبد' والسeق}م' وال�ز\ن�؛ وأ%نشد:

ول ي.ل�ح\ها ح.ز.نD على اب\ن,م,،
ول أ%خ� ول أ%ب�، ف%ت.س\ه'م,

وق1د\ح¬ م'ل%و_ح¬: م'غ.ي_ر بالنار، وكذلك ن.ص\لD م'ل%و_ح¬. وكل ما
غ%ي_رته النار'، فقد ل%و_ح.ته، ول%و_ح.ته الشمس' كذلك غ%ي_رته

وس.ف%ع.ت\ وج\ه.ه. وقال الزجاج ف قوله عز وجل: ل%و_احةD للبشر أ%ي ت'ح\ر,ق'
اللد. حت ت'س.و>ده؛ يقال: لح.ه ول%و_ح.ه. ول%و_ح\ت' الشيء4 بالنار:

أ%حيته؛ قال ج,ران� الع.و\د1 واسه عامر بن الرث:
ع'قاب¬ ع.ق%ن\باةD، ك%أ%ن� و.ظ1يف%ها

وخ'ر\ط�وم.ها ال4ع\لى، بنار� م'ل%و_ح'



وف حديث س.ط1يح ف رواية:
ي.لوح'ه ف الل©وح, ب.و\غاء� الد>م.ن\

الل©وح': الواء. ولح.ه ي.لوح'ه: غ%ي_ر. لون.ه. وال1ل}واح': الضامر،
وكذلك ال�نثى؛ قال:

من كلY ش.ق�اء3 الن_سا م1ل}واح,
وامرأ%ة م1ل}واح¬ ودابة م1لواح¬ إ,ذا كان سريع الضeم\ر. ابن ال4ثي:

وف أ%ساء دوابه، عليه السلم، أ%ن اسم فرسه م'لو,ح¬، وهو الضامر الذي
.vل ي.س\م.ن'، والسريع العطش والعظيم' ال4لواح، وهو ال1ل}واح' أ%يضا

والل�و\ح': النظرة كالل�م\حة. ولح.ه ببصره ل%و\حةv: رآه ث خ.ف1ي. عنه؛
وأ%نشد:

وهل ت.ن\ف%ع.ن>ي ل%و\حةD لو أ%ل�وح'ها؟
ول�ح\ت' إ,ل كذا أ%ل�وح' إ,ذا نظرت إ,ل نار بعيدة؛ قال ال4عشى:

،Dكثية Dل%ع.م\ري لقد لحت. ع'ي'ون
إ,ل ض.و\ء3 نار�، ف ي.فاع� ت'ح.ر_ق'

أ%ي ن.ظ%ر.ت\.
ولح. البق' ي.لوح ل%و\حاv ول�ؤ'وحاv ول%و.حاناv أ%ي ل%ح.. وأ%لح.

البق': أ%و\م.ض.، فهو م'ل1يح؛ وقيل: أ%لح. ما ح.و\له؛ قال أ%بو ذؤيب:
رأ%يت'، وأ%ه\لي ب,واد1ي الر_ج,يـ
ـع, من ن.ح\و, ق%ي\ل%ة%، ب.ر\قاv م'ل1يحا

وأ%لح. بالسيف ول%و_ح.: ل%ع. به وح.ر_كه. ولح. النجم': بدا.
وأ%لح.: أ%ضاء وبدا وتلgل4 واتسع ض.و\ء�ه؛ قال ال�ت.ل%م>س':

وقد أ%لح. س'ه.ي\لD، بعدما ه.ج.ع'وا،
كأ%نه ض.ر.م¬، بالك%ف>، م.ق}ب'وس'

ابن السكيت: يقال لح. س'ه.ي\ل� إ,ذا بدا، وأ%لح. إ,ذا تلgل4؛ ويقال:
لح. السيف' والبق' ي.ل�وح' ل%و\حاv. ويقال للشيء إ,ذا تلgل4: لح.

ي.لوح' ل%و\حاv ول�ؤ'وحاv. ولح ل أ%مر'ك وت.ل%و_ح.: بان% وو.ض.ح..
ولح. الرجل� ي.ل�وح ل�ؤ'وحاv: برز وظهر. أ%بو عبيد: لح. الرجل� وأ%لح.،

فهو لئح وم'ل1يح¬ إ,ذا برز وظهر؛ وقول أ%ب ذؤيب:
وز.ع\ت.ه'م' حت إ,ذا ما ت.ب.د_دوا

س1راعاv، ولح.ت\ أ%و\ج'ه¬ وك�ش'وح'



إ,نا يريد أ%نم ر'م'وا فسقطت ت1ر.س.ت'هم وم.عاب,ل�ه'م\، وتفر�قوا
فأ%ع\و.ر'وا لذلك وظهرت\ م.قات1ل�هم. ولح. الشيب' ي.لوح ف رأ}سه: بدا.

ول%و_حه الشيب': ب.ي_ض.ه؛ قال:
من ب.ع\د1 ما ل%و_ح.ك. الق%تي'

وقال ال4عشى:
فلئن لح. ف الذ©ؤابة1 ش.ي\ب¬،

يا ل%ب.ك}ر� وأ%ن\ك%ر.ت\ن الغ.وان
وقول خ'فاف1 بن ن'د\ب.ة% أ%نشده يعقوب ف القلوب:

فإ,م_ا ت.ر.ي\ رأ}س1ي ت.غ.ي_ر. ل%و\ن'ه،
ولحت\ ل%واح1ي الشيب, ف كلY م.ف}ر.ق,

قال: أ%راد لوائح. فق%ل%ب.. وأ%لح. بثوبه ول%و_ح به، ال4خية عن
اللحيان: أ%خذ ط%ر.ف%ه بيده من مكان بعيد، ث أ%داره ول%ع به لي'ر,ي.ه' من

يبe أ%ن يراه. وكل© من ل%ع بشيء وأ%ظهره، فقد لح. به ول%و_ح
وأ%لح.، وها أ%قل. وأ%بيض' ي.ق%ق¬ وي.ل%ق¬، وأ%بيض' ل1ياح¬ ول%ياح¬ إ,ذا

ب'ول1غ% ف وصفه بالبياض، قلبت الواو ف ل%ياح ياء استحساناv لفة الياء، ل
عن قو�ة علة. وشيء ل%3ياح¬: أ%بيض؛ ومنه قيل للثور الوحشي ل%3ياح¬

لبياضه؛ قال الفراء: إ,نا صارت الواو ف لياح ياء لنكسار ما قبلها؛
وأ%نشد:أ%ق%بe الب.ط}ن, خ.ف�اق' ال%شايا،

ي'ض1يء� الليل% كالق%م.ر, اللYياح,
قال ابن بري: البيت لالك بن خالد ال�ناع1ي يدح ز'ه.ي. بن. ال4غ%ر�،

قال: والصواب أ%ن يقول ف اللYياح, إ,نه ال4بيض التلgلئ؛ ومنه
قولم: أ%لح. بسيفه إ,ذا لع به. والذي ف شعره خ.ف�اق¬ حشاه، قال: وهو

الصحيح أ%ي ي.خ\ف1ق' ح.شاه لقلة ط�ع\م1ه؛ وقبله:
ف%تÝى ما ابن' ال4غ%ر> إ,ذا ش.ت.و\نا،
وح'ب_ الزاد' ف ش.ه\ر.ي\ ق�1ماح,
وشه\را ق�1مح� ها شهرا البد.

:vياح' والل�ياح': الثور الوحشي وذلك لبياضه. والل�ياح' أ%يضاYوالل
الصبح. ولقيته ب,ل%ياح� إ,ذا لقيته عند العصر والشمس بيضاء، الياس ف كل
ذلك منقلبة عن واو للكسرة قبلها؛ وأ%ما ل%ياح¬ فشاذ انقلبت واوه ياء لغي

علة إ,ل� طلب الفة. وكان لمزة بن عبد الطلب، رضي ال عنه، سيف يقال



له ل%3ياح¬؛ ومنه قوله:
قد ذاق. ع'ث}مان�، يوم. ال%ر> من أ�ح'د{،

و.ق}ع. الل�ياح,، فأ%و\د.ى وهو م.ذموم
قال ابن ال4ثي: هو من لح. ي.لوح ل1ياحاv إ,ذا بدا وظهر. وال4لواح':

الس>لح' ما ي.لوح' منه كالسيف والس>نان؛ قال ابن سيده: وال4لواح' ما
لح. من السلح وأ%كثر ما ي'ع\ن بذلك السيوف' لبياض1ها؛ قال عمرو بن

أ%حر الباهلي:
ت'م\س3ي كأ%ل}واح, السلح,، وت'ض\ـ

ـح1ي كال%هاة1، ص.ب,يحة% الق%ط}ر,
قال ابن بري: وقيل ف أ%لواح السلح إ,نا أ%جفان� السيوف ل4ن غ1لف%ها

من خشب، يراد بذلك ضمورها؛ يقول: تسي ضامرة ل يضرها ض'م\ر'ها، وتصبح
كأ%نا م.هاةD صبيحة% القطر، وذلك أ%حسن لا وأ%سرع لع.د\وها. وأ%لح.ه:

أ%هلكه.
والل©وح'، بالضم: الواء بي السماء وال4رض؛ قال:

لطائر ظ%ل� بنا ي�وت'،
ي.ن\ص.بe ف الل©وح,، فما ي.فوت'

وقال اللحيان: هو الل©وح' والل�و\ح'، ل يك فيه الفتح غيه. ويقال:
ل أ%فعل ذلك ولو ن.ز.و\ت. ف الل©وح, أ%ي ولو ن.ز.و\ت. ف السeكاك،

والسeكاك': الواء� الذي يلقي أ%ع\نان% السماء.
ول%و_حه بالسيف والس_و\ط والعصا: عله با فضربه. وأ%لح. ب.حقي: ذهب
به. وقلت له قولv فما أ%لح. منه أ%ي ما استحى. وأ%لح. من الشيء: حاذر

وأ%ش\ف%ق.؛ قال:
ي'ل1ح\ن. من ذي د.أ%ب� ش1ر\واط1،

م'ح\ت.ج,ز� ب.ل%ق� ش1م\طاط1
ويروى: ذي ز.ج.ل�. وأ%لح. من ذلك ال4مر إ,ذا أ%شفق؛ ومنه ي'ل1يح'

إ,لحةv؛ قال وأ%نشدنا أ%بو عمرو:
إ,ن9 د'ل%ي\ماv قد أ%لح. ب,ع.شي،

وقال: أ%ن\ز,ل}ن,ي فل إ,يضاع. ب
أ%ي ل سي ب؛ وهذا ف الصحاح:

إ,ن� د'ل%يماv قد أ%لح من أ%ب



قال ابن بري: د'ل%يم اسم رجل. وال3يضاع': سي شديد. وقوله فل إ,يضاع
ب أ%ي لست أ%قدر على أ%ن أ%سي. الو'ض\ع.، والياء ر.و,يe القصيدة بدليل

قوله بعد هذا:
وه'ن_ بالشeق}رة1 ي.ف}ر,ين. الف%ر,ي

هن� ضمي ال3بل. والشeق}رة: موضع. وي.ف}ر,ين. الف%ر,ي أ%ي يأ}تي
بالعجب ف السي. وأ%لح. على الشيء: اعتمد. وف حديث الغية: أ%تلف عند

م1نب رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ فأ%لح. من اليمي أ%ي أ%شفق
وخاف.وال1ل}واح': أ%ن ي.ع\م1د. إ,ل ب'ومة{ في.خ1يط% عينها، وي.ش'د_ ف

رجلها صوفة سوداء، وي.جعل% له م.3ر\ب.أ%ةv وي.ر\ت.ب,ئ% الصائد' ف
الق�ت\رة1 وي'ط1يها ساعةv بعد ساعة، فإ,ذا رآها الصقر أ%و البازي سقط عليها

.vفأ%خذه الصياد، فالبومة وما يليها تسمى م1ل}واحا
:vياح': الثور ال4بيض. ويقال للصبح أ%يضاYليح: الل�ي.اح' والل@

ل41ياح¬، ويبالغ فيه فيقال: أ%بيض' ل%3ياح¬، قال الفارسي: أ%صل هذه الكلمة
الواو، ولكنها شذت؛ فأ%ما ل1ياح¬ فياؤ'ه منقلبة للكسرة الت قبلها كانقلبا

ف ق1يام� ونوه، وأ%ما رجل م1ل}ياح¬ ف م1ل}واح فإ,نا قلبت فيه الواو
ياء للكسرة الت ف اليم فتوه_موها على اللم حت كأ%نم قالوا ل1واح¬،
فقلبوها ياء لذلك؛ قال ابن سيده: وليس هذا بابه إ,نا ذكرناه لن'ح.ذYر.

منه، وقد ذكر ف باب الواو.
@لبخ: اللب\خ' الحتيال لل4خذ. واللب\خ: الضرب والقتل.

واللبeوخ: كثرة اللحم ف السد.
رجل ل%بيخ¬ وامرأ%ة ل�باخي_ة: كثية اللحم ضخمة الر_بلة تام_ة كأ%نا

منسوبة إ,ل الل©باخ. ويقال للمرأ%ة الطويلة العظيمة السم: خر\باق¬
ول�باخي_ة.

والل9باخ: الل9طام والضراب.
واللب.خ.ة: شجرة عظيمة مثل ال4ثاب.ة أ%عظم، ورقها شبيه بورق الوز،
ولا أ%يضاv ج.نÝى كج.ن ال%ماط1 م'رÒ إ,ذا أ�كل أ%عطش، وإ,ذا شرب عليه

الاء� نفخ البطن؛ حكاه أ%بو حنيفة وأ%نشد:
م.ن يشرب الاء4، ويأ}كل الل�بخ\،

ت.ر,م\ عروق' بطن,ه وي.نت.ف1خ\
قال: وهو من شجر البال؛ قال: وأ%خبن العال1م به أ%ن بان\صنا من صعيد



مصر، وهي مدينة السحرة ف الدور، الشجرة بعد الشجرة تسمى اللبخ؛ قال: وهو
بالفتح؛ قال: وهو شجر عظام أمثال الدeل}ب وله ثر أ%خضر يشبه التمر حلو

جد�اv، إ,ل أ%نه كريه وهو جيد لوجع ال4ضراس، وإ,ذا نشر شجره أ%رعف
ناشره؛ قال: وينشر أ%لواحاv فيبلغ اللوح منها خسي ديناراv، بعله أصحاب
الراكب ف بناء3 السفن، وزعم أ%نه إ,ذا ضم منه لوحان ضم�اv شديداv وجعل

ف الاء سنة التحما فصارا لوحاv واحداv، ول يذكر ف التهذيب أ%ن يعل
ف الاء3 سنة ول أ%قل ول أ%كثر؛ وهذه الشجرة رأ}يتها أ%نا بزيرة مصر

وهي من كبار الشجر، وأ%عجب ما فيها أ%ن قوماv زعموا أ%ن هذه الشجرة كانت
ت.قتل ف بلد الفرس، فلما نقلت إل مصر صارت تؤكل ول تضر، ذكره ابن

البيطار العشاب ف كتابه الامع.
والل�بيخة: نافجة السك. وت.لب_خ بالسك: تطيب به؛ كلها عن الجري؛

وأ%نشد:
ه.دان إ,ليها ريح' مسك1 ت.ل%ب_خ.ت\

به ف د'خان1 ال%ن\د.ل9 ال�ق%ص_د1
@لتخ: اللت\خ': لغة ف اللطخ. وتلتخ: كتلطخ.

ورجل ل%ت1خ.ة: داهية منكر، هكذا حكاه كراع، وقد نفى سيبويه هذا الثال
ف الصفات. والل�ت\خان: الائع؛ عن كراع، والعروف عند أ%ب عبيد الاء،

وقد تقدم. الليث: اللت\خ الشق؛ يقال: ل%ت.خه بالسوط أ%ي سحله وقشر جلده.
@لخ: ل%خ1خ.ت\ عينه ول%ح1ح.ت\ إ,ذا التزقت من الرمص.

ول%خ_ت\ عينه ت.ل1خe ل9اv ول%خيخاv: كثرت دموعها وغلظت أ%جفانا؛
أ%نشد ابن دريد:

ل خي. ف الشيخ إ,ذا ما اجل%خ_ا،
وسال غ%رب عينه ف%ل%خ_ا

أ%ي ر.م1ص.. والل�خ_ة: النف؛ قال:
حت إ,ذا قالت\ له: إ,يه إ,يه\

وج.ع.ل%ت\ ل%خ_ت'ها ت'غ.ن�يه
تغنيه: أ%راد ت'غ.ن>ن'ه من الغنة.

وواد لخÒ ومل}ت.خÒ: كثي الشجر مؤ\ت.شب. قال ال4زهري: وروينا عن ابن
عباس قصة إساعيل وأ�م>ه هاجر وإ,سكان إ,براهيم إ,ياه ف الرم، قال:

eقال شر ف كتابه إ,نا هو لخ¬، خفيف، أ%ي معوج ،Òوالوادي يومئذ لح



الفم ذهب به إ,ل ال3لاء3 
(* قوله «إل اللاء إل» ف شرح القاموس:

ذهب ف أخذه من اللى، هكذا عندنا بالنسخة باللف القصورة، والذي ف
المهات من اللاء إل اهـ والظاهر أنه باللف القصورة على أفعل بدليل

اللخواء ولقوله وهو العوج إل). واللخواء، وهو العوجe الفم؛ قال ال4زهري:
والرواية لخÒ، بالتشديد.

روي عن ابن ال4عراب أ%نه قال: جوف لخ أ%ي عميق؛ قال: والوف الوادي،
ومعن قوله: الوادي لخ� أ%ي متضايق متلخ� لكثرة شجره وقلة عمارته؛ قال

ابن ال4ثي: أ%ثبته ابن معي بالاء3 العجمة وقال: من قال غي هذا فقد
صح_ف فإ,نه يروى بالاء3 الهملة. وسكران م'ل}تخÒ وم'ل}طخÒ أ%ي متلط

ل يفهم شيئاv لختلط عقله؛ ومنه يقال الت.خ_ عليهم أ%مر'هم أ%ي اختلط.
فأ%ما قولم م'ل}طخÒ فغي مأ}خوذ به ل4نه ليس بعرب؛ قال الوهري:
سكران م'ل}ت.خ¼ والعامة تقول ملط%خÒ، ول يقال سكران م'ت.ل%طYخ¬، قال

ال4صمعي: هو مأ}خوذ من واد لخ� إ,ذا كان ملتف9اv بالشجر.
والت.خ_ الع'شب: الت.ف_.

والل�خ\ل%خاني_ة�: العجمة ف النطق؛ رجل ل%خ\ل%خانê وامرأ%ة
للخانية إ,ذا كانا ل يفصحان. وف الديث: فأ%تانا رجل فيه ل%خ\ل%خاني_ة؛ قال

أ%بو عبيدة: اللخلخانية الع'جمة؛ قال البعيث:
سيتر'ك�ها، إ,ن سل�م ال جار.ها،
بنو الل�خ\ل%خاني_ات، وه\ي ر'ت'وع

وف حديث معاوية قال: أ%ي� الناس أ%فصح؟ فقال رجل: قوم ارتفعوا عن
ل%خ\ل%خاني_ة العراق، قال: وهي اللكنة ف الكلم والعجمة؛ وقيل: هو منسوب

إ,ل ل%خ\ل%خان وهي قبيلة؛ وقيل: موضع؛ ومنه الديث: كنا بوضع كذا وكذا
فأ%تى رجل فيه ل%خ\ل%خاني_ة.

والل�خ\ل%خ.ة: ضرب من الطيب؛ وقد للخه.
@لطخ: لطخه بالشيء ي.ل}ط%خه لطخاv ولط�خه، ولطخت' فلناv بأ%مر قبيح:

رميته به.
وتلط�خ فلن بأ%مر قبيح: تدنس، وهو أ%عم من الط�ل}خ.

والل©طاخ.ة: بقية الل�ط}خ.
ورجل ل%ط1خ¬: قذر ال4كل. ول%ط%خ.ه بشر¼ يلط%خ'ه لط}خاv أ%ي لو_ثه به



فتلو_ث وتلطخ به فعله.
وف حديث أ%ب طلحة: تركت\ن حت تلط�خ\ت أ%ي تنجست وتقذرت بالماع.

يقال: رجل ل%ط1خ أ%ي قذر، ورجل ل�ط%خ.ة: أ%حق ل خي فيه، والمع
لط%خات. والل�طخ: كل شيء� ل�طYخ بغي لونه. وف السماء ل%ط}خ¬ من سحاب أ%ي

.vمن خ.ب.ر� أ%ي يسيا vقليل. وسعت ل%ط}خا
ويقال: اغن'وا ل%ط}ختكم.

@لفخ: ل%ف%خ.ه على رأ}سه وف رأ}سه يل}ف%خه لف}خاv، وهو ضرب جيع الرأ}س؛
وقيل: هو كالق%ف}ح، وخص بعضهم به ضرب الرأ}س بالعصا. ولف%خ.ه البعي

يلف%خ'ه لف}خاv على لفظ ما تقد�م: ركضه برجله من ورائه.
@لخ: الل1م_اخ: اللطام. ول%م.خ يلم.خ ل%م\خاv: ل%ط%م.

ولم.خ.ه لاخاv: لطمه؛ وأ%نشد:
ف%أ%و\ر.خ.ت\ه أ%ي_ما إ,ير.اخ,،
ق%ب\ل% ل1م.اخ� أ%ي_ما ل1م.اخ

ول%م.خه: لط%مه. ويقال: لم.خه ولخ.م.ه اي لطمه.
@لوخ: واد{ لخ¬: عميق؛ عن أ%ب حنيفة. قال ابن سيده: وإ,نا قضينا بأ%ن

،Dالتهذيب: وأ%ودية لخ.ة .vأ%كثر منها لما vأ%لفه واو ل4ن الواو عينا
قال: وأ%صله لخ¬ ث نقلت إل بنات الثلثة فقيل: لئخ¬، ث نقصت منه عي
الفعل؛ قال: ومعناه السعة والعوجاج. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب: واد
لخ�، بالتشديد، وهو التضايق الكثي الشجر، وقد ذكر ف باب الضاعف.

@لبد: لب.د. بالكان ي.ل}ب'د' لب'وداv ول%ب,د. ل%ب.داv وأ%لب.د.: أ%قام
به ول%ز,ق، فهو م'ل}ب,د¬ به، ول%ب,4د. بال4رض وأ%لب.د. با إ,ذا ل%ز,م.ها

فأ%قام؛ ومنه حديث علي، رضي ال عنه، لرجلي جاءا يسأ%لنه: أ%لب,دا
بال4رض 

(* قوله «ألبدا بالرض» يتمل أنه من باب نصر أو فرح من ألبد
وبالخي ضبط ف نسخة من النهاية بشكل القلم.) حت ت.ف}ه.ما أ%ي أ%قيما؛ ومنه

قول حذيفة حي ذكر الفتنة قال: فإ,ن كان ذلك فالب'د'وا لب'ود. الراع1ي
على عصاه خلف غ%ن.م1ه ل يذهب' بكم الس_يل� أ%ي اث}ب'ت'وا والزموا

مناز,ل%كم كما ي.ع\ت.م1د' الراعي عصاه ثابتاv ل يبح واق}ع'دوا ف بيوتكم ل
ترجوا منها ف%ت.ه\ل1كوا وتكونوا كمن ذهب. به السيل�. ول%ب.د. الشيء�

بالشيء3 ي.ل}ب'د ذا ركب بعض'ه بعضاv. وف حديث قتادة: ال�شوع' ف القلب,



وإ,لباد1 البصر ف الصلة أ%ي إ,لزام1ه موضع. السجود من ال4رض. وف حديث
أ%ب ب.ر\زة%: ما أ�رى اليوم. خياv من ع1صابة م'ل}ب,دة يعن ل%ص1ق�وا

بال4رض وأ%خ\ملوا أ%نفسهم.
والل©ب.د' والل�ب,د' من الرجال: الذي ل يسافر ول ي.ب\ر.ح' م.ن\ز,ل%ه

ول يطل�ب معاشاv وهو ال4ل}ي.س'؛ قال الراعي:
م1ن\ أ%مر, ذي ب.د.وات{ ل ت.زال� له

ب.ز\لء�، ي.ع\يا با ال%ث�امة� الل©ب.د'
ويروى الل�ب,د'، بالكسر؛ قال أ%بو عبيد: والكسر أ%جود. والب.ز\لء�:

الاجة� الت أ�ح\ك1م. أ%مر'ها. وال%ث�امة� وال�ث%م' أ%يضاv: الذي ل
يبح من ملYه وب.ل}د1ت1ه.

والل�ب'ود': الق�راد'، سي بذلك ل4نه ي.ل}بد بال4رض أ%ي ي.ل}ص.ق.
ال4زهري: ال�ل}ب,د' الل�ص1ق' بال4رض. ول%ب.د. الشيء� بال4رض، بالفتح،

ي.ل}ب'د' لب'وداv: ت.ل%ب_د با أ%ي ل%ص1ق.. وت.ل%ب_د الطائر' بال4رض
أ%ي ج.ث%م. عليها. وف حديث أ%ب بكر: أ%نه كان ي.ح\ل�ب' فيقول:

أ%أ�ل}ب,د' أ%م أ�ر\غ1ي؟ فإ,ن قالوا: أ%ل}ب,د\ أ%لز.ق. الع'ل}ب.ة% بالض_ر\ع فحلب،
ول يكون لذلك ال%لب, ر.غ}وة، فإ,ن أ%بان الع'ل}بة رغا الش_خ\ب بشد�ة

وقوعه ف العلبة. وال�ل%ب>د' من الطر: الر_شe؛ وقد ل%ب_د ال4رض.
.vتلبيدا

ول�ب.د¬: اسم آخر نسور لقمان بن عاد{، ساه بذلك ل4نه ل%ب,د. فبقي ل
يذهب ول يوت كالل�ب,د1 من الرجال اللزم لرحله ل يفارقه؛ ول�ب.د¬

ينصرف ل4نه ليس بعدول، وتزعم العرب أ%ن لقمان هو الذي بعثته عاد ف وفدها
إ,ل الرم يستسقي لا، فلما أ�ه\ل1ك�وا خ'ي>ر لقمان بي بقاء سبع

ب.ع\رات س'م\ر من أ%ظ}ب� ع'ف}ر ف جبل و.ع\ر ل ي.م.سeها الق%ط}ر'، أ%و بقاء
سبعة أ%ن\س'ر� كلما أ�ه\ل1ك. ن.س\ر¬ خل%ف بعده نسر، فاختار النeس'ور فكان

آخر نسوره يسمى ل�ب.داv وقد ذكرته الشعراء؛ قال النابغة:
أ%ض\ح.ت\ خ.لءé وأ%ض\ح.ى أ%ه\ل�ها اح\ت'م1لوا،

أ%خ\ن.ى عليها الذي أ%خ\ن.ى على ل�ب.د
وف الثل: طال ال4ب.د على ل�ب.د.

ول�ب_د.ى ول�ب_اد.ى ول�باد.ى؛ ال4خية عن كراع: طائر على شكل
السeمان إ,ذا أ%س.ف_ على ال4رض ل%ب,4د. فلم يكد يطي حت ي'طار؛ وقيل:



ل�ب_ادى طائر. تقول صبيان العرب: ل�ب_ادى ف%ي.ل}ب'د حت يؤ\خذ. قال الليث:
وتقول صبيان ال4عراب إ,ذا رأ%وا السمان: س'ان.ى ل�باد.ى الب'د1ي ل

ت'ر.ي\، فل تزال تقول ذلك وهي لبدة بال4رض أ%ي لص1قة وهو ي'ط1يف' با
حت يأ}خذها.

وال�ل}ب,د' من ال3بل: الذي يضرب فخذيه بذنبه فيلز.ق' بما ث%ل}ط�ه
وب.ع\ر'ه، وخص_صه ف التهذيب بالفحل من ال3بل. الصحاح: وأ%لبد البعي إ,ذا

ضرب بذنبه على عج'زه وقد ث%ل%ط% عليه وبال فيصي على عجزه ل�3ب\د.ة من
ث%ل}طه وبوله.

وت.ل%ب_د الشع.ر والصوف والو.ب.ر والت.ب.د.: تداخ.ل% ول%ز,ق.. وكل©
شعر أ%و صوف م'ل}ت.بد{ بعض'ه على بعض، فهو ل1ب\د ول1ب\دة ول�ب\دة، والمع

أ%ل}باد ول�ب'ود على توهم طرح الاء؛ وف حديث حيد بن ثور:
وب.ي\ن. ن,س\ع.ي\ه خ1د.بìا م'ل}ب,دا

vمن الو.ب.ر. ول%ب,د. الصوف' ي.ل}ب.د' ل%ب.دا Dأ%ي عليه ل1ب\دة
ول%ب.د.ه: ن.ف%ش.ه 

(* قوله «ولبده نفشه» ف القاموس ولبد الصوف كضرب نفشه كلبده
يعن مضعفاv.) باء ث خاطه وجعله ف رأ}س الع.م.د ليكون و,قايةv للبجاد

أ%ن} ي.خ\ر,ق%ه، وكل هذا من اللزوق؛ وت.ل%ب_د.ت1 ال4رض بالطر. وف
الديث ف صفة الغيث: ف%ل%ب_د.ت1 الد>ماث% أ%ي ج.ع.ل%ت\ها ق%و,ي_ةv ل

تس'وخ' فيها ال4ر\ج'ل�؛ والد>ماث�: ال4ر.ضون الس_ه\لة. وف حديث أ�م
زرع: ليس ب,ل%ب,د ف%ي'ت.و.ق�ل ول له عندي م'ع.و_ل أ%ي ليس. بستمسك متلبد

ف%ي'س\ر.ع الشي' فيه وي'ع\ت.لى. والتبد الورق أ%ي ت.ل%ب_د بعضه على
بعض. والتبدت الشجرة: كثرت أ%وراقها؛ قال الساجع:

وع.ن\ك%ثاv م'ل}ت.ب,دا
ول%ب_د الن_دى ال4رض.. وف صفة ط%ل}ح النة: أ%ن9 ال يعل مكان كل

شوكة منها م1ث}ل% خصوة التيس 
(* قوله «خصوة التيس» هو بذه الروف ف

النهاية أيضاv ولينظر ضبط خصوة ومعناها.) ال%ل}ب'ود أ%ي ال�ك}ت.ن,ز, اللحم
الذي لزم بعضه بعضاv فتلب_د..

واللYب\د' من الب'س'ط: معروف، وكذلك ل1ب\د' السرج. وأ%ل}ب.د. السر\ج.:
ع.م1ل% له ل1ب\داv. والل©ب_ادة�: ق%باء من ل�بود. والل©ب_ادة: ل1باس



من ل�ب'ود. واللYب\د': واحد الل©ب'ود، واللYب\د.ة أ%خص منه.
ول%ب_د. شع.ر.ه: أ%لزقه بشيء� ل%ز,ج أ%و صمغ حت صار كاللYبد، وهو شيء

كان يفعله أ%هل الاهلية إ,ذا ل يريدوا أ%ن ي.ح\ل1ق�وا رؤ'وسهم ف
الج، وقيل: ل%ب_د شعره حلقه جيعاv. الصحاح: والتلبيد أ%ن يعل الرم ف

رأ}سه شيئاv من صمغ ليتلبد شعره ب'ق}ياv عليه لئل ي.ش\ع.ث% ف ال3حرام
وي.ق}م.ل% إ,ب\قاء على الشعر، وإ,نا ي'ل%ب>د' من يطول مكثه ف ال3حرام.

وف حديث الرم: ل ت'خ.م�روا رأ}سه فإنه ي.ب\ع.ث م'ل%ب>داv. وف
حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: من ل%ب_د. أ%و ع.ق%ص. أ%و ض.ف%ر. فعليه

vاللق؛ قال أ%بو عبيد: قوله ل%ب_د يعن أ%ن يعل الرم ف رأ}سه شيئا
من صمغ أ%و عسل ليتلبد شعره ول ي.ق}م.ل. قال ال4زهري: هكذا قال يي بن

سعيد. قال وقال غيه: إ,نا التلبيد ب'ق}ياv على الشعر لئل ي.ش\ع.ث% ف
ال3حرام ولذلك أ�وجب عليه اللق كالعقوبة له؛ وقال: قال ذلك سفيان بن

عيينة؛ ومنه قيل ل1ز'ب\ر,ة ال4س.د: ل1ب\د.ةD؛ وال4سد ذو لبدة.
واللYب\دة: الشعر التمع على زبرة ال4سد؛ وف الصحاح: الشعر التراكب بي

كتفيه. وف الثل: هو أ%منع من ل1بدة ال4سد، والمع ل1ب.د مثل, ق1ر\بة
وق1ر.ب.والل©ب_ادة: ما يلبس منها للمطر؛ التهذيب ف ترجة بلد، وقول الشاعر

أ%نشده ابن ال4عراب:
وم'ب\ل1د{ بي. م.و\ماة{ وم.ه\ل%كة{،
جاو.ز\ت'ه ب,ع.لة ال%ل}ق, ع1ل}يان1

قال: ال�ب\ل1د' الوض القدي ههنا؛ قال: وأ%راد ملبد فقلب وهو اللصق
بال4رض.

وما له س.ب.د¬ ول ل%ب.د؛ الس_ب.د' من الشعر واللب.د من الصوف لتلبده
أ%ي ما له ذو شعر ول ذو صوف؛ وقيل السبد هنا الوبر، وهو مذكور ف موضعه؛

وقيل: معناه ما له قليل ول كثي؛ وكان مال العرب اليل وال3بل والغنم
والبقر فدخلت كلها ف هذا الثل.

وأ%لب.د.ت1 ال3بل� إ,ذا أ%خرج الربيع أ%وبار.ها وأ%لوانا وح.س'ن.ت\
.vل}ب,س.ت\ من أ%وبارها أ%لبادا�شار.ت'ها وتيأ%ت للسم.ن فكأ%نا أ

التهذيب: ولل4سد شعر كثي قد ي.ل}ب'د على ز'ب\رته، قال: وقد يكون مثل ذلك على
سنام البعي؛ وأ%نشد:
كأ%نه ذو ل1ب.د{ د.ل%ه\م.س



ومال ل�ب.د: كثي ل ي'خاف ف%ن.اؤه كأ%نه الت.ب.د. بعض'ه على بعض. وف
التنزيل العزيز يقول: أ%هلكت مالv ل�ب.داv؛ أ%ي ج.م�اv؛ قال الفراء:

الل©ب.د الكثي؛ وقال بعضهم: واحدته ل�ب\دةD، ول�ب.د: ج,ماع؛ قال: وجعله
بعضهم على جهة ق�ث%م� وح'ط%م واحداv وهو ف الوجهي جيعاv: الكثي. وقرأ%

أ%بو جعفر: مالv ل�ب_داv، مشدداv، فكأ%نه أ%راد مالv لبداv. ومالن1
لب,دان1 وأ%موالD ل�ب_د¬. وال4موال� والال� قد يكونان ف معن واحد.

واللYب\د.ة والل©ب\دة: الماعة من الناس يقيمون وسائر'هم ي.ظ}عنون
كأ%نم بتجمعهم ت.ل%ب_دوا. ويقال: الناس ل�ب.د¬ أ%ي متمعون. وف التنزيل

العزيز: وانه لا قام. عبد' ال ي.د\عوه كادوا يكونون عليه ل�ب.داv؛
وقيل: اللYب\د.ة� الراد؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه على التشبيه.

والل©ب_د.ى: القوم يتمعون، من ذلك. ال4زهري: قال وقرئ.: كادوا يكونون عليه
ل1ب.داv؛ قال: والعن أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، لا صلى الصبح ببطن

نلة كاد النe لا سعوا القرآن وتعج_بوا منه أ%ن يس\ق�طوا عليه. وف
حديث ابن عباس: كادوا يكونون عليه ل1ب.داv؛ أ%ي متمعي بعضهم على بعض،

واحدتا ل1ب\د.ة؛ قال: ومعن ل1ب.داv يركب بعض'هم بعضاv، وكل© شيء أ%لصقته
بشيء إ,لصاقاv شديداv، فقد ل%ب_د\ت.ه؛ ومن هذا اشتقاق الل©بود الت

ت'ف}ر.ش'. قال: ول1ب.د¬ جع ل1ب\د.ة ول�ب.د¬، ومن قرأ% ل�ب.داv فهو جع
ل�ب\دة؛ وك1ساء# م'ل%ب_د¬.

وإ,ذا ر'ق1ع. الثوب'، فهو م'ل%ب_د¬ وم'ل}ب.د¬ وم.ل}بود. وقد ل%ب.د.ه
إ,ذا ر.ق%ع.ه وهو ما تقدم ل4ن الر_ق}ع. يتمع بعضه إ,ل بعض ويلتزق بعضه

ببعض. وف الديث: أ%ن عائشة، رضي ال عنها، أ%خرجت إ,ل النب، صلى
ال عليه وسلم، كساء م'ل%ب_داv أ%ي م'ر.ق�عاv. ويقال: ل%ب.د\ت' الق%ميص.

أ%ل}ب'د'ه ول%ب_د\ت'ه. ويقال للخرقة الت ي'ر\ق%ع' با صدر القميص:
اللYب\د.ة، والت ير\ق%ع' با ق%بeه: الق%ب,يل%ة. وقيل: ال�ل%ب_د' الذي

ث%خ'ن. وس.طه وص.ف1ق. حت صار ي'ش\ب,ه' اللYب\د..
واللYب\د': ما يس\ق�ط من الط�ر,يفة1 والص>لYيان1، وهو س.فاv أ%بيض

يسقط منهما ف أ�صولما وتستقبله الريح فتجمعه حت يصي كأ%نه قطع
ال4ل}باد1 البيض إ,ل أ�صول الشعر والص>لYيان1 والطريفة1، فيعاه الال

وي.س\م.ن عليه، وهو من خي ما ي'ر\عى من ي.ب,يس, الع1يدان؛ وقيل: هو الكل�
الرقيق يلتبد إ,ذا أ%نس.ل% فيختلط بال1ب_ة.



وقال أ%بو حنيفة: إ,ب,لD ل%ب,دةD ول%باد.ى تش.ك�ى بطون.ها عن الق%تاد1؛
وقد ل%ب,د.ت\ ل%ب.داv وناقة ل%ب,د.ة. ابن السكيت: ل%ب,د.ت1 ال3ب,ل،
بالكسر، ت.ل}ب.د' ل%ب.داv إ,ذا د.غ1ص.ت\ بالص>لYيان، وهو الت1واء# ف

ح.يازي1ها وف غلص1م1ها، وذلك إ,ذا أ%كثرت منه ف%ت.غصe به ول تضي.
والل�بيد': ال�وال1ق' الضخم، وف الصحاح: الل�ب,يد' ال�وال1ق' الصغي.

وأ%ل}ب.د\ت' الق1ر\بة% أ%ي ص.ي_ر\ت'ها ف ل%بيد أ%ي ف جوالق، وف الصحاح:
ف جوالق صغي؛ قال الشاعر:

قلت' ض.ع, ال4د\س.م ف الل�بيد
قال: يريد بال4دسم ن,ح\ي. س.م\ن. والل�ب,يد': ل1ب\د¬ ياط عليه.

والل�بيد.ة�: ال1خ\لة، اسم؛ عن كراع. ويقال: أ%ل}ب.د\ت الفرس.، فهو
م'ل}ب.د إ,ذا شد.د\ت عليه اللYب\د. وف الديث ذكر ل�ب.ي\داء4، وهي

ال4رض السابعة. ول%ب,يد¬ ولب,د¬ ول�ب.ي\د¬: أ%ساء. واللYب.د': بطون من بن
تيم. وقال ابن ال4عراب: اللYب.د' بنو الرث ابن كعب أ%جعون ما خل

م1ن\ق%راv. والل©ب.ي\د': طائر. ول%ب,يد¬: اسم شاعر من بن عامر.
@لتد: ل%ت.د.ه بيده: كو.ك%ز.ه.

@لثد: ل%ث%د. التاع. ي.ل}ث1د'ه ل%ث}داv، وهو ل%ث1يد¬: ك%ر.ث%د.ه، فهو
ل%ث1يد ور.ث1يد. ول%ث%د. الق%ص\عة بالثريد، مثل ر.ث%د.: جع بعضه إ,ل بعض

وسو�اه. واللYث}د.ة والر>ث}دة: الماعة يقيمون ول ي.ظ}ع.نون.
@لد: الل�ح\د والل©ح\د: الش_قe الذي يكون ف جانب القب موض1ع اليت

ل4نه قد أ�م1يل عن وس.ط إ,ل جانبه، وقيل: الذي ي'ح\فر ف ع'ر\ضه؛
والض_ريح' والض_رية: ما كان ف وسطه، والمع أ%ل}ح.اد¬ ول�ود. وال%ل}حود

كاللحد صفة غالبة؛ قال:
حت أ�غ%ي_ب. ف أ%ث}ناء3 م.ل}حود

ول%ح.د. القب. ي.ل}ح.د'ه ل%ح\داv وأ%ل}ح.د.ه: ع.م1ل% له ل}داv، وكذلك
ل%ح.د. اليت. ي.ل}ح.د'ه ل%ح\داv وأ%ل}ح.ده ول%ح.د له وأ%ل}ح.د.، وقيل:

ل%ح.ده دفنه، وأ%ل}ح.ده ع.م1ل% له ل%ح\داv. وف حديث دف}ن النب، صلى ال
عليه وسلم: أ%ل}ح1د'وا ل ل%ح\داv. وف حديث دفنه أ%يضاv: فأ%رس.ل�وا

إ,ل اللحد1 والضار,ح, أ%ي إ,ل الذي ي.ع\م.ل� الل�ح\د. والض_ريح..
ال4زهري�: قب م.ل}حود له وم'ل}ح.د وقد ل%ح.دوا له ل%ح\داv؛ وأ%نشد:

أ%ناس1ي� م.ل}حود لا ف الواجب



شبه إ,نسان 
(* قوله «شبه إنسان إل» كذا بالصل والناسب شبه الوضع

الذي يغيب فيه إنسان العي تت الاجب من تعب السي اللحد.)
العي تت الاجب باللحد، وذلك حي غارت عيون ال3بل من تع.ب السي\ر.

أ%بو عبيدة: ل%د\ت له وأ%ل%د\ت' له ول%ح.د. إ,ل الشيء ي.ل}ح.د'
والت.ح.د.: مال. ول%د. ف الد>ين, ي.ل}ح.د' وأ%ل%د.: مال% وعد.ل، وقيل: ل%ح.د.

مال% وجار..
ابن السكيت: ال�ل}ح1د' العاد1ل� عن الق ال�د\خ1ل� فيه ما ليس فيه،

يقال قد أ%ل%د. ف الدين ول%د. أ%ي حاد عنه، وقرئ: لسان الذي ي.ل}ح.دون
إ,ليه، والت.ح.د. مثله. وروي عن ال4حر: ل%د\ت ج'ر\ت وم1ل}ت، وأ%لد\ت

مار.ي\ت وجاد.ل}ت. وأ%ل%د.: مار.ى وجاد.ل. وأ%ل%د. الرجل أ%ي ظل%م ف
ال%ر.م، وأ%صله من قوله تعال: وم.ن ي'ر,د\ فيه ب,إ,لاد{ بظلم؛ أ%ي

إ,لاداv بظلم، والباء فيه زائدة؛ قال حيد بن ثور:
ق%د\ن.ي من ن.ص\ر, ال�ب.ي\ب.ي\ن, ق%دي،
ليس ال3مام' بالش_ح1يح ال�ل}ح1د1

أ%ي الائر بكة. قال ال4زهري: قال بعض أ%هل اللغة معن الباء الطرح،
العن: ومن يرد فيه إ,لاداv بظلم؛ وأ%نشدوا:

ه'ن_ ال%رائ1ر' ل ر.ب_ات' أ%خ\م1رة{،
س'ود' ال%حاج,ر, ل ي.ق}رأ}ن% بالسeو.ر,

العن عندهم: ل ي.ق}رأ}ن% السeو.ر. قال ابن بري: البيت الذكور لميد
بن ثور هو لميد ال4رقط، وليس هو لميد بن ثور اللل كما زعم

الوهري. قال: وأ%راد بال3مام ههنا عبد ال بن الزبي. ومعن ال3لاد ف
:vعن القص\د. ول%ح.د. علي_ ف شهادته ي.ل}ح.د' ل%ح\دا �اللغة ال%ي\ل

أ%ث1م.. ول%د. إ,ليه بلسانه: مال. ال4زهري ف قوله تعال: لسان الذين يلحدون
إ,ليه أ%عجمي وهذا لسان عرب مبي؛ قال الفراء: قرئ ي.ل}ح.دون فمن قرأ%

ي.ل}ح.دون أ%راد ي.م1يل�ون إ,ليه، وي'ل}ح1دون ي.ع\ت.ر,ضون. قال وقوله:
ومن ي'ر,د\ فيه ب,إ,لاد بظلم أ%ي باعتراض. وقال الزجاج: ومن يرد فيه
بإ,لاد{؛ قيل: ال3لاد' فيه الشك ف ال، وقيل: كل© ظال فيه م'ل}ح1د¬.
وف الديث: احتكار' الطعام ف الرم إ,لاد¬ فيه أ%ي ظ�ل}م وع'د\وان.
وأ%صل ال3لاد1: ال%ي\ل� والع'دول عن الشيء. وف حديث ط%ه\ف%ة%: ل



ت'ل}ط1ط} ف الزكاة1 ول ت'ل}ح1د' ف الياة1 أ%ي ل ي.ج\ري منكم م.ي\لD عن الق
ما دمتم أ%حياء؛ قال أ%بو موسى: رواه القتيب ل ت'ل}ط1ط} ول ت'ل}ح1د\

على النهي للواحد، قال: ول وجه له ل4نه خطاب للجماعة. ورواه الزمشري:
ل ن'ل}ط1ط� ول ن'ل}ح1د'، بالنون. وأ%ل%د. ف الرم: ت.ر.ك الق%ص\د.

فيما أ�م1ر. به ومال إ,ل الظلم؛ وأ%نشد ال4زهري:
ل%م_ا ر.أ%ى ال�ل}ح1د'، ح1ي. أ%ل}ح.ما،
ص.واع1ق. ال%ج_اج, ي.م\ط�ر\ن% الد�ما

قال: وحدثن شيخ من بن شيبة ف مسجد مكة قال: إ,ن ل4ذكر حي ن.ص.ب.
ال%ن\ج.ن,يق على أ%ب ق�ب.ي\س وابن الزبي قد ت.ح.ص_ن. ف هذا البيت،

فجع.ل% ي.ر\ميه1 بالجارة والن>يان1 فاش\ت.ع.ل%ت1 النيان� ف أ%س\تار,
الكعبة حت أ%سرعت فيها، فجاء4ت س.حابةD من نو ال�د�ة1 فيها ر.ع\د

وب.ر\ق مرتفعة كأ%نا م'لء4ة حت استوت فوق البيت، ف%م.ط%ر.ت\ فما جاوز
مط%ر'ها البيت. ومواض1ع. الطواف1 حت أ%طف%أ%ت1 النار.، وسال% ال1ر\زاب' ف

ال1ج\ر ث ع.د.ل%ت\ إ,ل أ%ب ق�ب.ي\س فرمت بالصاعقة فأ%حرقت
ال%ن\ج.ن,يق وما فيها؛ قال: فحد_ث}ت بذا الديث بالبصرة قوماv، وفيهم رجل من أ%هل

واس1ط، وهو ابن س'ل%ي\مان الطي_ار, ش.ع\و.ذ1ي� ال%ج_اج، فقال الرجل:
سعت أ%ب يدث بذا الديث؛ قال: ل�ا أ%ح\ر.ق%ت1 ال%ن\ج.ن,يق.

أ%م\س.ك الجاج' عن القتال، وكتب إ,ل عبد اللك بذلك فكتب إ,ليه عبد اللك:
أ%ما بعد فإ,ن9 بن إ,سرائيل كانوا إ,ذا ق%ر_بوا ق�ر\باناv فتقبل منهم بعث

ال ناراv من السماء فأ%كلته، وإ,ن ال قد رضي عملك وتقبل ق�ر\بانك،
ف%ج,د_ ف أ%م\ر,ك. والسلم.

وال�ل}ت.ح.د': ال%ل}ج.أ� ل4ن الل�ج,ئ% ييل إ,ليه؛ قال الفراء ف
قوله: ولن أ%ج,د. من د'ونه م'ل}ت.ح.داv إ,ل بلغاv من ال3 ور,سالت1ه

أ%ي م.ل}ج.أv ول س.ر.باv أ%ل%أ� إ,ليه. والل�ج'ود' من البار:
كالد_ح'ول,؛ قال ابن سيده: أ�راه مقلوباv عنه.

وأ%ل}ح.د. بالرجل: أ%ز\رى ب,حل}مه كأ%ل}ه.د.. ويقال: ما على وج\ه فلن{
ل�حادة� ل%ح\م ول م'ز\عة� لم أ%ي ما عليه شيء من اللحم ل�زال1ه. وف
الديث: حت ي.ل}قى الل�ه. وما على وج\ه,ه ل�حادةD من ل}م أ%ي ق1ط}عة؛
قال الزمشري: وما أ�راها إ,ل ل�اتة، بالتاء، من اللح\ت وهو أ%ن ل

ي.د.ع عند ال3نسان شيئاv إ,ل أ%خ.ذ%ه. قال ابن ال4ثي: وإ,ن صحت الرواية



بالدال فتكون مبدلة من التاء كد.و\ل%ج� ف ت.و\ل%ج.
@لدد: الل�ديدان1: جانبا الوادي. والل�ديدان1: ص.ف}حتا الع'ن'ق دون

ال�ذني، وقيل: م.ض\ي.ع.تاه وع.ر\شاه؛ قال رؤ\بة:
على ل%ديد.ي\ م'ص\م.ئ1لð ص.ل}خاد

ول%ديدا الذ�ك%ر: ناح1يتاه'. ول%ديدا الوادي: جانباه، كل واحد منهما
ل%ديد¬؛ أ%نشد ابن دريد:

ي.ر\ع'و\ن% م'ن\خ.رق. الل�ديد1 كأ%نم،
ف العز>، أ�س\ر.ة� صاح1ب� وش1هاب,

وقيل: ها جانبا كلY شيء، والمع أ%ل1د_ةD. أ%بو عمرو: الل�ديد' ظاهر
الرقبة؛ وأ%نشد:

كل© ح'سام م'ح\ك%م, الت_ه\ن,يد1،
ي.ق}ض1ب' عند ال%ز> والت_ح\ريد1،

سال1ف%ة% الامة1 والل�ديد1
وت.ل%د_د.: ت.ل%ف�ت. ييناv وشالv وتي م'ت.ب.لYداv. وف الديث

حي ص'د_ عن البيت: أ%م.ر\ت' الناس فإ,ذا هم ي.ت.ل%د_د'ون أ%ي
ي.ت.ل%ب_ث�ون. وال�ت.ل%د_د': الع'نق، منه؛ قال الشاعر يذكر ناقة:

ب.ع1يدة بي الع.ج\ب, وال�ت.ل%د_د1
Òأ%ي أ%نا بعيدة ما بي الذن.ب والع'ن'ق. وقولم: ما ل عنه م'ح\ت.د

.Òأ%ي ب'د Òول م'ل}ت.د
والل�د'ود': ما ي'ص.بe بال�س\ع'ط من السق}ي والد_واء ف أ%حد ش1ق9ي

الفم ف%ي.م'رe على الل�ديد. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه
قال: خ.ي\ر' ما ت.داو.ي\ت'م\ به الل�دود' وال1جامة� وال%ش1يe. قال

ال4صمعي: الل�دود ما س'ق1ي. ال3نسان ف أ%حد1 شق�ي, الفم، ولديدا الفم:
جانباه، وإ,نا أ�خذ الل�د'ود' من لديد.ي, الوادي وها جانباه؛ ومنه

قيل للرجل: هو ي.ت.ل%د_د' إ,ذا ت.ل%ف�ت ييناv وشالv. ول%د.د\ت' الرجل
أ%ل�دeه' ل%د�اv إ,ذا سقيت.ه كذلك. وف حديث عثمان: ف%ت.ل%د_د\ت

ت.ل%دeد الضطر�؛ التل%دeد': التلفت ييناv وشالv تياv، مأ}خوذ من
ل%ديد.ي, العنق وها صفحتاه. الفراء: الل�دe أ%ن} يؤخ.ذ% بلسان الصب

ف%ي'م.د_ إ,ل أ%حد ش1ق�ي\ه، وي'وج.ر ف الخر الدواء� ف الصد.ف بي اللسان
وبي الش>د\ق. وف الديث: أ%نه ل�د_ ف مرضه، فلما أ%فاق قال: ل يبقى



ف البيت أ%حد¬ إ,ل ل�د_؛ ف%ع.ل ذلك عقوبة لم ل4نم ل%دeوه بغي
إ,ذنه. وف الثل: جرى منه م.ج\رى الل�د'ود، وجعه أ%ل1د_ة. وقد لد�

الرجل�، فهو م.ل}د'ود¬، وأ%ل}د.د\ت'ه أ%نا والت.د_ هو؛ قال ابن أ%حر:
،vكاعى، والت.د.د\ت' أ%ل1د_ةeش.ر,ب\ت' الش

وأ%ق}ب.ل}ت' أ%فواه. الع'ر'وق ال%كاو,يا
والو.ج'ور ف وس.ط الفم. وقد ل%د_ه به ي.ل�دeه ل%د�اv ول�دوداv، بضم

اللم؛ عن كراع، ول%د�ه إ,ياه؛ قال:
ل%د.د\ت'ه'م' الن_ص1يحة% كل� ل%د¼،

ف%م.جeوا النeص\ح.، ث ث%ن.وا ف%قاؤوا
استعمله ف العراض وإ,نا هو ف ال4جسام كالدواء والاء. والل�دود':

وجع يأ}خذ ف الفم واللق فيجعل عليه دواء ويوضع على البهة من دمه. ابن
ال4عراب: ل%د_د به ون.د_د. به إ,ذا س.م_ع به. ول%د_ه عن ال4مر

ل%د�اv: حب.س.ه، ه'ذ%ل1ي_ةD. ورجل ش.ديد ل%ديد¬.
وال4ل%دe: ال%ص1م' ال%د1ل� الش_ح1يح' الذي ل ي.زيغ� إ,ل الق،

وجعه ل�د� ول1داد¬؛ ومنه قول عمر، رضي ال عنه، ل�م سلمة: فأ%نا منهم
بي أ%ل}س3ن.ة{ ل1داد{، وقلوب ش1داد، وس'يوف ح1داد.

وال4ل%ن\د.د' والي.ل%ن\د.د: كال4ل%د> أ%ي الشديد الصومة؛ قال
الطر,م_اح يصف الرباء:

ي'ض\ح1ي على س'وق, ال�ذ�ول, ك%أ%نه
خ.ص\م¬، أ%ب.ر_ على ال�ص'وم,، ي.ل%ن\د.د'

قال ابن جن: هزة أ%ل%ن\د.د وياء يل%ن\دد كلتاها لل3لاق؛ فإ,ن قلت:
فإ,ذا كان الزائد إ,ذا وقع أ%ولv ل يكن لل3لاق فكيف أ%لقوا المزة

والياء ف أ%ل%ن\دد ويل%ن\دد، والدليل على صحة ال3لاق ظهور التضعيف؟
قيل: إ,نم ل يلحقون بالزائد من أ%ول الكلمة إ,ل أ%ن يكون معه زائد آخر،

فلذلك جاز ال3لاق بالمزة والياء ف أ%لندد ويلندد لا انضم إ,ل المزة
والياء من النون. وتصغي أ%لندد أ�ل%ي\د ل4ن أ%صله أ%لد فزادوا فيه

النون ليلحقوه ببناء سفرجل فلما ذهبت النون عاد إ,ل أ%صله.
:vه ل%د�اeد�ول%د.د\ت. ل%د.داv: ص1ر\ت أ%ل%د_. ول%د.د\ت'ه أ%ل

خص.م\ت'ه. وف التنزيل العزيز: وهو أ%ل%دe ال1صام؛ قال أ%بو إ,سحق: معن
ال%ص1م ال4ل%د> ف اللغة الشديد' الصومة ال%د1ل، واشتقاقه م1ن ل%ديد.ي,



العنق وها صفحتاه، وتأ}ويله أ%ن خ.ص\م.ه أ%ي� وجه أ%خ.ذ من وجوه الصومة
غلبه ف ذلك. يقال: رجل أ%ل%دe ب.ي>ن' الل�د.د شديد الصومة؛ وامرأ%ة

ل%د_اء وقوم ل�دÒ. وقد ل%د.د\ت. يا هذا ت.ل�دe ل%د.داv. ول%د.د\ت'
Òه: خصمه، فهو لدeد�فلناv أ%ل�دeه إ,ذا جادلته فغلبته. وأ%ل%د_ه ي.ل

ول%د'ود؛ قال الراجز:
أ%ل�دe أ%قران% ال�ص'وم الل©د>

ويقال: ما زلت أ�لدe عنك أ%ي أ�داف1ع. وف الديث: إ,ن� أ%ب\غ.ض.
الرجال, إ,ل ال ال4ل%دe ال%ص1م'؛ أ%ي الشديد الصومة. والل�د.د:

ال�صومة الشديدة؛ ومنه حديث علي، كرم ال وجهه: رأ%يت النب، صلى ال عليه
وسلم، ف النوم فقلت: يا رسول ال، ماذا لق1يت' بعدك من ال4و.د1

والل�د.د؟ وقوله تعال: وتنذر به قوماv ل�د�اv؛ قيل: معناه خ'ص.ماء� ع'وج عن
الق، وقيل: ص'مÒ عنه. قال مهدي بن ميمون: قلت للحسن قوله: وتنذر به

.v؛ قال: ص'م�اvد�ا�قوماv ل
والل�دe، بالفتح: ال�وال1ق'؛ قال الراجز:

كأ%ن ل%د_ي\ه1 على ص.ف}ح, ج.ب.ل
واللديد: الر_و\ضة 

(* قوله «واللديد الروضة» كذا بالصل وف القاموس
وباء الروضة.)

الضراء الز_ه\راء�.
ول�دÒ: موضع؛ وف الديث ف ذكر الدجال: يقتله السيح بباب ل�د�؛

ل�دÒ: موضع بالشام، وقيل ب,ف1ل%س\طي؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،vس\ق%ى ش.م'ول�ف%ب,تe كأ%ن_ن أ

ت.ك�رe غ%ر,يب.ةv م1ن خ.م\ر, ل�د¼
ويقال له أ%يضاv الل©دe؛ قال جيل:

ت.ذ%ك�ر\ت' م.ن\ أ%ض\ح.ت\ ق�ر.ى الل©د> د'ون.ه،
وه.ض\ب¬ ل1ت.ي\ما، وال1ضاب' و'ع'ور'

التهذيب: ول�دe اسم ر.م\لة، بضم اللم، بالشام. والل�د1يد': موضع؛ قال
لبيد:

ت.ك�رe أ%خاد1يد' الل�د1يد1 ع.لي\ه,م'،
وت'وف%ى ج,فان� الصيف1 م.ح\ضاv م'ع.م>ما



وم1ل%دÒ: اسم رجل.
@لسد: ل%س.د. الطل%ى أ�مه ي.ل}س3د'ها وي.ل}س.د'ها ل%س\داv: رضعها، مثال

ك%س.ر. ي.ك}س3ر' ك%س\راv. وحكى أ%بو خالد ف كتاب ال4بواب: ل%س3د. الطلى
أ�مه، بالكسر، ل%س.داv، بالتحريك، مثل ل%ج,ذ% الكلب' ال3ناء4 ل%ج.ذاv؛

وقيل: لسدها رضع جيع ما ف ضرعها؛ وأ%نشد النضر:
ل ت.ج\ز.ع.ن_ على ع'للة1 ب.ك}ر.ة{

ن.س\ط{، ي'عار,ض'ها ف%ص1يلD م1ل}س.د'
قال: الل�س\د' الرض\ع. وال1ل}س.د': الذي ي.ر\ض.ع' من الف�صلن1.

ول%س.د الع.س.ل%: ل%ع1ق%ه. ول%س.دت الوحشي_ة� ول%د.ها: ل%ع1ق%ت\ه.
ول%س.د. الكلب' ال3ناء4 ول%س3د.ه ي.ل}س3د'ه ل%س\داv: ل%ع1ق%ه. وكل ل%ح\س�:

ل%س\د.
@لغد: الل©غ\د': باطن' الن_ص1يل بي النك وص.ف}ق, الع'ن'ق، وها

الل©غ\د'ودان؛ وقيل: هو لمة ف اللق، والمع أ%لغاد؛ وهي الل�غاديد:
اللح\مات الت بي النك وصفحة العنق. وف الديث: ي'ح\شى به صدر'ه
ولغاد1يد'ه؛ هي جع ل�غ\دود وهي لمة عند الل�هوات1، واحدها ل�غ\دود؛ قال

الشاعر:أ%ي\ها إ,لي\ك. ابن. م1ر\داس� ب,قاف1ي.ة{
ش.ن\عاء4، قد س.ك%ن.ت\ منه الل�غاديدا

وقيل: ال4ل}غاد' والل�غاد1يد' أ�ص'ول الل�ح\ي.ي,، وقيل: هي كالزوائد
من اللحم تكون ف باطن ال�ذني من داخل، وقيل: ما أ%طاف بأ%قصى الفم

إ,ل اللق من اللحم، وقيل: هي ف موضع الن_ك%ف%ت.ي, عند أ%صل العنق؛
قال:وإ,ن} أ%ب.ي\ت.، فإ,ن>ي واض1ع¬ ق%د.م1ي

على م.راغ1م, ن.ف�اخ, الل�غاد1يد
أ%بو عبيد: ال4ل}غاد' ل%ح\مات تكون عند الل�ه.وات1، واحدها ل�غ\د وهي

الل�غان,ي' واحدها ل�غ\نون. أ%بو زيد: الل©غ\د' م'نتهى شحمة ال�ذن من
أ%سفلها وهي الن_ك%ف%ة. قال: والل�غاني لم بي الن_ك%ف%ت.ي,

واللسان1 من باطن. ويقال لا من ظاهر: ل%غاد1يد'، واحدها ل�غ\دود؛ و.و.د.ج¬
.vح.ن,قا vم'ت.غ.ي>ظا vأ%ي م'ت.غ.ض>با vغ\نون. وجاء4 م'ت.ل%غ>دا�ول

ول%غ.د\ت ال3ب,ل% الع.وان,د إ,ذا ر.د.د\ت.ها إ,ل الق%ص\د1 والطريق,.
التهذيب: الل�غ\د' أ%ن ت'ق1يم. ال3ب,ل% على الطريق. يقال: قد ل%غ.د.

ال3بل وجاد. ما ي.ل}غ.د'ها منذ� الليل أ%ي يقيمها للقصد؛ قال الراجز:



،vبار,دا éهل} ي'ور,د.ن� القوم. ماء
باقي الن_س3يم,، ي.ل}غ.د' الل�واغ1دا؟

(* قوله «اللواغدا» كتب بط الصل بذاء اللواغدا مفصولv عنه اللغدا
بواو عطف قبله إشارة إل أنه ينشد بالوجهي.)

@لقد: التهذيب: أ%صله ق%د\ وأ�دخلت اللم عليها توكيداv. قال الفراء: وظن
بعض العرب أ%ن اللم أ%صلية فأ%دخل عليها لماv أ�خرى فقال:

ل%ل%ق%د\ كانوا، على أ%ز\مان,نا،
للص_ن,يع.ي, ل1ب.أ}س� وت'ق%ى

@لكد: ل%ك1د. الشيء� ب,ف1يه1 ل%ك%داv إ,ذا أ%كل شيئاv ل%زجاv ف%ل%ز,ق.
بفيه من ج.و\ه.ر,ه أ%و ل%و\ن,ه. ول%ك1د. به ل%ك%داv والت.ك%د.: ل%ز,م.ه فلم

ي'فار,ق}ه. وع'وت1ب. رجل من ط%ي�ء� ف امرأ%ته فقال: إ,ذا الت.ك%د.ت\
با ي.س'رeن ل أ�بال, أ%ن أ%ل}ت.ك1د. با يسوء�ها؛ قال ابن سيده: هكذا

حكاه ابن ال4عراب: ل أ�بال,، بإ,ثبات ال4لف، كقولك ل أ�رام,، وقال
ال4صمعي: ت.ل%ك�د فلنD فلناv إ,ذا اعتنقه ت.ل%ك©داv. ويقال: رأ%يت

فلناv م'لك1داv فلناv أ%ي م'لز,ماv. وت.ل%ك�د. الشيء�: ل%ز,م. بعض'ه
بعضاv. وف حديث عطاء: إ,ذا كان ح.و\ل% ال�ر\ح, ق%ي\ح ول%ك1د.،

ف%أ%ت\ب,ع\ه بصوفة فيها ماء فاغ}س3له. يقال: ل%ك1د. الدم' باللد إ,ذا ل%ص1ق..
ول%ك%د.ه ل%ك}داv: ض.ر.به بيده أ%و د.ف%ع.ه. ولك%د. ق%ي\د.ه: مشى فناز.عه

الق%ي\د' خ1طاءه 
(* قوله «خطاءه» بالد جع خطوة بالفتح كركوة وركاء أفاده

ف الصحاح).
ويقال: إ,ن فلناv ي'لك1د' الغ'ل� ليل%ته أ%ي ي'عال1ج'ه؛ قال أ�سامة

:vالذل يصف راميا
ف%م.د� ذ1راع.ي\ه1 وأ%ج\ن.أ% ص'ل}ب.ه،

وف%ر_ج.ها ع.ط}ف%ى م'م.ر¼ م'لكد1
ويقال: ل%ك1د. الوسخ' بيده ول%ك1د. شع.ر'ه' إ,ذا ت.ل%ب_د.. ال4صمعي:

ل%ك1د. عليه الوس.خ'؛ بالكسر، ل%ك%داv أ%ي ل%ز,م.ه ول%ص1ق. به. ورجل
ل%ك1د¬: ن.ك1د¬ ل%ح1ز¬ ع.س3ي¬، ل%ك1د. ل%ك%داv؛ قال صخر الغ.ي�:

وال3 لو أ%س\م.ع.ت\ م.قال%ت.ها
ش.ي\خاv م1ن. الزeب>، رأ}س'ه ل%ب,د'،



ل%فات.ح. الب.ي\ع. يوم. ر'ؤ\ي.ت1ها،
وكان ق%ب\ل� اب,تياع'ه ل%ك1د'

وال4ل}ك%د': اللئيم' ال�ل}ز.ق' بالقوم؛ وأ%نشد:
ي'ناس1ب' أ%قواماv ل1ي'ح\س.ب. ف1يه,م'،

وي.ت\ر'ك' أ%صلv كان% م1ن ج,ذ}م,، أ%ل}ك%د.ا
ول%ك�اد¬ وم'لك1د¬: اسان. وال1ل}ك%د' ش1ب\ه' م'د'ق¼ ي'د.قe به.

.Yلد: أ%هله الليث، وروى أ%بو عمرو: الل�م\د' التواضع' بالذل@
@لد: أ%ل%د. الرجل�: ظ%ل%م. وجار.. وأ%ل}ه.د. به: أ%ز\ر.ى. وأ%ل}ه.د\ت'

به إ,لاداv وأ%ح\ض.ن\ت' به إ,ح\ضاناv إ,ذا أ%ز\ر.يت. به؛ قال:
ت.ع.ل�م\، ه.داك. الل�ه'، أ%ن ابن. ن.و\ف%ل�

ب,نا م'ل}ه,د¬، لو ي.م\ل1ك' الض_ل}ع.، ضال1ع'
والبعي' الل�ه,يد': الذي أ%صاب. ج.ن\ب.ه ض.غ\ط%ةD من ح1م\ل ثقيل
فأ%ورثه داءé أ%فسد عليه ر,ئ%ت.ه'، فهو م.ل}ه'ود؛ قال الكميت:

ن'ط}ع1م' ال%ي\أ%ل% الل�ه,يد. م1ن الك�و
م,، ول ن.د\ع' م.ن ي'ش1يط� ال%ز'ورا

والل�ه,يد' من ال3بل: الذي ل%ه.د. ظهر.ه أ%و جنبه ح1م\ل ثقيل أ%ي
ض.غ.ط%ه أ%و ش.د.خ.ه ف%و.ر,م. حت صار. د.ب,راv؛ وإ,ذا ل�ه,د. البعي'

أ�خ\ل1ي. ذلك الوضع' من ب,داد.ي, الق%ت.ب, كي ل ي.ض\غ.ط%ه ال1مل فيزداد
فساداv، وإ,ذا ل ي'خ\ل% عنه تفتحت الل�ه\د.ة فصارت د.ب.ر.ة. ول%ه.د.ه

ال1م\ل� ي.ل}ه.د'ه ل%ه\داv، فهو م.ل}ه'ود ول%ه,يد¬: أ%ثقله وض.غ.طه.
والل�ه\د': انفراج ي'صيب' ال3بل ف صدورها من ص.د\مة أ%و ض.غ\ط1

ح1م\ل؛ وقيل: الل�ه\د' ور.م¬ ف الفريصة من وعاء ي'ل1حe على ظهر البعي
ف%ي.ر,م'. التهذيب: واللهد داء يأ}خذ ال3بل ف صدورها؛ وأ%نشد:

ت.ظ}ل%ع' من ل%ه\د{ با ول%ه\د
ول%ه.د. القوم' دواب_هم: ج.ه.د'وها وأ%ح\ر.ثوها؛ قال جرير:

،vولقد ت.ر.كت'ك. يا ف%ر.زدق' خاس1ئا
ل�ا ك%ب.و\ت. لدى الر>هان1 ل%ه,يدا

أ%ي ح.س3ياv. والل�ه\د': داء يصيب' الناس ف أ%رجلهم وأ%فخاذهم وهو
كالنفراج. واللهد: الضرب ف الثديي وأ�صول الك%ت1ف%ي,. ول%ه.د.ه

ي.ل}ه.د'ه ل%ه\داv ول%ه_ده: غ%م.زه؛ قال طرفة:



ب.ط1يء� عن ال�ل�ى س.ر,يع� إ,ل ال%ن.ى
ذ%لول� بإ,ج\ماع, الرجال, م'ل%ه_د1

الليث: الل�ه\د' الصدمة الشديدة ف الصدر. ول%ه.د.ه ل%ه\داv أ%ي دفعه
لذ�لYه، فهو ملهود؛ وكذلك ل%ه_ده؛ قال طرفة، وأ%نشد البيت:

ذ%ل�ول� بإ,جاع, الرجال, م'ل%ه_د1
أ%ي م'د.ف�ع، وإ,نا شدد للتكثي. الوازن: رجل م'ل%ه_د أ%ي

م'س\ت.ض\ع.ف¬ ذليل. ويقال: ل%ه.د\ت' الرجل أ%ل%د'ه ل}داv أ%ي دفعته، فهو ملهود.
ورجل م'ل%ه_د إ,ذا كان ي'د.ف�ع تدفيعاv من ذ�لYه. وف حديث ابن عمر:

لو لقيت' قات1ل% أ%ب ف الرم ما ل%ه.د\ته أ%ي ما دف%ع\ت'ه؛ والل�ه\د:
الد_ف}ع' الشديد ف الصدر، ويروى: ما ه1د\ته أ%ي ح.ر_ك}ته.

وناقة ل%ه,يد¬: غ%م.ز.ها ح1م\ل�ها ف%و.ث%أ%ها؛ عن اللحيان. ول%ه.د. ما
ف ال3ناء3 ي.ل}ه.د'ه ل%ه\داv: ل%ح1س.ه وأ%كله؛ قال عدي:

وي.ل}ه.د\ن% ما أ%غ}ن الو.ل© فلم ي'ل1ث}،
كأ%ن� ب,حافات1 الن>هاء3 ال%زار,عا

ل ي'ل1ث}: ل يبطئ أ%ن ينبت. والن>هاء�: الغ'د'ر، فشبه الرياض 
*)

قوله «فشبه الرياض إل» كذا بالصل.) بافاتا الزارع. وأ%ل}ه.د\ت' به
إ,لاداv إ,ذا أ%م\س.ك}ت. أ%حد الرج'لي وخ.ل�ي\ت. الخر. عليه وهو يقاتله.

قال: فإ,ن ف%ط�ن\ت. رجلv ب,م'خاص.مة صاحب,ه أ%و با صاح1ب'ه ي'ك%لYم'ه
ول%ح.ن\ت له ولق�ن\ت حجته، فقد أ%لدت به؛ وإ,ذا ف%ط�ن\ته با صاحبه

يكلمه قال: وال ما قلتها إ,ل أ%ن ت'ل}ه,د. علي� أ%ي ت'ع1ي علي�.
والل�ه,يدة�: من أ%طعمة العرب. والل�ه,يدة�: الر>خ\وة من العصائد

ليست بساء ف%ت'ح\سى ول غليظة ف%ت'ل}ت.ق%م، وهي الت تاوز ح.د_
ال%ر,يقة1 والس_خينة1 وتق}ص'ر عن الع.ص1يدة؛ والسخينة: الت ارتفعت عن الساء3

وث%ق�لت أ%ن ت'ح\س.ى.
@لود: عن'ق¬ أ%لو.د': غليظ. ورجل أ%لو.د': ل يكاد' ييل� إ,ل ع.د\ل�

ول إ,ل ح.ق¼ ول ي.ن\قاد' ل4مر�؛ وقد ل%و,د. ي.ل}و.د' ل%و.داv وق%و\م¬
أ%ل}واد¬. قال ال4زهري: هذه كلمة نادرة؛ وقال رؤبة:

أ�س\ك1ت' أ%ج\راس. الق�روم, ال4ل}واد
وقال أ%بو عمرو: ال4ل}و.د' الشديد الذي ل ي'ع\طي طاعة، وجعه أ%لواد؛



وأ%نشد:
أ%غل%ب. غ%ل�باv أ%لد_ أ%لو.دا

@لذ: ل%ج.ذ% الطعام. ل%ج\ذاv: أ%كله. والل�ج\ذ�: أ%ول الرعي. واللجذ:
ال4كل بطرف اللسان. ول%ج.ذ%ت الاش1ي.ة� الكل4: أ%كلته، وقيل: هو أ%ن

تأ}كله بأ%طراف أ%لسنتها إ,ذا ل يكنها أ%ن تأ}خذه بأ%سنانا. ونبت¬
م.ل}ج'وذD إ,ذا ل يتمكن منه السن ل1ق1ص.ر,ه ف%ل%س_ت\ه ال3بل؛ قال

الراجز:مثل الو.أ%ى ال�ب\ت.ق1ل, الل�ج�اذ1
ويقال للماشية إ,ذا أ%كلت الكل4: ل%ج.ذ%ت1 الكل4. وقال ال4صمعي:

ل%ج.ذ%ه مثل ل%س_ه. ول%ج.ذ%ه ي.ل}ج'ذ�ه' ل%ج\ذاv: سأ%له وأ%عطاه ث سأ%ل
فأ%كثر. قال أ%بو زيد: إ,ذا سأ%لك الرجل فأ%عطيته ث سأ%لك قلت: ل%ج.ذ%ن

ي.ل}ج'ذ�ن ل%جذاv. الوهري: ل%ج.ذ%ن فلن ي.ل}ج'ذ%، بالضم، ل%ج\ذاv إ,ذا
أ%عطيته ث سأ%لك فأ%كثر. ول%ج,ذ% ل%ج.ذاv: أ%خ.ذ أ%خذاv يسياv. ول%ج,ذ%
الكلب' ال3ناء4، بالكسر، ل%ج\ذاv ول%ج.ذاv أ%ي لسه من باطن. أ%بو

عمرو: ل%ج.ذ% الكلب' ول%ج,ذ% ول%ج.ن. إ,ذا ولغ ف ال3ناء.
@لذذ: الل�ذ�ة�: نقيض ال4ل، واحدة اللذان. لذ�ه ول%ذ� به ي.ل%ذ©

.vوال}ت.ذ�ه' وال}ت.ذ9 به واس\ت.ل%ذ9ه: عد�ه ل%ذ1يذا vل%ذ¾ا ول%ذ%اذ%ة
ول%ذ1ذ}ت' الشيء4، بالكسر، ل%ذ%اذاv ول%ذ%اذ%ةv أ%ي وجدته لذيذاv. والتذذت

به وتلذذت به بعن. والل�ذ9ة والل�ذ%اد.ة� والل�ذ1يذ� والل�ذ}و.ى:
كله ال4كل والشرب ب,ن.ع\م.ة{ وكفاية. ول%ذ1ذ}ت' الشيء وأ%نا أ%ل%ذ© به

ل%ذ%اذ%ةv ول%ذ1ذ}ته سواء؛ وأ%نشد ابن السكيت:
ت.قاك. ب,ك%ع\بÝ واحد وت.ل%ذ9ه

�يداك، إ,ذا ما ه'ز_ بالك%ف> ي.ع\س3ل
ول%ذ� الشيء� ي.ل%ذ© إ,ذا كان لذيذاv؛ وقال رؤ\بة:

ل%ذ�ت\ أ%حاديث� الغ.و,ي> ال�ب\د1ع,
.vل1ذاذا �أ%ي اس\ت'ل1ذ با؛ وي'ج\م.ع' الل�ذيذ

وف الديث: إ,ذا ركب أ%حدكم الدابة فليحملها على م.لذYها أ%ي
لي'ج\ر,ها ف السeهولة ل ف ال�ز'ونة. وال%لذ©: جع م.ل%ذð، وهو موضع

اللذة، من ل%ذ� الشيء� ي.ل%ذ© ل%ذاذة، فهو لذيذ أ%ي مشتهى. وف حديث
عائشة، رضي ال عنها: أ%نا ذكرت الدنيا فقالت: قد مضى ل%ذ}واها وبقي
ب.ل}واها أ%ي لذتا، وهو ف%ع\لى من اللذة فقلبت احدى الذالي ياء كالتقضي



والتلظي، وأ%رادت بذهاب ل%ذ}واها حياة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
وبالبلوى ما حدث بعده من الن. وقول الزبي 

(* قوله «وقول الزبي إل» ف
شرح القاموس وف الديث كان الزبي يرقص عبد ال ويقول).

ف الديث حي كان ي'ر.ق9ص عبد. ال ويقول:
أ%بيض' من آل أ%ب ع.تيق,،
م'بار.ك¬ من ول%د1 الص>د>يق,،

أ%ل%ذ©ه كما أ%ل%ذ© ر,يقي
قال: تقول لذذته، بالكسر، أ%لذه، بالفتح. ورجل ل%ذê: م'ل}تذ؛ أ%نشد ابن

ال4عراب لبن س.ع\ن.ه.:
vم'ر.ز_أ vال%ز\م ل%ذ9ا �ف%راح. أ%ص1يل

وباك%ر. م.م\ل�وءاv من الر_اح م'ت\ر.عا
والل�ذ9 والل�ذيذ: يريان م.جرى واحداv ف النعت. وقوله عز وجل: من
خر لذة{ للشارب,ي أ%ي لذيذة، وقيل لذة أ%ي ذات لذة{؛ وشراب ل%ذê من

أ%شربة ل�ذð ول1ذاذ، ول%ذيذD من أ%شربة ل1ذاذ. وكأ}س¬ ل%ذ�ةD: لذيذة. وف
التنزيل: بيضاء ل%ذة{ للشاربي. وقد روي بيت ساعدة: ل%ذê ب,ه.ز>

الك%ف>؛ أ%راد يلتذ الكف به، وجعل اللذة للع.ر.ض الذي هو الز لتشبثه بالكف
إ,ذا هزته، والعروف ل%د\نD، وكذلك رواه سيبويه؛ وأ%نشد ثعلب:

ح.ت اك}ت.سى الرأ}س' ق1ناعاv أ%شبها
أ%م\ل%ح.، ل ل%ذ¾ا ول م'ح.ب_ا

فنفى عنه أ%ن يكون ل%ذ¾ا، وكذلك لو احتاج إ,ل إ,ثباته وإ,نابه لوصفه
بأ%نه ل%ذê؛ وكان يقول:

«قناعاv أ%شهبا، أ%ملح لذ9اv مببا». ول%ذ� الشيء�: صار لذيذاv. ابن
ال4عراب: الل�ذ© النوم؛ وأ%نشد:

ول%ذð ك%ط%ع\م, الص_ر\خ.د1ي>، تركت'ه
بأ%ر\ض, الع1دى، من خ.ش\ي.ة1 ال%د.ثان1

واستشهد الوهري هنا بقول الشاعر:
ول%ذð كطعم الص�ر\خ.د1ي�

قال ابن بري: البيت للراعي وعجزه:
. . . . . . . . . دفعته



ع.شي_ة% خ.م\س, القوم, والعي' عاشقه.
أ%راد أ%نه لا دخل ديار أ%عدائه ل ينم حذاراv لم. وقوله ف الديث:

ل%ص'ب_ عليكم العذاب ص.ب�اv ث ل�ذ� ل%ذ¾ا أ%ي ق�رن بعضه إ,ل بعض.
والل�ذ}ل%ذ%ة�: السeر\ع.ة� وال1ف�ة�. ول%ذ}لذD: الذئب' لسرعته؛

هكذا حكي ل%ذ}لذD بغي ال4لف واللم كأ%وس ون.ه\ش.ل�.
الوهري: واللذ1 واللذ}، بكسر الذال وتسكينها، لغة ف الذي، والتثنية

اللذا بذف النون، والمع الذين؛ وربا قالوا ف المع اللذون. قال ابن
بري: صواب هذه أ%ن تذكر ف فصل لذا من العتل. تاموضع قال وقد ذكره ف ذلك

وإ,نا غل9طه ف جعله ف هذا الوضع كون'ه بغي ياء، قال: وهذا إ,نا بابه
الشعر أ%عن حذف الياء من الذي.

@لذ: ل%مذ%: لغة ف لج.
@معروف، وهو م'ص.اص' الديد النقى من خ.ب.ث1ه. والفولذ والفالوذ:

الذ©ك}ر.ة� من الديد تزاد ف الديد. والفالوذ من ال%ل}و.اء3: هو الذي
يؤكل، يسو_ى من ل�ب> النطة، فارسي معرب. الوهري: الفالوذ والفالوذ%ق,

معر�بان؛ قال يعقوب: ول يقال الفالوذج.
@لب: ابن ال4ثي: ف الديث ل ت.ت.ز.و_ج.ن_ ل%ه\ب.ر.ةv؛ هي الطويلة

الزيلة.
@لبز: الل�ب\ز': ال4كل الي>د، ل%ب.ز. ي.ل}ب,ز' ل%ب\زاv: أ%كل، وقيل:
أ%جاد ال4كل. وقال ابن السكيت: الل�ب\ز' الل�ق}م'، وقد ل%ب.ز.ه

ي.ل}ب,ز'ه. ويقال: ل%ب.ز. ف الطعام إ,ذا جعل يضرب فيه. وكل© ضرب شيد: ل%ب.ز¬.
والل�ب\ز': ض.ر\ب' الناقة ب'م\ع, خ'فها؛ قال رؤبة:

خ.ب\طاv بأ%خ\فاف{ ث1قال� ل�ب\ز,
والل�ب\ز': الوطء بالقدم. ول%ب.ز. البعي' ال4رض بفه ي.ل}ب,ز'

ل%ب\زاv: ضربا به ضرباv لطيفاv ف تامل. ول%ب.ز. ظهره ل%ب\زاv: ضربه بيده،
ول%ب.ز.ه: ك%س.ر.ه.

والل�ب\ز'، بكسر اللم: ض.م\د' ال�ر\ح, بالدواء؛ رواه أ%بو عمرو ف
باب حروف على مثال ف1ع\ل�؛ قال: والل�ب\ز' ال4كل� الشديد؛ قال:

تأ}كل� ف م.ق}ع.د1ها ق%ف1يزا،
ت.ل}ق%م' أ%مثال% الق%طا م.ل}ب'وزا

:vلتز: الل�ت\ز': الد_ف}ع'، ل%ت.ز.ه ي.ل}ت1ز'ه وي.ل}ت'ز'ه ل%ت\زا@



د.ف%عه، وهو كالل�ك}ز, والو.ك}ز,.
@لز: الل�ج,ز': مقلوب الل�زج,؛ قال ابن مقبل:

،vوش, الو.ر\د ضاح1ي.ة�ي.ع\ل�ون بال%ر\د.ق
على س.عاب,يب, ماء3 الض_ال%ة1 الل�ج,ز,

هكذا أ%نشده الوهري؛ قال ابن بري: وصوابه ماء الض_ال%ة1 الل�ج,ن,،
وقبله:

من ن,س\و.ة{ ش'م'س� ل م.ك}ر.ه{ ع'ن'ف{،
ول ف%واح1ش. ف س1ر¼ ول ع.ل%ن,

ال%ر\د.ق�وش: ال%ر\ز.ج'وش'. وضاحية: بارزة للشمس. والسعابيب: ما جرى
من الاء ل%ز,جاv. والل�ج,ن': الل�ز,ج'. وش'م'س¬: ل ي.ل1ن_ للخ.نا،

الواحدة ش.م'وس¬. وم.ك}ر.ه: ك%ر,يهات' ال%ن\ظ%ر,. وع'ن'ف¬: ليس فيهن_
خ'ر\ق¬ ول ي'ف}ح1ش\ن. ف القول ف س1ر¼ ول ع.ل%ن�.

،vلز: الل�ح1ز': الض_ي>ق' الش_حيح النف}س الذي ل يكاد يعطي شيئا@
فإ,ن أ%عطى فقليل، وقد ل%ح1ز. 

(* قوله« وقد لز إل» اللحز، بسكون الاء،
بعن اللاح من باب منع. واللحز، مركة، بعن الشح من باب فرح كما ف

القاموس ) ل%حزاv وت.ل%ح_ز.؛ وأ%نشد:
ت.ر.ى الل�ح1ز. الش_ح1يح.، إ,ذا أ�م1ر_ت\

عليه، لاله فيها مه,ينا
وطريق ل%ح1ز¬: ض.ي>ق بيل؛ عن اللحيان. والل�ح1ز': البخيل الض_يق

ال�ل�ق. وال%لح1ز': ال%ضاي,ق'.
وت.لح.ز. القوم': تعارضوا الكلم. بينهم. ويقال: رجل ل1ح\ز¬، بكسر

اللم وإ,سكان الاء، ول%ح1ز¬، بفتح اللم وكسر الاء، أ%ي بيل. وت.لح.ز.
القوم' ف القول إ,ذا تعارضوا. وشجر م'ت.لح1ز¬ أ%ي متضايق، دخل بعضه ف

بعض. وقال ابن ال4عراب: رجل ل%ح1ز¬ ول1ح\ز¬؛ ويروى بيت رؤبة:
ي'ع\ط1يك منه ال�ود قبل الل�ح\ز,

أ%ي قبل أ%ن يستغلق ويشتد؛ وف هذه القصيدة:
إ,ذا أ%ق%ل� ال%ي\ر. كل© ل1ح\ز,

أ%ي كل ل1ح\ز� شحيح. والت_ل%حeز': ت.ح.ل©ب' فيك من أ%كل ر'م_انة أ%و
إ,ج_اص.ة{ ش.ه\و.ةv لذلك.



@لزز: ل%ز_ الشيء4 بالشيء ي.ل�زeه ل%زìا وأ%ل%ز_ه: أ%لزمه إ,ياه.
والل�ز.ز': الش>د_ة�. ول%ز_ه ي.ل�زeه ل%زìا ول%زازاv أ%ي ش.د_ه

وأ%لصقه. الليث: الل�زe لزوم الشيء بالشيء بنزلة ل1زاز, البيت، وهي الشبة
الت ي'ل%زe با الباب'. والل�ز.ز': ال%ت\ر.س'. ول1زاز' الباب:

ن,طاق�ه الذي ي'ش.د� به. وكل شيء د'ون,ي. بي أ%جزائه أ%و ق�ر,ن%، فقد ل�ز_.
والل�زe: الزeر\ف1ي الذي 

(* كذا بياض بالصل) ... طبقا ال%ح\ب.ر.ة
ال4على والسفل. ول%زe ال�ق�ة1: ز'ر\فين'ها؛ قال ابن مقبل:

ل ي.ع\د' أ%ن} ف%ت.ق. الن_ه,يق' ل%ات.ه،
ورأ%يت' قار,ح.ه ك%ل%ز> ال1ج\م.ر,

:vول1زازا vيعن ك%ز'ر\ف1ي, ال1ج\م.ر, إ,ذا فتحته، ولز_ه م'لز_ة
قارنه. وإ,نه لل1ز.از' خصومة وم1ل%زÒ أ%ي لزم لا موكل با يقدر عليها،

وال�نثى م1ل%زÒ، بغي هاء، وأ%صل اللYزاز, الذي ي'ت\ر.س' به الباب'.
ورجل م1ل%زÒ: شديد الل©زوم؛ قال رؤبة:

ول ام\ر,ئ� ذي ج.ل%د{ م1ل%ز�
هكذا أ%نشده الوهري قال: وإ,نا خفض على الوار. ويقال: فلن ل1زاز

خ.ص1م¬، وجعلت' فلناv ل1زازاv لفلن أ%ي ل ي.د.ع'ه' يالف ول ي'عاند'،
وكذلك جعلته ض.ي\ز.ناv له أ%ي ب'ن\داراv عليه ضاغ1طاv عليه. ويقال للبعيين

إ,ذا ق�ر,نا ف ق%ر.ن{ واحد قد ل�ز_ا، وكذلك وظيفا البعي ي'ل%ز_ان1
ف الق%ي\د إ,ذا ض'ي>ق.؛ قال جرير:
وابن' الل�ب'ون1، إ,ذا ما ل�ز_ ف ق%ر.ن{،

لن ي.س\ت.ط1ع\ ص.و\ل%ة% الب'ز\ل, الق%ناع1يس,
وال�ل%ز_ز' ال%ل}ق,: الت.م1ع'ه. ورجل م'ل%ز_ز' ال%ل}ق أ%ي شديد

اللق منضم بعضه إ,ل بعض شديد ال4س\ر,، وقد ل%ز_ز.ه ال� ولز.ز\ت'ه:
لصقته. ورجل م1ل%زÒ: شديد الصومة ل%ز'وم¬ لا طالب؛ قال رؤبة:

eول امرؤ ذو ج.ل%د{ م1ل%ز
(* روي هذا الشطر ف صفحة ؟؟ معرباv بالفض.)
وك%زÒ ل%زÒ: إ,تباع¬ له، قال أ%بو زيد: إ,نه ل%ك%زÒ ل%زÒ إ,ذا كان

.vمسكا
والل�ز,يز.ة�: متمع اللحم من البعي فوق الز_و\ر, ما يلي ال1لط%؛



وأ%نشد:
ذي م1ر\ف%ق� ناء� عن الل�زائ1ز

والل�زائ1ز': ال%ناج,ن'؛ قال إ,هاب' بن ع'مي:
إ,ذا أ%ردت. الس_ي\ر. ف ال%فاو,ز,،

فاع\م1د\ لا بباز,ل� ت'رام1ز,،
ذي م1ر\ف%ق� بان% عن الل�زائ1ز,

التeرامز: المل القوي، يقال: جل ت'رام1ز¬؛ قال أ%بو بكر بن'
الس_ر_اج: التاء فيه زائدة ووزنه ت'فاعلD، وأ%نكره عثمان بن جن وقال: التاء

أ%صلية ووزنه ف�عال1لD مثل ع'ذاف1ر� لقلة تفاعل، وكون1 التاء ل ي'ق}د.م'
على زيادتا إ,ل بدليل.

ابن ال4عراب: ع.ج'وز ل%ز'وز¬ وك%ي>س¬ ل%ي>س¬. ويقال: ل1زe ش.ر¼
ول%زe ش.ر¼ ول1زاز' ش.ر¼ ون,زe ش.ر¼ ون,زاز' ش.ر¼ ون.ز,يز' ش.ر¼.

ول%ز_ه ل%ز�اv: طعنه.
ول1زاز¬: اسم رجل. ول1زاز¬: اسم فرس سيدنا رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، سي به لشدة ت.ل%زeزه واجتماع خ.ل}ق1ه.
ول%ز_ به الشيء� أ%ي ل%ص1ق. به كأ%نه يلتزق بالطلوب لسرعته.

@لعز: ل%ع.ز.ت1 الناقة� ف%صيلها: لط%ع.ت\ه' بلسانا؛ والل�ع\ز': كناية
عن النكاح؛ ول%ع.ز.ها ي.ل}ع.ز'ها ل%ع\زاv: نكحها، س'وق1ي_ة غي عربية،

وقال الليث: هو من كلم أ%هل العراق.
@لغز: أ%ل}غ.ز. الكلم. وأ%ل}غ.ز. فيه: ع.م_ى م'راد.ه وأ%ض\م.ر.ه على

خلف ما أ%ظهره. والل©غ_ي\ز.ى، بتشديد الغي، مثل الل�غ.ز والياء ليست
للتصغي ل4ن ياء التصغي ل تكون رابعة، وإ,نا هي بنزلة خ'ض_ار.ى

للزرع، وش'ق�ار.ى نبت.
والل©غ\ز' والل©غ.ز' والل�غ.ز': ما أ�ل}غ1ز. من كلم ف%ش'ب>ه معناه،

مثل قول الشاعر أ%نشده الفراء�:
ولا رأ%يت' الن_س\ر. ع.ز_ اب\ن. د.أ}ي.ة{،

وع.ش_ش. ف و.ك}ر.ي\ه1، جاش.ت\ له ن.ف}سي
أ%راد بالنسر الشيب شبهه به لبياضه، وشبه الشباب بابن د.أ}ي.ة%، وهو

الغراب ال4سود، ل4ن شعر الشباب أ%سود. والل©غ.ز.: الكلم ال�ل%ب_س. وقد
أ%ل}غ.ز. ف كلمه ي'ل}غ1ز' إ,لغازاv إ,ذا ور_ى فيه وع.ر_ض. لي.خ\ف%ى،



والمع أ%لغاز مثل ر'ط%ب وأ%رطاب. والل©غ\ز' والل�غ\ز' والل©غ.ز'
والل©غ.ي\ز.ى وال3ل}غاز'، كله: حفرة يفرها الي.ر\ب'وع ف ح'ج\ر,ه تت
ال4رض، وقيل: هو ج'ح\ر الض_ب> والفأ}ر, والي.ر\ب'وع بي القاص1عاء3

والن_اف1قاء3، سي بذلك ل4ن هذه الدواب تفره مستقيماv إ,ل أ%سفل، ث تعدل
عن يينه وشاله ع'روضاv تعترضها ت'ع.م>يه1 ليخف%ى مكان'ه بذلك

ال3لغاز، والمع أ%لغاز¬، وهو ال4صل ف الل�غ.ز,. والل©غ.ي\ز.ى
والل©غ.ي\زاء� وال�ل}غوز.ة: كالل�غ.ز,. يقال: أ%ل}غ.ز. الي.ر\ب'وع إلغازاv فيحفر ف

جانب منه طريقاv ويفر ف الانب الخر طريقاv، وكذلك ف الانب الثالث
والرابع، فإ,ذا طلبه الب.د.و,يe بعصاه من جانب ن.ف%ق. من الانب الخر.
ابن ال4عراب: الل©غ.ز' ال%ف}ر' اللتوي. وف حديث عمر، رضي ال عنه:

أ%نه مر_ بعلقمة بن الق%ع\واء يبايع أ%عرابي�اv ي'ل}غ1ز' له ف اليمي،
وي.ر.ى ال4عرابe أ%نه قد حلف له، وي.ر.ى علقمة� أ%نه ل يلف، فقال
له عمر: ما هذه اليمي الل©غ.ي\زاء� اللغيزاء، مدود: من الل©غ.ز,، وهي

ج,ح.ر.ة� اليبوع تكون ذات جهتي يدخل من جهة ويرج من أ�خرى فاستعي
لعاريض الكلم وم.لحته. قال ابن ال4ثي: وقال الزمشري الل©غ_ي\زى،

مثقلة الغي، جاء با سيبويه ف كتابه مع ال�ل�ي\ط%ى وهي ف كتاب
ال4زهري مففة؛ قال: وحقها أ%ن تكون تقي الثقلة كما يقال ف س'ك%ي\ت{ إ,نه

تقي س1كYيت{، وال4ل}غاز': ط�ر'ق¬ وت'ش\ك1ل� على سالكها.
وابن أ%ل}غ.ز.: رجلD. وف الثل: فلن أ%ن\ك%ح من ابن أ%ل}غ.ز.، وكان

vف الغ.ش\ي.ة، فضربته العرب مثل vمن الباه وب.س\ط%ة vوت% حظ9ا�رجلv أ
ف هذا الباب، ف باب التشبيه.

@لقز: ل%ق%ز.ه ل%ق}زاv: ك%ل%ك%ز.ه.
@لوز: الل�و\ز': معروف من الثمار، عرب وهو ف بلد العرب كثي، اسم

للجنس، الواحدة ل%و\ز.ة . وأ%رض م.لز.ة: فيها أ%شجار من الل�و\ز,، وقيل:
هو ص1ن\ف¬ من ال1ز\ج,، وال1ز\ج': ما ل يوصل إ,ل أ%كله إ,ل� بكسر،

وقيل: هو ما د.ق_ من ال1ز\ج,. قال أ%بو عمرو: الق�م\ر'وص' الل�وز'
وال1ل�و\ز' الب'ن\د'ق'.

ورجل م'ل%و_ز إ,ذا كان خفيف الصورة. وفلن ع.و,ز¬ ل%و,ز¬: إ,تباع له.
والل�و\ز,ي\ن.ج': من اللواء شبه القطائف ت'ؤ\د.م' بدهن الل�و\ز,، وال

أ%علم



@لس: الل�ؤ'س: و.س.خ' ال4ظفار. وقالوا: لو سأ%لت'ه ل%ؤ'ساv ما
أ%ع\طان وهو ل شيء؛ عن كراع. الليث: الل�و\س أ%ن ت.ت_بع ال%لوات1 

(* قوله
«الليث اللوس إل آخر الادة» مله ف مادة لوس ل هنا فلذا ذكره هناك.)

وغيها فتأ}كلها. يقال لس. ي.ل�وس ل%و\ساv، وهو لئ1س¬ ول%ؤ'وس¬.
@لبس: الل©ب\س'، بالضم: مصدر قولك ل%ب,س\ت' الثوب. أ%ل}ب.س، والل�ب\س،

بالفتح: مصدر قولك ل%ب.س\ت عليه ال4مر أ%ل}ب,س' خ.ل%ط}ت. واللYباس': ما
ي'ل}ب.س، وكذلك ال%ل}ب.س واللYب\س'، بالكسر، مثل�ه. ابن سيده: ل%ب,س.

الثوب ي.ل}ب.س'ه ل�ب\ساv وأ%ل}ب.س.ه إ,ياه، وأ%ل}ب.س عليك ثوب.ك. وثوب
ل%ب,يس إ,ذا كثر ل�ب\س'ه، وقيل: قد ل�ب,س. فأ%خ\ل%ق، وكذلك م1ل}ح.ف%ة

ل%ب,يس¬، بغي هاء، والمع ل�ب'س¬؛ وكذلك الزادة وجعها ل%بائ1س؛ قال الكميت
يصف الثور والكلب:

ت.ع.ه�د.ها بالط�ع\ن,، حت كأ%نا
ي.ش'قe ب,ر.و\ق%ي\ه1 ال%زاد. الل�بائ1سا

يعن الت قد استعملت حت أ%خ\ل%ق%ت\، فهو أ%طو.ع' للش_ق> وال%ر\ق.
ودار¬ ل%ب,يس¬: على التشبيه بالثو\ب اللبوس ال%ل%ق؛ قال:

دار¬ ل1ل%ي\لى خ.ل%ق¬ ل%ب,يس'،
ليس با من أ%هلها أ%نيس'

وح.ب\ل ل%بيس¬:مستعم.ل؛ عن أ%ب حنيفة. ورجل ل%ب,يس¬: ذو ل1ب.اس�، على
الت_شبيه؛ حكاه سيبويه. ول%ب'وس¬: كثي اللYباس. والل�ب'وس: ما ي'لبس؛

وأ%نشد ابن السكيت ل1ب.ي\ه.س الفزاري، وكان ب.ي\هس هذا قتل له ستة إ,خوة
هو سابع'هم لا أ%غار.ت\ عليهم أ%ش\ج.ع، وإ,نا تركوا ب.ي\ه.ساv ل4نه

كان يم'ق فتركوه اح\ت1قاراv له، ث إ,نه مر_ يوماv على ن,س\و.ة من قومه،
وهن_ ي'صل1ح\ن امرأ%ة ي'ر,د\ن% أ%ن ي'ه\د1ين.ها لبعض من ق%ت.ل إ,خ.وت.ه.

فكشف ثوبه عن اس\ت1ه وغط�ى رأ%سه فقل}ن. له: و.ي\ل%ك أ%ي_ شيء تصن.ع؟
فقال:

ال}ب.س\ ل1ك�لY ح.ال%ة ل%ب'وس.ها:
إ,م_ا ن.ع1يم.ها وإ,م_ا ب'وس.ه.ا

والل�ب'وس: الثياب والس>لح. م'ذك�ر، فإ,ن ذهبت به إ,ل الد>ر\ع
أ%ن_ث}ت.. وقال الل�ه تعال: وعل�مناه ص.ن\ع.ة ل%ب'وس لكم؛ قالوا: هو



الد>ر\ع' ت'لب.س ف الروب. ول1ب\س' ال%و\دج: ما عليه من الثياب. يقال:
كش.ف}ت عن ال%و\دج ل1ب\س.ه، وكذلك ل1ب\س الكعبة، وهو ما علينا من

اللYباس,؛ قال حيد بن ثور يصف فر.ساv خدمته ج.واري الي>:
ف%ل%ما ك%ش.ف}ن. اللYب\س. عنه م.س.ح\ن.ه'

بأ%ط}راف1 ط%ف}ل�، زان% غ%ي\لv م'و.ش_ما
وإ,نه لس.ن' الل�ب\س.ة واللYباس. واللYب\س.ة�: حالة من حالت

الل©ب\س؛ ول%ب,ست' الثوب ل%ب\س.ةv واحدة. وف الديث: أ%نه نى عن
ل1ب\س.ت.ي\ن، هي بكسر اللم، اليئة والالة، وروي بالضم على الصدر؛ قال ال4ثي:

وال4و�ل الوجه. ول1باس' الن_و\ر,: أ%ك1م_ت'ه'. ول1باس' كل شيء:
غ1شاؤ'ه. ول1باس الرجل: امرأ%ت'ه، وزوج'ها ل1باس'ها. وقوله تعال ف النساء:

هن_ ل1باس¬ لكم وأ%نتم ل1باس¬ لن_؛ أ%ي مثل اللYباس,؛ قال الزجاج:: قد
قيل فيه غي' ما قو\ل� قيل: العن ت'عان,قونن_ وي'عان,ق}ن.كم، وقيل:

كل© ف%ر,يق� منكم ي.س\ك�ن' إ,ل صاحبه وي'لب,س'ه كما قال تعال: وج.ع.ل
منها زوجها لي.س\ك�ن\ إ,ليها. والعرب تس.م>ي الرأ%ة ل1باساv وإ,زاراv؛

قال العدي يصف امرأ%ة:
إ,ذا ما الض_ج,يع' ث%ن.ى ع1ط}ف%ها،

ت.ث%ن_ت\، فكانت عليه ل1باسا
ويقال: ل%ب,س\ت امرأ%ة أ%ي تت_عت با زماناv، ول%ب,ست ق%و\ماv أ%ي

تل�ي\ت بم دهراv؛ وقال العدي:
ل%ب,س\ت أ�ناساv فأ%ف}ن.ي\ت'ه'م\،

وأ%ف}ن.ي\ت' بعد أ�ناس� أ�ناسا
ويقال: ل%ب,س\ت فلنة ع'م\ر,ي أ%ي كانت معي ش.باب كل�ه. وت.ل%ب_س.

ح'بe فلنة ب.د.م1ي ول%ح\م1ي أ%ي اختلط. وقوله تعال: الذي جعل لكم الليل
ل1باساv أ%ي ت.س\ك�ن'ون فيه، وهو مشتملD عليكم. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله

تعال: فأ%ذاقها الل�ه ل1باس. ال�وع, وال%و\ف، جاع'وا حت أ%كلوا
الو.ب.ر. بالد_م, وبلغ منهم ال�وع' الال% الت ل غاية بعدها، فض'ر,ب.

اللYباس' لا نالم مثلv لشتماله على لب,س3ه. ول1باس' الت_ق}و.ى:
الياء�؛ هكذا جاء ف التفسي، ويقال: الغليظ الش1ن' القصي.

وأ�ل}ب,س.ت1 ال4رض: غط�اها الن_ب\ت'. وأ%لب.س\ت الشيء، بال4لف، إ,ذا
غ%ط�ي\ته. يقال: أ%ل}ب.س السماء4 السحاب' إ,ذا غ%ط�اها. ويقال:



ال%ر_ة� ال4رض الت ل%ب,س.تها حجارة س'ود¬. أ%بو عمرو: يقال للشيء إ,ذا
غ%ط�اه كل�ه أ%لب.س.ه ول يكون ل%ب,س.ه كقولم أ%لب.س.نا الليل، وأ%ل}ب.س.

السماء4 السحاب' ول يكون ل%ب,س.نا الليل ول ل%ب,س السماء4 السحاب'.
ويقال: هذه أ%رض أ%ل}ب.س.ت\ها حجارة سود أ%ي غط�ت\ها. والد_ج\ن': أ%ن

ي'ل}ب,س. الغيم' السماء.
وال%ل}ب.س': كاللYباس,. وف فلن م.ل}ب.س¬ أ%ي م'س\ت.م\ت.ع¬. قال أ%بو

زيد: يقال إ%ن ف فلن ل%ل}ب.ساv أ%ي ليس به ك1ب\ر¬، ويقال: ك1ب.ر¬،
ويقال: ليس لفلن ل%ب,يس¬ أ%ي ليس له مثل. وقال أ%بو مالك: هو من
ال�لب.س.ة وهي ال�خال%طة. وجاء لب,ساv أ�ذ�ن.ي\ه أ%ي م'تغافلv، وقد ل%ب,س له

أ�ذ�ن.ه'؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ل%ب,س\ت' ل1غال1ب� أ�ذ�ن.ي_، حت_ى

أ%راد لق%و\م1ه أ%ن} يأ}ك�ل�ون
يقول: تغاف%ل}ت له حت أ%طم.ع. قوم.ه ف�.

والل�ب\س' والل�ب.س': اختلط ال4مر. لب.س. عليه ال4مر. ي.ل}ب,س'ه
ل%ب\ساv فال}ت.ب.س. إ,ذا خ.ل%ط%ه عليه حت ل يعر,ف ج,ه.ت.ه. وف

ال%و\ل%د1 وال%ب\ع.ث1: فجاء ال%ل%ك' فشق_ عن قلبه، قال: ف%خ1ف}ت\ أ%ن يكون قد
ال}ت'ب,س. ب أ%ي خ'ول1ط}ت ف ع.ق}لي، من قولك ف ر.أ}يه1 ل%ب\س¬ أ%ي

اختلطD، ويقال للمجنون: م'خال%ط. وال}ت.ب.س. عليه ال4مر أ%ي اختل%ط%
واش\ت.ب.ه. والت_ل}بيس': كالت_د\ليس والت_خليط، ش'د>د للمبالغة، ورجل
ل%ب_اس¬ ول تقل م'ل%ب_س. وف حديث جابر: لا نزل قوله تعال: أ%و

ي'ل}ب,س.ك�م ش1ي.عاv؛ الل�ب\س: الل}ط. يقال: ل%ب.س\ت ال4مر، بالفتح، أ%ل}ب,س'ه
إ,ذا خ.ل%طت بعضه ببعض، أ%ي ي.ج\ع.لكم ف1ر.قاv متلفي؛ ومنه الديث:
ف%ل%ب.س. عليه ص.لت.ه. والديث الخر: من ل%ب.س. على نفسه ل%ب\ساv، كل©ه

بالتخفيف؛ قال: وربا شدد للتكثي؛ ومنه حديث ابن صي�اد: ف%ل%ب.س.ن أ%ي
ج.ع.لن أ%ل}ت.ب,س' ف أ%مره، والديث الخر: ل%ب.س. عليه. وت.ل%ب_س ب.

ال4مر': اختلط وتعلق؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:
ت.ل%ب_س. ح'بeها ب.د.مي ول%ح\م1ي،

ت.ل%بeس. ع1ط}ف%ة{ بف�ر'وع, ضال,
وت.ل%ب_س. بال4مر وبالث�و\ب. ولب.س\ت' ال4مر.: خال%ط}ت'ه. وفيه

ل�ب\س¬ ول�ب\س.ةD أ%ي الت1باس¬. وف التنزيل العزيز: وللب.س\نا عليهم ما



ي.ل}ب,س'ون؛ يقال: ل%ب.س\ت ال4مر على القوم أ%ل}ب,س'ه ل%ب\ساv إ,ذا
ش.ب_ه\ت.ه عليهم وج.ع.لت.ه م'ش\ك1لv، وكان رؤساء الكفار ي.ل}ب,س'ون على

ض.ع.ف%تهم ف أ%مر النب، صلى الل�ه عليه وسلم، فقالوا: ه.ل� أ�نزل إ,لينا
م.ل%ك؟ قال الل�ه تعال: ولو أ%نز.ل}نا م.ل%كاv فرأ%و\ه، يعن ال%ل%ك،

رج'لv لكان ي.ل}ح.قهم فيه من الل�ي\س مثل ما لق ض.ع.ف%ت.ه'م منه. ومن
أ%مثالم: أ%ع\ر.ض. ث%و\ب' ال�ل}ت.ب,س إ,ذا سأ%لت.ه عن أ%مر فلم

ي'ب.ي>ن\ه' لك. وف التهذيب: أ%ع\ر.ض. ث%و\ب' ال�ل}ب,س,؛ ي'ضر.ب هذا ال%ث%ل
ل1م.ن ات_س.عت ف1ر\ق%ت'ه أ%ي كثر من ي.ت_ه,م'ه فيما س.ر.قه.

وال1ل}ب.س: الذي يلبس'ك وي'جلYلك. وال1ل}ب.س': الليل بع.ي\نه كما
تقول إ,زار¬ وم1ئ}زÝر¬ ول1حاف¬ وم1ل}ح.ف¬؛ ومن قال ال%ل}ب.س أ%راد ث%و\ب

الل©ب\س كما قال:
وب.ع\د. ال%ش1يب, ط�ول ع'م\ر� وم.ل}ب.س.ا

وروي عن ال4صمعي ف تفسي هذا الثل قال: ويقال ذلك للرجل، يقال له:
من أ%نت؟ فيقول: من م'ض.ر أ%و من ر.بيع.ة أ%و من الي.م.ن أ%ي ع.م.م\ت ول

تص_. والل�ب\س': اخت1لط� الظلم. وف الديث: ل�ب\س.ةD، بالضم، أ%ي
ش'ب\ه.ةD ليس بواضح. وف الديث: في.أ}كل� فما ي.ت.ل%ب_س' ب,ي.د1ه ط%عام

أ%ي ل ي.ل}ز.ق به لنظافة أ%كله؛ ومنه الديث: ذهب ول ي.ت.ل%ب_س\ منها
بشيء يعن من الدنيا. وف كلمه ل%ب'وسة ول�ب'وس.ة أ%ي أ%نه م'ل}ت.ب,س؛

عن اللحيان، ول%ب_س. الشيء�: ال}ت.ب.س.، وهو من باب:
قد ب.ي_ن. الصبح' ل1ذ1ي ع.ين.ي\ن

ولب.س. الرجل� ال4مر: خالط%ه. ولب.س\ت. فلناv: ع.ر.فت باطن.ه. وما
ف فلن م.لب.س أ%ي م'س\ت.م\ت.ع. ورجل الب,يس¬: أ%حق 

(* قوله «البيس
أ%حق» كذا ف الصل. وف شرح القاموس: ورجل لبيس، بكسر اللم. أ%حق.).

الليث: الل�ب.س.ة ب.ق}لة؛ قال ال4زهري: ل أ%عرف الل�ب.س.ة ف
الب'ق�ول ول أ%سع با لغي الليث.

@لس: الل�ح\س' باللسان، يقال: ل%ح1س الق%ص\ع.ة، بالكسر. والل�ح\س.ة:
الل�ع\ق%ة. والكلب ي.ل}ح.س ال3ناء ل%ح\ساv: كذلك، وف ال%ثل: أ%س\ر.ع

من ل}س, الكلب أ%نفه. ول1س\ت ال3ناء ل%ح\س.ة ول�ح\س.ة ول%ح.س.ه
ل%ح\ساv: ل%ع1ق%ه. وف حديث غ%س\ل الي.د1 من الطعام: إ,ن الشيطان ح.س_اس¬



ل%ح_اس¬ أ%ي كثي الل�ح\س, لا ي.ص1ل إ,ليه. تقول: ل%ح1س\ت الشيء أ%ل}ح.سه
إ,ذا أ%خذت.ه بلسانك، ول%ح_اس¬ للمبالغة. وال%س_اس: الشديد ال1س�

وال3د\راك.
وقولم: ت.ر.ك}ت' فلناv ب.لح1س, الب.ق%ر, أ%ولد.ها، هو م1ثل قولم

ب,م.باح1ث البقر أ%ي بالكان الق%ف}ر بيث ل ي'د\ر.ى أ%ين هو، وقال ابن
سيده: أ%ي ب,ف%لة{ من ال4رض. قال: ومعناه عندي بيث ت.ل}ع.ق الب.ق%ر' ما

على أ%ولد1ها من الس_اب,ياء3 وال4غ}راس,، وذلك ل4ن الب.ق%ر
الو.ح\ش1ي_ة ل تل1د بال%فاوز؛ قال ذو الرمة:

ت.ر.ب_ع\ن.، من\ و.ه\ب,ي أ%و ب,س'و.ي\قة{،
م.ش.ق_ الس_واب عن ر'ؤوس ال%آذ1ر

قال: وعندي أ%نه ب,م.لح1س, البق%ر فقط أ%و ب,م.ل}ح.س البق%ر أ%ولدها
ل4ن ال%ف}ع.ل إ,ذا كان مصدراv ل ي'ج\مع؛ قال ابن ج,ن>ي: ل تلو

م.لح1س ههنا من أ%ن تكون جع م.ل}ح.س الذي هو الصدر أ%و الذي هو الكان، فل
يوز أ%ن يكون ههنا مكاناv ل4نه قد عمل ف ال4ولد فنصب.ها، والكان
ل يعمل ف الفعول به كما أ%ن ال�زمان ل يعمل فيه، وإ,ذا كان ال4مر

على ما ذكرناه كان الضاف هنا مذوفاv مقد_راv كأ%نه قال: ت.ر.ك}ت'ه
ب,م.لح1س, 

vقوله «كأ%نه تركته بلحس إل» هكذا ف الصل، ولعل فيه سقطا *)
والصل تركته بكان ملحس إل.) البق%ر أ%ولد.ها، كما أ%ن قوله:

وما ه1ي. إ,ل ف إ,زار� وع1ل}ق%ة{،
م'غار. ابن ه.م_ام على ح.ي> خ.ث}ع.ما

مذوف' الضاف، أ%ي وق%ت. إ,غار.ة ابن هام على ح.ي> خ.ث}ع.م، أ%ل
vتراه قد ع.د_اه إ,ل قوله على ح.ي> خ.ث}ع.ما؟ وم.لح1س البق%ر, إ,ذا

مصدر¬ مموع م'ع\م.ل ف الفعول به كما أ%ن قوله:
م.واع1يد. ع'ر\ق�وب أ%خاه ب,ي.ث}ر,ب

كذلك وهو غريب. قال ابن جن: وكان أ%بو علي، رحه الل�ه، يور,د
م.واع1يد. ع'ر\ق�وب أ%خاه م.و\ر,د. الط�ريف التعج>ب منه.

والل�ح\س': أ%كل ال%راد ال%ض1ر. والشجر.، وكذلك أ%كل� الدeود.ة1
الصeوف. والل�ح'وس: الريص، وقيل: ال%شؤوم ي.ل}ح.س قوم.ه، على ال%ث%ل،

وكذلك الاس'وس والل�ح'وس من الناس الذي ي.ت_بع' ال%لو.ة كالذ©باب.



وال1ل}ح.س': الشجاع كأ%نه يأ}كل كل� شيء يرتفع له. ويقال: فلن
vم1ل}ح.س¬ أ%ح\و.س أ%ه\ي.س. وف حديث أ%ب ال4س\و.د: عليكم فلنا eأ%ل%د

فإ%نه أ%ه\ي.س أ%ل}ي.س أ%ل%دe م1ل}ح.س، هو الذي ل يظهر له شيء إ,ل أ%خذه،
م1ف}ع.ل من الل�ح\س.

ويقال: ال}ت.ح.س\ت منه ح.قYي أ%ي أ%خذت'ه، وأ%صابتهم ل%واح1س أ%ي
س1ن'ون ش1داد ت.ل}ح.س كل� شيء؛ قال الكميت:

وأ%نت. ر.ب,يع' الناس واب\ن' ر.بيع1ه,م\،
إ,ذا ل�قYب.ت\ فيها الس>ن'ون� الل�واح1س.ا

وأ%ل}ح.س.ت ال4رض: أ%ن\ب.ت.ت\ أ%و�ل الع'ش\ب، وقيل: هو أ%ن ت.خ\ر'ج
رؤوس البقل فياه الال فيطم.ع فيه في.ل}ح.س.ه إ,ذا ل يقد1ر أ%ن يأ}كل منه

شيئاv، والل�ح\س: ما يظهر من ذلك. وغ%ن.م لح1سة: ترع.ى الل�ح\س. ورجل
م1ل}ح.س: حريص¬، وقيل: ال1ل}ح.س وال�ل}ح1س الذي يأ}خذ� كل� شيء يقد1ر

عليه.
@لدس: ل%د.س.ه بيد1ه ل%د\ساv: ض.ر.ب.ه با، ول%د.س.ه بالجر: ض_ر.به أ%و

ر.ماه، وبه س'م>ي الرجل م'لد1ساv. وبنو م'لد1س: ح.ي�. وناقة ل%د1يس¬:
ر'م1يت باللحم، وقيل: الل�د1يس' الكثي اللحم؛ عن كراع. الصحاح:

الل�د1يس' الناقة الكثية اللحم مثل الل�ك1يك والد_خ1يس.
وأ%ل}د.س.ت ال4رض إ,لد.اساv: أ%ط}ل%ع.ت شيئاv من النبات؛ قال ابن سيده:

أ%راه مقلوباv عن أ%د\ل%س.ت. وناقة لد1يس ر.د1يس إ,ذا رميت باللحم
رمياv؛ قال الشاعر:

،Dس.د1يس¬ ل%د1يس¬ ع.ي\ط%م'وس¬ ش1م1ل�ة
ت'بار' إ,ليها ال�ح\ص.نات الن_جائ1ب'

ال�ح\ص.نات الن_جائب': الل9وات أ%ح\ص.ن.ها صاح1ب'ها أ%سن ل
ي.ض\ر,ب.ها إ,ل9 ف%ح\ل ك%ر,ي، وقوله ت'بار' أ%ي ي'ن\ظر' إ,ليهن� وإ,ل

س.ي\ر,هن_ بس.ي\ر هذه الناقة ي'خت.ب.ر\ن بس.يها.
ويقال: ل%د_س\ت' ال�ف_ ت.لد1يساv إ,ذا ث%ق�ل}ت.ه ور.ق%ع\ت.ه. يقال:

خ'فÒ م'ل%د>س' كما يقال ث%و\ب م'ل%د_م وم'ر.د_م. ول%د_س\ت ف1ر\س1ن.
البعي ت.ل}ديساv إ,ذا أ%ن\ع.ل}ت.ه؛ وقال الراجز:

ح.ر\ف ع.لة ذات خ'ف¼ م1ر\د.س,،
دام1ي ال4ظ%لY م'ن\ع.ل� م'ل%د_س,



وال1ل}د.س: لغة ف ال1ل}ط%س، وهو حجر ضخم ي'د.قe به الن_و.ى، وربا
شب�ه به الفحل الشديد الوطء، والمع ال%لد1س.

@لسس: الل�سe: ال4كل. أ%بو عبيد: ل%س_ ي.ل�سe ل%س�اv إ,ذا أ%كل؛
:vوقال زهي يصف و.ح\شا

،Dكأ%ق}واس, الس_ر.اء3 وناش1ط Dثلث
قد اخ\ض.ر_ من ل%س> الغ.م1ي ج.ح.اف1ل�ه

(* قوله ناشط: ف قصيدة زهي: م1س\ح.ل.)
ول%س_ت الدابة� الشيش ت.ل�سeه ل%س�اv: ت.ناو.ل%ت\ه ون.ت.فت\ه

ب,ج.ح\ف%ل%ت1ها. وأ%ل%س_ت ال4رض': ط%ل%ع أ%و�ل نبات1ها، واسم' ذلك النبات
الل©ساس، بالضم، ل4ن الال ي.ل�سeه والل©ساس: أ%و�ل الب.ق}ل. وقال أ%بو

حنيفة: الل©س.اس البقل ما دام صغياv ل ت.س\ت.م\ك1ن منه الراعية وذلك
ل4نا ت.ل�سeه بأ%لس3نتها ل%س�اv؛ قال:
ي'وش1ك أ%ن ت'وج,س. ف ال3ياس

(* قوله «يوشك أ%ن توجس» هكذا ف ال4صل وشارح القاموس هنا وأ%راد
الؤلف هذه ال4بيات ف مادة هوس بلفظ آخر.)،

ف باق1ل, الر>م\ث1 وف الل©ساس،
منها ه.د1ي' ض.ب.ع� ه.و_اس

vوأ%ل%س_ الغ.م1ي': أ%مكن أ%ن ي'ل%س_. قال بعض الع.رب: وج.د\نا أ%رضا
م.م\طوراv ما ح.و\لا قد أ%ل%س_ غ%م1ي'ها؛ وقيل: أ%ل%س_ خرج ز.ه\ر'ه.

.vل%س�ا eس�وقال أ%بو حنيفة: الل�سe أ%و_ل الر_ع\ي، ل%س_ت\ ت.ل
وثوب م'ت.ل%س\ل1س وم'ل%س\ل%س: كم'س.ل}س.ل، وزعم يعقوب أ%نه مقلوب. وماء#

ل%س\ل%س ول%س\لس ول�سال1س: كس.ل}س.ل؛ ال4خية عن ابن جن. ابن ال4عراب:
يقال للغلم الفيف الروح الن_شيط ل�س\ل�س وس'ل}س'ل. والل©س\س':

ال%م_الون ال�ذ�اق؛ قال ال4زهري: وال4صل النeس'، والن_سسe الس_و\ق،
.vفقلبت النون لما

ابن ال4عراب: س.ل}س.ل% إ,ذا أ%كل الس_ل}س.ل%ة؛ وهي القطعة الطويلة من
السنام، وقال أ%بو عمر: وهي اللYس\ل1سة�، وقال ال4صمعي: هي

الس_ل}س.ل%ة، ويقال س1ل}س3ل%ة. والل�س\لس': الس_نام القط�ع؛ قال ال4صمعي:
الل�س\ل1س.ة يعن السنام القط�ع.

@لطس: الل�ط}س: الض_ر\ب للشيء بالشيء الع.ريض؛ ل%ط%سه ي.ل}ط�س'ه



ل%ط}ساv. وحجر¬ ل%ط�اس: ت'ك}س.ر به الجارة. وال1ل}ط%س' وال1ل}طاس: ح.ج.ر¬
ضخ\م ي'د.قe به الن_وى مثل ال1ل}د.م وال1ل}دام، والمع ال%لط1س.

وال1ل}طاس: م1ع\و.ل يكس.ر به الصخر. قال ابن شيل: ال%لط1يس
ال%ناق1ي من حديد ي'ن\ق%ر با الجارة، الواحدة م1ل}طاس. وال1ل}طاس ذو

ال%ل}ف%ي: الطويل الذي له ع.ن.ز.ة، وع.ن.ز.ت'ه حدeه الطويل�؛ قال أ%بو خية:
ال1ل}ط%س ما ن.ق%ر\ت. به ال4رجاء؛ قال امرؤ\ القيس:

وت.ر\دي على ص'م¼ ص1لب م.لط1س،
ش.ديدات ع.ق}د، ل%ي>نات م1تان

وقال الفر�اء: ضربه ب,م1ل}طاس، وهي الصخرة العظيمة، ل%ط%س. با أ%ي ضر.ب
با ابن ال4عراب: الل�ط}س' الل�ط}م'؛ وقال الشماخ فجعل أ%خفاف

ال3بل م.لط1س:
ت.ه\وي على ش.راج,ع� ع.ل1ي_ات\،
م.لط1س, ال4خ\فاف1 أ%ف}ت.ل1ي_ات\

قال ابن ال4عراب: أ%راد أ%نا تضر,ب بأ%خ\فاف1ها ت.ل}ط�س' ال4رض أ%ي
ت.د'ق©ها با. والل�ط}س: الد_قe والو.طء� الشديد؛ قال حات:

وس'ق1يت' بالاء3 الن_مي,، ول
أ�4تر.ك\ أ�لط1س' ح.م\أ%ة ال%ف}ر,

قال أ%بو عبيدة: معن أ�لط1س' أ%ت.ل%ط�خ با. ول%ط%سه البعي' بفYه:
ضر.به أ%و و.ط1ئ%ه. وال1ل}ط%س وال1ل}طاس: ال�فe أ%و الافر الشديد

الوطء.
التهذيب: وربا سي خ'فe البعي م1ل}طاساv. وال1ل}طاس: الصخرة
العظيمة، وال1د.قe ال1ل}طاس، وال1ل}طاس: حجر ع.ريض فيه ط�ول.
@لعس: الل�ع.س': س.واد' اللYث%ة والش_فة، وقيل: الل�ع.س والل©ع\س.ة

س.واد يعلو ش.ف%ة الرأ%ة البيضاء؛ وقيل: هو سواد ف حرة؛ وقيل ذو
الرمة:ل%م\ياء� ف ش.ف%ت.ي\ها ح'و_ةD ل%ع.س¬،

وف اللYثات1، وف أ%ن\يابا ش.ن.ب'
أ%ب\د.ل% الل�ع.س. من ال�و_ة. ل%ع1س. ل%ع.ساv، فهو أ%ل}ع.س'،

وال�نثى ل%ع\ساء؛ وجعل العجاج الل©ع\س.ة ف السد كله فقال:
وب.ش.راv مع الب.ياض أ%ل}ع.سا

فجعل البشر أ%ل}ع.س. وجعله مع البياض لا فيه من ش'ر\بة المرة. قال



الوهري: الل�ع\س' ل%ون� الشفة إ,ذا كانت تضرب إ,ل السواد قليلv، وذلك
ي'س\ت.م\ل%ح. يقال: شفة ل%ع\ساء وف1ت\ي.ة ونسوة ل�ع\س، وربا قالوا: ن.بات

أ%ل}ع.س، وذلك إ,ذا كثر وك%ث�ف ل4نه حينئذ يضرب إ,ل السواد. وف حديث
الزبي: أ%نه رأ%ى ف1ت\ي.ة ل�ع\ساv فسأ%ل عنهم فقيل: أ�مeهم م.ولة

ل1ل}ح'ر.ق%ة وأ%ب'وهم ملوك. فاشترى أ%باهم وأ%عتقه فجر_ ولء4هم؛ قال ابن
ال4ثي: الل©ع\س' جع أ%ل}ع.س، وهو الذي ف شفتيه س.واد. قال ال4صمعي:

الل©ع\س الذين ف ش1فاه1هم\ س.واد¬، وهو ما ي'ستحس.ن، ولقد ل%ع1س.
ل%ع.ساv. قال ال4زهري: ل ي'ر,د\ به س.واد. الشفة خاصة إ,نا أ%راد ل%ع.س.

أ%ل}وان,هم أ%ي س.واد.ها، والعرب تقول جارية ل%ع\ساء إ,ذا كان ف ل%و\ن,ها
أ%دن سواد فيه ش'ر\ب.ة ح'م\ر.ة{ ليست بالناصع.ة، فإ,ذا قيل ل%ع\ساء

الش_فة فهو على ما قال ال4صمعي. وال�ت.ل%ع>س: الشديد ال4كل.
والل�ع\و.س: ال4ك�ول ال%ريص، وقيل: الل�غ\و.س، بالغي معجمة، وهو من صفات الذئب.

والل�ع\وس، بتسكي العي: الفيف ف ال4كل وغيه كأ%نه الش_ر,ه؛ ومنه
قيل للذئب: ل%ع\و.س ول%غ\و.س؛ وأ%نشد لذي الرeمة:

وماء� ه.ت.ك}ت' الل�ي\ل% عنه، ول ي.ر,د\
ر.وايا الف1راخ, والذYئاب' الل�عاو,س'

vق}ت' ل%ع'وقا�ويروى بالغي العجمة. وما ذقت ل%ع'وساv أ%ي شيئاv، وما ذ
مثله. وقيل: الل�ع\س الع.ضe، يقال: ل%ع.س.ن ل%ع\ساv أ%ي ع.ض_ن؛ وبه

.vسي الذئب ل%ع\و.سا
وأ%ل}ع.س': موضع؛ قال:

فل ت'ن\ك1ر'ون، إ,ن_ن أ%نا ذ%ل1ك�م\،
ع.ش1ي_ة% ح.ل� ال%يe غ%و\لv فأ%ل}ع.سا

(* قوله «أ%نا ذلكم» ف شرح القاموس بدله: أ%نا جاركم.)
ويروى: ل%يال% ح.ل�.

@لغس: الل�غ\و.س.ة: س'ر\عة ال4كل ونوه. والل�غ\و.س: السريع ال4كل.
والل�غ\و.س: الذئب الش_ر,ه الريص، والعي فيه لغة؛ قال ذو الرمة:

وماء� ه.ت.ك}ت' الس>ت\ر. عنه، ول ي.ر,د\
ر.وايا الف1راخ, والذYئاب' الل�غاو,س'

ويروى بالعي الهملة. وذئب ل%غ\و.س ول1صÒ ل%غ\و.س: خ.ت'ول خبيث.
vوالل�غ\و.س: ع'ش\بة من ال%ر\عى؛ حكاه أ%بو حنيفة قال: والل�غ\و.س أ%يضا



:vالر_قيق الفيف من الن_بات؛ قال ابن أ%حر يصف ثورا
ف%ب.در\ت'ه ع.ي\ناv، ول%ج_ ب,ط%ر\ف1ه
ع.ن>ي ل�ع.اع.ة� ل%غ\و.س م'ت.ز.ي>د1

(* قوله «متزيد» ويروى مترئد، كما ف شرح القاموس.)
معناه أ%ن نظرت' إ,ليه وشغ.ل%ت\ه عن ل�عاع.ة� ل%غ\وس، وهو نبت ناع1م

.vر.ي_ان، وقيل: الل%غ\و.س ع'ش\ب لي>ن ر.ط}ب يؤكل سريعا
ولم م'ل%غ\و.س وم.ل}غ'وس: أ%حر ل ي.ن\ض.ج. ابن السكيت: طعام

م'ل%ه\و.ج وم'ل%غ\وس وهو الذي ل ي.ن\ض.ج.
@لقس: الل�ق1س': الش_ر,ه النف}س ال%ريص على كل شيء. يقال: ل%ق1س.ت
نفس'ه إ,ل الشيء إ,ذا ناز.ع.ت\ه إ,ليه وح.ر.ص.ت عليه؛ قال: ومنه الديث: ل

ي.ق�ول%ن_ أ%حد'كم خ.ب'ثت\ نفسي ولكن ل1ي.ق�ل} ل%ق1س.ت نفسي أ%ي
غ%ث%ت\. والل�ق%س': الغ.ث%يان، وإ,نا ك%ر,ه خ.ب'ث%ت\ ه.ر.باv من لفظ ال�ب\ث
والبيث. ول%ق1س.ت نفس'ه من الشيء ت.ل}ق%س' ل%ق%ساv، فهي ل%ق1س.ة،

وت%ق�س.ت نفس'ه ت.م.ق©ساv: غ%ث%ت\ غ%ث%يانا% وخ.ب'ث%ت، وقيل: نازعته إ,ل
الشر>، وقيل: ب.خ1ل%ت وضاق%ت\؛ قال ال4زهري: جعل الليث الل�ق%س ال1ر\ص

والش_ر.ه، وجعله غيه الغ.ث%ي.ان وخ'ب\ث الن_ف}س، قال: وهو الصواب.
أ%بو عمرو: الل�ق1س الذي ل يستقيم على وج\ه. ابن شيل: رجل ل%ق1س

س.ي�ء الل�ق خ.بيث� الن_فس ف%ح_اش¬. وف حديث ع'مر وذكر الزبي، رضي
الل�ه عنهما، فقال: و.ع\3ق%ةD ل%ق1س¬؛ الل�ق1س: الس_ي�ء اللق، وقيل:

الش_ح1يح. ول%ق1س.ت نفس'ه إ,ل الشيء إ,ذا ح.ر.ص.ت\ عليه ونازعت\ه إ,ليه.
والل�ق1س: الع.ي_اب للناس ال�ل%قYب الساخ1ر يلقYب الناس ويسخ.ر منهم

ويفسد بينهم. والل�ق1س: الع.ي_اب. ويقال: فلن ل%ق1س أ%ي ش.ك1س ع.س3ر،
ول%ق%س.ه ي.ل}ق1س'ه' ل%ق}ساv. وت.لق%س'وا: ت.شات.م'وا. أ%بو زيد: ل%ق1س\ت

الناس أ%لق%س'هم ون.ق1س\ت'هم أ%نق%س'هم، وهو ال3فساد بينهم وأ%ن تسخ.ر
منهم وتلقYبهم ال4لقاب. ولق1س: اسم.

@لكس: إ,نه ل%ش.ك1س¬ ل%ك1س¬ أ%ي ع.س3ر¬؛ حكاه ثعلب مع أ%شياء
إ,تباع1ي_ة؛ قال ابن سيده: فل أ%دري أ%ل%ك1س¬ إ,تباع أ%م هي لفظة على ح1د.تا

كش.ك1س.
@لس: الل�م\س: ال%سe، وقيل: الل�م\س' ال%سe باليد، ل%س.ه

ي.ل}م1س'ه' وي.ل}م'س'ه ل%م\ساv ولم.س.ه.



وناقة ل%م'وس: ش'ك ف س.نام1ها أ%ب,ها ط1ر\ق¬ أ%م ل ف%ل�م1س.، والمع
ل�م\س¬.

والل�م\س: كناية عن الماع، ل%م.س.ها ي.ل}م1س'ها ولم.س.ها، وكذلك
ال�لم.س.ة. وف التنزيل العزيز: أ%و ل%م.س\ت'م' الن>ساء، وق�ر,ئ: أ%و

لم.س\ت'م' النساء، وروي عن عبد الل�ه بن ع'م.ر وابن مسعود أ%نما قال:
الق�ب\ل%ة من الل�م\س وفيها الو'ضوء. وكان ابن عباس يقول: الل�م\س'

واللYماس' وال�لم.س.ة ك1ناية عن الماع؛ وما ي'س\ت.دل9 به على صحة قوله
قول العرب ف الرأ%ة ت'ز.ن© بالفجور: هي ل ت.ر'دe ي.د. لم1س�، وجاء
eرجل إ,ل النب، صلى الل�ه عليه وسلم، فقال له: إ,ن امرأ%ت ل ت.ر'د

ي.د. لم1س، فأ%مر.ه بتطليقها؛ أ%راد أ%نا ل تردe عن نفسها كل� من
أ%راد م'راو.د.تا عن نفسها. قال ابن ال4ثي: وقوله ف سياق الديث

فاس\ت.م\ت1ع\ با أ%ي ل ت'م\س3ك}ها إ,ل بقد\ر ما ت.ق}ض1ي م'ت\ع.ة% الن_ف}س
منها ومن و.ط%ر,ها، وخاف النب، صلى الل�ه عليه وسلم، إ,ن أ%و\ج.ب. عليه

eط%لق%ها أ%ن تت'وق نفس'ه إ,ليها في.ق%ع ف ال%رام، وقيل: معن ل ترد
يد. لم1س أ%نا ت'عط1ي من ماله من يطل�ب منها، قال: وهذا أ%شبه، قال

أ%حد: ل يكن ليأ}م'ر.ه بإ,م\ساك1ها وهي ت.ف}ج'ر. قال عليÒ وابن مسعود، رضي
الل�ه عنهما: إ,ذا جاءكم الديث عن رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم،

فظ�نeوا أ%نه الذي هو أ%ه\دى وأ%ت\ق%ى. أ%بو عمرو: الل�م\س الماع.
والل�م1يس: الرأ%ة الل�ي>نة ال%ل}م.س.

وقال ابن ال4عراب: ل%م.س\ت'ه ل%م\ساv ولم.س\ت'ه م'لم.س.ة، ويفرق
بينهما فيقال: الل�م\س' قد يكون م.س_ الشيء بالشيء ويكون م.ع\ر,ف%ة الشيء

وإ,ن ل يكن ث%م_ م.سÒ ل%و\ه.ر� على جوهر، وال�لم.س.ة أ%كثر ما جاءت
من اثني.

والل}ت1ماس': الط�ل%ب. والت.ل%مeس': الت_ط%ل©ب مر_ة بعد أ�خرى.
وف الديث: اق}ت'ل�وا ذا الط©ف}ي.ت.ي\ن, وال4ب\ت.ر. فإ,نما ي.ل}م1سان

الب.ص.ر، وف رواية: ي.ل}ت.م1سان أ%ي ي.خ\ط1فان وي.ط}م1سان، وقيل: ل%م.س.
ع.ي\ن.ه وس.م.ل بعنÝى واحد، وقيل: أ%راد أ%نما ي.ق}ص1دان الب.ص.ر

بالل�س\ع، ف الي_ات نوع ي'س.م_ى الناظ1ر مت وق%د ن.ظ%ر'ه على ع.ي\ن
إ,نسان مات من ساعته، ونوع¬ آخر إ,ذا س.م1ع إ,نسانD صوته مات؛ وقد جاء ف

حديث ال�د\ري> عن الشاب ال4نصاري> الذي ط%ع.ن. ال%ي_ة ب,ر'م\ح1ه فماتت



ومات الشاب من ساعته. وف الديث: من س.ل%ك. طريقاv ي.ل}ت.م1س' فيه
ع1لماv أ%ي ي.طلب'ه، فاستعار له الل�م\س. وحديث عائشة: فال}ت.م.س\ت'
ع1ق}د1ي. وال}ت.م.س. الشيء4 وت.ل%م_س.ه: ط%ل%ب.ه. الليث: الل�م\س باليد أ%ن

تطلب شيئاv ههنا وههنا؛ ومنه قول لبيد:
ي.ل}م1س' ال4ح\لس. ف م.نز,له1
ب,ي.د.ي\ه1، كالي.ه'ودي> ال�ص.ل}

(* قوله «كاليهودي الصل» هو بذا الضبط ف الصل.)
وال�ت.ل%م>س.ة�: من الس>مات؛ يقال: كواه.

 vت.ل%م>س.ة% والثلومة�وال
(* قوله «والثلومة» هكذا ف ال4صل

بالثلثة، وف شرح القاموس: التلومة، بالثناة الفوقية.) وك%و.اه ل%ماس. إ,ذا
أ%صاب مكان دائه بالت_ل%مeس, فوقع على داء الرج'ل أ%و على ما كان

ي.ك}ت'م'.
وال�ت.ل%م>س: اسم شاعر، سي به لقوله:

فهذا أ%وان� الع1ر\ض, ج'ن_ ذ�باب'ه'،
ز.ناب,ي'ه وال4ز\ر.ق' ال�ت.ل%م>س'

يعن الذ©باب ال4خ\ض.ر. وإ,كاف¬ م.ل}م'وس' ال4ح\ناء إ,ذا ل�م1س.ت
بال4يدي حت ت.س\ت.وي، وف التهذيب: هو الذي قد أ�م1ر_ عليه الي.د' ون'ح1ت

ما كان فيه من ار\تفاع وأ%و.د{.
وب.ي\ع' ال�لم.س.ة1: أ%ن ت.ش\تر,ي. ال%تاع بأ%ن ت.لم1س.ه ول تنظر.

إ,ليه. وف الديث الن_ه\ي' عن ال�لم.س.ة؛ قال أ%بو عبيد: ال�لم.س.ة
أ%ن يقول: إ,ن ل%م.س\ت. ثوب أ%و ل%س\ت' ثوب.ك أ%و إ,ذا ل%م.س\ت البيع

فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا؛ ويقال: هو أ%ن ي.ل}م1س. ال%تاع من وراء
الثو\ب ول ينظر إ,ليه ث ي'وق1ع البيع عليه، وهذا كله غ%ر.ر¬ وقد ن'ه,ي

عنه ول4نه تعليق¬ أ%و ع'دولD عن الص>يغ.ة الش.ر\ع1ي_ة، وقيل: معناه
أ%ن يعل الل�م\س بال قاطعاv للخيار ويرجع ذلك إ,ل تعليق الل©ز'وم وهو

غي ناف1ذ{.
والل�ماس.ة والل©ماس.ة: الاجة القاربة؛ وقول الشاعر:

ل%س\نا كأ%ق}وام� إ,ذا أ%ز,م.ت\،
ف%ر,ح. اللل�م'وس' بثابت الف%ق}ر



الل�م'وس: الد_ع1يe؛ يقول: نن وإ,ن أ%ز,م.ت\ الس_ن.ة� أ%ي ع.ض_ت
فل يطمع الد_ع1يe فينا أ%ن ن'زو>ج.ه، وإ,ن كان ذا مال كثي.

ول%م1يس': اسم امرأ%ة. ول�م.ي\س¬ ول%م_اس: اسان.
@لس: ل%س. الص_ب,يe ث%د\ي. أ�م>ه ل%ه\ساv: ل%ط%ع.ه بلسانه ول

ي.م\ص.ص\ه'.
وال�له1س': ال�زاح1م على الطعام من ال1ر\ص؛ قال:

م.له1س' الق%و\م على الط�عام,،
وجائ1ز¬ ف ق%ر\ق%ف1 ال�د.ام,،

ش'ر\ب. ال1جان1 الو'ل�ه1 ال1يام,
الائز: العابe ف الشراب. وفلن ي'له1س' بن فلن إ,ذا كان ي.غ\ش.ى

طعام.هم.
والل�ه\س: لغة ف الل�ح\س أ%و ه.ه_ةD، يقال: ما لك عندي ل�ه\س.ة،

بالضم، مثل ل�ح\س.ة أ%ي شيء.
vوس ل%و\سا�@لوس: الل�و\س': الذ�و\ق. رجل ل%ؤ'وس، على ف%عول؛ لس. ي.ل

وهو أ%ل}و.س': ت.ت.ب_ع اللوات فأ%كلها. والل�و\س': ال4كل القليل.
وما ذاق عنده ل%و\ساv ول ل%واساv، بالفتح، أ%ي ذ%واقاv. ول ي.ل�وس' كذا

أ%ي ل ي.نال�ه، وهو من ذلك. وقال أ%بو صاعد الكلب: ما ذاق ع.ل�وساv ول
ل%ؤ'وساv، وما ل�س\نا عندهم ل%واساv. والل©واس.ة، بالضم: أ%قل9 من

الل©قمة. والل©وس: ال4ش1د_اء 
(* قوله واللوس الشداء إل» قال ف شرح

القاموس: هنا ذكره صاحب اللسان ومل ذكره الياء.)، واح1د'هم أ%ل}ي.س.
@ليس: الل�ي.س': الل©ز'وم، وال4ل}ي.س': الذي ل ي.ب\ر.ح بيت.ه

والل�ي.س' أ%يضاv: الشدة، وقد ت.ل%ي_س. وإ,ب,لD ل1يس¬ على ال%و\ض إ,ذا أ%قامت
عليه فلم تبحه. وإ,ب,لD ل1يس¬: ث1قال ل تب.ح؛ قال ع.ب\دة بن

الط�ب,يب:
إ,ذا ما حام. راع1يها اس\ت.ح.ن_ت\
ل1ع.ب\د.ة، م'ن\ت.هى ال4ه\واء ل1يس'

ل1يس¬ ل تفارقه م'ن\ت.هى أ%هوائها، وأ%راد ل1ع.ط%ن, ع.بد.ة أ%ي أ%نا
ت.ن\زع إ,ليه إ,ذا حام راعيها. ورجل أ%ل}ي.س أ%ي شجاع ب.ي>ن' الل�ي.س من

قوم ل1يس�. ويقال للشجاع: هو أ%ه\ي.س' أ%ل}ي.س'، وكان ف ال4صل



أ%ه\و.س. أ%ل}ي.س، فلما ازدوج الكلم ق%ل%بوا الواو ياء فقالوا: أ%ه\ي.س.
وال4ه\و.س: الذي ي.د'قe كل شيء ويأ}كله، وال4ل}ي.س': الذي ي'بازج' ق1ر\ن.ه'

وربا ذ%مeوه بقولم أ%ه\ي.س أ%ل}ي.س، فإ,ذا أ%رادوا الذ�م_ ع'ن
بال4ه\ي.س ال4ه\و.س، وهو الكثي ال4كل، وبال4ل}ي.س الذي ل ي.ب\ر.ح
ب.ي\ت.ه، وهذا ذمÒ. وف الديث عن أ%ب ال4س\و.د الدeؤ.ل: فإ,نه أ%ه\ي.س'

�أ%ل}ي.س؛ ال4ل}ي.س': الذي ل يبح مكانه. وال4ل}ي.س': البعي ي.ح\م1ل
كل� ما ح'م>ل%. بعض' ال4عراب: ال4ل}ي.س': الد_يeوث الذي ل ي.غار

وي'ت.ه.ز_أ� به، فيقال: هو أ%ل}ي.س' ب'ورك فيه فالل�ي.س' يدخل ف
ال%ع\ن.ي.ي, ف الد\ح والذم، وكلê ل يفى على ال�ت.ف%و>ه به.

ويقال: ت.لي.س. الرجل� إ,ذا كان ح.م'ولv حسن الل�ق. وت.لي.س\ت' عن
كذا وكذا أ%ي غ%م_ض\ت' عنه. وفلن أ%ل}ي.س: د.ه\ث%م حس.ن الل�ق. الليث:

الل�ي.س مصدر ال4ل}ي.س، وهو الشجاع الذي ل ي'بال الر\ب. ول
ي.ر'وع'ه؛ وأ%نشد:

أ%ل}ي.س' عن ح.و\بائ1ه سخ1ي�
يقوله العجاج وجعه ليس؛ قال الشاعر:

،éت.خال ن.د1ي_ه'م\ م.ر\ضى ح.ياء
وت.ل}قاهم\ غ%داة% الر_و\ع, ل1يسا

وف الديث: كل© ما أ%ن\ه.ر. الد_م. ف%ك�ل} ل%ي\س. الس>ن_4
والظ©ف}ر.؛ معناه إ,ل الس>ن_ والظ©ف}ر. وليس: من حروف الستثناء كإ,ل�،

والعرب تستثن بليس فتقول: قام القوم ليس أ%خاك وليس أ%خ.و.ي\ك، وقام
الن>س\و.ة ليس هنداv، وقام القوم ل%ي\سي ول%ي\س.ن وليس إ,ي_اي؛

وأ%نشد:قد ذ%ه.ب. القو\م' الك1رام ل%ي\س3ي
وقال آخر:

vوأ%ص\بح ما ف ال4رض م1ن ت.ق1ي_ة
ل1ناظ1ر,ه، ل%ي\س. الع1ظام. الع.وال1يا

vقال ابن سيده: ول%ي\س من حروف الستثناء؛ تقول: أ%تى القوم ليس زيدا
أ%ي ليس الت، ل يكون إ,ل مضمراv فيها. قال الليث: ل%ي\س كلمة ج'ح'ود.

قال الليل: وأ%صله ل أ%ي\س. فط�ر,ح.ت1 المزة وأ�ل}ز,ق%ت اللم بالياء،
وقال الكسائي: ل%يس يكون ج.ح\داv ويكون استثناء ينص.ب به كقولك ذهب القوم

 vول يكون أ%بدا ،vيعن ما ع.دا زيدا vل%ي\س زيدا



(* قوله: ول يكون
أ%بداv هكذا ف الصل، ول يذكر خباv لكان يدرك معه العن ال�راد.) ويكون

بعن إ,ل زيداv؛ وربا جاءت ليس بعن ل الت ي'نس.ق' با كقول لبيد:
إ,نا ي.ج\زي الف%ت ل%ي\س ال%م.ل}

إ,ذا أ�عر,ب ل%ي\س ال%م.ل� ل4ن لي\س ههنا بعن ل الن_س.ق1ي_ة.
وقال سيبويه: أ%راد ليس ي.ج\زي ال%م.ل وليس ال%م.ل ي.ج\زي، قال: وربا

جاءت ليس بعن ل الت_ب\ر,ئ%ة. قال ابن كيسان: لي\س من حروف ج.ح\د{ وتقع
ف ثلثة مواضع: تكون بنزلة كأن ترفع السم وتنصب الب، تقول ليس زيد

قائماv وليس قائماv زيد، ول يوز أ%ن يقد_م خبها عليها ل4نا ل ت'صرف،
وتكون ليس استثناء فتنصب السم بعدها كما تنصبه بعد إ,ل، تقول جاءن
القوم ليس زيداv وفيها م'ض\م.ر ل يظهر، وتكون نسقاv بنزلة ل، تقول جاءن

عمرو ل%ي\س زيد؛ قال لبيد:
إ,نا ي.ج\زي الفت ليس ال%م.ل

قال ال4زهري: وقد ص.ر_فوا ل%ي\س تصريف الفعل الاضي ف%ث%ن_و\ا وجعوا
وأ%ن_ث�وا فقالوا ل%ي\س ول%ي\سا ول%ي\س'وا ول%ي\س.ت1 الرأ%ة ول%ي\س.تا

ول%س\ن. ول ي'صر>ف�وها ف الستقب.ل. وقالوا: ل%س\ت أ%فعل ول%س\نا
ن.ف}ع.ل. وقال أ%بو حات: من اسح أ%نا ليس مثلك والصواب ل%س\ت' م1ث}لك
ل4ن� ليس فعل واجب¬ فإ,نا ياء به للغائب التراخي، تقول: عبد الل�ه 

*)
قوله «وقال أ%بو حات إل قوله تقول عبد الل�ه» هكذا بالصل.) ليس مثلك،
وتقول: جاءن القوم ليس أ%باك وليسك أ%ي غي. أ%بيك وغيك، وجاء4ك القوم

ليس أ%باك ول%ي\س.ن، بالنون، بعن واحد. التهذيب: وبعضهم يقول ل%ي\س.ن
بعن غيي. ابن سيده: ول%ي\س. كلمة نفي وهي فعل ماض، قال: وأ%صلها ليس

بكسر الياء فسكنت استثقالv، ول تقلب أ%لفاv ل4نا ل تتصر_ف من حيث
استعملت بلفظ الاضي للحال، والذي يدل© على أ%نا فعل وإ,ن ل تتصر_ف

تصرeف ال4فعال قولم ل%س\ت ول%س\تما ول%س\ت'م كقولم ضربت وضربتما وضربتم،
وج'ع1لت من ع.وام1ل ال4فعال نو كان وأ%خواتا الت ترفع ال4ساء

وتنصب ال4خبار، إل أ%ن الباء ف خبها وحدها دون أ%خواتا، تقول ليس زيد
بنطلق�، فالباء ل1تعد1ي.ة الفعل وتأ}كيد النفي، ولك أ%ن ل تدخلها ل4ن

الؤكYد يستغن عنه، ول4ن من ال4فعال ما يتعد�ى مر�ة برف جر� ومر�ة



بغي حرف نو اش\ت.ق}ت'ك واشتقت إ,ليك، ول يوز تقدي خبها عليها كما جاز
ف أ%خواتا، ل تقول مس3ناv ليس زيد، قال: وقد ي'ستثن با، تقول:

جاء4ن القوم ليس زيداv كما تقول إ,ل زيداv، تضم1ر اس.ها فيها وتنصب خبها
با كأ%نك قلت ليس الائي زيداv، وتقديره جاءن القوم ليس بعضهم زيداv؛
ولك أ%ن تقول جاءن القوم ل%ي\سك إ,ل أ%ن الضمر النفصل ههنا أ%حسن كما

قال الشاعر:
ل%ي\ت. هذا الليل% ش.ه\ر¬،

ل ن.رى فيه غ%ريبا،
ليس إ,ي�اي. وإ,ي�ا

ك.، ول ن.خ\شى ر.ق1يبا
ول يقل: ل%ي\س.ن ول%ي\س.ك، وهو جائز إ,ل أ%ن النفصل أ%ج\و.د. وف

الديث أ%نه قال لزيد ال%يل: ما و'ص1ف ل أ%حد ف الاهلية فرأ%يته ف
ال3سلم إ,ل رأ%يته دون الص>فة ل%ي\س.ك أ%ي إ,ل أ%نت؛ قال ابن ال4ثي:
وف ل%ي\س.ك غ%رابة فإ,ن أ%خبار كان وأ%خواتا إ,ذا كانت ضمائر فإ,نا

يستعمل فيها كثياv النفصل دون التصل، تقول ليس إ,ياي وإ,ياك؛ قال
سيبويه: وليس كلمة ينفى با ما ف الال فكأ%نا مسكنة من نو قوله صد_ 

(* قوله
«فكأ%نا مسكنة من نو قوله صد�» هكذا ف الصل ولعلها مرفة عن صيد

بسكون الياء لغة ف صيد كفرح.) كما قالوا ع.ل}م ذلك ف ع.ل1م. ذلك، قال: فلم
يعلوا اعتلل%ها إل لز'وم ال3سكان إ,ذ ك%ث�ر.ت ف كلمهم ول

يغي>روا حركة الفاء، وإ,نا ذلك ل4نه ل مستقبل منها ول اسم فاعل ول مصدر
ول اشتقاق، فلما ل ت'ص.ر_ف تصرeف أ%خواتا ج'ع1ل%ت\ بنزلة ما ل%ي\س من

الفعل نو ل%ي\ت.؛ وأ%ما قول بعض الشعراء:
يا خ.ي\ر. م.ن\ زان% س'ر'وج. ال%ي\س,،
قد ر'س_ت1 الاجات' عند ق%ي\س,،

إ,ذ ل ي.زال� م'ول%عاv ب,ل%ي\س,
فإ,نه جعلها اساv وأ%ع\ر.با. وقال الفراء: أ%صل ليس ل أ%ي\س.، ودليل

ذلك قول العرب ائت1ن,ي به من حيث أ%ي\س. ول%ي\س، وج,ئ} به من أ%ي\س.
ول%ي\س. أ%ي من حيث ه'و. ول%ي\س. ه'و.؛ قال سيبويه: وقالوا ل%س\ت' كما قالوا

م.س\ت' ول يقولوا ل1س\ت' كما قالوا خ1ف}ت' ل4نه ل يتمك�ن تكن



ال4فعال، وحكى أ%بو علي أ%نم يقولون: ج,ئ} به من ح.ي\ث� ول%ي\سا 
(* قوله «من

حيث وليسا» كذا بال4صل وشرح القاموس.)؛ يريدون ول%ي\س. فيشيعون فتحة
السي، إ,ما لبيان الركة ف الوقف، وإ,ما كما لقت ب.ي\نا ف الوصل.

وإ,ل}ياس' وأ%ل}ياس: اسم؛ قال ابن سيده: أ%راه عباني�اv جاء ف التفسي
أ%نه إ,دريس، وروي عن ابن مسعود: وإ,ن إ,دريس.، مكان%: وإ,ن إ,ل}ياس.
ل%م1ن. ال�ر\س.ل1ي.، ومن قرأ%: على إ,ل}ياس1ي، فعلى أ%نه جعل كل واحد من

أ%ولده أ%و أ%عمامه إ,ل}ياساv فكان يب على هذا أ%ن يقرأ% على
ال3ل}ياس1ي، ورويت: سلم على إ,د\راس1ي، وهذه الادة أ%ول به من باب أ%لس؛
قال ابن سيده: وكذلك نقلته عنه اطراداv لذهب سيبويه أ%ن المزة إ,ذا كانت

.vول أ%ربعة حكم بزيادتا حت يثبت كونا أ%صل�أ
@لشش: قال الليل: ليس ف كلم العرب شي بعد لم ولكن كلها قبل اللم،

قال ال4زهري: وقد و'ج,د ف كلمهم الشي بعد اللم، قال ابن ال4عراب
�وغيه: رجل ل%ش\لش¬ إ,ذا كان خفيفاv، قال الليث: الل�ش\لش.ة� كثرة

Dالترد�د1 عند الفز.ع واضطراب' ال4ح\شاء3 ف موضع ب.ع\د موضع؛ يقال: جب.ان
ل%ش\لش. ابن ال4عراب: الل9ش� الط�ر\د'؛ ذكره ال4زهري ف ترجة علش.

@لش: أ%هله الليث. ابن العراب: الل�م\ش' العب.ث�، قال ال4زهري:
وهذا صحيح.

@لبص: أ�ل}ب,ص. الرجل�: أ�ر\ع1د. عند الفزع.
@لص: الل�ح\ص' والل�ح.ص' والل�ح1يص': الض_ي�ق'؛ قال الراجز:

قد اش\ت.ر.و\ا ل ك%ف%ناv ر.خ1يص.ا،
وب.و_أ�ون ل%ح.داv ل%ح1يص.ا

ول%ح.ص. ل%ح\صاv: ن.ش1ب.. وال}ت.ح.ص.ه الشيء�: ن.ش1ب. فيه، ول%ح.اص,
ف%ع.ال, من ذلك؛ قال أ�مية ابن أ%ب عائذ الذل:

،vص.ي\رفا vوجا�قد ك�ن\ت' خ.ر�اجاv و.ل
ل ت.ل}ت.ح1ص\ن ح.ي\ص. ب.ي\ص. ل%حاص,

أ%خرج ل%ح.اص, م'خ\ر.ج ق%طام, وح.ذام,، وقوله ل ت.ل}ت.ح1ص\ن أ%ي ل
ت'ثب�ط}ن؛ يقال: ل%ح.ص\ت فلناv عن كذا وال}ت.ح.ص\ته إ,ذا ح.ب.س\ته

وث%ب_ط}ته. وروي عن ابن السكيت ف قوله ل تلتحصن أ%ي ل أ%ن\ش.ب فيها. قال
الوهري: ول%اص, ف%ع.ال, من ال}ت.ح.ص.، مبنية على الكسر، وهو اسم' الشدة1



والداهية1 ل4نا صفة غالبة كح.لق اسم للمنية، وهي فاعلة ت.ل}ت.حصن.
وموضع' ح.ي\ص. ب.ي\ص.: نصب¬ على نزع الافض؛ يقول: ل تلتحصن أ%ي

ت'ل}ج,ئ}ن الداهية إ,ل ما ل مرج ل منه؛ وفيه قول آخر: يقال ال}ت.ح.ص.ه
الشيء� أ%ي ن.ش1ب. فيه فيكون ح.ي\ص. ب.ي\ص. نصباv على الال من ل%ح.اص.
ول%ح.اص أ%يضاv: السن_ة� الشديدة. وال}ت.ح.ص.ت\ عين'ه ول%ح1ص.ت: ال}ت.ص.ق%ت\،

وقيل: التصقت من الر_م.ص,.
والل}ت1ح.اص': الشتداد. وف حديث عطاء: وس'ئ1ل عن ن.ض\ح الو.ض'وء

فقال: اس\م.ح\ ي'س\م.ح\ لك، كان م.ن\ م.ض.ى ل ي'ف%ت>ش'ون عن هذا ول
ي'ل%ح\ص'ون؛ الت_ل}ح1يص': التشديد والتضييق، أ%ي كانوا ل ي'شد>دون ول
ي.س\ت.ق}ص'ون ف هذا وأ%مثاله. ال4صمعي: الل}ت1ح.اص' مثل الل}ت1حاج يقال

ال}تح.ص.ه إ,ل ذلك ال4مر وال}ت.ح.ج.ه أ%ي أ%ل}ج.أ%ه إ,ليه واضطر_ه،
وأ%نشد بيت أ�مية بن أ%ب عائذ الذل. والل}ت1ح.اص': النسداد. وال}ت.ح.ص.ت

ال3برة�: ال}ت.ص.ق%ت واس\ت.د_ س.مeها. ول%ح_ص. ل فلنD خ.ب.ر.ك
وأ%م\ر.ك: ب.ي_ن.ه شيئاv شيئاv. ول%ح�ص الكتاب.: أ%ح\ك%مه. وقال الليث:

الل�ح\ص' والت_ل}ح1يص' استقصاء خب الشيء وبيانه. وكتب بعض الفصحاء إ,ل
بعض إ,خوانه كتاباv ف بعض الوصف فقال: وقد كتبت كتاب هذا إ,ليك وقد

حص_ل}ته ول%ح_صته ووص_ل}ته، وبعض¬ يقول: ل%خ�ص\ته، بالاء العجمة.
والت.ح.ص. فلن البيضة ال}ت1حاصاv إ,ذا تس_اها. وال}ت.ح.ص. الذئب عي الشاة

إ,ذا ش.ر,ب. ما فيها من ال�خ� والبياض,.
@لص: الت_ل}خ1يص': التبيي والشرح، يقال: ل%خ�ص\ت الشيء ول%ح�ص\ته،
بالاء والاء، إ,ذا استقصيت ف بيانه وشرحه وت.ح\ب,يه، يقال: ل%خ>ص\ ل
خبك أ%ي بي>ن\ه ل شيئاv بعد شيء. وف حديث علي�، رضوان الل9ه عليه:

أ%نه قعد ل1ت.ل}خ1يص ما ال}ت.ب.س على غيه؛ والت_ل}خ1يص': التقريب
والختصار، يقال: ل%خ�ص\ت القول أ%ي اقتصرت فيه واختصرت منه ما ي'ح\ت.اج

إ,ليه.والل�خ.صة�: ش.ح\مة العي من أ%على وأ%سفل. وعي ل%خ\صاء� إ,ذ كثر
�شحمها. والل�خ.ص': غ1ل%ظ� ال4جفان وكثرة� لمها خلقة، وقال ثعلب: هو س'قوط

باطن ال1جاج على جفن العي، والفعل من كل ذلك ل%خ1ص. ل%خ.صاv فهو
أ%ل}خ.ص'. وقال الليث: الل�خ.ص' أ%ن يكون الفن' ال4ع\لى ل%ح1يماv، والنعت

الل�خ1ص'. وضر\ع¬ ل%خ1ص¬، بكسر الاء، ب.ي>ن' الل�خ.ص, أ%ي كثي' اللحم
ل يكاد اللب يرج منه إ,ل بشدة. والل�خصتان1 من الفرس: الشح\متان



اللتان ف جوف و.ق}ب.ي عينيه، وقيل: الشحمة الت ف جوف ال%ز\مة1 الت فوق
عينه، والمع ل1خ.اص¬.

ول%خ.ص. البعي. ي.ل}خ.ص'ه ل%خ\صاv: شق_ جف}ن.ه لينظر هل به ش.ح\م¬ أ%م
ل، ول يكون إ,ل منحوراv، ول يقال الل�خ\ص' إ,ل ف النحور، وذلك

الكان ل%خ.صة� العي, فمثل ق%ص.بة{، وقد أ�ل}خ1ص. البعي' إ,ذا ف�ع1ل به
هذا فظهر ن,ق}ي'ه. ابن السكيت: قال رجل من العرب لقومه ف س.ن.ة{

أ%صابتهم: انظروا ما ل%خ1ص. من إ,بلي فان%ر'وه وما ل ي.ل}خ.ص\ فار\ك%ب'وه أ%ي
ما كان له شحم ف عينيه. ويقال: آخر' ما يبقى من الن>ق}ي ف السeلم.ى

والعي,، وأ%و�ل ما ي.ب\دو ف اللسان والكرش.
@لصص: اللYصe: السارق' معروف؛ قال:

،eفإ,ن>ي ل1ص ،Òإ,ن يأ}ت1ن ل1ص
eالذئب، إ,ذ ي.ع'س �أ%ط}ل%س' مثل

جع بي الصاد والسي وهذا هو ال3ك}فاء، ومصدره الل©ص'وص1ي_ة
والت_ل%صeص'، ول1صÒ ب.ي>ن' الل�ص'وص1ي�ة والل©ص'وص1ي�ة، وهو ي.تل%ص�ص'.

،vص�، بالضم لغة فيه، وأ%ما سيبويه فل يعرف إ,ل ل1ص�اYوالل©ص�: كالل
بالكسر، وجعهما جيعاv ل1ص.اص¬ ول�ص'وص¬، وف التهذيب: وأ%ل}ص.اص¬، وليس

Òص�له بناء من أ%بنية أ%دن العدد. قال ابن دريد: ل1صÒ ول%صÒ ول
ول1ص\ت¬ ول%ص\ت¬، وجع ل%ص¼ ل�ص'وص¬، وجع' ل1ص� ل�ص'وص¬ ول1ص.صةD مثل قرود

وق1ر.دة{، وجع الل©ص� ل�ص'وص¬، مثل خ'ص¼ وخ'صوص. وال%ل%ص�ة: اسم¬
للجمع؛ حكاه ابن جن، وال�نثى ل%ص_ةD، والمع ل%ص�ات¬ ول%صائ1ص'، ال4خية

نادرة. والل�ص\ت': لغة ف اللYص>، أ%بدلوا من صاد1ه تاءé وغ%ي�روا بناء
الكلمة لا حدث فيها من البدل، وقيل: هي لغة؛ قال اللحيان: وهي لغة طيء

وبعض ال4نصار، وجعه ل�صوت¬، وقد قيل فيه: ل1ص\ت¬، فكسروا اللم فيه مع
البدل، والسم الل©صوص1ي�ة والل�ص'وص1ي�ة. الكسائي: هو ل%صÒ بي_ن

الل�صوص1ي�ة، وفعلت ذلك به خ.ص'وص1ي�ة، وح.ر'ور,ي� بي>ن ال%ر'ور,ي�ة.
وأ%رض م.ل%ص�ة: ذات' ل�صوص�.

واللص.ص': تقار'ب ما بي ال4ضراس حت ل ترى بينها خ.ل%لv، ورجل
أ%ل%صe وامرأ%ة ل%ص�اء، وقد ل%ص_ وفيه ل%ص.ص¬. والل�ص.ص': تقار'ب القائمتي

والفخذين. ال4صمعي: رجل أ%ل%صe وامرأ%ة لص�اء� إ,ذا كانا ملتزقي
الفخذين ليس بينهما ف�ر\جة. والل�ص.ص': ت.دان أ%على الركبتي، وقيل: هو



اجتماع أ%على النكبي يكادان يسان1 أ�ذ�نيه، وهو أ%ل%ص�، وقيل: هو تقارب
الكتفي، ويقال للزني أ%ل%صe ال4ل}ي.تي. وقال أ%بو عبيدة: الل�ص.ص' ف

م.ر\ف1ق%ي الفرس أ%ن تن\ض.م�ا إ,ل ز.و\ره وت.ل}ص.قا به، قال: ويستحب�
الل�ص.ص' ف مرفقي الفرس.

ول%ص�ص. ب'نيان.ه: ك%ر.ص_ص.؛ قال رؤبة:
ل%ص�ص. م1ن ب'ن\يان,ه ال�ل%ص>ص'

والت_ل}صيص ف البنيان: لغة ف الت_ر\ص1يص,.
وامرأ%ة ل%ص�اء: ر.ت\قاء. ول%ص\ل%ص. الوت1د. وغي.ه: حركه ل1ي.ن\ز,ع.ه،

وكذلك السنان من الرمح والضرس.
@لعص: الل�ع.ص': الع'س\ر'، ل%ع1ص. علينا ل%ع.صاv وت.لع�ص: تعس�ر.

والل�ع1ص': الن_ه,م' ف ال4كل والشرب. ول%ع1ص. ل%ع.صاv وتل%ع_ص.: ن.ه,م. ف
أ%كل وشرب.

@لقص: ل%ق1ص. ل%ق%صاv، فهو ل%ق1ص¬: ضاق.. والل�ق1ص': الكثي' الكلم
:vالسريع' إ,ل الشر�. ول%ق%ص. الشيء� ج,ل}د.ه ي.ل}ق1ص'ه وي.ل}ق%ص'ه ل%ق}صا

أ%ح\ر.ق%ه ب,حر>ه.
@لص: ل%م.ص. الشيء4 ي.ل}م1ص'ه ل%م\صاv: ل%ط%ع.ه بإ,صبعه كالع.س.ل,.

والل�م.ص': الفالوذ�، وقيل: هو شيء يباع كالفالوذ ول حلوة له يأ}كله
الصبيان بالب.ص\رة بالد>ب\س، ويقال للفالوذ: ال�ل%و�ص' وال�ز.ع\ز.ع'

وال�ز.ع\ف%ر' والل�م.ص' والل�و.اص'.
والل�م\ص': الل�م\ز'. والل�م\ص': اغ}تياب' الناس. ورجل ل%م'وص¬:

مغتاب¬، وقيل خ.د'وع¬، وقيل م'ل}ت.و� من الكذب والنميمة، وقيل كذ9اب خ.د�اع؛
قال عدي بن زيد:

إ,نك ذ�و ع.ه\د{ وذو م.ص\د.ق�،
م'خال1ف¬ ع.ه\د. الك%ذ�وب, الل�م'وص

وف الديث: أ%ن الك%م بن. أ%ب العاص كان خ.ل}ف النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، ي.ل}م1ص'ه فال}ت.ف%ت. إ,ليه فقال: ك�ن\ كذلك؛ ي.ل}م1ص'ه أ%ي

يكيه ويريد ع.ي\ب.ه بذلك.
وأ%ل}م.ص الك%ر\م': لن% ع1ن.ب'ه. واللم1ص': حافظ� الك%ر\م,.

وت.ل%مeص: اسم موضع؛ قال ال4عشى:
هل ت.ذ}ك�ر' العهد. ف ت.ل%مeص.، إ,ذ}



ت.ض\ر,ب' ل قاعداv با م.ثل؟
@لوص: لص.ه بعينه ل%و\صاv ولو.ص.ه: طال%ع.ه من خ.ل%ل� أ%و س1ت\ر�،

.vكأ%نه ي.ر'وم' أ%مرا vوي.س\رة vالنظر ي.م\نة �وقيل: ال�لو.صة
وال3لص.ة�، مثل الع1لصة: إ,دار.ت'ك ال3نسان% على الشيء ت.طلب'ه منه،

وما زلت أ�ل1يص'ه وأ�لو,ص'ه على كذا وكذا أ%ي أ�د1ير'ه عليه. وقال عمر
،eلعثمان ف معن كلمة ال3خلص: هي الكلمة الت أ%لص. عليها النب

صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ع.م_ه يعن أ%با طالب عند الوت شهادة أ%ن ل إله
إ,ل الل9ه أ%ي أ%دار.ه عليها وراو.ده فيها. الليث: الل�و\ص' من

ال�لو.صة1 وهو النظر كأ%نه ي.خ\ت1ل� لي.ر'وم أ%مراv. وال3نسان ي'لو,ص' الشجرة
إ,ذا أ%راد. ق%ل}ع.ها بالفأ}س,، فتراه ي'لو,ص' ف نظره ينة ويسرة كيف

يضر,ب'ها وكيف يأ}تيها ليقل%عها. ويقال: أ%لص.ه على كذا أ%ي أ%دار.ه على
الشيء الذي ي'ر,يده. وف الديث أ%نه قال لعثمان: إ,ن الل9ه، تبارك

وتعال، س.ي'ق%م>ص'ك ق%م1يصاv وإ,نك س.ت'لص' على خ.ل}ع1ه أ%ي ت'راو.د عليه
وي'ط}ل%ب' منك أ%ن ت}ل%عه، يعن اللفة. يقال: أ%ل%ص\ته على الشيء

أ�ل1يص'ه مثل ر.اود\ته عليه وداورته. وف حديث زيد بن حارثة: فأ%دار'وه
vوأ%لص'وه فأ%ب وحلف أ%ن ل ي.ل}ح.ق%ه'م. وما أ%ل%ص\ت أ%ن آخ'ذ% منه شيئا

أ%ي ما أ%ر.د\ت.
ويقال للفال�وذ: ال�ل%و_ص' وال�ز.ع\ز.ع وال�ز.ع\ف%ر والل�م\ص'

والل�واص'.
أ%بو تراب: يقال لص. عن ال4مر وناص. بعن حاد.. وأ%ل%ص\ت أن آخ'ذ%

منه شيئاv أ�ل1يص' إ,لص.ةv وأ%ن.ص\ت أ�ن,يص' إ,ناصةv أ%ي أ%ر.دت. ول%و_ص.
�الرجل� إ,ذا أ%كل% الل�واص.، والل�واص' هو العس.ل�، وقيل: العسل

الصاف. وف الديث: من سبق العاطس. بالمد أ%م1ن. الش_و\ص. والل�و\ص.؛ هو
و.ج.ع' ال�ذن1، وقيل: وج.ع' النحر.

@ليص: لص. الشيء4 ل%ي\صاv وأ%لص.ه وأ%ناص.ه على البدل إ,ذا ح.ر_كه عن
موضعه وأ%دار.ه لينتز,ع.ه. وأ%لص. ال3نسان%: أ%دار.ه عن الشيء ي'ر,يده

منه.
Dيقال: دل1يل .�@لضض: رجل ل%ضÒ: م'ط�رد¬. والل�ض\لض': الد_ل1يل

ل%ض\لض¬ أ%ي حاذ1ق¬، ول%ض\ل%ض.ت'ه: الت1فات'ه ييناv وشالv وت%ف©ظ�ه؛
وأ%نشد:



وب.ل%د{ ي.ع\يا على الل�ض\لض,،
أ%ي\ه.م. م'غ\ب.ر> الف1جاج, فاضي

(* قوله «وبلد يعيا» ف الصحاح: وبلدة تغب.)
أ%ي واس1ع� من الف%ضاء.

@لعض: لع.ض.ه بلسانه إ,ذا تناوله، لغة يانية. والل�ع\و.ض': ابن آو.ى،
يانية.

@لط: ل4ط%ه لgطاv: أ%م.ره بشيء فأ%ل� عليه أ%و اق}تضاه فأ%ل� عليه
أ%يضاv. ول4طه لgطاv: أ%ت\ب.عه بصره فلم ي.ص\ر,ف}ه عنه حت ي.توارى.

ول4طه بسهم: أ%صاب.ه.
@لبط: لب.ط% فلن بفلن ال4رض. ي.ل}ب,ط� ل%ب\طاv مثل لب.ج. به: ضر.با

به، وقيل: صر.ع.ه ص.ر\عاv ع.ن,يفاv. ول�ب,ط% بفلن إ,ذا ص'ر,ع من عي أ%و
ح'م�ى. و.ل�ب,ط% به ل%ب\طاv: إ,ذا ص'رع من عي أ%و ح'م�ى. و.ل�ب,ط% به

ل%ب\طاv: ضر.ب بنفسه ال4رض من داء أ%و أ%مر ي.غ\شاه مفاجأ%ةv. ول�ب,ط% به
ي'ل}ب.ط ل%ب\طاv إ,ذا سق%ط من ق1يام، وكذلك إ,ذا ص'رع..

وت.ل%ب_ط أ%ي اض\ط%ج.ع وت.م.ر_غ%. والت_ل%بeط: الت_مرeغ�. وسئل
النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، عن الشهداء فقال: أ�ولئك ي.ت.ل%ب_ط�ون ف

الغ'ر.ف1 الع'ل من الن_ة1 أ%ي ي.ت.م.ر_غ�ون وي.ض\ط%ج,ع'ون، ويقال:
ي.ت.ص.ر_ع'ون، ويقال: فلن ي.ت.ل%ب_ط� ف الن_ع1يم أ%ي يتمر_غ� فيه. ابن

ال4عراب: الل�ب\ط� الت_ق%ل9ب' ف الر>ياض,. وف حديث ماع1ز: ل
�ت.س'بeوه إ,نه لي.ت.ل%ب_ط� ف ر,ياض, النة بعدما ر'ج,م. أ%ي يتمر_غ

.�فيها؛ ومنه حديث أ�م إ,سعيل: جعلت تنظ�ر إ,ليه ي.ت.ل%و_ى وي.ت.ل%ب_ط
وف الديث: أ%ن� عائشة، رضي الل9ه عنها، كانت ت.ض\ر,ب اليتيم. حت

ي.ت.ل%ب_ط% أ%ي ي.ن\ص.ر,ع. م'س\ب,طاv على ال4رض أ%ي م'م\ت.د�اv، وف رواية:
تضرب اليتيم وت.ل}ب,ط�ه أ%ي تص\ر.ع'ه إ,ل ال4رض. وف الديث: أ%ن� عامر

بن أ%ب ربيعة% رأ%ى س.ه\ل% بن ح'ن.ي\ف يغ\تسل فعان.ه فل�ب,ط% به حت ما
ي.ع\ق1ل أ%ي ص'ر,ع. وسق%ط% إ,ل ال4رض، وكان قال: ما رأ%يت' كاليوم,

ول ج,ل}د. م'خ.ب_أ%ة{، فأ%م.ر، عليه الصلة والسلم، عام1ر بن أ%ب
ر.بيعة% العائن. حت غسل له أ%ع\ضاءه وجع الاء ث صب_ على رأ}س سهل فراح مع

الركب. ويقال: ل�ب,ط% بالر�جل فهو م.ل}بوطD به. وف الديث: أ%نه، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، خرج وقريش¬ مل}ب'وطD بم، يعن أ%نم س'ق�وطD بي



يديه، وكذلك ل�ب,ج. به، باليم، مثل ل�بط به سواء. ابن ال4عراب: جاء فلن
س.ك}ران% م'ل}ت.ب,طاv كقولك م'ل}ت.ب,جاv، وم'ت.ل%ب>طاv أ%ج\ود من

م'ل}ت.ب,ط ل4ن الل}ت1باط% من الع.د\و,. وف الديث ال%ج_اج السeل%مي� حي
دخل مكة قال للمشركي: ل%ي\س. عندي 
(* قوله «ليس عندي إل» كذا بالصل،

وهو ف النهاية بدون ليس.) من الب.ر ما يس'ر�كم، فالت.ب.ط�وا ب.ج.ن\ب.ي\
ناقته يقولون: إ,يه يا حجاج الفر�اء: الل�ب.طة� أ%ن يضرب البعي بيديه.

ول%بطه البعي' ي.ل}ب,ط�ه ل%ب\طاv: خ.ب.ط%ه. والل�ب\ط باليد: كال%ب\ط1
بالرجل، وقيل: إ,ذا ضرب البعي بقوائمه كلها فتلك الل�ب.ط%ة�، وقد

ل%ب.ط% ي.ل}ب,ط�؛ قال الذل:
ي.ل}ب,ط� فيها كل9 ح.ي\ز.ب'ون

اليزبون: الش_ه\مة� الذ�ك1ي_ة�. والت.ب.ط%: ك%ل%ب.ط%. وت.ل%ب_ط%
الرجل�: اختلطت عليه أ�م'وره. ول�ب,ط% الرجل� ل%ب\طاv: أ%صاب.ه سعال

وز'كام، والسم الل�ب.ط%ة�، واللب.طة: ع.د\و' الشد1يد الع.رج، وقيل: ع.د\و'
�ال4ق}ز.ل. أ%بو عمرو: الل�ب.طة والك%ل%طة� عد\و ال4قزل، والل}تباط

ع.د\و¬ مع و.ث}ب. والت.ب.ط% البعي' ي.ل}ت.ب,ط� الت1باطاv إ,ذا ع.دا ف
و.ث}ب؛ قال الراجز:

ما ز,ل}ت' أ%س\عى م.ع.هم وأ%ل}ت.بط}
وإ,ذا عدا البعي وضرب بقوائمه كلها قيل: م.ر_ ي.ل}ت.بط�، والسم

اللب.طة�، بالتحريك.
وال4لباط�: ال�لود'؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

وق�ل�ص� م'ق}و.ر_ة1 ال4لباط1
:�ورواية أ%ب الع.لء: مقو_رة ال4ل}ياط، كأ%نه جع ل1يط{. ول%ب.طة

اسم، وكان للفرزدق من ال4ولد ل%ب.طة� وك%ل%طة� وج.ل%طة 
(* قوله «وجلطة»

هو باليم، وقد مر ف كلط خبطة بالاء العجمة ووقع ف القاموس حلطة
بالاء الهملة.).

،vقليل vضر\ب' الكف> الظه\ر. قليل �@لثط: ابن ال4عراب: الل�ث}ط
وقال غيه: الل�ط}ث والل�ث}ط� كلها الضر\ب الفيف.

@لط: ابن ال4عراب: الل�ح\ط� الر_شe. يقال: ل%ح.ط% باب. دار,ه إ,ذا



ر.ش_ه بالاء. قال: والل�ح\ط� الرشe. وف حديث علي�، كرم الل9ه وجهه:
أ%نه م.ر_ بقوم ل%ح.ط�وا باب. دار,هم أ%ي ر.شeوه.

@لط: قال ابن بزرج ف نوادره: قال خ.ي\ش.نة�: قد الت.خ.ط الر_جل� من
ذلك ال4مر، ي'ريد اخ\ت.ل%ط، قال: وما اخ\ت.ل%ط إ,نا الت.خ.ط.

@لطط: ل%ط� الشيء4 ي.ل�ط©ه ل%ط9اv: أ%ل}ز.ق%ه. ول%ط� به ي.ل�ط©
ل%ط9اv: أ%ل}ز.ق%ه. ول%ط� الغ.ري' بالق� د'ون الباط1ل وأ%ل%ط�، وال�ول

أ%ج\ود: داف%ع. وم.ن.ع. الق�. ول%ط� حق�ه ولط9 عليه: ج.ح.ده، وفلن
م'ل1طê ول يقال لطê، وقولم لطê م'ل1طê كما يقال خ.ب,يث م'خ\ب,ث أ%ي

أ%صحابه خ'ب.ثاء. وف حديث ط%ه\فة%: ل ت'ل}ط1ط} ف الز�كاة1 أ%ي ل
ت.م\ن.ع\ها؛ قال أ%بو موسى: هكذا رواه القتيب ل ت'ل}ط1ط} على النهي للواحد،

والذي رواه غيه: ما ل يكن ع.ه\د¬ ول م.و\ع1د¬ ول ت.ثاق�ل عن الصلة
ول ي'ل}ط%ط� ف الزكاة ول ي'ل}ح.د' ف الياة1، قال: وهو الوجه ل4نه

خطاب للجماعة واقع على ما قبله، ورواه الزمشري: ول ن'ل}ط1ط ول ن'ل}ح1د،
بالنون. وأ%ل%ط�ه أ%ي أ%عان.ه أ%و حله على أ%ن ي'ل1ط© حقي. يقال: ما

لك. ت'ع1ين'ه على ل%ط%ط1ه؟ وأ%ل%ط� الرجل� أ%ي اش\ت.د_ ف ال4مر
وال�صومة. قال أ%بو سعيد: إ,ذا اختصم رجلن فكان ل4حدها ر.ف1يد¬ ي.ر\ف1د'ه

ويش'دe على يده فذلك العي هو ال�ل1ط©، وال%صم هو الل�ط�. وروى
بعضهم قول% يي بن, ي.ع\م.ر.: أ%ن\شأ}ت. ت.ل�ط©ها أ%ي ت.م\ن.ع'ها ح.ق�ها

من ال%هر، ويروى تط�ل©ها، وسنذكره ف موضعه، وربا قالوا ت.ل%ط�ي\ت'
حق9ه، ل4نم كرهوا اجتماع ثلث طاءات فأ%بدلوا من ال4خية ياء كما

قالوا من الل�عاع ت.ل%ع_ي\ت. وأ%ل%ط�ه أ%ي أ%عانه. ول%ط� على الشيء
وأ%ل%ط�: ست.ر، والسم الل�ط%ط�، ول%ط%ط}ت' الشيء4 أ%ل�ط9ه: سترت'ه

وأ%خ\فيته. والل9ط©: الست\ر. ولط� الشيء4: ست.ره؛ وأ%نشد أ%بو عبيد
لل4عشى:ول%ق%د\ ساءها الب.ياض' ف%ل%ط�ت\

ب,ح1جاب�، م1ن\ ب.ي\ن,نا، م.ص\د'وف1
ويروى: م.ص\ر'وف1، وكل شيء سترته، فقد ل%ط%ط}ت.ه. ولط9 الس>تر:

أ%ر\خاه. ولط9 ال1جاب: أ%ر\خاه وسد.ل%ه؛ قال:
ل%ج.ج\نا ول%ج_ت\ هذه ف الت_غ.ضeب,،

ولط9 الجاب د'وننا والت_ن.ق©ب,
والل9ط© ف الب.ر: أ%ن ت.ك}ت'مه وت'ظ}هر غيه، وهو من الستر أ%يضاv؛



ومنه قول الشاعر:
وإ,ذا أ%تان سائلD، ل أ%ع\ت.ل1ل}،

ل ل�ط� م1ن\ د'ون1 الس_وام, ح1جاب
ول%ط� عليه ال%ب. ل%ط9اv: ل%واه وكت.مه. الليث: ل%ط� فلن ال%ق_
بالباطل أ%ي ست.ره. والناقة� ت.ل1ط© بذنبها إ,ذا أ%لز.ق%ت\ بفرجها

وأ%دخلته بي فخذيها؛ وق%د1م على النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%ع\ش.ى بن
ماز,ن فشكا إ,ليه ح.ل1يل%ته وأ%نشد:
إ,ل%ي\ك. أ%ش\ك�و ذ1ر\بةv م1ن. الذYر.ب\،
أ%خ\ل%ف%ت1 الع.ه\د. ول%ط�ت\ بالذ�ن.ب\

أ%راد أ%نا م.ن.ع.ت\ه ب'ض\ع.ها وموض1ع. حاجت1ه منها، كما ت.ل1ط©
الناقة� بذنبها إ,ذا امتنعت على الفحل أ%ن يض\ربا وسد�ت فرجها به، وقيل:

أ%راد ت.وار.ت\ وأ%خ\فت شخصها عنه كما ت'خ\ف1ي الناقة� فرج.ها بذنبها.
ولط�ت\ الناقة� بذنبها ت.ل1ط© ل%ط9اv: أ%دخلته بي فخذيها؛ وأ%نشد ابن بري

لق%ي\س, بن ال%ط1يم:
ل%يال� ل%نا، و'دeها م'ن\ص1ب¬،

إ,ذا الش_و\ل� ل%ط�ت\ بأ%ذ}ناب,ها
ول%ط� الباب. ل%ط9اv: أ%غ}ل%قه. ول%ط%ط}ت' بفلن أ%ل�ط©ه ل%ط9اv إ,ذا

ل%ز,م\ته، وكذلك أ%ل}ظ%ظ}ت' به إ,ل}ظاظاv، وال4ول بالطاء، رواه أ%بو
ع'بيد عن أ%ب ع'بيدة% ف باب ل�زوم, الر_جل, صاحبه. ول%ط� بال4مر
ي.ل1ط© لط9اv: ل%ز,م.ه. ولططت الشيء4: أ%لص.ق}ت'ه. وف الديث: ت.ل�ط©

حو\ضها؛ قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف الوط9إ,، والل�ط© ال3لصاق، يريد
ت'ل}ص1ق�ه بالط9ي حت تس'د� خ.ل%ل%ه. والل�ط©: الع1ق}د'، وقيل: هو

الق1لدة� من حب� الن\ظ%ل, ال�ص.ب_غ، والمع ل1طاطD؛ قال الشاعر:
،Yإ,ل أ%مي� بالع1راق ث%ط

،Yي.ت\ ف ل%طYوج\ه1 ع.ج'وز� ح'ل
ت.ض\ح.ك' عن م1ث}ل, الذي ت'غ.طYي

أ%راد أ%نا ب.خ\راء الف%م,؛ قال الشاعر:
ج.وار� ي'ح.ل�ي\ن. اللYطاط%، ي.ز,ين'ها

ش.رائح' أ%حواف{ من ال4د.م, الص>رف1
vحسن.ا vوك%ر\ما vحسن.ا vوالل�ط: ق1لدة. يقال: رأ%يت ف ع'نقها ل%ط9ا



وع1ق}داv حسن.اv كله بعن؛ عن يعقوب.
وترس م.ل}ط�وطD أ%ي م.ك}ب'وب على وجهه؛ قال ساعدة بن ج'ؤي�ة%:

ص.ب_ الل�ه,يف' لا السeب'وب. بط%غ\ية{،
ت'ن\ب الع'قاب.، كما ي'ل%ط© ال1ج\ن.ب'

ت'ن\ب الع'قاب: ت.د\فع'ها من م.لستها. وال1ج\نب: التeر\س؛ أ%راد أ%ن
هذه الط�غ\ية مثل ظهر الترس إ,ذا كب.ب\ت.ه. والط�غ\ية�: الناحية� من

الب.ل.
�واللYطاط� وال1ل}طاط�: حرف من أ%ع\ل%ى البل وجانبه. وم1لعطاط

�البعي: ح.ر\ف ف وسط رأ}سه. وال1ل}طاطان1: ناح1يتا الرأ}س، وقيل: م1ل}طاط
الرأ}س ج'م\لته، وقيل ج,ل}دته، وكل ش1ق� من الرأ}س م1ل}طاط؛ قال: وال4صل

فيها من م1ل}طاط البعي وهو حرف ف وسط رأ}سه. وال1ل}طاط�: أ%على حرف
البل وص.ح\ن' الد�ار، واليم ف كلها زائدة؛ وقول الراجز:

ي.م\ت.ل1خ' الع.ي\ني, بان\ت1شاط1،
وف%ر\وة% الر�أ}س, عن ال1ل}طاط1

وف ذكر الش>جاج: ال1ل}طاط وهي ال1ل}طاء وال1ل}طاط طريق على ساحل
البحر؛ قال رؤبة:

نن' ج.م.ع\نا الناس. بال1ل}طاط1،
ف و.ر\طة{، وأ%يeما إ,يراط1

ويروى:
فأ%ص\ب.ح'وا ف ور\طة1 ال4و\راط1

وقال ال4صمعي: يعن ساحل البحر. وال1ل}طاط�: حافة� الواد1ي وش.ف1ي'ه
وساح1ل� البحر. وقول ابن مسعود: هذا ال1ل}طاط� ط%ريق' ب.ق1ي�ة1 الؤمني

ه'ر�اباv من الد_ج�ال,، يعن به شاطئ الف�رات1، قال: واليم زائدة.
أ%بو زيد: يقال هذا لطاط البل 

(* قوله «لطاط البل» قال ف شرح
القاموس: اطلقه يوهم الفتح، وقد ضبطه الصاغان بالكسر كزمام.) وثلثة أ%ل1ط9ة،

وهو طريق ف ع'رض البل، والق1طاط� حافة� أ%ع\لى الك%ه\ف وهي ثلثة
:�أ%ق1ط�ة. ويقال لص.و\ب.ج, ال%ب_از,: ال1ل}طاط وال1ر\قاق. واللYط}ل1ط

الغ.ل1يظ� ال4سنان؛ قال جرير:
ت.ف}ت.رe عن ق%ر,د1 الناب,ت1 ل1ط}ل1ط{،



م1ث}ل, الع1جان، وض1ر\س'ها كالاف1ر
واللYط}ل1ط�: الناقة� ال%ر,مة�. واللYطل1ط�: الع.جوز. وقال ال4صمعي:

اللطلط العجوز الكبية، وقال أ%بو عمرو: هي من النوق الس3نة الت قد
أ�كل أ%سنان'ها. وال4ل%ط©: الذي س.قطت أ%سنانه أ%و تأ%ك�لت وب.ق1ي.ت\
أ�ص'ول�ها، يقال: رجل أ%ل%ط© بي>ن الل�ط%ط1، ومنه قيل للعجوز ل1ط}ل1ط،
وللناقة السنة ل1ط}لط إ,ذا سقطت أ%سنانا. وال1ل}طاط� ر.ح.ى الب.ز,ر.

واللط: خشبة البزر 
(* قوله «واللط خشبة البزر» كذا بالصل، ولعلها

اللطاط.)؛ وقال الراجز:
،�ف%ر\ش.ط% لا ك�ر,ه الف1ر\شاط

�ب,ف%ي\شة{ كأ%نا م1ل}طاط
@لغط: الل�غ\ط� والل�غ.ط�: ال4ص\وات' ال�ب\ه.مة ال�خ\ت.لطة

وال%ل%بة� ل ت'فهم. وف الديث: ولم ل%غ.ط ف أ%س\واقهم؛ اللغط� صوت وض.ج_ة
ل ي'فهم م.عناه، وقيل: هو الكلم الذي ل ي.ب,ي، يقال: سعت لغط القوم،

vون ل%غ\طا�وقال الكسائي: سعت ل%غ\طاv ول%غ.طاv، وقد ل%غ.ط�وا ي.ل}غ.ط
ول%غ.طاv ول1غ.اطاv؛ قال الذل:
ك%أ%ن� ل%غا ال%م'وش, ب,جان,ب.ي\ه1

ل%غا ر.ك}ب�، أ�م.يم.، ذ%و,ي ل1غاط1
ويروى: و.غ%ى ال%م'وش,. ول%غ.ط�وا وأ%ل}غ.ط�وا إ,ل}غاطاv ول%غ.ط الق%طا

وال%مام' بصوته يلغ.ط ل%غ\طاv ول%غ1يطاv وأ%ل}غ.ط، ول يكون ذلك إ,ل
للواحدة منهن، وكذلك ال3ل}غاط؛ قال يصف الق%طا والمام:

وم.ن\ه.ل� ور.د\ت'ه ال}ت1قاطا،
ل أ%ل}ق.، إ,ذ} و.ر.د\ت'ه، ف�ر�اطا

إ,ل ال%مام. الو'ر\ق. والغ.طاطا،
فه'ن� ي'ل}غ1ط}ن به إ,ل}غاطا

وقال رؤبة:
باك%ر\ت'ه ق%ب\ل% الغ.طاط1 الل©غ_ط1،
وقب\ل% ج'ون,ي> الق%طا ال�خ.ط�ط1

:�وأ%ل}غ.ط% لبن.ه: أ%لقى فيه الر_ض\ف. فارتفع له ن.ش1يش¬. والل�غ\ط
ف1ناء الباب.



ول�غاطD: اسم ماء، قال:
ل%م�ا ر.أ}ت\ ماء ل�غاط{ قد ش.ج,س\

ول�غاطD: جب.ل؛ قال:
كأ%ن�، ت.حت. الر_ح\ل, والق�ر\طاط1،

خ1ن\ذ1يذةv من ك%ت1ف%ي\ ل�غاط1
ول�غاطD، بالضم: اسم رجل.

vطه ل%ق}طا�@لقط: الل�ق}ط�: أ%خ\ذ� الشيء من ال4رض، لق%ط%ه ي.ل}ق
والتق%ط%ه: أ%خذه من ال4رض. يقال: ل1ك�لY ساق1طة{ لق1طةD أ%ي لكل ما ن.د.ر

من الكلم م.ن ي.س\م.ع'ها وي'ذ1يع'ها. ولق1طة� ال%صى: قان,صة� الطي
يتمع فيها الصى. والعرب تقول: إ,ن� عندك ديكاv ي.ل}ت.ق1ط الصى، يقال

ذلك للن�م�ام. الليث: إ,ذا التق%ط الكلم. لنميمة{ قلت ل�ق�ي\ط%ى
خ'ل�ي\ط%ى، حكاية لفعله.

Ýبتسكي القاف، اسم الشيء الذي ت1د'ه م'ل}قى ،�قال الليث: والل©ق}طة
فتأ}خذه، وكذلك ال%نبوذ من الصبيان ل�ق}طةD، وأ%م�ا الل©ق%طة�، بفتح

القاف، فهو الرجل الل9ق9اط� يتبع الل©ق}طات ي.ل}ت.ق1ط�ها؛ قال ابن بري:
وهذا هو الصواب ل4ن9 الف�ع\لة للمفعول كالضeح\كة1، والف�ع.لة� للفاعل

كالضeح.كة1؛ قال: ويدل على صحة ذلك قول الكميت:
أ%ل�ق}ط%ة% ه'دهد{ وج'ن'ود. أ�ن\ث%ى

م'ب.ر\ش1مةv، أ%ل%ح\م1ي تأ}ك�ل�ونا؟
ل�ق}طة: منادى مضاف، وكذلك جنود أ�نثى، وجعلهم بذلك النهاية% ف

الد_ناءة ل4ن9 ال�د\هد يأ}كل الع.ذ1رة%، وجعلهم ي.د1ينون لمرأ%ة.
وم'ب.ر\ش1مة: حال من النادى. والب.ر\ش.مة�: إ,دامة النظر، وذلك من شد�ة الغيظ،
قال: وكذلك التeخ\مة�، بالسكون، هو الصحيح، والنeخ.بة�، بالتحريك، نادر

كما أ%ن الل©ق%طة، بالتحريك، نادر؛ قال ال4زهري: وكلم العرب الفصحاء غي
ما قال الليث ف اللق}طة واللق%طة، وروى أ%بو عبيد عن ال4صمعي وال4حر

قال: هي الل©ق%طة� والق�ص.عة� والنeف%قة� مثق9لت كلها، قال: وهذا
قول ح'ذ9اق النحويي ل أ%سع ل�ق}طة لغي الليث، وهكذا رواه الد�ثون عن

أ%ب عبيد أ%نه قال ف حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، إ,نه سئل عن
اللق%طة فقال: اح\ف%ظ} ع1فاص.ها وو,كاءها. وأ%ما الصب� النبوذ ي.ج,ده

إ,نسان فهو اللق1يط� عند العرب، فعيل بعن مفعول، والذي يأ}خذ الصب أ%و



.�الشيء الساق1ط يقال له: ال�ل}ت.ق1ط
وف الديث: الرأ%ة� ت.ح'وز ثلثة% م.وار,يث%: ع.ت1يق%ها ول%ق1يط%ها

وولد.ها الذي لع.ن.ت عنه؛ الل�ق1يط� الطYفل الذي يوج.د مر\مي�اv على
الط©رق ل ي'عرف أ%بوه ول أ�م�ه، وهو ف قول عامة الفقهاء ح'ر� ل و.لء
عليه ل4حد ول ي.ر,ث�ه م'ل}ت.ق1طه، وذهب بعض أ%هل العلم إ,ل العمل بذا

الديث على ض.عفه عند أ%كثر أ%هل النقل.
ويقال للذي ي.ل}ق�ط الس_ناب,ل% إ,ذا ح'ص1د. الزرع' وو'خ1ز. الرeط%ب من

الع1ذ}ق: لق1طD ول%ق9اطD ول%ق�اطةD. وأ%م_ا الل©قاطة� فهو ما كان
ساقطاv من الشيء الت_اف1ه الذي ل قيمة له وم.ن شاء4 أ%خذه.

وف حديث مكة: ول ت.ح1ل© ل�ق%ط%ت'ها إ,ل ل1م'ن\ش1د، وقد تكرر ذكرها
من الديث، وهي بضم اللم وفتح القاف، اسم الال, ال%ل}ق�وط أ%ي الوجود.

واللتقاط�: أ%ن ت.ع\ث�ر على الشيء من غي ق%ص\د وطل%ب؛ وقال بعضهم: هي
�اسم ال�ل}ت.ق1ط كالضeح.كة1 وال�م.ز.ة1 كما قد�مناه، فأ%ما الال

ال%ل}ق�وط فهو بسكون القاف، قال: وال4ول أ%كثر وأ%صح. ابن ال4ثي:
واللق%طة ف جيع البلد ل ت1ل إ,ل لن ي'عر>فها سنة ث يتمل�كها بعد السنة
بشرط الضمان لصاحبها إ,ذا وجده، فأ%م�ا مكة�، صانا الل9ه تعال، ففي

ل�ق%طت1ها خ1لف، فقيل: إ,نا كسائر البلد، وقيل: ل، لذا الديث،
والراد بال3نشاد الد_وام عليه، وإ,ل فل فائدة لتخصيصها بال3نشاد، واختار

أ%بو عبيد أ%نه ليس يل© للملتق1ط النتفاع با وليس له إ,ل ال3نشاد،
وقال ال4زهري: ف%رق بقوله هذا بي ل�ق%طة الرم ولقطة سائر البلد، فإ,ن

ل�ق%طة غيها إ,ذا ع'ر>فت سنة حل النتفاع با، وج.عل ل�قطة% الرم
حراماv على م'ل}ت.ق1طها والنتفاع. با وإ,ن طال تعريفه لا، وحكم أ%نا ل

تل© ل4حد إ,ل بني�ة تعريفها ما عاش، فأ%م_ا أ%ن يأ}خذها وهو ينوي
.Dوط�تعريفها سنة ث ينتفع با كلقطة غيها فل؛ وشيء ل%ق1يطD وم.ل}ق

والل�ق1يط�: النبوذ ي'ل}ت.ق%ط� ل4نه ي'ل}ق%ط، وال�نثى لقيطة؛ قال
العنبي:لو\ ك�ن\ت' م1ن ماز,ن{، ل ت.س\ت.ب,ح\ إ,ب,لي

ب.ن'و الل�ق1يطة1 من ذ�ه\ل, بن, ش.ي\بانا
والسم: اللYقاط�. وبنو الل�ق1يطة1: س'موا بذلك ل4ن أ�مهم، زعموا،

الت.ق%طها ح'ذ%ي\فة� بن بدر ف ج.وار� قد أ%ض.ر�ت\ بن� السنة فضم�ها
إ,ليه، ث أ%عجبته فخطبها إ,ل أ%بيها فتزو_جها.



،�والل©ق}طة� والل©ق%طة� والل©قاطة�: ما الت'ق1ط. والل�ق%ط
بالتحريك: ما الت'ق1ط من الشيء. وكل ن'ثارة من س'ن\بل أ%و ث%ر ل%ق%طD، والواحدة

ل%ق%طة. يقال: لق%ط}نا اليوم لق%طاv كثياv، وف هذا الكان ل%ق%طD من
الرتع أ%ي شيء منه قليل. والل©قاطة�: ما الت'ق1ط من ك%رب, النخل بعد

�الص>رام,. ول%ق%ط� السeن\ب'ل: الذي ي.ل}ت.ق1ط�ه الناس، وكذلك ل�قاط
السنبل، بالضم. والل�قاط�: السنبل الذي ت'خ\ط1ئه ال%ناج,ل� تلتقطه الناس؛

حكاه أ%بو حنيفة، واللYقاط�: اسم لذلك الفعل كال%صاد وال1صاد. وف ال4رض
:�ل%ق%طD للمال أ%ي م.ر\عى ليس بكثي، والمع أ%لقاط. وال4لقاط

الف1ر\ق' من الناس الق%ل1يل�، وقيل: هم ال4و\باش'. والل�ق%ط�: نبات س'ه\ل1ي�
ي.ن\ب'ت' ف الصيف والق%يظ ف ديار ع'ق%ي\ل يشبه ال1ط}ر. وال%ك}ر.ة%

إ,ل أ%ن اللق%ط تشتدe خ'ضرته وارتفاعه، واحدته ل%ق%طة. أ%بو مالك:
اللق%طة� واللق%ط� المع، وهي بقلة تتبعها الدوابe فتأ}كلها لطيبها، وربا

.�انتتفها الرجل فناولا بعي.ه، وهي ب'قول كثية يمعها الل�ق%ط
والل�ق%ط�: ق1ط%ع الذ�هب ال�ل}ت.ق%ط يوجد ف العدن. الليث: اللق%ط� ق1ط%ع' ذهب

أ%و فضة أ%مثال الش_ذ}ر, وأ%عظم ف العادن، وهو أ%ج\و.د'ه. ويقال ذهب¬
.Dل%ق%ط

وت.لق�ط فلن التمر أ%ي التقطه من ههنا وههنا.
والل©ق�ي\ط%ى: ال�ل}تق1ط لل4خ\بار. والل©ق�ي\طى شبه حكاية إ,ذا

رأ%يته كثي اللت1قاط1 لل©قاطات1 ت.ع1يبه بذلك. اللحيان: داري بل1قاط1
دار فلن وط%وار,ه أ%ي ب1ذائها: أ%بو عبيد: ال�لق%طة� ف س.ي الفرس

أ%ن يأ}خذ التق}ر,يب. بقوائمه جيعاv. ال4صمعي: أ%ص\بحت م.راع1ينا
م1لق1ط% من ال%د\ب, إ,ذا كانت يابسة ل ك%ل4 فيها؛ وأ%نشد:

،�ت.م\شي، وج'ل© ال�ر\ت.ع.ى م1لق1ط
�والد>ن\د1ن� البال وح.م\ض¬ حان,ط

والل�ق1يطة� والل�ق1طة�: الرجل� الساق1ط� الر_ذ}ل ال%ه,ي'،
والرأ%ة كذلك. تقول: إ,نه ل%سق1يطD لق1يطD وإ,نه لساق1ط لق1ط وإ,نه لس.ق1يطة

لق1يطة، وإ,ذا أ%فردوا للرجل قالوا: إ,نه لسقيط. والل�ق1ط� الر_ف9اء،
واللق1ط� الع.بد ال�ع\ت.ق'، والاق1ط عبد اللق1ط1، والساق1ط� عبد

الاق1ط1.
الفراء: الل�ق}ط� الر_ف}و ال�قار.ب'، يقال: ثوب¬ لق1يطD، ويقال:



الق�ط ثوب.ك أ%ي ار\ف%أ}ه، وكذلك ن.م>ل ث%و\ب.ك..
ومن أ%مثالم: أ%ص1يد. الق�ن\فذ� أ%م ل�ق%طةD؛ ي'ضرب 

(* قوله «يضرب إل»
ف ممع المثال للميدان: يضرب لن وجد شيئاv ل يطلبه.) مثلv للرجل

الفقي ي.ستغن ف ساعة.
قال شر: سعت ح1م\ي,ي�ةv تقول لكلمة أ%ع.د\ت'ها عليها: قد لق%ط}تها
بال1ل}قاط1 أ%ي كتبتها بالقلم. ول%ق1يت'ه الت1قاطاv إ,ذا لقيته من غي أ%ن

ترج'و.ه أ%و ت.ح\ت.س3به؛ قال ن,قادة ال4سدي:
ومنهل� وردته الت1قاطا،

ل أ%ل}ق.، إ,ذ} و.ر.د\ت'ه، ف�ر_اطا
إ,ل ال%مام. الو'ر\ق. والغ.طاطا

vوهو من الصادر الت وقعت أ%حوال vأ%ي ف%جأ%ة vوقال سيبويه: الت1قاطا
نو جاء ر.كضاv. ووردت الاء والشيء الت1قاطاv إ,ذا هجمت عليه بغتة ول

تتسبه. وحكى ابن ال4عراب: لقيته ل1قاطاv م'واج.هة. وف حديث عمر، رضي
�الل9ه عنه: أ%ن رجلv من تيم التقط ش.بكة فطلب أ%ن يعلها له؛ الش_ب.كة

البار' الق%ريبة� الاء، والت1قاطها ع'ث�ور'ه عليها من غي طلب.
ويقال ف الن>داء خاصة: يا م.ل}ق%طان�، وال�نثى يا م.ل}قطانة، كأ%نم
أ%رادوا يا لق1ط. وف التهذيب: تقول يا ملقطان تعن به الف1س\ل%

ال4حق.واللق1ط�: ال%ول. ولقط الثوب. ل%ق}طاv: رق%ع.ه.
ولق1يط: اسم رجل. وينو م1ل}ق%ط{: ح.ي�ان1.

@لط: ابن ال4عراب: الل�م\ط الض\ط1راب'. أ%بو زيد: الت.م.ط% فلن
بقي ال}ت1ماطاv إ,ذا ذهب به.

�@لط: ل%ه.ط% ي.ل}ه.ط� ل%ه\طاv: ضرب باليد والس_وط1، وقيل: الل�ه\ط
الضرب بالكف م.ن\ش'ورة أ%ي_ السد1 أ%صابت، ل%ط%ه ل}طاv؛ ول%ه.ط%ت1
الرأ%ة ف%رج.ها بالاء ل%ه\طاv: ضربته به. ول%ط% به ال4رض: ضربا به.

ابن ال4عراب: الل�ه1ط� الذي ي.ر'شe باب. دار,ه وي'ن.ظYف�ه.
@لوط: لط الو\ض. بالطي ل%و\طاv: ط%ي_نه، والتاط%ه: لط%ه لنفسه

خاص�ة. وقال اللحيان: لط فلن بالو\ض أ%ي ط%له بالطYي ومل�سه به، فعد�ى
لط بالباء؛ قال ابن سيده: وهذا ناد1ر ل أ%عرفه لغيه إ,ل أ%ن يكون من
باب م.د_ه وم.د_ به؛ ومنه حديث ابن عباس ف الذي سأ%له عن مال ي.ت1يم



وهو وال1يه أ%ي'ص1يب من لب إ,بله؟ فقال: إ,ن كنت ت.ل�وط ح.و\ض.ها
وت.ه\ن.أ� ج.ر\باها فأ%ص1ب\ من ر,س\لها؛ قوله تل�وط حوض.ها أ%راد بالل�و\ط1

تطيي الوض وإ,ص\لح.ه وهو من الل©ص'وق؛ ومنه حيث أ%ش\راط1 الساعة1:
ولت.ق�وم.ن وهو ي.ل�وط حوض.ه، وف رواية: ي.ل1يط� حوض.ه. وف حديث قتادة:

vوا أ%ي ل يصيبوا ماء س.ي\حا�كانت بنو إ,سرائيل يشربون ف الت>يه ما لط
إ,نا كانوا يشربون ما يمعونه ف ال1ياض من البار. وف خ'طبة علي، رضي

الل9ه عنه: ولط%ها بالب,ل�ة1 حت لز.ب.ت\. واس\ت.لط�وه أ%ي أ%لز.ق�وه
بأ%نفسهم. وف حديث عائشة% ف نكاح الاه1لية1: فالتاط% به ود'ع1ي.

ابن.ه أ%ي الت.ص.ق به. وف الديث: م.ن\ أ%ح.ب� الدنيا التاط% منها بثلث{:
ش'غ'ل� ل ي.ن\ق%ضي، وأ%مل� ل ي'د\ر.ك، وح1رص� ل ين\ق%ط1ع. وف حديث

العباس: أ%نه لط% لفلن بأ%ربعة1 آلف{ فبعثه إ,ل ب.د\ر� مكان نفسه أ%ي
أ%لص.ق به أ%ربعة آلف.

ومنه حديث علي بن السي، رضي الل9ه عنهما، ف ال�س\ت.لط: أ%نه ل
ي.ر,ث�، يعن ال�ل}ص.ق. بالرجل ف الن_سب الذي و'لد لغي ر,ش\دة{. ويقال:

اس\ت.لط% القوم' والطوه 
(* قوله «والطوه» كذا بالصل ولعله مرف عن

،vتكون لن عاقبهم عذرا vوالتاطوا أ%ي التصق بم الذنب.) إ,ذا أ%ذنبوا ذنوبا
وكذلك أ%ع\ذ%روا. وف الديث: أ%ن ال4ق}رع. ابن حاب,س� قال لع'ي.ي\نة%
بن ح1ص\ن�: ب,م. اس\ت.ل%ط}ت'م د.م. هذا الرجل؟ قال: أ%ق}س.م. منا خسون

أ%ن� صاحبنا قتل وهو م'ؤمن، فقال ال4قرع: فسأ%لكم رسول� الل9ه، صل9ى الل9
عليه وسل9م، أ%ن تقبلوا الد>ية% وت.ع\ف�وا فلم ت.ق}بلوا ولي'ق}س3من_

مائةD من تيم أ%نه قتل وهو كافر؛ قوله ب,م. اس\ت.ل%ط}ت'م أ%ي استوجبتم
واس\ت.ح\ققم، وذلك أ%نم لا استحقوا الد_م. وصار لم كأ%نم أ%لصقوه

بأ%نفسهم. ابن ال4عراب: يقال اس\ت.لط% القو\م' واستح.ق©وا وأ%و\ج.ب'وا
وأ%عذ%روا ودنوا 

(* قوله «ودنوا» كذا بالصل على هذه الصورة ولعله ذبوا أي
دفعوا عمن يعاقبهم اللوم.) إ,ذا أ%ذ}ن.ب'وا ذنوباv يكون لن يعاقبهم

ع'ذر ف ذلك لستحقاقهم.
ول%و_ط%ه بالطYيب: لط�خه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

م'ف%ر_كة أ%ز\ر.ى با عند. زوج,ها،



ولو\ ل%و_ط%ت\ه، ه.ي>بانD م'خال1ف'
يعن بال%ي>بان1 ال�خال1ف ول%ده منها، ويروى عند أ%هلها، فإ,ن كان

.Dذلك فهو من صفة الزوج كأ%نه يقول أ%ز\ر.ى با عند أ%هلها منها ه.ي>بان
ولط الشيء4 لوطاv: أ%خفاه وأ%لص.قه. وشيء ل%و\ط: لزق وصف بالصدر؛ أ%نشد

ثعلب:
ر.م.ت\ن,ي. م.يÒ بال%و.ى ر.م\ي. م'م\ض.ع

من الو.ح\ش, ل%و\ط{، ل ت.ع'ق}ه ال4وال1س 
(* قوله «الوالس» سيأت ف

مضع الوانس بالنون، وهي الت ف شرح القاموس.)
الكسائي: لط% الشيء� بقلب ي.لوط� وي.ل1يط�. ويقال: هو أ%لوط� بقلب

وأ%لي.ط�، وإ,ن ل4جد له ف قلب ل%و\طاv ول%ي\طاv، يعن ال�ب_ اللز,ق.
بالقلب. ولط ح'بeه بقلب ي.لوط ل%و\طاv: ل%ز,ق.. وف حديث أ%ب بكر،
رضي الل9ه عنه، أ%نه قال: إ,ن� عمر ل4ح.بe الناس إ,ل�، ث قال: اللهم

أ%ع.زe والول%د' أ%ل}و.ط�؛ قال أ%بو عبيد: قوله والولد أ%لوط� أ%ي
،vأ%لص.ق' بالقلب، وكذلك كل شيء ل%ص1ق بشيء، فقد لط% به ي.لوط ل%و\طا

وي.ليط� ل%ي\طاv ول1ياطاv إ,ذا ل%ص1ق به أ%ي الولد أ%لصق بالقلب، والكلمة واوية
ويائية. وإ,ن ل4ج,د' له ل%و\طاv ول%و\طةv ول�وطةv؛ الضم� عن كراع

واللحيان، ول1يطاv، بالكسر، وقد لط% ح'بeه بقلب ي.لوط� وي.ل1يط� أ%ي
لص1ق. وف حديث أ%ب الب.خ\ت.ري�: ما أ%ز\ع'م' أ%ن� علي�اv أ%فضل� من أ%ب

بكر وعمر ولكن أ%جد له من الل�و\ط1 ما ل أ%جد ل4حد بعد النب، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م. ويقال للشيء إ,ذا ل ي'واف1ق صاحب.ه: ما ي.ل}تاط�؛ ول

ي.ل}تاط� هذا ال4مر' بص.ف%ري أ%ي ل ي.ل}ز.ق' بقلب، وهو ي.ف}ت.ع1ل� من
vالل�و\ط1. ولط%ه بسهم وعي: أ%صابه بما، والمز لغة. وال}تاط% ولدا

واس\ت.لط%ه: اس\ت.ل}ح.ق%ه؛ قال:
فهل ك�ن\ت. إ,ل� ب'ه\ث%ةv إ,س\ت.لط%ها

ش.ق1يÒ، من ال4قوام,، و.غ}د¬ م'ل%ح_ق'؟
قطع أ%لف الوصل للضرورة، وروي فاس\ت.لط%ها. ولط بقه: ذهب به.

والل�و\ط�: الر>داء. يقال: ان\ت'ق\ ل%و\ط%ك ف الغ.زالة1 حت ي.ج,ف�.
ول%و\ط�ه ر,داؤه، ون.ت\ق�ه ب.س\ط�ه. ويقال: ل%ب,س. ل%و\ط%ي\ه.

والل�و,يطة� من الطعام: ما اختلط بعضه ببعض.



ول�وط: اسم النب، صل9ى الل9ه على سيدنا ممد نبينا وعليه وسل9م. ولط%
الرجل� ل1واطاv ولوط% أ%ي ع.م1ل ع.م.ل قوم, ل�وط{. قال الليث: ل�وط كان
نبي�اv بعثه الل9ه إ,ل قومه فكذبوه وأ%حدثوا ما أ%حدثوا فاشتق الناس من

اسه فعلv لن ف%ع.ل ف1ع\ل% قوم1ه، ولوط اسم ينصرف مع الع'ج\مة
والتعريف، وكذلك ن'وح: قال الوهري: وإ,نا أ%لزموها الصرف ل4ن السم على ثلثة

أ%حرف أ%وسطه ساكن وهو على غاية ال1فة فقاومت خ1ف�ت'ه أ%حد السببي،
وكذلك القياس ف ه1ن\د ود.ع\د إ,ل� أ%نم ل يلزموا الصرف ف الؤنث

وخي_روك فيه بي الصرف وتركه.
واللYياط�: الر>با، وجعه ل1يطD، وهو مذكور ف ليط، وذكرناه ههنا

ل4نم قالوا إ,ن� أ%صله لوط.
@ليط: لط% ح'بeه بقلب ي.لوط وي.ل1يط ل%ي\طاv ول1يطاv: لز,ق. وإ,ن

ل4جد له ف قلب ل%و\طاv ول1يطاv، بالكسر، يعن ال�ب_ اللز,ق. بالقلب،
وهو أ%ل}و.ط� بقلب وأ%ل}ي.ط�، وحكى اللحيان به ح'ب� الولد. وهذا ال4مر

ل ي.ل1يط� بص.ف%ري ول ي.ل}تاط� أ%ي ل ي.ع\ل%ق' ول ي.ل}ز.ق'. والتاط%
فلن ولداv: اد_عاه واستلحقه. ولط% القاضي فلناv بفلن: أ%لقه به.

وف حديث عمر: أ%نه كان ي.ل1يط� أ%ولد الاه1لية بآبائهم، وف رواية: بن
اد_عاهم ف ال3سلم، أ%ي ي'ل}ح1قهم بم.

واللYيط�: ق1شر القصب اللزق به، وكذلك ل1يط� الق%ناة1، وكل© ق1ط}عة
منه ل1يطة. وقال أ%بو منصور: ل1يط� العود القشر الذي تت القشر ال4على.

وف كتابه لوائل ابن ح'ج\ر: ف الت>يعة1 شاة ل م'ق}و.ر�ة� الل}ياط1؛ هي
جع ل1يط{ وهي ف ال4صل القشر اللزق بالشجر، أ%راد غي م'س\ترخ1ية1

اللود ل�زالا، فاستعار اللYيط للجلد ل4نه للحم بنزلته للشجر والقصب.
وإ,نا جاء به مموعاv ل4نه أ%راد ل1يط كل ع'ضو. واللYيطة�: قش\رة

الق%صبة والقوس, والقناة وكلY شيء له م.تانة، والمع ل1يطD كريشة{ وريش؛
:vوق%و�اسا vوأ%نشد الفارسي قول أ%وس بن ح.جر يصف ق%و\سا

ف%م.ل�ك باللYيط1 الذي تت. ق1ش\ر,ها
كغ1ر\ق1ئ1 ب.ي\ض� ك%ن_ه القي\ض' م1ن\ ع.ل

قال: مل�ك، شد_د، أ%ي ترك شيئاv من الق1شر على قلب القوس ليتمالك به،
قال: وينبغي أ%ن يكون موضع الذي نصباv ب.ل�ك ول يكون ج.ر�اv ل4ن9

الق1ش\ر الذي تت القوس ليس تتها، ويدلك على ذلك تثيله إ,ياه بالق%ي\ض,



والغ1ر\ق1ئ1؛ وجع اللYيط ل1ياط؛ قال ج.س_اس' بن ق�طي\ب�:
وق�ل�ص� م'ق}و.ر�ة1 ال4ل}ياط1

قال: وهي ال�ل�ود' ههنا. وف الديث: أ%ن رجلv قال لبن عباس: بأ%ي
شيء أ�ذ%كYي إ,ذا ل أ%جد ح.د1يدةv؟ قال: ب,ل1يطة{ فالية{ أ%ي قشرة{

قاطعة{. واللYيط�: قشر القص.ب والق%ناة وكلY شيء كانت له ص.لبةD وم.تانة،
والق1ط}عة� منه ل1يطةD؛ ومنه حديث أ%ب إ,3د\ر,يس. قال: دخلت على النب 

*)
قوله «على النب إل» ف النهاية على أنس، رضي ال عنه، إل آخر ما

هنا.) ، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فأ�ت1ي. بع.صاف1ي. فذ�ب.ت\ ب,ل1يطة{،
وقيل: أ%راد به الق1ط}عة% ال�ح.د_دة% من القصب. وقو\س¬ عات1ك%ة� اللYيط1

واللYياط1 أ%ي لز,ق%ت'ها. وت.ل%ي_ط ل1يطةv: ت.شظ9اها. واللYيط�: ق1شر
 �ال�ع.ل,، والل�ي\ط�: الل�و\ن

(* قوله «والليط لون» هو بالفتح ويكسر
كما ف القاموس.) وهو اللYياط� أ%يضاv؛ قال:

فص.ب_ح.ت\ جاب,يةv ص'هار,جا،
ت.ح\س.ب'ها ل%ي\ط% السماء خار,جا

شبه خ'ضرة الاء ف الص>ه\ريج ب1لد السماء، وكذلك ل1يط� الق%و\س,
:vالعربية تسح وتر�ن حت تصفر_ ويصي لا ل1يط؛ وقال الشاعر يصف قوسا

عاتكة اللYياط. ول1يط� الشمس ول%ي\ط�ها: ل%و\نا إ,ذ ليس لا ق1ش\ر؛ قال
أ%بو ذ�ؤي\ب:

ب,أ%ر\ي, الت ت.أ}ر,ي إ,ل ك�لY م.غ\ر,ب�،
إ,ذا اص\ف%ر_ ل1يط� الشم\س, حان% ان\ق1لب'ها

(* قوله «تأري» ف شرح القاموس توي.)
والمع أ%ل}ياط؛ أ%نشد ثعلب:
ي'ص\ب,ح' ب.ع\د. الد_ل%ج, الق%ط}قاط1،

وهو م'د1لê ح.س.ن' ال4ل}ياط1
ويقال للنسان الل9ي>ن ال%ج.س�ة1: إ,نه لل%ي>ن' اللYيط. ورجل ل%ي>ن

الل9يط1 أي السج,ي�ة1.
واللYياط�: الر�با، سي ل1ياطاv ل4نه شيء ل ي1ل9 أ�لص1ق بشيء؛ وكل©

شيء أ�لصق بشيء وأ�ض1يف. إ,ليه، فقد أ�لي,ط% به، والر>با م'ل}ص.ق برأ}س



الال. ومنه حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%نه كت.ب لث%ق1يف.
حي. أ%س\ل%موا ك1تاباv فيه: وما كان لم من د.ي\ن� إ,ل أ%ج.ل1ه فبلغ

أ%ج.ل%ه فإ,ن�ه ل1ياطD م'ب�أD من الل9ه، وإ,ن9 ما كان لم من د.ي\ن ف ر.ه\ن�
ور.اء ع'كاظ% فإ,نه ي'ق}ضى إ,ل رأ}س1ه وي'لط� ب,ع'كاظ ول ي'ؤخ�ر؛

واللYياط�، ف هذا الديث: الربا الذي كانوا ي'ر\ب'ون.ه ف الاهلية رد�هم
الل9ه إ,ل أ%ن يأ}خذوا ر'ؤوس. أ%موالم ويد.ع'وا الف%ض\ل عليها. ابن

ال4عراب: جع اللYياط1 اللYيال1يط�، وأ%صله لوط.
وف حديث معاوية% بن ق�ر_ة%: ما ي.س'ر�ن أ%ن طل%ب\ت' الال% خ.ل}ف.

هذه الل�ئطة1 وإ,ن9 ل الدنيا؛ اللئطة�: ال�س\طوانة�، سيت به
ل1ل�زوق1ها بال4رض.

ولط%ه الل9ه' ل%ي\طاv: لعنه الل9ه؛ ومنه قول أ�م.ي�ة% يصف الية ودخ'ول
إ,بليس ج.و\ف%ها:

ف%لط%ها الل9ه' إ,ذ أ%غ}و.ت\ خ.ل1يف%ت.ه،
ط�ول% الل�يال، ول ي.ج\ع.ل} لا أ%ج.ل

أ%راد أ%ن الية ل توت بأ%ج.لها حت تقتل. وش.ي\طانD ل%ي\طانD: منه،
س'ر\يان,ي�ة، وقيل: ش.ي\طانD ل%ي\طانD إ,تباع. وقال ابن بري: قال القال
ل%يطان كم لط% بق%ل}ب,ه أ%ي ل%ص1ق.. أ%بو زيد: يقال ما ي.ل1يط� به النعيم
ول ي.ل1يق' به معناه واحد. وف حديث أ%ش\راط1 الساعة1: ولت.ق�وم.ن_

وهو ي.ل�وط� حو\ض.ه، وف رواية: ي.ل1يط� حوض.ه أ%ي ي'ط%ي�ن'ه.
@لظ: ل%ظ%ه ي.ل}ح.ظ�ه ل%ح\ظاv ول%ح.اظاv ول%ح.ظ% إ,ليه: نظره بؤخ1ر,

عين,ه من أ%ي� جانبيه كان، ييناv أ%و شالv، وهو أ%شد� التفاتاv من
الشز\ر؛ قال:

ل%ح.ظ}ناه'م' حت كأ%ن� ع'يون.نا
با ل%ق}وةD، من شد�ة1 الل�ح.ظان1

وقيل: اللح\ظة النظ}رة من جانب ال�ذن؛ ومنه قول الشاعر:
فلم_ا ت.ل%ت\ه اليل�، وهو م'ثاب,ر¬

على الر_ك}ب,، ي'خ\في ن.ظرةv وي'عيد'ها
�ال4زهري: الاق' وال�وق' طر.ف العي الذي يلي ال4نف، واللYحاظ

مؤخ1ر العي ما يلي الصeد\غ%، والمع ل�ح\ظD. وف حديث النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م: ج'ل© ن.ظره ال�لح.ظة�؛ ال4زهري: هو أ%ن ي.ن\ظ�ر الرجل



بل%حاظ1 عينه إ,ل الشيء ش.ز\راv، وهو ش1قe العي الذي يلي الصدغ.
واللYحاظ، بالفتح: م'ؤخر العي. واللYحاظ، بالكسر: مصدر لحظته إ,ذا راع.ي\ت.ه.

وال�لح.ظ%ة�: م'فاعلة من الل�ح\ظ، وهو النظر بش1ق> العي الذي يلي
الصدغ، وأ%م�ا الذي يلي ال4نف فال�وق' والاق'. قال ابن بري: الشهور ف
�لاظ العي الكسر ل غي، وهو م'ؤخرها ما يلي الصدغ. وفلن ل%ح1يظ

فلن أ%ي ن.ظ1ي'ه. ول1حاظ� الس_هم: ما و.ل أ%ع\له من الق�ذ%ذ1، وقيل:
�الل9حاظ� ما يلي أ%على الف�وق من السهم. وقال أ%بو حنيفة: اللYحاظ

اللYيطة� الت ت.ن\س.ح1ي من الع.س3يب مع الر>يش عليها م.ن\ب,ت' الريش؛ قال
:vال4زهري: وأ%ما قول الذل يصف س1هاما

ك%ساه'ن_ ألماv كأ%ن� ل1حاظ%ها،
وت.ف}ص1يل% ما بي اللYحاظ، ق%ض1يم'

أ%راد ك%ساها ريشاv ل�ؤاماv. ول1حاظ� الر>يشة1: بطن'ها إ,ذا أ�خذت من
ال%ناح فق�شرت فأ%س\ف%ل�ها ال4بيض هو اللYحاظ، شب_ه بطن الر>يشة

ال%ق}شورة بالقضيم، وهو الر_قe ال4بيض ي'كتب فيه. ابن شيل: اللYحاظ
م1يس.م ف م'ؤخ1ر العي إ,ل ال�ذن، وهو خط مدود، وربا كان ل1حاظان من

جانبي، وربا كان ل1حاظ واحد من جانب واحد، وكانت س1مة% بن سعد. وجل
م.ل}ح'وظ بل1حاظ%ي، وقد ل%ح.ظ}ت البعي ول%ح_ظ}ته ت.ل}ح1يظاv؛ وقال

رؤبة:ت.ن\ض.ح' ب.ع.د. ال�ط�م اللYحاظا
واللYحاظ� والت_ل}ح1يظ�: س1مة تت العي؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

،vأ%م\ هل ص.ب.ح\ت. ب.ن الد_ي�ان1 م'وض1حة
ش.ن\عاء4 باق1ية% الت_ل}ح1يظ1 وال�ب'ط1

(* قوله «التلحيظ» تقدم للمؤلف ف مادة خبط التلحيم باليم بدل الظاء.)
جعل ابن ال4عراب التل}ح1يظ% اساv للس>مة، كما جعل أ%بو عبيد

التح\ج,ي. اساv للسمة فقال: التح\ج,ي' س1مة م'ع\و.ج_ة؛ قال ابن سيده: وعندي
أ%ن9 كل واحد منهما إ,نا ي'عن به العمل ول أ�ب\ع1د مع ذلك أ%ن يكون

التف}عيل اساv، فإ,ن سيبويه قد حكى التفعيل ف ال4ساء كالتن\ب,يت، وهو
شجر بعينه، والتم\ت1ي، وهو خ'يوط الف�س\طاط، ويقو>ي ذلك أ%ن� هذا

الشاعر قد ق%رنه بال�ب'ط وهو اسم. ول1حاظ� الدار,: ف1ناؤها؛ قال
الشاعر:وهل} بل1حاظ1 الد_ار والصح\ن م.ع\ل%م¬،

ومن آي,ها ب,ي' العراق, ت.ل�وح'؟



الب,ي'، بالكسر: ق1طعة من ال4رض ق%د\ر' م.د> البصر. ول%ح\ظة�: اسم
موضع؛ قال النابغة ال%ع\د1ي:

س.ق%ط�وا على أ%س.د{، بل%ح\ظة%، م.ش\ـ
ـب'وح, الس_واع1د1 باس1ل� ج.ه\م,

ال4زهري: ول%ح\ظة� مأ}س.دةD بت1هامة%؛ يقال: أ�سد ل%ح\ظة% كما يقال
أ�س\د' ب,يشة%، وأ%نشد بيت العدي.

@لظظ: ل%ظ� بالكان وأ%ل%ظ� به و.أل%ظ� عليه: أ%قام به وأ%ل%ح_.
وأ%لظ� بالكلمة: ل%ز,مها. وال3ل}ظاظ�: لز'وم الشيء وال�ثابرة� عليه. يقال:

أ%ل}ظظت به أ�ل1ظ© إ,ل}ظاظاv. وأ%لظ� فلن بفلن إ,ذا ل%ز,مه. ول%ظ�
بالشيء: لزمه مثل أ%لظ� به، فع.ل وأ%ف}عل بعنÝ. ومنه حديث النب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م: أ%ل1ظ©وا ف الدعاء بيا ذا اللل وال3كرام؛ أ%لظوا
أ%ي الزموا هذا واثبت'وا عليه وأ%كث1روا من قوله والتلف©ظ به ف

دعائكم؛ قال الراجز:
بع.ز\مة{ ج.ل�ت غ�شا إ,ل}ظاظها

والسم من كل ذلك الل�ظ1يظ�. وفلن م'ل1ظê بفلن أ%ي م'لز,م له ول
ي'فار,قه؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%ل%ظ� به ع.باق1يةD س.ر.ن\د.ى،
جر,يء الصد\ر, م'ن\ب.س3ط� الق%ر,ين,

والل�ظ1يظ�: ال3ل}حاح'. وف حديث ر.ج\م اليهودي. فما رآه النب، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، أ%ل%ظ� به الن>ش\دة% أ%ي أ%ل%ح_ ف سؤاله وأ%لز.م.ه

إ,ياه. وال3لظاظ�: ال3لاح؛ قال بشر:
أ%ل%ظ� ب1ن_ ي.ح\د'وه'ن_، حت

تب.ي_نت1 ال1يال� من الو,ساق,
وال�لظ9ة� ف ال%رب: ال�واظبة� ولزوم الق1تال من ذلك. وقد تلظ�وا

êك%ظ êكلها: مصدر على غي بناء الفعل. ورجل ل%ظ ،vم'لظ�ة ول1ظاظا
أ%ي ع.س3ر م'تش.د>د¬، وم1ل%ظê وم1ل}ظاظD: عس3ر م'ضي_ق م'شد_د عليه. قال
:êورجل م1لظاظ: م1ل}حاح، وم1ل%ظ .vإ,3تباعا vابن سيده: وأ%رى ك%ظ9ا
م1ل%حÒ شديد ال3بلغ بالشيء ي'لح عليه؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:

جار.ي\ت'ه بساب,ح� م1ل}ظاظ1،
ي.ج\ري على ق%وائم� أ%ي\قاظ1



وقال الراجز:
�ع.ج,ب\ت' والد_ه\ر' له ل%ظ1يظ

وأ%لظ� الطر': دام. وأ%ل�. ول%ظ}ل%ظ%ت الي�ة رأ}س.ها: حر_كته،
وتل%ظ}ل%ظ%ت هي: تر_كت. والت_ل%ظ}ل�ظ� واللظ}لظة� من قوله: حية

ت.ت.ل%ظ}ل%ظ�، وهو تريكها رأ}سها من شد�ة اغ}ت1ياظها، وحية ت.ت.ل%ظ�ى من
توق©دها وخ'ب\ث1ها، كأ%ن� ال4صل تتلظ�ظ�، وأ%م_ا قولم ف الر� يتلظ�ى

فكأ%نه يلتهب كالنار من اللظى.
واللظ}لظ�: الف%ص1يح.

واللظلظة: التحريك؛ وقول أ%ب وج\ز.ة:
،vفأ%ب\ل1غ} ب.ن س.ع\د1 بن ب.ك}ر� م'ل1ظ�ة

رسول% ام\ر,ئ� باد1ي ال%ود_ة1 ناص1ح
قيل: أ%راد بال�ل1ظ�ة الرسالة%، وقوله رسول امرئ أ%راد رسالة امرئ�.

@لعظ: ابن الظفر: جارية م'ل%ع_ظة طويلة سينة؛ قال ال4زهري: ل أ%سع
هذا الرف مستعملv ف كلم العرب لغي ابن الظفر.

@لعمظ: الل�ع\مظة� واللYع\ماظ�: ان\ت1هاس' العظم م1ل}ء الفم. وقد
ل%ع\م.ظ% اللحم. ل%ع\م.ظةv: انتهس.ه. ورجل ل%ع\م.ظD ول�ع\م'وظD: ح.ريص
ش.ه\وان. والل�ع\م.ظة�: التط}ف1يل�. ورجل ل�ع\م'وظD وامرأ%ة ل�عموظة:

متطفYلن. الوهري: اللYع\م.ظة� الشر.ه'. ورجل ل%ع\مظ ول�ع\موظةD ول�عموظ: وهو
الن_ه,م' الش_ر,ه'، وقوم ل%عام1ظةD ول%عام1يظ�؛ قال الشاعر:

أ%ش\ب,ه\، ول ف%خ\ر.، فإ,ن� الت
ت'ش\ب,ه'ها ق%و\م¬ ل%عام1يظ

ابن بري: الل©ع\موظ الذي ي.خدم بط%عام بطن,ه مثل الع'ض\ر'وط؛ قال رافع
بن هزي:

ل%عام1ظةv بي الع.صا ول1حائ1ها،
أ%د1ق�اء ن.ي�ال1ي. من س.ق%ط1 الس_ف}ر,

ل%ع\م.ظ}ت اللحم: ان\ت.ه.س\ت'ه عن العظم، وربا قالوا ل%ع\ظ%م\ته، على
القلب. ال4زهري: رجل ل%ع\م.ظة ول%م\ع.ظة وهو الش_ر,ه' ال%ر,يص'؛ وأ%نشد

ال4صمعي لاله:
،�أ%ذاك. خ.ي\ر¬ أ%يeها الع.ضار,ط

�وأ%يeها الل�عم.ظة� الع.مار,ط



قال: وهو ال%ر,يص الل�ح�اس'.
@لغظ: الل�غ.ظ: ما سقط ف الغ.د1ير من س.ف}ي, الر�يح، زعموا.

@لفظ: اللفظ: أ%ن ترمي بشيء كان ف ف1يك.، والفعل ل%ف%ظ الشيء4. يقال:
لف%ظ}ت' الشيء من فمي أ%لف1ظ�ه ل%ف}ظاv رميته، وذلك الشيء ل�فاظةD؛ قال

:vامرؤ القيس يصف حارا
ي'وار,د' م.ج\ه'ولت1 كلY خ.م1يلة{،

ي.م'جe ل�فاظ% البق}ل, ف كلY م.ش\ر.ب,
قال ابن بري: واسم ذلك ال%ل}فوظ ل�فاظة ول�فاظ ول%ف1يظD ولف}ظ. لب

سيده: ل%ف%ظ الشيء4 وبالشيء ي.ل}ف1ظ� ل%ف}ظاv، فهو م.ل}ف�وظ ول%ف1يظ: رمى.
والدنيا لف1ظة ت.لف1ظ بن فيها إ,ل الخرة أ%ي ترمي بم. وال4رض تلف1ظ

الي�ت إ,ذا ل تقبله ورم.ت\ به. والبحر يلف1ظ الشيء: ي.رمي به إ,ل
الساحل، والبحر' يلف1ظ با ف ج.و\ف1ه إ,ل الشeطوط. وف الديث: وي.ب\قى ف

كل أ%رض ش1رار' أ%هل1ها ت.لف1ظ�هم أ%ر.ض'وهم أ%ي ت.ق}ذ1ف�هم وتر\م1يهم
من لف%ظ الشيء4 إ,ذا ر.ماه. وف الديث: وم.ن أ%كل فما ت%ل�ل

ف%ل}ي.ل}ف1ظ} أ%ي فل}ي'ل}ق, ما ي'خ\ر,ج'ه ال1لل من بي أ%سنانه. وف حديث ابن
عمر، رضي الل9ه عنهما: أ%نه س'ئل عما ل%ف%ظ البحر فن.هى عنه؛ أ%راد ما

ي'لق1يه البحر من السمك إ,ل جانبه من غي اص\ط1ياد. وف حديث عائشة، رضي
الل9ه عنها: فقاءت\ أ�ك�ل%ها ول%ف%ظ%ت خ.بيئها أ%ي أ%ظهرت ما كان قد اختبأ%

فيها من النبات وغيه. والل�ف1ظة�: البحر. وف الثل: أ%س\خى من
لف1ظة{؛ يعنون البحر ل4نه يلف1ظ بكل9 ما فيه من الع.نب والواهر، والاء فيه
للمبالغة، وقيل: يعنون الديك ل4نه يلفظ با فيه إ,ل الد�جاج، وقيل: هي

الشاة� إ,ذا أ%ش\ل%و\ها تركت ج,ر_ت.ها وأ%قبلت إ,ل ال%ل}ب لك%ر.م1ها،
وقيل: ج'ودها أ%نا ت'د\عى للح.ل%ب وهي ت.ع\ت.ل1ف فت'ل}قي ما ف فيها

eمنها باللب، ويقال: هي الت ت.ز'ق vوت'قبل إ,ل الالب لت'ح\ل%ب فر.حا
فر\خ.ها من الطي ل4نا ترج ما ف ج.و\فها وت'طعمه؛ قال الشاعر:

ت.ج'ود' ف%ت'ج\ز,ل ق%ب\ل% السeؤال،
وكف©ك. أ%س\م.ح' من لف1ظ%ه

وقيل: هي الر_حى سيت بذلك ل4نا تلفظ ما تطح.ن'ه. وكل© ما ز.ق_
فرخه لف1ظة. والل©فاظ�: ما ل�ف1ظ به أ%ي طرح؛ قال:

وال4ز\د' أ%م\سى ش1ل}و'ه'م ل�فاظا



:vها ل%ف}ظا�أ%ي متروكاv م.ط}روحاv ل ي'د\ف%ن. ولف%ظ نفس.ه ي.ل}ف1ظ
كأ%نه رمى با، وكذلك لف%ظ ع.ص\ب.ه إ,ذا مات.، وع.ص\ب'ه: ر,يق�ه الذي عص.ب

بفيه أ%ي غ%ر,ي به ف%ي.ب,س. وجاء وقد لفظ ل1جام.ه أ%ي جاء وهو مهود من
:vل%فظا �الع.طش وال3ع\ياء. ولف%ظ الرجل�: مات. ولف%ظ بالشيء ي.ل}ف1ظ
تكلم. وف التنزيل العزيز: ما ي.لف1ظ من قول� إ,ل� ل%د.ي\ه ر.ق1يب ع.ت1يد.

ول%ف%ظ}ت بالكلم وتل%ف�ظ}ت به أ%ي تكلمت به. والل�ف}ظ: واحد
ال4ل}فاظ، وهو ف ال4صل مصدر.

@لظ: الت_لمeظ والتمط©ق: التذ%وeق'. واللم\ظ والتلمeظ�: ال4خذ
باللسان ما ي.ب\قى ف الفم بعد ال4كل، وقيل: هو ت.ت.بeع الط©ع\م

والتذوeق، وقيل: هو تريك اللسان ف الفم بعد ال4كل كأ%نه ي.ت.ت.ب_ع بقي�ة من
الطعام بي أ%سنانه، واسم ما بقي ف الفم الل©ماظة�. والتمط©ق

بالشف%تي: أ%ن ت'ض.م_ إ,حداها بال�خرى مع صوت يكون منهما، ومنه ما يستعمله
الك%ت.بة ف ك%ت\بهم ف الد�يوان: ل%م_ظ}ناهم شيئاv ي.تلم_ظ�ونه قبل

ح'لول الوقت، ويسمى ذلك الل©ماظة، والل©ماظة، بالضم: ما ي.بقى ف الفم من
الطعام؛ ومنه قول الشاعر يصف الدنيا:

ل�ماظة� أ%يام� كأ%حلم, نائم�
�وقد ي'ستعار لبقية الشيء القليل؛ وأ%نشد: ل�ماظة أ%يام. وال3ل}ماظ

الطع\ن الضعيف؛ قال رؤبة:
ي'ح\ذ1يه ط%ع\ناv ل يكن إ,ل}ماظا

وما عندنا ل%ماظD أ%ي طعام ي'تلم_ظ�. ويقال: ل%م>ظ} فلناv ل�ماظة أ%ي
شيئاv يتلم_ظ�ه. الوهري: ل%ظ% ي.لم'ظ�، بالضم، ل%م\ظاv إ,ذا ت.ت.ب_ع

بلسانه بقي�ة% الطعام ف فمه أ%و أ%خرج لسانه فمسح به ش.فتيه، وكذلك
التلمeظ�. وتلم_ظ%ت1 الية� إ,ذا أ%خرجت لسانا كتلمeظ ال4كل. وما ذ�قت

ل%ماظاv، بالفتح. وف حديث التح\ن,يك1: فجعل الصبe يتلم_ظ أ%ي ي'د1ير'
لسانه ف فيه وير>ك�ه يت.تب_ع أ%ثر التمر، وليس لنا ل%م.اظ أ%ي ما

ن.ذ�وق�ه فن.تلم_ظ� به. ول%م_ظ}ناه: ذو_ق}ناه ول%م_ج\ناه. والتم.ظ%
الشيء4: أ%كله. وم.لم1ظ� ال3نسان: ما ح.و\ل% ش.ف%ت.ي\ه ل4نه ي.ذ�وق' به.
ول%م.ظ الاء4: ذاق%ه بط%رف لسانه، وشرب الاء ل%ماظاv: ذاقه بطر.ف

لسانه. وأ%ل%ظ%ه: جعل الاء على شفته؛ قال الراجز فاستعاره للطعن:
ي'ح\ميه طع\ناv ل يكن إ,ل}ماظا 



(* مقوله «يميه» كذا ف الصل وشرح
القاموس باليم، وتقدم يذيه طعناv، وف الساس وأحذيته طعنة إ,ذا

طعنته.)أ%ي يبالغ ف الطعن ل ي'ل}م1ظ�هم إ,ياه.
والل�م.ظ� والل©م\ظة�: بياض ف ج.ح\فلة الفرس السeف}لى من غي

الغ'ر�ة، وكذلك إ,ن سالت غ�ر_ت'ه حت تدخل ف فمه في.ت.ل%م_ظ با فهي
الل©مظة؛ والفرس أ%ل}م.ظ�، فإ,ن كان ف الع'ليا فهو أ%ر\ث%م'، فإ,ذا ارتفع
البياض إ,ل ال4نف فهو ر'ث}م.ةD، والفرس أ%ر\ث%م'، وقد ال}م.ظ� الفرس

ال}م1ظاظاv. ابن سيده: الل�م.ظ شيء من البياض ف ج.حفلة الداب�ة ل ي'جاوز
م.ض.م_ها، وقيل: الل©مظة البياض على الشفتي فقط. والل©م\ظة: كالنeك}تة
من البياض، وف قلبه ل�مظة أ%ي ن'كتة. وف الديث: الن>فاق ف القلب

ل�م\ظة سوداء، وال3يان� ل�مظة بيضاء، كلما از\داد از\دادت\. وف حديث
علي�، كر�م الل9ه وجهه: ال3يان ي.ب\د'و ل�مظةv ف القلب، كلما ازداد

ال3يان ازدادت الل©مظة، قال ال4صمعي: قوله ل�مظة مثل النeك}تة ونوها من
البياض؛ ومنه قيل: فرس أ%لظ إ,ذا كان ب.ح\فلته شيء من بياض. ول%م.ظه من

حقYه شيئاv ول�ظه أ%ي أ%ع\طاه. ويقال للمرأ%ة: أ%ل}م1ظ1ي ن.س\ج.ك1
أ%ي أ%ص\ف1ق1يه. وأ%ل}م.ظ البعي بذ%ن.به إ,ذا أ%د\خله بي ر,ج\ليه.

لعظ: أ%بو زيد: الل�م\ع.ظ� الش_ه\وان� ال%ريص'، ورجل ل�م\ع'وظ
ول�م\ع'وظة من قوم ل%اع1ظة{، ورجل ل%ع\م.ظة ول%م\ع.ظة: وهو الش_ر,ه'

ال%ريص.
@لعظ: أ%بو زيد: الل�م\ع.ظ� الش_ه\وان� ال%ريص'، ورجل ل�م\ع'وظ
ول�م\ع'وظة من قوم ل%اع1ظة{، ورجل ل%ع\م.ظة ول%م\ع.ظة: وهو الش_ر,ه'

ال%ريص.
@لع: الل�خ\ع': اس\ت1ر\خاء� السم، يانية، والل�خ1يعة�: اسم مشتق

منه. وي.ل}خ.ع': موضع.
@لذع: اللذ}ع': ح'ر\قة1 النار، وقيل: هو مس� النار, وح1د_تا. ل%ذ%ع.ه

ي.ل}ذ%ع'ه ل%ذ}عاv ول%ذ%ع.ت\ه النار ل%ذ}عاv: لف%ح.ت\ه وأ%ح\رقت\ه. وف
الديث: خي' ما ت.داو.ي\ت'م به كذا وكذا أ%و ل%ذ}عةD بنار ت'ص1يب' أ%لاv؛

eب�الل�ذ}ع': الفيف' من إ,حراق النار، يريد الك%ي_. ول%ذ%ع. ال
ق%ل}ب.ه: آله؛ قال أ%بو دواد:

،Dف%د.م\ع1ي. من ذ1ك}ر,ها م'س\ب.ل



وف الص_د\ر, ل%ذ}ع¬ كج.م\ر الغ.ضا
ول%ذ%ع.ه بلسانه على الثل أ%ي أ%و\ج.ع.ه بكلم. يقول: نعوذ� بال من

ل%واذ1ع1ه. والت_ل%ذ©ع': التو.ق©د'. وت.ل%ذ9ع. الرج'ل: توق�د.، وهو من
ذلك. والل�و\ذ%ع1يe: الد1يد' الف�ؤاد1 واللسان1 الظريف' كأ%نه ي.ل}ذ%ع'

من ذ%كائ1ه؛ قال الذل:
فما بال� أ%هل الد_ار, ل ي.ت.ف%ر_ق�وا،

وقد خ.ف_ عنها الل�و\ذ%ع1يe ال�لح1ل�؟
وقيل: هو الديد النف}س,. والل©ذ%ع': ن.ب,يذD ي.ل}ذ%ع'. وبعي

Dل%ذ}عة �م.ل}ذ�وع¬: ك�و,ي. ك%ي�ةv خفيفةv ف فخذه. وقال أ%بو علي: الل�ذ}عة
بال1يس.م ف باطن الذراع، وقال: أ%خذته من سات ال3بل لبن حبيب. ويقال:

ل%ذ%ع. فلن بعيه ف فخذه لذعة أ%و ل%ذ}ع.ت.ي\ن, بطر.ف1 اليسم. وجعها
الل�ذ%عات'.

والت.ذ%ع.ت الق%ر\حة�: قاح.ت\، وقد ل%ذ%ع.ها الق%ي\ح'، والقرحة إ,ذا
ق%ي_ح.ت\ ت.ل}ت.ذ1ع'، والت1ذاع' الق%ر\حة1: اح\ت1راق�ها وج.عاv. ول%ذ%ع.

الطائ1ر': ر.ف}ر.ف. ث حرك جناح.ي\ه قليلv، والطائر ي.ل}ذ%ع' الناح. من
ذلك. وف حديث ماهد ف قوله: أ%ول يروا إ,ل الطي فوقهم صاف�ات{

وي.ق}ب,ض\ن.، قال: ب.س\ط� أ%ج\ن,ح.ت1ه,ن_ وت.ل%ذ©ع'ه'ن_. ول%ذ%ع. الطائر'
ج.ناح.ي\ه إ,ذا ر.ف}رف. فحر_كهما بعد تسكينهما. وحكى اللحيان: رأ%يته

غ%ض\بان% ي.تل%ذ�ع' أ%ي ي.ت.ل%ف�ت' وير�ك لسانه.
@لسع: الل�سع': ل1ما ضر.ب ب'ؤ.خ_ر,ه، والل�د\غ� ل1ما كان بالفم،

�ل%س.ع.ت\ه الام�ة� ت.ل}س.ع'ه ل%س\عاv ول%س_ع.ت\ه. ويقال: ل%س.ع.ت\ه الية
والعقرب'، وقال ابن الظفر: الل�س\ع' للعقرب، قال: وزعم أ%عراب أ%ن�
.Dمن ال%ي_ات1 ما ي.ل}س.ع بلسانه كلسع ح'مة1 العقرب وليست له أ%سنان

ورج'ل ل%س3يع¬: م.ل}س'وع¬، وكذلك ال�نثى، والمع ل%س\عى ول�س.عاء كقت1يل
:Dس.عة�وق%ت\لى وق�ت.لء4. ول%س.ع.ه بلسانه: عاب.ه وآذاه. ورج'ل لس�اع¬ ول
ع.ي�ابة م'ؤ\ذ{ ق%ر_اصةD للناس بلسانه، وهو من ذلك. قال ال4زهري:

السموع من العرب أ%ن� الل�س\ع. لذوات ال3بر من العقار,ب والزنابي,، وأ%ما
الي_ات' فإ,نا ت.ن\ه.ش' وتع.ضe وت.ج\ذ1ب' وت.ن\ش�1ط�، ويقال للعقرب:

قد ل%س.ع.ت\ه ول%س.ب.ت\ه وأ%ب.ر.ت\ه ووك%ع.ت\ه وك%و.ت\ه. وف الديث: ل
ي'ل}س.ع'3 الؤم1ن' من ج'ح\ر مر�تي، وف رواية: ل ي'ل}ذ%ع'3،



والل�س\ع' والل�ذ}ع' سواء، وهو استعارة هنا، أ%ي ل ي'د\هى الؤمن من جهة واحدة
مرتي فإ,نه بال�ول يعتب. وقال الطاب: روي بضم العي وكسرها، فالضم

على وجه الب ومعناه أ%ن� الؤمن هو الكي>س' الاز,م' الذي ل ي'ؤ\تى
من جهة الغف}لة1 فيخدع مرة بعد مر�ة وهو ل ي.ف}ط�ن' لذلك ول ي.ش\ع'ر'

به، والراد به ال1داع' ف أ%م\ر, الدين ل أ%م\ر الدنيا، وأ%ما بالكسر
فعلى وج\ه النهي أ%ي ل ي'خد.ع.ن_ الؤمن ول ي'ؤ\ت.ي.ن_ من ناحية

الغفلة فيقع ف مكروه أ%و شر� وهو ل يشعر به ولكن يكون ف%ط1ناv ح.ذ1راv، وهذا
.vالتأ}ويل أ%صلح أ%ن يكون ل4مر الدين والدنيا معا

ول�س>ع. الرجل�: أ%قام. ف منزله فلم يب\ر.ح\. وال�ل%س_عة�: القيم'
الذي ل يبح، زاد'وا الاء للمبالغة؛ قال:

م'ل%س_عةD و.س\ط% أ%ر\ساغ1ه،
به ع.س.م¬ ي.ب\ت.غ1ي أ%ر\ن.با

(* ورد هذا البيت ف مادة يسع على هذه الرواية.)
ويروى: م'ل%س_عةD بي أ%ر\باق1ه، م'ل%س_عةD: ت.ل}س.ع'ه الي�ات

والعقار,ب' فل يبال با بل يقيم بي غنمه، وهذا غريب ل4ن الاء إ,نا تلحق
للمبالغة أ%س\ماء الفاعلي ل أ%ساء الفعولي، وقوله بي أ%ر\باق1ه

أ%راد بي ب.ه\م1ه فلم يستقم له الوزن فأ%قام ما هو من سببها م'قام.ها، وهي
.Dال4ر\باق'، وعي م'ل%س>عة

ول%س\عا: موضع، ي'م.دe وي'ق}ص.ر'. والل�ي\س.ع': اسم أ%عجمي، وتوهم
بعضهم أ%نا لغة ف إ,لي.س.ع.

@لطع: الل�ط}ع': ل%ط}ع'ك. الشيء بلسانك، وهو اللح\س'. ل%ط%ع.ه ي.ل}ط%ع'ه
ل%ط}عاv: ل%ع1ق%ه ل%ع\قاv، وقيل: ل1سه بلسانه، وحكى ال4زهري� عن
الفراء: ل%ط%ع\ت' الشيء أ%ل}ط%ع'ه ل%ط}عاv إ,ذا ل%ع1ق}ت.ه، قال وقال غيه:

ل%ط1ع\ته، بكسر الطاء. ورجل ل%ط9اع¬ ق%ط9اع¬: ف%ل%ط�اع¬ ي.م'صe أ%صابع.ه
إ,ذا أ%كل وي.ل}ح.س' ما عليها، وق%ط�اع¬ يأ}كل نصف اللقمة ويرد النصف

الثان.
:vتعلوها. والل�ط%ع' أ%يضا Dر¬ ف الشفة1 وح'م\رةeوالل�ط%ع': ت.ق%ش

ر,ق�ة� الشفة وقلة لمها، وهي ش.فةD ل%ط}عاء. ول1ثةD ل%ط}عاء: قليلة
اللحم. وقال ال4زهري�: بل الل�ط%ع' رقة ف شفة الرج'ل, ال4ل}ط%ع، وامرأ%ة

ل%ط}عاء� ب.ي>نة� اللط%ع, إ,ذا ان\س.ح.ق%ت أ%سنانا ف%ل%ص1ق%ت\



باللYثة1. واللط%ع، بالتحريك: بياض ف باطن الشفة وأ%كثر ما يعتري ذلك
السeودان%، وف تذيب ال4زهري: بياض ف الشفة من غي تصيص بباطن. وال4ل}ط%ع':

الذي ذهبت أ%سنانه من أ�صولا وبقيت أ%س\ناخ'ها ف الدeر\د'ر,، يكون ذلك
ف الشاب� والكبي، ل%ط1ع. ل%ط%عاv وهو أ%ل}ط%ع'، وقيل: الل�ط%ع' أ%ن

ت.حات_ ال4س\نان� إ,ل أ%س\ناخ.ها وت.ق}ص'ر حت ت.ل}تز,ق. بالن.ك، رجل
أ%ل}ط%ع' وامرأ%ة ل%ط}عاء؛ قال الراجز:

جاءت\ك. ف ش.و\ذ%رها ت.م1يس'
ع'ج.ي>ز¬ ل%ط}عاء� د.ر\د.ب,يس'،

أ%ح\س.ن' منها م.ن\ظ%راv إ,ب\ل1يس'
وقيل: هو أ%ن ت'رى أ�صول� ال4سنان1 ف اللحم.

والل�ط}عاء�: اليابسة الفرج، وقيل: هي الهزولة، وقيل: هي الصغية
ال%هاز,، وقيل: هي القل1يلة� لم, الف%ر\ج، والسم من كل ذلك
الل�ط%ع'.وف نوادر ال4عراب: ل%ط%ع\ت'ه بالع.صا، وال}ط%ع, اس.ه أ%ث}ب,ت\ه،

وال}ط%ع\ه أ%ي ام\ح'ه، وكذلك اط}ل1س\ه. ورجل ل�ط%ع¬: ل%ئ1يم¬ ك%ل�ك%ع�.
والل�ط}ع': أ%ن ت.ض\ر,ب. مؤخ_ر ال3نسان1 برجلك، تقول: ل%ط1ع\ت'ه،

.vبالكسر، أ%ل}ط%ع'ه ل%ط}عا
والت.ط%ع.: شرب جيع ما ف ال3ناء3 أ%و الو\ض, كأ%نه ل%ح1س.ه.

@لعع: امرأة ل%ع_ةD: مل1يحةD عف1يفةD، وقيل: خفيفة ت'غاز,ل�ك. ول
ت'م.كYنك.، وقال اللحيان: هي الل1يحة� الت ت'د1ي' ن.ظ%ر.ك إ,ليها من

ج.مال1ها. ورجل ل%ع_اعة: ي.ت.ك%ل�ف ال4ل}حان% من غي صواب، وف الكم:
بل صو\ت{.

والل©عاعة�: ال1ن\د1ب.اء�. والل©عاع': أ%و_ل الن_ب\ت1؛ وقال
اللحيان: أ%كثر ما يقال ذلك ف الب'ه\م.ى، وقيل: هو بقل ناعم ف أ%و_ل, ما

Dعاعة�ي.ب\د'و رق1يق¬ ث ي.غ\ل�ظ، واحدته ل�عاعةD. ويقال: ف بلد بن فان ل
حس.نةD ونعاعة حسنة، وهو نبت ناع1م¬ ف أ%و_ل, ما ينبت؛ ومنه قيل ف

الديث: إ,نا الدنيا ل�عاعةD، يعن أ%ن� الدنيا كالنبات ال4خضر, ق%ليل
البقاء؛ ومنه قولم: ما بقي ف الدنيا إ,ل� ل�عاعةD أ%ي بق1ي_ةD يسية؛
ومنه الديث: أ%وج.د\ت'م يا معاش1ر. ال4ن\صار, من ل�عاعة{ من الدنيا
تأ%ل�ف}ت' با قوماv لي'س\ل1م'وا وو.ك%ل}ت'كم إ,ل إ,س\لم1كم؛ وقال سويد

:vوكلبا vبن كراع ووصف ثورا



ر.ع.ى غي. م.ذ}ع'ور� ب,ه,ن�، وراق%ه
ل�عاع¬ ت.هاداه' الد_كاد1ك' واع1د'

راق%ه: أ%ع\ج.ب.ه. واع1د¬: ي'ر\ج.ى منه خ.ي\ر¬ وتام' نبات{، وقيل:
الل©عاعة� كل نبات لي>ن من أ%ح\رار, الب'ق�ول, فيها ماء# كثي ل%ز,ج¬،

ويقال له النeعاعة� أ%يضاv؛ قال ابن مقبل:
كاد. الل©عاع' من ال%و\ذان1 ي.س\ح.ط�ها،

�ور,ج\ر,ج¬ بي ل%ح\يي.ها خ.ناط1يل
قال ابن بري: ي.س\ح.ط�ها ي.ذ}ب.ح'ها أ%ي كادت هذه البقرة ت.غ.صe با ل

ي'غ.صe به ل�ز\نا على ولدها حي أ%كله الذئب، وبقي ل�عاب'ها بي
ل%ح\ي.ي\ها خ.ناط1يل% أ%ي ق1ط%عاv متفر>قة. والل©عاعة� أ%يضاv: ب.ق}لةD من

تر الشيش تؤ\كل.
وألع_ت1 ال4رض' ت'ل1عe إ,ل}عاعاv: أ%نبتت الل©عاع..

وت.ل%ع_ى الل©عاع.: أ%ك%له وهو من م'ح.و_ل, التضعيف، يقال: خرجنا
ن.ت.ل%ع�ى أ%ي نأ}كل الل©عاع.، كان ف ال4صل نتل%ع_ع' مكرر العينات فقلبت

Dإ,حداها ياء كما قالوا ت.ظ%ن_ي\ت' من الظ�ن>، ويقال: عس.ل
م'ت.ل%ع>ع¬ وم'ت.ل%ع¼ مثله، وال4صل م'ت.ل%ع>ع¬ وهو الذي إ,ذا ر.ف%ع\ت.ه امتد_

معك فلم ينقطع للزوجته. وف ال4رض ل�عاعةD من ك%ل�: للشيء3 الرقيق.
قال أ%بو عمرو: والل©عاعة� الك%ل� الفيف، ر'ع1ي. أ%و ل ي'ر\ع..

الل©عاعة�: ما بقي ف السقاء. وف ال3ناء3 ل�عاعةD أ%ي ج.ر\عةD من الشراب.
ول�عاعة� ال3ناء: ص.ف}وت'ه. وقال اللحيان: ب.ق1ي. ف ال3ناء3 ل�عاعةD أ%ي

قليل. ول�عاع' الشمس: السراب'، وال4كثر ل�عاب' الشمس.
والل�ع\ل%ع: السراب'، والل�ع\ل%عة�: ب.ص1يص'ه. والتل%ع\ل�ع\:

الت_لgل�ؤ\.
ول%ع\ل%ع عظ}م.ه ول%ح\م.ه ل%ع\ل%عةv: ك%سره فتكس_ر، وت.ل%ع\ل%ع هو:

تكسر؛ قال رؤ\بة:
وم.ن\ ه.م.ز\نا رأ}س.ه ت.ل%ع\ل%عا

وت.ل%ع\ل%ع. من ال�وع, والعطش: ت.ض.و_ر. وت.ل%ع\ل%ع. الكلب: دل%ع.

.�لسان.ه عط%شاv. وت.ل%ع\ل%ع. الرج'ل: ض.ع'ف.. والل�ع\لع': البان
والل�ع\ل%ع': الذئب؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

والل�ع\ل%ع' ال�ه\ت.ب,ل� الع.س'وس'



ول%ع\ل%ع¬: موضع؛ قال:
ف%ص.د_ه'م عن ل%ع\ل%ع� وبار,ق,

ض.ر\ب¬ ي'ش1يط�هم على ال%ناد1ق,
وقيل: هو جبل كانت به وق}عة. وف الديث: ما أ%قام.ت\ ل%ع\ل%ع'، فسره

ابن ال4ثي فقال: هو جبل وأ%نثه ل4نه جعله اساv للبقعة الت حول البل؛
وقال حيد بن ثور:

لقد ذاق. م1ن_ا عام1ر¬ يوم. ل%ع\ل%ع�
ح'ساماv، إ,ذا ما ه'ز� بالك%ف> ص.م_ما
وقيل: هو ماء# بالبادية معروف.

والل�ع1يعة�: خبز الاو.ر\س,.
ول%ع\ ل%ع\: زجر؛ حكاه يعقوب ف القلوب.

@لفع: الل}ت1فاع' والتل%ف©ع': اللتحاف بالثوب، وهو أ%ن يشتمل به حت
ي'ج.لYل% جسده؛ قال ال4زهري�: وهو اشتمال الص_م_اء عند العرب،

والت.ف%ع مثله؛ قال أ%وس بن حجر:
وه.ب_ت1 الش_م\أ%ل� الب.ل1يل�، وإ,ذ}

بات. ك%م1يع' الف%تاة1 م'ل}ت.ف1عا
ول%ف�ع. رأ}سه ت.ل}ف1يعاv أ%ي غ%ط�اه. وت.ل%ف�ع. الرجل� بالثوب
والشجر' بالورق إ,ذا اشتمل% به وت.غ.ط�ى به؛ وقوله:

،vم.ن.ع. الف1رار.، فجئت' نو.ك. هار,با
ج.يش¬ ي.ج'رe وم1ق}ن.ب¬ ي.ت.ل%ف�ع'

يعن ي.ت.ل%ف�ع' بالق%تام,. وت.ل%ف�ع.ت1 الرأ%ة� ب,م1ر\ط1ها أ%ي
الت.ح.ف%ت به. وف الديث: ك�ن_ نساء� الؤ\مني 

(* ف النهاية: كن_ نساء من
الؤمنات. ومتلف9فات بدل متجللت والل1ف9اع بدل والرط.) ي.ش\ه.د\ن% مع

النب، صلى ال عليه وسلم، الصبح. ث ي.ر\ج,ع\ن. م'ت.ل%فYعات{
ب'روط1ه,ن ما ي'ع\ر.ف}ن. من الغ.ل%س, أ%ي م'ت.ج.لYلت{ بأ%كس3ي.ت1هن_،

وال1ر\ط� ك1ساء# أ%و م1ط}ر.ف¬ ي'ش\ت.م.ل� به كالل}حفة1 واللYفاع'
وال1ل}ف%عة�: ما ت'ل�فYع. به من ر,داء� أ%و ل1حاف أ%و ق1ناع�، وقال ال4زهري:

ي'ج.ل�ل� به السد' كله، ك1ساءé كان أ%و غي.ه؛ ومنه حديث علي وفاطمة، رضوان
ال عليهما: وقد دخلنا ف ل1فاع1نا أ%ي ل1حاف1نا؛ ومنه حديث أ�ب.ي¼:



كانت ت'ر.ج>ل�ن ول يكن عليها إ,ل� ل1فاع¬، يعن امرأ%ته؛ ومنه قول أ%ب
كبي يص1ف' ر,يش. الن_ص\ل:

ن'ج'ف¬ ب.ذ%ل}ت' لا خ.واف ن.اه1ض�،
ح.ش\ر, الق%واد1م, كاللYفاع, ال4ط}ح.ل,

أ%راد كالثوب ال4س\ود؛ وقال جرير:
ل ت.تل%ف�ع\، بف%ض\ل, م1ئ}ز.ر,ها،

د.ع\د¬، ول ت'غ\ذ% د.ع\د' بالع'ل%ب,
وإ,نه ل%س.ن' اللYف}عة1 من التل%ف©ع,. ول%ف�ع. الرأ%ة: ضمها إ,ليه
مشتملv عليها، مشتق من اللYقاع,؛ وأ%ما قول الطيئة:

ونن' ت.ل%ف�ع\نا على ع.س\ك%ر.ي\ه,م'
ج,هاراv، وما ط1ب>ي بب.غ\ي� ول ف%خ\ر�

أ%ي اشتملنا عليهم؛ وأ%ما قول الراجز:
وع'ل}بة{ من قاد1م, اللYفاع,

فاللYفاع': اسم ناقة بعينها، وقيل: هو ال1ل}ف' ال�ق%د_م. وابن
الل�ف�اعة: ابن ال�عان,قة1 للف�حول,. ول%ف%ع. الشي\ب' رأ}س.ه ي.ل}ف%ع'ه
ل%ف}عاv ول%ف�ع.ه ف%تلف�ع.: ش.م1ل%ه. وقيل: ال�ت.ل%فYع' ال4ش\ي.ب'. وف

الديث: ل%ف%ع.ت\ك. النار' أ%ي ش.م1ل%ت\ك. من نواح1يك. وأ%صاب.ك.
ل%ه,يب'ها. قال ابن ال4ثي: ويوز أ%ن تكون العي بدلv من حاء ل%ف%ح.ت\ه

النار'؛ وقول كعب:
�وقد ت.لف�ع. بالق�ور, الع.ساق1يل

هو من القلوب، العن أ%راد ت.ل%ف�ع. الق�ور' بالع.ساق1يل فقلب
،Dواستعار. ول%ف�ع ال%زادة%: قبلها فجعل أ%ط1ب_ت.ها ف وسطها، فهي م'ل%ف�عة

وذلك ت.ل}ف1يع'ها.
والت.ف%عت1 ال4رض': اس\توت\ خ'ض\ر.ت'ها ونبات'ها.

وتل%ف�ع. الال�: نف%ع.ه الر_ع\ي'. قال الليث: إ,ذا اخضر_ت ال4رض'
وانتفع الال� با ي'ص1يب' من الر_ع\ي, قيل: قد ت.ل%ف�ع.ت1 ال3بل

والغنم. وحكى ال4زهري ف ترجة ل%ق%ع. قال: واللYقاع' الك1ساء� الغليظ، قال:
وهذا تصحيف والذي أ%راه اللYفاع'، بالفاء، وهو كساء# ي'ت.ل%ف�ع' به

أ%ي يشتمل به؛ وأ%نشد بيت أ%ب كبي يصف ريش النصل.
@لقع: ل%ق%ع.ه بالبع\رة1 ي.ل}ق%ع'ه ل%ق}عاv: رماه با، ول يكون



الل�ق}ع' ف غي البعرة ما يرمى به. وف الديث: ف%ل%ق%ع.ه ببعرة أ%ي رماه با.
ول%ق%ع.ه ب,ش.ر¼ وم.ق%ع.ه: رماه به. ول%ق%ع.ه بعينه عان.ه، ي.ل}ق%ع'ه

ل%ق}عاv: أ%صاب.ه با. قال أ%بو عبيد: ل يسمع اللق}ع' إ,ل ف إ,صابة1
العي وف البعرة. وف حديث ابن مسعود: قال رجل عنده إ,ن فلناv ل%ق%ع.

فرس.ك فهو ي.د'ور' كأ%ن_ه ف ف%ل%ك{ أ%ي رماه بعينه وأ%صاب.ه با فأ%صاب.ه
د'وار¬. وف حديث سال بن عبد ال: أ%نه دخل على هشام بن عبد اللك فقال:

،Dأ%ي ر,ع\دة Dإ,نك لذو ك1د\نة{؛ فلما خرج من عنده أ%خذ%ت\ه ق%ف}ق%ف%ة
،vفقال: أ%ظن ال4ح\و.ل% ل%ق%ع.ن بع.ي\ن,ه أ%ي أ%صاب.ن بعينه، يعن هشاما

وكان أ%ح\و.ل%. والل�ق}ع': العي\ب'، والف1ع\ل كالفعل والصدر كالصدر.
ورج'لD ت1ل1ق�اع¬ وت1ل1ق�اعةD: ع'ي.بةD. وت1ل1ق�اعةD أ%يضاv: كثي'

الكلم, ل نظي له إ,ل ت1ك1ل�مةD؛ وامرأ%ة ت1ل1ق�اعةD كذلك. ورجل
ل�ق�اعةD: ك%ت1ل1ق�اعة{، وقيل: الل©ق�اعة�، بالضم والتشديد، الذي ي'ص1يب'

مواق1ع. الكلم، وقيل: الاض1ر' الواب,، وفيه ل�ق�اعات¬. يقال: رجل
ل�ق�اع¬ ول�ق�اعةD للكثي الكلم. والل©ق�اعة�: ال�ل%ق�ب' للناس؛

وأ%نشد ل4ب ج'ه.ي\مة% الذه\لي:
لقد\ لع. م1م�ا كان% ب.ي\ن وبي\ن.ه،

وح.د_ث% عن ل�ق�اعة{، وه\و كاذ1ب'
�قال ابن بري: ول%ق%ع.ه أ%ي عاب.ه، بالباء3. والل©ق�اعة�: الد�اه1ية

ال�ت.ف%ص>ح'، وقيل: هو الظ�ر,يف' الل�ب,ق'. والل©ق%عة�: الذي
ي.ت.ل%ق�ع' بالكلم, ول شيء عنده وراء4 الكلم,. وامرأ%ة م1ل}ق%عةD: ف%ح�اشةD؛

وأ%نشد:
وإ,ن ت.كل�م\ت1 فك�ون م1ل}ق%عه

والل�ق�اع' والل©قاع': الذباب' ال4خضر الذي ي.ل}س.ع' الناس.؛ قال
ش'ب.ي\ل� بن ع.ز\ر.ة%:

كأ%ن� ت.جاو'ب. الل�ق�اع, فيها
�وع.ن\ت.ر.ة{ وأ%ه\م1جة{ ر,عال

واحدته ل%ق9اعةD ول�قاعةD. ال4زهري: الل�ق�اع' الذ©باب'، ول%ق}ع'ه
أ%خ\ذ�ه الشيء4 ب.ت\ك1 أ%نف1ه؛ وأ%نشد:

إ,ذا غ%ر_د. الل�ق�اع' فيها ل1ع.ن\ت.ر�
ب'غ\د.و\د1ن{ م'ست.أ}س1د1 الن_ب\ت1 ذي خ.ب\ر,



قال: والع.ن\ت.ر' ذ�باب¬ أ%خ\ض.ر'، وال%ب\ر': الس>د\ر'. قال ابن شيل:
إ,ذا أ%خذ الذباب شيئاv ب.ت\ك1 أ%نف1ه من عس.ل وغيه قيل: ل%ق%ع.ه

ي.ل}ق%ع'ه. ويقال: مر_ فلن ي.ل}ق%ع' إ,ذا أ%س\ر.ع.؛ قال الراجز:
ص.ل%ن\ق%ع¬ ب.ل%ن\ق%ع'،

و.س\ط% الر>كاب, ي.ل}ق%ع'
والت'ق1ع. ل%و\ن'ه والت'م1ع. أ%ي ذهب وتغي_ر؛ عن اللحيان، مثل
امت'ق1ع.، قال ال4زهري: الت'ق1ع. ل%و\ن'ه واس\ت'ق1ع. والت'م1ع. ون'ط1ع.

وان\ت'ط1ع. واس\ت'ن\ط1ع. لون'ه بعن واحد.
وحكى ال4زهري عن الليث: اللYقاع' الكساء� الغليظ�، وقال: هذا تصحيف،

والذي أ%راه اللYفاع'، بالفاء، وهو كساء# ي'ت.ل%ف�ع' به أ%ي يشتمل به؛
ومنه قول الذل يصف ريش النصل:

ح.ش\ر, الق%واد1م, كاللYفاع, ال4ط}ح.ل,
@لكع: الل©ك%ع': وس1خ' الق�ل}ف%ة1. ل%ك1ع. عليه الو.س.خ' ل%ك%عاv إ,ذا
�ل%ص1ق. به ول%ز,م.ه. والل�ك}ع': الن_ه\ز' ف الر_ضاع,. ول%ك%ع. الرج'ل

الشاة% إ,ذا ن.ه.ز.ها، ون.ك%ع.ها إ,ذا فعل با ذلك عند ح.ل}ب,ها، وهو
أ%ن ي.ض\ر,ب. ض.ر\ع.ها ل1تد1ر_.

والل©ك%ع': ال�ه\ر' وال%ح\ش'، وال�نثى بالاء، ويقال للصب> الصغي
أ%يضاv ل�ك%ع¬. وف حديث أ%ب هريرة: أ%ث%م_ ل�ك%ع¬، يعن الس.ن. أ%و

ال�س.ي\ن.، عليهما السلم. قال ابن ال4ثي ف هذا الكان: فإ,ن أ�طلق
على الكبي أ�ريد به الصغي الع1لم والعق}ل,، ومنه حديث السن: قال لرجل

يا ل�ك%ع'، يريد يا صغياv ف الع1لم.
vول%ك1ع. الرج'ل ي.ل}ك%ع' ل%ك%عا .�والل�ك1يعة�: ال4مة� اللئيمة

ول%كاعةv: ل%ؤ'م. وح.م'ق.. وف حديث أ%هل البيت: ل ي'ح1بeنا أ%ل}ك%ع'. ورجل
أ%ل}ك%ع' ول�ك%ع¬ ول%ك1يع¬ ول%كاع¬ وم.ل}ك%عانD ول%ك�وع¬: ل%ئ1يم¬

د.ن,يء#، وكل ذلك يوص.ف' به ال%م1ق'. وف حديث السن: جاءه رجل فقال: إ,ن�
إ,ياس. بن. م'عاو,ية% ر.د_ ش.هادت، فقال: يا مل}ك%عان� ل1م. ر.د.د\ت.

شهاد.ت.ه؟ أراد ح.داثة% س1ن>ه أ%و ص1غ.ره ف العلم، واليم والنون زائدتان؛
وقال رؤبة:

ل أ%ب\ت.غي ف%ض\ل% امرئ� ل%ك�وع,،
ج.ع\د1 الي.د.ي\ن, ل%ح1ز� م.ن'وع,



وأ%نشد ابن بري ف ال%ل}ك%عان1:
vلما�إ,ذا ه.و\ذ1ي�ةD و.ل%د.ت\ غ

�ل1س3د\ر,ي¼، فذلك م.ل}ك%عان
ويقال: رجل ل%ك�وع¬ أ%ي ذل1يلD ع.ب\د' الن_ف9س,؛ وقوله:

فأ%ق}ب.ل%ت\ ح'م'ر'ه'م\ ه.واب,عا،
ف الس>ك�ت.ي,، ت.ح\م1ل� ال4لك1عا

كس_ر أ%ل}ك%ع. ت.ك}س3ي. ال4س\ماء3 حي غ%ل%ب.، وإ,ل فكان ح'ك}م'ه
تمل� الل©ك}ع'، وقد يوز أ%ن يكون هذا على النسب أ%و على جع المع.
والرأ%ة ل%كاع, مثل ق%طام,. وف حديث ابن عمر أ%نه قال ل1م.و\لة{ له أ%رادت

Dول%ك1يعة Dروج. من الدينة1: اق}ع'د1ي ل%كاع, وم.ل}ك%عانة�ال
ول%ك}عاء�. وف حديث عمر أ%نه قال ل4مة رآها: يا ل%ك}عاء� أ%ت.ش.ب_ه,ي.

بال%رائ1ر,؟ قال أ%بو الغريب النصري:
أ�ط%و>ف' ما أ�ط%و>ف'، ث آو,ي

إ,ل ب.ي\ت{ ق%ع1يد.ت'ه ل%كاع,
قال ابن بري: قال الفراء تثنية ل%كاع, أ%ن تقول يا ذوات.ي\ ل%ك1يعة

أ%ق}ب,ل، ويا ذوات1 ل%ك1يعة أ%ق}ب,ل}ن.. وقالوا ف النداء للرجل: يا ل�ك%ع'،
،vك%ع.، وقد ل%ك1ع. ل%كاعة�وللمرأ%ة يا ل%كاع,، وللثني يا ذ%و.ي\ ل

وزعم سيبويه أ%نما ل يستعملن إ,ل� ف النداء، قال: فل يصرف ل%كاع, ف
العرفة ل4نه معدول من أ%ل}ك%ع.. ول%كاع,: ال�مة� أ%يضاv. والل©ك%ع':

العب\د'. وقال أ%بو عمرو ف قولم يا ل�ك%ع'، قال: هو اللئيم،وقيل: هو
العبد، وقال ال4صمعي: هو العي,يe الذي ل يتجه لنطق ول غيه، مأ}خوذ
من ال%لك1يع,؛ قال ال4زهري: والقول قول ال4صمعي، أ%ل ترى أ%ن النب،

صلى ال عليه وسلم، دخل بيت فاطمة فقال: أ%ين ل�ك%ع¬؟ أ%راد السن، وهو
صغي، أ%راد أ%نه لصغره ل يتجه ل1م.ن\ط1ق� وما ي'ص\ل1ح'ه ول ي'ر,د\

أ%نه لئيم أ%و عبد. وف حديث سعد بن معاذ: أ%رأ%يت إ,ن} دخل رجل بيته فرأ%ى
ل�كاعاv قد ت.ف%خ_ذ% امرأ%ته، أ%يذهب في'ح\ض1ر' أ%ربعة% ش'ه.داء4؟ جعل

 vكاعا�ل
vكذا ضبط ف الصل، وقال ف شرح القاموس: لكاعا «vقوله« لكاعا *)

كسحاب ونصه ورجل لكاع كسحاب لئيم، ومنه حديث سعد أرأيت إل.) صفة لرجل
نعتاv على ف�عال�، قال ابن ال4ثي: فلعله أ%راد ل�ك%عاv؛ وف الديث:



يأ}ت على الناس, زمان يكون أ%س\ع.د. الناس, بالدنيا ل�ك%ع¬ ابن' ل�ك%ع�؛ قال
أ%بو عبيد: الل©ك%ع' عند العرب العبد' أ%و اللئ1يم'، وقيل: الو.س1خ'،

وقيل: ال4ح\م.ق'. ويقال: رجل ل%ك1يع¬ وك1يع¬ وو.ك�وع¬ ل%ك�وع¬ لئ1يم¬،
وعبد أ%ل}ك%ع' أو\ك%ع'، وأ%م.ة ل%ك}عاء� وو.ك}عاء�،وهي ال%م\قاء�؛ وقال

الب.ك}ر,يe: هذا شتم للعبد والل�ئ1يم.
�أ%بو نشل: يقال هو ل�ك%ع¬ لكع¬، قال: وهو الضي>ق الصد\ر, القليل

الغ.ناء3 الذي يؤ.خ>ره الرجال� عن أ�مورهم فل يكون له مو\ق1ع¬، فذلك
الل©ك%ع'. وقال ابن شيل: يقال للرجل إ,ذا كان خبيث الف1عال, ش.ح1يحاv قل1يل%

الي: إ,نه لل%ك�وع¬.
وبن'و الل�ك1يعة1: قوم¬؛ قال علي� بن عبد ال بن عباس:

ه'م' ح.ف1ظوا ذ1مار,ي، يوم جاءت
ك%تائ1ب' م'س\ر,ف{ وب.ن الل�كيعه

م'س\ر,ف¬: لق%ب' م'س\ل1م, بن ع'ق}بة% ال�ر>ي صاحب و.ق}عة1 ال%ر_ة1
ل4نه كان أ%س\ر.ف. فيها. والل©ك%ع': الذي ل ي'ب,ي' الكلم..

والل�ك}ع': الل�س\ع'؛ ومنه قول� ذي ال3ص\ب.ع,:
ام�ا ت.ر.ى نب\ل%ه ف%خ.ش\ر.م. خ.ش\ـ
ـش.اء4، إ,ذا م'س_ د.ب\ر'ه ل%ك%عا

يعن نص\ل% السهم. ول%ك%ع.ت\ه الع.ق}ر.ب' ت.ل}ك%ع'ه ل%ك}عاv. ول%ك%ع.
الرج'ل%: أ%س\م.ع.ه ما ل ي.ج\م'ل�، على الثل؛ عن الج.ر,ي�. ويقال للفرس

الذكر ل�ك%ع¬، وال�نثى ل�ك%عةD، ويصرف ف الع\رفة ل4نه ليس ذلك
ال%ع\د'ول% الذي يقال للمونث منه ل%كاع,، وإ,نا هو م1ث}ل� ص'ر.د{ ون'غر�.
،Dك%عة�أ%بو عبيدة: إ,ذا س.ق%طت\ أ%ضراس' الفر.س فهو ل�ك%ع¬، وال�نثى ل

وإ,ذا سقط فمه فهو ال4ل}ك%ع'. وال%لك1يع': ما خرج. مع الس_ل%ى من البطن
من س'خ\د{ وص.اءة{ وغيها، ومن ذلك قيل للعبد ومن ل أ%ص\ل% له: ل�ك%ع¬؛

وقال الليث: يقال ل%ك�وع¬؛ وأ%نشد:
أ%نت. الف%ت، ما دام. ف الز_ه.ر, الن_د.ى،

وأنت.،إ,ذا اش\ت.د_ الزمان�، ل%ك�وع'
والل©كاعة�: شو\كةD ت}ت.ط%ب' لا س'و.ي\قةD قدر' الش>ب\ر لي>نة

كأ%نا سي\ر، ولا ف�ر'وع¬ ملوءة شو\كاv، وف خ1لل, الشو\ك ور.ي\قةD ل بال
با تنقبض ث يبقى الشوك، فإ,ذا جف�ت ابيضت، وجعها ل�كاع¬.



vول%م1يعا vم'وعا�@لع: ل%م.ع. الشيء� ي.ل}م.ع' ل%م\عاv ول%م.ع.اناv ول
وت1ل1م�اعاv وت.ل%م_ع.، كل©ه: ب.ر.ق. وأ%ضاء4، والع\ت.م.ع. مثله؛ قال

أ�مية بن أ%ب عائذ:
وأ%ع\ف%ت\ ت1ل1م�اعاv ب,ز.أ}ر� كأ%نه
ت.ه.دeم' ط%و\د{، ص.خ\ر'ه ي.ت.ك%ل�د'

ول%م.ع. الب\ق' ي.ل}م.ع' ل%م\عاv ول%م.عاناv إ,ذا أ%ضاء4. وأ%رض
م'ل}م1عةD وم'ل%م>عةD وم'ل%م_عةD ول%م_اعةD: ي.ل}م.ع' فيها السراب'.

والل�م_اعة�: الف%لة�؛ ومنه قول ابن أ%حر:
ك%م\ د'ون% ل%ي\لى من\ ت.ن\وف1ي�ة{
ل%م�اعة{، ي'ن\ذ%ر' فيها النeذ�ر\

قال ابن بري: الل�م_اعة� الفلة� الت ت.ل}م.ع' بالسراب,.
والي.ل}م.ع': السراب' ل1ل%م.عان,ه. وف الثل: أ%ك}ذ%ب' من ي.ل}م.ع�. وي.ل}م.ع¬: اسم

ب.ر\ق� خ'ل�ب� ل1ل%معان,ه أ%يضاv، وي'ش.ب_ه به الك%ذ�وب' فيقال: هو
أ%كذ%ب' من ي.ل}م.ع�؛ قال الشاعر:

إ,ذا ما ش.ك%و\ت' ال�ب_ كي\ما ت'ث1يب.ن
ب,و,د>ي.، قالت\: إ,نا أ%نت. ي.ل}م.ع'

Òوالي.ل}م.ع': ما ل%م.ع. من الس>لح, كالبيضة1 والد>ر\ع,. وخ.د
م'ل}م.ع¬: ص.ق1يلD. ول%م.ع. بث%و\ب,ه وس.ي\ف1ه ل%م\عاv وأ%ل}م.ع.: أ%شار.،

وقيل: أ%شار ل1ل3ن\ذار,، ول%م.ع.: أ%ع\لى، وهو أ%ن يرف%ع.ه وير>ك%ه لياه
غيه في.ج,يء4 إ,ليه؛ ومنه حديث زينب: رآها ت.ل}م.ع من وراء3 الجاب,

أ%ي ت'ش1ي' بيدها؛ قال ال4عشى:
حت إ,ذا ل%م.ع. الد_ل1ل� بث%و\ب,ه،

س'ق1ي.ت\، وص.ب_ ر'وات'ها أ%و\ شال%ها
ويروى أ%ش\وال%ها؛ وقال ابن مقبل:
ع.ي\ثي ب,ل�ب> اب\نة1 الكتوم,، إ,ذ} ل%م.ع.ت

بالر_اك1ب.ي\ن, على ن.ع\وان%، أ%ن} ي.ق%عا
(* قوله« أن يقعا» كذا بالصل ومثله ف شرح القاموس هنا وفيه ف مادة

عيث يقفا.)
ع.ي\ثي بنزلة ع.ج.ب وم.ر.حي. ول%م.ع. الرجل� بيديه: أ%شار بما،
وأ%ل}م.ع.ت1 الرأ%ة� ب,س3وار,ها وثوب,ها كذلك؛ قال عد1يe بن زيد



العب�اذي:عن م'ب\ر,قات{ بالب'ر,ين. ت.ب\د'و،
وبال4ك�ف> الل�م1عات1 س'ور'

ول%م.ع. الطائ1ر' بن.اح.ي\ه ي.ل}م.ع' وأ%ل}م.ع. بما: ح.ر_كهما ف
ط%ي.ران,ه وخ.ف%ق بما. ويقال ل1ج.ناح.ي الطائ1ر,: م1ل}م.عاه'؛ قال حيد بن

ثور يذكر قطاة:
لا م1ل}م.عان1، إ,ذا أ%و\غ%ف%ا

ي.ح'ث�ان1 ج'ؤ\ج'ؤ.ها بالو.ح.ى
أ%و\غ%ف%ا: أ%س\ر.عا. والو.ح.ى ههنا: الصو\ت'، وكذلك الو.حاة�، أ%راد.
ح.ف1يف. ج.ناحي\ها. قال ابن بري: وال1ل}م.ع' ال%ناح'، وأ%ورد بيت

ح'م.ي\د بن ثور. وأ%ل}م.ع.ت1 الناقة� ب,ذ%ن.بها، وهي م'ل}م1ع¬: ر.ف%ع.ت\ه
ف%ع'ل1م. أ%نا لق1ح¬، وهي ت'ل}م1ع' إ,ل}ماعاv إ,ذا حلت. وأ%ل}م.ع.ت\، وهي
م'ل}م1ع¬ أ%يضاv: تر�ك ول%د'ها ف بطنها. ول%م.ع. ض.ر\ع'ها: ل%و_ن% عند

نزول الد>ر�ة1 فيه. وت.ل%م_ع. وأ%ل}م.ع.، كله: ت.ل%و_ن% أ%ل}واناv عند
ال3نزال؛ قال ال4زهري�: ل أ%سع ال3ل}ماع. ف الناقة لغي الليث،

�إ,نا يقال للناقة م'ض\ر,ع¬ وم'ر\م1د¬ وم'ر,دÒ، فقوله أ%ل}م.ع.ت1 الناقة
بذن.ب,ها شاذê، وكلم العرب شال%ت1 الناقة� بذنبها بعد ل%قاح1ها

وش.م.ذ%ت\ واك}ت.ار.ت وع.ش_ر.ت\، فإ,ن فعلت ذلك من غي حبل قيل: قد أب\ر.ق%ت،
فهي م'ب\ر,ق¬، وال3ل}ماع' ف ذوات ال1خ\ل%ب, والافر,: إ,ش\راق' الضر\ع,

�واس\و,داد' اللمة باللب للحمل: يقال: أ%ل}م.ع.ت الفرس' وال4تان
وأ%ط}باء الل�ب'وء4ة1 إ,ذا أ%ش\ر.ق%ت للحمل واسود�ت ح.ل%مات'ها. ال4صمعي:
إ,ذا استبان حل ال4تان وصار ف ض.ر\ع1ها ل�م.ع' سواد، فهي م'ل}م1ع¬،

وقال ف كتاب اليل: إ,ذا أ%شرق ضرع الفرس للحمل قيل أ%لعت، قال: ويقال ذلك
.vلكل حافر وللسباع أ%يضا

والل©م\عة�: السواد حول حلمة الثدي خلقة، وقيل: اللمعة البق}عة من
السواد خاصة، وقيل: كل لون خالف لوناv لعة وت.ل}م1يع¬. وشيء م'ل%م_ع¬: ذو

ل�م.ع�؛ قال لبيد:
م.ه\لv، أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن. ل تأ}كل} م.ع.ه\،

إ,ن� اس\ت.ه من ب.ر.ص� م'ل%م_ع.ه\
ويقال لل4برص: ال�ل%م_ع'. والل©م.ع': ت.ل}م1يع¬ يكون ف الجر

والثوب أ%و الشيء يتلون أ%لواناv شت. يقال: حجر م'ل%م_ع¬، وواحدة الل©م.ع,



ل�م\عةD. يقال: ل�م\عةD من سواد{ أو بياض أ%و حرة. ولعة جسد ال3نسان:
ن.ع\م.ت'ه وبريق لونه؛ قال عدي بن زيد:

ت'ك}ذ1ب' النeف�وس. ل�م\ع.ت'ها،
وت.ح'ور' ب.ع\د' آثارا

والل©م\عة�، بالضم: ق1ط}عةD من النب\ت1 إ,ذا أ%خذت ف اليبس؛ قال ابن
السكيت: يقال لعة قد أ%ح.ش_ت أ%ي قد أ%م\ك%ن.ت أ%ن ت'ح.ش_، وذلك إ,ذا

يبست. والل©م\عة�: الوضع' الذي ي.ك}ث�ر فيه ال%ل%ى، ول يقال لا
ل�م\عةD حت تبيض_، وقيل: ل تكون الل©م\عة� إ,ل م1ن. الط�ر,يفة1

والص>لYيان1 إ,ذا يبسا. تقول العرب: وقعنا ف ل�م\عة من ن.ص1ي¼ وص1لYيان{
.vم.عا�أ%ي ف ب'ق}عة{ منها ذات وض.ح� لا نبت فيها من النصي�، وتمع ل

وأ%ل}م.ع. الب.ل%د': كثر ك%ل%ؤ'ه. ويقال: هذ بلد قد أ%ل}م.ع.ت\، وهي
م'ل}م1عةD، وذلك حي يتلط ك1ل� عام أ%و�ل% بك%ل3 العام,. وف حديث عمر:

أ%نه رأ%ى عمرو بن ح'ر.ي\ث{ فقال: أ%ين تريد؟ قال: الشام.، فقال: أ%ما
إ,ن_ها ضاحية� ق%و\م1ك. وهي الل�م�اعة� بالرeك}بان1 ت.ل}م.ع' بم أ%ي

ت.د\ع'وهم إ,ليها وت.ط�ب,يه,م\.

والل�م\ع': الطر\ح' والر_م\ي'.
والل�م�اعة�: الع'قاب'. وع'قاب¬ ل%م'وع¬: سر,يعة� الخت1طاف1.

والت.م.ع. الشيء4: اخ\ت.ل%س.ه. وأ%ل}م.ع. بالشيء: ذه.ب به؛ قال متمم بن
نويرة:

وع.م\راv وج.و\ناv بال�ش.ق�ر, أ%ل}م.عا
،vيعن ذهب بما الدهر'. ويقال: أ%راد بقوله أ%ل}م.ع.ا الل�ذ%ي\ن, معا

فأ%دخل عليه ال4لف واللم صلة، قال أ%بو عدنان: قال ل أ%بو عبيدة يقال
هو ال4ل}م.ع' بعن ال4ل}م.ع1ي>؛ قال: وأ%راد متمم بقوله:

وع.م\راv وج.و\ناv بال�ش.ق�ر, أ%ل}م.عا
أ%ي ج.و\ناv ال4ل}م.ع. فحذف ال4لف واللم. قال ابن بزرج: يقال

ل%م.ع\ت' بالشيء وأ%ل}م.ع\ت' به أ%ي س.ر.ق}ت'ه. ويقال: أ%ل}م.ع.ت\ با الطريق'
ف%ل%م.ع.ت\؛ وأ%نشد:

أ%ل}م1ع\ ب,ه,ن_ وض.ح. الط�ر,يق,،
ل%م\ع.ك. بالكبساء3 ذات1 ال�وق,

وأ%ل}م.ع. با ف ال3ناء من الطعام والشراب: ذهب به. والت'م1ع.



ل%و\ن'ه: ذه.ب وت.غ.ي_ر.، وحكى يعقوب ف البدل الت.م.ع.. ويقال للرجل إ,ذا
ف%ز,ع. من شيء أ%و غ%ض1ب. وح.ز,ن% فتغي لذلك لونه: قد الت'م1ع. ل%ون'ه. وف

حديث ابن مسعود: أ%نه رأ%ى رجلv شاخصاv بص.ر'ه إ,ل السماء ف الصلة
فقال: ما ي.د\ر,ي هذا لعل ب.ص.ر.ه س.ي'ل}ت.م.ع' قبل أ%ن يرجع إ,ليه؛ قال

أ%بو عبيدة: معناه ي'خ\ت.ل%س'. وف الديث: إ,ذا كان أ%حدكم ف الصلة فل
يرف%ع\ بص.ره إ,ل السماء؛ ي'ل}ت.م.ع' بصر'ه أ%ي ي'خ\ت.ل%س'. يقال:

أ%ل}م.ع\ت' بالشيء إ,ذا اخ\ت.ل%س\ت.ه واخ\ت.ط%ف}ت.ه بسرعة. ويقال: الت.م.ع\نا
القوم. ذهبنا بم. والل©م\عة�: الطائفة�، وجعها ل�م.ع¬ ول1ماع¬؛ قال

الق�طام1ي�:
زمان الاه1ل1ي�ة1 كل9 ح.ي¼،
أ%ب.ر\نا من ف%ص1يل%ت1ه,م\ ل1ماعا

والف%ص1يلة�: الف%خ1ذ�؛ قال أ%بو عبيد: ومن هذا يقال الت'م1ع. لون'ه
إ,ذا ذ%ه.ب، قال: والل©م\عة� ف غي هذا الوضع الذي ل يصيبه الاء ف

الغسل والوضوء. وف الديث: أ%نه اغ}تسل فرأ%ى ل�م\عةv ب.ن\ك1ب,ه فد.لك%ها
بش.ع.ره؛ أ%راد ب'ق}عةv يسية من ج.س.د1ه ل ي.ن.ل}ها الاء؛ وهي ف

ال4صل ق1طعةD من النب\ت إ,ذا أ%خذت ف الي'ب\س,. وف حديث دم اليض: فرأ%ى
به ل�م\عةv من د.م�. والل9وام1ع': الك%ب,د'؛ قال رؤبة:

ي.د.ع\ن. من ت.خ\ر,يق1ه الل�وام1عا
أ%و\ه1يةv، ل ي.ب\ت.غ1ي. راق1عا

قال شر: ويقال ل%م.ع. فلنD الب.اب. أ%ي ب.ر.ز. منه؛ وأ%نشد:
حت إ,ذا ع.ن\ كان ف الت_ل%مeس,،

أ%ف}ل%ت.ه ال� ب,ش1ق> ال4ن\ف�س,،
م'ل%ث�م. الباب,، ر.ث1يم. ال%ع\ط1س,

وف حديث لقمان% بن عاد: إ,ن} أ%ر. م.ط}م.ع1ي ف%ح1د.وÒ ت.ل%م_ع، وإ,ن
ل أ%ر. م.ط}م.ع1ي ف%و.ق9اع¬ ب,ص'ل�ع�؛ قال أ%بو عبيد: معن ت.ل%م_ع'

أ%ي تتطف الشيء ف ان\ف1ضاض1ها، وأ%راد بال1د.و> ال1د.أ%ة%، وهي لغة
أ%هل مكة، ويروى ت.ل}م.ع من ل%م.ع. الطائ1ر' بناحيه إ,ذا خ.ف%ق. بما.

،vل%ي>نة vاليافوخ' من الصب ما دامت رط}بة :�والل9م1عة� الل�م�اعة
وجعها الل�وام1ع'، فإ,ذا اشتد�ت وعادت ع.ظ}ماv فهي اليافوخ'. ويقال:

ذ%ه.ب.ت نفس'ه ل1ماعاv أ%ي ق1ط}عةv ق1ط}عةv؛ قال م.ق9اس¬:



بع.ي\ش� صال1ح� ما د'م\ت' ف1يك�م\،
وع.ي\ش' ال%ر\ء3 ي.ه\ب,ط�ه ل1ماعا

والي.ل}م.ع' وال4ل}م.ع' وال4ل}م.ع1يe والي.ل}م.ع1يe: الد_اهي الذي
ي.ت.ظ%ن_ن' ال�م'ور فل ي'خ\ط1ئ�، وقيل: هو الذ�ك1يe ال�ت.و.قYد'

الد1يد' اللسان1 والق%ل}ب,؛ قال ال4زهري: ال4ل%عيe ال%فيف'
الظريف'؛ وأ%نشد قول أ%وس بن حجر:

ال4ل%ع1يe الذي ي.ظ�نe ل%ك. الظ}ـ
ـظ%ن_، كأ%نg9 ق%د\ ر.أ%ى، وقد س.م1عا

نصب ال4لع1ي_ بفعل متقدم؛ وأ%نشد ال4صمعي ف الي.ل}م.عي� ل1ط%ر.فة%:
وكائ1ن\ ت.رى من ي.ل}م.ع1ي¼ م'ح.ظ}ر.ب�،

�ول%ي\س. ل%ه ع1ن\د. الع.زائ1م, ج'ول
رجل م'ح.ظ}ر.ب¬: شديد' ال%لق م.فتوله، وقيل: ال4ل%ع1يe الذي إ,ذا

ل%م.ع. له أ%ول� ال4مر عرف آخره، يكتفي بظنه دون يقينه، وهو مأ}خوذ من
الل�م\ع,، وهو ال3شارة� الفية والنظر الف1يe؛ حكى ال4زهري عن الليث

قال: الي.ل}م.ع1يe وال4ل1عيe الكذ9اب مأ}خوذ من الي.ل}م.ع وهو السراب'.
قال ال4زهري: ما علمت أ%حداv قال ف تفسي الي.ل}م.ع1ي> من اللغويي

ما قاله الليث، قال: وقد ذكرنا ما قاله ال4ئمة ف ال4لعي� وهو متقارب
يصدق بعضه بعضاv، قال: والذي قاله الليث باطل ل4نه على تفسيه ذم�،

eوالعرب ل تضع ال4لعي إ,ل� ف موضع الدح؛ قال غيه: وال4ل%ع1ي
والي.لم.عيe ال%ل�ذ� وهو الذي ي.خ\ل1ط� الصدق بالكذب.

وال�ل%م_ع' من اليل: الذي يكون ف جسمه ب'ق%ع¬ تالف سائر لونه،
فإ,ذا كان فيه استطالة فهو م'و.ل�ع¬.

ول1ماع¬: فرس عباد بن بشي أحد1 بن حارثة شهد عليه يوم. الس_ر\ح,.
@لع: الل�ه.ع' والل�ه,ع' والل�ه,يع': ال�س\تر\س1ل� إ,ل كل أ%حد، وقد

:vفهو ل%ه,ع¬ ول%ه,يع¬. والل�ه.ع' أ%يضا ،vول%هاعة vل1ع. ل%هعا
Dإ,ذا كان فيه ف%ت.ر.ة Dالت_ف%ي\ه'ق' ف الكلم. ابن ال4عراب: ف فلن ل%هيعة

�وك%س.لD. ورجل فيه ل%هيعةD ول%اعةD أ%ي غ%ف}لةD، وقيل: الل�هيعة
الت_وان ف الش>راء والبيع حت ي'غ\ب.ن.. وت.ل%ه\ي.ع. ف كلمه إ,ذا أ%فر.ط%،

وكذلك ت.ب.ل}ت.ع.. ودخل م.عب.د' بن ط%و\ق� العنبي� على أ%مي فتكلم وهو
قائم فأ%ح\س.ن.، فلم�ا جلس ت.ل%ه\ي.ع. ف كلمه، فقال له: يا مع\بد ما



أ%ظر.ف%ك قائماv وأ%م\و.ت.ك جالساv قال: إ,ن إ,ذا قمت' ج.د.د\ت'، وإ,ذا
جلست' ه.ز.ل}ت. ول%هيعة�: اسم رجل منه، وقيل: هي مشتقة من ال%ل%ع,

مقلوبة.
�@لوع: الل�و\عة�: وجع القلب من الرض والب والزن، وقيل: هي ح'ر\قة

ال�ز\ن وال%وى والوج\د. لع.ه البe ي.لوع'ه ل%و\عاv ف%لع. ي.لع'
وال}تاع. ف�ؤاد'ه أ%ي اح\ترق. من الشوق,. ول%و\عة� ال�ب>: ح'ر\ق%ت'ه، ورجل

�لع¬ وقوم لع'ون ولعةD وامرأ%ة لعةD كذلك. يقال: أ%تانD لعة
الف�ؤاد1 إ,ل ج.ح\ش1ها، قال ال4صمعي: أ%ي لئعة� الفواد، وهي الت كأ%نا

و.ل}هى من الف%ز.ع,؛ وأ%نشد ال4عشى:
م'ل}م1ع� لعة1 الف�ؤاد1 إ,ل ج.ح\ـ
ـش� ف%له' عنها، ف%ب,ئ}س. الفال

وف حديث ابن مسعود: إ,ن ل4ج,د' له من الل�عة1 ما أ%ج,د' ل1ولد1ي؛
الل�عة� والل�و\عة�: ما ي.ج,د'ه ال3نسان ل1ول%د1ه وح.ميم1ه من ال�ر\قة

وش1د�ة الب>. ورجل لع¬ ولع�: حريص¬ سي>ء ال�لق, ج.زوع¬ على الوع
وغيه، وقيل: هو الذي يوع' قبل أ%صحاب,ه، وج.م\ع' الل�ع, أ%ل}واع¬
ولع'ون%. وامرأ%ة لعةD، وقد ل1ع\ت' ل%وعاv ولعاv ول�ووعاv ك%ج.ز,ع\ت'

ج.ز.عاv؛ حكاها سيبويه. وقال مرة: ل1ع\ت. وأ%نت ل1ع¬ كب,ع\ت. وأ%نت بائ1ع¬،
فوزن ل1ع\ت. على ال4ول ف%ع1ل}ت. ووزنه على الثان ف%ع.ل}ت.. ورجل هاع¬

لع¬: فهاع¬ ج.ز'وع، ولع¬ موج.ع¬؛ هذه حكاية أ%هل اللغة، والصحيح
م'ت.و.ج>ع¬ ليعب عن فاع1ل� بفاع1ل، وليس لع¬ بإ,ت\باع لا تقد_م من قولم

رجل لع¬ د'ون% هاع، فلو كان إ,تباعاv ل يقولوه إ,ل� مع. هاع�؛ قال ابن
بري: الذي حكاه سيبويه ل1ع\ت' أ%لع'، فهو لع¬ ولئ1ع¬، ولع¬ عنده

أ%كثر؛ وأ%نشد أ%بو زيد ل1ر\داس, بن ح'ص.ي:
ول ف%ر,ح¬ ب.ي\ر� إ,ن} أ%تاه،

ول ج.ز,ع¬ من ال1د\ثان1 لع
وقيل: رجل هاع¬ لع¬ أ%ي ج.بانD ج.زوع¬، وقد لع. ي.ل1يع'؛ وحكى ابن

السكيت: ل1ع\ت' أ%لع' وه1ع\ت' أ%هاع'، وذكر ال4زهري ف ترجة هوع ه1ع\ت'
أ%هاع' ول1ع\ت' أ%لع' ه.ي.عاناv ول%ي.عاناv إ,ذا ض.ج,ر\ت.؛ وقال عدي:

إ,ذا أ%نت. فاك%ه\ت. الر>جال% فل ت.ل%ع\،
وق�ل} م1ث}ل% ما قالوا ول ت.ت.ر.ن_ك1



قال ابن بزرج: يقال لع. ي.لع' ل%ي\عاv من الض_ج.ر, وال%ز.ع,
وال%ز.ن1 وهي الل�و\عة�. ابن ال4عراب: لع. ي.لع' ل%و\عةv إ,ذا ج.ز,ع. أ%و
م.ر,ض.. ورجل هاع¬ لع¬ وهائ1ع¬ لئ1ع¬ إ,ذا كان ج.باناv ض.عيفاv، وقد

يقال: لع.ن المe وال%ز.ن� فال}ت.ع\ت' ال}ت1ياعاv، ويقال: ل ت.ل%ع\
أ%ي ل ت.ض\ج.ر\؛ قال ال4زهري: قوله ل ت.ل%ع\ من لع. كما يقال ل ت.ه.ب\

Dورجل هائ1ع¬ لئ1ع¬، وامرأ%ة لعة ،Dلعة Dمن هاب.. وامرأ%ة هاعة
ك%ل%ع�ة{: ت'غاز,ل�ك ول ت'م.كYن'ك، وقيل: مليحة تدي نظرك إ,ليها من جالا،

وقيل: مليحة بعيدة من الريبة، وقيل: الل�عة الرأ%ة الديدة� الفؤاد1
الشه\مة�. قال ال4زهري: اللو\عة� السواد حو\ل% حلمة الرأ%ة، وقد

أ%ل}ع.ى ث%د\ي'ها إ,ذا ت.غ.ي_ر. ابن ال4عراب: أ%لواع' الث�د\ي, جع ل%و\ع�
Dوهو السواد' الذي على الثد\ي,، قال الزهري: هذا السواد يقال له ل%ع\وة

ول%و\عةD، وها لغتان؛ قال زياد¬ ال4ع\ج.م':
Dه س.و\داء� م'ق}ر,فة�ك%ذ%ب\ت. ل ت.غ\ذ

ب,ل%و\ع ث%دي�، كأ%نف1 الكلب,، دم�اع,
@لتغ: الل�ت\غ�: الضرب باليد. ل%ت.غ.ه بيده ل%ت\غاv: ضربه؛ قال ابن

دريد: وليس بثبت.
:�@لثغ: الل©ث}غة�: أ%ن ت.ع\د1ل% الر\ف. إ,ل حرف غيه. وال4ل}ث%غ

vأ%و لما vالذي ل يستطيع أ%ن يتكلم بالراء، وقيل: هو الذي يعل الراء غينا
أ%و يعل الراء ف طر.ف لسانه أ%و يعل الصاد فاء، وقيل: هو الذي

ي.ت.ح.و_ل� لسانه عن السي إل الثاء، وقيل: هو الذي ل ي.ت1مe ر.ف}ع' لسانه
ف الكلم وفيه ثقل، وقيل: هو الذي ل ي'ب.ي>ن' الكلم.، وقيل: هو

الذي ق%ص'ر. لسانه عن موضع الرف ول%ح1ق. م.و\ض1ع. أ%ق}ر.ب, الروف من الرف
الذي ي.ع\ث�ر لسانه عنه، والصدر الل�ث%غ�. ول%ث%غ% لسان% فلن إ,ذا

،�ص.ي_ر.ه أ%ل}ث%غ%. ل%ث1غ%، بالكسر ي.ل}ث%غ� ل%ث%غاv، والسم الل©ث}غة
والرأ%ة ل%ث}غاء. وف النوادر: ما أ%شد_ ل%ث%غ.ته وما أ%قبح ل�ث}غ.ت.ه

�فالل�ث%غ.ة� الف%م'، والل©ث}غة� ث1ق%ل� اللسان1 بالكلم، وهو أ%ل}ث%غ
بي>ن' الل©ث}غة1 ول يقال ب.ي>ن' الل�ث%غة1، وال أ%علم.

@لدغ: الل�د\غ�: ع.ضe ال%ي�ة1 والعقرب، وقيل: الل�د\غ� بالفم
�والل�س\ع' بالذ�ن.ب، قال الليث: الل�د\غ� بالناب، وف بعض اللغات: ت.ل}د.غ

�الع.ق}ر.ب'. وقال أ%بو وج\زة%: الل�د\غة� جام1عةD لكل هام�ة{ ت.ل}د.غ



ل%د\غاv؛ يقال: ل%د.غ%ت\ه ت.ل}د.غ�ه ل%د\غاv وت.ل}داغاv؛ ورجل م.ل}د'وغ
ول%د1يغD، وكذل ال�نثى، والمع ل%د\غ%ى ول�د.غاء� ول يمع جع السلمة

.�ل4ن مؤنثه ل يدخله الاء، والس_ل1يم': الل�د1يغ
ويقال: أ%ل}د.غ}ت' الرجل% إ,ذا أ%ر\س.ل}ت. إ,ليه ح.ي�ةv ت.ل}د.غ�ه. وف
،�الديث: وأ%عوذ�� بك. أ%ن أ%م'وت. ل%د1يغاv؛ الل�د1يغ�: ال%ل}د'وغ

ف%ع1يلD بعن م.ف}ع'ول�.
ول%د.غ%ه بكلمة ي.ل}د.غ�ه ل%د\غاv: ن.ز.غ%ه با، ورجل م1ل}د.غD: يفعل

ذلك بالناس، وأ%صابه منه ذ�باب¬ لد1غD أ%ي شرì، عن ابن ال4عراب؛ وهو
على الثل.

@لصغ: ل%ص.غ% ال1ل}د' ي.ل}ص.غ� ل�ص'وغاv إ,ذا ي.ب,س. على العظ}م
.vع.ج.فا

@لغلغ: ل%غ\ل%غ% الطعام.: أ%د.م.ه بالسمن والو.د.ك؛ عن كراع. أ%بو عمرو:
ل%غ\ل%غ% ث%ر,يد.ه وس.غ\س.غ.ه ور.و_غ%ه ر.و�اه من ال�د\م,. ويقال: ف

كلمه ل%غ\لغةD ول%خ\لخةD أ%ي ع'ج\مة.
التهذيب: والل�غ\ل%غ� طائر معروف. غيه: الل�غ\ل%غ� طائر معروف؛ قال

.vابن دريد: ل أ%حسبه عربي�ا
@لغ: ال}ت'م1غ� ل%و\ن'ه: ذه.ب كالت'م1ع؛ حكاه الروي.

@لوغ: لغ% الشيء4 ل%و\غاv: أ%دار.ه ف فيه ث ل%ف%ظ%ه. ابن ال4عراب:
�لغ% ي.ل�غ� ل%و\غاv إ,ذا ل%ز,م. الشيء4. قال ابن بري: الل�و\غ

الس_واد' الذي ح.و\ل% ال%ل%م1ة؛ وأ%نشد ثعلب:
، Dه س.و\داء� م'ق}ر,فة�كذ%ب\ت. ل%م\ ت.غ\ذ
ب,ل%و\غ, ث%د\ي� كأ%ن\ف1 الك%ل}ب, د.م�اع,

وقالت\ خالة� امرئ القيس له: إن أ�مك ت.ر.ك%ت\ك. صغياv فأ%ر\ض.ع\ت'ك.
كل}بةv م'ج\ر,يةv ف%ق%ب,ل}ت. ل%و\غ%ها.

@ليغ: ال4ل}ي.غ�: الذي ي.ر\ج,ع كلم'ه ولسان'ه إل الياء، وقيل: هو الذي
ل ي'ب.ي>ن' الكلم.، والسم الل�ي.غ� واللYياغة�، وامرأ%ة ل%ي\غاء�.

واللYياغة�: ال4ح\م.ق'؛ الكسر عن ابن ال4عراب والفتح عن ثعلب. ابن
ال4عراب: رجل أ%ل}ي.غ� وام\رأ%ة ل%ي\غاء إذا كانا أ%حقي. قال:
والل�ي.غ� ال�م\ق' الي�د. وط%عام س.ي>غD ل%ي>غD وسائ1غD لئ1غD: إ,ت\باع

أ%ي ي.س'وغ� ف اللق.



ولغ% الشيء4 ل%ي\غاv: راو.د.ه ل1ي.ن\ت.ز,ع.ه.
vإذا أ%كله أ%كل vفاgلف: التهذيب: ابن السكيت فلن ي.ل4ف' الطعام ل@

.vجي�دا
@لف: الل�ج.ف' مثل الب'ع\ث�ط: وهو س'ر_ة� الوادي. والل�ج.ف': الناحية

من الوض أ%و البئر يأ}كله الاء فيصي كالك%ه\ف؛ قال أ%بو كبي:
م'ت.ب.ه>رات بالس>جال, م1لؤ'ها

ي.خ\ر'ج\ن من ل%ج.ف{ لا م'ت.ل%ق�م,
والمع أ%ل}جاف. والل�ج\ف': ال%ف}ر' ف أ%صل الك1ناس، وقيل: ف جنب

الك1ناس ونوه، والسم الل�ج.ف'.
وال�ل%ج>ف: الذي ي.ح\ف1ر ف ناحية من البئر. والت_ل%جeف: التحف©ر

ف نواحي البئر. ول%ج_ف}ت البئر ت.ل}ج,يفاv: حفرت ف جوانبها. وف حديث
الجاج: أ%نه ح.ف%ر ح.ف1ية ف%ل%ج_ف%ها أ%ي حف%ر ف جوانبها؛ قال العجاج

:vيصف ثورا
ب,س.ل}ه.ب.ي\ن, ف%و\ق أ%ن\ف{ أ%د\ل%فا،
إذا انتحى م'ع\ت.ق1ماv أ%و ل%ج_فا

قوله بسلهبي أ%ي بقر\ني طويلي. ويقال: بئر فلن م'ت.ل%ج>فة؛ وأ%نشد:
لو أ%ن� س.ل}م.ى ور.د.ت\ ذا أ%لاف\،
لق%ص_ر.ت ذ%ناذ1ن% الث�و\ب, الضاف\

ابن شيل: أ%لاف' الر_كي�ة ما أ%كل الاء من نواحي أ%صلها، وإن ل
يأ}كلها وكانت مستوية ال4سفل فليست بل%جف. وقال يونس: ل%ف، ويقال:

الل�ج.ف ما ح.ف%ر الاء� من أ%على الركية وأ%سفلها فصار مثل الغار. الوهري:
الل�ج.ف ح.ف}ر ف جانب البئر.

ول%ج,ف%ت البئر ل%ج.فاv، وهي ل%ج\فاء، وت.ل%ج_فت، كلها: ت.حف�رت
وأ�كلت من أ%علها وأ%سفلها؛ وقد اسعتي ذلك ف ال�رح كقول عذار بن د'رة

الطائي:
ي.ح'جe مأ}م'ومةv ف ق%ع\ر,ها ل%ج.ف¬،
فاس\ت' الط�ب,يب, ق%ذاها كال%غاريد1

وحكى الوهري عن ال4صمعي: ت.لج_ف%ت البئر أ%ي ان\خسفت\؛ وبشر فلن
م'تلج>فة. واللج.ف: م.ل}جأ� السيل وهو م.ح\ب,س'ه. واللYجاف': ما أ%شرف على

الغار من صخر أ%و غي ذلك نات{ من البل، وربا جعل ذلك فوق الباب. ابن



سيده: الل�ج.فة� الغار ف البل، والمع ل%ج.فات، قال: ول أ%علمه
ك�س>ر. ول%ج_ف. الشيء4: وس_عه من جوانبه. والتل}ج,يف: إدخال الذكر ف جوانب

الفرج؛ قال الب.و\لن©:
فاع\ت.ك%ل وأ%يeما اع\ت1كال,،
ول�ج>ف%ت ب1دس.ر� م'خ\تال,

وف الديث: أ%نه ذكر الدجال وفتنته ث خرج لاجته، فانتحب القوم حت
ارتفعت أ%صواتم فأ%خذ بل%ج.ف%ت.ي الباب فقال م.ه\ي.م\؛ ل%ج.ف%تا الباب

ع1ضادتاه وجانباه من قولم ل%وانب البئر ألاف جع ل%ج.ف، قال ابن ال4ثي:
ويروى بالباء، قال: وهو وه.م¬.

والل�ج,يف' من الس>هام: العريض؛ هكذا رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي
باللم، وإنا العروف النج,يف وقد روي الل�خيف، وهو قول السكري، وسيأ}ت

ذكره. وف التهذيب: اللجيف من السهام الذي ن.ص\له عريض، شك أ%بو عبيد ف
اللجيف. قال ال4زهري: وحق� له أ%ن يشك فيه ل4ن الصواب النجيف، وهو من
السهام العريض النصل، وجعه ن'ج'ف¬، وسيأ}ت ذكره. وف الديث: كان اسم

فرسه، صلى الل9ه عليه وسلم، الل�ج,يف. قال ابن ال4ثي: كذا رواه بعضهم
باليم، فإن صح فهو من السرعة ول4ن الل9ج,يف سهم عريض النصل.
@لف: اللYحاف وال1ل}ح.ف' وال1ل}حفة: اللYباس الذي فوق سائر اللباس

من د1ثار البد ونوه؛ وكل شيء تغط�يت به فقد الت.ح.ف}ت به. واللYحاف:
اسم ما ي'ل}ت.حف به. وروي عن عائشة أ%نا قالت: كان النب، صلى الل9ه عليه

وسلم، ل يصلي ف ش'ع'ر,نا ول ف ل�ح'ف1نا؛ قال أ%بو عبيد: اللYحاف
كل© ما تغط�يت به. ول%ح.ف}ت الر_جل أ%ل}ح.ف�ه إذا فعل}ت به ذلك يعن إذا

غط�يته؛ وقول طر.فة:
ث راح'وا ع.ب,ق. ال1س\ك' بم،

ي.ل}ح.ف�ون ال4رض. ه'د_اب. ال�ز'ر\
أ%ي ي'غ.ط©ونا وي'ل}ب,سونا هد�اب. أ�ز'رهم إذا جرeوها ف ال4رض.

قال ال4زهري: ويقال لذلك الثوب ل1حاف وم1ل}حف بعن واحد كما يقال إزار
وم1ئ}ز.ر وق1رام وم1ق}ر.م، قال: وقد يقال م1ل}حفة وم1ق}رمة وسواء كان الثوب

س1م\طاv أ%و م.ب.ط�ناv، ويقال له ل1حاف.
ول%ح.ف%ه ل1حافاv: أ%لبسه إياه. وأ%لفه إياه: جعله له لافاv. وأ%لفه:

اشترى له ل1حافا؛ حكاه اللحيان عن الكسائي، وف التهذيب: ول%ف}ت



لافاv وهو جعلكه. وت.لح_فت لافاv إذا اتذته لنفسك، قال: وكذلك التحفت؛
وأ%نشد لط%ر.فة:

يلحفون ال4رض هداب ال�زر
أ%ي ير�ونا على ال4رض، وروي عن الكسائي ل%ح.فته وأ%ل}ح.ف}ته بعن

واحد، وأ%نشد بيت طرفة أ%بضاv. وأ%لف. الرجل� ول%ح_ف إذا جر� إزاره على
ال4رض خ'ي.لءé وبط%راv، وأ%نشد بيت طرفة أ%يضاv. وال1ل}حفة عند العرب

هي ال�لءة الس>م\ط، فإذا ب'طYنت ببطانة أ%و ح'شيت فهي عند العوام
م1لحفة، قال: والعرب ل تعرف ذلك. الوهري: اللحفة واحدة ال%لح1ف.
وت.ل%ح�ف. بال1لحفة واللYحاف والتحف ول%ح.ف. بما: تغط�ى بما، ل�غي�ة، وإنا

ل%س.نة اللYح\فة من اللتحاف. التهذيب: يقال فلن حس.ن اللYحفة وهي
الالة الت تتلحف با. والل�ح\ف': تغ\ط1يت'ك الشيء باللحاف؛ قال

ال4زهري: أ%خبن النذري عن الر_ان عن ابن السكيت أ%نه أ%نشده
لرير:كم قد ن.ز.ل}ت' بكم ض.ي\فاv فت.ل}ح.ف�ن

ف%ض\ل% اللYحاف، ون,عم الف%ض\ل� ي'ل}ت.ح.ف'
قال: أ%راد أ%عطيتن فض\ل عطائك وجودك. وقد ل%ح.فه فضل% ل1حافه إذا

أ%ناله معروفه وف%ض\ل%ه وز.و_ده.
التهذيب: وأ%لف الرجل� ضيفه إذا آث%ره بف1راشه ولافه ف ال%ل1يت، وهو

الث�لج الدائم وال4ر,يز' البارد. ولح.ف}ت الرجل م'لح.فة: كان.ف}ته.
والل}حاف: شدة الل}حاح ف السأ%لة. وف التنزيل: ل يسأ%لون الناس

إلافاv؛ وقد أ%ل}ح.ف. عليه؛ ويقال:
وليس للم'لح1ف1 م1ث}ل� الر_د�

وأ%لف السائل�: أ%ل%ح_؛ قال ابن بري: ومنه قول بش�ار بن ب'ر\د:
ال�رe ي'ل}حى، والع.صا للع.ب\د1،
وليس للملحف مثل الرد>

وف حديث ابن عمر: كان ي'ل}ح1ف' شاربه أ%ي يبالغ ف ق%ص>ه. التهذيب عن
الزجاج: روي عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%نه قال: من سأ%ل وله

أ%ربعون درهاv فقد أ%لف، وف رواية: فقد سأ%ل الناس إلافاv، قال: ومعن
أ%لف أ%ي ش.م1ل بالسأ%لة وهو م'ستغ\ن عنها. قال: واللYحاف من هذا

اشتقاق�ه ل4نه يشمل النسان ف التغ\طية؛ قال: والعن ف قوله ل يسأ%لون
الناس إلافاv أ%ي ليس منهم سؤال فيكون إلاف كما قال امرؤ القيس:



على لح1ب� ل ي'ه\ت.دى ب.ناره
العن ليس به م.نار في'ه\ت.دى به.

 vحف ف ماله ل%ح\فة�ول
(* قوله «لفة» كذا ضبطت اللم ف الصل بالفتح

وف القاموس بالضم.) إذا ذهب منه شيء؛ عن اللحيان. قال ابن الفرج: سعت
ال%ص1يب يقول: هو أ%ف}ل%س' من ضار,ب, ق1ح\ف1 اس\ت1ه ومن ضارب ل1ح\ف

استه، قال: وهو ش1قe الس\ت، وإنا قيل ذلك ل4نه ل يد شيئاv يلب.سه فتق%ع
يده على ش'ع.ب استه. ول�ف القمر' إذا جاوز النصف فنق%ص ضوء�ه عما كان

عليه.
ول1حاف¬ والل�ح1يف: فرسان لرسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وف

الديث: كان اسم فرسه، صلى الل9ه عليه وسلم، الل�ح1يف لطول ذنبه، ف%ع1يل
بعن فاعل، كأ%نه ي.ل}حف ال4رض بذنبه أ%ي ي'غ.طYيها به.

@لف: الل�خ\ف: الضر\ب الشديد. ل%ف%ه بالعصا ل%خ\فاv: ضر.به؛ قال
العجاج:

وف ال%راك1يل, ن'حور ج'ز_ل،
ل%خ\ف¬ كأ%ش\داق, الق1لص, ال�ز_ل

ول%خ.ف عي\ن.ه: لط%مها؛ عن ابن ال4عراب. واللخاف: حجارة بيض عريضة
رقاق، واحدتا ل%خ\فة. وف حديث زيد بن ثابت حي أ%م.ره أ%بو بكر الصديق،

رضي الل9ه عنهما، أ%ن يمع القرآن قال: فجعلت' أ%ت.تب_عه من الر�قاع
والل9خاف والع'س'ب. وف حديث جارية كعب ابن مالك، رضي الل9ه عنه: فأ%خذ%ت
ل1خافةv من حجر فذبتها با. وف الديث: كان اسم فرسه، صلى الل9ه عليه وسلم،

الل9خيف؛ قال ابن ال4ثي: كذا رواه البخاري ول يتحققه، قال: والعروف
بالاء الهملة، وروي باليم.

والل�خ\ف' مثل الر_خ\ف1: وهو الزeب\د الر_ق1يق. السeل%مي:
الو.خ1يفة� والل�خ1يفة� وال%ز,يرة واحد.

@لصف: ل%ص.ف. لون'ه ي.ل}ص1ف' ل%ص\فاv ول�صوفاv ول%صيفاv بر.ق وتلل؛
وأ%نشد لبن الر>قاع:

م'ج.لYحة من بنات الن�عا
م,، بيضاء واض1حة ت.ل}ص1ف'

وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: لا وف%د عبد الطلب وقريش إل سيف



بن ذي ي.ز.ن فأ%ذن لم فإذا هو م'ت.ض.م�خ¬ بالعبي ي.ل}ص1ف وبيص' السك
من م.ف}ر.قه أ%ي ي.ب\ر'ق وي.تلل. واللص1ف: ال3ث}م1د ال�كت.ح.ل به،

قال ابن سيده: أ%راه سي به من حيث و'ص1ف بالت_أ%ل©ل وهو الب,يق.
والل�ص\ف والل�ص.ف': شيء ينبت ف أ%صل الك%ب.ر ر.ط}ب كأ%نه خ1يار، قال

ال4زهري: هذا هو الصحيح، وأ%ما ثر الك%ب.ر فإن العرب تسميه
الش_ف%ل�ح إذا انشق وتفت_ح كالب'رع'ومة، وقيل: اللص.ف الكب.ر نفس'ه، وقيل: هو

ثرة حشيشة ت'طبخ وتوضع ف الرقة فت'م\ر,ئها وي'ص\ط%ب.غ بع'صارتا،
واحدتا لص\فة ولص.فة، قال: والعرف ف جيع ذلك فتح الصاد، وإنا السكان عن

كراع وحده، فلص\ف على قوله اسم للجمع. الليث: الل�ص.ف لغة ف ال4ص.ف،
وهي ثرة شجرة تعل ف ال%رق وله عصارة يصطبغ به ي'مرئ الطعام وهو جنس من

الثمر، قال: ول يعرفه أ%بو الغوث. ول%ص.ف البعي'، مفف: أ%كل اللص.ف.
ول%صاف¬ ول%صاف1 مثل قطام,: موضع من منازل بن تيم، وقيل: أ%رض لبن

تيم؛ قال أ%بو ال�ه.و>س ال4س.د1ي:
قد كنت أ%حس.ب'كم أ�س'ود. خ.ف1ي�ة{،

فإذا ل%ص.اف1 ت.بيض' فيه ال�م_ر'
،Dك. من تيم� خ.ص\لةeوإذا ت.س'ر
فلم.ا يس'وء�ك من تيم� أ%ك}ثر'

قال الوهري: وبعضهم ي'عربه ويريه مرى ما ل ينصرف من ال4ساء؛ قال
ابن بري: وشاهده:

نن ور.د\نا حاض1ري ل%صافا،
بس.ل%ف{ ي.ل}ت.ه,م ال4سلفا

ولصاف وث%ب\ر.ة�: ماء4ان بناحية الش_واج,ن ف ديار ض.ب�ة بن أ�د�؛
وإي_اها أ%راد النابغة بقوله:

ب'ص\ط%ح1بات{ من ل%صاف1 وث%ب\ر.ة{
ي.ز'ر\ن% إللv، س.ي\ر'هن_ الت_داف�ع'

@لطف: الل�ط1يف: صفة من صفات الل9ه واسم من أ%سائه، وف التنزيل
العزيز: الل9ه لطيف بعباده، وفيه: وهو اللطيف البي؛ ومعناه، والل9ه أ%علم،
الرفيق بعباده. قال أ%بو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أ%ربك ف ر,ف}ق،

والل©طف' من الل9ه تعال: التوفيق والع1صمة، وقال ابن ال4ثي ف تفسيه:
الل�ط1يف هو الذي اجتمع له الر>فق ف الفعل والعلم' بدقائق الصال



وإيصالا إل من قد�رها له من خلقه. يقال: ل%طف به وله، بالفتح، ي.ل}ط�ف
ل�ط}فاv إذا ر.ف%ق. به. فأ%ما ل%ط�ف، بالضم، ي.ل}ط�ف فمعناه صغ'ر ودق_. ابن

ال4عراب: ل%طف فلن ي.ل}ط�ف إذا ر.ف%ق ل�ط}فاv، ويقال: ل%ط%ف الل9ه لك
أ%ي أ%و\ص.ل إليك ما ت'ح1ب بر,ف}ق. وف حديث الفك: ول أ%ر.ى منه اللطف

الذي كنت أ%عرفه أ%ي الر>فق والب، ويروى بفتح اللم والطاء، لغة فيه.
vط}فا�والل©ط}ف والل�ط%ف: الب والت_ك}رمة والتح.فYي. ل%طف به ل

ول%طافة وأ%لط%فه وأ%لطفته: أ%ت%ف}ته. وأ%لطفه بكذا أ%ي ب.ر_ه به، والسم
الل�ط%ف'، بالتحريك. يقال: جاءتنا ل%ط%فةD من فلن أ%ي ه.دية. وهؤلء ل%ط%ف

فلن أ%ي أ%صحابه وأ%هله الذين ي'لطفونه؛ عن اللحيان؛ قال أ%بو ذؤيب:
ول ل%ط%ف¬ ي.ب\كي عليك ن.صيح

حل الوصف على اللفظ لن لفظ ل%ط%ف لفظ الواحد، فلذلك ساغ له وصف المع
vبالواحد، وقد يوز أ%ن يعن بل%ط%ف واحد، وإن شئت جعلت الل�ط%ف مصدرا

فيكون معناه ول ذو ل%ط%ف، والسم الل©طف. وهو ل%طيف بال4مر أ%ي ر.ف1يق،
وقد ل%ط%ف به. وف حديث ابن الص_ب\غاء: فاج\م.ع\ له ال4ح1ب�ة

ال4لط1ف؛ قال ابن ال4ثي: هو جع ال4لطف، أ%فعل من الل©طف الر>ف}ق، قال:
ويروى ال4ظالف، بالظاء العجمة. والل�ط1يف' من ال4ج\رام والكلم: ما ل

خ.فاء فيه، وقد ل%ط�ف. ل%طافة، بالضم، أ%ي صغ'ر، فهو ل%ط1يف. وجارية
لطيفة ال%ص\ر إذا كانت ضامرة البطن. والل�ط1يف' من الكلم: ما غ%م'ض معناه
وخ.في. والل©ط}ف ف العمل: الرفق فيه. ول%ط�ف الشيء� ي.ل}ط�ف: صغر؛ وقول

أ%ب ذؤيب:
وهم\ سبعة كع.وال الر>ما

ح,، ب,يض' الو'جوه1 ل1طاف' ال�ز'ر\
إنا عن أ%نم خ1ماص البطون لطاف' مواض1ع ال�زر؛ وقول الفرزدق:

ول%ل�ه' أ%د\ن.ى م1ن و.ر,يدي وأ%ل}ط%ف'
إنا يريد وأ%لطف ات>صالv. ول%ط�ف عنه: كصغ'ر عنه.

وأ%لطف الرجل� البعي. وأ%لطف له أ%دخل قضيبه ف حياء الناقة؛ عن ابن
ال4عراب، وذلك إذا ل يهتد1 لوضع الض>راب. أ%بو زيد: يقال للجمل إذا ل

ي.س\ت.ر\ش1د لط%روقته فأ%دخل الر_اعي قضيبه ف حيائها: قد أ%خ\لطه
إخ\لطاv وألطفه إلطافاv، وهو ي'خ\ل1طه وي'لط1فه. واس\تخ\لط المل

واس\ت.ل}ط%ف إذا فعل ذلك من ت1لقاء نفسه وأ%دخله فيها بنفسه، وأ%خلط غيه. أ%بو



صاع1د الك1لب�: يقال أ%لطفت الشيء بنب واستلطفته إذا أ%لصقته وهو ضد
جافيته عن؛ وأ%نشد:

س.ر.ي\ت' با م'س\ت.ل}ط1فاv، دون% ري\ط%ت
ود'ون% ر,دائي ال%ر\د1، ذا ش'ط%ب� ع.ض.gبا

والتل%ط©ف لل4مر: الترف©ق له، وأ�مÒ لط1يفة بولدها ت'ل}ط1ف'
إلطافاv.والل�ط%ف أ%يضاv من ط�ر.ف التeح.ف: ما أ%لط%ف}ت به أ%خاك لي.ع\ر,ف. به

ب,ر_ك. وال�لط%فة: ال�بار_ة.
وأ%بو ل%ط1يف: من ك�ناهم؛ قال ع'مارة بن أ%ب ط%رفة:

ف%ص1ل} ج.ناحي بأ%ب ل%ط1يف
@لعف: قال ال4زهري: أ%هلها الليث، قال: وقال ابن دريد ف كتابه ول

أ%جده لغيه: ت.ل%ع_ف. ال4سد' والبعي إذا نظ%ر ث أ%غضى ث نظر، قال: وإن
وجد شاهد لا قاله فهو صحيح.

vوال4سد لغ\فا �@لغف: لغ1ف ما ف الناء ل%غ\فاv: ل%ع1ق%ه. ول%غ.ف الرجل
وأ%لغ.ف.: حد_د نظره، وف النوادر: أ%لغ.ف}ت ف السي\ر وأ%و\غ%ف}ت فيه.

وتلغ_ف}ت الشيء إذا أ%سرعت أ%كله بكفك من غي مض\غ؛ قال حيد بن ثور
يصف قطاة:

لا مل}غفان1 إذا أ%و\غ%فا،
ي.ح'ث�ان ج'ؤ\ج'ؤ.ها بالو.حى

يعن جناحيها. ولغ1ف}ت الناء ل%غ\فاv ولغ.ف}ته ل%غ\فاv: ل%ع1ق}ته. أ%بو
اليثم: الل�غ1يف خاص�ة� الرجل مأ}خوذ من الل�غ\ف. يقال: ل%غ1ف}ت

الدام أ%ي ل%ق1م\ته؛ وأ%نشد:
يلعصق باللYي, وي.ل}غ.ف' ال�د'م\

ولغ.ف. وأ%لغ.ف.: جار.. وأ%لغ.ف بعينه: ل%ح.ظ، وعلى الرجل: أ%كثر من
الكلم القبيح؛ قال الراجز:

كأ%ن� ع.ي\ن.يه إذا ما ل%غ_فا
ويروى: أ%لغفا. ولغ%ف الرجل%: صاد.قه. والل�غيف': الص_د1يق، والمع

ل�غفاء. واللغ1يف أ%يضاv: الذي يأ}كل مع الل©صوص، والمع كالمع، زاد
غيه: ويشرب معهم. ويفظ ثيابم ول يسرق معهم. يقال: ف بن فلن ل�غ.فاء.

واللغ1يف أ%يضاv: الذي يسرق اللغة من الكتب. ابن السكيت: يقال فلن
لغ1يف' فلن وخ'ل}صانه ود'خ\ل�له'، وف نوادر ال4عراب: د.ل%غ\ت الطعام



وذ%ل%غ\ته أ%ي أ%كلته، ومثله الل�غ\ف.
@لفف: الل�ف%ف: كثرة� لم الف%خذين، وهو ف النساء نعت، وف الرجال عيب.

ل%ف_ ل%ف9اv ولف%فاv، وهو أ%ل%فe. ورجل أ%ل%فe: ثقيل. ولف_ الشيء
ي.ل�ف©ه ل%ف9اv: جعه، وقد الت.ف_، وجع¬ ل%ف1يف¬: متمع م'لت.ف� من كل

مكان؛ قال ساعدة� بن جؤي_ة:
فالد_ه\ر ل ي.ب\قى على ح.د.ثان,ه

أ%ن.س¬ ل%ف1يف¬، ذو ط%رائف.، ح.و\ش.ب'
والل�ف�وف: الماعات؛ قال أ%بو قلبة:
إذ} عار.ت1 الن_ب\ل� والت.ف©وا الل©ف�وف، وإذ}

س.ل©وا السيوف. ع'راةv بعد أ%ش\جان1
ورجل أل%فe: م.ق}رون الاجبي. وامرأ%ة ل%ف9اء: ملتفة الفخذين، وف

الصحاح: ضخمة الفخذين مكتنزة؛ وفخذان ل%ف9اوان؛ قال الك%م ال�ض\ري:
،Dت.ساه.م ث%و\باها، ففي الد>ر\ع, ر.أ}دة

�وف ال1ر\ط1 ل%ف9اوان1، ر,د\ف�هما ع.ب\ل
قوله ت.ساهم أ%ي ت.قارع. وف حديث أ%ب ال%وال: إن ل4سع بي
ف%خ1ذ%يها من لف%ف1ها مثل ق%ش1يش, ال%رابش؛ الل�فe والل�ف%ف': ت.دان

الفخذين من الس>م.ن.
وجاء القوم بل%فYهم ول%ف�تهم ول%ف1يف1هم أ%ي بماعتهم وأ%خلطهم، وجاء

ل1ف©هم ول%ف©هم ول%ف1يف�هم كذلك. والل�ف1يف': القوم يتمعون من قبائل
شت ليس أ%صلهم واحداv. وجاؤوا أ%لفافاv أ%ي ل%ف1يفاv. ويقال: كان بنو

فلن ل%ف9اv وبنو فلن لقوم آخ.رين ل%ف9اv إذا تزبوا ح1ز\بي. وقولم:
جاؤوا وم.ن ل%ف_ ل%ف�هم أ%ي وم.ن ع'د_ فيهم وتأ%ش_ب إليهم. ابن سيده:

جاء بنو فلن وم.ن ل%ف_ ل%ف�هم ول1ف�هم وإن شئت رف%عت 
(* قوله «رفعت»

يريد ضممت اللم كما يفيده الد.)، والقول فيه كالقول ف: ومن أ%خذ
إخ\ذهم وأ%خ\ذهم. والل�ف1يف': ما اجتمع من الناس من قبائل% شت_ى.

أ%بو عمرو: اللفيف المع العظيم من أ%خ\لط شت_ى فيهم الشريف والد.نء
،vوالطيع والعاصي والقوي� والضعيف. قال الل9ه عز وجل: جئنا بكم لفيفا

أ%ي أ%تينا بكم من كل قبيلة، وف الصحاح: أ%ي متمعي متلطي. يقال للقوم
إذا اختلطوا: ل%فÒ ول%فيف¬.



واللYف�: الص>نف من الناس من خي أ%و شر. وف حديث نابل: قال سافرت'
مع مولي عثمان وعمر، رضي الل9ه عنهما، ف حج أ%و عمرة فكان عمر وعثمان

وابن عمر، رضي الل9ه عنهم، ل1ف9اv، وكنت أ%نا وابن الزبي ف ش.ب.بة معنا
ل1ف9اv، فكنا نترامى بالنظل فما يزيدنا عمر عن أ%ن يقول كذاك ل

ت.ذ}ع.ر'وا علينا؛ اللYفe: ال1ز\ب والطائفة من اللتفاف، وجعه أ%لفاف؛ يقول:
حس\ب'كم ل ت'ن.فYر'وا علينا إبلنا.

vوالت.ف_ الشيء: تم�ع وتكاث%ف. الوهري: لف%ف}ت الشيء ل%ف9ا
ولف�ف}ته، ش'د�د للمبالغة، ولف9ه حق9ه أ%ي منعه. وفلن ل%ف1يف فلن أ%ي ص.ديقه.

ومكان أ%لف�: ملتف�؛ قال ساعدة بن جؤي_ة:
وم'قام1هن�، إذا ح'ب,س\ن. ب.أ}ز,م�

ض.ي\ق� أ%ل%ف_، وص.د_هن_ ال4خ\ش.ب'
والل�ف1يف: الكثي من الشجر. وجن�ة ل%ف9ة ول%فÒ: ملتف9ة. وقال أ%بو

العباس: ل نسمع شجرة ل%ف�ة لكن واحدتا ل%ف9اء، وجعها ل�فÒ، وجع ل1ف�
أ%لفاف مثل ع1د� وأ%ع\داد. وال4لفاف: ال4شجار يلتف بعضها ببعض،

وجن_ات¬ أ%لفاف، وف التنزيل العزيز: وجن�ات{ أ%لفافاv؛ وقد يوز أ%ن يكون
أ%لفاف جع ل�ف� فيكون جع المع، قال أ%بو إسحق: وهو جع لف1يف كن.ص1ي

وأ%نصار. قال الزجاج: وجنات{ أ%لفافاv أ%ي وبساتي ملتف�ة. والت1فاف'
النب\ت: كثرته. الوهري ف قوله تعال وجنات أ%لفافاv: واحدها ل1ف�، بالكسر،

ومنه قولم كنا ل1ف9اv أ%ي متمعي ف موضع. قال أ%بو حنيفة: الت.ف_ الشجر
بالكان كثر وتضايق، وهي حديقة ل%ف9ة وشجر لف، كلها بالفتح، وقد ل%ف_

ي.ل%فe ل%ف9اv. والل�ف1يف: ضروب الشجر إذا التف واجتمع.
وف أ%رض بن فلن ت.لف1يف' من ع'شب أ%ي نبات ملتف. قال ال4صمعي:

ال4ل%فe الوضع اللتف الكثي ال4هل، وأ%نشد بيت ساعدة بن جؤية:
وم'قام1هن، إذا ح'ب,س\ن بأ}زم�

ض.ي\ق� أ%لف_، وصد_هن_ ال4خشب'
التهذيب: الل©فe الش_واب,ل من الواري وهن الس>مان� الطوال.

والل�فe: ال4كل. وف حديث أ�م زرع وذ%وات1ها: قالت امرأ%ة: زوجي إن أ%كل
ل%ف�، وإن شرب اش\ت.ف� أ%ي ق%م.ش وخل%ط من كل شيء؛ قال أ%بو عبيد: الل�ف' ف

.vال%طعم الكثار منه من التخليط من صنوفه ل ي'بقي منه شيئا
.vمن جنسي فصاعدا vوطعام ل%ف1يف إذا كان ملوطا



ول%ف}ل%ف. الرجل� إذا استقصى ال4كل والعل%ف. والل�ف%ف' ف ال4كل:
إكثار وتليط، وف الكلم: ث1ق%ل وع1يÒ مع ض.ع\ف. ورجل أ%لف� بي>ن اللف%ف

أ%ي ع.ييÒ بطيء الكلم إذا تكلم مل4 لسان'ه فمه؛ قال الكميت:
و,لية� س1ل�غ\د{ أ%ل%ف� كأ%نه،

من الر>ه.ق, ال%خ\ل�وط1 بالنeوك1، أ%ث}و.ل
وقد ل%ف_ لف%فاv وهو أ%لفe، وكذلك الل�ف}ل%ف' والل�ف}لف'، وقد

ل%ف}ل%ف.. أ%بو زيد: ال4ل%فe الع.ي,يe، وقد ل%ف1ف}ت ل%ف%فاv؛ وقال
ال4صمعي: هو الثقيل اللسان. الصحاح: ال4لفe الرجل الثقيل البطيء. وقال

البد: اللف%ف إدخال حرف ف حرف.
وباب من العربية يقال له الل�ف1يف لجتماع الرفي العتلي ف ثلثيه

نو د.و,ي� وح.ي,ي�. ابن بري: اللف1يف من الفعال ال�ع\ت.ل9 الفاء
واللم كو.ق%ى وود.ى. الليث: اللفيف من الكلم كل كلمة فيها معتل�ن أ%و

معتل9 ومضاعف، قال: والل�فف' ما لف�فوا من هنا وهنا كما ي'ل%فYف' الرجل
شهادة الزور.

وأ%لف_ الرجل رأ}سه إذا جعله تت ثوبه، وت.لف�ف. فلن ف ثوبه والتف_
به وت.ل%ف}ل%ف به. وف حديث أ�م زرع: وإن ر.قد التف� أ%ي إذا نام تلف�ف

ف ثوب ونام ناحية عن. واللYفافة: ما ي'لف� على الر>جل وغيها،
والمع الل�فائف. والل�ف1يفة: لم ال%ت الذي تته العق%ب من البعي؛

والشيء ال�ل%ف�ف ف البجاد و.ط}ب' اللب ف قول الشاعر:
إذا ما مات م.ي\ت¬ من تيم�،

وس.ر_ك. أ%ن يع1يش.، ف%جئ} بزاد1
ب'ب\ز� أ%و بسم\ن أ%و بتم\ر�،

أ%و الشيء ال�ل%ف�ف ف الب,جاد1
قال ابن بري: يقال إن9 هذين البيتي ل4ب ال�ه.و>س ال4سدي، ويقال

إنما ليزيد بن عمرو بن الص_ع1ق، قال: وهو الصحيح؛ قال: وقال أ%وس بن
غ%لفاء يرد� على ابن الص_ع1ق:

فإن_ك، ف ه1جاء بن تيم�،
كم'ز\داد1 الغ.رام, إل الغ.رام,

وهم تر.ك�وك. أ%س\ل%ح من ح'بارى
رأ%ت\ ص.ق}راv، وأ%ش\ر.د. من ن.عام,



وأ%لف� الطائر' رأ}سه: جعله تت جناحه؛ قال أ�مي_ة ابن أ%ب الصل}ت:
ومنهم م'ل1فÒ رأ}س.ه ف ج.ناح1ه،

ي.كاد' لذ1كرى ر.ب�ه يتف%ص_د'
(* قوله «يتفصد» هو بالدال ف الصل وشرح القاموس لكن كتب بازائه ف

الصل يتفصل باللم.)
ال4زهري ف ترجة عمت: يقال فلن ي.ع\م1ت' أ%قرانه إذا كان ي.قه.رهم

وي.ل�فهم، يقال ذلك ف الرب وج.و\دة الرأ}ي والعلم بأ%مر العدو� وإثخانه،
ومن ذلك يقال للفائف الصوف ع'م'ت¬ ل4نا ت'ع\م.ت أ%ي ت'ل%ف�؛ قال

الذل:ي.ل�فe ط%وائف. الف�ر\سا
ن1، وهو بل%فYه,م أ%ر,ب'

وقوله تعال: والفت الساق بالساق؛ إنه لفe ساق%ي الي�ت ف كف%نه،
وقيل: إنه ات>صال شد�ة الدنيا بشدة الخرة.والي�ت' ي'4لفe ف أ%كفانه

لف9اv إذا أ�د\ر,ج. فيها.
وال4لف9ان: ع1ر\قا يستبط1نان العض'دين ويفرد أ%حدها من الخر؛ قال:

إن} أ%نا ل أ�ر\و, فش.ل�ت\ ك%فYي،
وان\قط%ع الع1ر\ق' من ال4ل%ف>

ابن ال4عراب: الل�ف%ف أ%ن ي.لتو,ي ع1ر\ق ف ساعد العامل في'ع.طYله
عن العمل. وقال غيه: ال4ل%فe ع1رق يكون بي و.ظ1يف اليد وبي الع'جاية

ف باطن الو.ظ1يف؛ وأ%نشد:
يا ر,ي_ها، إن ل ت.خ'ن>ي كفYي،
أ%و ي.ن\ق%ط1ع\ ع1ر\ق¬ من ال4ل%ف�

وقال ابن ال4عراب ف موضع آخر: ل%ف}ل%ف الرجل إذا اض\ط%رب ساع1د'ه من
الت1واء ع1ر\ق فيه، وهو الل�ف%ف'؛ وأ%نشد:

الد_ل}و' د.ل}و,ي، إن} ن.ج.ت\ من الل�ج.ف\،
وإن نا صاحب'ها من الل�ف%ف\

والل�ف1يف': حي� من اليمن. ول%ف}ل%ف: اسم موضع؛ قال القتال:
ع.فا ل%ف}ل%ف¬ من أ%هله فال�ض.ي_ح'،

فليس به إل الثعال1ب' ت.ض\ب.ح'
vلقف: الل�ق}ف': تناو'ل الشيء يرمى به إليك. تقول: ل%ق�ف%ن ت.ل}ق1يفا@

فل%ق1ف}ته. ابن سيده: الل�ق}ف' سرعة ال4خذ لا يرمي إليك باليد أ%و



باللسان. ل%ق1ف%ه، بالكسر، يلق%فه ل%ق}فاv ول%ق%فاv والتق%فه وت.لق�فه:
تناو.له بسرعة؛ قال العجاج ف صفة ثور وح\ش1ي� وح.ف}ره ك1ناساv تت

ال4ر\طاة1 وتلق©فه ما ي.ن\هار عليه ورم\يه به:
من الش_مال1يل وما ت.لق�فا

أ%ي ما يكاد يقع عليه من الكناس حي ي.حف1ره ت.لق�فه فر.مى به، وف
حديث الج: تلق�ف}ت' التل}بية م1ن ف رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي

تلق�يت'ها وحف1ظتها بسرعة.
ورجل ث%ق1ف¬ ل%ق1ف¬ وث%ق}ف¬ ل%ق}ف أ%ي خ.ف1يف حاذ1ق، وقيل: سريع'

الف%ه\م ل1ما ي'رمى إليه من كلم باللسان وسريع ال4خذ لا يرمى إليه باليد،
وقيل: هو إذا كان ضابطاv لا ي.ح\ويه قائماv به، وقيل: هو الاذق بص1ناعته؛

وقد يفرد اللق%ف فيقال: رجل ل%قف يعن به ما تقد_م. وف حديث الجاج:
قال لمرأة إنك ل%ق�وف¬ ص.ي'ود؛ الل�ق�وف: الت إذا مس_ها الرجل ل%ق1فت

يده سريعاv أ%ي أ%خذتا. اللحيان: إنه لث%ق}ف ل%ق}ف وث%ق1ف ل%ق1ف
وث%ق1يف ل%قيف بي>ن الث�قافة والل9قافة. ابن شيل: إنم ل%ي'ل%قYف�ون

الطعام. أ%ي يأ}كلونه ول تقول يتل%ق�فونه؛ وأ%نشد:
إذا ما د'ع1يت'م للط�عام, فل%قYفوا،
كما ل%ق�ف%ت\ ز'بÒ شآم1يةD ح'ر\د'

والتل}ق1يف: شد_ة ر.ف}ع1ها يدها كأ%نا ت.م'دe م.د�اv؛ ويقال:
ت.ل}ق1يفها ض.ر\با بأ%يديها ل%ب�اتا يعن المال ف سيها. ابن السكيت ف باب

ف%عل� وف%ع.ل� باختلف العن: اللق}ف مصدر ل%ق1ف}ت' الشيء أ%لق%ف�ه
لق}فاv إذا أ%خذته فأ%كلته أ%و اب\ت.ل%عت.ه. والتلق©ف: البتلع. وف

التنزيل العزيز: فإذا هي تلق�ف' ما ي.أ}ف1كون، وقرئ: فإذا هي ت.ل}ق%ف؛ قال
الفراء: ل%ق1ف}ت الشيء أ%لق%ف�ه لق}فاv ولق%فاناv، وهي ف التفسي

ت.ب\ت.ل1ع.
وحوض ل%ق1ف¬ ول%ق1يف: م.لن، وقيل: هو الوض الذي ل ي'م\د.ر ول

ي'طي_ن فالاء يتفج�ر من جوانبه؛ قال أ%بو ذؤيب:
كما ي.تهد_م الوض الل�ق1يف

وقال ال4صمعي: هو الذي ي.ت.ل%ج_ف من أ%سفله في.ن\هار، وت.ل%ج�ف�ه أ%كل
الاء نواح1ي.ه. وتلق�ف الوض': ت.لج_ف من أ%سافله. وقال أ%بو اليثم:

الل�ق1يف باللن أ%شبه منه بالوض الذي ل ي'م\د.ر. يقال: ل%ق1ف}ت



الشيء أ%ل}ق%ف�ه ل%ق}فاv، فأ%نا لق1ف ول%ق1يف¬، فالوض' ل%ق1ف. الاء، فهو
لق1ف¬ ول%ق1يف؛ وإن جعلته بعن ما قال ال4صمعي: إنه تل%ج_ف وتوس�ع

أ%لافه حت صار الاء متمعاv إليه فامتل4ت أ%لافه، كان حسناv. وقال
أ%بو عبيدة: التل}ق1يف أ%ن ي.خ\ب,ط% الفرس بيديه ف اس\تنانه ل ي'ق1ل©هما

نو بطنه، قال: والك%ر\و' مثل الت_وق1يف1. وبعي مت.ل%قYف: يهوي
ب'ف�ي يديه إل وح\ش1ي�ه ف سيه. الوهري: واللق%ف'، بالتحريك، سق�وط

الائط، قال: وقد ل%ق1ف. الوض لق%فاv ت.هو_ر من أ%سفله وات_سع، وحوض ل%ق1ف؛
قال خ'وي\ل1د، وقال ابن بري: هو ل4ب خراش ال�ذ%ل:

كاب الر_ماد1 ع.ظيم' الق1د\ر, ج.ف}ن.ت'ه،
حي الش�تاء، ك%ح.و\ض, ال%ن\ه.ل, الل�ق1ف1

قال: والل�ق1يف' مثله؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب:
،vفلم ت.ر غي. عاد1ية{ ل1زاما

كما ي.ت.ف%ج_ر ال%و\ض' الل�ق1يف'
قال: ويقال ال%لن، وال4و�ل هو الصحيح. والعاد1ية�: القوم ي.ع\د'ون
على أ%رجلهم، أ%ي ف%ح.م\ل%ت'ه'م ل1زام كأ%نم ل%ز,موه ل ي'فارقون ما هم

فيه.
وال4ل}قاف: ج.وان,ب البئر والوض, مثل ال4لاف، الواحد ل%ق%ف ول%ف.

ول%ق}ف أ%و ل1ق}ف: موضع؛ أ%نشد ثعلب:
vلعن. الل9ه بط}ن. ل%ق}ف{ م.س3يل

وم.جاحاv، فل أ�ح1بe م.جاحا
ل%ق1ي.ت\ ناق%ت به وب,ل%ق}ف{

ب.ل%داv م'ج\د1باv، وماء ش.حاحا
@لف: الل�ه\ف والل�ه.ف: ال4سى والزن والغ.ي\ظ، وقيل: ال4سى على شيء

يف�وت'ك بعدما ت'شرف عليه؛ وأ%ما قوله أ%نشده ال4خفش وابن ال4عراب
وغيها:

فل%س\ت' ب'د\ر,ك{ ما فات م1ن
ب,ل%ه\ف.، ول بل%ي\ت.، ول لو.أن

فإنا أ%راد بأ%ن أ%قول وال%فا فحذف ال4لف. الوهري: ل%ه,ف، بالكسر،
ي.ل}ه.ف' ل%ه.فاv أ%ي ح.ز,ن وتس_ر، وكذلك الت_لهeف على الشيء. وقولم:

يا ل%ه\ف فلن كلمة ي'تحس_ر با على ما فات؛ ورجل ل%ه,ف ول%ه,يف؛ قال



ساعدة بن ج'ؤية:
ص.ب_ الل�ه,يف' لا السeب'وب. بط%غ\ية{
ت'ن\ب الع'قاب.، كما ي'ل%ط© ال1ج\ن.ب'

قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون الل�ه,يف فاعلv بص.ب_، وأ%ن يكون خب
مبتدإ� مضمر كأ%نه قال: ص'ب_ السeب'وب' بط%غية، فقيل: م.ن هو؟ قال: هو

اللهيف، ولو قال اللهيف. فنصب على الترحم لكان ح.سناv، قال: وهذا كما حكاه
سيبويه من قولم إنه السكي. أ%حقe؛ وكذلك رجل ل%ه\فان� وامرأ%ة

ل%ه\ف%ى من قوم ونساء ل%هاف ول�ه'ف{. ويقال: فلن ي'ل%ه>ف نف}س.ه وأ�م�ه إذا
:�قال: وان.ف}ساه وا أ�م>ياه وا ل%ه\ف%تاه وا ل%ه\ف%ت1ياه\، والل�ه\فان

الت.حس>ر. والله\فان� والله1ف': ال%ك}روب. وف الديث: اتقوا دع\وة
الل�ه\فان؛ هو الكروب. وف الديث: كان يب إغاثة الل�ه\فان. ومن

أ%مثالم: إل أ�م�ه ي.ل}ه.ف الله\فان؛ قال شر: ي.ل}ه.ف' من ل%ه,ف.. وبأ�مه
ي.ست.غيث الل�ه,ف'، يقال ذلك لن اض\ط�ر\ فاستغاث بأ%هل ث1ق%ته. قال:

ويقال ل�ف فلن أ�م_ه وأ�م_ي\ه، يريدون أ%بويه؛ قال ال%ع\دي:
أ%ش\كى ول%ه_ف. أ�م�ي\ه، وقد ل%ه,ف%ت\

أ�م�اه، وال�م فيما تنحل البل
يريد أ%باه وأ�مه. ويقال: ل%ه,ف ل%هفاv، فهو ل%ه\فان، ول�ه,ف، فهو

م.ل}هوف أ%ي ح.زين قد ذهب له مال أ%و ف�جع ب.ميم؛ وقال الز_ف%يان:
يا اب\ن أ%ب العاص1ي إليك. ل%ه_ف%ت،

ت.ش\ك�و إليك س.نةv قد ج.ل�ف%ت\
ل�فت أ%ي استغاثت\. ويقال: ناد.ى ل%ه.فه إذا قال يا ل%ه.في، وقيل ف

قولم يا ل}فا عليه: أ%صله يا ل}في، ث جعلت ياء الضافة أ%لفاv كقولم:
يا وي\لي عليه ويا وي\ل عليه. وف نوادر ال4عراب: أ%نا ل%ه,يف' القلب

وله1ف¬ وم.لهوف أ%ي م'ح\ت.ر,ق القلب. والل�ه,يف: الضطر. والل}هوف:
الظلوم ينادي ويستغيث. وف الديث: أ%ج,ب ال%ل}هوف.. وف الديث الخر:

ت'ع1ي ذا الاجة ال%ل}ه'وف.؛ واستعاره بعضهم للرeب.ع, من البل فقال:
إذا دعاها الرeب.ع' ال%ل}ه'وف'،

ن.و_ه منها الز_ج,لت' ال�وف'
كأ%ن� هذا الرeب.ع. ظ�ل1م بأ%نه ف�ط1م قبل أ%وانه، أ%و ح1يل بينه وبي

أ�مه بأ%مر آخر غي الف1طام. والل�هوف: الطويل.



@لوف: الل©وف: نبات يرج له ور.قات خ'ض\ر ر,واء ج.ع\د.ة تنبسط على
ال4رض وترج له قصبة من وسطها، وف رأ1سها ثرة، وله بصل شبيه ببصل الع'نص'ل

والناس ي.ت.داو.و\ن به، واحدته ل�وفة؛ حكاه أ%بو حنيفة، قال: وسعت من
عرب الزيرة: ونبات'ه ي.ب\دأ� ف الربيع، قال: ورأ%يت أ%كثر م.نابته ما

قارب البال، وقيل: أ%كثر منابته البال.
@ليف: الل�يف: ل1يف النخل معروف، القطعة منه ليفة. ول%ي_ف%ت الف%س3يلة:

غ%ل�ظت وكثر ل1يفها وقد ل%ي_فه ال�ل%ي>ف ت.ل}ييفاv، وأ%جود الليف ليف
النار.ج,يل، وهو ج.و\ز ال1ند، تيء ال%وزة ملفوفة فيه وهي بائنة من

قشرها يقال لا الك1ن\بار، وأ%جود الك1نبار يكون أ%سود شديد السواد، وذلك
.vوأ%ص\به على ماء البحر وأ%كثره ثنا vيف وأ%قواه م.س.داYأ%جود الل

vلبق: الل9ب.ق': الظ�ر\ف' والر>ف}ق'، ل%ب,ق.، بالكسر، ل%ب.قا@
ول%باق%ةv، فهو ل%ب,ق¬؛ قال سيبويه: بنوه على هذا لنه ع1ل}م ونفاذ توهم أ%نم

جاؤوا به على ف%ه,م. ف%ه.ام.ةv فهو ف%ه,م¬، وال�نثى ل%ب,ق%ةD، ول%ب'ق. فهو
ل%ب,يق¬ كل%ب,ق�، وال�نثى ل%ب,يقة؛ قال الشاعر:

وكان بت.ص\ريف1 الق%ن.اة% ل%ب,يقا
وقيل: الل�ب,قة والل�ب,يقة السنة الد_لD واللYب\سة اللبيبة

الص_ناع، وقال الفراء: الل�ب,قة� الت يشاكلها كل© لباس وطيب�. الليث: رجل
ل%ب,ق¬ ويقال ل%ب,يق، وهو الاذق الرفيق بكل عمل، وامرأ%ة لبي,قة ظريفة

ر.فيقةD ويليق با كل ثوب. أبو بكر: الل�ب,ق' ال�لو الل9ي الخلق,، قال:
وهذا قول ابن ال4عراب، قال: ومن ذلك ال�ل%ب_قة إنا سيت م'ل%ب�قة

للينها وحلوتا، وقال قوم: معناه الرفيق اللطيف' العمل؛ قال رؤبة:
ق%ب_اضة بي الع.نيف1 والل�ب,ق\

وهذا ال4مر ي.ل}ب.ق' بك أي يوافقك ويزكو بك. ال4زهري: العرب تقول هذا
ال4مر ل يليق بك ول ي.ل}ي.ق' بك، فمن قال ل يليق فمعناه ل يسن بك

حت ي.ل}ص.ق بك، ومن قال ل ي.ل}ب.ق' فمعناه أ%نه ليس يوف�ق لك؛ ومنه
ل%ب,ق. به الثوب' أ%ي لق به. والثريد ال�ل%ب_ق: الشديد الت_ث}ريد اللي

بالدسم. يقال: ثريدة ملبقة. وف الديث: فصنع ثريدة ث لب_ق%ها أي
خلطها خلطاv شديداv، وقيل: جعها بالغ\ر.فة. ول%ب_ق الثريد وغيه: خلطه

ولي�نه؛ أ%نشد ابن العراب:
ل خ.ي\ر. ف أ%كل ال�لصة وح\د.ها،



إذا ل ي.ك�ن\ ر.بe ال�لصة ذا ت.م\ر,
ولكن_ها ز.ي\ن¬، كذا هي ل�ب>ق%ت\

ب.ح\ض� على ح.ل}واء4، ف م.ض.ر الق1د\ر,
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، دعا بثريدة ث ل%ب_قها؛
قال أ%بو عبيد أ%ي جعها بال1ق}د.حة. الليث: لب_ق}ت' الثريدة إذا ل تكن

.vشديدا vخلطت خلطا Dبلحم، وقيل: ثريدة م'ل%ب_ق%ة
@لثق: الل�ث%ق': الن_د.ى مع سكون الريح، ابن دريد: الل�ث%ق' الندى

وال%ر� مثل الو.م.د. وف حديث الستسقاء: فلما رأ%ى ل%ث%ق الثياب على الناس
ضحك حت بدت نواج,ذ�ه؛ الل�ث%ق'، بالتحريك: الب.ل%ل. يقال: ل%ث1ق¬

الطائر' إذا ابتل9 ريشه، ويقال للماء والطي ل%ث%ق¬ أيضاv. والل�ث%ق': الاء
والطي يتلطان. والل9ث1ق': الل9زج من الطي ونوه، ل%ث1ق. لث%قاv، فهو

ل%ث1ق، وأ%لثق%ه' الب.ل%ل�. وطائر ل%ث1ق¬ أ%ي م'ب\تل9. والل�ث%ق': مصدر
الشيء الذي قد ل%ث1ق.، بالكسر، ي.ل}ث%ق' ل%ث%قاv كالطائر الذي يبتل

جناحاه من الاء. الوهري: ل%ث1ق. الشيء�، بالكسر، والت.ث%ق. وأ%ل}ث%ق%ه'
غيه'، ويقال ل%ث�ق}ت'ه ت.ل}ث1يقاv إذا أ%فسدته. وشيء ل%ث1ق¬: حلو، يانية؛

حكاه الروي ف الغريبي، قال: ورواه الزهري عن علي بن حرب؛ وأ%نشد:
ف%ب'غ\ض'ك�م\ عندنا م'ر> م.ذ%اق%ت'ه،

وب.غ\ض'ن.ا عندكم، يا قومنا، ل%ث1ق'
@لق: الل�ح\ق' والل©ح'وق والل}حاق': الدراك. ل%ح1ق. الشيء4

وأ%ل}ح.ق%ه' وكذلك ل%ح1ق. به وأ%ل}ح.ق. ل%حاقاv، بالفتح، أي أدركه؛ قال ابن بري:
شاهده لب دواد:

فأ%ل}ح.ق%ه'، وهو س.اط{ با،
كما ت'ل}ح1ق' القوس' س.ه\م. الغ.ر.ب\

والل�حاق': مصدر ل%ح1ق. ي.ل}ح.ق' ل%حاقاv. وف القنوت: إن عذابك
بالكافرين م'ل}ح1ق¬ بعن لح1ق، ومنهم من يقول إن عذابك بالكافرين م'ل}ح.ق¬؛

قال الوهري: والفتح أ%يضاv صواب؛ قال ابن ال4ثي: الرواية بكسر الاء،
أ%ي من نزل به عذاب'ك أ%ل}ح.ق%ه' بالكفار، وقيل: هو بعن لحق لغة ف

ل%ح1ق.. يقال: ل%ح1ق}ت'ه وأ%ل}ح.ق}ته بعنÝ كت.بعت\ه وأ%ت\ب.ع\ته، ويروي
بفتح الاء على الفعول أي إن عذابك م'ل}ح.ق¬ بالكفار ويصابون به، وف دعاء

زيارة القبور: وإنا إن شاء ال بكم لح1ق�ون%؛ قيل: معناه إذا شاء



ال، وقيل: إن شرطية والعن لحق�ون% بكم ف الوافاة على اليان، وقيل:
هو على الت_ب.ر�ي والتفويض كقوله تعال: لتد\خ'ل�ن_ السجد الرام إن

شاء ال آمني، وقيل: هو على التأ%دب كقوله تعال: ول تقول%ن_ لشي إن
فاعل ذلك غداv إل أ%ن يشاء ال. وأ%ل}ح.ق. فلنD فلناv وأل}ح.ق%ه' به،

كلها: جعله م'ل}ح.ق%ه'. وت.لح.ق. القوم: أ%درك بعضهم بعضاv. وتلح.ق%ت
الر>كاب وال%طايا أ%ي ل%ح1ق. بعض'ها بعضاv؛ وأ%نشد:

أقول�، وقد ت.لح.ق%ت ال%طايا:
ك%فاك الق%و\ل إن ع.ل%يك. ع.ي\نا

كفاك القول أ%ي ار\ف�ق\ وأ%مسك عن القول. ول%ح1ق}ت'ه وأ%ل}ح.ق}ت'ه بعن
واحد.

ال4زهري: والل�ح.ق' ما ي'ل}ح.ق' بالكتاب بعد الفراغ منه فت'ل}ح1ق به
ما سقط عنه ويمع أ%ل}حاقاv، وإن خ\ق9ف فقيل ل%ح\ق كان جائزاv. الوهري:

الل9ح.ق'، بالتحريك، شيء ي'ل}ح.ق' بالول. وقوس ل�ح'ق¬ وم1ل}حاق: سريعة
السهم ل تريد شيئاv إل ل%ح1قت\ه. وناقة م1ل}ح.اق: ت.ل}ح.ق' البل فل

تكاد البل تفوتا ف السي؛ قال رؤبة:
فهي ض.رو'ح' الر_ك}ض م1ل}حاق الل�حق

والل�ح.ق': كل شيء ل%ح1ق. شيئاv أ%و ل�ح1ق. به من اليوان والنبات وحل
النخل، وقيل: الل�ح.ق' ف الن_خل أ%ن ت'ر\طب وت'ت.م�ر ث يرج ف بطنه

شيء يكون أ%خضر قلما ي'ر\طب حت يدركه الشتاء في'س\قطه الطر، وقد يكون
نو ذلك ف الك%ر\م يسمى ل%ح.ق%اv؛ وقد قال الطرماح ف مثل ذلك يصف نلة

أ%ث}ل%عت بعد ي.ن\ع ما كان خرج منها ف وقته فقال:
أ%ل}ح.ق%ت\ ما اس\ت.ل}ع.ب.ت\ بالذي

قد أ%ن، إذ} حان% حي' الص>رام
أ%ي أ%لقت ط%ل}عاv غ%ريضاv كأ%نا لعبت به إذ أ%طلعته ف غي حينه،

وذلك أن النخلة إنا ت'ط}ل1ع' ف الربيع فإذا أ%خرجت ف آخر الصيف ما ل
يكون له ي.ن\ع¬ فكأ%نا غي جاد�ة فيما أ%ط}ل%ع.ت\. والل�ح.ق أ%يضاv من

الثمر: الذي يأ}ت بعد ال4ول، وكل ثرة تيء بعد ثرة، فهي ل%ح.ق¬، والمع
أ%ل}حاق؛ حكاه أ%بو حنيفة. وقد أ%ل}ح.ق. الشجر؛ والل�ح.ق' أ%يضاv من

الناس كذلك: قوم ي.ل}ح.ق�ون بقوم بعد مضيهم؛ قال:
ي'غ\ن,يك. عن ب'ص\رى وعن أ%بوابا،



وعن ح1صار, الر�وم, واغ}ت1رابا
ول%ح.ق� ي.ل}ح.ق من أ%عرابا،

تت ل1واء الوت أ%و ع'ق%اب,ها
قال ال4زهري: يوز أ%ن يكون الل�ح.ق' مصدراv ل1ل%ح1ق.، ويوز أ%ن يكون

جعاv للح1ق� كما يقال خادم وخ.د.م وعاش وعس.س.. ول%ح.ق' الغنم:
أ%ولدها الت كادت ت.ل}ح.ق' با. والل�ح.ق': الشيء الزائد؛ قال ابن

عيينة:كأ%ن_ه' بي أ%س\ط�ر� ل%ح.ق'
والمع كالمع: والل�حق': الزرع الع1ذ}ي وهو ما سقته السماء، وجعه

ال4لاق'. الكسائي: يقال زرعوا ال4ل}حاق.، والواحد ل%ح.ق¬، وذلك أ%ن
الوادي ي.ن\ض'ب في'ل}قي الب.ذ}ر ف كل موضع نض.ب. عنه الاء فيقال:

اس\ت.ل}ح.ق�وا إذا زرعوا. وقال ابن ال4عراب: الل�ح.ق' أ%ن يزرع القوم ف جانب
الوادي؛ يقال: قد زرعوا ال4ل}حاق..

ول%ح1ق ل�ح'وقاv أ%ي ض.م'ر. ال4زهري: فرس لحق' ال4ي\ط%ل, من خيل
ل�ح\ق ال4ياطل إذا ض'م�رت؛ وف قصيد كعب:

،Dت.خ\دي على ي.س.رات{، وهي لحقة
�ذوابلD وق}ع'ه'ن_ ال4ر\ض. ت.حليل

اللح1قة�: الضامرة.وال�ل}ح.ق': الد_ع1ي� ال�ل}ص.ق. واس\ت.ل}ح.ق%ه
أ%ي ادعاه. ال4زهري عن الليث: الل�ح.ق' الدعي� ال�وص.ل بغي أ%بيه؛ قال

ال4زهري: سعت بعضهم يقول له ال�ل}ح.ق. وف حديث عمرو بن شعيب: أن
النب، صلى ال عليه وسلم، قضى أ%ن كل م'س\ت.ل}ح.ق اس\ت'ل}ح1ق. بعد أ%بيه
الذي ي'د\عى له فقد ل%ح1ق بن اس\ت.ل}ح.قه؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب

هذه أحكام وقعت ف أ%ول زمان الشريعة، وذلك أ%نه كان ل4هل الاهلية إماء
بغايا، وكان سادتن ي'ل1مeون% بن، فإذا جاءت إحداهن بولد ربا اد�عاه
السيد والزان، فأ%لقه النب، صلى ال عليه وسلم، بالسيد لن ال4مة

فراش كالر_ة، فإن مات السيد ول ي.س\ت.ل}ح1ق�ه' ث اس\ت.ل}ح.ق%ه' ورثته
بعده ل%ح1ق بأ%بيه، وف مياثه خلف. ولح1ق¬: اسم فرس معروف من خيل

العرب؛ قال النابغة:
فيهم بنات ال4ع\و.ج,ي� ولح1ق�،

و'ر\قاv م.راك1ل�ها من ال1ض\مار,
وف الصحاح: ولح1ق اسم فرس كان لعاوية بن أ%ب سفيان.



@لق: الل©خ\ق�وق': شق ف ال4رض كالو,جار,. وف الديث: أ%ن رجلv كان
واقفاv مع النب، صلى ال عليه وسلم، فو.ق%ص.ت به ناقته ف أ%خاقيق,

ج,ر\ذان{؛ قال الصمعي: إنا هو ل%خاقيق، واحدها ل�خ\ق�وق وهي شقوق ف
ال4رض؛ وقال بعضهم ف قوله ف ل%خاقيق ج,ر\ذان{: أصلها ال4خاق1يق'؛ قال ابن

بري: ال4خاق1يق' جع أ%خ\قاق�، وأ%خ\قاق جع خ.ق¼، وال%ق� الشق ف
ال4رض. يقال: خ.ق_ ف ال4رض وخ.د�، وقيل: الل©خ\ق�وق الوادي. أبو عمرو:

الل�خ\ق' الشق ف ال4رض، وجعه ل�خ'وق وأ%ل}خاق؛ وقال ال4صمعي: هي
الل�خاقيق' الشقوق ف ال4رض، واحدها ل�خ\قوق. وقال ابن شيل: الل©خ\ق�وق

م.سيل الاء له أج.راف وح'ف%ر، والاء يري في.ح\ف1ر' ال4رض كهيئة النهر
حت ترى له أ%جرافاv، وجعه الل�خ.اقيق وقيل: ش1ق%اب' البل ل%خ.اقيق

أ%يضاv. ول%خ.اق1يق' الفرج: ما ان\ز.و.ى من قعره؛ قال اللعي
ال1ن\ق%ر,ي�:

ك%ب\س.اء خ.ر\قاء م1ت\آم، إذا وق%ع.ت\
ف م.ه\ب.ل� أ%در.ك%ت\ داء الل�خ.اقيق

@لزق: ل%ز,ق. الشيء� بالشيء ي.ل}ز.ق' ل�زوقاv: ك%ل%ص1ق. والتز.ق.
الت1زاقاv وقد ل%ص1ق ول%ز,ق ول%س3ق، وأ%ل}ز.ق%ه' كأ%ل}ص.قه، وأ%ل}زق%ه' به

غيه'، ولز.ق%ه': كلصقه. وهذا ل1ز\ق هذا ول%ز,يق�ه وب,ل1ز\ق1ه أي لصيقه،
وقيل أ%ي بانبه، وال�نثى ل%ز,ق%ةD ول%ز,يق%ةD. والل�ز.ق': هو الذي

ي'ل}ز,ق' الر>ئة بالنب. ويقال: هذه الدار ل%زيقة� هذه وهذه بل1ز\ق, هذه.
وأ�ذن ل%ز\قاء�: الت.ز.ق. طرفها بالرأس. والل�ز.ق': كالل%و.ى.

والل�ز.اق': الماع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأنشد:
د.ل}و ف%ر.ت\ها لك من ع.ن.اق,

ل%م_ا رأ%ت\ أ%نك بئس الس�اقي،
ول%س\ت. بال%ح\مود1 ف اللYزاق,

وف التهذيب:
وج.ر_بت ض.ع\فك ف الل�زاق,

أ%ي ف مامعته إياها، قال: والعرب تكن باللYزاق, عن الماع.
والل�ز'وق والل�زوق: دواء للجرح يلزمه حت يبأ؛ قال أ%بو منصور: ويقال له

الل�ص'وق والل�ز'وق. وال�ل%ز_ق': الشيء ليس بالكم.
والل©ز_ي\ق%ى: نبتة تنبت بعد الطر بليلتي ت.ل}ز.ق' بالطي الذي ف



أ�صول الجارة، وهي خضراء كالع.ر\م.ض. وأ%تتنا ل�ز.ق من الناس أ%ي
أ%خلط.

@لسق: الل�س.ق' مثل الل�ص.ق: لزوق الر>ئة بالنب من العطش، يقال ل%س3ق
البعي ول%ص1ق.؛ منه قول رؤبة:
و.ب.لD ب.ر\د' الاء أ%عض.اد. الل�س.ق\

قال ابن بري وقبله:
حت إذا أ%ك}ر.ع\ن. ف ال%و\م ال%ه.ق\

وبعده:
و.س\و.س ي.د\عو م'خ\ل1صاv رب_ الف%ل%ق\

وال%و\م: الاء الكثي، وال%ه.ق': البيض. والل�س'وق: دواء
كالل�ز'وق. ال4زهري: الل�س.ق' عند العرب هو الظمأ�، سي ل%س.قاv للزوق الر>ئة

بالنب، وأ%صله الل�ز.ق'. ابن سيده: ل%س3ق. لغة ف ل%ص1ق.، ل%س3ق. به
ول%ص1ق. به والت.س.ق. به وال}ت.زق. به وأل}س.قه به غيه' وأ%لصقه. وفلن
ل1س\قي ول1ص\قي وب,ل1س3ق}ي وب,ل1ص\ق1ي ول%س3يقي ول%ص1يقي أ%ي بنب.

@لصق: ل%ص1ق. به ي.ل}ص.ق ل�ص'وقاv: وهي لغة تيم، وقيس تقول ل%سق بالسي،
وربيعة تقول ل%ز.ق، وهي أ%قبحها إل ف أ%شياء نصفها ف حدودها.
والت.ص.ق. وأ%ل}ص.ق. غيه، وف ل1ص\ق�ه ول%ص1يق�ه. والل�ص'وق: دواء يلصق

بالرح، وقد قاله الشافعي. ويقال: أ%ل}ص.ق. فلن ب,ع'ر\قوب بعيه إذا عقره،
وربا قالوا أ%ل}ص.ق. بساق بعيه، وقيل لبعض العرب: كيف أنت عند الق1ر.ى؟

فقال: أ�ل}ص1ق وال بالن_اب الفانية والب.ك}ر والض_ر\ع؛ قال الراعي:
فقلت' له: أ%ل}ص1ق\ بأي\ب.س ساق1ها،
فإن ن'ح1ر. الع'ر\ق�وب' ل ي.رقأ الن_س.ا

(* قوله «فان نر» كذا بالصل، وف الساس فان يب).
أ%راد أ%ل}ص1ق السيف بساقها واعق1ر\ها، وهذا ذكره ابن ال4ثي ف

النهاية عن قيس بن عاصم، قال له رسول ال، صلى ال عليه وسلم: فكيف أ%نت عند
الق1ر.ى؟ قال: أ�ل}ص1ق' بالناب الفانية والض_ر\ع الصغي الضعيف؛ أراد

أ%نه ي'ل}ص1ق' با السيف فيعرقبها للضيافة. وال�ل}ص.ق': الدعي�. وف حديث
حاطب: إن كنت امرأv م'ل}ص.قاv ف قريش؛ ال�ل}ص.ق': هو الرجل القيم ف

الي وليس منهم بنسب. ويقال: اشتر ل لماv وأ%ل}ص1ق\ بالاعز أ%ي اجعل
اعتمادك عليها؛ قال ابن مقبل:



وت'ل}ص1ق' بالك�وم, ال1لد1، وقد ر.غ%ت\
أ%ج,ن_ت'ها، ول ت'ن.ض>ح لا ح.م\ل

وحرف اللصاق: الباء، ساها النحويون بذلك ل4نا ت'ل}ص1ق' ما قبلها با
بعدها كقولك مررت بزيد؛ قال ابن جن: إذا قلت أمسكت زيداv فقد يكن أن
تكون باشرته نفسه، وقد يكن أن تكون منعته من التصرف من غي مباشرة له،

فإذا قلت أ%مسكت بزيد فقد أ%علمت. أنك باشرته وأ%ل}ص.ق}ت مل9 قدرك أو ما
اتصل بحل قدرك به، فقد صح إذاv معن الل}ص.اق.

واللصقة من النساء: الضيقة.
والل©ص.ي\ق%ى، مففة الصاد: ع'ش\بة؛ عن كراع ل ي'ح.لYها.

@لعق: ل%ع1ق. الشيء4 ي.ل}ع.ق�ه لع\قاv: لسه. والل�ع\قة�، بالفتح:
الر_ة الواحدة، تقول: ل%ع1ق}ت' ل%ع\ق%ةv واحدة. وف الديث: كان يأكل بثلث

أصابع فإذا فرغ لع1ق%ها وأ%مر بل%ع\ق ال4صابع والص_حف}ة أ%ي ل%ط}ع ما
عليها من أ%ثر الطعام، وقد ل%ع1ق%ه ي.ل}ع.قه' لع\قاv. والل©عقة�: ما

ل�ع1ق. يط�رد على هذا الباب والل�ع\ق%ة: الشيء القليل منه. وأ%ل}ع.ق%ه إياه
ول%ع.قه؛ عن السياف، يقال: قد أ%ل}ع.ق�ت'ه من الطعام ما ي.ل}ع.ق�ه

إل}ع.اقاv. والل�ع'وق: اسم ما ي'ل}ع.ق'، وقيل: اسم لكل طعام ي'ل}ع.ق' من
دواء أو عسل.

وال1ل}ع.ق%ة�: ما ل�ع1ق. به واحدة ال%لعق والل©ع\قة�، بالضم: اسم ما
تأخذه ال1ل}ع.قة�. والل©عاق': ما بقي ف فيك من طعام ل%ع1ق}ت.ه'. وف
الديث: إن للشيطان ل%ع'وقاv ود1س.اماv: الل�ع'وق: اسم ل1ما ي.ل}ع.ق�ه،

وقيل: الل�ع'وق اسم ل ي'ل}ع.ق أ%ي يؤكل بال1ل}ع.ق%ة. ورجل و.ع\قة
ل%ع\قة؛ وع\ق%ة: نكد لئيم اللق، ول%ع\قة إتباع.

والل�ع\وقة�: سرعة النسان فيما أ%خذ فيه من عمل ف خفة{ ون.ز.ق�.
والل�ع\وق: ال%س\لوس' العقل. ول%ع1ق. فلن إصبعه أي مات، وهو كناية. ويقال:

.vها الال ل%ع\قا�ف الرض ل%ع\قة من ربيع ليس إل ف الرeط}ب ي.ل}ع.ق
ورجل و.ع1ق¬ ل%ع1ق¬ أي حريص، وهو إتباع له.

@لعمق: الل�ع\م.ق': الاضي ال%ل}د.
@لفق: ل%ف%ق}ت الثوب أ%ل}ف1ق�ه ل%ف}قاv: وهو أ%ن تضم شقة إل أ�خرى

فتخيطهما. ول%ف%ق الشقتي يل1فق�هما ل�فقاv ولف�ق%هما: ض.م� إحداها إل
ال�خرى فخاطهما، والت_ل}فيق' أعم، وها ما دامتا م.ل}ف�وقتي ل1ف%اق



وت1ل}ف%اق، وكلتاها ل1ف}ق%ان1 ما دامتا مضمومتي، فإذا تباينتا بعد
الت_ل}ف1يق قبل الياطة، وقيل: اللYفاق' جاعة اللYفق؛ وأ%نشد:

ويا ر'ب_ ناعية{ م1نه'م'،
تشد� اللYف%اق. عليها إزار.ا

أ%ي من عظم عجيزتا تتاج إل أن ت.ل}ف1ق. إزاراv إل إزار، واللYف}ق'،
بكسر اللم: أحد ل1ف}ق%ي ال�لءة. وتلف%ق القوم: تلء4مت أمورهم.

وأ%حاديث م'ل%ف�ق%ة أ%ي أكاذيب م'ز.خ\رفة. الؤ.رج: ويقال للرجلي ل
يفترقان ها ل1ف}قان. وف نوادر العراب: تأ%ف�قت بكذا وت.ل%ف�ق}ت' أ%ي

لقته. شر: ف حديث لقمان ص.ف�اق أ%ف�اق؛ قال: رواه بعضهم ل%ف�اق،
قال: والل�ف�اق الذي ل يدرك ما يطلب. تقول: ل%ف%ق. فلن ول%ف�ق. أي طلب

أمراv فلم يدركه. ويفعل ذلك الصقر إذا كان على يدي رجل فاشتهى أن يرسله
على الطي ضرب بناحيه، فإذا أ%رسله فسبقه الطي فلم يدركه فقد ل%ف%ق..

والديك الص_ف�اق: الذي يضرب بناحيه إذا ص.ف�ق.
@لقق: لق%ق}ت' عينه أ%ل�ق©ها ل%ق9اv: وهو الضرب بالكف خاصة. ول%ق_

عينه: ضربا بيده. واللق%ق%ة�: الضاربون عيون الناس براحاتم. والل�ق�: كل
أرض� ضيقة مستطيلة. ابن ال4عراب: اللقلقة� ال�ف%ر' 

(* قوله «اللقلقة
الفر إل» هكذا ف الصل، وبامشه يدل اللقلقة: اللققة، وكذا ف

القاموس). الضي�قة الرؤوس. والل�ق�: ال4رض الرتفعة؛ ومنه كتاب عبد اللك إل
الجاج: ل ت.د.ع\ خ.ق9اv ول ل%ق9اv إل9 زرعته؛ حكاه الروي ف

الغريبي. وال%ق� والل�ق( ) (قوله «والق واللق إل» كذا بالصل، وعبارة
النهاية هنا: وف مادة خفق: الق الحر، واللق، بالفتح، الصدع والشق. بالفتح:
الصدع ف الرض والشق�. والل�ق�: الغامض من ال4رض. وف الديث عن يوسف:

أ%نه زرع كل خ.ق¼ ول%ق�؛ الل�ق�: الرض الرتفعة، والل�ق�: السك؛
حكاها الفارسي عن أ%ب زيد.

ول%ق}ل%ق. الشيء4: حركه، وت.ل%ق}ل%ق.: ت.ق%ل}ق%ل%، مقلوب منه. ورجل
م'ل%ق}ل%ق: حاد� ل ي.ق1رe ف مكان. والل�قلق والل�قل%قة: شدة الصوت ف
�حركة واضطراب. والق%ل}ق%لة: شدة اضطراب الشيء، وهو ي.ت.ق%ل}ق%ل

ويت.ل%ق}ل%ق'؛ وأ%نشد:
إ,ذا م.ش.ت\ فيه السي>اط� ال�ش_ق'،



ش1ب\ه. ال4فاعي، خيفةv ت'ل%ق}ل1ق'
قال أ%بو عبيد: ق%ل}ق%ل}ت الشيء ول%ق}ل%ق}ته بعن واحد، ول%ق}ل%ق}ت

الشيء إ,ذا ق%ل}ق%ل}ته. والل�ق}ل%قة: شدة الصوت. ومنه حديث عمر، رضي ال
عنه: ما ل يكن ن.ق}ع ول ل%قل%قة، يعن بالن_ق}ع أ%صوات الدود إ,ذا

ض'ربت، وقد تقدم، وقيل: الل�ق}لقة� اللبة كأ%نا حكاية ال4صوات إ,ذا كثرت
فكأ%نه أ%راد الصياح والبلة عند الوت، وقيل الل�ق}لقة� تقطيع الصوت

وهو الو.ل}و.ل%ة�؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
إذا ه'ن_ ذ�كYرن الياء من التeقى،

وث%ب\ن. م\ر,ن_ات{، ل�ن_ ل%ق%ال1ق'
وقيل: الل�ق}لقة� والل�ق}لق الصوت واللبة؛ قال الراجز:

إن، إذا ما ز.ب_ب. ال4ش\داق'،
وك%ث�ر. الل�ج\لج والل�ق}لق'،
ث%ب\ت' ال%نان1 م1ر\جم¬ و.د_اق

وقال شر: الل�ق}ل%قة إعجال النسان لسانه حت ل ينطبق على أ%وفاز ول
يثبت، وكذلك النظر إذا كان سريعاv دائباv. وطرف م'ل%ق}ل%ق أ%ي حديد ل

ي.ق1ر� بكانه؛ قال امرؤ القيس:
وج.ل�ها بط%ر\ف{ م'ل%ق}ل%ق

أي سريع ل ي.ف}ت'ر ذكاء. والية ت'ل%ق}ل1ق' إذا أ%دامت تريك ل%ح\ييها
وإخراج لسانا؛ وأنشد:
مثل ال4فاعي خيفةv ت'ل%ق}ل1ق'

وف الديث: أنه قال لب ذر ما ل أراك ل%ق9اv ب.ق9اv؟ كيف بك إذا
أخرجوك من الدينة الزهري: الل�ق� الكثي الكلم، ل%ق}لق¬ ب.ق}باق. وكان

ف أب ذر شدة على المراء وإغلظ ف القول وكان عثمان ي'بلغ عنه. يقال:
رجل ل%ق�اق ب.ق9اق، ويروى ل%قvى، بالتخفيف، وهو مذكور ف بابه.

والل�ق}ل%ق': اللسان. وف الديث: م.ن\ و'ق1ي. ش.ر_ ل%ق}ل%ق1ه وق%ب\ق%به
وذ%ب\ذ%به فقد و'ق1ي.، وف رواية: دخل النة؛ ل%ق}ل%ق�ه اللسان، وق%ب\ق%به

البطن، وذ%ب\ذ%ب'ه الفرج. وف لسانه ل%ق}ل%قة أ%ي ح'ب\سة.
والل�ق}ل%ق' والل�ق}لق: طائر أ%عجمي طويل العنق يأ}كل اليات، والمع
الل�ق%ال1ق'، وصوته الل�ق}ل%ق%ة�، وكذلك كل صوت ف حركة واضطراب.

@لق: الل�م.ق': ل%م.ق' الطريق، ول%م.ق' الطريق نجه ووسطه، لغة ف



ل%ق%م1ه، وهو قلب ل%ق%م؛ قال رؤبة:
ساوى بأ%يديهن_ من ق%ص\د الل�م.ق\

اللحيان: خ.ل9 عن ل%م.ق الطريق ول%ق%م1ه، ول%م.ق. عينه ي.ل}م'قها
ل%م\قاv: رماها فأ%صابا، وقيل: هو ضربا بالكف متوسطة خاصة كالل�ق، وعم به

بعضهم العي وغيها. والل�م\ق': الل�ط}م، يقال: ل%م.ق%ه' ل%م\قاv. ابن
ال4عراب: الل©م\ق جع لمق، وهو الذي يبدأ ف شره بص.ف}ق ال%د.قة،

يقال: ل%م.ق. عينه إذا ع.و_رها. والل�م\ق': ال%ح\و. ول%م.ق. الشيء4
ي.ل}م'قه ل%م\قاv: كتبه وماه، وهو من الضداد. وقال أبو زيد ل%م.ق. الشيء4

كتبه ف لغة بن عقيل، وسائر قيس يقولون: ل%م.ق%ه ماه. وف كلم بعض فصحاء
العرب يذكر مصد>قاv لم فقال: ل%م.ق%ه بعدما ن.م.قه أي ماه بعدما

vول%م.ق}ت'ه أ%ل}م'قه ل%م\قا vه ن.م\قا�كتبه. أبو زيد: ن.م.ق}ته أ%ن\م'ق
كتبته.

والل�ماق: اليسي من الطعام والشراب، والل�ماق' يصلح ف الكل والشرب؛
قال ن.ه\شل� بن ح.ر>ي¼:

كب.ر\ق� لح. ي'ع\ج,ب' م.ن\ رآه،
ول ي.ش\ف1ي ال%وائم من ل%م.اق,

وخص بعضهم به الحد، يقولون: ما عنده ل%م.اق¬ وما ذقت ل%م.اقاv ول
ل%م.اجاv أي شيئاv. قال أبو العميثل: ما ت.ل%م_ق. بشيء أ%ي ما ت.ل%م_ج. وما

بال4رض لعم.اق أي م.ر\تع.
والي.ل}م.ق: الق%باء� الشو، وهو بالفارسية ي.ل}م.ه\.

ول%م.ق�ت'ه ببصري: مثل ر.م.ق�ت'ه.
@لق: الل�هق'، بالتحريك: البيض، وقيل: البيض الذي ليس بذي ب.ر,يق�

ول م'وهة{، وصف ف الثور والثوب والشيب؛ قال الذل:
وإل الن_عام. وحف�ان.ه'،

وط�غ'ي.ا مع الل�ه,ق, الناشط
وكذلك البعي ال4عيس، الواحد والمع فيه سواء، وقيل: الل�ه,ق'

والل�ه.ق' والل�ه.اق البيض الشديد البياض، وال�نثى ل%ه,ق%ة ول1ه.اق¬. وقد
ل%ه,ق. ول%ه.ق. ل%ه\قاv ول%ه.قاv: ابيض_، فهو ل%ه.ق ول%ه,ق إذا كان شديد

:vالبياض مثل ي.ق%ق وي.ق1ق؛ قال القطامي يصف إبل
وإذا ش.ف%ن_ إل الطريف ر.أ%ي\ن.ه'



ل%ه.قاv، كشاكلة ال1صان1 ال4ب\ل%ق,
والل�ه.اق واللYه.اق': الثور البيض، قال اأمية بن أب عائذ:

كأن_ي ور.ح\لي، إذا ر'ع\ت'ها،
على ج.م.ز.ى جاز,ئ� بالر>مال}،
ح.د1يد القناتي، ع.ب\ل, الش_وى

ل%ه.اق، ت.لgل�ؤه' كال1لل}
والل�ه.ق' مقصور منه. والت_ل%هeق: كثرة الكلم والت_ق%عeر فيه.

وسهم ل%ه\و.ق: حديد نافذ؛ قال أبو ذؤيب:
فأع\ش.ي\ت'ه من ب.ع\د1 ما ر.اث% ع1ش\ي'ه'

بس.ه\م�، كس.ي\ر, الث�اب,ر,ي_ة1، ل%ه\و.ق,
والت_ل%ه\و'ق': الت_م.ل9ق. وفيه ل%ه\و.قة أي م.ل%ق وط%ر\مذ%ة. ابن

ال4عراب: ف فلن ط%ر\م.ذة وب.ل}هق%ة ول%ه\و.قة أي كب. ورجل ل%ه\وق
وم'ت.ل%ه\وق: ي'ب\د1ي غي ما ف طبيعته ويتزين با ليس فيه من خ'ل�ق ومروءة

وكرم؛ قال الزمشري: وعندي أ%نه من الل�ه.ق وهو البيض ف موضع الكرم
لنقاء ع1ر\ضه ما يدنسه؛ ومنه قصيد كعب:

ت.ر\مي الغ'ي'وب بع.ي\ن.ي\ مفرد{ ل%ه.ق,
هو بفتح الاء وكسرها البيض، والفرد: الثور الوحشي شبهها به.

وال�ت.ل%ه\وق: البالغ فيما أ%خذ فيه من عمل أو لبس. والل9ه\وقة: كل ما ل يبالغ
فيه من كلم أو من عمل، تقول: قد لوق كذا وقد ت.ل%ه\وق. فيه. قال أ%بو

الغوث: اللهوقة أن تتحسن بالشيء وأ%ن تظهر شيئاv باطنك على خلفة نو أن
ي'ظهر الرجل� من السخاء ما ليس عليه سجي�ته؛ قال الكميت يدح ملد بن

يزيد بن الهلب:
أ%ج\زيهم' ي.د. م}ل%د{، وج.ز.اؤ'ها

ع1ن\دي بل ص.ل%ف{، ول بت.ل%ه\و'ق,
vأي ل يكن تصن�عا vول يكن ت.ل%ه\و'قا vقه سجي�ة�وف الديث: كان خ'ل

.vوتكل©فا
@لوق: لق. الشيء4 ل%و\قاv ول%و_قه: لي_نه. ول%و_ق طعامه: أ%صلحه

بالزeب\د. وف حديث ع'بادة بن الصامت: ول آكل إل ما ل�و>ق ل؛ قال أبو
عبيد: هو مأخوذ من الل©وقة، وهي الزبدة ف قول الفراء والكسائي؛ وقال ابن

الكلب: هو الزبد بالرطب. والل©وقة�: الرطب' بالزeب\د، وقيل بالسمن،



وفيه لغتان: ل�وق%ة: وأ%ل�وقة؛ وقال رجل من بن ع'ذر\ه:
وإن>ي ل1م.ن\ سال%م\ت'م' ل4ل�وقة،

وإن>ي ل1م.ن\ عادي\ت'م س'مe أ%س\ود1
وقال الخر:

حديثك أ%ش\هى ع1ن\دنا من أ%ل�وقة{،
ت.ع.ج_له.ا ظمآن� ش.ه\وان� للط©ع\م

والل©و.ق': جع ل�وق%ة وهي الزبدة بالرطب، والذي أ%راد عبادة� بقوله
ل�و>ق. ل أ%ى ل�ي>ن ل من الطعام حت يكون كالزeب\د ف لينه، وأصله من

الل©وقة1 وهي الزبدة.
والل}وق: ال4حق ف الكلم بي�ن' الل�و.ق. ورجل ع.و,ق¬ ل%و,ق¬:

إتباع، وكذلك ضي�ق لي�ق ع.ي�ق، كل ذلك على التباع.
والل©وق': كل شيء لي من طعام وغيه. ويقال: ما ذقت ل%و.اقاv أ%ي

شيئاv.ول�و.اق: أرض معروفة؛ قال أبو دواد:
ل%ن\ ط%ل%لD كع'ن\وان الكتاب,

ببط}ن ل�و.اق، أ%و بطن الذ©هاب,؟
@ليق: لق. الدواة ل%ي\قاv وألق%ها إلق%ةv، وهي أغرب، فلق%ت\: ل%ز,ق

الداد ب,ص'وفها، وهي لئق لغة قليلة، ول�ق}ت'ها ل%ي\قاv أيضاv، والسم
منه اللYيقة�، وهي ل1يقة� الد_و.اة. التهذيب: اللYيقة ل1يقة� الدواة وهي

ما اجتمع ف و.ق}بت.ها من سوادها بائها. وحكى ابن العراب: د.واة
م.ل�وقة أي م.ل1يقة إذا أصلحت م1د.ادها، وهذا ل يلحقها بالواو لنه إنا هو

على قول بعضهم ل�وق%ت\ ف ل1يق%ت\، كما يقول بعضهم ب'وع.ت\ ف ب,يع.ت، ث
يقولون على هذا م.ب'وعة ف م.ب,يعة.

ولق. الشيء� بقلب ل%ي\قاv ول%ياقاD ول%يقاناv وال}تاق، كلها: ل%ز,ق.
وما لق. ذلك بص.ف%ري أي ل يوافقن. وقال ثعلب: ما ي.ليق' ذلك بص.فري

أي ما ثبت ف جوف، وما يليق هذا المر بفلن أي ليس أهلv أن ينسب إليه،
وهو من ذلك. وال}ت.اق. قلب بفلن أي ل%ص1ق به وأحبه. ويقال: ال}تاق. به

استغن به؛ قال ابن ميادة:
vول أن تكون% الن_ف}س' عنها ن.ج,يحة

بشي، ول م'ل}تاقةv بب.د1يل,
وما لق%ت\ عند زوجها ول عاق%ت\ أي ما حظيت ول ت.ل}ص.ق\ بقلبه؛ ومنه:



لق%ت الدواة� ت.ل1يق' أ%ي لصقت، ول1قت'ها، يتعدى ول يتعدى. قال ابن
بري: وحكى الزجاجي ل�ق�ت' الدواة أل�وق�ها. ويقال: هذا المر ل ي.ل}ب.ق بك

أي ل ي.ز\كو بك، فإذا كان معناه ل يعلق قيل ل يليق بك. الزهري:
والعرب تقول هذا أمر ل ي.ل1يق' بك، معناه ل يسن بك حت ي.ل}صق. بك؛ وتقول

ل ي.ل}ب.يق بك، معناه أ%نه ليس يوف9ق لك، ومنه ت.ل}ب,ق' الثريد بالسمن
إذا أكثر أدمه؛ وقول أب العيال:

،vخ1ض.م� ل ي'ل1ق\ شيئا
كأ%ن ح'سام.ه' الل�ه.ب'

أ%ي ل ي'ل1ق\ شيئاv إل قطعه ح'س.امه. يقال: ما أ%لق%ن أي ما حبسن
أي ل يبس شيئاv. ويقال: فلن ما ي'ل1يق' شيئاv من سخائه أي ما يسك.

وألق�وه بأ%نفسهم أي ألزقوه واستلطوه؛ قال ز'م.ي\ل بن أ�ب.ي\ر�:
وهل ك�ن\ت إل ح.و\تكي�اv أ%لق%ه'
بنو ع.م�ه، حت ب.غ.ى وتب�را؟

ويقال: هذا البيت لارجة بن ض1رار� ال�ر�ي. والل�يق': شيء أسود يعل
ف دواء الكحل، واحدته ل1يق%ةD، وقد يكون اللYيق' واللYيقة� من باب

الف�وق والف�وقة1. وما ي.ل1يق' بكفه درهم أي ما يتبس، وما ي'ل1يق�ه هو أ%ي
ما يبسه ول ي.ل}ص.ق به؛ قال:

تقول، إذا اس\ت.ه\ل%ك}ت' مالv للذ�ة{،
ف�ك%ي\هة�: هل شيء بك%ف�ي\ك. لئق'؟
وقال ك%ف�اك ك%فÒ ما ت'ل1يق' دره%ا

جوداv، وأ�خرى ت'ع\ط بالسيف الد_م.ا
(* قوله: تع\ط: كذا ف الصل).

وفلن ما ي.ل1يق' ببلد أ%ي ما يتسك، وما ي'ل1يق�ه بلد أ%ي ما يسكه.
وقال الصمعي للرشيد: ما أ%لق%ت\ن أ%رض حت أ%تيتك يا أ%مي الؤمني

وف التهذيب أ%ن ال4صمعي قال: ما أ%لق%ت\ن الب.ص\رة� أ%ي ما ث%ب.ت�
فيها. ويقال: ما ل1ق}ت' ب.ع\دك بأ%رض أي ما ث%ب.ت�. ابن ال4عراب: يقال فلن

ل ي.ل1يق بيده مال ول ي'ل1يق' مالv ول ي.ليق ببلد ول ي.ل1يق' به
بلد. والل}ت1ياق': لزوم الشيء الشيء4.ول%ي_ق الطعام.: لي�نة. وما ف

الرض لي.اق أ%ي شيء من م.ر\تع. وما وجدت عنه شيئاv أ�ل1يق�ه، وهو منه.
واللYيقة�: الطينة اللز,جة� ي'رمى با الائط فت.لزق به. أ%بو زيد: هو



ض.ي\ق ل%ي\ق وض.ي>ق ل%ي>ق. وقد ال}تاق فلنD بفلن إذا صافاه' كأ%نه
ل%ز,ق. به. ولق. به فلن أي لذ به. ولق. به الثوب أ%ي لبق به.

@لك: ال%ل4ك' وال%ل4ك%ة�: الرسالة. وأ%ل1ك}ن إل فلن: أ%ب\ل1غ\ه
عن، أ%صله أ%ل}ئ1ك}ن فحذفت المزة وأ�لقيت حركتها على ما قبلها، وحكى

اللحيان آل%ك}ت'ه إليه ف الرسالة أ�ل1يكه إلك%ةv، وهذا إنا هو على
إبدال المزة إبدالv صحيحاv؛ ومن روى بيت زهي:

إل الظ�هية1 أ%م\ر¬ بينهم ل1ي.ك'
فإنه أ%راد ل1ئ%ك¬، وهي الرسائل؛ فسره بذلك ثعلب ول يهمز ل4نه حجازي.

وال%ل4ك': ال%ل%ك' ل4نه يبلغ الرسالة عن ال عز وجل، فحذفت المزة
وأ�لقيت حركتها على الساكن قبلها، والمع ملئكة جعوه م'ت.م_ماv وزادوا

الاء للتأنيث، وقوله عز وجل: وال%ل%ك' على أ%رجائها؛ إنا ع.ن به
النس، وف الكم لبن سيده ترجة أ%لك مقد_مة على ترجة ل4ك، وقال ف

كتابه ما نصه: إنا قد_مت باب مأل%كة على باب م.لكة ل4ن مأ}لكة أ%صل
ومل4كة فرع مقلوب عنها، أل ترى أ%ن سيبويه قد_م مألكة على مل4كة فقال:

وقالوا م.أل%كة وم.لكة؟ فلم يكن سيبويه على ما هو به من التقدeم والفضل
ليبدأ بالفرع على ال4صل، هذا مع قولم ال4لوك'، قال: فلذلك قد_مناه،
وإل9 فقد كان الكم أ%ن نقد>م م.ل4كة على م.ألكة لتقدeم اللم ف هذه
الرتبة على المزة، وهذا هو ترتيبه ف كتابه؛ قال وأ%ما قول ر'و.ي\ش1د{:

فأ%ب\ل1غ} م.ال%كاv أ%ن_ا خ.ط%ب\نا،
فإنا ل ن'لي,م\ ب.ع\د' أ%هل

قال: فإنه ظن م.ل%ك الوت من م ل ك فصاغ مال%كاv من ذلك، وهو غلط منه؛
وقد غلط بذلك ف غي موضع من شعره كقوله:

غ%دا مال%ك¬ ي.ب\غ1ي نسائي، كأنا
ن,سائي لس.ه\م.ي\ مال%ك{ غ%ر.ضان1

وقوله:
،vفيا ر.ب> فات\ر'ك\ ل ج'ه.ي\ن.ة% أ%ع\ص'را

فمال%ك' م.و\ت{ بالف1راق د.هان
وذلك أ%نه رآهم يقولون م.ل%ك¬، بغي هزة، وهم يريدون م.ل4ك فتوهم أ%ن

اليم أ%صل وأ%ن مثال م.ل%ك ف%ع.لD كف%ل%ك{ وس.م.ك{، وإنا مثاله1
م.ل4كDم.ف}ع.لD، والعي مذوفة أ�لزمت التخفيف إل ف الشاذ؛ وهو قوله:



فلس\ت. لن\س3ي¼، ولكن ل%ل4ك{
ت.4ن.ز_ل% من ج.و> السماء ي.ص'وب'

ومثل غلط ر'و.ي\شد كثي ف شعر ال4عراب ال�فاة. واس\ت.ل4ك. له: ذهب
برسالته، عن أ%ب علي. وف ترجة ملك أ%شياء كثية تتعلق بذا الرف

فليتأ%مل هناك.
.vه ل%ب\كا�@لبك: الل�ب\ك': ال%ل}ط�، ل%ب.ك}ت' ال4م\ر. أ%ل}ب'ك

الل�ب\ك' والل�ب\ك%ة�: الشيء الخلوط. ل%ب.ك%ه ي.ل}ب'كه ل%ب\كاv: خلطه،
ول%ب,ك. ال4م\ر' ل%ب.كاv. وسأ%ل السن. رجلD عن مسألة ث أ%عاد عليه فغي_ر

مسألته فقال له السن: ل%ب.ك}ت. علي� أ%ي خلطت علي�، ويروى: ب.ك%ل}ت.،
والت.ب.ك. ال4م\ر': اختلط والتبس. وأ%مر م'ل}ت.ب,ك¬: ملتبس، على النسب؛ قال

زهي:
ر.د_ الق1يان� ج,مال% الي�، فاح\ت.م.ل�وا

إل الظ�ه,ي.ة1؛ أ%م\ر¬ بينهم ل%ب,ك'
أ%ي ملتبس ل يستقيم رأيهم على شيء واحد. وأ%مر ل%ب,يك¬ أ%ي متلط.

ول%ب.ك}ت' الس_و,يق. بالعسل: خلطته؛ وقال أ�م.ي�ة بن أ%ب الص_ل}ت1
الث%ق%في�:

إل ر'د'ح� من الش>يز.ى م1لء،
ل�باب. الب'ر� ي'ل}ب.ك' بالش>هاد1

أ%ي من لباب البيعن الفال�وذ%.
والل�ب,يك%ة� من الغ.ن.م: كالب.ك1يل%ة. ابن السكيت عن الكلب� قال:

أ%قول ل%ب,بيكة من غنم، وقد ل%ب.ك�وا بي الشاء أ%ي خلطوا بينها، وهو مثل
الب.ك1يلة%. وقال ع.ر_ام: رأ%يت ل�باكةv من الناس ول%ب,يكة أ%ي جاعة.

والل�ب,يكة: أ%ق1طD ودقيق¬ أ%و تر ودقيق يلط ويصب السمن عليه أو الزيت
ول يطبخ.

والل�ب\ك': جعك الثريد لتأكله.
والل�ب.ك%ة�، بالتحريك: اللقمة من الثريد، وقيل: القطعة من الثريد أ%و

ال%ي\س. وما ذقت عنده ع.ب.ك%ةv ول ل%ب.ك%ةv؛ الع.ب.ك%ة�: ال%بe من
السويق ونوه، والل�ب.ك%ة� ما تقدم. ويقال: ل%ب.ك. وب.ك%ل% بعن ك%ج.ذ%ب

وج.ب.ذ، وكذلك الب.ك1يلة والل�ب,يكة.
:�@لك: ل%ح.ك%ه ل%ح\كاv: أ%و\ج.ره الدواء. والل�ح\ك': وال�لح.ك%ة



شد_ة� الت1ئ%ام, الش_يء3 بالش_يء، وقد ل�وح1ك. ف%ت.لح.ك.، وربا قيل
ل%ح1ك. ل%ح.كاv، وهي م'م.ات.ةD. والل�ح\ك': م'داخلة الشيء ف الشيء

والتزاقه به؛ يقال: ل�وح1ك ف%قار' ظهره إذا دخل بعضها ف بعض. وم'لح.كة
الب'ن\يان ونوه وت.لح'كه: تلؤمه؛ قال ال4عشى:

ودأياv ل%و.اح1ك م1ث}ل% الف}ؤ'و
س,، لء4م. منها الس_ل1يل� الف%قارا

وشيء م'ت.لح1ك¬ أ%ي متداخل. وف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه
وسلم: إذا س'ر_ فكأن� وجهه الر,آة وكأ%ن9 ال�د'ر. ت'لح1ك' وجه.ه؛

ال�لح.كة�: ش1د_ة ال�لء4مة أ%ي لضاءة وجهه، صلى ال عليه وسلم، ي'رى
شخص' ال�د'ر ف وجهه فكأنا قد داخلت وجهه.

أ%بو عبيد: ال�ت.لح1كة الناقة الشديدة ال%ل}ق.
والل©ح.ك%ة: د'وي\ب_ة قال أ%ظنها مقلوبة من ال�ل%كة؛ وقال ابن

السكيت: هي دويبة شبيهة بالع.ظاي.ة ت.ب\ر'ق ز.ر\قاء، وليس لا ذ%ن.ب طويل مثل
ذنب الع.ظاية، وقوائمها خفية.

@لدك: الل�د.ك': ل�زوق الشيء بالشيء كالل�ك%د1، ورواه ال4زهري عن
الليث وقال: إن صح ما قال الليث فإن ال4صل فيه لك1د. أ%ي ل%ص1ق.، ث قلب

فقيل ل%د1ك. ل%د.كاv، كما قالوا ج.ذ%ب وج.ب.ذ.
@لزك: ل%ز,ك. ال�ر\ح' ل%ز.كاv: ت استواء لمه ول يبأ بعد'؛ قال أ%بو

منصور: ل أ%سع ل%ز,ك. بذا العن ول بغيه إل لليث، قال: وما أ%راه
تصحيفاv والصواب بذا العن الذي ذهب إليه لليث أ%ر.ك. ال�ر\ح' يأر,ك'

ويأ}ر'ك أ�روكاv إذا ص.ل%ح وت.ماث%ل%؛ وقال شر: هو أ%ن تسقط� ج'ل}ب.ت'ه
.vوي'ن\بت لما

@لفك: رجل أ%ل}ف%ك': أ%خ\ر.ق' كأل}ف%ت؛ عن ابن ال4عراب، وقيل:
ال4ل}ف%ك' وال4ل}ف%ت' ال4ع\س.ر'، وقيل: ال4ل}ف%ت' ال4ح\مق'. أ%بو عمرو:

.vش\ب.ع' ح'م\قا�الع.ف1يك والل�ف1يك ال
@لكك: ل%ك_ الرجل% ي.ل�ك©ه ل%ك9اv. ضربه ب'م\عه ف قفاه، وقيل: هو إذا

ضربه ودفعه، وقيل ل%ك�ه ضربه مثل ص.ك9ه. ال4صمعي: ص.ك%م\ته ول%ك%م\ت'ه
وص.ك%ك}ت'ه ود.ك%ك}ن'ه ول%ك%ك}ت'ه ك�ل©ه إذا دفعته. واللYكاك':

الز>حام'. وال}ت.ك_ الو,ر\د' الت1كاكاv إذا از\د.حم وضرب بعضه بعضاv؛ قال
رؤبة:



ما و.ج.د'وا عند الت1كاك1 الد_و\س,
:vومنه قول الراجز يذكر ق%ل1يبا

،vس'ك9ا vص.ب_ح\ن. من و.ش\حى ق%ل1يبا
ي.ط}م'و إذا الو,ر\د' عليه ال}ت.ك�ا

Òالض_ي>قة. وعسكر ل%ك1يك¬: م'ت.ضام :eكeو.ش\حى: اسم بئر، والس
متداخل، وقد الت.ك_. وجاءنا سكران% م'ل}ت.ك9اv: كقولك م'ل}ت.خ�اv أ%ي

يابساv من السeك}ر. والت.ك_ الرجل ف كلمه: أ%خطأ%. والت.ك_ ف ح'جته.
أ%بطأ%. والل©كe والل�ك1يك': الصeل}ب ال�ك}ت.ن,ز' من اللحم مثل

الد_خيس والل�د1ي؛ قال: وهو ال%رم1يe باللحم، والمع اللYكاك'. وفرس
ل%ك41يك' اللحم وال%ل}ق: متمعه، وعسكر ل%ك1يك. وقد الت.ك�ت\ جاعتهم
:ÒيYك�ل1كاكاv أ%ي ازدحت ازدحاماv. والت.ك_ القوم: ازدحوا. ورجل ل

مكتنز اللحم. وناقةD ل�كYي_ة ول1كاك¬: شديدة اللحم م.ر\مية به رمياv، وجل
ل1كاك¬ كذلك، وجعها ل�ك�ك¬ ول1كاك¬

على لفظ الواحد، وإن اختلف. التأويلن.
والل©كال1ك' من البل: كاللYكاك1؛ قال:

أ%ر\س.ل}ت' فيها ق%ط1ماv ل�كال1كا،
من الذ�ر,يي_ات، ج.ع\داv آر,كا
ي.ق}ص'ر م.ش\ياv، وي.ط�ول� بار,كا،

كأ%نه م'ج.ل�لD د.ران,كا
ويروى: يقصر يشي، أ%راد يقصر ماشياv فوضع الفعل موضع السم، وقال أ%بو
علي الفارسي: يقصر إذا مشى لنفاض بطنه وض1خ.م1ه وتقاربه من ال4رض،

فإذا برك رأيته طويلv لرتفاع سنامه فهو باركاv أ%طول منه قائماv، يقول:
إنه عظيم البطن فإذا قام ق%ص'ر.، وإذا برك طال%، والذ�ر,ي1ي_ات:

ال�م\ر'، وآر,ك يعن يرعى ال4راك. أ%بو عبيد: الل©كال1ك العظيم من المال؛
حكاه عن الفراء. وجل ل�ك%ال1ك¬ أ%ي ضخم. ول�ك�ت\ به: ق�ذ1فت؛ قال

ال4علم:ع.ن_ت\ له ش.ف}عاء� ل�ك}ـ
ـك%ت\ بالب.ض1يع لا ال%نائ1ب

ول�ك_ لمه ل%ك9اv، فهو م.ل}ك�وك؛ وأ%نشد:
والل�ك%ك': الض_غ\ط�، يقال: ل%ك%ك}ت'ه ل%ك9اv. ول%ك_ اللحم. ي.ل�ك©ه

ل%ك9اv: ف%ص.له عن عظامه.



الليث: الل�كe ص1ب\غ أحر يصبغ به جلود' ال1ع\ز.ى للخ1فاف وغيها، هو
معروف. والل©ك�، بالضم: ث�ف}ل�ه ي'ر.ك�ب به الن_ص\ل� ف الن>صاب،

قال ابن سيده: والل©ك�ة والل©كe، بضمهما، ع'صارته الت يصبغ با؛ قال
الراعي يصف ر.ق}م. ه.وادج ال4عراب:

بأ%ح.ر من ل�ك> الع1راق, وأص\ف%را
قال ابن بري: وقيل ل يسمى ل�ك9اv بالضم إل إذا طبخ واستخرج ص1ب\غه.

وجلد م.ل}ك�وك: مصبوغ بالل©ك>. والل�ك�اء: اللود الصبوغة بالل©ك>
اسم للجمع كالش_ج\راء. والل©كe والل�كe: ما ي'ن\ح.ت من اللود

ال%ل}كوكة فتشد به ن'ص'ب' السكاكي.
والل�ك1يك: اسم موضع؛ قال الراعي:

إذا ه.ب.ط%ت\ بطن. الل�ك1يك ت.جاو.ب.ت\
به، واط�ب.اه.ا ر.و\ض'ه وأ%بار,ق�ه

ورواه ابن ج.ب.ل%ة% الل�كاك وهو أ%يضاv موضع.
@لك: الليث: ل%م.ك' أ%بو نوح، ولم.ك' جدeه، ويقال: نوح بن ل%م.ك،

ويقال: ابن لم.ك. وقولم: ما ذاق لاvكأ أي ماذاق شيئاv، ل يستعمل إل ف
النفي. ابن السكيت: يقال ما ت.ل%م_ج. عندنا بل%ماج� ول ت.ل%م_ك. عندنا

بل%ماك{ وما ذاق ل%ماكاv ول ل%ماجاv. قال ال�ف%ض_ل: الت_ل%مeك'
تر�ك الل�ح\يي بالكلم أ%و الطعام، قال: والت_ل%مeك' مثل التلمظ.

وت.ل%م_ك. البعي' إذا ل%و.ى ل%ح\ي.يه؛ وأ%نشد الفراء:
فلما رآن قد ح.م.م\ت' ار\ت1حال%ه'،
ت.ل%م_ك. لو ي'ج\د1ي عليه الت_ل%مeك'

ابن العراب:الل©ماك' والل�م\ك' ال1لء يكحل به العي.
أ%بو عمرو: الل�ميك' الكحول العيني، وف النوادر: الي.ل}م.ك' الشاب

الشديد، ول يكون إل ف الرجال.
@لوك: الل�و\ك': أ%ه\و.ن ال%ض\غ,، وقيل: هو مضغ الشيء الصeل}ب,

ال%م\ض.غة تديره ف فيك؛ قال الشاعر:
ول%و\ك�ه'م' ج.د\ل% ال%ص.ى بشفاه1هم،

كأ%ن� على أ%ك}تاف1هم ف1ل%قاv ص.خ\را
وقد لكه ي.ل�وكه ل%و\كاv. وما ذاق. ل%واكاv أي ما ي'لك. ويقال: ما
ل�ك}ت' عنده لو.اكاv أي م.ضاغاv. ول�ك}ت' الشيء4 ف فمي أ%ل�وك�ه إذا



ع.ل%ك}ت.ه، وقد لك. الفرس' اللجام. وفلن يلوك أ%عراض الناس أي يقع فيهم. وف
الديث: فإذا هي ف فيه ي.ل�وك�ها أي ي.م\ض.غ'ها. والل�و\ك': إدارة

الشيء ف الفم. الوهري ف هذه الترجة: وقول الشعراء أ%ل1ك}ن إل فلن
ي'ريدون ك�ن\ رسول وت.ح.م_ل} رسالت إليه، وقد أكثروا ف هذا اللفظ؛ قال

عبد بن ال%س\حاس,:
أ%ل1ك}ن إليها، ع.م\ر.ك. ال يا ف%ت.ى

بآية1 ما جاءت\ إلينا ت.هاد1يا
وقال أ%بو ذؤيب الذل:

أ%ل1ك}ن إليها، وخ.ي\ر' الر_س'و
ل, أ%ع\ل%م'هم بنواحي ال%ب.ر\

قال: وقياسه أن يقال أ%لكه ي'ل1يكه إلكةv، قال: وقد حكي هذا عن أب
زيد وهو إن كان من ال4ل�وك1 ف العن وهو الرسالة فليس منه ف اللفظ، لن

ال4ل�وك ف%ع'ول والمزة فاء الفعل، إل أن يكون مقلوباv أو على التوهم.
قال ابن بري: وأ%لكن من آل%ك. إذا أ%رسل، وأ%صله أ%أ}ل1ك}ن ث أ�خرت

المزة بعد اللم فصار أ%ل}ئ1ك}ن، ث خففت المزة بأ%ن نقلت حركتها على
اللم وحذفت كما فعل ب.ل%ك{ وأ%صله مأ}ل%ك¬ ث م.ل4ك¬ ث م.ل%ك، قال:

وحق هذا أ%ن يكون ف فصل ألك ل فصل لوك، وقد ذكرنا نن هناك أ%كثر هذا
الباب.

@لثل: ل%ث}لة�: موضع.
@لعل: الوهري: ل%ع.ل� كلمة شك، وأ%صلها ع.ل�، واللم ف أ%ولا زائدة؛

قال منون بن عامر:
يقول أ�ناس¬: ع.ل� منون% عام1ر�
ي.ر'وم' س'ل�و�اv قلت': إ,ن>ي ل1م.ا بي.ا

وأ%نشد ابن بري لنافع بن سعد الغ.ن.وي�:
ول%س\ت' ب,ل%و_ام� على ال4م\ر, بعدما
يفوت'، ولكن ع.ل� أ%ن} أ%ت.ق%د_ما

ويقال: ل%ع.لYي أ%فعل ولعل�ن أ%فعل بعن، وقد تكرر ف الديث ذكر
ل%ع.ل�، وهي كلمة رجاء� وطم.ع وشك، وقد جاءت ف القرآن بعن ك%ي\. وف

حديث حاط1ب: وما ي'د\ر,يك ل%ع.ل� ال قد اط�ل%ع. على أ%هل ب.د\ر� فقال
لم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت' لكم؟ قال ابن ال4ثي: ظن بعض'هم أ%ن معن



لع.ل� ههنا من جهة الظن والسبان، قال: وليس كذلك، وإ,نا هي بعن
ع.س.ى، وع.س.ى ولعل� من ال تقيق.

@لل: الل�م.ال�: الك�ح\ل؛ حكاه أ%بو ر,ياش؛ وأ%نشد:
لا ز.ف%رات¬ من ب.و.اد1ر, ع.ب\رة{،

ي.س'وق' الل�م.ال% ال%ع\د1ن� ان\س3جال�ها
وقيل: إ,نا هو الل©م.ال�، بالضم، وكذلك حكاه كراع.

والت_ل%مeل� بالفم: كالت_ل%مeظ؛ قال كعب بن زهي:
وتكون ش.ك}واها إ,ذا هي أ%ن\ج.د.ت\،

بعد. الك%لل,، ت.ل%مeلD وص.ر,يف'
@ليل: الل�ي\ل�: عقيب النهار وم.ب\د.ؤ'ه من غروب الشمس. التهذيب:

الل�ي\ل� ضد النهار والل�ي\ل� ظلم الليل والنهار' الض>ياء�، فإ,ذا أ%فر.د\ت
أ%حدها من الخر قلت ليلة يوم، وتصغي ليلة{ ل�ي.ي\ل1ي.ةD، أ%خرجوا

الياء ال4خية من م.خ\ر.جها ف الليال، يقول بعضهم: إ,نا كان أ%صل تأ}سيس
ب,نائها ل%ي\لv مقصور، وقال الفراء: ليلة كانت ف ال4صل ل%ي\ل1ية،

ولذلك صغ>رت ل�ي.ي\ل1ي.ة، ومثلها الك%ي\ك%ة� الب.ي\ضة كانت ف ال4صل
ك%ي\ك1ية، وجعها الك%ياكي. أ%بو اليثم: الن_هار اسم وهو ضدe الليل،

والنهار' اسم لكل يوم، والل�ي\ل اسم لكل ليلة، ل يقال ن.هار ون.هاران ول ليل
ول%ي\لن، إ,نا واحد النهار يوم وتثنيته يومان وجعه أ%يام، وضد� اليوم

ليلة وجعها ل%يال، وكان الواحد ل%ي\لة ف ال4صل، يدل© على ذلك جعهم
إ,ياها الل�يال وتصغيهم إ,ياها ل�ي.ي\ل1ي.ة، قال: وربا وضعت العرب

النهار ف موضع اليوم فيجمعونه حينئذ ن'ه'ر؛ وقال د'ر.ي\د بن الص>م_ة:
،vو.غارة بي اليوم والليل, ف%ل}ت.ة

ت.دار.ك}ت'ها و.ح\دي بس3يد{ ع.م.ر_د
فقال: بي اليوم والليل,، وكان حق©ه بي اليوم والليلة ل4ن الليلة ضد�
اليوم واليوم ضد الليلة، وإ,نا الليلة ضد النهار كأ%نه قال بي النهار

وبي الليل، والعرب تست.ج,يز ف كلمها: تعال النهار'، ف معن تعال
اليوم. قال ابن سيده: فأ%ما ما حكاه سيبويه من قولم سي عليه ل%ي\لD، وهم

يريدون ليل طويل، فإ,نا حذف الصفة لا دل من الال على موضعها، واحدته
ل%يلة والمع ل%يال� على غي قياس، توه_موا واحدته ل%ي\لة، ونظيه

م.لم1ح ونوها ما حكاه سيبويه، وتصغيها ل�ي.ي\ل1ي.ة، شذ9 التحقي كما شذ9



التكسي؛ هذا مذهب سيبويه ف كل ذلك، وحكى ابن ال4عراب ل%ي\لة؛
وأ%نشد:ف كلY ي.و\م� ما وكلY ل%ي\له\

حت يقول% كل© راء� إ,ذ ر.اه\:
يا و.ي\ح.ه' من ج.م.ل� ما أ%ش\قاه\

وحكى الكسائي: ل%ياي,ل جع ل%ي\لة، وهو شاذ؛ وأ%نشد ابن بري للكميت:
ج.م.ع\ت'ك والب.د\ر. بن. عائشة% الذي
أ%ضاءت\ به م'س\ح.ن\ك1كات' الل�ي.اي,ل

الوهري: الليل واحد بعن جع، وواحده ليلة مثل ت.م\رة وت.م\ر، وقد جع
على ل%يال� فزادوا فيه الياء على غي قياس، قال: ونظيه أ%هل وأ%هال�،

ويقال: كأ%ن� ال4صل فيها ل%ي\لة فحذفت. والل�ي\ن': الل�ي\ل على
البدل؛ حكاه يعقوب؛ وأ%نشد:

ب.نات' و'ط�اء� على خ.د> الل�ي\ن\،
ل ي.ش\ت.ك1ي. ع.م.لv ما أ%ن\ق%ي\ن\،

ما دام. م'خÒ ف س'لم.ى أ%و ع.ي\ن\
قال ابن سيده: هكذا أ%نشده يعقوب ف البدل ورواه غيه:

ب.نات' و'ط9اء� على خ.د� الل�ي\ل}
ل�م> م.ن\ ل ي.ت_خ1ذ}ه'ن_ الو.ي\ل}

وليلة ل%ي\لء� ول%ي\لى: طويلة شديدة صعبة، وقيل: هي أ%شد ل%يال الشهر
Dظلمة، وبه سيت الرأ%ة ليلى، وقيل: الل�ي\لء ليلة ثلثي، ول%ي\ل
أ%ل}ي.ل� ولئلD وم'ل%ي_لD كذلك، قال: وأ%ظنهم أ%رادوا ب,م'ل%ي_ل الكثرة

كأ%نم توه_موا ل�ي>ل أ%ي ض'ع>ف ليال؛ قال عمرو بن ش.أ}س:
وكان م'ود¬ كال%لم1يد1 بعد.ما

م.ضى نصف' ل%ي\ل�، بعد ل%ي\ل� م'ل%ي_ل,
(* قوله «وكان مود» هكذا ف الصل).

التهذيب: الليث تقول العرب هذه ل%ي\لةD ل%ي\لء� إ,ذا اشتد_ت ظ�لمتها،
ول%ي\لD أ%ل}ي.ل. وأ%نشد للك�ميت: ول%ي\لهم ال4لي.ل؛ قال: وهذا ف ضرورة

الشعر وأ%ما ف الكلم فل%ي\لء. وليلD أ%ل}ي.ل�: شديد الظلمة؛ قال
الفرزدق:

قالوا وخاث1ر'ه' ي'ر.دe عليهم'،
�والليل� م'خ\ت.ل1ط� الغ.ياط1ل, أ%ل}ي.ل



ول%ي\لD أ%لي.ل�: مثل ي.و\م أ%ي\و.م'.
وأ%لل% القوم' وأ%لي.لوا: دخلوا ف الليل.

ولي.ل}ت'ه م'لي.لةv ول1يالv: استأ}جرته لليلة؛ عن اللحيان. وعام.له
م'لي.لةv: من الليل، كما تقول م'ياو.مة من اليوم. النضر: أ%ل}ي.ل}ت'

ص1ر\ت ف الليل؛ وقال ف قوله:
ل%س\ت' ب,ل%ي\ل1ي¼ ولك1ن>ي ن.ه,ر\

يقول: أ%سي بالنهار ول أ%ستطيع س'رى الليل. قال: وإ,ل نصف النهار
تقول فعلت' الليلة%، وإ,ذا زالت الشمس قلت. فعلت' البارحة% ل1ل�ي\لة1 الت

قد مضت. أ%بو زيد: العرب تقول رأ%يت الليلة% ف منامي م'ذ} غ�د\وة{ إ,ل
ز.وال الشمس، فإ,ذا زالت قالوا رأ%يت البارحة% ف منامي، قال: ويقال

ت.ق}د.م' ال3بل� هذه الليلة% الت ف السماء إ,نا تعن أ%قرب. الليلي من
يومك، وهي الليلة� الت تليه. وقال أ%بو مالك: ال1لل� ف هذه الليلة1
الت ف السماء يعن الليلة% الت تدخلها، ي'ت.ك%ل�م بذا ف النهار. ابن

السكيت: يقال ل1ل%ي\لة ثان{ وعشرين الد_ع\جاء�، ولليلة تسع� وعشرين
الد_هاء�، ولليلة الثلثي الل�ي\لء�، وذلك أ%ظلمها، وليلةD لي\لء�؛

أ%نشد ابن بري:
كم ليلة{ ل%ي\لء4 م'ل}ب,سة الدeج.ى

أ�ف}ق. السماء س.ر.ي\ت غي م'ه.ي_ب
والل�ي\ل�: الذك%ر وال�نثى جيعاv من ال�بار.ى، ويقال: هو ف%ر\خ'هما،

وكذلك ف%ر\خ الك%ر.وان؛ وقول الفرزدق:
والش_ي\ب ين\ه.ض' ف الش_باب,، كأ%نه

ل%ي\لD ي.ص1يح' ب,جان,ب.ي\ه1 ن.هار'
قيل: عن بالل�ي\ل ف%ر\خ. الك%ر.وان أ%و ال�بار.ى، وبالن_هار فرخ

الق%طاة، فح'ك1ي. ذلك ليونس فقال: الل�ي\ل ليل�كم والن_هار ن.هاركم هذا.
الوهري: وذكر قوم أ%ن الل�ي\ل ولد الك%روان، والن_هار ولد ال�بارى،

قال: وقد جاء ف ذلك ف بعض ال4شعار، قال: وذكر ال4صمعي ف كتاب الف%ر\ق,
eر الليل%؛ قال ابن بري: الشعر الذي ع.ناه الوهري�الن_هار. ول يذك

بقوله وقد جاء ذلك ف بعض ال4شعار هو قول الشاعر:
أ%ك%ل}ت' الن_هار. بن,ص\ف1 الن_هار،

ول%ي\لv أ%ك%ل}ت' بليل� ب.ه,يم



وأ�مe ل%ي\لى: المر' الس_و\داء؛ عن أ%ب حنيفة. التهذيب: وأ�م ليلى
المر، ول يقي>دها بلون، قال: وليلى هي الن_ش\و.ة�، وهو ابتداء�

السeك}ر. وح.ر_ة� ل%ي\لى: معروفة ف البادية وهي إ,ح\د.ى ال1ر.ار. ول%ي\لى:
من أ%ساء النساء؛ قال الوهري: هو اسم امرأ%ة، والمع ل%ي.ال؛ قال

الراجز:
ل أ%ر. ف ص.واح1ب, الن>عال,،
الل�ب,سات1 الب'د_ن1 ال%و.ال،
ش1ب\هاv ل1ل%ي\لى خ1ية1 الل�ي.ال

قال ابن بري: يقال ل%ي\لى من أ%ساء المرة، وبا سيت الرأ%ة؛ قال:
وقال الوهري وجعه ليال، قال: وصوابه والمع ل%يال�. ويقال لل}م'ض.ع_ف1
وال�ح.م_ق,: أ%بو ل%ي\لى. قال ال4خفش علي بن سليمان: الذي صح عنده أ%ن

معاوية بن يزيد كان ي'ك}ن أ%با ل%ي\لى؛ وقد قال ابن هام الس_ل�ول1ي�:
إ,ن>ي أ%ر.ى ف1ت\نةv ت.غ\لي م.ر.اج,ل�ها،
وال�ل}ك' بعد أ%ب ل%ي\لى لن غ%ل%با

قال: ويكى أ%ن معاوية هذا لا د'ف1ن قام م.ر\وان بن ال%ك%م على قبه
ث قال: أ%ت.د\ر'ون م.ن دفنتم؟ قالوا: معاوية فقال: هذا أ%بو ليلى؛ فقال

أ%ز\ن.م' الف%ز.ار,ي:
ل ت}د.ع.ن_ بآباء� ون,س\ب.ت1ها،

فال�ل}ك' بعد. أ%ب ل%ي\لى لن غ%ل%با
وقال الداين: يقال إ,ن� الق�ر.ش1ي_ إ,ذا كان ضعيفاv يقال له أ%بو

ل%ي\لى، وإ,نا ضعف معاوية ل4ن� و,ليته كانت ثلثة أ%شهر؛ قال: وأ%ما
عثمان بن عفان، رضي ال عنه، فيقال له أ%بو ل%ي\لى ل4ن� له ابنة يقال

لا ل%ي\لى، ولا قتل قال بعض الناس:
إ,ن>ي أ%ر.ى فتنةv ت.غ\لي م.راج,ل�ها،
وال�ل}ك' بعد أ%ب ل%ي\لى ل1من غ%ل%با

قال: ويقال أ%بو ل%ي\لى أ%يضاv ك�ن\ية� الذك%ر؛ قال نوفل بن ضمرة
الض_م\ري:

إ,ذا ما ل%ي\ل1ي اد\ج.و\ج.ى، ر.مان
أ%بو ل%ي\لى ب,م'خ\ز,ية{ وع.ار,

ول%ي\لD ول%ي\لى: موضعان؛ وقول النابغة:



ما اض\ط%ر_ك ال1ر\ز' من ل%ي\لى إ,ل ب.ر.د
ت.خ\تار'ه م.ع\ق1لv عن ج'ش> أ%ع\يار,

(* قوله «وقول النابغة ما اضطرك إل» كذا بالصل هنا، وف مادة جشش وف
ياقوت هنا ومادة برد: قال بدر بن حزان).

يروى: من ل%ي\ل� ومن ل%ي\لى.
@لم: الل©ؤ\م: ضد الع1ت\ق, والك%ر.م,. والل�ئ1يم': الد_نء� ال4صل,

الشحيح' النفس، وقد ل%ؤ'م الرجل�، بالضم، ي.ل}ؤ'م ل�ؤ\ماv، على ف�ع\ل�،
وم.ل4مةv على م.ف}ع.لة{، ولمةv على ف%عالة%، فهو ل%ئ1يم¬ من قوم ل1ئام�

ول�ؤ.ماء4، وم.ل4مان�؛ وقد جاء ف الشعر أ%لئم' على غي قياس؛ قال:
إ,ذا زال% عنكم\ أ%س\ود' العي, كنت'م'

ك1راماv، وأ%نتم ما أ%قام. أ%لئ1م'
وأ%س\ود' العي: جبل معروف، وال�نثى م.ل4مانةD. وقالوا ف الن>داء:
يا م.ل4مان� خلف قولك يا م.ك}ر.مان�. ويقال للرجل إ,ذا س'ب_: يا

ل�ؤ\مان� ويا م.لمان� ويا م.لم'. وأ%ل4م.: أ%ظ}ه.ر.
خصال% الل©ؤ\م. ويقال: قد أ%لم. الرجل إ,لماv إ,ذا صنع ما يدعوه
الناس عليه ل%ئيماv، فهو م'ل}ئ1م¬. وأ%لم.: ول%د. اللYئام.؛ هذه عن ابن

 vال4عراب، واس\ت.لم. أ%ص\هارا
(* قوله «واستلم اصهاراv لئاماv» هكذا ف

،vل1ئاما .(vاتذهم لئاما vالصل، وعبارة القاموس: واستلم أصهارا
واس\تلم. أ%باv إ,ذا كان له أ%ب¬ سوء# لئيم¬ ول�م.ه: نسب.ه 

(* قوله «ولمه
نسبه إل» عبارة شرح القاموس: ورجل ملم كمعظم منسوب إل اللؤم وكذا ملم،

وأنشد ابن ال4عراب:
يروم أذى الحرار كل9 ملم). إ,ل الل©ؤ\م,؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

يروم' أ%ذ%ى ال4حرار, كل© م'ل�م�،
وي.ن\ط1ق' بالع.و\راء م.ن كان% م'ع\و,را

وال1لم' وال1لم': الذي ي'ع\ذ1ر' اللYئام.. وال�ل}ئ1م': الذي يأ}ت
اللYئام. وال�ل}ئ1م': الذي يأ}ت اللYئام. وال�ل}ئ1م': الرجل

الل�ئيم. وال1لم' وال1لم' على م1ف}ع.ل وم1ف}عال: الذي يقوم ي'ع\ذ1ر'
اللئام. وال�لgم: التفاق': وقد تلءم. القوم' وال}تأ%م'وا: اجتمعوا



وات_فقوا. وت.لء4م. الشيئان إ,ذا اجتمعا واتصل. ويقال: ال}تأ%م الف%ر,يقان
والرجلن إ,ذا ت.صالا واجتمعا؛ ومنه قول ال4عشى:

ي.ظ�نe الناس' بال%ل1كيـ
ـن أ%ن_هما قد ال}ت.أ%ما
فإ,ن} ت.س\م.ع\ ب,لgم1هما،

فإ,ن� ال4م\ر. قد ف%ق1ما
وهذا طعام¬ ي'لئ�من أ%ي يوافقن، ول تقل ي'لو,من. وف حديث ابن
أ�م� مكتوم: ل قائد¬ ل ي'لئ�من أ%ي ي'واف1قن وي'ساعدن، وقد تفف

المزة فتصي ياء، ويروى ي'لو,من، بالواو، ول أ%صل له، وهو تريف من
الرeواة، ل4ن ال�لو.مة م'فاع.لة من الل�و\م. وف حديث أ%ب ذر: م.ن

لي.م.سكم من ملوك1يكم فأ%ط}ع1موه ما تأ}كلون؛ قال ابن ال4ثي: هكذا يروى
بالياء منقلبة عن المزة، وال4صل لء4مكم. ول4م الشيء4 لgماv ولء4م.ه

ول�م.ه وأ%ل4م.ه: أ%صلحه فال}ت.أ%م. وت.ل�م.. واللYئ}م': الصلح،
مهموز. ولء4م\ت بي الفريقي إ,ذا أ%صلحت بينهما. وشيء لgم¬ أ%ي م'ل}تئ1م.

ولءم\ت بي القوم م'لءمة إ,ذا أ%صلحت. وجعت، وإ,ذا ات_فق الشيئان
فقد الت.أ%ما؛ ومنه قولم: هذا طعام¬ ل ي'لئم'ن، ول تقل ي'لو,م'ن،
فإ,نا هذا من الل�و\م. واللYئ}م: الصeلح والتفاق' بي الناس؛ وأ%نشد

ثعلب:
إ,ذا د'ع1ي.ت\ ي.و\ماv ن'م.ي\ر' بن' غالب،

رأ%يت و'جوهاv قد ت.ب.ي_ن. ل1يم'ها
ولي_ن المز كما ي'ل%ي_ن' ف اللYيام جع الل�ئيم. واللYئ}م:

ف1ع\لD من اللء4مة، ومعناه الصلح. ولء4م.ن ال4مر': وافقن. وريش¬
ل�ؤ.ام¬: ي'لئم بعض'ه بعضاv، وهو ما كان ب.ط}ن' الق�ذ�ة منه يلي

ظ%ه\ر. ال�خرى، وهو أ%جود ما يكون، فإ,ذا التقى ب.ط}نان أ%و ظ%ه\ران فهو ل�غاب
ول%غ\ب؛ وقال أ%و\س بن ح.ج.ر:

ي'ق%لYب' س.ه\ماv راش.ه ب.ناكب�
ظ�هار� ل�ؤام�، فهو أ%ع\ج.ف' شاس1ف'

وسهم لgم¬: عليه ريش¬ ل�ؤام¬؛ ومنه قول امرئ القيس:
،vن.ط}ع.نهم س'ل}ك%ى وم'خ\لوجة

ل%ف}ت.ك. لgم.ي\ن, على ناب,ل



ويروى: ك%ر_ك. لgم.ي\ن,. ول4م\ت' السهم، مثل ف%ع.ل}ت: جعلت له
ل�ؤاماv. والل©ؤام': الق�ذ%ذ� اللت.ئ1مة، وهي الت يلي بطن' الق�ذ9ة منها

vجعل عليه ريشا :vماgظهر. ال�خرى، وهو أ%جود ما يكون ول4م السهم. ل
ل�ؤاماv. وال}ت.أ%م. الرح' الت1ئاماv إ,ذا ب.ر.أ% والت.ح.م.. الليث:

أ%ل4م\ت' ال�رح. بالد_واء وأل4م\ت' الق�م\ق�م إ,ذا سد.د\ت ص'دوع.ه، ول4م\ت
الرح. والص_د\ع. إ,ذا سددته فالتأ%م. وف حديث جابر: أ%نه أ%مر

الش_ج.ر.ت.ي فجاءتا، فلما كانتا بال%ن\ص.ف1 لم بينهما. يقال: ل4م. ولء4م.
بي الشيئي إ,ذا جع بينهما ووافق. وتلء4م. الشيئان وال}ت.أ%ما بعن.

وفلنD ل%3ئ}م' فلن{ ول1ئام'ه أ%ي مثل�ه وش1بهه، والمع أ%لم¬ ول1ئام¬؛
عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

أ%ن.ق}ع'د العام. ل ن.ج\ن على أ%حد{
م'ج.ن_د1ين.، وهذا الناس' أ%لم'؟

وقالوا: لول الو,ئام هلك اللYئام؛ قيل: معناه ال4مثال، وقيل:
التلئمون. وف حديث عمر: أ%ن شاب.ة ز'و>جت شيخاv فقتلته، فقال: أ%يها الناس،

لي.ن\ك1ح الرجل� ل�م.ت.ه من النساء، ولت.ن\ك1ح الرأ%ة� ل�م.تها من
الرجال أ%ي شكله وت1ر\ب.ه ومثل%ه، والاء عوض من المزة الذاهبة من وسطه؛

وأ%نشد ابن بري:
فإ,ن ن.ع\ب'ر\ فإ,ن� لنا ل�مات{،

وإ,ن ن.غ\ب'ر\ فنحن' على ن'دور,
:vوالل©م.ة أ%يضا .vمات أ%ي أ%شباها�أ%ي سنموت ل مالة. وقوله ل

الماعة من الرجال ما بي الثلثة إ,ل العشرة. واللYئ}م': السي\ف؛
�قال:ول1ئ}م'ك ذ�و ز,ر_ي\ن, م.ص\قول

وال�لgم': الشديد من كل شيء. وال�لgمة� والل©ؤ\مة�: متاع الرجل من
ال4ش1ل9ة1 والو.ليا؛ قال عدي� بن زيد:

حت ت.عاو.ن% م'س\ت.كÒ له ز.ه.ر¬
من الت.ناوير,، ش.ك}ل الع1ه\ن, ف الل©ؤ.م,

وال�لgمة�: الدرع، وجعها ل�ؤ.م، م1ثل ف�ع.ل، وهذا على غي قياس. وف
حديث علي�، كرم ال وجهه: كان ي'حر>ض' أ%صحاب.ه يقول ت.ج.ل}ب.ب'وا
السك1ينة% وأ%كم1ل�وا الل©ؤ.م.؛ هو جع لgمة على غي قياس فكأ%ن� واحد.ته

ل�ؤ\مة. واس\ت.ل4م لgم.ت.ه وتل�م.ها؛ ال4خية عن أ%ب عبيدة:



ل%ب,س.ها. وجاء م'ل�ماv عليه لgم.ةD؛ قال:
،vوع.ن\ت.رة الف%ل}حاء جاء م'ل�ما
كأ%ن_ك. ف1ن\د¬ م1ن ع.ماية% أ%س\ود'

(* قوله «كأنك» تقدم له ف مادة فلح: كأنه)
قال الف%ل}حاء فأ%ن_ث حلv له على لفظ عنترة لكان الاء، أ%ل ترى
:�أ%نه لا استغن عن ذلك رد�ه إ,ل التذكي فقال كأ%ن_ك؟ وال�لgمة

الس�لح؛ كلها عن ابن ال4عراب. وقد اس\ت.ل4م الرجل� إ,ذا لب,س ما عنده من
ع'د�ة{ ر'م\ح� وبيضة وم1غ\ف%ر وسيف ون.ب\ل؛ قال عنترة:

إ,ن ت'غ\د1ف د'ون الق1ناع.، فإ,ن_ن
ط%بÒ بأ%خ\ذ1 الفار,س, ال�س\ت.ل}ئ1م,

الوهري: اللgم جع لgمة وهي الدرع، ويمع أ%يضاv على ل�ؤ.م مثل
ن'غ.ر، على غي قياس أ%نه جع ل�ؤ\مة. غيه: اس\ت.ل4م الرجل� لب,س اللgمة.
وال�ل�م، بالتشديد: ال�د.ر_ع. وف الديث: لا انصرف النب، صلى ال

عليه وسلم، من ال%ن\دق, ووض.ع لgمته أ%تاه جبيل�، عليه السلم،
فأ%مره بالروج إ,ل بن ق�ر.ي\ظة؛ اللgمة، مهموزةv: الدرع'، وقيل: السلح.

ولgمة� الرب: أ%داتا، وقد يترك المز تفيفاv. ويقال للسيف لgمة
وللرمح لgمة، وإ,نا س�ي لgمةv ل4نا ت'لئم السد وتلزمه؛ وقال بعضهم:

ال�لgمة الدرع الص1ينة، سيت لgمة ل3ح\كام1ها وجودة حل%ق1ها؛ قال ابن
أ%ب ال�ق%يق فجعل اللgمة الب.ي\ض.:

بف%ي\ل%ق� ت'س\ق1ط� الح\بال% رؤيت'ها،
م'س\ت.ل}ئ1م1ي الب.ي\ض, من فوق الس_راب,يل

وقال ال4عشى فجعل اللgمة السلم كله:
وق�وفاv با كان من لgم.ة{،
وهن_ ص1يام¬ ي.ل�ك}ن. الل©ج'م

وقال غيه فجعل ال�لgمة الدرع وفروجها بي يديها ومن خلفها:
كأ%ن� ف�روج. ال�لمة1 الس_ر\د ش.ك�ها،
على نفس3ه، ع.ب\ل� الذYراع.ي\ن م'خ\د1ر'

واس\ت.ل4م ال%ج.ر: من ال�لء4مة، عنه أ%يضاv، وأ%ما يعقوب فقال: هو
من الس>لم، وهو مذكور ف موضعه.

والل©ؤ\مة: جاعة أ%داة1



الفد_ان؛ قاله أ%بو حنيفة، وقال مرة: هي جاع آلة الفد�ان حديدها
وعيدانا. الوهري: الل©ؤ\مة جاعة� أ%داة الفد�ان، وكل ما يبخل به النسان

لسنه من متاع البيت. ابن ال4عراب: الل©ؤ\مة الس>ن_ة الت ترث با
ال4رض، فإ,ذا كانت على الفد�ان فهي الع1يان�، وجعها ع'ي'ن¬. قال ابن

بري: الل©ؤ\مة الس>ك�ة؛ قال:
كالث�و\ر, تت الل©ؤ\مة1 ال�ك%ب>س

أ%ي ال�طأ}طئ الرأ}س.
و.لgم: اسم رجل؛ قال:

إ,ل أ%و\س, بن, حار,ث%ة% بن, لgم،
لي.ق}ض1ي. حاج.ت ف1يمن\ ق%ضاها

فما و.ط1ئ% الصى مثل� ابن س'ع\دى،
ول ل%بس الن>عال% ول اح\ت.ذاها

@لبم: ابن ال4عراب قال: الل�ب\م' 
(* قوله «اللبم» ضبط ف الصل

بالفتح، وهو الذي ف نوادر ابن العراب، وضبطه الد بالتحريك). اختلج
الكتف.

@لتم: الل�ت\م: الط�ع\ن ف النحر مثل الل�ت\ب. ل%ت.م. م.ن\حر البعي
بالش_ف}رة، وف م.ن\حر,ه ل%ت\ماv: ط%ع.نه. ول%ت.م. نره: كلط%م. خ.د_ه.

ال4زهري: سعت غي واحد من ال4عراب يقول ل%ت.م. فلن بش.ف}ر.ت1ه ف
ل%ب_ة بعيه إ,ذا طعن فيها با. قال أ%بو تراب: قال ابن شيل يقال خ'ذ

الش_ف}رة فال}ت'ب با ف ل%ب_ة الزور وال}ت'م با بعن واحد، وقد ل%ت.م.
ف ل%ب_تها ول%ت.ب. بالشفرة إ,ذا طعن با فيها. ول%ت.م الشيء4 بيده:
ض.ر.به. ول%ت.مت الجارة� ر,ج\ل% الاشي: ع.ق%رت\ها. ولت1م¬ وم1ل}ت.م

ول�ت.ي\م: أ%ساء. وم'لت1مات: اسم أ%ب قبيلة من ال4زد، فإ,ذا سئلوا عن
ن.سب,هم قالوا نن بنو م'لت.م، بفتح التاء.

@لثم: اللYثام': ر.دe الرأ%ة ق1ناع.ها على أ%نفها وردe الرجل
عمام.ته على أ%نفه، وقد ل%ث%م.ت\ ت.ل}ث1م' 

(* قوله
«وقد لثمت تلثم» هكذا ضبط ف الصحاح والكم أيضاv، ومقتضى اطلق

القاموس انه من باب قتل، وف الصباح: ولثمت الرأة من باب تعب لثماv مثل فلس.



وتلثمت والتثمت شدت اللثام. )، وقيل: اللYثام'
على ال4نف واللYفام' على ال4ر\نبة. أ%بو زيد قال: تيم تقول

ت.ل%ث�م.ت على الفم، وغيهم يقول ت.ل%ف�م.ت؛ قال الفراء: إ,ذا كان على الفم فهو
اللYثام، وإ,ذا كان على ال4نف فهو اللYفام. ويقال من اللYثام:

لث%م\ت أ%ل}ث1م'، فإ,ذا أ%راد التقبيل قلت: لث1م\ت' أ%ل}ث%م؛ قال
الشاعر:فل%ث1م\ت' فاها آخ1ذاv ب,ق�رون,ها،

ول%ث1م\ت' من ش.ف%ت.ي\ه1 أ%ط}ي.ب. م.ل}ث%م
ول%ث1م\ت' فاها، بالكسر، إ,ذا قب_لتها، وربا جاء بالفتح؛ قال ابن

كيسان: سعت البد ينشد قول ج.م1يل:
فل%ث%م\ت' فاها آخ1ذاv بقرون,ها،

ش'ر\ب. الن_ز,يف بب.ر\د1 ماء3 ال%ش\ر.ج
بالفتح، ويروى البيت لعمر بن أ%ب ربيعة، أ%بو زيد: تيم تقول

ت.ل%ث�م.ت على الفم، وغيهم يقول تلف�مت، فإ,ذا كان على طرف ال4نف فهو
اللYفام، وإ,ذا كان على الفم فهو اللYثام. قال الفراء: اللYثام ما كان على

الفم من النقاب، واللYفام ما كان على ال4ر\نبة. وف حديث مكحول: أ%نه
ك%ر,ه. الت_ل%ث©م من الغبار ف الغ.ز\و,، وهو شدe الفم باللثام، وإ,نا

كرهه رغبة ف زيادة الثواب با يناله من الغبار ف سبيل ال. واللث%م:
ال4نف وما حوله وإ,نا لسن.ة� اللYث}مة1: من اللYثام؛ وقول

ال%ذ}لي�:
وت.ك}ش1ف النeق}بة% عن ل1ثام1ها
ل يفسر ثعلب اللYثام، قال 

(* قوله «قال» أي ابن سيده): وعندي أ%نه
جلدها؛ وقول ال4خطل:

آل%ت إ,ل الن>صف من ك%ل}فاء أ%ت\أ%ق%ها
ع1ل}ج¬، ول%ث�مها بال%ف}ن, والغار,

إ,نا أ%راد أ%نه صي�ر الفن. والغار. لذه الابية كاللYثام.
ول%ث1م.ها ول%ث%م.ها ي.ل}ث1م'ها وي.ل}ث%م'ها ل%ث}ماv: قب�لها. الوهري:

�والل©ث}م، بالضم، جع لث1م�. والل�ث}م: الق�ب\لة. يقال: ل%ث%م.ت الرأ%ة
ث%ل}ث1م' ل%ث}ماv وال}ت.ث%م.ت وت.ل%ث�م.ت إ,ذا شد_ت اللYثام.، وهي حسن.ة
اللYث}مة. وخ'فÒ م.ل}ث�وم وم'ل%ث�م: جرحته الجارة؛ وأ%نشد ابن



ال4عراب:
ي.ر\م1ي الصeو.ى ب'ج\م.رات{ س'م\ر,
م'ل%عث�مات{، كم.راد1ي الص_خ\ر,

Òه ي.ل}ث1م'ها إ,ذا كسر.ها. وخفYالوهري: ل%ث%م. البعي الجارة ب'ف
م1ل}ث%م: ي.ص'ك� الجارة. ويقال أ%يضاv: ل%ث%مت الجارة� خ'ف_ البعي

إ,ذا أ%صابته وأ%د\مته.
@لم: ل1جام' الدابة: معروف، وقال سيبويه: هو فارسي معرب، والمع
أ%ل}ج,مة ول�ج'م ول�ج\م، وقد أ%ل%جم الفرس. وف الديث: من س'ئل عما ي.ع\ل%م'ه

فك%ت.م.ه أ%ل}ج.م.ه ال� ب,لجام� من نار يوم القيامة، قال ال�م\س3ك عن
الكلم م'م.ث�ل بن أ%ل%م ن.ف}س.ه بل1جام، والراد بالعلم ما يلزمه

تعليمه ويتعي�ن عليه، كمن يرى رجلv حديث% ع.ه\د{ بال3سلم ول ي'ح\س3ن
الصلة% وقد حضر وقت'ها فيقول ع.لYم'ون كيف أ�ص.لYي، وكم جاء

م'س\ت.ف}ت1ياv ف حلل أ%و حرام فإ,نه يلزم ف هذا وأ%مثاله تعريف الواب. وم.ن
م.ن.ع.ه استحق الوعيد؛ ومنه الديث: ي.ب\ل�غ الع.ر.ق' منهم ما ي'ل}ج,م'هم أ%ي

ي.ص1ل إ,ل أ%فواههم فيصي لم بنزلة اللYجام ينعهم عن الكلم، يعن
ف الشر يوم القيامة. وال�ل%ج_م: موضع اللYجام، وإ,ن ل يقولوا

ل%ج_م\ت'ه كأ%نم توهوا ذلك واستأ}نفوا هذه الصيغة؛ أ%نشد ثعلب:
vوقد خاض. أ%ع\دائي من ال3ث}م, ح.و\مة

يغ1يبون فيها، أ%و ت.نال الز�ما
(* قوله «حومة» هكذا ف الصل. وف الكم: خوضة. وقوله «الزما» هكذا

ف الصل أيضاv ول شاهد فيه. وف الكم: اللحما، وفيه الشاهد).
vأ%و عصا Dجام: حب\لYجام من وجهها. واللYالدابة1: موقع الل �ول%ج.مة

ت'د\خ.ل ف فم الدابة وت'ل}زق إ,ل قفاه. وجاء وقد لف%ظ ل1جام.ه أ%ي جاء
وهو مهود من العطش وال3ع\ياء، كما يقال: جاء وقد ق%ر.ض. ر,باط%ه.

واللYجام': ضرب¬ من س1مات ال3بل يكون من الدين إ,ل ص.ف}ق%ي العنق، والمع
كالمع. يقال: أ%ل}ج.مت' الدابة%، والقياس على الخر م.لجوم، قال: ول

يسمع، وأحسن منه أ%ن يقال به1
س.ة� ل1جام. وت.ل%ج_مت الرأ%ة� إ,ذا استث}ف%رت ليضها. والYجام':

،vس\تحاضة: تل%3ج_مي أ%ي ش'د>ي لاما�ما تشدeه الائض. وف حديث ال
وهو شبيه بقوله: اس\تث}ف1ري أ%ي اجعلي موضع خروج الدم ع1صابةv تنع الدم،



تشبيهاv بوضع اللجام ف فم الدابة. ول%م.ة� الوادي: ف�و_ه.ت'ه.
والل©ج\مة: العل%م'

�من أ%علم ال4رض. والل�ج.م: الصم\د' الرتفع. أ%بو عمرو: الل©ج\مة
ال%بل السط�ح ليس بالضخم.

والل©ج.م: د'و.ي\ب_ة؛ قال عدي بن زيد:
له م.ن\خ1ر¬ مث}ل� ج'ح\ر الل©ج.م\

(* قوله «له منخر إل» هذه رواية الكم، والذي ف التكملة:
له ذنب مثل ذيل العروس * إل سبة مثل جحر اللجنم

وسبة بالفتح ف خط الؤلف، وكذا ف التهذيب).
يصف فرساv، وقيل: هي دويبة أ%4صغر من الع.ظاية. وقال ابن بري: الل©ج.م

دابة أ%كب من شحمة ال4رض ودون ال1ر\باء؛ قال أ%دهم بن أ%ب الزعراء:
ل ي.ه\تد1ي الغراب' فيها والل©ج.م

وقيل: هو الو.ز.غ؛ التهذيب: ومنه قول ال4خطل:
وم.ر_ت على ال4ل}جام,، أ%ل}جام, حامر�،

ي'ث1ر\ن ق%طاv لول س'راهن ه'ج_دا
(* قوله «ومرت إل» ف التكملة بط الؤلف:

عوامد لللام ألام حامر * يثرن قطاv لول سارهن هجدا)
أ%راد جع ل�ج\مة1 الوادي وهي ناحية منه؛ وقال رؤبة:

إ,ذا ارتت أ%صحانه ول�ج.م'ه\
قال ابن ال4عراب: واحدتا ل�ج\مة وهي نواحيه. ابن بري: قال ابن خالويه
الل©ج.م العاطوس' وهي سكة ف البحر والعرب تتشاءم با؛ وأ%نشد لرؤبة:

ول أ�ح1بe الل©ج.م. العاطوسا
والل�ج.م': الش3eؤ\م. والل�ج.م: ما ي'ت.ط%ي_ر' منه، واحدته ل%ج.مة.

وم'ل}ج.م: اسم رجل. وبنو ل�ج.يم: بطن.
@لم: الل�ح\م والل�ح.م، مفف ومثقل لغتان: معروف، يوز أ%ن يكون

اللح.م' لغة فيه، ويوز أ%ن يكون ف�تح لكان حرف اللق؛ وقول العجاج:
ول ي.ض1ع\ جار'كم لم. الو.ض.م

إ,نا أ%راد ض.ياع. لم الو.ضم فنصب لم. الوضم على الصدر، والمع
أ%ل}ح'م¬ ول�حوم ول1حام¬

ول�ح\مان، والل�ح\مة أ%خصe منه، والل�ح\مة: الطائفة منه؛ وقال أ%بو



:vالغول الط©ه.وي يهجو قوما
ر.أ%ي\ت'كم'، بن ال%ذ}و.اء، ل%م�ا

د.نا ال4ض\ح.ى وص.ل�لت1 اللYحام'،
تو.ل�ي\ت'م\ ب,و'د>ك�م'، وق�ل}تم:

ل%ع.كÒ منك أ%ق}ر.ب' أ%و ج'ذام'
يقول: لا أ%نت.نت اللحوم' من كثرتا عندكم أ%ع\ر.ض\تم عن. ول%ح\م'

الشيء: ل�بeه حت قالوا لم' الث�مر, لل�ب>ه. وأ%ل}ح.م. الزرع': صار فيه
القمح'، كأ%ن9 ذلك ل%ح\م'ه. ابن ال4عراب: اس\ت.ل}ح.م الزرع' واست.ك_
وازد.ج_ أ%ي ال}ت.ف_، وهو الطYه\لئ، قال أ%بو منصور: معناه التف_.

ال4زهري: ابن السكيت رجلD ش.ح1يم¬ ل%ح1يم¬ أ%ي س.م1ي، ورجلD ش.ح1م¬
ل%ح1م¬ إ,ذا كان ق%ر,ماv إ,ل اللح\م والش_ح\م, ي.ش\ته,يهما، ول1م.، بالكسر:
اشتهى الل�ح\م. ورجل ش.ح_ام¬ ل%ح_ام¬ إ,ذا كان يبيع الشحم. واللحم،

ول%ح'م. الرجل� وش.ح'م. ف بدنه، وإ,ذا أ%كل كثياv فل%ح'م عليه قيل:
vل%ح'م وش.ح'م. ورجل ل1يم¬ ول%ح1م¬: كثي ل%ح\م السد، وقد ل%ح'م ل%حامة
ول%ح1م.؛ ال4خية عن اللحيان: ك�ثر. لم بدنه1. وقول عائشة، رضي ال

عنها: فلما ع.ل1ق}ت اللحم. س.ب.قن أ%ي س.م1ن\ت فثق�لت. ورجل ل%ح1م¬: أ%كول
لل�حم وق%ر,م¬ إ,ليه، وقيل: هو الذي أ%كل منه كثياv فشكا منه، والفعل

كالفعل. والل�ح�ام': الذي يبيع اللحم. ورجل م'ل}ح1م¬ إ,ذا كثر عنده اللحم،
vوكذلك م'ش\ح1م. وف قول عمر: ات_قوا هذه ال%جاز,ر. فإ,ن لا ض.راوة

كضراوة1 ال%م\ر، وف رواية: إ,ن ل1ل�حم ض.راوةv كضراوة1 ال%م\ر.
يقال: رجل ل%ح1م¬ وم'ل}ح1م¬ ولح1م¬ ول%ح1يم¬، فالل�ح1م': الذي ي'ك}ث1ر
أ%كل%ه، وال�ل}ح1م: الذي يكثر عنده اللحم أ%و ي'ط}ع1مه، والل�ح1م':

الذي يكون عنده لم¬، والل9ح1يم': الكثي' لم, السد. ال4صمعي:
أ%ل}ح.م\ت' القوم.، بال4لف، أ%طعمتهم اللحم.؛ وقال مالك بن ن'و.ي\رة يصف

،vن وت'ل}ح1م أ%ج\ر,يا�ضبعاv:وت.ظ%ل© ت.ن\ش1ط
وس\ط% الع.ر,ين,، وليس. ح.يÒ ي.منع'

قال: جعل مأ}واها لا ع.ر,يناv. وقال غي ال4صمعي: ل%ح.م\ت' القوم.،
بغي أ%لف؛ قال شر: وهو القياس. وبي\ت¬ ل%ح1م¬: كثي اللح\م؛ وقال

ال4صمعي ف قول الراجز يصف اليل:
ن'ط}ع1م'ها اللح\م.، إ,ذا ع.ز_ الش_ج.ر\،



والي\ل� ف إ,ط}عام1ها اللح\م. ض.ر.ر\
قال: أ%راد ن'ط}عمها اللب. فسمى اللب ل%ح\ماv ل4نا تسم.ن' على

اللب. وقال ابن ال4عراب: كانوا إ,ذا أ%ج\د.بوا وقل� اللب'
ي.ب_س'وا اللحم. وح.لوه ف أ%سفارهم وأ%طع.موه اليل%، وأ%4نكر ما

قال ال4صمعي وقال: إ,ذا ل يكن الشجر' ل يكن اللب'. وأ%ما قوله، عليه
السلم: إ,ن ال4 ي'ب\غ1ض' البيت1 اللح1م. وأ%هل%ه، فإ,نه أ%راد الذي

تؤ\كل فيه ل�حوم' الناس أ%خ\ذاv. وف حديث آخر: ي'ب\غ1ض' أ%هل% البيت
اللح1م1ي. وسأ%ل رجل سفيان الثوري�: أ%رأ%يت هذا الديث إ,ن ال تبارك وتعال

ل%ي'ب\غ1ض' أ%هل% البيت اللح1م1ي؟ أ%ه'م الذين ي'ك1ثرون أ%كل اللح\م؟
فقال سفيان: هم الذين يكثرون أ%كل% لوم, الناس. وأ%ما قوله لي'ب\غ1ض'

البيت. اللح1م. وأ%هل%ه قيل: هم الذين يأ}كلون لوم الناس بالغ1يبة، وقيل: هم
الذين يكثرون أ%كل اللحم وي'د\م1ن'ونه، قال: وهو أ%شب.ه'. وفلنD يأ}كل

ل�حوم. الناس أ%ي يغتابم؛ ومنه قوله:
وإ,ذا أ%م\ك%ن.ه ل%ح\م1ي ر.ت.ع\

وف الديث: إ,ن� أ%ر\ب.ى الربا است1طالة� الرجل ف ع1ر\ض, أ%خيه.
ول%ح1م. الصقر' ونو'ه ل%ح.ماv: اشتهى اللح\م. وباز� ل%ح1م¬: يأ}كل

اللحم.أ%و يشتهيه، وكذلك لح1م¬، والمع ل%واح1م'، وم'ل}ح1م¬: م'ط}ع1م لل�حم،
وم'ل}ح.م¬: ي'ط}ع.م اللحم.. ورجل م'ل}ح.م¬ أ%ي م'ط}ع.م للصيد م.رزوق

منه.ول%ح\مة� البازي ول�ح\مته: ما ي'ط}ع.م'ه ما ي.ص1يده، يضم ويفتح، وقيل:
ل%ح\مة� الصقر, الطائر' ي'ط}ر.ح إ,ليه أ%و يصيده؛ أ%نشد ثعلب:

م1ن ص.ق}ع باز� ل ت'ب,ل© ل�ح.م'ه
وأ%ل%م\ت' الطي. إ,لاماv. وباز� ل%ح1م¬: يأ}كل اللحم ل44ن أ%كله

ل%ح\م¬؛ قال ال4عشى:
تد.ل�ى ح.ثيثاv كأ%ن� الص>وا

ر. ي.ت\ب.ع'ه أ%زر.ق1يÒ ل%ح1م\
ول�ح\مة� ال4سد: ما ي'ل}ح.م'ه، والفتح لغة.

ول%م. القوم.
ي.لح.م'هم ل%ح\ماv، بالفتح، وأ%ل%مهم: أ%طعمهم اللحم.، فهو لح1م¬؛ قال

الوهري ول تقل أ%ل%م\ت'، وال4صمعي يقوله. وأ%ل%م. الرجل�: كث�ر ف
بيته اللحم، وأ%ل%م'وا: كث�ر عندهم اللحم. ول%ح.م الع.ظم. ي.لح'مه



وي.لح.م'ه ل%ح\ماv: نزع عنه اللحم؛ قال:
وعام'نا أ%ع\ج.ب.نا م'ق%د_م'ه\،

ي'دعى أ%با الس_م\ح, وق1ر\ضاب¬ س'م'ه\،
م'ب\ت.ر,كاv لكل ع.ظ}م� ي.لح'م'ه\

ورجل لح1م¬ ول%ح1يم¬: ذو لم� على النسب مثل تامر ولبن، ول%ح_ام:
بائع اللحم. ول%ح1م.ت الناقة ول%ح'مت\ ل%حامةv ول�حوماv فيهما، فهي

ل%ح1يمةD: كثر لم'ها. ول�ح\مة جلدة الرأ}س وغيها: ما ب.ط%ن ما يلي اللحم.
وشج_ة م'تلح1مة: أ%خذت ف اللحم ول تبل�غ الس>م\حاق، ول فعل لا.

ال4زهري: شج�ة متلحة إ,ذا بلغت اللحم. ويقال: ت.لح.ت1 الشج�ة� إ,ذا أ%خذت
ف اللحم، وت.لحت أ%يضاv إ,ذا ب.رأ%ت\ والت.حمت\. وقال شر: قال عبد
الوهاب ال�تلح1مة من الش>جاج الت ت.�ش'قe اللحم. كل�ه دون العظم ث

ت.ت.لح'م, بعد ش.قYها، فل يوز فيها ال1س\بار' بعد ت.لح'م, اللحم.
قال: وت.ت.لح.م' من يوم1ها ومن غ%د{. قال ابن ال4ثي ف حديث: الش>جاج

التلح1مة هي الت أ%خذت\ ف اللحم، قال: وقد تكون الت برأ%ت\
والتح.مت\. وامرأ%ة م'تلح1مة: ضي>قة� م.لقي لم الف%ر\ج وهي مآز,م الف%رج.

Dتلح1مة من النساء: الر_تقاء؛ قال أ%بو سعيد: إ,نا يقال لا لح1مة�وال
كأ%ن� هناك لماv ينع من الماع، قال: ول يصح م'تلح1مة. وف حديث

عمر: قال لرجل ل1م. ط%ل�ق}ت. امرأ%ت.ك؟ قال: إ,نا كانت م'تلحة، قال:
إ,ن9 ذلك منهن ل�س\ت.راد¬؛ قيل: هي الضي>قة ال%لقي، وقيل: هي الت با

ر.ت.ق¬. والتح.م الرح' للب'ر\ء.
وأ%ل%مه ع1ر\ض. فلن: س.ب.عه' إ,ي�اه، وهو على الثل. ويقال:

أ%ل%م\ت'ك ع1ر\ض. فلن إ,ذا أ%مكن\تك منه ت.ش\ت'مه، وأ%ل%م\ت'ه س.يفي. ول�ح1م.
vسامة: أ%نه ل%ح.م رجل�الرجل�، فهو ل%ح1يم¬، وأ�ل1م.: ق�ت1ل. وف حديث أ

من الع.د'و> أ%ي قت.له، وقيل: ق%ر'ب منه حت ل%ز,ق به، من ال}ت.ح.م.
الرح' إ,ذا ال}ت.ز.ق، وقيل: ل%ح.م.ه أ%ي ضربه م1ن أ%صاب. ل%ح\م.ه.

والل�ح1يم': الق%تيل�؛ قال ساعدة بن جؤية أ%ورده ابن سيده:
ولكن\ ت.ر.كت' القوم. قد ع.ص.بوا به،

فل ش.ك_ أ%ن قد كان ث%م_ ل%ح1يم'
وأ%ورده الوهري:

فقالوا: ت.ر.ك}نا القوم. قد ح.ض.روا به،



ول غ%ر\و. أ%ن قد كان ث%م_ ل%حيم'
قال ابن بري صواب إ,نشاده: فقال 

(* قوله «فقال إل» كذا بالصل ولعله
فقال كما يدل عليه قوله وجاء خليله) تركناه؛ وقبله:

وجاء خ.ل1يله إ,ليها ك1له'ما
ي'ف1يض د'موعاv، غ%ر\ب'ه'ن� س.ج'وم'

واست'لح1م.: ر'وه1ق. ف القتال. واست'لح1م. الرجل� إ,ذا اح\ت.و.شه
العدوe ف القتال؛ أ%نشد ابن بري للع'ج.ي الس_لول:

وم'س\ت.ل}ح.م� قد ص.ك�ه القوم' ص.ك�ة
ب.ع1يد ال%وال، ن,يل% ما كان ي.ج\م.ع'

وال�ل}ح.م: الذي أ�س1ر وظ%ف1ر به أ%عداؤ'ه؛ قال العجاج:
إ,ن_ا ل%ع.ط�افون خ.ل}ف ال�ل}ح.م,

وال%ل}ح.مة: الو.ق}عة� العظيمة القتل، وقيل: موضع القتال. وأ%ل%م\ت'
vإ,لاما �القوم. إ,ذا قتلت.هم حت صاروا لماv. وأ�ل1م. الرجل

واست'لح1م. اس\ت1لحاماv إ,ذا ن.ش1ب ف الرب فلم ي.ج,د\ م.خ\ل%صاv، وأ%ل%م.ه
غي'ه فيها، وأ%لم.ه القتال�. وف حديث جعفر الطي�ار، عليه السلم، يوم

�م'ؤ\تة%: أ%نه أ%خذ الراية بعد قت\ل زيد{ فقات.ل% با حت أ%لم.ه القتال
فنز.ل% وع.ق%ر. فر.س.ه؛ ومنه حديث عمر، رضي ال عنه، ف صفة الغ'زاة:

ومنهم م.ن أ%لم.ه القتال�؛ ومنه حديث س'هيل: ل ي'ر.دe الدعاء� عند البأ}س
.vأ%ي تشت.بك' الرب بينهم ويلزم بعضهم بعضا vحي ي'ل}ح1م بعض'هم بعضا
وف الديث: اليوم يوم' ال%ل}ح.مة، وف حديث آخر: وي'ج\م.عون للم.ل}ح.مة؛

هي الرب وموضع' القتال، والمع ال%لح1م' مأ}خوذ من اشتباك الناس
واختلط1هم فيها كاشت1باك ل�ح\مة1 الثوب بالس_دى، وقيل: هو من اللح\م لكثرة

�ل�حوم القتلى فيها، وأ%ل}ح.م\ت' الرب. فال}ت.ح.مت. وال%ل}ح.مة: القتال
ف الفتنة، ابن ال4عراب: ال%ل}ح.مة حيث ي'قاط1عون ل�حوم.هم بالسيوف؛

قال ابن بري: شاهد ال%لح.مة قول الشاعر:
ب.ل}ح.مة{ ل ي.س\ت.ق1ل© غ�راب'ها

د.ف1يفاv، وي\شي الذئب' فيها مع الن_س\ر
وال%ل}ح.مة: الرب' ذات القتل الشديد. وال%ل}حمة: الو.قعة العظيمة ف

الفتنة. وف قولم ن.بe ال%ل}حمة قولن: أ%حدها نبe القتال وهو



كقوله ف الديث الخر ب'ع1ث}ت بالسيف، والثان نبe الصلح وتأ}ليف1 الناس
كان ي'ؤ.لYف أ%مر. ال�م_ة.

وقد ل%م. ال4مر. إ,ذا أ%حكمه وأ%صلح.ه؛ قال ذلك ال4زهري عن شر.
ول%ح1م. بالكان 

(* قوله «ولم بالكان» قال ف التكملة بالكسر، وف القاموس
:vكعلم، ول يتعرضا للمصدر، وضبط ف الكم بالتحريك) ي.ل}ح.م ل%ح\ما

ن.ش1ب بالكان. وأ%ل}ح.م بالكان: أ%قام.؛ عن ابن ال4عراب، وقيل: ل%ز,م
ال4رض، وأ%نشد:

إ,ذا اف}ت.ق%را ل ي'ل}ح1ما خ.ش\ية% الر_دى،
ول ي.خ\ش. ر'زءاv منهما م.و\ل%ياه'ما

وأ%ل%م الدابة� إ,ذا وقف فلم ي.بح واحتاج إ,ل الضرب. وف الديث:
أ%نه قال لرجل ص'م\ يوماv ف الشهر، قال: إ,ن أ%جد قو_ةv، قال: فص'م\

يومي، قال: إ,ن أ%جد قو_ة، قال: فص'م ثلثة أ%يام ف الشهر، وأ%ل%م عند
الثالثة أ%ي وق%ف عندها فلم ي.ز,د\ه عليها، من أ%ل%م بالكان إ,ذا أ%قام

vفلم يبح. وأ%ل%م الرجل%: غ%م_ه. ول%ح.م الشيء4 ي.لح'مه ل%ح\ما
وأ%ل}ح.م.ه فال}ت.حم: ل4م.ه. واللYحام': ما ي'ل4م به وي'ل}ح.م به الص_د\ع'.

ولح.م. الشيء4 بالشيء: أ%ل}ز.ق%ه به، وال}ت.حم الص_د\ع' وال}ت.أ%م
بعن واحد. وال�ل}ح.م: الد_ع1يe ال�ل}ز.ق' بالقوم ليس منهم؛ قال

الشاعر:حت إ,ذا ما ف%ر_ كل© م'ل}ح.م
ول%ح\مة� الن_س.ب,: الشاب,ك' منه. ال4زهري: ل%ح\مة� النسب، بالفتح،

�ول�ح\مة� الصيد ما ي'صاد به، بالضم. والل©ح\م.ة�، بالضم: القرابة. ول}مة
الثوب ول�ح\مت'ه: ما س'د>ي بي الس_د.ي.ي\ن، يضم ويفتح، وقد ل%ح.م

الثوب ي.ل}ح.م'ه وأ%ل}ح.مه. ابن ال4عراب: ل%ح\م.ة الثوب ول%ح\مة الن_سب،
بالفتح. قال ال4زهري: ول�ح\مة� الثوب ال4ع\لى 

(* أي العلى من الثوب)
ول%ح\مته'، والس_د.ى ال4سفل من الثوب؛ وأ%نشد ابن بري:

س.تاه' ق%زÒ وح.ر,ير¬ ل%ح\مت'ه\
وأ%ل}ح.م. الناسج' الثوب.. وف الثل: أ%ل}ح1م\ ما أ%س\د.ي\ت. أ%ي

ت.م>م\ ما اب\ت.د.أ}ت.ه من ال3حسان. وف الديث: الو.لء� ل�ح\مةD كل�ح\مة1
النسب، وف رواية: كل�ح\مة1 الثوب. قال ابن ال4ثي: قد اختلف ف ضم



الل9حمة وفتحها فقيل: هي ف النسب بالضم، وف الثوب بالضم والفتح، وقيل:
الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأ%ما بالضم فهو ما ي'صاد به

الصيد'، قال: ومعن الديث ال�خال%طة� ف الو.لء3 وأ%نا ت.ج\ر,ي
م.ج\ر.ى النسب ف ال1ياث كما ت'خال1ط� الل©حمة� س.د.ى الثوب حت ي.ص1يا

كالشيء الواحد، لا بينهما من ال�داخ.لة الشديدة. وف حديث الجاج والطر:
صار الص>غار ل�ح\مة% الك1بار أ%ي أ%ن الق%ط}ر. انتس.ج لتت.اب'عه فدخل

بعضه ف بعض وات_صل. قال أ%بو سعيد: ويقال هذا الكلم ل%ح1يم' هذا
الكلم, وط%ريد'ه أ%ي و.ف}ق�ه وش.ك}ل�ه.

واست.ل}ح.م. الطريق': ات_س.ع.. واس\ت.ل}ح.م الرجل� الطريق.: ر.ك1ب.
أ%و\س.ع.ه وات_ب.ع.ه؛ قال رؤبة:

وم.ن أ%ر.ي\ناه' الطريق. است.ل}ح.ما
وقال امرؤ القيس:

اس\ت.ل}ح.م. الو.ح\ش. على أ%ك}سائ1ها
أ%ه\و.ج' م1ح\ض1ي¬، إ,ذا الن_ق}ع' د.خ.ن\

است.ل}ح.م.: ات_ب.ع.. وف حديث أ�سامة: فاس\ت.ل}ح.م.نا رجلD من العد'و�
أ%ي ت.ب,ع.نا يقال: است.ل}ح.م. الط�ريدة% والطريق. أ%ي ت.بع. وأ%ل}ح.م
ب.ي\ن. بن فلن شر�اv: جناه لم. وأ%ل}ح.مه بص.ر.ه: ح.د_د.ه نو.ه

ور.ماه به. وح.ب\لD م'لح.م¬: شديد' الفتل؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
م'لح.م' الغارة1 ل ي'غ\ت.ل%ب\

وال�ل}ح.م: جنس من الثياب. وأ%بو الل�ح_ام: كنية أ%حد ف�ر\سان العرب.
@لجم: طريق¬ ل%ح\ج.م: واسع¬ واضح؛ حكاه اللحيان؛ قال ابن سيده: وأ%رى

حاء4ه بدلv من هاء ل%ه\ج.م.
@لسم: التهذيب ف النوادر: الل�هاس1م' والل�حاس1م' م.جار,ي ال4و\د1ية

الضي�قة�، واحدها ل�ه\س'م ول�ح\س'م، وهي الل�خافيق'.
@لم: الل�خ\م: الق%ط}ع'. وقد ل%خ.م الشيء4 ل%خ\ماv: قط%عه. ول%خ'م.
الرجل�: كث�ر ل%ح\م' وجهه وغل�ظ. وبالرجل ل}مةD أ%ي ث1ق%ل� ن.ف}س�
وف%ت\رةD. والل�خ.مة�: الع.ق%بة الت من ال%ت\ن. والل©خ.مة: كل© ما ي'تطي_ر'

منه. واللYخام': اللYطام'. يقال: لخ.م.ه ولم.خ.ه أ%ي لط%م.ه.
والل©خ\م'، بالضم 

(* قوله «واللخم بالضم� إل» عبارة الصحاح: واللخم



واللخم بالضم ضرب إل والول بضمتي): ض.ر\ب¬ من سك البحر، قال رؤبة:
ك%ثية حيتان'ه ول�خ'مه\

قال: وال%م.ل سكة تكون ف البحر؛ ورواه ابن ال4عراب:
واع\ت.ل%ج.ت\ ج,مال�ه ول�خ'مه\

قال: ول يكون ال%م.ل ف الع.ذ}ب، وقيل: هو سك ضخم، قيل: ل ير� بشيء
إ,ل قطعه، وهو يأ}كل الناس، ويقال له الك%و\س.ج. وف حديث عكرمة:

الل©خ'م' ح.للD؛ هو ض.ر\ب¬ من سك البحر، ويقال له الق1ر\ش'؛ وقال ال�خب_ل
:vيصف د'ر�ة وغو_اصا
ب,ل%بانه1 ز.ي\ت¬ وأ%خ\ر.جها

من\ ذي غ%وار,ب.، و.س\ط%ه الل©خ'م
ول%خ\م¬: ح.يÒ من ج'ذام؛ قال ابن سيده: ل%خ\م حيÒ من اليمن، ومنهم

كانت ملوك العرب ف الاهلية وهم آل� عمرو بن ع.دي� بن نصر الل�خ\م1ي�. قال
أ%بو منصور: م'لوك ل%خ\م� كانوا نزلوا الية، وهم آل ال�ن\ذ1ر.

@لجم: الل�خ\ج.م': البعي' ال�ج\ف%ر النبي، وف التهذيب: الل�خ\ج.م
البعي' الواسع الوف.

@لدم: الل�د\م': ضر\ب' الرأ%ة1 ص.د\ر.ها. ل%د.م.ت الرأ%ة وجه.ها:
ضربته. ول%د.م.ت\ خ'ب\ز. ال%ل�ة إ,ذا ضربته. وف حديث الزبي يوم أ�ح'د:

فخرج\ت' أ%س\ع.ى إ,ليها، يعن أ�م_ه، فأ%د\ر.ك}ت'ها قبل أ%ن} ت.ن\ت.هي.
إ,ل الق%ت\لى فل%د.م.ت\ ف ص.د\ري وكانت امرأ%ة ج.ل}دةv، أ%ي ضرب.ت\

ودفعت. ابن سيده: ل%د.م.ت الرأ%ة� صد\ر.ها ت.ل}د1م'ه ل%د\ماv ضربته،
وال}ت.د.م.ت\ هي. والل�د\م': ضر\ب' خ'ب\ز, الل9ة إ,ذا أ%خرجته منها وض.ر\ب'

غيه1 أ%يضاv. والل�د\م': صوت' الشيء ي.قع' ف ال4رض من ال%جر ونوه وليس
بالشديد؛ قال ابن مقبل:

وللف�ؤاد1 و.ج,يب¬ ت.ح\ت. أ%ب\ه.ر,ه،
ل%د\م. الغ'لم, وراء4 الغ.ي\ب, بال%ج.ر,

وقيل: الل�د\م' الل�ط}م والضرب' بشيء ثقيل ي'س\م.ع' و.ق}ع'ه.
والت.د.م. النساء� إ,ذا ضرب\ن. و'جوه.هن� ف الآت. والل�د\م': الضر\ب'،

والت1دام' النساء من هذا، والل�د\م' والل9ط}م' واحد¬. والل}ت1دام':
الض\طراب. وال}ت1دام' النساء: ض.ر\ب'ن� ص'دور.هن� ووجوه.هن ف الن>ياحة. ورجل

م1ل}د.م¬: أ%حق' ضخم ثقيل كثي اللحم. وف%د\م¬ ل%د\م¬: إ,تباع. ويقال:



فلن ف%د\م¬ ث%د\م¬ ل%د\م¬ بعن واحد. وروي عن علي�، عليه السلم، أ%ن
السن قال له ف م.خ\رج,ه إ,ل العراق: إ,نه غي صواب، فقال: وال ل أ%كون

مثل% الض_ب'ع تسمع الل�د\م. فتخر'ج' فت'صاد، وذلك أ%ن الص_ي�اد ييء
إ,ل جحرها فيضرب بج.ر أ%و بيد1ه، فتخرج وت.ح\سبه شيئاv ت.ص1يده

لتأ}خذ%ه فيأ}خذها، وهي من أ%حق الد_واب�؛ أ%راد أ%ن ل أ�خ\د.ع كما ت'خ\دع'
،vول%د.م\ت' أ%ل}د1م' ل%د\ما .vالضبع بالل�د\م، وي'سم_ى الضر\ب' ل%د\ما

فأ%نا لد1م¬، وقوم ل%د.م¬ مثل خاد1م� وخ.د.م�.
وأ�مe م1ل}د.م: ال�م_ى، الليث: أ�م� م1لد.م كنية ال�م_ى، والعرب

تقول: قالت المى أ%نا أ�مe م1ل}د.م آك�ل اللحم وأ%م.صe الدم.، قال:
ويقال لا أ�م� ال1ب\ر,ز,ي�. وأ%ل}د.م.ت عليه ال�م�ى أ%ي دام.ت\. وف

الديث: جاءت أ�مe م1ل}د.م� تستأ}ذن؛ هي ال�م_ى، واليم ال�ول مكسورة
زائدة، وبعضهم يقولا بالذال العجمة.

والل�د1ي': الثوب الل%ق. وثوب ل%د1ي وم'ل%د_م: خ.ل%ق¬. ول%د.م.ه:
ر.ق%ع.ه. ال4صمعي: ال�ل%د_م وال�ر.د_م' من الثياب ال�رق�ع'، وهو

الل�دي. ول%د.م\ت الثوب لد\ماv ول%د_مت'ه ت.ل}دياv أ%ي ر.ق�ع\ت'ه، فهو
م'ل%د_م ول%د1ي¬ أ%ي م'ر.ق�ع م'ص\ل%ح. واللYدام': مثل الر>قاع

ي'ل}د.م' به الف� وغيه. وت.ل%د_م الثوب' أ%ي أ%خ\ل%ق واس\ت.ر\ق%ع.
وت.ل%د_م الرجل� ثوب.ه أ%ي ر.قع.ه، يتعد_ى ول يتعدى، مثل ت.ر.د_م.

والل�د.م'، بالتحريك: ال�ر.م' ف الق%رابات. ويقال: إ,نا سيت
ال�ر\م.ة� الل�د.م. ل4نا ت.ل}د1م الق%رابة% أ%ي ت'ص\ل1ح وت.ص1ل؛ تقول

العرب: الل�د.م' الل�د.م' إ,ذا أ%رادت توكيد ال�حالفة أ%ي ح'ر\م.ت'نا
ح'ر\م.ت'كم وبيتنا بيت'كم ل فرق بيننا. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم:

أ%ن ال4نصار لا أ%رادوا أ%ن ي'بايعوه ف ب.ي\ع.ة1 الع.ق%بة بكة قال
أ%بو اليثم بن الت_ي>هان: يا رسول ال، إن بين.نا وبي. الق%وم

ح1بالv ونن' قاط1عوها، فنخشى إن1 ال� أ%ع.ز_ك وأ%ظ}ه.ر.ك. أ%ن ترجع إ,ل
قومك، فتبس_م النب، صلى ال عليه وسلم، وقال: بل الد_م' الد_م'

وال%د.م' ال%د.م' أ�حار,ب' م.ن\ حار.ب\ت'م وأ�سال� م.ن\ سال%م\ت'م ورواه
بعضهم: بل الل�د.م' الل�د.م' وال%د.م' ال%د.م'، قال: فمن رواه بل

الد_م الد�م وال%د.م ال%د.م فإ,ن ابن ال4عراب قال: العرب تقول: د.م1ي
د.م'ك وه.د.م1ي ه.د.م'ك ف النeص\رة أ%ي إ,ن ظ�ل1م\ت. فقد ظ�ل1م\ت'؛ قال:



وأ%نشد العقيلي�:
د.ماv ط%ي>باv يا ح.ب_ذا أ%نت. من د.م,

قال أ%بو منصور: وقال الفراء العرب تدخل ال4لف واللم اللتي للتعريف
على السم فتقومان مقام الضافة كقول ال عز وجل: فأ%م_ا م.ن\ ط%غ.ى
وآثر الياة% الدنيا فإ,ن� ال%حيم هي الأ}وى؛ أ%ي الحيم مأ}واه، وكذلك
قوله: وأ%م_ا م.ن خاف م.قام. ر.ب>ه ون%ى النفس عن الوى فإ,ن النة هي

الأ}وى؛ العن فإ,ن النة مأ}واه؛ وقال الزجاج؛ معناه فإ,ن النة هي
الأ}وى له، قال: وكذلك هذا ف كل اسم، يدلن على مثل هذا ال3ضمار فعلى

قول الفراء قوله الد_م' الد_م' أ%ي دمكم دمي وه.د.مكم ه.د.مي؛ وقال ابن
ال4ثي ف رواية: الد_م' الد_م'، قال: هو أ%ن يهدر د.م القتيل، العن

إ,ن طل1ب دم'كم فقد ط�لب دمي، فدمي ودم'كم شيء واحد، وأ%ما من رواه بل
الل�د.م الل�د.م وال%د.م ال%د.م فإ,ن ابن ال4عراب أ%يضاv قال:

الل�د.م ال�ر.م جع لد1م� والد.م الق%ب، فالعن ح'ر.مكم ح'ر.مي وأ�ق}ب.ر'
حيث ت'ق}ب.رون؛ وهذا كقوله: ال%ح\يا م.ح\ياكم وال%مات مات'كم ل

أ�فارقكم. وذكر القتيب أ%ن أ%با عبيدة قال ف معن هذا الكلم: ح'ر\م.ت مع
ح'ر\م.ت1كم وب.ي\ت مع بيتكم؛ وأ%نشد:

ث ال}ح.قي ب.د.م1ي ول%د.م1ي
أ%ي بأ%ص\لي وموضعي. والل�د.م': ال�ر.م' جع لد1م، س'م>ي نساء�

الرجل وح'ر.م'ه ل%د.ماv ل4نن ي.ل}ت.د1م\ن. عليه إ,ذا مات. وف حديث عائشة:
ق�ب,ض رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وهو ف ح.ج\ري ث وض.ع\ت رأ}س.ه

على و,ساد.ة{ وق�م\ت' أ%ل}ت.د1م' مع الن>ساء وأ%ض\ر,ب و.ج\هي.
وال1ل}د.م' وال1ل}دام': ح.ج.ر¬ ي'ر\ض.خ' به النوى، وهو ال1ر\ضاخ'

أ%يضاv. قال ابن بري عند قول الوهري س'م>ي.ت ال�ر\مة الل�د.م. قال:
:�صوابه أ%ن يقول سيت ال�ر.م' الل�د.م لن الل�د.م جع' لد1م�. ول%د\مان

ماء معروف. وم'لد1م¬: اسم؛ وف ترجة دعع ف التهذيب قال: قرأ}ت بط
شر للطYرم_اح:

vبائتا vل ت'عال1ج\ د.م\ح.قا
ش'ج_ بالط�خ\ف1 ل1ل%د\م, الد_عاع\

قال: الل�د\م' الل�ع\ق'.
@لذم: ل%ذ1م. بالكان، بالكسر، ل%ذ}ماv وأ%ل}ذ%م.: ث%ب.ت ول%ز,م.ه



وأ%قام. وأ%لذ%م\ت' فلناv بفلن إ,لذاماv. ورجلD ل�ذ%م.ةD: لزم¬ للبيت، يطرد
على هذا باب¬ فيما زعم ابن دريد ف كتابه الوسوم بالمهرة، قال ابن

سيده: وهو عندي موقوف.
:Dذ%مة ت.سبق ال%م\ع بال4ك%مة1؛ فح'ذ%مة�ويقال لل4ر\نب: ح'ذ%مةD ل

حديدة، وقيل: ح'ذ%مة إ,ذا ع.د.ت\ أ%سرعت، ول�ذ%مة: ثابتة� الع.د\و ولزمة
له، وقيل: إ,تباع. والل©ذ%مة�: اللزم للشيء ل يفارقه. والل©ذ�وم':

ل�ز'وم' الي أ%و الشر. ول%ذ1م.ه الشيء�: أ%عج.به، وهو ف شعر الذل.
ول%ذ1م. بالشيء لذ%ماv: ل%ه,ج. به وأ%لذ%م.ه إ,ي_اه وبه وأ%ل%ج.ه به؛

وأ%نشد:
ث%ب\ت اللYقاء ف الروب, م'ل}ذ%ما

وأ%نشد أ%بو عمرو ل4ب الو.ر\د الع\دي�:
ل%ذ1م\ت. أ%با ح.س_ان% أ%ن\بار. م.ع\ش.ر�

ج.ناف%ى عليكم، ي.ط}ل�بون الغ.وائل
وأ�ل}ذ1م. به أ%ي أ�ول1ع. به، فهو م'ل}ذ%م به. ورجل ل%ذ�وم¬ ول%ذ1م¬

وم1ل}ذ%م¬: م'ول%ع بالشيء؛ قال:
ق%ص\ر. ع.ز,يز بال4كال, م1ل}ذ%م,

الليث: الل�ذ1م' ال�ول%ع بالشيء، وقد ل%ذ1م. لذ%ماv. ويقال للشجاع,:
م1ل}ذ%م¬ لع.ل%ث1ه بالقتال، وللذ9ئب م1ل}ذ%م لع.ل%ث1ه بالف%ر\س,. ولذ1م.

به ل%ذ%ماv؛ ع.ل1ق%ه؛ وأ%ما ما أ%نشده من قول الشاعر:
زعم ابن سي>ئة1 البنان بأ%ن_ن
ل%ذ1م¬ لخ'ذ% أ%ر\ب.عاv بال4ش\ق%ر,

فقد يكون الع.ل1ق. وعلى الع.ل1ق، استشهد به ابن ال4عراب، وقد يكون
الل�ه,ج. ال%ر,يص، والعنيان م'قتربان.

ويقال: أ%ل}ذ1م\ لفلن{ ك%رامت.ك أ%ي أ%د1م\ها له.
وأ�مe م1ل}ذم: كنية ال�م_ى؛ قال ابن ال4ثي: بعضهم يقولا بالذال

العجمة.
@لزم: الل©زوم': معروف. والف1عل ل%ز,م. ي.ل}ز.م'، والفاعل لزم¬
والفعول به ملزوم¬، لز,م. الشيء4 ي.ل}ز.م'ه ل%ز\ماv ول�زوماv ولز.مه
:Dز.م.ة�م'لز.م.ةv ول1زاماv والتز.م.ه وأ%لزم.ه إ,ي_اه فالتز.م.ه. ورجل ل

ي.ل}ز.م الشيء فل يفار,قه. واللYزام': الف%ي\صل جد�اv. وقوله عز وجل: قل ما



ي.ع\ب.أ� ب,ك�م رب>ي لول د'عاؤكم؛ أ%ي ما يصنع بكم رب لول دعاؤه
vلزما v؛ أ%ي عذاباvإ,ي_اكم إ,ل ال3سلم، فقد كذ�بتم فسوف يكون ل1زاما
لكم؛ قال الزجاج: قال أ%بو عبيدة ف%ي\صلv، قال: وجاء ف التفسي عن

الماعة أ%نه يعن يوم. بدر وما نزل بم فيه، فإ,نه ل�وز,م بي الق%ت\لى
ل1زاماv أ%ي ف�صل؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لصخر الغ.ي�:

فإ,م_ا ي.ن\ج'و.ا من ح.ت\ف1 أ%ر\ض�،
vفقد ل%ق1يا ح'توف%هما ل1زاما

وتأ}ويل هذا أ%ن ال%ت\ف إ,ذا كان م'ق%د_راv فهو لزم¬، إ,ن نا من
ح.ت\ف1 مكان{ لقيه ال%ت\ف' ف مكان آخر ل1زاماv؛ وأ%نشد ابن بري:

،vعلي_ ض.غ1ين.ة vل ز,ل}ت. م'ح\ت.م1ل
vحت ال%مات1 يكون منك ل1زاما

وقرئ. ل%زاماv، وتأ}ويله فسوف ي.ل}زم'كم تكذيبكم ل%زاماv وت.ل}زم'كم به
العقوبة ول ت'ع\ط%و\ن التوبة، ويدخل ف هذا يوم' بدر وغيه ما

ي.ل}ز.م'هم من العذاب. واللYزام: مصدر لز.م. والل�زام، بفتح اللم: مصدر
ل%ز,م. كالس_لم بعن س.ل1م.، وقد قرئ بما جيعاv، فمن كسر أ%وقعه م'وق%ع
م'لز,م، ومن فتح أ%وقعه موقع لز,م. وف حديث أ%شراط الساعة ذكر'

اللYزام، وفس>ر بأ%نه يوم بدر، وهو ف اللغة ال�لز.مة للشيء والدوام'
عليه، وهو أ%يضاv الف%ص\ل ف القضية، قال: فكأ%نه من ال4ضداد. واللYزام':

الوت' والساب'. وقوله تعال: ولول كل1مةD سب.ق%ت\ من رب>ك لكان
ل1زاماv؛ معناه لكان العذاب لز,ماv لم فأ%خ�ر.هم إ,ل يوم القيامة.

والل�ز.م': ف%ص\ل� الشيء، من قوله كان ل1زاماv ف%ي\ص.لv، وقال غيه: هو من
الل©زوم,. الوهري: ل%ز,م\ت به ولز.م\ت'ه. واللYزام': ال�لز,م'؛ قال أ%بو

ذؤيب:
،vفلم ير. غي. عادية{ ل1زاما

كما ي.ت.ف%ج_ر الوض' الل�ق1يف'
والعادية�: القوم ي.ع\د'ون على أ%رجلهم أ%ي فح.م\ل%ت'هم ل1زام¬ كأ%نم

ل%ز,م'وه ل يفارقون ما هم فيه، والل�قيف': ال�تهو>ر من أ%سفله.
واللت1زام': العت1ناق'.

قال الكسائي: تقول س.ب.ب\ت'ه س'ب_ةv تكون ل%زام,، مثل ق%طام, أ%ي
لزمة. وحكى ثعلب: ل4ض\ر,ب.ن_ك ض.ر\بةv تكون ل%زام,، كما يقال د.راك1



.vأ%ي لز,مة vون.ظار,، أ%ي ضربة ي'ذكر با فتكون له ل1زاما
وال1ل}ز.م، بالكسر: خشبتان مشدود¬ أ%وساط�هما بديدة ت'ج\ع.ل ف طرفها

ق�ن�احة فت.ل}ز.م ما فيها ل�زوماv شديداv، تكون مع الص_ياق1لة
وال4ب_ار,ين. وصار الشيء� ضربة% لز,م�، كلز,ب�، والباء أ%على؛ قال ك�ثي�ر ف

ممد بن النفية وهو ف حبس ابن الزبي:
س.م1يe النب> ال�ص\ط%فى وابن' ع.م>ه،

وف%ك9اك أ%غ}لل� ون.ف9اع غار,م,
أ%ب فهو ل ي.ش\ر,ي ه'دىÝ بض.للة{،

ول ي.ت_قي ف ال ل%و\مة% لئم,
ونن'، ب.م\د1 ال3، ن.ت\ل�و ك1تاب.ه

ح'لولv بذا ال%ي\ف1، خ.ي\ف1 ال%حار,م
بيث� المام' آم1ن' الر_و\ع, ساك1ن¬،
وحيث� الع.د'وe كالص_ديق, ال�لز,م

فما و.ر,ق' الدeن\يا ب,باق� ل4ه\له1،
وما ش1د_ة� الب.ل}و.ى بض.ر\بة1 لز,م

،Dم.ن لق%ي\ت أ%نك عائذ �ت'ح.د>ث
ب.ل العائذ� الظلوم ف س1ج\ن, عاد1م

وال�لز,م': ال�غال1ق'. ولز,م: فرس و'ث%يل بن عوف.
@لسم: أ%لس.م.ه ح'ج_ته: أ%لز.م.ه كما ي'ل}س.م ول%د' النتوجة ضر\ع.ها.

وقال ابن شيل: ال3ل}سام' إ,ل}قام' الفصيل, الضرع. أ%و_ل% ما ي'ولد.
ويقال: أ%لس.م\ته إ,ل}ساماv، فهو م'ل}س.م¬. ويقال: أ%لس.م\ت'ه ح'ج_ت.ه

إ,ل}ساماv أ%ي ل%ق�ن\ت'ه إ,ياها؛ وأ%نشد:
ل ي'ل}س.م.ن_ أ%با ع1م\ران% ح'ج_ت.ه،

فل تكون.ن\ له ع.و\ناv على ع'مرا
.vل ع.ق}ل éابن ال4عراب: الل�س\م السكوت' حياء

@لضم: التهذيب: الل�ض\م' الع'ن\ف' وال3ل}حاح' على الرجل، يقال:
ل%ض.م\ت'ه أ%ل}ض1م'ه ل%ض\ماv أ%ي ع.ن'ف}ت' عليه وأ%ل}ح.ح\ت؛ وأ%نشد:

م.ن.ن\ت. ب,نائل� ول%ض.م\ت. أ�خ\رى
ب,ر.د¼، ما كذا ف1ع\ل� الك1رام

قال أ%بو منصور: ول أ%سع لضم لغي الليث.



@لطم: الل�ط}م': ض.ر\ب'ك الد_ وص.ف}حة% السد بب.س\ط اليد، وف
vولط%م.ه م'لط%مة vالكم: بالكف� مفتوحة، ل%ط%م.ه ي.ل}ط1م'ه ل%ط}ما

ول1طاماv. وال%ل}ط1مان1: الد�ان؛ قال:
ناب ال%ع.د_ي\ن, أ%س1يل م.ل}ط1م'ه

(* قوله «ناب» كذا ف الصل وشرح القاموس بالباء، والذي ف الكم:
نائي).

وها ال%ل}ط%مان1 نادر. ابن حبيب: ال%لط1م' الدود، واحدها م.ل}ط%م¬؛
وأ%نشد:

خ.ص1م'ون ن.ف9اع'ون ب,يض' ال%لط1م
ابن ال4عراب: الل�ط}م' إ,يضاح' المرة. والل�ط}م': الضرب على الوجه

بباطن الراحة. وف الثل: لو ذات' س1وار� ل%ط%م.ت\ن؛ قالته امرأ%ة
ل%ط%م.ت\ها م.ن ليست بكفء� لا.

الليث: الل�ط1يم'، بل ف1ع\ل�، من اليل الذي يأ}خذ خد_يه بياض¬. وقال
أ%بو عبيدة: إ,ذا رجعت غ�ر�ة� الفرس من أ%حد ش1ق9ي وجهه إ,ل أ%حد

الد�ين فهو ل%ط1يم¬، وقيل: الل�ط1يم' من اليل الذي سالت غ�ر�ت'ه ف أ%حد
ش1ق9ي وجهه، يقال منه: ل�ط1م. الفرس، على ما ل يسم� فاعله، فهو ل%ط1يم¬؛

عن ال4صمعي. والل�ط1يم' من اليل: ال4بيض' موض1ع الل�ط}مة1 من الد�،
والمع ل�ط�م¬، وال�نثى ل%ط1يم¬ أ%يضاv، وهو من باب م'د.ر\هم أ%ي ل
ف1ع\ل له، وقيل: الل�طيم' الذي غ�ر�ته ف أ%حد ش1ق9ي وجهه إ,ل أ%حد

الد�ين ف موضع الل�ط}مة، وقيل: ل يكون ل%طيماv إ,ل أ%ن تكون غ�ر�ت'ه
أ%عظم. الغ'رر, وأ%فشاها حت ت'ص1يب. عينيه أ%و إ,حداها، أ%و ت'ص1يب. خ.د�يه

أ%و أ%حد.ها. وخ.دÒ م'ل%ط�م¬: ش'د>د للكثرة. والل�طيم' من خ.ي\ل,
ال%ل}بة: هو التاسع من سوابق اليل، وذلك أ%نه ي'ل}ط%م وجه'ه فل يدخل
السeراد1ق. والل�ط1يم': الصغي' من ال3بل الذي ي'ف}ص.ل عند طلوع س'ه.ي\ل،
وذلك أ%ن صاحبه يأ}خذ بأ�ذ�ن,ه ث ي.ل}ط1مه عند طلوع سهيل ويستقبله به
وي.ح\ل1ف أ%ن ل يذوق قطرة ل%ب.ن بعد يومه ذلك، ث ي.ص'رe أ%خلف. أ�م>ه

كل�ها وي.ف}ص1له منها، ولذا قالت العرب: إ,ذا طلع س'هيل}، ب.ر.د.
الليل}، وامتنع الق%ي\ل}، وللفصيل الو.ي\ل}؛ وذلك ل4نه ي'ف}ص.ل عند طلوعه.
الوهري: الل�طيم' ف%صيلD إ,ذا طلع سهيل أ%خذه الراعي وقال له: أ%ت.رى

سهيلv؟ وال ل تذوق عندي قطرة ث ل%ط%مه ون.ح�اه. ابن ال4عراب:



الل�ط1يم' الفصيل إ,ذا ق%و,ي على الركوب ل�ط1م. خ.دeه عند ع.ي\ن, الشمس، ث
يقال اغ}ر'ب\، فيصي ذلك الفصيل� مؤد_باv ويسمى ل%ط1يماv. والل�ط1يم':
الذي يوت أ%بواه. والع.ج,يe: الذي توت أ�مeه. واليتيم': الذي يوت

أ%بوه.
والل�ط1يم والل�ط1يمة�: ال1س\ك'؛ ال�ول عن كراع، قال الفارسي: قال

ابن دريد هي كل ضرب� من الطي>ب ي'حمل على الصeد\غ من ال%ل}ط1م الذي
:�هو الد�، وكان يستحسنها، وقال: ما قالا إ,ل� بطالع سعد. والل�ط1يمة
و,عاء� ال1س\ك، وقيل: هي العي تمله، وقيل: س'وق�ه، وقيل: كل© س'وق�

ي'ج\لب إ,ليها غي' ما يؤكل من ح'ر> الطي>ب والتاع, غي ال1ية
ل%ط1يمةD، والية لا يؤكل؛ ثعلب عن ابن ال4عراب: أ%نه أ%نشده ل1عاهان% بن

ك%ع\ب بن عمرو بن سعد:
إ,ذا اص\ط%ك�ت\ بض.ي\ق� ح'ج\رتاها،

ت.لق1ي الع.س\ج.د1ي_ة1 والل�ط1يم,
قال: الع.س\ج.د1ي�ة إ,بل منسوبة إ,ل س'وق يكون فيها الع.س\جد وهو

الذهب؛ وقال ابن بري: العسجدية الت ت.ح\م1ل الذهب، والل�ط1يم': منسوب إ,ل
س'وق يكون أ%كثر' ب.ز>ها الل�ط1يم.، وهو جع الل�طيمة، وهي العي' الت

تمل السك. ابن السكيت: الل�طيمة ع1ي¬ فيها ط1يب¬، والعسجدية1 ركاب'
ال�لوك1 الت تمل الد>ق_، والد>قe الكثي الثمن الذي ليس باف{.

الوهري: الل�ط1يمة� العي' تمل الطYيب. وب.ز_ الت>جار، وربا قيل
لس'وق, الع.ط�ار,ين ل%ط1يمةD؛ قال ذو الرمة ي.صف أ%رطأة ت.كن_س. فيها

الثور الوحشي:
كأ%ن_ها بيت' ع.ط�ار� ي'ض.م>ن'ه

ل%طائم. ال1س\ك1، ي.ح\ويها وت'ن\ت.ه.ب'
قال أ%بو عمرو: الل�ط1يمة� ق1ط}عة� م1س\ك، ويقال فارة م1س\ك؛ قال

الشاعر ف الل�طيمة السك:
فقتل�: أ%ع.ط�اراv ن.رى ف ر,حال1نا؟

وما إ,ن} ب.و\ماة{ ت'باع' الل�طائم'
وقال آخر ف مثله:

ع.ر'ف}ت. كإ,ت\ب� ع.ر_ف%ت\ه الل�طائم'
وف حديث بدر: قال أ%بو جهل يا قوم, الل�طيم.ة الل�طيمة% أ%ي



أ%د\ر,كوها، وهي منصوبة بإ,ضمار هذا الفعل. والل�طيمة: ال1مال� الت تمل
الع1ط}ر. والب.ز_ غي ال1ية. ول%طائم' ال1س\ك: أ%و\ع1يت'ه. ابن ال4عراب:

الل�طيمة� س'وق'
ال3بل، والل�طيمة والز_و\م.لة� من الع1ي الت عليها أ%حالا، قال:
ويقال الل�طيمة� والع1ي' والز_و\ملة، وهي العي الت كان عليها 

*)
قوله «وهي العي الت كان عليها إل» كذا ف الصل، وعبارة التهذيب: وهي

العي كان عليها حل أو ل يكن) ح1م\ل أ%و ل يكن، ول تسمى ل%طيمةv ول
ز.و\ملة حت تكون عليها أ%حالا؛ وقول أ%ب ذؤيب:

فجاء4 با ما ش1ئت. من ل%ط%م1ي_ة{،
ت.د'ور' البحار' فوق%ها وت.م'وج'

إ,نا عن د'ر_ة. وقوله: ما شئت من ل%ط%م1ي�ة، ف موضع الال.
وت.ل%ط�م وجه'ه: ار\ب.د�. وال�ل%ط�م: اللئيم. ول%ط�م الكتاب: خت.مه؛

وقوله:
ل ي'ل}ط%م' الص\ب'ور' و.س\ط% ب'يوت1نا،

ون.ح'جe أ%هل% الق> بالت_ح\ك1يم
يقول: ل ي'ظ}ل%م فينا في'ل}ط%م ولكن نأ}خذ الق منه بالعدل عليه.

الليث: الل�ط1يمة س'وق فيها أ%و\عيةD من الع1ط}ر ونوه من الب,ياعات؛
وأ%نشد:ي.ط�وف' با و.س\ط% الل�ط1يمة بائع'

وقال ف قول ذي الرمة:
لطائ1م ال1س\ك1 ي.ح\و,يها وت'ن\ت.ه.ب'

يعن أ%و\ع1ي.ة السك. أ%بو سعيد: الل�طيمة الع.ن\ب.رة� الت ل�ط1م.ت
بالسك فت.ف%ت_قت به حت ن.ش1ب.ت رائحتها، وهي الل�ط%م1ي�ة، ويقال:

بالةD ل%ط%م1ي�ةD؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب:
،vل%ط%م1ي_ة vكأ%ن� عليها بالة

لا من خ1لل, الد_أ}ي.تي, أ%ر,يج'
أ%راد بالبالة الرائحة والش_م�ة، مأ}خوذ من ب.ل}وته أ%ي ش.م.م\ته،

وأ%صلها ب.لوة، فقد_م الواو وصيها أ%لفاv كقولم قاع. وق%عا. ويقال:
أ%ع\ط1ن ل%ط1يمةv من م1سك أ%ي قطعة. والل�ط1يمة ف قول النابغة 

(* قوله



«واللطيمة ف قول النابغة إل» عبارة التهذيب: واللطيمة ف قول النابغة السوق،
سيت لطيمة لتصافق اليدي فيها، قال: وأما لطائم السك ف قول ذي الرمة

فهي الغوال إل): هي الغوال ال�ع.ن\ب.رة، ول تسمى ل%ط1يمة حت تكون
ملوطة بغيها. الفراء: الل�ط1يمة س'وق العط9ارين، والل�طيمة الع1ي'
تمل الب'ر_ والطYيب.. أ%بو عمرو: الل�طيمة� س'وق¬ فيها ب.زÒ وط1يب.

ولط%م.ه فت.لطما؛ والتط%م.ت ال4م\واج': ضرب بعضها بعضاv؛ وف حديث
حس�ان:ي'ل%طYم'هن� بال�م'ر, النساء�

أ%ي ي.ن\ف�ض\ن ما عليها من الغ'بار، فاستعار له الل�ط}م، وروي
ي'ط%لYم'هن�، وهو الضرب بالكف.

@لعم: انفرد با ال4زهري وقال: ل أ%سع فيه شيئاv غي حرف واحد وجدته
لبن ال4عراب، قال: الل�ع.م' الل©عاب'، بالعي، قال: ويقال ل

يت.لع\ث%م\ ف كذا ول يت.ل%ع\ل%م\ ف كذا أ%ي ل يتمك�ث ول ينتظر.
@لعثم: ت.ل%ع\ث%م عن ال4مر: ن.ك%ل وتك�ث وتأ%ن_ى وتبص_ر، وقيل:
الت_ل%ع\ث�م النتظار. وما ت.ل%ع\ث%م عن شيء أ%ي ما تأ%خ_ر ول كذ�ب.
وقرأ% فما ت.لع\ث%م وما ت.ل%ع\ذ%م. أ%ي ما توق�ف ول تك�ث ول ترد�د،

وقيل: ما ت.ل%ع\ث%م أ%ي ل ي'ب\ط1ئ بالواب. وف الديث عن النب، صلى ال
عليه وسلم، أ%نه قال: ما عر.ض\ت' ال3س\لم. على أ%ح.د{ إ,ل كانت فيه

ك%ب\وةD إ,ل أ%ن أ%با بكر ما ت.ل%ع\ث%م أ%ي أ%جاب من ساعت1ه أ%و_ل% ما
دعوته ول ينتظر ول يتمك�ث وصد_ق بال3سلم ول يتوق�ف. وف حديث لقمان

بن عاد أ%نه قال ف أ%حد1 إ,خ\وت1ه: فليس.ت فيه ل%ع\ث%م.ةD إ,ل أ%نه
ابن أ%م.ة{؛ أ%راد أ%نه ل توق©ف. عن ذ1ك}ر, م.ناقبه إ,ل عند ذكر ص.راحة1
ن.سب,ه فإ,نه ي'عاب ب'ج\نته. ويقال: سأ%لته عن شيء فلم يت.لع\ث%م\ ول

يت.ل%ع\ذ%م\ ول ي.ت.ت.م\ت.م\ ول يتمر_غ ول يتفك�ر أ%ي ل يتوقف حت
أ%جابن.

@لعذم: قرأ% فما ت.ل%ع\ذ%م. أ%ي ما ترد_د كتل%ع\ث%م، وزعم يعقوب أ%ن
الذال بدل من التاء، وقد تقدم.

@لعظم: الوهري: يقال ل%ع\م.ظ}ت' اللحم. أ%ي انته.س\ته عن العظم، قال:
وربا قالوا ل%ع\ظ%م\ت'ه على القلب.

@لغم: ل%غ1م. ل%غ.ماv ول%غ\ماv: وهو است1خ\بار'ه عن الشيء ل يستيقنه
وإ,خبار'ه عنه غي مستيقن أ%يضاv. ول%غ.م\ت' أ%لغ.م' ل%غ\ماv إ,ذا أ%خب.ر\ت



صاحبك بشيء ل تستيقنه. و.ل%غ.م ل%غ\ماv: كن.غ.م ن.غ\ماv. وقال ابن
ال4عراب: قلت ل4عراب م.ت ال%س3ي؟ فقال: ت.ل%غ_موا بيوم, السب\ت، يعن

ذك%روه، واشتقاقه من أ%نم حر_كوا م.لغ1م.هم به. والل�غ1يم':
الس>ر�.والل©غام' وال%ر\غ�: الل©عاب لل3نسان. ول�غام البعي: ز.ب.د'ه.

والل©غام': ز.ب.د' أ%فواه1 ال3بل، والرeوال� للفرس. ابن سيده: والل©غام
من البعي بنزلة الب'زاق, أ%و الل©عاب من ال3نسان. ول%غ.م البعي'

ي.ل}غ.م ل�غامه ل%غ\ماv إ,ذا رمى به. وف حديث ابن ع'مر: وأ%نا تت ناقة رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ي'ص1يب'ن ل�غام'ها؛ ل�غام' الدابة: ل�عاب'ها

وزبد'ها الذي يرج من فيها معه، وقيل: هو الز_ب.د' وحده، سي
بال%لغ1م، وهي ما ح.و\ل% الف%م ما ي.ب\ل�غه اللسان وي.ص1ل إ,ليه؛ ومنه الديث:
ي.ستعم1ل م.لغ1م.ه'؛ هو جع م'ل}غ.م؛ ومنه حديث عمرو بن خارجة: وناقة

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ت.ق}ص.ع ب,ج,ر�تا وي.س3يل ل�غام'ها بي
ك%ت1ف%ي_.

وال%ل}غ.م': الفم' وال4ن\ف وما حولما. وقال الكلب: ال%لغ1م' من
كل شيء الفم وال4نف وال4ش\داق، وذلك أ%نا ت'ل%غ_م بالطيب، ومن ال3بل

بالز_ب.د1 والل©غام,. وال%ل}غ.م' وال%لغ1م: ما حول الفم الذي يبلغه
اللسان، ويشبه أ%ن يكون م.ف}ع.لv من ل�غام, البعي، سي بذلك ل4نه موضع

الل©غام,. ال4صمعي: م.لغ1م' الرأ%ة ما حول فمها.
الكسائي: ل%غ.م\ت أ%ل}غ.م ل%غ\ماv. ويقال: ل%غ.م\ت' الرأ%ة أ%ل}غ.م'ها

إ,ذا قب_ل}ت م.ل}غ.مها؛ وقال:
خ.ش_م. منها م.ل}غ.م' ال%ل}غوم,

بش.م_ة{ من شار,ف{ م.ز\كوم,
قد\ خ.م_ أ%و قد ه.م_ بال�موم,،

ليس. ب.ع\شوق� ول م.ر\ؤ'وم,
خ.ش_م منها أ%ي نت'ن منها م.ل}غ'وم'ها بش.م_ة شارف. وتل%غ_م\ت

بالطYيب إ,ذا جعلته ف ال%لغ1م؛ وأ%نشد ابن بري لرؤبة:
ت.ز\د.ج بالاد1ي� أ%و ت.ل%غ_م'ه\

(* قوله «تزدج إل» هكذا ف الصل).
وقد تل%غ_م.ت الرأ%ة� بالزعفران والطYيب؛ وأ%نشد:

م'ل%غ_م بالزعفران1 م'ش\ب.ع



ول�غ1م. فلنD بالطYيب، فهو م.ل}غوم إ,ذا جعل الطYيب على م.لغ1مه.
وال%ل}غ.م: طرف أ%نفه. وتل%غ_م.ت الرأ%ة بالطيب تل%غeماv: وض.ع.ت\ه على

م.لغمها. وكل© جوهر ذو�اب كالذهب ونوه خ'ل1ط بالز_او'وق م'ل}غ.م¬،
وقد أ�ل}غ1م. فال}ت.غ.م.. والغن.م' تت.ل%غ_م بالع'ش\ب وبالش>ر\ب ت.ب'ل©

م.شاف1ر.ها.
.eوالل�غ.م: ال3ر\جاف' الاد

@لغذم: تل%غ\ذ%م الرجل: اشتد_ كلمه. الليث: ال�ت.ل%غ\ذ1م الشديد
ال4كل.

@لفم: اللYفام: النقاب على طرف ال4نف، وقد ل%ف%م. وتل%ف�م. ولف%م.ت
الرأ%ة فاها ب,ل1فام1ها: ن.ق�ب.ته. ول%ف%مت\ وتل%ف�مت وال}ت.ف%مت إ,ذا

شد_ت اللYفام. أ%بو زيد: تيم تقول تل%ث�مت على الفم، وغيهم يقول
تل%ف�مت. قال الفراء: يقال من اللYفام ل%ف%م\ت أ%ل}ف1م، فإ,ذا كان على طرف

ال4نف فهو اللYفام، وإ,ذا كان على الفم فهو اللYثام. الوهري: قال
ال4صمعي إ,ذا كان الن>قاب على الفم فهو اللYثام واللYفام، كما قالوا

الد_ف%ئ1يe والد_ث%ئ1يe؛ قال الشاعر:
ي'ض1يء� لنا كالب.د\ر تت غ%مامة{،

وقد زل� عن غ�ر� الث�نايا ل1فام'ها
وقال أ%بو زيد: تل%ف�م\ت تل%ف©ماv إ,ذا أ%خذت عمامة فجعلتها على فيك

ش1ب\ه النقاب ول تبلغ با أ%رنبة ال4نف ول مار,ن.ه، قال: وبنو تيم
تقول ف هذا العن: تل%ث�مت تل%ث©ماv، قال: وإ,ذا انتهى إ,ل ال4نف

فغش1ي.ه أ%و بعضه فهو النقاب.
vإ,ليه. ل%ق1م.ه ل%ق}ما �@لقم: الل�ق}م': س'رعة ال4كل وال�بادرة

وال}ت.ق%مه وأ%ل}ق%مه إ,ياه، ول%ق1م\ت الل©ق}مة% أ%ل}ق%م'ها ل%ق}ماv إ,ذا
أ%خ.ذ}ت.ها ب,ف1يك، وأ%ل}ق%م\ت' غيي ل�ق}مةv فل%ق1م.ها. وال}ت.ق%م\ت

الل©ق}مة% أ%ل}ت.ق1م'ها ال}ت1قاماv إ,ذا اب\ت.ل%ع\تها ف م'ه\لة، ول%ق�م\تها
غيي ت.ل}ق1يماv. وف الثل: س.ب_ه فكأ%نا أ%ل}ق%م فاه ح.ج.راv. وف

الديث: أ%ن رجلv أ%ل}ق%م. عين.ه خ.صاصة% الباب أ%ي جعل الش_ق_ الذي ف
الباب ي'حاذي عين.ه فكأ%نه جعله للعي كالل©قمة للفم. وف حديث عمر،

رضي ال عنه: فهو كال4ر\قم إ,ن ي'ت\رك ي.ل}ق%م أ%ي إ,ن ت.ت\ر'كه يأ}كلك.
يقال: ل%ق1م\ت الطعام. أ%لق%م'ه وتل%ق�م\ت'ه وال}ت.ق%م\ت'ه.



ورج'ل ت1ل}قام وت1ل}قامة: كبي الل©ق%م، وف الكم: عظيم الل©ق%م،
وت1ل}قامة من ال�ث�ل الت ل يذكرها صاحب الكتاب. والل�ق}مة والل©ق}مة:

ما ت'هي>ئه ل1ل9قم؛ ال�ول عن اللحيان. التهذيب: والل©ق}مة اسم لا
ي'هي>ئه ال3نسان لللتقام، والل�ق}مة� أ%كل�ها بر�ة، تقول: أ%كلت

.vحج.را vق}م.تي بل%ق}مة، وأ%ل}ق%م\ت فلنا�ل�ق}مة بل%ق}م.تي,، وأ%كلت ل
ول%ق�م البعي. إ,ذا ل يأ}كل حت ي'ناو,ل%ه بيده. ابن شيل: أ%لق%م.
البعي' ع.د\واv بينا هو يشي إ,ذ} ع.دا فذلك ال3ل}قام، وقد أ%ل}ق%م.

.vوأ%ل}ق%م\ت' ع.د\وا vع.د\وا
والل�ق%م'، بالتحريك: وسط الطريق؛ وأ%نشد ابن بري للكميت:

وعبد' الرح1يم, جاع' ال�مور،
�إ,ليه انت.هى الل�ق%م' ال�ع\م.ل

ول%ق%م' الطريق ول�ق%م'ه؛ ال4خية عن كراع: م.ت\ن'ه ووسطه؛ وقال الشاعر
يصف ال4سد:

غاب.ت\ ح.ل1يلت'ه وأ%خ\طأ% ص.ي\ده،
فله على ل%ق%م, الطريق, ز.ئ1ي

(* هذا البيت لبشار بن ب'رد).
والل�ق}م'، بالتسكي: مصدر قولك ل%ق%م. الطريق. وغي الطريق، بالفتح،

ي.ل}ق�مه، بالضم، ل%ق}ماv: سد_ فمه. ول%ق%م. الطريق. وغي. الطريق
ي.ل}ق�مه ل%ق}ماv: سد_ فمه. والل�ق%م'، مر_ك: م'ع\ظم الطريق. الليث: ل%ق%م'

الطريق م'ن\ف%ر.ج'ه، تقول: عليك بل%ق%م, الطريق فال}ز.م\ه.
ول�ق}مان�: صاحب النeسور تنسبه الشعراء� إل عاد؛ وقال:

vت.راه ي'طو>ف' الفاق. ح1ر\صا
ليأ}كل رأ}س. ل�ق}مان% بن, عاد1

قال ابن بري: قيل إن هذا البيت ل4ب الهوش ال4س.دي�، وقيل: ليزيد بن
عمرو بن الص_ع1ق، وهو الصحيح؛ وقبله:

إذا ما مات. م.ي\ت¬ من ت.ميم�
فس.ر_ك أ%ن ي.ع1يش، فج,ئ} ب,زاد1

ب'ب\ز� أ%و بس.م\ن� أ%و بت.م\ر�،
أ%و الشيء ال�ل%ف�ف1 ف الب,جاد1

وقال أ%وس بن غ%ل}فاء يرد� عليه:



فإن_ك.، ف ه1جاء بن ت.ميم�،
كم'ز\داد1 الغ.رام, إل الغ.رام,

ه'م' ض.ر.بوك. أ�م_ الرأ}س,، حت
ب.د.ت\ أ�مe الشeؤ'ون1 من الع1ظام

وهم\ تر.كوك. أ%س\ل%ح م1ن ح'بار.ى
رأ%ت ص.ق}راv، وأ%ش\ر.د. من ن.عام,

ابن سيده: ول�ق}مان اسم؛ فأ%ما ل�ق}مان الذي أ%نثى عليه ال تعال ف
كتابه فقيل ف التفسي: إنه كان نبي�اv، وقيل: كان حكيماv لقول ال

،vوقيل: كان خ.ي�اطا ،vصالا vتعال: ولقد آتينا لقمان الكمة؛ وقيل: كان رجل
وقيل: كان ن9اراv، وقيل: كان راعياv؛ وروي ف التفسي إنساناv وقف عليه

وهو ف ملسه قال: أ%ل%س\ت. الذي كنت. ترعى معي ف مكان كذا وكذا؟ قال:
بلى، فقال: فما ب.ل%غ% بك ما أرى؟ قال: ص1د\ق' الديث وأ%داء� المانة1

والص_م\ت' عما ل ي.ع\ن,ين، وقيل: كان ح.ب.ش1ي�اv غليظ ال%شافر مشق�ق
الرجلي؛ هذا كله قول الزجاج، وليس يضر�ه ذلك عند ال عز وجل ل4ن ال

شر�فه بال1ك}مة. ول�ق%يم: اسم، يوز أ%ن يكون تصغي ل�قمان على تصغي
الترخيم، ويوز أ%ن يكون تصغي الل9قم؛ قال ابن بري: ل�ق%يم اسم رجل؛ قال

الشاعر:
ل�ق%يم بن ل�ق}مان% من أ�خ\ت1ه،
وكان ابن. أ�خ\ت{ له واب\ن.ما

@لكم: الل�ك}م: الضرب باليد مموعة، وقيل: هو الل�ك}ز' ف الصدر
والدف}ع'، ل%ك%م.ه ي.ل}ك�م'ه ل%ك}ماv؛ أ%نشد ال4صمعي:

�كأ%ن صوت. ض.ر\ع1ها ت.شاج'ل
(* قوله: تشاجل: هكذا ف ال4صل).

،�هت1يك هاتا ح.تنا تكاي,ل
�ل%د\م' الع'جا ت.ل}ك�م'ها ال%ناد1ل

وال�ل%ك�ة: الق�ر\صة الضروبة باليد. وخ'فÒ م1ل}ك%م وم'ل%ك�م
ول%ك�ام: ص'ل}ب شديد يكسر الجارة؛ أ%نشد ثعلب:

Dستأت1يك منها، إن ع.م.ر\ت.، ع1صابة
وخ'ف�ان1 ل%ك�امان1 للق1ل%ع, الك�ب\د1

قال ابن سيده: هذا شعر للص�ç يتهز�أ�� بسروقه. ويقال: جاءنا فلنD ف



ن,خاف%ي\ن, م'ل%ك�م.ي\ن, أ%ي ف خ'ف�ي\ن, م'رق�ع.ي\ن. وال�ل%ك�م:
الذي ف جانبه ر,قاع¬ ي.ل}ك�م با ال4رض.

وج.ب.ل� الل©ك%ام,: معروف؛ التهذيب: جب.ل ل�كام� معروف بناحية الشأ}م.
الوهري: الل©ك9ام، بالتشديد، جبل بالشأ}م.
وم'ل}ك�وم¬: اسم ماء بكة، شرفها ال تعال.

@لم: الل�مe: المع الكثي الشديد. والل�مe: مصدر ل%م_ الشيء
ي.ل�مeه ل%م�اv جعه وأصلحه. ول%م_ ال� ش.4ع.ث%ه ي.ل�مeه ل%م�اv: جع. ما

تفر�ق من أ�موره وأ%صلحه. وف الدعاء: ل%م_ ال� شعث%ك أي جع ال�
لك ما ي'ذ}هب شعثك؛ قال ابن سيده: أي جع. م'ت.ف%ر>ق%ك وقار.ب. بي

ش.ت1يت أ%مر,ك. وف الديث: اللهم> ال}م'م\ ش.ع.ث%نا، وف حديث آخر: وت.ل�م�
با ش.ع.ثي؛ هو من الل�م� المع أ%ي اجع ما ت.ش.ت_ت. من أ%م\ر,نا.

ورج'ل م1ل%مÒ: ي.ل�مe القوم أي يمعهم. وتقول: هو الذي ي.ل�م� أ%هل بيته
وعشي.ته ويمعهم؛ قال رؤبة:

فاب\س'ط علينا ك%ن.ف%ي\ م1ل%م�
Òم1ع.م Òأ%مر.نا. ورجل م1ل%م eم�أ%ي م'ج.م>ع ل1ش.م\ل1نا أ%ي ي.ل

إذا كان ي'ص\ل1ح أ�مور الناس وي.ع'م� الناس بعروفه. وقولم: إن9 دار.ك�ما
Dل%م'ومة

أ%ي ت.ل�مe الناس وت.ر'بeهم وت.ج\معهم؛ قال ف%د.كي� بن أ%ع\بد يدح
علقمة بن سيف:

ل4ح.ب_ن ح'ب_ الص_ب�، ول%م_ن
ل%م_ ال1د1ي� إل الكري, الاج,د1

(* قوله «لحبن» أ%نشده الوهري: وأحبن).
ابن شيل: ل�م�ة الرجل, أ%صحاب'ه إذا أ%رادوا سفراv فأ%صاب م.ن يصحبه
فقد أ%صاب ل�م�ةv، والواحد ل�م_ة والمع ل�م_ة. وكل© م.ن لق1ي. ف سفره

من ي'ؤن,س'ه أ%و ي'ر\ف1د'ه ل�م_ة. وف الديث: ل تسافروا حت ت'صيبوا
ل�م_ة 

(* قوله «حت تصيبوا لة» ضبط لة ف الحاديث بالتشديد كما هو
مقتضى سياقها ف هذه الادة، لكن ابن الثي ضبطها بالتخفيف وهو مقتضى

قوله: قال الوهري الاء عوض إل وكذا قوله يقال لك فيه لة إل البيت مفف
فمحل ذلك كله مادة لم). أ%ي ر'ف}قة. وف حديث فاطمة، رضوان ال عليها،



أ%نا خرجت ف ل�م_ة{ من نسائها ت.توط�أ ذ%ي\ل%ها إل أ%ب بكرفعاتبته،
أ%ي ف جاعة من نسائها؛ قال ابن ال4ثي: قيل هي ما بي الثلثة إل

العشرة، وقيل: الل©م_ة ال1ث}ل� ف السن والت>ر\ب'؛ قال الوهري: الاء
عوض من المزة الذاهبة من وسطه، وهو ما أ%خذت عينه ك%س.ه{ وم.ه{، وأ%صلها

ف�ع\لة من ال�لءمة وهي ال�وافقة. وف حديث علي، كرم ال وجهه: أل
وإن9 معاوية قاد. ل�م_ة من الغواة أي جاعة. قال: وأما ل�م.ة الرجل مثله

فهو مفف. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أن شابة ز'و>ج.ت شيخاv فقت.لت\ه
فقال: أيها الناس ل1يتزو_ج كلê منكم ل�م.ت.ه من النساء ولت.ن\كح

الرأة� ل�م.ت.ها من الرجال أي شكله وت1ر\ب.ه وق1ر\ن.ه ف الس>ن. ويقال: لك
فيه ل�م.ةD أي أ�س\وة؛ قال الشاعر:

فإن ن.ع\ب'ر\ فنحن' لنا ل�مات¬،
وإن ن.غ\ب'ر\ فنحن على ن'دور,

وقال ابن العراب: ل�مات أ%ي أ%شباه وأ%مثال، وقوله: فنحن على ندور أي
سنموت ل بد� من ذلك.

v؛ قال ابن عرفة: أ%كلvل%م�ا vراب. أ}ك%لeوقوله عز وجل: وتأ}كلون الت
شديداv؛ قال ابن سيده: وهو عندي من هذا الباب، كأنه أ%كلD يمع التeراث

ويستأ}صله، والكل� ي.ل�مe الث�ريد. فيجعله ل�ق%ماv؛ قال ال عز وجل:
وتأ}كلون التeراث أ%ك}لv ل%م�اv؛ قال الفراء: أي شديداv، وقال الزجاج:

أي تأ}كلون ت'راث اليتامى ل%م�اv أي ت.ل�مeون بميعه. وف الصحاح:
أ%ك}لv ل%م�اv أي ن.ص1يب.ه ونصيب صاحبه. قال أبو عبيدة: يقال ل%م.م\ت'ه

أ%جع. حت أتيت على آخره. وف حديث الغية: تأ}كل ل%م�اv وت'وس1ع ذ%م�اv أي
vل�تأ}كل كثياv متمعاv. وروى الفراء عن الزهري أنه قرأ%: وإن� ك

ل%م�اv، م'ن.و_نD، لي'و.فYي.ن_هم؛ قال: يعل الل�م_ شديداv كقوله
v؛ قال الزجاج: أراد وإن كلvل%م�ا vراث% أكلeتعال: وتأكلون الت

لي'و.فYينهم ج.م\عاv لن معن الل9م� المع، تقول: ل%م.م\ت الشيء أ%ل�مeه إذا
جعته. الوهري: وإن� كلv لاv ليوفينهم، بالتشديد؛ قال الفراء: أصله
،vلم�ا، فلما كثرت فيها ال1يمات' حذفت منها واحد، وقرأ% الزهري: ل9ا

بالتنوين، أي جيعاv؛ قال الوهري: ويتمل أن يكون أن صلة لن من، فحذفت منها
إحدى اليمات؛ قال ابن بري: صوابه أن يقول ويتمل أن يكون أصله ل%م1ن

م.ن، قال: وعليه يصح الكلم؛ يريد أن ل%م�اv ف قراءة الزهري أصلها ل%م1ن\



م.ن فحذفت اليم، قال: وقول� من قال ل%م�ا بعىن إل�، فليس يعرف ف
اللغة.

قال ابن بري: وحكى سيبويه ن.شد\ت'ك ال ل%م�ا ف%ع.ل}ت بعن إل9 فعلت،
وقرئ: إن ك�ل© ن.ف}س ل%م�ا عليها حافظD؛ أي ما كل نفس إل عليها حافظ،

وإن كل نفس لعليها 
(* قوله «وإن كل نفس لعليها حافظ» هكذا ف الصل وهو

إنا يناسب قراءة لا يالتخفيف). حافظ. وورد ف الديث: أن\ش'دك ال
ل%م�ا فعلت كذا، وتفف اليم وتكون� ما زائدة، وقرئ بما لا عليها
حافظ.والل}مام' والل�م.م': م'قارب.ة� الذنب، وقيل: الل9م.م ما دون الكبائر

من الذنوب. وف التنزيل العزيز: الذين. ي.ج\ت.ن,بون كبائ1ر. ال3ث}م,
والفواح1ش. إل الل�م.م.. وأل%م_ الرجل�: من الل�م.م, وهو صغار الذنوب؛

وقال أمي�ة:
إن} ت.غ\ف1ر، الل�هم_، ت.غ\ف1ر\ ج.م�ا

وأ%يe ع.ب\د{ لك ل أ%ل%م�ا؟
ويقال: هو مقار.بة العصية من غي مواقعة. وقال ال4خفش: الل�م.م'

ال�قار.ب' من الذنوب؛ قال ابن بري: الشعر ل�مي_ة بن أ%ب الص�ل}ت؛ قال:
وذكر عبد الرحن عن عمه عن يعقوب عن مسلم بن أ%ب طرفة الذل9 قال: مر

أ%بو خ1راش يسعى بي الصفا والروة وهو يقول:
له'م_ هذا خام1س¬ إن ت.م�ا،

أ%ت.م_ه ال�، وقد أ%ت.م_ا
vإن تغفر، اللهم، تغفر ج�ا

وأيe عبد{ لك ل أ%ل%م_ا؟
قال أبو إسحق: قيل الل9م.م' نو الق�ب\لة والنظ}رة وما أ%شبهها؛ وذكر
الوهري ف فصل نول: إن الل9م.م التقبيل� ف قول و.ض�اح الي.م.ن:

فما ن.و�ل%ت\ حت ت.ض.ر_ع\ت' عند.ها،
وأن\بأت'ها ما ر'خ�ص. ال� ف الل9م.م\

وقيل: إل9 الل�م.م.: إل9 أن يكون% العبد' أل%م_ بفاح1شة{ ث تاب،
قال: ويدل9 عليه قوله تعال: إن9 رب_ك واس1ع' الغفرة؛ غي أن الل�م.م أن

يكون% النسان قد أ%ل%م_ بالعصية ول ي'ص1ر_ عليها، وإنا الل}مام'
ف اللغة يوجب أنك تأ}ت ف الوقت ول ت'قيم على الشيء، فهذا معن



الل9م.م؛ قال أبو منصور: ويدل على صاحب قوله قول� العرب: أ%ل}م.م\ت' بفلن{
إل}ماماv وما ت.زور'نا إل� ل1م.اماv؛ قال أبو عبيد: معناه ال4حيان% على

غي م'واظبة، وقال الفراء ف قوله إل9 الل9م.م: يقول إل9 ال�تقارب. من
الذنوب الصغية، قال: وسعت بعض العرب يقول: ضربته ما ل%م.م القتل,؛
يريدون ضرباv م'تقار,باv للقتل، قال: وسعت آخر يقول: أل%م_ يفعل كذا ف
معن كاد يفعل، قال: وذكر الكلب أنا الن_ظ}رة� من غي تعمeد، فهي ل%م.م¬

وهي مغفورة، فإن أ%عاد. النظر. فليس بل%م.م�، وهو ذنب. وقال ابن
العراب: الل9م.م من الذنوب ما د'ون الفاحشة. وقال أبو زيد: كان ذلك منذ شهرين

أو ل%م.م1ها، وم'ذ شهر ول%م.م1ه أو ق1راب, شهر. وف حديث النب، صلى ال
عليه وسلم: وإن ما ي'ن\ب,ت' الربيع' ما ي.ق�ت'ل� ح.ب.طاv أو ي'ل1مe؛

قال أبو عبيد: معناه أو يقرب من القتل؛ ومنه الديث الخر ف صفة النة:
فلول أنه شيء قضاه ال� ل4ل%م_ أن يذهب بصر'ه، يعن ل1ما يرى فيها، أي

ل%ق%ر'ب أن يذهب بصره. وقال أبو زيد: ف أرض فلن من الشجر ال�ل1م� كذا
وكذا، وهو الذي قار.ب أن ي.حم1ل. وف حديث الف}ك1: وإن كنت1 أل}م.م\ت1

بذ%ن\ب� فاستغ\فر,ي ال، أي قار.ب\ت1، وقيل: ال�م.م' م'قار.بة� العصية
من غي إ,يقاع, ف1ع\ل�، وقيل: هو من الل9م.م صغار الذنوب. وف حديث أب

العالية: إن الل�م.م ما بي ال%د_ين حدe الدنيا وحد> الخرة أي
صغار' الذنوب الت ليس عليها ح.دÒ ف الدنيا ول ف الخرة، والل}مام':

النزول�. وقد أ%ل%م_ أ%ي نزل به. ابن سيده: ل%م_ به وأ%ل%م_ والت.م_
نزل. وأل%م_ به: زار.ه غ1ب�اv. الليث: الل}مام' الزيارة� غ1ب�ا، والفعل
أ%ل}م.م\ت' به وأ%ل}م.م\ت' عليه. ويقال: فلنD يزورنا ل1ماماv أي ف

ال4حاي,ي. قال ابن بري: اللYمام' اللYقاء� اليسي'، واحدتا ل%م�ة؛ عن أب
عمرو. وف حديث جيلة: أنا كانت تت أ%وس بن الصامت وكان رجلv به

ل%م.م¬، فإذا اش\ت.د_ ل%م.م'ه ظاهر من امرأ%ته فأ%نزل ال كف9ارة الظهار؛
قال ابن الثي: الل�م.م' ههنا الل}مام' بالنساء وشدة الرص عليهن، وليس

:Òمن النون، فإنه لو ظاهر ف تلك الال ل يلزمه شيء. وغلم م'ل1م
قار.ب البلوغ% والحتلم.. ون.خ\لةD م'ل1مÒ وم'ل1م�ة: قار.بت1 الر\طاب..

وقال أ%بو حنيفة: هي الت قاربت أن ت'ث}م1ر..
وال�ل1م�ة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونواز,ل الدنيا؛ وأما قول

عقيل بن أب طالب:



أ%ع1يذ�ه من حاد1ثات الل�م_ه\
فيقال: هو الدهر. ويقال: الشدة، وواف%ق الرج.ز. من غي قصد؛ وبعده:

ومن م'ريد{ ه.م_ه وغ%م_ه\
وأنشد الفراء:

عل� ص'روف1 الد_ه\ر, أ%و د'ولت1ها
ت'د1يل�نا الل�م_ة% من ل%م�ات1ها،

فت.س\ت.ر,يح. الن_ف}س' من ز.ف}رات1ها
قال ابن بري وحكي أن قوماv من العرب يفضون بلعل، وأنشد:

لعل� أ%ب ال1غ\وار, منك. قريب'
وج.م.لD م.ل}موم¬ وم'ل%م\لم: متمع، وكذلك الرجل، ورجل م'ل%م\لم: وهو

الموع بعضه إل بعض. وحج.ر م'ل%م\ل%م: م'د.م\ل%ك ص'ل}ب مستدير، وقد
ل%م\ل%مه إذا أ%دار.ه. وحكي عن أعراب: جعلنا ن'ل%م\ل1م' م1ث}ل% القطا

الك�د\ر,ي� من الثريد، وكذلك الطي، وهي الل�م\ل%مة. ابن شيل: ناقة
م'ل%م\ل%مة، وهي ال�دارة الغليظة الكثية اللحم العتدلة اللق. وك%تيبة م.ل}مومة
وم'ل%م\ل%مة: متمعة، وحجر م.ل}موم وطي م.ل}موم؛ قال أبو النجم يصف هامة

جل:
م.ل}خمومة ل%مìا كظهر ال�ن\ب'ل

وم'ل%م\ل%مة الفيل,: خ'ر\طوم'ه. وف حديث سويد ابن غ%فلة: أتانا
م'صد>ق' رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، فأ%تاه رجل بناقة م'ل%م\ل%مة فأ%ب

أ%ن يأ}خذ%ها؛ قال: هي ال�س\تدي,رة س1م.ناv، من الل�م� الضم� والمع؛ قال
ابن الثي: وإنا رد�ها لنه ن'ه,ي أن يؤخذ ف الزكاة خيار' الال.

Òوق%دح م.ل}موم: مستدير؛ عن أب حنيفة. وج.ي\ش ل%م\ل%م¬: كثي متمع، وح.ي
ل%م\ل%م¬ كذلك، قال ابن أ%حر:

،vمن\ د'ون,هم، إن ج,ئ}ت.هم س.م.را
ح.يÒ حللD ل%م\ل%م¬ ع.سك%ر

وكتيبة م'ل%م\ل%مة وم.ل}مومة أيضاv أي متمعة مضموم بعضها إل بعض.
وصخرة م.لمومة وم'ل%م\لمة أي مستديرة صلبة.

واللYم�ة: شعر الرأ}س، بالكسر، إذا كان فوق الو.ف}رة، وف الصحاح؛
ي'جاو,ز شحمة ال�ذن، فإذا بلغت النكبي فهي ج'م�ة. واللYم�ة: الو.ف}رة،

وقيل: فوق%ها، وقيل: إذا أ%ل%م� الشعر' بالنكب فهو ل1م�ة، وقيل: إذا جاوز.



شحمة ال�ذن، وقيل: هو دون ال�م�ة، وقيل: أ%كثر' منها، والمع ل1م.م¬
ول1مام¬؛ قال ابن م'ف%ر>غ:

ش.د.خ.ت\ غ�ر�ة الس_واب,ق منهم
ف و'جوه{ مع اللYمام, ال1عاد

وف الديث: ما رأ%يت' ذا ل1م�ة{ أ%حس.ن من رسول ال، صلى ال عليه
وسلم؛ اللYم�ة� من شعر الرأ}س: دون ال�م�ة، س>يت بذلك لنا أ%ل%çت

بالنكبي، فإذا زادت فهي ال�م�ة. وف حديث ر,م\ثة: فإذا رجل له ل1م�ةD؛
يعن النب، صلى ال عليه وسلم.

وذو اللYم�ة: فرس سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم. وذو اللYم�ة
أيضاv: فرس ع'كاشة بن م1ح\ص.ن. ول1م�ة� الوت1د1: ما تش.ع_ث% منه؛ وف

التهذيب: ما تش.ع�ث من رأ}س ال%وتود بالف1ه\ر؛ قال:
وأش\ع.ث% ف الدار, ذي ل1م�ة{
�ي'طيل� ال�فوف.، ول ي.ق}م.ل

وشعر م'ل%م_م وم'ل%م\ل%م¬: م.دهون؛ قال:
وما الت_صاب للع'يون1 ال�ل�م,

بعد. اب\ي,ضاض الشع.ر, ال�ل%م\ل%م,
الع'يون هنا سادة� القوم، ولذلك قال ال�ل�م ول يقل الال1مة.
والل�م�ة�: الشيء التمع. والل9م�ة والل�م.م، كلها: الطائف من

الن. ورجل م.لم'وم: به ل%م.م، وملموس ومس'وس أي به ل%م.م وم.سÒ، وهو من
النون. والل9م.م': النون، وقيل طر.ف¬ من لنون ي'ل1مe بالنسان، وهكذا

كل© ما أل� بالنسان ط%ر.ف منه؛ وقال ع'ج.ي السلول9:
وخال%ط% م1ث}ل اللحم واحت.ل� ق%ي\د.ه،

�بيث ت.لق%ى عام1ر وس.لول
وإذا قيل: بفلن ل%م�ةD، فمعناه أن الن ت.ل�م� ال4ح\يان 

(* قوله: تلم
الحيان؛ هكذا ف الصل، ولعله أراد تلم� به بعض الحيان). وف حديث

vب'ر.يدة: أن امرأة أ%تت النب، صلى ال عليه وسلم، فشكت إليه ل%م.ما
بابنت1ها؛ قال شر: هو طر.ف من النون ي'ل1مe بالنسان أي يقرب منه ويعتريه،

فوصف لا الشeون,يز. وقال: سي.ن\ف%ع من كل شيء إل� السام. وهو الوت.
ويقال: أ%صابت\ فلناv من الن ل%م�ةD، وهو السe والشيء� القليل؛ قال



ابن مقبل:
فإذا وذلك، يا ك�ب.ي\شة�، ل يكن

إل9 ك%ل1م_ة حال1م� ب.خيال�
قال ابن بري: قوله فإذا وذلك مبتدأ، والواو زائدة؛ قال: كذا ذكره الخفش

ول يكن خب'ه: وأنشد ابن بري لباب بن عم�ار السeح.يمي:
ب.نو ح.نيفة ح.يÒ حي ت'ب\غ1ض'هم،

كأن_هم ج,ن_ةD أو م.س_هم ل%م.م'
والل�م_ة�: ما ت.خافه من م.س¼ أو فز.ع. واللم_ة: العي ال�صيبة

وليس لا فعل، هو من باب دار,ع�. وقال ثعلب: اللم�ة ما أ%ل� بك ونظ%ر
إليك؛ قال ابن سيده: وهذا ليس بشيء. والع.ي اللم�ة: الت ت'صيب بسوء.
يقال: أ�ع1يذ�ه من كلY هام�ة{ ولم�ة. وف حديث ابن عباس قال: كان رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، ي'ع.و>ذ السن والسي، وف رواية: أنه ع.و_ذ
ابنيه، قال: وكان أبوكم إبراهيم' ي'ع.و>ذ إسحق ويعقوب بؤلء الكلمات:

أ�ع1يذ�ك�ما بكلمة ال التام�ة من كل شيطان وهام�ة، وف رواية: من شر>
كل سام�ة، ومن كل عي لم�ة؛ قال أبو عبيد: قال لم�ة ول يقل م'ل1م�ة،

وأصلها من أ%ل}م.م\ت بالشيء تأ}تيه وت'ل1م� به لي'زاو,ج قوله من شر> كل
سام�ة، وقيل: لنه ل ير.د طريق' الفعل، ولكن ي'راد أنا ذات' ل%م.م� فقيل

على هذا لم_ة كما قال النابغة:
ك1ل1ين ل1ه.م¼، يا أ�م.ي\مة، ناص1ب

ولو أراد الفعل لقال م'ن\ص1ب. وقال الليث: العي' اللم�ة هي العي الت
ت'صيب النسان، ول يقولون ل%م_ت\ه العي' ولكن حل على النسب بذي

وذات.
وف حديث ابن مسعود قال: لبن آدم ل%م_تان: ل%م�ة من ال%ل%ك، ول%م�ة

من الشيطان، فأما ل�ة اللك فات>عاذD بالي وت.ص\ديق بالق وتطييب
بالنفس، وأما ل%م�ة� الشيطان فات>عاد¬ بالشر� وتكذيب بالق وتبيث بالنفس.

وف الديث: فأما ل%م_ة الل%ك في.ح\م.د ال4 عليها ويتعو_ذ من ل9ة
الشيطان؛ قال شر: اللYم�ة ال%م�ة وال%طرة تقع ف القلب؛ قال ابن

الثي: أراد إلام. ال%ل%ك أو الشيطان به والقرب. منه، فما كان من خ.ط%رات
الي فهو من ال%لك، وما كان من خطرات الشر� فهو من الشيطان. والل9م�ة:

كالطرة والز_و\رة وال4ت\ية؛ قال أ%وس بن حجر:



وكان، إذا ما ال}ت.م_ منها باجة{،
يراجع' ه1ت\راv من ت'ماض1ر. هات1را

يعن داهيةv، جعل ت'ماض1ر، اسم امرأة، داهية. قال: وال}ت.م_ من
الل�م�ة أي زار، وقيل ف قوله للشيطان ل%م�ةD أي د'ن'وÒ، وكذلك للم.لك ل�ة

أي د'نو�.
وي.ل%م\ل%م وأل%م\ل%م على البدل: جبل، وقيل: موضع، وقال ابن جن: هو

م1يقات¬، وف الصحاح: مي\قات' أهل اليمن. قال ابن سيده؛ ول أدري ما ع.ن
بذا اللهم إل9 أن يكون اليقات هنا م.ع\ل%ماv من م.عال1م الج، التهذيب:

هو ميقات أهل اليمن للحرام بالج موضع بعينه.
التهذيب: وأما ل%م�ا، م'ر\س.لة ال4ل1ف مشد_دة اليم غي منو�نة، فلها

معان{ ف كلم العرب: أحدها أنا تكون بعن الي إذا ابتدئ با، أو
كانت معطوفة بواو أو فاء� وأ�ج,يبت بفعل يكون جوابا كقولك: ل9ا جاء القوم

قات.ل}ناهم أي حي. جاؤ'وا كقول ال عز وجل: ول%م�ا و.ر.د ماء4
م.د\ي.ن، وقال: فلم�ا ب.ل%غ معه الس_ع\ي. قال يا ب'ن_؛ معناه كله حي؛ وقد

يقد�م الواب' عليها فيقال: اس\ت.ع.د_ القوم' لقتال الع.د'و> ل9ا
أ%4ح.سeوا بم أي حي أ%ح.سeوا بم، وتكون ل9ا بعن ل الازمة؛ قال ال

عز وجل: بل ل9ا ي.ذ�وقوا عذاب؛ أي ل يذوقوه، وتكون بعن إل� ف قولك:
سأ%لتك. ل�ا فعلت، بعن إل فعلت، وهي لغة هذيل بعن إل إذا أ�جيب

با إن الت هي ج.ح\د كقوله عز_ وجل: إن} كل© ن.ف}س� ل�ا عليها
حافظD، فيمن قرأ% به، معناه ما كل نفس إل عليها حافظ؛ ومثله قوله تعال: وإن

كلê ل�ا ج.ميع¬ ل%د.ي\نا م'ح\ض.رون؛ شد�دها عاصم، والعن ما كلçD إل
جيع لدينا. وقال الفراء: لا إذا و'ض1عت ف معن إل فكأ%نا ل}

ض'م_ت إليها ما، فصارا جيعاv بعن إن الت تكون ج.حداv، فضموا إليها ل
فصارا جيعاv حرفاv واحداv وخرجا من حد� الحد، وكذلك ل9ا؛ قال: ومثل ذلك

قولم: لول، إنا هي ل%و\ ول ج'م1عتا، فخرجت ل%و\ م1ن\ حد>ها ول من
الحد إذ ج'م1عتا فص'ي>رتا حرفاv؛ قال: وكان الكسائي يقول ل أ%عرف.

و.ج\ه. ل�ا بالتشديد؛ قال أبو منصور: وما يعد'ل©ك على أن ل9ا تكون بعن
إل مع إن الت تكون جحداv قول� ال عز وجل: إن كلê إل كذ�ب

الرeس'ل%؛ وهي قراءة ق�ر�اء ال4م\صار؛ وقال الفراء: وهي ف قراءة عبد ال: إن
كل©هم ل9ا كذ%çب الرسل%، قال: والعن واحد. وقال الليل: ل�ا تكون



انت1ظاراv لشيء متوق�ع، وقد تكون انقطاعةv لشيء قد مضى؛ قال أ%بو منصور:
وهذا كقولك: ل�ا غاب. ق�م\ت'. قال الكسائي: ل9ا تكون جحداv ف مكان،

وتكون وقتاv ف مكان، وتكون انتظاراv لشيء متوق�ع ف مكان، وتكون بعن
إل ف مكان، تقول: بال ل9ا قمت. عنا، بعن إل قمت. عنا؛ وأما قوله

عز وجل: وإن� ك�لv لا لي'و.فYي.ن_هم، فإنا قرئت مففة ومشددة، فمن
خف9فها جعل ما صلةv، العن وإن كلv ليوفينهم ربeك أ%عمال%هم، واللم ف

ل9ا لم إن9، وما زائدة مؤكدة ل ت'غي>ر العن ول العمل%؛ وقال
الفراء ف لا ههنا، بالتخفيف، قولv آخر جعل ما اس\ماv للناس، كما جاز ف

قوله تعال: فان\ك1حوا ما طاب. لكم\ من. النساء؛ أن تكون بعن م.ن طاب.
لكم؛ العن وإن كلv ل%ا ليوفYين.هم، وأما الللم الت ف قوله

ليوفYين_هم فإنا لم¬ دخلت على نية يي� فيما بي ما وبي صلتها، كما تقول
هذا م.ن\ ل%يذ}هب.ن�، وعندي م.ن\ ل%غي'ه خي\ر¬ منه؛ ومثله قوله عز وجل:

وإن9 منكم ل%م.ن\ ل%ي'ب.طYئن_؛ وأما م.ن شد_د ل9ا من قوله ل9ا
ليوفينهم فإن الزجاج جعلها بعن إل، وأما الفراء فإنه زعم أن معناه ل%م.ن\ ما،

ث قلبت النون ميماv فاجتمعت ثلث ميمات، فحذفت إحداهن� وهي الوسطى
فبقيت ل�ا؛ قال الزجاج: وهذا القول ليس بشيء أيضاv لن م.ن\ ...( ) (هكذا
بياض بالصل). ل يوز حذفها لنا اسم على حرفي، قال: وزعم الازن أن9

ل9ا اصلها ل%ا، خفيفة، ث شد>دت اليم؛ قال الزجاج: وهذا القول ليس
بشء أ%يضاv لن الروف نو ر'ب_ وما أ%شبهها يفف، ول يث%ق�çل ما كان
خفيفاv فهذا منتقض، قال: وهذا جيع ما قالوه ف ل�ا مشد�دة، وما ول%ما

مففتان مذكورتان ف موضعهما.
ابن سيده: وم1ن خ.فيف1ه ل%م\ وهو حرف جازم ي'ن\ف%ى به ما قد مضى، وإن ل

يقع ب.ع\د.ه إل بلفظ الت. التهذيب: وأما ل%م\ فإنه ل يليها إل
الفعل الغاب,ر' وهي ت.ج\ز,م'ه كقولك: ل يفعل} ول يسمع\؛ قال ال تعال: ل

ي.ل1د\ ول ي'ول%د\؛ قال الليث: ل عزية� ف1ع\ل� قد مضى، فلم�ا ج'ع1ل%
الفعل معها على جهة الفعل الغابر ج'ز,م.، وذلك قولك: ل ير'ج\ زيد¬ إنا
معناه ل خر.ج. زيد، فاستقبحوا هذا اللفظ ف الكلم فحم.لوا الفعل على

بناء الغابر، فإذا أ�ع1يد.ت ل ول مر�تي أو أ%كثر. ح.س'ن. حينئذ، لقول
ال عز وجل: فل ص.د_ق. ول ص.ل9ى؛ أي ل ي'ص.د>ق ول ي'ص.لY، قال:

وإذا ل ي'عد ل فهو ف النطق قبيح، وقد جاء؛ قال أمية:



وأيe ع.بد{ لك ل أ%ل%م_ا؟
أي ل ي'ل1م_. الوهري: ل} حرف' نفي ل1ما مضى، تقول: ل يفعل} ذاك،

تريد أنه ل يكن ذلك الفعل منه فيما مضى من الزمان، وهي جازمة، وحروف
الزم: ل} ول%م�ا وأ%ل%م\ وأ%ل%م�ا؛ قال سيبويه: ل نفي¬ لقولك هو يفعل إذا

،Dقد مات. فلن :�كان ف حال الفعل، ول9ا نف}ي¬ لقولك قد فعل، يقول الرجل
فتقول: ل9ا ول} ي.م'ت\، ول9ا أ%صله ل أ�دخل عليه ما، وهو يقع موقع

ل، تقول: أ%تيت'ك ول9ا أ%ص1ل} إليك أي ول أ%ص1ل} إليك، قال: وقد يتغي
معناه عن معن ل فتكون جواباv وسبباv ل1ما وق%ع ول1ما ل ي.قع، تقول:

ضربته ل%م�ا ذهب. ول9ا ل يذهب\، وقد ي'خ\ت.ز.ل� الفعل بعده تقول: قار\بت'
الكان% ول%çا، تريد ول�ا أ%دخ'ل}ه؛ وأنشد ابن بري:

فجئت' ق�بور.هم ب.د\أv ول%م�ا،
فناد.ي\ت' الق�بور. فلم ت'ج,ب\ن.ه

الب.د\ء�: السي>د' أي س'د\ت' بعد موتم، وقوله: ول9ا أي ول9ا أ%كن
سي>داv، قال: ول يوز أن ي'خ\ت.ز.ل% الفعل� بعد ل}. وقال الزجاج: ل9ا

جواب¬ لقول القائل قد فعل% فلنD، فجوابه: ل9ا يفعل}، وإذا قال ف%عل
فجوابه: ل ي.فعل}، وإذا قال لقد فعل فجوابه: ما فعل، كأ%نه قال: وال لقد

فعل فقال اليب وال ما فعل، وإذا قال: هو يفعل، يريد ما ي'س\ت.ق}ب.ل،
فجوابه: ل%ن يفعل% ول يفعل�، قال: وهذا مذهب النحويي. قال: ول1م.،

بالكسر، حرف يستفهم به، تقول: ل1م. ذهبت.؟ ولك أن تدخل عليه ما ث تذف منه
اللف، قال ال تعال: ع.ف%ا ال� عنك ل1م. أ%ذ1ن\ت. لم؟ ولك أن تدخل

عليها الاء ف الوقف فتقول ل1م.ه\؛ وقول زياد ال4ع\جم؛
يا ع.ج.با والد_هر' ج.مÒ ع.ج.ب'ه\،

م1ن\ ع.ن.ز,ي¼ سب_ن ل أ%ض\ر,ب'ه\
فإنه لا وقف على الاء نقل حركتها إل ما قبلها، والشهور ف البيت

الول:
ع.ج,ب\ت' والدهر' كثي¬ ع.ج.ب'ه\

قال ابن بري: قول� الوهري ل1م. حرف¬ يستفهم به، تقول ل1م. ذهبت.؟ ولك
أن تدخل عليه ما، قال: وهذا كلم فاسد لن ما هي موجودة ف ل1م.، واللم

هي الداخلة عليها، وحذفت أ%لفها فرقاv بي الستفهامي�ة والبية، وأما
أ%ل%م\ فالصل فيها ل%م\، أ�د\خ1ل عليها أ%لف' الستفهام، قال: وأما ل1م.



فإنا ما الت تكون استفهاماv و'ص1ل%ت بلم، وسنذكرها مع معان اللمات
ووجوهها، إن شاء ال تعال.

@لجم: طريق¬ ل%ه\جم¬ ول%ه\مج: موطوء# ب.ي�ن¬ م'ذل%çل م'نقاد واسع قد
أ%ثر فيه السابلة� حت اس\ت.ت.ب_، وكأ%ن اليم فيه زائدة وال4صل فيه لج

وقد ت.ل%ه\ج.م، ويكون ت.ل%ه\ج'م' الطريق س.عت.ه واعتياد. الار�ة إياه.
الفراء: طريق¬ ل%هج.م¬ وطريق م'ذن_ب¬ وطريق م'وق�ع¬ أي م'ذل�ل. وتلهج.م.

ل%ح\ي.ا البعي, إذا تر_كا؛ قال حيد بن ثور اللل9:
كأ%ن9 و.ح.ى الص>ردان1 ف ج.وف1 ضالة{

ت.ل%ه\ج'م' ل%ح\ي.يه، إذا ما ت.ل%ه\ج.ما
يقول: كأ%ن%ç ت.ل%ه\ج'م. ل%ح\ي.ي\ هذا البعي و.ح.ى الص>ر\دان1، قال:

وهذا يتمل أن تكون اليم فيه زائدة، وأ%صله من الل�ه.ج، وهو الو'لوع'.
والت_ل%ه\ج'م': الو'لوع' بالشيء. والل�ه\ج.م': الع'سe الضخم؛ وأنشد أبو

زيد:
ناقة� شيخ� للله1 راه1ب,،

ت.ص'فe ف ث%لثة1 ال%حال1ب,:
ف الل�ه\ج.م.ي\ن, وال}هن, ال�قار,ب,

يعن بال�قار,ب الع'س_ بي الع'س_ي,.
@لذم: سيف¬ ل%ه\ذم¬: حادÒ، وكذلك الس>نان والناب'. ول%ه\ذ%م. الشيء:

قط%عه. والل�هاذ1مة�: الل©صوص؛ قال ابن سيده: وأ%صله من ذلك ول أ%عرف
له واحداv إل أن يكون واحده م'ل%ه\ذ1ماv، وتكون الاء لتأ}نيث المع.
وقال بعضهم: الل�ه\ذ%م.ة� ف كلY شيء قاطع�. غيه: ويقال الل©صوص'

ل%هاذ1مةD وق%راض1بةD، من ل%ه\ذ%م\ت'ه وق%ر\ض.ب\ت'ه إذا قطعته. الليث:
الل�ه\ذ%م' كل© شيء من س1نان{ أو س.ي\ف{ قاط1ع، ول%ه\ذ%مت'ه ف1ع\ل�ه.

والت_ل%ه\ذ�م': الك}ل�؛ قال س'ب.ي\ع:
ل%ول الله' ولول ح.ز\م' طالب,ها

ت.ل%ه\ذ%م'وها، كما نال�وا من الع1ي,
@لزم: الزهري: اللYه\ز,م.تان1 م.ض1يغتان ع.لي_تان ف أصل ال%نكي ف
أ%سفل الش>د\ق%ي\ن، وف الكم: مضيغتان ف أ%صل ال%نك1، وقيل: عند

م'ن\ح.ن.ى الل�ح\ي.ي أسفل من ال�ذ�ني وها معظم الل�ح\ي.ي\ن، وقيل:
ها ما تت ال�ذني من أعلى اللحيي والد_ين، وقيل: ها متمع اللحم بي



الاضغ وال�ذ�ن من الل�ح\ي. وف حديث أب بكر، رضي ال عنه،
والن_س_ابة: أ%م1ن\ هام1ها أو ل%هاز,مها أي من أ%شرافها أ%نت أ%و من أ%وساطها؛

والل�هاز,م': أ�صول� النكي، واحدت'ها ل1ه\ز,مة، بالكسر، فاستعارها
ل1و.سط النسب\ والقبيلة1. وف حديث الزكاة: ث يأ}خذ ب,ل1ه\ز,م.ت.يه؛ يعن

ش1د\ق%ي\ه1، وقيل: ها ع.ظ}مان ناتئان1 ف اللحيي تت الذني، وقيل: ها
مضيغتان ع.ل1ي�تان تتهما، والمع الل�هازم؛ قال:

يا خاز, باز, أر\س1ل الل9هاز,ما،
إن�ي أخاف' أن تكون% لز,ما

وقال آخر:
أ%زوح¬ أ%نوح¬ ما ي.ه.شe إل الن_د.ى،

ق%ر.ى ما ق%ر.ى للض_ر\س بي. الل�هاز,م,
ول%ه\ز.م.ه: أ%صاب. ل1ه\3ز,م.ته. ول1ه\ز.م. الشيب' خ.د_ي\ه1 أي

خال%ط%ه'ما؛ وأنشد أبو زيد ل4حد بن ف%زارة:
إم_ا ت.ر.ي\ ش.ي\باv ع.لن أ%غ}ث%م'ه\،

ل%ه\ز.م. خ.د_ي_ به م'ل%ه\ز,م'ه\
ول%ه.ز.ه الشيب' ول%ه\ز.م.ه بعن.

والل�هاز,م': ع1ج\لD، وت.ي\م الل�ت، وق%ي\س بن ثعلبة، وع.ن.زة.
الوهري: وت.ي\م ال بن ث%ع\لبة بن ع'كابة% يقال ل%ه'م الل%çهازم، وهم

ح'ل%فاء� بن ع1ج\ل�، قال ابن بري: ومنه قول الفرزدق:
وقد مات. ب,س\طام' بن' ق%ي\س� وعام1ر¬.،

ومات. أبو غ%س_ان% شيخ' الل�هاز,م,
@لسم: ل%ه\س.م. ما على الائدة: أ%ك%ل%ه أ%ج.ع.. وف النوادر:

الل�هاس1م' والل�حاس1م' ماري ال4و\دية الضي>قة، واحد'ها ل�ه\س'م¬ ول�ح\س'م¬،
وهي الل9خاف1يق'.

@لوم: الل%çوم' والل9و\ماء� والل%çو\م.ى واللئمة: الع.د\ل�. لم.ه على
كذا ي.لوم'ه ل%و\ماv وم.لماv وملمةv ولو\مةv، فهو م.ل�وم وم.ل1يم¬:

استحق_ الل�و\م.؛ حكاها سيبويه، قال: وإنا عدلوا إل الياء والكسرة
استثقالv للواو مع الض_م_ة. وألم.ه ول%و_مه وأل%م\ت'ه: بعن ل�م\ت'ه؛ قال

م.ع\ق1ل بن خ'و.يلد الذل9:
ح.م1د\ت' ال4 أن أ%مس.ى ر.ب,يع¬،



بدار, ال�ون1، م.ل}ح1ي�اv م'لم.ا
قال أبو عبيدة: ل�م\ت' الرجل% وأ%ل%م\ت'ه بعن واحد، وأنشد بيت م.ع\ق1ل

أيضاv؛ وقال عنترة:
رب,ذ{ ي.داه بالق1داح إذا ش.ت.ا،
هت�اك1 غايات1 الت>جار, م'ل%و>م,

أي ي'ك}ر.م ك%ر.ماv ي'لم' من أ%جله، ول%و�م.ه شد�د للمبالغة.
والل©و_م': جع اللئم مثل راك1ع� ور'ك�ع�. وقوم ل�و�ام¬ ول�و�م¬ ول�ي_م¬:

غ�ي>رت الواو' لقربا من الطرف. وأ%لم. الرجل�: أ%تى ما ي'لم' عليه. قال
سيبويه: ألم. صار. ذا لئمة. ولمه: أخب بأمره. واس\تلم. الرجل� إل

الناس أي است.ذ%م_. واست.لم. إليهم: أ%تى إليهم ما ي.ل�وم'ونه عليه؛ قال
القطامي:

فمن\ يكن اس\تلم. إل ن.و,ي¼،
فقد أ%ك}ر.م\ت.، يا ز'ف%ر، التاعا

التهذيب: أ%لم. الرجل�، فهو م'ليم إذا أ%تى ذ%ن\باv ي'لم' عليه، قال
Dال تعال: فال}ت.ق%مه الوت' وهو م'ليم¬. وف النوادر: لم.ن فلن

فال}ت.م\ت'، وم.ع�ض.ن فام\ت.ع.ض\ت، وع.ذ%ل%ن فاع\ت.ذ%ل}ت'، وح.ض_ن
فاح\ت.ض.ضت، وأ%م.رن فأ}ت.م.ر\ت إذا ق%ب,ل% قول%ه منه. ورجل ل�ومة: ي.ل�وم'ه

الناس. ول�و.م.ة: ي.ل�وم' الناس مثل ه'ز\أ%ة وه'ز.أ%ة. ورجل ل�و.م.ة:
ل%و�ام، يطر�د عليه باب¬ 

(* هكذا بياض بالصل) . . . ولو.م\ت'ه: ل�م\ته
ولم.ن. وت.لو.م. الرج'لن: لم. كل© واحد منهما صاحب.ه. وجاء4

بل%و\م.ة{ أي ما ي'لم' عليه. وال�لو.مة: أن ت.ل�وم رجلv وي.ل�وم.ك.
وت.لو.م'وا: لم بعضهم بعضاv؛ وف الديث: فت.لو.موا بينهم أي لمك. بعض'هم

بعضاv، وهي م'فاعلة من لم.ه ي.لومه ل%وماv إذا عذ%ل%ه وعن_ف%ه. وف حديث
ابن عباس: فت.لو.م\نا. وت.ل%و_م. ف المر: تك�ث وانتظر. ول فيه

ل�ومةD أ%ي ت.ل%وeم، ابن بزرج: الت_ل%وeم' الت_ن.ظ©ر للمر ت'ريده.
والت.çل%وeم: النتظار والتلبeث�. وف حديث عمرو بن س.ل%مة ال%ر\مي�: وكانت

العرب ت.ل%و�م' بإسلمهم الفتح أي تنتظر، وأراد ت.ت.ل%و�م فحذف إحدى
التاءين تفيفاv، وهو كثي ف كلمهم. وف حديث علي، عليه السلم: إذا

أج\ن.ب. ف السف%ر ت.ل%و.�م ما بينه وبي آخر الوقت أي انتظر وت.ل%و.çم. على



المر ي'ريده. وت.ل%و�م على ل�وام.ته أي حاجته. ويقال: قضى القوم'
ل�وامات{ لم وهي الاجات، واحدتا ل�و.امة. وف الديث: ب,ئس.، ل%ع.م\ر'

ال3، ع.م.ل� الشيخ التوس>م والشب> ال�تلوم>م أي التعر>ض لل4ئمة1 ف
الفعل السي�ء، ويوز أن يكون من الل©ومة وهي الاجة أي النتظر

لقضائها.ول1يم. بالرجل: ق�طع. والل�و\مة�: الش_ه\دة.
واللمة� واللم'، بغي هز، والل�و\م': ال%و\ل�؛ وأنشد للمتلمس:

ويكاد' من لم� ي.طي' ف�ؤاد'ها
واللم': الشديد من كل شيء؛ قال ابن سيده: وأ�راه قد تقدم ف المز، قال

أبو الدقيش: اللم' الق�ر\ب'، وقال أ%بو خية: اللم' من قول القائل
لم�، كما يقول الصائت' أيا أيا إذا سعت الناقة ذلك طارت من ح1د�ة قلبها؛

قال: وقول أب الدقيش أ%وفق' لعن التنك9س ف البيت لنه قال:
ويكاد' من لم� يطي' فؤاد'ها،

إذ م.ر� م'ك9اء� الضeحى ال�ت.ن.كYس'
قال أبو منصور: وحكى ابن العراب أنه قال اللم' الشخص ف بيت التلمس.

يقال: رأ%يت لم.ه أي شخصه. ابن العراب: الل�و.م' كثرة الل�و\م. قال
الفراء: ومن العرب من يقول ال%ل1يم بعن ال%لوم؛ قال أبو منصور: من

قال م.ل1يم بناه على ل1يم.. واللئ1مة�: ال%لمة، وكذلك الل�و\مى، على
ف%ع\لى. يقال: ما زلت أ%ت.ج.ر�ع' منك الل�وائ1م.. وال%لو,م: جع

ال%لمة. والل9مة�: المر ي'لم عليه. يقال: لم. فلنD غي. م'ليم. وف
الثل: ر'ب_ لئم م'ليم؛ قالته أ�م ع'م.ي بن سلمى النفي تاطب ولدها

ع'م.ياv، وكان أسلم أخاه لرجل كلب¼ له عليه د.م¬ فقتله، فعاتبته أ�مeه ف
ذلك وقالت:

ت.ع'دe م.عاذ1راv ل ع'ذ}ر. فيها،
ومن ي.خ\ذ�ل} أ%خاه فقد أ%لما

قال ابن بري: وع'ذ}ره الذي اعتذر به أن الكلب� التجأ% إل قب سلمى
أ%ب عمي، فقال لا عمي:
ق%ت.ل}نا أ%خانا للو.فاء34 ب,جار,نا،

وكان أ%بونا قد ت'ج,ي' م.قاب,ر'ه\
وقال لبيد:

س.ف%هاv ع.ذ%ل}ت.، ول�م\ت. غي. م'ليم،



وه.داك قبل% اليوم, غي' ح.كيم
ولم' النسان: شخص'ه، غي مهموز؛ قال الراجز:

م.ه\ر,ي�ة ت.خظ�ر ف ز,مام1ها،
ل ي'ب\ق, منها الس_ي\ر' غي. لم1ها

وقوله ف حديث ابن أ�م مكتوم: ول قائد ل ي'لو,م'ن؛ قال ابن الثي:
كذا جاء ف رواية بالواو، وأ%صله المز من ال�لءمة وهي ال�وافقة؛

يقال: هو ي'لئم'ن بالمز ث ي'خ.ف�ف فيصي ياء، قال: وأما الواو فل وجه
لا إل أن تكون ي'فاع1لن من الل�و\م ول معن له ف هذا الديث.

وقول عمر ف حديثه: لو\ما أ%بق%ي\ت. أي هل� أ%بقيت، وهي حرف من حروف
العان معناها التحضيض كقوله تعال: لوما تأ}تينا باللئكة.

واللم: حرف هجاء وهو حرف مهور، يكون أ%صلv وبدلv وزائداv؛ قال ابن
سيده: وإنا قضيت على أن عينها منقلبة عن واو لا تقدم ف أخواتا ما

عينه أ%لف؛ قال الزهري: قال النحويون ل%و�م\ت لماv أي كتبته كما يقال
ك%و_ف}ت كافاv. قال الزهري ف باب ل%فيف حرف اللم قال: نبدأ بالروف الت

جاءت لعان{ من باب اللم لاجة الناس إل معرفتها، فمنها اللم الت
توصل با الساء والفعال، ولا فيها معان{ كثية: فمنها لم' ال1ل}ك

كقولك: هذا الال� لزيد، وهذا الفرس ل%مد، ومن النحويي من يسم>يها لم.
الضافة، س�يت لم. ال1ل}ك لنك إذا قلت إن هذا ل1زيد ع'ل1م. أنه

م1ل}ك�ه، فإذا اتصلت هذه اللم بال%ك}ن> عنه ن'ص1ب.ت كقولك: هذا الال� له
ولنا ول%ك ولا ولما ولم، وإنا فتحت مع الكنايات لن هذه اللم. ف

الصل مفتوحة، وإنا كسرت مع الساء لي'ف}ص.ل بي لم القسم وبي لم
الضافة، أل ترى أنك لو قلت إن9 هذا الال% ل1زيد{ ع'ل1م أنه م1لكه؟ ولو قلت

إن هذا ل%زيد¬ ع'لم أن الشار إليه هو زيد فك�س3رت لي'فرق بينهما، وإذا
قلت: الال� ل%ك، فتحت لن اللبس قد زال، قال: وهذا قول الليل ويونس

والبصريي. (لم كي): كقولك جئت' ل1تقوم. يا هذا، س�يت لم. ك%ي\ لن معناها
جئت' لكي تقوم، ومعناه معن لم الضافة أيضاv، وكذلك ك�س3رت لن العن

جئت' لقيامك. وقال الفراء ف قوله عز وجل: ر.ب_نا ل1ي.ض1ل©لوا عن
سبيلك؛ هي لم ك%ي\، العن يا رب� أ%ع\طي\تهم ما أ%عط%يت.هم ل1يض1ل©لوا عن

سبيلك؛ وقال أبو العباس أحد بن يي: الختيار أن تكون هذه اللم وما
أ%شبهها بتأ}ويل الفض، العن آتيت.هم ما آتيت.هم لضللم، وكذلك قوله:



فالت.ق%ط%ه آل� فهر\عون ليكون% لم؛ معناه لكونه لنه قد آلت الال إل
ذلك، قال: والعرب تقول لم' كي ف معن لم الفض، ولم الفض ف معن لم

ك%ي ل1تقار'ب العن؛ قال ال تعال: ي.ح\ل1فون لكم ل1ترض.و\ا عنهم؛
العن لع\راض1كم 

(* قوله «يلفون لكم لترضوا عنهم؛ العن لعراصكم إل»
هكذا ف الصل). عنهم وهم ل ي.ح\ل1فوا لكي ت'ع\ر,ضوا، وإنا حلفوا

لعراض1هم عنهم؛ وأنشد:
س.م.و\ت.، ول ت.ك�ن أ%هلv لت.س\مو،

ولك1ن_ ال�ض.ي_ع. قد ي'صاب'
أ%راد: ما كنت. أ%هل للس'م'و>. وقال أبو حات ف قوله تعال:

ل1ي.ج�ز,ي.هم ال أ%حسن. ما كانوا ي.ع\ملون؛ اللم ف ل1ي.ج\زي.هم لم' اليمي
كأنه قال ل%ي.ج\ز,ي.ن�هم ال، فحذف النون، وكسروا اللم وكانت مفتوحة،

فأ%شبهت ف اللفظ لم. كي فنصبوا با كما نصبوا بلم كي، وكذلك قال ف قوله
تعال: ل1ي.غ\ف1ر. لك ال� ما تقد_م من ذنبك وما تأ%خر؛ العن

ل%ي.غ\ف1رن� ال� لك؛ قال ابن ال4نباري: هذا الذي قاله أبو حات غلط لن�
لم. القسم ل ت'كس.ر ول ينصب با، ولو جاز أن يكون معن ل1ي.جزي.هم

ال ل%ي.ج\زي.ن_هم ال لق�ل}نا: وال ليقوم. زيد، بتأ}ويل وال
ل%ي.ق�وم.ن_ زيد، وهذا معدوم ف كلم العرب، واحتج بأن العرب تقول ف التعجب:

أ%ظ}ر,ف\ بز.ي\د{، فيجزومونه لشب.ه,ه بلفظ ال4مر، وليس هذا بنزلة ذلك
لن التعجب عدل إل لفظ ال4مر، ولم اليمي ل توجد مكسورة قط ف حال

ظهور اليمي ول ف حال إضمارها؛ واحتج م.ن احتج لب حات بقوله:
إذا هو آل ح1ل}فةv قلت' م1ث}ل%ها،
ل1ت'غ\ن,ي. عن>ي ذا أ%تى ب,ك أ%ج\م.عا

قال: أ%راد هو آل ح1ل}فةv قلت' م1ث}ل%ها،
ل1ت'غ\ن,ي. عن�ي ذا أ%تى ب,ك. أ%ج\م.عا

قال: أ%راد ل%ت'غ\ن,ي.ن_، فأ%سقط النون وكسر اللم؛ قال أ%بو بكر: وهذه
رواية غي معروفة وإنا رواه الرواة:

إذا هو آل ح1ل}ف%ةv قلت' م1ثل%ها،
ل1ت'غ\ن,ن_ عن>ي ذا أ%تى ب,ك أ%ج.عا

قال: الفراء: أصله ل1ت'غ\ن,ي.ن� فأسكن الياء على لغة الذين يقولون رأيت



قاض� ورام�، فلما سكنت سقطت لسكونا وسكون النون الول، قال: ومن العرب
من يقول اق}ض1ن_� يا رجل، واب\ك1ن_ يا رجل، والكلم اليد: اق}ض1ي.ن_

واب\ك1ي.ن_؛ وأ%نشد:
يا ع.م\ر'و، أ%ح\س3ن\ ن.وال% ال بالر_ش.د1،

واق}ر.أ سلماv على النقاء3 والث�مد1
واب\ك1ن_ ع.ي\شاv ت.و.ل�ى بعد ج,د_ت1ه،

طاب.ت\ أ%صائل�ه ف ذلك الب.لد1
قال أبو منصور: والقول ما قال ابن ال4نباري. قال أبو بكر: سأ%لت أبا
العباس عن اللم ف قوله عز وجل: ل1ي.غ\ف1ر. لك ال�، قال: هي لم ك%ي\،

معناها إنا فت.ح\نا لك ف%ت\حاv م'ب,يناv لكي يتمع لك مع الغفرة تام
النعمة ف الفتح، فلما انضم إل الغفرة شيء# حادثD واقع¬ حس'ن. معن كي،
وكذلك قوله: لي.ج\ز,ي. الذين آمنوا وعم1لوا الصالات1، هي لم' كي تتصل

بقوله: ل يعز'ب' عنه مثقال ذر�ة، إل قوله: ف كتاب مبي أ%حصاه عليهم لكي\
ي.ج\ز,ي. ال�ح\س3ن. بإحسانه وال�س3يء4 بإساء4ته. (لم المر): وهو

كقولك ل1ي.ض\ر,ب\ زيد¬ عمراv؛ وقال أبو إسحق: أ%صلها ن.ص\ب¬، وإنا كسرت
ليفرق بينها وبي لم التوكيد ول يبال% بش.به,ها بلم الر، لن لم الر
ل تقع ف الفعال، وتقع' لم' التوكيد ف الفعال، أل ترى أنك لو قلت

ل1يعض\ر,ب\، وأنت تأ}م'ر، ل4شب.ه. لم. التوكيد إذا قلت إنك ل%ت.ض\ر,ب'
زيداv؟ وهذه اللم ف ال4مر أ%كثر ما اس\ت'ع\ملت ف غي الخاطب، وهي

تزم الفعل، فإن جاء4ت للمخاطب ل ي'ن\ك%ر. قال ال تعال: فبذلك
فل}ي.فر.ح'وا هو خي؛ أكثر' الق�ر�اء قرؤ'وا: فل}ي.فر.حوا، بالياء. وروي عن زيد بن

ثابت أنه قرأ%: فبذلك فل}ت.ف}ر.حوا؛ يريد أ%صحاب سيدنا رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، هو خي ما ي.ج\م.عون؛ أي ما يمع الك�ف�ار؛ وق%و_ى
قراءة% زيد قراءة� أ�ب� فبذلك فاف}ر.حوا، وهو الب,ناء الذي خ'لق لل4مر

إذا واج.ه\ت. به؛ قال الفراء: وكان الكسائي ي.عيب قول%هم فل}ت.ف}ر.حوا لنه
وجده قليلv فجعله ع.ي\باv؛ قال أبو منصور: وقراءة يعقوب الضرمي بالتاء

فل}ت.فر.حوا، وهي جائزة. قال الوهري: لم' ال4م\ر, تأ}م'ر با
الغائب.، وربا أ%مر'وا با الخاط%ب.، وقرئ: فبذلك فل}ت.ف}ر.حوا، بالتاء؛ قال:

وقد يوز ح.ذ}ف' لم, ال4مر ف الشعر فتعمل مض\مرة كقول م'تم>م بن
ن'و.ي\رة:



على م1ث}ل, أ%صحاب, الب.عوضة1 فاخ\م�1ش1ي،
لك1 الو.ي\ل� ح'ر_ الو.ج\ه1 أو ي.بك1 من ب.كى

أراد: ل1ي.ب\ك1، فحذف اللم، قال: وكذلك لم' أ%مر, ال�واج.ه1؛ قال
الشاعر:

قلت' لب.و_اب� ل%د.ي\ه دار'ها:
ت1ئ}ذ%ن}، فإن ح.م\ؤها وجار'ها

أراد: ل1ت.أ}ذ%ن، فحذف اللم. وكسر. التاء4 على لغة من يقول أ%نت.
ت1ع\ل%م'؛ قال الزهري: اللم الت لل4م\ر, ف تأ}ويل الزاء، من ذلك قول�ه

عز وجل: ات_ب,ع'وا س.ب,يل%نا ول}ن.ح\م1ل} خ.طاياكم؛ قال الفراء: هو أ%مر
فيه تأ}ويل� ج.زاء كما أ%ن قوله: اد\خ'لوا مساكنكم ل ي.ح\ط1م.ن_كم،

ني¬ ف تأ}ويل الزاء، وهو كثي ف كلم العرب؛ وأ%نشد:
فقلت': اد\عي وأد\ع'، فإن� أن\د.ى

ل1ص.و\ت{ أن ي'نادي. داع1يان1
أي اد\ع1ي ول4د\ع'، فكأ%نه قال: إن د.ع.و\ت1 د.ع.و\ت'، ونو ذلك. قال

الزجاج: وزاد فقال: ي'ق}رأ� قوله ولن.ح\م1ل} خطاياكم، بسكون اللم وكسرها،
وهو أ%مر ف تأ}ويل الشرط، العن إ,ن تتب_عوا س.بيل%نا ح.ل}نا

خطاياكم. (لم التوكيد): وهي تتصل بالساء والفعال الت هي جوابات' القسم
وج.واب' إن�، فالساء كقولك: إن زيداv ل%ك%ري¬ وإن9 عمراv ل%ش'جاع¬،

والفعال كقولك: إه ل%ي.ذ�بe عنك وإنه لي.ر\غ%ب' ف الصلح، وف القس.م:
والل9ه1 لص.لYي.ن_ ورب>ي لص'وم.ن_، وقال الل9ه تعال: وإن� منكم

ل%م.ن\ ل%ي'ب.طYئن�؛ أي م1م�ن\ أ%ظهر ال3يان% ل%م.ن\ ي'ب.طYئ� عن
القتال؛ قال الزجاج: اللم' ال�ول الت ف قوله ل%م.ن\ لم' إن9، واللم الت

ف قوله لي'ب.طYئن� لم' القس.م، وم.ن\ موصولة بالالب للقسم، كأ%ن9
هذا لو كان كلماv لقلت: إن9 منكم ل%من\ أ%ح\ل1ف بال والل9ه لي'ب.طYئن�،

قال: والنحويون م'ج\م1عون على أن9 ما وم.ن\ والذي ل يوص.ل}ن. بالمر
والنهي إل با يضمر معها من ذكر الب، وأ%4ن لم. القس.م, إ,3ذا جاءت مع

هذه الروف فلفظ الق%سم وما أ%4شب.ه لفظ%ه مضمر¬ معها. قال الوهري: أما
لم' التوكيد فعلى خسة أ%44ضرب، منها لم' البتداء كقولك ل%زيد¬

أ%44فضل من عمر��و، ومنها اللم الت تدخل ف خب إن9 الشددة والخففة كقوله
عز وجل: إ,ن%ç رب_ك لب,ال1ر\صاد1، وقوله عز من قائل�: وإن} كانت



ل%كبيةv؛ ومنها الت تكون جواباv ل1ل%و\ ول%و\ل كقوله تعال: لول أ%4نتم
ل%ك�ن_ا مؤمني، وقوله تعال: لو ت.ز.ي_ل�وا لعذ9بنا الذين كفروا؛ ومنها

الت ف الفعل الستقبل الؤكد بالنون كقوله تعال: ل%ي'س\ج.ن.ن�
ولي.ك�ون.ن من الصاغرين؛ ومنها لم جواب القسم، وجيع' لمات1 التوكيد تصلح أ%ن

تكون جواباv للقسم كقوله تعال: وإن9 منكم ل%م.ن\ ل%ي'ب.طئ%ن�؛ فاللم
ال�ول للتوكيد والثانية جواب، لن9 ال�ق}س.م ج'م\لةD توصل بأخرى، وهي

ال�ق}س.م عليه لتؤكYد. الثانية� بال�ول، ويربطون بي الملتي بروف
يسميها النحويون جواب. القس.م، وهي إن� الكسورة الشددة واللم العترض

با، وها يعن واحد كقولك: وال إن9 زيداv خ.ي\ر¬ منك، ووالل9ه ل%ز.ي\د¬
خي¬ منك، وقولك: وال لي.قوم.ن� زيد¬، إذا أدخلوا لم القسم على فعل

مستقبل أ%دخلوا ف آخره النون شديدة أ%و خفيفة لتأ}كيد الستقبال وإ,خراجه
عن الال، ل بد_ من ذلك؛ ومنها إن الفيفة الكسورة وما، وها بعن

كقولك: والل9ه ما فع.لت'، ووالل9ه إن} فعلت'، بعن؛ ومنها ل كقولك:
والل9ه1 ل أفع.ل�، ل يتصل ال%ل1ف باللوف إل بأ%حد هذه الروف المسة،

وقد تذف وهي م'رادةD. قال الوهري: واللم من حروف الزيادات، وهي على
ضربي: متحركة وساكنة، فأ%ما الساكنة فعلى ضربي: أ%حدها لم التعريف

ولس'كون,ها أ�د\خ1ل%ت\ عليها ألف' الوصل ليصح البتداء با، فإ,ذا اتصلت با
قبلها سق%طت ال4لف' كقولك الرج'ل، والثان لم' المر, إ,ذا اب\ت.د.أت.ها

كانت مكسورة، وإ,ن أ%دخلت عليها حرفاv من حروف العطف جاز فيها الكسر'
والتسكي كقوله تعال: ول1ي.ح\ك�م أ%هل ال3نيل؛ وأما اللمات' التحركة

فهي ثلثD: لم' المر ولم' التوكيد ولم' ال3ضافة. وقال ف أ%ثناء
الترجة: فأ%ما لم' ال3ضافة1 فعلى ثانية أض\ر'ب�: منها لم' ال1ل}ك كقولك

الال� ل1زيد{، ومنها لم' الختصاص كقولك أخ ل1زيد{، ومنها لم
الستغاثة كقول الرث بن ح1لYزة:

يا ل%لر>جال, لي.و\م, الر\ب,عاء، أما
ي.ن\ف%كe ي'ح\د1ث ل بعد النeه.ى ط%ر.با؟

واللمان جيعاv للجر�، ولكنهم فتحوا ال�ول وكسروا الثانية ليفرقوا
بي الستغاث1 به والستغاث% له، وقد يذفون الستغاث به وي'ب\ق�ون

الستغاث% له، يقولون: يا ل1ل}ماء3، يريدون يا قوم, ل1ل}ماء أ%ي للماء أ%دعوكم،
فإن عطفت. على الستغاث1 به بلم� أخرى كسرتا لنك قد أم1ن\ت. اللبس



بالعطف كقول الشاعر:
يا ل%لر>جال, ول1لشeب_ان1 للع.ج.ب,

قال ابن بري: صواب إنشاده:
يا ل%ل}ك�ه'ول, ول1لشeب_ان1 للعجب

والبيت بكماله:
ي.ب\ك1يك. ناء� ب.ع1يد' الدار, م'غ\ت.ر,ب¬،

يا ل%ل}كهول وللشب�ان للعجب
وقول م'ه.ل}ه,ل بن ربيعة واسه عدي�:

،vل%ي\با�يا ل%ب.ك}ر� أنش1روا ل ك
يا لب.كر� أي\ن. أين. الف1رار'؟

استغاثة. وقال بعضهم: أ%صله يا آل% بك}ر� فخفف بذف المزة كما قال جرير
ياطب ب,ش\ر بن م.ر\وان% لا هجاه س'راقة� البار,قي�:

قد كان ح.ق9اv أ%ن نقول% لبار,ق�:
يا آل% بار,ق.، ف1يم. س'ب_ ج.ر,ير'؟

ومنها لم التعجب مفتوحة كقولك يا ل%ل}ع.ج.ب,، والعن يا عجب' اح\ض'ر\
فهذا أوان'ك، ومنها لم' العل�ة بعن ك%ي\ كقوله تعال: ل1ت.كونوا

ش'ه.داء على الناس؛ وض.ر.ب\ت'ه ل1يت.أد_ب أ%ي ل1ك%ي\ يت.أد_ب. ل4جل
التأدeب,، ومنها لم' العاقبة كقول الشاعر:

فل1ل}م.و\ت1 ت.غ\ذ�و الوال1دات' س1خال%ها،
كما ل1خ.راب, الدeور, ت'ب\ن.ى ال%ساك1ن'

(* قوله «لراب الدور» الذي ف القاموس والوهري: لراب الدهر).
أي عاقبته ذلك؛ قال ابن بري: ومثله قول الخر:

أموال�نا ل1ذ%و,ي ال1ياث1 ن.ج\م.ع'ها،
ود'ور'نا ل1خ.راب, الد_ه\ر ن.ب\ن,يها

وهم ل ي.ب\ن'وها للخراب ولكن مآل�ها إل ذلك؛ قال: ومثل�ه ما قاله
ش'ت.ي\م بن خ'و.ي\ل1د الف%زاري� يرثي أ%ولد خال1د.ة الف%زار,ي_ة1، وهم

ك�ر\دم وك�ر.ي\د1م وم'ع.ر>ض:
ل ي'ب\ع1د الل9ه' ر.بe الب,ل

د1 وال1ل}ح ما ول%د.ت\ خال1د.ه\
(* قوله «رب البلد» تقدم ف مادة ملح: رب العباد).



فأ�ق}س3م' لو ق%ت.لوا خالدا،
لك�ن\ت' لم ح.ي_ةv راص1د.ه\

فإن ي.ك�ن, الو\ت' أف}ناه'م'،
فل1ل}م.و\ت1 ما ت.ل1د' الوال1د.ه\

ول ت.ل1د\هم أمeهم للموت، وإنا مآل�هم وعاقبت'هم الوت'؛ قال ابن
بري: وقيل إن هذا الشعر ل1س3م.اك أ%خي مالك بن عمرو العاملي�، وكان

م'ع\ت.ق%ل هو وأخوه مالك عند بعض ملوك غس�ان فقال:
فأب\ل1غ} ق�ضاعة%، إن ج,ئ}ت.هم،
وخ'ص_ س.راة% ب.ن ساع1د.ه\
وأب\ل1غ} ن,زاراv على نأ}ي,ها،
بأ%ن� الر>ماح. هي الائد.ه\
،vقس3م' لو ق%ت.لوا مال1كا�فأ
لكنت' لم ح.ي_ةv راص1د.ه\

بر.أس, س.بيل� على م.ر\ق%ب�،
ويو\ماv على ط�ر'ق� وار,د.ه\
فأ�م_ س1م.اك{ فل ت.ج\ز.ع1ي،
فل1ل}م.وت1 ما ت.ل1د' الوال1د.ه\

ث ق�ت1ل س1ماك¬ فقالت أمe ساك لخيه مال1ك{: قب_ح ال الياة بعد
ساك فاخ\ر'ج ف الطلب بأخيك، فخرج فل%ق1ي. قات1ل% أ%خيه ف ن.ف%ر�

ي.سي� فقتله. قال وف التنزيل العزيز: فالت.ق%ط%ه آل� فرع.ون ليكون% لم
ع.د'و�اv وح.ز.ناv؛ ول يلتقطوه لذلك وإنا مآله العداو.ة، وفيه: رب.çنا

ل1ي.ض1ل©وا عن س.بيل1ك؛ ول ي'ؤ\ت1هم الز>ينة% وال4موال% للضلل وإ,نا
مآله الضلل، قال: ومثله: إ,ن أ%ران أع\ص1ر' خ.م\راv؛ ومعلوم أ%نه ل

ي.ع\ص1ر المر.، فسماه خ.مراv لن� مآله إل ذلك، قال: ومنها لم ال%ح\د
بعد ما كان ول يكن ول ت.ص\ح.ب إل النفي كقوله تعال: وما كان ال�

ل1ي'عذYب.هم، أي لن ي'عذYبم، ومنها لم' التاريخ كقولم: ك%ت.ب\ت'
ل1ثلث خ.ل%و\ن أي ب.ع\د ثلث؛ قال الراعي:

حت�ى و.ر.د\ن% ل1ت1م> خ1م\س� بائ1ص�
ج'د�اv، ت.ع.او.ره الر>ياح'، و.ب,يل

البائص': البعيد الشاقe، وال�د�: البئر\ وأ%راد. ماء4 ج'د¼، قال:



vخرى توكيدا�ومنها اللمات الت تؤكYد با حروف' الازة وي'جاب بلم أ
كقولك: لئن\ ف%ع.ل}ت. كذا ل%ت.ن\د.م.ن_، ولئن ص.ب.ر\ت. ل%تر\بن_. وف

التنزيل العزيز: وإ,ذ أ%خذ% الل9ه' ميثاق النبيي�ن ل%م.ا آت.ي\ت'ك�م من
ك1تاب� وح1كمة ث جاءكم رسول م.صد>ق¬ ل1ما معكم ل%ت'ؤم1ن'ن_ به

ول%ت.ن\ص'ر'ن_ه «الية»؛ روى النذري عن أب طالب النحوي أ%نه قال: العن ف قوله
ل%م.ا آت.ي\تكم ل%م.ه\ما آتيتكم أ%ي أ%يe ك1تاب� آتيت'كم لت'ؤمن'ن_ به

ول%ت.ن\ص'ر'ن_ه، قال: وقال أحد بن يي قال الخفش: اللم الت ف
ل%م.ا اسم 

،vقوله «اللم الت ف لا اسم إل» هكذا بالصل، ولعل فيه سقطا *)
والصل اللم الت ف لا موطئة وما اسم موصول والذي بعدها إل). والذي

بعدها صلةD لا، واللم الت ف لتؤم1ن'ن� به ولتنصرن_ه لم' القسم
كأ%نه قال والل9ه لتؤ\منن، ي'ؤ.ك9د' ف أ%ول الكلم وف آخره، وتكون من

زائدة؛ وقال أ%بو العباس: هذا كله غلط، اللم الت تدخل ف أ%وائل الب ت'جاب
بوابات ال4يان، تقول: ل%م.ن\ قام. لت1ين_ه، وإذا وقع ف جوابا ما

ول ع'ل1م أ%ن اللم ليست بتوكيد، لنك تض.ع مكانا ما ول وليست
كال�ول وهي جواب لل�ول، قال: وأ%ما قوله من كتاب فأ%س\قط من، فهذا غلطD لن9

من الت تدخل وترج ل تقع إ,ل� مواقع ال4ساء، وهذا خب¬، ول تقع
ف الب إ,نا تقع ف ال%ح\د والستفهام والزاء، وهو جعل ل%م.ا بنزلة

ل%ع.ب\د' الل9ه1 والل9ه1 ل%قائم¬ فلم يعله جزاء، قال: ومن اللمات الت
تصحب إن}: فمر�ةv تكون بعن إ,ل�، ومرةv تكون صلة وتوكيداv كقول الل9ه

عز وجل: إ,ن كان و.ع\د' رب�نا ل%م.ف}عولv؛ فم.ن\ جعل إن} جحداv جعل
اللم بنزلة إل9، العن ما كان وعد' رب>نا إ,ل مفعولv، ومن جعل إن

بعن قد جعل اللم تأكيداv، العن قد كان وعد' ربنا لفعولv؛ ومثله قوله
تعال: إن ك1د\تع ل%ت'ر\د1ين، يوز فيها العنيان؛ التهذيب: «لم' التعجب
ولم الستغاثة» روى النذري عن البد أنه قال: إذا اس\ت'غ1يث بواحد{
أو بماعة فاللم مفتوحة، تقول: يا ل%لرجال, يا ل%ل}قوم يا لزيد، قال:

وكذلك إذا كنت تدعوهم، فأ%ما لم الدعو> إليه فإ,نا ت'كس.ر، تقول: يا
ل%لر>جال ل1ل}عجب؛ قال الشاعر:

ت.ك%ن_ف%ن الو'شاة� فأز\ع.جون،
فيا ل%لن�اس, ل1ل}واشي ال�طاع,



وتقول: يا للعجب إذا دعوت إليه كأ%نك قلت يا ل%لن_اس ل1لعجب، ول يوز
أ%ن تقول يا ل%زيد{ وهو م'ق}بل عليك، إ,نا تقول ذلك للبعيد، كما ل يوز

أ%ن تقول يا ق%و\ماه وهم م'قب,لون، قال: فإن قلت يا ل%زيد{ ول1ع.م\رو
كسر\ت. اللم ف ع.م\رو، وهو مدعو¬، ل4نك إ,نا فتحت اللم ف زيد للفصل

بي الدعو� والدعو� إليه، فلما عطفت على زيد است.غ\ن.ي\ت. عن الفصل ل4ن
العطوف عليه مثل حاله؛ وقد تقدم قوله:

يا ل%لكهول, ول1لشeب�ان1 ل1لعجب
والعرب تقول: يا ل%ل}ع.ض1يهة1 ويا ل%ل4فيكة ويا ل%لب.هيتة، وف اللم

الت فيها وجهان: فإ,ن أردت الستغاثة نصبتها، وإ,ن أ%ردت أ%ن تدعو إليها
بعن التعجب منه كسرتا، كأ%نك أ%ردت: يا أ%يها الرجل� ع\ج.ب\

ل1ل}ع.ضيهة، ويا أيها الناس اع\ج.بوا لل4فيكة. وقال ابن ال4نباري: لم'
الستغاثة مفتوحة، وهي ف ال4صل لم خف}ض� إ,ل أ%ن الستعمال فيها قد كثر مع

يا، فج'ع1ل حرفاv واحداv؛ وأ%نشد:
vل%يبا�يا ل%ب.كر� أنش1روا ل ك

vواحدا vقال: والدليل على أ%نم جعلوا اللم مع يا حرفا
قول الفرزدق:

فخ.ي¬ ن.ح\ن' عند الناس منكم\،
إذا الداعي ال�ث%و>ب' قال: يال

وقولم: ل1م فعلت.، معناه لي> شيء فعلته؟ والصل فيه ل1ما فعلت فجعلوا
ما ف الستفهام مع الافض حرفاv واحداv واكتف%و\ا بفتحة اليم من اإلف

فأس\قطوها، وكذلك قالوا: ع.لم. تركت. وع.م_ ت'ع\ر,ض وإلم. تنظر
وح.ت_م. ع.ناؤ'ك؟ وأنشد:

فح.ت_ام. ح.ت_ام الع.ناء� ال�ط%و_ل
وف التنزيل العزيز: فل1م. قت.ل}ت'موهم؛ أراد لي عل�ة وبأي> ح'ج�ة،

وفيه لغات: يقال ل1م. فعلت.، ول1م\ فعلت.، ول1ما فعلت، ول1م.ه\ فعلت،
بإدخال الاء للسكت؛ وأنشد:

يا ف%ق}ع.س3يe، ل1م\ أ%ك%ل}ت.ه ل1م.ه\؟
لو خاف%ك ال� عليه ح.ر_م.ه\

قال: ومن اللمات لم' التعقيب للضافة وهي تدخل مع الفعل الذي معناه
السم كقولك: فلنD عابر' الرeؤ\يا وعابر¬ ل1لرؤ\يا، وفلن راه1ب' ر.ب>ه



وراهب¬ لر.ب>ه. وف التنزيل العزيز: والذين هم لربم ي.رهبون، وفيه: إن
كنتم للرؤ\يا ت.ع\ب'رون؛ قال أبو العباس ثعلب: إنا دخلت اللم

ت.ع\ق1يباv للضافة، العن ه'م\ راهبون لربم وراه1ب'و رب>هم، ث أ%دخلوا اللم
على هذا، والعن لنا ع.ق�بت للضافة، قال: وتيء اللم بعن إل
وبعن أ%ج\ل، قال ال تعال: بأن ر.ب_ك. أ%و\حى لا؛ أي أ%وحى إليها،

وقال تعال: وهم لا سابقون؛ أي وهم إليها سابقون، وقيل ف قوله تعال:
وخ.رeوا له س'ج_داv؛ أي خ.رeوا من أ%جل1ه س'ج_داv كقولك أ%كرمت فلناv لك

أي من أ%ج\ل1ك. وقوله تعال: فلذلك فاد\ع' واس\ت.ق1م\ كما أ�م1ر\ت.؛
معناه فإل ذلك فاد\ع'؛ قاله الزجاج وغيه. وروى النذري عن أب العباس أنه

سئل عن قوله عز وجل: إن أح\س.ن\ت'م\ أ%ح\س.ن\ت'م\ ل4نف�سكم وإن
أ%سأ}ت'م\ فلها؛ أي عليها 

،vقوله «فلها أي عليها» هكذا بالصل، ولعل فيه سقطا *)
والصل: فقال أي عليها). جعل اللم بعن على؛ وقال ابن السكيت ف قوله:

vفلما ت.ف%ر_ق}نا، كأن>ي ومال1كا
لطول, اج\تماع� ل ن.ب,ت\ ل%ي\لةv م.عا

قال: معن لطول اجتماع أي مع طول اجتماع، تقول: إذا مضى شيء فكأنه ل
يكن، قال: وتيء اللم بعن ب.ع\د؛ ومنه قوله:

حت و.ر.د\ن% ل1ت1م> خ1م\س� بائ1ص
أي بع\د خ1م\س�؛ ومنه قولم: لثلث خ.ل%و\ن من الشهر أي بعد ثلث، قال:

ومن اللمات لم التعريف الت تصحبها اللف كقولك: القوم' خارجون والناس
طاعنون المار. والفرس وما أشبهها، ومنها اللم الصلية كقولك: ل%ح\م¬

ل%ع1س¬ ل%و\م¬ وما أ%شبهها، ومنها اللم الزائدة ف ال4ساء وف الفعال
كقولك: ف%ع\م.لD ل1ل}ف%ع\م، وهو المتلئ، وناقة ع.ن\س.ل للع.ن\س

الصeلبة، وف ال4فعال كقولك ق%ص\م.له أي كسره، والصل ق%ص.مه، وقد زادوها ف
ذاك فقالوا ذلك، وف أ�ولك فقالوا أ�ولل1ك، وأما اللم الت ف ل%قعد

فإنا دخلت تأ}كيداv ل1ق%د\ فاتصلت با كأ%نا منها، وكذلك اللم الت ف
ل%ما مف9فة. قال الزهري: ومن الل�مات1 ما ر.وى ابن' هان,ئ{ عن أب زيد

يقال: الي.ض\ر,ب'ك ورأ%يت الي.ض\ر,ب'ك، ي'ريد الذي يضر,ب'ك، وهذا
الو.ض.ع الشعر.، يريد الذي وض.ع الشعر؛ قال: وأ%نشدن ال�فض_ل:

،vال%نا واب\غ.ض' الع\ج\م, ناط1قا �يقول



إل رب>نا، ص.وت' المار, الي'ج.د_ع'
:vيريد الذي ي'جد_ع؛ وقال أيضا
أ%خ1ف}ن. اطYنائي إن س.ك%تe، وإن_ن

ل%في ش'غ'ل� عن ذ%ح\ل1ا الي'ت.ت.ب_ع'
(* قوله «أخفن اطنائي إل» هكذا ف الصل هنا، وفيه ف مادة تبع: اطنان

ان شكي، وذحلي بدل ذحلها).
يريد: الذي ي'تتب_ع؛ وقال أبو عبيد ف قول م'تم>م:

وع.م\راv وحوناv بال�ش.ق�ر, أل}م.عا
(* قوله «وحوناv» كذا بالصل).

قال: يعن الل�ذ%ي\ن, معاv فأ%د\خل عليه اللف واللم ص1لةv، والعرب
تقول: هو ال1ص\ن' أن ي'رام.، وهو الع.زيز أن ي'ض.ام.، والكري' أن

ي'شت.م.؛ معناه هو أ%ح\ص.ن' من أن ي'رام.، وأعزe من أن ي'ضام.، وأ%كرم' من أن
ي'ش\ت.م، وكذلك هو الب.خ1يل� أن ي'ر\غ%ب. إليه أي هو أ%ب\خل� من أ%ن
ي'ر\غ%ب. إليه، وهو الشeجاع أن ي.ث}ب'ت. له ق1ر\نD. ويقال: هو ص.د\ق'

ال�ب\ت.ذ%ل, أي ص.د\ق¬ عند البت1ذال، وهو ف%ط1ن' الغ.ف}لة1 ف%ظ1ع' ال�شاهدة.
وقال ابن النباري: العرب ت'د\خ1ل اللف واللم على الف1ع\ل الستقبل على

جهة الختصاص والكاية؛ وأنشد للفرزدق:
ما أ%نت. بال%ك%م, التeر\ض.ى ح\ك�وم.ت'ه،

ول ال4ص1يل,، ول ذ1ي الر_أ}ي وال%د.ل,
:vوأ%نشد أ%يضا

أ%خف1ن. اطYنائي إن سكتe، وإنن
لفي شغل عن ذحلها الي'ت.ت.ب_ع

فأ%دخل ال4لف واللم على ي'تتب�ع، وهو فعلD مستقبل ل1ما و.ص.ف}نا، قال:
ويدخلون اللف واللم على أ%م\س, وأ�ل، قال: ودخولا على ال%ح\ك1ي.çات

ل ي'قاس عليه؛ وأ%نشد:
وإن>ي ج.ل%س\ت' اليوم. وال4م\س, ق%ب\ل%ه

ب,باب,ك، حت كادت الشمس' ت.غ\ر'ب'
فأ%4دخلهما على أ%4م\س, وتركها على كسرها، وأ%صل أ%م\س, أ%مر¬ من

الم\ساء، وسي الوقت' بالمر, ول ي'غي_ر لفظ�ه، وال أ%علم.
@لب: الل�ب.ن': معروف اسم جنس. الليث: الل�ب.ن' خ'لص' ال%س.د1



وم'س\ت.خ\ل%ص'ه من بي الفرث والدم، وهو كالع.رق يري ف الع'روق، والمع
أ%ل}بان، والطائفة القليلة ل%ب.نةD. وف الديث: أ%ن خدية، رضوان ال

عليها، ب.ك%ت\ فقال لا النب، صلى ال عليه وسلم: ما ي'ب\ك1يك1؟ فقالت:
د.ر_ت ل%ب.نة� القاسم فذ%ك%ر\ت'ه؛ وف رواية: ل�ب.ي\نة� القاسم، فقال لا:

أ%ما ت.ر\ض.ي\ن. أ%ن ت.ك}ف�ل%ه' سارة ف النة؟ قالت: لو.د1د\ت' أ%ن علمت
ذلك، فغضب. النب، صلى ال عليه وسلم، وم.د_ إص\ب.ع.ه فقال: إن شئت1

د.ع.و\ت' ال أ%ن ي'ر,ي.ك ذاك، فقالت: ب.لى أ�ص.د>ق' ال ورسوله؛
الل�ب.ن.ة�: الطائفة من الل�ب.ن,، والل©ب.ي\ن.ة� تصغيها. وف الديث: إن

ل%ب.ن. الفحل ي'ح.ر>م'؛ يريد بالفحل الرجل% تكون له امرأ%ة ولدت منه
ولداv ولا ل%ب.ن¬، فكل من أ%رضعته من ال4طفال بذا فهو مر_م على الزوج

وإخوته وأ%ولده منها ومن غيها، ل4ن اللب للزوج حيث هو سببه، قال: وهذا
مذهب الماعة، وقال ابن السيب والن_خ.ع1يe: ل ي'ح.ر>م؛ ومنه حديث

ابن عباس وسئل عن رجل له امرأ%تان أ%ر\ض.ع.ت\ إحداها غلماv وال�خرى
جارية: أ%ي.ح1ل© للغ'لم أ%ن يتزو_ج بالارية؟ قال: ل، اللYقاح' واحد¬.

وف حديث عائشة، رضي ال عنها، واستأ}ذن عليها أ%بو الق�ع.ي\س أ%ن تأ}ذن
له فقال: أ%نا ع.مeك1 أ%رض.ع.ت\ك1 امرأ%ة أ%خي، فأ%بت عليه حت ذكرته

لرسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: هو عمك1 فل}ي.ل1ج\ عليك. وف
الديث: أ%ن رجلv قتل آخر فقال خذ من أ%خ1يك. الل©ب_ن. أ%ي إبل لا

ل%ب.ن¬يعن الد>ي.ة%. وف حديث أ�مي_ة% بن خ.ل%ف{: لا رآهم يوم بدر
Dون% قال أ%ما لكم حاجة�ي.ق}ت'ل

ف الل©ب_ن, أ%ي تأ}س1ر'ون فتأ}خذون ف1د.اء4هم إبلv لا ل%ب.ن¬.
وقوله ف الديث: س.يه\ل1ك' من أ�مت أهل� الكتاب, وأ%هل� الل�ب.ن، فسئل: من

أ%هل� الل�ب.ن,؟ قال: قوم يتبعون الش_ه.وات1 وي'ض1يع'ون الصلوات. قال
ال%ر\ب: أ%ظنه أ%راد يتباعدون عن ال4مصار وعن صلة الماعة وي.ط}ل�بون
مواضع. اللب ف الراعي والبوادي، وأ%راد بأ%هل الكتاب قوماv يتعلمون
الكتاب ليجادلوا به الناس.. وف حديث عبد اللك بن م.ر\وان: و'ل1د. له

و.لد¬
فقيل له اس\ق1ه ل%ب.ن. الل�ب.ن,؛ هو أ%ن ي.س\ق1ي. ظ1ئر.ه الل�ب.ن.

Dص1ر.ت\ عليه ناقة�فيكون% ما ي.ش\ر.ب'ه ل%ب.ناv متولداv عن الل�ب.ن,، فق
فقال لالبها: كيف ت.حل�ب'ها أ%خ.ن\فاv أ%م م.ص\راv أ%م ف%ط}راv؟ فال%ن\ف'



ال%ل}ب' بأ%ربع أ%صابع يستعي معها بال3بام، وال%ص\ر' بثلث،
والف%ط}ر' بال3صبعي وطرف البام. ول%ب.ن' كلY شجرة: ماؤها على التشبيه.

Dوم'ل}ب,ن.ة Dول%ب,نة Dل%ب'ون Dوشاة
وم'ل}ب,ن¬: صارت ذات. ل%ب.ن�، وكذلك الناقة إذا كانت ذات. ل%ب.ن� أ%و

Dأ%ي غ%ز'ر.ت\. ونافة �نزل الل�ب.ن' ف ضرعها. ول%ب,نت1 الشاة
ل%ب,نةD: غزيرة. وناقة ل%ب'ونD: م'ل}ب,ن¬. وقد أ%ل}ب.نت1 الناقة� إذا

نزل ل%ب.ن'ها ف ض.ر\عها، فهي م'ل}ب,ن¬؛ قال الشاعر:
أ%ع\ج.بها إذا أ%ل}ب.ن.ت\ ل1بان'ه

وإذا كانت ذات. ل%ب.ن� ف كل أ%حايينها فهي ل%ب'ونD، وولدها ف تلك
الال ابن' ل%ب'ون{، وقيل: الل�ب'ون� من الشاء3 والبل ذات' الل�ب.ن,،

غزير.ةv كانت أ%و ب.ك1يئةv، وف الكم: الل�ب'ون�، ول ي'خ.ص>ص\، قال:
والمع ل1بانD ول1ب\ن¬؛ فأ%ما ل1ب\ن¬

فاسم للجمع، فإذا ق%ص.د'وا ق%ص\د. الغزيرة قالوا ل%ب,ن.ة، وجعها ل%ب,ن¬
ول1بانD؛ ال4خية عن أ%ب زيد، وقد ل%ب,ن.ت\ ل%ب.ناv. قال اللحيان:
الل�ب'ون� والل�ب'ونة ما كان با ل%ب.ن¬، فلم ي.خ'ص_ شاةv ول ناقة،

قال: والمع ل�ب\ن¬
ول%بائن'؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن ل�ب\ناv جع ل%ب'ون، ول%بائن جع

ل%ب'ونة، وإن كان ال4ول ل يتنع أ%ن يمع هذا المع؛ وقوله:
من كان أ%ش\ر.ك ف ت.ف%رeق فال1ج�،

فل%ب'ون'ه ج.ر,ب.ت\ معاv وأ%غ%د_ت1
vقال: عندي أ%نه وضع اللبون ههنا موضع الل©ب\ن، ول يكون هنا واحدا
ل4نه قال ج.ر,ب.ت\ معاv، ومعاv إنا يقع على المع. ال4صمعي: يقال كم

ل�ب\ن' شائك أ%ي كم منها ذات' ل%ب.ن�. وف الصحاح عن يونس: يقال كم ل�ب\ن'
غ%ن.م1ك ول1ب\ن' غ%ن.م1ك أ%ي ذ%وات' الد_ر> منها. وقال الكسائي: إنا سع

Dغ%نمك. وقال الفراء: شاء# ل%ب,ن.ة �كم ل1ب\ن' غنمك أ%ي كم ر,س\ل
وغ%نم ل1بانD ول1ب\ن¬ ول�ب\ن¬، قال: وزعم يونس أ%نه جع، وشاء# ل1ب\ن¬

بنزلة ل�ب\ن�؛ وأ%نشد الكسائي:
رأي\ت'ك. ت.ب\تاع' ال1يال% ب,ل�ب\ن,ها

وتأ}وي ب.ط1يناv، وابن' ع.م>ك. ساغ1ب'
وقال: والل©ب\ن' جع الل�ب'ون1. ابن السكيت: ال%ل�وبة ما اح\ت'ل1ب من



النeوق، وهكذا الواحدة منهن ح.لوبة واحدة؛ وأ%نشد:
ما إن} رأ%ينا ف الزمان1 ذي الك%ل%ب\

ح.ل�وبةv واحدةv فت'ح\ت.ل%ب\
وكذلك الل�ب'ونة ما كان با ل%ب.ن¬، وكذلك الواحدة منهن أ%يضاv، فإذا

قالوا ح.ل�وب¬ ور.ك�وب¬ ول%ب'ونD ل يكن إل جعاv؛ وقال ال4عشى:
ل%ب'ون م'ع.ر_اة أ%ص.ب\ن. فأ%ص\ب.ح.ت\

أ%راد المع. وع'ش\ب¬
Dر، وكذلك ب.ق}ل�م.ل}بن.ة، بالفتح: ت.غ\ز'ر عنه أ%لبان� الاشية وت.ك}ث

م.ل}بن.ة.
والل�ب\ن': مصدر ل%ب.ن. القوم. ي.ل}ب,ن'ه'م ل%ب\ناv سقاهم الل�ب.ن..
الصحاح: ل%ب.ن\ت'ه أ%ل}ب'نه وأ%ل}ب,ن'ه سقيته الل�ب.ن.، فأ%نا لب,ن¬.

وفرس م.ل}ب'ون: س'ق1ي. الل�ب.ن.؛ وأ%نشد:
م.ل}ب'ونة ش.د_ الليك' أ%س\ر.ها

وفرس م.ل}بون ول%ب,ي: ر'ب>ي. بالل�ب مثل ع.ليف من الع.ل%ف. وقوم
م.ل}بونون: أ%صابم من اللب س.ف%ه¬ وس'ك}ر¬

وج.ه\ل وخ'ي.لء� كما يصيبهم من النبيذ، وخصصه ف الصحاح فقال: قوم
Dم.ل}بونون إذا ظهر منهم س.ف%ة

يصيبهم من أ%لبان البل ما يصيب أ%صحاب النبيذ. وفرس م.ل}ب'ون: ي'غ.ذ�ى
باللب قال:

ل ي.ح\م1ل� الفارس. إل ال%ل}ب'ون}،
ال%ح\ض' من أ%مامه ومن د'ون}

قال الفارسي: فع.د_ى ال%ل}بون ل4نه ف معن السق1ي>، وال%ل}بون:
المل السمي الكثي اللحم. ورجل ل%ب,ن¬: ش.ر,ب. الل�ب.ن 

(* قوله «ورجل
لب شرب اللب، الذي ف التكملة: واللب الذي يب اللب). وأ%ل}ب.ن.

القوم'، فهم لب,ن'ون؛ عن اللحيان: كث�ر. ل%ب.ن'هم؛ قال ابن سيده: وعندي
أ%ن� لب,ناv على الن_س.ب كما تقول تام1ر¬ وناع1لD. التهذيب: هؤلء قوم
م'ل}ب,نون إذا كثر لبنهم. ويقال: نن ن.ل}ب'3ن' جياننا أ%ي نسقيهم. وف
vأ%ي م'د1ر�ا vك1ل% كان ل%ب,ينا�حديث جرير: إذا سق%ط% كان د.ر,يناv، وإن أ

لل�ب.ن م'ك}ث1راv له، يعن أ%ن الن_ع.م إذا رعت ال4راك والس_ل%م



غ%ز'ر.ت\ أ%لبان'ها، وهو فعيل بعن فاعل كقدير وقادر، كأ%نه يعطيها
الل�ب.ن.، من ل%ب.ن\ت' القوم. إذا سقيتهم اللب. وجاؤوا ي.س\ت.ل}ب,نون: يطلبون

الل�ب.. الوهري: وجاء فلن يس\ت.ل}ب,ن' أ%ي يطلب لب.ناv لعياله أ%و
لضيفانه. ورجل لب,ن¬: ذو ل%ب.ن، وتام1ر¬: ذو تر؛ قال الطيئة:

وغ%ر.ر\ت.ن، وز.ع.م\ت. أ%ن\ـ
ن.ك. لبن¬، بالص_ي\ف1، تام1ر\

(* قوله «وغررتن إل» مثله ف الصحاح، وقال ف التكملة الرواية
أغررتن، على النكار).

وب.نات' الل�ب,: م1عىÝ ف الب.ط}ن معروفة؛ قال ابن سيده: وبنات' ل%ب�
ال4معاء� الت يكون فيها الل�ب. وال1ل}ب.ن': ال1ح\ل%ب'؛ وأ%نشد ابن

بري لسعود بن وكيع:
ما ي.ح\م1ل� ال1ل}ب. إل ال�ر\ش'ع'،

ال�ك}ر.ب' ال4و\ظ1ف%ة1 ال�و.ق�ع'
وال1ل}ب.ن': شيء ي'ص.ف�ى به الل�ب' أ%و ي'ح\ق%ن'. والل�وابن':

الضeروع'؛ عن ثعلب. والل}ت1بان�: الرتضاع؛ عنه أ%يضاv. وهو أ%خوه بل1بان
أ�م>ه، بكسر اللم 

(* قوله «بكسر اللم» حكى الصاغان فيه ضم اللم
أيضاv) . ول يقال بل%ب.ن, أ�م>ه، إنا الل�ب.ن' الذي ي'ش\ر.ب من ناقة أ%و

شاة أ%و غيها من البهائم؛ وأ%نشد ال4زهري ل4ب ال4س\ود:
فإن ل ي.ك�ن\ها أ%و ت.ك�ن\ه، فإنه

أ%خوها غ%ذ%ت\ه أ�مeه بل1بان,ها
وأ%نشد ابن سيده:

وأ�ر\ض1ع' حاجةv بل1بان1 أ�خر.ى،
كذاك. الاج' ت'ر\ض.ع' باللYبان1

واللYبان�، بالكسر: كالر>ضاع,؛ قال الكميت يدح م.خ\ل%د بن يزيد:
ت.ل}ق%ى الن_د.ى وم.خ\ل%داv ح.ل1يف%ي\،
كانا معاv ف م.ه\د1ه ر.ض1يع.ي\،

ت.نازعا فيه ل1بان% الث�د\ي.ي\
(* قوله «تنازعا فيه إل» قال الصاغان الرواية: تنازعا منه، ويروى رضاع

مكان لبان).



وقال ال4عشى:
ر.ض1يع.ي\ ل1بان{ ث%د\ي. أ�م¼ تال%فا

بأ%س\ح.م. داج� ع.و\ض' ل نت.ف%ر_ق'
وقال أ%بو ال4سود: غ%ذ%ته أ�مeه بلبان,ها؛ وقال آخر:

vوما ح.ل%ب¬ واف%ى ح.ر.م\ت'ك. ص.ع\ر.ة
ع.ل%ي_، ول أ�ر\ض1ع\ت. ل بل1بان1

وابن' ل%ب'ون: ولد الناقة إ,ذا كان ف العام الثان وصار لا ل%ب.ن¬.
ال4صمعي وحزة: يقال لولد الناقة إ,ذا استكمل سنتي وطعن ف الثالثة ابن'

ل%ب'ون، وال�نثى ابنة� ل%ب'ون{، والماعات بنات'
ل%بون{ للذكر وال�نثى ل4ن أ�م_ه وضعت غيه فصار لا لب، وهو نكرة

وي'ع.ر�ف بال4لف واللم؛ قال جرير:
وابن' الل�ب'ون1، إ,ذا ل�ز_ ف ق%ر.ن{،

ل يس\ت.ط1ع\ ص.و\لة% الب'ز\ل, الق%ناع1يس,
وف حديث الزكاة ذ1ك}ر' بنت1 الل�بون1

وابن الل�بون، وها من ال3بل ما أ%تى عليه سن.تان ودخل ف السنة
الثالثة فصارت أ�مه لبوناv أ%ي ذات. ل%ب.ن� ل4نا تكون قد حلت حلv آخر

ووضعته. قال ابن ال4ثي: وجاء ف كثي من الروايات ابن ل%ب'ون ذك%ر¬، وقد
علم أ%ن ابن اللبون ل يكون إ,ل ذكراv، وإ,نا ذكره تأ}كيداv كقوله:

ور.ج.ب' م'ض.ر. الذي بي ج'ماد.ى وشعبان، وكقوله تعال: تلك ع.ش.رةD كاملة؛
وقيل ذكر ذلك تنبيهاv لرب الال وعامل الزكاة، فقال: ابن' ل%ب'ون{ ذ%ك%ر¬

لت.ط1يب. نفس' ر.ب> الال بالزيادة الأ}خوذة منه إ,ذا ع.ل1م. أ%نه قد
شرع له من الق، وأ%سقط عنه ما كان بإزائه من ف%ض\ل, ال�نوثة ف الفريضة
الواجبة عليه، وليعلم العامل� أ%ن س1ن_ الزكاة ف هذا النوع مقبول من رب

الال، وهو أ%مر نادر خارج عن الع'ر\ف ف باب الصدقات، ول ي'ن\ك%ر'
تكرار اللفظ للبيان وتقرير معرفته ف النفوس مع الغرابة والنeد'ور: وب.نات'

ل%ب'ون{: ص1غار' الع'ر\ف�ط1، ت'ش.ب_ه ببنات1 ل%بون{ من ال3بل.
ول%ب_ن. الشيء4: ر.ب_ع.ه.

والل�ب,نة واللب>ن\ة: الت ي'ب\ن.ى با، وهو الضروب من الطي
م'ر.ب_عاv، والمع ل%ب,ن¬ ول1ب\ن¬، على ف%ع1ل� وف1ع\ل�، مثل ف%خ1ذ{ وف1خ\ذ

وك%ر,ش وك1ر\ش�؛ قال الشاعر:



أ%ل%ب,ناv ت'ريد أ%م أ%روخا
(* قوله «أم أروخا» كذا بالصل).

وأ%نشد ابن سيده:
إ,ذ ل ي.زال� قائلD أ%ب,ن\ أ%ب,ن\

ه.و\ذ%لة% ال1ش\آة1 عن ض.ر\س, الل�ب,ن\
قوله: أ%ب,ن\ أ%ب,ن\ أ%ي ن.ح>ها، وال1ش\آة�: ز.بيل ي'خر.ج' به الطي

وال%م\أ%ة� من البئر، وربا كان من أ%د.م�، والض_ر\س': ت.ض\ريس' ط%ي�
vاحت1ياجا vر_ وساها ل%ب,نا�البئر بالجارة، وإ,نا أ%راد الجارة فاضط

إ,ل الر_و,ي�؛ والذي أ%نشده الوهري:
إ,م�ا ي.زال� قائلD أ%ب,ن\ أ%ب,ن\

د.ل}gو.ك. عن ح.د> الضeروس, والل�ب,ن\
قال ابن بري: هو لسال بن دارة، وقيل: لبن م.ي�اد.ة؛ قال: قاله ابن

دريد. وف الديث: وأ%نا م.و\ض1ع' تلك الل�ب,ن.ة؛ هي بفتح اللم وكسر الباء
واحدة الل�ب,ن, الت ي'ب\ن.ى با الدار، ويقال بكسر اللم 

(* قوله
«ويقال بكسر اللم إل» ويقال لب، بكسرتي، نقله الصاغان عن ابن عباد ث
قال: واللبنة كفرحة حديدة عريضة توضع على العبد إذا هرب. وألبنت الرأة

اتذت التلبينة، واللبنة بالضم اللقمة) . وسكون الباء. ول%ب_ن. الل�ب,ن.:
ع.م1له. قال الزجاج: قوله تعال: قالوا أ�وذينا من قبل, أ%ن تأ}تي.نا

ومن بعد ما جئتنا؛ يقال إ,نم كانوا يستعملون بن إسرائيل ف ت.ل}ب,ي
الل�ب,ن,، فلما ب'عث موسى، عله السلم، أ%ع\ط%و\هم الل�ب,ن. ي'ل%ب>نونه

ومنعوهم الت>ب\ن. ليكون ذلك أ%شق عليهم. ول%ب_ن.
الرجل� ت.ل}بيناv إ,ذا اتذ الل�ب,ن..

وال1ل}ب.ن': قال%ب' الل�ب,ن,، وف الكم: وال1ل}ب.ن' الذي ي'ض\ر.ب'
به الل�ب,ن'. أ%بو العباس: ثعلب ال1ل}ب.ن' ال1ح\م.ل�، قال: وهو مطو_ل

م'ر.ب_ع، وكانت الامل م'ر.ب_عة فغيها الجاج لينام فيها ويتسع،
وكانت العرب تسميها ال1ح\م.ل% وال1ل}ب.ن. والس�اب,ل%. ابن سيده:

وال1ل}ب.ن' ش1ب\ه' ال1ح\م.ل ي'ن\ق%ل فيه الل�ب,ن.
ول%ب,ن.ة� القميص: ج,ر,ب�ان'ه؛ وف الديث: ول%ب,ن.ت'ها ديباج¬، وهي

ر'قعة تعمل موض1ع. ج.ي\ب القميص وال�ب_ة. ابن سيده: ول%ب,ن.ة� القميص



ول1ب\ن.ت'ه' ب.ن,يق%ت'ه؛ وقال أ%بو زيد: ل%ب,ن' القميص ول%ب,ن.ت'ه ليس
ل%ب,ناv عنده جعاv كن.ب,ق%ة ون.ب,ق�، ولكنه من باب س.لð وس.ل�ة وب.ياض

وب.ياضة.
والت_ل}ب,ي': ح.ساv يتخذ من ماء النeخالة فيه ل%ب.ن¬، وهو اسم

كالت_م\تي,. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، قالت: سعت رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، يقول الت_ل}ب,نة م.ج.م_ةD لفؤاد الريض ت'ذ}ه1ب' بعض

ال�ز\ن؛ ال4صمعي: الت_ل}بينة ح.ساء يعمل من دقيق أ%و نالة ويعل فيها عسل،
سيت ت.ل}بينة تشبهاv بالل�ب.ن لبياضها ورقتها، وهي تسمية بال%ر_ة من

Dالت_لبي مصدر ل%ب.ن. القوم. أ%ي س.قاهم الل�ب.، وقوله م.ج.م_ة
لفؤاد الريض أ%ي ت.س\ر'و عنه ه.م_ه أ%ي ت.ك}ش1ف�ه. وقال الر>ياشي ف حديث

عائشة: عليكم بال%ش\ن,يئ%ة النافعة1 الت_ل}بي؛ قال: يعن ال%س\و.،
قال: وسأ%لت ال4صمعي عن ال%ش\ن,يئ%ة فقال: يعن الب.غ1يضة، ث فسر

الت_ل}بينة كما ذكرناه. وف حديث أ�م كلثوم بنت عمرو ابن عقرب قالت: سعت
عائشة، رضي ال عنها، تقول قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم، عليكم

بالت_ل}بي الب.غيض النافع والذي نفسي بيده إ,نه لي.غ\س3ل� بطن. أ%حدكم كما
يغسل أ%حد'كم وجهه بالاء من الوسخ؛ وقالت: كان إ,ذا اشتكى أ%حد¬ من

أ%هله ل تزال� الب'ر\مة على النار حت يأ}ت على أ%حد طرفيه؛ قال:أ%راد
بقوله أ%حد طرفيه يعن الب'ر\ء4 أ%و الوت؛ قال عثمان: الت_ل}بين.ة

الذي يقال له الس_ي'وساب 
(* قوله «السيوساب»

هو ف الصل بغي ضبط وهذا الضبط ف هامش نسخة من النهاية معو�ل
عليها) . وف حديث علي: قال س'و.ي\د بن غ%ف%ل%ة% دخلت' عليه فإ,ذا بي يديه

صحفةD فيها خ.ط1يفة وم1ل}ب.نة؛ قال ابن ال4ثي: هي بالكسر ال1ل}ع.قة،
هكذا شرح، قال: وقال الزمشري ال1ل}ب.نة ل%ب.ن¬ يوضع على النار

وي'ن.ز>ل� عليه دقيق، قال: وال4ول أ%شبه بالديث.
والل�ب.ان�: الصدر، وقيل: وس.ط�ه، وقيل: ما بي الث�د\ي.ي,، ويكون

لل3نسان وغيه؛ أ%نشد ثعلب ف صفة رجل:
فلم�ا و.ض.ع\ناها أ%مام. ل%ب.ان,ه،

تب.س_م. عن م.ك}روهة1 الر>يق, عاصب,
:vوأ%شد أ%يضا



ي.ح'كe ك�د'وح. الق%م\ل, تت ل%ب.ان,ه
ود.ف�ي\ه1 منها دام1يات¬ وجال1ب'

،�وقيل: الل�بان� الص_د\ر' من ذي الافرخاص_ةv، وف الصحاح:الل�بان
بالفتح، ما جرى عليه الل�ب.ب' من الصدر,؛ وف حديث الستسقاء:

أ%ت.ي\ناك. والع.ذ}راء� ي.د\م.ى ل%بان'ها
أ%ي ي.د\م.ى ص.د\ر'ها لم\ت1هان,ها نف}س.ها ف الدمة حيث ل ت.ج,د'

ما ت'ع\طيه من ي.خ\د'مها من ال%د\ب, وشد_ة الزمان. وأ%صل� الل�بان ف
الفرس موضع' الل�ب.ب,، ث استعي للناس؛ وف قصيد كعب، رضي ال عنه:

ت.ر\مي الل�ب.ان% بكف�ي\ها وم1د\ر.ع1ها
وف بيت آخر منها:

Dه منها ل%بان�وي'ز\ل1ق
ول%ب.ن.ه ي.ل}ب,ن'ه ل%ب\ناv: ض.ر.ب. ل%بان.ه. والل�ب.ن': وج.ع' الع'نق

من الو,ساد.ة، وف الكم: وج.ع' الع'نق حت ل ي.ق}د1ر. أ%ن
ي.ل}ت.ف1ت، وقد ل%ب,ن.، بالكسر، ل%ب.ناv. وقال الفراء: الل�ب,ن' الذي اشتكى

ع'ن'ق%ه من و,ساد{ أ%و غيه. أ%بو عمرو: الل�ب\ن' ا ل4كل الكثي.
ول%ب.ن. من الطعام ل%ب\ناv صالاv: أ%كثر؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

Dس1ت_ة �ونن' أ%ثاف الق1د\ر, ، وال4كل
ج.ر.اض1م.ةD ج'وف¬، وأ%ك}ل%ت'نا الل�ب\ن'

يقول: نن ثلثة ونأ}كل أ%كل ستة. والل�ب\ن': الضرب' الشديد. ول%ب.ن.ه
بالعصا ي.ل}ب,ن'ه، بالكسر، ل%ب\ناv إ,ذا ضربه با. يقال: ل%ب.ن.ه ثلث

ل%ب.نات{. ول%ب.نه بصخرة{: ضربه با. قال ال4زهري: وقع ل4ب عمرو
الل�ب\ن'، بالنون، ف ال4كل الشديد والضرب الشديد، قال: والصواب

الل�ب\ز'، بالزاي، والنون تصحيف. والل�ب\ن': الس\ت1لب'؛ قال ابن سيده: هذا
�تفسيه، قال: ويوز أ%ن يكون ما تقدم. ابن ال4عراب: ال1ل}ب.نة

.�ال1ل}ع.قة
والل©ب\ن.ى: ال%ي\ع.ة. والل©ب\ن.ى والل©ب\ن': شجر. والل©بان�: ضرب

من الص_م\غ. قال أ%بو حنيفة: الل©بان� ش'ج.ي\رة ش.و,ك%ة ل ت.س\م'و
أ%كثر من ذراعي، ولا ورقة مثل ورقة الس وثرة مثل ثرته، وله

ح.رارة ف الفم. والل©بان�: الص_ن.و\ب.ر'؛ حكاه السeك�ر,يe وابن
ال4عراب، وبه فسر السeك�ر,يe قول% امرئ القيس:



لا ع'ن'ق كس.ح'وق, الل©بان}
فيمن رواه كذلك؛ قال ابن سيده: ول يتجه على غيه ل4ن شجرة

�الل©بان1 من الص_م\غ إ,نا هي ق%د\ر' ق%ع\د.ة1 إ,نسان وع'ن'ق' الفرس أ%طول
من ذلك؛ ابن ال4عراب: الل©بان� شجر الص_ن.و\ب.ر ف قوله:

وسال1ف%ة كس.ح'وق, الل©بان}
التهذيب: الل©ب\ن.ى شجرة لا ل%ب.ن¬ كالعسل، يقال له ع.س.ل� ل�ب\ن.ى؛

قال الوهري: وربا ي'ت.ب.خ_ر به؛ قال امرؤ' القيس:
،vمن ال1ن\د1 ذاك1يا vل}و,ي�ا�وباناv وأ
ور.ن\داv ول�ب\ن.ى والك1باء4 ال�ق%ت_را

والل©بان�: الك�ن\در'. والل©بانة: الاجة من غي فاقة ولكن من
ه1م_ة{. يقال: ق%ض.ى فلن ل�بانته، والمع ل�بانD كحاجة{ وحاج�؛ قال ذو

الرمة:غ%داة% ام\ت.ر.ت\ ماء4 الع'يون1 ونغ_صت\
ل�باناv من الاج, ال�د'ور' الر_واف1ع'

وم.ج\ل1س¬ ل%ب,ن¬: ت'ق}ضى فيه الل©بانة، وهو على النسب؛ قال الرث بن
خالد بن العاصي:

إ,ذا اجت.مع\نا ه.جر\نا كل� فاح1شة{،
عند اللYقاء، وذاك�م\ م.ج\ل1س¬ ل%ب,ن'

والت_ل%بeن': الت_ل%دeن� والت_م.ك©ث� والت_لبeث�؛ قال ابن بري:
شاهده قول الراجز:

قال لا: إ,ي�اك1 أ%ن ت.و.ك�ن
ف ج.ل}سة{ ع1ندي.، أ%و ت.ل%ب_ن

وت.ل%ب_ن.؛ تك�ث%؛ وقوله رؤبة 
(* قوله

«وقول رؤبة فهل إل» عجزه كما ف التكملة: راجعة عهداv من التأسن) :
فهل ل�ب.ي\ن.ى من ه.و.ى الت_لبeن

قال أ%بو عمرو: الت_لبeن من الل©بانة. يقال: ل ل�بانةD أ%ت.لب_ن'
vناeوت.لد_ن\ت' ت.لد vناeوت.لب_ن\ت' ت.لب .�عليها أ%ي أ%تك�ث

كلها: بعن ت.لب_ث}ت' وتك�ث}ت'. الوهري: وال�ل%ب_ن'، بالتشديد،
الف%لن.ج؛ قال: وأ%ظنه مول�داv. وأ%بو ل�ب.ي\ن�: الذكر. قال ابن بري: قال

ابن حزة وي'ك%ن_ى الذكر أ%با ل�ب.ي\ن�؛ قال: وقد كناه به ال�ف%ج_ع



فقال:
فلما غاب. فيه ر.ف%ع\ت' ص.و\ت

أ�نادي: يا ل1ثارات1 ال�س.ي\ن,
وناد.ت\ غل}م.ت: يا خ.ي\ل% ر.ب>ي

أ%مام.ك1، واب\ش1ر,ي بال%ن_ت.ي\ن,
وأ%ف}ز.ع.ه ت.جاس'ر'نا فأ%ق}ع.ى،

وقد أ%ث}ف%ر\ت'ه بأ%ب ل�ب.ي\ن,
ول�ب\ن¬ ول�ب\ن.ى ول�ب\نانD: جبال: وقول الراعي:

سي.ك}ف1يك. ال3له' وم'س\ن.مات¬
كج.ن\د.ل, ل�ب\ن. ت.ط�ر,د' الص>لل

،vب\نان{ ف غي النداء اضطرارا�قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون ترخيم. ل
وأ%ن تكون ل�ب\ن¬ أ%رضاv بعينها؛ قال أ%بو ق1لبة% ال�ذ%ل©:

يا دار' أ%ع\ر,ف�ها و.ح\شاv م.ناز,ل�ها،
ب.ي. الق%وائ1م من ر.ه\ط{ فأ%ل}بان1

قال ابن ال4عراب: قال رجل من العرب لرجل آخر ل إ,ليك ح'و.ي>ج.ة،
قال: ل أ%ق}ض1يها حت تكون% ل�ب\نان,ي_ة أ%ي عظيمة مثل ل�ب\نان{، وهو

اسم جبل، قال: ول�ب\نانD ف�ع\لنD ينصرف. ول�ب\ن.ى:اسم امرأ%ة.
ول�ب.ي\ن.ى: اسم ابنة إ,بليس، واسم' ابنه لق1يس'، وبا ك�ن,ي. أ%با

ل�ب.ي\ن.ى؛ وقول الشاعر:
أ%ق}ف%ر. منها ي.ل}ب.ن¬ فأ%ف}ل�س
قال: ها موضعان .

@لثن: روى ال4زهري قال: سعت ممد بن إ,سحق الس_ع\دي يقول سعت علي_
بن حر\ب, ال%و\ص1لي_ يقول: شيءل%ث1ن¬ أ%ي ح'ل}و¬، بلغة أ%هل اليمن؛

قال ال4زهري: ل أ%سعه لغيعلي� بن حرب�، وهو ث%ب.ت؛ وف حديث
ال%ب\ع.ث:

ب'غ\ض'ك�م' عندنا م'رÒ م.ذاق%ت'ه،
وب'غ\ض'نا عند.كم، يا قو\م.نا، ل%ث1ن'

@لن: ل%ج.ن. الور.ق. ي.ل}ج'ن'ه ل%ج\ناv، فهو م.ل}ج'ونD ول%ج,ي¬: خب.طه
وخل%طه بدقيق أ%و شعي.وكل© ما ح1يس. ف الاء فقد ل�ج,ن..

وت.لج_ن. الشيء�: ت.لز_ج.. وتلج_ن. رأ}س'ه: ات_س.خ.، وهو منه. وتلج_ن.



ورق' الس>د\ر, إ,ذا ل�ج,ن. مدقوقاv؛ وأ%نشد الشم�اخ:
وماء� قد ور.د\ت' لو.ص\ل, أ%ر\و.ى،

عليه الط�ي\ر' كالو.ر.ق, الل�جي,
وهو ورق' ال1ط}م1ي> إ,ذا أ�وخ1ف.. أ%بوعبيدة: ل%ج_ن\ت' ال1ط}م1ي�

ونوه ت.ل}جيناv وأ%وخ.ف}ت'ه إ,ذا ضربته بيدك لي.ث}خ'ن.، وقيل:تلج_ن.
الشيء� إ,ذا غ�س3ل% فلم ي.نت.ق, من وس.خه. وشيء ل%ج,ن¬: وس1خ؛ قال ابن

مقبل:
vوش, الو.ر\د. ضاح1ية�ي.ع\لون% بال%ر\د.ق
على س.عابيب ماء الض�الة1 الل�ج,ن,

الليث: الل�جي' ورق' الش_جر ي'خ\ب.ط� ث ي'خ\لط� بدقيق أ%و شعي
في'ع\لف' للبل، وكل ورق أ%و نوه فهوم.ل}ج'ون ل1ي¬ حت آس' الغ1س\ل%ة1.

الوهري: والل�ج,ي' ال%ب.ط�، وهو ما سقط من الورق عند ال%ب\ط1،
وأ%نشد بيت الشم�اخ. وت.لج_ن. القوم' إ,ذا أ%خذوا الورق. ودقوه وخلطوه

بالنوى لل3بل. وف حديث جرير: إ,ذا أ%خ\ل%ف. كان ل%ج,يناv؛ الل�جي'، بفتح
�اللم وكسر اليم: ال%ب.ط�، وذلك أ%ن ورق ال4راك والس_ل%م ي'خ\ب.ط

 eط وي.ج,ف_ ث ي'د.ق�حت يسق
(* قوله «حت يسقط ويف ث يدق إل» كذا

بالصل والنهاية، وكتب بامشها: هذا ل يصح فإنه ل يتلزج إل إذا كان
رطباv اه. أي فالصواب حذف يف). حت يت.لج_ن أ%ي يتلزج ويصيكال1ط}م1ي.

وكل شيء تلزج فقد ت.لج_ن.، وهو فعيل بعن مفعول.
وناقة ل%ج'ون: ح.ر'ون؛ قال أ%وس:
ولقد أ%ر,ب\ت' على ال�موم, ب.س\ر.ة{

ع.ي\رانة{ بالر>د\ف1، غي ل%ج'ون1
قال ابن سيده: اللYجان� ف ال3بل كال1ر.ان1 ف اليل.وقد ل%ج.ن.

ل1جاناv ول�جوناv وهي ناقة ل%ج'ونD، وناقة ل%ج'ون أ%يضاv: ثقيلة الشي، وف
الصحاح: ثقيلة ف السي، وج.لD ل%ج'ونD كذلك.قال بعضهم: ل يقال

وج.لD ل%ج'ونD إ,نا ت'خ.صe به ال3ناث�، وقيل: اللYجان� والل©ج'ون ف
جيع الدواب كال1ر.ان1 ف ذوات الافر منها. غيه: ال1ران� ف الافر

.vول1جانا vج'ونا�خاصةv، وال1لء ف ال3بل، وقد ل%ج.نت ت.ل}ج'ن' ل
والل©ج.ي\ن': الفضة، ل مكبله جاء م'صغ_راv مثل الث©ر.ي�ا



والك�م.ي\ت1؛ قال ابن جن: ينبغي أ%ن يكون إ,نا أ%لزموا التحقي هذا السم
لستصغار معناه ما دام ف ت'راب, م.ع\د1نه فلزمه التخليص. وف حديث الع1ر\باض:

ب,ع\ت' من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ب.ك}راv فأ%تيته أ%تقاضاه
ث%ن.ه فقال: ل أ%قضيكها إ,44ل ل�ج.ي\ن,ي_ةv؛ قال ابن ال4ثي: الضمي ف

أ%قضيكها إ,ل الدراهم، والل©ج.ي\ن,ي_ة منسوبة إ,ل الل©ج.ي,، وهو
الفضة. والل�ج,ي': ز.ب.د' أ%فواه ال3بل؛ قال أ%بو وجزة:

كأ%ن� الناصعات1 الغ'ر_ منها،
إ,ذا ص.ر.ف%ت\ وق%ط�ع.ت1 الل�ج,ينا

شب_ه ل�غامها بل%ج,ي ال%ط}م1ي�، وأ%راد بالناصعات الغر أ%نيابا.
@لن: الل�ح\ن: من ال4صوات الصوغة الوضوعة، وجعه أ%ل}حانD ول�حون.

ول%ح_ن. ف قراءته إ,ذا غر_د وطر_ب. فيها بأ%ل}حان، وف الديث:
اقرؤ'وا القرآن بل�حون العرب. وهو أ%ل}ح.ن' الناس إ,ذا كان أ%حسنهم قراءة أ%و

غناء. والل�ح\ن' والل�ح.ن' والل�ح.انة� والل�حان,ي.ة: ترك' الصواب ف
القراءة والنشيد ونو ذلك، ل%ح.ن. ي.ل}ح.ن' ل%ح\ناv ول%ح.ناv ول�حوناv؛

ال4خية عن أ%ب زيد قال:
ف�ز\ت' بق1د\ح.ي\ م'ع\ر,ب ل ي.ل}ح.ن,

ورجل لح1ن¬ ول%ح�ان ول%ح�انة ول�ح.ن.ة: ي'خ\ط1ئ، وف الكم: كثي
الل�ح\ن. ول%ح_نه: نسبه إ,ل الل�ح\ن. والل©ح.ن.ة�: الذي ي'لح_ن'.

والت_ل}ح1ي': الت_خ\ط1ئة. ول%ح.ن. الرجل� ي.ل}ح.ن' ل%ح\ناv: تكلم بلغته.
ول%ح.ن. له ي.ل}ح.ن' ل%ح\ناv: قال له قولv يفهمه عنه وي.خ\فى على غيه

:�ل4نه ي'ميل�ه بالت_و\رية عن الواضح الفهوم؛ ومنه قولم: ل%ح1ن. الرجل
فهو ل%ح1ن¬ إ,ذا ف%هم. وف%ط1ن. لا ل ي.ف}طن' له غيه. ول%ح1ن.ه هو عن،

بالكسر، ي.ل}ح.ن'ه ل%ح\ناv أ%ي ف%هم.ه؛ وقول الطرماح:
Dوأ%د_ت\ إ,ل� القو\ل, عنه'ن_ ز.و\لة
ت'لح1ن' أ%و تر\ن'و لقول, ال�لح1ن,

أ%ي ت.كل�م' بعن كلم ل ي'ف}طن' له وي.خ\فى على الناس غيي.
وأ%ل}ح.ن. ف كلمه أ%ي أ%خطأ%. وأ%ل}ح.نه القول%: أ%فهمه إي,اه، فل%ح1ن.ه

ل%ح\ناv: فه,م.ه. ول%ح.نه عن ل%ح\ناv؛ عن كراع: فه,م.ه؛ قال ابن سيده: وهي
قليلة، وال4ول أ%عرف. ورجل ل%ح1ن¬: عارف¬ بعواقب الكلم ظريف¬. وف الديث:

أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال: إ,نكم ت.خ\تص1م'ون إ,ل� ولعل�



بعض.كم أ%ن يكون% أ%ل}ح.ن. بج_ته من بعض أ%ي أ%ف}طن. لا وأ%ج\د.ل، فمن
ق%ض.ي\ت' له بشيء من حق أ%خيه فإ,نا أ%قطع' له ق1ط}عةv من النار؛ قال
ابن ال4ثي: الل�ح\ن' اليل عن جهة الستقامة؛ يقال: ل%ح.ن. فلنD ف

كلمه إ,ذا مال عن صحيح ال%ن\ط1ق، وأ%راد أ%ن بعضكم يكون أ%عرف. بالجة
وأ%ف}ط%ن. لا من غيه. والل�ح.ن'، بفتح الاء: الف1ط}نة. قال ابن

ال4عراب: الل�ح\ن'، بالسكون، الف1ط}نة والطأ� سواء؛ قال: وعام�ة أ%هل اللغة ف
هذا على خلفه، قالوا: الف1ط}نة، بالفتح، والطأ، بالسكون. قال ابن
ال4عراب: والل�ح.ن' أ%يضاv، بالتحريك، اللغة. وقد روي أ%ن القرآن نز.ل

بل%ح.ن, قريش أ%ي بلغتهم. وف حديث عمر، رضي ال عنه: تعل�م'وا الفرائض.
والسeن_ة% والل�ح.ن، بالتحريك، أ%ي اللغة؛ قال الزمشري: تعلموا

الغ.ريب. والل�ح.ن. ل4ن ف ذلك ع1ل}م غ%ر,يب القرآن وم.عانيه ومعان الديث
والسن_ة، ومن ل يع\ر,ف}ه ل يعرف أ%كثر. كتاب ال ومعانيه ول يعرف

أ%كثر السeنن. وقال أ%بو عبيد ف قول عمر، رضي ال عنه: تعل�م'وا
الل�ح\ن. أ%ي الطأ% ف الكلم لتحترزوا منه. وف حديث معاويه: أ%نه سأ%ل عن

أ%ب زياد{ فقيل إ,نه ظريف على أ%نه ي.ل}ح.ن'، فقال: أ%و.لي\س. ذلك أ%ظرف
له؟ قال الق�ت.ي\بe: ذهب معاوية� إ,ل الل�ح.ن الذي هو الف1طنة، مر_ك
الاء. وقال غيه. إ,نا أ%راد الل�ح\ن. ضد ال3عراب، وهو ي'س\ت.م\ل%ح'

ف الكلم إ,ذا ق%ل�، وي'س\ت.ث}ق%ل� ال3عراب' والتش.دeق'. ول%ح1ن.
ل%ح.ناv: ف%ط1ن. لجته وانتبه لا. ولح.ن. الناس: فاط%ن.هم؛ وقوله مالك بن

أ%ساء بن خارجة% الف%زاري�:
وحديث{ أ%ل%ذ©ه هو ما

ي.ن\ع.ت' الن_اع1ت'ون ي'وز.ن� و.ز\نا
م.ن\ط1ق¬ رائ1ع¬، وت.ل}ح.ن' أ%ح\يا

ناv، وخي' الديث1 ما كان% ل%ح\نا
يريد أ%نا تتكلم بشيء وهي تريد غيه، وت'ع.ر>ض' ف حديثها فتزيل�ه عن
جهته من ف1طنت1ها كما قال عز وجل: ول%ت.ع\ر,فن_ه'م\ ف ل%حن القول، أ%ي

:eواه' ومعناه؛ وقال الق%ت_ال الكلبg\ف ف%ح
ولقد ل%ح.ن\ت' لكم ل1ك%ي\ما ت.ف}هم'وا،
ول%ح.ن\ت' ل%ح\ناv ل%ح\ناv ليس بال�ر\تاب,

وكأ%ن� الل�ح\ن. ف العربية راجع¬ إ,ل هذا ل4نه من الع'دول عن



الصواب. وقال عمر بن عبد العزيز: ع.ج,ب\ت' لن لح.ن. الناس. ولح.ن'وه كيف.
ل يعرف' ج.وامع. الك%ل1م، أ%ي فاط%ن.هم وفاط%ن'وه وجاد.ل%هم؛ ومنه قيل:

رجل ل%ح1ن¬ إ,ذا كان ف%ط1ناv؛ قال لبيد:
م'ت.عو>ذD ل%ح1ن¬ ي'ع1يد' بك%فYه

ق%ل%ماv على ع'س'ب� ذ%ب'ل}ن. وبان1
وأ%ما قول عمر، رضي ال عنه: تعلموا الل�ح\ن. والفرائض.، فهو بتسكي

الاء وهو الطأ� ف الكلم. وف حديث أ%ب العالية قال: كنت' أ%ط�وف' مع
ابن عباس� وهو ي'علYمن ل%ح\ن. الكلم,؛ قال أ%بو عبيد: وإ,نا ساه

ل%ح\ناv ل4نه إ,ذا ب.ص_ره بالصواب فقد ب.ص_ره الل�ح\ن.. قال شر: قال
أ%بو عدنان سأ%لت الك1لبيي. عن قول عمر تعلموا اللحن ف القرآن كما

ت.ع.ل�م'ونه فقالوا: ك�ت1ب. هذا عن قوم لس لم ل%غ\و¬ كل%غ\و,نا، قلت: ما
،�الل�غ\و'؟ فقال: الفاسد من الكلم، وقال الكلبيeون: الل�ح\ن' اللغة

فالعن ف قول عمر تعلموا الل9ح\ن. فيه يقول تعلموا كيف لغة العرب فيه
الذين نزل القرآن� بلغتهم؛ قال أ%بو عدنان: وأ%نشدت\ن الك%ل}بي_ة:

وقو\م¬ لم ل%ح\ن¬ س1و.ى ل%ح\ن, قوم1نا
وش.كلD، وبيت1 ال3، لسنا ن'شاك1ل�ه\

قال: وقال ع'بيد بن أ%يوب:
ول3 د.رe الغ'ول, أ%يe ر.ف1يق%ة{

ل1صاح1ب, ق%ف}ر� خائف{ يت.ق%ت_ر'
فلما رأ%ت\ أ%ن ل أ�ه.ال%، وأ%نن
ش'جاع¬، إ,ذا ه'ز_ ال%ب.ان� ال�طي_ر'

أ%ت.تن بلح\ن� بعد ل%ح\ن�، وأ%وقد.ت\
ح.و.ال%ي_ ن,ياناv ت.ب'وخ' وت.ز\ه.ر'

.Dورجل لح1ن¬ ل غي إ,ذا ص.ر.ف. كلم.ه عن ج,ه.ته، ول يقال ل%ح�ان
الليث: قول الناس, قد ل%ح.ن. فلنD تأ}ويل�ه قد أ%خذ ف ناحية عن الصواب

أ%ي ع.د.ل عن الصواب إ,ليها؛ وأ%نشد قول مالك بن أ%ساء:
م.ن\ط1ق¬ صائ1ب¬ وت.ل}ح.ن' أ%ح\يا

vوخي' الديث1 ما كان% ل%ح\نا ،vنا
قال: تأ}ويله وخي الديث من مثل هذه الارية ما كان ل يعرفه كل©
vأ%حد، إ,نا ي'عرف' أ%مرها ف أ%ناء قولا، وقيل: معن قوله وتلحن أ%حيانا



أ%نا تطئ ف ال3عراب، وذلك أ%نه ي'س\تمل%ح' من الواري، ذلك إ,ذا كان
خفيفاv، وي'ستثقل منهن ل�زوم حاق> ال3عراب. وع'ر,ف ذلك ف ل%ح\ن كلمه

أ%ي فيما ييل إ,ليه. ال4زهري: الل�ح\ن' ما ت.ل}ح.ن' إ,ليه بلسانك أ%ي
تيل� إ,ليه بقولك، ومنه قوله عز وجل: ول%ت.ع\ر,ف%ن_ه'م ف ل%ح\ن,

القول؛ أ%ي ن.ح\و, القول، د.ل� بذا أ%ن قول% القائل وف1ع\ل%ه ي.د'ل�ن1
على نيته وما ف ضميه، وقيل: ف ل%ح\ن, القول أ%ي ف ف%ح\واه ومعناه.

ول%ح.ن إ,ليه ي.ل}ح.ن' ل%ح\ناv أ%ي ن.واه ومال إ,ليه. قال ابن بري وغيه:
�لل�ح\ن, ستة م.عان: الطأ� ف ال3عراب واللغة� والغ1ناء� والف1ط}نة

والت_ع\ريض' وال%ع\ن، فالل�ح\ن' الذي هو الطأ� ف ال3عراب يقال منه
ل%ح.ن. ف كلمه، بفتح الاء، ي.ل}ح.ن' ل%ح\ناv، فهو ل%ح_انD ول%ح�انة، وقد

فسر به بيت' مالك بن أ%ساء بن خارجة الف%ز.اري كما تقدم، والل�ح\ن'
الذي هو اللغة كقول عمر، رضي ال عنه: تعلموا الفرائض. والسeن.ن.

والل�ح\ن. كما تعل�م'ون القرآن%، يريد اللغة؛ وجاء ف رواية تعلموا الل�ح\ن.
ف القرآن كما تتعلمونه، يريد تعلموا لغ.ة% العرب بإ,عرابا؛ وقال

ال4زهري: معناه تعلموا لغة العرب ف القرآن واعرف�وا معانيه كقوله تعال:
ولت.ع\ر,ف%ن_هم ف ل%ح\ن, القول؛ أ%ي معناه وف%ح\واه، فقول عمر، رضي ال

عنه: تعلموا الل�ح\ن، يريد اللغة؛ وكقوله أ%يضاv: أ�ب.يÒ أ%ق}ر.ؤ'نا
وإ,ن_ا لن.ر\غ%ب' عن كثي من ل%ح\ن,ه أ%ي من ل�غ.ت1ه وكان ي.ق}رأ� التاب'وه؛

ومنه قول أ%ب م.ي\س.ر.ة ف قوله تعال: فأ%ر\س.ل}نا عليهم س.ي\ل%
الع.ر,م,، قال: الع.ر,م' ال�س.ن_اة� بل%ح\ن, اليمن أ%ي بلغة اليمن؛ ومنه قول

أ%ب م.ه\دي¼: ليس هذا من ل%ح\ن ول ل%ح\ن, قومي؛ والل�ح\ن' الذي هو
الغ1ناء وت.ر\جيع' الصوت والت_ط}ريب' شاهد'ه قول يزيد ابن النعمان:

لقد ت.ر.ك%ت\ ف�ؤاد.ك. م'س\ت.ج.ن_ا
م'ط%و_ق%ةD على ف%ن.ن� ت.غ.ن_ى

ي.م1يل� با، وت.ر\ك%ب'ه بل%ح\ن�،
إ,ذا ما ع.ن_ للم.ح\ز'ون أ%ن_ا
فل ي.ح\ز'ن\ك. أ%يام¬ ت.و.ل�ى
ت.ذ%ك9ر'ها، ول ط%ي\ر¬ أ%ر.ن_ا

وقال آخر:
وهات1ف%ي, بش.ج\و�، بعدما سج.ع.ت\



و'ر\ق' ال%مام, بترجيع� وإ,ر\نان1
باتا على غ�ص\ن, بان{ ف ذ�ر.ى ف%نن�،

ي'ر.د>دان1 ل�حوناv ذات. أ%ل}وان1
ويقال: فلن ل يعرف' ل%ح\ن. هذا الشعر أ%ي ل يعرف كيف ي'غ.نيه. وقد

ل%ح_ن. ف قراءته إ,ذا ط%ر_ب با. والل�ح\ن' الذي هو الف1ط}نة يقال منه
ل%ح.ن\ت' ل%ح\ناv إ,ذا ف%ه,مته وف%ط1نته، ف%ل%ح.ن. هو عن ل%ح\ناv أ%ي

ف%هم. وف%ط1ن.، وقد ح'م1ل% عليه قول مالك بن أ%ساء: وخي الديث ما كان
لناv، وقد تقدم؛ قاله ابن ال4عراب وجعله م'ضارع. ل%ح1ن.، بالكسر، ومنه

قوله، صلى ال عليه وسلم: لع.ل� بعض.كم أ%ن يكون أ%ل}ح.ن. بجته أ%ي
أ%ف}ط%ن. لا وأ%حس.ن. تص.رeفاv. والل�ح\ن' الذي هو الت_ع\ريض وال3ياء؛

قال القت_ال� الكلب:
ولقد ل%ح.ن\ت' لكم ل1ك%يما ت.ف}ه.موا،

وو.ح.ي\ت' و.ح\ياv ليس بال�ر\تاب,
ومنه قوله، صلى ال عليه وسلم، وقد بعث قوماv لي'خ\ب,ر'وه خب.ر. قريش:

ال}ح.ن'وا ل ل%ح\ناv، وهو ما روي أ%نه بعث رجلي إ,ل بعض الث©غ'ور
ع.ي\ناv فقال لما: إ,ذا انصرفتما فال}ح.نا ل ل%ح\ناv أ%ي أ%شيا إ,ل�

ول ت'ف}ص1حا وع.ر>ضا با رأ%يتما، أ%مرها بذلك ل4نما ربا أ%خبا عن
الع.د'و> ببأ}س� وق�و_ة، فأ%ح.ب_ أ%ن ل يقف. عليه السلمون. ويقال:
جع.ل% كذا ل%ح\ناv لاجته إ,ذا ع.ر_ض. ول ي'�ص.ر>ح؛ ومنه أ%يضاv قول

مالك بن أ%ساء وقد تقدم شاهداv على أ%ن الل�ح\ن. الف1طنة، والفعل منه
ل%ح.ن\ت' له ل%ح\ناv، على ما ذكره الوهر عن أ%ب زيد؛ والبيت الذي

لالك:م.نط1ق¬ صائب¬ وت.ل}ح.ن' أ%حيا
ناv، وخي' الديث1 ما كان ل%ح\نا

ومعن صائب: قاصد الصواب وإ,ن ل ي'ص1ب\، وت.ل}ح.ن أ%حياناv أ%ي ت'صيب
وت.ف}ط�ن'، وقيل: تريد' حديث%ها عن جهته، وقيل: ت'ع.ر>ض ف حديثها،

والعن فيه متقارب¬، قال: وكأ%ن� الل�ح\ن ف العربية راجع إ,ل هذا ل4نه
الع'دول عن الصواب؛ قال عثمان ابن جن: م.ن\ط1ق¬ صائب أ%ي تارة تورد القول

صائباv م'س.د_داv وأ�خرى تت.ح.ر_ف' فيه وت.ل}ح.ن' أ%ي ت.ع\د1ل�ه عن
الهة الواضحة متعمدة بذلك تل%عeباv بالقول، وهو من قوله ولعل بعض.كم أ%ن

يكون أ%ل}ح.ن. بجته أ%ي أ%ن\ه.ض. با وأ%حس.ن. تص.رeفاv، قال: فصار



تفسي الل�ح\ن, ف البيت على ثلثة أ%وجه: الف1طنة والفهم، وهو قول أ%ب
زيد وابن ال4عراب وإ,ن اختلفا ف اللفظ، والتعريض'، وهو قول ابن دريد

والوهري، والطأ� ف ال3عراب على قول من قال تزيله عن جهته وتعدله عن
الهة الواضحة، ل4ن اللحن الذي هو الطأ� ف ال3عراب هو العدول عن الصواب،

والل�ح\ن الذي هو العن والف%ح\و.ى كقوله تعال: ول%ت.ع\ر,فن_ه'م ف
ل%ح\ن, القول؛ أ%ي ف ف%ح\واه ومعناه. وروى النذريe عن أ%ب اليثم أ%نه

قال: الع'نوان والل�ح\ن' واحد، وهو العلمة تشي با إ,ل ال3نسان
لي.ف}ط�ن. با إ,ل غيه، تقول: ل%ح.ن. ل فلنD بل%ح\ن� ففط1ن\ت'؛ وأ%نشد:

وت.ع\ر,ف' ف ع'نوان,ها بعض. ل%ح\ن,ها،
وف ج.و\ف1ها ص.م\عاء� ت.ح\كي الد_واهيا

vقال: ويقال للرجل الذي ي'ع.ر>ض' ول ي'ص.ر>ح' قد جعل كذا وكذا ل%ح\نا
لاجته وع'نواناv. وف الديث: وكان القاسم رجلv ل�ح\ن.ةv، يروى بسكون

الاء وفتحها، وهو الكثي الل�ح\ن,، وقيل: هو بالفتح الذي ي'ل%ح>ن'
الناس أ%ي ي'خ.طYئ�هم، والعروف ف هذا البناء أ%نه الذي ي.ك}ث�ر منه الفعل

كال�م.زة والل©م.زة والط©ل%عة وال�د.عة ونو ذلك. وق1د\ح¬ لح1ن¬
إ,ذا ل يكن صاف% الصوت عند ال3فاضة، وكذلك قوس لحنة إ,ذا أ�ن\ب,ض.ت\.

وسهم¬ لح1ن¬ عند الت_ن\في إ,ذا ل يكن ح.ن_اناv عند ال3دامة1 على
ال3صبع، وال�ع\ر,ب' من جيع ذلك على ض1د>ه. وم.لح1ن' الع'ود1: ض'روب'

د.س\تاناته. يقال: هذا ل%ح\ن' فلن{ الع.و_اد، وهو الوجه الذي ي.ض\ر,ب'
به. وف الديث: اقرؤ'وا القرآن% بل�ح'ون1 العرب وأ%صواتا، وإ,ياكم

ول�ح'ون% أ%هل الع1ش\ق؛ الل�حن': التطريب وترجيع الصوت وتسي القراءة
والش>ع\ر, والغ1ناء3، قال: ويشبه أ%ن يكون أ%راد هذا الذي يفعله ق�ر_اء الزمان

من الل©حون الت يقرؤون با النظائر ف الافل، فإ,ن اليهود والنصارى
يقرؤون كت'ب.هم ن}واv من ذلك.

@لن: الل�خ.ن': نت\ن' الريح عام�ةv، وقيل: الل�خ.ن' نت\ن¬ يكون ف
أ%ر\فاغ ال3نسان، وأ%كثر ما يكون ف السeودان، وقد ل%خ1ن. ل%خ.ناv وهو

أ%ل}خ.ن'. ول%خ1ن. السقاء ل%خ.ناv، فهو ل%خ1ن¬ وأ%ل}خ.ن': تغي طعمه
ورائحته، وكذلك اللد ف الد>باغ إ,ذا فسد فلم يصلح؛ قال رؤبة:

والس_بe ت.خ\ريق' ال4دي, ال4ل}خ.ن,
الليث: ل%خ1ن. السقاء، بالكسر، ي.ل}خ.ن' ل%خ.ناv أ%ي أ%ن\ت.ن.، وف



التهذيب: إ,ذا أ�د1ي. فيه ص.بe الل�ب.ن فلم يغسل، وصار فيه ت.ح\بيب¬
أ%بيض' ق1طع¬ صغار¬ مثل� الس>م\س3م, وأ%كب منه متغي' الريح والطعم؛ ومنه

قولم أ%مة ل%خ\ناء�. ول%خ1ن. الو\ز' ل%خ.ناv: تغيت رائحته وفسد.
والل�خ.ن': ق�ب\ح ريح الفرج، وامرأ%ة ل%خ\ناء. ويقال: الل�خ\ناء الت ل

ت'خ\ت.ن\. وف حديث ابن عمر: يا ابن الل�خ\ناء؛ هي الت ل ت'خ\ن.ن، وقيل:
الل�خ.ن' الن_ت\ن'، وال4ل}خ.ن' الذي ل ي'خ\ت، وقيل: هو الذي ي'ر.ى ف

ق�لف%ته قبل ال1تان بياض¬ عند انقلب ال1لدة. والل�خ\ن': البياض' الذي
(* قوله «البياض الذي إل» وكذلك البياض الذي على قلفة الصب قبل التان

كما ف التهذيب). على ج'ر\دان المار، وهو ال%ل%ق'. أ%بو عمرو:
الل�خ.ن' القبيح من الكلم.

@لدن: الل�د\ن�: الل9ي>ن' من كل شيء من ع'ود{ أ%و حبل أ%و خ'ل�ق�،
.vد'ونة�وال�نثى ل%د\نة، والمع ل1دانD ول�د\ن وقد ل%د'ن% ل%دانةv ول

ول%د_نه هو: ل%ي_نه. وقناة ل%د\نة: لي>نة اله.ز_ة1، ورمح ل%د\نD ور,ماح¬
ل�د\نD، بالضم، وامرأ%ة ل%د\نة: ري�ا الش�باب, ناعمةD، وكل© ر.ط}ب� مأ}د{

.Dل%د\ن
وت.لد_ن% ف ال4مر: ت.لب_ث% وتك�ث%، ولد_نه هو. وف الديث: أ%ن

رجلv من ال4نصار أ%ناخ. ناض1حاv فركبه، ث بعثه فت.ل%د_ن% عليه بعض.
الت_لدeن، فقال: ش.أ} لع.نك ال فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم:

ل ت.ص\حب\نا بلعون؛ الت_لدeن: الت_مك©ث�، معن قوله ت.لد_ن% أ%ي
ت.ل%ك�أ% وتك�ث% وت.لب_ث% ول ي.ث�ر\ ول ي.نب.ع1ث. يقال: ت.لد_ن%

عليه إ,ذا ت.لك�أ% عليه؛ قال أ%بو عمرو: ت.لد_ن\ت' ت.لدeناv وت.لب_ث}ت'
vم'ح.ر_مة vوتك�ث}ت'. وف حديث عائشة: فأ%رسل% إ,ل� ناقة vثاeت.لب

فت.لد_نت\ علي_ فلعنتها.
ول%د'ن} ول�د\نD ول%د\نD ول%د1نD ول%د' مذوفة منها ول%د.ى م'ح.و_لة،

كله: ظرف زمان ومكان معناه عند؛ قال سيبويه: ل%د'ن} ج'زم.ت\ ول تعل
�كع1ن\د. ل4نا ل ت.م.ك�ن\ ف الكلم ت.م.ك©ن. عند، واع\ت.ق%ب. النون

وحرف' العلة على هذه اللفظة لماv، كما اعتقب. الاء� والواو ف سن.ة{
لماv وكما اعتقبت ف ع1ضاه{. قال أ%بو إ,سحق: ل%د'ن} ل ت.م.ك�ن'

ت.م.ك©ن. عند ل4نك تقول هذا القول عندي صواب¬، ول تقول هو ل%د'ن صواب، وتقول
عندي مال عظيم والال غائب عنك، ول%د'ن} لا يليك ل غي. قال أ%بو علي:



نظي ل%د'ن} ول%د.ى ول%د'، ف استعمال اللم تارة نوناv، وتارة حرف علة،
وتارة مذوفة، د.د.ن} ود.د.ى ود.د¬، وهو مذكور ف موضعه. ووقع ف تذكرة

أ%ب علي ل%د.ى ف معن هل عن الفض_ل؛ وأ%نشد:
ل%د.ى من شباب� ي'ش\تر.ى ب.ش1يب,؟
وكيف ش.باب' الر\ء بعد. د.بيب,؟

وقوله تعال: قد ب.ل%غ\ت. من ل%د'ن>ي ع'ذ}راv؛ قال الزجاج: وقرئ من
ل%د'ن، بتخفيف النون، ويوز من ل%د\ن، بتسكي الدال، وأ%جودها بتشديد

vفإ,ذا أ%ضفتها إ,ل نفسك ز,د\ت. نونا ،�النون، ل4ن أ%صل ل%د'ن} ال3سكان
لي.س\ل%م سكون� النون1 ال�ول، تقول من ل%د'ن} زيد، فتسكن النون، ث تضيف
إ,ل نفسك فتقول ل%د\ن كما تقول عن زيد وعن، ومن حذف النون% فل4ن�

ل%د'ن} اسم غي متمكن، والدليل على أ%ن ال4ساء يوز فيها حذف النون
قولم ق%د\ن ف معن ح.س\ب، ويوز ق%د1ي بذف النون ل4ن قد اسم غي متمكن؛

قال الشاعر:
ق%د\ن.ي من نص\ر, ال�ب.ي\ب.ي, ق%د1ي

فجاء باللغتي. قال: وأ%ما إ,سكان دال ل%د'ن{ فهو كقولم ف ع.ض'د{
ع.ض\د، فيحذفون الضمة. وحكى أ%بو عمرو عن أ%حد بن يي والب�د أ%نما

قال: العرب تقول ل%د'ن} غ�د\و.ةD ول%د'ن} غ�د\و.ةv ول%د'ن} غ�د\و.ة{، فمن
،vد\وة�رفع أ%راد ل%د'ن} كانت غ�د\وةD، ومن نصب أ%راد ل%د'ن} كان الوقت' غ

ومن خفض أ%راد من ع1ن\د غ�د\وة1. وقال ابن' كيسان%: ل%د'ن} حرف ي.خ\ف1ض'،
وربا ن'ص1ب. با. قال: وحكى البصريون أ%نا تنصب غ�د\وة خاص�ةv من بي

الكلم ؛ وأ%نشدوا:
ما زال% م'ه\ري م.ز\ج.ر. الكلب, منهم'،

ل%د'ن} غ�د\و.ةv حت د.ن.ت\ لغ'روب,
وأ%جاز الفراء ف غ�د\وة{ الرفع والنصب والفض؛ قال ابن كيسان%؛ من خفض

با أ%جراها م'ج\ر.ى من وعن، ومن رفع أ%جراها م'ج\رى مذ، ومن نصب جعلها
وقتاv وجعل ما بعدها ترجة عنها؛ وإ,ن شئت أ%ضمرت كان كما قال:

م'ذ} ل%د' ش.و\لv وإ,ل إ,ت\لئ1ها
أ%راد: أ%ن كانت ش.و\لv. وقال الليث: ل%د'ن} ف معن من عند، تقول: وقف

الناس' له من ل%د'ن} كذا إ,ل السجد ونو ذلك إ,ذا اتصل ما بي
الشيئي، وكذلك ف الزمان من ل%د'ن} طلوع الشمس إ,ل غروبا أ%ي من حي. وف



حديث الص_د.قة: عليهما ج'ن_تان1 من حديد من ل%د'ن} ث�د1ي>هما إ,ل
eمن عند وأ%خص vتر.اقيهما؛ ل%د'ن}؛ ظرف مكان بعن عند إ,ل أ%نه أ%قرب مكانا

منه، فإ,ن عند تقع على الكان وغيه، تقول: ل عند فلن{ مال أ%ي ف
ذمته، ول يقال ذلك ف ل%د'ن}. أ%بو زيد عن الكلبيي أ%جعي: هذا من

ل%د'ن,ه1، ضموا الدال وفتحوا اللم وكسروا النون. الوهري: ل%د'ن} الوضع الذي
هو الغاية، وهو ظرف غي متمكن بنزلة عند، وقد أ%دخلوا عليها من وحدها من

حروف الر�، قال تعال: من ل%د'ن_ا، وجاءت مضافة تفض ما بعدها؛ وأ%نشد
ف ل%د' لغ.ي\لن% بن ح'ر.يث:

ي.س\ت.و\ع1ب' الن_و\عي, من خ.رير,ه،
من ل%د' ل%ح\ي.ي\ه إ,ل م'ن\خ'ور,ه

قال ابن بري: وأ%نشده سيبويه إ,ل م.ن\خ'وره أ%ي م.ن\خ.ره. قال: قال وقد
حل حذف النون بعضهم إ,ل أ%ن قال ل%د'ن} غ�د\و.ةv، فنصب غدوة بالتنوين؛

قال ذو الرمة:
ل%د'ن} غ�د\و.ةv، حت إ,ذا امت.د_ت1 الضeح.ى،

وح.ث� الق%ط1ي. الش_ح\شحان� ال�ك%ل�ف'
ل4نه توهم أ%ن هذه النون زائدة تقوم مقام التنوين فنصب، كما تقول

ضار,ب¬ زيداv، قال: ول ي'ع\م1لوا ل%د'ن} إ,ل ف غ�د\وة خاصة. قال ابن بري:
ذكر أ%بو علي ف ل%د'ن} بالنون أ%ربع لغات: ل%د'ن} ول%د\نD، بإ,سكان

الدال، حذف الضمة منها كحذفها من ع.ض'د، ول�د\ن� بإ,لقاء ضمة الدال على اللم،
ول%د.ن} بذف الضمة من الدال، فلما التقى ساكنان فتحت الدال للتقاء

الساكني، ول يذكر أ%بوعلي تريك النون بكسر ول فتح فيمن أ%سكن الدال،
قال: وينبغي أ%ن تكون مكسورة، قال: وكذا حكاها ال%و\ف© ل%د\ن1، ول يذكر

ل�د\ن الت حكاها أ%بوعلي، والقياس يوجب أ%ن تكون ل%د\ن1، ول%د\ن1 على
حد> ل ي.ل}د.ه' أ%بوان، وحكى ابن خالويه ف البديع: وه.ب\ لنا من لد'نك،

بضم الدال، قال ابن بري: ويقال ل إ,ليه ل�د'ن_ةD أ%ي حاجة، وال
أ%علم.

@لذن: الل�ذ%ن� والل�ذ%نة�: من الع'ل�وك، وقيل: هو دواء بالفارسية،
وقيل: هو ن.دىÝ يسق�ط على الغنم ف بعض جزائر البحر.

@لزن: ل%ز.ن% القوم' ي.ل}ز'ن'ون% ل%ز\ناv ول%ز.ناv ول%ز,نوا وت.لز.نوا:
تزاحوا. الليث: الل�ز.ن�، بالتحريك، اجتماع القوم على البئر للستقاء



حت ضاقت بم وعجزت عنهم؛ قال الوهري: وكذلك ف كل أ%مر. ويقال ماء
م.ل}ز'ون؛ وأ%نشد:

ف م.ش\ر.ب� ل ك%د1ر� ول ل%ز,ن}
وأ%نشد غيه:

،vباس1را vوو.ج\ها vك%ذ1با vوم.عاذ1را
وت.ش.كYياv ع.ض_ الزمان1 ال4ل}ز.ن1

وم.ش\ر.ب¬ ل%ز,نD ول%ز\نD وم.ل}ز'ون: م'ز\د.ح.م¬ عليه؛ عن ابن
ال4عراب. والل�ز\ن�: الشد_ة. وع.ي\ش¬ ل%ز\نD أ%ي ضيق. وليلة ل%ز\نة ول1ز\نة:

ضي.Yقة، من جوع كان أ%و ب.ر\د{ أ%و خوف؛ عن ابن ال4عراب أ%يضاv؛ وروي
بيت ال4عشى:

وي'ق}ب,ل� ذو الب.ثY والر_اغ1بو
ن% ف ل%ي\لة{ هي إ,ح\د.ى الل�ز.ن}

وأ%نشده الل�ز.ن}، بفتح اللم، والعروف ف شعره الل�ز.ن، بكسر اللم،
فكأ%نه أ%راد هي إ,حدى ليال اللYز.ن. وأ%صابم ل%ز\نD من العيش أ%ي

ضيق. والل�ز\ن�: جع ل%ز\نة وهي السنة الشديدة. ابن سيده: اللYز\نة السنة
الشديدة الضيقة. والل�ز\ن.ة: الش>د_ة والضيق، وجعها ل1ز.نD؛ قال:

وما يدل على صحة ذلك إ,ضافة إ,حدى إ,ليها، وإ,حدى ل تضاف إ,ل مفرد،
ونظي ل%ز\نة ول1ز.ن{ ح.ل}ق%ة وح1ل%ق¬ وف%ل}ك%ة وف1ل%ك¬، وقد قيل ف الواحد
ل1ز\نة، بالكسر أ%يضاv، وهي الش>د_ة، فأ%ما إ,ذا وصفت با فقلت ليلة

ل%ز\نة فبالفتح ل غي. وتقول العرب ف الدعاء على النسان: ما ل%ه س'ق1ي.
ف ل%ز\ن{ ضاح� أ%ي ف ضيق مع ح.ر> الشمس، ل4ن الض�اح1ي. من ال4رض

البار,ز' الذي ليس يستره شيء عن الشمس. وماء ل%ز\نD: ض.ي>ق ل ي'نال إ,ل
بعد م.ش.ق�ة.

@لسن: اللYسان�: جارحة الكلم، وقد ي'ك}ن.ى با عن الكلمة فيؤنث حينئذ؛
قال أ%عشى باهلة:

إ,ن>ي أ%ت.ت\ن لسانD ل أ�س.رe با
من ع.ل}و.، ل ع.ج.ب¬ منها ول س.خ.ر'

قال ابن بري: اللYسان هنا الر>سالة والقالة؛ ومثله:
أ%ت.ت\ن لسان� بن عام1ر�،

أ%حاديث�ها ب.ع\د قو\ل� ن'ك�ر\



قال: وقد ي'ذ%ك�ر على معن الكلم: قال الطيئة:
ن.د1م\ت' على لسان{ فات. م1ن>ي،

فل%ي\ت. بأ%نه ف ج.و\ف1 ع.ك}م,
وشاهد أ%ل}س3ن.ة{ المع فيمن ذ%ك�ر. قوله تعال: واخت1لف' أ%لس3ن.ت1كم

وأ%لوانكم؛ وشاهد' أ%ل}س'ن� المع فيمن أ%نث قول العجاج:
أ%و ت.ل}ح.ج' ال4ل}س'ن' فينا م.ل}ح.جا

ابن سيده: واللYسان� ال1ق}و.ل�، يذكر ويؤنث، والمع أ%ل}س3نة فيمن ذكر
مثل ح1مار وأ%ح\مرة، وأ%ل}س'ن فيمن أ%نث مثل ذراع وأ%ذ}ر'ع، ل4ن ذلك

قياس ما جاء على ف1عال� من الذكر والؤنث، وإ,ن أ%ردت باللسان اللغة
أ%نثت. يقال: فلن يتكلم بل1سان1 قومه. قال اللحيان: اللسان ف الكلم يذكر

ويؤنث. يقال: إ,ن لسان% الناس عليك ل%ح.سنة وح.س.ن¬ أ%ي ثناؤ'هم. قال ابن
سيده: هذا نص قوله واللسان الثناء. وقوله عز وجل: واج\ع.ل} ل لسان%

ص1د\ق� ف الخرين؛ معناه اجعل ل ث%ناءé ح.سناv باقياv إ,ل آخر الدهر؛ وقال
كثي:

ن.م.ت\ ل4ب بكر� لسانD تتابعت\،
بعارفة{ منه، فخ.ض_ت\ وع.م_ت1

:eوقال ق%س.اس الك1ن\د1ي
أ%ل أ%ب\لغ} ل%د.ي\ك. أ%با ه'ن.ي¼،

أ%ل ت.ن\ه.ى لسان.ك عن ر.داها
فأ%نثها. ويقولون: إ,ن ش.ف%ة% الناس عليك ل%حس.نة. وقوله عز وجل: وما
أ%رسلنا من رسول إ,ل بلسان1 قومه؛ أ%ي بلغة قومه؛ ومنه قول الشاعر:

أ%ت.ت\ن لسان� بن عام1ر�
وقد تقد_م، ذهب با إ,ل الكلمة فأ%نثها؛ وقال أ%عشى باهلة:

إ,ن>ي أ%تان لسانD ل أ�س.رe به
ذهب إ,ل الب فذكره. ابن سيده: واللسان اللغة، مؤنثة ل غي.

واللYس\ن'، بكسر اللم: الل©غة. واللYسان�: الرسالة.
وحكى أ%بو عمرو: لكل قوم ل1س\ن¬ أ%ي ل�غ.ة يتكلمون با. ويقال: رجل

ل%س3ن¬ ب.ي>ن' الل�س.ن إ,ذا كان ذا بيان وفصاحة.
وال3ل}سان: إ,بلغ الرسالة. وأ%ل}س.ن.ه ما يقول أ%ي أ%بلغه. وأ%ل}س.ن.
عنه: ب.ل�غ. ويقال: أ%ل}س3ن>ي فلناv وأ%ل}س3ن\ ل فلناv كذا وكذا أ%ي



أ%ب\لغ} ل، وكذلك أ%ل1ك}ن إ,ل فلن أ%ي أ%ل1ك\ ل؛ وقال عديe بن
زيد:

بل أ%لس3نوا ل س.راة% الع.م� أ%نكم'
لس\ت'م\ من ال�ل}ك1، وال4بدال أ%غ}مار

أ%ي أ%ب\ل1غوا ل وعن. واللYس\ن': الكلم والل©غة. ولس.نه: ناط%قه.
:vمنه. ول%س.نه ل%س\نا vكان أ%جود. لسانا :vول%س.نه ي.ل}س'نه ل%س\نا

أ%خذه بلسانه؛ قال طرفة:
وإ,ذا ت.ل}س'ن'ن أ%ل}س'ن'ها،

إ,نن لست' بو\ه'ون{ ف%ق1ر\
ول%س.نه أ%يضاv: كلمه. وف حديث عمر، رضي ال عنه، وذك%ر امرأ%ةv فقال:

إ,ن دخلت عليك 
(* قوله «ان دخلت عليك إل» هكذا ف الصل، والذي ف

النهاية: إن دخلت عليها لسنتك، وف هامشها: وان غبت عنها ل تأمنها) .
ل%س.نت\ك. أ%ي أ%خذ%تك. بلسانا، يصفها بالس_لطة وكثرة الكلم والب.ذ%اء3.

والل�س.ن'، بالتحريك: الفصاحة. وقد ل%س3ن.، بالكسر، فهو ل%س3ن¬ وأ%لس.ن'،
وقوم ل�س\ن¬. والل�سن': ج.و\د.ة اللسان وس.لط%ت'ه، ل%س3ن. لس.ناv فهو
ل%س3ن¬. وقوله عز وجل: وهذا كتاب¬ م'ص.د>ق¬ لساناv عربي�اv؛ أ%ي

م'ص.د>ق¬ للتوراة، وعربي�اv منصوب على الال، العن م'ص.د>ق¬ عربي�اv، وذك%ر.
لساناv توكيداv كما تقول جاءن زيد رجلv صالاv، ويوز أ%ن يكون

لساناv مفعولv بصدق، العن مصد�ق النب، صلى ال عليه وسلم، أ%ي مصدق ذا
لسان عرب. والل�س3ن' وال�ل%س_ن': ما ج'ع1ل% ط%ر.ف�ه كطرف اللسان.

ول%س_ن. النعل%: خ.ر.ط صدر.ها ود.ق�قها من أ%علها. ونعل م'لس_نة إ,ذا
ج'عل% ط%رف' م'ق%د_مها كطرف اللسان. غيه: وال�لس_ن' من الن>عال الذي

فيه ط�ول ول%طافة على هيئة اللسان؛ قال كثي:
لم أ�ز'ر¬ ح'م\ر' الواشي ي.ط%و\ن.ها،
بأ%قدام1هم، ف ال%ضر.مي> ال1لس_ن,

وكذلك امرأ%ة م'لس_نة� الق%د.مي. وف الديث: إ,ن نعله كانت م'لس_نة
أ%ي كانت دقيقة على شكل اللسان، وقيل: هي الت ج'عل% لا لسانD، ولسان'ها

ال%ن.ة� الناتئة ف م'ق%د_مها. ولسان� القوم: التكلم عنهم. وقوله ف
:�الديث: لصاحب الق> الي.د' واللسان�؛ الي.د': الل©زوم، واللسان



الت_قاضي. ولسان� اليزان: ع.ذ%ب.ت'ه؛ أ%نشد ثعلب:
ولقد رأ%يت' لسان% أ%ع\دل, حاكم�
ي'ق}ض.ى الص_واب' به، ول يت.ك%ل�م'

يعن بأ%عدل, حاكم اليزان. ولسان� النار: ما يتش.كل� منها على شكل
اللسان.

وأ%لس.نه ف%صيلv: أ%عاره إ,ياه لي'ل}قيه على ناقته فت.د1ر_ عليه،
فإ,ذا د.ر_ت\ حلبها فكأ%نه أ%عاره لسان% ف%صيله؛ وت.لس_ن. الف%صيل%: فع.ل%

به ذلك؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد ابن أ%حر يصف ب.ك}راv صغياv أ%عطاه بعضهم ف
ح.مالة فلم ي.ر\ض.ه:

ت.لس_ن. أ%ه\ل�ه' ر'ب.عاv عليه
ر,ماثاv، تت. م1ق}لة{ ن.ي'وب,

(* قوله «ربعاv» كذا ف الصل والكم، والذي ف التكملة: عاماv، قال:
والرماث جع رمثة بالضم وهي البقية تبقى ف الضرع من اللب).

قال ابن سيده: قال يعقوب هذا معن غريب قل� من يعرفه. ابن ال4عراب:
ال%ل1ي_ة� من ال3بل يقال لا ال�تلس>نة، قال: وال%ل1ي_ة أ%ن ت.ل1د.

الناقة� في'ن\ح.ر. ولد'ها ع.م\داv ليدوم لبنها وت'س\ت.د.ر_ ب'و.ار,
غيها، فإ,ذا أ%د.ر_ها ال�وار'

vن.ح_و\ه عنها واح\ت.لبوها، وربا خ.ل�و\ا ثلث% خ.ليا أ%و أ%ربعا
على ح'وار� واحد، وهو الت_لسeن. ويقال: ل%س.نت' الل9يف. إ,ذا م.ش.نت.ه ث

جعلته فتائل% م'ه.ي_أ%ةv للف%ت\ل، ويسمى ذلك الت_لس3ي.. ابن سيده:
وال%ل}gس'ون� الكذاب؛ قال ال4زهري: ل أ%عرفه. وت.لس_ن. عليه: كذ%ب..

ورجل م.لسون: ح'ل}و' اللسان1 بعيد' الف1عال.
ولسان� الم.ل ولسان� الث�و\ر: نبات، سي بذلك تشبيهاv باللسان.

والل©س_ان�: ع'ش\بة من ال%ن\بة1، لا ورق متف%ر>ش¬ أ%خشن' كأ%نه
الساحي كخ'شونة لسان1 الثور، ي.س\م'و من وسطها قضيب¬ كالذراع ط�ولv ف

رأ}سه ن.و\رة ك%ح\لء�، وهي دواء من أ%وجاع اللسان1 أ%لس3نة1 الناس وأ%لس3نة
ال3بل، وال1ل}س.ن': حجر¬ يعلونه ف أ%على باب, بيت{، ي.ب\نونه من

حجارة ويعلون ل�ح\م.ة% الس_ب'ع ف م'ؤخ_ره، فإ,ذا دخل السبع فتناول
الل©حمة سقط الجر على الباب فس.د_ه.
@لطن: الل�ط�ون�: ال4ص\ف%ر' من الصeف}ر.



@لعن: أ%بيت. الل�ع\ن.: كلمةD كانت العرب ت'ح.ي>ي با م'لوكها ف
الاهلية، تقول للمل1ك: أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن.؛ معناه أ%بي\ت. أ%يeها الل1ك أ%ن

تأ}ت ما ت'ل}ع.ن' عليه. والل�ع\ن': ال3ب\عاد' والط�ر\د من الي،
وقيل: الط�ر\د وال3بعاد' من ال، ومن ال%ل}ق الس_بe والدeعاء،

:vول%ع.نات¬. ول%ع.نه ي.ل}ع.نه ل%ع\نا Dالسم، والمع ل1عان �والل�ع\نة
ط%ر.د.ه وأ%بعده. ورجل ل%ع1ي¬ وم.ل}ع'ونD، والمع م.لع1ي؛ عن سيبويه، قال:

إ,نا أ%ذك�ر' 
(* قوله «قال إنا اذكر إل» القائل هو ابن سيده وعبارته

عن سيبويه: قال ابن سيده إنا إل) . مثل هذا المع ل4ن حكم مثل هذا
أ%ن ي'ج\م.ع بالواو والنون ف الذكر، وبال4لف والتاء ف الؤنث، لكنهم
ك%س_ر'وه تشبيهاv با جاء من ال4ساء على هذا الوزن. وقوله تعال: بل

لع.ن.هم ال بك�فرهم؛ أ%ي أ%بع.دهم. وقوله تعال: وي.ل}ع.ن'هم
الل�ع1ن'ون؛ قال ابن عباس: الل�ع1ن'ون% كل© شيء ف ال4رض إ,ل الث�ق%ل%ي\ن،
ويروى عن ابن مسعود أ%نه قال: الل�ع1نون الثنان إ,ذا ت.لع.ن.ا ل%ح1ق%ت1

اللع\نة ب'س\ت.ح1قها منهما، فإ,ن ل ي.س\ت.حقها واحد¬ ر.ج.عت على
اليهود، وقيل: الل�ع1ن'ون كل© من آمن بال من ال3نس والن واللئكة.

واللYع.ان� وال�لع.نة: الل�ع\ن' بي اثني فصاعداv. والل©ع.نة: الكثي
الل�ع\ن للناس. والل©ع\نة: الذي ل يزال ي'ل}ع.ن' لش.رارته، وال4و�ل

فاعل، وهو الل©ع.نة، والثان مفعول، وهو الل©ع\نة، وجعه الل©ع.ن؛ قال:
والض_ي\ف. أ%ك}ر,م\ه، فإ,ن� م.ب,يت.ه

ح.قÒ، ول ت.ك' ل�ع\ن.ةv للنeز_ل,
ويطرد عليهما باب. وحكى اللحيان: ل ت.ك' ل�ع\نةv على أ%هل بيتك أ%ي ل

ي'س.ب_ن_ أ%هل بيتك بسببك. وامرأ%ة ل%ع1ي، بغي هاء، فإ,ذا ل تذكر
الوصوفة فبالاء. والل�ع1ي: الذي ي.ل}ع.نه كل أ%حد. قال ال4زهري:

الل�ع1ي' ال%ش\ت'وم ال�س.ب_ب'، والل�ع1ي': ال%ط}رود؛ قال
الشماخ:ذ%ع.ر\ت' به الق%ط%ا، ون.ف%ي\ت' عنه

م.قام. الذئب,، كالر_ج'ل, الل�عي,
أ%راد مقام الذئب الل�ع1ي الط�ر,يد كالرجل؛ ويقال: أ%راد مقام الذي

هو كالرجل اللعي، وهو ال%ن\ف1ي�، والرجل اللعي ل يزال م'ن\ت.ب,ذاv عن
الناس، شب_ه الذئب. به. وكل© من لعنه ال فقد أ%بعده عن رحته واستحق



العذاب. فصار هالكاv. والل�ع\ن': التعذيب، ومن أ%بعده ال ل تلحقه
رحته وخ'لYد. ف العذاب. واللعي': الشيطان، صفة غالبة ل4نه طرد من
السماء، وقيل: ل4نه أ�ب\ع1د. من رحة ال. والل�ع\ن.ة: الدعاء عليه. وحكى

:�اللحيان: أ%صابته ل%ع\ن.ةD من السماء ول�ع\ن.ةD. وال}ت.ع.ن. الرجل
أ%نصف ف الدعاء على نفسه. ورجل م'ل%ع_ن¬ إ,ذا كان ي'ل}ع.ن' كثياv. قال

الليث: ال�ل%ع_ن' ال�ع.ذ�ب'؛ وبيت زهي يدل على غي ما قال الليث:
وم'ر.ه_ق' الض>يفان1، ي'ح\م.د' ف الـ

ـلgواء�، غي' م.ل%ع_ن الق1د\ر,
أ%راد: أ%ن قدره ل ت'ل}عن ل4نه يكثر لمها وشحمها. وت.لع.ن. القوم':

،vكم م'لعنة ول1عانا�ل%ع.ن. بعضهم بعضاv. ولع.ن. امرأ%ته ف ال
ولع.ن. الاكم' بينهما ل1عاناv: حكم. وال�لع.ن.ة بي الزوجي إ,ذا ق%ذ%ف.

الرجل� امرأ%ته أ%و رماها برجل أ%نه زن با، فالمام ي'لع1ن' بينهما
ويبدأ� بالرجل وي.ق1ف�ه حت يقول: أ%شهد بال أ%نا زنت بفلن، وإ,نه لصادق

فيما رماها به، فإ,ذا قال ذلك أ%ربع مرات قال ف الامسة: وعليه لعنة
vال إ,ن كان من الكاذبي فيما رماها به، ث ت'قام' الرأ%ة فتقول أ%يضا

أ%ربع مرات: أ%شهد بال أ%نه لن الكاذبي فيما رمان به من الزنا، ث
تقول ف الامسة: وعلي_ غ%ض.ب' ال إ,ن كان من الصادقي؛ فإ,ذا فرغت من
ذلك بانت منه ول تل له أ%بداv، وإ,ن كانت حاملv فجاءت بولد فهو ولدها

ول يلحق بالزوج، ل4ن السeن_ة ن.فته عنه، سي ذلك كله ل1عاناv لقول
الزوج: عليه ل%ع\نة ال إ,ن كان من الكاذبي، وقول الرأ%ة: عليها غضب ال
إ,ن كان من الصادقي؛ وجائز أ%ن يقال للزوجي إ,ذا فعل ذلك: قد ت.لعنا

ولع.نا وال}ت.عنا، وجائز أ%ن يقال للزوج: قد ال}ت.ع.ن. ول ت.ل}ت.ع1ن,
الرأ%ة�، وقد ال}ت.ع.نت\ هي ول ي.ل}ت.ع1ن, الزوج'. وف الديث:

فال}ت.ع.ن. هو، افتعل من الل�ع\ن، أ%ي ل%ع.ن. نفسه. والت_لع'ن': كالت_شات'م
ف اللفظ، غي أ%ن التشات يستعمل ف وقوع فعل كل واحد منهما بصاحبه،

والت_لع'ن ربا استعمل ف فعل أ%حدها. والت_لع'ن: أ%ن يقع فعل كل واحد
منهما بنفسه. والل�ع\ن.ة ف القرآن: العذاب'. ول%ع.نه ال ي.ل}ع.نه

ل%ع\ناv: عذبه. وقوله تعال: والشجرة% ال%ل}عونة ف القرآن؛ قال ثعلب: يعن
شجرة الز_ق©وم، قيل: أ%راد ال%ل}ع'ون آكل�ها. والل�ع1ي':

ال%م\س'وخ. وقال الفراء: الل�ع\ن' ال%س\خ' أ%يضاv. قال ال عز وجل: أ%و



ن.ل}ع.ن.هم كما ل%ع.ن_ا أ%صحاب الس_ب\ت، أ%ي ن.م\س.خ.هم. قال: والل�عي'
ال�خ\ز.ى ال�ه\ل%ك. قال ال4زهري: وسعت العرب تقول فلن ي.تلع.ن' علينا

إ,ذا كان يت.ماج.ن' ول ي.ر\ت.د1ع' عن س.و\ء� ويفعل ما يستح1ق� به
.�الل�ع\ن.. وال�لع.نة واللYعان�: ال�باه.ل%ة

وال%لع1ن': مواضع الت_ب.رeز وقضاء الاجة. وال%ل}ع.نة: قارعة
الطريق وم.ن\ز,ل الناس. وف الديث: ات_ق�وا ال%لع1ن. وأ%ع1دeوا

الن_ب\ل%؛ ال%لع1ن': ج.و.ادe الطريق وظ1لل� الشجر ينز,ل�ها الناس'، ن.ه.ى أ%ن
ي'ت.غو_ط% تتها فتت.أ%ذ�ى الس�ابلة بأ%قذارها وي.ل}ع.ن'ون من ج.ل%س.

للغائط عليها. قال ابن ال4ثي: وف الديث ات_ق�وا ال%لع1ن. الثلث%؛
قال: هي جع م.ل}ع.نة، وهي الف%ع\لة الت ي'ل}ع.ن' با فاعلها كأ%نا

م.ظ1ن_ة لل�ع\ن, وملê له، وهو أ%ن يت.غو_ط ال3نسان على قارعة الطريق
أ%و ظل الشجرة أ%و جانب النهر، فإ,ذا مر با الناس لعنوا فاعله. وف

الديث: اتقوا الل�ع1ن.ي\ن أ%ي ال4مرين الالبي الل�ع\ن. الباع1ث%ي\ن
للناس, عليه، فإ,نه سبب ل1ل%ع\ن, من فعله ف هذه الواضع، وليس ذا ف كل

،vوم'ناخا vوإ,نا هو الظل الذي يستظل به الناس ويتخذونه م.ق1يل ،ðظل
واللع1ن اسم فاعل من ل%ع.ن.، فسميت هذه ال4ماكن' لع1نةv ل4نا سبب

الل�ع\ن. وف الديث: ثلثD ل%ع1ينات¬؛ الل�ع1ينة: اسم ال%ل}عون
كالر_ه1ينة ف ال%ر\ه'ون، أ%و هي بعن الل�ع\ن كالش_ت1يمة1 من الش_ت\م، ول

ب'د_ على هذا الثان من تقدير مضاف مذوف. ومنه حديث� الرأ%ة الت
ل%ع.ن.ت\ ناق%تها ف السفر فقال: ض.ع'وا عنها فإ,نا م.ل}ع'ونة؛ قيل؛ إ,نا

فعل ذلك ل4نه استجيب دعاؤ'ها فيها، وقيل: فع.له' ع'قوبةv لصاحبتها لئل
تعود إ,ل مثلها وليعتب با غيها. والل�ع1ي': ما ي'تخذ ف الزارع

كهيئة الرجل أ%و اليال ت'ذ}ع.ر'
به السباع' والطيور. قال الوهري: والرجل الل�ع1ي' شيء ي'ن\ص.ب' وس.ط%

الزرع ت'س\ت.ط}ر.د' به الوحوش، وأ%نشد بيت الشماخ: كالرجل الل�ع1ي؛
قال شر: أ%ق}ر.أ%نا ابن' ال4عراب لعنترة:

،Dهل ت'ب\ل1غ.ن>ي دار.ها ش.د.ن,ي_ة
ل�ع1ن.ت\ بحروم, الش_راب, م'صر_م,

وفسره فقال: س'ب_ت\ بذلك فقيل أ%خزاها ال فما لا د.رÒ ول با لب،
قال: ورواه أ%بو عدنان عن ال4صمعي: ل�ع1ن.ت\ لروم الشراب، وقال: يريد



بقوله لروم الشراب أ%ي ق�ذ1ف%ت بضرع ل لب فيه م'ص.ر_م. والل�ع1ي'
ال1ن\ق%ر,ي� 

(* قوله «واللعي النقري إل» اسه منازل بضم اليم وكسر
الزاي ابن زمعة مركاv وكنيته أبو ال كيدر اه. تكملة): من ف�رسانم

وش'عرائهم.
@لغن: الل©غ\ن': الو.ت.رة الت عند باطن ال�ذن إ,ذا اس\ت.قاء4

ال3نسان� ت.م.د_د.ت\، وقيل: هي ناحية من الل�هاة1 م'ش\ر,ف%ة على ال%ل}ق،
والمع أ%لغانD، وهو الل©غ\ن'ون. أ%بو عبيد: الن_غان,غ ل%حمات تكون عند

الل�ه.وات، واحدها ن'غ\ن'غ، وهي الل�غاني'، واحدها ل�غ\ن'ون،
والل�غان,ي: لم بي النeك}ف%تي واللسان1 من باطن، ويقال لا من ظاهر� ل%غاد1يد'

وو.د.ج¬ ول�غ\ن'ونD. ويقال: ج,ئت. بل�غ\ن, غيك إ,ذا أ%نك%رت. ما
ðغ\ن, ضال�ت.كل�م. به من اللغة. وف بعض ال4خبار: إ,نك لتت.ك%ل�م' بل

م'ض1لð. وف الديث( ) (قوله «وف الديث إل» عبارة التكملة: وف الحاديث
الت ل طرق لا ان إل اهـ. ولغن ضال فيها بالضافة لكن ف نسختي من

ðغ\ن, ضال�النهاية تنوين لغن): أ%ن رجلv قال لفلن إ,نك لت'ف}ت بل
م'ض1لð؛ الل©غ\ن': ما تع.ل�ق. من لم الل�ح\ي.ي\ن، وجعه ل%غاني' كل�غ\د{

ول%غاديد. وأ%رض م'ل}غ.ان_ة، وال}غ1ينان'ها كثرة ك%ل%ئ1ها. والل©غ\ن'ون
أ%يضاv: ال%ي\ش'وم؛ عن ابن ال4عراب.

.êوالغان� الن_بت': طال والت.ف_، فهو م'ل}غان
ول%غ.ن_: لغة ف ل%ع.ل�، وبعض بن تيم يقول: ل%غ.ن_ك. بعن

ل%ع.ل�ك؛ قال الفرزدق:
ق1ف%ا يا صاح1ب.ي_ بنا ل%غ.ن_ا

نر.ى الع.ر.صات1، أ%و أ%ثر. ال1يام,
(* قوله «قفا يا صاحب إل» مثله ف الصحاح، قال الصاغان الرواية: ألستم عائدين بنا لغنا

وزاد: اللغن بفتح فسكون شر�ة الشباب).
والل©غ\ن'ون�: لغة ف الل©غ\د'ود1، والمع الل�غاني.

@لغثن: التهذيب عن ابن ال4عراب: الل�غاثي' ال%ياش1يم'، واحدها
ل�غ\ثون، قال: هكذا سعناه.

@لقن: الل�ق}ن': مصدر ل%ق1ن. الشيء4 ي.ل}ق%ن'ه ل%ق}ناv، وكذلك الكلم.،
وت.ل%ق�نه: ف%ه,مه. ول%ق�ن.ه إ,ياه: ف%ه_مه. وت.ل%ق�نته: أ%خذته



ل%قان,ي.ةv. وقد ل%ق�ن.ن فلنD كلماv ت.ل}ق1يناv أ%ي فه_م.ن منه ما ل
أ%ف}ه.م. والت_ل}ق1ي: كالت_ف}ه,يم. وغلم¬ ل%ق1ن¬: سريع' الفهم. وف

حديث الجرة: وي.بيت' عندها عبد' ال بن أ%ب بكر وهو شابÒ ث%ق1ف¬
ل%ق1ن¬ أ%ي ف%ه,م¬ حس.ن' الت_ل}ق1ي لا يس\م.عه. وف حديث ال�خ\د'ود:

انظروا ل غلماv ف%ط1ناv ل%ق1ناv. وف حديث علي، رضوان ال عليه: إ,ن� ههنا
ع1ل}ماv، وأ%شار إ,ل صدره، لو أ%ص.ب\ت' له ح.م.ل%ةv ب.ل%ى أ�ص1يب'

ل%ق1ناv غي مأ}مون أ%ي ف%ه,ماv غي. ثقة؛ وف الكم: ب.لى أ%جد ل%ق1ناv غي
�مأ}مون يستعمل آلة% الد>ين, ف ط%ل%ب, الدنيا، والسم الل�قان.ة

والل�قان,ي.ة. اللحيان: الل�قانة والل�قانية والل�ح.انة والل�حانية
والت_بانة والت_باني.ة والط�بانة والطب_انية معن هذه الروف واحد.
والل�ق%ن': إ,عراب' ل%ك%ن� ش1ب\ه ط%س\ت{ من ص'ف}ر. وم.ل}ق%ن¬: موضع.

@لكن: الل©ك}ن.ة: ع'ج\مة ف اللسان وع1يÒ. يقال: رجل أ%ل}ك%ن' بي>ن'
الل�ك%ن. ابن سيده: ال4ل}ك%ن' الذي ل ي'ق1يم' العربية من عجمة ف

Dونة�لسانه، ل%ك1ن. ل%ك%ناv ول�ك}ن.ة ول�ك�ونة. ويقال: به ل�ك}نة شديدة ول�ك
ول�ك}ن'ونة.

ول�كانD: اسم موضع؛ قال زهي:
ول ل�كانD إ,ل وادي الغ1مار,، ول

ش.ر\قيe س.لمى،. ول في\د¬ ول ر,ه.م' 
(* قوله «إل وادي الغمار» كذا

بالصل ونسخة من الكم، والذي ف ياقوت: ول وادي الغمار. وقوله «ول
رهم» الذي ف ياقوت: ول رمم، وضبطه كعنب وسبب: اسم موضع، ول ند رهم

بالاء اسم موضع).
قال ابن سيده: كذا رواه ثعلب، وخط�أ% من روى فالل�كان�، قال: وكذلك

رواية الط©وسي> أ%يضاv. ال�ب�د: ال©ك}ن.ة� أ%ن ت.ع\تر,ض. على كلم
التكلم اللغة� ال4عجمية. يقال: فلن ي.ر\ت.ض1خ' ل�ك}ن.ةv روميةv أ%و حبشية

أ%و س1ن\د1ية أ%و ما كانت من لغات العجم.
الفراء: للعرب ف ل%ك1ن_ لغتان: بتشديد النون مفتوحة، وإسكانا خفيفة،

فمن شد_دها نصب با ال4ساء ول ي.ل1ها ف%ع.ل ول ي.ف}ع.ل�، ومن خفف
نونا وأ%سكنها ل يعملها ف شيء اسم ول فعل، وكان الذي يعمل ف السم
الذي بعدها ما معه ما ينصبه أ%و يرفعه أ%و يفضه، من ذلك قول ال: ولكن,



الناس' أ%نف�س.هم ي.ظ}ل1م'ون%، ولك1ن, ال� رمى، ولكن الشياطي'
ك%ف%ر'وا؛ ر'ف1ع.ت\ هذه ال4حرف' بال4فاعيل الت بعدها، وأ%ما قوله: ما كان

ممد¬ أ%با أ%ح.د من رجالكم ولكن رس'ول% ال3؛ فإنك أ%ضمرت كان بعد ولكن
فنصبت با، ولو رفعته على أ%ن ت'ض\م1ر. هو فتريد ولكن هو رسول� ال كان

صواباv؛ ومثله: وما كان هذا القرآن� أ%ن ي'ف}ت.رى من دون ال ولكن
ت.ص\ديق'، وتصديق.، فإذا أ�لق1ي.ت من لكن الواو' ف أ%ولا آثرت العرب تفيف
نونا، وإذا أ%دخلوا الواو آثروا تشديدها، وإنا فعلوا ذلك ل4نا رجوع عما

أ%صاب. أ%ول الكلم، فشبهت ببل إذ كانت رجوعاv مثلها، أ%ل ترى أ%نك تقول
ل يقم أ%خوك بل أ%بوك، ث تقول ل يقم أ%خوك لكن أ%بوك فتراها ف معن

واحد، والواو ل تصلح ف بل، فإذا قالوا ولكن فأ%دخلوا الواو تباعدت من
بل إذ ل تصلح ف بل الواو، فآثروا فيها تشديد النون، وجعلوا الواو كأ%نا

دخلت لعطف ل بعن بل، وإنا نصبت العرب با إذا شددت نونا ل4ن
أ%صلها إن عبد ال قائم، زيدت على إن� لم وكاف فصارتا جيعاv حرفاv واحداv؛
قال الوهري: بعض النحويي يقول أ%صله إن واللم والكاف زوائد، قال: يدل

على ذلك أ%ن العرب تدخل اللم ف خبها؛ وأنشد الفراء:
ول%ك1ن_ن من ح'ب>ها ل%ع.م1يد'

فلم يدخل اللم إل أ%ن معناها إن�، ول توز المالة ف لكن وصورة
اللفظ با لكن�، وكتبت ف الصاحف بغي أ%لف وأ%لفها غي مالة؛ قال

الكسائي: حرفان من الستثناء ل يقعان أ%كثر ما يقعان إل مع الحد وها بل
ولكن، والعرب تعلهما مثل واو النسق. ابن سيده: ولكن ولكن� حرف ي'ث}ب.ت' به

بعد النفي. قال ابن جن: القول ف أ%لف لكن� ولكن\ أ%ن يكونا أ%صلي ل4ن
الكلمة حرفان ول ينبغي أ%ن توجد الزيادة ف الروف، قال: فإن سيت

بما. ونقلتهما إل حكم ال4ساء حكمت بزيادة ال4لف، وكان وزن الثقلة
فاع1لv ووزن الخففة فاع1لv، وأ%ما قراءتم: لكن_ا هو ال� هو رب فأ%صلها

لكن أ%نا، فلما حذفت المزة للتخفيف وأ�لقيت حركتها على نون لكن صار
التقدير لكننا، فلما اجتمع حرفان مثلن كره ذلك، كما كره شدد وجلل، فأ%سكنوا

النون ال�ول وأ%دغموها ف الثانية فصارت لكن_ا، كما أ%سكنوا الرف
ال4ول من شدد وجلل فأ%دغموه ف الثان فقالوا ج.ل� وش.د_، فاع\ت.دeوا

بالركة وإن كانت غي لزمة، وقيل ف قوله: ل%كن_ا هو ال� رب، يقال:
أ%صله لكن\ أ%نا، فحذفت ال4لف فالتقت نونان فجاء التشديد لذلك؛ وقوله:



ول%س\ت' بآتيه ول أ%س\ت.ط1يع'ه،
ولك1 اس\ق1ن إن كان ماؤ'ك. ذا ف%ض\ل,

إنا أ%راد: ولكن اسقن، فحذفت النون للضرورة، وهو قبيح، وشبهها با
يذف من حروف اللي للتقاء الساكني للمشاكلة الت بي النون الساكنة وحرف

العلة. وقال ابن جن: ح.ذ}ف' النون للتقاء الساكني الب.ت_ة%؛ وهو مع
ذلك أ%قبح من حذف نون من ف قوله:

غي' الذي قد يقال� م, الك%ذ1ب,
من ق1ب.ل, أ%ن أ%صل لكن الخففة لكن� الشددة، فحذفت إحدى النوني

تفيفاv، فإذا ذهبت تذف النون الثانية أ%يضاv أ%جحفت بالكلمة؛ قال الوهري:
لكن، خفيفةv وثقيلةv، حرف' عطف للستدراك والتحقيق ي'وج.ب' با بعد نفي،

إل أ%ن الثقيلة ت.ع\م.ل� ع.م.ل% إن9 تنصب السم وترفع الب، ويستدرك با
بعد النفي والباب، تقول: ما جاءن زيد لكن_ عمراv قد جاء، وما تكلم

زيد¬ لكن_ عمراv قد تكلم، والفيفة ل تعمل ل4نا تقع على ال4ساء،
وال4فعال، وتقع أ%يضاv بعد النفي إذا ابتدأ%ت با بعدها، تقول: جاءن القوم

لكن عمرو ل يئ، فترفع ول يوز أ%ن تقول لكن عمرو وتسكت حت تات
بملة تامة، فأ%ما إن كانت عاطفة اساv مفرداv على اسم ل يز أ%ن تقع إل

بعد نفي، وت'ل}ز,م الثان مثل إعراب ال4ول، تقول: ما رأ%يت' زيداv لكن\
عمراv، وما جاءن زيد لكن\ عمرو.

@لن: لن: حرف ناصب لل4فعال، وهو ن.ف}ي¬
لقولك سيفعل، وأ%صلها عند الليل ل أ%ن}، فكثر إ,ستعمالا فحذفت المزة

تفيفاv، فالتقت أ%لف ل ونون أ%ن، وها ساكنان، فحذفت ال4لف من ل
لسكونا وسكون النون بعدها، فخلطت اللم بالنون وصار لما بالمتزاج

والتركيب الذي وقع فيهما حكم آخر، يدلك على ذلك قول العرب: زيداv لن أ%ضرب، فلو
كان حكم لن الذوفة المزة م'ب.ق9ىÝ بعد حذفها وتركيب النون مع لم ل
قبلها، كما كان قبل الذف والتركيب، لا جاز لزيد أ%ن يتقدم على أ%ن،

ل4نه كان يكون ف التقدير من صلة أ%ن الذوفة المزة، ولو كان من صلتها لا
جاز تقدمه عليها على وجه، فهذا يدلك أ%ن الشيئي إذا خ'ل1طا حد.ث% لما
حكم¬ ومعنÝ ل يكن لما قل أ%ن يتمزجا، أ%ل ترى أ%ن لول مركبة من لو
ول، ومعن لو امتناع الشيء لمتناع غيه، ومعن ل النفي والنهي، فلما

ركبا معاv حدث معن آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيه؟ فهذا ف أ%ن بنزلة



Òقولنا كأ%ن�، ومصحح له وم'ؤ.ن_س¬ به وراد
على سيبويه ما أ%لزمه الليل من أ%نه لو كان ال4صل ل أ%ن لا جاز

زيداv لن أ%ضرب، لمتناع جواز تقدم الصلة على الوصول، وح1جاج الليل ف هذا
ما ق%د_منا ذكره ل4ن الرفي حدث لما بالتركيب نو¬ ل يكن لما مع

النفراد. الوهري: لن حرف لنفي الستقبال، وتنصب به تقول: لن يقوم زيد.
التهذيب: قال النحويون لن تنصب الستقبل، واختلفوا ف علة نصبه إياه، فقال

أ%بو إسحق النحوي: روي عن الليل فيه قولن: أ%حدها أ%نا نصبت كما نصبت
أ%ن وليس ما بعدها بصلة لا ل4ن لن ت.ف}ع.ل% ن.ف}ي' سيفعل فيقدم ما

بعدها عليها نو قولك زيداv لن أ%ضرب كما تقول زيداv ل أ%ضرب، وروى سيبويه
عن بعض أ%صحاب الليل أ%نه قال ال4صل ف لن ل أ%ن، ولكن الذف وقع
استخفافاv، وزعم سيبويه أ%ن هذا ليس بيد ولو كان كذلك ل يز زيداv لن

أ%ضرب، وهذا جائز على مذهب سيبويه وجيع النحويي البصريي؛ وحكى هشام عن
الكسائي ف لن مثل هذا القول الشاذ عن الليل ول يأ}خذ به سيبويه ول

أ%صحابه. وقال الليث: زعم الليل ف لن أ%نه ل أ%ن فو'ص1ل%ت\ لكثرتا ف
الكلم، أ%ل ترى أ%نا تشبه ف العن ل ولكنها أ%و كد؟ تقول: لن ي'ك}ر,م.ك
زيد، معناه كأ%نه كان يطمع ف إكرامه فنفيت ذلك وو.ك�د\ت. النفي بلن،

فكانت أ%وجب من ل. وقال الفراء: ال4صل ف لن ول ل، فأ%بدلوا من أ%لف ل
نوناv وجحدوا با الستقبل من ال4فعال ونصبوه با، وأ%بدلوا من أ%لف ل

ميماv وجحدوا با الستقبل الذي تأ}ويله ال�ض1يe وجزموه با. قال أ%بو
بكر: وقال بعضهم ف قوله تعال: فل ي'ؤ\م1ن'وا حت ي.ر.و'ا العذاب.

ال4ليم.، فل%ن\ ي'ؤ\منوا، فأ�بدلت ال4لف من النون الفيفة؛ قال: وهذا
خطأD، ل4ن لن فرع لل، إذ كانت ل ت.ج\ح.د' الاضي. والستقبل% والدائم

وال4ساء4، ولن ل تحد إل الستقبل وحده.
@لن: الل©ه\نة ما ت'ه\د1يه للرجل إذا ق%د1م. من سفر. والله\نة:

السeل}ف%ة وهو الطعام الذي ي'ت.ع.ل�ل به قبل الغداء، وف الصحاح: هو ما
يت.ع.ل�ل� به النسان� قبل إدراك الطعام؛ قال عطية الدeبيي�:

ط%عام'ها الل©هنة� أ%و أ%قل9
وقد ل%ه_ن.هم ول%ه_ن. لم وس.ل�ف. لم. ويقال: س.ل�ف}ت' القوم.
أ%يضاv، وقد ت.ل%ه_نت ت.ل%هeناv. الوهري: ل%ه_نته ت.ل}هيناv فت.ل%ه_ن.

أ%ي س.ل�ف}ت'ه. ويقال: أ%ل}ه.ن\ت'ه إذا أ%ه\د.ي\ت. له شيئاv عند قدومه من



سفر.
 Òوبنو ل%هان{: حي

(* قوله «وبنو لان حي» كذا بالصل والكم بلم
مفتوحة أوله، والذي ف التكملة: وبنو ألان بالفتح حي من العرب، عن ابن

دريد). وهم إخوة ه.م\د.ان. الوهري: وقولم ل%ه,ن_ك، بفتح اللم وكسر الاء،
فكلمة تستعمل عند التوكيد، وأ%صله لن_ك فأ�بدلت المزة هاء كما قالوا

ف إياك ه1ي�اك، وإنا جاز أ%ن يمع بي اللم وإن� وكلها للتوكيد،
ل4نه لا أ�بدلت المزة هاء زال لفظ إن9 فصار كأ%نه شيء آخر؛ قال

Dالشاعر:ل%ه,ن_ك1 من ع.ب\س3ي_ة{ ل%و.س1يمة
على كاذب�، من وع\د1ها ض.و\ء� صادق,

اللم ال�ول للتوكيد والثانية لم إن؛ وأ%نشد الكسائي:
Dوب من ت.باريح, الص_بابة ل%و\عة
ق%ت1يلة� أ%شواقي، وش.و\قي ق%تيل�ها

Dل%ه,ن>ك1 من ع.ب\سي_ة{ ل%و.سيمة
على ه.ن.وات{، كاذب� م.ن\ ي.ق�ول�ها

وقال: أ%راد ل إنك عن ع.ب\س3ي_ة، فحذف اللم ال�ول من ل وال4لف
من إنك؛ كما قال الخر:
له1 ابن' ع.م>ك. والن_و.ى تع\د'و

أ%راد: ل3 ابن' عمك أ%ي وال، والقول� ال4ول أ%صح. قال ابن بري: ذكر
الوهري ل%ه,ن_ك ف فصل ل%ه.ن.، وليس منه ل4ن اللم ليست بأ%صل، وإنا

هي لم البتداء والاء بدل من هزة إن، وإنا ذكره هنا ليئه على
مثاله ف اللفظ؛ ومنه قول ممد بن م.سلمة:

أ%ل ياس.نا ب.ر\ق� على ق�ل%ل, ال1م.ى،
ل%ه,ن_ك من ب.ر\ق� ع.ل%ي_ ك%ري'

ل%ع\ت. اق}ت1ذاء4 الطي,، والقو\م' ه'ج_ع¬،
فه.ي_ج\ت. أ%س\قاماv وأ%نت. س.ل1يم'

.vواق}ت1ذاء� الطائر,: هو أ%ن يفتح عينيه ث ي'غ\م1ض.هما إغ}ماض.ة
Dهيئة :�@لون: الل�و\ن

كالس_و.اد وال�م\رة، ول%و_ن\ت'ه فت.ل%و_ن%. ول%و\ن� كلY شيء: ما
ف%ص.ل% بينه وبي غيه، والمع أ%ل}و.ان، وقد ت.ل%و_ن% ول%و_ن% ول%و_نه.



Dالنوع. وفلن م'ت.ل%و>ن :�وال4ل}وان�: الضeروب'. والل�و\ن
إذا كان ل ي.ث}ب'ت' على خ'ل�ق� واحد. والل�و\ن�: الد_ق}ل�، وهو ض.ر\ب

من النخل؛ قال ال4خفش: هو جاعة واحدتا ل1ين.ة، ولكن لا انكسر ما
قبلها انقلبت الواو ياء؛ ومنه قوله تعال: ما قط%ع\ت'م\ من ل1ين.ة{، قال:
،Dواحدها ل%و\ن ،�وتر'ها س.م1ي' الع.ج\وة. ابن سيده: ال4ل}وان� الد>ق%ل

.vوالل©ون.ة: كل ضرب� من النخل ما ل يكن عجوة أو ب.ر\ني�ا �واللYين.ة
قال الفراء: كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللي>ن,، واحدته

ل1ين.ةD، وقيل: هي ال4ل}وان�، الواحدة ل�ون.ة فقيل ل1ين.ةD، بالياء، لنكسار
اللم، قال ابن سيده: والمع ل1ي¬ ول�ونD ول1ي.انD؛ قال:

ت.س\أ%ل�ن اللي>ن. وه.م>ي ف اللي>ن\،
واللYي' ل ي.ن\ب'ت' إل� ف الطي\

وقال امرؤ القيس:
وسالفة{، كس.حوق, اللYي.ا

ن1، أ%ض\ر.م. فيها الغ.و,يe السeع'ر\
قال ابن بري: صوابه وسالفةD، بالرفع؛ وقبله:

لا ذ%ن.ب¬ مثل ذي\ل, الع.ر'وس,،
ت.س'دe به ف%ر\ج.ها من د'ب'ر\

ورواه قوم من أ%هل الكوفة: كس.ح'وق الل©ب.ان، قال: وهو غلط ل4ن شجر
الل©بان الك�ن\د'ر, ل يطول فيصي س.ح'وقاv، والس_ح'وق: النخلة

الطويلة.واللي_ان�، بالفتح: مصدر ل%ي>ن¬
بي>ن' اللYين.ة1 والل�يان1؛ وقال ال4صمعي ف قول ح'ميد{ ال4ر\قط:

حت إذا أ%غ}س.ت\ د'ج.ى الدeج'ون1،
وش'ب>ه ال4ل}وان� بالت_ل}وين,

يقال: كيف تركتم النخل؟ فيقال: حي ل%و_ن%، وذلك من حي أ%خذ شيئاv من
vل%و\ن,ه الذي يصي إليه، فشبه أ%ل}وان% الظلم بعد الغرب يكون أ%ول

أ%صفر ث يمرe ث يسودe بتلوين الب'س\ر, يصفرe ويمر� ث يسود�.
ول%و_ن% الب'س\ر' ت.ل}ويناv إذا بدا فيه أ%ث%ر' النeضج. وف حديث جابر

وغ�ر.مائه: اج\ع.ل, الل�و\ن% على ح1د.ته؛ قال ابن ال4ثي: الل�و\ن� نوع من
النخل قيل هو الد_ق%ل�، وقيل: النخل كله ما خل الب.ر\ن,ي_ والعجوة%،
تسميه أ%هل الدينة ال4لوان%، واحدته ل1ين.ة وأ%صله ل1و\ن.ة، فق�لبت الواو



ياء لكسرة اللم. وف حديث ابن عبد العزيز: أ%نه كتب ف صدقة التمر أ%ن
يؤ\خذ ف الب.ر\ن,ي> من الب.ر\ن,ي>، وف الل�و\ن1 من الل�و\ن1، وقد

تكرر ف الديث.
ول�و.ي\ن¬ اسم.

@لي: اللYي': ض1دe ال�شونة. يقال ف ف1ع\ل الشيء الل�ي>ن: لن%
الشيء� ي.ل1ي' ل1ي\ناv ول%ي.اناv وت.ل%ي_ن وشيء# ل%ي>ن¬

ول%ي\ن¬، مفف منه، والمع أ%ل}ي,ناء�. وف الديث: ي.ت\ل�ون% كتاب.
ال ل%ي>ناv أ%ي س.ه\ل على أ%لسنتهم، ويروى ل%ي\ناv، بالتخفيف، لغة فيه.

وأ%لنه هو ول%ي_نه وأ%ل}ي.نه: ص.ي_ر.ه ل%ي>ناv. ويقال: أ%ل%ن\ت'ه
وأ%ل}ي.نت'ه على النق}صان والتمام مثل أ%ط%ل}ته وأ%ط}و.ل}ت'ه. واستلنه:

ع.د_ه لي>ناv، وف الكم: رآه لي>ناv، وقيل: وجده لي>ناv على ما يغلب
عليه ف هذا النحو. وف حديث علي�، عليه السلم، ف ذكر العلماء

ال4تقياء: فباش.ر'وا ر'وح. اليقي، واس\تلن'وا ما اس\ت.خ\شن. ال�تر.ف�ون،
:�واست.و\ح.ش'وا ما أ%ن,س. به الاهلون. وتل%ي_ن. له: تل�ق.. والل�يان

ن.ع\م.ة� العي\ش,؛ وأ%نشد ال4زهري:
بيضاء� باكر.ها الن_ع1يم'، فصاغ%ها

بل%ي.ان,ه، فأ%د.ق�ها وأ%ج.ل�ها
،�يقول: أ%د.ق_ خ.ص\ر.ها وأ%ج.ل� كف%ل%ها أ%ي و.ف�ر.ه. والل�يان

بالفتح: الصدر من اللYي، وهو ف ل%يان{ من العيش أ%ي ر.خاء ونعيم وخف}ض�.
وإنه لذو م.ل}ين.ة{ أ%ي لي>ن' الانب. ورجل ه.ي\ن¬ ل%ي\ن¬ وه.ي>ن¬

لي>ن¬، العرب تقوله؛ وحديث عثمان بن زائدة% قال: قالت جد�ة سفيان
لسفيان:

ب'ن.ي_، إن� الب,ر_ شيء# ه.ي>ن'،
ال%ف}ر.ش' الل�ي>ن' والط©ع.ي>م'،

وم.ن\ط1ق¬، إذا نط%ق}ت.، لي>ن'
قال: يأ}تون باليم مع النون ف القافية؛ وأ%نشده أ%بو زيد:

ب'ن.ي_، إن� الب,ر_ شيء# ه.ي\ن'،
ال%ف}ر.ش' الل�ي>ن' والط©ع.ي\م'،

وم.ن\ط1ق¬، إذا نط%ق}ت.، ل%gي\ن'
وقال الكميت:



ه.ي\ن'ون% ل%ي\ن'ون% ف ب'يوت1هم،
س1ن\خ' التeق%ى والف%ضائل� الرeت.ب'

وقوم ل%ي\ن'ون وأ%ل}ي,ناء�: إنا هو جع ل%ي>ن مشدداv وهو ف%ي\ع1ل ل4ن
ف%ع\لv ل ي'ج\مع على أ%ف}علء. وحكى اللحيان: إنم قوم أ%ل}ي,ناء�،

قال: وهو شاذ. واللYيان�، بالكسر: ال�لي.نة. ولي.ن. الرجل% م'لي.نة
ول1ياناv: لن% له. وقول ابن عمر ف حديثه: خيار'كم أ%لي,ن'كم م.ناك1ب.

ف الصلة1؛ هي جع أ%ل}ي.ن. وهو بعن السeك�ون والو.قار وال�شوع.
والل�ي\ن.ة�: كال1س\و.رة1

ي'ت.و.س_د' با؛ قال ابن سيده: أ%رى ذلك لل1ين,ها وو.ثار.تا. وف
الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان إذا ع.ر_س بليل تو.س_د.

ل%ي\نةv، وإذا ع.ر_س. عند الصeبح نص.ب. ساعد.ه؛ قال: الل�ي\نة كال1س\و.رة
أ%و الر>فادة، سيت ل%ي\نةv للينها؛ وقول الشاعر:

قط%ع\ت. ع.لي_ الد_هر. سوف. وع.ل�ه'،
ولن% وز'ر\نا وان\ت.ظر\نا وأ%ب\ش1ر,

Dلليوم، واليوم' ع1ل�ة Dغ%د¬ ع1ل�ة
ل4م\س, فل ي'ق}ض.ى، وليس ب'ن\ظ%ر,

أ%راد أ%لن%، فترك المز. وقوله ف التنزيل العزيز: ما قط%ع\ت'م من
ل1ين.ة{؛ قال: كل© شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللYي,، واحدته
ل1ينةD. وقال أ%بو إسحق: هي ال4لوان، الواحدة ل�ون.ةD، فقيل ل1ينة، بالياء،

لنكسار اللم. وحروف اللYي,: ال4لف' والياء والواو، كانت حركة ما قبلها
منها أ%و ل تكن، فالذي حركة ما قبله منه كنار ودار وفيل وقيل� وح'ول

وغ�ول، والذي ليس حركة ما قبله منه إنا هو ف الياء والواو كب.ي\ت{
وث%و\ب�، فأ%ما ال4لف فل يكون ما قبلها إل منها.

ول1ينة: ماء لبن أ%سد اح\ت.فره سليمان بن داود، عليهما السلم، وذلك
أ%نه كان ف بعض أ%سفاره فشكا ج'ن\د'ه الع.طش فن.ظر إل س1ب.ط}ر� فوجده

يضحك فقال: ما أ%ضحك؟ فقال: أ%ضحكن أ%ن العطش قد أ%ض.ر_ بكم والاء تت
أ%قدامكم، فاحت.ف%ر ل1ينة%؛ حكاه ثعلب عن ابن ال4عراب، وقد يقال لا

اللYينة. قال أ%بو منصور: ول1ين.ة موضع بالبادية عن يسار ال�ص\ع1د1 ف طريق
مكة بذاء ال%ب,ي؛ ذكره زهي فقال:

من ماء3 ل1ين.ة% ل ط%ر\قاv ول ر.ن.قا



قال: وبا ر.كايا ع.ذ}بة ح'ف1ر.ت ف ح.ج.ر� رخ\و�، وال أ%4علم.
@ل}ف%هم. وتقول ف فعل الثني: ل%ت.ض\ر,بانY زيداv يا رجلن، وف فعل

الماعة: يا رجال� اض\ر,ب'ن_ زيداv، بضم الباء، ويا امرأ%ة� اض\ر,ب,ن_
زيداv، بكسر الباء، ويا نسوة اض\ر,بنان9 زيداv، وأ%صله اضرب\ن,ن�، بثلث

نونات، فتفصل بينهن بأ%لف وتكسر النون تشبيهاv بنون التثنية؛ قال: وقد
تكون نون التوكيد خفيفة كما تكون مشددة، إ,ل أ%ن الفيفة إ,ذا استقبلها

ساكن سقطت، وإ,ذا وقفت عليها وقبلها فتحة أ%بدلتها أ%لفاv كما قال
ال4عشى:وذا النeص'ب, ال%ن\ص'وب. ل ت.ن\س'ك%ن_ه،

ول ت.ع\ب'د. الش_يطان% وال4 فاع\ب'د.ا
قال: وربا حذفت ف الوصل كقول ط%ر.فة:

اض\ر,ب. عنك ال�موم. طارق%ها،
ض.ر\ب.ك. بالس_و\ط1 ق%و\نس. الف%رس,

قال ابن بري: البيت مصنوع على طرفة، والخففة تصلح ف مكان الشد_دة
إ,ل ف موضعي: ف فعل الثني يا رجلن اض\ر,بان9 زيداv، وف فعل جاعة

الؤنث يا نسوة اض\ر,ب\نانY زيداv، فإ,نه ل يصلح فيهما إ,ل الشد�دة
لئل يلتبس بنون التثنية، قال: ويونس ييز الفيفة ههنا أ%يضاv، قال:

وال4ول أ%جود. قال ابن بري: إ,نا ل يز وقوع النون الفيفة بعد ال4لف
ل4جل اجتماع الساكني على غي ح.د>ه، وجاز ذلك ف الشددة لواز اجتماع

الساكني إ,ذا كان الثان مدغماv وال4ول حرف لي.
والت_ن\وين والت_ن\وينة: معروف. ونو�ن السم: أ%لقه التنوين.

والتنوين: أ%ن تنو�ن السم إ,ذا أ%جريته، تقول: نونت السم تنويناv، والتنوين ل
يكون إ,ل ف ال4ساء. والنeونة: الكلمة من الصواب. والنeونة:

vمليحا vق}بة ف ذ%ق%ن الصب الصغي. وف حديث عثمان: أ%نه رأ%ى صبي�اeالن
فقال: د.س>م'وا ن'ونت.ه أ%ي س.و>دوها لئل تصيبه العي؛ قال: حكاه الروي

ف الغريبي. ال4زهري: هي ال�ن\ع'بة والنeونة والث©ومة� وال%ز\مة
والو.ه\د.ة والق%ل}د.ة وال%ر\ت.م.ة والع.ر\ت.م.ة وال%ث}ر.مة؛ قال الليث:

ال�ن\ع'بة م.ش.قe ما بي الشاربي, ب1يال الو.ت.رة؛ ال4زهري: قال
أ%بو تراب: أ%نشدن جاعة من فصحاء قيس وأ%هل, الصد\ق منهم:

حام1لةD د.ل}و'ك ل م.ح\م'ول%ه\،
م.ل4ى من الاء كعي النeون.ه\



فقلت لم: رواها ال4صمعي كع.ي\ن ال�ول%ه فلم يعرفوها، وقالوا:
النeونة السمكة. وقال أ%بو عمرو: ال�ول%ه' العنكبوت.

ويقال للسيف العريض العطوف ط%ر.ف%ي الظ©ب.ة1: ذو النوني؛ ومنه قوله:
ق%ر.ي\ت'ك ف الش_ر,يط إ,ذا الت.ق%ينا،
وذو النeون.ي\ن, يوم. ال%ر\ب, ز.ي\ن

الوهري: والنeون� ش.ف}رة� الس_ي\ف1؛ قال الشاعر:
Yبذ1ي ن'وني, ف%ص_ال� م1ق%ط

والنون: اسم سيف لبعض العرب؛ وأ%نشد
سأ%ج\ع.ل�ه مكان% النeون1 من

وقال: يقول سأ%جعل هذا السيف الذي استفدته مكان ذلك السيف الخر. وذو
�النون: سيف¬ كان لالك ابن ز'ه.ي\ر أ%خي ق%ي\س بن زهي، فقتله ح.م.ل

بن' ب.د\ر� وأ%خذ منه سيف%ه ذا النون، فلما كان يوم' ال%باءة ق%ت.ل%
الرث� بن زهي ح.م.ل% بن بدر وأ%خذ منه ذا النون؛ وفيه قول الرث بن

زهي:
وي'خ\ب'هم مكان� النeون1 م1ن>ي،

وما أ�ع\ط1ت'ه ع.ر.ق. ال1لل,
أ%ي ما أ�عطيته مكافأ%ة ول م.و.د_ةv ولكن قتلت ح.م.لv وأ%خذته منه

ق%س\راv. قال ابن بري النون سيف حن.ش, بن عمرو، وقيل: هو سيف مالك بن
زهي، وكان ح.م.ل� بن ب.د\ر� أ%خذه من مالك يوم. ق%ت.ل%ه وأ%خذه الرث� من

ح.م.ل بن بدر يوم قتله، وهو الرث بن زهي الع.ب\س3يe؛ وصواب إ,نشاده:
ويبهم مكان% النون من

ل4ن قبله:
س.ي'خ\ب' قوم.ه ح.ن.ش' بن' عمرو

با لقاه'م' واب\نا ب,لل,
(* قوله «حنش بن عمرو» الذي ف التكملة:

سيخب قومه حسن بن وهب * إذا لقاهم وابنا بلل).
وذو النون: لقب' ي'ون'س. بن م.ت_ى، على نبينا وعليه أ%فضل الصلة

والسلم. وف التنزيل العزيز: وذا النeون إ,ذ ذ%ه.ب. م'غاض1باv؛ هو يونس
النب، صلى ال عليه وسلم، ساه ال ذا النون ل4نه حبسه ف جوف ال�وت

vم.ي�تا vون الوت'. وف حديث موسى والضر: خ'ذ} ن'وناeالذي التقمه، والن



أ%ي حوتاv. وف حديث إ,دام أ%هل النة: هو بالم¬ ونونD، وال أ%علم.
@لثه: الليث: الل�ثاه' الل©هاة�. ويقال: هي اللYثه' والل�ثه' من

الل�ثاه لم¬ على أ�صول ال4سنان. قال ال4زهري: والذي ع.ر.ف}ته اللYثات'
Dعند النحويي أ%صلها ل1ث%ي.ة �جع اللYث%ة1، واللYث%ة

من ل%ث1ي. الشيء� ي.ل}ث%ى إذا ن.د1ي. واب\ت.ل�، قال: وليس من باب
الاء، وسنذكره ف موضعه. وف حديث ابن عمر: لع.ن. الواش1مة%؛ قال نافع:

الو.شم' ف اللYثة1، اللYث%ة�، بالكسر والتخفيف، ع'مور' ال4س\نان1 وهي
م.غار,ز'ها.

@لطه: ابن ال4عراب: الل�ط}ح' والل�ط}ه' واحد¬، وهو الضرب بباطن الكف.
Dوخب\طة Dول%ع\طة Dول%ه\طة Dمن خ.ب.ر� وه.ي\طة Dوف النوادر: ه.ل}طة

وخ.و\طةD كل©ه الب ت.سمعه ول ت.س\ت.ح1ق_ ول ت'كذYب\.
@لله: الل�ه\ل%هة�: الرجوع' عن الشيء. وت.ل%ه\ل%ه السراب': اضطر.ب..

وبلد¬ ل�ل%ه¬ ول�ه\ل�ه¬: واسع¬ م'س\تو� يضطرب فيه السراب'. والل©ه\ل�ه'
أ%يضاv: اتساع' الصحراء؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وخ.ر\ق م.هار,ق. دي ل�ه\ل�ه{
أ%ج.د_ ال�وام. به م.ظ}م.ؤ'ه\

أ%ج.د_: جد_د.. والل©ه\ل�ه، بالضم: ال4رض' الواسعة يضطرب فيها
السراب، والمع ل%هال1ه'؛ وأ%نشد شر لرؤبة:

ب.ع\د. اه\تضام, الر_اغ1يات1 النeك�ه1،
وم}ف1ق� من ل�ه\ل�ه{ ول}ل�ه1،

من م.ه\م.ه{ ي.ج\ت.ب\ن.ه وم.ه\م.ه31
قال ابن بري: الراغيات النeك�ه' أ%ي الت ذهبت أ%صواتا من الضعف؛

قال: وشاهد' المع قول الشاعر:
وكم د'ون% ل%ي\لى م1ن\ ل%هال1ه. ب.ي\ض'ها

صحيح¬ ب.د\ح.ى أ�م>ه وف%ل1يق'
وقال ابن ال4عراب: الل©ه\ل�ه' الوادي الواسع. وقال غيه: الل�هال1ه'

ما استوى من ال4رض. ال4صمعي: الل©ه\ل�ه' ما استوى من ال4رض.
والل�ه\ل%ه'، بالفتح: الثوب' الرديء� النسج، وكذلك الكلم' والش>ع\ر'. يقال:

ل%ه\ل%ه النس_اج' الثوب. أ%ي ه.ل}ه.ل%ه، وهو مقلوب منه. وثوب¬ ل%ه\ل%ه¬،
بالفتح ل غي': رقيق' النسج. والل�ه\ل%هة�: سخافة� النسج.



والل©ه\ل�ه': القبيح' الوجه.
@لوه: له. السراب' ل%و\هاv ول%و.هاناv وت.ل%و_ه. اضطرب وب.ر.ق، والسم

الل©ؤ'وهة�. ويقال: رأ%يت' ل%و\ه. السراب أ%ي ب.ر,يق%ه. وحكي عن بعضهم:
:�له. ال� اللق. ي.ل�وه'هم خل%ق%هم، وذلك غي معروف. واللهة

الي_ة�؛ عن كراع. واللت': صنم¬ ل1ث%ق1يف، وكان بالطائف، وبعض العرب يقف عليه
بالتاء، وبعضهم بالاء، وأ%صله لهةD، وهي الي_ة كأ%ن� الصن.م. س'م>ي

با، ث حذفت منه الاء، كما قالوا شاة وأ%صلها شاهة؛ قال ابن سيده:
وإ,نا قضينا بأ%ن أ%لف. اللهة1 الت هي الي_ة� واو¬

ل4ن العي. واواv أ%كثر' منها ياءé، ومن العرب من يقول: أف%ر.أ%ي\ت'م'
الل�ت1 والع'ز_ى، بالتاء، ويقول: هي الل�ت\ فيجعلها تاء ف

السeكوت، وهي اللت1، فأ%عل%م أ%نه ج'ر_ ف موضع الرفع، فهذا مثل� أ%م\س, مكسور
على كل حال، وهو أ%ج\ود' منه ل4ن أ%لف. اللت1 ولم.ه ل ت.س\ق�طان وإن

كانتا زائدتي، قال: وأ%ما ما سعنا من ال4كثر ف الللت1 والع'ز_ى ف
السكوت عليها فالل�ه\، ل4نا هاء# فصارت تاء ف الوصل، وهي ف تلك

اللغة مثل� كان من ال4مر ك%ي\ت1 وك%ي\ت1، وكذلك ه.ي\هات1 ف لغة م.ن\
كس.ر، إل أ%نه ف ه.ي\هات أ%ن يكون جاعة وليوز ذلك ف الل�ت، ل4ن

التاء ل ت'زاد ف الماعة إل مع ال4لف، وإن جعلت. ال4لف والتاء زائدتي
بقي السم على حرف واحد؛ قال ابن بري: حقe اللت1 أ%ن ت'ذ}ك%ر. ف فصل

لوي ل4ن أ%صله ل%و.ي.ة مثل ذات من قولك ذات' مال�، والتاء� للتأ}نيث، وهو
م1ن\ ل%و.ى عليه ي.ل}و,ي إذا ع.ط%ف ل4ن ال4صنام ي'ل}و.ى عليها

وي'ع\ك%ف. الوهري: له. ي.ل1يه' ل%ي\هاv ت.س.ت_ر، وجو_ز سيبويه أ%ن يكون له¬
أ%صل% ال تعال؛ قال ال4عشى:

ك%د.ع\وة{ من أ%ب ر.باح�
ي.س\م.ع'ها له'ه الك�بار'

أ%ي إله'ه، أ�دخلت عليه ال4لف واللم فجرى م.ج\ر.ى السم العلم
كالعب_اس, والس.ن، إل أ%نه خالف ال4علم من حيث� كان صفةv، وقولم: يا

أل، بقطع المزة، إنا جاز. ل4نه ي'ن\و.ى فيه الوقف على حرف النداء
تفخيماv للسم. وقولم: له'م_ والل�ه'م_، فاليم بدل من حرف النداء؛ وربا

ج'مع بي الب.د.ل وال�ب\د.ل منه ف ضرورة الشعر كقول الشاعر:
غ%ف%ر\ت. أ%و عذ�ب\ت. يا الل�ه'م_ا



ل4ن للشاعر أ%ن يرد الشيء إل أ%صله؛ وقول ذي الص\ب.ع:
له1 ابن' ع.م>ك.، ل أ%ف}ض.ل}ت. ف ح.س.ب�

ع.ن�ي، ول أ%ن\ت. د.ي_ان,ي فت.خ\ز'ون
أ%راد: ل3 ابن' عمك، فحذف لم. الر واللم. الت بعدها، وأ%ما

ال4لف' فهي منقلبة عن الياء بدليل قولم ل%ه\ي. أ%بوك.، أ%ل ترى كيف ظهرت
الياء ل9ا ق�ل1بت إل موضع اللم؟ وأ%ما له'وت فإن صح أ%نه من كلم العرب

فيكون اشتقاقه من له.، ووزنه ف%ع.ل�وت مثل ر.غ%ب'وت ور.ح.م'وت، وليس
.vبقلوب كما كان الطاغوت مقلوبا

@لب: الل©باية�: الب.ق1ي_ة� من النبت عامة، وقيل: الب.ق1ي_ة� من
ال%مض، وقيل: هو رقيق ال%م\ض، وال%ع\ن.يان متقاربان. ابن ال4عراب:

الل©بابة ش.جر ال�م\ط1ي�؛ قال الفراء وأ%نشد:
ل�بايةv من ه.م1ق� ع.ي\ش'وم,

وال%م1ق': نبت. والع.ي\ش'وم: اليابس. وال�م\ط1يe: الذي يعمل منه
العلك. وحكى أ%بو ليلى: لب.يت ال�ب\زة ف النار أ%نضجتها. ول%ب_ي\ت' بالج

ت.ل}ب,ية. قال الوهري: وربا قالوا لب_أ}ت، بالمز، وأ%صله غي المز.
ول%ب_يت الرجل إ,ذا قلت له ل%ب_ي\ك. قال يونس بن حبيب الضب: ل%ب_يك

ليس بثن وإ,نا هو مثال ع.ل%يك وإ,ليك، وحكى أ%بو عبيد عن الليل أ%ن
أ%صل التلبية ال3قامة بالكان، يقال: أ%ل}ب.ب\ت بالكان ول%ب_ب\ت لغتان
إ,ذا أ%قمت به، قال: ث قلبوا الباء الثانية إ,ل الياء استثقالv كما

قالوا ت.ظ%ن_ي\ت، وإ,نا أ%صلها ت.ظ%ن_ن\ت. قال: وقولم لب_ي\ك مثن على
ما ذكرناه ف باب الباء؛ وأ%نشد لل4سدي:

vد.ع.و\ت' ل1ما ناب.ن م1س\و.را
ف%ل%ب_ى، ف%ل%ب_ي\ ي.د.ي\ م1س\و.ر,

قال: ولو كان بنزلة على لقال ف%ل%ب_ى ي.د.ي\ مسور ل4نك تقول على زيد
:vإ,ذا أ%ظهرت السم، وإ,ذا ل تظهر تقول عليه، كما قال ال4سدي أ%يضا

د.ع.و\ت' ف%تÝى، أ%جاب. ف%تÝى د.عاه
eش.م.ر\د.ل1ي eب.ل%ب_ي\ه1 أ%ش.م

قال ابن بري ف تفسي قوله ف%ل%ب_ي\ ي.دي\ م1س\ور,: يقول لب يدي م1سور
إ,ذا دعان أ%ي أ�جيبه كما ي'جيبن. ال4حر: يقال بينهم ال�ل}ت.ب,ية

غي مهموز أ%ي م'ت.فاو,ضون ل يكتم بعضهم بعضاv إ,نكاراv، وأ%كثر هذا



vالكلم مذكور ف لبب، وإ,نا الوهري أ%عاد ذكره ف هذا الكان أ%يضا
فذكرناه كما ذكره.

والل�ب\و': قبيلة من العرب، النسب إ,ليه ل%ب.و,يÒ على غي قياس، وقد
تقدم ف المز.

@لتا: ابن ال4عراب: ل%تا إ,ذا ن.قص. قال أ%بو منصور: كأ%نه مقلوب من
لت. أ%و من أ%ل%ت.. وقال ابن ال4عراب: الل�ت1يe اللزم للموضع.

وال�ت: اسم مبهم للمؤنث، وهي معرفة ول تتم إ,ل بصلة، وقال ابن سيده: ال�ت
وال�ت تأ}نيث الذي والذين على غي صيغته، ولكنها منه كبنت من ابن،

غي أ%ن التاء ليست م'ل}ح1قة كما ت'ل}ح1ق' تاء� بنت ببناء عدل، وإ,نا هي
للدللة على التأ}نيث، ولذلك استجاز بعض النحويي أ%ن يعلها تاء تأ}نيث،

وال4لف واللم ف الت واللت زائدة لزمة داخلة لغي التعريف، وإ,نا
هن� متعر�فات بصلتن كالذي واللت بوزن القاضي والداعي، وفيه ثلث

لغات: الت والل�ت1 ف%ع.ل%ت\ ذلك، بكسر التاء، وحكى اللحيان: هي الل�ت1
ف%ع.ل%ت\ ذلك، وهي الل�ت\ فع.لت\ ذلك بإ,سكانا؛ وأ%نشد ل�ق%ي\ش, بن

ذ�هي\ل الع'ك}ل1ي:
وأ%م\ن.ح'ه الل�ت\ ل ي'غ.ي_ب' م1ث}ل�ها،
إ,ذا كان% ن,يان� الش>تاء ن.وائما

وف تثنيتها ثلث لغات أ%يضاv: ها الل�تان1 ف%ع.لتا، وها الل�تا
ف%ع.ل%تا، بذف النون، والل�تانY، بتشديد النون، وف جعها لغات: الل�ت

والل�ت1، بكسر التاء بل ياء؛ وقال ال4سود بن يعفر:
الل�ت1، كالب.ي\ض, ل%م�ا ت.ع\د' أ%ن} د.ر.س.ت\

ص'ف}ر' ال4نام1ل, م1ن\ ق%ر\ع, الق%وار,ير,
ويروى: الل�ء كالبيض، والل�وات والل�وات1 بل ياء؛ قال:

إ,ل� ان\ت1ياءته الب.ي\ض. الل�وات1 ل%ه،
�ما إ,ن} ل%ه'ن_ ط�وال% الد_ه\ر, أ%ب\دال

وأ%نشد أ%بو عمرو:
م1ن. الل�وات والل�ت والل�ت

ز.ع.م\ن. أ%ن} قد ك%ب,ر.ت\ ل1دات
وهن الل�ء3 والل�ئي والل� ف%ع.ل}ن ذلك؛ قال الكميت:

وكان.ت\ م1ن الل� ل ي'غ.ي>ر'ها اب\ن'ها،



إ,ذا ما الغ'لم' ال4ح\م.ق' ال�م_ غ%ي_را
قال بعضهم: من قال الل�ء فهو عنده كالباب، ومن قال الل�ئي فهو عنده
كالقاضي؛ قال: ورأ%يت كثياv قد استعمل الل�ئي لماعة الرجال فقال:

أ%ب ل%ك�م' أ%ن} ت.ق}ص'ر'وا أ%و ي.ف�وت.ك�م\،
�بت.ب\ل� من الل�ئي ت'عاد'ون%، تاب.ل

وه'ن_ الل�وا ف%ع.ل}ن. ذلك، بإ,سقاط التاء؛ قال:
ج.م.ع\ت'ها من أ%ن\و'ق� خ1يار,،
م1ن اللYوا ش'ر>ف}ن بالص>رار,

وهن_ الل�ت1 
(* قوله« وهن اللت إل» كذا بالصل، وبيت الشاهد تقدم
ف خلل بوجه آخر.) فعلن ذلك، قال: هو جع الل�ت، قال:

أ�ولئك. إ,خوان وأ%خ\لل� ش1يم.ت،
وأ%خ\دان'ك الل�ت ت.ز.ي_ن_ بالك%ت.م\

وأ%ورد ابن بري هذا البيت مستشهداv به على جع آخر فقال: ويقال اللء4ات
أ%يضاv؛ قال الشاعر:

أ�ولئك أ%خ\دان الذين. أ%ل1ف}ت'هم\،
وأ%خ\دان'ك. اللء4ات1 ز'ي>ن_ بالكتم

قال ابن سيده: وكل ذلك جع الت على غي قياس، وتصغي الل�ء والل�ئي
الل©ؤ.ي_ا والل©و.ي_ا، وتصغي الت والل�ت والل�ت1 الل©ت.ي�ا

والل�ت.ي_ا، بالفتح والتشديد؛ قال العجاج:
داف%ع. عن بن.ق1ي� م.و\ت.ت،
بعد الل©ت.ي_ا والل�ت.ي_ا وال�ت،
إ,ذا ع.ل%ت\ها ن.ف%س¬ ت.ر.د_ت1

وقيل: أ%راد العجاج بالل©تي_ا تصغي الت، وهي الداه1ية الصغية،
والت الداهية الكبية، وتصغي الل�وات الل©ت.ي_ات والل©و.ي�ات. قال

الوهري: وقد أ%دخل بعض الشعراء حرف النداء على الت، قال: وحروف النداء ل
تدخل على ما فيه ال4لف واللم إ,ل ف قولنا يا أ%ل وحده، فكأ%نه فعل

ذلك من حيث كانت ال4لف واللم غي مفارقتي لا؛ وقال:
م1ن اج\ل1ك1 يا ال�ت ت.ي_م\ت1 ق%ل}ب،

وأ%ن\ت ب.خ1يلةD بالو'د> ع.ن>ي



ويقال: وقع فلن ف الل�ي.ي_ا والت، وها اسان من أ%ساء الداهية:
@لثي: الل�ثى: شيء يسقط من الس_م'ر، وهو شجر؛ قال:

ن.حن' ب.ن'و س'واءة% بن, عام1ر,،
أ%هل� الل�ثى وال%غ\د1 وال%غاف1ر,

وقيل: الل�ثى شيء ي.ن\ض.ح'ه ساق' الشجرة أ%بيض خاثر، وقال أ%بو حنيفة:
الل�ثى ما ر.ق_ من الع'لوك حت ي.س3يل فيجري وي.قط�ر. الليث: اللثى ما

سال من ماء الشجر من ساقها خاثراv. قال ابن السكيت: اللثى شيء ينضحه
الثمام ح'لو، فما سقط منه على ال4رض أ�خذ وجعل ف ثوب وص'ب_ عليه الاء،

فإ,ذا سال من الثوب ش'ر,ب حلواv، وربا أ%ع\ق%د. قال أ%بو منصور: الل�ثى
يسيل من الثمام وغيه، وف جبال ه.راة% شجر يقال له سيو، له ل%ثvى حلو

ي'داوى به ال%ص\د'ور، وهو جيد للسعال اليابس، وللع'ر\ف�ط ل%ثvى حلو يقال
له ال%غافي. وحكى س.ل%مة عن الفراء أ%نه قال: اللYث%أ�، بالمز، لا

يسيل من الشجر. الوهري: قال أ%بو عمرو الل�ث%ى ماء يسيل من الشجر كالصمغ،
فإ,ذا ج.مد فهو ص'ع\ر'ور. وأ%لث%ت الشجرة ما حولا إ,ذا كانت يقطر منها

ماء. ول%ث1ي.ت الشجرة ل%ثvى فهي ل%ث1يةD وأ%لث%ت: خرج منها الل�ثى وسال.
وأ%لث%ي\ت' الرجل%: أ%طعمته الل�ثى. وخرجنا ن.ل}ت.ثي ون.ت.ل%ث�ى أ%ي

نأ}خذ الل�ثى. والل�ثى أ%يضاv: شبيه بالن_دى، وقيل: هو الن_دى ن.ف}سه.
:vى شديداvن.د1ي.ت. وأ%ل}ث%ت الشجرة ما حولا ل%ث :�ول%ث1يت الشجرة

ن.د_ت\ه. الوهري: ل%ث1ي. الشيء�، بالكسر، ي.ل}ث%ى ل%ثvى أ%ي ن.د1ي.. وهذا
ثوب ل%ث{، على ف%ع1ل�، إ,ذا ابتل� من الع.ر.ق وات_سخ. ول%ثى الثوب,:

وسخ'ه. والل�ث%ى: الص>م.غ�؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ع.ذ}ب. الل�ثى ت.جر,ي عليه الب.ر\ه.ما

Dثى جع ل1ثة{. وامرأ%ة ل%ث1يةYيعن بالل�ثى ريق%ها، ويروى الل
ولث}ياء�: ي.ع\ر.ق' ق�ب'ل�ها وجسدها. وامرأ%ة ل%ث1ي.ةD إ,ذا كانت ر.ط}بة

الكان، ونساء العرب يتساب.ب\ن بذلك، وإ,ذا كانت يابسة الكان فهي الر_ش'وف،
وي'حمد ذلك منها. ابن السكيت: هذا ثوب ل%ث{ إ,ذا ابتل� من الع.ر.ق

والوس.خ. ويقال: ل%ث1ي.ت\ ر,ج\لي من الطي ت.ل}ثى ل%ثvى إ,ذا تلط�خت به. ابن
ال4عراب: ل%ثا إ,ذا شرب 

(* قوله« لثا إذا شرب إل» كذا هو ف الصل
والتكملة أيضاv مضبوطاv موداv، وضبط ف القاموس كرضي خطأ،واطلقه قاض



بالفتح.) الاء قليلv، ول%ثا إ,ذا ل%ح1س. الق1د\ر. والل�ث1يe: ال�ول%ع
بأ%كل الصمغ؛ وحكى هذا سلمة عن الفراء عن الدeب.ي\رية قالت: ل%ثا الكلب

ول%ج.ذ% ول%ج,ذ% ول%ج.ن. واح\ت.ف%ى إ,ذا و.ل1غ% ف ال3ناء. والل�ثا: وطء
ال4خفاف إ,ذا كان مع ذلك ندى من ماء أ%و دم؛ قال:

به1 م1ن ل%ثا أ%خ\فاف1هن_ ن.ج,يع'
ول%ث1ي. الو.ط}ب ل%ثvى: اتسخ. والل�ث%ى: الل�ز,ج من د.س.م اللب؛ عن

كراع.
والل�ثاة�: الل�هاة�. واللYثة� ت'جمع ل1ثات{ ول1ث1ي. ول1ثvى. أ%بو

زيد: اللYثة� م.راكز ال4سنان، وف اللثة الدeر\د'ر'، وهي مار,ج'
ال4سنان، وفيها الع'مور، وهو ما ت.صع_د بي ال4سنان من اللYثة. قال أ%بو

منصور: وأ%صل اللثة اللYث}ية فنقص. واللYثة�: م.غ\ر,ز ال4سنان. والروف
�الل9ث%و,ية: الثاء والذال والظاء ل4ن مبدأ%ها من اللYثة. والل�ثاة

واللYثة�: شجرة مثل الس>د\ر، وهي من ذوات الياء. الوهري: اللYثة،
بالتخفيف، ما حول ال4سنان، وأ%صلها ل1ث%ي¬،والاء عوض من الياء. قال ابن

بري: قال ابن جن الل9ثة مذوفة العي من ل�ث}ت الع1مامة أي أ%درتا على
،�رأ}سي، واللYثة� م'ح1يطة بال4سنان. وف حديث ابن عمر: ل�ع1ن. الواش1مة

قال نافع: الو.ش\م' ف الل9ثة. واللثة�، بالكسر والتخفيف: ع'مور ال4سنان،
وهي م.غار,زها؛ ال4زهري: وأ%ما قول العجاج:

eلت{ با ال4شياء� والع'ب\ر,ي
فإ,نا هو لئثD من لث% ي.ل�وث� فهو لئث، فجعله من ل%ثا ي.ل}ث�و فهو

لث{، ومثله: ج'رف¬ هار�، وهائر¬ على القلب، قال: ومثله عاث% وع.ثا وقاف.
وق%فا.

@لا: الل�جا: الض>ف}د.ع، وال�نثى ل%ج.اة، والمع ل%ج.وات¬؛ قال ابن
سيده: وإ,نا جئنا بذا المع وإ,ن كان جع سلمة ليتبي لك بذلك أ%ن أ%لف

اللجاة منقلبة عن واو، وإ,ل فجمع السلمة ف هذا مط�رد، وال أ%علم.
@لا: ل%حا الشجرة% ي.ل}ح'وها ل%حواv: ق%ش.رها؛ أ%نشد سيبويه:

واع\و.ج_ ع'ود'ك. م1ن\ ل%ح\ي� وم1ن\ ق1د.م�،
ل ي.ن\ع.م' الغ'ص\ن' حت ي.ن\ع.م. الور.ق'

(* قوله« من لي» كذا ف الصل بالياء ول يطابق ما قبله، والذي نقدم ف
نعم: من لو بالواو.)



وف الديث: فإ,ذا فعلتم ذلك سل�ط ال عليكم شرار. خ.لقه فالت.ح.و\كم
كما ي'ل}ت.ح.ى الق%ض1يب'؛ هو من ل%ح.و\ت الشجرة إ,ذا أ%خذت ل1حاءها، وهو

قشرها، ويروى: ف%ل%ح.ت'وك�م\، وهو مذكور ف موضعه. وف الديث: فإ,ن ل
ي.ج,د أ%حد'كم إ,ل� لاء4 ع1نبة أ%و ع'ود. شجرة فل}ي.م\ض.غ\ه؛ أ%راد

ق1شر العنبة، استعاره من ق1شر العود. وف خطبة الجاج: ل4ل}ح'و.ن_ك�م
ل%ح\و. الع.صا؛ واللYحاء: ما على الع.صا من ق1شرها، يد ويقصر؛ وقال أ%بو

Dمنصور: العروف فيه الد�. ول1حاء كل شجرة: قشرها، مدود، والمع أ%ل}ح1ية
ول�ح1يÒ ول1ح1يÒ. ول%اها ي.ل}حاها ل%ح\ياv والت.حاها: أ%خذ ل1حاءها.

وأ%ل}ح.ى الع'ود' إ,ذا أ%ن.ى له أ%ن ي'ل}ح.ى ق1شر'ه عنه. واللYحاء:
ق1شر' كل شيء. ول%ح.و\ت الع'ود أ%ل}ح'وه وأ%ل}حاه إ,ذا ق%شرته. والت.ح.ي\ت
العصا و.ل%ح.ي\تها الت1حاء ول%ح\ياv إ,ذا قشرتا. الكسائي: ل%ح.وت الع.صا

ول%ح.ي\تها، فأ%ما ل%ح.ي\ت الرجل من الل�و\م فبالياء ل غي. وف الثل:
ل ت.د\خ'ل} بي الع.صا ول1حائها أ%ي ق1شرتا؛ وأ%نشد:

ل%ح.و\ت' ش.م�اساv كما ت'ل}ح.ى الع.صا
س.ب�اv، لو ان الس_ب_ ي'د\م1ي ل%د.م1ي

قال أ%بو عبيد: إ,ذا أ%رادوا أ%ن صاحب الرجل موافق له ل يالفه ف شيء
قالوا بي. الع.صا ول1حائها، وكذلك قولم: هو على ح.ب\ل, ذ1راع1ك،

وال%ب\ل� ع1ر\ق ف الذراع. ابن السكيت: يقال للتمرة إ,نا لكثية اللYحاء،
وهو ما ك%سا الن_واة%. الوهري: اللYحاء، مدود، قشر الشجر. وف الثل:

بي الع.صا ول1حائها. ول%ح.و\ت الع.صا أ%ل}ح'وها ل%ح\واv: قشرتا، وكذلك
ل%ح.ي\ت الع.صا ل%ح\ياv؛ قال أ%وس بن حجر:

ل%ح.ي\ن.ه'م ل%ح\ي. الع.صا، ف%ط%ر.د\ن.هم
إ,ل س.ن.ة{، ق1ردان'ها ل ت.ح.ل�م,

يقول: إ,ذا كانت ج,ر\ذان'ها 
(* قوله« إذا كانت جرذانا» كذا بالصل هنا،

والبيت يروى بوجهي كما ف مادة حلم.) ل تلم فكيف غيها، وت.ح.ل�م.:
س.م1ن..

ول%حا الرجل% ل%ح\واv: ش.ت.م.ه، وحكى أ%بو عبيد: ل%ح.ي\ته أ%ل}حاه
ل%ح\واv، وهي نادرة. وف الديث: ن'ه,يت' عن م'لحاة1 الر>جال أ%ي
م'قاو.ل%ت1هم وماصمتهم، هو من ل%ح.ي\ت الرجل أ%لاه ل%ح\ياv إ,ذا ل�م\ت.ه



وع.ذ%لته. ولح.ي\ت'ه م'لحاةv ول1حاء إ,ذا ناز.ع\ته. وف حديث ليلة القدر:
تلح.ى رجلن فر'ف1ع.ت. وف حديث ل�ق}مان: فل%ح\ياv لصاح1بنا ل%ح\ياv أ%ي

ل%و\ماv وع.ذ}لv، وهو نصب على الصدر كس.ق}ياv ور.ع\ياv. ول%حا الرجل%
vولح.ي\ته م'لحاة .Òلمه وشتمه وع.ن_فه، وهو م.ل}ح1ي :vي.ل}حاه ل%ح\يا
ول1حاء إ,ذا نازعته، وت.لح.و\ا: تنازعوا. ول%حاه ال ل%ح\ياv أ%ي ق%ب_حه
ول%ع.نه. ابن سيده: ل%حاه ال ل%ح\ياv قشره وأ%هلكه ول%عنه من ذلك،

ومنه: ل%ح.و\ت الع'ود ل%ح\واv إ,ذا قشرته؛ وقول رؤبة:
قال%ت\، ول ت'ل}ح, وكانت ت'ل}ح1ي:

ع.ل%ي\ك. س.ي\ب. ال�ل%فاء الب'ج\ح,
معناه ل تأ}ت با ت'ل}حى عليه حي قالت عليك س.ي\ب. اللفاء، وكانت

ت'ل}ح1ي قبل اليوم، قيل: كانت تقول ل اط}ل�ب\ من غيهم من الناس فتأ}ت با
ت'لم' عليه. واللYحاء، مدود: ال�لحاة� كالس>باب,؛ قال الشاعر:

إ,ذا ما كان م.غ\ثD أ%و ل1حاء
ولح.ى الرجل% م'لحاةv ول1حاء: شات.مه. وف الثل: م.ن لحاك فقد

عاداك.؛ قال:
ولول أ%ن ي.نال% أ%با ط%ريف{
إ,سار¬ من م.ل1يك، أ%و ل1حاء�

وت.لح.ى الرجلن: تشات.ما. ولح.ى فلن فلناv م'لحاة ول1حاء إ,ذا
اس\ت.ق}ص.ى عليه. ويكى عن ال4صمعي أ%نه قال: ال�لحاة ال�لو.مة

وال�باغضة، ث كثر ذلك حت جعلت كل م'مانعة وم'دافعة م'لحاة؛ وأ%نشد:
ولح.ت1 الر_اع1ي. من د'ر'ور,ها
م.خاض'ها، إ,ل� ص.فايا خ'ور,ها

واللYحاء: الل�ع\ن'. واللYحاء: الع.ذ}ل. والل�واحي: الع.واذ1ل.
والل�ح\ي': م.ن\ب,ت اللYح\ية من ال3نسان وغيه، وها ل%ح\يان1 وثلثة

أ%ل}ح�، على أ%ف}ع'ل�، إ,ل أ%نم كسروا الاء لتسلم الياء، والكثي
ل�ح1يÒ ول1ح1يÒ، على ف�ع'ول، مثل ث�د1ي� وظ�ب¼ ود'ل1ي¼ فهو ف�عول. ابن

سيده: اللYحية اسم يمع من الشعر ما نبت على الد�ين والذق%ن، والمع
ل1حÝى ول�حÝى، بالضم، مثل ذ1ر\وة{ وذ�رÝى؛ قال سيبويه: والنسب إ,ليه 

*)
قوله« والنسب اليه» أي لى النسان بالفتح لوي بالتحريك كما ضبط ف الصل



.Òوغيه، ووقع ف القاموس خلفة.) ل%ح.و,ي�؛قال ابن بري: القياس ل%ح\ي,ي
ورجل أ%ل}ح.ى ول1ح\يان,يÒ: طويل اللYح\ية، وأ%بو السن علي� ابن خازم

يلقب بذلك، وهو من نادر معدول النسب، فإ,ن سيت رجلv بلحية ث أ%ضفت
إ,ليه فعلى القياس. والتح.ى الرجل�: صار ذا ل1ح\ية، وك%ر,ه.ها بعضهم.

والل�ح\ي: الذي ي.ن\ب'ت عليه العارض، والمع أ%ل}ح� ول�ح1يÒ ول1حاء؛ قال ابن
مقبل:

ت.ع.ر_ض' ت.ص\ر,ف' أ%ن\ياب'ها،
وي.ق}ذ1ف}ن. فوق. اللYحا التeفال

واللYح\يان1: حائطا الفم، وها العظمان اللذان فيهما ال4سنان من داخل
الفم من كل ذي ل%ح\ي؛ قال ابن سيده: يكون لل3نسان والدابة، والنسب إ,ليه

 Dوالمع ال4ل}ح1ي. يقال: رجل ل%ح\يان ،Òل%ح.وي
(* قوله «ليان» كذا ف

الصل، وعبارة القاموس: واللحيان أي بالكسر اللحيان. قال الشارح:
الصواب ليان بالفتح لكن الذي ف التكملة هو ما ف القاموس.) إ,ذا كان طويل

اللYحية، ي'ج\رى ف النكرة ل4نه يقال لل4نثى ل%ح\يانةD. وت.ل%ح_ى
الرجل: تعمم تت ح.ل}قه؛ هذا تعبي ثعلب، قال ابن سيده: والصواب تعمم تت

ل%ح\ي.يه ليصح الشتقاق. وف الديث: ن.هى عن الق}ت1عاط1 وأ%مر. بالتل%ح>ي؛
هو جعل بعض العمامة تت النك، والق}ت1عاط� أ%ن ل يعل تت حنكه منها

شيئاv، والتل%ح>ي بالعمامة1 إ,دارة� ك%و\ر منها تت النك. الوهري:
vالت_ل%ح>ي تطويق العمامة تت النك. ول%ح\يا الغ.دير,: جانباه تشبيها

باللYح\ي.ي\ن, الل�ذين ها جانبا الفم؛ قال الراعي:
وص.ب_ح\ن. للص_ق}ر.ي\ن, ص.و\ب. غ%مامة{،

تض.م_ن.ها ل%ح\يا غ%دير� وخان,ق�ه\
(* قوله «وصبحن إل» ف معجم ياقوت:

جعلن أريطاv باليمي ورملة * وزال لغاط بالشمال
وخانقه

وصادفن بالصقرين صوب سحابة * تضمنها جنبا غدير وخافقه)
.Dخ'دود ف ال4رض ما خد_ها السيل، الواحدة ل1ح\يانة :�واللYح\يان

واللYحيان: الو.ش.ل والص_ديع' ف ال4رض ي.خ1ر� فيه الاء، وبه سيت بنو
ل1ح\يان، وليست تثنية الل�ح\ي. ويقال: أ%ل}حى الرجل� إ,ذا أ%تى ما



ي'ل}ح.ى عليه أ%ي ي'لم'، وأ%ل}ح.ت الرأ%ة؛ قال رؤبة:
فاب\ت.ك%ر.ت\ عاذلةv ل ت'ل}حي

وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم ،
اح\ت.ج.م. بل%ح\ي.ي\ ج.م.ل�، وف رواية: بل%ح\ي ج.م.ل�؛ هو بفتح اللم، وهو

مكان بي مكة والدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماء.
وقد ست ل%ح\ياv ول�ح.ي�اv ول1ح\يان%، وهو أ%بو بطن. وبنو ل1ح\يان:

ح.يÒ من هذيل، وهو ل1ح\يان بن هذيل بن م'د\ر,كة. وبنو ل1ح\ية%: بطن، النسب
إ,ليهم ل1ح.ويÒ على حد� النسب إ,ل اللYح\ية. ول1ح\ية التيس:ن.ب\تة.
@لا: الل�خا: ك%ث}ر.ة� الكلم ف الباطل، ورجل أ%ل}خ.ى وامرأ%ة

ل%خ\واء، وقد ل%خ1ي.، بالكسر، ل%خاv. والل�خا: أ%ن تكون إ,حدى ركبت البعي
أ%عظم من ال�خرى مثل ال4ر\ك%ب، تقول منه: بعي ل%خ� وأ%ل}خى وناقة

ل%خ\واء. وال4ل}خى: ال�ع\و.جe. والل�خا: م.ي.لD ف الع'ل}بة وال%ف}نة.
والل�خا: م.ي.ل ف أ%حد ش1ق�ي الفم، فم أ%ل}خى ورجل أ%ل}خى وامرأ%ة ل}واء،

وقيل: الل�خا اعوجاج ف الل�ح\ي,، وع'قاب ل%خ\واء منه ل4ن م1نقارها
ال4على أ%طول من السفل. وامرأ%ة ل%خ\واء بينة الل�خا: ف فرجها مي.ل.

والل�خ\و: الف%ر\ج ال�ض\ط%ر,ب' الكثي الاء. قال الليث: الل�خ\و'
ل%خ\و' الق�ب'ل الضطرب الكثي الاء. الصحاح: الل�خا ن.ع\ت الق�ب'ل الضطرب

الكثي الاء. ال4صمعي: الل�خ\واء الرأ%ة الواسعة ال%هاز، والل�خا
غار' الف%م، والل�خا استرخاء ف أ%سفل البطن,، وقيل: هو أ%ن تكون إ,حدى

الاصرتي أ%عظم من ال�خرى، والفعل كالفعل ما تقدم، والصفة كالصفة. قال
شر: سعت ابن ال4عراب يقول الل�خا، مقصور، أ%ن ي.ميل ب.طن الرجل ف

أ%حد جانبيه. قال: والل�خا ال�س\ع'ط، وصرح اللحيان فيه الد_ فقال:
اللخاء، مدود، ال�س\ع'ط، وقد ل%اه ل%خ\واv. التهذيب: والل�خا شيء مثل
الص_دف يتخذ م'س\ع'طاv. أ%بو عمرو: الل�خا إ,عطاء الرجل ماله صاحبه؛

قال الشاعر:
،vل%ي\ت'ك. مال ث9 ل ت'ل}ف. شاك1را
فع.ش> ر'و.ي\داv، لست' ع.ن\ك. بغافل,

ابن سيده: الل�خا، م.ق}ص'ور، ال�س\ع'ط، وال1ل}خى مثله، وقيل: هو ضرب
من ج'لود دواب البحر ي'س\ت.ع.ط� به. ول%خ.ي\ت'ه وأ%ل%ي\ت'ه ول%خ.و\ت'ه

كل© هذا: س.ع.ط}ته، وقيل: أ%و\ج.ر\ته الدواء. قال ابن بري: يقال الت.خ.ت\



بالل�خا أ%ي شربت بال�س\ع'ط؛ قال الراجز:
وما الت.خ.ت\ من س'وء3 جس\م� بل%خا

وقال ابن ميادة:
ف%ه'ن_ م1ث}ل ال�م_هات1 ي'ل}خ1ي\،

ي'ط}ع1م\ن. أ%ح\ياناv، وح1يناv ي.س\ق1ي\
وأ%ل}خ.يت'ه مالv أ%ي أ%ع\ط%ي\ت'ه. واللYخاء: الغ1ذاء للصب س1وى

الر_ضاع. والت.خى: أ%كل ال�بز ال%بلول، والسم اللYخاء� مثل الغ1ذاء3،
تقول: الصب ي.ل}ت.خي الت1خاء أ%ي يأ}كل خ'بزاv مبلولv؛وأ%نشد الفراء

لبعضهم من بن أ%سد:
ف%ه'ن_ م1ث}ل� ال�م_هات1 ي'ل}خ1ي\،

ي'ط}ع1م\ن. أ%ح\ياناv، وح1يناv ي.س\ق1ي\
كأ%نا من ش.ج.ر, الب.سات1ي\:

الع1ن.باء ال�ن\ت.قى والت>ي\
ل ع.ي\ب. إ,ل أ%ن�ن_ ي'ل}ه,ي\

عن ل%ذ9ة الدeنيا، وعن ب.ع\ض, الد>ين\
والت.خى صد\ر. البعي أ%و ج,رانه: ق%د_ منه سياv للسوط ونوه؛ قال
ج,ران� الع.ود يذكر أ%نه اتذ س.ي\راv من صدر بعي لتأ}ديب نسائه:

خ'ذا ح.ذ%راv يا خ'ل�ت_، فإ,ن_ن
رأ%يت' ج,ران% الع.و\د1 قد كاد ي'ص\ل%ح'

ع.م.د\ت' لع.و\د{ فالت.خ.ي\ت' ج,ران.ه،
ول%ل}ك%ي\س' أ%م\ضى ف ال�مور وأ%ن\ج.ح'

قال أ%بو منصور: الت.ح.ي\ت' ج,ران البعي بالاء، والعرب ت'سو�ي السياط
من ال1ران ل4ن� ج,لده أ%صلب وأ%مت، قال: وأ%ظنه من قولك ل%ح.و\ت

الع'ود ول%ح.ي\ته إ,ذا ق%شرته، وكذلك اللYخاء وال�لخاة، بالاء، بعن
الت_ح\م1يل, والت_حريش، يقال: لخ.ي\ت. ب عند فلن أ%ي أ%ث%ي\ت. ب عنده

م'لخاةv ول1خاء، وقال: واللYخاء� بالاء3 بذا العن تصحيف عندي.
ولخى به: وشى؛ قال ابن سيده: وقضينا على هذا بالياء ل4ن اللم ياء أ%كثر

منها واواv. أ%بو عمرو: ال�لخاة� ال�خالفة وأ%يضاv ال�صانعة؛
وأ%نشد:ولخ.ي\ت. الر>جال بذات ب.ي\ن

وب.ي\ن,ك.، ح1ي أ%م\ك%ن.ك. اللYخاء�



قال: لخ.ي\ت. واف%ق}ت.؛ قال الطرماح:
فلم ن.ج\ز.ع\ ل%ن لخى ع.لي\نا،

ول ن.ذ%ر, العشية% للج'ناة1
@لدي: الليث: ل%د.ى معناها معن عند، يقال: رأ%يته ل%د.ى باب ال4مي،
وجاءن أ%مر¬ من ل%د.ي\ك. أ%ي من عندك، وقد يسن من ل%د.ي\ك بذا العن،

ويقال ف ال3غ}راء: ل%د.ي\ك فلناv كقولك عليك. فلناv؛ وأ%نشد:
ل%د.ي\ك. ل%د.ي\ك ضاق. با ذ1راعا

ويروى: إ,ل%ي\ك. إ,ليك. على ال3غراء. ابن ال4عراب: أ%ل}د.ى فلن
إ,ذا كثرت ل1دات'ه. وف التنزيل العزيز: هذا ما لد.ي_ ع.ت1يد¬؛ يقوله اللك

يعن ما ك�تب من عمل العبد حاضر¬ عندي. الوهري: ل%د.ى لغة ف ل%د'ن}،
قال تعال: وأ%ل}ف%يا س.ي>د.ها ل%د.ى الباب؛ وات>صال�ه بالضمرات كاتصال

عليك؛ وقد أ%غرى به الشاعر ف قول ذي الرمة:
،vف%د.ع\ عنك الص>با ول%د.ي\ك ه.م�ا

ت.و.ق�ش. ف ف�ؤاد1ك.، واخ\ت1بال
ويروى:

vف%ع.د> عن الص>با وعليك ه.م�ا
@لذا: ال�ذ1ي: اسم مبهم، وهو مبنÒ معرفة ول يتم إ,ل� بصلة، وأ%صله

ل%ذ1ي فأ�دخل عليه ال4لف واللم، قال: ول يوز أ%ن ي'ن\ز.عا منه. ابن
سيده: ال�ذ1ي من ال4ساء الوصولة ليتوصل با إ,ل وصف العارف بالمل،

وفيه لغات: ال�ذ1ي، وال�ذ1 بكسر الذال، وال�ذ} بإ,سكانا، وال�ذ1ي�
بتشديد الياء؛ قال:

وليس. الال�، فاع\ل%م\ه، بال�
من ال4ق}وام, إ,ل� لل�ذ1ي�

ي'ر,يد' به الع.لء4 وي.م\ت.ه,ن\ه
ل4ق}ر.ب, أ%ق}ر.ب,يه، وللق%ص1ي�

والتثنية الل�ذانY، بتشديد النون، والل�ذان1 النون عوض من ياء الذي،
والل�ذا، بذف النون، ف%ع.لى ذلك قال ال4خطل:

أ%ب.ن ك�ل%ي\ب�، إ,ن� ع.م_ي_ الل�ذا
ق%ت.ل الل�وك.، وف%ك�كا ال4غ}لل

قال سيبويه: أ%راد الل�ذان1 فحذف النون ضرورة. قال ابن جن: ال4ساء



الوصولة نو الذي والت ل يصح تثنية شيء منها من ق1ب.ل أ%ن التثنية ل
ت.لحق إ,ل النكرة، فما ل يوز تنكيه فهو بأ%ن ل تصح تثنيته أ%جدر،
فال4ساء الوصولة ل يوز أ%ن تنكر فل يوز أ%ن يثن شيء منها، أ%ل

تراها بعد التثنية على حد� ما كانت عليه قبل التثنية، وذلك قولك ضربت اللذين
قاما، إ,نا يتعر_فان بالصلة كما يتعر_ف با الواحد ف قولك ضربت الذي

قام، وال4مر ف هذه ال4شياء بعد التثنية هو ال4مر فيها قبل التثنية،
وهذه أ%ساء ل تنكر أ%بداv ل4نا ك1نايات وجارية م.جرى الضمرة، فإ,نا

هي أ%ساء ل تنكر أ%بداv مصوغة للتثنية، وليس كذلك سائر ال4ساء
الثناة نو زيد وعمرو، أ%ل ترى أ%ن تعريف زيد وعمرو إ,نا هو بالوضع

والعلمية؟ فإ,ذا ثنيتهما تنكرا فقلت رأ%يت ز.ي\د.ي\ن, ك%ر,يي، وعندي ع.م\ران
عاقلن، فإ,ن آثرت التعليم بال3ضافة أ%و باللم قلت الزيدان1 والع.م\ران
وز.ي\داك وع.م\راك، فقد تعر_فا بعد التثنية من غي وجه ت.ع\ر�فهما قبلها،

ول%ح1قا بال4جناس وفارقا ما كانا عليه من تعريف العلمية والوضع، فإ,ذا
صح ذلك فينبغي أ%ن تعلم أ%ن اللذان واللتان وما أ%شبههما إ,نا هي أ%ساء

موضوعة للتثنية مترعة لا، وليست تثنية الواحد على حد زيد وزيدان، إ,ل
أ%نا صيغت على صورة ما هو مثن على القيقة فقيل اللذان1 واللتان1

والل�ذ%ي\ن, والل�ت.ي\ن, لئل تتلف التثنية، وذلك أ%نم يافظون عليها ما
ل يافظون على المع، وهذا القول كله مذكور ف ذا وذي، وف المع هم

ال�ذ1ين. ف%ع.ل�وا ذاك والل�ذ�و فعلوا ذاك، قال: أ%كثر هذه عن اللحيان؛
وأ%نشد ف الذي يعن به المع لل4شهب بن ر'ميلة:

وإ,ن� ال�ذ1ي حان.ت ب,ف%ل}ج� د1ماؤ'ه'م\
ه'م' الق%و\م كل© الق%و\م,، يا أ�م_ خال1د1

وقيل: إ,نا أ%راد الذين فحذف النون تفيفاv؛ الوهري: ف جعه لغتان
الذين ف الرفع والنصب والر، والذي بذف النون، وأ%نشد بيت ال4شهب بن

رميلة، قال: ومنهم من يقول ف الرفع الل�ذ�ون، قال: وزعم بعضهم أ%ن أ%صله
ذا ل4نك تقول ماذا رأ%ي\ت. بعن ما الذي رأ%يت، قال: وهذا بعيد ل4ن
الكلمة ثلثية ول يوز أ%ن يكون أ%صلها حرفاv واحداv، وتصغي ال�ذ1ي

الل©ذ%ي_ا واللYذ%ي_ا، بالفتح والتشديد، فإ,ذا ث%ن_ي\ت الصغر أ%و جعته
حذفت ال4لف فقلت الل�ذ%ي_ان1 والل�ذ%يeون%، وإ,ذا سيت با قلت

ل%ذ{، ومن قال الرث والعباس أ%ثبت الصلة ف التسمية مع اللم فقال هو الذي



فعل، وال4لف واللم ف الذي زائدة، وكذلك ف التثنية والمع، وإ,نا
هن_ متعر�فات بصلتن وها لزمتان ل يكن حذفهما، فرب زائد يلزم فل يوز

حذفه، ويدل على زيادتما وجودك أ%ساء موصولة م1ثل%ها معر_اة من ال4لف
واللم وهي مع ذلك معرفة، وتلك ال4ساء م.ن وما وأ%ي� ف نو قولك:

ضربت م.ن عندك، وأ%كلت ما أ%صعمتن، ول4ضربن أ%يeهم قام، فتعر�ف' هذه
ال4ساء الت هي أ%خوات الذي والت بغي لم وحصول ذلك لا با تبعها من

صلتا دون اللم يدل على أ%ن الذي إ,نا تعر�فه بصلته دون اللم الت هي
فيه، وأ%ن اللم فيه زائدة؛ وقول الشاعر:

فإ,ن} أ%د.ع, الل�وات م1ن\ أ�ناس�
أ%ضاع'وه'ن_، ل أ%د.ع, ال�ذ1ينا

.vفإ,نا تركه بل صلة ل4نه جعله مهول
ابن سيده: الل�ذ}و.ى الل�ذ9ة�. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أ%نا

ذكرت الدنيا فقالت: قد م.ض.ت\ ل%ذ}واها وب.ق1ي.ت\ ب.ل}واها أ%ي
ل%ذ�ت'ها، وهي ف%ع\لى من اللذة، فقلبت إ,حدى الذالي ياء كالت_ق%ض>ي
والت_ظ%ن>ي؛ قال ابن ال4عراب: الل�ذ}و.ى والل�ذ�ة والل�ذاذة� كله ال4كل

والشرب بن.ع\مة وك1فاية، كأ%نا أ%رادت بذهاب ل%ذ}واها حياة% النب�،صلى
ال عليه وسلم، وبالب.ل}و.ى ما ام\ت'ح1ن به أ�مته من ال1لف والق1تال على
الدنيا وما حدث بعده من الن. قال ابن سيده: وأ%قول إ,ن الل�ذ}و.ى،

وإ,ن كان معناه الل�ذة والل�ذاذة، فليس من مادة لفظه وإ,نا هو من باب
سي.طر\ ولgآل� وما أ%شبهه، اللهم إ,ل أ%ن يكون اعتقد البدل للتضعيف كباب

ت.ق%ض_ي\ت وت.ظ%ن_ي\ت، فاعتقد ف ل%ذ1ذت' ل%ذ1يت' كما تقول ف
ح.س3س\ت' ح.س3يت' في'بن منه مثال ف%ع\لى اماv فتنقلب ياؤه واواv انقلبا ف

ت.ق}وى ور.ع\وى، فالادة إ,ذاv واحدة.
@لسا: ابن ال4عراب: الل�سا الك%ثي' 

(* قوله« اللسا الكثي إل» كذا
ف التهذيب أيضاv، وعبارة التكملة: لسا أكل أكلv كثياv،وهو لسي� أي
كغن�.) ال4كل من اليوان، وقال: لسا إ,ذا أ%كل أ%كلv ي.سياv، أ%صله من

اللYس> وهو ال4كل، وال أ%علم.
@لشا: التهذيب: أ%هله الليث ف كتابه. وقال ابن ال4عراب: ل%شا إ,ذا

خ.س_ بعد ر,ف}عة، قال: والل�ش1يe الكثي ال%ل%ب، وال أ%علم.



@لصا: ل%صاه ي.ل}صوه وي.ل}صاه؛ ال4خية نادرة، ل%ص\واv: عابه، والسم
الل�صاة�، وقيل:الل�صاة� أ%ن ترميه با فيه وبا ليس فيه، وخص بعضهم به

ق%ذ}ف. الرأ%ة برجل بعينه. وإ,نه ل%ي.ل}ص'و إ,ل ر,يبة أ%ي ي.ميل. وقال
ابن سيده ف معتل الياء: ل%صاه ل%ص\ياv عاب.ه وق%ذ%فه، وشاهد ل%ص.ي\ت

بعن ق%ذ%ف}ت' وش.ت.م\ت قول العجاج:
eإ,ن ام\ر'ؤ¬، عن جارت، ك%ف1ي
eف%ل لص� ول م.ل}ص1ي ،Òع.ف

أ%ي ل ي'ل}صى إ,ليه، يقول: ل قاذ1ف¬ ول م.ق}ذ�وف، والسم اللYصاة.
ول%صا فلن فلناv ي.ل}ص'وه' وي.ل}ص'و إ,ليه إ,ذا ان\ض.م_ إ,ليه لريبة،

وي.ل}ص1ي أ%عربما. وف الديث: م.ن ل%صا مسلماv أ%ي ق%ذ%فه. والل�ص1ي:
القاذف'، وقيل: الل�ص\و' والق%ف}و' الق%ذ}ف' لل3نسان بر,يبة ي.نس'به

إ,ليها، يقال: ل%صاه ي.ل}ص'وه وي.ل}ص1يه إ,ذا قذف%ه، قال أ%بو عبيد: يروى
عن امرأ%ة من العرب أ%نا قيل لا إ,ن فلناv قد هجاك، فقالت: ما ق%فا ول

ل%صا، تقول: ل ي.ق}ذ1ف}ن، قال: وقولا ل%صا مثل ق%فا، يقال مه: قاف{
لص�. ول%ص.ى أ%يضاv: أ%ت.ى مستتر الر>يبة. ول%صي أ%يضاv: أ%ث1م.؛ وأ%نشد
أ%بو عمرو شاهداv على ل%ص.ي\ت بعن أ%ث1م\ت قول الراجز القشيي:

ت'وب م1ن. ال1ط}ء ف%قد ل%ص1يت1،
ث اذ}ك�ري ال4 إذا ن.س3يت1

(* قوله« فقد لصيت» كذا ضبط ف الصل بكسر الصاد مع ضبطه السابق با
ترى، ولعل الشاعر نطق به هكذا لشاكلة نسيت.)

وف رواية: إ,ذا ل%ب_ي\ت1.
والل�صي: الع.س.ل�، وجعه ل%واص�؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:

أ%ي�ام. أ%س\أ%ل�ها الن_وال%، وو.ع\د'ها
كالر_اح, م.خ\ل�وطاv ب,ط%ع\م, ل%واص1ي

قال ابن جن: لم الل�صي ياء لقولم ل%صاه إ,ذا عابه، وكأ%نم سوه به
لتعلقه بالشيء وت.د\نيسه له كما قالوا فيه ن.ط%ف¬، وهو ف%ع.لD من

الناط1ف، ل1س.يلنه وت.د.بeقه، وقال ملوطاv ذهب به إ,ل الشراب، وقيل:
الل�صى والل�صاة أ%ن ترميه با فيه وبا ليس فيه، وال أ%علم.

@لضا: التهذيب: ل%ضا إ,ذا ح.ذ1ق. بالد_للة.
@لطا: أ%لقى عليه ل%طات.ه أ%ي ث1ق%ل%ه ون.ف}س.ه. والل�طاة�: ال4رض



والوضع. ويقال: أ%ل}قى بل%طات1ه أ%ي بث1ق%له، وقال ابن أ%حر:
وك�ن_ا وه'م\ كاب\ن.ي س'بات{ ت.ف%ر_قا
س1وÝى، ث كانا م'ن\ج,داv وت1هام1يا
فأ%لقى الت>هامي م1ن\ه'ما ب,ل%طات1ه،
وأ%ح\ل%ط% هذا، ل أ%ر,ي' م.كان,يا

قال أ%بو عبيد ف قوله بل%طات1ه: أ%رض1ه وموضعه، وقال شر: ل ي'ج,د
أ%بو عبيد ف ل%طاته. ويقال: أ%لقى ل%طات.ه طرح نفسه. وقال أ%بو عمرو:

ل%طات.ه م.ت.اعه وما معه. قال ابن حزة ف قول ابن أ%حر أ%لقى بلطاته: معناه
أ%قام، كقوله فأ%ل}ق%ت\ ع.صاها. والل�طاة�: الثYق%ل�. يقال: أ%لقى

عليه ل%طات.ه.
ول%طأ}ت' بال4رض ولط31ئ}ت' أ%ي ل%ز,ق}ت'؛ وقال الشماخ فترك المز:

،Òف%واف%ق%هن� أ%ط}ل%س' عام1ر,ي
ل%طا بص.فائ1ح� م'ت.سان,دات1

أ%راد ل%طأ% يعن الص_ي_اد. أ%ي ل%ز,ق. بال4رض، فترك المز. ودائرة
الل�طاة1: الت ف وس.ط ج.ب\هة الداب_ة. ول%طاة� الفرس: وس.ط� جبهته،

وربا استعمل ف ال3نسان. ابن ال4عراب: ب.ي_ض. ال� ل%طات.ك أ%ي
ج.ب\ه.تك. والل�طاة�: البهة. وقالوا: فلن من ر.طات1ه ل ي.عر,ف' ق%طات.ه

من ل%طات1ه، قصر الرطاة إ,تباعاv للق%طاة. وف التهذيب: فلن من ث%طات1ه
ل يعرف ق%طات.ه من ل%طات1ه أ%ي ل يعرف م'قد>مه من م'ؤ.خ_ره.

والل�طاة� والل©طاة: الل©ص'وص، وقيل: الل©ص'وص يكونون قريباv منك.، يقال: كان
حو\ل ل%طاة� سوء وقوم ل%طاة. ول%طا ي.ل}طا، بغي هز: ل%ز,ق. بال4رض

ول يكد يبح، ول%طأ% ي.ل}طأ�، بالمز.
وال1ل}طاء،على م1ف}عال: الس>م\حاق' من الش>جاج، وهي الت بينها وبي

العظم الق1شرة الرقيقة. قال أ%بو عبيد: أ%خبن الواقدي أ%ن الس>محاق ف
لغة أ%هل الجاز ال1ل}طا، بالقصر؛ قال أ%بو عبيد: ويقال لا

ال1ل}طاة�، بالاء، قال: فإ,ذا كانت على هذا فهي ف التقدير مقصورة؛ قال: وتفسي
eالديث الذي جاء أ%ن ال1ل}طى بدم1ها؛ يقول: معناه أ%نه حي ي'ش.ج

صاح1ب'ها يؤخذ مقدارها تلك الساعة% ث ي'ق}ضى فيها بالقصاص أ%و ال4رش ل
ي'نظ%ر إ,ل ما ي.حد'ث فيها بعد ذلك من زيادة أ%و نقصان، قال: وهذا قولم
وليس هو قول أ%هل العراق. وف الديث: أ%نه بال% فم.س.ح ذكره بل1طvى ث



توضأ%؛ قال ابن ال4ثي: هو قلب ل1ي.ط{ جع ل1يطة{ كما قيل ف جع ف�وقة{
ف�و.ق¬، ث ق�ل1بت فقيل ف�قاv، والراد به ما قشر من وجه ال4رض من

الدر.
@لظي: الل�ظى: النار، وقيل: الل�ه.ب' الالص؛ قال ال4فوه:

ف م.وق1ف{ ذ%4ر,ب الش_با، وكأ%نا
فيه الر�جال� على ال4طائم والل�ظ%ى

ويروى: ف م.و\ط1ن�.
ول%ظ%ى: اسم جهنم، نعوذ بال منها، غي مصروف،وهي معرفة ل تنو�ن ول

تنصرف للعلمية والتأ}نيث، وسيت بذلك ل4نا أ%شد النيان. وف التنزيل
العزيز: كل إ,نا ل%ظ%ى ن.ز_اعةv للش_و.ى.

والت1ظاء� النار: الت1هاب'ها، وت.ل%ظYيها: ت.ل%هب'ها، وقد ل%ظ1ي.ت
النار ل%ظvى والت.ظ%ت\؛ أ%نشد ابن جن:

وب.ي_ن. للو'شاة1، غداة% بان.ت\
س'ل%ي\مى، ح.ر� وج\د1ي وال}ت1ظاي.ه\

أراد: والت1ظائ1ي.ه\، فق%صر للضرورة. وت.ل%ظ�ت\: كالت.ظ%ت\. وقد
vإ,ذا ت.ل%ه_بت، وف التنزيل العزيز: فأ%ن\ذ%ر\ت'كم نارا vياYت.ل%ظ�ت ت.ل%ظ

ت.ل%ظ�ى؛ أ%راد ت.ت.لظ�ى أ%ي ت.ت.و.ه_ج وت.ت.و.ق�د'. ويقال: فلن
ي.ت.ل%ظ�ى على فلن ت.ل%ظYياv إ,ذا ت.و.ق�د عليه من شد_ة الغضب؛ وجعل ذو

الرمة الل�ظى شد�ة الر� فقال:
وحت_ى أ%تى ي.و\م¬ ي.كاد' من الل�ظى

ت.رى التeوم.، ف أ�ف}ح'وص1ه، ي.ت.ص.ي_ح'
أ%ي ي.تش.ق�ق'، وف حديث خ.ي\فان% لا ق%د1م على عثمان: أ%ما هذا

اليe من ب.ل}ح.ر,ث بن كعب فح.س.ك¬ أ%م\راس¬ ت.ت.لظ�ى الن,ي_ة� ف ر,ماحهم
أ%ي ت.ل}ت.ه,ب' وت.ض\طرم، من ل%ظى وهو اسم من أ%ساء النار.والت.ظ%ت1

ال1راب: ات_ق%د.ت، على الثل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وه\و.، إ,ذا ال%ر\ب' ه.فا ع'قاب'ه،

ك%ر\ه' اللYقاء ت.ل}ت.ظ1ي ح1راب'ه
وت.ل%ظ�ت1 ال%فازة�: اش\تد_ لبها. وت.ل%ظ�ى غ%ض.باv والت.ظ%ى:

ات_ق%د، وأ%لفها ياء ل4نا لم. ال4زهري ف ترجة لظظ: و.ج\نة تت.ل%ظ�ى
من ت.وق©دها وح'س\نها، كان ال4صل ت.ت.ل%ظ�ظ�. وأ%ما قولم ف الر�:



ي.ت.لظ�ى فكأ%نه ي.ل}ت.ه,ب كالنار من الل�ظى.
@لعا: قال الليث: يقال كلبة ل%ع\وةD وذ1ئبة ل%ع\وةD وامرأ%ة ل%ع\وة يعن

بكل ذلك الريصة الت تقاتل على ما يؤكل، والمع الل�ع.وات'. واللYعاء
والل�ع\وة� والل�عاة�: الكلبة، وجعها ل%عاv؛ عن كراع، وقيل:

الل�ع\وة� والل�عاة� الكلبة من غي أ%ن يصوا با الش_رهة الريصة، والمع
كالمع. ويقال ف الثل: أ%ج\و.ع' من ل%ع\وة أ%ي كلبة.
والل�ع\و: السيء ال�ل�ق، والل�ع\و' الف%س\ل�، والل�ع\و' والل�عا

الش_ر,ه ال%ريص، رجل ل%ع\و¬ ول%عاv، منقوص، وهو الشره الريص، وال�نثى
بالاء وكذلك ها من الكلب والذئاب؛ أ%نشد ثعلب:

لو ك�نت. كلب. ق%نيص� ك�نت. ذا ج'د.د{،
ت.كون� أ�ر\ب.ت'ه' ف آخ1ر, ال%ر.س,

ل%ع\واv ح.ريصاv ي.قول� القان,صان1 له:
ق�ب>ح\ت. ذا أ%ن\ف1 و.ج\ه{ ح.ق� م'ب\ت.ئ1س,

اللفظ للكلب والعن لرجل هجاه، وإنا د.عا عليه القان,صان فقال له
ق�ب>حت ذا أ%نف وجه ل4نه ل ي.صيد؛ قال ابن بري: شاهد الل�ع\و, قول

الراجز:
ف%ل ت.ك�ون.ن_ ر.ك1يكاv ث%ي\ت.ل

ل%ع\واv، مت رأ%يته ت.ق%ه_ل
وقال آخر:

كل}ب� على الز_اد1 ي'ب\دي الب.ه\ل% م.ص\د.ق�ه،
ل%ع\و� ي'عاديك. ف ش.د¼ وت.ب\س3يل

(*قوله« كلب إل» ضبط بالر ف الصل هنا، ووقع ضبطه بالرفع ف بل.)
والل�ع\وة والل©ع\وة�: السواد حول حلمة الثدي؛ ال4خية عن كراع، وبا

سي ذو ل%ع\وة%: ق%ي\لD من أ%قيال ح1م\ي.ر، أ�راه لل%ع\وة كانت ف ثديه.
ابن ال4عراب: الل�و\ل%ع الرeغ%ثاء وهو السواد الذي على الثدي، وهو

اللطخة. وت.ل%ع_ى العس.ل� ونوه: ت.ع.ق�د.
واللعي: الذي ي'فزعه أ%دن شيء؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد، أ�راه ل4ب

وجزة:
لع� ي.كاد' خ.ف1يe الز_ج\ر, ي'ف}ر,ط�ه،

م'س\ت.ر\ي,ع� لس'رى ال%و\ماة1 ه.ي_اج,



ي'ف}ر,ط�ه: ي.ملؤه ر.و\عاv حت يذهب به. وما بالدار لع1ي ق%ر\و� أ%ي ما
،vبا أ%حد، والق%ر\و': ال3ناء الصغي، أ%ي ما با م.ن ي.لح.س ع'س�ا

معناه ما با أ%حد، وحكى ابن بري عن أ%ب ع'مر الزاه1د أ%ن الق%ر\و
م1يل%غة� الكلب.

ويقال: خرجنا ن.ت.لع_ى أ%ي نأ}خذ الل©عاع، وهو أ%ول الن_بت، وف
التهذيب: أ%ي ن'صيب الل©عاعة من ب'قول الربيع؛ قال الوهري: أ%صله

ن.ت.ل%ع_ع، فكرهوا ثلث عينات فأ%بدلوا ياء. وأ%ل%ع_ت1 ال4رض: أ%خرجت الل©عاع.
قال ابن بري: يقال أ%ل%ع_ت ال4رض وأ%ل}ع.ت\، على إ,بدال العي

ال4خية ياء. واللعي: الاش1ي؛ وقال ابن ال4عراب ف قول الشاعر:
داو,ي.ة ش.ت_ت\ على اللعي الس_ل1ع\،

وإ,نا الن_و\م' با م1ث}ل� الر_ضع
قال ال4صمعي: اللعي من الل�و\عة1. قال ال4زهري: كأ%نه أ%راد

الل�ئع فقلب،وهو ذو الل9وعة، والر_ضع: مصة بعد مصة. أ%بو سعيد: يقال هو
ي.ل}عى به وي.ل}غى به أ%ي يتولع به.

ابن ال4عراب: ال4ل}عاء السeلم.يات'. قال ال4زهري ف هذه الترجة:
وأ%ع\لء الناس, الطYوال من الناس.

ول%عاv: كلمة ي'دع.ى با للعاثر معناها الرتفاع؛ قال ال4عشى:
ب,ذات1 ل%و\ث{ ع.ف%ر\ناة{، إ,ذا ع.ث%ر.ت\

فالت_ع\س' أ%د\ن ل%ها م1ن أ%ن} أ%ق�ول% ل%عا
،vلك عاليا vأ%بو زيد: إ,ذا د'عي للعاثر بأ%ن ي.ن\ت.ع1ش. قيل ل%عا

ومثله: د.ع\ د.ع\. قال أ%بو عبيدة: من دعائهم ل ل%عاv لفلن أ%ي ل أ%قامه
ال والعرب تدعو على العاثر من الد�واب� إ,ذا كان جواداv بالت_ع\س

فتقول: ت.ع\ساv له وإ,ن كان ب.ل1يداv كان دعاؤهم له إ,ذا ع.ث%ر.: ل%عاv لك؛
وهو معن قول ال4عشى:

فالتعس أ%دن لا من أ%ن أ%قول لعا
قال ابن سيده: وإ,نا حلنا هذين 

(* قوله« وإ,نا حلنا هذين إل» اسم
الشارة ف كلم ابن سيده راجع إل لعي قرو وإل لعاv لك كما يعلم

براجعته.) على الواو ل4نا قد وجدنا ف هذه الادة لعو ول ند لعي.
ول%ع\وة�: قوم من العرب. ول%ع\وة� الوع: ح1د_ته.



@لغا: الل�غ\و والل�غا: الس_ق%ط وما ل ي'عتد� به من كلم وغيه ول
ي'حص.ل منه على فائدة ول على نفع. التهذيب: الل�غ\و والل�غا والل�غ\وى

vما كان من الكلم غي معقود عليه. الفراء: وقالوا كل© ال4ولد ل%غا
أ%ي ل%غ\و إ,ل أولد ال3بل فإ,نا ل ت'ل}غى، قال: قلت وكيف ذلك؟ قال:

ل4نك إ,ذا اشتريت شاة أ%و وليدة معها ولد فهو تبع لا ل ثن له مسمى
إ,ل أ%ولد ال3بل، وقال ال4صمعي: ذلك الشيء لك ل%غ\و¬ ول%غاv ول%غ\و.ى،

وهو الشيء الذي ل ي'عتد� به.
قال ال4زهري: والل©غة من ال4ساء الناقصة، وأ%صلها ل�غ\وة من ل%غا

إ,ذا تكلم.
والل�غا: ما ل ي'عد� من أ%ولد ال3بل ف دية أ%و غيها لصغرها. وشاة

ل%غ\و ول%غاv: ل ي'عتد� با ف العاملة، وقد أ%لغ.ى له شاة، وكل© ما
أسقط فلم يعتد به م'ل}غÝى؛ قال ذو الرمة يهجو هشام بن قيس ال%ر.ئي أ%حد

بن امرئ القيس بن زيد مناة:
،vل%غ\وا eوي.ه\ل1ك' و.س\ط%ها ال%رئي
كما أ%لغ.ي\ت. ف الد>ية1 ال�وارا

ع.م1له له جرير، ث ل%ق1ي. الف%ر.ز\د.ق' ذا الر�مة فقال: أ%نش1دن شعرك
ف ال%ر.ئ1ي>، فأ%نشده، فلما بلغ هذا البيت قال له الفرزدق: ح.س>

أ%ع1د\ علي_، فأ%عاد، فقال: لك%ها وال من هو أ%شدe فك�ي منك. وقوله عز
وجل: ل ي'ؤاخ1ذ�كم ال� بالل�غ\و, ف أ%يانكم؛ الل�غو' ف

ال4يان: ما ل ي.ع\ق1د' عليه القلب مثل قولك ل وال3 وبلى وال3. قال
الفراء: كأ%ن قول عائشة إ,ن� الل�غ\و. ما يري ف الكلم على غي ع.ق}د{،

قال: وهو أ%شبه ما قيل فيه بكلم العرب. قال الشافعي: الل�غو' ف لسان
العرب الكلم غي العقود عليه، وج,ماع' الل�غ\و هو الطأ� إ,ذا كان

الل�جاج' والغضب والعجلة، وع.ق}د' اليمي أ%ن تثبتها على الشيء بعينه أ%ن ل
تفعله فتفعله، أ%و لتفعلنه فل تفعله، أ%و لقد كان وما كان، فهذا آث وعليه

الكفارة. قال ال4صمعي: ل%غا ي.ل}غ'و إ,ذا ح.ل%ف. بيمي بل اعتقاد،
وقيل: معن الل�غ\و, ال3ث، والعن ل يؤاخذكم ال بال3ث ف ال%ل1ف

إ,ذا كف�رت. يقال: ل%غ.و\ت' باليمي. ول%غا ف القول ي.ل}غ'و وي.ل}غ.ى
ل%غ\واv ول%غ1ي.، بالكسر، ي.ل}غ.ى ل%غاv وم.ل}غاةv: أ%خطأ% وقال باطلv؛

قال رؤبة ونسبه ابن بري للعجاج:



ور.ب� أ%س\راب, ح.ج,يج� ك�ظ�م,
عن الل�غا، ور.ف%ث1 الت_ك%ل©م,

وهو الل�غ\و والل�غا، ومنه الن_ج\و' والن_جا ل1ن.جا ال1لد؛ وأ%نشد
ابن بري لعبد السيح بن عسلة قال:

باك%ر\ت'ه، ق%ب\ل% أ%ن ت.ل}غ.ى ع.صاف1ر'ه،
م'س\ت.ح\ف1ياv صاحب وغيه الاف

(* قوله «مستحفياv إل» كذا بالصل ولعله مستخفياv، والاف، بالاء
العجمة فيهما أو باليم فيهما.)

قال: هكذا روي ت.ل}غ.ى ع.صاف1ر'ه، قل: وهذا يدل على أ%ن فعله ل%غ1ي.،
إ,ل أ%ن يقال إ,نه ف�تح لرف اللق فيكون ماضيه ل%غا ومضارعه ي.ل}غ'و

وي.ل}غ.ى، قال: وليس ف كلم العرب مثل الل�غ\و والل�غ.ى إ,ل قولم
ال4س\و' وال4سا، أ%س.و\ت'ه أ%س\واv وأ%ساv أ%صلحته. والل�غ\و: ما ل

ي'ع\ت.د� به لقلته أ%و لروجه على غي جهة العتماد من فاعله، كقوله تعال: ل
ي'ؤاخ1ذ�كم ال بالل�غ\و, ف أ%يانكم؛ وقد تكرر ف الديث ذكر ل%غ\و,

اليمي، وهو أ%ن يقول% ل وال وبلى وال ول ي.ع\ق1د عليه ق%ل}به،
وقيل: هي الت يلفها ال3نسان ساهياv أ%و ناسياv، وقيل: هو اليمي ف

العصية، وقيل: ف الغضب، وقيل: ف ال1راء، وقيل: ف ال%ز\ل، وقيل: الل�غ\و
س'قوط الث عن الالف إ,ذا كف�ر يينه يقال: ل%غا إ,ذا تكلم

�بال�ط�ر.ح, من القول وما ل ي.ع\ن، وأ%لغى إ,ذا أ%سقط. وف الديث: وال%م'ولة
الائرة� لم لغيةD أ%ي م'لغاة ل ت'ع.دe عليهم ول ي'ل}ز.م'ون لا

صدقة، فاعلة بعن مفعولة، والائرة� من ال3بل الت ت.حم1ل ال1ية.
واللغ1ية�: الل�غ\و. وف حديث سلمان: إ,ي�اك�م وم.ل}غاة% أ%و_ل, الليل,،
يريد به اللغو؛ ال%ل}غاة: م.ف}علة م1ن الل�غ\و والباطل، يريد الس_ه.ر فيه

فإ,نه ينع من ق1يام الليل.
وكلمة لغ1يةD: فاحشة. وف التنزيل العزيز: ل تسمع فيها لغ1يةv؛ هو

على النسب أ%ي كلمة ذات ل%غ\و، وقيل أ%ي كلمة قبيحة أ%و فاحشة، وقال قتادة
أ%ي باطلv وم.أ}ثاv، وقال ماهد: ش.ت\ماv، وهو مثل تام1ر ولب,ن لصاحب

التمر واللب، وقال غيها: الل�غ1ية والل�واغ1ي بعن الل�غ\و, مثل
راغ1ية1 ال3بل ور.واغ1يها بعن ر'غائها، ون'باح' الكلب 

(* قوله« ونباح



الكلب إل قوله قال ابن بري» هذا لفظ الوهري، وقال ف التكملة:
واستشهاده بالبيت على نباح الكلب باطل، وذلك أن كلباv ف البيت هو كلب بن ربيعة

ل جع كلب، والرواية تلغى بفتح التاء بعن تولع.)
ل%غ\و¬ أ%يضاv؛ قال:

وق�لن\ا ل1لد_ل1يل,: أ%ق1م\ إ,ليه,م\،
فل ت'ل}غ.ى ل1غ.ي\ر,ه1م, كلب'

أ%ي ل ت'ق}ت.ن.ى كلب غيهم؛ قال ابن بري وف ال4فعال:
ف%ل ت.ل}غ.ى ب,غ.ي,ه1م الر>كاب'

أ%ت.ى به شاهداv على ل%غ1ي. بالشيء أ�ول1ع به. والل�غا: الصوت مثل
الو.غ%ى. وقال الفراء ف قوله تعال: ل ت.س\م.ع'وا لذا القرآن والغ.و\ا

فيه، قالت كفار قريش: إ,ذا ت.ل ممد القرآن فالغ.و\ا فيه أ%ي الغط�وا فيه،
ي'ب.د_ل أ%و ي.نسى ف%ت.غ\ل1بوه. قال الكسائي: ل%غا ف القول ي.ل}غ.ى،

وبعضهم يقول ي.ل}غ'و، ول%غ1ي. ي.لغ.ى، ل�غةD، ول%غا ي.ل}غ'و ل%غ\واv: تكلم.
وف الديث: م.ن قال يوم ال�معة وال3مام' ي.خ\ط�ب' لصاحبه ص.ه\ فقد
ل%غا أ%ي ت.كل�م، وقال ابن شيل: فقد لغا أ%ي فقد خاب.. وأ%لغ.ي\ت'ه أ%ي

خ.ي_ب\ت'ه. وف الديث: م.ن م.س_ ال%صى فقد ل%غا أ%ي تكلم، وقيل:
ع.د.ل% عن الصواب، وقيل: خاب.، وال4صل ال4و_ل. وف التنزيل العزيز: وإ,ذا

م.رeوا بالل9غ\و؛ أ%ي م.رeوا بالباطل. ويقال: أ%لغ.ي\ت هذه الكلمة أ%ي
رأ%يتها باطلv أ%و فضلv، وكذلك ما ي'ل}غ.ى من ال1ساب. وأ%لغ.ي\ت'

الشيء: أ%بطلته. وكان ابن عباس، رضي ال عنهما، ي'ل}غ1ي ط%لق. ال�ك}ر.ه أ%ي
ي'ب\ط1له. وأ%لغاه من العدد: أ%لقاه منه. والل©غة: اللYس\ن'، وح.دeها

أ%نا أ%صوات ي'عب>ر با كل قوم عن أ%غراض1هم، وهي ف�ع\لةD من ل%غ.و\ت
أ%ي تكل�مت، أ%صلها ل�غ\وة كك�رة{ وق�لة{ وث�بة{، كلها لماتا واوات،

وقيل: أ%صلها ل�غ.ي¬ أ%و ل�غ.و¬، والاء عوض، وجعها ل�غÝى مثل ب'رة
وب'رÝى، وف الكم: المع ل�غات ول�غون%. قال ثعلب: قال أ%بو عمرو ل4ب خية

يا أ%با خية% سعت. ل�غات1هم، فقال أ%بو خية: وسعت ل�غات.هم، فقال
أ%بو عمرو: يا أ%با خية أ�ريد أ%كت.ف. منك ج,لداv ج,ل}د'ك قد رق_، ول

يكن أ%بو عمرو سعها، ومن قال ل�غات.هم، بفتح التاء، شب_هها بالتاء الت
يوقف عليها بالاء، والنسبة إ,ليها ل�غ.و,ي� ول تقل ل%غ.و,يÒ. قال أ%بو

سعيد: إ,ذا أ%ردت أ%ن تنتفع بال3عراب فاس\ت.ل}غ1هم أ%ي اسع من ل�غات1هم



من غي مسأ%لة؛ وقال الشاعر:
وإ,ن، إ,ذا اس\ت.ل}غان% الق%و\م' ف السeر.ى،

ب.ر,م\ت' فأ%لف%و\ن بس3ر>ك أ%ع\ج.ما
اس\ت.ل}غ.و\ن: أ%رادون على الل�غ\و. التهذيب: ل%غا فلن عن الصواب

وعن الطريق إ,ذا مال% عنه؛ قاله ابن ال4عراب، قال: والل©غ.ة� أ�خ1ذ%ت من
هذا ل4ن هؤلء تكلموا بكلم مال�وا فيه عن ل�غة1 هؤلء الخرين.

والل�غ\و: النeطق. يقال: هذه ل�غ.تهم الت ي.ل}غ'ون با أ%ي
ي.ن\ط1ق�ون. ول%غ\وى الطي,: أ%صوات'ها. والطي' ت.ل}غ.ى بأ%ص\وات1ها أ%ي ت.ن\غ.م.

والل�غ\و.ى: ل%غ.ط الق%طا؛ قال الراعي:
،Dص'ف}ر' ال%حاج,ر, ل%غ\واها م'ب.ي_ن.ة

ف ل�ج_ة1 الليل، ل%م_ا راع.ها الف%ز.ع'
(* قوله« الاجر» ف التكملة: الناخر.)

وأ%نشد ال4زهري صدر هذا البيت:
ق%وار,ب' الاء ل%غ\واها مبينة

فإ,ما أ%ن يكون هو أ%و غيه. ويقال: سعت ل%غ\و الطائر ول%ح\نه، وقد
ل%غا ي.ل}غ'و؛ وقال ثعلبة بن ص'عي:

باك%ر\ت'هم بسباء ج.و\ن{ ذار,ع�،
ق%ب\ل% الص_باح، وقب\ل% ل%غ\و الطائر

ول%غ1ي. بالشيء ي.ل}غ.ى ل%غاv: ل1ج.. ول%غ1ي. بالشراب: أ%كثر منه،
ولغ1ي بالاء ي.لغ.ى به ل%غاv: أ%كثر منه، وهو ف ذلك ل ي.ر\و.ى. قال ابن

سيده: وحلنا ذلك على الواو لوجود ل غ و وعدم ل غ ي. ول%غ1ي. فلن بفلن
ي.لغ.ى إ,ذا أ�ول1ع. به.

ويقال: إ,ن� فر.س.ك. ل�لغ1ي ال%ر\ي, إ,ذا كان ج.ر\ي'ه غي. ج.ر\ي�
ج,د¼؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
ج.د_ ف%ما ي.ل}ه'و ول ي'لغ1ي

:�@لفا: ل%فا اللحم. عن العظم ل%ف}واv: قشره ك%ل%ف%أ%ه. والل�فاة
ال4ح\م.ق'، ف%ع.لةD من قولم ل%ف%و\ت اللحم.، والاء للمبالغة، زعموا.
وأ%ل}ف%ى الشيء: و.ج.د.ه. وت.لفاه: اف}ت.ق%د.ه وت.دار.كه؛ وقوله أ%نشده

ابن ال4عراب:
ي'خ.ب>ر'ن أ%ن به ذو ق%رابة{،



وأ%ن\ب.أ}ت'ه أ%ن>ي به م'ت.لف
فسره فقال: معناه أ%ن ل�د\ر,ك' به ثأ}ر,ي. وف الديث: ل أ�لف1ي.ن_

أ%حد.كم م'ت_ك1ئاv على أ%ر,يك%ت1ه أ%ي ل أ%جد وأ%لق%ى. يقال: أ%لف%ي\ت'
الشيء أ�لف1يه إ,لفاء إ,ذا وجدته وصاد.ف}ته ول%ق1يته. وف حديث عائشة،

رضي ال عنها: ما أ%لفاه الس_ح.ر' عندي إ,ل نائماv أي ما أ%تى عليه السحر
إ,ل وهو نائم، تعن بعد صلة الليل، والفعل فيه للسحر. والل�غى: الشيء

ال%ط}رو'ح كأ%نه من أ%لف%ي\ت' أ%و تلف%ي\ت، والمع أ%ل}فاء، وأ%لفه
ياء ل4نا لم. الوه.ر,ي: الل�فاء ال%س3يس من كل شيء، وكل© شيء ي.سي�

حقي فهو ل%فاء#؛ قال أ%بو زبيد:
وما أ%نا بالض_عيف ف%ت.ظ}ل1مون،

ول ح.ظYي الل�فاء ول ال%س3يس'
ويقال: ر.ض1ي. فلنD من الو.فاء بالل�فاء أ%ي من حق9ه الواف بالقليل.

ويقال: ل%ف�اه حق�ه أ%ي ب.خ.س.ه، وذكره ابن ال4ثي ف لفأ%، بالمز،
وقال: إ,نه مشتق من لف%أ}ت العظم إ,ذا أ%خذت بعض. لمه عنه.

@لقا: الل�ق}وة: داء يكون ف الوجه ي.ع\و.جe منه الش>دق، وقد ل�ق1ي.
فهو م.ل}ق�وÒ. ول%ق%و\ت'ه أ%نا: أ%ج\ر.ي\ت عليه ذلك. قال ابن بري: قال
الهلب والل©قاء، بالضم والد، من قولك رجل م.ل}ق�وÒ إ,ذا أ%صابته

الل�ق}وة. وف حديث ابن عمر: أ%نه اك}ت.و.ى من الل�ق}و.ة، هو مرض ي.ع\ر,ض'
لوجه في'ميل�ه إ,ل أ%حد جانبيه.

ابن ال4عراب: الل©ق%ى الطيeور، والل©ق%ى ال4و\جاع، والل©ق%ى
الس_ريعات' الل�ق%ح من جيع اليوان.

والل�ق}وة� واللYق}وة: الرأ%ة الس_ريعة� الل�قاح, والناقة السريعة
اللقاح؛ وأ%نشد أ%بو عبيد ف فتح اللم:

،vف%و.ل%دت1 ت1م�ا vح.م.ل}ت1 ث%لثة
فأ�مÒ ل%ق}وةD وأ%ب¬ ق%ب,يس'

وكذلك الفرس'. وناقة ل1ق}وةD ول%ق}وةD: ت.ل}ق%ح ل4ول ق%ر\عة{. قال
ال4زهري: والل�ق}وة ف الرأ%ة والناقة، بفتح الم، أ%فصح من اللYقوة،

وكان شر وأ%بو اليثم يقولن ل1ق}وة فيهما. أ%بو عبيد ف باب سرعة اتفاق
ال4خوين ف التحاب� والود_ة: قال أ%بو زيد من أ%مثالم ف هذا كانت

ل%ق}وةD صاد.ف%ت\ ق%ب,يساv؛ قال: الل�ق}وة� هي السريعة الل�ق%ح وال%م\ل،



والق%ب,يس' هو الف%ح\ل السريع ال3لقاح أ%ي ل إب\طاء عندها ف الن>تاج،
يضرب للرجلي يكونان متفقي على رأ}ي ومذهب، فل ي.ل}ب.ثان أ%ن يتصاحبا

ويت.صاف%يا على ذلك؛ قال ابن بري ف هذا الثل: ل%ق}وةD بالفتح مذهب أ%ب
عمرو الشيبان، وذكر أ%بو عبيد ف ال4مثال ل1ق}وة، بكسر اللم، وكذا

قال الليث ل1ق}وة، بالكسر. والل�ق}وة واللYق}وة: الع'قاب ال%ف1يفة
الس_ريعة� الخ\ت1طاف. قال أ%بو عبيدة: سيت العقاب ل%ق}وة لس.عة أ%ش\داقها،

وجعها ل1قاء# وألقاء#، كأ%ن� أ%لقاءé على حذف الزائد وليس بقياس.
ود.ل}و ل%ق}وةD: ل%ي>نة ل ت.ن\ب.س3ط� سريعاv ل1ل1ينها؛ عن ال%ج.ري�؛

وأ%نشد:ش.رe الد>لء3 الل�ق}وة� ال�لز,مه،
والب.ك%رات' ش.رeه'ن_ الصائ1مه\

،vل1قاء ول1قاءة vلز,م.ه\. ولق1ي. فلن فلنا�والصحيح: الو.ل}غ.ة� ال
بالد�، ول�ق1ي�اv ول1ق1ي�اv، بالتشديد، ول�ق}ياناv ول1ق}ياناv ول1ق}يانة

واحدة ول�ق}يةv واحدة ول�قvى، بالضم والقصر، ول%قاةv؛ ال4خية عن ابن
جن، واستضعفها ود.ف%عها يعقوب فقال: هي مول�دة ليست من كلم العرب؛ قال

éتقول ل%ق1يته ل1قاء ،vابن بري: الصادر ف ذلك ثلثة عشر مصدرا
vول1ق}يان.ة vق}يانا�ول1قاء4ةv وت1لقاءé ول�ق1ي�اv ول1ق1ي�اv ول1ق}ياناv ول

ول%ق}يةv ول%ق}ياv ول�قvى ول%قvى، فيما حكاه ابن ال4عراب، ول%قاةv؛ قال:
وشاهد ل�قvى قول قيس بن ال�ل%و�ح:

فإ,ن كان م.ق}د'وراv ل�قاها ل%ق1يت'ها،
ول أ%خ\ش. فيها الكاش1ح1ي. ال4عاد1يا

وقال آخر:
فإ,ن� ل�قاها ف ال%نام, وغيه،

وإ,ن} ل ت.ج'د\ بالب.ذ}ل عندي، لراب,ح'
وقال آخر:

vفلو\ل ات>قاء� ال، ما قلت' م.ر\ح.با
ل4و_ل, شيبات{ ط%ل%ع\ن.، ول س.ه\ل

وقد ز.ع.م'وا ح'ل}ماv ل�قاك، فلم ي.ز,د\،
ب,ح.م\د1 الذي أ%ع\طاك، ح1ل}ماv ول ع.ق}ل

وقال ابن سيده: ول%قاه طائية؛ أ%نشد اللحيان:
ل} ت.ل}ق. خ.ي\لD قب\ل%ها ما قد ل%ق%ت\



م1ن\ غ1ب> هاج,رة{، وس.ي\ر� م'س\أ%د1
الليث: ول%ق1يه ل%ق}يةv واحدة ول%قاةv واحدة، وهي أ%قبحها على جوازها ،

قال ابن السكيت: ول1قيانةv واحدة ول%ق}يةv واحدة، قال ابن السكيت: ول
يقال ل%قاة فإ,نا مولدة ليست بفصيحة عربية، قال ابن بري: إ,نا يقال ل%قاة

ل4ن الف%ع\لة للمرة الواحدة إ,نا تكون ساكنة العي ول%قاةD مركة
العي. وحكى ابن درستويه: ل%قvى ول%قاة مثل ق%ذvى وق%ذاة{، مصدر ق%ذ1يت

ت.ق}ذ%ى.
واللYقاء: نقيض ال1جاب؛ ابن سيده: والسم الت>لقاء؛ قال سيبويه: وليس

على الفعل، إ,ذ لو كان على الفعل لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر
ول نظي له إ,ل الت>ب\يان. قال الوهري: والت>لقاء أ%يضاv مصدر مثل

اللقاء؛ وقال الراعي:
أ%م_ل}ت' خ.ي\ر.ك. هل ت.أ}ت م.واع1د'ه،

�فال}ي.و\م. ق%ص_ر. عن ت1ل}قائ1ه ال4م.ل
قال ابن بري: صوابه أ%م_لت خيك1، بكسر الكاف، ل4نه ياطب مبوبته،

قال: وكذا ف شعره وفيه عن ت1ل}قائ1ك بكاف الطاب؛ وقبله:
:vل}ت1 م'ع\ل1نة�وما ص.ر.م\ت'ك حت ق
�ل ناقةD ل ف هذا، ول ج.مل

وف الديث: م.ن\ أ%حب_ ل1قاء ال3 أ%حب_ ال� لقاءه وم.ن ك%ر,ه
لقاء ال3 كره. ال لقاءه والوت' دون لقاء ال؛ قال ابن ال4ثي: الراد

بلقاء ال الصي' إ,ل الدار الخرة وطلب' ما عند ال، وليس الغرض به
الوت ل4ن كل¾ يكرهه، فمن ت.رك الدنيا وأ%بغضها أ%حب_ ل1قاء ال3،

وم.ن آث%ر.ها ور.ك1ن. إ,ليها ك%ر,ه. ل1قاء ال ل4نه إ,نا يصل إ,ليه
بالوت. وقوله: والوت' دون لقاء ال، ي'ب.ي>ن' أ%ن الوت. غي' اللقاء،

ولكنه م'ع\ت.ر,ض¬ دون الغ.ر.ض الطلوب، فيجب أ%ن ي.ص\ب عليه ويتمل
مشاق�ة حت يصل إ,ل الف%و\ز باللYقاء.

ابن سيده: وت.ل%ق�اه والت.قاه والت.ق%ي\نا وت.لق%ي\نا. وقوله تعال:
لي'نذ1ر يوم الت_لق,؛ وإ,نا سي يوم. التلقي لت.لقي أ%هل ال4رض,

وأ%هل السماء فيه. والت.ق%و\ا وت.لق%و\ا بعن.
وجلس ت1ل}قاءه أ%ي ح1ذاءه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

أ%ل ح.ب_ذا م1ن\ ح'ب> ع.ف}راء م'ل}ت.ق%ى،



ن.ع.م\، وأ%ل ل حيث� ي.ل}ت.ق1يان1
فسره فقال: أ%راد م'ل}ت.ق%ى شفتيها ل4ن الت1قاء ن.عم\ ول إ,نا يكون

هنالك، وقيل: أ%راد ح.ب_ذا هي م'تكلYمةv وساكتة، يريد بلتقى نعم
شفتيها، وبأ%ل ل ت.كل©م.ها، والعنيان متجاوران. والل�ق1يان1 

(* قوله«
اللقيان» كذا ف الصل والكم بتخفيف الياء، والذي ف القاموس وتكملة

الصاغان بشدها وهو الشبه): ال�لت.ق1يان1.ورجل ل%ق1يÒ وم.ل}ق1يÒ وم'ل%ق¾ى
ول%ق�اء يكون ذلك ف الي والشر، وهو ف الشر أ%كثر. الليث: رجل

ش.ق1يÒ ل%ق1يÒ ل يزال ي.ل}قى ش.ر�اv، وهو إ,تباع له. وتقول: لق%ي\ت' بي
فلن وفلن. ولق%ي\ت' بي ط%ر.ف%ي\ قضيب أ%ي ح.ن.ي\ته حت تلقيا

والت.ق%ي.ا. وكل© شيء� استقبل شيئاv أ%و صادفه فقد لق1ي.ه من ال4شياء كلها.
والل�ق1ي_ان: كل شيئي ي.ل}قى أ%حدها صاحبه فهما ل%ق1ي_ان1. وف حديث

عائشة، رضي ال عنها: أ%نا قالت إ,ذا التقى ال1تانان فقد وج.ب
الغ'س\ل�؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي حاذى أ%حدها الخر وس.واء ت.لم.سا أ%و ل
يت.لم.سا، يقال: الت.قى الفارسان إ,ذا ت.حاذ%يا وت.قابل، وتظهر فائدته فيما

إ,ذا ل%ف_ على ع'ضوه خرقة ث جام.ع فإ,ن الغسل يب عليه وإن ل ي.ل}م.س,
ال1تان� ال1تان%. وف حديث النخعي: إ,ذا التقى الاء4ان1 فقد ت.م_

الط©هور'؛ قال ابن ال4ثي: يريد إ,ذا ط%ه_ر\ت. الع'ض\و.ين من أ%ع\ضائك
ف الوض'وء3 فاجتمع الاء4ان1 ف الط©هور لما فقد ت ط�ه'وره'ما للصلة

ول ي'بال أ%يeهما قد_م، قل: وهذا على مذهب من ل يوجب الترتيب ف
الوضوء أ%و يريد بالعضوين اليدين والرجلي ف تقدي اليمن على اليسرى أ%و

اليسرى على اليمن، وهذا ل يشترطه أ%حد.
وال�ل}ق1ي_ة�: واحد من قولك ل%ق1ي. فلن ال4لقي_ من ش.ر¼ وع'س\ر.
ورجل م'ل%ق¾ى: ل يزال� يلقاه مكروه. ول%ق1يت' منه ال4لق%ي؛ عن

اللحيان، أ%ي الش_دائد، كذلك حكاه بالتخفيف.
وال%لقي: أ%ش\راف ن.واحي أ%ع\لى البل ل يزال ي.م\ث�ل عليها الوعل

يعتصم با من الصياد؛ وأ%نشد:
إ,ذا سام.ت\ على ال%ل}قاة1 ساما

قال أ%بو منصور: الرواة رووا:
إ,ذا سامت على ال%ل%قات1 ساما



واحدتا م.ل%قةD، وهي الص_فاة ال%ل}ساء، واليم فيها أ%صلية، كذا روي
عن ابن السكيت، والذي رواه الليث، إ,ن صح، فهو م'ل}ت.قى ما بي البلي.

وال%لقي أ%يضاv: ش'ع.ب' رأ}س الر_ح1م وش'ع.ب¬ دون% ذلك، واحدها
م.ل}قvى وم.ل}قاةD، وقيل: هي أ%دن الرحم من موضع الولد، وقيل: هي ال3س.ك'؛

قال ال4عشى يذكر أ�م ع.ل}قمة%:
وك�ن_ قد أ%ب\ق%ي\ن. منه أ�ذvى،
عند ال%لقي، واف% الش_اف1ر,

ال4صمعي: ال�ت.لح1مة� الضي>قة ال%لقي، وهو م.أ}ز,م' الف%ر\ج,
وم.ضاي,ق�ه. وتلق�ت الرأ%ة، وهي م'ت.ل%ق¼: ع.ل1ق%ت\، وقل9 ما أ%تى هذا

البناء للمؤنث بغي هاء. ال4صمعي: ت.لق�ت1 الرحم' ماء الفحل إ,ذا
ق%ب,ل%ت\ه وأ%رت.ج.ت\ عليه. وال%لقي من الناقة: لم باطن حي.ائها، ومن الفرس

لم باطن ظ%ب\ي.تها.
وأ%لقى الشيء: ط%ر.ح.ه. وف الديث: إ,ن� الرجل ليتكلم بالكلمة ما

ي'ل}قي لا بالv ي.ه\وي با ف النار أ%ي ما ي'ح\ض1ر' قلب.ه لا ي.قول�ه
منها، والبال�: الق%لب'. وف حديث ال4حنف: أ%نه ن'ع1ي. إ,ليه ر.جلD فما

أ%لقى لذلك بالv أ%ي ما اس\ت.مع له ول اك}ت.ر.ث% به؛ وقوله:
ي.م\ت.س3ك�ون%، م1ن ح1ذا1 ال3ل}قاء3،
بت.ل1عات{ ك%ج'ذ�وع, الص>يصاء

إ,نا أ%راد أ%نم ي.م\تسكون ب.ي\ز'ران الس_فينة خشية أ%ن ت'لق1ي.هم
ف البحر، ول%ق�اه الشيء4 وأ%لقاه إ,ليه وبه. فسر الزجاج قوله تعال:
وإ,ن_ك ل%ت'ل%ق�ى القرآن؛ أ%ي ي'ل}قى إ,ليك وح\ياv من عند ال. والل�قى:

الشيء ال�ل}قى، والمع أ%لقاء؛ قال الرث بن حلزة:
فت.أ%و_ت\ لم ق%راض1بةD م1ن
كلY ح.ي¼، كأ%نم أ%ل}قاء�

وف حديث أ%ب ذر: ما ل أ%راك ل%قvى ب.قvى؟ هكذا جاء4ا مففي ف رواية
.vبوزن ع.صا

والل�قى: ال�ل}قى على ال4رض، والب.قى إ,تباع له. وف حديث حكيم بن
حزام: وأ�خ1ذ%ت\ ث1ياب'ها فج'ع1لت\ ل%قvى أ%ي م'ر\ماةv م'ل}قاةv. قال ابن

ال4ثي: قيل أ%صل الل�قى أ%نم كانوا إ,ذا طاف�وا خ.ل%ع'وا ثياب.هم
وقالوا ل ن.ط�وف ف ثياب ع.ص.ي\نا ال4 فيها، في'لق�ونا عنهم وي'سم�ون ذلك



الثوب ل%قvى، فإ,ذا ق%ض.و\ا ن'س'ك%هم ل يأ}خ'ذوها وتركوها بالا
م'ل}قاةv. أ%بو اليثم: الل�قى ثوب' ال�ح\ر,م, ي'ل}ق1يه إذا طاف بالبيت ف

الاهلية ، وجعه أ%لقاء . والل�قى: كل شيء مطروح متروك كالل©ق%طة.
وال�ل}ق1ي_ة�: ما أ�لق1ي.. وقد ت.لق%و\ا با: كت.حاج.و\ا؛ عن اللحيان

. أ%بو زيد: أ%ل}ق%يت عليه أ�ل}ق1ي_ةv كقولك أ%لق%يت عليه
أ�ح\ج,ي_ةv، كل ذلك يقال؛ قال ال4زهري: معناه كلمة م'عاياة{ ي'لق1يها عليه

ليستخرجها . ويقال: هم ي.ت.لق%و\ن بأ�ل}ق1ي_ة{ لم.
ول%قاة� الطريق: وس.ط�ه؛ عن كراع.

ونى النبe ، صلى ال عليه وسلم ، عن ت.ل%قYي الرeك}بان ؛ وروى
أ%بو هريرة، رضي ال عنه، قال: قال رسول ال ،صلى ال عليه وسلم، ل

vك}بان% أ%و ال4ج\لب. ف%م.ن ت.لق�اه فاشت.رى منه شيئاeت.تلق�و'ا الر
،vوق.؛ قال الشافعي: وبذا آخذ إن كان ثابتاeفصاح1ب'ه بال1يارإذا أ%تى الس

قال: وف هذا دليل أ%ن البيع جائ1ز غي. أ%ن لصاحبها اليار بعد ق�دوم
السوق، ل4ن� شراء4ها من الب.دو,ي� قبل أ%ن يصي إل موضع ال�تساوم.ي\ن,
من الغرور بوجه النقص من الثمن فله اليار ؛ وت.ل%قYي الرeكبان: هو

أ%ن يستقبل الض.ريe البدوي_ قبل وصوله إل البلد ويبه بك%ساد1 ما معه
ك%ذ1باv ليشتري منه س1ل}ع.ته بالو.ك}س وأ%قل� من ثن الثل ، وذلك

ت.غ\رير م'حر_م ولكن الشراء منعقد، ث إن كذب وظهر الغ.ب\ن' ثبت ال1يار
للبائع، وإن صد.ق ففيه على مذهب الشافعي خلف . وف الديث: دخ.ل أ%بو قارظ{

مكة% فقالت ق�ريش ح.ل1يف�نا وع.ض'د'نا وم'ل}ت.قى أ%ك�فYنا أ%ي أ%يدينا
ت.لت.قي مع يده وتتمع، وأ%راد به ال1ل}ف. الذي كان بي\نه وبينهم . قال

ال4زهري: والت_ل%قYي هو الستقبال ؛ ومنه قوله تعال: وما ي'ل%ق�اها
إل الذين ص.ب.روا وما ي'ل%ق�اها إل ذو حظ{ عظيم�؛ قال الفراء: يريده ما

ي'ل%ق�ى دفع. السيئة بال%س.نة إل من هو صابر أ%و ذو حظð عظيم،
فأ%نثها لتأ}نيث إرادة الكلمة، وقيل ف قوله وما ي'لق�اها أي ما ي'ع.ل�مها

وي'و.ف�ق' لا إل الصابر . وت.ل%ق�اه أ%ي استقبله. وفلن ي.ت.ل%ق�ى
فلناv أ%ي ي.س\ت.ق}ب,له. والرجل ي'ل%ق�ى الكلم أ%ي ي'ل%ق�نه. وقوله

تعال: إذ ت.ل%ق�و\ن.ه بأ%لسنتكم؛ أ%ي يأ}خذ بعض عن بعض. وأ%ما قوله تعال:
ف%ت.لق�ى آدم' من رب�ه كل1مات{؛ فمعناه أ%نه أ%خذها عنه، ومثله

ل%ق1ن.ها وت.ل%ق�ن.ها ، وقيل: فت.لق�ى آدم' من ربه كلمات{، أ%ي ت.عل�مها ودعا



با. وف حديث أ%شراط الساعة: وي'ل}قى الشeحe؛ قال ابن ال4ثي: قال
الميدي ل ي.ض\ب,ط الرواة� هذا الرف، قال: ويتمل أ%ن يكون ي'ل%ق�ى

بعن ي'ت.ل%ق�ى وي'ت.ع.ل�م وي'ت.واصى به وي'دعى إليه من قوله تعال: وما
ي'ل%ق�اها إل الصابرون؛ أ%ي ما ي'ع.ل�م'ها وي'ن.ب_ه عليها ، ولو قيل

ي'ل}ق%ى، مففة القاف، لكان أ%بعد، ل4نه لو أ�لق1ي. لترك ول يكن
موجوداv وكان يكون مدحاv، والديث مبن على الذم، ولو قيل ي'ل}فى، بالفاء،

.vبعن يوجد ل ي.ست.ق1م ل4ن الشح� ما زال موجودا
الليث: الس\ت1ل}قاء� على القفا، وكل© شيء كان فيه كالن\ب,طاح ففيه

اس\ت1لقاء، واس\ت.ل}قى على قفاه؛ وقال ف قول جرير:
Dه وهي ض.ي\فةeم�ل%قvى ح.م.ل%ت\ه أ

جعله البعيث ل%قvى ل ي'د\رى لن هو واب\ن' م.ن هو، قال ال4زهري: كأ%نه
أ%راد أ%نه منبوذ ل ي'درى ابن م.ن هو. الوهري: والل�قى، بالفتح،

الشيء ال�ل}قى ل%وانه، وجعه أ%لقاء؛ قال:
فل%ي\ت.ك. حال% البحر' د'ون.ك. كل©ه،

�وكنت ل%قvى ت.ج\ري علي\ك. الس_وائ1ل
قال ابن بري: قال ابن جن قد يمع الصدر جع اسم الفاعل لشابته له،
وأ%نشد هذا البيت ، وقال: الس_وائل� جع س.ي\ل فج.م.عه ج.مع سائل؛ قال:

ومثله:
فإ,ن_ك. ، يا عام, ابن. فار,س, ق�ر\ز'ل�،

م'ع1يد¬ على ق1يل, ال%نا وال%واج,ر,
فال%واج,ر' جع ه'ج\ر ؛ قال: ومثله :

م.ن يف}ع.ل, ال%ي\ر. ل ي.ع\د.م\ ج.واز,ي.ه'
:vفيمن جعله جع جزاء ؛ قال: قال ابن أ%حر ف اللقى أ%يضا

ت.ر\وي ل%قvى أ%ل}ق1ي. ف ص.ف}ص.ف{،
ت.ص\ه.ر'ه الشمس فما ي.ن\ص.ه,ر

وأ%ل}ق%ي\ت'ه أ%ي ط%رحته . تقول: أ�لق1ه م1ن يد1ك وأ%لق, به من يدك،
وأ%لق%ي\ت' إليه الود�ة وبالود�ة1.

@لكي: ل%ك1ي. به ل%كvى، مقصور، فهو ل%ك{ به إذا لزمه وأ�ول1ع. به.
ول%ك1ي. بالكان: أ%قام ؛ قال رؤية:

أ%و\هى أ%د1ياv ح.ل1ماv ل ي'د\ب.غ,،



وال1ل}غ� ي.ل}كى بالكلم الم\ل%غ,
ول%ك1يت' بفلن: لز.م\ته.

@لا: ل%ا ل%م\واv: أ%خذ الشيء4 بأ%جعه. وأ%ل}مى على الشيء: ذه.ب به
؛ قال:

سام.ر.ن أ%ص\وات' ص.ن\ج� م'ل}م1ي.ه\،
وص.و\ت' ص.ح\ن.ي\ ق%ي\نة{ م'غ.ن>ي.ه\

والل©مة�: ال%ماعة من الناس . وروي عن فاطمة الب.ت'ول ، عليها السلم
والر_ح\مة� ، أ%نا خرجت ف ل�مة{ من نسائها ت.ت.و.طأ� ذي\ل%ها حت

دخلت على أ%ب بكر الصديق ، رضي ال عنه، فعات.ب.ت\ه ، أ%ي ف جاعة من
نسائها ؛ وقيل الل©مة� من الرجال ما بي الثلثة إل العشرة. الوهري :

والل©مة ال4ص\حاب بي الثلثة إل العشرة. والل©مة: ال�س\وة. ويقال :
 لك فيه ل�مةD أ%ي أ�س\وة. والل©مة�: الثل يكون ف الرجال والنساء، يقال: تزو�ج فلن ل�م.ت.ه من النساء أ%ي مثله. ول�مة� الرجل,:

ت1ر\ب'ه
وش.ك}ل�ه، يقال: هو ل�م.ت أ%ي م1ثل1ي . قال قيس بن عاصم: ما ه.م.م\ت بأ%مة
ول ناد.مت إل ل�مة. وروي أ%ن رجلv تزوج جارية شاب_ة زمن عمر، رضي

ال عنه، ف%ف%ر,ك%ت\ه فق%ت.ل%ت\ه، فلما بلغ ذلك عمر قال: يا أ%يها الناس
�لي.ت.ز.و_ج\ كل© رجل� منكم ل�م.ت.ه من النساء، ول}ت.ن\ك1ح, الرأ%ة

ل�م�ت.ها من الرجال أ%ي شكل%ه وت1ر\ب.ه؛ أ%راد ليتزوج كل رجل امرأ%ة على
ق%د\ر, سنه ول يتزو_ج\ ح.د.ثةv يشقe عليها تزو�جه؛ وأ%نشد ابن

العراب:ق%ضاء� ال3 ي.غ\ل1ب' كل� حي¼،
وي.ن\ز,ل� بال%ز'وع, وبالص_ب'ور,
فإن} ن.غ\ب'ر\، فإن� ل%نا ل�مات{،

وإن} ن.غ\ب'ر\، فنحن' على ن'ذور,
vمات{ أ%ي أ%ش\باها�يقول: إن} ن.غ\ب'ر أ%ي ن.م\ض ون.م'ت\ ، ولنا ل

وأ%مثالv، وإن ن.غ\ب' أ%ي ن.ب\ق فنحن على ن'ذور ، ن'ذور¬ جع ن.ذ}ر، أ%ي
كأ%نا قد ن.ذ%ر\نا أ%ن نوت ل بد_ لنا من ذلك ؛ وأ%نشد ابن بري :

ف%د.ع\ ذ1ك}ر. الل©مات1 فقد ت.فان.و\ا،
ون.ف}س.ك. فاب\ك1ها قبل% ال%مات1

وخص أ%بو عبيد بالل©مة الرأ%ة فقال: تزوج فلن ل�م.ته من النساء3 أ%ي
مثله . والل©مة�: الش_ك}ل�. وحكى ثعلب: ل ت'ساف1ر.ن� حت ت'صيب



.vأ%ي ر'ف}قة vمة�ل�مةv أ%ي ش.كلv . وف الديث: ل ت'سافروا حت ت'صيبوا ل
والل©م.ة�: ال1ثل ف السن> والت_ر\ب. قال الوهري: الاء عوض من

المزة الذاهبة من وسطه ، وقال: وهو ما أ�خذت عين'ه كس.ه{ وم'ذ} ،
وأ%صلها ف�ع\لةD من ال�لءمة وهي الوافقة . وف حديث علي ، رضي ال عنه :

أ%ل وإن� م'عاوية% قاد. ل�مةv من الغ'واة1 أ%ي جاعة. والل©مات':
ال�ت.واف1ق�ون من الرجال. يقال: أ%نت. ل ل�مةD وأ%نا ل%ك. ل�مةD، وقال ف

vموضع آخر: الل©م.ى ال4ت\راب. قال ال4زهري: جعل الناقص من الل©مة واوا
أ%و ياء فجمعها على الل©مى، قال: والل©م\ي'، على ف�ع\ل� جاعة ل%م\ياء،

مثل الع'م\ي جع ع.م\ياء: الش>فاه' السود.
والل�م.ى، مقصور: س'م\رة الشف%تي واللYثات1 ي'س\تحسن، وقيل: ش.ر\بة

س.واد{، وقد ل%م1ي. ل%مÝى. وحكى سيبويه: ي.ل}م1ي ل�م1ي�اv إ,ذا اسود_ت
شفته. والل©م.ى، بالضم: لغة ف الل�م.ى؛ عن الجري، وزعم أ%نا لغة أ%هل

�الجاز، ورجل أ%ل}م.ى وامرأ%ة ل%م\ياء وش.ف%ةD ل%م\ياء ب.ي>ن.ة
الل�م.ى، وقيل: الل�م\ياء من الش>فاه1 اللط1يفة� القليلة� الدم، وكذلك

اللYثة� الل�م\ياء القليلة اللحم. قال أ%بو نصر: سأ%لت ال4صمعي عن الل�مى
مرة فقال هي س'مرة ف الشفة، ث سأ%لته ثانية فقال هو س.واد يكون ف

الشفتي؛ وأ%نشد:
ي.ض\ح.ك}ن. عن م.ث}ل�وجة1 ال4ث}لج\،

فيها ل%مÝى م1ن ل�ع\سة1 ال4د\عاج\
قال أ%بو الراح: إن فلنة ل%ت'ل%م>ي شفتيها. وقال بعضهم: ال4ل%مى

البارد الر>يق، وجعل ابن ال4عراب الل�م.ى سواداv. والت'م1ي. لون'ه: مثل
الت'م1ع.، قال: وربا ه'م1ز. وظ1لê أ%ل}م.ى: كثيف¬ أ%سود'؛ قال ط%رفة:

vوت.ب\س3م' عن أ%ل}م.ى، كأ%ن� م'ن.و>را
ت.خ.ل�ل% ح'ر_ الر_م\ل, د1ع\ص¬ له ن.د1ي

أ%راد ت.ب\س3م عن ث%غ\ر� أ%ل%ى اللYثات، فاكتفى بالنعت عن النعوت.
وشجرة ل%م\ياء الظل: سوداء كثيفة الورق؛ قال حيد بن ثور:

إ,ل ش.ج.ر� أ%ل%ى الظYلل,، كأ%نه
ر.واهب' أ%ح\ر. م\ن. الشراب.، ع'ذ�وب'

قال أ%بو حنيفة: اختار الرواهب ف التشبيه لسواد ثيابن. قال ابن بري:
صوابه كأ%نا ر.واه1ب' ل4نه يصف ر,كاباv؛ وقبله.



ظ%ل%ل}نا إ,ل ك%ه\ف{، وظ%ل�ت\ ر,كاب'نا
إ,ل م'س\ت.ك1ف9ات{ ل�ن_ غ�ر'وب'

وقوله: أ%ح\ر.م\ن الش_راب. ج.عل}نه ح.راماv، وع'ذ�وب: جع عاذ1ب وهو
الرافع رأ}سه إ,ل السماء. وشجر أ%ل%ى الظYلل: من ال�ضرة. وف الديث:

ظ1لê أ%ل}م.ى؛ قال ابن ال4ثي: هو الشديد ال�ضرة الائل إ,ل السواد
تشبيهاv بالل�مى الذي ي'عمل ف الشفة واللYثة من خ'ضرة أ%و ز'ر\قة أ%و

سواد؛ قال ممد بن الكر_م: قوله تشبيهاv باللمى الذي ي'عمل ف الشفة
واللYثة يدل على أ%نه عنده مصنوع وإ,نا هو خلقة اهـ. وظ1لê أ%ل%ى: بارد.

ور'م\ح أ%ل%ى: شديد س'م\رة اللYيط ص'ل}ب، ول%اه' ش1د_ة� ل1يط1ه
وص.لب.ته. وف نوادر ال4عراب: الل©مة� ف ال1ح\راث ما ي.جرe به الثور

ي'ثي به ال4رض، وهي الل©ومة� والن_و\ر.ج'.
وما ي.ل}م'و فم فلن بكلمة؛ معناه أ%نه ل يستعظم شيئاv تكلم به من

قبيح، وما ي.ل}م.أ} فم'ه' بكلمة: مذكور ف لأ% بالمز.
@لنا: ابن بري: الل©نة� ج'مادى الخرة؛ قال:

من ل�نة{ حت ت'وافيها ل�ن.ه\
@لا: الل�ه\و: ما ل%ه.و\ت به ول%ع1ب\ت. به وشغ.ل%ك من هوى وط%رب�

ونوها. وف الديث: ليس شيء من الل�ه\و, إ%ل� ف ثلث أ%ي ليس منه مباح
إ,ل� هذه، ل4ن� كل� واحدة منها إ,ذا تأ%ملتها وجدتا م'ع1ينة على ح.ق

أ%و ذ%ر,يعة إ,ليه. والل�ه\و': الل�ع1ب. يقال: ل%و\ت' بالشيء أ%ل�و
به ل%ه\واv وت.ل%ه_ي\ت' به إ,ذا ل%ع1بت. به وت.شاغ%ل}ت وغ%ف%ل}ت. به عن

vول1ه\يانا vه,ي�ا�غيه. ول%ه,يت' عن الشيء، بالكسر، أ%ل}ه.ى، بالفتح، ل
إ,ذا س.ل%و\ت. عنه وت.ر.ك}ت. ذكره وإ,ذا غفلت عنه واشتغلت. وقوله تعال:

وإ,ذا رأ%و\ا تارةv أ%و ل%ه\واv؛ قيل: الل�ه\و' الطYب\ل، وقيل: اللهو'
كل© ما ت'ل�ه>ي. به، ل%ها ي.ل}ه'و ل%ه\واv وال}ت.هى وأ%لاه ذلك؛ قال

ساعدة بن جؤي_ة:
ف%أ%ل}ه.اه'م' باث}ن.ي\ن, من\هم\ ك1له'ما
به قارت¬، من الن_ج,يع,، د.م1يم'

�وال%له1ي: آلت' الل�ه\و، وقد ت.له.ى بذلك. وال�ل}ه'و_ة
وال�ل}ه,ي_ة� والت_ل}ه,ية: ما ت.له.ى به. ويقال: بينهم أ�ل}ه,ي_ةD كما يقال

أ�ح\ج,ي_ةD، وتقديرها أ�ف}ع'ولةD. والت_ل}ه,ي.ة�: حديث ي'ت.ل%ه_ى به؛



قال الشاعر:
ب,ت.له,ية{ أ%ر,يش' با س1هامي،
ت.ب'ذ© ال�ر\ش1يات1 من الق%ط1ي,

ول%ت1 الرأ%ة� إ,ل حديث الرأ%ة ت.ل}ه'و ل�ه'وìا ول%ه\واv: أ%ن,س.ت
به وأ%ع\ج.بها؛ قال 

(* البيت لمرئ القيس وصدره: أ%ل زعمت ب.سب.اسة، اليوم.، أنن) :
ك%ب,رت'، وأ%ن ل ي'ح\س3ن. الل�ه\و. أ%مثال

وقد يكن بالل�ه\و, عن الماع. وف س.ج\ع للعرب: إ,ذا طل%ع الد_ل}و'
أ%ن\س.ل% الع1ف}و' وطل%ب الل�ه\و. ال1ل}و' أ%ي طل%ب ال1ل}و' التزويج..

vوالل�ه\و': النكاح، ويقال الرأ%ة. ابن عرفة ف قوله تعال: لهية
ق�لوب'هم؛ أ%ي م'تشاغ1لةv عما ي'د\ع.و\ن إ,ليه، وهذا من ل%ها عن الشيء إ,ذا
ت.شاغل بغيه ي.ل}ه.ى؛ ومنه قوله تعال: فأ%ن\ت. عنه تل%ه_ى أ%ي تتشاغل.

والنب، صلى ال عليه وسلم،ل ي.ل}هو' ل4نه، صلى ال عليه وسلم، قال:
ما أ%نا من د.د{ ول الد_د' م1ن>ي. والت.ه.ى بامرأ%ة، فهي ل%ه\و.ته.

والل�ه\و' والل�ه\وة�: الرأ%ة ال%ل}ه'و� با وف التنزيل العزيز: لو
،vلت_خ.ذ}ناه من ل%د'ن_ا؛ أ%ي امرأ%ة vأ%ر.د\نا أ%ن ن.ت_خ1ذ ل%ه\وا
ويقال: ولداv، تعال ال عز وجل؛ وقال العجاج:

ول%ه\وة� الل�ه1ي ولو ت.ن.ط�سا
أ%ي ولو تعم_ق. ف طل%ب ال�س\ن وبالغ ف ذلك. وقال أ%هل التفسي:

الل�ه\و' ف لغة أ%هل حضرموت الولد، وقيل: الل�ه\و' الرأ%ة، قال: وتأ�ويله
ف اللغة أ%ن الولد ل%ه\و' الدنيا أ%ي لو أ%ردنا أ%ن نتخذ ولداv ذا

ل%ه\و� ن.له.ى به، ومعن لتذناه من لدن_ا أ%ي لص\طف%ي\ناه ما نل�ق.
ول%ه,ي. به: أ%حب_ه، وهو من ذلك ال4ول ل4ن حبك الشيء ض.ر\ب من اللهو به.

وقوله تعال: ومن الناس من يشتري ل%ه\و. الديث لي'ض1ل� عن سبيل ال؛
جاء ف التفسي: أ%ن ل%هو. الديث هنا الغ1ناء ل4نه ي'ل}هى به عن ذكر

ال عز وجل، وكل© ل%ع1ب ل%ه\و¬؛ وقال قتادة ف هذه الية: أ%ما وال لعله
أ%ن ل يكون أ%نفق مالv، وب.س\ب ال%رء من الضللة أ%ن يتار حديث

الباطل على حديث الق؛ وقد روي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه ح.ر_م
بيع. ال�غن>ية وش1راءها، وقيل: إ,ن ل%ه\و. الديث هنا الش>ر\ك'، وال

أ%علم. ول%ه,ي. عنه ومنه ول%ها ل�ه,ي�اv ول1ه\ياناv وت.ل%ه_ى عن الشيء،



كل©ه: غ%ف%ل عنه ون.س3ي.ه' وترك ذكره وأ%ضرب عنه. وأ%لاه' أ%ي ش.غ.ل%ه.
ول%ه,ي. عنه وبه: ك%ر,ه.ه، وهو من ذلك ل4ن نسيانك له وغ%ف}ل%تك عنه ضرب

من الك�ر\ه. ول%ه_اه به ت.ل}ه,يةv أ%ي ع.ل�له. وت.له.و\ا أ%ي ل%ها
بضع'هم ببعض. ال4زهري: وروي عن ع'مر، رضي ال عنه، أ%نه أ%خذ أ%ربعمائة

دينار فجعلها ف ص'رة ث قال للغلم: اذهب با إ,ل أ%ب عبيدة ابن
الر�اح، ث ت.ل%ه_ ساعة ف البيت، ث ان\ظ�ر\ ماذا ي.ص\ن.ع'، قال: ففر_قها؛

�ت.ل%ه_ ساعة أ%ي ت.شاغ%ل} وت.ع.ل�ل} والت_ل%ه>ي بالشيء: الت_ع.ل©ل
به والت_مك©ث�. يقال: ت.ل%ه_ي\ت بكذا أ%ي ت.ع.ل�ل}ت' به وأ%ق%م\ت'

عليه ول أ�فارق�ه؛ وف قصيد كعب:
وقال كل© ص.ديق كنت آم'ل�ه':

ول أ�ل}ه,ي.ن�ك.، إ,ن عنك. م.ش\غ'ول
أ%ي ل أ%شغ.ل�ك عن أ%مرك فإ,ن م.ش\غ'ول عنك، وقيل: معناه ل أ%نفعك

ول أ�ع.لYل�ك فاعمل لنفسك. وتقول: ال}ه. عن الشيء أ%ي اتركه. وف الديث
ف الب.ل%ل بعد الو'ضوء: ال}ه. عنه، وف خب ابن الزبي: أ%نه كان إ,ذا

سع صوت الرعد ل%ه,ي. عن حديثه أ%ي ت.ركه وأ%ع\ر.ض. عنه. وكل© شيء
ت.رك}ت.ه فقد ل%ه,يت. عنه؛ وأ%نشد الكسائي:

إ,ل}ه. عنها فقد أ%صاب.ك م1ن\ها
وال}ه. عنه ومنه بعن واحد. ال4صمعي: ل%ه,يت' من فلن وعنه فأ%نا

أ%ل}ه.ى. الكسائي: ل%ه,يت' عنه ل غي، قال: وكلم العرب ل%ه.و\ت' عنه
ول%ه.و\ت' منه، وهو أ%ن تدعه وت.ر\ف�ض.ه. وف�لنD ل%ه'وÒ عن الي، على
ف%ع'ول�. ال4زهري: الل�ه\و الصeد'وف'. يقال: ل%ه.و\ت' عن الشيء أ%ل�و

ل%هاv، قال: وقول العامة ت.ل%ه_ي\ت'، وتقول: أ%لان فلن عن كذا أ%ي ش.غ.لن
وأ%نسان؛ قال ال4زهري: وكلم العرب جاء بلف ما قال الليث، يقولون

.vل غي، قال: ول يوز ل%ها vل%ه.و\ت' بالرأ%ة وبالشيء أ%ل}ه'و ل%ه\وا
ويقولون: ل%ه,يت' عن الشيء أ%ل}هى ل�ه,ي�اv. ابن بزرج: ل%و\ت' 

(* قوله«
ابن بزرج لوت إل» هذه عبارة ال4زهري وليس فيها أ%لو لواv.) ول%ه,يت'

بالشيء أ%ل}هو ل%ه\واv إ,ذا لعبت به؛ وأ%نشد:
خ.ل%ع\ت' ع1ذار.ها ول%ه,يت' عنها
كما خ'ل1ع. الع1ذار' عن ال%واد1



وف الديث: إ,ذا اس\تأ}ث%ر ال� بشيء فال}ه. عنه أ%ي ات\ر'ك}ه
وأ%ع\ر,ض\ عنه ول ت.تعر_ض\ له. وف حديث سهل بن سعد: ف%ل%ه,ي. رسول� ال3،

صلى ال عليه وسلم، بشيء� كان بي يديه أ%ي اشتغل. ثعلب عن ابن ال4عراب:
ل%ه,يت' به وعنه ك%رهته، ولوت به أ%حببته؛ وأ%نشد:

ص.ر.م.ت\ ح1بال%ك.، فال}ه. عنها، ز.ي\ن.ب'،
ولق%د\ أ%ط%ل}ت. ع1تاب.ها، لو ت'ع\ت1ب'

لو ت'ع\ت1ب': لو ت'ر\ض1يك؛ وقال العجاج:
دار. ل�ه.ي_ا ق%ل}ب,ك. ال�ت.ي_م,

يعن ل%ه\و قلبه، وت.ل%ه_ي\ت' به مثله. ول�ه.ي_ا: تصغي ل%ه\وى،
ف%ع\لى من اللهو:

أ%ز.مان ل%ي\لى عام. ل%ي\لى وح.م1ي
أ%ي ه.م>ي وس.د.مي وش.ه\و.ت؛ وقال:

ص.د.ق%ت\ ل�ه.ي_ا ق%ل}ب. ال�س\ت.ه\ت.ر,
قال العجاج:

دار¬ ل1ل%ه\و� للم'ل%ه>ي م1ك}سال}
جعل الارية ل%ه\واv للم'ل%ه>ي لرجل ي'ع.لYل� با أى لن ي'ل%ه>ي

با.ال4زهري بإ,سناده عن أ%نس بن مالك عن النب، صلى ال عليه وسلم، قال:
سأ%لت رب أ%ن ل ي'ع.ذYب. اللهي. من ذ�ر>ي_ة البشر فأ%ع\طان,يهم؛

قيل ف تفسي اللهي.: إ,نم ال4طفال الذين ل ي.ق}ت.رف�وا ذنباv، وقيل:
هم الب'ل}ه الغاف1ل�ون، وقيل: الله'ون الذين ل ي.ت.ع.م_دوا الذنب

إ,نا أتوه غ%ف}لة ون,سياناv وخ.طأv، وهم الذين ي.د\ع'ون ال فيقولون:
ر.ب_نا ل تؤاخ1ذ}نا إ,ن ن.س3ينا أ%و أ%خ\ط%أ}نا، كما علمهم ال عز وجل.

وت.ل%ه_ت1 ال3بل بال%ر\عى إ,ذا ت.ع.ل�ل%ت\ به؛ وأ%نشد:
vل%نا ه.ض.بات¬ قد ث%ني\ن. أ%كار,عا

ت.ل%ه_ى بب.ع\ض, الن_ج\م,، والل�ي\ل� أ%ب\ل%ق'
يريد: تر\عى ف القمر، والن_ج\م': نبت، وأ%راد ب.ض.بات{ ههنا إ,بلv؛

وأ%نشد شر لبعض بن كلب:
وساج,ية{ ح.و\راء4 ي.ل}ه'و إ,زار'ها

إ,ل ك%ف%ل� راب�، وخ.ص\ر�م'خ.ص_ر,
�قال: ي.ل}ه'و إ,زار'ها إ,ل الك%ف%ل, فل ي'فار,ق�ه، قال: وال3نسان



اللهي إ,ل الشيء3 إ,ذا ل ي'فار,ق}ه.
ويقال: قد لهى الشيء4 إ,ذا داناه' وقار.ب.ه. ولهى الغ'لم' الف1طام.

إ,ذا دنا منه؛ وأ%نشد قول ابن حلزة:
أ%ت.ل%ه_ى با ال%واج,ز.، إ,ذ} ك�ل}ـ

ل� اب\ن, ه.م¼ ب.ل1ي�ةD ع.م\ياء
قال: ت.ل%ه>يه با ر'ك�وبه إ,ياها وت.ع.ل©له بسيها؛ وقال الفرزدق:

أ%ل إ,ن_ما أ%ف}ن ش.باب.، وان\ق%ضى
على م.ر> ل%ي\ل� دائب� ون%ار,

vي'ع1يدان1 ل ما أ%م\ض.يا، وه'ما م.عا
ط%ريدان1 ل ي.س\ت.ل}ه,يان1 ق%راري

قال:معناه ل ينتظران قراري ول ي.س\ت.و\ق1فان، وال4صل ف
الس\ت1ل}هاء بعن التوقف أ%ن الطاح1ن. إ,ذا أ%راد أ%ن ي'لق1ي. ف فم الرحى ل%ه\وة

وق%ف. عن ال3دارة وق}فة، ث استعي ذلك ووضع موضع الس\ت1يقاف
والنتظار. والل©ه\وة� والل�ه\وة�: ما أ%لق%ي\ت. ف ف%م, الر_حى من ال�بوب

للط�ح\ن؛ قال ابن كلثوم:
ول%ه\و.ت'ها ق�ضاعة% أ%ج\م.ع1ينا

وأ%ل}ه.ى الر_حى وللر_حى وف الر_حى: أ%لقى فيها الل�هوة، وهو ما
�ي'لق1يه الطاحن ف فم الر_حى بيده، والمع ل�هاv. والل©ه\وة

والل©ه\ية�؛ ال4خية على ال�عاقبة: الع.ط1ي_ة�، وقيل: أ%فضل العطايا وأ%ج\زل�ها.
ويقال: إ,نه ل1ع\طاء ل1ل©ها إ,ذا كان ج.واداv ي'عطي الشيء الكثي؛

وقال الشاعر:
إ,ذا ما بالل©ها ض.ن_ الك1رام'

وقال النابغة:
ع1ظام' الل©ها أ%ب\ناء� أ%ب\ناء3 ع'د\ر.ة{،
ل%هام1يم' ي.س\ت.ل}ه'ون.ها بالراج,ر,

يقال: أ%راد بقوله ع1ظام الل©ها أ%ي عظام الع.طايا. يقال: أ%ل%ي\ت له
ل�ه\و.ةv من الال كما ي'ل}ه.ى ف خ'ر\ت.ي الط�اح'ونة، ث قال

ي.س\ت.ل}ه'ون.ها، الاء للم.كارم وهي العطايا الت وص.فها،وال%راج,ر' ال%لق1يم،
ويقال: أ%راد بالل©ها ال4م\وال، أ%راد أ%ن أ%موالم كثية، وقد

اس\ت.ل}ه.و\ها أ%ي استكثروا منها. وف حديث عمر: منهم الفات1ح' فاه ل1ل�ه\و.ة{



من الدنيا؛ الل©ه\وة�، بالضم: العط1ي_ة، وقيل: هي أ%فضل الع.طاء
وأ%جزله. والل©ه\وة: الع.طي_ة، د.راه1م. كانت أ%و غيها. واشتراه ب.ل�ه\و.ة{

من مال أ%ي ح.ف}ن.ة{. والل©ه\وة�: ال4لف من الدناني والدراهم، ول
يقال لغيها؛ عن أ%ب زيد.

وه'م\ ل�هاء مائة{ أ%ي ق%د\ر'ها كقولك ز'هاء مائة؛ وأ%نشد ابن بري
للعجاج.

كأ%ن_ما ل�هاؤه ل1م.ن\ ج.ه.ر
ل%ي\لD، ور,زe و.غ}ر,ه إ,ذا و.غ%ر

والل�هاة�: ل%حمة ح.م\راء ف ال%نك م'ع.ل�ق%ةD على ع.ك%د.ة1 اللسان،
والمع ل%ه.يات¬. غيه: الل�هاة� ال%نة� ال�ط}ب,قة ف أ%قص.ى س.ق}ف

الفم. ابن سيده: والل�هاة� من كل9 ذي ح.لق اللحمة ال�ش\ر,فة على ال%لق،
وقيل: هي ما بي م'ن\ق%ط%ع أ%صل اللسان إ,ل منقط%ع القلب من أ%على الفم،

والمع ل%ه.وات¬ ول%ه.يات¬ ول�ه,يÒ ول1ه,يÒ ول%هاv ول1هاء؛ قال ابن
بري: شاهد الل�ها قول الراجز:
ت'ل}ق1يه، ف ط�ر\ق� أ%ت.ت\ها من ع.ل,،

ق%ذ}ف ل%هاv ج'وف{ وش1د\ق� أ%ه\د.ل,
قال: وشاهد الل�ه.وات1 قول الفرزدق:

ذ�باب¬ طار. ف ل%ه.وات1 ل%ي\ث{،
ك%ذاك. الل�ي\ث� ي.ل}ت.ه,م' الذ©بابا

وف حديث الشاة السمومة: فما زل}ت' أ%ع\ر,ف�ها ف ل%ه.وات رسول, ال،
صلى ال عليه وسلم. والل�هاة�: أ%ق}صى الفم، وهي من البعي العرب�

الش>ق}ش1قة�. ولكلل ذي حلق ل%اة؛ وأ%ما قول الشاعر:
يا لك. من ت.م\ر� ومن ش1يشاء�،

ي.ن\ش.ب' ف ال%س\ع.ل, والل�هاء3
فقد روي بكسر اللم وفتحها، فمن فتحها ث مد_ فعلى اعتقاد الضرورة، وقد

vرآه بعض النحويي، والتمع عليه عكسه، وزعم أ%بو عبيد أ%نه جع ل%ها
على ل1هاء. قال ابن سيده: وهذا قول ل ي'عرج عليه ولكنه جع ل%هاة{ كما

بين_ا، ل4ن ف%ع.ل%ة يكس_ر على ف1عال�، ونظيه ما حكاه سيبويه من قولم
أ%ضاةD وإ,ضاء#، ومثله من السال ر.ح.بةD ور,حاب¬ ور.ق%بةD ور,قاب¬؛ قال

ابن سيده: وشرحنا هذه السأ%لة ههنا لذهابا على كثي من النeظ�ار. قال



ابن بري: إ,نا مد� قوله ف ال%س\ع.ل والل�هاء للضرورة، قال: هذه
الضرورة على من رواه بفتح اللم ل4نه مد� القصور، وذلك ما ينكره البصريون؛

قال: وكذلك ما قبل هذا البيت:
قد ع.ل1م.ت\ أ�مe أ%ب الس>ع\لء

أ%ن} ن,ع\م. مأ}ك�ولv على ال%واء
فمد_ الس>ع\لء وال%واء ضرورة. وحكى سيبويه: ل%ه,ي. أ%ب'وك مقلوب عن

له1 أ%بوك، وإ,ن كان وزن ل%ه,ي. ف%ع1ل% وله1 ف%ع.لD فله نظي، قالوا:
له جاه¬ عند السلطان مقلوب عن وج\ه{. ابن ال4عراب: لهاه' إ,ذا دنا منه

وهاله' إ,ذا فازعه. النضر: يقال له1 أ%خاك يا فلن أ%ي اف}ع.ل} به نو
ما ف%ع.ل بك من العروف وال}ه,ه1 سواء. وت.ل%هلgت' أ%ي ن.ك%ص\ت'.

والل�ه\واء، مدود: موضع. ول%ه\وة�: اسم امرأ%ة؛ قال:
أ%صدe وما ب من ص'د'ود{ ول غ1نÝى،

ول لق. ق%ل}ب ب.ع\د. ل%هوة% لئق'
eف%ت.ل}ت'ه. ابن سيده: الل�ي :vلوي: ل%و.ي\ت' ال%ب\ل% أ%ل}ويه ل%ي�ا@

ال%د\ل� والت_ث%ن>ي، ل%واه' ل%ي�اv، والر_ة� منه ل%ي_ةD، وجعه
ل1وÝى كك%و_ة{ وك1وÝى؛ عن أ%ب علي، ول%واه' فالت.وى وت.ل%و_ى. ول%و.ى

vنادر على ال4صل: ث%ناها، ول ي.ح\ك1 سيبويه ل%و\يا vول%و\يا vي.ده ل%ي�ا
فيما شذ�، ول%وى الغلم' بلغ عشرين وق%و,ي.ت\ يد'ه فلو.ى يد. غيه.

ول%و,ي. الق1د\ح' ل%وÝى فهو ل%و� والت.وى، ك1لها: اع\وج_؛ عن أ%ب حنيفة.
واللYو.ى: ما الت.وى من الرمل، وقيل: هو م'س\ت.ر.ق©ه، وها ل1و.يان1،

والمع أ%ل}واء، وكس_ره يعقوب على أ%ل}و,ية{ فقال يصف الظYم.خ: ينبت ف
أ%ل}وية1 الر_مل ود.كاد1ك1ه، وف1ع.لD ل يمع على أ%ف}ع1لة{.

وأ%ل}و.ي\نا: ص1ر\نا إ,ل ل1و.ى الرمل,، وقيل: ل%و,ي. الرم\ل� ل%وÝى، فهو ل%و�؛
وأ%نشد ابن ال4عراب:

يا ث�ج\رة% الث�و\ر, وظ%ر\بان% الل�و,ي
والسم اللYوى، مقصور. ال4صمعي: اللYوى م'ن\ق%ط%ع' الر_ملة؛ يقال:
قد أ%ل}و.ي\ت'م فانز,لوا، وذلك إ,ذا بلغوا لو.ى الرمل. الوهري: ل1وى

الرمل,، مقصور، م'ن\ق%ط%ع'ه، وهو ال%د.د' بعد. الرملة، ول1و.ى الية ح1واها،
وهو ان\ط1واؤها؛ عن ثعلب. ولو.ت1 ال%ي_ة� ال%ي_ة% ل1واءé: الت.و.ت
عليها. والت.وى الاء� ف م.ج\راه وت.ل%و_ى: انعطف ول ير على



الستقامة، وت.ل%و_ت1 الية� كذلك. وت.ل%و_ى الب.ر\ق' ف السحاب: اضط%رب على
غي جهة. وق%ر\نD أ%ل}وى: م'ع\و.جÒ، والمع ل�يÒ، بضم اللم؛ حكاها

سيبويه، قال: وكذلك سعناها من العرب، قال: ول ي.كس3روا، وإ,ن كان ذلك
القياس، وخالفوا باب ب,يض ل4نه لا وقع ال3دغام ف الرف ذهب الد� وصار كأنه

حرف متحرك، أ%ل ترى لو جاء مع ع'م\ي� ف قافية جاز؟ فهذا دليل على أ%ن
الدغم بنزلة الصحيح، وال4قيس' الكسر لاورتا الياء. ول%واه د.ي\ن.ه

وب,د.ي\ن,ه ل%ي�اv ول1ي�اv ول%ي_اناv ول1ي_اناv: م.ط%له؛ قال ذو الرمة
ف الل�ي_ان1:

،Dت'ط1يل1ي. ل%ي�ان، وأ%نت م.ل1ي_ة
وأ�ح\س3ن'، يا ذات. الو,شاح,، الت_قاض1يا

قال أ%بو اليثم: ل ييء من الصادر على ف%ع\لن إ,ل ل%ي_ان%. وحكى
ابن بري عن أ%ب زيد قال: ل1ي_ان، بالكسر، وهو ل�غ.ي_ة، قال: وقد ييء

الل�ي_ان بعن البس وضد� التسريح؛ قال الشاعر 
(* أي جرير) :

ي.ل}ق%ى غ%ري'ك�م' من غي ع'س\ر.ت1كم\
بالب.ذ}ل, م.ط}لv، وبالت_س\رريح, ل%ي�انا

وأ%ل}وى بقYي ول%وان: ج.ح.د.ن إ,ي�اه، ول%و.ي\ت' الد_ي\ن.. وف
حديث ال%ط}ل,: ل%يe الواج,د1 ي'ح1ل© ع1ر\ض.ه وع'قوب.ت.ه. قال أ%بو عبيد:

الل�يe هو ال%ط}ل؛ وأ%نشد قول ال4عشى:
ي.ل}و,ين.ن,ي د.ي\ن، الن_هار.، وأ%ق}ت.ض1ي

د.ي\ن إ,ذا و.ق%ذ% النeعاس' الرeق�دا
ل%واه غري'ه بد.ي\ن,ه ي.ل}و,يه ل%ي�اv، وأ%صله ل%و\ياv فأ�دغمت الواو

ف الياء. وأ%لو.ى بالشيء: ذه.ب به. وأ%لو.ى با ف ال3ناء من الشراب:
استأ}ثر به وغ%ل%ب عليه غي.ه، وقد يقال ذلك ف الطعام؛ وقول ساعدة ابن

جؤي_ة:
،vساد{ ت.ج.ر_م. ف الب.ض1يع ث%مان,يا

ي'ل}و,ي ب,ع.ي\قات1 الب,حار, وي'ج\ن.ب'
ي'ل}و,ي بعيقات البحار أ%ي يشرب ماءها فيذهب به. وأ%ل}و.ت\ به الع'قاب:

أ%خذته فطارت به. ال4صمعي: ومن أ%مثالم أ%ي\هات. أ%ل}و.ت\ به
الع.ن\قاء� ال�غ\ر,ب' كأ%نا داهيةD، ول يفسر أ%صله. وف الصحاح: أ%ل}و.ت\ به



ع.ن\قاء م'غ\ر,ب أ%ي ذه.ب.ت به. وف حديث ح'ذ%ي\ف%ة: أ%ن� ج,بيل% ر.ف%ع
�أ%رض. ق%و\م ل�وط{، عليه السلم، ث� أ%ل}و.ى با حت س.م1ع. أ%هل

السماء ض'غاء ك1لبم أ%ي ذ%ه.ب. با، كما يقال أ%ل}و.ت\ به الع.ن\قاء أ%ي
أ%طار.ت\ه، وعن قتادة مثله، وقال فيه: ث أ%ل}وى با ف ج.و� السماء،

وأ%ل}و.ى بثوبه فهو ي'لو,ي به إ,ل}واء. وأ%ل}و.ى ب,هم الد_ه\ر': أ%هلكهم؛ قال:
أ%ص\ب.ح. الد_ه\ر'، وقد أ%ل}و.ى ب,ه,م،

غ%ي. ت.ق}وال1ك من قيل� وقال
وأ%ل}و.ى بثوبه إ,ذا ل%م.ع وأ%شار.. وأ%ل}و.ى بالكلم: خال%ف. به عن

vج,هته. ول%و.ى عن ال4مر وال}ت.وى: تثاق%ل. ولو.ي\ت أ%م\ري عنه ل%ي�ا
ول%ي�اناv: ط%و.ي\ت'ه. ول%و.ي\ت' عنه ال%ب.ر.: أ%خبته به على غي وجهه.

ولو.ى فلن خبه إ,ذا ك%ت.مه. وال3ل}واء: أ%ن ت'خالف بالكلم عن جهته؛ يقال:
أ%ل}و.ى ي'لو,ي إ,ل}واءé ول%و,ي_ةv. والخلف الستقاء 

(* قوله« ولوية
والخلف الستقاء» كذا بالصل.) ول%و.ي\ت' عليه: عط%فت. ولو.ي\ت' عليه:

انتظرت. ال4صمعي: ل%و.ى ال4م\ر. عنه فهو ي.ل}و,يه ل%ي�اv، ويقال
أ%ل}و.ى بذلك ال4مر إ,ذا ذ%ه.ب به، ول%و.ى عليهم ي.لو,ي إ,ذا عط%ف عليهم

وت.ح.ب_س؛ ويقال: ما ت.ل}و,ي على أ%حد. وف حديث أ%ب قتادة: فانطلق الناس ل
ي.لوي أ%حد على أ%حد أ%ي ل ي.لت.ف1ت ول ي.ع\طف عليه. وف الديث:

وج.ع.ل%ت\ خ.يل�نا ي.ل%و_ى خ.لف. ظهورنا أ%ي ت.ت.ل%و_ى. يقال: لو_ى عليه
إ,ذا ع.ط%ف وع.ر_ج، ويروى بالتخفيف، ويروى ت.ل�وذ، بالذال، وهو قريب منه.

وأ%ل}و.ى: عط%ف على م'س\ت.غ1يث، وأ%ل}و.ى بثوبه للص_ريخ, وأ%ل}وت
الرأ%ة� بيدها. وأ%ل}وت ال%ر\ب' بالس_وام, إ,ذا ذه.ب.ت با وصاح1ب'ها

ي.ن\ظ�ر إ,ليها وأ%لوى إ,ذا ج.ف_ زرع'ه. والل�و,يe، على ف%ع1يل: ما ذ%ب'ل
وج.ف_ من الب.قل؛ وأ%نشد ابن بري:

حت إ,ذا ت.ج.ل�ت1 الل�و,ي_ا،
وط%ر.د. ال%ي\ف' الس_فا الص_ي\ف1ي_ا

وقال ذو الرمة:
وحت س.ر.ى بعد. الك%ر.ى ف ل%و,ي_ه1

أ%ساريع' م.ع\ر'وف{، وص.ر_ت ج.ناد1ب'ه
وقد أ%ل}و.ى الب.ق}ل� إ,لواء أ%ي ذ%ب'ل%. ابن سيده: والل�و,يe ي.ب,يس



الك%ل3 والب.ق}ل، وقيل: هو ما كان منه بي الر_ط}ب, واليابس. وقد ل%و,ي
.vوأ%ل}وت1 ال4رض: صار بقلها ل%و,ي�ا .vى وأ%لو.ى صار ل%و,ي�اÝل%و

وال4ل}وى والل©و.يe، على لفظ التصغي: شجرة ت'ن\ب,ت حبالv ت.ع.ل�ق'
بالشجر وت.ت.ل%و_ى عليها، ولا ف أ%طرافها ورق م'دو_ر ف طرفه تديد.

والل�و.ى، وجعه أ%ل}واء: م.ك}ر'مة للن_بات؛ قال ذو الرمة:
،vول ت'ب\ق, أ%ل}واء� الي.مان ب.ق1ي_ة

من الن_بت1، إ,ل ب.ط}ن. واد رحاحم
(* قوله« رحاحم» كذا بالصل.)

vوهو أ%يضا ،�وال4ل}و.ى: الشديد ال�صومة، ال%د1ل� الس_ل1يط
ال�ت.ف%ر>د' ال�ع\ت.ز,ل�، وقد ل%و,ي. ل%وÝى. وال4ل}و.ى: الرجل الت.نب

ال�ن\ف%ر,د ل يزال كذلك؛ قال الشاعر يصف امرأ%ة:
ح.صانD ت'ق}ص1د' ال4ل}و.ى

ب,ع.ي\ن.ي\ها وبال1يد1
وال�نثى ل%ي_اء، ونسوة ل1ي_انD،، وإ,ن شئت بالتاء ل%ي_اوات{،

والرجال أ%ل}و'ون، والتاء والنون ف الماعات ل يت.نع منهما شيء من أ%ساء
الرجال ونعوتا، وإ,ن فعل 

(* قوله« وان فعل إل» كذا بالصل وشرح القاموس)
فهو يلوي لوى، ولكن استغنوا عنه بقولم ل%و.ى رأ}سه، ومن جعل تأ}ليفه من

لم وواو قالوا ل%و.ى. وف التنزيل العزيز ف ذكر النافتي: ل%و_و\ا
ر'ؤوسهم، ول%و.و\ا، قرئ بالتشديد والتخفيف. ول%و_ي\ت أ%ع\ناق. الرجال ف

ال�صومة، شدد للكثرة والبالغة. قال ال عز وجل: ل%و_و\ا رؤوسهم.
وأ%ل}و.ى الرجل� برأ}س1ه ول%و.ى ر.أ}سه: أ%مال% وأ%ع\رض.. وأ%ل}و.ى رأ}سه

ول%و.ى برأ}س1ه: أ�مال%ه من جانب إ,ل جانب. وف حديث ابن عباس: إ,ن� ابن
الزبي، رضي ال عنهم، ل%و.ى ذ%ن.به؛ قال ابن ال4ثي: يقال ل%و.ى رأ}سه

وذ%ن.به وعط}ف%ه عنك إ,ذا ثناه وص.ر.فه، ويروى بالتشديد للمبالغة، وهو
م.ث%لD لترك ال%كار,م والر_و.غان1 عن الع\ر'وف وإ,يلء الم1يل، قال

ويوز أ%ن يكون كناية عن التأ%خر والتخلف ل4نه قال ف مقابلته: وإ,ن� ابن.
العاص, م.ش.ى الي.ق}د'م1ي_ة%. وقوله تعال: وإ,ن} ت.ل}و'وا أ%و

ت'ع\ر,ض'وا، بواوين؛ قال ابن عباس، رضي ال عنهما: هو القاضي يكون ل%يeه
وإ,ع\راض'ه ل4حد الصمي على الخر أ%ي ت.شد�ده وص.لب.ت'ه، وقد قرئ بواو



واحدة مضمومة اللم من و.ل%ي\ت'؛ قال ماهد: أ%ي أ%ن ت.ل�وا الشهادة
فت'ق1يموها أ%و ت'ع\ر,ض'وا عنها ف%ت.ت\ر'ك�وها؛ قال ابن بري: ومنه قول ف�ر\عان%

ابن ال4ع\ر.ف1.
ت.غ.م_د. ح.قYي ضالاv، ول%و.ى ي.د1ي،

ل%و.ى ي.د.ه ال� الذي هو غال1ب'ه\
والت.و.ى وت.ل%و_ى بعن. الليث: ل%و,يت' عن هذا ال4مر إ,ذا الت.و.ي\ت

عنه؛ وأ%نشد:
إ,ذا الت.و.ى ب ال4م\ر' أ%و ل%و,يت'،
م1ن أ%ي\ن. آت ال4مر. إ,ذ} أ�ت1يت'؟

اليزيدي: ل%و.ى فلن الشهادة وهو ي.ل}ويها ل%ي�اv ول%و.ى ك%ف�ه ول%و.ى
ي.ده ول%و.ى على أ%صحابه ل%و\ياv ول%ي�اv وأ%ل}و.ى إ,ل� ب,ي.د1ه

إ,ل}واءé أ%ي أ%شار بيده ل غي. ول%و.ي\ت'ه عليه أ%ي آث%ر\ت'ه عليه؛
وقال:ول ي.ك�ن\ م.ل%ك¬ ل1لق%وم, ي'ن\ز,ل�هم،
إ,ل� ص.لص1ل� ل ت'ل}و.ى على ح.س.ب

أ%ي ل ي'ؤ\ث%ر' با أ%حد لس.به للشد_ة الت هم فيها، ويروى: ل
ت.ل}وي أ%ي ل ت.ع\ط1ف' أ%صحاب'ها على ذوي ال4حساب، من قولم ل%وى عليه أ%ي

ع.ط%ف، بل ت'ق}س.م بال�صاف%نة على الس_وية؛ وأ%نشد ابن بري لنون بن
عامر:

فلو كان ف ل%ي\لى س.دÝى من خ'صومة{،
ل%ل%و_ي\ت' أ%ع\ناق. ال%ط1ي> ال%لو,يا
وطريق أ%ل}وى: بعيد مهول.

والل�و,ي�ة�: ما خ.ب.أ}ته عن غيك وأ%خ\ف%ي\ت.ه؛ قال:
الك1لي الل�وايا د'ون% ض.ي\ف1ه,م,،
والقد\ر' م.خ\بوءةD منها أ%تاف1يها

�وقيل: هي الشيء ي'خ\ب.أ� للضيف، وقيل: هي ما أ%ت%ف%ت\ به الرأ%ة
زائر.ها أ%و ض.ي\ف%ها، وقد ل%و.ى ل%و,ي_ةv وال}ت.واها. وأ%ل}وى: أ%كل

�الل�و,ي_ة%. التهذيب: الل�و,ي_ة� ما ي'خ\ب.أ� للضيف أ%و ي.د_خ1ره الر_جل
لنف}س3ه، وأ%نشد:

آث%ر\ت ض.ي\ف%ك. بالل�وي_ة والذي
كانت\ ل%ه ول1ث}ل1ه ال4ذ}خار'



قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv من بن كلب يقول لق%ع1يدة{ له أ%ي\ن.
ل%واياك1 وح.واياك1، أ%ل ت'ق%د>مين.ها إ,لينا؟ أ%راد: أ%ين ما خ.ب.أ}ت1

من ش'ح.ي\مة{ وق%ديدة{ وترة وما أ%شبهها من شيء� ي'د_خ.ر للحقوق.
الوهري: الل�و,ي_ة� ما خبأ}ته لغيك من الطعام؛ قال أ%بو جهيمة

الذهلي:ق�ل}ت' ل1ذات1 النeق}بة1 الن_ق1ي_ه\:
ق�ومي ف%غ.د>ينا من الل�و,ي_ه\

وقد الت.و.ت1 الرأ%ة ل%و,ي_ةv. وال}و.ل1ي_ة: لغة ف الل�و,ي_ة1،
مقلوبة عنه؛ حكاها كراع، قال: والمع الؤليا كالل�وايا، ثبت القلب ف

المع.
والل�و.ى: وجع ف العدة، وقيل: وجع ف ال%و\ف، ل%و,ي.، بالكسر،

ي.ل}و\ى ل%وÝى، مقصور، فهو ل%و�. والل�وى: اع\و,جاج ف ظهر الفرس، وقد ل%و,ي.
ل%وÝى. وع'ود ل%و�: م'ل}ت.و�. وذ%ن.ب¬ أ%ل}وى: معطوف خ1ل}قةv مثل ذ%ن,ب,
العنز. ويقال: ل%و,ي. ذن.ب' الفر.س فهو ي.ل}وى ل%وÝى، وذلك إ,ذا ما

اع\و.ج_؛ قال العجاج:
كالك%ر> ل ش.خ\ت¬ ول فيه ل%و.ى

(* قوله« شخت» بشي معجمة كما ف مادة كرر من التهذيب، وتصحف ف اللسان
هناك.)

يقال منه: فرس ما به ل%وÝى ول ع.ص.لD. وقال أ%بو اليثم: كبش أ%ل}و.ى
ونعجة ل%ي_اء، مدود، من شاء� ل1ي¼. اليزيدي: أ%ل}و.ت1 الناقة بذن.بها
ول%و_ت\ ذن.بها إ,ذا حر_كته، الباء مع الأ%لف فيها، وأ%ص.ر_ الفرس'

بأ�ذنه وص.ر_ أ�ذن.ه، وال أ%علم.
واللYواء: ل1واء ال4مي، مدود. واللYواء: الع.ل%م، والمع أ%ل}و,ي.ة

وأ%لو,يات¬، ال4خية جع المع؛ قال:
ج'ن\ح' الن_واص1ي نو' أ%ل}و,يات1ها

وف الديث: ل1واء� ال%م\د1 بيدي يوم. القيامة1؛ اللYواء: الراية� ول
يسكها إ,ل صاحب' ال%ي\ش؛ قال الشاعر:

غ%داة% ت.ساي.ل%ت\ من كلY أ%و\ب،
ك%تائب' عاق1دين. لم ل1وايا

قال: وهي لغة لبعض العرب، تقول: اح\ت.م.ي\ت' اح\ت1مايا. وال4ل}و,ية:
ال%طار,د، وهي دون ال4ع\لم والب'نود. وف الديث: لكلY غاد1ر� ل1واء



يوم القيامة أ%ي علمة �يش\ه.ر' با ف الناس، ل4ن� موضوع اللYواء
ش'ه\رة� مكان الرئيس. وأ%ل}وى اللYواء4: عمله أ%و رفع.ه؛ عن ابن ال4عراب،

ول يقال ل%واه. وأ%ل}و.ى: خاط% ل1واء ال4مي. وأ%لو.ى إ,ذا أ%كثر
التمن. أ%بو عبيدة: من أ%مثالم ف الرجل الصعب اللق الشديد اللجاجة:

لت.ج,د.ن� فلناv أ%لو.ى ب.ع1يد. الستم.ر؛ وأ%نشد فيه:
وج.د\ت.ن أ%ل}و.ى ب.ع1يد. ال�س\ت.م.ر\،

أ%ح\م1ل� ما ح'م>ل}ت' من خ.ي\ر� وش.ر>
أ%بو اليثم: ال4ل}وى الكثي اللوي. يقال: رجل أ%ل}وى شديد ال�صومة

ي.ل}ت.وي على خصمه بالجة ول ي'ق1ر� على شيء واحد. وال4ل}و.ى: الشديد
الل}ت1واء، وهو الذي يقال له بالفارسية سحابي. ول%و.ي\ت الثوب. أ%ل}ويه

ل%ي�اv إ,ذا عصرته حت يرج ما فيه من الاء. وف حديث الخ\تمار:
ل%ي_ةv ل ل%ي_ت.ي\ن, أ%ي ت.ل}وي خ1مار.ها على رأ}سها مرة واحدة، ول تديره

مرتي، لئل تشتبه بالرجال إ,ذا اعتمeوا.
والل�و_اء: طائر.

واللو,يا: ض.ر\ب¬ من الن_ب\ت 
(* قوله« واللويا ضرب إل» وقع ف

القاموس مقصوراv كالصل، وقال شارحه: وهو ف الكم وكتاب القال مدود.)
واللو,ياء: مبسم ي'ك}وى به. ول1ي�ة�: مكان بوادي ع'مان%.

والل�وى: ف معن اللئي الذي هو جع الت؛ عن اللحيان، يقال: ه'ن_
الل�و.ى فعلن؛ وأ%نشد:

ج.م.ع\ت'ها من أ%ي\ن'ق� غ1زار,،
م1ن. الل�و.ى ش'ر>ف}ن بالص>رار,

واللؤ'ون: جع الذي من غي لفظه بعن الذين، فيه ثلث لغات: الل�ؤون
ف الرفع، والل�ئي ف الفض والنصب، والل�ؤ'و بل نون، والل�ئي

بإ,ثبات الياء ف كل حال يستوي فيه الرجال والنساء، ول يصغر ل4نم
استغنوا عنه بالل�تي_ات للنساء وبالل�ذ%يeون للرجال، قال: وإ,ن شئت قلت

للنساء الل، بالقصر بلياء ول مد� ول هز، ومنهم من يهمز؛ وشاهده بل
ياء ول مد� ول هز قول الكميت:

وكان.ت\ م1ن. الل� ل ي'غ.ي>ر'ها اب\ن'ها؛
إ,ذا ما الغ'لم' ال4ح\م.ق' ال�م_ غ%ي_را



قال: ومثله قول الراجز:
فد'ومي على الع.ه\د1 الذي كان ب.ي\ن.نا،

أ%م. ان\ت1 من الل� ما ل%ه'ن_ ع'هود'؟
وأ%ما قول أ%ب الرeب.ي\س عبادة بن ط%ه\ف%ة 

(* قوله« طهفة» الذي ف
القاموس: طهمة) الازن، وقيل اسه ع.ب_اد بن ط%هفة، وقيل ع.ب_اد بن عباس:

م1ن. الن_ف%ر, الل�ئي الذين.، إ,ذا ه'م'،
ي.هاب' اللYئام' ح.ل}قة% الباب، ق%ع\ق%ع'وا

فإ,نا جاز المع بينهما لختلف اللفظي أ%و على إ,لغاء أ%حدها.
ول�و.يe بن' غالب: أ%بو قريش، وأ%هل العربية يقولونه بالمز، والعامة

تقول ل�و.يÒ؛ قال ال4زهري: قال ذلك الفراء وغيه.
يقال: ل%وى عليه ال4م\ر. إ,ذا ع.و_ص.ه. ويقال: ل%و_أ% ال بك،

،�بالمز، ت.ل}و,ية أ%ي شو_ه به. ويقال: هذه وال الش_و\هة� والل�و\أ%ة
ويقال الل�و_ة�، بغي هز. ويقال للرجل الشديد: ما ي'ل}وى ظ%هر'ه أ%ي ل

ي.ص\ر.ع'ه أ%حد.
وال%لوي: الث�نايا اللتوية الت ل تستقيم.

والل©و_ة�: العود الذي ي'تبخ_ر به، لغة ف ال4ل�و_ة، فارسي معرب
كاللYي_ة. وف صفة أ%هل النة: م.جام1ر'هم ال4لو_ة� أ%ي ب.خ'ورهم

الع'ود، وهو اسم له م'ر\ت.جل، وقيل: هو ضرب من خيار العود وأ%جوده، وتفتح
هزته وتضم، وقد اختلف ف أ%صليتها وزيادتا. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان

ي.س\ت.ج\م1ر' بال4ل�و_ة غي. م'ط%ر_اة.
وقوله ف الديث: م.ن حاف. ف و.ص1ي_ته أ�ل}ق1ي. ف الل�و.ى 

(* قوله«
ألقي ف اللوى» ضبط اللوى ف الصل وغي نسخة من نسخ النهاية الت يوثق
با بالفتح كما ترى، وأما قول شارح القاموس فبالكسر.) ؛ قيل: إ,نه واد{ ف

جهنم، نعوذ بعفو ال منها.
ابن ال4عراب: الل�و_ة الس�و\أ%ة، تقول: ل%و_ةv لفلن با صنع أ%ي

.vس.و\أ%ة
قال: والت_و_ة� الساعة من الزمان، وال%و_ة كلمة الق، وقال:

الل�يe واللYوe الباطل وال%وe وال%يe الق. يقال: فلن ل يعرف ال%و_



من الل�و_ أ%ي ل يعرف الكلم. الب.ي>ن. من ال%ف1ي�؛ عن ثعلب.
والل�و\لء: الشد_ة والضر كاللgواء.

وقوله ف الديث: إي_اك والل�و_ فإ,ن الل�و� من الشيطان؛ يزيد قول
التند�م على الفائت لو كان كذا لقلت ولفعلت، وسنذكره ف ل من حرف ال4لف

الفيفة.
والل9ت': صنم لث%ق1يف كانوا يعبدونه، هي عند أ%ب علي ف%ع.لة من

ل%و.ي\ت عليه أ%ي ع.ط%ف}ت وأ%ق}م\ت، ي.د'لك على ذلك قوله تعال: وانطلق.
ال%ل� منهم أ%ن1 ام\ش'وا واص\ب,روا على آلتكم؛ قال سيبويه: أ%ما ال3ضافة
،vإ,ل لت من اللت والع'ز�ى فإ,نك ت.م'د�ها كما تد� ل إ,ذا كانت اسا
وكما ت'ث%ق�ل لو وكي إ,ذا كان كل واحد منهما اساv، فهذه الروف

وأ%شباهها الت ليس لا دليل بتحقي ول جع ول فعل ول تثنية إ,نا يعل ما ذهب
منه مثل ما هو فيه ويضاعف، فالرف ال4وسط ساكن على ذلك يبن إ,ل أ%ن
يستدل على حركته بشيء، قال: وصار ال3سكان أ%ول ل4ن الركة زائدة فلم

يكونوا ليحركوا إ,ل بثب.ت، كما أ%نم ل يكونوا ليجعلوا الذاهب من لو غي
الواو إ,ل بث%ب.ت، فج.ر.ت هذه الروف على ف%ع\ل أ%و ف�ع\ل أ%و ف1ع\ل؛

قال ابن سيده: انتهى كلم سيبويه، قال: وقال ابن جن أ%ما اللت' والع'ز_ى
فقد قال أ%بو السن إ,ن اللم فيها زائدة، والذي يدل على صحة مذهبه أ%ن

اللت والع'ز�ى ع.ل%مان بنزلة ي.غ'وث% وي.ع'وق. ون.س\ر� وم.ناة% وغي
ذلك من أ%ساء ال4صنام، فهذه كلها أ%علم وغي متاجة ف تعريفها إ,ل

ال4لف واللم، وليست من باب ال%ر,ث والع.ب_اس وغيها من الصفات الت
ت.غ\ل1ب' غ%لب.ة ال4ساء، فصارت أ%علماv وأ�ق1ر_ت فيها لم التعريف على

ضرب من ت.ن.سeم روائح الصفة فيها في'ح\مل على ذلك، فوجب أ%ن تكون اللم
فيها زائدة، ويؤكYد' زيادتا فيها لزوم'ها إ,ياها كلزوم لم الذي والن

وبابه، فإ,ن قلت فقد حكى أ%بو زيد ل%ق1يت'ه ف%ي\ن.ة والف%ي\نة% وإ,لهة%
وال3لهة%، وليست ف%ي\نة� وإ,لهة� بصفتي فيجوز تعريفهما وفيهما اللم

كالع.ب_اس وال%ر,ث؟ فالواب أ%ن ف%ي\نة% والف%ي\نة% وإ,لهة%
وال3لهة% ما اع\ت.ق%ب. عليه تعريفان: أ%حدها بال4لف واللم، والخر بالوضع

والغلبة، ول نسمعهم يقولون لت. ول ع'ز_ى، بغي لم، فد.ل� لزوم' اللم
على زيادتا، وأ%ن� ما هي فيه ما اع\ت.ق%ب. عليه تعريفان؛ وأ%نشد أ%بو

علي:



أ%م.ا ود1ماء� ل ت.زال�، كأ%نا
على ق�ن_ة1 الع'ز_ى وبالن_س\ر, ع.ن\د.ما

قال ابن سيده: هكذا أ%نشده أ%بو علي بنصب ع.ن\د.ما، وهو كما قال ل4ن
ن.س\راv بنزلة عمرو، وقيل: أ%صلها لهةD سيت باللهة الت هي ال%ية.

ولو.ى: اسم رجل عجمي، قيل: هو من ولد يعقوب، عليه السلم، وموسى، عليه
السلم، من س1ب\طه.

@ليا: الل�ي_ة: العود الذي ي'ت.ب.خ_ر به، فارسي معرب. وف حديث
الزبي، رضي ال عنه: أ%قبلت' مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، من ل1ي_ة%؛

هي اسم موضع بالجاز.
التهذيب: الفراء اللYياء� شيء يؤكل مثل ال1م_ص ونوه وهو شديد

البياض، وف الصحاح: يكون بالجاز يؤكل؛ عن أ%ب عبيد. ويقال للمرأ%ة إ,ذا وصفت
بالبياض: كأ%نا اللYياء، وف الصحاح: كأ%نا ل1ياء4ةD، قال ابن بري:

صوابه أ%ن يقال كأ%نا ل1ياء4ةD مق}ش'و_ةD. وروي عن معاوية، رضي ال
عنه، أ%نه أ%ك%ل ل1ياءé م'ق%شìى. وف الديث: أ%ن فلناv أ%هدى لرسول ال،

صلى ال عليه وسلم، ب,و.د_ان% لياءé م'ق%شìى؛ وفيه: أ%ن رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، أ%كل لياءé ث صلى ول يتوضأ؛ اللYياء�، بالكسر

والد: الل©وبياء، وقيل: هو شيء كال1م_ص شديد البياض بالجاز. واللYياء�
أ%يضاv: س.م.كة ف البحر ت'ت_خ.ذ� من جلدها الت>ر.س.ة� فل ي.ح1يك'

فيها شيء، قال: والراد ال4و�ل. ابن ال4عراب: اللYياء� الل©وبياء،
واحدته ل1ياء4ةD. ويقال للصبي_ة الليحة: كأ%نا ل1ياء4ةD م.ق}ش'و_ة أ%ي

مقشورة، قال: وال�ق%ش_ى ال�ق%ش_ر، وقيل: اللYياء من نبات اليمن وربا
نبت بالجاز، وهو ف خ1ل}قة البصل وقدر ال1م_ص، وعليه قشور ر,قاق¬ إ,ل

السواد ما هو، ي'ق}لى ث ي'د\ل%ك بشيء� خ.ش1ن� كال1س\ح ونوه فيخرج من
قشره فيؤكل، وربا أ�كل بالعسل، وهو أ%بيض، ومنهم من ل ي.ق}ل1يه. أبو

العباس: اللYيا، مقصور 
(* قوله« أبو العباس الليا مقصور» عبارة التكملة ف

لوي: قال أبو العباس اللياء بالفتح والتشديد والد الرض الت بع'د
ماؤها واشتد السي فيها، قال:

نازحة� الياه والستاف
لياء عن ملتمس الخلف



ذات فياف بينها فياف
وذكره الوهري مكسوراv مقصوراv.) ، ال4رض الت ب.ع'د. ماؤها واشتد�

السي فيها، قال العجاج:
ناز,حة� ال1ياه1 وال�س\تاف1،

ل%ي_اء� عن م'ل}ت.م1س, ال3خ\لف1
الذي ينظر ما ب'ع\د'ها 

(* قوله« الذي ينظر إل» هكذا ف الصل هنا، ولعل
فيه سقطاv من الناسخ. وأ%صل الكلم: والستاف الذي ينظر ما بعدها.)

@ل: الليث: ل ح.ر\ف¬ ي'ن\ف%ى به وي'ج\ح.د به، وقد تيء زائدة مع اليمي
كقولك ل أ�ق}س3م' بال. قال أ%بو إ,سحق ف قول ال عز وجل: ل

أ�ق}س3م' بيوم, القيامة، وأ%ش\كال1ها ف القرآن: ل اختلف بي الناس أ%ن
معناه أ�ق}س3م' بيوم القيامة، واختلفوا ف تفسي ل فقال بعضهم ل ل%غ\و¬،

وإ,ن كانت ف أ%و_ل السeورة، ل4ن القرآن كله كالسورة الواحدة ل4نه متصل
بعضه ببعض؛ وقال الفر�اء: ل ردÒ لكلم تقد_م كأ%نه قيل ليس ال4مر

كما ذكرت؛ قال الفراء: وكان كثي من النحويي يقولون ل ص1لةD، قال: ول
يبتدأ� بحد ث يعل صلة يراد به الطرح، ل4ن� هذا لو جاز ل ي'ع\رف خ.ب

فيه ج.ح\د من خب ل ج.ح\د فيه، ولكن القرآن العزيز نزل بالرد� على
الذين أ%ن\ك%روا الب.ع\ث% والنة% والنار، فجاء ال3ق}سام' بالرد� عليهم ف

كثي من الكلم ال�ب\تدإ منه وغي البتدإ كقولك ف الكلم ل وال3 ل
أ%فعل ذلك، جعلوا ل، وإ,ن رأ%يت.ها م'بتدأ%ةv، ردìا لكلم� قد م.ض.ى،

فلو أ�ل}غ1ي.ت\ ل م1م�ا ي'ن\و.ى به الواب' ل يكن بي اليمي الت تكون
جواباv واليمي الت تستأ}نف فرق. وقال الليث: العرب ت.طرح ل وهي

م.ن\و,ي�ة كقولك وال3 أض\ر,ب'ك.، ت'ريد وال ل أ%ض\ر,ب'ك.؛ وأ%نشد:
وآل%ي\ت' آس.ى على هال1ك1،

وأ%س\أ%ل� نائحةv ما ل%ها
أ%راد: ل آس.ى ول أ%سأ%ل�. قال أ%بو منصور: وأ%فاد.ن,ي ال�ن\ذري عن

اليز,يدي عن أ%ب زيد ف قول ال عز وجل: ي'ب.ي>ن ال� لكم أ%ن
ت.ض1ل©وا؛ قال: م.خاف%ة أ%ن ت.ض1ل©وا وح1ذار. أ%ن ت.ض1لوا، ولو كان ي'ب.ي�ن'

ال لكم أ%ن} ل ت.ض1لوا لكان صواباv، قال أ%بو منصور: وكذلك أ%ن} ل
ت.ض1ل� وأ%ن} ت.ض1ل� بعن واحد. قال: وما جاء ف القرآن العزيز م1ن هذا



قوله عز وجل: إ,ن� ال4 ي'م\س3ك' السموات1 وال4رض. أ%ن} ت.ز'ول؛ يريد
أ%ن ل تزول، وكذلك قوله عز وجل: أ%ن ت.ح\ب.ط% أ%عمال�كم وأ%نتم ل

ت.ش\ع'رون؛ أ%ي أ%ن ل ت.ح\ب.ط%، وقوله تعال: أ%ن تقولوا إ,نا أ�ن\ز,ل%
الكتاب' على طائف%ت.ي\ن, م1ن ق%ب\لنا؛ معناه أ%ن ل تقولوا، قال: وقولك

أ%سأ%ل�ك بال أ%ن} ل تقول%ه وأ%ن} ت.ق�ول%ه، فأ%م_ا أ%ن} ل تقول%ه
فجاء4ت ل ل4نك ل ت'رد أ%ن ي.ق�وله، وقولك أ%سأ%لك بال أ%ن تقوله سأ%لتك

هذا فيها معن الن_ه\ي، أ%ل ترى أ%نك تقول ف الكلم وال أ%قول ذلك
أ%بداv، وال ل أ%قول ذلك أ%بداv؟ ل ههنا ط%ر\ح'ها وإ,د\خال�ها سواء

وذلك أ%ن الكلم له إ,باء وإ,ن\عام¬، فإ,ذا كان من الكلم ما ييء من باب
ال3نعام موافقاv لل�باء كان س.واء وما ل يكن ل يكن، أ%ل ترى أ%نك

تقول آت1يك. غ%داv وأ%قوم' معك فل يكون إ,ل على معن ال3نعام؟ فإذا قلت
وال3 أ%قول� ذلك على معن وال3 ل أ%قول ذلك ص.ل%ح.، وذلك ل4ن�

ال3ن\عام وال3 ل4ق�ول%ن_ه وال3 ل4ذ}ه.ب.ن_ معك ل يكون وال3 أ%ذهب
معك وأ%نت تريد أ%ن تفعل، قال: واعلم أ%ن� ل ل تكون ص1لةv إ,ل� ف

معن ال3باء ول تكون ف معن ال3نعام. التهذيب: قال الفراء والعرب
تعل ل صلة إ,ذا اتصلت ب.ح\د{ قبل%ها؛ قال الشاعر:

ما كان% ي.ر\ض.ى رسول� ال3 د1ي\ن.ه'م'،
وال4ط}ي.بان1 أ%بو ب.ك}ر� ول ع'م.ر

أ%راد.: والط�ي>بان1 أ%بو بكر وعمر. وقال ف قوله تعال: ل1ئل�
ي.ع\ل%م. أ%ه\ل� الكتاب, أ%ن} ل ي.ق}د1ر'ون% على شيء من ف%ض\ل, ال3؛ قال:

العرب تقول ل ص1لةv ف كل9 كلم دخ.ل ف أ%و_له ج.ح\د¬ أ%و ف آخره جحد
غي م'صر_ح، فهذا ما دخ.ل آخ1ر.ه ال%ح\د' فج'علت ل ف أ%و_له

ص1لةv، قال: وأ%ما ال%ح\د' السابق الذي ل يصر_ح\ به فقولك ما م.ن.ع.ك. أ%ن
ل ت.س\ج'د، وقوله: وما ي'ش\ع1ر'ك�م\ أ%نا إ,ذا جاءت ل ي'ؤ\م1نون،

وقوله عز وجل: وح.رام¬ على ق%ر\ية{ أ%ه\ل%ك}ناها أ%نم ل ي.ر\ج,ع'ون؛ وف
ال%رام معن ج.ح\د{ وم.ن\ع�، وف قوله وما ي'ش\عركم مثله، فلذلك ج'ع1لت ل
بعده ص1لةv معناها السeقوط من الكلم، قال: وقد قال بعض' م.ن ل ي.عرف

العربية، قال: وأ�راه ع.ر\ض. بأ%ب,ي ع'بيدة، إ,ن معن غي ف قول ال عز
وجل: غي الغضوب عليهم، معن س1و.ى وإ,ن� ل صلةD ف الكلم؛ واحتج

بقوله:



ف بئ}ر, ل ح'ور� سرى وما ش.ع.ر\
بإ,ف}ك1ه، ح.ت_ى ر.أ%ى الصeب\ح. ج.ش.ر\

قال: وهذا جائز ل4ن العن وق%ع. فيما ل يتبي_ن\ فيه ع.م.ل%ه، فهو
ج.ح\د' مض ل4نه أ%راد ف بئر, ما ل ي'ح1ي' عليه شيئاv، كأ%نك قلت إ,ل

غي ر'ش\د توج_ه وما ي.د\ر,ي. وقال الفراء: معن غي ف قوله غي
الغضوب معن ل، ولذلك ز,د\ت. عليها ل كما تقول فلن غي' م'ح\س3ن� ول

م'ج\م1ل�، فإ,ذا كانت غي بعن س1و.ى ل يز أ%ن ت.ك�ر� عليه، أ%ل تر.ى أ%نه
ل يوز أ%ن تقول عندي س1و.ى عبد1 ال ول زيد{؟ وروي عن ثعلب أ%نه سع

ابن ال4عراب قال ف قوله:
ف بئر ل ح'ور� سرى وما ش.ع.ر

أ%راد: ح'ؤ'ور� أ%ي ر'ج'وع، العن أ%نه وقع ف بئر, ه.ل%كة{ ل ر'ج'وع.
فيها وما ش.ع.ر. بذلك كقولك و.قع ف ه.ل%ك%ة{ وما ش.ع.ر. بذلك، قال:

وييء ل بعن غي؛ قال ال عز وجل: وق1ف�وه'م\ إ,ن_هم مسؤ'ولون ما لكم
ل ت.ناص.ر'ون؛ ف موضع نصب على الال، العن ما لكم غي. م'تناص1رين؛

قاله الزجاج؛ وقال أ%بو عبيد: أ%نشد ال4صمعي لساعدة الذل:
أ%ف%ع.ن\ك ل ب.ر\ق¬ كأ%ن� و.م1يض.ه
غاب¬ ت.س.ن_مه ض1رام¬ م'ث}ق%ب'

قال: يريد أ%م1نك ب.ر\ق¬، ول صلة. قال أ%بو منصور: وهذا يالف ما قاله
الفراء إ,ن ل ل تكون صلة إ,ل مع حرف نفي تقد_مه؛ وأ%نشد الباهلي

للشماخ:
إ,ذا ما أ%د\ل%ج\ت\ وض.ع.ت\ ي.داها،

ل%ها ال3د\لج ل%ي\ل%ه ل ه'ج'وع,
أ%ي ع.م1ل%ت\ ي.داها ع.م.ل% الليلة1 الت ل ي'ه\ج.ع' فيها، يعن الناقة

ون.ف%ى بل ال�ج'وع. ول ي'ع\م1ل}، وترك ه'ج'وع مروراv على ما كان
عليه من ال3ضافة؛ قال: ومثله قول رؤبة:

لقد عر.ف}ت' ح1ي. ل اع\ت1راف1
ن.فى بل وتر.ك%ه مروراv؛ ومثله:

أ%م\س.ى ب,ب.ل}د.ة1 ل ع.م¼ ول خال
وقال البد ف قوله عز وجل: غ%ي\ر, ال%غ\ضوب, عليهم ول الضالYي؛

إ,نا جاز أ%ن تقع ل ف قوله ول الض_الي ل4ن معن غي متضمن معن



الن_ف}ي، والنحويون ي'جيزون أ%نت. زيداv غ%ي\ر' ضار,ب� ل4نه ف معن قولك
أ%نت. زيداv ل ضار,ب¬، ول ييزون أ%نت زيداv م1ث}ل� ضار,ب ل4ن زيداv من

صلة ضار,ب� فل تتقد_م عليه، قال: فجاءت ل ت'ش.د>د من هذا النفي الذي
تضمنه غي' ل4نا ت'قار,ب' الداخلة، أ%ل ترى أ%نك تقول جاء4ن زيد

وعمرو، فيقول السامع ما جاء4ك زيد وع.مرو؟ فجائز أ%ن يكون جاء4ه أ%حد'ها،
فإ,ذا قال ما جاء4ن زيد ول عمرو فقد ت.ب.ي_ن أ%نه ل يأ}ت واحد منهما.

وقوله تعال: ول ت.س\ت.وي ال%س.نة� ول الس_ي>ئة�؛ يقارب ما ذكرناه
وإ,ن ل ي.ك�ن\ه. غيه: ل حرف' ج.ح\د وأ%صل ألفها ياء، عند قطرب، حكاية

عن بعضهم أ%نه قال ل أ%فعل ذلك فأ%مال ل. الوهري: ل حرف نفي لقولك
،vغدا �ي.ف}ع.ل ول يقع الفعل، إ,ذا قال هو ي.ف}ع.ل� غ%داv قلت ل ي.ف}ع.ل

وقد يكون ضد�اv لب.ل%ى ون.ع.م\، وقد يكون للن_ه\ي كقولك ل ت.ق�م\ ول
ي.ق�م\ زيد، ي'نهى به كل© م.ن\ه,ي¼ من غائب وحاض1ر، وقد يكون ل%غ\واv؛

قال العجاج:
ف ب,ئر, ل ح'ور� س.ر.ى وما ش.ع.ر\

وف التنزيل العزيز: ما م.ن.ع.ك أ%ن ل ت.س\ج'د؛ أ%ي ما منعك أ%ن
تس\ج'د، وقد يكون حرف. عطف ل3خراج الثان ما دخل فيه ال4ول كقولك رأ%يت

زيداv ل ع.مراv، فإ%ن أ%د\خ.ل}ت. عليها الواو خ.ر.ج.ت\ من أ%ن تكون ح.ر\ف.
عطف{ كقولك ل يقم زيد ول عمرو، ل4ن ح'روف النسق ل ي.دخل بعض'ها على

بعض، فتكون الواو للعطف ول إ,نا هي لتأ}كيد النفي؛ وقد ت'زاد فيها التاء
فيقال لت.؛ قال أ%بو زبيد:
ط%ل%ب'وا ص'ل}ح.نا ولت. أ%وان{

وإ,ذا استقبلها ال4لف واللم ذهبت أ%لفه كما قال:
أ%ب.ى ج'ود'ه ل الب'خ\ل%، واست.ع\جلت\ ن.ع.م\

به1 م1ن\ ف%تÝى، ل ي.م\ن.ع' ال�وع. قات1ل%ه\
قال: وذكر يونس أ%ن أ%با عمرو بن العلء كان ير� الب'خل ويعل ل
م'ضافة إ,ليه ل4ن� ل قد تكون للج'ود والب'خ\ل,، أ%ل ترى أ%نه لو قيل له

vمنه؟ فأ%م_ا إ,ن} ج.ع.ل}ت.ها لغوا vام\ن.ع, ال%ق_ فقال ل كان ج'ودا
نص.ب\ت. الب'خل بالفعل وإ,ن شئت نص.ب\ت.ه على البدل؛ قال أ%بو عمرو: أ%راد

أ%ب.ى ج'ود'ه ل الت ت'ب.خ>ل� ال3نسان كأ%نه إ,ذا قيل له ل ت'س\ر,ف'
ول ت'ب.ذYر\ أ%ب.ى ج'وده قول% ل هذه، واستعجلت نعم فقال ن.غ.م



أ%ف}عل� ول أ%ترك ال�ود.؛ قال: حكى ذلك الزجاج ل4ب عمرو ث قال: وفيه قولن
آخران على رواية م.ن روى أ%ب.ى ج'ود'ه ل الب'خ\ل: أ%حدها معناه أ%ب.ى
ج'وده الب'خ\ل% وت.جعل ل ص1لةv كقوله تعال: ما من.عك أ%ن ل ت.س\ج'د.،

ومعناه ما منعك. أ%ن تسج'د.، قال: والقول الثان وهو ح.س.ن، قال: أرى أ%ن
يكون ل غي. ل%غ\و� وأ%ن يكون الب'خل منصوباv بدلv من ل، العن: أب
ج'ود'ه ل الت هي للب'خ\ل، فكأ%نك قلت أ%ب.ى ج'وده الب'خ\ل% وع.ج_ل%ت\

به ن.ع.م\. قال ابن بري ف معن البيت: أ%ي ل ي.م\ن.ع' ال�وع.
الط©ع\م. الذي ي.ق}ت'له؛ قال: ومن خفض الب'خ\ل% فعلى ال3ضافة1، وم.ن نصب

ج.ع.له نعتاv لل، ول ف البيت اسم¬، وهو مفعول ل4ب.ى، وإ,نا أ%ضاف ل إ,ل
الب'خل ل4ن� ل قد تكون للج'ود كقول القائل: أ%ت.م\ن.ع'ن من ع.طائك،

فيقول السؤول: ل، ول هنا ج'ود¬. قال: وقوله وإ,ن شئت نصبته على البدل،
قال: يعن البخل تنصبه على البدل من ل ل4ن ل هي الب'خل ف العن،

فل يكون ل%غ\واv على هذا القول.
@ل الت تكون للتبئة: النحويون يعلون لا وجوهاv ف نصب ال�فرد

وال�ك%ر_ر وتنوين ما ي'نو_ن� وما ل ي'نو_ن، والخ\ت1يار' عند جيعهم
أ%ن ي'نص.ب با ما ل ت'عاد' فيه كقوله عز وجل: أ%ل ذلك الكتاب' ل

ر.ي\ب. فيه؛ أ%جع القراء على نصبه. وقال ابن ب'زر\ج: ل صلة% ل ر'ك�وع.
فيها، جاء بالتبئة مرتي، وإ,ذا أ%ع.د\ت. ل كقوله لب.ي\ع. ل ب.ي\ع. فيه

ول خ'ل�ة ول شفاعة فأ%نت. باليار، إ,ن شئت نصبت بل تنوين، وإ,ن شئت
ر.ف%ع\ت. ونو_ن\ت.، وفيها ل�غات¬ كثية سوى ما ذكرت' جائزةD عندهم.
وقال الليث: تقول هذه لء م.ك}توبةD فت.م'دeها لت.ت1م_ الكلمة اساv، ولو

صغرت لقلت هذه ل�و.ي_ةD مكتوبة إ,ذا كانت صغية الك1ت\بة غي. ج.ليلة{.
وحكى ثعلب: ل%و_ي\ت لء ح.س.ن.ةv ع.م1ل}تها، ومد_ ل ل4نه قد صي_ر.ها

اساv، والسم' ل يكون على حرفي و.ض\عاv، واخ\تار. ال4لف من بي حروف
Òال%د> واللي لكان الف%ت\حة، قال: وإ,ذا نسبت إ,ليها قلت ل%و.و,ي

(* قوله« لووي إل» كذا ف الصل وتأمله مع قول ابن مالك:
وضاعف الثان من ثنائي * ثانيه ذو لي كل ولئي)

وقص1يدةD ل%و.و,ي_ةD: قاف1ي.ت'ها ل. وأ%ما قول ال عز وجل: فل
اق}ت.ح.م. الع.ق%بة%، فل بعن ف%ل%م\ كأ%نه قال فلم ي.ق}ت.ح1م, الع.ق%بة%،

ومثله: فل ص.د_ق. ول ص.ل�ى، إ,ل� أ%ن� ل بذا العن إ,ذا



ك�ر>ر.ت\ أ%س\و.غ� وأ%ف}ص.ح' منها إ,ذا ل ت'ك%ر_ر\؛ وقد قال الشاعر:
إ,ن} ت.غ\ف1ر, اللهم_ ت.غ\ف1ر\ ج.م_ا،

وأ%يe ع.ب\د{ ل%ك. ل أ%ل%م_ا؟
وقال بعضهم ف قوله: فل اق}ت.ح.م. الع.ق%بة%؛ معناها فما، وقيل:

ف%ه.ل�، وقال الزجاج: العن فلم ي.ق}ت.ح1م العقبة% كما قال فل ص.د_ق ول
ص.ل�ى ول يذكر ل ههنا إ,ل� مرة واحدة، وقل�ما تت.ك%ل�م العرب ف

مثل هذا الكان إ,ل� بل م.ر_ت.ي\ن, أ%و أ%كثر، ل تكاد تقول ل
ج,ئ}ت.ن ت'ريد ما ج,ئ}ت.ن ول نري صلح 

(*قوله «نري صلح» كذا ف الصل بل نقط
مرموزاv له ف الامش بعلمة وقفة.) والعن ف فل اق}ت.ح.م. موجود ل4ن
ل ثابتة كلها ف الكلم، ل4ن قوله ث كان من الذين آمنوا ي.د'ل© على
معن فل اق}ت.ح.م. ول آم.ن.، قال: ونو. ذلك قال الفراء، قال الليث:

وقد ي'ر\د.ف' أ%ل ب,ل فيقال أ%ل ل؛ وأ%نشد: فقام.
ي.ذ�ود' الناس. عنها بس.ي\ف1ه

وقال: أ%ل ل من س.بيل� إ,ل ه1ن\د1
vويقال للرجل: هل كان كذا وكذا؟ فيقال: أ%ل ل ؛ ج.ع.ل% أ%ل ت.ن\بيها

ول نفياv. وقال الليث ف ل قال: ها ح.ر\فان1 م'تباينان ق�ر,نا
واللم' لم' اللك1 والياء ياء الضافة؛ وأ%ما قول الكميت:

ك%ل وك%ذا ت.غ\م1يضةv ث� ه1ج\ت'م'
ل%دى حي أ%ن} كان'وا إ,ل الن_و\م,، أ%ف}ق%را

فيقول: كان% ن.و\م'هم ف الق1ل�ة1 كقول القائل ل وذا، والعرب إ,ذا
أ%رادوا ت.ق}ل1يل م'د_ة ف1ع\ل� أ%و ظهور شيء خ.ف1ي. قالوا كان ف1ع\ل�ه

ك%ل، وربا ك%ر_روا فقالوا كل ول؛ ومن ذلك قول ذي الرمة:
vفب.دا ك%ليل vأ%صاب. خ.صاصة
كل، وان\غ.ل� سائر'ه ان\غ1لل

وقال آخر:
يكون� ن'زول� الق%و\م, فيها ك%ل ول

Dلت: أ%بو زيد ف قوله: لت. ح1ي. م.ناص�، قال: التاء فيها ص1لة@
والعرب ت.ص1ل� هذه التاء ف كلمها وت.ن\ز,ع'ها؛ وأ%نشد:

ط%ل%ب'وا ص'ل}ح.نا ولت أ%وان{،



فأ%ج.ب\نا أ%ن} ل%يس. ح1ي. ب.قاء3
قال: وال4صل فيها ل، والعن فيها ل%ي\س.، والعرب تقول ما

أ%س\ت.ط1يع' وما أ%س\ط1يع'، ويقولون ث�م_ت. ف موضع ث�م_، ور'ب_ت. ف موضع
ر'ب_، ويا و.ي\ل%تنا ويا و.ي\ل%نا. وذكر أ%بو اليثم عن ن.ص\ر� الرازي أ%نه

قال ف قولم لت. ه.ن�ا أي ليس. حي ذلك.، وإنا ه'و ل ه.ن_ا، فأ%ن_ث%
ل فقيل لة% ث أ�ضيف. فتحو_لت الاء تاء، كما أ%ن_ثوا ر'ب_ ر'ب_ة%

وث�م_ ث�م_ت.، قال: وهذا قول الكسائي. وقال الفراء: معن ولت. ح1ي.
م.ناص� أ%ي ليس ب,ح1ي, ف1رار�، وت.ن\ص1ب' با ل4نا ف معن ليس؛

وأ%نشد:
ت.ذ%ك�ر ح'ب_ ل%ي\لى لت. ح1ينا

قال: ومن العرب من ي.خ\ف1ض بلت.؛ وأ%نشد:
ط%ل%ب'وا ص'ل}ح.نا ولت. أ%وان{

قال شر: أ%جع علماء النحويي من الكوفيي والبصريي أ%ن أ%صل هذه
التاء الت ف لت. هاء، و'ص1ل%ت بل فقالوا لة% لغي معن حادث، كما زادوا

ف ث�م وث�مة% ،ل%ز,مت، فلما ،ص.ل�وها جعلوها تاء.
@إما ل: ف حديث ب.ي\ع, الث�م.ر,: إما ل فل ت.باي.ع'وا حت ي.بد'و.

،vحاو.رات كثيا�صلح الث�م.ر,؛ قال ابن الثي: هذه كلمة ت.رد ف ال
وقد جاءت ف غي موضع من الديث، وأ%صلها إن وما ول، فأد'غمت النون ف

اليم وما زائدة ف اللفظ ل ح'كم لا. قال الوهري: قولم إ,م_ا ل
فاف}ع.ل} كذا بالمالة، قال: أ%صله إن} ل وما ص1لةD، قال: معناه إل� ي.ك�ن\

،vخ.ف1يفة vذلك ال4مر فافعل كذا، قال: وقد أ%مالت العرب ل إمالة
والعوام ي'ش\ب,عون إ,مال%تها فتصي أ%لفها ياء، وهو خطأD، ومعناها إن ل}

ت.ف}ع.ل} هذا فلي.ك�ن\ هذا ، قال الليث: قولم إم_ا ل فافعل كذا إنا هي على
معن إ,ن} ل ت.ف}ع.ل} ذلك فاف}ع.ل} ذا، ولكنهم ل%م_ا جعوا هؤلء

ال4ح\رف. ف%ص1ر\ن ف م.ج\رى اللفظ م'ثقلة فصار ل ف آخرها كأ%نه ع.ج'ز كلمة
فيها ضمي ما ذكرت لك ف كلم ط%ل%ب\ت. فيه شيئاv فر'د_ عليك أ%م\ر'ك.

فقلت إ%م_ا ل فاف}ع.ل} ذا، قال: وتقول� ال}ق. زيداv وإل� فل، معناه
وإل ت.ل}ق. زيداv فد.ع\؛ وأ%نشد:

فط%لYق}ها ف%ل%س\ت. لا بك�ف\ء�،
وإ,ل� ي.ع\ل� م.ف}ر,ق%ك. ال�سام'



فأ%ضمر فيه وإ,ل� ت'طل�ق}ها ي.ع\ل�، وغي البيان1 أ%حسن. وروى أ%بو
الزبي عن جابر: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم ، رأ%ى جلv ناد�اv فقال

ل1م.ن\ هذا المل�؟ فإ,ذا ف1ت\يةD من ال4ن\صار, قالوا اس\ت.ق%ي\نا عليه
عشرين سنة وبه س.خ1يمةD فأ%ر.د\نا أ%ن ن.ن\ح.ره فانف%ل%ت. منا، فقال:

أ%ت.ب,يع'ونه؟ قالوا: ل بل هو ل%ك.، فقال: إ,ما ل فأ%ح\س3ن'وا إ,ليه حت
ي.أ}ت% أ%ج.ل�ه؛ قال أ%بو منصور: أ%راد إل� ت.ب,يع'وه فأ%ح\س3نوا

إ,ليه، وما ص1لةD، والعن إ,ن} ل فو'كYد.ت با، وإ,ن} حرف جزاء ههنا، قال
أ%بو حات: العامة ر'ب_ما قالوا ف م.و\ض1ع, اف}ع.ل} ذلك إما ل اف}ع.ل}

ذلك...... ارى 
(* كتب بامش الصل بازاء السطر: كذا.) ، وهو فارسي مردود،

،vأ%يضا Dون ال4لف وهو خطأeم_ا ل في.ض'م�والعامة تقول أ%يضاv: أ
قال: والصواب إ,ما ل غي م'مال ل4ن ال4دوات ل ت'مال�. ويقال: خ'ذ} هذا

إ,ما ل، والعن إ,ن ل تأ}خ'ذ} ذلك فخ'ذ} هذا، وهو م1ثل� ال%ث%ل، وقد
تيء ليس بعن ل ول بعن ليس؛ ومن ذلك قول لبيد:

إ,نا ي'ج\زى الف%ت ليس ال%م.ل}
أ%راد ل المل. وسئل سيدنا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، عن

الع.ز\ل, عن النساء فقال: ل عليكم أ%ن ل ت.ف}ع.ل�وا فإ,نا هو الق%د.ر'، معناه
ليس عليكم أ%ن ل ت.ف}ع.ل�وا يعن الع.ز\ل%، كأ%نه أ%راد ليس. عليكم

ال3م\ساك' عنه من جهة التحري، وإ,نا هو الق%د.ر' إن قد_ر. ال� أ%ن
يكون و.لد¬ كان. ابن ال4عراب: لو.ى فلن فلناv إذا خالف%ه. وقال الفراء:

لو.ي\ت أ%ي ق�لت ل، وابن ال4عراب: يقال ل%و\ل%ي\ت بذا العن. ابن
سيده: ل%و\ ح.ر\ف¬ يدل على ام\ت1ناع الشيء لم\ت1ناع غيه، فإن سيت به

الكلمة شد�دت؛ قال:
،vك%ث1يا Òأ%ه\ل%ك%ت\ ل%و vوق1د\ما
وق%ب\عل% الي.و\م, عال%ها ق�دار'

وأ%ما الليل فإ,نه ي.همز هذا النحو إذا س'مي به كما ي'ه\م.ز'
الن_ؤ'ور'. وقال الليث: ح.ر\ف' أ�م\ن,ي_ة{ كقولك ل%و\ ق%د1م. زيد، ل%و\ أ%ن لنا
vوفة�ك%ر_ةv، فهذا قد ي'ك}ت.فى به عن الواب، قال: وقد تكون ل%و\ م.و\ق
بي نفي وأ�م\ن,ي_ة إ,ذا و'ص1لت بل؛ وقال البد: ل%و\ ت'وج,ب الشيء من
أ%ج\ل, و'قوع غيه، ولول ت.م\ن.ع الشيء4 من أ%ج\ل, و'قوع غيه. وقال



،vالفراء فيما ر.وى عنه س.لمة: تكون ل%و\ ساكنة الواو إذا جعلتها أ%داة
فإ,ذا أ%خرجتها إ,ل ال4ساء شد�دت واوها وأ%عربتها؛ ومنه قوله:

ع.ل1ق%ت\ ل%وÒا ت'ك%ر>ر'ه،
إن� ل%وìا ذاك. أ%ع\يانا

وقال الفراء: لول إذا كانت مع ال4ساء فهي ش.ر\ط، وإذا كانت مع
ال4فعال فهي بعن ه.ل9، ل%و\م¬ على ما مض.ى وت.ح\ض1يض¬ لا يأ}ت، قال: ولو

vكانت تويفا vوإ,ذا كانت شرطا ،vوش.ر\طا vوت.م.ن>يا vتكون ج.حدا
وت.ش\و,يقاv وت}ثيلv وش.ر\طاv ل يتم. قال الزجاج: لو ي.م\ت.ن,ع' با الشيء

لم\ت1ناع غيه، تقول: لو جاءن زيد لئته، العن بأ%ن� م.ج,يئ1ي
ام\ت.ن.ع لم\ت1ناع م.جيء زيد. وروى ثعلب عن الفراء قال: لو.ي\ت' أ%ي قلت
ل%و\ل، قال: وابن ال4عراب قال ل%ول%يت'، قال أ%بو منصور: وهو أ%قيس. وقال

الفر_اء ف قوله تعال: فلول كان% من الق�رون من ق%ب\ل1كم أ�ول�و بقية
ي.ن\ه.و\ن؛ يقول ل يكن منكم أ%حد كذلك إ,ل قليلv فإن هؤلء كانوا

ي.ن\ه.و\ن% ف%ن.ج.و\ا، وهو اس>تثناء على النقطاع ما قبله كما قال عز وجل:
إ,ل� ق%وم. ي'ون'س؛ ولو كان رفعاv كان صواباv. وروى النذري عن ثعلب

قال: ل%و\ل ول%و\ما إ,ذا و.ل1ي.ت1 ال4ساء كانت جزاء وأ�ج,يب.ت\، وإذا
و.ل1يت الفعال كانت استفهاماv. ول%و\لك. ول%و\لي. بعن ل%و\ل أ%نت.

ولول أ%نا اس\ت'ع\م1ل%ت\؛ وأ%نشد الفراء:
أ%ي.ط}م.ع' ف1ينا م.ن\ أ%راق. د1ماء4نا،

ول%و\له' ل%م\ ي.ع\ر,ض\ ل4ح\ساب,نا ح.س.ن\
قال: والستفهام مثل قوله: ل%و\ما ت.أ}ت1ينا باللئكة، وقوله: ل%و\ل

أ%خ_ر\ت.ن إ,ل أ%ج.ل� ق%ر,يب�؛ العن هل9 أ%خ_ر\ت.ن إ,ل أ%جل
قريب، وقد است.ع\ل%م.ت1 العرب ل%و\ل ف الب؛ قال ال تعال: ل%و\ل أ%نتم

ل%ك�ن_ا م'ؤ\م1ني؛ وأ%نشد:
ل%و\ما ه.و.ى ع1ر\س� ك�م.ي\ت{ ل%م\ أ�ب.ل}

قال ابن ك%ي\سان%: ال%ك}ن,يe ب.ع\د. ل%و\ل له وجهان:
إن شئت جئت ب,م.ك}ن الرفوع فقلت ل%و\ل ه'و ولوله'م\ ولول ه1ي.
ولول أ%ن\ت.، وإن شئت و.ص.ل}ت. ال%ك}ن_ با فكان ك%م.ك}ن,ي_ ال%ف}ض,،

والبصريون يقولون هو خفض، والفراء يقول: وإن كان ف لفظ الفض فهو ف
م.و\ض1ع ر.ف}ع، قال: وهو أ%ق}ي.س' القولي، تقول: ل%و\لك. ما ق�م\ت'



ول%ولي. ولوله' ولوله'م ولولها، وال4جود لول أ%نت. كما قال عز وجل: ل%و\ل
أ%نت'م ل%ك�ن_ا م'ؤ\م1ني؛ وقال:

وم.ن\ز,لة{ ل%و\لي. ط1ح\ت. كما ه.و.ى،
بأ%ج\رام1ه م1ن\ ق�ل�ة1 الن>يق,، م'ن\ه.وي

وقال رؤبة:
وه\ي. ت.ر.ي ل%و\ل ت.رضي الت_ح\ر,يا

يصف العانة يقول: هي ت.ر.ي ر.و\ضاv لول أ%ن\ها ت.ر.ى م.ن\ ي'ح.ر>م'ها
ذلك؛ وقال ف موضع آخر:

ورام1ياv م'بت.ر,كاv م.ز\ك�وما
ف الق%ب\ر, ل%و\ل ي.ف}ه.م' الت_ف}ه,يما

قال: معناه هو ف القب لول ي.ف}هم، يقول: هو كال%ق}ب'ور, إ,ل أ%نه
ي.ف}ه.م' كأ%نه قال لول أ%نه ي.ف}ه.م' الت_ف}هيم، قال الوهري: لو حرف

تن¼ وهو لم\ت1ناع, الثان م1ن أ%ج\ل ام\ت1ناع, ال4و_ل، تقول ل%و\
ج,ئ}ت.ن ل4ك}ر.م\ت'ك.، وهو خلف إن الت للجزاء ل4نا ت'وقع' الثان من

أ%ج\ل و'ق�وع, ال4و_ل، قال: وأ%ما ل%و\ل فمركبة من معن إ,ن} ول%و\،
وذلك أ%ن� لول تنع الثان من أ%جل وجود ال4و_ل؛ قال ابن بري: ظاهر

كلم الوهري يقضي بأ%ن لول مركبة من أ%ن الفتوحة 
(*قوله «من أن الفتوحة»

كذا بالصل، ولعل الصواب من إن الكسورة.) ولو، ل4ن لو للمتناع وان
للوجود، فجعل لول حرف امتناع لوجود. قال الوهري: تقول لول زيد للكنا أي

امتنع وقوع اللك من أ%جل وجود زيد هناك؛ قال: وقد تكون بعن ه.ل�
كقول جرير:

ت.عeد'ون% ع.ق}ر. الن>يب, أ%ف}ض.ل% م.ج\د1ك�م
ب.ن,ي ض.و\ط%ر.ى، ل%و\ل الك%م1ي_ ال�ق%ن_ع.ا

وإن جعلت لو اساv شددته فقلت: قد أ%كثرت من الل�و_،ل4ن حروف
ال%عان وال4ساء4 الناقصة% إذا ص'ي>ر.ت\ أ%س\ماء تامة بإدخال ال4لف واللم

عليها أ%و ب,إ,ع\راب,ها ش'د>د. ما هو منها على حرفي، ل4نه يزاد ف
آخره حرف من جنسه ف%ت'دغم' وت'ص\ر.3ف'، إل ال4لف فإ,نك ت.زيد عليها مثلها

فتمدeها ل4نا ت.ن\ق%ل1ب' عند التحريك لجتماع الساكني هزةv فتقول ف
ل كتبت لءé ح.س.نةv؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{:



ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي وأ%ي\ن. م1ن>ي. ل%ي\ت؟ * إ,ن� ل%ي\تاv وإ,ن� ل%وìا ع.ناء
وقال ابن سيده: حكى ابن جن عن الفارسي سأ%لتك حاجة ف%لgي.ل}ت. ل1ي أ%ي

ق�ل}ت. ل1ي ل، اش\ت.ق©وا من الرف فعلv، وكذلك أ%يضاv اش\ت.ق�وا منه
ال%ص\د.ر وهو اسم فقالوا ال�لgل4ة، وحكي أ%يضاv عن قطرب أ%ن بعضهم

vفأ%مال% ل، قال: وإنا أ%مال%ها ل�ا كانت جوابا ،�قال: ل أ%ف}عل
قائمة بنفسها وق%و,ي.ت\ بذلك فل%ح1ق%ت\ بالل�و_ة بال4ساء والفعال

فأ�م1يل%ت كما أ�ميل، فهذا وجه إمالتها. وحكى أ%بو بكر ف ل وما من بي
أ%خواتما: ل%و\ي\ت' لء ح.س.نةv ، بالد�، وم.و_ي\ت' ماء ح.س.نةv، بالد�،

لكان الفتحة من ل وما؛ قال ابن جن: القول ف ذلك أ%نم ل%م_ا
أ%رادوا اش\ت1قاق ف%ع_ل}ت' م1ن ل وما ل يكن ذلك فيهما وها على حرفي،
فزادوا على ال4لف أ%لفاv أ�خرى ث ه.م.ز'وا الثانية% كما تقد_م فصارت لء

وماء، ف%ج.ر.ت\ بعد ذلك مرى باء وحاء بعد الد�، وعلى هذا قالوا ف النسب
إ,ل ما ل%م_ا اح\تاج'وا إل تكميلها اساv م'ح\ت.م1لv للعراب: قد

ع.ر.ف}ت مائ1ي_ة% الشيء، فالمزة� الن إنا هي بدلD من أ%لف{ ل%ح1ق%ت
أ%ل1ف. ما، وق%ض.و\ا بأ%ن� أ%لف ما ول م'ب\دلةD من واو كما ذكرناه من قول

اب علي وم.ذ}ه.ب,ه ف باب الراء، وأ%ن� الر_اء منها ياء حلv على
طو.ي\ت ور.و.ي\ت، قال: وقول أب بكر لكان الفتحة فيهما أ%ي ل4نك ل

ت'م1يل� ما ول فتقول ما ول م'مال%ت.ي\ن,، فذهب إل أ%ن� ال4لف فيهما من
واو كما ق%د_م\ناه من قول أ%ب علي ومذهبه. وتكون زائدة كقوله تعال:

لئ%ل� ي.ع\ل%م أ%هل� الكتاب,. وقالوا: ناب.ل}، ي'ريدون ل ب.ل}، وهذا على
الب.د.ل.

ولول: ك%لمة م'ر.ك�بةD من لو ول،ومعناها ام\تناع' الشيء لوجود غيه
كقولك ل%و\ل زيد ل%ف%ع.ل}ت'، وسأ%لتك حاجة ف%ل%و\ل%ي\ت. ل أي ق�ل}ت.

ل%و\ل كذا؛ كأ%نه أ%راد ل%و\ل%و\ت' فقلب الواو ال4خية ياء للم'جاورة،
واشتقوا أ%يضاv من الرف م.ص\دراv كما اشتقوا منه ف1ع\لv فقالوا

الل�و\لة؛ قال ابن سيده: وإ,نا ذكرنا ههنا لي.ي\ت ول%و\ل%ي\ت' ل4ن هاتي
الكلمتي ال�غ.ي_ر.ت.ي\ن, بالتركيب إ,نا ماد_تما ل ول%و\، ول%و\ل أ%ن

الق1ياس. شيء ب.ر,يء# من التeه.مة لقلت إنما غي عربيتي؛ فأ%ما قول
الشاعر:

ل%ل%و\ل ح'ص.ي\ن¬ ع.ي\ب.ه' أ%ن أ%س'وء4ه،



وأ%ن� ب.ن س.عد¬ ص.ديق¬ وو.ال1د'
(*قوله «عيبه» كذا ف الصل .)

فإ,نه أ%كد الرف باللم. وقوله ف الديث: إ,ي_اك. والل�و_ فإ,ن�
الل�و_ م1ن الش_يطان1؛ يريد قول ال�ت.ن.د>م على الفائت: لو كان كذا

ل%قلت' ول%ف%ع.ل}ت'، وكذلك قول ال�ت.م.ن>ي ل4ن� ذلك م1ن الع\تراض على
ال4قدار، وال4صل� فيه ل%و\ ساك1نة الواو، وهي حرف من حروف ال%عان
ي.متنع با الشيء، لم\تناع غيه، فإ,ذا س'م>ي با ز,يد. فيها واو أ�خرى،

ث أ�دغمت وش'د>دت ح.ملv على نظائرها من حروف العان، وال أ%علم:



حرف اليم



@مأمأ: الـم.أ}م.أ%ة�: ح1كاية� ص.و\ت1 الشاة1 أ%و الظ�ب\ي إ,ذا وص.ل%ت\
ص.و\ت.ها.

:vمتأ: م.ت.أ%ه بالع.صا: ض.ر.به با. وم.ت.أ% ال%ب\ل% ي.م\ت.ؤ'ه م.ت\أ@
مد_ه، لغة ف م.ت.و\ت'ه.

@مرأ: الـم'ر'وءة: ك%مال� الرeج'ول1ي_ة.
م.ر'ؤ. الرجل� ي.م\ر'ؤ' م'ر'وءة، فهو م.ر,يء#، على فعيل�، و.ت%ر_أ%، على ت.ف%ع_ل%: صار ذا م'روءة. وت.م.ر_أ%: ت.ك%ل�ف. الـم'روءة.

وت.م.ر_أ% بنا أ%ي ط%ل%ب بإ,ك}رام1نا اسم الـم'روءة. وفلن ي.ت.م.ر_أ� بنا أ%ي ي.ط}ل�ب' ال�روءة بن.ق}ص1نا أ%و عيبنا.
والـم'ر'وءة: ال3نسانية، ولك أ%ن ت'ش.د�د. الفر_اء�: يقال من الـم'ر'وءة م.ر'ؤ. الرجل� ي.م\ر'ؤ' م'ر'وءة،
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  وم.ر'ؤ. الطعام' ي.م\ر'ؤ' م.راءة، وليس بينهما فرق إ,ل اختلف الصدرين. وك%ت.ب عمر' بن' الطاب إ,ل أ%ب موسى: خ'ذ1 الناس

 بالع.ر.بي_ة1، فإ,نه ي.زيد' ف الع.ق}ل وي'ث}ب,ت' الروءة. وقيل لل4ح\ن.ف1: ما الـم'ر'وءة؟ فقال: الع1ف�ة� وال1ر\فة�. وسئل آخ.ر' عن
.vوأ%نت ت.س\ت.ح\ي,ي أ%ن ت.ف}ع.ل%ه ج.ه\را vالـم'روءة، فقال: الـم'ر'وءة أ%ن ل تفعل ف الس>ر> أ%مرا

وطعام¬ م.ريء# ه.ن,يء#: ح.م1يد' الـم.غ.ب_ة1 ب.ي>ن' ال%ر\أ%ة1، على مثال ت.م\رة{.
وقد م.ر'ؤ. الطعام'، وم.ر.أ%: صار م.ر,يئاv، وكذلك م.ر,ئ. الطعام' كما

تقول ف%ق�ه. وف%ق1ه.، بضم القاف وكسرها؛ واس\ت.م\ر.أ%ه.
.vل على الـم.ع1دة وان\ح.د.ر عنها ط%ي>با� وف حديث الستسقاء: اسق1نا غ%ي\ثاv م.ر,يئاv م.ر,يعاv. يقال: م.ر.أ%ن الطعام' وأ%م\ر.أ%ن إ,ذا ل ي.ث}ق

)1وف حديث الشeر\ب: فإ,نه أ%ه\ن.أ� وأ%م\ر.أ�. وقالوا: ه.ن,ئ%ن,ي الط�عام'(
  قوله «هنئن الطعام إل» كذا رسم ف النسخ وشرح القاموس أيضاv.) وم.ر,ئ%ن وه.ن.أ%ن,ي وم.ر.أ%ن,ي، على ال3ت\باع,، إ,ذا1(

أ%ت\ب.ع'وها ه.ن.أ%ن,ي قالوا م.ر.أ%ن,ي، فإ,ذا أ%فردوه عن ه.ن.أ%ن,ي قالوا أ%م\ر.أ%ن,ي،
،éول يقال أ%ه\ن.أ%ن,ي. قال أ%بو زيد: يقال أ%م\ر.أ%ن,ي الطعام' إ,م\راء

وهو طعام¬ م'م\ر,ئ¬، وم.ر,ئ}ت' الطعام.، بالكسر: اس\ت.م\رأ}ت'ه.
 وما كان م.ر,يئاv ولقد م.ر'ؤ.. وهذا ي'م\ر,ئ' الطعام.. وقال ابن ال4عراب: ما كان الطعام' م.ر,يئاv ولقد م.ر.أ%، وما كان الرجل� م.ر,يئا

ولقد م.ر'ؤ.
وقال شر عن أ%صحابه: يقال م.ر,ئ. ل هذا الطعام' م.راءة أ%ي

اس\ت.م\ر.أ}ت'ه، وه.ن,ئ% هذا الطعام'، وأ%ك%ل}نا من هذا الطعام حت ه.ن,ئ}نا
 منه أ%ي ش.ب,ع\نا، وم.ر,ئ}ت' الطعام. واس\ت.م\ر.أ}ته، وق%ل�ما ي.م\ر.أ� لك الطعام'. ويقال: ما ل%ك. ل ت.م\ر.أ� أ%ي ما ل%ك ل ت.ط}ع.م'، وقد م.ر.أ}ت

أ%ي ط%ع1م\ت. والـم.رء�: ال3طعام' على بناء دار أ%و تزويج.
وك%ل# م.ر,يء#: غي و.خ1يم�. وم.ر'ؤ.ت1 ال4رض' م.راءة، فهي م.ر,يئةD: ح.س'ن. هواء�ها.

وال%ر,يء�: م.ج\رى الطعام والش_راب، وهو رأ}س الـم.عدة والك%ر,ش



 اللصق' بالـح'ل}ق�وم الذي يري فيه الطعام والشراب ويدخل فيه، والمع: أ%م\ر,ئةD وم'ر'ؤ¬، م.هموزة بوزن م'ر'ع�، مثل س.ر,ير
 وس'ر'ر. أ%بو عبيد: الش_ج\ر' ما ل%ص1ق. بالـح'ل}ق�وم، والـم.ر,يء�، بالمز غي م'شدد. وف حديث ال4حن.ف: يأ}تينا ف مثل م.ر,يء

)2ن.عام(
  قوله «يأتينا ف مثل مريء إل» كذا بالنسخ وهو لفظ النهاية والذي ف الساس يأتينا ما يأتينا ف مثل مريء2(

 النعامة.). ال%ر,يء�: م.ج\رى الط�عام والش_راب من ال%ل}ق، ض.ر.به مثلv ل1ضيق الع.ي\ش, وقلة الط�ع.ام، وإ,نا خص الن_عام لدقة1 ع'ن'ق1ه،
 وي'ستدل© به على ض1يق م.ريئه. وأ%صل� الـم.ريء3: رأ}س' الـم.ع1دة الـم'ت_ص1ل� بال�ل}ق�وم وبه يكون اس\ت1م\راء� الطعام. وتقول:
 هو م.ر,يء� ال%ز'ور والشاة للمتصل بال�ل}قوم الذي يري فيه الطعام' والشراب'. قال أ%بو منصور: أ%قرأ%ن أ%بو بكر ال3يادي�:

الريء� ل4ب عبيد، فهمزه بل تشديد. قال: وأ%قرأ%ن النذري: الـم.ريe ل4ب اليثم، فلم يهمزه وشد_د الياء4.
 وال%ر\ء�: ال3نسان. تقول: هذا م.ر\ء#، وكذلك ف النصب والفض تفتح اليم، هذا هو القياس. ومنهم من يضم اليم ف الرفع

ويفتحها ف النصب ويكسرها
>156<ص:

ف الفض، يتبعها المز على ح.د> ما ي'ت\ب,ع'ون الر_اء إ,ياها إ,ذا
أ%دخلوا أ%لف الوصل فقالوا ام\ر'ؤ¬. وقول أ%ب خ1راش:

ج.م.ع\ت. أ�م'وراv، ي'ن\ف1ذ� ال1ر\ء4 ب.ع\ض'ها، *  م1ن. ال1ل}م, والـم.ع\ر'وف1 وال%س.ب, الض_خ\م,
 هكذا رواه السكري بكسر اليم، وزعم أ%ن ذلك لغة هذيل. وها م1ر\آن1 صال1حان، ول يكسر هذا السم ول يمع على
 لفظه، ول ي'ج\م.ع ج.م\ع الس_لمة، ل يقال أ%م\راء# ول أ%م\ر'ؤ¬ ول م.ر\ؤ'ون% ول أ%مار,ئ. وقد ورد ف حديث السن: أ%ح\س3ن'وا

 مل4ك�م\ أ%يها الـم.ر\ؤ'ون. قال ابن ال4ثي: هو ج.م\ع' ال%ر\ء3، وهو الر_جل. ومنه قول ر'ؤ\بة% ل1طائفة{ ر.آهم: أ%ي\ن. ي'ر,يد الـم.ر\ؤ'ون%؟
 وقد أ%ن_ثوا فقالوا: م.ر\أ%ةD، وخ.ف�فوا التخفيف القياسي فقالوا: م.ر.ةD، بترك المز وفتح الراء3، وهذا مط�رد. وقال سيبويه: وقد

 قالوا: م.راةD، وذلك قليل، ونظيه ك%م.اةD. قال الفارسي: وليس ب'ط�ر,د كأ%نم توهوا حركة المزة على الراء3، فبقي م.ر.أ}ةv، ث
 خ'فYف على هذا اللفظ. وأ%لقوا أ%لف الوصل ف الؤ.نث أ%يضاv، فقالوا: ام\رأ%ةD، فإ,ذا عر_فوها قالوا: الـم.رأة. وقد حكى أ%بو

علي: الم\ر.أ%ة.
الليث: ام\ر.أ%ةD تأ}نيث ام\ر,ئ�. وقال ابن ال4نباري: ال4لف ف ام\رأة{

 وام\ر,ئ� أ%لف وصل. قال: وللعرب ف الـم.رأ%ة1 ثلث لغات، يقال: هي ام\ر.أ%ت'ه وهي م.ر\أ%ت'ه وهي م.ر.ت\ه. وحكى ابن
ال4عراب: أ%نه يقال للمرأ%ة إ,نا لم\ر'ؤ' ص1د\ق� كالر_جل، قال: وهذا نادر.

�وف حديث علي¼، ك%ر_م. الل9ه' وجهه، لا ت.ز.و_ج فاط1م.ة، ر,ض\وان
 الل9ه عليهما: قال له يهودي، أ%راد أ%ن يبتاع منه ث1ياباv، لقد ت.ز.و_ج\ت. ام\رأ%ةv، ي'ر,يد امرأ%ةv كام1لةv، كما يقال فلن ر.ج'لD، أ%ي

كام1لD ف الر>جال. وف الديث: ي.ق}ت'ل�ون ك%ل}ب. الـم'ر.ي\ئة1؛ هي تصغي الرأ%ة.
 وف الصحاح: إ,ن جئت بأ%لف الوصل كان فيه ثلث لغات: فتح الراء3 على كل حال، حكاها الفر_اء�، وضمها على كل
 حال، وإ,عرابا على كل حال. تقول: هذا ام\ر'ؤ¬ ورأ%يت ام\ر.أv ومررت بام\ر,ئ�، معر.باv من مكاني، ول جع له من لفظه.

 وف التهذيب: ف النصب تقول: هذا ام\ر.ؤ¬ ورأ%يت ام\ر.أv ومررت بام\ر.ئ�، وف الرفع تقول: هذا ام\ر'ؤ¬ ورأ%يت ام\ر'أv ومررت



 بام\ر'ئ�، وتقول: هذه ام\ر.أ%ةD، مفتوحة الراء3 على كل حال. قال الكسائي والفر_اء�: ام\ر'ؤ¬ معرب من الراء3 والمزة، وإ,نا
 أ�عرب من مكاني، وال3عراب الواحد ي.ك}ف1ي من ال3عرابي، أ%ن آخره هزة، والمزة قد تترك ف كثي من الكلم، فكرهوا

 أ%ن يفتحوا الراء4 ويتركوا المزة، فيقولون: ام\ر.و\، فتكون الراء مفتوحة والواو ساكنة، فل يكون، ف الكلمة، علمة
 للرفع، ف%ع.ر_بوه من الراء3 ليكونوا، إ,ذا تركوا المزة، آم1ني من س'قوط ال3ع\راب. قال الفر_اء�: ومن العرب من يعربه من

المز و.ح\د.ه وي.د.ع' الراء4 مفتوحة، فيقول: قام امر.ؤ¬ وضربت ام\ر.أv ومررت بام\ر.ئ�، وأ%نشد:
ب,أ%ب\ي. ام\ر.ؤ¬، والشام' ب.ي\ن,ي وب.ين.ه، *  أ%ت.ت\ن,ي، ب,ب'ش\ر.ى، ب'ر\د'ه ور.سائ1ل�ه\

وقال آخر:
أ%نت. ام\ر.ؤ¬ م1ن خ1يار الناس,، قد ع.ل1م'وا، *  ي'ع\ط1ي ال%زيل%، وي'ع\ط%ى ال%م\د. بالث�من,
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هكذا أ%نشده ب,أ%ب\ي.، باسكان الباء3 الثانية وفتح الياء3. والبصريون ينشدونه ب,ب.ن\ي. ام\ر.ؤ¬.

 قال أ%بو بكر: فإ,ذا أ%سقطت العرب من امرئ� ال4لف فلها ف تعريبه مذهبان: أ%حدها التعريب من مكاني، والخر التعريب
 من مكان واحد، فإ,ذا ع.ر_ب'وه من مكاني قالوا: قام م'ر\ء# وضربت م.ر\ءاv ومررت ب1ر\ء�؛ ومنهم من يقول: قام م.رء# وضربت
 م.ر\ءاv ومررت ب.ر\ء. قال: ون.ز.ل% القرآن� بتع\ريب,ه من مكان واحد. قال الل9ه تعال: ي.ح'ول بي الـم.ر\ء3 وق%ل}ب,ه، على فتح اليم.
 الوهري الرء�: الرجل، تقول: هذا م.ر\ء# صالD، ومررت ب,م.ر\ء� صال� ورأ%يت م.ر\ءاv صالاv. قال: وضم اليم لغة، تقول: هذا

 م'ر\ؤ¬ ورأ%يت م'ر\ءاv ومررت ب'ر\ء�، وتقول: هذا م'ر\ء# ورأ%يت م.ر\ءاv ومررت ب,م1ر\ء�، م'ع\ر.باv من مكاني. قال: وإ,ن صغرت
أ%سقطت أ%ل1ف الوصل فقلت: م'ر.ي\ء# وم'ر.ي\ئةD، وربا سوا الذئب ام\ر.أv، وذكر يونس أ%ن قول الشاعر:

وأ%نت. ام\ر'ؤ¬ ت.ع\د'و على كلY غ1ر_ة{، *  فت'خ\ط1ئ� فيها، مر_ةv، وت'ص1يب'
يعن به الذئب. وقالت امرأ%ة من العرب: أ%نا ام\ر'ؤ¬ ل أ�خ\ب,ر'

الس>ر_.
والنسبة إ,ل ام\ر,ئ� م.ر.ئ1يÒ، بفتح الراء، ومنه الـم.ر.ئ1يe الشاعر.

وكذلك النسبة إ,ل ام\ر,ئ, الق%ي\س، وإ,ن شئت ام\ر,ئ1يÒ. وام\رؤ' القيس
 من أ%سائهم، وقد غلب على القبيلة، وال3ضافة� إليه ام\ر,ئي�، وهو من القسم الذي وقعت فيه ال3ضافة إ,ل ال4ول دون الثان،

 ل4ن ام\ر.أ% ل يضف إ,ل اسم علم ف كلمهم إ,ل9 ف قولم امرؤ' القيس. وأ%ما الذين قالوا: م.ر.ئ1يÒ، فكأ%نم أ%ضافوا إ,ل م.ر\ء�،
فكان قياسه على ذلك م.ر\ئ1يÒ، ولكنه نادر¬ م.ع\د'ول� النسب. قال ذو الرمة:

إ,ذا الـم.ر.ئ1يe ش.ب_ له بنات¬، *  ع.ق%د\ن% برأ}س1ه إ,ب.ةv وعار.ا
والـم.ر\آة�: مصدر الشيء الـم.ر\ئ1ي>. التهذيب: وجع الـم.ر\آة1

.Dيقولون ف جع الـم.ر\آة1 م.رايا. قال: وهو خطأ eم.راء�، بوزن م.راع�. قال: والعوام
وم.ر\أ%ة�: قرية. قال ذو الرمة:

فلما د.خ.ل}نا ج.و\ف. م.ر\أ%ة% غ�لYق%ت\ *  دساك1ر'، ل ت'ر\ف%ع\، ل%ي\ر�، ظلل�ها
وقد قيل: هي قرية هشام الـم.رئ1ي>.



 وأ%ما قوله ف الديث: ل ي.ت.م.ر\أ%ى أ%حد'كم ف الدنيا، أ%ي ل ي.ن\ظ�ر' فيها، وهو ي.ت.م.ف}ع.ل� من الرeؤ\ية، واليم زائدة. وف رواية:
ل 

ي.ت.م.ر_أ� أ%حد'كم بالدنيا، م1ن الشيء3 الـم.ر,يء3.
@مسأ: م.س.أ% ي.م\س.أ� م.س\أv وم'س'وءéا: م.ج.ن.، والاس1ئ�: الاج,ن'.

وم.س\ء� الطريق,: و.س.ط�ه. وم.س.أ% م.س\أv: م.ر.ن% على الشيء3. وم.س.أ%:
أ%ب\ط%أ%. وم.س.أ% بينهم م.س\أv وم'س'وءاv: ح.ر_ش.

 أ%بو عبيد عن ال4صمعي: الاس'، خفيف غي مهموز، وهو الذي ل يلتف1ت' إ,ل م.و\ع1ظة1 أ%حد، ول ي.قبل ق%و\ل%ه. يقال: رجل
 ماس¬، وما أ%م\ساه. قال أ%بو منصور: كأ%نه مقلوب، كما قالوا هار¬ وهار� وهائر¬. قال أ%بو منصور: ويتمل أ%ن يكون الاس

ف ال4صل ماس1ئاv، وهو مهموز ف ال4صل.
@مطأ: ابن الفرج: سعت الباه1ل1ي>ي تقول: م.طا الرج'ل� الرأ%ة%

وم.ط%أ%ها، بالمز، أ%ي و.ط1ئ%ها. قال أ%بو منصور: وش.ط%أ%ها، بالشي، بذا العن لغة.
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@مكأ: الـم.ك\ء�: ج'ح\ر الث�ع\ل%ب وال4ر\ن.ب. وقال ثعلب: هو ج'ح\ر
الضب. قال الطYر,م_اح:

ك%م\ به م1ن\ م.ك\ء3 وح\ش1ي_ة{،  * ق1يض. ف م'ن\ت.ث%ل� أ%و ه.يام,
عن بالو.ح\ش1ي_ة1 هنا الض_ب_ة%، ل4نه ل ي.ب,يض' الث�علب ول ال4رنب، إ,نا ت.ب,يض الض_ب_ة. وق1يض.: ح'ف1ر. وش'ق_، وم.ن رواه من م.ك}ن 

وحشية، وهو الب.ي\ض'، فق1يض. عنده ك�س3ر. ق%ي\ض'ه، فأ�خ\ر,ج. ما فيه.
والـم'ن\ت.ث%ل�: ما ي'خ\ر.ج منه من التeراب. وال%يام': التeراب الذي ل

ي.ت.ماس.ك' أ%ن ي.س3يل% من اليد.
@مل: م.ل4 الشيء4 ي.م\ل%ؤ'ه م.لé، فهو م.م\ل�وء#، وم.ل4ه فام\ت.ل4، وت.م.ل4، وإنه ل%ح.س.ن' ال1ل4ة1 أ%ي الـم.ل}ء3، ل الت_م.ل©ؤ,.

وإ,ناء# م.لن�، وال�نثى م.ل4ى وم.لنةD، والمع م1لء#؛ والعامة 
تقول: إ,ناء# م.لv. أ%بو حات يقال: ح'بÒ م.لن�، وق1ر\بةD م.ل4ى، وح1باب¬

م1لء#. قال: وإ,ن شئت خففت المزة، فقلت ف الذكر م.لن�، وف الؤ.نث م.لv. ود.ل}و¬ م.لv، ومنه قوله:
ح.ب_ذا د.ل}و'ك إ,ذ} جاء4ت م.ل

أ%راد م.ل4ى. ويقال: م.لgت'ه م.ل4، بوزن م.ل}عاv، فإ,ن خففت قلت:
م.لv؛ وأ%نشد شر ف م.لv، غي مهموز، بعن م.ل}ء�:

وكائ1ن\ ما ت.ر.ى م1ن\ م'ه\و.ئ1ن¼، *  م.ل ع.ي\ن� وأ%ك}ث1بة{ و.ق�ور,
أ%راد م.ل}ء ع.ي\ن�، فخفف المزة.

وقد ام\ت.ل4 ال3ناء� ام\ت1لءé، وام\ت.ل4 وت.م.ل4، بعن.
وال1ل}ء�، بالكسر: اسم ما يأ}خذه ال3ناء� إ,ذا ام\ت.ل4. يقال: أ%ع\ط%ى



م1ل4ه وم1ل4ي\ه1 وثلثة% أ%م\لئه.
.éماء vتقول: م.ل �وكوز¬ م.لن�؛ والعام_ة

 وف دعاء الصلة: لك. المد' م1ل}ء4 السموات1 وال4رض,. هذا تثيل ل4ن9 الكلم. ل ي.س.ع' ال4ماك1ن.، والراد به كثرة العدد.
 يقول: لو ق�د>ر أ%ن تكون كلمات' ال%مد أ%ج\ساماv لبل%غت من كثرتا أ%ن ت.م\ل4 السموات1 وال4رض.؛ ويوز أ%ن يكون الراد' به

 ت.ف}خ1يم. شأ}ن1 كلمة ال%مد، ويوز أ%ن يراد. به أ%ج\ر'ها وث%واب'ها. ومنه حديث إ,سلم أ%ب ذر، رضي الل9ه عنه: قال لنا كل1م.ة
 ت.م\ل� الفم. أ%ي إ,نا عظيمة ش.ن,يعةD، ل يوز أ%ن ت'ح\ك%ى وت'قال%، فكأ%ن� الف%م. م.لن� با ل ي.ق}د1ر' على النeطق. ومنه الديث:

 ام\ل%ؤ'وا أ%ف}واه.كم من الق�ر\آن1. وف حديث أ�م� زرع: م1ل}ء� ك1سائها وغ%ي\ظ� جار.ت1ها؛ أ%رادت أ%نا س.م1ينة، فإ,ذا تغط�ت ب,كسائها
م.ل4ت\ه.

eإ,لينا أ%نا أ%شد �وف حديث ع1م\ران% وم.زادة1 الاء: إ,نه ل%ي'خ.ي_ل
.éام\تلء eمنها حي اب\ت'د1ئ. فيها، أ%ي أ%شد vم1ل4ة

ـgل%ؤ'ه م.لé،و ال1ل}ء� السم، وال1ل4ة� أ%خصe منه. يقال م.لgت' ال3ناء4 أ%م
 وال�ل4ة، بالضم مثال الـم'ت\عة1، والـم'لءة والـم'لء�: الزeكام ي'صيب م1ن ام\ت1لء3 الـم.ع1دة. وقد م.ل�ؤ.، فهو م.ل1يء#، وم'ل1ئ

ـgل4ه الل9ه' إملءé أ%ي أ%ز\ك%مه، فهو م.م\ل�وء#، على غي قياس، ي'حمل على م'ل1ئ. فلن، وأ%م
 �وال1ل}ء�: الك1ظ�ة من كثرة ال4كل. الليث: الـم'ل4ة

>159<ص:
ث1ق%لD يأ}خذ ف

الرأ}س كالزeكام من ام\ت1لء3 الـم.ع1دة. وقد ت.م.ل4 من الطعام والشراب
:� ت.م.ل©ؤاv، وت.م.ل4 غ%ي\ظاv. ابن السكيت: ت.م.لgت' من الطعام ت.مل©ؤاv، وقد ت.مل�ي\ت' الع.ي\ش. ت.ملYياv إ,ذا ع1ش\ت. م.ل1ي�اv أ%ي ط%ويلv.وال�ل4ة

ر.ه.لD ي'ص1يب' البعي. من ط�ول ال%ب\س, ب.ع\د. الس_ي\ر.وم.ل4 ف ق%و\س1ه: غ%ر>ق. النeش_اب.ة% والس_ه\م..
وأ%م\لgت' الن_ز\ع. ف الق%و\س, إ,ذا ش.د.د\ت. الن_ز\ع. فيها.

التهذيب، يقال: أ%م\ل4 فلن ف ق%و\س1ه إ,ذا أ%غ}ر.ق. ف الن_ز\ع,، وم.ل4
فلنD ف�ر'وج. ف%ر.س1ه إ,ذا ح.م.له على أ%ش.د> ال�ض\ر,. ور.جل م.ل1يء#،

مهموز: كثي الال,، ب.ي>ن الـم.لء، يا هذا، والمع م1لء#، وأ%م\ل1ئاء�،
.vت1ي. بما آخرا�بمزتي، وم'لء�، كلها عن اللحيان وحده، ولذلك أ

 وقد م.ل�ؤ. الرجل ي.م\ل�ؤ' م.لءة، فهو م.ل1يء#: صار م.ل1يئاv أ%ي ث1قةv، فهو غ%ن,يÒ م.ل1يء# ب.ي>ن الـم.لء3 وال%لءة، مـمدودان. وف
حديث الد_ي\ن: إ,ذا أ�ت\ب,ع. أ%حد'كم على م.ل1يء� فل}ي.ت_ب,ع\.

 الـم.ل1يء#، بالمز: الثYقة� الغ.ن,يe، وقد أ�ول1ع. فيه الناس بترك المز وتشديد الياء. وف حديث علي�، كر�م الل9ه وجهه: ل م.ل1ئ
والل9ه باص\دار, ما ور.د. عليه.

واس\ت.م\ل4 ف الد_ي\ن,: ج.عل د.ي\ن.ه ف م'لء4. وهذا ال4مر أ%م\ل� بك. أ%ي أ%م\ل%ك'.
والـم.ل�: الرeؤ.ساء�، س'مeوا بذلك ل4نم م1لء# با ي'حتاج إليه.



 والـم.ل�، مهموز مقصور: الماعة، وقيل أ%ش\راف' القوم ووج'وه'هم ورؤ.ساؤهم وم'ق%د_م'وهم، الذين ي'ر\ج.ع إ,ل قولم. وف
 الديث: ه.ل} ت.د\ر,ي ف1يم. ي.خ\تص1م' الل� ال4ع\لى؟ يريد اللئكة% الـم'ق%ر_بي. وف التنزيل العزيز: أ%ل ت.ر. إ,ل الـم.ل3. وفيه

 أ%يضا: وقال الـم.ل�. ويروى أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، س.م1ع. ر.ج'لv من ال4نصار وقد ر.ج.ع'وا م.ن غ%ز\وة1 ب.د\ر يقول:
 ما ق%ت.ل}نا إ,ل� ع.جائز. ص'ل}عاv، فقال عليه السلم: أ�ولئ1ك. الـم.ل4 م1ن\ ق�ر.ي\ش، ل%و\ ح.ض.ر\ت. ف1عال%هم لح\ت.ق%ر\ت. ف1ع\ل%ك.؛ أ%ي أ%ش\راف
 قريش، والمع أ%م\لء. أ%بو السن: ليس الـم.ل� م1ن باب ر.ه\ط{، وإ,ن كانا اسي للجمع، ل4ن ر.ه\طاv ل واحد له من لفظه،

والـم.ل� وإ,ن كان ل ي'كسر مال1ئD عليه، فإ,ن� مال1ئاv من لفظه.
حكى أ%حد بن يي: رجل مال1ئD جليل ي.م\ل4 العي ب,ج'ه\ر.ت1ه، فهو

كع.ر.ب� ور.و.ح,. وشابÒ مال1ئ� العي إ,ذا كان ف%خ\ماv ح.س.ناv. قال الراجز:
ب,ه.ج\مة{ ت.م\ل� ع.ي\ن. الاس1د1

vف كل شيء م.ن\ظ%را eويقال: فلن أ%م\ل� لعين م1ن فلن، أ%ي أ%ت.م
وح'س\ناv. وهو رجل مال1ئ� العي إ,ذا أ%ع\جب.ك ح'س\ن'ه وب.ه\ج.ت'ه.

)1وح.ك%ى: م.ل4ه' على ال4م\ر ي.م\ل%ؤ'ه ومال4ه'(
  قوله «وحكى مله على المر إل» كذا ف النسخ والكم بدون تعرض لعن ذلك وف القاموس ومله على المر1(

 ساعده كماله.) ، وكذلك الـم.ل� إ,نا هم الق%و\م ذ%و'و الشارة والت_ج.مeع لل3دارة، ف%ف%ار.ق. باب. ر.ه\ط لذلك، والـم.ل� على
هذا صفة غالبة.

وقد م.الgت'ه على ال4مر م'مال4ة%: ساع.د\ت'ه عليه وشاي.ع\ت'ه.
وت.مالgنا عليه: اج\ت.م.ع\نا، وت.مال%ؤ'وا عليه: اج\ت.معوا عليه؛ وقول

الشاعر:
ـçنا * ع.ذ}راء4، ل ك%ه\لD ول م.و\ل�ود' وت.ح.د_ث�وا م.لé، ل1ت'ص\ب,ح. أ�م

>160<ص:
أ%ي ت.ش.او.ر'وا وت.ح.د_ث�وا م'ت.مال1ئي. على ذلك لي.ق}ت'لونا أ%جعي، فتصبح أ�منا كالع.ذ}راء الت ل و.ل%د لا.

 قال أ%بو عبيد: يقال للقوم إ,ذا ت.تاب.ع'وا بر.أ}ي,هم على أ%مر قد ت.مال%ؤ'وا عليه. ابن ال4عراب: مال4ه إ,ذا عاو.ن.ه، وم.ال4ه إ,ذا ص.ح1ب.ه
أ%ش\باه'ه. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه: والل9ه ما ق%ت.ل}ت' ع'ثمان%، ول

،vوه غ1يلة� مالgت على قتله؛ أ%ي ما ساع.د\ت' ول عاو.ن\ت'. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه ق%ت.ل سبعة% ن.ف%ر� برجل ق%ت.ل
وقال: ل%و ت.مال4 عليه أ%هل� ص.ن\عاء ل4ق%د\ت'هم به. وف رواية: ل%ق%ت.ل}ت'هم. يقول: لو

تضاف%ر'وا عليه وت.عاو.ن'وا وت.ساع.د'وا.
 والـم.ل�، مهموز مقصور: ال�ل�ق'. وف التهذيب: ال�ل�ق' ال%ل1يء� با ي'ح\تاج' إليه. وما أ%حسن م.ل4 بن فلن أ%ي أ%خ\لق%هم

وع1ش\ر.ت.هم.
:eه.ن,ي�قال ال

ت.ناد.و\ا يا ل%ب'ه\ث%ة%، إ,ذ} ر.أ%و\نا، *  ف%ق�ل}نا: أ%ح\س3ن م.لé ج'ه.ي\نا



أ%ي أ%ح\س3ن,ي أ%خ\لقاv يا ج'ه.ي\نة�؛ والمع أ%ملء. ويقال: أ%راد
أ%ح\س3ن,ي مال4ةv أ%ي م'عاو.نةv، من قولك مالgت' ف�لناv أ%ي عاو.ن\ته'
وظاه.ر\ته. والـم.ل� ف كلم العرب: ال�ل�ق'، يقال: أ%ح\س3ن'وا

أ%م\لء4كم أ%ي أ%ح\س3ن'وا أ%خ\لق%كم.
 وف حديث أ%ب ق%تاد.ة، رضي الل9ه عنه: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، لا ت.كابeوا على الاء ف تلك الغ.زاة1 ل1ع.ط%ش� نال%هم؛

 وف طريق: ل%ـم_ا ازد.ح.م. الناس' على ال1يضأ%ة1، قال لم رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%ح\س3ن'وا الـم.ل4، فكلكم
 س.ي.ر\و.ى. قال ابن ال4ثي: وأ%كثر ق�ر�اء الديث ي.ق}ر.ؤ'ونا أ%ح\س3ن'وا ال1ل}ء4، بكسر اليم وسكون اللم من م.ل}ء3 ال3نـاء3، قال:

 وليس بشيء. وف الديث أ%نه قال ل4صحابه حي ض.ر.ب'وا ال4ع\راب_ الذي بال ف الـم.سجد: أ%حسنوا أ%م\لء4كم، أ%ي
)vأ%ي غ%ل%ب.ة é1أ%خ\لق%كم. وف غريب أ%ب ع'بيدة: م.ل(

  قوله «مل أي غلبة» كذا هو ف غي نسخة من النهاية.). وف حديث السن أ%نم از\د.ح.م'وا عليه فقال: أ%ح\س3ن'وا1(
أ%م\لء4كم أ%يها الـم.ر\ؤ'ون.

.vوالمع أ%م\لء# أ%يضا ،�والـم.ل4: الع1ل}ية
 وما كان هذا ال4مر' عن م.ل� من_ا أ%ي تشاو'ر� واجتماع. وف حديث عمر، ر.ضي الل9ه عنه، ح1ي ط�ع1ن.: أ%كان هذا عن م.ل
،éوا م.ل� منكم، أ%ي م'شاو.رة{ من أ%شراف1كم وج.ماع.ت1كم. والـم.ل�: الط�م.ع' والظ�نe، عن ابن ال4ع\راب، وبه فسر قوله وت%د_ث

البيت الذي ت.ق%د_م، وبه فسر أ%يضاv قوله:
ف%ق�ل}نا أ%ح\س3ن,ي م.لé ج'ه.ي\نا

.vأ%ي أ%ح\س3ن,ي ظ%ن�ا
وال�لءة، بالضم والد�، الر_ي\طة، وهي ال1ل}حفة�، والمع م'لء#.

وف حديث الستسقاء3: فرأ%يت الس_حاب. ي.ت.م.ز_ق' كأ%نه ال�لء� حي
ت'ط}و.ى. الـم'لء�، بالضم والد�: جع م'لءة{، وهي ال3زار' والر_ي\طة.

وقال بعضهم: إ,ن المع م'ل#، بغي مد، والواحد مـمدود، وال4ول أ%ثبت.
 شب_ه ت.ف%رeق. الغيم واجتماع بعضه إ,ل بعض ف أ%طراف السماء بال3زار إ,ذا ج'م1ع.ت\ أ%طراف�ه وط�و,ي.. ومنه حديث ق%ي\لة%: وعليه

أ%سال� م'ل%ي_ت.ي\ن,، هو تصغي م'لءة مثناة الخففة المز، وقول أ%ب خ1راش: 
كأ%ن� الـم'لء4 الـم.ح\ض.، خ.ل}ف. ذ1راع1ه، * - ص'راح1ي�ةD والخ1ن,يe الـم'ت.ح_م' 

عن بالـم.ح\ض, هنا الغ'بار. الال1ص.، شب_هه بالـم'لء3 من الثياب.
>161<ص:

@منأ: الـم.ن,يئ%ة�، على ف%ع1يلة{: ال1ل}د' أ%و_ل% ما ي'د\ب.غ� ث هو أ%ف1يق¬ ث أ%د1ي¬. م.ن.أ%ه ي.م\ن.ؤ'ه م.ن\أv إ,ذا أ%ن\ق%عه ف الد>باغ,.
قال حيد بن ثور:

إ,ذا أ%نت. باك%ر\ت. الـم.ن,يئة% باك%ر.ت\  * م.داكا% ل%ها، من ز.ع\ف%ران{ وإ,ث}م1دا
وم.نأ}ت'ه: واف%ق}ت'ه، على مثل ف%ع.ل}ت'ه.



.� والـم.ن,يئة�، عند الفار,سي>، م.ف}ع1لةD من الل�حم الن>يء3، أ%ن\بأ% بذلك عنه أ%ب'و الع.لء، وم.ن.أ% ت.أ}ب.ى ذلك. والـم.ن,يئة�: الـم.د\ب.غة
والـم.ن,يئة�: ال1لد ما كان ف الد>باغ.

وب.ع.ث%ت1 امرأ%ةD من العرب بنتاv لا إ,ل جارتا فقالت: تقول ل%ك1
ـgع.س' به م.ن,يئ%ت1ي، فإ,ن>ي أ%ف1دةD. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: وآد1مةD ف الـم.ن,يئة1 أ%ي ـçي أ%ع\ط1ين ن.ف}ساv أ%و ن.ف}س.ي\ن أ%م  أ�م

ف الد>باغ. ويقال للجلد ما دام ف الد>باغ: م.ن,يئةD. وف حديث أ%س\ماء4 بنت ع'م.ي\س�: وهي ت.م\ع.س' م.ن,يئةv لا.
والـم.م\ن.أ%ة�: ال4رض الس_و\داء�، تمز ول تمز. وال%ن,ي_ة�، من

ال%و\ت، معتل.
)v1@موأ: ماء4 الس>ن_و\ر' ي.م'وء� م.و\ءا(

  قوله «يوء موءاv» الذي ف الكم والتكملة مواء أي بزنة غراب وهو القياس ف الصوات.) ك%م.أ%ى. قال اللحيان:1(
 ماء4ت1 الر_ة� ت.م'وء� مثل ماع.ت\ ت.م'وع'، وهو الضeغاء، إ,ذا صاحت. وقال: ه1ر_ةD م.ؤ'وء#، على م.ع'وع�، وص.وت'ها الـم'واء�، على

ف�ع.ال.
أ%بو عمرو: أ%م\و.أ% الس>ن_و\ر' إ,ذا صاح.. وقال ابن ال4عراب: هي

الائ1ي.ة�، بوزن الاعي.ة، والائ1ي�ة�، بوزن الاع1ي�ة1، يقال ذلك
للس>ن_و\ر، والل9ه أ%علم.

@مرب: م.ـأ}ر,ب': بلد' ال4ز\د1 الت أ%خ\ر.ج.ه'م منها س.ي\ل� الع.ر,م،
وقد تكررت ف الديث؛ قال ابن ال4ثي: وهي مدينة باليمن، كانت با ب.ل}ق1ـيس'.

 @مرنب: قال ال4زهري ف ترجة مرن: قرأ}ت ف كتاب الليث، ف هذا الباب: الـم1ر\ن,ب' ج'ر.ذD ف ع1ظ%م الي.ر\ب'وع، قصي
الذ�ن.ب؛ قال أ%بو منصور: هذا خطأD، والصواب الف1ر\ن,ب'، بالفاء3 مكسورة، وهو الفأ}ر، وم.ن قال م1ر\ن,ب¬، فقد ص.ح_ف..

.Òشيء# من ال4دوية، فارسي :�@ميب: الـم.ي\ب.ة
@متت: الليث: مت_ى اسم أ%عجمي.

eبق%رابة{ ودالة{ ي'م.ت �وال%تe كال%د�، إ,ل أ%ن ال%ت_ ي'وص.ل
با؛ وأ%نشد:

،vخ'ؤ'ولة eإ,ن كنت. ف ب.ك}ر� ت.م'ت
فأ%نا ال�ق%اب.ل� ف ذ�ر.ى ال4ع\مام,

.eوج\ع'ها م.و.ات ،�وال%ات_ة: ال�ر\مة� والو.س1يل%ة
يقال: فلن ي.م'تe إ,ليك بق%رابة{. وال%و.اتe: الوسائل�؛ ابن سيده:
م.ت_ إ,ليه بالشيء ي'م'تe متìا: ت.و.س_ل%، فهو ماتÒ؛ أ%نشد يعقوب:

ت.م'تe بأ%ر\حام�، إ,ليك، و.ش1يج.ة{،
ول ق�ر\ب. بال4ر\ح.ام, ما ل ت'ق%ر_ب,

وال%ت.ات': ما م'ت_ به.



وم.ت_ه: ط%ل%ب. إ,ليه ال%تات..
ابن ال4عراب: م.ت\م.ت. الرجل� إ,ذا ت.ق%ر_ب. ب,م.و.د_ة{ أ%و

ق%ر.ابة.قال الن_ض\ر: م.ت.تe إ,ليه بر.ح1م� أ%ي م.د.د\ت' إ,ليه وت.ق%ر_ب\ت'
إ,ليه؛ وبيننا ر.ح1م¬ مات_ةD أ%ي قريبة.

وف حديث علي، كرم ال وجهه: ل ي'م'ت_ان1 إ,ل ال ب,ح.ب\ل�، ول
ي.م'د_ان1 إ,ليه بسبب؛ ال%تe: الت_و.سeل� والت_وصeل� ب'ر\مة{ أ%و

قر.ابة أ%و غي ذلك.
وم.ت_ ف الس_ي: كم.د_. وال%تe: ال%دe، م.دe ال%ب\ل

وغيه.يقال: م.ت_ وم.ط�، وق%ط%ل% 
(* قوله «وقطل» كذا بال4صل والتهذيب، ولعله

مرف عن معط، باليم والعي الهملة.) وم.غ.ط%، وشب.ح.، بعن واحد. ومت_
الشيء4 م.تìا: مد_ه.

وت.م.ت_ى ف ال%ب\ل: اع\ت.م.د. فيه لي.ق}ط%ع.ه أ%و ي'م'د_ه.
وت.م.ت_ى: لغة كت.م.ط�ى ف بعض اللغات، وأ%صل�هما جيعاv ت.م.ت_ت.، فكرهوا

تضعيفه، فأ�ب\دل%ت\ إ,حدى التاءين ياء، كما قالوا: ت.ظ%ن_ى، وأ%صله
:Òت.ظ%ن_ن، غي أ%نه س'مع ت.ظ%ن_ن.، ول ي'س\مع ت%ت_ت. ف ال%ب\ل. ومت

اسم.ومت_ى: أ%بو يون'س.، عليه السلم، س'ر\يان9؛ وقيل: إ,نا سي م.ت\ث%ى،
وهو مذكور ف موضعه من حرف الثاء؛ ال4زهري: يونس بن' م.ت_ى نبÒ، كان

أ%بوه يسمى م.ت_ى، على ف%ع\ل%ى؛ ف�ع1ل ذلك ل4نم لا ل يكن لم ف
كلمهم ف إ,جراء السم بعد فتحه على بناء م.ت_ى، حلوا الياء على الفتحة

الت قبلها، فجعلوها أ%لفاv، كما يقولون: من غ%ن_ي\ت' غ%ن_ى، ومن
ت.غ.ن_ي\ت' ت.غ.ن_ى، وهي بلغة السريانية م.ت_ى؛ وأ%نشد أ%بو حات قول

م'زاحم الع'ق%ي\لي>:
أ%ل ت.س\أ%ل, ال4ط}لل%: مت_ى ع'هود'ها؟
وهل} ت.ن\ط1ق%ن\ ب.ي\داء� ق%ف}ر¬ ص.ع1يد'ها؟

قال أ%بو حات: سأ%لت ال4صمعي عن م.ت_ى ف هذا البيت، فقال: ل أ%دري
وقال أ%بو حات: ث%ق�ل%ها كما ت'ث�ق�ل� ر'ب_ وتفف، وهي م.ت.ى

خفيفةv فث%ق�ل%ها؛ قال أ%بو حات: وإ,ن كان يريد مصدر م.ت.تe م.تìا أ%ي
ط%ويلv أ%و بع1يداv ع'هود'ها بالناس، فل أ%دري.

وال%تe: الن_ز\ع' على غي ب.ك%رة{.



@مت: ع.ر.بÒ م.ح\ت¬ ب.ح\ت¬ أ%ي خالص. ويوم م.ح\ت¬: شديد' ال%ر>،
مثل� ح.م\ت{. وليلة م.ح\تةD، وقد م.ح'ت.ا. وال%ح\ت': العاقل اللبيب'؛ وقيل:

التمع' القلب, الذ�ك1يeه، وج.م\ع'ه م'ح'وت¬، وم'ح.تاء، كأ%نم
توه_م'وا فيه م.ح1يتاv، كما قالوا س.م\ح¬ وس'م.ح.اء�. وال%ح\ت': الشديد من

كل شيء.
@مرت: ال%ر\ت': مفازة ل نبات فيها. أ%ر\ض¬ م.ر\ت¬، ومكان م.رت¬: ق%ف}ر¬

ل نبات فيه؛ وقيل: ال4رض' الت ل ن.ب\ت. فيها؛ وقيل: ال%ر\ت' الذي
ليس به قليل ول كثي؛ وقيل: هو الذي ل ي.جفe ث%ر.اه، ول ي.ن\ب'ت
م.ر\عاه. وقيل: ال%ر\ت' ال4رض' الت ل كل4 با وإ,ن م'ط1ر.ت\، والمع

:eجاش1ع1ي�أ%م\رات¬ وم'ر'وت¬؛ قال خ1طام¬ ال
وم.ه\م.ه.ي\ن, ق%ذ%ف%ي\ن, م.ر\ت.ي\ن,،

ظ%ه\ر.اه'ما مثل� ظ�هور, التeر\س.ي\ن،
ج'ب\ت'هما بالن_ع\ت1 ل بالن_ع\ت.ي\ن

والسم: ال�روتة�. وحكى بعضهم: أ%رض¬ م.ر'وت¬ كم.ر\ت{؛ قال كثي:
وق%ح_م. س.ي\ر.نا من ق�ور, ح1س\م.ى
م.ر'وت' الر>ع\ي,، ضاحية� الظYلل,

هكذا رواه أ%بو سعيد السeك�ري بالفتح، وغيه ي.ر\و,يه م'ر'وت'
الر>ع\ي,، بالضم؛ وقيل أ%يضاv: أ%رض¬ م.م\ر'وتةD؛ قال ابن ه.ر\م.ة%:

كم قد ط%و.ي\ن.، إ,ليك، من م.م\ر'وت.ة{
وم.ناق1ل� م.و\ص'ولة{ ب,م.ناق1ل,

وأ%رض¬ م.ر\ت¬ وم.ر'وت¬، فإ,ن} م'ط1ر.ت\ ف الشتاء فإ,نا ل يقال لا
م.ر\ت¬، ل34ن با حينئذ ر.ص.داv؛ والر_ص.د' الر_جاء� لا، كما ت'ر\ج.ى

الاملة؛ ويقال: أ%رض¬ م'ر\ص1دة، وهي قد م'ط1ر.ت\، وهي ت'ر\ج.ى ل4ن
ت'ن\ب,ت.؛ قال رؤ\بة:

م.ر\ت¬ ي'ن_اص1ي خ.ر\ق%ها م.ر'وت'
وقول ذي الرمة:

ي.ط}ر.ح\ن.، باله.ار,ق, ال4غ}ف%ال,،
كل� ج.ن,ي� ل%ث1ق, الس>ر\بال,

ح.ي> الش_ه,يق,، م.ي>ت1 ال4و\صال,،
م.ر\ت1 ال%جاج.ي\ن, من ال3ع\جال,



يصف إ,بلv أ%جه.ض.ت أ%ولد.ها قبل% ن.بات الو.بر عليها، يقول: ل
ي.ن\ب'ت\ ش.ع.ر' ح.جاج.ي\ه1؛ قال أ%بو منصور: كأ%ن� التاء مبدلة من ال%ر\ث1.

ورجلD م.ر\ت' الاجب إ,ذا ل يكن على حاجبه شعر؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة:
م.ر\ت1 ال%جاج.ي, من ال3ع\جال,

وال%رeوت': بلد لباهلة%، وع.زاه الف%ر.زد.ق' والب.ع1يث� إ,ل
ك�ل%ي\ب�؛ فقال الفرزدق:

تقول كليب¬، حي. م.ت_ت\ ج'ل�ود'ها،
وأ%خ\ص.ب. م1ن\ م.رeوت1ها كل© جان,ب,

:�وقال الب.ع1يث
أ%أ%ن} أ%خ\ص.ب.ت\ م1ع\ز.ى ع.ط1ي_ة%، وار\ت.ع.ت\

ت1لعاv من ال%رeوت1 أ%ح\و.ى ج.م1يم'ها
إ,ل أ%بيات كثية نسبا فيها ال%رeوت إ,ل ك�ل%ي\ب�. الصحاح:

ال%رeوت'، بالتشديد، اسم واد{؛ قال أ%وس¬:
وما خ.ليج¬ من ال%رeوت1 ذو ش'ع.ب�،

ي.ر\م1ي الض_رير. ب'ش\ب, الط�ل}ح, والض_ال,
ومنه: يوم ال%رeوت، بي بن ق�ش.ي� وت.ميم. وم.ر.ت. ال�ب\ز. ف
الاء: كم.ر.د.ه، حكاه يعقوب؛ وف ال�ص.ن_ف: م.ر.ث%ه، بالثاء.

وال%ر\م.ريت': الداهية�؛ وقال بعضهم: إ,ن� التاء4 بدل من السي.
@مصت: م.ص.ت. الرجل� الرأ%ة% م.ص\تاv: ن.ك%ح.ها، كم.ص.د.ها.

غيه: ال%ص\ت' لغة ف ال%ص\د1، فإ,ذا جعلوا مكان% السي صاداv، جعلوا
مكان الطاء تاء، وهو أ%ن ي'د\خ1ل% ي.د.ه في.ق}ب,ض. على الر_ح1م،

في.م\ص'ت. ما فيها م.ص\تاv. ابن سيده: م.ص.ت. الناق%ة% م.ص\تاv: ق%ب.ض. على
ر.ح1مها، وأ%دخل ي.ده فاستخرج. ماء4ها.

وال%ص\ت': خ.ر\ط� ما ف ال%عي بال4صابع ل3خراج ما فيه.
@معت: م.ع.ت. ال4د1ي. ي.م\ع.ت'ه م.ع\تاv: د.ل%كه، وهو نو¬ من

الد_ل}ك1.
@مقت: ال%ق1يت': الاف1ظ�. ال4زهري: ال�ق1يت'، اليم فيه مضمومة وليست

بأ%صلية، وهو ف العتلت. ابن سيده: ال%ق}ت' أ%ش.دe ال3ب\غاض,.
م.ق�ت. م.قات.ةv، وم.ق%ت.ه م.ق}تاv: أ%ب\غضه، فهو م.م\ق�وت¬ وم.ق1يت¬،

وم.ق�ت.ه؛ قال:



ومن ي'ك}ث1ر, الت_س\آل%، يا ح'رe، ل ي.ز.ل}
ي'م.ق�ت' ف ع.ي, الص_د1يق,، وي.ص\ف%ح'

وما أ%م\ق%ت.ه عندي وأ%م\ق%ت.ن له. قال سيبويه هو على معنيي: إ,ذا قلت
ما أ%م\ق%ت.ه عندي، فإ,نا ت'خ\ب أ%نه مقوت؛ وإ,ذا قلت. ما أ%م\ق%ت.ن

له، فإ,نا ت'خ\ب أ%نك ماق1ت¬. وقال قتادة ف قوله: ل%ق}ت' ال3
أ%ك}ب من م.ق}ت1كم أ%ن\ف�س.كم؛ قال: يقول ل%ق}ت' ال3 إ,ياكم حي د'ع1يت'م

إ,ل ال3يان فلم تؤ\منوا، أ%كب' من م.ق}تك}م أ%نفس.كم حي رأ%يتم
العذاب. قال الليث: ال%ق}ت' ب'غ\ض¬ عن أ%مر قبيح ر.ك1ب.ه، فهو م.ق1يت¬؛ وقد

م.ق�ت. إ,ل الناس م.قاتةv. الزجاج ف قوله تعال. ول ت.ن\ك1ح'وا ما
ن.كح آباؤ'كم من النساء إ,ل� ما قد س.ل%ف إ,نه كان فاحشةv وم.ق}تاv وساء4

سبيل�؛ قال: ال%ق}ت' أ%شد� الب'غ\ض. العن: أ%نم أ�ع\ل1م'وا أ%ن
ذلك ف الاهلية كان يقال له م.ق}ت¬، وكان الولود عليه يقال له

ال%ق}تe، فأ�ع\ل1م'وا أ%ن هذا الذي ح'ر�م عليهم من نكاح امرأ%ة1 ال4ب, ل
ي.ز.ل} م'ن\ك%راv ف قلوبم، م.م\ق�وتاv عندهم.

ابن سيده: ال%ق}ت1يe الذي يتزوج امرأ%ة أ%بيه، وهو من فعل الاهلية؛
وت.زويج' ال%ق}ت1 ف1ع\ل� ذلك.

وف الديث: ل ي'ص1ب\نا عيب¬ من ع'يوب الاهلية ف نكاحها وم.ق}تها؛
ال%ق}ت'، ف ال4صل: أ%شدe الب'غ\ض، ونكاح' ال%ق}ت1: أ%ن ي.ت.ز.و_ج.
الرجل� امرأ%ة% أ%بيه إ,ذا ط%ل�قها أ%و مات. عنها، وكان ي'ف}عل ف

الاهلية، وح.ر_مه ال3سلم'.
@مكت: م.ك%ت. بالكان: أ%قام، كم.ك%د.؛ ال4زهري ف آخر ترجة مكت. ابن

ال4عراب: يقال اس\ت.م\ك%ت. الع'دe فافت.ح\ه؛ والع'دe: الب.ث}رة،
واس\ت1م\كات'ها: أ%ن ت.م\تلئ% ق%يحاv، وف%ت\ح'ها: ش.ق©ها وك%س\ر'ها.

@ملت: ابن سيده: م.ل%ته ي.م\ل1ته م.ل}تاv، كم.ت.له أ%ي ز.ع\ز.ع.ه أ%و
ح.ر_كه. قال ال4زهري: ل أ%حفظ ل4حد من ال4ثة ف م.ل%ت شيئاv؛ وقد قال

ابن دريد ف كتابه: م.ل%تe الشيء4 م.ل}تاv، وم.ت.ل}ت'ه م.ت\لv إ,ذا
ز.ع\ز.ع\ته وح.ر_كته؛ قال: ول أ%دري ما صحته.

@موت: ال4زهري عن الليث: ال%و\ت' خ.ل}ق¬ من خ.لق ال3 تعال. غيه:
ال%و\ت' وال%و.تان� ض1دe الياة. وال�وات'، بالضم: ال%و\ت'. مات.

ي.م'وت' م.و\تاv، وي.مات، ال4يرة طائي_ة؛ قال:



ب'ن.ي_، يا س.ي>دة% الب.نات1،
ع1يشي، ول ي'ؤ\م.ن' أ%ن ت.مات 

(* قوله «بن يا سيدة إل» الذي ف
الصحاح بنيت سيدة إل. ول نأمن إل.)

وقالوا: م1ت_ ت.موت'؛ قال ابن سيده: ول نظي لا من العتل؛ قال
سيبويه: اع\ت.ل�ت\ من ف%ع1ل% ي.ف}ع'ل�، ول ت'ح.و_ل} كما ي'ح.و_ل�، قال:

ونظيها من الصحيح ف%ض1ل% ي.ف}ض'ل، ول يئ على ما ك%ث�ر واط�ر.د. ف
ف%ع1ل. قال كراع: مات. ي.م'وت'، وال4ص\ل� فيه م.و,ت.، بالكسر، ي.م'وت'؛

.�ونظيه: د1م\ت. ت.دوم'، إ,نا هو د.و,م.، والسم من كل ذلك ال%ي\تة
ورجل م.ي>تÒ وم.ي\ت¬؛ وقيل: ال%ي\ت' الذي مات.، وال%ي>ت'

والائ1ت': الذي ل ي.م'ت\ ب.ع\د'. وحكى الوهريe عن الفراء: يقال لن\ ل ي.م'ت\
إ,نه مائ1ت¬ عن قليل، وم.ي>ت¬، ول يقولون لن مات.: هذا مائ1ت¬. قيل:
وهذا خطأD، وإ,نا م.ي>ت¬ يصلح ل1ما قد مات.، ول1ما س.ي.م'وت'؛ قال ال

تعال: إ,نك م.ي>ت¬ وإ,نم م.ي>ت'ون%؛ وجع بي اللغتي ع.د1يe بن'
الر_ع\لء، فقال:

ليس م.ن مات فاس\تراح. ب.ي\ت{،
إ,نا ال%ي\ت' م.ي>ت' ال4ح\ياء3

،vإ,نا ال%ي\ت' م.ن ي.ع1يش' ش.ق1ي�ا
كاس1فاv بال�ه، قليل% الر_جاء3
،vناس¬ ي'م.ص_ص'ون% ث1مادا�فأ
وأ�ناس¬ ح'ل�وق�هم\ ف الاء3
فجعل% ال%ي\ت. كال%ي>ت1.

وقوم¬ م.وتى وأ%موات¬ وم.ي>ت'ون وم.ي\تون.
وقال سيبويه: كان باب'ه المع بالواو والنون، ل4ن الاء تدخل ف أ�نثاه

كثياv، لكن_ ف%ي\ع1لv ل�ا طاب.ق. فاعلv ف الع1د_ة والركة
والسكون، ك%س_ر'وه على ما قد يكسر عليه، فأ�ع1ل� كشاهد{ وأ%شهاد. والقول� ف

م.ي\ت{ كالقول ف م.ي>ت{، ل4نه مفف منه، وال�نثى م.ي>تة وم.ي\ت.ة
وم.ي\ت¬، والمع كالمع. قال سيبويه: وافق الذكر، كما وافقه ف بعض ما

م.ضى، قال: كأ%نه ك�س>ر. م.ي\ت¬. وف التنزيل العزيز: ل1ن'ح\ي,ي. به
ب.لدةv م.ي\تاv؛ قال الزجاج: قال م.ي\تاv ل4ن معن البلدة والبلد واحد؛ وقد



أ%مات.ه ال�. التهذيب: قال أ%هل التصريف م.ي>ت¬، كأ%ن� تصحيح.ه
م.ي\و,ت¬ على ف%ي\ع1ل، ث أ%دغموا الواو ف الياء، قال: ف%ر'د_ عليهم وقيل إ,ن

كان كما قلتم، فينبغي أ%ن يكون م.ي>ت¬ على ف%ع>ل�، فقالوا: قد علمنا
أ%ن قياسه هذا، ولكنا تركنا فيه القياس. م.خاف%ة الشتباه، فرددناه إ,ل

لفظ ف%ي\ع1ل�، ل4ن م.ي>ت على لفظ ف%يع1ل. وقال آخرون: إ,نا كان ف
ال4صل م.و\ي,ت، مثل س.ي>د س.و\يد{، فأ%دغمنا الياء ف الواو، ونقلناه فقلنا

م'ي>ت¬. وقال بعضهم: قيل م.ي\ت، ول يقولوا م.ي>ت¬، ل4ن أ%بنية ذوات
العلة تالف أ%بنية السال. وقال الزجاج: ال%ي\ت' ال%ي>ت' بالتشديد،
إ,ل� أ%نه يفف، يقال: م.ي\ت¬ وم.ي>ت¬، والعن واحد، ويستوي فيه
الذكر والؤ.نث؛ قال تعال: لن'ح\يي. به بلدةv م.ي\تاv، ول يقل م.ي\تةv؛

وقوله تعال: ويأ}تيه الوت' من كلY مكان وما هو ب.ي>ت؛ إ,نا معناه،
وال أ%علم، أ%سباب الوت، إ,ذ لو جاء4ه الوت' نفس'ه لات. به ل

م.حال%ة.وموت' مائت¬، كقولك ليلD لئلD؛ يؤ\خذ له من لفظه ما ي'ؤ.ك�د'
به.وف الديث: كان ش1عار'نا يا م.ن\ص'ور': أ%م1ت\ أ%م1ت\، هو أ%مر بالوت؛

وال�راد به الت_فاؤ'ل بالن_صر بعد ال4مر بال3ماتة، مع حصول الغ.رض,
للش>عار، فإ,نم جعلوا هذه الكلمة علمة ي.تعارف�ون با ل4جل ظلمة
الليل؛ وف حديث الث©ؤ\م والب.صل,: من أ%كل%هما فل}ي'م1ت\هما ط%ب\خاv أ%ي

فل}ي'بالغ ف طبخهما لتذهب ح1د_ت'هما ورائحتهما.
وقوله تعال: فل ت.موت'ن_ إ,ل� وأ%نتم مسلمون؛ قال أ%بو إ,سحق: إ,ن

قال قائل كيف ينهاهم عن الوت، وهم إ,نا ي'ماتون؟ قيل: إ,نا وقع هذا
على سعة الكلم، وما ت'ك}ث1ر' العرب' استعمال%ه؛ قال: والعن الز.م'وا

ال3سلم، فإ,ذا أ%د\ر.ك%كم الوت' صادفكم مسلمي. وال1يت.ة�: ض.ر\ب¬ من
ال%و\ت. غيه: وال1يتة� الال من أ%حوال ال%و\ت، كال1ل}سة والر>ك}بة؛
v؛ وف حديث الفت: فقد مات. م1يتةvح.س.نة vم1يتة Dيقال: مات. فلن

جاهليةv، هي، بالكسر، حالة� الوت1 أ%ي كما يوت' أ%هل الاهلية من الضلل
والف�رقة، وجع'ها م1ي.ت¬.

أ%بو عمرو: مات. الرجل� وه.م.د. وه.و_م إ,ذا نام.. وال%ي\تة�: ما ل
ت'د\ر.ك\ ت.ذ}كيته. وال%و\ت': السeكون�. وكل© ما س.كن.، فقد مات.، وهو

على ال%ث%ل. ومات.ت1 النار' م.وتاv: ب.ر.د. ر.ماد'ها، فلم ي.ب\ق. من
المر شيء. ومات. ال%رe والب.ر\د': باخ.. ومات.ت الريح': ر.ك%د.ت\



وس.ك%ن.ت\؛ قال:
إ,ن ل4ر\ج'و أ%ن ت.موت. الريح'،

فأ%س\ك�ن. اليوم.، وأ%س\ت.ريح'
ويروى: فأ%ق}ع'د. اليوم. وناق%ض'وا با فقالوا: ح.ي,ي.ت\. ومات.ت

ال%م\ر': سكن غ%ل%يان'ها؛ عن أ%ب حنيفة. ومات. الاء� بذا الكان إ,ذا
ن.ش_ف%ت\ه ال4رض'، وكل ذلك على الثل. وف حديث د'عاء النتباه1: المد' ل

vش'ور. سي النوم' م.و\تاeالذي أ%حيانا بعدما أ%ماتنا، وإ,ليه الن
ل4نه ي.زول� معه الع.ق}ل� والركة�، تثيلv وت.ش\بيهاv، ل تقيقاv. وقيل:

ال%وت' ف كلم العرب ي'ط}ل%ق' على السeكون؛ يقال: ماتت الريح' أ%ي
س.ك%ن.ت\. قال: وال%و\ت' يقع على أ%نواع بسب أ%نواع الياة: فمنها ما هو

بإ,زاء القو_ة النامية الوجودة1 ف ال%يوان1 والنبات، كقوله تعال:
ي'ح\يي ال4رض. بعد موتا؛ ومنها زوال� الق�و_ة ال1س>ي_ة، كقوله تعال:

يا ليتن م1تe قبل هذا؛ ومنها زوال� الق�و_ة العاقلة، وهي الهالة،
كقوله تعال: أ%و.م.ن\ كان م.ي\تاv فأ%حييناه، وإ,نك ل ت'س\م1ع' ال%و\ت.ى؛

ومنها ال�ز\ن� والوف ال�ك%د>ر للحياة، كقوله تعال: ويأ}تيه الوت'
من كلY مكان وما هو ب.ي>ت{؛ ومنها ال%نام، كقوله تعال: والت ل
ت.م'ت\ ف م.نامها؛ وقد قيل: ال%نام الوت' الفيف'، والوت': النوم

Yالثقيل؛ وقد ي'ستعار الوت' لل4حوال الش_اق�ة1: كالف%ق}ر والذ©ل
والسeؤ.ال, وال%ر.م والعصية، وغي ذلك؛ ومنه الديث: أ%و�ل� من مات. إ,بليس

ل4نه أ%و�ل من عصى. وف حديث موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم، قيل
له: إ,ن هامان قد مات.، فل%ق1ي.ه فسأ%ل ر.ب_ه، فقال له: أ%ما تعلم أ%ن من

أ%ف}ق%ر\ت'ه فقد أ%م.تeه؟ وقول عمر، رضي ال عنه، ف الديث:
الل�ب.ن' ل يوت'؛ أ%راد أ%ن الصب إ,ذا ر.ض.ع امرأ%ةv م.ي>تةv، ح.ر'م. عليه

من ولدها وقرابتها ما ي.ح\ر'م عليه منهم، لو كانت ح.ي_ةv وقد ر.ض1ع.ها؛
وقيل: معناه إ,ذا ف�ص1ل% اللب' من الث�د\ي، وأ�س\ق1يه الصبe، فإ,نه

يرم به ما يرم بالرضاع، ول ي.ب\ط�ل عمل�ه بفارقة الث�د\ي، فإ,ن� كل�
ما ان\ف%صل من ال%ي� م.ي>ت¬، إ,ل اللب. والش_ع.ر والصeوف.، لضرورة

الستعمال.
وف حديث البحر: ال1ل© م.ي\ت.ت'ه، هو بالفتح، اسم ما مات فيه من

حيوانه، ول تكسر اليم.



وال�وات' وال�وتان� وال%و\تان�: كل©ه ال%و\ت'، يقع ف الال
والاشية. الفراء: و.ق%ع ف الال م.و\تانD وم'وات¬، وهو الوت'. وف الديث:

يكون� ف الناس م'وتانD كق�عاص, الغنم. ال�وتان�، بوزن الب'ط}لن1:
الوت' الكثي الوقوع.

وأ%مات.ه ال�، وم.و_ت.ه؛ ش'د>د للمبالغة؛ قال الشاعر:
،vم'س\ت.ريا vمات. م.و\تا �فع'ر\وة
فها أ%نا ذا أ�م.و_ت' كل� ي.و\م,

وم.و_ت.ت الدوابe: كث�ر فيها الوت'.
وأ%مات. الرجل�: مات. و.ل%د'ه، وف الصحاح: إ,ذا مات له ابن¬ أ%و

ب.ن'ون%.
�وم.ر.ةD م'م1يت¬ وم'م1يتةD: مات. ولد'ها أ%و ب.ع\ل�ها، وكذلك الناقة

إ,ذا مات ولد'ها، والمع م.م.اويت'. وال%و.تان� من ال4رض: ما ل
ي'س\ت.خ\رج ول اع\ت'م1ر، على ال%ثل؛ وأ%رض¬ م.ي>تةD وم.وات¬، من ذلك. وف
الديث: م.و.تان� ال4رض, ل ولرسوله، فمن أ%حيا منها شيئاv، فهو له.

vال%و.تان1، يعن م.وات.ها الذي ليس م1ل}كا �ال%وات' من ال4رض,: مثل
eض1د :�ل4ح.د{، وفيه لغتان: سكون الواو، وفتحها مع فتح اليم، وال%و.تان

ال%ي.وان1. وف الديث: من أ%حيا م.واتاv فهو أ%حق به؛ ال%وات': ال4رض
الت ل ت'ز\ر.ع\ ول ت'ع\م.ر\، ول ج.رى عليها م1لك' أ%حد، وإ,ح\ياؤ'ها
م'باش.رة ع1مارت1ها، وتأ}ثي شيء فيها. ويقال: اش\ت.ر, ال%و.تان%، ول

تش\ت.ر, ال%ي.وان%؛ أ%ي اشتر ال4رضي والدeور.، ول تشتر الرقيق
والدواب_. وقال الفراء: ال%و.تان� من ال4رض الت ل ت'حي. بع\د. ورجل يبيع

ال%و.تان%: وهو الذي يبيع التاع وكل� شيء غي ذي روح، وما كان ذا روح فهو
اليوان. وال%وات، بالفتح: ما ل ر'وح فيه. وال%وات' أ%يضاv: ال4رض

الت ل مالك لا من الدميي، ول ي.ن\ت.ف1ع با أ%حد¬.
ورجل م.و\تان� الفؤ.اد: غي ذ%ك1ي¼ ول ف%ه,م�، كأ%ن حرارة% ف%ه\مه

ب.ر.د.ت\ فمات.ت\، وال�نثى م.و\تانة� الفؤ.اد1. وقولم: ما أ%م\و.ت.ه
إ,نا ي'راد به ما أ%م\و.ت. ق%ل}ب.ه، ل4ن كل� ف1ع\ل� ل ي.ت.ز.ي_د'، ل

ي'ت.ع.ج_ب' منه. وال�وتة�، بالضم: جنس من ال�ن'ون1 والص_ر.ع ي.ع\ت.ري
ال3نسان%، فإ,ذا أ%فاق.، عاد إ,ليه ع.ق}ل�ه كالنائم والسكران. وال�وتة:
الغ.ش\ي'. وال�وتة�: ال�نون� ل4نه ي.ح\د'ث� عنه س'كوت¬ كال%و\ت1. وف



الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان� يت.عو_ذ� بال من
الشيطان وه.م\زه ون.ف}ث1ه ون.ف}خ1ه، فقيل له: ما ه.م\ز'ه؟ قال: ال�وتة�. قال

أ%بو عبيد: ال�وت.ة� ال�نون�، يسمى ه.م\زاv ل4نه ج.ع.له من الن_خ\س
�والغ.م\ز,، وكل© شيء� دف%ع\ت.ه فقد ه.م.ز\ت.ه. وقال ابن شيل: ال�وتة

�الذي ي'ص\ر.ع' من ال�نون1 أ%و غيه ث ي'ف1يق'؛ وقال اللحيان: ال�وتة
ش1ب\ه' الغ.ش\ية.

ومات. الرجل� إ,ذا خ.ض.ع. للح.ق>.
واس\ت.مات. الرجل� إ,ذا طاب. ن.ف}ساv بالوت.

وال�س\ت.م1يت': الذي ي.ت.جان© وليس ب.ج\نون. وال�س\ت.ميت': الذي
ي.ت.خاش.ع' وي.تواض.ع' لذا حت ي'ط}عمه، ولذا حت ي'ط}ع1مه، فإ,ذا ش.ب,ع.

كف%ر النعمة.
.Òويقال: ض.ر.ب\ت'ه فت.ماو.ت.، إ,ذا أ%رى أ%نه م.ي>ت¬، وهو حي

وال�ت.ماو,ت': من صفة1 الناس1ك ال�رائي؛ وقال ن'ع.ي\م ابن ح.م_اد:
سعت ابن. ال�بارك يقول: ال�تماوت'ون% ال�راؤ'ون%.

ويقال: اس\ت.م1يت'وا ص.ي\د.كم أ%ي ان\ظ�روا أ%مات. أ%م ل؟ وذلك إ,ذا
أ�ص1يب. ف%ش'ك_ ف م.و\ته. وقال ابن البارك: ال�س\ت.م1يت' الذي ي'رى من

ن.ف}س3ه السeكون% وال%ي\ر.، وليس كذلك.
وف حديث أ%ب سلم.ة: ل يكن أ%صحاب' ممد، صلى ال عليه وسلم،

م'ت.ح.ز>قي. ول م'ت.ماو,تي. يقال: ت.ماو.ت. الرجل� إ,ذا أ%ظ}ه.ر من ن.ف}س3ه
الت_خاف�ت. والت_ضاع'ف.، م1ن العبادة والزهد والصوم؛ ومنه حديث عمر،

رضي ال عنه: رأ%ى رج'لv م'طأ}ط1ئاv رأ}س.ه فقال: ار\ف%ع\ رأ}س.ك، فإ,ن�
ال3سلم ليس بريض؛ ورأ%ى رجلv م'ت.ماو,تاv، فقال: ل ت'م1ت\ علينا

ديننا، أ%ماتك. ال� وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ن.ظ%ر.ت\ إ,ل رجل
كادÝ يوت ت.خاف�تاv، فقالت: ما لذا؟ قيل: إ,نه من الق�ر_اء3، فقالت:
كان ع'مر س.ي>د. الق�ر_اء3، وكان إ,ذا مشى أ%س\ر.ع.، وإ,ذا قال أ%س\م.ع.،

وإ,ذا ض.ر.ب. أ%و\ج.ع.
وال�س\ت.م1يت': الشeجاع الطالب' للموت، على حد> ما ييء� عليه بعض'

هذا النحو.
واس\تمات. الرجل�: ذهب ف طلب الشيء3 كل� م.ذ}ه.ب؛ قال:

وإ,ذ} ل أ�ع.طYل} ق%و\س. و'د>ي، ول أ�ض1ع\



س1هام. الص>با للم'س\ت.م1يت1 الع.ف%ن\ج.ج,
يعن الذي قد اس\ت.مات. ف طلب الص>با والل�ه\و والنساء3؛ كل ذلك عن
ابن ال4عراب. وقال اس\ت.مات. الشيء� ف اللYي والص_لبة: ذهب فيهما

كل� م.ذ}ه.ب؛ قال:
قام.ت\ ت'ر,يك. ب.ش.راv م.ك}ن'ونا،
كغ1ر\ق1ئ1 الب.ي\ض, اس\ت.مات. ل1ينا

أ%ي ذ%ه.ب. ف اللYي, كل� م.ذ}ه.ب. وال�س\ت.ميت' لل4م\ر:
ال�س\ت.ر\س1ل� له؛ قال رؤ\بة:

وز.ب.د' البحر, له ك%ت1يت'،
والليل�، فوق. الاء3، م'س\ت.م1يت'

ويقال: اس\تمات. الث�وب' ونام. إ,ذا ب.لي..
وال�س\ت.م1يت': ال�س\ت.ق}ت1ل� الذي ل ي'بال، ف الرب، الوت.. وف
حديث ب.د\ر�: أ%رى القوم. م'س\ت.م1يتي أ%ي م'س\ت.ق}ت1لي، وهم الذي

ي'قات1لون على الوت. والس\ت1مات': الس>م.ن' بعد ال�زال، عنه أ%يضاv؛
وأ%نشد:

أ%رى إ,ب,لي، ب.ع\د. اس\تمات{ ور.ت\ع.ة{،
ت'ص1يت' بس.ج\ع�، آخ1ر. الليل,، ن,يب'ها

جاء4 به على حذف الاء3 مع ال3علل، كقوله تعال: وإ,قام. الصلة1.
وم'ؤ\تة، بالمز: اسم أ%ر\ض�؛ وق�ت1ل% جعفر بن أ%ب طالب، رضوان ال

عليه، بوضع يقال له م'وتة، من بلد الشام. وف الديث: غ%ز\وة م'ؤ\تة،
بالمز. وشيء# م.و\م'وت¬: معروف، وقد ذكر ف ترجة أ%م.ت..

@ميت: داري ب,ميتاء3 داره أ%ي ب,حذائ1ها. ويقال: ل أ%د\ر, ما م1يداء�
الطريق وم1يتاؤ'ه؛ أ%ي ل أ%د\ر, ما ق%د\ر' جانبيه وب'ع\د1ه؛ وأ%نشد:

إ,ذا اض\ط%م_ م1يتاء� الطريق, عليهما،
م.ض.ت\ ق�د'ماv م.و\ج' البال, ز.ه'وق'

ويروى م1يداء� الطريق. والز_ه'وق': ال�ت.ق%د>م.ة� من النeوق,. وف
حديث أ%ب ث%ع\لبة ال�ش.ن,ي�: أ%نه اس\ت.ف}ت.ى رسول% ال، صلى ال عليه

وسلم، ف الل©ق%طة، قال: ما و.ج.د\ت. ف ط%ريق� م1يتاء� ف%ع.ر>ف}ه
س.ن.ةv. قال شر: م1يتاء� الطريق وم1يداؤ'ه وم.ح.ج_ت'ه واحد¬، وهو ظاهره

السلوك'. وقال النب، صلى ال عليه وسلم، لبنه إ,براهيم وهو ي.جود



بن.ف}سه: لول أ%نه ط%ريق¬ م1يتاء# ل%ح.ز,ن_ا عليك أ%كثر ما ح.ز,ن_ا؛ أ%راد
،Òأ%نه طريق مسلوك، وهو م1ف}عال من ال3ت\يان، فإ,ن قلت. طريق¬ م.أ}ت1ي

فهو مفعول من أ%ت.ي\ت'ه.
@متث: م.ت\ث%ى أ%بو يونس، عليه السلم، سريانية، أ%خب بذلك أ%بو العلء؛

قال ابن سيده: والعروف م.ت_ى، وقد تقدم.
@مثث: م.ث� الع.ظم' م.ث¾ا: سال ما فيه من الو.د.ك؛ قال أ%بو تراب: سعت

أ%با م1ح\ج.ن� الض_ب.اب,ي_ يقول: م'ث� ال�ر\ح. وم'ش_ه أ%ي ان\ف1
عنه غ%ث1يث%ت.ه'؛ وم.ث� شارب.ه' إ,ذا أ%طعمه شيئاv د.س1ماv. ابن سيده:
م.ث� شار,ب'ه' ي'م'ث© م.ث9اv: أ%صابه الد_س.م' فرأ%يت له و.ب,يصاv. قال

ابن د'ر.ي\د{: أح\س.ب' أ%ن م.ث� ون.ث� بعن واحد، وسيأ}ت ذكر ن.ث�؛
قال أ%بو زيد: م.ث� شار,ب.ه' ي.م'ث©ه' مث9اv إ,ذا أ%صابه د.س.م¬ فمسحه

بيديه، وي'رى أ%ث%ر' الد_س.م, عليه. قال أ%بو تراب: سعت واقعاv يقول:
م.ث� الرح. ون.ث�ه' إ,ذا د.ه.ن.ه'؛ وقال ذلك عرام. ومث� الس>قاء�

والز>قe ي.م'ث©، وت.م.ث}م.ث%: ر.ش.ح.؛ وقيل: ن.ت.ح. من م.ه\ن,هم\ له؛ قال
الوهري: ول يقال فيه: ن.ض.ح. وم.ث� الرجل� ي.م'ث©: ع.ر,ق. من س1م.ن�.
وروي ف حديث عمر: ي.م'ث© م.ث� ال%م1يت1. وم.ث� ال%م1يت': ر.ش.ح.،

وهي ال%ث}م.ث%ة�. وجاء ي.م'ث© إ,ذا جاء س.م1يناv ي'رى على س.ح\ن.ت1ه
وجل}ده مثل� الدeهن؛ قال الفرزدق:
ت.ق�ول� ك�ل%ي\ب¬، ح1ي. م.ث�ت\ ج'ل�ود'ها،
وأ%خ\ص.ب. م1ن\ م.رeوت1ها كل© جان,ب,

وف حديث عمر: أ%ن رجلv أ%تاه يسأ%له قال: ه.ل%ك}ت' قال: أ%ه.ل%ك}ت.

وأ%نت ت.م'ث© مث� ال%ميت1؟ أ%ي ت.ر\ش.ح' من السمن، ويروى بالنون.
ون.ب\ت¬ م.ث�اثD: ن.د{؛ قال:

أ%ر\ع.ل% م.ج_اج. الن_دى م.ث�اثا
وم.ث� يده وأ%صابعه بال1ن\د1يل أ%و بال%ش1يش, ونوه مث¾ا: مسحها،

لغةD ف م.ش_؛ وف حديث أ%نس: كان له منديل ي.م'ث© به الاء4 إ,ذا توضأ%
أ%ي ي.م\س.ح' به أ%ث%ر. الاء وينشفه؛ وقيل: كل ما مسحته فقد م.ث%ث}ت.ه'

م.ث¾ا، وكذلك م.ث9اv؛ قال امرؤ القيس:
ن.م'ث© بأ}4ع\راف1 ال1ياد1 أ%ك�ف�نا،

إ,ذا ن.ح\ن' ق�م\نا عن ش1واء3 م'ض.ه_ب,



ورواه غيه: ن.م'شe؛ قال ابن د'ر.يد: أ%ح\س.ب'ه مقلوباv عن ث%م.م\ت'.
وم.ث}م.ث�وه، ك%ث%م\ث%م'وه؛ عن ابن ال4عراب. وم.ث}م.ث% الرجل� إ,ذا
أ%شبع الف%تيل%ة% من الدeه\ن,؛ ويقال: م.ث}م1ث�وا بنا ساع.ةv، وث%م\ث1م'وا

:�بنا ساعة، ول%ثل1ثوا ساعة أ%ي ر.و>ح'وا بنا قليلv. وال%ث}م.ث%ة
:vالت_خل1يط؛ يقال: م.ث}م.ث% أ%م\ر.ه'م إ,ذا خ.ل�طه. وم.ث}م.ث%ه أ%يضا

م1ث}ل� م.ز\م.ز.ه، عن ال4صمعي. يقال: أ%خذه فم.ث}م.ث%ه وم.ز\م.ز.ه إ,ذا
حر_كه، وأ%قبل به وأ%د\ب.ر؛ قال الشاعر:

ث اس\ت.ح.ث� ذ%ر\ع.ه اس\ت1ح\ثاثا،
ن.ك%ف}ت' ح.ي\ث� م.ث}م.ث% ال1ث}ماثا

قال: يقول ان\ت.ك%ف}ت' أ%ثر.ه، وال4ف}ع.ى ت.خ\ل1ط� ال%ش\ي.؛ فأ%راد
.vم'خ.ل�طا vأ%نه أ%صاب. أ%ث%را

وال1ث}م.اث�، بكسر اليم: الصدر، بالفتح السم.
@مث: م.ح.ث% الشيء4: ك%ح.ث%م.ه.

@مرث: م.ر.ث% به ال4رض. وم.ر_ثها: ضربا به؛ هذه رواية أ%ب عبيد،
ورواية الفراء: م.ر.ن%،بالنون. وم.ر.ث% بالشيء4 ف الاء ي.م\ر'ث�ه'

و.ي.م\ر,ث�ه' م.ر\ثاv: أ%ن\ق%ع.ه فيه. وم.رث% الشيء4 ي.م\ر'ث�ه' م.ر\ثاv، حت صار
مثل ال%س.اء، ث ت.ح.س_اه. وكل© ش.يء� م'ر,ذ%، ف%ق%د\ م'ر,ث%.

ال4صمعي ف باب البدل: م.ر.ث% فلن ال�ب\ز. ف الاء وم.ر.ذه، قال: هكذا
رواه أ%بو بكر عن شر، بالثاء والذال. الوهري: م.ر.ث% التمر. بيده

ي.م\ر'ث�ه م.ر\ثاv: لغة ف مرسه، إ,ذا ماثه ودافه، وربا قيل: م.ر.ذ%ه.
وال%ر\ث�: ال%ر\س'. وم.ر.ث% الشيء4: ناله بغ.م\ز� ونوه.وال%ر\ث�: م.ر\س'ك

الشيء4 ت.م\ر'ث�ه' ف ماء وغيه حت يفترق. وم.ر_ث%ه تريثاv إ,ذا ف%ت_ت.ه؛
وأ%نشد:

ق%راط1ف' الي'م\ن.ة1 ل ت'م.ر_ث1
وم.ر.ث% الس_خ\ل%ة% وم.ر_ث%ها: الا بس.ه.ك{ فلم ت.ر\أ%مها أ�م�ها

لذلك. ابن ال4عراب: ال%ر\ث� ال%صe، قال وال%ر\ث%ة� م.ص_ة� الص_ب>
ث%د\ي. أ�م>ه م.ص_ةv واحدةv، وقد م.ر.ث% ي.م\ر'ث� م.ر\ثاv إ,ذا م.ص_.
وم.ر.ث% الصبe اص\بع.ه إ,ذا لكها؛ قال عبدة بن الطبيب:

فرج.ع\ت'هم ش.ت_ى، كأ%ن9 عم1يد.هم
ف ال%ه\د ي.م\ر'ث� و.د\ع.ت.ي\ه1 م'ر\ض41ع'



ومرث% الصبe ي.م\ر'ث� إ,ذا ع.ض_ ب,د'ر\د'ر,ه. وف حديث الزبي قال
لبنه: ل تاصم الوارج بالقرآن، خاصمهم بالسeن_ة؛ قال ابن الزبي:

فخاصمتهم با فكأ%نم ص1ب\يانD ي.م\ر'ثون س'خ'ب.هم أ%ي ي.ع.ضeونا
وي.م.صeونا. والسeخ'ب': فلئ1د' ال%ر.ز؛ يعن أ%نم ب'ه,توا وعجزوا عن الواب.

وم.ر.ث% الو.د.ع. ي.م\ر'ثه وير,ثه م.ر\ثاv: م.ص_ه. وف الثل: أ%ل
vن الو.د\ع والو.د.ع؟ إ,ذا عاملك فطم1ع فيك؛ ي'ض\ر.ب' مثل�ت'م.ر>ث

لل4حق.
ورجل م1م\ر.ثD: صبور على الصام، والمع م.مار,ث�. ابن ال4عراب:

ال%ر\ث� ال1ل}م'. ورجل م1م\ر.ثD: حليم و.ق�ور¬. وف الديث: أ%ن النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%تى الس>قاية وقال: اس\قون، فقال العباس: إ,نم قد

م.ر_ثوه وأ%فسدوه. قال شر: م.ر_ثوه أ%ي و.ض_روه ووسخوه فإ,دخال أ%يديهم
الو.ض1ر.ة1؛ قال: وم.ر_ثه وو.ض_ر.ه واحد. قال وقال ابن جعيل الكلب:

يقال للصب إ,ذا أ%خذ ولد الشاة ل ت.م\ر'ث}ه بيدك فل ت'ر\ض1ع.ه أ�م�ة،
أ�ل ت'و.ض>ر\ه' بل%ط}خ ي.دك؛ وذلك أ%ن أ�مه إ,ذا ش.م_ت\ رائحة الو.ض.ر,

نفرت منه. وقال الفضل الضب: يقال أ%د\ر,ك ع.ناق%ك ل ي'م.ر>ثوها؛
قال: والت_م\ريث� أ%ن} ي.م\س.ح.ها القوم بأ%يديهم وفيها غ%م.ر، فل

ت.ر\أ%م.ها أ�مeها من ريح الغ.م.ر.
:�@مغث: ال%غ\ث�: التباس الشeج.عاء ف الرب والعركة. وال%غ\ث

الع.ر\ك ف الصارعة. وم.غ.ث% 
(* قوله «مغث» ظاهر صنيع القاموس أ%نه من باب كتب

لكن ضبط الضارع ف أصل اللسان يقتضي أنه من باب منع وهو القياس.)
الدواء4 ف الاء ي.م\غ.ثه مغ\ثاv: مرثه. وال%غ\ث�: اللطخ.

وم.غ.ث}ت' ع1ر\ض.ه بالشتم وم.غ.ث% ع1ر\ض.ه ي.م\ث%ثه مغثاv: لطخه؛ قال
صخر بن عمي:

م.م\غ'وث%ةD أ%عراض'ه'م م'م.ر\ط%له،
كما ت'لث� بال1ناء الث�م.له

م.م\غ'وثة أ%ي م'ذ%ل�لة، وصوابه م.م\غ'وثةv، بالنصب، وقبله:
ف%ه.ل} ع.ل1م\ت. ف�ح.شاء4 ج.ه.ل%ه\

وال�م.ر\ط%لة: اللطخة بالعيب. والث�ملة: خرقة ت'غ\م.س ف ال1ناء.
ويقال: بينهما م1غاثD أ%ي لاء# وح1كاك¬. الوهري: م.غ.ث�وا ع1ر\ض فلن أ%ي



شانوه ومض.غ'وه. ومغ.ث% الشيء4 ي.م\غ.ثه م.غ\ثاv: د.ل%ك%ه وم.ر.سه. ورجل
م.غ\ثD وم'ماغ1ثD: م'مار,س' م'صارع شديد' العلج. ورجل م'ماغ1ثD إ,ذا

،vه م.غ\ثا�كان ي'لحe الناس وي'لدeهم. ومغث% الطر' الك%ل4 ي.م\غ.ث
فهو م.م\غ'وثD وم.غ1يثD: أ%صابه الطر فغسله، فغي_ر طعمه ولونه بص'فرة

وخ.ب_ث%ه وصرعه. وم.غ.ث%هم بش.ر¼ م.غ\ثاv: نالم. ومغثوا فلناv إ,ذا
ضربوه ضرباv ليس بالشديد كأ%نم ت.ل}ت.ل�وه. وال%غ\ث� ع1ند العرب: الش_رe؛

وأ%نشد:
ن'و.لYيها اللمة% إ,ن أ%ل1م\نا،

إ,ذا ما كان م.غ\ثD، أ%و ل1حاء�
معناه: إ,ذا ما كان شر أ%و م'لحاة.

ورجل م.غ1يثD وم.غ1ثD: ش1ر>ير¬، على النسب. وم.غ\ث� ال�م_ى:
ت.و\ص1يم'ها. ورجل م.م\غ'وثD: مموم؛ عن ابن ال4عراب. وقد م'غ1ث% إ,ذا ح'م_.

وف حديث خيب: فم.غ.ث%ت\هم ال�م_ى أ%ي أ%صابتهم وأ%خذتم. وأ%صل
ال%غ\ث1: ال%ر\س' والد_ل}ك' بال4صابع. وف حديث عثمان: أ%ن� أ�م_

ع.ي_اش� قالت: كنت' أ%م\غ.ث� له الزبيب. غ�د\و.ةv فيشربه ع.ش1ي_ةv، وأ%م\غ.ث�ه
ع.شي_ةv فيشربه غ�د\و.ةv. وف الديث: أ%نه قال للعباس: اسقونا، يعن

من س1قايت1ه، فقال: إ,ن� هذا شراب¬ قد م'غ1ث وم'ر,ث أ%ي نالته ال4يدي
وخال%ط%ت\ه. س.لم.ة: م.غ.ث}ت'ه وغ%ت.تeه وم.ص.ح\ت'ه وغ%ط%ط}ت'ه: بعن

غر_قته، وكذلك ق%م.س\ت'ه.
وال�غاث�: أ%هون� أ%دواء ال3بل؛ عن ال%ج.ري�، قال قروة: سبعة أ%يام

.�يأ}كل فيها ويشرب ث يبأ
وماغ1ثD: لقب' ع'ت.ي\ب.ة بن الارث.

،�@مكث: ال�ك}ث�: ال4ناة� والل�ب.ث� والنتظار؛ م.ك%ث% ي.م\ك�ث
وم.ك�ث% م.ك}ثاv وم'ك}ثاv وم'كوثاv وم.كاثاv وم.كاثةv وم1كYيث%ى؛ عن كراع

واللحيان، يد� ويقصر. وت.م.ك�ث%: م.ك%ث%.
وال%ك1يث�: الر_زين' الذي ل ي.ع\ج.ل ف أ%مره، وهم ال�ك%ثاء�

وال%ك1يثون، ورجل م.ك1يثD أ%ي ر.ز,ين¬؛ قال أ%بو ال�ث%ل�م, يعاتب
صخراv:أ%ن.س\ل% ب.ن ش1عار.ة%، م.ن ل1ص.خ\ر�؟

�فإ,ن>ي عن ت.ق%ف©ر,كم م.ك1يث
قوله: عن ت.ق%ف©ر,كم أ%ي عن أ%ن أ%قتفي آثاركم، ويروى عن تفقركم أ%ي



.vأ%ن أ%ع\م.ل% بكم فاق1ر.ة
والاك1ث�: ال�ن\ت.ظ1ر'، وإ,ن ل يكن م.ك1يثاv ف الر>زانة. وقول ال

عز وجل: فم.ك�ث% غي بعيد{؛ قال الفراء: قرأ%ها الناس بالضم، وقرأ%ها
عاصم بالفتح: فم.ك%ث%؛ ومعن غي. بعيد{ أ%ي غي. طويل، من ال3قامة. قال
أ%بو منصور: اللغة العالية م.ك�ث%، وهو نادر؛ وم.ك%ث% جائزة وهو القياس.

DثYوأ%قام عليه، فهو م'ت.م.ك vقال: وت.م.ك�ث% إ,ذا انت.ظ%ر أ%م\را
منتظ1ر. وت.م.ك�ث%: ت.ل%ب_ث.

وال�ك}ث�: ال3قامة� مع النتظار والت_ل%بeث ف الكان، والسم
ال�ك}ث وال1ك}ث�، بضم اليم وكسرها. وال1كYيث%ى مثل ال1ص>يص.ى:
ال�ك}ث�. وسار الرجل� م'ت.م.كYثاv أ%ي م'ت.ل%و>ماv. وف الديث أ%نه توض_أ%

وضوءاv م.ك1يثاv أ%ي بطيئاv م'تأ%ن�ياv غي. مستعجل. ورجل م.ك1يثD: ماك1ث.
وال%كيث� أ%يضاv: ال�قيم الثابت؛ قال كثي:

وع.ر_س. بالس_كران1 ي.وم.ي، وارتك%ى
ي.جرe، كما ج.ر_ ال%ك1يث� ال�سافر'

@ملث: ال%ل}ث�: أ%ن ي.ع1د. الرجل� الرجل% ع1د.ةv ل يريد أ%ن ي.ف1ي.
با.ابن سيده: م.ل%ث%ه ي.م\ل�ثه م.ل}ثاv: وعده ع1د.ةv كأ%نه يرد�ه عنها،

وليس ي.نوي له وفاء. وم.ل%ث%ه' بكلم: ط%ي_ب. به نف}س.ه ول وفاء له؛
وم.ل%ذ%ه' ي.م\ل�ذ�ه م.ل}ذاv. وال%ل}ث�: اختلط� الظ©لمة، وقيل: هو بعد.

الس_د.ف. وأ%تيته م.ل%ث% الظ�لم, وم.ل%س. الظلم وعند م.ل%ث1ه أ%ي حي
اخ\تلط الظلم، ول يشتد_ السواد' جد�اv حت تقول: أ%خوك أ%م الذئب'؟ وذلك

عند صلة الغرب وبعدها؛ وأ%نشد ال%ندل بن ال�ث%ن_ى الط©ه.وي:
وم.ن\ه.ل� من ال4ن,يس نائي،

د.اويت'ه ب,ر'ج_ع� أ%ب\لء3،
إ,ذا انغ.م.س\ن. م.ل%ث% ال3م\ساء3

�وي'ستعمل ظرفاv واساv غي ظرف. أ%بو زيد: م.ل%ث� الظلم, اختلط
الض_وء بالظلمة، وهو عند العشاء وعند طلوع الفجر؛ وقال ابن ال4عراب:

ال%ل}ث%ة� وال%ل}ث� أ%ول� سواد الغرب، فإ,ذا اشتد_ حت يأ}ت% وقت' العشاء
ال4خية، فهو ال%ل%س'، فل ييز هذا من هذا ل4نه قد دخل ال%ل}ث� ف

الل%س,، وم1ثله اختلط% الاث1ر' بالزeب_اد1.
وال1لث�: ال�لع.بة؛ قال:



ت.ض\ح.ك ذات' الط�و\ق, والر>عاث1
من ع.ز.ب�، ليس بذي م1لث1

كذا أ%نشده ابن ال4عراب بكسر اليم.
@موث: ابن السكيت: ماث% الشيء4 ي.م'وث�ه م.و\ثاv: م.ر.س.ه. وي.ميث�ه،

vإ,ذا داف%ه. الوهري: م'ث}ت' الشيء4 ف الاء أ%موثه م.و\ثا ،Dلغة
وم.و.ثاناv إ,ذا د'ف}ت.ه فاناث% هو فيه ان1ياثاv، والكلمة واوية ويائية، وها

نن نذكرها.
@ميث: ماث% الشيء4 م.ي\ثاv: م.ر.س.ه. وماث% ال1لح. ف الاء: أ%ذابه؛

وكذلك الطي، وقد اناث%. الليث: ماث ي'م1يث� م.ي\ثاv: أ%ذاب. اللح ف
الاء حت ام_اث% ام>ياثاv. وكل© شيء� م.ر.سته ف الاء فذاب فيه، من

 �زعفران{ وتر� وزبيب� وأ%ق1ط، فقد م1ث}ت.ه وم.ي_ث}ت.ه. وأ%ماث الرجل
*)

قوله «وأ%ماث الرجل إل» صوابه وامتاث. كذا بامش ال4صل بط السيد مرتضى،
والعهدة عليه ف ذلك. وقوله إ,ذا مرسته إل لعل صوابه مرسه ف الاء
وشربه كما هو ظاهر.) لنفسه أ%ق1طاv إ,ذا م.ر.س\ت.ه ف الاء وشر,ب\ت.ه؛ وقال

رؤبة:
،�ف%ق�ل}ت'، إ,ذا أ%ع\يا ام\ت1ياثاv مائ1ث

�وطاحت1 ال4ل}بان� وال}ع.بائ1ث
يقول: لو أ%عياه 

(* قوله «لو أ%عياه إل» الشاهد ف البيت اذ أعيا،
فلعله سبق القلم.) ال%ريس' من التمر وال4ق1ط فلم يد شيئاv يتاث�ه ويشرب

ماءه، فيتبلغ به لقلة الشيء وع.و.ز, الأ}كول.
ابن السكيت: ماث الشيء4 يوث�ه وي.م1يث�ه، لغة، إ,ذا داف%ه. الوهري:

م1ث}ت' الشيء4 ف الاء أ%م1يثه لغة ف م'ث}ت'ه إ,ذا د'ف}ت.ه فيه. وف حديث
أ%ب أ�س.يد: فلما فرغ من الطعام أ%ماث%ت\ه فسقته إ,ياه؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا روى أ%ماث%ت\ه، والعروف ماث%ت\ه. وف حديث علي�: اللهم_ م1ث}
قلوب.هم، كما ي'ماث� اللح ف الاء. وال%ي\ثاء�: ال4رض' اللينة� من غي

رمل وكذلك الد_م1ث%ة؛ وف الصحاح: ال%ي\ثاء ال4رض الس_هلة، والمع
م1يثD، مثل ه.ي\فاء4 وه1يف{.

وت.م.ي_ث%ت ال4رض' إ,ذا م'ط1ر.ت فلنت وبر.د.ت.



وال%ي\ثاء�: الرملة الس_هلة والرابية الط�ي>بة. وال%ي\ثاء:
الت_ل}عة الت ت.ع\ظ�م حت تكون مثل% نصف الوادي أ%و ث�ل�ثيه.

وم.ي_ث% الرجل%: ذل. وم.ي_ث%ه': ل%ي_ن.ه'؛ وأ%نشد لتمم:
وذو ال%م> ت'ع\ديه ص.ر,ي.ة� أ%م\ر,ه1،

إ,ذا ل ت'م.ي>ث}ه الرeق%ى وت'عاد1ل
وم.ي_ث%ه الدهر': ح.ن_ك%ه' وذ%ل�ل%ه'.

والم\ت1ياث�: الر_فاه1ي.ة� وط1يب' الع.يش.
أ%بو عمرو: يقال ل1غ1ر\ق1ئ1 الب.يض,: ال�س\ت.ميث�. وم.ي\ثاء�: اسم

امرأ%ة؛ قال ال4عشى:
ل1م.ي\ثاء4 دار¬ قد ت.ع.ف�ت\ ط�لول�ها،

ع.ف%ت\ها ن.ض1يضات' الص_با، فم.س3يل�ها
@مأج: أ%بو عبيد: الأ}ج' الاء� ال1ل}ح'؛ قال ابن ه.ر\م.ة%:

فإ,نك كالق%ري.ة1، عام. ت'م\ه.ى،
ش.ر'وب' الاء3، ث ت.ع'ود' م.أ}جا

قال ابن بري: صوابه ماجا، بغي هز، ل4ن القصيدة م'ر\د.ف%ةD بأ%لف؛
وقبل%ه':

ن.د1م\ت' فلم أ�ط1ق\ ر.د�اv لش1ع\ري،
كما ل ي.ش\ع.ب' الص_ن.ع' الز�جاجا

والق%رية�: أ%ول� ما ي'س\ت.ن\ب.ط� من البئر. وأ�م1يه.ت1 البئر' إ,ذا
أ%ن\ب.ط% الاف1ر' فيها الاء. ابن سيده: م.أ%ج. ي.م\أ%ج' م'ؤ'وجةv؛ قال ذو

الرمة:
ب,أ%ر\ض� ه1جان1 الل�و\ن1 و.س\م1ي_ة1 الث�رى،

غ%داة% ن.أ%ت\ عنها ال�ؤ'وجة� والب.ح\ر'
وف التهذيب: م.ؤ'ج. ي.م\ؤ'ج' م'ؤ'وجةv، فهو م.أ}ج¬. وال%أ}ج':

ال4ح\م.ق' ال�ض\ط%ر,ب' كأ%ن فيه ض.وÝى.
@متج: أ%بو الس_م.ي\د.ع,: س1ر\نا ع.ق%بةv م.ت'وجاv أ%ي بعيدة، قال:

vال%ع\ف%ر,ي_ي\ن, يقولن: س1ر\نا ع.ق%بة vوم'ب\تكرا vوسعت م'د\ر,كا
م.ت'وجاv وم.ت'وحاv وم.ت'وخاv أ%ي بعيدةv، فإ,ذا هي ثلث لغات.

@مثج: م'ث1ج. بالشيء: غ�ذYي به؛ وبذلك فس_ر السكريe قول ال4علم:
وال1ن\ط1ئ� ال1ن\ط1يe ي'م\ـ



ـث%ج' بالع.ظ1يمة1 والر_غائ1ب\
وقيل: ي'م\ث%ج' ي'خ\ل%ط�. التهذيب: يقال م.ث%ج. البئر. إ,ذا ن.ز.ح.ها.

@مج: م.ج_ الشراب. والشيء4 م1ن فيه ي.م'جeه م.ج�اv وم.ج_ به: ر.ماه؛
قال ر.بيعة� بن ال%ح\د.ر, ال�ذ%ل9:

وط%ع\نة1 خ.ل}س�، قد ط%ع.ن\ت'، م'ر,ش�ة{
ي.م'جe با ع1ر\ق¬، من ال%و\ف1، قال1س'

أ%راد ي.م'جe بد.م1ها؛ وخص_ بعضهم به الاء4؛ قال الشاعر:
وي.د\ع'و ب,ب.ر\د1 الاء3، وهو ب.لؤ'ه،

وإ,ن} ما س.ق%و\ه الاء4، م.ج_ وغ%ر\غ%را
هذا يصف رجلv به الك%ل%ب'، والك%ل1ب' إ,ذا نظر إ,ل الاء ت.خ.ي_ل له

فيه ما ي.ك}ر.ه'ه فلم يشربه. وم.ج_ بريقه ي.م'جeه إ,ذا لف%ظ%ه.
وان\م.ج_ت\ نقطة من القلم: ت.ر.ش_ش.ت\.

وشيخ ماجÒ: ي.م'جe ر,يق%ه ول يستطيع' ح.ب\س.ه من ك�ث}ره.
وما بقي ف ال3ناء إ,ل� م.ج_ةD أ%ي ق%د\ر' ما ي'م.جe. وال�جاج':

ما م.ج_ه من فيه.
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%خذ من الد_ل}و, ح'س\وة%

ماء، فمج_ها ف بئر ففاض.ت بالاء الر_واء3. شر: م.ج_ الاء4 من
الفم, ص.ب_ه من فمه قريباv أ%و بعيداv، وقد م.ج_ه؛ وكذلك إ,ذا م.ج_

ل�عاب.ه، وقيل: ل يكون م.ج�اv حت ي'باع1د. به. وف حديث عمر، رضي ال عنه،
قال ف ال%ض\مضة1 للصائم: ل ي.م'جeه ولكن يشر.ب'ه، فإ,ن� أ%و_ل%ه

خ.ي\ر'ه؛ أ%راد ال%ض\م.ضة عند ال3فطار أ%ي ل ي'لقيه من فيه فيذهب
خ'ل�وف�ه، ومنه حديث أ%نس: فم.ج_ه ف فيه؛ وف حديث ممود بن الربيع: ع.ق%ل}ت'

من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م.ج_ةv م.ج_ها ف بئر لنا. وال4رض'
.vالاء م.ج�ا eإ,ذا كانت ر.ي_ا من الندى، فهي تج

وف حديث السن، رضي ال عنه: الذ�ن� م.ج_اجةD وللن_ف}س, ح.م\ض.ةD؛
معناه أ%ن للنفس ش.ه\و.ةv ف استماع, العلم وال�ذن� ل ت.ع1ي ما

ت.س\م.ع'، ولكنها تلقيه نسياناv، كما ي'م.جe الشيء� من الفم. وال�جاجة�: الريق
الذي تجه من فيك. وم'جاجة� الشيء3: ع'صار.ت'ه. وم'جاج' ال%راد1:

ل�عاب'ه. وم'جاج' فم, الارية: ر,يق�ها. وم'جاج' العنب: ما سال% من عصيه.
ويقال لا سال% من أ%فواه1 الد_ب.ى: م'جاج¬؛ قال الشاعر:



وماء ق%دي ع.ه\د'ه، وكأ%ن_ه
م'جاج' الد_ب.ى، لق%ت\ باج,رة{ د.ب.ى

(* قوله «وماء قدي إل» كذا بالصل مضبوطاv. وقوله: «وف رواية إل»
(.vكذا فيه أ%يضا

وف رواية: لقت به ج,رة د.ب.ى. وم'جاج' النحل,: ع.س.ل�ها، وقد م.ج_ت\ه
ت.م'جeه؛ قال:

ول ما ت.م'جe الن_ح\ل� من م'ت.م.ن>ع�،
فقد ذ�ق}ت'ه م'س\ت.ط}ر.فاv وص.فا ل1يا

وف الديث: أ%ن� النب، صلى ال عليه وسلم، كان يأ}ك�ل� الق1ث�اء4
بال�جاج, أ%ي بالع.س.ل,، ل4ن النحل ت�جeه. الرياشي: ال%جاج'

الع'ر\ج'ون�؛ وأ%نشد:
ب,قاب,ل� ل%ف�ت\ على ال%جاج,

قال: القاب,ل� الف%س3يل�؛ قال: هكذا ق�رئ%ت\، بفتح اليم، قال: ول
أ%دري أ%هو صحيح أ%م ل؟ ويقال للمطر: م'جاج' ال�ز\ن1، وللع.سل,: م'جاج'

الن_ح\ل,، ابن سيده: وم'جاج' ال�ز\ن1 م.ط%ر'ه.
والاجe من الناس, وال3بل: الذي ل يستطيع' أ%ن ي'م\س3ك. ر,يق%ه من

الك1ب.ر. والاجe: ال4حق' الذي ي.سيل� ل�عاب'ه؛ يقال: أ%حق ماجÒ للذي
يسيل لعابه؛ وقيل: هو ال4حق مع ه.ر.م�، وجع الاج> من ال3بل,

م.ج.جةD، وجع الاج> من الناس ماجeون%، كلها عن ابن ال4عراب، وال�نثى
:eعابه. والاج�منهما بالاء. والاجe: البعي الذي قد أ%س.ن_ وسال% ل

الناقة الت ت.ك}ب.ر' حت ت.م'ج_ الاء4 من ح.ل}ق1ها.
أ%بو عمرو: ال%ج.ج' ب'لوغ� الع1ن.ب,. وف الديث: ل ت.ب,ع, الع1ن.ب.

حت ي.ظ}ه.ر. م.ج.ج'ه أ%ي ب'لوغ�ه. م.ج_ج. الع1ن.ب' ي'م.ج>ج' 
(* قوله

«مج العنب يجج» هذا الضبط وجد بنسخة من النهاية يظن با الصحة، ومقتضى
ضبط القاموس الج، بفتحتي، أن يكون فعله من باب تعب. قوله «والاج حب»

ضبط ف الصل ماج، بضم اليم.) إ,ذا طاب. وصار ح'ل}واv. وف حديث
ال�د\ر,ي>: ل ي.ص\ل�ح' السل%ف' ف العنب والزيتون وأ%شباه1 ذلك حت
ي'م.ج>ج.؛ ومنه حديث الد_جال: ي'ع.قYل� الك%ر\م' ث ي'ك%ح>ب' ث ي'م.ج>ج'.

وال%ج.ج': اس\ترخاء� الش>د\قي, نو ما ي.ع\رض' للشيخ إ,ذا ه.ر,م.. وف



الديث: أ%نه رأ%ى ف الكعبة1 صورة% إ,براهيم، فقال: م'روا ال�ج_اج.
eال%ر,م' الذي ي.م'ج �ي'م.ج\م1ج'ون عليه؛ ال�ج�اج' جع ماج¼، وهو الرجل

ر,يق%ه ول يستطيع ح.ب\س.ه.
وال%ج\م.ج.ة�: ت.غ\يي' الك1تاب, وإ,ف}ساد'ه عما ك�ت1ب.. وف بعض

الكتب: مروا ال%ج�اج.، بفتح اليم، أ%ي م'روا الكاتب ي'س.و>د'ه، س>ي به
ل4ن� قلمه ي.م'جe ال1داد.. وال%جe وال�جاج': ح.بÒ كالع.د.س, إ,ل

أ%نه أ%شد� استدارةv منه. قال ال4زهري: هذه البة الت يقال لا الاش'،
Dح.م\ض.ة �والعرب تسميه ال�ل�ر والز>ن�. أ%بو حنيفة: ال%ج_ة

ت'ش\ب,ه' الط�ح\ماء4 غي أ%نا أ%لطف وأ%صغر. وال�جe: سيف من س'يوف1 العرب،
ذكره ابن الكلب. وال�جe: ف%ر\خ' ال%مام, كالب'ج>؛ قال ابن دريد:

زعموا ذلك ول أ%عرف صحته.
وأ%م.ج_ الف%ر.س': ج.رى ج.ر\ياv شديداv؛ قال:

كأ%ن_ما ي.س\ت.ض\ر,مان1 الع.ر\ف%جا،
ف%و\ق. ال�لذ1ي> إ,ذا ما أ%م\ج.جا

أ%راد: أ%م.ج_، فأ%ظهر التضعيف للضرورة. ال4صمعي: إ,ذا ب.دأ% الف%ر.س'
.vي.عدو قبل أ%ن ي.ض\ط%ر,م. ج.ر\ي'ه، قيل: أ%م.ج_ إ,م\جاجا

ابن ال4عراب: ال�ج'ج' السeكارى، وال�ج'ج': الن_ح\ل. وأ%م.ج_
الرجل� إ,ذا ذهب. ف الب,لد1. وأ%م.ج_ إ,ل بلد1 كذا: ان\ط%ل%ق.. وم.ج\م.ج.

الك1تاب.: خ.ل�ط%ه وأ%فس.د.ه.
الليث: ال%ج\م.ج.ة� ت.خ\ليط� الك1تاب, وإ,ف}ساد'ه بالقلم. وم.ج\م.ج\ت'

الك1تاب. إ,ذا ث%ب_ج\ت.ه ول ت'ب.ي>ن, الروف.. وم.ج\م.ج. الرجل� ف
خ.ب,ه: ل يبينه.

ول%ح\م¬ م'م.ج\م.ج¬: كثي. وك%ف%لD م'ت.م.ج\م1ج¬: ر.ج\راج¬ 
(* قوله

«وكفل متمجمع: رجراج إل» كذا بالصل. وعبارة القاموس: وكفل مجمج كمسلسل
مرتج وقد تجمج.) إ,ذا كان ي.ر\ت.جe من الن_ع\مة1؛ وأ%نشد:

وك%ف%ل� ر.ي_ان% قد ت.م.ج\م.جا
ويقال للرجل إ,ذا كان م'س\ت.ر\خ1ياv ر.ه1لv: م.ج\ماج¬؛ قال أ%بو

وج\ز.ة%:
طال%ت\ ع.ل%ي\ه,ن_ ط�ولv غ%ي. م.ج\ماج,



:eل%م1يeم.ج\ماج¬ ك%ب.ج\باج�: كثي' اللحم غليظه. وقال شجاع الس Dورجل
م.ج\م.ج. ب وب.ج\ب.ج. إ,ذا ذه.ب. بك ف الكلم م.ذه.باv على غي

الست1قامة ورد�ك. من حال إ,ل حال. ابن ال4عراب: م.ج_ وب.ج_، بعن
واحد.

@مج: م.ح.ج. ال4دي. ي.م\ح.ج'ه م.ح\جاv: د.ل%ك%ه ل1ي.م\ر'ن%.
وال%ح\ج': م.س\ح' شيء عن شيء حت ينال% ال%س\ح' جلد الشيء ل1ش1د_ة1 م.س\ح1ك.،

ونو ذلك. والر>يح' ت.م\ح.ج' ال4رض. م.ح\جاv: ت.ذ}ه.ب' بالتراب حت
تتناو.ل% من أ%ر'ومة1 الع.ج.اج,؛ قال الع.ج_اج':

وم.ح\ج' أ%ر\واح� ي'بار,ين. الص_با،
أ%غ}ش.ي\ن. م.عر'وف. الد>يار, الت_ي\ر.ب.ا

ويروى الت_و\ر.با، وكلها التراب.
وم.ح.ج. الرأ%ة% ي.م\ح.ج'ها م.ح\جاv ن.ك%ح.ها، وكذلك م.خ.ج.ها. قال ابن
ال4عراب: اختصم ش.ي\خان1 غ%ن.و,يÒ وباه1ليÒ، فقال أ%حدها لصاحبه:

الكاذ1ب' م.ح.ج. أ�م_ه، فقال الخر: انظروا ما قال ل: الكتذب م.ح.ج.
أ�م_ه أ%ي ناك. أ�م_ه؛ فقال له الغنوي: كذب ما قلت له هكذا، ولكن قلت:

م.ل%ج. أ�م_ه أ%ي ر.ض.عها.
ابن ال4عراب: ال%ح_اج' الكذ�اب'؛ وأ%نشد:

وم.ح_اج¬ إ,ذا ك%ث�ر. الت_ج.ن>ي
قال ال4زهري: ف%م.ح.ج.، عند ابن ال4عراب، له معنيان: أ%حدها

ال1ماع'، والخر الك%ذ1ب'.
وم.ح.ج. م.ح\جاv: أ%سر.ع.. وم.ح.ج. الع'ود. م.ح\جاv: قشره. وم.ح.ج.

الد_ل}و. م.ح\جاv: خ.ض\خ.ض.ها كم.خ.ج.ها؛ عن اللحيان؛ قال:
قد ص.ب_ح.ت\ ق%ل%م_ساv ه.م'وما،
ي.ز,يد'ها م.ح\ج' الد>ل ج'م'وما

ويروى: م.خ\ج' الد>ل، وهي أ%عرف' وأ%شهر.
وماح.ج.ه: ماط%له.

وم.ح.ج. اللب. وم.خ.ج.ه إ,ذا م.خ.ض.ه.
ابن سيده: وم1حاج¬ وم.حاج,: اسم ف%رس� معروفة من خيل العرب؛ قال:

اق}د'م\ م.حاج,، إ,نه ي.وم¬ ن'ك�ر\،
م1ث}لي على م1ث}ل1ك. ي.ح\م1ي وي.ك�ر\



وم.حاج¬: اسم موضع؛ أ%نشد ثعلب:
vل%ع.ن. ال� ب.ط}ن. ل%ق}ف{ م.س3يل

وم.حاجاv، فل أ�ح1بe م.حاج.ا
قال ابن سيده: وقد يكون م.حاج¬ م.ف}ع.لv كال%قال, وال%قام,، فيكون من

غي هذا الباب.
�وقال ابن ال4ثي ف كتابه ف هذه الترجة: ال%ح.ج_ة� جاد_ة

،eمن ال%ج> الق%ص\د1، واليم زائدة، وجعها ال%حاج Dالطريق,، م.ف}ع.ل%ة
eبتشديد اليم. وف حديث علي�: ظ%ه.ر.ت\ م.عال1م' ال%و\ر, وت'ر,ك%ت\ م.حاج

السeن.ن,، وقد ذكر ذلك ف موضعه.
@مج: م.خ.ج. الرأ%ة ي.م\خ.ج'ها م.خ\جاv: نك%حها. وم.خ.ج. بالدلو وغيها
م.خ\جاv، وم.خ.ج.ها: خ.ض\خ.ض.ها، وقيل: ج.ذ%ب با ون.ه.ز.ها حت تتلئ؛

قال:
قد ص.ب_ح.ت\ ق%ل%م_ساv ه.م'وما،
ي.ز,يد'ها م.خ\ج¬ الد>ل ج'م'وما

وكذلك ت.م.خ_ج.ها وتاخ.ج.ها. قال أ%بو عبيد: ت.م.خ_ج\ت' الاء4 إ,ذا
حركته: قال:

صاف ال1مام, ل ت.م.خ_ج\ه الد>ل
أ%ي ل ت.م\خ'ض\ه 

(* قوله «تخضه» بتثليث الاء من الضارع كما ف
القاموس.) الد>لء. ال4صمعي: م.خ.ج. البئر. وم.خ.ض.ها، بعن واحد. وم.خ.ج.

البئر ي.م\خ.ج'ها م.خ\جاv: أ%ل%ح_ عليها ف الغ.ر\ب؛ وبه فس_ر. ابن
ال4عراب قوله:

ي.زيد'ها مج' الد>ل ج'موما
وأ%نشد يعقوب:

ت.ر.ى الغ'لم. الياف1ع. ال%ز.و_را،
ي.م\خ.ج' بالد_ل}و,، وقد ت.غ.ش\م.را

@مدج: الليث: م'د_ج¬ سكة برية، قال: وأ%ح\س.ب'ه' م'ع.ر_باv؛ وأ%نشد
أ%بو اليثم ف الد_ج,:

ي'غ\ن أ%با ذ%ر\و.ة% عن حان'وت1ها،
عن م'د_ج, السeوق, وأ%ن\ز.ر'وت1ها



وقال: م'د_ج¬ س.م.ك¬ اسه متور 
(* قوله «مد�ج سك اسه متور» كذا

بالصل.وعبارة القاموس: مد�ج كقب، سكة برية وتسمى الشق اهـ . وشكل فيه مشق
بشد الشي.). وأ%ن\ز.ر'وت1ها: يريد ع.ن\ز.ر'وت1ها. وف الديث ذكر

م'د.ج>ج�، هو بضم اليم وتشديد اليم الكسورة، واد{ بي مكة والدينة له ذكر
ف حديث الجرة.

@مذحج: م.ذ}ح1ج¬ مثال مسجد: أ%بو قبيلة من اليمن وهو م.ذح1ج' بن ي'حاب,ر.
بن مالك1 بن ز.ي\د1 بن, كه\لن% بن سبإ�؛ قال سيبويه: اليم من نفس

الكلمة.
@مرج: ال%ر\ج': الفضاء، وقيل: ال%ر\ج' أ%رض¬ ذات' ك%ل� ت.ر\ع.ى فيها
الدوابe؛ وف التهذيب: أ%رض¬ واسعةD فيها نبت كثي ت.م\ر'ج' فيها

الدوابe، والمع م'روج¬؛ قال الشاعر:
ر.ع.ى با م.ر\ج. ر.بيع� م.م\ر.جا

وف الصحاح: ال%ر\ج' الوضع الذي ت.رعى فيه الدوابe. وم.ر.ج.
الداب_ة% ي.م\ر'ج'ها إ,ذا أ%رسل%ها ت.رعى ف الرج. وأ%م\ر.ج.ها: تركها تذهب حيث

شاءت، وقال القتيب: مرج دابته خ.ل�ها، وأ%م\ر.ج.ها: ر.عاها.
وإ,بلD م.ر.ج¬ إ,ذا كانت ل راعي لا وهي ترعى. ودابة م.ر.ج¬، ل يثن

ول يمع؛ وأ%نشد:
ف ر.ب\ر.ب� م.ر.ج� ذ%وات1 ص.ياص1ي

وف الديث وذكر خيل ال�راب,ط1، فقال: ط%و_ل% لا ف م.ر\ج�؛
ال%ر\ج': ال4رض' الواسعة� ذات' نبات{ كثي ت.م\ر'ج' فيها الدوابe أ%ي ت'خ.ل�ى

تسرح متلطةv حيث شاءت. وال%ر.ج'، بالتحريك: مصدر قولك م.ر,ج. الات
ف إ,ص\ب.ع1ي، وف الكم: ف يدي، م.ر.جاv أ%ي ق%ل1ق.، وم.ر.ج.، والكسر

أ%على مثل ج.ر,ج.؛ وم.ر,ج. السهم'، كذلك.
وأ%م\ر.ج.ه الدم إ,ذا أ%ق}ل%ق%ه حت يسقط.

وسهم م.ر,يج¬: ق%ل1ق¬. وال%ر,يج': ال�ل}ت.وي ال4ع\و.ج'. وم.ر,ج.
ال4مر' م.ر.جاv، فهو مار,ج¬ وم.ر,يج¬: ال}ت.ب.س. واخ\تل%ط. وف التنزيل: فهم

ف أ%م\ر� م.ر,يج�؛ يقول: ف ضلل�؛ وقال أ%بو إ,سحق: ف أ%مر�
م'خ\ت.ل1ف{ م'ل}ت.ب,س� عليهم، يقولون للنب: صلى ال عليه وسلم، مر�ة ساح1ر¬،

ومر_ة شاع1ر¬، ومر�ة م'ع.ل9م¬ منونD، وهذا الدليل على أ%ن قوله مر,يج¬:



م'ل}ت.ب,س عليهم، وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: كيف أ%نتم إ,ذا
م.ر,ج. الدين' ف%ظ%ه.ر.ت1 الر_غ}ب.ة�، واختلف ال4خ.و.ان1، وح'ر>ق. البيت'

العت1يق'؟ وف حديث آخر: أ%نه قال لعبد ال: كيف أ%نت إ,ذا ب.ق1يت. ف
ح'ثالة{ من الناس، قد م.ر,ج.ت\ ع'ه'ود'هم وأ%مانات'هم؟ أ%ي اختلطت؛ ومعن

قوله م.ر,ج. الدين': اض\ط%ر.ب. والت.ب.س. ال%خ\ر.ج' فيه، وكذلك م.ر.ج'
الع'ه'ود1: اض\ط1راب'ها وق1ل�ة� الوفاء با؛ وأ%صل ال%ر.ج, الق%ل%ق'.

وأ%م\ر¬ م.ر,يج¬ أ%ي متل1طD. وغ�ص\ن م.ر,يج¬: م'ل}ت.و� م'ش\تبك، قد التبست
ش.ناغيبه؛ قال الذل:

ف%جال%ت\ فالت.م.س\ت' به ح.شاها،
ف%خ_ر. كأ%نه غ�صن¬ م.ر,يج'

وف التهذيب: خ'وطD م.ر,يج¬ أ%ي غ�صن¬ له ش'ع.ب¬ ق1صار¬ قد التبست.
وم.ر.ج. أ%م\ر.ه ي.م\ر'ج'ه. ض.ي_عه. ورجل م1م\راج¬: ي.م\ر'ج' أ�مور.ه

ول ي'ح\ك1م'ها. وم.ر,ج. الع.ه\د' وال4مانة� والد>ين': ف%س.د.؛ قال أ%بو
د'واد:

م.ر,ج. الد>ين'، فأ%ع\د.د\ت' له
م'ش\ر,ف. الار,ك1 م.ح\ب'وك. الك%ت.د\

وأ%م\ر.ج. ع.ه\د.ه': ل ي.ف1 به. وم.ر,ج. الناس': اختلطوا. وم.ر,ج.ت\
أ%مانات' الناس: فسدت. وم.ر,ج. الد>ين' وال4مر': اخ\ت.ل%ط% واض\ط%ر.ب.؛

ومنه ال%ر\ج' وال%ر\ج'. ويقال: إ,نا يسكن ال%ر\ج' ل4جل ال%ر\ج,،
از\د1واجاv للكلم.

وال%ر.ج': الف1ت\ن.ة� ال�ش\ك1لة�. وال%ر.ج': الفساد'. وف الديث:
كيف أ%نتم إ,ذا م.ر,ج. الد>ين'؟ أ%ي فس.د. وق%ل1ق%ت\ أ%سباب'ه. وال%ر\ج'

ال%ل}ط�. وم.ر.ج. ال البحر.ي\ن, العذ}ب. وال1ل}ح.: خ.ل%ط%هما حت
التقيا. الفراء ف قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان؛ يقول: أ%ر\س.ل%ه'ما ث

يلتقيان1 بعد، وقيل: خ.ل�ها ث جعلهما ل يلتبس ذا بذا، قال: وهو
كلم ل يقوله إ,ل� أ%هل ت1هام.ة%، وأ%ما النحويون فيقولون أ%م\ر.ج\ت'ه

وأ%م\ر.ج. داب_ت.ه؛ وقال الز�ج_اج: م.ر.ج. خ.ل%ط%؛ يعن البحر. ال1لح.
والبحر. الع.ذ}ب.، ومعن ل يبغيان أ%ي ل يبغي ال1لح' على العذب فيختلط.

ابن ال4عراب: ال%ر\ج' ال3ج\ر.اء�، ومنه قوله م.ر.ج. الب.ح\ر.ين, أ%ي
أ%جراه'ما؛ قال ال4خفش: ويقول قوم¬: أ%م\ر.ج. البحرين, مثل م.ر.ج.



البحرين، ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل%، بعن.
والار,ج': ال1ل}ط�. والار,ج': الشeع\لة� الس_اط1ع.ة� ذات'

الل�ه.ب, الش_ديد. وقوله تعال: وخ.ل%ق. الان� من مار,ج� من نار�؛ قيل: معناه
ال1ل}ط�، وقيل: معناه الشeع\لة�، كل ذلك من باب الكاه1ل والغار,ب,؛

وقيل: الار,ج' الل�ه.ب' ال�خت.ل1ط� بس.واد1 النار,؛ الفراء: الار,ج'
ههنا نار¬ دون% ال1جاب, منها هذه الص_واع1ق' وب'ر,ئ. جلده منها: أ%بو

عبيد: من مار,ج� من خ1ل}ط{ من نار�. الوهري�: مارج من نار، نار ل دخان
لا خلق منها الان9. وف حديث عائشة: خ'ل1قت1 اللئكة من نور� وخ'ل1ق.

الان9 من مارج من نار؛ مار,ج' النار: ل%ه.ب'ها الختلط بسوادها.
ورجل م.ر�اج¬: ي.زيد' ف الديث1؛ وقد م.ر.ج. الك%ذ1ب. ي.م\ر'ج'ه

.vم.ر\جا
وأ%م\ر.ج.ت1 الناقة�، وهي م'م\ر,ج¬ إ,ذا أ%ل}ق%ت\ ول%د.ها بعدما صار.

vوف الكم: إ,ذا أ%لقت ماء4 الفحل بعدما يكون غ1ر\سا ،vود.ما vغ1ر\سا
ودماv؛ وناقة م1م\راج¬ إ,ذا كان ذلك عادت.ها.

وم.ر.ج. الرجل� الرأ%ة% م.ر\جاv: ن.ك%ح.ها. روى ذلك أ%بو العلء يرفعه
إ,ل ق�ط}ر'ب، والعروف ه.ر.ج.ها ي.ه\ر'ج'ها.

وال%ر\جان�: الل©ؤ\ل�ؤ' الص>غار' أ%و نو'ه، واحدته م.ر\جانةD، قال
ال4زهري: ل أ%دري أ%ر'باع1يÒ هو أ%م ث�لث1يÒ؛ وأ%ورده ف رباعي

اليم، وقال بعضهم: ال%ر\جان� الب'س_ذ�، وهو ج.وه.ر¬ أ%حر، قال ابن بري:
والذي عليه المهور أ%نه صغار اللؤ\ل�ؤ, كما ذكره الوهري؛ والدليل على صحة

ذلك قول امرئ القيس ابن ح'ج\ر:
أ%ذ�ود' الق%واف% ع.ن>ي ذ1يادا،
ذ1ياد. غ�لم� ج.ر,ي¼ ج,يادا

(* قوله «جري� جيادا» كذا بالصل. والذي ف مادة «ذود» من القاموس غوي�
جرادا.)

،vم.ر\جان.ها جان,با �فأ%ع\ز,ل
وآخ'ذ� من د'ر>ها ال�س\ت.جادا

ويقال: إ,ن� هذا الشعر لمرئ القيس بن ح'ج\ر العروف بالذائ1د1. وقال
أ%بو حنيفة: ال%ر\جان� ب.ق}لةD ر,ب\ع1ي_ةD ت.ر\ت.فع ق1يس. الذراع,، لا

أ%غ}صان ح'م\ر¬ وورق م'د.و_ر¬ عريض كثيف جد�اv ر.ط}ب¬ ر.و�، وهي



م.ل}ب.ن.ةD، والواح1د' كالواحد1.
وم.ر\ج' ال�ط%باء: موضع ب'راسان. وم.ر\ج' راه1ط{ بالشام,؛ ومنه يوم
ال%ر\ج, ل1م.ر\وان بن, الكم على الضح�اك1 بن قيس الف1ه\ري�. وم.ر\ج'

الق%ل%ع.ة1، بفتح اللم: منزل بالبادية.
وم.ر\ج.ة� وال4م\راج': م.و\ض1عان1؛ قال السeل%ي\ك' ابن السeل%كة1:

وأ%ذ}ع.ر. ك%ل9باv ي.ق�ود' ك1لب.ه'،
وم.ر\جة� ل�ا اق}ت.ب,س\ها ب,مق}ن.ب,

وقال أ%بو العيال ال��ذ%ل:
إ,ن�ا ل%ق1ينا ب.ع\د.كم بد1يار,نا،

�من جان,ب, ال4م\راج,، يوماv ي'س\أ%ل
أ%راد ي'سأ%ل� عنه.

@مزج: ال%ز\ج': خ.ل}ط� ال1زاج, بالشيء. وم.ز\ج' الشراب,: خ.ل}ط�ه
بغيه. وم1زاج' الشراب,: ما ي'م\ز.ج' به.

وم.ز.ج. الشيء4 ي.م\ز'ج'ه م.ز\جاv فام\ت.ز.ج.: خ.ل%ط%ه. وشراب¬ م.ز\ج¬:
م.م\ز'وج¬.

وكل© نوعي ام\ت.ز.جا، فكل واحد منهما لصاحبه م1ز\ج¬ وم1زاج¬. وم1زاج'
البد.ن1: ما أ�س>س. عليه من م1ر_ة{؛ وف التهذيب: وم1زاج' ال1س\م, ما

أ�س>س عليه البدن من الد�م وال1ر�ت.ي\ن, والب.ل}غ.م,.
وال1ز\ج' وال%ز\ج': الع.س.ل�؛ وف التهذيب: الش_ه\د'؛ قال أ%بو ذؤيب:

فجاء4 ب,م1ز\ج� ل ي.ر. الناس م1ثل%ه'؛
هو الض_ح\ك'، إ,ل� أ%نه ع.م.ل� الن_ح\ل,

قال أ%بو حنيفة: س>ي م1ز\جاv ل34نه م1زاج' كلY شراب� ح'ل}و� طيب به،
وس.م_ى أ%بو ذؤيب الاء4 الذي ت'م\ز.ج' به المر م1ز\جاv. ل4ن كل واحد

من المر, والاء ي'ماز,ج' صاح1ب.ه؛ فقال:
ب,مز\ج� من الع.ذ}ب، ع.ذ}ب, الس_راة1،

ي'ز.ع\ز,ع'ه الر>يح'، بعد. ال%ط%ر\
وم.ز_ج. السeنب'ل� والعنب: اص\ف%ر_ بعد الضرة. وف التهذيب: ل%و_ن%

من خ'ض\رة إ,ل صفرة.
ورجل م.ز_اج¬ وم'م.ز>ج¬: ل يثبت' على خ'ل�ق�، إ,نا هو ذ أ%خ\لق،
وقيل: هو ال�خ.لYط� الك%ذ9اب؛ عن ابن ال4عراب: وأ%نشد ل1م.د\ر.ج,



الر>يح:
إ,ن و.ج.د\ت' إ,خاء4 كلY م'م.ز>ج�
م.ل1ق�، ي.ع'ود' إ,ل ال%خانة1 والق1ل%ى

وال1ز\ج' الل�و\ز' ال�رe. قال ابن دريد: ل أ%دري ما صحت'ه، وقيل:
إ,نا هو ال%ن\ج.

وال%و\ز.ج': ال�فe؛ فارسيÒ م'ع.ر_ب¬، والمع م.واز,جةD، أ%ل}حق�وا
الاء للعجمة؛ قال ابن سيده: وهكذا وجد أ%كثر هذا الضرب ال4عجمي

م'ك%س_راv بالاء، فيما زعم سيبويه، وال%و\ز.ج' معر�ب وأ%صله بالفارسية
م'وز.ه\، والمع ال%واز,ج.ة� مثل ال%و\ر.ب, وال%وار,بة1، والاء للعجمة،

وإ,ن شئت. حذفتها؛ وف الديث: أ%ن� امرأ%ةv ن.ز.ع.ت\ خ'ف�ها أ%و
م.و\ز.ج.ها ف%س.ق%ت\ به ك%ل}باv. ابن شيل: ي.سأ%ل� الس_ائ1ل�، فيقال:

م.ز_ج'وه' أ%ي أ%ع\ط�وه شيئاv؛ وأ%نشد:
وأ%غ}ت.ب,ق' الاء4 الق%راح. وأ%ن\ط%و,ي،
إ,ذا الاء� أ%م\سى ل1ل}م'ز.ل�ج, ذا ط%ع\م,

(* قوله «واغتبق الاء إل» كذا بالصل، ول شاهد فيه كما ل يفى.)
وقول البيق الذل:

أ%ل} ت.س\ل� عن ل%ي\لى، وقد ذه.ب. الد_ه\ر'،
وقد أ�وح1ش.ت\ منها الواز,ج' وال%ض\ر'

(* قوله «أوحشت إل» ف معجم ياقوت:
أقفرت منها الوازج فالضر.)؟

قال ابن سيده: أ%ظ�نe ال%واز,ج. م.و\ض1عاv، وكذلك ال%ض\ر'.
@مشج: ال%ش\ج' وال%ش1ج' والش.ج' وال%ش1يج': كل ل%و\ني, اخ\تل%طا،

وقيل: هو ما اختلط من حرة وبياض، وقيل: هو كل شيئي متلطي، والمع
أ%م\شاج¬ مثل ي.تيم� وأ%ي\تام�؛ ومنه قول الذل: سيط% به م.ش1يج'. وم.ش.ج\ت'

ب.ي\نهما م.ش\جاv: خ.ل%ط}ت'؛ والشيء� م.شيج¬؛ ابن سيده: وال%ش1يج'
اخ\ت1لط� ماء الرجل والرأ%ة؛ هكذا عب عنه بالصدر وليس بقوي�؛ قال:

والصحيح' أ%ن يقال: ال%ش1يج ماء الرجل يتلط باء3 الرأ%ة. وف التنزيل
العزيز: إ,نا خلقنا ال3نسان من نطفة أ%مشاج نبتليه؛ قال الفراء: ال4م\شاج'

هي ال4خ\لط�: ماء� الرجل, وماء الرأ%ة1 والدم' والع.ل%ق%ة، ويقال للشيء
Dوط�من هذا: خ1ل}طD م.ش1يج¬ كقولك خ.ل1يطD وم.م\ش'وج¬، كقولك م.خ\ل



م'ش1ج.ت\ ب,دم�، وذلك الدم' دم' اليض,. وقال ابن السكيت: ال4مشاج'
ال4خلط�؛ يريد ال4خ\لط% النطفة% 

(* قوله «يريد الخلط النطفة» عبارة شرح
القاموس: يريد النطفة.) ل4نا م'م\ت.ز,جةD من أ%نواع�، ولذلك يولد ال3نسان

ذا ط%بائع. م'خ\ت.ل1فة{؛ وقال الش_م_اخ':
ط%و.ت\ أ%ح\شاء4 م'ر\ت1ج.ة{ ل1و.ق}ت{

على م.ش.ج�، س'للته' م.ه,ي'
وقال الخر:

ف%ه'ن_ ي.قذ1ف}ن. من ال4م\شاج,،
م1ث}ل% ب'زول, الي.م\ن.ة1 الجاج,

(* قوله «مثل إل» كذا بالصل.)
وقال أ%بو اسحق: أ%م\شاج¬ أ%خ\لطD من من� ودم، ث ي'ن\ق%ل� من حال�

إ,ل حال�. ويقال: ن'ط}فةD أ%م\شاج¬ لاء الرجل يتلط باء الرأ%ة1
ود.م1ها. وف الديث ف صفة الولود: ث يكون م.ش1يجاv أ%ربعي ليلة؛

ال%ش1يج': الختل1ط� من كل شيء م.خ\لوط{. وف حديث علي، رضي ال عنه: وم.ح.ط%
ال4م\شاج. من م.سار,ب, ال4ص\لب,؛ يريد الن_ الذي ي.تول�د' منه

ال%ن,ي'. وال4م\شاج': أ%خ\لط� الك%ي\م'وسات1 ال4ربع,، وهي: ال1رار'
ال4حر' وال1رار' ال4س\ود' والدم' والن�؛ أ%راد بال%ش\ج, اخ\ت1لط%

الدم, بالنطفة، هذا أ%صله؛ وعن السن ف قوله تعال: أ%م\شاج�؛ قال: نعم
وال إ,ذا استعجل مش.ج خلقه من نطفة. ابن سيده: وأ%م\شاج' البد.ن1

ط%بائ1عه'، واحدها م.ش\ج¬ وم.ش.ج¬ وم.ش1ج¬؛ عن أ%ب عبيدة. وعليه أ%م\شاج' غ�زول�
أ%ي داخ1لةD بعض'ها ف بعض؛ يعن الب'رود فيها أ%لوان� الغ'ز'ول,.

ال4صمعي: أ%م\شاج' وأ%وشاج' غ�زول� داخلD بعض'ها ف بعض؛ وقول� زه.ي بن
ح.رام الذل:

كأ%ن� الن_ص\ل% والف�وق%ي\ن, منها،
خ1لل% الر>يش,، س1يط% به م.ش1يج'

ورواه البد:
كأ%ن� ال%ت\ن. والش_ر\ج.ي, منه،

خ1لف. النص\ل,، س1يط% به م.شيج'
أ%راد بالت\ن, م.ت\ن. الس_ه\م,. والش_ر\ج.ي,: ح.ر\ف%ي, الف�وق,، وهو



ف الصحاح: سيط% به ال%ش1يج'؛ ورواه أ%بو عبيدة:
كأ%ن� الر>يش. والف�وق%ي\ن, منها،

خ1لل% النص\ل,، س1يط% به ال%شيج'
@معج: ال%ع\ج': س'رعة� ال%ر�. وريح م.ع'وج¬: سريعة� ال%ر�؛ قال أ%بو

ذؤ.يب:
ت'ك%ر\ك1ر'ه ن.ج\د1ي_ةD، وت.م'د�ه'

م'س.ف}س3فةD، ف%وق. التeراب,، م.ع'وج'
وم.ع.ج. الس_ي\ل� ي.م\ع.ج': أ%س\ر.ع.؛ وق%ول� ساع1دة% ابن ج'ؤ.ي_ة%:

م'س\تأ}ر,ضاv ب.ي. أ%ع\لى اللYيث1 أ%ي\م.ن.ه'
إ,ل ش.م.ن\ص1ي.، غ%ي\ثاv م'ر\س.لv م.ع1جا

(* قوله «بي أعلى» كذا بالصل هنا. وف معجم ياقوت: بي بطن؛ وكذا ف
غي موضع من هذا الكتاب.)

إ,نا هو على النسب أ%ي ذو م.ع\ج�.
وم.ع.ج. ف ال%ر\ي, ي.م\ع.ج' م.ع\جاv: ت.ف%ن_ن..

وقيل: ال%ع\ج' أ%ن ي.ع\ت.م1د. الف%ر.س' على إ,حدى ع'ضاد.ت.ي العنان1،
مرة ف الش>ق> ال4ي.ن, ومرة ف الشق ال4يسر. وفرس¬ م1م\ع.ج¬: كثي

ال%ع\ج,.
.vوشال vف ع.د\و,ه يينا eوحار م.ع_اج¬ وم.ع'وج¬: ي.س\ت.ن

وم.ع.ج.ت1 الناقة� م.ع\جاv: سارت\ س.ياv س.ه\لv؛ أ%نشد ثعلب:
من ال�ن\طيات1 ال%و\ك1ب. ال%ع\ج.، ب.ع\د.ما

ي'ر.ى ف ف�ر'وع, ال�ق}ل%ت.ي\ن, ن'ض'وب'
أ%ي تسي هذا السي الشديد بعدما ت.غ'ور عيناها من ال3ع\ياء والتع.ب.

وم.ع.ج. ف سيه إ,ذا سار. ف كل وجه، وذلك من الن_شاط1؛ قال العجاج
يصف العي:

غ%م\ر. ال4جار,ي> م1س.ح�اv م1م\ع.جا
وم.ر_ ي.م\ع.ج' أ%ي م.ر_ م.رìا س.ه\لv. وف حديث معاوية: فم.ع.ج.

البحر' م.ع\ج.ةv ت.ف%ر_ق. لا السeف�ن' أ%ي ماج. واض\ط%ر.ب.. وال%ع\ج':
ه'ب'وب' الر>يح, ف لي�. والر>يح' ت.م\ع.ج' ف النبات: ت.ق}ل1ب'ه

ييناv وشالv؛ قال ذو الرمة:
أ%و ن.ف}حة من أ%عال ح.ن\وة{ م.ع.ج.ت\



فيها الص_با م.و\ه1ناv، والر_وض' م.ر\ه'وم'
وم.ع.ج. الرجل� جار,ي.ت.ه ي.م\ع.ج'ها إ,ذا نكحها. وم.ع.ج. ال�ل}م'ول%

ف الك}ح'لة1 إ,ذا ح.ر_ك%ه فيها. وم.ع.ج. الف%ص1يل� ض.ر\ع. أ�م>ه
ي.م\ع.ج'ه م.ع\جاv: ل%ه.ز.ه وقل�ب. فاه ف نواح1يه1 ل1ي.ت.م.ك�ن. ف

الر_ضاع؛ قال عقبة بن غ%زوان: فع.ل% ذلك ف م.ع\ج.ة1 ش.بابه وعلوة 
(* قوله

«وعلوة» كذا ف الصل بهملة، وف شرح القاموس بغي معجمة. ونص القاموس ف
مادة غلو: والغلواء، بالضم وفتح اللم ويسكن: الغلو� وأ%و�ل الشباب وسرعته

كالغلوان بالضم.) شبابه، وع'ن\ف�وان,ه، وقال غيه: ف م.و\جة1 ش.بابه،
بعناه.

@مغج: م.غ.ج. الف%ص1يل� أ�م_ه ي.م\غ.ج'ها م.غ\جاv: ل%ه.ز.ها. ال4زهري:
عن أ%ب عمرو: م.غ.ج. إ,ذا ع.د.ا، وم.غ.ج. إ,ذا سار.، قال: ول أ%سع

م.غ.ج. لغيه.
@مفج: رجل ث%فاجةD م.ف%اجةD: أ%ح\م.ق' مائق¬. وف حديث بعضهم: أ%خذن

الشeراة� فرأ%يت' م'ساو,راv قد ار\ب.د_ وج\ه'ه، ث أ%و\مأ% بالق%ضيب إ,ل
دجاجة كانت ت.تب.خ\ت.ر' بي يديه، وقال: تس.م_عي يا دجاجة�، ت.ع.ج_ب

يا د.جاجة�، ض.ل� علي_ واه\ت.دى م.فاجةD. وقد م.ف%ج. وث%ف%ج. إ,ذا
ح.م'ق.، حكى ذلك الروي� ف الغريبي.

@ملج: م.ل%ج. الصبe أ�مه ي.م\ل�ج'ها م.ل}جاv وم.ل1ج.ها إ,ذا رض.ع.ها،
وأ%م\ل%ج.ت\ه هي.

وقيل: ال%ل}ج' تناو'ل� الشيء، وف الصحاح: تناو'ل� الثد\ي بأ%د\ن
الفم.ورجل م.ل}جان� م.ص_ان�: ي.ر\ض.ع' ال3بل% والغن.م من ض'روع1ها ول

ي.ح\ل�ب'ها لئل ي'س\م.ع، وذلك من ل�ؤ\مه. وام\ت.ل%ج. الفصيل� ما ف
الض_ر\ع: ام\تص_ه.

وال3ملج': ال3ر\ضاع'. وف الديث: ل ت'ح.ر>م' ال3م\لجة� ول
ال3م\لج.تان1؛ يعن أ%ن ت'م1ص_ه هي ل%ب.ن.ها؛ وف النهاية: ل ت'ح.ر>م'

،�ال%ل}جة� وال%ل}ج.تان1، قال: ال%ل}ج' ال%صe، وال%ل}جة� الر�ة
وال3م\لجة� الر_ة أ%يضاv م1ن أ%م\ل%ج.ت\ه أ�مeه أ%ي أ%ر\ض.ع.ت\ه'؛ يعن

أ%ن ال%ص_ة% وال%ص_ت.ي, ل ي'ح.ر>مان ما ي'ح.ر>م'ه الرضاع'
الكام1ل�؛ ومنه الديث: فج.ع.ل% مالك' بن س1نان{ ي.م\ل�ج' الدم. بفيه من وجه



رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ث از\د.ر.د.ه أ%ي م.ص_ه ث اب\ت.ل%ع.ه؛
ومنه حديث عمرو ابن سعيد، قال لعبد اللك بن م.ر\وان% يوم قتل%ه:

أ�ذ%كYر'ك. م.ل}ج. ف�لنة%، يعن امرأ%ة كانت أ%رضعتهما. وال%ل1يج':
الر_ض1يع'. وال%ل1يج': ال%ل1يل� من الناس, أ%يضاv. وم.ل%ج. الرأ%ة%: ن.ك%ح.ها

ك%ل%م.ج.ها.
وال�ل}ج': السeم\ر' من الناس,؛ وف نوادر ال4عراب: أ%سود' أ%م\ل%ج'،

وهو الل�ع1س'. وال4م\ل%ج': الصفر الذي ليس بأ%سود. ول أ%بيض، وهو
بينهما؛ يقال: ولد.ت فلنة� غلماv فجاءت به أ%م\ل%ج. أ%ي أ%ص\ف%ر. ل

أ%بيض. ول أ%س\ود.. وال4م\ل%ج': ضرب من الع.قاق1ي س>ي بذلك
لل%و\ن,ه.أ%بو زيد: وال�ل}ج' ن.وى ال�ق}ل,، وجعه أ%م\لج¬؛ غيه: وال�ل}ج'

نواة ال�ق}لة1. وم.ل%ج. الرجل� إ,ذا لك. ال�ل}ج..
وال�م\ل�وج': ن.و.ى ال�ق}ل, مثل ال�ل}ج,؛ ومنه حديث ط%ه\ف%ة%: أ%ن

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، دخل عليه قوم يشكون القحط%، وف نسخة:
وف}د¬ من اليمن، فقال قائله'م: س.ق%ط% ال�م\ل�وج' ومات. الع'س\ل�وج'؛ وقيل:

ال�م\ل�وج' ورق من أ%وراق الشجر كالعيدان، ليس بعريض كورق الط�ر\فاء
والسر\و، والمع ال4مال1يج'، حكاه الروي ف الغريبي. وال�مل�وج': الغصن

الناعم؛ وقيل: هو الع1ر\ق' من ع'ر'وق, الشج.ر ي'غ\م.س' ف الثرى
ل1ي.ل1ي.؛ وقيل: هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان. وف رواية: سقط ال�ملوج من

الب,كارة1، هو جع ب.ك}ر�، وهو الف%تe السمي من ال3بل، أ%ي سقط عنها
ما علها من الس>م.ن, بر.ع\ي, ال�م\ل�وج، فس.م_ى الس>م.ن. نفس.ه

أ�م\ل�وجاv على سبيل الستعارة، قال ابن ال4ثي: قاله الزمشري.
وال�ل�ج': ال1داء� الرeض_ع'.

والال%ج': الذي ي'ط%ي_ن به، فارسي م'ع.ر_ب¬.
@منج: ال%ن\ج': إ,عراب' ال%ن\ك، وهو دخيل ف العربية، وهو ح.بÒ إ,ذا

أ�ك1ل% أ%س\ك%ر. آك1ل%ه وغ%ي_ر. عقله؛ قال أ%بو حنيفة: هو الل�و\ز'
الص>غار، وقال مرة: النج شجر ل ورق له، نباته ق�ض\بان خ'ض\ر ف خضرة

.�البقل، س'ل}ب¬ عار,يةD ي'تخذ منها الس>لل
@مهج: ال�ه\ج.ة�: دم القلب، ول بقاء للن_ف}س, بعدما ت'راق'

م'ه\ج.ت'ها، وقيل: ال�ه\ج.ة� الد_م'؛ وحكي عن أ%عراب أ%نه قال: د.ف%ن\ت'
م'ه\ج.ت.ه 



(* قوله «دفنت مهجته» قال ف شرح القاموس بعد حكاية العراب نقلv عن
الصحاح: هكذا ف النسخ، ووجدت ف هامشه أنه تصحيف، والذي ذكره ابن قتيبة

وغيه ف هذا: دفقت مهجته، بالفاء والقاف؛ قلت: ومثله ف نسخ الساس،
�وهو ماز.) أ%ي دم.ه؛ ويقال: خ.ر.ج.ت م'ه\ج.ت'ه أ%ي روح'ه. وقيل: ال�ه\جة

خال1ص' النف}س,؛ قال أ%بو كبي:
ي.ك}وي با م'ه.ج. النeفوس,، كأ%نا

ي.س\ق1يهم' بالباب,ل1ي> ال�م\ق1ر,
ال4زهري: ب.ذ%ل}ت' له م'ه\ج.ت أ%ي بذلت له نفسي وخال1ص. ما أ%ق}د1ر
:�عليه. وم'ه\جة� كل9 شيء: خال1ص'ه. والاه1ج\ وال�م\ه'ج' وال�م\ه'جان

كل©ه اللب الالص من الاء، مشتق من ذلك؛ قال:
وع.ر_ضوا الل1س. م.ح\ضاv ماه1جا

وقيل: هو اللب الرقيق ما ل يتغي طعمه. ول%ب أ�م\ه'جانD إ,ذا
س.ك%ن.ت\ ر.غ}وته وخ.ل%ص ول يث�ر. ولب ماه1ج¬ إ,ذا رق_؛ ولب أ�م\هوج¬

م1ثله؛ ومنه م'ه\جة نفس3ه: خالص دم1ه. وشح\م¬ أ�م\ه'ج¬، بالضم، أ%ي رقيق. ابن
سيده: شحم أ�م\ه'ج¬ ن,يء#، وهو من ال4مثلة الت ل يذكرها سيبويه. قال
ابن جن: قد ح'ظر ف الصفة أ�ف}ع'لD، وقد ي'مك1ن أ%ن يكون مذوفاv من

أ�م\ه'وج� كأ�س\كوب�، قال: ووجدت بط9 أ%ب علي� عن الفراء: ل%ب.ن¬ أ�م\هوج¬،
فيكون أ�م\هج هذا مقصوراv، هذا قول ابن جن.

أ%بو عمرو: م.ه.ج. إ,ذا ح.س'ن وجه'ه بعد علة. قال ابن سيده: وأ�م\هوج¬
وأ�م\ه'جانD ن,يء# كأ�م\ه'ج.

@موج: ال%و\ج': ما ارتفع من الاء فوق الاء، والفعل ماج. الوج'،
،vوم'ؤ'وجا vوم.و.جانا vوالمع أ%م\واج؛ وقد ماج. البحر' يوج' م.و\جا

وت.مو_ج: اضطر.ب.ت أ%مواج'ه. وم.و\ج' كلY شيء ومو.جان'ه: اضطراب'ه.
وال�ؤ'وج': م'ؤ'وج' الد_اغ1ص.ة1. وم'ؤ'وج' الس>ل}ع.ة: ت.موeر¬ بي

Dاللد والعظم. ابن ال4عراب: ماج. ي.موج إ,ذا اضطر.ب وت%ي_ر. ورجل
م.ؤ'وج¬: مائج¬؛ أ%نشد ثعلب:

وكل© صاح� ث%م1لv م.ؤ'وجا
والناس' ي.موجون، وماج. الناس': دخل بعض'هم ف بعض. وماج أ%م\ر'هم:

م.ر,ج.. وفر.س¬ غ%و\ج¬ م.و\ج¬ إ,ت\باع 
(* قوله «غوج موج اتباع» سبق ف مادة



�غوج: وفرس غوج موج؛ غوج جواد، وموج اتباع.) أ%ي ج.و.اد، وقيل: هو الطويل
الق%ص.ب,، وقيل: هو الذي ي.ن\ث%ن في.ذهب' وييء�.

@ميج: التهذيب، ابن ال4عراب: ماج. ف ال4م\ر إ,ذا دار فيه. قال:
.�وال%ي\ج' الختلط

@متح: ال%ت\ح': ج.ذ}ب'ك. ر,شاء4 الد_ل}و ت.م'دe بيد وتأ}خذ بيد على
رأ}س البئر؛ م.ت.ح. الدلو. ي.م\ت.ح'ها م.ت\حاv وم.ت.ح با. وقيل: ال%ت\ح'

كالنزع غي أ%ن ال%ت\ح. بالقامة، وهي الب.ك}ر.ة�؛ قال:
ولول أ%بو الش_ق}راء3، ما زال% مات1ح¬

ي'عال� خ.ط�اءé بإ,حدى ال%رائ1ر
وقيل: الات1ح' ال�س\ت.ق1ي، والائح': الذي يل� الدلو من أ%سفل

البئر؛ تقول العرب: هو أ%ب\ص.ر' من الائح باس\ت1 الاتح؛ تعن أ%ن الاتح فوق
الائح، فالائح ي.ر.ى الاتح. ويرى اس\ت.ه. ويقال: رجل ماتح ورجال

م'ت_اح¬ وبعي ماتح¬ وج,مالD م.واتح؛ ومنه قول ذي الرمة:
ذ1مام' الر_كايا أ%ن\ك%ر.ت\ها ال%وات1ح'

الوهري: الاتح' الستقي، وكذلك ال%ت'وح'. يقال: م.ت.ح. الاء4
ي.م\ت.ح'ه م.ت\حاv إ,ذا نزعه؛ وف حديث جرير: ما ي'قام' مات1ح'ها. الاتح'

الستقي من أ%على البئر؛ أ%راد أ%ن ماءها جار� على وجه ال4رض فليس يقام' با
ماتح، ل4ن الاتح يتاج إ,ل إ,قامته على البار ليستقي. وتقول: م.ت.ح

الد_ل}و. ي.م\ت.ح'ها م.ت\حاv إ,ذا جذبا مستقياv با. وماح.ها ي.ميح'ها
إ,ذا مل4ها. وبئر م.ت'وح: ي'م\ت.ح' منها على الب.ك}ر.ة1، وقيل: قريبة
،vمنها باليدين على الب.ك}ر.ة1 ن.ز\عا eال%ن\ز.ع,؛ وقيل: هي الت ي'مد

والمع م'ت'ح¬.
وال3بل ت.ت.م.ت_ح' ف سيها: ت'راو,ح' أ%يديها؛ قال ذو الرمة:

ل4ي\دي ال%هارى خ.ل}ف%ها م'ت.م.ت_ح'
وبيننا ف%ر\س.خ¬ م.ت\حاv أ%ي م.د�اv. وفرسخ ماتح¬ وم.ت_اح¬: متد�، وف

�ال4زهري: م.د_اد¬. وسئل ابن عباس عن السفر الذي ت'ق}ص.ر' فيه الصلة
فقال: ل تقصر إ,ل ف يوم م.ت_اح� إ,ل الليل؛ أ%راد: ل تقصر الصلة

إ,ل ف مسية يوم يتد� فيه السي إ,ل ال%ساء3 بل و.ت1ية{ ول
نزول.ال4صمعي: يبقال م.ت.ح. النهار' وم.ت.ح. الليل� إ,ذا طال. ويوم

م.ت_اح: طويل تام�. يقال ذلك لنهار الصيف وليل الشتاء. وم.ت.ح. النهار' إ,ذا



vوقولم: س1ر\نا ع'ق}ب.ة .�طال وامتد�؛ وكذلك أ%م\ت.ح.، وكذلك الليل
م.ت'وحاv أ%ي بعيدة. الوهري: وم.ت.ح. النهار لغة ف م.ت.ع. 3gإ,ذا ار\تفع.

وليل م.ت_اح أ%ي طويل. وم.ت.ح بس.ل}ح1ه وم.ت.خ. به: رمى به. وم.ت.ح. با:
ض.ر.ط%. وم.ت.ح. المسي: قار.ب.ها، والاء� أ%على. وم.ت.ح.ه عشرين سوطاv؛

عن ابن ال4عراب: ضربه. أ%بو سعيد: ال%ت\ح' الق%ط}ع؛ يقال: م.ت.ح.
الشيء4 وم.ت.خ.ه إ,ذا قطعه من أ%صله. وف حديث أ�ب.ي¼: فلم أ%ر الرجال%

م.ت.ح.ت\ أ%عناق%ها إ,ل شيء م'ت'وح.ها إ,ليه أ%ي مدت أ%عناقها نوه؛ وقوله:
م'ت'وح.ها مصدر غي جار على فعله، أ%و يكون كالشeكور والك�فور.

ال4زهري ف ترجة ن.ت.ح.: روى أ%بو تراب عن بعض العرب: امت.ت.ح\ت' الشيء4
وان\ت.ت.ح\ته وانتزعته بعن واحد. ويقال للجراد إ,ذا ث%ب_ت. أ%ذ}نابه

لي.بيض.: م.ت.ح. وأ%م\ت.ح وم.ت_ح.، وب.ن_ وأ%ب.ن_ وب.ن_ن.، وق%ل%ز.
وأ%ق}ل%ز. وق%ل�ز.. ال4زهري: وم.ت.خ. الراد'، بالاء: مثل م.ت.ح.

@مح: الت_م.جeح' والت_ب.جeح'، باليم والباء: الب.ذ}خ والفخر'؛ وهو
ي.ت.م.ج_ح' وي.ت.ب.ج_ح'. وم.ج.ح. ي.م\ج.ح' م.ج\حاv: ك%ب.ج.ح..

 vورجل م.ج_اح¬ ب.ج_اح¬ با ل يلك، يانية. وم.ج.3ح. م.ج\حا
(* قوله

:vإل» من باب منع وفرح كما صرح به شارح القاموس.) وم.ج.حا vومح محا»
ت.ك%ب_ر؛ والدلو. ف البئر: خ.ض\خ.ض.ها كذلك.

eوي.م.ح eوي.م'ح eالثوب' ال%ل%ق' البال. م.ح_ ي.م1ح :eمح: ال%ح@
م'ح'وحاv وم.ح.حاv وأ%م.ح_ ي'م1حe إ,ذا أ%خ\ل%ق.؛ وكذلك الدار إ,ذا

ع.ف%ت\؛ وأ%نشد:
أ%ل يا ق%ت\ل% قد خ.ل�ق. ال%د1يد'،

وح'بeك1 ما ي'م1حe وما ي.ب,يد'
وثوب ماحÒ. وف الديث: فلن تأ}ت1ي.ك. حجة إ,ل د.ح.ض.ت\ ول كتاب

ز'خ\ر'ف¬ إ,ل ذهب نوره وم.ح_ لون'ه؛ م.ح_ الكتاب' وأ%مح_ أ%ي د.ر.س. وثوب
م.حÒ: خ.ل%ق¬. وف حديث ال�ن.ع_مة1. وثوب م.حÒ أ%ي خ.ل%ق¬ بال�.

وم'حe كل شيء�: خالصه. وال�حe وال�ح_ة�: ص'ف}رة البيض، قال ابن
سيده: وإ,نا يريدون ف%ص_ البيضة ل4ن ال�ح_ جوهر والصفرة عرض، ول يعب

بالعرض عن الوهر، اللهم إ,ل أ%ن تكون العرب قد ست م'ح_ البيضة
ص'ف}ر.ةv، قال: وهذا ما ل أ%عرفه وإ,ن كانت العام�ة قد أ�ول1ع.ت\ بذلك؛ وأ%نشد



ال4زهري لعبد ال بن الز>ب.ع\رى:
كانت ق�ر.يش¬ ب.ي\ض.ةv فت.ف%ل�ق%ت\،

فال�حe خال1ص'ها لعبد1 م.ناف1
قال ابن بري: من روى خالصة، بالتاء، فهو ف الصل مصدر كالعافية؛ ومنه

قوله تعال: إ,نا أ%خلصناهم بالصة ذ1ك}ر.ى الدار، فذكرى فاعلة بالصة،
تقديره بأ%ن خلصت لم ذكرى الدار، وقد قرئ. بال3ضافة، وهي ف الق1راء4تي

eمصدر؛ ومن روى خالصه بالاء فل إ,شكال فيه. وقال ابن ش'م.ي\ل: م'ح
البيض ما ف جوفه من أ%صفر وأ%بيض، كل©ه م'حÒ، قال: ومنهم من قال:
ال�ح_ة� الصفراء، والغ1ر\قئ� البياض' الذي يؤ\كل. أ%بو عمرو: يقال لبياض

البيض الذي يؤ\كل الح'، ولصفرتا الاح'. وال�حاح': الوع'.
ورجل م.ح_اح¬: كذاب ي'ر\ض1ي الناس. بالقول دون الفعل؛ وف التهذيب:

يرضي الناس. بكلمه ول فعل له وهو الكذوب؛ وقيل: هو الكذاب الذي ل يصدقك
أ%ثره يكذبك من أ%ين جاء4؛ قال ابن دريد: أ%حسبهم رووا هذه الكلمة عن أ%ب

.vم.حاح.ة eالطاب ال4خفش؛ ويقال: م.ح_ الكذاب ي.م'ح
ورجل م.ح\م.ح¬ وم'حام1ح¬ 

(* قوله «ومامح» الذي ف القاموس: المح
والماح أي بفتح فسكون فيهما، لكن الشارح أقر ما هنا، فيكون ثلث لغات، وزاد

الد أيضاv. الاح كسحاب الرض القليلة المض. والمح: السمي،
كالبج. وتحمح: تبحبح، وتحمحت الرأ%ة دنا وضعها.): خفيف ن.ذ}لD، وقيل:

ض.ي>ق¬ بيل. قال اللحيان: وزعم الكسائي أ%نه سع رجلv من بن عامر يقول:
إ,ذا قيل لنا أ%ب.ق1ي. عندكم شيء#؟ قلنا: م.ح\ماح أ%ي ل يبق شيء#.

ال4زهري: م.ح\م.ح. الرجل� إ,ذا أ%خلص مودته.
@مدح: ال%د\ح: نقيض الجاء3 وهو ح'س\ن' الثناء3؛ يقال: م.د.ح\ت'ه

م1د\ح.ةv واحدة وم.د.ح.ه ي.م\د.ح'ه م.د\حاv وم1د\ح.ةv، هذا قول بعضهم، والصحيح
أ%ن ال%د\ح. الصدر، وال1د\ح.ة% السم، والمع م1د.ح¬، وهو ال%د1يح'

Dوالمع ال%دائح' وال4ماديح، ال4خية على غي قياس، ونظيه ح.ديث
وأ%حاديث�؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

،vأ%حدا vح.ي¼ م'ن\ش1را �لو كان م1د\حة
أ%ح\يا أ%باك�ن_، يا ل%ي\لى، ال4ماديح'

قال ابن بري: الرواية الصحيحة ما رواه ال4صمعي، وهو:



،vلو أ%ن م1د\حة% ح.ي¼ أ%ن\ش.ر.ت\ أ%ح.دا
أ%حيا، أ�ب'و_ت.ك. الشeم_، ال4ماديح'

وأ%نشرت أ%حسن' من منشراv، ل4نه ذكر الؤ.نث، وكان حقه أ%ن يقول منشرة
ففيه ضرورة من هذا الوجه، وأ%ما قوله أ%حيا أ�ب'و_تك فإ,نه ياطب به

رجلv من أ%هله يرثيه كان قتل بالع.م\قاء3؛ وقبله بأ%بيات:
أ%ل}ف%ي\ته ل ي.ذ�مe الق1ر\ن� ش.و\ك%ت.ه،

ول ي'خال1ط�ه، ف البأ}س,، ت.س\م1يح'
والتسميح': الروب. والبأ}س: بأ}س الرب.

وال%دائ1ح: جع الديح من الشعر الذي م'د1ح. به كال1د\حة
وال�م\د'وحة1؛ ورجل ماد1ح¬ من قوم م'د_ح وم.ديح¬ م.م\دوح.

وت.م.د_ح. الرجل�: تكل�ف أ%ن ي'م\د.ح.. ورجل م'م.د_ح أ%ي م.م\دوح¬
جد�اv، وم.د.ح. للم'ث}ن,ي ل غي. وم.د.ح الشاعر' وام\ت.د.ح.

وت.م.د_ح الرجل با ليس عنده: ت.ش.ب_ع وافتخر. ويقال: فلن
ي.ت.م.د_ح' إ,ذا كان ي'ق%ر>ظ� نفسه ويثن عليها.

وال%ماد1ح': ضد� ال%قابح.
وام\ت.د.حت1 ال4رض وت.م.د_ح.ت\: اتسعت، أ�راه على البدل من

ت.ن.د_ح.ت\ وان\ت.د.ح.ت\.
وام\د.ح_ بطن'ه: لغة ف ان\د.ح_ أ%ي اتس.ع. وت.م.د_حت\ خواصر

:vالاشية: اتسعت ش1ب.عا مثل ت.ن.د_ح.ت\؛ قال الراعي يصف فرسا
فلما س.ق%ي\ناها الع.ك1يس.، ت.م.د_ح.ت\

خ.واص1ر'ها، وازداد ر.ش\حاv و.ريد'ها
يروى بالدال والذال جيعاv؛ قال ابن بري: الشعر للراعي يصف امرأ%ة، وهي

أ�مe خ.ن\ز.ر, بن أ%ر\ق%م.، وكان بينه وبي خ.ن\ز.ر� ه1جاء# فهجاه بكون
أ�مه ت.ط}ر'ق�ه' وتطلب منه الق1رى، وليس يصف فرساv كما ذكر، ل4ن شعره

يدل على أ%نه طرقته امرأ%ة تطلب ضيافته، ولذلك قال قبله:
فلما ع.ر.ف}نا أ%نا أ�مe خ.ن\ز.ر�،

ج.فاها م.واليها، وغاب. م'ف1يد'ها
ر.ف%ع\نا لا ناراv ت'ث%قYب' للق1رى،

ول1ق}ح.ة% أ%ضياف{ ط%ويلv ر'ك�ود'ها
،vبانة�ولا ق%ض.ت\ من ذي ال3ناء3 ل



أ%رادت\ إ,لينا حاجةv ل ن'ريد'ها
والعكيس: لب يلط برق.

@مذح: ال%ذ%ح': التواء# ف الفخذين إ,ذا مشى انس.حجت إ,حداها بال�خرى.
وم.ذ1ح. الرجل� ي.م\ذ%ح' م.ذ%حاv إ,ذا اص\ط%ك�ت\ فخذاه والتوتا حت

ت.س.ح_جتا وم.ذ1ح.ت\ فخذاه؛ قال الشاعر:
إ,نك1 لو صاحبت1نا م.ذ1ح\ت1،

وح.ك�ك1 ال1ن\وان1 فان\ف%ش.ح\ت1
ال4صمعي: إ,ذا اص\ط%ك�ت\ أ%ليتا الرجل حت ت.ن\س.ح1جا قيل: م.ش1ق.

م.ش.قاv، قال: وإ,ذا اصطكت فخذاه قيل: م.ذ1ح. ي.م\ذ%ح' م.ذ%حاv. ورجل
أ%م\ذ%ح' ب.ي>ن' ال%ذ%ح, وقد م.ذ1ح.: للذي تصطك فخذاه إ,ذا مشى؛ قال

ال4عشى:ف%ه'م' س'ود¬ ق1صار¬ س.ع\ي'ه'م\،
كال�ص.ى أ%ش\ع.ل% فيهن_ ال%ذ%ح\

والذي ف شعره أ%شعل على ما ل ي'س.م_ فاعله، وف%س_ر. ال%ذ%ح. بأ%نه
الكة ف ال4فخاذ؛ وقيل: إ,نه جزء من الس_ح\ج. وف حديث عبد ال بن

عمرو: قال وهو بكة: لو ش1ئت' ل4خ.ذ}ت' س1ب_ت ف%م.ش.يت' با ث ل
أ%م\ذ%ح\ حت أ%طأ% الكان% الذي ترج' منه الدابة�؛ قال: ال%ذ%ح' أ%ن

ت.ص\ط%ك_ الف%خ1ذان1 من الاشي وأ%كثر ما ي.ع\ر,ض' للسمي من الرجال، وكان ابن
عمرو كذلك. يقال: م.ذ1ح. ي.م\ذ%ح' م.ذ%حاv، وأ%راد قرب الوضع الذي ترج

منه؛ وقيل: ال%ذ%ح احتراق ما بي الرeف}غ.ي\ن, وال4ل}ي.ت.ي\ن.
�وم.ذ1ح.ت1 الضأ}ن� م.ذ%حاv: ع.ر,ق%ت\ أ%رفاغ�ها. وم.ذ1ح.ت\ خ'ص\ية

الت_ي\س, م.ذ%حاv إ,ذا اح\ت.ك_ بشيء� فتشققت منه؛ وقيل: ال%ذ%ح' أ%ن
ي.ح\ت.ك_ الشيء� بالشيء3 فيتش.ق�ق.. قال ابن سيده: وأ�رى ذلك ف اليوان

خاصة.
وت.م.ذ�ح.ت\ خاصرته: انتفخت؛ قال الراعي:

فلما سقيناها الع.كيس. ت.م.ذ�ح.ت\
خواصر'ها، وازداد. ر.ش\حاv و.ريد'ها

والت_م.ذ©ح': الت_م.دeد'؛ يقال: ش.ر,ب. حت ت.م.ذ�ح.ت خاصرته أ%ي
ان\ت.ف%خ.ت\ من الر>ي>.

@مرح: ال%ر.ح': شد_ة الف%ر.ح, والنشاط حت ياوز. ق%د\ر.ه؛ وقد
أ%م\ر.ح.ه غيه، والسم ال1راح'، بكسر اليم؛ وقيل: ال%ر.ح' التبختر



والختيال�. وف التنزيل: ول ت.م\ش, ف ال4رض م.ر.حاv أ%ي متبختراv متالv؛
وقيل: ال%ر.ح' ال4ش.ر' والب.ط%ر'؛ ومنه قوله تعال: با كنتم ت.ف}ر.حون%

،vوم1راحا vف ال4رض بغي الق وبا كنتم ت.م\ر.ح'ون%. وقد م.ر,ح. م.ر.حا
ورجل م.ر,ح¬ من قوم م.ر\حى وم.راحى؛ وم1ر>يح¬، بالتشديد، مثل س1كYي�،

من قوم م1ر>يي.، ول ي'ك%س_ر'؛ وم.ر,ح.، بالكسر، م.ر.حاv: ن.ش1ط%.
وف حديث علي�: ز.ع.م. ابن النابغة أ%ن ت1ل}عاب.ة� ت1م\راحة؛ قال ابن

ال4ثي: هو من ال%ر.ح، وهو الن_شاط� وال1ف�ة، والتاء� زائدة، وهو من
أ%بنية البالغة، وأ%تى به ف حرف التاء3 حلv على ظاهر لفظه. وف%ر.س¬

م.ر'وح¬ وم1م\ر.ح¬ وم1م\راح¬: ن.ش1يطD، وقد أ%م\ر.حه الك%ل�. وناقة
م1م\راح¬ وم.ر'وح¬: كذلك؛ قال:
ت.ط}وي الف%ل ب.روح� ل%ح\م'ها ز,ي.م

وقال ال4عشى يصف ناقة:
م.ر,ح.ت\ ح'ر_ةD كق%ن\ط%ر.ة1 الرeو
م1ي>، ت.ف}ر,ي ال%جي. بال3ر\قال,

ابن سيده: ال%ر'وح' ال%م\ر'، سيت بذلك ل4نا ت.م\ر.ح' ف ال3ناء3؛
قال ع'مارة:

من ع'قار� عن\د. ال1زاج م.ر'وح
وقول أ%ب ذؤيب:

م'ص.ف�ق%ةD م'ص.ف�اةD ع'قار¬
ش.آم1ي.ةD، إ,ذا ج'ل1يت\، م.ر'وح'

أ%ي لا م1راح¬ ف الرأ}س وس.و\ر.ةD ي.م\ر.ح' م.ن يشربا. وق%و\س¬
م.ر'وح¬: ي.م\ر.ح' راؤ'وها ع.ج.باv إ,ذا ق%ل�ب'وها؛ وقيل: هي الت ت.م\ر.ح ف

إ,رسالا السهم؛ تقول العرب: ط%ر'وح¬ م.روح¬ ت'ع\جل� الظ�ب\ي. أ%ن
ي.ر'و.ح؛ الوهري: قوس م.روح¬ كأ%ن� با م.ر.حاv من ح'س\ن, إ,رسالا
السهم..وم.ر\ح.ى: كلمة تقال للرامي إ,ذا أ%صاب؛ قال ابن مقبل:

أ%قول�، وال%ب\ل� م.ع\ق�ود¬ ب1س\ح.ل1ه:
م.ر\ح.ى له إل3ن ي.ف�ت\نا م.س\ح'ه ي.ط1ر,

أ%بو عمرو بن' الع.لء3: إ,ذا رمى الرجل فأ%صاب قيل: م.ر\ح.ى له وهو
تعجب من ج.و\دة رميه؛ وقال أ�م.ي_ة بن أ%ب عائذ:

ي'ص1يب' الق%ن,يص.، وص1د\قاv يقو



ل�: م.ر\حى وأ%ي.ى إ,ذا ما ي'وال
م.ر\حى وأ%ي\حى: كلمة� التعجب ش1ب\ه' الز_ج\ر,، وإ,ذا أ%خطأ% قيل له:

ب.ر\حى
وم.ر,ح.ت1 ال4رض' بالنبات م.ر.حاv: أ%خرجته.

وأ%رض م1م\راح إ,ذا كانت سريعة النبات حي يصيبها الطر؛ ال4صمعي:
ال1م\راح من ال4رض الت حالت سنة فلم ت.م\ر.ح\ بنباتا.

:vوم.ر,ح. الزرع ي.م\ر.ح': خرج س'ن\ب'له. وم.ر,ح.ت1 العي' م.ر.حانا
اشتد� س.ي.لن'ها؛ قال:

كأ%ن� ق%ذvى ف العي قد م.ر,حت\ به،
وما حاجة� ال�خ\ر.ى إ,ل ال%ر.حان1

وقيل: م.ر,حت\ م.ر.حاناv ض.ع'ف%ت؛ قال ابن بري: هذا البيت ينسب إ,ل
النابغة ال%ع\دي، وقبله:

ت.واه.س. أ%صحاب حديثاv ف%ق1ه\ت'ه
خ.ف1يìا، وأ%ع\ضاد' ال%ط1ي> ع.وان

التواه'س': التسار'ر'؛ أ%راد أ%ن أ%صحابه ت.سارeوا بديث ح.ر\به.
والغوان هنا: العوامل. وقد قيل ف م.ر,ح.ت العي إ,نا بعن أ%س\بلت

الد_م\ع.، وكذلك السحاب' إ,ذا أ%س\ب.ل% ال%ط%ر.، والعن: أ%نه لا بكى
أ%ل%ت\ عين'ه، فصارت كأ%نا ق%ذ1ي_ة، ولا أ%دام البكاء ق%ذ1ي.ت1 ال�خ\ر.ى؛

وهذا كقول الخر:
ب.ك%ت\ ع.ي\ن. الي'م\ن؛ فلما ز.ج.ر\ت'ها
عن ال%ه\ل, بعد ال1ل}م,، أ%س\ب.ل%ت.ا م.ع.ا

وقال شر: ال%ر.ح' خروج' الدمع إ,ذا كثر؛ وقال ع.د1ي� بن زيد:
م.ر,ح¬ و.ب\ل�ه ي.س'حe س'ي'وب. الـ
ـماء3 س.حìا، كأ%ن_ه م.ن\ح'ور'

وعي م1م\راح: سريعة البكاء. وم.ر,ح.ت\ عينه م.ر.حاناv: ف%س.د.ت\
وهاجت\. وعي م1م\راح¬: غريزة الدمع.

وم.ر_ح. الطعام.: ن.ق�اه من الغ.با 
(* قوله «تقاه من الغبا» عبارة

القاموس وشرحه: والتمريح تنقية الطعام من العفا. هكذا ف سائر النسخ. وف
بعض المهات من الغبا اهـ. ول ند للعفا بالعي الهملة والفاء ول للغبا



بالغي العجمة والباء الوحدة معن يناسب هنا، ولعله الغفا بالغي
العجمة والفاء، شيء كالزؤان أو التب كما نص عليه الد وغيه.) بال%حاو,ق

أي الكانس.
وم.ر_ح. ج,ل}د.ه: د.ه.ن.ه؛ قال:

س.ر.ت\ ف ر.ع1يل� ذي أ%داو.ى، م.ن'وطة{
ب,ل%ب_ات1ها، م.د\بوغة{ ل ت'م.ر_ح,

قوله: سرت يعن قطاة. ف ر.عيل أ%ي ف جاعة ق%طاv. ذي أ%داو.ى يعن
حواصلها. منوطة: معلقة. بل%ب_اتا يعن مواضع ال%ن\ح.ر؛ وقيل: التمريح أ%ن

ت'ؤ\خ.ذ% ال%زادة أ%ول% ما ت.خ\ر.ز' ف%ت'م\ل4 ماء حت تتلئ خروزها
وتنتفخ، والسم ال%ر.ح'، وقد م.ر,ح.ت\ م.ر.حاناv. قال أ%بو حنيفة:

وم.زادةD مر,حة ل ت'م\سك الاء4. ويقال: قد ذهب م.ر.ح' ال%زادة إ,ذا انسدت
عيونا ول يسل منها شيء؛ ابن ال4عراب: التمريح تطييب القربة الديدة

بأ%ذ}خ1ر� أ%و شيح، فإ,ذا ط�ي>ب.ت\ بطي فهو التشريب، وبعضهم جعل تريح
الزادة أ%ن تل4ها ماء حت ت.ب\ت.ل� خ'ر'وزها ويكثر سيلنا قبل

انتفاخها، فذلك م.ر.ح'ها. وم.ر_ح\ت' الق1ر\بة%: ش.ر_ب\ت'ها، وهو أ%ن تل4ها
ماء لت.ن\س.د_ عيون� ال�ر.ز.
وال1راح': موضع؛ قال:

ت.ر.كنا، بال1راح, وذي س'ح.ي\م�،
أ%با ح.ي_ان% ف ن.ف%ر� م.ناف

وم.ر.ح.ي_ا: ز.ج\ر¬ عن السياف. وم.ر\ح.ى ناقة بعينها عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

،Dم.ر\ح.ى قد أ%م\س.ت\، وهي ساكنة �ما بال
باتت\ ت.ش.ك�ى إل� ال4ي\ن. والن_ج.دا

@مزح: ال%ز\ح': الدeعابة�، وف الكم: ال%ز\ح' نقيض' ال1د>؛ م.ز.ح.
 vوم'زاحة vوم'زاحا vوم1زاحا vي.م\ز.ح' م.ز\حا

(* قوله «ومزاحة» بضم
اليم كما ضبطه الد، وفتحها الفيومي. نقل شارح القاموس: ان الزاح الباسطة

vإل الغي على جهة التلطف والستعطاف دون أذية.) وقد ماز.حه م'ماز.حة
.vزاحة أ%يضا�وم1زاحاv والسم ال�زاح، بالضم، وال

وأ%ر.ى أ%با حنيفة حكى: أ%م\ز,ح\ كر\م.ك، بقطع ال4لف، بعن ع.ر>ش\ه.



الوهري: ال1زاح، بالكسر: مصدر ماز.حه. وها ي.ت.ماز.حان1.
ال4زهري: ال�ز_ح' من الرجال الارجون من ط%ب\ع, الث©ق%لء،

التميزون من طبع الب'غ.ضاء.
@مسح: ال%س\ح': القول ال%س.ن' من الرجل، وهو ف ذلك ي.خ\د.ع'ك.، تقول:

م.س.ح.ه بالعروف أ%ي بالعروف من القول وليس معه إ,عطاء، وإ,ذا جاء
إ,عطاء ذهب ال%س\ح'؛ وكذلك م.س_ح\ت'ه. وال%س\ح': إ,مرارك. يدك على الشيء

السائل أ%و التلطخ، تريد إ,ذهابه بذلك كمسحك رأ}سك من الاء وجبينك من
الر_ش\ح، م.س.ح.ه ي.م\س.ح'ه م.س\حاv وم.س\ح.ه، وت.م.س_ح منه وبه. ف حديث

ف%ر.س, ال�راب,ط1: أ%ن� ع.ل%ف%ه ور.و\ثه وم.س\حاv عنه ف ميزانه؛ يريد
م.س\ح. التراب, عنه وتنظيف جلده. وقوله تعال: وام\س.ح'وا برؤ'وسكم
�وأ%رجلكم إ,ل الكعبي؛ فسره ثعلب فقال: نزل القرآن بال%س\ح والسن_ة

بالغ.س\ل، وقال بعض أ%هل اللغة: م.ن\ خفض وأ%رجلكم فهو على ال1وار,؛ وقال
أ%بو إ,سحق النحوي: الفض على الوار ل يوز ف كتاب ال عز وجل، وإ,نا

يوز ذلك ف ضرورة الشعر، ولكن السح على هذه القراءة كالغسل، وما يدل
على أ%نه غسل أ%ن السح على الرجل لو كان مسحاv كمسح الرأ}س، ل يز تديده

إ,ل الكعبي كما جاز التحديد ف اليدين إ,ل الرافق؛ قال ال عز وجل:
فامسحوا برؤ'وسكم؛ بغي تديد ف القرآن؛ وكذلك ف التيمم: فامسحوا

بوجوهكم وأ%يديكم، منه، من غي تديد، فهذا كله يوجب غسل الرجلي. وأ%ما من
vوتأ}خيا vقرأ%: وأ%ر\ج'ل%كم، فهو على وجهي: أ%حدها أ%ن فيه تقديا
كأ%نه قال: فاغسلوا وجوهكم وأ%يديكم إ,ل الرافق، وأ%ر\ج'ل%كم إ,ل

الكعبي، وامسحوا برؤ'وسكم، فقد_م. وأ%خ_ر. ليكون الوضوء� و,لءé شيئاv بعد
شيء، وفيه قول آخر: كأ%نه أ%راد: واغسلوا أ%رجلكم إ,ل الكعبي، ل4ن قوله

إ,ل الكعبي قد دل على ذلك كما وصفنا، وي'ن\س.ق' بالغسل كما قال
الشاعر:يا ليت. ز.و\ج.ك1 قد غ%د.ا

م'ت.ق%لYداv س.ي\فاv ور'م\حا
.vرما vوحامل vسيفا vالعن: متقلدا

وف الديث: أ%نه ت.م.س_ح. وص.ل�ى أ%ي توضأ. قال ابن ال4ثي: يقال
للرجل إ,ذا توضأ قد ت.م.س_ح.، وال%س\ح' يكون م.س\حاv باليد وغ%س\لv. وف

الديث: لا م.س.ح\نا البيت. أ%ح\للنا أ%ي ط�ف}نا به، ل4ن من طاف
بالبيت م.س.ح. الركن.، فصار اساv للطواف.



وفلن ي'ت.م.س_ح' بثوبه أ%ي ي'م.رe ثوب'ه على ال4بدان في'تقر_ب' به
إ,ل ال. وفلن ي'ت.م.س_ح' به لفضله وعبادته كأ%نه ي'ت.ق%ر_ب' إ,ل

ال بالدeن'و> منه.
وتاس.ح. القوم' إ,ذا تبايعوا فت.صاف%ق�وا. وف حديث الدعاء للمريض:

م.س.ح. ال عنك ما بك أ%ي أ%ذهب. وال%س.ح': احتراق باطن الركبة من
خ'ش\ن.ة1 الثوب؛ وقيل: هو أ%ن ي.م.س_ باطن' إ,حدى الفخذين باطن. ال�خ\ر.ى

في.ح\د'ث% لذلك م.ش.ق¬ وت.ش.ق©ق¬؛ وقد م.س3ح.. قال أ%بو زيد: إ,ذا كانت
إ,حدى ر'ك}ب.ت.ي الرجل تصيب ال�خرى قيل: م.ش1ق. م.ش.قاv وم.س3ح.، بالكسر،

م.س.حاv. وامرأ%ة م.س\حاء ر.س\حاء، والسم ال%س.ح'؛ والاس1ح' من الضاغ1ط1
،vشديدا vإ,ذا م.س.ح. ال1ر\ف%ق' ال3ب,ط% من غي أ%ن ي.ع\ر'ك%ه ع.ر\كا

،Òوإ,ذا أ%صاب ال1ر\ف%ق' ط%ر.ف. ك1ر\ك1ر.ة البعي فأ%دماه قيل: به حاز
وإ,ن ل ي'د\م1ه قيل: به ماس1ح¬.

وال4م\س.ح': ال4ر\س.ح'؛ وقوم م'س\ح¬ ر'س\ح¬؛ وقال ال4خطل:
د'س\م' الع.مائم,، م'س\ح¬، ل ل�حوم. لم،

إ,ذا أ%ح.سeوا بش_خ\ص� نابئ{ أ%س1د'وا
وف حديث اللYعان1: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ف ولد

اللعنة: إ,ن جاءت به م.م\س'وح. ال4ل}ي.ت.ي,؛ قال شر: هو الذي ل%ز,ق%ت\
أ%ل}ي.تاه بالعظم ول ت.ع\ظ�ما؛ رجل أ%م\س.ح' وامرأ%ة م.س\حاء� وهي

الر_س\حاء. وخ'صÝى م.م\س'وح¬ إ,ذا س'ل1ت.ت\ م.ذاك1ي'ه. وال%س.ح' أ%يضاv: ن.ق}ص¬
وق1ص.ر¬ ف ذنب الع'قاب,. وع.ض'د¬ م.م\سوحة: قليلة اللحم. ورجل أ%م\س.ح'

الق%د.م والرأ%ة م.س\حاء إ,ذا كانت ق%د.م'ه مستويةv ل أ%خ\م.ص. لا.
وف صفة النب، صلى ال عليه وسلم: م.س3يح' القدمي؛ أ%راد أ%نما

م.ل}ساوان1 ل%ي>ن.تان1 ليس فيهما ت.ك%سeر¬ ول ش'قاق¬، إ,ذا أ%صابما الاء
ن.با عنهما.

وامرأ%ة م.س\حاء� الث�د\ي إ,ذا ل يكن لثديها ح.ج\م. ورجل م.م\سوح
الوجه وم.س3يح¬: ليس على أ%حد ش.ق�ي\ وجه,ه عي ول حاجب¬. وال%س3يح'
الد_ج_ال�: منه على هذه الصفة؛ وقيل: سي بذلك ل4نه م.م\سوح' العي.

ال4زهري: ال%س3يح' ال4ع\و.ر' وبه سي الدجال، ونو ذلك قال أ%بو
عبيد.وم.س.ح. ف ال4رض ي.م\س.ح' م'س'وحاv: ذهب، والصاد لغة، وهو مذكور ف

vأ%ي سارت فيها سيا vال4رض. يومها د.أ}با �موضعه. وم.س.ح.ت1 ال3بل



.vشديدا
وال%سيح': الص>د>يق' وبه سي عيسى، عليه السلم؛ قال ال4زهري: وروي

عن أ%ب اليثم أ%ن ال%س3يح. الص>د>يق'؛ قال أ%بو بكر: واللغويون ل
يعرفون هذا، قال: ولعل هذا كان يستعمل ف بعض ال4زمان ف%د.ر.س. فيما

د.ر.س. من الكلم؛ قال: وقال الكسائي: قد د.ر.س. من كلم العرب كثي. قال ابن
سيده: والسيح عيسى بن مري، صلى ال على نبينا وعليهما، قيل: سي بذلك

لصدقه، وقيل: سي به ل4نه كان سائحاv ف ال4رض ل يستقر�، وقيل: سي
بذلك ل4نه كان يسح بيده على العليل وال4كمه وال4برص فيبئه بإ,ذن

ال؛ قال ال4زهري: أ�عرب اسم السيح ف القرآن على مسح، وهو ف التوراة
م.شيحا، فع'ر>ب. وغ�ي>ر. كما قيل م'وس.ى وأ%صله م'وش.ى؛ وأ%نشد:

إ,ذا ال%س3يح' ي.ق}ت'ل ال%س3يحا
يعن عيسى بن مري يقتل الدجال بن.ي\ز.كه؛ وقال شر: سي عيسى ال%س3يح.

ل4نه م'س3ح. بالبكة؛ وقال أ%بو العباس: سي م.س3يحاv ل4نه كان
ي.م\س.ح' ال4رض أ%ي يقطعها. وروي عن ابن عباس: أ%نه كان ل ي.م\س.ح' بيده ذا

عاهة إ,ل� ب.رأ%، وقيل: سي مسيحاv ل4نه كان أ%م\س.ح. الر>ج\ل ليس
لرجله أ%خ\م.ص'؛ وقيل: سي مسيحاv ل4نه خرج من بطن أ�مه مسوحاv بالدهن؛

وقول ال تعال: بكل1مة{ منه اسه السيح'؛ قال أ%بو منصور: س.م_ى ال�
ابتداء4 أ%مر,ه كلمة ل4نه أ%لقى إ,ليها الكلمة%، ث ك%و_ن% الكلمة

بشراv، ومعن الكلمة معن الولد، والعن: ي'ب.ش>ر'ك1 بولد اسه السيح.
والسيح': الكذاب الدجال، وسي الدجال، مسيحاv ل4ن عينه مسوحة عن أ%ن يبصر

با، وسي عيسى مسيحاv اسم خص_ه ال به، ولسح زكريا إ,ياه؛ وروي عن
أ%ب اليثم أ%نه قال: السيح بن مري الص>د>يق، وضدe الص>د>يق

السيح' الدجال� أ%ي الض>لYيل� الكذاب. خلق ال ال%س3يح.ي\ن,: أ%حدها ضد
الخر، فكان الس3يح' بن مري يبئ ال4كمه وال4برص وييي الوتى بإ,ذن

ال، وكذلك الدجال ي'ح\يي اليت. وي'م1يت' ال%ي_ وي'ن\ش1ئ� السحاب.
وي'ن\ب,ت' النبات. بإ,ذن ال، فهما مسيحان: مسيح ال�د.ى ومسيح الضللة؛

قال ال�ن\ذ1ر,يe: فقلت له بلغن أ%ن عيسى إ,نا سي مسيحاv ل4نه مسح
بالبكة، وسي الدجال مسيحاv ل4نه مسوح العي، فأ%نكره، وقال: إ,نا
،vحسنا vمباركا vالس3يح,؛ يقال: مسحه ال أ%ي خلقه خلقا eالس3يح' ضد
ومسحه ال أ%ي خلقه خلقاv قبيحاv ملعوناv. والس3يح': الكذاب؛ ماس1ح¬



وم1س>يح¬ وم1م\س.ح¬ وت1م\س.ح¬؛ وأ%نشد:
إ,ن، إ,ذا ع.ن_ م1ع.نÒ م1ت\ي.ح'

ذا ن.خ\و.ة{ أ%و ج.د.ل�، ب.ل%ن\د.ح'،
أ%و ك%ي\ذ�بانD م.ل%ذانD م1م\س.ح'

وف الديث: أ%م_ا م.س3يح' الضللة فكذا؛ فدل� هذا الديث على أ%ن
عيسى م.س3يح¬ ال�د.ى وأ%ن الدج_ال مسيح الضللة.

وروى بعض الد�ثي: ال1س>يح، بكسر اليم والتشديد، ف الدج_ال بوزن
س1كYيت{. قال ابن ال4ثي: قال أ%بو اليثم: إ,نه الذي م'س3ح. خ.ل}ق�ه

أ%ي ش'و>ه، قال: وليس بشيء. وروي عن ابن عمر قال: قال رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، أ%ران ال� رجلv عند الكعبة آد.م. كأ%ح\س.ن, من رأ%يت'،
فقيل ل: هو السيح بن مري، قال: وإ,ذا أ%نا برجل ج.ع\د{ ق%ط1ط{ أ%عور

العي اليمن كأ%نا ع1ن.ب.ةD كافية، فسأ%لت عنه فقيل: ال1س>يح'
الدج_ال؛ على ف1ع>يل.

وال4م\س.ح' من ال4رض: الستوي؛ والمع ال4ماس1ح؛ وقال الليث:
ال4م\س.ح' من الفاوز كال4م\ل%س,، وجع ال%س\حاء من ال4رض م.ساحي؛ وقال أ%بو

عمرو: ال%س\حاء أ%رض حراء والوح\فاء السوداء؛ ابن سيده: وال%س\حاء
ال4رض الستوية ذات' ال%ص.ى الص>غار, ل نبات فيها، والمع م1ساح¬

ومس.اح1ي 
(* قوله«والمع مساح ومساحي» كذا بالصل مضبوطاv ومقتضى قوله غلب

فكسر إل أن يكون جعه على مساحي ومساح.ى، بفتح الاء وكسرها كما قال ابن
مالك وبالفعال والفعال جعا صحراء والعذراء إل.)، غلب فك�س>ر. تكسي

ال4ساء؛ ومكان أ%م\س.ح'. قال الفراء: يقال مررت ب.ر,يق من ال4رض بي
م.س\حاو.ي\ن,؛ وال%ر,يق': ال4رض الت ت.و.س_ط%ها النبات'؛ وقال ابن

شيل: ال%س\حاء قطعة من ال4رض مستوية ج.ر\داء كثية ال%ص.ى ليس فيها شجر
ول تنبت غليظة ج.ل%د¬ ت.ض\ر,ب' إ,ل الصلبة، مثل ص.ر\حة ال1ر\ب.د1 ليست

بق�ف¼ ول س.ه\لة؛ ومكان أ%م\س.ح'.
وال%س3يح': الكثي الماع وكذلك الاس1ح'.

.vذ%ر\ع' ال4رض؛ يقال: م.س.ح. ي.م\س.ح' م.س\حا :�وال1ساحة
وم.س.ح. ال4رض. م1ساحة أ%ي ذ%ر.ع.ها. وم.س.ح. الرأ%ة ي.م\س.ح'ها

:vنكحها. وم.س.ح. ع'ن'ق%ه وبا ي.م\س.ح' م.س\حا :vوم.ت.ن.ها م.ت\نا vم.س\حا



vوها علي_ ف%طف1ق. م.س\حاeضربا، وقيل: قطعها، وقوله تعال: ر'د
بالسeوق, وال4ع\ناق,؛ يفسر بما جيعاv. وروى ال4زهري عن ثعلب أ%نه قيل له:

قال ق�ط}ر'ب¬ ي.م\س.ح'ها ينزل عليها، فأ%نكره أ%بو العباس وقال: ليس بشيء،
قيل له: فإ,ي\ش هو عندك؟ فقال: قال الفراء وغيه: ي.ض\ر,ب' أ%عناق%ها

وس'وق%ها ل4نا كانت سبب ذنبه؛ قال ال4زهري: ونو ذلك قال الزجاج وقال: ل
ي.ض\ر,ب\ س'وق%ها ول أ%عناق%ها إ,ل� وقد أ%باح ال له ذلك، ل4نه ل

يعل التوبة من الذنب بذنب عظيم؛ قال: وقال قوم إ,نه م.س.ح. أ%عناق%ها
وسوقها بالاء بيده، قال: وهذا ليس ي'ش\ب,ه ش.غ\ل%ها إ,ياه عن ذكر ال،

وإ,نا قال ذلك قوم ل4ن قتلها كان عندهم منكراv، وما أ%باحه ال فليس
بنكر، وجائز أ%ن يبيح ذلك لسليمان، عليه السلم، ف وقته1 وي.ح\ظ�ر.ه ف

هذا الوقت؛ قال ابن ال4ثي: وف حديث سليمان، عليه السلم: فط%ف1ق.
م.س\حاv بالسوق وال4عناق؛ قيل: ض.ر.ب. أ%عناق%ها وع.ر\ق%بها. يقال: م.س.حه

بالسيف أ%ي ضربه. وم.س.حه بالسيف: ق%ط%ع.ه؛ وقال ذو الرمة:
،Dوم'س\تامة{ ت'س\تام'، وهي ر.خ1يصة

ت'باع' بساحات1 ال4ياد1ي، وت'م\س.ح'
مستامة: يعنن أ%رضاv ت.س'وم' با ال3بل�. وت'باع': ت.م'دe فيها

أ%بواع.ها وأ%يدي.ها. وت'م\س.ح': ت'ق}ط%ع.
والاسح': الق%ت_ال؛ يقال: م.س.ح.هم أ%ي قتلهم.

والاسحة: الاشطة.
والتماس'ح': الت_صاد'ق.

وال�ماس.ح.ة: ال�لين.ة ف القول والعاشرة والقلوب' غي صافية.
والت>م\س.ح': الذي ي'لي,ن'ك بالقول وهو ي.غ'شeك. والت>م\س.ح'

والت>م\ساح' من الرجال: الار,د' البيث؛ وقيل: الكذاب الذي ل ي.ص\د'ق'
أ%ث%ر.ه ي.ك}ذ1ب'ك. من حيث جاء؛ وقال اللحيان: هو الكذاب ف%ع.م_ به.

والت_م\ساح': الكذب؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
قد غ%ل%ب. الناس. ب.ن'و الط�م_اح,،
بال3ف}ك1 والت_ك}ذاب, والت_م\ساح,

والت>م\س.ح' والت>م\ساح': خ.ل}ق¬ على ش.ك}ل السeل%ح\فاة إ,ل� أ%نه
ض.خ\م قوي� طويل، يكون بنيل مصر وبعض أ%نار الس>ن\د؛ وقال الوهري:

يكون ف الاء.



وال%س3يحة�: الذ©ؤ.ابة�، وقيل: هي ما نزل من الش_ع.ر, فلم ي'عال%ج\
بدهن ول بشيء، وقيل: ال%س3يحة� من رأ}س ال3نسان ما بي ال�ذن والاجب

ي.ت.ص.ع_د حت يكون دون الياف�وخ، وقيل: هو ما و.ق%ع.ت\ عليه ي.د' الرجل
إ,ل أ�ذنه من جوانب شعره؛ قال:

،Dم.سائ1ح' ف%و\د.ي\ رأ}س1ه م'س\ب.غ1ل�ة
ج.رى م1س\ك' دار,ين. ال4ح_مe خ1لل%ها

وقيل: ال%سائح موضع' ي.د1 الاس1ح. ال4زهري عن ال4صمعي: ال%سائح
الشعر؛ وقال شر: هي ما م.س.ح\ت. من شعرك ف خد�ك ورأ}سك. وف حديث ع.م_ار:

أ%نه دخل عليه وهو ي'ر.ج>ل م.سائح. من ش.ع.ره؛ قيل: هي الذوائب وشعر
جانب الرأ}س. وال%سائح': الق1س3يe ال1ياد'، واحدتا م.س3يحة؛ قال أ%بو

اليثم الثعلب:
لا م.سائح' ز'ور¬، ف م.راك1ض1ها
ل1ي¬، وليس با و.ه\ن¬ ول ر.ق%ق'

قال ابن بري: صواب إ,نشاده لنا م.سائح أ%ي لنا ق1س3يÒ. وز'ور¬: جع
ز.و\راء وهي الائلة. وم.راك1ض'ها: يريد م1ر\ك%ض.ي\ها وها جانباها من عن

يي الو.ت.ر, ويساره. والو.ه\ن' والر_ق%ق': الض_ع\ف.
وال1س\ح': الب,لس'. وال1س\ح': الكساء من الش_ع.ر والمع القليل

أ%م\ساح؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
ث ش.ر,ب\ن. بن.ب\ط{، وال1مال� كأ%ن\ـ

ـن. الر_ش\ح.، منهن_ بالباط1، أ%م\ساح'
والكثي م'س'وح.

وعليه م.س\حةD من ج.مال� أ%ي شيء منه؛ قال ذو الرمة:
على و.ج\ه1 م.ي¼ م.س\حةD من م.لح.ة{،

وتت. الثYياب, ال1ز\ي'، لو كان باد1يا
�وف الديث عن إ,سعيل بن قيس قال: سعت ج.ريراv يقول: ما رآن رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، م'ن\ذ� أ%سلمت إ,ل ت.ب.س_م ف وجهي؛ قال:
وي.ط}ل�ع عليكم رجل من خيار ذي ي.م.ن� على وجهه م.س\حة� م'ل}ك{. وهذا الديث

ف النهاية لبن ال4ثي: يطل�ع عليكم من هذا الف%ج> رجلD من خي ذي
ي.م.ن� عليه م.س\حة� م'ل}ك؛ فطلع جرير بن عبد ال. يقال: على وجهه م.س\ح.ة
م'ل}ك وم.س\حة� ج.مال أ%ي أ%ثر ظاهر منه. قال شر: العرب تقول هذا رجل



عليه م.س\حة� ج.مال وم.س\حة ع1ت\ق� وك%ر.م، ول يقال ذلك إ,ل ف الدح؛
قال: ول يقال عليه م.س\حة� ق�ب\ح. وقد م'س3ح بالع1ت\ق, والك%ر.م م.س\حاv؛

قال الكميت:
Dخ.واد1م' أ%ك}فاء# عليهن_ م.س\ح.ة

من الع1ت\ق,، أ%بداها ب.نانD وم.ح\ج,ر'
وقال ال4خطل يدح رجلv من ولد العباس كان يقال له ال�ذ}ه.ب':

ل%ذê، ت.ق%ي_ل%ه' النعيم'، كأ%ن_ما
م'س3ح.ت ت.رائب'ه باء� م'ذ}ه.ب,

ال4زهري: العرب تقول به م.س\ح.ة من ه'زال وبه م.س\ح.ة من س1م.ن�
وج.مال.والشيء� ال%م\سوح': القبيح ال%شؤ'وم ال�غ.ي_ر عن خلقته. ال4زهري:

وم.س.ح\ت' الناقة% وم.س_ح\ت'ها أ%ي ه.ز.ل}ت'ها وأ%د\ب.ر\ت'ها.
وال%س3يح': ال1ن\ديل� ال4خ\ش.ن'. وال%سيح: الذYراع. وال%س3يح'

وال%س3يحة�: الق1ط}ع.ة� من الفضة1. والدرهم' ال4ط}ل%س' م.س3يح¬.
ويقال: ام\ت.س.ح\ت' السيف. من غ1م\ده إ,ذا اس\ت.ل%ل}ت.ه؛ وقال س.ل%مة بن

:vر\ش'ب, يصف فرسا�ال
،Dت.عاد.ى، من قوائ1مها، ث%لث

بت.ح\ج,يل�، وواح1دةD ب.ه,يم'
كأ%ن� م.سيح.ت.ي\ و.ر,ق� عليها،

ن.م.ت\ ق�ر\ط%ي\هما أ�ذ�نD خ.دي'
قال ابن السكيت: يقول كأ%نا أ�ل}ب,س.ت\ ص.ف1يحة% ف1ض_ة{ من ح'س\ن

ل%و\نا وب.ريق1ها، قال: وقوله ن.م.ت\ ق�ر\ط%ي\هما أ%ي ن.م.ت1 الق�ر\ط%ي\ن,
�اللذين من ال%سيح.ت.ي أ%ي رفعتهما، وأ%راد أ%ن الفضة ما ي'ت_خ.ذ

للح.ل}ي, وذلك أ%ص\ف%ى لا. وأ�ذ�نD خ.دي¬ أ%ي مثقوبة؛ وأ%نشد لعبد ال ابن
سلمة ف مثله:

ت.ع\لى عليه م.سائح¬ من ف1ض_ة{،
وت.رى ح.باب. الاء3 غي. ي.ب,يس,

أ%راد ص.فاء4 ش.ع\ر.ت1ه وق1ص.ر.ها؛ يقول: إ,ذا ع.ر,ق. فهو هكذا وت.رى
الاء4 أ%و_ل% ما يبدو من ع.ر.قه. وال%سيح: الع.ر.ق'؛ قال لبيد:

ف%راش' ال%س3يح, كال�مان1 ال�ث%ق�ب,
ال4زهري: سي الع.ر.ق م.س3يحاv ل4نه ي'م\س.ح' إ,ذا ص'ب_؛ قال الراجز:



يا ر.ي_ها، وقد ب.دا م.س3يحي،
واب\ت.ل� ث%و\باي. من الن_ض1يح,

وال4م\س.ح': الذئب ال4ز.ل©. وال4م\س.ح': ال4ع\و.ر' ال4ب\خ.ق' ل
تكون عينه ب,ل�و\ر.ةv. وال4م\س.ح': الس_ي_ار' ف س1ياحت1ه.

وال4م\س.ح': الكذاب. وف حديث أ%ب بكر: أ%غ1ر\ عليهم غار.ةv م.س\حاء4؛ هو ف%ع\لء
من م.س.ح.هم ي.م\س.ح'هم إ,ذا م.ر_ بم م.رìا خفيفاv ل يقيم فيه

عندهم.أ%بو سعيد ف بعض ال4خبار: ن.ر\ج'و الن_ص\ر. على من خال%ف%نا
وم.س\ح.ة% الن>ق}مة1 على من س.ع.ى؛ م.س\ح.ت'ها: آي.ت'ها وح1ل}ي.ت'ها؛ وقيل:

معناه أ%ن أ%عناقهم ت'م\س.ح' أ%ي ت'ق}ط%ف'.
وف الديث: ت.م.س_ح'وا بال4رض فإ,نا بكم ب.ر_ةD؛ أ%راد به التيمم،

وقيل: أ%راد مباشرة ترابا بال1باه ف السجود من غي حائل، ويكون هذا
vأ%مر تأ}ديب واستحباب ل وجوب. وف حديث ابن عباس: إ,ذا كان الغلم يتيما

فام\س.ح'وا رأ}س.ه من أ%عله إ,ل م'ق%د_م1ه، وإ,ذا كان له أ%ب فامسحوا
من م'ق%د_مه إ,ل قفاه؛ وقال: قال أ%بو موسى هكذا وجدته مكتوباv، قال:
ول أ%عرف الديث ول معناه. ول حديث خيب: فخرجوا ب.ساح1يهم

وم.كات1ل1هم؛ ال%ساح1ي: جع' م1س\حاة{ وهي ال1ج\ر.ف%ة من الديد، واليم زائدة،
ل4نه من الس_ح\و, الك%ش\ف1 وال3زالة، وال أ%علم.

@مصح: م.ص.ح. الك1تاب' ي.م\ص.ح' م'ص'وحاv: د.ر.س. أ%و قارب ذلك.
وم.ص.ح.ت1 الدار': ع.ف%ت\. والدار' ت.م\ص.ح' أ%ي ت.د\ر'س'؛ قال

الطYر,م_اح':ق1ف%ا ن.س.ل, الد>م.ن. ال%اص1ح.ه،
وهل هي، إ,ن س'ئ1ل%ت\، بائحه؟

وم.ص.ح. الثوب': أ%خ\ل%ق. ود.ر.س.. وم.ص.ح. الض_ر\ع' ي.م\ص.ح'
م'ص'وحاv: غ%ر.ز. وذهب لبنه. وم.ص.ح. لب' الناقة، و.ل�ى وذهب. وم.ص.ح. بالشيء

ي.م\ص.ح' م.ص\حاv وم'ص'وحاv: ذهب؛ قال ذو الرمة:
وال%ج\ر' بالل ي.م\ص.ح

وم.ص.ع. لب' الناقة وم.ص.ح. إ,ذا ول�ى م'ص'وحاv وم'ص'وعاv. وم.ص.ح.
الشيء م'ص'وحاv: ذهب وانقطع؛ وقال:

قد كاد. من ط�ول, الب,لى أ%ن ي.م\ص.حا
وقال الوهري أ%يضاv: م.ص.ح\ت' بالشيء ذهبت به؛ قال ابن بري: هذا يدل

على غلط النضر بن شيل ف قوله م.ص.ح. ال ما بك، بالصاد، ووجه غلطه أ%ن



م.ص.ح بعن ذهب ل يتعد�ى إ,ل بالباء أ%و بالمزة، فيقال: م.ص.ح\ت' به
eأ%و أ%م\ص.ح\ت'ه بعن أ%ذهبته، قال: والصواب ف ذلك ما رواه ال%ر.و,ي

ف الغريبي، قال يقال: م.س.ح. ال ما بك، بالسي، أ%ي غسلك وطهرك من
الذنوب، ولو كان بالصاد لقال%: م.ص.ح ال با بك أ%و أ%م\ص.ح. ال ما بك.

قال ابن سيده: وم.ص.ح. ال بك م.ص\حاv وم.ص_ح.ه': أ%ذهبه. وم.ص.ح.
النبات': ول�ى ل%و\ن� ز.ه\ر,ه. وم.ص.ح. الزهر' ي.م\ص.ح' م'صوحاv: ول�ى

لونه، عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد:
ي'ك}س.ي\ن. ر.ق}م. الفار,س1ي>، كأ%نه

ز.ه\ر¬ ت.تاب.ع ل%و\ن'ه، ل ي.م\ص.ح,
وم.ص.ح. الن_دى ي.م\ص.ح' م'ص'وحاv: ر.س.خ. ف الث�رى. وم.ص.ح الث�ر.ى

م'ص'وحاv إ,ذا ر.س.خ. ف ال4رض. وم.ص.حت أ%شاع1ر' الفرس إ,ذا ر.س.خ.ت
أ�صولا؛ وقول الشاعر:

ع.ب\ل الش_وى ماص1ح.ة أ%شاع1ر'ه\
معناه ر.س.خ.ت\ أ�ص'ول� ال4شاعر حت أ%م1ن.ت\ أ%ن تنتتف أ%و ت.ن\ح.ص_.

وال4م\ص.ح' الظل9: الناقص 
(* قوله «والمصح الظل الناقص إل» وبابه فرح

ومنع كما صرح به القاموس.). وم.ص.ح. الظل© م'صوحاv: ق%ص'ر. وم.ص.ح. ف
ال4رض م.ص\حاv: ذه.ب؛ قال ابن سيده: والسي لغة.

vع1ر\ض فلن أ%و عرض أ%خيه ي.م\ض.حه م.ض\حا �@مضح: يقال: م.ض.ح. الرجل
وأ%م\ض.حه إ,ذا شان.ه وعابه؛ قال الفرزدق:

وأ%م\ض.ح\ت. ع1ر\ض1ي ف الياة، وش1ن\ت.ن،
وأ%و\ق%د\ت. ل ناراv بكل9 مكان1

قال ابن بري: صواب إ,نشاده: وأ%م\ض.ح\ت1، بكسر التاء، ل4نه ياطب
الن_وار. امرأ%ته؛ وقبله:

ولو س'ئلت\ ع.ن>ي الن_وار' ور.ه\ط�ها،
إ,ذاv ل ت'وار, الناجذ% الش_ف%تان

ل%ع.م\ري، لقد ر.ق%ق}ت1ن قبل% ر,ق�ت1ي،
وأ%ش\ع.ل}ت1 ف1ي_ الش_ي\ب. قبل% أ%وان

قال ال4زهري: وأ%نشدنا أ%بو عمرو ف م.ض.ح لبكر بن زيد الق�ش.ي\ري:
ل ت.م\ض.ح.ن\ ع1ر\ض1ي فإ,ن ماض1ح'



ع1ر\ض.ك.، إ,ن شاتت.ن، وقاد1ح'
ف ساق, م.ن شات.من، وجارح'

والقادح: عيب ي'صيب الشجرة ف ساقها. وساق' الشجرة: ع.م'ود'ها الذي
تتفر�ع فيه ال4غصان�؛ يريد: أ%نه ي'ه\لك من شاته ويفعل به ما يؤدي إ,ل

ع.ط%به كالقادح ف الشجرة. وف نوادر ال4عراب: م.ض.حت ال3بل� ون.ض.حت
ور.ف%ض.ت إ,ذا انتشرت. وم.ض.حت الشمس ون.ض.حت إ,ذا انتشر شعاع'ها على

ال4رض.
�@مطح: ال%ط}ح': الضرب باليد وربا كن به عن النكاح. وم.ط%ح الرجل

جاريت.ه إ,ذا نكحها. قال ال4زهري: أ%ما الضرب باليد مبسوطة، فهو الب.ط}ح،
.vبدلت ميما�قال: وما أ%ع\ر,ف' ال%ط}ح، باليم، إ,ل أ%ن تكون الباء أ

@ملح: ال1ل}ح: ما يطيب به الطعام، يؤنث ويذكر، والتأ}نيث فيه أ%كثر.
وقد م.ل%ح. الق1د\ر. 

(* قوله «وقد ملح القدر إل» بابه منع وضرب وأ%ما
ملح الاء فبابه كرم ومنع ونصر كما ف القاموس.) ي.م\ل1ح'ها وي.م\ل%ح'ها

:vبق%د.ر�. وم.ل�حها ت.م\ليحا vوأ%مل%ح.ها: جعل فيها م1ل}حا vم.ل}حا
أ%كثر م1ل}حها فأ%فسدها، والتمليح مثله. وف الديث: إ,ن ال تعال ضرب

م.ط}ع.م ابن آدم للدنيا مثلv وإ,ن م.ل%حه أ%ي أ%لقى فيه ال1ل}ح بق%د\ر
ال3صلح. ابن سيده عن سيبويه: م.ل%ح\ت'ه وم.ل�ح\ته وأ%م\ل%ح\ته بعنÝ؛
وم.ل%ح اللحم. واللد. ي.م\ل%ح'ه م.ل}حاv، كذلك؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ت'ش\لي الر_م'وح.، وه1ي. الر_م'وح'،
ح.ر\ف¬ كأ%ن� غ�ب\ر.ها م.م\ل�وح'

وقال أ%بو ذؤيب:
ي.س\ت.نe ف ع'ر'ض, الصحراء فائ1ر'ه،

كأ%نه س.ب,ط� ال4ه\داب, م.م\ل�وح'
يعن البحر شب�ه الس_راب. به. وتقول: م.ل%ح\ت' الشيء4 وم.ل�ح\ته، فهو

ملوح م'م.ل�ح¬ م.ل1يح¬.
وال1ل}ح' وال%ل1يح خلف الع.ذ}ب من الاء، والمع م1ل}ح.ةD وم1لح

وأ%م\لح وم1ل%ح؛ وقد يقال: أ%مواه¬ م1ل}ح ور.كي_ة م1ل}حة وماء م1ل}ح، ول
يقال مال إ,ل� ف لغة رديئة. وقد م.ل�ح. م'ل�وحة وم.لحة وم.ل%ح

vبفتح اللم فيهما؛ عن ابن ال4عراب، فإ,ن كان الاء عذبا ،vي.م\ل%ح م'لوحا



Dح. قال: أ%م\ل%ح.؛ وبقلة مال1حة. وحكى ابن ال4عراب: ماء مال�ث م.ل
كم1ل}ح�، وإ,ذا وصفت الشيء4 با فيه من ال�لوحة قلت: سك مال وبقلة

مالة. قال ابن سيده: وف حديث عثمان، رضي ال عنه، وأ%نا أ%شرب ماء4 ال1ل}ح
أ%ي الشديد. ال�لوحة. ال4زهري عن أ%ب العباس: أ%نه سع ابن ال4عراب
قال: ماء أ�جاج¬ وق�عاع وز'عاق وح'راق، وماء# ي.ف}ق%أ� عي. الطائر، وهو

الاء الال؛ قال وأ%نشدنا:
ب.ح\ر'ك. ع.ذ}ب' الاء3، ما أ%ع.ق�ه'

ر.بeك، وال%ح\ر'وم' من ل ي'س\ق%ه'
أ%راد: ما أ%ق%ع_ه من الق�عاع، وهو الاء ال1ل}ح' فقل%ب. ابن شيل:

قال يونس: ل أ%سع أ%حداv من العرب يقول ماء مال، ويقال س.مك مال،
وأ%حسن منهما: س.مك م.ل1يح وم.م\لوح؛ قال الوهري: ول يقال مال، قال: وقال

أ%بو الدeق%ي\ش: يقال ماء مال1ح وم1ل}ح¬؛ قال أ%بو منصور: هذا وإ,ن و'جد
ف كلم العرب قليلv لغة ل تنكر؛ قال ابن بري: قد جاء الال1ح ف

:vوحارا vت'نا�أ%شعار الفصحاء كقول ال4غ}ل%ب, الع1ج\ل1ي> يصف أ
تال�ه من ك%ر\ب,ه,ن_ كال1حا،
واف}ت.ر_ صاباv ون.ش'وقاv مال1حا

وقال غ%س_ان الس_ل1يطي�:
وب,يض� غ1ذاه'ن_ ال%ليب'، ول يكن\

غ1ذاه'ن_ ن,ينانD من البحر مال1ح'
أ%ح.بe إ,لينا من أ�ناس� بق%ر\ية{،

ي.موج'ون% م.و\ج. البحر,، والبحر' جامح'
وقال عمر بن أ%ب ربيعة:

،Dولو ت.فلت\ ف البحر,، والبحر' مال
ل4ص\ب.ح. ماء� البحر, من ر,يقها ع.ذ}با

قال ابن بري: وجدت هذا البيت النسوب إ,ل عمر ابن أ%ب ربيعة ف شعر
أ%ب ع'ي.ي\ن.ة% ممد بن أ%ب ص'ف}رة ف قصيدة أ%و�لا:

ت.ج.ن_ى علينا أ%هل� م.كتومة% الذ�ن\با،
وكانوا لنا س1ل}ماv، فصاروا لنا ح.ر\با

وقال أ%بو ز,ياد الكلب:
ص.ب_ح\ن. ق%وìا، وال1مام' واق1ع'،



وماء� ق%و¼ مال1ح¬ وناق1ع'
وقال جرير:

إ,ل ال�ه.ل�ب, ج.د_ ال� داب,ر.ه'م\
أ%م\س.وا ر.ماداv، فل أ%صلD ول ط%ر.ف'
،vكانوا إ,ذا ج.ع.لوا ف ص1ي,ه1م\ ب,ص.ل
ث اش\ت.و.وا ك%ن\ع.داv من مال� ج.د.فوا

قال وقال ابن ال4عراب: يقال شيء مال كما يقال حامض؛ قال ابن بري:
وقال أ%بو ال%ر_اح,: ال%م\ض' الال من الشجر. قال ابن بري: ووجه جواز

هذا من جهة العربية أ%ن يكون على النسب، مثل قولم ماء دافق أ%ي ذو د.ف}ق،
وكذلك ماء مال أ%ي ذو م1ل}ح، وكما يقال رجل تار,س¬ أ%ي ذو ت'ر\س، ودار,ع

أ%ي ذو د1ر\ع؛ قال: ول يكون هذا جارياv على الفعل؛ ابن سيده: وس.مك
مال وم.ليح وم.م\لوح وم'م.ل�ح وكره بعضهم م.ليحاv ومالاv، ول ي.ر. بيت.

ع'ذاف1ر� ح'ج_ةv؛ وهو قوله:
لو شاء4 ر.ب ل أ%ك�ن\ ك%ر,ي_ا،

ول أ%س'ق\ ل1ش.ع\ف%ر. ال%ط1ي_ا
ب,ص\ر,ي_ة{ تزو_جت ب,ص\ر,ي_ا،

ي'ط}ع1م'ها الال% والط�ر,ي_ا
وقد عارض هذا الشاعر. رجلD من حنيفة فقال:

أ%ك}ر.ي\ت' خ.ر\قاv ماجداv س.ر,ي_ا،
ذا زوجة{ كان با ح.ف1ي_ا،

ي'ط}ع1م'ها الال1ح. والط�ر,ي_ا
وأ%م\ل%ح القوم': و.ر.د'وا ماء م1ل}حاv. وأ%مل%ح. ال3بل%: سقاها ماء

م1ل}حاv. وأ%م\ل%ح.ت\ هي: وردت ماء م1ل}حاv. وت.م.ل�ح. الرجل�: ت.ز.و_د.
:vال1ل}ح. أ%و ت.ج.ر. به؛ قال ابن مقبل يصف سحابا

ت.ر.ى كل� واد{ سال فيه، كأ%نا
أ%ناخ. عليه راكب¬ م'ت.م.لYح'

وال%ل�ح.ة�: م.ن\ب,ت' ال1ل}ح كالب.ق�الة لنبت الب.ق}ل.
وال%م\ل%حة�: ما يعل فيه اللح.

وال%ل�ح: صاحب ال1ل}ح؛ حكاه ابن ال4عراب وأ%نشد:
حت ت.ر.ى ال�ج'رات1 كل� ع.ش1ي_ة{



ما ح.و\ل%ها، كم'ع.ر_س, ال%ل�ح,
ويروى ال%ج.رات. وال%ل�ح': النeوت9؛ وف التهذيب: صاحب السفينة

للزمته الاء4 ال1ل}ح، وهو أ%يضاv الذي يتعهد ف�وه.ة% النهر لي'ص\لحه
وأ%صله من ذلك، وح1ر\ف%ت'ه ال1لح.ة� وال�ل�ح1ي_ة�؛ وأ%نشد ال4زهري

لل4عشى:
ت.كاف%أ% م.ل�ح'ها و.س\ط%ها،

من ال%و\ف1، ك%و\ث%ل%ها ي.لت.ز,م\
ابن ال4عراب: ال1لح' الريح الت تري با السفينة وبه سي

ال%ل�ح' م.ل�حاv، وقال غيه: سي الس_ف�ان� م.ل�حاv لعالته الاء4
ال1ل}ح. بإ,جراء السفن فيه؛ ويقال للرجل الديد: م1ل}ح'ه على ر'ك}بتيه؛ قال

م1سكي¬ الد_ار,مي�:
ل ت.ل�م\ها، إ,نا من ن,س\و.ة{

م1لح'ها م.و\ضوعةD فوق الرeك%ب\
قال ابن سيده: أ%نث فإ,ما أ%ن يكون جع. م1ل}حة، وإ,ما أ%ن يكون

التأ}نيث ف ال1ل}ح لغة؛ وقال ال4زهري: اختلف الناس ف هذا البيت فقال
ال4صمعي: هذه ز,ن1ي_ة وال1ل}ح شحمها ههنا وس1م.ن' الز>ن\ج ف أ%فخاذها؛

وقال شر: الشحم يسمى م1ل}حاv؛ وقال ابن ال4عراب ف قوله:
ملح'ها موضوعة فوق الرeك%ب\

قال: هذه قليلة الوفاء، وال1ل}ح' ههنا يعن ال1ل}ح.. يقال: فلن
م1ل}ح'ه على ركبتيه إ,ذا كان قليل الوفاء. قال: والعرب تلف بال1ل}ح والاء

تعظيماv لما. وم.ل%ح. الاشية% م.ل}حاv وم.ل�حها: أ%طعمها س.ب,خ.ة%
ال1ل}ح، وهو م1ل}ح وت'راب، واللح أ%كثر، وذلك إ,ذا ل يقدر على ال%م\ض,

فأ%طعمها هذا مكانه.
وال�ل�ح.ة: ع'شبة من ال�م'وض, ذات ق�ض'ب� وورق� م.ن\ب,ت'ها

الق1فاف'، وهي مالة الطعم ناجعة ف الال، والمع م'ل�ح¬. ال4زهري عن الليث:
ال�ل�ح' من ال%م\ض,؛ وأ%نشد:

ي.خ\ب,ط}ن. م'ل�حاv كذاوي الق%ر\م.ل,
قال أ%بو منصور: ال�ل�ح' من بقول الرياض، الواحدة م'ل�حة، وهي بقلة

غ%ض_ة فيها م'ل�وحة م.ناب,ت'ها الق1يعان�؛ وحكى ابن ال4عراب عن أ%ب
الن_ج,يب, الر_ب.ع1ي> ف وصفه روضةv: رأ%يت'ها ت.ن\دى من ب'ه\م.ى



وص'وفان.ة{ وي.ن.م.ة{ وم'ل�حة{ ون.ه\ق%ة{.
وال�ل�ح'، بالضم والتشديد: من نبات ال%م\ض,؛ وف حديث ظ%ب\يان%:

يأ}كلون م'ل�ح.ها وي.ر\ع.و\ن% س1راح.ها: ال�ل�ح: ضرب من النبات،
والس>راح': جع س.ر\ح، وهو الشجر'؛ وقال ابن سيده: قال أ%بو حنيفة: ال�ل�ح'

ح.م\ض.ة مثل الق�ل�م فيه حرة يؤكل مع اللب ي'ت.ن.ق�ل� به، وله حب
vيمع كما يمع الف%ث© وي'خ\بز فيؤكل، قال: وأ%ح\س3ب'ه سي م'ل�حا

لل�و\ن ل للطعم؛ وقال م.ر_ةv: ال�ل�ح' ع'ن\ق�ود الك%باث1 من ال4راك
سي به لطعمه، كأ%ن فيه من حرارته م1ل}حاv، ويقال: نبت¬ م1ل}ح ومال

:vللح.م\ض,. وق%ل1يب¬ م.ليح أ%ي ماؤه م1ل}ح؛ قال عنترة يصف ج'ع.ل
،vكأ%ن� م'ؤ.ش�ر. الع.ض'د.ين, ح.ج\ل

ه.د'وجاv بي أ%ق}ل1بة{ م1لح,
vوحة�وال1ل}ح': ال�س\ن' من ال%لحة. وقد م.ل�ح. ي.م\ل�ح' م'ل

وم.لحةv وم1ل}حاv أ%ي ح.س'ن.، فهو م.ليح وم'لح¬ وم'ل�ح. وال�ل�ح'
أ%م\ل%ح' من ال%ليح؛ قال:

ت.م\شي ب.ه\م� ح.س.ن� م'ل�ح,،
أ�ج,م_ حت ه.م_ بالص>ياح,

يعن فرجها، وهذا الثال لا أ%رادوا البالغة، قالوا: ف�ع_ال فزادوا
ف لفظه لزيادة معناه؛ وجع ال%ل1يح, م1لح¬ وجع م'لح� وم'ل�ح�
م'لح'ون وم'ل�ح'ون%، وال�نثى م.ل1يحة. واست.م\ل%حه: ع.د_ه م.ل1يحاv؛
وقيل: جع ال%ل1يح م1لح¬ وأ%م\لح؛ عن أ%ب عمرو، مثل ش.ر,يف

وأ%ش\راف.وف حديث ج'و.يرية: وكانت امرأ%ة م'لحةv أ%ي شديدة ال%لحة، وهو من
أ%بنية البالغة. وف كتاب الزمشري: وكانت امرأ%ة م'لحة أ%ي ذات م.لحة،

Dع_ال�وف�عالD مبالغة ف فعيل مثل كري وك�رام وكبي وك�بار�، وف
م.شد�داv أ%بلغ منه. التهذيب: وال�ل�ح' أ%م\ل%ح' من ال%ليح. وقالوا: ما

أ�م.ي\ل1ح.ه ف%ص.غ_روا الفعل وهم يريدون الصفة حت كأ%نم قالوا م'ل%ي\ح¬،
ول يصغروا من الفعل غيه وغي قولم ما أ�ح.ي\س3ن.ه؛ قال الشاعر:

يا ما أ�م.ي\ل1ح. غ1ز\لناv ع.ط%ون% لنا،
من هؤ'ل%ي_اء3، بي الض_ال, والس_م'ر,

وال�ل}حة وال�ل%حة�: الكلمة ال%ليحة.
وأ%م\ل%ح: جاء بكلمة م.ليحة. الليث: أ%م\ل%ح\ت. يا فلن� بعنيي أ%ي



جئت بكلمة م.ل1يحة وأ%كثرت م1ل}ح. الق1د\ر,.
وف حديث عائشة، رضي ال عنها، قالت لا امرأ%ة: أ%ز'مe ج.م.لي هل

علي_ ج'ناح¬؟ قالت: ل، فلما خرجت قالوا لا: إ,نا تعن زوجها، قالت:
ر'دeوها علي_، م'ل}حةD ف النار اغسلوا عن أ%ثرها بالاء والس>د\ر,؛

ال�ل}ح.ة: الكلمة الليحة، وقيل: القبيحة. وقولا: اغسلوا عن أ%ثرها تعن
الكلمة الت أ%ذ1ن.ت\ لا با، ردeوها ل�علمها أ%نه ل يوز. قال أ%بو

منصور: الكلم اليد م.ل�ح\ت' الق1د\ر إ,ذا أ%كثرت م1ل}ح.ها، بالتشديد،
وم.ل�ح. الشاعر' إ,ذا أ%تى بشيء م.ل1يح. وال�ل}ح.ة�، بالضم: واحدة

ال�ل%ح, من ال4حاديث. قال ال4صمعي: ب.ل%غ\ت' بالعلم ون,ل}ت' بال�ل%ح؛
وال%ل}ح: ال�ل%ح' من ال4خبار، بفتح اليم. وال1ل}ح': العلم. وال1ل}ح':

العلماء.
وأ%م\ل1ح\ن بنفسك: ز.ي>ن>ي؛ التهذيب: سأ%ل رجل آخر فقال: أ�ح1بe أ%ن

ت'م\ل1ح.ن عند فلن بنفسك أ%ي ت'ز.ي>ن.ن وت'ط}ري.ن.
ال4صمعي: ال4م\ل%ح' ال4ب\ل%ق' بسواد وبياض. وال�ل}حة من ال4لوان:

بياض تشوبه شعرات سود. والصفة أ%م\ل%ح وال�نثى م.ل}حاء. وكل شعر وصوف
ونوه كان فيه بياض وسواد: فهو أ%م\لح، وكبش أ%م\ل%ح': ب.ي>ن' ال�ل}حة1

وال%ل%ح. وف الديث: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ�ت% بكبشي
أ%م\ل%ح.ي, فذبهما؛ وف التهذيب: ض.ح_ى بكبشي أ%ملحي؛ قال الكسائي
وأ%بو زيد وغيها: ال4م\ل%ح الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أ%كثر.

وقد ام\ل%ح_ الكبش ام\ل1حاحاv: صار أ%م\ل%ح؛ وف الديث: ي'ؤ\تى بالوت
ف صورة كبش أ%م\ل%ح؛ ويقال: كبش أ%م\ل%ح' إ,ذا كان شعره خ.ل1يساv. قال

أ%بو د'ب\يان% ابن' الر_ع\ب.ل,: أ%ب\غ.ض' الشيوخ إ,ل� ال4ق}ل%ح'
.eالف%س'و eال4مل%ح' ال%س'و

وف حديث خ.ب_اب: لكن\ حزة� ل يكن له إ,ل� ن.م1رةD م.ل}حاء� أ%ي
ب'ر\د.ة فيها خطوط سود وبيض، ومنه حديث عبيد بن خالد 

(* قوله «ومنه حديث
عبيد بن خالد إل» نصه كما بامش النهاية: كنت رجلv شاباv بالدينة فخرجت
ف بردين وأ%نا مسبلهما فطعنن رجل من خلفي، اما باصبعه واما بقضيب كان

معه، فالتفت إل.): خرجت ف بردين وأ%نا م'س\ب,ل�هما فالتفتe فإ,ذا رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، فقلت: إ,نا هي م.ل}حاء، قال: وإ,ن كانت



م.ل}حاء أ%ما لك ف� أ�س\و.ةD؟ وال%ل}حاء من الن>عاج: الش_مطاء� تكون
سوداء ت'ن\ف1ذها شعرةD بيضاء. وال4م\ل%ح' من الش_ع.ر, نو ال4ص\ب.ح وجعل
بعضهم ال4م\ل%ح ال4بيض. النقي_ البياض وقيل: ال�ل}حة بياض إ,ل المرة

ما هو كلون الظب؛ أ%بو عبيدة: هو ال4بيض الذي ليس بالص فيه ع'ف}رة.
ورجل أ%م\ل%ح' اللحية إ,ذا كان يعلو شعر. ليته بياض¬ من خ1ل}قة{، ليس من

شيب، وقد يكون من شيب ولذلك وصف الشيب بال�لح.ة؛ أ%نشد ثعلب:
لكلY د.ه\ر� قد ل%ب,س\ت' أ%ث}و'با،

حت اكت.س.ى الشيب' ق1ناعاv أ%ش\ه.با،
أ%م\ل%ح ل ل%ذ¾ا ول م'ح.ب_با

وقيل: هو الذي بياضه غالب لسواده وبه فسر بعضهم هذا البيت. وال�ل}حة
وال%ل%ح': ف جيع شعر السد من ال3نسان وكلY شيء بياض¬ يعلو السواد.

vالز_ر.ق حت ي.ض\ر,ب إ,ل البياض؛ وقد م.ل1ح م.ل%حا eل}حة: أ%شد�وال
وام\ل%ح_ وأ%م\ل%ح؛ ال4زهري: الزeر\ق%ة� إ,ذا اشتد�ت حت تضرب إ,ل

البياض قيل: هو أ%م\ل%ح' العي، ومنه كتيبة م.ل}حاء�؛ وقال ح.سان� بن ربيعة
الطائي:

وإ,نا ن.ض\ر,ب' ال%ل}ح.اء4 حت
ت'و.الYي، والسeي'وف' لنا ش'هود'

قال ابن بري: الشهور من الرواية: وأ%نا نضرب اللحاء، بفتح المزة؛
وقبله:

لقد ع.ل1م. القبائل� أ%ن قومي
ذ%وو ح.د¼، إ,ذا ل�ب,س. ال%ديد'

قال: ومعن قوله حت تول أ%ي حت تفر� مولية يعن كتيبة أ%عدائه، وجعل
تفليل السيوف شاهداv على مقارعة الكتائب ويروى: لا شهود، فمن روى لنا

شهود فإ,نه جعل ف�لول%ها ش'هوداv لم بالقارعة، ومن روى لا أ%راد أ%ن
السيوف شهود على مقارعتها، وذلك تفليلها. وم41ل}حان�: ج'ماد.ى الخرة؛ سي

بذلك لبيضاضه بالثلج؛ قال الكميت:
إ,ذا أ%م\س.ت1 الفاق' ج'م\راv ج'ن'وب'ها،
ل1ش.ي\بان% أ%و م.ل}حان%، واليوم' أ%ش\ه.ب'

ش.3يب\ان�: ج'ماد.ى ال�ول وقيل: كانون ال4ول. وم41ل}حان�: كانون
الثان، سي بذلك لبياض الثلج. ال4زهري: عمرو بن أ%ب عمرو: ش1يبان�، بكسر



الشي، وم.3ل}حان من ال4يام إ,ذا ابيضت ال4رض من ال%ل1يت1 والص_ق1يع,.
الوهري: يقال لبعض شهور الشتاء م.3ل}حان� لبياض ثلجه.

وال�ل�ح1يe، بالضم وتشديد اللم: ضرب من العنب أ%بيض ف حبه طول،
وهو من ال�ل}حة؛ وقال أ%بو قيس ابن' ال4س\ل%ت:

وقد لح. ف الصبح, الثر.ي_ا كما ترى،
كع'ن\قود1 م'ل�ح1ي_ة{، حي ن.و_را

ابن سيده: عنب م'لح1يÒ أ%بيض؛ قال الشاعر:
،Dومن ت.عاجيب, خ.ل}ق, ال3 غاط1ي.ة

ي'ع\ص.ر' منها م'لح1يÒ وغ1ر\ب,يب'
قال: وحكى أ%بو حنيفة م'ل�ح1ي�، وهي قليلة. وقال مرة: إ,نا نسبه إ,ل

ال�ل�ح,، وإ,نا ال�ل�ح' ف الط�ع\م، وال�لح1يe من ال4راك
الذي فيه بياض وش'ه\بة وح'م\رة؛ وأ%نشد ل�زاح1م� الع'قي\ل1ي�:

فما أ�مe أ%ح\و.ى الط©ر_ت.ي\ن, خ.ل ل%ها،
بق�ر_ى، م'لح1يÒ من ال%ر\د1 ناط1ف'

وال�لح1يe: ت1ي¬ ص1غار أ%م\ل%ح' صادق اللوة وي'ز.ب_ب'.
وام\لح_ النخل�: تلو_ن ب'س\ر'ه بمرة وصفرة.

وشجرةD م.ل}حاء: سقط ورقها وبقيت عيدانا خ'ض\راv. وال%ل}حاء من
البعي: الف1ق%ر' الت عليها الس_نام'؛ ويقال: هي ما بي الس_نام, إ,ل
الع.ج'ز؛ وقيل: ال%ل}حاء ل%ح\م' م'س\ت.ب\ط1ن, الصeل}ب, من الكاهل إ,ل

العجز؛ قال العجاج:
موصولة ال%ل}حاء3 ف م'س\ت.ع\ظم,،

وك%ف%ل� من ن.ح\ض1ه م'ل%ك�م,
وال%ل}حاء�: ما ان\ح.د.ر. عن الكاهل إ,ل الصلب؛ وقوله:

ر.ف%ع'وا راية% الض>راب, وم.رeوا،
ل يبالون% فارس. ال%ل}حاء3

يعن بفارس ال%ل}حاء3 ما على الس_نام من الشحم. التهذيب: وال%ل}حاء�
و.س.ط الظهر بي الكاهل والعجز، وهي من البعي ما تت الس_نام، قال: وف

ال%ل}حاء3 س1ت� م.حالت{ والمع م.ل}حاوات.
الفر�اء: ال%ل1يح' الليم والراس1ب' وال1ر.بe الليم.

ابن ال4عراب: ال1لح' ال1خ\لة. وجاء ف الديث: أ%ن الختار لا



قتل عمر بن سعد جعل رأ}سه ف م1لح وع.ل�قه؛ ال1لح': ال1خ\لة بلغى
هذيل؛ وقيل: هو س1نان� الرمح، قال: وال1لح' السeترة. وال1لح': الرمح.

وال1لح': أ%ن ت.ه'ب_ ال%ن'وب' بعد الش_مال.
�ويقال: أ%صبنا م'ل}حةv من الربيع أ%ي شيئاv يسياv منه. وأ%صاب الال

.vيسيا vمن الربيع: ل يستمكن منه فنال منه شيئا vم'ل}ح.ة
وال1ل}ح': الس>م.ن' القليل. وأ%م\ل%ح. البعي' إ,ذا حل الشحم،

وم'ل1ح، فهو م.م\لوح¬ إ,ذا سن. ويقال: كان ربيعنا م.م\لوحاv، وكذلك إ,ذا
أ%ل}ب.ن. القوم' وأ%س\م.ن'وا. وم'لYح.ت الناقة، فهي م'م.ل�ح¬: سن.ت قليلv؛

ومنه قول عروة بن الورد:
أ%ق%م\نا با ح1يناv، وأ%كثر' زاد1نا
بقية� ل%ح\م� من ج.ز'ور� م'م.ل�ح,

وج.ز'ور¬ م'م.ل�ح¬: فيها بقية من سن؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،vم'ص.ه_ر.ة vور.د_ جاز,ر'ه'م ح.ر\فا

ف الرأ}س, منها وف الر>ج\ل%ي\ن, ت.م\ل1يح'
أ%ي س1م.ن¬؛ يقول: ل شحم لا إ,ل ف عينها وس'لماها؛ كما قال:

ما دام م'خÒ ف س'لم.ى أ%و ع.ي\ن
قال: أ%ول ما يبدأ� الس>م.ن' ف اللسان والك%ر,ش، وآخر ما يبقى ف

السeلم.ى والعي.
وت.م.ل�حت1 ال3بل�: ك%م.ل�ح.ت\، وقيل: هو مقلوب عن ت.ح.ل�م.ت\ أ%ي

،vرى للقلب هنا وجها�سنت، وهو قول ابن ال4عراب؛ قال ابن سيده: ول أ
قال: وأ�رى م.ل%حت1 الناقة�، بالتخفيف، لغة ف م.ل�حت\. وت.م.ل�ح.ت

الض>باب': ك%ت.ح.ل�مت أ%ي سنت. وم.ل�ح. الق1د\ر.: جعل فيها شيئاv من شحم.
التهذيب عن أ%ب عمرو: أ%م\ل%ح\ت' الق1د\ر.، بال4لف، إ,ذا جعلت فيها

شيئاv من شحم.
وروي عن ابن عباس أ%نه قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: الصادق'

ي'ع\طى ثلث% خصال: ال�ل}ح.ة% وال%هابة% والبة%؛ اللحة، بالضم:
البكة. يقال: كان ربيعنا م.م\ل�وحاv فيه أ%ي م'خ\ص1باv مباركاv، وهي من

م.ل�ح.ت1 الاشية� إ,ذا ظهر فيها الس>م.ن' من الربيع، وال1ل}ح': البكة؛
يقال: ل ي'بار,ك ال فيه ول ي'م.لYح'، قاله ابن ال4نباري. وقال ابن

ب'ز'ز\ج�: م.ل%ح. ال فيه فهو م.م\لوح¬ فيه أ%ي مبارك له ف عيشه وماله؛



قال أ%بو منصور: أ%راد بال�ل}حة البكة. وإ,ذا د'ع1ي. عليه قيل: ل
م.ل�ح. ال فيه ول بارك فيه وقال ابن سيده ف قوله: الصادق ي'ع\طى

ال�ل}حة%، قال: أ�راه من قولم ت.م.ل�ح.ت1 ال3بل� سنت فكأ%نه يريد الفضل
والزياجة. وف حديث عمرو ابن ح'ر.ي\ث{ 

(* قوله «وف حديث عمرو بن حريث
إل» صدره كما بامش النهاية، قال عبد اللك لعمرو بن حريث: أي الطعام أ%كلت

أحب اليك؟ قال: عناق قد أجيد إل.): ع.ناق¬ قد أ�جيد. ت.م\ل1يح'ها
وأ�ح\ك1م. ن'ض\ج'ها؛ ابن ال4ثي: التمليح ههنا الس_م\ط�، وهو أ%خذ شعرها

وصوفها بالاء؛ وقيل: تليحها تسمينها من الزور ال�م.ل�ح وهو السمي؛
ومنه حديث السن: ذكرت له التوراة فقال: أ%تريدون أ%ن يكون جلدي كجلد الشاة

ال%م\لوحة؟ يقال: م.ل%ح\ت' الشاة% وم.ل�ح\تها إ,ذا س.م.ط}تها.
وال1ل}ح': الر_ضاع'؛ قال أ%بو الط�م.حان1 وكانت له إ,بل ي.س\ق1ي

قوماv من أ%لبانا ث أ%غاروا عليها فأ%خذوها:
وإ,ن ل4ر\ج'و م1ل}حها ف ب'ط�ون,كم،

وما ب.س.ط%ت\ من ج,ل}د1 أ%ش\ع.ث% أ%غ}ب.را
وذلك أ%نه كان نزل عليه قوم فأ%خذوا إ,بله فقال: أ%رجو أ%ن ت.ر\ع.و\ا ما

ش.ر,ب\ت'م من أ%لبنان هذه ال3بل وما ب.س.طت\ من جلود قوم كأ%ن� جلودهم
قد يبست فسمنوا منها؛ قال ابن بري: صوابه أ%غب بالفض والقصيدة مفوضة

الروي وأ%و_لا:
أ%ل ح.ن_ت1 ال1ر\قال� واش\تاق. ر.بeها؟
ت.ذ%ك�ر' أ%ر\ماماv، وأ%ذ}ك�ر' م.ع\ش.ر,ي

قال: يقول إ,ن ل4رجو أ%ن يأ}خذكم ال برمة صاحبها وغ%د\ر,كم به،
وكانوا استاقوا له ن.عماv كان يسقيهم لبنها؛ ورأ%يت ف بعض حواشي نسخ الصحاح

أ%ن ابن ال4عراب أ%نشد هذا البيت ف نوادره:
وما ب.س.طت\ من ج,لد1 أ%شع.ث% م'ق}ت1ر,

vالوهري: وال%ل}ح، بالفتح، مصدر قولك م.ل%ح\نا لفلن م.ل}حا
أ%ر\ضعناه؛ وقول الشاعر:

ل ي'ب\ع1د ال� ر.بe الع1با
د1 وال1ل}ح ما و.ل%د.ت خال1د.ه\

يعن بال1ل}ح الر_ضاع؛ قال أ%بو سعيد: ال1ل}ح' ف قول أ%ب



الط�م.حان1 الرمة والذYمام'. ويقال: بي فلن وفلن م1ل}ح¬ وم1ل}ح.ةD إ,ذا كان
بينهما حرمة، فقال: أ%رجو أ%ن يأ}خذكم ال برمة صاحبها وغ%د\ر,كم با.

قال أ%بو العباس: العرب ت'ع.ظYم' أ%مر ال1لح والنار والرماد. ال4زهري:
وقولم م1ل}ح فلن على ر'ك}ب.تيه فيه قولن: أ%حدها أ%نه م'ض.ي>ع¬

لق> الرضاع غي حافظ له فأ%دن شيء ي'ن\سيه ذ1مام.ه كما أ%ن الذي يضع
ال1ل}ح على ركبتيه أ%دن شيء ي'ب.د>د'ه؛ والقول الخر أ%نه س.يء اللق يغضب

من أ%دن شيء كما أ%ن� ال1لح على الرeك}بة ي.ت.ب.د_د' من أ%دن
شيء.وروي قوله: وال1لح ما ولدت خالده، بكسر الاء، عطفه على قوله ل يبعد

ال وجعل الواو واو القسم. ابن ال4عراب: ال1ل}ح' اللب'. ابن سيده:
م.ل%ح. ر.ضع.. ال4زهري يقال: م.ل%ح. ي.م\ل%ح' وي.م\ل�ح' إ,ذا رضع، وم.ل%ح

.vح' م.لحة�الاء� وم.ل�ح. ي.م\ل
وال1لح': ال�راض.عة؛ الليث: ال1لح' الر_ضاع'، وف حديث و.ف}د1

ه.واز,ن%: أ%نم كلموا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف س.ب\ي, ع.شائرهم
فقال خطيب'هم: إ,نا لو كنا م.ل%ح\نا للحرث بن أ%ب ش.م1ر أ%و للنعمان بن

النذ1ر, ث نزل م.ن\ز,لك هذا منا لفظ ذلك لنا، وأ%نت خي الكفولي
فاحفظ ذلك؛ قال ال4صمعي: ف قوله م.ل%ح\نا أ%ي أ%ر\ض.ع\نا لما، وإ,نا قال

vال%واز,ن© ذلك ل4ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان م'س\ت.رض.عا
فيهم أ%رضعته حليمة السعدية.

وال�م.ال%حة: ال�راضعة وال�واكلة. قال ابن بري: قال أ%بو القاسم
الزجاجي ل يصح أ%ن يقال ت.مال%ح. الرجلن إ,ذا رضع كل واحد منهما صاحبه، هذا

م'حال ل يكون، وإ,نا ال1ل}ح' ر.ضاع الصب الرأ%ة% وهذا ما ل تصح
فيه الفاعلة، فال�م.الة لفظة مول�دة وليست من كلم العرب، قال: ول يصح

أ%ن يكون بعن الواكلة ويكون مأ}خوذاv من ال1ل}ح ل4ن الطعام ل يلو
من اللح، ووجه فساد هذا القول أ%ن الفاعلة إ,نا تكون مأ}خوذة من مصدر

مثل ال�ضاربة والقاتلة، ول تكون مأ}خوذة من ال4ساء غي الصادر،
أ%ل ترى أ%نه ل يسن أ%ن يقال ف الثني إ,ذا أ%كل خبزاv بينهما

م'خ.ابز.ة، ول إ,ذا أ%كل لماv بينهما م'لح.مة؟ وف الديث: ل ت'ح.ر>م'
ال%ل}حة� وال%ل}حتان أ%ي الر_ض\عة والر_ض\عتان، فأ%ما باليم، فهو

الص_ة وقد تقدمت. وال%3ل}ح، بالفتح والكسر: الر_ض\ع'.
وال%ل%ح': داء وعيب ف رجل الدابة؛ وقد م.ل1ح. م.ل%حاv، فهو أ%م\ل%ح'.



وال%ل%ح'، بالتحريك. و.ر.م ف ع'ر\قوب الفرس دون ال%ر.د1، فإ,ذا
اشتد_، فهو ال%ر.د'.

وال%ل}ح': سرعة 
(* قوله «واللح سرعة إل» يقال ملح الطائر كمنع كثرت

سرعة خفقانه كما ف القاموس.) خ.ف%قان1 الطائر بناحيه؛ قال:
م.ل}ح الصeق�ور, تت. د.ج\ن� م'غ\ي,ن,

قال أ%بو حات: قلت لل4صمعي أ%تراه مقلوباv من الل�م\ح؟ قال: ل،
إ,نا يقال ل%م.ح. الكوك%ب' ول يقال م.ل%ح، فلو كان مقلوباv ل%ج.از أ%ن يقال

م.ل%ح.
وال4م\لح': موضع؛ قال ط%ر.ف%ة� بن الع.ب\د:

ع.فا من آل, ل%ي\ل%ى الس_ه\ـ
ـب'، فال4م\لح'، فالغ.م\ر'

�وهذه كلها أ%ساء أ%ماكن. ابن سيده: وم'ل%ي\ح وال�ل%ي\ح' وم'ل%ي\ح.ة
وأ%م\لح¬ وم.ل%ح¬ وال�م.ي\ل1ح' وال4م\ل%حان1 وذات' م1ل}ح�: كلها مواضع؛

قال جرير:
كأ%ن� س.ل1يطاv ف ج.واش1ن,ها ال%صى،

إ,ذا ح.ل�، بي. ال4م\ل%ح.ي\ن,، و.ق1ي'ها
قوله ف جواش1ن.ها الضى أ%ي كأ%ن� أ%ف}هاراv ف صدورهم، وقيل: أ%راد

أ%نم غلظ كأ%ن� ف قلوبم ع'ج.راv؛ قال ال4خطل:
ب'ر\ت.ج,ز� دان الر>باب, كأ%نه،

على ذات1 م1ل}ح�، م'ق}س3م¬ ما ي.ر,ي'ها
وبنو م'ل%ي\ح�: بطن، وبنو م1ل}حان% كذلك. وال�م.ي\ل1ح': موضع ف بلد

ه'ذ%يل كانت به وقعة؛ قال التنخل:
ل ي.ن\س.أ� ال م1ن_ا م.ع\ش.راv ش.ه,د'وا

يوم. ال�م.ي\ل1ح، ل غاب'وا ول ج.ر.حوا
يقول: ل يغيبوا فن'ك}ف%ى أ%ن ي'ؤ\س.ر'وا أ%و ي'ق}ت.لوا، ول ج.ر.حوا

أ%ي ول قاتلوا إ,ذ كانوا معنا.
ويقال للن_د.ى الذي يسقط بالليل على الب.ق}ل: أ%م\ل%ح'، لبياضه؛ وقول

:vالراعي يصف إ,بل
أ%قامت\ به ح.د_ الربيع,، و.جار'ها



أ%خ'و س.ل}و.ة{، م.س_ى به الليل�، أ%م\ل%ح'
يعن الندى؛ يقول: أ%قامت بذلك الوضع أ%يام الربيع، فما دام الندى، فهو

ف سلوة من العيش، وإ,نا قال م.س_ى به ل4نه يسقط بالليل؛ أ%راد
بارها ندى الليل ييها من العطش.

وال%ل}حاء� والش_ه\باء: كتيبتان كانتا ل4هل ج.ف}ن.ة؛ قال الوهري:
وال%ل}حاء كتيبة كانت لل ال�ن\ذ1ر؛ قال عمرو بن شاس� ال4س.د1ي�:

ي'ف%لYق}ن. رأ}س. الكوك%ب, الف%خ\م,، بعد.ما
ت.د'ور' ر.ح.ى ال%ل}حاء3 ف ال4مر, ذي الب.ز\ل,

والكوكب': الرئيس' ال�ق%د_م. والب.ز\ل: الشدة. وم'ل}حة�: اسم رجل.
وم'ل}حة� ال%ر\م1ي�: شاعر من شعرائهم. وم'ل%ي\ح¬، مصغراv: ح.ي� من خ'زاعة

.ðمثال ه'ذ%ل Òوالنسبة إ,ليهم م'ل%ح1ي
التهذيب: وال1لح' أ%ن تشتكي الناقة ح.ياء4ها فتؤخذ% خ1ر\قةD وي'ط}لى

عليها دواء ث ت'ل}ص.ق. على الياء في.ب.أ%. وقال أ%بو اليثم: تقول
العرب للذي ي.خ\ل1ط� كذباv بص1د\ق�: هو ي.خ\صف ح1ذاء4ه وهو ي.ر\ت.ث1ئ� إ,ذا

خ.ل%ط كذباv بق، وي.م\ت.ل1ح' مثله، فإ,ذا قالوا فلن ي.م\ت.ل1ح، فهو
الذي ل ي'خ\ل1ص' الصدق، وإ,ذا قالوا عند فلن كذب قليل، فهو الص_د'وق الذي

ل يكذب، وإ,ذا قالوا إ,ن فلناv ي.م\ت.ذ1ق'، فهو الكذوب.
@منح: م.ن.ح.ه الشاة% والناق%ة% ي.م\ن.حه وي.م\ن,ح'ه: أ%عاره إ,ياها؛
الفراء: م.ن.ح\ته أ%م\ن.ح'ه وأ%م\ن,ح'ه ف باب ي.ف}ع.ل� وي.ف}ع1ل�. وقال

اللحيان: م.ن.ح.ه الناقة% جعل له و.ب.ر.ها وو.لد.ها ولبنها، وهي ال1ن\حة
وال%ن,يحة.

:�قال: ول تكون ال%ن,يحة� إ,ل� ال�عار.ة% للب خاصة، وال1ن\حة
منفعته إ,ياه با ي.م\ن.ح\ه. وم.ن.ح.ه: أ%عطاه. قال الوهري: وال%ن,يحة

م1ن\حة� اللب كالناقة أ%و الشاة تعطيها غيك يتلبها ث يرد�ها عليك. وف
الديث: هل من أ%حد ي.م\ن.ح' من إ,بله ناقةv أ%هل% بيت{ ل د.ر_ لم؟ وف
الديث: وي.ر\ع.ى عليهما م1ن\حةv من لب أ%ي غنم فيها لب؛ وقد تقع

ال1ن\حة� على البة مطلقاv ل ق%ر\ضاv ول عارية. وف الديث: أ%فضل� الصدقة
ال%ن,يحة� ت.غ\د'و بع1شاء وتروح بع1شاء. وف الديث: من م.ن.حه

الشركون أ%رضاv فل أ%رض له، ل4ن من أ%عاره م'ش\ر,ك¬ أ%رضاv ليزرعها فإ,ن
خ.راجها على صاحبها الشرك، ل ي'س\ق1ط� ال%راج. نه م1ن\ح.ت'ه إ,ياها



السلم. ول يكون على السلم خ.راج'ها؛ وقيل: كل شيء ت.ق}ص1د به ق%ص\د. شيء فقد
م.ن.ح\ت.ه إ,ياه كما ت.م\ن.ح' الرأ%ة� وجه.ها الرأ%ة%، كقول س'و.ي\د1

بن ك�راع:
،vواض1حا vت.م\ن.ح' الرأ%ة% و.ج\ها

مثل% ق%ر\ن1 الشمس, ف الص_ح\و, ار\ت.ف%ع\
قال ثعلب: معناه ت'عطي من حسنها للمرأ%ة، هكذا عد�اه باللم؛ قال ابن

سيده: وال4حسن أ%ن يقول ت'ع\طي من حسنها الرأ%ة%.
وأ%م\ن.ح.ت1 الناقة دنا ن.تاج'ها، فهي م'م\ن,ح¬، وذكره ال4زهري عن

الكسائي وقال: قال شر ل أ%عرف أ%م\ن.ح.ت\ بذا العن؛ قال أ%بو منصور: هذا
صحيح بذا العن ول يضره إ,نكار شر إ,ياه.

وف الديث: من م.ن.ح م1ن\حة% ور,ق أ%و م.ن.ح ل%ب.ناv كان كعتق رقبة؛
وف النهاية لبن ال4ثي: كان له كع.د\ل, رقبة؛ قال أ%حد بن حنبل:

م1ن\حة� الو.ر,ق الق%ر\ض'؛ قال أ%بو عبيد: ال1ن\ح.ة� عند العرب على معنيي:
أ%حدها أ%ن يعطي الرجل� صاحبه الال هبة أ%و صلة فيكون له، وأ%ما

vبها زمانا�ال1ن\حة� ال�خرى فأ%ن ي.م\ن.ح الرجل� أ%خاه ناقة أ%و شاة ي.ح\ل
وأ%ياماv ث يرد�ها، وهو تأ}ويل قوله ف الديث الخر: ال1ن\ح.ة مردودة

vآخر أ%رضا �والعارية مؤداة. وال1ن\حة أ%يضاv تكون ف ال4رض ي.م\ن.ح' الرجل
ليزرعها؛ ومنه حديث النب، صلى ال عليه وسلم: من كانت له أ%رض

فليزرع\ها أ%ي ي.م\ن.ح\ها أ%خاه أ%و يدفعها إ,ليه حت يزرع.ها، فإ,ذا ر.ف%ع
ز.ر\ع.ها رد�ها إ,ل صاحبها.

ورجل م.ن_اح ف%ي_اح إ,ذا كان كثي العطايا.
وف حديث أ�م زرع: وآك�ل� فأ%ت.م.ن_ح' أ%ي أ%ط}ع1م' غيي، وهو ت.ف%عeل

من ال%ن\ح, العطية.
قال: وال4صل ف ال%ن,يحة أ%ن يعل الرجل� لب. شاته أ%و ناقته لخر

سنة ث جعلت كل عطية منيحة. الوهري: ال%ن\ح': العطاء. قال أ%بو عبيد:
�للعرب أ%ربعة أ%ساء تضعها مواضع العارية: ال%ن,يحة� والع.ر,ي_ة

.�وال3ف}قار' وال3خ\بال
واس\ت.م\ن.حه: طلب م1ن\حته أ%ي اس\ت.ر\ف%د.ه.

وال%ن,يح': الق1د\ح' الستعار، وقيل: هو الثامن من ق1داح ال%ي\س3ر،
وقيل: ال%ن,يح' منها الذي ل نصيب له، وقال اللحيان: هو الثالث من



الق1داح الغ'ف}ل الت ليست لا ف�ر'ض¬ ول أ%نصباء ول عليها غ�ر\م، وإ,نا
ي'ث%ق�ل با الق1داح' كراهية% التeهمة1؛ اللحيان: ال%ن,يح' أ%حد الق1داح

ال4ربعة الت ليس لا غ�ن\م ول غ�ر\م: أ%و�لا ال�ص.د_ر' ث
ال�ض.ع_ف' ث ال%ن,يح ث الس_ف1يح. قال: وال%ن,يح أ%يضاv ق1د\ح' من أ%قداح

اليسر ي'ؤ\ث%ر' بفوزه فيستعار ي'ت.ي.م_ن' بفوزه. وال%ن,يح ال4و�ل: من
ل%غ\و, الق1داح، وهو اسم له، وال%ن,يح' الثان الستعار؛ وأ%ما حديث

جابر: كنت' م.ن,يح. أ%صحاب يوم بدر فمعناه أ%ي ل أ%كن من ي'ض\ر.ب' له
بسهم مع الاهدين لصغري فكنت بنزلة السهم اللغو الذي ل فوز له ول

خ'س\ر. عليه؛ وقد ذكر ابن م'ق}بل الق1د\ح. الستعار الذي يتبك بفوزه:
،Dإ,ذا ام\ت.ن.ح.ت\ه من م.ع.د¼ ع1صابة

غ%دا ر.بeه، قبل ال�ف1يض1ي.، ي.ق}د.ح'
يقول: إ,ذا استعاروا هذا الق1د\ح. غدا صاحب'ه ي.ق}د.ح' النار. لث1ق%ت1ه

بفوزه وهذا هو ال%ن,يح' الستعار؛ وأ%ما قوله:
فم.ه\لv يا ق�ضاع'، فل تكون,ي
م.ن,يحاv ف ق1داح, ي.د.ي\ م'ج,يل,

فإ,نه أ%راد بالنيح الذي ل غ�ن\م. له ول غ�ر\م. عليه. قال الوهري:
وال%ن,يح' سهم من سهام اليسر ما ل نصيب له إ,ل� أ%ن ي'م\ن.ح. صاحب'ه

.vشيئا
وال%ن'وح' وال�مان,ح' من النوق مثل ال�جال1ح: وهي الت ت.د1رe ف

vال3بل، بغي هاء؛ وقد مان.ح.ت\ م1ناحا �الشتاء بعدما تذهب أ%لبان
وم'مان.حةv، وكذلك مان.ح.ت1 العي' إ,ذا سالت\ دموع'ها فلم تنقطع. وال�مان,ح'

من الطر: الذي ل ينقطع؛ قال ابن سيده: وال�مان,ح' من ال3بل الت يبقى
vوم.ن_احا vلبنها بعدما تذهب أ%لبان ال3بل، وقد س_ت مان,حا

:v؛ قال عبد ال بن الزبي ي.ه\ج'و ط%ي>ئاvوم.ن,يحا
ونن' ق%ت.ل}نا بال%ن,يح, أ%خاك�م'

�و.ك1يعاv، ول ي'وف من الف%ر.س, الب.غ\ل
أ%دخل ال4لف واللم ف النيح وإ,ن كان علماv ل4ن أ%صله الصفة؛

وال%ن,يح' هنا: رجل من بن أ%سد من بن مالك. وال%ن,يح': فرس قيس بن مسعود.
وال%ن,يحة�: فرس, دثار بن ف%ق}ع.س ال4س.د1ي�.

@ميح: ماح. ف م1ش\يته ي.م1يح' م.ي\حاv وم.ي\ح'وحة: ت.ب.خ\تر، وهو ضرب



حسن من الشي ف ر.ه\و.جة ح.س.نة{، وهو مشي كمشي الب.ط�ة؛ وامرأ%ة
م.ي_احة؛ قال:

م.ي_احة ت.م1يح' م.ش\ياv ر.ه\و.جا
وال%ي\ح': مشي البطة، قال:
صاد.ت\ك. بال�ن\س, وبالت_م.يeح,

التهذيب: البطة م.ش\ي'ها ال%ي\ح'؛ قال رؤبة:
من كلY م.ي_اح� ت.راه ه.ي\ك%ل،
أ%ر\ج.ل% خ1ن\ذ1يذ{ وعي� أ%ر\ج.ل

وت.ماي.ح السكران� والغصن': تايل. وماح.ت1 الريح' الشجرة%: أ%مالتها؛
:eقال ال%ر_ار' ال4س.د1ي

كما ماح.ت\ م'ز.ع\ز,ع.ةD بغ1يل�،
�ي.كاد' ببعض1ه بعض¬ ي.م1يل

وت.م.ي_ح الغصن': ت.م.ي_ل% ييناv وشالv. وال%ي\ح': أ%ن يدخل البئر
فيملé الدلو، وذلك إ,ذا قل ماؤها؛ ورجل مائح¬ من قوم ماحة، ال4زهري عن

الليث: ال%ي\ح' ف الستقاء أ%ن ينزل الرجل� إ,ل قرار البئر إ,ذا قل
ماؤها، فيمل4 الدلو بيده ي.ميح' فيها بيده وي.ميح' أ%صحابه، والمع ماحة؛

وف حديث جابر: أ%نم وردوا بئراv ذ%م_ةv أ%ي قليلv ماؤها، قال:
فنزلنا فيها ستةv ماحةv؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

يا أ%يeها الائح' د.لو,ي د'ون.كا،
إ,ن رأ%يت' الناس. ي.ح\م.د'ون.كا

والعرب تقول: هو أ%ب\ص.ر' من الائح باس\ت1 الاتح؛ تعن أ%ن الاتح فوق
الائح فالائح يرى الاتح ويرى استه، وقد ماح. أ%صحاب.ه ي.م1يح'هم؛

وقول ص.خ\ر الغ.ي�:
كأ%ن� ب.وان,ي.ه، بال%ل%،

س.فائن' أ%ع\ج.م. ماي.ح\ن. ر,يفا
قال السكري: ماي.ح\ن. ام\ت.ح\ن. أ%ي ح.م.ل}ن. من الر>يف1، هذا تفسيه.

وماح.ه م.ي\حاv: أ%عطاه. وال%ي\ح' يري م.ج\ر.ى النفعة. وكل© من
أ%ع\طى معروفاv، فقد ماح.. وم1ح\ت' الرجل%: أ%عطيته، واس\ت.م.ح\ت'ه: سأ%لته

العطاء. وم1ح\ت'ه عند السلطان: ش.ف%ع\ت' له. واس\ت.م.ح\ت'ه: سأ%لته أ%ن
يشفع ل عنده. والم\ت1ياح': مثل ال%ي\ح,. والسائل: م'م\تاح¬ وم'س\ت.م1يح،



والسؤول: م'س\ت.ماح¬.
ويقال: ام\تاح. فلنD فلناv إ,ذا أ%تاه يطلب فضله، فهو م'م\تاح¬؛ وف

حديث عائشة تصف أ%باها، رضي ال عنهما، فقالت: وام\تاح. من ال%ه\واة أ%ي
استقى؛ هو اف}ت.ع.ل% من ال%ي\ح العطاء. وام\تاحت الشمس' ذ1ف}ر.ى البعي

إ,ذا اس\ت.د.ر_ت\ ع.ر.ق%ه؛ وقال ابن ف%س\وة يذكر ناقته وم'ع.ذYر.ها:
إ,ذا ام\تاح. ح.رe الشمس, ذ1ف}راه، أ%س\ه.ل%ت\

بأ%ص\ف%ر. منها قاط1راv كل� م.ق}ط%ر,
الاء ف ذفراه للم'ع.ذYر,؛ وقول الع'ج.ي\ر, الس_لول9:

ول مائح¬، ل ي'ور.د1 الاء� ق%ب\ل%ه،
ي'ع.لYي، وأ%ش\طان� الد>لء3 كثي'

إ,نا عن بالائح لسانه ل4نه ي.ميح' من قلبه، وعن بالاء الكلم،
وأ%شطان الدلء أ%ي أ%سباب' الكلم كثي لديه غي متعذر عليه، وإ,نا يصف
خصوماv خاصمهم فغلبهم أ%و قاومهم. وال%ي\ح': النفعة، وهو من ذلك. ابن

ال4عراب: ماح. إ,ذا استاك، وماح. إ,ذا تبختر، وماح. إ,ذا أ%فضل؛ وماح. فاه
بالسواك ي.ميح' م.ي\حاv: شاصه وس.و_كه؛ قال:

ي.م1يح' بع'ود1 الض_ر\و, إ,غ}ر,يض. ث%غ\ب,ه،
ج.ل ظ%ل}م.ه من دون1 أ%ن ي.ت.ه.م_ما

وقيل: هو استخراج الريق بالسواك؛ وقول الراعي يصف امرأ%ة:
وع.ذ}ب الك%ر.ى ي.ش\ف1ي الص.د.ى بعد ه.ج\عة{،

له، من ع'ر'وق, ال�س\ت.ظ%ل�ة1، مائح'
يعن بالائح السواك ل4نه ي.م1يح الريق.، كما ي.م1يح' الذي ينزل ف

الق%ل1يب, في.غ\ر,ف' الاء ف الدلو، وعن بالظلة ال4راكة.
وم.ي_اح¬: اسم. وم.ي_اح¬: اسم فرس ع'ق}ب.ة بن سال.

@متخ: م.ت.خ. الشيء ي.م\ت.خ'ه م.ت\خاv: انتزعه من موضعه. ومتخ بالدلو:
جبذها. والت\خ: الرتفاع؛ مت.خ\ت'ه: رفعته. وم.ت.خ: رفع. وم.ت.خ الرأ%ة

يت.خها مت\خاv: نكحها. ومت.خ الراد' إ,ذا رز_ ذن.به ف ال4رض.
ومت.خ.ت1 الرادة: غرزت ذنبها لتبيض. ومت.خ المسي: قاربا، والاء� الهملة

لغة، وقد تقدم.
@مخ: ال�خe: ن,ق}ي' العظم؛ وف التهذيب: ن,ق}ي' عظام القصب؛ وقال ابن
دريد: ال�خe ما أ�خرج من عظم، والمع م.خ.خة وماخ، وال�خ_ة: الطائفة



منه، وإذا قلت م'خ_ة فجمعها ال�خe. وتقول العرب: هو أ%سح من م'خ_ة
الوب.ر أ%ي أ%سهل، وقالوا: اند.ر.ع اند1راع. ال�خ_ة وانقصف انقصاف

الب.ر\و.ق%ة فاندرع، يذكر ف موضعه. وانقصف: انكسر بنصفي. وف حديث أ�م�
معبد ف رواية: فجاء4 يسوق أ%ع\ن'زاv عجافاv م1خاخ'هن� قليل؛ الخاخ جع م'خ

مثل ح1باب وح'ب وكمام وكم�، وإ,نا ل يقل قليلة ل4نه أ%راد أ%ن
ماخ.هن شيء قليل.

وت.م.خ_خ العظم. وام\ت.خخ.ه وت.م.ك�كه وم.خ\م.خ.ه: أ%خرج مه.
وال�خاخ.ة: ما ت'م'ص>ص منه. وعظم م.خيخ: ذو مخ؛ وشاة م.خيخة وناقة ميخة؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
بات. ي'ماشي ق�ل�صاv م.خائ1خا

وأ%م.خ_ العظم': صار فيه م'خ�؛ وف الثل: ش.رÒ ما ي'ج,يئ�ك. إ,ل
م'خ_ة1 ع'ر\ق�وب�.

وأ%م.خ_ت1 الدابة والشاة: س.م1نت. وأ%م.خ_ت ال3بل أ%يضاv: س.م1ن.ت؛
وقيل: هو أ%و�ل الس>م.ن ف ال3قبال وآخر الشحم ف ال�زال. وف الثل:

بي ال�م1خ_ة والع.ج\فاء3. وأ%م.خ_ العود: ابت.ل� وجرى فيه الاء�،
وأ%صل ذلك ف العظم. وأ%م.خ_ حب الزرع: جرى فيه الدقيق، وأ%صل ذلك

العظم.والخ: الدماغ؛ قال:
فل ي.س\رق' الكل}ب' الس_ر'وق' ن,عال%نا،
ول ن.ن\ت.قي ال�خ_ الذي ف ال%ماجم

ويروى السرو� وهو فعول من السeرى، وصف بذا قوماv فذكر أ%نم ل يلبسون
من النعال إ,ل الدبوغة والكلب ل يأ}كلها، ول يستخرجون ما ف الماجم

eل4ن العرب تعي بأ%كل الدماغ كأ%نه عندهم ش.ر.ه¬ ون.ه.م. وم'خ
العي: شحمتها، وأ%كثر ما يستعمل ف الشعر. التهذيب: وشحم العي قد سي م9اv؛

قال الراجز:
ما دام م'خÒ ف س'لمى أ%و ع.ي\ن

ومخ كل شيء: خالصه. وغيه يقال: هذا من ن'خ� ق%ل}ب ون'خاخة قلب ومن
eم'خ_ة قلب ومن م'خ> قلب أ%ي من صافيه. وف الديث: الدعاء� م'خ

العبادة؛ مخ� الشيء: خالصه، وإ,نا كان م'خ�اv ل4مرين: أ%حدها أ%نه امتثال
أ%مر ال تعال حيث قال ادعون فهو مض العبادة وخالصها، الثان أ%نه

إ,ذا رأ%ى ناح ال�مور من ال قطع أ%مله عن سواه ودعاه لاجته وحده، وهذا



هو أ%صل العبادة ول4ن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو الطلوب
بالدعاء3.

وأ%م\ر¬ م'م1خÒ إ,ذا كان طائلv من ال�مور. وإ,بل مائخ إ,ذا كانت
خياراv. أ%بو زيد؛ جاء4ته م'خ_ة من الناس أ%ي نبتهم؛ وأ%نشد أ%بو

عمرو:أ%مسى ح.بيب¬ كالف�ر.يج, رائ1خا،
يقول: هذا الشرe ليس بائخا،

بات ياشي قلصاv مائخا
ونعجة ف%ريج إ,ذا ولدت فان\ف%رج و.ر,كاها. والرائخ: السترخي. والخ:

فرس الغراب بن سال.
@مدخ: ال%د\خ': العظ%مة. ورجل مادخ¬ وم.د1يخ: عظيم عزيز؛ وروي بيت ساعدة

بن ج'وؤ'ي_ة الذل:
م'د.خاء ك�ل©هم'، إ,ذا ما ن'وكر'وا

ي'تق%وا، كما ي'تق%ى الط�ل1يe ال4ج\ر.ب'
ومتمادخ ومد�يخ: كمادخ.

وت.م.د_خ.ت الناقة�: تلو�ت وتعكست ف سيها.
وت.م.د_خ.ت ال3بل: س.منت. وتد_خت ال3بل: تقاعست ف سيها، وبالذال

.vمعجمة أ%يضا
والتماد'خ: البغي؛ وأ%نشد:

ت.ماد.خ' بال1م.ى ج.ه\لv علينا؛
فه.ل¾ بالقيان ت'ماد1خ1ينا

:�وقال الز_ف%ي.ان
فل ت.رى ف أ%مرنا ان\فساخا،
من ع'ق%د ال%ي�، ول امتداخا

ابن ال4عراب: الدخ العونة التامة.
وقد م.د.خ.ه يد.خ'ه م.د\خاv وماد.خه ي.ادخ'ه إ,ذا عاونه على خي أ%و

شر�.
@مذخ: ال%ذ}خ'، بسكون الذال: عسل يظهر ف ج'ل9نار ال%ظ9 وهو رم_ان

الب�؛ عن أ%ب حنيفة، ويكثر حت ي.ت.م.ذ�خه الناس. وتذ�خه الناس:
امتصeوه، عنه أ%يضاv؛ قال الدينوري: يتص ال3نسان حت يتلئ و.ت}ر,سه

الن_حل.



وتذ�خ.ت الناقة� ف مشيها: تقاعست كتمد_خت 
(* قوله «كتمدخت» هو

بالدال والاء ف نسخة الؤلف، وهو الذي يؤخذ من الادة فوقه. وقال ف شرح
القاموس كتمذحت، بالاء الهملة).

@مرخ: مر.خ.ه بالدهن ير'خ'ه 
(* قوله «يرخه» هو ف خط الؤلف، بضم

الراء، وقال ف القاموس ومرخ كمنع). مرخاv ومر_خه ترياv: دهنه. وتر_خ به:
اد�هن. ورجل م.ر.خ¬ وم1ر>يخ: كثي الد�هان.

ابن ال4عراب: ال%ر\خ' الزاح، وروي عن عائشة، رضي ال عنها: أ%ن
النب�، صلى ال عليه وسلم، كان عندها يوماv وكان متبسطاv فدخل عليه عمر،

رضي ال عنه، ف%ق%ط�ب. وت.ش.ز_ن له، فلما انصرف عاد النب، صلى ال
vعليه وسلم، إ,ل انبساطه ال4و�ل، قالت: فقلت يا رسول ال كنت متبسطا

فلما جاء عمر انقبضت، قالت فقال ل: يا عائشة إ,ن عمر ليس من ي'م\ر.خ' معه
أ%ي يزح؛ وروي عن جابر بن عبدال قال: كانت امرأ%ة تغن عند عائشة

بالدف فلما دخل عمر جعلت الدف� تت رجلها، وأ%مرت الرأ%ة فخرجت، فلما دخل
عمر قال له رسول ال، صلى ال عليه وسلم، هل لك يا ابن الطاب ف ابنة

أ%خيك فعلت كذا وكذا؟ فقال عمر: يا عائشة؛ فقال: دع عنك ابنة أ%خيك. فلما
خرج عمر قالت عائشة: أ%كان اليوم حللv فلما دخل عمر كان حراماv؟ فقال
رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ليس كل الناس م'ر.خ�اv عليه؛ قال ال4زهري:

هكذا رواه عثمان مرخ�اv، بتشديد الاء، يرخ معه؛ وقيل: هو من م.ر.خ\ت'
الرجل بالدهن إ,ذا دهنت به ث دلكته. وأ%م\ر.خ\ت' العجي إ,ذا أ%كثرت

ماءه؛ أ%راد ليس من يستلن جانبه. وال%ر\خ': من شجر النار، معروف.
وال%ر\خ': شجر كثي الو.ر\ي سريعه. وف الثل: ف كلY ش.ج.ر� نار،

واس\ت.م\ج.د. ال%ر\خ' والع.ف%ار؛ أ%ي دهنا بكثرة ذلك 
(* قوله «أي دهنا بكثرة دلك»

هكذا ف نسخة الؤلف).
واس\تمج.د: استفضل؛ قال أ%بو حنيفة: معناه اقتدح على الوينا فإ,ن ذلك
مزئ إ,ذا كان زنادك مرخاv؛ وقيل: العفار الزند، وهو ال4على، والرخ:

الزندة، وهو ال4سفل؛ قال الشاعر:
إ,ذا ال%ر\خ' ل ي'ور, تت. الع.ف%ار,،



وض'ن_ بقد\ر فلم ت'ع\قب,
وقال أ%عراب: شجر مر>يخ وم.ر,خ وقط1ف، وهو الرقيق اللي. وقالوا:

أ%ر\خ, ي.د.ي\ك. واس\ت.ر\خ\ إ,ن� الزناد. من م.ر\خ\؛ يقال ذلك للرجل الكري
الذي ل يتاج أ%ن تكر�ه أ%و تلج� عليه؛ فسره ابن ال4عراب بذلك؛ وقال

أ%بو حنيفة؛ ال%ر\خ من العضاه وهو ينفرش ويطول ف السماء حت يستظل9 فيه؛
وليس له ورق ول شوك، وعيدانه سل1بة قضبان دقاق، وينبت ف شعب وف خ.شب،

ومنه يكون الزناد الذي يقتدح به، واحدته مرخة؛ وقول أ%ب جندب:
فل ت.ح\س3ب.ن\ جاري ل%د.ى ظل9 م.ر\خ.ة{؛

ول ت.ح\س3ب.ن\ه ن.ق}ع. قاع� بق%ر\ق%ر,
خص الرخة ل4نا قليل%ة الورق سخيفة الظل. وف النوادر: عود م1ت>يخ¬

وم1ر>يخ¬ طويل لي>ن؛ وال1ر>يخ: السهم الذي يغال به؛ والر>يخ: سهم
طويل له أ%ربع قذذ يقتدر به الغ1لء؛ قال الشماخ:

أ%ر,ق}ت' له ف الق%و\م، والصeب\ح' ساطع،
كما س.ط%ع. الر>يخ' ش.م_ر.ه الغ.ال

قال ابن بر�ي: وصف رفيقاv معه ف السفر غلبه النعاس فأ%ذن له ف النوم،
ومعن ش�ره أ%ي أ%رس.ل%ه، والغال الذي يغلو به أ%ي ينظر ك%م\ م.د.ى

ذهابه؛ وقال الراجز:
أ%و كمر>يخ على ش1ر\يان.ة{

أ%ي على قوس شريانة؛ وقال أ%بو حنيفة، عن أ%ب زياد: ال1ر>يخ سهم يضعه
آل الفة وأ%كثر ما ي'غل�ون به ل3جراء اليل إ,ذا استبقوا؛ وقول عمرو

ذي الكلب:
يا ل%يت. شعري عن\ك.، وال4مر' ع.م.م\،

ما ف%ع.ل اليوم. أ�و.ي\س¬ ف الغ.نم\؟
ص.ب_ لا ف الر>يح, مر>يخ¬ أ%ش.م\

إ,نا يريد ذئباv فكن عنه بالر>يخ الد�د، مثله به ف سرعته ومضائه؛
أ%ل تراه يقول بعد هذا:

فاج\ت.ال% منها ل%ج\ب.ةv ذات. هز.م\
اجتال: اختار، فدل ذلك على أ%نه يريد الذئب ل4ن� السهم ل يتار.

والر>يخ: الرجل ال4حق، عن بعض ال4عراب. أ%بو خية: الر>يخ والر>يج'،
بالاء واليم جيعاv، الق%ر\ن ويمعان أ%م\ر,خ.ةv وأ%م\ر'جة؛ وقال أ%بو



تراب: سأ%لت أ%با سعيد عن الريخ والريج فلم يعرفهما، وعرف غيه
الر�يخ والر�يج: كوكب من ال�ن_س ف السماء3 الامسة وهو ب.هرام؛

قال:فعند. ذاك يطل�ع' الر>يخ'
بالصeب\ح، ي.حكي ل%و\ن.ه ز.خ1يخ'،

من ش'ع\ل%ة{ ساع.د.ها الن_ف1يخ'
قال ابن ال4عراب: ما كان من أ%ساء الدراري فيه أ%لف ولم، وقد ييء

بغي أ%لف ولم، كقولك مر>يخ ف الر>يخ، إ,ل أ%نك تنوي فيه ال4لف
واللم.

وأ%م\ر.خ. العجي. إ,م\راخاv: أ%كث%ر. ماء4ه حت رق. وم.ر,خ الع.ر\ف%ج'
م.ر.خاv، فهو م.ر,خ¬: طاب ورق_ وطالت عيدانه.

.vفإ,ذا كسرته وجدت جوفه رطبا vوال%ر,خ: الع.ر\فج الذي تظنه يابسا
وال�ر\خ.ة: لغة ف الرeم\خ.ة1، وهي الب.ل%حة. والر>يخ':

الر\د.اس.ن\ج'.
وذو ال%م\ر'وخ,: موضع. وف الديث ذكر ذي م'راخ�، هو بضم اليم، موضع

قريب من مزدلفة؛ وقيل: هو جبل بكة، ويقال بالاء الهملة.
ومارخ.ة: اسم امرأ%ة. وف أ%مثالم: هذا خ1باء� مارخ.ة% 

(* قوله «هذا
خباء مارخة» باء معجمة مكسورة ث باء موحدة، وقوله كانت تتفخر بفاء ث خاء

معجمة كذا ف نسخة الؤلف. والذي ف القاموس مع الشرح: ومارخة اسم
vفقيل هذا حياء مارخة فذهبت مثل ،vامرأ%ة كانت تتخفر ث وجدوها تنبش قبا

إل. وتتخفر بتقدي الاء العجمة على الفاء من الفر، وهو الياء، وقوله
هذا حياء إل، بالاء الهملة ث الثناة التحتية). قال: مارخة اسم امرأ%ة

.vكانت تتفخر ث عثر عليها وهي تنبش قبا
@مسخ: ال%س\خ': تويل صورة إ,ل صورة أ%قبح منها؛ وف التهذيب: تويل

خل}ق إ,ل صورة أ�خرى؛ م.س.خه ال قرداv ي.م\س.خه وهو م.س\خ وم.سيخ¬،
وكذلك الشو�ه اللق. وف حديث ابن عباس: الان9 م.س3يخ' الن� كما مسخت
القردة من بن إ,سرائيل؛ الان9: اليات الدقاق. ومسيخ: فعيل بعن مفعول من
السخ، وهو قلب اللقة من شيء إ,ل شيء؛ ومنه حديث الضباب: إ,ن أ�م_ة من

ال�مم م'س3خ.ت وأ%خشى أ%ن تكون% منها. والسيخ من الناس: الذي ل
م.لح.ة له، ومن اللحم الذي ل طعم له، ومن الطعام الذي ل ملح له ول لون ول



طعم؛ وقال مدرك القيسي: هو الليخ أ%يضاv، ومن الفاكهة ما ل طعم له،
وقد م.س'خ. م.ساخة، وربا خصوا به ما بي اللوة والرارة؛ قال ال4شعر

الرقبان، وهو أ%سدي جاهلي، ياطب رجلv اسه رضوان:
بسبك، ف القوم، أ%ن يعلموا

بأ%نك فيهم غ%ن� م'ض1ر
وقد علم العشر الطارقوك
بأ%نك، للضيف، ج'وع¬ وق�ر

إ,ذا ما ان\ت.د.ى القوم' ل تأ}تم،
كأ%نك قد ول%د.ت\ك ال�م'ر

م.س3يخ¬ مل1يخ¬ كلحم ال�وار,،
فل أ%نت ح'ل}و¬، ول أ%نت م'ر\

وقد م.س.خ. كذا ط%ع\م.ه أ%ي أ%ذهبه. وف الثل: هو أ%م\س.خ من ل%ح\م
ال�وار أ%ي ل طعم له.

أ%بو عبيد: مسخ\ت' الناقة أ%م\س.خ'ها م.س\خاv إ,ذا هزلتها وأ%دبرتا من
التعب والستعمال؛ قال الكميت يصف ناقة:

ل ي.ق}ت.ع1د\ها ال�ع.ج>ل�ون، ول
يس.خ م.طاها الو'س'وق والق%ت.ب'

قال: ومسحت، بالاء، إ,ذا هزلتها؛ يقال بالاء والاء. وأ%مسخ الورم:
انل9.

وفرس مسوخ: قليل لم الكفل؛ وي'كره ف الفرس ان\مساخ' ح.مات1ه أ%ي
ض'مور'ه. وامرأ%ة مسوخة: رسحاء، والاء اعلى.

وام_س.خ.ت1 العضد': قل9 لمها، والسم ال%س.خ.
وماس1خة�: رجل من ال4زد؛ والاس1خ1ي_ة: الق1س3ي، منسوبة إ,ليه ل4نه

أ%و�ل من عملها؛ قال الشاعر:
كقوس, الاس1خ1ي� أ%ر.ن� فيها،
من الش>ر\ع1ي>، م.ر\ب'وع¬ م.ت1ي'

والاسخيe: القو�اس؛ وقال أ%بو حنيفة: زعموا أ%ن ماسخة رجل من أ%زد
السراة كان قو_اساv؛ قال ابن الكلب: هو أ%ول من عمل القسي� من العرب. قال:

والقو�اسون والنب_الون من أ%هل السراة كثي لكثرة الشجر بالسراة؛
قالوا: فلما كثرت النسبة إ,ليه وتقادم ذلك قيل لكل قو_اس ماسخي�؛ وف تسمية



كل قو�اس ماسخي�اv؛ قال الشماخ ف وصف ناقته:
ع.ن\س¬ م'ذ%ك�ر.ة، كأ%ن ض'لوع.ها
أ�ط�ر¬ ح.ناها الاس1خ1يe بي.ث}ر,ب

والاسخيات: القس3ي�، منسوبة إ,ل ماسخة؛ قال الشماخ بن ضرار:
ف%قر�ب\ت' م'ب\راةv، تال� ض'لوع.ها،
من الاسخ1ي_ات، القسي� ال�و.ت_را
أ%راد بالباة ناقة ف أ%نفها برة.

@مصخ: ال%ص\خ: اجتذابك الشيء عن جوف شيء� آخر. مصخ الشيء4 يص.خ'ه
م.ص\خاv وام\ت.ص.خه وتص_خه: جذبه من جوف شيء آخر. وام\ت.صخ الشيء� من الشيء:

انفصل.
وال�م\صوخ.ة: أ�نبوب الث©مام؛ الليث: وضرب من الثمام ل ورق له إ,نا

هي أ%نابيب مركب بعضها ف بعض، كل أ�نبوبة منها أ�م\صوخ.ة إ,ذا
اجتذب\ت.ها خرجت من جوف أ�خرى، كأ%نا عفاص أ�خرج من الكحلة، واجتذابه ال%ص\خ'

وال3م\صاخ. وأ%م\ض.خ الثمام': خرجت أ%ماصيخ'ه، وأ%ح\ج.ن: خرجت حجن.ته،
وكلها خوص الثمام؛ وقال أ%بو حنيفة: ال�مصوخة وال�مصوخ كلها ما تنزعه

من الن_صي� مثل% القضيب؛ قال: وال�م\ص'وخة أ%يضاv شحمة البدي
البيضاء؛ وتص_خها: نزع لبها؛ وال�ص'وخ: ج'د'ر الث©مام بعد شهرين.

وال�مصوخة: خوصة الثمام والن_صي�، والمع ال�مصوخ وال4ماصيخ؛ ومصختها وامتصختها
إ,ذا انتزعتها منه وأ%خذتا. وف الديث: لو ضربك بأ�مص'وخ, ع.ي\ش'وم.ة{

ل%ق%ت.ل%ك؛ ال�مصوخ: خوص الثمام، وهو أ%ضعف ما يكون؛ قال ال4زهري:
رأ%يت ف البادية نباتاv يقال له ال�ص_اخ والث©د_اء�، له قشور بعضها فوق

بعض كلما قشرت أ�مصوخة ظهرت أ�خرى، وقشوره تقو>ي جيداv وأ%هل هراة
يسمونه دليزاذ.

وال%ص'وخة من الغنم: السترخية أ%صل الضرع.
التهذيب: ال%ص'وخة من الغنم ما كان ضرعها مسترخي ال4صل، كما

ام\ت.ص.خ.ت ضر_تا فأ%مص.خ.ت عن البط}ن أ%ي انفصلت.
والصخ: لغة ف السخ مضارعة.

@مضخ: ال%ض\خ': لغة شنعاء ف الضمخ.
@مطخ: مط%خ. ع1رض.ه ي.م\ط%خه مطخاv: دن_سه. وال%ط}خ: اللعق. ومطخ

الشيء4 ي.مط%خ'ه م.ط}خاv: لع1ق%ه؛ ومن أ%مثال العرب: أ%ح\م.ق' من ي.م\ط%خ'



الاء4؛ وأ%حق ي.مط%خ' الاء4: ل يسن أ%ن يشربه من ح'م1قه ولكن يلعقه؛
وأ%نشد شر:

وأ%ح\م.ق. من ي.م\ط%خ' الاء4 قال ل:
دع, ال%م\ر واشر.ب\ من ن'قاخ� م'ب.ر_د1

ويروى: ي.ن\ط%خ'، ويروى: من يلعق الاء. وم.ط%خ. بالدلو: جذب.
وال%ط}خ': م.ت\خ الاء بالدلو من البئر؛ وقد م.ط%خ\ت' م.ط}خاv؛ وأ%نشد:

أ%ما ور.ب> الراقصات الزeم_خ,،
يز'ر\ن بيت. الل�ه1 ع1ند. ال%ص\رخ,،

لي.م\ط%خ.ن_ بالر_ش.ا ال�م.ط�خ,
واللط}خ وال%ط}خ: ما يبقى ف الوض والغدير من الاء3 الذي فيه

الدعاميص ل يقدر على شربه.
وم.ط}خ الفرس: تنزي.ت'ه، وقد مط%خ. يط%خ'؛ عن الجري.

ويقال للكذاب: م.ط}خ م.ط}خ 
(* قوله «مطخ مطخ» ف نسخة الؤلف بفتح اليم

وسكون الطاء وف القاموس مطخ مطخ بكسرتي أي وسكون الاء). أ%ي قولك
باطل وم.ي، وال%ط�اخ: الفاحش البذي�.

@ملخ: ال%ل}خ: قبضك على عض.ل%ة عضìا وجذباv؛ يقال: امتلخ الكلب عضلته
وامتلخ يده من يد القابض عليه.

وملخ الشيء4 يل%خ'ه م.ل}خاv وامت.ل%خه: اجتذبه ف استلل، يكون ذلك
.vوعض�ا vقبضا

وامتلخ اللجام. من رأ}س الدابة: انتزعه؛ وامتلخ الرeط%ب.ة من قشرها
واللحمة عن عظمها، كذلك. وامتل%خ\ت' الشيء4 إ,ذا سللته ر'و.ي\داv. وف حديث

أ%ب رافع: ناو.ل%ن الذراع فامت.ل%خ\ت' الذراع. أ%ي استخرجتها.
والاف1ل�: الار,ب'، وكذلك الاخ1ل� والال1خ'؛ قال ال4زهري: سعت غي واحد من

ال4عراب يقول مل%خ. فلن إ,ذا هرب. وعبد م'لخ¬ 
(* قوله «وعبد ملخ» بضم

اليم وتفيف اللم، وف القاموس مع الشرح: وعبد ملخ ككتان.) إ,ذا كان
كثي الباق. ابن ال4عراب: ال%ل}خ الفرار، وال%ل}خ: التكب،

وال%ل}خ: ريح الطعام. ورجل مت.ل%خ العقل: ذاهبه' مستل%ب'ه'. وامت.ل%خ. عين.ه:
اقتلعها؛ عن اللحيان. ومل%خ.ت1 الع'قاب عين.ه وامت.ل%خ.ت\ها إ,ذا



انتزع.تها. ومل%خ ف ال4رض: ذهب فيها.
eوقال ابن هانئ: ال%ل}خ' مد .vسريعا vوال%ل}خ: أ%ن ير� مر�ا

الض_ب'ع.ي\ن, ف ال�ض\ر على حالته كلها، مسناv أ%و مسيئاv. وال%ل}خ':
السي الشديد. قال ابن سيده: اللخ كل سي سهل، وقد يكون الشديد. م.ل%خ.

ي\ل%خ' وم.ل%خ. القوم' م.ل}خ.ة صالة إ,ذا أ%بعدوا ف ال4رض؛ قال رؤبة يصف
المار:

م'ع\ت.ز,م' الت_ج\ل1يخ, م.ل�خ' ال%ل%ق
وال%ل%ق: ما استوى من ال4رض. وامت.ل%خ\ت السيف. انتضيته؛ وقيل انتضيته

مسرعاv من مشع. وامت.ل%خ فلن ضرسه أ%ي نزعه. وال%ل}خ' وال%ل%خ:
التثن>ي والتكسر. وال1لخ' وال�مال%ة: المالقة. وال%ل�خ: الل�ق؛

وأ%نشد ال4زهري هنا بيت رؤبة يصف المار:
م'ق}ت.د1ر الت_جليخ, م.ل�خ ال%ل%ق

وقد ماله وهو يل%خ بالباطل م.ل}خاv أ%ي يتلهى وي.لجe فيه؛ وقيل: فلن
يل%خ' ف الباطل م.ل}خاv يترد_د فيه ويكثر؛ وقال شر: يلخ ف الباطل

vسريعا vمر�ا eهو التثن>ي والتكسر؛ وقيل: يل%خ ف الباطل أ%ي ير
.vسهل vأ%ي ير� فيه مر�ا v؛ وف حديث السن: يل%خ' ف الباطل م.ل}خاvسهل

ومال%خها إ,ذا مال%ق%ها ولع.بها. ومل%خ. الفرس' وغيه: لعب. ومل%خ
:vالض_ب'ع. م.ل}خا �الرأ%ة% مل}خاv، وهو من شدة الر_ط}م. ومل%خ الض>ب\عان

vيل%خ م.ل}خا �نزا عليها؛ عن ابن ال4عراب، والافر نزواv. ومل%خ الفحل
وم'لوخاv وم.لخة وهو م.ليخ¬: جفر عن الضراب.

ابن ال4عراب: إ,ذا ضرب الفحل الناقة فلم يلقحها، فهو م.ليخ.
وال%ليخ': البطيء� ال3لقاح؛ وقيل: هو الذي ل يلقح الض�ب\ع.ى 

(* قوله «الضبعى»
كذا ف نسخة الؤلف) هو الذي ل يلقح أ%صلv وإ,ن ضرب، والمع أ%م\ل1خ.ة.

أ%بو عبيد: فرس م.ل1يخ¬ ون.ز'ور¬ وص.ل�ود إ,ذا كان بطيء ال3لقاح، وجعه
م'ل�خ. وال%ل1يخ؛ الضعيف. وال%ليخ: الذي ل طعم له مثل ال%سيخ؛ وقد

م.لخخ، بالضم، ملخة. وخص بعضهم ال�وار الذي ي'نحر حي يقع من بطن أ�مه
فل يوجد له طعم، وفيه م.لخ.ة. وال%ل1يخ: الفاسد؛ وقيل: كل طعام فاسد

مليخ، حكاه ابن ال4عراب؛ وقال مر�ة: هو من الرجال الذي ل تشتهي أ%ن تراه
عينك فل تالسه ول تسمع أ�ذنك حديثه. وال%ليخ: اللب الذي ل ينسل©



من اليد. وم.ل%خ. التيس' ي.م\ل%خ' م.ل}خاv: شر,ب. ب.و\ل%ه'.
@موخ: الليث: ماخ. ي.ميخ م.ي\خاv وتي_خ. تيeخاv، وهو التبختر ف

ال4مر؛ قال ال4زهري: هذا غلط والصواب ماح. ي.ميح'، بالاء، إ,ذا تبختر، وقد
تقدم ف الاء؛ وأ%ما ماخ فإ,ن أ%حد بن يي روى عن ابن ال4عراب أ%نه

قال: ال%اخ' سكون الل�هب,، ذكره ف باب الاء؛ وقال ف موضع آخر: ماخ.
الغض.ب' وغي'ه إ,ذا سكن؛ قال ال4زهري: واليم فيه مبد.لة من الباء؛

يقال: باخ حرe اللهب وماخ إ,ذا سكن وفتر حر�ه، وال أ%علم.
@مأد: ال%أ}د' من النبات: الل�ي>ن' الناع1م. قال ال4صمعي: قيل لبعض

.vم.أ}دا vث%أ}دا vفقال رائ1د'هم: وجدت مكانا ،vالعرب: أ%ص1ب\ لنا موضعا
وم.أ}د الشباب: ن.ع\م.ت'ه. وم.أ%د. الع'ود' ي.م\أ%د' م.أ}داv إ,ذا امتل4

.vما كان رطبا vمن الري� ف أ%ول ما يري الاء ف العود فل يزال مائدا
وال%أ}د' من النبات: ما قد ارتوى؛ يقال: نبات م.أ}د¬. وقد م.أ%د.

ي.م\أ%د'، فهو م.أ}د¬. وأ%م\أ%د.ه الري� والربيع ونوه وذلك إ,ذا جرى فيه الاء
أ%يام الربيع. ويقال للجارية التار_ة: إ,نا لأ}دة� الشباب وهي

vأ%ي كسبه. ويقال للغصن إ,ذا كان ناعما vي.مؤ'ود وي.مؤ'ودة. وامتأ%د فلن خيا
:vوم.أ%د النبات' والشجر يأ%د' مأ}دا .vحسنا vيهتز: هو ي.م\أ%د' م.أ}دا
اهتز_ وت.ر.و�ى وجرى فيه الاء، وقيل: تنعم ولن؛ وقد أ%م\أ%د.ه

الر_ي�. وغصن م.أ}د¬ وي.مؤ'ود أ%ي ناعم، وكذلك الرجل وال�نثى م.أ}د.ة
وي.م\ؤ'ودة شابة ناعمة، وقيل: ال%أ}د الناعم من كل شيء؛ وأ%نشد أ%بو

عبيد:م.اد' الش_باب, ع.ي\ش.ها ال�خ.ر\ف%جا
غي مهموز. وال%أ}د': الن_زe الذي يظهر ف ال4رض قبل أ%ن ي.ن\ب'ع،

شام1ي_ة؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
وماك1د{ ت.م\أ%د'ه من ب.ح\ر,ه

فسره فقال: ت.م\أ%د'ه تأ}خ'ذ�ه ف ذلك الوقت. وي.م\و ود¬: موضع؛ قال
زهي:

كأ%ن� س.ح1يله، ف كلY ف%ج\ر�
على أ%ح\ساء3 ي.م\ؤود{، د'عاء�

وي.مؤ'ود: بئر؛ قال الشماخ:
غ%د.و\ن% لا ص'ع\ر. ال�دود1 كما غ%د.ت\،

على ماء3 ي.مؤ'ود.، الد>لء� الن_واه1ز'



الوهري: وي.مؤ'ود¬ موضع؛ قال الشماخ:
ف%ظ%ل�ت\ ب,ي.مؤ'ود{ كأ%ن� ع'يون.ها

إ,ل الشمس,، هل ت.د\نو ر,كيÒ نواكز'؟
قال ابن سيده ف قول الشماخ:

على ماء3 يؤود. الد>لء� النواه1ز'
قال: جعله اساv للبئر فلم يصرفه؛ قال: وقد يوز أ%ن يريد الوضع وترك

صرفه ل4نه عن به الب'ق}ع.ة أ%و الش_ب.كة؛ قال: أ%عن بالش_ب.كة1
البار. ال�ق}ت.ر,بة% بعض'ها من بعض.

@مبد: مأ}بد: بلد من الس_راة؛ قال أ%بو ذؤيب:
ي.مان,ية، أ%ح\يا ل%ا م.ظ� م.أ}ب,د{

وآل, ق%راس� ص.و\ب' أ%س\ق1ية{ ك�ح\ل,
ويروى أ%ر\م1ية{؛ وقد روي هذا البيت م.ظ� م.ائ1د{، وسيأ}ت ذكره.

@متد: ابن دريد: م.ت.د. بالكان1 ي.م\ت'د'، فهو مات1د¬ إ,ذا أ%قام به؛
قال أ%بو منصور: ول أ%حفظه لغيه.

@مثد: م.ث%د. بي الجارة ي.م\ث�د': استتر با ونظر بعينه من خ1للا
إ,ل الع.د'و� ي.ر\بأ� للقوم على هذه الال؛ أ%نشد ثعلب:

ما م.ث%د.ت\ ب'وصان�، إ,ل ل1ع.م>ها،
ب.ي\ل, س'ل%ي\م ف الو.غ%ى كيف ت.ص\ن.ع'

قال: وفسره با ذكرناه. أ%بو عمرو: الاث1د' الد_يد.بان� وهو اللبد'
.�وال�خ\ت.بئ� والش_ي>فة والر_بيئة

@مد: ال%ج\د': ال�ر'وءة� والسخاء�. وال%ج\د': الكرم' والشرف'. ابن
سيده: الد ن.ي\ل الشرف، وقيل: ل يكون إ,ل بالباء3، وقيل: ال%ج\د'

ك%ر.م' الباء خاصة، وقيل: ال%ج\د' ال4خذ من الشرف والسeؤد.د ما يكفي؛
وقد م.ج.د. ي.م\ج'د' م.ج\داv، فهو ماجد. وم.ج'د، بالضم، م.جادةv، فهو ميد،

وت.م.ج_د. والد': ك%ر.م' ف1عاله.
وأ%م.د.ه وم.ج_ده كلها: عظ�م.ه وأ%ثن عليه.
وتاج.د. القوم' فيما بينهم: ذك%روا م.ج\د.هم.

وماج.د.ه م1جاداv: عار.ضه بالد. وماج.د\ت'ه فم.ج.دت'ه أ%م\ج'د'ه أ%ي
غ%ل%ب\ت'ه بالد. قال ابن السكيت: الشرف' والد' يكونان بالباء. يقال:

رجل شريف ماجد¬، له آباء# متقد�مون ف الشرف؛ قال: والسب والكرم يكونان



ف الرجل وإ,ن ل يكن له آباء لم شرف.
والتمجيد': أ%ن ي'ن\سب الرجل إ,ل الد.

ورجل ماجد: م1فضالD كثي الي شريف، واليد'، فعيل، منه للمبالغة؛
وقيل: هو الكري الفضال، وقيل: إ,ذا قار.ن ش.ر.ف' الذات1 ح'س\ن. الف1عال
سي م.ج\داv، وفع1يلD أ%بلغ من فاع1ل فكأ%نه ي.ج\مع معن الليل والوه_اب,

والكري. واليد': من صفات1 ال عز وجل. وف التنزيل العزيز: ذو العرش
اليد'. وف اساء ال تعال: الاجد'. وال%ج\د ف كلم العرب: الشرف

الواسع. التهذيب: ال تعال هو ال1يد' ت.م.ج_د ب,فعاله وم.ج_ده
خلقه لعظمته. وقوله تعال: ذو العرش اليد1؛ قال الفراء: خفضه ي.حي

وأ%صحابه كما قال: بل هو قرآنD ميد¬، فوصف القرآن بال%جادة. وقيل يقرأ�: بل
هو قرآن� ميد{، والقراءة قرآنD ميد¬. ومن قرأ%: قرآن� ميد{، فالعن بل

هو قرآن� رب¼ ميد{. ابن ال4عراب: قرآنD ميد¬، اليد' الرفيع. قال
أ%بو اسحق: معن اليد الكري، فمن خفض اليد فمن صفة العرش، ومن رفع

فمن صفة ذو. وقوله تعال: ق والقرآن اليد؛ يريد باليد الرفيع. العال.
وف حديث عائشة، رضي ال عنها: ناو,ل1ين اليد. أ%ي ال�ص\ح.ف؛ هو من

قوله تعال: بل هو قرآنD ميد¬.
وف حديث قراءة الفاتة: م.ج_د.ن ع.ب\دي أ%ي شر_فن وع.ظ�من.

وكان سعد بن عبادة يقول: اللهم_ ه.ب\ ل ح.م\داv وم.ج\داv، ل م.ج\د
إ,ل ب,فعال ول ف1عال إ,ل بال؛ اللهم ل ي'ص\ل1ح'ن ول أ%ص\ل�ح' إ,ل

عليه 
(* قوله «اللهم ل يصلحن ول أصلح إل» كذا بالصل).

ابن شيل: الاجد' ال%س.ن ال�ل�ق الس_م\ح'. ورجل ماجد وميد إ,ذا كان
كرياv م1ع\طاءé. وف حديث علي�، رضي ال عنه: أ%م_ا نن بنو هاشم

فأ%ناد¬ أ%م\جاد¬ أ%ي ش1راف ك1رام، جع م1يد أ%و ماجد كأ%شهاد ف ش.هيد
أ%و شاهد.

وم.ج.د.ت1 ال3بل ت.م\ج'د' م'ج'وداv، وهي مواج,د' وم'ج_د وم'ج'د¬،
وأ%م\ج.د.ت\: نالت من الكل3 قريباv من الشبع وعرف ذلك ف أ%جسامها،
وم.ج_د\ت'ها أ%نا تجيداv وأ%م.د.ها راعيها وقد أ%م.د. القوم' إ,بلهم، وذلك ف

vأ%ول الربيع. وأ%ما أ%بو زيد فقال: أ%م.د. ال3بل% م.ل4 بطونا علفا
وأ%شبعها، ول فعل لا هي ف ذلك، فإ,ن أ%رعاها ف أ%رض م'ك}ل1ئ%ة{ فرعت



وشب,عت. قال: م.ج.د.ت\ ت.م\ج'د' م.ج\داv وم'جوداv ول فعل لك ف هذا،
وأ%ما أ%بو عبيد فروى عن أ%ب عبيدة أ%ن أ%هل العالية يقولون م.ج.د الناقة%

،vإ,ذا علفها م1لء4 بطونا، وأ%هل ند يقولون م.ج_دها تجيدا vمففا
مشد_داv، إ,ذا علفها نصف بطونا. ابن ال4عراب: م.ج.د.ت1 ال3بل إ,ذا وقعت

ف م.ر\عÝى كثي واسع؛ وأ%م.د.ها الراعي وأ%م.د\ت'ها أ%نا. وقال ابن
شيل: إ,ذا شبعت الغنم م.ج'د.ت ال3بل ت.مج'د، والد ن.ح\و¬ من نصف

الشبع؛ وقال أ%بو حية يصف امرأ%ة:
ول%ي\س.ت باج,دة{ للطعام, ول الشراب

vأ%ي ليست بكثية الطعام ول الشراب. ال4صمعي: أ%م.د\ت' الدابة% عل%فا
أ%كثرت لا ذلك. ويقال: أ%م.د. فلن عطاء4ه وم.ج_ده إ,ذا كث�ره؛ وقال

عدي�:
،vفاشتران واصطفان نع\مة
م.ج_د. ال1ن\ء4 وأ%عطان الث�م.ن\

وف الثل: ف كل ش.ج.ر نار، واس\ت.م\ج.د. ال%ر\خ' والع.فار؛
اس\ت.م\ج.د. استفضل أ%ي اس\ت.ك}ث%را من النار كأ%نما أ%خذا من النار ما هو حسبهما

فصلحا للقتداح بما، ويقال: ل4نما ي'س\رعان1 الو.ر\ي. فشبها بن
ي'ك}ث1ر من العطاء طلباv للمجد. ويقال: أ%م.د.نا فلن ق1رÝى إ,ذا آت.ى ما

ك%ف%ى وفضل.
وم.ج\د¬ وم'ج.ي\د¬ وماج,د¬: أ%ساء. وم.ج\د بنت تيم بن عامر, بن,

ل�ؤ.ي¼: هي أ�م كلب وكعب وعامر وك�ل%ي\ب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وذكرها
لبيد فقال يفتخر با:

س.ق%ى ق%و\مي ب.ن م.ج\د{، وأ%س\قى
ن'م.ي\راv، والقبائل% من ه1لل,

وب.نو م.ج\د: بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة، ومد: اسم أ�مهم هذه الت فخر
با لبيد ف شعره.

@مدد: ال%دe: ال%ذ}ب وال%ط}ل�. م.د_ه ي.م'دeه م.د�اv ومد_ به
eفامت.د� وم.د_د.ه ف%ت.م.د_د، وت.م.د_دناه بيننا: م.د.د\ناه. وفلن ي'ماد

فلناv أ%ي ي'ماط1ل�ه وي'جاذ1به.
�والت_م.دeد: ك%ت.م.دeد1 الس>قاء، وكذلك كل شيء تبقى فيه س.ع.ة

ال%د>.



والاد_ة�: الزيادة التصلة.
vوم.د_ه ف غ%ي>ه أ%ي أ%مهل%ه وط%و_ل% له. وماد.د\ت' الرجل م'ماد_ة

وم1داداv: م.د.د\ت'ه وم.د_ن؛ هذه عن اللحيان. وقوله تعال: وي.م'دeهم
ف ط�غ\يان,هم ي.ع\م.ه'ون؛ معناه ي'م\ه,ل�هم. وط�غ\يان'هم: غ�ل�وeهم ف

كفرهم. وشيء م.د1يد: مدود. ورجل م.د1يد السم: طويل، وأ%صله ف القيام؛
سيبويه، والمع م'د'د¬، جاء على ال4صل ل4نه ل يشبه الفعل، وال�نثى

م.د1يدة. وف حديث عثمان: قال لبعض عماله: بلغن أ%نك تزوجت امرأ%ة مديدة
أ%ي طويلة. ورجل م.د1يد' القامة: طويل القامة. وط1راف¬ م'مد_د أ%ي

مدود¬ بال4طناب، وش'د>د. للمبالغة. وت.م.د_د الرجل أ%ي ت.مط�ى.
وال%د1يد': ضرب من الع.ر'وض، سي مديداv ل4نه امت.د_ سبباه فصار س.ب.ب ف أ%وله

وسبب بعد الو.ت1د1. وقوله تعال: ف ع.م.د م'م.د_د.ة، فسره ثعلب فقال:
معناه ف ع.م.د ط1وال. وم.د_ الرف ي.م'دeه م.د�اv: ط%و_ل%ه.

وقال اللحيان: مد_ ال� ال4رض. ي.م'دeها م.دìا بسطها وس.و_اها.
وف التنزيل العزيز: وإ,ذا ال4رض م'د_ت؛ وفيه: وال4رض. م.د.د\ن.اه.ا.

ويقال: م.د.د\ت ال4رض م.دìا إ,ذا ز,دت فيها تراباv أ%و س.ماداv من غيها
ليكون أ%عمر لا وأ%كثر ر.ي\عاv لزرعها، وكذلك الرمال، والس_ماد' م1داد

لا؛ وقول الفرزدق:
ر.أ%ت\ كمرا م1ث}ل% ال%لميد1 ف%ت_ح.ت\

أ%حال1يل%ها، ل�ا ات\م.أ%د_ت\ ج'ذور'ها
قيل ف تفسيه: ات\م.أ%د_ت\. قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا، اللهم

إ,ل أ%ن يريد ت.ماد_ت فسكت التاء واجتلب للساكن ألف الوصل، كما قالوا:
اد_ك%ر. واد�ار.أ}ت'م\ فيها، وهز ال4لف الزائدة كما هز بعضهم أ%لف

داب_ة فقال دأ%ب_ة. ومد_ بص.ر.ه إ,ل الشيء: ط%م.ح به إ,ليه. وف التنزيل
العزيز: ول ت.م'د_ن� عينيك إ,ل ما. وأ%م.د_ له ف ال4جل: أ%نسأ%ه

فيه. وم.د_ه ف الغ.ي� والضلل ي.م'دeه م.دìا وم.د_ له: أ%م\ل%ى له
وتركه. وف التنزيل العزيز: وي'دeهم ف طغيانم ي.ع\م.ه'ون؛ أ%ي ي'م\ل1ي

وي.ل1جeهم؛ قال: وكذلك مد_ ال له ف العذاب م.دìا. قال: وأ%م.د_ه
ف الغي لغة قليلة. وقوله تعال: وإ,خ\وان'هم ي.م'دeون.هم ف الغي؛

قراءة أ%هل الكوفة والبصرة ي.م'دeون.هم، وقرأ% أ%هل الدينة
ي'م1دeون.هم.وال%دe: كثرة الاء أ%يام. ال�د'ود وجعه م'مد'ود؛ وقد م.د_ الاء�



ي.م'دe م.دìا، وام\ت.د_ وم.د_ه غيه وأ%م.د_ه. قال ثعلب: كل شيء
م.د_ه غيه، فهو بأ%لف؛ يقال: م.د_ البحر' وامت.د_ ال%ب\ل؛ قال الليث:
هكذا تقول العرب. ال4صمعي: ال%دe م.دe النهر. وال%دe: م.دe البل.
وال%دe: أ%ن ي.م'د� الرجل الرجل ف غي>ه. ويقال: واد1ي كذا ي.م'دe ف

نر كذا أ%ي يزيد فيه. ويقال منه: قل� ماء� ر.ك1ي_ت1نا ف%م.د_تا
ركيةD أ�خرى فهي ت.م'دeها م.د�اv. وال%دe: السيل. يقال: م.د_ النهر'

ومد_ه نر آخر؛ قال العجاج:
eم.د_ه أ%ت1ي Òأ%ت1ي Dس.ي\ل

eغ1ب_ س.اء�، فهو ر.ق}راق1ي
وم.د_ الن_هر' النهر. إ,ذا جرى فيه. قال اللحيان: يقال لكل شيء دخل

فيه مثله ف%ك%ث�ر.ه: مد_ه ي.م'دeه مدìا. وف التنزيل العزيز: والبحر
ي.م'دeه من بعده سبعة أ%بر؛ أ%ي يزيد فيه ماء من خل}ف1ه ترeه إ,ليه

وت'كثYر'ه. وماد_ة� الشيء: ما يدeه، دخلت فيه الاء للمبالغة. وف حديث
الوض: ي.ن\ب.ع1ث� فيه م1يزابان1 م1داد'ها أ%نار النة أ%ي ي.م'دeها

أ%نار'ها. وف الديث: وأ%م.د_ها خ.واص1ر أ%ي أ%وسعها وأ%ت.م_مها.
والاد_ة: كل شيء يكون م.د.داv لغيه. ويقال: دع\ ف الض_ر\ع ماد_ة
اللب، فالتروك ف الضرع هو الداع1ي.ة�، وما اجتمع إ,ليه فهو الاد_ة،

وال4ع\راب' ماد_ة� السلم. وقال الفراء� ف قوله عز وجل: والبحر ي.م'دeه
من بعده سبعة أ%بر؛ قال: تكون م1داداv كال1داد1 الذي ي'كتب به. والشيء

eت.م'د �إ,ذا مد_ الشيء فكان زيادة فيه، فهو ي.م'دeه؛ تقول: د1ج\ل%ة
ت.ي_ارنا وأ%نارنا، وال ي.م'دeنا با. وتقول: قد أ%م\د.د\ت'ك بأ%لف

ف%م'د_. ول يقاس على هذا كل ما ورد. وم.د.د\نا القوم.: ص1ر\نا لم
أ%نصاراv ومد.د.اv وأ%م\د.د\ناهم بغينا. وحكى اللحيان: أ%م.د_ ال4مي جنده
بالبل والرجال وأ%عاثهم، وأ%م.د_هم بال كثي وأ%غائهم. قال: وقال

بعضهم أ%عطاهم، وال4ول أ%كثر. وف التنزيل العزيز: وأ%م\د.د\ناهم بأ%موال
وبني.

وال%د.د': ما مد_هم به أ%و أ%م.د_هم؛ سيبويه، والمع أ%م\داد، قال:
ول ياوزوا به هذا البناء، واست.مد_ه: طل%ب. منه م.د.داv. وال%د.د':

العساكر' الت ت'لح.ق بال%غازي ف سبيل ال.
وال3م\داد': أ%ن} ي'ر\س1ل% الرجل للرجل م.د.داv، تقول: أ%م\د.د\نا



فلناv بيش. قال ال تعال: أ%ن ي,م'د_كم ربكم بمسة آلف. وقال ف الال:
أ%ي\س.بون% أ%ن_ما ن.م'دeهم به من مال وبنب؛ هكذا قرئ ن,م'دeهم،

بضم النون. وقال: وأ%م\د.د\ناكم بأ%موال وبني، فال%د.د' ما أ%م\د.د\ت.
به قومك ف حر\ب أ%و غي ذلك من طعام أ%و أ%عوان. وف حديث أ�ويس: كان

عمر، رضي ال عنه، إ,ذا أ%ت.ى أ%م\داد' أ%هل اليمن سأ%لم: أ%فيكم أ�و.ي\س'
بن عامر؟ ال4مداد: جع م.د.د وهم ال4عوان وال4نصار الذين كانوا

ي.م'دeون السلمي ف الهاد. وف حديث عوف بن مالك: خرجت مع زيد بن حارثه ف
غزوة م1ؤ\ت'ة وراف%ق%ن م.د.د1يÒ من اليمن؛ وهو منسوب إل الد.د. وقال

يونس: ما كان من الي فإ,نك تقول أ%م\د.د\ته، وما كان من الشر فهو
مد.د\ت. وف حديث عمر، رضي ال عنه: هم أ%صل� العرب وماد_ة ال3سلم أ%ي

الذين ي'ع1ينونم وي.ك�ثYر'ون جيوشهم وي'ت.ق%و_ى بزكاة1 أ%موالم. وكل ما
أ%عنت به قوماv ف حرب أ%و غيه، فهو ماد_ة لم. وف حديث الرمي:

م'ن\ب,ل�ه وال�م1دe به أ%ي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهماv بعد سهم، أ%و
.Òه، فهو م'م1دeيرد� عليه الن_ب\ل% من ال%د.ف. يقال: أ%م.د_ه ي'م1د

وف حديث علي�، كرم ال وجهه: قائل كلمة1 الزور والذي ي.م'دe ببلها
ف ال3ث سواء#؛ م.ث�ل قائلها بالائ1ح الذي يل� الدلو ف أ%سفل

البئر، وحاك1ي.ها بالات1ح, الذي يذب البل على رأ}س البئر وي.م'دeه؛ ولذا
يقال: الرواية� أ%حد الكاذ1ب.ي\ن,.

وال1داد': الن>ق}س. وال1داد': الذي ي'كتب به وهو ما تقدم. قال شر:
كل شيء امت.ل4 وارتفع فقد م.د_؛ وأ%م\د.د\ت'ه أ%نا. وم.د_ النهار'

إ,ذا ارتفع. وم.د_ الد_واة% وأ%م.د_ها: زاد ف مائ1ها ون,ق}س3ها؛
وم.د_ها وأ%م.د_ها: جعل فيها م1داداv، وكذلك م.د_ الق%لم وأ%م.د_ه.

واس\ت.م.د_ من الدواة1: أ%خذ منها م1داداv؛ وال%دe: الستمداد' منها، وقيل: هو
أ%ن ي.س\ت.م1د_ منها م.د�ة واحدة؛ قال ابن ال4نباري: سي ال1داد'

م1داداv ل3#مداده الكات1ب، من قولم أ%م\د.د\ت اليش ب.دد؛ قال
ال4خطل:ر.أ%و\ا بار,قات{ بال4ك�ف> كأ%ن�ها

م.صابيح' س'ر\ج¬، أ�وق1د.ت\ ب,م1داد1
أ%ي بزيت ي'م1دeها. وأ%م.د_ ال�ر\ح' ي'م1دe إ,م\داداv: صارت فيه

م.د_ة؛ وأ%م\د.د\ت الرجل مد�ةv. ويقال: م'د_ن يا غلم' م'د_ة من الدواة،
وإ,ن قلت: أ%م\د1د\ن م'د�ة، كان جائزاv، وخرج على م.ج\ر.ى ال%د.د1 با



والزيادة. وال�د_ة أ%يضاv: اسم ما اس\ت.م\د.د\ت. به من ال1داد1 على
القلم. وال%د�ة، بالفتح: الواحدة من قولك م.د.د\ت' الشيء4. وال1د�ة،

بالكسر: ما يتمع ف ال�ر\ح من القيح. وأ%م\د.د\ت' الرجل إ,ذا أ%عطيته
م'د�ة بقلم؛ وأ%م\د.د\ت' اليش ب,م.د.د. والستمداد': طلب' ال%د.د1. قال

أ%بو زيد: م.د.د\نا القوم أ%ي ص1رنا م.د.داv لم وأ%م\د.د\ناهم بغينا
وأ%م\د.د\ناعم بفاكهة. وأ%م.د� الع.ر\ف%ج' إ,ذا ج.ر.ى الاء� ف عوده. وم.د_ه

م1داداv وأ%م.د_ه: أ%عطاه؛ وقول الشاعر:
ن'م1دe لم\ بالاء3 م1ن غي, ه'ون,ه،
ولك1ن\ إ,ذا ما ضاق. أ%مر¬ ي'و.س_ع'

يعن نزيد الاء لتكثر الرقة. ويقال: سبحان ال م1داد. السموات
وم1داد. كلمات1ه وم.د.د.ها أ%ي مثل عد.د1ها وكثرتا؛ وقيل: ق%د\ر. ما ي'وازيها

ف الكثرة ع1يار. كيل أ%و وزن أ%و عد.د أ%و ما أ%شبهه من وجوه الصر
والتقدير؛ قال ابن ال4ثي: وهذا تثيل يراد به التقدير ل4ن الكلم ل يدخل

ف الكيل والوزن وإ,نا يدخل ف العدد. وال1داد': مصدر كال%د.د. يقال:
مددت الشيء4 م.دìا وم1داداv وهو ما يكثر به ويزاد. وف الديث: إ,ن

الؤ.ذYن% ي'غ\ف%ر' له م.د_ ص.و\ت1ه؛ الد: القدر، يريد به قدر الذنوب أ%ي
يغفر له ذلك إ,ل منتهى م.د> صوته، وهو تثيل لسعة الغفرة كقوله

الخر: ولو ل%ق1يت.ن ب,ق�3راب ال4رض 
(* قوله «بقراب الرض» بامش نسخة من

النهاية يوثق با يوز فيه ضم القاف وكسرها، فمن ضمه جعله بنزلة قريب يقال
قريب وقراب كما يقال كثي وكثار، ومن كسر جعله مصدراv من قولك قاربت

الشيء مقاربة وقراباv فيكون معناه مثل ما يقارب الرض.) خ.طايا ل1قيت'ك با
م.غ\ف1ر.ةv؛ ويروى م.د.ى صوته وهو مذكور ف موضعه. وبنوا بيوتم على

م1داد{ واحد أ%ي على طريقة واحدة. ويقال: جاء هذا على م1داد{ واحد أ%ي على
مثال واحد؛ وقال جندل:

ل أ�ق}و, ف1يه,ن_، ول أ�سان,د1
على م.داد{ وروي¼ واح1د1

وال4م1د�ة�، والواحدة� م1داد¬: ال1ساك' ف جانب الثوب, إ,ذا
اب\تد1ئ. بع.معل1ه. وأ%م.د_ ع'ود' الع.ر\ف%ج, والص>لYيان1 والط�ر,يف%ة1:

م'ط1ر. ف%لن%.



وال�د_ة�: الغاية من الزمان والكان. ويقال: لذه ال�م�ة� م'د_ة أ%ي
غاية ف بقائها. ويقال: م.د_ ال ف ع'م'رك أ%ي جعل لع'م'رك م'دة

طويلة. وم'د_ ف عمره: ن'س3ئ%. وم.دe النهار,: ارتفاع'ه. يقال: جئتك م.د_
النهار وف م.د> النهار، وكذلك م.د_ الضحى، يضعون الصدر ف كل ذلك

موضع الظرف.
وامتد_ النهار': ت.ن.ف�س. وامتد_ بم السي: طال. وم.د_ ف السي:

م.ض.ى.
وال%د1يد': ما ي'خ\ل%ط� به س.و,يق¬ أ%و س1م\سم¬ أ%و دقيق أ%و شعي

ج.شÒ؛ قال ابن ال4عراب: هو الذي ليس بار¼ ث ي'سقاه البعي والدابة أ%و
ي'ض\ف%ر'ه، وقيل: ال%د1يد' الع.ل%ف'، وقد م.د_ه به ي.م'دeه م.دìا.

أ%بو زيد: م.د.د\ت' ال3بل% أ%م'دeها م.دìا، وهو أ%ن تسقيها الاء بالبزر
أ%و الدقيق أ%و السمسم. وقال ف موضع آخر: ال1د1يد' شعي ي'ج.شe ث

ي'ب.ل© ف%ي'ض\ف%ر' الب.ع1ي.. ويقال: هناك قطعة من ال4رض ق%د\ر' م.د>
البصر أ%ي م.د.ى البصر. وم.د.د\ت' ال3ب,ل% وأ%م\د.د\ت'ها بعن، وهو أ%ن

ت.ن\ث41ر. لا على الاء4 شيئاv من الدقيق ونوه ف%ت.س\ق1ي.ها، والسم
ال%د1يد'.

وال1د�ان� وال3م1د�ان�: الاء ال1ل}ح، وقيل: الاء اللح الشديد'
ال�ل�وحة؛ وقيل: م1ياه' الس>باخ,؛ قال: وهو إ,ف}ع1لنD. بكسر المزة؛ قال

زيد اليل، وقيل هو ل4ب الط�م.حان:
فأ%ص\ب.ح\ن. قد أ%قه\ي.ن. ع.ن>ي كما أ%ب.ت\،

ح1ياض. ال3م1د_ان1، الظYباء� القوام1ح'
وال3م1د�ان� أ%يضاv: الن_زe. وقيل: هو ال3م>دان�؛ بتشديد اليم

وتفيف الدال.
وال�دe: ض.ر\ب¬ من الكاي,يل وهو ر'ب'ع صاع، وهو ق%د\ر' م'د> النب،

صلى ال عليه وسلم، والصاع': خسة أ%رطال؛ قال:
ل ي.غ\د'ها م'دÒ ول ن.ص1يف'،
ول ت'م.ي\رات¬ ول ت.ع\ج,يف'

والمع أ%مداد¬ وم1د.د¬ وم1داد¬ كثية وم.د.دةD؛ قال:
كأ%ن_ما ي.ب\ر'د\ن% بالغ.ب'وق,

ك%ي\ل% م1داد{، من ف%حاv م.د\قوق,



الوهري: ال�دe، بالضم، مكيال وهو رطل وثلث عند أ%هل الجاز والشافعي،
ورطلن عند أ%هل العراق وأ%ب حنيفة، والصاع أ%ربعة أ%مداد. وف حديث

فضل الصحابة: ما أ%د\ر.ك م'د_ أ%حد1هم ول ن.ص1يف%ه؛ والد، ف ال4صل:
ربع صاع وإ,نا ق%د_ره به ل4نه أ%قل© ما كانوا يتصدقون به ف العادة.

قال ابن ال4ثي: ويروى بفتح اليم، وهو الغاية؛ وقيل: إن أ%صل الد مقد_ر
.vبأ%ن ي.م'د_ الرجل يديه فيمل4 كفيه طعاما

وم'د_ةD من الزمان: برهة منه. وف الديث: ال�د_ة الت ماد_ فيها
أ%با سفيان؛ ال�د_ة�: طائفة من الزمان تقع على القليل والكثي، وماد_

فيها أ%ي أ%طال%ها، وهي فاع.ل% من الد�؛ وف الديث: إ,ن شاؤ'وا
ماد.د\ناهم. ول�ع\بة للصبيان تسمى: م1داد. ق%ي\س؛ التهذيب: وم1داد' ق%ي\س ل�ع\بة

،vشديدا vلم. التهذيب ف ترجة دمم: د.مد.م. إ,ذا ع.ذ�ب. عذابا
وم.د\م.د. إ,ذا ه.ر.ب..

وم'دÒ: رجل من دار,م؛ قال خالد بن علقمة الدارمي يهجو خ'ن\ش'وش. بن
م'د�:

،vج.ز.ى ال� خ'ن\ش'وش. بن. م'د¼ م.لمة
إ,ذا ز.ي_ن. الف%ح\شاء4 للناس, م'وق�ها

@مذد: ف الديث ذ1ك}ر' ال%ذاد، وهو بفتح اليم: واد بي س.ل}ع�
وخ.ن\د.ق, الدينة الذي حفره النب، صلى ال عليه وسلم، ف غ%ز\وة

ال%ن\دق.
@مرد: الار,د': العات.

م.ر'د. على ال4مر,، بالضم، ي.م\ر'د' م'رو'داv وم.رادةv، فهو مارد¬
وم.ريد¬، وت.م.ر_د.: أ%ق}ب.ل% وع.تا؛ وتأ}ويل� ال�رو'د أ%ن يبلغ الغاية

الت ترج من جلة ما عليه ذلك الص>ن\ف.
وال1ر>يد': الشديد' ال%رادة1 مثل ال1م>ي والس>كYي. وف حديث

الع1ر\باض: وكان صاحب' خيب رج'لv مار,داv م'ن\كراv؛ الارد' من الرجال:
العات الشديد، وأ%صله من م.ر.دة الن والشياطي؛ ومنه حديث رمضان:

�وت'ص.ف�د' فيه م.ر.دة الشياطي، جع مارد. وال�ر'ود' على الشيء3: الخز'ون
عليه. وم.ر.د. على الكلم أ%ي م.ر.ن% عليه ل ي.ع\ب.أ� به. قال ال

تعال: ومن أ%هل الدينة م.ر.د'وا على الن>فاق,؛ قال الفراء: يريد م.ر.ن'وا
عليه وج'ر>ب'وا كقولك ت.م.ر_د'وا. وقال ابن ال4عراب: ال%ر\د' التطاول



بالك1ب\ر والعاصي؛ ومنه قوله: م.ر.د'وا على النفاق أ%ي ت.طاو.لوا.
وال%رادة�: مصدر الار,د1، وال%ر,يد': من شياطي ال3نس والن. وقد

ت.م.ر_د. علينا أ%ي ع.تا. وم.ر.د. على الشر> وت.م.ر_د أ%ي ع.ت.ا وط%غ.ى.
وال%ر,يد': البيث� التمر�د الش>ر>ير. وشيطان مار,د وم.ر,يد واحد. قال

ابن سيده: والريد يكون من الن وال3نس وجيع اليوان؛ وقد استعمل ذلك ف
ال%وات1 فقالوا: تر�د هذا الب.ث}ق أ%ي جاوز حد� مثله، وجع الارد

م.ر.دة، وجع ال%ريد1 م'رد.اء؛ وقول أ%ب زبيد:
م'س\نفات كأ%ن_ه'ن_ ق%نا ال1ن\ـ

ـد1، ون.س_ى الو.ج,يف' ش.غ\ب. ال%رود1
(* قوله «مسنفات» ف الصحاح: أسنف الفرس تقدم اليل، فاذا سعت ف الشعر

مسنفة، بكسر، فهي من هذا وهي الفرس تتقدم اليل ف سيها، وإذا سعت
مسنفة، بفتح النون، فهي الناقة من السناف أي شد عليها ذلك).

قال: الش_غ\ب' ال%ر.ح'. وال%ر'ود' والار,د': الذي ي.ج,يء� وي.ذ}ه.ب'
ت.شاطاv؛ يقول: ن.س_ى الو.ج,يف' الار,د. ش.غ\ب.ه.

ابن ال4عراب: ال%ر.د' ن.قاء� الدين من الشعر ون.قاء الغ'ص\ن من
الو.ر.ق، وال4م\ر.د': الشابe الذي بلغ% خروج ل1ح\يته وط%ر_ شاربه ول تبد

ليته. وم.ر,د. م.ر.داv وم'رو'دة وت.م.ر_د: بقي زماناv ث التحى بعد ذلك
وخرج وجهه. وف حديث معاوية: ت.م.ر_د\ت' عشرين سنة وج.م.ع\ت عشرين

ون.ت.ف}ت عشرين وخ.ض.بت عشرين وأ%نا ابن ثاني أ%ي مكثت أ%مرد عشرين سنة ث
صرت متمع اللحية عشرين سنة.

ورملة م.ر\ادء: متسطحة ل ت'ن\ب,ت، والمع م.راد{، غلبت الصفة غل%ب.ة
ال4ساء.

وال%راد1ي: ر,مال ب,ه.ج.ر معروفة، واحدتا م.ر\داء؛ قال ابن سيده:
وأ�راها سيت بذلك لقلة نباتا؛ قال الراعي:

ف%ل%ي\ت.ك. حال% الد_ه\ر' د'ون.ك. كل©ه،
وم.ن\ بال%راد1ي م1ن\ ف%ص1يح� وأ%ع\ج.ما

ال4صمعي: أ%رض م.رادء�، وجعها م.راد{، وهي رمال منبطحة ل ي'ن\ب.ت'
فيها؛ ومنها قيل للغلم أ%م\ر.د'. وم.ر\داء هجر: رملة دونا ل ت'ن\ب,ت'

شيئاv؛ قال الراجز:
ه.ل� س.أ%ل}ت'م\ ي.و\م. م.ر\داء4 ه.ج.ر\



وأ%نشد ال4زهري بيت الراعي:
وم.ن\ بال%راد1ي م1ن\ ف%ص1يح� وأ%ع\ج.ما

وقال: ال%راد1ي جع م.ر\داء� هجر؛ وقال: جاء به ابن السكيت: وامرأ%ة
م.ر\داء: ل إ,س\ب. لا، وهي ش1ع\ر.ت'ها. وف الديث: أ%هل النة ج'ر\د

م'ر\د. وشجرة م.ر\داء: ل ورق عليها، وغصن أ%م\ز.د كذلك. وقال أ%بو حنيفة:
شجرة م.ر\داء ذهب ورقها أ%جع. وال%ر\د': الت_م\ل1يس'. وم.ر.د\ت' الشيء4

وم.ر_د\ت'ه: لينته وصقلته. وغلم أ%م\ر.د' ب.ي>ن ال%ر.د، بالتحريك،
ول يقال جارية م.ر\داء. ويقال: ت.م.ر_د. فلن زماناv ث خرج وجهه وذلك

أ%ن يبقى أ%م\ر.د. حيناv. ويقال: شجرة م.ر\داء ول يقال غصن أ%م\ر.د'.
وقال الكسائي: شجرة م.ر\داء وغصن أ%م\رد' ل ورق عليهما. وفرس أ%م\ر.د': ل

�شعر على ث�ن_ت1ه. والت_م\ر,يد': الت_مليس' والت_س\و,ية
والت_ط}ي,ي'.قال أ%بو عبيد: ال�م.ر_د ب,ناء طويل؛ قال أ%بو منصور: ومنه قوله
تعال: صرح م'م.ر_د من قوارير؛ وقيل: المر_د الملس. وت.مريد البناء:

تليسه. وتريد' الغصن: تريده من الورق. وبناء مر�د: م'ط%و_لD. والارد:
الرتفع.

والت>م\راد': بيت صغي يعل ف بيت ال%مام ل1مب\ي.ض1ه فإ,ذا ج'ع1ل%ت\
vبعضها فوق بعض فهي الت_مار,يد'؛ وقد م.ر_دها صاحبها ت.م\ريدا vنسقا

وت1م\راد والت>م\راد السم، بكسر التاء.
وم.ر.د. الشيء4: لينه. الصحاح: وال%راد'، بالفتح، الع'ن'ق. والر.د':
الثريد. وم.ر.د. البز والتمر ف الاء3 ي.م\ر'ده م.ر\داv أ%ي ماث%ه حت

ي.ل1ي.؛ وف الكم: أ%ن\ق%ع.ه وهو ال%ريد؛ قال النابغة:
ول�ا أ%ب أ%ن ي.ن\ق1ص. الق%و\د' ل%حم.ه،

نز.ع\نا ال%ر,يذ% وال%ريد. ل1ي.ض\م'را
وال%ر,يذ�: التمر ينقع ف اللب حت يلي. ال4صمعي: م.ر.ذ% فلن البز
ف الاء3 أ%يضاv، بالذال العجمة، وم.ر.ثه. ال4صمعي: م.ر.ث% خبزه ف

الاء3 وم.ر.د.ه إ,ذا لي_ن.ه وف%ت_ت.ه فيه. ويقال لكل شيء� د'ل1ك. حت
استرخى. م.ر,يد¬. ويقال للتمر ي'ل}قى ف اللب حت ي.ل1ي. ث ي'م\ر.د

باليد: م.ر,يد¬. وم.ر.ذ% الطعان، بالذال، إ,ذا ماثه حت يلي؛ قال أ%بو
منصور: والصواب م.ر.ث% ال%ب\ز. وم.ر.د.ه، بالدال، إ,ل أ%ن أ%با عبيد جاء به

ف الؤلف م.ر.ث% فلن البز وم.ر.ذ%ه، بالثاء والذال، ول يغيه شر؛



قال: وعندي أ%نما لغتان. قال أ%بو تراب: سعت ال%صيب يقول: م.ر.د.ه
وه.ر.د.ه إ,ذا قط%عه وه.ر.ط% ع1ر\ض.ه وه.ر.د.ه؛ وم.ر.د. الصبe ث%د\ي.

أ�م�ه م.ر\داv. وال%ر\د': الغ.ضe من ث%مر ال4راك، وقيل: هو الن_ض1يج'
منه، وقيل: ال%ر\د' ه.نوات¬ منه ح'م\ر ض.خ\مة؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:

م1نان,ي>ةD أ%وتاد' أ%طناب, ب.ي\ت1ها،
أ%راك¬، إ,ذا صاف%ت\ به ال%ر\د'، ش.ق�حا

واحدته م.ر\دةD. التهذيب: الب.رير' ث%مر ال4راك، فالغ.ضe منه ال%ر\د
والنضيج' الك%باث�. وال%ر\د': الس_و\ق' الشديد'.

وال�ر\د1يe: خ.ش.بة يدفع با ال%ل�ح' السفينة%، وال%ر\د': دفعها
بال�ر\د1ي>، والفعل ي.م\ر'د.

ومار,د¬: ح1ص\ن' د'ومة1 الندل؛ الكم: ومار,د¬ ح1ص\ن معروف غزاه بعض
اللوك فامتنع عليه، فقالوا ف الثل: ت.مر_د. مارد¬ وع.ز_ ال4ب\ل%ق'،

وها حصنان بالشام؛ وف التهذيب: وها حصنان ف بلد العرب غزتما
الزباء؛ قال الفضل: كانت الزباء سارت إ,ل مارد ح1ص\ن د'ومة الندل وإ,ل
ال4ب\ل%ق، وهو حصن ت.ي\ماء4، فامتنعا عليها فقالت هذا الثل، وصار مثلv لكل

ع.زيز م'م\ت.نع.
وف الديث ذكر م'ر.ي\د، وهو بضم اليم مصغ_راv: أ�ط�م¬ من آطام

الدينة وف الديث ذكر م.ر\دان%، بفتح اليم وسكون الراء، وهي ثنية بطريق
ت.ب'وك. وبا مسجد¬ للنب، صلى ال عليه وسلم.

وم'راد¬: أ%بو قبيلة من اليمن، وهو مراد بن مالك بن زيد بن ك%ه\لن بن
س.ب.ا وكان اسه ي'حاب,ر ف%ت.م.ر_د فسمي م'راداv، وهو ف�عال على هذا

القول؛ وف التهذيب: وم'راد¬ حي� هو اليوم ف اليمن، وقيل: إ,ن نسبهم ف
ال4صل من نزار؛ وقول أ%ب ذؤيب:

vك%س.ي\ف1 الراد1ي> ل تاك1ل
ج.باناv، ول ح.ي\د.ر,ي�اv ق%بيحا

قيل: أ%راد سيف عبد الرحن بن م'ل}ج\م. قات1ل, علي�، رضوان ال عليه،
وقيل: أ%راد كأ%نه سيف يان ف مضائه فلم يستقم له الوزن، فقال كسيف

ال�راد1ي>. ومار,د'ون ومار,د1ين: موضع، وف النصب والفض ماردين.
@مرخد: ام\ر.خ.د> الشيء: اس\ت.ر\خ.ى.

@مزد: ما وج.د\نا لا العام. م.ز\دةv ك%م.ص\دة{ أ%ي ل ن.ج,د\ لا



ب.ر\داv، أ�ب\د1ل الزاي من الصاد.
@مسد: الس.د'، بالتحريك: اللYيف. ابن سيده: ال%س.د' حبل من ليف{ أ%و

خ'وص أ%و شعر أ%و وب.ر أ%و صوف أ%و جلود ال3بل أ%و جلود أ%و من أ%ي� شيء
كان؛ وأ%نشد:

يا م.س.د. الوص, ت.ع.و_ذ} م1ن>ي،
إ,ن} ت.ك' ل%د\ناv ل%ي>ناv، فإ,ن

ما ش1ئ}ت. م1ن أ%ش\م.ط% م'ق}س.ئ1ن>
قال: وقد يكون من جلود ال3بل أ%و من أ%وبار,ها؛ وأ%نشد ال4صمعي لعمارة

بن طارق وقال أ%بو عبيد: هو لعقبة ال�ج.ي\م1ي:
فاع\ج.ل} ب,غ.ر\ب� م1ث}ل, غ%ر\ب, طار,ق,،

وم.س.د{ أ�م1ر_ من أ%يان,ق,،
ليس بأ%ن\ياب� ول ح.قائ1ق,

يقول: اع\ج.ل} بد.ل}و� مثل, دل}و طار,ق� وم.س.د{ ف�ت1ل% من أ%يانق،
وأ%يان,ق': جع أ%ي\ن'ق وأ%ينق جع ناقة، وال4ن\ياب' جع ناب، وهي

ال%ر,مة�، والقائق جع ح1ق�ة، وهي الت دخلت ف السنة الرابعة وليس جلدها
بالقوي�؛ يريد ليس جلدها من الصغي ول الكبي بل هو من جلد ثنية أ%و ر.باع1ية

أ%و س.ديس أ%و باز,ل؛ وخص به أ%بو عبيد البل من الليف، وقيل: هو البل
الضفور الكم الفتل من جيع ذلك. وقال الزجاج ف قوله عز وجل: ف جيدها

حبل من مسد؛ جاء ف التفسي أ%نا سلسلة طولا سبعون ذراعاv يسلك با ف
النار، والمع أ%مساد وم1ساد¬؛ وف التهذيب: هي السلسلة الت ذكرها

ال، عز وجل، ف كتابه فقال: ذرعها سبعون ذراعاv؛ يعن، جل اسه، أ%ن}
امرأ%ة أ%ب لب تس\لك ف سلسلة طولا سبعون ذراعاv. حبل من م.س.د{؛ أ%ي حبل

م'س3د. أ%ي_ م.س\د{ أ%ي ف�ت1ل فل�وي أ%ي أ%نا تسلك ف النار أ%ي ف
سلسلة1 م.م\س'ود{. الزجاج: السد ف اللغة البل إ,ذا كان من ليف ال�ق}ل وقد

يقال لغيه. وقال ابن السكيت: ال%س\د' مصدر م.س.د. البل ي.م\س'د'ه
م.س\داv، بالسكون، إ,ذا أ%جاد فتله، وقيل: حبل م.س.د¬ أ%ي مسود قد م'س3د.

أ%ي أ�ج,يد. ف%ت\ل�ه' م.س\داv، فال%س\د' الصدر، وال%س.د' بنزلة
ال%م\س'ود كما تقول نف%ض\ت الشجر ن.ف}ضاv، وما ن'فض فهو ن.ف%ض¬، ودل قوله عز

vت1لت من الديد فتل�وجل: حبل من م.س.د{، أ%ن السلسة الت ذكرها ال ف
مكماv، كأ%نه قيل ف جيد1ها حبل حديد قد ل�وي ل%ي�اv شديداv؛ وقوله



أ%نشده ابن ال4عراب:
أ�ق%ر>ب'ها ل1ث%ر\وة1 أ%ع\و.ج,ي¼

س.ر.نداةv، لا م.س.د¬ م'غار'
فسره فقال: أ%ي لا ظهر م'د\م.ج كال%س.د ال�غار أ%ي الشديد الفتل.

Dم.ط}وي�ة :Dفتله. وجارية م.م\س'ودة :vوم.س.د. البل% ي.م\س'د'ه م.س\دا
م.م\شوقةD. وامرأ%ة م.م\س'ودة� ال%ل}ق إ,ذا كانت م'لتف9ة ال%ل}ق ليس ف

خل}قها اضطراب. ورجل م.م\س'ود إ,ذا كان م.ج\د'ول% ال%ل}ق. وجارية مسودة
إ,ذا كانت ح.س.نة ط%ي� اللق. وجارية حس.نة� ال%س\د والع.ص\ب وال%د\ل

وال4ر\م، وهي مسودة ومعصوبة ومدولة ومأ}رومة، وب.ط}ن مسود: ل%ي>ن لطيف¬
م'س\ت.و� ل ق�ب\ح فيه؛ وقد م'س3د. مس\gداv. وساق¬ م.س\داء�: مستوية

حسنة. وال%س.د': ال1ح\و.ر' إ,ذا كان من حديد. وف الديث: ح.ر_م\ت'
ش.ج.ر. الدينة1 إل م.س.د. م.حالة؛ الس.د: البل المسود أ%ي الفتول من

نبات أ%و ل1حاء شجرة 
(* قوله «أو لاء شجرة» كذا بالصل والذي ف نسخة من
النهاية يظن با الصحة لاء شجر ونوه)؛ وقيل: ال%س.د' م1ر\و.د'
الب.ك%ر.ة1 الذي تدور عليه. وف الديث: أ%نه أ%ذن% ف قط}ع ال%س.د1

والقائ1متي\ن. وف حديث جابر: أ%نه كاد. 
(* قوله «أنه كاد إل» ف نسخة النهاية الت

بيدنا ان كان ليمنع بذف الضمي وبنون بدل الدال، وعليها فاللم لم
الحود والفعل بعدها منصوب). رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ل%ي.م\ن.ع'

أ%ن} ي'ق}ط%ع. ال%س.د'. والس.د': الليف أ%يضاv، وبه فسر قوله تعال: ف
جيدها حبل من مسد، ف قوله. وم.س.د. ي.م\س'د م.س\داv: أ%د\أ%ب السي ف

الليل؛ وأ%نشد:
ي'كاب,د1 الليل% عليها م.س\د.ا

وال%س\د': إ,د\آب' السي ف الليل؛ وقيل: هو السي الدائم'، ليلv كان
أ%و ناراv؛ وقول العبدي يذكر ناقة شبهها بثور وحشي:

كأ%نا أ%س\ف%ع' ذ�و ج'د_ة{،
ي.م\س'د'ه الق%ف}ر' وليلD س.د1ي

كأ%نا ي.ن\ظ�ر' ف ب'ر\ق�ع�،
م1ن\ ت.ح\ت1 ر.و\ق� س.ل1ب� م1ذ}و.د1



قوله: ي.م\س'د'ه يعن الثور أ%ي ي.ط}و,يه1 ليل. س.د1يÒ أ%ي ن.د1يÒ ول
يزال البقل ف تام ما سقط الن_دى عليه؛ أ%راد أ%نه يأ}كل البقل فيجزئه

عن الاء فيطويه عن ذلك، وشبه السeفعة الت ف وجه الثور ببقع. وجعل
الليث الد_أ%ب. م.س\داv ل4نه ي.م\س'د خلق من ي.د\أ%ب' ف%يط}و,يه

وي'ض.م>ر'ه.
وال1ساد': على ف1عال�: لغة ف ال1ساب,، وهو ن,ح\ي الس_م\ن وس1قاء

الع.سل؛ ومنه قول أ%ب ذؤ.يب:
غ%د.ا ف خافة{ معه م1ساد¬

فأ%ض\ح.ى ي.ق}ت.ر,ي م.س.داv ب,ش1يق,
والافة: خ.ر,يط%ةD يتقلدها ال�ش\تار' ليجعل فيها العسل. قال أ%بو

عمرو: الساد، غي مهموز، الز>قe ال4سود. وف النوادر: فلن أ%حس.ن'
م1س.اد. ش1ع\رÝ من فلن؛ يريد أ%ح\س.ن. ق1وام. شعر من فلن؛ وقول رؤبة:

ي.م\س'د' أ%ع\لى ل%ح\م1ه وي.أ}ر,م'ه\،
جاد.ت\ ب,م.ط}ح'ون{ لا ل ت.أ}ج,م'ه\،

ت.ط}ب'خ'ه ض'رو'ع'ها وت.أ}د1م'ه\
يصف راعياv جادت له ال3بل باللب.ن، وهو الذي طبخته ضروعها؛ وقوله
بطحون أ%ي بلب.ن ل ي.ح\تاج إ,ل طحن كما ي'حتاج إ,ل ذلك ف الب،

والضeرو'ع هي الت طبخته، وقوله ل ت.أ}ج,م'ه أ%ي ل ت.كرهه، وتأ}د1م'ه: تلطه
بأ�د\م، وأ%راد بال�دم ما فيه من الد�س.م؛ وقوله يسد أ%على لمه أ%ي
اللب ي.ش'دe ل%ح\م.ه ويقو�يه؛ يقول: إ,ن البقل يقو�ي ظهر هذا ال1مار

ويشد�ه؛ قال ابن بري: وليس يصف حاراv كما زعم الوهري فإ,نه قال: إ,ن البقل
يقو�ي ظهر هذا المار ويشد�ه.

@مصد: ال%ص\د' وال%ز\د1 وال%صاد': ال%ض\بة� العالية المراء، وقيل:
هي أ%ع\لى ال%ب.ل؛ قال الشاعر:
إ,ذا أ%ب\ر.ز. الر_و\ع' الك%عاب. فإ,ن_ه'م\

�م.صاد¬، ل1م.ن\ ي.أ}و,ي إ,ليهم، وم.ع\ق1ل
والمع أ%م\ص1دةD وم'صدانD. ال4صمعي: ال�ص\دان� أ%عال ال1بال,،

واحدها م.صاد¬. قال ال4زهري: ميم م.صاد{ ميم م.ف}ع.ل� وج'م1ع على م1ص\دان{
كما قالوا م.ص1ي¬ وم'ص\رانD، على توهم أ%ن اليم فاء الف1عل. وال%ص\د':
الب.ر\د؛ وما وجدنا لا العام. م.ص\دةv وم.ز\دةv، على البدل، تبدل الصاد



زاياv، يعن البد؛ وقال كراع: يعن شدة الب\د وشدة الر�، ضد. وما
أ%صابتنا العام. م.ص\دة أ%ي م.ط}رة. وال%ص\د: الر_ع\د. وال%ص\د: الطر.

قال أ%بو زيد: يقال: ما لا م.ص\د.ة أ%ي ما لل4رض ق�رÒ ول حر�. وم.ص.د.
الر>يق.: مص_ه. ابن ال4عراب: ال%ص\د' ال%صe؛ م.ص.د. جاريته

ور.ف�ها وم.ص_ها ور.ش.فها بعن واحد. الليث: ال%ص\د': الماع. يقال: م.ص.د
الرجل جاريته وع.ص.دها إ,ذا نكحها؛ وأ%نشد:

ف%أ%ب,يت' أ%ع\ت.ن,ق' الث©غ'ور.، وأ%ت_قى
ع.ن\ م.ص\د1ها، وش1فاؤ'ها ال%ص\د'

قال الرياشي: ال%ص\د' الب.ر\د، ورواه وأ%نتفي عن مصدها أ%ي أ%ت_قي.
@مضد: ال%ض\د': لغة ف ض.م\د1 الرأ}س، يانية. الليث: ن.ض.د. وم.ض.د.

إ,ذا جع.
@معد: ال%ع\د': الض_خ\م. وشيء م.ع\د¬: غليظ. وت.م.ع\د.د.: غ%ل�ظ

وس.م1ن؛ عن اللحيان، قال:
ر.ب.ب\ت'ه حت إ,ذا ت%د.د.ا

وال%ع1د.ة� وال41ع\د.ة�: موضع الطعام قبل أ%ن ي.نحدر إ,ل ال4معاء؛
�وقال الليث: الت ت.س\ت.و\ع1ب' الطعام. من ال3نسان. ويقال: ال%ع1دة

لل3نسان بنزلة الكرشة لكل م'ج\ت.ر¼؛ وف الكم: بنزلة الكر,ش لذوات
ال4ظ}لف1 وال4خ\لف1، والمع م.ع1د¬ وم1ع.د¬، توهت فيه ف1ع.ل%ة. وأ%ما
ابن جن فقال ف جع م.ع1د.ة: م1ع.د¬، قال: وكان الق1ياس أ%ن يقولوا
م.ع1د¬ كما قالوا ف جع ن.ب,قة ن.ب,ق¬، وف جع كل1مة{ ك%ل1م¬، فلم يقولوا

ذلك وعدلوا عنه إ,ل أ%ن فتحوا الكسور وكسروا الفتوح. قال: وقد علمنا أ%ن
من شرط المع بلع الاء3 أ%ن ل يغي من صيغة الروف والركات شيء ول

يزاد على طرح الاء نو ترة وتر ونلة ونل، فلول أ%ن الكسرة والفتحة
عندهم تريان كالشيء الواحد لا قالوا م.ع1د¬، ولكنهم فعلوا هذا لقرب

الالي عليهم ول1ي'ع\ل1موا رأ}يهم ف ذلك فيؤنسوا به ويوطYئوا بكانه لا
وراء.

هوم'ع1د. الرجل�، فهو م.م\عود¬: ذ%ر,بت م.ع1د.ت'ه فلم ي.س\ت.م\ر,ئ\ ما
يأ}كله. وم.ع.د.ه: أ%صاب م.ع1دت.ه. وال%ع\د': ض.ر\ب من الرeط%ب.

ور'ط%ب.ة م.ع\د.ة وم'ت.م.ع>دة: طرية؛ عن ابن ال4عراب. وبسر ث%ع\د¬ م.ع\د¬
أ%ي رخ\ص؛ وبعضهم يقول: هو إ,تباع ل يفرد. وال%ع\د': الفساد'.



وم.ع.د. الد_ل}و. م.ع\داv وم.ع.د. با وام\ت.ع.د.ها: نزعها وأ%خرجها من
البئر، وقيل: جدبا. وال%ع\د': ال%ذ}ب'؛ م.ع.د\ت' الشيء: ج.ذ%ب\ت'ه

بسرعة.
وذ1ئ}ب¬ م1م\ع.د¬ وماع1د¬ إ,ذا كان ي.ج\ذ1ب' الع.د\و ج.ذ}باv؛ قال ذو

الرمة يذكر صائداv شبهه ف سرعته بالذئب:
كأ%ن_ما أ%ط}مار'ه، إ,ذا عدا،

ج'لYل}ن. س1رحان% ف%لة{ م1م\ع.دا
ون.ز\ع¬ م.ع\د¬: ي'م.دe فيه بالبك}رة؛ قال أ%حد بن جندل السعدي:

يا س.ع\د'، يا ابن. ع'م.ر�، يا سعد'
هل ي'ر\و,ي.ن\ ذ%و\د.ك. ن.ز\ع¬ م.ع\د'،

وساق1يان1: س.ب,طD وج.ع\د'؟
وقال ابن ال4عراب: ن.ز\ع¬ م.ع\د¬ س.ريع، وبعض يقول: شديد، وكأ%نه

ن.ز\ع¬ من أ%سفل قعر الركية؛ وجعل أ%حد الساقيي ج.ع\داv والخر س.بطاv ل4ن
العد منهما أ%سود' زن\ج,يÒ والسبط ر'ومي�، وإ,ذا كانا هكذا ل يشغل

بالديث عن ضيعتهما.
وام\ت.ع.د. س.ي\ف%ه من غ1م\د.ه: اس\ت.ل�ه واخ\ت.ر.ط%ه. وم.ع.د. الرم\ح.

م.ع\داv وام\ت.ع.د.ه: انتزعه من مركزه، وهو من الجتذاب. وقال اللحيان:
م.ر_ ب,ر'م\ح1ه1 وهو م.ر\ك�وز فام\ت.ع.د.ه ث ح.م.ل: اقتلعه. وم.ع.د.

الشيء4 م.ع\داv وام\ت.ع.د.: اخ\ت.ط%ف%ه ف%ذ%ه.ب. به، وقيل: اختلسه؛ قال:
أ%خ\ش.ى عليها ط%ي>ئاv وأ%س.د.ا،

وخار,ب.ي\ن, خ.ر.باv ف%م.ع.د.ا،
ل ي.ح\س.ب.ان1 ال4 إ,ل ر.ق%د.ا

vأ%ي اخ\ت.لساها واخ\ت.طفاها. وم.ع.د. ف ال4رض ي.م\ع.د' م.ع\دا
وم'ع'وداv إ,ذا ذ%هب؛ ال4خية عن اللحيان. وال�ت.م.ع\د1د': الب.ع1يد'.

وت.م.ع\د.د.: تباع.د؛ قال م.ع\ن' بن أ%وس:
ق1فا إ,ن_ها أم\س.ت\ ق1فاراv وم.ن\ ب,ها،

وإ,ن كان% م1ن\ ذي ود>نا، قد ت.ع.م\د.دا
أ%ي ت.باع.د.. قال شر: قوله ال�ت.م.ع\د1د' البعيد ل أ%علمه إ,ل من

م.ع.د. ف ال4رض إ,ذا ذهب فيها، ث صيه ت.ف%ع\ل%ل% منه.
:�وبعي م.ع\د أ%ي سريع؛ قال الز_ف%يان



ل�ا رأ%يت' الظ©ع\ن. ش.ال%ت\ ت'ح\د.ى،
أ%ت\ب.ع\ت'ه'ن_ أ%ر\ح.ب,يìا م.ع\دا

وم.ع.د. ب,خ'ص\ي.يه م.ع\داv: ذهب بما، وقيل: مد�ها. وقال اللحيان:
أ%خذ فلن ب,خ'ص\ي.ي\ فلن فمعدها ومعد بما أ%ي مد�ها واجتبذها.

،vوال%ع.د�، بتشديد الدال: اللحم الذي تت الكتف أ%و أ%سفل منها قليل
وهو من أ%طيب لم النب؛ قال ال4زهري: وتقول العرب ف مثل يضربونه: ق%د\

ي.أ}ك�ل� ال%ع.د>يe أ%كل% السeوء3؛ قال: هو ف الشتقاق يرج على
م.ف}ع.ل ويرج على ف%ع.لð على مثال ع.ل%د¼، ول يشتقe منه ف1ع\ل.

وال%ع.د�ان: النبان من ال3نسان وغيه، وقيل: ها موضع ر,ج\ل%ي الراكب من
الفرس؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

،Dق%ي\ف1د' ح.ف�اد¬ ع.ل%ي\ه ع.ب.اء4ة�أ
ك%س.اها م.ع.د_ي\ه1 م'ق%ات.لة الد_ه\ر,

أ%خب أ%نه يقاتل الدهر من لؤ\مه؛ هذا قول ابن ال4عراب. وقال
اللحيان: العد� النب فأ%فرده. وال%ع.د�ان من الفرس: ما بي رو وس كتفيه إ,ل

مؤ.خر متنه؛ قال ابن أ%حر ياطب امرأ%ته:
فإ,م_ا زال% س.ر\ج,ي عن م.ع.د¼،
وأ%ج\د1ر\ بال%وادث أ%ن ت.ك�ونا

يقول: إ,ن زال عنك سرجي فبنت بطلق أ%و بوت فل تتزوجي هذا الطروق؛
وهو قوله:

فل ت.ص1ل1ي ب,م.ط}رو'ق، إ,ذا ما
س.ر.ى ف الق%و\م, أ%صب.ح. م'س\ت.ك1ينا

وقال ابن ال4عراب: معناه إ,ن ع'ر>ي فرسي من سرجي ومت:
ف%ب.كYي، يا غ%ن,يe ب,أ%ر\ي.ح1ي¼،

م1ن. الف1ت\يان1، ل ي'م\سي ب.ط1ينا
وقيل: ال%ع.د_ان من الفرس ما بي أ%سفل الكتف إ,ل منقطع ال4ضلع

وها اللحم الغليظ التمع خلف كتفيه، ويستحب ن'ت'وء�ه'ما ل4ن ذلك الوضع
إ,ذا ضاق ضغط% القلب ف%غ.م_ه. وال%ع.دe: موضع عقب الفارس. وقال

اللحيان: هو موضع رجل الفارس من الدابة، فلم يص عقباv من غيها، ومن الر_ج'ل
مثله؛ وأ%نشد شر ف العد� من ال3نسان:

،Dوكأ%ن_ما ت.ح\ت. ال%ع.د> ض.ئ1يلة



ي.ن\ف1ي ر'قاد.ك س.مeها وس.اع'ها
:eيعن الية. وال%ع\د' وال%غ\د'، بالعي والغي: النتف. وال%ع.د

عرق ف م.ن\س3ج, الفرس. وال%ع.دe: البطن؛ عن أ%ب علي، وأ%نشد:
أ%ب\رأ}ت م1ن>ي ب.ر.صاv ب,ج,ل}د1ي،

م1ن\ ب.ع\د1 ما ط%ع.ن\ت. ف م.ع.د>ي
وم.ع.دÒ: حي� سي بأ%حد هذه ال4شياء وغلب عليه التذكي، وهو ما ل

يقال فيه من بن فلن، وما كان على هذه السورة فالتذكي فيه أ%غلب.، وقد
يكون اساv للقبيلة؛ أ%نشد سيبويه:

ول%س\نا إ,ذا ع'د> ال%ص.ى ب,أ%ق%لYه1،
وإ,ن� م.ع.د_ اليوم. م'ؤ\ذ{ ذ%ل1يل�ها

والنسب إ,ليه م.ع.د>يÒ. فأ%ما قولم ف الثل: ت.س\م.ع' بال�ع.ي\د1ي
ل أ%ن تراه؛ فمخفف عن القياس اللزم ف هذا الضرب؛ ولذا النادر ف حد�

التحقي ذكرت ال3ضافة 
(* قوله «ذكرت الضافة إل» كذا بالصل.) إ,ليه

مكباv وإ,ل ف%م.ع.د>ي على القياس؛ وقيل فيه: أ%ن ت.س\م.ع. بال�ع.ي\دي
خي من أ%ن تراه، وقيل فيه: تسمع بالعيدي خي من أ%ن تراه، وقيل: الختار
ال4ول. قال: وإ,ن شئت قلت: ل4ن} تسمع. بالعيدي خي من أ%ن تراه؛ وكان

الكسائي يرى التشديد ف الدال فيقول: بال�ع.يد>ي>، ويقول إ,نا هو
تصغي رجل منسوب إ,ل معد�؛ يضرب مثلv لن خ.ب.ر'ه خي من م.ر\آت1ه؛ وكان
غي الكسائي يفف الدال ويشدد ياء النسبة، وقال ابن السكيت: هو تصغي

معد�ي إ,ل أ%نه إ,ذا اجتمعت تشديدة الرف وتشديدة ياء النسبة خفت ياء
النسبة؛ وقال الشاعر:

ض.ل�ت\ ح'ل�وم'ه'م' عنهم\، وغ%ر_ه'م'
س.نe ال�ع.يدي> ف ر.ع\ي� وت.ع\ز,يب,.

يضرب للرجل الذي له صيت وذكر، فإذا رأ%يته ازدريت م.ر\آت.ه، وكان
تأ}ويل�ه تأ}ويل% آمر كأ%نه قال: اسع به ول تره.

والت_م.ع\د'د': الصب على عيش معد�، وقيل: التمعدد التش.ظ©ف،
م'ر\ت.ج.ل غي مشتق. وت.م.ع\د.د.: صار ف م.ع.د�. وف حديث عمر: اخ\ش.و\ش1ن'وا

وت.م.ع\د.د'وا؛ هكذا روي من كلم عمر، وقد رفعه الطبان ف العجم عن أ%ب
حدرد ال4سلمي عن النب، صلى ال عليه وسلم؛ قال أ%بو عبيد: فيه قولن،



يقال: هو من الغلظ، ومنه قيل للغلم إ,ذا شب وغلظ: قد تعدد؛ قال
الراجز:ر.ب_ي\ت'ه حت إ,ذا ت.م.ع\د.دا

ويقال: تعددوا تشبهوا بعيش م.ع.د� بن عدنان وكانوا أ%هل ق%ش.ف وغ1ل%ظ
ف ال%عاش؛ يقول: فكونوا مثلهم ود.ع'وا الت_ن.عeم. وز,ي_ العجم؛ وهكذا

هو ف حديث الخر: عليكم باللYب\سة1 ال%ع.د>ية أ%ي خ'ش'ونة1
اللYباس. وقال الليث: التمعدد الصب على عيش م.ع.د� ف الضر والسفر. قال: وإ,ذا

ذكرت أ%ن قوماv تولوا عن معد¼ إ,ل اليمن ث رجعوا قلت: ت.م.ع\د.د'وا.
وم.ع\د1يÒ وم.ع\دان�: اسان. وم.ع\ديك%ر,ب.: اسم مركب؛ من العرب من

يعل إ,عرابه ف آخره ومنهم من يضيف م.ع\د1ي إ,ل ك%ر,ب.؛ قال ابن جن:
معديكرب فيمن ركبه ول يضف صدره إ,ل عجزه يكتب متصلv، فإ,ذا كان، يكتب كذلك

مع كونه اساv، ومن حكم ال4ساء أ%ن} ت'ف}ر.د ول توصل بغيها لقوتا
وتكنها ف الوضع، فالف1ع\ل� ف ق%ل�ما وطالا لتصاله ف كثي من

الواضع با بعده نو ضربت وضربنا ولت'بل%و'ن�، وها يقومان وهم يقعدون وأ%نت1
تذهبي ونو ذلك ما يدل على شدة اتصال الفعل بفاعله، أ%ح\ج.ى بواز

خلطه با و'ص1ل% به ف طالا وقلما؛ قال ال4زهري ف آخر هذه الترجة:
ال%د\ع1يe ال�ت_ه.م' ف نسبه، قال كأ%نه جعله من الد>ع\وة ف النسب،

وليست اليم بأ%صلية.
@مغد: ال3م\غاد': إ,ر\ضاع' الفصيل وغيه. وتقول الرأ%ة: أ%م\غ.د\ت' هذا

الصب_ ف%م.غ.د.ن أ%ي ر.ض.ع.ن. ويقال وج.د\ت' ص.ر.ب.ةv ف%م.غ.د\ت'
ج.و\ف%ها أ%ي م.ص1ص\ت'ه ل4نه قد يكون ف جوف الصر.ب.ة شيء كأ%نه الغ1راء�

والد>ب\س'. والصر.ب.ة�: ص.م\غ� الطل}ح, وتسمى الصربة� م.غ\داv، وكذلك
ص.م\غ� س1د\ر, البادية؛ قال جزء بن الرث:

وأ%ن\ت'م\ ك%م.غ\د1 السد\ر, ي'ن\ظ%ر' نو.ه،
ول ي'ج\ت.ن.ى إ,ل ب,فأ}س� وم1ح\ج.ن,.

أ%بو سعيد: الغ\د' صمغ يرج من الس>د\ر,. قال: وم.غ\د¬ آخر يشبه
اليار يؤ\كل وهو طيب.

وم.غ.د. الف%ص1يل� أ�م_ه ي.م\غ.د'ها م.غ\داv: ل%ه.ز.ها ور.ض.ع.ها،
وكذلك السخلة. وهو ي.م\غ.د' الضر\ع. م.غ\داv أ%ي يتناوله. وبعي م.غ\د'

ال1س\م,: تارÒ ل%ح1يم؛ وقيل: هو الض_خ\م من كل شيء� كال%ع\د1، وقد تقدم.
vكلها امت.ل4 وس.م1ن.. وم.غ.د. فلنا :vوم.غ1د. م.غ.دا vوم.غ.د. م.غ\دا



عيش¬ ناعم¬ ي.م\غ.د'ه م.غ\داv إ,ذا غ%ذاه ع.ي\ش¬ ناعم. وقال أ%بو مالك:
م.غ.د. الرجل� والنبات' وكل© شيء� إ,ذا طال؛ وم.غ.د. ف ع.ي\ش� ناعم�

ي.م\غ.د' م.غ\داv. وشابÒ م.غ\د¬: ناعم¬. وال%غ\د': الناع1م'؛ قال إ,ياس
اليبي:

حت ر.أ%ي\ت' الع.ز.ب. الس>م.غ\دا،
وكان ق%د\ ش.ب_ ش.باباv م.غ\دا

والس>م.غ\د 
(* قوله «والسمغد» هو بذا الضبط هنا ويؤيده صريح القاموس

ف س م غ د قال سغد كحضجر وقال شارحه عقب قوله والسمغد كحضجر الطويل
الشديد الركان والحق والتكب، هكذا ف النسخ والصواب فيه سغد� كقرشب�

كما هو بط الصاغان) :
الطويل�. وع.ي\ش¬ م.غ\د¬: ناعم. قال أ%بو

زيد وابن ال4عراب: م.غ.د. الرجل% عيش¬ ناع1م¬ ي\غ.د'ه م.غ\داv أ%ي
غ%ذ%اه عيش¬ ناع1م¬؛ وقال النضر: م.غ.د.ه الشباب' وذلك حي استقام فيه

الشباب ول ي.تناه. شبابه كله، وإ,نه لفي م.غ\د1 الشباب؛ وأ%نشد:
أ%راه' ف م.غ\د1 الشباب, الع'س\ل�ج,

وال%غ\د': الن_ت\ف'. وم.غ.د.: ام\ت.ل4 شباباv. ومغ.د. ش.ع.ر.ه
ي.م\غ.د'ه م.غ\داv: نتفه. وال%غ\د' ف الغ'ر_ة: أ%ن ي.ن\ت.ت1ف. موضع'ها حت

ي.ش\م.ط؛ قال:
ت'بار,ي ق�ر\حةv م1ث}ل% ال}ـ
و.ت1ي.ة1، ل ت.ك�ن\ م.غ\دا

وأ�راه وضع الصدر موضع الفعول. وال%غ\د.ة� ف غ�ر_ة1 الفرس كأ%نا
�وارمة ل4ن الشعر ي'ن\ت.ف' لينبت أ%بيض.. الو.ت1ية�: الو.ر\دة

الب.ي\ضاء؛ أ%خب أ%ن غ�ر_تا ج,ب,ل9ة ل ت.ح\د'ث} عن ع1لج ن.ت\ف. وال%غ\د' ف
الناصية: كال%ر\ق. وم.غ.د. الرجل� جاريت.ه ي.م\غ.د'ها إ,ذا نك%حها.

وال%غ\د' وال%غ.د': الباذ%ن\جان�، وقيل: هو شبيه به ينبت ف أ%صل الع1ض.ة1،
وقيل: هو الل©ف�اح'، وقيل: هو الل©ف�اح' الب.ر>يe، وقيل: هو جن.ى

eن\ض'ب. وقال أ%بو حنيفة: ال%غ\د' ش.ج.ر¬ يتل%و_ى على الشجر أ%رقeالت
من الك%ر\م، وو.ر.ق�ه ط1والD دقاق¬ ناعمة وي'خ\ر,ج' ج,راءé م1ث}ل%

ج,راء3 ال%و\ز إ,ل أ%نا أ%رقe ق1ش\راv وأ%كثر ماء، وهي حلوة ل ت'ق}ش.ر'،



�ولا حب كحب التeف�اح والناس ينتابونه وينزلون عليه فيأ}كلونه، ويبدأ
أ%خضر ث يصفر� ث يضر� إ,ذا انتهى؛ قال راجز من بن س'واء4ة:

نن' ب.ن'و س'واء4ة% بن, عام1ر,،
أ%ه\ل� الل�ث%ى وال%غ\د1 وال%غاف1ر,

واحدته م.غ\د.ةD. قال ابن سيده: ول أ%سع م.غ.د.ةv؛ قال: وعسى أ%ن يكون
ال%غ.د'، بالفتح، اساv لمع م.غ\د.ة{، بال3سكان، فيكون ك%ح.ل}قة{

وح.ل%ق وف%ل}كة{ وف%ل%ك.
وأ%م\غ.د. الرجل� إ,م\غاداv إ,ذا أ%كثر من الشرب؛ قال أ%بو حنيفة:

أ%م\غ.د. الرجل� أ%طال الشر\ب.
vلغة ف ب.غ\دان%؛ عن ابن جن. قال ابن سيده: وإ,ن كان بدل :�وم.غ\دان

فالكلمة رباعية.
@مقد: م.ق%د¬: من ق�ر.ى الب.ث%ن,ي_ة1. وال%قد1ي_ة، خفيفة الدال: قرية

بالشام من عمل ال�ر\د'ن9، والشراب' منسوب إ,ليها. غيه: ال%ق%د1ي، مفف
الدال: شراب منسوب إ,ل قرية بالشام يتخذ من العسل؛ وقال الشاعر:

،vل, الق%و\م.، ق%ل1يلYع.ل
بابن, ب,ن\ت1 الفار,س1ي_ة

إ,ن_ه'م\ قد عاق%ر'وا، الي.و\
م.، ش.راباv م.ق%د1ي_ه\
وأ%نشد الليث:

م.ق%د1يìا أ%ح.ل�ه' الل�ه' للنا
�س, ش.راباv، وما ت.ح1ل© الش_م'ول

وروى ال4زهري بسنده عن منذر الثوري قال: رأ%يت ممد بن علي� يشرب'
الطYلء4 ال%ق%د1ي_ ال4صفر، كان يرزقه إ,ياه عبد اللك، وكان ف ضيافته
ير\ز'قه الطYلء4 وأ%رطالv من لم. قال شر: سعت أ%با عبيد يروي عن

أ%ب عمرو: ال%ق%د1يe ض.ر\ب من الشراب، بتخفيف الدال؛ قال: والصحيح عندي
أ%ن الدال مشد�دة؛ قال: وسعت رجاء بن سلمة يقول ال%ق%د>يe، بتشديد
الدال، الطYلء� ال�ن.ص_ف مشبه با ق�د_ بنصفي؛ قال: ويصدقه قول عمرو

بن معديكرب:
،vوا اب\ن. ك%ب\ش.ة% م'سل%ح1ب�ا�وه'م\ ت.ر.ك

وه'م\ شغ.لوه ع.ن\ ش'ر\ب, ال%ق%د>



قال ابن سيده: أ�نشد بغي ياء، قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%راد ال%ق%د�ي
فحذف الياء. قال ابن بري: وجعل الوهري ال%ق%دي مففاv، وهو الشهور عند

أ%هل اللغة، وقد حكاه أ%بو عبيد وغيه مشد�د الدال، رواه ابن ال4نباري
واستشهد على صحته ببيت عمرون بن معديكرب، حكى ذلك عن أ%بيه عن أحد بن

عبيد، وأ%ن ال%ق%د>ي� منسوب إ,ل م.ق%د�، وهي قرية ب,د1م.ش\ق ف البل
الشرف على الغ.و\ر؛ وقال أ%بو الطيب اللغوي: هو بتخفيف الدال ل غي منسوب

إل م.ق%د؛ قال: وإ,نا شد�ده عمرو بن معديكرب للضرورة؛ قال: وكذا يقتضي
أ%ن يكون عنده قول عدي بن الرقاع ف تشديد الدال أ%نه للضرورة وهو:

ف%ظ%ل}ت' كأ%ن>ي شار,ب¬، ل%ع1ب.ت\ به
ع'قار¬، ث%و.ت\ ف س1ج\ن,ها ح1ج.جاv ت1س\ع.ا

م.ق%د>ي_ةD ص.ه\باء� باك%ر\ت' ش'ر\ب.ها،
إ,ذا ما أ%راد'وا أ%ن ي.ر'وحوا با ص.ر\ع.ى

قال: والذي يشهد بصحة قول أ%ب الطيب أ%نا منسوبة إ,ل مقد، بالتخفيف،
قول ال4حوص:
كأ%ن� م'دام.ةv م1م_ا

ح.و.ى الان'وت' م1ن\ م.ق%د1،
ي'ص.ف�ق' ص.ف}و'ها بال1س\ـ

ـك1 والكاف�ور, والش_ه.د1
قال: وكذلك قول العرجي:

،vم.ق%د1ي_ة vق%ر\ق%فا vكأ%ن� ع'قارا
أ%ب ب.ي\ع.ها خ.بÒ م1ن. الت_ج\ر, خاد1ع'

وكذلك قول الخر:
م.ق%د1ي�اv أ%ح.ل�ه الل�ه' للناس

قال: زعم قائل هذا البيت أ%ن9 ال%ق%د1ي_ة شراب من العسل كانت اللفاء
من بن أ�م.ي_ة تشربه.

وال%ق%د1ي�: ض.ر\ب¬ من الثياب.
@مكد: م.ك%د. بالكان ي.م\ك�د' م'ك�وداv: أ%قام به؛ وث%ك%م. ي.ث}ك�م

مثله، ور.ك%د. ر'كوداv. وماء# ماك1د¬: دائم¬؛ قال:
وماك1د ت.م\أ}د'ه م1ن\ ب.ح\ر,ه1،

ي.ض\ف�و وي'ب\د1ي تار.ةv عن ق%ع\ر,ه1



ت.م\أ%د'ه: تأ}خذه ف ذلك الوقت. وي.ض\ف�و: يفيض وي'ب\د1ي تارة عن قعره
أ%ي ي'ب\د1ي لك قعره من صفائه. الليث: م.ك%د.ت1 الناقة� إ,ذا نقص. لبن'ها

من طول العهد؛ وأ%نشد:
ق%د\ حار.د. ال�ور' وما ت'حارد'،

حت ال1لد' د.رeه'ن_ ماك1د'
وناقة م.ك�ود¬ و.م.ك}داء� إ,ذا ثبت غ�زر'ها ول ي.ن\قص مثل ن.ك}داء4.

وناقةD ماك1دةD وم.ك�ود¬: دائمة الغ'ز\ر، والمع م'ك�د¬؛ وإ,ب,ل م.كائ1د'؛
وأ%نشد:

إ,ن} س.ر_ك. الغ'ز\ر' ال%ك�ود' الد_ائ1م'،
فاع\م1د\ ب.راع1يس.، أ%ب'وها الر_اه1م'

وناقة ب,ر\ع1يس¬ إ,ذا كانت غ%ز,ير.ةv. قال أ%بو منصور: وهذا هو الصحيح
ل ما قاله الليث؛ وإ,نا اعتب الليث قول الشاعر:

حت ال1لد' د.رeه'ن_ ماك1د'
فظن_ أ%نه بعن الناقص وهو غلط، والعن حت ال1لد اللوات

vوال1لد': أ%د\س.م' ال3بل لبنا .vه'ن_ ماكد أ%ي دائم قد حار.د\ن أ%يضاeد.ر
فليست ف الغزارة كال�ور, ولكنها دائمة الدر�، واحدتا ج.ل}د.ةD، وال�ور

ف أ%لبان,ه,ن_ ر,ق9ة مع الكثرة؛ وقول الساجع:
ما د.رeها ب,ماك1د1

أ%ي ما لبنها بدائم، ومثل هذا التفسي الطإ, الذي فسره الليث ف
م.ك%د.ت1 الناقة� ما يب على ذوي العرفة تنبيه طلبة هذا الشأ}ن له، لئل

يتعثر فيه من ل يفظ اللغة تقليداv. الليث: وبئر ماكدةD ومك�ود: دائمة ل
تنقطع ماد_تا. ور.ك1ي_ةD ماك1دةD إ,ذا ث%بت ماؤها ل ي.ن\ق�ص' على ق%ر\ن

واحد ل يت.غ.ي_ر؛ والق%ر\ن� ق%ر\ن� القامة. و.و'دÒ ماك1د¬: ل ينقطع،
على التشبيه بذلك؛ ومنه قول أ%ب ص'ر.د ل1ع'ي.ي\ن.ة بن حصن وقد وقع ف
،vس'ه\م.ت1ه عجوز من س.ب\ي, ه.واز,ن%: أ%خذ% ع'ي.ي\نة بن ح1ص\ن منهم عجوزا

فلما رد_ رسول ال، صلى ال عليه وسلم، السبايا أ%ب عيينة أ%ن
يرد_ها فقال له أ%بو صرد: خذها إ,ليك فوال ما ف�وها ببار,د، ول ث%د\ي'ها

بناه1د، ول د.رeها باك1د، ول ب.ط}ن'ها بوال1د، ول ش.ع\ر'ها بوار,د،
ول الطالب لا بواجد. وشاة م.كود وناقةD م.كود: قليلة الل�ب، وهو من

ال4ضداد؛ وقد مكدت ت.م\ك�د م'ك�وداv. ود.رÒ ماك1د¬: ب.كيء#.



@ملد: ال%ل%د': الش_باب' ون.ع\م.ت'ه. وال%ل%د': م.ص\در' الش_باب
ال4م\ل%د، وهو ال4م\ل%د'؛ وأ%نشد:
ب.ع\د. الت_صاب والش_باب, ال4م\ل%د1

وال%ل%د': الشباب الناعم، وجعه أ%م\لد¬، وهو ال4مل%د' وال�مل�د'
.eدان,ي�وال�مل�ود' وال3مل1يد' وال�مل�دان� وال�مل

ورجل أ�م\ل�ود¬. وامرأ%ة أ�م\ل�ود¬ وأ�م\ل�ودة وأ�مل�داني_ة
�وم.ل}دان,ي_ةD وم.ل}داء: ناعمة. وال�مل�ود' من النساء: الناعمة الستوية
vود¬ إ,ذا كان ت.ماما�القامة1؛ وقال ش.بانة� ال4عراب: غلم أ�م\ل�ود وأ�ف}ل

م'ح\تل1ماv ش.ط}باv؛ وقول أ%ب زبيد:
فإ,ذا ما الل�ب'ون� ش.ق�ت\ ر.ماد. الن_ـ

ـار,، ق%ف}راv، بالس_م\ل%ق, ال3م\ل1يد1
قال أ%بو اليثم: ال3م\ل1يد' من الص_حارى ال3م\ل1يس'، واحد، وهو الذي

ل شيء فيه. وشابÒ أ%م\ل%د' وجارية م.ل}داء� ب.ي>نا ال%ل%د.
وت.م\ل1يد' ال4د1ي,: ت.مرين'ه. وال%ل%دان�: اهتزاز الغ'ص\ن ون.ع\م.ت'ه. وغصن

أ�مل�ود¬ وإ,م\ل1يد¬: ناعم؛ وقد م.ل�د.ه الر�يe ت.م\ل1يداv. قال ابن
جن: هزة أ�م\ل�ود{ وإ,م\ل1يد ملحقة ببناء ع'س\ل�وج� وق1ط}م1ي بدليل ما

انضاف إ,ليها من زيادة الواو والياء معها.
مندد: التهذيب: م.ن\د.د¬ 

(* قوله «مندد» قال ياقوت بالفتح ث السكون
وفتح الدال وضبط ف القاموس وشرحه بضم اليم) اسم موضع، ذكره تيم بن أ%ب

مقبل 
(* قوله «تيم بن أ%ب مقبل» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس وكذا

ف معجم ياقوت ابن أ%ب� بن مقبل).
فقال:

ع.ف%ا الد�ار. م1ن\ د.ه\ماء4، ب.ع\د. إ,قامة{،
ع.جاج¬، ب,خ.ل}ف%ي\ م.ن\د.د{، م'تناو,ح'

خ.ل}فاها: ناحيتاها من قولم فأ}س لا خ.ل}فان. وم.ن\د.د¬: موضع.
@مندد: التهذيب: م.ن\د.د¬ 

(* قوله «مندد» قال ياقوت بالفتح ث السكون
وفتح الدال وضبط ف القاموس وشرحه بضم اليم) اسم موضع، ذكره تيم بن أ%ب



مقبل 
(* قوله «تيم بن أ%ب مقبل» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس وكذا

ف معجم ياقوت ابن أ%ب� بن مقبل).
فقال:

ع.ف%ا الد�ار. م1ن\ د.ه\ماء4، ب.ع\د. إ,قامة{،
ع.جاج¬، ب,خ.ل}ف%ي\ م.ن\د.د{، م'تناو,ح'

خ.ل}فاها: ناحيتاها من قولم فأ}س لا خ.ل}فان. وم.ن\د.د¬: موضع.
@مهد: م.ه.د. لنفسه ي.م\ه.د' م.ه\داv: كس.ب. وع.م1ل%.

وال1هاد': الف1راش. وقد م.ه.د\ت' الف1راش. م.ه\داv: ب.س.ط}ت'ه
وو.ط�أ}ت'ه. يقال للف1راش,: م1هاد ل1و,ثار.ت1ه. وف التنزيل: لم من ج.ه.ن_م

م1هاد¬ وم1ن ف%و\ق1ه,م\ غ%واش�؛ والمع أ%م\ه,دةD وم'ه'د¬. ال4زهري:
ال1هاد' أ%جع من ال%ه\د كال4رض جعلها ال م1هاداv للعباد، وأ%صل ال%ه\د

vالت_و\ث1ي'؛ يقال: م.ه.د\ت' لن.ف}سي وم.ه_دت أ%ي جعلت لا مكانا
و.طيئاv سهلv. وم.ه.د. لنفسه خياv وام\ت.ه.د.ه: ه.ي�أ%ه وت.و.ط�أ%ه؛ ومنه
قوله تعال: فل4نفسهم ي.م\ه.د'ون؛ أ%ي ي'و.طYئ�ون؛ قال أ%بو النجم:

وام\ت.ه.د. الغار,ب ف1ع\ل� الدeم_ل,
وال%ه\د: م.ه\د' الصب�. وم.ه\د' الصب: موضعه الذي ي'ه.ي�أ� له

وي'و.ط�أ� لينام فيه. وف التنزيل: من كان ف ال%ه\د صبي�اv؛ والمع م'ه'ود.
وس.ه\د¬ م.ه\د¬: حس.ن، إ,تباع.

وت.م\ه,يد' ال�م'ور,: تسويتها وإ,صلحها. وت.م\ه,يد' الع'ذ}ر: ق%ب'وله
وب.س\ط�ه. وام\ت1هاد الس_نام,: انبساطه وارتفاعه. والتم.هeد':

الت_م.ك©ن.
أ%بو زيد: يقال ما ام\ت.ه.د. فلن عندي ي.داv إ,ذا ل ي'ول1ك. ن,ع\مة

ول معروفاv. وروى ابن هانئ عنه: يقال ما ام\ت.ه.د. فلن عندي م.ه\د ذاك،
بفتح اليم وسكون الاء، يقولا يطلب إ,ليه ال%ع\روف بل ي.د{ س.ل%ف%ت\

منه إ,ليه، ويقولا أ%يضاv للمس3يء3 إ,ليه حي يطلب معروفه أ%و يطلب له
إ,ليه.

وال%ه,يد': الزeب\د' الالص، وقيل: هي أ%ز\كاه عند ال3ذابة وأ%قله
.vلبنا

وال�ه\د': الن_ش\ز' من ال4رض؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:



إ,ن� أ%باك. م'ط}ل%ق¬ م1ن\ ج.ه\د1،
إ,ن} أ%ن\ت. ك%ث�ر\ت. ق�تور. ال�ه\د1

النضر: ال�ه\دة� من ال4رض ما انفض ف س'ه'ولة{ واس\ت1واء.
وم.ه\د.د: اسم امرأ%ة، قال ابن سيده: وإ,نا قضيت على ميم م.ه\دد أ%نا

أ%صل ل4نا لو كانت زائدة ل تكن الكلمة مفكوكة وكانت مدغمة كم.س.د¼
وم.ر.د¼، وهو ف%ع\ل%لD؛ قال سيبويه: اليم من نفس الكلمة ولو كانت زائدة
ل�دغم الرف مثل م.ف%ر� وم.ر.د� فثبت أ%ن الدال ملحقة واللحق ل يدغم.

@ميد: ماد الشيء ي.ميد: زاغ وزكا؛ وم1د\ت'ه وأ%م.د\ت'ه: أ%ع\ط%ي\ت'ه.
وام\ت.اد.ه: طلب أ%ن ي.م1يد.ه. وماد. أ%ه\ل%ه إذا غار.هم ومار.هم. وماد.

إ,ذا ت.ج,ر.، وماد.: أ%ف}ض.ل%. والائ1دة�: الطعام ن.ف}س'ه وإ,ن ل يكن هناك
خ1وانD؛ مشتق من ذلك؛ وقيل: هي نفس ال1وان؛ قال الفارسي: ل تسمى مائدة

حت يكون عليها طعام وإ,ل فهي خ1وان؛ قال أ%بو عبيدة: وف التنزيل
العزيز: أ%ن\ز,ل} علينا مائ1دةv من السماء؛ الائ1دة� ف العن مفعولة

ولفظها فاعلة، وهي مثل ع1يشة{ راضية{ بعن م.ر\ض1ي�ة{، وقيل: إ,ن الائدة% من
العطاء.

وال�م\تاد': الطلوب منه العطاء م'ف}ت.ع.لD؛ وأ%نشد لرؤبة:
ت'ه\د.ى ر'ؤ'وس ال�ت\ر.ف1ي. ال4ن\داد،

إ,ل أ%مي الؤمني. ال�م\تاد
أ%ي التفضل على الناس، وهو ال�س\ت.ع\ط%ى السؤول�؛ ومنه الائدة، وهي

خوان عليه طعام. وماد. زيد ع.مراv إ,ذا أ%عطاه. وقال أ%بو إ,سحق: ال4صل
عندي ف مائدة أ%نا فاعلة من ماد. ي.م1يد' إ,ذا تر�ك فكأ%نا ت.م1يد'

با عليها أ%ي تتحرك؛ وقال أ%بو عبيدة: سيت الائدة ل4نا م1يد. با
صاح1ب'ها أ%ي أ�ع\ط1يها وت'ف�ض>ل عليه با. والعرب تقول: ماد.ن فلن

ي.م1يد'ن إ,ذا أ%حسن إ,ل9؛ وقال الرمي: يقال مائدةD وم.ي\دةD؛
وأ%نشد:وم.ي\دة ك%ث1ية ال4ل}وان1،

ت'ص\ن.ع' لل3خ\وان1 وال1يان1
وما ده'م\ ي.م1يد'ه'م إ,ذا زاد.هم 

(* قوله «إذا زادهم» ف القاموس
زارهم.) وإ,نا سيت الائدة� مائدة ل4نه يزاد عليها. والائدة�: الدائرة� من
ال4رض. وماد. الشيء� ي.م1يد' م.ي\داv: تر�ك ومال. وف الديث: لا خلق



الل�ه' ال4رض. جعلت\ ت1يد' ف%أ%ر\ساها بالبال. وف حديث ابن عباس:
فد.ح.ا الل�ه' ال4رض. من تتها فماد.ت\. وف حديث علي: ف%س.ك%ن.ت\ من

ال%ي.دان1 ب,ر'س'وب, البال، وهو بفتح الياء، مصدر ماد. ي.ميد'. وف حديثه
أ%يضاv ي.ذ�مe الدنيا: فهي ال%ي'ود' ال%ي'ود'، ق%ع'ولD منه. وماد.

الس_راب': اضط%ر.ب.: وماد. م.ي\داv: تايل. وماد. ي.م1يد' إ,ذا ت.ث%ن_ى
وت.ب.خ\ت.ر.. ومادت ال4غ}صان�: تايلت. وغصن مائدةD ومي_اد: مائل.

وال%ي\د': ما ي'ص1يب' من ال%ي\رة1 عن السeك}ر أ%و الغ.ث%يان1 أ%و ركوب
البحر، وقد ماد، فهو مائد، من قوم م.ي\دى كرائب ور.و\ب. أ%بو اليثم: الائد

الذي يركب البحر ف%ت.غ\ثي ن.فس'ه من ن.ت\ن ماء البحر حت ي'دار. ب,ه1،
وي.كاد ي'غ\ش.ى عليه فيقال: ماد. به البحر' ي.م1يد' به م.ي\داv. وقال أ%بو
العباس ف قوله: أ%ن ت.ميد. بكم، فقال: ت.ح.ر_ك. بكم وت.ز.ل}ز.ل%. قال

الفراء: سعت العرب تقول: ال%ي\دى الذين أ%صابم ال%ي\د' من الدeوار,.
وف حديث أ�م� ح.رام�: الائد' ف البحر له أ%ج\ر' شهيد؛ هو الذي ي'دار'

برأ}سه من ريح البحر واضطراب السفينة بال4مواج. ال4زهري: ومن القلوب
الوائ1د' والآو,د' الد_واهي. وماد.ت1 النظلة� ت.م1يد': أ%صابا ن.دÝى

أ%و ب.ل%ل فتغيت، وكذلك التمر. وف%ع.ل}ت'ه م.ي\د. ذاك أ%ي من أ%جله ول
يسمع من م.ي\دى ذلك. وم.ي\د¬: بعن غ%ي\ر� أ%يضاv، وقيل: هي بعن على

كما تقدم ف ب.ي\د. قال ابن سيده: وعسى ميمه أ%ن تكون بدلv من باء ب.ي\د
�ل4نا أ%شهر. وف ترجة م.أ%د. يقال للجارية التار_ة: إ,نا لأ}دة

الشباب؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ماد' الش_باب, ع.ي\ش.ها ال�خ.ر\ف%جا

غي مهموز. وم1يداء� الطريق: س.ن.ن'ه. وب.ن.و\ا بيوتم على م1يداء� واحد
أ%ي على طريقة واحدة؛ قال رؤبة:

إ,ذا ار\ت.مى ل ي.د\ر, ما م1يداؤ'ه
ويقال: ل أ%در ما م1يداء� ذلك أ%ي ل أ%در ما م.ب\ل%غ'ه وق1ياس'ه،
وكذلك م1يتاؤ'ه، أ%ي ل أ%در ما ق%د\ر' جانبيه وب'ع\ده؛ وأ%نشد:

إ,ذا اض\ط%م_ م1يداء� الط�ريق, عليهما،
م.ض.ت\ ق�د'ماv م.و\ج' ال1بال, ز.هوق'

ويروى م1يتاء� الطريق,. والز_ه'وق': ال�ت.ق%د>مة من النeوق. قال ابن
سيده: وإ,نا حلنا م1يداء وقضينا بأ%نا ياء على ظاهر اللفظ مع عدم «م



و د».
وداري ب,م.ي\دى دار,ه، مفتوح اليم مقصور، أ%ي بذائها؛ عن يعقوب.

وم.ي�ادة�: اسم امرأ%ة. وابن' م.ي�ادة%: شاعر؛ وزعموا أ%نه كان يضرب
خ.ص\ر.ي أ�م�ه ويقول:
اع\ر.ن\ز,مي م.ي�اد. ل1ل}ق%واف

وال%ي\دان�: واحد ال%يادين,؛ وقول ابن أ%حر:
وصاد.ف%ت\

ن.ع1يماv وم.ي\داناv م1ن. الع.ي\ش, أ%خ\ض.ر.ا
يعن به ناعماv. وماد.ه'م ي.م1يد'ه'م: لغة ف مار.ه'م من الية؛

وال�م\تاد' م'ف}ت.ع41لD، منه؛ ومائ1د¬ ف شعر أ%ب ذؤ.يب:
ي.مان,ية، أ%ح\يا ل%ها، م.ظ� مائ1د{

وآل, ق%راس�، ص.و\ب' أ%ر\م1ية{ ك�ح\ل,
(* قوله «مائد» هو بمزة بعد اللف، وقراس، بضم القاف وفتحها، كما ف

معجم ياقوت واقتصر الد على الفتح) اسم جبل. وال%ظ©: ر'م_ان الب.ر�.
وق�راس¬: جبل بار,د¬ مأ}خوذ من الق%ر\س,، وهو ال%رد'. وآل�ه: ما حوله، وهي

أ%ج\ب'لD بار,د.ة. وأ%ر\م1يةD: جع ر.م1ي¼، وهي السحابة العظيمة
الق%ط}ر، ويروى: ص.و\ب' أ%س\ق1ية{، جع س.ق1ي¼، وهي بعن أ%ر\م1ية. قال ابن
بري: صواب إ,نشاده م.أ}ب,د، بالباء العجمة بواحدة، وقد ذكر ف مبد.

وم.ي\د: لغة ف ب.ي\د. بعن غي، وقيل: معناها على أ%ن9؛ وف الديث:
أ%نا أ%ف}ص.ح' الع.ر.ب, م.ي\د. أ%ن>ي م1ن\ ق�ر.ي\ش� ونش.أ}ت' ف بن

سعد1 بن, ب.ك}ر؛ وفس�ره بعضهم: من أ%ج\ل, أ%ن. وف الديث: نن الخ1رون
الساب,قون م.ي\د. أ%ن_ا أ�وتينا الك1تاب. من ب.ع\د1ه1م.

@متذ: م.ت.ذ% بالكان ي.م\ت'ذ م'ت'وذاv: أ%قام؛ قال ابن دريد: ول أ%دري
ما صحته.

@مذذ: رجل م.ذ}ماذD: صي_اح كثي الكلم؛ حكاه اللحيان عن أ%ب ظبية،
وال�نثى بالاء؛ وعنه أ%يضاv: رجل م.ذ}ماذD و.ط}واطD إ,ذا كان ص.ي_احاv؛

وكذلك ب.ر\بار¬ ف%ج\فاج¬ ب.ج\باج¬ ع.ج\عاج¬.
وم.ذ}م.ذ% إ,ذا كذ%ب. وال%ذيذ� وال1ذ}ميذ�: الكذاب. وقال أ%بو زيد:

م.ذ}م.ذيÒ، وهو الظريف الختال، وهو ال%ذ}ماذ.
ابن بزرج: يقال ما رأ%يته م'ذ} عام, ال4و_ل,، وقال العوام: م'ذ} عام�



،�أ%و_ل%، وقال أ%بو هلل: مذ عاماv أ%ول، وقال الخر: مذ عام¬ أ%و_ل
ومذ عام, ال4و_ل,، وقال ناد: م'ذ} عام¬ أ%و�ل�، وقال غيه: ل أ%ره مذ

يومان ول أ%ره منذ يومي، يرفع بذ ويفض بنذ، وسنذكره ف منذ.
@مرذ: ال4صمعي: ح.ذ%و\ت' وحثوت، وهو القيام على أ%طراف ال4صابع. قال:

وم.ر.ث% فلنD ال�بز ف الاء وم.ر.ذ%ه إ,ذا ماث%ه'؛ ورواه ال3يادي
مرذده، بالذال، وغيه يقول مرده، بالدال؛ وروي بيت النابغة:

فلما أ%ب أ%ن} ي.ن\ق�ص. الق%و\د' لم.ه'،
ن.ز.ع\نا ال%ر,يذ% وال%د1يد. ل1ي.ض\م'ر.ا

ويقال: ام\ر'ذ1 الثريد. فت.ف�تeه ث تصب عليه اللب ث ت.م.ي�ث�ه
وت.حس�اه.

@ملذ: م.ل%ذ%ه ي.م\ل�ذ�ه م.ل}ذاv: أ%رضاه بكلم لطيف وأ%سعه ما يسر ول
فعل له معه؛ قال أ%بو إ,سحق: الذال فيها بدل من الثاء.

ورجل م.ل�ذD وم1ل}وذ وم.ل%ذان وم.ل%ذانê: يتصنع كذوب ل يصح ود�ه،
وقيل: هو الكذاب الذي ل يصدق أ%ثره يكذبك من أ%ين جاء؛ قال الشاعر:

جئت' فسل9مت' على م'عاذ1،
تسليم. م.ل�ذ{ على م.ل�ذ1

وال%ل}ث�: مثل ال%ل}ذ1؛ وأ%نشد ثعلب:
إ,ن إ,ذا ع.ن_ م1ع.نÒ م1ت\ي.ح'،

ذو ن.خ\و.ة{ أ%و ج.د1لD ب.ل%ن\د.ح'،
أ%و ك%ي\ذ�بانD م.ل%ذ%انD م1م\س.ح'

وال1م\س.ح': الكذاب؛ وف حديث عائشة وتثلت بشعر لبيد:
م'ت.حد�ث�ون قاب,ل�ه'م\، وإ,ن ل ي.ش\ع.ب,

ال%لذ%ة�: مصدر م.ل%ذ%ه م.ل}ذاv وم.لذ%ةv. وال1ل}وذ�: الذي ل يصدق
�ف مودته، وأ%صل الل}ذ السرعة ف اليء والذهاب. الوهري: ال%ل�ذ

ال�ط%ر\م1ذ الكذاب، له كلم وليس له فعال.
Òف عدو الفرس: م.د �وم.ل%ذ%ه' بالرمح م.ل}ذاv: طعنه. وال%ل}ذ

ض.ب'ع.ي\ه؛ قال الكميت يصف حاراv وأ�تنه:
إ,ذا م.ل%ذ% الت_ق}ريب. حاك%ي. م.ل}ذ%ه'،
وإ,ن هو منه آل% أ�ل}ن. إ,ل الن_ق%ل}

وملذ الفرس' ي.م\ل�ذ� م.ل}ذاv، وهو أ%ن يد_ ض.ب'ع.ي\ه1 حت ل يد



مزيداv للحاق ويبس رجليه حت ل يد مزيداv للحاق ف غي اختلط. وذئب
مل�ذ: خفي� خفيف. وال%ل%ذان�: الذي ي'ظهر النصح ويضمر غيه.

@منذ: قال الليث: م'ن\ذ� النون والذال فيها أ%صليان، وقيل: إ,ن بناء منذ
مأ}خوذ من قولك «من إ,ذ» وكذلك معناها من الزمان إ,ذا قلت منذ كان معناه

«من إ,ذ» كان ذلك. وم'ن\ذ� وم'ذ}: من حروف العان. ابن بزرج: يقال ما
رأ%يته مذ عام, ال4و�ل,، وقال العوام: م'ذ} عام� أ%و�ل%، وقال أ%بو هلل:
مذ عاماv أ%و�ل، وقال ن.جاد: م'ذ} عام¬ أ%و�ل�، وقال غيه: ل أ%ره مذ

يومان ول أ%ره منذ يومي، يرفع بذ ويفض بنذ، وقد ذكرناه ف مذذ. ابن
سيده: منذ تديد غاية زمانية، النون فيها أ%صلية، رفعت على توهم الغاية؛

قيل: وأ%صلها «من إ,ذ» وقد تذف النون ف لغة، ولا كثرت ف الكلم طرحت
.vهزتا وجعلت كلمة واحدة، ومذ مذوفة منها تديد غاية زمانية أ%يضا

وقولم: ما رأ%يته م'ذ� اليوم، حركوها للتقاء الساكني ول يكسروها لكنهم
ضموها ل4ن أ%صلها الضم ف منذ؛ قال ابن جن: لكنه ال4صل ال4قرب، أ%ل ترى

أ%ن أ%و�ل حال هذه الذال أ%ن تكون ساكنة؟ وإ,نا ضمت للتقاء الساكني
إ,تباعاv لضمة اليم، فهذا على القيقة هو ال4صل ال4و�ل؛ قال: فأ%ما ضم
ذال منذ فإ,نا هو ف الرتبة بعد سكونا ال4و�ل القد�ر، ويدلك على أن
حركتها إ,نا هي للتقاء الساكني، أ%نه لا زال التقاؤها سكنت الذال،

فضمe الذال إ,ذاv ف قولم مذ اليوم ومذ الليلة، إ,نا هو رد إ,ل ال4صل
ال4قرب الذي هو منذ دون ال4صل، إ,ل بعد الذي هو سكون الذال ف منذ قبل

أ%ن ترك فيما بعد؛ وقد اختلفت العرب ف مذ ومنذ: فبعضهم يفض بذ ما
مضى وما ل يض، وبعضهم يرفع بنذ ما مضى وما ل يض. والكلم أ%ن يفض بذ

ما ل يض ويرفع ما مضى، ويفض بنذ ما ل يض وما مضى، وهو التمع
عليه، وقد أ%جعت العرب على ضم الذال من منذ إ,ذا كان بعدها متحرك أ%و ساكن

كقولك ل أ%ره منذ يوم ومنذ اليوم، وعلى اسكان مذ إ,ذا كانت بعدها أ%لف
وصل، ومثله ال4زهري فقال: كقولك ل أ%ره مذ يومان ول أ%ره مذ اليوم.

وسئل بعض العرب: ل خفضوا بنذ ورفعوا بذ فقال: ل4ن منذ كانت ف ال4صل من
إ,ذ كان كذا وكذا، وكثر استعمالا ف الكلم فحذفت المزة وضمت اليم،

وخفضوا با على علة ال4صل، قال: وأ%ما مذ فإ,نم لا حذفوا منها النون
ذهبت اللة الافضة وضموا اليم منها ليكون أ%مت لا، ورفعوا با ما مضى

مع سكون الذال ليفرقوا با بي ما مضى وبي ما ل يض؛ الوهري: منذ مبن



على الضم، ومذ مبن على السكون، وكل واحد منهما يصلح أ%ن يكون حرف جر
فتجر ما بعدها وتريهما مرى ف، ول تدخلهما حينئذ إ,ل على زمان أ%نت

فيه، فتقول: ما رأ%يته منذ الليلة، ويصلح أ%ن يكونا اسي فترفع ما بعدها
على التاريخ أ%و على التوقيت، وتقول ف التاريخ: ما رأ%يته مذ يوم'

المعة، وتقول ف التوقيت: ما رأ%يته مذ سنةD أ%ي أ%مد ذلك سنة، ول يقع ههنا
إ,ل نكرة، فل تقول مذ سنة� كذا، وإ,نا تقول مذ سنةD. وقال سيبويه: منذ

للزمان نظيه من للمكان، وناس يقولون إ,ن منذ ف ال4صل كلمتان «من إ,ذ»
جعلتا واحدة، قال: وهذا القول ل دليل على صحته. ابن سيده: قال اللحيان:
وبنو عبيد من غن� يركون الذال من منذ عند التحرك والساكن، ويرفعون ما

بعدها فيقولون: مذ� اليوم'، وبعضهم يكسر عند الساكن فيقول مذ1 اليوم'.
قال: وليس بالوجه. قال بعض النحويي: ووجه جواز هذا عندي على ضعفه أ%نه
شب_ه ذال مذ بدال قد ولم هل فكسرها حي احتاج إ,ل ذلك كما كسر لم هل

ودال قد. وحكي عن بن سليم: ما رأ%يته م1نذ س1تÒ، بكسر اليم ورفع ما
بعده. وحكي عن عكل: م1ذ� يومان، بطرح النون وكسر اليم وضم الذال. وقال بنو

ضبة: والرباب يفضون بذ كل شيء. قال سيبويه: أ%ما مذ فيكون ابتداء غاية
ال4يام وال4حيان كما كانت من فيما ذكرت لك ول تدخل واحدة منهما على

صاحبتها، وذلك قولك: ما لقيته مذ يوم المعة إ,ل اليوم، ومذ غدوة% إ,ل
الساعة، وما لقيته مذ اليوم, إ,ل ساعتك هذه، فجعلت اليوم أ%ول غايتك

وأ%ج\ر.ي\ت. ف بابا كما جرت من حيث قلت: من مكان كذا إ,ل مكان كذا؛ وتقول:
ما رأ%يته مذ يومي فجعلته غاية كما قلت: أ%خذته من ذلك الكان فجعلته

غاية ول ترد منتهى؛ هذا كله قول سيبويه. قال ابن جن: قد تذف النون من
ال4ساء عيناv ف قولم مذ وأ%صله منذ، ولو صغرت مذ اسم رجل لقلت م'ن.ي\ذ،
فرددت النون الذوفة ليصح لك وزن ف�ع.ي\ل. التهذيب: وف مذ ومنذ لغات

شاذة تكلم با ال%ط1يئ%ة من أ%حياء العرب فل يعبأ� با، وإ,ن جهور العرب
على ما بي ف صدر الترجة. وقال الفراء ف مذ ومنذ: ها حرفان مبنيان
من حرفي من من ومن ذو الت بعن الذي ف لغة طيء، فإ,ذا خفض بما

أ�جريتا م'ج\رى من، وإ,ذا رفع بما ما بعدها بإ,ضمار� كان ف الصلة، كأ%نه قال
من الذي هو يومان، قال وغل�بوا الفض ف منذ لظهور النون.

@موذ: م.اذ% إ,ذا ك%ذ%ب.
والاذ�: ال%س.ن' ال�ل�ق, الف%ك1ه' النفس الطيب الكلم.



قال: والاد، بالدال، الذاهب والائي ف خفة.
الوهري: الاذ1يe الع.سل ال4بيض؛ قال عدي� بن زيد العبادي:

وم.لب� قد ت.ل%ه_ي\ت' با،
وق%ص.ر\ت' اليوم. ف بيت1 ع1ذ%ار\

ف س.م.اع� ي.أ}ذ%ن� الشيخ' له،
وحديث{ مثل, ماذ1ي¼ م'ش.ار\

مشار: من أ%شرت العسل إ,ذا جنيته. يقال: ش'ر\ت' العسل وأ%ش.ر\ت'ه،
وش'ر\ت' أ%كثر. والاذية: الدرع اللينة السهلة. والاذية: المر.

@موبذ: ف حديث سطيح: فأ%رسل كسرى إ,ل ال�وب.ذان1؛ ال�وب.ذان� للمجوس:
كقاضي القضاة للمسلمي. وال�وب.ذ: القاضي.

@ميذ: الليث: ال1يذ� ج,يلD من الند بنزلة الترك يغزون السلمي ف
البحر.

@مار: ال1ئ}ر.ة�، بالمزة: الذ�ج\ل� والع.د.او.ة�، وجعها م1ئ%ر¬.
وم.ئ1ر. عليه وام\ت.أ%ر.: اع\ت.ق%د. ع.داوت.ه. وم.أ%ر. بينهم ي.م\أ%ر'

م.أ}راv وماء4ر. بينهم م'ماء4ر.ةv وم1ئاراv: أ%فسد بينهم وأ%غرى وعادى.
وماء4ر\ت'ه' م'ماء4ر.ةv، على فاع.ل}ت'ه، وام\ت.أ%ر فلنD على فلن أ%ي احتقد

عليه. ورجل م.ئ1ر¬ و.م1ئ%ر¬: مفسد بي الناس.
وت.م.اء4ر'وا: تفاخروا. وماء4ر.ه' وماء4ر.ةv: فاخ.ر.ه'. وماء4ر.ه' ف

ف1ع\ل1ه: ساواه؛ قال:
د.ع\ت\ ساق. ح'ر¼، فان\ت.حى م1ث}ل% ص.و\ت1ها

ي'مائ1ر'ها ف ف1ع\له، وت'مائ1ر'ه\
و.ت.ماء4ر.ا: تساويا؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ت.ماء4ر\ت'م' ف الع1ز> ح.ت_ى ه.ل%ك}ت'م'،
كما أ%ه\ل%ك. الغار' الن>ساء4 الض_رائ1را

و.أ%م\ر¬ م.ئ1ر¬ و.م.ئ1ي¬: شديد. يقال: هم ف أ%مر م.ئ1ر� أ%ي شديد.
و.م.أ%ر. الس>قاء4 م.أ}راv: و.س_ع.ه.

@متر: م.ت.ر.ه' م.ت\راv: قطعه. ورأ%يته ي.ت.مات.ر' أ%ي يتجاذب،
وت.مات.ر.ت1 النار' عند الق%د\ح, كذلك. قال الليث�: والنار' إ,ذا ق�د1ح.ت\
رأ%يت.ها ت.ت.مات.ر'؛ قال أ%بو منصور: ل أ%سع هذا الرف لغي الليث.

وال%ت\ر': الس_ل}ح' إ,ذا ر'مي به. و.م.ت.ر. ب,س.ل}ح1ه1 إ,ذا ر.م.ى به مثل



م.ت.ح.. وال%ت\ر': ال%دe. و.م.ت.ر. ال%ب\ل% ي.م\ت'ر'ه': م.د_ه'. وام\ت.ر_
هو: ام\ت.د_، قال: وربا كن به عن الب,ض.اع,. وال%ت\ر': لغة ف

الب.ت\ر,، وهو القطع.
@مر: ال%ج\ر': ما ف ب'طون الوامل من ال3بل والغنم؛ وال%ج\ر': أ%ن

ي'ش\ت.ر.ى ما ف بطونا، وقيل: هو أ%ن يشترى البعي با ف بطن الناقة؛
وقد أ%م\ج.ر. ف البيع وم.اج.ر. م'م.اج.ر.ةv وم1ج.اراv. الوهري: وال%ج\ر'

أ%ن يباع الشيء با ف بطن هذه الناقة. وف الديث: أ%نه ن.هى عن
ال%ج\ر, أ%ي عن بيع ال%ج\ر,، وهو ما ف البطون كنهيه عن اللقيح، ويوز أ%ن

يكون س'م>ي ب.يع' ال%ج\ر, م.ج\راv اتساعاv ومازاv، وكان من ب,ياعات1
الاهلية. وقال أ%بو زيد: ال%ج\ر' أ%ن ي'ب.اع البعي أ%و غيه با ف بطن

الناقة، يقال منه: أ%م\ج.ر\ت' ف البيع إ,م\ج.اراv م'م.اج.ر.ةv، ول
يقال لا ف البطن م.ج\ر¬ إ,ل إ,ذا أ%ث}ق%ل%ت1 الام1ل�، فال%ج\ر' اسم

للح.م\ل, الذي ف بطن الناقة، وح.م\ل� الذي ف بطنها ح.ب.ل� ال%ب.ل%ة1.
وم.ج,ر. من الاء والل�ب.ن, م.ج.راv، فهو م.ج,ر¬: ت.م.ل4 ول ي.ر\و.،

وزعم يعقوب أ%ن ميمه بدل من نون ن.ج,ر.، وزعم اللحيان أ%ن ميمه بدل من
باء ب.ج,ر.. ويقال: م.ج,ر. ون.ج,ر. إ,ذا ع.ط1ش. فأ%كثر من الشرب فلم

ي.ر\و.، ل4نم يبدلون اليم من النون، مثل ن.خ.ج\ت' الد_ل}و. وم.خ.ج\ت'.
وم.ج,ر.ت1 الشاة م.ج.راv وأ%م\ج.ر.ت\ وهي م'م\ج,ر إ,ذا ع.ظ�م. ولدها ف

بطنها ف%ه'ز,ل%ت\ وث%ق�ل%ت ولن تطق على القيام حت تقام؛ قال:
ت.ع\و,ي ك1لب' ال%ي> م1ن\ ع'و.ائها،

وت.ح\م1ل� ال�م\ج,ر. ف ك1سائها
فإ,ذا كان ذلك عادة لا فهي م1م\ج.ار¬.

وال3م\جار' ف النeوق مثل�ه ف الشاء؛ عن ابن ال4عراب. غيه:
وال%ج.ر'، بالتحريك، السم من قولك أ%مرت الشاة، فهي م'م\ج,ر¬، وهو أ%ن يعظم

ما ف بطنها من المل وتكون مهزولة ل تقدر على النهوض. ويقال: شاة
م.ج\ر.ةD، بالتسكي؛ عن يعقوب، ومنه قيل للجيش العظيم م.ج\ر¬ ل1ث1ق%ل1ه

وض1خ.م1ه. وال%ج.ر': انتفاخ البطن من ح.ب.ل� أ%و ح.ب.ن�؛ يقال: م.ج,ر. بطنها
�وأ%م\ج.ر.، فهي م.ج,ر.ةD وم'م\ج,ر¬. وال3م\ج.ار': أ%ن ت.ل}ق%ح. الناقة

والشاة فت.م\ر.ض. أ%و ت.ح\د.ب. فل تقدر أ%ن تشي وربا شق بطنها فأ�خرج
ما فيه ل1ي'ر.بeوه. وال%ج.ر': أ%ن يعظم بطن الشاة الامل ف%ت'ه\ز.ل%؛



يقال: شاة م'م\ج,ر¬ وغ%ن.م¬ م.م.اج,ر'. قال ال4زهري: وقد صح أ%ن بطن.
النعجة ال%ج,ر. 

(* كذا بياض بالصل النقول من مسودة الؤلف)... شيء على حدة
وأ%نه يدخل ف البيوع الفاسدة، وأ%ن ال%ج.ر. شيء آخر، وهو انتفاخ بطن

النعجة إ,ذا هزلت. وف حديث الليل، عليه السلم: فيلتفت إ,ل أ%بيه وقد
مسخه ال ض1ب\ع.اناv أ%م\ج.ر.؛ ال4م\ج.ر': العظيم' البطن, الهزول� السم.
ابن شيل: ال�م\ج,ر' الشاة� الت يصيبها مرض أ%و ه'زال وتعسر عليها
الولدة. قال: وأ%ما ال%ج\ر' فهو بيع ما ف بطنها. وناقة م'م\ج,ر¬ إ,ذا

جازت وقتها ف الن>ت.اج؛ وأ%نشد:
ون.ت.ج'وها ب.ع\د. ط�ول, إ,م\ج.ار

وأ%نشد شر لبعض ال4عراب:
أ%م\ج.ر\ت. إ,ر\باءé ببيع� غال,،
م'ح.ر_م� عليك، ل ح.لل,

أ%ع\ط%ي\ت. ك%ب\شاv وار,م الطYح.ال,،
بالغ.د.و,ي_ات1 وبالف1ص.ال,

وعاجلv بآج,ل, الس>خ.ال,،
ف ح.ل%ق, ال4ر\حام, ذي ال4ق}ف%ال,

ح.ت_ى ي'ن.ت_ج\ن. م1ن. ال%ب.ال,،
ث�م_ت. ي'ف}ط%م\ن. على إ,م\ه.ال,؛

وال%ج\ر' ب.ي\ع' الل�ح\م, بال4ح\بال,،
ل�وم, ج'ز\ر� غ%ث�ة{ ه1ز.ال,

ف%طائ1م ال4غ}نام, والبال,،
أ%لع.ي\ن. بالض>م.ار, ذي الجال,
والش>ف_ بالناقص ل ت'بال

وال1ج.ار': الع1ق%ال�، وال4ع\ر.ف' ال1ج.ار'.
وج.ي\ش¬ م.ج\ر¬: كثي¬ جد�اv. ال4صمعي: ال%ج\ر'، بالتسكي، اليش

العظيم التمع. وما له م.ج\ر¬ أ%ي ما له ع.ق}لD. وجعل ابن قتيبة تفسي نيه
عن ال%ج\ر, غ%ل%طاv، وذهب بال}ر إ,ل الولد يعظم ف بطن الشاة، قال

ال4زهري: والصواب ما فسر أ%بو زيد. أ%بو عبيدة: ال%ج\ر' ما ف بطن
الناقة، قال: والثان ح.ب.ل� ال%ب.ل%ة1، والثالث الغ.م1يس'؛ قال أ%بو العباس:



وأ%بو عبيدة ثقة. وقال القتيب: هو ال%ج.ر'، بفتح اليم؛ قال ابن
ال4ثي: وقد أ�خذ عليه ل4ن ال%ج.ر. داء ف الشاء وهو أ%ن يعظم بطن الشاة
الامل فتهزل وربا ر.م.ت\ بولدها، وقد م.ر.ت\ وأ%م\ج.ر.ت\. وف الديث:

كل© م.ج\ر� ح.ر.ام¬؛ قال:
أ%ل%م\ ت.ك' م.ج\راv ل ت.ح1ل© ل1م'س\ل1م�،

ناه أ%م1ي' ال1ص\ر, ع.ن\ه' وعام1ل�ه\؟
ابن ال4عراب: ال%ج\ر' الولد الذي ف بطن الامل. وال%ج\ر': الر>با.

وال%ج\ر': الق1م.ار'. وال�حاق%ل%ة� وال�زاب.ن.ة� يقال لما: م.ج\ر.
قال ال4زهري: فهؤلء الثة أ%جعوا ف تفسي الر، بسكون اليم، على
شيء واحد إ,ل ما زاد ابن ال4عراب على أ%نه وافقهم على أ%ن الر ما ف

بطن الامل وزاد عليهم أ%ن الر الربا. وأ%ما ال%ج.ر' فإ,ن النذري_
أ%خب عن أ%ب العباس أ%نه أ%نشده:

أ%ب\ق%ى ل%نا ال� وت.ق}ع1ي. ال%ج.ر\
قال: والتقعي أ%ن يسقط 

(* قوله« يسقط» أي حلها لغي تام.) فيذهب.
الوهري: وسئل ابن' ل1سان1 ال�م_ر.ة1 عن الضأ}ن فقال: مال� ص1د\ق�

ق%ر\ي.ةD ل ح'م_ى 
(* قوله« حى» كذا ضبط بنسخة من الصحاح يظن با الصحة،

ويتمل كسر الاء وفتح اليم ) با إ,ذا أ%فلتت من م.ج.ر.ت.يها؛ يعن من
ال%ج.ر, ف الدهر الشديد والنشر، وهو أ%ن تنتشر بالليل فتأ}ت عليها السباع،

فسماها م.ج.ر.ت.ي\ن, كما يقال القمران والعمران، وف نسخة ب'ن\دار�:
ح.ز_ت.ي\ها. وف حديث أ%ب هريرة: ال%س.ن.ة� ب,ع.ش\ر, أ%مثالا والصوم' ل
وأ%نا أ%ج\زي به، ي.ذ%ر' ط%عام.ه وشرابه م1ج.راي. أ%ي من أ%جلي، وأ%صله

م1ن\ ج.ر_اي.، فحذف النون وخفف الكلمة؛ قال ابن ال4ثي: وكثياv ما يرد
هذا ف حديث أ%ب هريرة.

@مر: الليث: ال%ح.ار.ة� دابة ف الص_د.ف%ي\ن,، قال: ويسمى باطن ال�ذن
م.حار.ةv، قال: وربا قالوا لا 

(* قوله« وربا قالوا لا إل» كذا
�بالصل.) مارة بالدابة والصدفي. وروي عن ال4صمعي قال: الارة

الص_د.ف%ة�. قال ال4زهري: ذكر ال4صمعي وغيه هذا الرف أ%عن الارة ف باب حار



يور، فدل ذلك على أ%نه م.ف}ع.ل%ةD وأ%ن اليم ليست بأ%صلية، قال:
وخالفهم الليث فوضع الارة ف باب مر، قال: ول نعرف مر ف شيء من كلم

العرب.
@مر: م.خ.ر.ت1 السفينة� ت.م\خ.ر' وت.م\خ'ر م.خ\راv وم'خ'وراv: جرت

.Dالاء4 مع صوت، وقيل: استقبلت1 الريح ف جريتها، ف%هي ماخ1ر.ة eت.ش'ق
وم.خ.ر.ت1 السفينة� م.خ\راv إ,ذا استقبلت. با الريح. وف التنزيل: وترى

vل}ك. فيه م.و.اخ1ر.؛ يعن ج.وار,ي.، وقيل: الواخر الت تراها م'ق}ب,لة�الف
وم'د\ب,رةv بريح واحدة، وقيل: هي الت تسمع صوت جريها، وقيل: هي الت تشق

الاء، وقال الفراء ف قوله تعال مواخر: هو صوت جري الفلك بالرياح؛
يقال: م.خ.ر.ت\ ت.م\خ'ر' وت.م\خ.ر'؛ وقيل: مواخ1ر. جوار,ي.. والاخ1ر': الذي

يشق الاء إ,ذا سب.ح؛ قال أ%حد بن يي: الاخرة السفينة الت ت.م\خ.ر'
الاء تدفعه بصدرها؛ وأ%نشد ابن السكيت:

م'ق%د>مات أ%ي\د1ي. ال%واخ1ر,
يصف نساء يتصاحب ويستعن بأ%يديهن كأ%نن يسبحن. أ%بو اليثم: م.خ\ر'

السفينة1 ش.ق©ها الاء بصدرها. وف الديث: ل%ت.م\خ.ر.ن� الرeوم' الشام.
أ%ربعي صباحاv؛ أ%راد أ%نا تدخل الشام وتوضه وت.ج'وس' خ1لل%ه وتتمكن

فيه فشبهه ب.خ\ر, السفينة1 البحر.. وامتخر الفرس' الريح. واستمخرها:
قابلها بأ%نفه ليكون أ%ر\و.ح. لن.ف}س3ه؛ قال الراجز يص1ف' الذYئ}ب.:

ي.س\ت.م\خ1ر' الر>يح. إ,ذا ل} يس\م.ع,،
ب1ث}ل, م1ق}راع, الص_فا ال�و.ق�ع,

وف الديث: إ,ذا أ%راد أ%حد'كم الب.و\ل% ف%ل}ي.ت.م.خ_ر, الر>يح. أ%ي
فلينظ�ر\ من أ%ين م.ج\راها فل يستقبل%ها كي ل ت.ر'د_ عليه البول

.eه ولكن يستدبر'ها. وال%خ\ر' ف ال4صل: الش_ق�وي.ت.ر.ش_ش. عليه ب.و\ل
م.خ.ر.ت1 السفينة� الاء4: شق�ت\ه ب,ص.د\رها وج.ر.ت\. وم.خ.ر. ال4رض.

إ,ذا شقها للزراعة. وقال ابن شيل ف حديث سراقة: إ,ذا أ%تيتم الغائط
فاس\ت.م\خ1ر'وا الريح؛ يقول: اجعلوا ظ�هور.ك�م إ,ل الريح, عند البول ل4نه

إ,ذا ولها ظهره أ%خذ%ت\ عن يينه ويساره فكأ%نه قد شقها به. وف حديث الرث
بن عبد ال بن السائب قال لنافع ابن جبي: من أ%ين؟ قال: خرجت'

�أت.م.خ_ر' الريح.، كأ%نه أ%راد أ%س\ت.ن\ش1ق�ها. وف النوادر: ت.م.خ_ر.ت1 ال3بل
الريح. إ,ذا است.ق}ب.ل%ت\ها واستن\ش.ت\ها، وكذلك ت.م.خ_رت الكل4 إ,ذا



استقبل%ت\ه. وم.خ.ر\ت' ال4رض. أ%ي أ%ر\س.ل}ت' فيها الاء. وم.خ.ر.
ال4رض. م.خ\راv: أ%ر\س.ل% ف الصي\ف1 فيها الاء4 ل1ت.ج'ود.، فهي

م.م\خ'ور.ةD. وم.خ.ر.ت1 ال4رض': جاد.ت وطاب.ت\ من ذلك. الاء3. وام\ت.خ.ر. الشيء4:
اخ\تار.ه. وام\ت.خ.ر\ت' القوم. أ%ي انت.ق%ي\ت' خ1يار.ه'م ون'خ\ب.ت.هم؛

قال الراجز:
م1ن\ ن'خ\ب.ة1 الناس, الت كان% ام\ت.خ.ر\

وهذا م1خ\ر.ة� الال أ%ي خ1يار'ه. وال1خ\ر.ة� وال�خ\ر.ة�، بكسر اليم
وضمها: ما اخ\ت.ر\ت.ه، والك%س\ر' أ%على. وم.خ.ر. البي\ت. ي.م\خ.ر'ه

م.خ\راv: أ%خ.ذ% خ1يار. متاع1ه فذهب به. وم.خ.ر. الغ'ر\ز' الناق%ة% ي.م\خ.ر'ها
م.خ\راv إ,ذا كانت غ%ز,ير.ةv فأ�ك}ث1ر. ح.ل}ب'ها وج.ه.د.ها ذلك.

وأ%ه\ز.ل%ها. وام\ت.خ.ر. الع.ظ}م.: استخر.ج. م'خ_ه؛ قال العجاج:
م1ن\ م'خ_ة1 الناس الت كان ام\ت.خر

والي'م\خ'ور والي.م\خ'ور: الطويل من الرجال، الضمe على ال3تباع، وهو
Dوج.م.ل .Dالع'ن'ق,. وع'ن'ق¬ ي.م\خ'ور¬: طويل �من المال الط�و,يل

:vي.م\خ'ور' الع'ن'ق, أ%ي طويله؛ قال العجاج يصف جل
ف ش.ع\ش.عان{ ع'ن'ق ي.م\خ'ور،

حاب ال�يود1 فار,ض ال�ن\جور
وبعض العرب يقول: م.خ.ر. الذئب' الشاة% إ,ذا ش.ق_ ب.ط}ن.ها.

والاخ'ور': ب.ي\ت' الريبة، وهو أ%يضاv الرجل الذي ي.لي ذلك البيت.
ويقود إ,ليه. وف حديث زياد حي ق%د1م. البصرة% أ%مياv عليها: ما هذه
ال%واخ1ي'ف الشراب' عليه ح.رام¬ حت ت'س.و_ى بال4رض, ه.د\ماv وإ,ح\راقاv؛

هي جع ماخ'ور�، وهو م.ج\ل1س' الر>يب.ة1 وم.ج\م.ع' أ%هل, الف1س\ق,
والف%ساد1 وب'يوت' ال%م_ار,ين.، وهو تعريب م.ي\ خ'ور، وقيل: هو عرب لترد�د

الناس إ,ليه من م.خ\ر, السفينة1 الاء3.
وب.نات' م.خ\ر�: س.حائ1ب' ي.أ}ت1ي. ق�ب'ل% الص_ي\ف1 م'ن\ت.ص1بات¬

ر,قاق¬ ب,يض¬ حسانD وه'ن_ بنات ال%خ\ر,؛ قال طرفة:
ك%ب.نات1 ال%خ\ر, ي.م\أ%د\ن%، كما

أ%ن\ب.ت. الص_ي\ف' ع.سال1يج. ال%ض1ر\
وكل قطعة منها على حيالا: بنات مر؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

كأ%ن بنات1 ال%خ\ر,، ف ك�ر\ز, ق%ن\ب.ر�،



�م.و.اس1ق' ت.ح\د'وه'ن_ بالغ.و\ر, ش.م\أ%ل
إ,نا عن ببنات1 ال%خ\ر الن_ج\م.؛ شب_ه.ه ف ك�ر\ز, هذا الع.ب\د1

بذا الض_ر\ب, من الس_حاب,؛ قال أ%بو علي: كان أ%بو بكر ممد بن
الس_ر,ي> ي.ش\ت.قe هذا من الب'خار,، فهذا ي.د'ل©ك على أ%ن9 اليم ف م.خ\ر�
بدل من الباء ف ب.خ\ر؛ قال: ولو ذ%ه.ب ذاه1ب¬ إ,ل أ%ن اليم ف مر

أ%ص\لD أ%يضاv غ%ي\ر' م'ب\د.ل%ة{ على أ%ن تعله من قوله عز_ اسه: وترى
الف�لك فيه مواخ1ر.، وذلك أ%ن السحاب. كأنا ت.م\خ.ر' البحر ل4نا فيما

ت.ذ}ه.ب' إ,لي\ه1 عنه ت.ن\ش.أ� ومنه ت.ب\د.أ�، لكان مصيباv غي. م'ب\ع1د{؛
أ%ل ترى إ,ل قول أ%ب ذؤيب:
ش.ر,ب\ن. ب,ماء الب.ح\ر,، ث ت.ر.ف�ع.ت\

م.ت ل�ج.ج� خ'ض\ر� ل%ه'ن_ ن.ئ1يج'
@مدر: ال%د.ر': ق1ط%ع' الطي, الياب,س,، وقيل: الطي' الع1ل}ك' الذي ل

رمل فيه، واحدته م.د.ر.ةD؛ مأ%ما قول�ه'م ال1جار.ة� وال1دار.ة� فع.لى
ال3ت\باع, ول ي'ت.ك%ل�م به وج.د.ه م'ك%س_راv على ف1عال%ة، هذا معن

قول أ%ب رياش.
vوام\ت.د.ر ال%د.ر.: أ%خ.ذ%ه. ومد.ر. الكان% ي.م\د'ر'ه' م.د\را

وم.د_ر.ه: طان.ه. وم.كانD م.د1ير¬: م.م\د'ور¬. وال%د\ر' ل1ل}ح.و\ض,: أ%ن}
ت'س.د_ خصاص' ح1جار.ت1ه بال%د.ر,، وقيل: هو كال}ق%ر\م.د.ة1 إ,ل أ%ن9

الق%ر\م.د.ة% بال1ص> والد\ر بالطي. التهذيب: وال%د\ر' ت.ط}يين'ك وج\ه.
ال%و\ض, بالطي ال�ر� لئل ي.ن\ش.ف.. الوهري: وال%د.ر.ة�، بالفتح،

eم1نه' ال%د.ر' ف%ت'م\د.ر' به ال1ياض' أ%ي ي'س.د �الوضع الذي ي'ؤخ.ذ
خ.صاص' ما ب.ي\ن. ح1جار.ت1ها. وم.د.ر\ت' ال%و\ض. أ%م\د'ر'ه أ%ي أ%صلحته

بال%د.ر,. وف حديث جابر: فانطلق هو وج.ب_ار' بن صخر فنزعا ف الض
س.ج\لv أ%و س.ج\ل%ي\ن ث ف%د.اره أ%ي ط%ي_ناه وأ%صلحاه بالدر، وهو الطي

التماسك، لئل يرج منه الاء؛ ومنه حديث عمر وطلحة ف ال3حرام: إ,نا هو
م.د.ر¬ أ%ي م.ص\ب'وغD بال%د.ر,.

Òال4خية نادرة: موضع فيه طي ح'ر ،�وال1م\د.ر.ة� وال%م\د.ر.ة
ي'س\ت.ع.دe لذلك؛ فأ%ما قوله:

يا أ%يeها الس_اقي، ت.ع.ج_ل} ب,س.ح.ر\،
وأ%ف}ر,غ, الد_ل}و على غ%ي\ر م.د.ر\



قال ابن سيده: أ%راد بقوله على غي مدر أ%ي على غي إصلح للحوض؛ يقول:
قد أ%تتك ع1طاشاv فل تنتظر إ,صلح الوض وأ%ن} ي.م\ت.لئ% ف%ص'ب_ على
ر'ؤوسها د.ل}واv دلواv؛ قال: وقال مرة أ�خرى ل تصبه على م.د.ر� وهو
الق�لع' ف%يذ�وب. وي.ذ}ه.ب. الاء: قال: وال4و�ل أ%بي. وم.د.ر.ة� الرجل,:

ب.ي\ت'ه.
وبنو م.د\راء4: أ%هل ال%ض.ر. وقول عامر للنب، صلى ال عليه وسلم: لنا

الو.ب.ر' ولك�م' ال%د.ر'؛ إ,نا عن به ال�د'ن% أ%و ال%ض.ر. ل4ن
مبانيها إ,نا هي بال%د.ر,، وعن بالوبر ال4خبية ل4ن أ%بنية البادية

بالوبر. وال%د.ر': ض1خ.م' الب,ط}ن.ة1. ورجل أ%م\د.ر': عظيم' الب.ط}ن,
�والن\ب.ي\ن, م'ت.ت.ر>ب'هما، وال�نثى م.د\راء�. وض.ب'ع¬ م.د\راء�: عظيمة

الب.ط}ن,.
وض1ب\عانD أ%م\د.ر': على ب.ط}ن,ه ل�م.ع¬ من س.ل}ح1ه. ورجل أ%م\د.ر'

بي>ن الد.ر إ,ذا كان منتفخ النبي. وف حديث إ,براهيم النب، صلى ال
عليه وسلم: أ%نه يأ}تيه أ%بوه يوم القيامة فيسأ%ل�ه أ%ن يشف%ع. له فيلتفت'

إ,ليه فإ,ذا هو ب,ض1ب\عان{ أ%م\د.ر.، فيقول: ما أ%نت بأ%ب قال أ%بو
vعبيد: ال4مد.ر' النتف1خ' النبي العظيم' البط}ن,؛ قال الراعي يصف إ,بل

لا ق%ي>م:
وق%ي>م� أ%م\د.ر, ال%ن\ب.ي\ن م'ن\خ.ر,ق�

عنه الع.باء4ة�، ق%و_ام على ال%م.ل,
قوله أ%مدر النبي أ%ي عظيمهما. ويقال: ال4م\د.ر' الذي قد ت.ت.ر_ب.

جنباه من ال%د.ر، يذهب به إ,ل التراب، أ%ي أ%صاب. جسد.ه التراب'. قال
أ%بو عبيد: وقال بعضهم ال4م\د.ر' الك%ثي' الر_جيع الذي ل ي.ق}د1ر' على

ح.ب\سه؛ قال: ويستقيم أ%ن يكون العنيان جيعاv ف ذلك الض>ب\عان. ابن
شيل: ال%د\راء� من الض>باع, الت ل%ص1ق. ب,ها ب.و\ل�ها. وم.د1ر.ت1

الض_ب'ع' إ,ذا س.ل%ح.ت\. الوهري: ال4م\د.ر' من الضباع الذي ف جسده ل�م.ع¬
من س.ل}ح1ه ويقال ل%و\نD له. وال4م\د.ر': الارئ' ف ثيابه؛ قال مالك

بن الريب:
إ,ن} أ%ك' م.ض\ر'وباv إ,ل ث%و\ب, آل1ف{

من. الق%و\م,، أ%م\سى و.ه\و. أ%م\د.ر' جان,ب'ه\
وماد1ر¬؛ وف الثل: أ%ل4م' من ماد1ر�، هو جد بن هلل بن عامر، وف



الصحاح: هو رجل من هلل بن عامر بن ص.ع\ص.ع.ة% ل4نه سقى إ,بله فبقي ف
أ%سفل الو\ض, ماء قليل، ف%س.ل%ح. فيه ومد.ر. به ح.و\ض.ه' ب'خ\لv أ%ن}

ي'ش\ر.ب. م1ن ف%ض\ل1ه؛ قال ابن بري: هذا هلل جد� لمد بن حرب اللل، صاحب
شرطة البصرة، وكانت بنو هلل ع.ي_ر.ت\ بن ف%زار.ة بأ%كل أ%ي\ر,

ال1مار، ولا سعت فزارة بقول الكميت بن ثعلبة:
ن.ش.د\ت'ك. يا فزار'، وأ%نت شي\خ¬،

إ,ذا خ'ي>ر\ت. ت'خطئ� ف ال1يار,
أ%ص.ي\حان,ي_ةD أ�د1م.ت\ ب,س.م\ن�

أ%ح.بe إ,ليك. أ%م\ أ%ي\ر' المار,؟
ب.لى أ%ي\ر' ال1مار, وخ'ص\ي.تاه'،
أ%ح.بe إ,ل ف%زار.ة% م1ن\ ف%ز.ار,

قالت بنو فزارة: أ%ليس منكم يا ب.ن ه1لل� م.ن\ قرى ف حوضه فسقى
إ,بله، فلما ر.و,ي.ت\ سلح فيه ومدره بلv أ%ن ي'شرب منه فضل�ه'ف وكانوا جعلوا

ح.ك%ماv بينهم أ%نس بن م'د\ر,ك، فقضى على بن هلل بعظم الزي، ث إ,نم
رم.و\ا بن ف%ز.ار.ة% ب,خ1ز\ي� آخر.، وهو إ,تيان ال3بل؛ ولذا يقول

سال بن دار.ة:
ل تأ}م.ن.ن_ فزار,يìا، خ.ل%و\ت. به،

على ق%ل�وص1ك.، واك}ت'ب\ها ب,أ%س\يار,
ل ت.أ}م.ن.ن\ه' ول ت.أ}م.ن\ ب.وائ1ق%ه،

ب.عد ال�ذي ام\ت.ك_ أ%ي\ر. الع.ي\ر, ف الن_ار,
(* وف رواية أخرى امتل�.)

فقال الشاعر:
ل%ق%د\ ج.ل�ل%ت\ خ1ز\ياv ه1لل� بن' عام1ر,،

ب.ن عام1ر� ط�رìا، ب,س.ل}حة1 ماد1ر,
فأ�ف¼ ل%ك�م ل ت.ذك�روا الف%خ\ر. ب.ع\د.ها،

بن عام1ر�، أ%ن\ت'م\ ش1رار' ال%عاش1ر,
ويقال للرجل أ%م\د.ر' وهو الذي ل ي.م\ت.س3ح' بالاء ول بالجر.

وال%د.ر,ي_ة�: ر,ماح¬ كانت ت'ر.ك�ب' فيها الق�رون� ال�حد�دة� مكان%
ال4س1ن_ة؛ قال لبيد يصف البقرة والكلب:

،Dف%لح1ق}ن. واع\ت.ك%ر.ت\ ل%ها م.د.ر,ي_ة



كالس_م\ه.ر,ي_ة1 ح.دeها وت.مام'ها
يعن القرون.

وم.د\ر.ى: م.و\ض1ع¬ 
(* قوله« مدرى موضع» ف ياقوت: مدرى، بفتح او�له

وثانيه والقصر: جبل بنعمان قرب مكة. ومدرى، بالفتح ث السكون: موضع.)
وث%ن,ي_ة� م1د\ران%: من م.ساج,د1 رسول, ال،صلى ال عليه وسلم، بي الدينة

وت.ب'وك.. وقال شر: سعت أ%حد بن هانئ يقول: سعت خالد بن كلثوم يروي
بيت عمرو بن كلثوم:

ول ت'ب\ق1ي خ'م'ور. ال4م\د.ر,ين.ا
باليم، وقال: ال4م\د.ر' ال4ق}ل%ف'، والعرب تسمي الق%ر\ي.ة% البنية

بالطي والل�ب,ن, ال%د.ر.ة%، وكذلك الدينة الضخ\مة� يقال لا
vوف الصحاح: والعرب تسمي القرية ال%د.ر.ة%؛ قال الراجز يصف رجل ،�ال%د.ر.ة

متهداv ف ر.ع\ي.ه1 ال3بل يقوم لوردها من آخر الليل لهتمامه با:
ش.د_ على أ%م\ر, الو'ر'ود1 م1ئ}ز.ر.ه\،
ل%ي\لv، وما ناد.ى أ%ذ1ين' ال%د.ر.ه\

وال4ذ1ين' ههنا: ال�ؤ.ذYن؛ ومنه قول جرير:
،vه.ل} ت.ش\ه.د'ون% م1ن. الشاع1ر, م.ش\ع.را

أ%و\ ت.س\م.ع'ون% ل%د.ى الص_لة1 أ%ذ1ينا؟
eوف الديث: أ%ح.ب .eوم.د.ر: قرية باليمن، ومنه فلن ال%د.ر,ي

إ,ل� من أ%ن يكون% ل أ%ه\ل� الو.ب.ر, وال%د.ر,؛ يريد بأ%ه\ل, ال%د.ر,
أ%ه\ل% الق�ر.ى وال4م\صار,. وف حديث أ%ب ذر�: أ%م.ا إ,ن� الع'م\ر.ة%

م1ن\ م.د.ر,كم أ%ي من ب.ل%دكم. وم.د.ر.ة� الرجل,: ب.ل}د.ت'ه؛ يقول: من أراد.
الع'م\ر.ة% اب\ت.د.أ% لا س.ف%راv جديداv من منزله غي. سف%ر, الج،

وهذا على الفض1يلة ل الوجوب.
:Dإ,ذا غ%ر\ق%ل%ت\، فهي م.ذ1ر.ة vم.ذ%را �@مذر: م.ذ1ر.ت1 البي\ض.ة

.�ف%س.د.ت\، وأ%م\ذ%ر.ت\ها الد_جاج.ة�. وإ,ذا م.ذ1ر.ت1 البيضة� فهي الث�ع1ط%ة
وام\ر.أ%ةD م.ذ1ر.ةD ق%ذ1ر.ةD: رائحتها كرائحة البيضة ال%ذ1ر.ة1. وف
الديث: ش.رe النساء ال%ذ1ر.ة� الوذ1ر.ة�؛ الذ%ر': الفساد'؛ وقد

م.ذ1ر.ت\ ت.م\ذ%ر'، فهي م.ذ1ر.ةD؛ ومنه: م.ذ1ر.ت1 البيضة� أ%ي ف%سد.ت\.
vالنف}س. وم.ذ1ر.ت ن.ف}س'ه وم.ع1د.ت'ه مذ%را �والت_م.ذ©ر': خ'ب\ث



وت.م.ذ�ر.ت\: خ.ب'ث%ت\ وفسدت؛ قال شو�ال بن نعيم:
ف%ت.م.ذ�ر.ت\ ن.ف}س3ي ل1ذاك، ول%م أ%ز.ل}
م.ذ1لv ن.هار,ي ك�ل�ه ح.ت_ى ال�ص'ل}

ويقال: رأ%يت بيضةv م.ذ1ر.ةv ف%م.ذ1ر.ت\ لذلك نفسي أ%ي خبثت.
وذهب. الق%و\م' ش.ذ%ر. م.ذ%ر. وش1ذ%ر. م1ذ%ر. أ%ي متفر�قي. ويقال:

تفرقت إ,بله ش.ذ%ر م.ذ%ر وش1ذ%ر. م1ذ%ر. إ,ذا تفرقت ف كل وجه، وم.ذ%ر.
إ,تباع. ورجل ه.ذ1ر¬ م.ذ1ر¬: إ,تباع.

وال4م\ذ%ر': الذي يكثر الختلف إ,ل اللء. قال شر: قال شيخ من بن
ضبة: ال�م\ذ%ق1رe من اللب ي.م.سeه الاء� ف%ي.ت.م.ذ�ر'، قلت: وكيف
ي.ت.م.ذ�ر؟ فقال: ي'م.ذYر'ه الاء فيتفرق؛ قال: وي.ت.م.ذ�ر' يتفر�ق،

قال: ومنه قوله: تفر�ق القوم' شذر مذر.
@مذقر: ام\ذ%ق%ر_ اللب.ن' واذ}م.ق%ر_: ت.ق%ط�ع وتفل�ق.، والثانية

أ%عرف، وكذلك الدم؛ وقيل: ال�م\ذ%ق1رe الختلط. ابن شيل: المذقر� اللب
الذي تفل�ق شيئاv فإ,ذا م'خ1ض. اس\ت.وى. ول%ب.ن¬ م'م\ذ%ق1رÒ إ,ذا

ت.ق%ط�ع ح.م\ضاv. غيه: ال�م\ذ%ق1رe اللب ال�ت.ق%طYع. يقال: امذق%ر_
الرائب' ام\ذ1ق}راراv إ,ذا ان\ق%ط%ع. وصار اللب ناحية والاء ناحية. وف

حديث عبد ال بن خ.ب_اب: أ%نه لا قتله الوارج بالن_ه\روان سال دمه ف
النهر فما ام\ذ%ق%ر� دم'ه بالاء وما اختلط، قال الراوي: فأ%تبعته بصري

كأ%نه ش1راك¬ أ%حر؛ قال أ%بو عبيد: معناه أ%نه ما اختلط ول امتزج بالاء؛
وقال ممد بن يزيد: سال ف لاء مستطيلv، قال: وال4و�ل أ%عرف؛ وف

التهذيب: قال أ%بو عبيد معناه أ%نه امتزج بالاء؛ وقال شر: الم\ذ1قرار'
أ%ن يتمع الدم ث ي.ت.ق%ط�ع. ق1ط%عاv ول يتلط بالاء3؛ يقول: فلم يكن

كذلك ولكنه سال وامتزج بالاء؛ وقال أ%بو النضر هاشم بن القاسم: معن قوله
فما ام\ذ%ق%ر_ د.م'ه أ%ي ل يتفر�ق ف الاء ول اختلط؛ قال ال4زهري:

وال4و�ل هو الصواب، قال: والدليل على ذلك قوله: رأ%يت دم.ه مثل
الش>راك1 ف الاء، وف النهاية ف سياق الديث: أ%نه مر فيه كالطريقة الواحدة

ل يتلط به، ولذلك شبهه بالشراك ال4ح\م.ر,، وهو س.ي من س'ي'ور, النعل؛
قال: وقد ذكر البد هذا الديث ف الكامل، قال: فأ%خذوه وقر�بوه إ,ل

شاطئ النهر فذبوه فام\ذ%ق%ر_ د.م'ه أ%ي ج.رى مستطيلv متفرقاv، قال:
هكذا رواه بغي حرف النفي، ورواه بعضهم فما اب\ذ%ق%ر_ د.م'ه، وهي لغة،



معناه ما ت.ف%ر_ق ول ت.م.ذ�ر؛ ومثله قوله: ت.ف%ر_ق الق%و\م' ش.ذ%ر.
م.ذ%ر؛ قال: والدليل على ما قلناه ما رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي: إ,ذا انقطع

.Òاللب فصار اللب ناحية والاء ناحية فهو م'م\ذ%ق1ر
@مرر: م.ر_ عليه وبه ي.م'رe م.رìا أ%ي اجتاز. وم.ر_ ي.م'رe مرìا

وم'روراv: ذه.ب.، واستمر� مثله. قال ابن سيده: مر_ ي.م'رe م.رìا
وم'روراv جاء وذهب، ومر_ به وم.ر_ه: جاز عليه؛ وهذا قد يوز أ%ن يكون ما

يتعد_ى برف وغي حرف، ويوز أ%ن يكون ما حذف فيه الرف فأ%�وصل الفعل؛
وعلى هذين الوجهي يمل بيت جرير:

ت.م'رeون الد>يار. ول%م\ ت.ع'وج'وا،
ك%لم'ك�م' علي_ إ,ذاv ح.ر.ام'

وقال بعضهم: إ,نا الرواية:
مررت بالديار ول تعوجوا

فدل هذا على أ%نه ف%رق. من تعد�يه بغي حرف. وأ%ما ابن ال4عراب فقال:
م'ر_ زيداv ف معن م'ر_ به، ل على الذف، ولكن على التعد�ي الصحيح،

أ%ل ترى أ%ن ابن جن قال: ل تقول مررت زيداv ف لغة مشهورة إ,ل ف شيء
حكاه ابن ال4عرابيف قال: ول يروه أ%صحابنا.

وام\ت.ر_ به وعليه: ك%م.ر�. وف خب يوم غ%ب,يط1 ال%د.ر.ة1:
vوا على بن مال1ك{. وقوله عز وجل: فلما ت.غ.ش_اها ح.م.ل%ت\ ح.م\لeفام\ت.ر

خ.ف1يفاv ف%م.ر_ت\ ب,ه؛ أ%ي استمر�ت به يعن الن�، قيل: قعدت وقامت فلم
يثقلها.

vوأ%م.ر_ه' على ال1س\ر,: س.ل%كه فيه؛ قال اللحيان: أ%م\ر.ر\ت' فلنا
على السر أ�م1رeه إ,مراراv إ,ذا سلكت به عليه، والسم من كل ذلك

ال%ر_ة؛ قال ال4عشى:
أ%ل ق�ل} ل1ت1ي_ا ق%ب\ل% م.ر_ت1ها: اس\ل%مي

ت.ح1ي_ة% م'ش\تاق� إ,ليها م'س.لYم,
وأ%م.ر_ه ب,ه: ج.ع.له ي.م'رeه. ومار_ه: م.ر_ معه. وف حديث الوحي:

إ,ذا نزل س.م1ع.ت1 اللئكة� ص.و\ت. م1ر.ار, الس>ل}س3ل%ة1 على الص_فا
أ%ي صو\ت. ان\ج,رار,ها واطYراد1ها على الص_خ\ر,. وأ%صل ال1رار,:

 eل4نه ي'م.ر �الف%ت\ل
(* قوله« لنه ير�» كذا بالصل بدون مرجع للضمي ولعله



سقط من قلم مبيض مسودة الؤلف بعد قوله على الصخر، والرار البل.) أ%ي
ي'ف}تل. وف حديث آخر: كإ,م\رار, الد1يد1 على الط�س\ت1 ال%د1يد1؛

أ%م\ر.ر\ت' الشيء4 أ�م1رeه إ,م\راراv إ,ذا جعلته ي.م'رe أ%ي يذهب، يريد
كج.ر> ال%د1يد1 على الطس\ت1؛ قال: وربا ر'و,ي. الديث� ال4و�ل�: صوت.

إ,م\رار, السلسة.
واستمر الشيء�: م.ضى على طريقة واحدة. واستمر_ بالشيء: ق%و,ي. على

ح.م\ل1ه. ويقال: استمر� م.ر,ير'ه أ%ي استحك ع.ز\م'ه. وقال الكلبيون:
ح.م.ل%ت\ ح.م\لv خ.فيفاv فاس\ت.م.ر_ت\ به أ%ي م.ر_ت\ ول يعرفوا. فمرت\ به؛

قال الزجاج ف قوله فمر�ت به: معناه استمرت� به قعدت وقامت ل يثقلها فلما
أثقلت أ%ي دنا و,لد'ها. ابن شيل: يقال للرجل إ,ذا استقام أ%مره بعد

فساد قد استمر�، قال: والعرب تقول: أ%ر\ج.ى الغ1ل}مان1 الذي يبدأ� ب,ح'م\ق�
ث يستمر؛ وأ%نشد لل4عشى ياطب امرأ%ته:

،gيا خ.ي\ر'، إ,ن>ي قد ج.ع.ل}ت' أ%س\ت.م1ر�
gن\ت' أ%ج'ر��أ%ر\ف%ع' م1ن\ ب'ر\د.ي_ ما ك

وقال الليث: كل© شيء قد انقادت ط�ر\ق%ت'ه، فهو م'س\ت.م1رÒ. الوهري:
ال%ر_ة� واحدة ال%ر> وال1رار,؛ قال ذو الرمة:

ل ب.ل} ه'و الش_و\ق' م1ن\ دار� ت.خ.و_ن.ها،
م.رìا ش.مالD وم.رìا بار,ح¬ ت.ر,ب'

vيقال: فلن ي.ص\ن.ع' ذلك ال4م\ر. ذات. ال1رار, أ%ي يصنعه م1رارا
�ويدعه مراراv. وال%م.رe: موضع ال�رور, وال%ص\د.ر'. ابن سيده: وال%ر_ة
الف%ع\لة الواحدة، والمع م.رÒ وم1رار¬ وم1ر.ر¬ وم'ر'ور¬؛ عن أ%ب علي

ويصدقه قول أ%ب ذؤيب:
Dت.ن.ك�ر\ت ب.عدي أ%م أ%صاب.ك حاد1ث
من الد_ه\ر,، أ%م\ م.ر_ت\ ع.ل%يك م'رور'؟

قال ابن سيده: وذهب السكري إ,ل أ%ن9 مر'وراv مصدر ول أ�ب\ع1د' أ%ن
يكون كما ذكر، وإ,ن كان قد أ%نث الفعل، وذلك أ%ن9 الصدر يفيد الكثرة

والنسية. وقوله عز وجل: سن'ع.ذYب'ه'م\ مرتي؛ قال: يعذبون بال3يثاق,
والق%ت\ل، وقيل: بالقتل وعذاب القب، وقد تكون التثنية هنا ف معن المع، كقوله

تعال: ث ارجع البصر ك%ر_ت.ي\ن,؛ أ%ي ك%ر_ات{، وقوله عز وجل: أ�ولئك
ي'ؤ\ت.و\ن% أ%ج\ر.هم م.ر_ت.ي\ن, با صبوا؛ جاء ف التفسي: أ%ن هؤلء



طائفة من أ%هل الكتاب كانوا يأ}خذون به وينتهون إ,ليه ويقفون عنده، وكانوا
يكمون بكم ال بالكتاب الذي أ�نزل فيه القرآن، فلما ب'عث النبe، صلى

ال عليه وسلم، وتل عليهم القرآن%، قالوا: آمن_ا به، أ%ي صدقنا به،
vإ,نه الق من ربنا، وذلك أ%ن9 ذكر النب، صلى ال عليه وسلم، كان مكتوبا

عندهم ف التوارة وال3نيل فلم يعاندوا وآمنوا وصد_قوا فأ%ثن ال تعال
عليهم خياv، وي'ع\ط%ون أ%جرهم بال3يان بالكتاب قبل ممد، صلى ال

عليه وسلم، وبإ,يانم بحمد، صلى ال عليه وسلم.
و.ل%ق1ي.ه ذات مر_ة{؛ قال سيبويه: ل ي'س\ت.ع\م.ل� ذات م.رة{ إ,ل
ظرفاv. ولق1ي.ه ذات. ال1رار, أ%ي م1راراv كثية. وجئته م.رìا أ%و

م.ر_ي\ن,، يريد مرة أ%و مرتي. ابن السكيت: يقال فلن يصنع ذلك تارات، ويصنع ذلك
vوي.ص\ن.ع' ذلك ذات. ال1رار,؛ معن ذلك كله: يصنعه م1رارا ،vت1ي.را

.vوي.د.ع'ه م1رارا
وال%ر.ار.ة�: ض1دe اللوة1، وال�رe ن.ق1يض' ال�ل}و؛ م.ر_ الشيء�

ي.م'رe؛ وقال ثعلب: ي.م.رe م.رار.ةv، بالفتح؛ وأ%نشد:
ل%ئ1ن\ م.ر_ ف ك1ر\مان% ل%ي\لي، ل%طال%ما

ح.ل ب.ي\ن. ش.ط�ي\ باب,ل� فال�ض.ي_ح,
وأ%نشد اللحيان:

ل1ت.أ}ك�ل%ن، ف%م.ر_ ل%ه'ن_ ل%ح\مي،
فأ%ذ}ر.ق. م1ن\ ح1ذار,ي أ%و\ أ%تاع.ا

وأ%نشده بعضهم: فأ%ف}ر.ق.، ومعناها: س.ل%ح.. وأ%تاع. أ%ي قاء4.
وأ%م.ر_ ك%م.ر_: قال ثعلب:

ت'م1رe ع.ل%ي\نا ال4رض' م1ن\ أ%ن} ن.ر.ى با
أ%نيساv، وي.ح\ل%و\ل ل%نا الب.ل%د' الق%ف}ر'

عد�اه بعلى ل4ن� فيه م.ع\ن ت.ض1يق'؛ قال: ول يعرف الكسائي م.ر_
اللح\م' بغر أ%لف{؛ وأ%نشد البيت:
ل1ي.م\ضغ.ن الع1د.ى فأ%م.ر_ ل%ح\مي،
فأ%ش\ف%ق. م1ن\ ح1ذاري أ%و\ أ%تاعا

قال: ويدلك على م.ر_، بغي أ%لف، البيت الذي قبله:
أ%ل ت1ل}ك. الث�عال1ب' قد ت.وال%ت\

ع.ل%ي_، وحال%ف%ت\ ع'ر\جاv ض1باع.ا



ل1ت.أ}ك�ل%ن، ف%م.ر_ ل%ه'ن_ ل%ح\مي
ابن ال4عراب: م.ر_ الطعام' ي.م.رe، فهوم'رÒ، وأ%م.ر_ه' غ%ي\ر'ه'

وم.ر_ه'، وم.ر_ ي.م'رe من ال�ر'ور,. ويقال: ل%ق%د\ م.ر,ر\ت' من
ال1ر_ة1 أ%م.رe م.رìا وم1ر_ةv، وهي السم؛ وهذا أ%م.رe من كذا؛ قالت
امرأ%ة من العرب: ص'غ\راها م'ر_اها. وال4م.ر_ان1: الف%ق}ر' وال%ر.م'؛

وقول خالد بن زهي الذل:
ف%ل%م\ ي'غ\ن, ع.ن\ه' خ.د\ع'ها، ح1ي. أ%ز\م.ع.ت\

ص.ر,ي.ت.ها، والن_ف}س' م'رÒ ض.م1ي'ها
Òإ,نا أ%راد: ونفسها خبيثة كارهة فاستعار لا الرارة؛ وشيء م'ر
والمع أ%م\رار¬. وال�ر_ة�: شج.رة أ%و بقلة، وجعها م'رÒ وأ%م\رار¬؛ قال

�ابن سيده: عندي أ%ن9 أ%م\راراv جع' م'ر¼، وقال أ%بو حنيفة: ال�ر_ة
بقلة تتفر�ش على ال4رض لا ورق مثل ورق الندبا أ%و أ%عرض، ولا ن.و\رة

ص'ف%ي\راء وأ%ر'وم.ة بيضاء وتقلع مع أ%ر'وم.ت1ها فتغسل ث تؤكل بالل
والبز، وفيها عليقمة يسية؛ التهذيب: وقيل هذه البقلة من أ%مرار البقول،

والر� الواحد. وال�رار.ة� أ%يضاv: بقلة مرة، وجعها م'رار¬.
وال�رار': شجر م'رÒ، ومنه بنو آك1ل, ال�رار, قوم¬ من العرب، وقيل:

ال�رار' ح.م\ض¬، وقيل: ال�رار' شجر إ,ذا أ%كلته ال3بل قل%صت عنه
م.شاف1ر'ها، واحدتا م'رار.ةD، هو ال�رار'، بضم اليم.

vرار, معروف؛ قال أ%بو عبيد: أ%خبن ابن الكلب أ%ن ح'ج\را�وآك1ل� ال
إ,نا س'م>ي آك1ل% ال�رار, أ%ن ابنةv كانت له سباها ملك من ملوك

س.ل1يح� يقال له ابن ه.ب'ول%ة%، فقالت له ابنة حجر: كأ%نك بأ%ب قد جاء كأ%نه
جلD آك1ل� ال�رار,، يعن كاش1راv عن أ%نيابه، فسمي بذلك، وقيل: إ,نه كان
ف نفر من أصحابه ف س.ف%ر فأ%صابم الوع، فأ%ما هو فأ%كل من ال�رار,

حت شبع ونا، وأ%ما أ%صحابه فلم يطيقوا ذلك حت هلك أ%كثرهم ف%ف%ض.ل%
عليهم بصبه على أ%ك}ل1ه ال�رار.. وذو ال�رار,: أ%رض، قال: ولعلها كثية

هذا النبات فسم>يت بذلك؛ قال الراعي:
م1ن\ ذ1ي ال�رار, الذي ت'ل}ق1ي حوال1ب'ه

ب.ط}ن. الك1لب, س.ن,يحاv، ح.يث� ي.ن\د.ف1ق'
الفراء: ف الطعام ز'ؤانD وم'ر.ي\راء� ور'ع.ي\داء�، وكله ما ي'ر\م.ى به

وي'خ\ر.ج' منه.



وال�رe: د.واء#، والمع أ%م\رار¬؛ قال ال4عشى يصف حار وحش:
ر.ع.ى الر_و\ض. والو.س\م1ي_، حت كأ%نا

ي.ر.ى ب,ي.ب,يس, الد_و> أ%م\رار. ع.ل}ق%م,
يصف أ%نه رعى نبات الوس\م1ي> لط1يبه وح.لوت1ه؛ يقول: صار اليبيس عنده

لكراهته إ,ياه بعد ف1ق}دان,ه الرط}ب. وحي عطش بنزلة العلقم. وف قصة
مولد السيح، على نبينا وعليه الصلة والسلم: خرج قوم معهم ال�رe، قالوا

ن.ج\ب'ر' به الك%س3ي. وال�ر\ح.؛ ال�رe: دواء كالص_ب,، سي به
لرارته. وفلن ما ي'م1رe وما ي'ح\ل1ي أ%ي ما يضر ول ينفع. ويقال: شتمن
فلن فما أ%م\ر.ر\ت' وما أ%ح\ل%ي\ت' أ%ي ما قلت م'رة ول ح'لوة. وقولم: ما

أ%م.ر_ فلن وما أ%ح\لى؛ أ%ي ما قال م'رìا ول ح'لواv؛ وف حديث
الس\ت1س\قاء3:

vاس\ت1كان.ة eوأ%ل}ق%ى ب,ك%ف�ي\ه1 الف%ت1ي
من ال�وع, ض.ع\فاv، ما ي'م1رe وما ي'ح\لي

أ%ي ما ينطق بي ول شر من الوع والضعف، وقال ابن ال4عراب: ما
أ�م1رe وما أ�ح\ل1ي أ%ي ما آت بكلمة ول ف%ع\ل%ة{ م'ر_ة ول ح'لوة، فإ,ن

أ%ردت أ%ن تكون م.ر_ة م'رìا وم.ر_ة ح'لواv قلت: أ%م.رe وأ%ح\لو
وأ%م'رe وأ%ح\لو. وع.ي\ش¬ م'رÒ، على الثل، كما قالوا ح'ل}و. ولقيت منه

ال4م.ر_ين, والب'ر.ح.ي, وال4ق}و.ر.ين, أ%ي الشر_ وال4م\ر. العظيم. وقال
ابن ال4عراب: لقيت منه ال4م.ر_ين,، على التثنية، ولقيت منه

ال�ر_ي.ي\ن, كأ%نا تثنية الالة ال�ر_ى. قال أ%بو منصور: جاءت هذه الروف على
لفظ الماعة، بالنون، عن العرب، وهي الدواهي، كما قالوا مرقه مرقي 

*)
قوله« مرقه مرقي» كذا بالصل.) وأ%ما قول النب، صلى ال عليه وسلم: ماذا

ف ال4م.ر_ين, من الش>فاء، فإ,نه مثن وها الث©ف�اء� والص_ب,ر'،
وال%رار.ة� ف الص_ب,ر, دون الث©ف�اء3، فغ.ل�ب.ه عليه، والص_ب,ر'

هو الدواء العروف، والث©ف�اء� هو ال%ر\د.ل�؛ قال: وإ,نا قال
ال4م.ر_ين,، وال�رe أ%ح.د'ها، ل4نه جعل ال�روفة% وال1د_ة% الت ف

الردل بنزلة الرارة وقد يغلبون أ%حد القريني على الخر فيذكرونما بلفظ
واحد، وتأ}نيث ال4م.ر> ال�ر_ى وتثنيتها ال�ر_يان1؛ ومنه حديث ابن

مسعود، رضي ال عنه، ف الوصية: ها ال�ر_يان: ال3م\ساك' ف الياة1



والت_ب\ذ1ير' عن\د. ال%مات؛ قال أ%بو عبيد: معناه ها الصلتان الرتان،
نسبهما إ,ل الرارة لا فيهما من مرارة الأ}ث. وقال ابن ال4ثي:

ال�ر_يان تثنية م'ر_ى مثل ص'غ\رى وكبى وص'غ\ر.يان وك�ب\ر.يان1، فهي فعلى من
الرارة تأ}نيث ال4م.ر> كال�ل�ى وال4جلY، أ%ي الصلتان الفضلتان

ف الرارة على سائر الصال ال�ر_ة أ%ن يكون الرجل شحيحاv باله ما دام
حي�اv صحيحاv، وأ%ن ي'ب.ذYر.ه فيما ل ي'ج\د1ي عليه من الوصايا البنية

على هوى النفس عند م'شارفة الوت.
والرارة: ه.ن.ةD لزقة بالك%بد وهي الت ت'م\ر,ئ' الطعام تكون لكل ذي

ر'وح� إ,ل� الن_عام. وال3بل فإ,نا ل م.رارة لا.
والار'ور.ة� وال�ر.ير.اء�: حب أ%سود يكون ف الطعام ي'م.رe منه وهو

كالد_ن\ق%ة1، وقيل: هو ما ي'خرج منه في'ر\مى به. وقد أ%م.ر_: صار فيه
،vر.ي\راء. ويقال: قد أ%م.ر_ هذا الطعام ف فمي أ%ي صار فيه م'ر�ا�ال

وكذلك كل شيء يصي م'ر�اv، وال%رار.ة السم. وقال بعضهم: م.ر_ الطعام
ي.م'ر� م.رارة، وبعضهم: ي.م.رe، ولقد م.ر.ر\ت. يا ط%عام' وأ%نت ت.م'رe؛ ومن

قال ت.م.رe قال م.ر,ر\ت. يا طعام وأ%نت ت.م.رe؛ قال الطرم_اح:
ل%ئ1ن\ م.ر_ ف ك1ر\مان% ل%ي\لي، لر'ب_ما
ح.ل ب.ي\ن. ش.ط�ي باب,ل� فال�ض.ي_ح,

وال%رار.ة�: الت فيها ال1ر_ة�، وال1ر_ة: إ,حدى الطبائع ال4ربع؛
ابن سيده: وال1ر_ة� م1زاج¬ من أ%م\ز,ج.ة1 البدن. قال اللحيان: وقد
م'رر\ت' به على صيغة فعل الفعول أ�م.رe م.رìا وم.ر_ة. وقال م.ر_ة:

ال%رe الصدر، وال%ر_ة السم كما تقول ح'م1م\ت' ح'م_ى، والمى السم.
وال%م\ر'ور: الذي غلبت عليه ال1ر_ة�، وال1ر_ة� القو�ة وشده العقل

�أ%يضاv. ورجل مرير أ%ي ق%و,يe ذو م1رة. وف الديث: ل ت.ح1ل© الص_د.ق%ة
،�لغ.ن,ي¼ ول ل1ذي م1ر_ة% س.و,ي¼؛ ال1ر_ة�: الق�و_ة� والش>د�ة

والس_و,يe: الص_حيح' ال4ع\ضاء3. وال%ر,ير' وال%ر,ير.ة�: العزية�؛ قال
الشاعر:

ول أ%ن\ث%ن م1ن\ ط1ي.ة{ ع.ن\ م.ر,ير.ة{،
إ,ذا ال4خ\ط%ب' الد_اعي على الد_وح, ص.ر\ص.را

وال1ر_ة�: ق�و�ة� ال%ل}ق, وش1د�ت'ه'، والمع م1ر.ر¬، وأ%م\رار¬ جع
المع؛ قال:



ق%ط%ع\ت'، إ,ل م.ع\ر'وف1ها م'ن\كرات1ها،
بأ%م\رار, ف%ت\لء3 الذYراع.ي ش.و\د.ح,

وم1ر_ة� ال%ب\ل,: طاق%ت'ه'، وهي ال%ر,ير.ة�، وقيل: ال%ر,ير.ة� البل
:eم.ر�الشديد الفتل، وقيل: هو حبل طويل دقيق؛ وقد أم\ر.ر\ت.ه. وال

البل الذي أ�ج,يد. فتله، ويقال ال1رار' وال%رe. وكل مفتول م'م.ر�، وكل
قو�ة من قوى البل م1ر_ةD، وجعها م1ر.ر¬. وف الديث: أ%ن رجلv أ%صابه

ف سيه ال1ر.ار' أ%ي البل؛ قال ابن ال4ثي: هكذا فسر، وإ,نا البل
ال%رe، ولعله جعه. وف حديث علي� ف ذكر الياة1: إ,ن9 ال جعل الوت

قاطعاv ل%رائ1ر أ%قرانا؛ ال%رائ1ر': البال الفتولة على أ%كث%ر من طاق،
واحدها م.رير¬ وم.ر,ير.ةD. وف حديث ابن الزبي: ث اس\ت.م.ر_ت\

م.رير.ت؛ يقال: استمرت م.ر,ير.ت'ه على كذا إ,ذا استحكم أ%م\ر'ه عليه وقويت
ش.ك1يم.ت'ه فيه وأ%ل1ف%ه واع\تاد.ه، وأ%صله من فتل البل. وف حديث معاوية:

vيعن رخوا ،vب\ر.م' س.ح1يل�س'ح1ل%ت\ م.رير.ت'ه أ%ي ج'عل حبله ال
ضعيفاv. وال%رe، بفتح اليم: الب\ل؛ قال:

ز.و\ج'ك1 ا ذات. الث�نايا الغ'ر>،
والر_ب.لت1 وال%ب,ي, ال�ر>،
أ%ع\يا ف%ن'ط}ناه م.ناط% ال%ر>،

ث ش.د.د\نا ف%و\ق%ه ب,م.ر>،
ب.ي\ن. خ.شاش.ي\ باز,ل� ج,و.ر>

.�الر_ب.لت': جع ر.ب.ل%ة وهي باطن الفخذ. وال%رe ههنا: الز_بيل
وأ%م\ر.ر\ت' البل% أ�م1رeه، فهو م'م.رÒ، إ,ذا ش.د.د\ت. ف%ت\ل%ه؛ ومنه

Òوقيل م'س\ت.م1ر ،Ò؛ أ%ي م'ح\ك%م¬ ق%و,يÒقوله عز وجل: س1ح\ر¬ م'س\ت.م1ر
أ%ي م'رÒ، وقيل: معناه س.ي.ذ}ه.ب' وي.ب\ط�ل�؛ قال أ%بو منصور: جعله من

م.ر_ ي.م'رe إ,ذا ذه.ب. وقال الزجاج ف قوله تعال: ف يوم ن.ح\س�
م'س\ت.م1ر¼، أ%ي دائم�، وقيل أ%ي ذائم, الشeؤ\م,، وقيل: هو القويe ف

نوسته، وقيل: مستمر أ%ي م'ر، وقيل: مستمر ناف1ذD ماض� فيما أ�م1ر. به وس'خ�ر
له. ويقال: م.ر_ الشيء� واس\ت.م.ر_ وأ%م.ر_ من ال%رار.ة1. وقوله

تعال: والساعة أ%د\ه.ى وأ%م.رe؛ أ%ي أ%شد م.رارة؛ وقال ال4صمعي ف قول
ال4خطل:

إ,ذا ال1ئ�ون% أ�م1ر_ت\ ف%وق%ه ح.م.ل



وصف رجلv ي.ت.ح.م_ل� ال1م.الت1 والد>يات1 فيقول: إ,ذا اس\ت'وث1ق.
منه بأ%ن يم1ل ال1ئي. من ال3بل ديات فأ�م1ر_ت\ فوق ظهره أ%ي ش'د_ت\

بال1رار, وهو البل، كما ي'ش.دe على ظهر البعي ح1م\ل�ه، ح.م.ل%ها
وأ%د�اها؛ ومعن قوله ح.م.ل أ%ي ض.م1ن. أ%داء4 ما ح.م.ل وكفل. الوهري:

وال%ر,ير' من البال ما ل%ط�ف. وطال واشتد ف%ت\ل�ه، والمع ال%رائ1ر'؛ ومنه
قولم: ما زال فلن ي'م1رe فلناv وي'مارeه أ%ي يعاله وي.ت.ل%و_ى

عليه ل1ي.ص\ر.ع.ه. ابن سيده: وهو ي'مارeه أ%ي ي.ت.ل%و_ى عليه؛ وقول أ%ب
ذؤيب:

وذل1ك. م.ش\ب'ح' الذYراع.ي\ن, خ.ل}ج.م¬
خ.ش'وف¬، إ,ذا ما ال%ر\ب' طال% م1رار'ها

فسره ال4صمعي فقال: م1رار'ها م'داو.ر.ت'ها وم'عالت'ها. وسأ%ل أ%بو
ال4سود 

(* قوله« وسأل أبو السود إل» كذا بالصل.) الدؤل غلماv عن أ%بيه
فقال: ما ف%ع.ل%ت1 ام\رأ%ة� أ%بيك؟ قال: كانت ت'سارeه وت'جارeه

وت'زارeه وت'هارeه وت'مارeه، أ%ي ت.لت.وي عليه وتال1ف�ه، وهو من فتل البل.
وهو ي'مارe البعي. أ%ي يريده ليصرعه. قال أ%بو اليثم: مار.ر\ت الرجل%

م'مار_ةv وم1راراv إ,ذا عالته لتصرعه وأراد ذلك منك أ%يضاv. قال:
وال�م.رe الذي ي'د\عى ل1لب.ك}ر.ة1 الص_ع\ب.ة1 ل1ي.م'ر_ها ق%ب\ل%

 �الرائ1ض,. قال: وال�م.رe الذي ي.ت.ع.ق�ل
(* قوله« يتعقل» ف القاموس: يتغفل.)

الب.ك}ر.ة% الصع\ب.ة% في.س\ت.م\ك1ن' من ذ%ن.ب,ها ث ي'و.ت>د'
ق%د.م.ي\ه1 ف ال4رض كي ل ت.ج'ر_ه إ,ذا أ%رادت1 ال3فلت.، وأ%م.ر_ها بذنبها
أ%ي صرفها ش1ق¾ا لش1ق¼ حت يذللها بذلك فإ,ذا ذلت بال3مرار أ%رسلها

إ,ل الرائض.
.vمنه وأ%وف ذمة vمن فلن أ%ي أ%حكم أ%مرا vع.ق}دا eوفلن أ%م.ر
وإ,نه لذو م1ر_ة أ%ي عقل وأ%صالة وإ,ح\كام�، وهو على الثل.

وال1ر_ة�: القو�ة، وجعها ال1ر.ر'. قال ال عز وجل: ذو م1ر_ة{ فاس\ت.و.ى، وقيل
ف قوله ذو م1ر_ة{: هو جبيل خلقه ال تعال قوي�اv ذا م1ر_ة شديدة؛ وقال
الفراء: ذو مرة من نعت قوله تعال: عل�مه شد1يد' الق�وى ذو م1ر_ة؛ قال

ابن السكيت: ال1ر_ة القو�ة، قال: وأ%صل ال1ر_ة1 إ,ح\كام' الف%ت\ل,.



يقال: أ%م.ر_ البل% إ,م\راراv. ويقال: اس\ت.م.ر_ت م.رير.ة� الرجل إ,ذا
قويت ش.ك1يم.ت'ه.

وال%رير.ة�: ع1ز_ة� النفس. وال%ر,ير'، بغي هاء: ال4رض الت ل شيء
فيها، وجعها م.رائ1ر'. وق1ر\بة م.م\رورة: ملوءة.

وال%رe: ال1س\حاة�، وقيل: م.ق}ب,ض'ها، وكذلك هو من ال1حراث1.
وال4م.رe: الصار,ين' يتمع فيها الف%ر\ث�، جاء اساv للجمع كال4ع.م> الذي

هو الماعة؛ قال:
ول ت'ه\د1ي ال4م.ر_ وما ي.ل1يه1،
ول ت'ه\د1ن9 م.ع\ر'وق. الع1ظام,

قال ابن بري: صواب إ,نشاد هذا البيت ول، بالواو، ت'ه\د1ي، بالياء،
ل4نه ياطب امرأ%ته بدليل قوله ول تدن9، ولو كان لذكر لقال: ول

ت'ه\د1ي.ن_، وأ%ورده الوهري فل تد بالفاء؛ وقبل البيت:
إ,ذا ما ك�ن\ت1 م'ه\د1ي.ةv، ف%أ%ه\د1ي
من ال%أ}نات1، أ%و ف1د.ر, الس_نام,

يأ}م'ر'ها بكار,م ال4خلق, أ%ي ل ت\هدي من ال%ز'ور, إ,ل أ%طاي,ب.ه.
والع.ر\ق': العظم الذي عليه اللحم فإ,ذا أ�ك1ل% لمه قيل له م.ع\ر'وق¬.
وال%أ}ن.ة�: الط�ف}ط%ف%ة�. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،

كره من الش_اء3 س.ب\عاv: الد_م. وال%رار. وال%ياء4 والغ'د�ة%
والذ�ك%ر. وال�ن\ث%ي.ي\ن, وال%ثان.ة%؛ قال القتيب: أ%راد الدث أ%ن يقول

ال4م.ر_ فقال ال%رار.، وال4م.رe الصار,ين'. قال ابن ال4ثي:
ال%رار' جع ال%رار.ة1، وهي الت ف جوف الشاة وغيها يكون فيها ماء أ%خضر
م'رÒ، قيل: هي لكل حيوان إ,ل� المل. قال: وقول القتيب ليس بشيء. وف

حديث ابن عمر: أ%نه جرح إ,صبعه فأ%ل}ق%م.ها م.رار.ةv وكان يتوضأ� عليها.
وم.ر\م.ر. إ,ذا غ%ض1ب.، ور.م\ر.م. إ,ذا أ%صلح شأ}ن.ه. ابن السكيت:

ال%ر,ير.ة� من البال ما ل%ط�ف وطال واشتد فتله، وهي ال%رائ1ر'. واس\ت.م.ر_
م.ر,ير'ه إ,ذا ق%و,ي. بعد ض.ع\ف{.

وف حديث شريح: اد�عى رجل د.ي\ناv على مي>ت فأ%راد بنوه أ%ن يلفوا على
ع1ل}م1ه,م فقال شريح: ل%ت.ر\ك%ب'ن_ منه م.ر.ار.ة% الذ�ق%ن, أ%ي

ل%ت.ح\ل1ف�ن_ ما له شيء، ل على العلم، فيكبون من ذلك ما ي.م.رe ف
أ%ف}واه1هم وأ%لس3ن.ت1ه,م الت بي أ%ذقانم.



eوم.ر �وم.ر_ان� ش.ن'وء4ة%: موضع باليمن؛ عن ابن ال4عراب. وم.ر_ان
الظ�ه\ران1 وب.ط}ن' م.ر¼: مواضع' بالجاز؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

أ%ص\ب.ح. م1ن\ أ�م> ع.م\ر�و ب.ط}ن' م.ر_ فأ%ك}ـ
ـناف' الر_ج,يع,، ف%ذ�و س1د\ر� فأ%م\لح'
و.ح\شاv س1و.ى أ%ن9 ف�ر_اط% الس>باع, با،

ك%أ%نا م1ن\ ت.ب.غ>ي الن_اس, أ%ط}لح'
ويروى: بطن م.ر¼، ف%و.ز\ن�« ر,ن} ف%أ%ك\» على هذا فاع1ل�ن\. وقوله

ر.ف%أ%ك\، فعلن،وهو فرع مستعمل، وال4و�ل أ%صل م.ر\ف�وض. وب.ط}ن' م.ر¼:
 �موضع، وهو من مكة، شرفها ال تعال، على مرحلة. وت.م.ر\م.ر. الرجل

(* قوله«
وترمر الرجل إل» ف القاموس وترمر الرمل): مار..

وال%ر\م.ر': الرeخام'؛ وف الديث: كأ%ن� ه'ناك. م.ر\م.ر.ةv؛ هي
واحدة� ال%ر\م.ر,، وهو نوع من الرخام ص'ل}ب¬؛ وقال ال4عشى:

ك%د'م\ي.ة{ ص'و>ر. م1ح\راب'ها
ب,م'ذ}ه.ب� ذي م.ر\م.ر� مائ1ر,

وقال الراجز:
م.ر\مار.ةD م1ث}ل� الن_قا ال%ر\م'ور,

Dوال%ر\م.ر': ض.ر\ب¬ من تقطيع ثياب النساء. وامرأ%ة م.ر\م'ور.ة
وم.ر\مار.ةD: ترت.جe عند القيام. قال أ%بو منصور: معن ت.ر\ت.جe وت.م.ر\م.ر'

واحد أ%ي ت.ر\ع'د' من ر'طوبتها، وقيل: ال%ر\مار.ة� الارية الناعمة
الر_ج\راج.ة�، وكذلك ال%ر\م'ور.ة�. والت_م.ر\م'ر': الهتزاز'. وج,س\م¬
م.ر\مار¬ وم.ر\م'ور¬ وم'ر.ام1ر¬: ناعم¬. وم.ر\مار¬: من أ%ساء الداهية؛

قال:ق%د\ ع.ل1م.ت\ س.ل}م.ة� بالغ.م1يس,،
ل%ي\ل%ة% م.ر\مار� وم.ر\م.ر,يس,

�والر\مار': الرeمان� الكثي الاء الذي ل شحم له. وم.ر_ار¬ وم'ر_ة
Dأ%ساء. وأ%بو م'ر_ة%: كنية إ,بليس. وم'ر.ي\ر.ة :�وم.ر_ان

وال�ر.ي\ر.ة�: موضع؛ قال:
كأ%د\ماء4 ه.ز_ت\ ج,يد.ها ف أ%ر.اك%ة{،

ت.عاط%ى ك%ب.اثاv م1ن\ م'ر.ي\ر.ة% أ%س\و.د.ا
وقال:



وت.ش\ر.ب' أ%س\آر. ال1ياض, ت.س'وف�ه،
ولو و.ر.د.ت\ ماء4 ال�ر.ي\ر.ة1 آج,ما

أ%راد آجنا، فأ%بدل. وب.ط}ن' م.ر¼: موضع¬. وال4م\ر.ار': مياه معروفة
ف ديار بن ف%ز.ار.ة%؛ وأ%ما قول النابغة ياطب عمرو بن هند:

م.ن\ م'ب\ل1غD ع.م\ر.و بن. ه1ن\د{ آيةv؟
وم1ن. الن_ص1يح.ة1 ك%ث}ر.ة� ال3ن\ذ%ار,
ل أ%ع\ر,ف%ن_ك عار,ضاv ل1ر,ماح1نا،

ف ج'ف> ت.غ\ل1ب. وار,د1ي ال4م\ر.ار,
فهي مياه بالباد1ي.ة مرة. قال ابن بري: ورواه أ%بو عبيدة: ف جف ثعلب،
يعن ثعلبة بن سعد بن ذبيان، وجعلهم جف9اv لكثرتم. يقال للحي الكثي

العدد: جف، مثل بكر وتغلب وتيم وأ%سد، ول يقال لن دون ذلك جف. وأ%صل الف:
وعاء الطلع فاستعاره للكثرة، لكثرة ما حوى الف من حب الطلع؛ ومن رواه:
ف جف تغلب، أ%راد أ%خوال عمرو بن هند، وكانت له كتيبتان من بكر وتغلب

يقال ل3حداها د.و\س.ر¬ وال�خرى الش_ه\باء؛ قوله: عارضاv لرماحنا أ%ي ل
ت'م.كYنها من ع'ر\ض1ك.؛ يقال: أ%عرض ل فلن أ%ي أ%مكنن من ع'ر\ض1ه

حت رأ%يته. وال4م\رار': مياه¬ م.ر_ةD معروفة منها ع'3راع1ر¬ وك�ن.ي\ب¬
والع'ر.ي\م.ة�. وال�ر>يe: الذي ي'ؤ\ت.د.م' به كأ%ن_ه منسوب إ,ل

ال%رار.ة1، والعامة تففه؛ قال: وأ%نشد أ%بو الغوث:
،Dباخ1ي_ة�وأ�مe م.ث}و.اي. ل

وع1ن\د.ها ال�ر>يe والكام.خ'
وف حديث أ%ب الدرداء ذكر ال�ر>ي>، هو من ذلك. وهذه الكلمة ف

التهذيب ف الناقص: وم'رام1ر¬ اسم رجل. قال ش.ر\قيe بن الق�ط%امي: إ,ن أ%و�ل
من وضع خطنا هذا رجال من طيء منهم م'رام1ر' بن م'ر_ة%؛ قال الشاعر:

ت.ع.ل�م\ت' باجاداv وآل% م'رام1ر�،
وس.و_د\ت' أ%ث}واب، ولست' بكاتب

قال: وإ,نا قال وآل مرامر ل4نه كان قد سى كل واحد من أ%ولده بكلمة
من أ%بد وهي ثانية. قال ابن بري: الذي ذكره ابن النحاس وغيه عن

الداين أ%نه م'رام1ر' بن م.ر\و.ة%، قال الداين: بلغنا أ%ن أ%و_ل من كتب
بالعربية م'رام1ر' بن مروة من أ%هل ال4نبار، ويقال من أ%هل ال1ي.ة، قال:

وقال سرة بن جندب: نظرت ف كتاب العربية فإ,ذا هو قد م.ر_ بال4نبار



قبل أ%ن ي.م'ر_ بال1ي.ة1. ويقال إ,نه سئل الهاجرون: من أ%ين تعلمتم
الط؟ فقالوا: من الية؛ وسئل أ%هل الية: من أ%ين تعلمتم الط؟ فقالوا:

من ال4ن\بار.
.Dع_ال�وال�ر�ان�: شجر الرماح، يذكر ف باب النون ل4نه ف
وم'رÒ: أ%بو تيم، وهو م'رe بن' أ�د> بن طاب,خ.ة% بن, إ,ل}ياس. بن,

م'ض.ر.. وم'ر_ة�: أ%بو قبيلة من قريش، وهو م'ر�ة بن كعب بن ل�ؤ.ي> بن
غالب, بن فهر بن مالك بن النضر وم'ر_ة�: أ%بو قبيلة من ق%ي\س, ع.ي\لن%،

وهو م'ر_ة� بن ع.و\ف بن سعد بن قيس عيلن%. م'ر.ام1رات¬: حروف وها 
*)

قوله« حروف وها» كذا بالصل.) قدي ل يبق مع الناس منه شيء، قال أ%بو
vي'م.ر\م1ر' م1ر\زة ،Dوذ%ل Dيقول ل%ه,م¬ و.ذ%ل vمنصور: وسعت أ%عرابي�ا

وي.ل�وك�ها؛ ي'م.ر\م1ر' أ%صل�ه ي'م.ر>ر' أ%ي ي.د\ح'وها على وجه ال4رض. ويقال:
ر.ع.ى ب.ن'و ف�لن{ ال�ر_ت.ي\ن, 

(* ف القاموس: الريان بالياء
التحتية بعد الراء بدل التاء الثناة) وها ال4لء� والش>يح'. وف الديث ذكر
ثنية ال�رار, الشهور فيها ضم اليم، وبعضهم يكسرها، وهي عند الديبية؛

وفيه ذكر بطن م.ر¼ وم.ر> الظهران، وها بفتح اليم وتشديد الراء، موضع
بقرب مكة.

الوهري: وقوله لت.ج,د.ن� ف�لناv أ%ل}وى ب.عيد. ال�س\ت.م.ر>، بفتح
اليم الثانية، أ%ي أ%نه ق%و,يÒ ف ال�ص'وم.ة1 ل ي.س\أ%م' ال1راس.؛

وأ%نشد أ%بو عبيد:
إ,ذا ت.خاز.ر\ت'، وما ب من خ.ز.ر\،
ث ك%س.ر\ت' الع.ي\ن. م1ن\ غ%ي\ر, ع.و.ر\
،gس\ت.م.ر��وج.د\ت.ن أ%ل}و.ى ب.ع1يد. ال

gما ح'م>ل}ت' م1ن\ خ.ي\ر� وش.ر� �أ%ح\م1ل
قال ابن بري: هذا الرجز يروى لعمرو بن العاص، قال: وهو الشهور؛ ويقال:

إ,نه ل4ر\طاة% بن س'ه.ي_ة% تثل به عمرو، رضي ال عنه.
@مزر: ال1ز\ر': ال4صل. والزر': ن.ب,يذ� الشعي والنطة والبوب، وقيل:

نبيذ الذ©ر.ة خاص_ة. غيه: ال1ز\ر ض.ر\ب¬ من ال4شربة. وذكر أ%بو
�عبيد: أ%ن ابن عمر قد فسر ال4نبذة فقال الب,ت\ع' نبيذ الع.س.ل، وال1ع.ة



نبيذ الشعي,، والزر من الذرة، والس_ك%ر' من التمر، وال%م\ر' من العنب،
وأ%ما السeك�ر\ك%ة، بتسكي الراء، فخمر ال%ب.ش؛ قال أ%بو موسى

ال4شعري: هي من الذرة، ويقال لا السeق�ر\ق%ع' أ%يضاv، كأ%نه معرب س'ك�ر\ك%ة{،
وهي بالبشية.

وال%ز\ر' والت_م.زeر': الت_ر.وeق' والشeر\ب' الق%ل1يل�، وقيل:
الشر\ب' ب.ر_ة{، قال: وال1ز\ر' ال4ح\م.ق'. وال%ز\ر'، بالفتح: ال%س\و'

،vقليل vل1لذ�و\ق,. ويقال: ت.م.ز_ر\ت' الشراب. إ,ذا ش.ر,ب\ت.ه قليل
:vوأ%نشد ال�موي يصف خرا
ت.ك�ون� ب.ع\د. ال%س\و, والت_م.زeر,،
ف ف%م1ه1، م1ث}ل% ع.ص1ي, السeك�ر,

والت_م.زeر': ش'ر\ب' الشراب, قليلv قليلv، بالراء، ومثله
الت_م.زeر' وهو أ%قل من التمزر؛ وف حديث أ%ب العالية: اش\ر.ب, النبيذ% ول

ت'م.ز>ر\ أ%ي اش\ر.ب\ه لتسكي العطش كما تشرب الاء ول تشربه للتلذذ مرة
بعد أ�خرى كما يصنع شار,ب' المر إ,ل أ%ن ي.س\ك%ر. قال ثعلب: ما وجدنا عن

النب، صلى ال عليه وسلم: اش\ر.ب'وا ول ت.م.ز_ر'وا أ%ي ل ت'د1ير'وه
بينكم قليلv قليلv، ولكن اشربوه ف ط1ل}ق� واحد كما ي'ش\ر.ب' الاء،

أ%و اتركوه ول تشربوه شر\بة بعد شربة. وف الديث: ال%ز\ر.ة� الواحدة
vر' الذو\ق' شيئاeالواحدة. قال: وال%ز\ر' والت_م.ز �تر>م' أ%ي الص_ة

بعد شيء؛ قال ابن ال4ثي:
وهذا بلف الروي� ف قوله: ل ت'ح.ر>م' ال%ص_ة� ول الصتان1، قال:

ولعله ل ترم فحر_فه الرواة. وم.ز.ر. السقاء4 م.ز\راv: م.ل4ه؛ عن
كراع. ابن ال4عراب: م.ز_ر. ق1ر\ب.ت.ه ت.م\ز,يراv مل4ها فل%م يت\ر'ك\

فيها أ%م\تاv؛ وأ%نشد شر:
ف%ش.ر,ب. الق%و\م' وأ%ب\ق%و\ا س'ورا،

وم.ز_ر'وا و,طاب.ها ت.م\ز,يرا
وال%ز,ير': الش_د1يد' القلب, الق%و,يe الناف1ذ� ب.ي>ن' ال%ز.ار.ة1؛

وقد م.ز'ر.، بالضم، م.ز.ار.ةv، وفلن أ%م\ز.ر' منه؛ قال العباس بن
م1ر\داس�:

ت.ر.ى الر_ج'ل% الن_ح1يف. ف%ت.ز\د.ر,يه،
وف أ%ث}واب,ه ر.ج'لD م.ز,ير'



ويروى: أ%سد م.ز,ير'، والمع أ%ماز,ر' مثل أ%ف1يل وأ%فائ1ل%؛ وأ%نشد
ال4خفش:

إ,ل%ي\ك1 اب\ن.ة% ال4ع\يار,، خاف ب.س.ال%ة% الـ
ـرجال,، وأ%ص\لل� الر>جال, أ%قاص1ر'ه\

ول ت.ذ}ه.ب.ن\ ع.ي\ناك1 ف ك�لY ش.ر\م.ح�
ط�وال�، فإ,ن� ال4ق}ص.ر,ين. أ%ماز,ر'ه\

قال: يريد أ%قاص1ر'ه'م وأ%ماز,ر'هم، كما يقال فلن أ%خبث الناس
وأ%ف}س.ق�ه، وهي خ.ي\ر' جارية{ وأ%ف}ض.ل�ه'. وكل ت.م\ر� استحكم، فقد م.ز'ر.

ي.م\ز'ر' م.ز.ار.ةv. وال%ز,ير': الظ�ر,يف'؛ قاله الفراء؛ وأ%نشد:
فل تذهب عيناك ف كل شرمح

طوال، فإ,ن ال4قصرين أ%مازره
أ%راد: أ%مازر ما ذكرنا، وهم جع ال4مزر.

@مسر: م.س.ر. الشيء4 ي.م\س'ر'ه م.س\راv: استخرجه من ضيق، وال%س\ر' فعل
الاس1ر,. وم.س.ر. الناس. ي.م\س'ر'ه'م\ م.س\راv: غ%مز. بم. ويقال: هو

ي.م\س'ر' الناس. أ%ي ي'غ\ر,يه,م\. وم.س.ر\ت' به وم.ح.ل}ت' به أ%ي س.ع.ي\ت'
به. والاس1ر': الساع1ي.

@مستفشر: من العر�ب: ال�س\ت.ف}شار'، وهو العس.ل العت.ص.ر' بال4يدي
إ,ذا كان يسياv، وإ,ن كان كثياv فبال4رجل؛ ومنه قول الجاج ف كتابه

إ,ل بعض عماله بفارس: أ%ن اب\ع.ث} إ,ل9 بع.س.ل� من عس.ل, خ'ل�ر، من
النح\ل, ال4ب\كار، من ال�س\تف}شار، الذي ل تس_ه نار.

@مشر: ال%ش\ر.ة�: ش1به خ'وصة ترج ف الع1ضاه وف كثي من الشجر أ%يام
الريف، لا ورق¬ وأ%غصان ر.خ\ص.ة. ويقال: أ%م\ش.ر.ت الع1ضاه' إ,ذا خرج

لا ورق وأ%غصان؛ وكذلك م.ش_ر.ت1 العضاه تشياv. وف صفة مكة، شرفها ال:
وأ%م\ش.ر. س.ل%م'ها أ%ي خرج ور.ق�ه واكتسى به. وال%ش\ر': شيء# كالوص

يرج ف الس_ل%م والط�ل}ح,، واحدته م.ش\ر.ةD. وف حديث أ%ب عبيد:
فأ%كلوا البط وهو يومئذ ذو م.ش\ر�. وال%ش\ر.ة� من الع'ش\ب,: ما ل ي.ط�ل}؛

:vر\و,ي_ة�قال الطرماح بن حكيم يصف أ
لا ت.ف%رات¬ ت.ح\ت.ها، وق�صار'ها

إ,ل م.ش\ر.ة{، ل ت'ع\ت.ل%ق\ بال%حاج,ن,
والت_ف%رات: ما ت.ساق%ط% من ور.ق, الش_ج.ر, .



وال%ش\ر.ة�: ما ي.م\ت.ش1ر'ه الراعي من ورق الشجر ب,م1ح\ج.ن,ه1؛ يقول:
إ,ن هذه ال�ر\و,ي_ة% ترعى من ورق ل ي'م\ت.ش.ر' لا بالاجن، وق�طار'ها

أ%ن ت.أ}ك�ل% هذه ال%ش\ر.ة الت تت الشجر من غي تعب.
وأ%ر\ض¬ ماش1ر.ةD: وهي الت اه\ت.ز_ نبات'ها واس\ت.و.ت\ ور.و,ي.ت\ من

الطر,، وقال بعضهم: أ%رض ناش1ر.ةD بذا العن؛ وقد م.ش1ر. الشجر'
وم.ش_ر. وأ%م\ش.ر. وت.م.ش_ر.. وقيل: الت_م.شeر' أ%ن ي'ك}س.ى الورق'

خ'ض\رةv. وت.م.ش_ر. الشجر' إ,ذا أ%صابه مطر¬ فخرجت ر,ق%ت'ه أ%ي و.ر.ق%ت'ه.
وت.م.ش_ر. الرجل� إ,ذا اكتسى بعد ع'ر\ي�. وام\ر.أ%ةD م.ش\ر.ة� ال4عضاء3

إ,ذا كانت ر.ب_ا. وأ%م\ش.ر.ت1 ال4رض' أ%ي أ%خرجت\ نبات.ها.
وت.م.ش_ر. الرجل�: استغن، وف الكم: ر'ؤ,ي. عليه أ%ثر غ1نÝى؛ قال

الشاعر:
ول%و\ ق%د\ أ%تانا ب'رeنا ودق1يق�نا،

ت.م.ش_ر. م1نك�م م.ن\ ر.أ%يناه' م'ع\د1م.ا
وم.ش_ر.ه هو: أ%عطاه' وكساه'؛ عن ابن ال4عراب. وقال ثعلب: إ,نا هو

م.ش.ر.ه، بالتخفيف. وال%ش\ر.ة�: الك�1س\و.ة�. وت.م.ش_ر. ل4هله: اشترى
:�لم م.ش\ر.ةv. وت.م.ش_ر. القوم': لب,س'وا الثYياب.. وال%ش\ر.ة

الور.ق%ة قبل أ%ن ت.ت.ش.ع_ب. وت.ن\تش1ر.
ويقال: أ�ذ�نD ح.ش\ر.ة م.ش\ر.ةD أ%ي م'ؤ.ل�ل%ةD عليها م.ش\ر.ة� الع1يق,

أ%ي ن.ضار.ت'ه وح'س\ن'ه، وقيل: لطيف%ةD ح.س.ن.ةD؛ وقوله:
،Dم.ش\ر.ة Dلا ح.ش\ر.ة Dذ}ن�وأ

كإ,ع\ل1يط1 م.ر\خ�، إ,ذا ما ص.ف1ر\
:Dكالور.ق%ة1 قبل أ%ن ت.ت.ش.ع_ب. وح.ش\ر.ة Dإ,نا عن أ%نا د.ق1يق%ة

م'ح.د_د.ة� الطر.ف، وقيل: م.ش\ر.ةD إ,تباع ح.ش\ر.ة. قال ابن بري: البيت
للنمر بن تولب يصف أ�ذن ناقته ور,ق�تها ول�طفها، شبهها بإ,ع\ل1يط1

ال%ر\خ,، وهو الذي يكون فيه الب، وعليه م.ش\ر.ة� غ1ن أ%ي أ%ث%ر' غ1ن.
وأ%م\ش.ر.ت ال4رض': ظ%ه.ر. نبات'ها. وما أ%حسن م.ش.ر.ت.ها، بالتحريك، أ%ي

ن.ش.ر.ت.ها ونبات.ها. وقال أ%بو خية: م.ش.ر.ت'ها ور.ق�ها، ومش\ر.ة ال4رض,
أ%يضاv، بالتسكي؛ وأ%نشد:

إ,ل م.ش\ر.ة{ ل ت'ع\ت.ل%ق\ بال%حاج,ن
وت.م.ش_ر. فلن إ,ذا ر'ؤ,ي عليه آثار' الغ1ن. والت_م\ش1ي': ح'س\ن'



ن.بات1 ال4رض واس\ت1واؤ'ه. وم.ش.ر. الشيء4 ي.م\ش'ر'ه' م.ش\راv: أ%ظهره.
وال%شار.ة�: الك%ر\د.ة�؛ قال ابن دريد: وليس بالعرب الصحيح. وت.م.ش_ر.

ل4هله شيئاv: ت.ك%س_ب.ه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ت.ر.ك}ت'ه'م\ ك%ب,ي'ه'م\ كال4ص\غ.ر,،

ع.ج\زاv ع.ن, ال1يل%ة1 والت_م.شeر,
والت_م\ش1ي': الق1س\م.ة�. وم.ش_ر. الشيء4: ق%س_م.ه وف%ر_ق%ه،

وخ.ص_ بعض'هم به اللحم.؛ قال:
ف%ق�ل}ت' ل4ه\لي: م.ش>ر'وا الق1د\ر. ح.و\لكم،

وأ%ي_ زمان{ ق1د\ر'نا ل ت'م.ش_ر,
أ%ي ل ي'ق%س_م\ ما فيها؛ وهذا البيت أ%ورد الوهري عجزه وأ%ورده ابن

سيده بكماله؛ قال ابن بري: البيت للم.ر_ار, بن سعيد{ الف%ق}ع.س3ي>
وهو:وق�ل}ت': أ%ش1يع.ا م.ش>را الق1د\ر. ح.و\ل%نا،

وأ%ي_ زمان{ ق1د\ر'نا ل ت'م.ش_ر,
قال: ومعن أ%ش1يع.ا أ%ظ}ه,را أ%ن_ا ن'ق%س>م' ما عندنا من اللحم حت

ي.ق}ص1د.نا ال�س\ت.ط}ع1مون ويأ}تينا ال�س\ت.ر\ف1د'ون، ث قال: وأ%ي�
زمان ق1د\ر'نا ل تشر أ%ي هذا الذي أ%مرتكما به هو خ'ل�ق لنا وعادة ف

ال4زمنة على اختلفها؛ وبعده:
ف%ب,ت\نا ب,خ.ي\ر� ف كرام.ة1 ض.ي\ف1نا،
وب,ت\نا ن'ؤ.د>ي ط�ع\م.ةv غ%ي\ر. م.ي\س3ر,

أ%ي ب,ت\نا ن'ؤ.د>ي إ,ل الي� من ل%ح\م, هذه الناقة من غي ق1مار�،
وخص بعضهم به ال�ق%س_م من اللحم، وقيل: ال�م.ش>ر' ال�ف%ر>ق' لكل شيء.

والت_م\ش1ي': النشاط� ل1لجماع؛ عن ابن ال4عراب. وف الديث: إ,ن�ي
إ,ذا أ%ك%ل}ت' اللحم. وجدت ف نفسي ت.م\ش1ياv أ%ي ن.شاطاv للجماع، وجعله

.�الزمشري حديثاv مرفوعاv. وال4م\ش.ر': الن_ش1يط

وال�ش.ر.ة�: طائ1ر¬ صغي م'د.ب_ج كأ%نه ث%و\ب' وش\ي�.
ورجل م1ش\ر¬: أ%ق}ش.ر' شديد ال�م\ر.ة1. وبنو ال1ش\ر,: ب.ط}ن من

م.ذ}حج.
@مصر: م.ص.ر. الشاة% والناق%ة% ي.م\ص'ر'ها م.ص\راv وت.م.ص_رها: ح.ل%بها

بأ%طراف الثلث، وقيل: هو أ%ن تأ}خذ الض_ر\ع. بكفك وت'ص.ي>ر. إ,بام.ك
فوق أ%صاب,ع1ك، وقيل: هو ال%ل}ب' بال3بام, والس_بابة1 فقط. الليث:



ال%ص\ر' ح.ل}ب بأ%طراف ال4صابع والسبابة والوسطى وال3بام ونو ذلك. وف
حديث عبد اللك قال لالب ناق%ت1ه: كيف ت.ح\ل�بها م.ص\راv أ%م ف%ط}راv؟

.vوناقة م.ص'ور إ,ذا كان ل%ب.ن'ها بطيء الروج ل ي'ح\ل%ب' إ,ل م.ص\را
والت_م.صeر': ح.ل}ب' بقايا الل�ب.ن ف الض_ر\ع بعد الدر>، وصار

مستعملv ف ت.ت.بeع, الق1ل�ة، يقولون: ي.م\ت.ص1رونا. الوهري قال ابن
السكيت: ال%ص\ر' ح.ل}ب' كل ما ف الض_ر\ع,. وف حديث علي�، عليه السلم:

ول ي'م\ص.ر' لبن'ها ف%ي.ض'ر_ ذلك بولدها؛ يريد ل ي'ك}ث%ر' من أ%خذ
لبنها. وف حديث السن، عليه السلم: ما ل ت.م\ص'ر\ أ%ي ت.ح\ل�ب، أ%راد أ%ن

تسرق اللب.
وناقة ماص1ر¬ وم.ص'ور¬: بطيئة اللب، وكذلك الشاة والبقرة، وخص بعضهم به

ال1ع\زى، وجعها م1صار¬ مثل ق1لص�، وم.صائ1ر' مثل ق%لئ1ص..
وال%ص\ر': ق1لة اللب. ال4صمعي: ناقة م.ص'ور¬ وهي الت ي'ت.م.ص_ر' لبنها أ%ي

ي'ح\ل%ب قليلv قليلv ل4ن لبنها ب.ط1يء� الروج. الوهري: أ%بو زيد
،vال%ص'ور' من ال%عز, خاص_ة دون الضأ}ن وهي الت قد غ%ر.ز.ت\ إ,ل قليل

vقال: ومثلها من الضأ}ن ال%د'ود'. ويقال: م.ص_ر.ت1 الع.ن\ز' ت.م\ص1يا
أ%ي صارت م.ص'وراv. ويقال: نعجة ماص1ر¬ ول%ج\ب.ةD وج.د'ود¬ وغ%ر'وز¬ أ%ي

قليلة اللب. وف حديث زياد: إ,ن9 الرجل% ل%ي.ت.ك%ل�م' بالكلمة ل يقطع
با ذ%ن.ب. ع.ن\ز� م.ص'ور� لو بلغت إ,مام.ه س.ف%ك. د.م.ه. حكى ابن ال4ثي:

الصور من العز خاصة وهي الت انقطع لبنها.
والت_م.صeر: القليل من كل شيء؛ قال ابن سيده: هذا تعبي أ%هل اللغة

والصحيح الت_م.صeر الق1ل�ة�. وم.ص_ر عليه الع.طاء4 ت.م\ص1ياv: ق%ل�له
vع.ط1ي_ت.ه: ق%ط�ع.ها قليل �وف%ر_ق%ه قليلv قليلv. وم.ص_ر. الرجل

قليلv، مشتق من ذلك.
وم'ص1ر. الف%رس': اس\ت'خ\ر,ج. ج.ر\يه'. وال�صار.ة�: الوضع الذي

ت'م\ص.ر' فيه اليل، قال: حكاه صاحب العي. والتمصر: التتبع، وجاءت ال3بل إ,ل
الوض م'ت.م.ص>رة وم'م\ص1ر.ة أ%ي متفرقة. وغرة م'ت.م.ص>رة: ضاقت من

موضع واتسعت من آخر.
وال%ص\ر': ت.ق%ط©ع' الغز\ل, وت.م.سeخ'ه. وق%د1 ام_ص.ر. الغز\ل� إ,ذا

.�ت.م.س_خ.. وال�م.ص_ر.ة�: ك�ب_ة� الغز\ل,، وهي ال�س.ف�ر.ة
وال1ص\ر': الاج,ز' وال%دe بي الشيئي؛ قال أ�مية يذكر ح1ك}مة الالق تبارك



وتعال:
وج.ع.ل% الشمس. م1ص\راv ل خ.فاء4 به،

بي النهار, وبي الليل, قد ف%ص.ل
قال ابن بري: البيت لعدي بن زيد العبادي وهذا البيت أ%ورده الوهري:

وجاعل الشمس مصراv، والذي ف شعره وجعل الشمس كما أ%وردناه عن ابن سيده
وغيه؛ وقبله:

وال4رض. س.و�ى ب,ساطاv ث ق%د�ر.ها،
تت. السماء3، س.واءé مثل ما ث%ق%ل

قال: ومعن ث%ق%ل% ت.ر.ف�ع. أ%ي جعل الشمس ح.دìا وع.لمةv بي الليل,
والنهار,؛ قال ابن سيده: وقيل هو الدe بي ال4رضي، والمع م'ص'ور.
ويقال: اشترى الدار. ب,م'ص'ور,ها أ%ي بدودها. وأ%هل� م1ص\ر. يكتبون ف

�شروطهم: اشترى فلن الدار. ب,م'ص'ور,ها أ%ي بدودها، وكذلك ي.ك}ت'ب' أ%هل
ه.ج.ر.. وال1ص\ر': الد� ف كل شيء، وقيل: الصر ال%دe ف ال4رض

خاصة.الوهري: م1ص\ر هي الدينة العروفة، تذكر وتؤنث؛ عن ابن السراج.
وال1ص\ر: واحد ال4م\صار. وال1ص\ر: الك�ور.ة�، والمع أ%مصار. وم.ص_روا
الوضع: جعلوه م1ص\راv. وت.م.ص_ر. الكان�: صار م1ص\راv. وم1ص\ر': مدينة
بعينها، سيت بذلك لت.م.صeر,ها، وقد زعموا أ%ن الذي بناها إ,نا هو

ال1ص\ر' بن نوح، عليه السلم؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف ذاك، وهي ت'ص\رف'
ول ت'ص\ر.ف'. قال سيبويه ف قوله تعال: اه\ب,ط�وا م1ص\راv؛ قال: بلغنا

أ%نه يريد م1ص\ر. بعينها. التهذيب ف قوله: اهبطوا مصراv، قال أ%بو إ,سحق:
ال4كثر ف القراء4ة إ,ثبات ال4لف، قال: وفيه وجهان جائزان، يراد با

مصر¬ من ال4مصار ل4نم كانوا ف تيه، قال: وجائز أ%ن يكون أ%راد م1ص\ر.
بعينها فجع.ل% م1ص\راv اساv للبلد ف%ص.رف. ل4نه مذكر، ومن قرأ% مصر بغي

أ%لف أ%راد مصر بعينها كما قال: ادخلوا مصر إ,ن شاء ال، ول يصرف ل4نه
اسم الدينة، فهو مذكر سي به مؤنث. وقال الليث: ال1ص\ر ف كلم العرب
كل ك�ورة تقام فيها ال�دود ويقسم فيها الفيء� والصد.قات' من غي مؤامرة
للخليفة. وكان عمر، رضي ال عنه، م.ص_ر ال4مصار. منها البصرة والكوفة.

الوهري: فلن م.ص_ر. ال4م\صار. كما يقال م.د�ن ال�د'ن%، وح'م'ر¬
م.صار�. وم.صار,يe: جع م.ص\ر,ي¼؛ عن كراع؛ وقوله:

وأ%د.م.ت\ خ'ب\ز,ي. م1ن\ ص'ي.ي\ر,،



من ص1ي, م1ص\ر,ين. أ%و الب'ح.ي\ر,
أ%راه إ,نا عن مصر هذه الشهورة فاضطر إ,ليها فجمعها على حد� سني؛
قال ابن سيده: وإ,نا قلت إ,نه أ%راد مصر ل4ن هذا الص>ي. قلما يوجد إ,ل

با وليس من مآكل العرب؛ قال: وقد يوز أ%ن يكون هذا الشاعر غ%ل1ط% بصر
�فقال م1ص\رين.، وذلك ل4نه كان بعيداv من ال4رياف كمصر وغيها، وغلط

العرب, ال4ق}حاح ال�فاة1 ف مثل هذا كثي، وقد رواه بعضهم من ص1ي,
�م1ص\ر.ي\ن كأ%نه أ%راد ال1ص\ر.ي\ن, فحذف اللم. وال1ص\ران: الكوفة

والبص\رة�؛ قال ابن ال4عراب: قيل لما الصران ل4ن عمر، رضي ال عنه، قال: ل
تعلوا البحر فيما بين وبينكم، م.ص>روها أ%ي صيوها م1ص\راv بي البحر

وبين أ%ي حد�اv. والصر: الاجز بي الشيئي. وف حديث مواقيت الج:
ل�ا ق�ت1ح. هذان ال1ص\ران1؛ ال1ص\ر: الب.ل%د، ويريد بما الكوفة%

والب.ص\ر.ة%. وال1ص\ر': الطYي' ال4ح\م.ر'. وثوب م'م.ص_ر¬: مصبوغ بالطي
ال4حر أ%و ب'م\رة خفيفة. وف التهذيب: ث%و\ب م'م.ص_ر¬ مصبوغ
بالع1ش\ر,ق,، وهو نبات أ%ح\م.ر' طي>ب' الرائ1ح.ة1 تستعمله العرائس؛

وأ%نشد:م'خ\تل1طاv ع1ش\ر,ق�ه وك�ر\ك�م'ه\
أ%بو عبيد: الثياب ال�م.ص_ر.ة� الت فيها شيء من صفرة ليست بالكثية.

وقال شر: ال�م.ص_ر' من الثياب ما كان مصبوغاv فغسل. وقال أ%بو سعيد:
الت_م\ص1ي' ف الص_ب\غ, أ%ن يرج ال%ص\ب'وغ� م'ب.ق�عاv ل

ي'س\ت.ح\ك}م ص.ب\غ'ه. والتمصي ف الثياب: أ%ن ت.ت.م.ش_ق. ت.خ.رeقاv من غي, بلى.
وف حديث عيسى، عليه السلم: ينزل بي م'م.ص_ر.ت.ي\ن؛ ال�م.ص_ر.ة� من

الثياب: الت فيها ص'ف}رة خفيفة؛ ومنه الديث: أ%تى عليÒ ط%ل}ح.ة%، رضي
ال عنهما، وعليه ث%و\بان1 م'م.ص_ران1.

وال%ص1ي': ال1عى، وهو ف%ع1يلD، وخص بعض'هم به الطي. وذوات1 ال�ف>
والظYل}ف، والمع أ%م\ص1ر.ة وم'ص\رانD مثل ر.غ1يف{ ور'غ}فان{،

وم.صار,ين' جع المع عند سيبويه. وقال الليث: ال%صار,ين' خطأD؛ قال ال4زهري:
الصارين جع ال�ص\ران، جعته العرب كذلك على توهeم النون1 أ%نا أ%صلية.

وقال بعضهم: م.ص1ي إ,نا هو م.ف}ع1لD من صار إ,ليه الطعام، وإ,نا
vقالوا م'صران كما قالوا ف جع م.س3يل الاء م'س\لن، شبهوا م.ف}ع1ل

بف%ع1يل، وكذلك قالوا ق%عود وق1ع\دانD، ث ق%عاد1ين' جع المع، وكذلك توهوا
اليم ف الصي أ%نا أ%صلية فجمعوها على م'ص\ران كما قالوا لماعة



.Dم.صاد1 ال%ب.ل م'ص\دان
وال1ص\ر': الوعاء؛ عن كراع. وم1ص\ر¬: أ%حد' أ%ولد نوح، عليه السلم؛

قال ابن سيده: ولست منه على ثقة. التهذيب: والاص1ر' ف كلمهم ال%ب\ل
يلقى ف الاء3 ل1ي.م\ن.ع. السف�ن. عن السي حت ي'ؤد>ي. صاحب'ها ما عليه

من حق السلطان، هذا ف دجلة والفرات. وم'ص\ران� الفارة1: ضرب من رديء3
التمر.

@مصطر: ال�ص\طار' وال�ص\طار.ة�: الامض من المر؛ قال عدي� بن الرقاع:
م'ص\طار.ة ذه.ب.ت\ ف الرأ}س, ن.ش\و.ت'ها،

كأ%ن� شار,ب.ها ما به ل%م.م'
أ%ي كأ%ن9 شاربا ما به ذو لم، أ%و يكون التقدير: كأ%ن9 شاربا من

النوع الذي به لم، وأ%وقع ما على من يعقل كما حكاه أ%بو زيد من قول العرب:
سبحان ما ي'س.ب>ح الرعد' بمده، وكما قالت كفار قريش للنب، صلى ال

عليه وسلم، حي تل عليهم: إ,نكم وما تعبدون من دون ال حص.ب' جهنم أ%نتم
لا واردون؛ قالوا: فالسيح معبود فهل هو ف جهنم؟ فأ%وقعوا ما على من

يعقل، فأ%نزل ال تعال: إ,ن الذين سبقت لم منا السن أ�ولئك عنها مبعدون.
قال: والقياس أ%ن يكون أ%راد بقوله: وما تعبدون، ال4صنام الصنوعة؛ وقال

أ%يضاv فاستعاره للب:
ن.ق}ري الضeي'وف.، إ,ذا ما أ%ز\م.ةD أ%ز.م.ت\،

م'ص\طار م.اش1ي.ة{ ل ي.ع\د' أ%ن} ع'ص1را
قال أ%بو حنيفة: جعل اللب بنزلة المر فسماه مصطاراv؛ يقول: إ,ذا

أ%جدب الناس سقيناهم اللب الص_ر,يف. وهو أ%ح\لى اللب.ن, وأ%طي.ب'ه كما نسقي
ال�ص\طار.. قال أ%بو حنيفة: إ,نا أ�ن\ك1ر قول من قال إ,ن ال�ص\طار.

الام1ض' ل4ن الامض غي متار ول مدوح، وقد اختي الصطار كما ترى من
قول عدي بن الرقاع وغيه؛ وأ%نشد ال4زهري لل4خطل يصف المر:

ت.د\م.ى، إ,ذا ط%ع.ن'وا فيها ب,جائ1ف%ة{،
ف%و\ق. الزeجاج,، عت1يق¬ غي' م'ص\طار,

(* ف ديوان الخطل: غي مسطار، بالسي، والعن هو. هو. ف كلتا
الل�فظتي.)

قالوا: الصطار الديثة التغية الطعم، قال ال4زهري: وأ%حسب اليم
فيها أ%صلية ل4نا كلمة رومية ليست بعربية مضة وإ,نا يتكلم با أ%هل



الشام ووجد أ%يضاv ف أ%شعار من نشأ% بتيك الناحية.
@مضر: م.ض.ر. الل�ب.ن' ي.م\ض'ر' م'ض'وراv: ح.م'ض. واب\ي.ض_، وكذلك

النبيذ إ,ذا ح.م'ض.. وم.ض.ر. اللب' أ%ي صار ماض1راv، وهو الذي ي.ح\ذ1ي
اللسان% قبل أ%ن ي.ر'وب..

ولب م.ض1ي¬: حام1ض¬ شديد ال�موضة؛ قال الليث: يقال إ,ن م'ض.ر كان
م'ول%عاv بشربه فسمي م'ض.ر. به؛ قال ابن سيده: م'ض.ر' اسم رجل قيل سي به

ل4نه كان مولعاv بشرب اللب الاضر، وهو م'ض.ر' بن ن,زار بن م.ع.د> بن
عدنان، وقيل: سي به لبياض لونه من م.ض1ية الطبيخ.

وال%ض1ي.ة: م'ر.ي\ق%ة تطبخ بلب وأ%شياء، وقيل: هي طبيخ يتخذ من اللب
الاضر. قال أ%بو منصور: الضية عند العرب أ%ن تطبخ اللحم باللب البحث

الصريح الذي قد حذى اللسان% حت ي.ن\ض.ج. اللحم' وت.خ\ث�ر. الضية،
وربا خلطوا الليب بال%ق1ي وهو حينئذ أ%طيب ما يكون.

ويقال: فلن ي.ت.م.ض_ر' أ%ي يتع.ص_ب' لضر، ونقل ل م'ت.ح.د>ث أ%ن ف
الروض ال�نف للسهيلي قال ف الديث: ل ت.س'بeوا م'ض.ر. ول ربيعة

فإ,نما كانا م'ؤم1ن.ي\ن. الوهري: وقيل ل�ض.ر. ال%م\راء� ولربيع.ة%
الف%ر.س' ل4نما لا اقتسما الياث أ�ع\ط1ي. م'ض.ر' الذهب.، وهو يؤنث،

وأ�عطي ربيعة� اليل. ويقال: كان ش1عارهم ف الرب العمائم والرايات1 ال�م\ر
ول4هل اليمن الصفر. وقال الوهري: سعت بعض أ%هل العلم يفسر قول أ%ب

تام يصف الربيع:
م'ح\م.ر_ة م'ص\ف%ر_ة فكأ%نا

ع'ص'ب¬، ت.ي.م_ن' ف الوغى وت.م.ض_ر'
ابن ال4عراب: لب.ن م.ض1ر¬، قال ابن سيده: وأ�راه على النسب ك%م.ض1ر�
وط%ع1م� ل4ن ف1ع\له إ,نا هو م.ض.ر، بفتح الضاد ل كسرها، قال: وقلما

ييء اسم الفاعل من هذا على ف%ع1ل�.
وم'ضار.ة� اللب: ما سال منه. والاض1ر': اللب الذي ي.ح\ذي اللسان% قبل

أ%ن ي'د\ر,ك، وقد م.ض.ر. ي.م\ض'ر م'ض'وراv، وكذلك النبيذ. وف حديث
حذيفة، وذكر خروج عائشة فقال: ي'قات1ل� معها م'ض.ر'، م.ض_ر.ها ال ف النار،

vمن اسها؛ يقال: م.ض_ر\نا فلنا vأ%ي جعلها ف النار، فاشتق لذلك لفظا
ف%ت.م.ض_ر. أ%ي صيناه كذلك بأ%ن نسبناه إ,ليها؛ وقال الزمشري:

م.ض_رها ج.م.عها كما يقال ج.ن_د. ال�نود.، وقيل: م.ض_رها أ%هلكها، من قولم:



ذه.ب دم'ه' خ1ض\راv م1ض\راv أ%ي ه.د.راv، وم1ض\ر¬ إ,تباع، وحكى الكسائي
ب,ض\راv، بالباء؛ قال الوهري: ن'ر.ى أ%صل%ه من م'ض'ور, اللب, وهو

ق%ر\ص'ه اللسان% وح.ذ}ي'ه له، وإ,نا شدد للكثرة والبالغة.
والت_م.ضeر': التشبه بال�ض.ر,ي_ة1. وف الديث: سأ%له رجلD فقال: يا

رسول% ال، ما ل م1ن\ ول%د1ي؟ قال: ما ق%د_م\ت. منهم، قال: ف%م.ن\
خ.ل�ف}ت' ب.ع\د1يف قال: لك منهم ما ل1م'ض.ر. من ول%د1ه أ%ي أ%ن9 م'ض.ر ل
أ%ج\ر. له فيمن مات من ولده الي.و\م. وإ,نا أ%جره فيمن مات من ولده

قبله.وخذ الشيء خ1ض\راv م1ض\راv وخ.ض1راv م.ض1راv أ%ي غ%ضìا ط%ر,يìا.
والعرب تقول: م.ض_ر. ال� لك الثناء أ%ي ط%ي_ب.ه. وت'ماض1ر': اسم امرأ%ة،

مشتق من هذه ال4شياء؛ قال ابن دريد: أ%حسب.ه' من اللب الاضر.
@مطر: ال%ط%ر': الاء النكسب من الس_حاب,. وال%طر': ماء� السحاب,،
والمع أ%م\طار¬. و.م.ط%ر¬: اسم رجل، سي به من حيث سي غ%ي\ثاv؛ قال:

لم.ت\ك. ب,ن\ت' مط%ر�،
ما أ%نت واب\ن.ة% م.طر\

وال%ط%ر': ف1ع\ل ال%ط%ر,، وأ%كثر ما ييء ف الشعر وهو فيه أ%حسن،
وال%ط}ر.ة�: الواح1د.ة.

وم.ط%ر.ت\ه'م السماء ت.م\ط�ر'ه'م\ م.ط}راv وأ%م\ط%ر.ت\هم: أ%صاب.ت\ه'م
بالط%ر,، وهو أ%قبحهما؛ ومط%رت1 السماء� وأ%م\ط%رها ال� وقد م'ط1ر\نا.

وناس يقولون: م.ط%رت1 السماء وأ%م\طرت\ بعن. وأ%م\طرهم ال� م.ط%راv أ%و
عذاباv. ابن سيده: أ%مط%رهم ال ف العذاب خاص_ة كقوله تعال: وأ%م\ط%ر\نا

عليهم مط%راv فساء مط%ر' ال�ن\ذ%ر,ين، وقوله عز وجل: وأ%م\ط%ر\نا عليهم
ح1جار.ة من س1ج>يل؛ جعل الجارة كال%طر لنزولا من السماء. وي.و\م¬

م'م\ط1ر¬ وماط1ر¬ ومط1ر¬: ذ�و مط%ر؛ ال4خية على النسب. ويوم م.ط1ي¬:
ماط1ر. ومكان م.م\ط�ور¬ ومط1ي: أ%صابه مط%ر. وواد{ م.ط1ي: م.م\طور¬. وواد{

مط1ر¬، بغي ياء�، إ,ذا كان م.م\ط�وراv؛ ومنه قوله:
ف%واد{ خ.طاء# وواد{ مط1ر\

وأ%رض م.ط1ي ومط1ي.ة كذلك؛ وقوله:
ي'ص.ع>د ف ال4ح\ناء3 ذ�و ع.ج\ر.في_ة{،
أ%ح.مe ح.ب.ر\ك%ى م'ز\ح1ف¬ م'تماط1ر'

قال أ%بو حنيفة: التماطر الذي ي.م\ط�ر ساعةv وي.ك�فe أ�خ\رى. ابن



شيل: من دعاء صبيان العرب إ,ذا رأ%وا حالv للمط%ر: م'ط�ي\ر.ى.
وال1م\ط%ر' وال1م\ط%ر.ة�: ثوب من صوف يلبس ف الطر ي'ت.و.ق�ى به من

الطر؛ عن اللحيان. واس\ت.م\ط%ر. الرجل� ث%وب.ه': لب,س.ه ف ال%ط%ر.
واس\ت.م\ط%ر. الرجل� أ%ي استك%ن� من الط%ر. قالوا: وإ,نا سي ال1م\ط%ر

ل4نه ي.س\ت.ظ1ل© به الرجل؛ وأ%نشد:
أ%ك�ل� يوم� خ.ل%ق1ي كال1م\ط%ر،
الي.و\م. أ%ض\ح.ى وغ%داv أظ%ل�ل

(* ف قوله: كالمطر,، وقوف¬ على حرف غي ساكن، وهذا من عيوب الشعر.)
واس\ت.م\ط%ر للسياط1: صب.ر. عليها. والس\ت1مطار: الس\ت1س\قاء�؛ ومنه

قول الفرزدق:
اس\ت.م\ط1ر'وا م1ن\ ق�ر.ي\ش� ك�ل� م'ن\خ.د1ع,

أ%ي سلوه أ%ن يعطي كالطر مثلv. ومكانD م'س\ت.م\ط1ر¬: متاج إ,ل الطر
وإ,ن ل ي'م\ط%ر؛ قال خفاف بن ندبة:

ل ي.ك}س' م1ن\ ور.ق� م'س\ت.م\ط1ر¬ ع'ود.ا
ويقال: نزل فلن بالس\ت.م\ط%ر أ%ي ف براز� من ال4رض م'ن\ك%شف؛ قال

الشاعر:
وي.ح1ل© أ%ح\ياء# وراء4 ب'يوت1نا،

حذ%ر الص_باح، ون.ح\ن' بال�س\ت.م\ط%ر,
ويقال: أ%راد بال�س\ت.م\ط%ر, م.ه\وى العادات وم'خ\تر.ق%ها. ويقال: ل

ت.س\ت.م\ط1ر اليل أ%ي ل ت.ع\ر,ض\ لا. الفراء: إ,ن9 تلك الفعلة من فلن
م.ط1رة أ%ي عادة، بكسر الطاء. وقال ابن ال4عراب: ما زال على م.ط}ر.ة{

واحدة{ ومط1ر.ة{ واحدة ومط%ر� واحد إ,ذا كان على رأ}ي� واحد ل يفارقه.
وتلك منه م'ط}ر.ة أ%ي عادة ورجل م'س\ت.م\ط1ر¬: طالب للخي، وقال الليث:
طالب خي من إ,نسان. ومط%ر.ن بي: أ%صابن. وما أ%نا من حاجت عندك

ب,م'س\ت.م\ط1ر� أ%ي ل أ%طم.ع منك فيها؛ عن ابن ال4عراب. ورجل م'س\ت.م\ط%ر¬
إ,ذا كان م'خ.ي>لv للخي؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

وصاحب�، ق�ل}ت' له، صال�:
إ,نك. ل1لخ.ي ل%م'س\ت.م\ط%ر'

فسره فقال: معناه إ,نك صال� 
(* قوله: صال�، هكذا ف الصل، وربا كانت



من صلي بالمر إذا قاسى شدته به.) قال أ%بو السن: وتلخيص ذلك إ,نك للخي
مستمط%ر أ%ي م.ط}م.ع¬. وم.ز.ر. ق1ر\ب.ت.ه وم.ط%ر.ها إ,ذا م.ل4ها. وحكي

عن مبتكر الكلب: كلمت فلناv فأ%م\ط%ر. واس\ت.م\ط%ر إ,ذا أ%طرق. وقال
غيه: أ%م\ط%ر الرجل� ع.ر,ق. ج.ب,ين'ه، واس\ت.م\ط%ر. سكت. يقال: ما لك
م'س\ت.م\ط1راv أ%ي ساكتاv. ابن ال4عراب: ال%ط%ر.ة� الق1ر\بة، مسموع من

العرب.
وم.ط%ر.ت1 الطي' وت.م.ط�ر.ت\: أ%س\ر.ع.ت\ ف ه'و,ي,çها. وت.م.ط�ر.ت1

اليل�: ذهبت مسرعة. وجاءت م'ت.م.طYرة أ%ي جاءت مسرعة يسبق بعضها بعضاv؛
قال:

من ال�ت.م.طYر.ات1 ب,جان,ب.ي\ها،
إ,ذا ما ب.ل� م.ح\ز,م.ها ال%م1بم'

قال ثعلب: أ%راد أ%نا 
(*كذا بياض بالصل)... من نشاطها إ,ذا ع.ر,ق%ت1

اليل؛ وقال رؤبة:
والط�ي\ر' ت.ه\و,ي ف السماء3 م'ط�را

وف شعر حسان:
ت.ظ%ل© ج,ياد'نا م'ت.م.طYرات{،
ي'ل%طYم'ه'ن_ بال�م'ر, النساء�

يقال: ت.م.ط�ر. به ف%ر.س'ه إ,ذا جرى وأ%سرع.. وال�ت.م.طYر': فرس لبن
س.د'وس�، صفة غالبة. وم.ط%ر. ف ال4رض م'ط�وراv: ذهب، وت.م.ط�ر. بذا

العن؛ قال الشاعر:
كأ%ن_ه'ن�، وقد صد.ر\ن% م1ن\ ع.ر.ق�،

�س1يد¬ ت.م.ط�ر. ج'ن\ح. الليل, م.ب\ل�ول
ت.م.ط�ر.: أ%سرع ف ع.د\وه، وقيل: ت.م.ط�ر. ب.ر.ز. للمطر وب.رد1ه.

وم.ر� الفرس' ي.م\ط�ر' م.ط}راv وم'طوراv أ%ي أ%سرع، والت_م.ط©ر مثله؛ قال
لبيد يرثي قيس. بن ج.ز\ء� ف قتلى ه.واز,ن%:

أ%ت.ت\ه ال%نايا ف%و\ق. ج.ر\داء4 ش1ط}ب.ة{،
ت.د'فe د.ف1يف. الطائ1ر, ال�ت.م.طYر

وراكبه م'ت.م.طYر أ%يضاv. وذهب ثوب وبعيي فل أ%دري من م.ط%ر بما
أ%ي أ%خذها. وم.ط%ر.ة� ال%وض,: وس.ط�ه. وال�ط}ر': س'ن\ب'ول� الذ©ر.ة1.



ورجل م.م\طور¬ إ,ذا كان كثي. السواك1 ط%ي�ب النك}هة. وامرأ%ة م.ط1رة:
كثية� السواك ع.ط1رة طيبة ال1ر\م، وإ,ن ل ت'ط%ي_ب. والعرب تقول: خي

�النساء ال%ف1ر.ة� الع.ط1ر.ة� ال%ط1رة، وشرهن ال%ذ1ر.ة� الو.ذ1ر.ة
الق%ذ1رة�؛ تعن بالوذ1رة الغليظة الشفتي أ%و الت ريها ريح الو.ذ%ر, وهو
اللحم؛ قال ابن ال4ثي: والع.ط1رة ال%ط1رة هي الت تنظف بالاء، أ�خ1ذ%

من لفظ الطر كأ%نا م'ط1رت فهي م.ط1رة أ%ي صارت م.م\طورة مغسوله.
وم'طار¬ وم.طار¬، بضم اليم وفتحها: موضع؛ قال:

ح.ت إ,ذا كان على م'طار,،
ي'س\راه والي'م\ن على الث�ر\ثار,،
قالت له ر,يح' الص_با: ق%ر\قار,

قال علي� بن حزة: الرواية م'طار، بضم اليم، قال: وقد يوز أ%ن يكون
م'طار م'ف}علv وم.طار م.ف}علv، وهو أ%سبق. التهذيب: وم.طار, موضع¬ بي

الدهناء والص_مان1. والاط1ر'ون: موضع آخر؛ ومنه قوله:
ول%ا بالاط1ر'ون%، إ,ذا

أ%ك%ل% النمل� الذي ج.م.عا
وأ%بو مط%ر: من ك�ناهم؛ قال:
إ,ذا الر>كاب' ع.ر.ف%ت\ أ%با م.ط%ر\،

م.ش.ت\ ر'و.ي\داv وأ%س.ف�ت\ ف الشجر\
يقول: إ,ن هذا حاد{ ضع1يف' الس_و\ق, لل3بل، فإ,ذا أ%ح.س_ت به

ت.ر.ف�ق%ت\ ف الشي وأ%خ.ذ%ت\ ف الرعي، وعد�ى أ%س.ف�ت بفي ل4نه ف معن
دخلت؛ وقال:

أ%ت.ط}ل�ب' م.ن\ أ�س'ود' ب,ئ}ش.ة% د'ون.ه،
أ%بو م.ط%ر� وعام1ر¬ وأ%بو س.ع\د1؟

@معر: م.ع1ر. الظ©ف�ر' ي.م\ع.ر' م.ع.راv، فهو م.ع1ر¬: ن.ص.ل% من شيء
أ%صابه؛ قال لبيد:

وت.ص'كe ال%ر\و.، ل%م_ا ه.ج_ر.ت\،
ب,ن.ك1يب� م.ع1ر� د.ام1ي ال4ظ%ل

وال%ع.ر': س'قوط� الش.عر. وم.ع1ر. الشع.ر' والر>يش' م.ع.راv، فهو
م.ع1ر¬، وأ%م\ع.ر.: ق%ل�. وم.ع1ر.ت الناص1ية� م.ع.راv وهي م.ع\راء: ذهب

شع.ر'ها كل©ه حت ل يبق منه شيء، وخص بعضهم به ناصية الفرس. وت.م.ع_ر



رأ}س'ه إ,ذا ت.م.ع_ط. وت.م.ع_ر شع.ر'ه: تساقط. وشعر أ%م\ع.ر': متساقط.
وخ'فÒ م.ع1ر: ل شعر. عليه. وأ%م\ع.ر.: ذه.ب شع.ر'ه أ%و و.بر'ه. وال4م\ع.ر'

من الاف1ر,: الشعر الذي ي.س\ب'غ� عليه من م'ق%د_م الرeس\غ, ل4نه
متهيء لذلك، فإ,ذا ذهب ذلك الشعر قيل: م.ع1ر الاف1ر' م.ع.راv، وكذلك الرأ}س

والذنب. قال ابن شيل: إ,ذا ت.ف%ق�أ%ت1 الر_ه\ص.ة� من ظاهر فذلك
ال%عر، وم.ع1رت\ م.ع.راv. وجل م.ع1ر¬ وخ'فÒ م.ع1ر¬: ل شع.ر عليه. وقال

أ%بو عبيد: الز_م1ر' والع1ر' القليل الشر. وأ%رض مع1ر.ةD إ,ذا ان\ج.ر.د
ن.ب\تها. وأ%رض مع1ر.ة: قليلة� النبات1. وأ%م\ع.ر.ت1 ال4رض: ل يك فيها

vنبات¬. وأ%م\ع.ر.ت1 الواشي ال4رض. إ,ذا رعت\ شجر.ها فلم تد.ع\ شيئا
ي'ر\ع.ى؛ وقال الباهلي ف قول هشام أ%خي ذي الرمة:

حت إ,ذا أ%م\ع.ر'وا ص.ف}ق%ي\ م.باء4ت1ه,م\،
وجر_د. ال%ط}ب' أ%ث}باج. ال%راث1يم,

قال: أ%م\ع.ر'وه أ%كلوه'. وأ%م\ع.ر. الرجل�: افتق%ر.. وأ%م\ع.ر. القوم'
إ,ذا أ%ج\د.ب'وا. وف الديث: ما أ%م\ع.ر. ح.ج_اج¬ قط أ%ي ما افتقر حت
ل يبقى عنده شيء، والجاج': ال�داو,م للح.ج>، وأ%صله من م.ع.ر,

الرأ}س، وهو قلة شعره. وقد م.ع1ر. الرجل، بالكسر، فهو مع1ر¬. وال4م\ع.ر':
.eتقر. من ي.ح'ج�القليل الشعر والكان� القليل� النبات1؛ والعن ما اف
éماء �ويقال: أ%م\ع.ر. الرجل� ومع.ر. ومع_ر. إ,ذا أ%ف}ن زاد.ه'. وورد رؤبة
لع'ك}ل�، وعليه ف%ت1ي_ةD ت.س\ق1ي ص1ر\م.ة ل4بيها، فأ�عجب با فخط%بها،

فقالت: أ%ر.ى س1نìا فهل من مال�؟ قال: نعم قطعةD من إ,بل�، قالت: فهل من
ور,ق�؟ قال: ل. قالت: يا ل%ع'ك}ل� أ%ك1ب.راv وإ,م\عاراv؟ فقال رؤبة:

ل�ا از\د.ر.ت\ ن.ق}د1ي، وقل�ت\ إ,ب\لي
تأ%ل�ق%ت\، وات_ص.ل%ت\ بع'ك}ل,

خ1ط}ب وه.ز_ت\ رأ}س.ها ت.س\ت.ب\لي،
تسأ%ل�ن ع.ن, الس>ن,ي. كم\ ل1ي؟

وأ%م\ع.ر.ه' غي'ه': س.ل%به مال%ه' فأ%فقر.ه'؛ قال دريد ابن الص>م_ة1:
ج.ز.ي\ت' ع1ياضاv ك�ف}ر.ه' وف�ج'ور.ه'،

وأ%م\ع.ر\ت'ه م1ن. ال�د.فYئ%ة1 ال4د\م,
ورجل م.ع1ر¬: بيلD قليل� الي,، وهو أ%يضاv القليل� اللحم,.

وال%ع1ر': الكثي' الل�م\س, لل4رض. وغض1ب. فلن فت.م.ع_ر. لون'ه ووجه'ه: تغي



وع.ل%ت\ه' ص'ف}ر.ةD. وف الديث: ف%ت.م.ع_ر. وجه'ه أ%ي تغي، وأ%صل�ه
ق1لة� الن_ضارة1 وعدم' إ,ش\راق, اللون، من قولم: مكان أ%م\ع.ر' وهو
ال%د\ب' الذي ل خ1ص\ب. فيه. وم.ع_ر. وجه.ه: غ%ي_ر.ه'. وال%م\ع'ور':

الق%طYب غ%ضباv تعال؛ وأ%ورد ابن ال4ثي ف هذه الترجة قول عمر، رضي ال
عنه: اللهم إ,ن أ%ب\ر.أ� إ,ليك. من م.ع.ر_ة1 ال%ي\ش, وقال:

ال%ع.ر_ة� ال4ذى، واليم' زائدةD، وسنذكره نن ف موضعه.
@مغر: ال%غ.ر.ة� وال%غ\ر.ة�: ط1ي¬ أ%حر' ي'ص\ب.غ� به. وثوب¬

م'م.غ_ر¬: مصبوغ بالغرة. وب'س\ر¬ م'م.غ_ر: لون'ه كلون1 ال%غ\ر.ة1.
وال4م\غ.ر' من ال3بل: الذي على لون ال%غ\ر.ة1. وال%غ.ر' وال�غ\ر.ة�: لونD إ,ل

ال�م\ر.ة1. وفرس أ%م\غ.ر': من ال%غ\ر.ة1، ومن ش1يات1 اليل أ%ش\ق%ر'
أ%م\غ.ر'، وقيل: ال4م\غ.ر' الذي ليس بناص1ع ال�مر.ة وليست إ,ل الصفرة،

وحرته كل%و\ن ال%غ\ر.ة1، ولون ع'ر\ف1ه1 وناصيت1ه وأ�ذن.يه كلون
الصeه\بة ليس فيها من البياض شيء، وقيل: هو الذي ليس بناصع المرة، وهو نو¬ من

ال4شق%ر,، وش'ق}ر.ت'ه' ت.علوها م'غ\ر.ةD أ%ي ك�د\ر.ةD، وال4شق%ر'
ال4ق}ه.ب' دون ال4شق%ر, ف ال�م\ر.ة وفوق ال4ف}ض.ح,. ويقال: إ,نه
ل4م\غ.ر' أ%م\ك%ر' أ%ي أ%حر. وال%ك}ر': ال%غ\ر.ة�. الوهري: ال4م\غ.ر' من

اليل نو¬ من ال4شق%ر,، وهو الذي ش'ق}رته تعلوها م'غ\ر.ة أ%ي كدرةD. وف
vحديث يأ}جوج ومأ}جوج: ف%ر.م.و\ا ب,ن,بال1ه,م\ فخر�ت عليهم م'ت.م.غ>ر.ة

دماv أ%ي م'ح\مر_ة بالد_م. وصقر أ%م\غ.ر': ليس بناص1ع المرة.
وال4مغر': ال4حر' الشع.ر, وال1لد1 على لون1 ال%غ.ر.ة1. وال4مغر': الذي ف

وجهه حرةD وبياض¬ صاف{، وقيل: ال%غ.ر' حرة ليست بالالصة. وف الديث:
أ%ن أ%عرابي�اv قد1م على النب، صلى ال عليه وسلم، فرآه مع أ%صحابه

فقال: أ%يeك�م ابن' عبد الطلب؟ فقالوا هو ال4مغر' الرت.ف1ق'؛ أ%رادوا
بال4مغر, ال4بيض. الوجه1، وكذلك ال4حر' هو ال4بيض'؛ قال ابن ال4ثي:

معناه هو ال4حر' الت_ك1ئ� على م1ر\ف%ق1ه، مأ}خوذ من ال%غ\ر.ة1،
وهو هذا الد.ر' ال4حر' الذي ي'ص\ب.غ� به، وقيل: أ%راد بال4مغر, ال4بيض.

ل4نم يسمeون ال4بيض. أ%حر.. ولب¬ م.غ1ي¬: أ%حر' يال1طه دم¬.
وأ%م\غ.رت1 الشاة� والناقة� وأ%ن\غ.ر.ت\ وهي م'م\غ1ر¬: احر_ لبن'ها

ول ت'خ\ر,ط}، وقال اللحيان: هو أ%ن يكون ف لبنها ش'ك}ل%ة� من دم أ%ي
حرة واختلط، وقيل: أ%مغر.ت\ إ,ذا ح'ل1بت فخرج مع لبنها دم من داء� با،



فإ,ن كان ذلك لا عادةv فهي م1م\غار¬. ونلة م1م\غار¬: حراء الت_مر,.
ومغ.ر. فلن ف البلد إ,ذا ذهب وأ%سرع. ومغ.ر. به بعيه ي.م\غ.ر':

أ%سرع؛ ورأ%يته ي.م\غ.ر' به بعيه. ومغ.ر.ت\ ف ال4رض م.غ\ر.ةD من مط%ر.ة{:
هي مطرة صالة.

وقال ابن ال4عراب: ال%غ\ر.ة� الط%رة الفيفة. وم.غ\ر.ة� الصيف
وب.غ\ر.ت'ه: شدة حره.

وأ%و\س' بن م.غ\راء: أ%حد شعراء م'ض.ر. وقول عبد اللك لرير: يا جرير
م.غ>ر\ لنا أ%ي أ%نش1د\ لنا قول% ابن م.غ\ر.اء، والغراء تأ}نيث

ال4مغر,. وم.غ\ر.ان�: اسم رجل. وماغ1ر.ة�: اسم موضع؛ قال ال4زهري: ورأ%يت ف
بلد بن سعد ر.ك1ي_ةv تعرف بكانا، وكان يقال له ال4مغر'، وبذائها

ركيةD أ�خرى يقال لا ال1مار.ة�، وها ش.ر'وب¬. وف حديث اللعنة: إ,ن}
جاءت به أ�م.ي\غ1ر. س.ب,طاv فهو لزوجها؛ هو تصغي ال4مغر,.

@مقر: ال%ق}ر': د.قe العنق. م.ق%ر. عنقه ي.م\ق�ر'ها م.ق}راv إ,ذا دقها
وضربا بالعصا حت تكس_ر العظم، واللد صحيح¬. وال%ق}ر': إ,نقاع' السمك

الال ف الاء. ومق%ر. السمكة الالة م.ق}راv: أ%ن\ق%ع.ها ف الل.
وكل ما أ�ن\ق1ع، فقد م'ق1ر.؛ وسك م.م\ق�ور¬. ال4زهري: المقور من السمك

هو الذي ي'نقع ف الل واللح فيصي ص1باغاv بار,داv ي'ؤت.د.م' به. ابن
ال4عراب: سك م.م\ق�ور¬ أ%ي حامض. ويقال: سك م.ل1يح¬ وم.م\لوح¬، ومال

لغة أ%يضاv. الوهري: سك م.م\ق�ور¬ ي'م\ق%ر' ف ماء وملح، ول تقل
م.ن\ق�ور¬. وشيء م'م\ق1ر¬ وم.ق1ر¬: ب.ي>ن' ال%ق%ر, حامض، وقيل: ال%ق1ر'
v؛ وقال أ%بو حنيفة: هو نبات ي'ن\ب,ت' ور.قاeر�وال%ق}ر' وال�م\ق1ر' ال

ف غي أ%فنان، وأ%مقر الشراب.: م.ر_ر.ه'. أ%بو زيد: ال�رe وال�م\ق1ر'
الل�ب' الامض الشديد الوضة، وقد أ%م\ق%ر. إ,م\قاراv. أ%بو مالك:

ال�زe القليل الموضة، وهو أ%طيب ما يكون، وال�م\ق1ر': الشديد الرارة،
وال%ق1ر': شبيه بالص_ب,ر, وليس به، وقيل: هو الص_ب,ر' نفسه، وربا

سكن؛ قال الراجز:
أ%م.ر� م1ن\ ص.ب\ر� وم.ق}ر� وح'ظ%ظ}

وصواب إ,نشاده أ%مر_، بالنصب، ل4ن قبله:
أ%ر\ق%ش ظ%مآن إ,ذا ع'ص\ر. ل%ف%ظ}

يصف حي_ة؛ واختلف ال4لفاظ ف ح'ظ%ظ كل منها مذكور ف موضعه، وقيل:



ال%ق1ر' السeمe، وقال أ%بو عمرو: ال%ق1ر' شجر م'رÒ. ابن السكيت:
أ%م\ق%ر. الشيء�، فهو م'م\ق1ر¬ إ,ذا كان مرìا. ويقال للصب: ال%ق1ر'؛ قال

لبيد:
م'م\ق1ر¬ م'رÒ على أ%عدائ1ه،

وعلى ال4د\ن.ي\ن. ح'ل}و¬ كالعسل}
وم.ق1ر. الشيء�، بالكسر، ي.م\ق%ر' م.ق%راv أ%ي صار مرìا، فهو شيء

م.ق1ر¬. وف حديث لقمان: أ%كلت' ال%ق1ر. وأ%كلت على ذلك الص_ب,ر؛ ال%ق1ر':
الص_ب,ر' وص.ب.ر. على أ%كله. وف حديث علي�: أ%م.رe م1ن. الص_ب,ر,

وال%ق1ر,. ورجل م'م\ق%رe الن_س.ا، بتشديد الراء: نات1ئ� الع1ر\ق؛ عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

،vت.ر\ع1ي_ة vعاج,زا �ن.ك%ح.ت\ أ�مامة
م'ت.ش.قYق. الر>ج\ل%ي\ن, م'م\ق%ر_ الن_س.ا

الليث: ال�م\ق1ر' من الر_كايا القليلة الاء؛ قال أ%بو منصور: هذا
تصحيف، وصوابه ال�ن\ق�ر'، بضم اليم والقاف، وهو مذكور ف موضعه.

@مكر: الليث: ال%ك}ر' احتيال ف خ'فية، قال: وسعنا أ%ن الكيد ف الروف
vومكرنا مكرا vحلل، والكر ف كل حلل حرام. قال ال تعال: ومكروا مكرا

وهم ل يشعرون. قال أ%هل العلم بالتأ}ويل: الكر من ال تعال جزاء س'مي
باسم مكر ال�جاز.ى كما قال تعال: وجزاء سيئة سيئة منها، فالثانية ليست
بسيئة ف القيقة ولكنها سيت سيئة لزدواج الكلم، وكذلك قوله تعال:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فال4ول ظلم والثان ليس بظلم ولكنه سي
باسم الذنب لي'علم أ%نه ع1قاب عليه وجزاء# به، ويري م.ج\ر.ى هذا القول قوله

تعال: يادعون ال وهو خادعهم وال يستهزئ بم، ما جاء ف كتاب ال عز
vر' م.ك}را�وجل. ابن سيده: ال%ك}ر' ال%د1يع.ة والحتيال، م.ك%ر. ي.م\ك

وم.ك%ر. به. وف حديث الدعاء: اللهم ام\ك�ر\ ل ول ت.م\ك�ر\ ب؛ قال ابن
ال4ثي: م.ك}ر' ال إ,يقاع' بلئه بأ%عدائه دون أ%وليائه، وقيل: هو

استدراج العبد بالطاعات ف%ي'ت.و.ه_م' أ%نا مقبولة وهي مردودة، العن:
أ%ل}ح1ق\ م.ك}ر.ك. ب,أ%ع\دائي ل ب: وأ%صل ال%ك}ر ال1داع. وف حديث علي�

ف مسجد الكوفة: جان,ب'ه' ال4ي\س.ر' م.ك}ر¬، قيل: كانت السوق إ,ل جانبه
ال4يسر وفيها يقع الكر والداع. ورجل م.ك�ار¬ وم.ك�ور¬: ماك1ر¬.

التهذيب: رجل م.ك}و.ر_ى نعت للرجل، يقال: هو القصي اللئيم اللقة.



ويقال ف الشتيمة: ابن' م.ك}و.ر_ى، وهو ف هذا القول قذف كأ%نا توصف
ب,ز.ن\ي.ة{؛ قال أ%بو منصور: هذا حرف ل أ%حفظه لغي الليث فل أ%دري أ%عرب

هو أ%م أ%عجمي. وال%ك}و.ر_ى: اللئيم؛ عن أ%ب الع.م.ي\ث%ل, ال4عراب.
قال ابن سيده: ول أ�نك1ر أ%ن يكون من الكر الذي هو الديعة. وال%ك}ر':

.�ال%غ\ر.ة
وثوب م.م\ك�ور¬ وم'م\ت.ك%ر¬: مصبوغ بال%ك}ر,، وقد م.ك%ر.ه فام\ت.ك%ر.

أ%ي خ.ض.ب.ه فاخ\ت.ض.ب.؛ قال الق�طامي:
ب,ض.ر\ب� ت.ه\ل1ك' ال4ب\طال� م1نه'،
وت.م\ت.ك1ر' اللYح.ى منه ام\ت1ك%ار.ا

أ%ي ت.خ\ت.ض1ب'، شب_ه حرة الدم بال%غ\ر.ة1. قال ابن بري: الذي ف شعر
الق�طامي ت.ن\عس' ال4بطال� منه أ%ي ت.ت.ر.ن_ح' كما ي.ت.ر.ن_ح'

الناع1س'. ويقال لل4سد: كأ%نه م'ك1ر. بال%ك}ر, أ%ي ط�لي. بال%غ\ر.ة1.
وال%ك}ر': س.ق}ي' ال4رض؛ يقال: ام\ك�ر'وا ال4رض فإ,نا ص'ل}ب.ةD ث

احرثوها، يريد اسقوها.وال%ك}ر.ة�: السق}ية للزرع. يقال: مررت بزرع
م.م\ك�ور� أ%ي م.س\ق1ي¼. وم.ك%ر. أ%رضه ي.م\ك�ر'ها م.ك}راv: سقاها. وال%ك}ر':

ن.ب\ت¬. وال%ك}ر.ة�: نبتة غ�ب.ي\راء� م'ل%ي\حاء� إ,ل الغ'بة ت'ن\ب,ت
ق%ص.داv كأ%ن فيها ح.م\ضاv حي تضغ، ت.ن\ب'ت' ف السهل والرمل لا ورق

وليس لا زهر، وجعها م.ك}ر¬ وم'ك�ور¬، وقد يقع ال�ك�ور' على ضروب من
الشجر كالرeغ}ل ونوه؛ قال العجاج:

ي.س\ت.نe ف ع.ل}ق%ى وف م'ك�ور,
قال: وإ,نا سيت بذلك لرتوائها ون'ج'وع الس_ق}ي فيها؛ وأ%ورد الوهري

هذا البيت:
ف%ح.ط� ف ع.ل}ق%ى وف م'ك�ور,

الواحد م.ك}ر¬؛ وقال الكميت يصف بكرة :
vوتار.ة ،vت.عاط%ى ف1ر.اخ. ال%ك}ر, ط%و\را

ت'ث1ي' ر'خ.ام.اها وت.ع\ل%ق' ض.ال%ها
فراخ ال%ك}ر, ثره. وال%ك}ر': ضر\ب من النبات، الواحدة م.ك}ر.ة، وأ%ما

م'كور ال4غ}صان فهي شجرة على حدة، وض'ر'وب' الشجر تسمى ال�كور. مثل
الرeغ}ل ونوه. وال%ك}ر.ة: شجرة، وجعها م'كور. وال%ك}ر.ة�: الساق'

الغليظة السناء. ابن سيده: وال%ك}ر' ح'سن خ.دال%ة1 الساقي. وامرأ%ة



م.م\ك�ور.ةD: مستديرة الساقي، وقيل: هي ال�د\م.ج.ة� ال%ل}ق, الشديدة
�الب.ض\ع.ة1، وقيل: ال%م\ك�ور.ة� الطوية ال%ل}ق,. يقال: امرأ%ة م.م\ك�ور.ة

،Dالساق خ.د\ل%ة �الساقي أ%ي خ.د\لء. وقال غيه: م.م\ك�ور.ةD م'ر\ت.و,ي.ة
شبهت بال%ك}ر من النبات. ابن ال4عراب: ال%ك}ر.ة الرeطب.ة الفاسدة.

�وال%ك}ر.ة�: التدبي واليلة ف الر\ب. ابن سيده: وال%ك}ر.ة
الرeط%ب.ة الت قد أ%رطبت كلها وهي مع ذلك ص'ل}ب.ة ل تنهضم؛ عن أ%ب حنيفة.

وال%ك}ر.ة� أ%يضاv: الب'س\ر.ة� ال�ر\ط1بة ول حلوة لا. ونلة م1م\كار¬:
يكثر ذلك من ب'سرها.

@مهر: ال%ه\ر': الص_داق، والمع م'هور؛ وقد مهر الرأ%ة ي.م\ه.رها
وي.م\ه'رها م.ه\راv وأ%مهرها. وف حديث أ�م> حبيبة: وأ%مهرها النجاشيe من

عنده؛ ساق لا مهرها، وهو الصداق وف الثل: أ%حق' من ال%م\ه'ورة إ,حدى
خ.د.م.ت.ي\ها؛ يضرب مثلv لل4حق البالغ ف المق الغاية%؛ وذلك أ%ن9

رجلv تزوج امرأ%ة فلما دخل عليها قالت: ل أ�طيعك أ%و ت'عط1ي.ن مهري
فنزع إ,حدى خدمت.ي\ها من رجلها ودفعها إ,ليها فرضيت بذلك لمقها؛ وقال ساعدة

بن جؤية:
إ,ذا م'ه,رت\ ص'ل}باv قليلv ع1راق�ه'

ت.قول: أ%ل أ%د�ي\ت.ن ف%ت.ق%ر_ب,
وقال آخر:

،vع.ج\ر.ف1ي_ة vخ1ط}ب.ة vخ1ذ}ن% اغ}ت1صابا�أ
وأ�م\ه,ر\ن% أ%ر\ماحاv م1ن. ال%طY ذ�ب_ل

وقال بعضهم: م.ه.ر\تا، فهي مهورة، أ%عطيتها مهراv. وأ%مهرتا: زو�جتها
غيي على مهر. وال%ه,ية: الغالية الهر.

وال%هارة: ال1ذق ف الشيء. والاهر: الاذق بكل عمل، وأ%كثر ما يوصف
به السابح ال�ج,يد، والمع م.ه.ر.ة؛ قال ال4عشى يذكر فيه تفضيل عامر على

علقمة ابن ع'لثة:
إ,ن9 الذي فيه تار.ي\ت'ما
ب.ي_ن. ل1لسام1ع والن_اظر,

ما ج'ع1ل% ال�دe الظ�ن'ون� الذي
ج'ن>ب ص.و\ب الل�ج,ب, ال%اط1ر

مثل% الف�راتY، إ,ذا ما ط%ما



ي.ق}ذ1ف بالب'وص1ي> والاه1ر
قال: ال�دe البئر، والظ�نون: الت ل يوثق بائها، والفرات9: الاء

النسوب إ,ل الفرات، وطما: ارتفع، والب'وصي: الل�ح، والاهر: السابح.
ويقال: م.ه.ر\ت' بذا ال4مر أ%مه.ر' به م.هارة أ%ي صرت' به حاذقاv. قال
ابن سيده: وقد م.ه.ر الشيء4 وفيه وبه ي.م\ه.ر م.ه\راv وم'ه'وراv وم.هارة

وم1هارة.
وقالوا: ل تفعل به ال1ه.ر.ة ول ت'ع\ط1ه ال1ه.ر.ة، وذلك إ,ذا عالت

شيئاv فلم ترف�ق به ول ت'حس3ن عمل%ه، وكذلك إ,ن غ%ذ�ى إ,نساناv أ%و
أ%د�به فلم يسن. أ%بو زيد: ل تعط هذا ال4مر ال1ه.ر.ة أ%ي ل تأ}ته من
ق1ب.ل وجهه. ويقال أ%يضاv: ل تأ}ت إ,ل هذا البناء ال1ه.ر.ة أ%ي ل تأ}ته

من ق1ب.ل وجهه ول ت.ب\ن,ه على ما كان ينبغي. وف الديث: م.ث%ل� الاه1ر
بالقرآن م.ث%ل الس_ف%ر.ة؛ الاهر: الاذق بالقراءة، والسف%رة:

اللئكة.ال4زهري: وال�ه\ر ولد الر_م.ك%ة والفرس,، وال�نثى م'ه\رة، والمع
م'ه.ر وم'ه.رات؛ قال الربيع بن زياد العبسي ير>ض قومه ف طلب دم مالك بن

زهي العبسي،وكانت فزارة قتلته لا ق%ت.ل% حذيفة بن بدر الفزاري:
أ%فب.ع\د. م.ق}ت.ل, مالك بن, ز'ه.ي\ر

ت.ر\جو النساء� ع.واق1ب. ال4ط}هار,؟
ما إ,ن} أ%ر.ى ف قتله ل1ذو,ي ال1جى،

إ,ل ال%ط1ي_ ت'شدe بال4ك}وار,
vوفا�وم'ج.ن_بات{ ما ي.ذ�ق}ن. ع.ذ
ي.ق}ذ1ف}ن. بال�ه.رات وال4م\هار,

(* وقوله« عذوفاv» أورده الؤلف هنا وأورده ف عدف بهملتي وهاء
تأنيث.)النبات: اليل ت'ج.ن_ب إ,ل ال3بل. ابن سيده: ال�ه\ر ولد' الفرس

أ%و�ل ما ي'ن\ت.ج من اليل وال�م'ر, ال4هلية وغيها، والمع القليل
أ%م\هار؛ قال عدي بن زيد:

ودي ت.ناو,ير. م.م\ع'ون{، له ص.ب.ح¬،
ي.غ\ذ�و أ%واب,د. ق%د\ أ%ف}ل%ي\ن. أ%م\هارا

يعن بال4م\هار ههنا أ%ولد. الوحش، والكثي م1هار وم1هارة؛ قال:
كأ%ن ع.ت1يقاv م1ن م1هارة ت.غل1ب،

بأ%ي\د1ي الر>جال الد_اف1ني ابن. ع.ت_اب\



وقد ف%ر_ ح.ر\ب¬ هارباv وابن' عام1ر�،
ومن كان يرجو أ%ن} ي.ؤ'وب.، فل آب\

قال ابن سيده: هكذا روته الرواة بإ,سكان الباء ووزن ن.ع.ت\ت.اب\؛ ووزن
فل آب مفاعيل}، وال�نثى م'ه\ر.ة؛ قال ال4زهري: ومنه قولم ل ي.ع\د.م'

ش.ق1يÒ م'ه.ي\راv. يقول: من الش_قاء3 م'عال%ج.ة ال1هار.ة1. وفرس
م'م\ه,ر¬: ذات م'ه\ر. وأ�مe أ%م\هار: اسم قار.ة، وف التهذيب: ه.ض\ب.ة، وقال

ابن جبلة: أ�مe أ%م\هار أ�ك�م¬ ح'م\ر بأ%ع\لى الص_م_ان، ولعلها شبهت
بال4م\هار من اليل فسميت بذلك؛ قال الراعي:

،vم> أ%م\هار� م'ش.م>ر.ة�م.ر_ت\ على أ
ت.ه\و,ي با ط�ر'ق¬، أ%وساط�ها ز'ور'

وأ%ما قول أ%ب زبيد ف صفة ال4سد:
أ%ق}ب.ل% ي.ر\د1ي، كما ي.ر\د1ي ال1صان�، إ,ل

م'س\ت.ع\س3ب� أ%ر,ب� م1ن\ه' ب,ت.م\ه,ي,
.vب م'ه\را�أ%ر,ب�: ذي إ,ر\ب.ة{ أ%ي حاجة. وقوله ب,ت.م\ه,ي أ%ي ي.ط}ل

.vراه عربي�ا�ويقال للخ.ر.ز.ة: ال�ه\رة، قال: وما أ
وال1هار': ع'ود غليظ ي'ج\ع.ل ف أ%ن\ف1 الب'خ\ت>.

وال�ه.ر': م.فاص1ل� م'تلح1ك%ةD ف الص_د\ر,، وقيل: هي غ%راض1يف'
الضeلوع,، واحدتا م'ه\ر.ةD؛ قال أ%بو حات: وأ�راها بالفارسية، أ%راد

ف�ص'وص. الصد\ر, أ%و خ.ر.ز. الصد\ر, ف الزو\ر؛ أ%نشد ابن ال4عراي لغ'داف:
عن م'ه\ر.ة1 الز_و\ر, وعن\ ر.حاها

:vوأ%نشد أ%يضا
جاف اليد.ين عن م'شاش, ال�ه\ر

الفراء: تت القلب ع'ظ%ي\م يقال له ال�ه\ر والز>رe، وهو ق1وام'
القلب. وقال الوهري ف تفسي قوله مشاش الهر: يقال هو ع.ظ}م ف ز'و\ر

الفرس.وم.ه\ر.ة� بن ح.ي\دان: أ%بو قبيلة، وهم حي� عظيم، وإ,بل م.ه\ر,ي_ة
منسوبة إ,ليهم، والمع م.هار,يe وم.هار� وم.هار.ى، مففة الياء؛ قال

رؤبة:به ت.م.ط�ت\ غ%و\ل% كلY م1يل%ه1
بنا ح.راج,يج' ال%هار.ى النeف�ه1

وأ%م\ه.ر. الناقة%: جلعها م.ه\ر,ي_ة. وال%ه\ر,ي_ة: ض.ر\ب من
ال1ن\ط%ة، قال أ%بو حنيفة: وهي حراء، وكذلك س.فاها، وهي عظيمة السeن\ب'ل,



غ%ل1يظة الق%ص.ب م'ر.ب_عة. وماه1ر¬ وم'ه.ي\ر: اسان.
وم.ه\و.ر¬: موضع؛ قال ابن سيده: وإ,نا حلناه على ف%ع\و.ل دون م.ف}عل

من هار ي.ه'ور' ل4نه لو كان مفعلv منه كان م'ع\ت.ل¾ ول يمل على
م'كر_ر,ه ل4ن ذلك شاذ للعلمية. ون.ه\ر' م1ه\ران%: ن.هر بالسند، وليس بعرب.

eوال%هائ1ر' الرائ1ر'، وهي ض1د ،�الوهري: ال%ه,ي.ة� ال�ر�ة
الس_رائر,.

@مور: مار الشيء� ي.مور' م.و\راv: ت.ر.ه\ي.أ% أ%ي تر�ك وجاء وذهب كما
تتكفأ� النخلة الع.ي\دان.ة�، وف الكم: ت.رد�د. ف ع.ر\ض؛ والت_م.وeر'

مثله.
وال%و\ر': الطريق؛ ومنه قول طرفة:

ت'بار,ي ع1تاقاv ناج,يات{، وأ%ت\ب.ع.ت\
و.ظ1يفاv وظ1يفاv ف%و\ق. م.و\ر� م'ع.ب_د1

ت'بار,ي: ت'عار,ض. والع1تاق': النeوق' الك1رام'. والناج,يات':
السريعات'. والوظيف': عظم الساق. وال�ع.ب_د': ال�ذ%ل�ل�. وف الكم:

ال%و\ر' الطريق ال%وطوء الستوي. والور: ال%و\ج'. وال%و\ر': السر\عة؛
وأ%نشد:

وم.ش\ي'ه'ن_ بال%ب,يب, م.و\ر
�ومار.ت1 الناقة� ف سيها م.و\راv: ماج.ت\ وت.رد�دت\؛ وناقة م.و_ار.ة

اليد، وف الكم: م.و_ار.ةD س.ه\ل%ة� السي\ر, س.ر,يعة؛ قال عنترة:
،Dرى م.و_ار.ةeغ1ب_ الس Dخ.ط�ار.ة

ت.ط1س' ال3كام. ب,ذات1 خ'ف¼ م1يث%م,
(* ف معلقة عنترة: زي�افةD، ووخد' خف¼، ف مكان مو�ارة وذات خف�.)

وكذلك الفرس. التهذيب: ال�ور' جع ناقة مائ1ر� ومائ1ر.ة{ إ,ذا كانت
ن.ش1يطة ف سيها ق%ت\لء4 ف ع.ض'دها. والبعي ي.م'ور' عضداه إ,ذا ت.رد�دا

ف ع.ر\ض, جنبه؛ قال الشاعر:
على ظ%ه\ر, م.و_ار, ال1لط1 ح1صان1

ومار.: ج.رى. ومار. ي.مور' م.و\راv إ,ذا جعل ي.ذ}ه.ب' وييء وي.ت.رد�د.
قال أ%بو منصور: ومنه قوله تعال: يوم ت.م'ور' السماء� م.و\راv وتسي

،�البال سياv؛ قال ف الصحاح: ت.م'وج' م.و\جاv، وقال أ%بو عبيدة: ت.ك%ف�أ
وال4خفش مثله؛ وأ%نشد ال4عشى:



كأ%ن9 م1ش\ي.ت.ها من\ ب.ي\ت1 جار.ت1ها
�م.و\ر' الس_حابة1، ل ر.ي\ثD ول ع.ج.ل

(* ف قصيدة العشى: م.رe السحابة.)
ال4صمعي: ساي.ر\ت'ه مساي.رةv وماي.ر\ت'ه م'ماي.رةv، وهو أ%ن تف}عل مثل

ما ي.ف}عل؛ وأ%نشد:
ي'ماي,ر'ها ف ج.ر\ي,ه وت'ماي,ر'ه\

أ%ي ت'بار,يه. وال�ماراة�: ال�عار.ضة�. ومار الشيء� م.و\راv: اض\ط%ر.ب
وتر�ك؛ حكاه ابن سيده عن ابن ال4عراب. وقولم: ل أ%د\ري أ%غار. أ%م\

مار. أ%ي أ%تى غ%و\راv أ%م دار. فرجع إ,ل ن.ج\د. وس.ه\م مائ1ر¬:
خ.ف1يف¬ ناف1ذD داخ1لD ف ال4جسام؛ قال أ%بو عامر الكلب:

vئ}ب'، الذي كان عاد1ياYل%ق%د\ ع.ل1م الذ
على الناس,، أ%ن>ي مائ1ر' الس_ه\م ناز,ع'

وم.ش\ي¬ م.و\ر¬: ل%ي>ن¬. وال%و\ر': تراب¬. وال%ور: أ%ن} ت.م'ور. به
الر>يح'.

وال�ور'، بالضم: الغ'بار' بالريح. وال�ور': الغ'بار' ال�ت.ر.د>د'،
وقيل: التراب ت'ثي'ه الريح'، وقد مار. م.و\راv وأ%مار.ت\ه الريح'، وريح¬

مو_ارة، وأ%رياح¬ م'ور¬؛ والعرب تقول: ما أ%د\ري أ%غار. أ%م\ مار.؛ حكاه
.vابن ال4عراب وفسره فقال: غار أ%تى الغ.و\ر.، ومار. أ%تى ن.ج\دا

وق%طاةD مار,ي_ةD: م.ل}ساء�. وامرأ%ةD مار,ي_ةD: بيضاء� ب.ر_اق%ةD كأ%ن9
الي.د. ت.م'ور' عليها أ%ي ت.ذه.ب' وت.ج,يء�، وقد تكون الار,ي_ة� فاع'ولة

من ال%ر\ي,، وهو مذكور ف موضعه.
وال%و\ر': الد_و.ران�. وال%و\ر': مصدر م'ر\ت' الصeوف. م.ور\اv إ,ذا

ن.ت.ف}ت.ه' وهي ال�و.ار.ة� وال�راط%ة�: وم'ر\ت' الو.ب.ر. فان\مار:
ن.ت.ف}ت'ه' فان\ت.ت.ف..

وال�وار.ة�: ن.س3يل� ال1مار,، وقد ت.م.و_ر. عنه ن.س3يل�ه أ%ي سقط.
وانار.ت\ عق1يقة� ال1مار إ,ذا سقطت عنه أ%يام. الربيع,. وال�ور.ة

وال�وار.ة�: ما ن.س.ل% من ع.ق1يق%ة1 الحش وص'وف1 الشاة1، حي_ةv كانت أ%و
م.ي>ت.ةv؛ قال:

أ%و.ي\ت' ل1ع.ش\و.ة{ ف رأ}س, ن,يق�،
وم'ور.ة1 ن.ع\ج.ة{ مات.ت\ ه'زال



قال: وكذلك الشيء يسقط من الشيء والشيء� يفن فيبقى منه الشيء. قال
ال4صمعي: وقع عن المار م'وار.ت'ه وهو ما وقع من ن'ساله1.

ومار. الدم\ع' والدم': سال. وف الديث عن ابن ه'ر\م'ز عن أ%ب هريرة عن
رسول ال،صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: م.ث%ل� ال�ن\ف1ق, والبخيل,

كمثل, رجلي عليهما جبتان من لدن تراقيهما إ,ل أ%يديهما، فأ%ما ال�ن\ف1ق'
فإ,ذا أ%ن\ف%ق. مار.ت\ عليه وس.ب.غ.ت\ حت ت.بل�غ% ق%د.م.ي\ه1 وت.ع\ف�و.
أ%ث%ر.ه، وأ%ما البخيل فإ,ذا أ%راد أ%ن ي'ن\ف1ق أ%خذ%ت\ كل© ح.ل}ق%ة{

م.و\ض1ع.ها ول%ز,م.ت\ه فهو يريد أ%ن ي'وس>ع.ها ول ت.ت_س3ع؛ قال أ%بو
منصور: قوله مارت أ%ي سالت وترد�دت عليه وذهبت وجاءت يعن نفقته؛ وابن

ه'ر\م'ز هو عبد الرحن بن هرمز ال4عرج. وف حديث ابن الزبي: ي'ط}ل%ق'
ع1قال� ال%ر\ب, بكتائ1ب. ت.م'ور' كر,ج\ل, الراد أ%ي تترد�د وتضطرب لكثرتا.

وف حديث ع1ك}ر,مة: لا ن'ف1خ ف آدم. الروح' مار. ف رأ}س1ه1 ف%ع.ط%س.
أ%ي دار وت.رد�د. وف حديث ق�س¼: ونوم ت.م'ور' أ%ي ت.ذه.ب' وتيء، وف

حديثه أ%يضاv: فتركت ال%و\ر. وأ%خذت ف البل؛ ال%و\ر'، بالفتح:
الطريق، سي بالصدر ل4نه ي'جاء فيه وي'ذهب، والطعنة ت.م'ور' إ,ذا مالت

ييناv وشالv، والد>ماء� ت.مور' على وجه ال4رض إ,ذا ان\ص.ب_ت\
فترد�دت. وف حديث عدي> بن حات: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال له:

أ%م1ر, الدم. با شئت، قال شر: من وراه أ%م1ر\ه' فمعناه س.ي>ل}ه
وأ%ج\ر,ه؛ يقال: مار. الدم' ي.م'ور' م.و\راv إ,ذا ج.رى وسال، وأ%م.ر\ت'ه أ%نا؛

وأ%نشد:
س.و\ف. ت'د\ن,يك. م1ن\ ل%م1يس. س.ب.ن\دا
ةD أ%مار.ت\، بالب.و\ل,، ماء4 الك1راض,

ورواه أ%بو عبيد: ام\ر, الدم. با شئت أ%ي سي>له واس\ت.خ\ر,ج\ه، من
م.ر.ي\ت الناقة% إ,ذا م.س.ح\ت. ض.ر\عها لت.د'ر_. الوهري: مار الدم' على

وجه ال4رض ي.م'ور' م.و\راv وأ%مار.ه غي'ه؛ قال جرير بن ال%ط%فى:
ن.د.س\نا أ%بام.ن\د'وس.ة% الق%ي\ن. بالق%ن.ا،

ومار. دم¬ من\ جار, ب.ي\ب.ة% ناق1ع'
أ%بو م.ن\د'وس.ة: هو م'ر_ة بن س'فيان بن م'جاشع، وماشع قبيلة الفرزدق،

وكان أ%بو مندوسة قتله بنو ي.ر\بوع يوم الك�لب, ال4و�ل. وجار'
ب.ي\ب.ة%: هو الص>م_ة بن الرث ال�ش.مي قتله ثعلبة اليبوعي، وكان ف ج,وار



الرث ابن بيبة بن ق�ر\ط بن سفيان بن ماشع. ومعن ن.د.س\ناه: طعن_اه.
والناق1ع': ال�ر\وي. وف حديث سعيد بن السبب: سئل عن بعي نروه بع'ود

فقال: إ,ن كان مار. م.و\راv فكلوه، وإ,ن} ث%ر_د. فل. والائ1رات':
الدماء� ف قول ر'ش.ي\د1 بن, ر'م.ي\ض، بالضاد والصاد معجمة وغي معجمة،

العنزي:ح.ل%ف}ت' ب,مائ1رات{ ح.و\ل% ع.و\ض�،
وأ%ن\صاب� ت'ر,ك}ن. ل%د.ى الس_ع1ي,

وع.و\ض¬ والس_ع1ي': صنمان. ومار.س.ر\ج,س.: موضع وهو مذكور أ%يضاv ف
موضعه. الوهري: مار.س.ر\ج,س. من أ%ساء العجم وها اسان جعل واحداv؛

قال ال4خطل:
،vلا رأ%و\نا والص_ل1يب. طال1عا

ومار.س.ر\ج,يس. وم.و\تاv ناق1عا،
خ.ل�و\ا ل%نا ز.اذان% وال%زار,عا،

وح1ن\ط%ةv ط%ي\ساv وك%ر\ماv يان,عا،
كأ%نا كانوا غ�راباv واق1عا

إ,ل أ%نه أ%شبع الكسرة ل3قامة الوزن فتولدت منها الياء. وم.و\ر¬:
موضع. وف حديث ليلى: ان\ت.ه.ي\ن.ا إ,ل الشeع.ي\ث%ة ف%و.ج.د\نا سفينةv قد
جاءت من م.و\ر�؛ قيل: هو اسم موضع سي به ل1م.و\ر, الاء فيه أ%ي

ج.ر.يانه1.
@مي: ال1ي.ة�: الطعام' ي.م\تار'ه ال3نسان. ابن سيده: ال1ي.ة� ج.ل%ب

الطعام، وف التهذيب: جل%ب الطعام للبيع؛ وهم ي.متار'ون ل4نفسهم
وي.م1ي'ون غيهم م.ي\راv، وقد مار عيال%ه وأ%هل%ه ي.م1ي'هم م.ي\راv وام\تار.

لم. وال%ي_ار': جالب' ال1ي.ة. وال�ي_ار': ج.ل9بة ليس ب,جم\ع,
م.ي_ار إ,نا هو جع مائ1ر�. ال4صمعي: يقال مار.ه ي'ور'ه إ,ذا أ%تاه

ب,م1ي.ة أ%ي بطعام، ومنه يقال: ما عنده خ.ي\ر ول م.ي\ر، والم\ت1يار'
م1ثل�ه، وجع الائ1ر م'ي_ار¬ مثل ك�ف�ار�، وم.ي_ار.ةD مثل ر.ج_الة{،

يقال:نن ننتظر م.ي_ار.ت.نا وم'ي_ار.نا. ويقال للرeف}قة الت تنهض من
البادية إ,ل الق�رى ل1ت.م\تار: م.ي_ار.ةD. وف الديث: وال%م'ول%ة

الائ1ر.ة� لم لغ1يةD؛ يعن ال3بل الت ت'ح\م.ل� عليها الية وهي الطعام
ونوه ما يلب للبيع، ل ي'ؤ\خ.ذ� منها زكاةD ل4نا ع.وام1ل�. ويقال

مار.هم ي.م1ي'هم إ,ذا أ%عطاهم الية.



وتاي.ر. ما بينهم: ف%س.د. كتماء4ر.. وأ%مار. أ%وداج.ه: قطعها؛ قال ابن
سيده: على أ%ن أ%لف أ%مار. قد يوز أ%ن تكون منقلبة من واو ل4نا عي.

وأ%مار. الشيء4: أ%ذاب.ه. وأ%مار الزعفران%: ص.ب_ فيه الاء ث داف%ه؛
:vقال الشماخ يصف قوسا
كأ%ن9 عليها ز.ع\ف%ر.اناv ت'م1ي'ه
خ.واز,ن� ع.ط�ار� ي.مان{ كوان,ز'

ويروى: ثان، على الصفة للخوزان. وم1ر\ت' الدواء4: د'ف}ت'ه. وم1ر\ت'
الصeوف. م.ي\راv: نفش\ت'ه. وال�وار.ة�: ما سقط منه، وواوه منقلبة عن ياء

للضمة الت قبلها. وم.ي_ار¬: ف%رس ق�رط1 بن الت_و\أ%م.
@متز: ابن دريد: م.ت.ز. فلنD بس.ل}ح1ه إ,ذا رمى به، قال: وم.ت.س. به

مثله؛ قال ال4زهري: ول أ%سعها لغيه.
@مز: ال%ح\ز': النكاح. م.ح.ز. الرأ%ة م.ح\زاv: نكحها؛ وأ%نشد لرير:

م.ح.ز. الف%ر.ز\د.ق' أ�م_ه من شاعر
قال ال4زهري: وقرأ%ت بط شر:

ر'ب_ فتاة من بن الع1ناز,
ح.ي_اك%ة{، ذات1 ه.ن� ك1ناز,

ذي ع.ق%د.ي\ن, م'ك}ل%ئ1ز¼ نازي،
ت.أ%شe للق�ب\ل%ة1 وال1حاز,

(* قوله« ذي عقدين» تثنية عقد، بالتحريك، والذي تقدم ف كلز ذي عضدين.)
أ%راد بالاز: الن_ي\ك. والماع.

وال%اح'وز': ضرب من الر_ياحي ويقال له: م.ر\و' ماح'وز,ي. وف الديث:
فلم ن.ز.ل} م'ف}ط1رين حت بلغنا ماح'وز.نا؛ قيل: هو موضعهم الذي

أ%رادوه، وأ%هل الشام ي'س.مeون% الكان الذي بينهم وبي العدو� وفيه أ%ساميهم
وم.كاتب'هم: ماح'وزاv، وقيل: هو من ح'ز\ت' الشيء4 أ%ح\ر.ز\ت'ه، وتكون
اليم زائدة. قال ابن ال4ثي: قال ال4زهري لو كان منه لقيل م.حاز.نا

وم.ح'وز.نا؛ قال: وأ%حسبه بلغة غي عربية.
@مزز: ال1زe، بالكسر: الق%د\ر'.. وال1زe: الفضل، والعنيان مقتربان.

vم.زاز.ة eأ%ي فاضل. وقد م.ز_ ي.م.ز eوم.ز,يز¬ وأ%م.ز Òوشيء# م1ز
وم.ز_ز.ه: رأ%ى له فضلv أ%و ق%د\راv. وم.ز_ز.ه بذلك ال4مر: فضله؛ قال

التنخل الذل:



لكان أ�س\و.ة% ح.ج_اج� وإ,خ\و.ت1ه1
ف ج'ه\د1نا، وله ش.فÒ وت.م\ز,يز

كأ%نه قال: ول%ف%ض_ل}ت'ه على حجاج وإ,خوته، وهم بنو ال�ت.ن.خ>ل,.
ويقال: هذا شيء# له م1زÒ على هذا أ%ي فضل. وهذا أ%م.زe من هذا أ%ي أ%فضل.

وهذا له علي_ م1زÒ أ%ي فضل. وف حديث النخعي: إ,ذا كان الال ذا م1ز¼
vف%أ%ع\ط1ه صنفا vف%ف%ر>ق}ه ف ال4صناف الثمانية، وإ,ذا كان قليل

واحداv؛ أ%ي إ,ذا كان ذا فضل وكثرة. وقد م.ز_ م.ز.از.ة، فهو م.ز,يز¬ إ,ذا
كثر. وما بقي ف ال3ناء3 إ,ل� م.ز_ةD أ%ي قليل. وال%زe: اسم الشيء3

ال%ز,يز، والفعل مز_ ي.م.زe، وهو الذي يقع موقعاv ف بلغته وكثرته
وج.و\د.ته.

eز�الليث: ال�زe من الرeم_ان ما كان طعمه بي ح'موضة{ وحلوة، وال
بي الامض وال�ل}و، وشراب م'زÒ بي ال�ل}و والامض.
وال�زe وال�ز_ة� وال�ز_اء�: المر اللذيذة الطعم، سيت بذلك

للذعها اللسان، وقيل: اللذيذة ال%ق}ط%ع؛ عن ابن ال4عراب. قال الفارسي:
ال�ز_اء� على تويل التضعيف، وال�ز_اء� اسم لا، ولو كان نعتاv لقيل

م.ز_اء�، بالفتح. وقال اللحيان: أ%هل الشام يقولون هذه خرة م'ز_ةD، وقال
أ%بو حنيفة: ال�ز_ة� وال�ز_اء� المر الت تلذع اللسان وليست

:vبالامضة؛ قال ال4خطل يعيب قوما
ب,ئ}س. الصeحاة� وب,ئ}س. الشeر\ب' ش'ر\ب'ه'م'

إ,ذا ج.ر.ت\ فيهم' ال�ز_اء� والس_ك%ر'
وقال ابن ع'ر\س� ف ج'ن.ي\د1 بن عبد الرحن ال�ز>ي:

ل ت.ح\س.ب.ن_ ال%ر\ب. ن.و\م. الضeح.ى،
وش'ر\ب.ك ال�ز_اء4 بالب.ار,د1

فلما بلغه ذلك قال: كذب علي_ وال ما شربتها ق%ط©؛ ال�ز_اء�: من
أ%ساء المر يكون ف�ع_الv من ال%ز,ي_ة1 وهي الفضيلة، تكون من

أ%م\ز.ي\ت' فلناv على فلن أ%ي فضلته. أ%بو عبيد: ال�ز_اء� ضرب من الشراب
ي'سكر، بالضم؛ قال الوهري: وهي ف�ع.لء�، بفتح العي، فأ%دغم ل4ن ف�ع\لء4

ليس من أ%بنيتهم. ويقال: هو ف�ع_ال من الهموز؛ قال: وليس بالوجه ل4ن
الشتقاق ليس يدل على المز كما دل ف الق�ر_اء والسeل�ء؛ قال ابن بري

ف قول الوهري، وهو ف�ع.لء� فأ%دغم، قال: هذا سهو ل4نه لو كانت المزة



للتأ}نيث لمتنع السم من الصرف عند ال3دغام كما امتنع قبل ال3دغام،
وإ,نا م'ز_اء# ف�ع\لء# من الز>، وهو الفضل: والمز فيه لل3لاق، فهو

بنزلة ق�وباء� ف كونه على وزن ف�ع\لء�، قال: ويوز أ%ن يكون م'ز_اء
ف�ع_الv من ال%ز,ي_ة1، والعن فيهما واحد، ل4نه يقال: هو أ%م\ز.ى

منه وأ%م.زe منه أ%ي أ%فضل. وف الديث: أ%خشى أ%ن تكون ال�ز_اء4 الت
ن.ه.ي\ت' عنها عبد. الق%ي\س، وهي ف�ع\لء# من ال%زاز.ة أ%و ف�ع_الD من
ال%ز> الف%ض\ل,. وف حديث أ%نس، رضي ال عنه: أ%ل إ,ن� ال�ز_ات1

حرام¬، يعن المور، وهي جع م'ز_ة{ ال%م\ر الت فيها حوضة، ويقال لا
ال�ز_اء�، بالد أ%يضاv، وقيل: هي من خ1ل}ط1 الب'س\ر, والت_م\ر,، وقال

بعضهم: ال�ز_ة� المرة الت فيها م.ز.از.ةD، وهو طعم بي اللوة
والموضة؛ وأ%نشد:

م'ز_ة ق%ب\ل% م.ز\ج,ها، فإ,ذا ما
م'ز,ج.ت\، ل%ذ� ط%ع\م'ها من ي.ذ�وق'

وحكى أ%بو زيد عن الكلبيي: ش.رابكم م'زÒ وقد م.ز_ شرابكم أ%قبح
ال%زاز.ة وال�ز'وز.ة، وذلك إ,ذا اشتدت حوضته. وقال أ%بو سعيد: ال%ز_ة،

بفتح اليم، المر، وأ%نشد لل4عشى:
،vض'ب. الر_ي\حان1 م'ت_ك1ئا�ناز.ع\تهم ق

�وق%ه\و.ةv م'ز_ةv، راو'وق�ها خ.ض1ل
قال: ول يقال م1ز_ةD، بالكسر؛ وقال حسان:

،Dم.ز_ة Dكأ%ن� فاها ق%ه\و.ة
ح.د1يثة� الع.ه\د1 ب,ف%ض> ال1تام

الوهري: ال�ز_ة المر الت فيها طعم حوضة ول خي فيها.
أ%بو عمرو: الت_م.زeز' ش'ر\ب' الشراب قليلv قليل، وهو أ%قل من

الت_م.زeر,، وقيل هو مثله. وف حديث أ%ب العالية: اش\ر.ب, النبيذ% ول
ت'م.ز>ز\ هكذا، روي مرة بزايي، ومرة بزاي وراء، وقد تقدم.

وم.ز_ه ي.م'زeه م.زìا أ%ي م.ص_ه. وال%ز_ة: الرة الواحدة. وف
الديث: ل ت'ح.ر>م' ال%ز�ة� ول ال%ز_تان1، يعن ف الر_ضاع.
:�والت_م.زeز': أ%كل� ال�ز> وش'ر\ب'ه. وال%ز_ة�: ال%ص_ة� منه. وال%ز_ة

مثل الصة من الرضاع. وروي عن طاووس أ%نه قال: ال%ز_ة الواحدة
ت'ح.ر>م'. وف حديث الغية: ف%ت'ر\ض1ع'ها جارت'ها ال%ز�ة% وال%ز_ت.ي\ن, أ%ي



الص_ة والصتي. وت.م.ز_ز\ت' الشيء4: تصصته.
وال%ز\م.ز.ة� والب.ز\ب.ز.ة�: التحريك الشديد. وقد م.ز\م.ز.ه إ,ذا حركه

وأ%قبل به وأ%دبر؛ وقال ابن مسعود، رضي ال عنه، ف سكران أ�ت% به:
ت.ر\ت1ر'وه وم.ز\م1ز'وه' أ%ي حركوه ل1ي'س\ت.ن\ك%ه.، وم.ز\م1ز'وه هو أ%ن ير_ك

تريكاv عنيفاv لعله ي'ف1يق' من س'كره وي.ص\ح'و. وم.ز\م.ز. إ,ذا
.vت.ع\ت.ع. إ,نسانا

@مضز: ناقة م.ض'وز¬: م'س3ن_ة كض.م'وز�3.
@مطز: ال%ط}ز': كناية عن النكاح كالصدر، قال ابن دريد: وليس بثبت.

@معز: الاع1ز': ذو الش_ع.ر من الغنم خلف الضأ}ن، وهو اسم جنس، وهي
الع.ن\ز'، وال�نثى ماع1ز.ةD وم1ع\زاة، والمع م.ع\ز¬ وم.ع.ز¬ وم.واع1ز'

وم.ع1يز¬، مثل الض_ئ1ي، وم1عاز¬؛ قال القطامي:
ف%ص.ل�ي\نا بم وس.ع.ى س1وانا
إ,ل الب.ق%ر, ال�س.ي_ب, وال1عاز,

وكذلك أ�م\ع'وز¬ وم1ع\ز.ى؛ وم1ع\ز.ى: أ%لفه م'ل}ح1ق%ةD له ببناء
ه1ج\ر.ع� وكل ذلك اسم للجمع، قال سيبويه: سأ%لت يونس عن م1ع\ز.ى فيمن نو_ن، فدل

ذلك على أ%ن من العرب من ل ينو>ن؛ وقال ابن ال4عراب: م1ع\ز.ى تصرف
إ,ذا شبهت ب,م1ف}ع.ل وهي ف1ع\ل%ى، ول تصرف إ,ذا حلت على ف1ع\ل%ى وهو

الوجه عنده، قال: وكذلك ف1ع\ل%ى ل يصرف؛ قال:
أ%غار. على م1ع\زاي.، ل ي.د\ر, أ%نن
وص.ف}راء4 منها ع.ب\ل%ة% الص_ف%وات1

أ%راد ل يدر أ%نن مع صفراء، وهذا من باب: كل© رجل� وض.ي\ع.ت'ه، وأ%نت
وش.أ}ن'ك.؛ كما قيل للمحمرة 

(* قوله« كما قيل للمحمرة إل» كذا بالصل
ولعل قبل كما سقطاv ) منها عاتكة. قال سيبويه: معزÝى منو�ن مصروف ل4ن

ال4لف لل3لاق ل للتأ}نيث، وهو ملحق بدرهم على ف1ع\ل%ل� ل4ن ال4لف
ال�ل}ح1ق%ة% تري مرى ما هو من نفس الكلم، يدل على ذلك قولم م'ع.ي\ز�
وأ�ر.ي\ط{ ف تصغي م1ع\زÝى وأ%ر\طvى ف قول من نو_ن فكسر، وأ%ما بعد ياء

التصغي كما قالوا د'ر.ي\ه,م، ولو كانت للتأ}نيث ل يقلبوا ال4لف ياء كما
ل يقلبوها ف تصغي ح'ب\ل%ى وأ�خرى. وقال الفراء: ال%ع\ز.ى مؤ.نثة

وبعضهم ذكرها. وحكى أ%بو عبيد: أ%ن الذYف}رى أ%كثر العرب ل ينو>نا وبعضهم



ينون، قال: والعزى كلهم ينو>نونا ف النكرة. قال ال4زهري: اليم ف
م1ع\زÝى أ%صلية، ومن صرف د'ن\ي.ا شبهها ب,ف�ع\ل%ل�، وال4صل أ%ن ل تصرف،

والعرب تقول: ل آتيك م1ع\ز.ى الف1ر\ز, أ%ي أ%بداv؛ موضع' م1ع\ز.ى
الف1ر\ز, نصب على الظرف، وأ%قامه مقام الدهر، وهذا منهم اتساع. قال اللحيان:

قال أ%بو طيبة إ,نا ي'ذ}ك%ر' م1ع\ز.ى الف1ر\ز, بالف�ر\ق%ة1، فيقال: ل
يتمع ذاك حت تتمع م1ع\ز.ى الف1ر\ز,، وقال: الف1ر\ز' رجل كان له بنون%

ي.ر\ع.و\ن% م1ع\زاه ف%ت.واك%ل�وا يوماv أ%ي أ%ب.و\ا أ%ن ي'س.ر>حوها، قال:
فساقها فأ%خرجها ث قال: هي النeه.ي\ب.ى والنeه.ي\ب.ى أ%ي ل يل

ل4حد أ%ن يأ}خذ منها أ%كثر من واحدة. والاع1ز': ج,ل}د' ال%ع.ز,؛ قال:
الشماخ:

vوب'ر\دان1 من خال�، وس.ب\ع'ون% د1ر\ه.ما
على ذاك. م.ق}ر'وظD، من الق%د>، ماع1ز'

قوله على ذاك أ%ي ذاك. وال%ع_از': صاحب م1ع\زÝى؛ قال أ%بو ممد
الفق}عسي يصف إ,بلv بكثرة اللب ويفصلها على الغنم ف شدة الزمان:

ي.ك1ل}ن. ك%ي\لv ليس بال%م\ح'وق,،
إ,ذ} ر.ض1ي. ال%ع_از' بالل�ع'وق,

قال ال4صمعي: قلت ل4ب عمرو بن العلء: م1ع\ز.ى من ال%ع.ز,فقال: نعم،
قلت: وذ1ف}ر.ى من الذ�ف%ر,ف فقال: نعم. وأ%م\ع.ز. القوم': كثر

م.ع.ز'هم.وال�م\ع'وز': جاعة التeي'وس من الظباء خاصة، وقيل: ال�م\ع'وز'
الثلثون من الظباء إ,ل ما بلغت، وقيل: هو القطيع منها، وقيل: هو ما بي

الثلثي إ,ل ال4ربعي، وقيل: هي الماعة من ال4وعال، وقال ال4زهري:
ال�م\ع'وز جاعة الث�يات1ل, من ال4و\عال، والاع1ز' من الظباء خلف الضائن

ل4نما نوعان.
وال4م\ع.ز' وال%ع\زاء�: ال4رض ال%ز\ن.ة� الغليظة� ذات الجارة،

والمع ال4ماع1ز' وال�ع\ز'، فمن قال أ%ماع1ز' فل4نه قد غلب عليه السم،
ومن قال م'ع\ز¬ فعلى توهم الصفة؛ قال طرفة:

ج.ماد¬ با الب.س\باس' ي'ر\ه1ص' م'ع\ز'ها
ب.نات1 ال%خاض,، والص_لق1م.ة% ال�م\را

وال%ع\زاء� كال4م\ع.ز,، وجعها م.ع\زاوات¬. وقال أ%بو عبيد ف الصنف:
ال4م\ع.ز' وال%ع\زاء� الكان الكثي ال%ص.ى الصeل}ب'، حكى ذلك ف



باب ال4رض الغليظة، وقال ف باب ف%ع\لء: ال%ع\زاء الصى الصغار، فعب عن
الواحد الذي هو ال%ع\زاء بالصى الذي هو المع؛ وأ%رض م.ع\زاء

ب.ي>ن.ة� ال%ع.ز,. وأ%م\ع.ز. القوم': صاروا ف ال4م\ع.ز,. وقال ال4صمعي:
ع1ظام' الرمل, ض.وائن'ه ول1طاف�ه م.واع1ز'ه. وقال ابن شيل: ال%ع\زاء�

الصحراء فيها إ,شراف وغلظ، وهو طي وحصى متلطان، غي أ%نا أ%رض صلبة غليظة
Dال%و\ط1ئ1 وإ,شرافها قليل لئيم، تقود أ%دن من الد_ع\و.ة، وهي م.ع1ز.ة

من النبات.
وال%ع.ز': الص_لب.ة� من ال4رض. ورجل م.ع1ز¬ وماع1ز¬ وم'س\ت.م\ع1ز¬:

جادÒ ف أ%مره. ورجل ماع1ز¬ وم.ع1ز¬: معصوب شديد ال%ل}ق,. وما
أ%م\ع.ز.ه من رجل أ%ي ما أ%ش.د_ه وأ%صلبه؛ وقال الليث: الرجل الاع1ز' الشديد
ع.ص\ب, ال%ل}ق,. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ت.م.ع\ز.ز'وا واخ\ش.و\ش1ن'وا؛

هكذا جاء ف رواية، أ%ي كونوا أ%ش1د_اء ص'ب'راv، من ال%ع.ز, وهو
الش>د_ة�، وإ,ن جعل من الع1ز>، كانت اليم زائدة مثلها ف ت.م.د\ر.ع.

وت.م.س\ك%ن.. قال ال4زهري: رجل ماع1ز¬ إ,ذا كان حازماv مانعاv ما وراءه
ش.ه\ماv، ورجل ضائ1ن¬ إ,ذا كان ضعيفاv أ%حق، وقيل ضائن كثي اللحم. ابن

ال4عراب: ال%ع\ز,يe البخيل الذي يمع وينع، وما أ%م\ع.ز. رأ}يه إ,ذا كان
ص'ل}ب. الرأ}ي.

وماع1ز¬: اسم رجل؛ قال:
و.ي.ك. يا ع.ل}ق%م.ة� بن. ماع1ز,

هل لك. ف الل�واق1ح, ال%رائ1ز,؟
وأ%بو ماع1ز�: كنية رجل. وبنو ماع1ز�: بطن.

@ملز: م.ل%ز. الشيء� ع.ن>ي م.ل}زاv وام_ل%ز. وم.ل�ز.: ذهب. وت.م.ل�ز.
من ال4مر ت.م.ل©زاv وت.م.ل�س. ت.م.ل©ساv: خرج منه. وام_ل%ز. من

ال4مر وام_ل%س. إ,ذا انفلت. وقد م.ل�ز\ت'ه وم.ل�س\ت'ه إ,ذا فعلت به ذلك
ت.م\ل1يزاv ف%ت.م.ل�ز. وما كدت أ%ت.م.ل�ص' من فلن ول أ%ت.م.ل�ز' منه

أ%ي أ%ت.خ.ل�ص.
@موز: الليث: إ,ذا أ%راد الرجل أ%ن يضرب ع'ن'ق. آخر فيقول: أ%خ\ر,ج\

رأ}س.ك، فقد أ%خطأ%، حت يقول ماز, رأ}سك، أ%و يقول: ماز, ويسكت، معناه م'د_
رأ}سك؛ قال ال4زهري: ل أ%عرف ماز, رأ}سك بذا العن إ,ل� أ%ن يكون

بعن ماي,ز\ فأ%خر الياء فقال: ماز,، وسقطت الياء ف ال4مر 



(* زاد ف
القاموس ابن ال4عراب: أصله أن رجلv اراد قتل رجل اسه مازن، فقال: ماز

رأسك والسيف، ترخيم مازن، فصار مستعملv وتكلمت به الفصحاء).وال%و\ز':
معروف، الواحدة م.و\ز.ةD. قال أ%بو حنيفة: ال%و\زة ت.ن\ب'ت' نبات.

الب.ر\د1ي> ولا ورقة طويلة عريضة تكون ثلثة أ%ذرع ف ذراعي وترتفع قامة، ول
تزال فراخها تنبت حولا كا واحد منها أ%صغر من صاحبه، فإ,ذا أ%ج\ر.ت\

قطعت ال�م من أ%صلها وأ%ط}ل%ع. ف%ر\خ'ها الذي كان لق با فيصي أ�مìا،
وتبقى البواقي ف1راخاv ول تزال هكذا، ولذلك قال أ%ش\ع.ب' لبنه فيما رواه

ال4صمعي: ل ل تكون مثليففقال: م.ث%لي ك%م.ث%ل, ال%و\ز.ة1 ل
ت.ص\ل�ح' حت توت أ�مها؛ وبائعه: م.و_از¬.

@ميز: ال%ي\ز': التمييز بي ال4شياء. تقول: م1ز\ت' بعضه من بعض فأ%نا
أ%م1يز'ه م.ي\زاv، وقد أ%ماز. بعض.ه من بعض، وم1ز\ت' الشيء4 أ%م1يز'ه

م.ي\زاv: عزلته وف%ر.ز\ت'ه، وكذلك م.ي_ز\ت'ه تييزاv فان\ماز.. ابن سيده:
ماز. الشيء4 م.ي\زاv وم1يز.ةv وم.ي_ز.ه': فصل بعضه من بعض. وف التنزيل

العزيز: حت ي.م1يز. ال%ب,يث% من الط�ي>ب,، قرئ: ي.م1يز. من ماز.
ي.م1يز'، وقرئ: ي'م.ي>ز\ من م.ي_ز. ي'م.ي>ز'، وقد ت.م.ي_ز. وام_از.

واس\ت.ماز. كله بعن، إ,ل� أ%نم إ,ذا قالوا م1ز\ت'ه فلم ي.ن\م.ز' ل
يتكلموا بما جيعاv إ,ل على هاتي الصيغتي، كما أ%نم إ,ذا قالوا ز,ل}ت'ه

فلم ي.ن\ز.ل} ل يتكلموا به إ,ل على هاتي الصيغتي ل يقولون م.ي_ز\ته
فلم ي.ت.م.ي_ز\ ول ز.ي_ل}ت'ه فلم ي.ت.ز.ي_ل}؛ وهذا قول اللحيان.

وت.م.ي_ز. القوم' وام\تازوا: صاروا ف ناحية. وف التنزيل العزيز:
وام\تازوا اليوم. أ%يeها ال�ج\ر,م'ون%؛ أ%ي ت.م.ي_زوا، وقيل: أ%ي

ان\ف%ر,د'وا عن الؤمني. واس\ت.ماز. عن الشيء: تباعد منه، وهو من ذلك. وف حديث
إ,براهيم النخعي: اس\ت.ماز. رجلD عن رجل به ب.لء# فاب\ت'ل1ي. به أ%ي

�انفصل عنه وتباعد، وهو اس\ت.ف}ع.ل% من ال%ي\ز,. ابن ال4عراب: ماز. الرجل
إ,ذا انتقل من مكان إ,ل مكان. ويقال: ام\تاز القوم' إ,ذا تنح_ى

ع1صاب.ةD منهم ناحيةv، وكذلك اس\ت.ماز.، قال ال4خطل:
فإ,ن ل ت'ع.ي>ر\ها قريش¬ ب,م.ل}ك1ها،

�يكن عن ق�ر.ي\ش� م'س\ت.ماز¬ وم.ر\ح.ل
ويقال: امتاز. القوم' إ,ذا تيز بعضهم من بعض. وف الديث: ل ت.ه\ل1ك'



vوالت_ماي'ز' أ%ي يتحزبون أ%حزابا �أ�مت حت يكون بينهم الت_ماي'ل
ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع. يقال: م1ز\ت' الشيء4 من الشيء3 إ,ذا

ف%ر_ق}ت. بينهما فان\ماز. وام\تاز.، وم.ي_ز\ت'ه ف%ت.م.ي_ز.؛ ومنه الديث:
من ماز. أ%ذvى فالس.نة� بعشر أ%مثالا أ%ي ن.ح_اه وأ%زاله؛ ومنه حديث

ابن عمر: أ%نه كان إ,ذا صلى ي.ن\ماز' عن م'ص.ل�ه فيكع أ%ي يتحول عن
م'قامه الذي صلى فيه.

وت.م.ي_ز. من الغ.ي\ظ1: ت.ق%ط�ع. وف التنزيل العزيز: ت.كاد'
ت.م.ي_ز' من الغ.ي\ظ1.

@مأس: الأ}س: الذي ل يلتفت إ,ل موعظة أ%حد ول يقبل قوله. ويقال: رجل
ماس¬ بوزن مال أ%ي خفيف طياش، وسنذكره أ%يضاv ف موس، وقد م.س.أ% وم.أ%س.

بينهم ي.م\أ%س' م.أ}ساv وم.أ%ساv: أ%فسد؛ قال الكميت:
أ%س.و\ت' د1ماءé حاو.ل% الق%و\م' س.ف}ك%ها،

ول ي.ع\د.م الس'ون% ف الغ.ي> مائ1سا
أ%بو زيد: م.أ%س\ت' بي القوم وأ%ر.ش\ت' وأ%ر.ث}ت' بعن واحد. ورجل

مائ1س¬ وم.ؤ'وس¬ وم1م\آس¬ وم1م\أ%س¬: نام، وقيل: هو الذي يسعى بي الناس
بالفساد؛ عن ابن ال4عراب، وم.أ�س¬، مثل ف%ع_ال بتشديد المزة؛ عن

كراع.وف حديث مطرف: جاء ال�د\ه'د بال%اس فأ%لقاه على الزجاجة ف%ف%ل%ق%ها؛
ال%اس': حجر معروف ي'ث}ق%ب' به الوهر ويقطع وينقش؛ قال ابن ال4ثي:

وأ%ظن المزة واللم فيه أ%صليتي مثلهما ف إ,ل}ياس، قال: وليست بعربية،
فإ,ن كان كذلك فبابه المز لقولم فيه ال4ل}ماس'، قال؛ وإ,ن كانتا

للتعريف فهذا موضعه.
@متس: ال%ت\س': لغة ف ال%ط}س. م.ت.س العذ1رة م.ت\ساv: لغة ف م.ط%س..

وم.ت.س.ه' ي.م\ت1س'ه' م.ت\ساv: أ%راغ%ه' لي.ن\ت.ز,عه.
@مس: ال%ج'وس1ي_ة: ن,ح\ل%ةD، وال%ج'وس1يe منسوب إ,ليها، والمع

ال%ج'وس'. قال أ%بو علي النحوي: ال%ج'وس واليهود إ,نا عرف على حد يهودي¼
ويهود{ وموسي¼ وموس�، ولول ذلك ل يز دخول ال4لف واللم عليهما

ل4نما معرفتان مؤنثان فجريا ف كلمهم مرى القبيلتي ول يعل كاليي
ف باب الصرف؛ وأ%نشد:

،vه.ب_ وه\نا vر,يك. ب.ر\قا�أ%حار, أ
كنار م.ج'وس. ت.س\ت.ع1ر' اس\ت1عارا



قال ابن بري: صدر البيت لمرئ القيس وعجزه للتوأ%م اليشكري؛ قال أ%بو
عمرو بن العلء: كان امرؤ القيس م1ع.ن�اv ع1ر>يضاv ينازع كل من قال إ,نه

شاعر، فنازع التوأ%م اليشكري 
(* قوله «فنازع التوأم اليشكري» عبارة ياقوت:

أ%تى امرؤ القيس قتادة بن التوأم اليشكري وأخويه الرث وأبا شريح، فقال
امرؤ القيس يا حار أ%جز:

vهب وهنا vأ%حار ترى بريقا
إل آخر ما قال، وأ%ورد البيات بوجه آخر فراجعه ان شئت وعليه يظهر قول

الؤلف الت قريباv، وبريقاv تصغيه تصغي التعظيم.) فقال له: إ,ن كنت
شاعراv ف%4م.ل}ط} أ%نصاف ما أ%قول وأ%ج,ز\ها، فقال: نعم، فقال امرؤ

vهب وهنا vريك برقا�القيس:أ%صاح أ
فقال التوأ%م:

كنار موس تستعر استعارا
فقال امرؤ القيس:

أ%ر,ق}ت' ل%ه' ونام. أ%بو ش'ر.يح�
فقال التوأ%م:

إ,ذا ما قل}ت' ق%د\ ه.د.أ% اس\ت.طارا
فقال امرؤ القيس:

كأ%ن� ه.زيز.ه' ب,و.راء3 غ%ي\ب�
فقال التوأ%م:

ع1شار¬ و'ل�ه¬ لق%ت\ ع1شارا
فقال امرؤ القيس:

فلما أ%ن} ع.ل ك%ن.ف%ي أ�ضاخ�
فقال التوأ%م:

و.ه.ت\ أ%ع\جاز' ر.ي\ق1ه1 ف%حارا
فقال امرؤ القيس:

vفلم ي.ت\ر'ك\ ب,ذات1 الس>ر> ظ%ب\يا
فقال التوأ%م:

ول ي.ت\ر'ك\ ب.ل}ه.ت1ها حارا
ومثل ما فعل امرؤ القيس بالتوأ%م فعل ع.بيد' بن ال4ب\رص بامرئ القيس،



فقال له عبيد: كيف معرفتك بال4وابد؟ فقال امرؤ القيس: أ%لق, ما أ%حببت،
فقال عبيد:

ما ح.ي_ةD م.ي\ت.ةD أ%ح\ي.ت\ ب,م.ي>ت1ها
د.ر\داء4، ما أ%ن\ب.ت.ت\ ناباv وأ%ض\راسا؟

قال امرؤ القيس:
ت1ل}ك. الش_ع1ي.ة� ت'س\قى ف س.ناب,ل1ها،

ف%أ%خ\ر.ج.ت\ بعد ط�ول, ال�ك}ث1 أ%كداسا
فقال عبيد:

،Dود' والب,يض' وال4س\ماء� واح1د.ةeما الس
ل ي.س\ت.ط1يع' ل%ه'ن_ الن_اس' ت.م\ساسا؟

فقال امرؤ القيس:
تلك الس_حاب' إ,ذا الر_ح\م.ن' أ%نشأ%ها،
ر.و_ى ب,ها من م.ح'ول, ال4ر\ض, أ%ن\فاسا

.vث ل يزال على ذلك حت كمل ستة عشر بيتا
تفسي ال4بيات الرائية: قوله هب وهناv، الوهن: بعد هدء من الليل.

وبريقاv: تصغيه تصغي التعظيم كقولم دويهية يريد أ%نه عظيم بدللة
قوله:كنار موس تستعر استعارا

وخص نار الوس ل4نم يعيدونا. وقوله: أ%رقت له أ%ي سهرت من أ%جله
مرتقباv له ل4علم أ%ين مصابe مائ1ه. واستطار: انتشر. وهزيزه: صوت رعده.

وقوله: بوراء غيب أ%ي بيث أ%سعه ول أ%راه. وقوله: ع1شار و'ل�ه¬ أ%ي
فاقدة أ%ولدها فهي ت'ك}ث1ر' الني ول سيما إ,ذا رأ%ت ع1شاراv مثلها فإ,نه

يزداد' ح.نين'ها، ش.ب_ه صوت الرعد بأ%ص\وات هذه الع1شار, من النوق.
وأ�ضاخ: اسم موضع، وك%فاه: جانباه. وقوله: وه.ت\ أ%ع\جاز ر.ي>قه أ%ي استرخت

أ%عجاز هذا السحاب، وهي مآخيه، كما تسيل القربة ال%ل%ق' إ,ذا استرخت.
وري>ق الطر: أ%و�له. وذات' الس>ر: موضع كثي الظباء وال�م'ر، فلم

:�ي'ب\ق هذا الطر' ظبياv به ول حاراv إل وهو هارب أ%و غ%ريق. وال%ل}ه.ة
ما استقبلك من الوادي إ,ذا وافيته. ابن سيده: ال%ج'وس' جبل معروف جع¬،

vوش\، وكان رجل�واحدهم م.ج'وس1يÒ؛ غيه: وهو معر_ب أ%صل�ه م1ن\ج ك
ص.غي ال�ذ�ن.ي\ن كان أ%و�ل من دان% ب,دين ال%ج'وس ودعا الناس إ,ليه،

فعر_بته العرب فقالت: م.ج'وس. ونزل القرآن به، والعرب ر'با تركت صرف موس



إ,ذا ش'ب>ه بقبيلة من القبائل، وذلك أ%نه اجتمع فيه العجمة والتأ}نيت؛
ومنه قوله:

ك%نار, م.ج'وس ت.س\ت.ع1ر' اس\ت1عار.ا
وف الديث: كل© م.و\لود{ ي'ول%د' على الف1ط}ر.ة حت يكون أ%بواه
�ي'م.ج>سان,ه1 أ%ي ي'علYمان,ه1 دين ال%ج'وس1ي_ة. وف الديث: الق%د.ر,ي_ة

م.ج'وس' هذه ال�م_ة1، قيل: إ,نا ج.ع.لهم موساv ل1م'ضاهاة مذهب,ه,م
مذهب. الوس ف قولم بال4ص\ل%ي\ن: وها النeور' والظلمة، يزعمون أ%ن

الي من ف1ع\ل النeور، وأ%ن الش_ر من فعل الظلمة؛ وكذا الق%د.ر,ي�ة
ي'ض1يف�ون الي. إ,ل الل�ه والشر إ,ل ال3نسان والشيطان، والل�ه تعال

خالق�هما معاv ل يكون شيء منهما إ,ل بشيئته تعال وت.ق%د_س.، فه'ما
.vواكتسابا vوإ,ل الفاع1لي لما ع.م.ل ،vوإ,يادا vمضافان إ,ليه خ.ل}قا

:vابن سيده: وم.ج'وس اسم للقبيلة؛ وأ%نشد أ%يضا
كنار موس. تستعر استعارا

قال: وإ,نا قالوا الوس على إ,رادة ال%ج'وس1ي>ي، وقد ت.م.ج_س.
الرجل� وت.م.ج_س'وا: صاروا م.ج'وساv. وم.ج_س'وا أ%ولد.هم: ص.ي_ر'وه'م

كذلك، وم.ج_س.ه غيه.
@مس: ابن ال4عراب: ال4م\ح.س' الد_ب_اغ� الاذ1ق'. قال ال4زهري:

ال%ح\س' وال%ع\س' د.ل}ك ال1ل}د1 ود1باغ�ه، أ�ب\د1ل%ت العي' حاء.
@مدس: م.د.س. ال4د1ي. ي.م\د'س'ه م.د\ساv: د.ل%ك%ه.

@مدقس: ال1د.ق}س': لغة ف الد�م.ق}س، وقد تقدم ذكره.
،vوشدة الع1لج. م.ر,س. م.ر.سا �@مرس: ال%ر.س' وال1راس': ال�مار.س.ة

فهو م.ر,س¬، ومار.س. م'م.ار.س.ةv وم1ر.اساv. ويقال: إ,نه ل%ر,س¬ ب.ي>ن'
ال%ر.س, إ,ذا كان شديد. ال1ر.اس,. ويقال: ه'م\ على م.ر,س� واحد، بكسر

الراء، وذلك إ,ذا است.و.ت\ أ%خ\لق�ه'م. ورجل م.ر,س¬: شديد العلج ب.ي>ن'
ال%ر.س,. وف حديث خ.ي\فان%: أ%ما بنو فلن ف%ح.س.ك¬ أ%م\راس¬؛ ج.مع'

م.ر,س�، بكسر الراء، وهو الشديد الذي مار.س. ال�مور. وج.ر_با؛ ومنه
حديث وحشي� ف م.ق}ت.ل حزة، رضي الل�ه عنه: ف%ط%ل%ع. ع.لي_ ر.ج'لD ح.ذ1ر¬

م.ر,س¬ أ%ي شديد مر_ب للحروب. وال%ر\س' ف غي هذا: الد_ل}ك'.
والت_م.رeس': شدة الل}ت1واء والع'ل�وق,. وف الديث: أ%ن� من اق}ت1راب

الس_اعة أ%ن ي.ت.م.ر_س. الر_ج'ل� ب,د1ين,ه كما ي.ت.م.ر_س' الب.ع1ي'



بالشجرة؛ القتيي: ي.ت.م.ر_س' ب,دينه أ%ي ي.ت.ل%ع_ب' به وي.ع\ب.ث� به كما
ي.ع\ب.ث� البعي بالشجرة وي.ت.ح.ك�ك' با، وقيل: ت.م.رeس' البعي
بالشجرة ت.ح.ك©ك�ه' با من ج.ر.ب� وأ�كال�، وت.م.رeس' الرجل 

(* قوله «وترس
الرجل إل» عبارة النهاية: وقيل أ%راد أ%ن يارس الفت إل.) بدينه أ%ن

ي'م.ار,س. الف1ت.ن. وي'شاد_ها وي.خ\ر'ج. على إ,مامه فيضر_ بدينه ول ينفعه
غ�ل�وeه فيه كما أ%ن ال4جرب من ال3بل إ,ذا ت.ح.ك�ك. بالشجرة

أ%د\م.ت\ه ول ت'ب\ر,ئ}ه' من جربه. ويقال: ما ب,ف�لن{ م'ت\م.ر�س¬ إ,ذا نعت
بالل%د والشدة حت ل يقاومه من مار.س.ه. وقال أ%بو زيد: يقال للرجل اللئيم

ل ينظر إ,ل صاحبه ول يعطي خياv: إ,نا ينظر إ,ل وجه أ%م\ر.س. أ%ملس
ل خي فيه ول ي.ت.مر_س به أ%حد ل4نه صلب ل ي'س\ت.غ.ل© منه شيء.

وت%ر_س. بالشيء: ض.ر.به؛ قال:
ت.م.ر_س. ب من ج.ه\ل1ه1 وأ%نا الر_ق1م

وام\ت.ر.س. الشeجعان ف القتال وام\ت.ر.س. به أ%ي اح\ت.ك_ به
وت.م.ر_س به. وام\ت.ر.س. ال�ط%باء� وام\ت.ر.س.ت ال4لس'ن ف الصومة: ت.لج_ت\

وأ%خذ بعضها بعضاv؛ قال أ%بو ذؤيب يصف صائداv وأ%ن ح'م'ر الوحش قربت منه
بنزلة من ي.ح\ت.كe بالشيء فقال:

ف%ن.ك1ر\ن.ه' ف%ن.ف%ر\ن%، وام\ت.ر.س.ت\ ب,ه1
ه.و\جاء� هاد1ي.ةD، وهاد{ ج'ر\ش'ع'
وف%ح\لD م.ر_اس¬: شديد ال1راس.

وال%ر.س.ة�: البل ل1ت.م.رeس, ال4يدي به، والمع مر.س¬، وأ%م\راس¬
ج.م\ع' المع,، وقد يكون ال%ر.س' للواحد. وال%ر.س.ة� أ%يضاv: حبل الكلب؛

قال طرفة:
لو ك�ن\ت. ك%ل}ب ق%ن,يص� ك�ن\ت ذا جد.د{،

تكون� أ�ر\ب.ت'ه ف آخ1ر, ال%ر.س,
والمع كالمع؛ قال:

ي'و.د>ع' بال4م\راس, كل� ع.م.ل�س�،
من ال�ط}ع1مات{ الل�ح\م, غ%ي, الش_واح1ن,

وال%ر\س': مصدر م.ر.س. ال%ب\ل� ي.م\ر'س' م.ر\ساv، وهو أ%ن يقع ف أ%حد
جانب الب.ك}ر.ة1 بي ال�ط�اف1 والبكرة. وأ%مرسه: أ%عاده إ,ل مراه.



يقال: أ%مرس\ حبلك أ%ي أ%ع1د\ه' إ,ل مدراه؛ قال:
ب,ئ}س. م.قام' الش_ي\خ, أ%م\ر,س\ أ%م\ر,س,،

إ,م_ا على ق%ع\و� وإ,م_ا اق}ع.ن\س3س,
أ%راد م.قام¬ يقال فيه أ%م\ر,س\؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

وقد ج.ع.ل%ت\ ب.ي. الت_ص.رeف1 قام.ت1ي
وح'س\ن القرى م1م_ا تق�ول� ت.م.ر_س'

ل يفسر معناه، قال غيه: ض.ر.ب هذا مثلv، أ%ي قد ز.ل�ت ب.ك}ر.ت عن
الق%وام، فهي ت.م\ر.س' بي الق%ع\و والد_ل}و. وال%ر.س' أ%يضاv: مصدر

قولك م.ر,س.ت الب.ك}ر.ة� ت.م\ر.س' م.ر.ساv. وبكرة م.ر'وس¬ إ,ذا كان من
عادتا أ%ن ي.م\ر'س. حبل�ها أ%ي ي.ن\ش.ب بينها وبي الق%ع\و؛ وأ%نشد:

د'ر\نا ود.ار.ت\ ب.ك}ر.ةD ن.خ1يس'،
ل ض.ي\قة� ال%ج\رى ول م.ر'وس'

وقد يكون ال3م\راس' إ,زال%ة% الر>شاء3 عن م.ج\راه فيكون بعنيي
متضاد�ين. قال الوهري: وإ,ذا أ%ن\ش.ب\ت. ال%ب\ل% بي الب.ك}ر.ة والق%ع\و

قلت.: أ%م\ر.س\ت'ه، قال: وهو من ال4ضداد؛ عن يعقوب؛ قال الكميت:
،vعاقا�س.ت.أ}ت1يكم، ب'م'ت\ر.ع.ة{ ذ
ح1بال�ك�م' الت ل ت'م\ر,س'ونا

أ%ي ل ت'ن\ش1ب'ون.ها إ,ل الب.ك}رة والق%ع\و. وم.ر.س. الد_واء4
والبز. ف الاء ي.م\ر'س'ه م.ر\ساv: أ%ن\ق%ع.ه. ابن السكيت: ال%ر\س' مصدر

م.ر.س. الت_مر ي.م\ر'س'ه وم.ر.ث%ه' ي.م\ر'ث�ه' إ,ذا د.ل%ك%ه ف الاء حت
ي.ن\ماث%. ويقال للتريد: ال%ر,يس' ل4ن البز. ي'مات'. وم.ر.س\ت' الت_مر

eوغي.ه ف الاء إ,ذا أ%ن\ق%ع\ت.ه ومرث}ت.ه بيدك. وم.ر.س الص_ب
إ,صبع.ه ي.م\ر'س'ه: لغة ف م.ر.ث%ه أ%و ل�ث}غ.ةD. وم.ر.س\ت' يدي بالنديل أ%ي

مسحت، وت.م.ر_س. به. وف حديث عائشة، رضي الل�ه عنها: كنت أ%م\ر'س'ه
بالاء أ%ي أ%د\ل�ك�ه وأ%ذ1يف�ه، وقد يطلق على اللعبة. وف حديث علي�،
كرم الل�ه وجهه: زعم أ%ن كنت أ�عاف1س' وا��مار,س' أ%ي أ�لعب النساء.

Dوال%ر\س': السي الدائم. وبيننا وبي الاء وبيننا وبي مكان1 كذا ليل%ة
م.ر_اس.ةD: ل وت1ي.ة فيها، وهي الليلة الد_ائ1ب.ة� الب.عيدة. وقالوا:

أ%خ\رس' أ%م\ر.س' 
(* قوله «أ%خرس أ%مرس» هكذا بال4صل. وف شرح القاموس



ف مادة خرس: وفيه هنا أ%مرس أ%ملس.)، فبالغ'وا به كما يقولون: ش.ح1يح¬
ب.ح1يح¬، ورواه ابن ال4عراب.

وم.ر,يس¬: من ب'ل}دان1 الصعيد. وال%ر,يس3ي_ة�، الريح ال%ن'وب' الت
تأ}ت من ق1ب.ل, م.ر,يس�. قال أ%بو حنيفة: وم.ر,يس¬ أ%دن بلد النeوب,

.vس\وان%؛ هكذا حكاه مصروفا�الت تلي أ%رض أ
وال%ر\م.ر,يس: ال4م\ل%س' ؛ ذكره أ%بو عبيدة ف باب ف%ع\ل%ليل؛ ومنه

قولم ف صفة فرس: والك%ف%ل ال%رم.ر,يس؛ قال ال4زهري: أ%خذ% ال%ر\م.ريس
.vخام ال4ملس وكسعه بالسي تأ}كيداeمن ال%ر\م.ر, وهو الر

وال%ر\م.ريس': ال4رض الت ل ت'ن\ب,ت. وال%زم.ر,يس: الداهية والد_ر\د.ب,يس'، قال:
وهو ف%ع\ف%ع1يل، بتكرير الفاء والعي، فيقال: داهية م.ر\م.ر,يس¬ أ%ي

شديدة. قال ممد بن السري�: هي من ال%راس.ة1. وال%ر\م.ر,يس' الد_اه1ي من
الرجال، وتقيه م'ر.ي\ر,يس¬ إ,شعاراv بالثلثي�ة؛ قال سيبويه: كأ%نم
حق�روا م.ر_اساv. قال ابن سيده: وقال م.ر\م.ر,يت¬ فل أ%د\ري ل�غ.ة أ%م

ل�ث}غ.ة. قال: وقال ابن جن ليس من البعيد أ%ن تكون التاء بدلv من السي
كما أ�بدلت منها ف س1ت¼؛ وفيما أ%نشد أ%بو زيد من قول الشاعر:

يا قات.ل% الل�ه' ب.ن الس_ع\لت1:
ع.م\ر.و ب\ن. ي.ر\ب'وع� ش1رار الن_ات1،

غ%ي\ر. أ%ع1ف�اء4 ول أ%ك}يات1
فأ%بدل السي تاء، فإ,ن قلت فإ,نا ند ل1م.ر\م.ر,يث{ أ%صلv نتاره

إ,ليه، وهو ال%ر\ت'، قيل: هذا هو الذي دعانا إ,ل أ%نه يوز أ%ن تكون التاء
vمن السي ف م.ر\م.ر,يس�، ولول أ%ن معنا أ%م\راتا vف م.ر\م.ر,يث{ بدل
لقلنا إ,ن التاء فيه بدل من السي البتة كما قلنا ذلك ف س1ت¼

والن_ات1 وأ%ك}يات{.
وال1راس': داء يأ}خذ ال3بل وهو أ%هون أ%دوائها ول يكون ف غيها؛ عن

الجري.
وبنو م'ر.ي\س� وبنو م'م.ار,س: ب.ط}نان. الوهري عن يعقوب:

ال}م.ار.س\ت.ان�، بفتح الراء، دار ال%ر\ض.ى، وهو معر�ب.
@مرجس: ابن الف%ر.ج: ال1ر\جاس 

(* قوله «الرجاس» هو بالكسر قاله شارح
القاموس، وعبارته مع الت ف برجس: والبجاس، بالضم، والعامة تكسره.) حجر



ي'ر\م.ى به ف البئر لي'ط%ي>ب. ماء4ها وي.فت.ح. عيونا؛ وأ%نشد:
إ,ذا ر.أ%و\ا كريه.ةv ي.ر\م'ون% ب،

ر.م\ي.ك. بال1رجاس, ف ق%ع\ر, الط�و,ي
قال: ووجدت هذا ف أ%شعار ال4زدي:

بالب,ر\جاس, ف ق%ع\ر, الط�و,ي
والشعر لسعد بن النتخر البارقي رواه الؤرج.

@مسس: م.س3س\ت'ه، بالكسر، أ%م.سeه م.س�اv وم.سيساv: ل%م.س\ت'ه، هذه
اللغة الفصيحة، وم.س.س\ت'ه، بالفتح، أ%م'سeه، بالضم، لغة، وقال سيبويه:

وقالوا م1س\ت'، حذفوا فأ%لق%وا الركة على الفاء كما قالوا خ1ف}ت'، وهذا
النحو شاذ، قال: وال4صل ف هذا عرب كثي، قال: وأ%م_ا الذين قالوا م.س\ت'
فشبهوها بلست، الوهري: وربا قالوا م1س\ت' الشيء، يذفون منه السي

ال�ول ويولون كسرتا إ,ل اليم. وف حديث أ%ب هريرة: لو رأ%ي\ت'
الو'ع'ول% ت.ج\ر'ش' ما بي لب.ت.ي\ها ما م1س\ت'ها؛ هكذا روي، وهي لغة ف

م.س\ت'ها؛ ومنهم من ل يو�ل كسرة السي إ,ل اليم بل يترك اليم على حالا
مفتوحة، وهو مثل قوله تعال: ف%ظ%ل}ت'م\ ت.ف%ك�ه'ون، يكسر ويفتح، وأ%صله

ظ%ل1ل}ت'م وهو من شواذ التخفيف؛ وأ%نشد ال4خفش لبن م.غ\ر.اء4:
م1س\نا الس_ماء ف%ن,ل}ناها و.ط%اء4ل%ه'م\،
حت ر.أ%و\ا أ�ح'داv ي.ه\و,ي وث%ه\لن.ا

وأ%م\س.س\ت'ه الشيء ف%م.س_ه. وال%س3يس': ال%سe، وكذلك ال1س>يس.ى
مثل ال1ص>يص.ى. وف حديث موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: ول ند

م.س�اv من الن_ص.ب؛ هو أ%ول ما ي'ح.سe به من الت_عب. وال%سe؛
م.سeك الشيء4 بيدك. قال الل�ه تعال: وإ,ن طل�ق}ت'م'وه'ن_ من ق%ب\ل, أ%ن

ت'م.اسeوه'ن_، وقرئ: من قبل أ%ن ت.م.سeوه'ن�، قال أ%حد بن يي:
اختار بعضهم ما ل ت.م.سeوه'ن�، وقال: ل4ن_ا وج.دنا هذا الرف ف غي موضع

من الكتاب بغي أ%لف: ي.م\س.س\ن,ي ب.ش.ر¬، فكل شيء من هذا الكتاب، فهو
فعل الرجل ف باب الغشيان. وف حديث فتح خيب: ف%م.س_ه' بعذاب أ%ي
عاق%ب.ه. وف حديث أ%ب قتادة وال1يض.أ%ة: فأ%تيته با فقال: م.سeوا منها أ%ي

vه م.س�اeخذوا منها الاء وتوض_ؤ'وا. ويقال: م.س3س\ت' الشيء4 أ%م.س
ل%م.س\ت.ه بيدك، ث استعي لل4خذ والضرب ل4نما باليد، واستعي للجماع
ل4نه ل%م\س¬، وللج'نون كأ%ن الن م.س_ت\ه؛ يقال: به م.سÒ من جنون. وقوله



تعال: ول ي.م\س.س\ن ب.ش.ر¬ أ%ي ل ي.م\س.س\ن على جهة تزوeج�، ول
أ%ك' بغي�اv أ%ي ول ق�ر,ب\ت' على غي حد التزوeج.

وماس_ الشيء� م'م.اس_ةv وم1ساساv: ل%ق1ي.ه بذاته. وت.م.اس_
ال1ر\مان1: م.س_ أ%حد'ها الخر. وحكى ابن جن: أ%م.س_ه' إ,ياه فعد_اه إ,ل

مفعولي كما ترى، وخص بعض أ%هل اللغة: فرس م'م.سÒ ب,ت.ح\جيل؛ أ%راد
م'م.سÒ ت.ح\جيلv واعتقد زيادة الباء كزيادتا ف قراءة من قرأ%: ي'ذ}ه1ب'

بال4بصار وي'نب,ت بالدeهن، من تذكرة أ%ب علي�.
ور.ح1م¬ ماس_ةD وم.س_اس.ةD أ%ي ق%ر.اب.ة ق%ر,يبة. وحاجةD ماس_ة أ%ي

م'ه,م_ة، وقد م.س_ت\ إ,ليه الاجة. ووج.د. م.س_ ال�م_ى أ%ي ر.س_ها
وب.د\أ%ها قبل أ%ن تأ}خذه وتظهر، وقد م.س_ت\ه م.و.اسe ال%ب.ل,.

وال%سe: ال�نون. ورجل م.م\س'وس¬: به م.سÒ من ال�نون. وم'س\م1س. الرجل� إ,ذا
ت'خ'ب>ط%. وف التنزيل العزيز: كالذي ي.ت.خ.ب_ط�ه الشيطان من ال%س>؛

ال%سe: النون، قال أ%بو عمرو: الاس'وس' 
(* قوله «الاسوس» هكذا ف

الصل، وف شرح القاموس بالمز. وقوله الدلس هكذا بالصل، وف شرح القاموس
والالوس.) وال%م\س'وس وال�د.ل�س' كله النون.

وماء# م.س'وس¬: ت.4ناولته ال4يدي، فهو على هذا ف معن مفعول كأ%نه
م'س_ حي ت'ن'وو,ل باليد، وقيل: هو الذي إ,ذا م.س_ الغ'ل�ة ذ%ه.ب. با؛

قال ذو ال3ص\ب.ع الع.د\وان:
لو\ ك�ن\ت. ماءé، ك�ن\ت. ل

ع.ذ}ب. ال%ذاق, ول م.س'وسا،
م1ل}حاv بع1يد. الق%ع\ر, ق%د\

ف%ل�ت\ ح1جار.ت'ه' الف�ؤ'وسا
فهو على هذا فعول ف معن فاعل. قال شر: سئل أ%عراب عن ر.ك1ي_ة{
فقال: ماؤها الش>فاء ال%س'وس' الذي ي.مسe الغ'ل�ة في.ش\ف1يها. وال%س'وس:

الاء العذب الصاف. ابن ال4عراب: كل ما شفى الغ.ل1يل%، فهو م.س'وس¬،
ل4نه ي.م'سe الغ'ل�ة%. الوهري: ال%س'وس من الاء الذي بي العذ}ب,

وال1لح. وريقة م.س'وس¬؛ عن ابن ال4عراب: تذهب بالعطش؛ وأ%نشد:
يا ح.ب_ذا ر,يق%ت'ك1 ال%س'وس'،

إ,ذ} أ%ن\ت1 خ.و\د¬ باد1نD ش.م'وس'



وقال أ%بو حنيفة: ك%ل مسوس¬ نام� ف الراعية ناجع¬ فيها. وال%س'وس':
الت>ر\ياق'؛ قال كثي>ر:

فق%د\ أ%ص\ب.ح. الر_اض'ون%، إ,ذ أ%ن\ت'م' با
م.س'وس' الب,لد1، ي.ش\ت.ك�ون% وبال%ها

وماء م.س'وس¬: ز'عاق¬ ي'ح\ر,ق كل شيء ب'لوحته، وكذلك المع.
وم.س_ الرأ%ة وماس_ها: أ%تاها. ول م.ساس. أ%ي ل ت.م.س_ن. ول

م1ساس أ%ي ل م'ماس_ة، وقد قرئ بما. وروي عن الفراء: إ,نه ل%ح.س.ن'
ال%س�. وال%س3يس: جاع الرجل, الرأ%ة%. وف التنزيل العزيز: إ,ن� ل%ك ف

ال%ياة1 أ%ن ت.ق�ول% ل م1ساس؛ قرئ ل م.ساس.، بفتح السي، منصوباv على
الت_ب\ر,ئ%ة، قال: ويوز ل م.ساس,، مبن على الكسر، وهي نفي قولك

م.ساس, فهو نفي ذلك، وبنيت م.ساس, 
(* قوله «وبنيت مساس إل» كذا بالصل.) على

الكسر وأ%صلها الفتح، لكان ال4لف فاختي الكسر للتقاء الساكني.
الوهري: أ%ما قول العرب ل م.ساس, مثل ق%طام, فإ,نا بن على الكسر ل4نه

معدول عن الصدر وهو ال%سe، وقوله ل م.ساس ل تالط أ%حداv، حرم مالطة
السامري� عقوبة له، ومعناه أ%ي ل أ%م.س� ول أ�م.س، ويكن بالساس عن

الماع. وال�ماس_ة�: كناية عن الباض.ع.ة، وكذلك الت_م.اس؛ قال تعال: من
قبل أ%ن ي.ت.ماس_ا. وف الديث: فأ%ص.ب\ت منها ما دون أ%ن أ%م.س_ها؛

يريد أ%نه ل يامعها. وف حديث أ�م زرع: زوجي ال%سe م.سe أ%ر\ن.ب؛
وصف%ت\ه بلي الانب وحسن ال%ل}ق,. قال الليث: ل م1ساس ل م'ماس_ة أ%ي ل

ي.م.سe بعض'نا بعضاv. وأ%م.س_ه ش.ك}وى أ%ي شكا إ,ليه.
أ%بو عمرو: ال4س\ن' ل�ع\بة لم يسمونا ال%س_ة والض_ب.ط%ة. غيه:

والط�ريدة� لعبة تسميها العامة ال%س_ة والض_ب.ط%ة، فإ,ذا وقعت يد
اللعب من الر_ج'ل, على بدنه رأ}سه أ%و ك%ت1فه فهي ال%س_ة، فإ,ذا وقعت على

رجله فهي ال4س\ن'.
وال1سe: النeحاس؛ قال ابن دريد: ل أ%دري أ%عرب هو أم ل.
وال%س\م.س.ة وال%س\ماس': اختلط ال4مر واشتباهه؛ قال رؤبة:

إ,ن ك�ن\ت. من أ%م\ر,ك. ف م.س\ماس،
فاس\ط� على أ�م>ك. س.ط}و. الاس

خفف سي الاس كما يففونا ف قولم م.س\ت' الشيء4 أ%ي م.س.س\ت'ه قال



ال4زهري: هذا غلط، الاس1ي هو الذي ي'د\خل يده ف ح.ياء ال�نثى لستخراج
الني إ,ذا ن.ش1ب؛ يقال: م.س.ي\ت'ها أ%م\س3يها م.س\ياv؛ روى ذلك أ%بو

عبيد عن ال4صمعي، وليس ال%س\ي' من ال%س> ف شيء؛ وأ%ما قول الشاعر:
أ%ح.س\ن. ب,ه1 ف%ه'ن_ إ,ل%ي\ه ش'وس'

أ%راد أ%ح\س.س\ن.، فحذف إ,حدى السيني، فافهم.
@مطس: م.ط%س. الع.ذ1ر.ة ي.م\ط1س'ها م.ط}ساv: رماها ب,م.ر_ة{. وال%ط}س':

الضرب باليد كال�لط}م. وم.ط%س.ه بيده ي.م\ط1س'ه م.ط}ساv: ضربه.
@معس: م.ع.س ف الرب: حل. ورجل م.ع_اس¬ وم'ت.م.ع�س¬: م1ق}دام. وم.ع.س.

ال4د1ي.: لي_ن.ه ف الد�باغ. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه
وسلم، مر� على أ%ساء بنت ع'م.ي\س� وهي ت.م\ع.س' إ,هاباv لا، وف

رواية: م.ن,يئ%ةv لا، أ%ي ت.د\ب'غ�. وأ%صل ال%ع\س: ال%ع\ك والد_ل}ك'
للج,ل}د بعد إ,دخاله ف الد>باغ. وم.ع.س.ه م.ع\ساv: دل%ك%ه د.ل}كاv شديداv؛

قال ف وصف السيل والطر:
حت إ,ذا ما الغ.يث� قال% ر.ج\سا،

ي.م\ع.س' بالاء ال1واء4 م.ع\سا،
وغ%ر_ق. الص_م_ان% ماءé ق%ل}سا

أ%راد بقوله: قال ر.ج\ساv أ%ي ي'ص.و>ت بشدة وق}ع1ه.وقالت السماء� إ,ذا
أ%مطرت مطراv ي'سمع صوته، ويوز أ%ن يريد صوت الرعد الذي ف سحاب هذا

الطر. والص_م_ان: موضع بعينه. والق%ل}س': الذي مل4 الوضع حت فاض.
والواء: مثل الس_ح\ب.ل,، وهو الوادي الواسع. قال ال4صمعي: بع.ث%ت امرأ%ة

من العرب بنتاv لا إ,ل جارتا أ%ن ابع.ثي إ,ل� ب.ن.ف}س� أ%و
ن.ف}س.ي\ن, من الد>باغ أ%م\ع.س' به م.ن,يئ%ت فإ,ن أ%ف1د.ةD؛ وال%ن,يئ%ة:

ال%د\ب.غ.ة، والن.ف}س': قدر ما يدبغ به من ورق الق%ر.ظ وال4ر\ط%ى،
وم.ن,يئ%ةD م.ع'وس¬ إ,ذا حركت ف الد>باغ؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ي'خ\ر,ج'، ب.ي\ن. الن_اب, والضeر'وس,،
ح.م\راء4 كال%ن,يئ%ة1 ال%ع'وس,

يعن بالمراء الش>ق}ش1ق%ة% شب_هها بال%ن,يئ%ة الركة ف الدباغ.
وال%ع\س': الركة. وام\ت.ع.س: ترك؛ قال:

وصاح1ب ي.م\ت.ع1س' ام\ت1عاسا
وم.ع.س. الرأ%ة% م.ع\ساv: نكحها. وام\ت.ع.س الع.ر\ف%ج' إ,ذا امتل4ت



أ%جوافه من ح'ج.ن,ه حت تسود 
(* قوله «حت تسود» هكذا بالصل وف شرح

القاموس حت ل تسود.).
@مغس: ال%غ\س': لغة ف ال%غ\ص، وهو وجع وتقطيع يأ}خذ ف البطن، وقد

م.غ.س.ن بط}ن. ومغ.س.ه بالرeمح م.غ\ساv: طع.نه. وام_غ.س رأ}سه بنص\ف%ي
من بياض وسواد: اخ\ت.ل%ط، وبطن مغ'وس.

مقس: م.ق1س.ت\ نفس'ه، بالكسر، مق%ساv وتق�ست: غ%ث%ت، وقيل: ت.ق%ز_ز.ت
وك%ر,ه.ت، وهو نو ذلك؛ قال أ%بو زيد: صاد. أ%عرابÒ هام.ةv فأ%كلها

فقال: ما هذا؟ فقيل: س'مان، فف%ث%ت\ نفس'ه فقال:
ن.ف}سي ت.م.ق�س' من س'مان ال4ق}ب'ر,

أ%بو عمرو: م.ق1س.ت\ نفسي من أ%مر كذا ت.م\ق%س، فهي ماق1س.ة إ,ذا
أ%ن,ف%ت، وقال مرة: خ.ب'ث%ت\ وهي بعن ل%ق1س.ت\. وال%ق}س: ال%و\ب وال%ر\ق.

وم.ق%س ف ال4رض م.ق}ساv: ذهب فيها. أ%بو سعيد: م.ق%س\ت'ه ف الاء
م.ق}ساv و.ق%م.س\ت'ه ق%م\ساv إ,ذا غ%ط%ط}ت.ه فيه غ%ط9اv. وف الديث: خرج عبد
الرحن بن زيد وعاصم بن عمر ي.ت.ماق%سان ف البحر أ%ي ي.ت.غاو.صان.

يقال: م.ق%س\ت'ه وق%م.س\ت'ه على القلب إ,ذا غ%ط%ط}ته ف الاء. امرأ%ة
م.ق�اس.ة: ط%و_افة.

وم.ق�اس وال%ق�اس، كلها: اسم رجل.
@مقس: م.ق1س.ت\ نفس'ه، بالكسر، مق%ساv وتق�ست: غ%ث%ت، وقيل: ت.ق%ز_ز.ت

وك%ر,ه.ت، وهو نو ذلك؛ قال أ%بو زيد: صاد. أ%عرابÒ هام.ةv فأ%كلها
فقال: ما هذا؟ فقيل: س'مان، فف%ث%ت\ نفس'ه فقال:

ن.ف}سي ت.م.ق�س' من س'مان ال4ق}ب'ر,
أ%بو عمرو: م.ق1س.ت\ نفسي من أ%مر كذا ت.م\ق%س، فهي ماق1س.ة إ,ذا

أ%ن,ف%ت، وقال مرة: خ.ب'ث%ت\ وهي بعن ل%ق1س.ت\. وال%ق}س: ال%و\ب وال%ر\ق.
وم.ق%س ف ال4رض م.ق}ساv: ذهب فيها. أ%بو سعيد: م.ق%س\ت'ه ف الاء

م.ق}ساv و.ق%م.س\ت'ه ق%م\ساv إ,ذا غ%ط%ط}ت.ه فيه غ%ط9اv. وف الديث: خرج عبد
الرحن بن زيد وعاصم بن عمر ي.ت.ماق%سان ف البحر أ%ي ي.ت.غاو.صان.

يقال: م.ق%س\ت'ه وق%م.س\ت'ه على القلب إ,ذا غ%ط%ط}ته ف الاء. امرأ%ة
م.ق�اس.ة: ط%و_افة.

وم.ق�اس وال%ق�اس، كلها: اسم رجل.



@مكس: ال%ك}س': الباية، م.ك%س.ه ي.م\ك1سه م.ك}ساv ومك%س\ت'ه أ%م\ك1سه
م.ك}ساv. وال%ك}س': دراهم كانت تؤخذ من بائع الس>ل%ع ف ال4سواق ف

الاهلية. والاك1س': الع.ش_ار. ويقال للع.ش_ار: صاحب م.ك}س�. وال%ك}س':
ما يأ}خذه الع.ش�ار. يقال: م.ك%س.، فهو ماك1س¬، إ,ذا أ%خذ. ابن

ال4عراب: ال%ك}س' د1ر\هم كان يأ}خذه ال�ص.د_ق' بعد فراغه. وف الديث: ل
يدخل صاحب م.ك}س� النة%؛ ال%ك}س': الضريبة الت يأ}خذها الاك1س' وأ%صله

الباية. وف حديث ابن سيين قال ل4نس: تستعملن أ%ي على ع'ش'ور الناس
فأ�ماك1س'هم وي'ماك1سون، قيل: معناه تستعملن على ما ي.نقص د1ين لا

ياف من الزيادة والنقصان ف ال4خذ والترك. وف حديث جابر قال له: أ%ترى
إ,نا ماك%س\ت'ك لخذ جل%ك.؛ الماكسة ف البيع: انتقاص الثمن

واس\ت1حطاط�ه' والنابذة بي التبايعي. وف حديث ابن عمر: ل بأ}س بال�ماك%س.ة ف
البيع. وال%ك}س: النقص. وال%ك}س: انتقاص الثمن ف البياعة؛ ومنه

أ�خ1ذ% ال%ك�اس ل4نه ي.س\ت.ن\ق1ص'ه؛ قال جابر بن ح'ن.ي¼ الثعلب:
،Dأ%س\واق, الع1راق, إ,تاو.ة Yأ%ف كل

وف كلY ما باع. ام\ر'ؤ¬ م.ك}س' د1ر\ه.م,؟
أ%ل ي.ن\ت.ه,ي ع.ن�ا م'لوك، وت.ت_قي
م.حارم.نا، ل ي.ب'ؤ, الد_م' بالد�م,؟

ت.عاط%ى ال�ل�وك' الس>ل}م، ما ق%ص.دوا بنا،
و.ل%ي\س. علينا ق%ت\ل�ه'م ب'ح.ر_م,

ال3تاو.ة�: الر.اج'. وال%ك}س': ما يأ}خذه الع.ش_ار؛ يقول: كل© من
باع شيئاv أ�خ1ذ% منه ال%راج' أ%و الع'شر وهذا ما آنف منه، يقول: أ%ل

ينتهي عنا ملوك أ%ي لينته1 عنا ملوك فإ,نم إ,ذا انت.ه.و\ا ل ي.ب'ؤ\ دم
بدم ول يقتل واحد بآخر، ف%ي.ب'ؤ\ مزوم على جواب قوله أ%ل ينتهي ل4نه

ف معن ال4مر، والب.وء: الق%و.د. وقوله ما قصدوا بنا أ%ي ما ر,ك1ب'وا
بنا ق%ص\داv. وقد قيل ف ال3تاوة: إ,نا الر_ش\وة، وقيل: كل ما أ�خذ

ب,ك�ر\ه أ%و قس3م على قوم من الباية وغيها إ,تاوة؛ وخص بعضهم به الر_ش\و.ة
على الاء، وجعها أ�تÝى نادر كأ%نه جع أ�ت\و.ة{. وف قوله مكس درهم

vأ%ي نقصان درهم بعد وجوبه. وم.ك%س. ف البيع ي.م\ك1س'، بالكسر، م.ك}سا
وم.ك%س. الشيء�: نقص. وم'ك1س الرجل: ن'ق1ص ف بيع ونوه.

وتاكس البي>عان: تشاح�ا. وماك%س. الرجل% م'ماكسة وم1كاساv: شاك%سه.



ومن دون ذلك م1كاس¬ وع1كاس¬: وهو أ%ن تأ}خذ بناصيته ويأ}خذ بناصيتك.
وماك1س3ي وماك1سون: موضع، وهي قرية على شاطئ الفرات، وف النصب والفض

ماكسي.
@ملس: الل%س وال%لس.ة وال�ل�وسة: ضد ال�شونة. وال�ل�وسة: مصدر

ال4م\ل%س. م.ل�س. م.لس.ة وام\لس_ الشيء ام\ل1يساساv، وهو أ%م\ل%س
وم.ل1يس؛ قال عبيد بن ال4برص:

ص.د\ق م1ن. ال1ن\د1ي> أ�ل}ب,س. ج'ن_ة،
ل%ح1ق%ت\ ب,ك%ع\ب� كالن_واة م.ل1يس

ويقال للخمر: م.ل}ساء إ,ذا كانت س.ل1س.ة ف ال%ل}ق؛ قال أ%بو النجم:
بالق%ه\وة ال%ل}ساء م1ن\ ج,ر\يال1ها

وم.ل�س.ه غي\ر'ه ت.م\ل1يساv فتملس وام�ل%س، وهو انفعل فأ�دغم،
وان\م.ل%س. ف ال4مر إ,ذا أ�ف}ل1ت. منه؛ ومل�س\ته أ%نا. وقوس ملساء: ل ش.ق�

فيها ل4نا إ,ذا ل يكن فيها شق فهي ملساء. وف الثل: هان على ال4م\ل%س,
ما لقى الد_ب,ر\؛ وال4م\ل%س': الصحيح الظ�هر ه.هنا. والد_ب,ر':

الذي قد د.ب,ر. ظهره.
ورج'ل م.ل%سى: ل يثبت على الع.ه\د كما ل يثبت ال4ملس. وف الثل:

ال%ل%سى ل ع'ه\د.ة% له؛ ي'ض\رب مثلv للذي ل ي'وثق ب,و.فائه وأ%مانته؛
قال ال4زهري: والعن، والل�ه أ%علم، ذو ال%ل%سى ل عهدة له. ويقال ف
البيع: م.ل%سى ل ع'ه\د.ة أ%ي قد انلس من ال4مر ل ل%ه ول عليه. ويقال:

أ%ب,يع'ك ال%ل%سى ل ع'ه\دة أ%ي ت.ت.م.ل�س وت.ت.ف%ل�ت' فل ت.ر\جع
إ,ل�، وقيل: ال%ل%سى أ%ن يبيع الرجل الشيء ول يضمن ع'ه\د.ته؛ قال

الراجز:
لا رأ%يت العام. عاماv أ%ع\ب.سا،

وما ر'ب.ي\ع' مال1نا بال%ل%سى
وذ�و ال%ل%سى: مثل الس�ل�ل والار,ب ي.س\ر,ق التاع فيبيعه بدون

ثنه، ويلYس من ف%و\ر,ه فيستخ\في، فإ,ن جاء الستحق وو.ج.د. مال%ه ف يد1
الذي اشتراه أ%خذه وبطل الثمن الذي فاز به اللص� ول يتهيأ� له أ%ن يرجع

به عليه. وقال ال4حر من أ%مثالم ف كراهة العايب: ال%ل%س.ى ل عهدة
له أ%ي أ%نه خرج من ال4مر سالاv وانقضى عنه ل له ول عليه، وال4صل ف

اللسى ما تقدم.



وقال شر: وال4مال1ي\س' ال4رض الت ليس با شجر ول ي.ب,يس ول كل
ول نبات ول يكون فيها و.ح\ش، والواحد إ,م\ل1يس¬، وكأ%نه إ,ف}ع1ي\لD م1ن_

ال%لس.ة أ%ي أ%ن9 ال4رض ملساء ل شيء با؛ وقال أ%بو زيد فسماها
:vم.ل1يسا

فإي_اكم وهذا الع1ر\ق. واس\م'وا
ل1م.و\ماة، مآخ1ذ�ها م.ل1ي\س

وال%ل%س: الكان الستوي، والمع أ%ملس، وأ%مال1ي\س' ج.مع المع؛ قال
ال�ط%ي\ئ%ة:

وإ,ن} ل ي.كن\ إ,ل ال4ماليس'، أ%ص\ب.ح.ت\
لا ح'ل�ق، ض.ر_اتا ش.ك1رات'

والكثي م'ل�وس. وأ%رض مل%س¬ وم.ل%سى وم.ل}ساء� وإ,م\ل1يس¬: ل ت'ن\ب,ت.
وسنة ملساء� وجعها أ%مال1س وأ%مال1ي\س'، على غي قياس: ج.د\ب.ة.

ويقال: م.ل�س\ت ال4رض تليساv إ,ذا أ%جريت عليها ال1م\ل%ق%ة بعد
إ,ثارتا. والل�سة، بتشديد اللم: الت تسوى با ال4رض.

ور'م�ان إ,م\ليس¬ وإ,م\ل1يس3ي�: ح'ل}و طي�ب ل ع.ج.م له كأ%نه منسوب
إ,ليه.

وض.ر.ب.ه على م.ل}ساء م.ت\ن,ه1 وم'ل%ي\سائه أ%ي حيث استوى وتزلق.
وال�ل%ي\ساء: نصف النهار. وقال رجل من العرب لرج'ل: أ%كره أ%ن تزورن ف

الليساء، قال: ل%؟ قال: ل4نه ي.ف�وت الغداء ول ي'ه.ي�إ, الع.شاء.
وال�ج.ي\لء�: موضع، والغ'م.ي\صاء�: نم 

(* هذه ال4لفاظ الربعة حشو¬ ل رابطة
بينها وبي الكلم.). أ%بو عمرو: ال�ل%ي\ساء شهر صفر. وقال ال4صمعي:

ال�ل%ي\ساء شهر بي الص_ف%ر,ي�ة والشتاء، وهو وقت تنقطع فيه ال1ية. ابن
سيده: والليساء الشهر الذي تنقطع فيه ال1ية؛ قال:

أ%ف1ينا ت.س'وم الس�اه1ر,ي�ة%، ب.عد.م.ا
ب.دا لك. من ش.ه\ر, ال�ل%ي\ساء كو\كب؟

يقول: أ%ت.ع\ر,ض علينا الطYيب. ف هذا الوقت ول مية؟
:vسها م.ل}سا�وال%ل}س': س.ل9 ال�ص\ي.ت.ي\ن. وم.ل%س. ال�ص\ب.ة يل

استل�ها بعروقها. قال الليث: خ'ص\ي¬ م.م\ل%وس. وم.ل%س\ت' الكب\ش. أ%م\ل�سه
إ,ذا س.ل%ل}ت خ>ص\ييه بعروقهما. ويقال: ص.ب,يÒ ملوس. وم.ل%س.ت الناقة



تل�س م.ل}ساv: أ%سرعت، وقيل: الل}س السي الس_هل والشديد، فهو من
ال4ضداد. وال%ل}س: الس_وق الشديد؛ قال الراجز:

ع.ه\د1ي بأ%ظ}عان1 الك%ت'وم, ت'م\ل%س
ويقال: م.ل%س\ت بال3بل أ%مل�س با م.ل}ساv إ,ذا س'قتها سوقاv ف

خ'ف}ية؛ قال الراجز:
م.ل}ساv ب,ذ%و\د1 ال%ل%س3ي> م.ل}سا

ابن ال4عراب: الل}س ضرب من السي الرقيق. وال%ل}س: الل�ي�ن من كل
شيء. قال: واللمسة ل1ي' ال%ل}م'وس. أ%بو زيد: اللموس من ال3بل

ال1ع\ناق الت تراها أ%ول ال3بل ف الرعى وال%و\رد وكل9 م.س3ي. ويقال:
خ1م\س أ%م\ل%س' إ,ذا كان م'ت\عباv شديداv؛ وقال الر�ار:

يسي فيها القوم خ1م\ساv أ%مل%س.ا
وم.ل%س. الرجل� يل�س ملساv إ,ذا ذهب ذهاباv سريعاv؛ وأ%نشد:

تلس' فيه الريح كل9 م.م\ل%س
vم.ل}سا vإ,ل الن فقال له: س1ر\ ثلثا vوف الديث: أ%نه بع.ث رج'ل

أ%ي سر س.ياv س.ريعاv. وال%ل}س: ال1ف�ة وال3سراع والس_وق الشديد.
وقد ام�ل%س. ف س.ي\ر,ه إ,ذا أ%س\ر.ع.؛ وح.ق1يق%ة� الديث: س1ر\ ث%لث%

ليال� ذات م.ل}س� أ%و س1ر\ ثلثاv سياv م.ل}ساv، أ%و أ%نه ضرب¬ من الس_ي
ف%ن.ص.ب.ه على ال%ص\د.ر.

وتل�س من ال4مر: تل9ص. وم.ل%س. الشيء� يل�س مل}ساv وام�لس:
ان\خ.ن.س. سريعاv. وام\ت'ل1س ب.ص.ر'ه: اخ\ت'ط1ف.. وناقة م.ل�وس¬ وم.ل%س.ى، مثال

س.م.جى وج.ف%لى: سريعة تر� مر�اv سريعاv؛ قال ابن أ%حر:
م.ل%سى ي.م.ان,ي.ة وش.ي\خ¬ ه1م_ة،

م'ت.ق%ط9ع د'ون الي.مان ال�ص\ع1د
أ%ي ت.مل�س وت.م\ضي ل ي.ع\ل%ق با شيء من سرعتها. وم.ل}س' الظلم,:

اخت1لط�ه، وقيل: هو بعد ال%ل}ث. وأ%تيته م.ل}س. الظلم وم.ل}ث% الظلم،
وذلك حي ي.خ\ت.لط الليل بال4رض ويتلط الظلم، يستعمل ظ%رفاv وغي ظرف.

وروي عن ابن ال4عراب: اختلط ال%ل}س' بال%ل}ث1؛ وال%ل}ث أ%و�ل سواد
الغرب فإ,ذا اشتد� حت يأ}ت وقت العشاء ال4خية، فهو ال%ل}س باللث،

ول ي.ت.م.يز هذا من هذا ل4نه قد دخل اللث ف اللس.
وال1ل}س: حجر يعل على باب الر_داح.ة، وهو بيت ي'بن لل4سد تعل



ل�ح\م.ت'ه ف م'ؤ.خ>ر,ه، فإ,ذا دخل فأ%خذها وقع هذا الجر فسد� الباب.
وت%ل�س من الش_راب: صحا؛ عن أ%ب حنيفة.

@ملبس: ال%ل%ن\ب.س: البئر الكثية الاء كالق%ل%ن\ب.س والق%ل%م_س؛
ع'ك}ل1ي_ة حكاها كراع.

@مس: مام'وس.ة: من أ%ساء النار؛ قال ابن أ%حر:
،vت.طاي.ح. الطل© عن أ%ردانا ص'ع'دا
كما ت.طاي.ح عن مام'وس.ة% الش_ر.ر

قيل: أ%راد باموسةv النار، وقيل: هي النار بالرومية، وجعلها معرفة غي
منصرفة، ورواه بعضهم: عن مانوسة الشرر؛ وقال ابن ال4عراب: الانوسة

النار.
@منس: ابن ال4عراب: ال%ن.س الن_شاط. وال%ن\سة: ال�س3ن_ة من كل

شيء.
@موس: رجل ماس¬ مثل مال�: خفيف طي_اش ل يلتفت إ,ل موعظة أ%حد ول يقبل

vقول%ه؛ كذلك حكى أ%بو عبيد، قال: وما أ%م\ساه، قال: وهذا ل يوافق ماسا
ل4ن حرف العلة ف قولم ماس¬ ع.ي\ن¬، وف قولم: ما أ%مساه لم¬،
والصحيح أ%نه ماس� على مثال ماش�، وعلى هذا يصح ما أ%مساه.

وال%و\س: لغة ف ال%س\ي,، وهو أ%ن ي'د\خ1ل% الراعي يده ف ر.ح1م
الناقة أ%و الر_م.ك%ة1 يس'ط ماء4 الفحل من رحها اس1ت\لماv للف%ح\ل كراه1ية

أ%ن تم1ل له؛ قال ال4زهري: ل أ%سع ال%و\س بعن ال%س\ي, لغي
الليث، وم.ي\سون ف%ي\ع'ول من مس.ن. أ%و ف%ع\ل�ون من م.اس.. وال�وس.ى: من آلة

الديد فيمن جعلها ف�ع\ل%ى، ومن جعلها من أ%و\س.ي\ت' أ%ي ح.ل%ق}ت، فهو
من باب وسى؛ قال الليث: ال%و\س تأ}سيس اسم ال�وس.ى الذي يلق به، قال
ال4زهري: جعل الليث موسى ف�ع\لى من ال%و\س، وجعل اليم أ%صلية ول يوز
تنوينه على قياسه. ابن السكيت: تقول هذه موسى ج.ي>دة، وهي ف�ع\لى؛ عن

الكسائي؛ قال: وقال ال�موي: هو مذكر ل غي، هذا موسى كما ت.ر.ى، وهو
م'ف}ع.لD من أ%و\س.ي\ت' رأ}سه إ,ذا حلقته بال�وس.ى؛ قال يعقوب: وأ%نشد الفراء

ف تأ}نيث الوس.ى:
فإ,ن ت.ك�ن, ال�وس.ى ج.ر.ت\ ف%و\ق. ب.ط}ن,ها،

ف%م.ا و'ض1ع.ت\ إ,ل و.م.ص�ان� قاع1د
وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: ك%ت.ب. أ%ن ي.ق}ت'لوا من ج.ر.ت عليه



ال%واس1ي أ%ي من نبت.ت\ عانته ل4ن الواسي إ,نا ت.ج\ر,ي على من أ%ن\ب.ت،
أ%راد من ب.ل%غ ال�ل�م من الك�ف�ار.

Òوموسى اسم النب، صلوات الل�ه على ممد نبينا وعليه وسلم، عرب
م'ع.ر_ب¬، وهو م'و أ%ي ماء، وسا أ%ي شجر ل4ن التابوت الذي فيه وجد بي الاء
والشجر فسمي به، وقيل: هو بالعبانية موسى، ومعناه الذب ل4نه جذب من

الاء؛ قال الليث: واشتقاقه من الاء والساج، فال�و ماء# وس.ا شجر 
(* قوله

«وسا شجر» مثله ف القاموس، ونقل شارحه عن ابن الواليقي أ%نه بالشي
العجمة.) لال التابوت ف الاء، قال أ%بو عمرو: سأ%ل م.ب\ر.مان أ%با

العباس عن موسى وص.ر\ف1ه، فقال: إ,ن جعلته ف�ع\لى ل ت.ص\رفه، وإ,ن جعلته
م'ف}ع.لv من أ%و\س.ي\ت.ه صرفته.

@ميس: ال%ي\س: الت.ب.خ\ت'ر، ماس. ي.م1يس' ميساv وم.ي.ساناv: ت.ب.خ\ت.ر
واخ\تال%. وغصن مي_اس¬: مائ1لD. وقال الليث: ال%ي\س' ض.ر\ب من

ال%ي.سان1 ف ت.ب.خ\ت'ر� وت.هاد{ كما ت.م1يس الع.روس والم.ل، وربا ماس
ب.و\د.ج,ه ف م.ش\ي,ه، فهو ي1يس م.ي.ساناv، وت.م.ي_س مثله؛ قال

الشاعر:وإ,ن ل%م1ن ق�ن\عان,ها ح1ي. أ%ع\ت.ز,ي،
وأ%م\شي با ن}و. الو.غ%ى أ%ت.م.ي_س

ورجلD مي_اس¬ وجار,ية مي_اسة إ,ذا كانا ي.ت.بختران ف م1ش\ي.ت1ه,ما.
وف حديث أ%ب الدرداء: ت.د\خل ق%ي\ساv وت.خ\رج مي\ساv؛ ماس. ي.م1يس'

مي\ساv إ,ذا تبختر ف م.ش\ي,ه وت.ث%ن_ى.
وامرأ%ة م'وم1س وم'وم1س.ة: فاج,ر.ةD ج,هاراv؛ قال ابن سيده: وإ,نا

اخترت وضعه ف ميس بالياء، وخالفت ترتيب اللغويي ف ذلك ل4نا صيغة فاع1ل،
قال: ول أ%جد لا فعلv الب.ت_ة يوز أ%ن يكون هذا السم عليه إ,ل أ%ن

يكون هذا السم عليه إل أ%ن يكون من قولم أ%م.اس.ت\ ج,ل}دها، كما
قالوا: فيها خ.ريع¬، من الت.خرeع، وهو الت_ث%ن>ي، قال: فكان يب على هذا

م'م1يس¬ وم'م1يس.ة لكنهم قلبوا موضع العي إ,ل الفاء فكأ%نه أ%ي\م.س.ت\،
ث ص1يغ اسم الفاعل على هذا، وقد يكون م'ف}ع1لv من قولم أ%و\م.س.

العنب' إ,ذا لن%، قال: وهو مذكور ف الواو؛ قال ابن جن: وربا س_وا
ال3م.اء4 الل�وات للخدمة موم1سات. وال%ي\س'ون�: الي_اسة من النساء، وهي

ال�خ\تالة، قال: وهذا البناء على هذا الشتقاق غي معلوم، وهو من الثل



الذي ل يكه سيبويه كزيتون، وحان كراع ف باب ف%ي\ع'ول واشتقه من
vوكونه مشتق9ا vال%ي\س، قال: ول أ%دري كيف ذلك ل4نه ل ينبغي كونه ف%ي\ع'ول

من ال%ي\س,. وم.ي\س'ون�: اسم امرأ%ة، منه؛ قال الرث بن ح1لYز.ة:
إ,ذ} أ%ح.ل� الع.لة% ق�ب_ة% م.ي\س'و

ن%، فأ%د\ن د1يار,ها الع.وصاء�
وقد تقدم ف ترجة م.س.ن.، فهو على هذا ف%ي\ع'ولD صحيح، قال: وباب

م.ي.س. أ%ول به لا جاء من قولم م.ي\س'ون� ت.م1يس' ف م1شيتها. ابن
ال4عراب: م.يسان� كوكب يكون بي ال%ع.ر_ة1 وال%ج.ر_ة1. أ%بو عمرو:

ال%ياس1ي' النجوم الزاهرة. قال: وال%ي\س'ون� من الغلمان الس.ن' الوج\ه1
والسن القد>. قال أ%بو منصور: أ%ما م.ي\سان� اسم الكوكب، فهو ف%ع\لن�، من

ماس. ي.م1يس' إ,ذا تبختر.
وال%ي\س: شجر ت'عمل منه الرحال؛ قال الراجز:

وش'ع\ب.ت.ا م.يس� ب.راها إ,س\كاف
قال أ%بو حنيفة: ال%ي\س' شجر عظام شبيه ف نباته وورقه بالغ.ر.ب,،

وإ,ذا كان شاب�اv فهو أ%بيض ال%و\ف، فإ,ذا تقادم اس\و.د_ فصار كالب,ن'وس
وي.غ\ل�ظ� حت ت'ت_خذ منه الوائد الواسعة وتتخذ منه الرحال؛ قال العجاج

ووصف ال%طايا:
ي.ن\ت'ق}ن. بالق%و\م,، م1ن. الت_ز.عeل,،

م.ي\س. ع'مان% ور,حال% ال3س\ح1ل,
قال ابن سيده: وأ%خبن أ%عراب أ%نه رآه بالطائف، قال: وإ,ليه ينسب
الزبيب الذي يسمى ال%ي\س.. وال%ي\س' أ%يضا: ض.ر\ب¬ من الك%ر\م, ي.ن\ه.ض'

على ساق بعض النهوض ل ي.ت.ف%ر_ع كل©ه؛ عن أ%ب حنيفة. وف حديث
ط%ه\ف%ة%: بأ%ك}وار, ال%ي\س,، هو شجر ص'ل}ب تعمل منه أ%كوار ال3بل ورحالا.

وال%ي\س' أ%يضاv: الشبة الطويلة الت بي الثورين؛ قال: هذه عن أ%ب
حنيفة.

وم.ي_اس¬: فرس ش.ق1يق, بن, ج.ز\ء�. وم.ي\سان�: ليلة أ%ر\ب.ع. ع.شر.ة%.
وم.ي\سان�: بلد من ك�و.ر, د.ج\ل%ة% أ%و ك�ور.ةD بس.واد العراق، النسب

إ,ليه م.ي\سانê، وم.ي\س.نانê، ال4خية نادرة؛ وقال العجاج:
خ.و\د¬ تال� ر.ي\ط%ها ال�د.ق}م.سا،

وم.ي\س.ناني�اv لا م'م.ي_س.ا



يعن ثياباv ت'نسج ب,م.ي\سان%. م'م.ي_س¬: م'ذ%ي_ل له ذ%ي\ل؛ وقول
العبد:

وم.ا ق%ر\ي.ةD، م1ن\ ق�ر.ى م.ي\س.نا
ن%، م'ع\ج,ب.ةD ن.ظ%راv وات>صاف%ا

إ,نا أ%راد م.ي\سان% فاضطر فزاد النون. النضر: يسمى الوشب ال%ي\س'،
شجرة مدورة تكون عندنا ببلخ فيها البعوض، وقيل: ال%ي\س' شجرة وهو من أ%جود

الشجر وأ%ص\لب,ه وأ%ص\لح1ه لصنعة الر�حال ومنها تتخذ رحال الشأ}م، فلما
.�كثر ذلك قالت العرب: ال%ي\س' الر_ح\ل

وف النوادر: ماس. الل�ه فيهم الرض ي.م1يس'ه وأ%م.اس.ه، فهو ي'م1يس'ه،
وب.س_ه وث%ن_ه أ%ي كث�ره فيهما.

@مأش: الليث: مأ%ش. الطر' ال4رض. إ,ذا س.ح.اها؛ وأ%نشد:
وق�ل}ت' يوم. الطر الئ1يش,:
أ%قات1لي ج.ب\لة� أ%و م'ع1يش1ي؟

@متش: ابن دريد: ال%ت\ش' ت.ف}ريق�ك الشيء4 بأ%صابعك. ومت.ش. الشيء4
vج.ع.ه. ومت.ش. الناقة%: حل%ب.ها بأ%صابعه حل}با :vي.م\ت1ش'ه م.ت\شا

ضعيفاv.وال%ت.ش': سوء� البص.ر,. وم.ت1ش.ت عين'ه مت.شاv: كمد1ش.ت، ورجل
أ%م\ت.ش' وامرأ%ة م.ت\شاء.

:vمش: م.ح.ش. الرجل%: خ.د.ش.ه. وم.ح.ش.ه ال%د�اد' ي.م\ح.ش'ه م.ح\شا@
س.ح.ج.ه. وقال بعضهم: م.ر_ ب ح1م\لD فم.ح.ش.ن م.ح\شاv، وذلك إ,ذا س.ح.ج.

Dخه. قال أ%بو عمرو: يقولون مرت ب غ1رارة�ج,ل}د.ه من غي أ%ن يس\ل
Dف%م.ح.ش.ت\ن أ%ي س.ح.ج.ت\ن؛ وقال الكلب: أ%قول م.ر_ت\ ب غ1رارة

فم.ش.ن.ت\ن. وال%ح\ش': ت.ناو'لD من ل%هب ي'ح\ر,ق ال1لد وي'ب\دي الع.ظ}م
في'ش.ي�ط� أ%عال1ي.ه ول ي'ن\ض1جه.

وام\ت.ح.ش ال�بز': اح\تر.ق. وم.ح.ش.ته النار' وام\ت.ح.ش.ت\ه:
أ%ح\ر.ق%ت\ه، وكذلك ال%ر�. وأ%م\ح.ش.ه ال%رe: أ%ح\ر.قه. وخ'بز¬ ماش¬:

م'ح\ر.ق¬، وكذلك الش>واء�. وس.نة م'م\ح1ش.ةD وم.ح'وش: م'ح\ر,قة ب,ج.دبا. وهذه
س.نة أ%م\ح.ش.ت كل� شيء إ,ذا كانت ج.د\بةv. وال�حاش'، بالضم:

ال�ح\ت.ر,ق'. وام\ت.ح.ش فلنD غ%ض.باv، وام\ت.ح.ش: اح\ترق. وام\ت.ح.ش. الق%م.ر':
ذه.ب.؛ حكي عن ثعلب. وال1ح.اش'، بالكسر: القوم' يتمعون من قبائل

ي'حال1ف�ون غي.هم من ال1ل}ف عند النار؛ قال النابغة:



ج.م>ع\ م1حاش.ك يا ي.ز,يد'، فإ,نن
أ%ع\د.د\ت' ي.ر\بوعاv لكم\، وت.م1يما

وقيل: يعن ص1ر\مة% وسهماv ومال1كاv بن م'ر_ة بن عوف ابن سعد بن ذبيان
بن ب.غ1يض وضبة بن سعد ل4نم تالفوا بالنار، فس'مeوا ال1حاش.. ابن

ال4عراب ف قوله ج>ع م1حاش.ك: س.ب_ قبائل% فص.ي_رهم كالشيء الذي
أ%حرقته النار. يقال: م.ح.ش.ت\ه النار' وأ%م\ح.ش.ت\ه أ%ي أ%ح\ر.قته. وقال

أ%عراب: من ح.ر¼ كاد. أ%ن ي.م\ح.ش. ع1مام1ت. قال: وكانوا ي'وق1د'ون
ناراv لدى ال1ل}ف ليكون أ%و\ك%د.. ويقال: ما أ%عطان إ,ل� م.ح\ش1ي_

خ1ناق� ق%م1ل وإ,ل م1ح\شاv خناق¬ ق%م1لD، فأ%ما ال%ح\ش1ي� فهو ثوب ي'ل}بش
تت الثياب ويتشى به، وأ%ما م1ح\شاv فهو الذي ي.م\ح.ش البدن% بكثرة وس.خ1ه

وإ,خ\لق1ه. وروي عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه قال: يرج ن.اس¬
من النار قد ام\ت.ح.ش'وا وصاروا ح'م.ماv؛ مع\ناه قد احترقوا وصاروا

ف%ح\ماv. وال%ح\ش': احتراق' اللد وظهور' العظم، ويروى: ام\ت'ح1ش'وا على ما
ل يسم� فاعله. وال%ح\ش': إ,ح\راق' النار ال1لد.. وم.حش\ت' جلد.ه أ%ي

أ%ح\ر.ق}ته، وفيه لغة أ�خرى أ%م\ح.ش\ت'ه بالنار؛ عن ابن السكيت.
والم\ت1حاش': الحتراق'. وف حديث ابن عباس: أ%تو.ض_أ� من طعام� أ%ج,د'ه 

(* قوله
«أ%جده» ف النهاية وأ%جده.) ح.للv ل4نه م.ح.ش.ت\ه النار'، قاله

م'ن\ك1راv على م.ن\ ي'وج,ب, الو'ضوء4 ما م.س�ت\ه النار.
وم1حاش' الرجل,: الذين يتمعون إ,ليه من قومه وغيهم. وال%حاش'، بفتح

vاليم: التاع' وال4ثاث. وال1حاش': بطنان من بن ع'ذ}رة م.ح.ش'وا بعيا
على النار اش\ت.و.و\ه واجتمعوا عليه فأ%كلوه.

@مش: الت_م.خ�ش': كثرة الركة، يانية. وذكر ابن ال4ثي ف هذه
الترجة وف حديث علي: كان، صلى الل�ه عليه وسلم، م1خ.ش�اv؛ قال: هو الذي

يالط الناس ويأ}كل معهم ويتحدث، واليم زائدة.
@مدش: ال%د.ش': د1قةD ف اليد واسترخاء# وانتشار¬ مع قل9ة لم، م.د1ش.ت

يد'ه م.د.شاv وهو أ%م\د.ش'. وف لم1ه م.د\شةD أ%ي قلةD. يقال: يد¬
م.د\شاء� وناقة م.د\شاء�. ابن شيل: وإنه ل4م\د.ش' ال4صابع, وهو ال�ن\ت.شر'

ال4صاب,ع الر_خ\و' الق%ص.بة1، وقال غيه: ناقة م.د\شاء� اليدين,
سريعة� أ%و\ب,هما ف ح'س\ن س.ي\ر؛ وأ%نشد:



وناز,حة ال�ول%ي\ن, خاشعة الصeو.ى،
ق%ط%ع\ت' ب.د\شاء3 الذYراع.ي\ن, س.اه1م

وقال آخر:
ي.ت\ب.ع\ن. م.د\شاء4 الي.د.ي\ن ق�ل}ق�ل

الصحاح: ال%د.ش ر.خاوة� ع.ص.ب, اليد1 وقل9ة� لم1ها. ورجل أ%م\د.ش'
اليد1، وقد م.د1ش.، وامرأ%ة م.د\شاء� اليد1. ابن سيده: وال%د\شاء� من

النساء خاصة الت ل لم على يديها؛ عن أ%ب عبيد، وجل أ%م\د.ش' منه.
:vلم, ث%د\ي, الرأ%ة1؛ عن كراع. وم.د.ش. من الطعام م.د\شا �وال%د.ش': قلة

أ%ك%ل منه قليلv. وم.د.ش. له من العطاء ي.م\د'ش': قل9ل%. التهذيب: ويقال ما
م.د.ش\ت به م.د\شاv وم.د'وشاv وما م.د.ش.ن شيئاv ول أ%م\د.ش.ن وما

م.د.ش\ت'ه شيئاv ول م.د_ش\ت'ه شيئاv أ%ي ما أ%عطان ول أ%ع\ط%ي\ت'ه،
قال: وهذا من النوادر. وم.د1ش.ت عين'ه م.د.شاv وهي م.د\شاء�: أ%ظ}ل%مت من

ج'وع أ%و حر> شس�. وال%د.ش': ت.شق9ق ف الر>ج\ل. وال%د.ش' ف اليل:
اص\ط1كاك' بواطن, الرeس\غ.ي من شدة الف%د.غ, وهو من عيوب اليل الت

تكون خ1ل}قة، والف%د.ع' النواء� الرeس\غ من ع'ر\ض1ه الو.ح\ش1ي>. ورجل
م.د1ش¬: أ%خ\ر.ق' كف%د1ش؛ حكاه ابن ال4عراب. وال%د.ش': ال�م\ق. وما به

م.د\شةD أ%ي مرض¬، والل�ه أ%علم بالصواب.
@مرش: ال%ر\ش': ش1ب\ه' الق%ر\ص من ال1ل}د بأ%طراف ال4ظافي. ويقال:

قد\ أ%ل}ط%ف. م.ر\شاv وخ.ر\شاv، وال%ر\ش' أ%شدeه. الصحاح: ال%ر\ش'
كال%د\ش. قال ابن السكيت: أ%صاب.ه م.ر\ش¬، وهي ال�ر'وش وال�ر'وش'

وال�د'وش'. وف حديث غزوة حني: فع.د.ل%ت به ناقت'ه إ,ل شجرات ف%م.ر.ش\ن ظه\ر.ه
eأ%ي خ.د.ش.ت\ه أ%غ}صان'ها وأ%ث9رت ف ظ%ه\ره وأ%صل ال%ر\ش, الك

بأ%طراف ال4ظفار. ابن سيده: ال%ر\ش ش.قe اللد بأ%طراف ال4ظافي، قال: وهو
أ%ضعف من ال%د\ش، م.ر.ش.ه ي.م\ر'ش'ه م.ر\شاv، وال�ر'وش': ال�د'وش'.

وم.ر.ش. وجه.ه إ,ذا خ.د.ش.ه. وف حديث أ%ب موسى: إ,ذا ح.ك_ أ%حد'كم
فر\ج.ه وهو ف الصلة ف%ل}ي.م\ر'ش'ه من وراء الثوب. قال الر�ان: الر\ش
بأ%طراف ال4ظافي. وم.ر.ش الاء4 ير'ش: سال. وال%ر\ش': أ%رض إ,ذا وقع

عليها الطر' رأ%يت.ه كل�ها ت.س3يل. ابن سيده: وال%ر\ش' أ%رض¬ ي.م\ر'ش'
الاء� من وجهها ف مواضع ل ي.بلغ أ%ن يف1ر ح.ف}ر. السيل، والمع

أ%م\راش. وقال أ%بو حنيفة: ال4م\راش' مسايل� ل ت}رح' ال4رض. ول ت.خ'د� فيها



تيء من أ%رض مستوية تتبع ما ت.و.ط�أ% من ال4رض ف غي خد�، وقد ييء
ال%ر\ش' من ب'عد وييء من ق�ر\ب. وال4م\راش': مسايل� الاء تسقي

السل}قان%. وال%ر\ش': ال4رض' الت م.ر.ش. الطر' وجه.ها. ويقال: انتهينا إ,ل
م.ر\ش� من ال4م\راش, اسم لل4رض مع الاء وبعد الاء إ,ذا أ%ث�ر فيه.

النضر: ال%ر\س' وال%ر\ش' أ%سفل البل وح.ض1يض'ه ي.س3يل منه الاء
في.د1ب� د.ب,يباv ول ي\ف1ر وجعه أ%م\راس¬ وأ%م\راش¬، قال: وسعت أ%با

م1ح\جن الض>باب يقول رأ%يت م.ر\شاv من السيل وهو الاء الذي يرح وجه ال4رض
.vيسيا vجرحا

ويقال: عند فلن م'راشةD وم'راطةD أ%ي ح.ق� صغي.
وم.ر.ش.ه ي.م\ر'ش'ه م.ر\شاv: تناو.له بأ%طراف أ%صابعه شبيهاv بالق%ر\ص،

وام\ت.ر.ش. الشيء4: ج.ع.ه. وال3نسان� ي\ت.ر,ش' الشيء4 بعد الشيء من
ههنا أ%ي يمعه ويكسبه. وامت.ر.ش\ت' الشيء إ,ذا اخ\ت.ل%س\ته. ابن

ال4عراب: ال4م\ر.ش' الرجل� الكثي' الشر�؛ يقال: م.ر.شه إ,ذا آذاه. قال:
وال4ر\مش الس.ن' الل�ق، وال4م\ش.ر' النشيط�، وال4ر\ش.م' الش_ر,ه'.

والم\ت1راش': النتزاع'، يقال: امت.ر.ش\ت الشيء من يده انتزعته، ويقال: هو
ي.م\ت.ر,ش' لعياله أ%ي يكتسب ويق}ت.ر,ف. ورجل م.ر_اش¬: ك%س_اب.

@مردقش: ال%ر\د.ق�وش: ال%ر\ز.ن\ج'وش'. غيه: ال%ر\د.ق�وش'
الز_ع\ف%ران�؛ وأ%نشد ابن السكيت قول ابن مقبل:

ي.ع\ل�ون بال%ر\د.ق�وش, الو.ر\د.، ضاح1ي.ة،
على س.عاب,يب, ماء الض_الة1 اللج,ن,

وقال أ%بو اليثم: ال%ر\د.ق�وش' م'ع.ر�ب معناه الل�ي>ن ال�ذ�ن1،
وهذا البيت أ%ورده الوهري: ماء الضالة اللجز,، بالزاي، قال: ومن خفض الورد

جعله من نعته. واللج,ز': اللز,ج'. وقال ابن بري: صوابه أ%ن ينشد اللج,ن،
بالنون، كما ذكره غيه.

@مرزجش: ال%ر\ز.ج'وش': ن.ب\ت¬ وزنه ف%ع\ل%ل�ول بوزن ع.ض\ر.ف�وط،
وال%ر\ز.ن\ج'وش لغة فيه.

:vمشش: مش.ش\ت الناقة%: حل%ب\ت'ها. وم.ش_ الناق%ة% ي.م'ش�ها م.ش�ا@
حل%بها وترك بعض. اللب.ن ف الضرع. وال%شe: الل}ب باستقصاء. وام\ت.ش� ما

ف الضرع وام\ت.ش.ع. إ,ذا حل%ب جيع. ما فيه. ومش� يد.ه ي.م'ش�ها:
م.س.ح.ها بشيء، وف الكم: بالشيء الشن لي'ذ}ه1ب. به غ%م.ر.ها وي'ن.ط9ف%ها؛



قال امرؤ القيس:
ن.م'ش� ب,أ%ع\راف1 ال1ياد1 أ%ك�ف�نا،

إ,ذا نن' ق�م\نا عن ش1و.اء3 م'ض.ه_ب,
ال�ض.ه�ب': الذي ل ي.ك}مل ن'ض\ج'ه؛ يريد أ%نم أ%ك%لوا الش_رائ1ح.

الت ش.و.و\ها على النار قب\ل ن'ض\ج,ها، ول يد.ع'وها إ,ل أ%ن ت.ن\ش.ف
فأ%كلوها وفيها بقية من ماء. وال%ش'وش': ال1ن\ديل� الذي يسح يده به.

ويقال: ام\ش'ش\ م'خاط%ك أ%ي امسحه. ويقولون: أ%ع\ط1ن م.ش'وشاv أ%م'شe به
يدي يريد م1ن\ديلv أ%و شيئاv يسع به يد.ه. وال%شe: مس\ح' اليدين

بال%ش'وش، وهو ال1ن\ديل الش1ن'. ال4صمعي: ال%شe مسح' اليد بالشيء الشن
لي.ق}لع الدس.م.. وم.ش_ أ�ذ�ن.ه ي.م'شeها م.ش�اv: م.س.حها؛ قالت أ�خت

عمرو:
فإ,ن} أ%ن\ت'م' ل تثأ%روا بأ%خيك�م،
فم'ش�وا بآذان النعام, ال�ص.ل�م,

:eبثوبك لت'ل%ي�نه كما ت.م'ش� الوتر. وال%ش vأ%ن تسح ق1د\حا eوال%ش
السح'. وم.ش_ الق1د\ح. م.ش�اv: مس.ح.ه لي'ل%ي�نه. وام\ت.ش� بيده وهو

كالستنجاء.
vشاش': كل© عظم ل م'خ� فيه ي'م\كنك تت�بع'ه. وم.ش�ه م.ش�ا�وال

وام\ت.ش_ه وت.م.ش�ش.ه وم.ش\م.ش.ه: مص�ه م.م\ض'وغاv. الليث: م.ش.ش\ت ال�شاش.
أ%ي مص.ص\ت'ه م.م\ضوغاv. وت.م.ش�ش\ت' العظم.: أ%كل}ت' م'شاش.ه أ%و

ت%ك9ك}ته. وأ%م.ش� العظ}م' نفس'ه: صار فيه ما ي'م.ش�، وف التهذيب: وهو أ%ن
ي'م1خ_ حت يت.م.ش�ش. أ%بو عبيد: ال�شاش' رؤوس' العظام, مثل الركبتي

والرفقي والنكبي. وف صفة النب، صلى الل�ه عليه وسلم: أ%نه كان جليل%
ال�شاش, أ%ي عظيم. رؤوس العظام كالرفقي والكفي والركبتي. قال

الوهري: وال�شاشة� واحدة ال�شاش,، وهي رؤوس العظام اللي�نة الت يكن مضغ'ها؛
ومنه الديث: م'ل1ئ% ع.م�ار¬ إ,ياناv إ,ل م'شاش1ه. وال�شاشة�: ما

أ%شرف. من عظ}م النك1ب.
وال%ش.ش': ورم¬ يأ}خذ ف مقد.م عظم الوظيف أ%و باطن الساق ف

إ%ن\س3ي�ه1، وقد م.ش1ش.ت الدابة�، بإ,ظهار التضعيف نادر، قال ال4حر: وليس ف
الكلم مثله، وقال غيه: ض.ب,ب. الكان� إ,ذا كثر ض1باب'ه، وأ%ل1ل%

الس>قاء� إ,ذا خب'ث% ري'ه. الوهري: وم.ش1ش.ت الدابة�، بالكسر، مش.شاv وهو شيء



يش\خ.ص' ف و.ظ1يفها حت يكون له ح.ج\م¬ وليس له صلبة� العظم, الصحيح،
قال: وهو أ%حد ما جاء على ال4صل.

وامت.ش� الثوب.: انتزعه. ومش� الشيء4 ي.م'ش�ه م.ش�اv وم.ش\م.ش.ه إ,ذا
داف%ه' وأ%ن\ق%عه ف ماء حت ي.ذ�وب؛ ومنه قول بعض العرب يصف ع.ليلv: ما

زلت أ%م'شe له ال4ش\ف1ية%، أ%ل�دeه تارة وأ�وج,ر'ه أ�خرى، فأ%تى ق%ضاء�
الل�ه. وف حديث أ�م� اليثم: ما زلت أ%م'ش� ال4د\و,ية% أ%ي

أ%خ\ل1طها. وف حديث مكة، شر_فها الل�ه: وأ%م.ش_ س.ل%م'ها أ%ي خرج مايرج ف
أ%طرافها ناع1ماv ر.خ\صاv؛ قال ابن ال4ثي: والرواية أ%م\ش.ر. بالراء؛

وقول حسان:
بض.ر\ب� كإ,يزاغ, ال%خاض, م'شاش.ه

أ%راد بال�شاش, ههنا بول% النeوق الوامل.
وال%ش\م.شة�: السرعة والفة.

وفلن ي.م'ش� مال% فلن وي.م'ش� من ماله إ,ذا أ%خذ الشيء بعد الشيء.
ويقال: فلن ي.م\ت.شe مال فلن ويتش منه.

وال�شاشة�: أ%رض ر,خ\وة ل تبلغ أ%ن تكون حجراv يتمع فيها ماء السماء
وفوقها رمل يجز الشمس عن الاء، وت.م\نع ال�شاشة� الاء أ%ن يتشرب ف

ال4رض فكلما است'ق1يت منها دلو ج.م�ت أ�خرى. ابن شيل: ال�شاشة� جوف'
ال4رض وإ,نا ال4رض م.س.ك¬، ف%م.س.كةD ك%ذ9ابةD، ومس.ك%ةD ح1جارةD غليظة،

�وم.س.كةD ل%ينةD، وإ,نا ال4رض طرائق'، فكل طريقة م.س.كةD، وال�شاشة
�هي الطريقة الت هي حجارة خ.و�ارة وتراب¬، فتلك ال�شاشة�، وأ%ما م'شاشة

الركي�ة فج.ب.ل�ها الذي فيه ن.ب.ط�ها وهو حجر ي.ه\مي منه الاء أ%ي
ير\ش.ح فهي كم'شاشة1 العظام تت.ح.ل9ب أ%بداv. يقال: إ,ن} م'شاش. جب.ل1ها

لي.تح.ل9ب أ%ي يرشح ماء. وقال غيه: ال�شاشة� أ%رض ص'ل}بة تتخذ فيها زكايا
يكون من ورائها حاجز¬، فإ,ذا م'ل1ئ%ت الركي_ة� شربت الشاشة� الاء4،

فكلما است'قي منها دلو جم� مكانا دلو أ�خرى. الوهري: ال�شاش' أ%رض لي�نة؛
قال الراجز:

راسي الع'ر'وق ف ال�شاش, الب.ج\باج\
ويقال: فلن ل%ي�ن' ال�شاش إ,ذا كان طي�ب. الن_ح1يزة1 ع.فيفاv من

الطم.ع,. الصحاح: وفلن طي>ب' ال�شاش, أ%ي كري' النف}س؛ وقول أ%ب ذؤيب
:vيصف فرسا



ي.ع\د'و به ن.ه,ش ال�شاش, كأ%نه
ص.د.ع¬ س.ل1يم¬، ر.ج\ع'ه ل ي.ض\ل%ع'

يعن أ%نه خفيف النف}س والع1ظام، أ%و كن به عن القوائم؛ ورجل ه.ش�
ال�شاش, رخ\و ال%غ\م.ز,، وهو ذم. وم.ش\م.ش'وه: ت.ع\ت.ع'وه؛ عن ابن

ال4عراب. ابن ال4عراب: ام\ت.ش_ ال�ت.غ.و�ط� وام\ت.ش.ع. إ,ذا أ%زال ال4ذى
عن مقعدته ب.د.ر أ%و حجر. وال%ش�: الصومة�. الفراء: الن_ش\ن.شة� صوت'

حركة الدروع، وال%ش\م.ش.ة� تفريق الق�ماش.
وال1ش\م1ش': ضر\ب¬ من الفاكهة يؤكل؛ قال ابن دريد: ول أ%عرف ما صحته،

وأ%هل الكوفة يقولون ال%ش\م.ش، وأ%هل البصرة م1ش\م1ش يعنية
الز_3ر\دالو، وأ%هل الشام يسمون ال3ج_اص. م1ش\م1شاv. وال%شام1ش': الصياقلة�؛ عن

ال%ج.ري، ول ي.ذ}كر لم واحداv؛ وأ%نشد:
ن.ضا عنهم' ال%و\ل� الي.مان، كما ن.ضا

عن ال1ن\د1 أ%ج\فانD، ج.ل%ت\ها ال%شام1ش'
قال: وقيل ال%شام1ش' خ1ر.ق¬ تعل ف النeورة ث ت'ج\لى با السيوف'.

وم1ش\ماش¬: اسم.
@معش: ابن ال4عراب: الع\ش'، بالشي العجمة، الد_ل}ك' الرفيق، قال

ال4زهري: وهو ال%ع\س'، بالسي الهملة أ%يضاv. يقال: م.ع.ش. إ,هاب.ه
م.ع\شاv، وكأ%ن ال%ع\ش أ%ه\ون� من ال%ع\س .

@ملش: م.ل%ش. الشيء4 يل�ش'ه وي.م\ل1ش'ه م.ل}شاv: ف%ت�ش.ه بيده كأ%نه
.vيطلب فيه شيئا

@مهش: ال�م\ت.ه,شة� من النساء: الت ت}لق' وجه.ها بالوسى. وف الديث:
أ%نه، صلى الل�ه عليه وسلم، لعن من النساء ال�مت.ه,شة.

ال4زهري: روى بعضهم أ%نه قال م.ح.ش.ته النار' وم.ه.ش.ت\ه إ,ذا
أ%ح\ر.قته، وقد ام\ت.ح.ش. وام\ت.ه.ش. وقال الق�ت.يب: ل أ%عرف ال�م\ت.ه,شة إ,ل

أ%ن تكون الاء مبدلة من الاء. يقال: مر� ب جلD عليه ح1م\له
فم.ح.ش.ن إ,ذا سح.ج جلده من غي أ%ن يسلخه.

@موش: ابن ال4ثي: ف الديث كان للنب، صلى الل�ه عليه وسلم، د1ر\ع¬
ت'س.م_ى ذات. ال%واشي؛ قال: هكذا أ%خرجه أ%بو موسى ف مسند ابن عباس من

الط©والت وقال: ل أ%عرف صحة لفظه، قال: وإ,نا ي'ذ}كر العن بعد ثبوت
اللفظ.



@ميش: ماش الق�طن. ي.م1يش'ه م.ي\شاv. زب�د.ه بعد ال%ل}ج. وال%ي\ش': أ%ن
ت.م1يش. الرأ%ة� القطن بيدها إ,ذا ز.ب�د.ته بعد اللج. وال%ي\ش': خل}ط

الصوف بالشعر؛ قال الراجز:
عاذ1ل%، قد أ�ول1ع\ت1 بالتر\ق1يش,،

إ,ل9 س1ر�اv فاط}ر'قي وم1يش1ي
�قال أ%بو منصور: أ%4ي اخ\لطي ما شئت1 من القول. قال: ال%ي\ش' خلط

Dالشعر بالصوف؛ كذلك فسره ال4صمعي وابن ال4عراب وغيها. ويقال: ماش. فلن
إ,ذا خلط الكذب. بالصدق. الكسائي: إ,ذا أ%خب الرجل ببعض الب وك%تم

بعض.ه قيل م.ذ%ع. وماش.. وماش. ي.ميش' م.ي\شاv إ,ذا خل%ط اللب.ن ال�ل}و.
بالام1ض، وخل%ط الصوف بالوبر، أ%و خلط ال1د� بالز\ل. وماش. ك%ر\م.ه

ي.م'وش'ه م.و\شاv إ,ذا طلب باقي. ق�طوف1ه. وم1ش\ت' الناقة أ%م1يش'ها، وماش.
الناقة م.ي\شاv: حل%ب نصف. ما ف ضرعها، فإ,ذا جاوز النصف قليس ب.ي\ش�.

وال%ي\ش': حل}ب' نصف ما ف الضرع. وال%ي\ش': خل}ط� لب الضأ}ن بلب
الاعز. وم1ش\ت الب أ%ي خل%طت، قال الكسائي: أ%خبت بعض الب وكتمت

:vوهو مثل ال%ص\ع. وماش. الشيء4 م.ي\شا vوماش. ل من خ.ب.ره م.ي\شا .vبعضا
خل%طه.

والاش': ق�م.اش' البيت، وهي ال4و\قاب وال4و\غاب والث©و.ى، قال أ%بو
منصور: ومن هذا قولم ال%اش' خي¬ من لش. أ%ي ما كان ف البيت من

ق�ماش� ل قيمة له خي¬ من بيت فارغ ل شيء فيه، فخ'ف9ف لش لزدواج ماش.
:vوهو معرب أ%و مول�د وخاش. ماش. وخاش, ماش,، جيعا Òالوهري: الاش' حب

ق�ماش' الناس. قال ابن سيده: وإ,نا ق%ض.ي\نا بأ%ن� أ%لف. ماش ياء# ل
واو¬ لوجود م ي ش وعدم م و ش.

@مأص: ال%أ%ص': ال3بل الب,يض'، واحدتا م.أ%صةD، وال3سكان ف كل ذلك
لغة؛ قال ابن سيده: وأ%رى أ%نه الفوظ عن يعقوب.

@مص: م.ح.ص. الظب' ف ع.د\و,ه ي.م\ح.ص' م.ح\صاv: أ%س\ر.ع. وع.دا
ع.د\واv شديداv؛ قال أ%بو ذؤيب:

وعادي�ة ت'ل}قي الثYياب. ك%أ%ن_ها
ت'يوس' ظ1باء�، م.ح\ص'ها وانت1بار'ها

وكذلك ام\ت.ح.ص.؛ قال:
وه'ن_ ي.م\ح.ص\ن ام\ت1حاص. ال4ظ}ب,



جاء بالصدر على غي الفعل ل4ن م.ح.ص. وام\ت.ح.ص. واحد. وم.ح.ص. ف
ال4رض م.ح\صاv: ذهب. وم.ص. با م.ح\صاv: ض.رط%. وال%ح\ص': شدة اللق.

وال%م\ح'وص' وال%ح\ص وال%ح1يص' وال�م.ح_ص': الشديد' اللق، وقيل: هو
الشديد من ال3بل. وفرس م.ح\ص¬ بي_ن ال%ح\ص,: قليل� لم, القوائم؛ قال

الشماخ يصف حار. وحش:
م.ح\ص' الش_وى، ش.ن,ج' الن_سا، خاظ1ي ال%طا،

س.ح\لD ي'ر.ج>ع خ.لف%ها الت_ن\هاقا
ويستحب من الفرس أ%ن ت'م\ح.ص. قوائم'ه أ%ي تل�ص. من الر_ه.ل، يقال

منه: فرس م.م\ح'وص' القوائم, إ,ذا خ.ل%ص. من الر_ه.ل. وقال أ%بو عبيدة: ف
صفات اليل ال�م.ح_ص' وال%ح\ص'، فأ%ما ال�م.ح_ص' فالشديد اللق،

وال�نثى م'م.ح_صةD؛ وأ%نشد:
م.ح_ص' ال%ل}ق و.أvى ف�راف1ص.ه\
كلê ش.د1يد¬ أ%س\ره' م'صام1ص.ه\

قال: وال�م.ح_ص' والف�راف1صة� سواء#. قال: وال%ح\ص' بنزلة
ال%م.ح_ص,، والمع م1حاص¬ وم1حاصات¬؛ وأ%نشد:

م.ح\ص الش_وى م.ع\صوبة ق%وائ1م'ه
قال: ومعن م.ح\ص الش_وى قليل اللحم إ,ذا قلت م.ح.ص كذا 

(* قوله «إ,ذا
قلت مص كذا» هو كذلك ف الصل.) ؛ وأ%نشد:

م.ح\ص' ال�ع.ذ�ر, أ%س\ر.فت ح.ج.بات'ه،
ي.ن\ض'و السواب,ق. زاه1ق¬ ق%ر,د'

وقال غيه: ال%م\ح'وص السنان1 ال}لوe؛ وقال أ�سامة الذل:
أ%ش\ف%و\ا ب.م\حوص, الق1طاع, ف�ؤاد.ه

والق1طاع': الن>صال�، يصف ع.ي\راv ر'م1ي بالن>صال حت رق فؤاد'ه من
الفزع.

وحبل م.ح1ص¬ وم.ح1يص¬: أ%م\ل%س أ%ج\ر.د' ليس له ز,ئ}ب,ر¬. وم.ح1ص.
البل� ي.م\ح.ص' م.ح.صاv إ,ذا ذهب وبر'ه حت ي.م�ل1ص. وحبل م.ح1ص¬ وم.ل1ص¬

بعن واحد. ويقال للزمام الي>د الف%ت\ل: م.ح1ص¬ وم.ح\ص¬ ف الش>ع\ر؛
وأ%نشد:

وم.ح\ص كساق الس_و\ذ%قان,ي� ناز.ع.ت\



ب,ك%فYي. ج.ش_اء الب'غام, خ.ف�وق
(* قوله «ومص كساق السوذقان البيت» هو هكذا ف ال4صل.)

أ%راد م.ح1ص فخف9فه وهو الزمام الشديد الفتل. قال: والفوق الت ي.خ\ف1ق
م1ش\فراها إ,ذا ع.د.ت. وال%ح1يص': الشديد الف%ت\ل؛ قال امرؤ القيس يصف

:vحارا
وأ%ص\د.ر.ها باد1ي الن_واج,ذ قار,ح¬،

أ%ق%بe كك%ر> ال4ن\د.ر,ي> م.ح1يص'
وأ%ورد ابن بري هذا البيت مستشهداv به على ال%ح1يص الفتول السم.

أ%بو منصور: م.ح�ص\ت الع.ق%ب. من الشحم إ,ذا ن.ق�ي\ت.ه منه لت.ف}تل%ه
و.ت.راv. وم.ح.ص. به ال4رض. م.ح\صاv: ض.ر.ب.. وال%ح\ص': خ'ل�وص' الشيء.
وم.ح.ص. الشيء4 ي.م\ح.ص'ه م.ح\صاv وم.ح_ص.ه: خ.ل�ص.ه، زاد ال4زهري: من

:vكل عيب؛ وقال رؤبة يصف فرسا
شد1يد' ج.ل}ز, الصeل}ب, م.م\حوص' الش_وى

كالك%ر>، ل ش.خ\ت¬ ول فيه ل%وى
أ%راد بالل�وى الع1و.ج.. وف التنزيل: ولي'م.ح>ص. ما ف ق�لوب,كم،

وفيه: ولي'م.ح>ص. الل9ه الذين آمنوا؛ أ%ي ي'خ.لYصهم، وقال الفراء: يعن
ي'مح>ص الذنوب. عن الذين آمنوا، قال ال4زهري: ل يزد الفراء على هذا،

وقال أ%بو إ,سحق: جعل الل9ه ال4يام. د'و.لv بي الناس ل1ي'م.ح>ص.
الؤمني با يقع عليهم من ق%ت\ل� أ%و أ%ل%م� أ%و ذهاب مال، قال: وي.م\ح.ق

الكافرين؛ أ%ي ي.س\تأ}ص1ل�هم. وال%ح\ص' ف اللغة: الت_خ\ليص' والتنقية. وف
حديث الكسوف: ف%ر.غ% من الصلة وقد أ%م\ح.ص.ت الشمس' أ%ي ظهرت من الكسوف

وانل%ت، ويروى: ام�حص.ت، على الطاوعة وهو قليل ف الرباعي، وأ%صل
ال%ح\ص التخليص'. وم.ح.ص\ت الذه.ب. بالنار إ,ذا خ.ل�ص\ته ما ي.ش'وبه. وف

حديث علي�: وذ%ك%ر. فت\نةv فقال: ي'م\ح.ص' الناس' فيها كما ي'م\ح.ص' ذهب'
العدن أ%ي ي'خ.ل�صون بعض'هم من بعض كما ي'خ.ل�ص ذهب' العدن من

التراب، وقيل: ي'خ\ت.ب'ون كما ي'خ\ت.ب الذهب لت'ع\ر.ف. ج.و\دته من ر.داءت1ه.
وال�م.ح_ص': الذي م'ح>ص.ت عنه ذنوب'ه؛ عن كراع، قال ابن سيده: ول

أ%دري كيف ذلك إ,نا ال%م.ح_ص' الذ�ن\ب'. وتح1يص' الذنوب: تطهي'ها
أ%يضاv. وتأ}ويل قول الناس م.ح>ص\ عنا ذنوب.نا أ%ي أ%ذ}ه1ب ما تعلق بنا من

الذنوب. قال فمعن قوله: ولي'م.ح>ص. الل9ه الذين آمنوا، أ%ي ي%لYصهم من



الذنوب. وقال ابن عرفة: ولي'م.ح>ص. الل9ه الذين آمنوا، أ%ي ي.ب\ت.ليهم،
قال: ومعن الت_م\ح1يص الن_ق}ص. يقال: م.ح_ص. الل9ه عنك ذنوب.ك أ%ي
نقصها فسمى الل9ه ما أ%صاب. السلمي من ب.لء� ت.م\ح1يصاv ل4نه ي.ن\ق�ص

.vبه ذنوب.هم، وس.م�اه الل9ه من الكافرين م\قا
وال4م\ح.ص': الذي يق}ب.ل اعتذار. الصادق والكاذب.

وم'ح1ص.ت عن الرجل يد'ه أ%و غي'ها إ,ذا كان با ور.م¬ فأ%خ.ذ ف
النقصان والذهاب؛ قال ابن سيده: هذه عن أ%ب زيد وإ,نا العروف من هذا ح.م.ص.

الر\ح'.
والت_م\ح1يص: الختبار والبتلء؛ وأ%نشد ابن بري:

،vم'ل%ف�قا vكان شيئا vض.ي\ل�رأ%يت ف
فكش_ف%ه الت_م\ح1يص' حت ب.دا ل1ي.ا

وم.ح.ص الل9ه' ما ب,ك وم.ح_ص.ه: أ%ذ}ه.ب.ه. الوهري: م.ح.ص. الذبوح'
بر,ج\ل1ه مثل د.ح.ص.

@مرص: ال%ر\ص' ل1لث�د\ي ونوه: كالغ.م\ز, لل4صابع. م.ر.ص. الثد\ي.
م.ر\صاv: غ%م.ز.ه بأ%صابعه. وال%ر\س': الشيء� ي'م\ر.س' ف الاء حت

يت.م.ي�ث% فيه.
وال%ر'وص' والد_ر'وص': الناقة السريعة.

@مصص: م.ص1ص\ت' الشيء، بالكسر، أ%م.صeه م.ص�اv وام\ت.ص.ص\ته.
والت_م.صeص': ال%صe ف م'ه\لة{، وت.م.ص.ص\ته: تر.ش_ف}ت'ه منه. وال�صاص'

وال�صاص.ة�: ما ت.م.ص_ص\ت منه. وم.ص1ص\ت الرمان أ%م.صeه وم.ص1ص\ت من ذلك
،eال4مر: مثله، قال ال4زهري: ومن العرب من يقول م.ص.ص\ت' الر�مان% أ%م'ص

والفصيح اليد. ن.ص1ص\ت، بالكسر، أ%م.صe؛ وأ%مص.ص\ت'ه الشيء فم.ص_ه.
وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه م.ص_ منها أ%ي نال% القليل من الدنيا.

.vم.ص�ا eيقال: م.ص1ص\ت، بالكسر، أ%م.ص
وال%ص'وص' من النساء: الت ت.م\ت.صe رح1م'ها الاء4.

وال%م\ص'وصة: الهزولة من داء� ي'خام1ر'ها كأ%نا م'ص_ت.
وال%ص�ان�: الج�ام' ل4نه ي.م.صe؛ قال زياد ال4عجم يهجو خالد بن

عتاب بن ورقاء:
فإ,ن ت.ك�ن, الوس.ى ج.ر.ت\ ف%و\ق. ب.ظ}رها،

فما خ'ت1ن.ت\ إ,ل وم.ص�ان� قاع1د'



وال�نثى م.ص�انةD. وم.ص�ان وم.ص�انة: شتم¬ للرجل ي'ع.ي_ر بر.ض\ع,
Dومل}جان Dالغنم من أ%خ\لف1ها بف1يه؛ وقال أ%بو عبيد: يقال رجل م.ص�ان

وم.ك9انD، كل هذا من الص�، ي.ع\ن'ون أ%نه ي.ر\ض.ع الغنم من اللؤ\م ل
ي\تل1ب'ها في'س\مع صوت الل}ب، ولذا قيل: لئيم راض1ع. وقال ابن السكيت: قل يا

Dول تقل يا ماص�ان. ويقال: أ%م.ص_ فلن �م.ص�ان� ولل�نثى يا م.ص�انة
فلناv إ,ذا شت.مه بال%ص�ان. وف حديث مرفوع: ل ت'ح.ر>م' الص�ة ول

ال%ص�تان1 ول الر_ض\عة� ول الر_ض\عتان1 ول ال3م\لجة� ول
ال3م\لج.تان1.

وال�ص.اص': خال1ص' كل شيء. وف حديث علي: شهادةv م\ت.ح.ناv إ,خلص'ها
م'ع\ت.ق%داv م'صاص'ها؛ ال�ص.اص': خال1ص' كل شيء. وم'ص.اص' الشيء

وم'ص.اص.ت'ه وم'ص.ام1ص'ه: أ%خ\ل%ص'ه؛ قال أ%بو دواد:
ب'ج.و_ف{ ب.ل%قاv وأ%ع\ـ

ـلى ل%و\ن,ه و.ر\د¬ م'صام1ص\
وفلن م'ص.اص' قو\م1ه وم'صاصت'هم أ%ي أ%خ\ل%ص'هم نس.باv، وكذلك الثنان

والمع والؤنث؛ قال الشاعر:
أ�ولك ي.ح\م'ون ال�صاص. ال%ح\ضا

وأ%نشد ابن بري لسان:
ط%ويل� الن>جاد1، ر.ف1يع' الع1ماد،
م'صاص الن>ج.ار, من ال%ز\ر.ج,

وم'ص.اص' الشيء3: س1رeه وم.ن\ب,ته. الليث: م'ص.اص' القوم, أ%صل منبتهم
وأ%فضل س1ط%ت1هم.

وم.ص\م.ص. ال3ناء4 والثوب.: غ%س.ل%هما، وم.ص\م.ص. فاه ومض\م.ض.ه بعن
واحد، وقيل: الفرق بينهما أ%ن ال%ص\م.ص.ة بطر.ف1 اللسان وهو دون

ال%ض\م.ض.ة، وال%ض\م.ض.ة� بالفم, كله، وهذا شبيه بالفرق بي الق%ب\صة
والق%ب\ضة. وف حديث أ%ب قلبة: أ�م1ر\نا أ%ن ن'م.ص\م1ص. من اللب ول

ن'م.ض\م1ض.، هو من ذلك. ومصمص إ,ناءه: غس.له كم.ض\م.ض.ه؛ عن يعقوب. ال4صمعي: يقال
م.ص\م.ص إ,ناءه وم.ض\م.ض.ه إ,ذا جعل فيه الاء4 وحر�ك%ه' ليغسله. وروى

بعضهم عن بعض التابعي قال: كنا نت.و.ض_أ� ما غ%ي_رت النار'
ون'م.ص\م1ص' من اللب ول ن'م.ص\م1ص' من التمر. وف حديث مرفوع: القت\ل� ف سبيل

الل9ه م'م.ص\م1صةD؛ العن أ%ن الشهادة ف سبيل الل9ه م'طه>رة الشهيد من



ذنوبه ماح1يةD خطاياه كما ي'م.ص\م1ص' ال3ناء4 الاء� إ,ذا ر'ق}ر,ق.
الاء� فيه وح'ر>ك حت يطهر، وأ%صله من ال%و\ص، وهو الغ.س\ل�. قال أ%بو

،Dغاس1لة Dأ%ي م'طه>رة Dمنصور: والذي عندي ف ذكر الشهيد فتلك م'م.ص\م1صة
وقد ت'ك%ر>ر' العرب' الرف. وأ%صله معتل، ومنه ن.خ\ن.خ. ب.عي.ه وأ%صل�ه

من ال3ناخة1، وت.ع.ظ}ع.ظ% أ%صله من الو.ع\ظ، وخ.ض\خ.ض\ت ال3ناء4 وأ%صله
من ال%و\ض، وإ,نا أ%نثها والقتل� مذكر ل4نه أ%راد معن الشهادة أ%و

�أ%راد خصلة م'م.ص\م1صة، فأ%قام الصفة مقام الوصوف. أ%بو سعيد: ال%ص\مصة
أ%ن تص'ب_ الاء ف ال3ناء ث ت'ح.ر>ك%ه من غي أ%ن تغسله بيدك

خ.ض\خ.ضةv ث ت'ه.ر,يق%ه. قال أ%بو عبيدة: إ,ذا أ%خرج لسان.ه وحر�كه بيده فقد
ن.ص\ن.ص.ه وم.ص\م.صه.

والاص�ة: داء# يأ}خذ الصب_ وهي شعرات ت.ن\ب'ت م'ن\ث%ن,ي.ة على
س.ناس1ن القفا فل ي.ن\ج.ع' فيه طعام¬ ول شراب حت ت'ن\ت.ف. من

أ�صولا.ورجل م'ص.اص¬: شديد، وقيل: هو ال�م\ت.لئ ال%ل}ق ال4م\ل%س وليس
بالشجاع. وال�ص.اص': شجر على نب\تة الك%و\لن1 ينبت ف الرمل، واحدته
م'ص.اصة. وقال أ%بو حنيفة: ال�ص.اص نبات ينبت خ1يطاناv د1قاقاv غي أ%ن9 لا

ل1يناv وم.تانةv ربا خ'ر,ز با فتؤ\خذ فتدق على الف%راز,ي حت ت.لي.،
وقال مرة: هو ي.ب,يس الث©د�اء. ال4زهري�: ال�ص.اص' نبت له قشور كثية

يابسة ويقال له ال�ص_اخ وهو الث©د_اء، وهو ث%ق�وب جيد، وأ%هل ه.راة%
يسمونه د1ل1يز.اد\؛ وف الصحاح: ال�ص.اص نبات، ول ي'ح.لYه. قال ابن بري:

ال�ص.اص' نبت يعظم حت ت'ف}ت.ل من ل1حائ1ه ال4ر\ش1ي.ة، ويقال له
أ%يضاv الث©د�اء؛ قال الراجز:

أ%و\د.ى بل%ي\لى كل© ت.ي_از� ش.و,ل}،
صاحب, ع.ل}ق%ى وم'ص.اص� وع.ب.ل}

والت_ي_از: الرجل القصي ال�ل%ز_ز اللق. والش_و,ل�: الفيف ف
العمل والدمة مثل الشeل}ش'ل,.

والن_ش'وص: الناقة العظيمة السنام، وال%ص'وص: الق%م1ئة. ابن
ال4عراب: ال%ص'وص الناقة الق%م1ئة. أ%بو زيد: ال%ص'وصة من النساء الهزولة من

داء� قد خام.ر.ها؛ رواه ابن السكيت عنه.
أ%بو عبيد: من ال%يل الو.ر\د' ال�ص.ام1ص' وهو الذي يستقري سراته

ج'د_ةD سوداء ليست بال1كة، ولونا لون السواد، وهو و.ر\د ال%ن\ب.ي



وص.ف}ق%ت.ي العنق وال1ر.ان1 وال%راق>، ويعلو أ%و\ظ1ف%ته سواد¬ ليس بالك،
وال�نثى م'ص.ام1صةD، وقال غيه: ك�م.ي\ت¬ م'ص.ام1ص أ%ي خالص' الك�م\تة.

قال: وال�صام1ص' الالص' من كل شيء. وإ,نه ل�صام1ص¬ ف قومه إ,ذا كان
زاك1ي. السب خالصاv فيهم. وفرس و.ر\د¬ م'صام1ص¬ إ,ذا كان خالصاv ف ذلك.

الليث: فرس م'ص.ام1ص¬ شديد تركيب العظام والفاصل، وكذلك ال�ص.م1ص؛ وقول
أ%ب دواد:

ولقد ذ%ع.ر\ت' بنات ع.م\ـ
ـم, ال�ر\ش1ف%ات1 لا ب.صاب,ص\

ي.م\شي، ك%م.ش\ي ن.ع.ام.تيـ
ـن ت.تاب.عان1 أ%ش.ق_ شاخ1ص\

ب'ج.و_ف{ ب.ل%قاv، وأ%ع\ـ
ـلى ل%ون,ه و.ر\د¬ م'صام1ص\

أ%راد: ذعرت البقر فلم يستقم له فجعل%ه.ا بنات1 عم الظباء، وهي
ال�ر\ش1فات من الظباء الت ت.مدe أ%عناقها وتنظر، والبقر ق1صار' ال4عناق ل

تكون مرشفات، والظباء بنات عم> البقر غي أ%ن� البقر ل تكون مرشفات لا
ب.صاب,ص أ%ي ترك أ%ذنابا؛ ومنه الثل:

ب.ص\ب.ص\ن.، إ,ذ ح'د1ين.، بال4ذ}ناب
وقوله ي.م\ش1ي كم.ش\ي, نعامتي، أ%راد أ%نه إ,ذا م.ش.ى اضطرب فارتفعت

عجز'ه مرة وعنق�ه مرة، وكذلك النعامتان إ,ذا تتابعتا. وال%و_ف': الذي
:vبل%غ البل%ق' بطن.ه؛ وأ%نشد شر لبن مقبل يصف فرسا

م'صام1ص ما ذاق يوماv ق%ت�ا،
ول ش.ع1ياv ن1راv م'ر\ف%ت�ا،

ض.م\ر الص>ف%اق%ي\ن, م'م.ر�اv ك%ف}تا
قال: الك�ف}ت ليس ب'ث%ج_ل� ول ذي خ.واصر.

وال%ص'وص، بفتح اليم: طعام، والعامة تضمه. وف حديث علي�، عليه
السلم: أ%نه كان يأ}كل� م'ص'وصاv ب,خ.لY خر؛ هو لم ينقع ف الل ويطب.خ'،

قال: ويتمل فتح اليم ويكون ف%ع'ولv من ال%ص�.
ابن بري: وال�ص_ان، بضم اليم، قصب السeك�ر؛ عن ابن خالويه، ويقال

له أ%يضاv: ال�ص.اب' وال%ص'وب.
وال%ص>يص.ة: ث%غ\ر¬ من ثغور الروم معروفة، بتشديد الصاد ال�ول.



الوهري: وم.ص1يص.ة بلد بالشام ول تقل م.ص>يصة، بالتشديد.
@معص: م.ع1ص. م.ع.صاv، فهو م.ع1ص¬، وت%ع_ص.: وهو ش1ب\ه الجل. وم.ع1ص.ت

قدم'ه م.ع.صاv: ال}ت.و.ت من كثرة الشي، وقيل: ال%ع.ص' وجع يصيبها
كال%فا. قال أ%بو عمرو: ال%ع.ص'، بالتحريك، التواء# ف عصب الرجل كأ%نه

يقص'ر' عصب'ه فتتعو_ج قدم'ه ث ي'س.و>يه بيده، وقد م.ع1ص. فلن، بالكسر،
ي.م\ع.ص' م.ع.صاv. ومنه الديث: شكا عمرو بن معد يكرب إ,ل عمر، رحه
الل9ه، ال%ع.ص. فقال: كذ%ب. عليك العس.ل أ%ي عليك بسرعة الشي، وهو من

ع.س.لن الذئب. وم.ع1ص. الرجل مع.صاv: شكا رجليه من كثرة الشي، وبه م.ع.ص.
وال%ع.ص': أ%ن يتل1ئ% العصب من باطن فينتفخ مع وجع شديد. وال%ع.ص' ف

ال3بل: خ.د.ر¬ ف أ%ر\ساغ, يديها وأ%رجلها؛ قال حيد بن ثور:
غ%م.ل�س غائر الع.ي\ن.ي\ن,، عادية

منه الظ�نابيب' ل ي.غ\م1ز\ با م.ع.ص.ا
وال%ع.ص' أ%يضاv: نقصان ف الرسغ، وال%ع.ص' والع.ض.د' والب.د.ل� واحد.

وقال الليث: ال%ع.ص' شبه اللج وهو داء# ف الر>ج\ل. وال%ع.ص'
والأ%ص': ب,يض ال3بل وكرام'ها. وال%ع1ص': الذي يقتن ال%ع.ص. من ال3بل وهي

البيض؛ وأ%نشد:
أ%نت و.ه.ب\ت. ه.ج\مةv ج'ر\ج'ورا،

س'وداv وبيضاv، مع.صاv خ'بورا
قال ال4زهري: وغي' ابن ال4عراب يقول هي الغ.ص'، بالغي، للبيض من

ال3بل. قال: وها لغتان. وف بطن الرجل م.ع.ص¬ وم.غ.ص¬، وقد م.ع1ص.
وم.غ1ص. وت%ع�ص ب.ط}ن,ي وتغ_ص أ%ي أ%وجعن.

وبنو م.عيص: بطن من قريش. وبنو ماع1ص�: ب'ط%ي¬ من العرب، وليس بثبت.
@مغص: ال%غ\ص': الط�ع\ن'. وال%غ\ص' وال%غ.ص': تقطيع ف أ%سفل البطن

وال1ع.ى ووجع فيه، والعامة تقوله بالتحريك، وقد م'غ1ص. فهو مغوص، وقيل:
ال%غص' غلظ ف العى. وف النوادر: تغ_ص بطن وتع_ص. أ%ي أ%وجعن.

ابن السكيت: ف بطنه م.غ\س¬ وم.غ\ص¬، ول يقال مغ.س ول مغ.ص، وإ,ن
،vوجد مغ\صا vوف الديث: إ,ن� فلنا .vوم.غ\صا vل4ج,د' ف بطن م.غ\سا

بالتسكي.وف بطن الرجل مغ.ص¬ وم.ع.ص¬ وقد م.غ1ص. ومع1ص وتع_ص بطن
وت%غ_س. أ%ي أ%وجعن. وفلن م.غ1ص¬ من ال%غ.ص, يوصف بال4ذ%ى. وال%غ.ص من

ال3بل والغنم: الالصة البياض، وقيل: البيض فقط، وهي خيار ال3بل، واحدته



م.غ.ص.ة، وال3سكان لغة؛ قال ابن سيده: وأ%رى أ%نه مفوظ عن يعقوب،
والمع أ%م\غاص؛ وقيل: ال%غ.ص' وال%غ\ص خيار' ال3بل، واحد ل جع له من

لفظه. ابن دريد: إ,بل أ%م\غاص¬ إ,ذا كانت خياراv ل واحد لا من لفظها؛ قال
الراجز:

أ%نتم وهبتم مائةv ج'ر\جورا،
أ�د\ماv وح'م\راv، م.غ.صاv خ'ب'ورا

(* روي هذا البيت ف كلمة «معص» هجمة بدل مائة، وسوداv بدل أدما.)
التهذيب: وأ%ما الغ.ص' مثقل العي فهي البيض من ال3بل الت قار.ف%ت
الك%ر\م، الواحدة م.غ.صة. قال ابن ال4عراب: وهي ال%عص أ%يضاv، بالعي

والأص وكل منهما مذكور ف موضعه.
@ملص: أ%م\ل%ص.ت الرأ%ة� والناقة�، وهي م'م1لص¬: رم.ت\ ولدها لغي تام،
والمع م.مال1يص'، بالياء، فإ,ذا كان ذلك عادة لا فهي م1م\لص¬، والولد

م'م\ل%ص وم.ل1يص. وال%ل%ص'، بالتحريك: الز_ل%ق'. وأ%م\ل%صت الرأ%ة
بولدها أ%ي أ%سقطت. وف الديث: أ%ن عمر، رضي الل9ه عنه، سأ%ل عن إ,م\لص

الرأ%ة ال%ن,ي.، فقال الغية بن شعبة: ق%ضى فيه النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، بغ'ر�ة{؛ أ%راد بالرأ%ة الامل% ت'ض\ر.ب فت'مل1ص' ج.ن,ين.ها

أ%ي ت'ز\ل1قه قبل وقت الولدة. وكل ما ز.ل1ق. من اليد أ%و غيها، فقد
م.ل1ص. م.ل%صاv؛ قال الراجز يصف حبل الدلو:

ف%ر_ وأ%ع\طان ر,شاءé م.ل1صا،
كذ%ن.ب, الذYئ}ب ي'ع.د�ى ه.ب.صا

ويروى: ي'ع.د�ى الق%ب.صا، يعن ر.ط}باv يزلق من اليد، فإ,ذا فعلت. أ%نت
ذلك قلت: أ%م\ل%ص\ته إ,م\لصاv وأ%م\ل%ص\ته أ%نا. ورشاء# م.ل1ص¬ إ,ذا

كانت الكف� تزلق عنه ول تستمكن من القبض عليه. وم.ل1ص. الشيء�، بالكسر، من
يدي م.ل%صاv، فهو أ%م\ل%ص' وم.ل1ص¬ وم.ليص، وام_ل%ص. وتل�ص: ز.ل9

انسللv ل%لست1ه، وخص اللحيان به الر>شاء4 والع1نان% والبل، قال:
وان\م.ل%ص. الشيء أ%ف}ل%ت، وتدغم النون ف اليم. وسكة م.ل1صة: تزل عن اليد

للستها. وان\ف%ل%ص من ال4مر وام�ل%ص. إ,ذا أ%ف}لت، وقد ف%ل�ص\ته
وم.ل�ص\ته. وت.ف%ل�ص. الر>شاء� من يدي وت%ل�ص. بعن واحد. وقال الليث:

vإ,ذا قبض\ت. على شيء فانف%ل%ت. من ي.د1ك قلت ان\مل%ص. من يدي ان1لصا
وان\م.ل%خ، بالاء؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:



كأ%ن، تت. خ'فYها الو.ه_اص,،
م1يظ%ب. أ�ك}م� ن,يط% بال1لص,

قال: الو.ه�اص'، بالواو، الشديد. وال1لص': الص_فا ال4بيض.
وال1يظ%ب': الظ©ر.ر. أ%بو عمرو: ال%ل1صة� والزالة ال4ط�وم من

السمك.والتمل©ص': التخل9ص'. يقال: ما كدت أ%ت.م.ل�ص' من فلن. وسي¬
إ,م\ل1يص¬ أ%ي سريع؛ وأ%نشد ابن بري:

فما لم بالد_و> من م.ح1يص,،
غي ن.جاء3 الق%رب, ال3م\ليص,

وجارية ذات ش1ماص� وم1لص�.
وم.ل}ص: اسم موضع؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:

فما زال ي.س\قي ب.ط}ن. م.ل}ص� وع.ر\ع.را
وأ%رض.ه'ما، حت اط}م.أ%ن9 ج.س3يم'ها

أ%ي حت انفض ما كان منهما مرتفعاv. وبنو م'ل%يص: بطن.
@موص: ال%و\ص': الغ.سل�. ماص.ه ي'وص'ه م.و\صاv: غس.ل%ه. وم'ص\ت' الشيء:
غ%س.ل}ته؛ ومنه حديث عائشة ف عثمان، رضي الل9ه عنهما: م'ص\ت'موه كما

ي'ماص' الثوب ث ع.د.و\ت عليه فقتلتموه؛ تقول: خرج نقي�اv ما كان فيه
يعن است1ع\تاب.هم إ,ي�اه وإ,ع\تاب.ه إ,ياهم فيما ع.ت.ب'وا عليه، وال%و\ص':
الغ.س\ل� بال4صابع؛ أ%رادت أ%نم اس\ت.تاب'وه عما ن.ق1م'وا منه فلما

أ%عطاهم ما طلبوا قتلوه. الليث: ال%و\ص' غسل الثوب غسلv لي�ناv يعل ف
فيه ماء ث يصبeه على الثوب وهو آخ1ذ�ه بي إ,باميه ي.غ\س3له وي.م'وص'ه.

وقال غيه: هاص.ه وماص.ه بعن واحد. وم.و_ص. ثوب.ه إ,ذا غسله فأ%نقاه.
وال�واصة�: الغ'سالة، وقيل: ال�واص.ة غ�سالة الثياب. وقال اللحيان:
م'واص.ة ال3ناء وهو ما غ�س3ل به أ%و منه. يقال: ما يسقيه إ,ل م'واصة%

ال3ناء.
وماص. فاه بالسواك ي'وص'ه م.و\صاv: سن�ه، حكاه أ%بو حنيفة. ابن
ال4عراب: ال%و\ص' التب. وم.و�ص. التب. إ,ذا جعل تارت.ه ف ال%و\ص,

والتب.
@مض: ال%ح\ض': اللب' الال1ص' بل ر.غ}وة. ول%ب¬ م\ض¬: خال1ص¬ ل
ي'خال1ط}ه ماء، ح'ل}واv كان أ%و حامضاv، ول يسمى اللب' م.ح\ضاv إ,ل إ,ذا

كان كذلك. ورجل ماح1ض¬ أ%ي ذ�و م.ح\ض� كقولك تام1ر¬ ولب,ن¬. وم.ح.ض.



الرجل% وأ%م\ح.ض.ه. س.قاه لبناv م.ح\ضاv ل ماء فيه. وام\ت.ح.ض. هو: ش.ر,ب.
ال%ح\ض.، وقد ام\ت.ح.ض.ه شار,ب'ه؛ ومنه قول الشاعر:

ام\ت.ح1ضا وس.قYيان ض.ي\ح.ا،
فقد ك%ف%ي\ت' صاح1ب.ي_ ال%ي\حا

ورجل م.ح1ض¬ وماح1ض¬: يشتهي ال}ض.، كلها على النسب. وف حديث عمر:
لا ط�ع1ن. ش.ر,ب. لبناv فخرج م.ح\ضاv أ%ي خال1صاv على ج,هته ل يتلط
بشيء. وف الديث: بار,ك\ لم ف م.ح\ض1ها وم.خ\ض1ها أ%ي الال1ص

وال%م\خ'وض. وف حديث الزكاة: فاع\م1د\ إ,ل شاة{ م'م\تل1ئة{ شح\ماv وم.ح\ضاv أ%ي
س.م1ينة{ كثية اللب، وقد تكرر ف الديث بعن اللب مطلقاv. وال%ح\ض'

من كل شيء: الال1ص'. ال4زهري: كل© شيء خ.ل%ص. حت ل يش'وبه شيء
ي'خال1ط�ه، فهو م.حض¬. وف حديث الو.س\و.س.ة1: ذلك م.ح\ض' ال3يان1 أ%ي

خال1ص'ه وص.ر,ي'ه، وقد قدمنا شرح هذا الديث وأ%تينا بعناه ف ترجة صرح.
ورجل م.م\ح'وض' الض_ر,يبة1 أ%ي م'خ.ل�ص¬. قال ال4زهري: كلم العرب رجل

م\ح'وص' الض_ر,يبة، بالصاد، إ,ذا كان م'ن.ق�حاv م'ه.ذ�باv. وعرب
م.ح\ض¬: خال1ص' النسب. ورجل م.م\حوض' الس.ب: م.ح\ض¬ خال1ص¬. ورجل مض'

السب: خال1ص'ه، والمع م1حاض¬؛ قال:
ت.ج,د\ قو\ماv ذ%و,ي حس.ب� وحال�
ك1راماv، حي\ث�ما ح'س3ب'وا، م1حاضا

وال�نثى بالاء؛ وفضة م.ح\ضةD وم.ح\ض¬ ومحوضةD كذلك؛ قال سيبويه:
فإ,ذا قلت هذه الفضة� م.ح\ضاv قلته بالنصب اعتماداv على الصدر. ابن سيده:

وقالوا هذا عرب م.ح\ض¬ وم.ح\ضاv، الرفع على الصفة، والنصب على الصدر،
والص>فة أ%كثر ل4نه من اسم ما قبله. ال4زهري: وقال غي واحد هو عرب

،Dوق%ل}ب¬ وق%ل}بة Dوم.ح\ض¬ وب.ح\ت¬ وب.ح\ت.ة Dم.ح\ض وامرأ%ة عربية م.ح\ض.ة
الذكر وال�نثى والمع سواء، وإ,ن شئت ث%ن_ي\ت. وج.ع\ت.. وقد م.ح'ض.،

بالضم، م'ح'وضةv أ%ي صار م.ح\ضاv ف حس.به.
وأ%م\ح.ض.ه الود_ وأ%م\ح.ض.ه له: أ%خ\ل%ص.ه. وأ%م\ح.ض.ه الديث

والنص1يحة% إ,م\حاضاv: صد.ق%ه، وهو من ال3خ\لص؛ قال الشاعر:
،Dن_ فات1ك%ة�قل للغ.وان: أ%ما ف1يك

ت.ع\ل�و الل�ئ1يم. ب,ض.ر\ب� فيه إ,م\حاض'؟
وكل شيء أ%م\ح.ض\ت.ه 



(* قوله «وكل شيء أمضته إل» عبارة الوهري: وكل
شيء أخلصته فقد أمضته.) ، فقد أ%خ\ل%ص\ت.ه. وأ%م\ح.ض\ت' له النeص\ح.

إ,ذا أ%خلصت.ه. وقيل: م.ح.ض\ت'ك ن'ص\ح1ي، بغي أ%لف، وم.ح.ض\ت'ك. مود_ت.
الوهري: وم.حض\ت'ه الود_ وأ%م\ح.ض\ت'ه؛ قال اين بري ف قوله مضته الود

وأ%مضته: ل يعرف ال4صمعي أ%م\ح.ض\ت'ه الود، قال: وع.رفه أ%بو زيد.
وال�م\ح'وضة�: الن_صيحة الالصة.

@مض: م.خ1ض.ت1 الرأ%ة� م.خاضاv وم1خاضاv، وهي ماخ1ض¬، وم'خ1ض.ت،
وأ%نكرها ابن ال4عراب فإ,نه قال: يقال م.خ1ض.ت1 الرأ%ة� ول يقال م'خ1ض.ت\،

ويقال: م.خ.ض\ت' لبنها. الوهري: م.خ1ض.ت الناقة، بالكسر، ت.م\خ.ض'
م.خاضاv مثل سع يسمع ساعاv، وم.خ_ض.ت: أ%خذها الطلق، وكذلك غيها من

البهائم. وال%خاض': و.جع' الو,لدة1. وكل© حامل ضر.با الطل}ق'، فهي ماخ1ض¬.
وقوله عز� وجل9: فأ%جاءها ال%خاض' إ,ل ج,ذ}ع, النخلة1، ال%خاض' وج.ع'
الو,لدة1 وهو الطل}ق. ابن ال4عراب وابن شيل: ناقةD ماخ1ض¬ وم.خ'وض¬

وهي الت ضربا ال%خاض'، وقد م.خ1ض.ت ت.م\خ.ض' م.خاضاv، وإ,نا
لت.م.خ_ض' بولدها، وهو أ%ن ي.ض\ر,ب. الولد' ف بطنها حت ت'ن\ت.ج. فت.م\ت.خ1ض..
يقال: م.خ1ض.ت\ وم'خ1ض.ت وت.م.خ_ض.ت\ وام\ت.خ.ض.ت. وقيل: الاخ1ض' من

النساء وال3بل والشاء ال�ق}ر,ب'، والمع م.واخ1ض' وم'خ_ض¬؛ وأ%نشد:
وم.س.د{ ف%و\ق. م.حال� ن'غ_ض,،

ت'ن\ق1ض' إ,ن\قاض. الد_جاج, ال�خ_ض,
وأ%نشد:

م.خ.ض\ت1 با ليلةv كل�ها،
فجئ}ت1 با م'ؤ\ي,داv خ.ن\ف%ق1يقا

ابن ال4عراب: ناقة ماخ1ض¬ وشاةD ماخ1ض¬ وامرأ%ةD ماخ1ض¬ إ,ذا د.نا
و,لد'ها وقد أ%خذها الطل}ق' وال%خاض' وال1خاض'. ن'ص.ي\ر¬: إ,ذا أ%رادت

الناقة أ%ن ت.ض.ع. قيل م.خ1ض.ت، وعام_ة� قيس وتيم وأ%سد يقولون م1خ1ض.ت\،
بكسر اليم، ويفعلون ذلك ف كل حرف كان قبل أ%حد حروف اللق ف ف1ع1ل}ت

وف1ع1يل، يقولون ب,عي¬ وز,ئي¬ وش1ه,يق¬، ون,ه,ل%ت1 ال3ب,ل� وس1خ1ر\ت
منه. وأ%م\خ.ض. الرجل�: م.خ1ض.ت إ,بل�ه. قالت ابنة ال�س> ال3ياد1ي�
ل4بيها: م.خ1ض.ت الف�لن,ي�ة� لناقة1 أ%بيها، قال: وما ع1ل}م'ك1؟ قالت:

الص_ل راج�، والط�ر\ف' لج�، وت.م\ش1ي وت.فاج�، قال: أ%م\خ.ض.ت\ يا بنت



:eف س'رعة1 الطر\ف. وتفاج eي.ل%ج :Òولج .eي.ر\ت.ج :Òفاع\ق1لي؛ راج
ت'باع1د' ما بي ر,ج\ل%ي\ها. وال%خاض': ال%وام1ل� من النوق، وف

الكم: الت أ%ولد'ها ف ب'طونا، واحدتا خ.ل1فةD على غي قياس ول واحد
لا من لفظها، ومنه قيل للف%ص1يل إ,ذا استك}م.ل السنة ودخل ف الثانية: ابن

�م.خاض، وال�نثى ابنة ماض. قال ابن سيده: وإ,نا سيت ال%وامل
م.خاضاv تفاؤ'لv بأ%نا تصي إ,ل ذلك وتس\ت.م\خ1ض' بولدها إ,ذا ن'ت1ج.ت. أ%بو

زيد: إ,ذا أ%ردت ال%وام1ل% من ال3بل قلت ن'وق ماض، واحدتا خ.ل1فة
على غي قياس، كما قالوا لواحدة النساء امرأ%ة، ولواحدة ال3بل ناقةD أ%و

بعي. ال4صمعي: إ,ذا ح.م.ل}ت الفحل% على الناقة فل%ق1ح.ت، فهي خ.ل1فة،
وجعها م.خاض، وولد'ها إ,ذا استكمل سنة من يوم. ولد ودخول السنة1 ال�خ\رى

ابن ماض، ل4ن� أ�مه ل%ح1ق%ت بال%خاض من ال3بل وهي ال%وام1ل�. وقال
ثعلب: ال%خاض' الع1شار يعن الت أ%تى عليها من حلها عشرة أ%شهر؛ وقال
ابن سيده: ل أ%جد ذلك إ,ل له أ%عن أ%ن يعب عن الخاض بالعشار. ويقال
للفصيل إ,ذا لقحت أ�مه: ابن' م.خاض، وال�نثى بنت ماض، وجعها بنات

ماض، ل ت'ث%ن_ى م.خاض¬ ول ت'ج\م.ع' ل4نم إ,نا يريدون أ%نا مضافة إ,ل
هذه الس>ن الواحدة، وتدخله ال4لف وال4لف للتعريف، فيقال ابن الخاض

وبنت الخاض؛ قال جرير ونسبه ابن بري للفرزدق ف أ%ماليه:
،vق%ي\ما�وج.د\نا ن.ه\ش.لv ف%ض.ل%ت\ ف

كف%ض\ل, ابن ال%خاض, على الف%ص1يل,
وإ,نا سوا بذلك ل4نم فض.ل�وا عن أ�مهم وأ�لقت بالخاض، سواء

ل%ق1ح.ت أ%و ل ت.ل}ق%ح. وف حديث الزكاة: ف خس وعشرين من ال3بل بنت' م.خاض؛
ابن ال4ثي: الخاض اسم للنeوق الوامل، وبنت' الخاض وابن الخاض: ما

دخل ف السنة الثانية ل4ن أ�مه ل%ح1قت بالخاض أ%ي الوامل%، وإ,ن ل
تكن حاملv، وقيل: هو الذي ح.م.ل%ت أ�مه أ%و حلت ال3بل الت فيها أ�مeه

وإ,ن ل تمل هي، وهذا هو معن ابن ماض وبنت ماض، ل4ن� الواحد ل
يكون ابن نوق وإ,نا يكون ابن ناقة واحدة، والراد أ%ن تكون وضعتها أ�مها

ف وقت{ م�ا، وقد حلت النوق الت و.ض.ع\ن. مع أ�مها وإ,ن ل تكن أ�مها
حاملv، فنس.ب.ها إ,ل الماعة ب'كم م'جاو.ر.ت1ها أ�مها، وإ,نا سي ابن

ماض ف السنة الثانية ل4ن9 العرب إ,نا كانت تمل� الف�حول على ال3ناث
بعد وضعها بسنة ليشتد_ ولد'ها، فهي تمل ف السنة الثانية وت.م\خ.ض'



فيكون ولد'ها ابن. ماض. وف حديث الزكاة أ%يضاv: فاع\م1د\ إ,ل شاة{
م'متلئة{ م.خاضاv وشح\ماv أ%ي ن,تاجاv، وقيل: أ%راد به ال%خاض. الذي هو

د'ن'وe الولدة أ%ي أ%نا امتل4ت ح.م\لv وسناv. وف حديث عمر، رضي الل9ه
عنه: د.ع, الاخ1ض. والرeب_ى؛ هي الت أ%خذها الخاض لتض.ع.. وال%خاض':

الطل}ق' عند الولدة. يقال: م.خ1ض.ت1 الشاة� م.خ\ضاv وم1خاضاv إ,ذا دنا
نتاجها. وف حديث عثمان، رضي الل9ه عنه: أ%ن9 امرأ%ة زار.ت\ أ%ه\ل%ها

فمخ1ضت عندهم أ%ي تر_ك الولد' عندهم ف بطنها للو,لدة1 فضر.ب.ها ال%خاض'.
قال الوهري: ابن م.خاض� نكرة فإ,ذا أ%ر\دت. تع\ريفه أ%دخلت عليه ال4لف

واللم إ,ل أ%نه تعريف جنس، قال: ول يقال ف المع إ,ل بنات' ماض
وبنات' ل%ب'ون وبنات' آوى. ابن سيده: وال%خاض' ال3بل� حي ي'ر\س.ل� فيها
الفحل� ف أ%و�ل الزمان حت ي.ه\د1ر.، ل واحد لا، قال: هكذا و'ج,د. حت
يهدر، وف بعض الروايات: حت ي.ف}د1ر. أ%ي ي.ن\ق%ط1ع. عن الض>راب، وهو

م.ث%لD بذلك.
وم.خ.ض. اللب. ي.م\خ.ض'ه وي.م\خ1ض'ه وي.م\خ'ض'ه م.خ\ضاv ثلث لغات، فهو

م.م\خ'وض¬ وم.خ1يض¬: أ%خذ ز'ب\ده، وقد ت.م.خ_ض.. وال%خ1يض'
وال%م\خ'وض: الذي قد م'خ1ض. وأ�خذ ز'بده. وأ%م\خ.ض. اللب' أ%ي حان% له أ%ن

ي'م\خ.ض.. وال1م\خ.ضة�: ال3ب\ر,يج'؛ وأ%نشد ابن بري:
لقد ت.م.خ_ض. ف ق%ل}ب م.و.د_ت'ها،
كما ت.م.خ_ض. ف إ,ب\ر,يه الل�ب.ن'

وال1م\خ.ض': الس>قاء� وهو ال3م\خاض'، مثل به سيبويه وفس_ره
السياف، وقد يكون ال%خ\ض' ف أ%شياء4 كثية فالبعي ي.م\خ'ض' بش1ق}ش1ق%ت1ه؛

وأ%نشد:
ي.ج\م.ع\ن. ز.أ}راv وه.د1يراv م.خ\ض.ا

(* قوله «يمعن» كذا ف ال4صل، والذي ف شرح القاموس: يتبعن، قاله يصف
القروم.)

والس_حاب' ي.م\خ'ض' بائه وي.ت.م.خ_ض'، والدهر ي.ت.م.خ_ض'
بالف1ت\نة1؛ قال:

وما زالت1 الدeن\يا ت�ون� ن.ع1يم.ها،
وت'ص\ب,ح' بال4م\ر, الع.ظيم, ت.مخ_ض'

ويقال للدنيا: إ,نا ت.ت.م.خ_ض' ب,ف1ت\نة{ م'نكرة. وت.م.خ_ض.ت1



الليلة� عن يوم س.وء� إ,ذا كان ص.باح'ها ص.باح. سوء، وهو مث%ل بذلك، وكذلك
تخ_ضت1 ال%ن'ون� وغيها؛ قال:

ت.م.خ_ض.ت1 ال%ن'ون� له بي.و\م�
أ%ن.ى، ولكلY حاملة{ ت.مام'

على أ%ن� هذا قد يكون من ال%خاض؛ قال: ومعن هذا البيت أ%ن�
ال%ن,ي_ة% ت.ه.ي_أ%ت\ ل4ن ت.ل1د. له الوت. يعن النعمان% بن النذر أ%و

كسرى.وال3م\خاض': ما اجتمع من اللب ف ال%ر\ع.ى حت صار و,ق}ر. بعي،
ويمع على ال4ماخ1يض,. يقال: هذا إ,ح\لب¬ من لب وإ,م\خاض¬ من لب، وهي

ال4حال1يب' وال4ماخ1يض'، وقيل: ال3ماض اللب' ما دام ف ال1م\خ.ض,.
وال�س\ت.م\خ1ض': الب.ط1يء� الر_وب, من اللب، فإ,ذا اس\ت.م\خ.ض. ل

ي.ك%د\ ي.ر'وب، وإ,ذا راب. ث% م.خ.ض.ه فعاد م.خ\ضاv فهو ال�س\ت.م\خ1ض'،
وذلك أ%طيب' أ%لبان1 الغنم. وقال ف موضع آخر: وقد اس\ت.م\خ.ض. لبن'ك أ%ي
ل يكاد' يروب، وإ,ذا استمخ.ض. اللب' ل يكد يرج ز'بده، وهو من أ%طيب

اللب ل4ن ز'بده اس\ت'ه\ل1ك. فيه. واستمخض. اللب' أ%يضاv إ,ذا أ%ب\طأ%
أخذه الط�ع\م بعد ح.ق}ن,ه ف الس>قاء. الليث: ال%خ\ض' تريك�ك

ال1م\خ.ض الذي فيه اللب ال%خ1يض الذي قد أ�خ1ذ%ت\ ز'بدته. وت.م.خ_ض. اللب'
وام\ت.خ.ض. أ%ي تر_ك ف ال1م\خضة، وكذلك الولد إ,ذا تر_ك ف بطن

الامل؛ قال عمرو بن حس_ان أ%حد بن ال%ر,ث بن ه.م_ام بن م'ر_ة ياطب
امرأ%ته:

أ%ل يا أ�م_ ع.م\رو�، ل ت.ل�وم1ي
واب\ق1ي، إ,ن_ما ذا الناس' هام'

أ%ج,د_ك1 هل رأ%يت1 أ%با ق�ب.ي\س�،
اطال% ح.يات.ه الن_ع.م' الرeكام'؟
وك1س\ر.ى، إ,ذ} ت.ق%س_م.ه ب.ن'وه

بأ%س\ياف{، كما اق}ت'س3م. اللYحام'
ت.م.خ_ض.ت1 ال%ن'ون� له بي.و\م�
أ%ن.ى، ولكلY حاملة ت.مام'

فجعل قوله ت.م.خ_ض.ت ي.ن'وب' م.ناب. قوله ل%ق1ح.ت\ بولد ل4نا ما
تخضت بالولد إ,ل� وقد ل%ق1حت. وقوله أ%ن.ى أ%ي حان% و,لدته لتمام أ%يام

المل. قال ابن بري: الشهور ف الر�واية: أ%ل يا أ�م_ قيس، وهي زوجته،



وكان قد نزل به ض.ي\ف يقال له إ,ساف¬ فعق%ر له ناقة فلم.ت\ه، فقال هذا
الشعر، وقد رأ%يت أ%نا ف حاشية من نسخ أ%مال ابن بر�ي� أ%نه عقر له

ناقتي بدليل قوله ف القصيدة:
أ%ف ناب.ي\ن, نال%ه'ما إ,ساف¬
تأ%و_ه' ط%ل�ت ما إ,ن} ت.نام'؟

وم.خ.ض\ت' بالد_ل}و, إ,ذا ن.ه.ز\ت. با ف البئر؛ وأ%نشد:
إ,ن� ل%نا ق%ل1يذ%ماv ه.م'وما،

ي.ز,يد'ها م.خ\ض' الد>ل ج'م'وما
ويروى: م.خ\ج' الد>ل. ويقال: م.خ.ض\ت' البئر. بالدلو إ,ذا أ%كثرت.

النز\ع. منها بد1لئك. وحر_كتها؛ وأ%نشد ال4صمعي:
Yلeلت.م\خ.ض.ن\ ج.و\ف%ك1 بالد

وف الديث: أ%نه م'ر_ عليه بنازة{ ت'م\خ.ض م.خ\ضاv أ%ي ت'ح.ر_ك'
.vسريعا vتريكا

وال%خ1يض': موضع بقرب الدينة. ابن بزرج: تقول العرب ف أ%د\ع1ي.ة
ي.تداع.و\ن با: ص.ب_ الل9ه عليك أ�م� ح'ب.ي\ن� ماخ1ضاv، تعن الليل.

@مرض: الريض: معروف. وال%ر.ض': السeق}م' ن.ق1يض' الص>ح_ة1، يكون
لل3نسان والبعي، وهو اسم للجنس. قال سيبويه: الر.ض' من ال%صاد1ر,

الموعة كالش_غ\ل والع.ق}ل، قالوا أ%م\راض¬ وأ%ش\غال وع'قول. وم.ر,ض. فلن
م.ر.ضاv وم.ر\ضاv، فهو مار,ض¬ وم.ر,ض¬ وم.ر,يض�، وال�نثى م.ر,يضةD؛ وأ%نشد

ابن بري لسلمة ابن عبادة ال%ع\دي شاهداv على مار,ض�:
ي'ر,ين.ن.ا ذا الي.س.ر الق%وار,ض,،

ليس ب.ه\ز'ول�، ول ب,مار,ض,
وقد أ%م\ر.ض.ه الل9ه. ويقال: أ%تيت فلناv فأ%م\ر.ض\ته أ%ي وجدته

مريضاv. وال1م\راض': الر_جل ال1س\قام'، والت_مار'ض: أ%ن ي'ر,ي. من نف}سه
الرض. وليس به. وقال اللحيان: ع'د\ فلناv فإ,نه م.ريض¬، ول تأ}كل هذا

الطعام فإ,نك مار,ض¬ إ,ن أ%كل}ت.ه أ%ي ت.م\ر.ض'، والمع م.ر\ض.ى وم.راض.ى
وم1راض¬؛ قال جرير:

وف ال1راض, ل%نا ش.ج\و¬ وت.ع\ذ1يب'
قال سيبويه: أ%م\ر.ض. الرجل% جعله م.ر,يضاv، ومر_ضه ت}ر,يضاv قام عليه

و.ول1ي.ه ف مر.ضه وداواه ليزول مر.ض'ه، جاء4ت ف%ع_ل}ت هنا للسلب وإ,ن



كانت ف أ%كثر ال4مر إ,نا تكون لل3ثبات. وقال غيه: الت_م\ر,يض'
ح'س\ن' الق1يام, على الريض. وأ%م\ر.ض. القوم' إ,ذا م.ر,ض.ت إ,بل�هم، فهم

م'م\ر,ض'ون. وف الديث: ل ي'ور,د م'م\ر,ض¬ عل م'ص1ح¼؛ ال�م\ر,ض' الذي له
إ,بل م.ر\ض.ى فن.ه.ى أ%ن ي.س\ق1ي. ال�م\ر,ض' إ,بل%ه مع إ,بل ال�ص1ح�،

ل ل4جل الع.د\وى، ولكن ل4ن الص>حاح. ربا عر.ض لا مر.ض¬ فوقع ف نفس
صاحبها أ%ن ذلك من قبيل العدوى في.ف}ت1ن'ه وي'ش.كYك�ه، فأ%م.ر.

باج\ت1ناب,ه والب'ع\د عنه، وقد يتمل أ%ن يكون ذلك من ق1ب.ل الاء وال%ر\عى
�ت.س\ت.و\ب,ل�ه الاشية� ف%ت.م\ر.ض'، فإ,ذا شاركها ف ذلك غيها أ%صابه مثل

ذلك الداء، فكانوا بهلهم يسمونه ع.د\و.ى، وإ,نا هو فعل الل9ه تعال.
وأ%م\ر.ض. الرجل� إ,ذا وق%ع ف ماله العاهة�. وف حديث ت.قاض1ي الثYمار

يقول: أ%صابا م'راض¬؛ هو، بالضم، داء يقع ف الث�م.رة فت.ه\ل1ك'.
والت_م\ر,يض' ف ال4مر: التض\جيع' فيه. وت.م\ر,يض' ال�مور: ت.و\ه1ين'ها وأ%ن

ل ت'ح\ك1م.ها. وريح م.ريضةD: ضعيفة� ال�ب'وب. ويقال للشمس إ,ذا ل تكن
م'ن\ج.ل1يةv صافيةv حسن.ةv: مريضةD. وكل© ما ض.ع'ف.، فقد م.ر,ض.. وليلة

مريضةD إ,ذا ت.غ.ي_م.ت1 السماء فل يكون فيها ض.وء؛ قال أ%بو ح.ب_ة:
ول%ي\لة م.ر,ض.ت\ من كلY ناح1ية{،
فل ي'ض1يء� ل%ا ن.ج\م¬ ول ق%م.ر'

ور.أ}ي¬ م.ر,يض¬: فيه ان1راف عن الصواب، وفسر ثعلب بيت أ%ب حبة فقال:
وليلة م.ر,ض.ت\ أ%ظل%مت ونقص. نورها. وليلةD مريضةD: م'ظ}ل1مة ل ت'ر.ى

فيها كواك1ب'ها؛ قال الراعي:
وط%خ\ياء م1ن\ ل%ي\ل, الت_مام, م.ر,يضة،
أ%ج.ن_ الع.ماء� ن.ج\م.ها، فهو ماص1ح'

وقول الشاعر:
رأ%يت' أ%با الو.ل1يد1 غ%داة% ج.م\ع,
به ش.ي\ب¬، وما ف%ق%د. الش_بابا

ولك1ن ت}ت ذاك. الشي\ب, ح.ز\م¬،
إ,ذا ما ظ%ن_ أ%م\ر.ض. أ%و أ%صابا

أ%م\ر.ض. أ%ي قار.ب. الص_واب ف الرأ}ي وإ,ن ي'ص1ب\ كل� الص�واب.
وال%ر\ض' والر.ض': الش_كe؛ ومنه قوله تعال: ف قلوبم م.ر.ض¬ أ%ي

ش.كÒ ون,فاق¬ وض.ع\ف' ي.ق1ي؛ قال أ%بو عبيدة: معناه شك. وقوله تعال:



فزادهم الل9ه' مر.ضاv، قال أ%بو إ,سحق: فيه جوابان أ%ي بك�ف}رهم كما قال
تعال: بل} طبع الل9ه عليها بكفرهم. وقال بعض أ%هل اللغة: فزادهم الل9ه

مرضاv با أ%نزل عليهم من القرآن فشك©وا فيه كما شكوا ف الذي قبله، قال:
والدليل على ذلك قوله تعال: وإذا ما أ�ن\ز,ل%ت\ س'ورة فمنهم من يقول

أ%يeكم زادته هذه إ,ياناv فأ%ما الذين آمنوا؛ قال ال4صمعي: قرأ}ت على أ%ب
عمرو ف قلوبم مر.ض فقال: م.ر\ض¬ يا غ�لم؛ قال أ%بو إ,سحق: يقال

الر.ض' والسeق}م ف البد.ن والد>ين, جيعاv كما يقال الص>حة� ف البد.ن
والدين جيعاv، والر.ض' ف القلب ي.ص\ل�ح لكل ما خرج به ال3نسان عن الصحة

ف الدين. ويقال: قلب م.ر,يض¬ من الع.داوة1، وهو الن>فاق'. ابن
ال4عراب: أ%صل الر.ض, النeق}صان�، وهو بد.نD مريض ناق1ص' القو�ة، وقلب

م.ريض¬ ناق1ص' الدين. وف حديث عمرو بن مع\د1 يكر,ب.: هم ش1فاء أ%م\راض1نا أ%ي
يأ}خ'ذون بث%أ}ر,نا كأ%نم ي.ش\ف�ون مر.ض. القلوب, ل مر.ض ال4جسام.

وم.ر_ض. فلن ف حاجت إ,ذا نق%ص.ت ح.ر.ك%ت'ه فيها. وروي عن ابن ال4عراب
أ%يضاv قال: الر.ض' إ,ظ}لم' الطبيعة1 واض\ط1راب'ها بعد ص.فائها

واع\تدالا، قال: والر.ض' الظ©ل}مة�. وقال ابن عرفة: الر.ض' ف القلب
ف�ت'ور¬ عن الق�، وف ال4بدان ف�تور' ال4عضاء، وف العي ف�تور' النظر,.

وعي م.ريضةD: فيها ف�تور؛ ومنه: فيط}مع. الذي ف قلبه مر.ض¬ أ%ي ف�تور عما
أ�م1ر. به ون'ه,ي. عنه، ويقال ظ�ل}مة؛ وقوله أ%نشده أ%بو حنيفة:

ت.وائ1م' أ%ش\باه¬ بأ%ر\ض� م.ريضة{،
ي.ل�ذ}ن% ب,خ1ذ}راف1 ال1تان1 وبالغ.ر\ب,

يوز أ%ن يكون ف معن م'م\ر,ضة، عن بذلك ف%ساد. ه.وائها، وقد تكون
مريضة هنا بعن ق%ف}رة، وقيل: مريضة ساكنة الريح شديدة الر.

وال%راضان1: واد1يان1 م'ل}ت.قاها واحد؛ قال أ%بو منصور: ال%راضان
وال%راي,ض' مواضع' ف ديار تيم بي كاظ1مة% والن_ق1ية1 فيها أ%ح\ساء،

وليست من الر.ض, وباب,ه ف شيء ولكنها مأ}خوذة من اس\ت1راضة1 الاء، وهو
اس\ت1ن\قاع'ه فيها، والر_و\ضة� مأ}خوذة منها.

قال: ويقال أ%ر\ض م.ر,يضةD إ,ذا ضاقت بأ%هلها، وأ%رض م.ريضةD إ,ذا كث�ر
با ال%ر\ج' والف1ت.ن' والق%ت\ل�؛ قال أ%وس بن حجر:

،vبالف%ضاء3 م.ر,يضة vت.ر.ى ال4رض. م1ن�ا
م'ع.ض>لةv م1ن_ا ب.ي\ش� ع.ر.م\ر.م,



@مضض: ال%ضe: ال�ر\قة�. م.ض_ن ال%مe وال�ز\ن� والقول ي.م'ضeن
eي.م'ض eوأ%م.ض_ن: أ%ح\ر.ق%ن وشق� علي�. والم vوم.ض1يضا vم.ض�ا

القلب. أ%ي ي'ح\ر,ق�ه؛ وقال رؤبة 
(* قوله «وقال رؤبة من إل» كذا بال4صل،

وعبارة القاموس مع شرحه: والضماض، بالكسر، الرقة؛ قال رؤبة: من
يتسخط...):م.ن\ ي.ت.س.خ_ط} فال3له' راض1ي

ع.ن\ك.، وم.ن\ ل%م\ ي.ر\ض. ف م1ض\ماض,
أ%ي ف ح'ر\قة{. وم.ض1ض\ت' منه: أ%ل1م\ت'. وم.ض_ن ال�رح وأ%م.ض_ن

إ,م\ضاضاv: آل%ن وأ%و\ج.ع.ن، ول يعرف ال4صمعي م.ض_ن، وقد�م ثعلب
أ%م.ض_ن؛ قال ابن سيده: وكان من مض.ى يقول م.ض_ن، بغي أ%لف،

وأ%م.ض_ن جلدي فد.ل%ك}ت'ه: أ%ح.ك�ن؛ قال ابن بري: شاهد م.ض_ن قول ح.ر>ي� بن
ض.م\رة%:

يا ن.ف}س'، ص.ب\راv على ما كان م1ن\ م.ض.ض�،
إ,ذ} ل أ%ج,د\ لف�ض'ول, الق%و\ل, أ%ق}رانا

قال: وشاهد أ%م.ض_ن قول س1نان بن مرش الس_ع\دي:
وب,ت� بال1ص\ن.ي\ن, غ%ي\ر. راض1ي،
ي.م\ن.ع' م1ن>ي أ%ر\قم1ي ت.غ\ماض1ي

من ال%ل�وء صاد1ق, ال3م\ضاض,،
ف العي, ل ي.ذ}ه.ب' بالت_ر\حاض,

والت_ر\حاض: الغ.سل. وال%ض.ض': وجع الصيبة، وقد م.ض1ض\ت. يا رجل منه،
بالكسر، ت.م.ضe م.ض.ضاv وم.ض1يضاv وم.ضاضة. وم.ض_ الكحل� العي.
eي'م1ض :Òحل م.ض�ي.م'ضeها وي.م.ضeها وأ%م.ض_ها. آل%م.ها وأ%ح\ر.ق%ها. وك

العي، وم.ض1يض'ه ح'ر\ق%ت'ه؛ وأ%نشد:
قد ذاق. أ%ك}حالv من ال%ضاض,

(* قوله «قد ذاق إل» ف شرح القاموس: والضاض كسحاب الحتراق، قال
رؤبة: قد ذاق إل.)

وك%ح.له ك�ح\لv م.ض�اv إ,ذا كان ي'ح\ر,ق، وكحله ب'ل}م'ول� م.ض¼ أ%ي
حار¼. ومرأ%ةD م.ض�ةD: ل تتمل شيئاv ي.س'وء�ها كأ%ن� ذلك ي.م'ضeها؛

عن ابن ال4عراب، قال: ومنه قول ال4ع\رابية حي س'ئل%ت\: أ%ي� الناس
أ%كرم؟ قالت: البيضاء الب.ض_ة ال%ف1رة� ال%ض�ة. التهذيب: الض�ة الت



تؤل1م'ها الكلمة أ%و الشيء اليسي وتؤ\ذيها. أبو عبيدة: م.ض_ن ال4مر
وأ%م.ض_ن، وقال: أ%م.ض_ن كلم تيم. ويقال: أ%م.ض_ن هذا ال4مر'

وم.ض1ض\ت له أ%ي ب.ل%غ\ت' منه الش.ق9ة%؛ قال رؤبة:
فاق}ن وش.رe الق%و\ل, ما أ%م.ض�ا

وم'ضاض¬: اسم رجل.
وإ,ذا أ%قر الرجل بق قيل: م1ض> يا هذا أ%ي قد أ%قرر\ت، وإ,ن ف م1ض�
وب,ض� ل%م.ط}م.عاv، وأ%صل ذلك أ%ن يسأ%ل الرجل� الرجل% الاجة% في'ع.و�ج.

ش.ف%ته فكأ%نه ي'ط}م1ع'ه فيها. الليث: ال1ضe أ%ن يقول ال3نسان بطرف
لسانه شبه ل، وهو ه1يج\ بالفارسية؛ وأ%نشد:

سأ%ل}ت'ها الو.ص\ل% فقال%ت\: م1ض>،
وحر_ك%ت\ ل رأ%gس.ها بالن_غ\ض,

(* قوله «سألتها الوصل» كذا بال4صل، والذي ف الصحاح وشرح القاموس:
سألت هل وصل؟)

الن_غ\ض': التحريك'. قال الفراء: م1ض> كقول القائل يقولا بأ%ضراسه
vوبعضهم يقول إ,ل� م1ض�ا ،eك إ,ل م1ض> وم1ض�فيقال: ما عل�م.ك أ%هل
vوع, الفعل عليها. الفراء: ما عل9مك أ%هلك من الكلم إ,ل م1ض�ا�بو'ق

وم1يضاv وب,ض�اv وب,يضاv. الوهري: م1ض>، بكسر اليم والضاد1، كلمة تستعمل
بعن ل وهي مع ذلك كلمة� م'ط}م1عةD ف ال3جابة.

أ%بو زيد: كثرت ال%ضائض' بي الناس, أ%ي الشرe؛ وأ%نشد:
وقد\ ك%ث�ر.ت\ ب.ي ال4ع.م> ال%ضائض'

وم.ض\م.ض. إ,ناءه وم.ص\م.ص.ه إ,ذا حر�كه؛ وقيل: إ,ذا غ%سل%ه، وت.م.ض\مض.
ف وض'وئه. والضمضة�: تريك الاء ف الفم. ومضمض. الاء4 ف فيه:

حر_كه، وت.م.ض\م.ض. به. الليث: ال%ضe م.ض1يض' الاء كما ت.م\ت.صeه.
ويقال: ل ت.م'ض_ م.ض1ض. العن\ز,، ويقال: ار\ش'ف\ ول ت.م'ض_ إ,ذا شر,ب\ت..

وم.ض_ت العنز' ت.م'ض� ف ش'ربا م.ض1يضاv إ,ذا شر,بت وع.ص.ر.ت\
.eش.ف%ت.ي\ها. وف الديث: ول%هم كل}ب ي.ت.مض\م.ض' ع.راق1يب. الناس, أي ي.م.ض

قال ابن ال4ثي: يقال م.ض1ض\ت' أ%م.ضe مثل م.ص1ص\ت' أ%م.صe. وم.ض\م.ض.
النعاس' ف عينه: د.ب_، وتضمضت به العي' وت.مض\م.ض. النعاس' ف عينه؛

قال الراجز:
وصاح1ب ن.ب_ه\ت'ه لي.ن\ه.ض.ا،



إ,ذا الك%رى ف ع.ي\ن,ه ت.م.ض\م.ضا
وم.ض\م.ض.: نام. ن.و\ماv طويلv. وال1ض\ماض': النوم'. وما م.ض\م.ض.ت\

عين ب,نو\م أ%ي ما نام.ت\. وما م.ض\م.ض\ت عين بنوم أ%ي ما ن,م\ت'. وف
،vوم.ض\م.ضة vوا النو\م. إ,ل غ1رارا�حديث علي�، عليه السلم: ول ت.ذ�وق

ل9ا جعل النوم ذ%و\قاv أ%مرهم أ%ن ل ينالوا منه إ,ل بأ%ل}س3ن.ت1هم ول
ي'س3يغ'وه، فشبهه بال%ض\م.ضة1 بالاء وإ,لقائ1ه من الفم من غي

اب\تلع�. وت.م.ض\م.ض. الكلب' ف أ%ث%ره. ه.ر_. وف حديث الس.ن: خ.باث1 كل�
ع1يدان,ك قد م.ض1ض\نا فوجد\نا عاق1ب.ت.ه م'ر�اv؛ خ.باث1 بو.ز\ن1 ق%طام,
أ%ي يا خ.ب,يثة� يريد الدeنيا، يعن ج.ر_ب\ناك1 واختبناك1 فوجد\ناك

م'ر�ة العاقبة. وال1ض\ماض': الرجل ال%فيف' السريع؛ قال أ%بو النجم:
ي.ت\ر'ك}ن. ك�ل� ه.و\جل� ن.غ�اض,

ف%ر\داv، وك�ل� م.ع1ض� م1ض\ماض,
ابن ال4عراب: م.ض_ض. إ,ذا ش.ر,ب. ال�ضاض، وهو الاء الذي ل ي'طاق'

م'لوحةv، وبه سي الرجل� م'ضاضاv، وضد�ه من الياه الق%ط1يع'، وهو الصاف
الزeلل�. وقال بعض بن كلب فيما روى أ%بو تراب: ت.ماض_ القوم

وت.ماصeوا إ,ذا تلجeوا وع.ض_ بعضهم بعضاv بأ%لس3ن.ت1هم.
@معض: م.ع1ض. من ذلك ال4مر,، ي.م\ع.ض' م.ع\ضاv وم.ع.ضاv وام\ت.ع.ض. منه:
غ%ض1ب. وش.ق_ عليه وأ%و\ج.ع.ه؛ وف التهذيب: م.ع1ض. من شيء سعه؛ قال

رؤبة:
ذا م.ع.ض� لو\ل ت.ر'دe ال%ع\ضا

وف حديث سعد: لا ق�تل ر'س\تم بالقادسية بع.ث إ,ل الناس خالد. بن
ع'ر\ف�طة%، وهو ابن' أ�خته، فام\ت.ع.ض. الناس' ام\ت1عاضاv شديداv أ%ي ش.ق_

عليهم وع.ظ�م.. وف حديث ابن سيين: ت'س\تأ}م.ر' اليتيمة� فإ,ن م.ع1ض.ت ل
ت'ن\ك%ح\ أ%ي ش.ق_ عليها، وف حديث س'راقة%: ت.م.ع_ض.ت1 الفر.س'، قال

أ%بو موسى: هكذا روي ف العجم ولعله من هذا، وف نسخة: فن.ه.ض.ت\. قال
ابن ال4ثي: ولو كان بالصاد الهملة من ال%ع.ص,، وهو ال}ت1واء الر>ج\ل،

لكان وج\هاv. وقال ثعلب: م.ع1ض. م.ع.ضاv غ%ض1ب.، وكلم العرب ام\ت.ع.ض.،
:vوم.ع_ضه ت.م\ع1يضا vأ%راد كلم العرب الشهور.؛ وأ%م\ع.ضه إ,م\عاضا

أ%نزل به ذلك. وأ%م\ع.ض.ن ال4مر': أ%وج.عن.
وبنو ماع1ض�: قوم د.ر.ج'وا ف الده\ر ال4ول.



وقال أ%بو عمرو: ال%ع�اضة� من ال3بل الت ترفع ذن.بها عند ن,تاج,ها.
@مثط: ال%ث}ط: غ%م\ز'ك الشيء4 بيدك على ال4رض، قال ابن دريد: وليس

بث%ب.ت.
@مط: ال%ح\ط�: شبيه بال%خ\ط1، م.ح.ط% الو.ت.ر. والع.ق%ب ي.م\ح.ط�ه

م.ح\طاv: أ%م.ر_ عليه ال4صابع لي'ص\ل1حه. وام\ت.ح.ط% سيف%ه: س.ل�ه.
وام\ت.ح.ط% الرeمح: انتز.ع.ه. ال4زهري: ال%ح\ط� كما ي.م\ح.ط� الباز,ي ريش.ه

أ%ي ي'ذهبه. يقال: ام\ت.ح.ط% الباز,ي. ويقال: م.ح_ط}ت' الوت.ر، وهو أ%ن
ت'م1ر� عليه ال4صابع لت'ص\ل1حه، وكذلك ت.م\ح1يط� الع.ق%ب تليصه. وقال

النضر: ال�ماح.طة� شدة س1نان1 المل, الناقة% إ,ذا استناخها لي.ض\ربا،
يقال: سان_ها وماح.ط%ها م1حاطاv شديداv حت ضرب با ال4رض.

@مط: م.خ.طه ي.م\خ.ط�ه م.خ\طاv أ%ي ن.ز.ع.ه وم.د_ه. ويقال: م.خ.ط% ف
القوس. وم.خ.ط السه\م' ي.م\خ.ط� وي.م\خ'ط� م'خ'وطاv. ن.ف%ذ وأ%م\خ.ط%ه هو.

ويقال: رماه بسهم فأ%م\خ.ط%ه من الر_م1ي�ة إ,ذا أ%ن\ف%ذ%ه. وم.خ.ط%
السهم' أ%ي م.ر.ق. وأ%م\خ.ط}ت' السهم.: أ%نفذ}ته، وربا قالوا: ام\ت.خ.ط ما

ف يده نزع.ه واخ\ت.ل%سه.
وال%خ\ط�: الس_ي.لن� وال�روج'. وف%ح\لD م1خ\ط� ض1راب�: يأ}خذ ر,جل

الناقة ويضرب با ال4رض في.غ\س3ل�ها ض1راباv، وهو من ذلك ل4نه بكثرة
ض1رابه يستخرج ما ف ر.ح1م الناقة من ماء وغيه.

وال�خاط: ما يسيل من ال4نف. وال�خاط� من ال4نف كالل©عاب, من الفم،
والمع أ�م\خ1طةD ل غي. وم.خ.ط}ت' الصب_ م.خ\طاv ومط%ه ي.م\خ'ط�ه
م.خ\طاv وقد م.خ.ط%ه من أ%نفه أ%ي ر.م.ى به. وام\ت.خ.ط% هو وت.م.خ_ط%

ام\ت1خاطاv أ%ي اس\ت.ن\ثر. وم.خ.طه بيده: ض.ربه.
والاخ1ط: الذي ين\ز,ع' ال1ل}دة% الر_قيقة عن وجه ال�وار. ويقال: هذه

ناقة إ,نا م.خ.طها بنو فلن أ%ي ن'ت1ج.ت\ عندهم، وأ%صل ذلك أ%ن ال�وار
إ,ذا فارق الناقة م.س.ح الن�اتج' عنه غ1ر\س.ه وما على أ%نفه من

الس�اب,ياء، فذلك ال%خ\ط، ث قيل للن�اتج ماخ1طD؛ وقال ذو الر,م�ة1:
وان\م, الق�ت'ود. على ع.ي\رانة{ ح.ر.ج�
م.ه\ري�ة{، م.خ.ط%ت\ها غ1ر\س.ها الع1يد'

(* قوله «وان» هو بالواو ف ال4صل وال4ساس، وأ%نشده شارح القاموس
بالفاء جواب إ,ذا ف البيت قبله.)



الع1يد': قوم من بن ع'ق%ي\ل ي'نس.ب إ,ليهم الن_جائب'. ابن ال4عراب:
ال%خ\ط� شبه الولد بأ%بيه، تقول العرب: كأ%نا م.خ.طه م.خ\طاv. ويقال

�للسهام الت تت.راء4ى ف عي الشمس للناظر ف الواء عند الاج,رة: م'خاط
الشيطان1، ويقال له ل�عاب' الشمس ور,يق' الشمس، كل ذلك س'م1ع. عن العرب.

Dويقال: ب'ر\د م.خ\ط .vإ,ذا مضى فيها سريعا vوم.خ.ط ف ال4رض م.خ\طا
وو.خ\طD قص1ي، وس.ي\ر م.خ\ط ووخط: سريع ش.ديد؛ وقال:

ق%د\ راب.نا من س.ي\رنا ت.م.خeطه،
أ%ص\ب.ح. قد زاي.ل%ه ت.خ.مeطه

(* قوله «من سينا» وقوله «تمطه» كذا بال4صل، والذي ف شرح القاموس عن
الصاغان من شيخنا: وتبطه بالباء.)

قيل: ت.م.خeطه اض\ط1راب'ه ف م1ش\يته يسقط م.رة ويتحامل أ�خرى.
وال%خ\ط�: اس\ت1لل� الس_يف1. وام\ت.خ.ط% سيف%ه: س.ل�ه من غ1م\ده. وام\ت.خ.ط

ر'م\ح.ه من م.ر\كزه: انتزعه. وام\ت.خ.ط% الشيء4: اخ\ت.ط%ف%ه.
وال%خ1ط�: السي>د الكري، والمع م.خ1طون؛ وقول رؤ\بة:

وإ,ن� أ%د\واء4 الر>جال, ال�خ_ط1
م.كان'ها من ش'م_ت{ وغ�ب_ط1

كس_ره على توهم فاعل؛ قال أ%بو منصور ورأ%يت ف شعر رؤ\بة:
وإ,ن� أ%د\واء4 الرجال النeخ_ط1

بالنون. قال: ول أ%عرف الخ_ط ف تفسيه.
وال�خاطة�: شجرة ت'ث}مر ث%مراv ح'ل}واv ل%ز,جاv يؤ\كل.

@مرط: ال%ر\ط�: ن.ت\ف' الشعر والر>يش والصeوف عن السد. مر.ط% شعر.ه
ي.مر'ط�ه م.ر\طاv فان\م.رط: نتفه، ومر_طه فت.مر_ط؛ وال�راطة�: ما سقط

منه إ,ذا ن'ت1ف، وخص اللحيان بال�راطة1 ما م'ر,ط% من ال3ب\ط أ%ي ن'ت1ف.
وال4م\ر.ط�: الف1يف' شعر السد والاجبي والعيني من العم.ش، والمع

م'ر\طD على القياس، وم1ر.طةD نادر؛ قال ابن سيده: وأ%راه اساv للجمع،
وقد م.ر,ط% م.ر.طاv. ورجل أ%م\ر.ط� وامرأ%ة م.ر\طاء الاج,ب.ي\ن,، ل

ي'ستغن عن ذكر الاجبي، ورجل ن.م1ص¬، وهو الذي ليس له حاجبان، وامرأ%ة
ن.م\صاء؛ يستغن ف ال4ن\م.ص والنم\صاء عن ذكر الاجبي. ورجل أ%مرط: ل شعر

�على جسده وصدره إ,ل� قليل، فإ,ذا ذهب كله فهو أ%م\ل%ط�؛ ورجل أ%م\ر.ط
بي>ن ال%رط1: وهو الذي قد خ.ف_ عار,ضاه من الشعر، وت%ر_ط شعر'ه أ%ي



تات_. وذ1ئب أ%م\ر.ط�: م'ن\ت.ت1ف' الشعر. وال4م\ر.ط�: اللYصe على
التشبيه بالذئب. وتر_ط الذئب إ,ذا سقط شعره وبقي عليه شعر قليل، فهو

أ%مرط. وسهم أ%مرط� وأ%م\ل%ط�: قد سقط عنه ق�ذ%ذ�ه. وس.ه\م م'ر'طD إ,ذا ل
يكن له ق%ذ%ذ. ال4صمعي: الع'م\ر'وط� اللYص ومثله ال4م\رط�. قال أ%بو

منصور: وأ%صله الذئب يتمر_ط من شعره وهو حينئذ أ%خبث ما يكون. وسهم أ%م\ر.ط
وم.ر,يطD وم1راطD وم'ر'طD: ل ريش عليه؛ قال ال4سدي� يصف الس_هم، ونسب

ف بعض النسخ للبيد:
م'ر'ط� الق1ذاذ1 فليس فيه م.ص\ن.ع¬،
ل الر>يش' ي.ن\ف%ع'ه، ول الت_ع\ق1يب'

ويوز فيه تسكي الراء فيكون جيع أ%م\ر.ط، وإ,نا صح_ أ%ن يوصف به
الواحد لا بعده من المع كما قال الشاعر:

وإ,ن� الت هام. الف�ؤ.اد' بذ1ك}رها
ر.ق�ود¬ عن الف%ح\شاء3، خ'ر\س' ال%بائر

واحدة ال%بائر: ج,بارة وج.بية، وهي السوار' ههنا. قال ابن بري: البيت
النسوب لل4سدي م'ر'ط الق1ذاذ هو لناف1ع بن ن'ف%ي\ع� الف%ق}ع.س3ي�،

ويقال لنافع بن ل%ق1يط ال4سدي، وأ%نشده أ%بو القاسم الز_ج_اجي عن أ%ب
السن ال4خفش عن ثعلب لن'وي\ف1ع بن ن'فيع الفقعسي يصف الشيب وك1ب.ره ف

قصيدة له وهي:
بان.ت\ ل1ط1ي_ت1ها الغ.داة% ج.ن'وب'،

وط%4ر,ي\ت.، إ,ن_ك ما ع.ل1م\ت' ط%ر'وب'
ولق%د\ ت'جاو,ر'نا فت.ه\ج'ر' ب.ي\ت.نا،

حت_ى ت'فار,ق.، أ%و ي'قال% م'ر,يب'
وز,يارة� البي\ت1، الذي ل ت.ب\ت.غ1ي

ف1يه1 س.واء4 حد1يث1ه,ن_، م.ع1يب'
ولقد ي.م1يل� ب. الض_باب' إ,ل الص>با،

ح1يناv، فأ%ح\ك%م. رأ}ب. الت_ج\ر,يب'
ولقد ت'و.س>د'ن الفتاة� ي.م1ين.ها
وش1مال%ها الب.ه\نانة� الرeع\ب'وب'

ن'ف�ج' ال%ق1يبة1 ل ترى لكع'وبا
حد�اv، وليس. لساق1ها ظ�ن\بوب'



ع.ظ�م.ت\ ر.واد1ف�ها وأ�ك}م1ل% خ.ل}ق�ها،
والو.الدان1 ن.ج,يبةD ون.ج,يب'

ل%م_ا أ%حل� الشي\ب' ب أ%ث}قال%ه،
وع.لمت' أ%ن� ش.باب. ال%س\ل�وب'

قال%ت\: ك%ب,ر\ت. وكل© صاح1ب, ل%ذ�ة{
ل1ب,لىÝ ي.ع'ود'، وذلك الت_ت\بيب'

هل ل من الك1ب.ر ال�بي, ط%بيب'
فأ%ع'ود. غ1ر�اv؟ والش_باب' ع.ج,يب'

ذ%ه.ب.ت\ ل1دات والش_باب'، فلي\س. ل،
ف1يمن ت.ر.ي\ن. م1ن. ال4نام,، ض.ر,يب'

وإ,ذا الس>ن'ون% د.أ%ب\ن. ف ط%ل%ب الف%ت.ى،
ل1ق. الس>ن'ون% وأ�د\ر,ك. ال%ط}ل�وب'

،Dفاذ}ه.ب\ إ,ل%ي\ك.، فلي\س. ي.ع\ل%م' عال
من أ%ين ي'ج\م.ع' ح.ظ©ه ال%ك}ت'وب'

ي.س\ع.ى الف%ت.ى ل1ينال% أ%ف}ض.ل% س.ع\يه1،
هيهات. ذاك. ود'ون ذاك خ'طوب'

ي.س\ع.ى وي.أ}م'ل�، وال%ن,ي_ة� خ.ل}ف%ه،
ت'وف ال3كام. له، عليه ر.ق1يب'

Dل ال%و\ت' م'ح\ت.ق1ر' الص_غ1ي, فعادل
عن\ه، ول ك1ب.ر' الك%ب,ي, م.ه,يب'

ول%ئ1ن\ ك%ب,ر\ت'، لقد ع.م1ر\ت' كأ%ن_ن
غ�ص\ن¬، ت'ف%ي>ئ�ه الر>ياح'، ر.ط1يب'
وكذاك. حق9اv م.ن\ ي'ع.م_ر\ ي'ب\ل1ه

ك%رe الز_مان1، عليه، والت_ق}ل1يب'
حت ي.ع'ود. م1ن. الب,لى، وكأ%ن_ه

ف الك%ف> أ%ف}و.ق' ناص1لD م.ع\ص'وب'
م'ر'ط� الق1ذاذ1، فليس فيه م.ص\ن.ع¬،
ل الر>يش' ي.ن\ف%ع'ه، ول الت_ع\ق1يب'
ذ%ه.ب.ت\ ش.ع'وب' ب,أ%ه\له1 وب,ماله1،

إ,ن� ال%نايا ل1لر>جال ش.ع'وب'



وال%ر\ء� م1ن\ ر.ي\ب, الز_مان كأ%نه
ع.و\د¬، ت.داو.ل%ه الر>عاء، ر.ك�وب'

غ%ر.ض¬ ل1ك�لY م.ن,ي_ة{ ي'ر\م.ى با،
حت ي'صاب. س.واد'ه ال%ن\صوب'

وجع ال�ر'ط1 الس_ه\م, أ%مراطD وم1راطD؛ قال الر_اجز:
ص'ب_، على شاء أ%ب ر,ياط1،

ذ�ؤالةD كال4ق}د'ح, ال1راط1
وأ%نشد ثعلب:

وه'ن_ أ%م\ثال� السeر.ى ال4م\راط1
والسeر.ى ههنا: جع س'ر\وة{ من الس�ه.ام؛ وقال الذل:

Dإ,ل� ع.واب,س'، كال1راط1، م'ع1يدة
بالل�ي\ل, م.و\ر,د. أ%ي>م� م'ت.غ.ض>ف1

(* قوله «عوابس» هو بالرفع فاعل يشرب ف البيت قبله كما نبه عليه الؤلف
عن ابن بري ف مادة صيف، فما تقدم لنا من ضبطه ف مادة عود خطأ.)

وشرح هذا البيت مذكور ف موضعه. وت%ر_ط الس_ه\م': خل من الر>يش.
وف حديث أ%ب س'فيان: فام_ر.ط% ق�ذ%ذ� السه\م, أ%ي سق%ط% ر,يش'ه.

وتر_طت\ أ%و\بار' ال3بل: تطايرت وتفرقت.
وأ%م\ر.ط% الشعر': حان له أ%ن ي'م\ر.ط%. وأ%م\رط%ت1 الناقة� ولد.ها، وهي

م'م\ر,طD: أ%لقته لغي تام ول شعر عليه، فإ,ن كان ذلك لا عادة فهي
vتشبيها vسقط ب'س\ر'ها غ%ض�ا :Dوهي م'م\ر,ط �م1م\راطD. وأ%م\رطت النخلة

.vبالشعر,، فإ,ن كان ذلك عاد.ت.ها فهي م1م\راط أ%يضا
وال1ر\طاوان1 وال�ر.ي\طاوان: ما ع.ر,ي. من الشفة1 السeفلى

والس_ب.لة1 فوق ذلك ما يلي ال4نف.. وال�ر.ي\طاوان ف بعض الل©غات: ما اكتنف
الع.ن\ف%قة% من جانبيها، وال�ريطاوان: ما بي السeر�ة والعانة1، وقيل: هو

ما خف� شعره ما بي السرة والعانة، وقيل: ها جانبا عانة1 الرجل اللذان
ل شعر عليهما؛ ومنه قيل: شجرة م.ر\طاء إ,ذا ل يكن عليها ورق، وقيل: هي

جلدة رقيقة بي السرة والعانة ييناv وشالv حيث ت.م.ر_ط% الشعر' إ,ل
الرeف}غ.ي، وهي تد� وتقصر، وقيل: الريطاوان ع1ر\قان ف م.راق>

البطن عليهما يعتمد الص_ائح'، ومنه قول عمر: رضي الل9ه عنه، للمؤذن أ%ب
م.ح\ذ�ورة%، رضي ال عنه، حي سع أ%ذانه ورفع صوته: لقد خشيت' 



(* قوله
«لقد خشيت» كذا بالصل، والذي ف النهاية: أما خشيت.) أ%ن تنشق�
م'ر.ي\طاؤك.، ول ي'ت.ك%لم با إ,ل� مصغرة تصغي م.ر\طاء، وهي ال%ل}ساء الت ل
شعر عليها، وقد تقصر. وقال ال4صمعي: ال�ر.ي\طاء، مدودة، هي ما بي

السرة إ,ل العانة، وكان الحر يقول هي مقصورة. وال�ر.ي\طاء: ال3ب\ط؛ قال
الشاعر:

كأ%ن� ع'ر'وق. م'ر.ي\طائها،
إ,ذا ل%ض.ت1 الد>ر\ع. عنها، ال1بال

(* قوله «لضت» كذا هو ف الصل، وشرح القاموس باللم ولعله بالنون كأ%نه
يشبه عروق إ,بط امرأ%ة بالبال إ,ذا نزعت قميصها.)

والريطاء: الر>باط. قال السي بن ع.ي_اش: سعت أ%عرابي�اv يسب�ح
فقلت: ما لك؟ قال إ,ن� م'ر.ي\طاي ليسى 

(* قوله «ليسى» كذا بالصل على هذه
الصورة.)؛ حكى هاتي ال4خيتي الروي� ف الغريبي. وال%ر,يط� من

الفرس: ما بي الث©ن�ة1 وأ�م� الق1ر\دان1 من باطن الرeس\غ,، مكب ل
vم.ر\طا �يصغر.وم.ر.ط%ت\ به أ�م�ه ت.م\ر'ط م.ر\طاv: ول%دت\ه. وم.ر.ط% ي.م\ر'ط

وم'ر'وطاv: أ%س\ر.ع، والسم ال%ر.ط%ى. وف%رس م.ر.ط%ى: س.ر,يع¬، وكذلك
الناقة�. وقال الليث: ال�ر'وط� س'ر\عة ال%ش\ي والعد\و. ويقال للخيل:

هن_ ير'ط}ن. م'ر'وطاv. وروى أ%بو تراب عن م'د\ر,ك الع\فري�: م.ر.ط فلن
فلناv وه.ر.د.ه إ,ذا آذاه. وال%ر.ط%ى: ض.ر\ب من الع.د\و؛ قال ال4صمعي:

:vهو فوق التق}ر,يب ودون ال3ه\ذاب,؛ وقال يصف فرسا
ت.ق}ر,يب'ها ال%ر.ط%ى والش_دe إ,ب\راق'

وأ%نشد ابن بري لط�فيل الغ.نوي�:
،Dت.ق}ر,يب'ها ال%ر.ط%ى وال%و\ز' م'ع\ت.د1ل

�كأ%نا س'ب.د¬ بالاء م.غ\س'ول
(* قوله «تقريبها إل» أ%ورده ف مادة سبد بتذكي الضميين وهو كذلك ف

الصحاح.)
وال1م\ر.طة�: السريعة من النوق، والمع م.ار,ط�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو

للدeب.ي\ري:
ق%و\داء ت.ه\د1ي ق�ل�صاv م.ار,طا،



ي.ش\د.خ\ن بالليل, الشeجاع. الاب,طا
الشجاع' الية� الذك%ر، والابط النائم، والر\ط� ك1ساء من خ.ز� أ%و

ص'وف أ%و كت�ان، وقيل: هو الثوب ال4خضر، وجعه م'ر'وطD. وف الديث: أ%نه،
صل9ى الل9ه عليه وسل9م، كان يصلي ف مر'وط نسائه أ%ي أ%ك}س3ي.ت1هن�؛

الواحد م1ر\ط يكون من صوف، وربا كان من خز أ%و غيه يؤت.زر به. وف الديث:
أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، كان ي'غ.لYس بالفجر فينصرف النساء

م'ت.ل%فYعات بر'وطهن� ما ي'عرف}ن من الغ.ل%س؛ وقال الكم ال�ض\ري:
،Dت.ساه.م. ث%و\باها ففي الد>ر\ع, ر.أ}دة
�وف ال1ر\ط1 ل%ف9اوان1، ر,د\ف�هما ع.ب\ل

قوله تساهم أ%ي ت.قار.ع.. وال1ر\ط: كل ثوب غي م.خ1يط. ويقال للفال�وذ
ال1ر,ط}راط� والس>ر,ط}راط، والل9ه أ%علم.

@مسط: أ%بو زيد: ال1س\ط� أ%ن ي'دخ1ل الرج'ل يد.ه ف ح.ياء الناقة
فيس\ت.خ\رج و.ث}رها، وهو ماء الفحل يتمع ف رحها، وذلك إ,ذا كثر ض1راب'ها ول

ت.ل}ق%ح. وم.س.ط% الناق%ة% والف%ر.س. ي.م\س'ط�ها م.س\طاv: أ%دخل يد.ه ف
رحها واستخرج ماءها، وقيل: استخرج و.ث}ر.ها وهو ماء الفحل الذي ت.ل}ق%ح

منه، وال%س3يطة�: ما ي'خ\رج منه. قال الليث: إ,ذا نزا على الفرس
الكرية ح1صانD لئيم أ%دخل صاحب'ها يد.ه ف%خ.ر.ط ماءه من ر.ح1ها. يقال:

م.س.ط%ها وم.ص.ت.ها وم.ساها، قال: وكأ%نم عاقبوا بي الطاء والتاء ف ال%س\ط
وال%ص\ت. ابن ال4عراب: فحل م.س3يط وم.ل1يخ¬ ود.ه1ي¬ إ,ذا ل

ي'ل}ق1ح.وال%س3يطة� وال%س3يط�: الاء الك%د1ر' الذي يبقى ف الوض،
وال%ط1يطة� نو منها. وال%س3يط�، بغي هاء: الطي؛ عن كراع. قال ابن ش'ميل: كنت

أ%مشي مع أ%gعراب ف الطي فقال: هذا ال%س3يط، يعن الطي. وال%س3يطة:
الب,ئر الع.ذ}بة� يسيل إ,ليها ماء البئر الج,نة1 في'ف}س3دها.

وماس1طD: اسم م'و.ي\ه{ ملح، وكذلك كل ماء ملح ي.م\س'ط� البطون، فهو
ماسط. أ%بو زيد: الضغيط الركية تكون إ,ل جنبها ركية أ�خرى فتحمأ� وتندفن

�في'ن\ت1ن ماؤها ويسيل ماؤها إ,ل ماء العذبة في'ف}س3ده، فتلك الضغ1يط
والسيط؛ وأ%نشد:

ي.ش\ر.ب\ن. ماء الج,ن, الض_غ1يط1،
ول ي.ع.ف}ن. كد.ر. ال%س3يط1

وال%س3يطة� وال%س3يط: الاء الك%د1ر' يبقى ف الوض؛ وأ%ن\شد الراجز:



يشربن ماء ال4ج\ن, والض_غ1يط1
وقال أ%بو عمرو: السيطة الاء يري بي الوض والبئر في'ن\ت1ن'؛

،�وأ%نشد:ولط%ح.ت\ه ح.م\أ%ةD م.طائط
�ي.م'دeها من ر,ج\ر,ج� م.سائط

قال أ%بو الغ.م\ر: إ,3ذا سال الوادي ب,س.ي\ل صغي فهي م.س3يطة، وأ%صغر
من ذلك م'سي>طةD. ويقال: م.س.ط}ت' ال1عى إ,ذا خ.ر.ط}ت. ما فيها بإ,صبعك

ليخرج ما فيها. وماس1طD: ماء ملح إ,ذا شربته ال3بل م.س.ط% بط�ونا.
وم.س.ط% الثوب. ي.م\س'ط�ه م.س\طاv: ب.ل9ه ث حر�كه ليستخرج ماءه. وفحل م.سيط:

ل ي'ل}ق1ح؛ هذه عن ابن ال4عراب. والاس1ط: شجر صيفي� ترعاه ال3بل
فيمس'ط ما ف بطونا في.خر'طها أ%ي ي'خرجه؛ قال جرير:

يا ثل}ط% حام1ضة{ ت.ر.و_ح. أ%ه\ل�ها،
من واس1ط{، وت.ن.د�ت1 الق�ل�ما

وقد روي هذا البيت:
،vيا ث%ل}ط% حام1ضة ت.ر.ب_ع ماس1طا

من ماس1ط{، وت.ر.ب_ع الق�ل�ما
:�@مشط: م.ش.ط% ش.عر.ه ي.م\ش'ط�ه وي.م\ش1طه م.ش\طاv: ر.ج_له، وال�شاطة
ما سقط منه عند ال%ش\ط، وقد ام\ت.ش.ط، وام\ت.ش.طت1 الرأ%ة ومش.طتها

الاش1طة� م.ش\طاv. ول1م_ةD م.ش1يطD أ%ي م.م\شوطةD. والاش1طة�: الت
ت'ح\س3ن ال%ش\ط%، وحرفتها ال1شاطة. وال%ش�اطة: الارية الت ت'ح\س3ن

ال1شاط%ة. ويقال للم'ت.م.لYق,: هو دائم ال%ش\ط1، على ال%ث%ل.
وال�ش\ط� وال1ش\ط� وال%ش\ط�: ما م'ش1ط% به، وهو واحد ال4م\شاط1،

والمع أ%م\شاطD وم1شاطD؛ وأ%نشد ابن بري لسعيد بن عبد الرحن بن حسان:
قد كنت' أ%غ}ن ذ1ي غ1نÝ ع.ن\ك�م\ كما
أ%غ}ن.ى الر�جال,، عن ال1شاط1، ال4ق}ر.ع'

قال أ%بو اليثم: وف ال1ش\ط1 لغة رابعة ال�ش'ط©، بتشديد الطاء؛
وأ%نشد:

قد كنت' أ%ح\س.ب'ن غ%ن,ي�اv ع.ن\ك�م'،
إ,ن9 الغ.ن,ي� عن ال�ش'طY ال4ق}ر.ع'

�قال ابن بري: ويقال ف أ%سائه ال%ش1ط� وال�ش'ط� وال1م\ش.ط
وال1ك%دe وال1ر\ج.ل� وال1س\ر.ح' وال1ش\قا، بالقصر والد�، والن_حيت'



وال�ف%ر_ج'. وف حديث س1ح\ر, النب�، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: أ%نه ط�ب_ وجعل
ف م'ش\ط وم'شاطة{؛ قال ابن ال4ثي: هو الش_عر الذي ي.س\ق�ط من

الرأ}س, واللحية1 عند الت_س\ريح بالشط. وال1ش\ط%ة�: ض.رب من ال%ش\ط
كالر>ك}بة1 وال1ل}سة، وال%ش\طة� واحدة. ومن س1مات ال3بل ضرب ي'سم�ى ال�ش\ط.

قال ابن سيده: وال�ش'ط� س1مة من س1مات1 البعي على صورة ال�شط1. قال
�أ%بو علي: تكون ف الد والعنق والفخذ؛ قال سيبويه: أ%م�ا ال�ش\ط

:Dط�اف فإ,نا يريد أ%ن عليه صورة هذه ال4شياء. وبعي م.م\ش'وط�والد�ل}و وال
س1م.ت'ه ال�ش\ط�. وم.ش1ط%ت1 الناقة� م.ش.طاv وم.ش_ط%ت: صار على

جانبيها مثل ال4م\شاط من الشح\م,. وم'ش\ط� الق%د.م,: س'لم.يات' ظهرها، وهي
الع1ظام' الر>قاق' ال�ف}ت.ر,شة� فوق القدم دون ال4صابع. التهذيب:

ال�ش\ط س'لم.يات' ظهر القدم؛ يقال: انكسر م'شط ظهر قدمه. وم'شط الك%ت1ف1:
اللحم' العريض. وال�ش\ط: سب.ج.ةD فيها أ%فنان، وف وس.طها ه1راوةD ي'قبض

عليها وت'سو�ى با الق1صاب'، وي'غ.ط�ى با ال�بe، وقد م.ش.ط ال4رض. 
*)

قوله «مشط ال4رض» كذا ف ال4صل بدون تفسي.).
ورجل م.م\ش'وط: فيه طول ود1ق�ةD. الليل: ال%م\ش'وط الطويل الدقيق.

وغيه يقول: هو ال%م\ش'وق'.
وم.ش1ط%ت\ يده ت.م\ش.ط% م.ش.طاv: خ.ش'نت من عمل، وقيل: ال%ش.ط� أ%ن يس

الرجل� الشوك أ%و ال1ذ}ع فيدخل منه ف يده شيء، وف بعض نسخ الصنف:
م.ش1ظ%ت يده، بالظاء العجمة، لغة أ%يضاv، وسيأ}ت ذكره.

وال�ش\ط: نبت صغي يقال له م'ش\ط الذئب له ج,راء مثل جراء الق1ث�اء.
@مطط: م.ط� بالدلو م.ط9اv: جذب؛ عن اللحيان. وم.ط� الشيء4 ي.م'ط©ه

م.ط9اv: مد�ه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، وذ1ك}ر الط�لء: فأ%دخل فيه
إ,صبعه ث رفعها فت.ب,ع.ها ي.ت.م.ط�ط� أ%ي يتمد�د، أ%راد أ%نه كان

ثخيناv. وف حديث سعد: ول ت.م'ط©وا بآمي أ%ي ل ت.م'دeوا. وم.ط� أ%نامله:
مد�ها كأ%نه ياطب با. وم.ط� حاجبه مط9اv: مده ف تكلمه. ومط� حاجبيه

أ%ي مد�ها وتكب_ر. وال%ط©: سعة ال%ط}و,، وقد م.ط� ي.م'ط© وم.ط�
خ.ط�ه وخ.ط}وه: مد�ه ووس�عه. وم.ط� الطائر' جناحيه: م.د�ها. وتكلم فمط9

حاجبيه أ%ي مد�ها.
وال%ط}م.طة�: مد� الكلم وتطويله. وم.ط� ش1دق%ه: مد� ف كلمه، وهو



:�الط%ط�. التهذيب: وم.ط}م.ط% إ,ذا ت.وان.ى ف خ.طYه وكلمه. وال%ط1يطة
الاء الك%د1ر' الاثر ي.بقى ف ال%و\ض,، فهو ي.ت.م.ط�ط� أ%ي يت.لز_ج

وي\ت.دe، وقيل: هي الر_د\غة�، وجعه مطائط؛ قال حيد ال4رقط:
خب\ط% الن>هال, س.م.ل% ال%طائط1

وقال ال4صمعي: ال%ط1يطة الاء فيه الطي يتمط�ط� أ%ي يتل%ز�ج ويتد�.
وف حديث أ%ب ذر: إ,نا نأ}كل ال%طائط ون.ر,د ال%طائط؛ هي الاء

الختلط بالطي، واحدته م.طيطة، وقيل: هي البقي�ة من الاء الك%د1ر يبقى ف
أ%سفل الوض. وص.لv م'طاطD وم1طاطD وم'طائطD: م'متد�؛ وأ%نشد ثعلب:

أ%ع\د.د\ت' ل1لح.و\ض,، إ,ذا ما ن.ض.با،،
ب.ك}ر.ة% ش1يز.ى وم'طاطاv س.ل}ه.با

:�يوز أ%ن ي'عن با ص.ل البعي وأ%ن يعن با البعي. وال%طائط
مواضع' ح.ف}ر, ق%وائم, الد�واب> ف ال4رض تتمع فيها الر>داغ�؛

وأ%نشد:فلم ي.ب\ق. إ,ل� ن'طفةD من م.ط1يطة{،
م1ن ال4رض، فاس\ت.ص\ف%ي\ن.ها بال%حاف1ل

ابن ال4عراب: ال�طط� الط9وال� من جيع اليوان. وت.مط�ط% أ%ي
تد_د. والتمطYي: الت_مدeد وهو من مو�ل التضعيف، وأ%صله التمطط، وقيل: هو
من ال�ط%واء، فإ,ن كان ذلك فليس هذا باب.ه. وال�ط%يطى، مقصور؛ عن كراع،

وال�ط%ي\طاء، كل ذلك: م1ش\ية� التبختر. وف التنزيل العزيز: ث ذهب
إ,ل أ%هله يت.م.ط�ى؛ هو التبختر، قال الفر_اء: أ%ي يتبختر ل4ن الظهر هو

ال%طا فيل}وي ظهره تب.خ\ت'راv، قال: ونزلت ف أ%ب جهل.
وف حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: إ,ذا مشت أ�مت ال�ط%ي\طاء

وخدم.ت\هم فار,س' والرeوم' كان بأ}س'هم بينهم. قال ال4صمعي وغيه:
ال�طيطى، بال%د> والقصر، التبختر ومدe اليدين ف الشي. وقال أ%بو عبيد: من

ذهب بالتمطYي إ,ل ال%ط1يط1 فإ,نه يذهب به مذهب ت.ظ%ن_ي\ت من الظ�ن>
وت.ق%ض_ي\ت من التق%ضeض، وكذلك الت_م.طYي يريد التمطط. قال أ%بو

منصور: وال%ط© والط}و' والدe واحد. الصحاح: ال�ط%ي\طاء، بضم اليم
مدود، التبختر ومد� اليدين ف الشي.

ويقال: م.ط%و\ت وم.ط%ط}ت بعن مد.د\ت وهي من ال�ص.غ�رات الت ل
يستعمل لا م'ك%ب�ر.

وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: أ%نه مر_ على بلل وقد م'ط1ي به ف



الشمس ي'عذ�ب أ%ي م'د_ وب'ط1ح ف الشمس.
وف حديث خ'ز.ية%: وت.ر.ك%ت1 ال%ط1ي� هاراv؛ ال%ط1يe جع م.ط1ي�ة

وهي الناقة الت ي'ركب م.طاها أ%ي ظهرها، ويقال ي'مطى با ف السي أ%ي
ي'مدe، والل9ه أ%علم.

@معط: م.ع.ط% الشيء4 ي.م\ع.ط�ه معطاv. مد�ه. وف حديث أ%ب إ,سحق: إ,ن
ف�لناv وت_ر قوس.ه ث مع.ط% فيها أ%ي مد_ يديه با، وال%غ\ط�، بالعي

والغي: الد�، وطويل م'م_ع1طD منه كأ%نه م'د�. قال ال4زهري: العروف ف
الطويل ال�م_غ1ط�، بالغي العجمة، وكذلك رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي،

قال: ول أ%سع م_عطاv بذا العن لغي الليث إ,ل بإ,قرائه ف كتاب
العتقاب ل4ب تراب، قال: سعت أ%با زيد وفلن% بن عبد الل9ه التميمي

يقولن: رجل م'م_ع1طD وم_غط أ%ي طويل؛ قال ال4زهري: ول أ�ب\ع1د' أ%ن
يكونا لغتي كما قالوا ل%ع.ن_ك ول%غ.ن_ك بعن لع.ل�ك، وال%غ.ص'

وال%ع.ص' من ال3بل الب,يض'، وس'ر'وع¬ وس'ر'وغD للق�ض\بان الر>خ\صة.
وال%ع\ط�: ال%ذ}ب'. ومع.ط% السيف. وام\ت.ع.طه: سل�ه. وامتعط رمه: انتزعه،

وم.ع1ط شعر'ه وجلده مع.طاv، فهو أ%م\ع.ط�. يقال: رجل أ%م\ع.ط� أ%م\ر.ط� ل
.Dشعر له على جسده بي>ن ال%ع.ط وم.ع1ط

وت.م.ع_ط% وام_ع.ط، وهو اف}ت.عل 
(* قوله «افتعل» كذا ف الصل

والقاموس بالتاء، وف الصحاح انفعل بالنون.): تر_ط وسقط من داء ي.ع\ر,ض' له.
:vه م.ع\طا�ويقال: ام_ع.ط البل� وغيه أ%ي انرد. وم.ع.ط%ه ي.م\ع.ط

نت.ف%ه. وتع_طت أ%و\بار ال3بل: تطايرت وتفر�قت، ومن أ%ساء الس_وء4ة1
ال%ع\طاء والش_ع\راء والد_ف}راء. وذ1ئب أمعط: قليل الشعر وهو الذي تساقط

عنه شعره، وقيل: هو الطويل على وجه ال4رض. ويقال: م.ع1ط الذئب ول يقال
م.ع1ط% شعره، وال�نثى م.ع\طاء. وف الديث: قالت له عائشة لو آخذ}ت.

ذات. الذن\ب من_ا بذنبها، قال: إ,ذاv أ%د.عها كأ%نا شاة م.ع\طاء؛ هي الت
سقط ص'وف�ها. ول1صÒ أ%معط على التمثيل بذلك: يشبه بالذYئب ال4معط

ل�ب\ثه. ولصوص م'ع\ط، ورجل أ%م\ع.ط: س.ن'وط. وأ%رض م.ع\طاء: ل نبت با.
وأ%بو م'ع\طة%: الذYئب لتم.عeط شعره، علم معرفة، وإ,ن ل يص الواحد من
جنسه، وكذلك أ�سامة� وذ�ؤالة� وث�عالة� وأ%بو ج.ع\دة. وال%ع\ط�: ضرب من

النكاح. وم.ع.ط%ها م.ع\طاv: نكحها. وم.ع.ط%ن بقي: مط%ل%ن.



،vط ف خ'ض\ر الفرس: أ%ن ي'د_ ض.ب\ع.ي\ه حت ل يد مزيداeوالت_مع
وي.ح\ب,س رجليه حت ل يد مزيداv للحاق، ويكون ذلك منه ف غي الح\ت1لط

ي.م\ل%خ' بيديه وي.ض\ر.ح' برجليه ف اجتماعهما كالسابح. وف حديث حكيم
بن معاوية: فأ%عرض عنه فقام م'تم.ع>طاv أ%ي متسخ>طاv متغض>باv. قال ابن

ال4ثي: يوز أ%ن يكون بالعي والغي.
وماع1ط وم'ع.ي\طD: اسان. وبنو م'ع.ي\ط: حي� من قريش معروفون.

وم'ع.ي\طD: موضع. وأ%م\ع.ط�: اسم أ%رض؛ قال الراعي:
ي.خ\ر'ج\ن بالليل, من ن.ق}ع� له ع'ر.ف¬،
بقاع� أ%م\ع.ط%، بي الس_هل والص>ي.ر,

@مغط: ال%غ\ط: مد� الشيء يستطيله وخص بعضهم به مد� الشيء اللي>ن
كال�ص\ران1 ونوه، مغ.ط%ه ي.م\غ'طه م.غ\طاv فام_غ.ط وام\ت.غ.ط.

وال�م_غ1ط�: الطويل ليس بالبائن الطول، وقيل: الطويل مطلقاv كأ%نه
مد_ مد�اv من طوله. ووصف علي، عليه السلم، النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

فقال: ل يكن بالطويل الم_غ1ط ول القصي الترد�د؛ يقول: ل يكن
بالطويل البائن ولكنه كان ر.ب\عة.

ال4صمعي: ال�م_غ1ط، بتشديد اليم الثانية، التناهي الطول. وام_غط
 �النهار ام>غاطاv: طال وامتد_. ومغ.ط ف القوس ي.م\غ.ط

(* قوله «يغط»
كذا ضبط ف الصل، ومقتضى اطلق الد انه من باب كتب.) مغ\طاv مثل مط:

نزع فيها بسهم أ%و بغيه. ومغ.ط الرجل� القوس مغطاv إ,ذا مد_ها بالوتر.
وقال ابن شيل: شد_ ما مغ.ط% ف قوسه إ,ذا أ%غرق ف نز\ع الوتر ومد�ه

لي'ب\ع1د السهم. وم.غ.ط}ت البل وغيه إ,ذا مددته، وأ%صله م'ن\مغ1ط والنون
للمطاوعة فقلبت ميماv وأ�دغمت ف اليم، ويقال بالعي الهملة بعناه.

والغط: مد� البعي يديه ف السي؛ قال:
م.غ\طاv ي.م'دe غ%ض.ن. الباط1

وقد تغ_ط، وكذلك ف عد\و الفرس أ%ن ي'د_ ضب\عيه. قال أ%بو عبيدة:
فرس م'ت.م.غ>طD وال�نثى م'ت.مغ>طةD. والتمغeط�: أ%ن ي'د� ض.ب\ع.ي\ه

حت ل يد م.زيداv ف ج.ر\ي,ه وي.ح\ت.ش1ي. رجليه ف بطنه حت ل يد
م.زيداv لللاق ث يكون ذلك منه ف غي اح\تلط، يس\ب.ح بيديه وي.ض\ر.ح'

برجليه ف اجتماع. وقال مرة: التمغeط� أ%ن يد� ق%وائمه ويتم.ط�ى ف



ج.ر\ي,ه. وام\ت.غ.ط% النهار' أ%ي ارتفع. وسقط البيت عليه فتم.غ_ط فمات أ%ي
قتله الغ'بار، قال ابن دريد: وليس ب,م'س\ت.ع\م.ل.

@مقط: م.ق%ط% ع'نق%ه ي.م\ق�طها وي.م\ق1طها م.ق}طاv: كسرها. وم.ق%ط}ت'
ع'ن'قه بالع.صا وم.ق%ر\ت'ه إ,ذا ضربت.ه با حت ينكسر عظم العنق واللد

صحيح. ومق%ط الرجل% ي.م\قطه م.ق}طاv: غاظ%ه، وقيل: مل4ه غ%ي\ظاv. وف حديث
ح.كيم بن ح1زام 

(* قوله «حكيم بن حزام» الذي تقدم حكيم بن معاوية، والصنف
تابع للنهاية ف اللي.): فأ%ع\ر.ض. عنه فقام م'تم.قYطاv أ%ي

مت.غ.ي>ظاv، يقال: م.ق%ط}ت صاحب م.ق}طاv وهو أ%ن ت.ب\لغ إ,ليه ف الغ.ي\ظ1،
ويروى بالعي، وقد تقد_م. وام\ت.ق%ط فلن عيني مثل ج.م\رتي أ%ي

استخرجهما؛ قال أ%بو جندب الذل:
أ%ي\ن. الف%ت أ�سامة� بن ل�ع\ط1؟

هل� ت.ق�وم' أ%نت. أ%و ذو ال3ب\ط1؟
لو أ%ن_ه ذ�و ع1ز�ة{ وم.ق}ط1،

لن.ع. ال1يان% بع\ض. ال%م\ط1
قيل: ال%ق}ط� الضر\ب، يقال: مق%طه بالس_وط1. قيل: والقط الش>د�ة،

وهو ماق1طD شديد، وال%م\ط�: الظ©ل}م. ومق%ط% الرجل% م.ق}طاv ومق%ط به:
ص.ر.عه؛ ال4خية عن كراع. ومق%ط% الكرة ي.م\ق�طها م.ق}طاv: ضرب با ال4رض

:�ث أ%خذها. وال%ق}ط�: الضر\ب بال�ب.ي\ل الصغي ال�غار,. وال1قاط
حبل صغي يكاد يقوم من شدة فتله؛ قال رؤبة يصف الصبح:

م1ن. البياض م'د_ بال1قاط1
وقيل: هو البل أ%ي�اv كان، والمع م'ق�طD مثل كتاب وك�ت'ب. ومق%ط%ه
ي.م\ق�طه م.ق}طاv: شد_ه بال1قاط، وال1قاط� حبل مثل الق1ماط مقلوب منه.

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، ق%د1م مكة% فقال: م.ن يعلم موضع ال%قام؟
وكان السيل� احتمله من مكانه، فقال ال�ط�ل1ب' بن أ%ب و.داعة%: قد كنت

قد_ر\ت'ه وذرعته ب1قاط{ عندي؛ ال1قاط، بالكسر: البل الصغي الشديد
الفتل. وال%ق9اط�: الامل من ق%ر\ية إ,ل قرية أ�خرى. ومق%ط الطائر' ال�نثى

ي.مق�طها م.ق}طاv: ك%ق%م.طها.
والاق1ط� وال%ق�اط: أ%جي' الك%ر,ي�، وقيل: هو ال�ك}ت.ر.ى من منزل

إ,ل آخر. والاق1ط�: مول الول، وتقول العرب: فلن ساق1ط� بن ماق1ط1



ابن لق1ط{ ت.تسابe بذلك، فالساق1ط� عبد' الاق1ط، والاق1ط عبد
الل�ق1ط، واللقط� ع.ب\د¬ م'ع\ت.ق¬؛ قال الوهري: نقلته من كتاب من غي ساع.

والاق1ط�: الض_ارب بال%صى ال�تك%ه>ن الاز,ي. والاق1ط� من ال3بل:
.vشديدا vأ%ي ه'ز,ل% ه'زال vوطا�مثل الر�از,م، وقد م.ق%ط% ي.م\ق�ط} م'ق

.vالبعي الذي ل يتحر�ك' ه'زال �الفراء: ال%اق1ط
@مقعط: الق�م\ع'وطة� وال�ق}ع'وط%ة�، كلتاها: دويب_ة ماء.

@ملط: ال1ل}ط�: ال%ب,يث� من الر�جال الذي ل ي'د\ف%ع إ,ليه شيء إ,ل
أ%ل}م.أ% عليه وذه.ب به س.ر.قاv واس\ت1حللv، وجعه أ%م\لطD وم'ل�وط، وقد

م.ل%ط% م'لوطاv؛ يقال: هذا م1ل}طD من ال�لوط.
وال%ل�ط�: الذي يل�ط بالطي، يقال: مل%ط}ت م.ل}طاv. ومل%ط الائط%

م.ل}طاv وم.ل�ط%ه: ط%له. وال1لط: الطي الذي ي'جعل بي ساف%ي, الب,ناء
وي'م\ل%ط� به الائط، وف صفة النة: وم1لط�ها م1س\ك أ%ذ}ف%ر'، هو من

ذلك، وي'م\ل%ط� به الائط أ%ي ي'خ\لط. وف الديث: إ,ن9 ال3بل ي'مال1ط�ها
ال4ج\رب' أ%ي ي'خال1ط�ها. وال1لطان1: جان,با الس_نام م_ا يلي

م'قد_م.ه. وال1لطان1: ال%ن\بان1، سيا بذلك ل4نما قد م'ل1ط% اللحم'
عنهما م.ل}طاv أ%ي ن'ز,ع، ويمع م'ل�طاv. وال1لطان1: الك%ت1فان، وقيل:

ال1لط� وابن ال1لط الكتف بال%نك1ب والع.ض'د1 وال1رفق,. وقال ثعلب:
ال1لط� ال1ر\فق فلم يزد على ذلك شيئاv؛ وأ%نشد:

ي.ت\ب.ع\ن. س.د\و. س.ل1س, ال1لط
والمع م'ل�ط؛ ال4زهري ف قول ق%ط1ران% الس_عدي:

وج.و\ن أ%عان.ت\ه الضeل�وع' ب,ز.ف}رة{
إ,ل م'ل�ط بان.ت\، وبان% خ.ص1يل�ها

قال: إ,ل م'ل�ط أ%ي مع م'لط؛ يقول: بان م1ر\فقاها من ج.ن\ب,ها فليس با
حازÒ ول ناك1ت¬، وقيل للع.ض'د م1لط ل4نه سي باسم النب، وال�ل�ط:

جع م1لط للع.ض'د1 والكتف1. التهذيب: وابنا م1لط العض'دان1، وف
الصحاح: ابنا ملط عضدا البعي ل4نما ي.ليان1 النبي؛ قال الراجز يصف

بعياv:ك1ل م1لط%ي\ه1 إ,ذا ت.ع.ط�فا
بان.ا، فما ر.اعى براع أ%ج\و.فا

قال: وال1لطان1 ههنا الع.ض'دان1 ل4نما الائران كما قال الراجز:
ع.و\جاء فيها م.ي.لD غ%ي\ر' ح.ر.د\



ت'ق%طYع الع1يس.، إ,ذا طال الن�ج'د\،
gك1ل م1لط%ي\ها عن الز_و\ر, أ%ب.د�

قال النضر: اللطان ما عن يي الك1ركرة وشالا. وابنا م1لط%ي
البعي: ها الع.ض'دان1، وقيل ابنا ملطي البعي كتفاه، وابنا م1لط{:

العض'دان1 والكتفان، الواحد ابن م1لط؛ وأ%نشد ابن بري لع'يينة ابن
م1ر\داس:ت.ر.ى اب\ن.ي\ م1لط%ي\ها، إ,ذا هي أ%ر\ق%ل%ت\،

أ�م1ر�ا فبانا عن م'شاش, ال�ز.و_ر
ال�ز.و_ر': موضع الز_ور. وقال ابن السكيت: ابنا م1لط العضدان،

واللطان1 ال3ب\طان1؛ وقال أ%نشدن الكلب:
لقد أ�ي>م.ت\، ما أ�ي>مت\، ث إ,نه
أ�ت1يح. لا ر,خ\و' ال1لط%ي\ن قار,س'

القار,س': البار,د، يعن شيخاv وزوجته؛ وأ%نشد ل�ح.ي\ش, بن سال:
أ%ظ�نe الس>ر\ب. س1ر\ب. ب.ن,ي ر'م.ي\ح�،

�س.ت'ذ}ع1ر'ه ش.عاش1عةD س1باط
وي'ص\ب,ح' صاح1ب' الض�ر�ات1 م'وسى

ج.ن,يباv، ح.ذ}و مائرة1 ال1لط1
(* ف هذا البيت إ,قواء.)

وابن ال1لط1: ال1لل؛ حكي عن ثعلب. وقال أ%بو عبيدة: يقال للهلل ابن
م1لط.

وفلن م1ل}طD، قال ال4صمعي: ال1ل}ط الذي ل ي'عرف له ن.سب ول أ%ب من
قولك أ%م\ل%ط% ر,يش الطائر إ,ذا سقط عنه. ويقال غلم م1ل}طD خ1ل}طD، وهو

الختلط النسب. وال1لط�: ال%ن\ب؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ملط ت.رى الذYئ}بان% فيه كأ%ن_ه
م.طي¬ بث9أ}ط{، قد أ�م1ي. ب,ش.ي_ان1

الثأ}ط�: ال%مأ%ة الر_قيقة�. والذYئبان�: الوب.ر' الذي يكون على
ال%ن\ك1بي. وأ�م1ي.: خ'ل1ط%. والش_ي�ان�: د.م' ال4خ.و.ي\ن؛ قال ابن بري:

وهذا البيت دليل على أ%نه يقال للمنكب والكتف أ%يضاv م1لطD وللعضدين
ابنا م1لط{؛ قال وقالت امرأ%ة من العرب:

ساق� س.قاها ل%ي\س. كاب\ن, د.ق}ل,،
ي'ق%ح>م' القامة% ب.ع\د. ال%ط}ل,،



ب,من\ك1ب� واب\ن, م1لط{ ج.د\ل,
،�وال1ل}ط%ى من الش>جاج,: الس>م\حاق'. قال أ%بو عبيد: وقيل ال1لطاة

بالاء، قال: فإ,ذا كانت على هذا فهي ف التقدير م.ق}صورة، وتفسي'
الديث الذي جاء: ي'ق}ض.ى ف ال1ل}ط%ى بدمها، معناه أ%نه حي ي'ش.جe صاحبها

يؤ\خذ م1قدار'ها تلك الساعة% ث ي'ق}ض.ى فيها بالق1صاص أ%و ال4ر\ش,، ول
ي'نظر إ,ل ما يدث فيها بعد ذلك من زيادة أ%و نقصان، وهذا قول بعض

العلماء وليس هو قول أ%هل, العراق، قال الواقدي: ال1ل}طى مقصور، ويقال
ال1ل}طاة�، بالاء، هي القشرة الرقيقة الت بي عظم الرأ}س ولمه. وقال شر:

يقال ش.ج_ه حت رأ%يت ال1ل}ط%ى، وشج_ةD م1لطى مقصور. الليث: تقدير
اللطاء أ%نه مدود مذكر وهو بوزن الرباء. شر عن ابن ال4عراب: أ%نه ذكر

الشجاج فلما ذكر الباض1عة% قال: ث ال�ل}ط1ئة�؛ وهي الت ترق اللحم حت
ت.د\ن'و من العظم. وقال غيه: يقول اللطى؛ قال أ%بو منصور: وقول ابن

ال4عراب يدل على أ%ن اليم من ال1ل}طى ميم م1ف}عل وأ%نا ليست بأ%صلية
كأ%نا من ل%ط%ي\ت بالشيء إ,ذا ل%ص1ق}ت به. قال ابن بري: أ%هل الوهري من

هذا الفصل ال1ل}ط%ى، وهي ال1ل}طاة� أ%يضاv، وهي ش.ج_ة بينها وبي
العظم قشرة رقيقة، قال: وذكرها ف فصل لطي. وف حديث الش_جاج: ف ال1ل}طى

�نصف د1ية1 ال�وض1حة، قال ابن ال4ثي: ال1ل}طى، بالقصر، وال1ل}طاة
القشرة الرقيقة بي عظم الرأ}س ولمه، تنع الشجة% أ%ن ت'وض1ح.، وقيل اليم

�زائدة، وقيل أ%صلية وال4لف لل3لاق كالذي ف م1ع\زى، وال1ل}طاة
كالع1ز\هاة1، وهو أ%شبه. قال: وأ%هل الجاز يسمونا الس>م\حاق.. وقوله ف
الديث: ي'ق}ضى ف ال1ل}ط%ى بدمها، قوله بدمها ف موضع الال ول يتعلق

بيقضى، ولكن بعامل مضمر كأ%نه قيل: يقضى فيها م'ل}ت.ب,سة بدمها حال شجها
وسيلنه.

وف كتاب أ%ب موسى ف ذكر الشجاج: ال1لطاط وهي السمحاق، قال: وال4صل
فيه من م1ل}طاط البعي وهو حرف ف وسط رأ}سه. وال1ل}طاط�: أ%على حرف

البل وصحن' الدار. وف حديث ابن مسعود: هذا ال1ل}طاط� طريق ب,ق1ي_ة1
الؤ\مني؛ هو ساحل البحر؛ قال ابن ال4ثي: ذكره الروي ف اللم وجعل ميمه

زائدة، وقد تقدم، قال: وذكره أ%بو موسى ف اليم وجعل ميمه أ%صلية. ومنه
حديث علي�، كر_م الل9ه وجهه: فأ%مرتم بلزوم هذا اللطاط حت يأ}تيهم

أ%مري، يريد به شاط1ئ% الف�رات1.



وال4م\ل%ط�: الذي ل شعر على جسده ول رأ}سه ول ليته، وقد م.ل1ط%
م.ل%طاv وم'ل}طةv. وم.ل%ط% شعر.ه م.ل}طاv: ح.ل%قه؛ عن ابن ال4عراب. الليث:
ال4م\ل%ط� الرجل الذي ل شعر على جسده كله إ,ل الرأ}س واللYحية%،

وكان ال4ح\ن.ف' بن قيس أ%م\ل%ط% أ%ي ل شعر على بدنه إ,ل ف رأ}سه، ورجل
أ%م\ل%ط� ب.ي>ن' الل%ط1 وهو مثل ال4م\ر.ط1؛ قال الشاعر:

ط%ب,يخ' ن'حاز� أ%و ط%ب,يخ' أ%م1يهة{،
دقيق' الع1ظام,، س.ي>ء� الق1ش\م,، أ%م\لط

يقول: كانت أ�مه به حاملة وبا ن'حاز أ%ي س'عال أ%و ج'د.ر,ي� فجاءت به
:Dج.ن,ينها وهي م'م\ل1طة �ضاو,ياv. والق1ش\م': اللح\م'. وأ%ملطت الناقة

أ%ل}ق%ت\ه ول شعر عليه، والمع م.مال1يط�، بالياء، فإ,ذا كان ذلك لا عادة
:�فهي م1م\لطD، والني م.ل1يطD. وال%ل1يط�: الس_خ\لة�. وال%ل1يط

ال%د\ي أ%و_ل ما تضعه العنز، وكذلك من الضأ}ن. وم.ل%ط%ت\ه أ�مeه
ت.م\ل�طه: ولدته لغي تام. وسهم أ%م\ل%ط� وم.ل1يطD: ل ريش عليه مثل أ%م\ر.ط؛

وأ%نشد يعقوب:
ولو د.عا ناص1ر.ه ل%ق1يطا،

لذاق. ج.ش\أv ل ي.ك�ن\ م.ل1يطا
ل%ق1يطD: بدل من ناص1ر. وت.م.ل�ط% السهم' إ,ذا ل يكن عليه ريش.

وم.ل%ط}ية�: بلد.
.vإ,ذا قال هذا نصف بيت وأ%ت.م_ه الخر بيتا vويقال: مال%ط فلن فلنا

يقال: م.ل�ط% له ت.م\ل1يطاv. وال1ل}ط%ى: ال4رض 
*)

قوله «واللطى الرض» اللطى مرسوم ف ال4صل بالياء، وعلى صحته يكون
مقصوراv ويوافقه قول شارح القاموس: هي بالكسر مقصورة.) السهلة. قال أ%بو

علي: يتمل وز\ن'ها أ%ن يكون م1ف}عالv وأ%ن يكون ف1ع\لء، ويقال: بعت'ه
ال%ل%س.ى وال%ل%ط%ى وهو البيع بل ع'ه\د.ة{. ويقال: مضى فلن إ,ل موضع

كذا فيقال جعله الل9ه م.ل%ط%ى ل ع'ه\د.ة أ%ي ل رجعة. وال%ل%ط%ى مثل
ال%ر.ط%ى: من الع.د\و,.

وال�ت.م.لYط%ة�: م.ق}ع.د الش\ت1يام,، والش\ت1يام': ر.ئيس'
الرeك9اب,.

@ميط: ماط% عن م.ي\طاv وم.ي.طاناv وأ%ماط%: ت.ن.ح_ى وبع'د وذهب. وف



حديث العقبة: م1ط} عنا يا سع\د' أ%ي اب\ع'د. وم1ط}ت' عنه وأ%م.ط}ت' إ,ذا
تنح_ي\ت عنه، وكذلك م1ط}ت' غيي وأ%م.ط}ت'ه أ%ي ن.ح_ي\ته. وقال ال4صمعي:
م1ط}ت' أ%نا وأ%م.ط}ت' غيي، ومنه إ,ماطة� ال4ذ%ى عن الطريق. وف حديث

ال3يان1: أ%د\ناها إ,ماطة� ال4ذ%ى عن الطريق أ%ي ت.ن\ح1يته؛ ومنه حديث
ال4كل: فلي'م1ط ما با من أ%ذىÝ. وف حديث الع.ق1يقة1: أ%م1يط�وا عنه

ال4ذى. وال%ي\ط� وال1ياط�: الد_ف}ع' والز_ج\ر'، ويقال: القوم ف
ه1ياط{ وم1ياط{. وماط%ه عن وأ%ماط%ه: ن9اه ودف%عه. وقال بعضهم: م1ط}ت' به

وأ%م.ط}ت'ه على حكم ما تتع.د_ى إ,ليه ال4فعال غي التعدية بوسيط النقل
ف الغالب. وأ%ماط% الل9ه' عنك ال4ذى أ%ي ن9اه. وم1ط} وأ%م1ط} عن

ال4ذى إ,ماطةv ل يكون غيه. وف الديث: أ%م1ط} عنا يد.ك. أ%ي نYها. وف
حديث بدر: فما ماط% أ%حد'هم عن موضع يد رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه

وسل9م. وف حديث خيب: أ%نه أ%خذ الراية% فهز_ها ث قال: م.ن يأ}خ'ذها
بقYها؟ فجاء فلن فقال: أ%نا، فقال: أ%م1ط}، ث� جاء4 آخر فقال: أ%م1ط} أ%ي

تن.ح_ واذ}ه.ب. وماط% ال4ذى م.ي\طاv وأ%ماط%ه: ن.ح�اه ودفعه؛ قال
ال4عشى:

ف%م1يطي، ت.م1يطي بص'ل}ب, الف�ؤ.اد،
وو.ص�ال, ح.ب\ل� وكن_اد1ها

أ%ن_ث ل4نه حل البل على الو'ص\لة؛ ويروى:
و.ص'ول, ح1بال� وكن�اد1ها

ورواه أ%بو عبيد:
ووص\ل ح1بال وكن_ادها

قال ابن سيده: وهو خطأD إ,ل أ%ن يض.ع وص\ل موضع واص1ل؛ ويروى:
ووص\ل ك%ر,ي وكن_ادها

ال4صمعي: م1ط}ت' أ%نا وأ%م.ط}ت غيي، قال: ومن قال بلفه فهو باطل.
ابن ال4عراب: م1ط} عن وأ1م1ط عن بعن؛ قال: وروى بيت ال4عشى: أ%م1يطي

ت.م1يطي، بعل أ%ماط وماط بعن، والباء زائدة وليست للتعدية. ويقال:
أ%م1ط} عن أ%ي اذه.ب\ عن واع\د1ل، وقد أ%ماط% الرجل� إ,ماطة. وماط%
الشيء�: ذهب. وماط% به: ذهب به. وأ%ماط%ه: أ%ذ}ه.به؛ وقال أ%وس:

ف%م1يط1ي ب,م.ي�اط{، وإ,ن} ش1ئ}ت1 فان\ع1م1ي
ص.باحاv، ور'د>ي ب.ي\ن.نا الو.ص\ل%، واس\ل%مي



وت.ماي.ط% القوم': ت.باع.د'وا وفسد ما بينهم. الفراء: ت.هاي.ط% القوم
ت.هاي'طاv إ,ذا اجتمعوا وأ%صلحوا أ%مرهم، وت.ماي.ط�وا ت.ماي'طاv إ,ذا

تباعد'وا. وقال أ%بو طالب بن س.لم.ة: قولم ما ز,ل}نا بال1ياط1 وال1ياط1؛
قال الفراء: ال1ياط أ%شد� السو\ق ف الو,ر\د، وال1ياط� أ%شد السوق ف
،�الصد.ر,، ومعن ذلك بال%جيء والذYهاب. اللحيان: ال1ياط� ال3ق}بال
وال1ياط� ال3د\بار؛ وقال غيه: ال1ياط� اجتماع الناس للصلح، والياط

التفر�ق عن ذلك؛ وقال الليث: ال1ياط ال�زاولة�، وال1ياط ال%ي\ل. ويقال:
أ%رادوا بال1ياط ال%لبة1 والصخ.ب، وبالياط التباع'د والتن.ح�ي

واليل.وماط علي_ ف حكمه ي.م1يط م.ي\طاv: جار. وما عنده م.ي\طD أ%ي شيء، وما
رجع من م.تاع1ه ب.ي\ط{. وأ%م\ر¬ ذو م.ي\ط: شديد. وامتل4 حت ما يد

م.ي\طاv أ%ي م.زيداv؛ عن كراع.
وال%ي_اط: الل9ع�اب' البط9ال. وف حديث أ%ب عثمان الن_ه\د1ي�: لو

كان ع'مر م1يزاناv ما كان فيه م.ي\ط� شعرة أ%ي م.ي\ل� شعرة؛ وف حديث بن
ق�ريظة والن_ض1ي:

،vوقد كانوا ب,ب.ل}دت1هم ث1قال
كما ث%ق�ل%ت\ ب,ميطان% الصeخور

فهو بكسر اليم 
vقوله «بكسر اليم» هو ف القاموس والنهاية أ%يضا *)

وضبطه ياقوت بفتحها.) موضع ف بلد بن م'ز.ي\نة بالجاز.
@مشظ: م.ش1ظ% الرجل� ي.م\ش.ظ� م.ش.ظاv وم.ش1ظ%ت\ ي.د'ه أ%يضاv إ,ذا م.س_

الشو\ك. أ%و ال1ذ}ع. فدخل منه ف يده شيء أ%و ش.ظ1ي�ةD، وقد ق1يلت
بالطاء، وها لغتان، وهو ال%ش.ظ�؛ وأ%نشد ابن السكYيت قول س'ح.يم بن

و'ث%ي\ل� الرياحي:
وإ,ن� ق%نات.نا م.ش1ظD ش.ظاها،
ش.د1يد¬ م.دeها ع'ن'ق. الق%ر,ين,

قوله م.ش1ظD ش.ظاها م.ثل لم\ت1ناع جان,به أ%ي ل ت.م.س_ ق%نات.نا
في.نال%ك منها أ%ذىÝ، وإ,ن ق�رن با أ%حد مد�ت عن'ق%ه وج.ذ%ب.ت\ه فذ%ل�

كأ%نه ف حب\ل ي\ذ1به؛ وقال جرير:
م1شاظ ق%ناة{ در\ؤ'ها ل ي'ق%و_م,

ويقال: ق%ناة م.ش1ظةD إ,ذا كانت جديدة ص'ل}بة ت.م\ش.ظ� با ي.د' من



ت.ناو.لا؛ قال الشاعر:
وكل9 ف%تÝ أ%خ1ي ه.ي\جا ش'جاع�

على خ.ي\فانة{ م.ش1ظ{ ش.ظاها
وال%ش.ظ أ%يضاv: ال%ش.ق' وهو أ%يضاv تشق©ق ف أ�صول الف%خ1ذين,؛ قال

غالب العن:
قد ر.ث� منه م.ش.ظD ف%ح.ج\ح.جا،
وكان ي.ض\ح.ى ف الب'يوت1 أ%ز,جا

ال%ج\ح.جة�: النeكوص، وال4ز,ج': ال4ش1ر'.
@مظظ: ماظ�ه م'ماظ�ة وم1ظاظاv: خاصمه وشات%ه وشار_ه وناز.ع.ه ول

يكون ذلك إ,ل م'قاب.لة منهما؛ قال رؤبة:
لgواء4ها وال4ز\ل% وال1ظاظا

وف حديث أ%ب بكر: أ%نه مر_ بابنه عبد الرحن وهو ي'ماظ© جاراv له،
فقال أ%بو بكر: ل ت'ماظY جار.ك فإ,نه ي.ب\ق%ى ويذه.ب الناس؛ قال أ%بو

عبيد: ال�ماظ�ة� ال�خاص.مة وال�شاق�ة وال�شار�ة� وشد_ة� ال�نازعة1
مع ط�ول الل©زوم، يقال: ماظ%ظ}ت'ه' أ�ماظ©ه م1ظاظاv وم'ماظ�ة، أ%بو

عمرو: أ%م.ظ� إ,ذا ش.تم، وأ%ب.ظ� إ,ذا س.م1ن.، وفيه م.ظاظةD أ%ي شد_ة
خ'ل�ق، وتاظ9 القوم'؛ قال الراجز:

،�جاف{ د.ل%ن\ظ%ى ع.ر,ك¬ م'غان,ظ
�أ%ه\و.ج' إ,ل أ%نه م'ماظ1ظ

وأ%م.ظ� الع'ود. الرطب. إ,ذا توق�ع أ%ن تذهب ن'د'و_ته فع.ر_ضه لذلك.
وال%ظ©: ر'م�ان الب أ%و شجره وهو ي'ن.و>ر ول ي.عق1د وتأ}كله النح\ل

فيج'ود' عس.ل�ها عليه. وف حديث الزeهري وبن إ,سرائيل: وجعل ر'م�ان.هم
ال%ظ�؛ هو الرeم�ان الب�ي ل ي'ن\تفع بمله. قال أ%بو حنيفة: منابت

ال%ظ البال وهو ينو>ر ن.و\راv كثياv ول ي'ر.ب>ي ولكن ج'ل©ناره
كثي العسل؛ وأ%نشد أ%بو اليثم لبعض طي>ء:

ول ت.ق}ن.ط}، إ,ذا ج.ل�ت\ ع1ظام¬
عليك. م1ن ال%واد1ث1، أ%ن ت'ش.ظ9ا
وس.لY ال%م_ عنك بذات1 ل%و\ث{،

ت.ب'وص' الاد1ي.ي\ن, إ,ذا أ%ل%ظ�ا
كأ%ن�، بنح\ر,ها وب1ش\ف%ر.ي\ها



وم.خ\ل1ج, أ%ن\ف1ها، راءé وم.ظ9ا
ج.رى ن.س\ء# على عس.ن� عليها،

فار خ.ص1يل�ها حت ت.ش.ظ�ى
(* قوله «فار» كذا بالصل وهو يتمل أن يكون بار أ%و باد بعن هلك.)

أ%ل%ظ� أ%ي ل%ح_. قال: والراء ز.ب.د' البحر، والظ© دم' ال4خوين،
وهو دم' الغ.زال وع'صارة ع'روق ال4ر\ط%ى، وهي ح'مر، وال4ر\طاة خ.ض\راء

:vفإ,ذا أ%كلتها ال3بل احر�ت م.شاف1رها؛ وقال أ%بو ذؤيب يصف عسل
فجاء ب,م.ز\ج ل ي.ر الناس' م1ث}ل%ه،

هو الض_ح\ك'، إ,ل أ%نه ع.م.ل� النح\ل,
ي.مانية أ%ح\يا لا، م.ظ� م.أ}ب,د{

وآل, ق%راس�، ص.و\ب' أ%س\ق1ية{ ك�ح\ل�
قال ابن بري: صوابه مأ}ب,د{، بالباء، ومن هزه فقد صح�فه. وآل� ق%راس:

جبال بالس_راة1. وأ%س\ق1ية: جع س.ق1ي¼، وهي الس�حابة الشديدة� الو.ق}ع.
.vويروى: صوب' أ%ر\م1ية{ جع ر.م1ي¼، وهي السحابة الشديدة الوقع أ%يضا

وم.ظ�ة�: لق%ب سفيان بن سل}هم بن ال%ك%م بن سعد الع.ش1ية.
@ملظ: ال1ل}و.ظ�: عصا يضرب با أ%و سوط؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ث�م_ت. أ%ع\لى رأ}س.ه ال1ل}و.ظ�ا
قال ابن سيده: وإ,نا حلته على ف1ع\و.ل9 دون م1فعل9 ل4ن ف الكلم

ف1ع\و.لé وليس فيه م1ف}عل9، وقد يوز أ%ن يكون م1ل}و.ظD م1ف}علv ث ي'وق%ف
عليه بالتشديد فيقال م1لوظ9، ث إ,ن الشاعر احتاج فأ%جراه ف الوصل

م'جراه ف الوقف فقال ال1لوظ9ا كقوله:
Yبباز,ل� و.ج\ناه أ%و ع.ي\ه.ل

أ%راد أ%و ع.ي\هل�، فوقف على لغة من قال خالد�، ث أ%جراه ف الوصل
مراه ف الوقف، وعل أ%ي� الوجهي وج_هت.ه فإ,نه ل ي'عرف اشتقاقه.

@متع: م.ت.ع. النبيذ� ي.م\ت.ع' م'توعاv: اشتد_ت حرته. ونب مات1ع¬ أ%ي
شديد' الم\رة1. وم.ت.ع. الب\ل�: اشتد. وح.ب\ل مات1ع¬: جي>د' الف%ت\ل,.

ويقال للجبل الطويل: مات1ع¬؛ ومنه حديث كعب والد_ج�ال: ي'س.خ_ر' معه
ج.ب.لD ماتع¬ خ1لط�ه ث%ريد¬ أ%ي طويل شاه1ق¬. وم.ت.ع. الرج'ل� وم.ت'ع.:

جاد. وظ%ر'ف.، وقيل: كا ما جاد. فقد م.ت'ع.، وهو مات1ع¬. والات1ع' من كل
شيء: البالغ� ف ال%و\دة1 الغاية ف بابه؛ وأ%نشد:



،vع\ط1يت.ه ج.ي>دا�خ'ذ}ه فقد أ
قد أ�ح\ك1م.ت\ ص.ن\ع.ت'ه، مات1عا

وقد ذكر ال تعال ال%تاع. والتمتeع. والس\تمتاع. والت_م\ت1يع. ف
مواضع. من كتابه، ومعانيها وإ,ن اختلفت راجعة إ,ل أ%صل واحد. قال ال4زهري:

فأ%ما ال%تاع' ف ال4صل فكل شيء ي'ن\ت.ف%ع' به وي'ت.ب.ل�غ� به
وي'ت.ز.و_د' والف%ناء� يأ}ت عليه ف الدنيا.

وال�ت\عة� وال1ت\ع.ة�: الع'م\رة� إ,ل الج، وقد ت.م.ت_ع.
واس\ت.م\ت.ع.. وقوله تعال: فمن تت_ع بالع'مرة إ,ل الج؛ صورة ال�س\ت.م\ت1ع,
بالعمرة إ,ل الج> أ%ن} ي'ح\ر,م. بالعمرة ف أ%شهر الج فإ,ذا أ%حرم بالعمرة
vبالعمرة إ,ل الج، وسي متمتعا vفقد صار متمتعا vبعد إ,ه\لل1ه ش.و�ال

بالعمرة إ,ل الج ل4نه إ,ذا قدم مكة وطاف بالبيت وسع.ى بي الصفا
وال%ر\و.ة1 حل9 من عمرته وحلق رأ}سه وذبح ن'س'ك%ه الواجب عليه لتمتعه، وحل9 له

كل شيء كان ح.ر'م. عليه ف إ,ح\رامه من النساء والطYيب,، ث ي'ن\ش1ئ
بعد ذلك إ,حراماv جديداv للحج وقت نوضه إ,ل م1نÝى أ%و قبل ذلك من غي أ%ن

يب عليه الرجوع إ,ل اليقات الذي أ%نشأ% منه عمرته، فذلك تتعه بالعمرة
إ,ل الج أ%ي انتفاعه وتبلغه با انتفع به من ح1لق وطيب وت.ن.ظ©ف{

وق%ضاء ت.ف%ث{ وإ,لام بأ%هله، إ,ن كانت معه، وكل هذه ال4شياء كانت مر_مة
عليه فأ�بيح له أ%ن يل وينتفع بإ,حلل هذه ال4شياء كلها مع ما سقط عنه
من الرجوع إ,ل اليقات وال3حرام منه بالج، فيكون قد تتع بالعمرة ف
أ%يام الج أ%ي انتفع ل4نم كانوا ل يرون العمرة ف أ%شهر الج فأ%جازها

ال3سلم، ومن ههنا قال الشافعي: إ,ن9 التمتع أ%خ.فe حالv من القارن1
فافهمه؛ وروي عن ابن عمر قال: من اعتمر ف أ%شهر الج ف شو�ال أ%و ذي القعدة

أ%و ذي ال1ج�ة1 قبل الج فقد استمتع. وال�ت\عة�: التمتeع بالرأ%ة ل
تريد إ,دام.تها لنفسك، ومتعة التزويج بكة منه، وأ%ما قول ال عز وجل ف

سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال: وأ%حل9 لكم ما وراء ذلكم أ%ن
تبتغوا بأ%موالكم م'ح\ص1ني غي م'ساف1حي.! أ%ي عاقدي النكاح اللل غي

زناة! فما استمتعتم به منهن فآتوهن أ�جورهن فريضة؛ فإ,ن الزجاج ذكر أ%ن9
هذه آية غلط فيها قوم غلطاv عظيماv لهلهم باللغة، وذلك أ%نم ذهبوا إ,ل
قوله فما استمتعتم به منهن من التعة الت قد أ%جع أ%هل العلم أ%نا حرام،

وإ,نا معن فما استمتعتم به منهن، فما نكحتم منهن على الشريطة الت جرى



ف الية أ%نه ال3حصان أ%ن تبتغوا بأ%موالكم مصني. أ%ي عاق1دين.
التزويج. أ%ي فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره فآتوهن�

أ�جورهن فريضة أ%ي مهورهن، فإ,ن استمتع بالدخول با آتى الهر تام�اv، وإ,ن
استمتع بعقد النكاح اتى نصف الهر؛ قال ال4زهري: التاع ف اللغة كل ما

انتفع به فهو متاع، وقوله: وم.ت>ع'وه'ن� على ال�وس1ع ق%د.ر'ه، ليس بعن
زو�دوهن ال�ت.ع.، إ,نا معناه أ%عطوهن ما ي.س\ت.م\ت1ع\ن.؛ وكذلك قوله:

وللمطل�قات متاع بالعروف، قال: ومن زعم أ%ن قوله فما استمتعتم به منهن
الت هي الشرط ف التمتع الذي يفعله الرافضة، فقد أ%خطأ% خطأv عظيماv ل4ن

الية واضحة بينة؛ قال: فإ,ن احتج متج من الروافض با يروى عن ابن عباس
أ%نه كان يرها حللv وأ%نه كان يقرؤها فما استمتعتم به منهن إ,ل أ%جل

مسمى، فالثابت عندنا أ%ن ابن عباس كان يراها حللv، ث لا وقف على ني
النب، صلى ال عليه وسلم، رجع عن إ,حللا؛ قال عطاء: سعت ابن عباس
يقول ما كانت التعة إ,ل رحة رحم ال با أ�مة ممد، صلى ال عليه وسلم،

فلول نيه عنها ما احتاج إ,ل الزنا أ%حد إ,ل ش.فvى وال، ولكأ%ن
أ%سع قوله: إ,ل شفvى، عطاء القائل، قال عطاء: فهي الت ف سورة النساء فما

استمتعتم به منهن إ,ل كذا وكذا من ال4جل على كذا وكذا شيئاv مسمى، فإ,ن
بدا لما أ%ن يتراضيا بعد ال4جل وإ,ن تفرقا فهم وليس بنكاح هكذا الصل،

قال ال4زهري: وهذا حديث صحيح وهو الذي يبي أ%ن ابن عباس صح له ني
النب، صلى ال عليه وسلم ، عن التعة الشرطية وأ%نه رجع عن إ,حللا إ,ل

تريها، وقوله إ,ل شفvى أ%ي إ,ل أ%ن ي'ش\ف1ي. أ%ي ي'ش\ر,ف. على الزنا
ول يوافقه، أ%قام السم وهو الش_ف%ى م'قام الصدر القيقي، وهو

ال3ش\فاء� على الشيء، وحرف كل شيء شفاه؛ ومنه قوله تعال: على ش.ف%ى ج'ر'ف{
هار�، وأ%ش\ف%ى على ال%لك1 إ,ذا أ%ش\ر.ف. عليه، وإ,نا بينت هذا البيان

لئل ي.غ'ر_ بعض' الراف1ضة1 غ1رìا من السلمي فيحل له ما حر�مه ال عز
وجل على لسان رسوله، صلى ال عليه وسلم، فإ,ن النهي عن التعة الشرطية صح

من جهات لو ل يكن فيه غي ما روي عن أ%مي الؤمني علي بن أ%ب طالب،
رضي ال عنه، ونيه ابن عباس عنها لكان كافياv، وهي التعة كانت ينتفع

با إ,ل أ%مد معلوم، وقد كان مباحاv ف أ%و�ل ال3سلم ث حرم، وهو الن
جائز عند الشيعة.

و.م.ت.ع. النهار' ي.م\ت.ع' م'ت'وعاv: ار\ت.ف%ع. وب.ل%غ% غاية% ار\تفاع1ه



قبل الزوال؛ ومنه قول الشاعر:
وأ%د\ر.ك}نا با ح.ك%م. ب\ن. ع.م\ر�و،

وق%د\ م.ت.ع. الن_هار' ب,نا ف%ز.ال
وقيل: ارتفع وطال؛ وأ%نشد ابن بري قول سويد ابن أ%ب كاهل:

ي.س\ب.ح' الل� على أ%ع\لم1ها
وعلى الب,يد1، إ,ذا الي.و\م' م.ت.ع\

وم.ت.ع.ت الضeح.ى م'ت'وعاv ت.ر.ج_ل%ت وبلغت الغاية وذلك إ,ل أ%و�ل
الض�حى. وف حديث ابن عباس: أ%نه كان ي'ف}ت الناس حت إ,ذا م.ت.ع. الضحى

وس.ئ1م.؛ م.ت.ع. النهار': طال% وامتد_ وتعال؛ ومنه حديث مالك بن أ%وس:
بينا أ%ناجالس ف أ%هلي ح1ي. م.ت.ع. النهار' إ,ذا رسول عم.ر.، رضي ال عنه،

فانطلقت إ,ليه. وم.ت.ع. الس_راب' م'ت'وعاv: ارتفع ف أ%و�ل النهار؛ وقول
جرير:

وم1ن�ا، غ%داة% الر_و\ع,، ف1ت\يان� ن.ج\دة{،
إ,ذا م.ت.ع.ت\ بعد ال4ك�ف> ال4شاج,ع'

أ%ي ارتفعت من وقولك م.ت.ع. النهار' والل�، ورواه ابن ال4عراب
eف�م'ت1ع.ت\ ول يفسره، وقيل قوله إ,ذا م.ت.ع.ت\ أ%ي إ,ذا احر�ت ال4ك

وال4شاج,ع' من الدم.
وم'ت\عة� الرأ%ة: ما و'ص1ل%ت\ به بعد. الطلق,، وقد م.ت_ع.ها. قال

ال4زهري�: وأ%ما قوله تعال وللم'ط%ل�قات1 م.تاع¬ بال%ع\روف1 ح.ق9اv على
التقي، وقال ف موضع آخر: ل ج'ناح عليكم إ,ن طلقتم الناساء ما ل

تسوهن أ%و تفرضوا لن فريضة وم.ت�ع'وه'ن� على الوسع قدره وعلى القتر قدره
متاعاv بالعروف حق9اv على السني؛ قال ال4زهري�: وهذا التمتيع الذي

ذكره ال عز وجل للمطلقات على وجهي: أ%حدها واجب ل يسعه تركه، والخر
غي واجب يستحب له فعله، فالواجب للمطلقة الت ل يكن زوجها حي تزو�جها

س_ى لا صداقاv ول يكن دخل با حت طلقها، فعليه أ%ن يتعها با عز
وهان من متاع ينفعها به من ثوب ي'لبسها إ,ياه، أ%و خادم ي.خ\د'م'ها أ%و

دراهم أ%و طعام، وهو غي مؤقت ل4ن ال عز وجل ل يصره بوقت، وإ,نا أ%مر
vبتمتيعها فقط، وقد قال: على الوسع قدره وعلى القتر قدره متاعا

بالعروف؛ وأ%ما ال�ت\عة� الت ليست بواجبة وهي مستحبة من جهة ال3حسان
والافظة على العهد، فأ%ن يتزو�ج الرجل امرأ%ة ويسمي لا صداقاv ث يطلقها قبل



دخوله با أ%و بعده، فيستحب له أ%ن يتعها بتعة سوى نصف الهر الذي وجب
عليه لا، إ,ن ل يكن دخل با، أ%و الهر الواجب عليه كله، إ,ن كان دخل

با، فيمتعها بتعة ينفعها با وهي غي واجبة عليه، ولكنه استحباب ليدخل ف
vوم.تاعا vجلة السني أ%و التقي، والعرب تسمي ذلك كله م'ت\عة

وت.ح\ميماv وح.م�اv. وف الديث: أ%ن9 عبد الرحن طلق امرأ%ة ف%م.ت_ع. ب,و.ليدة
أ%ي أ%عطاها أ%مةv، هو من هذا الذي يستحب للمطلق أ%ن ي'ع\ط1ي. امرأ%ته

عند طلقها شيئاv ي.ه.ب'ها إ,ي�اه.
ورجلD مات1ع¬: طويل.

وأ%م\ت.ع. بالشيء وت.م.ت_ع. به واس\ت.م\ت.ع: دام له ما يس\ت.م1دeه
منه. وف التنزيل: واس\ت.م\ت.ع\ت'م\ با؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

م.نايا ي'ق%ر>ب\ن. ال�ت'وف. م1ن. ه\ل1ها
ج,هاراv، وي.س\ت.م\ت1ع\ن. بال4ن.س, الب\ل,

�يريد أ%ن الناس كلهم م'ت\عةD للم.نايا، وال4نس' كال3ن\س, والب\ل
الكثي. وم.ت_عه ال وأ%م\ت.عه بكذا: أ%ب\قاه ل1ي.س\ت.م\ت1ع به. يقال:

أ%م\ت.ع. ال ف�لناv بفلن{ إ,م\تاعاv أ%ي أ%بقاه ل1ي.س\ت.م\ت1ع به فيما
ي'ح1بe من الن\تفاع, به والسeرور بكانه، وأ%م\ت.عه ال بكذا

وم.ت_ع.ه بعنÝى. وف التنزيل: وأ%ن استغف1روا ربكم ث توبوا إ,ليه ي'م.ت�عكم
م.تاعاv حس.ناv إ,ل أ%جل� م'سمìى، فمعناه أ%ي ي'ب\ق1كم ب.قاء ف عاف1ية{ إ,ل
وقت وفاتكم ول ي.س\ت.أ}ص1ل}ك�م\ بالعذاب كما استأ}صل الق�رى الذين

كفروا. وم.ت_ع. ال فلناv وأم\ت.عه إ,ذا أ%بقاه وأ%ن\س.أ%ه إ,ل أ%ن
ي.ن\ت.ه,ي. ش.باب'ه؛ ومنه قول لبيد يصف نلv نابتاv على الاء حت طال%

ط1وال�ه إ,ل السماء فقال:
س'ح'ق¬ ي'م.ت>ع'ها الص�فا وس.ر,يeه،

ع'مÒ نواع1م'، ب.ي\ن.ه'ن_ ك�ر'وم'
والص_فا والس_ر,يe: نران1 م'ت.خ.لYجان1 من نر م'ح.لYم� الذي

بالبحرين لسقي نيل ه.ج.ر. كل9ها. وقوله تعال: م.تاعاv إ,ل الو\ل, غي.
إ,خ\راج�؛ أ%راد. م.ت>ع'وه'ن� تتيعاv فوضع متاعاv موضع تتيع، ولذلك

عد_اه بإ,ل؛ قال ال4زهري: هذه الية منسوخة بقوله: والذين ي'ت.و.ف�و\ن%
منكم وي.ذ%ر'ون% أ%زواجاv ي.ت.ر.ب_ص\ن. بأ%ن\فسهن أ%ربعة أ%شهر وعشراv؛

ف%م'قام' الول, منسوج باعتداد أ%ربعة أ%شهر وعشر، والوصية لن منسوخة با



،vل4زواجهم، ووصية Dبي ال من مياثها ف آية الواريث، وقرئ: وصي_ة
بالرفع والنصب، فمن نصب فعلى الصدر الذي أ�ريد به الفعل كأ%نه قال

ل1ي'وص'وا لن وصية، ومن رفع فعلى إ,ضمار فعليهم وصية ل4زواجهم، ونصب قوله
�متاعاv على الصدر أ%يضاv أ%راد مت>عوهن متاعاv، وال%تاع' وال�ت\عة

اس\مان1 ي.ق�ومان1 م.قام. الصدر القيقي وهو التمتيع أ%ي انفعوهن با
ت'وص'ون% به لن من ص1لة{ ت.ق�وت'هن إ,ل الول. وقوله تعال: أ%فرأ%يت إ,ن}
م.ت_ع\ناه'م س1ني. ث جاءهم ما كانوا ي'وع.د'ون%؛ قال ثعلب: معناه أ%طلنا

أ%عمارهم ث جاءهم الوت.والات1ع': الطويل من كل شيء وم.ت_ع. الشيء4:
ط%و_له؛ ومنه قول لبيد البيت القد�م وقول النابغة الذبيان:

إ,ل خ.ي\ر, د1ين� س'ن_ة{ قد ع.ل1م\ته،
وم1يزان'ه ف س'ورة1 ال%ج\د1 مات1ع'

أ%ي راج,ح¬ زائ1د¬. وأ%م\ت.ع.ه بالشيء وم.ت_ع.ه: م.ل4ه إ,ياه.
وأ%م\ت.ع\ت' بالشيء أ%ي ت.م.ت_ع\ت' به، وكذلك ت.م.ت_ع\ت' بأ%هلي ومال؛ ومنه

قول الراعي:
خ.ل1يل%ي\ن, من ش.ع\ب.ي\ن, ش.ت_ى ت.جاو.را

قليلv، وكانا بالت_ف%رeق, أ%م\ت.عا
(* قوله «خليلي» الذي ف الصحاح وشرح القاموس خليطي.)

أ%مت.عا ههنا: ت.مت_عا، والسم من كل ذلك ال%تاع'، وهو ف تفسي
ال4صمعي م'ت.ع.د� بعن م.ت_ع.؛ وأ%نشد أ%بو عمرو للراعي:

ولك1ن_ما أ%ج\د.ى وأ%م\ت.ع. ج.دeه
ب,ف1ر\ق� ي'خ.ش>يه، ب,ه.ج\ه.ج.، ناع1ق�ه

أ%ي ت.م.ت_ع. ج.دeه ب,ف1ر\ق� من الغنم، وخالف ال4صمعي أ%با زيد وأ%با
عمرو ف البيت ال4و�ل ورواه: وكانا للتف%رeق, أ%م\ت.عا، باللم؛ يقول:

ليس من أ%حد يفارق صاحبه إ,ل أ%م\ت.ع.ه بشيء يذكره به، فكان ما أ%مت.ع.
كل واحد من هذين صاحبه أ%ن فار.قه أ%ي كانا م'تجاو,ر.ي\ن ف ال�ر\ت.ب.ع,

فلما انقضى الر_ب,يع' تفرقا، وروي البيت الثان: وأ%م\ت.ع. ج.د_ه،
بالنصب، أ%ي أ%متع. ال ج.د_ه. وقال الكسائي: طالا أ�م\ت1ع. بالعافية ف

معن م'ت>ع. وت.م.ت_ع.. وقول ال تعال: فاس\ت.م\ت.ع\ت'م ب,خ.لق1كم؛
قال الفراء: اس\ت.م\ت.ع'وا يقول ر.ض'وا بنصيبهم ف الدنيا من أ%نصبائهم ف

الخرة وفعلتم أ%نتم كما فعلوا. ويقال: أ%م\ت.ع\ت' عن فلن أ%ي



اس\ت.غ\ن.ي\ت' عنه. وال�ت\عة� وال1ت\عة� وال%ت\عة� أ%يضاv: الب'ل}غة�؛ ويقول
الرجل لصاحبه: اب\غ1ن م'ت\عةv أ%ع1يش' با أ%ي اب\غ, ل شيئاv آك�ل�ه أ%و
:vأ%قتاته؛ ومنه قول ال4عشى يصف صائدا vأ%ت.ز.و_د'ه أ%و قوتا vزادا

م1ن\ آل, ن.ب\هان% ي.ب\غ1ي ص.ح\ب.ه م'ت.عا
أ%ي ي.ب\غ1ي ل4صحابه صيداv يعيشون به، وال�ت.ع' جع م'ت\عة{. قال

الليث: ومنهم من يقول م1ت\عةD، وجعها م1ت.ع¬، وقيل: ال�ت\عة� الزاد القليل،
وجعها م'ت.ع¬. قال ال4زهري: وكذلك قوله تعال: يا قوم إ,نا هذه

الياة الدنيا م.تاع¬؛ أ%ي ب'ل}غةD ي'ت.بل�غ� به ل بقاء له. ويقال: ل
ي'م\ت1ع'ن هذا الثوب' أ%ي ل ي.ب\قى ل، ومنه يقال: أ%م\ت.ع. ال بك. أ%بو
عبيدة ف قوله فأ�م.ت>ع'ه أي أ�ؤخره، ومنه يقال: أ%م\ت.ع.ك ال بطول

العمر؛ وأ%ما قول بعض العرب يهجو امرأ%ته:
لو ج'م1ع. الثلث والرeباع'

وح1ن\طة� ال4رض, الت ت'باع'،
ل ت.ر.ه' إ,ل9 ه'و. ال%تاع'

فإ,نه هجا امرأ%ته. والثلث والرباع: أ%حدها كيل معلوم، والخر وزن
vأ%و بوزن ل تره الرأ%ة إ,ل م'ت\عة �معلوم؛ يقول: لو ج'م1ع. لا ما يكال

قليلة. قال ال عز وجل: ما هذه الياة الدنيا إ,ل9 متاع، وقول ال عز
وجل9: ليس عليكم ج'ناح أ%ن تدخل بيوتاv غي مسكونة فيها متاع¬ لكم؛ جاء

ف التفسي: أ%نه عن ببيوت غي مسكونة الانات والفناد1ق. الت تنزلا
الساب,لة� ول ي'قيمون فيها إ,ل م'قام. ظاعن، وقيل: إ,نه عن با

ال%رابات1 الت يدخلها أ%بناء السبيل للنت1فاص, من بول أ%و خ.لء، ومعن قوله
عز وجل: فيها متاع¬ لكم، أ%ي م.ن\ف%عةD لكم ت.ق}ض'ون فيها حوائجكم مسترين

عن ال4ب\صار, ور'ؤية الناس، فذلك ال%تاع'، وال أ%علم با أ%راد. وقال
ابن الظفر: ال%تاع' من أ%م\ت1عة1 البيت ما ي.س\ت.م\ت1ع' به ال3نسان ف

ح.وائ1جه،وكذلك كل شيء، قال: والدنيا متاع الغرور، يقول: إنا الع.ي\ش'
متاع أ%يام ث يزول أ%ي ب.قاء أ%يام. وال%تاع': الس_ل}عة�. وال%تاع'

أ%يضاv: النفعة وما ت.م.ت_ع\ت. به. وف حديث ابن ال4ك}و.ع,: قالوا يا
رسول ال لول م.ت_ع\تنا به أ%ي تركتنا ننتفع به. وف الديث: أ%نه حر�م

الدينة ورخ�ص ف متاع, الناصح، أ%راد أ%داة البعي الت تؤخذ من الشجر
فسماها متاعاv. والتاع': كل ما ي'ن\ت.فع' به من ع'روض, الدنيا قليل1ها



وكثي,ها.
وم.ت.ع. بالشيء: ذهب به ي.م\ت.ع' م.ت\عاv. يقال: لئن اشتريت هذا الغلم

:�لت.م\ت.ع.ن� منه بغلم صال أ%ي لت.ذ}ه.ب.ن_ به؛ قال ال�ش.ع_ث
،vإ,ن� شيئا ،�ت.م.ت_ع\ يا م'ش.ع_ث

س.ب.ق}ت. به ال%مات.، هو ال%تاع'
وبذا البيت سي م'ش.ع_ثاv. وال%تاع': الال� وال4ثاث، والمع

أ%م\تعةD، وأ%مات1ع' جع المع، وحكى ابن ال4عراب أ%مات1يع.، فهو من باب
أ%قاط1يع.. ومتاع' الرأ%ة1: ه.ن'ها.

وال%ت\ع' وال�ت\ع': الكي\د'؛ ال4خية عن كراع، وال�ول أ%على؛ قال
رؤبة:

من م.ت\ع, أ%ع\داء� وحو\ض� ت.ه\د1م'ه
ومات1ع¬: اسم.

@مثع: ال%ث%ع': م1ش\يةD قبيحة للنساء، م.ث%ع.ت1 الرأ%ة ت.م\ث%ع'
م.ث}عاv وت.م\ث�ع' وم.ث1ع.ت، كلها: م.ش.ت\ م1ش\يةv قبيحة، وض.ب'ع¬ م.ث}عاء

:eكذلك؛ قال الع\ن
كالض_ب'ع, ال%ث}عاء ع.ن_اها السeد'م\،

ت.ح\ف1ر'ه من جان,ب� وي.ن\ه.د1م\
.�ال%ث}عاء�: الض_ب'ع' ال�ن\ت1نة

vع': أ%كل التمر اليابس. وم.ج.ع. ي.م\ج'ع' م.ج\عاeمع: ال%ج\ع' والتمج@
وت.م.ج_ع.: أ%كل التمر باللب معاv، وقيل: هو أ%ن يأ}كل التمر ويشرب
عليه اللب. يقال: هو ل يزال ي.ت.م.ج_ع'، وهو أ%ن ي.ح\س'و. ح.س\وةv من

اللب وي.ل}ق%م. عليها ت.م\رةv، وذلك ال%ج,يع' عند العرب، وربا أ�ل}ق1ي.
التمر' ف اللب حت يتشربه فيؤكل التمر' وت.ب\قى ال%جاعة�. وف حديث

بعضهم: دخلت على رجل وهو ي.ت.م.ج_ع' من ذلك، وقيل: ال%ج,يع' التمر ي'ع\ج.ن'
باللب وهو ضرب من الطعام؛ وقال:

إ,ن� ف دار,نا ثلث% ح.بال،
ف%و.د1د\نا أن} لو و.ض.ع\ن. ج.م1يعا:

جار.ت ث ه1ر_ت ث شات،
فإ,ذا ما و.ض.ع\ن. ك�ن� ر.بيعا

جارت للخ.ب,يص، والرe للفأ}



ر,، وشات، إ,ذا اش\ت.ه.ي\نا م.ج,يعا
�كأ%نه قال: وشات للم.ج,يع إ,ذا اش\ت.ه.ي\ناه. والاعة�: ف�ضالة

ال%ج,يع. ورجل م.ج�اع¬ وم.ج�اعةD وم'ج�اعةD إ,ذا كان يب ال%ج,يع.، وهو كثي
التمجeع.

وتاج.ع. الرجلن1: ت.ماج.نا وت.راف%ثا. وم.ج,ع. الرجل�، بالكسر،
ي.م\ج.ع' م.جاعةv إ,ذا تاج.ن..

وال1ج\ع' وال�ج\عة� وال�ج.عة�، مثال ال�م.زة1: الرجل ال4حق الذي
إ,ذا جلس ل ي.ك%د\ ي.ب\ر.ح' مكانه،وال�نثى م1ج\عةD. قال ابن سيده: وأرى

أ%نه ح'ك1ي. فيه ال1ج.عة�. قال ابن بري: ال1ج\ع' الاه1ل�، وقيل:
الاز,ح'.

ويقال: م.ج'ع. م.جاعةv، بالضم، م1ثل ق%ب'ح. قباحةv. وف حديث عمر بن عبد
العزيز: أ%نه دخل على سليمان ابن عبد اللك ف%ماز.ح.ه بكلمة فقال: إ,ياي

وكلم. ال1ج.عة1، واحدهم م1ج\ع¬ مثل ق1ر.دة{ وق1ر\د{؛ قال الزمشري: لو
روي بالسكون لكان الراد إ,ياي وكلم. الرأ%ة1 الغ.ز,لة1، ويروى إ,ي�اي.

Dوكلم. ال%جاعة أ%ي التصريح بالر_ف%ث1. يقال: ف نساء بن فلن م.جاعة
أ%ي ي'ص.ر>ح\ن. بالر_ف%ث1 الذي يكن عنه، وقوله إ,ياي يقول اح\ذ%ر'ون

وج.ن>ب'ون وت.ن.ح_وا ع.ن. وامرأ%ة م.ج,عةD: قليلة� ال%ياء3 مثال
ج.ل1عة{ ف الوز\ن1 والعن؛ عن يعقوب. وال%ج,عة�: التكلمة بالف�ح\ش,،

والسم ال%جاعة�، وال1ج\ع' وال%ج\ع': الداع1ر'،وهو م1ج\ع نساء
ي'جال1س'ه'ن� وي.ت.ح.د_ث� إ,ليهن. وم.ج�اع¬: اسم.

@مدع: م.ي\د'وع¬: فرس عبد الرث بن ض1رار الض_ب>ي�.
@مذع: م.ذ%ع. ي.م\ذ%ع' م.ذ}عاv: أ%خب ببعض ال4مر ث ك%ت.م.ه، وقيل:
ق%ط%ع.ه وأ%خذ ف غيه. ورجل م.ذ�اع¬: م'ت.م.لYق¬ ك%ذ�اب¬ ل ي.ق1ي ول
ي.ح\ف%ظ� أ%حداv بظهر الغ.ي\ب,. وقد م.ذ%ع. إ,ذا ك%ذ%ب.. وم.ذ%ع. فلن

ييناv إ,ذا حلف. وال%ذ�اع' أ%يضاv: الذي ل ي.ك}ت'م س1رìا.
وم1ذ}عى: ح.ف}ر¬ بال%ز,يز ح.ز,يز. رامة%، مؤنث مقصور؛ قال جرير:

س.م.ت\ ل%ك. منها حاجةD ب.ي\ن. ث%ه\م.د{
وم1ذ}عى، وأ%عناق' ال%ط1ي> خ.واض1ع'

وال%ذ}ع': س.ي.لن� ال%زادة1. وال%ذ}ع': الس_ي.لن� من العيون الت
تكون ف ش.ع.فات1 البال,. وم.ذ%ع. ببوله أ%ي ر.مى به. وقال ال4زهري ف



ترجة بذع: الب.ذ}ع' ق%ط}ر' ح'ب> الاء3، قال: وهو ال%ذ}ع' أ%يضاv، يقال
ب.ذ%ع. وم.ذ%ع. إ,ذا ق%ط%ر..

@مرع: ال%ر\ع': الك%ل�، والمع أ%م\ر'ع¬ وأ%م\راع¬ مثل ي.م\ن�
وأ%ي\م'ن� وأ%يان{؛ قال أ%بو ذؤيب يعن ع.ض_ الس3ن,ي. ال�ج\د1بة1:

أ%ك%ل% ال%م1يم. وطاو.ع.ت\ه س.م\حج¬
مث}ل� الق%ناة1، وأ%ز\ع.ل%ت\ه ال4م\ر'ع'

ذكر الوهري ف هذا الفصل: ال%ر,يع' ال%ص1يب'، والمع أ%م\ر'ع¬
vوأ%م\راع¬، قال ابن بري: ل يصح أ%ن يمع م.ر,يع¬ على أ%م\ر'ع� ل4ن9 ف%ع1يل

ل يمع على أ%ف}ع'ل� إ,ل إ,ذا كان مؤنثاv نو ي1ي� وأ%ي\م'ن�، وأ%ما
أ%م\ر'ع¬ ف بيت أ%ب ذؤيب فهو جع م.ر\ع�، وهو الك%ل�؛ قال أ%عراب:

.vأ%ت.ت\ علينا أ%عوام¬ أ%م\ر'ع¬ إ,ذا كانت خ.ص\بة
وم.ر.ع. الكان� والواد1ي م.ر\عاv وم.راعةv وم.ر,ع. م.ر.عاv وأ%م\ر.ع.،

كل©ه: أ%خ\ص.ب. وأ%ك}ل4،وقيل ل يأ}ت م.ر.ع.، ويوز م.ر'ع.. وم.ر,ع.
الرجل إ,ذا و.ق%ع. ف خ1ص\ب�، وم.ر,ع إ,ذا ت.ن.ع_م.. ومكانD م.ر,ع¬

وم.ر,يع¬: خ.ص1يب م'م\ر,ع ناج,ع¬؛ قال ال4عشى:
س.ل1س¬ م'ق%ل�د'ه أ%س1يـ

ـلD خ.دeه م.ر,ع¬ ج.ناب'ه\
وأ%م\ر.ع. القوم': أ%صابوا الك%ل4 فأ%خ\ص.ب'وا. وف الثل: أ%م\ر.ع\ت.

فان\ز,ل}؛ وأ%نشد ابن بري:
با ش1ئ}ت. من خ.ز¼ وأ%م\ر.ع\ت. فان\ز,ل,

Dم\ر'وعة�ويقال للقوم م'م\ر,ع'ون إ,ذا كانت مواش1يهم ف خ1ص\ب�. وأ%رض أ
أ%ي خصيبة. ابن شيل: ال�م\ر,عة�. ال4رض ال�ع\ش1بة� ال�ك}ل1ئة�. وقد

أ%م\ر.ع.ت ال4رض' إ,ذا ش.ب,ع. غنمها، وأ%م\ر.ع.ت\ إ,ذا أ%ك}ل4ت\ ف
الشجر والبقل، ول يزال يقال لا م'م\ر,عةD ما دامت م'ك}ل1ئةv من الربيع

والي.ب,يس,. وأ%م\ر.ع.ت1 ال4رض' إ,ذا أ%ع\ش.ب.ت\. وغ%ي\ثD م.ر,يع¬
وم1م\راع¬: ت'م\ر,ع' عنه ال4رض'. وف حديث الستسقاء: أ%ن النب، صلى ال عليه

وسلم، د.عا فقال: اللهم اس\ق1نا غ%ي\ثاv م.ر,يئاv م.ر,يعاv م'ر\ب,عاv؛
ال%ر,يع': ذ�و ال%راعة1 وال1ص\ب,. يقال: أ%م\ر.ع. الوادي إ,ذا أ%خ\ص.ب.؛

قال ابن مقبل:
وغ%ي\ث م.ر,يع ل ي'ج.د_ع\ ن.بات'ه



أ%ي ل ينقطع عنه الطر ف%ي'ج.د_ع. كما يد�ع الصب إ,ذا ل ي.ر\و. من
اللب فيسوء4 غ1ذاؤه وي'ه\ز.ل%. وم.مار,يع' ال4رض,: م.كار,م'ها، قال:

أ%عن بكارمها الت هي جع م.ك}ر'مة{؛ حكاه أ%بو حنيفة ول يذكر لا
واحداv. ورجل م.ر,يع' الناب,: كثي الي، على الثل. وأ%م\ر.ع.ت1 ال4رض':

ش.ب,ع. مال�ها كل©ه؛ قال:
أ%م\ر.ع.ت1 الرض' ل%و. ن� مال،
لو أ%ن� ن'وقاv ل%ك. أ%و ج,مال،

أ%و ث%ل9ةv من غ%ن.م� إ,م_ال
وال�ر.ع': طي ص1غار ل يظهر إ,ل ف الطر شبيه بالدeر�اجة، واحدته

م'ر.عةD مثل ه'م.زة{ مثل ر'ط%ب� ور'ط%بة{؛ قال سيبويه: ليس ال�ر.ع' تكسي
م'ر.عة{، إ,نا هو من باب ث%م\رة وت.م\ر ل4ن ف�ع.لة% ل تكس_ر لقلها ف
كلمها، أ%ل تراهم قالوا: هذا ال�ر.ع'ففذك9روا فلو كان كالغ'ر.ف1
ل4ن_ث�وا. ابن ال4عراب: ال�ر\عة� طائر طويل، وجعها م'ر.ع¬؛ وأ%نشد

لليح:
س.ق%ى جار.ت.ي\ س'ع\د.ى، وس'ع\د.ى ور.ه\ط%ها،

وحيث� الت.ق%ى ش.ر\ق¬ ب,س'ع\د.ى وم.غ\ر,ب'
ب,ذي ه.ي\دب� أ%ي\ما الرeبا تت. و.د\ق1ه

ف%تر\و.ى، وأ%ي\ما كل© واد{ ف%ي.ر\ع.ب'
له م'ر.ع¬ ي.خ\ر'ج\ن. من تت1 و.د\ق1ه،

من. الاء3 ج'ونD ر,يش'ها ي.ت.ص.ب_ب'
قال أ%بو عمرو: ال�ر\عة� طائر أ%بيض حس.ن' اللون1 طيب الطعم ف قدر

السeمان.ى. وف حديث ابن عباس: أ%نه سئل عن الس_ل}وى فقال: هي ال�ر.عة�؛
قال ابن ال4ثي: هو طائر أ%بيض حسن اللون طويل الرجلي بقدر السeمان،

قال: إ,نه يقع ف الطر من السماء.
ومار,عة�: م1لك¬ ف الده\ر, الو�ل. وبنو مار,عة%: بطن يقال لم

الوار,ع'. وم.ر\و.ع': أ%رض؛ قال رؤ\بة:
ف ج.و\ف1 أ%ج\ن.ى من ح1فاف م.ر\و.عا

وأ%م\ر.ع. رأ}س.ه بد'ه\ن� أ%ي أ%ك}ث%ر. منه وأ%و\س.ع.ه، يقال: أ%مر,ع\
رأ}سك وام\ر.ع\ه أ%ي أ%كثر منه؛ قال رؤبة:

ك%غ'ص\ن, بان{ ع'ود'ه س.ر.4ع\ر.ع'،



كأ%ن� و.ر\داv من د1هان{ ي'م\ر.ع'
ل%و\ن,ي، ولو ه.ب_ت\ ع.ق1يم¬ ت.س\ف%ع'

يقول كأ%ن� لونه ي'ع\ل%ى بالدeه\ن, لص.فائ1ه. ابن ال4عراب: أ%م\ر.ع.
الكان� ل غي. وم.ر.ع. رأ}س.ه بالدهن إ,ذا م.س.ح.ه.

@مزع: ال%ز\ع': شد�ة� السي؛ قال النابغة:
وال%ي\ل% ت.م\ز.ع' غ%ر\باv ف أ%ع1ن_تها،

كالط�ي\ر, ت.ن\ج'و من الشeؤ\ب'وب, ذي الب.ر.د1
م.ز.ع. البعي' ف ع.د\و,ه ي.م\ز.ع' م.ز\عاv: أ%س\ر.ع ف ع.د\وه، وكذلك

الفرس' والظب\ي'، وقيل: الع.د\و الفيف، وقيل: هو أ%و�ل العد\و وآخر
الش\ي. ويقال للظب إ,ذا ع.دا: م.ز.ع. وق%ز.ع.، وفرس م1م\ز.ع¬؛ قال

طفيل:وكل9 ط%م'وح, الط�ر\ف1 ش.ق�اء4 ش.ط}بة{
م'ق%ر>بة1 ك%ب\داء4 ج.ر\داء4 م1م\ز.ع,

�وال%ز\ع1يe: الن_م�ام'، وقد يكون السي�ار. بالليل. والقناف1ذ
ت.م\ز.ع' بالليل م.ز\عاv إ,ذا س.ع.ت\ فأ%س\ر.ع.ت\؛ وأ%نشد الرياشي لعبدة بن

الطبيب يضرب مثلv للنمام:
قوم¬، إ,ذا د.م.س. الظ9لم' عليهم'،
ح.د.ج'وا ق%ناف1ذ% بالنميمة1 ت.م\ز.ع'

لب ال4عراب: الق�ن\ف�ذ� يقال لا ال%ز�اع'. وم.ز.ع. الق�ط}ن.
ي.م\ز.ع'ه م.ز\عاv: ن.ف%ش.ه. وم.ز_ع.ت1 الرأ%ة� القطن. ب,ي.د1ها إ,ذا

ز.ب_د.ت\ه وق%ط�ع.ت\ه ث أ%ل�ف%ت\ه فجو�دته بذلك. وال�ز\عة�: الق1ط}عة� من
الق�ط}ن, والر>يش, واللحم ونو,ها. وال1ز\عة�، بالكسر، من الريش والقطن
:vمثل ال1ز\قة1 من ال1ر.ق,، وجعها م1ز.ع¬؛ ومنه قول الشاعر يصف ظليما

م1زع¬ ي'ط%ي>ره أ%ز.فe خ.ذ�وم'
أ%ي سريع. وم'زاعة� الشيء: س'قاط%ت'ه. وم.ز_ع. اللحم. ف%ت.مز_ع:

ف%ر_ق%ه فتفرق. وف حديث جابر: فقال لم ت.م.ز_ع'وه فأ%وفاه'م' الذي لم أ%ي
تقاس.موه وف%ر_ق�وه بينكم. والت_مز,يع': التف}ر,يق'. يقال: م.ز_ع.

فلن أ%مر.ه ت.م\ز,يعاv إ,ذا ف%ر_ق%ه. وال�ز\عة�: بقي_ة� الدس.م,.
وت.م.ز_ع. غيظاv: تقط9ع. وف الديث: أ%نه غ%ض1ب. غ%ض.باv شديداv حت ت.خ.ي_ل%

ل أ%ن9 أ%نفه ي.ت.م.ز_ع' من شدة1 غ%ض.ب,ه أ%ي ي.ت.ق%ط�ع' ويتشق9ق
غ%ض.باv. قال أ%بو عبيد: ليس يتمزع بشيء ولكن أ%حسبه ي.ت.ر.م_ع'، وهو أ%ن



تراه كأ%نه ي'ر\ع1د' من الغضب، ول ينكر أ%بو عبيد أ%ن يكون التمزع بعن
التق%ط9ع وإ,نا استبعد العن. وال�ز\عة�، بالضم: ق1ط}عة� لم، يقال:

�ما عليه م'ز\عة� لم أ%ي ما عليه ح'ز�ة� لم، وكذلك ما ف وجهه ل�حادة
�لم. أ%بو عبيد ف باب النفي: ما عليه م'ز\عة� لم. وف الديث: ل ت.زال

السأ%لة بالعبد حت يلقى ال وما ف وجهه م'ز\عة� لم أ%ي ق1ط}عةD يسية
من اللحم. أ%بو عمرو: ما ذ�ق}ت' م'ز\عة% لم ول حذ}فةv ول ح1ذ}يةv ول

لبةv ول ح1ر\باءةv ول ي.ر\بوعةv ول ملكاv ول مل�وكاv بعن واحد.
وم.ز_ع. اللحم. ت.م\ز,يعاv: قط�عه؛ قال خبيب:

وذلك. ف ذات1 ال3ل%ه1، وإ,ن ي.ش.أ
ي'بار,ك\ على أ%و\صال, ش1ل}و� م'م.ز�ع,

.Dمن الاء3 أ%ي ج'رعة Dوما ف ال3ناء3 م'ز\عة
@مسع: ال4صمعي: يقال لريح الش_مال, م1س\ع¬ ون,س\ع¬؛ وأ%نشد الوهري

للم'ت.ن.خ>ل ال�ذ%ل، وقال ابن بري: هو ل4ب ذؤيب ل للمتنخل:
Dقد حال% ب.ي\ن. د.ر,يس.ي\ه م'ؤ.و>بة

م1س\ع¬، لا ع1ضاه1 ال4رض, ت.ه\ز,يز'
قوله م'ؤ.و>بةD أ%ي ريح¬ تيء� مع الليل. وال%س\ع1يe من الرجال:

الكثي السي\ر, القويe عليه.
@مشع: ال%ش\ع': ضر\ب¬ من ال4كل كأ%كل1ك. الق1ث9اء، وقد م.ش.ع.
الق1ث9اء4 م.ش\عاv أ%ي م.ض.غ.ه، وقيل: ال%ش\ع' أ%كل� الق1ث9اء وغيه ما له

ج.ر\س¬ عند ال4كل. ويقال: م.ش.ع\نا الق%ص\عة% أ%ي أ%كلنا كل9 ما فيها.
وال%ش\ع': السي السهل.

والتمشeع': الستنجاء�. والتم\ش1يع': التم\س3يح. وف الديث: أ%نه نى
أ%ن ي'ت.م.ش_ع. بر.و\ث{ أ%و ع.ظ}م�؛ التمشeع': التمسeح' ف الستنجاء؛

قال ال4زهري: وهو حرف صحيح. وت.م.ش_ع. وام\ت.ش.ع. إ,ذا أ%زال عنه
�ال4ذى. وم.ش.ع. الق�ط}ن. ي.م\ش.ع'ه م.ش\عاv: ن.ف%ش.ه بيده، وال1ش\عة

vمنه. وال%ش\ع': الك%س.ب'. وم.ش.ع. ي.م\ش.ع' م.ش\عا �وال%ش1يعة�: الق1ط}عة
وم'ش'وعاv: ك%س.ب. وج.م.ع. ورجل م.ش'وع¬: ك%س'وب¬؛ قال:

وليس ب.ي\ر� من أ%ب� غي. أ%نه،
إ,ذا اغ}ب.ر� آفاق' البلد1، م.ش'وع'

وم.ش.ع\ت' الغن.م.: ح.ل%ب\ت'ها. وام\ت.ش.ع\ت' ما ف الض�ر\ع,



وام\ت.ش.ق}ت'ه إ,ذا ل تد.ع فيه شيئاv، وكذلك ام\ت.ش.ع\ت' ما ف ي.د.ي\ فلن
وام\ت.ش.ق}ته إ,ذا أ%خذت ما ف يده كله. وامتشع السف. من غ1م\د1ه وام\ت.ل%خه إ,ذا

ام\ت.ع.د.ه وسل�ه م'س\ر,عاv. ويقال: ام\ت.ش1ع\ من فلن ما م.ش.ع. لك أ%ي
خ'ذ} منه ما وجد\ت. قال ابن ال4عراب: ام\ت.ش.ع. الرجل ثوب صاحبه أ%ي

اخ\ت.ل%س.ه. وذنب¬ م.ش'وع¬.
@مصع: ال%ص\ع: التحريك، وقيل: هو ع.د\و¬ شديد يرك فيه الذنب. ومر�

ي.م\ص.ع' أ%ي ي'س\ر,ع' مثل ي.م\ز.ع'؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
ي.م\ص.ع ف ق1ط}عة1 ط%ي\ل%سان1

م.ص\عاv، ك%م.ص\ع, ذك%ر, الو,ر\لن1
وم.ص.ع.ت1 الدابة� بذ%ن.ب,ها م.ص\عاv: حركته من غي ع.د\و�، والدابة

ت.م\ص.ع' بذنبها؛ قال رؤبة:
إ,ذا ب.دا م1ن\ه'ن� إ,ن\قاض' النeق%ق\،

ب.ص\ب.ص\ن. واق}ش.ع\ر.و\ن% من خو\ف1 الر_ه.ق\،
ي.م\ص.ع\ن. بال4ذ}ناب, من ل�وح� و.ب.ق\

اللوح: العطش، وال3ن\قاض: الصوت'، والنeق%ق': الض_فاد1ع'، جع
�ن.ق�وق�، وكان حقه ن'ق�ق¬ ففتح لتوال الضمتي. وف حديث زيد بن ثابت: والفتنة

قد م.ص.ع.ت\هم أ%ي ع.ر.ك%ت\هم ونالت منهم؛ هو من ال%ص\ع, الذي هو الركة
والضر\ب'. وال�ماص.عة� وال1صاع': ال�جالد.ة وال�ضار.بة�. وف حديث

عبيد ابن عمي ف الوقوذة: إ,ذا م.ص.ع.ت\ بذ%نبها أ%ي حر�ك%ت\ه وضرب.ت\ به.
وف حديث دم اليض: ف%م.ص.ع.ت\ه بظ�ف�ر,ها أ%ي حر�كته وف%ر.ك%ت\ه.

وم.ص.ع. الفرس' ي.م\ص.ع' م.ص\عاv: م.ر_ م.رìا خفيفاv. وم.ص.ع البعي'
vف ال4رض ي.م\ص.ع' م.ص\عا �ي.م\ص.ع' م.ص\عاv: أ%س\ر.ع.. وم.ص.ع. الرج'ل

وام\ت.ص.ع. إ,ذا ذهب فيها؛ قال ال4غلب العجلي:
وه'ن_ ي.م\ص.ع\ن. ام\ت1صاع. ال4ظ}ب,،

م'ت_س3قات{ كات>ساق, ال%ن\ب,
وم.ص.ع. لب' الناقة منه ي.م\ص.ع' م'ص'وعاv؛ الت والصدر جيعاv عن

اللحيان: ذهب، فهي ماص1عة� الد_ر>. وكل9 شيء ول�ى وقد ذه.ب، فقد
م.ص.ع.. وأ%م\ص.ع. الرجل� إ,ذا ذه.ب لب.ن' إ,ب,ل1ه. وأ%م\ص.ع. القوم': م.ص.ع.ت\

أ%ل}بان� إ,ب,ل1هم، وم.ص.ع.ت إ,بلهم: ذه.ب.ت أ%لبان'ها؛ واستعاره بعضهم
للماء فقال أ%نشده اللحيان:



أ%ص\ب.ح. حو\ضاك.، ل1م.ن\ ي.راها،
م'س.م>ل%ي\ن, ماص1عاv ق1راه'ما

وم.ص.ع. البد' أ%ي ذه.ب. وم.ص.ع\ت' ض.ر\ع. الناقة1 إ,ذا ض.ر.ب\ت.ه
بالاء3 البار,د1. وال%ص\ع': الق1ل9ة�. وم.ص.ع. الو\ض. باء قليل: ب.ل�ه

ونضح.ه. وم.ص.ع. الوض' إ,ذا ن.ش1ف. ماؤه. وم.ص.ع. ماء� الوض إ,ذا
ن.ش_ف%ه الوض'. وم.ص.ع.ت الناقة� ه'زالv، قال: وكل© م'ولð ماص1ع¬.

.vأ%و أ%ربعا vثلثا vوال%ص\ع': السو\ق'. وم.ص.ع.ه بالسوط: ضر.به ضر.بات{ قليلة
والص\ع: الضر\ب' بالسيف، ورجل م.ص1ع¬؛ وأ%نشد:

ر'ب\ ه.ي\ض.ل� م.ص1ع� ل%ف%ف}ت' ب,ه.ي\ض.ل,
وال�ماص.عة�: ال�قات.لة� وال�جال%دة بالسيوف؛ وأ%نشد الق�طامي:

ت.راه'م ي.غ\م1ز'ون% م.ن, اس\ت.ر.ك©وا،
وي.ج\ت.ن,ب'ون% م.ن\ ص.د.ق. ال1صاعا

وف حديث ثق1يف{: تركوا ال1صاع. أ%ي ال1لد. والض>راب.: وماص.ع.
ق1ر\ن.ه م'ماص.عةv وم1صاعاv: جال%ده بالسيف ونوه؛ وأ%نشد سيبويه للزبرقان:

ي.ه\د1ي ال%م1يس. ن,جاداv ف م.طال1ع1ها،
إ,م�ا ال1صاع'، وإ,م�ا ض.ر\بةD ر'عب'

وأ%نشد ال4صمعي يصف الواري:
إ,ذا ه'ن_ ناز.ل}ن. أ%ق}ران.ه'ن_،

وكان ال1صاع ف ال�ؤ.ن}
يعن قتال النساء3 الرجال% با عليهن من الطيب والزينة. ورجل م.ص1ع¬:

مقاتل بالسيف؛ قال:
ووراء الث�أ}ر, م1ن>ي ابن أ�خ\ت{

م.ص1ع¬، ع'ق}د.ت'ه ما ت'ح.ل©
وال%ص1ع': الغلم' الذي ي.ل}ع.ب بال1خ\راق,. وم.ص.ع. الب\عق' أ%ي

أ%و\م.ض.. قال ابن ال4عراب: وسئل أ%عراب عن البق فقال: م.ص\عة� م.ل%ك{
أ%ي ي.ض\ر,ب' السحابة% ض.ر\بةv ف%ت.رى الن>يان%. وف حديث ماهد: الب\ق'

م.ص\ع' م.ل%ك{ يس'وق' السحاب. أ%ي يضرب السحاب ضربة فت.رى الب\ق.
ي.ل}م.ع'، وقيل: معناه ف اللغة التحريك والضرب فكأ%ن السوط يقع به للسحاب

وتريك له. والاص1ع': الب.ر_اق'، وقيل ال�ت.غي'؛ ومنه قول ابن مقبل:
فأ%ف}ر.غ}ن. من ماص1ع� لو\ن'ه



على ق�ل�ص� ي.ن\ت.ه,ب\ن. الس>جال
هكذا رواه أ%بو عبيد؛ والرواية: فأ%ف}ر.غ}ت' من ماص1ع�، ل4ن قبله:

،vآج,نا vفأ%و\ر.د\ت'ها م.ن\ه.ل
ن'عاج,ل� ح1ل¾ به وار\ت1حال

ويروى: ن'عال1ج'؛ قوله فأ%ف}ر.غ}ت' من ماص1ع� لو\ن'ه أ%ي س.ق%ي\ت'ها من
ماء خالص أ%بيض له ل%م.عانD ك%ل%م\ع, البق من ص.فائ1ه، والس>جال�: جع

س.ج\ل� للد_ل}و,. وقال ال4زهري ف ترجة نصع عند ذكر هذا البيت: وقد
قال ذو الرمة ماص1ع فجعله ماء قليلv. وقال شر: ماص1ع¬ يريد ناص1ع¬، صي

النون ميماv؛ قال ال4زهري: وقد قال ابن مقبل ف ش1ع\ر� له آخ.ر. فجعل
الاص1ع. ك%دراv فقال:

ع.ب_ت\، ب,م1ش\ف%ر,ها وفض\ل, ز,مام1ها،
ف ف%ض\لة{ من ماص1ع� م'ت.ك%د>ر,

وال%ص1ع': الشي\خ' الز_ح�ار'. قال ال4زهري�: ومن هذا قولم ق%ب_ح.ه
ال� وأ�مìا م.ص.ع.ت\ به وهو أ%ن ت'ل}ق1ي. الرأ%ة� ولد.ها بز.ح\رة{

واحدة{ وت.ر\م1ي.ه. وم.ص.ع. بالشيء: رمى به. وم.ص.ع. الطائر' بذ%ر\ق1ه
م.ص\عاv: رمى. وقال ال4صمعي: يقال م.ص.ع.ت1 ال�م� بولدها وأ%م\ص.ع.ت به،

بال4لف، وأ%خ\ف%د.ت به وح.ط%أ%ت\ به وز.ك%ب.ت به. وم.ص.ع. بس.ل}ح1ه
م.ص\عاv: رمى به من ف%ر.ق� أ%و ع.ج.لة{، وقيل: كل© ما ر'م1ي. به فقد م'ص1ع.

به م.ص\عاv؛ وقوله أ%نشده ثعلب ول يفسره:
ت.رى أ%ث%ر. الي�ات1 فيها، كأ%ن_ها

م.ماص1ع' و,ل}دان{ بق�ض\بان1 إ,س\ح1ل,
قال ابن سيده: وعندي أ%نا ال%رامي أ%و ال%لع1ب' أ%و ما أ%ش\ب.ه ذلك.

وال%ص'وع': الف%ر'وق'.
وال�ص\ع' وال�ص.ع': ح.م\ل� الع.و\س.ج, وث%م.ر'ه، وهو أ%حر يؤكل،

الواحدة م'ص\عةD وم'ص.عة، يقال: هو أ%حر كال�ص.ع.ة1 يعن ثرة العو\س.ج,،
ومنه ض.ر\ب¬ أ%سود ل يؤكل على أ%ر\دإ, الع.و\س.ج, وأ%خ\ب.ث1ه شو\كاv؛ قال

ابن بري: شاهد ال�ص.ع, قول الضب�ي�:
أ%كان% ك%ر>ي وإ,ق}دامي ب,في ج'ر.ذ{،

بي الع.واس1ج,، أ%ح\ن ح.و\ل%ه ال�ص.ع'؟
وال�ص\عة� وال�ص.عة� مثال ال�م.زة: طائر صغي أ%خضر' يأ}خذه الفخ؛



:vوال4خية عن كراع؛ ويروى قول الشم�اخ, يص1ف' ن.ب\عة
ف%م.ظ�ع.ها ش.ه\ر.ي\ن ماء4 ل1حائ1ها،

وي.ن\ظ�ر' فيها أ%ي_ها هو غام1ز'
بالصاد غي معجمة؛ يقول: تر.ك عليها ق1ش\رها حت ج.ف_ عليها ل1يط�ها،

وأ%ي_ها منصوب بغام1ز¬، والصحيح ف الرواية فم.ظ�ع.ها أ%ي ش.ر_ب.ها ماء4
ل1حائ1ها، وهو ف1ع\لD م'ت.ع.د¼ إ,ل مفعولي ك%ش.ر_ب.. وف نوادر

ال4عراب: يقال أ%ن\ص.ع\ت' له بالق� وأ%م\ص.ع\ت' وع.ج_ر\ت' وع.ن_ق}ت' إ,ذا
.vأ%قر� به وأ%عطاه عفوا

@مضع: م.ض.ع.ه ي.م\ض.ع'ه م.ض\عاv: ت.ناو.ل% ع1ر\ض.ه. وال�م\ض.ع':
ال�ط}ع.م' للصيد؛ عن ثعلب وأ%نشد:

ر.م.ت\ن. م.يÒ بال%وى ر.م\ي. م'م\ض.ع�،
من الو.ح\ش,، ل%و\ط{ ل ت.ع'ق}ه ال4وان,س'

@مطع: ال%ط}ع': ضرب¬ من ال4كل بأ%دن الف%م, والتناو'ل� ف ال4كل
بالثنايا وما يليها من م'ق%د�م, ال4سنان. يقال: هو ماط1ع¬ ناط1ع¬ بعن

واحد، وهو الق%ض\م'. وم.ط%ع. ف ال4رض م.ط}عاv وم'ط�وعاv: ذه.ب فلم
يوجد.

@مظع: م.ظ%ع. الو.ت.ر. ي.م\ظ%ع'ه م.ظ}عاv وم.ظ�ع.ه ت.م\ظ1يعاv: م.ل�س.ه
ويب_س.ه، وقيل: وأ%لنه، وكذلك الشبة، وقيل: كل© ما أ%لن.ه

وم.ل�س.ه، فقد م.ظ%ع.ه، وم.ظ%ع.ت1 الريح' ال%ش.بة: ام\ت.خ.ر.ت\ ن'د'و_ت.ها.
وم.ظ�ع\ت' الش.بة% إ,ذا ق%ط%ع\ت.ها رط}بةv ث و.ضع\ت.ها ب,ل1حائها ف

الشمس حت ت.ت.ش.ر_ب. ماء4ها وي'ت\ر.ك ل1حاؤها عليها لئ%ل ت.ت.ص.د_ع.
:vقطع شجرة يتخذ منها قو\سا vوت.ت.ش.ق�ق.؛ قال أ%وس ابن حجر يصف رجل

ف%م.ظ�ع.ها ح.و\ل%ي\ن, ماء4 ل1حائ1ها،
�ت'عال على ظ%ه\ر الع.ر,يش, وت'ن\ز.ل

العريش: البيت؛ يقول ت'ر\ف%ع عليه بالليل وت'ن\ز.ل� بالنهار لئل تصيبها
الشمس فتتفطر. والت_م.ظ©ع': شرب القض1يب ماء اللYحاء تتركه عليه حت

ي.ت.ش.ر_ب.ه فيكون أ%صلب له، وقد م.ظ�ع.ه الاء4؛ قال أ%وس بن حجر:
فلم�ا ن.جا من ذلك. الك%ر\ب,، ل ي.ز.ل}

ي'م.ظYع'ها ماء4 اللYحاء3 ل1ت.ذ}ب'ل
ويقال للرجل إ,ذا ر.و_ى بالدس.م, الث�ر,يد.: قد ر.و_غ%ه وم.ر_غ%ه



وم.ظ�ع.ه وم.ر\ط%ل%ه وس.غ\ب.ل%ه وس.غ\س.غ.ه. وقال أ%بو حنيفة: م.ظ�ع.
:vالقو\س. والس_ه\م. ش.ر�بما؛ وقال الشماخ يصف قوسا

فم.ظ9ع.ها ش.ه\ر.ي\ن, ماء4 لائ1ها،
وي.ن\ظ�ر' ف1يها أ%ي_ها هو غام1ز'

وال%ظ}ع' فعله م'مات¬، ومنه اشتقاق م.ظ�ع\ت العود إ,ذا تركته ف
ل1حائ1ه ليشرب ماءه. وم.ظ�ع. فلن ال3هاب. إ,ذا سقاه الدeه\ن. حت
ي.ش\ر.ب.ه. وت.م.ظ�ع. ما عنده: ت.ل%ح_س.ه كله. وفلن ي.ت.م.ظ9ع' الظل� أ%ي

ي.ت.ت.ب_ع'ه من موضع إ,ل موضع. وال�ظ}عة�: ب.ق1ي�ةD من الك%ل3.
@معع: ال%عe: الذ9و.بان�. وال%ع\م.عة�: صوت ال%ريق, ف الق%ص.ب,

�ونوه، وقيل: هو حكاية� صوت1 لب النار إ,ذا ش'ب_ت\ بالض>رام,؛ ومنه قول
امرئ القيس:

كم.ع\م.عة1 الس_ع.ف1 ال�وق%د1
وقال كعب بن مالك:

م.ن\ س.ر_ه ضر\ب¬ ي'ر.ع\ب,ل� بعض'ه
بعضاv، كم.ع\م.عة1 ال4باء3 ال�ح\ر.ق,

وال%ع\م.عة�: صوت الش'ج.عاء3 ف الرب، وقد م.ع\م.عوا؛ قال العجاج:
وم.ع\م.ع.ت\ ف و.ع\كة{ وم.ع\م.عا

ويقال للحرب م.ع\م.عةD، وله معنيان: أ%حدها صوت ال�قاتلة1، والثان
�اس\ت1عار' نار,ها. وف حديث: ل ت.ه\ل1ك' أ�م_ت حت يكون بينهم التماي'ل

والتماي'ز' وال%عام1ع'؛ ال%عام1ع' شد_ة الر\ب, وال1دe ف الق1تال,
وه.ي\ج' الف1ت.ن, وال}ت1هاب' ن,يان,ها، وال4صل فيه م.ع\معة� النار,،

وهي س'ر\عة� ت.ل%هeب,ها، ومثله م.ع\م.عة� الر>، وهذا مثل قولم: الن
ح.م1ي. الو.ط1يس'. وال%ع\م.عة�: شد_ة� الر�؛ قال لبيد:

إ,ذا الف%لة� أ%وح.ش.ت\ ف ال%ع\م.عه\
Dالر�. وليلة م.ع\م.عانة eكال%ع\م.عة1، وقيل: هو أ%شد �وال%ع\م.عان

.Dوم.ع\م.عان êالر�،وكذلك اليوم' م.ع\م.عان �وم.ع\م.عاني_ةD: شديدة
وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما: كان ي.ت.ت.ب_ع' اليوم. ال%ع\م.عان,ي_

فيصوم'ه أ%ي الشديد. الر�. وف حديث ثابت قال بكر بن عبد ال: إ,نه
ل%ي.ظ%ل© ف اليوم ال%ع\م.عانY البعيد1 ما بي الطر.ف%ي\ن, ي'راو,ح' ما

بي ج.ب\ه.ت1ه وقد.م.ي\ه. ويوم¬ م.ع\ماع¬ كم.ع\م.عانð؛ قال:



يوم¬ من ال%و\زاء3 م.ع\ماع¬ ش.م1س\
وم.ع\م.ع. القوم' أ%ي ساروا ف شد_ة1 الر�.

وال%ع\م.ع': الرأ%ة الت أ%مر'ها م'ج\م.ع¬ ل ت'ع\ط1ي أ%حداv من مالا
شيئاv. وف حديث أ%و\ف بن د.ل}ه.م�: النساء أ%ربع، فمنهن م.ع\م.ع لا
ش.ي\ئ�ها أ%ج\م.ع؛ هي الس\ت.بدة� بالا عن زوجها ل تواس1يه منه؛ قال

ابن ال4ثي: هكذا فسر.
�وال%ع\م.ع1يe: الرجل الذي يكون مع م.ن غ%ل%ب. ويقال: م.ع\م.ع. الرجل

إ,ذا ل ي\ص'ل على مذه.ب� كأ%نه يقول لك9ل� أ%نا مع.ك، ومنه قيل لثله:
رجل إ,م_ع¬ وإ,م_عةD. وال%ع\م.عة�: الد_م\ش.قة� وهو ع.م.لD ف

ع.ج.ل�. وامرأ%ة م.ع\م.ع¬: ذك1ي_ةD م'ت.و.قYدةD، وكذلك الرجل.
وم.ع.، بتحريك العي: كلمة تضم الشيء إ,ل الشيء وهي اسم معناه الصحبة
وأ%صلها م.عاv، وذكرها ال4زهري ف العتلY؛ قال ممد بن السري�: الذي يدل

،�على أ%ن م.ع. اسم¬ حركة آخره مع ترك ما قبله، وقد يس.كن وي'ن.و_ن
تقول: جاؤوا م.عاv. ال4زهري ف ترجة معاv: وقال الليث كنا معاv معناه
كنا جيعاv. وقال الزجاج ف قوله تعال: إ,ن_ا مع.كم إ,نا نن مستهزئ�ون؛

نصب معكم كنصب الظروف، تقول: أ%نا معكم وأ%نا خ.ل}ف%كم، معناه أ%نا
مستق1ر� معكم وأ%نا مستقر خلفكم. وقال تعال: إ,ن� ال مع الذين اتق%و\ا

والذين هم مسنون، أ%ي ناص1ر'هم؛ وكذلك قوله: ل تزن إ,ن ال معنا؛ أ%ي ال
ناص1رنا، وقوله: وكونوا مع الصادقي، معناه كونوا صاد1قي، وقوله عز وجل:

إ,ن� مع الع'س\ر, ي'س\راv، معناه بعد. العسر ي'س\ر، وقيل: إ,ن� بعناها
م.ع\ بسكون العي غي إ,ن� مع التحركة تكون اساv وحرفاv ومع الساكنة

العي حرف ل غي؛ وأ%نشد سيبويه:
ور,يش1ي م1ن\ك�م' وه.واي. م.ع\ك�م\،

وإ,ن} كانت\ ز,يار.ت'كم ل1ماما
وحكى الكسائي عن ربيعة وغ%ن\م� أ%نم يسكYنون العي م1ن\ م.ع\ فيقولون

مع\كم ومع\نا، قال: فإ,ذا جاءت ال4لف واللم وأ%لف الوصل اختلفوا فيها،
فبعضهم يفتح العي وبعضهم يكسرها، فيقولون م.ع القوم, وم.ع. ابن,ك،

وبعضهم يقول م.ع, القوم وم.ع, ابن,ك، أ%ما من فتح العي مع ال4لف واللم
فإ,نه بناه على قولك كنا م.عاv ونن معاv، فلما جعلها حرفاv وأ%خرجها من

السم حذف ال4لف وترك العي على فتحها فقال: مع. القوم ومع. ابنك، قال: وهو



كلم عامة العرب، يعن فتح العي مع ال4لف واللم ومع أ%لف الوصل، قال:
وأ%ما من سك�ن فقال مع\كم ث كسر عند أ%لف الوصل فإ,نه أ%خرج.ه م'خ\ر.ج.

ال4د.وات1، مثل ه.ل} وب.ل} وقد\ وكم\، فقال: مع, القوم, كقولك: كم,
v؛ قال ابن بري: م.عاvالقوم' وبل, القوم، وقد ينو_ن فيقال جاؤون معا

تستعمل للثني فصاع1داv، يقال: هم م.عاv ق1يام¬ وهن_ معاv قيام¬؛ قال
أ�سامة� بن الرث الذل:

فسام'ونا ال1دانة% م1ن ق%ريب�،
وه'ن_ م.عاv ق1يام¬ كالشeج'وب,

وال1دانة�: ال�واد.عة�؛ وقال آخر:
ل ت'ر\ت.جى ح1ي. ت'لقي الذ�ائ1دا،

أ%س.ب\عةv لق%ت\ م.عاv أ%م\ واح1داv؟
وإ,ذا أ%كثر الل من وقول مع قيل: هو ي'م.ع\م1ع' م.ع\معةv. قال: ودرهم

م.ع\م.ع1يÒ كتب عليه مع مع؛ وقوله:
ت.غ.ل}غ.ل% ح'بe ع.ث}مة% ف فؤ.ادي،

ف%باد1يه1 مع الاف ي.س3ي'
أ%راد فباد1يه1 مضموماv إ,ل خاف1يه يس3ي¬، وذلك أ%نه لا وصف الب�

بالتغ.ل}غ'ل, إ,نا ذلك وص\ف¬ ي.خ'صe ال%واه1ر. ل ال4ح\داث%، أ%ل تر
�أ%ن التغ.لغ1ل% ف الشيء ل بد_ أ%ن يتجاوز مكاناv إ,ل آخر؟ وذلك تفر,يغ

م.كان{ وش'غ\ل� مكان، وهذه أ%وصاف تص ف القيقة ال4عيان ل ال4حداث،
فأ%ما التشبيه فل4نه شبه ما ل ينتقل ول يزول با ينتقل ويزول، وأما

البالغة والتواليد فإ,نه أ%خرجه عن ضعف الع.ر.ض1ي_ة1 إ,ل قوة
ال%و\ه.ر,ي_ة1. وجئت م1ن مع1هم أ%ي من عندهم.

@مقع: ال%ق}ع': أ%شدe الشeر\ب,. وم.ق%ع. الفصيل� أ�م_ه ي.م\ق%ع'ها
م.ق}عاv وام\ت.ق%عها: ر.ض.ع.ها بشد_ة، وهو أ%ن يشرب ما ف ض.ر\ع1ها.

وام\ت.ق%ع. الف%ص1يل� ما ف ض.ر\ع, أ�مه إ,ذا شرب ما فيه أ%جع، وكذلك
ام\ت.ق�ه وام\ت.ك�ه. وم'ق1ع. فلن بس.و\ء4ة{ م.ق}عاv: ر'م1ي. با. ويقال:

م.ق%ع\ت'ه بشر¼ ولق%ع\ت'ه معناه إ,ذا رمي\ته به.
ويقال: ام\ت'ق1ع. لون'ه إ,ذا تغي من ح'ز\ن{ أ%و فزع�، وكذلك ان\ت'ق1ع.،

بالنون، واب\ت'ق1ع.، بالباء، واليم أ%جود، وزعم يعقوب أ%ن ميم
ام\ت'ق1ع. بدل من نون ان\ت'ق1ع..



�@ملع: ال%ل}ع': الذ�هاب' ف ال4رض، وقيل الطل%ب'، وقيل السeر\عة
وال1ف�ة�، وقيل شدة السي، وقيل الع.د\و' الشديد، وقيل فوق الشي دون

.vوم.ل%عانا vال%ب.ب,، وقيل هو السي السريع الفيف، م.ل%ع. ي.م\ل%ع' م.ل}عا
وف الديث: كنت' أ%س1ي' ال%ل}ع. وال%ب.ب. والو.ض\ع.؛ ال%ل}ع:

السي\ر' الف1يف' السر,يع' دون ال%ب.ب,، والو.ض\ع' فوقه. أ%بو عبيد: ال%ل}ع'
سرعة سي الناقة، وقد م.ل%ع.ت\ وان\م.ل%ع.ت\؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

ف�ت\ل� ال%راف1ق, ت.ح\د'وها ف%ت.ن\م.ل1ع'
وجل م.ل�وع¬ وم.ي\ل%ع¬: سر,يع¬، وال�نثى م.ل�وع¬ وم.ي\ل%ع¬، وم1يلع¬

نادر فيمن جعله ف1يعالv، وذلك لختصاص الصدر بذا البناء. ال4زهري:
ويقال ناقة م.ي\ل%ع¬ م.ي\ل%ق¬ سريعةD. قال: ول يقال جل م.ي\ل%ع¬.

وال%ي\ل%ع': الناقة� الفيفة السريعة، وما أ%س\ر.ع م.ل}ع.ها ف ال4رض وهو
س'ر\ع.ة� ع.ن.ق1ها؛ وأ%نشد:
جاء4ت\ به م.ي\ل%عةD ط1م1ر_ه\

وأ%نشد الفراء:
وت.ه\ف�و ب,هاد{ ل%ها م.يل%ع�،

كما أ%ق}ح.م. القاد1س. ال4ر\د.م'ونا
قال: ال%ي\ل%ع' ال�ض\ط%ر,ب' ههنا وههنا. وال%ي\ل%ع': الفيف'.

والقاد1س': السفينة�. وال4ر\د.م': ال%ل�ح'.
وع'قاب' م.لع� مضاف¬، وعقاب¬ م.لع¬ 
(* قوله« وعقاب ملع» يستفاد من

مموع كلمي القاموس وياقوت أن ف ملع ثلثة أوجه: البناء على الكسر
كقطام، والعراب مصروفاv كسحاب، والتع من الصرف وهو أقلها.) وم1لع¬

وم.ل�وع¬: خفيفة الض\رب والخ\ت1طاف1؛ قال ام\رؤ' القيس:
كأ%ن� د1ثاراv ح.ل�ق%ت\ بل%ب'ون,ه

ع'قاب' م.لع�، ل ع'قاب' الق%واع1ل,
معناه أ%ن� الع'قاب كل�ما علت ف البل كان أ%س\ر.ع. لن\ق1ضاضها،

يقول: فهذه ع'قاب' م.لع� أ%ي ت.هو,ي من ع'ل}و�، وليست بعقاب الق%واع1ل,،
وهي البال� الق1صار'، وقيل: اشتقاقه من ال%ل}ع, الذي هو الع.د\و' الشديد،

وقال ابن ال4عراب: ع'قاب ملع� ت.ص1يد' ال1ر\ذان% وح.ش.رات1 ال4رض.
وال%ل1يع': ال4رض' الواسعة�، وقيل: الت ل نبات فيها؛ قال أ%وس بن



حجر:
ول م.حالة% من ق%ب\ر� ب.ح\ن,ية{

أ%و ف م.ل1يع�، ك%ظ%ه\ر, التeر\س، وض_اح,
�وكذلك ال%لع' وال%ي\ل%ع'. وقال ابن ال4عراب: هي الف%لة� الواسعة

يتاج فيها إ,ل ال%ل}ع, ال ال%ل}ع, الذي هو السeر\عة�، وليس هذا
بقوي�. وال%ل1يع': الفسيح الواسع' من ال4رض البعيد الست.و,ي، وإ,نا سي

م.ل1يعاv ل%ل}ع, ال3بل, فيه وهو ذهابا. وال%ل1يع': الف%ضاء� الواسع'؛
وقول عمرو بن معديك%ر,ب.:

فأ%س\م.ع. وات\ل4ب_ ب,نا م.ل1يع'
يوز أ%ن يكون ال%ل1يع' ههنا الفلة، وأ%ن يكون م.ل1يع¬ موضعاv بعينه.

وال%ي\ل%ع': الطريق الذي له س.ن.دان1 م.د_ البصر,. قال ابن شيل:
ال%ل1يع' كهيئة1 الس>ك�ة1 ذاهب¬ ف ال4رض ض.ي>ق¬ ق%ع\ر'ه أ%قل من قامة{،

ث ل يلبث أ%ن ينقطع ث ي.ض\م.ح1ل�، إ,نا يكون فيما استوى من ال4رض
ف الص_حارى وم'ت'ون1 ال4رض، ي.ق�ود' ال%ل1يع' الغ.ل}و.ت.ي, أ%و

أ%قل9، والماعة م'ل�ع¬.
وم.ي\ل%ع¬: اسم كلبة؛ قال ر\بة:
والش_دe ي'د\ن لح1قاv وه1ب\ل%عا،

وصاح1ب. ال1ر\ج,، وي'د\ن م.ي\ل%عا
:eبعينها؛ قال ال%ر_ار' الف%ق}ع.س3ي Dوم.ل1يع¬: ه.ض\بة

رأ%يت'، ود'ون.ها ه.ض\بات' س.ل}م.ى،
ح'م'ول% ال%ي> عال1يةv م.ل1يعا

قال: م.ل1يع¬ م.د.ى الب.ص.ر, أ%رض¬ مستويةD. وم.لع,: موضع. وال%ل1يع'
وال%لع': ال%فاز.ة� الت ل نبات با. ومن أ%مثالا قولم: أ%و\د.ت\

به ع'قاب' م.لع�؛ قال بعضهم: ملع¬ مضاف، ويقال: م.لع¬ من نعت الع'قاب,
أ�ض1يف%ت\ إ,ل ن.ع\ت1ها، قال أ%بو عبيد: يقال ذلك ف الواحد والمع وهو

شبيه بقولم: طارت به الع.ن\قاء�، وح.ل�ق%ت\ به ع.ن\قاء� م'غ\ر,ب�؛ قال
أ%بو اليثم: ع'قاب' م.لع� وهو الع'ق%ي>ب' الذي يصيد ال1ر\ذان% يقال له

بالفارسية م'وش\ خ.وار\؛ قال: ومن أ%مثالم ل4ن\ت. أ%خ.فe ي.داv من
ع'ق%ي>ب, م.لع. يا فت، منصوب، قال: وهو ع'قاب¬ تأ}خ'ذ� العصافي.

وال1ر\ذان ول تأ}خذ أ%كب منها.



:vوال%ي\ل%ع: السريع'؛ قال السي بن م'ط%ي\ر ال4سدي يصف فرسا
م.ي\ل%ع' التق}ريب, ي.عب'وب¬، إ,ذا
باد.ر. ال%و\نة%، واح\م.ر_ ال�ف�ق\

ابن ال4عراب: يقال م.ل%ع. الف%ص1يل� إ�م_ه وم.لق أ�مه إ,ذا ر.ض.ع.ها.
@منع: ال%ن\ع': أ%ن ت.ح'ول% بي الرجل وبي الشيء الذي يريده، وهو خلف'

vال3ع\طاء3، ويقال: هو تجي' الشيء، م.ن.ع.ه ي.م\ن.ع'ه م.ن\عا
وم.ن_ع.ه فام\ت.ن.ع منه وتن_ع.

ورجل م.ن'وع¬ ومان,ع¬ وم.ن_اع¬: ض.ن,ي¬ م'م\س3ك¬. وف التنزيل:
م.ن_اع� للخي، وفيه: وإ,ذا مس_ه الي\ر' م.ن'وعاv. وم.ن,يع¬: ل ي'خ\ل%ص'

إ,ليه ف قوم م'ن.عاء4، والسم ال%ن.عة� وال%ن\عة� وال1ن\عة�. ابن
ال4عراب: رجل م.ن'وع¬ ي.م\ن.ع غيه، ورجل م.ن,ع¬ ينع نفسه، قال:

وال%ن,يع' أ%يضاv المتن,ع'، وال%ن'وع الذي منع غيه؛ قال عمرو بن
معديكرب:ب.ران ح'بe م.ن\ ل أ%س\ت.ط1يع'،

وم.ن\ هو للذي أ%ه\و.ى م.ن'وع'
والان,ع': من صفات ال تعال له معنيان: أ%حدها ما روي عن النب، صلى

ال عليه وسلم، أ%نه قال: اللهم ل مان,ع. لا أ%ع\ط%ي\ت. ول م'ع\ط1ي.
ل1ما م.ن.ع\ت.، فكان عز وجل ي'ع\ط1ي من استحق_ العطاء4 وينع من ل

يستحق إ,ل� النع، ويعطي من يشاء وينع من يشاء وهو العادل ف جيع ذلك،
والعن الثان من تفسي الانع أ%نه تبارك وتعال ينع أ%هل دينه أ%ي

ي.ح'وط�هم وينصرهم،وقيل: ينع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد، ومن
هذا يقال فلن ف م.ن.عة{ أ%ي ف قوم يمونه وينعونه، وهذا العن ف

صفة ال جل جلله بالغ، إ,ذ ل منعة لن ل ينعه ال ول يتنع من ل
يكن ال له مانعاv. وف الديث: اللهم م.ن م.ن.ع\ت. م.م\ن'وع¬ أ%ي من

ح.4ر.م\ت.ه فهو م.ح\ر'وم¬ ل يعطيه أ%حد غيك. وف الديث: أ%نه كان ينهي عن
ع'ق�وق, ال�م_هات وم.ن\ع� وهات أ%ي عن م.ن\ع, ما عليه إ,عطاؤ'ه وط%لب,

ما ليس له. وحكى ابن بري عن الن_ج,ي.م1ي� 
(* قوله« النجيمي» حكى ياقوت

ف ممعه فتح اليم وكسرها مع فتح الراء): م.ن.عةD جع مان,ع�. وف
الديث: سي.ع'وذ� بذا البيت1 قوم¬ ليست لم م.ن\عةD أ%ي قو_ة تنع من

يريدهم بسوء، وقد تفتح النون،وقيل: هي بالفتح جع' مان,ع� مثل كاف1ر�



وك�ف%رة{.
ومان.ع\ت'ه الشيء4 م'م.ان.عةv، وم.ن'ع. الشيء� م.ناعةv، فهو م.ن,يع¬:

اعت.ز_ وتعس_ر. وفلن ف ع1ز¼ وم.ن.عة{، بالتحريك وقد ي'سكن، يقال:
ال%نعة� جع¬ كما قد_منا أ%ي هو ف ع1ز¼ ومن ي.م\نعه من عشيت1ه، وقد

تن_ع وامرأ%ة م.ن,يعةD متمن>عةD: ل تؤاآتى على فاح1شة{، والفعل� كالفعل،
vوكذلك حص1ن¬ م.ن,يع¬، وقد م.ن'ع.، بالضم، م.ناعة ،vوقد م.ن'ع.ت\ م.ناعة

�إ,ذا ل ي'ر.م'. وناقة مان,ع¬: م.ن.ع.ت\ لبنها، على النسب؛ قال أ�سامة
ال�ذ%ل:

كأ%ن أ�صاد1يها على غ�ب\ر, مان,ع�
م'ق%لYصة{، قد أ%ه\ج.ر.تا ف�ح'ول�ها

وم.ناع,: بعن ام\ن.ع\. قال اللحيان: وزعم الكسائي أ%ن بن أ%سد
يفتحون م.ناع.ها ود.راك%ها وما كان من هذا النس، والكسر أ%عرف. وقوس¬

م.ن\عةD: متنعةD م'ت.أ%ب>يةD شاق�ةD؛ قال عمرو بن براء:
ار\م, س.لماv وأ%با الغ.ر_اف1،
وعاصماv عن م.ن\ع.ة{ ق%ذ�اف1

وال�ت.من>ع.تان1: البك}ر.ة� والع.ناق' ي.ت.م.ن_عان1 على الس_نة1
لف%تائ1هما وإ,نما ي.ش\ب.عان1 ق%ب\ل% ال1ل�ة1، وها ال�قات1لتان1

الزمان% على أ%نف�س3هما. ورجل م.ن,يع¬: قويe البدن شديد'ه. وحكى اللحيان: ل
م.ن\ع. عن ذاك، قال: والتأ}ويل حق9اv أ%نك إ,ن فعلت ذلك.

ابن ال4عراب: ال%ن\ع1يe أ%ك�ال� ال�ن'وع, وهي الس_رطانات'،
واحدها م.ن\ع¬.

ومان,ع¬ وم.ن,يع¬ وم'ن.ي\ع¬ وأ%م\ن.ع': أ%ساء#. وم.ناع,: ه.ض\بةD ف
جبل طي>ء�. وال%ناعة�: اسم بلد؛ قال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة%:

أ%ر.ى الد_ه\ر ل ي.ب\ق%ى على ح.د.ثان,ه،
أ�ب'ود¬ بأ%طراف1 ال%ناعة1 ج.ل}ع.د'

(* قوله« بأطراف الناعة» تقدم ف مادة أبد إ,نشاده بأطراف الثاعد.)
قال ابن جن: ال%ناعة� تتمل أ%مرين: أ%حدها أ%ن تكون ف%عالةv من م.ن.ع.،

Dمن قولم جائ1ع¬ نائ1ع¬، وأ%صلها م.ن\و.عة vوالخر أ%ن تكون م.ف}ع.ل%ة
.Dها م.ق}و.ة�فجر.ت م.ج\رى م.قامة{ وأ%صل

@مهع: ف التهذيب خاص�ة: ال%ه.ع'، اليم قبل الاء: ت.ل%وeن� الوجه من



عار,ض� فاد1ح�، وأ%ما ال%ه\ي.ع' فهو م.ف}ع.لD من هاع. ي.ه,يع'، واليم
ليست بأ%صلية.

@موع: ماع. الف1ض�ة� والصeف}ر' ف النار: ذاب.
@ميع: ماع. والدم' والس_راب' ونوه ي.م1يع' م.ي\عاv: جرى على وجه ال4رض

جر\ياv منبسطاv ف ه1ينة{، وأ%ماع.ه إ,ماع.ةv وإ,ماعاv؛ قال ال4زهري:
وأ%نشد الليث:

كأ%ن_ه ذ�و ل1ب.د{ د.ل%ه\م.س'،
بساع1د.ي\ه ج.س.د¬ م'و.ر_س'،
من الد>ماء3، مائ1ع¬ وي'ب_س'

وال%ي\ع': مصدر قولك ماع. السم\ن' ي.م1يع' أ%ي ذاب.؛ ومنه حديث ابن
عمر: أ%نه سئل عن فأ}رة{ وق%ع.ت ف س.م\ن� فقال: إ,ن كان مائعاv فأ%ر,ق}ه،

،vأ%ي ذائبا vفأ%ل}ق, ما حو\ل%ه؛ قوله إ,ن كان مائعا vوإ,ن كان جام1سا
�ومنه سيت ال%ي\ع.ة� ل4نا سائلةD، وقال عطاء ف تفسي الويل: الو.ي\ل

واد{ ف جهنم لو س'ي>ر.ت فيه ال3بل� ل%ما ع.ت من ح.ر�ه فيه أ%ي ذاب.ت\
وسال%ت\، نعوذ بال من ذلك. وف حديث عبد ال بن مسعود حي سئل عن

ال�ه\ل,: فأ%ذاب. ف1ض_ةv فجعلت ت.م.ي_ع' وت.م.و_ن� فقال: هذا من أ%ش\به1 ما
أ%نتم راؤ'ون بال�ه\ل,. وف حديث الدينة: ل يريدها أ%حد ب,ك%ي\د{

إ,ل ان\ماع. كما ي.ن\ماع' ال1ل}ح' ف الاء3 أ%ي ي.ذ�وب' ويري. وف حديث
جرير: ماؤ'نا ي.م1يع' وج.ناب'نا م.ر,يع¬. وماع. الشيء� والصeف}ر'

والف1ض_ة� ي.م1يع' وت.م.ي_ع.: ذاب. وسال%. وم.ي\عة� ال�ض\ر, والش_باب,
والسeك}ر, والنهار, وجر\ي

الف%ر.س,: أ%و_ل�ه وأ%ن\ش.ط�ه، وقيل: م.ي\عة� كلY شيء م'ع\ظ%م'ه.
وال%ي\عة�: س.ي.لن� الشيء ال%ص\ب'وب,. وال%ي\عة� والائ1عة�: ضرب من

الع1ط}ر,. وال%ي\عة�: ص.م\غD يسيل من شجر ببلد الروم يؤخذ فيطبخ، فما صفا
منه فهو ال%ي\عة� السائلة�، وما ب.ق1ي. منه ش1ب\ه. الث�ج,ي فهو

D؛ قال ال4زهري: ويقول بعضهم لذه ال%نة1 م.ي\عة�ال%ي\عة� اليابسة
لس.ي.لن,ه؛ وقال رؤبة:

والق%ي\ظ� ي'غ\ش1يها ل�عاباv مائ1عا،
ف%أ}ت.ج_ ل%ف�اف¬ با ال%عام1عا

ائ}ت.ج_: ت.و.ه_ج.، والل�ف�اف': الق%ي\ظ� ي.ل�فe الر� أي يمعه،



وم.ع\م.عة� الر�: الت1هاب'ه. ويقال لناص1ية1 الفر.س إ,ذا طال%ت\ وسالت\:
مائعة؛ ومنه قول عدي:

يه.ز\ه1ز' غ�صناv ذا ذوائب. مائعا
أ%راد بالغ'صن الناصية%

@مرغ: ال%ر\غ�: ال�خاط�، وقيل الل©عاب'؛ قال ال1ر\ماز,ي�:
د'ون.ك1 ب.و\غاء4 ت'راب. الد_ف}غ, ،

فأ%ص\ف1غ1يه فاك1 أ%ي_ ص.ف}غ, ،
ذل1ك خ.ي\ر¬ من ح'طام, الر_ف}غ,
وإن} ت.ر.ي\ ك%ف�ك1 ذات. ن.ف}غ,،
ش.ف%ي\ت1ها بالن_ف}ث1 ب.ع\د. ال%ر\غ,

وال%ر\غ�: الر>يق'، وقيل: ال%ر\غ� ل�عاب الشاء، وهو ف النسان
م'س\ت.عار¬ كقولم أ%ح\م.ق' ما ي.ج\أ%ى م.ر\غ%ه أ%ي ل ي.س\تر ل�عاب.ه،

وج.أ%ي\ت' الشيء4 أ%ي ست.ر\ت'ه، وع.م_ به بعضهم، وقصره ابن ال4عراب على
ال3نسان فقال: ال%ر\غ� للنسان، والرeوال� غي مهموز للخيل، والل©غام'

لل3بل. وأ%م\ر.غ% أ%ي سال% ل�عاب'ه. وأ%م\ر.غ%: نام. فسال% م.ر\غ�ه من
ناحيت فيه. وت.مر_غ% إ,ذا ر.ش_ه من فيه؛ قال الك�م.ي\ت' ي'عات1ب'

:vر.ي\شا�ق
ف%لم\ أ%ر\غ� م�ا كان ب.ي\ن وب.ي\ن.ها ،
ول أ%ت%ر_غ} أ%ن} ت.ج.ن_ى غ%ض'وب'ها

قوله فلم أ%ر\غ� من ر'غاء البعي. وال4م\ر.غ�: الذي ي.س3يل م.ر\غ�ه.
وال%ر\غة�: الرو\ضة�. والعرب تقول: ت.م.ر_غ}نا أ%ي ت.ن.ز_ه\نا.

وال%ر\غ�: الر_و\ضة� الكثية النبات، وقد ت.م.ر_غ% الال� إذا أطال الر_ع\ي
فيها. وقال أ%بو عمرو: م.ر.غ% الع.ي\ر' ف الع'ش\ب, إذا أ%قام فيه

ي.ر\ع.ى؛ وأ%نشد لر,ب\ع1ي� الدeب.يي:
إن ر.أ%ي\ت' الع.ي\ر. ف الع'ش\ب, م.ر.غ} ،
فج,ئ}ت' أ%م\ش1ي م'س\ت.طاراv ف الر_ز.غ}

ويقال: ت.م.ر_غ}ت' على فلن أ%ي ت.ل%ب_ث}ت' وتك�ث}ت'. وأ%م\ر.غ%
إ,ذا أ%كثر الكلم. ف غي ص.واب. وال%ر\غ�: ال3ش\باع' بالدeه\ن. ورجل

أ%م\ر.غ� وشع.ر م.ر,غD: ذو ق%ب'ول� للدeه\ن. وال�ت.م.ر>غ�: الذي
ي.ص\ن.ع' نفس.ه بالد>هان1 والت_ز.ل©ق,. وأ%م\ر.غ% الع.جي.: أ%كثر ماء4ه حت



ر.ق_، لغة ف أ%م\ر.خ.ه فلم ي.ق}د1ر أ%ن ي'ي.ب>سه. وم.ر,غ% ع1ر\ض'ه:
د.ن,س.، وأ%م\ر.غ%ه هو وم.ر_غ%ه: د.ن_س.ه، وال�جاو,ز' من ف1ع\له

ال3م\راغ. وم.ر_غ%ه ف التراب تريغاv فت.مر_غ أ%ي م.ع_كه ف%ت.م.ع_ك،
Dوالوضع م.ت.م.ر_غ ،�ومار.غه، كلها: أ%ل}ز.ق%ه به، والسم ال%راغة

وم.راغD وم.راغةD. وف صفة النة: م.راغ� د.واب>ها ال1س\ك' أ%ي الوضع الذي
ي'ت.م.ر_غ� فيه من ت'رابا. والتم.رeغ�: الت_ق%ل©ب' ف التراب. وف

حديث ع.م�ار: أ%ج\ن.ب\نا ف سفف%ر وليس عندنا ماء فتم.ر_غ}نا ف التراب؛
ظ%ن_ أ%ن� ال�ن'ب. يتاج أ%ن ي'و.ص>ل% التراب. إ,ل جيع جس.ده

كالاء. وم.راغة� ال3بل: م'ت.م.ر_غها. وال%ر\غ�: ال%ص1ي' الذي يتمع فيه
ب.ع\ر' الشاة.

وال%راغة�: ال4تان�، وقيل: ال4تان� الت ل ت.م\ت.ن,ع' من الف�حول،
وبذلك لق�ب ال4خطل� أ�م_ ج.رير� فسم�اه ابن ال%راغة1 أ%ي ي.ت.مر_غ

عليها الر>جال، وقيل: ل4ن كليباv كانت أ%صحاب. ح'م'ر�.
وال%ر\غ�: أ%كل� السائ1مة الع'شب.. وم.ر.غ%ت1 السائمة� والبل الع'ش\ب.

ت.م\ر.غ�ه م.ر\غاv: أ%كلته؛ عن أ%ب حنيفة. وم.راغ� ال3بل,:
م'ت.م.ر_غ�ها؛ قال الشاعر:

ي.ج\ف1ل�ها كل© س.نام� م1ج\ف%ل, ،
ل4ياv ب,لgي� ف ال%راغ, ال�س\ه,ل,

وال1م\ر.غة�: ال1ع.ى ال4ع\و.ر' ل4نه ي'ر\مى به، وس�ي أ%ع\ور. ل4نه
كالكيس ل م.ن\ف%ذ% له.

@مزغ: قال ابن بري: التم.زeغ� الت_و.ث©ب'؛ قال رؤبة:
بالو.ث}ب, ف الس_و\آت1 والتم.زeغ,

@مشغ: ال%ش\غ�: ض.ر\ب من ال4كل ليس بالشديد، وقيل: هو كأ%ك}ل1ك.
الق1ث�اء4ة.

وم.ش.غ% ع1ر\ض.ه وم.ش_غ.ه: عاب.ه؛ قال رؤبة:
واح\ذ%ر\ أ%قاو,يل% الع'داة1 النeز_غ,
ع.لي_، إن ل%س\ت' بال�ز.غ}ز.غ,

أ%غ}د'و، وع1ر\ض1ي ليس. بال�م.ش_غ,
أ%ي ليس بال�ك%د_ر, ول ال�ل%ط�خ.

وال1ش\غة�: طي ي'ج\م.ع' وي'غ\ر.ز' فيه شو\ك¬ وي'ترك حت ي.ج,ف_ ث



Dحت ي.ت.سر_ح. ابن ال4عراب: ثوب م.ش_غ �ي'ض\ر.ب عليه الك%ت�ان
م.ص\بوغ بال1ش\غ. قال ال4زهري: أ%راد بال1ش\غ, ال1ش\ق.، وهو الطي ال4حر.

وروى أ%بو تراب عن بعض العرب: م.ش\غ.ه مائة% س.و\ط{ وم.ش.ق%ه إ,ذا ضربه.
أ%بو عمرو: ال1ش\غة ق1طعة الثوب أ%و الكساء ال%ل%ق؛ وأ%نشد ل4ب بدر

السلمي:
كأ%ن_ه م1ش\غة� ش.ي\خ م'ل}قاه\

@مضغ: م.ض.غ% ي.م\ض.غ� وي.م\ض'غ� م.ض\غاv: لك.. وأ%م\ض.غ.ه الشيء4
وم.ض_غ.ه: أ%لك%ه إ,ياه؛ قال:

أ�م\ض1غ� م.ن شاح.ن. ع'وداv م'ر�ا
شاح.ن: عاد.ى؛ وقال:

، vهاع� ي'م.ض>غ'ن ، وي'ص\ب,ح' ساد1را
سلكاv ب,ل%ح\م1ي ، ذ1ئ}ب'ه ل ي.ش\ب.ع'
.vوم.ض.غ% الطعام. ي.م\ض.غه م.ض\غا

وال%ضاغ، بالفتح: ما ي'م\ض.غ�، وف التهذيب: كل© طعام ي'م\ض.غ. وما
ذ�ق}ت' م.ضاغاv ول ل%واكاv أ%ي ما ذ�قت' ما ي'م\ض.غ. ويقال:ما عندنا

م.ضاغD، وهذه ك1سرة ل%ي>نة ال%ضاغ,. وف حديث أ%ب هريرة: أ%كل% ح.ش.فةv من
ترات{ قال: فكانت أ%ع\ج.ب.ه'ن� إ,ل� ل4نا ش.د_ت\ ف م.ضاغي؛

Dقمة�الضاغ، بالفتح: الطعام ي'م\ض.غ�، وقيل: هو ال%ض\غ� نفس'ه. يقال: ل
لي>نة� الضاغ وشديدة ال%ضاغ,، أ%راد أ%نا كان فيها فو>ة عند

م.ض\غ1ها.وك%ل# م.ض1غD: ب.ل%غ أ%ن ت%ض.غ.ه الر�اع1ية�؛ ومنه قول أ%ب ف%ق}ع.س�
vف صفة الكل3: خ.ض1ع¬ م.ض1ع ضاف{ ر.ت1ع؛ أ%راد م.ض1غ فحو_ل الغي عينا

ل1ما قبله من خ.ض1ع ولا بعده من ر.ت1ع.
وال�ضاغة�، بالضم: ما م'ض1غ%. وال�ضاغة�: ما ي.ب\قى ف الف%م من آخر

ما م.ض.غ\ت.ه.
وال%واض1غ�: ال4ض\راس' ل%ض\غ1ها، صفة غالبة.

والاض1غان1 والاض1غتان1 وال%ض1يغتان: ال%ن.كان1 لض\غ1هما
الأ}كول%، وقيل: ها ر'وذا ال%ن.ك%ي\ن 

(* قوله «روذا النكي» كذا بالصل،
ولعلهما رؤدا اللحيي بالمز، ففي مادة رأد من اللسان: والرأد والرؤد أيضا%

رأد اللحي وهو اصل اللحي التاتئ تت الذن، وقيل أ%صل الضراس ف اللحي،



وقيل الرأدان طرفا اللحيي الدقيقان اللذان ف اعلها.) لذلك، وقيل: ها
ع1ر\قان ف اللYح\ي.ي، وقيل: ها أ%ص\ل الل�ح\ي.ي عند م.ن\ب,ت

ال4ضراس ب,حياله، وقيل:ها ما ش.خ.ص. عند ال%ض\غ,.
وال%ض1يغة�: كل ع.صبة{ ذات1 ل}م، فإ,ما أ%ن تكون ما ي'م\ض.غ�، وإ,ما

أ%ن تشبه بذلك إن كان ما ل يؤكل. وال%ض1يغ.ة�: لم باط1ن الع.ض'د،
Dوالمع م.ض1يغ ،Dوقال ابن شيل: كل لم على عظم م.ض1يغة .vلذلك أ%يضا

وم.ضائ1غ�. وقال الليث: كل لم.ة ي.ف}ص1ل� بينها وبي غيها ع1ر\ق¬ فهي
م.ض1يغةD، قال: واللYه\ز,مة� م.ض1يغةD والع.ض.لة� م.ض1يغة. وال%ضائ1غ من

و.ظيف%ي الفرس: رؤوس' الش�ظايتي 
(* قوله «الشظايت» كذا بالصل، والذي ف

القاموس: الشظئ عظيم لزق بالركبة أ%و بالذراع أو بالوظيف أو عصب صفار
فيه.) ل4ن آك1ل%ها من الوحش ي.م\ض.غ'ها، وقد تكون على التشبيه كما تقدم

ل%كان الضغ أ%يضاv. وال%ض1غة: ما ب'ل� وش'د_ على طر.ف س1ية1 الق%و\س, من
الع.ق%ب ل4نه ي'م\ض.غ�، وقيل: هي الع.ق%بة� الت على طر.ف الس>ية1.

ال4صمعي: ال%ضائ1غ� الع.ق%بات' الل�وات على طر.ف1 الس>ي.ت.ي\ن.
وال�ض\غة�: الق1ط}عة� من الل�حم لكان الضغ أ%يضاv. التهذيب: ال�ض\غة ق1طعة

لم، وقيل: تكون ال�ضغة غي. اللحم. يقال: أ%ط}ي.ب' م'ض\غة{ أ%ك%ل%ها
الناس' ص.ي\حان,ي�ةD م.ص\ل1ي_ةD. وقال خالد بن ج.ن\بة%: ال�ض\غة� من

اللحم. قد\ر' ما ي'ل}قي ال3نسان� ف فيه، ومنه قيل: ف ال3نسان م'ضغتان1
إ,ذا ص.ل%ح.تا ص.ل%ح. الب.د.ن�: القل}ب' واللYسان�، والمع م'ض.غD، وقل}ب

ال3نسان م'ض\غة من جس.ده. التهذيب: إ,ذا صارت الع.ل%قة الت خ'ل1ق.
منها ال3نسان ل%ح\مة فهي م'ضغة. وف الديث: إن خلق أ%حدكم يمع ف بطن

أ�مه أ%ربعي يوماv نطفة ث أ%ربعي يوماv ع.ل%ق%ة ث أ%ربعي يوماv مضغة ث
يبعث ال إليه الل%ك. وف الديث: إن ف ابن آدم م'ض\غةv إ,ذا ص.ل%ح.ت

صل%ح. السد' كله، يعن الق%ل}ب. ل4نه ق1ط}عة� لم من السد.
وال%ض_اغة�: ال4ح\م.ق'.

وال�ض.غ� من ال1راح,: ص1غار'ها، وقول عمر، رضي ال عنه: إن�ا ل
نت.عاق%ل� ال�ض.غ% ب.ي\ن.نا، أ%راد الراحات، وال�ض.غ� جع م'ض\غة{، وهي

القط}عة من اللحم قدر ما ي'م\ض.غ� وس�اها م'ض.غاv على التشبيه ب'ض\غة1
ال3نسان ف خل}قه، ي.ذ}هب' بذلك إل ت.ص\غيها وت.ق}ليلها. وال�ض.غ�: ما



ليس له أ%ر\ش¬ م'ق%د_ر¬ معلوم من ال1راح, والش>جاج، ش'ب>ه.ت ب'ض\غة1
ال%ل}ق, قبل ن.ف}ث الرeوح,، وبال�ض\غة1 الواحدة ش'ب>هت الل©ق}مة

ت'م\ض.غ�، وقيل: شبهها بالضغة من اللحم لقلتها ف جنب ما ع.ظ�م. من
ال1نايات1. وقال أ%حد ل3سحق: ما الذي ل ت.ع\ق1ل� العاق1لة�؟ قال: ما دون

الثل�ث؛ وقال ابن راهويه: ل ت.ع\ق1ل� العاقلة� ما د'ون% ال�وض1حة1 إنا
فيها ح'كومةD، وت.ح\م1ل� العاق1لة� ال�وض1حة% فما فوق%ها، وقال معاv: ل

تعقل الرأ%ة والصب مع العاقلة.
وأ%م\ض.غ% التمر': حان أ%ن ي'م\ض.غ%. وت\مر¬ ذ�و م.ض\غة{: ص'ل}ب¬ مت1ي

ي'م\ض.غ� كثياv. وه.جاه ه1جاءé ذا م.م\ض.غة{: يصفه بال%و\دة1
والص_لبة كالتمر ذي ال%م\ض.غة1. وإ,نه لذو م'ض\غة{ إذا كان من س'وس1ه1 اللحم'.

وم'ض.غ� ال�مور,: ص1غار'ها، وكلها من ال%ض\غ,.
وماض.غ.ه الق1تال% وال�صومة%: طاو.ل%ه إي�اه'ما.
@مغمغ: ال%غ\مغة�: الخ\ت1لط�؛ قال رؤبة:

ما م1ن\ك. خ.ل}ط� ال�ل�ق, ال�م.غ\م1غ, ،
فان\ف%ح\ ب,س.ج\ل� م1ن\ ن.دىÝ م'بلYغ

وت.م.غ\م.غ% الال� إ,ذا جرى فيه الس>م.ن'. وم.غ\م.غ% اللحم.: ل
ي'ح\ك1م\ م.ض\غ.ه. وم.غ\م.غ% الكلم.: ل ي.ب.ي>ن\ه. وال%غ\م.غة�: أ%ن

ت.ر,د. ال3بل� الاء كل�ما شاءت\؛ عن ابن ال4عراب، والذي حكاه أ%بو عبيد
الر_غ}ر.غة�، وقد تقد_م. وم.غ\م.غ% ط%عام.ه: أ%كثر أ�د\م.ه.، والعروف

ص.غ\ص.غ%. أ%بو عمرو: إذا ر.و_ى الث�ر,يد. د.س.ماv قيل م.غ\م.غ.ه
ور.و\�غ%ه وس.غ\س.غ.ه وص.غ\ص.غ.ه.

@موغ: ماغ%ت1 الس>ن_و\رة� ت�وغ� م'واغاv وم.و\غاv: مثل ماء4ت\.
@مأق: ال%أ}قة: ال1ق}د. وال%أ}قة وال%أ}ق، مهموز: ما يأ}خذ الصب بعد

البكاء، م.ئ1ق. ي.م\أ%ق م.أ%قاv، فهو م.ئ1ق، وام\ت.أ%ق مثله. وال%أ%قة،
بالتحريك: شبه الف�واق يأ}خذ النسان عند البكاء والن_شيج كأ%نه نفس

يقلعه من صدره؛ وروى ابن القطاع ال%أ%قة، بالتحريك: شد_ة الغيظ والغضب؛
وشاهد ال%أ}قة، بسكون المزة، قول النابغة العدي:

وخصم.ي\ ض1رار ذو.ي\ م.أ}ق%ة{،
مت ي.د\ن� ر,س\ل�هما ي'ش\ع.ب

فمأ}قة على هذا ومأ%قة مثل ر.ح\م.ة ور.ح.م.ة{، وأ%ما الت_أ%ق%ة� فهي



شدة الغضب، فذكر أ%بو عمرو أ%نا بالتحريك. وقال الليحيان: م.ئ1ق%ت
الرأ%ة م.أ}قة إذا أ%خذها شبه الفواق عند البكاء قبل أ%ن تبكي. وم.ئ1ق الرجل:

:vكاد يبكي من شد_ة الغيظ أو بكى، وقيل: بكى واح\تد_. وأ%مأ%ق إمآقا
دخل ف ال%أ}قة كما تقول أ%كأ%ب. دخل ف الك%أ}بة. وام\ت.أ%ق إليه

بالبكاء: أ%جهش إليه به. ال4صمعي: ام\ت.أ%ق غضبه' ام\ت1ئاقاv إذا اشتد�. وق%د1م
فلن علينا فام\تأ%ق}نا إليه: وهو شبه التباكي إليه لطول الغ.يبة. ابن

السكيت: ال%أ}ق شدة البكاء. وقالت أ�م تأ%ب_ط شر�اv تؤب�ن ولدها: ما
أ%ب.تeه م.ئ1قاv أ%ي باكياv؛ وأ%نشد لرؤبة:

كأ%ن_ما ععو\لتها بعد الت_أ%ق\
غ%و\لة� ث%ك}لى، و.ل}و.لت بعد الأ%ق\

الليث: ال�ؤق من الرض والمع الم\آق' النواحي الغامضة من أ%طرافها؛
وأ%نشد:

ت'ف}ضي إل ناز,حة1 ال4م\آق
وقال غيه: ال%أ}قة� ال4ن.ف%ة� وشدة الغضب والمي_ة. والم\آق: نكث

العهد من النف%ة. وف كتاب النب، صلى ال عليه وسلم، لبعض الو'فود من
اليمانيي: ما ل تضمروا الماق وتأ}كلوا الر>ماق؛ ترك المز من الم\آق
ليوازن به الرماق، يقول: لكم الوفاء با كتبت لكم ما ل تأ}توا بال%أ}قة

فتغ\د'روا وت.ن\ك�ثوا وتقطعوا ر,باق. العهد الذي ف أ%عناقكم؛ وف
الصحاح: يعن الغيظ والبكاء ما يلزمكم من الصدقة فأ%طلقه على الن_ك}ث1

والغدر، لنما من نتائج الن.ف%ة والم1ي_ة1 أن تسمعوا وتطيعوا؛ قال
الزمشري: وأ%وجه من هذا أن يكون الماق' مصدر أ%ماق وهو أ%فعل من ال�وق بعن

ال�م\ق,، والراد إضمار الكفر والعمل على ترك الستبصار ف دين ال
تعال. أ%بو زيد: م.أ%ق الطعام' وال�م\ق' إذا رخ'ص، وف الثل: أ%نت ت.ئ1ق

وأ%نا م.ئ1ق فكيف ن.ت_ف1ق؟ وقد تقدم ذكره ف ترجة تأ%ق، وهو مثل يضرب
ف سوء التفاق والعاشرة.

وم'ؤق العي وم'وق�ها وم'ؤق1يها وم.أ}قيها: مؤخرها، وقيل مقدمها، وجع
ال�ؤق وال�وق وال%أ}ق آماق، وجع ال�ؤقي وال%أ}قي مآق� على القياس،

وف وزن هذه الكلمة وتصاريفها وضروب جعها تعليل دقيق. وم'وق1ئ العي
وماق1ئ�ها: مؤخرها وقيل مقدمها. أ%بو اليثم: ف حرف العي الذي يلي ال4نف
لغات خس: م'ؤق وم.أ}ق، مهموزان ويمعان أ%مآقاv؛ وأنشد ابن بري لشاعر:



،vفار.ق}ت' ل%ي\لى ض.ل�ة
فن.د1م\ت' عند ف1ر.اقها

فالعي ت'ذ}ر,ي د.م\عها،
كالدeر> من أ%م\آق1ها

وقد يترك هزها فيقال م'وق وم.اق، ويمعان أ%م\واقاv إل ف لغة من قلب
فقال آماق؛ وأنشد ابن بري للخنساء:

ترى آماقها الدهر. ت.د\مع
ويقال: م'ؤق� على م'ف}عل ف وزن م'ؤب�، ويمع هذا مآقي؛ وأ%نشد لسان:

ما بال� ع.ي\ن,ك ل ت.نام، كأ%ن_ما
ك�ح1ل%ت مآقيها بك�حل الث}م1د1؟

وقال آخر: واليل تطعن ش.ز\راv ف مآقيها
وقال حيد ال4رقط:

كأ%نا ع.ي\ناه1 ف و.ق}ب.ي\ ح.ج.ر\،
بي مآق ل ت'خ.ر_ق\ بالب.ر\

وقال م'ع.قYر¬ ف مفرده:
وم.أ}قي ع.ي\نها ح.ذ1ل ن.ط�وف

وقال مزاحم العقيلي ف تثنيته:
أ%ت.ح\س3ب'ها ت'ص.و>ب م.أ}ق1يي.ه\ا؟

غ%لبت'ك، والسماء وما ب.ناها
ويروى:

أ%ت.ز\ع'مها ي'ص.و_ب ماق1ياها
ويقال: هذا ماقي العي على مثال قاضي البلدة، ويهمز فيقال م.أ}قي، وليس

لذا نظي ف كلم العرب فيما قال نصي النحوي، لن أ%لف كل فاعل من بنات
الربعة مثل داع� وقاض� ورام� وعال� ل يهمز، وحكي المز ف م.أ}قي

خاصة. الفراء ف باب م.ف}ع.ل: ما كان من ذوات الياء والواو من د.ع.و\ت
وق%ض.ي\ت فالف%ع\ل% فيه مفتوح، اساv كان أ%و مصدراv، إل ال%أ}قي من العي

فإن العرب كسرت هذا الرف، قال: وروي عن بعضهم أ%نه قال ف م.أ}و.ى البل
م.أ}وي، فهذان نادران ل يقاس عليهما. اللحيان: القلب ف م.أ}ق فيم.ن\

لغته م.أ}ق¬ وم'ؤق أ%م\ق' العي، والمع آماق، وهي ف الصل أ%م\آق فقلبت،
فلما وحدوا قالوا أ%م\ق ل4نم وجدوه ف المع كذلك، قال: ومن قال



م.أ}قي جعله م.واقي؛ وأ%نشد:
كأ%ن� اص\ط1فاق ال%أ}ق1ي.ي\ن, بطرفها

ن.ث1ي' ج'مان{، أخطأ% الس_ل}ك ناظ1م'ه
وف الديث: أ%نه كان يسح ال%أ}ق1ي.ي، وهي تثنية الأ}قي؛ وقال

الشاعر:
فظ%ل� خليلي م'س\ت.ك1يناv كأ%نه

�ق%ذىÝ، ف م.واقي م'ق}ل%تي\ه1 ي'ق%ل}ق1ل
جع ماقي؛ وقالت النساء ف مفرده:

ما إن} ي.جف� لا من ع.ب\رة{ ماقي
وقال الليث: م'ؤق العي مؤخرة وم.أ}ق�ها مقدمها، رواه عن أ%ب الدقيش.

قال: وروي عن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%نه كان يكتحل من ق1ب.ل,
م'ؤقه مرة ومن قب.ل, مأ}ق1ه1 مرة، يعن مقدم العي ومؤخرها. قال الزهري:
وأ%هل اللغة ممعون على أ%ن ال�ؤق وال%أ}ق حرف العي الذي يلي ال4نف

وأ%4ن الذي يلي الصدغ يقال له الل�حاظ، والديث الذي استشهد به غي معروف.
الوهري: م'ؤق العي طرفها ما يلي النف، ول%حاظها طرفها الذي يلي
ال�ذن، والمع آماق وأ%م\آق أ%يضاv مثل آبار وأ%بآر. ومأ}قي العي: لغة ف

م'ؤق, العي، وهو ف%ع\لي وليس ب.ف}ع1ل ل4ن اليم من نفس الكلمة، وإنا
زيد ف آخره الياء لللاق فلم يدوا له نظياv يل}حقونه به، ل4ن ف%ع\لي

بكسر اللم نادر ل أ�خت لا فأ�لق ب.ف}ع1ل، ولذا جعوه على م.آق� على
التوهم كما جعوا م.س3يل% الاء أ%م\س3ل%ةv وم'س\لناv، وجعوا ال%صي

م'ص\راناv، تشبيهاv لما بف%ع\ي.ل على التوهم. قال ابن السكيت: ليس ف
ذوات ال4ربعة م.ف}ع1ل، بكسر العي، إل حرفان: مأ}قي العي وم.أ}و,ي البل؛

Ýقال الفراء: سعتهما والكلم كله م.ف}ع.ل، بالفتح، نو رميته م.ر\مى
ودعوته م.د\عىÝ وغزوته م.غ\زىÝ، قال: وظاهر هذا القول، إن ل ي'ت.أ%و_ل

على ما ذكرناه، غلط؛ وقال ابن بري عند قوله: وإنا زيد ف آخره الياء
لللاق، قال: الياء ف م.أ}ق1ي العي زائدة لغي إلاق كزيادة الواو ف
ع.ر\ق�و.ة{ وت.ر\ق�و.ة{، وجعها م.آق� على ف%عال� ك%ع.راق� وت.راق�، ول حاجة

إل تشبيه م.أ}قي العي ب.ف}ع1ل ف جعه كما ذكر ف قوله، فلهذا جعوه
على م.آق� على التوهم لا قدمت' ذكره، فيكون مأ}ق بنزلة ع.ر\ق� جع

ع.ر\ق�و.ة{، وكما أ%ن الياء ف ع.ر\ق1ي ليست لللاق كذلك الياء ف مأ}قي ليست



لللاق، وقد يكن أ%ن تكون الياء ف مأ}قي بدلv من واو بنزلة ع.ر\ق�،
والصل ع.ر\ق�و¬، فانقلبت الواو ياء لتطرفها وانضمام ما قبلها؛ وقال أبو

علي: فلبت ياء لا بنيت الكلمة على التذكي وقال ابن بري أيضاv بعدما
حكاه الوهري عن ابن السكيت: إنه ليس ف ذوات الربعة م.ف}ع1ل، بكسر العي،

إل حرفان: مأ}ق1ي العي وم.أ}و,ي البل؛ قال: هذا وهم من ابن السكيت
ل4نه قد ثبت كون اليم أ%صلv ف قولم م'ؤ\ق، فيكون وزنا ف%ع\ل1ي على ما

تقدم، ونظي م.أ}قي م.ع\د1ي فيمن جعله من م.ع.د. أ%ي أ%بعد ووزنه
ف%ع\لي. وقال ابن بري: يقال ف ال�ؤ\ق م'ؤ\ق� وم.أ}ق�، وتثبيت الياء فيهما مع

الضافة واللف واللم. قال أبو علي: وأ%ما م'ؤق1ي فالياء فيه لللاق
بب'ر\ث�ن�، وأ%صل�ه مؤق�و¬ بزيادة الواو لللاق كع'ن\ص'و.ة{، إل أ%نا

قلبت كما قلبت ف أد\ل�، وأما م.أ}قي العي فوزنه ف%ع\ل1ي، زيدت الياء فيه
لغي إلاق كما زيدت الواو ف ت.ر\ق�وة{، وقد يتمل أن تكون الياء فيه
منقلبة عن الواو فتكون لللاق بالواو، فيكون وزنه ف الصل ف%ع\ل�و¬

كت.ر\ق�و�، إل أ%ن الواو قلبت ياء لا بنيت الكلمة على التذكي، انقعر كلم
أب علي. قال ابن بري: وماقئ على فاعل جعه م.واق1ئ� وتثنيته ماق1ئ%ان؛

وأ%نشد أ%بو زيد:
يا م.ن\ ل1ع.ي\ن� ل ت.ذق ت.غ\ميضا،

وماق1ئ%ي\ن, اكتحل م.ض1يض.ا
قال أ%بو علي: من قال م.اق� فالصل ماقئD ووزنه فالع، وكذلك جعه

م.واق� ووزنه فوالع، فأخرت المزة وقلبت ياء، والدليل على ذلك ما حكي عن أب
زيد أن قوماv يققون المزة فيقولون م.ق1ئ العي. وقال اللحيان: يقال

م'ؤ\ق وأ%مواق وم'وق أيضاv، بغي هز، وجعه م.واق�؛ قال: وسعت م'وقئ
وجعه م.واق1ئ�، وأ�م\قاv وجعه آماق، قال الشيخ: ويقال أ�م\ق مقلوب، وأصله

م'ؤق وآماق على القلب من آم\آق، قال: فهذه إحدى عشرة لفظة على هذا
الترتيب: م'ؤق¬ وم.أ}ق¬ وم'ؤ\ق� وم.أ}ق� وم.اق� وم.اق1ئD وم.اق¬ وم'وق�

وم'وقئ وأ�م\ق¬.
@منق: ال%ن\ج.ن,يق' وال1ن\ج.ن,يق'، بفتح اليم وكسرها، وال%ن\ج.ن'وق:

الق%ذ�اف، الت ترمى با الجارة، دخيل أ%عجمي معرب، وأصلها بالفارسية:
م.ن\ ج,ي ن,يك\، أ%ي ما أ%ج\و.د.ن، وهي مؤنثة؛ قال زفر بن الرث:

لقد تركت.ن\ي م.ن\ج.ن,يق' ابن, ب.ح\د.ل�،



أ%ح1يد' عن الع'ص\فور حي يطي'
وتقديرها م.ن\ف%ع1يل لقولم: كنا ن'ج\ن.ق' م.ر_ةv ون'ر\ش.ق' أ�خرى. قال

الفراء: والمع من\ج.ن,يقات، وقال سيبوية: هي ف%ن\ع.ليل اليم من نفس
الكلمة أ%صلية لقولم ف المع م.جان,يق، وف التصغي م'ج.ي\ن,يق، ولنا

لو كانت زائدة والنون زائدة لجتمعت زائدتان ف أ%ول السم، وهذا ل يكون
ف الساء ول الصفات الت ليست على الفعال الزيدة، ولو جعلت النون من

vوالزيادات ل تلحق ببنات الربعة أ%و�ل vنفس الرف صار السم رباعي�ا
إل الساء الارية على أ%فعالا نو م'د.ح\ر,ج، ومنهم من قال إن اليم

والنون زائدتان لقولم ج.ن.ق. ي.ج\ن,ق إذا رمى. التهذيب ف الرباعي: أ%بو
تراب م1ن\ج.ل1يق ويقال ج.ن�قوا الانيق وم.ج\نقوها؛ وف حديث الجاج:

أ%نه نصب على البيت م.ن\ج.ن,يقاv و.ك�ل با جان,ق%ي، فقال أ%حد
الان,قي عند رميه:

خ.ط�ارة كالمل الف%ن,يق،
أ%ع\د.د\ت'ها للمسجد الع.تيق,

الان,ق': الذي يدير ال%ن\جنيق ويرمي عليها.
@ملق: التهذيب ف الرباعي: أ%بو تراب يقال للم1ن\ج.ن,ىق م1ن\ج.ليق، وقد

تقدم.
@مق: ال%ح\ق: النقصان وذهاب البكة. وشيء ماح1ق¬: ذاهب. وقد م.ح.ق

وام_ح.ق وام\ت.ح.ق. وم.ح.قه' وأ%م\حقه: لغة وأ%باها ال4صمعي. قال الزهري:
تقول م.ح.قه' ال فام_ح.ق. وام\ت.ح.ق. أ%ي ذهب خيه وبركته؛ وأ%نشد

لرؤبة:
ب,لل�، يا ابن ال4ن\ج'م, ال4ط}لق,،

لس\ن. بن.ح\سات{ ول أ%م\حاق,
قال أ%بو زيد: م.حق%ه ال وأ%م\حقه، وأ%ب الصمعي إل� م.ح.قه.

وت.م.ح_ق. الشيء وامت.ح.ق.. وشيء# م.ح1يق: محوق؛ قال الفضل التكري يصف
ر'م\حاv عليه سنان من حديد أ%و قرن:

ي'ق%لYب' ص.ع\د.ةv ج.رداء4 فيها
ن.ق1يع' الس_م>، أ%و ق%ر\نD م.ح1يق'

ونصل م.ح1يق أ%ي م'ر.ق�ق مد_د، وهو فع1يل من م.ح.ق%ه. وقرن م.ح1يق
إذا د'لك فذهب حد�ه وم.ل�س، ومن ال%ح\ق الفي أ%ن تلد البل الذكور ول



تلد الناث ل4ن فيه انقطاع النسل وذهاب اللب، ومن ال%ح\ق الفي� النخل
ال�تقار.ب. ابن سيده: ال%ح\ق النخل ال�ق%ار.ب بينه ف الغرس؛ وكل شيء�

أبطلته حت ل يبقى منه شيء، فقد م.ح.ق}ته'. وقد ام_حق أ%ي بطل، م.ح.قه
ي.م\ح.قه م.حق}اv أي أبطله وماه. قال ال تعال: ي.م\ح.ق. ال الر>با

وي'ر\ب الصدقات، أي يستأ}صل ال الربا في'ذ}هب ر.يع\ه وبركته. ابن
ال4عراب: ال%ح\ق أ%ن يذهب الشيء كله حت ل يرى منه شيء. الوهري:

م.ح.قه' ال أ%ي أ%ذهب بركته، وأ%م\ح.قه لغة فيه رديئة. وف حديث البيع:
ال%ل1ف' م.ن\ف%ق%ة للسل}عة م.م\ح.ق%ة للبكة. وف حديث آخر: فإنه ي.ن\ف%ق' ث

ي.م\ح.ق'؛ ال%ح\ق': النقص والو والبطال، وقد م.ح.قه' ي.م\ح.قه'،
وم.م\ح.ق%ةD م.ف}علة منه أ%ي م.ظنة له ومراة به. ومنه الديث: ما م.ح.ق.

السلم شيء ما م.ح.ق. الشeحe، وقد تكرر ف الديث.
ابن سيده: ال1ح.اق وال�حاق' آخر الشهر إذا ام_حق اللل فلم ي'ر.؛

قال:
أت.و\ن با قبل ال�حاق بليلة{،

فكان م'حاقاv كله ذلك الش_ه\ر'
وأ%نشد الزهري:

ي.ز\د.اد'، حت إذا ما ت.م_ أ%ع\ق%ب.�ه'
ك%رe ال%د1يد.ي\ن, منه، ث ي.م_ح1ق'

وقال ابن العراب: س'م_ي ال�حاق م'حاقاv ل4نه طلع مع الشمس
ف%م.ح.ق%ت\ه فلم يره' أ%حد، قال: وال�حاق' أ%يضاv أ%ن يس\تسر� القمر ليلتي فل

ي'رى غ�د\وة ول عشية، ويقال لثلث ليال� من الشهر ثلثD م'حاق.
وام\ت1حاق القمر: احتراقه وهو أ%ن يطلع قبل طلوع الشمس فل ي'ر.ى، يفعل ذلك
ليلتي من آخر الشهر. الزهري: اختلف أ%هل العربية ف الليال ال1حاق,، فمنهم

من جعلها الثلث الت هي آخر الشهر وفيها الس>رار'، وإل هذا ذهب أ%بو
عبيد وابن ال4عراب، ومنهم من جعلها ليلة خس� وست¼ وسبع� وعشرين لن

القمر يطلع، وهذا قول ال4صمعي وابن شيل، وإليه ذهب أ%بو اليثم والبد
والرياشي؛ قال الزهري: وهو أ%صح القولي عندي، قال: ويقال م'ح.اق القمر

وم1ح.اقه وم.حاقه. وم.ح_ق فلن بفلن ت.م\ح1يقاv: وذلك أ%ن العرب ف
الاهلية إذا كان يوم' ال1ح.اق, من الشهر ب.د.ر. الرجل إل ماء3 الرجل إذا
غاب عنه فينزل عليه ويسقي به مال%ه، فل يزال ق%ي>م. الاء ذلك الشهر



ور.ب_ه حت ينسلخ، فإذا انسلخ كان ر.ب�ه ال4ول أ%حق به، وكانت العرب تدعو
ذلك ال%ح1يق. أ%بو عمرو: الم\ح.اق أ%ن يهلك الال أ%ول الشيء كم1حاق

اللل. وم'ح1ق. الرجل وام_حق: قارب الوت، من ذلك؛ قال س.ب\رة بن عمرو
السدي يهجو خالد بن قيس:
أ%بوك الذي ي.كو\ي أ�نوف ع'ن'وق1ه1

بأ%ظفاره، حت أ%ن.س_ وأ%م\ح.ق%ا
أ%ن.س_ الشيء�: بلغ غاية الهد، وهو نسيسه أ%ي بقية نفسه. وماح1ق'

الص_ي\ف: شدته. وم.ق%ه' الرe أ%ي أ%حرقه. ويقال: جاء4 ف ماح1ق, الصيف
أ%ي ف شدة ح.ر>ة. ويوم ماح1ق¬ بي>ن ال%ح\ق: شديد الر أ%ي أ%نه ي.م\ح.ق

كل شيء ويرقه؛ قال ساعدة الذل يصف المر:
،vظ%ل�ت\ ص.و.اف1ن. بال4ر\زان صادية

ف ماح1ق�، من نار الص_ي\ف، م'ح\ت.دم,
@مق: م.خ1ق%ت عينه: كب.خ1ق%ت\.

@مرق: ال�م.خ\ر.ق: ال�م.و_ه، وهي ال%خ\رقة�، مأ}خوذة من م.خاريق
الصبيان.

@مدق: م.د.ق الصخرة% ي.م\دق�ها م.د\قاv: كسرها. وم.ي\دق اسم.
،vقه مذ}قا�@مذق: ال%ذ1يق': اللب المزوج بالاء. م.ذ%ق. اللب. ي.م\ذ

�فهو م.م\ذوق وم.ذ1يق¬ وم.ذ1ق¬: خلطه؛ الخية على النسب، وال%ذ}قة
الطائفة منه. وم.ذ%ق%ه' وم.ذ%ق له: سقاه ال%ذ}قة%، ومنه قيل: فلن ي.م\ذ�ق

الو'د_ إذا ل يلصه، وهو ال%ذ}ق أ%يضاv؛ وأ%نشد:
ي.ش\رب'ه م.ذ}قاv، وي.س\قي عيال%ه'

س.جاجاv، كأ%ق}ر.اب الث�عالب، أ%و\ر.قا
وف الديث: بارك لكم ف م.ذ}قها وم.ح\ضها؛ ال%ذ}ق: الزج واللط. وف

حديث كعب وسلمة: وم.ذ}ق%ة كط�ر_ة ال%نيف؛ ال%ذ}قة: الشربة من اللب
ال%م\ذوق، شبهها باشية النيف وهو رديء الكتان لتغي لونا وذهابه

بالزج. وال�ماذقة ف الو'د�: ضد الخالصة. وم.ذ%ق الو'د_: ل يلصه. ورجل
م.ذ�اق: ك%ذ�وب. ورجل م.ذ1ق¬ وم.ذ�اق وم'م.اذ1ق بي>ن ال1ذ%اق: م.ل�ول،

وف الصحاح: غي ملص وهو ال1ذاق'؛ قال:
ول م'ؤاخاتك بال1ذ%اق,

ابن بزرج: قالت امرأ%ة من العرب ام_ذق، فقالت لا ال�خرى: ل ل



تقولي ام\ت.ذق؟ فقال الخر: وال إن ل�حب أ%ن تكون ذم.ل�ق1ي_ة اللسان
أ%ي فصيحة اللسان.

وأ%بو م.ذ}قة: الذئب لن لونه يشبه لون ال%ذ}قة؛ ولذلك قال:
جاؤوا ب,ض.ي\ح�، هل رأ%يت. الذYئ}ب. قط9؟

شبه لون الض_ي\ح، وهو اللب الخلوط، بلون الذئب.
@مرق: ال%ر.ق' الذي يؤتدم به: معروف، واحدته م.ر.قة، وال%ر.قة أ%خص

منه. وم.ر.ق الق1د\ر. ي.م\ر'ق�ها وي.م\ر,ق�ها م.ر\قاv وأ%م\ر.ق%ها ي'م\رقها
إم\راقاv: أ%كثر م.ر.ق%ها. الفراء: سعت بعض العرب يقول أ%طعمنا فلن

م.ر.قة م.ر.ق%ي\ن؛ يريد اللحم إذا طبخ ث طبخ لم آخر بذلك الاء، وكذا قال
ابن ال4عراب. وم.ر,قت1 البيضة� م.ر.قاv وم.ذ1رت\ م.ذ%راv إذا فسدت

فصارت ماء. وف حديث علي: إن من البيض ما يكون مارقاv أ%ي فاسداv. وقد مرقت
البيضة إذا فسدت. وم.ر.ق. الصوف. والشعر ي.م\رقه م.ر\قاv: نتفه.

وال�راقة، بالضم: ما انتتف منهما، وخص بعضهم به ما ينتتف من اللد ال%ع\ط�ون1
إذا دفن ليسترخي، وربا قيل لا تنتفه من الك%لء3 القليل لبعيك م'ر.اقة؛

وقال اللحيان: وكذلك الشيء يسقط من الشيء، والشيء يفن منه في.ب\قى منه
الشيء�. وف الديث: أن� امرأ%ة قالت: يا رسول ال، إن بنتاv ل

ع.رو'ساv تر_ق شعر'ها، وف حديث آخر: م.ر,ض.ت\ فام_ر.ق. شعرها. يقال: م.ر.ق.
ش.ع\ر'ه وت.م.ر_ق وام_رق إذا انتثر وتساقط من مرض أ%و غيه.

وال%ر\قة: الصوفة أ%ول ما تنتف، وقيل: هو ما يبقى ف اللد من اللحم إذا سلخ،
وقيل: هو اللد إذا دبغ.

وال%ر\ق'، بالتسكي: الهاب' ال�ن\ت1ن'. تقول م.ر.ق}ت' اله.اب. أ%ي
نتفت عن اللد العطون صوفه. وأ%م\ر.ق اللد' أ%ي حان له أن ينتف. ويقال:

أ%ن\ت.ن' من م.ر\ق%ات1 الغنم,، الواحدة م.ر\قة؛ وقال الرث بن خالد:
ساكنات' الع.ق1يق, أ%ش\ه.ى إل القلـ

ب من الساكنات1 د'ور. د1م.ش\ق,
ي.ت.ض.و_ع\ن.، لو تض.م_خ\ن. بالسـ

ك، ض1ماخاv كأنه ريح م.ر\ق,
قال ابن ال4عراب: ال%ر\ق' ص'وف الع1جاف1 وال%ر\ضى، وأ%ما ما أ%نشده

ابن ال4عراب من البيت ال4خي من قوله: كأ%نه ريح م.ر\ق، ففسره هو
بأ%نه جع ال%ر\قة الت هي من صوف الهازيل وال%ر\ضى، وقد يوز أ%ن يكون



يعن به الصوف أ%ول ما ي'ن\تف، ل4نه حينئذ م'ن\ت1ن¬. تقول العرب: أ%نت.ن'
من مر\قات الغنم، فيكون ال%ر\ق' على هذا واحداv ل جع م.ر\قة، ويكون من

الذكر الموع بالتاء، وقد يكون يعن به اللد الذي ي'د\فن ليسترخي.
وأ%م\ر.ق الشعر': حان له أ%ن ي'م\ر.ق.. ابن ال4عراب: ال%ر\ق' الطعن

بالعجلة. وال�ر\ق': الذئاب ال�م.ع_طة. وال%ر\ق: الصوف ال�ن.ف�ش. يقال:
أ%عطن م.ر\قة أ%ي صوفة. وال%ر\ق: الهاب' الذي ع'ط1ن. ف الدباغ وترك

حت أ%نت وام_رط عنه صوفه؛ وم.ر.ق}ت' الهاب. م.ر\قاv فام_رق
ام>راقاv؛ وال�ر.اقة وال}ر.اطة: ما سقط من الشعر.

وال�راقة من النبات: ما ي'ش\ب,ع' الال؛ وقال أ%بو حنيفة: هو الكل�
الضعيف القليل. وم.ر,ق%ت النخلة� وأ%م\رق%ت\، وهي م'م\ر,ق¬: سقط حلها

بعدما كب، والسم ال%ر\ق'.
وم.ر.ق. السهم' من الر_م1ي_ة ي.م\ر'ق' م.ر\قاv وم'ر'وقاv: خرج من

الانب الخر. وف الديث وذكر الوارج: ي.م\ر\ق�ون% من الد>ين كما ي.م\ر'ق
السهم من الرمي�ة أ%ي ي.ج'وزون.ه' ويرقون.ه' ويتعد�ونه كما يرق السهم
ال%ر\مي� به ويرج منه. وف حديث علي، عليه السلم: أ�م1ر\ت' بقتال

الار,قي.، يعن الوارج، وأ%م\رق}ت' السهم إم\راقاv، ومنه سيت الوارج
مار,قةv، وقد أ%م\ر.قه' هو. وال�ر'وق: الروج من شيء من غي مدخله.

والار,قة�: الذين مرقوا من الد>ين لغ'ل�و�هم فيه. وال�ر'وق: سرعة الروج من
الشيء، م.ر.ق الرجل� من د1ينه وم.ر.ق. من بيته، وقيل: ال�روق أ%ن ي'ن\ف1ذ

السهم الرمي�ة فيخرج طرفه من الانب الخر وسائره ف جوفها. والم\ت1راق:
سرعة ال%ر\ق,. وام\ت.ر.ق وام_رق الولد من بطن أ�مه وام\ت.رقت المامة

من و.ك}ر,ها: خرجت. وم.ر.ق ف الرض م'روقاv: ذهب. وم.ر.ق الطائر
م.ر\قاv: ذ%ر.ق.. وال%ر\ق وال�رق؛ الخية عن أ%ب حنيفة عن العراب: س.فا
السنبل، والمع أ%مراق. والت_م\ر,يق': الغناء، وقيل: هو رفع الصوت به؛

قال:ذ%ه.ب.ت\ م.ع.د� بالع.لء ون.ه\شل،
من بي تال ش1عره وم'م.ر>ق

وال%ر\ق، بالسكون: غ1ن.اء الماء والس_ف1لة، وهو اسم. وال�م.ر_ق
أ%يضاv من الغ1ناء: الذي تغنيه الس_ف1لة� والماء. ويقال للم'غ.ن�ي نفسه
ال�م.ر>ق، وقد م.ر_ق ي'م.ر>ق' ت.م\ر,يقاv إذا غن. وحكى ابن ال4عراب:

م.ر_ق بالغناء؛ وأ%نشد:



أف كل9 عام� أ%نت م'ه\د1ي ق%ص1يدة{،
ي'م.ر�ق م.ذ}عور با فالن_هابل�؟

فإن كنت. فات.ت\ك. الع'لى، يا ابن د.ي\سق.،
�فد.ع\ها، ولكن ل ت.ف�ت\ك ال4ساف1ل

قال ابن بري: قال ابن خالويه ليس أ%حد فسر الت_م\ريق. إل أ%بو عمرو
الزاهد، قال: هو غناء السفلة والساسة، والن_ص\ب' غناء الركبان. وف الديث

ذكر ال�م.ر>ق، هو الغن�ي. واه\تل%ب. السيف. من غمده وام\ت.رقه'
واخ\تلطه' واع\ت.ق�ه' إذا استله. ويقال للذي ي'ب\د1ي عورته: ام_ر.ق.

ي.م_ر,ق'. وام_ر.ق. الرجل�: بدت عورته.
وقولم ف الثل: ر'و.ي\د. الغ.ز\و. ي.ن\م.ر,ق، وأ%صله أ%ن امرأ%ة كانت

تغزو فحب,لت، فذ�ك1ر. لا الغزو، فقال: ر'و.ي\د. الغ.ز\و. ي.ن\م.ر,ق' أ%ي
أ%مهلوا الغزو حت يرج الولد؛ قال ابن بري: وقال الفضل هي ر.ق%اش,

الك1ناني_ة، وجع ال%ار,ق, م'ر_اق؛ قال حيد ال4رقط:
ما فت1ئ%ت\ م'ر_اق' أ%هل ال1ص\ر.ي\ن

س.ق}ط% ع'م.ان%، ولصوص. ال�ف�ي\ن
eم\ر,ق' اللحم الذي فيه سن قليل. وم.ر.ق ح.ب�وقال أ%بو حنيفة: ال

العنب ي.م\ر'ق م'ر'وقاv: انتشر من ريح أ%و غيه؛ هذه عن أ%ب حنيفة.
وال�ر>يق': حب العصفر، وف التهذيب: شحم العصفر، وبعضهم يقول هي عربية

مضة، وبعض يقول ليست بعربية. قال ابن سيده: ال�ر>يق' حب العصفر، قال:
وقال سيبويه حكاه أ%بو الطاب عن العرب، قال أ%بو العباس: هو أ%عجمي وقد
غلط أ%بو العباس لن سيبويه يكيه عن العرب، فكيف يكون عجمي�اv؟ وثوب

م'م.ر_ق: صبغ بال�ر�يق؛ وت.م.ر_ق الثوب: ق%ب,ل% ذلك؛ وأنشد الباهلي:
يا ليت.ن لك1 م1ئ}زر م'ت.مر_ق

بالز_ع\فران، لب,س\ت1ه أ%ياما
قوله م'ت.مر_ق: مصبوغ بالع'ص\فر، وقال بالزعفران ضرورة، وكان حقه أ%ن

يقول بالعصفر.
ورجل م1م\راق: د.خ�ال ف ال�مور. وال%ار,ق': العلم النافذ ف كل شيء

ل يتعوج فيه.
وم.ر.ق%ا ال4نف1: ح.ر\فاه. قال ثعلب: كذا رواه ابن العراب بالتخفيف،

والصواب عنده م.ر.ق�ا النف. وف الديث ذكر م.ر.ق، بفتح اليم والراء،



وقد تسكن، بئر م.ر.ق بالدينة لا ذكر ف حديث أ%ول الجرة. وال%ر.ق
أ%يضاv: آفة تصيب الزرع. وف الديث: أ%نه اط9لى حت بلغ ال%ر.اق�؛ هو،

بتشديد القاف، ما رق من أ%سفل البطن ولن ل واحد له، وميمه زائدة، وقد تقدم
ف الراء.

@مزق: ال%ز\ق: ش.ق� الثياب ونوها. م.ز.قه' ي.م\ز,قه م.ز\قاv وم.ز�قه
فان\م.زق ت.م\زي,قاv وت.م.ز�ق: خرقه؛ ومنه قول العجاج:

ب.ج.بات ي.ت.ث%ق�ب\ن. الب'ه.ر\،
كأ%نا ي.م\ز,ق}ن. باللحم ال%و.ر\

وال%و.ر: جلود ح'م\ر¬، والب'ه.ر: ال4وساط. وف حديث كتابه إل
ك1س\ر.ى: لا م.ز_ق%ه' دعا عليهم أن ي'م.ز_قوا كل� م'م.ز_ق�، الت_م\زيق'

التخريق والتقطيع، وأ%راد ب,ت.م\زيقهم تفرeقهم وزوال م'لكهم وقطع دابرهم.
وال1ز\قة: القطعة من الثوب. وثوب م.ز,يق وم.ز,ق¬ الخية على النسب.

وحكى اللحيان: ثوب أ%م\ز.اق وم1ز.ق. ويقال: ثوب م.ز,يق م.م\ز'وق م'ت.م.ز>ق
ومز_ق، وسحاب م1ز.ق على التشبيه كما قالوا ك1شف.. وال1ز.ق: القطع من

vالثوب ال%م\ز'وق، والقطعة منها م1ز\ق%ة. الليث: يقال صار الثوب م1ز.قا
أي قطعاv، قال: ول يكادون يقولون م1ز\قة للقطعة الواحدة، وكذلك م1ز.ق

:vه م.ز\قا�السحاب قطعه. وم.ز\ق' الع1ر\ض: شتمه. وم.ز.ق ع1ر\ض.ه ي.م\ز,ق
ك%ه.ر.ده. وناقة م1زاق، بكسر اليم، ون,ز.اق؛ عن يعقوب: سريعة جد�اv يكاد

يت.م.ز_ق عنها جلدها من ن.جائها، وزاد ف التهذيب: ناقة ش.و\ش.اة م1ز.اق¬
سريعة: قال الليث: سيت م1ز.اقاv لن جلدها يكاد يت.م.ز_ق عنها من

سرعتها؛ وأ%نشد:
فجاء4 بش.و\شاة{ م1ز.اق�، ترى با
ن'دوباv من ال4ن\ساع: ف%ذ9اv وت.و\أ%ما

وقال غيه: فرس م1ز.اق سريعة خفيفة؛ قال ذو الرمة:
أ%فاؤ'وا كل� شاذبة{ م1ز.اق�

ب.راها الق%و\د'، واكت.س.ت1 اق}و,ر.ارا
وف النوادر: ما ز.ق}ت' فلناv وناز.ق}ت'ه م'ن.ازقةv أ%ي سابقته ف

العدو.
وم'ز.ي\ق1ياء�: لقب عمرو بن عامر بن مالك ملك من ملوك اليمن ج.د�

النصار، قيل: إنه كان ي'م.ز>ق كل يوم ح'ل�ة في.خ\ل%ع'ها على أ%صحابه، وقيل:



إنه كان يلبس كل يوم ح'ل�تي في'م.ز>قهما بالعشي وي.ك}ره أ%ن يعود
فيهما ويأ}نف أن يلبسهما أ%حد غيه، وقيل: سي بذلك لنه كان يلبس كل يوم

ثوباv، فإذا أمسى م.ز_قه ووهبه؛ وقال:
أنا ابن م'ز.ي\قيا ع.م\رو، وجد�ي

أ%بوه ع.ام1ر¬، ماء� السماء3
وف حديث ابن عمر: أن طائراv م.ز.ق عليه أي ذرق ورمى بس.ل}حه عليه؛

:�م.ز.ق. الطائر' بس.ل}حه ي\ز'ق وي.م\ز,ق' م.ز\قاv: رمى بذ%ر\قه. وال�ز\قة
طائر، وليس بث%ب.ت{. وال�م.ز>ق': لقب شاعر من عبد القيس، بكسر الزاي

وكان الفراء يفتحها: وإنا ل�قYب بذلك لقوله:
فإن كنت مأ}كولv، فك�ن\ خي آكل�،

وإل� فأد\ر,ك}ن، ول%م�ا أ�م.ز_ق,
قال ابن بري: وحكى الفضل الضب عن أ%حد اللغوي أ%ن ال�م.ز�ق العبدي

سي بذلك لقوله:
فم.ن\ م'ب\ل1غ� النعمان أ%ن ابن أ�خت1ه1،
على الع.ي\ن,، ي.ع\تاد الص_ف%ا وي'م.ز>ق'

ومعن ي'م.ز>ق' يغن>ي. قال: وهذا يقوي قول الوهري ف كسر الزاي ف
ال�م.ز>ق,، إل أ%ن العروف ف هذا البيت ي'م.ر�ق، بالراء.

والت_م\ر,يق'، بالراء: الغناء فل حجة فيه على هذا لن الزاي فيه تصحيف، وقال المدي:
ال�م.ز_ق، بالفتح، هو ش.أ}س بن ن.هار� العبدي، سي بذلك لقوله:

فإن ك�ن\ت' مأ}كولv، فك�ن\ خيا آك1ل�
وأ%ما ال�م.ز>ق، بكسر الزاي، فهو ال�م.ز_ق' ال%ض\رمي، وهو متأ%خر؛

وكان ولده يقال له ال�خ.ز>ق لقوله:
أ%نا ال�خ.ز>ق أ%ع\راض. اللYئ%ام، كما
كان ال�م.ز>ق' أ%عراض اللYئ%ام أ%ب

وهجا ال�م.زق. أ%بو الش_م.ق}م.ق, فقال:
ك�ن\ت. ال�م.ز>ق. مر_ة،

فاليوم قد ص1ر\ت. ال�م.ز_ق\
لا ج.ر.ي\ت. مع الض_لل،

غ%رق}ت. ف بر الش_م.ق}م.ق\
وال�م.ز_ق' أ%يضاv: مصدر كالت_م\ز,يق، ومنه قوله تعال: وم.ز_ق}ناهم



كل م'م.ز_ق.
@مستق: روي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه كان يصلي ويداه ف م'س\ت'ق%ة، وف

رواية: صلى بالناس ويداه ف م'س\ت'ق%ة؛ قال أ%بو عبيد: ال%س.ات1ق'
ف1راء# ط1وال� ال4كمام، واحدتا م'س\ت'قة، قال: وأ%صلها بالفارسية م'ش\ت.ه\

فعرب. قال شر: يقال م'س\ت'قة وم'س\ت.قة، وروي عن أ%نس أ%ن ملك الروم
أ%هدى إل رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م'س\ت'ق%ةv من س'ن\د'س� فلبسها
رسول� ال صلى ال عليه وسلم، فكأ%ن أنظر إل يديها ت'ذ%ب\ذ1بان1، فبعث

با إل جعفر وقال: ابعث با إل أ%خيك الن_جاشي؛ هي بضم التاء وفتحها
ف%ر\و¬ طويل الكمي، وقوله من سندس يشبه أ%نا كانت مكفوفة بالسندس، وهو

الرفيع من الرير والديباج لن نفس الف%ر\و, ل يكون سندساv، وجعها
م.س.ات1ق'. وف الديث: أ%نه كان يلبس الب.ر.ان,س وال%س.ات1ق. ويصلي فيها؛

وأ%نشد شر:
،Òإذا ل%ب,س.ت\ م.س.ات1ق%ها غ%ن,ي
فيا و.ي\ح. ال%س.ات1ق, ما ل%ق1ين.ا

ابن ال4عراب: هو ف%ر\و¬ طويل الك�م>، وكذلك قال ال4صمعي وابن شيل
ف البة الواسعة.

@مشق: الشقة ف ذوات الافر: ت.ف%حeج¬ ف القوائم وتش.حeج. وم.ش1ق.
الرجل� ي.م\ش.ق' م.ش.قاv، فهو م.ش1ق¬ إذا اصط%ك�ت أ%ل}يتاه حت تش.ح_جتا،
وكذلك باطنا الفخذين. ورجل أ%م\ش.ق'، والرأة م.ش\قاء� بي>نا ال%ش.ق,.

الليث: إذا كانت إحدى ركبتيه تصيب ال�خرى فهو ال%ش.ق؛ وهذا قول أ%ب
زيد حكاه عنه أ%بو عبيد. أ%بو زيد: م.ش1ق. الرجل، بالكسر، إذا أ%صابت إحدى

رب.لت.ي\ه ال�خرى. وقال ابن ال4عراب: ال%ش\ق' ف ظاهر الساق وباطنها
اح\ت1راق¬ يصبيها من الثوب, إذا كان خشناv. وم.ش.ق%ها الثوب ي.م\ش'ق�ها:

أ%حرقها، والسم من جيع ذلك ال�ش\قة؛ وقول السي بن مطي:
ت.ف}ر,ي الس>باع' س.لىÝ عنه ت'ماش1ق�ه'،

كأ%نه ب'ر\د' ع.ص\ب� فيه ت.ض\ر,يج'
فسره ابن ال4عراب فقال: ت'ماش1ق�ه ت'مز>قه. وم.ش.ق. الثوب.: م.ز.قه.

وت.م.ش_ق عن فلن ثوب'ه إذا تزق. وت.م.ش_ق. الليل إذا و.ل�ى.
وت.م.ش_ق ج,ل}ب.اب' الليل إذا ظهرت تعباشي' الصبح؛ قال الراجز وهو من نوادر

أ%ب عمرو:



وقد أ�قيم الن_اج,يات1 الشeن_ق%ا
ليلv، وس1ج�ف' الليل قد ت.م.ش_قا

vها بفيه م.ش\قا�وال%ش\ق': شدة ال4كل يأ}خذ الن_ح\ض.ة في.م\ش'ق
جذباv. وم.ش.ق من الطعام ي.م\ش'ق م.ش\قاv: تناول منه شيئاv قليلv. وم.ش.ق%ت

البل ف الكل3 ت.م\ش'ق م.ش\قاv: أ%كلت أ%طايبه. وم.ش_ق}ت'ها إذا
أ%رعيتها إياه. وت.م.اش.ق. القوم اللحم إذا تاذبوه فأ%كلوه؛ قال

الراعي:ول ي.زال� ل�م\ ف كلY م.ن\ز,ل%ة{
�لم، ت.ماش.ق�ه' ال4يدي، ر.عابيل

وقال الراجز يصف امرأ%ة يذمها:
ت'م.اش1ق' الباد1ين. وال�ض�ارا،

ل تعرف1 الو.ق}ف. ول الس>و.ارا
أي تاذبم وتساب�هم. ورجل م.ش1يق¬ وم.م\ش'وق: خفيف اللحم، ورجل م1ش\ق

ف هذا العن؛ عن اللحيان؛ وأ%نشد:
فانقاد كل© م'ش.ذ�ب� م.ر,س, الق�و.ى

ل1خ.يالن_، وكل© م1ش\ق� ش.ي\ظ%م,
وفرس م.ش1يق¬ وم.م\شوق أ%ي ضامر. التهذيب: يقال فرس م.ش1يق¬ م'م.ش_ق
م.م\شوق أ%ي فيه طول وقلة لم. وجارية م.م\شوقة: حسنة الق%و.ام قليلة

اللحم. وم'ش1ق القدح' م.ش\قاv: حل عليه ف الب.ر\ي, لي.د1ق�. وال%ش\ق: جذب
الشيء ليمتد_ ويطول، والسي ي'م\ش.ق' حت يلي، والو.ت.ر' ي'م\ش.ق' حت

يلي ويوف، كما ي.م\ش'ق الياط خيطه برنقه 
(* قوله «برنقه» هكذا هو

بالصل): وم.ش.ق. الو.ت.ر.: جذبه ليمتد. ووتر م'م.ش_ق وم'م.ش>ق¬: متد.
وام\ت.ش.ق. الوتر': امتد وذهب ما انقشر من لمه وعصبه. ابن شيل: الش>ر\عة

أ%قل ال4وتار وأ%شدها م.ش\قاv. وال%ش\ق': أ%ن يلحم ويقشر حت يسقط كل
س.ق%ط{ منه، وذلك أ%ن الع.ق%ب يؤخذ من الت ويالطه اللحم فييب\س. ث

ي'ن\س.ط� حت ل يبقى فيه إل م'ش.اق' الع.ق%ب وقلبه وقد هذبوه من أسقاطه
كلها. ومشاق الع.ق%ب: أ%جوده، قال: العقب ف الساقي وف الت وما سواها

فإنا هو العصب، قال: والع1ل}باء� عصبة ل يكون وت.ر ول خي فيه، وقلم
م.ش�اق: سريع الري ف الق1ر\طاس. وم.ش.ق الط� ي.م\شق�ه م.ش\قاv: مده،

وقيل أ%سرع فيه. وال%ش\ق': السرعة ف الطعن والضرب والكل والكتابة، وقد



م.ش.ق. ي.م\ش'ق. والش\ق: الطعن الفيف السريع، والفعل كالفعل؛ قال ذو
:vوحشي�ا vالرمة يصف ثورا

فك%ر_ ي.م\ش'ق' ط%ع\ناv ف ج.و.اش1نها،
كأ%نه، الج\ر. ف الق}بال,، ي.ح\ت.س3ب'

وم.ش.قت البل ف سيها ت.م\ش'ق م.ش\قاv: أ%سرعت، وقيل: كل سرعة م.ش\ق.
الزهري: سعت غي واحد من العرب وهو يارس عملv فيح\ت.ث©ه ويقول:
ام\ش'ق ام\ش'ق أ%ي أ%سرع وبادر مثل حلب البل وما أ%شبهه. وم.ش.ق. الرأة

م.ش\قاv: نكحها. وم.ش.ق%ه' م.ش\قاv: ضربه، وقيل: هو الضرب بالسوط خاصة،
وم.ش.ق%ه عشرين سوطاv؛ عن ابن ال4عراب ول يفسره، وقيل: إنا هو م.ش.ن.ه'؛

قال رؤبة:
إذا مضت فيه السياط� ال�ش_ق'

وال%ش\ق' ال%ش\ط�، وال%ش\ق جذب الكتان ف م1م\ش.ق%ة{ حت يلص خالصه
وتبقى م'ش.اقته، وقد م.ش.ق%ه' وام\ت.ش.قه. وال1ش\قة وال�شاقة من الكتان

والقطن والشعر: ما خلص منه، وقيل: هو ما طار وسقط عن ال%ش\ق.
وال1ش\قة: القطعة من القطن. وف الديث: أ%نه س'حر ف م'ش\ط وم'شاقة{؛ هي
ال�ش.اطة، وهي أ%يضاv ما ينقطع من ال3ب\ر,يس.م والكتان عند تلصه وتسريه.

وثوب م1ش.ق وأ%م\شاق¬: م'م.ش_ق؛ الخية عن اللحيان. وال1ش.ق': أ%خلق
الثياب، واحدتا م1ش\قة وف الصول مشاق%ة من كل� أي قليل. وال}م.ش\ق'

وال1ش\ق': ال%غ\رة وهو صبغ أ%حر. وثوب م.م\شوق وم'م.ش_ق: مصبوغ
بال1ش.ق. الليث: ال1ش\ق وال%شق طي يصبغ به الثوب، يقال: ثوب م'م.ش_ق؛ وأ%نشد

ابن بري ل4ب وجزة:
قد\ ش.ق�ها خ'ل�ق منه، وقد ق%ف%ل%ت\

على م1لح�، كلون ال%ش\ق، أ%م\شاج
وف حديث عمر، رضي ال عنه: رأى على طلحة ث%و\بي مصبوغي وهو مرم

فقال: ما هذا؟ قال: إنا هو م1ش\ق؛ هو ال%غ\رة. وف حديث أب هريرة رضي
ال عنه: وعليه ثوبان م'م.ش_قان. وف حديث جابر: كنا نلبس ال�م.ش_ق ف

الحرام.
وام\ت.ش.ق. ف الشيء: دخل. وام\ت.ش.ق الشيء4: اختطفه؛ عن ابن ال4عراب،

وكذلك اخ\ت.د.ف%ه واخ\ت.واه واخ\ت.اته وت.خ.و_ته. وام\ت.ش.ن.ه
وام\ت.ش.قه من يده: اختلسه. وام\ت.ش.ق}ت'ه: اقتطعته. وال%ش1يق' من الثياب:



اللبيس. وقال ف ترجة مشغ: ام\ت.ش.غ\ت ما ف الضرع وام\ت.ش.ق}ته إذا ل تدع
فيه شيئاv، وكذلك ام\ت.ش.غ\ت ما ف يد الرجل وام\ت.ش.ق}ته إذا أ%خذت ما ف

يده كله.
@مطق: الت_مط©ق والت�ل%مeظ: الت_ذ%وeق والتصويت باللسان والغار

ال4على؛ وأ%نشد ابن بري لرؤبة:
إذا أ%ردنا د'س\مةv ت.ن.ف�ق%ا

بناج,ش.ات1 الوت1، إذ ت.م.ط�قا
وقيل: هو إل}صاق' اللسان بالغ.ار,3 العلى فيسمع له صوت، وذلك عند

استطابة الشيء؛ قال ح'ر.ي\ث� بن ع.ت_اب يهجو بن ث�ع.ل:
د1ياف1ي�ةD ق�ل�ف¬ كأ%ن� خ.ط1يب.ه'م\،

س.راة الضeح.ى، ف س.ل}ح1ه1، يت.م.ط�ق'
أ%ي بسلحه. وقد يقال ف الت_ل%مeظ: إنه تريك اللسان ف الفم بعد

الكل كأ%نه يتبع بقية الطعام بي أسنانه. والت_م.ط©ق بالشفتي: أن يضم
إحداها بال�خرى مع صوت يكون منهما؛ وأ%نشد:

تراه' إذا ما ذ%اق%ها ي.ت.مط�ق
وت.م.ط�قت القوس: تصدعت؛ عن ابن ال4عراب. وال%ط%ق': داء يصيب النخل

فل تمل.
@معق: ال%ع\ق وال�ع\ق: كالع'م\ق؛ بئر م.ع1يقة كعميقة وقد م.ع'ق%ت\
م.عاقة وأ%م\ع.ق}تها وأ%ع\م.قتها وإنا لبعيدة الع'م\ق وال}عق وف%ج� م.ع1يق،

وقلما يقولونه إنا العروف ع.م1يق، وحكى ال4زهري عند ذكر قوله تعال:
يأ}تي من كل فج¼ ع.م1يق�، عن الفراء قال: لغة أ%هل الجاز ع.م1يق وبنو

تيم يقولون م.ع1يق، وقد م.ع'ق م.ع\قاv وم.ع.اقةv؛ قال رؤبة:
كأ%نا، وهي ت.هاد.ى ف الرeف%ق\

من جذبا، ش1ب\راق' ش.د¼ ذي م.ع.ق\
أ%ي ب'ع\د{ ف الرض، والش>باق: شد_ة تباعد القوائم، وال%ع\ق': ب'عد

vأجواف الرض على وجه الرض يقود ال%ع\ق اليام؛ يقال: علونا م'ع'وقا
من الرض منك%رة وعلونا م.ع\قاv؛ وأما ال%ع1يق فالشديد الدخول ف جوف

ال4رض. يقال: غائط م.عيق. وال%ع\ق: ال4رض الت ل نبات فيها. وال4م\عاق
وال4ماعق وال4ماع1يق: أ%طراف الفازة البعيدة.

وال%ع1يقة: الصغية الف%ر\ج. وال%ع1يقة أ%يضاv: الدقيقة الو.ر,3كي،



وقيل: هي ال1ع\يق%ة% كال1ح1ث}ي.لة.
وت.م.ع_ق. علينا: ساء خلقه. وحكى الزهري عن الليث: ال%ق}ع وال%ع\ق

الشرب الشديد. وقال الوهري: ال%ع\ق قلب الع.م\ق؛ ومنه قول رؤبة:
وإن ه.مى من بعد م.ع\ق� م.ع\قا،
ع.رف}ت. من ض.ر\ب ال%رير ع1ت\قا

أي من ب.ع\د ب'ع\د{ ب'ع\داv. قال: وقد ترك مثل ن.ه\ر ون.ه.ر.
@مقق: ال%ق%ق': الطول عامة، وقيل: هو الطول الفاحش ف دقة؛ قال رؤبة:

لواح1ق' ال4ق}راب فيها كال%ق%ق\
أ%راد فيها ال%ق%ق' فزاد الكاف كما قال تعال: ليس كمثله شيء. رجل

أ%م.قe وامرأ%ة م.ق�اء�، وقيل: ال%ق�اء� الطويلة الرeف}غي الرخوتما
الطويلة الس\ك%ت.ي القليلة لم الرeفغي، وقيل: هي الرقيقة الفخذين

ال%ع1يقة� الرفغي. ابن العراب: ال%ق�اء من اليل الواسعة ال4ر\فاغ.
قال ابن ال4عراب: غزا أ%عراب من ب.ك}ر ابن وائل ف%ف�ل©وا، فجاء ثلث

ج.وار� إل م'ه.ل}ه,ل فسأ%لنه عن آبائهن، فقال لل�ول: ص1في ل فرس أ%بيك،
فقالت: كان أ%ب على ش.ق�اء4 م.ق�اء4 طويلة ال4نقاء، ت.م.ط�ق'

أ�نث%ياها بالعرق ت%ط©ق. الشيخ بال%ر.ق، قال: نا أ%بوك1: قال: أ�نثياها
ر.ب.ل%تا فخذيها، وال%ق�اء: الواسعة ال4ر\فاغ؛ وأ%نشد غيه قول الراعي

يصف ناقة:
م.ق�اء م'ن\ف%ت1ق الب\ط%ي\ن, ماه1رة

بالس_و\م، ناط% ي.د.ي\ها حار,ك س.ن.د'
قال النضر: ف%خ1ذ م.ق�اء وهي الع\روقة العارية من اللحم الطويلة. ووجه

أ%م.قe: طويل كوجه الرادة. وفرس أ%م.ق�: بعيد ما بي الفروج طويل
بي>ن ال%ق%ق. وف حديث علي�، عليه السلم: من أ%راد الفاخرة بالولد

فعليه بال�ق> من النساء أي الطوال. يقال رجل أ%م.ق� وامرأ%ة م.ق�اء.
وخ.ر\ق أ%م.ق�: بعيد الر\جاء. ومفازة م.ق�اء: بعيدة ما بي الطرفي، وكل

تباعد بي شيئي م.ق%ق¬، والصفة كالصفة. وحصن أ%م.ق�: واسع؛ قال:
،Dول م'س\م1عان1 وز.م_ار.ة

وظ1لê م.د1يد¬ وح1صن¬ أ%م.ق�
قال ثعلب: ال�س\م1عان الق%ي\دان قيد بما، والز_م�ارة: الساجور، وهذا

رجل كان مبوساv ف سجن ش'ي>د. بناؤه، وهو م'ق%ي_د مغلول فيه.



وام\ت.ق_ الفصيل ما ف ضرع أ�م>ه وام\ت.ك�ه وتق�ق%ه: شر,ب كل ما
فيه ام\ت1قاقاv وام\تكاكاv، وكذلك الصب إذا امتص_ جيع ما ف ثدي أ�م>ه،

وزعم يعقوب أن قافها بدل من كاف امتك_ وتق�ق}ت الشراب وتز_زته:
شربته قليلv قليلv شيئاv بعد شيء.

:�أ%بو عمرو: ال%ق%ق%ة� ش'ر_اب النبيذ قليلv قليلv. والق%ق%ة
ال1داء� الرeض_ع'. والق%قة: اله�ال. وأ%صابه جرح فما ت%ق�ق%ه أ%ي ب

يضره ول ي'بال1ه.
أ%بو عبيدة: الق� الشق. وم.ق%ق}ت' الشيء أ%م'ق©ه م.ق9اv: فتحته.

وم.ق%ق}ت الط�ل}عة: شققتها للبار. ابن العراب: م.ق�ق. الرجل على عياله
إذا ضيق عليهم فقراv أو بلv، وكذلك أ%و_ق وق%و_ق. وقال: ز.ق� الطائر
فرخه ومق9قه وغ%ر_ه وم.ج_ه. وال�قام1ق': التكلم بأقصى حلقه، وتقديره

ف�عاف1ل بتكرير الفاء، ول يقال م'قان,ق.
ويقال: فيه م.ق}م.ق%ة ول�ق�اعات، وال%ق}م.ق%ة� حكاية صوت أ%و كلم.

.vشديدا vمه: مصه مص�ا�وم.ق}م.ق. ال�و.ار' خ1ل}ف أ
@ملق: ال%ل%ق': الو'د� واللطف الشديد، وأ%صله التليي وقيل: ال%ل%ق'
شدة لطف الود�، وقيل: الترفق والداراة، والعنيان متقاربان، م.ل1ق.

م.ل%قاv وت%ل�ق. وت.مل�ق%ه' وت%ل9ق. له ت%ل©قاv وت1م1ل�قاv أ%ي تودد
إليه وتلطف له: قال الشاعر:
ثلثة أ%ح\باب�: ف%ح'بe ع.لق%ة{،

وح'بe ت1م1ل�ق�، وح'بÒ هو الق%ت\ل
وف الديث: ليس من خ'ل�ق الؤمن ال%ل%ق'؛ هو بالتحريك الزيادة ف
الت_و.دeد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي. وقد م.ل1ق.، بالكسر، ي.م\ل%ق'

م.ل%قاv. ورجل م.ل1ق¬: يعطي بلسانه ما ليس ف قلبه؛ ومنه قول التنخل:
أ%ر\و.ى ب1ن� الع.ه\د س.ل}م.ى، ول

ي'ن\ص1ب\ك. ع.ه\د' ال%ل1ق, ال�و_ل,
قوله ب1ن� الع.ه\د أ%ي سقاها ال ب1د\ثان العهد ل4نه يثبت ويدوم،

vالشباب: أوله وقوله: ول ي'ن\ص1ب\ك. عهد ال%ل1ق أ%ي من كان م.ل1قا eوج,ن
ذا ح1و.ل� ف%ص.ر.م.ك فل ي'ن\ص1ب\ك. ص.ر\مه'؛ ورجل م.ل1ق¬ وم.ل�ق،

وقيل: ال%ل�ق الذي ل يصدق و'دeه. وال%ل1ق' أ%يضاv: الذي ي.ع1د'ك
وي'خ\ل1فك فل يفي ويتزين با ليس عنده. أ%بو عمرو: ال%ل%ق' اللي من اليوان



والكلم والصeخور. وال%ل%ق': الدعاء والتضرع؛ قال:
له'م�، رب_ الب.ي\ت1 وال�ش.ر_ق,،

إي�اك. أ%د\ع'و، فت.ق%ب_ل م.ل%ق1ي
يعن دعائي وتضرeعي. ويقال: إنه ل%ل�ق م'ت.م.ل�ق ذو م.ل%ق�، ول

يقال منه ف%ع1ل% ي.ف}ع.ل� إل� على يتملق، وال%ل%ق' من الت_م.ل©ق،
وأصله من التليي. ويقال للص_فاة اللساء اللينة م.ل%قةD، وجعها م.ل%قات؛

وقال الراجز:
وح.و\قل ساع1ده' قد ام_ل%ق\

أ%ي لن%. خالد بن كلثوم: ال%ل1ق' من اليل الذي ل ي'وثق بريه، أ�خذ
من م.ل%ق النسان الذي ل يصدق ف مود_ته؛ قال العدي:

ول م.ل1ق¬ ي.ن\ز'و وي'ند1ر ر.و\ث%ه'
أ�حاد.، إذا ف%أ}س' اللجام ت.ص.ل}صل

أبو عبيد: فرس م.ل1ق¬ والنثى م.ل1قةD والصدر ال%ل%ق' وهو أ%لطف
.vض\ر وأ%سرعه، وأ%نشد بيت العدي أ%يضا�ال

وم.ل�ق الشيء4: ملسه. وان\م.ل%ق الشيء وام_ل%ق، بالدغام، أ%ي صار
أ%ملس؛ قال الراجز:

وح.و\قل ساعد'ه' قد ان\م.ل%ق\،
يقول: ق%ط}باv ون,ع1م�ا، إن س.ل%ق\

قوله ان\م.ل%ق. يعن ان\س.ح.ج. من ح.م\ل ال4ثقال. وان\م.ل%ق من أ%ي
أ%ف}لت. وال%ل%ق: الصeف�وح اللينة اللتزقة من البل، واحدتا م.ل%قة،

وقيل: هي الكام الفترشة، وال%ل%قة�: الص_فاة� اللساء؛ قال صخر الغي
الذل:

ول ع'ص\ماv أ%واب,د. ف ص'خ'ور،
ك�س3ي. على ف%راس1ن,ها خ1دام.ا
أ�ت1يح. لا أ�ق%ي\د1ر ذو ح.شيف،

إذا سام.ت\ على ال%ل%قات س.ام.ا
والم\لق: الف}ت1قار. قال ال تعال: ول تقتلوا أ%ولدكم من إم\لق.

وف حديث فاطمة بنت قيس: أ%ما معاوية فرجل أ}م\لق من الال أ%ي فقي منه
قد ن.ف1د ماله. يقال: أ%م\ل%ق الرجل، فهو م'م\ل1ق، وأ%صل الملق

الن\فاق. يقال: أ%م\ل%ق ما معه إم\لقاv، وم.ل%قه م.ل}قاv إذا أ%خرجه من يده



ول يبسه، والفقر تابع لذلك، فاستعملوا لفظ السبب ف موضع السبب حت صار
به أ%شهر. وف حديث عائشة: وي.ر,يش' م'م\ل1ق%ها أ%ي يغن فقيها.

والم\لق: كثرة إنفاق الال وتبذيره حت يورث حاجة، وقد أ%م\ل%ق. وأ%م\ل%ق%ه
ال، وقيل: ال�م\ل1ق الذي ل شيء له. وف الديث: أ%ن امرأ%ة سأ%لت ابن

عباس: أ%أ�نفق من مال ما شئت؟ قال: نعم أ%م\لقي من مالك ما شئت. قال
ال تعال: خ.ش\ي.ة% إملق، معناه خشية الفقر والاجة. ابن شيل: إنه

ل�م\ل1ق أي مفسد. والملق: الفساد؛ قال شر: أملق لزم ومتعد. يقال:
أ%م\ل%ق. الرجل�، فهو م'م\ل1ق¬ إذا افتقر فهذا لزم، وأ%م\ل%ق. الدهر' ما

بيده؛ ومنه قول أ%وس:
لا رأ%يت' الع'د\م. ق%ي_د. نائ1لي،

�وأ%م\ل%ق. ما عندي خ'ط�وب ت.ن.ب_ل
وأ%م\ل%ق%ت\ه' ال�ط�وب أ%ي أ%فقرته. ويقال: أ%م\ل%ق. مال خ'ط�وب'

الدهر أ%ي أ%ذهبه.
وم.ل%ق. ال4دي. ي.م\ل�قه م.ل}قاv إذاv دلكه حت يلي. ويقال: م.ل%ق}ت'

جلده إذا دلكته حت ي.م\لس�؛ قال:
رأ%ت غلماv ج,ل}ده' ل ي'م\ل%ق,

باء� ح.م_ام�، ول ي'خ.ل�ق,
يعن ول ي'م.ل�س من ال%ل}ق وهو اللسة. وم.ل%ق. الثوب. والناء
ي.م\ل�قه م.ل}قاv: غسله. وال%ل}ق': الرضع. وم.ل%ق. ال%د\ي أ�مه ي.م\ل�ق�ها

م.ل}قاv: رضعها، وكذلك الف%ص1يل والصب�، وقرئ على النذري: م.ل%ق.
الدي أ�مه ي.م\ل1ق�ها، قال: وأ%حسب م.ل%ق. الدي أ�مه ي.م\ل�قها إذا رضعها
لغة. وم.ل%ق. الرجل جاريته وم.ل%ج.ها إذا نكحها، كما ي.م\ل�ق الدي أ�مه

إذا رضعها. وف حديث ع.ب,يد.ة% الس_ل}مان,ي�: أ%ن ابن سيين قال له ما
يوجب النابة؟ قال: الر_ف� والس\ت1م\لق'؛ الر_ف� الص، والس\ت1ملق

الرضع، وهو اس\ت1ف}عال منه، وكن به عن الماع لن الرأة ترتضع ماء الرجل،
من م.ل%ق الدي أ�مه إذا رضعها، وأ%راد أ%ن الذي يوجب الغسل امتصاص

الرأة ماء الرجل إذا خالطها كما يرضع الرضيع إذا لقم ح.ل%مة الث�د\ي.
وم.ل%ق. عينه ي.م\ل�ق�ها م.ل}قاv: ضربا. وم.ل%قه' بالسوط والعصا ي.م\ل�قه

م.ل}قاv: ضربه. ويقال: م.ل%قه' م.ل%قات{ إذا ضربه. وال%ل}ق': ضرب المار
:vبوافره الرض؛ قال رؤبة يصف حارا



م'ع\ت.ز,م الت_ج\ليح م.ل�خ ال%ل%ق\،
ي.ر\مي ال%لم1يد. ب'ل}م'ود{ م1د.ق\

أ%راد ال%ل}ق. فثق�له؛ يقول: ليس حافر هذا المار بثقيل الو.ق}ع على
الرض. وال%ل%ق': ما استوى من الرض، وأ%نشد بيت رؤبة: م.ل�خ ال%ل%ق\،

وقال: الواحدة م.ل%ق%ة. وال%ل}ق': مثل ال%ل}خ, وهو السي الشديد.
وال%ي\ل%ق': السريع؛ قال الزفيان:

ناج� م'لح� ف ال%ب.ار, م.ي\ل%ق'،
كأ%نه س'وذان,ق¬ أ%و ن,ق}ن,ق'

وال%ل}ق': الو مثل الل�م\ق,. وم.ل}ق' ال4د1ي: غسله. وال%ل}ق':
ال�ض\ر الشديد. وال%ل}ق': ال%ر� الفيف. يقال: م.ر� ي.م\ل�ق' ال4رض

م.ل}قاv. ورجل م.ل1ق¬: ضعيف. والال%ق': الشبة العريضة الت تشد� بالبال
إل الث�و\رين فيقوم عليها الرجل ويرها الثوران في'ع.فYي آثار
الل©ؤ.م.ة1 والس>ن�؛ وقد م.ل�ق�وا أ%رضهم ي'م.لYق�ونا ت.م\ل1يقاv إذا فعلوا

ذلك با؛ قال الزهري: م.ل�قوا وم.ل�سوا واحد وهي تلYس' الرض، فكأنه
جعل الال%ق. عربي�اv؛ وقيل: الال%ق' الذي يقبض عليه الارث.

وقال أ%بو حنيفة: ال1م\ل%قة خشبة عريضة يرها الثيان. الليث: الال%ق'
الذي يل9س الارث به الرض ال�ثارة. أ%بو سعيد: يقال لال%ج الط�ي�ان

مال%ق' وم1م\ل%ق¬. ويقال: ولدت الناقة فخرج الني م.ل1يقاv من بطنها
،Dأ%ي ل شعر عليه. وال%لق': ال1لوسة. وقال ال4صمعي: الني م.ل1يط

بالطاء، بذا العن.
@مهق: ال%ه.ق' وال�ه\قة�: بياض ف زرقة، وقيل ال%ه.ق' وال�ه\قة شدة

البياض، وقيل: ها بياض النسان حت يقبح جد�اv، وهو بياض س.م\ج¬ ل
يالطه صفرة ول حرة، لكن كلون الص ونوه؛ ورجل أ%م\ه.ق' وامرأ%ة م.ه\قاء�.

وف صفة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم: أنه كان أ%ز\ه.ر. ول يكن
بال4بيض الم\ه.ق؛ أبو عبيد: ال4مه.ق' ال4بيض الشديد البياض الذي ل

يالط بياضه شيء من المرة وليس بن.ي�ر، ولكن كلون الص أو نوه، يقول:
فليس هو كذلك بل إنه كان ني�ر البياض، صلى ال عليه وسلم. الزهري:

.vال%ه.ق' وال%ق%ه' بياض ف زرقة، قال: وبعضهم يقول ال%ق%ه' أ%شد�ها بياضا
الوهري: ال%ه.ق' ف قول رؤبة خضرة الاء؛ قال ابن بري يعن قوله:

حت إذا ك%ر.ع\ن ف ال%و\م, ال%ه.ق\



وشراب أ%م\ه.ق': لونه لون ال4م\ه.ق, من الرجال. وال%ه.ق' كال%ر.ة1،
وامرأ%ة م.ه\قاء�: تنفي عيناها الكحل ول ينفى بياض جلدها، عن ابن

العراب، وقيل: هو إذا كانت كريهة البياض غي كحلء العيني. أ%بو زيد:
ال4م\ق%ه' وال4م\ر.ة� معاv الحر أ%شفار العيني. الوهري: وعي

م.ه\قاء�.وت.م.ه_ق}ت' الشراب إذا شربته ساعة بعد ساعة؛ ومنه قولم: ظ%ل�
ي.ت.م.ه_ق ش.ك}وت.ه، وقال الصمعي: هو ي.ت.م.ه_ق الشراب تهeقاv إذا شربه

النهار أ%ج.ع.. وقال أ%بو عمرو: أنت ت.م.ه_ق' الاء ت.م.هeقاv إذا شربه
النهار أجع ساعة بعد ساعة، قال: ويقال ذلك ف شرب اللب؛ وأنشد قول

الكميت:
ت.م.ه_ق. أخ\لف العيشة بينهم

�ر,ضاع، وأخ\لف' العيشة ح'ف�ل
وال%ه,يق': ال4رض البعيدة؛ قال أ%بو دواد:

له أ%ث%ر¬ ف الرض ل%ح\ب¬ كأنه
ن.ب,يث� م.ساح� من ل1حاء3 م.ه,يق,

قالوا: أراد باللYحاء ما قشر من وجه الرض.
@موق: الائق': الالك ح'م\قاv وغ%باوةv. قال سيبيويه: والمع م.و\قى

مثال ح.م\قى ون.و\ك%ى، يذهب إل أنه شيء أ�صيبوا به ف عقولم فأ�ج\زري مرى
vوم.واقة vوم'ؤ'وقا vوم'وقا vه.ل}كى، وقد ماق. ي.م'وق' م.و\قا

واس\ت.ماق.. وال�وق': ح'م\ق ف غ%باوة{. يقال: أحق' مائق¬، والنعت مائق¬
vالكسائي: هو مائ1ق ودائ1ق، وقد ماق. وداق. ي.م'وق' وي.د'وق م.واقة .Dومائ1قة

ود.واقةv وم'ؤوقاv ود\ؤ'وقاv. قال أبو بكر: ف قوله فلن مائق¬ ثلثة
أقوال: قال قوم الائق الس�ي> ال�ل�ق من قولم أ%نت ت.ث1ق وأنا م.ئ1ق أي أنت

متلئ غضباv وأنا سي�ء ال�ل�ق فل نتفق، وقيل: الائ1ق' الحق ليس له
معنÝ غيه، وقال قوم: الائق' السريع البكاء القليل ال%ز\م, والث�بات

.vأي ما أباتته باكيا vمن قولم ما أ%بات.ت\ه م.ئ1قا
وال%و\ق، بالفتح: مصدر قولك ماق. البيع' ي.م'وق أ%ي رخص. وماق. البيع':

ك%س.د.؛ عن ثعلب. وال�وقان وال�وق': الذي يلبس فوق الف، فارسي معرب.
وف الديث: أن امرأ%ة رأت كلباv ف يوم حار� فنزعت\ له ب'وق1ها فسقته
فغ'ف1ر. لا؛ ال�وق: الف؛ ومنه الديث: أنه توض_أ% ومسح على م'وق%ي\ه.

وف حديث عمر، رضي ال عنه: لا قدم الشأ}م ع.ر.ض.ت\ له م.خاضة ونزل عن



بعيه ونزع م'وق%ي\ه وخاض الاء. وف الكم: وال�وق ضرب من ال1فاف،
والمع أ%م\واق، عرب صحيح؛ قال النمر بن تولب:

فت.رى الن>عاج. با ت.م.ش_ى خ.ل}فه،
م.ش\ي. الع1باد1ي>ي ف ال4م\واق,

وم'وق' العي وماق�ها: لغة ف ال�ؤق وال%أ}ق، وجعها جيعاv أ%م\واق
إل ف لغة من قلب فقال آماق. وف الديث: أ%نه كان يكتحل م.ر_ة من

م'وق1ه1 وم.ر_ة من ماق1ه1، وقد تقدم شرح ذلك مستوف ف ترجة مأ%ق. وال�وق':
الغبار. وال�وق أيضاv: النمل ذو الجنحة.

@متك: ف التنزيل العزيز: وأ%ع\ت.د.ت\ لن� م'ت_ك%أ%؛ قرأ% أ%بو ر.جاء
الع'طار,د1ي�: وأ%عتدت لن م'ت\كاv على فع'ل، رواه العمش عنه، وقال

الفراء: واحدة ال�ت\ك1 م'ت\ك%ة مثل ب'س\ر� وب'س\رة وهو ال�ت\ر'جe، وكذا روي
عن ابن عباس، وروى أ%بو ر.و\ق عن الضحاك: وأ%عتدت لن م'ت\كاv، قال

ب.ز\ماو.ر\د. 
(* قوله «بزماورد» ف القاموس: الزماورد، بالضم، طعام من البيض
،eت\ك ال�ت\ر'ج�واللحم معرب، والعامة يقولون بزماورد.). ابن سيده ال

وقيل الزeماو.ر\د'. قال الوهري: وأ%صل ال�ت\ك1 الزeماو.ر\د'. قال
الفراء: حدثن شيخ من ثقات أ%هل البصرة أنه الزeماو.ر\د'، وقال بعضهم: هو

ال�ترج حكاه ال4خفش، وقال غيه: ال%ت\ك' والب.ت\ك' القطع، وسيت
ال�ت\ر'ج_ة م'ت\كاv لنا تقطع. ابن سيده: وال%ت\ك' وال�ت\ك' أ%نف الذ©باب،

وقيل ذكره. وال%ت\ك' وال�ت\ك' من كل شيء: طر.ف' الزeب>. وال%ت\ك'
من النسان: ع1ر\ق أ%سفل% الك%م.رة، وقيل: بل اللدة من الحليل إل باطن
ال�وك وهو العرق الذي ف باطن الذكر عند أ%سفل ح'وق1ه، وهو الذي إذا

خت الصب ل ي.ك%د\ يبأ سريعاv، قال: وأ%رى أ%ن كراعاv حكى فيه
ال�ت'ك_. غيه: وال�ت\ك' من النسان وت.ر.ت'ه أمام الح\ليل. وال�ت\ك': عرق ف

غ�ر\م'ول الرجل، قال ثعلب: زعموا أ%نه مرج الن. وال%ت\ك' وال�ت\ك'
من الرأ%ة: عرق الب.ظ}ر، وقيل: هو ما تبقيه الاتنة. وامرأ%ة م.ت\كاء:

ب.ظ}راء، وقيل: ال%ت\كاء من النساء الت ل تفض، ولذلك قيل ف الس_ب:
يا ابن ال%ت\كاء أي عظيمة ذلك. وف حديث عمرو بن العاص: أنه كان ف سفر

فرفع ع.ق1يت.ه بالغناء فاجتمع الناس' عليه فقرأ% القرآن فتفر�قوا فقال:
يا بن ال%ت\كاء، هو من ذلك، وقيل: أ%راد يا بن الب.ظ}راء، وقيل: هي



ال�ف}ضاة، وقيل: الت ل ت'م\س3ك البول. وال%ت\ك، بفتح اليم وسكون التاء:
نبات ت.ج\م'د ع'صارته.

@مك: ال%ح\ك': ال�شار_ة وال�نازعة ف الكلم. وال%ح\ك': التمادي ف
الل�جاج.ة عند ال�ساو.مة والغ.ضب ونو ذلك. وال�ماح.ك%ة: ال�لج_ة،
وقد م.ح.ك. ي.م\ح.ك' وم.ح1ك. م.ح\كاv وم.ح.كاv، فهو ماح1ك وم.ح1ك

وأ%م\ح.ك%ه غيه'؛ وقول غ%ي\لن%:
كل أ%غ%ر_ م.ح1ك{ وغ%ر_ا

إنا أراد الذي ي.ل1جe ف ع.د\و,ه وسيه. وت.ماحك الب.ي>عان
وال%ص\مان: ت.لج_ا؛ قال الفرزذق:

يا ابن. ال%راغ%ة1 وال1جاء إذا الت.ق%ت\
أعناق�ه، وت.ماح.ك ال%ص\مان1

ورجل م.ح1ك¬ وم'ماح1ك وم.ح\كان� إذا كان ل%ج'وجاv ع.س3ر ال�لق. وف
حديث علي، كرم ال وجهه: ل ت.ض1يق به ال�مور' ول ت'م\ح1ك�ه ال�صوم'؛

ال%ح\ك': الل�جاج، وف النوادر: رجل م'م\تح1ك¬ ورجل م'س\ت.ل}ح1ك
وم'ت.لح1ك ف الغضب، وقد أ%م\ح.ك. وأ%ل}ك%د.، يكون ذلك ف الغضب وف البخل. وابن

م.ح\كان الت_ي\م1ي� الس_ع\د1ى: من شعرائهم.
@مرتك: ال%ر\ت.ك': فارسي معر�ب 

(* قوله: الرتك فارسي معر�ب، هكذا ف
الصل غي مف}سر. وف القاموس: الرت.ك: ال�رد.اس.نج'. وأ%راد النك أي

الرصاص أسود.ه أو أبيض.ه.
@مسك: ال%س\ك'، بالفتح وسكون السي: اللد، وخ.ص_ بعضهم به جلد

الس_خ\لة، قال: ث كثر حت صار كل جلد م.س\كاv، والمع م'س'ك¬ وم'س'وك؛ قال
سلمة بن ج.ن\دل:

فاق}ن.ي\ لعل�ك1 أن ت.ح\ظ%ي\ وت.ح\ت.ب,لي
ف س.ح\ب.ل�، من م'س'وك الضأ}ن، م.ن\ج'وب

ومنه قولم: أنا ف م.س\ك1ك إن ل أفعل كذا وكذا. وف حديث خيب: أ%ين
م.س\ك' ح'ي.ي> بن أ%خ\ط%ب كان فيه ذخية من صام1ت{ وح'لي� ق�و>مت بعشرة
آلف دينار، كانت أ%و_لv ف م.س\ك ج.م.ل ث م.س\ك ثور ث م.س\ك ج.م.ل.

وف حديث علي، رضي ال عنه: ما كان على ف1راشي إل9 م.س\ك' ك%ب\ش� أي
جلده. ابن العراب: والعرب تقول نن ف م'س'وك الثعالب إذا كانوا خائفي؛



وأنشد ال�ف%ض_ل:
فيوماv ت.رانا ف م'س'وك ج,يادنا

ويوماv ت.رانا ف م'س'وك الثعال1ب,
قال: ف مسوك جيادنا معناه أن_ا أ�س1ر\نا فك�ت>ف}نا ف ق�دود{ من

vم'س'وك خيولنا الذبوحة، وقيل ف م'س'وك أي على مسوك جيادنا أي ترانا فرسانا
ن'غ1ي على أ%عدائنا ث يوماv ترانا خائفي. وف الثل: ل ي.ع\ج,ز'

م.س\ك' الس_و\ء3 عن ع.ر\ف1 الس_و\ء3 أي ل ي.ع\د.م رائحة خبيثة؛ يضرب
.�للرجل اللئيم يكتم لؤمه ج'ه\د.ه فيظهر ف أفعاله. وال%س.ك': الذ�ب\ل
وال%س.ك': ال4س\و,ر.ة واللخيل من الذ�ب\ل, والقرون والعاج، واحدته

م.س.كة. الوهري: ال%س.ك، بالتحريك، أ%س\و,رة من ذ%ب\ل� أو عاج؛ قال
جرير:ت.ر.ى الع.ب.س. ال%و\ل� ج.و\باv بك�وع1ها

لا مس.كاv، من غي عاج� ول ذ%ب\ل,
وف حديث أب عمرو الن_خ.عي�: رأ%يت النعمان بن النذر وعليه ق�ر\طان
ود'م\ل�جان1 وم.س.كت.ان، وحديث عائشة، رضي ال عنها: شيء ذ%ف1يف¬

ي'ر\ب.ط� به ال%س.ك'. وف حديث بدر: قال ابن عوف ومعه أ�مية بن خلف: فأحاط بنا
النصار حت جعلونا ف مثل ال%س.ك%ة1 أي جعلونا ف ح.ل}قة{ كالس>وار,

وأحدقوا بنا؛ واستعاره أ%بو و.ج\ز.ة فجعل ما ت'دخ1ل� فيه ال�ت'ن'
أ%رجل%ها من الاء م.س.كاv فقال:

حت س.ل%ك}ن. الش_وى منهن_ ف م.س.ك{،
من ن.س\ل, جد_ابة1 الفاق, م1ه\داج,

التهذيب: ال%س.ك' الذ�ب\ل� من العاج كهيئة الس>وار تعله الرأ%ة ف
يديها فذلك ال%س.ك'، والذ�ب\ل� الق�رون، فإن كان من عاج فهو م.س.ك وعاج

وو.ق}ف¬، وإذا كان من ذ%ب\ل� فهو م.س.ك¬ ل غي. وقال أ%بو عمرو
ال%س.ك' مثل ال4س\و,رة من ق�رون أو عاج؛ قال جرير:

ترى العبس الول9 جوناv بكوعها
لا مسكاv، من غي عاج ول ذبل

وف الديث: أنه رأى على عائشة، رضي ال عنها، م.س.ك%ت.ي\ن من فضة،
ال%س.كة�، بالتحريك: الوسار من الذ�ب\ل,، وهي ق�رون ال4و\عال، وقيل: جلود

دابة برية، والمع م.س.ك¬. الليث: ال1س\ك' معروف إل أ%نه ليس بعرب
مض.



ابن سيده: وال1س\ك' ضرب من الطيب مذكر وقد أ%نثه بعضهم على أنه جع،
واحدته م1س\كة. ابن العراب: وأصله م1س.ك¬ مر�كة؛ قال الوهري: وأما قول

ج,ران1 الع.و\د1:
لقد عاج.ل%ت\ن بالس>باب, وثوب'ها

جديد¬، ومن أ%ر\دانا ال1س\ك' ت.ن\ف%ح'
فإنا أ%نثه لنه ذهب به إل ريح السك. وثوب م'م.س_ك: مصبوغ به؛ وقول

رؤبة:
إن ت'ش\ف. ن.ف}سي من ذ�بابات1 ال%س.ك\،

أ%ح\ر, با أ%ط}ي.ب. من ريح, ال1س3ك\
فإنه على إرادة الوقف كما قال:

ش'ر\ب. النبيذ واع\ت1قالv بالر>ج,ل}
ورواه الصمعي:

أ%ح\ر, با أ%طيب من ريح ال1س.ك
وقال: هو جع م1س\كة. ودواء م'م.س_ك: فيه م1سك. أ%بو العباس ف حديث
النب، صلى ال عليه وسلم، ف اليض: خ'ذ1ي ف1ر\صةv ف%ت.م.س_كي با، وف

رواية: خذي ف%ر,ص.ة م'م.س�كة ف%ت.ط%ي_ب با؛ الف1رص.ة�: الق1ط}عة يريد
قطعة من السك، وف رواية أ�خرى: خذي ف1ر\ص.ةv من م1س\ك{ فتطيب با، قال

بعضهم: ت.م.س_كي ت.ط%ي_ب من ال1س\ك، وقالت طائفة: هو من الت_م.سeك
باليد، وقيل: م'م.س_كة أي م'ت.ح.م_لة يعن تتملينها معك، وأ%صل

الف1ر\صة ف الصل القطعة من الصوف والقطن ونو ذلك؛ قال الزمشري:
ال�م.س_كة ال%ل%ق' الت ا�م\س3ك%ت\ كثياv، قال: كأنه أراد أن ل يستعمل الديد

من القطن والصوف للر\ت1فاق به ف الغزل وغيه، ولن ال%ل%ق. أصلح لذلك
وأ%وفق؛ قال ابن الثي: وهذه القوال أكثرها م'ت.ك%ل�ف%ة والذي عليه

vيسيا vالفقهاء أنا الائض عند الغتسال من اليض يستحب لا أن تأ}خذ شيئا
من ال1س\ك تتطيب به أو ف1رصةv مطي_بة من السك. وقال الوهري: ال1س\ك
من الطيب فارسي معرب، قال: وكانت العرب تسميه ال%ش\م'وم.. وم1س\ك'

الب.ر>: نبت أطيب من ال�زامى ونباتا نبات الق%ف}عاء ولا ز.ه\رة مثل زهرة
ال%ر\و,؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وقال مرة: هو نبات مثل الع'س\ل�ج سواء.

وم.س.ك. بالشيء3 وأ%م\س.ك. به وت.م.س_ك. وت.ماسك واس\تمسك وم.س_ك، ك�ل©ه:
اح\ت.ب.س. وف التنزيل: والذي ي'م.س>كون بالكتاب؛ قال خالد بن زهي:



فك�ن\ م.ع\ق1لv ف ق%و\م1ك.، ابن. خ'و.ي\لد{،
وم.س>ك\ بأ%س\باب� أ%ضاع. ر'عات'ها

التهذيب ف قوله تعال: والذين ي'م\س3ك�ون بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء
ي'م.س>كون بالتشديد، وأ%ما قوله تعال: ول ت'م.س>كوا بع1ص.م الكوافر،
فإن أ%با عمرو وابن عامر ويعقوب ال%ض\ر.م1ي_ قرؤ'وا ول ت'م.س>كوا،

بتشديدها وخففها الباقون، ومعن قوله تعال: والذي ي'م.س>كون بالكتاب، أي
يؤ\منون به ويكمون با فيه. الوهري: أ%م\س.ك}ت بالشيء وت.م.س_كت' به
واس\ت.م\س.كت به وام\ت.س.ك}ت' ك�ل©ه بعن اعتصمت، وكذلك م.س_كت به

ت.م\س3يكاv، وقرئ. ول ت'م.س>كوا بع1ص.م, الك%وافر,. وف التنزيل: فقد
اس\تمسك. بالع'ر\و.ة الو'ث}قى؛ وقال زهي:

بأ%ي> ح.ب\ل, ج,وار� ك�ن\ت' أ%م\ت.س3ك'
ول فيه م'س\كة أي ما أ%ت.م.س_ك' به. والت_م.سeك: اس\ت1م\ساكك

بالشيء، وتقول أ%يضاv: ام\ت.س.ك}ت به؛ قال العباس:
ص.ب.ح\ت' با القوم. حت ام\ت.سك}ـ

ت' بالر\ض,، أ%ع\د1ل�ها أ%ن ت.م1يل
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه قال: ل ي'م\س3ك%ن_ الناس'

علي_ بشيء3 فإن ل أ�ح1ل© إل ما أ%ح.ل� ال ول أ�حر>م إل9 ما
ح.ر_م ال؛ قال الشافعي: معناه إن صح_ أن� ال تعال أ%حل للنب، صلى

ال عليه وسلم، أ%شياء ح.ظ%ر.ها على غيه من عدد النساء والوهوبة وغي
ذلك، وفرض عليه أ%شياء خففها عن غيه فقال: ل ي'م\س3ك%ن_ الناس' علي_

بشيء، يعن با خص>ص\ت' به دونم فإن نكاحي أ%كثر من أ%ربع ل يل لم أ%ن
يبلغوه لنه انتهى بم إل أ%ربع، ول يب عليهم ما وجب علي_ من تيي

نسائهم لنه ليس بفرض عليهم. وأ%م\س.ك}ت' عن الكلم أي سكت. وما ت.ماس.ك.
أن قال ذلك أي ما تالك. وف الديث: من م.س_ك من هذا الف%ي\ء3 بشيء� أي

أ%مس.ك.
وال�س\ك' وال�س\كة�: ما ي'م\س3ك' البدان% من الطعام والشراب، وقيل:

ما يتبلغ به منهما، وتقول: أ%م\س.ك ي'م\س3ك' إم\ساكاv. وف حديث ابن أ%ب
هال%ة ف صفة النب، صلى ال عليه وسلم: بادنD م'ت.ماسك؛ أراد أ%نه مع

بدانته م'ت.ماسك اللحم ليس بسترخيه ول م'ن\ف%ض1جه أي أنه معتدل اللق
كأ%ن أعضاء4ه ي'م\س3ك بعضها بعضاv. ورجل ذو م'س\كة{ وم'س\ك{ أي رأ}ي وعقل



يرجع إليه، وهو من ذلك. وفلن ل م1س'كة له أي ل عقل له. ويقال: ما بفلن
م'س\كة أي ما به قو_ة ول عقل. ويقال: فيه م'س\ك%ةD من خي، بالضم، أي

بقية.
وأ%م\س.ك. الشيء4: حبسه. وال%س.ك' وال%س.اك': الوضع الذي ي'م\س3ك

الاء4؛ عن ابن العراب.
ورجل م.س3يك¬ وم'س.ك%ةD أي بيل. وال1س>يك: البخيل، وكذلك ال�س'ك،

بضم اليم والسي، وف حديث هند بنت ع'ت\بة: أن أ%با سفيان رجل م.س3يك¬ أي
بيل ي'م\س3ك' ما ف يديه ل يعطيه أ%حداv وهو مثل البخيل وزناv ومعن.

وقال أ%بو موسى: إنه م1س>يك¬، بالكسر والتشديد، بوزن ال1م_ي
والس>كYي أي شديد الم\ساك لاله، وهو من أ%بنية البالغة، قال: وقيل ال1س>يك

البخيل إل� أن الفوظ الول؛ ورجل م'س.ك%ةD، مثل ه'م.ز.ة، أي بيل؛
Dويقال: هو الذي ل ي.ع\ل%ق' بشيء فيتخلص منه ول ي'ناز,له م'ناز,ل

في'ف}ل1ت.، والمع م'س.ك¬، بضم اليم وفتح السي فيهما؛ قال ابن بري: التفسي
الثان هو الصحيح، وهذا البناء أعن م'س.كة يتص بن يكثر منه الشيء مثل
الضeحكة وال�م.ز.ة. وف حديث عثمان بن عفان، رضي ال عنه، حي قال له

ابن ع'ر.ان.ة%: أ%ما هذا ال%يe من ب.ل}حرث بن كعب ف%ح.س.ك¬ أ%م\راس¬،
وم'س.ك¬ أ%ح\ماس، ت.ت.ل%ظ�ى ال%نايا ف ر,ماح1ه,م؛ فوصفهم بالقو_ة

وال%ن.عة1 وأ%نم ل1م.ن\ رامهم كالشوك الاد> الصeل}ب وهو ال%س.ك، وإذا
ناز.لوا أ%حداv ل ي'ف}ل1ت\ منهم ول يتخلص؛ وأما قول ابن ح1لYزة:

ولا أ%ن رأ%يت' س.راة% ق%و\م1ي
م.س.اك%ى، ل ي.ث�وب' لم ز.ع1يم'

قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون مساكى ف بيته اساv لمع م.س3يك، ويوز أن
يتوهم ف الواحد م.س\كان فيكون من باب س.ك%ار.ى وح.ي.ار.ى. وفيه

م'س\كةD وم'س'كةD؛ عن اللحيان، وم.س.اك¬ وم1ساك وم.س.اكة وإم\ساك: كل ذلك من
البخل والت_م.سeك1 با لديه ض.ن�اv به؛ قال ابن بري: ال1س.اك السم من

الم\ساك؛ قال جرير:
ع.م1ر.ت\ م'ك%ر_مة% ال%ساك1 وفار.ق%ت\،

ما ش.ف�ها ص.ل%ف¬ ول إق}تار'
والعرب تقول: فلن ح.س.كة م.س.كة أي شجاع كأ%نه ح.س.ك¬ ف ح.ل}ق عدو>ه.

ويقال: بيننا ماس1كة رح1م كقولك ماس_ة رحم وواش1ج.ة رحم.



وفرس م'م\س.ك ال4يام1ن م'ط}ل%ق' الياسر: م'ح.ج_ل� الرجل واليد من
الش>ق> الين وهم يكرهونه، فإن كان م'ح.ج_ل الرجل واليد من الش>ق>

اليسر قالوا: هو م'م\س.ك' الياسر م'ط}ل%ق اليامن، وهم يستحبون ذلك. وكل
قائمة فيها بياض، فهي م'م\س.كة لنا أ�مس3كت بالبياض؛ وقوم يعلون

الم\س.اك أن ل يكون ف القائمة بياض. التهذيب: وال�ط}ل%ق كل قائمة ليس با
و.ض.ح¬، قال: وقوم يعلون البياض إطلقاv والذي ل بياض فيه إمساكاv؛

وأ%نشد؛
وجانب أ�ط}ل1ق. بالب.ياض,،

وجانب أ�م\سك ل ب.ياض
وقال: وفيه من الختلف على القلب كما وصف ف الم\ساك.
وال%س.كة� وال%اس1كة: ق1ش\رة تكون على وجه الصب أ%و ال�ه\ر، وقيل:

هي كالس_لى يكونان فيها. وقال أ%بو عبيدة: ال%اس1كة اللدة الت تكون
على رأ}س الولد وعلى أطراف يديه، فإذا خرج الولد من الاس1كة والس_لى فهو

ب.ق1ي، وإذا خرج الولد بل ماس1كة ول س.لىÝ فهو الس_ل1يل. وبلغ م.س.كة
البئر وم'س\ك%ت.ها إذا حفر فبلغ مكاناv ص'ل}باv. ابن شيل: ال%س.ك'

الواحد م.س.كة وهو أن ت.ح\ف1ر البئر فتبلغ م.س.كةv ص'ل}بةv وإن ب,ئار. بن
فلن ف م.س.ك؛ قال الشاعر:

ال� أ%ر\واك. وع.ب\د' ال%ب_ار\،
ت.ر.سeم' الش_يخ, وض.ر\ب' ال1ن\قار\،
ف م.س.ك{ ل م'ج\ب,ل� ول هار\

الوهري: ال�س\ك%ة� من البئر الصeل}بة� الت ل تتاج إل ط%ي�.
وم.س.ك بالنار. ف%ح.ص. لا ف الرض ث غطاها بالرماد والبعر ودفنها.

أبو زيد: م.س_ك}ت' بالنار ت.م\س3يكاv وث%ق�ب\ت' با ت.ث}ق}يباv، وذلك إذا
ف%ح.صت لا ف ال4رض ث جعلت عليها بعراv أو خشباv أو دفنتها ف

التراب.وال�س\كان: الع'ر\بان�، ويمع م.ساكي.، ويقال: أ%عطه ال�س\كان. وف
الديث: أنه نى عن بيع ال�س\كان1؛ وهو بالضم بيع الع'ر\بان1

والع.ر.ب'ون1، وهو أن يشتري الس>لعة ويدفع إل صاحبها شيئاv على أنه إن أ%مضى البيع
ح'سب من الثمن وإن ل يض كان لصاحب السلعة ول يرتعه الشتري، وقد ذكر

ف موضعه. ابن شيل: الرض م.س.ك¬ وطرائق: ف%م.س.كة ك%ذ�ان.ةD وم.س.كة
م'شاش.ة وم.س.كة حجارة وم.س.كة لينة، وإنا الرض طرائق فكل طريقة



م.س.كة، والعرب تقول للت_ناهي الت ت'م\س3ك ماء السماء م.ساك وم.ساكة
وم.ساكات¬، كل ذلك مسموع منهم. وسقاء# م.س3يك: كثي الخذ للماء. وقد م.س.ك، بفتح

السي، م.ساكة، رواه أ%بو حنيفة. أبو زيد: ال%س3يك من ال4ساقي الت
تبس الاء فل ي.ن\ض.ح'. وأرض م.س3يكة: ل ت'ن.ش>ف' الاء4 لصلبتها.

وأ%رض م.ساك أيضاv. ويقال للرجل يكون مع القوم يوضون ف الباطل: إن فيه
ل%م'س\كةv عما هم فيه. وماس1ك¬: اسم. وف الديث ذكر م.س\ك 

(* قوله «ذكر مسك
إل» كذا بالصل والنهاية، وف ياقوت: ان الوضع الذي قتل به مصعب والذي

كانت به وقعة الجاج مسكن بالنون آخره كمسجد وهو الناسب لقول الصل
وكسر الكاف وليس فيه ول ف القاموس مسك؛) هو بفتح اليم وكسر الكاف ص'ق}ع

بالعراق قتل فيه م'ص\ع.ب ابن الزبي، وموضع بد'ج.ي\ل اله\واز حيث كانت
وقعة الجاج وابن الشعث.

@مصطك: الزهري ف الثلثي: وأما ال%ص\ط%كا الع1ل}ك' الرومي فليس بعرب
واليم أ%صلية والرف رباعي. ابن النباري: ال%ص\ط%كاء� قال ومثله

ث%ر\م.داء� على بناء ف%ع\ل%لء.
@معك: ال%ع\ك': الد_ل}ك'، م.عكه ف التراب ي.م\ع.ك�ه م.ع\كاv ت.ل%ك%ه،
ومع_كه ت.م\ع1يكاv: م.ر_غه فيه والت_م.عeك: التقلب فيه. وف الديث:

ف%ت.م.ع_ك فيه أي ت.مر_غ ف ترابه؛ قال زهي:
أ�ر\د'د\ ي.ساراv، ول ت.عن'ف عليه، ول
ت.م\ع.ك\ ب,ع1ر\ض1ك، إن� الغاد1ر ال%ع1ك'

،vشديدا vإذا د.ل%ك}ت.ه' د.ل}كا vوم.ع.ك}ت' ال4د1ي. أ%م\عكه م.ع\كا
وم.ع.كه بالرب والقتال والصومة: ل%واه. ورجل م.ع1ك¬: شديد الصومة.

وم.ع.ك%ه د.ي\ن.ه م.ع\كاv وماع.كه: لواه. ورجل م.ع1ك¬ وم1م\عك¬ وم'ماع1ك¬:
م.ط�ولD. وال%ع\ك': ال1طال� والل�يe بالدين: يقال: م.ع.كه ب,د.ي\نه

ي.م\ع.كه م.ع\كاv إذا م.ط%له ودافعه، وماع.كه ود.ال%كه: ما ط%ل%ه. وف حديث
vابن مسعود عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: لو كان ال%ع\ك' رجل

لكان ر.ج'ل% س.و\ء�.
وف حديث ش'ر.ي\ح: ال%ع\ك' طرف من الظ©ل}م، والمار' ي.ت.م.ع_ك'

وي.ت.م.ر_غ� ف التراب. وال%ع\كاء�: البل الغ1لظ الس>مان؛ وأ%نشد ابن
بري للنابغة:



الواه1ب الائة ال%ع\كاء4، ز.ي_ن.ها
س.ع\دان� ت'وض1ح. ف أ%و\بار,ها اللYب.د1

وال%ع1ك': ال4ح\مق، وقد م.ع'ك. م.عاكة؛ أ%نشد ثعلب:
وطاو.ع\ت'مان داع1كاv ذا م.عاك%ة{،

لعم\ري لقد أو\دى وما خ1ل}ت'ه' ي'ودي
وم.ع.ك}ت' الرجل% أ%م\ع.ك�ه إذا ذ%ل�ل}ته وأ%هنته. وإبلD م.ع\ك%ى:

كثية. ووقعوا ف م.ع\ك�وكاء أي ف غ�بار وج.ل%بة وشر�، على وزن ف%ع\ل�ولء؛
حكاه يعقوب ف البدل كأ%ن� ميم م.ع\ك�وكاء بدل من باء ب.ع\ك�وكاء أو

بضد� ذلك.
@مكك: م.ك_ الفصيل� ما ف ضرع أ�مه ي.م'ك©ه م.ك9اv وام\ت.ك�ه

وت.م.ك�ك%ه وم.ك}م.ك%ه': ام\ت.ص_ جيع ما فيه وشربه كله، وكذلك الضب إذا
استقصى ثدي أ�مه بالص. وقال ابن جن: أ%ما ما حكاه الصمعي من قولم ام\ت.ك_

الفصيل� ما ف ضرع أ�مه وت.م.ك�ك. وام\ت.ق_ وت.م.ق�ق.، فالظهر فيه
أن تكون القاف بدلv من الكاف. وم.ك_ العظم. م.ك9اv وام\ت.ك�ه

وت.م.ك�ك%ه' وت.م.ك}م.كه: امتص ما فيه من الخ، واسم ذلك الشيء ال�كاكة
وال�كاك'. التهذيب: م.ك%ك}ت' ال�خ> م.ك9اv وت.م.ك�ك}ت'ه وت.م.خ_خ\ت'ه'

وت.م.خ_ي\ت'ه إذا استخرجت م'خ_ه' فأ%كلته. وم.ك%ك}ت' الشيء: م.ص1ص\ت'ه'.
ورجل م.ك�ان�: مثل م.ص_ان وم.ل}جان، وهو الذي ي.ر\ض.ع' الغنم من لؤمه ول

ي.ح\ل�ب. وال%كe: م.صe الثدي. ويقال للرجل اللئيم ي.ر\ض.ع الشاة من
لؤمه: م.ك�ان� وم.ل}جان�. ابن شيل: تقول العرب ق%ب.ح. ال� اس\ت.

:eيدعى بذا. وال%ك vقبيحا vم.ك�ان%، وذلك إذا أ%خطأ% إنسان أو فعل فعل
الزدحام كالب.ك>. وم.ك�ه' ي.م'ك©ه م.ك9اv: أ%هلكه.

وم.ك�ة�: معروفة، البلد الرام، قيل: سيت بذلك لقلة مائها، وذلك أ%نم
كانوا ي.م\ت.ك©ون الاء فيها أي يستخرجونه، وقيل: سيت مكة لنا كانت

ت.م'كe من ظ%ل%م فيها وأ%ل}ح.د. أي تلكه؛ قال الراجز:
يا م.ك�ة، الفاج,ر. م'كYي م.ك�ا،
ول ت.م'كYي م.ذ}ح1جاv وع.ك�ا

وقال يعقوب: مكة� الر.م' كله، فأ%ما ب.ك�ة� فهو ما بي البلي؛ حكاه
ف البدل؛ قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا لنه قد فرق بي مكة وبي بكة

ف العن، وب.ي>ن¬ أن معن البدل والبدل منه سواء، وت.م.ك%ك. على



الغري: أ%ل%ح_ عليه ف اقتضاء الدين وغيه. وف الديث عن النب، صلى ال
vوا عليهم إلاحاeكوا على غرمائكم، يقول ل ت'ل1حYعليه وسلم: ل ت'م.ك

يضر بعايشهم، ول تأ}خذوهم على ع'س\ر.ة وار\ف�ق�وا بم ف القتضاء
وال4خذ وأ%ن\ظ1رو'هم إل م.ي\س.رة ول ت.س\ت.ق}ص'وا؛ وأصله مأ}خوذ من م.ك_

vمه وام\ت.ك�ه إذا ل ي'ب\ق فيه من اللب شيئا�الفصيل� ما ف ض.ر\ع أ
إل م.ص_ه'. قال الزهري: سعت كلب,ي�اv يقول لرجل ع.ن_ت.ه'. قد

م.ك%ك}ت. ر'وح1ي؛ أراد أنه أ%ح\ر.جه بل%جاج,ه فيما أشكاه.
وال%ك}م.ك%ة�: الت_د.ح\ر'ج ف ال%ش\ي,.

وال%ك©وك': طاس¬ يشرب به، وف الكم: طاس يشرب فيه أ%عله ضيق ووسطه
واسع. وال%ك©وك': مكيال معروف لهل العراق، والمع م.كاك1يك' وم.كاك1ي�

على البدل كراهية التضعيف، وهو صاع ونصف وهو ثلث ك%ي\ل%جات،
والك%ي\ل%ج.ة م.ناv وسبعة أ%ثان م.ناv، وال%نا رطلن، والرطل اثنتا عشرة

أ�وق1ي_ةv، وال�وق1ي_ة� إس\تار وثلثا إ,س\تار، والس\تار أ%ربعة مثاقيل ونصف،
والثقال درهم وثلثة أ%سباع درهم، والدرهم ستة دوان,ىق.، والد_ان,ق'
قياطان، والقياط� ط%سeوجان1، والط�سeوج' ح.ب_تان، والبة سدس ثن

درهم، وهو جزء من ثانية وأ%ربعي جزءاv من درهم؛ زاد ابن بري: الك�رe ستون
قفيزاv، والقفيز ثانية م.كاكيك، وال%ك©وك' صاع ونصف وهو ثلث

�ك%ي\ل%جات، وف حديث أ%نس: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كان يتوضأ
ب.ك©وك{ ويغتسل بمسة م.كاك1يك.، وف رواية: ب.م\سة1 م.كاك1ي_؛ أراد

vد_، وقيل الصاع، والول أشبه لنه جاء ف حديث آخر مفسرا�بال%ك©وك ال
بالد�. وال%كاك1يe؛ جع م.ك©وك{ على إبدال الياء من الكاف الخية، قال:

وال%ك©وك' اسم للمكيال، قال: ويتلف مقداره باختلف اصطلح الناس عليه
ف البلد. وف حديث ابن عباس ف تفسي قوله: ص'و.اع. ال%ل1ك، قال:

كهيئة ال%ك©وك، وكان للعباس مثله ف الاهلية يشرب به. وض.ر.ب. م.ك©وك.
رأ}سه على التشبيه. وامرأ%ة م.ك}ماك%ةD وم'ت.م.ك}م1ك%ةD: كك%م\كام.ة، ورجل

م.ك}ماك¬ كذلك، الزهري ف هذه الترجة: وال�ك�اء� طائر وجعه
م.كاك1يe، قال: وليس ال�ك�اء� من الضاعف ولكنه من العتل بالواو من م.كا

ي.م\ك�و إذا ص.ف%ر، وسيأ}ت ذكره ف موضعه إن شاء ال.
@ملك: الليث: ال%ل1ك' هو ال، تعال ونقد�س، م.ل1ك' ال�ل�وك له

ال�ل}ك' وهو مالك يوم الدين وهو م.ل1يك' اللق أي ربم ومالكهم. وف التنزيل:



مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثي ونافع وأ%بو عمرو وابن عامر وحزة: م.ل1ك
يوم الدين، بغي أ%لف، وقرأ% عاصم والكسائي ويعقوب مالك، بأ%لف، وروى عبد

الوارث عن أ%ب عمرو: م.ل}ك1 يوم الدين، ساكنة اللم، وهذا من اختلس أب
ع.مرو، وروى النذر عن أ%ب العباس أ%نه اختار مالك يوم الدين، وقال: كل

من ي.م\ل1ك فهو مالك لنه بتأ}ويل الفعل مالك الدراهم، ومال الثوب،
ومالك' يوم الدين، ي.م\ل1ك' إقامة يوم الدين؛ ومنه قوله تعال: مال1ك'

ال�ل}ك1، قال: وأما م.ل1ك' الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أ%راد أ%فضل من
هؤلء، ول يريد أ%نه يلك هؤلء، وقد قال تعال: مال1ك' ال�ل}ك؛ أ%ل ترى

أنه جعل مالكاv لكل شيء� فهذا يدل على الفعل؛ ذكر هذا بعقب قول أ%ب
عبيد واختاره.

وال�ل}ك': معروف وهو يذكر ويؤنث كالسeل}طان؛ وم'ل}ك' ال تعال
وم.ل%ك�وته: سلطانه وعظمته. ولفلن م.ل%ك�وت' العراق أي عزه وسلطانه وم'ل}كه؛

عن اللحيان، وال%ل%ك�وت من ال�ل}ك1 كالر_ه.ب'وت1 من الر_ه\ب.ة1،
ويقال للم.ل%ك�وت م.ل}ك�و.ةD، يقال: له م.ل%ك�وت العراق وم.ل}ك�وة� العراق

أ%يضاv مثال الت_ر\ق�و.ة1، وهو ال�ل}ك' والع1زe. وف حديث أ%ب سفيان:
هذا م'ل}ك' هذه ال�مة قد ظهر، يروى بضم اليم وسكون اللم وبفتحها وكسر

اللم وف الديث: هل كان ف آبائه م.ن\ م.ل%ك.؟ يروى بفتح اليمي
واللم وبكسر اليم ال�ول وكسر اللم. وال}م.ل}ك' وال%ل1ك' وال%ل1يك'
والال1ك': ذو ال�ل}ك1. وم.ل}ك وم.ل1ك¬، مثال ف%خ\ذ{ وف%خ1ذ{، كأن ال%ل}ك.

مفف من م.ل1ك وال%ل1ك مقصور من مالك أو م.ل1يك، وجع ال%ل}ك1 م'لوك،
وجع ال%ل1ك أ%م\لك، وجع ال%ل1يك م'ل%كاء، وجع الال1ك1 م'ل�ك¬

وم'ل�ك، وال�م\ل�وك اسم للجمع. ورجل م.ل1ك¬ وثلثة أ%م\لك إل العشرة،
والكثي م'ل�وك¬، والسم ال�ل}ك'، والوضع م.م\ل%ك%ةD. وت.م.ل�كه أي

م.ل%كه قهراv. وم.ل�ك. القوم' فلناv على أ%نفسهم وأ%م\ل%ك�وه: ص.ي_روه
م.ل1كاv؛ عن اللحيان. ويقال: م.ل�ك%ه الال% وال�ل}ك، فهو م'م.ل�ك¬؛ قال

الفرزدق ف خال هشام بن عبد اللك:
،vه ف الناس إل9 م'م.ل�كا�وما مثل

أ%بو أ�م>ه ح.يÒ أ%بوه ي'قار,ب'ه
يقول: ما مثله ف الناس حي يقاربه إل مل�ك أ%بو أ�م ذلك ال�م.ل�ك1

أ%بوه، ونصب م'م.ل�كاv لنه استثناء مقد�م، وخال هشام هو إبراهيم بن



إساعيل الخزومي. وقال بعضهم: ال%ل1ك' وال%ل1يك' ل وغيه، وال%ل}ك'
لغي ال. وال%ل1ك' من م'لوك الرض، ويقال له م.ل}ك¬، بالتخفيف، والمع

م'ل�وك وأ%م\لك، وال%ل}ك': ما ملكت اليد من مال وخ.و.ل. وال%ل%كة:
م'ل}ك�ك.، وال%م\ل%كة: سلطان� ال%ل1ك ف رعيته. ويقال: طالت م.م\ل%ك%ت'ه

وساءت م.م\ل%ك%ت'ه وح.س'ن.ت م.م\ل%ك%ت'ه وع.ظ�م م'ل1كه وك%ث�ر م'ل1ك�ه.
أ%بو إسحق ف قوله عز� وجل: فسبحان الذي بيده م.ل%ك�وت' كل شيء؛ م.عناه

تنزيه ال عن أن يوصف بغي القدرة، قال: وقوله تعال ملكوت كل شيء أي القدرة
على كل شيء وإليه ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. ويقال: ما لفلن م.ول%ى

م1لك%ة{ دون ال أي ل يلكه إل ال تعال. ابن سيده: ال%ل}ك'
وال�ل}ك' وال1ل}ك احتواء الشيء والقدرة على الستبداد به، م.ل%كه ي.م\ل1كه

م.ل}كاv وم1ل}كاv وم'ل}كاv وت.م.ل©كاv؛ الخية عن اللحيان، ل يكها
غيه. وم.ل%ك%ةv وم.م\ل%ك%ة وم.م\ل�كة وم.م\ل1كة: كذلك. وما له م.ل}ك¬

وم1ل}ك¬ وم'ل}ك¬ وم'ل�ك¬ أي شيء يلكه؛ كل ذلك عن اللحيان، وحكي عن الكسائي:
ار\ح.م'وا هذا الشيخ الذي ليس له م'ل}ك¬ ول ب.ص.ر¬ أي ليس له شيء؛ بذا

فسره اللحيان، وقال ليس له شيء يلكه. وأ%م\ل%كه الشيء4 وم.ل�كه إياه
ت.م\ليكاv جعله م1ل}كاv له ي.م\ل1ك�ه. وحكى اللحيان: م.لYك\ ذا أ%م\ر�

أ%م\ر.ه، كقولك م.لYك الال% ر.ب_ه وإن كان أ%حق، قال هذا نص قوله: ول
vى وم.ش\رباÝف هذا الوادي م.ل}ك¬ ومل}ك وم'ل}ك وم.ل%ك¬ يعن م.ر\ع

ومالv وغي ذلك ما ت.م\ل1كه، وقيل: هي البئر تفرها وتنفرد با. وجاء ف
التهذيب بصورة النفي: حكي عن ابن العراب قال ما له م.ل}ك¬ ول ن.ف}ر¬،
بالراء غي معجمة، ول م1ل}ك¬ ول م'ل}ك ول م.ل%ك¬؛ يريد بئراv وماء أي ما

له ماء. ابن ب'ز'ر\ج: مياهنا م'ل�وكنا. ومات فلنD عن م'ل�وك كثية،
وقالوا: الاء م.ل%ك' أ%م\ر� أي إذا كان مع القوم ماء م.ل%ك�وا أ%م\ر.هم أي

يقوم به المر؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة الس_ع\دي:
ول يكن م.ل%ك¬ للقوم ي'ن\ز,ل�هم،

إل ص.لص1ل� ل ت'ل}و.ى على ح.س.ب,
أي ي'ق}س.م بينهم بالسوية ل ي'ؤث%ر' به أ%حد¬. ال�م.و,يe: ومن

أ%مثالم: الاء� م.ل%ك' أ%م\ر,ه أي أن الاء م1لك' الشياء، يضرب للشيء الذي
به كمال المر. وقال ثعلب: يقال ليس لم م1ل}ك ول م.ل}ك¬ ول م'ل}ك¬ إذا

ل يكن لم ماء. وم.ل%ك%نا الاء�: أر\وانا فق%و,ينا على م.ل}ك1



أ%م\ر,نا. وهذا م1ل}ك ي.مين وم.ل}ك�ها وم'ل}ك�ها أي ما أ%ملكه؛ قال الوهري:
والفتح أفصح. وف الديث: كان آخر كلمه الصلة وما م.ل%ك%ت\ أ%يانكم،

يريد الحسان% إل الرقيق، والتخفيف. عنهم، وقيل: أ%راد حقوق الزكاة
وإخراجها من الموال الت تلكها ال4ي\دي كأ%نه علم با يكون من أ%هل الردة،

وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم من أ%دائها إل القائم بعده فقطع حجتهم بأن
جعل آخر كلمه الوصية بالصلة والزكاة فعقل أ%بو بكر، رضي ال عنه، هذا

العن حي قال: ل4ق}ت'ل%ن_ من ف%ر_ق بي الصلة والزكاة. وأ%عطان
من م.ل}ك1ه وم'ل}ك1ه؛ عن ثعلب، أي ما يقدر عليه. ابن السكيت: ال%ل}ك' ما

م'ل1ك.. يقال: هذا م.ل}ك' يدي وم1ل}ك' يدي، وما ل4حد{ ف هذا م.ل}ك¬
.vغيي وم1ل}ك¬، وقولم: ما ف م1ل}ك1ه شيء وم.ل}ك1ه شيء أي ل يلك شيئا

وفيه لغة ثالثة ما ف م.ل%ك%ته شيء، بالتحريك؛ عن ابن ال4عراب. وم.ل}ك'
الو.لY الرأ%ة% وم1ل}ك�ه وم'ل}كه: ح.ظ}ر'ه إياها وم1ل}ك�ه لا.

وال%م\ل�وك: العبد. ويقال: هو ع.ب\د' م.م\ل%ك%ة{ وم.م\ل�كة وم.م\ل1كة؛ الخية
عن ابن العراب، إذا م'ل1ك. ول ي'م\ل%ك\ أ%بواه. وف التهذيب: الذي

س'ب. ول ي'م\ل%ك\ أ%بواه. ابن سيده: ونن ع.ب,يد' م.م\ل%ك%ة{ ل ق1ن¼ أي
أ%ننا س'ب,ينا ول ن'م\ل%ك\ قبل�. ويقال: هم عب,يد' م.م\ل�كة، وهو أ%ن

ي'غ\ل%ب. عليهم وي'ست\عبدوا وهم أ%حرار. والع.ب\د' القن�: الذي م'ل1ك هو
وأ%بواه، ويقال: الق1نe ال�ش\ت.ر.ى. وف الديث: أن ال4ش\ع.ث% بن

ق%ي\س� خاصم أ%هل ن.ج\ران% إل عمر ف ر,قابم وكان قد استعبدهم ف الاهلية،
فلما أ%سلموا أ%ب.و\ا عليه، فقالوا: يا أ%مي الؤمني إنا إنا كنا عبيد

م.م\ل�كة ول نكن عبيد. ق1ن¼؛ ال%م\ل�كة، بضم اللم وفتحها، أ%ن
ي.غ\ل1ب. عليهم فيستعبد.هم وهم ف الصل أ%حرار. وطال م.م\ل%ك%ت'هم الناس.

vوم.م\ل1ك%ت'هم إياهم أي م1ل}كهم إياهم؛ الخية نادرة لن م.ف}ع1ل
وم.ف}ع1ل%ةv قلما يكونان مصدراv. وطال م1ل}ك�ه وم'ل}كه وم.ل}كه وم.ل%ك%ت'ه؛ عن

.vاللحيان، أ%ي ر,ق©ه. ويقال: إنه حسن ال1ل}ك%ة1 وال1ل}ك1؛ عنه أ%يضا
وأ%قر� بال%ل%ك%ة1 وال�ل�وكة1 أي ال1ل}ك1. وف الديث: ل يدخل النة%

س.يء� ال%ل%ك%ة1، متحر�ك، أي الذي ي'سيء� ص'ح\بة الماليك. ويقال: فلن
ح.س.ن' ال%ل%كة إذا كان حسن الصeن\ع إل ماليكه. وف الديث: ح'س\ن'
ال%ل%كة ناء، هو من ذلك. وم'ل�وك النح\ل: ي.عاسيبها الت يزعمون أنا

تقتادها، على التشبيه، واحدها م.ل1يك¬؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:



وما ض.ر.ب¬ ب.ي\ضاء� يأ}وي م.ل1يك�ها
إل ط%ن.ف{ أ%4ع\ي.ا ب,راق� وناز,ل,

يريد ي.ع\س'وب.ها، وي.ع\س'وب' النحل أ%ميه. وال%م\ل%كة وال�م\ل�كة:
سلطان� ال%ل1ك1 وع.بيد'ه؛ وقول ابن أ%حر:

ب.ن_ت\ عليه ال�ل}ك' أ%ط}نابا،
كأ}س¬ ر.ن.و\ناةD وط1ر\فÝ# ط1م1ر�

قال ابن ال4عراب: ال�ل}ك' هنا الكأ}س، والطYر\ف الطYم1رe، ولذلك
رفع اللك والكأ}س معاv بعل الكأ}س بدلv من اللك؛ وأ%نشد غيه:

بن_ت' عليه ال�ل}ك. أ%طناب.ها
فنصب اللك على أنه مصدر موضوع موضع الال كأ%نه قال م'م.ل�كاv وليس

بال، ولذلك ثبتت فيه اللف واللم، وهذا كقوله: فأ%ر\س.ل%ها الع1ر.اك. أي
م'ع\ت.ر,كةv وكأ}س¬ حينئذ رفع ببن_ت، ورواه ثعلب بنت عليه اللك، مفف

النون، ورواه بعضهم مد_ت\ عليه اللك'، وكل هذا من ال1ل}ك1 ل4ن
ال�ل}ك. م1ل}ك¬، وإنا ضموا اليم تفخيماv له. وم.ل�ك. الن_ب\ع.ة%:

ص.ل�ب.ها، وذلك إذا ي.ب_س.ها ف الشمس مع قشرها. وت.مال%ك. عن الشيء: م.ل%ك.
ن.ف}س.ه. وف الديث: ام\ل1ك\ عليك لسان.ك أي ل ت'ج\ر,ه إل با يكون لك ل

عليك. وليس له م1لك¬ أي ل ي.ت.مالك. وما ت.مال%ك أن قال ذلك أي ما
ت.ماس.ك ول ي.ت.ماس.ك. وما ت.مال%ك. فلن أن وقع ف كذا إذا ل يستطع أ%ن

يبس نفسه؛ قال الشاعر:
فل ت.م.ل%ك عن أ%رض� لا ع.م.د'وا

ويقال: نفسي ل ت'مال1ك�ن لن أ%فعل% كذا أ%ي ل ت'طاوعن. وفلن ما له
م.لك¬، بالفتح، أي ت.ماس'ك¬. وف حديث آدم: فلما رآه أ%ج\و.ف. ع.ر.ف.

أ%نه خ.لق ل ي.ت.مال%ك أي ل ي.ت.ماس.ك. وإذا وصف النسان بالفة
والط�ي\ش قيل: إنه ل ي.ت.مال%ك'. وم1لك' المر وم.لك�ه: ق1وام'ه الذي

ي'م\ل%ك' به وص.لح'ه. وف التهذيب: وم1لك' المر الذي ي'ع\ت.م.د' عليه،
وم.لك' المر وم1لك�ه ما يقوم به. وف الديث: م1لك' الدين الورع؛ اللك،

بالكسر والفتح: ق1وام' الشيء ون,ظام'ه وما ي'ع\ت.م.د عليه فيه، وقالوا:
ل4ذ}ه.ب.ن_ فإما ه'ل}كاv وإما م'ل}كاv وم.ل}كاv وم1ل}كاv أي إما أن

أ%ه\ل1ك. وإما أن أ%م\ل1ك.. والم\لك: التزويج. ويقال للرجل إذا تزو�ج: قد
م.ل%ك. فلنD ي.م\ل1ك' م.ل}كاv وم'ل}كاv وم1ل}كاv. وش.ه,د\نا إم\لك فلن



وم1لك%ه وم.لكه؛ الخيتان عن اللحيان، أي عقده مع امرأته. وأ%م\لكه
إياها حت م.ل%ك%ها ي.م\ل1كها م'ل}كاv وم.ل}كاv وم1ل}كاv: زو_جه إياها؛

.vإذا ز'و>ج؛ عنه أ%يضا vي'م\ل%ك' إم\لكا �عن اللحيان. وأ�م\ل1ك. فلن
وقد أ%م\ل%ك}نا فلناv فلن.ة إذا ز.و_جناه إياها؛ وجئنا من إم\لكه ول

تقل من م1لك1ه. وف الديث: من ش.ه,د. م1لك. امرئ مسلم؛ نقل ابن
الثي: ال1لك' والم\لك' التزويج' وعقد النكاح. وقال الوهري: ل يقال

م1لك ول يقال م.ل%ك با 
(* قوله «ول يقال ملك با إل» نقل شارح القاموس

عن شيخه ابن الطيب أن عليه أكثر أهل اللغة حت كاد أن يكون اجاعاv منهم
وجعلوه من اللحن القبيح ولكن جوزه صاحب الصباح والنووي مافظة على

تصحيح كلم الفقهاء.) ول أ�م\ل1ك با. وم.ل%ك}ت' الرأ%ة أي تزو�جتها.
وأ�م\ل1ك%ت\ فلنة� أ%مرها: ط�ل9ق%ت\؛ عن اللحيان، وقيل: ج'ع1ل أ%مر طلقها

بيدها. قال أ%بو منصور: م'لYك%ت\ فلنة� أ%مرها، بالتشديد، أكثر من
vه م.ل}كا�أ�م\ل1ك%ت؛ والقلب م1لك' السد. وم.ل%ك العجي. ي.م\ل1ك

وأ%م\ل%ك%ه: عجنه فأ%ن\ع.م. عجنه وأ%جاده. وف حديث عمر: أ%م\ل1ك�وا العجي فإ,نه
أ%حد الر_ي\ع.ي, أ%ي الزيادتي؛ أ%راد أ%ن خ'ب\زه يزيد با يتمله من
الاء ل%و\دة العج\ن. وم.ل%ك. العجي. ي.م\ل1كه م.ل}كاv: ق%و,ي. عليه.

الوهري: وم.ل%ك}ت' العجي أ%م\ل1ك�ه م.ل}كاv، بالفتح، إ,ذا ش.د.د\ت. عجنه؛
قال ق%ي\س' بن الطيم يصف طعنة:
م.ل%ك}ت' با ك%فYي، فأ%ن\ه.ر\ت' ف%ت\ق%ها،

ي.رى قائم¬ م1ن\ د'ونا ما و.راء4ها
يعن ش.د.د\ت' بالطعنة. ويقال: عج.ن.ت الرأ%ة فأ%م\ل%ك%ت\ إ,ذا بلغت

م1لك%ت.ه' وأ%جادت عجنه حت يأ}خذ بعضه بعضاv، وقد م.ل%ك%ت\ه ت.م\ل1ك�ه
:vإ,ذا أ%نعمت ع.جنه؛ وقال أ%و\س' بن ح.ج.ر يصف قوسا vم.ل}كا

ف%م.ل�ك باللي>ط1 الت ت.ح\ت. ق1ش\ر,ها،
�كغ1ر\ق1ئ بيض� ك%ن_ه' الق%ي\ض' من ع.ل

قال: م.ل�ك. كما ت'م.لYك' الرأ%ة� العجي. ت.ش'دe عجنه أ%ي ترك من
القشر شيئاv ت.تمالك القوس'

vها لئل يبدو قلب القوس فيتشقق، وهو يعلون عليها ع.ق%باeن�به ي.ك
إ,ذا ل يكن عليها قشر، يدلك على ذلك تثيله إ,ياه بالق%ي\ض للغ1ر\ق1ئ؛



vمتينا vب.ي\ر,ي_ة: يقال للعجي إ,ذا كان متماسكاeالفراء عن الد
م.م\ل�وك¬ وم'م\ل%ك¬ وم'م.ل�ك¬، ويروى فمن لك، وال4ول أ%جود؛ أ%ل ترى إ,ل

:vقول الشماخ يصف ن.ب\ع.ة
ف%م.ص_ع.ها شهرين ماء4 ل1حائها،

وين\ظ�ر' منها أ%ي_ها هو غام1ز'
والت_م\ص1يع: أ%ن يترك عليها قشرها حت ي.ج,ف_ عليها ل1يط�ها وذلك

أ%صلب لا؛ قال ابن بري: ويروى فمظ�ع.ها، وهو أ%ن يبقي قشرها عليها حت
يف. وم.ل%ك. ال1ش\ف' أ�م_ه إ,ذا ق%و,ي. وقد.ر أ%ن ي.ت\ب.عها؛ عن ابن

ال4عراب. وناقةD م1لك' ال3بل إ,ذا كانت تتبعها؛ عنه أ%يضاv. وم.ل}ك'
الطريق وم1ل}ك�ه وم'ل}كه: وسطه ومعظمه، وقيل حد�ه؛ عن اللحيان. وم1ل}ك'

الوادي وم.ل}كه وم'ل}كه: وسطه وح.د�ه؛ عنه أ%يضاv. ويقال: خ.لY عن م1ل}ك1
الطريق وم1ل}ك1 الوادي وم.ل}ك1ه وم'ل}كه أ%ي ح.د>ه ووسطه. ويقال: ال}ز.م\

م.ل}ك. الطريق أ%ي وسطه؛ قال الطYرم�اح:
إ,ذا ما ان\ت.حت\ أ�م_ الطريق,، تو.س_م.ت\

ر.ت1يم. ال%صى من م.ل}ك1ها ال�ت.و.ض>ح,
وف حديث أ%نس: الب.ص\رة� إ,ح\دى الؤتفكات فان\زل} ف ض.واحيها، وإ,ياك

وال%م\ل�ك%ة%، قال شر: أ%راد بال%م'ل�كة و.س.ط%ها. وم.ل}ك' ا لطريق
وم.م\ل�ك%ت'ه: م'ع\ظمه ووسطه؛ قال الشاعر:

أ%قام.ت\ على م.ل}ك1 الطريق,، فم.ل}ك�ه
لا ول1م.ن\ك�وب, ال%طايا ج.وان,ب'ه\

وم'ل�ك الدابة، بضم اليم واللم: قوائمه وهاديه؛ قال ابن سيده: وعليه
أ�و.ج>ه ما حكاه اللحيان عن الكسائي من قول ال4عراب: ار\ح.م'وا هذا
الشيخ الذي ليس له م'ل�ك¬ ول ب.ص.ر¬ أ%ي يدان ول رجلن ول ب.ص.ر¬،

وأ%صله من قوائم الدابة فاستعاره الشيخ لنفسه. أ%بو عبيد: جاءنا ت.ق�ود'ه
م'ل�ك�ه يعن قوائمه وهاديه، وقوام كل دابة م'ل�ك�ه؛ ذكره عن الكسائي ف كتاب

اليل، وقال شر: ل أ%سعه لغيه، يعن ال�ل�ك بعن القوائم.
وال�ل%ي\ك%ة�: الصحيفة.

وال�م\ل�وك: قوم من العرب من ح1م\ي.ر.، وف التهذيب: م.قاو,ل� من حي
كتب إ,ليهم النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ل أ�م\ل�وك ر.د\مان%،

ور.د\مان� موضع باليمن. وال�م\ل�وك: د'و.يب_ة تكون ف الرمل تشبه الع.ظاءة.



وم'ل%ي\ك¬ وم'ل%ي\ك%ة� ومالك وم'و.ي\ل1ك وم'م.ل�ك¬ وم1ل}كان�، كلها:
أ%ساء؛ قال ابن سيده: ورأ%يت ف بعض ال4شعار مال%ك. الوت1 ف م.ل%ك1 الوت

وهو قوله:
غدا مال%ك¬ يبغي ن,سائي كأ%نا

نسائي، لس.ه\م.ي\ مال%ك{، غر.ضان1
قال: وهذا عندي خطأ وقد يوز أ%ن يكون من جفاء ال4عراب وجهلهم ل4ن

م.ل%ك الوت مفف عن م.ل4ك، الليث: ال%ل%ك' واحد اللئكة إ,نا هو تفيف
ال%ل4ك، واجتمعوا على حذف هزه، وهو م.ف}ع.لD من ال4ل�وك1، وقد ذكرناه

ف العتل. وال%ل%ك' من اللئكة: واحد وجع؛ قال الكسائي: أ%صله
م.أ}ل%ك¬ بتقدي المزة من ال4ل�وك1، وهي الرسالة، ث قلبت وقدمت اللم فقيل

م.ل4ك¬؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لرجل من عبد الق%ي\س جاهلي� يدح بعض اللوك
قيل هو النعمان وقال ابن السياف هو ل4ب و.ج\زة يدح به عبد ال بن

الزبي:
ف%ل%س\ت. ل33ن\س3ي¼، ولكن ل1م.ل4ك{
ت.ن.ز_ل% من ج.و> الس_ماء3 ي.ص'وب'

ث تركت هزته لكثرة الستعمال فقيل م.ل%ك¬، فلما جعوه ر.دeوها إ,ليه
فقالوا م.لئكة وم.لئك أ%يضاv؛ قال أ�مية بن أ%ب الص_ل}ت1:

وكأ%ن� ب,ر\ق1ع.، واللئك. ح.و\ل%ه،
س.د1ر¬ ت.واك%ل%ه' القوائم' أ%ج\ر.ب'

قال ابن بري: صوابه أ%ج\ر.د' بالدال ل4ن القصيدة دالية؛ وقبله:
فأ%ت.م_ س1ت�ا¾، فاس\ت.و.ت\ أ%طباق�ها،

وأ%تى ب,سابعة{ فأ%ن_ى ت'ور.د'
وفيها يقول ف صفة اللل:
ل ن.ق}ص. فيه، غي أ%ن خ.ب,يئ%ه
ق%م.ر¬ وساهور¬ ي'س.ل© وي'غ\م.د'

وف الديث: ل تدخل اللئكة بيتاv فيه كلب ول صورة؛ قال ابن ال4ثي:
أ%راد اللئكة الس_ي_اح1ي. غي الفظة والاضرين عند الوت. وف

الديث: لقد ح.ك%م\ت بكم ال%ل1ك1؛ يريد ال تعال، ويروى بفتح اللم،
يعن جبيل، عليه السلم، ونزوله بالوحي. قال ابن بري: م.ل4ك¬ مقلوب من

م.أ}ل%ك{، وم.أ}ل%ك¬ وزنه م.ف}ع.ل ف ال4صل من ال4لوك، قال: وحقه أ%ن



يذكر ف فصل أ%لك ل ف فصل ملك.
ومال1ك¬ ال%زين': اسم طائر من طي الاء.

والال1كان: مالك بن زيد ومالك بن حنظلة. ابن ال4عراب: أ%بو مالك كنية
الك1ب.ر والس>ن� ك�ن,ي. به ل4نه م.ل%كه وغلبه؛ قال الشاعر:

أ%با مال1ك{ إ,ن� الغ.وان ه.ج.ر\ن.ن،
أ%با مال1ك إ,ن أ%ظ�نeك. دائبا

ويقال لله.ر.م, أ%بو مالك؛ وقال آخر:
بئس. قرين' الي.ف%ن, الال1ك1:

أ�مe ع'ب.ي\د{ وأ%بو مال1ك1
وأ%بو مالك: كنية ال�وع,؛ قال الشاعر:

أ%بو مالك{ ي.ع\تاد'نا ف الظهائر,،
ي.جيء� في'ل}ق1ي ر.ح\ل%ه عند عام1ر,

وم1ل}كان�: جبل بالطائف. وحكى ابن ال4نباري عن أ%بيه عن شيوخه قال: كل
ما ف العرب م1ل}كان، بكسر اليم، إ,ل� م.ل}كان بن حزم بن ز.ب_ان%

فإ,نه بفتحها. ومالك: اسم رمل؛ قال ذو الرمة:
لع.م\ر'ك إ,ن يوم. ج.ر\عاء3 مال1ك * ل%ذو ع.ب\رة{، ك%لv ت.ف1يض' وت}ن'ق'

@مهك: م.ه\ك%ة� الش_باب,
Òوم'ه\ك%ت'ه: ن.ف}خ.ته وامت1لؤه وار\ت1واؤه وماؤه. يقال: شاب

م'م.ه_ك¬، وم'ه\ك%ت'ه، بالضم، أ%على. وال�م.ه_ك' أ%يضاv: الطويل. وم.ه.ك.
الشيء ي.م\ه.ك�1ه م.ه\كاv وم.ه_ك%ه: سحقه فبالغ. ويقال: م.ه.ك}ت' الشيء إ,ذا

م.ل�س\ت.ه؛ قال النابغة:
إ,ل اللك1 النeع\مان1، حي ل%ق1يت'ه،

وقد م'ه,ك%ت\ أ%صلب'ها والناج,ن'
قال: م'ه,ك%ت\ م'لYس.ت\. وم.ه.ك}ت' السهم: م.ل�س\ت'ه.

Dض.خم كثي اللحم تار�، وال�نثى م.أ}ل%ة :Dوم.ئ1ل Dمأل: رجل م.أ}ل@
ـ�ل4 وضخ'م؛ التهذيب: وقد م.ث1ل}ت. وم.ئ1لةD، وقد م.أ%ل% ي.م\أ%ل�: ت.م.

ت}أ%ل وم.ؤ'ل}ت. ت.م\ؤ'ل. وجاءه أ%م\ر¬ ما م.أ%ل% له م.أ}لv وما م.أ%ل%
م.أ}ل%ه'؛ ال4خية عن ابن ال4عراب، أ%ي ل يستعد_ له ول يشع'ر به؛

وقال يعقوب: ما ت.هي_أ% له.
وم.و\أ%لة: اسم رجل فيمن جعله من هذا الباب، وهو عند سيبويه م.ف}ع.ل



شاذ، وتعليله مذكور ف موضعه.
@متل: م.ت.ل% الشيء4 م.ت\لv: ز.ع\ز.ع.ه' أ%و حر_كه.

@مثل: م1ثل: كلمة� ت.س\و,ي.ة{. يقال: هذا م1ث}له وم.ث%له كما يقال ش1ب\هه
وش.ب.ه'ه بعن؛ قال ابن بري: الفرق بي ال�ماث%لة وال�ساواة أ%ن

ال�ساواة تكون بي الختل1في ف ال1ن\س والت_فقي، ل4ن الت_ساو,ي هو
التكاف�ؤ' ف ال1ق}دار ل يزيد ول ينق�ص، وأ%ما ال�ماث%لة فل تكون

إ,ل ف التفقي، تقول: نو'ه كنحو,ه وفقه'ه كفقه,ه ولون'ه كلون,ه وطعم'ه
كطعم1ه، فإ,ذا قيل: هو م1ث}لة على ال3طلق فمعناه أ%نه يسدe مسد_ه،

وإ,ذا قيل: هو م1ث}ل�ه ف كذا فهو م'ساو� له ف جهة{ دون جهة{، والعرب تقول:
هو م'ث%ي\ل� هذا وهم أ�م.ي\ثال�هم، يريدون أ%ن الشب_ه به حقي كما أ%ن

هذا حقي. وال1ث}ل: الش>ب\ه. يقال: م1ث}ل وم.ث%ل وش1ب\ه وش.ب.ه بعن
Òواحد؛ قال ابن جن: وقوله عز وجل: ف%و.ر.ب> السماء وال4رض إ,نه لق

مثل ما أ%ن_كم ت.ن\ط1قون؛ ج.ع.ل م1ث}ل وما اساv واحداv فبن ال4ول% على
الفتح، وها جيعاv عندهم ف موضع رفع� لكونما صفة لق�، فإ,ن قلت: فما

موضع أ%نكم تنط1قون؟ قيل: هو جر بإ,ضافة م1ث}ل% ما إ,ليه، فإ,ن قلت:
أ%ل تعلم أ%ن ما على ب,نائها ل4نا على حرفي الثان منهما حرف' ل1ي�،

فكيف توز إ,ضافة البن؟ قيل: ليس الضاف ما وحد.ها إ,نا الضاف السم
الضموم إ,ليه ما، فلم ت.ع\د' ما هذه أ%ن تكون كتاء التأ}نيث ف نو جارية

زيد{، أ%و كال4لف والنون ف س1ر\حان ع.م\رو، أ%و كياء ال3ضافة ف
ب.ص\ر,ي> القوم,، أ%و كأ%لف التأ}نيث ف صحراء ز'م¼، أ%و كال4لف والتاء ف

قوله:
ف غائلت1 الائ1ر ال�ت.و�ه1

وقوله تعال: ليس ك%م1ث}ل1ه شيء؛ أ%راد ليس م1ث}ل%ه ل يكون إ,ل ذلك،
ل4نه إ,ن ل ي.ق�ل هذا أ%ثبت. له م1ث}لv، تعال ال عن ذلك؛ ونظي'ه ما

أ%نشده سيبويه:
ل%و.اح1ق' ال4ق}راب, فيها كال%ق%ق\

أ%ي م.ق%ق¬. وقوله تعال: فإ,ن آمنوا بثل ما آمنتم به؛ قال أ%بو إ,سحق:
إ,ن قال قائل وهل لل3يان م1ث}ل هو غي ال3يان؟ قيل له: العن واضح

بي>ن، وتأ}ويل�ه إ,ن أ%ت.و\ا بتصديق� م1ث}ل, تصديقكم ف إ,يانكم
بال4نبياء وتصديقكم كتوحيدكم 



(* قوله «وتصديقكم كتوحيدكم» هكذا ف الصل،
ولعله وبتوحيد كتوحيدكم) فقد اهتدوا أ%ي قد صاروا مسلمي مثلكم. وف حديث

ال1ق}دام: أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: أ%ل إ,ن>ي أ�وت1يت'
الك1تاب وم1ث}ل%ه معه؛ قال ابن ال4ثي: يتمل وجهي من التأ}ويل: أ%حدها

أ%نه أ�وت1ي. من الو.ح\ي الباط1ن غي, ال%ت\ل�و> مثل ما أ�عطي. من
الظاهر ال%ت\ل�و>، والثان أ%نه أ�وت الكتاب. و.ح\ياv وأ�وت من الب.يان
مثل%ه أ%ي أ�ذ1ن% له أ%ن يبي>ن ما ف الكتاب في.ع'م_ وي.خ'ص_ وي.زيد

وينق�ص، فيكون ف و'جوب الع.م.ل به ولزوم قبوله كالظاه1ر ال%ت\لو> من
القرآن. وف حديث ال1ق}داد1: قال له رسول ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن

ق%ت.ل}ت.ه كنت. م1ث}ل%ه قبل% أ%ن يقول% كلمته أ%ي تكون من أ%هل النار إ,ذا
قتلت.ه بعد أ%ن أ%س\ل%م. وتلف�ظ بالشهادة، كما كان هو قبل التلف©ظ

بالكلمة من أ%هل النار، ل أ%نه يصي كافراv بقتله، وقيل: إ,نك م1ث}له ف
إ,باحة الد_م, ل4ن الكافر. قبل أ%ن ي'س\ل1م م'باح' الدم، فإ,ن قتله أ%حد

بعد أ%ن أ%سلم كان م'باح. الدم بق> الق1صاص,؛ ومنه حديث صاحب
الن>س\عة1: إ,ن ق%ت.ل}ت.ه كنت. م1ث}ل%ه؛ قال ابن ال4ثي: جاء ف رواية أ%ب

هريرة أ%ن� الرجل% قال وال ما أ%ردت ق%ت\له، فمعناه أ%نه قد ث%بت ق%ت\ل�ه
إ,ياه وأ%نه ظال له، فإ,ن ص.د.ق. هو ف قوله إ,نه ل ي'ر,د ق%ت\له ث

ق%ت.ل}ت.ه ق1صاصاv كنت. ظالاv مثل%ه ل4نه يكون قد ق%ت.ل%ه خطأv. وف حديث
الزكاة: أ%م_ا العب_اس فإ,نا عليه ومثل�ها م.عها؛ قيل: إ,نه كان

أ%خ_ر. الص_د.قة عنه عام.ي\ن فلذلك قال ومثل�ها معها، وتأ}خي الصدقة1 جائز
لل3مام إ,ذا كان بصاحبها حاجةD إ,ليها، وف رواية قال: فإ,نا ع.لي_

ومثل�ها معها، قيل: إ,نه كان اس\ت.س\ل%ف منه صدقة% عامي، فلذلك قال
ع.لي_. وف حديث الس_ر,قة: فع.ل%ي\ه غ%رامة� م1ث}ل%ي\ه؛ هذا على سبيل

الو.ع1يد1 والتغليظ1 ل الو'جوب, لي.ن\ت.ه,ي. فاع1ل�ه عنه، وإ,ل9 فل واجب.
على متل1ف الشيء أ%كثر من م1ث}ل1ه، وقيل: كان ف صد\ر ال3سلم ت.ق%ع'
الع'قوبات' ف ال4موال ث نس3خ، وكذلك قوله: ف ضال�ة ال3ب,ل, غ%رام.ت'ها

ومثل�ها معها؛ قال ابن ال4ثي: وأ%حاديث كثية نوه سبيل�ها هذا السبيل
من الوعيد وقد كان عمر، رضي ال عنه، يك�م به، وإ,ليه ذهب أ%حد'

،Dكال1ث}ل، والمع أ%م\ثال :�وخالفه عام_ة الفقهاء. وال%ث%ل� وال%ث1يل
Dم'س\ت.رادة �وها ي.ت.ماث%لن1؛ وقولم: فلن م'س\ت.راد¬ ل1ث}ل1ه وفلنة



ل1ث}ل1ها أ%ي م1ث}ل�ه ي'طل%ب وي'ش.حe عليه، وقيل: معناه م'س\ت.راد
م1ث}له أ%و م1ث}لها، واللم زائدة: وال%ث%ل�: الديث� نفس'ه. وقوله عز وجل:

ول ال%ث%ل� ال4ع\لى؛ جاء ف التفسي: أ%نه ق%و\ل� ل إ,له إ,ل� ال
وتأ}ويل�ه أ%ن ال أ%م.ر بالتوحيد ون.فى كل� إ,له{ س1واه'، وهي
ال4مثال؛ قال ابن سيده: وقد م.ث�ل% به وام\ت.ث%ل%ه' وت.م.ث�ل% به

وت.م.ث�له؛ قال جرير:
والت_غ\ل%ب� إ,ذا ت.ن.ح\ن.ح للق1رى،
ح.ك_ اس\ت.ه' وت.م.ث�ل% ال4م\ثال

على أ%ن هذا قد يوز أ%ن يريد به تث�ل بال4م\ثال ث حذ%ف وأ%و\ص.ل.
وام\ت.ث%ل القوم. وعند القوم م.ث%لv ح.س.ناv وت.م.ث�ل إ,ذا أ%نشد

بيتاv ث آخ.ر ث آخ.ر، وهي ال�م\ثولة�، وتث�ل بذا البيت1 وهذا البيت.
بعن. وال%ث%ل�: الشيء الذي ي'ضر.ب لشيء مثلv فيجعل م1ث}ل%ه، وف

الصحاح: ما ي'ضر.ب به من ال4م\ثال. قال الوهري: وم.ث%ل� الشيء أ%يضاv صفته.
قال ابن سيده: وقوله عز من قائل: م.ث%ل� الن_ة1 الت و'ع1د. ال�ت_قون؛

قال الليث: م.ث%ل�ها هو الب عنها، وقال أ%بو إ,سحق: معناه ص1فة النة،
ورد� ذلك أ%بو علي، قال: ل4ن ال%ث%ل% الصفة غي معروف ف كلم العرب،

إ,نا معناه الت_م\ث1يل. قال عمر بن أ%ب خليفة: سعت م'قات1لv صاحب.
التفسي يسأ%ل أ%با عمرو بن العلء عن قول ال عز وجل، م.ث%ل النة: ما

م.ث%ل�ها؟ فقال: فيها أ%ن\هار من ماء� غي آس1ن�، قال: ما مثلها؟ فسكت
أ%بو عمرو، قال: فسأ%لت يونس عنها فقال: م.ث%ل�ها صفتها؛ قال ممد ابن سلم:

ومثل ذلك قوله: ذلك م.ث%ل�هم ف التوراة وم.ث%ل�هم ف ال3نيل؛ أ%ي
ص1ف%ت'هم. قال أ%بو منصور: ونو' ذلك ر'وي عن ابن عباس، وأ%ما جواب أ%ب

عمرو ل�قات1ل حي سأ%له ما م.ث%ل�ها فقال فيها أ%ن\هار من ماء� غي آس1ن�،
ث تك}رير'ه السؤال ما م.ث%ل�ها وسكوت أ%ب عمرو عنه، فإ,ن أ%با عمرو
أ%جابه جواباv م'ق}ن,عاv، ولا رأ%ى ن.ب\وة% ف%ه\م, م'قات1ل سكت عنه لا وقف

من غلظ فهمه، وذلك أ%ن قوله تعال: م.ث%ل النة، تفسي لقوله تعال: إ,ن
ال ي'د\خ1ل الذين آمنوا وعملوا الصالات1 جنات{ تري من تتها

ال4نار؛ و.ص.ف. تلك النات1 فقال: م.ث%ل� النة الت وصف}ت'ها، وذلك م1ث}ل
قوله: ذلك م.ث%ل�هم ف التوراة وم.ث%ل�هم ف ال3نيل؛ أ%ي ذلك صفة� ممد{،
صلى ال عليه وسلم، وأ%صحاب,ه ف التوراة، ث أ%علمهم أ%ن صفتهم ف



ال3نيل ك%ز.ر\ع�. قال أ%بو منصور: وللنحويي ف قوله: مثل النة الت و'ع1د
التقون، قولD آخر قاله ممد بن يزيد الثمال ف كتاب القتضب، قال:

التقدير فيما يتلى عليكم م.ث%ل� النة ث فيها وفيها، قال: وم.ن\ قال إ,ن
معناه ص1فة� النة1 فقد أ%خطأ% ل4ن م.ث%ل ل يوضع ف موضع صفة، إ,نا يقال

صفة زيد إ,نه ظ%ريف¬ وإ,نه عاقلD. ويقال: م.ث%ل� زيد مث%ل� فلن، إ,نا
ال%ث%ل مأ}خوذ من ال1ثال وال%ذ}و,، والصفة� ت.ح\ل1ية ونعت¬.

ويقال: تث�ل فلنD ضرب م.ث%لv، وت.م.ث�ل% بالشيء ضربه م.ث%لv. وف
التنزيل العزيز: يا أ%يeها الناس' ض'ر,ب م.ث%ل فاست.م1عوا له؛ وذلك

أ%نم ع.ب.د'وا من دون ال ما ل ي.س\م.ع ول ي'ب\ص1ر وما ل ينز,ل به
ح'ج_ة، فأ%ع\ل%م ال� الو.اب م_ا جعلوه له م.ث%لv ون,دìا فقال: إ,ن�

الذين ت.ع\ب'دون من دون ال لن يل�قوا ذ�باباv؛ يقول: كيف تكون� هذه
ال4صنام' أ%ن\داداv وأ%مثالv ل3 وهي ل تل�ق أ%ضعف. شيء ما خلق ال�

ولو اجتمعوا كل©هم له، وإ,ن ي.س\ل�ب\ه'م الذ©باب' الضعيف' شيئاv ل
يلYصوا ال%س\لوب. منه، ث قال: ض.ع'ف. الطال1ب' وال%ط}لوب'؛ وقد يكون

vوم.ث%ل vبعن الع1ب\رة1؛ ومنه قوله عز وجل: فجعلناهم س.ل%فا �ال%ث%ل
للخرين، فمعن الس_ل%ف1 أ%نا جعلناهم متقد>مي ي.ت_ع1ظ� بم

�الغاب,ر'ون، ومعن قوله وم.ثلv أ%ي ع1ب\رة يعتب,ر با التأ%خرون، ويكون ال%ث%ل
بعن الية1؛ قال ال عز وجل ف صفة عيسى، على نبينا وعليه الصلة

والسلم: وجعلناه م.ث%لv لبن إ,سرائيل؛ أ%ي آيةv تدل© على ن'ب'و�ت1ه.
وأ%ما قوله عز وجل: ول%م_ا ض'ر,ب ابن' مري مثلv إ,ذا قوم'ك منه ي.ص'دeون؛

جاء ف التفسي أ%ن كف�ار. قريش� خاص.م.ت1 النب_، صلى ال عليه
وسلم، فلما قيل لم: إ,نكم وما تعب'دون من دون ال ح.ص.ب' جهنم، قالوا: قد

ر.ض1ينا أ%ن تكون آلتنا بنزلة عيسى واللئكة1 الذين ع'ب,دوا من دون
ال، فهذا معن ض.ر\ب, ال%ث%ل بعيسى. وال1ثال�: القدار' وهو من

الش>ب\ه، والثل: ما ج'عل م1ثالv أ%ي مقداراv لغيه ي'ح\ذ%ى عليه، والمع
ال�ث�ل وثلثة أ%م\ث1لة{، ومنه أ%م\ث1لة� ال4فعال وال4ساء ف باب التصريف.

�وال1ثال: القال41ب' الذي يقد_ر على م1ث}له. أ%بو حنيفة: ال1ثال
قال41ب ي'د\خ.ل ع.ي\ن. الن.ص\ل ف خ.ر\ق ف وسطه ث ي'ط}رق غ1راراه' حت

.Dي.ن\ب.س3طا، والمع أ%م\ث1لة
وت.ماث%ل الع.ليل�: قار.ب الب'ر\ء4 فصار أ%ش\ب.ه. بالصحيح من العليل



ال%ن\هوك، وقيل: إ,ن قول%هم ت.ماث%ل الريض' من ال�ثول, والنتصاب, كأ%نه
ه.م_ بالنeهوض والنتصاب. وف حديث عائشة ت.ص1ف' أ%باها، رضوان ال

vأ%ي ن.ص.بوه ه.د.فا vعليهما: ف%ح.ن.ت\ له ق1س3ي_ها وام\ت.ث%لوه غ%ر.ضا
ل1س3هام م.لم1هم وأ%قوال1هم، وهو افت.عل من ال�ث}لة1.

ويقال: الريض' اليوم. أ%م\ث%ل� أ%ي أ%حسن م'ثولv وانتصاباv ث جعل صفة
لل3قبال. قال أ%بو منصور: معن قولم الريض' اليوم. أ%م\ث%ل� أ%ي

أ%حسن حالv من حالة{ كانت قبلها، وهو من قولم: هو أ%م\ث%ل� قومه أ%ي أ%فضل
قومه. الوهري: فلنD أ%م\ث%ل� بن فلن{ أ%ي أ%دناهم للخي. وهؤلء

أ%ماث1ل� القوم أ%ي خيار'هم.
وقد م.ث�ل الرجل، بالضم، م.ثالةv أ%ي صار فاض1لv؛ قال ابن بري:

،vكلما از\د.د\ت. م.ثالة vحسن' الال؛ ومنه قولم: زادك ال ر.عالة �ال%ثالة
والر_عالة�: المق'؛ قال: ويروى كلما از\دد\ت م.ثالة زادك ال�

ر.عالةv.وال4م\ث%ل�: ال4ف}ض.ل�، وهو من أ%ماث1ل1هم وذ%و,ي م.ث%ال%ت1هم. يقال:
فلن أ%م\ث%ل� من فلن أ%ي أ%فضل منه، قال ال3يادي: وسئل أ%بو اليثم عن
مالك قال للرجل: ائتن بقومك، فقال: إ,ن قومي م'ث�لD؛ قال أ%بو اليثم:

يريد أ%نم سادات ليس فوقهم أ%حد. والطريقة ال�ث}لى: الت هي أ%شبه
بالق. وقوله تعال: إ,ذ يقول أ%م\ث%ل�هم طريقةv؛ معناه أ%ع\د.ل�هم

وأ%ش\به'هم بأ%هل الق؛ وقال الزجاج: أ%م\ث%ل�هم طريقة أ%علمهم عند نفسه با يقول.
وقوله تعال حكاية عن فرعون أ%نه قال: وي.ذ}ه.با بطريقتكم ال�ث}لى؛ قال

ال4خفش: ال�ث}لى تأ}نيث� ال4م\ث%ل كالق�ص\وى تأ}نيث ال4ق}ص.ى، وقال
أ%بو إ,سحق: معن ال4م\ث%ل ذو الفضل الذي يستحق أ%ن يقال هو أ%مثل قومه؛

وقال الفراء: ال�ث}لى ف هذه الية بنزلة ال4ساء ال�س\ن وهو نعت
للطريقة وهم الرجال ال4شراف، ج'ع1ل%ت1 ال�ث}لى مؤنثةv لتأ}نيث الطريقة.

وقال ابن شيل: قال اليل يقال هذا عبد' ال م1ث}لك وهذا رجل م1ث}لك،
ل4نك تقول أ%خوك ال رأ%يته بال4مس، ول يكون ذلك ف م.ث%ل.

وال%ث1يل�: الفاضل�، وإ,ذا قيل م.ن\ أ%م\ث%ل�ك�م قلت: ك�ل©نا م.ث1يل؛
حكاه ثعلب، قال: وإ,ذا قيل م.ن\ أ%فضلك�م؟ قلت فاض1ل أ%ي أ%نك ل تقول

éالناس ب.لء eل©نا م.ث1يل. وف الديث: أ%شد�كل©نا ف%ضيل كما تقول ك
ال4نبياء� ث ال4م\ث%ل� فال4م\ث%ل� أ%ي ال4شرف' فال4شرف' وال4على

�فال4على ف الرeتبة1 والنزلة. يقال: هذا أ%مثل� من هذا أ%ي أ%فضل



وأ%دن.ى إ,ل الي. وأ%ماث1ل� الناس: خيار'هم. وف حديث الت_راويح: قال عمر
لو ج.م.ع\ت هؤلء على قارئ واحد لكان أ%م\ثل% أ%ي أ%ول وأ%صوب.
وف الديث: أ%نه قال بعد وقعة1 ب.د\ر: لو كان أ%بو طالب ح.ي�اv ل%ر.أ%ى

س'يوف%نا قد ب.س.أ%ت\ بال%ياث1ل؛ قال الزمشري: معناه اعتادت
واستأ}نست\ بال4ماث1ل. وماث%ل% الشيء4: شابه.

والت>م\ثال�: الصeورة�، والمع الت_ماثيل. وم.ث�ل له الشيء4: صو_ره
حت كأ%نه ينظر إ,ليه. وام\ت.ثله هو: تصو_ره. وال1ثال�: معروف، والمع

أ%م\ث1لة وم'ث�ل. وم.ث�لت له كذا ت.م\ثيلv إ,ذا صو_رت له مثالة
بكتابة وغيها. وف الديث: أ%شدe الناس عذاباv م'م.ثYل من ال�م.ثYلي أ%ي

.vمصو>ر. يقال: م.ث�ل}ت، بالتثقيل والتخفيف، إ,ذا صو_رت م1ثال
والت>م\ثال�: السم منه، وظ1ل© كل شيء ت1م\ثال�ه. وم.ث�ل الشيء بالشيء:
سو_اه وشب_هه به وجعله م1ث}ل%ه وعلى م1ثال1ه. ومنه الديث: رأ%يت النة%

والنار م'م.ث�ل%تي ف ق1ب\لة1 ال1دار أ%ي مصو_رتي أ%و مثال�هما؛ ومنه
الديث: ل تثYلوا بن.ام1ي.ة1 ال أ%ي ل تشبهوا بلقه وتصو>روا مثل

vث}لة. والت>م\ثال: اسم للشيء الصنوع مشب_ها�تصويره، وقيل: هو من ال
بلق من خلق ال، وجعه الت_ماثيل، وأ%صله من م.ث�ل}ت الشيء بالشيء

إ,ذا قد_رته على قدره، ويكون ت.م\ثيل الشيء بالشيء تشبيهاv به، واسم ذلك
المث�ل ت1م\ثال.

.vوت.م\ثال vوأ%ما الت_م\ثال، بفتح التاء، فهو مصدر م.ث�ل}ت تثيل
ويقال: ام\ت.ث%ل}ت م1ثال% فلن اح\ت.ذ%ي\ت ح.ذ}و.ه وسلكت طريقته. ابن

سيده: وام\ت.ث%ل% طريقته تب,عها فلم ي.ع\د'ها.
وم.ث%ل% الشيء� ي.م\ث�ل م'ث�ولv وم.ث�ل: قام منتصباv، وم.ث�ل بي يديه

م'ث�ولv أ%ي انتصب قائماv؛ ومنه قيل ل1م.نارة ال%س\ر.جة ماث1لةD. وف
الديث: م.ن\ سر_ه أ%ن ي.م\ث�ل له الناس ق1ياماv ف%ل}ي.ت.ب.و_أ}

م.ق}ع.ده من النار أ%ي يقوموا ق1ياماv وهو جالس؛ يقال: م.ث�ل الرجل ي.م\ث�ل
م'ثولv إ,ذا انتصب قائماv، وإ,نا نى عنه ل4نه من ز,ي> ال4عاجم، ول4ن

الباعث عليه الك1ب\ر وإ,ذلل� الناس؛ ومنه الديث: فقام النب، صلى ال
عليه وسلم، م'م\ث1لv؛ يروى بكسر الثاء وفتحها، أ%ي منتصباv قائماv؛ قال

ابن ال4ثي: هكذا شرح، قال: وفيه نظر من جهة التصريف، وف رواية:
ف%م.ث%ل% قائماv. وال%اث1ل�: القائم. والاث1ل�: اللط1يء� بال4رض. وم.ث%ل:



ل%ط1ئ% بال4رض، وهو من ال4ضداد؛ قال زهي:
ت.ح.م_ل% منها أ%ه\ل�ها، وخ.ل%ت\ لا
�ر'سوم¬، فمنها م'س\ت.ب,ي¬ وماث1ل

وال�س\ت.ب,ي: ال4ط}لل�. والاثل�: الرeسوم'؛ وقال زهي أ%يضاv ف
الاث1ل ال�ن\ت.ص1ب,:

vي.ظ%ل© با ال1ر\باء� للشمس ماث1ل
على ال1ذ}ل، إ,ل أ%نه ل ي'ك%ب>ر'

وقول لبيد:
ث أ%ص\د.ر\ناه'ما ف وار,د{

صاد1ر� و.ه\م�، ص'و.اه كال%ث%ل}
فس_ره الفس>ر فقال: ال%ث%ل� الاث1ل�؛ قال ابن سيده: ووجهه عندي

أ%نه وضع ال%ث%ل% موضع ال�ث�ول,، وأ%راد ك%ذ1ي ال%ث%ل فحذف الضاف وأ%قام
الضاف إ,ليه مقامه؛ ويوز أ%ن يكون ال%ث%ل� جع ماث1ل كغائب وغ%ي.ب

وخاد1م وخ.د.م وموضع الكاف الزيادة، كما قال رؤبة:
ل%و.اح1ق' ال4ق}راب, فيها كال%ق%ق\

أ%ي فيها م.ق%ق¬. وم.ث%ل% ي.م\ث�ل: زال عن موضعه؛ قال أ%بو خ1راش
الذل:يقر>به الن_ه\ض' الن_ج,يج' ل1ما ي.رى،

�فمنه ب'د'وÒ مر_ةv وم'ث�ول
(* قوله «يقربه النهض إل» تقدم ف مادة نح بلفظ ومثيل والصواب ما

هنا).أ%بو عمرو: كان فلن عندنا ث م.ث%ل أ%ي ذهب. والاث1ل�: الدار,س، وقد
.vم.ث%ل م'ثول

وام\ت.ث%ل% أ%مر.ه أ%ي احتذاه؛ قال ذو الرمة يصف المار وال�ت'ن:
ر.ب.اع� لا، م'ذ} أ%و\ر.ق. الع'ود' عنده،
خ'ماشات' ذ%ح\ل� ما ي'راد امت1ثال�ها

وم.ث%ل% بالرجل ي.م\ث�ل م.ث}لv وم'ث}لة؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،
وم.ث�ل، كلها: نك�ل به، وهي ال%ث�ل%ة وال�ث}لة، وقوله تعال: وقد

خ.ل%ت من قبلهم' ال%ث�لت'؛ قال الزجاج: الضمة فيها ع1و.ض من الذف، ورد�
ذلك أ%بو علي وقال: هو من باب شاةD ل%ج,ب.ة وش1ياه¬ ل%ج,بات. الوهري:
ال%ث�لة، بفتح اليم وضم الثاء، العقوبة، والمع ال%ث�لت. التهذيب: وقوله

تعال ويستعجلونك بالسيئة قبل السنة وقد خلت من قبلهم ال%ث�لت؛ يقول:



يستعجلونك بالعذاب الذي ل أ�عاجلهم به، وقد علموا ما نزل من ع'قوب.ت1نا
بال�م.م, الالية فلم يعتبوا بم، والعرب تقول للعقوبة م.ث�ل%ه

وم'ث}لة فمن قال م.ث�له جعها على م.ث�لت، ومن قال م'ث}لة جعها على م'ث�لت
وم'ث%لت وم'ث}لت، بإ,سكان الثاء، يقول: يستعجلونك بالعذاب أ%ي يطلب'ون

العذاب ف قولم: فأ%مطر علينا حجارةv من السماء؛ وقد تقدم من العذاب ما
هو م'ث}لة وما فيه ن.كالD لم لو ات_عظوا، وكأ%ن ال%ث}ل مأ}خوذ من

.vوع.ل%ما vال%ث%ل ل4نه إ,ذا ش.ن_ع. ف ع'قوبته جعله م.ث%ل
ويقال: ام\ت.ث%ل فلن من القوم، وهؤ'لء م'ث}ل� القوم وأ%ماث1ل�هم، يكون

جع أ%م\ثال� ويكون جع ال4م\ث%ل,.
وف الديث: نى رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ي'م.ث�ل بالدواب>

وأ%ن ت'ؤ\ك%ل% ال%م\ث�ول با، وهو أ%ن ت'ن\ص.ب فترم.ى أ%و ت'ق%ط�ع
أ%طرافها وهي ح.ي_ة. وف الديث: أ%نه نى عن ال�ث}لة. يقال: م.ث%ل}ت

باليوان أ%م\ث�ل به م.ث}لv إ,ذا قطعت أ%طرافه وش.و_ه\ت به، وم.ث%ل}ت
بالقتيل إ,ذا ج.د.عت أ%نف%ه وأ�ذن.ه أ%و م.ذاكيه أ%و شيئاv من أ%طرافه،

والسم ال�ثلة، فأ%ما م.ث�ل، بالتشديد، فهو للمبالغة. وم.ث%ل% بالقتيل:
ج.د.عه، وأ%م\ث%له: جعله م'ث}لة. وف الديث: من م.ث%ل% بالش_ع.ر فليس له
عند ال خ.لق يوم القيامة؛ م'ث}لة الش_ع.ر: ح.ل}ق�ه من ال�د'ود1، وقيل:

نتف�ه أ%و تغي,ي'ه بالس_واد، وروي عن طاووس أ%نه قال: جعله ال
.vفجعله ن.كال vه\رة�ط

وأ%م\ث%ل% الرجل%: ق%ت.ل%ه بق%و.د{. وام\ت.ث%ل منه: اقتص_؛ قال:
إ,ن ق%د.ر\نا يوماv على عام1ر�،

ن.م\ت.ث1ل} منه أ%و ن.د.ع\ه' لك}م
وت.م.ث�ل منه: كام\ت.ث%ل. يقال: ام\ت.ث%ل}ت من فلن ام\ت1ثالv أ%ي

اقتصصت منه؛ ومنه قول ذي الرمة يصف المار وال�تن:
خ'ماشات ذ%ح\ل� ما ي'راد' ام\ت1ثال�ها

أ%ي ما ي'راد أ%ن ي'ق}ت.ص_ منها، هي أ%ذل من ذلك أ%و هي أ%عز عليه من
ذلك. ويقول الرجل للحاكم: أ%م\ث1ل}ن من فلن وأ%ق1ص_ن وأ%ق1د\ن أ%ي
أ%ق1ص_ن منه، وقد أ%م\ث%له الاكم منه. قال أ%بو زيد: وال1ثال� الق1صاص؛

قال: يقال أ%م\ث%له إ,م\ثالv وأ%قص_ه إ,ق}صاصاv بعن، والسم
ال1ثال� والق1صاص'. وف حديث س'ويد بن مقر�ن: قال ابن'ه معاوية ل%ط%م\ت'



م.و\لv لنا فد.عاه أ%ب ودعان ث قال ام\ث�ل منه، وف رواية: ام\ت.ث1ل،
فع.فا، أ%ي اقتص_ منه. يقال: أ%م\ث%ل% السلطان� فلناv إذا أ%قاد.ه.

وقالوا: م1ث}لD ماث1لD أ%ي ج.ه\د¬ جاه1د¬؛ عن ابن العراب؛ وأ%نشد:
م.ن ل ي.ض.ع\ بالر_م\لة1 ال%عاو,ل،

ي.ل}ق. م1ن. القامة1 م1ث}لv ماث1ل،
وإ,ن} تشك�ى ال4ي\ن. والت_لت1ل

عن بالت_لت1ل الشدائد. وال1ثال�: الف1راش، وجعه م'ث�ل، وإ,ن شئت
خف�فت. وف الديث: أ%نه دخل على سعد وف البيت م1ثالD ر.ثê أ%ي ف1راش

خ.ل%ق. وف الديث عن جرير عن مغية عن أ�م موسى أ�م ولد السي بن علي
قالت: زو_ج علي بن أ%ب طالب شاب_ي واب\ن منهما فاشترى لكل واحد منهما

م1ثال%ي\ن، قال جرير: قلت ل�غية ما م1ثالن؟ قال: ن.م.طان، والن�م.ط� ما
ي'ف}ترش من م.فارش الصوف اللو_نة؛ وقوله: وف البيت م1ثالD ر.ثê أ%ي

ف1راش خل%ق؛ قال ال4عشى:
بكلY ط�و.ال, الس_اع1د.ي\ن,، كأ%نا

ي.ر.ى ب,س'ر.ى الليل, ال1ثال% ال�م.ه_دا
وف حديث عكرمة: أ%ن رجلv من أ%هل النة كان م'س\ت.ل}ق1ياv على م'ث�له؛

هي جع م1ثال وهو الف1راش. وال1ثال�: حج.ر قد ن'ق1ر ف و.ج\هه ن.ق}ر¬
على خ1ل}قة الس>م.ة سواء، فيجعل فيه طرف العمود أ%و ال�ل}م'ول

ال�ض.ه_ب، فل يزالون ي.ح\نون منه بأ%ر\ف%ق ما يكون حت ي.دخل ال1ثال فيه فيكون
م1ث}له.

vولذلك سيت أ%م\ثال vوال4م\ثال: أ%ر.ض'ون ذات' جبال يشبه بعض'ها بعضا
وهي من الب.صرة على ليلتي. وال1ث}ل: موضع 

(* قوله «والثل موضع» هكذا
ضبط ف الصل ومثله ف ياقوت بضبط العبارة، ولكن ف القاموس ضبط بالضم) ؛

قال مالك بن الر_ي\ب:
أ%ل ليت ش1ع\ري عل ت.غ.ي_ر.ت1 الر_ح.ى،

ر.ح.ى ال1ث}ل، أ%و أ%م\س.ت\ بف%ل}ج� كما ه1ي.ا؟
vمل: م.ج,ل%ت\ يد'ه، بالكسر، وم.ج.ل%ت ت.م\ج.ل وت.م\ج'ل م.ج.ل@

وم.ج\لv وم'ج'ولv لغتان: ن.ف1ط%ت\ من العمل فم.ر.ن.ت\ وص.ل�بت وث%خ'ن جلد'ها
وت.ع.ج_ر وظهر فيها ما يشبه الب.ث%ر من العمل بال4شياء الصeل}بة



الش1نة؛ وف حديث فاطمة: أ%نا شكت إ,ل علي�، عليهما السلم، م.ج\ل% يدي\ها
من الط�ح\ن؛ وف حديث حذيفة: ف%يظ%ل© أ%ثر'ها مثل أ%ث%ر ال%ج.ل.
وأ%م\ج.ل%ها العمل�، وكذلك الاف1ر' إ,ذا ن.ك%ب.ت\ه الجارة فر.ه.ص.ت\ه ث

ب.ر,ئ فصل�ب واشتد�؛ وأ%نشد لرؤبة:
vماج,ل vر.ه\صا

وال%ج\ل�: أ%ثر' العمل, ف الكف> يعال با ال3نسان� الشيء حت يغلظ
جلد'ها؛ وأ%نشد غيه:

قد م.ج,ل%ت\ ك%ف�اه بعد. ل1ي,،
وه.م_تا بالص_ب\ر, وال�ر'ون1

وف الديث: أ%ن جبيل ن.ق%ر رأ}س رجل من الستهزئي ف%ت.م.ج_ل رأ}س'ه'
قي\حاv ودماv أ%ي امتل4، وقيل: ال%ج\ل أ%ن يكون بي اللد واللحم ماء.

Dق1شرة رقيقة يتمع فيها ماء من أ%ثر العمل، والمع م.ج\ل :�وال%ج\لة
وم1جالD. وال%ج\ل: أ%ن ي'صيب اللد. نار¬ أ%و مشق�ة في.ت.ن.ف�ط

وي.م\تلئ ماء. والر_ه\ص الاج,ل�: الذي فيه ماء فإ,ذا ب'ز,غ% خرج منه الاء،
ومن هذا قيل ل1م'س\ت.ن\ق%ع الاء ماج,ل؛ هكذا رواه ثعلب عن ابن ال4عراب،

بكسر اليم غي مهموز، وأ%ما أ%بو عبيد فإ,نه روى عن أ%ب عمرو
ال%أ}ج.ل، بفتح اليم وهزة قبلها، قال: وهو مثل ال%ي\ئة1، وجعه مآج,ل؛ وقال

رؤبة:
وأ%خ\ل%ف. الو,ق}طان% وال%آج,ل

وف حديث أ%ب واقد: ك�ن_ا ن.ت.ماق%ل� ف ماج,ل� أ%و ص1ه\ريج؛
الاج,ل�: الاء الكثي التمع؛ قال ابن ال4ثي: قاله ابن ال4عراب بكسر اليم

غي مهموز، وقال ال4زهري: هو بالفتح والمز، وقيل: إ,ن ميمه زائدة، وهو
من باب أ%جل، وقيل: هو معر_ب، والت_ماق�ل: الت_غاو'ص' ف الاء.

وجاءت ال3بل� كأ%نا ال%ج\ل� من الر>ي> أ%ي متلئة ر,واء كامتلء
ال%ج\ل، وذلك أ%عظم ما يكون من ر,ي>ها. وال%ج\ل�: انف1تاق من الع.ص.بة الت

ف أ%سفل ع'ر\قوب الفرس، وهو من حادث عيوب اليل.
@مل: ال%ح\ل�: الشد�ة. وال%ح\ل�: الوع الشديد وإ,ن ل يكن ج.د\ب.

�وال%ح\ل: نقيض ال1ص\ب، جعه م'حول وأ%م\حال. ال4زهري: ال�حول� والق�حوط
احتباس الطر. وأ%رض م.ح\لD وق%ح\طD: ل يصبها الطر ف حينه. الوهري:

ال%ح\ل الدب' وهو انقطاع الطر وي'ب\س' ال4رض من الك%ل3. غيه قال:



وربا جع ال%ح\ل أ%م\حالv؛ وأ%نشد:
ل ي.ب\ر.م'ون، إ,ذا ما ال�ف}ق' جل�له

ص1رe الشتاء من ال4م\حال كال4د.م,
ابن السكيت: أ%م\ح.ل% البلد'، هو ماح1ل، ول يقولوا م'م\ح1ل، قال: وربا

جاء ف الشعر؛ قال حسان بن ثابت:
إ,م_ا ت.ر.ي\ رأ}سي ت.غ.ي_ر ل%و\ن'ه

ش.م.طاv، فأ%ص\ب.ح. كالث�غام, ال�م\ح1ل,
ف%ل%ق%د\ ي.ران ال�وع1دي، وكأ%ن_ن

ف ق%ص\ر, د'وم.ة% أ%و سواء ال%ي\ك%ل,
،vوم.ح'ول، وف التهذيب: وم.ح'ولة أ%يضا Dابن سيد.ه: أرض م.ح\لة وم.ح\ل

بالاء، ل م.ر\ع.ى با ول ك%ل4؛ قال ابن سيده: وأ%رى أ%با حنيفة قد
حكى أ%رض م'ح'ولD، بضم اليم، وأ%ر.ض'ون م.ح\ل وم.ح\لة وم'ح'ولD وأ%رض
م'م\ح1لة وم'م\ح1ل؛ ال4خية على النسب؛ ال4زهري: وأ%رض م1م\حال؛ قال

ال4خطل:
وب.ي\داء م1م\حال� كأ%ن9 ن.عام.ها،

�بأ%ر\حائها الق�ص\و.ى، أ%باع1ر' ه'م_ل
وف الديث: أ%م.ا م.ر.رت. ب,وادي أ%هل1ك م.ح\لv أ%ي ج.د\باv؛ وال%ح\ل

ف ال4ص\ل: انقطاع الطر. وأ%م\ح.ل%ت ال4ر\ض' والقوم' وأ%م\ح.ل
البلد'، فهو ماح1ل على غي قياس، ورجل م.ح\ل: ل ي'ن\تفع به. وأ%م\ح.ل الطر'

�أ%ي احتبس، وأ%م\ح.ل}نا نن، وإ,ذا احتبس الق%ط}ر حت يض1ي. زمان
الو.س\م1ي> كانت ال4رض م.ح'ولv حت يصيبها الطر'. ويقال: قد أ%م\ح.ل}نا

منذ ثلث سني؛ قال ابن سيده: وقد حكي م.ح'ل%ت ال4رض وم.ح.ل%ت. وأ%م\ح.ل
القوم': أ%ج\دبوا، وأ%م\ح.ل% الزمان�، وزمان ماح1لD؛ قال الشاعر:

والقائل الق%و\ل الذي م1ث}ل�ه
�ي'م\ر,ع' منه الز_م.ن' الاح1ل

الوهري: بلد ماح1لD وزمان ماح1لD وأ%رض م.ح\ل وأ%رض م'ح'ول، كما قالوا
بلد س.ب\س.ب وبلد س.باس1ب وأ%رض ج.د\ب.ة وأ%رض ج'دوب، يريدون بالواحد
المع، وقد أ%م\ح.ل%ت. وال%ح\ل: الغ'بار؛ عن كراع. وال�تماح1ل من الرجال:

الطويل� الضطرب الل}ق؛ قال أ%بو ذؤيب:
وأ%ش\ع.ث% ب.و\ش1ي¼ ش.ف%ي\نا أ�حاح.ه،



غ%د.ات.ئ1ذ{، ذ1ي ج.ر\د.ة{ م'تماح1ل
قال الوهري: هو من صفة أ%ش\ع.ث، والب.و\ش1يe: الكثي الب.و\ش,

والع1يال، وأ�حاح'ه: ما يده ف ص.د\ره من غ%م.ر وغ%ي\ظ{ أ%ي شف%ينا ما يده من
غ%م.ر الع1يال؛ ومنه قول الخر:

ي.ط}و,ي ال%يازي. على أ�حاح,
وال%ر\دة�: ب'ر\دة خل%ق. وال�تماح1ل�: الطويل. وف حديث علي: إ,ن9 من

و.رائكم أ�موراv م'تماح1لة أ%ي ف1ت.ناv طويلة الدة تطول� أ%يامها ويعظم
خ.ط%ر'ها وي.شتد� ك%ل%ب'ها، وقيل: يطول أ%مرها. وس.ب\س.ب م'تماحل أ%ي

بعيد ما بي الطر.في. وف%لة م'تماحلة: بعيدة ال4طراف؛ وأ%نشد ابن بري
ل4ب وجزة:

كأ%ن9 حريقاv ثاق1باv ف إ,باءة{،
ه.د1ير'ه'ما بالس_ب\س.ب ال�تماحل

وقال آخر:
ب.ع1يد¬ من الادي، إ,ذا ما ت.د.ف�ع.ت\

بنات' الصeو.ى ف الس_ب\س.ب ال�تماح1ل
وقال مزر�د:

�ه.واها الس_ب\س.ب' ال�تماح1ل
وناقة م'تماح1لة: طويلة م'ضط%ربة الل}ق أ%يضاv. وبعي م'تماح1ل: طويل

بعيد ما بي الطرفي م'سان,د' الل}ق م'ر\ت.ف1عه'. وال%ح\ل�: الب'عد.
ومكان م'ت.ماح1ل: م'تباعد؛ أ%نشد ثعلب:

Dس\ب.ط1ر_ات1 ال1ياد1 ط1م1ر_ة�من ال
�ل%ج'وج¬، ه.واها الس_ب\س.ب' ال�تماح1ل

أ%ي ه.واها أ%ن تد م'ت_سعاv بعيد ما بي الطر.في تغدو به.
وت.ماح.ل%ت\ بم الدار': تباعدت؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وأ�ع\ر,ض، إ,ن>ي عن هواكن� م'ع\ر,ض؛
ت.ماح.ل غ1يطانD بك�ن_ وب,يد'

دعا عليهن� حي سل عنهن بكب أ%و شغل أ%و تباعد. وم.ح.ل% لفلن حقه:
تكل�فه له.

وال�م.ح_ل من اللب: الذي قد أ%خذ طعماv من الموضة، وقيل: هو الذي
ح'ق1ن ث ل يترك يأ}خذ الطعم حت شرب؛ وأ%نشد:



ما ذ�ق}ت' ث�ف}لv، م'ن\ذ� عام� أ%و�ل,،
إ,ل� من القار,ص, وال�م.ح_ل,

قال ابن بري: الرجز ل4ب النجم يصف راعياv ج.ل}داv، وصوابه: ما ذاق.
ث�ف}لv؛ وقبله:

ص'ل}ب الع.صا جاف{ عن الت_غ.زeل,،
يل1ف بال س1وى الت_ح.ل©ل,

والث©ف}ل: طعام أ%هل الق�رى من التمر والزبيب ونوها. ال4صمعي: إ,ذا
ح'ق1ن اللب ف الس>قاء وذهبت عنه ح.لوة ال%ل%ب ول يتغي طعم'ه فهو

سام1طD، فإ,ن أ%خذ شيئاv من الريح فهو خام1طD، فإ,ن أ%خذ شيئاv من طعم فهو
ال�م.ح_ل.

ويقال: مع فلن م.م\ح.لة أ%ي ش.ك}وة ي'م.ح>ل فيها اللب، وهو
ال�م.ح_ل ويديرها . . . 

(* هكذا بياض ف الصل) الوهري: وال�م.ح_ل، بفتح
.vالاء مشددة، اللب الذي ذهبت منه حلوة ال%ل%ب وتغي_ر طعم'ه قليل

وت.م.ح_ل الدراهم.: ان\ت.ق%د.ها.
وال1حال�: الك%ي\د ور.و\م' ال4مر, بال1ي.ل. وم.ح.3ل به ي.م\ح.ل 

*)
vقوله «ومل به يحل إل» عبارة القاموس: ومل به مثلثة الاء مل

ومالv؛ كاده بسعاية إل السلطان) م.ح\لv: كاده بس3عاية إ,ل السلطان. قال ابن
ال4نباري: سعت أ%حد بن يي يقول: ال1حال مأ}خوذ من قول العرب م.ح.ل

فلن بفلن أ%ي س.ع.ى به إ,ل السلطان وع.ر_ضه ل4مر ي'ه\ل1كه، فهو
ماح1ل وم.ح'ول، والاح1ل�: الساعي؛ يقال: م.ح.ل}ت بفلن أ%م\ح.ل إ,ذا سعيت

به إ,ل ذي سلطان حت ت'وق1عه ف و.ر\طة وو.ش.ي\ت. به. ال4زهري: وأ%ما
قول الناس ت%ح_ل}ت مالv بغريي فإ,ن بعض الناس ظن أ%نه بعن اح\ت.ل}ت'

وقد_ر أ%نه من الالة، بفتح اليم، وهي م.ف}علة من اليلة، ث و'ج>هت
اليم فيها و,ج\هة اليم ال4صلية فقيل ت%ح_ل}ت، كما قالوا م.كان

وأ%صله من الك%و\ن، ث قالوا تك�نت من فلن وم.ك�ن\ت فلناv من كذا وكذا،
قال: وليس التم.ح�ل عندي ما ذهب إ,ليه ف شيء، ولكنه من ال%ح\ل وهو

السعي، كأ%نه يسعى ف طلبه ويتصرف فيه. وال%ح\ل: الس>عاية� من ناصح وغي
�ناصح. وال%ح\ل: ال%ك}ر والكيد. وال1حال: الكر بالق>. وفلن ي'ماح1ل



عن ال3سلم أ%ي ي'ماك1ر وي'داف1ع. وال1حال�: الغضب. وال1حال�: التدبي.
وال�ماح.لة: ال�ماك%رة وال�كاي.دة؛ ومنه قوله تعال: شد1يد ال1حال؛

وقال عبد الطلب بن هاشم:
ل ي.غ\ل1ب.ن_ ص.ل1يب'ه'م

وم1حال�هم، ع.د\واv، م1حال%ك
أ%ي كيد.ك وقو�تك؛ وقال ال4عشى:

ف%ر\ع ن.ب\ع� ي.ه\تزe ف غ�ص'ن, ال%ج\ـ
ـد1، غز,ير الن_د.ى، شديد ال1حال

(* قوله «ف غصن الد» هكذا ضبط ف الصل بضمتي).
أ%ي شديد الكر؛ وقال ذو الرمة:

êل�ولب�س. بي أ%قوام�، فك
أ%ع.د_ له الش_غاز,ب. وال1حال

وف حديث الشفاعة: إ,ن إ,براهيم يقول لس\ت' ه'ناك�م أ%نا الذي ك%ذ%ب\ت'
ثلث% ك%ذ%بات{؛ قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: وال3 ما فيها

ك%ذ}بة إ,ل وهو ي'ماح1ل� با عن ال3سلم أ%ي ي'داف1ع وي'جاد1ل، من ال1حال،
بالكسر، وهو الكيد، وقيل: الكر، وقيل: القوة والشد_ة، وميمه أ%صلية.

ورجل م.ح1ل أ%ي ذو ك%ي\د. وت%ح_ل% أ%ي احتال، فهو م'ت.م.ح>لD. يقال:
ت.م.ح_ل} ل خياv أ%ي اطل�ب\ه.

ال4زهري: وال1حال� م'ماح.لة ال3نسان، وهي م'ناك%رت'ه إ,ياه، ي'ن\كر
الذي قاله. وم.ح.ل% فلنD بصاحبه وم.ح1ل به إ,ذا ب.ه.ت.ه وقال: إ,نه قال

شيئاv ل ي.ق�ل}ه.
وماح.ل%ه م'ماح.لةv وم1حالv: قاواه حت يتبي أ%ي_هما أ%شد�. وال%ح\ل

ف اللغة: الشدة، وقوله تعال: وهو شديد ال1حال,؛ قيل: معناه شديد
القدرة والعذاب، وقيل: شديد القو�ة والعذاب؛ قال ثعلب: أ%صل أ%ن يسعى بالرجل

ث ينتقل إ,ل ال%ل%كة. وف الديث عن ابن مسعود: إ,ن هذا القرآن شاف1ع¬
م'ش.ف�ع وماح1لD م'صد_ق؛ قال أ%بو عبيد: جعله ي.م\ح.ل بصاحبه إ,ذا ل

يت_بع ما فيه أ%و إ,ذا هو ضي_عه؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي خ.ص\م م'جادل
م'صد_ق، وقيل: ساع� م'صد_ق، من قولم م.ح.ل بفلن إ,ذا سعى به إ,ل

السلطان، يعن أ%ن من ات_بعه وع.م1ل با فيه فإ,نه شافع له مقبول الشفاعة
وم'صد_ق عليه فيما ي.ر\فع من م.ساو,يه إ,ذا ت.رك العمل% به. وف حديث



الدعاء: ل ي'ن\ق%ض عهد'هم عن ش1ي.ة1 ماح1ل� أ%ي عن و.ش\ي واش� وس1عاية ساع�،
ويروى: سن_ة ماحل، بالنون والسي الهملة. وقال ابن ال4عراب: م.ح.ل به

كاد.ه، ول ي'ع.ي>ن أ%ع1ن\د السلطان كاده أ%م عند غيه؛ وأ%نشد:
م.صاد' بن. كعب، والطوب' كثية،

أ%ل ت.ر. أ%ن ال ي.م\ح.ل بال4ل}ف؟
وف الدعاء: ول ت}ع.ل}ه ماح1لv م'صد_قاv. وال1حال� من ال:

الع1قاب'؛ وبه فسر بعضهم قوله تعال: وهو شديد ال1حال؛ وهو من الناس
الع.داوة�. وماح.له م'ماح.لة وم1حالv: عاداه؛ وروى ال4زهري عن سفيان الثوري ف

قوله تعال: وهو شديد' ال1حال؛ قال: شديد النت1قام، وروي عن قتادة: شديد
ال1يلة، وروي عن ابن ج'ريج: أ%ي شديد ال%و\ل، قال: وقال أ%بو عبيد
أ%راه أ%راد ال%حال، بفتح اليم، كأ%نه قرأ%ه كذلك ولذلك فسره ال%و\ل%،

قال: وال1حال الكيد والكر؛ قال عدي:
م.ح.ل�وا م.ح\ل%هم بص.ر\ع.ت1نا العا

م، فقد أ%و\ق%ع'وا الر_حى بالث©فال
قال: مك%روا وس.ع.و\ا. وال1حال، بكسر اليم: ال�ماك%رة؛ وقال القتيب:
شديد ال1حال أ%ي شديد الكيد والكر، قال: وأ%صل� ال1حال ال1يلة�؛

وأ%نشد قول ذي الرمة:
أ%عد_ له الشغاز,ب. وال1حال

قال ابن عرفة: ال1حال� ال1دال�؛ ماح.ل% أ%ي جاد.ل%؛ قال أ%بو منصور:
قول التقتيب ف قوله عز وجل وهو شديد ال1حال أ%ي اليلة1 غ%لطD فاحش،

وكأ%نه توهم أ%ن ميم ال1حال ميم م1ف}ع.ل وأ%نا زائدة، وليس كما توه_مه
ل4ن م1ف}ع.لv إ,ذا كان من بنات الثلثة فإ,نه ييء بإ,ظهار الواو
والياء، مثل ال1ز\و.د وال1ح\و.ل وال1ح\و.ر وال1ع\ي.ر وال1ز\ي.ل وال1ج\و.ل

وما شاكلها، قال: وإ,ذا رأ%يت الرف على مثال ف1عال أ%و�له ميم مكسورة
فهي أ%صلية مثل ميم م1هاد وم1لك وم1راس وم1حال وما أ%شبهها؛ وقال الفراء

ف كتاب الصادر: ال1حال الماحلة. يقال ف ف%ع.ل}ت: م.ح.ل}ت أ%م\ح.ل
م.ح\لv، قال: وأ%ما ال%حالة فهي م.ف}ع.لة من ال1يلة، قال أ%بو منصور:

وهذا كله صحيح كما قاله؛ قال ال4زهري: وقرأ% ال4عرج: وهو شديد ال%حال،
بفتح اليم، قال: وتفسيه عن ابن عباس يدل على الفتح ل4نه قال: العن
وهو شديد ال%و\ل، وقال اللحيان عن الكسائي: قال م.ح>ل}ن يا فلن أ%ي



ق%و>ن؛ قال أ%بو منصور: وقوله شديد ال%حال أ%ي شديد القو�ة.
وال%حالة: الف%قارة. ابن سيده: وال%حالة الف1ق}رة من ف%قار البعي،

وجعه م.حال، وجع ال%حال م'ح'ل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
كأ%ن9 حيث ت.ل}ت.ق1ي منه ال�ح'ل}،

من ق�ط�ر.ي\ه1 و.ع1لن1 و.و.ع1ل}
يعن ق�رون% و.ع1ل%ي وو.ع1ل�، شب_ه ضلوعه ف اشتباكها بق�رون

ال4و\عال؛ ال4زهري: وأ%ما قول جندل الط�ه.وي�:
ع'وج¬ ت.سان.د\ن% إ,ل م'م\ح.ل,

فإ,نه أ%راد موضع م.حال الظهر، جعل اليم لا لزمت ال%حالة، وهي
الف%قارة من ف%قار الظهر، كال4صلية. وال%ح1ل�: الذي قد ط�ر,د حت أ%عيا؛ قال

العجاج:
ن.م\ش1ي ك%م.ش\ي, ال%ح1ل, ال%ب\هور

وف النوادر: رأ%يت فلناv م'تماح1لv وماح1لv وناح1لv إ,ذا تغي
بد.نه. وال%حال�: ضر\ب من ال%لي يصاغ م'ف%ق�راv أ%ي م'ح\ز_زاv على تفقي

وسط الراد؛ قال:
م.حال كأ%ج\واز, ال%راد1، ولؤلؤ
من الق%ل%ق1ي> والك%ب,يس, ال�ل%و_ب

وال%حالة�: الت يستقي عليها الطي_انون، سيت بف%قارة البعي، ف%عالة
:vلا ف د.و.رانا. والالة والال أ%يضاeأ%و هي م.ف}ع.لة لت.حو

البك%رة العظيمة الت تستقي با ال3بل؛ قال حيد ال4رقط:
ي.ر,د\ن، والليل� م'ر,مÒ طائر'ه،

م'ر\خىÝ ر,واقاه ه'جود¬ سام1ر'ه،
و,ر\د. ال%حال ق%ل1ق%ت\ م.حاو,ر'ه\

وال%حالة�: البك%رة، هي م.ف}ع.لة ل ف%عالة بدليل جعها على م.حاو,ل،
وإ,نا سيت م.حالة ل4نا تدور فتنقل من حالة إ,ل حالة، وكذلك ال%حالة

لف1ق}رة الظهر، هي أ%يضاv م.ف}ع.لة ل ف%عالة، منقولة من ال%حالة الت
هي البك%رة، قال ابن بري: فحق هذا أ%ن يذكر ف حول. غيه: ال%حالة

البك%رة العظيمة الت تكون للس_انية. وف الديث: ح.ر_م\ت شجر الدينة إ,ل�
م.س.د. م.حالة؛ هي البك%رة العظيمة الت ي'س\ت.قى عليها، وكثياv ما

تستعملها الس_ف�ارة على الب,ئار العميقة. وقولم: ل م.حالة% بوضع موضع ل



ب'د_ ول حيلة، م.ف}علة أ%يضاv من ال%و\ل والقو_ة؛ وف حديث قس:
أ%ي\ق%ن\ت' أ%ن، ل م.حا

لة%، حيث صار القوم'، صائ1ر\
أ%ي ل حيلة، ويوز أ%ن يكون من ال%و\ل القوة أ%و الركة، وهي م.ف}ع.لة

منهما، وأ%كثر ما تستعمل ل م.حالة بعن اليقي والقيقة1 أ%و بعن ل
بد�، واليم زائدة.

وقوله ف حديث الشعب: إ,ن} ح.و_ل}ناها عنك ب,م1ح\و.ل�؛ الول،
بالكسر: آلة� التحويل,، ويروى بالفتح، وهو موضع التحويل، واليم زائدة.

@مل: ابن ال4عراب: الاف1ل� الار,ب، وكذلك الاخ1ل والال1خ'.
@مدل: ال1د\ل�، بكسر اليم: الفيe الشخص,، القليل� السم؛ قال أ%بو
عمرو: هو ال%د\ل�، بفتح اليم، للخ.سيس من الرجال، وال1ذ}ل، بالدال

والذال وكسر اليم فيهما. وال1د\ل: اللب الاثر. وم.د.ل: ق%ي\ل من ح1م\ي.
وت.م.د_ل بال1ن\ديل: لغة ف ت.ن.د_ل.

مذل: ال%ذ%ل: الضج.ر والق%ل%ق، م.ذ1ل م.ذ%لv فهو م.ذ1ل، وال�نثى
م.ذ1لة. وال%ذ1ل: الباذل لا عنده من مال أ%و س1ر¼، وكذلك إ,ذا ل يقدر على

ضبط نفسه. وم.ذ1ل بس>ره 
(* قوله «ومذل بسره إل» عبارة القاموس: ومذل

،Dفهو م.ذ1ل وم.ذ1يل ،vوم1ذال vبسره كنصر وعلم وكرم) ، بالكسر، م.ذ%ل
وم.ذ%ل ي.م\ذ�ل، كلها: ق%ل1ق. بسر>ه فأ%فشاه.

وروي ف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ال1ذال� من
النفاق؛ هو أ%ن ي.ق}ل%ق الرجل� عن ف1راشه الذي ي'ضاج,ع عليه حليلته

ويتحو_ل عنه لي.ف}ت.ر,ش.ه غي'ه، ورواه بعضهم: ال1ذاء، مدود، فأ%ما ال1ذال،
باللم، فإ,ن أ%با عبيد قال: أ%صله أ%ن ي.م\ذ%ل الرجل بسر>ه أ%ي

vل، بالضم، م.ذ}ل�ي.ق}ل%ق، وفيه لغتان: م.ذ1ل ي.م\ذ%ل م.ذ%لv، وم.ذ%ل ي.م\ذ
أ%ي قلق}ت به وض.ج,ر\ت حت أ%ف}ش.يته، وكذلك ال%ذ%ل، بالتحريك. وم.ذ1ل}ت

من كلمه: ق%ل1ق}ت. وكل© م.ن\ ق%ل1ق. بسر>ه حت ي'ذيعه أ%و ب,م.ض\ج.عه
حت يتح_ل عنه أ%و ب.ال1ه حت ي'ن\ف1قه، فقد م.ذ1ل؛ وقال السود بن

يعفر:
vولقد أ%ر'وح' على الت>ج.ار, م'ر.ج_ل

م.ذ1لv ب,مال، ل%ي>ناv أ%ج\ياد1ي



وقال قيس بن ال%ط1يم: فل ت.م\ذ�ل} بس3ر>ك، ك�ل© سر¼،
إ,ذا ما جاو.ز الثني، فاش1ي

قال أ%بو منصور: فال1ذال ف الديث أ%ن ي.ق}لق بف1راشه كما قد_منا،
وأ%ما ال1ذاء، بالد�، فهو مذكور ف موضعه.

ابن ال4عراب: ال1م\ذ1ل الكثي' خ.د.ر, الر>ج\ل. وال1م\ذ%ل:
الق%و_اد على أ%هله. وال1م\ذل�: الذي ي.ق}ل%ق بسر>ه.

وم.ذ1ل%ت نفسه بالشيء م.ذ%لv وم.ذ�ل%ت م.ذالة: طابت\ وسحت\. ورجل
م.ذ1ل� النفس, والكف> واليد1: سح¬. وم.ذ%ل باله وم.ذ1ل%: س.م.ح.، وكذلك

م.ذ1ل% بنفس3ه وع1ر\ضه؛ قال:
م.ذ1لD ب,م'ه\ج.ت1ه إ,ذا ما كذ�ب.ت\،
خ.و\ف. ال%ن,ي_ة، أ%ن\ف�س' ال4ن\جاد1

وقالت امرأ%ة من بن عبد القيس ت.ع1ظ ابنها:
وع1ر\ضك. ل ت.م\ذ�ل} بع1ر\ض1ك، إ,نا

وج.د\ت م'ض1يع. الع1ر\ض, ت'ل}ح.ى ط%بائ1عه'
،Dفهو م.ذ1يل ،vل م.ذالة�وم.ذ1ل% على ف1راشه م.ذ%لv، فهو م.ذ1ل، وم.ذ

ك1لها: ل يستقر_ عليه من ضعف وغ%ر.ض. ورجال م.ذ}ل: ل يطمئنون، جاؤوا
به على ف%ع\لى ل4نه ق%ل%ق، ويدل على عامة ما ذهب إ,ليه سيبويه ف هذا

الضرب من المع 
(* قوله «من المع» هكذا ف الصل) . وال%ذ1يل�: الريض

الذي ل ي.ت.قارe وهو ضعيف؛ قال الراعي:
ما بال د.فYك بالف1راش, م.ذ1يل؟

أ%ق%ذىÝ ب,ع.ي\ن,ك أ%م أ%ر.د\ت. ر.ح1يل؟
وال%ذ1ل� والاذ1ل�: الذي ت.ط1يب نفس'ه عن الشيء يتركه ويسترجي غي.ه.

وال�ذ}لة�: النكتة ف الصخرة ونواة التمر.
وم.ذ1ل%ت\ رجل�ه م.ذ%لv وم.ذ}لv وأ%م\ذ%ل%ت\: خ.د1ر.ت\، وام\ذال�ت1

ام\ذ1للv. وكل© خ.د.رÝ أ%و ف%ت\رة{ م.ذ%لD وام\ذ1للD؛ وقوله:
وإ,ن} م.ذ1ل%ت\ ر,ج\لي، دع.وت'ك1 أ%ش\ت.ف1ي

�ب,ذ1ك}راك1 من م.ذ}ل� با، ف%ت.ه'ون
إ,ما أ%ن يكون أ%راد م.ذ%ل فسكن للضرورة، وإ,ما أ%ن تكون لغة. وقال

الكسائي: م.ذ1ل}ت من كلمك ومضضت بعن واحد.



ورجل م1ذ}ل أ%ي صغي الثة مثل م1د\ل. وحكى ابن بري عن سيبويه: رجل
م.ذ}ل وم.ذ1يل وف%ر\ج وف%ر,يج وط%ب� وطبيب 

(* قوله «وطب وطبيب» هكذا ف
eتور، وال%ذ%ل مثله. ورجل م1ذ}ل: خفي�الصل) . والم\ذ1لل�: السترخاء والف

السم والشخص قليل اللحم، والدال لغة، وقد تقدم.
وال%ذ1يل�: الديد' الذي يسمى بالفارسية ن.رم\ آه.ن\.

@مذل: ال%ذ%ل: الضج.ر والق%ل%ق، م.ذ1ل م.ذ%لv فهو م.ذ1ل، وال�نثى
م.ذ1لة. وال%ذ1ل: الباذل لا عنده من مال أ%و س1ر¼، وكذلك إ,ذا ل يقدر على

ضبط نفسه. وم.ذ1ل بس>ره 
(* قوله «ومذل بسره إل» عبارة القاموس: ومذل

،Dفهو م.ذ1ل وم.ذ1يل ،vوم1ذال vبسره كنصر وعلم وكرم) ، بالكسر، م.ذ%ل
وم.ذ%ل ي.م\ذ�ل، كلها: ق%ل1ق. بسر>ه فأ%فشاه.

وروي ف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ال1ذال� من
النفاق؛ هو أ%ن ي.ق}ل%ق الرجل� عن ف1راشه الذي ي'ضاج,ع عليه حليلته

ويتحو_ل عنه لي.ف}ت.ر,ش.ه غي'ه، ورواه بعضهم: ال1ذاء، مدود، فأ%ما ال1ذال،
باللم، فإ,ن أ%با عبيد قال: أ%صله أ%ن ي.م\ذ%ل الرجل بسر>ه أ%ي

vل، بالضم، م.ذ}ل�ي.ق}ل%ق، وفيه لغتان: م.ذ1ل ي.م\ذ%ل م.ذ%لv، وم.ذ%ل ي.م\ذ
أ%ي قلق}ت به وض.ج,ر\ت حت أ%ف}ش.يته، وكذلك ال%ذ%ل، بالتحريك. وم.ذ1ل}ت

من كلمه: ق%ل1ق}ت. وكل© م.ن\ ق%ل1ق. بسر>ه حت ي'ذيعه أ%و ب,م.ض\ج.عه
حت يتح_ل عنه أ%و ب.ال1ه حت ي'ن\ف1قه، فقد م.ذ1ل؛ وقال السود بن

يعفر:
vولقد أ%ر'وح' على الت>ج.ار, م'ر.ج_ل

م.ذ1لv ب,مال، ل%ي>ناv أ%ج\ياد1ي
وقال قيس بن ال%ط1يم: فل ت.م\ذ�ل} بس3ر>ك، ك�ل© سر¼،

إ,ذا ما جاو.ز الثني، فاش1ي
قال أ%بو منصور: فال1ذال ف الديث أ%ن ي.ق}لق بف1راشه كما قد_منا،

وأ%ما ال1ذاء، بالد�، فهو مذكور ف موضعه.
ابن ال4عراب: ال1م\ذ1ل الكثي' خ.د.ر, الر>ج\ل. وال1م\ذ%ل:

الق%و_اد على أ%هله. وال1م\ذل�: الذي ي.ق}ل%ق بسر>ه.
وم.ذ1ل%ت نفسه بالشيء م.ذ%لv وم.ذ�ل%ت م.ذالة: طابت\ وسحت\. ورجل



م.ذ1ل� النفس, والكف> واليد1: سح¬. وم.ذ%ل باله وم.ذ1ل%: س.م.ح.، وكذلك
م.ذ1ل% بنفس3ه وع1ر\ضه؛ قال:

م.ذ1لD ب,م'ه\ج.ت1ه إ,ذا ما كذ�ب.ت\،
خ.و\ف. ال%ن,ي_ة، أ%ن\ف�س' ال4ن\جاد1

وقالت امرأ%ة من بن عبد القيس ت.ع1ظ ابنها:
وع1ر\ضك. ل ت.م\ذ�ل} بع1ر\ض1ك، إ,نا

وج.د\ت م'ض1يع. الع1ر\ض, ت'ل}ح.ى ط%بائ1عه'
،Dفهو م.ذ1يل ،vل م.ذالة�وم.ذ1ل% على ف1راشه م.ذ%لv، فهو م.ذ1ل، وم.ذ

ك1لها: ل يستقر_ عليه من ضعف وغ%ر.ض. ورجال م.ذ}ل: ل يطمئنون، جاؤوا
به على ف%ع\لى ل4نه ق%ل%ق، ويدل على عامة ما ذهب إ,ليه سيبويه ف هذا

الضرب من المع 
(* قوله «من المع» هكذا ف الصل) . وال%ذ1يل�: الريض

الذي ل ي.ت.قارe وهو ضعيف؛ قال الراعي:
ما بال د.فYك بالف1راش, م.ذ1يل؟

أ%ق%ذىÝ ب,ع.ي\ن,ك أ%م أ%ر.د\ت. ر.ح1يل؟
وال%ذ1ل� والاذ1ل�: الذي ت.ط1يب نفس'ه عن الشيء يتركه ويسترجي غي.ه.

وال�ذ}لة�: النكتة ف الصخرة ونواة التمر.
وم.ذ1ل%ت\ رجل�ه م.ذ%لv وم.ذ}لv وأ%م\ذ%ل%ت\: خ.د1ر.ت\، وام\ذال�ت1

ام\ذ1للv. وكل© خ.د.رÝ أ%و ف%ت\رة{ م.ذ%لD وام\ذ1للD؛ وقوله:
وإ,ن} م.ذ1ل%ت\ ر,ج\لي، دع.وت'ك1 أ%ش\ت.ف1ي

�ب,ذ1ك}راك1 من م.ذ}ل� با، ف%ت.ه'ون
إ,ما أ%ن يكون أ%راد م.ذ%ل فسكن للضرورة، وإ,ما أ%ن تكون لغة. وقال

الكسائي: م.ذ1ل}ت من كلمك ومضضت بعن واحد.
ورجل م1ذ}ل أ%ي صغي الثة مثل م1د\ل. وحكى ابن بري عن سيبويه: رجل

م.ذ}ل وم.ذ1يل وف%ر\ج وف%ر,يج وط%ب� وطبيب 
(* قوله «وطب وطبيب» هكذا ف

eتور، وال%ذ%ل مثله. ورجل م1ذ}ل: خفي�الصل) . والم\ذ1لل�: السترخاء والف
السم والشخص قليل اللحم، والدال لغة، وقد تقدم.

وال%ذ1يل�: الديد' الذي يسمى بالفارسية ن.رم\ آه.ن\.
@مرجل: الليث: ال%راج,ل ضر\ب من ب'رود اليمن؛ وأ%نشد:



وأ%ب\ص.ر\ت' س.ل}م.ى بي ب'ر\د.ي\ م.راج,ل�،
وأ%خ\ياش, عصب� من م'ه.ل}هل%ة الي.من\

وأ%نشد ابن بري لشاعر:
ي'سائ1ل}ن.: م.ن\ هذا الص_ريع' الذي ن.ر.ى؟

وي.ن\ظ�ر\ن% خ.ل}ساv من خ1لل ال%راج,ل
وثوب م'م.ر\ج.ل: على صنعة ال%راج,ل, من الب'رود. وف الديث: وعليها

ث1ياب مراج,ل، يروى باليم والاء، فاليم معناه أ%ن عليها ن'قوشاv ت1م\ثال
الرجال، والاء معناه أ%ن عليها ص'و.ر. الر>حال وهي ال3بل

بأ%ك}و.ار,ها. ومنه: ثوب¬ م'ر.ح_ل، والروايتان معاv من باب الراء، واليم فيهما
زائدة، وهو مذكور أ%يضاv ف موضعه. وف الديث: فبعث معهما ب,ب'ر\د

م.ر.اج,ل؛ هو ضر\ب من ب'رود اليمن، قال: وهذا التفسي 
(* قوله «قال وهذا التفسي»

عبارة النهاية: قال الزهري هذا إل) يشبه أ%ن تكون اليم أ%صلية.
وال�م.ر\ج.ل: ضر\ب من ثياب الو.ش\ي,؛ قال العجاج:

ب,ش1ي.ة{ ك%ش1ي.ة1 ال�م.ر\ج.ل,
قال الوهري: قال سيبويه م.ر.اج,ل ميم'ها من نفس الرف وهي ثياب

الو.ش\ي,.
وف الديث: ول1ص.د\ر,ه أ%ز,يز¬ كأ%ز,يز, ال1ر\ج.ل؛ هو، بالكسر:

ال3ناء الذي ي'غ\لى فيه الاء، وسواء كان من حديد أ%و ص'ف}ر أ%و حجارة أ%و
خ.ز.ف، واليم زائدة، قيل: ل4نه إ,ذا ن'ص1ب كأ%نه أ�قيم على أ%ر\ج'ل. قال

ابن بري: وال1ر\ج.ل ال�3شط، ميمه زائدة ل4نه يرج_ل به الشعر؛ قال
الشاعر:

م.ر.اج,ل�نا من ع.ظ}م, ف1يل�، ول تكن
م.ر.اجل� ق%ومي من ج.ديد الق%ماق1م

@مرطل: م.ر\ط%له ف الطYي: ل%ط%خ.ه. وم.ر\ط%ل الرجل� ثوبه بالطي إ,ذا
ل%ط%خ.ه، وم.ر\ط%ل% ع1ر\ض.ه كذلك؛ قال صخر بن عمية:

م.م\غ'وثة أ%ع\راض'هم م'م.ر\ط%ل%ه\،
كما ت'لث� ف ال1ناء3 الث�م.ل%ه\

وم.ر\ط%له الطر': ب.ل�ه. وم.ر\ط%ل% العمل%: أ%دامه.
@مسل: ال%س3يل�: الس_ي.لن، وال%ص\ل�: الق%ط}ر'، ويقال ل1م.س3يل الاء



vم.ج\ر.ى الاء وهو أ%يضا �م.س.لD، بالتحريك. الكم: ال%س.ل وال%س3يل
Dوم'س'ل Dالظاهر، والم\ع أ%م\س3لة �ماء الطر، وقيل: ال%سل ال%س3يل

وم'س\لنD وم.سائل�، وزعم بعضهم أ%ن ميمه زائدة من سال ي.سيل وأ%ن العرب
غ%ل1طت ف جعه، قال ال4زهري: هذه الموع على توهeم ثبوت اليم أ%صلية

ف ال%س3يل كما جعوا الكان أ%مكنة، وأ%صله م.ف}ع.ل من كان؛ قال ساعدة
بنجؤية يصف النحل:

منها ج.وار,س' للس_راة، وت.خ\ت.و,ي
ك%ر.بات1 أ%م\س3لة{ إ,ذا ت.ت.ص.و_ب

(* قوله «وتتوي» هكذا ف الصل، وأورده ف التكملة بلفظ: تأثري، ث قال
تأثري تفتعل من الري، والكربات: أماكن ترتفع عن السهل، وقيل أماكن

مرتفعة تصب ف الودية إل آخر ما هنا).
ت.خ\ت.و,ي: تأ}كل ل1ل}خ.واء، والك%ر.ب': ما غ%ل�ظ% من أ�صول جريد النخل،

وال4م\س3لة: جع ال%س3يل وهو الريد الر_ط}ب، وجعه ال�س'ل.
ال4زهري: سعت أ%عرابي�اv من بن سعد نش.أ% بال4ح\ساء يقول لريد النخل

الر�ط}ب,: ال�س'ل، والواحد م.س3يل.
وم'سال الرجل: ع.ض'داه. وم'سال الرجل: جان,با ل%ح\ي.ي\ه، وهو أ%حد

الظروف الشاذة الت ع.ز.ل%ها سيبويه ليفس>ر معانيها؛ وأ%نشد ل4ب حية
النميي:

إ,ذا ما ت.غ.ش_اه على الر_ح\ل ي.ن\ث%ن
م'سال%ي\ه عنه من وراء وم'ق}د1م

قال سيبويه: وم'ساله ع1ط}فاه فجرى مرى ج.ن\ب.ي\ ف�ط%يمة.
ابن ال4عراب: ال%سالة� طول الوجه مع حسن.

وم.س'ول%ى: اسم موضع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد للم.ر�ار:
فأ%ص\ب.ح\ت' م.ه\موماv كأ%ن9 م.ط1ي_ت،
ب,ب.ط}ن م.س'ول%ى أ%و ب,و.ج\ر.ة%، ظال1ع'

أ%ي طال و'قوف حت كأ%ن ناقت ظالع.
@مشل: ال%ش.ل 

(* قوله «الشل» هكذا ف التهذيب مضبوطاv بالتحريك، ومقتضى
:�صنيع القاموس وضبط التكملة أنه بالفتح): ال%ل%ب القليل. وال1م\ش.ل

vأ%نزلت شيئا :vت.م\شيل �الالب الرفيق بال%ل}ب. وم.ش_ل%ت الناقة



قليلv من اللب.ن. وت.م\ش1يل� الد>ر_ة: انتشار'ها ل تتمع في.ح\ل�بها
الالب وقد ت.م.ش_ل%ها الالب' أ%و ف%ص1يل�ها؛ قال شر: ولو ل أ%سعه لبن

شيل ل4نكرته. سلمة عن الفراء: الت_م\ش1يل أ%ن ت.ح\ل�ب وتبقي ف
الض_ر\ع شيئاv، وهو الت_ف}ش1يل أ%يضاv. وام\ت.ش.ل سيف%ه: اخ\ت.ر.ط%ه. ابن

السكيت: ام\ت.ش.ل سيف%ه من غ1م\ده وام\ت.ش.قه وان\تضاه وان\ت.ض.له بعن
واحد.

وف%خ1ذD ناش1لة: قليلة اللحم: قال أ%بو تراب: سعت بعض ال4عراب يقول:
ف%خ1ذ ماش1لة بذا العن. وهو م.م\ش'ول الفخ1ذ أ%ي قليل اللحم. وف

الديث ذكر م'ش.ل�ل، بضم اليم وفتح الشي وتشديد اللم ال�ول وفتحها، موضع
بي مكة والدينة.

@مصل: ال%ص\ل: معروف. وال�ص'ول�: ت%يeز' الاء عن ال4ق1ط1. واللب'
إ,ذا ع'لYق م.ص.ل ماؤه فق%طر منه، وبعضهم يقول م.ص\لة مثل أ%ق}طة.

الكم: م.ص.ل الشيء� ي.م\ص'ل مص\لv وم'صولv قط%ر. وم.ص.ل%ت1 اس\ت'ه أ%ي
قطر.ت. وال%ص\ل وال�صالة: ما سال من ال4ق1ط إ,ذا ط�بخ ث عصر. أ%بو زيد:

ال%ص\ل ماء� ال4ق1ط حي. ي'طبخ ث ي'ع\صر، فع'صارة� ال4ق1ط هي
ال%ص\ل. الوهري: وم.ص\ل� ال4ق1ط عمل�ه، وهو أ%ن تعله ف و,عاء خ'وص� أ%و

غيه حت يقط�ر ماؤه، والذي ي.س3يل منه ال�صالة�، وال�صالة�: ما قطر من
ال�ب>. ومص.ل% اللب.ن. ي\ص'له م.ص\لv إ,ذا وضعه ف و,عاء خوص أ%و خ1ر.ق
حت يقطر ماؤه، وإ,نه ليحل�ب من الناقة لبناv ماص1لv. وأ%م\ص.ل% الراعي

الغنم. إ,ذا حلبها واست.و\عب ما فيها. وال�صول�: تييز' الاء من
اللب. ولب¬ ماص1لD: قليل. وشاة م'م\ص1لD وم1م\صالD: ي.تزاي.ل� لبن'ها ف

الع'ل}بة قبل أ%ن ي'ح\ق%ن.
وال�م\ص1ل� من النساء: الت ت'ل}قي ولد.ها م'ض\غة. وقد أ%م\ص.ل%ت

الرأ%ة أ%ي أ%لقت ولدها وهو مضغة. ابن السكيت: يقال قد أ%م\ص.ل}ت. ب,ضاعة%
أ%هل1ك إ,ذا أ%فسدتا وصر.ف}تها فيما ل خي فيه، وقد م.ص.ل%ت\ هي. ابن

:vر' ماله ف الفساد. وال1م\ص.ل أ%يضاYال4عراب: ال1م\ص.ل الذي ي'ب.ذ
راووق الصب_اغ. وأ%م\ص.ل% مال%ه أ%ي أ%فسده وصر.فه فيما ل خي فيه؛ وقال

الكلب يعاتب امرأ%ته:
لع.م\ري لقد أ%م\ص.ل}ت1 مال% كل�ه،

وما س'س\ت1 من شيء فربeك1 ماح1ق�ه



vض.ي>عة لتاعها وشيئها. ويقال: أ%ع\طى عطاء ماص1ل�والاص1لة�: ال
أ%ي قليلv. وإ,نه ليحل�ب من الناقة لبناv ماص1لv أ%ي قليلv. وقال سليم

بنالغية: م.ص.ل فلنD لفلن من حقYه إ,ذا خرج له منه. وقال غيه: ما
ز,لت أ�طالب'ه بقYي حت م.ص.ل به صاغراv. وم.ص.ل ال�ر\ح' أ%ي سال منه

شيء يسي. وحكى ابن بري عن ابن خالويه: الاص1ل� ما ر.ق_ من الد_بوقاء3،
وال�ع\م'وس' ما ي.ب,س منه.

@مطل: ال%ط}ل�: التسويف وال�داف%عة بالع1د.ة والد_ي\ن ول1ي_ان,ه،
vوام\ت.ط%ل%ه وكاط%ل%ه به م'ماط%ل%ة vه م.ط}ل�م.ط%ل%ه ح.ق�ه وبه ي.م\ط�ل

وم1طالv ورجل م.ط�ول وم.ط�ال. وف الديث: م.ط}ل� الغن> ظ�ل}م¬.
وال%ط}ل�: ال%دe؛ م.ط%ل البل% وغيه ي.م\ط�له م.ط}لv فام\ط%ل�؛ أ%نشد

ال4صمعي لبعض الرeج_از:
كأ%ن صاباv آل% حت ام\ط%ل�

وال%ط}ل�: مدe ال%ط�ال حديدة% البيضة الت ت'ذاب للسيوف ث ت'ح\م.ى
وت'ضرب وت'مد وت'ر.ب_ع. وم.ط%ل% الديدة ي.م\ط�لها م.ط}لv: ضر.با

ومد_ها وسبكها وأ%دار.ها ث طب.عها فصاغها بيضة، وهي ال%ط1يلة، وكذلك
الديدة تذاب للسيوف ث تمى وتضرب وتد� وترب_ع ث ت'ط}ب.ع بعد ال%ط}ل

فتجعل صفيحة. الصحاح: م.ط%ل}ت الديدة أ%م\ط�ل�ها م.ط}لv إ,ذا ضربتها
ومددتا ل1ت.ط�ول؛ وال%ط�ال: صانع ذلك، وحرفته ال1طالة. يقال: م.ط%ل%ها

ال%ط�ال ث طبعها بعد ال%ط}ل. وال%ط1يلة�: اسم الديدة الت ت'م\ط%ل من
البيضة ومن الز_ن\دة. وال%ط}ل�: الط©ول�. وال%م\طول�: الضروب ط�ولv؛

قال أ%بو منصور: أ%راد الديد أ%و السيف الذي ضرب طولv، كما قال الليث:
وكل مدود م.م\طول، وال%ط}ل ف الق والد_ي\ن مأ}خوذ منه، وهو
ت.ط}و,يل� الع1د_ة الت يضرب'ها الغري' للطالب، يقال: م.ط%له وماط%ل%ه

بقYه.واسم¬ م.م\طولD: طال% بإ,ضافة أ%و صلة، استعمله سيبويه فيما طال% من
ال4ساء: كعشرين رجلv، وخياv منك، إ,ذا سي بما رجل.

وال%ط%لة�: لغة ف الط�م.لة، وهي بقية الاء الك%د1ر ف أ}سفل الوض،
وقد تقدم، وقيل: م.ط%ل%ت'ه طينت'ه وك%د.ر'ه. ابن ال4عراب: وسط� الوض

م.ط%ل%ت'ه وس1ر\حان'ه، قال: وم.ط%ل%ت'ه غ1ر\ي.ن'ه وم.س3يط%ت'ه
وم.ط1يط%ت'ه. وام\ت.ط%ل النبات': ال}ت.ف_ وتد.اخ.ل. وماط1لD: فحل من ك1رام ف�حول

ال3بل إ,ليه تنس.ب ال3بل الاط1ل1ي_ة؛ قال أ%بو وجزة:



كف%ح\ل, ال1جان الاط1ل1ي> ال�ر.ف�ل,
وأ%نشد ابن بري لشاعر:

س1هام¬ ن%ت\ منها ال%ه.ار.ى وغود1ر.ت\
أ%راح1يب'ها، والاط1ل1يe ال%م.ل�ع'

ابن ال4عراب: ال1م\ط%ل� اللYصe. وال1م\ط%ل�: م1يق%عة� الد_اد.
@معل: مع.ل المار. وغي.ه ي.م\ع.له م.ع\لv: است.ل� خ'ص\ي.ي\ه.

وال%ع\ل: الختلس بع.جلة ف الرب. وم.ع.ل% الشيء4 ي.م\ع.ل�ه: اختطف%ه.
وم.ع.ل%ه' م.ع\لv: اختلسه؛ وقوله:
إ,ن، إ,ذا ما ال4مر' كان م.ع\ل،

وأ%و\خ.ف%ت\ أ%ي\د1ي الر>جال, الغ1س\ل،
ل ت'ل}ف1ن دار,جةv وو.غ}ل

يعن إ,ذا كان ال4مر اخت1لساv؛ وقوله:
وأ%و\خ.ف%ت\ أ%يدي الرجال الغ1س\ل

أ%ي قل�بوا أ%يدي.هم ف الصومة كأ%نم يضربون ال1ط}مي_؛ قال ابن
ال4عراب: كانت العرب إ,ذا ت.وìق%ف%ت للحرب ت.فاخرت\ قبل الوقعة فترفع

أ%يدي.ها وت'شي' با فتقول: ف%ع.ل أ%ب كذا وكذا، وقام. بأ%م\ر. كذا وكذا،
فشبهت أ%يديهم بال4يدي الت ت'وخ1ف الطمي_، وهو الغ1سل، والدار,جة

والو.غ}ل السيس'. ابن ال4عراب: ام\ت.ع.ل% فلن إ,ذا دارك الطYعان% ف
اختلس� وس'رعة.

وم.ع.له عن حاجته وأ%م\ع.ل%ه: أ%عجله وأ%زعجه. وال%ع\ل�: مدe الر_جل
ال�وار. من حياء الناقة ي'ع\ج,ل�ه بذلك، وقيل: هو استخراجه بعجلة.

وم.ع.ل% أ%مر.ه ي.م\ع.له م.ع\لv: ع.ج_له قبل أ%صحابه ول ي.ت_ئ1د. وم.ع.ل%
أ%مر.ه م.ع\لv أ%يضاv: أ%فسده بإ,عجاله؛ قال ابن بري عند قول الوهري

وم.ع.ل}ت. أ%مر.ك أ%ي ع.ج_لت.ه وقطعته وأ%فسدته، قال: ومنه قول القلخ:
إ,ن، إ,ذا ما ال4مر' كان م.ع\ل،
ول أ%ج,د\ من دون ش.ر¼ و.ع\ل،

وكان ذو الع1ل}م أ%شد_ ج.ه\ل
من ال%ه'ول، ل ت.ج,د\ن و.غ}ل،

ول أ%ك�ن\ دار,جةv ون.غ\ل
وال%ع\ل: س.ي\ر' الن_جاء. وال%ع\ل: السرعة� ف السي؛ قال ابن بري:



شاهده قول ابن العمياء:
لقد أ%جوب' الب.ل%د. الق%راحا،

ال%ر\م.ر,يس. النائي. الص_ح\صاحا،
بالق%و\م ل م.ر\ض.ى ول ص1حاحا،
إ,ن} ي.ن\ز,لوا ل ي.ر\ق�بوا ال3ص\باحا،

وإ,ن ي.س3يوا ي.م\ع.لوا الر_واحا
أ%ي يعجلوا وي'سرعوا. وم.ع.ل السي. ي.م\ع.له م.ع\لv: أ%سرع. وغلم

م.ع1ل أ%ي خفيف. وم.ع.ل ر,كابه ي.م\ع.لها: قطع بعضها من بعض؛ عن ثعلب. يقال:
ل ت.م\ع.لوا ر,كابكم أ%ي ل تقطعوا بعضها من بعض. وم.ع.ل الشبة

.Òأ%ي ب'د Dشق�ها. وما ل%ك. منه م.ع\ل :vم.ع\ل
وال1ع\و.ل�: ميمه زائدة، وقد مضى ف فصل العي.

@مغل: ال%غ.ل: وجع البطن من تراب 
(* قوله «من تراب» اي من أكل التراب)

،Dفهي م.غ1لة ،vم.غ1ل%ت الدابة، بالكسر، والناقة ت.م\غ.ل م.غ.ل
وم.غ.ل%ت\: أ%كلت التراب. مع الب.ق}ل فأ%خذها لذلك وج.ع¬ ف بطنها، والسم

ال%غ\لة، وي'ك}و.ى صاحب' ال%غ\لة1 ثلث% ل%ذ%عات بال1يس.م خل}ف السeر_ة،
.Dوبا م.غ\لة ش.ديدة

ابن ال4عراب: ال1م\غ.ل الذي ي'ول%ع' بأ%كل التراب في.د\ق%ى منه أ%ي
ي.س\ل%ح. وقوله ف الديث: صوم' شهر, الص_ب\ر, وثلثة1 أ%يام من كل شهر

صوم' الدهر, ويذهب ب.غ\لة1 الصد\ر أ%ي بن.غ.ل1ه وفساده، من ال%غ.ل وهو
داء# يأ}خذ الغنم ف بطونا، وي'روى: ب,م.غ.ل�ة1 الصد\ر، بالتشديد، من

الغ1لY القد.
وأ%م\غ.ل القوم': م.غ1ل%ت\ إ,ب,ل�هم وشاؤهم، وهو داء. يقال: م.غ1لت

ت.م\غ.ل. قال: وال3م\غال� ف الشاء3 ليس ف ال3بل وهو مثل الك1ش.اف1 ف
ال3بل أ%ن تم1ل كل� عام.

وال%غ\ل وال%غ.ل: اللب الذي ت'ر\ض1عه الرأ%ة ولد.ها وهي حامل، وقد
.Dم.غ1ل%ت\ به وأ%م\غ.ل%ته، وهي م'م\غ1ل

vوال3م\غال: وج.ع¬ ي'صيب' الشاة% ف بطنها، فكل�ما ح.م.ل%ت ولدا
أ%ل}قته، وقيل: ال3م\غال ف الشاة أ%ن تم1ل عليها ف السنة الواحدة مرتي،

،vوقد أ%م\غ.ل%ت\ وهي م'م\غ1ل، وقيل: هو أ%ن ت'ن\ت.ج. سن.وات{ م'تتاب,عة



وال%غ\لة�: النعجة� والع.ن\ز' الت ت'ن\ت.ج' ف عام مرتي، والمع
م1غالD. وأ%م\غ.ل%ت غنم' فلن إ,ذا كانت تلك حال%ها. وقال ابن ال4عراب:

ال3م\غال أ%ن ل ت'راح. ال3بل� ول غي'ها سن.ةv وهو ما ي'ف}س3دها.
وال�م\غ1ل� من النساء: الت ت.ل1د كل� سنة وتم1ل قبل ف1طام الصب�؛ قال

القطامي:
ب.ي\ضاء م.ح\طوط%ة ال%ت\ن.ي\ن, ب.ه\ك%ن.ة،

ر.ي_ا الر_واد1ف ل ت'م\غ1ل} بأ%و\لد1
يقول: ل يكثر ولدها فيكون ذلك مفسدة لا وي'ر.ه>ل لم.ها؛ وقال أ%بو

:vالنجم يصف ع.ي\را
ي.ر\مي ب,خ.وصاء4 إ,ل م.زال1ها،

ليست ك%ع.ي الش_م\س, ف أ%م\غال1ها
أ%راد ب.زالا زوال الشمس. وال%غ.ل: الر_م.ص، وجعه أ%م\غال. وم.غ1لت

عينه إ,ذا فسدت. وم.غ.ل فلن ي.م\غ.ل م.غ\لv وم.غالةv: و.شى، وخص_
بعضهم به الو,شاي.ة عند السلطان، يقال: أ%م\غ.ل ب فلن عند السلطان أ%ي

و.ش.ى ب إ,ليه. وم.غ.ل فلن بفلن عند فلن إ,ذا و.قع فيه، ي.م\غ.ل
م.غ\لv، وإ,نه لصاحب م.غالة{؛ ومنه قول لبيد:

،vوم.لذة vي.ت.أ%ك�لون م.غالة
وي'عاب' قائل�هم، وإ,ن ل ي.ش\غ.ب,

(* قوله ويتأ%كلون مغالة إل» هكذا ف الصل هنا، وتقدم ف مادة ملذ
بلفظ يتحدثون مغالة إل وهو كذلك ف النهاية ف مواضع، ال أنه وقع ف مادة

ملذ: وان ل يشعب بالعي الهملة وهو خطأ والصواب ما هنا من انه بالغي
العجمة).

واليم ف ال%غالة وال%لذة أ%صلية من م.غ.ل وم.ل%ذ. وال�م\غ1ل:
ال4رض الكثية الغ.م\لى، وهو الن_ب\ت الكثي.

@مقل: ال�ق}لة: ش.ح\مة العي الت تمع السواد. والبياض.، وقيل: هي
سواد'ها وبياض'ها الذي ي.د'ور' كله ف العي، وقيل: هي ال%د.قة؛ عن كراع،

وقيل: هي العي كل©ها، وإ,نا سيت م'ق}لة ل4نا ت.ر\م1ي بالنظر.
وال%ق}ل: الر_م\ي'. والد.قة: السواد' دون البياض,، قال ابن سيده: وأ%عرف ذلك

ف ال3نسان، وقد يستعمل ذلك ف الناقة؛ أ%نشد ثعلب:
من ال�ن\ط1يات1 ال%و\ك1ب. ال%ع\ج. بعد.ما



ي'ر.ى، ف ف�ر'وع, ال�ق}ل%ت.ي\ن,، ن'ض'وب'
وقال أ%بو داود: سعت بالغ.ر�اف يقولون: سخ>ن ج.ب,ين.ك بال�ق}لة؛

شب_ه عي الشمس بال�ق}لة1. وال%ق}ل: النظر. وم.ق%له بعينه ي.م\ق�له
م.ق}لv: نظر إ,ليه؛ قال القطامي:

ولقد ي.ر'وع' ق�لوب.ه'ن_ ت.ك%ل©م1ي،
وي.ر'وع'ن م.ق}ل� الص>وار, ال�ر\شق

ويروى: م'ق%ل، وم.ق}ل أ%حسن لقوله تكل©م1ي. ويقال: ما م.ق%ل%ت\ه عين
منذ اليوم. وحكى اللحيان. ما م.ق%ل%ت\ عين مثل%ه م.ق}لv أ%ي ما أ%بصرت\

ول نظرت\، وهو ف%ع.ل%ت\ من ال�ق}لة، وف حديث ابن مسعود وسئل عن م.س\ح
ال%صى ف الصلة فقال مر_ةv: وترك�ها خي من مائة ناقة ل1م'ق}لة{؛ قال
أ%بو عبيد: ال�ق}لة هي العي، يقول: تركها خي من مائة ناقة يتارها

الرجل على عينه ونظره كما يريد، قال: وقال ال4وزاعي ول يريد أ%نه
يقتنيها؛ وف حديث ابن عمر: خي¬ من مائة ناقة كل9ها أ%س\و.د' ال�ق}لة1 أ%ي كل

واحد منها أ%سود' العي.
وال%ق}لة، بالفتح: ح.صاة الق%س\م توضع ف ال3ناء لي'ع\ر.ف قدر' ما

ي'س\ق%ى كل© واحد منهم، وذلك عند قل�ة الاء ف ال%فاو,ز,، وف الكم:
ت'وض.ع ف ال3ناء إ,ذا ع.د1موا الاء ف السفر ث ي'ص.بe فيه من الاء

ق%د\ر' ما ي.غ\م'ر' ال%صاة في'عطاها كل رجل منهم؛ قال يزيد بن
ط�ع\مة ال%ط}م1ي� وخ.ط}مة� من ال4نصار بنو عبد1 ال بن مالك بن

أ%و\س:ق%ذ%ف�وا سي>د.هم ف و.ر\طة{،
ق%ذ}ف%ك ال%ق}لة% وس\ط% ال�ع\ت.ر.ك\

وم.ق%ل% ال%ق}لة: أ%لقاها ف ال3ناء وصب_ عليها ما يغم'رها من الاء.
وحكى ابن بري عن أ%ب حزة: يقال م.ق}لة وم'ق}لة، شبهت ب'ق}لة العي

ل4نا ف وسط بياض العي، وأ%نشد بيت ال%ط}م1ي�. وف حديث علي¼: ل يبق
منها إ,ل ج'ر\عة كج'ر\عة ال%ق}لة؛ هي بالفتح ح.صاة الق%س\م، وهي بالضم
واحدة ال�ق}ل الثمر العروف، وهي لص1غ.ر,ها ل تس.ع' إ,ل الشيء اليسي

من الاء.
وم.ق%له ف الاء ي.م\ق�له م.ق}لv: غ%م.سه وغط�ه. وم.ق%ل الشيء ف

الشيء ي.م\ق�له م.ق}لv: غ%م.س.ه. وف الديث: إ,ذا وق%ع الذ©باب' ف إ,ناء
أ%حد1كم فام\ق�لوه فإ,ن ف أ%حد ج.ناحيه س'م�اv وف الخر ش1فاء وإ,نه



يقد>م السeم_ ويؤخر الش>فاء؛ قال أ%بو عبيدة: قوله فام\ق�لوه يعن
فاغ}م1سوه ف الطعام أ%و الشراب لي'خ\ر,ج الشفاء كما أ%خرج الداء. وال%ق}ل:

الغ.م\س. ويقال للر_ج'ل%ي إ,ذا ت.غاط�ا ف الاء: ها ي.ت.ماق%لن،
وال%ق}ل ف غي هذا النظر'. وت.ماق%لوا ف الاء: ت.غاط©وا. وف حديث

عبد الرحن وعاصم: ي.تماق%لن ف البحر، ويروى: ي.ت.ماق%سان. وم.ق%ل ف
الاء ي.م\ق�ل م.ق}لv: غاص.. ويروى أ%ن ابن لقمان الكيم سأ%ل أ%باه لقمان

فقال: أ%رأ%يت ال%ب_ة الت تكون ف م.ق}ل البحر أ%ي ف م.غاص البحر،
فأ%علمه أ%ن ال يعلم ال%ب_ة حيث هي، يعلمها بع1لمه ويستخرجها بل�طفه؛

وقوله ف م.ق}ل البحر، أ%راد ف موضع ال%غاص من البحر. وال%ق}ل: أ%ن
ي.خ.اف الرجل على الفصيل من شربه اللب فيسقي.ه ف كف9ه قليلv قليلv؛ قال

شر: قال بعضهم ل يعرف ال%ق}ل الغ.م\س، ولكن ال%ق}ل أ%ن ي'م\ق%ل
الفصيل� الاء4 إ,ذا آذاه ح.رe اللب في'وج.ر الاء4 فيكون دواء�. والرجل

يرض فل يسمع شيئاv فيقال: ام\ق�لوه الاء4 واللب. أ%و شيئاv من الدواء
فهذا ال%ق}ل الصحيح. وقال أ%بو عبيد: إ,ذا ل ي.ر\ض.ع الف%ص1يل أ�خ1ذ
لسانه ث ص'ب_ الاء ف ح.ل}قه، وهو ال%ق}ل، وقد م.ق%ل}ته م.ق}لv، قال:

وربا خرج على لسانه ق�روح فل يقدر على الرضاع حت ي'م\ق%ل؛ وأ%نشد:
إ,ذا اس\ت.ح.ر_ فام\ق�لوه م.ق}ل،

ف ال%ل}ق, والل�هاة1 ص'بeوا الر>س\ل
وال%ق}ل: ضر\ب من الرضاع؛ وأ%نشد ف وصف الث�د\ي:

ك%ث%د\ي ك%عاب� ل ي'م.ر_ث% بال%ق}ل,
قال الليث: نص.ب الثاء على طل%ب النون، قال ال4زهري: وكأ%ن� ال%ق}ل

مقلوب من ال%ل}ق وهو الرضاع. وم.ق}ل البئر: أ%سفلها.
وال�ق}ل: الك�ن\د'ر الذي ت'د.خ>ن به اليهود' ويعل ف الدواء.

وال�ق}ل: حل الد_و\م، واحدته م'ق}لة، والد_و\م شجرة تشبه النخلة ف حالتا.
قال أ%بو حنيفة: ال�ق}ل الصمغ الذي يسمى الك�ور، وهو من ال4دوية.

@مكل: ال�ك}لة وال%ك}لة: ج.م_ة� البئر، وقيل: أ%ول ما ي'ستق%ى من
ج.م_ت1ها. وال�ك}لة: الشيء القليل من الاء يبقى ف البئر أ%و ال3ناء فهو

من ال4ضداد، وقد م.ك%ل%ت الر_ك1ي_ة ت.م\ك�ل م'ك�ولv، فهو م.ك�ول
Dل، وم.ك1ل�فيهما، والمع م'ك�لD. وحكى ابن ال4عراب: ق%ل1يب¬ م'ك�لD كع'ط

كن.ك1د{، وم'م\ك%لة وم.م\ك�ولة كل ذلك الت قد ن.ز.ح ماؤها، وقيل:



ال%ك�ول من البار الت يقل© ماؤها فت.س\ت.ج,مe حت يتمع الاء ف أ%سفلها،
واسذلك الاء ال�ك}لة. وال%ك%ل:اجتماع ل الاء ف البئر. الليث:

م.ك%ل%ت البئر إذا اجتمع الاء ف وسطها وكثر، وبئر م.ك�ولD وج.م_ة م.كول.
ابن ال4عراب: ال1م\ك%ل� الغ.دير القليل الاء. الوهري: م.ك1ل%ت البئر

vقليل vأ%ي ق%ل� ماؤها واجتمع ف وسطها، وقيل: إ,ذا اجتمع فيها قليل
إ,ل وقت الن_ز\ح الثان فاسم ذلك م.ك}لة وم'ك}لة. يقال: أ%ع\طن م.كلة%
ر.كي_تك أ%ي ج.م_ة ركيتك، والبئر م.كول، والمع م'ك�ل؛ ومنه قول

أ�ح.ي\حة بن ال�لح:
،�ص.ح.و\ت عن الص>با والل�ه\و' غ�ول

�ون.ف}س' الرء3 آو,نةv م.ك�ول
أ%ي قليلة الي مثل البئر ال%ك�ول.

وال%ك�ول©: اللئيم؛ عن أ%ب الع.مي\ث%ل ال4عراب.
@ملل: ال%ل%ل�: ال%لل� وهو أ%ن ت.م.ل� شيئاv وت'ع\ر,ض عنه؛ قال

الشاعر:
وأ�ق}س3م' ما ب من ج.فاء� ول مل%ل

ورجل م.ل�ةD إ,ذا كان ي.م.ل© إ,خوان.ه سريعاv. م.ل1ل}ت الشيء م.ل�ة
وم.ل%لv وم.للv وم.للة: ب.ر,م\ت به، واس\ت.م\ل%ل}ته: كم.ل1ل}ت'ه؛ قال

ابن ه.ر\مة:
ق1فا ف%ه.ر,يقا الدم\ع بال%ن\ز,ل الد_ر\س,،
ول ت.س\ت.م1ل� أ%ن يطول به ع.ن\س3ي

وهذا كما قالوا خ.ل%ت الدار' واستخ\لت وع.ل ق1ر\ن.ه واس\ت.ع\له؛ وقال
الشاعر:

ل ي.س\ت.م1ل© ول ي.ك}رى م'جال1س'ها،
ول ي.م.ل© من الن_ج\و.ى م'ناج,يها

وأ%م.ل�ن وأ%م.ل� ع.لي_: أ%بر.م.ن. يقال: أ%د.ل� فأ%م.ل�.
وقالوا: ل أ%م\له' أ%ي ل أ%م.ل©ه، وهذا على تويل التضعيف والذي فعلوه ف

هذا ونو,ه من قولم ل 
(* هكذا بياض ف الصل) . . . ل أ%فعل؛

وإ,نشادهم:من مآش1ر� ح1داء3
(* قوله «من مآشر حداء» قبله كما ف مادة حدد:



يا لك من تر ومن شيشاء
ينشب ف السعل واللهاء
أنشب من مآشر حداء).

ل يكن واجباv فيجب هذا، وإ,نا غ�ي>ر استحساناv فساغ ذلك فيه.
êإ,ذا س.ئ1م\ته، ورجل م.ل vالوهري: م.ل1ل}ت الشيء، بالكسر، وم.ل1ل}ت منه أ%يضا

وم.لول وم.لولة ومالولةD وم.ل�لة وذو م.ل�ة؛ قال:
إ,نك وال ل%ذ�و م.ل�ة،

ي.طر,ف�ك ال4د\ن عن ال4ب\ع.د1
قال ابن بري: الشعر لعمر بن أ%ب ربيعة وصواب إ,نشاده: عن ال4قد.م؛

وبعده:
قلت لا: بل أ%نت1 م'ع\ت.ل�ة

ف الو.صل، يا هند'، ل1ك%ي ت.ص\ر,مي
وف الديث: اك}ل%فوا من العمل ما ت'ط1يقون فإ,ن ال ل ي.م.ل© حت

ت.م.ل©وا؛ معناه إ,ن ال ل ي.م.ل© أ%بداv، م.ل1ل}تم أ%و ل ت.م.ل©وا،
فجرى مرى قولم: حت ي.ش1يب. الغراب ويبيض_ القار'، وقيل: معناه إ,ن

ال ل ي.ط�ر,ح'كم حت تتركوا العمل وتزهدوا ف الرغبة إ,ليه فسمى
الفعلي م.ل%لv وكلها ليس ب,م.ل%ل كعادة العرب ف وضع الفعل موضع الفعل إ,ذا

وافق معناه نو قولم:
ث أ%ض\ح.و\ا ل%ع1ب. الدهر' بم،

وكذاك الدهر' ي'ود1ي بالرجال
فجعل إ,هلكه إ,ياهم ل%ع1باv، وقيل: معناه إ,ن ال ل يقطع عنكم ف%ض\له

حت ت.م.ل©وا سؤاله فسم_ى ف1عل ال م.ل%لv على طريق الز\د1واج ف
الكلم كقوله تعال: وجزاء� سيئة سيئةD مثلها، وقوله: فم.ن, اع\ت.دى عليكم

فاع\ت.دوا عليه؛ وهذا باب واسع ف العربية كثي ف القرآن. وف حديث
الستسقاء: فأ%ل�ف الل9ه الس_حاب وم.ل�ت\نا؛ قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف
رواية لسلم، قيل: هي من ال%ل%ل, أ%ي كثر مطر'ها حت م.ل1لناها، وقيل:

هي م.ل%ت\نا، بالتخفيف، من الم\ت1لء فخفف المزة، ومعناه أ%وس.ع.ت\نا
س.ق}ياv وريìا. وف حديث ال�غية: م.ل1يلة ال3ر\غاء أ%ي م.م\لولة

الصوت، ف%ع1يلة بعن مفعولة، ي.ص1فها بكثرة الكلم ور.ف}ع, الصوت حت ت'م1ل�
السامعي، وال�نثى م.لول وم.لولة، فملول على القياس وم.لولة على الفعل.



وال%ل�ة: الر_ماد الارe والم\ر. ويقال: أ%كلنا خ'بز. م.ل�ة، ول
يقال أ%كلنا م.ل�ة. وم.ل� الشيء4 ف الم\ر ي.م'ل©ه م.ل¾، فهو

م.م\لول وم.ل1يل: أ%دخله 
(* قوله «ادخله» يعن فيه فلفظ فيه إما ساقط من قلم

الناسخ او اقتصاراv من الؤلف) . يقال: م.ل%ل}ت ال�بة% ف ال%ل�ة
م.ل¾ وأ%م\ل%ل}تها إ,ذا عم1لتها ف ال%ل�ة، فهي م.م\لولة، وكذلك كل

م.ش\و,ي� ف ال%ل�ة من ق%ريس وغيه. ويقال: هذا خ'بز م.ل�ة{، ول يقال
للخبز م.ل�ة، إ,نا ال%لة الر_ماد الار� والبز يسمى ال%ل1يل

وال%م\لول، وكذلك اللحم'؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
ترى الت_ي\م1ي_ ي.ز\ح.ف' كالق%ر.ن\ب

إ,ل ت.ي\م1ي_ة{، كع.صا ال%ل1يل
وف الديث: قال أ%بو هريرة لا افتت.ح\نا خ.يب. إ,ذا أ�ناس من ي.ه'ود

متمعون على خ'بزة ي.م'ل©ونا أ%ي يعلونا ف ال%ل�ة. وف حديث كعب:
أ%نه مر_ به ر,ج\ل من ج.راد فأ%خذ ج.راد.تي فم.ل�هما أ%ي ش.واها

بال%ل�ة؛ وف قصيد كعب بن زهي:
�كأ%ن� ضاح1ي.ه' بالنار م.م\لول

أ%ي كأ%ن� ما ظهر منه للشمس م.ش\وي� بال%ل�ة من شد�ة حر�ه. ويقال:
أ%طع.م.نا خبز م.ل�ة{ وأ%طعم.نا خبزة م.ل1يلv، ول يقال أ%طع.منا م.ل�ة؛

قال الشاعر:
ل أ%ش\ت'م الض_ي\ف. إ,ل9 أ%ن} أ%قول% له:

أ%بات.ك. ال ف أ%بيات ع.م_ار,
أ%بات.ك ال ف أ%بيات م'ع\ت.ن,ز�

عن ال%كار,م، ل ع.ف¼ ول قار,ي
ص.ل}د1 الن_دى، زاه1د{ ف كل م.ك}ر'مة،

كأ%ن_ما ض.ي\ف�ه' ف م.ل�ة النار,
وقال أ%بو عبيد: ال%ل�ة ال�ف}رة نفسها. وف الديث: قال له رجل إ,ن�

ل ق%رابات{ أ%ص1ل�هم وي.ق}ط%ع'ون.ن وأ�ع\ط1يهم وي.ك}ف�رونن فقال له:
إ,نا ت'س3ف©هم ال%ل�؛ ال%ل© وال%ل�ة: الر�ماد الار� الذي

vوفا�ي'ح\مى لي'د\ف%ن فيه البز لي.ن\ض.ج، أ%راد إ,نا تعل ال%ل�ة لم س.ف
ي.س\ت.ف©ونه، يعن أ%ن ع.طاء4ك إ,ياهم حرام عليهم ونار¬ ف بطونم.



ويقال: به م.ل1يلة وم'للD، وذلك ح.رارة يدها، وأ%صله من ال%ل�ة، ومنه
قيل: فلن يتململ على ف1راشه ويت.م.ل�ل� إ,ذا ل يستقر� من الوجع كأ%نه على

م.ل�ة.
ويقال: رجل م.ل1يل للذي أ%حرقته الشمس؛ وقول الرار:

على ص.ر\ماء4 فيها أ%ص\ر.ماها،
�وخ1ر>يت' الف%لة ب,ها م.ل1يل

قوله: وخ1ر>يت' الف%لة1 با م.ل1يل� أ%ي أ%ض\ح.ت الشمس فل%ف%ح.ت\ه
فكأ%نه م.م\لول ف ال%ل�ة.

الوهري: وال%ل1يلة ح.رارة يدها الرجل وهي ح'م_ى ف العظم. وف
الث%ل: ذهبت الب.ل1يلة بال%ل1يلة. والب.ل1يلة: الص>ح_ة من أ%ب.ل� من

م.ر.ضه أ%ي صح. وف الديث: ل ت.زال ال%ل1يلة� والصeداع' بالعبد؛
ال%ل1يلة: حرارة ال�م_ى وتوهeج'ها، وقيل: هي ال�م_ى الت تكون ف العظام.

وال%ل1يل�: ال1ح\ض.أ}.
وم.ل� الق%و\س. والسهم. والرمح ف النار: عالها به 

(* قوله «عالها
�به» هكذا ف الصل، ولعله عالها با) عن أ%ب حنيفة: وال%ل1يلة

�وال�لل�: الرe الكام1ن. ورجل م.م\لول وم.ل1يل: به م.ل1يلة. وال%ل�ة
�وال�لل�: ع.ر.ق ال�م_ى، وقال اللحيان: م'ل1ل}ت' م.ل¾ والسم ال%ل1يلة

ك%ح'م1م\ت ح'م_ى والسم ال�م_ى. وال�لل: وجع الظ�ه\ر؛ أ%نشد ثعلب:
د.او, با ظ%ه\ر.ك من م'لل1ه،

من خ'ز'رات فيه وان\خ1زال1ه،
كما ي'داوى الع.رe من إ,كال1ه

وال�لل: التقل©ب من الرض أ%و الغم؛ قال:
وه.م� تأ}خ'ذ� النeج.واء� منه،
ي'ع.دe ب,صال1ب� أ%و بال�لل,

والفعل من ذلك م.ل�. وت.م.ل�ل الرجل� وت.م.ل}م.ل%: ت.قل�ب، أ%صله
ت.م.ل�ل ف%ف�ك_ بالتضعيف. وم.ل�ل}ته أ%نا: قل�بته. وت.م.ل�ل اللحم' على

النار: اضطرب. ش.م1ر: إ,ذا ن.با بالرجل م.ض\ج.ع'ه من غ%م¼ أ%و و.ص.ب
قيل: قد ت.م.ل}م.ل%، وهو تقل©به على ف1راشه، قال: وت.م.ل}م'له وهو جالس

أ%ن ي.توكأ% مرة على هذا الش>ق، ومرة على ذاك، ومرة ي.ج\ث�و على ركبتيه.



وأ%تاه خ.ب.ر ف%م.ل}م.له، وال1ر\باء� ت.ت.م.ل}م.ل من الر>: تصع.د رأ}س
الشجرة مرة وت.ب\ط�ن فيها مرة وتظهر فيها أ�خرى.

أ%بو زيد: أ%م.ل� فلن على فلن إ,ذا شق_ عليه وأ%كثر ف الطل%ب.
يقال: أ%م\ل%ل}ت علي_؛ قال ابن مقبل:

أ%ل يا د1يار. ال%ي> بالس_ب'عان1،
أ%م.ل� عليها بالب,لى ال%ل%وان1

وقال شر ف قوله أ%م.ل� عليها بالب,لى: أ%لقى عليها، وقال غيه:
أ%ل%ح_ عليه حت أ%ث�ر فيها. وبعي م'م.لê: أ%كثر ر'كوبه حت أ%د\ب.ر

ظ%هره؛ قال العجاج فأ%ظهر التضعيف لاجته إ,ليه يص1ف ناقة.
ح.ر\ف كق%و\س, الش_و\ح.ط1 ال�ع.ط�ل,،
ل ت.ح\ف1ل الس_و\ط% ول قول ح.ل,

تشك�و الو.جى من أ%ظ}ل%ل� وأ%ظل%ل,،
من ط�ول, إ,م\لل� وظ%ه\ر� م'م\ل%ل,

أ%راد تشك�و الناقة وج.ى أ%ظ%ل�ي\ها، وها باط1نا م.ن\س3م.يها، وتشكو
ظهر.ها الذي أ%م.ل�ه الركوب أ%ي أ%د\ب.ر.ه وج.ز_ وب.ره وه.ز.له. وطريق

م.ل1يل وم'م.لê: قد سلك فيه حت صار م'ع\ل%ماv؛ وقال أ%بو د'واد:
ر.ف%ع\ناها ذ%م1يلv ف

م'م.لð م'ع\م.ل� ل%ح\ب,
وطريق م'م.ل9 أ%ي ل%ح\ب مسلوك. وأ%م.ل� الشيء4: قاله فك�ت1ب. وأ%م\له:

كأ%م.ل�ه، على تويل التضعيف. وف التنزيل: فلي'م\ل1ل} و.ل1يeه
vفهي ت'م\لى عليه ب'ك}رة :vبالعد\ل؛ وهذا من أ%م.ل�، وف التنزيل أ%يضا

وأ%ص1يلv؛ وهذا من أ%م\لى. وحكى أ%بو زيد: أ%نا أ�م\ل1ل� عليه الكتاب، بإ,ظهار
التضعيف. وقال الفراء: أ%م\ل%ل}ت لغة أ%هل الجاز وبن أ%سد، وأ%م\ل%ي\ت
لغة بن تيم وقيس. يقال: أ%م.ل� عليه شيئاv يكتبه وأ%م\لى عليه، ونزل

القرآن العزيز باللغتي م.عاv. ويقال: أ%مللت عليه الكتاب وأ%مليته. وف
حديث زيد: أ%نه أ%م.ل� عليه ل ي.ستوي القاعدون من الؤمني. يقال:

أ%م\ل%ل}ت الكتاب وأ%مليته إ,ذا أ%لقيته على الكاتب ليكتبه.
وم.ل� الثوب. م.ل¾: در.ز.ه؛ عن كراع. التهذيب: مل ثوب.ه ي.م'ل©ه
إ,ذا خاطه الياطة ال�ول قبل الك%ف>؛ يقال منه: م.ل%لت الثوب.

بالفتح.وال1ل�ة: الشريعة والدين. وف الديث: ل ي.توارث� أ%هل� م1ل�تي؛



ال1ل�ة: الدين كمل�ة1 ال3سلم والن_صرانية واليهودية، وقيل: هي م'ع\ظم
الدين، وجلة ما ييء به الرسل. وتل�ل وامتل�: دخل ف ال1ل�ة. وف

التنزيل العزيز: حت ت.ت_ب,ع م1ل�تهم؛ قال أ%بو إ,سحق: ال1لة ف اللغة
س'ن_ت'هم وطريقهم ومن هذا أ�خذ ال%ل�ة أ%ي الوضع الذي يتبز' فيه

ل4نه يؤث�ر ف مكانا كما يؤث�ر ف الطريق، قال: وكلم العرب إ,ذا اتف%ق
لفظ�ه فأ%كثره م'شتق بعض'ه من بعض. قال أ%بو منصور: وما يؤيد قول%ه

قول�هم م'م.لê أ%ي مسلوك معلوم؛ وقال الليث ف قول الراجز:
كأ%نه ف مل�ة م.م\لول

قال: الملول من ال1ل�ة، أ%راد كأ%نه مثال م'م.ث�ل ما يعبد ف م1ل%ل
الشركي. أ%بو اليثم: ال1ل�ة الدية، وال1ل%ل الديات؛ وأ%نشد:

غ%نائم الف1ت\يان ف يوم الو.ه.ل،
ومن ع.طايا الرؤساء ف ال1ل%ل

(* قوله «غنائم الفتيان إل» ف هامش النهاية ما نصه: قال وأنشدن أبو
الكارم:

غنائم الفتيان أيام الوهل * ومن عطايا الرؤساء واللل
يريد إبلv بعضها غنيمة وبعضها صلة وبعضها من ديات).

وف حديث عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: ليس على ع.ر.ب¼ م1ل}ك ول%س\نا
بناز,ع1ي من يد1 رجل شيئاv أ%سل%م عليه، ولك1ن_ا ن'ق%و>م'هم 

(* قوله
«ولكنا نقو�مهم إل» هكذا ف الصل، وعبارة النهاية: ولكنا نقو�مهم اللة

على آبائهم خساv من البل: اللة الدية وجعها ملل؛ قال الزهري ال آخر
ما هنا وقال الصاغان بعد ان ذكر الديث كما ف النهاية: قال الزهري
أراد إنا نقومهم كما نقو�م ال آخر ما هنا وضبط لفظ ونذر الراح بذا

الضبط ففي عبارة الصل سقط ظاهر) كما ن'ق%و>م أ%رش. الد>يات ون.ذ%ر'
ال1راح.، وجعل لكلY رأ}س� منهم خساv من ال3بل ي.ض\م.ن'ها ع.شائ1ر'هم أ%و

يضمنونا للذين م.ل%كوهم. قال ابن ال4ثي: قال ال4زهري كان أ%هل الاهلية
ي.ط%ؤون ال3ماء4 وي.ل1د\ن لم فكانوا ي'ن\س.ب'ون إ,ل آبائهم وهم

ع.ر.ب، فرأ%ى عمر، رضي ال عنه، أ%ن يرد�هم على آبائهم ف%ي.ع\ت1قون ويأ}خ'ذ
من آبائهم ل1م.واليهم عن كلY و.ل%د{ خساv من ال3بل، وقيل: أ%راد م.ن

س'ب,ي. من العرب ف الاهلي_ة وأ%دركه ال3سلم وهو عبد م.ن س.باه أ%ن



يرد�ه حر�اv إ,ل نسبه، ويكون عليه قيمته ل1م.ن س.باه خساv من ال3بل. وف
حديث عثمان: أ%ن� أ%م.ةv أ%تت ط%ي>ئاv فأ%خبتم أ%نا ح'ر_ة فتزو�جت

فول%دت فجعل ف و.ل%د1ها ال1ل�ة أ%ي ي.ف}ت.ك©هم أ%بوهم من م.وال
أ�م>هم، وكان عثمان يعطي مكان% كل� رأ}س� رأ}س.ي\ن، وغي'ه يعطي مكان كل

رأ}س رأ}ساv، وآخرون ي'ع\ط�ون قيمته بالغةv ما بلغت. ابن ال4عراب: م.ل�
ي.م1ل©، بالكسر كسر, اليم، إ,ذا أ%خذ ال1ل�ة؛ وأ%نشد:

جاءت به م'ر.م_داv ما م'ل�،
ما ف1ي_ آل� خ.م_ حي أ%ل�ى

(* قوله «وأنشد جاءت به إل» هكذا ف الصل).
قوله: ما م'ل� ما ج'ح1د، وقوله: ما ف� آل، ما صلة، والل�: شخصه،

وخ.م_: تغيت ري'ه، وقوله: أ%ل�ى أ%ي أ%ب\طأ%، وم'ل� أ%ي أ�نض1ج. وقال
.vا سريعاìإ,ذا م.ر_ م.ر vال4صمعي: م.ر_ فلن ي.م\ت.ل9 ام\ت1لل

الكم: م.ل� ي.م'ل© م.ل¾ وام\ت.ل� وت.م.ل�ل أ%سرع. وقال مصعب:
ام\ت.ل� واس\ت.ل� وان\م.ل� وانس.ل� بعن واحد. وحار م'لم1لD: سريع، وهي

ال%ل}م.لة. ويقال: ناقة م.ل}م.لى على ف%ع\ل%لى إ,ذا كانت سريعة؛
وأ%نشد:يا ناق%تا ما ل%ك1 ت.د\أ%ل1ينا،

أ%ل تكون م.ل}م.لى د.فونا؟
(* قوله «دفونا» هكذا ف الصل؛ وف التكملة: ذقونا، بالذال والقاف).

وال�لم'ول: ال1ك}حال. الوهري: ال�لمول الذي يكتح.ل به؛ وقال أ%بو
حات: هو ال�ل�مول الذي ي'ك}ح.ل وت'س\ب.ر' به الراح، ول يقال ال1يل،

إ,نا ال1يل� الق1طعة من ال4رض. وم'لمول البعي والثعلب: قضيبه، وحكى
سيبويه مال©، وجعه م'ل�ن، ول يفس>ره.

وف حديث أ%ب عبيد: أ%نه ح.م.ل يوم ال1س\ر فضرب م.ل}م.لة الف1يل يعن
خ'ر\طوم.ه.

وم.ل%ل: موضع ف طريق مكة بي الر.مي، وقيل: هو موضع ف طريق
الباد1ية. وف حديث عائشة: أ%صبح النب، صلى ال عليه وسلم، ب.ل%ل ث راح.
وتعش_ى بس.رف{؛ م.ل%لD، بوزن ج.بل: موضع بي مكة والدينة على سبعة عشر

ميلv بالدينة 
(* قوله «سبعة عشر ميلv بالدينة» الذي ف ياقوت: ثانية

وعشرين ميلv من الدينة) وم'لل: موضع؛ قال الشاعر:



،vر.م\ية eلل1ي�ر.مى قلب.ه الب.ر\ق' ال
بذكر, ال1م.ى و.ه\ناv، فبات. ي.ه,يم'

@مندل: قال البد: ال%ن\د.ل العود الر_ط}ب، وهو ال%ن\د.ل1يe؛ قال
ال4زهري: هو عندي رباعي ل4ن اليم أ%صلية، قال: ل أ%دري أ%عرب هو أ%و

معرب.
@مهل: ال%ه\ل وال%ه.ل وال�ه\لة، كله: الس_ك1ينة والتeؤ.دة

:vوالر>ف}ق. وأ%م\هله: أ%نظره ور.ف%ق به ول يعجل عليه. وم.ه_له ت}ه,يل
أ%ج_له. والس\ت1م\هال: الستنظار. وت.م.ه_ل ف عمله: ات_أ%د.. وكل©
ترف©ق� ت%هeل. ور'ز,ق م.ه\لv: ر.ك1ب الذ©نوب وال%طايا فم'ه>ل ول
ي'ع\ج.ل. وم.ه.ل%ت الغنم' إ,ذا رعت بالليل أ%و بالنهار على م.ه.ل1ها.

وال�ه\ل�: اسم¬ يمع م.ع\د1ن,ي_ات الواهر. وال�ه\ل: ما ذاب من
ص'ف}ر� أ%و حديد، وهكذا فسر ف التنزيل، وال أ%علم. وال�ه\ل وال�ه\لة:

ضر\ب من الق%ط1ران ماه1يe ر.ق1يق ي'ش\به الزيت، وهو يضر,ب إ,ل الصفرة من
م.هاو.ت1ه، وهو د.س1م ت'د\ه.ن به ال3بل ف الشتاء؛ قال: والق%ط1ران
الاثر ل ي'ه\ن.أ� به، وقيل: هو د'ر\د1يe الزيت1، وقيل: هو الع.ك%ر

ال�غ\لى، وقيل: هو ر.ق1يق الزيت، وقيل: هو عام_ته؛ وأ%نشد ابن بري لل4فوه
ال4و\د1ي:

Dوكأ%نا أ%س.لت'هم م.ه\نوءة
بال�ه\ل,، من ن.د.ب, الك�لوم, إ,ذا ج.رى

شب_ه الدم. حي ي.ب,س ب,د'ر\د1ي� الزيت. وقوله عز وجل: ي'غاثوا باء
eه\ل د'ر\د1ي�كال�ه\ل؛ يقال: هو النeحاس الذاب. وقال أ%بو عمرو: ال

الزيت؛ قال: وال�ه\ل أ%يضاv الق%ي\ح والص_د1يد.
وم.ه.ل}ت البعي. إ,ذا طليته بال%ض\خاض فهو م.م\هول؛ قال أ%بو وجزة 

*)
.(vقوله «قال ابو وجزة» ف التهذيب زيادة لفظ: يصف ثورا

صاف ال4دي ه1جان غي م.ذ}ب.ح1ه،
كأ%نه ب,د.م ال%ك}نان م.م\هول

وقال الزجاج ف قوله عز وجل: يوم تكون السماء كال�ه\ل,، قال: ال�ه\ل
د'ر\د1يe الزيت، قال ال4زهري: ومثله قوله: فكانت و.ر\دةv كالد>هان1 

*)



قوله «فكانت وردة كالدهان» ف الزهري زيادة: جع الدهن) قال أ%بو إ,سحق:
كالد>هان أ%ي ت.ت.لو_ن كما يتلو_ن الد>هان الختلفة، ودليل ذلك قوله
تعال: كال�ه\ل ي.ش\وي الو'جوه؛ فد.عا بف1ضة فأ%ذابا فج.علت\ ت.مي_ع

وت.لو_ن، فقال: هذا من أ%شب.ه1 ما أ%نتم راؤون بال�ه\ل؛ قال أ%بو عبيد:
،vأ%راد تأ}ويل% هذه الية. وقال ال4صمعي: حد_ثن رجل، قال وكان فصيحا

أ%ن أ%با بكر، رضي ال عنه، أ%و\صى ف مرضه فقال: ادف1نون ف
ث%و\ب.ي_ هذين فإ,نما للم.ه\لة1 والتراب، بفتح اليم، وقال بعضهم: ال1ه\لة،

بكسر اليم، وقالت العامرية: ال�ه\ل عندنا السeمe. وال�ه\ل: الصديد
والدم يرج فيما زعم يونس. وال�ه\ل: النحاس الذائب؛ وأ%نشد:

ون'ط}عم' من س.د1يف1 اللح\م ش1يزى،
إ,ذا ما الاء� كال�ه\ل, الف%ر,يغ,

وقال الفراء ف قوله تعال: وكانت البال� ك%ث1يباv م.ه,يلv؛ الك%ث1يب
الرمل، وال%ه,يل الذي ير_ك أ%سفله في.ن\هال عليه من أ%عله، وال%ه,يل
من باب ال�ع\ت.لY. وال�ه\ل: ما ي.ت.حاتe عن ال�بزة من الرماد ونوه

إ,ذا أ�خر,جت من ال%ل�ة. قال أ%بو حنيفة: ال�ه\ل بقي�ة ج.م\ر ف
الرماد ت'ب,ين'ه إ,ذا حر_كته. ابن شيل: ال�ه\ل عندهم ال%ل�ة إ,ذا ح.م1يت

جدìا رأ%يتها ت.م'وج. وال�ه\ل� وال%ه\ل� وال�ه\لة�: صديد اليت. وف
الديث عن أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه أ%و\صى ف مرضه فقال: ادف1نون

ف ثوب_ هذين فإ,نا ها للم'ه\ل التراب؛ قال أ%بو عبيدة: ال�ه\ل ف
هذا الديث الصديد' والقيح'، قال: وال�ه\ل ف غي هذا كل© ف1ل1ز¼

أ�ذ1يب.، قال: والف1ل1زe جواهر' ال4رض من الذهب والفضة والنeحاس، وقال أ%بو
عمرو: ال�ه\ل ف شيئي، هو ف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه، القيح'
والصديد'، وف غيه د'ر\د1يe الزيت، ل يعرف منه إ,ل� هذا، وقد قد_منا

أ%نه روي ف حديث أ%ب بكر ال�ه\لة وال1ه\لة، بضم اليم 
(* قوله «بضم

اليم» ل يتقدم له ذلك) وكسرها، وهي ثلث%ت'ها القيح' والصديد' الذي يذ�وب
في.سيل من السد، ومنه قيل للنeحاس الذائب م'ه\ل.
وال%ه.ل� والتم.هeل: التقدeم. وته_ل ف ال4مر: تقد_م فيه.

،�وال�ت\م.ه,ل9 وال�ت\م.ئل9، المزة بدل من الاء: الرجل� الطويل� العتدل
وقيل: الطويل� النتصب'. أ%بو عبيد: التم.هeل التقدeم. ابن ال4عراب:



الاه1ل� السريع، وهو التقد>م. وفلن ذو م.ه.ل أ%ي ذو تقدeم ف الي
ول يقال ف الشر>؛ وقال ذو الرمة:

كم فيهم' من أ%ش.م> ال4ن\ف1 ذي م.ه.ل�،
يأ}ب الظ©لمة% منه الض_ي\غم الضاري

أ%ي تقدeم� ف الشر.ف والفضل. وقال أ%بو سعيد: يقال أ%خذ فلن على فلن
ال�ه\لة% إ,ذا تقد_مه ف س1ن¼ أ%و أ%دب�، ويقال: خ'ذ1 ال�ه\لة% ف

أ%م\رك أ%ي خذ الع'د_ة؛ وقال ف قول ال4عشى:
�إ,ل الذين لم فيما أ%ت.و\ا م.ه.ل

قال: أ%راد العرفة% التقد>مة بالوضع. ويقال: م.ه.ل� الرجل,:
أ%س\لف�ه الذين تقد�موه، يقال: قد تقد�م م.ه.ل�ك قبلك، ور.ح1م ال

م.ه.ل%ك.ابن ال4عراب: روي عن علي¼، عليه السلم، أ%نه لا ل%ق1ي. الشeراة%
قال ل4صحابه: أ%ق1ل©وا الب,ط}نة% وأ%ع\ذ1بوا، وإ,ذا س1ر\ت إ,ل العدو>
ف%م.ه\لv م.ه\لv أ%ي ر,ف}قاv ر,ف}قاv، وإ,ذا وقعت العي على العي

ف%م.ه.لv م.ه.لv أ%ي تقدeماv تقدeماv، الساكن الرفق، والتحرك التقدeم،
أ%ي إ,ذا س1ر\ت ف%ت.أ%ن_و\ا وإ,ذا ل%ق1يتم فاح1لوا. وقال الوهري:

ال%ه.ل، بالتحريك، التeؤدة والتباط�ؤ، والسم ال�ه\لة. وفلن ذو م.ه.ل،
بالتحريك، أ%ي ذو تقدeم ف الي، ول يقال ف الشر. يقال: م.ه_ل}ته
وأ%م\ه.ل}ته أ%ي سك�نته وأ%خ_رته. ومنه حديث ر'ق%ي\قة: ما يبل�غ س.ع\ي'هم

م.ه.ل%ه أ%ي ما يبل�غ إ,سراع'هم إ,بطاءه؛ وقول أ�سامة بن الرث الذل:
ل%ع.م\ري لقد أ%م\ه.ل}ت ف ن.ه\ي خالد{

عن الشام، إ,م�ا ي.ع\ص1ي.ن_ك خالد
أ%م\ه.ل}ت: بالغت؛ يقول: إ,ن عصان فقد بالغت ف نيه. الوهري:

ات\م.ه.ل� ات\م1ه\للv أ%ي اعتدل% وانتص.ب؛ قال الراجز:
وع'ن'ق كال1ذ}ع م'ت\م.ه,ل9

أ%ي منتص1ب؛ وقال القحيف:
إ,ذا ما الض>باع' ال1ل�ة ان\ت.ج.ع.ت\ه'م،
ن.م.ا الن>يe ف أ%ص\لئها فات\م.ه.ل�ت1

وقال معن بن أ%وس:
ل�باخ1ي_ة ع.ج\زاء ج.م� ع1ظام'ها،

ن.م.ت\ ف ن.عيم�، وات\م.ه.ل� با السم



وقال كعب بن جعيل:
ف مكان{ ليس فيه ب.ر.م¬،

وف%ر.اش م'تعال� م'ت\م.ه,ل9
وقال حبيب بن الر� قال العبدي:

vلقد ز'و�ج الرداد' ب.ي\ضاء4 ط%ف}لة
ل%ع'وباv ت'ناغ1يه1، إ,ذا ما ات\م.ه.ل�ت1

(* قوله «الرداد» هكذا ف الصل).
وقال ع'قبة بن م'ك%د�م:

ف ت.ل1يل� كأ%نه ج,ذ}ع' ن}ل�،
م'ت.م.ه,لð م'ش.ذ�ب, ال4ك}راب,

والت\م1ه\لل أ%يضاv: سكون وفتور. وقولم: م.ه\لv يا رجل، وكذلك
للثني والمع والؤنث، وهي موحدة بعن أ%م\ه,ل، فإ,ذا قيل لك م.ه\لv، قلت

ل م.ه\ل% وال، ول تقل ل م.ه\لv وال، وتقول: ما م.ه\لD وال
ب'غ\ن,ية{ عنك شيئاv؛ قال الكميت:

vله، إ,ذا ما جاء: م.ه\ل �أ%ق�ول
وما م.ه\لD ب.واع1ظة ال%ه'ول

وهذا البيت 
(* قوله «وهذا البيت إل» الذي ف نسخ الصحاح الط والطبع

الت بأ%يدينا كما أورده سابقاv وكذا هو ف الصاغان عن الوهري فلعل ما
وقع لبن بري نسخة فيها سقم) أ%ورده الوهري:

vأ%قول له إ,ذ جاء: مهل
وما م.ه\ل بواعظة الهول

قال ابن بري: هذا البيت نسبه الوهري للكميت وصدره لامع بن م'ر\خ1ي.ة%
الك1لب>، وهو م'غ.ي_ر ناقص جزءاv، وع.ج'زه للكميت ووزنما متلف¬:

الص_د\ر' من الطويل والع.ج'ز من الوافر؛ وبيت جامع:
أ%قول له: م.ه\لv، ول م.ه\ل% عنده،

ول عن\د. جار,ي د.م\ع1ه1 ال�ت.ه.لYل
وأ%ما بيت الكميت فهو:

،vضاع، لكم ف%م.ه\ل�وك�ن_ا، يا ق
وما م.ه\لD بواع1ظة ال%ه'ول,



فعلى هذا يكون البيت من الوافر موزوناv، وقال الليث: ال%ه\ل� السكينة
والو.قار. تقول: م.ه\لv يا فلن� أ%ي ر,ف}قاv وسكوناv ل تعجل، ويوز لك

كذلك ويوز التثقيل؛ وأ%نشد:
فيا ابن. آد.م.، ما أ%ع\د.د\ت. ف م.ه.ل�؟

ل د.رeك. ما تأ}ت وما ت.ذ%ر'
وقال ال عز وجل: ف%م.ه>ل, الكافرين أ%م\ه,ل}ه'م؛ فجاء باللغتي أ%ي

أ%ن\ظ1ر\ه'م\.
.vغليظ كب'ه\ص'ل�؛ قال ابن سيده. وأ%رى اليم بدل :Dمهصل: حار م'ه\ص'ل@
@مول: الال�: معروف ما م.ل%ك}ت.ه من جيع ال4شياء. قال سيبويه: من شاذ

ال3مالة قولم مال، أ%مال�وها لشبه أ%لفها بأ%لف غ%ز.ا، قال: وال4عرف
أ%ن ل يال ل4نه ل عل�ة هناك توجب ال3مالة، قال الوهري: ذكر بعضهم

أ%ن الال يؤنث؛ وأ%نشد لسان:
الال� ت'ز\ر,ي بأ%قوام� ذو,ي ح.س.ب�،

�وقد ت'س.و>د غي السي>د الال
والمع أ%م\وال. وف الديث: نى عن إ,ضاعة الال؛ قيل: أ%راد به

اليوان أ%ي ي'ح\س.ن إ,ليه ول يهم.ل، وقيل: إ,ضاعته إ,نفاقه ف الرام
والعاصي وما ل يبه ال، وقيل: أ%راد به التبذير وال3س\راف وإ,ن كان ف

ح.لل م'باح. قال ابن ال4ثي: الال ف ال4صل ما ي'ملك من الذهب والفضة ث
أ�طل1ق على كل ما ي'ق}ت.ن.ى ويل%ك من ال4عيان، وأ%كثر ما ي'طلق الال

عند العرب على ال3بل ل4نا كانت أ%كثر أ%موالم.
وم1ل}ت بعدنا ت.مال وم'ل}ت وت.م.و_ل}ت، كله: كث�ر مال�ك. ويقال:

ت.م.و_ل فلن مالv إ,ذا ات_خذ ق%ي\نة 
(* قوله «قينة» كذا ف الصل، ولعله

بالكسر كما يؤخذ ذلك من مادة قنو ف الصباح) ؛ ومنه قول النب، صلى ال
،vل مالYوغي م'ت.أ%ث vل} منه غي م'ت.م.و>ل مال�عليه وسلم: فليأ}ك

والعنيان م'تقار,بان. ومال% الرجل ي.م'ول وي.م.ال� م.و\لv وم'ؤولv إ,ذا
صار ذا مال�، وتصغيه م'و.ي\ل، والعامة تقول م'و.ي>ل، بتشديد الياء، وهو

رجلD مالD، وت.م.و_ل% مثله وم.و_ل%ه غيه. وف الديث: ما جاء4ك منه
وأ%نت. غي' م'ش\ر,ف عليه ف%خ\ذ}ه وت.مو�له أ%ي اجعله لك مالv. قال ابن

ال4ثي: وقد تكر�ر ذكر الال على اختلف م'س.م_يات1ه ف الديث وي'فر.ق



فيها بالق%رائن. ورجلD مالD: ذو مال�، وقيل: كثي' الال كأ%نه قد ج.عل
نفس.ه مالv، وحقيقته ذو مال�؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

،vم'ر.ز_أ vكان مال vإ,ذا كان مال
ونال ند.اه كل© دان{ وجان,ب

قال ابن سيده: قال سيبويه مال إ,ما أ%ن يكون فاعلv ذهبت عين'ه، وإ,ما
أ%ن يكون ف%ع\لv من قوم مالة{ ومال1ي.، وامرأ%ة مالةD من نسوة مالة{

ومالت{. وما أ%م\و.ل%ه' أ%ي ما أ%كثر مال%ه'. قال ابن جن: وحكى الفراء عن
العرب رجل م.ئ1لD إ,ذا كان كثي الال، وأ%صل�ها م.و,ل بوزن ف%ر,ق�

وح.ذ1ر�، ث انقلبت الواو أ%ل1فاv لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت مالv، ث
إ,نم أ%توا بالكسرة الت كانت ف واو م.و,ل فحركوا با ال4لف ف مال�
فانقلبت هزة فقالوا م.ئ1ل. وف حديث م'ص\ع.ب بن عمي: قالت له أ�مeه
وال ل أ%لب.س خ1ماراv ول أ%ستظ1ل© أ%بداv ول آكل ول أ%شرب حت ت.د.ع.

�ما أ%نت. عليه، وكانت امرأ%ة م.ي>لة أ%ي ذات مال. يقال: مال% ي.مال
وي.مول فهو مالD وم.ي>ل، على ف%ع\ل وف%ي\ع1ل، قال: والقياس مائ1ل,. وف
حديث الطفيل: كان رجلv شريفاv شاعراv م.ي>لv أ%ي ذا مال�. وم'ل}ت'ه:

أ%عطيته الال. ومال� أ%هل, البادية: الن_ع.م'.
�وال�ولة�: العنكبوت؛ أ%بو عمرو: هي العنكبوت وال�ولة� والش_ب.ث

وال1ن.ن.ة. قال الوهري: زعم قوم أ%ن ال�ول% العنكبوت، الواحدة م'ولةD؛
وأ%نشد:

حاملة د.ل}وك ل ممول%ه\،
م.ل4ى من الال كع.ي\ن ال�ول%ه\

قال: ول أ%سعه عن ث1ق%ة.
وم'و.ي\ل: من أ%ساء ر.ج.ب؛ قال ابن سيده: أ%راها عاد1ي_ة.

@د ت'ب,ين'ه إ,ذا حر_كته. ابن شيل: ال�ه\ل عندهم ال%ل�ة إ,ذا ح.م1يت
جدìا رأ%يتها ت.م'وج. وال�ه\ل� وال%ه\ل� وال�ه\لة�: صديد اليت. وف

الديث عن أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه أ%و\صى ف مرضه فقال: ادف1نون
ف ثوب_ هذين فإ,نا ها للم'ه\ل التراب؛ قال أ%بو عبيدة: ال�ه\ل ف
هذا الديث الصديد' والقيح'، قال: وال�ه\ل ف غي هذا كل© ف1ل1ز¼

أ�ذ1يب.، قال: والف1ل1زe جواهر' ال4رض من الذهب والفضة والنeحاس، وقال أ%بو
عمرو: ال�ه\ل ف شيئي، هو ف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه، القيح'



والصديد'، وف غيه د'ر\د1يe الزيت، ل يعرف منه إ,ل� هذا، وقد قد_منا
أ%نه روي ف حديث أ%ب بكر ال�ه\لة وال1ه\لة، بضم اليم 

(* قوله «بضم
اليم» ل يتقدم له ذلك) وكسرها، وهي ثلث%ت'ها القيح' والصديد' الذي يذ�وب

في.سيل من السد، ومنه قيل للنeحاس الذائب م'ه\ل.
وال%ه.ل� والتم.هeل: التقدeم. وته_ل ف ال4مر: تقد_م فيه.

،�وال�ت\م.ه,ل9 وال�ت\م.ئل9، المزة بدل من الاء: الرجل� الطويل� العتدل
وقيل: الطويل� النتصب'. أ%بو عبيد: التم.هeل التقدeم. ابن ال4عراب:

الاه1ل� السريع، وهو التقد>م. وفلن ذو م.ه.ل أ%ي ذو تقدeم ف الي
ول يقال ف الشر>؛ وقال ذو الرمة:

كم فيهم' من أ%ش.م> ال4ن\ف1 ذي م.ه.ل�،
يأ}ب الظ©لمة% منه الض_ي\غم الضاري

أ%ي تقدeم� ف الشر.ف والفضل. وقال أ%بو سعيد: يقال أ%خذ فلن على فلن
ال�ه\لة% إ,ذا تقد_مه ف س1ن¼ أ%و أ%دب�، ويقال: خ'ذ1 ال�ه\لة% ف

أ%م\رك أ%ي خذ الع'د_ة؛ وقال ف قول ال4عشى:
�إ,ل الذين لم فيما أ%ت.و\ا م.ه.ل

قال: أ%راد العرفة% التقد>مة بالوضع. ويقال: م.ه.ل� الرجل,:
أ%س\لف�ه الذين تقد�موه، يقال: قد تقد�م م.ه.ل�ك قبلك، ور.ح1م ال

م.ه.ل%ك.ابن ال4عراب: روي عن علي¼، عليه السلم، أ%نه لا ل%ق1ي. الشeراة%
قال ل4صحابه: أ%ق1ل©وا الب,ط}نة% وأ%ع\ذ1بوا، وإ,ذا س1ر\ت إ,ل العدو>
ف%م.ه\لv م.ه\لv أ%ي ر,ف}قاv ر,ف}قاv، وإ,ذا وقعت العي على العي

ف%م.ه.لv م.ه.لv أ%ي تقدeماv تقدeماv، الساكن الرفق، والتحرك التقدeم،
أ%ي إ,ذا س1ر\ت ف%ت.أ%ن_و\ا وإ,ذا ل%ق1يتم فاح1لوا. وقال الوهري:

ال%ه.ل، بالتحريك، التeؤدة والتباط�ؤ، والسم ال�ه\لة. وفلن ذو م.ه.ل،
بالتحريك، أ%ي ذو تقدeم ف الي، ول يقال ف الشر. يقال: م.ه_ل}ته
وأ%م\ه.ل}ته أ%ي سك�نته وأ%خ_رته. ومنه حديث ر'ق%ي\قة: ما يبل�غ س.ع\ي'هم

م.ه.ل%ه أ%ي ما يبل�غ إ,سراع'هم إ,بطاءه؛ وقول أ�سامة بن الرث الذل:
ل%ع.م\ري لقد أ%م\ه.ل}ت ف ن.ه\ي خالد{

عن الشام، إ,م�ا ي.ع\ص1ي.ن_ك خالد
أ%م\ه.ل}ت: بالغت؛ يقول: إ,ن عصان فقد بالغت ف نيه. الوهري:



ات\م.ه.ل� ات\م1ه\للv أ%ي اعتدل% وانتص.ب؛ قال الراجز:
وع'ن'ق كال1ذ}ع م'ت\م.ه,ل9

أ%ي منتص1ب؛ وقال القحيف:
إ,ذا ما الض>باع' ال1ل�ة ان\ت.ج.ع.ت\ه'م،
ن.م.ا الن>يe ف أ%ص\لئها فات\م.ه.ل�ت1

وقال معن بن أ%وس:
ل�باخ1ي_ة ع.ج\زاء ج.م� ع1ظام'ها،

ن.م.ت\ ف ن.عيم�، وات\م.ه.ل� با السم
وقال كعب بن جعيل:
ف مكان{ ليس فيه ب.ر.م¬،

وف%ر.اش م'تعال� م'ت\م.ه,ل9
وقال حبيب بن الر� قال العبدي:

vلقد ز'و�ج الرداد' ب.ي\ضاء4 ط%ف}لة
ل%ع'وباv ت'ناغ1يه1، إ,ذا ما ات\م.ه.ل�ت1

(* قوله «الرداد» هكذا ف الصل).
وقال ع'قبة بن م'ك%د�م:

ف ت.ل1يل� كأ%نه ج,ذ}ع' ن}ل�،
م'ت.م.ه,لð م'ش.ذ�ب, ال4ك}راب,

والت\م1ه\لل أ%يضاv: سكون وفتور. وقولم: م.ه\لv يا رجل، وكذلك
للثني والمع والؤنث، وهي موحدة بعن أ%م\ه,ل، فإ,ذا قيل لك م.ه\لv، قلت

ل م.ه\ل% وال، ول تقل ل م.ه\لv وال، وتقول: ما م.ه\لD وال
ب'غ\ن,ية{ عنك شيئاv؛ قال الكميت:

vله، إ,ذا ما جاء: م.ه\ل �أ%ق�ول
وما م.ه\لD ب.واع1ظة ال%ه'ول

وهذا البيت 
(* قوله «وهذا البيت إل» الذي ف نسخ الصحاح الط والطبع

الت بأ%يدينا كما أورده سابقاv وكذا هو ف الصاغان عن الوهري فلعل ما
وقع لبن بري نسخة فيها سقم) أ%ورده الوهري:

vأ%قول له إ,ذ جاء: مهل
وما م.ه\ل بواعظة الهول



قال ابن بري: هذا البيت نسبه الوهري للكميت وصدره لامع بن م'ر\خ1ي.ة%
الك1لب>، وهو م'غ.ي_ر ناقص جزءاv، وع.ج'زه للكميت ووزنما متلف¬:

الص_د\ر' من الطويل والع.ج'ز من الوافر؛ وبيت جامع:
أ%قول له: م.ه\لv، ول م.ه\ل% عنده،

ول عن\د. جار,ي د.م\ع1ه1 ال�ت.ه.لYل
وأ%ما بيت الكميت فهو:

،vضاع، لكم ف%م.ه\ل�وك�ن_ا، يا ق
وما م.ه\لD بواع1ظة ال%ه'ول,

فعلى هذا يكون البيت من الوافر موزوناv، وقال الليث: ال%ه\ل� السكينة
والو.قار. تقول: م.ه\لv يا فلن� أ%ي ر,ف}قاv وسكوناv ل تعجل، ويوز لك

كذلك ويوز التثقيل؛ وأ%نشد:
فيا ابن. آد.م.، ما أ%ع\د.د\ت. ف م.ه.ل�؟

ل د.رeك. ما تأ}ت وما ت.ذ%ر'
وقال ال عز وجل: ف%م.ه>ل, الكافرين أ%م\ه,ل}ه'م؛ فجاء باللغتي أ%ي

أ%ن\ظ1ر\ه'م\.
@ميكائيل: م1يكائيل� وم1يكائي: من أ%ساء اللئكة.

@م: اليم' من ال�روف الش_ف%و,ي_ة ومن ال�روف ال%ج\هورة، وكان
الليل يسمي اليم م'ط}بق%ة ل4نه يطبق إ,ذا لفظ با.

@مرهم: الليث: هو أ%ل}ي.ن' ما يكون من الدواء الذي ي'ض.م_د' به الرح'،
يقال: م.ر\ه.م\ت' ال�ر\ح..

@ملهم: التهذيب ف الرباعي: م.ل}ه.م ق%ر\ية باليمامة؛ قال ابن بري: هي
لب.ن ي.ش\ك�ر. وأ%خلط{ من ب.ك}ر, وائل. وال1ل}ه.م': الكثي' ال4ك}ل,.

الوهري ف ترجة لم: وم.ل}ه.م، بالفتح، موضع وهي أرض كثية النخل؛ قال
جرير وشب_ه ما على الوادج من الر_ق}م بالب'س\ر اليان,ع لمرته

وص'ف}رته:كأن� ح'مول% ال%ي> ز'ل}ن. ب,يان,ع�
من الوار,د1 الب.ط}حاء3 من ن.خ\ل, م.ل}ه.ما

ويوم' م.ل}هم: ح.ر\ب¬ لبن تيم وحنيفة. ابن سيده: وم.ل}هم أ%رض؛ قال
طرفة:

ي.ظ%ل© ن,ساء� ال%ي� ي.ع\ك�ف}ن. ح.و\له،
ي.ق�ل}ن. ع.س3يب¬ من س.رار.ة1 م.ل}هما



وم.ل}هم وق�ر�ان�: قريتان من ق�ر.ى اليمامة معروفتان.
@مهم: النهاية لبن الثي: وف حديث س.طيح:

.�أز\ر.ق' م.ه\م' الناب, ص.ر�ار' الذ�ن
قال أي حديد الناب؛ قال الزهري: هكذا روي، قال وأ%ظنه م.ه\و' الناب،

بالواو. يقال: س.ي\ف¬ م.ه\و¬ أي حديد¬ ماض�، قال: وأ%4ورده الزمشري
أز\ر.ق' م'م\هى الناب,، وقال: ال�م\هى ال�ح.د_د'، من أ%م\ه.ي\ت' ال%ديدة%

إذا ح.د_د\ت.ها، شب_ه ب.عي.ه بالن_م1ر لز'ر\قة عينيه وسرعة سيه.
وف حديث زيد بن ع.م\رو؛ م.ه\ما ت'ج.ش>م\ن ت.ج.ش_م\ت'؛ قال ابن

الثي: مهما حرف من حروف الشرط الت ي'جاز.ى با، تقول: مهما ت.ف%ع.ل}
أ%ف}ع.ل}؛ قيل إن أ%صلها م.ام.ا فقلبت اللف ال�ول هاء، وقد تكرر ف

الديث.
@مهيم: ف الديث: أن النب، صلى ال عليه وسلم، رأ%ى على عبد الرحن بن

ع.وف وض.راv من ص'ف}رة{ فقال: م.ه\ي.م\؟ قال: قد ت.ز.و_ج\ت' امرأ%ة من
النصار على ن.واة{ من ذه.ب�، فقال: أ%و\ل1م\ ولو بشاة{؛ أبو عبيد: قوله

م.ه\ي.م\، كلمة يانية معناها ما أ%م\ر'ك وما هذا الذي أ%رى بك. ونو هذا
من الكلم؛ قال الزهري: ول أ%علم على وزن م.ه\ي.م\ كلمةv غي

م.ر\ي.م\. الوهري: م.ه\ي.م\ كلمة يستفهم با، معناها ما حال�ك وما شأ}ن'ك. وف
حديث الدجال: فأخ.ذ% ب,ل%ج.ف%ت.ي. الباب, فقال: م.ه\ي.م\ أي ما أم\ر'كم
وشأ}ن'كم؟ وف حديث ل%قيط: في.س\ت.وي جال1ساv فيقول ر.ب> م.ه\ي.م\.

@موم: ال%و\ماة�: ال%فازة� الواسعة ال%ل}ساء، وقيل: هي الفلة الت ل
ماء4 ول أ%ن,يس. با، قال: وهي جاع أ%ساء الف%ل%وات؛ يقال: ع.ل%و\نا

م.و\ماةv، وأرض¬ م.و\ماةD؛ قال سيويه: هي 
(* كذا بياض بالصل) . . . ول

يعلها بنزلة ت.م.س\ك%ن لن ما جاء هكذا والول من نفس الرف هو الكلم
الكثي، يعن نو الش_و\شاة1 والد_و\داة1، والمع م.وام�، وحكاها ابن

جن م.يام�؛ قال ابن سيده: والذي عندي ف ذلك أنا م'عاق%بة لغي عل9ة إل
�طلب. الف�ة. التهذيب: وال%وام1ي الماعة�، وال%وام1ي مثل

�الس_باس1ب، وقال أبو خ.ي\رة: هي ال%و\ماء� وال%و\ماة�، وبعضهم يقول: ال%و\مة
وال%و\ماة�، وهو اسم يقع على جيع الف%ل%وات1. وقال البد: يقال لا

ال%و\ماة� والب.و\باة�، بالباء واليم. وال�وم': ال�م_ى مع الب,ر\سام,،



وقيل: ال�وم' الب,ر\سام'؛ يقال منه: م1يم. الرجل�، فهو م.م'وم¬. ورجل
م.م'وم¬ وقد م1يم. ي'مام'

م'وماv وم.و\ماv، من ال�وم,، ول يكون ي.م'وم' لنه مفعولD به مثل
:vي'ر\س1م.؛ قال ذو الرمة يصف صائدا

إذا ت.و.ج_س. ر,ك}زاv من\ س.ناب,ك1ها،
أ%و كان% صاح1ب. أ%رض�، أ%و به ال�وم'

eد.ر,ي�فال4رض: الزeكام'، وال�وم': الب,ر\سام'، وال�وم': ال
الكثي' ال�تراك1ب'. وقال الليث: قيل ال�وم' أشدe ال�د.ر,ي� يكون صاحب.

أرض� أو به ال�وم'، ومعناه أن الصي�اد ي'ذ}ه1ب' ن.ف%س.ه إل السماء
وي.ف}غ.ر إليها أبداv لئل ي.ج,د الوحش' نفس.ه ف%ين\ف�ر.، وش'ب>ه1

بال�ب.ر\س.م أو الزكوم, لن الب,ر\سام. م'ف}غ1ر، والزكام م'ف}غ1ر. وال�وم'،
بالفارسية: ال�د.ر,ي� الذي يكون كله ق�ر\حة واحدة، وقيل هو بالعربية. ابن

بري: ال�وم' ال�م_ى؛ قال م'ل%يح الذل:
به1 م1ن ه.واك1 اليوم.، قد ت.ع\ل%م1ين.ه،

ج.وÝى مثل� م'وم, الر>ب\ع ي.ب,ي وي.لع.ج'
وف حديث الع'ر.ن,ي>ي: وقد وقع بالدينة ال�وم'؛ هو الب,ر\سام' مع

ال�م_ى، وقيل: هو ب.ث}ر¬ أ%صغ.ر' من ال�د.ر,ي�. وال�وم': الش_م.ع'،
معر_ب، واحدته م'ومة؛ عن ثعلب، قال ال4زهري؛ وأ%صله فارسي. وف صفة

النة: وأ%نار من ع.س.ل� م'ص.ف�ى من م'وم, العس.ل,؛ ال�وم': الش_م.ع'،
معر�ب.

وال1يم': حرف' هجاء�، وهو حرف مهور يكون أصلv وبدلv وزائداv؛ وقول
ذي الرمة:

كأ%ن_ها ع.ي\ن.ها منها، وقد ض.م.ر.ت\
وض.م_ها الس_ي\ر ف بعض, ال4ضا، م1يم'

قيل له: من أ%ين عرفت ال1يم.؟ قال: وال ما أ%عرفها إل9 أ%ن خرجت
إل البادية فكتب رجلD حرفاv، فسأ%لت'ه عنه فقال هذا ال1يم'، فشب_هت' به

عي. الناقة. وقد م.و_م.ها: ع.م1ل%ها. قال الليل: اليم' حرف هجاء� من
حروف العجم لو قصرت ف اضطرار الشعر جاز؛ قال الراجز:

تال منه ال4ر\س'م. الر_واس1ما
كافاv وم1يم.ي\ن, وس1يناv طاس1ما



وزعم الليل أ%نه رأ%ى ياني�اv سئل عن هجائه فقال: بابا م1م\ م1م\،
قال: وأ%صاب الكاية على اللفظ، ولكن الذين مدeوا أ%حسنوا الكاية

بال%د_ة، قال: وال1يمان1 ها بنزلة النeون.ي\ن, من ال%ل%م.ي\ن,. قال: وكان
الليل ي'س.م>ي ال1يم. م'ط}ب.قة ل4نك إ,ذا تكل�مت با أ%ط}ب.ق}ت،

قال: واليم من الروف1 الص>حاح, الست_ة1 ال�ذ}ل%قة هي الت ف
ح.ي>ز.ي\ن,: ح.ي>ز الفاء، والخر حي>ز اللم، وجعلها ف التأ}ليف الرف. الثالث

للفاء والباء، وهي آخر الروف من الي>ز ال4ول، قال: وهذا الي>ز
شفويÒ. النهاية لبن ال4ثي: وف كتابه لوائل بن ح'ج\ر: م.ن\ زن م1م\

ب,ك}ر� وم.ن\ ز.ن م1م\ ث%ي>ب أ%ي م1ن\ ب,ك}ر� وم1ن\ ث%ي>ب، فقلب النون
م1يماv، أ%ما مع ب,ك}ر مل4ن� النون إ,ذا سكنت قبل الباء فإ,نا تقلب

ميماv ف النطق نو ع.ن\ب وش.ن\باء، وأ%ما مع غي الباء فإ,نا لغة يانية،
كما يبدلون اليم من لم التعريف.

وم.امة�: اسم؛ ومنه كعب بن مامة ال3ياد1ي�؛ قال:
أ%رض¬ تي_ر.ها ل1ط1يب, م.قيل1ها

كعب' بن' مامة%، وابن' أ�م> د'واد1
قال ابن سيده: قضينا على أ%لف مامة% أ%نا واو لكونا ع.ي\ناv، وحكى
أ%بو علي ف التذكرة عن أ%ب العباس: مامة من قولم أ%م\ر¬ م'و.ام¬؛ كذا

حكاه بالتخفيف، قال: وهو عنده ف�ع.ال، قال: فإ,ذا صح�ت هذه الكاية ل
ي'ح\ت.ج\ إ,ل الستدلل على مادة الكلمة. ومامة�: اسم أ�م� عمرو بن

مامة%.
Dوالمع مأ}نات¬ وم'ؤ'ون ،�@مأن: ال%أ}ن� وال%أ}نة�: الطYف}ط1ف%ة

أ%يضاv، على ف�ع'ول، مثل ب.د\ر.ة وب'د'ور على غي قياس؛ وأ%نشد أ%بو
زيد:

إذا ما كنت1 م'ه\د1يةv، فأ%ه\د1ي
من ال%أ}نات1 أ%و ق1ط%ع الس_نام,

وقيل: هي ش.ح\مة لزقة بالص>فاق من باطنه م'ط1يفت'ه كل�ه، وقيل: هي
السeر_ة وما حولا، وقيل: هي لمة تت السeر_ة إل العانة، وقيل:
:�الأ}نة من الفرس السeر_ة وما حولا، ومن البقر الطYف}ط1فة. والأ}ن.ة

ش.ح\مة� ق%ص> الصدر، وقيل: هي باطن' الك1ر\ك1رة، قال سيبويه: الأنة� تت
الك1ر\ك1رة، كذا قال تت الك1ر\ك1رة ول يقل ما تت، والمع م.أ}نات¬



وم'ؤ'ونD؛ وأ%نشد:
ي'ش.ب_ه\ن. الس_ف1ي.، وه'ن_ ب'خ\ت¬

ع1راضات' ال4باه1ر, وال�ؤ'ون1
وم.أ%نه ي.م\أ%ن'ه م.أ}ناv: أ%صاب. مأ}ن.ت.ه، وهو ما بي س'ر_ته وعانته

Dوش'ر\س'وفه. وقيل: م.أ}نة الصدر لمة
Dأ%سفل% الص_د\ر, كأ%نا لمة Dسينة

ف%ض\لD، قال: وكذلك م.أ}نة� الطYف}ط1فة. وجاءه أ%مر¬
ما مأ%ن% له أ%ي ل يشعر به. وما مأ%ن% مأ}ن.ه؛ عن ابن ال4عراب، أ%ي

ما شعر. به. وأ%تان أمر¬
ما مأ%ن\ت' مأ}نه وما مأ%ل}ت' مأ}ل%ه ول شأ%ن\ت' شأ}نه أ%ي ما

تي_أ}ت' له؛ عن يعقوب، وزعم أ%ن اللم مبدلة من النون. قال اللحيان: أ%تان
ذلك وما مأن\ت' مأنه أ%ي ما عل1م\ت' ع1ل}م.ه، وقال بعضهم: ما انتبهت له ول

شعر\ت' به ول ت%ي_أت' له ول أ%خذ}ت' أ�ه\بته ول احت.فل}ت' به؛
ويقال من ذلك: ول ه'ؤ\ت' ه.و\أ%ه' ول ر.ب.أ}ت' ر.ب\أ%ه. ويقال: هو

ي.م\أ%ن'ه أ%ي ي.ع\لمه. الفراء: أ%تان وما مأ%ن\ت' مأ}نه أ%ي ل أ%كتر,ث� له،
وقيل: من غي أ%ن ت.هي_أ}ت' له ول أ%عد.د\ت' ول ع.م1ل}ت' فيه؛ وقال

أ%عراب من س'ل%ي\م: أ%ي ما علمت بذلك. والت_م\ئ1ن.ة�: العلم.
وال%ئ1ن_ة�: الع.لمة. قال ابن بري: قال ال4زهري اليم ف مئ1ن_ة زائدة ل4ن

وزنا م.ف}ع1لة، وأ%ما اليم ف ت.م\ئ1نة فأ%ص\ل ل4نا من مأ%ن\ت' أ%ي
تيأ}ت، فعلى هذا تكون الت_مئنة الت_هيئة. وقال أ%بو زيد: هذا أ%مر مأ%ن\ت'

له أ%ي ل أ%شع'ر\ به. أ%بو سعيد: ام\أ%ن} مأ}ن.ك أ%ي اعم.ل} ما
ت'ح\س3ن'. ويقال: أ%نا أ%مأ%ن'ه أ%ي أ�ح\سنه، وكذلك اش\أ%ن} شأ}ن.ك؛

وأ%نشد:إذا ما ع.ل1مت' ال4مر أ%قر.ر\ت' ع1ل}م.ه،
ول أ%د_عي ما لست' أ%م\أ%ن'ه ج.ه\ل
كفى بامرئ� يوماv يقول بع1ل}م1ه،

ويسكت عما ليس ي.4ع\ل%م'ه، ف%ض\ل
ال4صمعي: ما أ%ن\ت' ف هذا ال4مر على وزن ماع.ن\ت أ%ي ر.و_أ}ت'.
وال%ؤ'ونة: الق�وت'. مأ%ن% القوم. ومانم: قام عليهم؛ وقول الذ%ل�:

ر'و.يد. ع1لي�اv ج'د_ ما ث%د\ي' أ�م>ه,م\
إلينا، ولكن\ و'دeهم م'ت.مائن'



معناه قدي، وهو من قولم: جاءن ال4مر وما مأ%ن\ت' فيه مأ}نةv أ%ي ما
طلبته ول أ%طلت' التعب. فيه، والتقاؤها إذاv ف معن الط©ول والب'عد،

وهذا معن الق1د.م، وقد روي م'ت.ماي,ن، بغي هز، فهو حينئذ من ال%ي\ن،
وهو الكذب، ويروى م'ت.يام1ن¬

أ%ي مائل إل اليمن. الفراء: أ%تان وما مأ%ن\ت' مأ}ن.ه أ%ي من غي أ%ن
تي_أ}ت' ول أ%عد.د\ت' ول ع.م1ل}ت' فيه، ونو ذلك قال أ%بو منصور،

وهذا يدل على أ%ن الؤ'ونة ف ال4صل مهموزة، وقيل: ال%ؤ'ونة ف%ع'ولة من
م'ن\ت'ه أ%م'ون'ه مو\ناv، وهزة� م.ؤ'ونة لنضمام واوها، قال: وهذا حسن.

وقال الليث: الائ1نة اسم' ما ي'م.و_ن� أ%ي ي'تك%ل�ف' من ال%ؤ'ونة.
الوهري: ال%ؤونة تمز ول تمز، وهي ف%ع'ولة؛ وقال الفراء: هي م.فع'لة من

ال4ي\ن وهو التعب والش>د_ة. ويقال: هو م.فع'لةD من ال4و\ن وهو
ال�ر\ج' والع1د\ل� ل4نه ث1ق}لD على النسان؛ قال الليل: ولو كان م.فع'لة لكان

م.ئ1ينةv مثل مع1يشة، قال: وعند ال4خفش يوز أ%ن تكون م.فع'لة.
ومأ%ن\ت' القوم. أ%مأ%ن'هم مأ}ناv إذا احتملت م.ؤ'ونت.هم، ومن ترك المز قال

م'ن\ت'هم أ%م'ونم. قال ابن بري: إن ج.عل}ت. ال%ؤ'ونة من مان.هم ي.م'ونم
ل تمز، وإن جعلتها من مأ%ن\ت' هزتا؛ قال: والذي نقله الوهري من مذهب

الفراء أ%ن م.ؤ'ونة من ال4ي\ن، وهو التعب والش>د_ة، صحيح إل أ%نه
أ%سقط تام الكلم، وتامه والعن أ%نه عظيم التعب ف النفاق على من

ي.ع'ول، وقوله: ويقال هو م.فع'لة من ال4و\ن1، وهو ال�ر\ج والع1د\ل، هو قول
الازن إل أ%نه غي_ر بعض. الكلم، فأ%ما الذي غي_ره فهو قوله: إن

ال4و\ن% ال�ر\ج' وليس هو ال�ر\ج.، وإ,نا قال وال4و\نان1 جانبا ال�ر\ج,،
وهو الصحيح، ل4ن أ%و\ن% الرج جانبه وليس إ,ياه، وكذا ذكره الوهري

أ%يضاv ف فصل أ%ون، وقال الازن: ل4نا ث1ق}ل على ال3نسان يعن
الؤ'ونة، فغي_ره الوهري فقال: ل4نه، فذك�ر الضمي وأ%عاده على ال�ر\ج،

وأ%ما الذي أ%سقطه فهو قوله بعده: ويقال لل4تان إ,ذا أ%ق}ر.ب.ت\ وع.ظ�م.
بطن'ها: قد أ%و_نت\، وإ,ذا أ%كل ال3نسان� وامتل4 بطن'ه وانتفخت خاص1ر.تاه

قيل: أ%و_ن% تأ}و,يناv؛ قال رؤبة:
س1ر�اv وقد أ%و_ن% تأ}و,ين. الع'ق�ق\

انقضى كلم الازن. قال ابن بري: وأ%ما قول الوهري قال الليل لو كان
م.ف}ع'لة لكان م.ئينةv، قال: صوابه أ%ن يقول لو كان م.ف}ع'لة من ال4ي\ن



دون ال4و\ن، ل4ن قياسها من ال4ي\ن, م.ئينة ومن ال4و\ن م.ؤ'ونة، وعلى
قياس مذهب ال4خفش أ%ن� م.ف}ع'لة من ال4ي\ن, م.ؤ'ونة، خلف قول الليل،

وأ%صلها على مذهب ال4خفش مأ}ي'ن.ة، فنقلت حركة الياء إ,ل المزة فصارت
م.ؤوي\ن.ة، فانقلبت الياء واواv لسكونا وانضمام ما قبلها، قال: وهذا

مذهب ال4خفش.
وإ,نه ل%م.ئ1ن_ة من كذا أ%ي خ.ل1يق¬. ومأ%ن\ت' فلناv ت.م\ئ1ن.ة 

*)
قوله «ومأنت فلناv تئنة» كذا بضبط الصل مأنت بالتخفيف ومثله ضبط ف نسخة

من الصحاح بشكل القلم، وعليه فتمئنة مصدر جار� على غي فعله). أ%ي
أ%ع\ل%مته؛ وأ%نشد ال4صمعي للم.ر_ار الف%ق}عسي�:

فتهام.س'وا شيئاv، فقالوا عر�س'وا
من غي, ت.م\ئ1ن.ة{ لغي م'ع.ر_س,

أ%ي من غي تعريف، ول هو ف موضع الت_ع\ريس,؛ قال ابن بري: الذي ف
شعر ال%ر_ار فت.ناء4م'وا أ%ي تكلموا من الن_ئ1يم، وهو الصوت؛ قال: وكذا
رواه ابن حبيب وفسر ابن' حبيب الت_م\ئ1نة بالط©م.أ}نينة؛ يقول: ع.ر�سوا

بغي موضع ط�م.أ}نينة، وقيل: يوز أ%ن يكون م.ف}ع1لة من ال%ئ1ن_ة الت
هي الوضع ال%خ\ل%ق' للنزول أ%ي ف غي موضع ت.ع\ريس� ول علمة تدلم

عليه. وقال ابن ال4عراب: ت.م\ئ1نة ت.ه\ي,ئة ول ف1ك}ر ول نظر؛ وقال
ابن ال4عراب: هو ت.ف}ع1لة من ال%ؤ'ونة الت هي الق�وت'، وعلى ذلك استشهد

:�بالقوت؛ وقد ذكرنا أ%نه م.ف}ع1لة، فهو على هذا ثنائي. وال%ئن_ة
العلمة. وف حديث ابن مسعود: إ,ن� طول% الصلة وق1ص.ر. ال�ط}بة م.ئ1ن_ة
من ف1قه الرجل أ%ي أ%ن ذلك ما يعرف به ف1ق}ه الرجل. قال ابن ال4ثي:
وكل© شيء د.ل� على شيء فهو م.ئ1ن_ة له كال%خ\ل%قة وال%ج\درة؛ قال ابن

ال4ثي: وحقيقتها أ%نا م.ف}ع1لة من معن إ,ن� الت للتحقيق والتأ}كيد
غي مشتقة من لفظها، ل4ن الروف ل يشتق منها، وإ,نا ض'م>ن.ت\ حروف%ها

دللةv على أ%ن معناها فيها، قال: ولو قيل إ,نا اشتقت من لفظها بعدما
جعلت اساv لكان قولv، قال: ومن أ%غرب ما قيل فيها أ%ن المزة بدل من ظاء

ال%ظ1ن_ة، واليم ف ذلك كله زائدة. قال ال4صمعي: سأ%لن شعبة عن هذا
فقلت م.ئ1ن_ة أ%ي علمة لذلك وخ.ل1يق¬ لذلك؛ قال الراجز:

إ,ن� اك}ت1حالv بالن_ق1ي> ال4ب\ل%ج,،



ون.ظ%راv ف الاج,ب, ال�ز.ج_ج,،
م.ئ1ن_ةD من الف%عال, ال4ع\و.ج,

قال: وهذا الرف هكذا يروى ف الديث والشعر بتشديد النون، قال: وحقه
عندي أ%ن يقال م.ئ1ينة مثال م.ع1ينة على ف%ع1يلة، ل4ن اليم أ%صلية، إ,ل

أ%ن يكون أ%صل� هذا الرف من غي هذا الباب فيكون م.ئ1ن_ة م.ف}ع1لة من
إ,ن� الكسورة الشد_دة، كما يقال: هو م.ع\ساةD من كذا أ%ي م.ج\د.رة
وم.ظ1ن_ة، وهو مبن من عسى، وكان أ%بو زيد يقول م.ئ1ت_ة، بالتاء، أ%ي
م.خ\ل%قة لذلك وم.ج\د.رة وم.ح\راة ونو ذلك، وهو م.ف}ع1لة من أ%ت_ه ي.ؤ'تeه

أ%ت�اv إ,ذا غلبه بالجة، وجعل أ%بو عبيد اليم فيه أ%صلية، وهي ميم
م.ف}ع1لة. قال ابن بري: ال%ئ1ن_ة، على قول ال4زهري، كان يب أ%ن تذكر ف
فصل أ%نن، وكذا قال أ%بو علي ف التذكرة وفسره ف الرجز الذي أ%نشده

الوهري:
إ,ن� اكتحالv بالنقي> ال4بلج

قال: والنقي� الث�غ\ر، وم.ئ1ن_ة م.خ\ل%قة؛ وقوله من الف%عال, ال4عوج
أ%ي هو حرام ل ينبغي.

والأ}ن�: الشبة ف رأ}سها حديدة تثار با ال4رض؛ عن أ%ب عمرو وابن
ال4عراب.

@مت: ال%ت\ن' من كل شيء: ما ص.ل�ب. ظ%ه\ر'ه، والمع م'ت'ون وم1ت.انD؛
قال الرث بن ح1لYزة:

أ%ن_ى اهت.د.ي\ت1، وك�نت1 غي. ر.ج,يلة{،
والقوم' قد قط%ع'وا م1ت.ان% الس_ج\سج

أ%راد م1تان% الس_جاس1ج فوضع الواحد موضع المع، وقد يوز أ%ن يريد
م.ت\ن. الس_ج\س.ج, فجمع على أ%نه جعل كل� جزء منه م.ت\ناv. وم.ت\ن' كل

شيء: ما ظهر منه. وم.ت\ن' ال%زادة: وجه'ها البارز'. وال%ت\ن': ما ارتفع من
ال4رض واستو.ى، وقيل: ما ارتفع وص.ل�ب.، والمع كالمع. أ%بو عمرو:

ال�ت'ون� جوانب ال4رض ف إ,ش\راف. ويقال: م.ت\ن' ال4رض ج.ل%د'ها. وقال
،vوم.ت_ن'وا بينهم تتينا vأ%بو زيد: ط%ر_قوا بينهم ت.ط}ريقا

والت_م\ت1ي: أ%ن يعلوا بي الطرائق م'ت'ناv من ش.ع.ر، واحدها م1تانD. وم.ت_ن'وا
بينهم: جعلوا بي الطرائق م'ت'ناv من شعر لئل ت'خر�قه أ%طراف' ال4عمدة.

وال%ت\ن' وال1تان�: ما بي كل عمودين، والمع م'ت'ن¬. والت_م\ت1ي'



والت>م\ت1ي والت>م\تان�: ال%ي\ط 
(* قوله «والتمتان اليط» ضبطه الد

بكسر التاء والصاغان بفتحها) الذي ي'ض.ر_ب' به الف�س\طاط�؛ قال ابن
بري: الت_م\ت1ي'، على وزن ت.ف}ع1يل، خ'يوط ت'شدe با أ%و\صال� ال1يام.

ابن ال4عراب: الت_م\ت1ي' ت.ضريب' ال%ظ%الY والف%ساط1يط1 بال�يوط1.
يقال: م.ت>ن\ها تت1يناv. ويقال: م.ت>ن\ خ1باء4ك. تتيناv أ%ي أ%ج,د\

م.د_ أ%ط}نابه، قال: وهذا غي معن ال4ول. وقال ال1ر\مازي: الت_م\ت1ي
أ%ن تقول لن سابقك تق%د_من إ,ل موضع كذا وكذا ث أ%ل}ح.قك، فذلك

الت_متي. يقال: م.ت_ن. فلنD لفلن كذا وكذا ذراعاv ث ل%ح1ق%ه.
وال%ت\ن': الظ�ه\ر'، يذكر ويؤنث؛ عن اللحيان، والمع م'تونD، وقيل: ال%ت\ن'

وال%ت\نة� لغتان، يذكر ويؤنث، ل%حمتان م.عص'وبتان بينهما ص'ل}ب' الظهر
م.ع\ل�و_تان بع.ق%ب. الوهري: م.ت\نا الظهر م'كت.ن.فا الصeل}ب, عن يي
وشال من ع.ص.ب� ولم، يذكر ويؤنث، وقيل: ال%ت\نان1 وال%ت\ن.تان1

ج.ن.ب.تا الظهر، وجع'هما م'ت'ون، فم.ت\ن¬ وم'ت'ون كظه\ر� وظ�ه'ور، وم.ت\ن.ة
وم'ت'ونD كم.أ}نة{ وم'ؤ'ون؛ قال امرؤ القيس يصف الفرس ف لغة من قال

م.ت\نة:لا م.ت\ن.تان1 خ.ظ%اتا، كما
أ%ك%ب_ على ساع1د.ي\ه1 الن_م1ر\

وم.ت.نه م.ت\ناv: ض.رب م.ت\نه. التهذيب: م.ت.ن\ت' الرجل م.ت\ناv إ,ذا
ضربته، وم.ت.نه م.ت\ناv إ,ذا م.د_ه، وم.ت.ن. به م.ت\ناv إ,ذا مضى به يومه

أ%جع، وهو ي.م\ت'ن' به. وم.ت\ن' الرeمح والسهم: وسط�ه'ما، وقيل: هو من
السهم ما دون الز_اف1رة إ,ل وسطه، وقيل: ما دون الريش إ,ل وسطه.

وال%ت\ن': الو.تر. وم.ت.نه بالس_و\ط م.ت\ناv: ضربه به أ%ي_ موضع كان منه،
Dوج,ل}د¬ له م.ت\ن¬ أ%ي ص.لبة وأ%ك}ل .vشديدا vوقيل: ضربه به ضربا

وق�و_ة. ورجل م.ت\ن¬: ق%و,يÒ ص'ل}ب. وو.ت.ر¬ م.ت1ي: شديد. وشيء متي: ص'ل}ب.
وقوله عز وجل: إ,ن ال هو الر_ز_اق' ذو الق�و_ة ال%ت1ي: معناه ذو
القتدار والش>د_ة، القراءة بالرفع، وال%ت1ي' صفة لقوله ذو الق�و_ة،

وهو ال تبارك وتق%د_س، ومعن ذو الق�و_ة ال%ت1ي' ذو القتدار
الشديد، وال%ت1ي' ف صفة ال الق%و,يe؛ قال ابن ال4ثي: هو القوي الشديد

:�الذي ل يلحقه ف أ%فعاله مشقةD ول ك�ل}فة ول تع.ب¬، وال%تانة
الش>د_ة والق�و_ة، فهو من حيث أ%نه بالغ القدرة تامeها ق%و,ي�، ومن حيث



أ%نه شديد الق�و_ة مت1ي¬؛ قال ابن سيده: وقرئ ال%تي, بالفض على
النعت للق�و_ة، ل4ن تأ}نيث الق�و_ة كتأ}نيث الوعظة من قوله تعال: فمن

جاءه م.و\ع1ظ%ة؛ أ%ي و.ع\ظD. والقو�ة: اق}تدار¬. وال%ت1ي' من كل شيء:
الق%و,يe. وم.ت'ن. الشيء، بالضم، م.ت.انةv، فهو م.ت1ي أ%ي ص'ل}ب¬. قال ابن

سيده: وقد م.ت'ن. م.تانة وم.ت_نه هو.
vباعدة ف الغاية. وسي م'مات1ن¬: بعيد. وسار سيا�وال�مات.نة: ال

م'مات1ناv أ%ي بعيداv، وف الصحاح أ%ي شديداv. وم.ت.ن به م.ت\ناv: سار به
يومه أ%جع. وف الديث: م.ت.ن. بالناس يوم كذا أ%ي سار بم يومه أ%جع.

وم.ت.ن. ف ال4رض إ,ذا ذهب. وت.م\ت1ي' الق%و\س بالع.ق%ب والسقاء
بالرeب>: ش.دeه وإ,صلح'ه بذلك. وم.ت.ن. أ�ن\ث%ي.ي الدابة والشاة ي.م\ت'ن'هما
م.ت\ناv: ش.ق_ الص_ف}ن. عنهما فسل�هما بعروقهما، وخص_ أ%بو عبيد به

الت_يس.. الوهري: وم.ت.ن\ت' الك%بش. شققت ص.ف}نه واستخرجت بيضته
بعروقها. أ%بو زيد: إ,ذا شققت. الص_ف%ن. وهو جلدة ال�ص\ي.تي فأ%خرجتهما
بعروقهما فذلك ال%ت\ن'، وهو م.م\ت'ون، ورواه شر الص_ف}ن، ورواه ابن ج.ب.لة

الص_ف%ن. وال%ت\ن': أ%ن ت'ر.ض_ خ'ص\يتا الكبش حت تسترخيا. ومات.ن.
الرجل%: فع.ل% به مثل ما يفعل به، وهي ال�طاولة وال�ماط%لة. ومات.نه:

ماط%له. ال�م.و,ي�: م.ث%ن\ته بال4مر م.ث}ناv، بالثاء، أ%ي غ%ت.تeه به
غ%ت�اv؛ قال شر: ل أ%سع م.ث%ن\ته بذا العن لغي ال�موي؛ قال أ%بو

منصور: أ%ظنه م.ت.ن\ته م.ت\ناv، بالتاء ل بالثاء، مأ}خوذ من الشيء ال%تي,
vفلنا Dماتنة ف السي. ويقال: مات.ن. فلن�وهو القوي الشديد، ومن ال
إ,ذا عارضه ف ج.د.ل� أ%و خصومة. قال ابن بري: وال�مات.نة وال1تان� هو

أ%ن ت'باقيه 
(* قوله: تباقيه؛ هكذا ف الصل، ول ند فعل باقى ف

العاجم الت بي أيدينا). ف ال%ر\ي والعطية؛ وقال الطرماح:
أ%ب.و\ا ل1ش.قائ1هم إ,ل9 ان\ب,عاثي،
وم1ث}لي ذو الع'للة1 وال1تان1

وم.ت.ن. بالكان م'ت'وناv: أ%قام. وم.ت.ن. الرأ%ة%: نكحها، وال
أ%علم.

@مثن: ال%ثانة: م'س\ت.ق%رe البول وموضعه من الرجل والرأ%ة معروفة.
وم.ث1ن.، بالكسر، م.ث%ناv، فهو م.ث1ن¬ وأ%م\ث%ن'، وال�نثى م.ث}ناء: اشتكى



م.ثانته، وم'ث1ن. م.ث}ناv، فهو م.م\ث�ون وم.ث1ي كذلك. وف حديث عم�ار بن
ياسر: أ%نه صلى ف ت'ب�ان{ فقال إ,ن م.م\ث�ون؛ قال الكسائي وغيه:

المثون الذي يشتكي م.ثانته، وهي الع'3ض\و' الذي يتمع فيه البول داخل الوف،
يقال منه: رجل م.ث1ن¬ وم\ث�ون، فإ,ذا كان ل ي'م\س3ك' بول%ه فهو

أ%م\ث%ن. وم.ث1ن. الرجل، بالكسر، فهو أ%م\ث%ن ب.ي>ن' ال%ث%ن, إ,ذا كان ل
يستمسك بوله. قال ابن بري: يقال ف فعله م.ث1ن. وم'ث1ن.، فمن قال م.ث1ن.

فالسم منه م.ث1ن¬، ومن قال م'ث1ن فالسم منه م.م\ث�ون. ابن سيده: ال%ثن'
وجع ال%ثانة، وهو أ%يضاv أ%ن ل يستمسك البول� فيها. أ%بو زيد: ال4م\ث%ن'

الذي ل يستمسك بول�ه ف مثانته، والرأ%ة م.ث}ناء، مدود. ابن
ال4عراب: يقال ل%ه\ب,ل الرأ%ة ال%ح\مل وال�س\ت.و\د.ع' وهو الثانة أ%يضاv؛

وأ%نشد:
وحاملة{ م.ح\مولة{ م'س\ت.ك1ن_ة{،

لا كل© حاف{ ف الب,لد1 وناع1ل,
يعن ال%ثانة الت هي ال�س\تود.ع. قال ال4زهري: هذا لفظه، قال:

وال%ثانة عند عوام الناس موضع البول، وهي عنده موضع الولد من ال�نثى.
وال%ث1ن': الذي ي.ح\ب,س' بول%ه. وقالت امرأ%ة من العرب لزوجها: إ,نك ل%ث1ن¬

خبيث، قيل لا: وما ال%ث1ن'؟ قالت: الذي يامع عند الس_ح.ر عند اجتماع
البول ف م.ثانته، قال: وال4م\ث%ن' مثل ال%ث1ن, ف ح.ب\س, البول. أ%بو
بكر ال4نباري: ال%ث}ناء�، بالد، الرأ%ة� إ,ذا اشتكت م.ثانتها. وم.ث%نه

ي.م\ث�نه، بالضم 
(* قوله «ومثنه يثنه بالضم» نقل الصاغان عن أب عبيد

الكسر أيضاv). م.ث}ناv وم'ث�وناv: أ%صاب. م.ثانته. ال4زهري: وم.ث%نه
بال4مر, م.ث}ناv غ%ت_ه به غ%ت�اv؛ قال شر: ل أ%سع مث%ن\ت'ه بذا العن

لغي ال�موي؛ قال ال4زهري: أ%ظنه م.ت.ن\ت'ه م.ت\ناv، بالتاء ل
بالثاء، مأ}خوذ من ال%ت1ي وقد تقدم ف ترجة مت، وال أ%علم.
@من: م.ج.ن. الشيء� ي.م\ج'ن' م'ج'وناv إ,ذا ص.ل�ب. وغ%ل�ظ%، ومنه

اشتقاق' الاج,ن لصلبة وجهه وقلة استحيائه.
وال1ج.نe: التeر\س' منه، على ما ذهب إ,ليه سيبويه من أ%ن وزنه

ف1ع.لê، وقد ذكر ف ترجة جنن، وورد ذكر ال%ن> وال1جانY ف الديث، وهو
التeر\س' والت>ر.س.ة، واليم زائدة ل4نه من ال�ن_ة1 السeت\رة.



التهذيب: الاج,ن' والاج,ن.ة� معروفان، وال%جان.ة� أ%ن ل ي'بال% ما
ص.ن.ع وما قيل له؛ وف حديث عائشة تث�ل%ت\ بشعر لبيد:

vوم.لذة vيت.ح.د�ثون% م.خانة
ال%خانة: مصدر من اليانة، واليم زائدة، قال: وذكره أ%بو موسى ف

اليم من ال�ج'ون، فتكون اليم أ%صلية، وال أ%علم. والاج,ن' عند العرب:
�الذي يرتكب ال%قابح ال�ر\دية والفضائح ال�خ\ز,ية، ول ي.م'ضeه ع.ذ}ل

عاذ1ل1ه ول ت.ق}ريع' من ي'ق%ر>ع'ه. وال%ج\ن': خ.ل}ط� ال1د> بالزل.
يقال: قد م.ج.ن\ت. فاس\ك�ت\، وكذلك ال%س\ن' هو ال�ج'ون أ%يضاv، وقد

م.س.ن.. وال�جون: أ%ن ل يبال ال3نسان� با صنع. ابن سيده: الاج,ن' من
الرجال الذي ل يبال با قال ول ما قيل له كأ%نه من غلظ الوجه والصلبة؛

قال ابن دريد: أ%حس.ب'ه د.خ1يلv، والمع م'ج�انD. م.ج.ن.، بالفتح،
ي.م\ج'ن' م'جوناv وم.ج.انة وم'ج\ناv؛ حكى ال4خية سيبويه، قال: وقالوا
vوهو ماج,ن¬. قال ال4زهري: سعت أ%عرابي�ا ،�ال�ج\ن' كما قالوا الشeغ\ل

يقول لادم له كان ي.ع\ذ1ل�ه كثياv وهو ل ي.ر,يع' إ,ل قوله: أ%راك قد
م.ج.ن\ت. على الكلم؛ أ%راد أ%نه م.ر.ن% عليه ل ي.ع\بأ� به، ومثله م.ر.د.

على الكلم. وف التنزيل العزيز: م.ر.د'وا على النفاق.
الليث: ال%ج�ان� عطية الشيء بل م1ن_ة ول ثن؛ قال أ%بو العباس: سعت

ابن ال4عراب يقول ال%ج�ان، عند العرب، الباطل�. وقالوا: ماء#
م.ج�انD. قال ال4زهري: العرب تقول تر م.ج�انD وماء م.ج�انD؛ يريدون أ%نه كثي

كاف{، قال: واست.ط}ع.من أ%عراب تراv فأ%طعمته ك�ت\لةv واعتذرت إ,ليه
من ق1ل�ته، فقال: هذا وال م.ج�انD أ%ي كثي كاف{. وقولم: أ%خذه

م.ج�اناv أ%ي بل بدل، وهو ف%ع�ال ل4نه ينصرف.
وم.ج.ن_ة�: على أ%ميال من مكة؛ قال ابن جن: يتمل أ%ن يكون من م.ج.ن.

وأ%ن يكون من ج.ن_، وهو ال4سبق، وقد ذكر ذلك ف ترجة جنن أ%يضاv؛ وف
حديث بلل:

وهل أ%ر,د.ن} يوماv م1ياه. م.ج.ن_ة{؟
وهل ي.ب\د'و.ن} ل شامةD وط%ف1يل�؟

قال ابن ال4ثي: م.ج.ن_ة موضع بأ%سفل مكة على أ%ميال، وكان ي'قام با
للعرب س'وق، قال: وبعضهم يكسر ميمها، والفتح أ%كثر، وهي زائدة.

وال�ماج,ن' من النوق: الت ي.ن\ز'و عليها غي' واحد{ من الف�حولة فل



تكاد ت.ل}ق%ح. وطريق م'م.ج_ن¬ أ%ي مدود.
وال1يج.ن.ة: ال1د.ق�ة، تذكر ف وجن، إ,ن شاء ال عز وجل.

@مشن: ذكر ابن سيده ف الرباع ما صورته: الاج,�ش'ون اسم رجل؛ حكاه
ثعلب. وابن الاج,�ش'ون: الفقيه العروف' منه، وال أ%علم.

@من: ال1ح\نة: ال1ب\رة، وقد امت.حنه. وامت.حن القول%: نظر فه
ود.ب_ره. التهذيب: إ,ن ع'ت\بة بن عبد{ السeل%مي، وكان من أ%صحاب سيدنا رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ح.د_ث أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال:

الق%ت\لى ثلثة، رجل مؤمن جاه.د. بنفسه وماله ف سبيل ال حت إ,ذا لقي
الع.د'و_ قات.ل%هم حت ي'ق}ت.ل، فذلك الشهيد ال�م\ت.ح.ن ف جنة ال

تت عرشه 
(* قوله «ف جنة ال تت عرشه» الذي ف نسخة التهذيب: ف خيمة

ال). ل ي.ف}ض'له النبيون إ,ل بدرجة النبو_ة؛ قال شر: قوله فذلك
الشهيد ال�م\تح.ن هو ال�صف�ى ال�هذ�ب الخل�ص' من م.ح.نت' الفضة% إ,ذا

صفيتها وخلصتها بالنار. وروي عن ماهد ف قوله تعال: أ�ولئك الذين
امت.ح.ن. ال� قلوب.هم، قال: خ.ل�ص. ال� قلوبم، وقال أ%بو عبيدة: امت.حن.

�ال� قلوبم ص.ف�اها وه.ذ�با، وقال غيه: ال�م\تح.ن' ال�و.ط�أ
ال�ذ%ل�ل�، وقيل: معن قوله أ�ولئك الذين امتحن ال قلوبم للتقوى
ش.ر.ح. ال� قلوبم، كأ%ن� معناه و.س_ع ال قلوب.هم للتقوى. وم.ح.ن\ت'ه

وامت.ح\نت'ه: بنزلة خ.ب.ر\ت'ه واختبته وب.ل%و\ت'ه وابت.ل%ي\ت'ه. وأ%صل
ال%ح\ن,: الض_ر\ب' بالس_و\ط. وامت.ح.نت' الذهب والفضة إ,ذا أ%ذبتهما

لتختبها حت خ.ل�ص\ت. الذهب والفضة، والسم ال1ح\نة. وال%ح\ن':
العطية. وأ%تيت' فلناv فما م.ح.ن.ن شيئاv أ%ي ما أ%عطان. وال1ح\نة: واحدة

ال1ح.ن, الت ي'مت.ح.ن' با ال3نسان� من بلية، نستجي بكرم ال منها.
وف حديث الش_ع\ب: ال1ح\نة ب,د\ع.ة، هي أ%ن يأ}خذ السلطان� الرجل%

في.م\تح1نه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فل يزال به حت يقول ما ل يفعله
:Yذ%ل�أ%و ما ل يوز قوله، يعن أ%ن هذا القول بدعة؛ وقول� م'ليح ال

وح'بe ليلى، ول ت.خ\شى م.ح'ونت.ه،
ص.د\ع¬ لن.ف}س3ك. ما ليس ي'ن\تق%د'

قال ابن جن: م.ح'ونته عاره وت1باع.ت'ه، يوز أ%ن يكون مشتق9اv من
ال1ح\ن.ة ل4ن العار. من أ%شد> ال1ح\ن، ويوز أ%ن يكون م.ف}ع'لة من



ال%ي\ن,، وذلك أ%ن العار كالقتل أ%و أ%شد. الليث: ال1ح\نة معن الكلم الذي
ي'متح.ن' به ليعرف بكلمه ضمي قلبه، تقول امتح.ن\ت'ه، وامت.حن\ت' الكلمة

أ%ي نظرت إ,ل ما ي.ص1ي' إ,ليه ص.يeور'ها.
وال%ح\ن': النكاح الشديد. يقال: م.ح.نها وم.خ.نها ومس.ح.ها إ,ذا نكحها.

:�وم.ح.نه عشرين س.و\طاv: ضربه. ومن الس_و\ط%: ل%ي_ن.ه. ال�ف%ض_ل
م.ح.ن\ت' الثوب. م.ح\ناv إ,ذا لبسته حت ت'خ\ل1قه. ابن ال4عراب:

م.ح.ن\ته بالش_د> والع.د\و وهو التليي بالط�ر\د، وال�م\تح.ن وال�م.ح_ص
واحد. أ%بو سعيد: م.ح.ن\ت' ال4دي م.ح\ناv إ,ذا مددته حت توسعه. ابن

ال4عراب: ال%ح\ن' الل�ي>ن' من كل شيء. وم.ح\نت البئر م.ح\ناv إ,ذا
أ%خرجت ت'رابا وطينها. ال4زهري عن الفراء: يقال م.ح.ن\ت'ه ومنت'ه، بالاء

والاء، ومج\ت'ه ونق%جته ونق%خته وج.ل%ه\ته وج.ح.شته وم.ش.ن\ته
وع.ر.م\ت'ه وحس.فته وحس.ل}ته وخس.ل}ته ول%ت.ح\ت'ه كله بعن ق%ش.ر\ت'ه. وجلد

م'متح.ن¬: م.ق}ش'ور، وال أ%علم.
@من: ال%خ\ن' وال%خ1ن' وال1خ.نe، كله: الطويل؛ قال:

لا رآه ج.س\ر.باv م1خ.ن_ا،
أ%ق}ص.ر عن ح.س\ناء وار\ث%ع.ن_ا

وقد م.خ.ن. م.خ\ناv وم'خ'وناv. الليث: رجل م.خ\ن¬ وامرأ%ة م.خ\نة إ,ل
الق1ص.ر ما هو، وفيه ز.ه\و¬ وخ1ف�ة؛ قال أ%بو منصور: ما علمت أ%حداv قال

ف ال%خ\ن إ,نه إ,ل الق1ص.ر ما هو غي الليث، وقد روى أ%بو عبيد عن
ال4صمعي ف باب الطYوال, من الناس: ومنهم ال%خ\ن والي.م\خ'ور

vوال%خ\ن' أ%يضا ،�وال�تماح1ل�. وروي عن ابن ال4عراب أ%نه قال: ال%خ\ن' الط©ول
الب'كاء، وال%خ\ن' نز\ح' البئر؛ وأ%نشد غيه:

قد أ%مر. القاضي بأ%مر,� ع.د\ل,،
أ%ن} ت.م\خ.ن'وها بثمان أ%د\ل,

وال1خ.ن_ة�: الف1ناء؛ قال:
وو.ط1ئ}ت. م'عت.ل1ياv م1خ.ن_ت.نا،

والغ.د\ر' منك ع.لمة� الع.ب\د1
وم.خ.ن. الرأ%ة م.خ\ناv: نكحها. وال%خ\ن': الن_ز\ع' من البئر. وم%ن.

الشيء4 م.خ\ناv: كم.خ.ج.ه؛ قال:
قد أ%مر. القاض بأ%مر� ع.د\ل,،



أ%ن} ت.م\خ.ن'وها بثمان أ%د\ل,
وم%ن. ال4دي.: ق%ش.ره، وف الكم: م.خ.ن. ال4دي. والس_و\ط%

د.ل%كه وم.ر.ن.ه، والاء الهملة فيه لغة. وطريق م'م.خ_ن¬: و'ط1يء4 حت
س.ه'ل%؛ وف حديث عائشة، رضي ال عنها، أ%نا تثلت بشر لبيد:

يت.ح.د_ثون% م.خانةv وم.لذ%ة
قال: ال%خان.ة� مصدر من ال1يانة، واليم زائدة، قال: وذكره أ%بو موسى

ف اليم من ال�جون، فتكون اليم أ%صلية، وقد تقدم.
@مدن: م.د.ن% بالكان: أ%قام به، ف1ع\لD م'مات، ومنه ال%د1ينة، وهي

ف%ع1يلة، وتمع على م.د.ائن، بالمز، وم'د\ن{ وم'د'ن بالتخفيف والتثقيل؛ وفيه
قول آخر: أ%نه م.ف}ع1لة من د1ن\ت' أ%ي م'ل1ك}ت'؛ قال ابن بري: لو كانت

اليم ف مدينة زائدة ل يز جعها على م'د\ن{. وفلن م.د_ن% ال%دائن.:
كما يقال م.ص_ر. ال4مصار.. قال وسئل أ%بو علي� الف%س.و,يe عن هزة

مدائن فقال: فيه قولن، من جعله ف%ع1يلة من قولك م.د.ن% بالكان أ%ي أ%قام
به هزه، ومن جعله م.ف}ع1لة من قولك د1ين. أ%ي م'ل1ك. ل يهمزه كما ل

يهمز معايش. وال%د1ينة: ال1ص\ن' يبن ف أ�صط�م_ة1 ال4رض، مشتق من ذلك.
وكل© أ%رض يبن با ح1ص\ن¬ ف أ�صط�م_ت1ها فهي مدينة، والنسبة إ,ليها

م.د1ين�ي، والمع م.دائن' وم'د'نD. قال ابن سيده: ومن هنا حكم أ%بو السن
فيما حكاه الفارسي أ%ن م.د1ينة فعيلة. الفراء وغيه: الدينة فعيلة، تمز

ف الفعائل ل4ن الياء زائدة، ول تمز ياء العايش ل4ن الياء أ%صلية.
والدينة: اسم مدينة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، خاصة غلبت

عليها تفخيماv لا، شر_فها ال وصانا، وإ,ذا نسبت إ,ل الدينة فالرجل
والثوب م.د.نê، والطي ونوه م.د1ين�ي، ل يقال غي ذلك. قال سيبويه:

Dللبلد، وحامة vفأ%ما قولم م.د.ائ1ن فإ,نم جعلوا هذا البناء اسا
م.د1يني_ة وجارية م.د1يني_ة. ويقال للرجل العال بال4مر الف%ط1ن,: هو ابن

ب.ج\د.ت1ها وابن' م.د1ينتها وابن ب.ل}د.تا وابن ب'ع\ث�طها وابن
س'ر\س'ورها؛ قال ال4خطل:

ر.ب.ت\ ور.با ف ك%ر\م1ها ابن' م.د1ينة{
�ي.ظ%ل© على م1س\حاته يت.ر.ك�ل

ابن' م.د1ينة{ أ%ي العال بأ%مرها. ويقال لل4مة: م.د1ينة أ%ي ملوكة،
واليم ميم م.ف}ع'ول، وذكر ال4حول� أ%نه يقال لل4مة ابن' م.د1ينة،



وأ%نشد بيت ال4خطل، قال: وكذلك قال ابن ال4عراب ابن' م.د1ينة ابن' أ%مة،
قال ابن خالويه: يقال للعبد م.د1ين¬ ولل4مة م.د1ينة، وقد فسر قوله تعال:

إ,نا ل%د1ين'ون؛ أ%ي ملوكون بعد الوت، والذي قاله أ%هل التفسي
ل%ج\ز,يeون. وم.د.ن% الرجل� إ,ذا أ%تى الدينة. قال أ%بو منصور: هذا يدل على

أ%ن اليم أ%صلية. قال: وقال بعض من ل يوثق بعلمه م.د.ن بالكان أ%ي
أ%قام به. قال: ول أ%دري ما صحته، وإ,ذا نسبت إ,ل مدينة الرسول، عليه

الصلة والسلم، قلت م.د.نê، وإ,ل مدينة النصور م.د1ين�، وإ,ل مدائن
ك1س\ر.ى م.دائ1نÒ، للفرق بي النسب لئل يتلط.

وم.د\ي.ن': اسم أ%عجمي، وإ,ن اشتققته من العربية فالياء زائدة، وقد يكون
م.ف}ع.لv وهو أ%ظهر. وم.د\ي.ن': اسم قرية شعيب، على نبينا وعليه أ%فضل

الصلة والسلم، والنسب إ,ليها م.د\ي.ن,يÒ. وال%د.ان�: صنم. وب.ن'و
ال%د.ان1: بط}ن¬، على أ%ن اليم ف ال%د.ان قد تكون زائدة. وف الديث

ذ1ك}ر' م.د.ان، بفتح اليم، له ذكر ف غزوة زيد بن حارثة بن ج'ذ%ام، ويقال
له ف%ي\فاء� م.د.ان%؛ قال: وهو واد{ ف بلد ق�ضاع.ة.

@مذن: النهاية ف حديث رافع بن خ.د1يج: كنا ن.ك}ر,ي ال4رض با على
الاذ1يانات والسواقي، قال: هي جع ماذ1يان{، وهو النهر الكبي، قال: وليست

بعربية، وهي س.و.ادي_ة، وتكر_ر ف الديث مفرداv ومموعاv، وال
أ%علم.

@مرن: م.ر.ن% ي.م\ر'ن� م.ر.انةv وم'ر'ونةv: وهو ل1ي¬ ف ص.لبة.
وم.ر_ن\ت'ه: أ%ل%ن\ت'ه وص.ل�ب\ت'ه. وم.ر.ن% الشيء� ي.م\ر'ن� م'ر'وناv إ,ذا

استمر�، وهو ل%ي>ن¬ ف صلبة. وم.ر.ن.ت\ ي.د' فلن{ على العمل أ%ي ص.ل�بت\
واستم.ر_ت\. وال%ر.انة�: اللYي'. والت_م\رين': الت_ل}يي'. وم.ر.ن%

الشيء� ي.م\ر'ن� م'ر'وناv إ,ذا لن% مثل ج.ر.ن%. ورم\ح¬ مار,نD: ص'ل}ب¬
ل%ي>ن¬، وكذلك الثوب'. وال�ر�ان�، بالضم وهو ف�ع�الD: الرماح الصeل}بة

الل�د\نة�، واحدت'ها م'ر_انة. وقال أ%بو عبيد: ال�ر�ان� نبات الرماح.
قال ابن سيده: ول أ%دري ما عن به الصدر. أ%م الوهر. النابت. ابن

ال4عراب: س'م>ي جاعة� الق%ن.ا ال�ر�ان% للينه، ولذلك يقال قناة
ل%د\ن.ةD. ورجل م'م.ر_ن� الوجه: أ%س1يل�ه. وم.ر.ن% وجه' الرجل على هذا ال4مر.

وإ,نه ل%م'م.ر_ن� الوجه1 أ%ي ص'ل}ب' الوجه؛ قال رؤبة:
ل1ز.از' خ.ص\م� م.ع1ل� م'م.ر_ن1



قال ابن بري: صوابه م.ع1ك{، بالكاف. يقال: رجل م.ع1ك¬ أ%ي ماطل؛ وبعده:
أ%ل}ي.س. م.ل}و,ي> ال%لو,ي م1ث}ف%ن,

والصدر ال�ر'ونة. وم.ر.د. فلنD على الكلم وم.ر.ن% إ,ذا استم.ر� فلم
ي.ن\ج.ع\ فيه. وم.ر.ن%

على الشيء ي.م\ر'ن م'ر'وناv وم.ر.انة: تعو_ده واستمر_ عليه. ابن سيده:
م.ر.ن% على كذا ي.م\ر'ن� م'ر'ونة وم'ر'وناv د.ر.ب.؛ قال:

قد أ%ك}ن.ب.ت\ ي.داك ب.عد. ل1ي,،
وبعد د'ه\ن, ال}بان1 وال%ض\ن'ون1،

وه.م_تا بالص_ب\ر, وال�ر'ون1
وم.ر_نه عليه فتم.ر_ن: د.ر_به فتد.ر_ب. ول أ%دري أ%يe م.ن\

م.ر_ن% ال1ل}د. هو أ%ي أ%يe الو.رى ه'و.. وال%ر\ن�: ال4دي' ال�ل%ي_ن
ال%د\لوك. وم.ر.ن\ت' اللد. أ%مر'نه م.ر\ناv وم.ر_ن\ت'ه تريناv، وقد

م.ر.ن% ال1لد' أ%ي لن%. وأ%مر.ن\ت' الرجل% بالقول حت م.ر.ن% أ%ي لن%.
وقد م.ر_نوه أ%ي ل%ي_ن'وه. وال%ر\ن�: ضرب من الثياب؛ قال ابن ال4عراب:

هي ثياب¬ ق�وه1ي_ة؛ وأ%نشد للنمر:
خفيفات' الشeخ'وص,، وه'ن_ خ'وص¬،

كأ%ن� ج'ل�ود.ه'ن_ ثياب' م.ر\ن1
وقال الوهري: ال%ر\ن� الف1ر.اء ف قول النمر:

كأ%ن ج'ل�ود.ه'ن_ ثياب' م.ر\ن1
وم.ر.ن% به ال4رض. م.ر\ناv وم.ر_ن.ها: ضربا به. وما زال% ذلك م.ر,ن.ك

أ%ي د.أ}ب.ك.. قال أ%بو عبيد: يقال ما زال ذلك د1ين.ك ود.أ}ب.ك وم.ر,ن.ك
ود.ي\د.ن.ك أ%ي عاد.ت.ك. والقوم' على م.ر,ن{ واحد{: على خ'ل�ق�

م'س\تو�، واس\ت.و.ت\ أ%خلق�هم. قال ابن جن: ال%ر,ن� مصدر¬ كال%ل1ف1
والك%ذ1ب,، والفعل منه م.ر.ن% على الشيء إ,ذا أ%ل1ف%ه فد.ر,ب. فيه ولن% له،

وإ,ذا قال ل4ض\ر,ب.ن_ فلناv ول4ق}ت'لنه، قلت أ%نت: أ%و م.ر,ناv ما
أ�خ\ر.ى أ%ي عسى أ%ن يكون غي ما تقول أ%و يكون أ%ج\ر.أ% له عليك. الوهري:

وال%ر,ن�، بكسر الراء، الال� وال�ل�ق. يقال: ما زال ذلك م.ر,3ن أ%ي
حال. والار,ن: ال4نف، وقيل: ط%رفه، وقيل: الار,ن� ما لن من ال4نف،

وقيل: ما لن من ال4نف م'ن\ح.د1راv عن العظم وف%ض.ل% عن القصبة، وما لن من
الرeم\ح؛ قال ع'بيد يذكر ناقت.ه:



،vن وأ%ب\يض. صار,ما�هات1يك. ت}م1ل
وم'ذ%ر_باv ف مار,ن{ م.خ\موس

وم.ر\نا ال4نف1: جانباه؛ قال رؤبة:
ل ي'د\م, م.ر\ن.ي\ه1 خ1شاش' الز_م>

أ%راد ز.م_ ال1شاش فقلب، ويوز أ%ن يكون خ1ش.اش' ذي الزم فحذف، وف
�حديث النخعي: ف الار,ن1 الد>ي.ة�؛ الار,ن

من ال4نف: ما دون الق%صبة. والارنان: ال�ن\خ'ران.
ومار.ن.ت1 الناقة� مارنةv وم1راناv وهي مار,نD: ظهر لم أ%نا قد

ل%ق1ح.ت ول يكن با ل1قاح¬، وقيل: هي الت ي'ك}ثر'
الفحل� ض1راب.ها ث ل ت.ل}ق%ح، وقيل: هي الت ل ت.ل}ق%ح حت ي'كر_ر

عليها الفحل. وناقة م1م\رانD إ,ذا كانت ل ت.ل}ق%ح. وم.ر.ن%
البعي. والناقة% ير'نما م.ر\ناv: د.ه.ن. أ%سفل خ'فYهما بد'ه\ن� من
ح.فىÝ به. والت_م\رين: أ%ن ي.ح\ف%ى الدابة� في.ر,ق_ حافر'ه فت.د\ه.ن.ه

بد'ه\ن� أ%و ت.ط}ليه بأ%خ\ثاء البقر وهي حار_ة؛ وقال ابن مقبل يصف باطن.
م.نس3م البعي:

فر'ح\نا ب.ر.ى كل© أ%يديهما
س.رياv ت.خ.د_م بعد. ال�ر'ون

وقال أ%بو اليثم: ال%ر\ن� العم.ل با ي'م.ر>ن'ها، وهو أ%ن ي.د\ه.ن.
خ'ف�ها بالو.دك. وقال ابن حبيب: ال%ر\ن� ال%فاء�، وجعه أ%م\رانD؛ قال

جرير:
ر.ف�ع\ت' مائ1ر.ة% الدeف�وف1 أ%م.ل�ها

ط�ول� الو.ج,يف1 على و.ج.ى ال4م\ران
وناقة م'مار,نD: ذ%ل�ولD م.ر\كوبة. قال الوهري: وال�مار,ن� من النeوق

مثل� ال�ماج,ن,. يقال: مار.ن.ت1 الناقة� إ,ذا ض'ر,ب.ت\ فلم ت.ل}ق%ح\.
وال%ر.ن�: ع.ص.ب' باط1ن الع.ض'د.ين,

من البعي، وجعه أ%مرانD؛ وأ%نشد أ%بو عبيد قول العدي:
فأ%د.ل� الع.ي\ر' حت خ1ل}ته

ق%ف%ص. ال4م\ران1 ي.ع\د'و ف ش.ك%ل}
:vقال ص.ح\ب، إ,ذ} رأ%و\ه م'ق}ب,ل

ما ت.راه ش.أ}ن.ه؟ ق�ل}ت': أ%د.ل}



قال: أ%دل9 من ال3دلل؛ وأ%نشد غيه لط%ل}ق, بن ع.د1ي:
ن.ه\د' الت_ل1يل سال1م' ال4م\ران1

الوهري: أ%مران� الذراع ع.ص.ب¬ يكون فيها؛ وقول ابن مقبل:
يا دار س.ل}مى خ.لء ل أ�ك%لYف�ها

إ,ل ال%ران.ة% حت ت.ع\ر,ف. الد>ينا
قال الفارسي: ال%ران.ة اسم ناقته وهو أ%جود' ما فس>ر. به، وقيل: هو

موضع، وقيل: هي ه.ض\بة من هض.بات بن ع.ج\لن%، يريد ل أ�ك%لYفها أ%ن
ت.ب\ر.ح. ذلك الكان وتذهب إ,ل موضع آخر. وقال ال4صمعي: الرانة اسم ناقة

كانت هادية بالطريق، وقال: الد>ين' الع.ه\د' وال4مر' الذي كانت تعهده.
ويقال: ال%رانة السeكوت' الذي م.ر.ن.ت\ عليه الدار، وقيل: الرانة
م.ع\ر,�فت'ها؛ قال الوهري: أ%راد ال�ر'ون والعاد.ة أ%ي بكثرة و'ق�وف

وس.لمي عليها لت.ع\ر,ف. طاعت لا.
وم.ر_ان� ش.ن'وأ%ة: موضع باليمن. وبنو م.ر,ينا: الذين ذكرهم امرؤ القيس

فقال:
فلو ف يو\م, م.ع\ر.ك%ة{ أ�ص1يب'وا،

ولك1ن\ ف د1يار, بن م.ر,ينا
هم قوم من أ%هل ال1ي.ة من الع'ب�اد، وليس م.ر,ينا بكلمة عربية. وأ%بو

م.رينا: ضرب من السمك. وم'ر.ي\نة�: اسم موضع؛ قال الزاري:
ت.عاطى ك%باثاv من م'ر.ي\نة% أ%س\و.دا

وال%رانة: موضع لبن ع.ق1يل�؛ قال لبيد:
،�لن ط%ل%لD ت.ض.م_نه' أ�ثال

�فش.ر\ج.ه' فال%رانة� فال1بال
vقوله «فشرجه فالبال» كذا بالصل، وهو ما صو�به الد تبعا *)

للصاغان، وقال الرواية: فالبال بكسر الهملة وبالباء الوحدة وشرجة بالشي
العجمة واليم. وقول الوهري: واليال أرض لبن تغلب صحيح والكلم ف رواية

البيت).
وهو ف الصحاح م.ر.انة، وأ%نشد بيت لبيد. ابن ال4عراب: يو\م' م.ر\ن{
إ,ذا كان ذا ك1س\و.ة وخ1ل%ع�، ويوم م.ر\ن{ إ,ذا كان ذا ف1رار� من العدو�.

وم.ر_ان، بالفتح: موضع على ليلتي من مكة، شرفها ال تعال، على طريق
البصرة، وبه قب تيم بن م'ر¼؛ قال جرير:



إ,ن: إ,ذا الشاع1ر' ال%غ\ر'ور' ح.ر_ب.ن،
جار¬ لق%ب\ر على م.ر�ان% م.ر\م'وس,

أ%ي أ%ذ�بe عنه الشعراء: وقوله ح.ر_ب.ن أ%غضبن؛ يقول: تيم بن م'ر�
جاري الذي أ%ع\ت.زe به، فتميم كلها تمين فل أ�بال بن ي'غ\ض1ب'ن من

الشعراء لفخري بتميم؛ وأ%ما قول منصور:
ق%ب\ر¬ م.ر.ر\ت' به على م.ر_ان1

فإ,نا يعن قب عمرو بن ع'ب.يد، قال خ.ل�د¬ ال4ر\ق%ط�: حدثن
ز.م1يل� عمرو بن ع'بي\د قال سعته ف الليلة الت مات فيها يقول: اللهم إنك

ت.ع\لم أ%نه ل ي.ع\ر,ض\ ل أ%مران1 ق%ط9 أ%حد'ها لك فيه ر,ضاv والخر' ل
فيه ه.وىÝ إ,ل� قد_م\ت' رضاك على هواي.، فاغ}ف1ر\ ل؛ ومر أ%بو جعفر

النصور' على قبه ب.ر�ان، وهو موضع على أ%ميال� من مكة على طريق البصرة،
فقال:

ص.ل�ى ال3له' عليك. من م'ت.و.س>د{
ق%ب\راv م.ر.ر\ت' به على م.ر_ان1

،vم'تخ.ش>عا vتض.م_ن, م'ؤ\م1نا vق%ب\را
ع.ب.د. ال3له. ودان% بالق�ر\آن1

فإ,ذا الرجال� ت.ناز.عوا ف ش'ب\هة{،
فص.ل% ال1طاب. ب1ك}م.ة{ وب.يان1

،vفلو ان� هذا الد_ه\ر. أ%ب\ق%ى م'ؤ\م1نا
أ%ب\ق%ى لنا ع.م\راv أ%با ع'ث}مان1

قال: وروى:
صل�ى ال3له' على ش.خ\ص� تض.م_نه

قب¬ م.ر.ر\ت' به على م.ر_ان1
@مرجن: التهذيب ف الرباعي: ف التنزيل العزيز: ي.خ\ر'ج' منهما اللؤ\لؤ'

وال%ر\جان�؛ قال الفسرون: الرجان صغار اللؤلؤ، واللؤلؤ اسم جامع
اللحب> الذي يرج من الصد.فة، وال%ر\جان� أ%شدe بياضاv، ولذلك خص الياقوت

والرجان فشبه الور العي بما. قال أ%بو اليثم: اختلفوا ف ال%ر\جان1
فقال بعضهم هو الب'س_ذ�، وهو جوهر أ%حر يقال إ,ن الن ت'ل}قيه ف

البحر؛ وبيت ال4خطل حجة للقول ال4ول:
كأ%نا الف�ط}ر' م.ر\جان تساق1ط�ه،



إ,ذا ع.ل الر_و\حق. وال%ت\ن.ي, والك%ف%ل
مرزبان: ف الديث: أ%تيت ال1ي.ة فرأ%يتهم يس\ج'دون ل%ر\ز'بان{ لم؛

قال: هو بضم الزاي أ%حد م.رازبة الف�ر\س، وهو الفارس الشجاع ال�ق%د_م'
على القوم دون ال%ل1ك، وهو م'ع.ر_ب.

@مرزبان: ف الديث: أ%تيت ال1ي.ة فرأ%يتهم يس\ج'دون ل%ر\ز'بان{ لم؛
قال: هو بضم الزاي أ%حد م.رازبة الف�ر\س، وهو الفارس الشجاع ال�ق%د_م'

على القوم دون ال%ل1ك، وهو م'ع.ر_ب.
@مرفن: ذكر ف الرباعي من حرف الراء: ال�ر\ف%ئ1نe الساكن بعد

الن>فار,.
vم.ز\نا �@مزن: ال%ز\ن�: ال3سراع ف طلب الاجة. م.ز.ن% ي.م\ز'ن

وم'ز'وناv وت.م.ز_ن%: مضى لوجهه وذهب ويقال: هذا يوم' م.ز\ن{ إ,ذا كان يوم
فرار من العدو�. التهذيب: ق�ط}ر'ب¬ الت_م.زeن� الت_ظ%رeف؛ وأ%نشد:

بعد ار\ق1داد1 الع.ز.ب ال%م\وح,
ف ال%ه\ل, والت_م.زeن1 الر_ب,يح,

قال أ%بو منصور: الت_م.زeن� عندي ههنا تف%عeل من م.ز.ن ف ال4رض
إ,ذا ذهب فيها، كما يقال فلن شاط1ر¬ وفلن ع.ي�ار¬؛ قال رؤبة:

وك�ن_ ب.ع\د. الض_ر\ح, والت_م.زeن1،
ي.ن\ق%ع\ن. بالع.ذ}ب, م'ش.اش. الس>ن\س3ن,

قال: هو من ال�ز'ون1 وهو البعد. وت.م.ز_ن% على أ%صحابه: تف%ض>ل%
وأ%ظهر أ%كثر ما عنده، وقيل: الت_م.زeن� أ%ن ترى لنفسك فضلv على غيك

ولست هناك؛ قال ر.ك�اض¬ الدeبيي�:
vناeيا ع'ر\و.، إ,ن} ت.ك}ذ1ب\ ع.لي_ ت.م.ز

لا ل ي.ك�ن\، فاك}ذ1ب\ فلست' بكاذ1ب,
قال البد: م.ز_ن\ت' الرجل% ت.م\ز,يناv إ,ذا ق%ر_ظ}ته من ورائه عند

خليفة أ%و وال. وم.ز.ن.ه' م.ز\ناv: مدحه. وال�ز\ن�: السحاب عامةD، وقيل:
السحاب ذو الاء، واحدته م'ز\نةD، وقيل: ال�ز\ن.ة� السحابة البيضاء،

والمع م'ز\نD، والب.ر.د' ح.بe ال�ز\ن1، وتكرر ف الديث ذكر الزن1. قال
ابن ال4ثي: ال�ز\ن� وهو الغيم والسحاب، واحدته م'ز\ن.ةD، وم'ز.ي\نة

تصغي م'ز\نة{، وهي السحابة البيضاء، قال: ويكون تصغي م.ز\ن.ة{. يقال:
م.ز.ن% ف ال4رض م.ز\ن.ةv واحدة أ%ي سار ع'ق}ب.ةv واحدة، وما أ%حسن



م'ز\ن.ت.ه، وهو السم مثل ح'س\وة{ وح.س\وة{. وال�ز\ن.ة�: ال%ط}ر.ة�؛ قال
أ%و\س' بن حج.ر�:

،vأ%ل ت.ر. أ%ن� ال4 أ%ن\ز.ل% م'ز\ن.ة
وع'ف}ر' الظYباء ف الك1ناس, ت.ق%م_ع'؟

وابن م'ز\نة% اللل؛ حكي ذلك عن ثعلب؛ وأ%نشد الوهري لعمرو بن
vق%م1يئة:كأ%ن� ابن. م'ز\ن.ت1ها جانا
ف%س3يطD لد.ى ال�فق, من خ1ن\ص1ر,

وم'ز\ن�: اسم امرأ%ة، وهو من ذلك. والاز,ن�: بيض النمل؛ وأ%نشد:
وت.ر.ى الذ�ن,ي. على م.ر.اس1ن,ه,م\،

يوم ال1ياج، كماز,ن1 ال%ث}ل,
وماز,ن� وم'ز.ي\نة�: ح.ي�ان، وقيل: ماز,ن أ%بو قبيلة من تيم، وهو

�ماز,ن� بن مالك بن عمرو بن تيم، وماز,ن� ف بن ص.ع\ص.عة بن معاوية، وماز,ن
ف بن شيبان.

وقولم: ماز, رأ}س.ك. والسيف.، إنا هو ترخيم ماز,ن{ اسم رجل، ل4نه لو
كان صفة ل يز ترخيمه، وكان قد قتله ب'ج.ي\ر¬ وقال له هذا القول، ث كثر

استعمالم له فقالوه لكل من أ%رادوا قتله يريدون به م'د_ عنقك.
وم.ز'ون: اسم من أ%ساء ع'م.ان بالفارسية؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

فأ%ص\ب.ح. العبد' ال%ز'ون,يe ع.ث1ر\
الوهري: كانت العرب تسم>ي ع'م.ان% ال%ز'ون%؛ قال الك�ميت':

فأ%ما ال4ز\د'، أ%ز\د' س.ع1يد{،
فأ%ك}ر.ه' أن أ�س.م>يها ال%ز'ون.ا

قال الوهري: وهو أ%بو سعيد ال�ه.ل�ب' ال%ز'ون© أ%ي أ%كره أ%ن
أ%ن\س'ب.ه إل ال%ز'ون1، وهي أ%رض ع'م.ان%، يقول: هم من م'ض.ر.. وقال أ%بو

عبيدة: يعن بال%زون1 ال%ل�حي، وكان أ%ر\د.ش1ي باب\كان 
(* قوله

«أردشي بابكان» هكذا بالصل والصحاح، والذي ف ياقوت: اردشي بن بابك). جعل
ال4ز\د. م.ل�حي بش1ح\ر ع'م.ان قبل السلم بستمائة سنة. قال ابن بري:

أ%ز\د' أ%ب سعيد هم أ%زد ع'م.ان%، وهم ر.ه\ط� ال�ه.ل�ب, بن أ%ب
ص'ف}ر.ة%. وال%ز'ون�: قرية من قرى ع'م.ان يسكنها اليهود' وال%ل9حون ليس

با غيهم، وكانت الفر\س' يسمون% ع'م.ان% ال%ز'ون% فقال الكميت: إن أ%ز\د.



ع'م.ان يكرهون أ%ن ي'س.مeوا ال%ز'ون% وأ%نا أ%كره ذلك أ%يضاv؛ وقال
جرير:

وأ%ط}ف%أ}ت' ن,يان% ال%زون1 وأ%ه\ل1ها،
وقد حاو.ل�وها ف1ت\نةv أ%ن ت'س.ع_را

قال أ%بو منصور ال%واليقي: ال%ر'ون� بفتح اليم، لع'مان ول نقل
ال�ز'ون، بضم اليم، قال: وكذا وجدته ف شعر الب.ع1يث بن عمرو بن م'ر_ة% بن

و'د> بن زيد بن م'ر_ة% الي.ش\ك�ر,ي> يهجو ال�ه.ل�ب. بن أ%ب ص'ف}رة
لا قدم خ'ر.اسان:

تب.د_ل%ت1 ال%ناب,ر' من ق�ر.ي\ش�
م.ز'ون,ي�اv، بف%ق}ح.ت1ه الص_ل1يب'

فأ%ص\ب.ح. قاف1لv ك%ر.م¬ وم.ج\د¬،
وأ%ص\ب.ح. قاد1ماv ك%ذ1ب¬ وح'وب'
فل ت.ع\ج.ب\ لكلY زمان1 س.و\ء�
ر,جالD، والنوائب' قد ت.ن'وب'

قال: وظاهر كلم أ%ب عبيدة ف هذا الفصل أ%نا ال�ز'ون، بضم اليم،
ل4نه جعل ال�ز'ون ال%ل�حي ف أ%صل التسمية، وم'ز.ينة: قبيلة من

م'ض.ر.، وهو م'ز.ي\نة ابن' أ�د> بن, طابة بن إل}ياس بن م'ض.ر، والنسبة إليهم
م'ز.ن,يÒ. وقال ابن بري عند قول الوهري م'ز.ينة قبيلة من م'ض.ر، قال:

م'ز.ي\نة� بنت' ك%ل}ب, بن و.ب\ر.ة%، وهي أ�م عثمان% وأ%و\س, بن عمرو بن
أ�د> بن طابة.

@مسن: أ%بو عمرو: ال%س\ن' ال�جون. يقال: م.س.ن. فلن وم.ج.ن. بعن
واحد. وال%س\ن': الضرب بالسوط. مس.ن.ه بالسوط ي.م\س'نه م.س\ناv: ضربه.
وسياط م'س_ن¬، بالسي والشي، منه، وسيأ}ت ذكره ف الشي أ%يضاv؛ قال

ال4زهري: كذا رواه الليث وهو تصحيف، وصوابه ال�ش_ن' بالشي؛ واحتج بقول
رؤبة:

وف أ%خاديد السياط ال�ش_ن,
فرواه بالسي، والرواة رووه بالشي، قال: وهو الصواب، وسيأ}ت ذكره. ابن

بري: م.س.ن. الشيء من الشيء4 اس\ت.ل�ه'، وأ%يضاv ضربه حت يسقط.
وال%ي\س.نان,يe: ضرب من الثياب؛ قال أ%بو د'واد{:

وي.ص'ن_ الو'جوه. ف ال%ي\س.نان9



كما صان% ق%ر\ن% ش.م\س� غ%م.ام'
وم.ي\سون�: اسم إمرأ%ة 

(* قوله «وميسون اسم إمرأة» أصل اليسون السن
القد والوجه، عن أب عمرو قاله ف التكملة). وهي م.ي\س'ون� بنت ب.ح\د.ل�

الكلبية؛ وهي القائلة:
ل%ل�ب\س' ع.باء4ة، وت.ق%ر_ ع.ي\ن،

أ%حبe إل� من ل�ب\س, الشeف�وف1
ل%ب.ي\ت¬ ت.خ\ف1ق' ال4ر\واح' فيه
أ%حبe إل� من ق%ص\ر� م'نيف1

vل%ك%ل}ب¬ ي.ن\ب.ح' ال4ض\ياف. و.ه\نا
أ%حبe إل� من ق1ط{ç أ%ل�وف1

ل4م\ر.د' من ش.باب, بن تيم�
أ%ح.بe إل� من شي\خ� ع.فيف1

(* قوله «من شيخ عفيف» كذا بالصل، ويروى: علج عنيف وعجل عليف).
وال%ي\س'ون�: فرس ظ�ه.ي\ر بن رافع شهد عليه يوم الس_ر\ج 

(* قوله «يوم
.(vالسرج» كذا بالصل باليم، والذي ف نسخة من التهذيب بالاء مركا
@مسكن: جاء ف الب: أ%نه نى عن بيع ال�س\كان1، روي عن أ%ب عمرو أ%نه

قال: ال%ساك1ي الع.ر.ابي، واحدها م'س\كان. وال%ساك1ي: ال4ذل�ء
القهورون، وإن كانوا أ%غنياء.

@مشن: ال%ش\ن': ض.ر\ب من الضرب بالسياط. يقال: مش.ن.ه وم.ت.نه م.ش.نات{
أ%ي ضربات. م.ش.نه بالسوط ي.م\ش'نه م.ش\ناv: ضربه كم.ش.قه. ابن

ال4عراب: يقال م.ش.ق}ت'ه عشرين سوطاv وم.ت.خ\ته وم.ش.ن\ت'ه، وقال: ز.ل%ع\ت'ه،
بالعي، وش.ل%ق}ت'ه. ويقال: م.ش.ن. ما ف ضر\ع, الناقة وم.ش.قه إذا حلب.

أ%بو تراب عن الكلب: ام\ت.ش.ل}ت' الناقة وامت.ش.ن\ت'ها إذا حلبتها.
وم.ش_ن.ت1 الناقة� ت.م\ش1يناv د.ر_ت\ كارهة. وال%ش\ن': ال%د\ش'. وم.ش.ن.ن

الشيء�: سح.ج.ن وخ.د.شن؛ قال العجاج:
وف أ%خاد1يد1 الس>ياط ال%ش\ن,

ونسبه ابن بري لرؤبة؛ قال وصوابه:
وف أ%خاد1يد1 الس>ياط1 ال�ش_ن,



شاف{ لب.غ\ي, الك%ل1ب ال�ش.ي\ط%ن,
قال: وال�ش_ن' جع ماشن، وال%ش\ن': الق%ش\ر'، يريد: وف الضرب

بالسياط الت ت.خ'دe اللد أ%ي تعل فيه كال4خاديد. والك%ل1ب' ال�ش.ي\ط%ن':
ال�ت.ش.ي\ط1ن. ابن ال4عراب: ال%ش\ن' مسح اليد بالشيء الشن، والعرب

تقول: كأ%ن وجهه م'ش1ن. بق%تادة{ أ%ي خ'د1ش با، وذلك ف الكراهة والع'بوس
والغضب. ابن ال4عراب: م.ر_ت\ ب غ1رار.ةD فم.ش.ن.ت\ن، وأ%صابتن

م.ش\نةD، وهو الشيء له سعة ول غ%و\ر. له، فمنه ما ب.ض_ منه دم، ومنه ما ل
يرح اللد. يقال منه: م.ش.نه بالسيف إذا ضربه فقشر اللد، قال أ%بو

منصور: سعت رجلv من أ%هل ه.ج.ر. يقول لخر: م.ش>ن, الليف. أ%ي م.ي>ش\ه
وان\ف�ش\ه للت_ل}سي، والتلسي: أ%ن ي'س.و_ى الليف قطعة قطعة ويضم بعضها

إل بعض. وم.ش.ن. الرأ%ة: نكحها. وامرأ%ة م1ش.انD: سليطةD مشات1م.ةD؛
قال:

وه.ب\ت.ه من س.ل}ف%ع� م1ش.ان1،
كذ1ئب.ة ت.ن\ب.ح' بالرeك}بان1

أ%ي وه.ب\ت. يا رب هذا الولد من امرأ%ة غي مرضية. وال1شان� من النساء:
السليطة ال�شاتة.

وت.ماش.نا ج,ل}د. الظ�ر,بان إذا اس\ت.ب�ا أ%ق}بح ما يكون من الس>باب،
حت كأ%نما تنازعا جلد الظ�ر,بان وتاذباه؛ عن ابن ال4عراب.

أ%بو تراب: إن فلناv لي.م\ت.شe من فلن وي.م\ت.ش1ن' أ%ي ي'ص1يب منه.
ويقال: ام\تش1ن\ منه ما م.ش.ن. لك أ%ي خذ ما وجدت. وامت.ش.ن. ثوبه:

انتزعه. وامت.ش.ن. سيفه: اخترطه وامت.ش.ن\ت' الشيء: اقتطعته واخ\ت.لسته.
وامت.ش.ن. الشيء: اختطفه؛ عن ابن ال4عراب.

وال�3ش.ان�: نوع من التمر. وروى ال4زهري بسنده عن عثمان بن عبد الوهاب
الث�ق%في قال: اختلف أ%ب وأ%بو يوسف عند هرون فقال أ%بو يوسف:

أ%ط}ي.ب' الرeط%ب, ال�شان�، وقال أ%ب: أ%طيب الرطب السeك�ر'، فقال هرون:
ي'ح\ض.ران1، فلما ح.ض.را تناول أ%بو يوسف السeك�ر. فقلت له: ما هذا؟

فقال: لا رأ%يت الق_ ل أ%صب عنه. ومن أ%مثال أ%هل العراق: ب,عل�ة1
الو.ر.شان1 تأ}ك�ل� الرeط%ب. ال�شان%، وف الصحاح: تأ}كل ر'ط%ب. ال�شان1،

�بالضافة، قال: ول تقل تأ}كل الرeط%ب. ال�شان%؛ قال ابن بري: ال�شان
نوع من الرطب إل السواد دقيق، وهو أ%عجمي، ساه أ%هل الكوفة بذا السم



ل4ن الف�ر\س. لا سعت بأ�م> ج,ر\ذان، وهي نلة كرية صفراء الب'س\ر,
والتمر؛ ويقال: إن النب، صلى ال عليه وسلم، دعا لا مرتي، فلما جاء

الف�ر\س' قالوا: أ%ين م'وشان�؟ وال�وش': ال�ر.ذ�، يريدون أ%ين أ�م
ال1ر\ذان1، وسيت بذلك ل4ن ال1ر\ذان تأ}كل من رطبها ل4نا تلقطه

كثياv.وال1ش.ان�: اسم رجل، وال أ%علم.
@مطن: مط%ان: موضع أ%و. . . . 

(* كذا بياض بالصل). وأ%نشد كراع:
كما عاد. الزمان� على م1طان
قال ابن سيده: ول يفسره.

@مطرن: الاط1ر'ون� والاط1ر'ون%: موضع؛ قال ال4خطل:
ولا بالاط1رون1 إذا

أ%ك%ل% الن_م\ل� الذي ج.م.عا
قال ابن جن: ليست النون فيه بزيادة ل4نا تعرب.

@معن: م.ع.ن. الفرس' ونوه ي.م\ع.ن' م.ع\ناv وأ%م\ع.ن.، كلها: تباعد
عادياv. وف الديث: أ%م\ع.ن\ت'م\ ف كذا أ%ي بالغتم. وأ%م\ع.ن'وا ف بلد

العدو� وف الطلب أ%ي جدeوا وأ%بعدوا. وأ%م\ع.ن. الرجل�: هرب وتباعد؛ قال
عنترة:

وم'د.ج_ج� ك%ر,ه. الك�ماة� ن,ز.ال%ه،
ل م'م\ع1ن� ه.ر.باv ول م'س\ت.س\ل1م

والاع'ون�: الطاعة. يقال: ضر.ب. الناقة حت أ%عطت ماعونا وانقادت.
وال%ع\ن': ال3قرار بالق، قال أ%نس ل�ص\ع.ب بن الزeب.ي: أ%ن\ش'د'ك.

ال ف وصية رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فنزل عن فراشه وقعد على
بساطه وتع_ن. عليه وقال: أ%م\ر' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على
الرأ}س والعي، ت.م.ع_ن. أ%ي تصاغر وتذلل انقياداv، من قولم أ%م\ع.ن. بقي

إذا أ%ذعن واعترف؛ وقال الزمشري: هو من ال%عان1 الكان؛ يقال: موضع كذا
م.ع.ان من فلن أ%ي نزل عن د.س\ت1ه وتكن على بساطه تواضعاv. ويروى:

ت.م.ع_ك. عليه أ%ي تقلب وت.م.ر_غ. وحكى ال4خفش عن أ%عراب فصيح: لو قد
نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاv تعطيك الاعون% أ%ي تنقاد لك وتطيعك. وأ%م\ع.ن.

بقي: ذهب. وأ%م\ع.ن. ل به: أ%ق%ر_ بعد ج.ح\د. وال%ع\ن: الحود والكفر
للنعم. وال%ع\ن': الذل. وال%ع\ن': الشيء السهل الي. وال%ع\ن':



السهل اليسي؛ قال الن>م1ر' بن تو\ل%ب:
ول ض.ي_ع\ت'ه فأ�لم. فيه،

فإن� ض.ياع. مال1ك. غ%ي\ر' م.ع\ن,
أ%ي غي يسي ول سهل. وقال ابن ال4عراب: غي ح.ز\م� ول ك%ي\س�، من

قوله أ%م\ع.ن ل بقي أ%ي أ%قر� به وانقاد، وليس بقوي. وف التنزيل
العزيز: وينعون الاع'ون%؛ روي عن علي، رضوان ال عليه، أ%نه قال: الاعون
الزكاة. وقال الفراء: سعت بعض العرب يقول: الاعون هو الاء بعينه؛ قال:

وأ%نشدن فيه:
vص.ب,ي'ه' الاعون% ص.ب�ا eي.م'ج

قال الزجاج من جعل الاع'ون% الزكاة فهو فاعولD من ال%ع\ن,، وهو الشيء
القليل فسميت الزكاة ماع'وناv بالشيء القليل ل4نه يؤخذ من الال ربع

عشره، وهو قليل من كثي. وال%ع\ن' والاعون: العروف كله لتيسره وسهولته
لد.ي\نا بافتراض ال تعال إياه علينا. قال ابن سيده: والاعون� الطاعة

والزكاة، وعليه العمل، وهو من السهولة والقلة لنا جزء من كل؛ قال
الراعي:قو\م¬ على الت_ن\زي,ل, ل%م_ا ي.م\ن.ع'وا

ماعون.هم، وي'ب.د>ل�وا الت_ن\ز,يل
(* قوله «على التنزيل» كذا بالصل، والذي ف الكم والتهذيب: على

السلم، وف التهذيب وحده ويبدلوا التنزيل ويبدلوا تبديل).
والاعون: أ%سقاط البيت كالد_لو, والفأ}س والق1د\ر, والق%ص\عة، وهو منه
أ%يضاv ل4نه ل يك}ر,ث� معطيه ول ي'ع.ن>ي كاسب.ه. وقال ثعلب: الاعون

ما يستعار من ق%د'وم� وس'ف}رة{ وش.ف}رة{. وف الديث: وح'س\ن' م'واساتم
بالاعون؛ قال: هو اسم جامع لنافع البيت كالق1د\ر, والفأ}س وغيها ما

جرت العادة بعار,يته؛ قال ال4عشى:
بأ%ج\و.د. منه باع'ون,ه،

إذا ما س.م.اؤهم ل ت.غ1م\
ومن الناس من يقول: الاعون أ%صله م.ع'ونة، وال4لف عوض من الاء.

�والاعون: ال%ط%ر' ل4نه يأ}ت من رحة ال ع.ف}واv بغي علج كما ت'عال
:vر.ض ال%شارب؛ وأ%نشد أ%يضا�ال4بآر' ونوها من ف

أ%ق�ول� لصاحب بب,راق, ن.ج\د{:
تب.ص_ر\، ه.ل} ت.ر.ى ب.ر\قاv أ%راه'؟



،vص.ب,ي'ه' الاع'ون% م.ج�ا eي.م'ج
إذا ن.س.م¬ من ال%ي\ف1 اع\تراه'

وز.هر¬ م.م\ع'ونD: مطور أ�خذ من ذلك. ابن ال4عراب: ر.و\ض¬
معون بالاء الاري، وقال ع.د1يe بن زيد الع.ب�ادي:

وذي ت.ن.او,ير. م\ع'ون{، له ص.ب.ح¬
ي.غ\ذ�و أ%واب,د. قد أ%ف}ل%ي\ن. أ%م\هارا

وقول ال%ذ}ل%م1ي�:
ي'ص\ر.ع\ن. أ%و ي'ع\ط1ي. بالاع'ون1

فسره بعضهم فقال: الاعون ما ي.م\ن.ع\ن.ه' منه وهو يطلبه منهن فكأ%نه
ضد. والاعون ف الاهلية: النفعة والعطية، وف السلم: الطاعة والزكاة

والصدقة الواجبة، وكله من السهولة والت_ي.سeر. وقال أ%بو حنيفة:
ال%ع\ن' والاع'ون� كل ما انتفعت به؛ قال ابن سيده: وأ�راه ما ان\ت'ف1ع به ما

يأ}ت ع.ف}واv. وقوله تعال: وآو.ي\ناها إل ر.ب\و.ة{ ذات1 ق%رار�
وم.ع1ي�؛ قال الفراء: ذات1 ق%رار� أ%رض� منبسطة، وم.ع1ي�: الاء� الظاهر

الاري، قال: ولك أ%ن تعل ال%ع1ي. مف}عولv من الع'ي'ون، ولك أ%ن تعله
ف%ع1يلv من الاعون، يكون أ%صله ال%ع\ن.. والاع'ون�: الفاعول�؛ وقال

ع'بيد¬
واهيةD أ%و م.ع1ي¬ م'م\ع1ن¬،
أ%و ه.ض\بةD دونا ل�وب'

(* قوله «واهية البيت» هو هكذا بذا الضبط ف التهذيب إل أن فيه: دونا
البوب بدل لوب).

وال%ع\ن' وال%ع1ي': الاء السائل، وقيل: الاري على وجه ال4رض،
وقيل: الاء العذب الغزير، وكل ذلك من السeهولة. وال%ع\ن': الاء الظاهر،

والمع م'ع'ن¬ وم'ع'نات¬، ومياه¬ م'ع\نانD. وماء م.ع1ي¬
أ%ي جار�؛ ويقال: هو مف}عول من ع1ن\ت' الاء4 إذا استنبطته. وك%ل#

م.م\عون: جرى فيه الاء�. وال�ع'نات' وال�ع\نان�: ال%سايل والوانب، من
السeهولة أ%يضاv. وال�ع\نان�: م.جاري الاء ف الوادي. وم.ع.ن. الوادي:

كثر فيه الاء فس.ه'ل% م'ت.ناو.ل�ه. وم.ع'ن. الاء� م.ع.ن. ي.م\ع.ن'
م'عوناv وأ%م\ع.ن.: س.ه'ل% وسال، وقيل: جرى، وأ%م\ع.ن.ه هو. وم.ع1ن. الوضع'

والنبت': ر.و,ي. من الاء؛ قال تيم بن م'ق}بل:



ي.م'جe ب.ر.اع1يم. من ع.ض\ر.س�،
ت.ر.او.ح.ه الق%ط}ر' حت م.ع1ن\

أ%بو زيد: أ%م\ع.ن.ت1 ال4رض' وم'ع1ن.ت\ إذا ر.و,ي.ت\، وقد م.ع.نها
الطر' إذا تتابع عليها فأ%رواها. وف هذا ال4مر م.ع\نةD أ%ي إصلح

وم.ر.م_ةD. ومع.ن.ها ي.م\ع.ن'ها م.ع\ناv: نكحها. وال%ع\ن': ال4دي':
وال%ع\ن': اللد ال4حر يعل على ال4س\فاط؛ قال ابن مقبل:

بل ح1ب� كم.ق%د> ال%4ع\ن, و.ع_س.ه
أ%يدي ال%راس1ل, ف ر.و\حاته خ'ن'ف%ا

Dول م.ع\نة Dويقال للذي ل مال له: ما له س.ع\نة
أ%ي قليل ول كثي؛ وقال اللحيان: معناه ما له شيء ول قوم. وقال ابن

بري: قال القال الس_ع\ن' الكثي، وال%ع\ن' القليل، قال: وبذلك فسر ما
له س.ع\نةD ول م.ع\نةD. قال الليث: ال%ع\ن' العروف، والس_ع\ن'

الو.د.ك'. قال ال4زهري: وال%ع\ن' القليل، وال%ع\ن' الكثي، وال%ع\ن' القصي،
وال%ع\ن' الطويل. وال%ع\ن,يe: القليل الال، وال%ع\ن,يe: الكثي

الال. وأ%م\ع.ن. الرجل� إذا كثر ماله، وأ%م\ع.ن. إذا قل� ماله. وحكى ابن
بري عن ابن دريد: ماء م.ع\ن¬ وم.ع1ي¬، وقد م.ع'ن.، فهذا يدل على أ%ن

اليم أ%صل ووزنه ف%عيل، وعند الفراء وزنه مف}عول ف ال4صل كم.ن,يع. وحكى
ال%ر.و,يe ف فصل عي عن ثعلب أ%نه قال: عان% الاء� ي.ع1ي' إذا جرى

ظاهراv؛ وأ%نشد لل4خطل:
ح.ب.سوا ال%ط1ي_ على ق%د1ي� ع.ه\د'ه

طام� ي.ع1ي'، وغائ1ر¬ م.س\د'وم'
وال%ع.ان�: ال%باء4ة� وال%نزل. وم.عان� القوم: منزلم. يقال: الكوفة

م.عانD من_ا أ%ي منزل منا. قال ال4زهري: اليم من م.عان{ ميم
م.ف}ع.ل�.وم.عانD: موضع بالشام. وم.ع1ي¬: اسم مدينة باليمن. قال ابن سيده:

وم.ع1ي¬ موضع؛ قال عمرو بن م.ع\ديكرب:
دعانا من ب.راق1ش. أ%و م.عي�،

فأ%س\م.ع. وات\ل4ب_ بنا م.ل1يع'
وقد يكون م.ع1ي هنا مفعولv من ع1ن\ت'ه'. وبنو م.ع\ن�: بطن. وم.ع\ن¬:

فرس ال%م\خام, بن ج.م.ل%ة%. ورجل م.ع\ن¬ ف حاجته، وقولم: ح.د>ث} عن
م.ع\ن� ول ح.ر.ج.؛ هو م.ع\ن'



بن زائدة بن عبد ال بن زائدة بن م.ط%ر بن ش.ر,يك1 بن عمرو الشيبان،
وهو عم يزيد. بن م1ز\ي.د بن زائدة الشيبان، وكان م.ع\ن¬ أ%جود العرب. قال

ابن بري: قال الوهري هو م.ع\ن' بن زائدة بن م.ط%ر, بن ش.ر,يك، قال:
وصوابه م.ع\ن' بن زائدة ابن عبد ال بن زائدة بن م.طر بن شريك{، ونسخة

الصحاح الت نق%ل}ت' منها كانت كما ذكره ابن بري من الصواب، فإما أ%ن تكون
النسخة الت نقل}ت' منها ص'ح>حت\ من ال4مال، وإما أ%ن يكون الشيخ ابن

بري نقل من نسخة سقط منها ج.د�ان. وف الديث ذكر بئر م.ع'ونة%، بفتح اليم
وضم العي، ف أ%رض بن س'ليم� فيما بي مكة والدينة، وأ%ما بالغي

العجمة فموضع قريب من الدينة.
@مغن: بئر' م.غ'ون.ة، بالغي العجمة: موضع قريب من الدينة، وأ%ما بئر

م.ع'ونة، بالعي الهملة، فقد تقدم آنفاv، وال أ%4علم.
@مغدن: م.غ\دان�: اسم لب.غ\داد. مدينة الس_لم، وقد تقدم ذكرها

والختلف ف اسها ف حرف الدال، ف ترجة بغدد، وال أ%علم.
@مكن: ال%ك}ن' وال%ك1ن': بيض' الض_ب_ة1 وال%ر.ادة ونوها؛ قال أ%بو

ال1ن\دي�، واسه عبد الؤمن بن عبد الق�دeوس,:
وم.ك}ن' الض>باب, ط%عام' الع'ر.يب،

ول تش\ت.ه,يه نف�وس' الع.ج.م\
واحدته م.ك}نةD وم.ك1نة، بكسر الكاف. وقد م.ك1ن.ت1 الض_ب_ة� وهي

م.ك�ونD وأ%م\ك%نت\ وهي م'م\ك1ن¬ إذا جعت البيض ف جوفها، وال%رادة� مثلها.
الكسائي: أ%م\ك%ن.ت1 الض_ب_ة� جعت بيضها ف بطنها، فهي م.ك�ونD؛

وأ%نشد ابن بري لرجل من بن ع'قيل:
vأ%راد ر.ف1يقي أ%ن} أ%صيد.ه' ض.ب_ة

م.ك�وناv، ومن خي الض>باب م.ك�ون'ها
وف حديث أ%ب سعيد: لقد كنا على عهد رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

ي'ه\د.ى ل4حدنا الض_ب_ة� ال%ك�ون� أ%ح.بe إليه من أ%ن ي'ه\د.ى إليه
دجاجةD سينة؛ ال%ك�ون�: الت جعت ال%ك}ن.، وهو بيضها. يقال: ضبة

م.ك�ون¬وض.بÒ م.ك�ونD؛ ومنه حديث أ%ب رجاء�: أ%يeما أ%حبe إليك
ض.بÒم.ك�ون أ%و كذا وكذا؟ وقيل: الضب_ة� ال%ك�ون� الت على بيضها. ويقال

ض1باب¬ م1كانD؛ قال الشاعر:
،Dوقال: تع.ل�م\ أ%نا ص.ف%ري_ة



م1كانD با فيها الد_ب.ى وج.ناد1ب'ه\
الوهري: ال%ك1ن.ة�، بكسر الكاف، واحدة ال%ك1ن, وال%ك1نات1. وقوله،
صلى ال عليه وسلم: أ%ق1رeوا الطي على م.ك1ناتا وم.ك�ناتا، بالضم،

قيل: يعن بيضها على أ%نه مستعار لا من الضبة، ل4ن ال%ك1ن. ليس للطي،
وقيل: ع.ن م.و.اضع الطي. والكنات ف ال4صل: بيض الض>باب. قال أ%بو

عبيد: سأ%لت ع1د_ةv من ال4عراب عن م.ك1نات1ها فقالوا: ل نعرف للطي
م.ك1نات{،وإ,نا هي و'ك�نات،،إنا ال%ك1نات' بيض الض>باب,؛ قال أ%بو عبيد:
vوجائز ف كلم العرب أ%ن يستعار م.ك}ن' الض>باب, فيجعل للطي تشبيها

بذلك، كما قالوا م.شافر ال%ب.ش,، وإنا ال%شافر للبل؛ وكقول زهي يصف
ال4سد:

لد.ى أ%س.د{ شاكي الس>لح م'ق%ذ�ف{،
له ل1ب.د¬ أ%ظفار'ه ل ت'ق%ل�م,

وإنا له ال%خال1ب'؛ قال: وقيل ف تفسي قوله أ%ق1رeوا الطي على
م.ك1ناتا، يريد على أ%م\ك1نتها، ومعناه الطي الت يزجر با، يقول: ل

ت.ز\ج'ر'وا الطي ول تلتفتوا إليها، أ%ق1رeوها على مواضعها الت جعلها ال
لا أ%ي ل تضر ول تنفع، ول ت.ع\د'وا ذلك إل غيه؛ وقال شر: الصحيح

ف قوله على م.ك1نات1ها أ%نا جع ال%ك1ن.ة، وال%ك1نة� التمكن. تقول
العرب: إن بن فلن لذوو م.ك1نة{ من السلطان أي ت.مك©ن�، فيقول: أ%ق1رeوا

الطي على كل م.ك1نة{ تر.و\ن.ها عليها ود.ع'وا التطي منها، وهي مثل
الت_ب,عة1 م1ن. الت_تبeع,، والط�ل1بة1 من الت_طل©ب. قال الوهري: ويقال

الناس على م.ك1نات1هم أ%ي على استقامتهم. قال ابن بري عند قول الوهري
ف شرح هذا الديث: ويوز أ%ن يراد به على أ%م\ك1نتها أ%ي على مواضعها

الت جعلها ال تعال لا، قال: ل يصح أ%ن يقال ف ال%ك1نة إنه الكان
إل على الت_و.سeع,، ل4ن ال%ك1نة إنا هي بعن الت_مك©ن, مثل

الط�ل1ب.ة بعن الت_ط%ل©ب, والت_ب,ع.ة1 بعن الت_تبeع. يقال: إن�
فلناv لذو م.ك1نة{ من السلطان، فسمي موضع الطي م.ك1نةv لتم.ك©نه فيه؛

يقول: د.ع'وا الطي على أ%م\ك1نتها ول ت.ط%ي_ر'وا با؛ قال الزمشري: ويروى
م'ك�ناتا جع م'ك�ن�، وم'ك�ن�، وم'ك�ن¬ جع م.كان{ كص'ع'دات{ ف ص'ع'د{

وح'م'رات{ ف ح'م'ر�. وروى ال4زهري عن يونس قال: قال لنا الشافعي ف
تفسي هذا الديث قال كان الرجل ف الاهلية إذا أ%راد الاجة أ%تى الطي 4



ساقطاv أ%و ف و.ك}ر,ه فن.ف�ر.ه'، فإن أ%خذ ذات اليمي مضى لاجته، وإن
أ%خذ ذات الشمال رجع، فن.هى رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، عن ذلك؛
قال ال4زهري: والقول ف معن الديث ما قاله الشافعي، وهو الصحيح وإليه

كان يذهب ابن ع'ي.ي\نة%. قال ابن ال4عراب: الناس على س.ك1نات1هم
ون.ز,لت1هم وم.ك1نات1هم، وكل© ذي ريش� وكل© أ%ج\ر.د. يبيض، وما سواها يلد،
وذو الريش كل طائر، وال4ج\ر.د' مثل اليات وال4و\زاغ وغيها ما ل شعر

عليه من الشرات.
وال%كانة�: التeؤد.ة�، وقد ت.م.ك�ن.. وم.ر_ على م.ك1ينته أ%ي على

ت'ؤد.ت1ه. أ%بو زيد: يقال ام\ش, على م.ك1ينت1ك. وم.كانتك وه1ين.ت1ك.. قال
قطرب: يقال فلن يعمل على م.ك1ينت1ه أ%ي على ات>ئاده. وف التنزيل

العزيز: اع\م.ل�وا على م.كان.ت1كم؛ أ%ي على حيال1كم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أ%ي
على ما أ%نتم عليه مستمكنون. الفراء: ل ف قلبه م.كان.ةD وم.و\ق1عة

وم.ح1ل�ةD. أ%بو زيد: فلن م.كي عند فلن ب.ي>ن' ال%كان.ة1، يعن
النزلة. قال الوهري: وقولم ما أ%مكنه عند ال4مي شاذ. قال ابن بري: وقد جاء

م.ك�ن. ي.م\ك�ن'؛ قال الق�لخ':
حيث ت.ث%ن_ى الاء� فيه فم.ك�ن\

�قال: فعلى هذا يكون ما أ%م\ك%ن.ه على القياس. ابن سيده: وال%كانة
ال%ن\زلة عند اللك. والمع م.كانات¬، ول يمع جع التكسي، وقد م.ك�ن.

م.كان.ةv فهو م.ك1ي¬، والمع م'ك%ناء. وت.م.ك�ن. ك%م.ك�ن.. وال�ت.م.كYن'
vكقولك زيد¬ وزيدا ،vمن ال4ساء: ما ق%ب,ل% الرفع والنصب والر لفظا

وزيد{، وكذلك غي النصرف كأ%حد. وأ%س\ل%م.، قال الوهري: ومعن قول
النحويي ف السم إنه متمكن أ%ي أ%نه معرب كعمر وإبراهيم، فإذا انصرف مع ذلك

فهو ال�ت.م.كYن' ال4م\ك%ن' كزيد وعمرو، وغي التمكن هو البن
كك%ي\ف. وأ%ي\ن.، قال: ومعن قولم ف الظرف إنه م'ت.م.كYن¬

أ%نه يستعمل مرة ظرفاv ومرة اساv، كقولك: جلست خل}ف%ك.، فتنصب، وملسي
خ.ل}ف�ك.، فترفع ف موضع يصلح أ%ن يكون ظ%ر\فاv، وغي ال�ت.م.كYن هو

الذي ل يستعمل ف موضع يصلح أ%ن يكون ظ%ر\فاv إل ظـرفاv، كقولك: لقيته
صباحاv وموعدك صباحاv، فتنصب فيهما ول يوز الرفع إذا أ%ردت صباح يوم

بعينه، وليس ذلك لعلة توجب الفرق بينهما أ%كثر من استعمال العرب لا كذلك،
وإنا يؤ\خذ ساعاv عنهم، وهي صباح¬ وذو صباح�، وم.ساء وذو م.ساء، وع.ش1ي�ة



Dوض.ح\و.ة، وس.ح.ر¬ وب'ك%ر¬ وب'ك}ر.ة Ýوع1شاء#، وض'حى
وع.ت.م.ةD، وذات' م.ر_ة{، وذات' ي.و\م�، وليلD ونار¬ وب'ع.ي\دات'

ب.ي\ن�؛ هذا إذا ع.ن.ي\ت. بذه ال4وقات يوماv بعينه، فأ%ما إذا كانت نكرة
أ%و أ%دخلت عليها ال4لف واللم تكلمت با رفعاv ونصباv وجر�اv؛ قال

سيبويه: أ%خبنا بذلك يونس. قال ابن بري: كل ما ع'ر>ف. من الظروف من غي جهة
التعريف فإنه يلزم الظرفية ل4نه ض'م>ن. ما ليس له ف أ%صل وضعه، فلهذا
ل يز: س1ي.ر. عليه س.ح.ر¬، ل4نه معرفة من غي جهة التعريف، فإن نكرته

فقلت سي عليه س.ح.ر¬، جاز، وكذلك إن عر_ف}ت.ه من غي جهة التعريف فقلت:
س1ي.ر عليه الس_ح.ر'، جاز. وأ%ما غ�د\و.ةD وب'ك}ر.ة فتعريفهما تعريف

الع.لمي_ة، فيجوز رفعهما كقولك: سي. عليه غ�د\و.ةD وب'ك}ر.ةD، فأ%ما ذو
ص.باح� وذات' مر_ة{ وقبل� وبعد' فليست ف ال4صل من أ%ساء الزمان، وإنا

جعلت اساv له على توسع وتقدير حذف.
أ%بو منصور: ال%كان� وال%كانة� واحد. التهذيب: الليث: مكانD ف أ%صل
تقدير الفعل م.ف}ع.لD، ل4نه موضع لك%ي\نونة1 الشيء فيه، غي أ%نه لا كثر

أ%ج\ر.و\ه' ف التصريف م'ج\ر.ى ف%عال، فقالوا: م.ك}ناv له وقد
ت.م.ك�ن.، وليس هذا بأ%ع\ج.ب من ت.م.س\ك%ن من ال%س\ك%ن، قال: والدليل على أ%ن

ال%كان% م.ف}ع.ل أ%ن العرب ل تقول ف معن هو من>ي م.كان% كذا وكذا إل
م.ف}ع.ل% كذا وكذا، بالنصب. ابن سيده: والكان� الوضع، والمع أ%م\ك1نة

كق%ذ%ال وأ%ق}ذ1ل%ة{، وأ%ماك1ن' جع المع. قال ثعلب: ي.ب\ط�ل أ%ن يكون
Dم.كان

ف%عالv ل4ن العرب تقول: ك�ن\ م.كان.ك.، وق�م مكان.ك.، واقعد
م.ق}ع.د.ك؛ فقد دل هذا على أ%نه مصدر من كان أ%و موضع منه؛ قال: وإنا ج'م1ع.

أ%م\ك1ن.ةv فعاملوا اليم الزائدة معاملة ال4صلية ل4ن العرب تش.ب>ه الرف
بالرف، كما قالوا م.نارة ومنائ1ر فشبهوها بف%عالة{ وهي م.ف}ع.لة من

النور، وكان حكمه م.ن.او,ر، وكما قيل م.س3يل وأ%م\س3لة وم'س'ل وم'س\لن وإنا
م.سيلD م.ف}ع1لD من الس_ي\ل,، فكان ي.نبغي أ%ن ل ي'ت.جاوز فيه مسايل،

لكنهم جعلوا اليم الزائدة ف حكم ال4صلية، فصار معف}ع1ل ف حكم ف%ع1يل،
فك�س>ر تكسي.ه. وت.م.ك�ن. بالكان وت.م.ك�ن.ه: على حذف الو.س1يط؛

وأ%نشد سيبويه:
لا ت.م.ك�ن. د'ن\ياه'م\ أ%طاع.ه'م'،



ف أ%ي� ن}و� ي'ميلوا د1ين.ه' ي.م1ل,
قال: وقد يكون 

(* قوله «قال وقد يكون إل» ضمي قال لبن سيده لن هذه
عبارته ف الكم). تكن دنياهم على أ%ن الفعل للدنيا، فحذف التاء ل4نه
تأ}نيث غي حقيقي. وقالوا: م.كان.ك ت'ح.ذYره شيئاv من خ.ل}فه. الوهري:

م.ك�ن.ه ال� من الشيء3 وأ%م\ك%ن.ه منه بعن. وفلن ل ي'م\ك1ن'ه
النeه'وض' أ%ي ل يقدر عليه. ابن سيده: وت.م.ك�ن. من الشيء3 واس\ت.م\ك%ن.
ظ%ف1ر، والسم من كل ذلك الكان.ة�. قال أ%بو منصور: ويقال أ%م\ك%نن

ال4مر'، ي\ك1ن'ن، فهو م'م\ك1ن¬، ول يقال أ%نا أ�م\ك1ن'ه بعن أ%ستطيعه؛
ويقال: ل ي'م\ك1ن'ك. الصعود إل هذا البل، ول يقال أ%نت ت'م\ك1ن'

الصعود إليه.
.Dوأ%بو م.ك1ي�: رجل

وال%ك}نان�، بالفتح والتسكي: نبت ينبت على هيئة ورق ال1ن\د1باء بعض
ورقه فوق بعض، وهو كثيف وزهرته صفراء وم.ن\بت'ه الق1نان� ول ص.يeور. له،

وهو أ%بطأ� ع'ش\ب الربيع، وذلك لكان لينه، وهو ع'ش\ب¬
ليس من البقل؛ وقال أ%بو حنيفة: ال%ك}نان� من العشب ورقته صفراء وهو

لي كله، وهو من خي الع'ش\ب, إذا أ%كلته الاشية غ%ز'ر.ت\ عليه فكثرت
أ%لبانا وخ.ث�رت\، واحدته م.ك}نانةD. قال أ%بو منصور: ال%ك}نان من ب'ق�ول

الربيع؛ قال ذو الرمة:
وبالر_و\ض, م.ك}نانD كأ%ن� ح.د1يق%ه'
ز.ر.ابe و.ش_ت\ها أ%ك�فe الص_وان,ع,

وأ%م\ك%ن. الكان�: أ%نبت ال%ك}نان%؛ وقال ابن ال4عراب ف قول الشاعر
رواه أ%بو العباس عنه:

وم.ج.ر� م'ن\ت.ح.ر, الط�لي� ت.ناو.ح.ت\
فيه الظYباء ببطن واد{ م'gم\ك1ن,

قال: م'م\ك1ن ي'ن\ب,ت ال%ك}نان%، وهو نبت من أ%حرار البقول؛ قال الشاعر
يصف ثوراv أ%نشده ابن بري:

حت غ%دا خ.ر,ماv ط%أ}ى ف%رائص.ه،
ي.ر\عى ش.قائق. من م.ر\عىÝ وم.ك}نان

(*قوله «طأى فرائصه» هكذا ف الصل بذا الضبط ولعله طيا فرائصه بعن



مطوية).
:vوأ%نشد ابن بري ل4ب وجزة يصف حارا

ت.ح.س_ر. الاء� عنه واس\ت.ج.ن_ به
إل}فان1 ج'ن_ا من ال%ك}نان1 والق�ط%ب,

ج'ماد.ي.ي\ن, ح'س'وماv ل ي'عاي,ن'ه
ر.ع\ي¬ من الناس ف أ%ه\ل� ول غ%ر.ب,

وقال الراجز:
وأ%نت إن س.ر_ح\ت.ها ف م.ك}نان}
و.ج.د\ت.ها ن,ع\م. غ%ب'وق' الك%س\لن}

@منن: م.ن_ه' ي.م'نeه م.ن�اv: قطعه. وال%ن,ي': البل الضعيف. وح.بل
م.ني¬: مقطوع، وف التهذيب: حبل م.ني¬ إذا أخ\ل%ق. وتقطع، والمع

أ%م1ن_ةD وم'ن'ن¬. وكل حبل ن'ز,ح. به أ%و م'ت1ح. م.ن,ي¬، ول يقال للر>شاء3
من اللد م.ن,ي¬. وال%ن,ي' الغبار، وقيل: الغبار الضعيف النقطع،

ويقال للثوب ال%ل%ق,. وال%نe: الع\ياء والف%ت\ر.ة�. وم.4ن.ن\ت' الناقة:
ح.س.ر\ت'ها. وم.ن_ الناقة ي.م'نeها م.ن�اv وم.ن_ن.ها وم.ن_ن با:

هزلا من السفر، وقد يكون ذلك ف النسان. وف الب: أ%ن أ%با كبي غزا مع
تأ%ب_ط% ش.ر�اv فم.ن_ن. به ثلث% ليال� أ%ي أ%جهده وأ%تعبه.

وال�ن_ة�، بالضم: القو_ة، وخص بعضهم به قوة القلب. يقال: هو ضعيف ال�ن_ة،
ويقال: هو طويل ال�م_ة ح.س.ن' السeن_ة قوي ال�ن�ة؛ ال�مة: القامة،

والسeن�ة: الوجه، وال�ن�ة: القوة. ورجل م.ن,ي¬
أ%ي ضعيف، كأن� الدهر م.ن_ه أ%ي ذهب ب'ن_ته أ%ي بقوته؛ قال ذو

الرمة:م.ن_ه' السي أ%ح\مق'
أ%ي أ%ضعفه السي. وال%ني': القوي. و.ال%ن,ي': الضعيف؛ عن ابن

ال4عراب، من ال4ضداد؛ وأ%نشد:
يا ري_ها، إن س.ل1م.ت\ ي.مين،
و.س.ل1م. الساقي الذي ي.ل1ين،

ول ت.خ'ن>ي ع'ق%د' ال%ن,ي,
وم.ن_ه السر ي.م'نeه م.ن�اv: أ%ضعفه وأ%عياه. وم.ن_ه ي.م'نeه

م.ن�اv: نقصه. أ%بو عمرو: ال%م\نون الضعيف، وال%م\نون القوي�. وقال ثعلب:
ال%ني' البل القوي؛ وأ%نشد ل4ب ممد ال4سدي:



إذا ق%ر.ن\ت أ%ر\بعاv بأ%ربع,
إل اثنتي ف م.ني ش.ر\ج.ع,

أ%ي أ%ربع آذان بأ%ربع و.ذ%مات{، والثنتان عر\ق�وتا الدلو. وال%ني':
البل القوي� الذي له م'ن_ةD. وال%ن,ي' أ%يضاv: الضعيف، وش.ر\ج.ع¬:

طويل.
وال%ن'ون�: الوت ل4نه ي.م'نe كل� شيء يضعفه وينقصه ويقطعه، وقيل:

ال%ن'ون الدهر؛ وجعله ع.د1يe بن زيد جعاv فقال:
م.ن\ ر.أ%ي\ت. ال%ن'ون% ع.ز_ي\ن. أ%م\ م.ن\

ذا ع.ل%ي\ه من أ%ن} ي'ضام. خ.ف1ي'
وهو يذكر ويؤنث، فمن أ%نث حل على النية، ومن ذ%ك�ر. حل على الوت؛

قال أ%بو ذؤيب:
أ%م1ن. ال%ن'ون1 ور.ي\به ت.ت.و.ج_ع'،

والدهر' ليس ب'ع\ت1ب� من ي.ج\ز.ع'؟
قال ابن سيده: وقد روي ور.ي\بها، حلv على الن,ي_ة، قال: ويتمل أ%ن

يكون التأ}نيث راجعاv إل معن النسية والكثرة، وذلك ل4ن الداهية توصف
بالعموم والكثرة والنتشار؛ قال الفارسي: إنا ذك9ره ل4نه ذهب به إل

معن النس. التهذيب: من ذك9ر النون أ%راد به الدهر؛ وأ%نشد بيت أ%ب ذؤيب
:vأ%يضا

أ%م1ن. ال%ن'ون ور.ي\به ت.ت.و.ج_ع'
وأ%نشد الوهري لل4عشى:

أ%أ%ن رأ%ت\ رجلv أ%ع\شى أ%ضر_ به
ر.ي\ب' ال%ن'ون1، وده\ر¬ م'تبلD خب,ل

ابن ال4عراب: قال الش_ر\ق1ي� بن الق�طام1ي> ال%نايا الحداث،
والمام ال4ج.ل�، وال%ت\ف' الق%د.ر'، وال%ن'ون الزمان. قال أ%بو العباس:
وال%ن'ون� ي'ح\م.ل� معناه على ال%نايا فيعب با عن المع؛ وأ%نشد بيت

ع.د1ي� بن زيد:
م.ن رأ%ي\ت. ال%نون% ع.ز_ي\ن.

أ%راد النايا فلذلك جع الفعل. وال%ن'ون�: النية ل4نا تقطع
ال%د.د. وتنقص الع.د.د. قال الفراء: وال%ن'ون مؤنثة، وتكون واحدة وجعاv. قال

ابن بري: ال%ن'ون الدهر، وهواسم مفرد، وعليه قوله تعال: ن.ت.ر.ب_ص' به



ر.ي\ب. ال%ن'ون1؛ أ%ي حوادث الدهر؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب:
أ%م1ن. ال%ن'ون1 ور.ي\ب,ه ت.ت.و.ج_ع'

قال: أ%ي من الدهر وريبه؛ ويدل على صحة ذلك قوله:
والدهر' ليس ب'ع\ت1ب� من ي.ج\ز.ع'

فأ%ما من قال: وريبها فإنه أ%نث على معن الدهور، ورده على عموم النس
كقوله تعال: أ%و الطYف}ل الذين ل يظهروا؛ وكقول أ%ب ذؤيب:

فالع.ي\ن بعده'م' كأ%ن� ح1د.اق%ها
:Yذ%ل�وكقوله عز وجل: ث اس\ت.وى إل السماء فس.و_اه'ن_؛ وكقول ال

ت.راها الض_ب\ع. أ%ع\ظ%م.ه'ن_ رأ}سا
قال: ويدلك على أ%ن ال%ن'ون يراد' با الدeهور قول ال%ع\دي�:

وع1ش\ت1 تعيشي إن� ال%ن'و
ن% كان% ال%عايش' فيها خ1ساسا

قال ابن بري: فسر ال4صمعي ال%ن'ون هنا بالزمان وأ%راد به ال4زمنة؛
قال: ويد'ل9ك على ذلك قوله بعد البيت:

ف%ح1يناv أ�صاد1ف' غ1ر_اتا،
وحيناv أ�صاد1ف' فيها ش1ماسا

أ%ي أ�صادف ف هذه ال4زمنة؛ قال: ومثله ما أ%نشده عبد الرحن عن عمه
ال4صمعي:

غلم' و.غىÝ ت.ق%ح�مها فأ%ب\لى،
�فخان بلء4ه الدهر' ال%ؤ'ون

فإن على الف%ت الق}دام. فيها،
�وليس عليه ما جنت ال%ن'ون

قال: وال%ن'ون يريد با الدهور بدليل قوله ف البيت قبله:
�فخان% بلء4ه الد_ه\ر' ال%ؤ'ون

قال: ومن هذا قول ك%ع\ب بن مالك ال4نصاري:
أ%نسيتم' ع.ه\د. النب� إليكم'،
ولقد أ%ل%ظ� وأ%ك�د. ال4ي\مانا

أ%ن ل ت.زالوا ما ت.غ.ر_د. طائر¬
أ�خ\رى ال%ن'ون1 م.وال1ياv إخ\وانا

أ%ي إ,ل آخر الدهر؛ قال: وأ%ما قول النابغة:



وكل ف%تÝ، وإ,ن} أ%م\شى وأ%ث}ر.ى،
�س.ت.خ\ل1ج'ه عن الدنيا ال%ن'ون

قال: فالظاهر أ%نه النية؛ قال: وكذلك قول أ%ب طالب:
أ%ي� شيء دهاك. أ%و غال م.ر\عا

ك، وهل أ%ق}د.م.ت\ عليك ال%ن'ون؟
قال: ال%ن'ون� هنا النية ل غي؛ وكذلك قول عمرو ابن ح.س_ان:

ت.م.خ_ض.ت1 ال%ن'ون� له بي.و\م�
أ%ن.ى، ولكل9 حاملة{ ت.مام'
وكذلك قول ابن أ%حر:
ل%ق�وا أ�م_ الل©ه.ي\م, فج.ه_ز.ت\ه'م\

غ%ش'وم. الو,ر\د1 ن.ك}ن,يها ال%نونا
أ�م الل©ه.يم,: اسم للمنية، والنون� هنا: النية؛ ومنه قول أ%ب

د'و.اد{:
س'لYط% الوت' وال%ن'ون� عليهم،

ف%ه'م' ف ص.د.ى ال%قاب,ر, هام'
وم.ن_ عليه ي.م'نe م.ن�اv: أ%حسن وأ%نعم، والسم ال1ن_ة�. وم.ن_

عليه وام\ت.ن_ وت%ن_ن.: ق%ر_ع.ه ب,م1ن_ة{؛ أ%نشد ثعلب:
أ%ع\طاك. يا ز.ي\د' الذي ي'ع\طي الن>ع.م\،

من غي, ما ت%نeن� ول ع.د.م\،
ب.وائكاv ل ت.ن\ت.ج,ع\ مع الغ.ن.م

وف الثل: ك%م.ن> الغيث1 على الع.ر\ف%جة1، وذلك أ%نا سريعة النتفاع
بالغيث، فإ,ذا أ%صابا يابسةv اخضر_ت؛ يقول: أ%ت.م'نe علي_ كم.ن>

الغيث1 على العرفجة1؟ وقالوا: م.ن_ خ.ي\ر.ه' 4ي'نeه' م.ن�اv فع.د_و\ه؛
قال:

كأ%ن، إ,ذ} م.ن.ن\ت' عليك خ.يي،
م.ن.ن\ت' على م'ق%ط�ع.ة1 الن>ياط1

وم.ن_ ي.م'نe م.ن�اv: اعتقد عليه م.ن�اv وحس.ب.ه' عليه. وقوله عز وجل:
وإ,ن� لك. ل4ج\راv غي. م.م\نون1؛ جاء ف التفسي: غي مسوب، وقيل:

معناه' أ%ي ل ي.م'نe ال عليهم 
(* قوله «أي ل ين ال عليهم إل»



الناسب فيه وفيما بعده عليك بكاف الطاب، وكأنه انتقال نظر من تفسي آية:
وإن لك لجراv، إل تفسي آية: لم أجر غي منون، هذه العبارة من التهذيب

أو الكم فإن هذه الادة ساقطة من نسختيهما اللتي بأيدينا للمراجعة).
به فاخراv أ%و م'ع.ظYماv كما يفعل بلء�3 ال�ن\ع1م1ي، وقيل: غي

مقطوع من قولم حبل م.ن,ي إ,ذا انقطع وخ.ل%ق.، وقيل: أ%ي ل ي'م.نe به
عليهم. الوهري: وال%نe القطع، ويقال النقص؛ قال لبيد:

غ�ب\ساv ك%و.اسب. ل ي'م.نe ط%عام'ها
قال ابن بري: وهذا الشعر ف نسخة ابن القطاع من الصحاح:

حت إ,ذا ي.ئ1س. الرeماة�، وأ%ر\س.لوا
غ�ب\ساv ك%واس1ب. ل ي'م.نe طعام'ها

قال: وهو غلط، وإ,نا هو ف نسخة الوهري عجز البيت ل غي، قال: وكمله
ابن القطاع بصدر بيت ليس هذا عج'ز.ه، وإ,نا عج'ز'ه':

حت إ,ذا ي.ئس. الرeماة�، وأ%رسلوا
غ�ض'فاv د.و.اج,ن. قافلv أ%ع\صام'ها

قال: وأ%ما صدر البيت الذي ذكره الوهري فهو قوله:
ل1م'ع.ف�ر� ق%ه\د{ تناز.ع. ش1ل}و.ه

غ�ب\س¬ كو.اس1ب' ل ي'م.نe طعام'ها
،vب\سا�قال: وهكذا هو ف شعر لبيد، وإ,نا غلط الوهري ف نصب قوله غ

وال أ%علم.
وال1ن>ين.ى: من ال%ن> الذي هو اعتقاد ال%ن> على الرجل. وقال أ%بو

عبيد ف بعض النسخ: ال1ن_ين من ال%ن> والم\تنان1.
ورجل م.ن'ون.ةD وم.ن'ونD: كثي المتنان؛ ال4خية عن اللحيان. وقال

أ%بو بكر ف قوله تعال: م.ن_ ال� علينا؛ يتمل ال%نe تأ}ويلي:
أ%حدها إ,حسان� ال�ح\س3ن غي. م'ع\ت.د¼ بال3حسان، يقال ل%ح1ق%ت\ فلناv من

فلن م1ن_ةD إ,ذا ل%ح1ق%ت\gه نعمةD باستنقاذ من قتل أ%و ما أ%شبهه،
والثان م.ن_ فلنD على فلن إ,ذا ع.ظ�م. ال3حسان وفخ.ر. به وأ%بدأ% فيه

وأ%عاد حت ي'ف}سده وي'ب.غ>ضه، فال4ول حسن، والثان قبيح. وف أ%ساء
ال تعال: ال%ن�ان� ال%ن�ان� أ%ي الذي ي'ن\ع1م' غي. فاخ1ر�

بال3نعام؛ وأ%نشد:
إ,ن الذين ي.س'وغ� ف أ%ح\لق1ه,م\



زاد¬ ي'م.نe عليهم' ل%ل1ئام'
وقال ف موضع آخر ف شرح ال%ن_ان1، قال: معناه ال�ع\ط1ي ابتداء، ول

vال1ن_ة على عباده، ول م1ن_ة ل4حد منهم عليه، تعال ال علو�ا
كبياv. وقال ابن ال4ثي: هو النعم ال�ع\طي من ال%ن> ف كلمهم بعن

ال3حسان إ,ل من ل يستثيبه ول يطلب الزاء عليه. وال%ن�ان�: من أ%بنية
البالغة كالس_ف�اك1 والو.ه�اب,، وال1ن>ين منه كال1ص_يص.ى؛

وأ%نشد ابن بري للق�طامي�:
وما د.ه\ري ب1ن>ين.ى، ولكن\

ج.ز.ت\كم، يا ب.ن ج'ش.م.، ال%و.ازي
وم.ن_ عليه م1ن_ةv أ%ي ام\ت.ن_ عليه. يقال: ال1ن_ة� ت.ه\د1م'

الص_نيعة. وف الديث: ما أ%حد¬ أ%م.ن_ علينا من ابن أ%ب ق�حاف%ة% أ%ي ما
أ%حد¬ أ%ج\و.د. باله وذات يده، وقد تكرر ف الديث. وقوله عز وجل: ل

ت'ب\ط1ل�وا صدقاتكم بال%ن> وال4ذى؛ ال%نe ههنا: أ%ن ت.م'ن_ با أ%عطيت
وتعتد� به كأ%نك إ,نا تقصد به العتداد، وال4ذى: أ%ن ت'و.ب>خ.

العط%ى، فأ%علم ال أ%ن ال%ن_ وال4ذى ي'ب\ط1لن الصدقة. وقوله عز وجل: ول
ت.م\ن'ن\ ت.س\ت.ك}ث1ر\؛ أ%ي ل ت'ع\ط1 شيئاv مقد_راv لتأ}خذ بدله ما هو

.�أ%كثر منه. وف الديث: ثلثة يش\ن.ؤ'ه'م' ال، منهم البخيل ال%ن�ان
وقد يقع ال%ن_ان� على الذي ل يعطي شيئاv إ,ل� م.ن_ه واعت.د� به

على من أ%عطاه، وهو مذموم، ل4ن ال1ن_ة ت'ف}س3د الصنيعة%.
وال%ن'ون من النساء: الت ت'ز.و_ج' لالا فهي أ%بداv ت.م'نe على

زوجها. وال%ن_انة�: كال%ن'ون1. وقال بعض العرب: ل تتز.و_ج.ن_
.vول م.ن_انة vح.ن_انة

الوهري: ال%نe كالط�ر.ن\ج.بي,. وف الديث: الك%م\أ%ة� من ال%ن>
وماؤها شفاء للعي. ابن سيده: ال%نe ط%لê ينزل من السماء، وقيل: هو

شبه العسل كان ينزل على بن إ,سرائيل. وف التنزيل العزيز: وأ%نزلنا عليهم
ال%ن_ والس_ل}و.ى؛ قال الليث: ال%نe كان يسقط على بن إ,سرائيل من

السماء إ,ذ} ه'م\ ف الت>يه، وكان كالعسل الام1س,
حلوةv. وقال الزجاج: جلة ال%ن> ف اللغة ما ي.م'نe ال عز وجل به

ما ل تعب فيه ول ن.ص.ب.، قال: وأ%هل التفسي يقولون إ,ن ال%ن_ شيء
كان يسقط على الشجر ح'ل}و¬ ي'شرب، ويقال: إ,نه الت_ر.ن\ج.بي'، وقيل ف



قوله، صلى ال عليه وسلم، الك%م\أ%ة� من ال%ن>: إ,نا شبهها بال%ن>
vالذي كان يسقط على بن إ,سرائيل، ل4نه كان ينزل عليهم من السماء عفوا

بل علج، إ,نا يصبحون وهو بأ%ف}ن,ي.تهم فيتناولونه، وكذلك الك%م\أ%ة ل
مؤ'ونة فيها ب.ب.ذ}ر� ول سقي، وقيل: أ%ي هي ما من_ ال به على عباده.

قال أ%بو منصور: فال%نe الذي يسقط من السماء، وال%نe العتداد،
وال%نe العطاء، وال%نe القطع، وال1ن_ة� العطية، وال1ن_ة� العتداد'،

وال%نe لغة ف ال%ن.ا الذي يوزن به. الوهري: وال%نe ال%ن.ا، وهو
رطلن، والمع أ%م\نانD، وجع ال%نا أ%م\ناء#. ابن سيده: ال%نe كيل أ%و

.Dميزان، والمع أ%م\نان
وال�م.نe: الذي ل ي.د_ع1ه أ%ب¬

وال1ن.ن.ة�: القنفذ. التهذيب: وال1ن.نة� الع.ن\كبوت، ويقال له
م.ن'ونةD. قال ابن بري: وال%نe أ%يضاv الف%ت\ر.ة�؛ قال:

قد ي.ن\ش.ط� الف1ت\يان� بعد ال%ن>
التهذيب عن الكسائي قال: م.ن\ تكون اساv، وتكون ج.ح\داv، وتكون

استفهاماv، وتكون شر\طاv، وتكون معرفة، وتكون نكرة، وتكون للواحد والثني
والمع، وتكون خصوصاv، وتكون لل3ن\س, واللئكة وال1ن>، وتكون للبهائم إ,ذا

خلطتها بغيها؛ وأ%نشد الفراء فيمن جعلها اساv هذا البيت:
ف%ض.ل�وا ال4نام.، وم.ن\ ب.را ع'ب\دان.ه'م\،

وب.ن.و\ا ب.ك�ة% ز.م\ز.ماv وح.ط1يما
قال: موضع م.ن\ خفض، ل4نه قسم كأ%نه قال: ف%ض.ل%

بنو هاشم سائر الناس وال الذي برأ ع'ب\دان.ه'م. قال أ%بو منصور: وهذه
الوجوه الت ذكرها الكسائي ف تفسي م.ن\ موجودة ف الكتاب؛ أ%ما السم

العرفة فكقولك: والسماء وم.ن\ بناها؛ معناه والذي بناها، وال%ح\د'
.�كقوله: وم.ن\ ي.ق}ن.ط� من رحة ربه إ,ل� الضال©ون؛ العن ل ي.ق}ن.ط

والستفهام كثي وهو كقولك: من ت.ع\ن با تقول؟ والشرط كقوله: من ي.ع\م.ل}
مثقال ذ%ر_ة{ خياv يره، فهذا شرط وهو عام. وم.ن\ للجماعة كقوله تعال:

وم.ن\ ع.م1ل% صالاv فل4نفسهم ي.م\هدون؛ وكقوله: ومن الشياطي م.ن\
ي.غ'وصون له. وأ%ما ف الواحد فكقوله تعال: ومنهم م.ن\ ي.س\تم1ع' إ,ليك،

فو.ح_د.؛ والثني كقوله:
ت.عال% فإ,ن} عاه.د\ت.ن ل ت.خ'ونن،



ن.ك�ن\ مثل% م.ن\ يا ذ1ئب' ي.ص\طحبان1
قال الفراء: ثن_ى ي.ص\ط%ح1بان وهو فعل ل%ن\ ل4نه نواه ون.ف}س.ه. وقال

ف جع النساء: وم.ن\ ي.ق}ن'ت\ م1ن\ك�ن_ ل ورسوله. الوهري: م.ن\ اسم
لن يصلح أ%ن ياط%ب.، وهو مبهم غي متمكن، وهو ف اللفظ واحد ويكون ف

معن الماعة؛ قال ال4عشى
لس\نا كم.ن\ ح.ل�ت\ إ,ياد{ دار.ها

ت.ك}ريت. ت.ن\ظ�ر' ح.ب_ها أ%ن ي'ح\ص.دا
فأ%نث ف1ع\ل% م.ن\ ل4نه حله على العن ل على اللفظ، قال: والبيت

رديء ل4نه أ%بدل من قبل أ%ن يتم السم، قال: ولا أ%ربعة مواضع: الستفهام
نو م.ن\ عندك؟ والب نو رأ%يت م.ن\ عندك، والزاء نو م.ن\ يكرم\ن

أ�ك}ر,م\ه'، وتكون نكرة نو مررت ب.ن\ مسن� أ%ي بإ,نسان مسن؛ قال بشي
بن عبد الرحن ابن كعب بن مالك ال4نصاري:

وكف%ى بنا ف%ض\لv، على م.ن\ غ%ي,نا،
ح'بe الن_ب,ي> ممد{ إ,ي�انا

خفض غي على ال3تباع ل%ن\، ويوز فيه الرفع على أ%ن تعل م.ن\ صلة
بإ,ضمار هو، وتكى با ال4علم والك�ن.ى والنكرات ف لغة أ%هل الجاز إ,ذا

قال رأ%يت زيداv قلت م.ن\ زيداv، وإ,ذا قال رأ%يت رجلv قلت م.ن.ا ل4نه
نكرة، وإ,ن قال جاءن رجل قلت م.ن'و، وإ,ن قال مررت برجل قلت م.ن,ي، وإ,ن

قال جاءن رجلن قلت م.ن.ان}، وإ,ن قال مررت برجلي قلت م.ن.ي\، بتسكي
النون فيهما؛ وكذلك ف المع إ,ن قال جاءن رجال قلت م.ن'ون}، وم.ن,ي\
ف النصب والر�، ول يكى با غي ذلك، لو قال رأ%يت الرجل قلت م.ن,

الرجل�، بالرفع، ل4نه ليس بعلم، وإ,ن قال مررت بال4مي قلت م.ن,
ال4م1ي'، وإ,ن قال رأ%يت ابن أ%خيك قلت م.ن, ابن' أ%خيك، بالرفع ل غي، قال:

وكذلك إ,ن أ%دخلت حرف العطف على م.ن\ رفعت ل غي قلت فم.ن\ زيد¬ وم.ن\
زيد¬، وإ,ن وصلت حذفت الزيادات قلت م.ن\ يا هذا، قال: وقد جاءت الزيادة ف

الشعر ف حال الوصل؛ قال الشاعر:
أ%ت.و\ا ناري فقلت': م.ن'ون% أ%ن\ت'م\؟

فقالوا: ال1نe قلت': ع1م'وا ظ%لما
وتقول ف الرأ%ة: م.ن.ه\ وم.ن\تان} وم.ن.ات\، كله بالتسكي، وإ,ن وصلت

قلت م.ن.ةv يا هذا ومنات{ يا هؤلء. قال ابن بري: قال الوهري وإ,ن وصلت



قلت م.نةv يا هذا، بالتنوين، وم.نات{؛ قال: صوابه وإ,ن وصلت قلت م.ن\ يا
vهذا ف الفرد والثن والموع والذكر والؤنث، وإ,ن قال: رأ%يت رجل

وحاراv، قلت م.ن\
وأ%ي_ا، حذفت الزيادة من ال4ول ل4نك وصلته، وإ,ن قال مررت بمار ورجل

قلت أ%ي¼ وم.ن,ي، فقس عليه، قال: وغي أ%هل الجاز ل يرون الكاية ف
شيء منه ويرفعون العرفة بعد م.ن\، اساv كان أ%و كنية أ%و غي ذلك. قال

الوهري: والناس اليوم ف ذلك على لغة أ%هل الجاز؛ قال: وإ,ذا جعلت م.ن\
اساv متمكناv شددته ل4نه على حرفي كقول خ1طام� ال�جاش1عي�:

فر.حل�وها ر,ح\ل%ةv فيها ر.ع.ن\،
حت أ%ن.خ\ناها إ,ل م.ن¼ وم.ن\

أ%ي أ%ب\ر.ك}ناها إ,ل رجل وأ%ي� رجل، يريد بذلك تعظيم شأ}نه، وإ,ذا
سيت ب.ن\ ل تشد�د فقلت هذا م.ن¬ ومررت ب.ن�، قال ابن بري: وإ,ذا سأ%لت

الرجل عن نسبه قلت ال%ن>يe، وإ,ن سأ%لته عن بلده قلت ال%ن>يe؛ وف
حديث س.ط1يح:

يا فاص1ل% ال�ط�ة1 أ%ع\ي.ت\ م.ن\ وم.ن\
قال ابن ال4ثي: هذا كما يقال أ%عيا هذا ال4مر فلناv وفلناv عند

البالغة والتعظيم أ%ي أ%عيت كل� م.ن\ ج.ل� ق%د\ر'ه فحذف، يعن أ%ن ذلك
ما تقصر العبارة عنه لعظمه كما حذفوها من قولم: بعد الل�ت.ي�ا والت،

استعظاماv لشأ}ن الخلوق. وقوله ف الديث: م.ن\ غ%ش_نا فليس منا أ%ي ليس
على سيتنا ومذهبنا والتمسك بس'ن_تنا، كما يقول الرجل أ%نا من\ك وإ,ليك،

يريد التابعة و الوافقة؛ ومنه الديث: ليس من�ا من ح.ل%ق. وخ.ر.ق.
وص.ل%ق.، وقد تكرر أ%مثاله ف الديث بذا العن، وذهب بعضهم إ,ل أ%نه

أ%راد به النفي عن دين ال3سلم، ول يصح. قال ابن سيده: م.ن\ اسم بعن
الذي، وتكون للشرط وهو اسم م'غ\ن� عن الكلم الكثي التناهي ف

الب,عاد1 والط©ول,، وذلك أ%نك إ,ذا قلت م.ن\ ي.ق�م\ أ%ق�م\ معه كفاك ذلك من
جيع الناس، ولول هو لحتجت أ%ن تقول إ,ن ي.ق�م\ زيد أ%و عمرو أ%و جعفر أ%و

،vول%م�ا ت.ج,د\ إ,ل غرضك سبيل vمبهورا vقاسم ونو ذلك، ث تقف حسيا
فإ,ذا قلت م.ن\ عندك أ%غناك ذلك عن ذكر الناس، وتكون للستفهام الض،

وتثن وتمع ف الكاية كقولك: م.ن.ان} وم.ن'ون} وم.ن\تان} وم.نات\، فإ,ذا
وصلت فهو ف جيع ذلك مفرد مذكر؛ وأ%ما قول شر بن الرث الض_ب>ي>:



أ%ت.و\ا ناري فقلت': م.ن'ون%؟ قالوا:
س.ر.اة� ال1ن> قلت: ع1م'وا ظ%لما

قال: فمن رواه هكذا فإ,نه أ%جرى الوصل م'ج\ر.ى الوقف، فإ,ن قلت فإ,نه ف
الوقف إ,نا يكون م.ن'ون} ساكن النون، وأ%نت ف البيت قد حركته، فهو
إ,ذاv ليس على نية الوصل ول على نية الوقف؟ فالواب أ%نه لا أ%جراه ف

الوصل على حده ف الوقف فأ%ثبت الواو والنون التقيا ساكني، فاضطر حينئذ
إ,ل أ%ن حرك النون للتقاء الساكني لقامة الوزن، فهذه الركة إ,ذاv إ,نا

هي حركة مستحدثة ل تكن ف الوقف، وإ,نا اضطر إ,ليها للوصل؛ قال: فأ%ما
من رواه م.ن'ون% أ%نتم فأ%مره مشكل، وذلك أ%نه شب_ه م.ن\ بأ%ي¼ فقال
م.ن'ون% أ%نتم على قوله أ%يeون% أ%نتم، وكما ج'ع1ل% أ%حدها عن الخر

هنا كذلك جع بينهما ف أ%ن ج'ر>د. من الستفهام كل© واحد{ منهما، أ%ل
ترى أ%ن حكاية يونس عنهم ض.ر.ب. م.ن¬ م.ناv كقولك ضرب رجل رجلv؟ فنظي

هذا ف التجريد له من معن الستفهام ما أ%نشدناه من قوله الخر:
وأ%س\ماء�، ما أ%س\ماء� ل%ي\لة% أ%د\ل%ج.ت\

إ,ل�، وأ%صحاب بأ%ي_ وأ%ي\ن.ما
فجعل أ%ي�اv اساv للجهة، فلما اجتمع فيها التعريف والتأ}نيث من.ع.ها

الص_ر\ف.، وإ,ن شئت قلت كان تقديره م.ن'ون كالقول ال4ول، ث قال أ%نتم
أ%ي أ%نتم القصودون بذا الستثبات، كقول ع.د1ي¼:

أ%ر.و.اح¬ م.و.د�ع¬ أ%م ب'كور'
أ%نت.، فان\ظ�ر\ ل4ي> حال� تصي'

إ,ذا أ%ردت أ%نت. الالك'، وكذلك أ%راد ل4ي ذي\ن,ك. وقولم ف جواب
م.ن\ قال رأ%يت زيداv ال%ن>يe يا هذا، فال%ن>يe صفة غي مفيدة، وإ,نا

معناه ال3ضافة إ,ل م.ن\، ل ي'خ.صe بذلك قبيلةD معروفة كما أ%ن م.ن
ل ي.خ'صe عيناv، وكذلك تقول ال%ن>ي�ان1 وال%ن>يeون وال%ن>ي_ة

وال%ن>ي_تان وال%ن>ي_ات، فإ,ذا وصلت أ%فردت على ما بينه سيبويه، قال:
وتكون للستفهام الذي فيه معن الت_ع.جeب نو ما حكاه سيبويه من قول

العرب: سبحان ال م.ن\ هو وما هو؛ وأ%ما قوله:
g\جاد.ت\ بك%ف�ي\ كان م1ن\ أ%ر\مى الب.ش.ر

فقد روي م.ن\ أ%رمى الب.شر، بفتح ميم م.ن\، أ%ي بكف�ي\ م.ن\ هو أ%ر\مى
البشر,، وكان على هذا زائدة، ولو ل تكن فيه هذه الرواية ل%م.ا جاز



القياس عليه لف�ر'وده وشذوذه عما عليه عقد هذا الوضع، أ%ل تراك ل تقول مررت
بو.ج\ه'ه حسن¬ ول نظرت إ,ل غلم'ه' سعيد¬؟ قال: هذا قول ابن جن،

وروايتنا كان م1ن\ أ%ر\مى البشر أ%ي بكف�ي\ رجل� كان.
الفراء: تكون م1ن\ ابتداء4 غاية، وتكون بعضاv، وتكون ص1لةv؛ قال ال عز

وجل: وما ي.ع\ز'ب'
عن ربك من مثقال ذ%ر_ة{؛ أ%ي ما ي.ع\ز'ب' عن علمه و.ز\ن� ذ%ر_ة{؛

ولداية ال4حنف فيه:
وال لول ح.ن.ف¬ برج\ل1ه1،

ما كان ف ف1ت\ي.ان,ك�م\ م1ن\ م1ث}ل1ه1
قال: م1ن\ ص1لةD ههنا، قال: والعرب ت'د\خ1ل� م1ن\ على جع ال%حال9 إ,ل

على اللم والباء، وتدخل م1ن\ على عن ول ت'د\خ1ل� عن عليها، ل4ن عن
اسم ومن من الروف؛ قال القطامي:

�م1ن\ ع.ن\ يي ال�ب.ي�ا ن.ظ}رةD ق%ب.ل
قال أ%بو عبيد: والعرب تض.ع' م1ن موضع م'ذ}، يقال: ما رأ%يته م1ن\ سنة{

أ%ي م'ذ} سنة{؛ قال زهي:
ل1م.ن, الد>يار'، بق�ن_ة1 ال1ج\ر,،

أ%ق}و.ي\ن. من ح1ج.ج� ومن د.ه\ر,؟
�أ%ي م'ذ} ح1ج.ج�. الوهري: تقول العرب ما رأ%يته م1ن\ سنة{ أ%ي منذ

سنة. وف التنزيل العزيز: أ�س>س. على الت_ق}و.ى م1ن\ أ%و_ل,
يوم؛ قال: وتكون م1ن\ بعن على كقوله تعال: ونصرناه م1ن. القوم؛ أ%ي

على القوم؛ قال ابن بري: يقال نصرته م1ن\ فلن أ%ي منعته منه ل4ن الناصر
لك مانع عدو�ك، فلما كان نصرته بعن منعته جاز أ%ن يتعد�ى بن، ومثله

فل}ي.ح\ذ%ر,
الذين ي'خال1فون عن أ%مره، فعد�ى الفعل بع.ن\ ح.م\لv على معن

ي.خ\ر'جون عن أ%مره، ل4ن الخالفة خروج عن الطاعة، وتكن م1ن\ بع.ن\ البدل كقول
ال تعال: ولو نشاء ل%ج.ع.ل}نا منكم م.لئكةv؛ معناه: ولو نشاء لعلنا

ب.د.ل%ك�م، وتكون بعن اللم الزائدة كقوله:
أ%م1ن\ آل, ليلى ع.ر.ف}ت. الد>يارا

أ%راد أ%لل, لي\لى عرفت الديارا. وم1ن\، بالكسر: حرف خافض لبتداء
الغاية ف ال4ماكن، وذلك قولك م1ن\ مكان كذا وكذا إ,ل مكان كذا وكذا، وخرجت



من ب.غ\داد إ,ل الكوفة، و تقول إ,ذا كتبت: م1ن\ فلن{ إ,ل فلن، فهذه
ال4ساء الت هي سوى ال4ماكن بنزلتها؛ وتكون أ%يضاv للتبعيض، تقول:

هذا من الثوب، وهذا الد>ر\هم من الدراهم، وهذا منهم كأ%نك قلت بعضه أ%و
بعضهم؛ وتكون للجنس كقوله تعال: فإن ط1ب\ن. لكم عن شيء منه ن.ف}ساv. فإن

قيل: كيف يوز أ%ن يقبل الرجل� ال%ه\ر.
كله وإ,نا قال منه؟ فالواب ف ذلك أ%ن� م1ن\ هنا للجنس كما قال

تعال: فاجتنبوا الر>ج\س. من ال4وثان، ول ن'ؤ\م.ر\
باجتناب بعض ال4وثان، ولكن العن فاجتنبوا الر>ج\س. الذي هو و.ث%ن¬،
وك�ل�وا الشيء الذي هو م.ه\ر¬، وكذلك قوله عز وجل: وع.د. ال الذين

آمنوا وعملوا الصالات منهم م.غ\فرةv وأ%جراv عظيماv. قال: وقد تدخل ف موضع�
لو ل تدخل فيه كان الكلم مستقيماv ولكنها توكيد بنزلة ما إ,ل أ%نا
ت.ج'رe ل4نا حرف إ,ضافة، وذلك قولك: ما أ%تان م1ن\ رجل�، وما رأ%يت
من أ%حد، لو أ%خرجت م1ن\ كان الكلم مستقيماv، ولكنه أ�كYد. ب1ن\ ل4ن

هذا موضع تبعيض، فأ%راد أ%نه ل يأ}ته بعض الرجال، وكذلك: وي\ح.ه' من رجل
إ,نا أ%راد أ%ن جعل التعجب من بعض، وكذلك: ل م1ل}ؤ'ه' من ع.س.ل، وهو

أ%فضل من زيد، إ,نا أ%راد أ%ن يفضله على بعض ول يعم، وكذلك إ,ذا قلت
أ%خ\ز.ى ال� الكاذ1ب. م1ن>ي وم1ن\ك. إ,ل أ%ن هذا وقول%ك. أ%فضل منك ل

يستغن عن م1ن\ فيهما، ل4نا توصل ال4مر إ,ل ما بعدها. قال الوهري:
وقد تدخل من\ توكيداv ل%غ\واv، قال: قال ال4خفش ومنه قوله تعال: وت.ر.ى

اللئكة% خافYي. من ح.و\ل, العرش؛ وقال: ما ج.ع.ل% ال ل1ر.ج'ل� من
قلبي ف جوفه، إ,نا أ%د\خل% م1ن\ توكيداv كما تقول رأ%يت زيداv نفسه.

وقال ابن بري ف استشهاده بقوله تعال: فاجتنبوا الر>ج\س. من ال4و\ثان1،
قال: م1ن\ للبيان والتفسي وليست زائدة للتوكيد ل4نه ل يوز إسقاطها

بلف و.ي\ح.ه' من رجل�. قال الوهري: وقد تكون م1ن\ للبيان والتفسي كقولك
ل د.رeك. م1ن\ رجل�، فتكون م1ن\ مفسرةv للسم ال%ك}ن,ي> ف قولك

د.رeك وت.ر\ج.مةD عنه. وقوله تعال: وي'ن.ز>ل� من السماء من جبال فيها من
ب.ر.د{؛ فال�ول لبتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة للبيان.

ابن سيده: قا ل سيبويه وأ%ما قولك رأ%يته من ذلك الوضع فإ,نك جعلت.ه غاية
رؤ\يتك كما جعلته غاية حيث أ%ردت البتداء وال�ن\ت.هى. قال اللحيان:

فإ,ذا ل%ق1ي.ت1



النون� أ%لف الوصل فمنهم من يفض النون فيقول م1ن, القوم وم1ن, اب\ن,ك..
وحكي عن ط%ي>ء� وك%ل}ب�: اط}ل�ب'وا م1ن, الرحن، وبعضهم يفتح النون عند

اللم وأ%لف الوصل فيقول م1ن. القوم وم1ن. اب\ن,ك.، قال: وأ�راهم إ,نا
ذهبوا ف فتحها إ,ل ال4صل ل4ن أ%صلها إ,نا هو م1ن.ا، فلما ج'ع1ل%ت\

أ%داةv حذفت ال4لف وبقيت النون مفتوحة، قال: وهي ف ق�ض.اع.ة%؛ وأ%نشد
الكسائي عن بعض ق�ضاع.ة%:

ب.ذ%ل}نا مار,ن% ال%طYYي> فيه,م\،
وك�ل� م'ه.ن_د{ ذ%ك%ر� ح'س.ام,

م1ن.ا أ%ن ذ%ر_ ق%ر\ن� الشمس حت
أ%غاث% ش.ر,يد.هم\ ف%ن.ن' الظلم,

قال ابن جن: قال الكسائي أ%راد م1ن\، وأ%صل�ها عندهم م1ن.ا، واحتاج
إ,ليها فأ%ظهرها على الصحة هنا. قال ابن جن: يتمل عندي أ%ن كون من.ا

ف1ع\لv من م.ن.ى ي.م\ن إ,ذا ق%د_ر. كقوله:
حت ت'لقي الذي ي.م\ن لك الان

أ%ي ي'ق%د>ر' لك ال�ق%د>ر'، فكأ%نه تقدير ذلك الوقت1 وموازنته أ%ي من
أ%ول النهار ل يزيد ول ينقص. قال سيبويه: قال م1ن. ال وم1ن. الرسول

وم1ن. الؤ\مني ففتحوا، وشب_هوها بأ%ي\ن. وك%ي\ف.، عن أ%نه قد كان
حكمها أ%ن ت'ك}س.ر.

للتقاء الساكني، لكن فتحوا لا ذكر، قال: وزعموا أ%ن ناساv يقولون
م1ن, ال3 فيكسرونه وي'ج\ر'ونه على القياس، يعن أ%ن ال4صل ف كل ذلك أ%ن
تكسر للتقاء الساكني؛ قال: وقد اختلفت العرب ف م1ن\ إ,ذا كان بعدها

أ%لف وصل غي ال4لف واللم، فكسره قوم على القياس، وهي أ%كثر ف كلمهم
وهي اليدة، ول ي.ك}س3روا ف أ%لف اللم ل4نا مع أ%لف اللم أ%كثر، إ,ذ

vال4لف واللم كثية ف الكلم تدخل ف كل اسم نكرة، ففتحوا استخفافا
فصار م1ن, ال بنزلة الشاذ، وكذلك قولك م1ن, ابنك وم1ن, ام\ر,ئ�، قال:

وقد فتح قوم فصحاء فقالوا م1ن. اب\نك. فأ%ج\ر.و\ها م'ج\رى قولك م1ن.
السلمي، قال أ%بو إ,سحق: ويوز حذف النون من م1ن\ وع.ن\ عند ال4لف واللم

للتقاء الساكني، وحذفها من م1ن\ أ%كثر من حذفها من ع.ن\ ل4ن دخول م1ن
ف الكلم أ%كثر من دخول ع.ن\؛ وأ%نشد:

vك%ة�أ%ب\ل1غ} أ%با د.خ\ت.ن'وس. مأ}ل



غ%ي\ر الذي ق%د\ يقال م الك%ذ1ب,
قال ابن بري: أ%بو د.خ\ت.ن'وس ل%ق1يط� بن' ز'ر.ار.ة ود.خ\ت.ن'وس' بنته.

ابن ال4عراب: يقال م1ن. الن وم, الن، يذفون؛ وأ%نشد:
،vأ%ل أ%ب\لغ% ب.ن ع.و\ف{ ر.سول
ف%م.ام, الن% ف الط�ي\ر, اعتذار'

يقول ل أ%4عتذر بالت_ط%يeر,، أ%نا أ�فارقكم على كل حال. وقولم ف
الق%س.م: م1ن\ ر.ب>ي ما فعلت، فمن\ حرف جر وضعت موضع الباء ههنا، ل4ن

حروف الر ينوب بعضها عن بعض إ,ذا ل يلتبس العن.
@منجنون: ال%ن\ج.ن'ون�: الدولب الت ي'س\ت.ق%ى عليها. ابن سيده وغيه:

ال%ن\ج.ن'ون� أ%داة السانية الت تدور، جعلها مؤنثة؛ أ%نشد أ%بو علي:
كأ%ن� ع.ي\ن.ي_، وقد بان'ون،
غ%ر\بان1 ف م.ن\حاة1 م.ن\ج.ن'ون1

وذكره ال4زهري ف الرباعي. قال سيبويه: ال%ن\ج.نون� بنزلة
ع.ر\ط%ل1يل، يذهب إ,ل أ%نه خاسي وأ%نه ليس ف الكلم ف%ن\ع.ل�ولD، وأ%ن النون ل

تزاد ثانية إ,ل بث%ب.ت{. قال اللحيان: ال%ن\ج.ن'ون الت تدور مؤنثة،
وقيل: ال%ن\ج.ن'ون� الب.ك%ر.ة�؛ قال ابن السكيت: هي ال%حالة ي'س\ن.ى

عليها، وهي مؤنثة على ف%ع\ل%ل�ول، واليم من نفس الرف لا ذكر ف م.ن\ج.نيق
ل4نه يمع على م.ناجي؛ وأ%نشد ال4صمعي لع'م.ار.ة بن طارق:

اع\ج.ل} بغ.ر\ب� مثل غ%ر\ب, طار,ق,،
وم.ن\جن'ون{ كال4تان1 الفار,ق,،

من أ%ث}ل ذات1 الع.ر\ض, وال%ض.ايق,
ويروى: وم.ن\ج.ن,ي، وها بعن؛ وأ%نشد ابن بري للم'ت.ل%م>س ف تأ}نيث

ال%ن\ج.ن'ون:
ه.ل�م_ إ,ليه قد أ�بيث%ت\ ز'ر'وع'ه'،

وعاد.ت\ عليه ال%ن\ج.ن'ون� ت.ك%د_س'
وقال ابن م'ف%ر>غ:

وإ,ذا ال%ن\ج.نون� بالليل ح.ن_ت\،
ح.ن_ ق%ل}ب' ال�ت.ي_م, ال%ح\زون1

قال: وقول الوهري واليم من نفس الرف لا قلناه ف م.ن\جنيق ل4نه جع
على م.ناجي يتاج إ,ل بيان، أ%ل ترى أ%نك تقول ف جع م.ض\روب



م.ضار,يب'؟ فليس ث%بات' اليم ف مضاريب ما ي'ك%و>ن'ها أ%صلv ف م.ض\روب�،
قال: وإ,نا اعتب النحويون صحة كون اليم فيها أ%صلv بقولم م.ناجي،

ل4ن م.ناجي يشهد بصحة كون النون أ%صلD، بلف النون ف قولم م.ن\ج.ن,يق
فإ,نا زائدة، بدليل قولم م.جانيق، وإذا ثبت أ%ن النون ف م.ن\ج.ن'ون

أ%صل ثبت أ%ن السم رباعي، وإ,ذا ثبت أ%نه رباعي ثبت أ%ن اليم أ%صل،
واستحال أ%ن تدخل%

عليه زائدةv من أ%و_له، ل4ن ال4ساء الرباعية% ل تدخلها الزيادة من
أ%و_لا، إ,ل أ%ن تكون من ال4ساء الارية على أ%فعالا نو م'د.ح\ر,ج

وم'ق%ر\ط1س، وذكره الوهري ف جنن؛ قال ابن بري: وحقه أ%ن ي'ذ}ك%ر. ف
منجن ل4نه رباعي، ميمه أ%صلية ونونه الت تلي اليم، قال: ووزنه ف%ع\للول

مثل ع.ض\ر.ف�وط{، وهي مؤنثة؛ ال4زهري: وأ%ما قول عمرو بن أ%حر:
ث%م1لD ر.م.ت\ه ال%ن\ج.نون� بسهمها،
ور.مى بس.هم, ج.رمة{ ل ي.ص\ط%د1

فإ,ن أ%با الفضل حد_ث أ%نه سع أ%با سعيد يقول هو الدهر، قال أ%بو
الفضل: هو الدeولب الت يستقى عليها، وقل: هي ال%ن\ج.ن,ي أ%يضاv، وهي

أ�نثى، وأ%نشد بيت ع'مارة بن طارق�، وقد تقد_م.
@مهن: ال%ه\ن.ة وال1ه\ن.ة وال%ه.ن.ة وال%ه,ن.ة� كله: ال1ذ}ق بالدمة

والعمل ونوه، وأ%نكر ال4صمعي الكسر. وقد م.ه.ن. ي.م\ه'ن' م.ه\ناv إ,ذا
vوم.ه\ن.ة vعمل ف صنعته. م.ه.ن.ه'م ي.م\ه.ن'هم وي.م\ه'ن'هم م.ه\نا

وم1ه\ن.ةv أ%ي خدمهم. والاه1ن': العبد، وف الصحاح: الادم، وال�نثى
ماه1ن.ة. وف الديث: ما على أ%حد1كم لو اشترى ثوبي ليوم جعته سوى ثوب.ي\

م.ه\ن.ته؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ب,ذ}ل%ته وخ1د\مته، والرواية بفتح اليم،
وقد تكسر. قال الزمشري: وهو عند ال4ثبات خطأ. قال ال4صمعي: ال%ه\نة،

بفتح اليم، هي ال1د\مة، قال: ول يقال م1ه\نة بالكسر، قال: وكان القياس'
لو قيل مثل ج,ل}سة وخ1د\مة، إ,ل جاء على ف%ع\لة{ واحدة{.

:vوم.ه\نة vوأ%م\ه.ن\ت'ه: أ%ضعفته. وم.ه.ن. ال3بل% ي.م\ه.ن'ها م.ه\نا
حلبها عند الص_د.ر؛ وأ%نشد شر:

فق�ل}ت' لاه1ن.ي_: أ%ل اح\ل�باها،
فقاما ي.حل�بان1 وي.م\ر,يان1

وأ%مة حسنة ال1ه\نة1 وال%ه\ن.ة1 أ%ي اللب. ويقال: خ.ر\قاء� ل



ت'ح\س3ن' ال1ه\ن.ة% أ%ي ل تسن الدمة. قال الكسائي: ال%ه\ن.ة� الدمة.
وم.ه.ن.ه'م أ%ي خدمهم، وأ%نكر أ%بو زيد ال1ه\نة%، بالكسر، وفت.ح اليم.
وام\ت.ه.ن\ت' الشيء: ابتذلته. ويقال: هو ف م1ه\نة1 أ%هله، وهي الدمة

والبتذال. قال أ%بو عدنان: سعت أ%با زيد يقول: هو ف م.ه,ن.ة1 أ%هله، فتح
اليم وكس.ر.

الاء، وبعض العرب يقول: ال%ه\نة بتسكي الاء؛ وقال ال4عشى يصف
فرساv:ف%لgياv بلgي ح.م.ل}ن.ا الغ'ل

م. ك%ر\هاv، فأ%ر\س.ل%ه فام\ت.ه.ن\
أ%ي أ%خرج ما عنده من الع.د\و, وابتذله. وف حديث سلمان: أ%كره أ%ن

أ%ج\مع. على ماه1ن,ي م.ه\ن.ت.ي,؛ الاه1ن': الادم أ%ي أ%ج\م.ع. على خاد1م1ي
عملي ف وقت واحد كال%ب\ز, والط�ح\ن مثلv. ويقال: ام\ت.ه.ن'ون أ%ي

ابتذلون ف الدمة. وف حديث عائشة: كان الناس' م'ه�ان% أ%نف�س3هم، وف
حديث آخر: كان الناس م.ه.ن_ة% أ%نفسهم؛ ها جع ماه1ن� ككات1ب�

وك�ت_اب� وك%ت.بة{. وقال أ%بو موسى ف حديث عائشة: هو م1ه.انD، بكسر اليم
والتخفيف، كصائم وص1يام�، ث قال: ويوز م'ه_ان% أ%نفسهم قياساv. وم.ه.ن.

الرجل� م1ه\ن.ت.ه وم.ه\ن.ت.ه: فرغ من ض.ي\ع.ت1ه. وكل عمل ف الض_ي\ع.ة1
م1ه\نةD: وامت.ه.نه: استعمله للم1ه\ن.ة1. وام\ت.ه.ن. هو: ق%ب,ل% ذلك.

وام\ته.ن. نفس.ه: ابتذلا؛ وأ%نشد:
وصاح1ب' الدeن\يا ع'ب.ي\د¬ م'م\ت.ه.ن\

أ%ي مستخد.م¬. وف حديث ابن ال�س.ي_ب,: الس_ه\ل� ي'وط%أ� وي'م\ت.ه.ن'
:eأ%ي يداس ويبتذل، من ال1ه\نة1 ال1د\مة. قال أ%بو زيد الع1ت\ريفي
إ,ذا عجز الرجل قلنا هو ي.ط}ل%غ� ال1ه\نة%، قال: والط�ل%غان� أ%ن يعيا

الرجل ث يعمل% على ال3عياء، قال: وهو الت_ل%غeب'. وقامت الرأ%ة
ب,م.ه\نة1 بيتها أ%ي بإ,صلحه، وكذلك الرجل. وما م.ه\ن.ت'ك ههنا وم1ه\ن.ت'ك.

وم.ه.ن.ت'ك. وم.ه,ن.ت'ك. أ%ي ع.م.ل�ك..
والهي من الرجال: وف صفته، صلى ال عليه وسلم: ليس بالاف ول
vال%هي,؛ يروى بفتح اليم وضمها، فالضم من ال3هانة أ%ي ل ي'هي' أ%حدا

من الناس فتكون اليم زائدة، والفتح من ال%هانة ال%ق%ارة والصeغ\ر
فتكون اليم أ%صلية. وف التنزيل العزيز: ول ت'ط1ع\ كل�

ح.ل�ف{ م.ه,ي�؛ قال الفراء: ال%ه,ي' ههنا الفاجر؛ وقال أ%بو إ,سحق:



هو ف%عيل من ال%هانة1 وهي الق1ل�ة، قال: ومعناه ههنا القلة ف الرأ}ي
والتمييز. ورجل م.ه,ي¬ من قوم م'ه.ناء أ%ي ضعيف. وقوله عز وجل: خ'ل1ق.

من ماء� م.هي�؛ أ%ي من ماء قليل ضعيف. وف التنزيل العزيز: أ%م أ%نا
خ.ي\ر¬ من هذا الذي هو م.ه,ي¬؛ والمع م'ه.ناء، وقد م.ه'ن. م.هانةv. قال ابن

بري: ال%ه,ي' ف1ع\ل�3ه م.ه'ن. بضم الاء، والصدر ال%هانةD. وفحل
م.ه,ي¬: ل ي'ل}ق%ح' من مائه، يكون ف ال3بل والغنم، والفعل كالفعل.

@مون: مان.ه' ي.م'ونه م.و\ناv إ,ذا احتمل مؤونته وقام بكفايته، فهو رجل
vأ%هله ي.م'ون'ه'م\ م.و\نا �م.م'ونD؛ عن ابن السكيت. ومان% الرجل

وم.ؤ'ونةv: كفاهم وأ%نفق عليهم وعالم. وم1ي. فلنD ي'مان�، فهو م.م'ونD، والسم
الائ1نة� وال%و'ونة بغي هز على ال4صل، ومن قال م.ؤ'ونD قال

م.ؤ'ونةD. قال ابن ال4عراب: الت_م.وeن� كثرة النفقة على العيال،
والت_و.مeن' كثرة ال4ولد. والان�: الك%كe وهو الس>نe الذي يرث به؛ قال ابن

سيده: أ�راه فارسي�اv، وكذلك تفسيه فارسي أ%يضاv؛ كله عن أ%ب حنيفة،
قال: وأ%ل1فه واو ل4نا عي. ابن ال4عراب: مان% إ,ذا شق ال4رض

للزرع.وماوان� وذو ماوان%: موضع، وقد قيل ماوان من الاء؛ قال ابن سيده: ول
أ%دري كيف هذا. قال ابن بري: ماوان� اسم موضع؛ قال الراجز:

ي.ش\ر.بن. من ماوان% ماء4 م'ر_ا
قال: ووزنه فاعال، ول يوز أ%ن يهمز، ل4نه كان يلزمه أ%ن يكون وزنه

م.ف}عالv إ,ن جعلت اليم زائدة، أ%و ف%ع\والv إ,ن جعلت الواو زائدة، قال:
وكلها ليس من أ%وزان كلم العرب، وكذلك الان� الس>ك�ة الت يرث

با غي مهموزة.
@مي: ال%ي\ن': الكذب؛ قال عدي� بن زيد:

فق%د_د.ت1 ال4د1ي. لراه1ش.ي\ه1،
وأ%ل}ف%ى قول%ها كذباv وم.ي\نا

قال ابن بري: ومثل قوله كذباv ومينا قول ال4ف}وه ال4و\د1ي�:
وفينا للق1ر.ى نار¬ ي'ر.ى عنـ

ـدها للض_ي\ف1 ر'ح\ب' وس.ع.ه
والرeح\ب' والس_عة واحد؛ وكقول لبيد:

،vخ.م1يصا vح.ر,صا vفأ%ص\ب.3ح طاو,يا
كن.ص\ل, السيف1 ح'ود1ث% بالص>قال,



وقال ال�مز_ق' العبد1ي�:
وه'ن_ على الر_جائز واك1نات¬،
ط%ويلت' الذ�وائب' والق�رون1

والذوائب والقرون واحد. ومثله ف القرآن العزيز: ع.ب.س وبس.ر.، وفيه: ل
ت.ر.ى فيها ع1و.جاv ول أ%م\تاv، وفيه: فجاجاv س'ب'لv، وفيه: غرابيب'
.Dال%ي\ن, م'ي'ون �س'ود¬، وقوله: فل ياف' ظ�ل}ماv ول ه.ض\ماv؛ وجغ

:Dوم.ي�ان Dكذب، فهو مائن أ%ي كاذب. ورجل م.ي'ون :vومان% ي.مي' م.ي\نا
كذ�اب. وو'دe فلن{ م'ت.ماي,ن¬، وفلنD م'تماين' الو'د> إ,ذا كان غي

صادق ال�ل�ة1؛ ومنه قول الشاعر:
ر'و.ي\د. ع.ل1ي�اv ج'د_ ما ث%د\ي' أ�م>ه,م\

إ,لينا، ولكن\ و'دeهم م'ت.ماي,ن'
ويروى م'تيام1ن أ%ي مائل إ,ل الي.من. وف حديث علي�، كرم ال وجهه، ف

ذم الدنيا: فهي الام1ح.ة� ال%ر'ون� والائنة� ال%ؤ'ون.
وف حديث بعضهم: خر.ج\ت' م'راب,طاv ليلة م.ح\ر.سي إ,ل ال1يناء؛ هو

الوضع الذي ت'ر\ف%أ� فيه السفن' أ%ي ت'ج\مع وت'ر\ب.ط�؛ قيل: هو م1ف}عال من
الو.ن\ي, الف�ت'ور, ل4ن الريح. ي.ق1ل© فيه ه'بوبا، وقد يقصر فيكون على

م1ف}ع.ل، واليم زائدة.
@ميسن: التهذيب ف الرباعي: ال%ي\س'وس.ن' شراب، وهو معر_ب. وف حديث

ابن عمر: رأ%ى ف بيته ال%ي\س'وس.ن. فقال أ%خ\ر,ج'وه فإ,نه ر,ج\س¬؛ هو
شراب تعله النساء ف شعورهن، وهو معر_ب، وذكره ال4زهري ف أ%سن من ثلثي

العتل، وعاد أ%خرجه ف الرباعي.
@ميكايي: م1يكايي وميكاييل: من أ%ساء اللئكة.

@منجنون: ال%ن\ج.ن'ون�: الدولب الت ي'س\ت.ق%ى عليها. ابن سيده وغيه:
ال%ن\ج.ن'ون� أ%داة السانية الت تدور، جعلها مؤنثة؛ أ%نشد أ%بو علي:

كأ%ن� ع.ي\ن.ي_، وقد بان'ون،
غ%ر\بان1 ف م.ن\حاة1 م.ن\ج.ن'ون1

وذكره ال4زهري ف الرباعي. قال سيبويه: ال%ن\ج.نون� بنزلة
ع.ر\ط%ل1يل، يذهب إ,ل أ%نه خاسي وأ%نه ليس ف الكلم ف%ن\ع.ل�ولD، وأ%ن النون ل

تزاد ثانية إ,ل بث%ب.ت{. قال اللحيان: ال%ن\ج.ن'ون الت تدور مؤنثة،
وقيل: ال%ن\ج.ن'ون� الب.ك%ر.ة�؛ قال ابن السكيت: هي ال%حالة ي'س\ن.ى



عليها، وهي مؤنثة على ف%ع\ل%ل�ول، واليم من نفس الرف لا ذكر ف م.ن\ج.نيق
ل4نه يمع على م.ناجي؛ وأ%نشد ال4صمعي لع'م.ار.ة بن طارق:

اع\ج.ل} بغ.ر\ب� مثل غ%ر\ب, طار,ق,،
وم.ن\جن'ون{ كال4تان1 الفار,ق,،

من أ%ث}ل ذات1 الع.ر\ض, وال%ض.ايق,
ويروى: وم.ن\ج.ن,ي، وها بعن؛ وأ%نشد ابن بري للم'ت.ل%م>س ف تأ}نيث

ال%ن\ج.ن'ون:
ه.ل�م_ إ,ليه قد أ�بيث%ت\ ز'ر'وع'ه'،

وعاد.ت\ عليه ال%ن\ج.ن'ون� ت.ك%د_س'
وقال ابن م'ف%ر>غ:

وإ,ذا ال%ن\ج.نون� بالليل ح.ن_ت\،
ح.ن_ ق%ل}ب' ال�ت.ي_م, ال%ح\زون1

قال: وقول الوهري واليم من نفس الرف لا قلناه ف م.ن\جنيق ل4نه جع
على م.ناجي يتاج إ,ل بيان، أ%ل ترى أ%نك تقول ف جع م.ض\روب

م.ضار,يب'؟ فليس ث%بات' اليم ف مضاريب ما ي'ك%و>ن'ها أ%صلv ف م.ض\روب�،
قال: وإ,نا اعتب النحويون صحة كون اليم فيها أ%صلv بقولم م.ناجي،

ل4ن م.ناجي يشهد بصحة كون النون أ%صلD، بلف النون ف قولم م.ن\ج.ن,يق
فإ,نا زائدة، بدليل قولم م.جانيق، وإذا ثبت أ%ن النون ف م.ن\ج.ن'ون

أ%صل ثبت أ%ن السم رباعي، وإ,ذا ثبت أ%نه رباعي ثبت أ%ن اليم أ%صل،
واستحال أ%ن تدخل%

عليه زائدةv من أ%و_له، ل4ن ال4ساء الرباعية% ل تدخلها الزيادة من
أ%و_لا، إ,ل أ%ن تكون من ال4ساء الارية على أ%فعالا نو م'د.ح\ر,ج

وم'ق%ر\ط1س، وذكره الوهري ف جنن؛ قال ابن بري: وحقه أ%ن ي'ذ}ك%ر. ف
منجن ل4نه رباعي، ميمه أ%صلية ونونه الت تلي اليم، قال: ووزنه ف%ع\للول

مثل ع.ض\ر.ف�وط{، وهي مؤنثة؛ ال4زهري: وأ%ما قول عمرو بن أ%حر:
ث%م1لD ر.م.ت\ه ال%ن\ج.نون� بسهمها،
ور.مى بس.هم, ج.رمة{ ل ي.ص\ط%د1

فإ,ن أ%با الفضل حد_ث أ%نه سع أ%با سعيد يقول هو الدهر، قال أ%بو
الفضل: هو الدeولب الت يستقى عليها، وقل: هي ال%ن\ج.ن,ي أ%يضاv، وهي

أ�نثى، وأ%نشد بيت ع'مارة بن طارق�، وقد تقد_م.



@مته: م.ت.ه. الد_ل}و. ي.م\ت.ه'ها م.ت\هاv: م.ت.ح.ها. وال%ت\ه'
والت_م.تeه: ال4خ\ذ� ف الغ.واية1 والباطل,. والت_م.تeه: التحمeق'

والخ\تيال، وقيل: هو أ%ن ل ي.د\ر,ي. أ%ين. ي.ق}ص1د ويذهب، وقيل: هو التم.دeح'
والتفخeر'، وكل© مبالغة{ ف شيء ت.م.تeه¬، وقيل: الت_م.تeه' أ%صله

الت_مدeه، وهو التمدeح'. وقد ت.مت_ه. إذا ت%د_ح. با ليس فيه؛ قال
رؤبة:

ت%ت_هي ما ش1ئ}ت1 أ%ن} ت%ت_ه,ي،
فل%س\ت1 م1ن\ ه.و\ئ1ي ول ما أ%ش\ت.ه,ي

قال ابن بري: الت_م.تeه مثل� الت_ع.تeه1 وهو ال�بالغة� ف الشيء.
وت.مات.ه عنه: ت.غاف%ل. ال4زهري: ال%ت.ه' التمتeه ف الب,طالة1

والغ.واية1 وال�جون1؛ قال رؤ\بة:
بالق> والباطل, والتمتeه1

(* قوله «بالق إل» صدره: عن التصاب وعن التعته).
وقال الفضل: الت_م.تeه' طلب الثناء با ليس فيه. قال ابن بري:

والت_متeه' التباع'د'. قال ابن ال4عراب: كان يقال الت_متeه ي'ز\ري
بال4ل1ب�اء، ول يت.مت_ه' ذو'و الع'قول,.

@مده: م.د.ه.ه ي.م\د.ه'ه م.د\هاv: مثل م.د.حه، والمع ال�د_ه'؛ قال
رؤ\بة:

ل3 د.رe الغان,يات1 ال�د_ه1
س\ب_ح\ن. واس\ت.ر\ج.ع\ن. من تأ%ل©هي

وقيل: ال%د\ه ف نعت اليئة1 والمال,، وال%د\ح' ف كل شيء�. وقال
الليل بن أ%حد: م.د.ه\ت'ه ف وجهه ومد.ح\ت'ه إذا كان غائباv، وقيل:

ال%د\ه' وال%د\ح' واحد¬، وقيل: الاء� ف كل ذلك بدل من الاء. ولاد1ه':
الاد1ح'. والت_م.دeه': التمدeح. ال4زهري: ال%د\ه' ي'ضار,ع' ال%د\ح..

وفلن يتمد_ه' با ليس فيه ويتم.ت_ه': كأ%نه يطلب بذلك م.د\ح.ه؛ أ%نشد
ابن ال4عراب:

ت%د_ه1ي ما شئت1 أ%ن ت%د_ه1ي،
فلس\ت1 م1ن\ ه.و\ئي ول ما أ%شت.هي

@مره: ال%ر.ه': ضدe الك%ح.ل,. وال�ر\هة�: البياض' الذي ل يالطه
غي'ه، وإنا قيل للعي الت ليس فيها ك%ح.لD م.ر\هاء� لذا العن. م.ر,ه.ت\



عين'ه ت.م\ر.ه' م.ر.هاv إذا فسدت ل1ت.ر\ك1 الك�ح\ل,. وهي عي¬ م.ر\هاء:
خ.ل%ت\ من الك�ح\ل. وامرأ%ة م.ر\هاء: ل تتعه_د' عين.ي\ها بالك�ح\ل،

والرجل� أ%م\ر.ه'. وف الديث: أ%نه ل%ع.ن. ال%ر\هاء4؛ هي الت ل
تك}ت.ح1ل. وال%ر.ه': مرض¬

ف العي لترك الك�ح\ل,، ومنه حديث علي، رضي ال عنه: خ'م\ص' الب'طون1
من الص>يام م'ر\ه' العيون1 من البكاء3، هو جع ال4م\ر.ه1. وس.راب¬

أ%م\ر.ه' أ%ي أ%بيض ليس فيه شيء من السواد؛ قال:
عليه ر.قراق' الس_راب, ال4م\ر.ه1

ال4زهري: ال%ر.ه' وال�ر\هة� بياض¬ ت.ك}ر.ه'ه عي' الناظر، وعي¬
.Dوهي نعجة ي.ق%قة ،Dم.ر\هاء. وال%ر\هاء� من الن>عاج: الت ليس با ش1ي.ة

.vكانت أ%و ح.ز\نة vالشجر، سهلة �وال%ر\هاء�: القليلة
وال�ر\هة�: حفيةD يتمع فيها ماء� السماء.

وبن'و م'ر\هة%: ب'ط%ي\ن¬، وكذلك بنو م'ر.ي\هة%. وم.ر\هان�: اسم.
@مزه: ال%ز\ح' وال%ز\ه' واحد¬. م.ز.ه. م.ز\هاv: كم.ز.ح.؛ قال:

ل3 د.رe الغانيات1 ال�ز_ه1
ورواه ال4صمعي بالدال. ال4زهري: يقال ماز.ح.ه وماز.ه.ه'.

@مطه: م.ط%ه. ف ال4رض ي.م\ط%ه' م'ط�وهاv: ذه.ب.
@مقه: ال%ق%ه': كال%ه.ق,. امرأ%ة م.ق}هاء، وس.راب¬

أ%م\ق%ه' كذلك؛ قال رؤ\بة:
كأ%ن� ر.ق}راق. الس_راب, ال4م\ق%ه1

ي.س\ت.نe ف ر.ي\عان,ه ال�ر.ي_ه1
وأ%نشد ال4زهري لرؤ\بة:

ف الف%ي\ف1 م1ن\ ذاك. الب.عيد1 ال4م\ق%ه1
وهو الذي ل خضراء فيه، ورواه أ%بو عمرو: ال4ق}مه، قال: وهو البعيد،

وهذا البيت أ%ورده الوهري: بال%ي\ف من ذاك البعيد. قال ابن بري: صوابه
بالف%ي\ف1، يريد الق%ف}ر.. وال4م\ق%ه' مثل� ال4م\ر.ه1، وهو ال4ب\يض'،

وأ%راد به القفر. الذي ل نبات فيه. الوهري: ال%ق%ه' مثل ال%ر.ه1.
ال4زهري: ال%ه.ق' وال%ق%ه' بياض¬ ف ز'ر\قة، وامرأ%ة م.ق}هاء. قال: وبعضهم

يقول ال%ق%ه' أ%شدeها بياضاv. وفلةD م.ق}هاء وف%ي\ف¬ أ%م\ق%ه' إذا
اب\ي.ض_ من السراب؛ قال ذو الرمة:



إذا خ.ف%قت\ بأ%م\ق%ه. ص.ح\ص.حان{
رؤوس' القو\م,، واع\ت.ن.ق�وا الر>حال

قال ابن بري: قال ن.ف}ط%ويه ال4م\ق%ه هنا ال4رض' الشديدة البياض الت
ل نبات با، وال4م\ق%ه' الكان الذي اشتد�ت الشمس' عليه حت ك�ر,ه.

النظر' إل أ%ر\ض1ه؛ وقال ذلك ف قول ذي الرمة:
إذا خ.ف%ق%ت\ بأ%م\ق%ه. ص.ح\ص.حان{

قال: وال%ق}هاء� الكريهة� ال%ن\ظ%ر, ل4ن} يكون% الكان� أ%م\ق%ه. إل
أ%نا بالنهار، ولكن ذا الرمة قاله ف س.ي\ر الليل، قال: وقيل ال%ق%ه'
ح'م\رة ف غ�ب\رة. ابن ال4عراب: ال4م\ق%ه' ال4ب\يض' القبيح' البياض,،

وهو ال4م\ه.ق'. وال%ق}هاء من الن>ساء: الت ت'ر.ى ج'فون� عينيها
وم.آق1يها م\ح\مر_ةv مع قل�ة شعر, الاجبي. وال%ر\هاء�: ال%ق}هاء�؛ قال

أ%بو عمرو: هي القبيحة� البياض, ي'ش\ب,ه بياض'ها ال1ص>، وف الديث:
ال1ق%ة� من ال والص>يت' من السماء؛ ال1قة: الب_ة، وقد و.م1ق.،

وسنذكره ف موضعه. وقال النضر: ال%ق}هاء� ال4رض' الت قد اغ}ب.ر_ت\
م'تون'ها وآباط�ها وب,راق�ها بيض¬، وال%ق%ه' غ�ب\رةD إل البياض، وف ن.ب\ت1ها

ق1ل�ةD ب.ي>نة ال%ق%ه1. وال4م\ق%ه' من الرجال,: ال4ح\مر' أ%ش\فار,
العي,، وقد م.ق1ه. م.ق%هاv. وال4م\ق%ه' من الناس: الذي يركب' رأ}س.ه ل

يدري أ%ين يتوجه.
@مله: رجلD م.ل1يه¬ وم'م\ت.ل%ه¬: ذاهب' العقل 

(* قوله «متله ذاهب العقل»
ضبط ف الصل والتكملة والكم بفتح اللم وضبط ف القاموس بكسرها).

وس.ل1يه¬ م.ل1يه¬: ل ط%عم له، كقولم س.ل1يخ¬
م.ل1يخ¬، وقيل: م.ل1يه إتباع؛ حكاه ثعلب.

@مهه: م.ه,ه\ت': ل1ن\ت'. وم.ه_ الب,ل%: ر.ف%ق. با. وسي¬
م.ه.ه¬ وم.هاه¬: رفيق. وكل© شيء� م.ه.ه¬ وم.هاه¬

وم.هاه.ةD ما الن>ساء4 وذ1ك}ر.ه'ن_ أ%ي كل© شيء� يسي¬ حس.ن¬ إل
الن>ساء4 أ%ي إل ذ1ك}ر. النساء، فنصب على هذا، والاء� من م.ه.ه{ وم.هاه{

Dأ%صلية
ثابتة كالاء من م1ياه{ وشفاه{؛ وقال اللحيان: معناه كل شيء� ق%ص\د¬
إل� النساء4، قال: وقيل كل9 شيء� باطلD إل النساء وقال أ%بو عبيد ف



ال4جناس: ما الن>ساء4 وذك}ر.ه'ن_ أ%ي د.ع الن>ساء4 وذ1كر.ه'ن_.
وال%هاه': الطراوة� وال�س\ن'؛ قال:
كف%ى ح.ز.ناv أ%ن ل م.هاه. لع.ي\ش1نا،
ول عملD ي.ر\ض.ى به ال� صال1ح'

وهذه الاء� إذا اتصلت بالكلم ل ت.ص1ر تاء، وإنا تصي' تاء إذا أ%ردت
بال%هاة1 البقرة%. وف الثل: كل© شيء� م.ه.ه¬ ما الن>ساء4

وذ1كر.ه'ن_ أ%ي أ%ن الرجل يتمل كل� شيء حت يأت ذك}ر' ح'ر.م1ه فيم\ت.ع1ض'
حينئذ فل يتمله، وقوله م.ه.ه¬

أ%ي يسي¬ وم.هاه¬ أ%ي حس.ن¬، ونصب النساء على الستثناء أ%ي ما خ.ل
النساء4، وإ,نا أ%ظهروا التضعيف ف م.ه.ه فرقاv بي ف%ع.ل وف%ع\ل؛ قال ابن

بري: الرواية بذف خل، وهو يريدها، قال: وهو ظاهر كلم الوهري. وروي:
كل© شيء� م.ه.ه¬

إل حديث النساء؛ قال ابن ال4ثي: ال%ه.ه' وال%هاه' الشيء� القي'
اليسي'، وقيل: ال%هاه' الن_ضارة� وال�س\ن'، فعلى ال4ول أ%راد كل©

شيء� ي.ه'ون وي'ط}ر.ح إل ذك}ر. النساء، وعلى الثان يكون ال4مر بعكسه أ%ي
أ%ن كل� ذ1كر� وحديث{ حس.ن¬

إل ذ1كر. النساء. وف حديث طلق ابن ع'مر: قلت فم.ه\ أ%ر.أ%ي\ت إن}
ع.ج.ز. واس\ت.ح\م.ق. أ%ي فماذا للستفهام، فأ%بدل ال4لف. هاء للوقف والسكت،

وف حديث آخر: ث�م_ م.ه\. وليس بع.ي\ش1نا م.ه.ةD وم.هاه¬ أ%ي ح'س\ن¬؛
قال ع1م\ران� ابن ح1ط9ان%:
فليس ل1ع.ي\ش1نا هذا م.هاه¬،
وليست دار'نا هات.ا بدار,

قال ابن بري: ال4صمعي يرويه م.هاةD، وهو مقلوب من الاء، قال ووزنه
ف%ل%ع.ة تقديره م.ه.وة، فلما تركت الواو قلبت أ%لفاv؛ ومثله قوله:

ث أ%م\هاه' على ح.ج.ر,ه
قال: وقال ال4سود بن يعفر:
فإذا وذلك ل م.هاه. لذك}ر,ه1،
والدهر' ي'ع\ق1ب' صالاv بفساد1

ابن ب'ز'ر\ج: يقال ما ف ذلك ال4مر م.ه.ه¬
وهو الر_جاء�. ويقال: م.ه,ه\ت' منه م.ه.هاv. ويقال: ما كان لك عند



ض.ر\ب,ك فلناv م.ه.ه¬ ول ر.و,ي_ةD. وال%ه\م.ه': الفازة� البعيدة، والمع
ال%هام1ه'. وال%ه\م.ه': ال%ر\ق' ال4م\ل%س الواسع. الليث: ال%ه\م.ه'

الف%لة� بعين,ها ل ماء4 با ول أ%نيس.. وأ%رض¬
م.هام1ه': بعيدةD. ويقال: ال%ه\م.ه' الب.ل}دة� ال�ق}ف1ر.ة�، ويقال

م.ه\م.ه.ةD؛ وأ%نشد:
ف تيه1 م.ه\م.هة{ كأ%ن� ص'و.ي_3ها
أ%ي\دي م'خال1عة{ تك�فe وت.ن\ه.د'

وف حديث ق�س�ç: وم.ه\م.ه1 ظ1ل}مان{، ال%ه\م.ه': الفازة� والب.ر>ي_ة
الق%ف}ر، وجعها م.هام1ه'.

وم.ه\: زجر¬
وني¬. وم.ه\: كلمة ب'ن,يت على السكون، وهو اسم س'م>ي به الفعل، معناه

اك}ف�ف\ ل4نه زجر¬، فإن وص.ل}ت. نو_نت قلت م.ه{ م.ه\، وكذلك ص.ه\، فإن
وصلت قلت ص.ه{ ص.ه\. وف الديث: فقالت الرحم م.ه\ هذا مقام'

العائ1ذ بك، وقيل: هو زجر¬ مصروف إل الستعاذ منه، وهو القاطع، ل إل
الستعاذ به، تبار.ك وتعال. وقد تكرر ف الديث ذكر' م.ه\، وهو اسم مبن

على السكون بعن اسكت. وم.ه\م.ه. بالرجل: ز.ج.ره قال له م.ه\. وم.ه\:
كلمة� زج\ر. قال بعض النحويي: أ%ما قولم مه{ إذا نو�نت فكأ%نك قلت

از\د1جاراv، وإذا ل ت'نو>ن} فكأ%نك قلت الز\دجار.، فصار التنوين عل%م.
التنكي وتركه عل%م. التعريف1.

وم.ه\ي.م\: كلمةD معناها ما وراء4ك. وم.ه\ما: حرف' شرط{؛ قال سيبوبه:
أ%رادوا ما ما، فكرهوا أ%ن ي'عيدوا لفظاv واحداv، فأ%بدلوا هاء من ال4لف
الذي يكون ف ال4ول ليختلط اللفظ، فما ال�ول هي ما الزاء3، وما

الثانية� هي الت تزاد تأ}كيداv للجزاء، والدليل على ذلك أ%نه ليس شيء# من حروف
الزاء إل وما ت'زاد' فيه؛ قال ال تعال: فإما ت.ث}ق%فن_هم ف

ال%ر\ب؛ ال4صل أ%ن ت.ث}ق%ف%ن_هم، وقال بعضهم: جائز أ%ن تكون م.ه\ بعن
الكف� كما تقول م.ه\ أ%ي اك}ف�ف\، وتكون ما الثانية� للشرط والزاء كأ%نم

قالوا اك}ف�ف\ ما تأ}ت1نا به من آية، قال: والقول ال4ول هو القول. قال
vف_، ث ابتدأ% م'جاز,يا�أ%بو بكر ف مهما: قال بعضهم معن م.ه\ ك

وشار,طاv، فقال ما يكن\ من ال4مر فإن فاعلD، ف%م.ه\ ف قوله منقطع من ما، وقال
آخرون ف م.ه\ما يك�ن\: ما يك�ن\ فأ%رادوا أ%ن يزيدوا على ما الت هي



حرف' الشرط ما للتوكيد، كما زادوا على إن} ما؛ قال ال تعال: فإم�ا
ن.ذ}ه.ب.ن_ بك، فزاد ما للتوكيد، وك%ر,هوا أ%ن يقولوا ما ما لتفاق اللفظي،

فأ%بدلوا من أ%ل1فها هاء ليختلف اللفظان فقالوا مهما، قال: وكذلك
م.ه\م.ن\، أ%صله م.ن\ م.ن؛ وأ%نشد الفراء:

أ%ماو,ي_، م.ه\م.ن\ ي.س\تمع\ ف ص.ديق1ه
أقاويل% هذا الناس,، ماو,ي_، ي.gد.م,

وروي عن ابن ال4عراب:
م.ه\ما ل% الليلة% م.ه\ما ل1ي.ه\،

أ%و\د.ى ب,ن.ع\ل%ي_ وس1ر\بال1ي.ه\
قال: م.ه\ما ل وما ل واحد¬. وف حديث زيد بن عمرو: م.ه\ما ت'ج.ش>م\ن

ت'ج.ش_م\ت'، مهما حرف من حروف الشرط الت ي'جاز.ى با، تقول مهما تفعل
أ%فعل، قال ابن سيده: وقد يوز أ%ن تكون مهما كإذ ض'م_ت إليها ما، قال

بعض النحويي: ما ف قولم م.ه\ما، زائدة وهي لزمة.
أ%بو سعيد: م.ه\م.ه\ت'ه فت.مه\م.ه أي ك%ف%ف}ف�ته فك%ف_.

@موه: الاء� والاه' والاءة�: معروف. ابن سيده: وحكى بعضهم اس\ق1ن
ماv، مقصور، على أ%ن سيبويه قد نفى أ%ن يكون اسم¬ على حرفي أ%حدها

التنوين، وهزة� ماء� منقلبة عن هاء بدللة ض'روب, تصاريفه، على ما أ%ذكره الن
من ج.م\ع1ه وتصغيه، فإن تصغيه م.و.ي\ه، وجع' الاء3 أ%مواه¬ وم1ياه¬،

وحكى ابن جن ف جعه أ%م\واء؛ قال أ%نشدن أ%بو علي:
وب.ل}دة قال1صة أ%م\واؤ'ها،

ت.س\ت.نe ف ر.أ}د1 الضeح.ى أ%ف}ياؤ'ها،
كأ%ن_ما قد ر'ف1ع.ت\ س.ماؤ'ها

أ%ي مطر'ها. وأ%صل الاء ماه¬، والواحدة ماهةD وماءةD. قال الوهري:
الاء� الذي ي'ش\ر.ب والمزة فيه مبدلة من الاء، وف موضع اللم، وأ%صل�ه

م.و.ه¬، بالتحريك، ل4نه يمع على أ%م\واه ف الق1ل�ة وم1ياه{ ف الكثرة
مثل ج.م.ل� وأ%ج\مال� وج,مال�، والذاهب' منه الاء�، ل4ن تصغيه

م'و.ي\ه، وإذا أ%ن_ث}ت.ه قلت. ماء4ة مثل ماعة{. وف الديث: كان موسى، عليه
السلم، يغ\ت.س3ل� عند م'و.ي\ه{؛ هو تصغي ماء. قال ابن ال4ثي: أ%صل الاء

م.و.ه¬. وقال الليث: الاء� مد_ت'ه ف ال4صل زيادة، وإنا هي خلف من
هاء� مذوفة، وبيان ذلك أ%ن تصغي.ه م'و.ي\ه¬، ومن العرب من يقول ماءة



كبن تيم يع\ن'ون الر_ك1ي_ة% بائها، فمنهم م.ن\ ي.ر\و,يها مدوةv ماءة،
ومنهم من يقول هذه ماةD مقصورة، وماء#

كثي على قياس, شاة وشاء. وقال أ%بو منصور: أ%صل� الاء ماه¬ بوزن قاه{،
فث%ق�ل%ت الاء مع الساكن قبلها فقلبوا الاء مد_ةv، فقالوا ماء كما

Dترى: قال: والدليل على أ%ن ال4صل فيه الاء قولم أ%ماه. فلن
Dوهذه م'و.ي\هة ،�ر.ك1ي_ت.ه، وقد ماه.ت1 الر_ك1ي_ة

ع.ذ}بةD، ويمع م1ياهاv. وقال الفراء: ي'وق%ف' على المدود بالقصر
والد_ ش.ر,ب\ت ماء، قال: وكان يب أ%ن يكون فيه ثلث� أ%ل1فات{، قال: وسعت

هؤلء يقولون شربت م.ي\ يا هذا، وهذه ب.ي\ يا هذا، وهذه ب. ح.س.نة،
فشب_هوا المدود. بالقصور والقصور. بالمدود؛ وأ%نشد:

يا ر'ب_ ه.ي\جا هي خ.ي\ر¬ م1ن\ د.ع.ه\
فق%ص.ر، وهو مدود، وشبهه بالقصور؛ وس.م_ى ساعدة� بن' ج'ؤ.ي_ة الدم.

ماء4 اللحم, فقال يهجو امرأ%ة:
ش.ر'وب¬ لاء3 اللحم, ف كلY ش.ت\وة{،

وإ,ن ل ت.ج,د\ م.ن\ ي'ن\ز,ل الد_ر_ ت.ح\ل�ب,
وقيل: ع.ن.ى به ال%ر.ق ت.ح\س'وه دون ع1يال1ها، وأ%راد: وإن ل تد م.ن

ي.حل�ب لا ح.ل%بت\ هي، وح.ل}ب' النساء عار¬
Òوماو,ي ،Òعند العرب، والنسب' إل الاء مائ1ي

.Òف قول من يقول ع.طاو,ي�. وف التهذيب: والنسبة إل الاء ما ه1ي
Dوم.ي>هة Dالكسائي: وبئر¬ ماه.ة

أ%ي كثية� الاء. والاو,ي_ة�: ال1ر\آة� صفة غالبة. كأ%نا منسوبة
إل الاء لصفائها حت كأ%ن� الاء4 يري فيها، منسوبة إل ذلك، والمع

ماو,يÒ؛ قال:
تر.ى ف س.نا ال}م.او,ي> بالع.ص\ر, والضeح.ى

على غ%ف%لت1 الز_ي\ن, وال�ت.ج.م�ل
والاو,ي_ة�: البقرة� لبياض1ها.

vوم.ي\ها vت.ماه' وت.موه' وت.م1يه' م.و\ها �وماه.ت1 الر_ك1ي_ة
وم'ؤ'وهاv وماه.ةv وم.ي\هةv، فهي م.ي>هةD وماهةD: ظهر ماؤها وكثر،

ولفظة�ت.م1يه تأ}ت بعد. هذا ف الياء هناك من باب باع يبيع، وهو هنا من باب
ح.س3ب. ي.ح\س3ب' كطاح. ي.ط1يح'



وتاه. ي.ت1يه'، ف قول الليل، وقد أ%ماه.ت\ها ماد_ت'ها وماه.ت\ها.
وح.ف%ر البئر. حت أ%ماه. وأ%م\و.ه أ%ي بلغ الاء4. وأ%ماه. أ%ي أ%ن\ب.ط

الاء4. وم.و_ه. الوضع': صار. فيه الاء�؛ قال ذو الرم�ة:
ت.م1يمي�ة ن.ج\د1ي�ة دار' أ%ه\ل1ها

إذا م.و_ه. الص_م_ان� م1ن س.ب.ل, الق%ط}ر,
وقيل: م.و_ه. الص_م_ان� صار م'م.و_هاv بالب.ق}ل. ويقال: ت.م.و_ه.

ثر' النخل والعنب, إذا ام\تل ماءé وت.ه.ي�أ% للنeض\ج,. أ%بو سعيد: شجر¬
Òم.و.ه1ي

إذا كان% م.س\ق%و,ي_اv، وشجر ج.ز.و,يÒ يشرب بعروقه ول ي'س\ق%ى.
وم.و_ه. فلنD ح.و\ض.ه ت.م\و,يهاv إذا جعل فيه الاء4. وم.و_ه. السحاب'

الو.قائع.. ورجلD ماه' الف�ؤاد1 وماهي الف�ؤاد1: جبان كأ%ن ق%لبه ف ماء؛ عن
ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

إن_ك. يا ج.ه\ض.م' ما هي القلب,
قال: كذا ي'ن\ش1ده، وال4صل� مائ1ه' القلب, ل4نه م1ن م'ه\ت'. ورجل ماه¬

أ%ي كثي' ماء3 القلب كقولك رجل مالD؛ وقال:
إن_ك يا ج.ه\ض.م' ماه' القلب,،

ض.خ\م¬ عريض¬ م'ج\ر.ئ1شe ال%ن\ب,
ماه'

القلب,: بل1يد¬، وال�ج\رئشe: النتفخ' ال%ن\ب.ي. وأ%ماه.ت1 ال4رض':
كث�ر ماؤها وظهر فيها الن_زe. وماه.ت1 السفينة� ت.ماه' وت.موه

وأ%ماه.ت\: دخل فيها الاء�. ويقال: أ%ماه.ت1 السفينة� بعن ماه.ت\. اللحيان:
ويقال ام\ه,ن,ي اس\ق31ن. وم'ه\ت' الرجل% وم1ه\ت'ه، بضم اليم وكسرها:

سق%ي\ت'ه الاء4. وم.و_ه الق1د\ر.: أ%كثر ماء4ها. وأ%ماه. الرجل%
والس>كYي. وغي.�ها: س.قاه' الاء4، وذلك حي. ت.س'نeه به. وأ%م.ه\ت'

éالدواة%: ص.ب.ب\ت' فيها الاء. ابن ب'ز'ر\ج: م.و_ه.ت السماء� أ%سال%ت\ ماء
كثياv. وماه.ت البئر' وأ%ماهت ف كثرة مائها، وهي ت.ماه' وت.موه إذا كث�ر
ماؤها. ويقولون ف حف}ر البئر: أ%م\ه.ى وأ%ماه.؛ قال ابن بري: وقول امرئ

القيس:
ث أ%م\هاه' على ح.ج.ره

،vهو مقلوب¬ من أ%ماه.ه، ووزنه أ%فعله. وال%ها: الجر، مقلوب أ%يضا



وكذلك. الها ماء� الفحل ف رحم الناقة. وأ%ماه. الفحل� إذا أ%ل}قى ماء4ه ف
ر.ح1م ال�نثى.

وم.و_ه. الشيء4: ط%له' بذهب� أ%و بفضة{ وما تت ذلك ش.4ب.ه¬ أ%و
ن'حاس¬أ%و حديد¬، ومنه الت_م\و,يه' وهو التلبيس'، ومنه قيل للم'خاد1ع:

Dم'م.و>ه. وقد م.و_ه. فلن
باط1ل%ه إذا ز.ي_نه وأ%راه ف صورة1 الق�. ابن ال4عراب: ال%ي\ه'

ط1لء� السيف1 وغي,ه باء الذهب؛ وأ%نشد ف نعت فرس:
كأ%ن_ه م1يه. به ماء� الذ�ه.ب\

الليث: ال�وهة� لون� الاء. يقال: ما أ%حسن م'وه.ة% وج\ه,ه1. قال ابن
بري: يقال و.ج\ه¬ م'م.و_ه¬ أ%ي م'ز.ي_ن¬ باء الش_باب؛ قال رؤبة:

ل%م_ا ر.أ}gت\ن خ.ل%ق. ال�م.و_ه1
وال�وهة�: ت.ر.ق}ر'ق' الاء ف وجه الرأ%ة الشابة. وم'وهة� الشباب,:

Dوم'و_هة Dمن ح'س\ن� وم'واهة Dح'س\ن'ه وص.فاؤه. ويقال: عليه م'وهة
إذا م'ن,ح.ه. وت.م.و_ه. الال� للس>م.ن, إذا جرى ف ل�وم1ه الربيع'.

وت.م.و_ه العن.ب' إذا جرى فيه1 الي.ن\ع' وح.س'ن. ل%و\ن'ه. وكلم¬ عليه
م'وهةD أ%ي ح'س\ن¬ وحلوةD، وفلنD م'وهة� أ%هل, بيت1ه. ابن سيده: وث%و\ب'

الاء الغ1ر\س' الذي يكون على الولود؛ قال الراعي:
ت.ش'قe الط�ي\ر' ث%و\ب. الاء عنه،

ب'ع.ي\د. حيات1ه، إل ال}و.ت1ينا
وماه. الشيء4 بالشيء م.و\هاv: خ.ل%ط%ه؛ عن كراع. وم.و_ه عليه الب.

إذا أ%خ\ب.ره بلف ما س.أ%ل%ه عنه. وحكى اللحيان عن ال4س.د1ي_: آه.ة
.eد.ر,ي�وماه.ة، قال: اله.ة� ال%ص\بة�، وال%اه.ة� ال

وماه¬: موضع، ي'ذ%ك�ر' ويؤنث. ابن سيده: وماه' مدينةD ل ت.ن\صرف لكان
الع'ج\مة. وماه' دينار: مدينة أ%يضاv، وهي من ال4ساء الركبة. ابن
ال4عراب: ال}م.اه' قص.ب' البلد1، قال: ومنه ض'رب. هذا الدينار' باه1

الب.ص\رة وماه1 فارس.؛ ال4زهري: كأ%نه معر�ب. وال}م.اهان1: الد>ين.و.ر'
ون.هاو.ن\د'، أ%حد'ها ماه' الكوفة1، والخر' ماه' البصرة1. وف حديث السن:

كان% أ%صحاب' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ي.ش\ت.ر'ون الس_م\ن.
�الائي_؛ قال ابن ال4ثي: هو منسوب إل مواضع. ت'س.م_ى ماه ي'ع\مل

با، قال: ومنه قولم ماه' البصرة1 وماه' الكوفة1، وهو اسم¬



vلل4ماك1ن الضافة إل كل واحدة منهما، فق%ل%ب الاء4 ف الن_س.ب هزة
أ%و ياءé، قال: وليست اللفظة� عربية. وماو.ي\ه1: ماء# لبن الع.ن\ب,

ببطن ف%ل}ج؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،Dو.ر.د\ن% على ماو.ي\ه بال4م\س, ن,س\وة

وه'ن_ على أ%ز\واج,هن_ ر'بوض'
وماو,ي_ة�: اسم' امرأ%ة؛ قال طرفة:

،vقات1ل éك1 داءeن\ ح'ب�ل ي.ك
ليس هذا م1ن\ك1، ماو,ي_، ب,ح'ر\

قال: وتصغي'ها م'و.ي�ة؛ قال حات طيء ياطب ماو,ي_ة% وهي امرأ%ته:
فضار.ت\ه م'و.يe ول ت.ض1ر\ن،
ول ي.ع\ر.ق\ م'و.ي� لا ج.بين,ي

يعن الك%ل1مة% الع.و\راء. وماهان�: اسم¬. قال ابن سيده: قال ابن جن لو
كان ماهان� عربي�اv فكان من لفظ ه.و_م. أ%و ه.ي_م. لكان ل%ع\فان%، ولو

كان من لفظ الو.ه\م لكان ل%ف}عان%، ولو كان من لفظ ه.م.ا لكان ع.ل}فان%،
ولو وجد ف الكلم تركيب وم هـ فكان ماه.ان� من لفظه لكان مثاله

ع.ف}لن%، ولو كان من لفظ الن_ه\م لكان لعافاv، ولو كان من لفظ ال�ه.ي\م1ن,
لكان عافالv، ولو كان ف الكلم تركيب م ن هـ فكان ماهان� منه لكان

.vولو كان ن م هـ لكان عالفا ،vفاعال
وماء� السماء3: لقب عامر بن حارثة ال4ز\د1ي�، وهو أ%بو عمرو

م'ز.ي\ق1ي.ا الذي خرج من اليمن لا أ%ح.س_ بسيل الع.ر,م، فسمي بذلك ل4نه كان إذا
أ%ج\د.ب. قوم'ه مان.ه'م\ حت يأ}تيهم ال1ص\ب'، فقالوا: هو ماء� السماء3

ل4نه خ.ل%ف¬
منه، وقيل لولده: بنو ماء السماء، وهم ملوك الشأ}م؛ قال بعض ال4نصار:

أ%نا ابن' م'ز.ي\ق1ي.ا ع.م\رو، وج.د>ي
أ%بوه عامر¬ ماء� السماء

وماء� السماء أ%يضاv: لق%ب' أ�م� ال�ن\ذ1ر بن ام\ر,ئ, الق%ي\س
بن ع.م\رو بن ع.د1ي� بن ربيعة بن ن.ص\ر� الل�خ\م1ي�، وهي ابنة ع.و\ف1

بن ج'ش.م. من الن_م1ر بن قاس1ط{، وسيت بذلك لمالا، وقيل لولدها بن'و
ماء3 السماء3، وهم ملوك العراق؛ قال زهي:

ولز.م\ت' ال�لوك. م1ن. آل, ن.ص\ر�،



وبعد.ه'م' بن ماء3 السماء3
وف حديث أ%ب هريرة: أ�مeكم هاج.ر' يا بن ماء3 السماء؛ يريد العرب.

ل4نم كانوا ي.ت_بعون ق%ط}ر. السماء فينزلون حيث كان، وأ%لف' الاء3
منق%لبةD عن واو. وحكى الكسائي: باتت الش_اء� ليل%ت.ها ماء ماء وماه ماه،

وهو حكاية صوتا.
@ميه: ماه.ت1 الر_ك1ي_ة� ت.م1يه' م.ي\هاv وماهةv وم1ي\ه.ةv: كثر ماؤها،

وم1ه\ت'ها أ%نا. وم1ه\ت' الرجل%: سقيته ماء، وبعض هذا م'ت_ج,ه¬ على
الواو، وهو مذكور ف موضعه. ال�ؤر>ج': م.ي_ه\ت' السيف. ت.م\ييهاv إذا

وضعته ف الشمس حت ذهب ماؤه.
:vبالغت'. ومأ%ى الشجر' م.أ}يا :vمأي: م.أ%ي\ت' ف الشيء أ%م\أ%ى م.أ}يا@

vط%ل%ع، وقيل: أ%و\ر.ق.. وم.أ%و\ت' الل}د. والد_لو. والس>قاء4 مأ}وا
وم.أ%ي\ت' السقاء4 م.أ}ياv إ,ذا و.س_ع\ت.ه ومددته حت يتسع. وت.م.أ9ى

اللد' ي.ت.م.أ9ى ت.م.ئي�اv ت.و.س_ع، وت.م.أ�ت1 الدلو' كذلك، وقيل:
ت.م.ئي>ها امتدادها، وكذلك الوعاء، تقول: ت.م.أ�ى الس>قاء� وال1لد' فهو

ي.ت.مأ�ى ت.م.ئي>اv وت.م.ؤeواv، وإ,ذا مددت.ه فات_سع، وهو
ت.ف%عeل؛وقال:

د.ل}و¬ ت.م.أ�ى د'ب,غ.ت\ بال�ل�ب,،
أ%و بأ%عال الس_ل%م, ال�ض.ر_ب,،

ب'ل�ت\ ب,ك%ف�ي\ ع.ز.ب� م'ش.ذ�ب,،
إ,ذا ات_ق%ت\ك. بالن_ف1ي> ال4ش\ه.ب,،
فل ت'ق%ع\س3ر\ها ولك1ن\ ص.و>ب,

وقال الليث: ال%أ}ي' الن_م1يمة بي القوم. مأ%ي\ت' بي القوم: أ%فسدت.
وقال الليث: م.أ%و\ت' بينهم إ,ذا ضربت بعضهم ببعض، وم.أ%يت' إ,ذا

د.ب.ب\ت. بينهم بالنميمة؛ وأ%نشد:
وم.أ%ى ب.ي\ن.ه'م\ أ%خ'و ن'ك�رات{

ل} ي.ز.ل} ذا ن.م1يم.ة{ مأ}آأ%ا
وامرأ%ة م.أ}آء4ةD: ن.م_امةD مثل م.ع_اعة{، وم'س\ت.ق}ب,ل�ه ي.م\أ%ى.

قال ابن سيده: وم.أ%ى بي القوم م.أ}ي�اv أ%فس.د. ون.م_. الوهري: م.أ%ى
ما بينهم م.أ}ياv أ%ي أ%فسد؛ قال العجاج:

وي.ع\ت1ل�ون% م.ن مأ%ى ف الد_ح\س,،



بالأ}س, ي.ر\ق%ى فوق. كلY م.أ}س,
والد_ح\س' وال%أ}س': الفساد. وقد ت.م.أ9ى ما بينهم أ%ي فسد. وت.م.أ}ى

Dعلى مثل ماعة{: ن.م_ام.ة ،Dفيهم الش_ر: ف%شا وات_سع. وامرأ%ة ماءة
مقلوب، وقياسه مآةD على م1ثال م.عاة{.

 éوماء4 الس>ن_و\ر' ي.م'وء� م'واء
(* قوله« وماء السنور يوء مواء» كذا

ف الصل وهو من الهموز، وعبارة القاموس: مؤاء بمزتي.) ومأ%ت1
السنور' كذلك إ,ذا صاحت، مثل أ%م.ت\ ت.أ}م'و أ�ماء؛ وقال غيه: ماء السنور'

ي.م\وء� ك%م.أ%ى. أ%بو عمرو: أ%م\و.ى إ,ذا صاح ص1ياح. السنور,.
وال1ائة�: عدد معروف، وهي من ال4ساء الوصوف با، حكى سيبويه: مررت

برج'ل� مائة{ إ,بل�ه، قال: والرفع الوجه، والمع م1ئات¬ ومئ�ون% على وزن
م1ع'ون%، وم1ئD مثال م1ع�، وأ%نكر سيبويه هذه ال4خية، قال: ل4ن بنات

الرفي ل ي'فعل با كذا، يعن أ%نم ل يمعون عليها ما قد ذهب منها ف
ال3فراد ث حذف. الاء ف المع، ل4ن ذلك إ,جحاف ف السم وإ,نا هو

عند أ%ب علي ال1ئ1يe. الوهري ف الائة من العدد: أ%صلها م1ئvي مثل
م1عÝى، والاء عوض من الياء، وإ,ذا جعت بالواو والنون قلت م1ئ�ون، بكسر

اليم، وبعضهم يقول م'ؤ'ون%، بالضم؛ قال ال4خفش: ولو قلت م1ئات¬ مثل م1عات{
v؛ قال ابن بري: أ%صلها م1ئ}ي¬. قال أ%بو السن: سعت م1ئ}ياvلكان جائزا
ف معن م1ائة{ عن العرب، ورأ%يت هنا حاشية بط الشيخ رض1ي� الد>ين

vقال أ%بو السن: سعت م1ئ}ية ،Dالشاطب اللغوي رحه ال قال: أ%صلها م1ئ}ية
ف معن م1ائة{، قال: كذا حكاه الثمانين ف التصريف، قال: وبعض العرب

يقول مائة درهم، يشمون شيئاv من الرفع ف الدال ول يبينون، وذلك ال3خفاء،
قال ابن بري: يريد مائة درهم بإدغام التاء ف الدال من درهم ويبقى

ال3شام على حد� قوله تعال: ما لك ل ت.أ}م.ن_ا؛ وقول امرأ%ة من بن
ع'ق%ي\ل ت.ف}خ.ر' بأ%خوالا من اليمن، وقال أ%بو زيد إ,نه للعامر,ي_ة:

ح.ي\د.ة� خال ول%ق1يطD وع.لي،
وحات1م' الطائيe وه_اب' ال1ئ1ي،

ول} يكن\ كخال1ك الع.ب\د1 الد_ع1ي
ي.أ}كل� أ%ز\مان% ال�زال, والس>ن
ه.نات1 ع.ي\ر� م.ي>ت{ غي, ذ%كي



قال ابن سيده: أ%راد ال1ئ1ي_ فخفف كما قال الخر:
أ%ل%م\ تكن\ ت.ح\ل1ف' بال3 الع.لي
إ,ن� م.طاياك. ل%م1ن\ خ.ي, ال%ط1ي

ومثله قول م'ز.ر>د:
وما ز.و�د'ون غي س.ح\ق, ع.باءة{،
وخ.م\س3م1ئ{ منها ق%س3يÒ وزائف'

(* قوله« عباءة» ف الصحاح: عمامة.)
قال الوهري: ها عند ال4خفش مذوفان مرخان. وحكي عن يونس: أ%نه جع

بطرح الاء مثل ترة وتر، قال: وهذا غي مستقيم ل4نه لو أ%راد ذلك لقال
م1ئvى مثل م1عÝى، كما قالوا ف جع ل1ثة{ ل1ثvى، وف جع ث�بة{ ث�باv؛

وقال ف الكم ف بيت م'ز.ر>د: أ%راد. م'ئ1ي¼ ف�ع'ول كح1ل}ية{ وح'ل1ي¼
فحذف، ول يوز أ%ن يريد م1ئ1ي فيحذف النون، لو أ%راد ذلك لكان مئ1ي

بياء، وأما ف غي مذهب سيبويه فم1ئ{ من خ.م\س3م1ئ{ جع مائة كس3د\رة
وس1د\ر�، قال: وهذا ليس بقوي� ل4نه ل يقال خ.م\س' ت.م\ر�، يراد به خ.م\س
ت.م\رات، وأ%يضاv فإ,ن� بنات الرفي ل تمع هذا المع، أ%عن المع الذي

ل يفارق واحده إ,ل بالاء؛ وقوله:
ما كان% حام1ل�ك�م\ م1ن_ا وراف1د'ك�م\
وحام1ل� ال1ي. ب.ع\د. ال1ي. وال4ل%ف1

(* قوله« ما كان حاملكم إل» تقدم ف أ ل ف: وكان.)
إنا أ%راد الئي فحذف المزة، وأ%راد اللف فحذف ضرورة. وحكى أ%بو
السن: رأ%يت م1ئ}ياv ف معن مائة؛ حكاه ابن جن، قال: وهذه دللة قاطعة
على كون اللم ياء، قال: ورأ%يت ابن ال4عراب قد ذهب إ,ل ذلك فقال ف

بعض أ%ماليه: إ,ن� أ%صل مائة م1ئ}يةD، فذكرت ذلك ل4ب علي فعجب منه أ%ن
يكون ابن ال4عراب ينظر من هذه الصناعة ف مثله، وقالوا ثلثمائة{

فأ%ضافوا أ%دن العدد إ,ل الواحد لدللته على المع كما قال:
ف ح.ل}ق1ك�م\ ع.ظ}م¬ وق%د\ ش.ج,ينا

وقد يقال ثلث م1ئات{ وم1ئ1ي.، وال3فراد أ%كثر على شذوذه، وال3ضافة
Òفيمن رد_ اللم م1ئ%و,ي vإ,ل مائة ف قول سيبويه ويونس جيعا

كم1ع.و,ي¼، ووجه ذلك أ%ن� مائة أ%صلها عند الماعة م1ئ}ية ساكنة العي، فلما
حذفت اللم تفيفاv جاورت العي تاء التأ}نيث فانفتحت على العادة والعرف



فقيل مائة، فإ,ذا رددت اللم فمذهب سيبويه أ%ن تقرأ% العي بالا متحركة،
vفيصي تقديرها م1ئا vوقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لا اللم أ%لفا

Òفقلت م1ئ%و,ي vى، فإ,ذا أ%ضفت إ,ليها أ%بدلت ال4لف واواÝك%ث1ن
ك%ث1ن.و,ي¼، وأ%ما مذهب يونس فإ,نه كان إ,ذا نسب إ,ل ف%ع\لة أ%و ف1ع\لة ما لمه

ياء أ%جراه' م\رى ما أ%صله ف%ع1لة أ%و ف1ع1لة، فيقولون ف ال3ضافة
إ,ل ظ%ب\ي.ة ظ%ب.و,يÒ، ويتج بقول العرب ف النسبة إ,ل ب,ط}ي.ة ب,ط%و,ي�

وإ,ل ز,ن\ي.ة ز,ن.و,ي�، فقياس هذا أ%ن تري مائة وإ,ن كانت ف1ع\لة مرى
ف1ع.لة فتقول فيها م1ئ%و,يÒ فيتفق اللفظان من أ%صلي متلفي. الوهري:
قال سيبويه يقال ث%ل%ثمائة{، وكان حقه أ%ن يقولوا م1ئ1ي. أ%و م1ئات{ كما

تقول ثلثة آلف، ل4ن ما بي الثلثة إ,ل العشرة يكون جاعة نو ثلثة
رجال وعشرة رجال، ولكنهم شبهوه بأ%حد عشر وثلثة عشر، ومن قال م1ئ1ي¬

ور.ف%ع النون% بالتنوين ففي تقديره قولن: أ%حدها ف1ع\ل1ي¬ مثل
غ1س\ل1ي� وهو قول ال4خفش وهو شاذ، والخر ف1ع1يل، كسروا لكسرة ما بعده وأ%صله

م1ئ1يÒ وم'ئ1يÒ مثال ع1ص1ي� وع'ص1ي�، فأ%بدلوا من الياء نوناv. وأ%م\أ%ى
vوأ%مايتهم أ%نا، وإ,ذا أ%تمت القوم. بنفسك مائة vالقوم': صاروا مائة

فقد م.أ%ي\ت.هم، وهم م.م\ئ1يeون، وأ%م\أ%و\اهم فهم م'م\ؤ'ون. وإ,ن
أ%تمتهم بغيك فقد أ%م\أ%ي\ت.ه'م\ وهم م'م\أ%و\ن%. الكسائي: كان القوم تسعة

وتسعي فأ%م\أ%ي\ت'هم، بال4لف، مثل أ%فع.ل}ت'هم، وكذلك ف ال4لف
آل%ف}ت'هم، وكذلك إ,ذا صاروا هم كذلك قلت: قد أ%م\أ%و\ا وآل%ف�وا إ,ذا صاروا

مائةv أ%و أ%ل}فاv. الوهري: وأ%م\أ%ي\ت'ها لك جعلتها مائةv. وأ%م\أ%ت1
.vوأ%م\أ%ي\تها م1ائة ،vوالغنم' وسائر ال4نواع: صارت مائة �الدراهم' وال3بل
وشارط}ت'ه م'ماآةv أ%ي على مائة{؛ عن ابن ال4عراب، كقولك شارطته

م'ؤالفةv. التهذيب: قال الليث الائة� حذفت من آخرها واو، وقيل: حرف لي ل
يدرى أ%واو هو أ%و ياء، وأ%صل م1ائة على وزن م1ع\ية، فحولت حركة الياء إ,ل
المزة، وجعها م1أ%ايات على وزن م1ع.يات، وقال ف المع: ولو قلت م1ئات

بوزن م1عات لاز.
وال%أ}وة: أ%رض منخفضة، والمع م.أ}و¬.

vمتا: م.ت.و\ت ف ال4رض كم.ط%و\ت. وم.ت.و\ت البل% وغي.ه م.ت\وا@
وم.ت.ي\ت'ه: م.د.د\ت'ه؛ قال امرؤ القيس:

،vفأ%ت.ت\ه الو.ح\ش' وار,دة



فت.م.ت_ى الن_ز\ع. من ي.س.ر,ه\
فكأ%نه ف ال4صل ف%ت.م.ت_ت. فقلبت إ,حدى التاء4ات ياء، وال4صل فيه

eم.ت_ بعن م.ط� ومد� بالدال. والت_م.ت>ي ف ن.ز\ع القوس: م.د
الصeل}ب.

ابن ال4عراب: أ%م\ت الرجل� إ,ذا امتد_ رزق�ه وكثر. ويقال: أ%م\ت
إ,ذا طال عمر'ه، وأ%م\ت إ,ذا مش.ى م1ش\ية قبيحة، وال أ%علم.

@ما: م.حا الشيء4 ي.م\ح'وه وي.م\حاه م.ح\واv وم.ح\ياv: أ%ذ}ه.ب.
أ%ث%ر.ه. ال4زهري: ال%ح\و' لكل شيء يذهب أ%ثر'ه، تقول: أ%نا أ%م\ح'وه

وأ%م\حاه، وطي>ء تقول م.ح.ي\ت'ه م.ح\ياv وم.ح\واv. وام_حى الشيء� ي.م_ح1ي
ام>حاءé، ان\ف%ع.ل%، وكذلك امت.حى إ,ذا ذهب أ%ثر'ه، وكره بعضهم ام\ت.حى،

وال4جود ام_حى، وال4صل فيه ان\م.حى، وأ%ما ام\ت.حى فلغة رديئة. وم.ا
،Òوم.م\ح1ي Òفهو م.م\ح'و ،vوي.م\ح1يه م.ح\يا vل%و\ح.ه ي.م\ح'وه م.ح\وا

صارت الواو ياء لكسرة ما قلبها فأ�دغمت ف الياء الت هي لم الفعل؛ وأ%نشد
ال4صمعي:

كما رأ%يت. الو.ر.ق. ال%م\ح1ي_ا
قال الوهري: وام\ت.حى لغة ضعيفة.

والاحي: من أ%ساء سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم، م.حا ال به
الكفر. وآثار.ه، وقيل: ل4نه ي.مح'و الكفر. وي'ع.فYي آثار.ه بإ,ذن

ال.وال%ح\و': السواد الذي ف القمر كأ%ن ذلك كان ن.ي>راv فم'ح1ي.
وال%ح\وة: ال%ط}رة تح'و ال%د\ب.؛ عن ابن ال4عراب. وأ%صبحت ال4رض
م.ح\وةv واحدة إ,ذا ت.غ.ط�ى وج\ه'ها بالاء حت كأ%نا م'ح1ي.ت\. وتركت'

ال4رض. م.ح\وةv واحدة إ,ذا ط%ب_ق%ها الطر'، وف الكم: إ,ذا ج,يد.ت\
كل©ها، كانت فيها غ�د\رانD أ%و ل تكن. أ%بو زيد: ت.ر.ك}ت1 السماء�

ال4رض. م.ح\وةv واحدة إ,ذا ط%ب_ق%ها الطر'. وم.حو.ة: الد_ب'ور' ل4نا
تحو السحاب. معرفة، فإ,ن قلت: إ,ن� ال4علم أ%كثر وقوعها ف كلمهم

إ,نا هو على ال4عيان الرئ1ي_ات1، فالريح وإ,ن ل تكن مرئية فإ,نا على
كل حال جسم، أ%ل ترى أ%نا ت'صاد1م' ال4جرام، وكل© ما صاد.م. ال1ر\م

ج,ر\م¬ ل م.حالة، فإ,ن قيل: ول ق%ل�ت1 ال4علم ف العان وكثرت ف
ال4عيان نو زيد وجعفر وجيع ما علق عليه علم وهو شخص؟ قيل: ل4ن ال4عيان

أ%ظهر للحاسة وأ%بدى إ,ل الشاهدة فكانت أ%شبه بالع.ل%م1ية ما ل ي'رى



ول يشاهد حس�اv، وإ,نا يعلم تأ%مeلv واستدللv، وليست من معلوم
الضرورة للمشاهدة، وقيل: م.ح\وة� اسم للد_ب'ور ل4نا ت.م\ح'و ال4ث%ر.؛

وقال الشاعر:
س.حابات م.ح.ت\ه'ن_ الد_ب'ور'

،�وقيل: هي الش_مال. قال ال4صمعي وغيه: من أ%ساء الش_مال م.ح\وة
غي مصروفة. قال ابن السكيت: ه.ب_ت\ م.ح\وة� اسم' الش_مال م.ع\ر,فة؛

وأ%نشد:
ق%د\ بك%ر.ت\ م.ح\وة� بالع.ج.اج,،

ف%د.م_ر.ت\ ب.ق1ي_ة% الر_ج.اج,
وقيل: هو ال%نوب، وقال غيه: س'م>يت الش_مال� م.ح\وة% ل4نا ت.م\ح'و

السحاب. وت.ذ}ه.ب' با. وم.ح\وة: ريح الش_م.ال ل4نا ت.ذ}ه.ب'
بالسحاب، وهي معرفة ل تنصرف ول تدخلها أ%لف ولم؛ قال ابن بري: أ%نكر علي بن

حزة اختصاص م.ح\و.ة بالش_مال لكونا ت.ق}ش.ع' السحاب. وت.ذ}ه.ب به، قال:
وهذا موجود ف ال%نوب؛ وأ%نشد لل4عشى:

ث� فاؤوا على الك%ريه.ة1 والص_ب\ـ
ر,، كما ت.ق}ش.ع' ال%ن'وب' ال%هاما

وم.ح\و¬: اسم موضع بغي أ%لف ولم. وف الكم: وال%ح\و' اسم بلد؛ قالت
النساء:

ل1ت.ج\ر, ال%واد1ث� ب.ع\د. الف%ت.ى ال}ـ
ـم'غ.اد.ر,، بال%ح\و، أ%ذ}لل%ا

وال4ذ}لل�: جع ذ1ل9، وهي السالك والط©ر'ق. يقال: أ�مور' ال
ت.ج\ري على أ%ذ}للا أ%ي على م.اريها وط�ر'ق1ها.

وال1م\حاة�: خ1ر\قة يزال با ال%نe ونوه.
@ما: التهذيب عن ابن بزرج ف نوادره: ت.م.خ_ي\ت' إ,ليه أ%ي اعتذرت،

ويقال: ام_خ.يت' إ,ليه؛ وأ%نشد ال4صمعي:
قالت ول ت.ق}ص1د\ ل%ه' ول ت.خ1ه\،

ول ت'راق1ب\ م.أ}ث%ماv فت.م_خ1ه\
م1ن\ ظ�ل}م, ش.ي\خ� آض. من\ ت.ش.يeخ1ه\،

أ%ش\ه.ب. مث}ل% الن_س\ر, ب.ي\ن. أ%ف}ر'خ1ه\
قال ابن بري: صواب إ,نشاده:



ما بال� ش.ي\خ1ي آض. م1ن ت.ش.يeخ1ه\،
أ%ز\ع.ر. م1ث}ل% الن_س\ر, ع1ن\د. م.س\ل%خ1ه\

وقال ال4صمعي: ام_خ.ى من ذلك ال4مر ام>خاءé إ,ذا ح.ر,ج. منه
ت.أ%ث©ماv، وال4صل ان\م.خى. الوهري: ت.م.خ_يت' من الشيء3 وام_خ.ي\ت' منه

إ,ذا تب�أ%ت منه وت.ح.ر�جت.
@مدى:أ%م\دى الرجل� إ,ذا أ%س.ن�؛ قال أ%بو منصور: هو من م.د.ى الغاية.

وم.د.ى ال4ج.ل: منتهاه. وال%دى: الغاية؛ قال رؤبة:
م'ش\ت.ب,ه م'ت.ي>ه ت.ي\هاؤه'،

إ,ذا ال%د.ى ل ي'د\ر. ما م1يداؤ'ه
وقال ابن ال4عراب: ال1يداء� م1ف}عال من ال%د.ى، وهو الغاية

والق%د\ر. ويقال: ما أ%دري ما م1ي\داء� هذا ال4مر يعن قدره وغايته. وهذا
ب,ميداء أ%رض, كذا إ,ذا كان ب1ذائها، يقول: إ,ذا سار ل يدر, أ%ما مضى أ%كثر

أ%م ما بقي. قال أ%بو منصور: قول ابن ال4عراب ال1يداء مفعال من ال%د.ى
غلط، ل4ن اليم أ%صلية وهو ف1يعالD من ال%د.ى، كأ%نه مصدر مادى

م1يداءé، على لغة من يقول فاع.ل}ت' ف1يعالv. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، كتب ليهود ت.ي\ماء4: أ%ن لم الذم_ة% وعليهم ال1ز\ي.ة بل

ع.داء� النهار. م.دÝى والليل% س'دÝى أ%ي ذلك لم أ%بداv ما دام الليل
والنهار. يقال: ل أ%فعله م.د.ى الدهر, أ%ي ط�ول%ه، والسeدى: ال�خ.ل�ى؛

وكتب خالد بن سعيد: ال%دى الغاية أ%ي ذلك لم أ%بداv ما كان النهار'
والليل� س'دÝى أ%ي م'خ.ل¾ى، أ%راد ما ت'رك الليل� والنهار على حالما، وذلك

أ%بداv إ,ل يوم القيامة. ويقال: قط}عة أ%رض ق%د\ر م.د.ى البصر، وقدر مد�
البصر أ%يضاv؛ عن يعقوب. وف الديث: الؤذYن ي'غ\ف%ر' له م.د.ى

ص.و\ت1ه؛ ال%دى: الغاية أ%ي ي.س\تكمل مغفرة% ال إ,ذا اس\ت.ن\ف%د و'س\ع.ه ف
رفع صوته فيبلغ الغاية ف الغفرة إ,ذا بلغ الغاية ف الصوت، قيل: هو
تثيل أ%ي أ%ن الكان الذي ينتهي إ,ليه الصوت لو ق�د�ر أ%ن يكون ما بي
أ%قصاه وبي م.قام الؤذن ذنوب¬ تل� تلك السافة ل%غ.ف%ر.ها ال له؛ وهو

م1ن م.د.ى البصر,، ول يقال م.د� البصر. وفلم أ%م\د.ى العرب أ%ي
أ%ب\ع.د'هم غاية ف الغزو؛ عن الجري؛ قال ع'ق%ي\لD تقوله، وإ,ذا صح ما حكاه فهو

من باب أ%ح\ن.ك1 الشاتي.
ويقال: ت.مادى فلن ف غ%ي>ه إ,ذا ل%ج_ فيه، وأ%طال م.د.ى غ%ي>ه أ%ي



غايته. وف حديث كعب بن مالك: فلم يزل ذلك ي.تمادى ب أ%ي ي.تطاول
ويتأ%خر، وهو يتفاعل من ال%دى. وف الديث الخر: لو ت.مادى ب الشهر'

ل%واص.ل}ت'. وأ%م\دى الرجل� إ,ذا س'قي ل%ب.ناv فأ%كثر.
وال�د\ية� وال1د\ية: الش_ف}رة، والمع م1دÝى وم'دÝى وم'د\يات، وقوم

يقولون م'د\ية فإ,ذا جعوا كس.روا، وآخر'ون يقولون م1د\ية فإ,ذا جعوا
ضموا، قال: وهذا مطرد عند سيبويه لدخول كل واحدة منهما على ال�خرى.

وال%د\ية، بفتح اليم، لغة فيها ثالثة؛ عن ابن ال4عراب. قال الفارسي: قال
أ%بو إ,سحق سيت م'د\ية ل4ن با انقضاء ال%د.ى، قال: ول يعجبن. وف

الديث: قلت يا رسول ال، إ,ن_ا لق�و العدو> غداv وليست م.ع.نا م'دÝى؛ هي
جع م'د\ية، وهي السكي والش_ف}رة. وف حديث ابن عوف: ول ت.ف�ل©وا

ال%دى بالختلف بينكم، أ%راد ل تتلفوا فتقع الفتنة بينكم ف%ي.ن\ث%ل1م.
ح.دeكم، فاستعاره لذلك. وم.د\ية� الق%وس 

(* قوله« ومدية القوس إ,ل قوله
ف الشاهد واحدى سيتيها مدية» ضبط ف الصل بفتح اليم من مدية ف

الوضعي وتبعه شارح القاموس فقال: والدية، بالفتح، كبد القوس: وأ%نشد البيت.
وعبارة الصاغان ف التكملة: والدية بالضم كبد القوس؛ وأنشد البيت.)

ك%ب,د'ها؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
أ%ر\م1ي وإ,ح\دى س1ي.ت.ي\ها م.د\يه\،

إ,ن} ل ت'ص1ب\ ق%ل}باv أ%صاب.ت\ ك�ل}ي.ه\
وال%د1يe، على ف%ع1يل: الوض الذي ليست له ن.صائب'، وهي حجارة ت'ن\ص.ب

حول%ه؛ قال الشاعر:
إ,ذا أ�م1يل% ف ال%د1ي� فاضا

وقال الراعي يصف ماءé ور.د.ه':
أ%ث%ر\ت' م.د1ي_ه'، وأ%ث%ر\ت' عنه

س.واك1ن. قد ت.ب.و_أ}ن ال�صونا
والمع أ%م\د1يةD. وال%د1يe أ%يضاv: جدول صغي يسيل فيه ما ه'ريق. من

ماء البئر.
وال%د1يe وال%د\ي': ما سال 

(* قوله« والدي� والدي ما سال إل» كذا
(.vف الصل مضبوطا



من فروغ الدلو يسمى م.د1ي�اv ما دام ي'م.دe، فإ,ذا استق%ر_ وأ%ن\ت.ن.
فهو غ%ر.ب. قال أ%بو حنيفة: ال%د1يe الاء الذي يسيل من الوض

وي.خ\ب'ث� فل ي'ق}ر.ب'.
وال�د\ي': من الكاييل معروف؛ قال ابن ال4عراب: هو مكيال ض.خ\م ل4هل

الشام وأ%هل مصر، والمع أ%م\داء#. التهذيب: وال�د\ي' مكيال يأ}خذ
ج.ريباv. وف الديث: أ%ن علي�اv، رضي ال عنه، أ%ج\ر.ى للناس ال�د\ي.ي\ن,

والق1س\ط%ي\ن,؛ فال�د\يان1 ال%ريبان1، والق1س\طان1 ق1سطان1 من زيت كل
ي.ر\ز'قهما الناس.؛ قال ابن ال4ثي: يريد م'د\ي.ي\ن, من الطعام

وق1س\ط%ي\ن من الزيت، والق1س\ط نصف صاع. الوهري: ال�د\ي' الق%فيز الشامي وهو غي
ال�د>. قال ابن بري: ال�د\ي' مكيال ل4هل الشام يقال له ال%ريب، يسع

خسة وأ%ربعي رطلv، والق%ف1يز' ثانية م.كاك1يك.، وال%ك©وك صاع
ونصف. وف الديث: الب'رe بالب'ر> م'د\ي¬ ب,م'د\ي� أ%ي مكيال بكيال. قال

،vد\ي' مكيال ل4هل الشام يسع خسة عشر م.ك©وكا�ابن ال4ثي: وال
وال%ك©وك صاع ونصف، وقيل: أ%كثر من ذلك.

@مذي: ال%ذ}ي'، بالتسكي: ما يرج عند اللعبة والتقبيل، وفيه الوضوء.
م.ذ%ى الرجل� والف%ح\ل�، بالفتح، م.ذ}ياv وأ%م\ذ%ى، بال4لف، مثله وهو

أ%ر.قe ما يكون من النطفة، والسم ال%ذ}ي' وال%ذ1يe، والتخفيف أ%على.
التهذيب: وهو الذا والذي مثل العمى 

(* قوله« وهو الذا والذي مثل
العمى» كذا ف الصل بل ضبط.) . ويقال: م.ذ%ى وأ%م\ذ%ى وم.ذ�ى، قال: وال4ول

أ%فصحها. وف حديث علي، عليه السلم: كنت' رجلv م.ذ�اءé فاستحيت' أ%ن
أ%سأ%ل النب،صلى ال عليه وسلم، فأ%مرت' ال1ق}داد فسأ%له فقال فيه

الوضوء؛ م.ذ�اء أ%ي كثي ال%ذ}ي. قال ابن ال4ثي: ال%ذ}ي'، بسكون الذال
مفف الياء، البلل الل�ز,ج الذي يرج من الذكر عند م'لعبة النساء3 ول
Dيب فيه الغ'س\ل، وهو نس يب غ%س\له وينقض الوضوء، وال%ذ�اء� ف%ع_ال

للمبالغة ف كثرة ال%ذ}ي، من م.ذى ي.م\ذي ل م1ن\ أ%م\ذى، وهو الذي
يكثر م.ذ}ي'ه. ال�م.و,ي�: هو ال%ذ1يe، مشدد، وبعض¬ ي'خ.ف�ف. وحكى

الوهري عن ال4صمعي: ال%ذ1يe والو.د1يe وال%ن,يe مشددات. وقال أ%بو
عبيدة: ال%ن,يe وحده مشدد، وال%ذ}ي' والو.د\ي' مففان، وال%ذ}ي' أ%رق ما

يكون من النطفة. وقال علي بن حزة: ال%ذ1يe، مشدد، اسم الاء3، والتخفيف



مصدر م.ذ%ى.يقال: كل© ذ%ك%ر� ي.م\ذي وكل أ�نثى ت.ق}ذي؛ وأ%نشد ابن بري
لل4خطل:

ت.م\ذ1ي إ,ذا س.خ.ن.ت\ ف ق�ب\ل, أ%ذر'ع1ها،
وت.د\ر.ئ1مe إ,ذا ما ب.ل�ها ال%ط%ر'

eوال%ذ}ي': الاء� الذي يرج من ص'ن\ب'ور الوض. ابن بري: ال%ذ1ي
أ%يضاv م.س3يل الاء من الوض؛ قال الراجز

ل%م_ا رآها ت.ر\ش'ف' ال%ذ1ي_ا،
ض.ج_ الع.س3يف' واش\ت.كى ال}و'ن,ي�ا

وال%ذ1ي_ة�: أ�م بعض شعراء العرب ي'ع.ي_ر' با. وأ%م\ذى شرابه: زاد
ف م1زاجه حت ر.ق_ جد�اv. وم.ذ%ي\ت' فرسي وأ%م\ذ%ي\ته وم.ذ�ي\ته:

أ%رسلته يرعى.
.vوال1ذاء: أ%ن ت.ج\مع بي رجال ونساء وتتركهم يلعب بعضهم بعضا

وال1ذاء: الماذاة. وف حديث النب،صلى ال عليه وسلم: الغ.ي\ر.ة� من
ال3يان وال1ذاء� من النفاق 

(* قوله« والذاء من النفاق إل» كذا هو ف الصل
مضبوطاv بالكسر كالصحاح، وف القاموس: والذاء كسماء، وكذلك ضبط ف

التكملة مصرحاv بالفتح، وقد روي بالوجهي ف الديث.) ؛ وهو المع بي الرجال
والنساء للزنا، سي م1ذاءé ل4ن� بعضهم ي'ماذ1ي بعضاv م1ذاءé. قال أ%بو

عبيد: ال1ذاء� أ%ن ي'دخ1ل الرجل� الرجال% على أ%هله ث ي'خ.لYي.هم
ي'ماذ1ي بعض'هم بعضاv، وهو مأ}خوذ من ال%ذ}ي، يعن يمع بي الرجال والنساء

�ث يليهم ي'ماذ1ي بعضهم بعضاv م1ذاءé. ابن ال4عراب: أ%م\ذ%ى الرجل
وماذ%ى إ,ذا قاد على أ%هله، مأ}خوذ من ال%ذ}ي، وقيل: هو من أ%م\ذ%ي\ت فرسي

وم.ذ%يته إ,ذا أ%رسلته يرعى، وأ%م\ذ%ى إ,ذا أ%شهد. قال أ%بو سعيد فيما
جاء4 ف الديث: هو ال%ذاء�، بفتح اليم، كأ%نه من اللYي والرخاوة، من

أ%م\ذ%ي\ت الشراب. إ,ذا أ%كثرت م1زاج.ه فذهبت\ ش1د_ت'ه وح1د_ت'ه، ويروى
ال1ذال، باللم، وهومذكور ف موضعه. وال%ذاء: الد>ياثة، والد_يeوث:

الذي ي'د.ي>ث نفس.ه على أ%هله فل يبال ما ي'نال منهم، يقال: داث
ي.د1يث إ,ذا فعل ذلك، يقال: إ,نه ل%د.يeوثD ب.ي>ن ال%ذاء3، قال: وليس من

ال%ذ}ي الذي يرج من الذكر عند الشهوة. قال أ%بو منصور: كأ%نه من م.ذ%ي\ت
فرسي. ابن ال4نباري: الو.د\ي الذي يرج من ذكر الرجل بعد البول إ,ذا



كان قد جامع قبل ذلك أ%و نظر، يقال: و.د.ى ي.د1ي وأ%و\د.ى ي'ود1ي، وال4ول
أ%جود. وال%ذ}ي: ما يرج من ذكر الرجل عند النظر. يقل: م.ذ%ى ي.م\ذ1ي

وأ%م\ذ%ى ي'م\ذ1ي، وال4ول أ%جود.
والاذ1يe: العس.ل ال4بيض. والاذ1ي_ة�: ال%م\رة السهلة الس_ل1سة،

Òل1ل1ين,ها. يقال: عسل ماذ1ي vشبهت بالعسل، ويقال: س'م>يت ماذ1ي_ة
إ,ذا كان ل%ي>ناv، وسيت المر س'خام1ي_ةv ل1لينها أ%يضاv. ويقال: شعر
س'خام¬ إ,ذا كان لي>ناv. ال4صمعي: الاذ1ي_ة� السهلة الل�ي>نة، وتسمى

المر ماذ1ي_ةv لسهولتها ف اللق. وال1ذ%ى: ال%رايا، واحدتا
م.ذ}ي.ةD، وتمع م.ذ}ياv وم.ذ%يات وم1ذvى وم1ذاء؛ وقال أ%بو كبي الذل ف

ال%ذ1ي_ة فجعلها على ف%ع1يلة:
وب.ياض' وج\هك. ل%م\ ت.ح'ل} أ%س\رار'ه
م1ث}ل� ال%ذ1ي_ة1، أ%و كش.ن\ف1 ال4ن\ض'ر,

قال ف تفسي ال%ذ1ي_ة: ال1رآة، ويروى: مثل الو.ذ1يلة. وأ%م\ذ%ى
�الرجل� إ,ذ ت.ج.ر. ف ال1ذاء، وهي ال%رائي. وال%ذ1ي_ة�: ال1رآة

ال%ج\ل�و_ة. والاذ1ي_ة� من الدروع: البيضاء. ود1ر\ع¬ ماذ1ي_ة: سهلة لي>نة،
وقيل: بيضاء. والاذ1يe: السلح كله من الديد. قال ابن شيل وأ%بو
خية: الاذيe الديد كله الد>ر\ع وال1غ\ف%ر والسلح أ%جع، ما كان من

حديد فهو ماذيÒ؛ قال عنترة:
ي.م\ش'ون%، والاذ1يe فوق. رؤوسه,م\،

ي.ت.و.ق�د'ون% ت.و.ق©د. الن_ج\م
ويقال: الاذ1يe خالص الديد وج.ي>د'ه. قال ابن سيده: وق%ض.ي\نا على

ما ل تظهر ياؤ'ه من هذا الباب بالياء لكونا لماv مع عدم م د و، وال
أ%علم.

@مرا: ال%ر\و': حجارة بيض¬ ب.ر_اقة تكون فيها النار وت'ق}د.ح منها
النار؛ قال أ%بو ذؤيب:

الواه1ب' ال�د\م. كال%ر'و, الص>لب، إ,ذا
ما حار.د. ال�ور'، واج\ت'ث� ال%جاليح'

(* قوله« الواهب الدم» وقع البيت ف مادة جلح مرفاv فيه لفظ الصلب
باللب واجتث مبنياv للفاعل، والصواب ما هنا.)

واحدتا م.ر\و.ةD، وبا سيت ال%ر\و.ة بكة، شرفها ال تعال. ابن



شيل: ال%ر\و' حجر أ%بيض رقيق يعل منها ال%طارe، يذبح با، يكون
ال%ر\و' منها كأ%نه الب.ر.د'، ول يكون أ%سود ول أ%حر،وقد ي'ق}د.ح بالجر

ال4حر فل يسمى م.ر\واv، قال: وتكون ال%ر\وة مثل ج'م\ع, ال3نسان وأ%عظم
وأ%صغر. قال شر: وسأ%لت عنها أ%عرابي�اv من بن أ%سد فقال: هي هذه

القد_احات الت يرج منها النار. وقال أ%بو خ.ي\ر.ة: ال%ر\وة الجر ال4بيض
ال%شe يكون فيه النار. أ%بو حنيفة: ال%ر\و' أ%صلب الجارة، وزعم أ%ن

الن_عام تبتلع'ه وذكر أ%ن بعض اللوك ع.ج,ب من ذلك ود.ف%ع.ه حت أ%شهده
إ,ياه ال�د_ع1ي. وف الديث: قال له ع.د1يe بن حات إ,ذا أ%صاب أ%حد'نا

صيداv وليس معه س1كYي أ%ي.ذ}ب.ح' بال%ر\وة وش1ق�ة1 الع.صا؟
�ال%ر\وة: حجر أ%بيض ب.ر_اق، وقيل: هي الت ي'ق}د.ح منها النار، وم.ر\و.ة
ال%س\ع.ى الت ت'ذكر' مع الص_فا وهي أ%حد رأ}س.ي\ه اللذ%ي\ن, ينته,ي السعي'

إ,ليهما سيت بذلك، والراد ف الذبح جنس ال4حجار ل ال%ر\وة� نفس'ها.
وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: إ,ذا رجل من خ.ل}في قد وضع م.ر\و.ت.ه

على م.ن\ك1ب فإ,ذا هو عليÒ، ول يفسره. وف الديث: أ%ن جبيل، عليه
السلم، ل%ق1ي.ه عند أ%حجار ال1راء؛قيل: هي بكسر اليم ق�باء، فأ%ما

ال�راء، بضم اليم، فهو داء يصيب النخل. وال%ر\و.ة�: جبل مكة، شرفها ال
تعال. وف التنزيل العزيز: إن� الصفا وال%ر\و.ة% من شعائر ال.

وال%ر\و': شجر ط%ي>ب' الريح. وال%ر\و': ضرب من الرياحي؛ قال
ال4عشى:وآس¬ و.خ1ي,يÒ وم.ر\و¬ وس.م\س.ق¬،

إ,ذا كان ه1ن\ز.م\ن¬، ور'ح\ت' م'خ.ش_ما
(* قوله« وخيي» هو بكسر الاء كما ترى، صرح بذلك الصباح وغيه، وضبط

ف مادة خي من اللسان بالفتح خطأ.)
ويروى: وس.و\س.ن¬، وس.م\سق¬ هو ال%ر\ز.ج'وش، وه1ن\ز.م\ن¬: عيد¬ لم.
Òخ.ش_م': السكران. وم.ر\و: مدينة بفارس، النسب إ,ليها م.ر\و,ي�وال

وم.ر.ويÒ وم.ر\و.زيÒ؛ ال4خيتان من نادر معدول النسب؛ وقال الوهري: النسبة
إ,ليها م.ر\و.ز,يÒ على غي قياس، والث�و\ب' م.ر\و,يÒ على القياس.

وم.روان: اسم رجل: وم.ر\وان: جبل. قال ابن دريد: أ%حسب ذلك.
،Dال4رض أ%و الفازة الت ل شيء فيها. وهي ف%ع.و\ع.لة :�وال%ر.وراة

والمع ال%ر.و\ر.ى وال%ر.و\ر.يات وال%رار,يe. قال ابن سيده: والمع
م.ر.و\ر.ى، قال سيبويه: هو بنزلة ص.م.ح\م.ح وليس بنزلة ع.ث%و\ثل ل4ن باب



ص.م.ح\م.ح أ%كثر من باب ع.ث%و\ث%ل. قال ابن بري: م.ر.و\راةD عند سيبويه
ف%ع.ل}ع.ل%ةD، قال ف باب ما ت'ق}لب فيه الواو ياء نو أ%غ}ز.ي\ت'

وغاز.ي\ت': وأ%ما ال%ر.و\راة� فبمنزلة الش_ج.و\جاة وها بنزلة ص.م.ح\م.ح،
ول ت.ج\ع.ل}ه'ما على ع.ث%و\ث%ل، ل4ن ف%ع.ل}ع.لv أ%كثر. وم.ر.و\راة�: اسم

أ%رض بعينها؛ قال أ%بو حي_ة النeميي:
وما م'غ\ز,لD ت}نو ل4ك}ح.ل%، أ%ي\ن.ع.ت\

لا ب,م.ر.و\راة% الشروج' الد_واف1ع'
التهذيب: ال%ر.و\راة� ال4رض الت ل ي.ه\ت.د1ي فيها إ,ل ال1ر>يت.

وقال ال4صمعي: ال%رو\راة� ق%ف}ر¬ م'س\تو، ويمع م.ر.و\ر.يات{
وم.رار,ي_.وال%ر\ي': م.س\ح ض.ر\ع الناقة لت.د1ر_. م.ر.ى الناقة% م.ر\ياv: م.س.ح.

ض.ر\ع.ها ل1لد>ر_ة1، والسم ال1ر\ية، وأ%مر.ت\ هي د.ر_ لبن'ها، وهي
ال1رية وال�رية، والضم أ%على. سيبويه: وقالوا ح.ل%بتها م1ر\ي.ةv، ل

تريد فعلv ولكنك تريد ن.ح\واv من الد>ر_ة. الكسائي: ال%ر,يe الناقة
الت ت.د1رe على من يسح ض'روعها، وقيل: هي الناقة الكثية اللب، وقد
أ%م\ر.ت\، وجعها م.رايا. ابن ال4نباري: ف قولم مار.ى فلن فلناv معناه

قد استخرج ما عنده من الكلم وال�ج_ة، مأ}خوذ من قولم م.ر.ي\ت الناقة%
إ,ذا مسحت. ض.ر\ع.ها ل1ت.د1ر_. أ%بو زيد: ال%ر,يe الناقة ت'ح\ل%ب على

غي ولد ول تكون م.ر,ي�اv ومعها ولدها، وهو غي مهموز، وجعها م.رايا.
وف حديث عدي� بن حات، رضي ال عنه: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،

قال له ام\ر, الدم. با شئت، من رواه أ%م1ر\ه فمعناه س.ي>ل}ه وأ%ج\ر,ه
واستخرجه با شئت، يريد الذبح وهو مذكور ف مور، ومن رواه ام\ر,ه1 أ%ي

س.ي>ل}ه واستخرجه، فمن م.ر.ي\ت' الناقة% إ,ذا مسحت ض.رع.ها ل1ت.د1ر_؛ وروى
ابن ال4عراب: م.ر.ى الدم. وأ%م\راه إ,ذا استخرجه؛ قال ابن ال4ثي،

ويروى: أ%م1ر الدم. من مار. ي.م'ور إ,ذا جرى، وأ%ماره غيه؛ قال: وقال
الطاب أ%صحاب الديث يروونه مشد_د الراء وهو غ%لط، وقد جاء4 ف سنن أ%ب

داود والنسائي أ%م\ر,ر\، براءين مظهرتي، ومعناه اجعل الدم. ي'ر� أ%ي
يذهب، قال: فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أ%دغم، قال: وليس بغلط؛ قال:

ومن ال4ول حديث عاتكة:
م.ر.و\ا بالسeيوف1 ال�ر\ه.فات1 د1ماءه'م\

أ%ي استخرجوها واستدرeوها. ابن سيده: م.ر.ى الشيء4 وام\ت.راه استخرجه.



والريح ت.م\ري السحاب وت.م\ت.ريه: تستخرجه وت.س\ت.د1رeه. وم.ر.ت الريح'
السحاب. إ,ذا أ%نزلت منه الطر. وناقة م.ر,يÒ: غزيرة اللب، حكاه

سيبويه، وهو عنده بعن فاعلة ول ف1ع\ل% لا، وقيل: هي الت ليس لا ولد فهي
ت.د'ر� بال%ر,ي, على يد الالب، وقد أ%م\ر.ت\ وهي م'م\ر�. وال�م\ري:

الت ج.م.ع.ت ماء4 الفحل ف رحها. وف حديث ن.ض\لة بن عمرو: أ%نه ل%ق1ي.
النب>، صلى ال عليه وسلم، ب.ر,ي_ي\ن؛ هي تثنية م.ر,ي¼ بوزن ص.ب�،

ويروى: م.ر,ي_ت.ي\ن,، تثنية م.ر,ي_ة، وال%ريe وال%ر,ي_ة: الناقة
الغزيرة الد_ر>، من ال%ر\ي، ووزنا ف%ع1يلD أ%و ف%ع'ول. وف حديث

.vال4حنف: وساق معه ناقة م.ر,ي�ا
وم1ر\ي.ة� الف%ر.س: ما است'خ\رج من ج.ر\يه فد.ر_ لذلك ع.ر.ق�ه، وقد

م.راه' م.ر\ياv. وم.ر.ى الفرس' م.ر\ياv إ,ذا جعل يسح ال4رض بيده أ%و رجله
�وي.ج'رeها من ك%س\ر أ%و ظ%ل%ع. التهذيب: ويقال م.ر.ى الفرس' والناقة

إ,ذا قام أ%حدها على ثلث ث ب.ث% ال4رض باليد ال�خرى، وكذلك الناقة؛
وأ%نشد:

إ,ذا ح'ط� عنها الر_ح\ل� أ%ل}ق%ت\ برأ}س1ها
إ,ل ش.ذ%ب, الع1يدان1، أ%و ص.ف%ن.ت\ ت.م\ري

الوهري: م.ر.ي\ت' الفرس. إ,ذا استخرجت. ما عنده من ال%ر\ي, بسوط أ%و
غيه، والسم ال1ر\ية، بالكسر، وقد يضم. وم.ر.ى الفرس' بيديه إ,ذا

ح.ر_كهما على ال4رض كالعابث. وم.راه ح'ق�ه' أ%ي ج.ح.ده؛ وأ%نشد ابن
بري:ما خ.ل%ف¬ م1ن\ك1 يا أ%ساء� فاع\ت.ر,ف،

م1ع.ن_ة الب.ي\ت1 ت.م\ري ن,ع\مة% الب.ع.ل,
أ%ي تدها، وقال ع'ر\ف�طة بن عبد ال ال4س.دي:

أ%ك�ل� ع1شاء� م1ن\ أ�م.ي\مة% طائف'،
ك%ذ1ي الد_ي\ن, ل ي.م\ري، ول هو عار,ف'؟

أ%ي ل ي.ج\ح.د ول ي.ع\ترف. وما ر.ي\ت' الرجل% أ�ماريه م1راءé إ,ذا
جادلته. وال1ر\ية� وال�ر\ية�: الش_كe والد.ل، بالكسر والضم، وقرئ.

بما قوله عز وجل: فل ت.ك' ف م1ر\ية{ منه؛ قال ثعلب: ها لغتان، قال:
وأ%ما م1ر\ية� الناقة فليس فيه إ,ل الكسر، والضم غلط. قال ابن بري: يعن

م.س\ح. الض_ر\ع, لت.د'ر_ الناقة�، قال: وقال ابن دريد م'ر\ية الناقة1،
بالضم، وهي اللغة العالية؛ وأ%نشد:



شام1ذاv ت.ت_قي ال�ب,س_ على ال�ر\
ي.ة1، ك%ر\هاv، بالص>ر\ف1 ذي الط©ل�ء

شبه 
(* قوله« شبه» أي الشاعر الرباء بناقة إل كما يؤخذ من مادة ش م ذ.)

بناقة قد ش.م.ذ%ت\ بذ%ن.بها أ%ي رفعته، والص>ر\ف: ص1ب\غD أ%حر،
والط©ل�ء: الدم.

والم\ت1راء� ف الشيء3: الش_كe فيه، وكذلك الت_ماري. وال1راء�:
ال�ماراة� والد.ل، وال1راء� أ%يضاv: من الم\ت1راء3 والشك>. وف

التنزيل العزيز: فل ت'مار, فيهم إ,ل� م1راءé ظاهراv؛ قال: وأ%صله ف اللغة
ال1دال وأ%ن ي.ستخرج الرجل� من م'ناظره كلماv ومعان الصومة وغيها من\

vم'ماراة �م.ر.ي\ت' الشاة% إ,ذا حلبتها واستخرجت لبنها، وقد ماراة
.éوم1ياء

وام\ت.رى فيه وت.مارى: ش.ك_؛ قال سيبويه: وهذا من ال4فعال الت تكون
للواحد. وقوله ف صفة سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم: ل ي'شاري ول

ي'ماري؛ ي'شاري: ي.س\ت.ش\ري بالشر، ول ي'ماري: ل ي'دافع عن الق ول
يرد�د الكلم. وقوله عز وجل: أ%ف%ت'مار'ون.ه على ما ي.ر.ى، وقرئ.:

أ%فت.م\ر'ون.ه على ما ي.ر.ى؛ فمن قرأ% أ%فت'مارونه فمعناه أ%فتجادلونه ف أ%نه
رأ%ى ال عز وجل بقلبه وأ%نه رأ%ى الك�ب\ري من آياته، قال الفراء: وهي

قراءة العوام، ومن قرأ% أ%فت.مرونه فمعناه أ%فتجحدونه، وقال البد ف قوله
أ%ف%ت.م\ر'ونه على ما يرى أ%ي تدفعونه عما يرى، قال: وعلى ف موضع عن.

ومار.ي\ت' الرجل% ومار.ر\ت'ه إ,ذا خالفته وت.ل%و_ي\ت. عليه، وهو مأ}خوذ
من م1رار الف%ت\ل وم1رار, الس>لس3لة ت.ل%و>ي ح.ل%ق1ها إ,ذا ج'ر_ت\ على

الص_فا. وف الديث: س.م1ع.ت1 اللئكة مثل% م1رار السلسلة على الصفا.
وف حديث ال4سود 

(* قوله« وف حديث السود» كذا ف الصل، ول نده ال
ف مادة مرر من النهاية بلفظ تار�ه وتشار�ه.): أ%نه سأ%ل عن رجل فقال ما

ف%ع.ل% الذي كانت امرأ%ت'ه ت'شارeه وت'ماريه؟ وروي عن النب،صلى ال
عليه وسلم، أ%نه قال: ل ت'ماروا ف القرآن فإ,ن� م1راءé فيه ك�ف}ر¬؛

ال1راء�: الدال. والت_ماري وال�ماراة: الادلة على مذهب الشك
والر>يبة، ويقال للمناظرة م'ماراة ل4ن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه



وي.م\ت.ريه به كما ي.م\تري الالب' اللب. من الض_ر\ع؛ قال أ%بو عبيد: ليس وجه
الديث عندنا على الختلف ف التأ}ويل، ولكنه عندنا على الختلف ف

اللفظ، وهو أ%ن يقرأ% الرجل على حرف فيقول له الخر ليس هو هكذا ولكنه على
خلفه، وقد أ%نزلما ال عز وجل كليهما، وكلها منزل مقروء# به، ي'علم

ذلك بديث سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم: نزل القرآن على سبعة
أ%حرف، فإ,ذا جحد كل واحد منهما قراء4ة صاحبه ل ي'ؤ\م.ن\ أ%ن ي.كون% ذلك قد

أ%خ\ر.جه إ,ل الك�فر ل4نه ن.فى ح.رفاv أ%نزله ال على نبيه، صلى ال
vبأ%ن شيئا vعليه وسلم ؛ قال ابن ال4ثي: والتنكي ف ال1راء إ,يذانا

منه ك�ف}ر¬ ف%ضلv عم_ا زاد عليه، قال: وقيل إ,نا جاء هذا ف ال1دال
وال1راء ف اليات الت فيها ذكر الق%د.ر ونوه من العان، على مذهب أ%هل

الكلم وأ%صحاب ال4ه\واء3 والراء3، دون ما ت.ضم_نته من ال4حكام
وأ%بواب ال%لل والرام، فإ,ن ذلك قد ج.رى بي الصحابة فم.ن بعدهم م1ن

العلماء، رضي ال عنهم أ%جعي، وذلك فيما يكون الغ.ر.ض' منه والباع1ث� عليه
�ظ�هور. الق لي'ت_ب.ع دون الغ.ل%بة والت_ع\ج,يز. الليث: ال1ر\ية

الش_كe، ومنه الم\تراء والت_ماري ف الق�رآن، يقال: ت.مارى ي.ت.مارى
ت.مار,ياv، وام\ت.ر.ى ام\ت1راءé إ,ذا شك_. وقال الفراء� ف قوله عز وجل:

فبأ%ي> آلء ر.ب>ك. ت.ت.مارى؛ يقول: بأ%ي> ن,ع\مة1 ر.ب>ك ت'ك%ذYب'
أ%نا ليست منه، وكذلك قوله عز وجل: ف%ت.مار.و\ا بالنeذ�ر؛ وقال الزجاج:
والعن أ%يها ال3نسان بأ%ي> نعمة ربك الت تدلك على أ%نه واحد تتشكك.

ال4صمعي: الق%طاة� الار,ي_ة�، بتشديد الياء، هي ال%ل}ساء� ال�ك}تنزة
اللحم. وقال أ%بو عمرو: الق%طاة الار,ية�، بالتخفيف، وهي ل�ؤ\ل�ؤي_ة

اللون. ابن سيده: الاري_ة، بتشديد الياء، من الق%طا ال%ل}ساء. وامرأ%ة
مار,ي_ةD: بيضاء بر�اقة. قال ال4صمعي: ل أ%علم أ%حداv أ%تى بذه اللفظة

إ,ل� ابن أ%حر، ولا أ%خوات مذكورة ف مواضعها.
وال%ريء: رأ}س ال%ع1دة والك%ر,ش الل�ز,ق' بالل}ق�وم ومنه يدخل

الطعام ف البطن، قال أ%بو منصور: أ%قرأ%ن أ%بو بكر ال3ياديe ال%ريء4
ل4ب عبيد فهمزه بل تشديد، قال: وأ%قرأ%نيه النذري ال%ر,يe ل4ب

اليثم فلم يهمزه وشدد الياء4.
والار,يe: ولد البقرة ال4بيض' ال4م\ل%س. وال�م\ر,ية� من البقر:

الت لا ولد ماريÒ أ%ي ب.ر_اق¬. والار,ي_ة�: الباقة الل�ون1.



والار,ي_ة�: البقرة الوحشية؛ أ%نشد أ%بو زيد لبن أ%حر.
مار,ي_ةD ل�ؤ\ل�ؤان� الل�و\ن1 أ%و\ر.د.ها

ط%لê، وب.ن_س ع.ن\ها ف%ر\ق%د¬ خ.ص1ر'
(* قوله« أوردها» كذا بالصل هنا، وتقدم ف ب ن س أو�دها وكذلك هو ف

الكم هناك غي أنه ترف ف تلك الادة من اللسان مارية باوية.)
وقال العدي:

ك%م'م\ر,ية{ ف%ر\د{ م1ن. الو.ح\ش, ح'ر_ة{
أ%نام.ت\ ب,ذي الد_ن_ي\ن,، بالص_ي\ف1، ج'ؤ\ذ%را

ابن ال4عراب: الار,ي_ة� بتشديد الياء. ابن بزرج: الار,يe الثوب
ال%ل%ق'؛ وأ%نشد:

ق�ول ل1ذات1 ال%ل%ق, ال%ار,ي>
ويقال: م.راه' مائة% سو\ط{ وم.راه' مائة% د1ر\هم إ,ذا ن.ق%ده إ,ي�اها.

ومار,ية�: اسم امرأ%ة، وهي مار,ية� بنت أ%ر\ق%م. بن ث%ع\لبة% بن ع.مرو
بن ج.ف}ن.ة بن ع.و'ف بن ع.مرو بن ر.بيعة بن حار,ثة بن ع.مرو� م'ز.ي\ق1ياء

بن عامر، وابنها الرث ال4عرج الذي عناه ح.س_ان� بقوله:
أ%و\لد' ج.ف}نة% ح.و\ل% ق%ب\ر, أ%ب,يه,م,،
ق%ب\ر, ابن, مار,ية% الك%ري, ال�ف}ض1ل,

وقال ابن بري: هي مار,ية� بنت' ال4رقم بن ثعلبة ابن عمرو بن ج.ف}نة بن
عمرو، وهو م'ز.يقياء بن عامر، وهو ماء� السماء بن حارثة، وهو الغ1ط}ريف'

بن ام'رئ القيس، وهو الب,ط}ريق' بن ثعلبة، وهو الب'ه\ل�ول ابن مازن،
وهو الش_د_اخ'، وإ,ليه ج,ماع' ن.س.ب غ%س_ان بن ال4ز\د، وهي القبيلة

الشهورة، فأ%ما الع.ن\قاء فهو ثعلبة بن عمرو مزيقياء. وف الثل: خ'ذ}ه ولو
بق�ر\ط%ي\ مار,ية%؛ يضرب ذلك مثلv ف الشيء ي'ؤم.ر بأ%خ\ذه على كل حال،

وكان ف ق�ر\ط%ي\ها مائتان دينار.
وال�ر,يe: معروف، قال أ%بو منصور: ل أ%دري أ%عرب أ%م دخيل؛ قال ابن

سيده: واشتقه أ%بو علي من ال%رئ، فإ,ن كان ذلك فليس من هذا الباب، وقد
تقدم ف مرر، وذكره الوهري هناك. ابن ال4عراب: ال%ريء� الطعام 

*)
قوله« الرئ الطعام» كذا بالصل مهموزاv وليس هومن هذا الباب. وقوله« الري

الرجل» كذا ف الصل بل ضبط ولعله بوزن ما قبله.)



الفيف، وال%ري الرجل القبول ف خ.ل}قه وخ'ل�قه.
التهذيب: وجع ال1ر\آة1 م.راء� مثل م.راع�، والعوام يقولون ف جعها

م.رايا، وهو خطأD، وال أ%علم.
@مزا: م.زا م.ز\واv: تكب. وال%ز\و وال%ز\ي' وال%زي_ة ف كل شيء:

الت_مام والكم.ال. وت.ماز.ى القوم': ت.فاض.ل�وا. وأ%م\ز.ي\ته عليه:
ف%ض_لته؛ عن ابن ال4عراب، وأ%باها ثعلب. وال%ز,ي_ة�: الف%ض1يلة. يقال: له

عليه م.ز,ي_ةD، قال: ول ي'ب\ن منه فعل. ابن ال4عراب: يقال له عندي
ق%ف1ي_ةD وم.ز,ي_ةD إ,ذا كانت له منزلة ليست لغيه. ويقال: أ%ق}ف%ي\ت'ه،

ول يقال أ%مز.ي\ت'ه. وف نوادر ال4عراب: يقال هذا س1ر\ب' خ.ي\ل, غارة{
قد وق%ع.ت على م.زاياها أ%ي على م.واق1ع1ها الت ي.ن\ص.بe عليها

م'تقد>م وم'تأ%خ>ر. ويقال: ل1ف�لن{ على فلن ماز,يةD أ%ي ف%ض\لD، وكان فلن
ع.ن>ي ماز,يةv العام. وقاص1يةv وكال1يةv وزاك1يةv. وق%ع.د فلن عن
ماز,ياv وم'ت.ماز,ياv أ%ي مالفاv بعيداv. وال%ز,ي_ة�: الطعام ي'خص به

الرجل؛ عن ثعلب.
@مسا: م.س.و\ت' على الناقة وم.س.و\ت' ر.ح1م.ها أ%م\س'وها م.س\واv كلها

إ,ذا أ%دخ.ل}ت. يدك ف حيائها ف%ن.ق�ي\ته. الوهري: ال%س\ي' إ,خ\راج
النeط}فة من الر_ح1م على ما ذكرناه ف م.س.ط، يقال: ي.م\س3يه؛ قال

رؤبة:ي.سط�و على أ�م>ك س.ط}و. الاس1ي
قال ابن بري: صوابه فاس\ط� على أ�مك ل4ن قبله:

إ,ن} ك�ن\ت. م1ن\ أ%م\ر,ك ف م.س\ماس,
(* قوله« ف مسماس» ضبط ف الصل والصحاح هنا وف مادة م س س بفتح اليم

كما ترى، ونقله الصاغان هناك عن الوهري مضبوطاv بالفتح وأنشده هنا
بكسر اليم. وعبارة القاموس هناك: والسماس، بالكسر، والسمسة اختلط إل

ول يتعرض الشارح له.)
والس\ماس': اخ\ت1لط� ال4م\ر والت1باس'ه؛ قال ذو الرمة:

م.س.ت\ه'ن_ أ%يام' الع'بور,، وط�ول� ما
خ.ب.ط}ن الصeو.ى، بال�ن\ع.لت1 الر_واع1ف1

ابن ال4عراب: يقال م.س.ى ي.م\س3ي م.س\ياv إ,ذا ساء4 خ'ل}ق�ه بعد
ح'س\ن. وم.سا وأ%م\سى وم.س_ى كله إ,ذا وع.د.ك بأ%مر ث أ%ب\ط%أ% عنك.

وم.س.ي\ت' الناقة% إ,ذا سطوت عليها وأ%خرجت ولدها. وال%س\ي': لغة ف ال%س\و



إ,ذا م.س.ط% الناقة، يقال: م.س.ي\ت'ها وم.س.و\ت'ها. وم.س.ي\ت' الناق%ة
والف%رس وم.س.ي\ت' عليهما م.س\ياv فيهما إ,ذا س.ط%و\ت عليهما، وهو إ,ذا

vأ%د\خ.ل}ت يدك ف رحها فاستخرجت ماء الفحل والولد، وف موضع آخر: اس\ت1لما
للفحل ك%راهة% أ%ن ت.ح\م1ل له؛ وقال اللحيان: هو إ,ذا أ%دخلت يدك ف

رحها فنق�ي\ت.ها ل أ%دري أ%من ن'طفة أ%م من غي ذلك. وكل اس\ت1لل�
م.س\ي¬.

وال%ساء: ضد الص_باح. وال3م\ساء: ن.ق1يض ال3ص\باح. قال سيبويه:
قالوا الص_باح وال%ساء كما قالوا البياض والسواد. ولقيته صباح. م.ساء4:
مبن، وص.باح. م.ساء�: مضاف؛ حكاه سيبويه، والمع أ%م\س3ية؛ عن ابن

ال4عراب. وقال اللحيان: يقولون إ,ذا ت.ط%ي_روا من ال3نسان وغيه م.ساء� ال
ل مساؤك، وإن شئت نصبت. وال�س\ي' وال1س\ي': كال%ساء. وال�س\ي': من

ال%ساء كالصeب\ح من الص_باح,. وال�م\سى: كال�ص\ب.ح، وأ%م\س.ينا
م'م\سÝى؛ قال أ�مية بن أ%ب الصلت:

المد' ل م'م\سانا وم'ص\ب.ح.نا،
بال%ي\ر, ص.ب_ح.نا ر.ب وم.س_انا

وها مصدران وموضعان أ%يضاv؛ قال امرؤ القيس يصف جارية:
ت'ضيء� الظ�لم. بالع1شاء3، كأ%نا

م.نارة� م'م\سى راه1ب� م'ت.ب.ت>ل,
يريد صومعته حيث ي'مسي فيها، والسم ال�س\ي' والصeب\ح؛ قال ال4ضبط بن

قريع السعدي:
لكل9 ه.م¼ من ال�م'ور, س.ع.ه\،

وال�س\ي' والصeب\ح' ل ف%لح. م.ع.ه\
ويقال: أ%تيته ل1م'س\ي, خامسة{، بالضم، والكسر لغة. وأ%ت.يته

م'س.ي�اناv، وهو تصغي م.ساء، وأ%تيته أ�ص\بوحة كل يوم وأ�م\س3ي_ة% كل يوم.
وأ%تيته م'س3ي_ أ%م\س, 

(* قوله« أتيته مسي أمس» كذا ضبط ف الصل.) أ%ي أ%م\س,
عند ال%ساء. ابن سيده: أ%تيت'ه م.ساء أ%م\س, وم'س\ي.ه وم1س\ي.ه

وأ%م\س3ي_ت.ه، وجئته م'س.ي_انات{ كقولك م'غ.ي\ر,بانات{ نادر، ول يستعمل إ,ل
ظرفاv. وال%ساء: بعذ الظهر إ,ل صلة الغرب، وقال بعضهم إ,ل نصف

الليل. وقول الناس كيف أ%م\س.يت. أ%ي كيف أ%نت ف وقت ال%ساء. وم.س_ي\ت'



فلناv: قلت له كيف أ%م\س.ي\ت.. وأ%م\س.ي\نا نن: ص1ر\نا ف وقت ال%ساء3؛
وقوله:

حت إ,ذا ما أ%م\س.ج.ت\ وأ%م\س.جا
vإ,نا أ%راد حت إ,ذا أ%م\س.ت\ وأ%م\سى، فأ%بدل مكان الياء حرفا

ج.ل}داv شبيهاv با لتصح له القافية والوزن؛ قال ابن جن: وهذا أ%حد ما يدل©
على أ%ن ما ي'د_عى من أ%ن أ%صل ر.م.ت وغ%ز.ت ر.م.ي.ت وغ%ز.و.ت\ وأ%ع\ط%ت\

أ%ع\ط%ي.ت\ واس\ت.ق}ص.ت اس\ت.ق}ص.ي.ت وأ%م\س.ت\ أ%م\س.ي.ت\، أ%ل ترى
أ%نه لا أ%بدل الياء من أ%م\س.ي.ت\ جيماv، واليم حرف صحيح يتمل الركات

ول يلحقه النقلب الذي يلحق الياء4 والواو، صح_حها كما يب ف اليم،
ولذلك قال أ%م\س.جا فدل على أ%ن أ%صل غ%زا غ%ز.و..

وقال أ%بو عمرو: لقيت من فلن الت_ماس1ي أ%ي الد_واهي، ل يعرف واحده
وأ%نشد لرداس:

أ�داو,ر'ها كي\ما ت.ل1ي.، وإ,ن_ن
ل4ل}قى، على الع1ل�ت1 منها، الت_ماس1يا

ويقال: م.س.ي\ت' الشيء4 م.س\ياv إ,ذا انتزعته؛ قال ذو الرمة:
ي.كاد' ال1راح' الع.ر\ب' ي.م\س3ي غ�روض.ها،

وقد ج.ر_د. ال4ك}تاف. م.و\ر' ال%وار,ك1
وقال ابن ال4عراب: أ%م\سى فلنD فلناv إ,ذا أ%عان.ه بشيء. وقال أ%بو

vزيد: ر.ك1ب. فلن م.ساء الطريق إ,ذا ركب وس.ط الطريق. وماسى فلن فلنا
إ,ذا س.خ1ر. منه، وساماه' إ,ذا فاخ.ره.

ورجل ماس�، على مثال ماش�: ل ي.ل}ت.ف1ت' إ,ل موعظة أ%حد ول يقبل
.Dقوله. وقال أ%بو عبيد: رجل ماس¬ على مثال مال�، وهو خطأ

ويقال: ما أ%م\ساه'، قال ال4زهري: كأ%نه مقلوب كما قالوا هار� وهار¬
وهائر¬، ومثله رجل شاكي الس>لح, وشاك¬، قال أ%بو منصور: ويتمل أ%ن يكون

الاس' ف ال4صل ماس1ياv، وهو مهموز ف ال4صل. ويقال: رجل ماس¬ أ%ي
خفيف¬، وما أ%م\ساه أ%ي ما أ%خ.ف�ه، وال أ%علم.

@مشي: ال%شي: معروف، م.شى ي.م\شي م.ش\ياv، والسم ال1ش\ية؛ عن
اللحيان، وت.م.ش_ى وم.ش.ى ت.م\ش1يةv؛ قال الطيئة:

ع.فا م'س\ح'لنD من س'ل%ي\مى فحام1ر'ه\،
ت.م.ش_ى به ظ1ل}مان'ه وج.آذ1ر'ه\



وأ%نشد ال4خفش للشماخ:
ود.و>ي_ة{ ق%ف}ر� ت.م.ش_ى ن.عام'ها،

كم.ش\ي, الن_صارى ف خ1فاف1 ال4ر.ن\د.ج,
وقال آخر:

vول ت.م.ش_ى ف فضاء� ب'ع\دا
قال ابن بري: ومثله قول الخر:

ت.م.ش_ى با الد_ر\ماء� ت.س\ح.ب' ق�ص\ب.ها،
كأ%ن} ب.ط}ن' ح'ب\لى ذات1 أ%و\ن.ي م'ت\ئ1م,

:�وأ%م\شاه' هو وم.ش_اه'، وت.مش_ت\ فيه ح'م.ي_ا الكأ}س. وال1ش\ية
ض.ر\ب من ال%ش\ي إ,ذا م.شى. وحكى سيبويه: أ%تيته م.ش\ياv، جاؤوا بالصدر

على غي ف1ع\له، وليس ف كل شيء� يقال ذلك، إ,نا يكى منه ما س'مع. وحكى
اللحيان أ%ن نساء4 ال4عراب يقلن ف ال�خ.ذ: أ%خ_ذ}ته بد'ب_اء3

م'م.ل� من الاء3 م'ع.ل�ق� بت1ر\شاء� فل يزال ف ت1م\شاء�، ث فسره فقال:
الت>م\شاء� ال%شي. قال ابن سيده: وعندي أ%نه ل يستعمل إ,ل ف

ال�خ\ذة. وكل مستمر¼ ماش� وإ,ن ل يكن من اليوان فيقال: قد مشى هذا ال4مر.
وف حديث القاسم بن ممد ف رجل ن.ذ%ر. أ%ن ي.ح'ج_ ماش1ياv فأ%ع\يا قال:

ي.م\ش1ي ما ر.ك1ب ويرك%ب' ما م.شى أ%ي أ%نه ي.ن\ف�ذ� لوجهه ث يع'ود من
قابل فيكب إ,ل الوضع الذي ع.ج.ز فيه عن ال%ش\ي ث ي.م\شي من ذلك الوضع

كل� ما رك1ب فيه من طريقه.
وال%ش_اء�: الذي ي.م\ش1ي بي الناس بالن_م1يمة. وال�شاة�: الو'شاة.

والاش1ية�: ال3بل والغنم معروفة، والمع ال%واشي اسم يقع على ال3بل
والبقر والغنم؛ قال ابن ال4ثي: وأ%كثر ما يستعمل ف الغنم. وم.ش.ت\

م.شاء: كث�رت أ%ولد'ها. ويقال: م.ش.ت\ إ,بل بن فلن ت.م\شي مشاء إ,ذا
كثرت. وال%شاء: الن_ماء، ومنه قيل الاشية�. وكل© ما يكون سائمةv للنسل

والق1ن\ية من إ,بل وشاء� وبقر فهي ماش1يةD.وأ%صل ال%شاء الن_ماء والكثرة
والت_ناس'ل؛ وقال الراجز:

م1ث}ل1ي. ل ي'ح\س3ن' ق%و\لv ف%ع\ف%ع1ي،
الع.ي\ر' ل ي.م\شي مع ال%م.ل�ع,،

ل تأ}م'ر,ين ببنات1 أ%س\ف%ع,
يعن الغنم. وأ%س\ف%ع: اسم ك%ب\ش. ابن السكيت: الاش1ية� تكون من ال3بل



�والغنم. يقال: قد أ%مشى الرجل إ,ذا كثر.ت ماش1ي.ت'ه. وم.ش.ت الاش1ية
إ,ذا كثرت أ%ولد'ها؛ قال النابغة الذبيان:

فك�ل© ق%رينة{ وم.ق%ر> إ,ل}ف{
م'فار,ق�ه إ,ل الش_ح.ط1، الق%ر,ين'

وكل© ف%تÝى، وإ,ن أ%ث}ر.ى وأ%م\شى،
�ست.خ\ل1ج'ه، عن الدeن\يا، م.ن'ون
وكل© ف%تÝى، با ع.م1لت\ ي.داه'،
وما أ%ج\ر.ت\ ع.وام1ل�ه، ر.ه1ي'

وف الديث: أ%ن إ,سعيل% أ%تى إ,سحق.، عليهما السلم، فقال له إ,ن_ا
ل ن.ر,ث} من أ%بينا مالv وقد أ%ث}ري\ت. وأ%م\ش.ي\ت. فأ%ف1ئ} علي_ ما

أ%فاء ال� عليك، فقال: أ%ل ت.ر\ض. أ%ن ل أ%س\ت.ع\ب,د\ك حت ت.ج,يئن
فت.سأ%لن الال%؟

قوله: أ%ث}ر.ي\ت. وأ%م\ش.ي\ت. أ%ي كث�ر ث%راك. أ%ي مال�ك وكث�رت
ماشيت'ك، وقوله: ل أ%س\ت.ع\ب,د\ك أ%ي ل أ%ت_خ1ذ}ك. عبداv، قيل: كانوا

eم�ي.س\ت.ع\بدون أ%ولد. ال3ماء؛ وكانت أ�مe إ,سعيل أ%مة، وهي هاج.ر، وأ
إ,سحق ح'ر_ة، وهي سارة�. وناقةD ماش1يةD: كثية ال4ولد. وال%شاء:

ت.ناس'ل الال, وكثرته، وقد أ%م\ش.ى الق%و\م' وام\ت.ش.و\ا؛ قال
ط�ر.ي\ح¬:فأ%ن\ت. غ%ي\ث�ه'م' نف}عاv وط%و\د'ه'م'
د.ف}عاv، إ,ذا ما م.راد' ال�م\ت.ش1ي ج.د.با

وأ%ف}ش.ى الرجل� وأ%م\ش.ى وأ%و\ش.ى إ,ذا كثر ماله، وهو الف%شاء
وال%شاء، مدود. الليث: ال%شاء، مدود، فعل الاشية، تقول: إ,ن فلناv ل%ذ�و

م.شاء� وماش1ية{. وأ%م\ش.ى فلن: كثرت ماشيت'ه؛ وأ%نشد للحطيئة:
ف%ي.ب\ن م.ج\د.ها وي'ق1يم' فيها،

وي.م\ش1ي، إ,ن أ�ر,يد. به ال%شاء�
قال أ%بو ال%يث%م: ي.م\ش1ي يكث�ر. ومشى على آل, فلن مالD: ت.نات.ج.

وكث�ر. ومالD ذو م.شاء أ%ي ن.ماء ي.ت.ناس.ل�. وامرأ%ة ماشيةD: كثية الولد.
وقد م.ش.ت1 الرأ%ة� ت.م\ش1ي م.شاء، مدود، إ,ذا كثر ولدها، وكذلك

الاشية� إ,ذا كثر نسلها؛ وقول كثي:
ي.م'جe الن_د.ى ل يذكر' الس_ي. أ%ه\ل�ه،

ول ي.ر\ج,ع' الاش1ي به، وه\و. جاد1ب'



يعن بالاش1ي الذي ي.س\ت.ق}ر,يه؛ التفسي ل4ب حنيفة. وم.ش.ى بطن'ه
vوال%ش1ي_ة: اسم الدواء. وشربت م.ش1ي�ا eاس\ت.ط}ل%ق. وال%ش1ي :vم.ش\يا

وم.ش'وìا وم.ش\واv، ال4خيتان نادرتان، فأ%ما م.ش'وÒ فإ,نم أ%بدلوا
فيه الياء واواv ل4نم أ%رادوا بناء ف%ع'ول فكرهوا أ%ن يلتبس بف%ع1يل،

وأ%م_ا م.ش\و¬ فإ,ن� مثل هذا إ,نا يأ}ت على ف%ع'ول كالق%ي'وء. التهذيب:
وال%شاء، مدود، وهو ال%ش'وe وال%ش1يe، يقال: ش.ر,بت م.ش'وìا

وم.ش1يìا وم.شاء؛ أ%و استطلق' البطن، والفعل اس\ت.م\ش.ى إ,ذا ش.ر,ب.
ال%ش1ي_، والد_واء ي'م\ش1يه. وف حديث أ%ساء: قال لا ب,م ت.س\ت.م\ش1ي.

أ%ي ب. ت'س\ه,ل1ي. ب.ط}ن.ك1؟قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد ال%ش\ي الذي
ي.ع\ر,ض عند ش'ر\ب الدواء إ,ل ال%خ\رج. ابن السكيت: شربت م.ش'وìا وم.شاء

وم.ش1ي�اv، وهو الدواء الذي ي'سهل مثل ال%س'و_ وال%ساء؛ قاله بفتح
اليم وذكر ال%ش1ي_ أ%يضاv، وهو صحيح، وس'مي بذلك ل4نه يمل شاربه على

ال%ش\ي والت_ر.دeد إ,ل اللء، ول تقل شربت دواء ال%ش\ي,. ويقال:
اس\ت.م\ش.ي\ت' وأ%م\شان الد_واء. وف الديث: خي ما تداو.ي\تم به

ال%ش1يe. ابن سيده: ال%ش\و' وال%ش'وe الد_واء ال�س\ه,ل؛ قال:
ش.ر,ب\ت' م.ش\واv ط%ع\مه كالش_ر\ي,

قال ابن دريد: وال%ش\ي' خطأD، قال: وقد حكاه أ%بو عبيد. قال ابن سيده:
vوالواو عندي ف ال%ش'و> معاقبة فبابه الياء. أ%بو زيد: شربت م.ش1ي�ا

ف%م.ش.ي\ت عنه م.ش\ياv كثياv. قال ابن بري: ال%ش1يe، بياء مشد_دة،
الدواء، وال%ش\ي'، بياء واحدة: اسم لا ييء من شاربه؛ قال الراجز:

ش.ر,ب\ت' م'رìا م1ن دواء3 ال%ش\ي,،
م1ن\ و.ج.ع� ب,خ.ث}ل%ت وح.ق}و,ي

ابن ال4عراب: أ%م\ش.ى الرجل� ي'م\ش1ي إ,ذا أ%ن\ج.ى د.واؤه 
(* قوله«

أنى دواؤه» ف القاموس والتكملة: ارتى دواؤه.) ، وم.ش.ى ي.م\ش1ي
بالن_مائم.

وال%شا: نبت يشبه ال%ز.ر، واحدته م.شاةD. ابن ال4عراب: ال%شا
ال%ز.ر' الذي ي'ؤكل، وهو ال3ص\ط%ف}ل1ي':
وذات ال%شا: موضع؛ قال ال4خطل:

،vغ%ي_ب.ت\ه'م\، ع.ش1ي_ة éوا ن.جاءeأ%ج.د



�خ.مائ1ل� من ذات1 ال%شا وه'ج'ول
@مصا: أ%بو عمرو: ال%ص\واء من النساء الت ل لم على ف%خ1ذيها. الفراء:

ال%ص\واء الدeب'ر؛ وأ%نشد:
وب.ل� ح1ن\و. الس_ر\ج, م1ن\ م.ص\وائ1ه

�أ%بو عبيدة وال4صمعي: ال%ص\واء الر_س\حاء. وال�صاية�: القار'ورة
الصغية وال%و\ج.لة� الكبية.

@مضي: م.ض.ى الشيء� ي.م\ض1ي م'ض1ي�اv وم.ضاء وم'ض'وìا: خل وذهب؛
Òا، وأ%م\ر¬ م.م\ض'وìال4خية على البدل. وم.ض.ى ف ال4مر وعلى ال4مر م'ضو
عليه، نادر ج,يء به ف باب ف%ع'ول بفتح الفاء. وم.ض.ى ب,س.بيله: مات.
وم.ض.ى ف ال4مر م.ضاء: ن.ف%ذ%. وأ%مضى ال4مر.: أ%نفذه. وأ%مضيت ال4مر:
أ%نفذته. وف الديث: ليس. ل%ك من مال1ك. إ,ل ما ت.ص.د_ق}ت فأ%م\ض.ي\ت

أ%ي أ%ن\ف%ذ}ت. فيه ع.طاءك ول تتوقف فيه. وم.ض.ى السيف' م.ضاء: قطع؛ قال
الوهري: وقول ج.رير:

ف%ي.و\ماv ي'جاز,ين. ال%وى غ%ي\ر. ماض1ي�،
�وي.و\ماv ت'ر.ى م1ن\ه'ن_ غ�ولD ت'غ.و_ل

قال: فإ,نا رد_ه إ,ل أ%صله للضرورة ل4نه يوز ف الشعر أ%ن ي'جرى
الرف' ال�عتل© م'جرى الرف الصحيح من جيع الوجوه ل4نه ال4صل؛ قال ابن

بري: وروي ي'جار,ين.، بالراء وم'جارات'هن_ ال%وى يعن بأ%لس3ن.ت1هن_
أ%ي ي'جاري,ن. ال%وى بأ%لسنتهن_ ول ي'م\ض1ين.ه، قال: ويروى غي. ما

،vمنهن إ,ل�؛ وقال ابن القطاع: الصحيح غي ما صبا vأ%ي من غي ص1با vص1با
قال: وقد صح_فه جاعة. وم.ض.ي\ت' على ال4مر م'ض1ي�اv وم.ض.و\ت' على

Òود1 والصعود1، وهذا أ%مر¬ م.م\ض'و�ال4مر م.ض'وìا وم'ض'وìا مثل الو.ق
عليه، والت_م.ض>ي ت.ف%عeل منه، قال:

أ%ص\ب.ح. ج,يان'ك.، ب.ع\د. ال%ف}ض,،
ي'ه\د1ي الس_لم. ب.ع\ض'ه'م\ ل1ب.ع\ض,

وق%ر_بوا، ل1ل}ب.ي\ن, والت_م.ض>ي،
ج.و\ل% م.خاض� كالر_د.ى ال�ن\ق%ض>

ال%و\ل�: ثلثون من ال3بل.
وال�ض.واء: الت_قدeم؛ قال القطامي:
فإ,ذا خ.ن.س\ن. م.ضى على م'ض.وائ1ه،



وإ,ذا ل%ح1ق}ن. به أ%ص.ب\ن. ط1عانا
وذكر أ%بو عبيد م'ض.واء ف باب ف�ع.لء وأ%نشد البيت، وقال بعضهم:

أ%صلها م'ض.ياء فأ%بدلوه إ,بدالv شاذ9اv، أ%رادوا أ%ن ي'ع.و_ضوا الواو من
كثرة دخول الياء عليها. وم.ضى وت.م.ض_ى: تقد_م؛ قال عمرو بن شاس:

ت.م.ض_ت\ إ,لي\نا ل ير,ب\ ع.ي\ن.ها الق%ذى
بك%ث}رة1 ن,يان{، وظ%ل}ماء4 ح1ن\د1س,

يقال: م.ض.ي\ت بالكان وم.ض.ي\ت' عليه. ويقال: م.ض.ي\ت' ب.ي\ع1ي
(* قوله« ويقال مضيت بيعي إل» كذا بالصل. وعبارة التهذيب: ويقال أمضيت

بيعي ومضيت على بيعي أي إل.) أ%ج.ز\ت'ه.
وال%ضاء�: اسم رجل، وهو ال%ضاء بن أ%ب ن'خ.ي\لة% يقول فيه أ%بوه:

يا ر.ب> م.ن\ عاب. ال%ضاء4 أ%ب.دا،
فاح\ر,م\ه أ%م\ثال% ال%ضاء3 ولدا
والفرس يكن أ%با ال%ضاء.

@مطا: ال%ط}و': ال1دe والن_جاء ف السي، وقد م.طا م.ط}واv؛ قال
امرؤ' القيس:

م.ط%و\ت' بم حت_ى ي.ك1ل� غ%ر,يeه'م\،
وحت_ى ال1ياد' ما ي'ق%د\ن% بأ%ر\سان1

(* قوله« غريهم» كذا ف الصل. وعبارة القاموس: الغري� كغن السن منا
ومن غينا، وبعد هذا فالذي ف الديوان: حت تكل مطيهم.)

وم.طا إ,ذا فتح عينيه، وأ%صل ال%ط}و الد� ف هذا. وم.طا إ,ذا
ت.م.ط�ى. وم.طا الشيء4 م.ط}واv: مد_ه. وم.طا بالقوم م.ط}واv: مد_ بم.

وت.م.ط�ى الرجل: ت.مد_د. والت_م.طYي: التبختر وم.دe اليدين ف الشي، ويقال
الت_م.طYي مأ}خوذ من ال%ط1يطة1 وهو الاء� الاثر ف أ%سفل الوض

ل4نه ي.ت.م.ط�ط� أ%ي يتم.د_د، وهو مثل ت.ظ%ن_ي\ت' من الظ�ن_
وت.ق%ض_ي\ت' من الت_ق%ضeض، وال�ط%واء� من الت_م.طYي على وزن الغ'ل%واء3،

وذكر ابن بري ال%طا الت_م.طYي؛ قال ذ%ر\وة� بن ج'ح\فة% الص_م'وت:
ش.م.م\ت'ها إ,ذ} ك%ر,ه.ت\ ش.م1يم1ي،

ف%ه\ي. ت.م.ط�ى كم.طا ال%ح\م'وم,
وإ,ذا ت.م.ط�ى على ال�م_ى فذلك ال�ط%واء�، وقد تقد_م تفسي

ال%ط1يطاء وهو ال�ي.لء� والت_ب.خ\ت'ر. وف الديث: إ,ذا م.ش.ت\ أ�م_ت



ال�ط%ي\طا، بالد والقصر؛ هي م1ش\ية فيها ت.ب.خ\ت'ر وم.دe اليدين. ويقال:
م.ط%و\ت' وم.ط%ط}ت' بعن مد.د\ت؛ قال ابن ال4ثي: وهي من الصغرات الت

ل يستعمل لا مكب، وال أ%علم. وقوله تعال: ث ذ%ه.ب إ,ل أ%هله
ي.تم.ط�ى؛ أ%ي يتبختر، يكون من ال%طY وال%ط}و,، وها الد�، ويقال:

م.ط%و\ت' بالقوم م.ط}واv إ,ذا مد.د\ت بم ف السي. وف حديث أ%ب بكر، رضي
ال عنه: أ%نه م.ر_ على بلل وقد م'ط1ي. ف الشمس ي'عذ�ب' فاشتراه

وأ%ع\ت.قه؛ معن م'ط1ي. أ%ي م'د_ وب'طح. ف الشمس. وكل© شيء� م.د.د\ت.ه فقد
م.ط%و\ت.ه؛ ومنه ال%ط}و' ف الس_ي\ر. وم.طا الرجل� ي.م\طو إ,ذا سار.

سياv حس.ناv؛ قال رؤبة:
به ت.م.ط�ت غ%و\ل% كلY م1يل%ه1،

بنا ح.راج,يج' ال%ط1ي> النeف�ه1
ت.م.ط�ت\ بنا أ%ي سار.ت\ بنا س.ي\راv ط%ويلv مدوداv؛ ويروى:

بنا حراج,يج' ال%هاري النeف�ه1
وقوله أ%نشده ثعلب:

ت.م.ط�ت\ به أ�مeه ف الن>فاس،
فليس. ب,ي.ت\ن� ول ت.و\أ%م,

فس_ره فقال: يريد أ%نا زادت على تسعة أ%شهر حت ن.ض_ج.ت\ه' وجر_ت\
ح.م\ل%ه؛ وقال الخر:

Dت.م.ط�ت\ به ب.ي\ضاء� ف%ر\ع¬ ن.ج,يبة
ه1جانD، وب.ع\ض' الوال1دات1 غ%رام'

وت.م.ت_ى: ك%ت.م.ط�ى على البدل، وقيل ل4عراب: ما هذا ال4ثر بوجهك؟
فقال: من ش1د_ة الت_م.ت>ي ف السجود. وت%ط�ى النهار': امتد_ وطال،

وقيل: كل© ما ام\ت.د_ وطال فقد ت%ط�ى. وت%ط�ى بم الس.فر':
ام\ت.د_ وطال%، وت%ط�ى بك العه\د' كذلك، والسم من كل ذلك ال�ط%واء�.

وال%طاة� وال%طا أ%يضاv: الت_م.طYي؛ عن الزجاجي، حكاه ف ال�مل قرنه
بال%طا الذي هو الظ�ه\ر. وال%ط1ي_ة� من الد_واب> الت ت.م'ط© ف سيها،

وهو مأ}خوذ من ال%ط}و, أ%ي ال%د�. قال ابن سيده: ال%ط1ي_ة من
الد_واب> الت ت.م\ط�و ف سيها، وجعها مطايا وم.ط1يÒ؛ ومن أ%بيات

الكتاب:مت أ%نام' ل ي'ؤ.ر>ق}ن الك%ر,ي
لي\لv، ول أ%س\م.ع' أ%ج\راس. ال%ط1ي



قال سيبويه: أ%راد ل ي'ؤ.ر>ق}ن الك%ر,يe فاحتاج. فأ%شم_ الساكن.
الضمة، وإ,نا قال سيبويه ذلك ل4ن بعده ول أ%سع'، وهو فعل مرفوع،

فح'ك}م' ال4ول الذي ع'طف عليه هذا الفعل أ%ن يكون مرفوعاv، لكن لا ل يكنه
أ%ن ي'خلص الركة ف يؤر>ق}ن أ%شها وحل أ%سع' عليه ل4نه وإ,ن كانت

الركة مشمة فإ,نا ف نية ال3شباع، وإ,نا قلنا ف ال3شام هنا إ,نه
ضرورة ل4نه لو قال ل يؤرقن فأ%شبع لرج من الرجز إ,ل الكامل، ومال أ%ن

يمع بي عروضي متلفي؛ وأ%نشد ال4خفش:
أ%ل ت.ك�ن\ ح.ل%ف}ت. بال3 الع.لي،
أ%ن� م.طاياك. ل%م1ن\ خ.ي\ر, ال%طي؟

جعل الت ف موضع ياء� ف%ع1يل� القافية وأ%لقى التحركة لا احتاج إ,ل
Òإ,لقائها، وقد قال قوم: إ,نا أ%لقى الزائد وذلك ليس بسن ل4نه مستخف

لل4و_ل، وإ,نا ي.ر\ت.د1ع عند الثانية، فلما جاء4 لفظ ل يكون مع
ال4ول تركه كما يقف على الثقيل بالفة؛ قال ابن جن: ذهب ال4خفش ف العلي

والطي إ,ل حذف الرف ال4خي الذي هو لم وتبقية ياء فعيل، وإ,ن كانت
زائدة، كما ذهب ف نو م.ق�ول وم.بيع إ,ل حذف العي وإ,قرار واو مفعول،
وإ,ن كانت زائدة، إ,ل أ%ن جهة الذف هنا وهناك متلفتان ل4ن الذوف من
ال%طي� والعلي� الرف الخر، والذوف ف مقول لعلة ليست بعلة الذف ف

الط1ي� والع.لي�، والذي رآه ف ال%ط1ي� حسن ل4نك ل تتناكر الياء
ال�ول إ,ذا كان الوزن قابلv لا وهي مكلمة له، أ%ل ترى أ%نا بإ,زاء3 نون

مستف}علن؟ وإ,نا استغن الوزن عن الثانية فإ,ياها فاحذف، ورواه قطرب:
أ%ن9 مطاياك، بفتح أ%ن مع اللم، وهذا طريق، والوجه الصحيح كسر إ,ن لتزول

الضرورة، إ,ل أ%نا سعناها مفتوحة المزة.
وقد م.ط%ت\ م.ط}واv. وام\ت.طاها: اتذها م.ط1ي_ةv. وام\ت.طاها

وأ%م\طاها: جعلها م.ط1ي_ت.ه.
وال%ط1ي_ة�: الناقة الت ي'ر\كب م.طاها. وال%ط1ي_ة�: البعي

�ي'م\ت.طى ظهره، وجعه ال%طايا، يقع على الذكر وال�نثى. الوهري: ال%ط1ي_ة
واحدة ال%ط1ي> وال%طايا، وال%ط1يe واحد وجع، يذكر ويؤنث، وال%طايا

ف%عال، أ%صله ف%عائل� إ,ل أ%نه ف�ع1ل به ما ف�ع1ل% ب.طايا. قال أ%بو
العميثل: الطية تذكر وتؤنث؛ وأ%نشد أ%بو زيد لربيعة بن م.ق}ر'وم

الض_ب>ي جاهلي:



وم.ط1ي�ة{، م.ل%ث% الظ�لم,، ب.ع.ث}ت'ه
ي.ش\ك�و الك%لل% إ,ل� دامي ال4ظ}ل%ل

قال أ%بو زيد: يقال منه ام\ت.ط%يتها أ%ي اتذتا م.ط1ي_ةv. وقال
ال�موي: امتطيناها أ%ي جعلناها م.طايانا. وف حديث خزية: ت.ر.ك%ت1 ال�خ_

راراv وال%ط1ي_ هاراv؛ ال%ط1ي�: جع مطية وهي الناقة الت يركب م.طاها
�أ%ي ظهرها، ويقال: ي'م\طى با ف السي أ%ي ي'م.دe، والار': الساقط

الضعيف. وال%طا، مقصور: الظ�هر لمتداده، وقيل: هو ح.ب\ل الت من ع.ص.ب
أ%و ع.ق%ب أ%و لم، والمع أ%م\طاء. وال%ط}و': جريدة ت'ش.قe بش1ق�ي\ن,

وي'ح\ز.م با الق%تe من الزرع، وذلك لمتدادها. وال%ط}و': الش>مراخ،
بلغة ب.ل}ح.رث1 بن كعب، وكذلك الت_مط1ية�، والمع م1طاء، وال%طا، مقصور:

لغة فيه؛ عن ابن ال4عراب. وقال أ%بو حنيفة: ال%ط}و' وال1ط}و'،
بالكسر، ع1ذ}ق النخلة، والمع م1طاء مثل ج.ر\و وج,راء؛ قال ابن بري: شاهد

المع قول الراجز:
ت.خ.د_د. عن ك%واف1ر,ه ال1طاء

وال%ط}و' وال1ط}و' جيعاv: الك�باسة والعاسي؛ وأ%نشد أ%بو زياد:
وه.ت.ف�وا وص.ر_ح'وا يا أ%ج\ل%ح\،
وكان ه.م�ي كل� م'ط}و� أ%م\ل%ح\

vكذا أ%نشده م'طو، بالضم، وهذا الرجز أ%ورده الشيخ ممد بن بري مستشهدا
به على ال1طو، بالكسر، وأ%ورده بالكسر، ورأ%يت حاشية بط الشيخ رضي

الدين الشاطب، رحه ال: قال علي بن حزة البصري وقد جاء4 عن أ%ب زياد
الكلب فيه الضم. وم.طا الرجل� إ,ذا أ%كل الرطب من الك�باسة. وال1ط}و':

س.ب.ل الذ©رة. وال�م\ط1يe: الذي ي'عمل منه الع1ل}ك'، والل©باية� شجر
ال�م\ط1ي�. وم1ط}و' الشيء: نظيه وصاحبه؛ وقال:

ناد.ي\ت م1ط}و,ي، وقد مال% النهار' بم\،
وع.ب\رة� العي جار� د.م\ع'ها س.جم'

وم.طا إ,ذا صاحب. ص.د1يقاv. وم1ط}و الرجل: صديق�ه وصاحبه ونظيه،
س.ر.و,ي_ةD، وقيل: م1ط}وه صاحبه ف السفر ل4نه كان إ,ذا ق�وي,س به فقد م'د_

معه؛ قال يصف س.حاباv، وقال ابن بري: هو لرجل من أ%ز\د الس_راة يصف
برقاv، وذكر ال4صبهان أ%نه ليعلى بن ال4حول:

ف%ظ%ل}ت'، لدى الب.ي\ت1 ال%رام,، أ�خ1يل�ه،



وم1ط}واي. م'ش\تاقان1 ل%ه' أ%ر,قان1
(* عجز البيت متل9 الوزن.)

أ%ي صاح1باي.، ومعن أ�خ1يله أ%نظر إ,ل م.خ1يلته، والاء� عائدة على
البق ف بيت قبله، وهو:
أ%ر,ق}ت' ل1ب.ر\ق� د'ونه ش.ر.وان1

ي.مان{، وأ%ه\و.ى الب.ر\ق. كل� ي.مان1
وال%طا أ%يضاv: لغة فيه، والمع أ%م\طاء# وم.ط1يÒ، ال4خية اسم

للجمع؛ قال أ%بو ذؤيب:
لقد لق. ال%ط1ي_ بن.ج\د1 ع'ف}ر�

حديثD، إ,ن} ع.ج,ب\ت. له، ع.ج,يب'
وال�م\ط1يe: صمغ يؤكل، سي به لمتداده، وقيل: هو ضرب من نبات الرمل

يتد� وينفرش. وقال أ%بو حنيفة: ال�م\ط1يe شجر ينبت ف الر_م\ل
ق�ض\باناv، وله ع1ل}ك ي'م\ض.غ؛ قال العجاج ووصف ثور وحش:

eمط1ي�وبالف1ر,ن\داد1 له أ
وكل ذلك من ال%د> ل4ن العلك. ي.م\ت.د�.

ال4صمعي:
كما رأ%يت. الو.ر.ق. ال%م\ح1ي_ا

قال الوهري: وام\ت.حى لغة ضعيفة.
والاحي: من أ%ساء سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم، م.حا ال به

الكفر. وآثار.ه، وقيل: ل4نه ي.مح'و الكفر. وي'ع.فYي آثار.ه بإ,ذن
ال.وال%ح\و': السواد الذي ف القمر كأ%ن ذلك كان ن.ي>راv فم'ح1ي.

وال%ح\وة: ال%ط}رة تح'و ال%د\ب.؛ عن ابن ال4عراب. وأ%صبحت ال4رض
م.ح\وةv واحدة إ,ذا ت.غ.ط�ى وج\ه'ها بالاء حت كأ%نا م'ح1ي.ت\. وتركت'

ال4رض. م.ح\وةv واحدة إ,ذا ط%ب_ق%ها الطر'، وف الكم: إ,ذا ج,يد.ت\
كل©ها، كانت فيها غ�د\رانD أ%و ل تكن. أ%بو زيد: ت.ر.ك}ت1 السماء�

ال4رض. م.ح\وةv واحدة إ,ذا ط%ب_ق%ها الطر'. وم.حو.ة: الد_ب'ور' ل4نا
تحو السحاب. معرفة، فإ,ن قلت: إ,ن� ال4علم أ%كثر وقوعها ف كلمهم

إ,نا هو على ال4عيان الرئ1ي_ات1، فالريح وإ,ن ل تكن مرئية فإ,نا على
كل حال جسم، أ%ل ترى أ%نا ت'صاد1م' ال4جرام، وكل© ما صاد.م. ال1ر\م

ج,ر\م¬ ل م.حالة، فإ,ن قيل: ول ق%ل�ت1 ال4علم ف العان وكثرت ف



ال4عيان نو زيد وجعفر وجيع ما علق عليه علم وهو شخص؟ قيل: ل4ن ال4عيان
أ%ظهر للحاسة وأ%بدى إ,ل الشاهدة فكانت أ%شبه بالع.ل%م1ية ما ل ي'رى

ول يشاهد حس�اv، وإ,نا يعلم تأ%مeلv واستدللv، وليست من معلوم
الضرورة للمشاهدة، وقيل: م.ح\وة� اسم للد_ب'ور ل4نا ت.م\ح'و ال4ث%ر.؛

وقال الشاعر:
س.حابات م.ح.ت\ه'ن_ الد_ب'ور'

،�وقيل: هي الش_مال. قال ال4صمعي وغيه: من أ%ساء الش_مال م.ح\وة
غي مصروفة. قال ابن السكيت: ه.ب_ت\ م.ح\وة� اسم' الش_مال م.ع\ر,فة؛

وأ%نشد:
ق%د\ بك%ر.ت\ م.ح\وة� بالع.ج.اج,،

ف%د.م_ر.ت\ ب.ق1ي_ة% الر_ج.اج,
وقيل: هو ال%نوب، وقال غيه: س'م>يت الش_مال� م.ح\وة% ل4نا ت.م\ح'و

السحاب. وت.ذ}ه.ب' با. وم.ح\وة: ريح الش_م.ال ل4نا ت.ذ}ه.ب'
بالسحاب، وهي معرفة ل تنصرف ول تدخلها أ%لف ولم؛ قال ابن بري: أ%نكر علي بن

حزة اختصاص م.ح\و.ة بالش_مال لكونا ت.ق}ش.ع' السحاب. وت.ذ}ه.ب به، قال:
وهذا موجود ف ال%نوب؛ وأ%نشد لل4عشى:

ث� فاؤوا على الك%ريه.ة1 والص_ب\ـ
ر,، كما ت.ق}ش.ع' ال%ن'وب' ال%هاما

وم.ح\و¬: اسم موضع بغي أ%لف ولم. وف الكم: وال%ح\و' اسم بلد؛ قالت
النساء:

ل1ت.ج\ر, ال%واد1ث� ب.ع\د. الف%ت.ى ال}ـ
ـم'غ.اد.ر,، بال%ح\و، أ%ذ}لل%ا

وال4ذ}لل�: جع ذ1ل9، وهي السالك والط©ر'ق. يقال: أ�مور' ال
ت.ج\ري على أ%ذ}للا أ%ي على م.اريها وط�ر'ق1ها.

وال1م\حاة�: خ1ر\قة يزال با ال%نe ونوه.
@مغا: م.غا الس>ن_و\ر' م.غ\واv وم'غ\و�اv وم'غاء: صاح.. ال4زهري: م.عا

السنور' ي.م\ع'و وم.غا ي.م\غو، لونان أ%حدها يقرب من الخر، وهو أ%رفع
من الص_ئ1ي>. ابن ال4عراب: م.غ.و\ت' أ%م\غ'و وم.غ.ي\ت' أ%م\غ1ي بعن

ن.غ.ي\ت'.
مقا: م.قا الف%صيل� أ�م_ه م.ق}واv: ر.ض1ع.ها ر.ض\عاv شديداv. وم.ق%و\ت'



الشيء4 م.ق}واv: ج.ل%و\ت'ه، وم.ق%ي\ت' لغة. ومقوت السيف: جلوته. وكذا
الرآة والط�س\ت حت قالوا م.قا أ%سنانه، وم.ق}و الطست ج.لؤه، وم.ق%و\ت'ه

أ%يضاv: غسلته. وف حديث عائشة وذكرت عثمان، رضي ال عنهما، فقالت:
م.ق%و\ت'م'وه م.ق}و. الطست ث قتلتموه، أ%رادت أ%نم ع.ت.ب'وه على أ%شياء

فأ%عتبهم وأ%زال ش.ك}واهم وخرج نق1ي�اv من الع.ت\ب ث قتلوه بعد ذلك. ابن
سيده: م.ق%ى الطس\ت. وال1رآة وغيها م.ق}ياv ج.لها وي.م\ق1يها،

وم.ق%و\ت أ%سنان ون.ق�يتها. وقالوا: ام\ق1ه م1ق}ي.ت.ك مالك 
(* قوله« مقيتك

مالك» ضبط ف الصل مقيتك بالكسر كما ترى وف الكم أيضاv والتكملة بط
الصاغان نفسه بالكسر، وقال السيد مرتضى بفتح اليم وسكون القاف وكأ%نه اتكل

على اطلق الد وقلده الصححون الول فضبطوه بالفتح.) وام\ق�ه م.ق}و.ك.
:�مال%ك وم'قاو.ت.ك مال%ك أ%ي ص'ن\ه ص1يان.ت.ك مال%ك.. وال�ق}ي.ة

ال%أ}ق'؛ عن كراع، وال أ%علم.
@مقا: م.قا الف%صيل� أ�م_ه م.ق}واv: ر.ض1ع.ها ر.ض\عاv شديداv. وم.ق%و\ت'

الشيء4 م.ق}واv: ج.ل%و\ت'ه، وم.ق%ي\ت' لغة. ومقوت السيف: جلوته. وكذا
الرآة والط�س\ت حت قالوا م.قا أ%سنانه، وم.ق}و الطست ج.لؤه، وم.ق%و\ت'ه

أ%يضاv: غسلته. وف حديث عائشة وذكرت عثمان، رضي ال عنهما، فقالت:
م.ق%و\ت'م'وه م.ق}و. الطست ث قتلتموه، أ%رادت أ%نم ع.ت.ب'وه على أ%شياء

فأ%عتبهم وأ%زال ش.ك}واهم وخرج نق1ي�اv من الع.ت\ب ث قتلوه بعد ذلك. ابن
سيده: م.ق%ى الطس\ت. وال1رآة وغيها م.ق}ياv ج.لها وي.م\ق1يها،

وم.ق%و\ت أ%سنان ون.ق�يتها. وقالوا: ام\ق1ه م1ق}ي.ت.ك مالك 
(* قوله« مقيتك

مالك» ضبط ف الصل مقيتك بالكسر كما ترى وف الكم أيضاv والتكملة بط
الصاغان نفسه بالكسر، وقال السيد مرتضى بفتح اليم وسكون القاف وكأ%نه اتكل

على اطلق الد وقلده الصححون الول فضبطوه بالفتح.) وام\ق�ه م.ق}و.ك.
:�مال%ك وم'قاو.ت.ك مال%ك أ%ي ص'ن\ه ص1يان.ت.ك مال%ك.. وال�ق}ي.ة

ال%أ}ق'؛ عن كراع، وال أ%علم.
@مكا: ال�كاء، م'خفف: الص_ف1ي. م.كا ال3نسان ي.م\ك�و م.ك}واv وم'كاء:
ص.ف%ر. بف1يه. قال بعضهم: هو أ%ن ي.جمع بي أ%صابع يديه ث ي'دخ1لها ف
فيه ث ي.ص\ف1ر فيها. وف التنزيل العزيز: وما كان صلت'هم عند البيت



إ,ل م'كاءé وت.ص\د1ي.ةv. ابن السكيت: ال�كاء� الص_في، قال: وال4صوات
مضمومة إ,ل الن>داء والغ1ناء؛ وأ%نشد أ%بو اليثم لسان:

ص.لت'ه'م' الت_ص.د>ي وال�كاء
الليث: كانوا يط�وفون بالبيت ع'راة ي.ص\ف1ر'ون بأ%فواههم وي'صفYق�ون

بأ%يديهم.
ومك%ت1 اس\ت'ه ت.م\ك�و م'كاء: ن.ف%خ.ت\، ول يكون ذلك إ,ل وهي

م.ك}ش'وفة مفتوحة، وخص بعضهم به اس\ت. الد�اب_ة. وال%ك}وة�: الست، سيت بذلك
لص.ف1يها؛ وقول عنترة يصف رجلv ط%ع.ن.ه:

ت.م\ك�و ف%ريص.ت'ه كش1د\ق, ال4ع\ل%م,
يعن ط%ع\نةv ت.ن\ف%ح' بالدم. ويقال للطعنة إ,ذا ف%ه.ق%ت\ فاها 

(* قوله«
فهقت فاها» كذا ضبط ف التهذيب.): م.ك%ت\ ت.م\ك�و.

وال�ك�اء، بالضم والتشديد: طائر ف ضرب الق�ن\ب'رة1 إ,ل أ%ن ف
جناحيه ب.ل%قاv، سي بذلك ل4نه يمع يديه ث ي.ص\ف1ر' فيهما ص.ف1ياv حسناv؛

قال:
إ,ذا غ%ر_د. ال�ك�اء� ف غ%ي\ر, ر.و\ضة{،
ف%و.ي\لD ل4ه\ل, الشاء وال�م'رات1

التهذيب: وال�ك�اء طائر يأ}ل%ف الر>يف، وجعه ال%كاك1يe، وهو
ف�ع�الD من م.كا إ,ذا ص.ف%ر..

وال%ك}و' وال%كا، بالفتح مقصور: ج'ح\ر الثعلب وال4رنب ونوها، وقيل:
م.ج\ث1م'ه'ما؛ وقال الطرم�اح:

ك%م\ به1 من م.ك}و, و.ح\ش1ي_ة
وأ%نشد ابن بري:

وك%م\ د'ون% ب.يت1ك. م1ن\ م.ه\م.ة{،
وم1ن\ ح.ن.ش� جاح1ر� ف م.كا

قال ابن سيده: وقد يهمز، والمع أ%م\كاء، ويثن م.كاv م.ك%وان1؛ قال
الشاعر:

ب'ن م.ك%و.ي\ن, ث�لYما ب.ع\د. ص.ي\د.ن1
وقد يكون ال%ك}و' للطائر وال%ي_ة.

أ%بو عمرو: ت.م.ك�ى الغلم' إ,ذا ت.طه_ر للصلة، وكذلك تطهر



وت.ك%ر_ع.؛ وأ%نشد لعنترة الطائي:
إ,ن_ك.، وال%و\ر. على س.ب,يل,،

كال�ت.م.كYي بد.م, الق%ت1يل,
يريد كال�ت.و.ض>ئ1 وال�ت.م.س>ح. أ%بو عبيدة: ت.م.ك�ى الفرس

ت.م.كYياv إ,ذا اب\ت.ل� بالعرق؛ وأ%نشد:
والق�ود' بع\د. الق�ود1 قد ت.م.ك�ي\ن

أ%ي ض.م.ر\ن% لا سال% من ع.ر.ق1هن_. وت.م.ك�ى الفرس' إ,ذا ح.ك_ عينه
بر'كبته. ويقال: م.ك1ي.ت\ يده ت.م\كى م.كاv شديداv إ,ذا غ%ل�ظت، وف

الصحاح: أ%ي م.ج,ل%ت\ من العمل؛ قال يعقوب: سعتها من الكلب.
الوهري ف هذه الترجة: م1يكائيل� اسم، يقال هو ميكا أ�ضيف إ,ل إ,يل،

وقال ابن السكيت م1يكائي، بالنون لغة، قال ال4خفش: يهمز ول يهمز، قال:
ويقال م1يكال�، وهو لغة؛ وقال حسان بن ثابت:

وي.و\م. ب.د\ر� ل%ق1يناك�م\ لنا م.د.د¬،
�ف%ي.ر\ف%ع' الن_صر. م1يكالD وج,ب\ريل

@مل: ال1لوة� وال�لوة� وال%لوة� وال%ل وال%ل1يe، كله: م.د_ة
العيش. وقد ت.م.ل�ى الع.ي\ش. وم'لYي.ه وأ%م\له ال إ,ياه وم.ل�ه'

وأ%م\لى ال� له: أ%م\هل%ه وطو_ل% له. وف الديث: إن� ال4 ل%ي'م\لي
للظال؛ ال3م\لء: ال3م\هال� والتأ}خي وإ,طالة� الع'م'ر. وت.م.ل�ى
إ,خ\وان.ه: م'ت>ع. بم. يقال: م.ل�ك ال ح.بيب.ك أ%ي م.ت_ع.ك به

وأ%عاش.ك معه طويلv؛ قال التميمي ف يزيد بن م1ز\يد الش_ي\بان:
،vم.ل�ك ح1ق}بة�وقد كنت' أ%ر\ج'و أ%ن} أ

فحال% ق%ضاء� ال3 د'ون% ر.جائ1يا
أ%ل ف%ل}ي.م'ت\ من شاء ب.ع\د.ك.، إ,نا

ع.ل%ي\ك.، من. ال4ق}دار,، كان ح1ذار,يا
وت.م.ل�ي\ت ع'م'ري: استمتعت به. ويقال لن ل%ب,س ال%ديد.: أ%ب\ل%ي\ت.

ج.ديداv وت.م.ل�ي\ت ح.بيباv أ%ي ع1ش\ت. معه م1لوةv من دهرك وت.م.ت_ع\ت
به. وأ%م\لى للبعي ف الق%ي\د1: أ%ر\خى وو.س_ع فيه. وأ%م\لى له ف

غ%ي>ه: أ%طال%. ابن ال4نباري ف قوله تعال: إ,نا ن'م\لي لم
ل1ي.ز\داد'وا إ,ثاv؛ اشتقاقه من ال%ل}وة وهي الد�ة من الزمان، ومن ذلك قولم:

الب.س\ جديداv وت.م.ل� حبيباv أ%ي لت.ط�ل} أ%يام'ك معه؛ وأ%نشد:



بو,د>ي. ل%و\ أ%ن ت.م.ل�ي\ت' ع'م\ر.ه
ب,ما ل% م1ن\ مال� ط%ريف{ وتال1د1

أ%ي طال%ت\ أ%يامي مع.ه؛ وأ%نشد:
أ%ل ل%ي\ت. ش1ع\ري هل ت.ر'ود.ن� ناق%ت
ب,حز\م, الر_قاش, م1ن\ م.تال� ه.وام1ل,؟

ه'نال1ك. ل أ�م\لي لا الق%ي\د. بالضeحى،
ول%س\ت'، إ,ذا راح.ت\ علي_، بعاق1ل,

أ%ي ل أ�ط1يل� لا القيد ل4نا صارت إ,ل أ�ل�ف1ها فت.ق1رe وتسكن،
أ%خذ ال3م\لء4 من ال%ل، وهو ما ات_س.ع من ال4رض.

ومر_ م.ليÒ من الليل وم.لv: وهو ما بي أ%و_له إ,ل ثلثه، وقيل: هو
ق1ط}عة منه ل ت'ح.د_، والمع أ%م\لء، وتكرر ف الديث: ومر_ عليه

م.لv من الدهر أ%ي قط}عة. وال%ليe: ال%و,يe من الدهر. يقال: أ%قام.
م.ل1ي�اv من الدهر. ومضى م.ليÒ من النهار أ%ي ساعةD ط%ويلة. ابن السكيت:

ت.م.لgت' من الطعام ت.م.ل©ؤاv. وقد ت.م.ل�ي\ت العيش ت.م.لYياv إ,ذا عشت
م.ل1ي�اv أ%ي ط%ويلv. وف التنزيل: واه\ج'ر\ن م.ل1ي�اv؛ قال الفراء:

.vأ%ي طويل
وال%ل%وان1: الليل� والنهار؛ قال الشاعر:

ن.هار¬ ول%ي\لD دائم¬ م.ل%واها،
على كلY حال, ال%ر\ء3 ي.خ\ت.ل1فان1

وقيل: ال%ل%وان1 ط%رفا النهار؛ قال ابن مقبل:
أ%ل يا د1يار. ال%ي> بالس_ب'عان1،

أ%م.ل� ع.ليها بالب,لى ال%ل%وان1
واحدها م.لv، مقصور. ويقال: ل أ%فعله ما اختلف ال%ل%وان1. وأ%قام

عنده م.ل}وةv من الدهر وم'لوةv وم1لوةv وم.لوةv وم'لوةv وم1لوةv أ%ي
حيناv وب'رهة من الدهر. الليث: إ,نه لفي ملوة من عيش أ%ي قد أ�م\ل1ي. له،

وال ي'م\لي م.ن يشاء فيؤج>له ف ال%ف}ض والس>عة وال4م\ن؛ قال
العجاج:م'لوةv م'لYيت'ها، كأ%ن

ضار,ب' ص.ن\ج, ن.ش\وة{ م'غ.ن>ي
ال4صمعي: أ%م\لى عليه الز_من' أ%ي طال عليه، وأ%م\لى له أ%ي ط%و_ل%

له وأ%م\ه.ل%ه.



ابن ال4عراب: ال�لى الر_ماد الارe، وال�لى الزمان 
(* وقوله«

اللى الرماد واللى الزمان» كذا ضبطا بالضم ف الصل.) من الدهر.
وال3م\لء وال3م\لل� على الكاتب واحد. وأ%م\ل%ي\ت' الكتاب أ�م\لي

وأ%م\ل%ل}ت'ه أ�م1ل©ه لغتان ج.ي>دتان جاء4 بما القرآن. واستمليته الكتاب:
سأ%لته أ%ن ي'م\ل1ي.ه علي_، وال أ%علم.

:v؛ قال تأ%ب_ط شر�اvف%لة ذات حر، ولمع م.ل :�وال%لة
ول%ك1ن_ن أ�ر\وي م1ن. ال%م\ر, هام.ت،
وأ%ن\ض'و ال%ل بالش_اح1ب, ال�تش.ل}ش1ل

وهو الذي ت.خ.د_د. لمه وقل�، وقي: ال%ل واحد وهو الف%لة�. التهذيب
ف ترجة مل4: وأ%ما ال%ل ال�ت_س.ع' من ال4رض فغي مهموز، يكتب

بال4لف والياء والبصريون يكتبونه بال4لف؛ وأ%نشد:
أ%ل غ%ن>يان وار\ف%عا الص_و\ت. بال%ل،
فإ,ن� ال%ل ع1ن\دي ي.زيد' ال%دى ب'ع\دا

الوهري: ال%ل، مقصور، الص_حراء؛ وأ%نشد ابن بري ف ال%ل
ال�ت_سع, من ال4رض لبشر:

ع.ط%ف}نا لم ع.ط}ف. الض_ر'وس, م1ن. ال%ل
ب,ش.ه\باء ل ي.م\ش1ي الض_راء4 ر.ق1يب'ها

وال%ل: موضع؛ وبه فسر ثعلب قول قيس بن ذ%ريح:
تبك1ي على ل�ب\ن، وأ%ن\ت. ت.ر.ك}ت.ها،

وك�ن\ت. ع.ل%ي\ها بال%ل أ%ن\ت. أ%ق}د.ر'
وم.ل الرجل� ي.م\ل�و: ع.دا؛ ومنه حكاية الذل: فرأ%يت' الذي ذ%مى

ي.م\لو أ%ي الذي ن.جا بذ%مائه. قال ابن سيده: وقضينا على مهول هذا الباب
بالواو لوجود م ل و وعدم م ل ي.

ويقال: م.ل البعي' ي.م\ل�و م.ل}واv أ%ي سار. سياv شديداv؛ وقال
م'ل%ي\ح الذل:

فأ%ل}ق%و\ا ع.ل%ي\ه,ن_ الس>ياط%، ف%ش.م_ر.ت\
س.عال ع.لي\ها ال%ي\س' ت.م\ل�و وت.ق}ذ1ف'

@من: ال%ن، بالياء3: الق%د.ر؛ قال الشاعر:
د.ر.ي\ت' ول أ%د\ري م.ن ال%د.ثان1



م.ناه' ال ي.م\ن,يه: قد_ره. ويقال: م.ن ال� لك ما يس'رeك أ%ي
ق%د_ر ال لك ما ي.س'رeك؛ وقول صخر الغي�:

لع.مر' أ%ب عمرو لق%د\ ساق%ه ال%ن
إ,ل ج.د.ث{ ي'وز.ى له' بال4هاض1ب,

أ%ي ساق%ه الق%د.ر'. وال%ن وال%ن,ي_ة�: الوت ل4نه ق�د>ر علينا.
وقد م.ن ال له الوت ي.م\ن، وم'ن,ي له أ%ي ق�د>ر؛ قال أ%بو ق1لبة

الذل:
ول ت.ق�ول%ن\ لشيء�: س.و\ف. أ%ف}ع.ل�ه،

حت ت'لق1ي. ما ي.م\ن لك ال%ان
وف التهذيب:

حت تب.ي�ن. ما ي.م\ن لك الان
أ%ي ما ي'ق%د>ر لك القادر؛ وأ%ورد الوهري عجز بيت:

حت ت'لق%ي ما ي.م\ن لك الان
وقال ابن بري فيه: الشعر لس'و.ي\د بن عامر� ال�ص\طل1قي وهو:

ل ت.أ}م.ن, ال%وت. ف ح.لð ول ح.ر.م�،
إ,ن� ال%نايا ت'واف كل� إ,ن\سان1

واس\ل�ك\ ط%ريق%ك. ف1يها غ%ي\ر. م'ح\ت.ش1م�،
حت_ى ت'لق%ي ما ي.م\ن لك الان

وف الديث: أ%ن منشداv أ%نشد النب،صلى ال عليه وسلم:
ل ت.أ}م.ن.ن_، وإ,ن} أ%م\س.ي\ت. ف ح.ر.م�،

حت تلق%ي ما ين لك الان
فال%ي\ر' والش_رe م.ق}رونان1 ف ق%ر.ن{،

بك�لY ذل1ك. يأ}ت1يك. ال%د1يدان1
فقال النب،صلى ال عليه وسلم: لو أ%درك هذا ال3سلم؛ معناه حت
ت'لق%ي ما ي'قد>ر لك. ال�ق%د>ر' وهو ال عز وجل. يقال: م.ن ال عليك

خياv ي.م\ن م.ن\ياv، وبه سيت ال%ن,ي_ة�، وهي الوت، وجعها ال%نايا
ل4نا م'قد_رة بوقت مصوص؛ وقال آخر:

م.ن.ت\ ل%ك. أ%ن ت'لق1ي.ن ال%نايا
أ�حاد. أ�حاد. ف الش_ه\ر ال%لل,

أ%ي قد_رت لك ال4ق}دار'. وقال الش_رف بن القطامي: ال%نايا



ال4ح\داث، وال1مام' ال4ج.ل�، وال%ت\ف' الق%د.ر'، وال%ن'ون� الز_مان�؛ قال
ابن بري: ال%ني_ة قد.ر' الوت، أ%ل ترى إ,ل قول أ%ب ذؤيب:

م.نايا ي'ق%ر>ب\ن. ال�ت'وف. ل4ه\ل1ها
ج,هاراv، وي.س\ت.م\ت1ع\ن. بال4ن.س, ال�ب\ل,

فجعل النايا ت'قر>ب الوت ول يعلها الوت.
وام\ت.ن.ي\ت الشيء: اخ\ت.لق}ته.

وم'ن,يت' بكذا وكذا: اب\ت'ل1يت به. وم.ناه ال� ب'بها ي.من,يه
وي.م\ن'وه أ%ي اب\تله ب'ب>ها م.ن\ياv وم.ن\واv. ويقال: م'ن,ي. بب.ل1ي_ة أ%ي

اب\ت'لي با كأ%نا ق�د>رت له وق�د>ر لا. الوهري: من.و\ت'ه وم.ن.ي\ته
إ,ذا ابتليته، وم'ن,ينا له و'فYق}نا. ودار,ي م.ن دار,ك أ%ي إ,زاء4ها

وق�بال%تها. وداري ب.ن دار,ه أ%ي بذائها؛ قال ابن بري: وأ%نشد ابن
خالويه:

ت.ن.ص_ي\ت' الق1لص. إ,ل ح.ك1يم�،
خ.وار,ج. من ت.بال%ة% أ%و م.ناها

فما ر.ج.ع.ت\ بائبة{ ر,كاب¬،
ح.ك1يم' بن' ال�س.ي_ب, م'نت.هاها

وف الديث: البيت' ال%ع\م'ور م.ن مكة أ%ي ب,حذائها ف السماء. وف
حديث ماهد: إ,ن الرم ح.ر.م¬ م.ناه م1ن السموات1 السبع وال4ر.ض1ي السبع

أ%ي ح1ذاءه وق%ص\د.ه. وال%ن: الق%ص\د'؛ وقول ال4خطل:
أ%م\س.ت\ م.ناها بأ%ر\ض� ما ي'ب.لYغ'ها،

بصاح1ب, ال%م>، إ,ل� ال%س\رة� ال�ج'د'
قيل: أ%راد ق%ص\د.ها وأ%ن_ث على قولك ذه.بت بعض' أ%صابعه، وإ,ن شئت

أ%ضمرت ف أ%م.س.ت\ كما أ%نشده سيبويه:
إ,ذا ما ال%ر\ء� كان أ%ب'وه ع.ب\س¬،
فح.س\ب'ك. ما ت'ريد' إ,ل الك%لم,

وقد قيل: إ,ن� ال4خطل أ%راد. م.ناز,لا فحذف، وهو مذكور ف موضعه؛
التهذيب: وأ%ما قول لبيد:

د.ر.س. ال%نا ب'تال1ع� فأ%بان1
قيل: إ,نه أ%راد بال%نا ال%ناز,ل فرخها كما قال العجاج:

ق%واط1ناv مكة% من\ و'ر\ق, ال%ما



أ%راد ال%مام. قال الوهري: قوله د.ر.س النا أ%راد النازل، ولكنه حذف
الكلمة اك}ت1فاء بالص_د\ر، وهو ضرورة قبيحة.

وال%ن,يe، مش.د�د: ماء الرجل، وال%ذ}ي والو.د\ي مففان؛ وأ%نشد ابن
:vبري لل4خطل يهجو جريرا
م.ن,يe الع.ب\د1، ع.ب\د1 أ%ب س'واج�،

أ%ح.قe م1ن. ال�دامة1 أ%ن} ت.عيبا
قال: وقد جاء أ%يضاv مففاv ف الشعر؛ قال ر'ش.ي\د' ابن ر'م.ي\ض�:

،vوق' ل%نا ط%عاما�أ%ت.ح\ل1ف' ل ت.ذ
وت.ش\ر.ب' م.ن\ي. ع.ب\د1 أ%ب س'واج,؟

وجعه' م'ن\ي¬؛ حكاه ابن ج,ن؛ وأ%نشد:
أ%س\ل%م\ت'موها فبات.ت\ غي. طاه1رة{،

م'ن�ي' الر>جال, على الف%خذ%ي\ن, كال�وم,
وقد م.ن.ي\ت' م.ن\ياv وأ%م\ن.ي\ت'. وف التنزيل العزيز: م1ن\ م.ن,ي¼

ي'م\ن.ى؛ وقرئ بالتاء على النطفة وبالياء على ال%ن>، يقال: م.ن.ى
الر_جل� وأ%م\ن من ال%ن,ي> بعنÝى، واس\ت.م\ن.ى أ%ي اس\ت.د\ع.ى خروج

الن�.
وم.ن.ى ال� الشيء: ق%د_ر.ه، وبه سيت م1نÝى، وم1نÝى بكة، يصرف ول

يصرف، سيت بذلك لا ي'م\ن.ى فيها من الدماء أ%ي ي'راق، وقال ثعلب: هو م1ن
قولم م.ن.ى ال عليه الوت أ%ي قد_ره ل4ن ال%د\ي. ي'نحر هنالك.

وام\ت.ن.ى القوم وأ%م\ن.و\ا أ%توا م1ن؛ قال ابن شيل: سي م1نÝى ل4ن الكبش
م'ن,ي. به أ%ي ذ�بح، وقال ابن عيينة: أ�خذ من ال%نايا. يونس: ام\ت.ن.ى

القوم إ,ذا نزلوا م1نÝى. ابن ال4عراب: أ%م\ن.ى القوم إ,ذا نزلوا م1نÝى.
الوهري: م1نÝى، مقصور، موضع بكة، قال: وهو مذكر، يصرف. وم1نÝى: موضع

آخر بنجد؛ قيل إ,ياه عن لبيد بقوله:
ع.ف%ت1 الد>يار' م.ل©ها ف%م'قام'ها
ب1نÝى، تأ%ب_د. غ%و\ل�ها فر,جام'ها

وال�ن.ى، بضم اليم: جع ال�نية، وهو ما ي.ت.م.ن_ى الرجل.
وال%ن\و.ة�: ال�م\ن,ي_ة� ف بعض اللغات. قال ابن سيده: وأ�راهم غيوا الخ1ر

بال3بدال كما غيوا ال4و_ل بالفتح. وكتب عبد اللك إ,ل الجاج: يا ابن.
ال�ت.م.ن>ية1، أ%راد أ�م_ه وهي الف�ر.ي\ع.ة� بنت ه.م_ام؛ وهي



القائلة:ه.ل} م1ن\ س.ب,يل� إ,ل خ.م\ر� فأ%ش\ر.ب.ها،
أ%م\ ه.ل} س.ب,يلD إ,ل ن.ص\ر, ب\ن, ح.ج_اج,؟

وكان نصر رجلv جيلv من بن س'ل%يم يفتت به النساء فحلق عمر رأ}سه
ونفاه إ,ل البصرة، فهذا كان تنيها الذي ساها به عبد اللك، ومنه قول

عروة بن الزeبي للحجاج: إ,ن شئت أ%خبتك من ل أ�م_ له يا ابن.
ال�ت.من>ية. وال�م\ن,ي�ة: أ�ف}عولةD وجعها ال4مان، وقال الليث: ربا طرحت

ال4لف فقيل منية على فعلة
(*قوله« فقيل منية على فعلة» كذا بالصل وشرح القاموس، ولعله على فعولة

حت يتأتى رد� أ%ب منصور عليه؛ قال أ%بو منصور: وهذا لن عند الفصحاء، إ,نا يقال م'ن\ية على ف�ع\لة وجعها م'نÝى،
ويقال أ�م\ن,ي�ةD على أ�ف}عولة والمع أ%مان©، مشد_دة الياء، وأ%مان{

مففة، كما يقال أ%ثاف{ وأ%ثاف© وأ%ضاح� وأ%ضاح1يe لمع ال�ث}ف1ي�ة1
وال�ض\حي_ة. أ%بو العباس: أ%حد بن يي الت_م.ن>ي حديث النفس با يكون

وبا ل يكون، قال: والتمن السؤال للرب ف الوائج. وف الديث: إ,ذا
ت.م.ن_ى أ%حد'كم ف%ل}ي.س\ت.كث1ر\ فإ,ن_ما يس\أ%ل ر.ب_ه، وف رواية:
فل}ي'ك}ث1ر\؛ قال ابن ال4ثي: الت_م.ن>ي ت.ش.ه>ي ح'ص'ول, ال4مر

ال%ر\غوب فيه وحديث� الن_ف}س با يكون وما ل يكون، والعن إ,ذا سأ%ل ال4
ح.وائج.ه وف%ض\له فل}ي'ك}ث1ر\ فإ,ن فضل ال كثي وخزائنه واسعة. أ%بو
بكر: ت.م.ن_يت الشيء أ%ي ق%د_رته وأ%ح\ب.ب\ت' أ%ن يصي إ,ل� م1ن ال%ن

.vوهو القدر. الوهري: تقول ت.م.ن_ي\ت الشيء وم.ن_يت غيي ت.م\ن,ية
�وت.م.ن_ى الشيء4: أ%راده، وم.ن_اه إ,ياه وبه، وهي ال1ن\ية� وال�ن\ية

وال�م\ن,ي_ة�. وت.م.ن_ى الكتاب.: قرأ%ه وك%ت.ب.ه. وف التنزيل العزيز:
إ,ل إ,ذا ت.م.ن_ى أ%ل}قى الشيطان� ف أ�م\ن,ي_ت1ه؛ أ%ي ق%ر.أ% وت.ل

فأ%ل}ق%ى ف ت1لوته ما ليس فيه؛ قال ف م.ر\ث1ي_ة1 عثمان، رضي ال
عنه:ت.م.ن_ى كتاب. ال3 أ%و_ل% ل%ي\ل1ه،

وآخ1ر.ه لق%ى ح1مام. ال%قاد1ر,
(* قوله« أول ليله وآخره» كذا بالصل، والذي ف نسخ النهاية: أول ليلة

وآخرها.)
والت_م.ن>ي: الت>لوة�. وت.م.ن_ى إ,ذا ت.ل القرآن؛ وقال آخر:

ت.م.ن_ى ك1تاب. ال3 آخ1ر. ل%ي\ل1ه،
ت.م.ن>ي. داود. الز_ب'ور. على ر,س\ل,



vفيه كما تل داود' الزبور متر.س>ل vأ%ي تل كتاب ال م'ت.ر.س>ل
فيه. قال أ%بو منصور: والت>لوة� سيت أ�م\ني�ة ل4ن� تال القرآن1 إ,ذا

م.ر_ بآية رحة ت.م.ن_اها، وإ,ذا مر_ بآية عذاب ت.م.ن_ى أ%ن
ي'وق�اه. وف التنزيل العزيز: ومنهم أ�م>يeون% ل ي.ع\ل%م'ون الكتاب إ,ل

أ%مان�؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه الكتاب إ,ل ت1لوة، وقيل: إ%ل�
أ%مان,ي_ إ,ل أ%كاذيب.، والعرب' تقول: أ%نت إ,نا ت.م\ت.ن هذا القول% أ%ي
ت.خ\ت.ل1ق�ه، قال: ويوز أ%ن يكون أ%مان� ن'س3ب إ,ل أ%ن} القائل إ,ذا قال

ما ل يعلمه فكأ%نه إ,نا ي.ت.م.ن_اه، وهذا مست.عمل ف كلم الناس،
يقولون للذي يقول ما ل حقيقة له وهو ي'حبه: هذا م'نÝى وهذه أ�م\ن,ي_ة. وف

حديث السن: ليس ال3يان� بالت_ح.لYي ول بالت_م.ن>ي ولكن ما و.ق%ر
ف القلب وص.د_ق%ت\ه ال4ع\مال أ%ي ليس هو بالقول الذي ت'ظهره بلسانك

فقط، ولكن يب أ%ن ت.ت\ب.ع.ه معر,فة� القلب، وقيل: هو من الت_م.ن>ي
القراءة والت>لوة. يقال: ت.م.ن_ى إ,ذا قرأ%. والت_م.ن>ي: الك%ذ1ب. وفلن

ي.ت.م.ن_ى ال4حاديث أ%ي ي.ف}ت.ع1لها، وهو مقلوب من ال%ي\ن,، وهو
الكذب. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: ما ت.غ.ن_ي\ت' ول ت.م.ن_ي\ت' ول
ش.ر,بت خ.مراv ف جاهلية ول إ,سلم، وف رواية: ما ت.م.ن_ي\ت' منذ أ%سلمت

أ%ي ما ك%ذ%ب\ت. والت_من>ي: الك%ذ1ب، ت.ف%عeل م1ن م.ن.ى ي.م\ن إ,ذا
ق%د_ر ل4ن الكاذب ي'قد>ر ف نفسه الديث ث يقوله، ويقال لل4حاديث

الت ت'ت.م.ن_ى ال4مان©، واحدتا أ�م\ن,ي�ةD؛ وف قصيد كعب:
فل يغ'ر_ن\ك. ما م.ن_ت\ وما وع.د.ت\،

�إ,ن� ال4مان,ي_ وال4ح\لم. ت.ضل1يل
وت.م.ن_ى: ك%ذ%ب. ووض.ع. حديثاv ل أ%صل له. وت.م.ن_ى ال%ديث:

اخترعه. وقال رجل لبن د.أ}ب� وهو ي'حد>ث: أ%هذا شيء ر.و.ي\ت.ه أ%م شيء
ت.م.ن_ي\ته؟

معناه اف}ت.ع.ل}ت.ه واخ\ت.ل%ق}ته ول أ%صل له. ويقول الرجل: وال ما
ت.م.ن_ي\ت هذا الكلم ول اخ\ت.ل%ق}ته. وقال الوهري: م'ن\ية� الناقة

ال4يام الت ي'تع.ر_ف فيها أ%لق1ح¬ هي أ%م ل، وهي ما بي ض1راب, الف%ح\ل
إ,ياها وبي خس عشرة ليلة، وهي ال4يام الت ي'س\ت.ب\ر.أ� فيها ل%قاح'ها

من ح1يالا. ابن سيده: ال�ن\ية� وال1نية أ%ي�ام الناقة الت ل
ي.س\ت.ب,ن\ فيها ل%قاح'ها من ح1يالا، ويقال للناقة ف أ%و_ل ما ت'ضرب: هي ف



م'ن\ي.تها، وذلك ما ل يعلموا أ%با حل أ%م ل، وم'ن\ي.ة� الب,ك}ر الت
ل تمل قبل ذلك عشر' ليال، ومنية الثYن\ي وهو البطن الثان خس عشرة
ليلة، قيل: وهي منتهى ال4يام، فإ,ذا مضت ع'رف أ%لق1ح هي أ%م غي لقح،

وقد است.م\ن.ي\ت'ها. قال ابن ال4عراب: الب,ك}ر' من ال3بل ت'س\ت.م\ن بعد
أ%ربع عشرة وإحدى وعشرين، وال�س3ن_ة� بعد سبعة أ%يام، قال:

والس\ت1م\ناء أ%ن يأ}ت صاحبها فيضرب بيده على ص.لها وي.ن\ق�ر. با، فإ,ن
اك}تار.ت\ بذنبها أ%و ع.ق%دت رأ}سها وجعت بي ق�ط}ر.يها ع'ل1م أ%نا لقح؛ وقال

ف قول الشاعر:
قام.ت\ ت'ريك. ل%قاحاv بعد. ساب,عة{،
والع.ي\ن' شاح1بةD، والق%ل}ب' م.س\ت'ور'

قال: مستور إ,ذا ل%ق1ح.ت ذه.ب ن.شاط�ها.
،Dكأ%ن_ها بص.لها، وه\ي عاق1دة

ك%و\ر' خ1مار� على ع.ذ}راء4 م.ع\ج'ور'
قال شر: وقال ابن شيل م'ن\ية� الق1لص, وال1ل�ة1 س.واء ع.ش\ر' ليال:

وروي عن بعضهم أ%نه قال: ت'م\ت.ن الق1لص' لسبع ليال إ,ل أ%ن تكون
ق%ل�وص ع.س\راء الش_و.لن1 ط%ويلة ال�نية فت'م\ت.ن عشراv وخس عشرة،

وال�نية الت هي ال�ن\ية سبع، وثلث للق1لص وللج,ل�ة1 ع.ش\ر ل%يال�. وقال
أ%بو اليثم يرد� على من قال ت'م\ت.ن الق1لص' لسبع: إنه خطأD، إ,نا

هو ت.م\ت.ن الق1لص'، ل يوز أ%ن يقال ام\ت.ن.ي\ت' الناقة% أ%م\ت.ن,يها،
فهي م'م\ت.ناةD، قال: وقرئ على ن'ص.ي وأ%نا حاضر. يقال: أ%م\ن.ت1

الناقة� فهي ت'م\ن إ,م\ناء، فهي م'م\ن,يةD وم'م\ن�، وام\ت.ن.ت\، فهي
م'م\ت.ن,ية إ,ذا كانت ف م'ن\ي.ت1ها على أ%ن الف1عل لا دون راع1يها، وقد

ام\ت'ن. للفحل؛ قال: وأ%نشد ف ذلك لذي الرمة يصف بيضة:
وب.ي\ضاء ل ت.ن\حاش' م1ن_ا، وأ�مeها

إ,ذا ما رأ%ت\نا زي,ل% م1ن_ا ز.ويل�ها
ن.ت'وج�، ول ت'ق}ر.ف\ ل1ما ي'م\ت.ن له،
إ,ذا ن'ت1ج.ت\ مات.ت\ وح.ي_ س.ل1يل�ها

ورواه هو وغيه من الرواة: لا ي'م\ت.ن، بالياء، ولو كان كما روى شر
لكانت الرواية لا ت.م\ت.ن له، وقوله: ل ت'ق}ر.ف\ ل ت'دان% ل1ما

ي'م\ت.ن له أ%ي ينظر إ,ذا ض'ربت أ%لقح أ%م ل أ%ي ل تمل المل الذي يتن



:vله؛ وأ%نشد نصي لذي الرمة أ%يضا
وحت اس\ت.بان% الف%ح\ل� ب.ع\د. ام\ت1نائ1ها،

م1ن. الص_ي\ف، ما الل�ت ل%ق1ح\ن. وح'ولا
فلم يقل بعد ام\ت1نائه فيكون الفعل له إ,نا قال بعد ام\ت1نائها هي.

وقال ابن السكيت: قال الفراء م'ن\ية الناقة وم1ن\ية الناقة ال4يام الت
ي'ستبأ� فيها ل%قاحها من ح1يالا، ويقال: الناقة ف م'ن\يتها. قال أ%بو

عبيدة: ال�نية� اض\ط1راب الاء وام>خاضه ف الر_ح1م قبل أ%ن يتغي فيصي
م.ش1يجاv، وقوله: ل ت'ق}ر.ف لا ي'م\ت.ن له يصف البيضة أ%نا ل

ت'ق}ر.ف أ%ي ل ت'جام.ع لا ي'م\تن له في'حتاج إ,ل معرفة م'ن\يتها؛ وقال
الوهري: يقول هي حامل بالفرخ من غي أ%ن يقارفها فحل؛ قال ابن بري: الذي ف

شعره:
ن.ت'وج� ول ت'ق}ر,ف لا ي'م\ت.ن له

بكسر الراء، يقال: أ%ق}ر.ف. ال4مر. إ,ذا داناه أ%ي ل ت'ق}ر,ف هذه
البيضة� لا له م'نيةD أ%ي هذه البيضة� ح.م.لت بالف%ر\خ من جهة غي جهة حل

الناقة، قال: والذي رواه الوهري أ%يضاv صحيح أ%ي ل ت'ق}ر.ف بفحل
ي'م\ت.ن.ى له أ%ي ل ي'قار,ف}ها فحل.

 �وال�ن'و_ة
(* قوله« والنوة» ضبطت ف غي موضع من الصل بالضم، وقال

ف شرح القاموس: هي بفتح اليم.): كال�ن\ية، قلبت الياء واواv للضمة؛
وأ%نشد أ%بو حنيفة لثعلبة بن عبيد يصف النخل:

ت.ناد.و\ا ب,ج,د¼، واش\م.ع.ل�ت\ ر,عاؤها
ل1ع1ش\رين. ي.وماv من م'ن'و_ت1ها ت.م\ض1ي

فجعل ال�نو_ة للنخل ذهاباv إ,ل التشبيه لا بال3بل، وأ%راد لعشرين
يوماv من م'نو_تا م.ض.ت\ فوضع ت.فعل موضع ف%علت، وهو واسع؛ حكاه سيبويه

فقال: اعلم أ%ن أ%ف}ع.ل� قد يقع موضع ف%ع.ل}ت؛ وأ%نشد:
ول%ق%د\ أ%م'رe على اللئيم ي.س'بeن،

ف%م.ض.ي\ت' ث�م_ت قلت' ل ي.ع\ن,ين
أ%راد: ولقد م.ر.ر\ت'. قال ابن بري: م'ن\ية ال1ج\ر عشرون يوماv تعتب

بالفعل، فإ,ن م.ن.عت فقد وس.ق%ت\. وم.ن.ي\ت الرجل م.ن\ياv وم.ن.و\ت'ه
vب'ل1يت، وم'ن,يت' به م.ن\وا vأ%ي اختبته، وم'ن,يت' به م.ن\يا vم.ن\وا



ب'ل1يت، ومان.ي\ت'ه جاز.ي\ت'ه. ويقال: ل4م\ن,ين_ك م1ناو.ت.ك أ%ي
ل4ج\ز,ي.ن_ك جزاءك. ومان.ي\ته م'ماناة: كافأ}ته، غي مهموز. ومان.ي\ت'ك: كافأ}تك؛

وأ%نشد ابن بري لس.ب\رة بن عمرو:
ن'مان با أ%ك}فاء4نا ون'هين'ها،
ون.ش\ر.ب' ف أ%ث}مان,ها ون'قام1ر'

وقال آخر:
أ�مان به ال4ك}فاء ف كلY م.و\ط1ن�،

وأ%ق}ض1ي ف�روض. الص_ال1حي. وأ%ق}ت.ري
ومان.ي\ت'ه: ل%ز,م\ته. ومان.ي\ت'ه: ان\ت.ظ%ر\ت'ه وطاو.ل}ت'ه.

وال�ماناة: ال�طاولة�. وال�ماناة�: الن\ت1ظار؛ وأ%نشد يعقوب:
ع'لYق}ت'ها ق%ب\ل% ان\ض1باح, ل%و\ن،
وج'ب\ت' ل%م_اعاv ب.ع1يد. الب.و\ن1،

م1ن\ أ%ج\ل1ها بف1ت\ية{ مان.و\ن
أ%ي انت.ظ%ر'ون حت أ�د\ر,ك ب'غ\ي.ت. وقال ابن بري: هذا الرجز بعن

ال�طاولة أ%يضاv ل بعن النتظار كما ذكر الوهري؛ وأ%نشد لغ.ي\لن بن
ح'ريث:

فإ,ن} ل ي.ك�ن\ فيها ه'رار¬، فإ,ن_ن
بس3لð ي'مان,يها إ,ل ال%و\ل, خائف'

وال�رار: داء# يأ}خذ ال3بل ت.س\ل%ح عنه؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب
ص'خ.ي\رة:

إ,ي_اك. ف أ%م\رك. وال�هاواة}،
وك%ث}رة% الت_س\ويف1 وال�ماناه\

وال�هاواة�: ال�لج_ة�؛ قال ابن السكيت: أ%نشدن أ%بو عمرو:
ص'ل}ب� ع.صاه للم.ط1ي> م1ن\ه.م,،
ليس. ي'مان ع'ق%ب. الت_ج.سeم,

قال: يقال مان.ي\ت'ك م'ذ� اليوم, أ%ي انتظرتك. وقال سعيد: ال�ناوة
ال�جازاة. يقال: ل4م\ن'و.ن_ك. م1ناو.ت.ك ول4ق}ن'و.ن_ك ق1ناو.ت.ك..

وت.م.ن¼: بلد بي مكة والدينة؛ قال كثي عزة:
كأ%ن� د'موع. الع.ي\ن,، لا ت.ح.ل�ل%ت\

م.خار,م. ب,يضاv م1ن\ ت.م.ن¼ ج,مال�ها،



ق%ب.ل}ن. غ�روباv م1ن\ س'م.ي\ح.ة% أ%ت\ر.ع.ت\
ب,ه,ن_ الس_وان، فاس\تدار. م.حال�ها

.�وال�ماناة�: ق1ل�ة الغ.ية1 على ال�ر.م,. وال�ماناة�: ال�داراة
وال�ماناة�: ال�عاق%بة� ف الرeكوب. وال�ماناة�: الكافأ%ة�. ويقال

للد_يeوث: ال�ماذ1ل� وال�مان وال�ماذ1ي.
وال%نا: الك%ي\ل� أ%و ال1يزان� الذي ي'وز.ن� به، بفتح اليم مقصور

يكتب بال4لف، وال1كيال الذي ي.ك1يلون به الس_م\ن وغيه، وقد يكون من
الديد أ%وزاناv، وتثنيته م.ن.وان1 وم.ن.يان1، وال4و_ل أ%على؛ قال ابن

سيده: وأ�رى الياء معاقبة لطلب الفة، وهو أ%فصح من ال%ن>، والمع أ%م\ناء،
وبنو تيم يقولون هو م.نÒ وم.ن_ان1 وأ%م\نانD، وهو م1ن>ي ب,م.ن.ى

م1يل� أ%ي بق%د\ر, م1يل�.
قال: وم.ناة� صخرة، وف الصحاح: صنم كان ل�ذ%ي\ل وخ'زاع.ة بي مكة

والدينة، ي.ع\ب'دونا من دون ال، من قولك م.ن.وت' الشيء، وقيل: م.ناة� اسم
ص.ن.م كان ل4هل الاهلية. وف التنزيل العزيز: وم.ناة% الث�ال1ث%ة%

ال�خرى؛ والاء للتأ}نيث وي'سكت عليها بالتاء3، وهو لغة، والنسبة إ,ليها
م.ن.و,يÒ. وف الديث: أ%نم كانوا ي'ه,ل©ون ل%ناة؛ هو هذا الصنم

الذكور. وعبد' مناة%: ابن أ�د> بن طاب,خ.ة. وزيد' م.ناة%: ابن ت.ميم بن
م'ر¼، يد ويقصر؛ قال ه.و\ب.ر الار,ثي:

أ%ل هل أ%ت.ى الت_ي\م. بن. ع.ب\د1 م.ناء4ة{
على الش>ن\ء3، فيما ب.ي\ن.نا، ابن' ت.م1يم,

قال ابن بري: قال الوزير من قال زيد' م.ناه بالاء فقد أ%خطأ%؛ قال: وقد
غلط الطائي ف قوله:

إ,ح\د.ى ب.ن ب.ك}ر, بن, ع.ب\د1 م.ناه،
ب.ي. الكئيب, الف%ر\د1 فال4م\واه

ومن احتج� له قال: إ,نا قال م.ناة{ ول يرد التصريع.
@مها: ال%ه\و' من السيوف: الر_ق1يق؛ قال صخر الغي:

وصار,م أ�خ\ل1ص.ت\ خ.ش1يب.ت'ه،
أ%ب\ي.ض م.ه\و ف م.ت\ن,ه1 ر'ب.د'

وقيل: هو الكثي الف1ر,ن\د، وزنه ف%ل}ع¬ مقلوب من لفظ ماه؛ قال ابن جن:
وذلك ل4نه أ�ر,ق_ حت صار كالاء. وثوب م.ه\و¬: ر.ق1يق، شب�ه بالاء؛



عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل4ب عطاء:
ق%م1يص¬ من الق�وه1ي> م.ه\و¬ ب.نائ1ق�ه\

ويروى: ز.ه\و¬ ور.خ\ف¬، وكل ذلك سواء. الفراء: ال4م\هاء السeيوف
الادة. وم.ه\و' الذه.ب: ماؤه وال%ه\و': اللب الرقيق الكثي الاء، وقد

م.ه'و. ي.م\ه'و م.هاو.ةv وأ%م\ه.ي\ت'ه أ%نا.
وال�هاة، بضم اليم: ماء الفحل ف رحم الناقة، مقلوب أ%يضاv، والمع

م'ه\ي¬؛ حكاه سيبويه ف باب ما ل ي'فارق واحد.ه إ,ل بالاء وليس عنده
بتكسي؛ قال ابن سيده: وإ,نا حله على ذلك أ%نه سع العرب تقول ف جعه هو

Dل ي.س'غ} فيه التذكي، ول نظي له إ,ل ح'كاة vها، فلو كان مكسرا�ال
وح'كvى وط�لةD وط�لvى، فإ,نم قالوا هو ال�ك%ى وهو الط©ل%ى، ونظيه من

الصحيح ر'طب.ةD ور'ط%ب وع'ش.رةD وع'ش.ر¬.

.�أ%بو زيد: ال�ه.ى ماء الفحل، وهو ال�ه\ية
وقد أ%م\ه.ى إ,ذا أ%نزل الاء عند الض>راب. وأ%م\ه.ى السم\ن.: أ%كثر

ماءه، وأ%م\ه.ى ق1د\ر.ه' إ,ذا أ%كثر ماء4ها، وأ%م\ه.ى الش_راب.: أ%كثر
ماءه، وقد م.ه'و. هو م.هاو.ةv فهو م.ه\و¬، وأ%م\ه.ى ال%د1يدة: س.قاها الاء

وأ%ح.د_ها؛ قال امرؤ الق%يس:
راش.ه م1ن\ ر,يش ناه1ض.ة{،

ث أ%م\هاه' على ح.ج.ر,ه\
وأ%م\ه.ى الن_ص\ل% على الس>نان إ,ذا أ%حد_ه ورق�قه. وال%ه\ي':

ت.ر\قيق الش_ف}رة، وقد م.هاها ي.م\ه,يها. وأ%م\ه.ى الف%ر.س: ط%و_ل%
ر.س.ن.ه، والسم' ال%ه\ي' على العاقبة. وم.ها الشيء4 ي.م\هاه' وي.م\ه,يه
م.ه\ياv معاقبة أ%يضاv: م.و_ه.ه. وح.ف%ر البئر حت أ%م\ه.ى أ%ي بلغ الاء،

لغة ف أ%ماه على القلب، وح.ف%ر\نا حت أ%م\ه.ي\نا. أ%بو عبيد: ح.ف%ر\ت'
البئر حت أ%م.ه\ت' وأ%م\و.ه\ت'، وإ,ن شئت حت أ%م\ه.يت'، وهي أ%بعد

اللغات، كلها إ,ذا انتهيت إ,ل الاء؛ قال ابن هرمة:
فإ,ن_ك. كالق%ر,ية1 عام. ت'م\ه.ى،
ش.ر'وب. الاء3 ث�م_ تع'ود' ماج.ا

ابن ب'ز'ر\ج ف ح.ف}ر, الب,ئر,: أ%م\ه.ى وأ%ماه.، وم.ه.ت1 الع.ي\ن'
ت.م\ه'و؛ وأ%نشد:

ت.قول� أ�مامة� عند. الف1را



ق,، والع.ي\ن' ت.م\ه'و على ال%ح\ج.ر,
قال: وأ%م\ه.ي\تها أ%س.ل}ت د.م\ع.ها. ابن ال4عراب: أ%م\هى إ,ذا ب.ل%غ

من حاج.ته ما أ%راد، وأ%صله أ%ن يبل�غ% الاء4 إ,ذا ح.ف%ر ب,ئراv. وف
حديث ابن عباس، رضي ال عنهما، أ%نه قال لع'ت\بة بن أ%ب سفيان وقد أ%ثن

عليه فأ%ح\س.ن: أ%م\ه.ي\ت. يا أ%با الوليد1 أ%م\ه.ي\ت أ%ي بالغ\ت. ف
الثناء واس\ت.ق}ص.ي\ت، من أ%م\ه.ى حاف1ر' البئر, إ,ذا اس\ت.ق}ص.ى ف
ال%ف}ر, وب.ل%غ% الاء4. وأ%م\ه.ى الف%رس. إ,مهاءé: أ%ج\راه لي.ع\ر.ق.. أ%بو

زيد: أ%م\ه.ي\ت' الف%ر.س أ%ر\خ.يت له من عنانه، ومثله أ%م.ل}ت به ي.د1ي
إ,مال%ةv إ,ذا أ%ر\خ.ى له من ع1نانه. واس\ت.م\ه.يت الف%ر.س إ,ذا

اس\ت.خ\ر.ج\ت ما ع1ن\د.ه من ال%ر\ي,؛ قال ع.د1ي�:
ه'م\ ي.س\ت.ج,يب'ون% للد_اع1ي وي'ك}ر,ه'هم\

ح.دe ال%م1يس، وي.س\ت.م\ه'ون% ف الب'ه.م,
وال%ه\و': شد_ة� ال%ر\ي,. وأ%م\ه.ى ال%ب\ل%: أ%ر\خاه. وأ%م\ه.ى ف

ال4مر, ح.ب\لv ط%ويلv على الثل. الليث: ال%ه\ي' إ,ر\خاء� 
(* قوله«

الهى إل» هكذا ف الصل والتهذيب.)ال%بل ونو,ه؛ وأ%نشد لطرف%ة.
ل%كا لطYو.ل, ال�م\ه.ى وث1ن\ياه' ف الي.د1

ال�موي: أ%م\ه.ي\ت إ,ذا ع.د.و\ت.، وأ%م\ه.ي\ت الفرس. إ,ذا أ%ج\ر.ي\ته
وأ%ح\م.ي\ته. وأ%م\ه.يت الس_يف.: أ%ح\د.د\ته.

وال%هاة�: الشمس'؛ قال أ�م.ي_ة� بن أ%ب الصل}ب:
ث�م_ ي.ج\ل�و الظ�لم. ر.بe ر.ح1يم¬

ب.هاة{، ش'عاع'ها م.ن\ش'ور
واستشهد ابن بري ف هذا الكان ببيت نسبه إ,ل أ%ب الص_ل}ت1

الث�ق%ف1ي:
ث� ي.ج\ل�و الظ�لم. ر.ب¬ ق%دير'

ب.هاة{ ، ل%ا ص.فاء# ون'ور'
ويقال للك%واكب: م.هاv؛ قال أ�مية:

ر.س.خ. ال%ها فيها، فأ%ص\ب.ح. ل%و\ن'ها
ف الوار,سات1، كأ%ن_ه'ن_ ال3ث}م1د'

وف النوادر: ال%ه\و' الب.ر.د'. وال%ه\و: حصÝى أ%بيض يقال له ب'صاق'



الق%م.ر. وال%ه\و': الل©ؤ\ل�ؤ'.ويقال للثغر الن_ق1ي> إ,ذا ابيض_ وكثر
ماؤه: م.هاv؛ قال ال4عشى:

وم.هاv ت.ر,فe غ�روب'ه،
ي.ش\ف1ي ال�ت.ي_م. ذا ال%راره\

وال%هاة: ال1جارة 
(* قوله« والهاة الجارة» هي عبارة التهذيب.) البيض

eالبل�و\رة الت ت.ب,ص :�الت ت.ب\ر'ق، وهي البل�و\ر'. وال%هاة
لشد_ة بياضها، وقيل: هي الدeر_ة�، والمع م.هاv وم.ه.وات¬ وم.ه.يات¬؛

وأ%نشد الوهري لل4عشى:
وت.ب\س3م' ع.ن م.هاv ش.ب,م� غ%ر,ي¼،

إ,ذا ت'ع\طي ال�ق%ب>ل% ي.س\ت.زيد'
وف حديث ابن عبد العزيز: أ%ن رجلv سأ%ل رب'ه أ%ن ي'ر,ي.ه م.و\ق1ع

الشيطان من ق%ل}ب ابن, آدم. فرأ%ى فيما ي.رى النائم' ج.س.د. رج'ل� م'م.هìى
ي'رى داخ1ل�ه من خارجه؛ ال%ها: الب,ل�و\ر'، ور.أ%ى الشيطان% ف صورة

ض1ف}دع له خ'رط�وم كخ'رطوم, الب.ع'وضة قد أ%د\خ.له ف م.ن\ك1به ال4يسر،
فإ,ذا ذك%ر ال4 عز وجل خ.ن.س.. وكل© شيء� ص'فYي. فأ%شبه الها فهو

م.م.هìى. وال%هاة�: ب.قرة� الوحش، س'م>يت بذلك لبياضها على التشبيه
بالب,ل�ور\ة والدeر_ة، فإ,ذا ش'ب>هت الرأ%ة بال%هاة1 ف الب.ياض فإ,نا
ي'عن با الب,ل�و\رة أ%و الدeر_ة، فإ,ذا ش'بهت با ف العيني فإ,نا

ي'عن با البقرة، والمع م.هاv وم.ه.وات، وقد م.ه.ت\ ت.م\ه'و م.هاv ف
بياضها. وناقةD م1م\هاء: ر.ق1يقة الل�ب. ون'ط}فة م.ه\وةD: ر.ق1يقة.

وس.ل%ح. س.ل}حاv م.ه\واv أ%ي رق1يقاv. وال%هاء، بالد�: عيب أ%و أ%و.د¬ يكون
ف الق1د\ح,؛ قال:

يق1يم' م.هاءه'ن_ بإ,ص\ب.ع.ي\ه1
وم.ه.و\ت الشيء4 م.ه\واv: مثل م.ه.ي\ت'ه م.ه\ياv. وال%ه\و.ة� من التمر:

كال%ع\وة1؛ عن السياف، والمع م.ه\و¬. وبنو م.ه\و�: ب.ط}ن من عبد
القيس. أ%بو عبيد: من أ%مثالم ف باب أ%ف}ع.ل: إ,نه ل4خ\ي.ب' م1ن شيخ

م.ه\و� ص.ف}قةv؛ قال: وهم حي� م1ن عبد الق%ي\س كانت لم ف ال%ث%ل قصة
ي.س\م'ج ذ1كرها. وال1م\هى: اسم موضع؛ قال بشر بن أ%ب خازم:

وبات.ت\ ل%يلةv وأ%د1ي. ل%ي\ل،



على ال1م\هى، ي'ج.زe لا الث�غام'
@موا: الاو,ي_ة: ال1ر\آة�، كأ%نا ن'س3بت إ,ل الاء3 لص.فائها وأ%ن

الصeور. ت'رى فيها كما ت'رى ف الاء الصاف، واليم أ%صلية فيها، وقيل:
Dف منه ف1ع\لYل�الاو,ي_ة ح.جر الب,ل�و\ر,، وثلث ماو,ي_ات{، ولو ت'ك

لقيل م'م\واةD؛ قال ابن سيده: والمع م.أ}و� 
(* قوله «والمع مأو إل»

كذا بالصل مضبوطاv.) نادرة حكمه م.أ%و�، وحكى ابن ال4عراب ف جعه
ماو,يÒ؛ وأ%نشد:

ت.ر.ى ف س.ن الاو,ي> بالع.ص\ر, والضeح.ى،
على غ%ف%لت1 الز_ي\ن, وال�ت.ج.م_ل,

و'ج'وهاv ل%و. ان� ال�د\ل1جي. اع\ت.ش.و\ا ب,ها،
ص.د.ع\ن. الدeجى حت_ى ت.ر.ى الليل ي.ن\ج.لي

وقد يكون الاو,يe لغة ف الاو,ي_ة. قال أ%بو منصور: ماو,ي_ةD كانت
ف ال4صل مائية، فقلبت الد_ة واواv فقيل ماوية، كما يقال رجل
شاو,يÒ.وماو,ي_ة: اسم امرأ%ة، وهو من أ%ساء النساء؛ وأ%نشد ابن

ال4عراب:ماو,ي�، يا ر'ب_ت.ما غارة{
ش.ع\واء، كالل�ذ}عة1 بال1يس.م,

أ%راد يا ماو,ي_ة ف%رخ_م. قال ال4زهري: رأ%يت ف البادية على جاد_ة
البصرة إ,ل مكة م.ن\هلةv بي ح.ف%ر, أ%ب موسى وي.ن\س'وعة% يقال لا

ماو,ي_ة.
@مومي: الوهري: ال%و\ماة� واحدة ال%وامي وهي ال%فاو,ز'. وقال ابن

vالسراج: الوماة أ%صله م.و\م.وة، على ف%ع\ل%لة{، وهو مضاعف قلبت واوه أ%لفا
لتحركها وانفتاح ما قبلها.

@ميا: م.ي_ة�: اسم امرأ%ة، وم.يÒ أ%يضاv، وقيل: م.ي_ة� من أ%ساء
الق1ر.دة1، وبا سيت الرأ%ة. الليث: م.ي_ة� اسم امرأ%ة، قال: زعموا أ%ن

�الق1ر\دة% ال�نثى تسمى م.ي_ة%، ويقال من_ة. وقال ابن بري: ال%ي_ة
الق1ر\دة�؛ عن ابن خالويه. وأ%ما قولم م.ي_ ففي الشعر خاصة، فإ,ما أ%ن

يكون اللفظ ف أ%صله هكذا، وإ,ما أ%ن يكون من باب أ%مال.
ابن ح.ن\ظ%ل: والاي,ي_ة� ح1ن\طة بيضاء إ,ل الصفرة وحبها دون حب

الب'ر\ثجان,ي_ة؛ حكاه أ%بو حنيفة.



@ما: ح.ر\ف' ن.في وتكون بعن الذي، وتكون بعن الش_رط، وتكون ع1ب
ارة عن جيع أ%نواع النكرة، وتكون موض'وعة موضع م.ن\، وتكون بعن

الس\ت1فهام، وت'ب\د.ل من ال4لف الاء فيقال م.ه\؛قال الراجز:
قد\ و.ر.د.ت\ م1ن\ أ%م\ك1ن.ه\،

م1ن\ ه.ه'نا وم1ن\ ه'ن.ه\،
إ,ن} ل أ�ر.و>ها ف%م.ه\

قال ابن جن: يتمل م.ه\ هنا وجهي أ%حدها أ%ن تكون ف%م.ه\ ز.ج\راv منه
أ%ي فاك}ف�ف\ عن ولست. أ%هلv للع1تاب، أ%و ف%م.ه\ يا إنسان� ي'خاطب

نفس.ه وي.ز\ج'رها، وتكون� للتعجeب، وتكون زائدة كاف�ةv وغي كافة،
والكافة قولم إ,نا زيد¬ م'ن\ط%ل1ق¬، وغي الكاف�ة إ,نا ز.ي\داv م'نطلق،

تريد إن زيداv منطلق. وف التنزيل العزيز: ف1بما ن.ق}ض1هم م1يثاق%هم،
وع.م_ا قليل لي'ص\ب,ح'ن_ ناد1مي، وم1م_ا خ.طي,ئ%ات1هم أ�غ}ر,ق�وا؛ قال

اللحيان: ما مؤنثة، وإن ذ�كYر.ت جاز؛ فأ%ما قول أ%ب النجم:
ال� ن.ج_اك. ب,ك%ف�ي\ م.س\ل%م.ت\،
م1ن\ ب.ع\د1ما وب.ع\د1ما وب.ع\د1م.ت\

صار.ت\ ن'ف�وس' الق%وم, ع1ن\د الغ.ل}ص.م.ت\،
وكادت1 ال�ر_ة� أ%ن ت'د\ع.ى أ%م.ت\

فإ,نه أ%راد وب.ع\د1ما فأ%بدل% ال4لف هاء كما قال الراجز:
م1ن\ ه.ه'نا وم1ن\ ه'ن.ه\

فلما صارت ف التقدير وبعدم.ه\ أ%شبهت الاء ههنا هاء التأ}نيث ف نو
م.س\لمة% وط%ل}حة، وأ%صل� تلك إ,نا هو التاء، فشب_ه الاء ف

وب.ع\د1م.ه\ باء التأ%نيث فو.ق%ف. عليها بالتاء كما ي.ق1ف' على ما أ%صله التاء
بالتاء ف م.س\ل%م.ت\ والغ.ل}ص.م.ت\، فهذا ق1ياس'ه كما قال أ%بو

و.ج\ز.ة:العاط1ف�ون.ت. ، حي ما م1ن\ عاط1ف{،
وال�ف}ض1لون% ي.داv، وإذا ما أ%ن\ع.م'وا

(*قوله «والفضلون» ف مادة ع ط ف: والنعمون.)
أ%راد: العاط1ف�ون.ه\، ث شب_ه هاء الوقف باء التأ}نيث الت أ%صلها

التاء ف%و.ق%ف. بالتاء كما ي.ق1ف' على هاء التأ}نيث بالتاء. وحكى ثعلب
وغيه: م.و_ي\ت' ماء ح.س.نةv، بالد>، لكان الفتحة م1ن ما، وكذلك ل أ%ي
ع.م1ل}تها، وزاد ال4لف ف ما ل4نه قد جعلها اساv، والسم ل يكون على



حرفي و.ض\عاv، واختار ال4لف من حروف الد> واللYي لكان الفتحة، قال:
:Dوم.و.و,ي_ة Dوقصيدة ماوي,�ة .Òوإذا نسبت إ,ل ما قلت م.و.و,ي

Dوماو,ي_ة Dؤاسي: هذه قصيدة مائ1يةeقافيتها ما. وحكى الكسائي عن الر
ولئ1ي_ةD ولو,ي_ةD ويائ1ي_ةD وياو,ي_ةD، قال: وهذا أ%ق}يس'. الوهري: ما

حرف ي.ت.ص.ر_ف على تسعة أ%وجه: الستفهام' نو ما ع1ن\د.ك، قال ابن بري:
ما ي'سأ%ل� با ع.م_ا ل ي.ع\ق1ل وعن صفات من ي.ع\ق1ل، يقول: ما ع.ب\د'
ال3؟ فتقول: أ%ح\م.ق' أ%و عاقلD، قال الوهري: وال%ب.ر نو رأيت ما
vع1ن\د.ك وهو بعن الذي، والزاء نو ما ي.ف}ع.ل} أ%ف}ع.ل}، وتكون تعجبا
نو ما أ%ح\س.ن. زيداv، وتكون مع الف1عل ف تأ}ويل ال%صدر نو ب.ل%غ.ن
ما ص.ن.ع\ت. أ%ي ص.ن,يع'ك، وتكون نكرة ي.ل}ز.م'ها النعت' نو مررت با

م'ع\ج,ب� لك أ%ي بشيء� م'ع\ج,ب� لك، وتكون زائدةv كاف9ةv عن العمل نو إنا
زيد م'ن\ط%ل1ق¬، وغي كاف�ة نو قوله تعال: فب,ما ر.ح\م.ة{ من ال3

ل1ن\ت. لم؛ وتكون نفياv نو ما خرج زيد وما ز.ي\د¬ خار,جاv، فإن جعل}ت.ها
حرف. نفي� ل ت'ع\م1ل}ها ف لغة أ%هل ن.جد{ ل4نا د.و_ارةD، وهو

الق1ياس، وأ%ع\م.ل}ت.ها ف لغة1 أ%هل ال1جاز تشبيهاv بليس، تقول: ما زيد¬
خار,جاv وما هذا ب.شراv، وتيء م.ح\ذ�ف%ةv منها ال4لف' إ,ذا ض.م.مت. إ,ليها
حرفاv نو ل1م. وب,م. وع.م_ ي.ت.ساءل�ون؛ قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول:

وتيء ما الستفهامية� م.حذ�وفةv إ,ذا ضممت إ,ليها حرفاv جارìا.
التهذيب: إ,نا قال النحويون أ%صل�ها ما م.ن.ع.ت\ إ,ن� من العمل، ومعن إ,ن_ما

إثبات¬ لا يذكر بعدها ون.ف}ي¬ لا س1واه كقوله: وإ,ن_ما ي'داف1ع' عن
أ%ح\ساب,هم أ%نا أ%و م1ث}لي؛ العن ما ي'دافع' عن أ%حسابم إ,ل� أ%نا

أ%و م.ن\ هو م1ث}لي، وال أ%علم. التهذيب: قال أ%هل العربية ما إ,ذا كانت
اساv فهي لغي ال�م.ي>ز,ين من ال3نس وال1ن>، وم.ن تكون

للم'م.ي>ز,ين، ومن العرب من يستعمل ما ف موضع م.ن\، م1ن ذلك قوله عز وجل: ول
ت.نك1حوا ما ن.ك%ح آباؤكم من الن>ساء إ,ل ما قد س.ل%ف.؛ التقدير ل

ت.ن\ك1ح'وا م.ن\ ن.ك%ح. آباؤكم، وكذلك قوله: فان\ك1ح'وا ما طاب. لكم من
vالن>ساء؛ معناه م.ن\ طاب. لكم. وروى سلمة عن الفراء: قال الكسائي تكون ما اسا

وتكون ج.ح\داv وتكون استفهاماv وتكون شرطاv وتكون ت.ع.جeباv وتكون
ص1لةv وتكون م.ص\د.راv. وقال ممد بن يزيد: وقد تأ}ت ما ت.م\ن.ع العام1ل%
ع.مل%ه، وهو كقولك: كأ%ن_ما و.ج\ه'ك. القمر'، وإ,نا زيد¬ ص.د1يق�نا. قال



أ%بو منصور: ومنه قوله تعال: ر'ب_ما ي.و.دe الذين كفروا؛ ر'ب_
و'ض1ع.ت لل4ساء فلما أ�د\خ1ل فيها ما ج'علت للفعل؛ وقد ت'وص.ل� ما ب,ر'ب_

ور'ب_ت. فتكون ص1لةv كقوله:
ماو,ي_، يا ر'ب_ت.ما غارة{

ش.ع\واء كالل�ذ}عة1 بال1يس.م,
يريد يا ر'ب_ت. غارة، وتيء� ما ص1ل%ةv ي'ريد با الت_و\ك1يد. كقول

ال عز وجل: فب,ما ن.ق}ض1هم م1يثاق%ه'م؛ العن فب,ن.ق}ض1هم م1يثاق%هم،
وتيء مصدراv كقول ال عز وجل: فاص\د.ع\ با تؤمر؛ أ%ي فاص\د.ع\ بال4مر،

وكقوله عز وجل: ما أ%غ}ن عنه مال�ه وما ك%س.ب.؛ أ%ي وك%س\ب'ه، وما
الت_ع.جeب, كقوله: فما أ%ص\ب.ر.هم على النار، والستفهام با كقولك: ما

قول�ك ف كذا؟ والس\ت1فهام' با من ال لعباده على وجهي: هل للمؤمن,
ت.ق}رير¬، وللكافر ت.ق}ر,يع¬ وت.و\بيخ¬، فالتقرير كقوله عز وجل لوسى: وما

ت1لك. بي.م1ينك يا موسى قال هي ع.صاي.، ق%ر_ره ال� أ%نا ع.صاv كراهة%
أ%ن ي.خاف%ها إ,ذا حو_لا ح.ي_ةv، والش_ر\ط1 كقوله عز وجل: ما ي.ف}ت.ح

ال للناس, من ر.ح\م.ة فل م'م\س3ك. لا وما ي'م\س3ك\ فل م'ر\س1ل% ل%ه،
وال%ح\د' كقوله: ما ف%ع.ل�وه إ,ل� ق%ليلD منهم، وتيء ما بعن أ%ي�
كقول ال عز وجل: اد\ع' ل%نا ر.ب_ك ي'ب.ي>ن لنا ما ل%و\ن'ها؛ العن

ي'ب.ي>ن لنا أ%يe شيء ل%و\ن'ها، وما ف هذا الوضع ر.ف}ع¬ ل4نا اب\تداء
وم'راف1ع'ها قوله ل%و\ن'ها، وقوله تعال: أ%ي�اv ما ت.د\ع'وا فله

ال4س\ماء ال�س\ن؛ و'ص1ل% ال%زاء� با، فإ,ذا كان اس\ت1ف}هاماv ل ي'وص.ل}
با وإ,نا ي'وص.ل� إ,ذا كان جزاء؛ وأ%نشد ابن ال4عراب قول ح.س_ان%:

،Dن\ غ%ث� من ر.قاش, ح.ديث�إ,ن} ي.ك
فبما يأ}ك�ل� ال%د1يث� الس>م1ينا

قال: فبما أ%ي ر'ب_ما. قال أ%بو منصور: وهو م.ع\روف ف كلمهم قد جاء4
ف شعر ال4عشى وغيه. وقال ابن ال4نباري ف قوله عز وجل: ع.ما ق%ل1يل

لي'ص\بح'ن_ ناد1مي.. قال: يوز أ%ن يكون معناه ع.ن\ ق%ليل وما
vت.و\ك1يد¬، ويوز أ%ن يكون العن عن شيء� قليل وعن و.ق}ت{ قليل فيصي ما اسا

غي ت.وكيد، قال: ومثله ما خ.طاياه'م\، يوز أ%ن يكون من إ,ساء4ة خ.طاياهم
ومن أ%ع\مال خ.طاياهم، فن.ح\ك�م' على ما من هذه ال1هة بال%ف}ض،

ون.ح\م1ل� ال%طايا على إ,عرابا، وج.ع\ل�نا ما م.ع\ر,فةv ل3ت\باع1نا



ال%ع\ر,فة% إ,ياها أ%و\ل وأ%ش\ب.ه'، وكذلك فب,ما ن.ق}ض1هم م1يثاق%هم، معناه
فب,ن.ق}ض1هم م1يثاق%هم وما ت.و\ك1يد¬، ويوز أ%ن يكون التأ}ويل

ف%ب,إ,ساء4ت1هم ن.ق}ض1هم ميثاق%هم.
والاء�، ال1يم' م'مالةD وال4لف م.م\د'ودةD: حكاية أ%ص\وات1 الشاء3؛

قال ذو الرمة:
ل ي.ن\ع.ش' الط�ر\ف. إ,ل ما ت.خ.و_ن.ه'
داع� ي'ناديه، باس\م الاء، م.ب\غ'وم'

وماء3: حكاية� صوت1 الشاة1 مبن على الكسر. وحكى الكسائي: بات.ت1 الشاء�
ليل%ت.ها ما ما وماه\ وماه\ 

(*قوله« ما ما وماه ماه» يعن بالمالة
فيها.) ، وهو حكاية صوتا. وزعم الليل أ%ن م.ه\ما ما ض'م_ت إ,ليها ما
ل%غ\واv، وأ%بدلوا ال4لف هاء. وقال سيبويه: يوز أن تكون كإ,ذ} ض'م_ إ,ليها

ما؛ وقول حسان بن ثابت:
إ,م_ا ت.ر.ي\ ر.أ}سي ت.غ.ي_ر. ل%و\ن'ه

ش.م.طاv، فأ%ص\ب.ح. كالن_غام, ال�خ\ل1س
(* قوله «الخلس» أي الختلط صفرته بضرته، يريد اختلط الشعر البيض

بالسود، وتقدم انشاد بيت حسان ف ثغم المحل بدل الخلس، وف الصحاح هنا
الول.)

يعن إ,ن ت.ر.ي\ رأ}سي، ويدخ'ل بعدها النون� الفيفة� والثقيلة� كقولك:
إ,ما ت.ق�وم.ن_ أ%ق�م\ وت.ق�وماv، ولو حذفت ما ل تقل إ,ل� إ,ن} ل

ت.ق�م\ أ%ق�م\ ول تنو�ن، وتكون إ,م�ا ف معن ال�جازاة ل4نه إ,ن} قد
ز,يد. عليها ما، وكذلك م.ه\ما فيها معن الزاء. قال ابن بري: وهذا مكرر

يعن قوله إ,ما ف معن ال�جازاة ومهما. وقوله ف الديث: أ%ن\ش'د'ك. بال
ل%م_ا فعلت كذا أ%ي إ,ل� ف%ع.ل}ته، وتفف اليم وتكون ما زائدة،

وقرئ بما قوله تعال: إ,ن� كل© ن.ف}س� ل%م_ا عليها حافظ؛ أ%ي ما كل©
.Dن.ف}س� إ,ل عليها حافظ وإ,ن} كل© ن.ف}س� لع.ل%ي\ها حاف1ظ

@مت: مت.ى: كلمة استفهام� عن وقت أ%مر، وهو اسم م'غ\ن� عن الكلم الكثي
ال�تناهي ف الب'ع\د1 والطول، وذلك أ%نك إ,ذا قلت مت تقوم' أ%غ}ناك.

ذلك عن ذكر ال4ز\م1نة على ب'ع\دها، وم.ت بعن ف، يقال: وضعته م.ت
ك�م>ي أ%ي ف ك�م>ي؛ وم.ت بعن م1ن\؛ قال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة%:



،Dم.ت حاب� له ز.ج.ل vأ%خ\ي.ل% ب.ر\قا
إ,ذا ت.ف%ت_ر. من ت.وماض1ه ح.ل%جا

(* قوله« أخيل برقاv إل» كذا ف الصل مضبوطاv، فما وقع ف حلج وومض:
أخيل، مضارع أخال، ليس على ما ينبغي. ووقع ضبط حلجا بفتح اللم، والذي ف

الكم كسرها حلج يلج حلجاv بوزن تعب فيقال حلج السحاب بالكسر يلج
بالفتح حلجاv بفتحتي.)

وقضى ابن سيده عليها بالياء، قال: ل4ن بعضهم حكى ال3مالة فيه مع أ%ن
أ%لفها لم، قال: وانقلب ال4لف عن الياء لماv أ%كثر. قال الوهري:

م.ت.ى ظرف غي م'ت.م.كYن وهو سؤال عن زمان وي'جازى به. ال4صمعي: مت ف لغة
هذيل قد يكون بعن م1ن؛ وأ%نشد ل4ب ذؤيب:

ش.ر,ب\ن. باء البحر, ث ت.ر.ف�ع.ت\
م.ت.ى ل�ج.ج� خ'ض\ر�، ل%ه'ن_ ن.ئ1يج'

أ%ي من ل�ج.ج�؛ قال: وقد تكون بعن وس.ط. وسع أ%بو زيد بعضهم يقول:
،vم>ي، وأ%نشد بيت أ%ب ذؤيب أ%يضا�و.ض.ع\ت'ه مت ك�م>ي أ%ي ف و.س.ط ك

وقال: أ%راد وس.ط% ل�ج.ج�. التهذيب: مت م1ن حروف1 العان ولا و'ج'وه
ش.ت_ى: أ%حدها أ%نه سؤال عن وقت1 ف1ع\ل ف�ع1ل% أ%و ي'ف}ع.ل� كقولك مت

ف%ع.ل}ت. ومت ت.ف}ع.ل� أ%ي ف أ%ي وقت، والعرب' تازي با كما ت'جازي بأ%ي�
فت.ج\ز,م' الف1ع\لي تقول م.ت تأ}ت1ن آت1ك، وكذلك إ,ذا أ%دخلت عليها

ما كقولك مت ما يأ}ت1ن أ%خوك أ�ر\ض1ه، وتيء مت بعن الس\ت1نكار,
تقول للرجل إ,ذا حكى عنك ف1ع\لv ت'ن\ك1ر'ه مت كان هذا على معن ال3نكار

والنفي أ%ي ما كان هذا؛ وقال جرير:
م.ت كان ح'ك}م' ال3 ف ك%ر.ب, الن_خ\ل,

وقال الفراء: مت يق%ع' على الو.قت إ,ذا قل}ت. مت د.خ.ل}ت1 الدار فأ%نت
طالق أ%ي أ%ي_ وقت د.خ.ل}ت1 الدار، وك�ل�ما تقع على الفعل إ,ذا قلت

كلما دخلت1 الدار فمعناه كل� د.خ\ل%ة{ د.خ.ل}ت1ها، هذا ف كتاب ال%زاء؛
قال الزهري: وهو صحيح. وم.ت ي.ق%ع' للوقت ال�ب\ه.م. وقال ابن

ال4نباري: مت ح.ر\ف' استفهام ي'ك}ت.ب بالياء، قال الفراء: ويوز أ%ن ت'ك}ت.ب
بال4لف ل4نا ل ت'ع\ر.ف' فع\لv، قال: وم.ت بعن م1ن\؛ وأنشد:

إ,ذا أقول� ص.حا ق%ل}ب أ�ت1يح. ل%ه
س'ك}ر¬ م.ت ق%ه\وة{ سار.ت إ,ل الر_اس,



أ%ي من ق%ه\وة{؛ وأ%نشد:
م.ت ما ت'ن\ك1روها ت.ع\ر,ف�وها
مت أ%ق}طار,ها علق نفيت

(* قوله «علق نفيت» كذا ف الصل وشرح القاموس.)
أ%راد من أ%قطارها نفيت أ%ي منفرج؛ وأ%ما قول امرئ القيس:

م.ت ع.ه\د'نا ب,ط1عان1 الك�ما
ة1 وال%ج\د1 وال%مد1 والسeود.د1

يقول: مت ل يكن كذلك، يقول: ت.ر.و\ن% أ%ن_ا ل ن'ح\س3ن' ط%ع\ن.
الك�ماة1 وع.ه\د'نا به قريب؛ ث قال:

وب.ن\ي, الق1باب, وم.ل}ء3 الفا
ن1، والنار, وال%ط%ب, ال�وق%د1



حرف النون



@نأنأ: الن_أ}ن.أ%ة�: الع.ج\ز' والض_ع\ف'. وروى ع1ك}ر,مة� عن أ%ب بكر
الصديق، رضي الل9ه عنه، أ%نه قال: ط�وب.ى ل1م.ن\ مات. ف الن_أ}ن.أ%ة1،
مهموزة، يعن أ%و�ل ال3سلم ق%ب\ل% أ%ن ي.ق}و.ى ويكث�ر. أ%هل�ه وناص1ر'ه

والد�اخ1ل�ون فيه، فهو عند الناس ضعيف.
 ون.أ}ن.أ}ت' ف الرأ}ي إ,ذا خ.ل�ط}ت فيه ت.خ\ل1يطاv ول ت'ب\ر,م\ه. وقد ت.ن.أ}ن.أ% ون.أ}ن.أ% ف رأ}يه ن.أ}ن.أ%ةv وم'ن.أ}ن.أ%ةv: ض.ع'ف. فيه ول ي'ب\ر,م\ه. قال

ع.بده1ن\د ابن زيد الت_غ\لب,ي�، جاهلي:
فل أ%س\م.ع.ن\ منكم بأ%مر� م'ن.أ}ن.إ�،  * ض.ع1يف{، ول ت.س\م.ع\ به هام.ت ب.ع\د1ي

فإ,ن� الس>نان% ي.ر\ك%ب' الـم.ر\ء� ح.د_ه،  * م1ن ال1ز\ي، أ%و ي.ع\د'و على ال4س.د1 الو.ر\د1
وت.ن.أ}ن.أ%: ض.ع'ف. واس\ت.ر\خ.ى.

ورجل ن.أ}ن.أD ون.أ}ن.اء#، بالد� والقصر: عاجز ج.بانD ضعيف. قال امرؤ' القيس يدح سعد بن الض_باب, ال3ياد1ي_:
لع.م\ر'ك. ما س.ع\د¬ ب,خ'ل9ة1 آث1م�، *  ول ن.أ}ن.إ�، عند. ال1فاظ1، ول ح.ص1ر\

 قال أ%بو عبيد: ومن ذلك قول علي، رضي الل9ه عنه، لسليمان% بن ص'ر.د{، وكان قد تلف عنه يوم ال%م.ل, ث أ%تاه، فقال له
علي�، رضي الل9ه عنه: ت.ن.أ}ن.أ}ت. وت.راخ.ي\ت.، فكيف رأ%يت. ص'ن\ع. الل9ه1؟ قوله: ت.ن.أ}ن.أ}ت. يريد ض.ع'ف}ت. واس\ت.ر\خ.ي\ت..

ال�موي: ن.أ}ن.أ}ت' الرجل ن.أ}ن.أ%ةv إ,ذا ن.ه\ن.ه\ت.ه عما يريد وك%ف%ف}ت.ه، كأ%نه يريد إ,ن ح.م.ل}ت'ه على أ%ن ض.ع'ف.
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 عما أ%راد وتراخى.
ورجل ن.أ}ناء#: ي'كثر تقليب ح.د.ق%تيه، والعروف ر.أ}راء#.

 @نبأ: الن_ب.أ�: الب، والمع أ%ن\ب.اء#، وإ,ن� لفلن ن.ب.أv أ%ي خباv. وقوله عز وجل: ع.م_ ي.تساء4ل�ون عن الن_ب.إ, العظيم. قيل عن
 القرآن، وقيل عن الب.ع\ث، وقيل عن أ%م\ر, النب، صلى الل9ه عليه وسلم. وقد أ%ن\ب.أ%ه إ,ي�اه وبه، وكذلك ن.ب_أ%ه، متعدية برف وغي

حرف، أ%ي أ%خب. وحكى سيبويه: أ%نا أ%ن\ب'ؤ'ك، على ال3تباع. وقوله:
إ,ل ه1ن\د{ م.ت.ى ت.س.ل1ي ت'ن\ب.ي\

 أ%بدل هزة ت'ن\ب.ئ1ي إ,بدالv صحيحاv حت صارت المزة حرف علة، فقوله ت'ن\ب.ي\ كقوله ت'ق}ض.ي\. قال ابن سيده: والبيت هكذا
وجد، وهو ل مالة ناقص.

واس\ت.ن\بأ% الن_ب.أ%: ب.ث عنه.
:vون.اب.أ}ت' الرجل% وناب.أ%ن,ي: أ%ن\ب.أ}ته وأ%ن\بأ%ن,ي. قال ذو الرمة يهجو قوما

ز'ر\ق' الع'ي'ون1، إ,ذا جاو.ر\ت.ه'م س.ر.ق�وا  * ما ي.س\ر,ق' الع.ب\د'، أ%و ن.اب.أ}ت.ه'م ك%ذ%ب'وا
وقيل: ن.اب.أ}ت.هم: ترك}ت. ج,وار.هم وت.باع.د\ت عنهم.

وقوله عز وجل: ف%عم1ي.ت\ عليهم ال4ن\ب.اء� يومئذ{ فهم ل ي.ت.ساء4لون .
 قال الفر_اء�: يقول القائل قال الل9ه تعال: وأ%ق}ب.ل% ب.عض'هم على بعض ي.ت.ساء4لون؛ كيف قال ههنا: فهم ل يتساء4ل�ون؟ قال أ%هل

 التفسي: انه يقول ع.م1ي.ت\ عليهم ال�ج.ج' يومئذ{، فسكتوا، فذلك قوله تعال فهم ل ي.ت.ساء4لون. قال أ%بو منصور: س_ى



ـgب.اءé، وهي جع الن_ب.إ,، ل4ن� ال�ج.ج. أ%ن\ب.اء# عن الل9ه، عز وجل. الوهري: والن.ب,يء�: الـم'خ\ب,ر عن الل9ه، عز وجل،  ال�ج.ج أ%ن
 م.كYي_ةD، ل4نه أ%ن\ب.أ% عنه، وهو ف%ع1يلD بعن فاع1ل. قال ابن بري: صوابه أ%ن يقول ف%ع1يل بعن م'ف}ع1ل مثل ن.ذ1ير بعن م'ن\ذ1ر وأ%ل1يم

بعن م'ؤ\ل1م. وف النهاية: ف%ع1يل بعن فاع1ل للمبالغة من الن_ب.إ, ال%ب.ر، ل4نه أ%ن\ب.أ% عن الل9ه أ%ي أ%خ\ب.ر..
ـgب.أ%. قال: ويوز فيه تقيق المز وتفيفه. يقال ن.ب.أ% ون.ب_أ% وأ%ن

 قال سيبويه: ليس أ%حد من العرب إ,ل9 ويقول ت.ن.ب_أ% م'س.ي\ل1مة،بالمز، غي أ%نم تركوا المز ف النب> كما تركوه ف الذ�ر>ي_ة
والب.ر,ي_ة1 والاب,ية1، إ,ل9 أ%هل% مكة، فإ,نم يهمزون هذه ال4حرف ول يهمزون

 غيها، وي'خال1فون العرب ف ذلك. قال: والمز ف الن_ب,يء3 لغة رديئة، يعن لقلة استعمالا، ل ل4ن� القياس ينع من ذلك. أ%ل
 ترى إ,ل قول سي>د1نا رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: وقد قيل يا ن.ب,يء4 الل9ه، فقال له: ل ت.ن\ب,ر باس\مي، فإ,نا أ%نا ن.ب,يe الل9ه.

 وف رواية: فقال لست' ب,ن.ب,يء3 الل9ه1 ولكن>ي نبe الل9ه. وذلك أ%نه، عليه السلم، أ%نكر المز ف اسه فر.د_ه على قائله ل4نه ل يدر
 با ساه، فأ%ش\ف%ق. أ%ن ي'م\س3ك. على ذلك، وفيه شيء# يتعلق بالش_ر\ع، فيكون بال3م\ساك عنه م'ب,يح. م.ح\ظ�ور� أ%و حاظ1ر. م'باح.

والمع: أ%ن\ب,ئ%اء� ون'ب.آء�. قال الع.ب_اس' بن م1ر\داس�:
يا خات1م. النeب.آء3، إ,ن_ك. م'ر\س.لD  * بال%ي\ر,، كل© ه'د.ى الس_ب,يل, ه'داكا

إ,ن� ال3له. ث%ن.ى عليك م.ح.ب_ةv *  ف خ.ل}ق1ه، وم'ح.م_داv س.م_اكا
قال الوهري: ي'ج\مع أ%ن\ب,ي.اء، ل4ن المز لا أ�ب\د1ل وأ�ل}ز,م ال3ب\دال% ج'م1ع. ج.م\ع. ما أ%صل� لمه حرف 
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ـgب.أ% عن الل9ه، ف%ت'ر,ك ه.مزه. قال: وإ,ن أ�خ1ذ% من  العلة ك%ع1يد وأ%ع\ياد، على ما نذكره ف العتل. قال الفر_اء�: النبe: هو من أ%ن

 الن_ب\وة1 والن_باوة1، وهي الرتفاع عن ال4رض، أ%ي إ,نه أ%ش\ر.ف على سائر ال%ل}ق، فأ%صله غي المز. وقال الزجاج: الق1ر.اءة
ـgب,ياء، طرح المز، وقد هز جاعة من أ%هل الدينة جيع ما ف القرآن من هذا. واشتقاقه  المع عليها، ف الـن_ب,ي>ي وال4ن

من ن.ب.أ% وأ%ن\ب.أ% أ%ي أ%خب. قال: وال4جود ترك المز؛ وسيأ}ت ف العتل.
ومن غي الهموز: حديث الب.راء3. قلت: ور.س'ول1ك. الذي أ%ر\س.ل}ت.،

فرد_ ع.لي_ وقال: ون.ب,ي>ك. الذي أ%ر\س.ل}ت.. قال ابن ال4ثي: انا رد_
عليه لي.خ\ت.ل1ف. الل�ف}ظان1، ويمع له الثناء4 بي معن النeب'و_ة

والر>سالة، ويكون تعديداv للنعمة ف الال%ي\ن، وتعظيماv ل1لم1ن_ة1 على
.vوليس كل9 نب� رسول Òمن النب، ل4ن� كل رسول ن.ب,ي eأ%خص �الوجهي. والر_سول

ويقال: ت.ن.ب_ى الك%ذ�اب' إ,ذا اد_ع.ى النeب'و�ة%. وت.ن.ب_ى كما ت.ن.ب_ى م'س.ي\ل1مة� الك%ذ9اب' وغي'ه من الدج�الي الـم'ت.ن.ب>ي..
،Dمثال ن'ب.ي>عة{. قال ابن بري: ذكر الوهري ف تصغي الن_ب,يء3 ن'ب.ي>ئ ،Dب'وءة: ن'ب.ي>ئ%ةeن'ب.ي>ع�. وتصغي الن � وتصغي الن_ب,يء3: ن'ب.ي>ئD، مثال

بالمز على القطع بذلك. قال: وليس ال4مر كما ذ%كر، ل4ن
سيبويه قال: من جع ن.ب,يئاv على ن'ب.آء قال ف تصغيه ن'ب.ي>ئ،



 بالمز، ومن جع ن.بيئاv على أ%ن\ب,ياء قال ف تصغيه ن'ب.يÒ، بغي هز. يريد: من لزم المز ف المع لزمه ف التصغي، ومن ترك
 المز ف المع تركه ف التصغي. وقيل: الـن_بe مشتق من الـن_ب.اوة1، وهي الشيء� الـم'ر\ت.ف1ع'. وتقول العرب ف التصغي:

كانت ن'ب.ي>ئة� م'س.ي\ل1م.ة ن'ب.ي>ئة% س.و\ء�.
قال ابن بري الذي ذكره سيبوبه: كانت ن'ب'و�ة� مسيلمة ن'ب.ي>ئة% س.و\ء�،

 فذكر ال4ول غي مصغر ول مهموز ليبي أ%نم قد هزوه ف التصغي، وإ,ن ل يكن مهموزاv ف التكبي. وقوله عز وجل: وإ,ذ
 أ%خذنا من الن_ب,ي>ي. م1يثاق%هم وم1ن\ك. وم1ن ن'وح. فقد�مه، عليه الصلة والسلم، على نوح، عليه الصلة والسلم، ف أ%خذ

 ال1يثاق، فانا ذلك ل3ن9 الواو معناها الج\ت1ماع'، وليس فيها دليلD أ%ن الذكور أ%و�لv ل يستقيم أ%ن يكون معناه التأ}خي، فالعن
على مذهب أ%هل اللغة: ومن ن'وح وإ,براهيم وم'وس.ى وعيسى

بن, مري. وم1ن\ك.. وجاء ف التفسي: إ,ن�ي خ'ل1ق}ت' قبل ال4نبياء
وب'ع1ث}ت' بعد.هم. فعلى هذا ل تقدي ول تأ}خي ف الكلم، وهو على ن.س.ق1ه.

وأ%خ\ذ� ال1يثاق, حي أ�خ\ر,جوا من ص'ل}ب آدم. كالذ�ر�، وهي النeب'وءة.
وت.ن.ب_أ% الر_جل: اد�ع.ى النeب'وءة.

ور.م.ى فأ%ن\ب.أ% أ%ي ل ي.ش\ر,م\ ول ي.خ\د1ش\.
ون.ب.أ}ت' على القوم أ%ن\ب.أ� ن.ب\أv إ,ذا طلعت عليهم. ويقال ن.ب.أ}ت' من

ال4رض إ,ل أ%رض أ�خرى إ,ذا خرجت. منها إليها. ون.ب.أ% من بلد كذا
ي.ن\ب.أ� ن.ب\أv ون'ب'وءاv: ط%رأ%.

والناب,ئ�: الثور الذي ي.ن\ب.أ� من أ%رض إ,ل أ%رض أ%ي ي.خ\ر'ج. قال
:vعدي� بن زيد يصف فرسا

ول%ه' الن_ع\جة� الـم.ر,يe ت'جاه. الر_ك}ـ  *  ـب,، ع1د\لv بالن_اب,ئ1 ال1خ\راق,
أ%راد. بالن_اب,ئ1: الث�و\ر. خ.ر.ج من بلد إ,ل بلد، يقال: ن.ب.أ% وط%ر.أ% ون.ش1ط% إ,ذا خ.رج من بلد إ,ل بلد.

Dخرى. وس.ي\ل�ون.ب.أ}ت' من أ%رض إ,ل أ%رض إ,ذا خ.ر.ج\ت. منها إ,ل أ
ناب,ئD: جاء من بلد آخ.ر. ورجل 
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نا ب,ئD. كذلك قال ال4خطل:

أ%ل فاس\ق1يان وان\ف1يا ع.ن>ي. الق%ذ%ى، *  فليس. الق%ذ%ى بالع'ود1 ي.س\ق�ط� ف ال%م\ر,
)1وليس. ق%ذاها بال�ذ1ي ق%د\ ي.ريب'ها، *  ول ب,ذ�باب�، ن.ز\ع'ه أ%ي\س.ر' ال4م\ر,(

«وليس قذاها إل» سيأت هذا الشعر ف ق ذ ي على غي هذا الوجه.)1(
ولك1ن\ ق%ذاها ك�ل© أ%ش\ع.ث% ناب,ئ{، *  أ%ت.ت\نا ب,ه ال4ق}دار' م1ن\ ح.ي\ث� ل ن.د\ري



 ويروى: قداها، بالدال الهملة. قال: وصوابه بالذال العجمة. ومن هنا قال ال4عراب له، صلى الل9ه عليه وسلم، يا ن.ب,يء
:vون'ب'وءا vن.ب\أ � الل9ه، فه.مز، أ%ي يا م.ن خ.ر.ج من مكة% إ,ل الدينة، فأ%نكر عليه المز، ل4نه ليس من لغة قريش.ون.ب.أ% عليهم ي.ن\ب.أ

ه.ج.م وط%ل%ع، وكذلك ن.ب.ه. ون.ب.ع، كلها على البدل. ون.ب.أ%ت\ به ال4رض': جاء4ت به قال حنش بن مالك:
ف%ن.ف}س.ك. أ%ح\ر,ز\، فإ,ن� ال�ت'و *  ف. ي.ن\ب.أ}ن% بالـم.ر\ء3 ف كلY واد

ون.ب.أ% ن.ب\أv ون'ب'وءاv: ار\ت.ف%ع..
والن_ب\أ%ة�: الن_ش\ز'، والن.ب,يء�: الط�ر,يق' الواض1ح'.

والن_ب\أ%ة�: صوت' الك1لب، وقيل هي ال%ر\س' أ%ي�اv كان. وقد ن.ب.أ%
ن.ب\أv. والن_ب\أ%ة�: الصوت' ال%ف1يe. قال ذو الرمة:

وقد ت.و.ج_س. ر,ك}زاv م'ق}ف1ر¬، ن.د'س¬، *  ب,ن.ب\أ%ة1 الص_و\ت1، ما ف س.م\ع1ه ك%ذ1ب'
الر>ك}ز': الصوت'. والـم'ق}ف1ر': أ%خ'و الق%ف}رة1، يريد الصائد.

والن_د'س': الف%ط1ن'. التهذيب: الن_ب\أ%ة�: الصوت' ليس بالشديد. قال
الشاعر: 

آن.س.ت\ ن.ب\أ%ةv، وأ%ف}ز.ع.ها الق%ن_اص'  *  ق%ص\راv، وق%د\ د.نا ال3م\ساء�
أ%راد. صاح1ب. ن.ب\أ%ة{.

@نتأ: ن.ت.أ% الشيء� ي.ن\ت.أ� ن.ت\أv ون'ت'وءاv: ان\ت.ب.ر وان\ت.ف%خ..
وكل© ما ار\ت.ف%ع. من ن.ب\ت{ وغيه، فقد ن.ت.أ%، وهو نات1ئD، وأ%ما قول

الشاعر:
ق%د\ و.ع.د.ت\ن,ي أ�مe ع.م\رو أ%ن} تا
ت.م\س.ح. ر.أ}س1ي، وت'ف%لYين وا
وت.م\س.ح. الق%ن\ف%اء4، حت ت.ن\تا

 فإ,نه أراد حت ت.ن\ت.أ%. فإ,م_ا أ%ن يكون خ.ف�ف. تفيفاv ق1ياس1يìا، على ما ذ%هب إليه أ%بو عثمان ف هذا النحو، وإ,ما أ%ن يكون أ%بدل
إ,بدالv صحيحاv، على ما ذهب إليه ال4خفش. وكل ذلك ليوافق قوله تا من قوله:

وعدتن أ�مe عمرو أ%ن تا
وو.ا من قوله:

 تسح رأ}سي وتفلYين وا
ولو جعلها بي بي لكانت المزة الفيفة ف نية الققة، حت كأ%نه قال: ت.ن\ت.أ�، فكان يكون تا ت.ن\ت.أ� مستفعلن.

 وقوله: رن أ%ن تا: مفعولن. ولين وا: مفعولن، ومفعولن ل ييء# مع مستفعلن، وقد أ%ك}ف%أ% هذا الشاعر بي التاء3 والواو،
 وأ%راد أ%ن ت.م\س.ح وت'ف%لYي.ن,ي وت.م\س.ح.، وهذا م1ن أ%ق}ب.ح, ما جاء4 ف ال3ك}ف%اء. وإ,نا ذهب ال4خفش: أ%ن الروي_ من تا ووا التاء

والواو من ق1ب.ل أ%ن� ال4لف فيهما إ,نا هي ل3شباع فتحة
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 التاء3 والواو، فهي مد� زائد ل3شباع الركة الت قبلها، فهي إ,ذاv كال4لف والياء3 والواو ف ال%رعا وال4ي_ام1ي وال1يام'و.
ون.ت.أ% م1ن\ ب.ل%د{ ال ب.ل%د{: ارتفع. ون.ت.أ% الشيء�: خ.ر.ج من م.و\ض1عه من غي أ%ن ي.ب,ي.، وهو النeت'وء�. ون.ت.أ%ت1 الق�ر\حة�: و.ر,م.ت\. ون.ت.أ}ت'
 على القوم: اط�ل%ع\ت' عليهم، مثل ن.ب.أ}ت. ون.ت.أ%ت1 الار,ية�: ب.ل%غ.ت\ وار\ت.ف%ع.ت\. ون.ت.أ% على القوم ن.ت\أv: ار\ت.ف%ع.. وكل© ما ار\ت.ف%ع فهو

نات1ئ.
)1وان\ت.ت.أ% إ,ذا ار\ت.ف%ع. (

  قوله «وانتتأ إ,ذا ارتفع إل» كذا ف النسخ والتهذيب. وعبارة التكملة انتتأ أي ارتفع، وانتتأ أ%يضاv انبى وبكليهما1(
فسر قول أب حازم العكلي: فلما إل.) . وأ%نشد أ%بو حازم:

ف%ل%م_ا ان\ت.ت.أ}ت' ل1د1ر>يئ1ه,م\، *  ن.ز.أ}ت' عليه ال}و.أ%ى أ%ه\ذ%ؤ'ه\
 ل1د1ر>يئ1هم\ أ%ي لع.ر>يف1هم. ن.ز.أ}ت' عليه أ%ي ه.ي_ج\ت' عليه ون.ز.ع\ت' ال}و.أ%ى، وهو الس_ي\ف. أ%ه\ذ%ؤ'ه: أ%ق}ط%ع'ه. وف الثل: ت.ح\ق1ر'ه وي.ن\ت.أ

 أ%ي ي.ر\ت.ف1ع. يقال هذا للذي ليس له شاه1د' م.ن\ظ%ر وله باط1ن' م.خ\ب.ر، أ%ي ت.ز\د.ر,يه1 لس'ك�ونه، وهو ي'جاذ1ب'ك.. وقيل: معناه
ت.س\ت.ص\غ1ر'ه وي.ع\ظ�م. وقيل: ت.ح\ق1ر'ه وي.ن\ت'و، بغي هز، وسنذكره ف موضعه.

@نأ: ن.ج.أ% الشيء4 ن.ج\أ%ةv وان\ت.ج.أ%ه: أ%صاب.ه بالعي، ال4خية عن
اللحيان. وت.ن.ج_أ%ه أ%ي ت.ع.ي_ن.ه.

ورجل ن.ج,ئ� الع.ي\ن,، على ف%ع1ل�، ون.جيء� العي، على ف%ع1يل�،
ون.ج'ؤ' العي,، على ف%ع'ل�، ون.ج'وء� العي,، على ف%ع'ول�: شديد ال3صابة با خ.ب,يث� العي.

ور'د_ عنك ن.ج\أ%ة% هذا الشيء3 أ%ي ش.ه\وت.ك إ,ي�اه، وذلك إ,ذا رأ%يت
شيئاv، فاش\ت.ه.ي\ت.ه. التهذيب: يقال اد\ف%ع\ عنك ن.ج\أ%ة% الس_ائل, أ%ي
أ%ع\ط1ه شيئاv مـما تأ}كل ل1ت.د\ف%ع. به عنك شد_ة% ن.ظ%ر,ه، وأ%نشد:

أ%ل ب,ك. الن_ج\أ%ة� يا رد_اد' 
الكسائي: ن.ج.أ}ت' الدابة% وغي.ها: أ%ص.ب\ت'ها بعين، والسم

الن_ج\أ%ة�. قال: وأ%ما قوله ف الديث: ر'دeوا ن.ج\أ%ة% الس_ائل بالل©ق}مة،
�فقد تكون الش_هوة%، وقد تكون ال3صابة% بالعي. والن_ج\أ%ة�: ش1د_ة

النظر,؛ أ%ي إ,ذا س.أ%ل%ك�م عن ط%عام بي أ%ي\د1يكم، فأ%ع\ط�وه لئل
ي'ص1يبكم بالعي، ور'دeوا ش1د_ة ن.ظ%ر,ه إ,ل طعامكم بل�ق}مة{ ت.د\ف%ع'ونا

إ,ليه. قال ابن ال4ثي: العن: أ%ع\ط1ه الل©قمة لتدفع با شدة النظر إ,ليك.
 قال: وله معنيان أ%حدها أ%ن ت.ق}ض1ي. ش.ه\و.ت.ه وت.ر'د_ ع.ي\ن.ه من ن.ظ%ره إ,ل ط%عام1ك ر,ف}قاv به ور.ح\مةv، والثان أ%ن ت.ح\ذ%ر. إ,صاب.ت.ه

ن,ع\م.ت.ك بعينه ل1ف%ر\ط1 ت.ح\د1يقه1 وح1ر\ص1ه.
@ندأ: ن.د.أ% اللحم. ي.ن\د.ؤ'ه ن.د\ءاv: أ%لقاه' ف النار، أ%و د.ف%ن.ه فيها.

وف التهذيب: ن.د.أ}ت'ه إ,ذا م.ل%ل}ت.ه ف الـم.ل�ة1 وال%م\ر. قال:
والـن_ديء� السم، وهو مثل الط�ب,يخ,، ول%ح\م¬ ن.د1يء#. ون.د.أv الـم.ل�ة



ي.ن\د.ؤ'ها: ع.م1ل%ها.
ون.د.أ% الق�ر\ص. ف النار ن.د\ءاv: د.ف%ن.ه ف الـم.ل�ة لي.ن\ض.ج..

وكذلك ن.د.أ% اللحم. ف الـم.ل�ة: د.ف%نه حت ي.ن\ض.ج. ون.د.أ% الشيء4:
ك%ر,ه.ه.

والن_د\أ%ة� والنeد\أ%ة�: الك%ث}رة� من الال، مثل الن_د\هة1 والنeد\هة1. والنeد\أ%ة� والن_د\أ%ة�: دارة� القمر والشمس، 
>166<ص:

  وقيل: ها ق%و\س' ق�ز.ح.. والن_د\أ%ة� والنeد\أ%ة� والن_د1يء�، ال4خية عن ك�راع: ال�م\رة� تكون ف الغ.ي\م إ,ل غ�روب الشمس, أو
 ط�ل�وعها. وقال مرة: الن_د\أ%ة� والنeد\أ%ة� والن_د1يء�: المرة الت تكون إ,ل ج.ن\ب, الشمس عند ط�لوعها وغ�روبا. وف التهذيب:

إ,ل جان,ب م.غ\ر,ب الشمس,، أ%و م.ط}ل%ع1ها.
والنeد\أ%ة�: ط%ريقةD ف الل�حم م'خال1ف%ةD ل1ل%و\ن,ه. وف التهذيب: النeد\أ%ة�، ف لم ال%ز'ور، ط%ر,يقةD م'خال1فةD للون اللحم.

 والنeد\أ%تان: ط%ر,يق%تا لم ف بواطن الفخذين، عليهما بياض رقيق من ع.ق%ب�، كأ%نه ن.س\ج' العن\كبوت، ت.ف}ص1ل بينهما م.ض1يغة
:Dد\أ%ةeابن ال4عراب: الن .Dو.ن'د.أ%ة Dف%إ,، واحدتا ن'د\أ%ةeالق1ط%ع' الـم'ت.ف%ر>قة من النبت، كالن :� واحدة، فتصي كأ%نا م.ض1يغتان.والنeد.أ

الدeر\ج.ة الت ي'ح\ش.ى
 با خ.و\ران� الناقة1 ث ت'خ.ل�ل�، إ,ذا ع'ط1ف%ت\ على و.ل%د1 غ%يها، أ%و على ب.و¼ أ�ع1د_ لا. وكذلك قال أ%بو عبيدة، ويقال ن.د.أ}ت'ه أ%ن\د.ؤ'ه

ن.د\ءاv، إ,ذا ذ%ع.ر\ت.ه.
@نزأ: ن.ز.أ% بينهم ي.ن\ز.أ� ن.ز\ءاv ون'ز'وءاv: ح.ر_ش وأ%ف}س.د بينهم.

وكذلك ن.ز.غ% بينهم. ونزأ% الشيطان� بينهم: أ%ل}ق%ى الش_ر_ وال3غ}راء4.
والن_ز,يء�، مثال ف%ع1يل، فاع1ل� ذلك. ون.ز.أ%ه على صاحبه: ح.م.ل%ه
عليه. ون.ز.أ% عليه ن.ز\ءاv: ح.م.ل. يقال: ما ن.ز.أ%ك على هذا؟ أ%ي ما

ح.م.ل%ك عليه.
ون.ز.أ}ت' عليه: ح.م.ل}ت' عليه.

 ور.ج'لD م.ن\ز'وء# بكذا أ%ي م'ول%ع¬ به. ون.ز.أ%ه عن قوله ن.ز\ءاv: رد_ه. وإ,ذا كان الرجل� عل ط%ر,يقة{ ح.س.نة{ أ%و س.ي>ئة{، ف%ت.ح.و_ل% عنها إ,ل
 غيها، قلت م'خاط1باv لنفس3ك: إ,نك ل ت.د\ري ع.لم. ي.ن\ز.أ� ه.ر.م'ك، ول تدري ب,م. ي'ول%ع' هرمك أ%ي ن.ف}س'ك وع.ق}ل�ك. معناه:

أ%نك ل تدري إ,لم. ي.ؤ'ول� حال�ك..
 @نسأ: ن'س3ئ%ت1 الرأ%ة� ت'ن\س.أ� ن.س\أv: تأ%خ_ر ح.ي\ض'ها عن وقت1ه، وب.د.أ% ح.م\ل�ها، فهي ن.س\ء# ون.س3يء#، والمع أ%ن\س.اء# ون'س'وء#، وقد

يقال: ن,ساء# ن.س\ء#، على الصفة بالصدر. يقال للمرأ%ة أ%و_ل% ما ت.ح\م1ل:
قد ن'س3ئ%ت\.

 ون.س.أ% الشيء4 ي.ن\س.ؤ'ه ن.س\أv وأ%ن\س.أ%ه: أ%خ_ره؛ ف%ع.ل% وأ%ف}ع.ل% بعنÝ، والسم الن_س3يئة� والن_س3يء�. ون.س.أ% الل9ه' ف أ%ج.ل1ه، وأ%ن\س.أ% أ%ج.ل%ه:
أ%خ_ره. وحكى ابن دريد: م.د_ له ف ال4ج.ل, أ%ن\س.أ%ه فيه.

قال ابن سيده: ول أ%دري كيف هذا، والسم الن_س.اء�. وأ%نس.أ%ه الل9ه'



أ%ج.ل%ه ون.س.أ%ه ف أ%ج.ل1ه، بعن. وف الصحاح: ون.س.أ% ف أ%ج.ل1ه،
بعن. وف الديث عن أ%نس بن مالك: م.ن أ%ح.ب_ أ%ن ي'ب\س.ط% له ف ر,ز\ق1ه وي'ن\س.أ% ف أ%ج.ل1ه ف%ل}ي.ص1ل} ر.ح1م.ه.

الن_س\ء�: التأخي' يكون ف الع'م'ر, والد_ي\ن,.
وقوله ي'ن\س.أ� أ%ي ي'ؤ.خ_ر. ومنه الديث: ص1لة� الر_ح1م م.ث}راةD ف

 الال, م.ن\س.أ%ةD ف ال4ث%ر؛ هي م.ف}ع.ل%ةD منه أ%ي م.ظ1ن_ةD له وموضع. وف حديث ابن عوف: وكان قد أ�ن\س3ئ% له ف الع'م'ر,. وف
الديث: ل ت.س\ت.ن\س3ئ�وا الشيطان%، أ%ي إ,ذا أ%ردت'م\ ع.م.لv صالاv، فل
Dوا الشيطان%. يريد: أ%ن ذلك م'ه\لة�ت'ؤ.خ>ر'وه إ,ل غ%د{، ول ت.س\ت.م\ه,ل

م'س.و_لةD من الشيطان.
والنeس\أ%ة، بالضم مثل الك�ل4ة1: التأ}خي'. وقال ف%ق1يه' العرب: م.ن\

 س.ر_ه الن_ساء� ول ن.ساء، فلي'خ.فYف1 الر>داء4، ول}ي'باك1ر الغ.داء4، ولي'ق1ل� غ1ش\يان% الن>ساء3، وف نسخة: ولي'ؤ.خ>ر\ غشيان النساء3؛أ%ي
>167<ص:

 ت.أ%خeر' الع'م'ر, والب.ق%اء. وقرأ% أ%بو عمرو: ما ن.ن\س.خ\ م1ن آية{ أ%و ن.ن\س.أ}ها، العن: ما ن.ن\س.خ\ لك م1ن الل�و\ح, الـم.ح\ف�وظ، أ%و ن.ن\س.أ}ها:
ن'ؤ.خ>ر\ها ول ن'ن\ز,ل}ها. وقال أ%بو العباس: التأ}ويل أ%نه ن.سخ.ها بغيها وأ%ق%ر_ خ.ط�ها، وهذا عندهم ال4كثر وال4جود'.

 ون.س.أ% الشيء4 ن.س\أv: باعه بتأ}خي�، والسم الن_س3يئة�. تقول: ن.س.أ}ت'ه البيع. وأ%ن\س.أ}ت'ه وب,ع\ت'ه ب,ن'س\أ%ة{ وبعته ب,ك�ل4ة{ وبعته ب,ن.س3يئة{ أ%ي
بأ%خ.رة.

والن_س3يء�: شهر كانت العرب ت'ؤ.خ>ره ف الاهلية، فن.هى الل9ه عز
 وجل، عنه. وقوله، عز وجل: إ,نا الن.س3يء� زيادةD ف الك�ف}ر. قال الفر�اء�: الن_س3يء� الصدر، ويكون الـم.ن\س'وء4، مثل ق%ت1يل

وم.ق}تول�،
 والن_س3يء�، ف%ع1يلD بعن مفعول من قولك ن.س.أت' الشيء4، فهو م.ن\س'وء# إ,ذا أ%خ_ر\ته، ث ي'ح.و_ل م.ن\س'وء# إ,ل ن.سيء�، كما ي'ح.و_ل

م.ق}تول إ,ل ق%تيل.
 ورجل ناس1ئD وقوم ن.س.أ%ةD، مثل فاس1ق� وف%س.قة{، وذلك أ%ن العرب كانوا إ,ذا صدروا عن م1ن يقوم رجل منهم من كنانة

فيقول:
  أ%نا الذي ل أ�عاب' ول أ�جاب' ول ي'ر.دe ل قضاء#، فيقولون: ص.د.ق}ت. !أ%ن\س3ئ}نا شهراv أ%ي أ%خ>ر\ عن_ا ح'ر\مة الـم'حر_م واجعلها
 ف ص.ف%ر وأ%ح1ل� الـم'حر_م.، ل4نم كانوا ي.كرهون أ%ن ي.توال عليهم ثلثة أ%شهر ح'ر'م�، ل ي'غ1ي'ون فيها ل4ن� م.عاش.هم كان من
 الغارة، في'ح1ل© لم الر_م، فذلك ال3نساء. قال أ%بو منصور: الن_س3يء� ف قوله، عز وجل: إ,نا الن_س3يء� زيادةD ف الك�ف}ر؛ بعن
 ال3ن\س.اء3، اسم وضع موضع الصدر القيقي من أ%ن\س.أ}ت. وقد قال بعضهم: ن.س.أ}ت' ف هذا الوضع بعن أ%ن\س.أ}ت'. وقال

ع'مي بن ق%ي\س, بن, ج,ذ}ل, الطYعان:
أ%ل%س\نا الن_اس1ئ1ي.، على م.ع.د¼، *  ش'ه'ور. ال1لY، ن.ج\ع.ل�ها ح.راما

وف حديث ابن عباس، رضي الل9ه عنهما: كانت النeس\أ%ة� ف ك1ن\د.ة%.
الن'س\أ%ة�، بالضم وسكون السي: الن_س3يء� الذي ذكره الل9ه ف كتابه من تأ}خي الشهور بعضها إ,ل بعض.



وان\ت.س.أ}ت' عنه: تأ%خ_ر\ت' وتباع.د\ت'. وكذلك ال3بل إ,ذا ت.باع.د.ت\
.vى وس.ع.ةvأ%ي م'ن\ت.أ vن\ت.س.أ�ف الرعى. ويقال: إ,ن9 ل عنك ل

 وأ%ن\س.أ%ه الد_ين. والب.ي\ع: أ%خ_ر.ه به أ%ي جعله م'ؤ.خ_راv، كأ%نه جعله له بأ%خ.رة{. واسم ذلك الد_ي\ن: الن_سيئة�. وف الديث: إ,نا الر>با
 ف الن_س3يئة1 هي الب.ي\ع' إ,ل أ%جل معلوم، يريد: أ%ن� بيع الر>ب.و,ي�ات بالتأ}خ1ي من غي ت.قاب'ض هو الر>با، وإ,ن كان بغي زيادة.قال
ابن ال4ثي: وهذا مذهب ابن عباس، كان يرى ب.ي\ع. الر>ب.و,ي_ات1 م'تفاض1لة مع الت_قاب'ض جائزاv، وأ%ن الر>با مصوص بالن_س3يئة.

واس\ت.ن\سأ%ه: سأ%له أ%ن ي'ن\س3ئ%ه د.ي\ن.ه. وأ%نشد ثعلب:
قد اس\ت.ن\س.أ%ت\ ح.قYي ر.بيعة� ل1ل}ح.يا، *  وعند. ال%يا عار¬ ع.ل%ي\ك. ع.ظيم'

وإن� ق%ضاء4 الـم.ح\ل, أ%ه\و.ن� ض.ي\عةv، *  من الـم'خ>، ف أ%ن\قاء3 كلY ح.ل1يم
 قال: هذا رجل كان له على رجل بعي ط%ل%ب منه ح.ق�ه. قال: فأ%نظ1رن حت أ�خ\ص1ب.. فقال: إ,ن أ%عطيتن اليوم جلv مهزول

كان خياv لك من أ%ن ت'ع\ط1ي.ه إ,ذا أ%خ\ص.ب.ت\ إ,بل�ك. وتقول: اس\ت.ن\س.أ}ت'ه
>168<ص:

 الد_ين.، فأ%ن\س.أ%ن، ون.س.أ}ت عنه د.ي\ن.ه: أ%خ_ر\ته ن.ساءé، بالد. قال: وكذلك الن_س.اء� ف الع'م'ر، مدود. وإ,ذا أ%خ_ر\ت الرجل بد.ي\نه
قلت:

 أ%ن\س.أ}ت'ه، فإ,ذا ز,دت. ف ال4جل ز,يادةv ي.ق%ع' عليها تأ}خي¬ قلت: قد ن.س.أ}ت ف أ%يامك، ون.س.أ}ت ف أ%ج.لك. وكذلك تقول
 للرجل: ن.س.أ% الل9ه ف أ%ج.لك، ل4ن9 ال4ج.ل% م.ز,يد¬ فيه، ولذلك قيل لل�ب,: الن_سيء� لزيادة الاء فيه. وكذلك قيل: ن'س3ئ%ت1 الرأ%ة

 إ,ذا ح.ب,ل%ت\، ج'علت ز,يادة� الولد فيها كزيادة الاء ف اللب. ويقال للناقة: ن.س.أ}ت'ها أ%ي ز.ج.ر\تا ليزداد س.ي\ر'ها. وما ل%ه ن.س.أ%ه الل9ه
أ%ي أ%خ\زاه. ويقال: أ%خ_ره الل9ه، وإ,ذا أ%خ_ره فقد أ%خ\زاه.

 ون'س3ئ%ت1 الرأ%ة� ت'ن\س.أ� ن.س\أv، على ما ل ي'سم_ فاع1ل�ه، إ,ذا كانت عند أ%و_ل ح.ب.ل1ها، وذلك حي يتأ%خ_ر' ح.ي\ض'ها عن وقته، في'ر\ج.ى
أ%نا ح'ب\ل%ى. وهي امرأ%ة ن.س3يء#.

 وقال ال4صمعي: يقال للمرأ%ة أ%و_ل% ما تمل قد ن'س3ئ%ت\. وف الديث: كانت زينب' بنت' رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه
 وسلم، تت. أ%ب العاص, بن الر_ب,يع، فلما خرج رسول� الل9ه1، صلى الل9ه عليه وسلم، إ,ل الدينة أ%رس.ل%ها إ,ل أ%بيها، وهي ن.س'وء

أ%ي م.ظ}نون� با ال%م\ل.
 يقال: امرأ%ةD ن.س\ء# ون.س'وء#، ون,س\وةD ن,ساء# إ,ذا تأ%خ_ر ح.ي\ض'ها، ور'ج,ي ح.ب.ل�ها، فهو من التأ}خي ، وقيل بعن الزيادة من ن.س.أ}ت

 الل�ب. إ,ذا ج.ع.ل}ت فيه الاء4 ت'ك%ثYره به، وال%م\ل� زيادة. قال الزمشري: الن_س'وء�، على ف%ع'ول، والن_س\ء�، على ف%ع\ل�، وروي ن'س'وء#،
بضم

النون. فالن_س'وء� كال%ل�وب,، والنeسوء� ت.س\ميةD بالصدر. وف 
 الديث: أ%نه دخل على أ�م> عامر بن ر.ب,يعة%، وهي ن.س'وء#، وف رواية ن.س\ء#، فقال لا اب\ش1ري بعبد1الل9ه خ.ل%فاv م1ن عبد1الل9ه،

فول%دت غلماv، فسم_ت\ه عبدالل9ه.
وأ%ن\س.أ% عنه: تأ%خ_ر وتباع.د.، قال مالك بن ز'غ}بة% الباه1لي�:

إ,ذا أ%ن\س.ؤ'وا ف%و\ت. الر>ماح, أ%ت.ت\ه'م' *  ع.وائ1ر' ن.ب\ل�، كال%راد1 ت'ط1ي'ها



وف رواية: إ,ذا ان\ت.س.ؤ'وا ف%و\ت الر>ماح.
وناساه' إ,ذا أ%بعده، جاؤ'وا به غي مهموز، وأ%صله المز. وع.وائر'

ن.ب\ل� أ%ي جاعة� س1هام� م'ت.ف%ر>قة ل ي'د\ر.ى من أ%ين أ%ت.ت\.
وان\ت.س.أ% القوم' إ,ذا تباع.د'وا. وف حديث ع'م.ر، رضي الل9ه عنه:
ار\م'وا فإ,ن� الر_م\ي. ج.لدةD، وإ,ذا ر.م.ي\ت'م فان\ت.س'وا عن الب'ي'وت، أ%ي

تأ%خ_ر'وا. قال ابن ال4ثي: هكذا يروى بل هز، والصواب:
فان\ت.س3ئ�وا، بالمز؛ ويروى: ف%ب.ن>س'وا أ%ي تأ%خ_روا. ويقال: ب.ن_س\ت' إ,ذا

تأ%خ_ر\ت. وقولم: أ%ن\س.أ}ت' س'ر\ب.ت1ي أ%ي أ%ب\ع.د\ت' م.ذ}ه.ب.
قال الش_ن\ف%رى يصف خ'ر'وج.ه وأ%صحابه إ,ل الغ.ز\و، وأ%نم أب\ع.د'وا

الـم.ذ}ه.ب:
غ%دو\ن% م1ن الوادي الذي بي\ن. م1ش\ع.ل�،  * وب.ي\ن. ال%شا، هي\هات. أ%ن\س.أ%ت' س'رب.ت1ي

ويروى: أ%ن\ش.أ%ت'، بالشي العجمة. فالسeر\بة� ف روايته بالسي
 الهملة: الذهب، وف روايته بالشي العجمة: الماعة، وهي رواية ال4صمعي والفضل. والعن عندها: أ%ظ}ه.ر\ت' ج.ماع.ت1ي

من مكان بعبد{ ل1م.غ\زÝى ب.عي,د. قال ابن بري: أ%ورده الوهري: غ%د.و\ن% من الوادي، والصواب غ%د.و\نا. ل4نه يصف 
>169<ص:

أ%نه خرج هو وأ%صحابه إ,ل الغزو، وأ%نم أ%بعدوا الذهب.
قال: وكذلك أ%نشده الوهري أ%يضاv: غدونا، ف فصل سرب. والسeر\بة: الذهب، ف هذا البيت.

ون.س.أ% ال3بل% ن.س\أv: زاد ف و,ر\د1ها وأ%خ_رها عن وقته. ون.س.أ%ها:
د.ف%عها ف الس_ي\ر وساق%ها.

 ون.س.أ}ت' ف ظ�م\ء3 ال3بل أ%ن\س.ؤ'ها ن.س.أv إ,ذا ز,د\ت. ف ظ1م\ئ1ها يوماv أ%و يومي أ%و أ%كثر من ذلك. ون.س.أ}تا أ%يضاv عن الوض إ,ذا
أ%خ_ر\تا عنه.

vبا. وأ%بدلوا إ,بدال �وال1ن\س.أ%ة�: الع.صا، يهمز ول يهمز، ي'ن\س.أ
كلياv فقالوا: م1ن\ساة، وأ%صلها المز، ولكنها بدل لزم، حكاه سيبويه.

وقد ق�رئ. بما جيعاv. قال الفر_اء� ف قوله، عز وجل: تأ}كل
 م1ن\س.أ%ت.ه'، هي العصا العظيمة الت تكون مع الراعي، يقال لا ال1ن\سأ%ة، أ�خذت من ن.س.أ}ت' البعي أ%ي ز.ج.ر\ت'ه ل1ي.ز\داد س.ي\ر'ه. قال

أ%بو طالب عمe سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، ف المز: 
أ%م1ن\ أ%ج\ل, ح.ب\ل�، ل أ%باك.، ض.ر.ب\ت.ه *  ب,م1ن\س.أ%ة{، قد ج.ر_ ح.ب\ل�ك أ%ح\ب'ل

 هكذا أ%نشد الوهري منصوباv. قال: والصواب قد جاء4 ح.ب\لD بأ%ح\ب'ل، ويروى وأ%حبل�، بالرفع، ويروى قد ج.ر_ ح.ب\ل%ك
أ%ح\ب'ل�، بتقدي الفعول. وبعده بأ%بيات: 

�ه.ل�م_ إ,ل ح'ك}م, ابن ص.خ\رة% إ,ن_ه *  س.ي.ح\ك�م فيما ب.ي\ن.نا، ث� ي.ع\د1ل



�كما كان ي.ق}ضي ف أ�م'ور� ت.ن'وب'نا، *  في.ع\م1د' لل4م\ر, ال%م1يل، وي.ف}ص1ل
وقال الشاعر ف ترك المز:

�إ,ذا د.ب.ب\ت. على ال1ن\س.اة1 م1ن\ ه.ر.م�،  * ف%ق%د\ ت.باع.د. ع.ن\ك. الل�ه\و' والغ.ز.ل
ون.س.أ% الدابة% والن�اق%ة% وال3بل% ي.ن\س.ؤ'ها ن.س\أv: ز.ج.ر.ها وساق%ها. قال:

وع.ن\س�، كأ%ل}واح, ال3ران1، ن.س.أ}ت'ها،  * إ,ذا ق1يل% للم.ش\ب'وب.ت.ي\ن,: ه'ما ه'ما
الـم.ش\ب'وبتان: الش>ع\ر.يان1. وكذلك ن.س_أ%ها ت.ن\س3ئةv: زج.رها وساق%ها. وأ%نشد ال4عشى:

وما أ�مe خ1ش\ف{، بالع.لي.ة1، شاد1ن{،  * ت'ن.س>ئ�، ف ب.ر\د1 الظYلل,، غ%زال%ها
وخب ما ف البيت الذي بعده:

ـ�ا واج.ه.ت\ه'ن_، حال%ها ب,أ%ح\س.ن. منها، ي.و\م. قام. ن.واع1م¬، *  ف%أ%ن\ك%ر\ن%، ل%م
 ون.س.أ%ت1 الد_اب_ة� والاش1ية� ت.ن\س.أ� ن.س\أv: س.م1ن.ت\، وقيل هو ب.د\ء� س1م.ن,ها حي ي.ن\ب'ت' و.ب.ر'ها بعد ت.ساق�ط1ه. يقال: ج.ر.ى الن_س\ء� ف

:vؤ.ي\ب يصف ظ%ب\ية�الد_واب> يعن الس>م.ن. قال أ%بو ذ
به أ%ب.ل%ت\ ش.ه\ر.ي\ ر.ب,يع� ك1ل%ي\ه,ما، *  فقد مار. فيها ن.س\ؤ'ها واق}ت1رار'ها

أ%ب.ل%ت\: ج.ز.أ%ت\ بالرeط}ب, عن الاء. ومار.: ج.ر.ى. والن_س\ء�:
ب.د\ء� الس>م.ن,. والق}ت1ر.ار': ن,هاية� س1م.نها عن أ%كل الي.ب,يس,. وكل©
س.م1ي� ناس1ئD. والن_س\ء�، بالمز، والن_س3يء�: اللب الرقيق الكثي

الاء. وف التهذيب: الـم.م\ذ�وق بالاء.
ون.س.أ}ت'ه ن.س\أv ون.س.أ}ت'ه له ون.س.أ}ت'ه إ,ياه: خ.ل%ط}ته
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 له باء، واسه الن_س\ء�. قال ع'روة� بن الو.ر\د1 الع.ب\س3ي�:

س.ق%و\ن,ي الن_س\ء4، ث ت.ك%ن_ف�ون، *  ع'داة% الل9ه1، م1ن\ ك%ذ1ب� وز'ور,
وقيل: الن_س\ء� الش_راب' الذي ي'زيل� العقل، وبه فسر ابن ال4عراب

الن_س\ء4 ههنا. قال: إ,نا س.ق%و\ه ال%م\ر، ويقو�ي ذلك رواية سيبوبه:
س.ق%و\ن المر. وقال ابن ال4عراب مرة: هو الن>س3يء�، بالكسر،

وأ%نشد:
ي.ق�ول�ون ل ت.ش\ر.ب\ ن,س3يئاv، فإ,ن_ه  * ع.ل%ي\ك.، إ,ذا ما ذ�ق}ت.ه، ل%وخ1يم'

وقال غيه: الن_س3يء�، بالفتح، وهو الصواب. قال: والذي قاله ابن
 ال4عراب خطأD، ل4ن ف1ع1يلv ليس ف الكلم إ,ل أ%ن يكون ثان الكلمة أ%حد. ح'روف ال%ل}ق، وما أ%ط}رف. ق%و\ل%ه. ول يقال

 ن.س3يء#، بالفتح، مع علمنا أ%ن9 كل� ف1ع1يل بالكسر ف%ف%ع1يلD بالفتح هي اللغة الفصيحة فيه، فهذا خ.طأD من وجهي، فصح_ أ%ن
الن_س3يء4، بالفتح، هو الصحيح. وكذلك رواية البيت: ل تشرب ن.س3يئاv، بالفتح، والل9ه أ%علم.



 @نشأ: أ%ن\ش.أ%ه الل9ه: خ.ل%ق%ه. ون.ش.أ% ي.ن\ش.أ� ن.ش\أv ون'ش'وءاv ون.ش.اءé ون.ش\أ%ةv ون.ش.اءة: ح.يي، وأ%ن\ش.أ% الل9ه' ال%ل}ق. أ%ي اب\ت.د.أ% خ.ل}ق%هم. وف
 التنزيل العزيز: وأ%ن� ع.ل%ي\ه1 الن_ش\أ%ة% ال�خ\رى؛ أ%ي الب.ع\ثة%. وقرأ% أ%بو عمرو: الن_شاءة%، بالد�. الفر�اء� ف قوله تعال: ث�م_ الل9ه' ي'ن\ش1ئ
 الن_ش\أ%ة% الخ1رة%؛ الق�ر_اء� متمعون على جزم الشي وق%ص\ر,ها إ,ل السن. الب,ص\ر,ي_، فإ,نه مد_ها ف كلY القرآن، فقال: الن_شاءة

مثل الر�أ}فة1 والر�آفة1، والك%أ}بة1 والك%آبة.
 وقرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو: الن_شاءة ، مـمدود، حيث وقعت. وقرأ% عاصم ونافع وابن عامر وحزة والكسائي الن_ش\أ%ة%،

بوزن الن_ش\عة1 حيث وقعت.
ون.ش.أ% ي.ن\ش.أ� ن.ش\أv ون'ش'وءاv ون.شاءé: ر.با وش.ب_. ون.ش.أ}ت' ف بن فلن ن.ش\أv ون'ش'وءاv: ش.ب.ب\ت' فيهم. ون'ش>ئ% وأ�ن\شئ%، بعن.

 وق�رئ.: أ%و.من\ ي'ن.ش_أ� ف ال1ل}ي.ة1. وقيل الناش1ئ� فو.ي\ق. الـم'ح\ت.ل1م,، وقيل: هو ال%د.ث� الذي جاو.ز. ح.د_ الص>غ.ر، وكذلك ال�نثى
 ناش1ئD، بغي هاء� أ%يضاv، والمع منهما ن.ش.أD مثل طال1ب� وط%ل%ب�، وكذلك الن.ش\ء� مثل صاح1ب� وص.ح\ب. قال ن'ص.ي\ب ف

الؤ.نث:
ول%و\ل أ%ن} ي'ق%ال% ص.با ن'ص.ي\ب¬،  * ل%ق�ل}ت': بن.ف}س3ي. الن_ش.أ� الص>غار'

وف الديث: ن.ش.أD ي.ت_خ1ذ�ون% القرآن% م.زام1ي.. يروى بفتح الشي
جع ناش1ئ{ كخاد1م� وخ.د.م�؛ يريد: جاعةv أ%حداثاv. وقال أ%بو موسى:

 الفوظ� بسكون الشي كأ%نه تسمية بالصدر. وف الديث: ض'مeوا ن.واش1ئ%كم ف ث%و\رة1 الع1ش.اء3؛ أ%ي ص1ب\يان.كم وأ%ح\داث%ك�م.
قال ابن ال4ثي: كذا رواه بعضهم، والفوظ ف%واش1ي.ك�م، بالفاء، وسيأ}ت ذكره ف العتل.

الليث: الن_ش\ء� أ%ح\داث� الناس، يقال للواحد أ%يضاv هو ن.ش\ء� س.و\ء�،
 وهؤلء ن.ش\ء� س.و\ء�؛ والناش1ئ� الشابe. يقال: ف%تÝ ناش1ئD. قال الليث: ول أ%سع هذا النعت ف الارية. الفر�اء�: العرب تقول

هؤلء ن.ش\ء� ص1د\ق�، ورأ%يت ن.ش\ء4 ص1دق�، ومررت ب,ن.ش\ء3 صدق، فإ,ذا ط%ر.ح'وا المز قالوا: هؤلء
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ن.ش'و ص1د\ق�، ورأيت ن.شا ص1دق�، ومررت ب,ن.ش1ي ص1دق�.
:� وأ%ج\ود من ذلك حذف الواو وال4لف والياء، ل4ن قولم ي.س.ل� أ%كثر من ي.سأ%ل� وم.س.لةD أ%كثر من م.س\أ%لة. أ%بو عمرو: الن_ش.أ

 أ%ح\داث� الناس؛ غلم¬ ناش1ئD وجارية ناش1ئةD، والمع ن.ش.أD. وقال شر: ن.ش.أ%: ار\ت.ف%ع.. ابن ال4عراب: الناش1ئ�: الغلم ال%س.ن
 الشاب. أ%بو اليثم: الناش1ئ�: الشابe حي ن.ش.أ% أ%ي ب.ل%غ% قامة% الرجل. ويقال للشاب> والشاب_ة إ,ذا كانوا كذلك: هم الن_ش.أ�، يا

هذا، والناش1ئ�ون. وأ%نشد بيت نصيب:
ل%ق�ل}ت' بن.ف}س3ي. الن_ش.أ� الص>غار'

وقال بعده: فالن_ش.أ� قد ار\ت.ف%ع\ن. عن ح.د> الص>با إ,ل ال3د\راك أ%و ق%ر'ب\ن. منه.
 ن.ش.أ%ت\ ت.ن.ش.أ� ن.ش\أv، وأ%ن\ش.أ%ها الل9ه' إ,ن\شاءé. قال: وناش1ئD ون.ش.أD: جاعة مثل خاد1م وخ.د.م�. وقال ابن السكيت: الن_ش.أ� الوار,ي

الص>غار' ف بيت ن'ص.ي\ب. وقوله تعال: أ%و.من ي'ن.ش_أ� ف ال1ل}ية1.



 قال الفر�اء�: قرأv أ%صحاب عبدالل9ه ي'ن.ش_أ�، وقرأ% عاصم وأ%هل الجاز ي.ن\ش.أ�. قال: ومعناه أ%ن9 الشركي قالوا إ,ن� اللئكة% بنات
 الل9ه، تعال الل9ه' ع.م�ا اف}ت.ر.و\ا، فقال الل9ه، عز وجل: أ%خ.ص.ص\ت'م الرحن. بالب.نات1 وأ%ح.د'كم إ,ذا و'ل1د. له بنت¬ ي.س\و.دe وجه'ه. قال:

وكأ%نه
قال: أ%و.م.ن ل ي'ن.ش_أ� إ,ل ف ال1ل}ية1، ول ب.يان له عند ال1صام، يعن البنات تعلون.هن_ لل9ه وت.س\ت.أ}ث1ر'ون بالبني.

والن_ش\ئ�، بسكون الشي: ص1غار ال3بل، عن كراع. وأ%ن\ش.أ%ت1 الناقة�، وهي م'ن\ش1ىء#: ل%ق1ح.ت، هذلية.
 ون.ش.أ% السحاب' ن.ش\أv ون'ش'وءاv: ارتفع وب.د.ا، وذلك ف أ%و�ل ما ي.ب\دأ�. ولذا السحاب ن.ش\ء# ح.س.ن¬، يعن أ%و_ل ظهوره.

ال4صمعي: خرج
السحاب' له ن.ش\ء# ح.س.ن¬ وخ.رج له خ'روج¬ حسن، وذلك أ%و_ل% ما ي.ن\ش.أ�، وأ%نشد:

إ,ذا ه.م_ بال3ق}لع, ه.م_ت\ به الص_با، *  ف%عاق%ب. ن.ش\ء# ب.ع\د.ها وخ'روج'
 وقيل: الن_ش\ء� أ%ن ت.رى الس_حاب. كالـم'لء الـم.ن\ش'ور. والن_ش\ء� والن_ش1يء�: أ%و_ل� ما ي.ن\ش.أ� من السحاب وي.ر\ت.ف1ع'، وقد أ%ن\ش.أ%ه

 الل9ه. وف التنزيل العزيز: وي'ن\ش1ئ� الس_حاب. الثYقال%. وف الديث: إ,ذا ن.ش.أ%ت\ ب.ح\ر,ي_ةv ث ت.شاء4م.ت\ فتلك ع.ي\ن¬ غ�د.ي\قةD. وف
 الديث: كان إ,ذا ر.أ%ى ناش1ئاv ف أ�ف�ق, السماء3؛ أ%ي س.حاباv ل ي.تكام.ل, اجتماع'ه واصطحاب'ه. ومنه ن.ش.أ% الصبe ي.ن\ش.أ�، فهو

ناش1ئD، إ,ذا ك%ب,ر. وش.ب_، ول ي.تكام.ل.
 وأ%ن\ش.ا% الس_حاب' ي.م\ط�ر': ب.د.أ%. وأ%ن\ش.أ% داراv: ب.د.أ% ب,ناء4ها. وقال ابن جن ف تأ}د1ية1 ال4م\ثال, على ما و'ض1ع.ت عليه: ي'ؤ.د_ى ذلك ف

كلY موضع على صورته الت أ�ن\ش1ئ% ف م.ب\د.ئ1ه عليها، فاس\ت.ع\م.ل% ال3ن\ش.اء4 ف الع.ر.ض, الذي هو الكلم.
 وأ%ن\ش.أ% ي.ح\ك1ي حديثاv: ج.ع.ل. وأ%ن\ش.أ% ي.ف}ع.ل� كذا ويقول كذا: ابت.د.أ% وأ%ق}ب.ل%.وفلن ي'ن\ش1ئ� ال4حاديث أ%ي يضع'ها. قال الليث:

 أ%ن\ش.أ% فلن حديثاv أ%ي اب\ت.دأ% حديثاv ور.ف%ع.ه. ومن\ أ%ي\ن. أ%ن\ش.أ}ت. أ%ي خ.ر.ج\ت.، عن ابن ال4عراب. وأ%ن\ش.أ% فلنD: أ%ق}بل%. وأ%نشد قول
الراجز:

م.كان% م.ن\ أ%ن\ش.ا على الر_كائب,
أ%راد أ%ن\ش.أ%، فلم ي.س\ت.ق1م\ له الش>عر'، فأ%بد.ل. ابن 
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 ال4عراب: أ%ن\ش.أ% إ,ذا أ%نشد ش1ع\راv أ%و خ.ط%ب. خ'ط}بةv، فأ%ح\س.ن. فيهما. ابن السكيت عن أ%ب عمرو: ت.ن.ش_أ}ت' إ,ل حاجت: ن.ه.ض\ت

إليها وم.ش.ي\ت. وأ%نشد:
)1فل%م_ا أ%ن} ت.ن.ش_أ% قام. خ1ر\ق¬،  * م1ن. الف1ت\يان1، م'خ\ت.ل%ق¬، هض'وم'(

  قوله « تنشأ» سيأت ف مادة خ ل ق عن ابن بري تنشى وهضيم بدل ما ترى وضبط متلق ف التكملة بفتح اللم1 (
وكسرها.)

 قال: وسعت غي واحد من ال4عراب يقول: ت.ن.ش_أ% فلن غادياv إ,ذا ذه.ب لاجته. وقال الزجاج ف قوله تعال: وهو الذي
 أ%ن\ش.أ% ج.ن_ات{ م.ع\ر'وشات{ وغي. م.ع\ر'وشات{؛ أ%ي اب\ت.د.ع.ها واب\ت.د.أ% خ.ل}ق%ها. وكل© م.ن, اب\ت.دأ% شيئاv فهو أ%ن\ش.أ%ه. وال%ن_ات': الب.ساتي'.

م.ع\ر'وشات{:
الك�روم. وغ%ي\ر. م.ع\ر'وشات{: الن_خ\ل� والز_ر\ع'.



ون.ش.أ% الليل�: ارت.ف%ع. وف التنزيل العزيز: إ,ن� ناش1ئة% الليل هي
 �أ%ش.دe وط}أv وأ%ق}و.م' ق1يلv. قيل: هي أ%و_ل ساعة{، وقيل: الناش1ئة
�والن_شيئة� إ,ذا ن,م\ت. من أ%و_ل, الليل, ن.و\مةv ث� قمت.، ومنه ناش1ئة
�الليل. وقيل: ما ي.ن\ش.أ� ف الليل من الطاعات. والناش1ئة�: أ%و_ل

النهار, والليل,. أ%بو عبيدة: ناش1ئة� الليل, ساعات'ه، وهي آناء� الليل,
ناش1ئةD بعد ناش1ئة{.

وقال الزجاج: ناش1ئة� الليل, ساعات' الليل, كل©ها، ما ن.ش.أ% منه أ%ي
ما ح.د.ث%، فهو ناش1ئ%ةD. قال أ%بو منصور: ناش1ئة� الليل, ق1يام' الليل,،

مصدر جاء4 على فاع1لة{، وهو بعن الن_ش\ء3، مثل� العاف1ية بعن
الع.ف}و,. والعاق1بة1 بعن الع.ق}ب,، والات1مة1 بعن ال%ت\م,. وقيل: ناش1ئة� الليل أ%و_ل�ه، وقيل: كل©ه ناشئةD مت قمت.، فقد ن.ش.أ}ت..

 .Dالر_ط}ب' من الط�ر,يفة1، فإ,ذا ي.ب,س.، فهو ط%ر,يفة :�والن_ش1يئة
 والن_ش1يئة� أ%يضاv: ن.ب\ت' الن_ص1ي> والص>لي>ان1. قال: والق%و\لن1 م'ق}ت.ر,بان1. والن_ش1يئة� أ%يضاv: الت_ف1رة� إ,ذا غ%ل�ظ%ت\ ق%ل1يلv وار\ت.ف%ع.ت\ وهي

 ر.ط}بةD، عن أ%ب حنيفة. وقال مرة: الن_ش1يئة� والن_ش\أ%ة� من كلY النبات1: ناه1ض'ه الذي ل ي.غ\ل�ظ} بعد. وأ%نشد لبن م.ناذر. ف
وصف حي وحش:

أ%رنات{، ص'ف}ر, الـم.ناخ1ر, وال4ش\ـ *  ـداق,، ي.خ\ض1د\ن% ن.ش\أ%ة% الي.ع\ض1يد1
ون.ش1يئ%ة� الب,ئ}ر: ت'راب'ها الـم'خ\ر.ج' منها، ون.ش1يئة� ال%و\ض,: ما

 وراء4 الن_صائ1ب من التراب. وقيل: هو ال%ج.ر الذي ي'ج\ع.ل� ف أ%سفل ال%و\ض,. وقيل: هي أ%ع\ضاد' ال%وض؛ والن_صائب': ما
ن'ص1ب. ح.و\ل%ه.

وقيل: هو أ%و_ل ما ي'ع\م.ل� من ال%و\ض,، يقال: هو باد1ي الن_ش1يئة1 إ,ذا
ج.ف_ عنه الاء� وظ%ه.رت أ%ر\ض'ه. قال ذو الرمة:

ه.ر.ق}ناه' ف باد1ي الن_ش1يئة1، دائ1ر�، *  ق%دي� ب,ع.ه\د1 الاء3، ب'ق}ع� ن.صائ1ب'ه\
يقول: ه.ر.ق}نا الاء4 ف حوض� باد1ي الن_ش1يئة1. والن_صائب': ح1جارة

ال%و\ض,، واحدتا ن.ص1يبةD. وقوله: ب'ق}ع� ن.صائب'ه: ج.م\ع ب.ق}عاء،
وج.م.ع.ها بذلك ل1و'ق�وع الن_ظ%ر, عليها. وف الديث: أ%نه د.خ.ل على
خ.دية% خ.ط%ب.ها، ود.خ.ل عليها م'س\ت.ن\ش1ئةD م1ن\ م'و.ل�دات1 ق�ر.ي\ش�. قال

:�ال4زهري: هي اسم ت1ل}ك. الكاه1نة1. وقال غيه: الـم'س\ت.ن\ش1ئة
 الكاه1نة� س'م�يت بذلك ل4نا كانت ت.س\ت.ن\ش1ئ� ال4خ\ب.ار. أ%ي ت.ب\ح.ث� عنها وت.ط}ل�بها، من قولك رجل ن.ش\يان� للخ.ب.ر,. وم'س\ت.ن\ش1ئة

يهمز ول 
يهمز. والذYئب 
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ي.س\ت.ن\ش1ئ� الر>يح.، بالمز.
قال: وإ,نا هو من ن.ش1يت' الر>يح، غي مهموز، أ%ي ش.م1م\ت'ها.

 والس\ت1ن\شاء�، يهمز ول يهمز، وقيل هو من ال3ن\شاء3: الب\ت1داء3. وف خطبة الكم: ومـما يهمز مـما ليس أ%صله المز من
 جهة الشتقاق قولم: الذئب ي.س\ت.ن\ش1ئ� الر>يح.، وإ,نا هو من الن_ش\وة1؛ والكاه1نة� ت.س\ت.ح\د1ث� ال�مور. وت'ج.د>د' ال4خ\بار.. ويقال:

 من أ%ي\ن. ن.ش1يت. هذا ال%ب.ر.، بالكسر من غي هز، أ%ي من أ%ي\ن. ع.ل1م\ت.ه. قال ابن ال4ثي وقال ال4زهري�: م'س\ت.ن\ش1ئة� اسم ع.ل%م
لت1لك الكاه1نة1 الت د.خ.لت عليها، ول ي'ن.و_ن للتعريف والتأ}نيث. وأ%ما قول صخر الغي:

ت.د.ل�ى عليه، م1ن\ ب.شام� وأ%ي\كة{  * ن.شاة1 ف�ر'وع�، م'ر\ث%ع1ن� الذ�وائ1ب,
 يوز أ%ن يكون ن.ش\أ%ةD ف%ع\ل%ةv م1ن\ ن.ش.أ% ث ي'خف�ف' على حد> ما حكاه صاحب الكتاب من قولم الكماة� والـم.راة�، ويوز أ%ن

 يكون ن.شاة ف%ع\لة ف%ت.كون ن.شاة م1ن\ أ%ن\ش.أ}ت' كطاعة{ من أ%ط%ع\ت'، إ,ل أ%ن9 المزة على هذا أ�بد1لت ول تفف. ويوز أ%ن يكون
 من ن.شا ي.ن\ش'و بعن ن.ش.أ% ي.ن\ش.أ�، وقد حكاه قطرب، فتكون ف%ع.لةv من هذا اللفظ، وم1ن\ زائدةD، على مذهب ال4خفش، أ%ي

 ت.د.ل�ى عليه ب.شام¬ وأ%ي\كة. قال: وقياس قول سيبويه أن يكون الفاعل مضمراv يدل عليه شاهد ف اللفظ؛ التعليل لبن جن.
ابن ال4عراب: الن_ش1يء� ر,يح ال%م\ر.

 قال الزجاج ف قوله تعال: وله ال%وار, الـم'ن\شآت'، وق�رئ. الـم'ن\ش1ئات'، قال: ومعن الـم'ن\ش.آت': السeف�ن' الـم.ر\ف�وعة
الشeر'ع. قال: والـم'ن\ش1ئات': الر_اف1عات' الش'ر'ع,.

 وقال الفر�اء�: من قرأ% الـم'ن\ش1ئات' ف%ه'ن_ الل�ت1ي ي'ق}ب,ل}ن. وي'د\ب,ر\ن%، ويقال الـم'ن\ش1ئات': الـم'ب\ت.د1ئات' ف ال%ر\ي. قال:
والـم'ن\ش.آت' أ�ق}ب,ل% ب,هن_ وأ�د\ب,ر.. قال الشماخ:

ع.ل%ي\ها الدeج.ى م'س\ت.ن\ش.آت{، ك%أ%ن_ها  * ه.واد1ج'، م.ش\د'ود¬ ع.ل%ي\ها ال%زاج,ز'
يعن الزeب.ى الـم.ر\ف�وعات. وال�ن\ش.آت' ف الب.ح\ر, كال4ع\لم,.

قال: هي السeف�ن' الت ر'ف1ع. ق%ل}ع'ها، وإ,ذا ل ي'رفع ق%ل}ع'ها، فليست
ب,م'ن\شآت{، والل9ه أ%علم.

@نصأ: ن.ص.أ% الدابة% والب.ع1ي. ي.ن\ص.ؤ'ها ن.ص\أv إ,ذا ز.ج.ر.ها.
ون.ص.أ% الشيء4 ن.ص\أv، بالمز ر.ف%ع.ه، لغة ف ن.ص.ي\ت'. قال طرفة:

أ%م'ون{، كأ%ل}واح, ال3ران1، ن.ص.أ}ت'ها  * على لح1ب�، كأ%ن_ه ظ%ه\ر' ب'ر\ج'د1
 @نفأ: النeف%أ�: الق1ط%ع' من الن�بات1 الـم'ت.ف%ر>قة� ه'نا وهنا. وقيل: هي ر,ياض¬ م'ج\ت.م1عةD ت.ن\ق%ط1ع من م'ع\ظ%م الك%ل3 وت'ر\ب,ي عليه. قال

ال4سود بن ي.ع\ف�ر:
جاد.ت\ س.واريه، وآز.ر. ن.ب\ت.ه  * ن'ف%أD من الص_ف}راء3 والزeب_اد 

 فهما ن.ب\تان1 من الع'ش\ب، واحدته ن'ف}أ%ةD مثل ص'ب\رة{ وص'ب.ر�، ون'ف%أ%ةD، بالتحريك، على ف�ع.ل�. وقوله: وآز.ر. ن.ب\ت.ه ي'ق%و>ي أ%ن� ن'ف%أ%ة
ون'ف%أv من باب ع'ش.ر.ة{ وع'ش.ر�، إ,ذ لو كان مكسراv لح\تال% حت ي.قول% آز.ر.ت.

@نكأ: ن.ك%أ% الق%ر\حة% ي.ن\ك%ؤ'ها ن.ك}أv: قشرها قبل أ%ن ت.ب\ر.أ% ف%ن.د1ي.ت\. قال م'ت.م>م بن ن'و.ي\ر.ة%:
ق%ع1يد.ك1 أ%ن ل ت'س\م1ع1ين,ي م.لمةv،  * ول ت.ن\ك%ئ1ي ق%ر\ح. الف�ؤ.اد1، ف%ي,يج.عا
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ومعن ق%ع1يد.ك1 من قولم: ق1ع\د.ك. الل9ه. إ,ل� ف%ع.ل}ت.، ي'ريد'ون: ن.ش.د\ت'ك الل9ه إ,ل ف%ع.ل}ت..

 ون.ك%أ}ت' الع.د'و_ أ%ن\ك%ؤ'هم: لغة ف ن.ك%ي\ت'هم. التهذيب: ن.ك%أ}ت' ف الع.د'و> ن,كايةv. ابن السكيت ف باب الروف الت تمز،
فيكون لا 

معن، ول تمز، فيكون لا معن آخر: ن.ك%أ}ت' الق�ر\حة% أ%ن\ك%ؤ'ها إ,ذا
 ق%ر.ف}ت.ها، وقد ن.ك%ي\ت' ف الع.د'و> أ%ن\ك1ي ن,كايةv أ%ي ه.ز.م\ت'ه وغ%ل%ب\ت'ه، فن.ك1ي. ي.ن\ك%ى ن.كvى. ابن شيل: ن.ك%أ}ت'ه ح.ق9ه ن.ك}أv وز.ك%أ}ت'ه ز.ك}أ
 أ%ي ق%ض.ي\ت'ه. واز\د.ك%أ}ت' منه ح.قYي وان\ت.ك%أ}ت'ه أ%ي أ%خ.ذ}ت'ه. ول%ت.ج,د.ن_ه ز'ك%أ%ةv ن'ك%أ%ةv: ي.ق}ض1ي ما عليه. وقولم: ه'ن>ئ}ت. ول ت'ن\ك%أ} أ%ي
 ه.ن_أ%ك. الل9ه' با ن,ل}ت. ول أ%صاب.ك. بو.ج.ع. ويقال: ول ت'ن\ك%ه\ مثل أ%راق. وه.راق.. وف التهذيب: أ%ي أ%ص.ب\ت. خ.ي\راv ول أ%ص.ابك

 الضeرe، يدعو له. وقال أ%بو اليثم: يقال ف هذا الثل ل ت.ن\ك%ه\ ول ت'ن\ك%ه\ جيعاv، م.ن\ قال ل ت.ن\ك%ه\، فال4صل ل ت.ن\ك. بغي هاء،
 فإ,ذا وقفت على الكاف اجتمع ساكنان فحر�ك الكاف وزيدت الاء� يسكتون عليها. قال: وقولم ه'ن>ئ}ت. أ%ي ظ%ف1رت بعن

الدعاء3 له، وقولم ل ت'ن\ك. أ%ي ل ن'ك1يت. أ%ي ل ج.ع.ل%ك الل9ه' م.ن\ك1ي�اv م'ن\ه.ز,ماv م.غ\لوبا.
والن_ك%أ%ة�: لغة ف الن_ك%ع.ة1، وهو نبت شبه الط©ر\ث�وث1. والل9ه أ%علم.

)1@نأ: الن_م\ء� والن_م\و'(
 قوله «النمء والنمو' إل» كذا ف النسخ والكم وقال ف القاموس النمأ والنمء كجبل وحبل وأورده الؤلف ف العتل1(

كما هنا فلم يذكروا النمأ كجبل، نعم هو ف التكملة عن ابن العراب.):
الق%م\ل� الص>غار'، عن كراع.

@نأ: الن_ه,يء� على مثال ف%عيل�: الل�ح\م' الذي ل ي.ن\ض.ج\.
)2ن.ه,ئ% اللحم' ون.ه'ؤ. ن.ه.أv، مقصور، ي.ن\ه.أ� ن.ه\أv ون.ه.أv ون.ه.اءة، مـمدود، على ف%ع.الة{، ون'ه'وءة(

  قوله «ونوءة إل» كذا ضبط ف نسخة من التهذيب بالضم وكذا به أيضاv ف قوله بي النهوء وف شرح القاموس2(
 كقبول.) على ف�ع'ولة{، ون'ه'وءاv ون.هاوةv، ال4خية شاذة، فهو ن.ه,يء#، على ف%ع1يل: ل ي.ن\ض.ج\. وهو ب.ي>ن' النeه'وء3، مـمدود

مهموز، وب.ي>ن النeي'وء: مثل النeي'وع.
وأ%ن\ه.أ%ه هو إ,ن\هاءé، فهو م'ن\ه.أD إ,ذا ل ي'ن\ض1ج\ه. وأ%ن\ه.أ% ال4مر.: ل ي'ب\ر,م\ه.

وش.ر,ب. فلن حت ن.ه.أ% أ%ي امتل4. وف الثل: ما أ�بال ما ن.ه,ئ%
م1ن\ ض.ب>ك..

ابن ال4عراب: الناه1ئ�: الش_ب\عان� والر_ي�ان�، والل9ه أ%علم.
 @نوأ: ناء4 ب,ح1م\ل1ه ي.ن'وء� ن.و\ءاv وت.ن\و.اءé: ن.ه.ض. ب.ه\د وم.ش.ق�ة{. وقيل: أ�ث}ق1ل% فسق%ط%، فهو من ال4ضداد. وكذلك ن'ؤ\ت' به.

ويقال: ناء4 بال1م\ل إ,ذا ن.ه.ض. به م'ث}ق%لv. وناء4 به ال1مل� إ,ذا أ%ث}ق%ل%ه.
 والرأ%ة ت.ن'وء� با ع.ج,يز.ت'ها أ%ي ت'ث}ق1ل�ها، وهي ت.ن'وء� ب,ع.ج,يز.ت1ها أ%ي ت.ن\ه.ض' با م'ث}قلةv. وناء4 به ال1م\ل� وأ%ناء4ه مثل أ%ناع.ه: أ%ث}ق%ل%ه

وأ%مال%ه، كما يقال ذه.ب. به وأ%ذ}ه.ب.ه، بعن.
وقوله تعال: ما إ,ن� م.فات1ح.ه ل%ت.ن'وء� بالع'ص\بة1 أ�ول الق�و_ة{.



 قال: ن'و\ء�ها بالع'ص\بة1 أ%ن} ت'ث}ق1ل%هم. والعن إ,ن� م.فات1ح.ه ل%ت.ن'وء� بالع'ص\بة1 أ%ي ت'م1يل�هم م1ن ث1ق%ل1ها، فإ,ذا أ%دخلت الباء4 قلت ت.ن'وء� بم،
 كما قال الل9ه تعال: آت'ون أ�ف}ر,غ} ع.لي\ه ق1ط}راv. والعن ائ}ت'ون بق1ط}ر� أ�ف}ر,غ} عليه، فإ,ذا حذفت الباء4 زد\ت. على الفعل ف أ%وله.

قال الفر�اء�: وقد قال رجل من أ%هل العربية:
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 ما إ,ن� الع'ص\بة% ل%ت.ن'وء� ب,مفات1ح1ه، ف%ح'و>ل% الف1ع\ل� إ,ل الـم.فات1ح,، كما قال الراجز:
إ,ن� س1راجاv ل%ك%ر,ي¬ م.ف}خ.ر'ه\،

ت.ح\لى به1 الع.ي\ن'، إ,ذا ما ت.ج\ه.ر'ه\
وهو الذي ي.ح\لى بالعي، فإ,ن كان س'م1ع. آتوا بذا، فهو و.ج\ه، وإ,ل�

فإ,ن الرج'ل% ج.ه,ل% العن. قال ال4زهري: وأ%نشدن بعض العرب:
ح.ت_ى إ,ذا ما الت.أ%م.ت\ م.واص1ل�ه\، *  وناء4، ف ش1ق> الش>مال,، كاه1ل�ه\
يعن الر_امي لـما أ%خ.ذ% الق%و\س. ون.ز.ع. مال% ع.ل%ي\ها. قال: ونرى

أ%ن� قول العرب ما ساء4ك. وناء4ك.: من ذلك، إ,ل� أ%نه أ%لق%ى ال4لف.
ل4نه م'ت\ب.ع¬ ل1ساء4ك.، كما قالت العرب: أ%ك%ل}ت' ط%عاماv فه.ن.أ%ن 

وم.ر.أ%ن، معناه إ,ذا أ�ف}ر,د. أ%م\ر.أ%ن فحذف منه ال4ل1ف لـما أ�ت\ب,ع. ما
ليس فيه ال4ل1ف، ومعناه: ما ساء4ك. وأ%ناء4ك.. وكذلك: إ,ن>ي لت1يه1

بالغ.دايا والع.شايا، والغ.داة� ل ت'جمع على غ%دايا. وقال الفر_اء�:
ل%ت'ن,يء� بالع'ص\بة1: ت'ث}ق1ل�ها، وقال:

إ,ن>ي، و.ج.د>ك، ل أ%ق}ض1ي الغ.ر,ي.، وإ,ن} *  حان% الق%ضاء�، وما ر.ق�ت\ له ك%ب,د1ي
إ,ل� ع.صا أ%ر\ز.ن{، طار.ت\ ب'راي.ت'ها، *  ت.ن'وء� ض.ر\ب.ت'ها بالك%ف> والع.ض'د1

أ%ي ت'ث}ق1ل� ض.ر\ب.ت'ها الك%ف_ والع.ض'د.. وقالوا: له عندي ما س.اء4ه
و.ناء4ه أ%ي أ%ث}ق%ل%ه وما ي.س'وء�ه وي.ن'وء�ه. قال بعضهم: أ%راد ساء4ه

 وناء4ه وإ,نا قال ناء4ه، وهو ل ي.ت.عد_ى، ل4جل ساء4ه، فهم إ,ذا أ%فردوا قالوا أ%ناء4ه، ل4نم إ,نا قالوا ناء4ه، وهو ل يتعد_ى لكان
س.اء4ه لي.ز\د.و,ج. الكلم.

والن_و\ء�: النجم إ,ذا مال للم.غ1يب، والمع أ%ن\واء# ون'وآنD، حكاه ابن
جن، مثل ع.ب\د وع'ب\دان{ وب.ط}ن� وب'ط}نان{. قال حسان بن ثابت، رضي الل9ه عنه:

ـ�ا ب,ها، *  إ,ذا ق%ح.ط% الغ.ي\ث�، ن'وآن'ها وي.ث}ر,ب' ت.ع\ل%م' أ%ن
وقد ناء4 ن.و\ءاv واس\ت.ناء4 واس\ت.ن\أ%ى، ال4خية على الق%ل}ب. قال:

ي.ج'رe وي.س\ت.ن\ئ1ي ن.شاصاv، كأ%ن_ه *  ب,غ.ي\قة%، ل%ـم_ا ج.ل}ج.ل% الص_و\ت.، جال1ب'
قال أ%بو حنيفة: اس\ت.ن\أ%و'ا الو.س\م1ي_: ن.ظ%ر'وا إ,ليه، وأ%صله من الن_و\ء3، فقد_م المزة%. وقول ابن أ%حر:

الفاض1ل�، العاد1ل�، الاد1ي ن.ق1يب.ت'ه،  * والـم'س\ت.ناء�، إ,ذا ما ي.ق}ح.ط� الـم.ط%ر'



الـم'س\ت.ن.اء�: الذي ي'ط}ل%ب' ن.و\ء�ه. قال أ%بو منصور: معناه الذي
 ي'ط}ل%ب' ر,ف}د'ه. وقيل: معن الن_و\ء3 س'قوط� نم من الـم.ناز,ل ف الغرب مع الفجر وط�لوع' ر.ق1يبه، وهو نم آخر ي'قاب,ل�ه، من

 ساعته ف الشرق، ف كل ليلة إ,ل ثلثة عشر يوما. وهكذا كل© نم منها إ,ل انقضاء3 السنة، ما خل ال%ب\هة%، فإ,ن لا أ%ربعة
عشر يوماv، فتنقض1ي جيع'ها مع انقضاء

 السنة. قال: وإ,نا س'م>ي. ن.و\ءاv ل4ن_ه إ,ذا سقط الغار,ب' ناء4 الطال1ع'، وذلك الط©لوع هو الن_و\ء�. وبعض'هم يعل الن_و\ء4 السقوط،
 كأ%نه من ال4ضداد. قال أ%بو عبيد: ول ي'س\مع ف الن_و\ء3 أ%نه السeقوط إ,ل ف هذا الوضع، وكانت العرب ت'ض1يف' ال4م\طار

والر>ياح والر_ والبد إ,ل الساقط منها. وقال
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  ال4صمعي: إ,ل الطالع منها ف سلطانه، فتقول م'ط1ر\نا ب,ن.و\ء3 كذا، وقال أ%بو حنيفة: ن.و\ء� النجم: هو أ%و_ل سقوط ي'د\ر,ك�ه
بالغ.داة، إ,ذا ه.م_ت الكواك1ب' بالـم'ص'وح,، وذلك ف بياض الفجر 

�الـم'س\ت.ط1ي. التهذيب: ناء4 النجم' ي.ن\وء� ن.و\ءاv إ,ذا سق%ط%. وف الديث: ثلثD من أ%م\ر, الاه1لي_ة1: الط�ع\ن' ف ال4ن\س.اب, والن>ياحة
وال4ن\واء�. قال أ%بو عبيد: ال4نواء� ثانية وعشرون نماv معروفة

 الـم.طال1ع ف أز\م1نة1 السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع والريف، يسقط منها ف كل ثلث% ع.ش\رة ليلة نم¬ ف
 الغرب مع طلوع الفجر، وي.ط}ل�ع آخ.ر' يقابله ف الشرق من ساعته، وكلها معلوم مسمى، وانقضاء� هذه الثمانية

 وعشرين كلها مع انقضاء3 السنة، ث يرجع ال4مر إ,ل النجم ال4و�ل مع استئناف السنة القبلة. وكانت العرب ف الاهلية
 إ,ذا سقط منها نم وطلع آخر قالوا: ل بد من أ%ن يكون عند ذلك مطر أ%و رياح، في.ن\س'بون كل� غيث يكون عند ذلك إ,ل

ذلك النجم، فيقولون: م'ط1ر\نا ب,ن.و\ء3 الث�ر.ي_ا والد_ب.ران1 والس>ماك1. وال4ن\و.اء� واحدها ن.و\ء#.
قال: وإ,نا س'م>ي. ن.و\ءاv ل4نه إ,ذا س.ق%ط الساق1ط منها بالغرب ناء4

الطالع بالشرق ي.ن'وء� ن.و\ءاv أ%ي ن.ه.ض. وط%ل%ع.، وذلك النeه'وض هو
الن_و\ء�، فسمي النجم به، وذلك كل ناهض ب,ث1ق%ل� وإ,ب\ط%اء�، فإنه

ي.ن'وء� عند ن'هوض1ه، وقد يكون الن_و\ء� السقوط. قال: ول أسع أ%ن�
الن_و\ء4 السقوط إ,ل ف هذا الوضع. قال ذو الرمة:

ت.ن'وء� ب,أ�خ\راها، ف%لgياv ق1يام'ها؛ *  وت.م\ش1ي ال�و.ي\ن.ى عن ق%ر,يب� ف%ت.ب\ه.ر'
.vها إ,ل ال4رض, ل1ضخ.م1ها وك%ث}رة لمها ف أ%ر\داف1ها. قال: وهذا تويل للفعل أ%يضا� معناه: أ%ن� أ�خ\راها، وهي ع.جيز.ت'ها، ت'ن,يئ

وقيل:
أ%راد بالن_و\ء3 الغروب.، وهو من ال4ض\داد. قال شر: هذه الثمانية

 وعشرون، الت أ%راد أ%بو عبيد، هي منازل القمر، وهي معروفة عند العرب وغيهم من الف�ر\س والروم والند ل يتلفوا ف
 أ%نا ثانية وعشرون، ينزل القمر كل ليلة ف منزلة منها. ومنه قوله تعال: والق%م.ر. ق%د_ر\ناه م.ناز,ل%. قال شر: وقد رأ%يتها

 بالندية والرومية والفارسية مترجة. قال: وهي بالعربية فيما أ%خبن به ابن ال4عراب: الش_ر.طان1، والب.ط1ي'، والن_ج\م'،
 والد_ب.ران�، وال%ق}ع.ة�، وال%ن\ع.ة�، والذYراع، والن_ث}ر.ة�، والط�ر\ف'، وال%ب\هة�، وال%راتان1، والص_ر\ف%ة�، والع.و_اء�، والس>ماك'، والغ.ف}ر'،



 والزeبان.ى، وال3ك}ليل�، والق%ل}ب'، والش_و\لة�، والن_عائم'، والب.ل}د.ة�، وس.ع\د' الذ�اب,ح,، وس.ع\د' ب'ل%ع.، وس.ع\د' السeع'ود، وس.ع\د' ال4خ\ب,ي.ة1،
 وف%ر\غ� الد_ل}و ال�ق%د_م'، وف%ر\غ� الد_ل}و, الـم'ؤ.خ_ر'، وال�وت. قال: ول ت.س\ت.ن,يء� الع.ر.ب' با ك�لYها إ,نا تذكر بال4ن\واء3 ب.ع\ض.ها، وهي

 معروفة ف أ%شعارهم وكلمهم. وكان ابن ال4عراب يقول: ل يكون ن.و\ء# حت يكون معه م.ط%ر، وإ,ل فل ن.و\ء4.قال أ%بو
 منصور: أ%ول الطر: الو.س\م1يe، وأ%ن\واؤ'ه الع.ر\ق�وتان1 الـم'ؤ.خ_رتان1. قال أ%بو منصور: ها الف%ر\غ� الـم'ؤ.خ_ر ث الش_ر.ط� ث الث©ر.ي_ا

ث الش_ت.و,يe، وأ%ن\واؤ'ه ال%و\زاء�، ث� الذYراعان1، ون.ث}ر.ت'هما، ث� ال%ب\هة�، وهي آخ1ر الش_ت.و,ي>، وأ%و_ل
 الد_ف%ئ1ي� والص_ي\ف1ي، ث الص_ي\ف1يe، وأ%ن\واؤ'ه الس>ماكان1 ال4و_ل ال4ع\ز.ل�، والخر' الر_قيب'، وما بي الس>ماك%ي\ن, ص.يف، وهو نو من

أ%ربعي يوماv، ث� ال%م1يم'، وهو نو من عشرين ليلة عند ط�ل�وع
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eالد_ب.ران1، وهو بي الصيف1 وال%ر,يف1، وليس له ن.و\ء#، ث� ال%ر,يف1ي
 وأ%ن\واؤ'ه الن_س\ران1، ث� ال4خ\ض.ر'، ث ع.ر\ق�وتا الد_ل}و, ال�ول%يان1. قال أ%بو منصور: وها الف%ر\غ� الـم'ق%د_م'. قال: وكل© مط%ر من

 الو.س\م1ي> إ,ل الد_ف%ئ1ي> ربيع. وقال الزجاج ف بعض أ%مال1يه1 وذ%كر ق%و\ل% النب، صلى الل9ه عليه وسلم: م.ن\ قال س'ق1ينا بالن_ج\م
 فقد آم.ن. بالن_ج\م وك%ف%ر بالل9ه1، ومن قال س.قانا الل9ه' فقد آم.ن. بال3 وك%ف%ر بالن_ج\م. قال: ومعن م'ط1ر\نا ب,ن.و\ء3 كذا، أ%ي م'ط1ر\نا

 بط�لوع نم وس'ق�وط آخ.ر. قال: والن_و\ء� على القيقة س'ق�وط نم ف الـم.غ\ر,ب وط�لوع' آخ.ر. ف الشرق، فالساق1طة� ف
الغرب هي ال4ن\واء�، والطال1عة� ف الشرق هي الب.وار,ح. قال، وقال بعضهم: الن_و\ء� ار\ت1فاع' ن.ج\م�

ـ�ه ارتفع  من الشرق وسقوط نظيه ف الغرب، وهو نظي القول ال4و_ل، فإ,ذا قال القائل م'ط1ر\نا ب,ن.و\ء3 الثر.ي_ا، فإ,نا تأ}ويله أ%ن
النجم من الشرق، وسقط نظيه ف الغرب، أ%ي م'ط1ر\نا با ناء4 به هذا الن_جم.

قال: وإ,نا غ%ل�ظ% النبe، صلى الل9ه عليه وسلم، فيها ل4ن� العرب
 كانت تزعم أ%ن ذلك الطر الذي جاء4 بسقوط1 ن.ج\م� هو فعل النجم، وكانت ت.ن\س'ب' الطر إ,ليه، ول يعلونه س'ق}يا من الل9ه،

 وإ,ن واف%ق. سق�وط% ذلك النجم الطر' يعلون النجم. هو الفاعل، ل4ن ف الديث د.ل1يل% هذا، وهو قوله: م.ن قال س'ق1ينا بالن_ج\م
ـ�ا م'ط1ر\نا  فقد آم.ن. بالن_ج\م وك%ف%ر. بالل9ه. قال أ%بو إ,سحق: وأ%ما من قال م'ط1ر\نا ب'ن.و\ء3 كذا وكذا ول ي'ر,د\ ذلك العن ومراد'ه أ%ن
ـ�ه اس\ت.س\ق%ى  ف هذا الوقت، ول ي.ق}ص1د\ إ,ل ف1ع\ل النجم، فذلك، والل9ه أ%علم، جائز، كما جاء4 عن ع'م.ر، رضي الل9ه عنه، أ%ن

 بالـم'ص.ل�ى ث ناد.ى العباس: كم ب.ق1ي. م1ن ن.و\ء3 الث�ر.ي_ا؟ فقال: إ,ن� الع'لماء4 با يزعمون أ%نا ت.ع\ت.ر,ض' ف ال�ف�ق, س.ب\عاv بعد
 وق�وع1ها، فوالل9ه1 ما م.ض.ت\ تلك الس_ب\ع' حت غ1يث% الناس'، فإ,نا أ%راد عمر، رضي الل9ه تعال عنه، كم ب.ق1ي. من الوقت الذي

ـ�ه إ,ذا ت.م_ أ%ت.ى الل9ه' بالطر. جرت به العادة أ%ن
ـ�ا م.ن\ ج.عل% الـم.ط%ر م1ن\ ف1ع\ل, الل9ه1 تعال، وأ%راد بقوله م'ط1ر\نا ب,ن.و\ء3 كذا أ%ي ف و.ق}ت كذا، وهو هذا  قال ابن ال4ثي: أ%م

،Òالن_و\ء� الفلن، فإ,ن ذلك جائز أ%ي إ,ن الل9ه. تعال قد أ%ج\ر.ى العادة أ%ن يأ}ت1ي. الـم.ط%ر' ف هذه ال4وقات. قال: ور.وى ع.لي 
ـ�كم ت'ك%ذYب'ون%؛ قال: ـ�ه قال ف قوله تعال: وت.ج\ع.ل�ون ر,ز\ق%كم أ%ن  رضي الل9ه عنه، عن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ن

ـ�ه من  يقولون م'ط1ر\نا بنوء3 كذا وكذا. قال أ%بو منصور: معناه: وت.ج\ع.ل�ون ش'ك}ر. ر,ز\ق1كم، الذي ر.ز.ق%ك�م'وه الل9ه'، الت_ك}ذ1يب. أ%ن
ـ�ا م.ن\ ج.ع.ل% الر>ز\ق. م1ن ع1ند1 الل9ه1، عز وجل، وج.ع.ل النجم  عند1 الر_ز_اق,، وتعلون الر>ز\ق. من عند1 غي, الل9ه1، وذلك كفر؛ فأ%م



 وق}تاv وق�ت.ه للغ.ي\ث1، ول ي.جعل}ه الـم'غ1يث% الر_ز_اق.، ر.ج.و\ت' أ%ن ل يكون م'ك%ذYباv، والل9ه أ%علم. قال: وهو معن ما قاله أ%بو
إ,سحق وغيه من ذوي التمييز. قال أ%بو زيد: هذه ال4ن\واء� ف غ%ي\بوبة هذه النجوم.

ـ�ه إ,ذا ن.ه.ض. به، وهو ث%ق1يلD، أ%ناء  قال أ%بو منصور: وأ%صل الن_و\ء3: الـم.ي\ل� ف ش1ق¼. وقيل ل1م.ن\ ن.ه.ض. ب,ح1م\ل1ه1: ناء4 به، ل4ن
الناه1ض. أ%ي أ%ماله.

وكذلك الن_ج\م'، إ,ذا س.ق%ط%، مائلD نو. م.غ1يبه الذي ي.غ1يب' فيه، وف
 بعض نسخ ال3صلح: ما ب,الباد1ي.ة1 أ%ن\و.أ� من فلن، أ%ي أ%ع\ل%م' بأ%ن\واء3 النeجوم منه، ول فعل له. وهذا أ%حد ما جاء4 من هذا

الضرب من غي أ%ن يكون له ف1ع\لD، وإ,نا هو من باب أ%ح\ن.ك1 الش_ات.ي\ن, وأ%ح\ن.ك1 الب.ع1ي.ي\ن.
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 قال أ%بو عبيد: سئل ابن عب_اس، رضي الل9ه عنهما، عن رجل ج.ع.ل% أ%م\ر. ام\ر.أ%ت1ه ب,ي.د1ها، فقالت له: أ%نت طالق ثلثاv، فقال ابن
.vع.ب_اس: خ.ط�أ% الل9ه' ن.و\ء4ها أ%ل9 ط%ل�ق%ت\ ن.ف}سها ثلثا

قال أ%بو عبيد: الن_و\ء� هو الن_ج\م الذي يكون به الطر، ف%من ه.م.ز
الرف أ%راد. الدeعاء4 عليها أ%ي أ%خ\ط%أ%ها الـم.ط%ر'، ومن قال خط�

الل9ه' ن.و\ء4ها ج.ع.ل%ه من ال%ط1يط%ة1. قال أ%بو سعيد: معن الن_و\ء3 النeهوض' ل ن.و\ء� الطر، والن_و\ء� ن'ه'وض' الر_جل إ,ل كلY شيء�
ي.ط}ل�به، أ%راد: خ.ط�أ% الل9ه' م.ن\ه.ض.ها ون.و\ء4ها إ,ل كلY ما ت.ن\و,يه،

كما تقول: ل س.د_د. الل9ه' فلناv لـما ي.ط}ل�ب، وهي امرأ%ة قال لا
ز.و\ج'ها: ط%لYقي ن.ف}س.ك1، فقالت له: ط%ل�ق}ت'ك.، فلم ي.ر. ذلك شيئاv، ولو

ع.ق%ل%ت\ ل%قال%ت\: ط%ل�ق}ت' ن.ف}س3ي.
وروى ابن ال4ثي هذا الديث% عن ع'ثمان%، وقال فيه: إ,ن� الل9ه.

خ.ط�أ% ن.و\ء4ها أ%ل� ط%ل�ق%ت\ ن.ف}س.ها. وقال ف شرحه: قيل هو د'عاء#
عليها، كما يقال: ل س.قاه الل9ه الغ.ي\ث%، وأ%راد بالن_و\ء3 الذي ي.ج,يء�

 فيه الـم.ط%ر. وقال الرب: هذا ل ي'ش\ب,ه' الدeعاء4 إ,نا هو خب، والذي ي'ش\ب,ه' أ%ن يكون د'عاءé ح.د1يث� ابن ع.ب_اس�، رضي الل9ه
 عنهما: خ.ط�أ% الل9ه' ن.و\ء4ها، والعن فيهما لو ط%ل�ق%ت\ ن.ف}س.ها لوقع الط�لق، فحيث ط%ل�ق%ت\ زوج.ها ل ي.ق%ع, الط�لق'، وكانت

كمن ي'خ\ط1ئ�ه الن_و\ء�، فل ي'م\ط%ر.
ـ�ه من ناء  وناو.أ}ت' الر_ج'ل% م'ناو.أ%ةv ون,و.اءé: فاخ.ر\ت'ه وعاد.ي\ت'ه. يقال: إ,ذا ناو.أ}ت. الرجل% فاص\ب,ر\، وربا ل ي'همز وأ%صله المز، ل4ن

إ,ل%ي\ك. ون'ؤ\ت. إ,ليه أ%ي ن.ه.ض. إ,ليك. و.ن%ض\ت. إ,ليه. قال الشاعر:
�إ,ذا أ%ن\ت. ناو.أ}ت. الر>جال%، ف%ل%م\ ت.ن'ؤ\ *  ب,ق%ر\ن.ي\ن,، غ%ر_ت\ك. الق�رون� الك%وام1ل
�ول ي.س\ت.و,ي ق%ر\ن� الن>طاح,، الذي به *  ت.ن'وء�، وق%ر\نD ك�ل�ما ن'ؤ\ت. مائ1ل

Dوف الديث ف اليل: ورج'ل .�والن_و\ء� والـم'ناو.أ%ة�: الـم'عاداة
ر.ب.ط%ها ف%خ\راv ور,ياءé ون,و.اءé ل4هل ال3سلم، أ%ي م'عاداةv لم. وف

ـçت ظاهرين. على م.ن ناو.أ%هم؛ أ%ي الديث: ل ت.زال� طائفةD من أ�م



ناه.ض.هم وعاداهم.
@نيأ: ناء4 الرجل�، مثل ناع.، ك%ن.أ%ى، مقلوب منه: إ,ذا بعد، أ%و لغة فيه.

أ%نشد يعقوب:
أ%قول�، وقد ناء4ت\ ب,ه,م\ غ�ر\بة� الن_و.ى، *  ن.وÝى خ.ي\ت.ع'ور¬، ل ت.ش1ط© د1يار'ك1

واستشهد الوهري ف هذا الوضع بقول سهم بن حنظلة:
م.ن\ إ,ن} رآك. غ%ن,ي_أv لن% جان,ب'ه؛  * وإ,ن} ر.آك. ف%ق1ياv ناء4، فاغ}ت.ربا

ورأ%يت بط الشيخ الصلح الد�ث، رحه الل9ه، أ%ن� الذي أ%نشده
ال4صمعي ليس على هذه الصورة، وإ,نا هو:

إ,ذا اف}ت.ق%ر\ت. ن.أ%ى، واش\ت.د_ جان,ب'ه؛ *  وإ,ن} ر.آك. غ%ن,يا¾ لن%، واق}ت.ر.با
 وناء4 الشيء� والل�ح\م' ي.ن,يء� ن.ي\ئاv، بوزن ناع. ي.ن,يع' ن.ي\عاv، وأ%ن.أ}ت'ه أ%نا إ,ناءة إ,ذا ل ت'ن\ض1ج\ه. وكذلك ن.ه,ئ% اللحم'، وهو ل%ح\م¬ ب.ي>ن

 النeه'وء3 والنeي'وء3، بوزن النeي'وع,، وهو ب.ي>ن' النeي'وء3 والنeي'وءة: ل ي.ن\ض.ج\. ولم ن,يء#، بالكسر، مثل ن,يع�: ل ت.م\س.س\ه نار؛ هذا هو
ال4صل. وقد ي'ترك المز وي'قلب ياءé فيقال: ن,يÒ، مشد_داv. قال أ%بو

>179<ص:
ذؤيب:

ع'قار¬ ك%ماء3 الن>ي> ل%ي\س.ت\ ب.م\طة{؛  * ول خ.ل�ة{، ي.ك}و,ي الش_ر'وب. ش1هاب'ها
ش1هاب'ها: نار'ها وح1د_ت'ها.

 وأ%ناء4 اللحم. ي'نيئ�ه إ,ناءة إ,ذا ل ي'ن\ض1ج\ه. وف الديث: ن.ه.ى عن أ%كل الل�ح\م الن>يء3: هو الذي ل ي'ط}ب.خ\، أ%و ط�ب,خ. أ%د\ن.ى ط%ب\خ
ول ي'ن\ض.ج. والعرب تقول: لم¬ ن,يÒ، فيحذفون المز وأ%صله المز.

والعرب تقول للب.ن ال%ح\ض,: ن,يء#، فإ,ذا ح.م'ض.، فهو ن.ض1يج. وأ%نشد ال4صمعي:
إ,ذا ما ش1ئ}ت' باك%ر.ن غ�لم¬  * ب,ز,ق¼، فيه ن,يء#، أ%و ن.ض1يج'

وقال: أ%راد بالن>يء3 خ.م\راv ل ت.م.س_ها النار'، وبالن_ض1يج,
 الـم.ط}ب'وخ.. وقال شر: الن>يء� من اللب ساعة% ي'ح\ل%ب' قبل أ%ن ي'ج\ع.ل% ف الس>قاء3. قال شر: وناء4 اللحم' ي.ن'وء� ن.و\ءاv ون,ي�اv، ل

يهمز
ن,ي�اv، فإ,ذا قالوا الن_يe، بفتح النون، فهو الشحم دون اللحم. قال الذل:

فظ%ل}ت'، وظ%ل� أ%ص\حاب، ل%د.ي\ه,م\  * غ%ريض' الل�ح\م: ن,يÒ أو ن.ض1يج'

 @نبب: ن.ب_ الت_ي\س' ي.ن,بe ن.ب�اv ون.ب,ـيباv ون'باباv، ون.ب\ن.ب.: صاح. عند الـه,ـي.اج,. وقال عمر لوف}د1 أ%هل, الكوفة، حي ش.ك%و\ا
س.ع\دا: ل1ـي'ك%لYم\ن بعض'كم، ول ت.ن,ـبeوا عندي ن.ب,ـيب. التeيوس, أ%ي ت.صيحوا.

ون.ب\ن.ب. الرجل� إ,ذا ه.ذ%ى عند الماع. وف حديث الدود: ي.ع\م1د'
 أ%حد'هم، إ,ذا غ%ز.ا الناس'، في.ن,بe ك%ن.ب,ـيب, الت_ي\س,؛ الن_ب,ـيب': ص.و\ت' التيس عند الس>فاد1. وف حديث عبدالل9ه بن ع'مر: أ%نه

أ%ت.ى الطائف.، فإ,ذا هو ي.ر.ى التeي'وس. ت.ل1بe أ%و ت.ن,بe على الغ.نم. ون.ب\ن.ب.



إ,ذا ط%و_ل% ع.م.ل%ه وح.س_ن.ه.
ون.ب_ ع.ت'ود ف�لن إ,ذا ت.ك%ب_ر؛ قال الفرزدق:

وك�ن_ا إ,ذا ال%ب_ار' ن.ب_ ع.ت'ود'ه، *  ض.ر.ب\ناه' تت ال�ن\ث%ي.ي على الك%ر\د1
 الليث: ال�ن\ب'وب' وال�ن\ب'وبة: ما بي الع'ق}دتي ف القصب والق%ناة1، وهي أ�ف}ع'ولة، والمع أ�ن\ب'وب¬ وأ%نابيب'. ابن سيده: أ�ن\ب'وب

 الق%ص.بة والرeم\ح: كعب'هما. ون.ب_ب.ت1 الع1ج\ل%ة�، وهي ب.قل%ة مستطيلة مع ال4رض: صارت لا أ%نابيب' أ%ي ك�ع'وب¬؛ وأ�ن\ب'وب' النبات،
كذلك.

وأ%نابيب' الر>ئ%ة1: مارج' الن_ف%س منها، على التشبيه بذلك؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%ص\ه.ب' هد_ار¬ لك�لY أ%ر\ك�ب,، *  ب,غ1ـيل%ة{ ت.ن\س.ل© ب.ي\ن. ال4ن\ب'ب,

يوز أ%ن ي.ع\ن,ـي. ب,ال4ن\ب'ب, أ%نابيب. الر>ئة1، كأ%نه حذف زوائد
 أ�نبوب، فقال ن.بÒ؛ ث ك%س_ره على أ%ن'ب¼، ث أ%ظ}هر التضعيف، وكل ذلك للضرورة. ولو قال: بي ال�ن\ب'ب,، فضم المزة،

 لكان جائزاv ول%و.ج_ه\ناه على أ%نه أ%راد ال�ن\ب'وب.، فحذف، ول%ساغ له أ%ن يقول: بي ال�ن\ب'ب,، وإ,ن كان بي\ن يقتضي أ%كثر من
واحد، ل4نه أ%راد النس، فكأ%نه قال: بي ال4نابيب.
وأ�ن\ب'وب' الق%ر\ن: ما فوق الع'ق%د1 إ,ل الط�رف؛ وأ%نشد:

بس.ل1ب� أ�ن\ب'وب'ه م1د\ر.ى
وال�ن\ب'وب': الس_طر من الشجر. وأ�ن\ب'وب' ال%بل: طريقة فيه،

)1ه'ذ%ل1ـي_ةD؛ قال مالك بن خالد ال�ناعي� (
 قوله «الناعي» بالنون كما ف التكملة، ووقع ف شرح القاموس الزاعي بالزاي تقليداv لبعض نسخ مرفة. ونسخة1(

التكملة الت بأيدينا بلغت من الصحة الغاية وعليها خط مؤلفها والد والشارح نفسه.) :
ف رأ}س, شاه1قة{، أ�ن\ب'وب'ها خ.ص1ر¬، *  دون% الس_ماء3 لا ف ال%و> ق�رناس'

ال�ن\ب'وب': طريقةD نادرةD ف ال%ب.ل. وخ.ص1ر¬: بارد¬. وق�ر\ناس¬:
vأ%ن\ف¬ م'ح.د_د¬ من ال%ب.ل. ويقال ل4ش\راف1 ال4رض إ,ذا كانت\ ر.قاقا

م'ر\تفعةv :أ%نابيب'؛ 
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وقال العجاج يصف ور'ود. الع.ي\ر الاء4:
�بك�لY أ�ن\ب'وب� له ام\ت1ثال

وقال ذو الرمة:
)1إ,ذا اح\ت.ف�ت1 ال4ع\لم' بالل,، وال}ت.ق%ت\ *  أ%نابيب' ت.ن\ب'و بالع'يون1 الع.وار,ف1(

 قوله «وقال ذو الرمة إذا احتفت إل» وبعده كما ف التكملة:1(
عسفت اللوات تلك الريح بينها *  كلل وجن�ان البل9 السالف



 أي البلد اللوات. وجنان، بكسر أوله وتشديد ثانيه. والبل كهجف أي الشياطي الضخام، والسالف اسم فاعل الذي
قد تقدم.)

أ%ي ت'ن\ك1ر'هاع.ي¬ كان.ت\ ت.ع\ر,ف�ها. ال4صمعي: يقال ال}ز.م ال�ن\ب'وب.، وهو الطريق'، والز.م الـم.ن\ح.ر، وهو الق%ص\د'. 
@نتب: الوهري: ن.ت.ب. الشيء� ن'ت'وباv، مثل ن.ه.د.؛ وقال:

أ%ش\ر.ف. ث%د\ياها على الت_ريب,؛ *  ل ي.ع\د'و.ا الت_ف}ل1ـيك1 ف النeت'وب,
@نب: ف الديث: إ,ن� كل� ن.ب,ـي¼ أ�ع\ط1ـي. سبعة ن'ج.باء4 ر'ف%قاء4.

ابن ال4ثي: الن_جيب' الفاضل� من كلY حيوان{؛ وقد ن.ج'ب. ي.ن\ج'ب'
 ن.جابةv إ,ذا كان فاضلv ن.فيساv ف نوعه؛ ومنه الديث: إ,ن الل9ه ي'ح1بe التاج,ر. الن_ج,ـيب. أ%ي الفاضل الك%ري الس_خ1ـي_. ومنه

 حديث ابن مسعود: ال4ن\عام' من ن.جائب, الق�ز.ان1، أ%و نواج,ب, القرآن أ%ي من أ%فاضل س'و.ره. فالن_جائ1ب' جع ن.جيبة{، تأ}نيث
الن_ج,ـيب. وأ%ما

 الن_واج,ب'، فقال ش.م1ر: هي ع1تاق�ه، من قولم: ن.ج.ب\ت'ه' إ,ذا ق%ش.ر\ت. ن.ج.ب.ه، وهو ل1حاؤ'ه وق1ش\ر'ه، وت.ر.ك}ت. ل�باب.ه وخالص.ه. ابن
 سيده: الن_ج,ـيب' من الرجال الكري' الـح.س3ـيب'، وكذلك البعي' والفرس' إ,ذا كانا كريي ع.ت1ـيقي، والمع أ%ناب

 ون'ج.باء� ون'ج'ب. ورجل ن.ج,ـيب¬ أ%ي كري، ب.ي>ن' الن_جابة. والنeج.بة�، مثال� الـه'م.زة: الن_ج,ـيب'. يقال: هو ن'ج.ب.ة� الق%وم إ,ذا
كان الن_ج,ـيب. منهم.

وأ%ن\ج.ب. الرجل� أ%ي ول%د. ن.ج,ـيباv؛ قال الشاعر: 
أ%ن\ج.ب. أ%ز\مان% والداه' به، *  إ,ذ ن.ج.له'، فن,ع\م. ما ن.ج.ل

والن_جيب' من ال3بل، والمع النeج'ب' والن_جائب'. وقد تكرر ف
.Dن.ج,ـيب¬ ونيبة Dمنها، الفيف السريع، وناق%ة eوهو القوي ،vومموعا vالديث ذ1ك}ر' الن_ج,ـيب, من ال3بل، مفردا

 وقد ن.ج'ب. ي.ن\ج'ب' ن.جابةv، وأ%ن%ب.، وأ%ن%ب.ت1 الرأ%ة�، فهي م'ن\ج,ـبةD، وم1ن\جاب¬. و.ل%د.ت1 النeج.ب.اء4؛ ونسوةD م.ناج,ـيب'، وكذلك
الرجل.

 يقال: أ%ن%ب. الرجل� والرأ%ة� إ,ذا ولدا ولداv ن.ج,ـيباv أ%ي ك%ر,ياv. وامرأ%ة م1ن\جاب¬: ذات أ%ولد{ ن%باء. ابن ال4عراب: أ%ن%ب. الرجل
:� جاء4 بولد ن.ج,ـيب. وأ%ن%ب.: جاء4 بولد ج.بان{، قال: فمن جعله ذ%م�اv، أ%خ.ذ%ه من الن_ج.ب، وهو ق1ش\ر' الشجر. والن_جابة

،vن.ج'ب. ي.ن\ج'ب' ن.جابة � م.ص\د.ر' الن_ج,ـيب, من الر>جال، وهو الكري ذو الـح.س.ب إ,ذا خ.ر.ج خ'روج. أ%بيه ف الك%ر.م؛ والف1ع\ل
 وكذلك الن_جابة� ف نائب, ال3بل، وهي ع1تاق�ها الت ي'ساب.ق' عليها.والـم'ن\ت.ج.ب': الـم'ختار' من كل شيء�؛ وقد ان\ت.ج.ب

فلنD فلناv إ,ذا اس\ت.خ\ل%ص.ه، واص\ط%فاه اخ\تياراv على غيه.
والـم1ن\جاب': الضعيف، وجعه م.ناجيب'؛ قال ع'ر\وة ابن' م'ر_ة

الـه'ذ%ل©:
ب.ع.ث}ت'ه ف س.واد1 الل�يل, ي.ر\ق�ب'ن، *  إ,ذ آثر الن_وم. والد>ف\ء4 الـم.ناجيب'

ويروى الـم.ناخ1ـيب'، وهي كالـم.ناجيب، وهو مذكور 
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 ف موضعه. والـم1ن\جاب' من السهام: ما ب'ر,ي. وأ�ص\ل1ـح. ول ي'ر.ش\ ول ي'ن\ص.ل}، قاله ال4صمعي. الوهري: الـم1ن\جاب
 الس_ه\م' الذي ليس عليه ريش ول ن.صل. وإ,ناء# م.ن\ج'وب¬: واسع' الوف، وقيل: واسع الق%ع\ر، وهو مذكور بالفاء3 أ%يضاv؛ قال

 ابن سيده: وهو الصواب؛ وقال غيه: يوز أ%ن تكون الباء والفاء تعاقبتا، وسيأ}ت ذكره ف الفاء3 أ%يضاv. والن_ج.ب'،
 بالتحريك: ل1ـح.اء� الش_ج.ر,؛ وقيل: ق1ش\ر' عروقها؛ وقيل: ق1ش\ر' ما ص.ل�ب. منها. ول يقال ل1ـم.ا لن% من\ ق�ش'ور ال4غصان

.Dن.ج.ب' الع'روق، والواحدة ن.ج.بة :�ن.ج.ب¬، ول يقال: ق1ش\ر' الع'روق، ولكن يقال
 والن_ج\ب'، بالتسكي: مصدر ن.ج.ب\ت' الشجرة أ%ن\ج'ب'ها وأ%ن1ـب'ها إ,ذا أ%خذت ق1شر.ة ساق1ها. ابن سيده: ون.ج.به ي.ن\ج'ب'ه،

 وي.ن\ج,ـب'ه ن.ج\باv، ون�به ت.ن\ج,ـيباv، وان\ت.ج.ب.ه: أ%خذه. وذ%ه.ب. فلنD ي.نت.ج,ب' أ%ي ي\م.ع' الن_ج.ب.. وف حديث أ�ب.ـي�: الـم'ؤ\من
ل ت'صيب'ه ذ%ع\رة، ول ع.ث}رة، ول ن.ج\بة� نلة{ إ,ل� بذ%ن\ب�؛ أ%ي ق%ر\ص.ة� نلة{، م1ن ن.ج.ب. الع'ود. إ,ذا

ق%ش.ر.ه؛ والن_ج.ب.ة�، بالتحريك: الق1شر.ة�. قال ابن ال4ثي: ذكره أ%بو
موسى ههنا، ويروى بالاء3 العجمة، وسيأ}ت ذكره؛ وأ%ما قوله:

ـ©ها الزاع1م' أ%ن أ%ج\ت.ل1ب\، *  وأ%نن غ%ي. ع1ضاهي أ%ن\ت.ج,ب\ يا أ%ي
فمعناه أ%نن أ%ج\ت.ل1ب' الش>ع\ر. من غ%يي، فكأ%ن إ,نا آخ'ذ� الق1ش\ر. ل4د\ب'غ% به من ع1ضاه{ غي ع1ضاهي.

ال4زهري: الن_ج.ب' ق�ش'ور' الس>د\ر، ي'ص\ب.غ� به، وهو أ%حر. وس1قاء#
.Òشور س'وق الط�ل}ح، وقيل: هي ل1ـح.اء� الش_ج.ر، وس1قاء# ن.ج.بـي�م.ن\جوب¬ ون.ج.بـيÒ: مدبوغ بالن_ج.ب، وهي ق

وقال أ%بو حنيفة، قال أ%بو م1س\ح.ل: س1قاء# م1ن\ج.ب¬ مدبوغ بالن_ج.ب.
قال ابن سيده: وهذا ليس بشيء�، ل4ن م1ن\ج.باv م1ف}ع.لD، وم1ف}ع.لD ل

ي'ع.ب_ر' عنه بفعول. والـم.نجوب': الل}د' الدبوغ بق�شور س'وق الط�ل}ح.
والـم.ن\ج'وب': الق%د.ح' الواس1ـع.

وم1ن\جاب¬ ون.ج.بة�: اسان. والن_ج.ب.ة�: موضع¬ بعينه، عن ابن
ال4عراب؛ وأ%نشد:

فنحن' ف�ر\سانD غ%داة% الن_ج.ب.ه\،
يوم. ي.ش'دe الغ.ن.و,يe أ�ر.ب.ه\،

ع.ق}داv بع.ش\ر, مائة{ ل%ن\ ت'ت\ع1ـب.ه\
قال: أ%س.ر'وهم\، فف%د.و\ه'م بأ%ل}ف1 ناقة{.

) eالك1لب �) 1والن_ج\ب': اسم موضع؛ قال الق%ت_ال
 قوله «قال القتال الكلب» وبعده كما ف ياقوت:1(

ال صفرات اللح ليس بو�ها *  أنيس ول من يل با شفر
شفر كقفل أي أحد. يقال ما با شفر ول كتيع كرغيف ول دبيج كسكي.) :

ع.فا الن_ج\ب' ب.ع\دي فالع'ر.ي\شان1 فالب'ت\ر'، *  فب'ر\ق' ن,عاج� من أ�م.ي\م.ة فالـح1ج\ر'
ويوم' ذي ن.ج.ب�: يوم¬ من أ%يام العرب مشهور.



@نب: الن_ح\ب' والن_ح1ـيب': ر.ف}ع' الص_وت1 بالبكاء3، وف الكم:
)2أ%شدe البكاء3. ن%ب. ي.ن\ح1ب' بالكسر (

  قوله «نب ينحب، بالكسر» أي من باب ضرب كما ف الصباح والختار والصحاح، وكذا ضبط ف الكم. وقال2(
ف

 القاموس النحب أشد البكاء وقد نب كمنع.) ، ن1ـيباv، والن\ت1حاب' مثله، وانت.ح.ب. انت1حاباv. وف حديث ابن عمر لا
 ن'ع1ـي. إ,ليه ح'ج\ر: غ%ل%ب عليه الن_ح1ـيب'؛ الن_ح1ـيب': البكاء� بص.و\ت{ ط%ويل� وم.د¼. وف حديث ال4س\و.د1 بن الـم'ط�ل1ب,: هل

أ�ح1ل� الن_ح\ب'؟ أ%ي أ�ح1ل
الب'كاء�. وف حديث ماهد{: فن.ح.ب. ن.ح\ب.ةv هاج. ما ث%م_ من الب.ق}ل. وف حديث علي¼: 
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فهل د.ف%ع.ت1 ال4قارب'، ون.ف%ع.ت1 الن_واح1ب'؟ أ%ي البواكي، جع ناح1ـبة{؛ وقال ابن م.ح\كان:
ز.ي_اف%ةD ل ت'ض1ـيع' الـح.ي_ م.ب\ر.ك%ها، *  إ,ذا ن.ع.وها لراعي أ%ه\ل1ها ان\ت.ح.با 

وي'ر\و.ى: لا ن.ع.و\ها؛ ذك%ر أ%نه ن.ح.ر ناقةv كريةv عليه، قد ع'ر,ف.
م.ب.ك�ها، كانت ت'ؤتى مراراv فت'ح\ل%ب' للض_ي\ف والص_بـي>.

والن_ح\ب': الن_ذ}ر'، تقول منه: ن.ح.ب\ت' أ%ن\ح'ب'، بالضم؛ قال:
فإ,ن، والـه,جاء4 ل3ل, لgم�، *  كذات1 الن_ح\ب, ت'وف بالنeذور,

وقد ن.ح.ب. ي.ن\ح'ب'؛ قال:
يا ع.م\ر'و يا ابن. ال4ك}ر.مي. نس\با، *  قد ن.ح.ب. الـم.ج\د' عليك ن}با

أ%راد ن.س.باv، فخ.ف�ف. لكان ن.ح\ب� أ%ي ل ي'زاي,ل�ك، فهو ل ي.ق}ضي
ذلك الن_ذ}ر. أ%ب.داv. والن_ح\ب': الط%ر' العظيم.

وناح.ب.ه' على ال4مر: خاط%ر.ه؛ قال جرير:
ب,ط%خ\ف%ة جال%د\نا الـم'لوك.، وخ.ي\ل�نا، *  ع.ش1ـي_ة% ب.س\طام�، ج.ر.ين. على ن.ح\ب,

)1أ%ي على خ.ط%ر عظيم. ويقال: على ن.ذ}ر�. والن_ح\ب': الـم'راه.نة والفعل كالفعل (
  قوله «والفعل كالفعل» أي فعل النحب بعن الراهنة كفعل النحب بعن الطر والنذر وفعلهما كنصر وقوله1(

 والنحب المة إل. هذه الربعة من باب ضرب كما ف القاموس.) . والن_ح\ب': الـه,م_ة. والن_ح\ب': الب'ر\هان�. والن_ح\ب':
 الاجة. والن_ح\ب': السعال. ال4زهري عن أ%ب زيد: من أ%مراض ال3بل النeحاب'، والق�حاب'، والنeحاز'، وكل هذا من

السeعال.
وقد ن.ح.ب. البعي' ي.نح1ب' ن'حاباv إ,ذا أ%خ.ذه السeعال.

 أ%بو عمرو: الن_ح\ب' الن_وم'؛ والن_ح\ب': ص.و\ت' البكاء3؛ والن_ح\ب': الط©ول�؛ والن_ح\ب': الس>م.ن'؛ والن_ح\ب': الش>د_ة؛ والن_ح\ب':
 الق1مار'، كلها بتسكي الاء3. وروي عن الر>ياشي>: يوم¬ ن.ح\ب¬ أ%ي طويلD. والن_ح\ب': الوت'. وف التنزيل العزيز: فمنهم م.ن

ق%ض.ى ن.ح\ب.ه؛ 



 وقيل معناه: ق�ت1لوا ف سبيل الل9ه، فأ%د\ر.كوا ما ت.م.ن_و\ا، فذلك ق%ضاء� الن_ح\ب. وقال الزجاج والفراء: فمنهم م.ن\ ق%ض.ى ن.ح\ب.ه أ%ي
أ%ج.ل%ه.

والن_ح\ب': الد_ة� والوقت. يقال ق%ضى فلنD ن.ح\ب.ه إ,ذا مات. وروى
 ال4زهري عن ممد بن إ,سحق ف قوله: فمنهم من ق%ض.ى ن.ح\ب.ه، قال: ف%ر.غ% من ع.م.ل1ه، ورجع إ,ل ربه؛ هذا ل1ـم.ن\ اس\ت'ش\ه,د

 يوم. أ�ح'د{، ومنهم من ي.نت.ظ1ر' ما و.ع.د.ه الل9ه تعال م1ن ن.ص\ر,ه، أ%و الشهادة، على ما م.ض.ى عليه أ%ص\حاب'ه؛ وقيل: فمنهم من
ق%ضى ن}به أ%ي ق%ضى ن.ذ}ره، كأ%نه أ%ل}ز.م ن.ف}س.ه أ%ن يوت.، فو.ف�ى به.

ويقال: ت.ناح.ب. القوم' إ,ذا تواعدوا للقتال أ%ي_ وقت{، وف غي القتال 
.vأ%يضا

 وف الديث: ط%ل}حة� من ق%ضى ن.ح\ب.ه؛ الن_ح\ب': الن_ذ}ر'، كأ%نه أ%لزم نفسه أ%ن ي.ص\د'ق. ال4ع\داء4 ف الر\ب، فوف�ى به ول ي.ف}س.خ\؛
وقيل: هو من الن_ح\ب, الوت، كأ%نه ي'ل}ز,م' نفسه أ%ن ي'قات1ل% حت يوت..

وقال الزجاج: الن_ح\ب' الن_ف}س'، عن أ%ب عبيدة. والن_ح\ب': الس_ي'
:Dف%ي\ل�السريع، مثل الن_ع\ب,. وس.ي¬ م'ن.ح>ب¬: سريع، وكذلك الرجل. ون.ح_ب. القوم' ت.ن\ح1ـيباv: ج.دeوا ف ع.م.لهم؛ قال ط

ي.ز'ر\ن% أ%للv، ما ي'ن.ج>ب\ن. غ%ي.ه، *  بك�لY م'ل%ب¼ أ%ش\ع.ث1 الر_أ}س, م'ح\ر,م,
وسار. فلنD على ن.ح\ب� إ,ذا سار فأ%ج\ه.د. الس_ي.، ك%ـأ%نه خاط%ر.

على شيء، ف%ج.د_؛ قال الشاعر:
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ور.د. الق%طا منها ب.م\س� ن.ح\ب,
أ%ي د.أ%ب.ت\.

والت_ن\ح1ـيب': ش1د_ة� الق%ر.ب, للماء3؛ قال ذو الرمة:
ور'ب_ م.فازة{ ق%ذ%ف{ ج.م'وح�، *  ت.غ'ول� م'ن.ح>ب. الق%ر.ب, اغ}ت1ـيال

والق%ذ%ف': الب>ي_ة� الت ت.قاذ%ف' بسالكها. وت.غول: ت'ه\ل1ك'.
 وس1ر\نا إ,ليها ثلث% ليال� م'ن.ح>بات{ أ%ي دائبات{. ون�ب\نا س.ي\ر.نا: د.أ%بناه'؛ ويقال: سار. س.ياv م'ن.ح>باv أ%ي قاصداv ل ي'ريد غي.ه، كأ%نه

ج.ع.ل% ذلك ن.ذراv على نفسه ل يريد غيه؛ قال الك�م.ي\ت: 
ي.خ1د\ن% بنا ع.ر\ض. الف%لة1 وطول%ها، *  كما صار. عن ي'م\ن ي.د.يه الـم'ن.ح>ب'

الـم'ن.ح>ب': الرجل�؛ قال ال4زهري: يقول إ,ن ل أ%ب\ل�غ} م.كان% كذا
 وكذا، فلك ي.م1ـين. قال ابن سيده ف هذا البيت: أ%نشده ثعلب وفسره، فقال: هذا ر.ج'لD ح.ل%ف إ,ن ل أ%غ}ل1ب\ ق%ط%ع\ت

 يدي، كأ%نه ذه.ب. به إ,ل معن الن_ذ}ر,؛ قال: وعندي أ%ن9 هذا الر_ج'ل% ج.ر.ت\ له الط�ي' م.يامي.، فأ%خ.ذ ذات اليمي, ع1ل}ماv منه أ%ن
 ال%ي. ف تلك الناحية. قال: ويوز أ%ن يريد. كما صار. بي'م\ن ي.د.يه أ%ي ي.ض\ر,ب' ي'م\ن ي.د.ي\ه بالس_و\ط للناقة؛ التهذيب، وقال

لبيد:
�أ%ل ت.س\ـأ%لن1 الـم.ر\ء4 ماذا ياو,ل�: *  أ%ن.ح\ب¬ في'ق}ض.ى أ%م\ ضللD وباط1ل



يقول: عليه ن.ذ}ر¬ ف ط�ول س.ع\يه.
ون.ح.ب.ه الس_ي': أ%ج\ه.د.ه.

�وناح.ب. الرجل%: حاكم.ه وفاخ.ر.ه'. وناح.ب\ت' الرجل% إ,ل فلن{، مثل
 حاكم\ت'ه. وف حديث طلحة ابن ع'ب.ي\د1الل9ه أ%نه قال لبن عباس: هل لك. أ%ن أ�ناح1ـب.ك. وت.ر\ف%ع. النبـي_، صلى الل9ه عليه

 وسلم؟ قال أ%بو عبيد، قال ال4صمعي: ناح.ب\ت' الر_جل% إ,ذا حاكم\ت.ه أ%و قاضيت.ه إ,ل رجل. قال، وقال غيه: ناح.ب\ت'ه، وناف%ر\ت'ه
 مثل�ه. قال أ%بو منصور: أ%راد طلحة� هذا العن، كأ%نه قال لبن عباس: أ�ناف1رك أ%ي أ�فاخ1رك وأ�حاكم'ك.، ف%ت.ع'دe ف%ضائ1ل%ك

 وح.س.ب.ك.، وأ%ع'دe ف%ضائلي؛ ول ت.ذ}ك�ر\ ف فضائلك النب، صلى الل9ه عليه وسلم، وق�ر\ب. قرابتك منه، فإ,ن هذا الفضل% م'س.ل�م
لك، فار\ف%ع\ه من الرأ}س، وأ�نافر'ك. با سواه؛ يعن أ%نه ل ي.ق}ص'ر' عنه، فيما عدا ذلك من الـم.فاخر.

والنeح\ب.ة�: الق�ر\عة، وهو م1ن ذلك ل4نا كالاكمة ف الس\ت1هام,. 
ومنه الديث: لو ع.ل1م. الناس ما ف الصف> ال4و_ل، لق}ت.ت.لوا عليه، وما ت.ق%د_موا إ,ل� ب,ن'ح\ب.ة{ أ%ي بق�ر\عة{.

 والـم'ناح.ب.ة�: الـم'خاط%ر.ة والراه.نة. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه، ف م'ناح.ب.ة1: أ%ل غ�ل1ـب.ت الرeوم'؛ أ%ي م'راه.ن.ت1ه
)1لق�ر.ي\ش�، بي الروم والف�ر\س. ومنه حديث ال4ذان (

  قوله «ومنه حديث الذان استهموا عليه إل» كذا بالصل ول شاهد فيه ال أن يكون سقط منه مل الشاهد فحرره1(
ول يذكر ف النهاية ول ف التهذيب ول ف الكم ول ف غيها

ما بأيدينا من كتب اللغة.): اس\ت.ه.موا عليه. قال: وأ%صله من
الـم'ناحب.ة، وهي الـم'حاكمة. قال: ويقال للق1مار: الن_ح\ب، ل4نه

 كالـم'ساه.م.ة.التهذيب، أ%بو سعيد: الت_ن\ح1ـيب' ال3ك}باب' على الشيء3 ل يفارقه، ويقال: ن.ح_ب. ف�لن على أ%م\ره. قال:
 وقال أ%عراب أ%صابته ش.وكةD، ف%ن.ح_ب. عليها ي.س\ت.خ\ر,ج'ها أ%ي أ%ك%ب_ عليها؛ وكذلك هو ف كل شيء�، وهو م'ن.ح>ب¬ ف كذا،

والل9ه أ%علم.
@نب: ان\ت.خ.ب. الشيء4: اختار.ه. والنeخ\ب.ة�: ما اختاره، منه. ون'خ\بة� الق%وم ون'خ.ب.ت'هم: 
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 خ1ـيار'هم. قال ال4صمعي: يقال هم ن'خ.بة القوم، بضم النون وفتح الاء3. قال أ%بو منصور وغيه: يقال ن'خ\بة، بإ,سكان

 الاء3، واللغة اليدة ما اختاره ال4صمعي. ويقال: جاء4 ف ن'خ.ب, أ%صحابه أ%ي ف خيارهم. ون.خ.ب\ت'ه أ%ن\خ'به إ,ذا ن.ز.ع\ت.ه.
 والن_خ\ب': الن_ز\ع'. والن\ت1خاب': النت1زاع. والنتخاب': الختيار' والنتقاء�؛ ومنه النeخ.بة�، وهم الماعة ت'خ\تار' من الرجال،
 فت'ن\ت.ز.ع' منهم. وف حديث علي�، عليه السلم، وقيل ع'م.ر: وخ.ر.ج\نا ف النeخ\بة1؛ النeخ\بة، بالضم: الـم'ن\ت.خ.ب'ون من الناس،

الـم'ن\ت.ق%و\ن. وف حديث ابن ال4ك}و.ع: ان\ت.خ.ب. من القوم مائة% رجل. ون'خ\بة� الـم.تاع: الختار' ي'ن\ت.ز.ع' منه.
وأ%ن\خ.ب. الرجل�: جاء4 بولد ج.بان؛ وأ%ن\خ.ب.: جاء4 بولد شجاع،

فال4و_ل� من الـم.ن\خ'وب، والثان من النeخ\بة. الليث: يقال ان\ت.خ.ب\ت' أ%ف}ض.ل%هم ن'خ\ب.ـةv، وان\ت.خ.ب\ت' ن'خ\ب.ت.ه'م\.
والن_خ.ب': ال�ب\ن' وض.ع\ف' القلب. رجل ن.خ\ب¬، ون.خ\بةD، ون.خ1ب¬،

وم'ن\ت.خ.ب¬، وم.ن\خ'وب¬، ون,خ.بÒ، وي.ن\خ'وب¬، ون.خ1ـيب¬، والمع ن'خ.ب¬:



 ج.ب.انD كأ%نه م'ن\ت.ز.ع' الف�ؤ.اد1 أ%ي ل ف�ؤ.اد. له؛ ومنه ن.خ.ب. الص_ق}ر' الصيد. إ,ذا ان\ت.ز.ع. ق%ل}ب.ه. وف حديث أ%ب الد_ر\داء3: ب,ئ}س. الع.و\ن
 على الد>ين ق%ل}ب¬ ن.خ1ـيب¬، وب.ط}ن¬ ر.غ1ـيب¬؛ الن_خ1ـيب: البان� الذي ل ف�ؤ.اد. له، وقيل: هو الفاسد' الف1ع\ل؛

والـم.ن\خ'وب: الذاهب' الل�ح\م الـم.ه\زول�؛ وقول أ%ب خ1راش�: 
ب.ع.ث}ت'ه ف س.واد1 الل�ي\ل ي.ر\ق�ب'ن، *  إ,ذ} آث%ر.، الد>ف\ء4 والن_و\م.، الناخيب'
قيل: أ%راد الض>عاف. من الرجال الذين ل خ.ي\ر. عندهم، واحد'هم

 م1ن\خاب¬؛ ور'وي الـم.ناج,ـيب'، وهو مذكور ف موضعه. ويقال للـم.ن\خوب: الن>خ.بe، النون مكسورة، والاء منصوبة،
،Dوالباء شديدة، والمع الـم.ن\خ'وب'ون.قال: وقد يقال ف الشعر على م.فاع1ل%: م.ناخب'. قال أ%بو بكر: يقال للج.بان1 ن'خ\ب.ة 

وللج'ب.ناء3 ن'خ.بات¬؛ قال جرير يهجو الفرزدق: 
أ%ل أ%خ\ص, الف%ر.ز\د.ق.، قد ع.ل1م\ت'م\، *  فأ%م\س.ى ل ي.ك1شe مع الق�ر'وم؟

ل%ه'م\ م.رÒ، وللنeخ.بات1 م.رÒ، *  فق%د\ ر.ج.ع'وا بغي ش.ـظvى س.ل1ـيم
وك%ل�م\ت'ه ف%ن.خ.ب. علي� إ,ذا ك%ل� عن ج.وابك.

الوهري: والن_خ\ب' الب,ضاع؛ قال ابن سيده: الن_خ\ب': ض.ر\ب¬ من
الـم'باض.عة1، قال: وع.م_ به بعض'هم.

ن.خ.ب.ها الناخ1ب' ي.ن\خ'بها وي.ن\خ.ب'ها ن.خ\باv، واس\ت.ن\خ.ب.ت\ هي: ط%ل%ب.ت\ أ%ن ت'ن\خ.ب.؛ قال: 
إ,ذا الع.ج'وز' اس\ت.ن\خ.ب.ت\ فان\خ'ب\ها، *  ول ت'ر.ج>يها، ول ت.ه.ب\ها

والن_خ\بة�: خ.و\ق' الث�ف}ر، والن_خ\ب.ة�: الس\ت'؛ قال:
�واخ\ت.ل� ح.دe الرeم\ح ن.خ\بة% عام1ر�، *  ف%ن.جا با، وأ%ق%ص_ها الق%ت\ل

وقال جرير:
وه.ل} أ%ن\ت. إ,ل9 ن.خ\بةD من م'جاش1ع�؟ *  ت'رى ل1ـح\ي.ةv من غ%ي\ر, د1ين�، ول ع.ق}ل

وقال الراجز:
إ,ن� أ%باك1 كان% ع.ب\داv جاز,را،

)1وي.ـأ}ك�ل� الن_خ\ب.ة% والـم.شاف1را(
  قوله «وقال الراجز ان أباك إل» عبارة التكملة وقالت امرأة لضرتا ان أباك إل وفيها أيضاv النخبة، بالضم، الشربة1(

العظيمة.)
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)1والي.ن\خ'وبة�: أ%يضاv الس\ت' (
 قوله «والينخوبة أيضاv الست» وبغي هاء موضع؛ قال العشى:1(

يا رخاv قاظ على ينخوب) ؛ قال جرير:
إ,ذا ط%ر.ق%ت\ ي.ن\خ'وبةD من م'جاشع�
)2والـم.ن\خ.بة�: اسم أ�م� س'و.ي\د{ (



 قوله «والنخبة اسم أم سويد» هي كنية الست.) . والن>خاب': ج,ل}د.ة� الف�ؤ.اد؛ قال:2(
وأ�مeك�م\ سار,ق%ة� الـح1جاب,، *  آك1ل%ة� ال�ص\ي.ي\ن, والن>خاب

وف الديث: ما أ%صاب. الؤ\من. من مكروه، فهو ك%ف�ارة لطاياه، حت ن'خ\بة1 الن_ملة1؛ النeخ\بة�: الع.ض_ة� والق%ر\صة.
 يقال ن.خ.ب.ت1 النملة� ت.ن\خ'ب' إ,ذا ع.ض_ت\. والن_خ\ب': خ.ر\ق' ال1ل}د1؛ ومنه حديث أ�ب.ـي�: ل ت'ص1ـيب' الؤ\من. م'صيبةD ذ%ع\ر.ةD، ول

،vو الل9ه' أ%كثر'؛ قال ابن ال4ثي: ذكره الزمشري مرفوعا� ع.ث}ر.ة� ق%د.م�، ول اخ\ت1لج' ع1ر\ق�، ول ن'خ\ب.ة� نلة، إ,ل بذ%نب�، وما ي.ع\ف
 ورواه بالاء3 واليم؛ قال: وكذلك ذكره أ%بو موسى بما، وقد تقدم. وف حديث الزبي: أ%ق}ب.ل}ت' مع رسول الل9ه، صلى
الل9ه عليه وسلم،من ل1ـي_ة%، فاستقبل% ن.خ1ـباv ببصره؛ هو اسم موضع هناك. ون.خ1ب¬: واد{ بأ%رض ه'ذ%ي\ل؛ قال أ%بو ذؤ.يب (

3(
 قوله «قال أبو ذؤيب» أي يصف ظبية وولدها، كما ف ياقوت ورواه لعمرك ما عيساء بعي مهملة فمثناة تتية.) :3(

ل%ع.م\ر'ك، ما خ.ن\ساء� ت.ن\س.ـأ� شاد1ناv، *  ي.ع1نe لا بال1ز\ع من ن.خ1ب, الن_جل,
أ%راد: من ن.ج\ل, ن.خ1ب�، فق%ل%ب.؛ ل4ن� الن_ج\ل% الذي هو الاء ف

ب'طون ال4و\دية ج,ن\س¬، ومن الـم'حال أ%ن ت'ضاف. ال4ع\لم' إ,ل
ال4ج\ناس، والل9ه أ%علم.

@نرب: الن_خار,ب': خ'ر'وق¬ كب'يوت1 الزنابي، واحد'ها ن'خ\ر'وب¬.
والن_خاريب' أ%يضاv: الث©ق%ب' الت فيها الزنابي؛ وقيل: هي الث©ق%ب'

 الـم'ه.ي_ـأ%ة� من الش_م.ع,، وهي الت ت.م'جe الن_ح\ل� العسل% فيها؛ تقول: إ,نه ل4ض\ي.ق' من النeخ\ر'وب,؛ وكذلك الث�ق}ب' ف كل
شيء� ن'خ\روب. ون.خ\ر.ب. القاد1ح' الشجرة%: ث%ق%بها؛ وجعله ابن جن ثلثي�اv م1ن.

ال%راب,.
Dوق' الج.ر,. وش.ج.ر.ة�والنeخ\ر'وب': واحد الن_خاريب,، وهي ش'ق

م'ن.خ\رب.ة إ,ذا ب.ل1ـي.ت\ وصارت فيها ن.خاريب'.
@ندب: الن_د.ب.ة�: أ%ث%ر' ال�ر\ح إ,ذا ل ي.ر\ت.ف1ع\ عن اللد، والمع

ن.د.ب¬، وأ%ن\داب¬ ون'د'وب¬: كلها جع المع؛ وقيل: الن_د.ب' واحد،
 والمع أ%ن\داب¬ ون'د'وب¬، ومنه قول عمر، رضي الل9ه عنه: إ,ياكم ور.ضاع. الس_و\ء3، فإ,نه ل ب'د_ من أ%ن ي.ن\ت.د1ب. أ%ي ي.ظ}ه.ر. يوما

ما؛ وقال الفرزدق:
وم'ك%ب_ل�، ت.ر.ك الـح.ديد' بساق1ه1 *  ن.د.باv من الر_س.فان1 ف ال4حجال,

 وف حديث موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم: وإ,ن� بالـح.ج.ر ن.د.باv س1ت_ـةv أ%و سبعةv م1ن ضربه إ,ياه؛ ف%ش.ب_ه أ%ثر
 الضرب ف الـحج.ر بأ%ثر ال%ر\ح. وف حديث م'جاهد: أ%نه قرأ% س1ـيماه'م\ ف و'جوههم من أ%ثر السeجود؛ فقال: ليس

بالن_د.ب، ولكنه ص'ف}ر.ة� الو.ج\ه1 وال�ش'وع'؛ واستعاره بعض' الشعراء للع1ر\ض,، فقال:
ن'ب>ئ}ت' قافيةv ق1ـيل%ت\، ت.ناش.د.ها *  قوم¬ سأ%ت\ر'ك'، ف أ%ع\راض1ه,م، ن.د.با

.vأ%ي أ%ج\ر.ح' أ%ع\راض.هم بالجاء3، في'غاد1ر' فيها ذلك ال%ر\ح' ن.د.با
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 ون.د1ب. ج'ر\ح'ه ن.د.باv، وأ%ن\د.ب.: ص.ل�ب.ت\ ن.د.ب.ت'ه. وج'ر\ح¬ ن.ديب¬: م.ن\د'وب¬. وج'ر\ح¬ ن.ديب¬ أ%ي ذو ند.ب�؛ وقال ابن أ�م ح.ز\ن.ة

ي.ص1ف' ط%ع\نة:
فإ,ن ق%ت.ل%ت\ه، فل%م آله' *  وإ,ن} ي.ن\ج' منها، ف%ج'ر\ح¬ ن.ديب\ 

ون.د1ب. ظ%ه\ر'ه ن.د.باv ون'دوبةv، فهو ن.د1ب¬: صارت فيه ن'د'وب¬.
.vوأ%ن\د.ب. بظ%ه\ره وف ظ%ه\ره: غادر. فيه ن'دوبا

 ون.د.ب. اليت. أ%ي بكى عليه، وع.د_د. م.حاس1ن.ه، ي.ن\د'به ن.د\باv؛ والسم النeد\بة�، بالضم. ابن سيده: ون.د.ب. اليت بعد موته من
غي أ%ن

ي'ق%ي>د ببكاء، وهو من الن_د.ب للجراح، ل4نه اح\ت1راق¬ ول%ذ}ع¬ من
الـح'ز\ن.

والن_د\ب': أ%ن ت.د\ع'و. الناد1بة� اليت. ب'س\ن, الثناء3 ف قولا:
واف�لناه\ !واه.ناه! واسم ذلك الفعل: النeد\بة�، وهو من أ%بواب النحو؛

 كل© شيء� ف ن,دائه وا! فهو من باب النeد\بة. وف الديث: كل© ناد1بة{ كاذ1بةD، إ,ل� ناد1بة% س.ع\د{؛ هو من ذلك، وأ%ن ت.ذ}ك�ر
النائحة

 اليت. بأ%حسن أ%وصافه وأ%فعاله. ورجل ن.د\ب¬: خ.ف1ـيف¬ ف الاجة، سريع¬، ظ%ريف، ن.ج,ـيب¬؛ وكذلك الفرس، والمع
 ن'دوب¬ ون'د.باء�، توهوا فيه ف%ع1ـيلv، فكس_روه على ف�ع.لء، ونظيه س.م\ح¬ وس'م.حاء؛ وقد ن.د'ب. ن.دابةv، وفرس ن.د\ب. الليث:

 الن_د\ب' الفرس' الاضي، نقيض الب.ليد1. والن_د\ب': أ%ن ي.ن\د'ب. إ,نسانD قوماv إ,ل أ%مر، أ%و ح.ر\ب�، أ%و م.ع'ونة{ أ%ي ي.د\ع'وهم إ,ليه،
ف%ي.ن\ت.د1ب'ون له أ%ي ي'ج,ـيبون% وي'سار,ع'ون.

ون.د.ب. القوم. إ,ل ال4م\ر ي.ن\د'بم ن.د\باv: دعاهم وح.ث�هم. 
،vوان\ت.د.ب'وا إ,ليه: أ%س\ر.ع'وا؛ وان\ت.د.ب. القوم' من ذوات أ%نفسهم أ%يضا
دون أ%ن ي'ن\د.ب'وا له. الوهري: ند.ب.ه لل4م\ر فان\ت.د.ب. له أ%ي د.عاه
له فأ%جاب. وف الديث: ان\ت.د.ب. الل9ه' لن ي.خ\ر'ج' ف سبيله أ%ي

أ%جابه إ,ل غ�ف}رانه.يقال: ن.د.ب\ت'ه فان\ت.د.ب. أ%ي ب.ع.ث}ت'ه ود.ع.و\ت'ه
فأ%جاب.

 وتقول: ر.م.ي\نا ن.د.باv أ%ي ر.ش\قاv؛ وار\ت.م.ى ن.د.باv أ%و ن.د.ب.ي\ن, أ%ي و.ج\هاv أ%و و.ج\ه.ي\ن,. ون.د.ب'نا يوم' كذا أ%ي يوم' ان\ت1داب,نا للر_م\ي. وتكل�م
فان\ت.د.ب. له فلنD أ%ي عار.ض.ه. والن_د.ب': ال%ط%ر'. وأ%ن\د.ب. ن.ف}س.ه وبنفسه: خاط%ر بما؛ قال ع'ر\وة بن' الو.ر\د:

أ%ي.ه\ل1ك' م'ع\ت.مÒ وز.ي\د¬، ول أ%ق�م\ *  على ن.د.ب�، يوماv، ول ن.ف}س' م'خ\ط1ر
)1م'ع\ت.مÒ وزيد¬: ب.ط}نان1 من ب'ط�ون1 العرب، وها ج.د_اه (

  قوله «وها جداه» مثله ف الصحاح وقال الصاغان هو غلط وذلك أن زيداv جد�ه ومعتم ليس من أجداده وساق1(
نسبهما.) .



 وقال ابن ال4عراب: الس_ب.ق'، وال%ط%ر'، والن_د.ب'، والق%ر.ع'، والو.ج\ب': ك�ل©ه الذي ي'وض.ع' ف الن>ضال والر>هان1، فمن س.ب.ق. أ%خذه؛
يقال فيه ك�لYه: ف%ع_ل% م'ش.د_داv إ,ذا أ%خذه. أ%بو عمرو: خ'ذ} ما

.vاس\ت.ب.ض_، واس\ت.ض.ب_، وان\ت.د.م.، وان\ت.د.ب.، ود.م.ع، ود.م.غ، وأ%و\ه.ف.، وأ%ز\ه.ف.، وت.س.ن_ى، وف%ص_ وإ,ن كان يسيا
والن_د.ب': قبيلة.

.vل%م1ـي�، وكانت س.و\داء4 ح.ب.ش1ـي_ةeم خ'فاف1 بن ن.د\بة% الس�ون.د\بة�، بالفتح: اسم أ
.vالل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فقال فيه: إ,ن} وج.د\ناه ل%ب.ح\را � وم.ن\د'وب¬: فرس أ%ب طلحة زيد بن س.ه\ل، ر.ك1ـب.ه سيد'نا رسول

وف الديث: كان له فرس يقال له الـم.ن\د'وب' أ%ي الطلوب، وهو من الن_د.ب,، 
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وهو الر_ه\ن' الذي ي'ج\ع.ل ف الس>باق,؛ وقيل سي به ل1ن.د.ب� كان ف ج,س\مه، وهي أ%ث%ر' ال�ر\ح.
@نرب: الن_ي\ر.ب': الش_رe والنميمة؛ قال الشاعر' ع.د1يe ابن خ'زاع1ـي¼:

ول%س\ت' بذي ن.ي\ر.ب� ف الص_ديق,، *  وم.ن_اع. خ.ي\ر�، وس.ب_اب.ها
والاء للعشية؛ قال ابن بري وصواب إ,نشاده:

ولست' بذي ن.ي\ر.ب� ف الك%لم,، *  وم.ن_اع. ق%و\م1ـي، وس.ب_اب.ها
ول م.ن\ إ,ذا كان% ف م.ع\ش.ر�، *  أ%ضاع. الع.ش1ـية%، واغ}تاب.ها

ولك1ن\ أ�طاو,ع' سادات1ها، *  ول أ�ع\ل1م' الناس. أ%ل}قاب.ها
ون.ي\ر.ب. الرجل�: س.ع.ى ون.م_. ون.ي\ر.ب. الكلم.: خ.ل%طه. ون.ي\ر.ب.،

فهو ي'ن.ي\ر,ب': وهو خ.ل}ط� الق%و\ل، كما ت'ن.ي\رب' الريح' التراب. على
ال4رض ف%ت.ن\س'ج'ه؛ وأ%نشد:

إ,ذا الن_ي\ر.ب' الث�رثار' قال فأ%ه\ج.را
ول ت'ط}ر.ح الياء منه، ل4نا ج'ع1ل%ت\ فصلv بي الراء3 والنون.

والن_ي\ر.ب': الرجل� ال%ل1ـيد'. ورجلD ن.ي\ر.ب¬ وذو ن.ي\ر.ب أ%ي ذو
ش.ر¼ ونيمة، وم.ر.ةD ن.ي.بةD. أ%بو عمرو: الـم.يبة� الن_ميمة.

 @نزب: الن_زيب': صوت' ت.ي\س, الظباء3 عند الس>فاد. ون.ز.ب. الظ�ب\ي' ي.ن\ز,ب'، بالكسر، ف الستقبل، ن.ز\باv ون.زيباv ون'زاباv إ,ذا
ص.و_ت، وهو صوت' الذكر منها خاصة.

والن_ي\ز.ب': ذكر الظباء3 والب.ق%ر عن الـه.ج.ر,ي�؛ وأ%نشد:
وظ%ب\ية{ للو.ح\ش, كالـم'غاض1ب,، *  ف د.و\ل%ج� ناء� عن الن_ياز,ب,

والن_ز.ب': الل�ق%ب'، مثل الن_ب.ز,.
@نسب: الن_س.ب': ن.س.ب' الق%رابات1، وهو واحد' ال4ن\ساب,. ابن سيده:

 الن>س\بة� والنeس\ب.ة� والن_س.ب': الق%رابة�؛ وقيل: هو ف الباء خاص_ةv؛ وقيل: الن>س\ب.ة� مصدر' الن\ت1ساب,؛ والنeس\ب.ة�: السم'. التهذيب:
الن_س.ب' يكون باللباء3، ويكون� إ,ل البلد، ويكون ف الص>ناعة، وقد 



اض\ط�ر_ الشاعر فأ%سكن السي؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
يا ع.م\ر'و، يا ابن. ال4ك}ر.م1ـي. ن.س\با، *  ق%د\ ن.ح.ب. الـم.ج\د' عليك ن.ح\با

الن_ح\ب' هنا: الن_ذ}ر'، والـم'راه.نة، والـم'خاط%رة أ%ي ل ي'زايل�ك، فهو ل ي.ق}ض1ـي ذلك الن_ذ}ر. أ%بداv؛ وجع الن_س.ب أ%ن\ساب¬.
وان\ت.س.ب. واس\ت.ن\س.ب.: ذ%ك%ر. ن.س.به. أ%بو زيد: يقال للرجل إ,ذا س'ئ1ل% عن ن.س.به: اس\ت.ن\س3ب\ لنا أ%ي ان\ت.س3ب\ لنا حت ن.ع\ر,ف%ك.

)1ون.س.ب.ه' ي.ن\س'ب'ه' وي.ن\س3ـب'ه' (
  قوله «ونسبه ينسبه» بضم عي الضارع وكسرها والصدر النسب والنسب كالضرب والطلب كما يستفاد الو�ل1(

 من الصحاح والختار والثان من الصباح واقتصر عليه الد ولعله أهل الول لشهرته واتكالv على القياس، هذا ف نسب
 القرابات وأما ف نسيب الشعر فسيأت أن مصدره النسب مركة والنسيب.) ن.س.باv: ع.زاه. ون.س.به: س.ـأ%له أ%ن ي.ن\ت.س3ب..

 ون.س.ب\ت' ف�لناv إ,ل أ%بيه أ%ن\س'به وأ%ن\س3ـب'ه' ن.س\باv إ,ذا ر.ف%ع\ت. ف ن.س.به إ,ل ج.د>ه ال4كب. الوهري: ن.س.ب\ت' الرجل% أ%ن\سب'ه، بالضم،
ـ�ها ن.س.ب.ت\نا، فان\ت.س.ب\نا لا،  ن,س\بةv ون.س\باv إ,ذا ذ%ك%ر\ت. ن.س.به، وان\ت.س.ب. إ,ل أ%بيه أ%ي اع\ت.ز.ى. وف الب: أ%ن
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،vيناس1ب' فلنا Dرواه ابن ال4عراب. وناس.ب.ه: ش.ر,ك%ه ف ن.س.ب,ه. والن_س3ـيب': الـم'ناس1ب'، والمع ن'س.باء� وأ%ن\س3ـباء�؛ وفلن 

فهو ن.س3ـيبه أ%ي ق%ريبه.
وت.ن.س_ب. أ%ي اد_ع.ى أ%نه ن.س3ـيب'ك.. وف الثل: الق%ريب' م.ن

ت.ق%ر_ب.، ل م.ن\ ت.ن.س_ب..
ورجل ن.س3ـيب¬ م.ن\س'وب: ذو ح.س.ب� ون.س.ب�. ويقال: فلنD ن.س3ـيب، وهم أ%ن\س3ـبائي.

والن_س_اب': العال بالن_س.ب، وجعه ن.س_ابون%؛ وهو الن_س_ابة�؛ أ%دخ.لوا الاء4 للمبالغة والدح، ول ت'ل}ح.ق\ لتأ}نيث1 الوصوف با هي
 فيه، وإ,نا ل%ح1ق%ت\ ل3ع\لم السامع أ%ن هذا الوصوف. با هي فيه قد ب.ل%غ% الغاية% والنهاية، فج.ع.ل تأ}نيث% الصفة أ%مارة ل1ـما
 أ�ريد من تأ}نيث الغاية1 والبالغة1، وهذا القول� م'س\ت.ق}صÝى ف ع.ل�مة؛ وتقول: عندي ثلثة� ن.س_ابات{ وع.ل�مات{، ت'ريد ثلثة

 رجال�، ث جئت. بن.س_ابات{ ن.ع\تاv لم. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: وكان رجلv ن.س_ابةv؛ الن_س_ابة�: البليغ العال
بال4نساب.

)1وتقول: ليس بينهما م'ناس.بة أ%ي م'شاك%لةD. ون.س.ب. بالنساء3، ي.ن\س'ب'، وي.ن\س3ب' ن.س.باv ون.س3ـيباv، وم.ن\س3ـبة: ش.ب_ب. (
  قوله «ومنسبة شبب إل» عبارة التكملة النسب والنسبة (بكسر السي فيهما بضبطه) النسيب ف الشعر. وشعر1(

 منسوب فيه نسيب والمع الناسيب.) بن� ف الشع\ر وت.غز_ل. وهذا الش>ع\ر أ%ن\س.ب' من هذا أ%ي أ%ر.قe ن.س3ـيباv، وكأ%نم قد
قالوا: ن.سيب¬ ناس1ب¬، على البالغة، فب'ن هذا منه. وقال شر: الن_س3ـيب' ر.قيق' الش>ع\ر ف النساء3؛ وأ%نشد:

ه.ل} ف الت_ع.ل©ل, من أ%س\ماء4 م.ن ح'وب,، *  أ%م ف الق%ريض, وإ,ه\داء3 الـم.ناس1ـيب,؟
وأ%ن\س.ب.ت1 الريح': اش\ت.د_ت\، واس\تاف%ت1 التeراب. والـح.صى.

 والن_ي\س.ب' والن_ي\س.بان�: الطريق' الستقيم الواضح'؛ وقيل: هو الطريق' الـم'س\ت.د1قe، كط%ريق الن_م\ل والـح.ي_ة1، وطريق, ح'م'ر
الو.ح\ش إ,ل م.واردها؛ وأ%نشد الفر�اء لد'ك%ي: 

ع.ي\ناv، ت.رى الناس. إ,ليه ن.ي\س.با، *  من صادر� أ%و وار,د{، أ%ي\دي س.ب.ا



 قال، وبعضهم يقول: ن.ي\س.م، باليم، وهي لغة. الوهري: الن_ي\س.ب' الذي تراه كالط�ريق من النمل نفسها، وهو ف%ي\ع.لD؛ وقال
د'ك%ي\ن' بن' ر.جاء الف�ق%ي\مي:

ع.ي\ناv ترى الناس. إ,ليها ن.ي\س.با
قال ابن بري والذي ف ر.جزه:

)2م'ل}كاv، ت.ر.ى الناس. إ,ليه ن.ي\س.با، *  من داخ1ل� وخارج�، أ%ي\دي س.ب.ا(
)2(.vإل أي اعطه ملكا vقوله «وقال ابن بري إل» وعبارة التكملة والرواية ملكا 

ويروى من صادر أ%و وارد. وقيل: الن_ي\س.ب' ما و'ج,د. من أ%ثر الطريق.
ابن سيده: والن_ي\س.ب' طريق' النمل إ,ذا جاء4 منها واحد¬ ف إ,ثر, آخر.

وف النوادر: ن.ي\س.ب. فلنD بي فلن{ وفلن{ ن.ي\س.بةv إ,ذا أ%د\ب.ر. وأ%ق}ب.ل% بينهما بالنميمة وغيها.
ون'س.ي\ب¬: اسم رجل ؛عن ابن ال4عراب وحده.

نشب: ن.ش1ب. الشيء� ف الشيء3، بالكسر، ن.ش.باv ون'شوباv ون'ش\بةv: ل
ي.ن\ف�ذ}؛ وأ%ن\ش.ب.ه ون.ش.ب.ه؛ قال:

ه'م' أ%ن\ش.ب'وا ص'م_ الق%نا ف ص'د'ور,ه1م، *  وب,ـيضاv ت.ق1ـيض' الب.ي\ض. من حيث� طائر'ه\
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وأ%ن\ش.ب. البازي م.خال1ـب.ه ف ال4خيذ%ة. ون.ش1ب. فلنD م.ن\ش.ب. س.و\ء� إ,ذا و.ق%ع. فيما ل م.خ\ل%ص منه؛ وأ%نشد:
وإ,ذا الـم.ن,ـي_ة� أ%ن\ش.ب.ت\ أ%ظ}فار.ها، *  أ%ل}ف%ي\ت. كل� ت.ميمة{ ل ت.ن\ف%ع'
ون.ش_ب. ف الشيء3، كن.ش_م.؛ حكاها اللحيان، بعد أ%ن ض.ع_ف%هما.

 قال ابن ال4عراب قال الرث بن ب.د\ر� الغ'دان©: كنت' م.ر_ةv ن'ش\ب.ةv، وأ%نا اليوم ع'ق}ب.ةD أ%ي كنت' م.ر_ةv إ,ذا ن.ش1ـب\ت' أ%ي ع.ل1ق}ت
 بـإ,نسان ل%ق1ـي. من شر�اv، فقد أ%ع\ق%ب\ت' اليوم.، ور.ج.ع\ت. والـم1ن\ش.ب'، والمع' الـم.ناش1ب': ب'س\ر' ال%ش\و,. قال ابن

 ال4عراب: الـم1ن\ش.ب' ال%ش\و'؛ يقال: أ%ت.و\نا ب.ش\و� م1ن\ش.ب� يأ}خ'ذ� بالـح.ل}ق.الليث: ن.ش1ب. الشيء� ف الشيء3 ن.ش.باv، كما ي.ن\ش.ب
 الص_ي\د' ف الـح1ـبالة. الوهري: ن.ش1ب. الشيء� ف الشيء3، بالكسر، ن'شوباv أ%ي ع.ل1ق. فيه؛ وأ%ن\ش.ب\ت'ه أ%نا فيه أ%ي أ%ع\ل%ق}ت'ه،

 فان\ت.ش.ب؛ وأ%ن\ش.ب. الصائد: أ%ع\ل%ق.. ويقال: ن.ش1ـب.ت الرب' بينهم؛ وقد ناش.به الر\ب. أ%ي ناب.ذ%ه. وف حديث العباس، يوم
 ح'ن.ي\ن: حت ت.ناش.ب'وا ح.ول% رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي ت.ضامeوا، ون.ش1ب. بعض'هم ف بعض أ%ي د.خ.ل% وت.ع.ل�ق..

يقال: ن.ش1ب. ف الشيء3 إ,ذا و.ق%ع. فيما ل م.خ\ل%ص له منه.
 ول ي.ن\ش.ب\ أ%ن} ف%ع.ل كذا أ%ي ل ي.ل}ب.ث}؛ وحقيقت'ه ل ي.ت.ع.ل�ق\ بشيء� غيه، ول اشتغل بسواه. وف حديث عائشة% وزينب.: ل

أ%ن\ش.ب\ أ%ن أ%ث}خ.ن\ت' عليها. وف حديث ال4ح\ن.ف1: أ%ن� الناس. ن.ش1ـب'وا ف قتل
عثمان أ%ي ع.ل1ق�وا. يقال: ن.ش1ـب.ت1 الر\ب' بينهم ن'ش'وباv: اش\ت.ب.ك%ت\.
وف الديث: أ%ن رجلv قال لش'ر.يح: اشتريت' س1م\س3ماv، فن.ش1ب. فيه

رجلD، يعن اشتراه؛ فقال ش'ر.ي\ح¬: هو لل4و_ل؛ وقوله أ%نشده ابن
ال4عراب:



)1وت1ل}ك. ب.ن'و ع.د1ي¼ قد ت.ـأ%ل�و\ا، *  فيا ع.ج.با لناشبة1 الـم.حال,!(
 قوله «قد تألوا إل» كذا بالصل ونقله عنه شارح القاموس والذي ف التهذيب قد تولوا.)1(

) 2فسره فقال: ناش1ـبة� الـم.حال, الب.ك}ر.ة� الت ل ت}ري (
  قوله «البكرة الت ل تري» قال شارح القاموس ومنه يعلم ما ف كلم الد من الطلق ف مل التقييد.) أ%ي ام\ت.ن.ع'وا2(

منا، فلم ي'ع1ـين'ونا؛ ش.ب_ه.ه'م ف امت1ناع1ه,م عليه، بامت1ناع, الب.ك}ر.ة من ال%ر\ي.
والنeش_اب': الن_ب\ل�، واحدت'ه ن'ش_ابة.

.vش_اب، ومنه سي الرجل ناش1ـباeوالناش1ب': ذو الن
والناش1بة�: قوم¬ ي.ر\مون% بالنeش_اب,.

والنeش_اب': الس>هام'. وقوم ن.ش_ابة: ي.ر\م'ون% بالنeش_اب,، كل ذلك على الن_س.ب ل4نه ل فعل له، والن_ش_اب' م'ت_خ1ذ�ه.
والنeش.بة� من الرجال: الذي إ,ذا ن.ش1ب. بشيء�، ل ي.ك%د\ ي'فار,ق�ه.

والن_ش.ب' والـم.ن\ش.بة�: الال� ال4صيل� من الناطق, والصامت. أ%بو
عبيد: ومن أ%ساء3 الال عندهم، الن_ش.ب' والن_ش.ب.ة�؛ يقال: فلنD ذو

 ن.ش.ب�، وفلنD ما له ن.ش.ب¬. والن_ش.ب': الال� والع.قار'.وأ%ن\ش.ب.ت1 الريح': اش\ت.د_ت\ وسافت1 التراب.. وان\ت.ش.ب. فلنD طعاماv أ%ي
ج.م.ع.ه، وات_خذ منه ن'ش.با. وان\ت.ش.ب. ح.ط%باv: ج.م.ع.ه؛ قال الكميت:

وأ%ن\ف%د. النمل� بالص_رائم ما *  ج.م_ع.، والاط1ـبون ما انت.ش.بوا
 ون'ش\ب.ة�: من أ%ساء3 الذYئ}ب. ون'ش\بة، بالضم: اسم رجل، وهو ن'ش\بة بن' غ%ي\ظ1 بن, م'ر_ة% بن, ع.وف بن, سعد1 بن, ذ1ب\يان%، والل9ه

أ%علم.
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،�@نصب: الن_ص.ب': ال3ع\ياء� من الع.ناء3. والفعل� ن.ص1ب. الرجل
 بالكسر،ن.ص.باv: أ%ع\يا وت.ع1ب.؛ وأ%ن\ص.به هو، وأ%ن\ص.ب.ن هذا ال4م\ر'.وه.مÒ ناص1ب¬ م'ن\ص1ب¬: ذو ن.ص.ب�، مثل تام1ر� ولب,ن�، وهو فاعل

بعن مفعول، ل4نه ي'ن\ص.ب' فيه وي'ت\ع.ب.
وف الديث: فاطمة� ب.ض\ع.ةD م1ن>ي، ي'ن\ص1ـب'ن ما أ%ن\ص.ب.ها أ%ي

ي'ت\ع1ـب'ن ما أ%ت\ع.ب.ها.
والن_ص.ب': الت_ع.ب'؛ قال النابغة:

ك1لين لـه.م¼، يا أ�م.ي\م.ة%، ناص1ب,
 قال: ناص1ب، بعن م.ن\ص'وب؛ وقال ال4صمعي: ناص1ب ذي ن.ص.ب�، مثل� ل%ي\لD نائم¬ ذو نوم� ي'نام' فيه، ورجل دار,ع¬ ذو د1ر\ع�؛
 ويقال: ن.ص.ب¬ ناص1ب¬، مثل م.و\ت¬ مائ1ت، وشعر¬ شاعر؛ وقال سيبويه: ه.مÒ ناصب¬، هو على الن_س.ب. وحكى أ%بو علي ف
 الت_ذ}كرة: ن.ص.به الـه.مe؛ فناص1ب¬ إ,ذاv على الف1ع\ل. قال الوهري: ناص1ب¬ فاعل بعن مفعول فيه، ل4نه ي'ن\ص.ب' فيه وي'ت\ع.ب'،

 كقولم: ل%ي\لD نائم¬ أ%ي ي'نام' فيه، ويوم عاص1ف¬ أ%ي ت.ع\ص1ف' فيه الريح. قال ابن بري: وقد قيل غي هذا القول، وهو
الصحيح، وهو أ%ن يكون ناص1ب¬ بعن م'ن\ص1ب�، مثل مكان باقلD بعن م'ب\ق1ل، وعليه قول النابغة؛ وقال أ%بو طالب:



أ%ل م.ن\ ل1ـه.م¼، آخ1ر. الل�ي\ل,، م'ن\ص1ب, 
 قال: فناص1ب¬، على هذا، وم'ن\ص1ب بعنÝى. قال: وأ%ما قوله ناص1ب¬ بعن م.ن\صوب أ%ي مفعول فيه، فليس بشيء�. وف التنزيل
 العزيز: فإ,ذا ف%ر.غ}ت. فان\ص.ب\؛ قال قتادة: فإ,ذا فرغت. من ص.لت1ك.، فان\ص.ب\ ف الدeعاء3؛ قال ال4زهري: هو من ن.ص1ب. ي.ن\ص.ب

ن.ص.باv إ,ذا ت.ع1ب.؛ وقيل: إ,ذا فرغت من الفريضة، فان\ص.ب\ ف النافلة.
،eفهو ناص1ب¬ ون.ص1ب¬؛ ون.ص.ب. لـه'م' الـه.م ،�ويقال: ن.ص1ب. الرجل

وأ%ن\ص.ب.ه الـه.مe؛ وع.ي\ش¬ ناص1ب¬: فيه ك%دÒ وج.ه\د¬؛ وبه فسر ال4صمعي قول أ%ب ذؤيب:
وغ%ب.ر\ت' ب.ع\د.ه'م' بعيش� ناص1ب�، *  وإ,خال� أ%ن لح1ق¬ م'س\ت.ت\ب,ـع'

:� قال ابن سيده: فأ%ما قول ال�م.و,ي> إ,ن معن ناص1ب� ت.ر.ك%ن م'ت.ن.ص>باv، فليس بشيء�؛ وع.ي\ش¬ ذو م.ن\ص.بة{ كذلك. ون.ص1ب. الرجل
ج.د_؛ وروي بيت' ذي الرمة:

إ,ذا ما ر.ك}ب'ها ن.ص1ـب'وا
ون.ص.ب'وا. وقال أ%بو عمرو ف قوله ناص1ب: ن.ص.ب. ن.ح\وي أ%ي ج.د_.

قال الليث: الن_ص\ب' ن.ص\ب' الد_اء3؛ يقال: أ%صابه ن.ص\ب¬ من
الد_اء3.والن_ص\ب' والنeص\ب' والنeص'ب': الداء� والب.لء� والشرe. وف

 التنزيل العزيز: م.س_ن الشيطان� بن'ص\ب� وع.ذاب�. والن_ص1ب': الريض' الو.ج,ـع'؛ وقد ن.ص.به الرض وأ%ن\ص.به. والن_ص\ب': و.ض\ع
الشيء3 ور.ف}ع'ه، ن.ص.به ي.ن\ص1ـب'ه ن.ص\باv، ون.ص_ب.ه فان\ت.ص.ب.؛ قال:

فبات. م'ن\ت.ص\ـباv وما ت.ك%ر\د.سا 
أ%راد: م'ن\ت.ص1ـباv، فلما رأ%ى ن.ص1ـباv من م'ن\ت.ص1ب�، كف%خ1ذ{، خففه

تفيف ف%خ1ذ{، فقال: م'ن\ت.ص\باv. وت.ن.ص_ب. كان\ت.ص.ب..
 والن_ص1ـيبة� والنeص'ب': كل© ما ن'ص1ب.، فج'ع1ل% ع.ل%ماv. وقيل: النeص'ب جع ن.ص1ـيبة{، كسفينة وس'ف�ن، وصحيفة وص'ح'ف{.

الليث: النeص'ب'
جاعة الن_ص1ـيبة، وهي علمة ت'ن\ص.ب' للقوم.
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والن_ص\ب' والنeص'ب': الع.ل%م الـم.ن\ص'وب. وف التنزيل العزيز:

 كأ%نم إ,ل ن.ص\ب� ي'وف1ض'ون%؛ قرئ بما جيعاv، وقيل: الن_ص\ب' الغاية، وال4ول أ%صح�. قال أ%بو إ,سحق: م.ن قرأ% إ,ل ن.ص\ب�،
 فمعناه إ,ل ع.ل%م� م.ن\ص'وب� ي.س\ت.ب,ق�ون إ,ليه؛ ومن قرأ% إ,ل ن'ص'ب�، فمعناه إ,ل أ%صنام كقوله: وما ذ�ب,ح. على النeص'ب، ونو ذلك

قال الفراء؛ قال: والن_ص\ب' واحد¬، وهو مصدر، وجعه ال4ن\صاب'.
 والي.ن\ص'وب': ع.لم ي'ن\ص.ب' ف الفلة1. والن_ص\ب' والنeص'ب': كل© ما ع'ب,د. من دون الل9ه تعال، والمع أ%ن\صاب¬. وقال الزجاج:

 النeص'ب' جع، واحدها ن,صاب¬. قال: وجائز أ%ن يكون واحداv، وجعه أ%ن\صاب. الوهري: الن_ص\ب' ما ن'ص1ب. فع'ب,د. من دون
الل9ه تعال، وكذلك النeص\ب، بالضم، وقد ي'ح.ر�ك' مثل ع'س\ر؛ قال ال4عشى 

يدح سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم:



)1وذا النeص'ب. الـم.ن\ص'وب. ل ت.ن\س'ك%ن_ه' *  لعافية{، والل9ه. ر.ب_ك. فاع\ب'دا(
 قوله «لعافية» كذا بنسخة من الصحاح الط وف نسخ الطبع كنسخ شارح القاموس لعاقبة.)1(

 أ%راد: فاعبدن}، فوقف بال4لف، كما تقول: رأ%يت زيداv؛ وقوله: وذا النeص'ب.، بعن إ,ياك وذا النeص'ب.؛ وهو للتقريب، كما
قال لبيد:

ولقد س.ئ1م\ت' من الـح.ياة1 وطول1ها، *  وس'ؤ.ال, هذا الناس, كيف ل%بيد'!
ويروى عجز بيت ال4عشى:

ول ت.ع\ب'د1 الشيطان%، والل9ه. فاع\ب'دا
التهذيب، قال الفراء: كأ%ن� النeص'ب. اللة� الت كانت ت'ع\ب.د' من

أ%حجار. قال ال4زهري: وقد ج.ع.ل% ال4عشى النeص'ب. واحداv حيث يقول:
وذا النeص'ب. الـم.ن\ص'وب. ل ت.ن\س'ك%ن_ه

والن_ص\ب' واحد، وهو مصدر، وجعه ال4ن\صاب'؛ قال ذو الرمة:
ط%و.ت\ها بنا الصeه\ب' الـم.هاري، فأ%ص\ب.ح.ت\ *  ت.ناص1ـيب.، أ%مثال% الر>ماح, با، غ�ب\را

والت_ناص1ـيب': ال4ع\لم، وهي ال4ناص1ـيب'، حجارةD ت'ن\ص.ب' على رؤوس الق�ور,، ي'س\ت.د.ل© با؛ وقول الشاعر:
و.ج.ب.ت\ له أ�ذ�نD، ي'راق1ب' س.م\ع.ها *  ب.ص.ر¬، كناص1ـبة1 الشeجاع, الـم'ر\ص.د1

يريد: كعينه الت ي.ن\ص1ـب'ها للنظر.
ابن سيده: وال4ن\صاب' حجارة كانت حول الكعبة، ت'ن\ص.ب' في'ه.ل© عليها، وي'ذ}ب.ح' لغي الل9ه تعال.

وأ%ن\صاب' الرم: ح'دوده.
والنeص\بة�: الس_ار,ية.

والن_صائ1ب': حجارة ت'ن\ص.ب' ح.ول% الـح.وض، وي'س.دe ما بينها من
ال%صاص بالـم.د.رة العجونة، واحدتا ن.ص1ـيبةD؛ وكل©ه من ذلك.

وقوله تعال: وال4ن\صاب' وال4ز\لم'، وقوله: وما ذ�ب,ح. على
 النeص'ب,؛ ال4ن\صاب': ال4وثان. وف حديث زيد بن حارثة قال: خرج رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، م'ر\د1ف إ,ل ن'ص'ب

 من ال4ن\صاب، فذ%بنا له شاةv، وجعلناها ف س'ف}رت1نا، فل%ق1ـي.نا زيد' بن ع.م\رو، فق%د_م\نا له السeفرة%، فقال: ل آكل ما ذ�بح. لغي
 الل9ه. وف رواية: أ%ن زيد بن عمرو م.ر_ برسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فدعاه إ,ل الطعام، فقال زيد¬:إ,ن_ا ل نأ}كل ما

ذ�بح. على النeص'ب. قال ابن ال4ثي، قال الربe: قوله ذ%بنا له شاةv له وجهان: 
>760<ص:

 أ%حدها أ%ن يكون زيد فعله من غي أ%مر النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ول ر,ضاه، إ,ل� أ%نه كان معه، فن'س3ب إ,ليه، ول4ن� زيدا
ل يكن معه من الع1ص\مة، ما كان مع سيدنا رسول الل9ه، صلى



 الل9ه عليه وسلم. والثان أ%ن يكون ذبها لزاده ف خروجه، فاتفق ذلك عند صنم كانوا يذبون عنده، ل أ%نه ذبها للصنم،
 هذا إ,ذا ج'ع1ل% النeص'ب الص_نم، فأ%ما إ,ذا ج'ع1ل% الجر الذي يذبح عنده، فل كلم فيه، فظن زيد بن عمرو أ%ن ذلك اللحم ما
كانت قريش تذبه ل4نصابا، فامتنع لذلك، وكان زيد يالف قريشاv ف كثي من أ�مورها، ول يكن ال4م\ر' كما ظ%ن_ زيد.

الق�ت.ي\بـيe: النeص'ب ص.ن.م أ%و ح.ج.ر¬، وكانت الاهلية ت.ن\ص1ـب'ه،
ت.ذ}ب.ح' عنده في.ح\م.رe للدم,؛ ومنه حديث أ%ب ذر� ف إ,سلمه، قال:
فخ.رر\ت' م.غ\ش1ـي�اv علي� ث ار\ت.ف%ع\ت' كأ%ن ن'ص'ب¬ أ%حر؛ يريد أ%نم

ض.ر.ب'وه حت أ%د\م.و\ه، فصار كالنeص'ب الـم'ح\م.ر> بدم الذبائح. أ%بو
عبيد: الن_صائ1ب' ما ن'ص1ب. ح.و\ل% الـح.و\ض, من ال4ح\جار؛ قال ذو

الرمة:
ه.ر.ق}ناه' ف بادي الن_ش1ـيئة1 داثر�،  *  ق%دي� بع.ه\د1 الاء3، ب'ق}ع� ن.صائ1ـب'ه\

والاء� ف ه.ر.ق}ناه ت.ع'ود' على س.ج\ل� تقدم ذكره. الوهري:
والن_ص1ـيب' الـح.و\ض'.

،vم'ن\ت.ص1ـبا vت.ن\ص1ـب'ه قائما vوقال الليث: الن_ص\ب' ر.ف}ع'ك شيئا
والكلمة� الـم.ن\صوبة� ي'ر\ف%ع' ص.و\ت'ها إ,ل الغار ال4ع\لى، وكل© شيء�

ان\ت.ص.ب. بشيء� فقد ن.ص.ب.ه'. الوهري: الن_ص\ب' مصدر ن.ص.ب\ت' الشيء4 إ,ذا أ%ق%مته.
 وص.ف1ـيح¬ م'ن.ص_ب¬ أ%ي ن'ص1ب. بعض'ه على بعض. ون.ص_ب.ت1 اليل� آذان.ها: ش'د>د للكثرة أ%و للمبالغة. والـم'ن.ص_ب' من ال%يل,:

الذي ي.غ\ل1ب' على خ.ل}قه ك�لYه ن.ص\ب' ع1ظامه، حت ي.ن\ت.ص1ب. منه ما يتاج إ,ل ع.ط}فه. ون.ص.ب. الس_ي\ر. ي.ن\ص1ـبه ن.ص\باv: ر.ف%عه.
 وقيل: الن_ص\ب' أ%ن يسي. القوم' ي.و\م.ه'م، وهو س.ي\ر¬ ل%ي>ن¬؛ وقد ن.ص.بوا ن.ص\باv. ال4صمعي: الن_ص\ب' أ%ن يسي القوم' يوم.هم؛ ومنه

قول
الشاعر:

كأ%ن� راك1ـب.ها، ي.ه\وي ب'ن\خ.ر.ق� *  من ال%ن'وب,، إ,ذا ما ر.ك}ب'ها ن.ص.بوا
قال بعضهم: معناه ج.دeوا الس_ي\ر..

 وقال الن_ض\ر': الن_ص\ب' أ%و_ل� الس_ي\ر، ث الد_بيب'، ث الع.ن.ق'، ث الت_ز.يeد'، ث الع.س\ج'، ث الر_ت.ك'، ث الو.خ\د'، ث الـه.م\ل%ج.ة. ابن
سيده: وكل© شيء� ر'ف1ع. واس\ت'ق}ب,ل% به شيء#، فقد ن'ص1ب..

 ون.ص.ب. هو، وت.ن.ص_ب. فلنD، وان\ت.ص.ب. إ,ذا قام رافعاv رأ}سه. وف حديث الصلة: ل ي.ن\ص1ب' رأ}سه ول ي'ق}ن,ع'ه أ%ي ل يرفعه؛
قال ابن ال4ثي: كذا ف سنن أ%ب داود، والشهور: ل ي'ص.ب>ـي وي'ص.و>ب'، وها مذكوران ف مواضعهما.

 vظ%ل%م. ام\ر.أ%ة Dوف حديث ابن عمر: م1ن\ أ%ق}ذ%ر, الذ©نوب, رجل
 ص.داق%ها؛ قيل لل�ي\ث1: أ%ن.ص.ب. ابن' عمر الديث% إ,ل رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم؟ قال: وما ع1ل}م'ه، لول أ%نه سعه منه

أ%ي أ%سن.د.ه إ,ليه ور.ف%ع.ه.
والن_ص\ب': إ,قامة� الشيء3 ور.ف}ع'ه؛ وقوله: 



أ%ز.ل© إ,ن} ق1ـيد.، وإ,ن} قام. ن.ص.ب\
هو من ذلك، أ%ي إ,ن قام رأ%يت.ه م'ش\ر,ف. الرأ}س والع'ن'ق.

قال ثعلب: ل يكون الن_ص\ب' إ,ل بالقيام.
وقال مرة: هو ن'ص\ب' ع.ي\ن، هذا ف الشيء3 القائم 

>761<ص:
 الذي ل ي.خ\فى علي_، وإ,ن كان م'ل}ـقvى؛ يعن بالقائم، ف هذه ال4خية: الشيء4 الظاهر..القتيب: ج.ع.ل}ت'ه ن'ص\ب. عين،
 بالضم، ول تقل ن.ص\ب. عين. ون.ص.ب. له الرب. ن.ص\باv: و.ض.ع.ها. وناص.ب.ه الش_ر_ والرب. والع.داوة% م'ناصبةv: أ%ظه.ر.ه' له

ون.ص.به، وكل©ه من النتصاب.
.vوالن_ص1ـيب': الش_ر.ك' الـم.ن\صوب. ون.ص.ب\ت' للق%طا ش.ر.كا

ويقال: ن.ص.ب. فلنD لفلن ن.ص\باv إ,ذا ق%ص.د. له، وعاداه، وت.ج.ر_د.
�له. وت.ي\س¬ أ%ن\ص.ب': م'ن\ت.ص1ب' الق%ر\ن.ي\ن,؛ وع.ن\ز¬ ن.ص\باء�: ب.ي>نة

 الن_ص.ب إ,ذا ان\ت.ص.ب. ق%ر\ناها؛ وت.ن.ص_ب.ت1 ال�ت'ن' ح.و\ل% الـح1مار. وناقة ن.ص\باء�: م'ر\ت.ف1عة� الص_د\ر. وأ�ذ�نD ن.ص\باء�: وهي الت
.vى م'ن.ص_ب¬: ج.ع\د¬. ون.ص.ب\ت' الق1د\ر. ن.ص\باÝت.ن\ت.ص1ب'، وت.د\ن'و من ال�خرى. وت.ن.ص_ب. الغ'بار: ار\ت.ف%ع.. وث%ـر

والـم1ن\ص.ب': شيء# من حديد، ي'ن\ص.ب' عليه الق1د\ر'؛ ابن ال4عراب:
الـم1ن\ص.ب' ما ي'ن\ص.ب' عليه الق1د\ر' إ,ذا كان من حديد.

�قال أ%بو السن ال4خفش: الن_ص\ب'، ف الق%واف، أ%ن ت.س\ل%م. القافية
من الف%ساد، وتكون% تام_ـة% البناء3، فإ,ذا جاء4 ذلك ف الشعر

 الزوء3، ل ي'س.م_ ن.ص\باv، وإ,ن كانت قافيته قد ت.م_ت\؛ قال: سعنا ذلك من العرب,، قال: وليس هذا ما س.م_ى الليل�، إ,نا
 تؤ\خ.ذ ال4ساء� عن العرب؛ انتهى كلم ال4خفش كما حكاه ابن سيده. قال ابن سيده، قال ابن جن: لا كان معن

 الن_ص\ب, من الن\ت1صاب,، وهو الـم'ث�ول� وال3ش\راف' والت_طاو'ل، ل ي'وق%ع\ على ما كان من الشعر مزوءاv، ل4ن ج.ز\أ%ه ع1ل�ة
 وع.ي\ب¬ ل%ح1ق%ه، وذلك ض1دe الف%خ\ر, والت_طاو'ل. والن_ص1ـيب': الـح.ظ© من كلY شيء�. وقوله، عز وجل: أ�ولئك ي.نال�هم ن.صيب'هم

 من الكتاب؛ الن_ص1ـيب هنا: ما أ%خ\ب.ر. الل9ه' من ج.زائهم، نو قوله تعال: فأ%ن\ذ%ر\ت'ك�م\ ناراv ت.ل%ظ�ى؛ ونو' قوله تعال: ي.س\ل�ك}ه
 عذاباv ص.ع.داv؛ ونو قوله تعال: إ,ن النافقي ف الد_ر\ك1 ال4س\فل من النار؛ ونو قوله تعال: إ,ذا ال4غ}لل� ف أ%ع\ناق1ه,م

والس_لس1ل�، فهذه أ%ن\ص1ـب.ت'هم من الكتاب، على ق%د\ر, ذ�ن'وب,هم ف كفرهم؛ والمع أ%ن\ص1ـباء� وأ%ن\ص1ـبة.
 والن>ص\ب': لغة ف الن_ص1ـيب,. وأ%ن\ص.ب.ه: ج.ع.ل% له ن.ص1ـيباv. وهم ي.ت.ناص.ب'ون.ه أ%ي ي.ق}ت.سمونه. والـم.ن\ص1ب' والن>صاب': ال4صل

والـم.ر\ج,ـع.
والن>صاب': ج'ز\أ%ة� الس>كYي، والمع ن'ص'ب¬.

وأ%ن\ص.ب.ها: ج.ع.ل% لا ن,صاباv، وهو ع.ج\ز' السكي. ون,صاب' السكي:
Yون,صاب' كل .vم.ق}ب,ض'ه. وأ%ن\ص.ب\ت' السكي: ج.ع.ل}ت' له م.ق}ب,ضا

Dوكذلك الن>صاب'؛ يقال: فلن ،�شيء�: أ%ص\ل�ه. والـم.ن\ص1ب': ال4صل



ي.ر\ج,ـع' إ,ل ن,صاب ص1د\ق�، وم.ن\ص1ب, ص1د\ق�، وأ%ص\ل�ه م.ن\ب,ت'ه
 وم.ح\ت1د'ه.وه.ل%ك. ن,صاب' مال, فلن{ أ%ي ما اس\ت.ط}رفه. والن>صاب' من الال: الق%د\ر' الذي تب فيه الزكاة إ,ذا ب.ل%غ.ه، نو مائ%ت.ي
 درهم، وخ.م\س� من ال3بل. ون,صاب' الش_م\س,: م.غ1ـيب'ها وم.ر\ج,ع'ها الذي ت.ر\ج,ـع' إ,ليه. وث%غ\ر¬ م'ن.ص_ب¬: م'س\ت.وي الن>ب\تة1 كأ%نه

ن'صب. فس'و>ي.
 والن_ص\ب': ض.ر\ب¬ من أ%غان9 ال4عراب. وقد ن.ص.ب. الراكب' ن.ص\باv إ,ذا غ%ن_ى الن_ص\ب.. ابن سيده: ون.ص\ب' العرب, ض.ر\ب¬ من

أ%غان,ـي�ها. 
>762<ص:

) 1وف حديث نائل (
  قوله «وف حديث نائل» كذا بالصل كنسخة من النهاية بالمز وف أخرى منها نابل بالوحدة بدل المز.) ، مول1(

عثمان: فقلنا لرباح, بن الـم'غ\ت.ر,ف1: لو ن.ص.ب\ت. لنا ن.ص\ب.
الع.رب أ%ي لو ت.غ.ن_ي\ت.؛ وف الصحاح: لو غ%ن_ي\ت. لنا غ1ناء4

الع.ر.ب، وهو غ1ناء# لم ي'ش\ب,ه الـح'داء4، إ,ل أ%نه أ%ر.قe منه. وقال أ%بو
عمرو: الن_ص\ب' ح'داء# ي'ش\ب,ه' الغ1ناء4. قال شر: غ1ناء� الن_ص\ب, هو

غ1ناء� الرeك}بان1، وهو الع.ق1ـية�؛ يقال: ر.ف%ع. ع.قيته إ,ذا غ%ن_ى
 الن_ص\ب.؛ وف الصحاح: غ1ناء� الن_ص\ب, ض.ر\ب من ال4ل}حان؛ وف حديث السائب, بن يزيد: كان ر.باح' بن' الـم'غ\ت.ر,ف

ي'ح\س3ن' غ1ناء
(يتبع...)

): نصب: الن_ص.ب': ال3ع\ياء� من الع.ناء3. والفعل� ن.ص1ب. الرجل�،... ...1@(تابع... 
 الن_ص\ب,، وهو ض.ر\ب¬ من أ%غان9 الع.رب، ش.بيه' الـح'داء3؛ وقيل: هو الذي أ�ح\ك1م. من الن_ش1ـيد، وأ�ق1ـيم. ل%ح\ن'ه ووزن'ه. وف

الديث: ك�ل©هم كان ي.ن\ص1ب' أ%ي ي'غ.ن>ي الن_ص\ب.. ون.ص.ب. الادي: ح.دا ض.ر\باv من الـح'داء3.
والن_واص1ب': قوم¬ ي.ت.د.ي_ن'ون% بب,غ\ض.ة1 علي�، عليه السلم. وي.ن\ص'وب': موضع. 

ون'ص.ي\ب¬: الشاعر، مصغ_ر. ون.صيب¬ ون'ص.ي\ب¬: اسان.
ون,صاب¬: اسم فرس.

والن_ص\ب'، ف ال3ع\راب: كالفتح، ف البناء3، وهو من م'واض.عات
النحويي؛ تقول منه: ن.ص.ب\ت' الرف.، فان\ت.ص.ب..

وغ�بار م'ن\ت.ص1ب¬ أ%ي م'ر\ت.ف1ـع.
vون.ص1ـيبي.: اسم' بلد، وفيه للعرب مذهبان: منهم م.ن يعله اسا

 واحداv، وي'ل}ز,م'ه ال3عراب.، كما ي'ل}زم ال4ساء4 الفردة% الت ل تنصرف، فيقول: هذه ن.ص1ـيبي'، ومررت بن.ص1ـيبي.، ورأ%يت
 ن.ص1ـيبي.، والنسبة ن.ص1ـيبـيÒ، ومنهم م.ن ي'ج\ريه م'ج\رى المع، فيقول هذه ن.ص1ـيب'ون%، ومررت بن.ص1ـيبي.، ورأ%يت
 ن.ص1ـيبي. قال: وكذلك القول ف ي.ب\ر,ين.، وف1ل%س\ط1ـي.، وس.ي\ل%ح1ـي.، وياس1ـي.، وق1ن_س\رين.، والنسبة إ,ليه، على هذا:



 ن.ص1ـيبينÒ، وي.ب\رينÒ، وكذلك أ%خواتا. قال ابن بري، رحه الل9ه: ذكر الوهري أ%نه يقال: هذه ن.ص1ـيبي' ون.ص1ـيبون،
 والنسبة إ,ل قولك ن.ص1ـيبي، نصيبـيÒ، وإ,ل قولك نصيبون، نصيبين�؛ قال: والصواب عكس هذا، ل4ن ن.ص1ـيبي. اسم
 مفرد معرب بالركات، فإ,ذا نسبت. إ,ليه أ%بقيته على حاله، فقلت: هذا رجلD ن.ص1ـيبينÒ؛ ومن قال نصيبون، فهو معرب

 إ,عراب جوع السلمة، فيكون ف الرفع بالواو، وف النصب والر بالياء3، فإ,ذا نسبت إ,ليه، قلت: هذا رجل ن.ص1ـيبـي�،
 فتحذف الواو والنون؛ قال: وكذلك كل© ما جعته جع السلمة، ت.ر'دeه ف النسب إ,ل الواحد، فتقول ف زيدون، اسم

رجل أ%و بلد: زيدي�، ول تقل زيدون9، فتجمع ف السم ال3عراب.ي، وها الواو والضمة. 
 @نضب: ن.ض.ب. الشيء�: سال%. ون.ض.ب. الاء� ي.ن\ض'ب'، بالضم، ن'ضوباv، ون.ض_ب. إ,ذا ذ%ه.ب. ف ال4رض؛ وف الكم: غار

وب.ع'د.؛ أ%نشد ثعلب:
أ%ع\د.د\ت' للـح.و\ض، إ,ذا ما ن.ض.با، *  ب.ك}ر.ة% ش1ـيزى، وم'طاطاv س.ل}ه.با

ون'ض'وب' القوم أ%يضاv: ب'ع\د'هم.
والن_اض1ب': البعيد.

 وف الديث: ما ن.ض.ب. عنه البحر'، وهو ح'يÒ، فمات، فك�ل�وه؛ يعن حيوان% البحر أ%ي ن.ز.ح. ماؤ'ه ون.ش1ف.. وف حديث
ال4ز\ر.ق, بن ق%ي\س: 

>763<ص:
 كنا على شاطئ1 النهر بال4هواز، وقد ن.ض.ب. عنه الاء�؛ قال ابن ال4ثي: وقد يستعار للمعان. ومنه حديث أ%ب بكر، رضي
 الل9ه عنه: ن.ض.ب. ع'م\ر'ه، وض.ح.ى ظ1ل©ه أ%ي ن.ف1د. ع'م\ر'ه، وان\ق%ض.ى. ون.ض.ب.ت\ ع.ي\ن'ه ت.ن\ض'ب' ن'ضوباv: غار.ت\؛ وخ.ص_ ب.ع\ض'هم به

ع.ي\ن. الناقة؛ وأ%نشد ثعلب: 
من الـم'ن\ط1ـيات1 الـم.و\ك1ب. الـم.ع\ج.، ب.ع\د.ما *  ي'رى، ف ف�روع الـم'ق}ل%ت.ي\ن,، ن'ض'وب'

ون.ض.ب.ت1 الـم.فازة� ن'ض'وباv: ب.ع'د.ت\؛ قال:
إ,ذا ت.غال%ي بس.ه\م� ناض1ب,

ويروى: بسهم� ناصب,، يعن ش.و\طاv وط%ل%قاv بعيداv، وكل© بعيد{ ناض1ب¬؛ وأ%نشد ثعلب:
ج.ريء# على ق%ر\ع, ال4ساو,د1 و.ط}ؤ'ه، *  سيع¬ ب,ر,ز> الك%ل}ب,، والك%ل}ب' ناض1ب'

 وج.ر\ي¬ ناض1ب¬ أ%ي بعيد¬. ال4صمعي: الناض1ب' البعيد، ومنه قيل للماء3 إ,ذا ذ%ه.ب.: ن.ض.ب. أ%ي ب.ع'د.. وقال أ%بو زيد: إ,ن فلنا
ل%ناض1ب

ال%ي أ%ي قليل الي، وقد ن.ض.ب. خي'ه ن'ضوباv؛ وأ%نشد: 
إ,ذا ر.أ%ي\ن. غ%ف}لةv من راق1ب,،

ي'وم1ـي. بال4ع\ي, والـح.واج,ب,،
إ,ياء4 ب.ر\ق� ف ع.ماء� ناض1ب,

 ون.ض.ب. ال1ص\ب': ق%ل� أ%و ان\ق%ط%ع.. ون.ض.ب.ت1 الد_ب.ر.ة� ن'ض'وباv: اش\ت.د_ت. ون.ض.ب. الد_ب.ر' إ,ذا اش\ت.د_ أ%ث%ر'ه' ف الظ�ه\ر.وأ%ن\ض.ب. الق%و\س.،
 لغةD ف أ%ن\ب.ض.ها: ج.ب.ذ% وت.رها لت'ص.و>ت.؛ وقيل: أ%ن\ض.ب. القوس. إ,ذا ج.ب.ذ% وت.رها، بغي سهم، ث أ%رسله. وقال أ%بو حنيفة: أ%ن\ض.ب



 ف قوسه إ,ن\ضاباv، أ%صات.ها؛ م.ق}ل�وب. قال أ%بو السن: إ,ن كانت أ%ن\ض.ب. مقلوبةv، فل مصدر لا، ل4ن ال4فعال القلوبة ليست
 لا مصادر لعلة قد ذكرها النحويون: سيبويه، وأ%بو علي، وسائر' الـح'ذ�اق؛ وإ,ن كان أ%ن\ض.ب\ت'، لغةv ف أ%ن\ب.ض\ت'، فالصدر

فيه سائغ حسن؛
 فأ%ما أ%ن يكون مقلوباv ذا مصدر، كما زعم أ%بو حنيفة، فمحال. الوهري: أ%ن\ض.ب\ت' وت.ر. الق%و\س، مثل أ%ن\ب.ض\ت'ه، مقلوب منه.

أ%بو عمرو: أ%ن\ب.ض\ت' القوس. وان\ت.ض.ب\ت'ها إ,ذا ج.ذ%ب\ت. وت.ر.ها لت'ص.و>ت.؛ قال العجاج: 
ت'ر,ن© إ,رناناv إ,ذا ما أ%ن\ض.با

وهو إ,ذا م.د_ الوت.ر.، ث أ%رسله. قال أ%بو منصور: وهذا من القلوب. ون.ب.ض. الع1ر\ق' ي.ن\ب,ض' ن,ـباضاv، وهو ت.ح.رeك�ه.
شر: ن.ض_ب.ت1 الناقة؛ وت.ن\ض1ـيب'ها: قلة� لبنها وطول ف�واق1ها،

وإ,بطاء� د1ر_ت1ها.
vوالت_ن\ض'ب': شجر ينبت بالجاز، وليس بنجد منه شيء# إ,ل ج,ز\عة

واحدةv بط%ر.ف1 ذ1قان{، عند التeق%ي>دة، وهو ي.ن\ب'ت' ض.خ\ماv على هيئة
 الس_ر\ح,، وعيدان'ه بيض¬ ض.خمة، وهو م'ح\ت.ظ%ر، وورق�ه م'ت.ق%ب>ض¬، ول تراه إ,ل كأ%نه يابس م'غ\ب.رÒ وإ,ن كان نابتاv، وله شوك مثل

شوك
 الع.و\س.ج، وله ج.ـنÝى مثل الع1ن.ب, الصغار، يؤ\كل وهو أ�ح.ي\م1ر¬. قال أ%بو حنيفة: دخان� الت_ن\ض'ب أ%بيض ف مثل لون الغبار،

ولذلك ش.ب_ه.ت1 الشعراء� الغ'بار. به؛ قال ع'ق%ي\ل بن ع'ل�فة الـم'ر>ي:
وهل أ%ش\ه.د.ن} خ.يلv، كأ%ن� غ�بار.ها، *  بأ%سفل, عل}ك%د¼، د.واخ1ن' ت.ن\ض'ب,؟

وقال مر_ة: الت_ن\ض'ب' شجر ض1خ.ام¬، ليس له ورق، وهو ي'س.و>ق'
وي.خ\ر'ج' له خ.ش.ب¬ ض1خام وأ%فنانD كثية، وإ,نا ورق�ه ق�ض\بان، تأ}كله ال3بل والغنم. 
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 وقال أ%بو نصر: الت_ن\ض'ب' شجر له شوك ق1صار¬، وليس من شجر الش_واه1ق، تأ}لفه الـح.راب,ـيe؛ أ%نشد سيبويه للنابغة

ال%ع\د1ي:
كأ%ن� الدeخان%، الذي غاد.ر.ت\ *  ض'ح.ي�اv، دواخ1ن' من ت.ن\ض'ب,

 قال ابن سيده: وعندي أ%نه إ,نا س'م>ي بذلك لقلة مائه. وأ%نشد أ%بو علي الفارسي لرجل واعدت\ه امرأ%ةD، فع.ث%ر عليه أ%هل�ها،
فضربوه بالع1ص1ي>؛ فقال:

رأ%ي\ت'ك1 ل ت'غ\ن,ـي. عن ن.ق}ر.ةv *  إ,ذا اخ\ت.ل%ف%ت\ ف1ـي_ الـه.راو.ى الد_مام1ك'
فأ%ش\ه.د' ل آتيك، ما دام. ت.ن\ض'ب¬ *  بأ%ر\ض1ك1، أ%و ض.خ\م' الع.صا من ر,جال1ك1

وكان الت_ن\ض'ب' قد اع\ت1ـيد أ%ن ت'ق}ط%ع. منه الع1ص1ـيe ال1ـياد'، واحدته ت.ن\ض'بة؛ أ%نشد أ%بو حنيفة: 
ـ�ى أ�ت1ـيح له ح1ر\باء ت.ن\ض'بة{، *  ل ي'ر\س1ل� الساق.، إ,ل� م'م\س3كاv ساقا أ%ن

.Dالتهذيب، أ%بو عبيد: ومن ال4شجار الت_ن\ض'ب'، واحدت'ها ت.ن\ض'ب.ة



 قال أ%بو منصور: هي شجرة ض.خ\مة، ت'قطع منها الع'م'د لل4خ\ب,ـي.ة1، والتاء زائدة، ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ل�ل؛ وف الكلم
ت.فع'ل، مثل ت.ق}ت'ل وت.خ\ر'ج'؛ قال الكميت:

إ,ذا ح.ن_ بي الق%و\م ن.ب\ع¬ وت.ن\ض'ب' 
قال ابن سلمة: الن_بع' شجر الق1س3ـي�، وت.ن\ض'ب' شجر ت'ت_خ.ذ منه

الس>هام'.
@نطب: الن_واط1ب': خ'روق ت'جعل ف م1ب\ز.ل, الش_راب، وفيما ي'ص.ف�ى به الشيء�، في'ب\ت.ز.ل� منه وي.ت.ص.ف�ى، واحدت'ه ناطبةD؛ قال:

ت.حل�ب. من ن.واط1ب. ذي اب\ت1زال,
وخ'روق' الـم1ص\فاة1 ت'د\ع.ى الن_واط1ب.؛ وأ%نشد البيت أ%يضاv: ذ1ي

ن.واط1ب. واب\ت1زال.
.�والـم.ن\ط%ب.ة� والـم1ن\ط%ب.ة� والـم.ن\ط%ب' والـم1نط%ب': الـم1صفاة

ون.ط%به ي.ن\ط�ب'ه ن.ط}باv: ض.ر.ب. أ�ذنه بأ�ص\ب'ع1ه.
ويقال للرجل ال4ح\مق: م.ن\ط%ب.ةD؛ وقول ال�ع.ي\د1 الـم'رادي:

ن.ح\ن' ض.ر.ب\ناه على ن,طابه1
 قال ابن السكيت: ل يفسره أ%حد؛ وال4ع\ر.ف': على ت.ط}يابه أ%ي ما كان فيه من الطYيب,، وذلك أ%نه كان م'ع.ر>ساv بامرأ%ة من
 م'راد{؛ وقيل: الن>طاب' هنا ح.ب\ل� الع'ن'ق، حكاه أ%بو ع.د\نان، ول ي'سمع م1ن غيه؛ وقال ثعلب: الن>طاب' الرأ}س. ابن ال4عراب:

الن>طاب' ح.ب\ل� العات1ق؛ وأ%نشد:
نن' ض.ر.ب\ناه' على ن,طاب,ه، *  ق�ل}نا به1، ق�ل}نا به، ق�ل}نا به1

ق�ل}نا به أ%ي قت.ل}ناه.
أ%بو عمرو: الن_ط}ب' ن.ق}ر' ال�ذ�ن؛ يقال: ن.ط%ب. أ�ذ�ن.ه، ون.ق%ر.، وب.ل�ط%، بعنÝى واحد.

ال4زهري: الن_ط}مة الن_ق}رة� من الديك، وغيه، وهي الن_ط}بة،
.vبالباء3 أ%يضا

،vون.ع1ـيبا ،vنعب: ن.ع.ب. الغراب' وغيه، ي.ن\ع.ب وي.ن\ع1ب' ن.ع\با@
ون'عاباv، وت.ن\عاباv، ون.ع.باناv: صاح. وص.و_ت.، وهو ص.و\ت'ه؛ وقيل: م.د_

ع'نق%ه، وح.ر_ك رأ}س.ه ف صياحه.
وف د'عاء3 داود.، على نبينا وعليه الصلة والسلم: يا راز,ق.

الن_ع_اب, ف ع'ش>ه؛ الن_ع_اب': الغ'راب. قيل: إ,ن� ف%ر\خ. الغ'راب إ,ذا
خ.ر.ج. من ب.ي\ض1ه، يكون أ%بيض. كالش_ح\مة، فإ,ذا رآه' الغ'راب أ%نكره

وتركه، ول ي.ز'ق�ه، فيسوق' الل9ه إ,ليه الب.ق_، في.ق%ع' 
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 عليه لز'ه'ومة ريه، في.ل}ق�ط�ها وي.عيش' با إ,ل أ%ن ي.ط}ل�ع ريش'ه وي.س\و.د_، في'عاو,د.ه أ%بوه وأ�مeه. وربا قالوا: ن.ع.ب. الديك، على
الستعارة؛ قال الشاعر:

وق%ه\و.ة{ ص.ه\باء4، باك%ر\ت'ها *  ب'ه\مة{، والديك' ل ي.ن\ع.ب,
ون.ع.ب. الـم'ؤ.ذYن� كذلك. وأ%ن\ع.ب. الرجل� إ,ذا ن.ع.ر. ف الف1ت.ن,.
والن_ع1ـيب' أ%يضاv: ص.و\ت' الفرس. والن_ع\ب': السي' السريع.

 وفرس م1ن\ع.ب¬: ج.واد¬، ي.م'دe ع'ن'ق%ه، كما ي.فع.ل الغ'راب'؛ وقيل: الـم1ن\ع.ب' الذي ي.س\ط�و برأ}سه، ول يكون ف ح'ض\ر,ه م.زيد¬.
والـم1ن\ع.ب': ال4ح\م.ق' الـم'ص.و>ت'؛ قال امرؤ' القيس:

فل1لس_اق, أ�ل}ه'وب¬، وللس_و\ط1 د1ر_ةD، *  وللز_ج\ر, م1نه و.ق}ع' أ%ه\و.ج. م1ن\ع.ب,
 والن_ع\ب': من سي ال3بل؛ وقيل: الن_ع\ب' أ%ن ي'ح.ر>ك. البعي' رأ}س.ه إ,ذا أ%سرع.، وهو من سي الن_جائب,، يرفع رأ}سه، في.ن\ع.ب
 ن.ع.بانا. ون.ع.ب. البعي' ي.ن\ع.ب' ن.ع\باv: وهو ض.ر\ب¬ م1ن السي، وقيل م1ن السeر\عة، كالن_ح\ب. وناقة ناعبةD، ون.ع'وب¬، ون.ع_ابة،

 وم1ن\ع.ب: سريعة، والمع ن'ع'ب¬؛ يقال: إ,ن� الن_ع\ب. ت%رeك' رأ}س1ها، ف الـم.ش\ي,، إ,ل ق�د_ام. وريح¬ ن.ع\ب¬: سريعة� الـم.ر>؛ أ%نشد
ابن ال4عراب:

أ%ح\د.ر\ن%، واس\ت.و.ى بن_ الس_ه\ب'، *  وعار.ض.ت\ه'ن� ج.ن'وب¬ ن.ع\ب'
ول يفسر هو الن_ع\ب.، وإ,نا فسره غيه: إ,ما ثعلب¬، وإ,ما أ%حد'

أ%صحابه.
وبنو ناع1ب�: ح.يÒ. وبنو ناع1ـبة%: بطن¬ منهم.

@نغب: ن.غ.ب. ال3نسان� الر>يق. ي.ن\غ.ب'ه وي.ن\غ'به ن.غ\باv: اب\تلعه.
ون.غ.ب. الطائر' ي.ن\غ.ب' ن.غ\باv: ح.سا من الاء3؛ ول يقال ش.ر,ب..

الليث: ن.غ.ب. ال3نسان� ي.ن\غ.ب' وي.ن\غ'ب ن.غ\باv: وهو الب\ت1لع' للريق
والاء3 ن.غ\بةv بعد ن.غ\بة{. قال ابن السكيت: ن.غ1ـب\ت' من ال3ناء3،

بالكسر، ن.غ\باv أ%ي ج.ر.ع\ت' منه ج.ر\عاv. ون.غ.ب. ال3نسان� ف الشeر\ب،
ي.ن\غ'ب' ن.غ\باv: ج.ر.ع.؛ وكذلك المار.

والن_غ\بة والنeغ\بة، بالضم: ال%ر\عة، وجعها ن'غ.ب¬؛ قال ذو الرمة:
حت إ,ذا زل%ج.ت\ عن كلY ح.نج.ر.ة{ *  إ,ل الغ.ليل,، ول ي.ق}ص.ع\ن.ه، ن'غ.ب'

وقيل: الن_غ\بة الـم.ر_ة الواحدة�. والنeغ\بة: السم'، كما ف�ر,ق. بي ال%ر\عة1 وال�ر\عة، وسائ1ر أ%خواتا بثل هذا؛ وقوله: 
ف%باد.ر.ت\ ش1ر\ب.ها ع.ج\لى م'ثاب,رةv، *  حت اس\ت.ق%ت\، د'ون% م.ح\ن ج,ـيد1ها، ن'غ.ما

 إ,نا أ%راد ن'غ.باv، فأ%بدل اليم من الباء3 لقترابما. والن_غ\بة: ال%و\عة�، وإ,ق}فار' الـح.ي>. وقولم: ما ج'ر>ب.ت\ عليه ن'غ\بةD ق%ط© أ%ي ف%ع\لة
قبيحة.

.vبه ن.ق}با�@نقب: الن_ق}ب': الث�ق}ب' ف أ%ي> شيء� كان، ن.ق%به ي.ن\ق
وشيء# ن.ق1ـيب¬: م.ن\ق�وب؛ قال أ%بو ذؤ.يب:



أ%ر,ق}ت' لذ1ك}ر,ه، م1ن\ غي, ن.و\ب�، *  ك%ما ي.ه\تاج' م.و\ش1ـيÒ ن.ق1ـيب'
.v؛ واسم تلك الن_ق}بة ن.ق}ب¬ أ%يضاvون.ق1ب. ال1ل}د' ن.ق%با .vيعن بالـم.و\ش1ـي> ي.راعة

ون.ق1ب. البعي'، بالكسر، إ,ذا ر.ق�ت\ أ%خ\فاف�ه.
وأ%ن\ق%ب. الرجل� إ,ذا ن.ق1ب. بعي'ه. وف حديث عمر،

>766<ص:
  رضي الل9ه عنه: أ%تاه أ%عراب� فقال: إ,ن على ناقة د.ب\راء4 ع.ج\فاء4 ن.ق}باء4، واس\ت.ح\م.له فظنه كاذباv، فلم ي.ح\م1ل}ه، فانط%ل%ق. وهو

يقول:
أ%ق}س.م. بالل9ه1 أ%بو ح.ف}ص� ع'م.ر\: *  ما م.س_ها من ن.ق%ب� ول د.ب.ر\

أ%راد بالن_ق%ب, ههنا: ر,ق�ة% ال4خ\فاف1. ن.ق1ب. البعي' ي.ن\ق%ب'، فهو ن.ق1ب¬.
وف حديثه الخر قال لمرأ%ة{ ح.اج_ة{: أ%ن\ق%ب\ت1 وأ%د\ب.ر\ت1 أ%ي

ن.ق1ب. بعي'ك ود.ب,ر.. وف حديث علي، عليه السلم: ول}ي.س\ـت.أ}ن1
بالن_ق1ب, والظ�ال1ـع أ%ي ي.ر\ف�ق\ بما، ويوز أ%ن يكون من ال%ر.ب.

وف حديث أ%ب موسى: فن.ق1ـب.ت\ أ%ق}دام'نا أ%ي ر.ق�ت\ ج'لود'ها،
 وت.ن.ف�ط%ت\ من الـم.ش\ي,. ون.ق1ب. ال�فe اللبوس' ن.ق%باv: ت.خ.ر_ق.، وقيل: ح.ف1ـي.. ون.ق1ب. خ'فe البعي ن.ق%باv إ,ذا ح.ف1ـي. حت

ي.ت.خ.ر_ق. ف1ر\س1ن'ه، فهو ن.ق1ب¬؛ وأ%ن\ق%ب. كذلك؛ قال كثي عزة:
وقد أ%ز\ج'ر' الع.ر\جاء4 أ%ن\ق%ب' خ'ف©ها، *  م.ناس1م'ها ل ي.س\ت.ب,ل© ر.ث1ـيم'ها

أ%راد: وم.ناس1م'ها، فحذف حرف العطف، كما قال: ق%س.م.ا الط�ار,ف.
الت_ل1ـيد.؛ ويروى: أ%ن\ق%ب' خ'فYها م.ناس1م'ها.

 والـم.ن\ق%ب' من السeر_ة: ق�د_ام'ها، حيث ي'ن\ق%ب' الب.ط}ن'، وكذلك هو من الفرس؛ وقيل: الـم.ن\ق%ب' السeر_ة� ن.ف}س'ها؛ قال النابغة
العدي يصف الفرس:

كأ%ن� م.ق%ط� ش.راس1ـيف1ه، *  إ,ل ط%ر.ف1 الق�ن\ب, فالـم.ن\ق%ب,،
ل�ط1م\ن. بت'ر\س�، شديد الص>ف%ا *  ق,، من خ.ش.ب, ال%و\ز، ل ي'ث}ق%ب,

 والـم1ن\ق%بة�: الت ي.ن\ق�ب با الب.ي\طار'، نادر¬. والب.ي\طار' ي.ن\ق�ب' ف ب.ط}ن, الدابة بالـم1ن\ق%ب, ف س'ر_ته حت ي.سيل منه ماء أ%ص\فر؛
ومنه قول الشاعر:

كالس>يد1 ل ي.ن\ق�ب, الب.ي\طار' س'ر_ت.ه، *  ول ي.س3م\ه، ول ي.ل}م1س\ له ع.ص.با
 ون.ق%ب. الب.ي\طار' س'ر_ة الدابة؛ وتلك الديدة� م1ن\ق%ب¬، بالكسر؛ والكان م.ن\ق%ب¬، بالفتح؛ وأ%نشد الوهري لـم'ر_ة بن م.ح\ك%ان%:

أ%ق%ب� ل ي.ن\ق�ب, الب.ي\طار' س'ر_ت.ه، *  ول ي.د1ج\ه'، ول ي.غ\م1ز\ له ع.ص.با
وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: أ%نه اش\ت.ك%ى ع.ي\ن.ه، فك%ر,ه. أ%ن}

 ي.ن\ق�ب.ها؛ قال ابن ال4ثي: ن.ق}ب' الع.ي\ن, هو الذي ت'س.م>يه ال4طباء� الق%د\ح، وهو م'عالة� الاء3 ال4س\ود1 الذي ي.ح\د'ث� ف العي؛
 :e؛ قال الق%طام1ـيvل أ%ع\ر,ف' لا واحدا ،�وأ%صله أ%ن ي.ن\ق�ر الب.ي\طار' حافر الدابة لي.خ\ر'ج. منه ما د.خل فيه. وال4ن\قاب': الذان



كانت\ خ'د'ود' ه1جان,ه,ن_ م'مالةv *  أ%ن\قاب'ه'ن_، إ,ل ح'داء3 السeو_ق,
ويروى: أ%ن.قاv ب,هن_ أ%ي إ,ع\جاباv ب,هن_.

التهذيب: إ,ن عليه ن'ق}بةv أ%ي أ%ث%راv. ون'ق}بة� ك�لY شيء�: أ%ث%ر'ه وه.ي\ـأ%ت'ه'.
والنeق}ب' والنeق%ب': الق1ط%ع' التفر�ق%ة� من ال%ر.ب، الواحدة ن'ق}بة؛ وقيل: هي أ%و_ل� ما ي.ب\د'و من ال%ر.ب؛ قال د'ر.ي\د' بن الص>م_ة1:

م'ت.ب.ذYلv، ت.بد'و م.حاس1ن'ه، *  ي.ض.ع' الـه,ناء4 مواض1ـع. النeق}ب,
وقيل: النeق}ب' ال%ر.ب' عام�ةv؛ وبه فسر ثعلب قول% أ%ب ممد{،

الـح.ذ}ل%ـم1ـي>:
وت.ك}ش1ف' النeق}بة% عن ل1ثام1ها
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 يقول: ت'ب\ر,ئ' من ال%ر.ب. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قال: ل ي'ع\دي شيء# شيئاv؛ فقال أ%عرابÒ: يا رسول

الل9ه، إ,ن� النeق}بة% تكون ب,م1ش\ف%ر, الب.عي,، أ%و بذ%ن.ب,ه ف ال3بل العظيمة،
 فت.ج\ر.ب' ك�ل©ها؛ فقال النب، صلى الل9ه عليه وسلم: فما أ%ع\دى ال4و�ل%؟ قال ال4صمعي: النeق}بة� هي أ%و_ل ج.ر.ب� ي.ب\د'و؛ يقال

 للبعي: به ن'ق}بة، وجعها ن'ق}ب¬، بسكون القاف، ل4نا ت.ن\ق�ب' ال1ل}د أ%ي ت.خ\ر,ق�ه. قال أ%بو عبيد: والنeق}بة�، ف غي هذا، أ%ن
ت'ـؤ\خذ% الق1ط}عة� من الثوب، ق%د\ر. الس_راويل,، فت'ج\عل لا ح'ج\زةD م.خ1ـيط%ةD، من غي

ن.ي\ف%ق�، وت'ش.د� كما ت'ش.دe ح'ج\زة� السراويل، فإ,ذا كان لا ن.ي\ف%ق¬
 وساقان1 فهي سراويل، فإ,ذا ل يكن لا ن.ي\ف%ق¬، ول ساقان1، ول ح'ج\زة، فهو الن>طاق'. ابن شيل: النeق}ب.ة� أ%و_ل� ب.د\ء3 ال%ر.ب،

ت.ر.ى
الرeق}ع.ة مثل الك%ف> ب.ن\ب, الب.عي، أ%و و.ر,ك1ه، أ%و ب,م1ش\ف%ره، ث

ت.ت.م.ش_ى فيه، حت_ى ت'ش\ر,ي.ه كله أ%ي ت.م\ل4ه؛ قال أ%بو النجم يصف
:vفحل

فاس\و.د_، من ج'ف}رت1ه، إ,ب\طاها، *  كما ط%لى، النeق}بة%، طال1ـياها
أ%ي اس\و.د_ من الع.ر.ق، حي. سال، حت كأ%نه ج.ر,ب. ذلك الوضع'،

.�فط�ل1ـي. بالق%ط1ران1 فاس\و.د_ من الع.ر.ق؛ وال�ف}رة�: الو.س.ط
والناق1ـبة�: ق�ر\حة ت.خ\ر'ج' بال%ن\ب. ابن سيده: النeق}ب قر\حة ت.خ\رج ف ال%ن\ب، وت.ه\ج'م' على الوف، ورأ}س'ها من داخل.

ون.ق%ب.ت\ه الن_ك}بة� ت.ن\ق�به ن.ق}باv: أ%صابته فب.ل%غ.ت\ منه، كن.ك%ب.ت\ه.
والناقبة�: داء# يأ}خذ ال3نسان%، من ط�ول الض_ج\عة. والنeق}بة: الص_د.أ�. وف الكم: والنeق}بة ص.د.أ� السيف1 والن_ص\ل,؛ قال لبيد: 

ج'ن'وء4 الال1ك1ـي> على ي.د.ي\ه1، *  م'ك1ـب�اv، ي.ج\ت.لي ن'ق%ب. الن>صال,
ويروى: ج'ن'وح. الال1ك1ـي>.

والن_ق}ب' والنeق}ب': الطريق'، وقيل: الطريق' الض_ي>ق' ف ال%بل،
والمع أ%ن\قاب¬، ون,قاب¬؛ أ%نشد ثعلب لبن أ%ب عاصية:



�ت.ط%او.ل% ل%ي\لي بالعراق,، ول يكن *  ع.لي_، بأ%ن\قاب, الجاز,، ي.ط�ول
وف التهذيب، ف جعه: ن,ق%بةD؛ قال: ومثله ال�ر\ف'، وج.م\ع'ه

ج,ر.ف%ةD.والـم.ن\ق%ب' والـم.ن\ق%بة�، كالن_ق}ب,؛ والـم.ن\ق%ب'، والن>قاب':
الطريق ف الغ.ل}ظ1؛ قال:

وت.راه'ن_ ش'ز_باv كالس_عال، *  ي.ت.ط%ل�ع\ن. من ث�غ'ور, الن>قاب,
.vويكون واحدا ،vيكون جعا

والـم.ن\ق%بة: الطريق الضيق بي دار.ي\ن,، ل ي'س\تطاع س'لوك�ه. وف
الديث: ل ش'ف}عة% ف ف%ح\ل، ول م.ن\ق%بة{؛ فس_روا الـم.ن\قبة% بالائط،

 وسيأ}ت ذكر الفحل؛ وف رواية: ل ش'ف}عة% ف ف1ناء�، ول طريق�، ول م.ن\ق%بة؛ الـم.ن\ق%بة�: هي الطريق بي الدارين، كأ%نه ن'ق1ب
 من هذه إ,ل هذه؛ وقيل: هو الطريق الت تعلو أ%ن\شاز. ال4رض. وف الديث: إ,نم ف%ز,ع'وا من الطاعون، فقال: أ%ر\ج'و أ%ن ل

 ي.ط}ل�ع إ,لينا ن,قاب.ها؛ قال ابن ال4ثي: هي جع ن.ق}ب�، وهو الطريق بي البلي؛ أ%راد أ%نه ل ي.ط}ل�ع إ,لينا من ط�ر'ق الدينة، فأ%ض\م.ر
عن غي مذكور؛ ومنه الديث: على أ%ن\قاب, الدينة1 ملئكة، ل ي.د\خ'ل�ها الطاع'ون�، ول الدجال�؛ هو جع قلة للن_ق}ب.
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والن_ق}ب': أ%ن يمع الفرس' قوائمه ف ح'ض\ر,ه ول ي.ب\س'ط% يديه،

.vويكون ح'ض\ر'ه و.ث}با
.�والن_ق1ـيبة� الن_ف}س'؛ وقيل: الط�بيع.ة؛ وقيل: ال%ليقة

 والن_ق1ـيبة�: ي'م\ن' الف1ع\ل. ابن ب'ز'ر\ج.: ما لم ن.ق1ـيبةD أ%ي ن.فاذ� ر.أ}ي�. ورجل م.ي\مون� الن_ق1ـيبة: مبارك' الن_ف}س,، م'ظ%ف�ر¬ با
ي'حاو,ل�؛

قال ابن السكيت: إ,ذا كان م.ي\مون% ال4م\ر,، ي.ن\ج.ح' فيما حاو.ل
 وي.ظ}ف%ر'؛ وقال ثعلب: إ,ذا كان م.ي\م'ون الـم.ش'ورة. وف حديث م.ج\د1ي> بن عمرو: أ%نه م.ي\م'ون� الن_ق1ـيبة أ%ي م'ن\ج.ح' الف1ع.ال،

م'ظ%ف�ر
الـم.طالب. التهذيب ف ترجة عرك: يقال فلن م.ي\م'ون� الع.ريك%ة،

والن_ق1ـيبة، والن_ق1ـيمة، والط�ب,ـيع.ة1؛ بعنÝى واحد.
 والـم.ن\ق%بة: ك%ر.م' الف1ع\ل؛ يقال: إ,نه لكري' الـم.ناق1ب, من الن_ج.د.ات1 وغيها؛ والـم.ن\ق%بة�: ض1دe الـم.ث}ل%ب.ة1. وقال الليث:

،� الن_ق1ـيبة� من النeوق, الـم'ؤ\ت.ز,ر.ة� بض.ر\ع1ها ع1ظ%ماv وح'س\ناv، ب.ي>نة� الن>قابة1؛ قال أ%بو منصور: هذا تصحيف، إ,نا هي الث�ق1ـيب.ة
 وهي الغ.زير.ة� من النeوق، بالثاء. وقال ابن سيده: ناقة ن.ق1ـيبةD، عظيمة� الض_ر\ع. والنeق}بة�: ما أ%حاط% بالوجه من د.وائره. قال

 ثعلب: وقيل لمرأ%ة أ%يe النساء3 أ%ب\غ.ض' إ,ليك؟ قالت: الـح.ديد.ة� الرeك}بة1، الق%بيحة� النeق}بة1، الاض1ر.ة� الك1ذ}بة1؛ وقيل: النeق}بة
الل�و\ن� والو.ج\ه'؛ قال ذو الرمة يصف ثورا:

ـ�ه، ح1ـي. ي.ع\ل�و عاق1راv، ل%ـه.ب' ولح. أ%ز\ه.ر' م.ش\ه'ور¬ بن'ق}ب.ته1، *  كأ%ن



 قال ابن ال4عراب: فلنD م.ي\م'ون� الن_ق1ـيبة والن_ق1ـيمة أ%ي الل�و\ن1؛ ومنه س'م>ي. ن,قاب' الرأ%ة1 ل4نه ي.س\ت'ر ن,قاب.ها أ%ي ل%و\ن.ها بل%و\ن
 الن>قاب. والنeق}بة�: خ1ر\قةD يعل أ%علها كالسراويل، وأ%س\ف%ل�ها كال3زار؛ وقيل: النeق}بة� مثل الن>ط%اق,، إ,ل أ%نه م.خ1ـيط� الـح'ز_ة

 ن.ح\و' الس_راويل,؛ وقيل: هي سراويل بغي ساق%ي\ن,. الوهري: النeق}بة ث%و\ب¬ كال3زار، يعل له ح'ج\زة م.خ1ـيطةD من غي ن.ي\ف%ق�،
 وي'ش.دe كما ي'ش.دe السراويل. ون.ق%ب. الثوب. ي.ن\ق�به: جعله ن'ق}بة. وف الديث: أ%ل}ب.س.ت\نا أ�مeنا ن'ق}ب.ت.ها؛ هي السراويل� الت تكون لا
 ح'ج\زةD، من غي ن.ي\ف%ق�، فإ,ذا كان لا ن.ي\ف%ق¬، فهي س.راويل. وف حديث ابن عمر: أ%ن� م.و\لة% ام\ر.أ%ة{ اخ\ت.ل%ع.ت\ من كل شيء� لا،

،� وكلY ثوب عليها، حت ن'ق}ب.ت1ها، فلم ي'ن\ك1ر\ ذلك. والن>قاب': الق1ناع على مار,ن1 ال4ن\ف1، والمع ن'ق�ب¬. وقد ت.ن.ق�ب.ت1 الرأ%ة
وان\ت.ق%ب.ت\، وإ,نا ل%ـح.س.نة الن>ق}بة، بالكسر.

والن>قاب': ن,قاب' الرأ%ة. التهذيب: والن>قاب' على و'ج'وه{؛ قال الفراء: إ,ذا أ%د\ن.ت1 الرأ%ة� ن,قاب.ها إ,ل ع.ي\نها، فتلك الو.ص\و.ص.ة�، فإ,ن
أ%ن\ز.ل%ت\ه دون ذلك إ,ل الـم.ح\ج,ر,، فهو الن>قاب'، فإ,ن كان على ط%ر.ف1 

ال4ن\ف1، فهو اللYف%ام'. وقال أ%بو زيد: الن>قاب' على مار,ن1 ال4ن\ف1.
وف حديث ابن س1ـي,ين: الن>قاب م'ح\د.ثD؛ أ%راد أ%ن� النساء4 ما

ك�ن_ ي.ن\ت.ق1ـب\ن. أ%ي ي.خ\ت.م1ر\ن؛ قال أ%بو عبيد: ليس هذا وجه. الديث،
 ولكن الن>قاب'، عند العرب، هو الذي يبدو منه م.ح\ج,ر' العي، ومعناه أ%ن� إ,بداء4ه'ن_ الـم.ح.اج,ر. م'ح\د.ثD، إ,نا كان الن>قاب

لح1قا
 بالعي، وكانت ت.ب\د'و إ,حدى العيني، وال�خ\ر.ى مستورة، والن>قاب' ل يبدو منه إ,ل العينان، وكان اسه عندهم الو.ص\و.ص.ة%،

والب'ر\ق�ع.، وكان من لباس, النساء3، ث أ%ح\د.ث}ن. الن>قاب. بعد'؛ وقوله أ%نشده سيبويه: 
بأ%ع\ي'ن� منها م.ل1ـيحات1 النeق%ب\، *  ش.ك}ل, الت>جار,، وح.لل, الـم'ك}ت.س.ب\

يروى: النeق%ب. والن>ق%ب.؛ ر.و.ى ال�ول سيبويه، وروى الثانية%
الر>ياش1ـيe؛ ف%م.ن قال النeق%ب، ع.ن.ى 
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 دوائر. الوجه، وم.ن قال الن>ق%ب، أ%راد. جع. ن,ق}بة، م1ن النت1قاب بالن>قاب. والن>قاب: العال بال�مور. ومن كلم الجاج ف

م'ناط%ق%ت1ه
 للش_ع\ب,ـي>: إ,ن كان ابن' عباس لن,ق%اباv، فما قال فيها؟ وف رواية: إ,ن كان ابن عباس ل1ن\ق%باv. الن>قاب'، والـم1ن\ق%ب'، بالكسر

 والتخفيف: الرجل العال بال4شياء3، الكثي' الب.ح\ث1 عنها، والت_ن\ق1ـيب, عليها أ%ي ما كان إ,ل ن,قاباv. قال أ%بو عبيد: الن>قاب' هو
الرجل الع.ل�مة؛ وقال غيه: هو الر_ج'ل العال� بال4شياء3، الـم'ب.ح>ث عنها، الف%ط1ن' الش_ديد'

:vخ'ول, فيها؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر ي.م\د.ح' رجلeالد
ن.ج,ـيح¬ ج.واد¬، أ%خ'و م.ـأ}ق%ط{، *  ن,قاب¬، ي'ح.د>ث� بالغائ1ب,

وهذا البيت ذكره الوهري: كري جواد؛ قال ابن بري: الرواية: 
ن.ج,ـيح¬ م.ل1ـيح¬، أ%خو مأ}ق1ط{

قال: وإ,نا غيه من غيه، ل4نه زعم أ%ن اللحة الت هي ح'س\ن



 ال%ل}ق، ليست بوضع للمدح ف الرجال، إ,ذ كانت الـم.لحة ل تري مرى الفضائل القيقية، وإ,نا الـم.ل1يح' هنا هو
الـم'س\ت.ش\ف%ى برأ}يه، على ما حكي عن أ%ب عمرو، قال ومنه قولم: قريش¬ م1ل}ح الناس, أ%ي ي'س\ت.ش\ف%ى بم.

وقال غيه: الـم.ل1ـيح' ف بيت أ%و\س�، ي'راد' به الـم'س\ت.طاب' م'جال%س.ت'ه.
ون.ق�ب. ف ال4رض: ذ%ه.ب.. وف التنزيل العزيز: ف%ن.ق�ب'وا ف البلد

) 1هل من م.ح1ـيص�؟ قال الف%ر_اء: قرأ%ه الق�راء ف%ن.ق�بوا(
  قوله «قرأه الفراء إل» ذكر ثلث قراءات: نقبوا بفتح القاف مشددة ومففة وبكسرها مشددة، وف التكملة رابعة1(

 وهي قراءة مقاتل بن سليمان فنقبوا بكسر القاف مففة أي ساروا ف النقاب حت لزمهم الوصف به.)، م'ش.د_داv؛ يقول:
خ.ر.ق�وا البلد. فساروا فيها ط%ل%باv للـم.ه\ر.ب,، فهل كان لم ميص¬ من الوت؟

قال: ومن قرأ% ف%ن.قYبوا، بكسر القاف، فإ,نه كالوعيد أ%ي اذ}ه.ب'وا ف
البلد وج,ـيئ�وا؛ وقال الزجاج: فن.قYـب'وا، ط%و>ف�وا وف%ت>ش'وا؛ قال:

وقرأ% السن فن.ق%ب'وا، بالتخفيف؛ قال امرؤ القيس:
وقد ن.ق�ب\ت' ف الفاق,، حت *  ر.ض1ـيت' من الس_لمة1 بال3ياب,

أ%ي ض.ر.ب\ت' ف البلد1، أ%ق}ب.ل}ت' وأ%د\ب.ر\ت'.
ابن ال4عراب: أ%ن\ق%ب. الرجل� إ,ذا سار ف البلد؛ وأ%ن\ق%ب. إ,ذا صار

حاج,ـباv؛ وأ%ن\ق%ب. إ,ذا صار ن.ق1ـيباv. ون.ق�ب. عن ال4خ\بار وغيها:
ب.ح.ث%؛ وقيل: ن.ق�ب. عن ال4خ\بار: أ%خ\ب با. وف الديث: إ,ن ل

أ�وم.ر\ أ%ن} أ�ن.قYب. عن قلوب الناس, أ%ي أ�ف%ت>ش. وأ%ك}ش1ف..
:vب' ن,قابة� والن_ق1ـيب': ع.ريف' القوم، والمع' ن'ق%باء�. والن_قيب: الع.ريف'، وهو شاهد' القوم وض.م1ـين'هم؛ ون.ق%ب. عليهم ي.ن\ق

ع.ر.ف. وف التنزيل العزيز: وب.ع.ث}نا منهم اث}ن.ي\ ع.شر ن.ق1ـيباv. قال أ%بو إ,سحق:
الن_ق1ـيب' ف اللغة1 كال4م1ـي, والك%ف1ـيل,. 

(يتبع...)
): نقب: الن_ق}ب': الث�ق}ب' ف أ%ي> شيء� كان، ن.ق%به ي.ن\ق�به ن.ق}باv.... ...1@(تابع... 

 ويقال: ن.ق%ب. الرجل� على الق%وم, ي.ن\ق�ب' ن,قابةv، مثل ك%ت.ب. ي.ك}ت'ب' ك1تابةv، فهو ن.ق1ـيب¬؛ وما كان الرجل� ن.ق1ـيباv، ولقد ن.ق�ب..
قال الفراء: إ,ذا أ%ردت. أ%نه ل يكن ن.ق1ـيباv فف%ع.ل، قلت: ن.ق�ب.، بالضم، ن.قابة، بالفتح.

قال سيبويه: النقابة، بالكسر، السم، وبالفتح الصدر، مثل الو,لية والو.لية.
 وف حديث ع'بادة بن الصامت: وكان من النeقباء3؛ جع ن.ق1ـيب�، وهو كالع.ر,يف على القوم، الـم'ق%د_م عليهم، الذي

ي.ت.ع.ر_ف أ%خ\ب.ار.هم،
وي'ن.قYب' عن أ%حوالم أ%ي ي'ف%ت>ش'. وكان النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قد ج.عل%، ليلة% الع.ق%ب.ة1، كل� واحد من الماعة الذين 
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 بايعوه با ن.قيباv على قومه وجاعته، ليأ}خ'ذوا عليهم ال3سلم. وي'ع.ر>ف�وهم ش.رائط%ه، وكانوا اثن عشر ن.قيباv كلهم من
ال4نصار، وكان ع'بادة بن الصامت منهم.

وقيل: الن_ق1ـيب' الرئيس' ال4ك}ب.ر'.
وقولم: ف فلن{ م.ن.اق1ب جيلةD أ%ي أ%خ\لق¬. وهو ح.س.ن'

 الن_ق1ـيبة1 أ%ي جيل� الليقة. وإ,نا قيل للن_ق1ـيب ن.قيب¬، ل4نه يعلم دخيلة% أ%مر, القوم، ويعرف م.ناقبهم، وهو الطريق' إ,ل
 معرفة أ�مورهم. قال: وهذا الباب كل©ه أ%صل�ه التأ}ث1ـي' الذي له ع'م\ق¬ ود'خ'ولD؛ ومن ذلك يقال: ن.ق%ب\ت' الائط أ%ي ب.لغت ف

الن_ق}ب آخر.ه. ويقال: ك%ل}ب¬ ن.ق1ـيب¬، وهو أ%ن ي.ن\ق�ب. ح.ن\ج.ر.ة% الكلب,، أ%و
 غ%ل}ص.م.ت.ه، لي.ض\ع'ف. صوت'ه، ول ي.ر\ت.ف1ـع صوت' ن'باح1ه، وإ,نا يفعل ذلك الب'خلء من العرب، لئل ي.ط}ر'ق%هم ض.ي\ف¬، باستماع

ن'باح الكلب. والن>ق%اب': البطن'. يقال ف الـم.ثل، ف الثني ي.ت.ش.اب.هان1: ف%ر\خ.ان1 ف ن,قاب�.
 والن_ق1ـيب': الـم1ز\مار'. وناق%ب\ت' فلناv إ,ذا ل%ق1ـيت.ه ف%ج\ـأ%ةv. ول%ق1ـيت'ه ن,قاباv أ%ي م'واج.هة؛ ومررت على طريق ف%ناق%ب.ن فيه

فلنD ن,قاباv أ%ي ل%ق1ـي.ن على غي ميعاد، ول اعتماد.
 وور.د. الاء4 ن,قاباv، مثل الت1قاطاv إ,ذا ور.د عليه من غي أ%ن ي.ش\ع'ر. به قبل ذلك؛ وقيل: ورد عليه من غي طلب. ون.ق}ب¬: موضع؛

قال س'ل%ي\ك' بن' السeل%ك%ة: 
وه'ن_ ع1ج.الD من ن'باك{، ومن ن.ق}ب,

@نكب: ن.ك%ب. عن الشيء3 وعن الطريق ي.ن\ك�ب ن.ك}باv ون'ك�وباv، ون.ك1ب. ن.ك%باv، ون.ك�ب.، وت.ن.ك�ب.: ع.د.ل%؛ قال: 
إ,ذا ما كنت. م'ل}ت.م1ساv أ%يام.ى، *  ف%ن.كYب\ كل� م'ح\ت1رة{ ص.ناع,

وقال رجل من ال4عراب، وقد ك%ب,ر.، وكان ف داخل بيته، وم.ر_ت\
س.حابةD: كيف. ت.راها يا ب'ن.ي_؟ قال: أ%راها قد ن.ك�ب.ت\ وت.ب.ه_ر.ت\؛

ن.ك�ب.ت\: ع.د.ل%ت\؛ وأ%نشد الفارسي:
ها إ,بلن1، فيهما ما ع.ل1م\ت'م'، *  ف%ع.ن\ أ%ي>ها، ما ش1ئ}ت'م'، فت.ن.ك�ب'وا
عد_اه بعن، ل4ن فيه معن اع\دلوا وتباع.د'وا، وما زائدة. قال

ال4زهري: وسعت العرب تقول ن.ك%ب. فلنD عن الصواب ي.ن\ك�ب' ن'ك�وباv إ,ذا ع.د.ل عنه.
 ون.ك�ب. عن الصواب تنكيباv، ون.ك�ب. غي.ه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، أ%نه قال ل1ـه'ن.ي� موله: ن.كYب\ عنا ابن أ�م

ع.بد{ أ%ي ن.ح>ه عنا. وت.ن.ك�ب. فلنD عنا ت.ن.ك©باv أ%ي مال عنا. الوهري: ن.ك�به
ت.ن\كيباv أ%ي ع.د.ل عنه واعتزله. وت.ن.ك�ب.ه أ%ي ت.ج.ن_ب.ه. ون.ك�ب.ه الطريق.، ون.ك�ب. به: ع.د.ل%. وطريق¬ ي.ن\ك�وب¬: على غي ق%ص\د{. 

والن_ك%ب'، بالتحريك: الـم.ي.ل� ف الشيء3. وف التهذيب: ش1ـب\ه' م.ي.ل
ف الـم.ش\ي؛ وأ%نشد: عن الـح.ق> أ%ن\ك%ب' أ%ي مائلD عنه؛ وإ,نه

:�ل%ـم1ن\كاب¬ عن الـح.ق>. وقامةD ن.ك}ب.اء�: مائلة، وق1ـي.م¬ ن'ك}ب¬. والقامة
 الب.ك}ر.ة�. وف حديث ح.ج_ة الوداع: فقال بأ�ص\ب'عه الس_ب_ابة ي.ر\ف%ع'ها إ,ل السماء3، وي.ن\ك�ب'ها إ,ل الناس أ%ي ي'ميل�ها إ,ليهم؛ يريد

بذلك أ%ن



ي'ش\ه,د. الل9ه. عليهم. يقال: ن.ك%ب\ت' ال3ناء4 ن.ك}باv ون.ك�ب\ت'ه ت.ن\كيباv إ,ذا أ%ماله
وك%ب_ه. وف حديث الزكاة: ن.كYب'وا عن الط�عام؛ ي'ريد 
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 ال4ك�ولة% وذوات1 اللب ونو.ها أ%ي أ%ع\ر,ض'وا عنها، ول تأ}خذوها ف الزكاة، ود.ع'وها ل4هلها، فيقال فيه: ن.ك%ب. ون.ك�ب.. وف

حديث آخر: ن.كYب\ عن ذات الد_ر>.
وف الديث الخر، قال لو.ح\ش1ـي¼: ت.ن.ك�ب\ عن و.ج\هي أ%ي ت.ن.ح_،

وأ%ع\ر,ض\ عن.
والن_ك}ب.اء�: كل© ريح�؛ وقيل كل© ريح من الرياح ال4ربع ان\ح.ر.ف%ت\

ووق%ع.ت\ بي ريي، وهي ت'هل1ك' الال%، وت}ب,س' الق%ط}ر.؛ وقد
ن.ك%ب.ت\ ت.ن\ك�ب' ن'ك�وباv، وقال أ%بو زيد: الن_ك}ب.اء� الت ل ي'خ\ت.ل%ف'
فيها، هي الت ت.ه'بe بي الص_ب.ا والش_م.ال. وال1ر\ب,ـي.اء�: الت

بي. ال%ن'وب والص_ب.ا؛ وحكى ثعلب¬ عن ابن ال4عراب: أ%ن� النeك}ب. من الرياح أ%ربع¬: فن.ك}ب.اء� الص_با وال%ن'وب, م1ه\ي.اف¬ م1ل}و.اح¬
 م1ـيباس¬ للب.ق}ل,، وهي الت تيء� بي الريي، قال الوهري: تسمى ال4ز\ي.ب.؛ ون.ك}ب.اء� الص_با والش_م.ال م1ع\ج.اج¬ م1ص\ر.اد، ل

 م.ط%ر فيها ول خ.ي\ر. عندها، وتسمى الص_اب,ـية%، وتسمى أ%يضاv النeك%ي\ب.اء4، وإ,نا ص.غ_روها، وهم يريدون تكبيها، ل4نم
ي.س\ت.ب\ر,د'ونا ج,د�اv؛

ون.ك}ب.اء� الش_م.ال والد_ب'ور ق%ر_ةD، وربا كان فيها مطر قليل، وتسمى 
 ال1ر\ب,ـياء4، وهي ن.ي>ح.ة� ال4ز\ي.ب,؛ ون.ك}ب.اء� ال%ن'وب, والد_ب'ور حار_ة م1ه\ياف¬، وتسمى الـه.ي\ف.، وهي ن.ي>ح.ة� النeك%ي\ب.اء3، ل4ن
 العرب ت'ناو,ح' بي هذه النeك}ب,، كما ناوح'وا بي الق�وم من الرياح,؛ وقد ن.ك%ب.ت\ ت.ن\ك�ب' ن'ك�وبا. ود.بور ن.ك}ب¬: ن.ك}باء�.

 الوهري: والن_ك}باء� الريح الناكبة، الت ت.ن\ك�ب' عن م.ه.اب> الرياح, الق�وم,، والد_ب'ور ريح من رياح الق%ي\ظ1، ل تكون إ,ل فيه،
 وهي م1ه\ي.اف¬؛ وال%نوب' ت.ه'بe كل� وقت. وقال ابن' ك1ناس.ة%: ت.خرج الن_ك}باء� ما بي م.ط}ل%ع, الذYراع إ,ل الق�ط}ب، وهو م.ط}ل%ع

 الك%واكب الشامية، وجع.ل% ما بي الق�ط}ب, إ,ل م.س\ق%ط1 الذراع، م.خ\ر.ج. الش_مال، وهو م.س\ق%ط� كل نم ط%ل%ع. من م.خ\رج
 الن_ك}باء3، من اليمانية، واليمانية ل ينزل فيها شس ول قمر، إ,نا ي'ه\ت.د.ى با ف الب والبحر، فهي شامية. قال شر: لكل ريح

 من الرياح ال4ربع ن.ك}باء� ت'ن\س.ب' إ,ليها، فالن_ك}باء� الت تنسب إ,ل الص_با هي الت بينها وبي الشمال، وهي تشبهها ف اللYي,،
 ولا أ%حياناv ع'رام¬، وهو قليل، إ,نا يكون ف الدهر مرة؛ والن_ك}باء� الت تنسب إ,ل الش_مال، وهي الت بينها وبي الد_ب'ور،

 وهي ت'ش\ب,ـهها ف الب.ر\د، ويقال لذه الش_مال: الشام1ـي_ة�، كل© واحدة منها عند العرب شامية؛ والن_ك}باء� الت تنسب إ,ل
 الد_ب'ور، هي الت بينها وبي ال%ن'وب، تيء� من مغيب س'ه.ي\ل، وهي ت'ش\ب,ه الد_بور ف ش1د_تا وع.جاج,ها؛ والن_ك}باء� الت تنسب

إ,ل ال%نوب، هي الت بينها وبي الص_با، وهي أ%ش\ب.ه' الر>ياح با، ف رقتها وف لينها ف الشتاء.
وبعي أ%ن\ك%ب': ي.م\شي م'ت.ن.كYباv. وال4ن\ك%ب' من ال3بل: كأ%نا ي.مشي ف ش1ق¼؛ وأ%نشد:

أ%ن\ك%ب' ز.ي_اف¬، وما فيه ن.ك%ب\



 وم.ن\ك1ـبا كلY شيء�: م'ج\ت.م.ع' ع.ظ}م, الع.ض'د1 والكت1ف1، وح.ب\ل� العات1ق من ال3نسان1 والطائر, وكلY شيء�. ابن سيده: الـم.ن\ك1ب
من ال3نسان وغيه: م'ج\ت.م.ع' رأ}س, الك%ت1ف1 والع.ض'د1، مذكر ل غي، حكى ذلك 

 اللحيان. قال سيبويه: هو اسم للع'ض\و، ليس على الصدر ول الكان، ل4ن ف1ع\ل%ه ن.ك%ب. ي.نك�ب'، يعن أ%نه لو كان عليه،
 لقال: م.ن\ك%ب¬؛ قال: ول ي'ح\م.ل على باب م.ط}ل1ـع، ل4نه نادر، أ%عن باب. م.ط}ل1ـع. ورجل شديد' الـم.ناك1ب,، قال

اللحيان: هو من الواحد الذي ي'ف%ر_ق' فيجعل جيعاv؛ قال: والعرب تفعل هذا كثياv، وقياس' قول سيبويه، أ%ن
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  يكونوا ذهبوا ف ذلك إ,ل تعظيم العضو، كأ%نم جعلوا كل طائفة منه م.ن\ك1ـباv. ون.ك1ب. فلنD ي.ن\ك%ب' ن.ك%باv إ,ذا اش\ت.كى
 م.ن\ك1ـب.ه. وف حديث ابن عمر: خ1ـيار'كم أ%ل}ي.ن'ك�م\ م.ناك1ب. ف الصلة؛ أ%راد لز'وم. السكينة ف الصلة؛ وقيل أ%راد أ%ن ل

ي.م\ت.ن,ـع. على من ييء� ليدخل ف الصف، لضيق الكان، بل ي'م.كYن'ه من ذلك.
 وان\ت.ك%ب. الرجل� ك1نان.ت.ه' وق%و\س.ه، وت.ن.ك�بها: أ%ل}قاها على م.ن\ك1ـب,ه. وف الديث: كان إ,ذا خ.ط%ب. بالـم'ص.ل�ى، ت.ن.ك�ب. على

ق%و\س� أ%و ع.صاv أ%ي ات_كأ% عليها؛ وأ%صله م1ن ت.ن.ك�ب. القوس.، وان\ت.ك%بها إ,ذا ع.ل�قها ف م.ن\كبه.
والن_ك%ب'، بفتح النون والكاف: داء# يأ}خذ ال3بل% ف م.ناكبها،

ف%ت.ظ}ل%ع' منه، وتشي م'ن\ح.ر,فةv. ابن سيده: والن_ك%ب' ظ%ل%ع¬ يأ}خذ البعي.
من و.ج.ع ف م.ن\ك1ـبه؛ ن.ك1ب. البعي'، بالكسر، ي.ن\ك%ب' ن.ك%باv، وهو

أ%ن\ك%ب'؛ قال:
ي.ب\غ1ـي في'ر\د1ي وخ.دان% ال4ن\ك%ب,

الوهري: قال الع.د.ب_س': ل يكون الن_ك%ب' إ,ل ف الك%ت1ف1؛ وقال
رجلD من ف%ق}ع.س�:

فه.ل� أ%ع.دeون لـم1ث}لي ت.فاق%د'وا، *  إ,ذا ال%ص\م'، أ%ب\زى، مائ1ل� الرأ}س, أ%نك%ب'
قال: وهو من ص1ف%ة1 الـم'ت.طاو,ل الائر,.

وم.ناك1ب ال4رض,: جبال�ها؛ وقيل: ط�ر'قها؛ وقيل: ج.وان,ـب'ها؛ وف
 التنزيل العزيز: فام\ش'وا ف م.ناك1ـبها؛ قال الفراء: يريد ف جوانبها؛ وقال الزجاج: معناه ف جبالا؛ وقيل: ف ط�ر'قها. قال

 ال4زهري: وأ%شب.ه' التفسي، والل9ه أ%علم، تفسي من قال: ف جبالا، ل4ن قوله: هو الذي ج.ع.ل لكم ال4رض. ذ%ل�ولv، معناه
س.ه_ل% ل%كم السeلوك. فيها، فأ%مكنكم السلوك ف جبالا، فهو أ%بلغ ف التذليل. والـم.ن\ك1ب' من ال4رض: الوضع' الرتفع.
 وف ج.ناح الطائر, ع1ش\ر'ون% ريشةv: أ%و_ل�ها الق%واد1م'، ث الـم.ناك1ب'، ث ال%واف، ث ال4باه1ر'، ث الك�لى؛ قال ابن سيده: ول

أ%ع\ر,ف
 للـم.ناكب من الريش واحداv، غي أ%ن قياسه أ%ن يكون م.ن\ك1ـباv. غيه: والـم.ناك1ب' ف ج.ناح, الطائر أ%ربع¬، بعد الق%واد1م؛

 ون.ك%ب. على قومه ي.ن\ك�ب' ن,كاب.ةv ون'كوباv، ال4خية عن اللحيان، إ,ذا كان م.ن\ك1ـباv لم، يعتمدون عليه. وف الكم ع.ر.ف
 عليهم؛ قال: والـم.ن\ك1ب' الع.ر,يف'، وقيل: ع.و\ن� الع.ريف1. وقال الليث: م.ن\ك1ب' القوم رأ}س' الع'ر.فاء3، على كذا وكذا عريفا

 م.ن\ك1ب¬، ويقال له: الن>كابة� ف قومه. وف حديث الن_خ.ع1ـي>: كان ي.ت.و.س_ط� الع'ر.فاء4 والـم.ناك1ب؛ قال ابن ال4ثي:



 الـم.ناك1ب' قوم¬ دون الع'ر.فاء3، واحد'هم م.ن\ك1ب¬؛ وقيل: الـم.ن\ك1ب' رأ}س' الع'رفاء3. والن>كابة�: كالع1راف%ة1 والن>قابة. ون.ك%ب
ال3ناء4 ي.ن\ك�ب'ه ن.ك}با: ه.راق. ما فيه، ول يكون إ,ل� من

 شيء� غي س.ي�ال�، كالتراب ونوه. ون.ك%ب. ك1نان.ت.ه ي.ن\ك�ب'ها ن.ك}باv: ن.ث%ر. ما فيها، وقيل إ,ذا ك%ب_ها لي'خ\ر,ج. ما فيها من الس>هام. وف
) 1حديث س.ع\د{، قال يوم الشeور.ى: إ,ن ن.ك%ب\ت' قر.ن (

  قوله «ان نكبت قرن» القرن بالتحريك جعبة صغية تقرن ال الكبية والفال السهم الفائز ف النضال. والعن ان1(
نظرت ف الراء وقلبتها فاخترت الرأي الصائب منها وهو الرضى بكم عبدالرحن.) ، فأ%خ.ذ}ت' س.ه\م1ي الفال1ـج. أ%ي

ك%ب.ب\ت' ك1نان.ت. وف حديث الجاج: أ%ن أ%مي الؤ\مني ن.ك%ب. كنان.ت.ه، ف%ع.ج.م ع1ـيدان.ها.
والن_ك}ب.ة�: الـم'صيبة� من م.صائب الدهر، وإ,ح\دى 
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ن.ك%بات1ه، نعوذ بالل9ه منها. والن_ك}ب': كالن_ك}ب.ة؛ قال ق%ي\س' بن ذ�ر.ي\ح:

ت.ش.م_م\ن.ه، لو ي.س\ت.ط1ع\ن. ار\ت.ش.ف}ن.ه، *  إ,ذا س'ف}ن.ه'، ي.ز\د.د\ن% ن.ك}باv على ن.ك}ب, 
وجعه: ن'ك�وب¬.

 ون.ك%به الدهر' ي.ن\ك�به ن.ك}باv ون.ك%باv: بلغ منه وأ%صابه بن.ك}بة{؛ ويقال: ن.ك%ب.ت\ه' حوادث� الد_ه\ر، وأ%صاب.ت\ه ن.ك}ب.ةD، ون.ك%بات¬، ون'ك�وب
 كثية، ون'ك1ب. فلنD، فهو م.ن\ك�وب. ون.ك%ب.ت\ه الجارة� ن.ك}باv أ%ي ل%ث%م.ت\ه. والن_ك}ب': أ%ن ي.ن\ك�ب. الجر' ظ�ف}راv، أ%و حافراv، أ%و

م.ن\س3ماv؛ يقال: م.ن\س3م¬ م.ن\كوب¬، ون.ك1ـيب¬؛ قال لبيد: 
وت.ص'كe الـم.ر\و.، لـم_ا ه.ج_ر.ت\، *  ب,ن.ك1ـيب� م.ع1ر�، دامي ال4ظ%ل9

الوهري: الن_ك1ـيب' دائرة� الاف1ر، وال�ف>؛ وأ%نشد بيت لبيد.
ون.ك%ب. الـح.جر' ر,ج\ل%ه' وظ�ف}ره، فهو م.ن\ك�وب¬ ون.ك1ـيب¬: أ%صابه.

 ويقال: ليس دون% هذا ال4مر ن.ك}بة، ول ذ�ياح¬؛ قال ابن سيده: حكاه ابن ال4عراب، ث فسره فقال: الن_ك}بة� أ%ن ي.ن\ك�به
الـح.ج.ر'؛

 والذ©ياح': ش.قÒ ف باطن الق%د.م. وف حديث ق�دوم الـم'س\ت.ض\ع.في بكة: فجاؤ'وا ي.س'وق' بم الوليد' بن الوليد، وسار ثلثا
 على ق%د.م.ي\ه، وقد ن.ك%ب.ت\ه الـح.ر_ة� أ%ي نالته حجارت'ها وأ%صابته؛ ومنه الن_ك}بة�، وهو ما ي'صيب' ال3نسان من الـح.وادث. وف

الديث: أ%نه ن'ك1ـب.ت\ إ,صب.ع'ه أ%ي نالتها الجارة.
ورجلD أ%ن\ك%ب': ل ق%و\س. معه. وي.ن\ك�وب¬: ماء# معروف¬؛ عن كراع.

@نب: الن_ه\ب': الغ.نيمة. وف الديث: فأ�ت1ـي. بن.ه\ب� أ%ي بغ.نيمة، 
والمع ن,هاب¬ ون'ه'وب¬؛ وف شعر العباس بن, مرداس:

كانت\ ن,هاباv، ت.لف%ي\ت'ها *  ب,ك%ر>ي على الـم'هر,، بال4جر.ع,
والن\ت1هاب': أ%ن يأ}خ'ذ%ه م.ن\ شاء4. وال3ن\هاب: إ,باح.ت'ه لن شاء4.

ون.ه.ب. الن_ه\ب. ي.ن\ه.ب'ه ن.ه\باv وان\ت.ه.ب.ه: أ%خذه.
) 1وأ%ن\ه.ب.ه غ%ي.ه: ع.ر_ض.ه له؛ يقال� أ%ن\ه.ب. الرجل� مال%ه، فان\ت.هبوه ون.ه.ب'وه، وناه.ب'وه: كل©ه بعنÝى. ون.ه.ب. الناس' (



  قوله «ونب الناس إل» مثله ناهب الناس فلناv كما ف التكملة.) فلناv إ,ذا ت.ناولوه بكلمهم؛ وكذلك الكلب' إ,ذا1(
أ%خ.ذ% بع'ر\ق�وب, ال3نسان، يقال: ل ت.د.ع\ كل}ب.ك ي.ن\ه.ب, الناس..

 والنeه\ب.ة، والنeه\ب.ـى، والنeه.ي\ب.ـى، والنeه_ي\ب.ـى: كل©ه اسم' الن\ت1هاب، والن_ه\ب,. وقال اللحيان: الن_ه\ب' ما ان\ت.ه.ب\ت.؛ والنeه\بة
 والنeه\ب: اسم' الن\ت1هاب,. وف الديث: ل ي.نت.ه,ب' ن'ه\بةv ذات. ش.ر.ف{، ي.ر\ف%ع' الناس' إ,ليها أ%بصار.هم، وهو مؤ\م1ن¬. الن_ه\ب': الغارة
 والس_ل}ب'؛ أ%ي ل ي.خ\ت.ل1س' شيئاv له قيمةD عالية. وكان للف1ز\ر, ب.ن'ون% ي.ر\ع.و\ن% م1ع\زاه، فت.واكل�وا يوماv أ%ي أ%ب.و\ا أ%ن} ي.س\ر.ح'وها، قال:

 فساق%ها، فأ%خ\ر.ج.ها، ث قال للناس: هي النeه_ي\ب.ـى، وروي بالتخفيف أ%ي ل ي.ح1ل© ل4حد{ أ%ن يأ}خ'ذ% منها أ%كثر من واحد{؛
 ومنه الـم.ث%ل: ل ي.ج\ت.م1ـع' ذلك حت ت}ت.م1ـع. م1ع\ز.ى الف1ز\ر. وف الديث: أ%نه ن'ث1ر. شيء# ف إ,م\لك{، فلم يأ}خ'ذ�وه، فقال:
 ما لكم ل ت.ن\ت.ه,ـب'ون؟ قالوا: أ%و.ليس قد ن.ه.ي\ت. عن النeه\بـى؟ قال: إ,نا ن.ه.ي\ت' عن ن'ه\بـى العساك1ر، فان\ت.ه,ـب'وا. قال ابن

ال4ثي: النeه\ب.ـى بعن الن_ه\ب,، كالنeح\لى والنeح\ل,، للع.ط1ـي_ة1. قال: 
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 وقد يكون اسم. ما ي'ن\ه.ب'، كالع'م\ر.ى والرeق}بـى. وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: أ%ح\ر.ز\ت' ن.ه\ب وأ%ب\ت.غ1ـي النوافل
 أ%ي ق%ض.ي\ت' ما ع.لي_ من الو,ت\ر، قبل أ%ن} أ%نام. لئل ي.ف�وت.ن، فإ,ن ان\ت.ب.ه\ت'، ت.ن.ف�ل}ت' بالصلة؛ قال: والن_ه\ب' ههنا بعن

الـم.ن\هوب,، ت.سميةv بالصدر؛
وف شعر العباس بن م1ر\داس�:

أ%ت.ج\ع.ل� ن.ه\ب ون.ه\ب. الع'ب.ي\ـ *  ـد1، بي. ع'ي.ي\ن.ة% وال4ق}ر.ع,؟
ع'ب.ي\د¬، مصغ_ر: اسم فرسه.

.vكثيا vال4رض.: أ%خ.ذ%ت\ بق%وائمها منها أ%خ\ذا �وت.ناه.ب.ت1 ال3بل
والـم'ناه.ب.ة�: الـم'باراة� ف الـح'ض\ر, وال%ر\ي,؛ فرس¬ ي'ناه1ب'

فرساv. وت.ناه.ب. الف%رسان1: ناه.ب. كل© واحد{ منهما صاح1ـب.ه؛ وقال
الشاعر:

ناه.ب\ت'هم بن.ي\ط%ل� ج.ر'وف1 
)1وفرس¬ م1ن\ه.ب¬ (

 قوله «وفرس منهب» أي كمنب فائق ف العدو.) ، على1(
ط%ر\ح, الزائد، أ%و على أ%نه ن'وه1ب.، ف%ن.ه.ب.؛ قال العجاج يصف ع.ياv وأ�ت'ن.ه:

وإ,ن ت'ناه1ـب\ه، ت.ج,د\ه' م1ن\ه.با
وم1ن\ه.ب¬: فرس' ع'و.ي_ة بن, س.ل}مى.

وان\ت.ه.ب. الفرس' الش_و\ط%: اس\ت.و\ل%ى عليه. ويقال للف%ر.س, ال%واد1: إ,نه ل%ي.ن\ه.ب' الغاية% والش_وط%؛ قال ذو الرمة:
وال%ر\ق'، د'ون% ب.نات1 الس_ه\ب,، م'ن\ت.ه.ب'

يعن ف الت_باري بي الظ�ل1ـيم والن_عامة.
)2وف النوادر: الن_ه\ب' ض.ر\ب¬ من الر_ك}ض,. والن_ه\ب': الغارة (



  قوله «والنهب الغارة» واسم موضع أيضاv. والنهبان، مثناه: جبلن بتهامة. والنهيب، كأمي: موضع، كما ف2(
التكملة.). وم1ن\ه.ب¬: أ%بو قبيلة. 

@نوب: ناب. ال4م\ر' ن.و\باv ون.وبةv: نز.ل%.
وناب.ت\هم ن.وائب' الد_ه\ر. وف حديث خ.ي\ب.ر: قس.مها ن,ص\ف%ي,:

ن,ص\فاv لن.وائ1ـب,ه وحاجات1ه، ون,صفاv بي السلمي. الن_وائ1ب': جع
نائبة{، وهي ما ي.ن'وب' ال3نسان% أ%ي ي.ن\ز,ل� به من الـم'هم_ات 

والـح.واد1ث1. والن_ائ1ـب.ة�: الـم'صيبة�، واحدة� نوائب, الد_ه\ر. والنائبة:
 النازلة�، وهي الن_وائ1ب' والنeو.ب'، ال4خية� نادرة. قال ابن جن: م.ج,ـيء� ف%ع\لة{ على ف�ع.ل�، ي'ر,يك. كأ%نا إ,نا جاء4ت\ عندهم من

ف�ع\ل%ة،
فكأ%ن� ن.و\ب.ةv ن'وب.ةD، وإ,نا ذلك ل4ن الواو ما سبيله أ%ن يأ}ت

 تابعاv للضمة؛ قال: وهذا يؤ.كد عندك ضعف حروف اللي الثلثة، وكذلك القول� ف د.و\ل%ة{ وج.وبة{، وكلê منهما مذكور
ف موضعه. ويقال: أ%صب.ح\ت. ل ن.و\بة% لك أ%ي ل ق�و_ة لك؛ وكذلك: تر.ك}ت'ه ل ن.و\ب. له أ%ي ل ق�و_ة% له.

 النضر: يقال للـم.ط%ر, ال%و\د: م'ن,ـيب¬، وأ%صابنا ر.بيع¬ ص1د\ق¬ م'ن,ـيب¬، ح.س.ن¬، وهو دون ال%و\د1. ون,ع\م. الـم.ط%ر' هذا إ,ن
كان له تابعة

أ%ي م.ط}رةD ت.ت\ب.عه. 
وناب. عن فلنD ي.ن'وب' ن.و\باv وم.ناباv أ%ي قام مقامي؛ وناب. ع.ن ف

 هذا ال4م\ر, نيابةv إ,ذا قام مقام.ك. والن_و\ب: اسم لمع نائب�، مثل� زائر� وز.و\ر�؛ وقيل هو جع. والن_و\بة�: الماعة� من الناس؛
وقوله أ%نشده ثعلب: 

ان\ق%ط%ع الر>شاء�، وان%ل� الث�و\ب\، *  وجاء4 من ب.نات1 و.ط�اء3 الن_و\ب\،
 قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون الن_و\ب' فيه من المع الذي ل ي'فارق واحد.ه إ,ل� بالاء3، وأ%ن يكون جع. نائب�، كزائر

وز.و\ر�، على ما ت.ق%د_م.
ابن شيل: يقال للقوم ف الس_ف%ر: ي.ت.ناوبون%، 
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 وي.ت.ناز.ل�ون%، وي.ت.طاع.م'ون أ%ي يأ}كلون عند هذا ن'ز\لةv وعند هذا ن'ز\لةv؛ والنeز\لة�: الطعام' ي.ص\ن.عه لم حت يشبعوا؛ يقال: كان
 اليوم. على فلن ن'ز\ل%ت'نا، وأ%كل}نا عنده ن'ز\ل%ت.نا؛ وكذلك الن_و\بة؛ والت_ناو'ب' على كل واحد{ منهم ن.و\بةD ي.ن'وب'ها أ%ي طعام' يوم�،

وجع' الن_و\بة1 ن'و.ب. والن_و\ب': ما كان منك م.سية% يوم� وليلة{، وأ%صله ف الو,ر\د1؛ قال لبيد:
إ,ح\د.ى ب.ن ج.ع\ف%ر� ك%ل1ف}ت' با، *  ل ت'م\س, ن.و\باv م1ن، ول ق%ر.با

 وقيل: ما كان على ثلثة أ%يام؛ وقيل: ما كان على ف%رسخي، أ%و ثلثة؛ وقيل: الن_و\ب'، بالفتح، الق�ر\ب، خ1لف' الب'ع\د؛ قال
أ%بو ذؤ.يب:

أ%ر,ق}ت' لذك}ر,ه1 من غ%ي ن.و\ب�، *  كما ي.ه\تاج' م.و\ش1ـيÒ ن.ق1ـيب'



أ%راد بالـم.و\ش1ـي> الز_م_ارة% م1ن الق%ص.ب, الـم'ث%ق�ب,.
) 1ابن ال4عراب: الن_و\ب' الق%ر.ب' (

  قوله «ابن العراب النوب القرب إل» هكذا بالصل وهي عبارة التهذيب وليس معنا من هذه الادة شيء منه فانظره1(
فإنه يظهر أن فيه سقطاv من شعر أو غيه.) . ي.ن'وب'ها: يعه.د' إ,ليها،
ينالا؛ قال: والق%ر.ب' والن_و\ب' واحد¬. وقال أ%بو عمرو: الق%ر.ب' أ%ن

يأ}تي.ها ف ثلثة أ%يام مر_ة. ابن ال4عراب: والن_و\ب' أ%ن ي.طر'د.
ال3بل% باك1راv إ,ل الاء3، في'م\سي على الاء3 ي.ن\تاب'ه. والـح'م_ى

النائبة�: الت تأ}ت كل� يوم. ون'ب\ت'ه ن.و\باv وان\ت.ب\ت'ه: أ%تيت'ه على ن.و\ب.
وان\تاب. الرجل� القوم. ان\تياباv إ,ذا قص.د.هم، وأ%تاهم م.ر_ةv بعد م.ر_ة، وهو ي.نتاب'هم، وهو اف}ت1عال من الن_وبة. وف حديث الدعاء3: يا

 أ%ر\ح.م. م.ن ان\تابه الـم'س\ت.رح1م'ون. وف حديث صلة المعة: كان الناس' ي.ن\تابون% المعة من م.ناز,لم؛ ومنه الديث:
اح\تاط�وا ل4ه\ل,

ال4م\وال, ف الن_ائبة والواط1ئ%ة1 أ%ي ال4ض\ياف1 الذين ي.ن'وبونم،
وي.ن\زلون بم؛ ومنه قول أ�سامة% الـه'ذ%ل9:

أ%ق%بe ط%ريد¬، ب,ن'ز\ه1 الف%ل *  ة1، ل ي.ر,د' الاء4 إ,ل� ان\ت1ـيابا
ويروى: ائتيابا؛ وهو اف}ت1عال من آب. ي.ـؤ'وب' إ,ذا أ%تى ليلv. قال ابن

بري: هو يصف حار. و.ح\ش�. وال4ق%بe: الض_ام1ر' الب.ط}ن,. ون'ز\ه'
الف%لة1: ما ت.باع.د. منها عن الاء3 وال4ر\ياف. والنeوبة�، بالضم:

السم من قولك نابه أ%م\ر¬، وان\تابه أ%ي أ%صابه.
ويقال: الـم.نايا ت.ت.ناوب'نا أ%ي تأ}ت ك�ل¾ م1ن_ا لن.و\ب.ت1ه.

والن_وبة: الف�ر\صة والد_و\لة، والمع ن'و.ب¬، نادر. وت.ناو.ب. القوم'
الاء4: ت.قاس.م'وه على الـم.ق}لة1، وهي ح.صاة الق%س\م. التهذيب: وت.ناو.ب\نا ال%ط}ب. وال4مر.، ن.ت.ناو.به إ,ذا ق�منا به ن.وبةv بعد ن.وبة.
 الوهري: الن_وبة� واحدة� النeو.ب,، تقول: جاءت\ ن.و\ب.ت'ك. ون,ـياب.ت'ك، وهم ي.ت.ناوبون الن_وبة فيما بينهم ف الاء3 وغيه. وناب

 الشيء� عن الشيء3، ي.ن'وب: قام م.قامه؛ وأ%ن.ب\ت'ه أ%نا عنه. وناو.به: عاق%به. وناب. فلنD إ,ل الل9ه تعال، وأ%ناب. إ,ليه إ,نابةv، فهو
م'ن,ـيب: أ%ق}ب.ل%

وتاب.، ورج.ع إ,ل الطاعة؛ وقيل: ناب. ل%ز,م. الطاعة، وأ%ناب.: تاب. ورج.ع..
 وف حديث الدعاء3: وإ,ليك أ%ن.ب\ت'. ال3نابة�: الرجوع' إ,ل الل9ه بالت_وبة. وف التنزيل العزيز: م'ن,ـيبي إ,ليه؛ أ%ي راجعي إ,ل ما

 أ%م.ر. به، غي خارجي عن شيء� من أ%مر,ه. وقوله عز وجل: وأ%ن,ـيب'وا إ,ل ربكم وأ%س\ل1م'وا له؛ أ%ي ت'وبوا إ,ليه وار\ج,ع'وا، وقيل
 إ,نا نزلت\ ف قوم ف�ت1ن'وا ف د1ين,هم، وع'ذYب'وا بكة، فرج.ع'وا عن ال3سلم، فقيل: إ,ن� هؤ'لء ل ي'غ\ف%ر' لم بعد ر'جوعهم عن

ال3سلم، فأ%ع\لم الل9ه'، عز وجل، 
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أ%نم إ,ن تابوا وأ%سلموا، غ%ف%ر. لم.
 والنeوب' والنeوبة� أ%يضاv: ج,ـيلD من السeودان1، الواحد ن'وب�. والنeوب': الن_ح\ل�، وهو جع' نائب�، مثل عائط{ وع'وط{، وفاره
وف�ر\ه، ل4نا ت.ر\عى وت.ن'وب' إ,ل مكانا؛ قال ال4صمعي: هو من النeوبة1 الت ت.ن'وب' الناس. لوقت معروف{، وقال أ%بو ذؤيب:

إ,ذا ل%س.ع.ت\ه' الن_ح\ل�، ل ي.ر\ج' ل%س\ع.ها، *  وحالف%ها ف ب.ي\ت ن'وب� ع.واس1ل,
قال أ%بو عبيدة: سيت\ نوباv، ل4نا ت.ض\ر,ب' إ,ل الس_واد؛ وقال أ%بو
عبيد: سيت به ل4نا ت.ر\ع.ى ث ت.ن'وب' إ,ل موض1عها؛ فم.ن جعلها
م'ش.ب_هةv بالنeوب,، ل4نا ت.ض\ر,ب' إ,ل الس_واد، فل واحد لا؛ وم.ن

 ساها بذلك ل4نا ت.ر\عى ث ت.ن'وب'، فواحد'ها نائب¬؛ ش.ب_ه ذلك بن.وبة1 الناس,، والرجوع, لو.قت{، م.ر_ةv بعد مر_ة. والنeوب': جع
 نائب� من النحل، ل4نا تعود إ,ل خ.ل1ـي_تها؛ وقيل: الد_ب\ر' تسمى ن'وباv، لسواد1ها، ش'ب>ه.ت\ بالنeوبة1، وهم ج,ن\س من السeودان1.

والـم.ناب': الطريق' إ,ل الاء3. ونائ1ب¬: اسم' رجل.
) 1@نيب: الن_اب' مذكر (

 قوله «الناب مذكر» مثله ف التهذيب والصباح.) :1(
من ال4سنان1. ابن سيده: الن_اب' هي الس>نe الت خلف الر_باع1ـي.ة1،

وهي أ�نثى. قال سيبويه: أ%مالوا ناباv، ف ح.د> الرفع، تشبيهاv له
 بأ%ل1ف ر.م.ى، ل4نا منقلبة عن ياء�، وهو نادر؛ يعن أ%ن ال4ل1ف النقلبة عن الياء3 والواو، إ,نا تال إ,ذا كانت لماv، وذلك ف

 ال4فعال خاصة، وما جاء من هذا ف السم، كالـم.كا، نادر؛ وأ%شذ© منه ما كانت أ%لفه منقلبة عن ياء عيناv، والمع
أ%ن\ي'ب¬، عن اللحيان، وأ%ن\ياب¬ ون'ي'وب¬ وأ%ناييب'، ال4خية عن سيبويه، جع' المع كأ%ب\يات{ وأ%باي,يت. 

ورجل أ%ن\ي.ب': غ%ليظ� الناب,، ل ي.ض\غ.م' شيئاv إ,ل� ك%س.ر.ه، عن
ثعلب؛ وأ%نشد:

ـ�ن غي' نائم� *  إ,ل م'س\ت.ق1لð بال1ـيان.ة1، أ%ن\ي.با ف%ق�ل}ت': ت.ع.ل�م\ أ%ن
ون'ي'وب¬ ن'ي_ب¬: على الـم'بالغة؛ قال:

م.ج'وبةD ج.و\ب. الر_ح.ى، ل ت'ث}ق%ب,، *  ت.ع.ضe منها بالنeي'وب, النeي_ب,
ون,ـب\ت'ه: أ%ص.ب\ت' نابه، واستعار بعض'هم ال4ن\ياب. للش_ر>؛ وأ%نشد

ثعلب:
أ%ف1رe ح1ذار. الش_ر>، والش_رe تار,كي، *  وأ%ط}ع'ن' ف أ%ن\ياب,ه، وهو كال1ـح'

 والن_اب' والن_ي'وب': الناقة� الـم'س3ن_ة، س.م_و\ها بذلك حي طال ناب'ها وع.ظ�م، مؤ.نثة أ%يضاv، وهو ما س'م>ي فيه الك�ل© باسم
ال�ز\ء.

 وتصغي' الن_اب, من ال3بل: ن'ي.ي\ب¬، بغي هاء، وهذا على نو قولم للمرأ%ة: ما أ%نت1 إ,ل� ب'ط%ي\ن¬، وللمهزولة: إ,ب\رة� الك%ع\ب
وإ,ش\ف%ى



 الـم1ر\ف%ق,. والن_ي'وب': كالن_اب,، وجعهما معاv أ%ن\ياب¬ ون'ـي'وب¬ ون,ـيب¬، فذهب سيبويه إ,ل أ%ن ن,ـيباv جع' ناب�، وقال:
 ب.ن.وها على ف�ع\ل، كما ب.ن.وا الدار. على ف�ع\ل، كراهية ن'ـي'وب�، ل4نا ضمة ف ياء�، وقبلها ضمة، وبعدها واو، فكرهوا ذلك،
 وقالوا فيها أ%يضا: أ%ن\ياب¬، كق%د.م وأ%ق}دام�؛ هذا قوله قال ابن سيده، والذي عندي أ%ن� أ%ن\ياباv جع ناب�، على ما فعلت ف هذا
 النحو، كق%د.م� وأ%ق}دام�؛ وأ%ن ن,ـيباv جع ن.ـي'وب، كما حكى هو عن يونس، أ%ن من العرب من يقول ص1ـيد¬ وب,ـيض¬، ف

 جع ص.ي'ود وب.ـي'وض، على من قال ر'س\ل، وهي التميمي_ة؛ ويقو�ي مذهب سيبويه أ%ن ن,ـيباv، لو كانت جع ن.ـي'وب�،
لكانت\ خ.ليقةv ب,ن'ي'ب، كما قالوا ف 
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 ص.ي'ود ص'ي'د، وف ب.ي'وض ب'ي'ض، ل4نم ل يكرهون ف الياء3، من هذا الضرب، كما يكرهون ف الواو، لف�تها وثقل الواو،
 فإ,ن ل يقولوا ن'ي'ب، دليلD على أ%ن ن,ـيباv جع' ناب�، كما ذهب إ,ليه سيبويه، وكل الذهبي قياس¬ إ,ذا صحت ن.ي'وب، وإ,ل

فن,ـيب¬ جع ناب�، كما ذهب إ,ليه سيبويه، قياساv على د'ور. ونابه ي.ن,ـيب'ه أ%ي أ%صاب. نابه.
ـ�ر. فيه بنابه. والن_اب': الـم'س3ن_ة من النeوق. وف الديث: لم من الص_د.قة1 الثYل}ب  ون.ي_ب. س.ه\م.ه أ%ي ع.جم. ع'ود.ه، وأ%ث

 والن_اب. وف الديث، أ%نه قال لق%ي\س, بن عاصم�: كيف. أ%ن\ت. ع1ن\د. الق1ر.ى؟ قال: أ�ل}ص1ق' بالن_اب الفانية1، والمع الن>يب'. وف
:eور' ابن' م.ر\ث%د{ الف%ق}ع.س3ـي�الثل: ل أ%ف}ع.ل� ذلك ما ح.ن_ت1 الن>يب'؛ قال م.ن\ظ

ح.ر_ق%ها ح.م\ض' بلد{ ف1لY، *  فما ت.كاد' ن,ـيب'ها ت'و.لYي
 أ%ي ت.ر\ج,ـع' من الض_ع\ف1، وهو ف�ع\لD، م1ث}ل� أ%س.د{ وأ�س\د{، وإ,نا ك%سروا النون لتسلم الياء�؛ ومنه حديث عمر: أ%ع\طاه' ثلثة

أ%نياب� ج.زائر؛ والتصغي ن'ي.ي\ب¬، يقال: س'م>ي.ت\ لطول ناب,ها، فهو كالصفة، فلذلك
ل ت.ل}حقه الاء، ل4ن الاء4 ل ت.لحق' تصغي الصفات. تقول منه:

 ن.ي_ب.ت1 الناقة� أ%ي صارت ه.ر,م.ـةv؛ ول يقال للجمل ناب¬. قال سيبويه: ومن العرب من يقول ف تصغي ناب�: ن'و.ي\ب¬،
 فيجيء� بالواو، ل4ن هذه ال4لف يكثر انقلب'ها من الواوات، وقال ابن السراج: هذا غلط منه. قال ابن بري: ظاهر هذا
 اللفظ أ%ن ابن السراج غل�ط سيبويه، فيما حكاه، قال: وليس ال4مر كذلك، وإ,نا قوله: وهو غ%ل%طD منه، من تتمة كلم
 سيبويه، إ,ل� أ%نه قال: منهم؛ وغ%ي_ره ابن السراج، فقال: منه، فإ,ن سيبويه قال: وهذا غلط منهم أ%ي من العرب الذين
 يقولونه كذلك. وقول ابن السراج غ%ل%طD منه، هو بعن غلط من قائله، وهو من كلم سيبويه، ليس من كلم ابن

 السراج. وقال اللحيان: الن_اب' من ال3بل مؤ.نثة ل غي، وقد ن.ي_ـب.ت\ وهي م'ن.ي>ب¬.وف حديث زيد بن ثابت{: أ%ن ذ1ئ}باv ن.ي_ب
ف شاة، فذ%ب.ح'وها ب.ر\و.ة أ%ي أ%ن\ش.ب. أ%ن\ياب.ه فيها.

 والن_اب': الس>نe الت خلف الر_باع1ـية. وناب' القوم: سيد'هم. والن_اب': سيد' القوم، وكبيهم؛ وأ%نشد أ%بو بكر قول
ج.م1ـيل: 

ر.م.ى الل9ه' ف ع.ي\ن.ي\ ب'ث%ي\ن.ة% بالق%ذ%ى، *  وف الغ'ر> من أ%ن\ياب,ها، بالق%واد1ح,
قال: أ%ن\ياب'ها سادات'ها أ%ي ر.م.ى الل9ه' باللك والفساد ف أ%نياب,

ق%وم1ها وسادات1ها إ,ذ حالوا بينها وبي زيارت؛ وقوله:
ر.م.ى الل9ه' ف ع.ي\ن.ي\ ب'ث%ي\نة% بالق%ذ%ى



كقولك: س'بحان% الل9ه1 ما أ%ح\س.ن. ع.ي\ن.ها. ونو¬ منه: قات.له الل9ه'
ما أ%ش\ج.عه، وه.و.ت\ أ�مeه ما أ%ر\ج.ل%ه.

وقالت الك1ن\د1ي_ة ت.ر\ثي إ,خ\و.ت.ها:
ه.و.ت\ أ�مeه'م\، ما ذام'ه'م\ ي.و\م. ص'ر>ع'وا، *  بن.ي\سان% من أ%ن\ياب, م.ج\د{ ت.ص.ر_م.ا

ويقال: فلنD ج.ب.لD من ال1ـبال, إ,ذا كان عزيزاv، وع1زe فلن{ ي'زاح1م' ال1ـبال%؛ وأ%نشد:
أ%ل1لبأ}س,، أ%م\ ل1ل}ج'ود1، أ%م\ لـم'قاو,م�، *  من الع1ز>، ي.ز\ح.م\ن. ال1ـبال% الر_واس1ـيا؟

ون.ي_ب. الن_ب\ت' وت.ن.ي_ب.: خرجت\ أ%روم.ت'ه، وكذلك الش_ي\ب'؛ قال
ابن سيده: وأ�راه على الت_ش\بيه بالن_اب,؛ قال م'ض.ر>س¬:
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فقالت: أ%ما ي.ن\هاك. عن ت.ب.ع الص>با *  م.عال1ـيك.، والش_ي\ب' الذي قد ت.ن.ي_با؟

eوأ%ن� ي.ئ1ن ،vون.ئ1يتا vنأت: ن.أ%ت. ي.ن\ئ1ت' وي.ن\أ%ت نأ}تا@
أ%ن,يناv، بعنÝى واحد{، غي أ%ن الن_ئيت. أ%ج\ه.ر' من ال4ني. ون.أ%ت. إ,ذا
أ%ن�، مثل ن.ه.ت.. ورجل ن.أ}آت¬: مثل ن.ه_ات{. ون.أ%ت. ن.أ}تاv: س.عى

.vبط1يئا vس.ع\يا
@نبت: الن_ب\ت': الن_بات'. الليث: كل© ما أ%ن\ب.ت. ال ف ال4رض،

فهو ن.ب\ت¬؛ والن_بات' ف1ع\ل�ه، وي.جري م'ج\رى اس1ه. يقال: أ%ن\ب.ت.
ال� الن_بات إ,ن\باتاv؛ ونو ذلك قال الفر_اء�: إ,ن� الن_بات اسم يقوم

مقام. ال%ص\د.ر. قال ال� تعال: وأ%ن\ب.ت.ها ن.باتاv ح.س.ناv. ابن
سيده: ن.ب.ت. الشيء� ي.ن\ب'ت ن.ب\تاv ون.باتاv، وت.ن.ب_ت.؛ قال:

م.ن\ كان أ%ش\ر.ك. ف ت.ف%رeق, فال1ج�،
ف%ل�بون'ه ج.ر,ب.ت\ معاv، وأ%غ%د_ت1
إ,ل� كناش1ر.ة1 الذي ض.ي_ع\ت'م'،
كالغ'ص\ن, ف غ�ل%وائ1ه ال�ت.ن.ب>ت1

وقيل: ال�ت.ن.ب>ت' هنا ال�ت.أ%ص>ل�. وقوله إ,ل� كناش1رة: أ%راد
إ,ل9 ناش1رة، فزاد الكاف، كما قال رؤ\بة:

لواح1ق' ال4ق}راب, فيه كال%ق%ق\
أ%راد فيها ال%ق%ق'، وهو مذكور ف موضعه. واختار بعضهم: أ%ن\ب.ت. بعن
ن.ب.ت.، وأ%نكره ال4صمعي، وأ%جازه أ%بو عبيدة، واحتج بقول زهي: حت

إ,ذا أ%ن\ب.ت. الب.ق}ل�، أ%ي ن.ب.ت.. وف التنزيل العزيز: وشجرةv ترج' من
eه\ن؛ قرأ% ابن كثي وأ%بو عمرو ال%ض\ر.ميeورس.ي\ناء4 ت.ن\ب'ت' بالد�ط



ت'ن\ب,ت'، بالضم ف التاء، وكسر الباء؛ وقرأ% نافع وعاصم وحزة والكسائي
وابن عامر ت.ن\ب'ت'، بفتح التاء3؛ وقال الفراء�: ها لغتان ن.ب.ت.ت1

ال4رض'، وأ%ن\ب.ت.ت\؛ قال ابن سيده: أ%ما ت'ن\ب,ت' فذهب. كثي من الناس
إ,ل أ%ن معناه ت'ن\ب,ت' الدeه\ن. أ%ي ش.جر. الدeه\ن أ%و ح.ب_ الدeه\ن،

وأ%ن الباء4 فيه زائدة؛ وكذلك قول عنترة:
ش.ر,ب.3ت\ باء3 الدeح\ر'ض.ي\ن، فأ%ص\ب.ح.ت\

ز.و\راء4، ت.ن\ف1ر' عن ح1ياض, الد_ي\ل%م,
قالوا: أ%راد ش.ر,ب.ت\ ماء4 الدeح\ر'ض.ي\ن. قال: وهذا عند ح'ذ�اق,

أ%صحابنا على غي وجه الزيادة، وإ,نا تأ}ويله، وال أ%علم، ت'ن\ب,ت' ما
ت'ن\ب,ت'ه والدeه\ن' فيها، كما تقول: خرج زيد¬ بثيابه أ%ي وثياب'ه عليه،

ور.ك1ب. ال4مي بسيفه أ%ي وسيفه معه؛ كما أ%نشد ال4صمعي:
وم'س\ت.ن_ة{ كاس\ت1نان1 ال%روف1،

قد ق%ط�ع. ال%ب\ل% بال1ر\و.د1
أ%ي ق%ط%ع ال%ب\ل% وم1ر\و.د'ه فيه؛ ونو هذا قول أ%ب ذ�ؤ.ي\ب يصف

المي:
ي.ع\ث�ر\ن% ف ح.د> الظ©باة1، كأ%نا

ك�س3ب.ت\ ب'رود. بن ت.زيد. ال4ذ}ر'ع'
أ%ي ي.ع\ث�ر\ن%، وه'ن_ مع ذلك قد ن.ش1ب\ن. ف ح.د> الظ©باة، وكذلك

قوله: ش.ر,ب.ت\ باء3 الدeح\ر'ض.ي، إ,نا الباء ف معن ف، كما تقول:
شربت بالبصرة وبالكوفة أ%ي ف البصرة وف الكوفة، أ%ي ش.ر,ب.ت\ وهي باء3

الدeح\ر'ض.ي، كما تقول: ور.د\نا ص.د\آء4، وواف%ينا ش.حاة%، ون.ز.ل}نا
بواق1ص.ة%. ون.ب.ت الب.ق}ل�، وأ%ن\ب.ت.، بعن؛ وأ%نشد لزهي بن أ%ب

س'ل}م.ى:
إ,ذا السنة� الش.ه\باء�، بالناس، أ%ج\ح.ف%ت\،
�ونال كرام. الن_اس,، ف ال%ح\رة1، ال4كل
رأ%يت. ذوي الاجات1، ح.و\ل% ب'يوت1هم،

�ق%ط1يناv لم، حت إ,ذا أ%ن\ب.ت. الب.ق}ل
eأ%ي ن.ب.ت.. يعن بالشهباء: البيضاء4، من ال%د\ب,، ل4نا ت.ب\ي.ض

بالثلج أ%و عدم النبات. وال%ح\ر.ة�: الس_نة� الشديدة الت ت.ح\ج'ر'
الناس. ف بيوتم، في.ن\ح.ر'ون كرائم. إ,بلهم ليأ}كلوها. والق%طي': ال%ش.م'



وس'ك�ان� الدار. وأ%ج\ح.ف%ت\: أ%ض.ر_ت\ بم وأ%هلكت أ%موالم. قال:
ون.ب.ت. وأ%ن\ب.ت. مثل قولم م.ط%ر.ت السماء� وأ%م\ط%ر.ت\، وكلهم يقول:

أ%ن\ب.ت. ال� الب.ق}ل% والص_ب_ ن.باتاv. قال ال�، عز وجل: وأ%ن\بتها
ن.باتاv ح.س.ناv؛ قال الزجاج: معن أ%ن\بتها ن.باتاv ح.س.ناv أ%ي ج.ع.ل%
ن.ش\و.ها ن.ش\واv ح.س.ناv، وجاء4 ن.باتاv على لفظ ن.ب.ت.، على معن

ن.ب.ت.ت\ ن.باتاv ح.س.ناv. ابن سيده: وأ%نب.ته ال، وف التنزيل العزيز: وال
أ%ن\ب.ت.كم من ال4رض ن.باتاv؛ جاء4 الصدر فيه على غي وزن الفعل، وله

نظائر.
وال%ن\ب,ت': موضع' النبات، وهو أ%حد ما ش.ذ� من هذا الض_ر\ب، وقياس'ه

ال%ن\ب.ت'. وقد قيل: حكى أ%بو حنيفة: ما أ%ن\ب.ت. هذه ال4رض.
.�فت.ع.ح_ب. منه، بطرح الزائد. وال%ن\ب,ت': ال4ص\ل

والن>ب\تة: ش.ك}ل� النبات1 وحالت'ه الت ي.ن\ب'ت' عليها. والن>ب\تة:
،Dمن الن_بات؛ حكاه أ%بو حنيفة، فقال: الع'ق%ي\فاء� ن,ب\ت.ة �الواحدة

ور.ق�ها مثل و.ر.ق الس_ذاب؛ وقال ف موضع آخر: إ,نا قد_مناها لئل يتاج
إ,ل تكرير ذلك عند ذكر كل ن.ب\ت{، أ%راد عندكل نوع من الن_ب\ت.

vال%ب_، وف الكم: ن.ب_ت. الزرع. والش.جر ت.ن\ب,يتا Dون.ب_ت. فلن
إ,ذا غ%ر.س.ه وز.ر.عه. ون.ب_تe الشجر. ت.ن\بيتاv: غ%ر.س\ت'ه.

والن_ابت' من كل شيء�: الط�ريe حي ي.ن\ب'ت' صغياv؛ وما أ%ح\س.ن.
نابتة% بن فلن أ%ي ما ي.ن\ب'ت' عليه أ%موال�هم وأ%ولد'هم. ون.ب.ت.ت\
لم نابتةD إ,ذا ن.شأ% لم ن.شء# صغار¬. وإ,ن� بن فلن لنابتة� ش.ر¼.

والنوابت'، من ال4حداث1: ال4غ}مار'. وف حديث أ%ب ثعلبة قال: أ%تيت'
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال: ن'و.ي\ب,تة�، فقلت': يا رسول ال،

ن'و.ي\بتة� خي، أ%و ن'و.ي\بتة ش.ر¼؟ النeو.ي\ب,تة: تصغي' نابتة{؛ يقال:
ن.ب.ت.ت\ لم نابتة أ%ي ن.شأ% فيهم صغار¬ ل%ح1قوا الك1بار، وصاروا زيادة

ف العدد. وف حديث ال4ح\ن.ف1: أ%ن معاوية قال لن ببابه: ل
ت.ت.ك%ل�موا بوائجكم، فقال: لول عز\مة� أ%مي الؤ\مني، ل4خ\ب.ر\ت'ه أ%ن�

داف�ةv د.ف�ت\، وأ%ن� نابتة ل%ح1ق%ت\.
وأ%ن\ب.ت. الغلم': راهق.، واس\ت.بان% ش.ع.ر' عانت1ه ون.ب.ت.. وف حديث
بن ق�ر.ي\ظة%: فكل© من أ%ن\ب.ت. منهم ق�تل؛ أ%راد نبات. شعر العانة،

فجعله علمة للبلوغ، وليس ذلك ح.د�اv عند أ%كثر أ%هل العلم، إ,ل ف أ%هل



الشرك، ل4نه ل ي'وق%ف' على بلوغهم من جهة السن، ول يكن الرجوع إ,ل
أ%قوالم، للتeهمة ف دفع القتل، وأ%داء3 الزية. وقال أ%حد: ال3نبات

حد� معتب تقام به ال�دود على من أ%ن\ب.ت. من السلمي، وي'ح\كى مثل�ه عن
مالك.

ون.ب_ت. الارية%: غ%ذ�اها، وأ%ح\سن. القيام عليها، رجاء4 فضل ر,بها.
ون.ب_تe الص_ب_ ت.ن\بيتاv: ر.ب_يته. يقال: ن.ب>ت\ أ%ج.ل%ك بي

عينيك.
والت_ن\ب,يت': أ%و_ل خروج النبات. والتنبيت أ%يضاv: ما ن.ب.ت. على

ال4رض من الن_بات من د1ق> الشجر وك1باره؛ قال:
ب.ي\داء� ل ي.ن\ب'ت\ با ت.ن\ب,يت'

والت_ن\ب,يت': لغةD ف الت_ب\تيت1،وهو ق1ط%ع' الس_نام.
والت_ن\ب,يت': ما ش'ذYب على النخلة من شوكها وس.ع.فها، للتخفيف عنها، عزاها أ%بو

حنيفة إ,ل عيسى ابن عمر.
والن_بائت': أ%ع\ضاد' الف�ل}جان، واحدتا ن.بيتة.

والي.ن\ب'وت': شجر ال%شخاش؛ وقيل: هي شجرة شاكةD، لا أ%غ}صان وورق¬،
وثرتا ج,ر\و¬ أ%ي م'د.و_رة، وت'د\عى: ن.ع\مان الغاف1، واحدت'ها

ي.ن\بوتة. قال أ%بو حنيفة: الي.ن\بوت ضربان أ%حدها هذا الض_وك' الق1صار' الذي
Dول�يسمى ال%رeوب.، له ثرة كأ%نا تفاحة فيها حب أ%حر، وهي ع.ق

للب.ط}ن, ي'ت.داوى با؛ قال: وهي الت ذكرها النابغة، فقال:
ي.م'دeه كل© واد{ م'ت\ر.ع� ل%ج,ب�،

فيه ح'طام¬ من الي.ن\بوت1، وال%ض.د1
والض_ر\ب' الخر شجر¬ عظام. قال ابن سيده: أ%خبن بعض' أ%عراب ربيعة
قال: تكون الي.ن\بوتة� مثل شجرة التفاح العظيمة، وورقها أ%صغر من ورق

التفاح، ولا ثرة أ%صغر من الزeع\رور، شديدة الس_واد، شديدة اللوة، ولا
ع.ج.م يوضع ف الوازين.

والن_بيت': أ%بو حي؛ وف الصحاح: ح.ي� من الي.من. ون'باتة�، ون.ب\ت¬،
وناب,ت¬: أ%ساء.

Dوكذلك شيء خبيث ،vفقيا vاللحيان: رجل خ.بيت¬ ن.ب,يت¬ إ,ذا كان خسيسا
.Dن.بيث

ويقال: إ,نه ل%حس.ن' الن>ب\تة أ%ي الالة الت ي.ن\ب'ت' عليها؛ وإ,نه



لفي م.ن\ب,ت1 ص1د\ق� أ%ي ف أ%صل, ص1د\ق�، جاء عن العرب بكسر الباء،
والقياس م.ن\ب.ت¬، ل4نه من ن.ب.ت. ي.ن\ب'ت'، قال: ومثله أ%حرف معدودة جاءت

بالكسر، منها: السج,د، وال%ط}ل1ع، وال%ش\ر,ق'، وال%غ\ر,ب'، وال%س\ك1ن'،
وال%ن\س3ك.

وف حديث علي�، عليه السلم: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال لقوم
�من العرب: أ%نتم أ%هل� ب.ي\ت{ أ%و ن.ب\ت{؟ فقالوا: نن أ%هل� ب.يت{ وأ%هل

ن.ب\ت{ أ%ي نن ف الشرف ناية. وف الن_ب\ت1 ناية، أ%ي ي.ن\ب'ت'
الال على أ%يدينا، فأ%س\ل%موا.

ون'بات.ى: موضع؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة%:
،vفالس>د\ر' م'خ\ت.ل1ج¬، ف%غ'ود1ر. طاف1يا
ما ب.ي\ن. ع.ي\ن. إ,ل ن'باتى ال4ث}أ%ب,

ويروى: ن.باة% كح.صاة{، عن أ%ب السن الخفش.
@نتت: ن.ت_ م'ن\خ'ره من الغضب: ان\ت.ف%خ.

أ%بو ت'راب عن ع.ر_ام: ظ%ل� لب.ط}نه ن.ت1يت¬ ون.ف1يت¬، بعن واحد.
ابن ال4عراب: ن.ت\ن.ت. الرجل� إ,ذا ت.ق%ذ�ر بعد. ن.ظافة.

:Dن.ث1تة Dر\ح'. ول1ثة�@نثت: ن.ث1ت. اللحم': تغي، وكذلك ال
.�م'س\ت.ر\خ1ية دامية، وكذلك الش_ف%ة

@نت: الن_ح\ت': الن_ش\ر' والق%ش\ر. والن_ح\ت': ن.ح\ت' الن_ج_ار,
،vال%ش.ب.. ن.ح.ت الشبة% ونو.ها ي.ن\ح1ت'ها وي.ن\ح.ت'ها ن.ح\تا

فان\ت.ح.ت.ت\.
والنeحاتة: ما ن'ح1ت. من ال%ش.ب.

ون.ح.ت. البل% ي.ن\ح1ت'ه: ق%ط%ع.ه، وهو من ذلك. وف التنزيل العزيز:
وت.ن\ح1ت'ون% من البال بيوتاv آمني.

والن_حائ1ت': آبار معروفة، صفة غالبة ل4نا ن'ح1ت.ت\ أ%ي ق�ط1ع.ت\؛
قال زهي:

ق%ف}راv ب,م'ن\د.ف%ع الن_حائ1ت، من
ص.ف%و.ا أ�ولت1 الضال, والس>د\ر,

ويروى: من ض.ف%وى. ون.ح.ت. الس_ف%ر' البعي. وال3نسان%: ن.ق%صه،
وأ%ر.ق�ه على الت_ش\ب,يه.

وج.م.ل ن.ح1يت¬: ان\ت'ح1ت.ت\ م.ناس1م'ه؛ قال:



وهو من ال4ي\ن, ح.ف{ ن.ح1يت'
والن_ح1يتة�: ج,ذ}م' شجرة{ ي'ن\ح.ت'، في'ج.و_ف' كهيئة ال�ب>

للن_ح\ل,، والمع ن'ح'ت¬.
الوهري: ن.ح.ت.ه ي.ن\ح1ت'ه، بالكسر، ن.ح\تاv أ%ي ب.راه.

.�والنeحات.ة�: الب'راية
وال1ن\ح.ت': ما ي'ن\ح.ت' به. والن_ح1يت': الد_خ1يل� ف القوم؛ قالت

ال1ر\ن,ق' أ�خ\ت' ط%ر.فة%:
الضار,ب,ي. ل%د.ى أ%ع1ن_ت1هم،

والطاع1ن,ي.، وخ.ي\ل�هم ت.ج\ر,ي
الال1طي. ن.ح1يت.هم بن'ضار,ه1م\

وذ%وي الغ1ن منهم ب,ذي الف%ق}ر,
هذا ث%نائ1ي ما ب.ق1يت' لم،

فإ,ذا ه.ل%ك}ت'، أ%ج.ن_ن ق%ب\ري
قال ابن بري: صوابه والالطي، بالواو. والنeضار': الالص' الن_س.ب.
وأ%رادت بالبيت الثالث أ%نا قد قام ع'ذ}ر'ها ف تركها الثناء عليهم إ,ذا

ماتت، فهذا ما و'ض1ع. فيه السبب' موضع. ال�س.ب_ب، ل4ن العن: فإ,ذا
ه.ل%ك}ت' انقطع ثنائي؛ وإ,نا قالت: أ%ج.ن_ن,ي قبي، ل4ن موتا سبب

انقطاع الثناء. ويروى بيت الستشهاد لات ط%ي>ئ، وهو البيت الثان.
والافر' الن_ح1يت': الذي ذ%ه.ب.ت\ ح'روفه.

والن_ح1يتة: الطبيعة الت ن'ح1ت. عليها ال3نسان� أ%ي ق�ط1ع.، وقال
اللحيان: هي الطبيعة وال4صل.

والك%ر.م' من ن.ح\ت1ه أ%ي أ%صل1ه الذي ق�ط1ع. منه.
أ%بو زيد: إ,نه لك%ري' الط�بيعة والن_ح1يتة والغ.ريزة، بعن واحد.

وقال اللحيان: الك%ر.م' من ن.ح\ت1ه ون,حاس1ه، وقد ن'ح1ت. على الك%ر.م
وط�ب,ع. عليه.

ون.ح.ت.ه بلسانه ي.ن\ح1ت'ه وي.ن\ح.ت'ه' ن.ح\تاv: لمه وش.ت.مه.
والن_ح1يت': الر_ديء� من كل شيء.

ون.ح.ته بالعصا، ي.ن\ح1ت'ه ن.ح\تاv: ض.ر.به با، ون.ح.ت. ي.ن\ح1ت'
ن.ح1يتاv: زح.ر.. ون.ح.ت. الرأ%ة% ي.ن\ح1ت'ها: نك%ح.ها، وال4ع\ر.ف'

ل%ح.ت.ها.



@نت: التهذيب ف النوادر: ن.خ.ت. فلن بفلن، وس.خ.ت. له إ,ذا
اس\ت.ق}ص.ى ف القول.

وف حديث أ�ب.ي�: ول ن.خ\تة ن.م\لة{ إ,ل بذ%ن\ب�؛ قال ابن ال4ثي:
هكذا جاء ف رواية. والن_خ\ت' والن_ت\ف' واحد؛ يريد ق%ر\صة نلة، ويروى

بالباء الوحدة، وباليم، وقد ذكر.
@نصت: ن.ص.ت. الرجل� ي.ن\ص1ت' ن.ص\تاv، وأ%ن\ص.ت.، وهي أ%ع\لى،

وان\ت.ص.ت.: سك%ت.؛ وقال الطرماح ف الن\ت1صات1:
ي'خاف1ت\ن. بعض. ال%ض\غ, من خ.ش\ية1 الر_د.ى،

وي'ن\ص1ت\ن. للس_م\ع, ان\ت1صات. الق%ناق1ن,
ي'ن\ص1ت\ن. للسمع أ%ي ي.س\ك�ت\ن. لكي ي.س\م.ع\ن.. وف التنزيل العزيز:
وإ,ذا ق�رئ القرآن� فاس\ت.م1ع'وا له وأ%ن\ص1ت'وا؛ قال ثعلب: معناه إ,ذا

قرأ% ال3مام، فاستمعوا إ,ل قراء4ته، ول تتكلموا.
والنeص\تة�: السم من ال3ن\صات1؛ ومنه قول عثمان ل�م سلمة، رضي ال

عنهما: لك1 علي_ ح.قe الن'ص\تة1. وأ%ن\ص.ت.ه وأ%ن\ص.ت. له: مثل ن.ص.ح.ه
ون.ص.ح. له، وأ%ن\ص.تeه ون.ص.تe له: مثل ن.ص.ح\ت'ه ون.ص.ح\ت' له.

وال3ن\صات': هو السكوت' والس\ت1ماع' للحديث؛ يقول: أ%ن\ص1ت'وه وأ%ن\ص1ت'وا
له؛ وأ%نشد أ%بو علي لو'ش.ي\م, بن طارق�، ويقال لل�ح.ي\م, بن ص.ع\ب�:

إ,ذا قالت ح.ذام,، فأ%ن\ص1ت'وها؛
فإ,ن� القول% ما قال%ت\ ح.ذام,

ويروى: ف%ص.د>ق�وها بدل فأ%ن\ص1توها. وح.ذام,: اسم امرأ%ة الشاعر، وهي
بنت' الع.ت1يك1 بن أ%س\ل%م بن ي.ذ}ك�ر. بن ع.نز.ة. ويقال: أ%ن\ص.ت. إ,ذا

س.ك%ت.؛ وأ%ن\ص.ت. غي.ه إ,ذا أ%س\ك%ت.ه. شر: أ%ن\ص.تe الرجل إ,ذا
س.ك%ت_ له؛ وأ%ن\ص.تeه إ,ذا أ%س\ك%ت_ه، جعله من ال4ضداد؛ وأ%نشد

للكميت:ص.ه{ أ%ن\ص1ت'ونا بالت_حاو'ر,، واس\م.ع'وا
ت.ش.هeد.ها من خ'ط}بة{ وار\ت1جال1ها

أ%راد: أ%ن\ص1ت'وا لنا؛ وقال آخر ف العن الثان:
أ%بوك. الذي أ%ج\د.ى ع.لي_ بن.ص\ر,ه،

فأ%ن\ص.ت. ع.ن>ي بعد.ه ك�ل� قائل
قال ال4صمعي: يريد فأ%س\ك%ت. عن. وف حديث المعة: وأ%ن\ص.ت. ول

ي.ل}غ�. أ%ن\ص.ت. ي'ن\ص1ت' إ,ن\صاتاv إ,ذا س.ك%ت. س'كوت. م'س\ت.مع؛ وقد



أ%ن\ص.ت. وأ%ن\ص.ت.ه إ,ذا أ%س\ك%ته، فهو لزم وم'ت.ع.د¼. وف حديث طلحة، قال
له رجل بالبصرة: أ%ن\ش'د'ك ال4، ل تكن أ%و_ل% من غ%د.ر. فقال طلحة:

أ%ن\ص1ت'ون، أ%ن\ص1ت'ون قال الزمشري: أ%ن\ص1ت'ون من ال3ن\صات1، قال:
وت.ع.د>يه بإ,ل فحذفه أ%ي اس\ت.م1ع'وا إ,ل�.

وأ%ن\ص.ت. الرجل� لل�ه\و: مال%؛ عن ابن ال4عراب.
@نعت: الن_ع\ت': و.ص\ف�ك. الشيء4، ت.ن\ع.ت'ه با فيه وت'بال1غ� ف

و.ص\فه؛ والن_ع\ت': ما ن'ع1ت. به.
ن.ع.ته ي.ن\ع.ت'ه ن.ع\تاv: وصفه. ورجل ناع1ت¬ م1ن ق%وم ن'ع_ات{؛ قال

الشاعر:
أ%ن\ع.ت'ها، إ,ن>ي. من ن'ع_ات1ها

ون.ع.تe الشيء4 وت.ن.ع_تeه إ,ذا وص.ف}ته.
قال: واس\ت.ن\ع.تeه أ%ي اس\ت.و\ص.ف}ت'ه. واس\ت.ن\ع.ت.ه: اس\ت.و\ص.فه.

وجع' الن_ع\ت1: ن'ع'وت؛ قال ابن سيده: ل ي'ك%س_ر على غي ذلك.
والن_ع\ت' من كل شيء: ج.ي>د'ه؛ وكل شيء كان بالغاv تقول: هذا ن.ع\ت¬

أ%ي ج.ي>د¬. قال: والف%ر.س' الن_ع\ت' هو الذي يكون غايةv ف الع1ت\ق,.
وما كان ن.ع\تاv؛ ولقد ن.ع'ت. ي.ن\ع'ت' ن.عاتةv؛ فإ,ذا أ%ر.د\ت. أ%نه

ت.ك%ل�ف ف1ع\ل%ه، قلت: ن.ع1ت.. يقال: فرس ن.ع\ت¬ ون.ع\تة، ون.ع1يتة
ون.ع1يت¬: ع.تيقةD، وقد ن.ع'ت.ت\ ن.عات.ةv. وفرس ن.ع\ت¬ وم'ن\ت.ع1ت¬ إ,ذا كان

موصوفاv بالع1ت\ق, وال%و\د.ة1 والس_ب\ق,؛ قال ال4خ\طل:
إ,ذا غ%ر_ق. الل� ال3كام. ع.ل%و\ن.ه'
ب'ن\ت.ع1تات{، ل ب,غال� ول ح'م'ر\

وال�ن\ت.ع1ت' من الدواب والناس: الوصوف' با ي.ف}ض>ل�ه على غيه من
جنسه، وهو م'ف}ت.ع1ل، من الن_ع\ت1. يقال: ن.ع.تeه فان\ت.ع.ت.، كما يقال:

و.ص.ف}ت'ه فات_ص.ف.؛ ومنه قول أ%ب د'واد{ ال3ياد1ي�:
جار¬ كجار, ال�ذاق1ي> الذي ات_ص.فا

قال ابن ال4عراب: أ%ن\ع.ت. إ,ذا ح.س'ن. و.ج\ه'ه حت ي'ن\ع.ت.. وف
صفته، صلى ال عليه وسلم، يقول ناعت'ه: ل أ%ر. قبله ول بعده مثله. قال

ابن ال4ثي: الن_ع\ت' و.ص\ف' الشيء با فيه من ح'س\ن، ول يقال ف القبيح
إ,ل أ%ن ي.ت.ك%ل�ف م'ت.ك%لYف، فيقول ن.ع\ت. س.و\ء�؛ والو.ص\ف' يقال

ف ال%س.ن والق%بيح.



وناع1تون وناع1تي.، جيعاv: موضع؛ وقول الراعي:
ح.ي> الد>يار.، د1يار. أ�م> ب.ش1ي,،
ب,ن'و.ي\ع1ت1ي.، ف%شاط1ئ1 الت_س\رير,

إ,نا أ%راد ناع1تي. 
(* قوله «إ,نا أراد ناعتي إل» كذا قال ف

الكم. وجرى ياقوت ف معجمه على أ%نه مثن نويعة مصغراv: موضع بعينه.)،
ف%ص.غ_ره.

:vون.ف%تانا vون'فاتا vون.ف1يتا vي.نف1ت' ن.ف}تا �@نفت: ن.ف%ت. الرجل
غ%ض1ب.؛ وقيل: الن_ف%تان� شبيه بالسeعال, والن_فخ عند الغضب.
ويقال: إ,نه ل%ي.ن\ف1ت' عليه غضباv وي.ن\ف1ط�، كقولك: ي.غ\لي عليه

غ%ضباv. ون.ف%ت.ت1 الق1د\ر' ت.ن\ف1ت' ن.ف}تاv ون.ف%تاناv ون.ف1يتاv إ,ذا كانت\
ت.ر\م1ي بثل السهام من الغ.لي,، وقيل: ن.ف%ت.ت1 الق1د\ر' إ,ذا غ%لى

ال%رق' فيها، فل%ز,ق. ب.وانب الق1د\ر ما ي.ب,س. عليه، فذلك الن_ف}ت'.
قال: وانصمامه الن_ف%تان 

(* قوله «وانصمامه النفتان» كذا بالصل.) حت
ت.ه,م_ الق1د\ر' بالغ.ل%يان. والق1د\ر' ت.ناف%ت' وت.ناف%ط�، وم1ر\ج.ل

ن.ف�وت¬. ون.ف%ت. الدقيق' ونو'ه ي.ن\ف1ت' ن.ف}تاv إ,ذا ص'ب_ عليه الاء�
فت.ن.ف�خ..

والن_ف1يتة�: ال%ريق%ة، وهي أ%ن ي'ذ%ر_ الدقيق' على ماء أ%و لب
حليب� حت ت.ن\ف1ت.، وي'ت.ح.س_ى من ن.ف}ت1ها، وهي أ%غلظ من الس_خ1ينة،

ي.ت.وس_ع' با صاحب' العيال, لعياله إ,ذا غ%ل%ب عليه الد_ه\ر'، وإ,نا
يأ}كلون الن_ف1يتة% والس_خ1ينة% ف ش1د_ة الد_ه\ر، وغ%لء الس>ع\ر،

وع.ج.ف1 الال. وقال ال4زهري ف ترجة حذرق: الس_خ1ينة� د.ق1يق¬ ي'ل}ق%ى
على ماء أ%و ل%ب في'ط}ب.خ'، ث يؤ\كل بتمر أ%و ب.ساء�، وهو ال%ساء�،

قال: وهي الس_خ'ونة أ%يضاv، والن_ف1يتة�، وال�د\ر'ق�ة، وال%زيرة،
والريرة� أ%ر.قe منها، والن_ف1يتة�: ح.ساء# بي الغ.ليظة

والر_قيقة1.
@نقت: ال4زهري: أ%هله الليث، وروى أ%بو تراب عن أ%ب الع.م.ي\ثل: يقال

ن'ق1ت. العظم'، ون'ك1ت. إ,ذا أ�خ\رج. م'خeه؛ وأ%نشد:
وكأ%نا، ف الس>ب>، م'خ_ة� آد1ب�



بيضاء�، أ�د>ب. ب.د\ؤ'ها ال%ن\ق�وت'
الوهري: ن.ق%تe ال�خ_ أ%ن\ق�ته ن.ق}تاv: لغة ف ن.ق%و\ت'ه إ,ذا

است.خرجته، كأ%نم أ%بدلوا الواو تاء.
@نكت: الليث: الن_ك}ت' أ%ن ت.ن\ك�ت. بق%ضيب� ف ال4ر\ض,، فت'ؤ.ثYر.

بط%ر.فه1 فيها. وف الديث: ف%ج.ع.ل% ي.ن\ك�ت' بق%ضيب� أ%ي يضرب ال4رض
بط%ر.فه. ابن سيده: الن_ك}ت' ق%ر\ع'ك. ال4رض. بع'ود أ%و بإ,ص\ب.ع.
�وف الديث: بينا هو ي.ن\ك�ت إ,ذ ان\ت.به؛ أ%ي ي'ف%كYر' وي'ح.د>ث

نفس.ه، وأ%صل�ه من الن_ك}ت1 بال%صى. ون.ك%ت. ال4رض. بالقضيب: وهو أ%ن
يؤ.ثر فيها بطرفه، ف1ع\ل% ال�ف%كYر الهموم. وف حديث عمر، رضي ال عنه:

د.خ.ل}ت' السجد. فإ,ذا الناس' ي.ن\ك�ت'ون% بالصى أ%ي يضربون به
ال4رض..والن_اكت': أ%ن ي.ح'ز_ م1ر\ف%ق' الب.عي ف ج.ن\ب,ه1. الع.د.ب_س

الكنان©: الن_اكت' أ%ن ي.ن\ح.ر,ف. ال1ر\ف%ق' حت ي.ق%ع ف ال%ن\ب
في.خ\ر,ق%ه. ابن ال4عراب قال: إ,ذا أ%ث�ر. فيه قيل به ناكت¬، فإ,ذا ح.ز_
فيه قيل به حازÒ. الليث: الناك1ت' بالبعي ش1ب\ه' الناح1ز، وهو أ%ن}

ي.ن\ك�ت. م1ر\ف%ق�ه ح.ر\ف. ك1ر\ك1ر.ته، تقول به ناكت¬.
وقال غيه: الن_ك�ات' الط�ع_ان� ف الناس مثل الن_ز_اك

والن_ك�از,.
والن_ك1يت': ال%ط}ع'ون فيه. ال4صمعي: ط%ع.ن.ه فن.ك%ت.ه إ,ذا أ%لقاه

على رأ}سه؛ وأ%نشد:
Dم'ن\ت.ك1ت' الرأ}س,، فيه جائفة

�ج.ي_اشةD، ل ت.ر'دeها الف�ت'ل
الوهري: يقال ط%ع.نه فنك%ت.ه أ%ي أ%ل}قاه على رأ}سه فان\ت.ك%ت. هو.

وم.ر_ الفرس' ي.ن\ك�ت'، وهو أ%ن ي.ن\ب'و. عن ال4رض. وف حديث أ%ب هريرة:
ث ل4ن\ك�ت.ن_ بك ال4رض أ%ي أ%ط}ر.حك. على رأ}سك. وف حديث ابن مسعود:

أ%نه ذ%ر.ق. على رأ}سه ع'ص\فور فن.ك%ت.ه بيده أ%ي رماه عن رأ}سه إ,ل
ال4رض. ويقال للع.ظ}م, ال%ط}بوخ فيه ال�خe، في'ض\ر.ب' بط%ر.فه رغيف¬

أ%و شيء# لي.خ\ر'ج. م'خeه: قد ن'ك1ت.، فهو م.ن\ك�وت¬. وك�ل© ن.ق}ط ف شيء
خالف ل%و\ن.ه: ن.ك}ت¬. ون.ك%ت. ف العلم، بوافقة فلن، أ%و م'خالفة

فلن: أ%شار؛ ومنه قول بعض العلماء ف قول أ%ب السن ال4خفش: قد ن.ك%ت.
فيه، بلف الليل.



والنeك}ت.ة: كالنeق}ط%ة. وف حديث المعة: فإ,ذا فيها ن'ك}تة س.و\داء
أ%ي أ%ثرقليل كالنeق}طة، ش1ب\ه' الو.س.خ ف الرآة والسيف ونوها.

والنeك}تة�: ش1ب\ه' و.ق}رة ف العي. والنeك}تة أ%يضاv: ش1ب\ه وس.خ� ف
ال1ر\آة، ون'ق}ط%ةD سوداء� ف شيء صاف{.

والظ�ل1ف%ة� ال�ن\ت.ك1ت.ة: هي ط%ر.ف' ال1ن\و, من الق%تب وال3كاف1
Dإ,ذا كانت\ قصية فن.ك%ت.ت\ ج.ن\ب. البعي إ,ذا ع.ق%ر.ت\ه. ور'ط%ب.ة

م'ن.كYت.ةD إ,ذا بدا فيها ال3ر\طاب.
@نت: الن_م\ت': ض.ر\ب من الن_ب\ت1 له ث%مر يؤ\كل.

@نت: الن_ه,يت' والنeهات': الصي.اح؛ وقيل: هو مثل الز_حي
والط�ح1ي؛ وقيل: هو الصوت من الصدر عند ال%ش.ق�ة.

وف الديث: أ�ر,يت' الشيطان% فرأ%يته ي.ن\ه,ت' كما ي.ن\ه,ت' الق1ر\د'
أ%ي ي'ص.و>ت'.

والن_ه,يت' أ%يضاv: ص.و\ت' ال4سد1 دون الزئي؛ ن.ه.ت. ال4سد' ف
زئيه ي.ن\ه,ت'، بالكسر، وأ%س.د¬ ن.ه_ات¬، وم'ن.ه>ت¬؛ قال:

ول4ح\م1ل%ن\ك. على ن.هاب,ر.، إ,ن} ت.ث1ب\
فيها، وإ,ن} كن\ت. ال�ن.ه>ت.، ت.ع\ط%ب,

أ%ي وإ,ن كنت. ال4سد. ف القو_ة والش>د_ة.
وقد اس\ت'ع1ي. للحمار: حار ن.ه_ات¬ أ%ي ن.ه_اق¬، ورجل ن.ه_ات¬ أ%ي

ز.ح_ار¬.
:eوت1يeف نيت. والن vت.مايل%، وهو أ%يضا :vن.و\تا �@نوت: نات. الرجل

ال%ل�ح'. الوهري: الن_وات1يe الل�ح'ون% ف البحر، وهو من كلم
أ%هل الشام، واحد'هم ن'وتê. وف حديث علي�، كرم ال وجهه: كأ%نه ق1ل%ع'

دار,ي¼ ع.ن.ج.ه ن'وت1يeه؛ النeوت1يe: ال%ل�ح' الذي ي'د.ب>ر'
السفينة ف البحر. وقد نات. ي.ن'وت' إ,ذا ت.مايل% من النeعاس، كأ%ن�

النeوت1ي_ ي'م1يل� السفينة من جانب إ,ل جانب؛ وف حديث ابن عباس رضي ال
عنهما، ف قوله تعال: ت.ر.ى أ%ع\ي'ن.هم ت.ف1يض' من الد_م\ع؛ إ,نم كانوا

ن.و_ات1ي. أ%ي م.ل�حي، تفسيه ف الديث؛ وأ%ما قول ع1ل}باء بن
أ%ر\ق%م:

يا ق%ب_ح. ال� ب.ن الس>علة1،
ع.م\رو بن. ي.ر\ب'وع، ش1رار. الن_ات1،



ليس'وا أ%ع1ف�اء4، ول أ%ك}يات1
فإ,نا يريد الناس وأ%كياس، فقلب السي تاء، وهي لغة لبعض العرب، عن

أ%ب زيد.
@نيت: نات. ن.ي\تاv: ت.مايل%.

@نأث: ن.أ%ث% ي.ن\أ%ث� ن.أ}ثاv: أ%ب\طأv، وس.ي¬ م1ن\أ%ثD: ب.طيء#؛ قال
رؤبة:

واع\ت.ر.قوا ب.ع\د. الف1رار, ال1ن\أ%ث1
@نبث: ن.ب.ث% التراب. ي.ن\ب'ث�ه ن.ب\ثاv، فهو م.ن\ب'وثD ون.بيثD: استخرجه

من بئر أ%و نر، وهي الن_بيث%ة� والن_بيث� والن_ب.ث�، وجع
الن_ب.ث1: أ%ن\باثD؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

حت إ,ذا و.ق%ع\ن. كال4ن\باث1،
غ%ي. خ.ف1يفات{ ول غ1راث1

و.ق%ع\ن.: اط}م.أ}ن.ن_ بال4رض بعد الر�ي�.
الوهري: ن.ب.ث% ي.ن\ب'ث� مثل ن.ب.ش. ي.ن\ب'ش': وهو الفر باليد.

والنبيثة: تراب البئر والنهر؛ قال الشاعر أ%بو دلمة:
إ,ن1 الن_اس' غ%ط�ون، ت.غ.ط�ي\ت' ع.ن\ه'م'،
�وإ,ن ب.ح.ث�ون، كان فيهم م.باح1ث
وإ,ن} ن.ب.ث�وا ب,ئري، ن.ب.ث}ت' ب,ئار.ه'م\،
�ف%س.و\ف. ت.رى ماذا ت'ر.دe الن_بائ1ث

أ%بو عبيد: هي ث%ل�ة� البئر ون.ب,يث%ت'ها، وهو ما ي'س\ت.خ\رج' من تراب
البئر إ,ذا ح'ف1رت، وقد ن'بث%ت\ ن.ب\ثاv. وذكر ابن سيده ف خطبة كتابه

ما قصد به الوض\ع. من أ%ب عبيد القاسم بن سلم، ف استشهاده بقول
الذل:ل%حقe ب.ن ش1عار.ة% أ%ن ي.ق�ولوا

ل1ص.خ\ر, الغ.ي>: ماذا ت.س\ت.بيث�؟
على الن_بيث%ة1 الت هي ك�ناسة البئر، وقال: هيهات ال4ر\وى من

الن_عام, ال4ر\ب.د، وأ%ين س'ه.ي\لD من الفرقد؟ والن_بيثة من ن.ب.ث%، وتستبيث
من ب.و.ث% أ%و من ب.ي.ث%. الوهري: خ.بيثD ن.ب,يثD إ,تباع.

وفلن ي.ن\ب'ث� عن عيوب الناس أ%ي ي'ظ}ه,رها. ون.ب.ث%ت1 الضبع' التراب
بقوائمها ف مشي,ها: اس\ت.ثار.ت\ه'.

vكقولك: ما رأ%يت له ع.ي\نا ،vول ن.ب\ثا vويقال: ما رأ%يت' له ع.ي\نا



ول أ%ث%راv؛ قال الراجز:
فل ت.رى ع.ي\ناv ول أ%ن\باثا

إ,ل� م.عاث% الذYئب,، حي عاثا
فال4ن\باث�: جع ن.ب.ث، وهو ما أ�ب\ئ1ر. وح'ف1ر. واس\ت'ن\ب,ث%؛ وقال

زهي يصف ع.ي\راv وأ�ت'ن.ه:
ي.خ1رe ن.بيث�ها عن جان,ب.ي\ه1،
ف%ل%ي\س. ل1و.ج\ه,ه1 منها و,قاء�

وقال ابن ال4عراب: ن.بيث�ها ما ن'ب,ث% بأيديها أ%ي حفرت من التراب.
Dن.بيث Dوالن_ح1يت'، كله واحد.وخ.بيث �قال: وهو الن_ب,يث� والن_بيذ

ي.ن\ب'ث� ش.ر_ه' أ%ي ي.س\ت.خ\ر,ج'ه.
vي.ح\ف1رون ح.ف1يا ،�وال�ن\ب'وث%ة�: ل�gعب.ة ي.ل}ع.ب' با الصبيان

وي.د\ف1نون فيه ش.ي\ئاv، فمن است.خ\رجه فقد غ%ل%ب. ابن ال4عراب:
الن_ب,يث� ض.ر\ب من سك البحر.وف حديث أ%ب رافع: أ%ط}ي.ب' طعام� أ%كلت' ف

الاهلية1 ن.بيث%ة� س.ب'ع؛ النبيثة: تراب ي'خ\رج من بئر أ%و نر، فكأ%نه
أ%راد لماv دفنه السبع لوقت حاجته ف موضع، فاستخرجه أ%بو رافع فأ%كله.

@نثث: الن_ث©: ن.ش\ر' الديث1؛ وقيل: هو نشر الديث الذي ك%ت\م'ه
أ%ح.قe من ن.ش\ر,ه. ن.ث�ه ي.ن'ث©ه وين,ث©ه ن.ث¾ا إ,ذا أ%فشاه؛ ويروى قول

قيس. بن الطيم ال4نصاري:
إ,ذا جاو.ز. ال3ث}ن.ي\ن, س1رÒ، ف%إ,نه،
ب,ن.ثð وت.ك}ث1ي, الو'شاة1، ق%م1ي'

ورجل ن.ث�اثD وم1ن.ثê،عن ثعلب.
أ%بو عمرو: النeث�اث الغتابون للمسلمي.

ون.ث� العظم' ن.ث¾ا: سال و.د.ك�ه'. ون.ث� ي.ن,ث© ن.ث1يثاv، وم.ث�
ي.م1ث©: ع.ر,ق. من س1م.ن,ه فرأ%ي\ت. على س.ح\ن.ت1ه وج,ل}د1ه م1ثل%

الدeه\ن. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ان رجلv أ%تاه يسأ%له فقال: ه.ل%ك}ت'،
فقال عمر: اسكت\ أ%ه.ل%ك}ت. وأ%ن\ت. ت.ن,ث© ن.ث� ال%ميت1؟ وي'روى

ن.ث1يث% ال%م1يت. ن.ث� الز>قe ين,ث، بالكسر، ن.ث1يثاv ون.ث9اv إ,ذا
ر.ش.ح. با فيه من الس_م\ن؛ أ%راد: أ%ت.ه\ل1ك وجسد'ك كأ%نه ي.ق}ط�ر د.س.ماv؟

قال أ%بو عبيد: الن_ثYيث� أ%ن} ي.ع\ر.ق. وي.ر\ش.ح. من ع1ظ%م1ه1 وكثرة
لمه. وقال غيه: ن.ث� ال%م1يت' وم.ث�، بالنون واليم، إ,ذا رشح ما



فيه من الس_من. ي.ن,ث© وي.م1ث© ن.ث¾ا ون.ث1يثاv. ال4زهري: ث%ن\ث%ن.
إ,ذا ر.ع.ى الث�ن_، ون.ث}ن.ث% إ,ذا ع.ر,ق. ع.ر.ق%اv كثياv. وف التهذيب:

أ%ما قولك نث� الديث% ي.ن'ث©ه ن.ث¾ا، فهو بضم النون ل غي، وذلك
إ,ذا أ%ذاع.ه. وف حديث أ�م زرع: ل ت.ن'ث© حديثنا ت.ن\ث1يثاv، الن_ث©:

كالب.ثY؛ تقول ل ت'ف}ش1ي أ%سرار.نا ول ت'ط}ل1ع' الناس. على أ%حوالنا.
والت_ن\ثيث�: مصدر ي'ن.ثYث�، فأ%جراه على ي.ن'ث©، ويروى بالباء

الوحدة. والن_ث1يث%ة: رشح الز>ق> أ%و الس>قاء3.
والن_ث©: الائط الن_د1يe ال�س\ت.ر\خي. قال ابن سيده: أ%ظنه

ف%ع1لv، كما ذهب إ,ليه سيبويه ف ط%ب¼ وب.ر¼.
وكلم¬ غ%ثê ن.ثê: إ,تباع.

@نث: ن.ج.ث% الشيء4 ي.ن\ج'ث�ه' ن.ج\ثاv وت.ن.ج_ث%ه: است.خ\رجه.
وت.ن.ج_ث% ال4خبار.، ب.ح.ث%ها. ورجل ن.ج_اثD: ب.ح_اثD عن ال4خبار.

ال4صمعي: ن.ب.ث�وا عن ال4م\ر, ون%ث�وا عنه وب.ح.ث�وا، بعن واحد. ورجل
ن.ج_اثD ون.ج,ثD: ي.ت.ت.بع' ال4خ\بار. ويستخرجها؛ قال ال4صمعي:

ليس ب,ق%س_اس� ول ن.م¼ ن.ج,ث}
ويقال: ب'ل1غ.ت\ ن.ج,يث%ت'ه ون.ك1يث%ت'ه أ%ي ب.لغ% مهود.ه؛ وقوله

أ%نشده شر:
،�أ%ز\مان% ع.ن>ي ق%ل}ب'ك. ال�س\ت.ن\ج,ث
�ب,م.أ}ل%ف{ ف ج.م\ع1ك�م\ م'س\ت.ن\ب,ث

قال: وال�س\ت.ن\ج,ث� ال�س\ت.خ\ر,ج'؛ يقال: ن.ج.ث%ه إ,ذا أ%خرجه؛ وقيل:
ال�س\ت.ن\ج,ث� مثل ال�ن\ه.م1ك. ون.ج,يث%ة� ال%ب.ر,: ما ظهر من قبيحه.
ون.ج,يث� القوم: س1رeهم. الفراء: من أ%مثالم ف إ,ع\لن1 الس>ر>

وإ,ب\دائ1ه بعد كتمانه قولم: ب.دا نيث� القوم إ,ذا ظهر سرeهم الذي كانوا
يفونه.

وف حديث عمر، رضي ال عنه: ان\ج'ث�وا ل ما عند ال�غ1ية فإ,نه
ك%ت_ام.ةD للحديث1. الن_ج\ث�: الستخراج، وكأ%نه بالديث أ%خص. وف حديث أ�م

زرع: ول ت'ن.ج>ث� عن أ%خبارنا ت.ن\ج,يثاv. وف حديث هند أ%نا قالت
ل4ب سفيان لا نزلوا بالبواء ف غزوة أ�ح'د: لو ن.ج.ث}ت'م\ ق%ب\ر.

آم1ن.ة% أ�م> ممد أ%ي نبشتم.
ون.ج,يث� الث�ناء: ما بلغ منه. ون.ج,يث� البئ}ر, وال�ف}ر.ة1



ون.ج,يث%ت'هما: ما خرج من ترابما، وأ%تانا ن.ج,يث� القوم أ%ي أ%م\ر'هم الذي كانا
ي'س3رeونه؛ قال لبيد يذكر بقرة:

م.دى الع.ي\ن, منها أ%ن} ت'راع. بن.ج\وة{،
كق%د\ر, الن_جيث1، ما ي.ب'دe ال�ناض1ل

أ%راد: أ%ن البقرة قريبةD من ولدها تراعيه، كق%د\ر ما بي الرامي
وال%د.ف.

والن_جيث%ة�: ما أ�خرج من تراب الب,ئر م1ث}ل� الن_ب,يث%ة1. وأ%م\ر¬ له
ن.ج,يثD أ%ي عاقبة س.و\ء�.

والس\ت1ن\جاث�: الت_ص.د>ي للشيء وال3قبال� عليه والول�وع به.
واست.ن\ج.ث% الشيء4 ت.ص.د_ى له وأ�ول1ع. به وأ%ق}ب.ل% عليه.

والن.ج,يث�: ال%د.ف،وهو تراب ي'جمع، سي نيثاv لنتصابه واستبقاله؛
وقيل: الن_ج,يث� تراب ي'س\تخر.ج' وي'ب\ن منه غ%ر.ض¬ وي'ر\مى فيه، وذلك

أ%ن ي'ن\ب.ث% التراب'، ث ي'ك%و_م. ك%و\م.ةv، ث ي'ج\ع.ل% عليها ق1طعة
ش.ن_ة{ في'ر\مى فيها.

ون.ج.ث% فلنD بن فلن ي'ن\ج'ث�هم ن.ج\ثاv: اس\ت.غ\واه'م\، واس\ت.غاث%
بم؛ ويقال: ي.س\تعويهم، بالعي، يقال: خرج فلن ي.ن\ج'ث� بن فلن أ%ي

ي.س\ت.ع\ويهم.
والنeج\ث� والنeج'ث�: غ1لف' القلب، وكذلك البيت للنسان، والمع

منهما: أ%ن\جاث؛ قال:
ت.ن\ز'و قلوب' الناس, ف أ%ن\جاث1ها

:vس.م1ن.ت؛ قال كثي عز_ة يصف أ%تانا :�وان\ت.ج.ث%ت1 الشاة
ت.ل%ق�ط%ها ت.ح\ت. ن.و\ء3 الس>ماك،
وقد س.م1ن.ت\ س.و\ر.ةv وان\ت1جاثا

قال: س.و\ر.ةv أ%ي ي.س'ور فيها الشحم'، فس.و\ر.ةv، على هذا، منتصب¬ على
الصدر، ل4ن9 سنت ف قو�ة سارت أ%ي ت.ج.م_ع. س1م.ن'ها.

@نث: الن_ح1يث�: لغة ف النحيف، عن كراع؛ قال ابن سيده: وأ�رى الثاء
فيه بدلv من الفاء، وال أ%علم.

@نعث: أ%ن\ع.ث% ف ماله: ق%د_م فيه، وقيل: ب.ذ�ر.ه.
@نغث: ابن ال4عراب: الن_غ.ث� الش_رe الدائم الشديد؛ يقال: وقعنا ف

ن.غ.ث{ وع1ص\واد{ ور.ي\ب� وش1ص\ب�.



@نفث: الن_ف}ث�: أ%قل© من الت_ف}ل، ل4ن التفل ل يكون إ,ل� معه شيء
من الريق؛ والنفث�: شبيه بالنفخ؛ وقيل: هو التفل بعينه.

vن.ف}ثا �ن.ف%ث% الر_اقي، وف الكم: ن.ف%ث% ي.ن\ف1ث� وي.ن\ف�ث
ون.ف%ثاناv. وف الديث أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال إ,ن� ر'وح.

الق�د'س ن.ف%ث% ف ر'وعي، وقال: إ,ن9 ن.ف}ساv لن ت.موت. حت ت.س\توف1ي. رزقها،
فات_قوا ال وأ%جلوا ف الطلب؛ قال أ%بو عبيد: هو كالن_ف}ث1 بالفم،
شبيه¬ بالنفخ، يعن جبيل% أ%ي أ%و\حى وأ%لقى. والي_ة� ت.ن\ف�ث� السم_

حي ت.ن\ك�ز'. وال�ر\ح' ي.ن\ف�ث� الدم. إ,ذا أ%ظهره. و.سمÒ ن.ف1يثD ودم
ن.ف1يثD إ,ذا ن.ف%ث%ه الرح'؛ قال صخر الغي�:

م.ت ما ت'ن\ك1ر'وها ت.ع\ر,ف�وها،
�على أ%ق}طار,ها ع.ل%ق¬ ن.ف1يث

وف الديث: أ%ن9 ز.ي\ن.ب. بنت. رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،
أ%ن\ف%ر. با الشركون بعي.ها حت سقطت، ف%ن.ف%ث%ت1 الدماء4 م.كان.ها، وأ%لقت

ما ف بطنها أ1ي سال% دم'ها. وأ%ما قوله ف الديث ف افتتاح الصلة:
اللهم_ إ,ن أ%عوذ بك من الشيطان الرجيم من ه.م\ز,ه1 ون.ف}ث1ه1 ون.ف}خ1ه1؛

فأ%ما المز والنفخ فمذكوران ف موضعهما، وأ%ما النفث فتفسيه ف الديث
 vش1ع\را �أ%نه الش>ع\ر'؛ قال أ%بو عبيد: وإ,نا سي الن_ف}ث

(* قوله
«وإنا سي النفث شعراv إل» هكذا ف الصل والنسب أن يقول وإنا سي

الشعر نفثاv.) ل4نه كالشيء ي.ن\ف�ث�ه ال3نسان� من فيه، م1ثل الرeق}ية. وف
الديث: أ%نه قرأ% ال�ع.و>ذتي على ن.ف}س3ه1 ون.ف%ث%. وف حديث
الغية: م1ئ}ناثD كأ%نا ن'فاثD أ%ي ت.ن\ف�ث� البنات. ن.ف}ثاv. قال ابن

ال4ثي: قال الطاب: ل أ%علم النeفاث% ف شيء غي الن_ف}ث1، قال: ول موضع
لا ههنا؛ قال ابن ال4ثي: يتمل أ%ن يكون شب_ه كثرة ميئها بالبنات

بكثرة الن_ف}ث1، وت.وات'ر,ه وس'ر\ع.ت1ه1.
وقوله عز وجل: ومن شر الن_ف�اثات1 ف الع'ق%د؛ هن� الس_واح1ر'.

والن_واف1ث�: السواحر حي ي.ن\ف�ث}ن. ف الع'ق%د بل ريق.
Dالش_ظ1ي_ة :�والنeفاث%ة�، بالضم: ما ت.ن\ف�ث�ه من فيك. والنeفاث%ة

من السواك، ت.ب\قى ف فم الرجل ف%ي.ن\ف�ث�ها. يقال: لوسأ%لن ن'فاثة%
س1واك{ من س1واكي هذا، ما أ%عطيته؛ يعن ما ي.ت.ش.ظ�ى من السواك فيبقى ف



الفم، فينفيه صاحبه. وف حديث النجاشي: وال ما يزيد عيسى على ما تقول
م1ث}ل% هذه النeفاث%ة1.

وف ال%ث%ل,: ل بد للم.ص\دور أ%ن ي.ن\ف�3ث. وهو ي.ن\ف�3ث� علي_
غ%ض.باv أ%ي كأ%نه ي.ن\ف�خ من شد�ة غضبه. والق1د\ر' ت.ن\ف�ث�، وذلك ف أ%ول

غ%ل%يانا.
وب.ن'و ن'فاث%ة%: ح.يÒ؛ وف الصحاح: قوم من العرب.

@نقث: ن.ق%ث% ي.ن\ق�ث�، ون.ق�ث%، وت.ن.ق�ث%، وان\ت.ق%ث%، ك�ل©ه:
أ%س\ر.ع.. وخرج ي.ن\ق�ث� السي وي.ن\ت.ق1ث� أ%ي ي'س\رع ف سيه. وخرجت

أ%ن\ق�ث�، بالضم، أ%ي أ�س\ر,ع؛ وكذلك الت_ن\ق1يث� والن\ت1قاث�، قال أ%بو عبيد
ف حديث أ�م زرع ون.ع\ت1ها: جارية أ%ب زرع ل ت'ن.قYث� م1ي.ت.نا

ت.ن\قيثاv. الن_ق}ث�: الن_ق}ل�: أ%رادت أ%نا أ%مينة على حفظ طعامنا، ل
تنقله وت'خ\رجه وت'فر�قه.

قال: والتنقيث ال3سراع ف السي.
ون.ق%ث% فلن عن الشيء، ون.ب.ث% عنه إ,ذا ح.ف%ر. عنه؛ وقال ال4صمعي ف

رجز له:
كأ%ن� آثار. الظ�راب ت.ن\ت.ق1ث}،

ح.و\ل%ك. ب'ق�ي\رى الو.ليد1 ال�ن\ت.ج,ث}
أ%بو زيد: ن.ق%ث% ال4رض. بيده ي.ن\ق�ث�ها ن.ق}ثاv إ,ذا أ%ثارها بفأ}س
أ%و م1س\حاة. ون.ق%ث% العظم. ي.ن\ق�ث�ه ن.ق}ثاv وان\ت.ق%ث%ه: استخرج

م'خ_ه. ويقال: ان\ت.ق%ث%ه' وانتقاه، بعن واحد.
وت.ن.ق�ث% الرأ%ة%: اس\ت.ع\ط%فها واستمالا، عن ال%ج.ري�؛ وأ%نشد بيت

لبيد:
أ%ل ت.ت.ن.ق�ث}ها، ابن. ق%يس بن, مالك{،
وأ%نت. ص.ف1يe ن.ف}س3ه وس.خ1ي'ها؟

كذا رواه بالثاء، وأ%نكر ت.ت.ن.ق�ذ}ها بالذال، وإ,ذا صحت هذه الرواية،
فهو من ت.ن.ق�ث% العظم.، كأ%نه استخرج و'د�ها كما ي'س\ت.خ\رج من مخ

العظم 
(* قوله «كما يستخرج من مخ العظم» من بيانية. وعبارة شارح القاموس كما

يستخرج مخ العظم.). وت.ن.ق�ث% ض.ي\ع.ت.ه: ت.ع.ه_د.ها. ابن ال4عراب:
الن_ق}ث� النميمة.



@نكث: الن_ك}ث�: ن.ق}ض' ما ت.ع\ق1د'ه وت'ص\ل1ح'ه من ب.ي\ع.ة{ وغيها.
ن.ك%ث%ه ي.ن\ك�ث�ه ن.ك}ثاv فان\ت.ك%ث%، وت.ناك%ث% القوم' ع'هود.هم:

نقضوها، وهو على الثل. وف حديث علي، كر�م ال وجهه: أ�م1ر\ت بقتال
الناك1ث1ي. والقاس1ط1ي والار,ق1ي؛ الن_ك}ث�: ن.ق}ض' العهد؛ وأ%راد بم أ%هل

وقعة المل، ل4نم كانوا بايعوه ث نقضوا بيعته، وقاتلوه؛ وأ%راد
بالقاسطي أ%هل الشأ}م، وبالارقي الوارج.

وح.ب\لD ن,ك}ثD ون.ك1يث وأ%ن\كاثD: م.ن\ك�وث. والن>ك}ث، بالكسر: أ%ن}
،vت'ن\ق%ض. أ%خ\لق' ال4خ\بية وال4ك}س3ية البالية، ف%ت'غ\ز.ل% ثانية

والسم من ذلك كله الن_كيث%ة�. ون.ك%ث العهد. والبل% فان\ت.ك%ث% أ%ي نقضه
فانتقض.

وف التنزيل العزيز: ول تكونوا كالت ن.ق%ض.ت\ غ%ز\لا من بعد ق�و_ة{
أ%ن\كاثاv؛ واحد ال4ن\كاث: ن,ك}ثD، وهو الغ.ز\ل� من الصوف أ%و الشعر،

،vص1غارا vع.ت\ ق1ط%عاYط�ت'ب\ر.م' وت'ن\س.ج'، فإ,ذا خ.ل%ق%ت1 النسيجة� ق
ون'ك1ث%ت\ خيوط�ها البومة، وخ'ل1طت بالصوف الديد ون.ش1ب.ت\ به، ث

ض'ربت بالطارق وغزلت ثانية واستعملت، والذي ينك�ثها يقال له: ن.ك�اثD؛ ومن
هذا ن.ك}ث� العهد، وهو ن.ق}ضه بعد إ,ح\كامه، كما ت'ن\ك%ث خيوط� الصوف

الغزول بعد إ,ب\رامه. ابن السكيت: الن_ك}ث� الصدر. وف حديث عمر: أ%نه
كان يأ}خذ الن>ك}ث% والن_وى من الطريق، فإ,ن م.ر_ بدار قوم، رمى بما
فيها وقال: انتفعوا بذا الن>كث%؛ الن>ك}ث، بالكسر: اليط ال%ل%ق' من

صوف أ%و شعر أ%و و.بر�، سي به ل4نه ي'ن\ق%ض'، ث ي'عاد ف%ت\ل�ه.
والن_ك1يث%ة: ال4مر الليل. والن_ك1يث%ة: خ'ط�ةD ص.ع\بة ي.ن\ك�ث� فيها القوم؛

قال طرفة:
وقر�بت' بالق�ر\ب.ى، وج.د>ك أ%نه
مت ي.ك' ع.ق}د¬ للن_ك1يث%ة1، أ%ش\ه.د1

يقول: مت ينزل بالي> أ%مر شديد يبلغ النكيثة، وهي النفس، وي.ج\ه.دها،
فإ,ن أ%شهده. قال ابن بري: وذكر الوزير الغرب أ%ن� النكيثة ف بيت

طرفة هي النفس؛ وقال أ%بو نيلة:
إ,ذا ذ%ك%ر\نا، فال�مور' ت'ذ}ك%ر'،

واستوعب.، الن_كائ1ث%، الت_ف%ك©ر'،
ق�ل}نا: أ%مي' ال�ؤ\م1ن,ي. م'ع\ذ1ر'



:�يقول: استوعب. الف1كر' أ%ن\ف�س.نا كلها وج.ه.د. با. والن_ك1يث%ة
الن_فس'. قال أ%بو منصور: وسيت النفس ن.ك1يث%ةv، ل4ن تكاليف ما هي مضطرة

إ,ليه ت.ن\ك�ث� ق�و.اها، والك1ب.ر' يفنيها، فهي منكوثة الق�و.ى
بالن_ص.ب, والفناء، وأ�دخلت الاء ف النكيثة ل4نا اسم. الوهري: فلنD شديد'

النكيثة أ%ي النفس. وب'ل1غت ن.ك1ث%ت'ه أ%ي ج'ه\د'ه. يقال: ب'ل1غ.ت
ن.ك1يث%ة� البعي إ,ذا ج.ه,د. قو_ت.ه. ونكائث ال3بل: ق�و.اها؛ قال الراعي يصف

ناقة:
ت'م\س3ي، إ,ذا الع1يس' أ%د\ر.ك}نا ن.كائث%ها،

خ.ر\قاء4، يعتاد'ها الط©وفان� والزeو'د'
Dن.ك1يث%ة% بعي,ه أ%ي أ%ق}ص.ى مهوده ف السي. وقال فلن Dوبلغ فلن

قولv ل ن.ك1يث%ة% فيه أ%ي ل خ'ل}ف..
وطلب فلنD حاجة ث ان\ت.ك%ث% ال�خرى أ%ي انصرف إ,ليها.

ويقال: بعي¬ م'ن\ت.ك1ثD إ,ذا كان سيناv ف%ه'ز,ل%؛ قال الشاعر:
وم'ن\ت.ك1ث{ عال%ل}ت' بالس_و\ط1 رأ%س.ه،

وقد ك%ف%ر. الل�ي\ل� ال%ر'وق' ال%و.ام1ي.ا
ون.ك%ث% الس>واك. و.غ%ي\ر.ه' ي.ن\ك�ث�ه ن.ك}ثاv فان\ت.ك%ث%: ش.ع_ث%ه'،

وكذلك ن.ك%ث% الس_اف. عن أ�صول, ال4ظفار.
والنeك%اث%ة�: ما ان\ت.ك%ث% من الشيء.

والنeك%اث�: أ%ن ي.ش\ت.ك1ي. البعي' ن'ك}ف%ت.ي\ه، وها عظمان نات1ئان
عند شحمت أ�ذنيه، وهو النeك%اف'. اللحيان: الل©كاث� والنeكاث� داء#

يأ}خذ ال3بل%، وهو شبه الب.ث}ر, يأ}خذها ف أ%فواهها.
ون,ك}ثD: اسم¬. وب.ش1ي' بن' الن>ك}ث1: شاعر معروف، حكاه سيبويه،

وأ%نشد له:
و.ل�ت\ ود.ع\واها ش.ديد¬ ص.خ.ب'ه\

.�@نوث: الن_و\ث%ة�: ال%م\ق%ة
@نأج: نائ1جات' الام,: صوائح'ها.

والن_ئ1يج: الص_وت.
ونأ%ج. الب'وم' ي.ن\أ%ج' نأ}جاv: صاح، وكذلك ال3نسان؛ وهو أ%ح\ز.ن� ما

يكون من الدeعاء وأ%ض\ر.ع'ه وأ%خ\ش.ع'ه. ورجلD ن.أ}آج¬: رفيع الصوت.
ون.أ%ج. الث�ور' ي.ن\ئ1ج وي.ن\أ%ج' نأ}جاv ون'ؤ.اجاv: صاح.. وثور ن.أ}آج¬:



كثي الن_أ}ج,.
والن_أ}ج' والن_ئ1يج': السeرعة. والن_أ}آج: السريع. وريح¬ ن.ؤ'وج¬:

شديدة ال%ر>. ورجل ن.أ}آج إ,ذا تضرع ف دعائه. ونأ%ج. إ,ل ال
ي.ن\أ%ج' أ%ي تضر_ع. ف الدعاء؛ وأ%نشد:

ول ي.غ'ر_ن_ك. ق%و\ل� النeؤ_ج,،
الال1ي. الق%و\ل% كل� م.خ\ل%ج,

وقال العجاج ف الام:
وات_خ.ذ%ت\ه' الن_ائجات' م.ن\أ%ج.ا

والنائجات: الر>ياح الش_ديدة ال�ب'وب. وف الديث: ادع' ربك
بأ%ن\أ%ج, ما ت.ق}د1ر' عليه؛ أ%ي بأ%بل%غ ما يكون من الدeعاء واض\ر.ع\. ون.أ%ج.ت

Òت.ح.ر�ك%ت\، فهي ن.ؤ'وج، ولا نئ1يج¬ أ%ي م.ر :vالريح' ت.نأ%ج ن.ئيجا
سريع¬ مع ص.و\ت، وتقول منه: ن'ئ1ج. القوم'؛ قال الشاعر:

وت'ن\أ%ج' الرeك}عبان� كل� من\أ%ج,،
به ن.ئ1يج' كلY ريح� س.ي\ه.ج,

ون.أ%ج.ت1 الر>يح' الوضع.: م.ر_ت\ عليه م.رìا شديداv؛ قال أ%بو
حي_ة النميي:

إ,ل9 خوال1د. أ%ش\باهاv، ب.ق1ي. على
ر.يب, ال%واد1ث1، ف م.ر\ك�و_ة ج.د.د1

(* قوله «ال خوالد إل» كذا بالصل، ول شاهد فيه.)
ون.أ%ج. ف ال4رض ي.ن\أ%ج' ن'ؤ'وجاv إ,ذا ذهب، وف التهذيب: ون.أ%ج.

الب أ%ي ذهب ف ال4رض. ون.أ%ج ال4مر.: أ%خ_ر.ه، ونأ%ج.ت ال3ب,ل� ف
سيها؛ وأ%نشد ابن السكيت:

قد ع.ل1م ال4ح\ماء� وال4زاو,يج\
أ%ن} ليس عن\ه'ن_ حديثD م.ن\ؤ'وج\

قال: ال%ن\ؤ'وج' العطوف.
@نبج: النب_اج': الشديد' الص_وت. ورجل ن.ب_اج¬. ون.ب_اح¬: شديد'

الص_وت، جاف الكلم. وقد ن.ب.ج ي.ن\ب,ج' ن.بيجاv؛ قال الشاعر:
بأ%س\تاه1 ن.ب_اج,ي. ش'ن\ج, الس_واعد

ويقال أ%يضاv للض_خ\م الصوت1 من الك1لب؛ إ,نه ل%ن.ب_اج¬ ون'باج'
الكلب ون.ب,يج'ه ون.ب\gج'ه، لغة ف النeباح. وكل}ب¬ ن'ب.اج,يÒ: ض.خ\م



الصوت؛ عن اللحيان. وإ,نه لشديد النeباج, والنeباح,.
وأ%ن\ب.ج. الرجل� إ,ذا خ.ل�ط% ف كلمه.

والن_ب_اج': التكلم بال�م\ق. والنب_اج': الك%ذ�اب'، هذه عن كراع.
والن_ب\ج: ض.ر\ب¬ من الض_ر\ط1.

والن_ب_اجة: الس\ت'؛ يقال: ك%ذ%ب.ت\ ن.ب_اج.ت'ك إ,ذا ح.ب.ق.
والنeباج'، بالضم: الرeدام'.

ون.ب.ج.ت الق%ب.ج.ة�، وهو دخيلD، إ,ذا خرجت من ج'ح\رها.
قال أ%بو تراب: سأ%لت م'ب\ت.كراv عن النeباج، فقال: ل أ%ع\ر,ف'

النeباج إ,ل الضeراط%.
وال4ن\ب,جات'، بكسر الباء: للم'ر.بب_ات' من ال4د\وية؛ قال الوهري:

.vه م'ع.ر_باeأ%ظن
والن_ب\ج: نبات.

وال4ن\ب.ج': ح.م\ل ش.ج.ر� بال1ن\د ي'ر.ب_ب' بالعسل على خ1ل}قة
ال%و\خ, م'ح.ر_ف الرأ}س، ي'ج\ل%ب إ,ل العراق ف ج.وفه1 ن.و.اةD كنواة

ال%و\خ، فمن ذلك اشتقوا اسم. ال4ن\ب,ج.ات1 الت ت'رب_ب' بالعسل من
ال�ت\ر'ج� وال3ه\ل1يل%ج ونوه؛ قال أ%بو حنيفة: شجر ال4ن\ب.ج كثي بأ%ر\ض العرب

من نواحي ع'مان، ي'غ\ر.س غ%ر\ساv، وهو لونان: أ%حد'ها ثر.ت'ه ف مثل
هيئة الل�وز ل يزال ح'ل}واv من أ%و_ل, نباته، وآخ.ر' ف هيئة

ال3ج_اص, يبدو حام1ضاv ث ي.ح\لو إ,ذا أ%ي\ن.ع، ولما جيعاv ع.ج\مة وريح¬
طي>بة وي'ك}بس الام1ض' منهما، وهو غ%ضÒ ف ال1باب حت ي'د\ر,ك فيكون كأ%نه

ال%و\ز ف رائحته وط%ع\مه، وي.ع\ظ�م شج.ر'ه حت يكون% كش.ج.ر,
ال%و\ز,، وور.قه' كو.ر.قه1، وإ,ذا أ%د\ر.ك فال�ل}و منه أ%ص\ف%ر وال�زe منه

أ%حر.
أ%بو عمرو: الن_اب,ج.ة� والن_ب,يج' كان من أ%ط}ع1مة الع.ر.ب ف زمن

ال%جاعة، ي'خ.اض' الو.ب.ر' باللب وي'ج\د.ح؛ قال العدي يذكر نساء:
ت.ر.ك}ن. ب.طال%ةv، وأ%خ.ذ}ن% ج,ذ¾ا،

وأ%ل}ق%ي\ن. ال%كاح1ل% للن_بيج
ابن ال4عراب: ال1ذ© وال1ج.ذ© ط%ر.ف' ال1ر\و.د1؛ قال الفضل:

العرب تقول للم1خ\و.ض, ال1ج\د.ح. وال1ز\ه.ف. والن_ب_اج..
ون.ب.ج. إ,ذا خاض. س.ويقاv أ%و غيه.



وم.ن\ب,ج¬: م.و\ض1ع¬؛ قال سيبويه: اليم ف م.ن\ب,ج� زائدة بنزلة
ال4لف ل4نا إ,نا كث�رت مزيدة أ%ول�، فموضع زيادتا كموضع ال4لف،

وكثرتا ككثرتا إ,ذا كانت أ%و_لv ف السم والصفة، فإ,ذا نسبت إ,ليه فتحت
الباء، قلت: ك1ساء# م.ن\ب.ج.انê، أ%خرجوه م'خ\ر.ج. م.خ\بان9

وم.نظران9؛ قال ابن سيده: كساء م.ن\ب.جان منسوب إ,ليه، على غي قياس.
وع.ج,ي¬ أ%ن\ب.جانD أ%ي م'د\ر,ك¬ م'ن\ت.ف1خ¬ 

(* قوله «منتفخ» هو ف
الصل بالاء واليم وعليه لفظ معاv اهـ.)، ول يأ}ت على هذا البناء إ,ل

حرفان: يوم' أ%ر\و.نان{ 
(* قوله «يوم أ%روتان» ف مادة رون من القاموس ويوم

أ%رونان مضافاv ومنعوتاv صعب وسهل ضد. اهـ.) وعجي أ%نبجان؛ قال
الوهري: وهذا الرف ف بعض الكتب بالاء العجمة، قال: وساعي باليم عن أ%ب

سعيد وأ%ب الغوث وغيها.
ابن ال4عراب: أ%ن\ب.ج. الرجل� جلس على الن>باج، وهي ال3كام

العالية�؛ وقال أ%بو عمرو: ن.ب.ج. إ,ذا قعد على الن_ب.جة1، وهي
ال4ك%م.ة�.والنeب'ج': الغ.ر.ائ1ر' السeود'. الن>باج' وها ن,باجان1 

(* قوله
«النباج وها إل» كذا بالصل ولعله والنباج نباجان.): ن,باج' ث%ي\ت.ل%،

ون,باج' ابن عامر�. الوهري: والن>باج' ق%رية بالبادية أ%حياها عبد' ال3
بن' عامر. ال4زهري: وف بلد العرب ن,باجان1، أ%حدها على طريق البصرة،

يقال له ن,باج' بن عامر� وهو ب,حذاء ف%ي\د.، والن>باج' الخر' ن,باج'
بن سعد بالق%ر\ي.ت.ي\ن.

وف الديث: ائ}ت'ون ب,أ%ن\ب,جاني_ة1 أ%ب ج.هم,؛ قال ابن ال4ثي:
الفوظ بكسر الباء، وي'روى بفتحها. يقال: كساء أ%ن\ب,جانê، منسوب إ,ل

م.ن\ب,ج الدينة العروفة، وهي مكسورة الباء، ففتحت ف النسب وأ�بدلت
اليم هزة، وقيل: إ,نا منسوبة إ,ل موضع اسه أ%ن\ب,جان، وهو أ%شبه ل4ن

ال4و�ل فيه تعسف، وهو كساء ي'تخذ من الصوف له خ.م\لD ول ع.ل%م له، وهي من
أ%دون الثياب الغليظة، وإ,نا بعث الميصة إ,ل أ%ب جهم ل4نه كان

أ%ه\د.ى للنب، صلى ال عليه وسلم، ال%م1يص.ة% ذ%ات. ال4ع\لم، فلما شغلته
ف الصلة قال: ر'دeوها عليه وائ}ت'ون بأ%ن\ب,جان,ي_ت1ه، وإ,نا



ط%ل%بها لئل ي'ؤ.ثYر ر.دe الدي_ة1 ف قلبه؛ قال: والمزة فيها زائدة ف
قول.

@نبهرج: الن_ب.ه\ر.ج': كالب.ه\ر.ج,، وهو مذكور ف موضعه.
@نتج: الن>تاج': اسم ي.ج\مع وض\ع. جيع, البهائ1م,؛ قال بعضهم: هو ف

الناقة والفرس، وهو فيما س1وى ذلك ن.تج، وال4ول أ%صح؛ وقيل: الن>تاج' ف
vماخ1ضا vناقة �جيع الد_واب>، والو,لد' ف الغنم، وإ,ذا و.ل% الرجل

ون,تاج.ها حت تضع، قيل: ن.ت.جها ن.ت\جاv. يقال: ن.ت.ج\ت' الناقة% 
*)

قوله «نتجت الناقة إل» هو من باب ضرب كما ف الصباح. والنتاج، بالفتح:
الصدر، وبالكسر: السم، كما ف هامش نسخ القاموس نقلv عن عاصم.)

أ%ن\ت1ج'ها إ,ذا و.ل1يت. ن.تاج.ها، فأ%نانات1ج¬، وهي م.ن\ت'وجةD؛ وقال ابن
ح1لYزة%:

ل ت.ك}س.ع, الش_و\ل% بأ%غبار,ها،
إ,نك ل ت.د\ر,ي م.ن, الناتج'

وقد قال الكميت بيتاv فيه لفظ ليس بال�س\ت.ف1يض, ف كلم العرب، وهو
قوله:

ل1ي.ن\ت.ت1ج'وها ف1ت\ن.ةv بعد. ف1ت\ن.ة{
والعروف من الكلم, لي.ن\ت1ج'وها.

التهذيب عن الليث: ل يقال ن.ت.ج.ت1 الشاة� إ,ل أ%ن يكون إ,نسان ي.لي
ن.تاج.ها، ولكن يقال: ن'ت1ج. القوم' إ,ذا وض.ع.ت\ إ,بل�هم وشاؤ'هم؛ قال:
ومنهم من يقول: أ%ن\ت.ج.ت1 الناق%ة� إ,ذا وض.ع.ت\؛ وقال ال4زهري: هذا

غلط، ل يقال أ%ن\ت.ج.ت\ بعن و.ض.ع.ت\؛ وف الديث: كما ت'ن\ت.ج'
الب.هيمة� ب.ه,يم.ةv ج.م\عاء4 أ%ي ت.ل1د'؛ قال: يقال ن'ت1ج.ت1 الناقة� إ,ذا ولدت،

فهي م.ن\ت'وجةD، وأ%ن\ت.ج.ت\ إ,ذا ح.ملت، فهي ن.ت'وج¬، قال: ول يقال
م'ن\ت1ج¬. ون.ت.ج\ت' الناقة% أ%ن\ت1ج'ها إ,ذا ول�د\ت.ها. والنات1ج'

لل3بل: كالقابلة للنساء.
وف حديث ال4قرع وال4برص: فأ�ن\ت1ج. هذان1، وو.ل�د. هذا؛ قال ابن

ال4ثي: كذا جاء ف الرواية أ�ن\ت1ج.، وإ,نا يقال ن'ت1ج.، فأ%ما
أ%ن\ت.ج.ت\، فمعناه إ,ذا ح.ل%ت وحان ن.ت.اج'ها؛ ومنه حديث أ%ب ال4حوص: هل

ت.ن\ت1ج إ,بل%ك ص1حاحاv آذان'ها؟ أ%ي ت'و.لYدها وت.لي ن.تاج.ها. أ%بو زيد:



أ%ن\ت.ج.ت1 الفرس'، فهي ن'توج¬ وم'ن\ت1ج¬ إ,ذا دنا و,لد'ها وعظم بطنها.
وقال يعقوب: إ,ذا ظهر حلها؛ قال: وكذلك الناقة، ول يقال م'ن\ت1ج¬، قال:

وإ,ذا ولدت الناقة� من تلقاء نفسها ول يل, ن.ت.اج.ها، قيل: قد
ان\ت.ت.ج.ت\، وحاج.ى به بعض الشعراء فجعله للنخل، فقال أ%نشده ابن

ال4عراب:إ,ن� لن.ا م1ن مال1نا ج,مال؛
م1ن\ خ.ي\ر, ما ت.ح\وي الرجال� مال،

ن.ح\ل�1ب'ها غ�ز\راv ول ب,لل
ب,ه,ن_، ل علv ول ن,هال،

ي'ن\ت.ج\ن كل� شت\وة{ أ%ج\مال
vون.ت.اجا vل تتاج إ,ل الاء. وقد ن.ت.ج.ها ن.ت\جا Dيقول: هي ب.ع\ل

ون'ت1ج.ت\. وأ%ما أ%حد بن يي فجعله من باب ما ل ي'تكلم به إ,ل على
الصيغة الوضوعة للمفعول؛ الوهري: ن'ت1ج.ت1 الناقة�، على ما ل ي'س.م_

فاعله، ت'ن\ت.ج' ن.ت.اجاv، وقد ن.ت.ج.ها أ%هل�ها ن.ت\جاv؛ قال الكميت:
وقال ال�ذ%م>ر' للنات1جي.:

مت ذ�م>ر.ت\ ق%ب\ل1ي. ال4ر\ج'ل�؟
والن_ت'وج' من اليل وجيع, ال%اف1ر,: ال%ام1ل�، وقد أ%ن\ت.ج.ت\؛

وبعضهم يقول: ن.ت.ج.ت\، وهو قليل. الليث: الن_ت'وج' الام1ل� من الدواب>؛
فرس ن.ت'وج¬ وأ%تانD ن.توج: ف بطنها ولد قد استبان؛ وبا ن,تاج¬ أ%ي

ح.مل، قال: وبعض يقول للن_توج من الدواب: قد ن.ت.ج.ت\ بعن حلت، وليس
بعام�.

ابن ال4عراب: ن'ت1ج.ت1 الفرس' والناقة�: ول%دت، وأ�ن\ت1ج.ت\: د.نا
و,لد'ها، كلها ف1ع\ل� ما ل ي'س.م_ فاعله؛ وقال: ل أ%سع ن.ت.ج.ت ول

أ%ن\ت.ج.ت\ على صيغة فعل الفاعل؛ وقال كراع: ن'ت1ج.ت1 الف%ر.س'، وهي
ن.ت'وج¬، ليس ف الكلم ف�ع1ل% وهي ف%ع'ولD إ,ل هذا، وقولم: ب'ت1ل%ت1

�النخلة� عن أ�م>ها وهي ب.ت'ولD إ,ذا أ�ف}ر,د.ت؛ وقال مرة: أ%ن\ت.ج.ت1 الناقة
وهي ن'توج¬ إ,ذا ول%دت، ليس ف الكلم أ%ف}ع.ل% وهي ف%ع'ولD إ,ل هذا،
وقولم: أ%خ\ف%د.ت1 الناقة� وهي خ.ف�ود¬ إ,ذا أ%لقت ولدها قبل أ%ن يتم،
وأ%ع.ق�ت1 الفرس' وهي ع.ق�وق¬ إ,ذا ل تمل، وأ%ش.ص_ت1 الناقة� وهي

ش.ص'وص¬ إ,ذا قل� لبنها؛ وناقةD ن.ت1يج¬: ك%ن.ت'وج�، حكاها كراع
أ%يضاv.وقال أ%بو حنيفة: إ,ذا ن.أ%ت1 ال%ب\هة� ن.ت_ج. الناس' وو.ل�دوا



واج\ت'ن,ي. أ%و_ل� الك%م\أ%ة1، هكذا حكاه نت_ج، بتشديد التاء، يذهب ف ذلك
إ,ل التكثي.

وبالناقة ن,تاج¬ أ%ي حل.
وأ%ن\ت.ج. القوم': ن'ت1ج.ت\ إ,بلهم وشاؤ'هم. وأ%ن\ت.ج.ت1 الناقة�: وضعت

من غي أ%ن يليها أ%حد. والريح ت'ن\ت1ج' السحاب.: ت.م\ريه حت يرج قطره.
وف الثل: إ,ن الع.ج\ز. والتوان ت.زاو.جا فأ%ن\ت.جا الف%ق}ر.

يونس: يقال للشاتي إ,ذا كانتا سن�اv واحدة: ها ن.تيجةD، وكذلك غنم'
فلن ن.تائ1ج' أ%ي ف سن واحدة. وم.ن\ت1ج' الناقة1: حيث ت'ن\ت.ج' فيه،

،Dعلى م.ن\ت1ج,ها أ%ي الوقت1 الذي ت'ن\ت.ج' فيه، وهو م.ف}ع1ل �وأ%ت.ت1 الناقة
بكسر العي.

@نثج: التهذيب ابن ال4عراب: ال1ن\ث%ج.ة� الست، سيت م1ن\ث%جةv ل4نا
ت.ن\ث1ج' أ%ي ت'خرج ما ف البطن. غيه: ويقال ل4حد الع1د\ل%ي\ن, إ,ذا

:�استرخى: قد اس\ت.ن\ث%ج.؛ قال ه1م\يان
ي.ظ%ل© ي.د\ع'و ن,يب.ه الض_ماع1جا،

ب,ص.ف}ن.ة{ تزق1ي هد1يراv ناتا
أ%ي مسترخياv؛ وال أ%علم.

@نج: ن.ج_ت1 الق�ر\ح.ة� ت.ن,جe، بالكسر، ن.جìا ون.ج,يجاv: ر.ش.ح.ت؛
وقيل: سال%ت\ با فيها. ال4صمعي: إ,ذا سال ال�ر\ح با فيه، قيل: ن.ج_

ي.ن,جe ن.ج,يجاv؛ قال الق%ط1ران:
فإ,ن} ت.ك' ق�ر\حةD خ.ب'ث%ت\ ون.ج_ت\،

فإ,ن� ال ي.فعل ما ي.شاء
وهذا البيت أ%ورده الوهري منسوباv لرير، ونبه عليه ابن' ب.ر>ي ف
أ%ماليه أ%نه للق%ط1ران، كما ذكره ابن سيده. يقال: خ.ب'ث%ت1 الق�ر\حة إ,ذا

فس.دت وأ%ف}س.دت ما ح.ولا؛ ي'ريد أ%نا، وإ,ن ع.ظ�م. فس.اد'ها. فال�
قادر¬ على إ,ب\ر.ائ1ها. وف حديث الجاج: سأ%ح\م1ل�ك على ص.ع\ب� ح.د\باء4

(* قوله «صعب حدباء» كذا ضبط صعب ف الصل بالتنوين، وكذا فيما بأيدينا من
،vق%ي\حا �النهاية هنا وف حدبر.) ح1د\بار� ي.ن,جe ظهر'ها أ%ي يسيل

Dراف1ضة :Dن.ج_ة Dن�وكذلك ال�ذ�ن إ,ذا سال منها الد_م' والق%ي\ح'. وأ�ذ
با ل ي'و.اف1ق�ها من الديث.

ويقال: جاء ب,أ%د\ب.ر. ي.ن,جe ظهر'ه. ون.ج_ الشيء4 من فيه ن.جìا:



كمج_ه.
ون.ج\ن.ج. ف رأ}يه وت.ن.ج\ن.ج.: اضطر.ب.. وت.ن.ج\ن.ج. لم'ه 

(* قوله
«وتنجنج لمه إل» تبع الوهري فيه. والذي ف القاموس هو غلط، وإ,نا هو

تبجبج، بياءين اهـ. وف شرحه أ%صل الرد� للهروي ف الغريبي.) أ%ي ك%ث�ر.
واسترخ.ى. ون.ج\ن.ج. أ%م\ر.ه إ,ذا رد_د أ%م\ر.ه ول ي'ن.فYذ}ه؛ وقال ذو

الرمة:
حت إ,ذا ل ي.ج,د\ و.غ}لv ون.ج\ن.ج.ها

م.خافة% الر_م\ي,، حت كل©ها ه1يم'
والن_ج\ن.ج.ة�: التحريك والتقليب. ويقال: ن.ج\ن,ج\ أ%م\ر.ك فل%ع.ل�ك

ت.ج,د' إ,ل ال�ر'وج س.بيلv. ون.ج\ن.ج. إ,ذا ه.م_ بال4م\ر, ول
ي.ع\ز,م عليه. الليث: الن_ج\ن.جة� ال%و\ل%ة� عند الف%ز\عة1؛ وقال

العجاج:ون.ج\ن.ج.ت\ بال%و\ف م.ن ت.ن.ج\ن.جا
أ%بو تراب: قال بعض' غ%ن¼: يقال ل%gل%ج\ت' الل©ق}مة ون.ج\ن.ج\تها
إ,ذا ح.ر_ك}ت.ها ف ف1يك ورد_د\ت.ها فلم ت.ب\ت.ل1ع\ها.شجاع الس�ل%مي:
م.ج\م.ج. ب ون.ج\ن.ج. إ,ذا ذ%ه.ب بك. ف الكلم م.ذ}هباv على غي

الس\ت1قامة،ورد_ك. م1ن\ حال� إ,ل حال�. ابن ال4عراب: م.ج_ ون.ج_، بعن
واحد؛ وقال أ%وس:

أ�حاذ1ر' ن.ج_ ال%يل, ف%و\ق. س.رات1ها،
ور.بìا غ%ي'وراv، و.ج\ه'ه يتم.ع_ر

ن.ج_ت'ها: إ,ل}قاؤ'ها ز.وال%ها 
(* هكذا ف الصل.) عن ظهورها.ون.ج\ن.ج.

الرج'ل%: ح.ر_ك%ه. ون.ج\ن.ج.ه عن ال4مر: ك%ف�ه؛ قال:
ف%ن.ج\ن.ج.ها عن ماء3 ح.ل}ي.ة%، بعدما

ب.د.ا حاج,ب' ال3ش\راق، أ%و كاد ي'ش\ر,ق'
والن_ج\ن.ج.ة�: ال%بس عن ال%ر\عى. ون.ج\ن.ج. إ,بل%ه ن.ج\ن.ج.ةv إ,ذا

رد�ها عن الاء. الوهري: ن.ج\ن.ج. إ,ب,ل%ه إ,ذا رد_ها على ال%وض؛
وأ%نشد بيت ذي الرمة:

حت إ,ذا ل يد و.غ}لv ون.جن.ج.ها
والن_ج\ن.ج.ة�: ت.ر\ديد' الرأ}ي. ون.ج\ن.جت عي\ن'ه غارت. والي.ن\ج'وج'



وال4ن�وج': العود الذي ي'تب.خ_ر' به؛ قال أ%بو دواد:
ي.ك}ت.ب,ي. ال4ن\ج'وج. ف ك%ب_ة1 ال%ش\ـ

ـت.ى، وب'ل}ه¬ أ%ح\لم'ه'ن_ و,سام'
وف حديث س.ل}م.ان%: أ%ه\ب,ط% آد.م' من النة وعليه إ,ك}ل1يلD، ف%تحات_

منه عود' ال4ن\ج'وج؛ هو لغة ف العود الذي ي'ت.ب.خ_ر به، والشهور فيه
أ%ل%ن\جوج وي.ل%ن\ج'وج وأ%ل%ن\ج.ج، وال4لف والنون زائدتان؛ وف الديث:

م.جام1ر'ه'م' ال4ل%ن\جوج؛ قال ابن ال4ثي: كأ%نه ي.ل1جe ف ت.ض.وeع,
رائحته1، وهو انتشار'ها.

@نج: الن_ح\ج: كناية عن النكاح، والاء لغة.
@نج: نج السيل� ف س.ن.د1 الوادي ي.ن\خ1ج ن.خ\جاv: صد.مه. ون.خ.ج.

الرجل� الرأ%ة ينخ'ج'ها 
(* قوله «ينخجها» ضبط ف الصل كما ترى وهو مقتضى

صنيع الد. وأما نج السيل، فضبط فيه الضارع، بالكسر، وصرح به شارح
القاموس وقد سوى بينهما الد ف الطلق.) ن.خ\جاv: نكحها.

.�والن_خ_اجة�: الرش�احة
والن_خ\ج: أ%ن ت.ض.ع الرأ%ة� الس>قاء4 على ر'ك}ب.ت.يها ث ت.م\خ'ضه؛

،vحليبا vوقيل: الن_خ\ج أ%ن تأ}خذ% اللب. وقد راب.، فت.ص'ب_ لبنا
.Dليست لا صلبة vب\دة ف%ش\فاشةeفتخر'ج. الز

ابن السكيت: والن_خ1يج.ة� ز'ب\د¬ ر.قيق¬ ي.خر'ج' من الس>قاء إ,ذا
ح'م1ل على ب.عي بعدما ن'ز,ع. ز'ب\د'ه ال4ول، في'م\خ.ض فيخر'ج' منه ز'ب\د¬

رقيق.
وقال غيه: هو الن_خيج'، بغي هاء�. وف�لنD ميمون� العريكة والنخيجة1

والطبيعة، بعنÝى واحد. ويقال: النخجة، بتقدي اليم، قال الوهري: ول
أ%دري ما صحته.

ون.خ.ج. الد_لو. ف البئر ن.خ\جاv ون.خ.ج. با: ح.ر_ك%ها ف الاء
ل1ت.م\تلئ%، لغة ف م.خ.ج.ه.ا، إ,ذا خ.ض\خ.ض.ها، وزعم يعقوب أ%ن نون% نج

بدل من ميم مج.
@ندج: ف حديث الزeب.ي: وق%ط%ع أ�ن\د'وج. س.ر\ج,ه أ%ي ل1ب\د.ه؛ قال

أ%بو موسى: هكذا وجدته بالنون، قال ابن ال4ثي: وأ%حس.ب'ه بالباء.
@نرج: الن_ي\ر.ج' والن_و\ر.ج' والنeور.ج'، ال4خية يانية ول نظي



،vكان أ%و خشبا vله: كل© ذلك ال1د\و.س' الذي ي'داس' به الطعام، حديدا
وأ%ق}ب.ل%ت الو.ح\ش' والد_وابe ن.ي\ر.جاv، وهي ت.ع\دو ن.ي\ر.جاv: وهي

سرعةD ف تردeد{. وكل© سريع: ن.ي\ر.ج¬؛ قال العجاج:
ظ%ل� ي'بار,يها وظ%ل�ت ن.ي\ر.جا

وف نوادر ال4عراب: الن.و\ر.ج' السراب'. والن_و\ر.ج': س1ك�ة
ال%ر_اث. والن>ي.ج': أ�خ.ذD ت'ش\ب,ه الس>ح\ر.، وليست بقيقته، ول

Dكالس>ح\ر، إ,نا هو تشبيه وتلبيس. وريح¬ ن.ي\ر.ج¬ ون.و\ر.ج¬: عاص1ف¬. وامرأ%ة
ن.ي\ر.ج¬: داهية م'نكرة.

@نزج: ابن ال4عراب: ن.ز.ج. إ,ذا ر.ق%ص.. غيه: الن_يز.ج' ج.هاز'
الرأ%ة1 إ,ذا كان ناز,ي. الب.ظ}ر ط%ويل%ه؛ وأ%نشد:

بذاك. أ%ش\ف1ي الن_ي\ز.ج. ال1جاما
@نسج: الن_س\ج': ض.مe الشيء إ,ل الشيء، هذا هو ال4صل�. ن.س.جه

:vفان\ت.س.ج. ون.س.جت الريح' التراب. ت.ن\س3ج'ه ن.س\جا vي.ن\س3ج'ه ن.س\جا
س.ح.ب.ت\ بعض.ه إ,ل بعض. والريح' ت.ن\س3ج التراب إ,ذا ن.س.جت ال%و\ر.

وال%و\ل% على ر'سومها 
(* قوله «على رسومها» كذا بالصل، وعبارة ال4ساس: ومن

الاز الريح تنسج رسم الدار، والتراب والرمل والاء إ,ذا ضربته فانتسجت
له طرائق كالبك.). والريح ت.ن\س3ج' الاء4 إ,ذا ض.ر.ب.ت\ م.ت\ن.ه

فان\ت.س.ج.ت\ له طرائ1ق' كال�ب'ك1. ون.س.ج.ت الريح' الر_ب\ع. إ,ذا ت.عاو.ر.ت\ه
ر,يان1 طولv وع.ر\ضاv، ل4ن الناس1ج. ي.عتر,ض' النسيجة في'ل}ح1م' ما

أ%طال% من الس_د.ى. ون.س.ج.ت الريح' الاء4: ض.ر.ب.ت\ه فان\ت.س.جت فيه
:vط%رائ1ق'؛ قال زهي يصف واديا

م'ك%ل�لD بع.م1يم, الن_ب\ت1، ت.ن\س3ج'ه
ر,يح¬ خ.ريق¬، ل1ضاحي مائ1ه1 ح'ب'ك

ون.س.جت الريح' الو.رق. وال%شيم.: ج.م.ع.ت\ بعض.ه إ,ل بعض؛ قال ح'ميد
بن ثور:

وعاد. خ'ب_از¬ ي'س.قYيه الن_دى
ذ�راو.ةv، ت.ن\س3ج'ه ال�وج' الدeر'ج\

والن_س\ج معروف، ون.س.ج. الائ1ك' الثوب. ي.ن\س3ج'ه وي.ن\س'ج'ه
ن.س\جاv، م1ن ذلك ل4نه ض.م_ الس_د.ى إ,ل الل©ح\مة، وهو الن_س�اج'،



وح1ر\ف%ته الن>ساج.ة، وربا س'م>ي الد_ر_اع' ن.س_اجاv. وف حديث جابر: فقام
ف ن,ساجة{ م'ل}ت.ح1فاv با؛ هي ض.ر\ب¬ من ال%لح1ف م.نسوجة، كأ%نا

س'م>يت بالصدر.
وقالوا ف الرجل المود: هو ن.س3يج' وح\د1ه؛ ومعناه أ%ن الثوب. إ,ذا

كان كرياv ل ي'ن\س.ج\ على م1ن\وال1ه غي'ه ل1د1ق�ت1ه، وإ,ذا ل يكن
كرياv ن.ف1يساv د.ق1يقاv ع'م1ل% على م1ن\وال1ه س.د.ى ع1د_ة1 أ%ثواب�؛ وقال
ثعلب: ن.سيج' و.ح\د1ه الذي ل ي'ع\م.ل� على مثاله م1ث}ل�ه؛ ي'ض\ر.ب'

مثلv لكل م.ن\ ب'ول1غ% ف م.د\ح1ه، وهو كقولك: فلن واحد' عصر,ه وق%ر,يع'
ق%وم1ه، فن.سيج' و.ح\د1ه أ%ي ل نظي. له ف ع1لم أ%و غ%يه، وأ%صل�ه ف

الثوب ل4ن� الثوب. الرفيع. ل ي'ن\س.ج' على م1نوال1ه. وف حديث عمر: م.ن\
Dل ع.ي\ب فيه، وهو ف%ع1يل vي.د'ل©ن على ن.سيج, و.ح\د1ه؟ ي'ريد' رجل

بعن مفعول، ول يقال إ,ل9 ف الدح. وف حديث عائشة% أ%نا ذكرت عمر
ت.ص1ف�ه، فقالت: كان وال3 أ%ح\و.ذ1ي�اv ن.س3يج. و.ح\د1ه؛ أ%رادت: أ%نه

كان م'ن\ق%ط1ع. الق%ر,ين,.
والوض1ع' م.ن\س3ج¬ وم.ن\س.ج¬. ال4زهري: م1ن\س.ج' الثوب، بكسر اليم،

وم.ن\س3جه حيث ي'ن\س.ج، حكاه عن شر. ابن سيده: وال1ن\س.ج' وال1ن\س3ج،
eبكسر اليم، كل©ه: الشبة وال4داة الستعملة ف الن>ساجة الت ي'م.د

عليها الثوب للن_س\ج؛ وقيل: ال1ن\سج'، بالكسر، ل غي: ال%فe خاصة.
ون.س.ج. الكذ�اب' الزeور.: ل%ف�ق%ه. ون.س.ج الشاعر' الش>ع\ر:

ن.ظ%م.ه. والشاعر' ي.ن\س3ج' الش>ع\ر، والكذ�اب' ي.ن\س3ج' الزeور.، ون.س.ج.
الغ.ي\ث� النبات.، كل©ه على ال%ث%ل. ونس.ج.ت الناقة� ف سي,ها

ت.ن\س3ج'، وهي ن.س'وج¬: أ%س\ر.ع.ت\ ن.ق}ل% قوائ1م1ها؛ وقيل: الن_س'وج' من ال3بل
الت ل ي.ث}ب'ت ح1مل�ها ول ق%ت.ب'ها عليها إ,نا هو مضطر,ب¬. وناقة

ن.س'وج¬ و.س'وج¬: ت.ن\س3ج وت.س3ج' ف س.يها، وهو س'رعة ن.ق}ل1ها
ق%وائم.ها. وم1ن\س.ج' الدابة، بكسر اليم وفتح السي، وم.ن\س3ج'ه: أ%س\ف%ل� من

حار,كه، وقيل: هو ما بي الع'ر\ف وموضع اللYب\د؛ قال أ%بو ذؤيب:
م'س\ت.ق}ب,ل الر>يح, ي.جري ف%وق. م.ن\س3ج,ه،

إ,ذا ي'راع' اق}ش.ع.ر_ الك%ش\ح' والع.ض'د
أ%راد: اق}ش.ع.ر_ الك%شح' والع.ض'د' منه. التهذيب: وال1ن\س.ج'

ال�ن\ت.ب,ر' من كاثبة الدابة عند منتهى م.ن\ب,ت الع'ر\ف تت. الق%ر.بوس



الق%د_م؛ وقيل: س'م>ي م1ن\س.ج. الف%ر.س, ل4ن ع.ص.ب. الع'ن'ق ي.جيء ق1ب.ل%
الظ�ه\ر، وع.ص.ب' الظ�ه\ر يذهب' ق1ب.ل% الع'ن'ق في.ن\س3ج' على

الك%ت1ف%ي. أ%بو عبيد: ال%ن\س3ج' والار,ك ما ش.خ.ص من ف�روع الك%ت1ف%ي إ,ل
أ%صل الع'ن'ق إ,ل م'س\توى الظ�هر، والكاه1ل� خ.ل}ف ال%ن\س3ج. وف الديث:

ب.ع.ث رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، زيد. بن. حارثة إ,لة ج'ذام.،
فأ%و�ل� من ل%ق1يهم رج'لD على ف%ر.س� أ%د\ه.م كان ذ%كر'ه على م.ن\سج فر.س1ه؛

قال: ال%ن\س3ج' ما بي م.غ\ر,ز الع'ن'ق إ,ل م'ن\ق%ط%ع الار,ك ف
الصeل}ب؛ وقيل: ال%ن\س3ج' والارك' والكاه1ل� ما ش.خ.ص من فروع الكت1ف%ي

إ,ل أ%صل الع'ن'ق؛ وقيل: هو، بكسر اليم، للف%ر.س بنزلة الكاه1ل, من
ال3نسان، والار,ك من البعي. وف الديث: رجالD جاع1لو أ%رماح1ه,م على

م.ناس1ج, خيولم، هي جع ال%ن\س3ج.
ابن شيل: الن_س'وج' من ال3بل الت تقد>م ج.هاز.ها إ,ل كاه1ل1ها

لشد�ة س.يها.
ثعلب عن ابن ال4عراب: النeس'ج الس_ج_ادات.

@نشج: الن_ش1يج: الص_وت. والن_ش1يج: أ%شدe الب'كاء، وقيل: هي
�م.أ%ق%ةD يرتفع لا النف%س' كالف�ؤ.اق. وقال أ%بو عبيد: الن_ش1يج' م1ث}ل

الب'كاء للصب> إ,ذا ر.د_د. صوت.ه ف صدر,ه ول ي'خ\رجه. وف حديث عمر، رحه
ال: أ%نه صلى الفجر. بالناس فق%رأ% سورة يوسف، حت إ,ذا جاء ذ1كر'

يوسف ب.كى حت س'م1ع. ن.ش1يج'ه خ.ل}ف. الصeفوف؛ والفع\ل� من ذلك كلYه
ن.ش.ج. ي.ن\ش1ج'. وف حديثه الخر,: فن.ش.ج. حت اخت.ل%ف%ت\ أ%ضلع'ه. وف

حديث عائشة ت.ص1ف' أ%باها، رضي ال عنهما: ش.ج,ي� الن_ش1يج,؛ أ%رادت أ%نه
كان ي'ح\ز,ن� م.ن يسمعه ي.قرأ�. أ%بو عبيد: الن_ش1يج' م1ث}ل� ب'كاء3

الصب> إ,ذا ض'ر,ب. فلم ي'خ\ر,ج\ بكاء4ه ورد_د.ه ف صدر,ه، ولذلك قيل
ل1ص.وت المار: ن.ش1يج. ابن ال4عراب: الن_ش1يج' من الف%م,، وال%ن,ي'

والن_خ1ي' من ال4ن\ف1. ون.ش.ج. الباكي ي.ن\ش1ج' ن.ش\جاv ون.ش1يجاv إ,ذا
غ�ص_ بالب'كاء3 ف ح.لق1ه من غي ان\ت1حاب�؛ وف التهذيب: وهو إ,ذا

غ%ص_ الب'كاء4 ف ح.ل}ق1ه عند الف%ز\عة. وف حديث و.فاة1 النب، صلى ال
عليه وسلم: ف%ن.ش.ج. الناس' يبكون؛ الن_ش1يج': صوت¬ معه ت.و.جeع¬ وب'كاء#

كما ي'ر.د>د' الصبe ب'كاء4ه ون.حيب.ه ف صدر,ه. والط�ع\ن.ة ت.ن\ش1ج'
عند خروج الد_م,: ت.س\م.ع' لا ص.وتاv ف ج.وف1ها، والق1د\ر' ت.ن\ش1ج'



عند الغ.ل%يان1. وع.ب\رةD ن'ش'ج¬: لا ن.ش1يج¬. وال1مار ي.ن\ش1ج'
ن.ش1يجاv عند الف%ز.ع,؛ وقال أ%بو عبيد: هو ص.وت' ال1مار,، م1ن غي أ%ن

ي.ذك�ر. فز.عاv. ون.ش.ج. المار' بصوت1ه ن.ش1يجاv: رد_د.ه ف ص.در,ه؛ وكذلك
ن.ش.ج. الز>قe وال�بe والق1در' إ,ذا غ%لى ما فيه حت ي'س\م.ع له صوت¬.

والض>ف}د.ع' ي.ن\ش1ج' إ,ذا ر.د_د ن.ق}ن.ق%ت.ه؛ قال أ%بو ذؤيب ي.ص1ف'
ماء4 م.ط%ر:

ض.فاد1ع'ه غ�ر\ق%ى، ر,واء# كأ%نا
ق1يان� ش'روب�، ر.ج\ع'هن_ ن.ش1يج

أ%ي ر.ج\ع' الض_فاد1ع، وقد ي.جوز أ%ن يكون% ر.ج\ع. الق1يان1. ون.ش.ج.
ال�ط%ر,Yب' ي.ن\ش1ج' ن.ش1يجاv: جاش.ت\ به 

(* قوله: جاشت به: هكذا ف
الصل. وف سائر العاجم: نشج ال�طر,ب' فص.ل% بي الصوتي ومد�؛ وقد يكون

:vدورا�سقط شيء من كلم الؤلف.) ؛ قال أ%بو ذؤيب يصف ق
ل%ه'ن_ ن.ش1يج¬ بالن_ش1يل,، كأ%نا

ض.رائ1ر' ح1ر\م1ي¼، ت.فاح.ش غار'ها
والن_ش1يج': م.س3يل� الاء 

(* قوله «والنشيج مسيل الاء» كذا بالصل.)
والمع أ%ن\شاج. أ%بو عمرو: ال4ن\شاج' م.جاري الاء3، واحدها ن.ش.ج¬،

بالتحريك؛ وأ%نشد شر:
ت.أ%ب_د. لgي¬ م1نهم' ف%ع'تائ1د'ه\،

فذو س.ل%م� أ%ن\شاج'ه، فس.واع1د'ه\
والن_ش1يج': ص.وت' الاء ي.ن\ش1ج'، ون'ش'وج'ه ف ال4رض أ%ن ي'س\م.ع.

له صوت¬؛ قال هيان:
حت إ,ذا ما ق%ض.ت1 ال%وائ1جا،

وم.ل4ت\ ح'ل�ب'ها ال%لن,جا
منها، وث%مeوا ال4و\ط�ب. الن_واش1جا

ث%مeوا: أ%ص\ل%حوا.
.vراه فارسي�ا�والنeوش.جان�: قبيلة أ%و بلد¬؛ قال ابن سيده: وأ

@نضج: ن.ض1ج. اللحم' ق%د1يداv وش1واءé، والع1نب' والت_م\ر' والث%م.ر'
ي.ن\ض.ج' ن'ض\جاv ون.ض\جاv أ%ي أ%در.ك..



والنeض\ج': السم. يقال: جاد. ن'ض\ج' هذا اللحم,، وقد أ%ن\ض.ج.ه
الطاه1ي وأ%ن\ض.ج.ه إ,ب�ان'ه، فهو م'ن\ض.ج¬ ون.ض1يج¬ وناض1ج¬، وأ%ن\ض.ج\ت'ه

أ%نا، والمع ن,ضاج¬؛ قال الن_م1ر يصف الد_جاج:
ول ي.ن\ف%ع\ن.ن إ,ل9 ن,ضاجا

وف حديث عمر، رضي ال عنه: فترك ص1ب\ي.ةv ص1غاراv ما ي'ن\ض1ج'ون
ك�راعاv أ%ي ما ي.ط}ب'خون ك�راعاv لع.ج\زهم وص1غ.ر,هم؛ يعن ل ي.ك}ف�ون

أ%نف�س.هم خدمة% ما يأ}ك�لونه فكيف غيه؟ وف رواية: ما ت.س\ت.ن\ض1ج' ك�راعاv؛
والك�راع: ي.د' الشاة1. ومنه حديث لقمان: قريب¬ من ن.ض1يج، ب.عيد¬ من

ن,يء�؛ النض1يج': ال%ط}ب'وخ، ف%ع1يلD بعن مفعول، أ%راد أ%نه يأ}خ'ذ� ما
ط�بخ ل3ل}ف1ه النزل% وط�ول م'ك}ث1ه ف الي�، وأ%نه ل يأ}كل الن>يء

كما يأ}كل� م.ن أ%ع\ج.ل%ه ال4مر' عن إ,نضاج ما ات_خذ%، وكما يأ}كل م.ن
غزا واصطاد.

قال ابن سيده: واستعمل أ%بو حنيفة ال3ن\ضاج ف الب.ر\د ف كتابه
ال%و\سوم بالنبات: ال%ه\روء الذي قد أ%نض.جه الب.ر\د'، قال: وهذا غريب إ,ذ

ال3نضاج إ,نا يكون ف الر�، فاستعمله هو ف البد1.
ورجل ن.ض1يج' الرأ}ي: م'ح\ك%م'ه، على ال%ث%ل,. وفلن ل ي'ن\ض1ج'

الك�راع. أ%ي أ%نه ض.عيف¬ ل غ%ناء4 عنده. ون.ض1ج.ت الناقة� بولدها
ون.ض_ج.ت\ه، وهي م'ن.ض>جÒ: جاو.ز.ت ال%ق_ بشهر ونوه ول ت'ن\ت.ج أ%ي زاد.ت\

على وقت1 الولدة؛ قال ح'ميد بن ثور:
وص.ه\باء منها كالس_فينة، ن.ض_ج.ت\
به ال%م\ل%، حت زاد. ش.ه\راv ع.ديد'ها

ونوق¬ م'ن.ض>جات؛ قال ع'و.يف الق%واف ي.ص1ف بعياv له تأ%خ_رت\
ولدت'ه عن ح1ين,ه بشهر أ%و ق1راب شهر:

vن_ ق1د\ما�هو ابن' م'ن.ض>جات{، ك
ي.ز,د\ن على الع.د1يد1، ق1راب. شهر

ول ي.ك' بابن, كاش1فة الض_واح1ي،
كأ%ن� غ�ر'ور.ها أ%ع\شار' ق1د\ر

وال�ن.ض>جة: الت تأ%خ_ر.ت\ و,لدت'ها عن ح1ي, الولدة شهراv، وهو
أ%ق}و.ى للو.لد1. والض_واحي: الن_واحي من السد. وغ�رور' ال1ل}د1

وغيه: م.كاس1ر'ه، واحده غ%رÒ. ال4صمعي: إ,ذا ح.م.ل%ت الناقة� فجاز.ت



الس_ن.ة% من يوم. ل%ق1ح.ت\، قيل: أ%د\ر.ج.ت\ ون.ض_ج.ت\، وقد جازت ال%ق_،
وح.ق©ها الوقت' الذي ض'ر,ب.ت\ فيه، ويقال لا: م1د\راج وم'ن\ض1ج¬؛ وأ%نشد

البد للطرماح:
أ%ن\ض.ج.ت\ه عشرين. ي.وماv ون,يل%ت\،
حي. ن,يل%ت\، ي.عار.ةv ف الع1راض

(* قوله «أ%نضجته إل» هكذا ف الصل بتقدي هذا البيت على ما بعده،
والذي ف الصحاح ف مادة كرض وف شرح القاموس ف مادة يعر وكرض تقدي الثان

على الول.)
سوف. ت'د\ن,يك. من ل%م1يس. س.ب.ن\دا
ةD، أ%مار.ت\ بالب.ول, ماء4 الك1راض

قال: أ%ن\ض.ج.ت\ه عشرين يوماv، إ,نا ي'ريد بعد. ال%ول, من يوم.
ح.م.لت\، فل ي.خر'ج' الو.لد' إ,ل م'ح\ك%ماv؛ كما قال الطيئة:

ل4د\ماء منها كالس_فينة1، ن.ض_ج.ت\
به ال%ول%، حت زاد. شهراv ع.د1يد'ها

(* قوله «لدماء» الذي ف الصحاح وصهباء.)
قال ال4زهري: ما ذ�ك1ر. ف بيت ال�ط%يئة من التنضيج هو كما فسره

الب�د، وأ%ما بيت الطرماح فمعناه غي' ما ذهب إ,ليه، ل4ن� معناه ف بيته
ص1فة� الناقة1 نفس3ها بالق�و_ة، ل ق�و_ة و.لد1ها؛ أ%راد أ%ن� الف%ح\ل%

ض.ر.ب.ها ي.عارةv ل4نا كانت ن1يبةv، فض.ن_ با صاحب'ها لنجاب.ت1ها
عن ض1راب, الفحل, إ,ياها، فعارضها فحلD فض.ر.ب.ها فأ%ر\ت.ج.ت\ على مائ1ه1

عشرين يوماv، ث أ%ل}ق%ت\ ذلك الاء4 قبل% أ%ن ي'ثق1ل%ها ال%م\ل� ف%تذهب
م'ن_ت'ها، ورو.ى الرeواة� البيت.: «أ%ض\م.ر.ت\ه عشرين يوماv» ل

أ%ن\ض.ج.ت\ه، فإ,ن ر'و,ي. أ%نض.جته، فمعناه أ%ن� ماء4 الف%حل, ن.ض1ج. ف
رح1م1ها ف عشرين يوماv، ث ر.م.ت\ به كما ت.ر\م1ي بو.ل%د1ها الت_مام,

ال%ل}ق, وب.ق1ي. لا م'ن_ت'ها؛ وقال الشماخ:
وأ%ش\ع.ث قد قد_ الس>فار' ق%م1يص.ه،
وحر� السواء بالعصا غي' م'ن\ض1ج

وقد استعمل ثعلب ن.ض_جته ف الرأ%ة؛ وقال ف قوله:
ت.م.ط�ت\ به أ�مeه ف الن>فاس,،

فليس ب,ي.ت\ن� ول ت.و\أ%م



يريد أ%نا زادت على تسعة أ%شهر حت ن.ض_ج.ت\ه.
ون.ض_ج.ت الناقة� ب,ل%ب.ن,ها إ,ذا بلغت الغاية؛ قال ابن سيده: وأ�راه

و.ه.ماv، إ,نا هو ن.ض_ج.ت بو.ل%د1ها.
@نعج: الن_ع\ج.ة: ال�نثى من الضأ}ن والظYباء3 والبقر, الو.ح\ش1ي�

والش_اء3 ال%ب.لي�، والمع ن,عاج¬ ون.ع.جات، والعرب' ت.ك}ن بالنعجة والشاة
عن الرأ%ة، ويسمون الث�و\ر. الوح\ش1ي_ شاةv؛ قال أ%بو عبيد: ول يقال

لغي الب.ق%ر, من الو.ح\ش, ن,عاج؛ وف التنزيل ف قص_ة داود، عليه
الصلة والسلم، وقول, أ%حد1 ال%ل%ك%ي, الل�ذ%ين, اح\تك%ما إ,ليه: إ,ن9

هذا أ%خي له ت1سع¬ وتسعون ن.عجةv ول% ن.ع\جةD واحدة؛ وقرأ% السن: ول
ن,عجة واحدة، فعسى أ%ن يكون الكسر' لغةv. ون,عاج' الر_م\ل,: هي الب.ق%ر'،

واحدتا ن.عجة؛ قال الفارسي: العرب' ت'ج\ر,ي الظباء4 م'ج\رى ال%ع.ز,،
والب.ق%ر' م'جرى الضأ}ن1، ويدل على ذلك قول أ%ب ذ�ؤيب:

وعادية ت'ل}قي الثياب. كأ%نا
ت'يوس' ظ1باء�، م.ح\صها وانب,تارها

فلو أ%ج\ر.وا الظYباء4 م'ج\رى الضأ}ن1، لقال%: ك1باش' ظ1باء�؛ وما يدل
على أ%نم ي'ج\رون البقر. م'ج\رى الضأ}ن1 قول� ذي الرمة:

إ,ذا ما رآها راك1ب' الض>يف1، ل يزل}
يرى ن.ع\جةv ف م.ر\ت.ع�، في'ث1ي'ها
مو.ل�ع.ة خ.ن\ساء ليست بن.ع\جة{،

ي'د.م>ن' أ%ج\واف. ال1ياه1 و.ق1ي'ها
فلم ي.ن\ف1 ال%وصوف. بذات1ه الذي هو الن_ع\جة�، ولكنه نفاه بالو.ص\ف1؛

وهو قوله:
ي'د.م>ن' أ%جواف الياه و.ق1ي'ها

يقول: هي نعجة وح.ش1ي_ةD ل إ,ن\س3ي_ةD تأ}ل%ف' أ%جواف. الياه1
أ%ولد'ها، وذلك ن'ص\بة� الضأ}ن,ي_ة وص1ف%ت'ها ل4نا تأ}ل%ف' ال1ياه.، ول
س1ي_ما وقد خ.ص_ها بالو.ق1ي,، ول يقع الوق1ي' إ,ل� على الغنم الت

ف الس_واد وال%ض.ر, وال4رياف1.
وناقةD ناع1جةD: ي'صاد' عليها ن,عاج' الوح\ش,؛ قال ابن جن�ي: وهي من

ال%ه\ر,ي�ة؛ واستعاره نافع بن' لقيط الف%ق}ع.س3ي� للب.ق%ر, ال4ه\لي�
فقال:كالث�و\ر, ي'ض\ر.ب' أ%ن ت.عاف. ن,عاج'ه؛



وج.ب. الع1ياف'، ض.ر.ب\ت. أ%و ل ت.ض\ر,ب,
ون.ع1ج. الرجل� ن.ع.جاv، فهو ن.ع1ج¬: أ%كل% لم. ضأ}ن فث%ق�ل% على قلبه؛

قال ذو الرمة:
كأ%ن9 القوم. ع'شeوا ل%ح\م. ضأ}ن{،
فه'م\ ن.ع1ج'ون% قد مالت ط�لهم\

يريد أ%نم قد ات_خ.موا من كثرة أ%كل1هم الد_س.م. فمال%ت\ ط�له'م،
�والط©لى: ال4ع\ناق'، والن_ع.ج': البيضاض' الالص'، ون.ع1ج. الل�و\ن

ال4بيض' ي.ن\ع.ج' ن.ع.جاv ون'عوجاv، فهو ن.ع1ج¬: خ.ل%ص بياضه؛ قال العجاج
يصف' ب.ق%ر. الوحش:

ف ن.ع1جات{ من ب.ياض� ن.ع1ج.ا،
كما ر.أ%ي\ت ف ال�لء3 الب.ر\د.جا

يقال: ن.ع1ج. ي.ن\ع.ج' ن.ع.جاv مثل ص.خ1ب. ي.ص\خ.ب' ص.خ.باv، قال
الوهري: ن.ع.ج. ي.ن\ع'ج' ن.ع.جاv مثل ط%ل%ب. ي.ط}ل�ب' ط%ل%باv. وامرأ%ة

ناع1جةD: حسن.ة� الل�ون1. وج.لD ناع1ج¬: ح.سن' الل�ون1 م'ك%ر_م¬، وال�نثى
بالاء؛ وقيل: الناع1جة� الب.ي\ضاء� من ال3بل,، وقيل: هي الت ي'صاد'

عليها ن,عاج' الوحش,، وهي الن_واع1ج'؛ وف شعر خ'فاف1 بن, ندبة:
والن_اع1جات ال�س\ر,عات للن_جا

:Dيعن ال1فاف. من ال3ب,ل,، وقيل: ال1سان% ال4لو.ان1. وأ%رض¬ ناع1جة
مستويةD سهلةD م'كرمةD للنبات ت'ن\ب,ت' الر>م\ث%. والن_واع1ج'

.Dناعجة Dناع1ج¬ وناقة Dوج.م.ل .�والناعجات' من ال3ب,ل,: البيض' الكرية
والن_ع\ج': ض.ر\ب¬ من س.ي, ال3ب,ل,، وقد ن.ع.ج.ت الناقة� ن.ع\جاv؛

وأ%نشد:يا ر.ب> ر.ب> الق�ل�ص, الن_واع1ج,
والن_واع1ج' من ال3بل,: الس>راع'؛ وقد ن.ع.ج.ت الناقة� ف س1يها،

بالفتح: أ%س\ر.ع.ت، لغة ف م.ع.ج.ت.
:vت.ن\ع.ج': س.م1ن.ت\. وأ%ن\ع.ج. القوم' إ,ن\عاجا �ون.ع1ج.ت ال3بل

ن.ع1ج.ت\ إ,ب,ل�ه'م أ%ي س.م1نت\. قال ال4زهري: قال أ%بو ع.م\رو: وهو ف
ش1ع\ر ذي الرمة؛ قال شر: ن.ع1ج.ت\ إ,ذا س.م1ن.ت\ ح.ر\ف¬ غريب¬، قال:

وفت_ش\ت' ش1ع\ر. ذي الرeم_ة فلم أ%ج,د\ هذه الكلمة فيه. قال ال4زهري: ن.ع1ج.
بعن س.م1ن. حرف¬ صحيح¬، ونظر. إ,ل� أ%عرابÒ كان عهد'ه ب، وأ%نا
ساه1م' الوجه1، ث رآن وقد ثاب.ت\ إ,ل� نفسي؛ فقال ل: ن.ع1ج\ت. أ%يا



فلن� بعدما رأ%يت'ك كالس_ع.ف1 اليابس؛ أ%راد س.م1ن\ت. وص.ل%ح\ت..
والن_ع.ج': الس>م.ن'؛ يقال: قد ن.ع1ج. هذا ب.عدي أ%ي س.م1ن..

والن_ع.ج': أ%ن ي.ر\ب'و. وي.نتف1خ.، وقيل: الن_ه.ج' م1ثله'.
وم.ن\ع.ج¬، بالفتح 

(* قوله «ومنعج بالفتح إل» عبارة القاموس ومنعج
كمجلس: موضع، ووهم الوهري ف فتحه اهـ. وف ياقوت أ%ن الشهور أ%نه كمجلس.

وقد روي كمقعد.): موضع.
@نفج: ن.ف%ج. ال4رن.ب' إ,ذا ثار.؛ ون.ف%ج.ت، وهو أ%و\ح.ى ع.د\و,ها.

وأ%ن\ف%ج.ها الصائد': أ%ثارها من م.ج\ث%م1ها؛ وف حديث ق%ي\لة%: فان\ت.ف%ج.ت\
منه ال4رنب' أ%ي و.ث%ب.ت\. ون.ف%ج\ت'ه أ%نا: أ%ث%ر\ت'ه فثار. من

ج'ح\ر,ه؛ ومنه الديث: فان\ت.ف%ج\نا أ%رنباv أ%ي أ%ث%ر\ناها؛ ومنه الديث: أ%نه
ذ%كر ف1ت\ن.ت.ي فقال: ما ال�ول عند الخرة إ,ل ك%ن.ف}جة1 أ%رنب� أ%ي

ك%و.ث}ب.ت1ه من م.ج\ث%م1ه؛ ي'ريد' تقليل% مدتا. ابن سيده: ن.ف%ج.
الي.ر\بوع' ي.ن\ف1ج' وي.ن\ف�ج' ن'فوجاv، وان\ت.ف%ج.: ع.د.ا. وأ%ن\ف%ج.ه

الصائد' واس\ت.ن\ف%ج.ه: استخرجه، ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ي.س\ت.ن\ف1ج' ال1ز�ان% من أ%م\كائها

وكل© ما ارت.ف%ع.: فقد ن.ف%ج. وان\ت.ف%ج. وت.ن.ف�ج.. ون.ف%ج.ه هو
ي.ن\ف�ج'ه ن.ف}جاv ون.ف%ج.ت الف%رeوجة� من ب.ي\ض.ت1ها أ%ي خرج.ت\. ون.ف%ج.

ث%د\ي' الرأ%ة1 قميص.ها إ,ذا رفعه.
ورجل� م'ن\ت.ف1ج' ال%ن\بي,؛ وبعي¬ م'ن\ت.ف1ج¬ إ,ذا خرج.ت\ خواص1ر'ه.

وانتفج ج.ن\با البعي: ار\ت.فعا؛ وف حديث أ%شراط الساعة: ان\ت1فاج
ال4ه1ل�ة1؛ روي باليم، م1ن انتف%ج ج.ن\با البعي إ,ذا ارتفعا وعظ�ما

خ1ل}قةv. ون.ف%ج\ت' الشيء4 فان\تفج أ%ي رف%عت'ه وعظ�م\ت'ه.
وف حديث علي�، رضي ال عنه: ناف1جاv ح1ض\ن.يه1، كن به عن التعاظ�م

والتكبeر وال�ي.لء.
 Dون.وافج' ال1س\ك؛ معر_بة

(* قوله «ونوافج السك إل» عبارة القاموس
وشرحه والنافجة: وعاء السك، معرف عن تافه. قال شيخنا: ولذلك جزم بعضهم

بفتح فائها، وزعم صاحب الصباح أ%نا عربية.).
ون.ف%ج. الس>قاء4 ن.ف}جاv: م.ل4ه؛ وقوله:



فأ%ع\ج.ل%ت\ ش.ن_ت.ها أ%ن ت'ن\ف%جا
يعن أ%ن ت'م\ل4 ماءé ل1ت'ن\قى وت'غ\س.ل% قبل أ%ن ي'س\ت.قى با؛ وقيل:

أ%ع\ج.ل%ت\ عن أ%ن ي'زاد. فيها ماء# ي'و.س>ع'ها وي.ر\ف%ع'ها.
وصوت¬ نافج¬: جاف{ غليظD؛ قال الشاعر:

تسمع' ل1ل4عب'د1 ز.ج\راv ناف1جا،
من ق1يل1هم: أ%ياه.جاv أ%ياه.جا

وقيل: أ%راد بالزج\ر, النافج الذي ي.ن\ف�ج' ال3ب,ل% حت تتوس_ع ف
م.رات1ع1ها ول ت.جت.مع؛ ويقال لل3بل الت ي.ر,ث�ها الرجل� فتكث�ر' با

إ,ب,ل�ه: ناف1جةD؛ وكانت العرب' تقول ف الاهلية للرجل إ,ذا و'ل1د.ت\ له
بنت¬: هنيئاv لك النافجة� أ%ي ال�ع.ظYم.ة� ل1مال1ك، وذلك أ%نه

ي'ز.و>ج'ها فيأ}خ'ذ م.ه\ر.ها من ال3ب,ل,، في.ض'مeها إ,ل إ,ب,ل1ه في.ن\ف�ج'ها
أ%ي ي.ر\ف%ع'ها وي'ك%ثYر'ها.

والن_ف}ج': اسم' ما ن'ف1ج. به.
ورجل ن.ف�اج¬ إ,ذا كان صاحب. ف%خ\ر� وك1ب\ر�؛ وقيل: ن.ف�اج¬ ي.ف}خ.ر'

با ليس عنده، وليست بالعال1ية؛ وف حديث علي�: إ,ن� هذا الب.ج\باج.
النف�اج. ل يدري ما ال؛ النف�اج': الذي ي.ت.م.د_ح' با ليس فيه من
،�الن\ت1فاج الرتفاع,. ورجلD نف�اج¬: ذو ن.ف}ج�، يقول ما ل ي.فعل

وي.فتخ1ر با ليس له ول فيه.
وامرأ%ةD ن'ف�ج' الق1يبة1 إ,ذا كانت ضخ\مة% ال4ر\داف1 وال%أ}ك%م,؛

وأ%نشد:
ن'ف�ج ال%قيبة1 ب.ض_ة ال�ت.ج.ر_د1

وف الديث ف صفة الزبي:
كان ن'ف�ج. ال%ق1يبة1 أ%ي عظيم. الع.ج'ز,، وهو بضم النون والفاء.

والن>فاجة�: ر'ق}ع.ةD م'ر.ب_عةD تت ك�م> الثوب,.
وت.ن.ف�ج.ت ال4رنب': اقشع.ر_ت\، يانية، وكل ما اج\تال%: فقد

ان\ت.ف%ج..
والنواف1ج': م'ؤ.خ_رات' الضeلوع,، واحد'ها نافج¬ ونافجةD، وت'س.م_ى

الد_خار,يص' التنافيج. ل4نا ت.ن\ف�ج' الثوب. فت'و.س>ع'ه.
ويقال: ما لذي اس\ت.ن\ف%ج. غض.ب.ك.؟ أ%ي أ%ظ}ه.ر.ه' وأ%خرجه.

ابن ال4عراب: الن>فYيج'، باليم: الذي ي.ج,يء� أ%جنبي�اv فيدخ'ل بي



الق%وم, وي'س\م1ل� بينهم وي'صل1ح' أ%م\ر.هم؛ وقال أ%بو العباس:
الن>فYيج' الذي ي.ع\ترض' بي القوم، ل ي'ص\ل1ح' ول ي'ف}س3د.

�ون.ف%ج.ت الريح': جاءت ب.غ\ت.ةv؛ وقيل: الناف1جة� كل© ر,يح� ت.ب\د.أ
بشد_ة{؛ وقيل أ%و�ل� كلY ر,يح� ت.ب\دأ� بشد_ة{؛ قال ال4صمعي: وأ�رى

فيها ب.ر\داv. قال أ%بو حنيفة: ربا انتفجت الش_مال� على الناس بعدما
�ي.نامون، فت.كاد' ت'هل1ك�هم بالق�ر> من آخر, ل%ي\لت1هم، وقد كان أ%و_ل

ل%ي\لت1هم د.ف1يئاv. والنافجة�: أ%و_ل� شيء ي.ب\د.أ� بشد_ة{؛ تقول:
:vو_ة{؛ قال ذو الرمة يصف ظليما�ن.ف%ج.ت الريح' إ,ذا جاءت بق

ي.ر\ق%دe ف ظ1لY ع.ر_اص�، وي.ط}رده
ح.ف1يف' ناف1ج.ة{، ع'ث}ن'ون'ها ح.ص1ب'

قال شر: النافجة� من الرياح, الت ل ت.ش\ع'ر حت ت.ن\ت.ف1ج. عليك؛
وانت1فاج'ها: خروج'ها عاص1فةv عليك، وأ%نت غافلD، قال: وقد ت'س.م_ى

السحابة� الكثية� الطر, بذلك، كما يسم_ى الشيء� باسم, غيه1 لكونه1 منه
بسبب�؛ قال الكميت:

،Dراح.ت\ له، ف ج'ن'وح, الليل,، نافجة
�ل الض_بe متنع¬ منها، ول الو.ر.ل

ث قال:
ي.س\ت.خرج' ال%ش.رات1 ال�ش\ن. ر.ي>ق�ها،

�كأ%ن� أ%ر\ؤ'س.ها ف م.و\ج,ه ال%ش.ل
وف حديث ال�ستضعف%ي, بكة: فن.ف%ج.ت\ بم الطريق' أ%ي رم.ت\ بم

.vف%ج\أ%ة
والن_ف1يجة�: الق%وس'، وهي ش.طيبةD من ن.ب\ع�؛ قال الوهري: ول

يعر,ف}ه أ%بو سعيد بالاء؛ وقال م'ل%يح ال�ذ%ل:
أ%ناخ'وا م'ع1يدات1 الو.ج,يف1، كأ%نا

�نفائج' ن.ب\ع�، ل ت'ر.ي_ع\، ذ%واب,ل
،vب' ل4ه\ل1ه بعيا�وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه كان ي.ح\ل

فيقول: أ�ن\ف1ج' أ%م أ�ل}ب,د'؟ ال3نفاج': إ,بانة� ال3ناء عن الض_ر\ع,
عند ال%ل}ب, حت ت.ع\ل�و.ه الر_غوة�، وال3ل}باد': إ,لصاق�ه بالض_ر\ع,

.Dحت ل تكون% له ر.غ}وة
Dون,ف}راج.ة Dن,فر,جة Dنفرج: التهذيب ف الرباعي: عن ابن ال4عراب: رجل@



أ%ي جبانD ضعيف¬.
@نج: طريق¬ ن.ه\ج¬: ب.ي>ن¬ واض1ح¬، وهو الن_ه\ج'؛ قال أ%بو كبي:

فأ%ج.ز\ت'ه بأ%ف%ل� ت.ح\س.ب' أ%ث}ر.ه'
ن.ه\جاv، أ%بان% بذي ف%ريغ� م.خ\ر.ف1

والمع' ن.هجات¬ ون'ه'ج¬ ون'هوج¬؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
به ر'ج'مات¬ بينهن_ م.خار,م¬

ن'هوج¬، كل%ب_ات1 ال%جائ1ن,، ف1يح'
وط�ر'ق¬ ن.ه\ج.ةD، وسبيلD م.ن\ه.ج¬: ك%ن.ه\ج�. وم.ن\ه.ج' الطريق,:

vجعلنا منكم ش1ر\عة ðوض.ح'ه. وال1نهاج': كال%ن\ه.ج,. وف التنزيل: لكل
.vوم1ن\هاجا

وأ%ن%ج. الطريق': وض.ح. واس\ت.بان% وصار ن.ه\جاv واض1حاv ب.ي>ناv؛ قال
يزيد' بن' ال%ذ�اق, العبدي:

ولقد أ%ضاء4 لك الطريق'، وأ%ن\ه.ج.ت\
س'ب'ل� ال%كار,م,، وال�د.ى ت'ع\د1ي

أ%ي ت'ع1ي' وت'ق%و>ي. وال1نهاج': الطريق' الواض1ح'. واس\ت.ن\ه.ج.
الطريق': صار ن.ه\جاv. وف حديث العباس: ل ي.م'ت\ رسول� ال، صلى ال

عليه وسلم، حت ت.ر.ك%ك�م على طريق� ناه1جة{ أ%ي واضحة{ ب.ي>ن.ة{.
ون.ه.ج\ت' الطريق.: أ%ب.ن\ت'ه وأ%وض.حت'ه؛ يقال: اع\م.ل} على ما ن.ه.ج\ت'ه لك.

ون.ه.جت' الطريق.: س.ل%كت'ه. وفلنD ي.ست.نه,ج' سبيل% فلن{ أ%ي ي.سل�ك'
م.سل%ك%ه. والن_ه\ج': الطريق' الستقيم'.

ون.ه.ج. ال4م\ر' وأ%ن%ج.، ل�غتان1، إ,ذا وض.ح..
والن_ه.جة�: الر_ب\و' ي.ع\لو ال3نسان% والداب_ة%، قال الليث: ول

.vأ%س.ع\ منه ف1عل
،vون.ه.ج\ت' أ%ن1ج' ن.ه\جا ،vوقال غيه: أ%ن%ج. ي'ن\ه,ج' إ,ناجا

ون1ج. الرجل� ن.ه.جاv، وأ%ن\ه.ج. إ,ذا ان\ب.ه.ر. حت يقع عليه الن_ف%س' من
الب'ه\ر,، وأ%ن%ج.ه غي'ه. يقال: فلنD ي.ن\ه.ج' ف النف%س,، فما أ%دري
ما أ%ن%ج.ه. وأ%ن%جت' الداب_ة%: س1ر\ت عليها حت ان\ب.ه.ر.ت\. وف

حديث ق�دوم, ال�س\ت.ضع.ف1ي. بكة: فن.ه,ج. بي ي.د.ي\ رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، حت ق%ضى. الن_ه.ج'، بالتحريك، والن_ه,يج': الر_ب\و'،

وتوات'ر' الن_ف%س, من شد_ة1 الركة1، وأ%فع.ل% م'ت.ع.د¼. وف حديث عمر،



رضي ال عنه: فض.ر.ب.ه حت أ�ن\ه,ج. أ%ي وقع عليه الر_ب\و'؛ يعن عمر.
vوف حديث عائشة: فقادن وإ,ن ل4ن\ه.ج'. وف الديث: أ%نه رأ%ى رجل

ي.ن\ه.ج' أ%ي ي.ر\بو من الس>م.ن وي.ل}ه.ث�. وأ%ن\ه.ج.ت1 الدابة�: صارت\
كذلك. وض.ر.ب.ه حت أ%ن\ه.ج. أ%ي ان\ب.س.ط، وقيل: ب.كى. ون.ه.ج. الثوب'

ون.ه'ج.، فهو ن.ه,ج¬، وأ%ن%ج.: ب.ل1ي. ول ي.ت.ش.ق�ق\؛ وأ%ن\ه.ج.ه الب,لى،
فهو م'ن\ه.ج¬؛ وقال ابن ال4عراب: أ%ن\ه.ج. فيه الب,لى: اس\ت.طار؛

وأ%نشد:
كالثوب, أ%ن\ه.ج. فيه الب,لى،

أ%ع\يا على ذي ال1يل%ة1 الصان,ع
(* قوله «كالثوب إل» كذا بالصل. والشطر الول منه غي موزون ولعل

الصل اذ أ%نج.)
ول يقال: ن.ه.ج. الثوب'، ولكن ن.ه,ج.. وأ%ن\ه.ج\ت' الثوب.، فهو
م'ن\ه.ج¬ أ%ي أ%خ\ل%ق}ت'ه. أ%بو عبيد: ال�ن\ه.ج الثوب' الذي أ%سرع. فيه

الب,ل%ى. الوهري: أ%ن\ه.ج. الثوب' إ,ذا أ%خذ ف الب,لى؛ قال عبد' بن
ال%س\حاس,:

فما زال ب'ر\دي ط%ي>باv من ث1ياب,ها
إ,ل ال%و\ل,، حت أ%ن\ه.ج. الب'ر\د' باليا

وف شعر ماز,ن{:
حت آذ%ن% ال1س\م' بالن_ه\ج,

وقد ن.ه,ج. الثوب' والسم' إ,ذا ب.لي.. وأ%ن\ه.ج.ه الب,لى إ,ذا
أ%خ\ل%ق%ه'. ال4زهري: ن.ه,ج. ال3نسان� والكلب' إ,ذا ر.ب.ا وان\ب.ه.ر. ي.ن\ه.ج'

ن.ه.جاv. قال ابن بزرج: ط%ر.د\ت' الدابة% حت ن.ه.ج.ت\، فهي ناه1ج¬، ف
ش1د_ة1 ن.ف%س3ها، وأ%ن\ه.ج\ت'ها أ%نا، فهي م'ن\ه.ج.ةD. ابن شيل: إ,ن

الكلب. ل%ي.ن\ه.ج' من ال%ر>، وقد ن.ه,ج. ن.ه\ج.ةv. وقال غي'ه: ن.ه,ج.
الفر.س' حي أ%ن\ه.ج\ت'ه أ%ي ر.با حي ص.ي_رت'ه إ,ل ذلك.

:�@نوج: ابن ال4عراب: ناج. ي.ن'وج' إ,ذا راءى ب,ع.م.ل1ه. والن_و\جة
الز_و\بعة� من الرياح.
@نينلج: الن>ين.ل%ج' 

(* قوله «النينلج» هكذا ف الصل مضبوطاv، وبامشه
ما نصه: الصواب النيلنج، بالكسر: وهو دخان الشحم يعال به الوشم ليخضر؛



قال الد: كتبه ممد مرتضى والذي ف البيت نينيلجا.): حكاه ابن ال4عراب
ول يفسره؛ وأ%نشد:

جاءت\ به م1ن. اس\ت1ها سف%ن_جا،
س.و\داء، ل ت.خ\ط�ط} له ن,ين.ي\ل%جا

@نبح: الن_ب\ح': صوت الكلب؛ ن.ب.ح. الكلب' والظب والتيس والية
ي.ن\ب,ح' وي.ن\ب.ح' ن.ب\حا% ون.ب,يحاv ون'باحاv، بالضم، ون,باحاv، بالكسر،

ون'ب'وحا% وت.ن\باحاv. التهذيب: والظب ي.ن\ب.ح' ف بعض ال4صوات؛ وأ%نشد
ل4ب د'واد:

وق�ص\ر.ى ش.ن,ج ال4ن\سا
ء3، ن.ب_اح� من الشeع\ب,

رواه الاحظ ن.ب_اح من الش_ع\ب, وفسره: يعن من جهة الش_ع\ب,،
وأ%نشد:وي.ن\ب.ح' بي. الش_ع\ب, ن.ب\حاv كأ%نه

ن'ب.اح' س.ل�وق�، أ%ب\ص.رت\ ما ي.ر,يب'ها
وقال الظب: إ,ذا أ%س.ن_ ونبتت لقرونه ش'ع.ب¬ ن.ب.ح.؛ قال أ%بو منصور،

والصواب الشeع\ب' جع ال4ش\ع.ب,، وهو الذي انشعب قرناه. ال4زهري:
التيس عند الس>فاد ي.ن\ب.ح' والية ت.ن\ب.ح' ف بعض أ%صواتا؛ وأ%نشد:

يأ}خ'ذ� فيه ال%ي_ة% الن_ب'وحا
والن_واب,ح' والنeب'وح': جاعة النابح من الكلب. أ%بو خ.ي\ر.ة%:

النeباح' صوت ال4س\ود ي.ن\ب.ح' ن'ب.اح. ال1ر\و. أ%بو عمرو: الن_ب\حاء
الص_ي_احة من الظYباء. ابن ال4عراب: الن_ب_اح' الظب الكثي

الص>ياح. والن_ب_اح': ال�د\ه'د الكثي' الف%ر\ق%رة1. ويقول الرجل� لصاحبه
إ,ذا ق%ض1ي. له عليه: و.ك%ل}ت'ك. العام. من كلب بت.ن\باح؛ وكلب نابح

ون.ب_اح؛ قال:
ما ل%ك. ل ت.ن\ب.ح' يا ك%ل}ب. الد_و\م\
قد كنت. ن.ب_احاv فما ل%ك. الي.و\م\؟

قال ابن سيده: هؤلء قوم انتظروا قوماv فانتظروا ن,�باح. الكلب
لي'ن\ذ1ر. بم. وكلب¬ ن.واب,ح' ون'ب_ح¬ ون'ب'وح¬. وأ%ن\ب.ح.ه: جعله ي.ن\ب.ح'؛

قال عبد' بن ح.بيب ال�ذ%ل:
فأ%ن\ب.ح\نا الكلب. ف%و.ر_ك%ت\نا،

خ1لل% الدار,، دام1ية% الع'ج'وب,



وأ%ن\ب.ح\ت' الكلب. واس\ت.ن\ب.ح\ت'ه بعنÝى. واس\ت.ن\ب.ح. الكلب. إ,ذا
كان ف م.ض1ل�ة فأ%خرج صوته على مثل ن'باح الكلب، ليسمعه الكلب فيتوهه

كلباv ف%ي.ن\ب.ح فيستدل ب,نeباح1ه فيهتدي؛ قال:
قوم¬ إ,ذا اس\ت.ن\ب.ح. ال4قوام' ك%ل}ب.ه'م'،

قالوا ل�م>ه,م': ب'ول1ي على النار,
(* قوله «إ,ذا استنبح ال4قوام» كذا بالصل، والشهور ال4ضياف.)

وكلب ن.ب_اح ون.ب_اح1يÒ: ض.خ\م' الصوت؛ عن اللحيان. ورجل م.ن\ب'وح:
ي'ض\ر.ب' له مثل الكلب وي'ش.ب_ه به؛ ومنه حديث ع.م_ار، رضي ال تعال

vوحا�عنه، فيمن تناول من عائشة، رضي ال عنها: اس\ك�ت\ م.ق}ب'وحاv م.ش\ق
م.ن\ب'وحاv، حكاه الروي ف الغريبي. وال%ن\ب'وح': ال%ش\ت'وم. يقال:

ن.ب.ح.ت\ن ك1لب'ك أ%ي ل%ح1ق%ت\ن ش.تائ1م'ك.، وأ%صله من ن'باح الكلب،
وهو صياحه.

التهذيب عن شر: يقال ن.ب.حه الكلب ون.ب.ح.ت\ عليه . . . 
(* كذا بياض

بالصل وراجع عبارة التهذيب.) وناب.ح.ه؛ قال امرؤ' القيس:
وما ن.ب.ح.ت\ كلب'ك طارقاv مثلي

ويقال ف م.ث%ل�: فلن ل ي'ع\و.ى ول ي'ن\ب.ح'؛ يقول: من ضعفه ل
ي'ع\ت.دe به ول يكلم بي ول شر.

vورجل ن.ب_اح: شديد الصوت، وقد حكيت باليم. وقد ن.ب.ح. ن.ب\حا
ون.ب,يحاv. ون.ب.ح. ال�د\ه'د' ي.ن\ب.ح' ن'باحاv: أ%س.ن_ ف%غ.ل�ظ%

صوته.والنبوح': أ%صوات الي؛ قال الوهري: والنeب'وح' ض.ج_ة� الي>
وأ%صوات كلبم؛ قال أ%بو ذؤيب:

بأ%ط}ي.ب. من م.ق%ب_ل1ها إ,ذا ما
د.نا الع.يeوق'، واك}ت.ت.م. النeب'وح'

والنeب'وح: الماعة الكثية من الناس؛ قال الوهري: ث وضع موضع الكثرة
والع1ز>؛ قال ال4خطل:

إ%ن� الع.رارة% والنeب'وح. لدار,م�،
والع1ز� عند ت.كام'ل, ال4ح\ساب,

وهذا البيت أ%ورده ابن سيده؛ وغيه:
إ,ن� الع.رارة% والنeب'وح. لدار,م�،



وال�س\ت.خ1ف� أ%خوهم ال4ث}قال
وقال ابن بري عن البيت الذي أ%ورده الوهري إ,نه للطYر,م_اح قال: وليس

لل4خطل كما ذكره الوهري، وصواب إ,نشاده والنeب'وح لطيئ{؛ وقبله:
،vفاخ1ر' ط%ي>ئا�يا أ%يeها الرجل� ال
أ%غ}ر.ب\ت. ن.ف}س.ك أ%ي_ما إ,غراب,

قال: وأ%ما بيت ال4خطل فهو ما أ%ورده ابن سيده، وبعده:
الانعي. الاء4 حت ي.ش\ر.بوا

ع.ف%وات1ه، وي'ق%س>موه س1جال
مدح ال4طل� بن دارم بكثرة عددهم وحلهم ال�مور الثقال الت ي.ع\ج,ز'

غيهم عن حلها؛ ويروى الستخف، بالرفع والنصب، فمن نصبه عطفه على اسم
إ,ن، وأ%خوهم خب إ,ن، وال4ثقال مفعول بالستخف، تقديره: إ,ن� الستخف

ال4ثقال أ%خوهم، ففصل بي الصلة والوصول بب إ,ن للضرورة، وقد يوز أ%ن
ينتصب بإ,ضمار فعل دل عليه الستخف تقديره إ,ن الذي استخف ال4ثقال

أ%خوهم، ويوز أ%ن يرتفع أ%خوهم بالستخف وال4ثقال منصوبة به، ويكون العائد
vضيف إ,ليه ال4خ، ويكون الب مذوفا�على ال4لف واللم الضمي الذي أ

تقديره إ,ن الذي استخف أ%خوهم ال4ثقال هم، فحذف الب لدللة الكلم عليه،
وأ%ما من رفع الستخف فإ,نه رفعه بالعطف على موضع إ,ن�، ويكون الكلم

ف رفع ال4خ من الوجهي الذكورين كالكلم فيمن نصب الستخف.
والن_ب_اح: ص.د.ف¬ بيض صغار، وف التهذيب: م.ناق1ف' ي'جاء� با من مكة

تعل ف القلئد والو'ش'ح، وي'د\ف%ع' با العي'، الواحدة ن.ب_احة.
والن_وابح: موضع؛ قال م.ع\ن' بن أ%وس:

،vإ,ذا هي. ح.ل�ت\ ك%ر\ب.لء4 ف%ل%ع\ل%عا
ف%ج.و\ز. الع'ذ%ي\ب, دونا، فالن_واب,حا

@نتح: الن_ت\ح': الع.ر.ق'، وقيل: خروج الع.ر.ق من اللد والد_س.م, من
الن>ح\ي, والن_د.ى من الث�ر.ى؛ وقال ال4زهري: الن_ت\ح' خروج العرق من

.vون'ت'وحا vصول الشعر وهو ن.ت\ح'ه اللد؛ ن.ت.ح. ي.ن\ت41ح' ن.ت\حا�أ
الوهري: الن_ت\ح' الر_ش\ح'، وم.نات1ح' الع.ر.ق, م.خار,ج'ه من اللد؛

وأنشد:
ج.و\نD، كأ%ن� الع.ر.ق, ال%ن\ت'وحا

ل%ب_س.ه الق%ط}ران% وال�س'وحا



ون.ت.حه ال%رe وغيه. ون.ت.ح. الن>ح\ي' إ,ذا ر.ش.ح. بالس_م\ن,.
وذ1ف}ر.ى البعي ت.ن\ت1ح' ع.ر.قاv إ,ذا سار ف يوم صائف شديد الر فق%ط%ر.

ذ1ف}ر.ياه عرقاv. ون.ت.ح.ت ال%زادة� ت.ن\ت1ح' ن.ت\حاv ون'ت'وحاv، وكذلك
خروج الع.رق؛ قال الراجز:

ت.ن\ت1ح' ذ1ف}راها بثل الد>ر\ياق\
وال1ن\ت.حة: الست'. والنeت'وح': ص'م'وغ ال4شجار ول يقال ن'ت'وع.

والن\ت1ياح': مثل الن_ت\ح؛ قال ذو الرمة يصف بعياv ي.ه\د1ر' ف
الش>ق}ش1ق%ة:

ر.ق}شاء� ت.ن\تاح' الل©غام. ال�ز\ب,دا،
د.و_م. فيها ر,ز_ه وأ%ر\ع.دا

والي.ن\ت'وح: طائر أ%قرع الرأ}س يكون ف الرمل. ال4زهري: روى أ%بو
أ%يوب عن بعض العرب: ام\ت.تحت' الشيء4 وان\ت.تحته وانتزع\ت'ه بعن

واحد.
@نح: النeجح' والن_جاح': الظ�ف%ر' بالشيء3.

وقد أ%ن\ج.ح. وقد ن.ج.ح\ت\ حاجت 
(* قوله «وقد نحت حاجت إل» بابه منع

كما ف القاموس والصباح.) وأ%ن\ج.ح.ت\ وأ%ن\ج.ح\ت'ها لك، وأ%ن\ج.ح.ها
ال تعال: أ%س\ع.ف%ن بإ,دراكها. وأ%ن\ج.ح. الرجل�: صار ذا ن'ج\ح، فهو

م'ن\ج,ح¬ من قوم م.ناج,ح وم.ناج,يح. وقد أ%ن\ج.ح\ت' حاج.ته إ,ذا قضيتها
له؛ وف خطبة عائشة، رضي ال عنها: وأ%ن\ج.ح. إ,ذا أ%ك}د.ي\ت'م. يقال:

ن.ج.ح. إ,ذا أ%صاب ط%ل1ب.ت.ه ون.ج.ح.ت\ ط%ل}3ب.ت'ه وأ%ن\ج.ح.ت\، وما
أ%ف}ل%ح. فلن ول أ%ن\ج.ح.. وت.ن.ج_ح\ت' الاجة% واس\ت.ن\ج.ح\ت'ها إ,ذا

ت.ن.ج_ز\ت.ها. ون.ج.ح.ت\ هي ون.ج.ح. أ%م\ر' فلن: ت.ي.س_ر. وس.ه'ل، فهو ناجح؛
وقول أ%ب ذؤيب:

فيهن_ أ�مe الص_ب,ي_ي\ن, الت ت.ب.ل%ت\
ق%لب، فليس لا، ما ع1ش\ت'، إ,ن\جاح'

vب>ي لا وس.ع\يي فيها إ,ناح ما عشت. وسار فلن سيا�أ%راد: فليس ل
ن.ج,يحاv أ%ي و.ش1يكاv. وس.ي¬ ناج,ح¬ ون.ج,يح¬: و.ش1يك¬، وكذلك الكان؛

قال:
ي.غ\ب'ق�ه'ن_ ق%ر.باv ن.ج,يحا



وقال لبيد:
vف%م.ض.ي\نا، ف%ق%ر.ينا ناج,حا

م.و\ط1ناv، ن.س\أ%ل� عنه ما ف%ع.ل}
ون.ه\ض¬ ن.ج,يح¬: م'ج,دÒ؛ قال أ%بو خراش� ال�ذ%ل9:

ي'ق%ر>ب'ه الن_ه\ض' الن_ج,يح' لا به،
�ومنه ب'د'وÒ تار.ةv وم.ث1يل

(* قوله «ومنه بدو تارة ومثيل» كذا بالصل ول يظهر لنا معناه ولعله
مرف عن: ومنه نزو تارة ونئيل، فالنزو: بوزن الوثوب ومعناه. والنئيل، كرجيم:

مصدر نأ%ل نئيلv إذا مشى ونض برأسة يركه إل فوق، كما ف القاموس.)
ورجل ن.ج,يح¬: م'ن\جح' الاجات؛ قال أ%وس:

ن.ج,يح¬ ج.واد¬ أ%خ'و ماق1ط{،
ن,قاب¬ ي'ح.د>ث� بالغائب,

ورأ}ي¬ ن.ج,يح¬: صواب¬. وف حديث عمر مع ال�ت.ك%ه>ن: يا ج.ل1يح'
أ%مر¬ ن.ج,يح، رجل ف%ص1يح، يقول ل إ,له إ,ل ال.

ويقال للنائم إ,ذا تتابعت عليه ر'ؤ\يا ص1د\ق�: تناج.ح.ت\ أ%حلم'ه. قال
ابن سيده: وت.ناج.ح.ت\ عليه أ%حلم'ه تتابع صدق�ها.

ويقال: أ%ن\ج.ح. بك الباطل� أ%ي غ%ل%بك الباط1ل�. وكل© شيء� غلبك، فقد
أ%ن\ج.ح. بك. وإ,ذا غ%ل%ب\ت.ه، فقد أ%ن\ج.ح\ت. به.

والن_جاحة�: الصب.
ويقال: ما ن.ف}س3ي عنه بن.ج,يحة أ%ي بصابرة؛ وقال ابن م.ي_ادة:

وما ه.ج\ر' ل%ي\لى أ%ن تكون% ت.باعد.ت\
عليك.، ول أ%ن أ%ح\ص.ر.ت\ك ش'غ'ول
vول أ%ن ت.كون النفس' عنها ن.ج,يحة

بشيء�، ول. . . . . ببديل,
(* كذا بياض بالصل.)

.vون.جاحا vوم'ن\ج,حا vون'ج.ي\حا vوقد س.م_و\ا ن.ج,يحا
eف جوفه. وقد ن.ح_ ي.ن,ح �@نح: الن_ح1يح': صوت ي'ر.د>د'ه الرجل

.vقبيحا vون.ح\ن.ح. إ,ذا ر.د_ السائل% رد�ا vن.ح1يحا
وش.ح1يح¬ ن.ح1يح¬ إ,تباع كأ%نه إ,ذا س'ئ1ل% اع\ت.ل� كراهةv للعطاء3

ف%ر.د_د. ن.ف%س.ه لذلك.والت_ن.ح\ن'ح والن_ح\ن.حة: كالن_ح1يح وهو أ%شد�



من السeعال. ال4زهري عن الليث: الن_ح\ن.ح.ة الت_ن.ح\ن'ح وهو أ%سهل من
السeعال وهي ع1ل�ة البخيل؛ وأ%نشد:

ي.كاد' من ن.ح\ن.حة{ وأ%ح>،
ي.ح\كي س'عال% الش_ر,ق, ال4ب.ح>

والن_ح\ن.ح.ة� أ%يضاv: صوت' ال%ر\ع من اللق، يقال منه: ت.ن.ح\ن.ح.
الرجل�؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: ولست منه على ثقة وأ�راها بالاء3، قال:

وقال بعض اللغويي الن_ح\ن.ح.ة� أ%ن ي'ك%ر>ر. قول% ن.ح\ ن.ح\
م'س\ت.ر\و,حاv، كما أ%ن ال%ق}ر'ور. إ,ذا ت.ن.ف�س. ف أ%صابعه م'س\ت.د\ف{ئاv فقال

،vك%ه\ ك%ه\ اش\ت'ق_ منه الصدر ث الفعل فقيل: ك%ه\ك%ه. ك%ه\ك%هة
فاشتقوا من الصوت؛ وذكر ابن بري ف الواشي ف فصل و.غ%ب.:

ك%ز> ال�ح.ي_ا أ�ن_ح� إ,ر\ز.ب>
قال: ال�ن_ح' البخيل� الذي إ,ذا س'ئل ت.ن.ح\ن.ح.

.�@ندح: الن_د\ح': الكثرة�. والن_د\ح' والنeد\ح': الس_عة� والف�س\حة
والن_د\ح': ما اتسع من ال4رض.

تقول: إ,نك لفي ن.د\حة{ من ال4م\ر ومشن\د'وحة{ منه، والمع أ%نداح¬؛
وكذلك الن_د\حة� والنeد\حة والندوحة�. وأ%رض مندوحةD: واسعة بعيدة؛ قال

أ%بو النجم:
ي'ط%و>ح' الادي به ت.ط}و,يا،

إ,ذا ع.ل د.و>ي_ه ال%ن\د'وحا
الد_وe: بلد مستو� أ%حد' طرفيه ي'تاخ1م' ال%ف}ر. النسوب. إ,ل أ%ب

موسى وما صاق%به من الطريق، وط%ر.ف�ه الخر ي'تاخ1م' ف%ل%وات1 ث%ب\رة
وط�و.ي\ل1ع وأ%م\واهاv غي.ها. وقالوا: ل عن هذا ال4مر م.ن\دوحة أ%ي

م'ت_س.ع¬؛ ذهب أ%بو عبيد إ,ل أ%نه من ان\داح. ب.ط}ن'ه أ%ي اتسع، وليس هذا
من غلط أ%هل الصناعة، وذلك أ%ن ان\داح. انفعل وتركيبه من دوح، وإ,نا

م.ن\د'وحة مفعولة فكيف يوز أ%ن يشتق أ%حدها من صاحبه؟ وت.ن.د_حت1 الغنم'
ف مرابضها وم.سارحها وان\ت.د.ح.ت\: كلها ت.ب.د_دت\ وانتشرت واتسعت من

الب,ط}نة1؛ ومنه قيل: ل عنه م.ن\د'وحة وم'ن\ت.د.ح¬ أ%ي س.ع.ة. وإ,نك لفي
ن'د\حة{ وم.ن\د'وحة{ من كذا أ%ي س.ع.ة{؛ يعن أ%ن ف التعريض بالقول من

التساع ما يغن الرجل% عن ت.ع.مeد1 ذلك. وف حديث الجاج: واد{ ناد1ح¬
أ%ي واسع. الوهري: النeد\ح'، بالضم، ال4رض الواسعة. وال%ناد1ح':



ال%فاو,ز'. وال�ن\ت.د.ح': الكان الواسع. وف حديث عمران ابن ح'ص.ي\ن: إ,ن
ف ال%عاريض, ل%ن\دوحةv عن الكذب؛ قال أ%بو عبيد: أ%ي سعة وف�س\حة،

الوهري: ول تقل م.م\دوحة، قال: ومنه قيل للرجل إ,ذا عظم بطنه واتسع: قد
ان\داح. بطنه وان\د.حى، لغتان، فأ%راد أ%ن ف ال%عاريض ما يستغن به الرجل

عن الضطرار إ,ل الكذب الض؛ قال ال4زهري: أ%صاب أ%بو عبيد ف تفسي
ال%ن\د'وحة أ%نه بعن الس_عة والف�س\حة، وغلط فيما جعله مشتقاv حي
قال: ومنه قيل ان\داح. بطنه وان\د.حى، ل4ن النون ف الندوحة أ%صلية

والنون ف انداح واندحى من الد_ح\و,، فبينهما وبي الن_د\ح ف�ر\قانD كبي،
ل4ن الندوحة مأ}خوذة من أ%ن\داح ال4رض واحدها ن.د\ح¬، وهو ما اتسع من

ال4رض؛ ومنه قول رؤ\بة:
ص1يان'ها ف%و\ض.ى بكلY ن.د\ح,

ومن هذا قولم: لك م'ن\ت.د.ح¬ ف البلد أ%ي مذهب¬ واسع عريض.
وان\د.ح_ بطن فلن ان\د1حاحاv: اتسع من الب,ط}نة1. وان\داح. بطن'ه

ان\د1ياحاv إ,ذا انتفخ وت.د.ل�ى، من س1م.ن� كان ذلك أ%و علة.
وف حديث أ�م سلمة أ%نا قالت لعائشة، رضي ال عنهما، حي أ%رادت

الروج إ,ل الب.ص\رة: قد جع القرآن ذي\ل%ك1 فل ت.ن\د.ح1يه أ%ي ل
ت'و.س>ع1يه ول ت'ف%ر�قيه بالروج إ,ل البصرة، والاء� للذيل، ويروى ل

ت.ب\د.حيه، بالباء3، أ%ي ل ت.ف}ت.ح1يه من الب.د\ح وهو العلنية؛ أ%رادت قوله
تعال: وق%ر\ن% ف ب'يوت1ك�ن_ ول ت.ب.ر_ج\ن.؛ قال ال4زهري: من قاله

بالباء3 ذهب إ,ل الب.داح,، وهو ما اتسع من ال4رض، ومن قاله بالنون ذهب به
إ,ل الن_د\ح.

ويقال: ن.د.ح\ت' الشيء4 ن.د\حاv إ,ذا وسعته؛ ال4زهري: والن_د\ح'
الكثرة ف قول العجاج حيث يقول:

ص1يد ت.سامى و'ر_ماv ر,قاب'ها،
ب,ن.د\ح, و.ه\م�، ق%ط1م� ق%ب\قاب'ها

وناد1ح¬ وم'ناد1ح¬: اسان، وبنو م'ناد1ح: ب'ط%ي\ن¬.
@نزح: ن.ز.ح. الشيء� ي.ن\ز.ح' 

(* قوله «نزح الشيء ينزح إل» بابه منع
وضرب كما ف القاموس.) ن.ز\حاv ون'زوحاv: ب.ع'د..وشيء# ن'ز'ح¬ ون.ز'وح¬:

نازح¬؛ أ%نشد ثعلب:



إ,ن� ال%ذ%ل�ة% م.ن\ز,لD ن'ز'ح¬
عن دار ق%و\م1ك1، فات\ر'ك�ي ش.ت\م1ي

ون.ز.حت الدار' فهي ت.ن\ز,ح' ن'ز'وحاv إ,ذا ب.ع'د.ت\. وقوم م.نازيح'؛
قال ابن سيده وقول أ%ب ذؤيب:
وص.ر_ح. الوت' عن غ�ل}ب� كأ%نم'

ج'ر\ب¬، ي'داف1ع'ها الساقي، م.نازيح'
إ,نا هو جع م1ن\زاح وهي الت تأ}ت إ,ل الاء3 عن ب'ع\د{؛ ون.ز.ح. به

وأ%ن\ز.ح.ه. وبلد نازح¬، وو.ص\لD نازح¬: بعيد. وف حديث س.طيح: عبد'
ال%س3يح جاء4 من بلد{ ن.زيح� أ%ي بعيد{، فعيل بعن فاعل. ون.ز.ح. البئر.

ي.ن\ز,ح'ها وي.ن\ز.ح'ها ن.ز\حاv وأ%ن\ز.حها إ,ذا استقى ما فيها حت
ي.ن\ف%د.؛ وقيل: حت ي.ق1ل� ماؤ'ها. ون.ز.ح.ت1 البئر' ون.ك1ز.ت\ ت.ن\ز,ح'

ن.ز\حاv ون'ز'وحاv فهي نازح ون'ز'ح¬ ون.ز'وح¬: ن.ف1د. ماؤ'ها؛ قال الليث:
والصواب عندنا ن'ز,ح.ت1 البئر' إ,ذا اس\ت'ق1ي. ماؤ'ها. وف الديث: أ%نه نزل

ال�د.ي\ب,ية وهي ن.ز.ح¬؛ الن.ز.ح، بالتحريك: البئر الت أ�خذ ماؤ'ها.
يقال: ن.ز.حت1 البئر' ون.ز.ح\ت'ها، لزم ومتعد�؛ ومنه حديث ابن ال�س.ي�ب

قال لقتادة: ار\ح.ل} عن فلقد ن.ز.ح\ت.ن أ%ي أ%ن\ف%د\ت. ما عندي، وف
رواية ن.ز.ف}ت.ن. الوهري: وبئر ن.ز'وح قليلة الاء3، ور.كايا ن'ز'ح.
والن_ز.ح'، بالتحريك: البئر الت ن'ز,ح. أ%كثر مائها؛ قال الراجز:

ل ي.ست.ق1ي ف الن_ز.ح, ال%ض\ف�وف1،
إ,ل م'دارات' الغ'ر'وب, ال�وف1

وجع الن_ز.ح, أ%ن\زاح¬ وجع الن_زوح, ن'ز'ح¬. وماء# ل ي.ن\ز,ح' ول
ي.ن\ز.ح' أ%ي ل ي.ن\ف%د'.

وأ%ن\ز.ح. القوم' 
(* قوله «وأ%نزح القوم إل» كذا بالصل كبعض نسخ

القاموس وف بعضها نزح بدون هزة كما نبه عليه شارحه.): ن.ز.ح.ت\ مياه
آبارهم.والن_ز.ح': الاء� الك%د1ر'.

وقد ن'ز,ح. بفلن إ,ذا ب.ع'د. عن دياره غ%يب.ةv بعيدة؛ وأ%نشد ال4صمعي:
vومن ي'ن\ز.ح\ به، ل ب'د_ يوما

ي.جيء� به ن.ع1يÒ أ%و ب.ش1ي'
وأ%نت ب'ن\ت.ز.ح� من كذا أ%ي ببعد منه؛ قال ابن ه.ر\م.ة ي.ر\ثي ابنه:



فأ%نت.، من الغ.وائل,، حي ت'ر\مى،
ومن ذ%م> الرجال,، ب'ن\ت.زاح,

إ,ل أ%نه أ%شبع فتحة الزاي فتولدت ال4لف.
@نسح: الليث: الن�س\ح' والنeساح' ما ت.حات_ عن التمر من قشره وف�تات1

أ%قماعه ونو ذلك ما يبقى ف أ%سفل الوعاء3. وال1نساح': شيء ي'د\ف%ع'
به التراب' وي'ذ}رى به. ون.3ساح¬: واد 
(* قوله «وناح واد إل» كسحاب

وكتاب، كما ف القاموس وياقوت.) باليمامة؛ قال ال4زهري: ما ذكره الليث ف
.vالن_س\ح ل أ%سعه لغيه، قال: وأ%رجو أ%ن يكون مفوظا

الوهري: ن.س.ح. التراب. ن.س\حاv أ%ذراه، ون.س3ح. ن.س.حاv: ط%م1ع..
ون.ساح¬: جبل؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

ي'وع1د' خ.ي\راv، وهو بالز_ح\زاح,
أ%ب\ع.د' من ز'ه\ر.ة% من ن.ساح,

@نشح: ن.ش.ح. الشارب' ي.ن\ش.ح' ن.ش\حاv ون'ش'وحاv وان\ت.ش.ح إ,ذا شرب حت
امتل4؛ وقيل: ن.ش.ح. ش.رب ش'ر\باv قليلv دون الري�؛ قال ذو الرمة:

فان\صاعت1 ال�ق}ب' ل ت.ق}ص.ع\ ص.رائ1ر.ها،
وقد ن.ش.ح\ن.، فل ر,يÒ ول ه1يم'

وف حديث أ%ب بكر قال لعائشة، رضي ال عنهما: ان\ظ�ري ما زاد من مال
ف%ر'د>يه إ,ل الليفة بعدي، فإ,ن كنت ن.ش.ح\ت'ها ج'ه\دي أ%ي أ%قللت من

ال4خذ منها. والن_ش\ح': الشرب القليل. ون.ش.ح. بعي.ه: سقاه ماء
قليلv، والسم الن_ش'وح' من قولك ن.ش.ح. إ,ذا شرب ش'ر\باv دون الر>ي>؛ قال

أ%بو النجم يصف المي:
حت إ,ذا ما غ%ي_بت\ ن.ش'وحا

وأ%ورد الوهري هذا البيت على الن_ش'وح الاء القليل. وقال: معناه أ%ي
أ%دخلت أ%جوافها شراباv غ%ي_ب.ت\ه فيه؛ وقيل: الن_ش'وح، بالفتح، الاء�

القليل.
قال ال4زهري: وسعت أ%عرابي�اv يقول ل4صحابه: أ%ل وان\ش.ح'وا خيل%كم

ن.ش\حاv أ%ي اسقوها س.ق}ياv ي.ف}ث%أ� غ�ل�ت.ها وإ,ن ل ي'ر\و,ها؛ قال
الراعي يذكر ماءé و.ر.د.ه:

ن.ش.ح\ت' با ع.ن\ساv ت.جاف أ%ظ%ل©ها



عن ال�ك}م,، إ,ل ما و.ق%ت\ها الس_رائ1ح'
والن_ش\ح': العرق؛ عن كراع.

وس1قاء# ن.ش_اح¬: ر.ش_اح ن.ض_اح.
@نصح: ن.ص.ح. الشيء�: خ.ل%ص.. والناصح': الالص من العسل وغيه. وكل شيء�

خ.ل%ص.، فقد ن.ص.ح.؛ قال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة% الذل يصف رجلv مزج
عسلv صافياv باء� حت تفرق فيه:

فأ%زال% م'ف}ر,ط%ها بأ%بيض. ناص1ح�،
من ماء3 أ%ل}هاب�، بن_ الت_أ}ل%ب'

وقال أ%بو عمرو: الناصح الناصع ف بيت ساعدة، قال: وقال النضر أ%راد
أ%نه فر�ق به خالصها ورديئها بأ%بيض م'ف}ر,ط{ أ%ي باء غدير ملوء.

والنeص\ح: نقيض الغ1ش� مشتق منه ن.ص.حه وله ن'ص\حاv ون.ص1يحة ون.صاحة
ون,صاحة ون.صاح1يةv ون.ص\حاv، وهو باللم أ%فصح؛ قال ال تعال:

وأ%ن\ص.ح' لكم.ويقال: ن.ص.ح\ت' له ن.صيحت ن'صوحاv أ%ي أ%خ\ل%ص\ت' وص.د.ق}ت'،
والسم النصيحة.

والنصيح': الناصح، وقوم ن'ص.حاء؛ وقال النابغة الذبيان:
ن.ص.ح\ت' بن ع.و\ف{ فلم ي.ت.ق%ب_لوا

ر.س'ول، ول ت.ن\ج.ح\ لديهم و.سائ1لي
ويقال: ان\ت.ص.ح\ت' فلناv وهو ضد� اغ}ت.ش.ش\ت'ه؛ ومنه قوله:

أ%ل ر'ب_ من ت.غ\ت.شeه لك ناص1ح¬،
وم'ن\ت.ص1ح� باد{ عليك غ%وائ1ل�ه\

ت.غ\ت.شeه: ت.ع\ت.دeه غاش�اv لك. وت.ن\ت.ص1ح'ه: ت.ع\ت.دeه ناصحاv لك.
قال الوهري: وان\ت.ص.ح. فلن أ%ي قبل النصيحة. يقال: ان\ت.ص1ح\ن إ,نن

لك ناصح؛ وأ%نشده ابن بري:
تقول� ان\ت.ص1ح\ن' إ,نن لك ناص1ح¬،

وما أ%نا، إ,ن خ.ب_ر\ت'ها، بأ%م1ي,
قال ابن بري: هذا و.ه.م¬ منه ل4ن انتصح بعن قبل النصيحة ل يتعد_ى

ل4نه مطاوع نصحته فانتصح، كما تقول رددته فار\ت.د_، وس.د.د\ت'ه
فاس\ت.د_، وم.د.د\ت'ه فام\ت.د_، فأ%ما انتصحته بعن اتذته نصيحاv، فهو متعد�

إ,ل مفعول، فيكون قوله انتصح\ن إ,نن لك ناصح، يعن اتذن ناصحاv لك؛
ومنه قولم: ل أ�ريد منك ن'ص\حاv ول انتصاحاv أ%ي ل أ�ريد منك أ%ن



تنصحن ول أ%ن تتخذن نصيحاv، فهذا هو الفرق بي النeص\ح والنتصاح.
،vص\ح': مصدر ن.ص.ح\ت'ه. والنتصاح': مصدر ان\ت.ص.ح\ته أ%ي اتذته نصيحاeوالن
ومصدر ان\ت.ص.ح\ت' أ%يضاv أ%ي قبلت النصيحة، فقد صار للنتصاح معنيان.

وف الديث: إ,ن الد>ين. النصيحة� ل ولرسوله ولكتابه ول4ئمة
السلمي وعام�تهم؛ قال ابن ال4ثي: النصيحة كلمة يعب با عن جلة هي إ,رادة

الي للمنصوح له، فليس يكن أ%ن يعب عن هذا العن بكلمة واحدة تمع
معناها غيها. وأ%صل النeص\ح,: اللوص. ومعن النصيحة ل: صحة العتقاد ف

وحدانيته وإ,خلص النية ف عبادته. والنصيحة لكتاب ال: هو التصديق به
والعمل با فيه. ونصيحة رسوله: التصديق بنبو�ته ورسالته والنقياد لا

أ%مر به ونى عنه. ونصيحة ال4ئمة: أ%ن يطيعهم ف الق ول يرى الروج
عليهم إ,ذا جاروا. ونصيحة عام�ة السلمي: إ,رشادهم إ,ل الصال؛ وف شرح
هذا الديث نظر¬ وذلك ف قوله نصيحة ال4ئمة أ%ن يطيعهم ف الق ول يرى

الروج عليهم إ,ذا جاروا، فأ%ي� فائدة ف تقييد لفظه بقوله يطيعهم ف الق
مع إ,طلق قوله ول يرى الروج عليهم إ,ذا جاروا؟ وإ,ذا منعه الروج إ,ذا

جاروا لزم أ%ن يطيعهم ف غي الق. وت.ن.ص_ح أ%ي ت.ش.ب_ه بالنeص.حاء.
.vواس\ت.ن\ص.حه: ع.د_ه نصيحا

ورجل ناصح' ال%ي\ب: ن.ق1يe الصدر ناصح القلب ل غش فيه، كقولم طاهر
الثوب، وكله على الثل؛ قال النابغة:

أ%ب\ل1غ, الرث% بن. ه1ن\د{ بأ%ن
ناص1ح' ال%ي\ب,، باز,لD للثواب,

وقوم¬ ن'ص_ح ون'ص_اح¬. والت_ن.صeح: كثرة النeص\ح,؛ ومنه قول
أ%ك}ث%م. بن ص.ي\ف1ي¼: إ,ياكم وكثرة% الت_ن.صeح فإ,نه يورث

التeه.م.ة.والتوبة الن_ص'وح: الالصة، وقيل: هي أ%ن ل يرجع العبد إ,ل ما تاب
عنه؛ قال ال عز وجل: توبةv ن.ص'وحاv؛ قال الفراء: قرأ% أ%هل الدينة

ن.ص'وحاv، بفتح النون، وذكر عن عاصم ن'ص'وحاv، بضم النون؛ وقال الفراء: كأ%ن9
الذين قرأ�وا ن'ص'وحاv أ%رادوا الصدر مثل الق�عود، والذين قرأ�وا

ن.ص'وحاv جعلوه من صفة التوبة؛ والعن أ%ن ي'ح.د�ث نفسه إ,ذا تاب من ذلك
الذنب أ%ن ل يعود إ,ليه أ%بداv، وف حديث أ�ب�: سأ%لت النب، صلى ال عليه

وسلم، عن التوبة النصوح فقال: هي الالصة الت ل ي'عاو.د' بعدها
الذنب'؛ وف%ع'ول من أ%بنية البالغة يقع على الذكر وال�نثى، فكأ%ن� ال3نسان%



بالغ ف ن'ص\ح, نفسه با، وقد تكر�ر ف الديث ذكر النeص\ح والنصيحة.
وسئل أ%بو عمرو عن ن'ص'وحاv فقال: ل أ%عرفه؛ قال الفراء وقال الفض_ل:

D؛ وقال أ%بو إ,سحق: توبةvوع'ر'وسا vوع.ر'وسا vوع'ز'وبا vبات ع.ز'وبا
ن.ص'وح بالغة ف النeص\ح، ومن قرأ% ن'ص'وحاv فمعناه ي.ن\ص.ح'ون فيها

ن'صوحاv. وقال أ%بو زيد: ن.ص.ح\ت'ه أ%ي ص.د.ق}ت'ه؛ ومنه التوبة النصوح، وهي
الصادقة.

والن>صاح': الس>لك' ي'خاط به. وقال الليث: الن>صاحة السeلوك الت
ياط با، وتصغيها ن'ص.ي>حة. وقميص م.ن\ص'وح أ%ي م.خ1يط.

ويقال لل3برة: ال1ن\ص.حة فإ,ذا غ%ل�ظ%ت\، فهي الشعية. والنeص\ح':
مصدر قولك ن.ص.ح\ت' الثوب. إ,ذا خ1ط}ت.ه. قال الوهري: ومنه التوبة النصوح

اعتباراv بقوله، صلى ال عليه وسلم: من اغتاب. خ.ر.ق. ومن استغفر ال
ر.ف%أ%. ون.ص.ح. الثوب. والقميص ي.ن\ص.ح'ه ن.ص\حاv وت.ن.ص_حه: خاطه. ورجل

ناصح وناص1ح1يÒ ون.ص_اح¬: خائط. والن>صاح': ال%ي\ط� وبه سي الرجل
ن,صاحاv، والمع ن'ص'ح¬ ون,صاحةD، الكسرة ف المع غي الكسرة ف الواحد،

وال4لف فيه غي ال4لف، والاء لتأ}نيث المع.
وال1ن\ص.حة: ال1خ\ي.طة. وال1ن\ص.ح': ال1خ\ي.ط�. وف ثوبه

م'ت.ن.ص>ح¬ ل ي'صلحه أ%ي موضع إ,صلح وخياطة، كما يقال: إ,ن فيه م'ت.ر.ق�عاv؛
قال ابن مقبل:

وي'ر\ع1د' إ,رعاد. الج,ي, أ%ضاعه،
غ%داة% الش_مال,، الشeم\ر'خ' ال�ت.ن.ص_ح'

وقال أ%بو عمرو: ال�ت.ن.ص_ح' ال%خيط�، وأ%نشد بيت ابن مقبل.
وأ%رض م.ن\صوحة: متصلة بالغيت كما ي'ن\ص.ح' الثوب'، حكاه ابن ال4عراب؛

قال ابن سيده: وهذه عبارة رديئة إ,نا ال%ن\ص'وحة ال4رض التصلة
النبات بعضه ببعض، كأ%ن� تلك ال�و.ب. الت بي أ%شخاص النبات خيطت حت اتصل

بعضها ببعض.
قال النضر: ن.ص.ح. الغيث� البلد. ن.ص\حاv إ,ذا اتصل نبتها فلم يكن فيه

ف%ضاء ول خ.ل%لD؛ وقال غيه: ن.ص.ح. الغيث� البلد. ون.ض.رها بعن
.vن'ص1حت\ ن.ص\حا �واحد؛ وقال أ%بو زيد: ال4رض النصوحة هي ال%ج'ودة

�ون.ص.ح. الرجل� الر>ي_ ن.ص\حاv إ,ذا شرب حت ي.ر\وى؛ وكذلك ن.ص.حت1 ال3بل
الشeر\ب. ت.ن\ص.ح' ن'ص'وحاv: ص.د.ق%ت\ه. وأ%ن\ص.ح\ت'ها أ%نا: أ%رويتها؛



قال:
هذا م.قام1ي لك1 حت ت.ن\ص.ح1ي
ر,ي�اv، وت.ج\تازي ب.لط% ال4ب\ط%ح,

ويروى: حت ت.ن\ض.ح1ي، بالضاد العجمة، وليس بالعال. الب.لط�: القاع'.
وأ%ن\ص.ح ال3بل%: أ%ر\واها.

:vوالن>صاحات': اللود'؛ قبال ال4عشى يصف ش.ر\با
فت.رى القوم. ن.شاوى كل�ه'م\،

مثلما م'د_ت\ ن,صاحات' الرeب.ح\
قال ال4زهري: أ%راد بالرeب.ح, الرeب.ع. ف قول بعضهم؛ وقال ابن سيده:

الرeب.ح' من أ%ولد الغنم، وقيل: هو الطائر الذي يسمى بالفارسية زاغ؛
وقال ال�ؤ.ر>ج: الن>صاحات' حبال يعل لا ح.ل%ق¬ وتنصب للق�رود إ,ذا

أ%رادوا صيدها: ي.ع\مد' رجل فيجعل� ع1د�ة حبال ث يأ}خذ قرداv فيجعله ف
حبل منها، والقرود تنظر إ,ليه من فوق البل، ث يتنحى الابل فتنزل القرود

فتدخل ف تلك البال وهو ينظر إ,ليها من حيث ل تراه، ث ينزل إ,ليها
فيأ}خذ ما ن.ش1ب. ف البال؛ قال وهو قول ال4عشى:

مثلما مد�ت نصاحات الربح
قال: والرeب.ح' القرود وأ%صلها الرeباح.
وش.ي\ب.ة� بن ن,صاح�: رجل من القر�اء.

والن_ص\حاء وم.ن\ص.ح: موضعان؛ قال ساعدة بن جؤية 
(* قوله «قال ساعدة بن

جؤية لن إل» قبله:
vولو أنه إذ كان ما حم_ واقعا

بانب من يفى ومن يتود�د والصاغي، بالصاد الهملة والغي العجمة:
موضع، كما أنشده ياقوت ف مادته.):

لن_ با بي ال4صاغ1ي وم.ن\ص.ح�
ت.عاو�، كما ع.ج_ ال%ج,يح' ال�ب.لYد'

.eنضح: الن_ض\ح': الر_ش@
ن.ض.ح عليه الاء4 ي.ن\ض.ح'ه 

(* قوله «نضح عليه الاء ينضحه إل» بابه
ضرب ومنع وكذلك نضخ بالاء العجمة كما ف الصباح.) ن.ض\حاv إ,ذا ضربه



بشيء فأ%صابه منه ر.شاش¬. ون.ض.ح عليه الاء�: ار\ت.ش_. وف حديث قتادة:
الن_ض\ح' من الن_ض\ح,؛ يريد من أ%صابه ن.ض\ح¬ من البول وهو الشيء اليسي
منه فعليه أ%ن ي.ن\ض.ح.ه بالاء وليس عليه غسله؛ قال الزمشري: هو أ%ن

يصيبه من البول ر.شاش¬ كرؤ'وس ال3ب.ر,؛ وقال ال4صمعي: ن.ض.ح\ت' عليه
الاء4 ن.ض\حاv وأ%صابه ن.ض\ح¬ من كذا. وقال ابن ال4عراب: الن_ض\ح ما كان

على اعتماد وهو ما ن.ض.ح\ته بيدك معتمداv، والناقة ت.ن\ض.ح' ببولا.
والن_ض\ح': ما كان على غي اعتماد، وقيل: ها لغتان بعن واحد، وكله رش.

والقربة� ت.ن\ض.ح' من غي اعتماد . . . ف%وط1ئ% 
(* قوله «اعتماد . . .

فوطئ» هو هكذا مع البياض ف الصل.) على ماء فن.ض.ح عليه وهو ل يريد ذلك؛
ومنه ن.ض\ح' البول ف حديث إ,براهيم: أ%نه ل يكن يرى بن.ض\ح البول
بأ}ساv. وحكى ال4زهري عن الليث: الن_ض\ح كالن_ض\خ ربا اتفقا وربا

اختلفا. ويقولون: الن_ض\ح ما بقي له أ%ثر كقولك على ثوبه ن.ض\ح' د.م�، والعي
ت.ن\ض.ح' بالاء ن.ض\حاv إ,ذا رأ%يتها تفور، وكذلك ت.ن\ض.خ' العي؛ وقال
أ%بو زيد: يقال ن.ض.خ. عليه الاء� ي.ن\ض.خ'، فهو ناضخ¬؛ وف الديث:

ي.ن\ض.خ' البحر' ساحل%ه. وقال ال4صمعي: ل يقال من الاء ف%ع.ل}ت'، إ,نا
يقال أ%صابه ن.ض\خ من كذا؛ وقال أ%بو اليثم: قول أ%ب زيد أ%صح، والقرآن
يدل عليه، قال ال تعال: فيهما عينان ن.ض_اختان؛ فهذا يشهد به. يقال:

ن.ض.خ. عليه الاء ل4ن العي الن_ض_اخة هي الف%ع_الة، ول يقال لا:
ن.ض_اخة حت تكون ناضحة؛ قال ابن الفرج: سعت جاعة من قيس يقولون:

الن_ضح والن_ض\خ' واحد؛ وقال أ%بو زيد: ن.ض.ح\ت'ه ون.ض.خ\ته بعن واحد؛
قال: وسعت الغ.ن.و,ي� يقول: الن_ض\ح والن_ض\خ' وهو فيما بان أ%ثره وما

رق بعن واحد. قال: وقال ال4صمعي: الن_ض\ح الذي ليس بينه ف�ر.ج¬،
والن_ض\خ' أ%ر.ق� منه؛ وقال أ%بو ل%ي\لى: الن_ض\ح' والن_ض\خ' ما ر.ق_

وث%خ'ن بعن واحد.
vر.ش_ه؛ وقيل: رشه رش�ا :vون.ض.ح. البيت. ي.ن\ض1ح'ه، بالكسر، ن.ض\حا

خفيفاv. وان\ت.ض.ح عليهم الاء أ%ي ت.ر.ش_ش. وف الديث: الدينة كالك1ي
ت.ن\في خ.ب.ث%ها وت.ن\ض.ح' ط1يب.ها، روي بالضاد والاء العجمتي وبالاء

الهملة، من الن_ض\ح وهو رش الاء، وهو مذكور ف بضع. ون.ض.ح الاء�
العطش. ي.ن\ض1ح'ه: ر.ش_ه فذهب به أ%و كاد يذهب به. ون.ض.ح الاء� الال%



ي.ن\ض1ح'ه: ذهب بعطشه أ%و قارب ذلك.
والن_ض.ح'، بفتح الضاد، والنضيح: الوض ل4نه ي.ن\ض.ح العطش أ%ي

ي.ب'ل©ه؛ وقيل: ها الوض الصغي، والمع أ%نضاح ون'ض'ح¬. وقال الليث: النضيح
من الياض ما ق%ر'ب من البئر حت يكون ال3فراغ فيه من الدلو ويكون

عظيماv؛ وقال ال4عشى:
ف%غ.د.و\نا عليهم' ب'ك}ر.ة% الو,ر\

د1، كما ت'ور,د' الن_ض1يح. ال1ياما
قال ابن ال4عراب: سي بذلك ل4نه ي.ن\ض1ح' عطش. ال3بل أ%ي ي.ب'ل©ه.

قال أ%بو عبيد وقال أ%بو عمرو: ن.ض.ح\ت' الر>ي_، بالضاد؛ وقال
ال4صمعي: فإ,ن شرب حت ي.ر\و.ى قال ن.ص.ح\ت'، بالصاد، ن.ص\حاv ون.ص.ع\ت' به

ون.ق%ع\ت'.
قال: والن_ض\ح' والن_ش\ح' واحد، وهو أ%ن يشرب دون الر>ي�.

والن_ض\ح': سقي الزرع وغيه بالسانية. ون.ض.ح. زرع.ه: سقاه بالد_ل}و.
والناضح': البعي أ%و الثور أ%و المار الذي يستقى عليه الاء، وال�نثى

بالاء، ناضحة وسانية. وف الديث: ما س'ق1ي. من الزرع ن.ض\حاv ففيه نصف
.vالعشر؛ يريد ما سقي بالد>لء3 والغ'روب والس_وان ول ي'س\ق. ف%ت\حا

والنواضح من ال3بل: الت يستقى عليها، واحدها ناضح؛ ومنه الديث: أ%تاه
رجل فقال: إ,ن ناضح بن فلن قد أ%ب.د. عليهم. وف حديث معاوية قال

لل4نصار وقد قعدوا عن تلقيه لا حج: ما ف%ع.ل%ت\ ن.واض1ح'كم؟ كأ%نه
ي'ق%ر>ع'هم بذلك ل4نم كانوا أ%هل ح.ر\ث{ وز.ر\ع� وس.ق}ي�، وقد تكرر ذكره ف

الديث مفرداv ومموعاv. والن_ض_اح: الذي ي.ن\ض.ح' على البعي أ%ي يسوق
السانية ويسقي نلv؛ قال أ%بو ذؤيب:

ه.ب.ط}ن. ب.ط}ن. ر'هاط واع\ت.ص.ب\ن.، كما
ي.س\ق1ي ال�ذ�وع.، خ1لل% الدeور,، ن.ض_اح'

وهذه نل ت'ن\ض.ح' أ%ي ت'س\ق%ى. ويقال: فلن ي.س\قي بالن_ض\ح,، وهو
مصدر.

والن_ض\حات': الشيء اليسي التفرق من الطر. قال شر: وقد قالوا ف
ن.ض.ح. الطر'، بالاء والاء. والناضح': الطر؛ وقد ن.ض.ح.ت\نا السماء.
والن_ض\ح' أ%م\ث%ل� من الط�ل9: وهو ق%ط}ر¬ بي ق%ط}ر.ي\ن. قال: ويقال لكل

شيء ي.ت.ح.ل�ب من ماء أ%و ع.ر.ق� أ%و بول: ي.ن\ض.ح': وأ%نشد:



ي.ن\ض.ح\ن. ف حافاته بال4ب\وال
ون.ض.ح. الرجل� بالع.ر.ق ن.ض\حاv: ف%ض_ به، وكذلك الفرس. والن_ض1يح'

والت_ن\ضاح': العرق؛ قال الراجز:
ت.ن\ض.ح' ذ1ف}راه باء ص.ب>

والن_ض'وح': الو.ج'ور ف أ%ي� الفم كان. ون.ض.ح.ت1 العي ت.ن\ض.ح'
ن.ض\حاv وان\ت.ض.ح.ت: فارت بالدمع؛ وعيناه ت.ن\ض.حان1. والن_ض\ح' يدعوه

ال%م.لن�: وهو أ%ن تتلئ العي دمعاv ث ت.ن\ف%ض1ح. ه.م.لناv ل ينقطع.
ون.ض.ح.ت1 الابية وال%ر_ة ت.ن\ض.ح' إ,ذا كانت رقيقة فخرج الاء من

ال%ز.ف ورش.ح.ت\؛ وكذلك البل الذي يتحلب الاء بي صخوره. وم.زادةD ن.ض'وح:
ت.ن\ض41ح الاء4؛ ون.ض.ح.ت\ ذ1ف}ر.ى البعي بالع.ر.ق ن.ض\حاv؛ وقال

الق%طام1ي�:
،vح.ي\ل,، ص'بابة�ح.ر.جاv كأ%ن�، من الك

ن.ض.ح.ت\ م.غاب,ن'ها به ن.ض.ح.انا
قال: ورواه ال�ؤ.ر>ج' ن'ض1خ.ت\.

واس\ت.ن\ض.ح الرجل� وان\ت.ض.ح: ن.ض.ح شيئاv من ماء على فرجه بعد الوضوء؛
وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه ع.د_ ع.ش\ر. خ1لل� من

السن_ة وذكر فيها النتضاح. بالاء3، وهو أ%ن يأ}خذ ماء قليلv في.ن\ض.ح. به
مذاكيه وم'ؤ\ت.ز.ر.ه بعد فراغه من الوضوء، لينفي بذلك عنه الو.س\واس: وف

خب آخر: ان\ت1فاض الاء، ومعناها واحد. وف حديث عطاء: وسئل عن ن.ض.ح,
الوضوء؛ هو بالتحريك، ما ي.ت.ر.ش_ش' منه عند الت_و.ضeؤ كالن_ش.ر,.

ون.ض.ح بالبول على فخذيه: أ%صابما به؛ وكذلك ن.ض.ح. بالغبار.
ون.ض.ح. ال�ل�ة ي.ن\ض1ح'ها ن.ض\حاv: ر.ش_ها بالاء لي.ت.لز.ب

ق%م\ر'ها ويلزم بعض'ه بعضاv. ون.ض.ح. ال�ل�ة أ%يضاv: نثر ما فيها؛ وقول
الشاعر:

ي.ن\ض.ح' بالب.و\ل,، والغ'بار' على
ف%خ\ذ%ي\ه، ن.ض\ح. الع1يد1ي_ة1 ال�ل%ل

يفسر بكل واحد من هاتي. ون.ض.ح. الر>ي� ن.ض\حاv: ش.ر,ب. دونه؛ وقيل:
هو أ%ن يشرب حت ي.ر\و.ى، فهو من ال4ضداد؛ وقال شر: يقال ن.ض.ح\ت'

ال4د1ي. بللته أ%ن ل ينكسر؛ قال الكميت:
ن.ض.ح\ت' أ%د1ي. الو'د> بين وبينكم



�ب,آص1رة1 ال4ر\حام,، لو ت.ت.ب.ل�ل
ن.ض.ح\ت' أ%ي و.ص.ل}ت'. والن_ض'وح'، بالفتح: ضرب من الطيب؛ وقد

ان\ت.ض.ح. به. والن_ض\ح': منه ما كان رقيقاv كالاء، والمع ن'ض'وح وأ%ن\ض1ح.ة،
والن_ض\خ' ما كان منه غليظاv كال%ل�وق والغالية. وف حديث ال3حرام:

ث أ%صبح مرماv ي.ن\ض.ح' ط1يباv أ%ي يفوح. الن_ض'وح: ضرب من الطيب تفوح
رائحته، وأ%صل الن_ض\ح الر_ش\ح فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح؛ ومنه
حديث علي�: وجد فاطمة وقد ن.ض.ح.ت1 البيت. بن.ض'وح أ%ي ط%ي_بته وهي ف

الج. وأ%رض م'ن\ض1حة: واسعة. ون.ض_ح.ت1 الغنم: ش.ب,ع.ت. ون.ض.ح\ناهم
بالن_ب\ل ن.ض\حاv: رميناهم ور.ش.ق}ناهم. ون.ض.ح\ناهم ن.ض\حاv: وذلك إ,ذا

فر_قوها فيهم. وف حديث هجاء الشركي: كما ت.ر\م'ون ن.ض\ح. الن_ب\ل.
ويقال: ان\3ض.ح\ ع.ن_ا اليل% أ%ي ار\م1هم. وف الديث أ%نه قال للرeماة

يوم أ�ح'د: ان\ض41حوا عنا اليل ل ن'ؤ\ت.ى من خ.ل}ف1نا أ%ي ارموهم
بالنeش_اب. ون.ض.ح. عنه: ذ%ب_ ودفع. ون.ض.ح الرجل: رد_ عنه؛ عن كراع.
ون.ض.ح. الرجل� عن نفسه إ,ذا دفع عنها ب'ج_ة. وهو ي.ن\ض.ح عن فلن أ%ي

ي.ذ�بe عنه ويدفع. ورأ%يته ي.ت.ن.ض_ح' ما ق�ر,ف به أ%ي ينتفي وي.ت.ن.ص_ل
منه. وقال ش'جاع¬: م.ض.ح. عن الرجل ون.ض.ح عنه وذ%ب_ بعن واحد.
ويقال: هو يناض1ح' عن قومه وي'ناف1ح' عنهم أ%ي يذب عنهم؛ وأ%نشد:

ولو ب.ل، ف م.ح\ف1ل�، ن,ضاح1ي
أ%ي ذ%ب>ي ون.ض\ح1ي عنه. وق%و\س ن.ض'وح: شديدة الدفع وال%ف}ز للسهم،

حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد ل4ب النجم:
أ%ن\ح.ى ش1مالv ه.م.ز.ى ن.ض'وحا

أ%ي مد_ شاله ف القوس. ه.م.ز.ى يعن القوس. أ%نا شديدة.
والن_ض'وح': من أ%ساء القوس كما ت.ن\ض.ح' بالنبل.

والن_ض_احة: اللة الت ت'س.و_ى من النحاس أ%و الصeف}ر للن_ف}ط1
وز.ر\ق1ه؛ ابن ال4عراب: ال1ن\ض.ح.ة وال%ن\ض.حة الز_ر_اقة؛ قال

ال4زهري: وهي عند عوام> الناس الن_ض_احة ومعناها واحد.
وقال ابن الفرج: سعت ش'جاعاv السeل%م1ي� يقول: أ%م\ض.ح\ت. ع1ر\ض1ي

وأ%ن\ض.ح\ت.ه إ,ذا أ%فسدته؛ وقال خ.ليفة: أ%نض.ح\ت'ه إ,ذا أ%ن\ه.ب\ت.ه
الناس.وان\ت.ض.ح. من ال4مر: أ%ظهر الباءة منه. والرجل ي'ر\م.ى أ%و ي'ق}ر.ف

بت'ه.م.ة في.ن\ت.ض1ح منه أ%ي ي'ظ}ه,ر' الت.ب.ر>ي منه. وإ,ذا ابتدأ%



الدقيق ف حب السeن\ب'ل وهو رطب فقد ن.ض.ح. وأ%ن\ض.ح، لغتان؛ قال ابن سيده:
وأ%ن\ض.ح. الدقيق' بدأ% ف ح.ب> السنبل وهو ر.ط}ب¬. ون.ض.ح الغ.ضا

ن.ض\حاv: ت.ف%ط�ر. بالو.ر.ق, والنبات وع.م_ بعض'هم به الشجر؛ قال أ%بو طالب
بن عبد الطلب:

ب'ور,ك. ال%ي>ت' الغ.ر,يب'، كما ب'و
ر,ك. ن.ض\ح' الرeم_ان1 والز_ي\ت'ون1

فأ%ما قول أ%ب حنيفة ن'ض'وح الشجر فل أ%دري أ%رآه للعرب أ%م هو
أ%ق}د.م. فجمع ن.ض\ح. الشجر على ن'ض'وح، ل4ن بعض الصادر قد يمع كالرض

والشeغ\ل والعقل، قالوا: أ%مراض وأ%شغال وع'ق�ول. ون.ض.ح الز_رع': غ%ل�ظ%ت
جثته.

@نطح: الن_ط}ح': للك1ب.اش, ونوها؛ ن.ط%حه ي.ن\ط1ح'ه 
(* قوله «نطحه

ينطحه» بابه ضرب ومنع كما ف القاموس.) وي.ن\ط%ح'ه ن.ط}حاv. وك%ب\ش¬ ن.ط�اح،
وقد انت.ط%ح. الكبشان وت.ناط%حا، وي'ق}تاس من ذلك ت.ناط%ح.ت1 ال4مواج'

والسيول والرجال ف الرب: وأ%نشد:
الليل� داج� والك1باش' ت.ن\ت.ط1ح\

وكبش¬ ن.ط1يح¬ من كباش ن.ط}ح.ى ون.طائح، ال4خية عن اللحيان. ون.ع\جة
ن.ط1يح¬ ون.ط1يحةD من ن,عاج� ن.ط}حى ون.طائ1ح.. وف التنزيل:

وال�ت.ر.د>يةD والنطيحة�؛ يعن ما ت.ن.اط%ح. فمات؛ ال4زهري: وأما الن_ط1يحة ف
سورة الائدة؛ فهي الشاة ال%ن\طوحة توت فل يل أ%كلها، وأ�دخلت الاء

فيها ل4نا جعلت اساv ل نعتاv؛ قال الوهري: إ,نا جاءت بالاء لغلبة
السم عليها، وكذلك الف%ريسة وال4ك1يلة والر_م1ي_ة ل4نه ليس هو على

ن.ط%حتها، فهي منطوحة، وإ,نا هو الشيء ف نفسه ما ي'ن\ط%ح' والشيء ما
ي'ف}ر.س' وما يؤكل.

وقولم: ما له ناطح ول خابط: فالناطح الكبش والتيس والع.ن\ز'، والابط:
البعي. وما ن.ط%ح.ت\ فيه ج.م_اء4 ذات' ق%ر\ن{؛ يقال ذلك فيمن ذهب

ه.د.راv؛ عن ابن ال4عراب، ابن سيده: والن_ط1يح' والناط1ح' ما يستقبلك
ويأ}تيك من أ%مامك من الطي والظباء3 والوحش وغيها ما ي'ز\ج.ر'، وهو خلف

الق%ع1يد. ورجل ن.ط1يح¬: م.ش\ؤ'وم؛ قال أ%بو ذؤيب:
فأ%م\ك%ن_ه ما ي'ر,يد'، وبعض'هم



ش.ق1يÒ، ل%د.ى خ.ي\رات1ه,ن_، ن.ط1يح'
وفرس¬ ن.ط1يح¬ إ,ذا طالت غ�ر_ت'ه حت تسيل تت إ,حدى أ�ذنيه وهو

ي'تش.اءم به؛ وقيل: النطيح من اليل الذي وس.ط% ج.ب\هته دائرتان، وإ,ن كانت
واحدة، فهي الل�ط}مة� وهو الل�ط1يم'، ودائرة الناطح من دوائر اليل وكل
ذلك ش'ؤ\م؛ ال4زهري: قال أ%بو عبيد: من دوائر اليل دائرة الل�ط%اة1 وهي

الت وسط البهة؛ قال: وإ,ن كانت دائرتان قالوا: فرس ن.ط1يح، قال: وتكره
دائرتا الن_ط1يح؛ وقال الوهري: دائرة الل�ط%اة1 ليست تكره.

ويقال للش_ر.ط%ي\ن,: الن_ط}ح' والناطح' وها ق%ر\نا ال%مل. ابن سيده:
الن_ط}ح' نم من منازل القمر يتشاءم به أ%يضاv؛ قال ابن ال4عراب: ما

كان من أ%ساء النازل، فهو يأ}ت بال4لف واللم وبغي أ%لف ولم، كقولك
ن.ط}ح¬ والن_ط}ح'، وغ%ف}ر¬ والغ.ف}ر'. الوهري: ون.واط1ح' الدهر

شدائده. ويقال: أ%صابه ناط1ح¬ أ%ي أ%مر شديد ذو مشقة؛ قال الراعي:
وقد م.س_ه م1ن_ا ومنهن_ ناط1ح'

وف الديث: فارس' ن.ط}ح.ةD أ%و ن.ط}ح.تان1 ث ل فارس. بع\دها أ%بداv؛
قال أ%بو بكر: معناه فارس' تقاتل السلمي مرة أ%و مرتي؛ وقيل: معناه

فارس ت.ن\ط%3ح' مرى أ%و مرتي فيبطل ملكها ويزول أ%مرها، فحذف تنطح لبيان
معناه؛ كما قال الشاعر:

،vرأ%ت\ن ب.ب\ل%ي\ها ف%ص.د_ت\ مافة
وف ال%ب\ل ر.و\عاء� الف�ؤاد1 ف%ر'وق'

أ%راد: رأ%ت\ن أ%قبلت' ببليها فحذف الفعل. وف الديث: ل ي.ن\ت.ط1ح'
فيها ع.ن\زان1 أ%ي ل ي.ل}ت.ق1ي فيها اثنان ضعيفان، ل4ن الن>طاح. من

شأ}ن التيوس والكباش ل الع.ت'ود، وهو إ,شارة إ,ل قضية مصوصة ل يري
فيها خ'ل}ف¬ ون,زاع¬.

@نظح: ال4زهري خاصة حكى عن الليث: أ%ن\ظ%ح. السeن\ب'ل� إ,ذا رأ%يت
الدقيق ف حبه؛ قال ال4زهري: الذي حفظناه وسعناه من الثقات: ن.ض.ح.
السeنبل وأ%ن\ض.ح، بالضاد، قال: والظاء بذا العن تصحيف إ,ل أ%ن يكون

مفوظاv عن العرب فيكون لغة من لغاتم؛ كما قالوا ب.ض\ر' الرأ%ة
لب.ظ}رها.

@نفح: ن.ف%ح الطYيب' ي.ن\ف%ح' ن.ف}حاv ون'ف�وحاv: أ%ر,ج. وفاح.، وقل:
الن_ف}حة� د'ف}ع.ة� الريح، ط%ي>ب.ةv كانت أ%و خبيثة؛ وله ن.ف}حة طيبة



ون.ف}حة خبيثة. وف الصحاح: وله ن.ف}حة طيبة. ون.ف%ح.ت1 الريح': ه.ب_ت. وف
الديث: إ,ن لربكم ف أ%يام دهركم ن.ف%حات{، أ%ل ف%ت.ع.ر_ض'وا لا.

وف حديث آخر: ت.ع.ر_ض'وا لن.ف%حات1 رحة ال. وريح¬ ن.ف�وح¬: ه.ب'وب¬
شديدة الدفع؛ قال أ%بو ذؤيب:

ول م'ت.ح.ي>ر¬ باتت\ عليه،
بب.ل}ق%ع.ة{، ش.آميةD ن.ف�وح'

ون.ف%ح.ت1 الدابة ت.ن\ف%ح ن.ف}حاv وهي ن.ف�وح¬: ر.مت\ برجلها ورمت بد�
حافرها ود.ف%ع.ت\؛ وقيل: الن_ف}ح' بالر>جل الواحدة والر_م\ح'

بالرجلي معاv. الوهري: ن.ف%ح.ت1 الناقة� ضربت برجلها. وف حديث ش'ر.ي\ح: أ%نه
أ%بطل الن_ف}ح.؛ أ%راد ن.ف}ح. الدابة برجلها وهو ر.ف}س'ها، كان ل

.vي'ل}ز,م صاحب.ها شيئا
وقوس¬ ن.ف�وح¬: شديدة الدفع والفز للسهم، حكاه أ%بو حنيفة، وقيل: بعيدة

الدفع للسهم.
التهذيب: ويقال للقوس الن_ف1يحة� وهي ال1نف%حة؛ ابن السكيت:

الن_ف1يحة� للقوس وهي ش.ط1يب.ةD من ن.ب\ع؛ وقال م'ل%يح¬ الذل:
أ%ناخ'وا م'ع1يدات1 الو.جيف1 كأ%نا

�ن.فائ1ح' ن.ب\ع�، ل ت.ر.ب_ع\، ذ%واب,ل
والن_فائح': الق1س3يe، واحدتا ن.فيحة.

ون.ف%حة بشيء أ%ي أ%عطاه. ون.ف%حه بالال ن.ف}حاv: أ%عطاه. وف الديث:
ال�ك}ث1رون% هم ال�ق1ل©ون إ,ل� من ن.ف%ح فيه يين.ه وشال%ه أ%ي ضرب

يديه فيه بالعطاء. الن_ف}ح': الضرب' والرمي؛ ومنه حديث أ%ساء: قال ل
رسول ال، صلى ال عليه وسلم: أ%ن\ف1قي وان\ض.حي وان\ف%ح1ي ول ت'ح\ص1ي

في'ح\ص1ي. ال� عليك1.
ول يزال لفلن من العروف ن.ف%حات¬ أ%ي د.فعات¬؛ قال الشاعر:

لا أ%ت.ي\ت'ك. أ%ر\جو ف%ض\ل% نائ1ل1كم،
ن.ف%ح\ت.ن ن.ف}ح.ةv، طابت\ لا الع.ر.ب'

أ%ي طابت\ لا النفس؛ قال ابن بري: هذا البيت للر_م_اح, بن م.ي_ادة
واسم أ%بيه أ%ب\ر.د' ال�ر>يe وميادة اسم أ�مه، ومدح بذا البيت الوليد

بن يزيد بن عبد اللك، وقبله:
إ,ل الوليد1 أ%ب العباس, ما ع.م1ل%ت\،



ودون.ها ال�ع\ط�، من ت'بان%، والك�ث�ب'
الك�ث�ب': جع كثيب. والع.رب: جع ع.ر.بة وهي النفس. وال�ع\ط�: اسم

موضع 
(* قوله «والعط اسم موضع إل» أ%ما تبان، بضم الثناة وتفيف الوحدة،

فموضع كما قال ونص عليه الد وياقوت. وأ%ما العط فلم نر فيما بيدنا من
الكتب أ%نه اسم موضع، بل هو اما جع أمعط أو معطاء، رمال معط، وأ%رضون
معط: ل نبات فيهما كما نص عليه الد وغيه والعن ف البيت صحيح على

ذلك فتأمل.)، وكذلك ت'بان�. قال ابن بري: وقول الوهري طابت لا العرب أ%ي
طابت لا النفس ليس بصحيح، وصوابه أ%ن يقول طابت لا النفوس إ,ل أ%ن

يعل النفس جنساv ل يص واحداv بعينه؛ ويروى البيت:
لا أ%ت.ي\ت'ك من ن.ج\د{ وساك1نه

الصحاح: ون.ف}ح.ةD من العذاب قطعة منه. ابن سيده: ون.ف}ح.ة� العذاب
دفعةD منه.

وقال الزجاج: الن_فح' كاللفح إ,ل أ%ن الن_ف}ح. أ%عظم تأ}ثياv من
الل�ف}ح. ابن ال4عراب: الل�ف}ح' لكل حار والن_فح' لكل بارد؛ وأ%نشد

أ%بو العالية:
ما أ%نت1 يا ب.غ\داد' إ,ل س.ل}ح'،

إ,ذا ي.ه'بe م.ط%ر¬ أ%و ن.ف}ح'،
وإ,ن ج.ف%ف}ت1، فتراب¬ ب.ر\ح'

والن_ف}حة�: ما أ%صابك من د'ف}ع.ة البد. الوهري: ما كان من الرياح
ن.ف}ح¬ فهو ب.ر\د¬، وما كان ل%ف}ح¬ فهو حر؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ول م'ت.ح.ي>ر¬ باتت\ عليه
بب.ل}ق%عة{ يان,يةD ن.ف�وح'

vيعن ال%ن'وب ت.ن\ف%ح'ه ببدها، قال ابن بري: متحي>ر يريد ماء كثيا
قد تي لكثرته ول م.ن\ف%ذ له؛ يصف طيب فم مبوبته وشبهه بمر م'ز,ج.ت\

باء؛ وبعده:
بأ%ط}ي.ب. من م'ق%ب_ل1ها إ,ذا ما

د.نا الع.يeوق'، واك}ت.ت.م النeب'وح'
قال: والنeبوح ض.ج_ة الي وأ%صوات الكلب. الليث عن أ%ب اليثم: أ%نه
قال ف قول ال عز وجل: ولئن م.س_ت\هم ن.ف}حةD من عذاب ربك؛ يقال:



أ%صابتنا ن.ف}حةD من الص_با أ%ي ر.و\حةD وط1يب¬ ل غ%م_ فيه. وأ%صابتنا
ن.ف}حةD من س.م'وم أ%ي ح.رÒ وغ%مÒ وك%ر\ب¬؛ وأ%نشد ف ط1يب الص_با:

إ,ذا ن.ف%ح.ت\ من عن ي.مي, ال%شار,ق,
ون.ف%ح. الطYيب' إ,ذا فاح. ريه؛ وقال ج,ران� الع.و\د1 يذكر امرأ%ته:

لقد عال%ت\ن بالق%بيح، وثوب'ها
ج.ديد¬، ومن أ%ر\دانا ال1سك' ي.نف%ح'

أ%ي ي.فوح' ط1يب'ه فجعل الن_ف}ح. م.ر_ة أ%شد_ العذاب لقول ال عز
وجل: ولئن مستهم نفحةD من عذاب ربك؛ وجعله مرةv ر,يح. م1س\ك{؛ قال
ال4صمعي: ما كان من الريح س.م'وماv فله ل%ف}ح¬، باللم، وما كان بارداv فله

ن.ف}ح¬، رواه أ%بو عبيد عنه. وط%ع\نة ن.ف�احة: د.ف�اعة بالدم، وقد ن.ف%حت\
به.

�التهذيب: طعنة ن.ف�وح¬ ي.ن\ف%ح' د.م'ها سريعاv. وف الديث: أ%و�ل
ن.ف}حة{ من د.م, الشهيد1؛ قال خالد ابن ج.ن\بة: ن.ف}حة� الدم أ%و�ل ف%و\رة

ت.فور منه ود'ف}عة{؛ قال الراعي:
ي.ر\ج'و س1جالv من العروف1 ي.ن\ف%ح'ها

لسائليه، فل م.نÒ ول ح.س.د'
أ%بو زيد: من الضeروع الن_ف�وح'، وهي الت ل ت.ح\ب,س' ل%ب.ن.ها.

والن_ف�وح من النوق: الت يرج لبنها من غي حلب.
ون.ف%ح الع1ر\ق' ي.ن\ف%ح ن.ف}حاv إ,ذا نزا منه الدم.

التهذيب: ابن ال4عراب: الن_ف}ح' الذ�بe عن الرجل؛ يقال: هو
ي'ناف1ح' عن فلن؛ قال وقال غيه: هو ي'ناض1ح'. وناف%ح\ت' عن فلن: خاص.م\ت'

عنه. وناف%ح'وهم: كاف%حوهم. وف الديث: إ,ن جبيل مع ح.س_ان ما ناف%ح. عن
أ%ي دافع؛ وال�ناف%حة وال�كاف%حة: ال�دافعة وال�ضاربة. ون.ف%ح\ت'

الرجل% بالسيف: تناولته به؛ يريد بنافحته هجاء الشركي وماوبتهم على
أ%شعارهم. وف حديث علي، رضي ال عنه، ف ص1فYي: ناف1حوا بالظ©ب أ%ي

قاتلوا بالسيوف، وأ%صله أ%ن ي.قر'ب. أ%حد القاتلي من الخر بيث يصل
ن.ف}ح' كل واحد منهما إ,ل صاحبه، وهي ريه ون.ف%س'ه.

ون.ف}ح' الريح: ه'بوبا.
ون.ف%حه بالسيف: تناوله من بعيد ش.ز\راv. وف الديث: رأ%يت كأ%نه وضع

ف ي.د.ي_ س1واران1 من ذهب فأ�وح1ي. إ,ل� أ%ن1 ان\ف�خ\هما أ%ي ار\م1هما



وأ%لقهما كما ت.ن\ف�خ الشيء4 إ,ذا دفعته عنك؛ قال ابن ال4ثي: وإ,ن
�كانت بالاء الهملة، فهو من ن.ف%ح\ت' الشيء إ,ذا رميته؛ ون.ف%ح.ت1 الدابة

برجلها.
التهذيب: وال تعال هو الن_ف�اح' ال�ن\ع1م' على عباده؛ قال

ال4زهري: ل أ%سع الن_ف�اح ف صفات ال عز وجل، الت جاءت ف القرآن
والسeنة، ول يوز عند أ%هل العلم أ%ن يوصف ال تعال با ليس ف كتابه، ول

يبينها على لسان نبيه، صلى ال عليه وسلم؛ وإ,ذا قيل للرجل: إ,نه
ن.ف�اح فمعاه الكثي العطايا.

:eيح'؛ ال4خية عن كراع، وال1ن\ف%ح' وال1ع.نYوالن_ف1يح' والن>ف
كل©ه الداخل على القوم، وف التهذيب: مع القوم وليس شأ}ن'ه شأ}نم؛ وقال

�ابن ال4عراب: الن_ف1يح الذي ييء أ%جنبي�اv فيدخل بي القوم وي'س\م1ل
بينهم وي'ص\ل1ح أ%مرهم. قال ال4زهري: هكذا جاء عن ابن ال4عراب ف هذا

الوضع: الن_ف1يح، بالاء، وقال ف موضع آخر: الن_ف1يج'، باليم، الذي
يعترض بي القوم ل يصلح ول يفسد. قال: هذا قول ثعلب. ون.ف%ح.

ج'م_ت.ه: ر.ج_ل%ها.
وال3نف%حة، بكسر المزة وفتح الفاء مففة: ك%ر,ش' ال%م.ل أ%و ال%د\ي

ما ل يأ}كل، فإ,ذا أ%كل%، فهو كرش، وكذلك ال1ن\ف%حة، بكسر اليم؛ قال
الراجز:

كم قد أ%كل}ت' ك%ب,داv وإ,ن\ف%ح.ه،
ث اد_خ.ر\ت' أ%ل}ي.ةv م'ش.ر_حه

ال4زهري عن الليث: ال3ن\ف%حة ل تكون إ,ل� لذي كرش، وهو شيء يتخرج
من بطن ذيه، أ%صفر' ي'ع\ص.ر' ف صوفة مبتلة ف اللب في.غ\ل�ظ� كال�ب\ن,؛
ابن السكيت: هي إ,ن\ف%ح.ة ال%د\ي وإ,ن\ف%ح_ته، وهي اللغة اليدة ول

يذكرها الوهري بالتشديد، ول تقل أ%ن\ف%ح.ة؛ قال: وحضرن أ%عرابيان
فصيحان من بن كلب، فقال أ%حدها: ل أ%قول إ,ل� إ,ن\ف%ح.ة، وقال الخر: ل

أ%قول إ,ل م1ن\ف%حة، ث افترقا على أ%ن يسأ%ل عنهما أ%شياخ بن كلب،
فاتفقت جاعة على قول ذا وجاعة على قول ذا فهما لغتان. قال ابن

ال4عراب: ويقال م1ن\ف%حة وب,ن\ف%حة. قال أ%بو اليثم: ال%ف}ر' من أ%ولد
الضأ}ن وال%ع.ز, ما قد اس\ت.ك}ر.ش. وف�ط1م. بعد خسي يوماv من الولدة

وشهرين أ%ي صارت إ,ن\ف%ح.ت'ه ك%ر,شاv حي ر.ع.ى النبت، وإ,نا تكون إ,ن\ف%حة



ما دامت ت.ر\ض.ع'. ابن سيده: وإ,ن\ف%حة ال%د\ي وإ,ن\ف1ح.ت.ه
وإ,ن\ف%ح_ت'ه وم1ن\ف%ح.ت'ه شيء# يرج من بطنه أ%صفر يعصر ف صوفة مبتلة ف اللب

فيغلظ كال�ب\ن، والمع أ%ناف1ح': قال الش_م_اخ':
وإ,ن_ا لن قوم� على أ%ن ذ%م.م\تهم،
إ,ذا أ%ول%م'وا ل ي'ول1م'وا بال4ناف1ح,

وجاءت ال3بل كأ%نا ال3ن\ف%ح_ة إ,ذا بالغوا ف امتلئها وارتوائها،
حكاها ابن ال4عراب.

ون.ف�اح' الرأ%ة: زوجها؛ يانية عن كراع.
@نقح: الت_ن\ق1يح، وف التهذيب الن_ق}ح': ت.ش\ذ1يب'ك عن العصا أ�ب.ن.ها

حت ت.خ\ل�ص.. وت.ن\ق1يح' ال1ذ}ع: ت.ش\ذ1يبه. وكل© ما ن.ح_ي\ت' عنه
شيئاv، فقد ن.ق�ح\ته؛ قال ذو الرمة:

من م'ج\ح1فات1 ز.م.ن� م1ر>يد1،
ن.ق�ح\ن. ج,س\مي عن ن'ضار, الع'ود1

ون.ق�ح الشيء4: ق%ش_ره؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد لغ'ل%ي>م من بن
د'ب.ي\ر:

إ,ليك. أ%شكو الد_ه\ر. والز_لز,ل،
وكل� عام� ن.ق�ح. ال%مائ1ل

يقول: ن.ق�حوا ح.مائل سيوفهم أ%ي قش.ر'وها فباعوها لشدة زمانم.
ابن ال4عراب: أ%ن\ق%ح. الرجل� إ%ذا قلع ح1ل}ي.ة% سيفه ف ال%د\ب,

والفقر. وأ%ن\ق%ح ش1ع\ر.ه إ,ذا ن.ق�حه وح.ك�ك%ه. ون.ق�ح. النخل% أ%صلحه
وق%ش.ره. وت.نقيح' الش>عر: تذيبه. يقال: خي¬� الش>عر ال%و\ل©
ال�ن.ق�ح'. وت.ن.ق�ح. ش.حم' الناقة أ%ي قل�. ونق�ح. الكلم.: فت_شه

وأ%حسن النظر فيه؛ وقيل: أ%صلحه وأ%زال عيوبه. وال�ن.ق�ح': الكلم الذي
ف�عل به ذلك. وروى الليث عن أ%ب عمرو بن العلء أ%نه قال ف م.ث%ل�:

اس\ت.غ\ن.ت1 السeل�د.ة� عن التنقيح؛ وذلك أ%ن العصا إ,نا ت'ن.ق�ح
لت.م\ل�س. وت.خ\ل�ق.، والسeل9ءة: شوكة النخلة وهي ف غاية الستواء وال%لس.ة،

فإ,ن ذهبت. ت.ق}ش1ر' منها خ.ش'ن.ت\؛ يضرب مثلv لن يريد تويد شيء هو
ف غاية ال%و\دة من ش1ع\ر أ%و كلم أ%و غيه ما هو مستقيم؛ قال أ%بو

و.ج\ز.ة الس_عدي:
ط%و\راv وط%وراv ي.ج'وب' الع'ق}ر. من ن.ق%ح�



�كالس_ن\د1، أ%ك}باد'ه ه1يم¬ ه.راكيل
أ%زاد با البيضمن حبال الرمل. والن_ق%ح': الالص من الرمل.

والس_ن\د': ثياب¬ بيض. وأ%كباد الرمل: أ%وساطه. وال%راكيل: الض>خام' من
ك�ث}بانه.

وف حديث ال4س\ل%مي�: إ,نه ل%ن,ق}ح¬ أ%ي عال م'ج.ر_ب. يقال: ن.ق�ح.
العظم. إ,ذا استخرج م'خ_ه. ون.ق�ح. الكلم. إ,ذا ه.ذ�به وأ%ح\س.ن.

أ%وصاف%ه. ورجل م'ن.ق�ح¬: أ%صابته البليا؛ عن اللحيان؛ وقال بعضهم: هو
مشتق من ذلك. ون.ق%ح. العظم. ي.ن\ق%ح'ه ن.ق}حاv وان\ت.ق%ح.ه: اس\تخرج

م'خ_ه، والاء لغة، وكأ%نه بالاء استخراج الخ واستئصاله، وكأ%نه بالاء
تليصه.

والن_ق}ح': سحاب أ%بيض ص.ي\ف1ي�؛ قال الع'ج.ي\ر' الس_ل�ول©:
ن.ق}ح¬ ب.واس1ق' ي\ت.لي أ%و\ساط%ها
ب.ر\ق¬، خ1لل% ت.هل©ل ور.باب,

@نكح: ن.ك%ح. فلن 
(* قوله «نكح فلن إل» بابه منع وضرب كما ف

القاموس.) امرأ%ة ي.ن\ك1ح'ها ن,كاحاv إ,ذا ت.زوجها. ون.ك%ح.ها ي.ن\ك1ح'ها: باضعها
أ%يضاv، وكذلك د.ح.م.ها وخ.ج.أ%ها؛ وقال ال4عشى ف ن.ك%ح. بعن تزوج:

ول ت.ق}ر.ب.ن_ جارةv، إ,ن� س1ر_ها
عليك حرام¬، فان\ك1ح.ن\ أ%و ت.أ%ب_دا

ال4زهري: وقوله عز وجل: الزان ل ينكح إل زانية أ%و مشركة والزانية
ل ينكحها إ,ل زان{ أ%و مشرك؛ تأ}ويله ل يتزوج الزان إ,ل زانية، وكذلك

الزانية ل يتزوجها إ,ل زان؛ وقد قال قوم¬: معن النكاح ههنا الوطء،
فالعن عندهم: الزان ل يطأ� إ,ل زانية والزانية ل يطؤ'ها إ,ل زان؛

قال: وهذا القول يبعد ل4نه ل يعرف شيء من ذكر النكاح ف كتاب ال تعال
إ,ل على معن التزويج؛ قال ال تعال: وأ%ن\ك1ح'وا ال4يام.ى منكم؛

فهذا تزويج ل شك فيه؛ وقال تعال: يا أ%يها الذين آمنوا إ,ذا نكحتم
الؤمنات؛ فاعلم أ%ن عقد التزويج يسمى النكاح، وأ%كثر التفسي أ%ن هذه الية

نزلت ف قوم من السلمي فقراء بالدينة، وكان با بغايا يزني ويأ}خذن
ال�جرة، فأ%رادوا التزويج بن_ وع.و\ل%هن_، فأ%نزل ال عز وجل تري ذلك.

قال ال4زهري: أ%صل النكاح ف كلم العرب الوطء، وقيل للتزو�ج نكاح



ل4نيه سبب للوطء الباح. الوهري: النكاح الوطء وقد يكون الع.ق}د.، تقول:
ن.ك%ح\ت'ها ون.ك%ح.ت\ هي أ%ي تزو_جت؛ وهي ناكح ف بن فلن أ%ي ذات زوج

منهم. قال ابن سيده: الن>كاح' الب'ض\ع'، وذلك ف نوع ال3نسان خاصة،
واستعمله ثعلب ف الذ©باب؛ ن.ك%ح.ها ي.نك1ح'ها ن.ك}حاv ون,كاحاv، وليس ف

 �الكلم ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل
(* قوله «وليس ف الكلم فعل يفعل إل» الصر إ,ضاف

وإل فقد فاته ينتح وينزح ويصمح وينح ويأمح.) ما لم الفعل منه حاء
إ,ل ي.ن\ك1ح' وي.ن\ط1ح' وي.م\ن,ح' وي.ن\ض1ح' وي.ن\ب,ح' وي.ر\ج,ح'

وي.أ}ن,ح' وي.أ}ز,ح' وي.م\ل1ح'.
ورجل ن'ك%ح.ةD ون.ك%ح¬: كثي النكاح. قال: وقد يري النكاح مرى

التزويج؛ وف حديث معاوية: لست' بن'ك%ح� ط�ل%ق%ة{ أ%ي كثي التزويج والطلق،
والعروف أ%ن يقال ن'ك%ح.ة ولكن هكذا روي، وف�ع.ل%ةD من أ%بنية البالغة لن

يكثر منه الشيء.
وأ%ن\ك%ح.ه الرأ%ة: زو_ج.ه إ,ياها. وأ%ن\ك%ح.ها: زو_جها، والسم

النeك}ح' والن>ك}ح'؛ وكان الرجل ف الاهلية يأ}ت الي_ خاطباv فيقوم ف
ناديهم فيقول: خ1ط}ب¬ أ%ي جئت خاطباv، فيقال له: ن,ك}ح¬ أ%ي قد أ%نكحناك

إ,ياها؛ ويقال: ن'ك}ح¬ إ,ل� أ%ن ن,ك}حاv هنا ليوازن خ1ط}باv، وقصر أ%بو
عبيد وابن ال4عراب قولم خ1ط}ب¬، فيقال ن,ك}ح¬ على خب أ�م> خارجة؛

كان يأ}تيها الرجل فيقول: خ1ط}ب¬، فتقول هي: ن,ك}ح¬، حت قالوا: أ%سرع' من
نكاح أ�م> خارجة. قال الوهري: الن>ك}ح' والنeك}ح' لغتان، وهي كلمة
كانت العرب تتزو_ج با. ون,ك}ح'ها: الذي ي.ن\ك1ح'ها، وهي ن,ك}ح.ت'ه؛

كلها عن اللحيان.
قال أ%بو زيد: يقال: إ,نه لن'ك%ح.ة من قوم ن'ك%حات{ إ,ذا كان شديد

النكاح.
ويقال: ن.ك%ح. الطر' ال4رض. إ,ذا اعتمد عليها. ون.ك%ح. النeعاس'

عين.ه، وناك. الطر' ال4رض.، وناك النeعاس' عين.ه إ,ذا غ%لب عليها. وامرأ%ة
ناكح، بغي هاء: ذات زوج؛ قال:
أ%حاطت\ ب'ط�اب, ال4يامى، وط�لYقت\،

غ%داة% غ%د{، منهن_ من كان ناك1حا
وقد جاء ف الشعر ناك1حةD على الفعل؛ قال الطYر,م_اح':



وم1ث}ل�ك. ناحت\ عليه النسا
ء�، من بي, ب,ك}ر� إ,ل ناك1حه

ويقو>يه قول الخر:
ل%ص.ل}ص.ل%ة� اللجام, ب,رأ}س, ط1ر\ف{

أ%حبe إ,ل� من أ%ن ت.ن\ك1ح1ين
وف حديث ق%ي\ل%ة: انطلقت' إ,ل أ�خت ل ناكح� ف بن ش.ي\ب.ان% أ%ي

ذات1 نكاح يعن متزوجة، كما يقال حائض وطاهر وطالق أ%ي ذات حيض وطهارة
وطلق؛ قال ابن ال4ثي: ول يقال ناكح إ,ل إ,ذا أ%رادوا بناء السم من الفعل

فيقال: ن.ك%حت\، فهي ناكح؛ ومنه حديث س'ب.ي\عة%: ما أ%نت1 بناكح حت
تنقضي. العد_ة. واس\ت.ن\ك%ح. ف بن فلن: تزو_ج فيهم، وحكى الفارسي

اس\ت.ن\ك%ح.ها ك%ن.ك%حها؛ وأ%نشد:
،vوهم\ ق%ت.لوا الطائي_، بال1ج\ر, ع.ن\و.ة

أ%با جابر�، واس\ت.ن\ك%ح'وا أ�م_ جابر,
@نوح: الن_و\ح': مصدر ناح. ي.ن'وح' ن.و\حاv.ويقال: نائحة ذات ن,ياحة.

ون.و_احةD ذات م.ناحة{. وال%ناحة�: السم ويمع على ال%ناحات1
وال%ناو,ح.

والنوائح': اسم يقع على النساء يتمعن ف م.ناحة ويمع على ال4ن\واح,؛
قال لبيد:

ق�وما ت.ن'وحان1 مع ال4ن\واح,
ونساء ن.و\ح¬ وأ%ن\واح¬ ون'و_ح¬ ون.وائح ونائحات¬؛ ويقال: كنا ف

vون,ياحة vون,ياحا vون'واحا vم.ناحة1 فلن. وناح.ت1 الرأ%ة ت.ن'وح' ن.و\حا
وم.ناحةv وناح.ت\ه وناحت\ عليه. وال%ناحة� والن_و\ح': النساء يتمعن

للح'ز\ن؛ قال أ%بو ذؤيب:
فهن� ع'ك�وف¬ ك%ن.و\ح, الك%ريـ

ـم,، قد ش.ف_ أ%كباد.هن_ ال%و.ى
وقوله أ%نشده ثعلب:

أ%ل ه.ل%ك. امر'ؤ¬، قامت عليه،
ب.ن\ب, ع'ن.ي\ز.ة%، الب.ق%ر' ال�جود'

vس.م1ع\ن. بوت1ه، فظ%ه.ر\ن% ن.و\حا
ق1ياماv، ما ي.ح1ل© لن_ ع'ود'



صي البقر ن.و\حاv على الستعارة، وجع' الن_و\ح, أ%نواح؛ قال لبيد:
كأ%ن� م'ص.ف�حات{ ف ذ%راه،

وأ%ن\واحاv عليهن_ ال%آل1ي
ون.و\ح' المامة: ما ت'ب\د1يه من س.ج\ع1ها على شكل الن_و\ح,، والفعل

كالفعل؛ قال أ%بو ذؤيب:
فوال3 ل أ%ل}ق%ى ابن. ع.م¼ كأ%نه
ن'ش.ي\ب.ة�، ما دام. ال%مام' ي.ن'وح'

(* قوله «نشيبة» هكذا ف الصل.)
:�وحامة نائحة ون.و_احة. واس\ت.ناح. الرجل� كناح.. واستناح. الرجل

ب.ك%ى حت اس\ت.ب\ك%ى غيه؛ وقول أ%وس:
وما أ%نا من ي.س\ت.ن,يح' بش.ج\و,ه،
ي'م.دe له غ%ر\با ج.ز'ور� وج.د\و.ل,

معناه: لست أ%رضى أ%ن أ�د\ف%ع. عن حقي وأ�منع حت أ�ح\وج. إ,ل أ%ن
أ%شكو فأ%ستعي. بغيي، وقد فسر على العن ال4و�ل، وهو أ%ن يكون يستنيح

بعن ي.ن'وح'. واستناح. الذئب': ع.و.ى فأ%د\ن.ت\ له الذئاب'؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

م'ق}ل1ق%ة للم'س\ت.ن,يح الع.س_اس
يعن الذئب الذي ل يستقر�. والت_ناو'ح': الت_قاب'ل�؛ ومنه ت.ناو'ح'

البلي وتناو'ح' الرياح، ومنه سيت النساء النوائح' ن.وائ1ح.، ل4ن بعضهن
يقابل بعضاv إ,ذا ن'ح\ن.، وكذلك الرياح إ,ذا تقابلت ف ال%ه.ب> ل4ن

بعضها ي'ناو,ح' بعضاv وي'ناس1ج'، فك�ل ريح استطالت أ%ث%راv فهبت\ عليه
ريح¬ ط�ولv فهي ن.ي>ح.ت'ه، فإ,ن اعترضته فهي ن.س3يج.ته؛ وقال الكسائي ف

قول الشاعر:
لقد ص.ب.ر.ت\ ح.نيفة� ص.ب\ر. ق%و\م�
ك1رام�، تت أ%ظ}لل, الن_واح1ي

أ%راد النوائح فقلب وع.ن.ى با الرايات التقابلة% ف الروب، وقيل: عن
با السيوف.؛ والرياح إ,ذا اشتد_ ه'بوبا يقال: تناو.ح.ت\؛ وقال لبيد

يدح قومه:
وي'ك%لYل�ون%، إ,ذا الرياح' ت.ناو.حت\،

خ'ل�جاv ت'م.دe شوار,عاv أ%يتام'ها



والرياح النeك}ب' ف الشتاء: هي ال�تناو,حة، وذلك أ%نا ل ت.ه'بe من
جهة واحدة، ولكنها ت.ه'بe من جهات متلفة، سيت م'تناو,حةv لقابلة
بعضها بعضاv، وذلك ف الس_نة وقلة ال4ن\دي.ة1 وي'ب\س الواء وشدة البد.

ويقال: ها جبلن ي.ت.ناو.حان1 وشجرتان1 ت.ت.ناو.حان1 إ,ذا كانتا
متقابلتي؛ وأ%نشد:

كأ%نك س.ك}رانD ي.ميل� برأ}س1ه
م'جاجة� ز,ق¼، ش.ر\ب'ها م'تناو,ح'

أ%ي يقابل بعضهم بعضاv عند ش'ر\با.
.vالقوة، وهي الن_ي\حة أ%يضا :�والن_و\ح.ة

وت.ن.و_ح. الشيء� ت.ن.وeحاv إ,ذا تر�ك وهو م'ت.د.لð. ون'وح¬: اسم
نب معروف ينصرف مع الع'ج\م.ة1 والتعريف، وكذلك كل اسم على ثلثة أ%حرف
أ%وسطه ساكن مثل ل�وط{ ل4ن خفته عادلت أ%حد الثقلي. وف حديث ابن س.لم:

لقد قلت. القول% العظيم يوم القيامة ف الليفة من بعد نوح؛ قال ابن
ال4ثي: قيل أ%راد بنوح عمر، رضي ال عنه، وذلك ل4ن النب، صلى ال عليه

وسلم، استشار أ%با بكر وعمر، رضي ال عنهما، ف أ%سارى بدر فأ%شار عليه
أ%بو بكر، رضي ال عنه، بال%ن> عليهم، وأ%شار عليه عمر، رضي ال عنه،
بقتلهم، فأ%بل النب، صلى ال عليه وسلم، على أ%ب بكر، رضي ال عنه،

وقال: إ,ن إ,براهيم كان أ%ل}ي.ن. ف ال من الدeه\ن, الل�ي>ن, 
(* قوله

«من الدهن اللي» كذا بالصل والذي ف النهاية من الدهن باللب.)،
وأ%قبل على عمر، رضي ال عنه، وقال: إ,ن نوحاv كان أ%شد_ ف ال من

ال%ج.ر؛ فشبه أ%با بكر بإ,براهيم حي قال: فمن ت.ب,ع.ن فإ,نه من ومن ع.صان
فإ,نك غفور رحيم، وشبه عمر، رضي ال عنه، بنوح حي قال: رب> ل ت.ذ%ر\

على ال4رض من الكافرين د.ي_اراv؛ وأ%راد ابن سلم أ%ن عثمان، رضي ال
عنه، خليفة عمر الذي ش'به بنوح، وأ%راد بيوم القيامة يوم المعة ل4ن ذلك

القول كان فيه. وعن كعب: أ%نه رأ%ى رجلv يظلم رجلv يوم المعة، فقال:
ويك تظلم رجلv يوم القيامة، والقيامة تقوم يوم المعة؟ وقيل: أ%راد أ%ن

هذا القول جزاؤه عظيم يوم القيامة.
@نيح: ناح. الغ'ص\ن' ن.ي\حاv ون.ي.حاناv: مال.

والن_ي\ح': اشتداد العظم بعد رطوبته من الكبي والصغي. وإ,نه لعظم



ن.ي>ح¬: شديد. وناح. العظم' ي.ن,يح' ن.ي\حاv: ص.ل�ب. واشتد_ بعد ر'طوبة،
يكون ذلك ف الكبي والصغي. وعظم ن.ي>ح¬: شديد.

.vالقوة وهي الن_ي\حة أ%يضا :�والن_و\حة
ون.ي_ح. ال� عظم.ك: يدعو له بذلك. وف الديث: ل ن.ي_ح. ال

ع1ظام.ه أ%ي ل ص.ل�ب.ها ول ش.د_ منها. وما ن.ي_حه بي أ%ي ما أ%عطاه
.vشيئا

@نبخ: رجل ناب,خ.ة: ج.ب_ار؛ قال ساعدة الذل:
Dت'خ\ش.ى عليه من ال4م\لك1 ن.اب,خ.ة
من الن_واب,خ,، مثل� الاد1ر, الر_ز,م

 Dويروى ن.اب,ج.ة
(* قوله «نابة إل» كذا ف الصل، وهو الناسب لقوله

من النبجة إل. وف الصحاح ويروى بائجة من البوائج اهـ وهو الول، فانه
قال ف القاموس: والنابة الداهية. قال شارحه والصواب انه البائجة، وقد

تقدم ف الوحدة فان ل أجده ف المهات.) من الن_واب,ج, من الن_ب.جة،
وهي الرابية؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاده بالياء ل4ن فيه ضمياv يعود على

ابن ج'ع\ش'م ف بيت قبله وهو:
ي.ه\دي ابن' ج'ع\ش'م� ال4ن\باء4 نو.ه'م،

ل م'ن\ت.أ%ى عن ح1ياض, الوت1 وال�م.م
ابن ج'ع\ش'م هذا: هو سراقة بن مالك بن جعشم من بن مدل. والمم جع

ح'م_ة، وهي الق%د.ر.
والاد1ر: الغ.ل1يظ وأ%راد به ال4سد. والرزم: الذي قد رزم بكانه. ورجل

.vأ%ن\ب.خ' إ,ذا كان جافيا
ون.ب.خ. العجي' ينب'خ' ن'ب'وخاv: انت.ف%خ. واخ\ت.م.ر.؛ وعجي

أ%ن\ب.خانD وأ%ن\ب.خانê: منتفخ متمر؛ وقيل: هو الفاسد الامض. وأ%ن\ب.خ.: ع.ج.ن
عجيناv أ%ن\ب.خانيìا، وهو السترخي؛ وخ'ب\ز أ%ن\ب.خ.اني_ة كأ%نا

ك�و.ر' الزنابي؛ وقيل: خ'ب\ز.ة أ%ن\ب.خ.ان,ي_ة؛ وقيل: الين\ب.خ.ان� العجي
Òالن_ب_اخ' يعن الفاسد. الامض. أ%بو مالك: ث%ر,يد¬ أ%ن\ب.خ.ان,ي

إ,ذا كان له بار وسخونة؛ وقال غيه: ثريد أ%نبخان9 إ,ذا س'و>ي. من الكعك
والزيت فانتفخ حي صب عليه الاء واسترخى؛ وف حديث عبد اللك بن عمي:

خبزة أ%نبخانية أ%ي لينة هشة. يقال: ن.ب.خ. العجي' ينب'خ' إ,ذا اختمر.



وعجي أ%نبخان: لي متمر، وقيل: حامض، والمزة زائدة. والن_ب\خ': ما
نف%ط% من اليد عن العمل فخرج عليه شبه قرح متلئ ماء، فإ,ذا ت.ف%ق�أ% أ%و

يبس م.ل%ت الي.د' فصلبت على العمل، وكذلك من ال�د.ري�، وقيل: هو
ال�د.ري�، وقيل: هو ج'د.ريe الغنم، وقيل: الن_ب\خ' الدري� وكل ما يتنفط

ويتلئ ماء؛ قال كعب بن زهي:
ت%ط�م. عنها ق%ي\ض'ها عن خ.راط1م�،

وعن ح.د.ق� كالن_ب\خ, ل ت.ت.ف%ت_ق,
يصف حدقة الرأ}ل, أ%و حدقة فرخ القطا، الواحدة من كل ذلك نب\خة؛ قال ابن

بري: البيت لزهي بن أ%ب س'لمى يصف فراخ النعام وقد تط�م عنها بيضها
وظهرت خراطمها وظهرت أ%عينها كالن_ب\خ, وهي غي مفتحة؛ وقيل: الن_ب\خ'،

بسكون الباء: الدري؛ والن_ب.خ'، بفتح الباء: ما ن.ف1ط% من اليد عن
العمل؛ والن_ب.خ': آثار النار ف السد.

والن_ب\خ.ة والن_ب.خ.ة: ب.ر\د1ي� يعل بي كل لوحي من أ%لواح
السفينة؛ الفتح عن كراع.

ابن ال4عراب: أ%ن\ب.خ. الرجل� إ,ذا أ%كل% الن_ب\خ.، وهو أ%صل
الب.ر\د1ي� يؤ\كل ف القحط؛ ويقال للكبيتة الت تثقب با النار: الن_ب.خ.ة

والن_ب\خ.ة والنeب\خ.ة كالنكتة. وتراب أ%ن\ب.خ: أ%كدر اللون كثي.
والن_ب\خ.اء: ال4كمة أ%و ال4رض الرتفعة؛ ومنه قول ابنة ال�س� حي

قيل لا: ما أ%حسن' شيء�؟ فقالت: غ%اد1ي.ةD ف إ,ث}ر, س.ار,ي.ة{ ف
ن.ب\خاء4 ق%او,ي.ة؛ وإ,نا اختارت النبخاء ل4ن العروف أ%ن النبات ف الوضع

الشرف أ%حسن. وقد قيل: ف نفخاء رابية أ%ي ليس فيها رمل ول ح1جارة،
وسيأ}ت ذكره. وروى اللحيان: ف م.ي\ث%اء4 رابية؛ وال%ي\ثاء: ال4رض السهلة

الل�ي>نة.
وأ%ن\ب.خ.: ز.ر.ع. ف أ%رض ن.ب\خاء4، وهي الرخوة؛ والن_ب\خاء� من

ال4رض: الكان الرخو، وليس من الرمل وهو من جلد ال4رض ذي الجارة.
@نتخ: الن_ت\خ: الن_ز\ع والقل}ع؛ ن.ت.خ. البازيe ينت1خ' ن.ت\خاv: نسر.

الل�حم. بن\س.ره، وكذلك النسر، وكذلك الغراب ينت1خ' الد_ب.رة على ظهر
البعي؛ قال الشاعر:

ي.ن\ت1خ' أ%عي'نها الغربان� والر_خ.م'
والن_ت\خ': ازالة� الشيء عن موضعه. ون.ت.خ الضرس. والشوك%ة ينت1خ'ها:



استخرجها؛ وقيل: النت\خ' الستخراج عام_ة.
وال1ن\ت.اخ: النقاش؛ ال4زهري: والنت\خ' إ,خراج'ك. الش_وك.

بالن\ت.اخ.ي\ن، وها النقاش ذو الطرفي.
والنت\خ: النس\ج؛ ومنه حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: إ,ن ف النة

بساطاv م.ن\ت'وخاv بالذهب أ%ي منسوجاv. والناتخ: الناسج.
ون.ت.خ\ته: نتفته. ونت.خ\ته: نقشته. ونت.خ\ته: أ%هنته. ونت_خ. بالكان

ت.ن\تيخاv: كت.ن_خ.؛ وف حديث عبدال بن سلم: أ%نه آمن ومن معه من
يهود فت.ن_خ'وا على ال3سلم أ%ي ثبتوا وأ%قاموا؛ قال ابن ال4ثي: ويروى

بتقدي النون على التاء، أ%ي رسخوا.
@نخ: الن_ج\خ': ن.ج\خ' السيل,، وهو أ%ن ين\ج.خ. ف س.ن.د1 الوادي

فيحرفه ف وسط البحر؛ وأ%نشد:
ذ�و ناج,خ� ي.ضرب' ض.و\ح.ي\ م.خ\ر,م

وقال آخر:
م'ف}ع.و\ع1م¬ ي.ن\ج.خ' ف أ%مواج,ه1

قال: ونيخ'ه صوته وصدمه. وسيل ناج,خ¬: شديد ال%ر\ية الذي يفر ال4رض
حفراv شديداv. وناج,خ.ة� الاء ونيخ'ه: صوته. والناجخ والن_جوخ: البحر

الصو�ت؛ قال:
أ%ظ%ل© من خوف1 الن>ج'وخ, ال4خضر\،

كأ%نن ف ه'و_ة{ أ�ح.د_ر\
وقال ثعلب: الناج,خ' صوت اضطراب الاء على الساحل، اسم¬ كالغارب
والكاهل.وتناج.خ.ت ال4مواج إ,ذا اضطربت ف أ�صول ال4جراف حت تؤثر

فيها.وأ%صب.ح. ناج,خاv وم'ن.ج>خاv إ,ذا غل�ظ صوته من زكام أ%و سعال.
وامرأ%ة ن.ج_اخة: وهي الرش_احة الت تسح البتلل؛ قال: وامرأ%ة

ن.ج_اخة ليائ1ها صوت عند الماع؛ وقيل: هي الت ل تشبع من الماع.
والن_ج\خ: أ%ن ي'سمع ف حيائها صوت دفع من الاء إ,ذا جومعت. والن_ج\خ': أ%ن

تدفع بالاء. ون.ج.خات الاء: د'ف%ع'ه. والنج_اخة من النساء: الت
ي.ن\ت.جخ س'ر\م'ها كانتجاخ بطن الدابة إ,ذا صو�ت.. وقال بعض العرب: مررنا ببعي

وقد ش.ب_ك%ت\ ن.ج.خات' الس>ماك1 بي ضلوعه؛ يعن ما أ%نبت ال عن
إ,مطار ن.و\ء3 الس>ماك1.

ون.ج.خ. البعي' ن.ج.خاv، فهو ن1خ¬: بشم.، ويقتاس من ذلك للرجل فيقال:



نخ على مثال ضرب. والن_ج\خ' ف مض السقاء، كالن_خ\ج.
وم'ن\ج,خ¬ وم.ن\ج,خ: جبل من جبال الدهناء.

@نخ: الن_خ_ة والنeخصة: اسم جامع للح'م'ر؛ وقيل: النeخ_ة البقر
العوامل، والن_خ_ة: الرقيق من الرجال والنساء، يعن بالرقيق الماليك.

والن_خة، بالفتح: أ%ن يأ}خذ الصد�ق ديناراv لنفسه بعد فراغه من الصدقة؛
قال:

،vع.م>ي الذي منع الدينار. ضاح1ية
دينار. ن.خ_ة1 كلب�، وهو مشهود

وقيل: الن_خ_ة الدينار الذي يأ}خذه وبكل ذلك فسر قوله، صلى ال عليه
وسلم: ليس ف الن_خ_ة صدقة. وكان الكسائي يقول: إ,نا هو النeخة،

بالضم، وهو البقر العوامل. قال ال4زهري: قال أ%بو عبيدة الن_خ_ة� الرقيق؛
قال: وقال قوم: المي؛ وقال ثعلب: الصواب هو البقر العوامل ل4نه من

الن_خ�، وهو السوق الشديد؛ وقال قوم: النخ_ة الربا؛ وقال قوم: النخة
الرعاء؛ وقال قوم: النخ_ة الم_الون؛ وقال بعضهم: يقال لا ف البادية

النeخة، بضم النون؛ واختار ابن ال4عراب من هذه ال4قاويل: النeخة المي؛
قال: ويقال لا الك�س\عة؛ وقال أ%بو سعيد؛ كل دابة استعملت من إ,بل وبقر

وحي ورقيق، فهي ن.خ_ة ون'خة، وإ,نا ن.خ_خ.ها استعمالا؛ وقال الراجز
يصف حاديي لل3بل:

ل تضر,ب.ا ض.ر\باv ون'خ_ا ن�ا،
ما ترك الن_خe لن� م'خ_ا

قال: وإ,ذا قهر الرجل قوماv فاستأ}داهم ضريبة صاروا ن'خ_ة له؛ قال
وقوله:

دينار. ن�ة1 كلب، وهو مشهود
.vكان أ%خذ الضريبة من كلب ن¾ا لم أ%ي استعمال

والن_خe: أ%ن تناخ النعم قريباv من ال�ص.د�ق حت يصد�قها، وقد ن�ها
ون.خ_ با؛ قال الراجز:

أ%كرم\ أ%مي الؤمني الن_خ_ا
والن_خe: سوق ال3بل وزجرها واحتثاث�ها، وقد نها ين'خeها؛ قال

ه%يان� بن قحافة:
إ,ن لا لسائقاv م1ز.خ_ا،



أ%عجم. إ,ل أ%ن} ين'خ_ ن�ا،
والنخe ل يترك لن� م'خ_ا

ال1ز.خe: الذي يدفع ال3بل ف سيها. وال4عجم: الذي ل يسن الداء.
والنخ: السي العنيف؛ واستعمل بعضهم النخ ف ال3نسان فقال؛

إ,ذا ما ن.خ.خ\ت. العامري_ وجدت.ه،
إ,ل حسب، يعلو على كل9 فاخر

وكذلك الن_خ\ن.خ.ة�، وقد ننخها فتنخنخت: زجرها فقال لا: إ,خ\ إ,خ\،
على غي قياس، هذا قول أ%هل اللغة وليس بقوي.

ون.خ\ن.خ\ت الناقة% ف%ت.ن.خ\ن.خ.ت\: أ%بركتها فبك%ت؛ قال:
ولو أ%ن}نا جعهم تنخنخوا

التهذيب: والنخ أ%ن تقول لسي>قت1ك. وأ%نت تثها: إ,خ\ إ,خ\، فهذا النخ.
قال أ%بو مسعود: وسعت غي واحد من العرب يقول: ن.خ\ن,خ\ بال3بل أ%ي
ازجرها بقولك إ,خ\ إ,خ\ حت تبك. قال الليث: الن_خ\ن.خ.ة من قولك أ%نت

ال3بل فاستناخت أ%ي بركت ون.خ\ن.خ\تها فتنخنخت من الزجر.
وأ%ما ال3ناخة، فهو ال3براك ل يشتق من حكاية صوت، أ%ل ترى أ%ن الفحل

يستنيخ الناقة ف%ت.ن.خ\ن.خ' له؟ والنخe من الزجر: من قولك إ,خ\؛ يقال:
.vشديدة، وهو النائخ' أ%يضا vون9ة vنخ_ با ن¾ا شديدا

.vشديدا vابن ال4عراب: ن.خ\ن.خ. إ,ذا سار سيا
وتن.خ\ن.خ. البعي: برك ث مك�ن لث%ف1نات1ه من ال4رض. وتن.خ\ن.خ.ت

الناقة إ,ذا رفعت صدرها عن ال4رض وهي باركة. ابن شيل: هذه ن.خ_ة بن فلن
أ%ي عبد بن فلن. ويقال: هذا من ن'خ> قلب ون'خ.اخة1 قلب ومن م'خ_ة

قلب ومن م'خ� قلب أ%ي من صافيه.
والن_خيخ.ة: ز'ب\د رقيق يرج من السقاء إ,ذا ح'مل على بعي بعدما خرج

ز'بده ال4و�ل فيمخض فيخرج منه زبد رقيق. والنeخe: بساط طوله أ%كثر من
عرضه، وهو فارسي معر�ب وجعه ناخ، وال أ%علم.

@ندخ: رجل م'ن.د_خ¬: ل يبال ما قال من الفحش ول ما قيل له.
وتن.د_خ. الرجل: تشب_ع با ليس عنده، وال أ%علم.

@نسخ: نسخ الشيء4 ينس.خ'ه ن.س\خاv وانتس.خ.ه واستنس.خ.ه: اكتتبه عن
معارضه. التهذيب: الن_س\خ اكتتابك كتاباv عن كتاب حرفاv برف، وال4صل

ن'سخةD، والكتوب عنه ن'سخة ل4نه قام مقامه، والكاتب ناسخ ومنتسخ.



والستنساخ: كتب كتاب من كتاب؛ وف التنزيل: إ,نا كنا نستنسخ ما كنتم
تعملون؛ أ%ي نستنسخ ما تكتب الفظة فيثبت عند ال؛ وف التهذيب: أ%ي نأ}مر

بنسخه وإ,ثباته.
والن_س\خ: إ,بطال الشيء وإ,قامة آخر مقامه؛ وف التنزيل: ما ن.نسخ\ من

آية أ%و ن'نسها نأ}ت بي منها أ%و مثلها؛ والية الثانية ناسخة وال�ول
منسوخة. وقرأ% عبدال بن عامر: ما ن'نسخ، بضم النون، يعن ما ننسخك من

آية، والقراء4ة هي ال�ول. ابن ال4عراب: النسخ تبديل الشيء من الشيء
وهو غيه، ون.س\خ الية بالية: إ,زالة مثل حكمها. والنسخ: نقل الشيء من

مكان إ,ل مكان وهو هو؛ قال أ%بو عمرو: حضرت أ%با العباس يوماv فجاء رجل
معه كتاب الصلة ف سطر حر� والسطر الخر بياض، فقال لثعلب: إ,ذا حولت هذا

vالكتاب إ,ل الانب الخر أ%يهما كتاب الصلة؟ فقال ثعلب: كلها جيعا
كتاب الصلة، ل هذا أ%ول به من هذا ول هذا أ%ول به من هذا.

الفر�اء وأ%بو سعيد: م.س.خه ال قرداv ونسخه قرداv بعن واحد. ونسخ
الشيء بالشيء ينس.خه وانتسخه: أ%زاله به وأ%داله؛ والشيء ينسخ الشيء

�ن.س\خاv أ%ي يزيله ويكون مكانه. الليث: النس\خ أ%ن تزايل أ%مراv كان من قبل
ي'ع\م.ل به ث تنسخه بادث غيه. الفر�اء: النسخ أ%ن تعمل بالية ث تنزل

آية أ�خرى فتعمل با وتترك ال�ول.
وال4شياء ت.ناس.خ: ت.داو.ل فيكون بعضها مكان بعض كالدو.ل وال�ل}ك؛ وف

الديث: ل تكن نبو�ةD إ,ل� ت.ناس.خ.ت أ%ي تولت من حال إ,ل حال؛
يعن أ%مر ال�مة وتغاير أحوالا. والعرب تقول: نس.خ.ت الشمس' الظل9

وانتسخته أ%زالته، والعن أ%ذهبت الظل9 وحل9ت مله؛ قال العجاج:
إ,ذا ال4عادي ح.س.بونا، ن.خ\ن.خوا
بال%د\ر, والق%ب\ض, الذي ل ي'ن\س.خ

أ%ي ل ي.ح'ول. ونس.خ.ت الريح آثار الديار: غيتا. والنeسخة، بالضم:
أ%صل النتسخ منه.

والتناسخ ف الفرائض والياث: أ%ن توت ورثة بعد ورثة وأ%صل الياث
قائم ل يقسم، وكذلك تناسخ ال4زمنة والقرن بعد القرن.

@نضخ: نض.خ. عليه الاء4 ي.ن\ض.خ ن.ض\خاv، وهو دون النضح؛ وقيل: النضخ ما
كان على غي اعتماد، والنضح ما كان على اعتماد؛ قال ال4صمعي: ما كان من

ف%ع.ل% الرجل�، فهو بالاء غي. معجمة؛ وأ%صابه ن.ض\خ¬ من كذا، بالاء



معجمة، وهو أ%كثر من الن_ض\ح؛ قال أ%بو عبيد: وهو أ%عجب إ,ل9 من القول
ال4ول ول يقال منه ف%ع1ل ول ي.ف}ع1ل. والن_ض\خ: شد�ة فور الاء ف

ج.ي.شانه وانفجاره من ي.ن\بوعه؛ قال أ%بو علي: ما كان من س'ف}ل إ,ل عل}و،
فهو ن.ض\خ.

وعي نض_اخة: ت.جيش بالاء. وف التنزيل: فيهما عينان نض_اختان أ%ي
فو'ارتان. التهذيب: والن_ض\خ من فور الاء من العي واليشان، ينض.خان بكل

خي؛ وف قصيد كعب:
م1ن ك�ل نض_اخة الذYف}ر.ى إ,ذا ع.ر,ق%ت\

يقال: عي نضاخة أ%ي كثية الاء فوارة؛ أ%راد أ%ن ذ1ف}ر.ى الناقة كثي
النضخ بالعرق.

وانض.ج_ الاء� وانضاخ: ان\ص.ب_؛ وقال ابن الزبي: إن الوت تغش_اكم
سحابه، فهو م'نضاخ عليكم بوابل البليا؛ قال: حكاه الروي ف الغريبي.

والن_ض\خ: الر_د\ع والل�ط}خ يبقى ف السد أ%و الثوب من الطيب ونوه.
والن_ض\خ': كالل�ط}خ ما يبقى له أ%ثر؛ ونضخ ثوبه بالطيب. أ%بو عمرو:

الن_ض\خ ما كان من الدم والزعفران والطي وما أ%شبهه، والنضخ بالاء
وبكل ما رق_ مثل الل وما أ%شبهه؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة لرير:

ث1ياب'ك�م' ون.ض\خ دم, القتيل
أ%بو عثمان التوزي: النضخ: ال4ثر يبقى ف الثوب وغيه، والن_ض\ح'،

بالاء غي معجمة، الفعل. وف الديث: ينض.خ البحر' ساح1ل%ه؛ الن_ض\خ: قريب
من النضح وقد اختلف ف أ%يهما أ%كثر، وال4كثر أ%نه بالعجمة أ%قل من

الهملة؛ وقيل: هو بالعجمة ال4ثر يبقى ف الثوب والسد، وبالهملة الفعل
نفسه؛ وقيل: هو بالعجمة ما فعل تعمداv، وبالهملة من غي تعمد؛ وف حديث

النخعي: ل يكن يرى بن.ض\خ البول بأ}ساv يعن ن.ش\ر.ه وما ترشش منه،
ذكره الروي بالاء العجمة والن>ضاخ: ال�ناض.خ.ة�. ونض.خ\ناه'م بالنبل:

لغة ف نض.ح\ناهم إ,ذا فر�قوها فيهم.
وان\ت.ض.خ. الاء�: ترش_ش.. أ%بو زيد: الن_ض\خ الرش مثل الن_ض\ح,،
وها سواء، تقول: نض.خ\ت أ%ن\ض.خ، بالفتح؛ قال الشاعر:

به من ن.ضاخ الش_و\ل, ر.د\ع¬، كأ%ن_ه
ن'قاع.ة� ح1ن_اء� باء الص_ن.و\ب.ر,

وقال القطامي:



وإ,ذا ت.ض.ي_ف�ن ال�موم'، ق%ر.ي\ت'ها
س'ر'ح. الي.د.ي\ن ت'خالس' ال%ط%رانا

،vح.يل, ص'باب.ة�حر.جاv كأ%ن� من الك
ن'ضخ.ت\ م.غابن'ها ب,ها ن.ض.خ.ان.ا

وف الديث: الدينة كالكي ت.ن\في خ.ب.ث%ها وي.ن\ض.خ' ط1يب'ها، بالضاد
والاء العجمتي وبالاء الهملة، من الن_ض\خ، وهو رش الاء.

وغ%يثD نض�اخ: غزير؛ وقال ج,ران الع.و\د:
،Dوم1ن\ه' على ق%ص\ر.ي\ ع'مان% س.خيف%ة

وبال%طY نض_اخ' الع.ث%اني واسع'
السخيفة: الطرة الشديدة. وع'ث}نون% ال%طر: أ%وله.

والن_ض\خ.ة: ال%طرة. يقال: وقعت نض\خة بال4رض أ%ي مطرة؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو:

ل ي.ف}ر.ح'ون إ,ذا ما ن.ض\خ.ةD وق%ع.ت\،
وه'م\ كرام¬ إ,ذا اش\ت.د_ ال%لزيب'

:vجع, مل}زاب�، وهي الشد�ة؛ وأ%نشد أ%يضا
،vن.ض\خ.ة �فقلت': لعل� ال ي'ر\س1ل

ف%ي'ض\ح1ي ك1لنا ق%ائ1ماv ي.ت.ذ%م_ر'
وأ%كثر ما ورد ف هذا الباب بالاء والاء العجمة، وقد تقد�م ذكر نضح

ف بابه مستوف.
@نفخ: الن_ف}خ: معروف، ن.ف%خ فيه فان\ت.ف%خ. ابن سيده: ن.ف%خ بفمه

ي.ن\ف�خ ن.ف}خاv إ,ذا أ%خرج منه الريح يكون ذلك ف الستراحة والعالة
ونوها؛ وف ال%ب: فإ,ذا هو م'غ\تاظD ي.ن\ف�خ'؛ ون.فخ النار. وغيها ينف�خها

.vون.ف1يخا vن.ف}خا
والن_فيخ': الوكل بن.ف}خ النار؛ قال الشاعر:

ف الصب\ح ي.ح\كي ل%و\ن.ه' ز.خ1يخ'،
م1ن\ ش'ع\ل%ة{، ساع.د.ها الن_فيخ'

قال: صار الذي ينف�خ ن.فيخاv مثل الليس ونوه ل4نه ل
يزال يتعهد'ه بالنفخ.

والنفاخ: كي الد�اد. وال1ن\فاخ: الذي ي'ن\ف%خ به ف النار وغيها.
وما بالد_ار, نافخ' ض.ر\م.ة{ أ%ي ما با أ%حد. وف حديث علي، رضوان



ال عليه: ود_ معاوية أ%نه ما بقي من بن هاشم ناف1خ' ض.ر\م.ة{ أ%ي أ%حد
ل4ن النار ينفخها الصغي والكبي والذكر وال�نثى؛ وقول اب النجم:

إ,ذا ن.ط%ح\ن. ال4خ\ش.ب. ال%ن\ط�وحا،
س.م1ع\ت ل1لم.ر\و, به1 ض.ب,يحا،

ي.ن\ف%ح\ن. م1ن\ه' ل%ه.باv م.ن\ف�وحا
إنا أ%راد منفوخاv فأ%بدل الاء مكان الاء، وذلك ل4ن هذه القصيدة

حائية وأ%و�لا:
يا ناق'، س1يي ع.ن.قاv ف%سيحا

إ,ل س'ل%ي\م.ان%، ف%ن.س\ت.ر,يا
وف الديث: أ%نه نى عن الن_ف}خ, ف الشراب؛ إ,نا هو من أ%جل ما ياف

أ%ن يبد'ر. من ريقه فيقع فيه فربا شرب بعده غيه فيتأ%ذى به. وف
الديث: رأ%يت كأ%نه و'ضع ف ي.دي_ س1واران1 من ذهب فأ�وحي إ,ل9 أ%ن1

ان\ف�خ\ه'ما أ%ي ار\مهما وأ%لقهما كما تنف�خ الشيء4 إ,ذا دفعته عنك، وإ,ن كانت
بالاء الهملة، فهو من نفحت الشيء إ,ذا ر.م.يته؛ ونف%ح.ت الدابة� إ,ذا

ر.م.ح.ت\ ب,ر,جلها. ويروي حديث الستضعفي: ف%ن.ف%خ.ت بم الطريق، بالاء
العجمة، أ%ي رمت بم بغتة م1ن\ ن.ف%خ.ت الريح إ,ذا جاء4ت بغتة. وف حديث

عائشة: السeعوط مكان% النفخ؛ كانوا إ,ذا اشتكى أ%حدهم ح.ل}ق%ه ن.ف%خوا
فيه فجعلوا السعوط مكان.ه. ونف%خ ال3نسان� ف الياع وغيه. والنف}خة:

نفخة� يوم, القيامة. وف التنزيل: فإ,ذا ن'فخ ف الصور. وف التنزيل:
فأ%ن\ف�خ' فيه فيكون طائراv بإ,ذن ال. ويقال: ن'فخ الصور' ون'فخ فيه، قاله

الفراء وغيه؛ وقيل: نفخه لغة ف نفخ فيه، قال الشاعر:
لول ابن' ج.ع\د.ة% ل ي'ف}ت.ح\ ق�ه'ن\د'ز'ك�م\،

ول خ'راسان�، حت ي'ن\ف%خ. الص'ور'
(* قوله «قهندزكم» بضم القاف والاء والدال الهملة كذا ف القاموس. وف

معجم البلدان لياقوت: قهندز بفتح أوله وثانيه وسكون النون وفتح الدال
وزاي: وهو ف الصل اسم الصن أو القلعة ف وسط الدينة، وهي لغة كأنا
لهل خراسان وما وراء النهر خاصة. وأكثر الرواة يسمونه ق�هندز يعن بالضم
إل. ث قال: ول يقال ف القلعة إذا كانت مفردة ف غي مدينة مشهورة، وهو

ف مواضع كثية منها سرقند وبارا وبلخ ومرو ونيسابور).
وقول القطامي:



أ%ل ي'خ\ز, التف%رeق' ج'ن\د. ك1س\ر.ى،
ون'ف}خوا ف مدائ1نهم\ ف%طاروا

أ%راد: ونفخوا فخفف. ون.فخ با: ض.ر.ط؛ قال أ%بو حنيفة: النف}خة الرائحة
الفيفة اليسية، والنفخة: الرائحة الكثية؛ قال ابن سيده: ول أ%ر

أ%حداv وصف الرائحة بالكثرة ول القلة غي أ%ب حنيفة. قال: وقال أ%بو عمرو
بن العلء دخلت مراباv من ماريب الاهلية فن.ف%خ السك' ف وجهي.

والنف}خة والنeف�اخ: الور.م. وبالدابة ن.ف%خ¬: وهو ريح ت.ر,م' منه
أ%رساغ�ها فإ,ذا م.ش.ت ان\ف%ش_ت. والنeف}خة: داء يصيب الفرس ت.ر,م' منه
خ'ص\ياه؛ نفخ ن.ف%خاv، وهو أ%ن\ف%خ'. ورجل أ%نفخ بي�ن النف}خ: للذي ف

خ'ص\ي.يه ن.ف}خ؛ التهذيب: النeف�اخ نف}خة الورم من داء يأ}خذ حيث أ%خ.ذ%.
vخه نف}خا�والنف}خ.ة: انتفاخ الب.طن من طعام ونوه. ون.ف%خه الطعام ينف

فانتف%خ: م.ل4ه فامت.ل4. يقال: أ%ج,د' ن'ف}خ.ة ون.ف}خة ون,ف}خة إ,ذا
انتفخ بطنه.

والنتفخ أ%يضاv: المتلئ ك1باv وغضباv. ورجل ذو ن.ف}خ وذو نفج،
باليم، أ%ي صاحب فخر وك1ب\ر.

والنف}خ: الكب\ر ف قوله: أ%عوذ بك من ه.م\زه1 ون.ف}ثه ون.ف}خه1،
فن.ف}ث�ه الشعر، ون.ف}خ'ه الكب\ر'، وهز'ه ال�وت.ة� ل4ن التكب يتعاظم ويمع

نف}س.ه ونف%س.ه فيحتاج اءن ينف�خ. وف حديث اشراط الساعة: انتفاخ'
ال4هل�ه أ%ي ع1ظمها وقد انت'فخ عليه.

وف حديث علي�: نافخ¬ ح1ض\ن.يه أ%ي منت.فخ مستعد� ل4ن يعمل عمله من
الشر. ومن مسائل الكتاب: وقصدت' قصد.ه إ,ذ انت.ف%خ علي� أ%ي لي.ن\ت'ه

وخاد.ع\ت'ه حي غضب علي�.
وانتفخ النهار: عل قبل النتصاف بساعة؛ وانتفخ الشيء�. والنفخ: ارتفاع

الضeحى.
ونف}خ.ة الشباب: معظمه، وشاب ن'ف�خ وجارية ن'ف�خ¬: مل4تما نفخة

الشباب. وأ%تانا ف نفخة الربيع أ%ي حي أ%عشب وأ%خصب. أ%بو زيد: هذه ن'فخة
الربيع، ون,ف}خته: انتهاء نبته.

والنeف�خ: للفت المتلئ شباباv، بضم النون والفاء، وكذلك الارية
بغي هاء. ورجل منتفخ ومنفوخ أ%ي سي. ابن سيده: ورجل منفوخ وأ�ن\ف�خان

وإ,ن\ف1خان وال�نثى أ�ن\ف�خانة وإ,ن\ف1خانة: نف%خ.هما الس>م.ن فل يكون



إ,ل� س1م.ناv ف رخاوة. وقوم منفوخون، والنفوخ: العظيم البطن، وهو
Dف�اخة: هن.ةeالبان على التشبيه بذلك ل4نه انتف%خ. س.ح\ر'ه. والن vأ%يضا

منتفخة تكون ف بطن السمكة وهو نصابا فيما زعموا وبا تستقل9 ف الاء
وترد�د. والنeف�اخة: الجاة الت ترتفع فوق الاء.

والن_ف}خاء من ال4رض: مثل الن_ب\خاء؛ وقيل: هي أ%رض مرتفعة مكر�مة
ليس فيها رمل ول حجارة تنبت قليلv من الشجر، ومثلها الن_ه\داء غي أ%نا

أ%شد استواء وت.ص.وeباv ف ال4رض؛ وقيل: الن_فخاء أ%رض لينة فيها
ارتفاع؛ وقيل لبنة ال�س�: أ%يe شيء أ%حسن؟ فقالت: أ%ث%ر' غادي.ة 

(* قوله
«اثر غادية إل» تقدم ف نبخ غادية ف اثر إل) ، ف إ,ث}ر, سار,ي.ة، ف
بلد خاوية، ف ن.ف}خاء رابية؛ وقيل: النف}خاء من ال4رضي كالر_خ_اء
والمع الن_فاخ.ى، كس�ر تكسي ال4ساء ل4نا صفة غالبة. والنف}خاء:

أ%على عظم الساق.
نقخ: النeق%اخ 

(* يقوله الشيخ ابراهيم اليازجي: الصواب ف هذه اللفظة:
النقخ على مثال الضرب كما ذكره صاحب الصحاح): الضرب على الرأ}س بشيء

صلب؛ ن.ق%خ رأ}سه بالعصا والسيف ي.ن\ق%خ'ه ن.ق}خاv: ضربه؛ وقيل: هو الضرب
على الدماغ حت يرج مه؛ قال الشاعر:

ن.ق}خاv على الام, وب.خìا وخ\ضا
والنeقاخ: استخراج الخ�. ون.ق%خ. الخ_ من العظم وانتقخه: استخرجه.

أ%بو عمرو: ظ%ليم¬ أ%نقخ قليل الدماغ؛ وأ%نشد لطلق بن عدي�:
حت ت.لق%ى د.فe إ,حدى الشeم_خ،
بالرeمح من دون الظ�ليم ال4ن\ق%خ،

فان\ج.د.ل%ت\ كالرeب.ع ال%ن.و_خ
والنقخ: النقف وهو كسر الرأ}س عن الدماغ؛ قال العجاج:

ل%ع.ل1م. ال4قوام' أ%ن م1ف}ن.خ'
ل1هام1هم\، أ%ر'ضeه وأ%ن\ق%خ'

بفتح القاف. والنeقاخ': الاء البارد العذب الصاف الالص الذي يكاد
ينقخ الفؤ.اد ببده؛ وقال ثعلب: هو الاء الطيب فقط؛ وأ%نشد للع.ر\جي واسه
عبدال بن عمرو ابن عثمان بن عفان ونسب إ,ل الع.ر\ج وهو موضع ولد به:



فإ,ن شئت أ%ح\ر.مت¬ النساء4 سواك�م'،
وإ,ن شئت ل أ%ط}ع.م\ ن'قاخاv ول ب.ر\دا

ويروى: حر_مت النساء أ%ي حرمتهن على نفسي.
والبد هنا: الريق. التهذيب: والنeقاخ الالص ول يعي شيئاv. الفراء:

يقال هذا ن'قاخ العربية أ%ي خالصها؛ وروي عن أ%ب عبيدة: النeقاخ الاء
العذب؛ وأ%نشد شر:

وأ%ح\م.ق. من يل}ع.ق الاء4 قال ل:
دع المر واش\ر.ب\ من ن'قاخ م'ب.ر_د1

قال أ%بو العباس: النeقاخ' النوم ف العافية وال4من. ابن شيل:
النeقاخ الاء الكثي ي.ن\ب,ط�ه الرجل ف الوضع الذي ل ماء فيه. وف الديث:

أ%نه شرب من ر'ومة فقال: هذا النeقاخ؛ هو الاء العذب البارد الذي
ينق%خ العطش أ%ي يكسره ببده، ورومة: بئر معروفة بالدينة.

@نقخ: النeق%اخ 
(* يقوله الشيخ ابراهيم اليازجي: الصواب ف هذه اللفظة:

النقخ على مثال الضرب كما ذكره صاحب الصحاح): الضرب على الرأ}س بشيء
صلب؛ ن.ق%خ رأ}سه بالعصا والسيف ي.ن\ق%خ'ه ن.ق}خاv: ضربه؛ وقيل: هو الضرب

على الدماغ حت يرج مه؛ قال الشاعر:
ن.ق}خاv على الام, وب.خìا وخ\ضا

والنeقاخ: استخراج الخ�. ون.ق%خ. الخ_ من العظم وانتقخه: استخرجه.
أ%بو عمرو: ظ%ليم¬ أ%نقخ قليل الدماغ؛ وأ%نشد لطلق بن عدي�:

حت ت.لق%ى د.فe إ,حدى الشeم_خ،
بالرeمح من دون الظ�ليم ال4ن\ق%خ،

فان\ج.د.ل%ت\ كالرeب.ع ال%ن.و_خ
والنقخ: النقف وهو كسر الرأ}س عن الدماغ؛ قال العجاج:

ل%ع.ل1م. ال4قوام' أ%ن م1ف}ن.خ'
ل1هام1هم\، أ%ر'ضeه وأ%ن\ق%خ'

بفتح القاف. والنeقاخ': الاء البارد العذب الصاف الالص الذي يكاد
ينقخ الفؤ.اد ببده؛ وقال ثعلب: هو الاء الطيب فقط؛ وأ%نشد للع.ر\جي واسه
عبدال بن عمرو ابن عثمان بن عفان ونسب إ,ل الع.ر\ج وهو موضع ولد به:

فإ,ن شئت أ%ح\ر.مت¬ النساء4 سواك�م'،



وإ,ن شئت ل أ%ط}ع.م\ ن'قاخاv ول ب.ر\دا
ويروى: حر_مت النساء أ%ي حرمتهن على نفسي.

والبد هنا: الريق. التهذيب: والنeقاخ الالص ول يعي شيئاv. الفراء:
يقال هذا ن'قاخ العربية أ%ي خالصها؛ وروي عن أ%ب عبيدة: النeقاخ الاء

العذب؛ وأ%نشد شر:
وأ%ح\م.ق. من يل}ع.ق الاء4 قال ل:

دع المر واش\ر.ب\ من ن'قاخ م'ب.ر_د1
قال أ%بو العباس: النeقاخ' النوم ف العافية وال4من. ابن شيل:

النeقاخ الاء الكثي ي.ن\ب,ط�ه الرجل ف الوضع الذي ل ماء فيه. وف الديث:
أ%نه شرب من ر'ومة فقال: هذا النeقاخ؛ هو الاء العذب البارد الذي

ينق%خ العطش أ%ي يكسره ببده، ورومة: بئر معروفة بالدينة.
@نكخ: نكخ.ه ف حلقه نك}خاv: ل%ز.ه، يانية.

@نوخ: أ%ن.خ\ت' البعي. فاستناخ ونو_خته فتنو_خ وأ%ناخ. ال3بل%:
أ%بركها فبكت، واستناخت: بركت.

والفحل� ي.ت.ن.و_خ' الناقة% إ,ذا أ%راد ضرابا. واستناخ الفحل الناقة
وتنو_خها: أ%بركها ث ضربا.

وال�ناخ: الوضع الذي ت'ناخ فيه ال3بل.
ابن ال4عراب: يقال تنو_خ البعي' ول يقال ناخ ول أ%ناخ. وقولم:

ن.و_خ الل�ه' ال4رض طروق%ةv للماء أ%ي جعلها ما تطيقه. والن_و\خة:
ال3قامة.

وت.ن'وخ': حيÒ من اليمن، ول تشد�د النون.
@نأد: الن_آد' والن_آدى: الد�اه1ية�. وداه1يةD ن.آد¬ ون.و ود¬ ونآدى،

على ف%عال؛ قال الكميت:
ف%إ,ي_اك�م\ وداه1يةv نآد.ى،

أ%ظ%ل�ت\ك�م, بعار,ض1ها ال�خيل
نعت به الداهية وقد يكون بدلv، وهي الن�آد.ى؛ عن كراع. وقد ن.أ%د.ت\ه'م

الد_واهي ن.أ}داv؛ وأ%نشد:
vن.آدا vأ%تان أ%ن9 داه1ية

�أ%تاك. با على ش.ح.ط{ م.يون
قال أ%بو منصور: ورواها غي الليث أ%ن9 داهية ن.آد.ى على ف%عال كما



رواه أ%بو عبيد. وف حديث ع'م.ر. والرأ%ة الع.جوز: أ%جاء4ت\ن الن�آئ1د'
إ,ل است1ث}ناء ال4باعد؛ الن�آئ1د': الد�واهي،. جع نآد.ى. والن�آد'
والنeو ود: الداهية، يريد أ%نا اض\ط%ر_ت\ها الد�واهي إ,ل م.س\أ%لة1

ال4باع1د.
@نبد: النهاية لبن ال4ثي ف حديث عمر: جاءته جارية ب,س.ويق فجعل إ,ذا

ح.ر_ك%ت\ه ثار. له ق�شار وإ,ذا ت.ر.ك%ت\ه ن.ب.د. أ%ي سك%ن. ورك%د.؛ قاله
الزمشري.

@نثد: النهاية: وف حديث عمر: جاءته جارية بسويق فجعل إ,ذا حركته ثار له
قشار وإ,ذا تركته ن.ث%د. قال الطاب: ل أ%دري ما هو وأ�راه ر.ث41د.،

بالراء، أ%ي اجتمع ف ق%ع\ر, الق%د.ح، ويوز أ%ن يكون نثط، بإ,بدال, الطاء3
دالv للم.خ\رج. وقال الزمشري: نثد أ%ي سكن ور.ك%د.، ويروى بالباء

الوحدة، وقد تقدم ذكره.
@ند: الن_ج\د' من ال4رض: ق1فاف�ها وص.ل%ب.ت'ها 

(* قوله «قفافها
وصلبتها» كذا ف الصل ومعجم ياقوت أ%يضاv والذي لب الفداء ف تقوي
البلدان قفافها وصلبا.) وما غ%ل�ظ% منها وأ%شر.ف. وارت.ف%ع. واست.وى، والمع

أ%ن\ج'د¬ وأ%ناد¬ ون,جاد ون'ج'ود¬ ون'ج'د¬؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،
وأ%نشد:

ل%م_ا ر.أ%ي\ت' ف1جاج. الب,يد1 ق%د\ و.ض.ح.ت\،
ولح. م1ن\ ن'ج'د{ عاد1يةv ح'ص'ر'

ول يكون الن>جاد' إ,ل ق�ف9اv أ%و ص.لبة من ال4رض ف ار\ت1فاع� مثل
البل معترضاv بي يديك يردe طرفك عما وراءه، ويقال: اع\مل� هاتيك

الن>جاد وهذاك الن>جاد، يوحد؛ وأ%نشد:
ر.م.ي\ن. بالط�ر\ف1 الن>جاد. ال4ب\ع.دا

قال: وليس بالشديد الرتفاع. وف حديث أ%ب هريرة ف زكاة1 ال3بل: وعلى
أ%كتافها أ%م\ثال� الن�واج,د1 ش.ح\ماv؛ هي طرائق' الشح\م,، واح1دت'ها

ناج,دةD، سيت بذلك لرتفاعها؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:
ف عانة{ ب,ج.ن'وب, الس>ي> م.ش\ر.ب'ها

غ%و\ر¬، وم.ص\د.ر'ها عن مائ1ها ن'ج'د
قال ال4خفش: ن'ج'د¬ لغة هذيل خاص�ة يريدون ن.ج\داv. ويروى النeج'د'،



ج.م.ع ن.ج\داv على ن'ج'د{، جعل كل جزء منه ن.ج\داv، قال: هذا إ,ذا عن
،vمن ال4ناد فغ.و\ر' ن.ج\د أ%يضا vالع.ل%مي، وإن عن ن.ج\دا vن.ج\دا

والغور هو ت1هامة، وما ارتفع عن ت1هامة إ,ل أ%رض العراق، فهو ند، فهي ت.ر\عى
بنجد وتشرب ب,ت1هامة، وهو مذكر؛ وأ%نشد ثعلب:

ذ%ران% م1ن\ ن.ج\د{، فإن� س1ن,ين.ه
ل%ع1ب\ن. ب,نا ش1يباv، وش.ي_ب\ن.نا م'ر\دا

ومنه قولم: ط%ل�ع أ%ن\ج'د أ%ي ضابطD لل�مور غالب لا؛ قال حيد بن
أ%ب ش1حاذ{ الض_ب>ي وقيل هو لالد1 بن ع.ل}ق%مة% الد_ارمي:

فقد ي.ق}ص'ر' الق�ل© الف%ت دون% ه.م>ه،
وقد كان%، ل%و\ل الق�ل©، ط%ل�ع. أ%ن�د1

يقول: قد ي.ق}ص'ر' الف%ق}ر' عن س.ج,ي_ت1ه من السخاء فل ي.ج,د' ما
ي.س\خ'و به، ولول فقره لس.ما وارتفع؛ وكذلك ط%ل�ع' ناد وط%ل�ع الن_جاد

وطل�ع أ%ن1دة{، جع ن,جاد الذي هو جع' ن.ج\د؛ قال زياد بن م'ن\ق1ذ
:vله كان يصحبهم مسرورا vف معن أ%ن\ج,دة{ بعن أ%ن\ج'د{ يصف أ%صحابا

ك%م\ ف1يه,م' م1ن\ ف%تÝى ح'ل}و� ش.مائ1ل�ه،
ج.م> الر_ماد1 إ,ذا ما أ%خ\م.د. الب.ر,م'

غ%م\ر, الن_دى، ل ي.ب,يت' ال%قe ي.ث}م'د'ه
إ,ل9 غ%دا، وهو سامي الط9ر\ف1 م'ب\ت.س3م'

ي.غ\د'و أ%مام.ه'م' ف ك�لY م.ر\بأ%ة{،
ط%ل}ع, أ%ن\ج,دة{، ف ك%ش\ح1ه ه.ض.م'

ومعن ي.ث}م'د'ه: ي'ل1حe عليه ف%ي'ب\ر,ز'ه. قال ابن بري: وأ%ن1دةD من
الموع الشاذة، ومثله ن.دÝى وأ%ن\د1يةD ور.حÝى وأ%ر\ح1يةD، وقياسها ن,داء

ور,حاء، وكذلك أ%ن1دةD قياسها ن,جاد¬. وال%ر\ب.أ%ة�: الكان الرتفع
يكون فيه الر_ب,يئة؛ قال الوهري: وهو جع' ن'ج'ود ج.م\ع. الم\ع,؛ قال

vابن بري: وهذا وهم من الوهري وصوابه أ%ن يقول جع ن,جاد{ ل4ن ف1عال
ي'ج\م.ع' أ%ف}ع1لة. قال الوهري: يقال فلن ط%ل�ع' أ%ن\ج'د وطل�ع

الث�نايا إ,ذا كان سام1ياv ل1م.عال ال�مور؛ وأ%نشد بيت حيد بن أ%ب ش1حاذ{
الض_ب>ي�:

وقد كان ل%و\ل الق�ل© ط%ل�ع. أ%ن\ج'د
وال4ن\ج'د': جع' الن_ج\د، وهو الطريق ف البل. والن_ج\د': ما خالف



الغ.و\ر، والمع نود. وند¬: من بلد العرب ما كان فوق العالية1
والعالية� ما كان فوق ن.ج\د{ إ,ل أ%رض ت1هامة% إ,ل ما وراء مكة، فما كان دون

ذلك إ,ل أ%رض العراق، فهو ند. وقال له أ%يضاv الن_ج\د' والنeج'د'
:eل4نه ف ال4صل صفة؛ قال ال%ر�ار' الف%ق}ع.س3ي

إ,ذا ت'ر,ك%ت\ و.ح\ش1ي�ة� الن_ج\د1، ل ي.ك�ن\،
ل1ع.ي\ن.ي\ك. م1م_ا ت.ش\ك�وان1، ط%بيب'

وروي بيت أ%ب ذؤ.يب:
ف عانة ب.ج.ن'وب, الس>ي> م.ش\ر.ب'ها

غ%و\ر¬، وم.ص\د.ر'ها عن مائ1ها النeج'د
وقد تقدم أ%ن الرواية ومصدر'ها عن مائ1ها ن'ج'د' وأ%نا هذلية.

وأ%ن\ج.د. فلن الد_ع\وة، وروى ال4زهري بسنده عن ال4صمعي قال: سعت
ال4عراب يقولون: إ,ذا خ.ل�ف}ت. ع.ج\ل%زاv م'ص\ع1داv، وع.ج\ل%ز¬ فوق
الق%ر\ي.ت.ي\ن,، ف%ق%د\ أ%ن\ج.د\ت.، فإ,ذا أ%ند\ت. عن ث%نايا ذات1 ع1ر\ق،

فقد أ%ت\ه.م\ت.، فإ,ذا ع.ر.ض.ت\ لك ال1رار' بن.ج\د، قيل: ذلك الجاز. وروى
عن ابن السكيت قال: ما ارتفع من بطن الرeم�ة1، والرeم�ة� واد معلوم،

فهو ند إ,ل ثنايا ذات ع1ر\ق. قال: وسعت الباهلي يقول: كل© ما وراء
الن\دق الذي خ.ن\د.ق%ه كسرى على سواد العراق، فهو ند إ,ل أ%ن تيل إ,ل

ال%ر�ة1 فإ,ذا م1ل}ت إ,ليها، فأ%نت ف ال1جاز؛ شر: إ,ذا جاوزت
ع'ذ%ي\باv إ,ل أ%ن تاوز ف%ي\د. وما يليها. ابن ال4عراب: ند ما بي الع'ذ%ي\ب

إ,ل ذات ع1رق وإ,ل اليمامة وإ,ل اليمن وإ,ل جبل ط%ي�ء، ومن
ال1ر\ب.د1 إ,ل وج\ر.ة، وذات ع1ر\ق أ%و�ل� ت1هامة% إ,ل البحر, وج'د_ة%.

والدينة�: ل تاميةD ول نديةD، وإ,نا حجاز¬ فوق الغ.و\ر ودون ند، وإ,نا
ج.ل}س¬ لرتفاعها عن الغ.و\ر. الباهلي: كل© ما وراء4 الندق, على سواد
العراق، فهو ند، والغ.و\ر' كل© ما اندر سيله مغر,بي�اv، وما أ%سفل منها
مشرقي�اv فهو ن.ج\د¬، وت1هامة� ما بي ذات ع1ر\ق إ,ل مرحلتي من وراء

مكة، وما وراء ذلك من الغرب، فهو غور، وما وراء ذلك من م.ه.ب� ال%ن'وب،
فهو الس_راة� إ,ل ت'خ'وم اليمن. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%نه جاءه رجل وب,ك%فYه وض.ح¬، فقال له النب، صلى ال عليه وسلم: انظ�ر\
vبطن واد ل م'ن\ج,د ول م'ت\ه,م، ف%ت.مع_ك\ فيه، ففعل فلم يزد شيئا

حت مات؛ قوله ل م'ن\ج,د ول م'ت\ه,م ل يرد أ%نه ليس من ند ول من



ت1هامة% ولكنه أ%راد حد�اv بينهما، فليس ذلك الوضع' من ند كل©ه ول من
ت1هامة كل©ه، ولكنه ت.هام� م'ن\ج,د¬؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد موضعاv ذا

Òح.د¼ من ند وحد� من تامة فليس كله من هذه ول من هذه. وند¬: اسم خاص
لا دون الجاز ما ي.لي الع1راق؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ذا است.ن\ص.ل% ال%ي\ف' الس_فى، ب.ر_ح.ت\ به
ع1راق1ي�ة� ال4ق}ياظ1، ن.ج\د' ال%رات1ع,

قال ابن سيده: إ,نا أ%راد جع ن.ج\د1ي¼ فحذف ياء النس.ب ف المع كما
قالوا ز,ن\ج,يÒ ث قالوا ف جعه ز,ن\ج، وكذلك ر'وم1يÒ ور'وم¬؛ حكاها

الفارسي. وقال اللحيان: فلن من أ%هل ند فإ,ذا أ%دخلوا ال4لف واللم
قالوا النeج'د، قال: ونرى أ%نه جع ن.ج\د{؛ وال3ناد': ال4خ\ذ� ف بلد
ند. وأ%ند. القوم': أ%توا نداv؛ وأندوا من تامة إ,ل ند: ذهبوا؛

قال جرير:
يا أ�م_ ح.ز\رة%، ما رأ%ي\نا م1ث}ل%ك�م

ف ال�ن\ج,دين.، ول ب,غ.و\ر, الغائ1ر
وأن\ج.د.: خرج إ,ل بلد ند؛ رواها ابن سيده عن اللحيان. الصحاح:

وتقول أ%ن\ج.د\نا أ%ي أ%خذنا ف بلد ند. وف الثل: أ%ن\ج.د. من رأ%ى
ح.ض.ناv وذلك إ,ذا عل من الغ.و\ر، وح.ض.ن¬ اسم جبل. وأ%ن\ج.د الشيء�: ارتفع؛

قال ابن سيده: وعليه وجه الفارسي رواية من روى قول ال4عشى:
ن.بÒ ي.رى ما ل ت.رو\ن%، وذ1ك}ر'ه

أ%غار. ل%ع.م\ري ف الب,لد1، وأ%ن\ج.دا
فقال: أ%غار ذهب ف ال4رض. وأ%ند: ارتفع؛ قال: ول يكون أ%ند إ,نا
ي'عاد.ل� بال4خذ ف الغور، وذلك لتقابلهما، وليست أ%غار. من الغور ل4ن

ذلك إ,نا يقال فيه غار. أ%ي أ%تى الغ.و\ر؛ قال وإ,نا يكون التقابل ف
قول جرير:

ف ال�ن\جدين. ول بغ.و\ر الغائر
والن_ج'ود' من ال3بل: الت ل ت.ب\ر'ك إ,ل على مرتفع من ال4رض.

والن_ج\د': الطريق الرتفع الب.ي�ن' الواضح؛ قال امرؤ القيس:
غ%داة% غ%د.و\ا ف%سال1ك¬ ب.ط}ن. ن.خ\لة{،
وآخ.ر' منهم قاط1ع¬ ن.ج\د. ك%ب\ك%ب,

قال ال4صمعي: هي ن'ج'ود عد�ة: فمنها ن.ج\د كبكب، ون.ج\د م.ريع، ون.ج\د'



خال؛ قال: وند كبكب طريق¬ ب,ك%ب\ك%ب�، وهو البل ال4حر الذي تعله ف
ظهرك إ,ذا وقفت بعرفة؛ قال وقول الشماخ:

أ%ق�ول�، وأ%ه\لي بال%ناب, وأ%ه\ل�ها
ب,ن.ج\د.ي\ن,: ل ت.ب\ع.د\ نوىÝ أ�م� ح.ش\ر.ج,

قال بن.ج\د.ي\ن, موضع يقال له ن.ج\دا م.ر,يع، وقال: فلن من أ%هل ند.
قال: وف لغة هذيل والجاز من أ%هل النeج'د. وف التنزيل العزيز: وهديناه

الن_ج\دين؛ أ%ي ط%ر,يق. الي وطريق. الشر�، وقيل: النجدين الطريقي
الواضحي. والن_جد: الرتفع من ال4رض، فالعن أ%ل نعر�فه طريق الي

والشر بي>ن.ي كبيان الطريقي العاليي؟ وقيل: النجدين الث�د\ي.ي\ن,.
ون.ج'د. ال4م\ر' ين\ج'د ن'ج'وداv، وهو ن.ج\د¬ وناج,د¬: وض.ح. واستبان؛ وقال

أ�مية:
ت.ر.ى فيه أ%ن\باء4 الق�رون1 الت م.ض.ت\،

وأ%خ\بار. غ%ي\ب� ف القيامة1 ت.ن\ج'د
ون%د. الطر,يق ين\ج'د ن'ج'وداv: كذلك. ودليلD ن.ج\د¬: هاد{ ماه1ر¬.

وأ%عطاه ال4رض با ن.ج.د. منها أ%ي با خرج. والن_ج\د': ما ي'ن.ض_د' به
البيت من الب'س'ط والوسائ1د والف�ر'ش,، والمع ن'ج'ود ون,جاد¬؛ وقيل: ما

ي'ن.ج_د' به البيت من التاع أ%ي ي'ز.ي_ن؛ وقد ن.ج_د. البيت؛ قال ذو
الرمة:

حت كأ%ن� ر,ياض. الق�ف> أ%لب.س.ها،
م1ن و.ش\ي, ع.ب\قر، ت.ج\ل1يلD وت.ن\ج,يد'

أ%بو اليثم: الن_ج_اد الذي ي'ن.ج>د' البيوت. والف�ر'ش. والب'س'ط.
وف الصحاح: النج_اد الذي يعال الفرش والو,ساد. وي.خ1يط�ها. والنeج'ود:

هي الثياب الت ت'ن.ج_د' با البيوت فتلبس حيطانا وت'ب\س.ط�. قال:
ون.ج_د\ت' البيت. بسطته بثياب م.و\ش1ي_ة. والت_ن\ج,يد: الت_ز\ي,ي'. وف
حديث عبد اللك: أ%نه بعث إ,ل أ�م� الدرداء بأ%ن\جاد{ من عنده؛

ال4ن\جاد'جع ن.ج.د{، بالتحريك، وهو متاع البيت من ف�ر'ش ون.مار,ق. وست'ور؛ ابن
سيده: والن_ج'ود الذي يعال النeج'ود بالن_ف}ض, والب.س\ط والش\و,

والت_ن\ض1يد1. وبيت م'ن.ج_د إ,ذا كان مزيناv بالثياب والف�رش، ون'ج'وده
ستوره الت تعلق على ح1يطان,ه ي'ز.ين با. وف حديث ق�س�: ز'خ\ر,ف ون'ج>د.

أ%ي ز'ي>ن..



وقال شر: أ%غرب ما جاء ف الن_ج'ود ما جاء ف حديث الشeور.ى: وكانت
امرأ%ةv ن.ج'وداv، يريد ذات. ر.أ}ي كأ%نا الت ت.ج\ه.د' رأ}يها ف

.vأ%ي ج.ه.د. ج.ه\دا vال�مور. يقال: ند ندا
وال%ن.اج,د': ح.ل}ي¬ م'ك%ل�لD بواه1ر. بعضه على بعض م'ز.ي_ن. وف

الديث: أ%نه رأ%ى امرأ%ة ت.ط�وف' بالبيت عليها 
(* قوله «امرأة تطوف بالبيت

عليها» ف النهاية امرأة شية عليها، وشية، بشد الياء مكسورة، أي حسنة
الشارة واليئة.) م.ناج,د' من ذهب فنهاها عن ذلك؛ قال أ%بو عبيدة: أ%راد

بالناجد ال%ل}ي. ال�ك%ل�ل% بالفصوص وأ%صله من تنجيد البيت، واحدها
vل�، ويكون عرضها شبا�م1ن\ج.د وهي ق%لئ1د' من ل�ؤ\ل�ؤ وذه.ب أ%و ق%ر.ن\ف
تأ}خذ ما بي العنق إ,ل أ%سفل الثديي، سيت م.ناج,د. ل4نا تقع على

موضع ن,جاد السيف من الرجل وهي ح.مائ1ل�ه.
والن_ج'ود من ال�ت'ن وال3ب,ل: الطويلة� الع'ن'ق,، وقيل: هي من ال�تن

خاصة الت ل ت.ح\م1ل. قال شر: هذا منكر والصواب ما روي ف ال4جناس
عنه: الن_ج'ود' الطويلة من ال�م'ر. وروي عن ال4صمعي: أ�خ1ذ%ت1 الن_جود
من الن_ج\د أ%ي هي مرتفعة عظيمة، وقيل: النجود التقدمة، ويقال للناقة

إ,ذا كانت ماضية: ن.ج'ود؛ قال أ%بو ذؤيب:
ف%ر.م.ى فأ%ن\ف%ذ% من ن.ج'ود{ عائ1ط1

قال شر: وهذا التفسي ف الن_ج'ود صحيح والذي ر'وي ف باب حر الوح\ش,
وه.م. والن_ج'ود من ال3بل: ال1غ\زار'، وقيل: هي الشديدة الن_ف}س.
وناقة ن.ج'ود، وهي ت'ناج,د' ال3بل% ف%ت.غ\ز'ر'ه'ن_. الصحاح: والن_ج'ود

من ح'م'ر الوحش الت ل تمل، ويقال: هي الطويلة الشرفة، والمع ن'ج'د.
وناج.د.ت1 ال3ب,ل�: غ%ز'ر.ت\ وك%ث�ر لبنها، وال3بل� حينئذ ب,كاء#

غ%واز,ر'، وعب الفارسي عنها فقال: هي نو ال�مان,ح,. وف حديث النب، صلى
ال عليه وسلم، ف حديث الزكاة حي ذ%ك%ر. ال3بل و.و.ط}أ%ها يوم.

القيامة صاح1ب.ها الذي ل ي'ؤ.د> زكاتا فقال: إ,ل� م.ن\ أ%ع\ط%ى ف
ن.ج\د.ت1ها ور,س\ل1ها؛ قال: الن_ج\د.ة� الش>د_ة�، وقيل: الس>م.ن'؛ قال أ%بو

عبيدة: ندتا أ%ن تكثر شحومها حت ينع. ذلك صاح1ب.ها أ%ن ينحرها نفاسة
با، فذلك بنزلة السلح لا من ربا تتنع به، قال: ور,س\ل�ها أ%ن ل
يكون لا س1م.ن في.ه'ون% عليه إ,عطاو ها فهو يعطيها على ر,س\ل1ه أ%ي



م'س\ت.هيناv با، وكأ%ن� معناه أ%ن يعطيها على مشقة من النفس وعلى طيب منها؛
ابن ال4عراب: ف ر,س\ل1ها أ%ي بطيب نفس منه؛ ابن ال4عراب: ف ر,س\ل1ها

أ%ي بطيب نفس منه؛ قال ال4زهري: فكأ%ن9 قوله ف ن.ج\دت1ها معناه أ%ن ل
تط1يب. نفس'ه بإ,عطائها ويشتد عليه ذلك؛ وقال الر�ار يصف ال3بل وفسره

أ%بو عمرو:
لم\ إ,ب,لD ل م1ن\ ديات{، ول ت.ك�ن\

م'ه'وراv، ول م1ن م.ك}س.ب� غي, طائ1ل,
م'خ.ي_س.ةD ف كلY ر,س\ل� ون.ج\دة{،
وقد ع'ر,ف%ت\ أ%لوان'ها ف ال%عاق1ل,

الر>س\ل: ال1ص\ب. والنجدة: الشدة. وقال أ%بو سعيد ف قوله: ف
ن.ج\دتا ما ينوب أ%هلها ما يشق عليه من الغارم والديات فهذه ندة على صاحبها.

والرسل: ما دون ذلك من النجدة وهو أ%ن يعقر هذا وينح هذا وما أ%شبهه
دون النجدة؛ وأ%نشد لطرفة يصف جارية:

،vت.ح\س.ب' الط�ر\ف. عليها ن.ج\د.ة
يا ل%ق%و\مي للش_باب, ال�س\ب.ك1ر\

يقول: شق عليها النظر' لن.ع\متها فهي ساجية� الطر\ف. وف الديث عن أ%ب
هريرة: أ%نه سع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يقول: ما من صاحب إ,ب,ل

ل يؤ.د>ي حق�ها ف ن.ج\دتا ور,س\ل1ها ـ وقد قال رسول ال، صلى ال
عليه وسلم: ن.ج\دت'ها ور,س\ل�ها ع'س\ر'ها وي'س\ر'ها ـ إ,ل ب.ر.ز. لا

ب,قاع� ق%ر\ق%ر� ت.ط%ؤه بأ%خ\فاف1ها، كلما جازت عليه أ�خ\راها أ�ع1يد.ت\
عليه أ�ولها ف يوم كان مقدار'ه خسي أ%لف سنة حت ي'ق}ض.ى بي الناس،

فقيل ل4ب هريرة: فما حق ال3ب,ل؟ فقال: ت'ع\ط1ي الكر,ية% وت.م\ن.ع'
الغ.زيرة% 

(* قوله «وتنع الغزيرة» كذا بالصل تنع بالعي الهملة ولعله
تنح بالاء الهملة) وت'ف}ق1ر' الظهر وت'ط}ر,ق' الف%ح\ل. قال أ%بو منصور

هنا: وقد رويت هذا الديث بسنده لتفسي النب، صلى ال عليه وسلم،
ن.ج\د.ت.ها ور,س\ل%ها، قال: وهو قريب ما فسره أ%بو سعيد؛ قال ممد بن الكرم:

انظر إ,ل ما ف هذا الكلم من عدم الحتفال بالنطق وقلة البالة
بإ,طلق اللفظ، وهو لو قال إ,ن تفسي أ%ب سعيد قريب ما فسره النب، صلى ال

عليه وسلم، كان فيه ما فيه فل سيما والقول بالعكس؛ وقول صخر الغي�:



لو\ أ%ن� ق%و\مي م1ن ق�ر.ي\م� ر.ج\ل،
ل%م.ن.ع'ون ن.ج\د.ةv أ%و ر,س\ل

أ%ي لنعون بأ%مر شديد أ%و بأ%مر ه.ي>ن�.
.vفيها سريعا vن.ج\د ف الاجة إ,ذا كان ناجيا Dورجل

والن_ج\دة: الشجاعة، تقول منه: ن.ج'د الرجل�، بالضم، فهو ن.ج,د¬
ون.ج'د¬ ون.ج,يد¬، وجع ن.ج,4د أ%ناد مثل ي.ق41ظ{ وأ%ي\قاظ{ وجع ن.ج,يد ن'ج'د
ون'ج.داء. ابن سيده: ورج'ل ن.ج\د¬ ون.ج,د¬ ون.ج'د ون.ج,يد¬ شجاع ماض

فيما ي.ع\ج,ز' عنه غيه، وقيل: هو الشديد البأ}س، وقيل: هو السريع ال3جابة
إ,ل ما د'ع1ي. إ,ليه خياv كان أ%و شرìا، والمع أ%ن\جاد. قال: ول
vعلى أ%ن فع\ل vي'ت.و.ه_م.ن_ أ%ن\جاد جع نيد ك%ن.صي� وأ%ن\صار قياسا

 vوف1ع.ال
(* قوله «على ان فعلv وفعالv» كذا بالصل بذا الضبط ولعل

الناسب على أن فعلv وفعلv كرجل وكتف ل يكسران أ%ي على أفعال، وقوله
لقلتهما ف الصفة لعل الناسب لقلته أي أ%فعال ف الصفة لنه إنا ينقاس ف

السم) ل ي'ك%س_ران لقلتهما ف الصفة، وإ,نا قياسهما الواو والنون فل
تس.ب.ن� ذلك ل4ن سيبويه قد نص على أ%ن أ%ن\جاداv جع ن.ج'د ون.ج,د؛ وقد

ن.ج'د. ن.ج.ادة، والسم الن_ج\د.ة. واس\ت.ن\ج.د الرجل� إ,ذا قوي بعد
ضعف أ%و م.ر.ض. ويقال للرجل إ,ذا ض.ر,ي. بالرجل واجترأ% عليه بعد

ه.ي\ب.ت1ه: قد اس\ت.ن\ج.د. عليه. والن_ج\د.ة� أ%يضاv: الق1تال والش>د_ة.
وال�ناج,د': القاتل. ويقال: ناج.د\ت فلناv إ,ذا بارزت.ه لق1تال.

وال�ن.ج_د': الذي قد جر�ب ال�مور وقاس.ها ف%ع.ق%ل%ها، لغة ف ال�ن.ج_ذ1.
ون.ج_ده الدهر: عج.م.ه وع.ل�م.ه، قال: والذال العجمة أ%على. ورجل م'ن.ج_د،

بالدال والذال جيعاv، أ%ي م'ج.ر_ب قد ن.ج_ده الدهر إ,ذا جر�ب وع.ر.ف..
وقد ن.ج_دت\ه بعدي أ�مور. ورجل ن.ج,د¬: ب.ي>ن' الن_ج.د، وهو البأ}س

والنeص\رة وكذلك الن_ج\دة. ورجل ن.ج\د ف الاجة إ,ذا كان ناجحاv فيها
ناج,ياv. ورجل ذو ن.ج\دة أ%ي ذو بأ}س. ولق%ى فلن ن.ج\دة أ%ي ش1د_ة. وف

الديث: أ%نه ذ%ك%ر قارئ. القرآن وصاح1ب. الص_د.قة، فقال رجل: يا رسول
ال أ%رأ%يت.ك. الن_ج\دة: الشجاعة. ورجل ن.ج'د¬ ون.ج,د أ%ي شديد

البأ}س. وف حديث علي�، رضوان ال عليه: أ%ما بنو هاشم فأ%ن\جاد¬ أ%م\ج.اد
 vأ%ي أ%ش1داء ش'ج\عان؛ وقيل: أ%ن\جاد جع المع كأ%نه جع ن.ج'دا



(* قوله
«كأنه جع نداv» إ,ل قوله قال ابن الثي كذا ف النهاية) على ن,جاد أ%و

ن'ج'ود ث ن'ج'د{ ث أ%ناد{؛ قاله أ%بو موسى؛ قال ابن ال4ثي: ول
حاجة إ,ل ذلك ل4ن أ%فعالv ف ف%ع'ل وف%ع1ل م'ط�ر,د 

(* قوله «لن
أ%فعالv ف فعل وفعل مطرد» فيه أن اطراده ف خصوص السم وما هنا من الصفة) نو

ع.ض'د وأ%ع\ضاد وك%ت1ف وأ%ك}تاف؛ ومنه حديث خ.ي\فان: وأ%ما هذا الي من
ه.م\دان فأ%ن\ج.اد ب'س\ل. وف حديث علي�: م.حاس1ن' ال�مور الت

ت.ف%اضل%ت\ فيها ال�ج.داء والنeج.داء، جع ميد ون1يد، فاليد الشريف،
والن_ج,يد الشجاع، فعيل بعن فاعل. واس.ت.ن\ج.ده فأ%ن\ج.د.ه': استغاثه

فأ%غاثه. ورجل م1ن\جاد¬: ن.ص'ور؛ هذه عن اللحيان. وال3ناد: ال3عانة.
واس\ت.ن\ج.ده: استعانه. وأ%ن\ج.د.ه: أ%عانه؛ وأ%ن\ج.ده عليه: كذلك أ%يضاv؛
وناج.د\ت'ه م'ناج.دةv: مثله. ورجل م'ناج,د أ%ي مقاتل. ورجل م1ن\جاد¬:

م1ع\وانD. وأ%ن\ج.د. فلن الد_ع\وة%: أ%جابا. الكم: وأ%ن\ج.د.ه الد_ع\و.ة%
أ%جابا 

(* قوله «وأنده الدعوة أجابا» كذا ف الصل).
واس\ت.ن\ج.د فلن بفلن: ض.ر,ي. به واجترأ% عليه بعد ه.ي\ب.ت1ه إ,ياه.

والن_ج.د': الع.ر.ق من ع.م.ل أ%و ك%ر\ب أ%و غيه؛ قال النابغة:
vي.ظ%ل© م1ن\ خ.و\ف1ه ال%ل�ح' م'ع\ت.ص1ما
بال%ي\ز'رانة1، ب.ع\د. ال4ي\ن والن_ج.د

وقد ن.ج,د. ي.ن\ج.د' وي.ن\ج'د' ن.ج\داv، ال4خية نادرة، إ,ذا ع.ر,ق. من
ع.م.ل أ%و ك%ر\ب. وقد ن'ج,د. ع.ر.قاv، فهو من\ج'ود إ,ذا سال.

والن\ج'ود: الكروب. وقد ن'ج,د ن.ج\داv، فهو من\ج'ود¬ ون.ج,يد¬، ورجل ن.ج,د¬:
ع.ر,ق¬؛ فأ%ما قوله:

إ,ذا ن.ض.خ.ت\ بالاء3 واز\داد. ف%و\ر'ها
ن.جا، وهو م.ك}ر'وب¬ من. الغ.م> ناج,د'
فإ,نه أ%شبع الفتحة اضطراراv كقوله:

فأ%نت. من. الغ.وائ1ل, حي. ت'ر\م.ى،
وم1ن\ ذ%م> الر>جال, ب,م'ن\تزاح,

وقيل: هو على ف%ع1ل% ك%ع.م1ل%، فهو عام1لD؛ وف شعر حيد بن ثور:



ون.ج,د. الاء� الذي ت.و.ر_دا
أ%ي سال% الع.ر.ق'. وت.و.رeد'ه: ت.ل%وeنه. ويقال: ن.ج,د. ي.ن\ج.د'

إ,ذا ب.ل�د. وأ%ع\ي.ا، فهو ناجد ومن\ج'ود. والن_ج\دة: الف%ز.ع' وال%و\ل�؛
وقد ن.ج'د. والن\ج'ود: ال%ك}ر'وب'؛ قال أ%بو زبيد يرثي ابن أ�خته وكان

مات عطشاv ف طريق مكة:
صاد1ياv ي.س\ت.غ1يث� غ%ي. م'غاث{،

ول%ق%د\ كان% ع'ص\ر.ة% الن\ج'ود1
�يريد ال%غ\ل�وب ال�ع\يا وال%ن\ج'ود الالك. والن_ج\دة�: الثYق%ل

والش>د_ة� ل ي'ع\ن.ى به شدة� الن_ف}س إ,نا ي'ع\ن به شدة ال4مر
عليه؛ وأ%نشد بيت طرفة:

vت.ح\س.ب' الط�ر\ف. ع.ل%ي\ها ن.ج\د.ة
ون.ج.د. الرج'ل% ي.ن\ج'د'ه ن.ج\داv: غ%ل%ب.ه.

والن>جاد': ما وقع على العاتق من ح.مائ1ل, السي\ف1، وف الصحاح: حائل
السيف، ول يصص. وف حديث أ�م� زرع: ز.و\ج,ي ط%و,يل� الن>جاد؛

الن>جاد: حائ1ل� السيف، تريد طول قامته فإ,نا إ,ذا طالت\ طال% ن,جاد'ه، وهو من
أ%حسن الكنايات؛ وقول مهلهل:

ت.ن.ج_د. ح1ل}فاv آم1ناv فأ�م1ن\ت'ه،
وإ,ن� ج.د1يراv أ%ن ي.ك�ون% ويكذبا

ت.ن.ج_د. أ%ي ح.ل%ف. ي.م1يناv غ%ل1يظ%ةv. وأ%ن\ج.د. الرجل�: ق%ر'ب. من
أ%هله؛ حكاها ابن سيده عن اللحيان.

والن_اج'ود': الباطية، وقيل: هي كل إ,ناء� يعل فيه المر من باطية أ%و
ج.ف}نة{ أ%و غيها، وقيل: هي الك%أ}س' بعينها. أ%بو عبيد: الناجود كل

إ,ناء� يعل فيه الشراب من ج.ف}نة أ%و غيها. الليث: الناج'ود' هو
الر�او'وق' ن.ف}س'ه. وف حديث الشعب: اجتمع ش.ر\ب¬ من أ%هل ال4نبار وبي

أ%يديهم ناج'ود' خ.م\ر� أ%ي راو'وق¬، ويقال للخمر: ناجود. وقال ال4صمعي:
الن_اج'ود' أ%ول ما يرج من المر إ,ذا ب'ز,ل% عنها الدن©، واحتج بقول

ال4خطل:
كأ%ن_ما ال1س\ك' ن'ه\ب.ى ب.ي\ن. أ%ر\ح'ل1نا،
م1م_ا ت.ض.و_ع. م1ن\ ناج'ود1ها الاري

فاحتج عليه بقول علقمة:



ظ%ل�ت\ ت.ر.ق}ر.ق' ف الناج'ود1، ي'ص\ف1ق�ها
و.ل1يد' أ%ع\ج.م. بالك%ت_ان1 م.ل}ث�وم'

ي'ص\ف1ق�ها: ي'ح.و>ل�ها من إ,ناء� إ,ل إ,ناء ل1ت.ص\ف�و.. ال4صمعي:
الناج'ود' الد_م'. والناجود': الزعفران. والناجود': ال%م\ر'، وقيل: المر

ال%ي>د'، وهو مذكر؛ وأ%نشد:
ت.م.ش_ى ب.ي\ننا ناج'ود' خ.م\ر

اللحيان: لق%ى ف�لنD ن.ج\د.ةv أ%ي ش1د�ة، قال: وليس من شدة النفس
ولكنه من ال4مر الشديد.

والن_ج\د: شجر يشبه الشeب\ر'م. ف ل%و\ن,ه ون.ب\ت1ه وشوكه.
والن_ج\د': مكان ل شجر فيه.

وال1نج.د.ة�: ع.صاv ت'ساق' با الدواب وت'ح.ث© على السي وي'ن\ف%ش'
با الص�وف'. وف الديث: أ%نه أ%ذن ف ق%ط}ع, ال1ن\ج.دة1، يعن من شجر

ال%ر.م,، هو من ذلك.
وناج,د¬ ون.ج\د¬ ون'ج.ي\د¬ وم1ناج,د¬ ون.ج\د.ة�: أ%ساء. والن_ج.دات':
قوم من الوارج من ال%ر'ور,ي_ة ينسبون إ,ل ن.ج\دة بن, عام1ر�

ال%ر'وري� ال%ن.ف1ي�، رجل منهم، يقال: هؤلء النج.دات'. والن_ج.د1ي_ة: قوم من
الرورية. وعاص1م' بن أ%ب الن_ج'ود1: من الق�ر�اء.

@مندد: التهذيب: م.ن\د.د¬ 
(* قوله «مندد» قال ياقوت بالفتح ث السكون

وفتح الدال وضبط ف القاموس وشرحه بضم اليم) اسم موضع، ذكره تيم بن أ%ب
مقبل 

(* قوله «تيم بن أ%ب مقبل» كذا بالصل، والذي ف شرح القاموس وكذا
ف معجم ياقوت ابن أ%ب� بن مقبل).

فقال:
ع.ف%ا الد�ار. م1ن\ د.ه\ماء4، ب.ع\د. إ,قامة{،

ع.جاج¬، ب,خ.ل}ف%ي\ م.ن\د.د{، م'تناو,ح'
خ.ل}فاها: ناحيتاها من قولم فأ}س لا خ.ل}فان. وم.ن\د.د¬: موضع.
@نرد: ال4زهري ف ترجة ر.ن.د.: الر_ن\د' عند أ%هل البحرين ش1ب\ه

ج'وال1ق� واس1ع, ال4سفل, م.خ\روط1 ال4على، ي'س.فe من خ'وص, النخ\ل, ث
ي'خ.ي_ط� وي'ض\ر.ب' بالشeر'ط الفتولة من اللYيف حت ي.ت.م.ت_ن.، فيقوم.



قائماv وي'ع.ر_ى ب,ع'رى وثيقة، ينقل فيه الرeط%ب أ%يام ال1راف1
ي'ح\م.ل منه ر.ن\دان1 على المل القوي�. قال: ورأ%يت هجري�اv يقول له الن_ر\د
وكأ%نه مقلوب، ويقال له الق%ر\ن.ة� أ%يضاv. والنرد: معروف شيء يلعب به؛

فارسي معر_ب وليس ب,ع.رب وهو الن_ر\دشي. وف الديث: م.ن\ ل%ع1ب.
بالن_ر\دشي فكأ%نا غ%م.س ي.د.ه ف ل%ح\م, ال1ن\زير ود.مه؛ النرد: اسم

أ%عجمي م'ع.ر_ب¬ وش1ي بعن ح'ل}و.
@نشد: ن.ش.د\ت' الض_ال�ة% إ,ذا ناديت. وس.أ%لت. عنها. ابن سيده: ن.ش.د.

الض_ال�ة% ي.ن\ش'د'ها ن,ش\د.ةv ون,ش\داناv ط%ل%ب.ها وعر_ف%ها.
وأ%ن\ش.د.ها: ع.ر_ف%ها؛ ويقال أ%يضاv: ن.ش.د\ت'ها إ,ذا ع.ر_ف}تها؛ قال أ%بو

دواد:
وي'ص1يخ' أ%ح\ياناv، كما اس\ـ
ـت.م.ع. ال�ض1ل© ل1ص.وت1 ناش1د\

أ%ض.ل� أ%ي ض.ل� له شيء، فهو ي.ن\ش'د'ه. قال: ويقال ف الناشد: إ,نه
ال�ع.ر>ف'. قال شر: وروي عن الفضل الضب>ي أ%نه قال: زعموا أ%ن امرأ%ة

قالت لبنتها: احفظي بنتك من ل ت.ن\ش'د1ين أ%ي ل ت.ع\ر,في. قال
ال4صمعي: كان أ%بو عمرو بن العلء ي.ع\ج.ب' من قول أ%ب د'واد:

كما اس\ت.م.ع. ال�ض1ل© ل1ص.و\ت1 ناش1د
قال: أ%حسبه قال هذا وغيه أ%راد بالناشد أ%يضاv رجلv قد ض.ل�ت\
داب_ت'ه، فهو ي.ن\ش'د'ها أ%ي ي.طلبها ل1ي.ت.ع.ز_ى بذلك؛ وأ%ما ابن ال�ظفر

فإ,نه جعل الناشد العر>ف ف هذا البيت؛ قال: وهذا من عجيب كلمهم أ%ن
يكون الناش1د' الطال1ب. وال�ع.ر>ف. جيعاv، وقيل: أ%ن\ش.د. الض_الة

اس\ترش.د. عنها، وأ%نشد بيت أ%ب دواد أ%يضاv. قال ابن سيده: الناش1د' هنا
ال�ع.ر>ف'، قال: وقيل الطالب ل4ن ال�ض1ل� يشتهي أ%ن يد م'ض1لv مثله

ليتعزى به، وهذا كقولم الث�ك}ل%ى ت'ح1بe الث�ك}ل%ى. والناشدون: الذين
ي.ن\ش'د'ون ال3بل ويطلبون الضوال� فيأ}خذونا وي\ب,سونا على

أ%ربابا؛ قال ابن عرس:
،vوا ض.ي\ع.ة�ع1ش\ر'ون% أ%لفاv ه.ل%ك
وأ%ن\ت. م1ن\ه'م\ د.ع\و.ة� الناش1د1

يعن قوله: أ%ين ذ%ه.ب. أ%هل� الدار, أ%ن ان\ت.و.و\ا كما يقول صاحب
الض_ال9: م.ن\ أ%صاب.؟ م.ن\ أ%صاب.؟ فالناش1د' الطالب، يقال منه: ن.ش.د\ت'



الض_ال�ة أ%نش'د'ها وأ%ن\ش1د'ها ن.ش\داv ون,ش\داناv إ,ذا ط%ل%ب\تها،
فأ%نا ناش1د¬، وأ%ن\ش.د\ت'ها فأ%نا م'ن\ش1د¬ إ,ذا ع.ر_ف}ت.ها. وف حديث

النب، صلى ال عليه وسلم، وذ1ك}ر,ه ح.ر.م. م.ك�ة% فقال: ل ي'خ\تلى
خ.لها ول ت.ح1ل© ل�ق%ط%ت'ها إ,ل ل�ن\ش1د؛ قال أ%بو عبيد: ال�ن\ش1د'

ال�ع.ر>ف'. قال: والطالب هو الناشد. قال: وما ي'ب.ي>ن' لك أ%ن الناشد. هو
الطالب' حديث� النب، صلى ال عليه وسلم، حي سع رجلv ي.ن\ش'د ضال�ة

ف ال%س\ج,د فقال: يا أ%يها الناش1د'، غيك الواج,د؛ معناه ل وج.د\ت
وقال ذلك تأ}ديباv له حيث طلب ضالته ف السجد، وهو من الن_ش1يد1 رف}ع
الص_و\ت1. قال أ%بو منصور: وإ,نا قيل للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب.
والن_ش1يد': ر.ف}ع' الص_و\ت، وكذلك الع.ر>ف' يرفع صوته بالتعريف فسمي
م'ن\ش1داv؛ ومن هذا إ,نشاد الشعر إ,نا هو رفع الصوت. وقولم: ن.ش.د\ت'ك
بال وبالر_ح1م، معناه: طلبت إ,ليك بال وبق الر_ح1م برفع نشيدي أ%ي

صوت. وقال أ%بو العباس ف قولم: نشدتك ال، قال: النشيد الصوت، أ%ي
سأ%لتك بال برفع نشيدي أ%ي صوت. قال: وقولم نشدت الضالة أ%ي رفعت نشيدي

أ%ي صوت بطلبها. قال: ومنه ن.ش.د. الش>ع\ر وأ%نشده، فن.شده: أ%شاد
بذكره، وأ%نشده إ,ذا رفعه، وقيل ف معن قوله، صلى ال عليه وسلم: ول تل

لقطتها إ,ل لنشد، قال: إ,نه ف%ر.ق. بقوله هذا بي ل�ق%طة1 الرم ولقطة
سائر الب'ل}دان1 ل4نه جعل ال�ك}م ف لقطة سائر البلد أ%ن� ملتقطها

vق%ط%ة% ح.رم, ال مظورا�إ,ذا عر�فها سنة حل� له النتفاع با، وج.ع.ل% ل
على م'ل}ت.ق1ط1ها النتفاع' با وإ,ن طال تعريفه لا، وح.ك%م. أ%نه ل

يل ل4حد التقاطها إ,ل بني_ة تعريفها ما عاش.، فأ%ما أ%ن يأ}خذها من
مكانا وهو ينوي تعريفها سنة ث ينتفع با كما ينتفع بلقطة سائر ال4رض

فل؛ قال ال4زهري: وهذا معن ما فسره عبد الرحن بن مهدي� وأ%بو عبيد وهو
ال4ثر. غيه: ون.ش.د\ت' فلناv أ%ن\ش'د'ه ن.ش\داv إ,ذا قلت له ن.ش.د\ت'ك

الل�ه. أ%ي سأ%لتك بال كأ%نك ذك�ر\ت.ه إ,ياه ف%ن.ش.د. أ%ي ت.ذ%ك�ر.؛
وقول ال4عشى:

،vر.ب>ي ك%ر,ي¬ ل ي'ك%د>ر' ن,ع\م.ة
وإ,ذا ت'ن'وش1د. ف ال%هار,ق, أ%ن\ش.د.ا

قال أ%بو عبيد: يعن النعمان بن النذر إ,ذا سئل بك%ت\ب, ال%وائ1ز
أ%ع\طى. وقوله ت'ن'وش1د. هو ف موضع ن'ش1د. أ%ي س'ئ1ل%. التهذيب: الليث: يقال



نشد ينشد فلن فلناv إ,ذا قال ن.ش.د\ت'ك. بال3 والر_ح1م. وتقول:
vون,ش\د.ة vناش.د\ت'ك. الل�ه.. وف الكم: ن.ش.د\ت'ك. ال ن.ش\د.ة

ون,ش\داناv اس\ت.ح\ل%ف}ت'ك. بال، وأ%نشد'ك بال إ,ل ف%ع.ل}ت.:
vك. بال. ون.ش\د.ك. ال أ%ي أ%ن\ش'د'ك. بال؛ وقد ناش.د.ه م'ناش.دة�أ%ست.ح\ل1ف

ون,شاداv. وف الديث: ن.ش.د\تك ال والر_ح1م أ%ي سأ%لت'ك. بال
والر_ح1م,. يقال: ن.ش.د\ت'ك. ال وأ%ن\ش'د'ك ال وبال وناش.دت'ك الل�ه.

vون,ش\دانا vوبال أ%ي سأ%لت'ك وأ%ق}س.م\ت' عليك. ون.ش.د\ت'ه ن,ش\د.ة
وم1ناش.د.ةv، وت.ع\د1ي.ت'ه إ,ل مفعولي إ,ما ل4نه بنزلة دعوت، حيث قالوا
نشدتك ال وبال، كما قالوا د.ع.و\ت'ه زيداv وبزيد إ,ل أ%نم ضم_نوه

معن ذك�ر\ت. قال: فأ%ما أ%نشدتك بال فخطأD: ومنه حديث ق%ي\ل%ة: فنشدت
عليه 

(* قوله «فنشدت عليه إل» كذا بالصل والذي ف نسخة من النهاية يوثق
با فنشدت عنه أي سألت عنه) فسأ%لت'ه الصeح\ب.ة أ%ي ط%ل%ب\ت' منه. وف

حديث أ%ب سعيد: أ%ن� ال4عضاء كل�ها ت'ك%فYر' اللسان% تقول: ن,ش\د.ك.
ال فينا؛ قال ابن ال4ثي: الن>ش\د.ة� مصدر وأ%ما ن,ش\د.ك فقيل إ,نه
ح.ذ%ف. منها التاء وأ%قامها م'قام. الف1ع\ل، وقيل: هو بناء مرتل

كق1ع\د.ك الل�ه. وع.م\ر.ك. ال. قال سيبويه: قولم ع.م\ر.ك. ال وق1عد.ك
الل�ه. بنزلة ن,ش\د.ك ال، وإ,ن ل ي'ت.كلم ب,ن,ش\د.ك، ولكن زعم الليل

أ%ن هذا تثيل ت'م'ثYل به 
(* قوله «تثل به» ف نسخة النهاية الت بأيدينا

يثل به) قال: ولعل الراوي قد حرف الرواية عن ن.ن\ش'د'ك. ال، أ%و
أ%راد سيبويه والليل قلة ميئه ف الكلم ل عدمه، أ%ول يبلغ\هما م.ج,يئ�ه

ف الديث فح'ذ1ف. الف1ع\ل� الذي هو أ%نشدك ال و.و'ض1ع. الص\د.ر'
موضعه مضافاv إ,ل الكاف الذي كان مفعولv أ%ول. وف حديث عثمان: فأ%ن\ش.د.

له ر,جالD أ%ي أ%جابوه. يقال: ن.ش.د\ت'ه فأ%ن\ش.د.ن وأ%ن\ش.د. ل أ%ي
سأ%ل}ت'ه فأ%جابن، وهذه ال4ل1ف تسمى أ%ل1ف. ال3زالة. يقال: ق%س.ط% الرجل

إ,ذا جار.، وأ%ق}س.ط% إ,ذا ع.د.ل%، كأ%نه أ%زال ج.و\ر.ه وأ%زال ن.ش1يد.ه،
وقد تكر�رت هذه اللفظة ف ال4حاديث على اختلف تصرeفها؛ وناش.د.ه

ال4مر. وناش.د.ه فيه. وف الب: أ%ن أ�م� قيس بن ذريح أ%ب\غ.ض.ت\ ل�ب\ن.ى
فناش.د.ت\ه ف ط%لق1ها، وقد يوز أ%ن تكون ع.د_ت\ بفي ل4ن� ف



ناش.د.ت\ م.ع\ن ط%ل%ب.ت\ ور.غ1ب.ت\ وت.ك%ل�م.ت\؛ وأ%نشد الشعر. وتناشدوا:
.vأ%نشد بعضهم بعضا

والن_ش1يد': ف%ع1يلD بعن م'ف}ع.ل. والنشيد': الشعر التناشد بي
القوم ينشد بعضهم بعضاv؛ قال ال�قيشر ال4سدي:

وم'س.و�ف ن.ش.د. الص_ب'وح. ص.ب.ح\ت'ه،
ق%ب\ل% الص_باح، وق%ب\ل% كلY ن,داء3

قال: السو�ف الائع ينظر ي.م\ن.ةv وي.س\ر.ةv. ن.ش.د.ه: طلبه؛ قال
العدي:

أ%ن\ش'د' الناس. ول أ�ن\ش1د'هم،
إ,ن_ما ي.ن\ش'د' م.ن\ كان% أ%ض.ل}

قال: ل أ�ن\ش1د'هم أ%ي ل أ%د'ل© عليهم. وي.ن\ش'د': ي.ط}ل�ب'.
والن_ش1يد' من ال4شعار: ما ي'تناش.د'. وأ%ن\ش.د. ب,ه,م\. ه.ج.اه'م\. وف الب

أ%ن الس_ليط1ي>ي. قالوا ل1غ.س_ان%: هذا جرير ي'ن\ش1د' بنا أ%ي
ي.ه\ج'ونا؛ واس\ت.ن\ش.د\ت' فلناv شعره فأ%نشدنيه. وم1ن\ش1د¬: اسم موضع؛ قال

الراعي:
،Dض.بابة vإ,ذا ما ان\ج.ل%ت\ عنه' غ%د.اة
غ%دا وهو ف ب.ل}د{ خ.ران,ق, م'ن\ش1د1

@نضد: ن.ض.د\ت' ال%تاع. أ%ن\ض1د'ه، بالكسر، ن.ض\داv ون.ض_د\ت'ه:
ج.ع.ل}ت' بعض.ه على بعض؛ وف التهذيب: ض.م.م\ت' ب.ع\ض.ه إ,ل بعض.

.vوالت_ن\ض1يد': مثله ش'د>د للمبالغة ف وضعه م'تراص1فا
والن_ض.د'، بالتحريك: ما ن'ض>د. من م.تاع, البيت، وف الصحاح: متاع'

البيت1 ال%ن\ض'ود' بع\ض'ه فوق بعض، وقيل: عام_ت'ه، وقيل: هو خ1يار'ه
وح'رeه، وال4و_ل أ%ول. والن_ض.د': ما ن'ض>د. من متاع البيت، مث�ل به

سيبويه وفسره السياف، والمع من كل ذلك أ%ن\ضاد¬؛ قال النابغة:
خ.ل�ت\ س.ب,يل% أ%ت1ي¼ كان ي.ح\ب,س'ه،
ورف�ع.ت\ه إ,ل الس_ج\ف%ي\ن, فالن_ض.د1

وف الديث: أ%ن9 الوحي، وقيل جبيل، اح\ت.ب.س. أ%ياماv فلما نزل
استبطأ%ه النب، صلى ال عليه وسلم، ف%ذ%كر أن احتباس.ه كان ل1ك%ل}ب� كان تت

ن.ض.د{ لم؛ والن_ض.د': السرير' ي'ن.ض_د' عليه التاع' والثياب'. قال
الليث: الن_ض.د' السرير' ف بيت النابغة؛ قال ال4زهري: وهو غلط إ,نا



الن_ض.د' ما فسره ابن السكيت، وهو بعن ال%ن\ض'ود. والن_ض.د':
الس_حاب' التراكم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%ل ت.س\أ%ل ال4ط}لل% بال%ر.ع, الع'ف}ر,؟
س.قاه'ن_ ر.ب>ي ص.و\ب. ذي ن.ض.د{ ص'م\ر,

والمع أ%نضاد¬. ون.ض.د. الشيء4: ج.ع.ل% بعض.ه على بعض م'ت_س3قاv أ%و
بعضه على بعض، والن_ض.د' السم، وهو من ح'ر> التاع, ي'ن.ض_د' بعضه فوق
بعض، وذلك الوضع يسمى ن.ض.داv. وأ%نضاد' ال1بال,: ج.ناد1ل� بعض'ها فوق

:vبعض؛ وكذلك أ%نضاد' السحاب: ما تراكب. منه؛ وأ%ما قول رؤبة يصف جيشا
إ,ذا ت.دان.ى ل ي'ف%ر_ج\ أ%ج.م'ه\،

ي'ر\ج,ف' أ%ن\ضاد. ال1بال, ه.ز.م'ه
فإ,ن9 أ%نضاد. ال1بال, ما تراص.ف. م1ن ح1جارتا بعضها فوق بعض. وط%ل}ع¬

ن.ض1يد¬: قد ر.ك1ب. بعض'ه بعضاv. وف التنزيل: لا ط%ل}ع¬ ن.ض1يد¬؛ أ%ي
منضود؛ وفيه أ%يضاv: وط%ل}ح� م.ن\ض'ود؛ قال الفراء: طلع نضيد يعن

الك�ف�ر�ى ما دام ف أ%كمامه فهو ن.ض1يد¬، وقيل: الن_ض1يد' ش1ب\ه' م1ش\ج.ب�
ن'ض>د.ت\ عليه الثياب'، ومعن منضود بعض'ه فوق بعض، فإ,ذا خرج من أ%كمام1ه

فليس ب,ن.ض1يد{. وقال غيه ف قوله: وط%ل}ح� م.ن\ض'ود{، هو الذي ن'ض>د.
بالمل من أ%وله إ,ل آخره أ%و بالورق ليس دونه س'وق بارزة، وقيل ف

قوله ف الديث: إ,ن الكلب كان تت ن.ض.د{ لم أ%ي كان تت م1ش\ج.ب�
ن'ض>د.ت\ عليه الثياب' والثاث�، وسي السرير ن.ض.داv ل4ن الن_ض.د. عليه. وف

حديث أ%ب بكر: ل%ت.ت_خ1ذ�ن� ن.ضائ1د. الد>يباج, وس'تور. ال%رير,
ول%ت.أ}ل%م'ن_ الن_و\م. على الصeوف1 ال4ذ%ر,ي� 

(* قوله «الذري» كذا
بالصل وف شرح القاموس الذرب) كما ي.أ}ل%م' أ%حد'ك�م' الن_و\م. على

ح.س.ك1 الس_ع\دان1؛ قال البد: قوله ن.ضائ1د. الد>يباج, أ%ي الو.سائد.،
واحدها ن.ض1يدةD وهي الوسادة� وما ح'ش1ي من التاع؛ وأ%نشد:

وق%ر_ب.ت\ خ'د�ام'ها الو.سائ1دا،
حت إ,ذا ما ع.ل�و'ا الن_ضائ1دا

قال: والعرب تقول لماعة ذلك النض.د'؛ وأ%نشد:
ور.ف�ع.ت\ه إ,ل الس_ج\ف%ي\ن, فالن_ض.د1

وف حديث مسروق: شجر' النة ن.ض1يد¬ من أ%صلها إ,ل فرعها أ%ي ليس لا



س'وق بار,ز.ةD ولكنها م.ن\ض'ودةD بالورق والثمار, من أ%سفلها إ,ل
أ%علها، وهو ف%ع1يل بعن مفعول.

وأ%نضاد' القوم: جاعت'هم وعدد'هم. والنض.د': ال4ع\مام وال4خوال
التقد�مون ف الشرف، والمع أ%نضاد¬؛ قال ال4عشى:

،vوق%و\م'ك إ,ن} ي.ض\م.ن'وا جارة
ي.ك�ونوا ب,م.وض1ع, أ%ن\ضاد1ها

أ%راد أ%نم كانوا بوضع ذوي شرفها وأ%حسابا؛ وقال رؤبة:
ل ت'وع1د.ن>ي ح.ي_ةD بالن_ك}ز,،

أ%نا ابن' أ%ن\ضاد{ إ,ليها أ%ر\زي
ون.ض.د\ت' الل�ب,ن. على اليت. والنض.د': الشريف من الرجال، والمع

أ%ن\ضاد¬.
ون.ضاد1: جب.لD بالجاز؛ قال كثي ع.ز_ة:

كأ%ن9 ال%طايا ت.ت_ق1ي، من ز'بانة{،
م.ناك1ب. ر'ك}ن� من ن.ضاد{ م'ل%م\ل%م,

(* قوله «مناكب» ف ياقوت مناكد).
@نفد: ن.ف1د. الشيء� ن.ف%داv ون.فاداv: ف%ن,ي. وذه.ب. وف التنزيل

العزيز: ما ن.ف1د.ت كلمات' ال؛ قال الزجاج: معناه ما انق%ط%ع.ت\ ول
ف%ن,ي.ت\. ويروى أ%ن الشركي قالوا ف القرآن: هذا كلم¬ س.ي.ن\ف%د' وينقطع،

فأ%علم ال تعال أ%ن9 كلمه وح1ك}م.ت.ه ل ت.ن\ف%د'؛ وأ%ن\ف%د.ه هو
واس\ت.ن\ف%د.ه. وأ%ن\ف%د. القوم' إ,ذا ن.ف1د. زاد'هم أ%و ن.ف1د.ت\ أ%موال�هم؛

قال ابن هرمة:
أ%غ%ر� ك%م1ث}ل, الب.د\ر, ي.س\ت.م\ط1ر' الن_د.ى،

وي.ه\ت.زe م'ر\تاحاv إ,ذا هو أ%ن\ف%د.ا
واس\ت.ن\ف%د. القوم' ما عندهم وأ%ن\ف%د'وه. واس\ت.ن\ف%د. و'س\ع.ه أ%ي

اس\ت.ف}ر.غ%ه. وأ%ن\ف%د.ت1 الر_ك1ي_ة�: ذهب ماؤها.
وال�ناف1د': الذي ي'حاجe صاحب.ه حت ي.ق}ط%ع ح'ج_ت.ه وت.ن\ف%د..

وناف%د\ت' ال%ص\م. م'ناف%دةv إ,ذا حاج.ج\ت.ه حت تقطع ح'ج_ت.ه. وخ.ص\م
م'ناف1د¬: يستفرغ ج'ه\د.ه ف الصومة؛ قال بعض الد_ب,ي,ي>ي.:

وهو إ,ذا ما قيل: ه.ل} م1ن\ واف1د1؟
أ%و رج'ل� عن حقYك�م م'ناف1د1؟



يكون� للغائ1ب, م1ث}ل% الشاه1د1
ورجل م'ناف1د¬: ج.ي>د' الستفراغ ل1ح'ج.ج, خ.ص\م1ه حت ي'ن\ف1د.ها

ف%ي.غ\ل1ب.ه. وف الديث: إ,ن} ناف%د\ت.هم ناف%د'وك، قال: ويروى بالقاف،
وقيل: نافذوك، بالذال العجمة. ابن ال4ثي: وف حديث أ%ب الدرداء: إ,ن}

ناف%د\ت.هم ناف%د'وك؛ ناف%د\ت' الرجل% إ,ذا حاك%م\ت.ه أ%ي إ,ن قلت. لم
قالوا لك؛ قال: ويروى بالقاف والدال الهملة. وف فلن م'ن\ت.ف%د¬ عن غيه:

كقولك مندوحة؛ قال ال4خطل:
،vلقد\ ن.ز.ل}ت ب,عب\د1 ال3 م.ن\ز,لة

فيها عن الع.ق}ب م.ن\جاةD وم'ن\ت.ف%د'
ويقال: إ,ن� ف ماله ل%م'ن\ت.ف%داv أ%ي ل%س.ع.ةv. وانت.ف%د. من

:vع.د\و,ه: استو\فاه'؛ قال أ%بو خراش يصف فرسا
فأ%ل}ج.م.ها فأ%ر\س.ل%ها عليه،
وول�ى، وهو م'ن\ت.ف1د¬ ب.ع1يد'

وقعد م'ن\ت.ف1داv أ%ي م'ت.ن.ح>ياv؛ هذه عن ابن ال4عراب. وف حديث ابن
مسعود: إ,نكم مموعون ف ص.عيد{ واحد ي.ن\ف�د'ك�م الب.ص.ر'. يقال:

ن.ف%د.ن ب.ص.ر'ه إ,ذا ب.ل%غ.ن وجاو.ز.ن. وأ%نف%د\ت' القوم. إ,ذا خ.ر.ق}ت.هم
وم.ش.ي\ت. ف و.س.ط1هم، فإ,ن ج'ز\ت.هم حت ت'خ.لYف%هم قلت: ن.ف%د\ت'هم،
بل أ%لف؛ وقيل: يقال فيها بال4لف، قيل: الراد به ي.ن\ف�د'هم بصر'
الرحن, حت يأ}ت1ي. عليهم كلYهم، وقيل: أ%راد ي.ن\ف�د'هم بصر الناظر

لستواء الصعيد1. قال أ%بو حات: أ%صحاب الديث يروونه بالذال العجمة وإ,نا
هو بالهملة أ%ي ي.ب\ل�غ� أ%و_ل%هم وآخ1ر.هم حت يراهم كل�هم

وي.س\ت.و\ع1ب.هم، من ن.ف%د. الشيء� وأ%نف%د\ت'ه؛ وحل� الديث على بصر ال�ب\ص1ر
أ%ول من حله على بصر الرحن، ل4ن ال، عز وجل، يمع الناس يوم القيامة

ف أ%رض� ي.ش\ه.د' جيع' اللئق فيها م'حاس.بة% العبد1 الواحد1 على
انفراده، وي.ر.و\ن% ما ي.ص1ي' إ,ليه.

@نقد: النق}د': خلف' الن_سيئة. والنق}د' والت_ن\قاد': تييز' الدراه1م
وإ,خراج' الز_ي\ف1 منها؛ أ%نشد سيبويه:
ت.ن\ف1ي ي.داها ال%ص.ى، ف كلY هاج,رة{،

ن.ف}ي. الد_نان,ي, ت.ن\قاد' الص_يار,يف1
ورواية سيبويه: ن.ف}ي. الدراه1يم,، وهو جع د1ر\هم على غي قياس أ%و



د1ر\هام على القياس فيمن قاله.
وقد ن.ق%د.ها ي.ن\ق�د'ها ن.ق}داv وانت.ق%د.ها وت.ن.ق�د.ها ون.ق%د.ه

إ,ياها ن.ق}داv: أ%عطاه فانت.ق%د.ها أ%ي ق%ب.ض.ها. الليث: النق}د' تييز
الدراه1م وإ,عطاؤك%ها إ,نساناv، وأ%خ\ذ�ها النتقاد'، والنق}د' مصدر

ن.ق%د\ت'ه دراه1م.ه. ون.ق%د\ت'ه الدراه1م. ونق%د\ت' له الدراهم أ%ي أ%عطيته
فانت.ق%د.ها أ%ي ق%ب.ض.ها. ونق%د\ت' الدراهم وانت.ق%د\ت'ها إ,ذا أ%خ\ر.ج\ت.
منها الز_ي\ف.. وف حديث جاب,ر� وج.م.ل1ه، قال: ف%ن.ق%د.ن ثن.ه أ%ي

أ%عطانيه ن.ق}داv م'ع.ج_لv. والد>ر\ه.م' ن.ق}د¬ أ%ي واز,نD ج.ي>د¬.
وناقد\ت' فلناv إ,ذا ناقشته ف ال4مر. قال سيبويه: وقالوا هذه مائة ن.ق}د¬،

الناس' على إ,رادة حذف اللم والصفة ف ذلك أ%كثر'؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ل%ت'ن\ت.ج.ن_ و.ل%داv أ%و ن.ق}دا

فسره فقال: ل%ت'ن\ت.ج.ن_ ناقةv فتقتن أ%و ذك%راv فيباع ل4نم قلما
يسكون الذكور. ون.ق%د. الشيء4 ي.ن\ق�د'ه ن.ق}داv إ,ذا ن.ق%ر.ه بإ,صبعه كما

ت'ن\ق%ر الوزة.
�وال1ن\ق%د.ة�: ح'ر.ي\ر.ةD ي'ن\ق%د' عليها ال%و\ز'. والنق}دة�: ضربة

الصب> ج.و\زةv بإ,صبعه إ,ذا ضرب. ونق%د. أ%رنب.ت.ه بإ,صبعه إ,ذا ضربا؛
قال خلف:

وأ%ر\ن.ب.ةD لك م'ح\م.ر_ة،
ي.كاد' ي'ق%طYر'ها ن.ق}د.ة

أ%ي يشق©ها عن د.مها.
ون.ق%د. الطائر' الف%خ_ ي.ن\ق�د'ه ب,م1ن\قاره أ%ي ي.ن\ق�ر'ه،

وال1ن\قاد' م1ن\قار'ه. وف حديث أ%ب ذر: كان ف س.ف%ر فقر_ب. أ%صحاب'ه
vد' شيئا�السeف}رة% ودع.و\ه إ,ليها، فقال: إ,ن صائم، فلما ف%ر.غ�وا جعل ي.ن\ق
من طعامهم أ%ي يأ}كل شيئاv يسياv؛ وهو من نق%د\ت' الشيء4 بإ,ص\ب.ع1ي

أ%نق�د'ه واحداv واحداv ن.ق}د. الدراه1م,. ون.ق%د. الطائر' ال%ب_ ينق�ده
إ,ذا كان يل}ق�ط�ه واحداv واحداv، وهو مثل الن_ق}ر، ويروى بالراء؛ ومنه

حديث أ%ب هريرة: وقد أ%ص\ب.ح\ت'م ت.ه\ذ1رون الدنيا 
(* قوله «تذرون

الدنيا» قال ابن الثي: وروي تذرون يعن بضم الذال، قال: وهو أ%شبه بالصواب
�يعن تتوسعون ف الدنيا). ونق%د. ب,إ,ص\ب.ع1ه أ%ي نق%ر.، ونق%د الرجل



الشيء4 بنظره ي.ن\ق�د'ه نق}داv ونق%د. إ,ليه: اختل%س. النظر نوه. وما زال
�فلن ي.ن\ق�د' بص.ر.ه إ,ل الشيء إ,ذا ل يزل ينظر إ,ليه. وال3نسان

ي.ن\ق�د' الشيء4 بعينه، وهو مال%سة� النظر لئل ي'ف}ط%ن. له. وف حديث أ%ب
الدرداء أ%نه قال: إ,ن} نق%د\ت. الناس. ن.ق%د'وك. وإ,ن ت.ر.ك}ت.ه'م\

تركوك؛ معن نقدتم أ%ي ع1ب\تهم واغت.ب\ت.هم قابلوك بثله، وهو من قولم
نق%د\ت' رأ}سه بإ,صبعي أ%ي ضربته ونق%د\ت' ال%و\ز.ة% أ%نق�دها إ,ذا ضربتها،

:�ويروى بالفاء والذال العجمة، وهو مذكور ف موضعه. ونق%د.ت\ه الي_ة
لدغ%ت\ه.

والن_ق%د': ت.ق%شeر¬ ف الاف1ر, وت.أ%ك©لD ف ال4سنان، تقول منه:
�ن.ق1د. الافر، بالكسر، ون.ق1د.ت\ أ%سنان'ه ون.ق1د. الض>ر\س' والق%ر\ن

ن.ق%داv، فهو ن.ق1د¬: ائت'ك1ل% وت.ك%س_ر. ال4زهري: والنق%د' أ%كل
الض>ر\س، ويكون ف الق%ر\ن أ%يضاv؛ قال الذل:

عاض.ها الل�ه' غ�لماv، ب.ع\د.ما
شابت1 ال4ص\داغ� والض>ر\س' ن.ق%د

ويروى بالكسر أ%يضاv؛ وقال صخر الغي�:
ت.ي\س' ت'ي'وس� إ,ذا ي'ناط1ح'ها،

ي.أ}ل%م' ق%ر\ناv أ%ر'وم'ه ن.ق%د'
أ%ي أ%ص\ل�ه م'ؤ\ت.ك%لD، وق%ر\ناv منصوب على التمييز، ويروى ق%ر\نD أ%ي

يأ}ل%م ق%ر\نD منه.
ون.ق1د. ال1ذ}ع' ن.ق%داv: أ%ر,ض.. وان\ت.ق%د.ت\ه ال4ر.ض.ة�: أ%كلت\ه

فت.ر.ك%ت\ه أ%ج\و.ف..
والن_ق%دة�: الصغية من الغ.ن.م، الذك%ر' وال�نثى ف ذلك سواء، والمع

ن.ق%د¬ ون,قاد¬ ون,قادةD؛ قال علقمة:
والال� ص'وف' ق%رار� ي.ل}ع.ب'ون% به،

على ن,قاد.ته1 واف{ وم.ج\ل�وم'
والن_ق%د': السeف�ل� من الناس، وقيل: النق%د'، بالتحريك، ج,ن\س من
الغ.ن.م ق1صار ال4ر\ج'ل ق1باح الو'جوه تكون بالب.ح\ر.ي\ن,؛ يقال: هو

أ%ذ%ل© من النق%د؛ وأ%نشد:
ر'ب_ ع.دي� أ%ع.زe م1ن\ أ%س.د1،
ور'ب_ م'ث}ر� أ%ذ%ل© م1ن\ ن.ق%د1



وقيل: النق%د غنم ص1غار¬ ح1جاز,ي�ة، والنق�اد': راع1يها. وف حديث علي:
أ%ن9 م'كات1باv ل1ب.ن أ%س.د{ قال: ج,ئ}ت' ب,ن.ق%د أ%ج\لð ب'ه إ,ل

الدينة؛ النق%د: صغار الغنم، واحدتا نق%دة وجعها ن,قاد؛ ومنه حديث خزية:
وعاد الن>قاد' م'ج\ر.ن\ث1ماv؛ وقول أ%ب زبيد يصف ال4سد:

كأ%ن� أ%ث}واب. ن.ق9اد{ ق�د1ر\ن% ل%ه،
ي.ع\ل�و ب,خ.م\ل%ت1ها ك%ه\باء4 ه'د�اب.ا

فسره ثعلب فقال: النق9اد' صاح1ب' م'س'وك1 النق%د كأ%نه جعل عليه خ.م\ل%ه
أ%ي أ%نه و.ر\د¬ ونص.ب ك%ه\باء ب,ي.ع\ل�و؛ وقال ال4صمعي: أ%ج\و.د'

الصeوف1 صوف' النق%د.
والن>ق}د': الب.ط1يء� الش�باب, الق%ل1يل� ال}سم,، وربا قيل للق%م1يء3

من الصبيان الذي ل يكاد ي.ش1بe ن.ق%د¬.
وأ%ن\ق%د. الشجر': أ%و\ر.ق..

وال4ن\ق%د' وال4ن\ق%ذ�. بالدال والذال: الق�ن\ف�ذ� والسeل%ح\فاء�؛
قال:

،vفبات. ي'قاس1ي ل%ي\ل% أ%ن\ق%د. دائ1با
وي.ح\د'ر' ب,الق�ف> اخ\ت1لف. الع'جاه1ن,

وهو معرفة كما قيل لل4سد أ�سامة. ومن أ%مثالم: بات. ف�لن ب,ل%ي\ل%ة1
أ%نق%د. إ,ذا بات ساه1راv، ومع ذلك أ%ن الق�ن\ف�ذ ي.س\ر,ي ليل%ه أ%جع ل

ينام' الليل% ك�ل9ه. ويقال: أ%س\رى من أ%ن\ق%د..
الليث: ال3ن\قدان� السeل%ح\فاة� الذك%ر.

والنeق}د' والتeع.ض': شجر، واحدته ن'قدةD ون'ع\ضةD. والنeق�د'
والن_ق%د': ضربان من الشجر، واحدته ن'قدةD، بالضم. قال اللحيان: وبعضهم يقول

ن.ق%دةD فيحرك. وقال أ%بو حنيفة: النeق}دة� فيما ذكر أ%بو عمرو من
الوصة، ون.و\ر'ها يشبه الب.ه\ر.مان%، وهو الع'ص\ف�ر؛ وأ%نشد للخضري ف وصف

القطاة وف%ر\خ.ي\ها:
ي.م'د�ان1 أ%ش\داقاv إليها، كأ%نا
ت.ف%ر_ق عن ن'و�ار, ن'ق}د{ م'ث%ق�ب,

اللحيان: ن'ق}دةD ون'ق}د¬، وهي شجرة، وبعضهم يقول ن.قدةD ون.ق%د¬؛ قال
ال4زهري: وأ%كثر ما سعت من العرب ن.ق%د¬، مرك القاف، وله ن.ور أ%صفر

:�ينبت ف القيعان. والنeق}د': ثر نبت يشبه البهرمان. والن>ق}دة



الك%ر.و\يا. ابن ال4عراب: الت>ق}دة� الك�ز\ب.رة�. والن>ق}دة�، بالنون:
الك%ر.و\يا. ون.ق}دة�: موضع 

(* قوله «ونقدة موضع» وقوله ونقدة، بالضم، اسم
موضع ظاهره أنما موضعان والذي ف معجم ياقوت نقدة، بالفتح ث السكون ودال

مهملة وقد تضم النون، عن الدريدي اسم موضع ف ديار بن عامر وقرأت بط
ابن نباتة السعدي نقدة بضم النون ف قول لبيد) ؛ قال لبيد:

،vك1 ح1ية�ف%ق%د\ ن.ر\ت.عي س.ب\تاv وأ%ه\ل
م.ح.ل� ال�لوك1 ن.ق}دلv فال%غاس1ل

ون'ق}د.ة�، بالضم: اسم موضع؛ ويقال: النeق}دة� بالتعريف.
@نكد: الن_ك%د': الشؤ\م' واللؤ\م'، ن.ك1د. ن.ك%داv، فهو ن.ك1د¬ ون,ك%د¬

ون.ك}د¬ وأ%ن.ك%د'. وكل شيء جر� على صاحبه ش.ر�اv، فهو ن.ك%د¬، وصاحبه
أ%نك%د' ن.ك1د¬. ون.ك1د. عيش'هم، بالكسر، ي.ن\ك%د' ن.ك%داv: اشتد�. ون.ك1د1

الرجل� ن.ك%داv: ق%ل�ل% الع.طاء أ%و ل ي'ع\ط الب.ت_ة؛ أ%نشد ثعلب:
ن.ك1د\ت.، أ%با ز'ب.ي\بة%، إ,ذ} سأ%ل}نا
ول ي.ن\ك%د\ ب,حاج.ت1نا ض.باب'

عد�اه بالباء ل4نه ف معن ب.خ1ل% حت كأ%نه قال بلت باجتنا.
وأ%ر.ض'ون% ن,كاد¬: قليلة الي.

والنeك}د' والن_ك}د: ق1ل}ة� الع.طاء وأ%ن ل ي.ه\ن.أ%ه م.ن ي'ع\طاه؛
وأ%نشد:

،vوأ%ع\ط1 ما أ%ع\ط%ي\ت.ه ط%ي>با
ل خ.ي\ر. ف ال%ن\كود1 والن_اكد1

وف الدعاء: ن.ك}داv له وج.ح\داv ون'ك}داv وج'ح\داv. وسأ%له
vوقيل: ل يد عنده إ,ل� ن.ز\را ،vلYم'ق%ل vفأ%ن.ك%د.ه' أ%ي وجده ع.س3را

قليلv. ونك%د.ه ما سأ%له ي.ن\ك�د'ه ن.ك}داv: ل يعظه منه إ,ل أ%ق%ل�ه؛ أ%نشد
ابن ال4عراب:

م1ن. الب,يض, ت'ر\غ1يمنا س'قاط% ح.دي,ثها،
وت.ن\ك�د'نا ل%ه\و. الديث1 ال�م.ن_ع,

ت'ر\غ1ينا: ت'ع\ط1ينا منه ما ليس بصريح. ونك%د.ه حاجت.ه: من.ع.ه إ,ياها.
والنeك}د' من ال3بل: الن�وق' الغ.زيرات' من الل�ب.ن,، وقيل: هي الت

ل يبقى لا ولد؛ قال الكميت:



وو.ح\و.ح. ف ح1ض\ن, الف%تاة1 ض.ج,يع'ها،
ول ي.ك' ف النeك}د1 ال%قال1يت1 م.ش\خ.ب'
وحار.د.ت1 النeك}د1 ال1لد'، ول يكن

ل1ع'ق}ب.ة1 ق1د\ر, ال�س\ت.ع1يين. م'ع\ق1ب'
ويروى: ول ي.ك' ف ال�ك}د، وها بعن. وقال بعضهم: النeك}د' النوق'

الت ماتت أ%ولد'ها ف%غ.ز'ر.ت\؛ وقال:
ول ت.بض1ض, النeك}د' للحاش1ر,ين،

�وأ%ن\ف%د.ت1 الن_م\ل� ملت.ن\ق�ل
وأ%نشد غيه:

،vوذ1ل�ة éول أ%ر\أ%م الض_ي\م. اخ\ت1تاء
كما ش.م_ت1 الن_ك}داء� ب.وìا م'ج\ل�دا

الن_ك}داء�: تأ}نيث أ%نك%د. ون.ك1د{. ويقال للناقة الت مات ولدها:
ن.ك}داء� وإ,ياها عن الشاعر. وناقةD ن.ك}داء�: م1ق}لت¬ ل يعيش' لا ولد

فتكثر أ%لبانا ل4نا ل ت'ر\ض1ع'.
وف حديث هوازن: ول درها باك1د{ ول ناك1د{؛ قال ابن ال4ثي: قال

القتيب: إ,ن كان الفوظ ناكد فإ,نه أ%راد القليل ل4ن الناك1د. الناقة
الكثية اللب، فقال: ما درeها بغزير. والناك1د' أ%يضاv: القليلة اللب؛

وف قصيد كعب:
�قام.ت\ ت'جاو,ب'ها ن'ك}د¬ م.ثاك1يل

النeك}د: جع ناكد، وهي الت ل يعيش لا ولد. وقوله تعال: والذي
خ.ب'ت. ل ير'ج' إ,ل� ن.ك1داv؛ قرأ% أ%هل الدينة ن.ك%داv، بفتح الكاف،

وقرأ%ت العامة ن.ك1داv؛ قال الزجاج: وفيه وجهان آخران ل ي'قرأ} بما:
إ,ل� ن.ك}دا ون'ك}داv، وقال الفراء: معناه ل يرج إ,ل ف ن.ك%د{

وش1د�ة{.ويقال: عطاء م.ن\ك�ود أ%ي ن.ز,ر قليل. ويقال: ن'ك1د. الرجل�، فهو
م.ن\ك�ود، إ,ذا ك%ث�ر. سؤ.اله وق%ل� خ.ي\ر'ه. ورجل ن.ك1د¬ أ%ي ع.س3ر¬؛ وقوم¬
أ%ن\كاد¬ وم.ناك1يد'. وناك%ده فلنD وها يت.ناكدان إ,ذا ت.عاس.را. وناقة
ن.ك}داء�: قليلة الل�ب. ورجل م.ن\ك�ود وم.ع\رو'ك وم.ش\ف�وه وم.ع\ج'وز¬:

أ�ل1ح_ عليه ف السأ%لة؛ عن ابن ال4عراب. وجاء4ه م'ن\ك1داv أ%ي غي
vوقال ثعلب: إ,نا هو م'ت\ك1زا ،vم.ح\م'ود1 ال%جيء، وقال مرة: أ%ي فارغا

من ن.ك1ز.ت1 البئر' إ,ذا ق%ل� ماؤ'ها، وهو أ%حسن وإ,ن ل يسمع أ%ن\ك%ز.



الرجل� ذا ن.ك%ز.ت\ مياه آباره. وماء ن'ك}د¬ أ%ي قليل. ون.ك1د.ت1
الر_ك1ي_ة�: قل� ماو ها.

وال4ن\ك%دان: مازن� بن مالك بن ع.م\رو بن ت.ميم، وي.ر\ب'وع' بن حنظلة؛
قال ب'ح.ي\ر بن عبد ال بن سلمة القشيي:

ال4ن\ك%دان1: ماز,نD وي.ر\ب'وع\،
ها إ,ن� ذا الي.و\م. ل%ش.رÒ م.ج\م'وع\

وكان بي هذا قد التقى هو وق%ع\ن.ب بن الرث الي.ر\ب'وعي فقال بي: يا
قعنب، ما ف%ع.ل%ت1 البيضاء� ف%رس'ك.؟ قال: هي عندي، قال: فكيف ش'ك}ر'ك

لا؟ قال: وما عسيت أ%ن أ%شكرها قال: وكيف ل تشكرها وقد ن.ج_تك من؟
قال ق%ع\ن.ب¬: ومت ذلك؟ قال: حيث أ%قول.

ت.م.ط�ت\ به الب.ي\ضاء� ب.ع\د. اخ\ت1لس1ه
على د.ه.ش�، وخ1ل}ت'ن ل أ�ك%ذ�ب,

فأ%نكر ق%ع\ن.ب ذلك وتلعنا وتداعيا أ%ن يقتل الصاد1ق' منهما الكاذ1ب،
ث إ,ن بياv أ%غار على بن الع.ن\ب فغنم ومضى واتبعته قبائل من تيم

ولق به بنو مازن وبنو يربوع، فلما نظر إ,ليهن قال هذا الرجز، ث إ,نم
اح\ت.ر.بوا قليلv فحمل قعنب بن ع1ص\مة بن عاصم اليبوعي على بي فطعنه

فأ%د.اره عن فرسه، فوثب عليه ك%د�ام' بن ب.ج,يلة% الازن�ي فأ%سره فجاءه
قعنب اليبوعي ليقتله فمنع منه ك%د�ام¬ الازن، فقال له قعنب: ماز,، رأ}س.ك

والس_ي\ف. ف%خ.ل�ى عنه ك%د�ام فضربه ق%ع\نب¬ فأ%طار رأ}س.ه؛ وماز,:
ترخيم مازن ول يكن اسه مازناv وإ,نا كان اسه ك%د�اماv وإ,نا ساه

مازناv ل4نه من بن مازن، وقد تفعل العرب مثل هذا ف بعض الواضع؛ قال ابن
بري: وهذا الثل ذكر. سيبويه ف باب ما جرى على ال4مر والتحذير فذكره مع

قولم رأ}س.ك وال1داء4، وكذلك تقدر ف الثل أ%ب\ق, يا ماز,ن� رأ}س.ك
والسيف، فحذف الفعل لدللة الال عليه.

@نرد: ابن سيده: ن'م\ر'ود اسم م.ل1ك معروف، وكأ%ن9 ثعلباv ذهب إ,ل
اشتقاقه من الت_م.رeد فهو على هذا ثلثي.

@ند: ن.ه.د. الثد\ي' ي.ن\ه'د، بالضم، ن'ه'وداv إ,ذا ك%ع.ب. وانت.ب.ر.
،Dت.ن\ه'د' وت.ن\ه.د'، وهي ناه1د¬ وناه1دة �وأ%ش\ر.ف.. وندت1 الرأ%ة

ون.ه_د.ت\، وهي م'ن.ه>د¬، كلها: ن.ه.د. ث%د\ي'ها. قال أ%بو عبيد: إ,ذا
ن.ه.د. ث%د\ي' الارية قيل: هي ناه1د؛ والث©د1يe الف%وال1ك' دون



الن_واه1د1. وف حديث ه1واز,ن%: ول ث%د\ي'ها بناهد أ%ي مرتفع. يقال: ن.ه.د.
الثدي' إذا ارتفع عن الصدر وصار له ح.ج\م.

وفرس ن.ه\د: ج.س3يم¬ م'ش\ر,ف¬. تقول منه: ن.ه'د. الفرس، بالضم، ن'ه'ودة؛
وقيل: كثي اللحم حس.ن السم مع ارتفاع، وكذلك م.ن\ك1ب¬ ن.ه\د¬، وقيل:

كل مرتفع ن.ه\د؛ الليث: النهد ف نعت اليل السيم الشرف. يقال: فرس
ن.ه\د' الق%ذال, ن.ه\د' الق�ص.ي.ى؛ وف حديث ابن ال4عراب:

يا خ.ي. من ي.م\ش1ي ب,ن.ع\ل� ف%ر\د1،
و.ه.ب.ه' ل1ن.ه\د.ة{ ون.ه\د1

النه\د': الفرس الضخ\م' القويe، وال�نثى ن.ه\دةD. وأ%ن%د. الوض.
.�وال3ناء4: م.ل4ه حت ي.ف1يض. أ%و قار.ب. م1ل4ه، وهو ح.و\ض¬ ن.ه\دان
وإ,ناء# ن.ه\دان� وق%ص\ع.ةD ن.ه\د.ى ون.ه\دانةD: الذي قد ع.ل وأ%شر.ف،

وح.ف�ان: قد بلغ ح1فاف%ي\ه1. أ%بو عبيد قال: إ,ذا قار.ب.ت1 الد_ل}و'
ال%ل}ء4 فهو ن.ه\د'ها، يقال: ن.ه.د.ت1 ال%ل}ء4، قال: فإ,ذا كانت دون م.ل}ئها

قيل: غ%ر_ض\ت' ف الد_لو؛ وأ%نشد:
ل ت.م\ل3 الد_ل}و. وغ%ر>ض\ فيها،

فإ,ن� دون م.ل}ئها ي.ك}ف1يها
وكذلك ع.ر_ق}ت'. وقال: وض.خ\ت' وأ%وض.خ\ت' إ,ذا ج.ع.ل}ت. ف أ%سف%ل1ها
م'و.ي\هةv. الصحاح: أ%ن\ه.د\ت' الوض. ملgت'ه؛ وهو ح.و\ض¬ ن.ه\دان� وقدم

ن.ه\دان� إ,ذا امتل4 ول ي.ف1ض\ بعد. وحكى ابن ال4عراب: ناقة
ت.ن\ه.د' ال3ناء4 أ%ي تلؤ'ه. ون.ه.د. وأ%ن\ه.د\ت'ه أ%نا. ون.ه.د. إ,ليه: قام.؛

عن ثعلب.
وال�ناه.د.ة� ف الرب: ال�ناه1ضة�، وف الكم: ال�ناه.دة� ف الرب
أ%ن} ي.ن\ه.د. بعض إ,ل بعض، وهو ف معن ن.ه.ض. إ,ل أ%ن9 النeه'وض.

قيام¬ غ%ي\ر' ق�ع'ود 
(* قوله «قيام غي قعود» كذا بالصل ولعلها عن قعود،)

، والنeه'ود' ن'هوض¬ على كل حال. ون.ه.د. إ,ل العدو� ي.ن\هعد، بالفتح:
ن.ه.ض. أ%بو عبيد: ن.ه.د القوم' لعدو�هم إ,ذا ص.م.دوا له وشرعوا ف

قتاله. وف الديث: أ%نه كان ي.ن\ه.د' إل ع.د'و�ه حي تزول الشمس أ%ي
ي.ن\ه.ض'. وف حديث ابن عمر: أ%نه دخل السجد الرام ف%ن.ه.د له النساء

يسأ%لونه أ%ي ن.ه.ض'وا. والن�ه\د: الع.و\ن�. وط%ر.ح. ن.ه\د.ه مع القوم: أ%عانم



وخارجهم. وقد ت.ناه.دوا أ%ي ت.خار.ج'وا، يكون ذلك ف الطعام والشراب؛
وقيل: الن_ه\د' إ,خراج القوم نفقاتم على قدر عدد الرeفقة. والتناه'د':

إخراج' كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه. يقال: ت.ناه.دوا
وناه.دوا وناهد بعض'هم بعضاv. وال�خ\ر.ج' يقال له: الن>ه\د'، بالكسر. قال:

والعرب تقول: هات ن,هد.ك.، مكسورة النون. قال: وحكى عمرو بن عبيد عن السن
أ%نه قال: أ%خ\ر,جوا ن,ه\د.كم فإ,نه أ%عظم للبكة وأ%حسن ل4خلق1كم

وأ%ط}ي.ب' لنفوسكم؛ قال ابن ال4ثي: الن>هد، بالكسر، ما ي'خ\ر,ج'ه الرفقة
عند الناهدة إ,ل العدو> وهو أ%ن يقسموا نفقتهم بينهم بالسوية حت ل

يتغابنوا ول يكون ل4حدهم على الخر فضل ومن�ة. وت.ناه.د. القوم' الشيء:
تناولوه بينهم.

والن_ه\داء من الرمل، مدود: وهي كالر_ابية ال�ت.ل%ب>دة كرية تنبت
الشجر، ول ينعت الذكر على أ%ن\ه.د. والنه\داء: الرملة الشرفة.

والن_ه\د' والن_ه,يد' والن_ه,يدة� كله: الزeب\دة� العظيمة، وبعضهم
�يسميها إ,ذا كانت ضخمة ن.ه\دةv فإ,ذا كانت صغية فهدة؛ وقيل: الن_ه,يدة

أ%ن ي'غ\لى ل�باب' ال%بيد وهو حب النظل، فإ,ذا ب.ل%غ إ,ناه من النض\ج
والكثافة ذ�ر� عليه ق�م.ي>حة من دقيق ث أ�كل؛ وقيل: النهيد، بغي هاء،

الزeب\د' الذي ل يتم ر.و\ب لب,ن,ه ث أ�كل. قال أ%بو حات: الن_هيدة من
الزب\د ز'ب\د' اللب الذي ل ي.ر'ب\ ول ي'د\ر,ك\ في'م\خ.ض' اللب فتكون
زبدته قليلة ح'لوة. ورجل ن.ه\د¬: كري ي.ن\ه.ض' إ,ل م.عال ال�مور.

والناه.دة�: ال�ساه.مة بال4صابع. وزب\د ن.ه,يد إ,ذا ل يكن رقيقاv؛ قال
جرير ي.ه\ج'و ع.م\ر.و بن ل%جإ, التيمي:

أ%ر.خ\ف¬ ز'ب\د¬ أ%ي\س.ر. أ%م ن.ه,يد'
وأ%ول القصيدة:

ي.ذ�مe الناز,ل�ون رفاد. ت.ي\م�،
إ,ذا ما الاء� أ%ي\ب.س.ه ال%ل1يد'

وك%ع\ث%ب¬ ن.ه\د¬ إ,ذا كان نات1ئاv مرتفعاv، وإ,ن كان لصقاv فهو
ه.ي\د.ب¬؛ وأ%نشد الفراء:

أ%ر.ي\ت. إ,ن} أ�ع\ط1يت. ن.هداv كع\ث%با،
أ%ذاك. أ%م أ�ع\ط1يت. ه.يداv ه.ي\د.با؟

vوف الديث، حديث دار الن_د\وة وإ,بليس: فأ%خذ من كل قبيلة شاب�ا



.vض.خ\ما vأ%ي ق%و,ي�ا vن.ه\دا
ون.ه\د¬: قبيلة من ق%بائل اليمن. ون.هدان� ون'ه.يد¬ وم'ناه1د¬: أ%ساء.

@نود: ناد. الرجل� ن'واداv: ت.ماي.ل% من النعاس. التهذيب: ناد. ال3نسان%
ي.ن'ود' ن.و\داv ون.ود.اناv مثل ناس. ي.ن'وس وناع ي.نوع'.

وقد ت.ن.و�د الغ'ص\ن وت.ن.و�ع إ,ذا ت.حر_ك.؛ و.ن.ود.ان� اليهود ف
مدارسهم مأ}خوذ من هذا. وف الديث: ل تكونوا مثل اليهود إ,ذا ن.ش.روا

الت_وراة نادوا؛ يقال: ناد ي.ن'ود' إ,ذا ح.ر_ك رأ}سه وك%ت1ف%ي\ه1. وناد من
النeعاس ي.ن'ود' ن.و\داv إ,ذا تايل.

@نبذ: الن_ب\ذ�: طرحك الشيء من يدك أ%مامك أ%و وراءك. ن.ب.ذ}ت' الشيء
أ%ن\ب,ذ�ه ن.ب\ذاv إ,ذا أ%لقيته من يدك، ون.ب_ذته، شدد للكثرة. ونبذت

الشيء أ%يضاv إ,ذا رميته وأ%بعدته؛ ومنه الديث: فنبذ خاته، فنبذ الناس
خواتيمهم أ%ي أ%لقاها من يده. وكل© طرح�: ن.ب\ذD؛ ن.ب.ذه ي.ن\ب,ذ�ه

ن.ب\ذاv.والنبيذ: معروف، واحد ال4نبذة. والنبيذ: الشيء والنبوذ: والنبيذ: ما
ن'ب,ذ% من عصي ونوه.

وقد نبذ النبيذ وأ%نبذه وانتب.ذه ون.ب_ذ%ه ون.ب.ذ}ت' نبيذاv إ,ذا
تذته، والعامة تقول أ%ن\ب.ذ}ت'. وف الديث: ن.ب_ذوا وان\ت.ب.ذ�وا. وحكى

اللحيان: نبذ تراv جعله نبيذاv، وحكى أ%يضاv: أ%نبذ فلن تراv؛ قال: وهي
قليلة وإ,نا سي نبيذاv ل4ن الذي يتخذه يأ}خذ تراv أ%و زبيباv فينبذه

ف وعاء أ%و سقاء عليه الاء ويتركه حت يفور فيصي مسكراv. والنبذ:
الطرح، وهو ما ل يسكر حلل فإ,ذا أ%سكر حرم. وقد تكرر ف الديث ذكر النبيذ،

وهو ما يعمل من ال4شربة من التمر والزبيب والعسل والنطة والشعي وغي
ذلك.

يقال: نبذت التمر والعنب إ,ذا تركت عليه الاء ليصي نبيذاv، فصرف من
مفعول إ,ل فعيل. وانتبذته: اتذته نبيذاv وسواء كان مسكراv أ%و غي مسكر

فإ,نه يقال له نبيذ، ويقال للخمر العتص.رة من العنب: نبيذ، كما يقال
للنبيذ خر.

ونبذ الكتاب وراء ظهره: أ%لقاه. وف التنزيل: فنبذوه وراء ظهورهم؛ وكذلك
نبذ إ,ليه القول.

والنبوذ: ولد الزنا ل4نه ي'نبذ على الطريق، وهم ال%ن.ابذة، وال�نثى
منبوذة ونبيذة، وهم النبوذون ل4نم ي'ط}رحون. قال أ%بو منصور: النبوذ



الذي تنبذه والدته ف الطريق حي تلده فيلتقطه رجل من السلمي ويقوم
بأ%مره، وسواء حلته أ�م�ه من زنا أ%و نكاح ول يوز أ%ن يقال له ولد الزنا

لا أ%مكن ف نسبه من الثبات.
والنبيذة والنبوذة: الت ل تؤكل من الزال، شاة كانت أ%و غيها، وذلك

ل4نا تنبذ. ويقال للشاة الهزولة الت يهملها أ%هلوها: نبيذة. ويقال
لا ي'ن\ب.ث� من تراب الفرة: نبيثة ونبيذة، والمع النبائث والنبائذ. وجلس

ن.ب\ذةv ون'ب\ذ%ةv أ%ي ناحية.
وانتبذ عن قومه: تنحى. وانتبذ فلن إ,ل ناحية أ%ي تنحى ناحية؛ قال ال

تعال ف قصة مري: فانتبذت من أ%هلها مكاناv شرقي�اv. والنتبذ:
التنحي ناحية؛ قال لبيد:

vم'ت.ن.ب�ذا ،vقالصا vي.ج\تاب' أ%ص\ل
ب,ع'ج'وب, أ%ن\قاء�، ي.ميل� ه.ي.ام'ها

(* قوله «متنبذاv» هكذا بالصل الذي بأيدينا، وهو كذلك ف عدة من نسخ
الصحاح العتمدة ف مواضع منه وهو ل يناسب الستشهد عليه، وهو قوله:
والنتبذ التنحي إل، فلعله مرف عن التنبذ وهو كذلك ف شرح القاموس.)
وانتبذ فلن أ%ي ذهب ناحية. وف الديث: أ%نه مر بقب م'ن\ت.ب,ذ عن القبور أ%ي
منفرد بعيد عنها. وف حديث آخر: انتهى إ,ل قب منبوذ فصلى عليه؛ يروى

بتنوين القب وبال3ضافة، فمع التنوين هو بعن ال4ول، ومع ال3ضافة يكون
النبوذ اللقيط أ%ي بقب إ,نسان منبوذ رمته أ�م�ه على الطريق. وف حديث

الدجال: تلده أ�م�ه وهي م.ن\ب'وذة ف قبها أ%ي م'ل}قاة.
والنابذة والنتباذ: تيز كل واحد من الفريقي ف الرب. وقد نابذهم

الرب. ون.ب.ذ% إ,ليهم على سواء ي.ن\ب,ذ أ%ي نابذهم الرب. وف التنزيل:
فانبذ إ,ليهم على سواء؛ قال اللحيان: على سواء أ%ي على الق والعدل.

ونابذه الرب: كاشفه. وال�نابذة: انتباذ الفريقي للحق؛ تقول: نابذناهم الرب
ونبذنا إ,ليهم الرب على سواء. قال أ%بو منصور: النابذة أ%ن يكون بي

فريقي متلفي عهد وهدنة بعد القتال، ث أ%راد نفض ذلك العهد فينبذ كل
فريق منهما إ,ل صاحبه العهد الذي تادنا عليه؛ ومنه قوله تعال: وإ,ما

تافن من قوم خيانة فانبذ إ,ليهم على سواء؛ العن: إ,ن كان بينك وبي قوم
هدنة فخفت منهم نقضاv للعهد فل تبادر إ,ل النقض حت تلقي إ,ليهم أ%نك قد

نقضت ما بينك وبينهم، فيكونوا معك ف علم النقض والعود إ,ل الرب



مستوين. وف حديث سلمان: وإ,ن أ%بيتم نابذناكم على سواء أي كاشفناكم وقاتلناكم
على طريق مستقيم مستوف العلم بالنابذة منا ومنكم بأ%ن نظهر لم العزم
على قتالم ونبهم به إ,خباراv مكشوفاv. والنبذ: يكون بالفعل والقول ف

ال4جسام والعان؛ ومنه نبذ العهد إ,ذا نقضه وأ%لقاه إ,ل من كان بينه
وبينه. والنابذة ف الت_ج\ر: أ%ن يقول الرجل لصاحبه: ان\ب,ذ إ,ل9 الثوب
أ%و غيه من التاع أ%و أ%نبذه إ,ليك فقد وجب البيع بكذا وكذا. وقال
اللحيان: النابذة أ%ن ترمي إ,ليه بالثوب ويرمي إ,ليك بثله؛ والنابذة

أ%يضاv: أ%ن يرمي إ,ليك بصاة؛ عنه أ%يضاv. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، نى عن النابذة أ%ن يقول الرجل لصاحبه انبذ إ,ل9 الثوب أ%و
غيه من التاع أ%و أ%نبذه إ,ليك وقد وجب البيع بكذا وكذا. قال: ويقال

إ,نا هي أ%ن تقول إ,ذا نبذت الصاة إ,ليك فقد وجب البيع؛ وما يققه
الديث الخر: أ%نه نى عن بيع الصاة فيكون البيع معاطاة من غي عقد ول

يصح. ونبيذة البئر: ن.ب,يث%ت'ها، وزعم يعقوب أ%ن الذال بدل من الثاء3.
Dوالن_ب\ذ: الشيء القليل، والمع أ%نباذ. ويقال: ف هذا الع1ذ}ق ن.ب\ذ

قليل من الرeط%ب ووخ\ر¬ قليل، وهو أ%ن ي'ر\طب ف الطيئة 
(* قوله «أن

يرطب ف الطيئة» أ%ي أن يقع ارطابه أي العذق ف الماعة القائمة من
شاريه أ%و بلحه فإن الطيئة القليل من كل شيء.) بعد الطيئة. ويقال: ذهب ماله

وبقي ن.ب\ذD منه ون'ب\ذ%ةD أ%ي شيء يسي؛ وبأ%رض كذا ن.ب\ذD من مال من
كل�. وف رأ}سه ن.ب\ذD من ش.ي\ب. وأ%صاب ال4رض ن.ب\ذD من مطر أ%ي شيء
يسي. وف حديث أ%نس: إ,نا كان البياض ف عنفقته وف الرأ}س ن.ب\ذD أ%ي

يسي من شيب؛ يعن به النب، صلى ال عليه وسلم. وف حديث أ�م� عطي_ة:
ن'ب\ذ%ة� ق�س\ط{ وأ%ظفار� أ%ي ق1ط}ع.ةD منه. ورأ%يت ف الع1ذ}ق, ن.ب\ذاv من

خ'ض\ر.ة وف اللحية ن.ب\ذاv من شيب أ%ي قليلv؛ وكذلك القليل من الناس
والكل3. وال1ن\ب.ذ%ة�: الو,ساد.ة� ال�ت_ك%أ� عليها؛ هذه عن اللحيان.

وف حديث عدي� بن حات: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%مر له لا
�أ%تاه ب,م1ن\ب.ذ%ة{ وقال: إ,ذا أ%تاكم كري قوم فأ%كرموه؛ وسيت الو,ساد.ة

م1ن\ب.ذ%ةv ل4نا ت'ن\ب.ذ� بال4رض أ%ي تطرح للجلوس عليها؛ ومنه الديث:
فأ%مر بالس_ت\ر, أ%ن} ي'ق}ط%ع. وي'ج\ع.ل% له منه وسادتان منبوذتان.

�ون.ب.ذ% الع1ر\ق' ي.ن\ب,ذ� ن.ب\ذاv: ضرب، لغة ف نبض، وف الصحاح: ي.ن\ب,ذ



ن.ب.ذاناv لغة ف نبض، وال أ%علم.
@نذ: الن_واجذ: أ%قصى ال4ضراس، وهي أ%ربعة ف أ%قصى ال4سنان بعد

ال4ر\حاء3، وتسمى ضرس الل�م ل4نه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل؛ وقيل:
النواجذ الت تلي ال4ن\ياب.، وقيل: هي ال4ضراس كلها نواج,ذ�. ويقال: ضحك

حت بدت نواجذه إ,ذا استغرق فيه. الوهري: وقد تكون النواجذ للفرس، وهي
ال4نياب من الف والس�وال1غ� من الظ�ل}ف؛ قال الشماخ يذكر إ,بلv حداد

ال4نياب:
ي'ب.اك1ر\ن% الع1ضاه. ب,م'ق}ن.ع.ات{،
ن.واج,ذ�ه'ن_ كال1د.إ, الو.ق1يع,

والن_ج\ذ�: شدة العض بالناجذ، وهو السن بي الناب وال4ضراس. وقول
العرب: بدت نواجذه إ,ذا أ%ظهرها غضباv أ%و ضحكاv. وع.ض_ على ناجذه:

ت%ن_ك.. ورجل م'ن.ج_ذD: م'ج.ر_ب¬، وقيل: هو الذي أ%صابته البليا، عن
اللحيان. وف التهذيب: رجل م'ن.ج_ذD وم'ن.ج>ذD الذي جر�ب ال�مور وعرفها

وأ%حكمها، وهو الر_ب وال�جر>ب؛ قال سحيم بن وثيل:
وماذا ي.د_ر,ي الشعراء� من،

وقد جاوزت' ح.د_ ال4ربعي,؟
أ%خ'و خ}س3ي م'ج\ت.م1ع¬ أ%ش'د>ي،

ون.ج_ذ%ن م'د.او.رة� الشeؤون
.�مداورة الشؤون يعن مداولة ال�مور ومعالتها. وي.د_ر,ي: ي.خ\ت1ل

ويقال للرجل إ,ذا بلغ أ%شد�ه: قد عض_ على ناجذه، وذلك أ%ن الناجذ ي.ط}لع'
إ,ذا أ%سن_، وهو أ%قصى ال4ضراس. واختلف الناس ف النواجذ ف الب الذي

جاء4 عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه ضحك حت بدت نواجذه. وروى عبد
خي عن علي�، رضي ال عنه: أ%ن اللكي قاعدان على ناجذ%ي العبد يكتبان،

يعن سنيه الضاحكي وها اللذان بي الناب وال4ضراس؛ وقيل: أ%راد
النابي. قال أ%بو العباس: معن النواجذ ف قول علي، رضي ال عنه، ال4نياب

وهو أ%حسن ما قيل ف النواجذ ل4ن الب أ%نه، صلى ال عليه وسلم، كان جل
ضحكه تبسماv. قال ابن ال4ثي: النواجذ من ال4سنان الضواحك، وهي الت

تبدو عند الضحك وال4كثر ال4شهر أ%نا أ%قصى ال4سنان؛ والراد ال4و�ل
أ%نه ما كان يبلغ به الضحك حت تبد'و. أ%واخر أ%ضراسه، كيف وقد جاء ف صفة

ضحكه، صلى ال عليه وسلم: ج'ل© ضحكه التبسم؟ وإ,ن أ�ريد با ال4واخر



فالوجه فيه أ%ن يريد مبالغة مثله ف ضحكه من غي أ%ن يراد ظهور نواجذه ف
الضحك. قال: وهو أ%قيس القولي لشتهار النواجذ بأ%واخر ال4سنان؛ ومنه

حديث الع1ر\باض: ع.ضeوا عليها بالنواجذ أ%ي تسكوا با كما يتمسك العاض�
بميع أ%ضراسه؛ ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: ولن ي.ل1ي. الناس.

ك%ق�ر.ش1ي¼ ع.ض_ على ناجذه أ%ي صب.ر. وت.ص.ل�ب. ف ال�مور.
وال%ناج,ذ�: الف%أ}ر' الع'م\ي'، واحدها ج'ل}ذD كما أ%ن ال%خ.اض. من

ال3بل إ,نا واحدها خ.ل1ف%ةD، ورب شيء هكذا، وقد تقدم ف ال�ل}ذ1، كذا
قال: الفأ}ر، ث قال: العمي، يذهب ف الفأ}ر إ,ل النس.

وال4ن\ج'ذان�: ض.ر\ب¬ من النبات، هزته زائدة لكثرة ذلك ونونا أ%صل
وإ,ن ل يكن ف الكلم أ%ف}ع'لD، لكن ال4لف والنون م'س.ه>لتان للبناء

كالاء، وياء النسب ف أ%س\نم.ة وأ%ي\ب'لي�.
@نفذ: الن_فاذ: الواز، وف الكم: جواز' الشيء واللوص' منه. تقول:

.vوذا�ن.ف%ذ}ت أ%ي ج'ز\ت، وقد ن.ف%ذ% ي.ن\ف�ذ� ن.ف%اذاv ون'ف
ورجل ناف1ذD ف أ%مره، ون.ف�وذD ون.ف�اذD: ماض� ف جيع أ%مره، وأ%مره
�نافذ أ%ي م'طاع. وف حديث: ب,رe الوالدين الستغفار' لما وإ,ن\فاذ

عهدها أ%ي إ,مضاء وصيتهما وما ع.ه,دا به قبل موتما؛ ومنه حديث الرم:
إ,ذا أ%صاب أ%هل%ه ي.ن\ف�ذان لوجههما؛ أ%ي يضيان على حالما ول ي'ب\طلن

حجهما. يقال: رجل نافذ ف أ%مره أ%ي ماض.
vها ن.ف}ذا�ون.ف%ذ% الس_ه\م' الر_م1ي_ة% ون.ف%ذ% فيها ي.ن\ف�ذ

ون.ف%اذاv: خالط جوفها ث خرج طر.ف�ه من الشق الخر وسائره فيه. يقال: ن.ف%ذ%
vون.ف%ذ% الكتاب' إ,ل فلن ن.ف%اذا vن.ف%اذا �السهم' من الرمية ي.ن\ف�ذ
ون'ف�وذاv، وأ%ن\ف%ذ}ت'ه أ%نا، والت_ن\ف1يذ� مثله. وطعنة نافذة: منتظمة

الشقي. قال ابن سيده: والن_فاذ، عند ال4خ\فش، حركة هاء الوصل الت تكون
لل3ضمار ول يتحرك من حروف الوصل غيها نو فتحة1 الاء من قوله:

ر.ح.ل%ت\ س'م.ي_ة� غ�د\و.ةv أ%حال%ها
وكسرة هاء:

تر_د. النون من كسائه
وضمة هاء:

وبل%د{ عامية{ أ%عماؤه
سى بذلك ل4نه أ%نفذ حركة هاء الوصل إ,ل حرف الروج، وقد دلت الدللة



على أ%ن حركة هاء الوصل ليس لا قو�ة ف القياسد من قبل أ%ن9 حروف الوصل
التمكنة فيه الت هي 

(* قوله «الت هي» الضمي يعود إل حروف الوصل،
وقوله الاء مبتدأ ثان.) الاء ممولة ف الوصل عليها، وهي ال4لف والياء

والواو ل يكن� ف الوصل إ,ل� سواكن، فلما تركت هاء الوصل شابت بذلك
حروف الروي وتنزلت حروف الروج من هاء الوصل قبلها منزلة حروف الوصل من

حرف الروي قبلها، فكما سيت حركة هاء الوصل 
(* قوله «فكما سيت حركة هاء

الوصل إل» كذا بالصل وفيه تريف ظاهر، والول أن يقال: فكما سيت حركة
الروي مرى لن الصوت جرى إل. وقوله وتكن با اللي كما سيت إل الول

حذف لفظ كما هذه لنه ل معن لا وقد اغتر صاحب شرح القاموس بذه
النسخة فنقل هذه العبارة بغي تأمل فوقع فيما وقع فيه الصنف.) ن.فاذاv ل4ن

الصوت جرى فيها حت استطال بروف الوصل وتكن با اللي، كما سيت حركة
هاء الوصل ن.فاذاv ل4ن الصوت نفذ فيها إ,ل الروج حت استطال با وتكن

الد فيها. ونفوذ الشيء إ,ل الشيء: نو ف العن من جريانه نوه، فإ,ن
قلت: فهل سيت لذلك ن'ف�وذاv ل ن.ف%اذاv؟ قيل: أ%صله «ن ف ذ» ومعن
�تصرفها موجود ف النفاذ والنفوذ جيعاv، أ%ل ترى أ%ن النفاذ هو ال1د_ة

والضاء، والنفوذ هو القطع والسلوك؟ فقد ترى العنيي مقتربي إ,ل أ%ن
النفاذ كان هنا بالستعمال أ%ول، أ%ل ترى أ%ن9 أ%با السن ال4خفش سى ما

هو نو هذه الركة تعدياv، وهو حركة الاء ف نو قوله:
ق%ر,يب.ةD ن'د\و.ت'ه من م.ح\م.ضهى

والن_ف%اذ� وال1د_ة� وال%ض.اء� كله أ%دن إ,ل التعدي والغلو من
الريان والسلوك، ل4ن كل متعد� متجاوز وسالك، فهو جار إ,ل مدÝى م�ا وليس

كل جار إ,ل مدى متعدياv، فلما ل يكن ف القياس تريك هاء الوصل سيت
حركتها نفاذاv لقربه من معن ال3فراط والد�ة، ولا كان القياس ف الروي

أ%ن يكون متحركاv سيت حركته الرى، ل4ن ذلك على ما بي_نا أ%خفض رتبة من
النفاذ الوجود فيه معن الدة والضاء القارب للتعدي وال3فراط، فلذلك

اختي لركة الروي الرى، ولركة هاء الوصل النفاذ، وكما أ%ن الوصل دون
الروج ف العن ل4ن الوصل معناه القاربة والقتصاد، والروج فيه
معن التجاوز وال3فراط، كذلك الركتان الؤد>يتان أ%يضاv إ,ل هذين



الرفي بينهما من التقارب ما بي الرفي الادثي عنهما، أ%ل ترى أ%ن
استعمالم «ن ف ذ» بيث ال3فراط والبالغة؟ وأ%ن\ف%ذ% ال4مر: قضاه.

والن_ف%ذ�: اسم ال�ن\ف%اذ1. وأ%مر ب,ن.ف%ذ1ه1 أ%ي بإ,ن\فاذ1ه1. التهذيب: وأ%ما
الن_ف%ذ� فقد يستعمل ف موضع إ,ن\فاذ1 ال4مر؛ تقول: قام السلمون

ب,ن.ف%ذ1 الكتاب أ%ي بإ,نفاذ ما فيه. وطعنة لها ن.ف%ذD أ%ي نافذة؛ وقال قيس بن
الطيم:

ط%ع.ن\ت' ابن. ع.ب\د1 القيس ط%ع\ن.ة% ثائر�،
لا ن.ف%ذD، لول الشeعاع' أ%ضاءها

والشعاع: ما تطاير من الدم؛ أ%راد بالنفذ ال%ن\ف%ذ. يقول: نفذت الطعنة
أ%ي جاوزت الانب الخر حت ي'ضيء4 ن.ف%ذ�ها خرق%ها، ولول انتشار الدم
الفائر ل4بصر طاعنها ما وراءها. أ%راد لا نفذ أ%ضاءها لول شعاع دمها؛
ون.ف%ذ�ها: نفوذها إ,ل الانب الخر. وقال أ%بو عبيدة: من دوائر الفرس

دائرة نافذة وذلك إ,ذا كانت ال%ق}ع.ة ف الش>ق�ي جيعاv، فإ,ن كانت ف
.Dشق واحد فهي ه.ق}ع.ة

وأ%تى ب,ن.ف%ذ ما قال أ%ي بالخرج منه. والنفذ، بالتحريك: ال%خ\رج
وال%خ\لص؛ ويقال لنفذ الراحة: نف%ذD. وف الديث: أ%يا رجل أ%شاد. على

مسلم با هو بريء# منه، كان حقاv على ال أ%ن يعذبه أ%و يأ}ت ب,ن.ف%ذ1 ما
قال أ%ي بال%خ\ر.ج منه. وف حديث ابن مسعود: إ,نكم مموعون ف صعيد

واحد ي.ن\ف�ذ�كم البصر'؛ يقال منه: أ%نفذت القوم إ,ذا خرقتهم ومشيت ف
وسطهم، فإ,ن جزتم حت ت'خ.لYف%هم قلت: نف%ذ}ت'هم بل أ%لف أ%ن\ف�ذ�هم، قال:

ويقال فيها بال4لف؛ قال أ%بو عبيد: العن أ%نه ينفذهم بصر الرحن حت
يأ}ت عليهم كلهم. قال الكسائي: يقال نف%ذ%ن بصر'ه ي.ن\ف�ذ�ن إ,ذا بلغن
وجاوزن؛ وقيل: أ%راد ي.ن\ف�ذ�هم بصر الناظر لستواء الصعيد؛ قال أ%بو

حات: أ%صحاب الديث يروونه بالذال العجمة، وإ,نا هو بالدال الهملة،
أ%ي يبلغ أ%ولم وآخرهم حت يراهم كلهم ويستوعبهم، من ن.ف%د. الشيء4

وأ%نف%د\ته؛ وحل� الديث على بصر البصر أ%ول من حله على بصر الرحن، ل4ن
ال يمع الناس يوم القيامة ف أ%رض يشهد جيع' اللئق فيها ماسبة

العبد الواحد على انفراده ويرون ما يصي إ,ليه؛ ومنه حديث أ%نس: ج'معوا ف
.Dم'و.ط�أ :Dهم البصر ويسمعهم الصوت. وأ%مر¬ ن.ف1يذ�ص.ر\د.ح� ي.ن\ف�ذ

وال�ن\ت.ف%ذ�: الس_ع.ة�. ون.ف%ذ%هم البصر وأ%ن\ف%ذ%ه\م: جاوزهم. وأ%ن\ف%ذ%



القوم.: صار بينهم. ون.ف%ذ%هم: جازهم وتل�فهم ل ي'خ.ص به قوم دون قوم.
وطريق نافذ: سالك؛ وقد ن.ف%ذ% إ,ل موضع كذا ي.ن\ف�ذ�. والطريق النافذ:

الذي ي'سلك وليس بسدود بي خاصة دون عامة يسلكونه. ويقال: هذا الطريق
ي.ن\ف�ذ� إ,ل مكان كذا وكذا وفيه م.ن\ف%ذD للقوم أ%ي م.ج.از¬. وف حديث

عمر: أ%نه طاف بالبيت مع فلن فلما انتهى إ,ل الركن الغرب الذي يلي
ال4سود قال له: أ%ل ت.س\ت.ل1م؟ فقال له: ان\ف�ذ عنك فإ,ن النب، صلى ال

عليه وسلم، ل ي.س\ت.ل1م\ه أ%ي دعه وتاوزه. يقال: س1ر\ عنك وان\ف�ذ} عنك
أ%ي امض عن مكانك وجزه. أ%بو سعيد: يقال للخصوم إ,ذا ارتفعوا إ,ل الاكم:

قد تنافذوا اليه، بالذال، أ%ي خ.ل%صوا اليه، فإ,ذا أ%دل كل واحد منهم
بجته قيل: قد تنافذوا، بالذال، أ%ي أ%نفذوا حجتهم، وف حديث أ%ب

الدرداء: إ,ن} ناف%ذ}تم نافذوك؛ ناف%ذ}ت الرجل إ,ذا حاكمته، أ%ي إ,ن قلت لم
قالوا لك، ويروى بالقاف والدال الهملة. وف حديث عبد الرحن بن ال4زرق:

أ%ل رجل ي'ن\فذ� بيننا؟ أ%ي يكم وي'م\ضي أ%مر.ه فينا. يقال: أ%مره نافذ
أ%ي ماض مطاع. ابن ال4عراب: أ%بو الكارم: النوافذ كل© س.م¼ يوصل

إ,ل الن_ف}س, ف%ر.حاv أ%و ت.ر.حاv، قلت له: س.م>ها، فقال: ال4ص\ر.ان1
وال1ن�اب.ت.ان1 والفم' والطYب>يج.ة؛ قال: وال4ص\ران ثقبا ال�ذني،

وال1ن�ابتان س.م�ا ال4ن\ف1، والعرب تقول: س1ر\ عنك أ%ي ج'ز\ وامض، ول
معن لعنك.

@نقذ: ن.ق%ذ% ن.ق}ذاv: نا؛ وأ%ن\ق%ذ%ه هو وتنق�ذه واستنقذه.
والن_ق%ذ�، بالتحريك، والنقيذ والنقيذة: ما است'ن\قذ وهو ف%ع.ل بعن مفعول مثل

ن.ف%ض� وق%ب.ض�. الوهري: أ%نق%ذ%ه من فلن واستنقذه منه وت.ن.ق�ذه بعن
أ%ي ن9اه وخل�صه.

وفرس ن.ق%ذD إ,ذا أ�خ1ذ% من قوم آخرين. وخيل نقائذ: ت'ن'قYذ%ت\ من
أ%يدي الناس أ%و العدو�، واحدها ن.ق1يذD، بغي هاء؛ عن ابن ال4عراب،

وأ%نشد:وز'ف�ت\ ل1ق%و\م� آخرين. ك%أ%ن_ها
ن.ق1يذD ح.و.اها الرeمح' من تت1 م'ق}ص1د1

قال ل�ق%ي\م' بن أ%و\س� الش_ي\بان:
vأ%و كان ش'كرك أ%ن زع.م\ت نفاسة

ن.ق}ذ1يك. أ%مس,، وليتن ل أ%ش\ه.د1
ن.ق}ذ1يك: من ال3نقاذ كما تقول ض.ر\ب,يك.. قال ال4زهري: تقول



ن.ق%ذ}ت'ه وأ%نقذته واستنقذته وتنق�ذته أ%ي خلصته ون9يته. وواحد اليل النقائذ:
ن.ق1يذ، بغي هاء. والنقائذ من اليل: ما أ%نقذته من العدو> وأ%خذته

منهم، وقيل: واحدها نقيذة. قال ال4زهري: وقرأ}ت بط شر: النقيذة الد>ر\ع
ال�س\ت.ن\ق%ذة من عدو�؛ قال يزيد بن الصعق:

أ%ع\د.د\ت' للح1د\ثان1 كل� ن.ق1يذ%ة{
أ�ن'ف{ كلئ1ح.ة ال�ض1لY ج.ر'ور

أ�ن'ف: ل يلبسها غيه. كلئحة ال�ض1لY: يعن السراب. وقال الفضل:
النقيذة الدرع ل4ن صاحبها إ,ذا لبسها أ%نقذته من السيوف. وال�نف الطويلة

جعلها تبق كالس_راب لد_تا.
ورجل ن.ق%ذD: م'س\ت.ن\ق%ذ.

وم'ن\ق1ذD: من أ%سائهم. ون.ق%ذ%ة: موضع.
@نرذ: ن'م\روذ: ملك معروف، وقد تقدم ف الدال الهملة.

@نار: نار.ت\ نائ1ر.ةD ف الناس: هاج.ت\ هائجة، قال: ويقال نارت بغي
هز، قال ابن سيده: وأ�راه بدلv. والن_ؤ'ور': دخان الشح\م. والن_ؤ'ور':

الن>يل%ن\ج'؛ عن ابن ال4عراب.
@نب: الن_ب\ر' بالكلم,: ال%م\ز. قال: وكل© شيء رفع شيئاv، فقد

ن.ب.ر.ه. والنب\ر': مصدر ن.ب.ر. ال%ر\ف. ي.ن\ب,ر'ه ن.ب\راv ه.م.ز.ه. وف
الديث: قال رجل للنب، صلى ال عليه وسلم: يا ن.بء4 ال، فقال: ل

ت.ن\ب,ر باسي أ%ي ل ت.ه\م1ز\، وف رواية: فقال إ,ن_ا مع\ش.ر. قريش ل
ن.ن\ب,ر'؛ والنب\ر': ه.م\ز' الر\ف1 ول تكن قريش ت.ه\م1ز' ف كلمها. ولا حج

الهدي قد�م الكسائي يصلي بالدينة فهمز فأ%نكر أ%هل الدينة عليه
وقالوا: تنب' ف مسجد رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بالقرآن. وال%ن\بور:

الهموز. والنب\ر.ة�: ال%م\ز.ة�. وف حديث علي�، عليه السلم: أط}ع'ن'وا
الن_ب\ر. وانظروا الش_ز\ر.؛ النب' ال%ل}س'، أ%ي اخ\ت.ل1س'وا الطع\ن..

ورجل ن.ب_ار¬: فصيح' الكلم,، ون.ب_ار¬ بالكلم: فصيح ب.ل1يغD، وقال
اللحيان: رجل نبار ص.ي_اح¬. ابن ال4نباري: النب\ر عند العرب ارتفاع

الصوت. يقال: ن.ب.ر. الرجل� نب\ر.ةv إ,ذا تكلم بكلمة فيها ع'ل�وÒ؛
وأ%نشد:إ,ن>ي ل4س.ع' نب\ر.ةv من ق%و\ل1ها،

فأ%كاد. أ%ن ي'غ\ش.ى علي� س'ر'ورا
والنب\ر': صيحة الف%ز.ع,. ونبة الغن: رفع صو\ت1ه عن خ.ف}ض�. ون.ب.



الغلم': ت.ر.ع\ر.ع.. والنبة: وس.ط� النeق}ر.ة1. وكل شيء ارتفع من شيء:
ن.ب\ر.ة لن\تباره. والنب.ة�: الورم ف ال%سد1، وقد انتب. ومنه حديث

عمر، رضي ال عنه. إ,ياكم والتخل©ل% بالق%ص.ب فإ,ن الفم. ي.ن\ت.ب,ر' منه
أ%ي ي.ت.ن.ف�ط�. وكل© مرت.ف1ع م'ن\ت.ب,ر¬. وكل© ما رف%ع\ت.ه'، فقد

نب\ت.ه تنب,ره نب\راv. وانتب الرح': ارتف%ع. وور,م.. الوهري: نب.ر\ت'
الشيء4 أ%نب,ره نب\راv رفعت'ه. وف حديث: ن.ص.ل% رافع' بن خ.د1يج� غي

أ%نه بقي. م'نتباv أ%ي مرتف1عاv ف جسمه. وانت.ب.رت\ يد'ه أ%ي تنفطت. وف
الديث: إ,ن الرح ينتب ف رأ}س الول أ%ي ي.رم.

وال1ن\ب.ر': م.ر\قاة� الاطب، سي م1ن\ب.راv لرتفاعه وع'ل�و>ه.
وانتب ال4مي': ارتفع فوق النب.

والنeب.ر': الل©ق%م' الض>خام'؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:
أ%خذت' من ج.ن\ب, الث�ر,يد1 ن'ب.را

والن_ب,ي': ال�ب\ن'، فارسي، ولعل ذلك ل1ض1خ.مه وارتفاعه؛ حكاه
ال%ر.و,يe ف الغريبي.

والن_ب'ور': الس\ت'؛ عن أ%ب الع.لء3؛ قال ابن سيده: وأ%رى ذلك
لن\ت1بار, ال4ل}ي.ت.ي\ن, وض1خ.م1ه,ما.

ون.ب.ر.ه بلسانه ينب,ره' نب\راv: نال منه. ورجل ن.ب\ر¬: قليل الياء3
ي.ن\ب' الناس. بلسانه. والن>ب\ر': الق�راد'، وقيل: الن>ب، بالكسر،

د'و.ي\ب_ة شبيهة بالقراد إ,ذا د.ب_ت\ على البعي تور_م. م.د.بeها، وقيل:
الن>ب\ر دو.ي\ب_ة أ%صغر من القراد تل}س.ع' فينتب موضع لسعتها وي.ر,م'،

vوص، والمع ن,بار¬ وأ%نبار¬؛ قال الراجز وذكر إ,بل�وقيل: هو ال�ر\ق
س.م1ن.ت\ وحلت الشeحوم.:
كأ%نا من ب'د'ن{ واس\ت1يقار\،

د.ب_ت\ عليها ذ%ر,بات' ال4نبار\
يقول: كأ%نا ل%سع.ت\ها ال4نبار فور,م.ت\ ج'ل�ود'ها وح.ن.3ط%ت\؛ قال

ابن بري: البيت' ل1ش.ب,يب, بن الب.ر\صاء3، ويروى عار,مات' ال4ن\بار، يريد
ال%ب,يثات1، مأ}خوذ من الع'رام,؛ ومن روى ذ%ر,بات' فهو مأ}خوذ من

الذ�ر.ب, وهو ال1د_ة�، ويروى كأ%نا من س1م.ن� وإ,يقار؛ وقوله من ب'د'ن{
واس\ت1يقار، هو بعن إ,يقار� يريد أ%نا قد أ�وق1ر.ت\ من الش_ح\م، وقد روي
أ%يضاv واس\ت1يفار، بالفاء، مأ}خوذ من الشيء الواف1ر,. وف حديث حذيفة



أ%نه قال: ت'ق}ب.ض' ال4مانة� من قل}ب, الرجل, ف%ي.ظ%ل© أ%ث%ر'ها كأ%ثر
ج.م\ر� د.ح\ر.ج\ت.ه' على ر,ج\ل1ك. ف%ن.ف1ط% تراه م'ن\ت.ب,راv وليس فيه

.�شيء#؛ قال أ%بو عبيد: ال�ن\ت.ب,ر' ال�ت.ن.فYط
والن>ب\ر': ض.ر\ب¬ م1ن. الس>باع,. الليث: الن>ب\ر' م1ن. الس>باع,

ليس ب,د'ب¼ ول ذ1ئ}ب�؛ قال أ%بو منصور: ليس الن>ب\ر' من جنس الس>باع,
إ,نا هي داب_ة أص\غ.ر' من الق�راد1، قال: والذي أ%راد الليث� الب.ب\ر،

بباءين؛ قال: وأ%ح\س.ب'ه' د.خ1يلv وليس من كلم العرب، والف�ر\س'
ت'س.م>يه بقرا.

وال4ن\بار': أ%ه\راء� الط�عام,، واحد'ها ن.ب\ر¬، وي'ج\م.ع' أ%ناب,ي.
جع. المع، ويسمى ال�ر\ي' ن,ب\راv ل4ن الطعام. إ,ذا ص'ب_ ف موضعه

�ان\ت.ب.ر. أ%ي ارت.ف%ع.. وأ%نبار' الطعام: أ%ك}داس'ه'، واحد'ها ن,ب\ر¬ مثل
ن,قس� وأ%ن\قاس�. وال4نبار': بيت' التاجر الذي ي'ن.ض>د' فيه م.تاع.ه'.

وال4نبار': ب.ل%د¬، ليس ف الكلم اسم¬ م'ف}رد¬ على مثال المع, غي'
ال4نبار, وال4ب\واء3 وال4ب\لء3، وإ,ن جاء فإ,نا ييء� ف أ%ساء3

،vأ%و صفة vوما سوى هذه فإ,نا يأ}ت جعا ،Dالواضع ل4ن ش.و.اذ�ها كثية
كقولم: ق1د\ر¬ أ%ع\شار¬ وثوب¬ أ%خلق¬ وأ%سالD وسراويل� أ%ساطD ونو
ذلك. وال4نبار': مواض1ع' معروفةD بي الر>يف1 والب.ر>، وف الصحاح:

وأ%ن\بار اسم ب.ل%د{.
vنتر: الن_ت\ر': ال%ذ}ب' ب,ج.فاء�، ن.ت.ر.ه' ي.ن\ت'ر'ه ن.ت\را@

فان\ت.تر.. واس\ت.ن\تر. الرجل� من ب.و\ل1ه1: اج\ت.ذ%ب.ه' واستخرج بقيته من
الذ�ك%ر, عند الستنجاء. وف الديث: إ,ذا بال أ%خدكم فل}ي.ن\ت'ر\ ذك%ر.ه'
ثلث ن.ت.رات{ يعن بعد البول؛ هو ال%ذ}ب بقو�ة. وف الديث: أ%ما
أ%حد'ها فكان ل ي.س\ت.ن\ت1ر' من بول1ه1. قال الشافعي ف الرجل ي.س\ت.ب\ر,ئ'

ذ%ك%ر.ه' إ,ذا بال: أ%ن ي.ن\ت'ر.ه' ن.ت\راv مرة بعد أ�خرى كأ%نه
يت.ذ1ب'ه' اجتذاباv. وف النهاية: ف الديث: إ,ن9 أ%حدكم ي'ع.ذ�ب' ف قبه،

Dإ,نه ل يكن ي.س\ت.ن\ت1ر' عند بوله؛ قال: الس\ت1ن\تار' اس\ت1ف}عال �فيقال
من الن_ت\ر,، يريد ال1ر\ص. عليه والهتمام. به، وهو ب.ع\ثD على

الت_ط%هeر, بالستباء3 من البول. ون.ت.ر. الثوب. ن.ت\راv: ش.ق�ه' بأ%صابعه
أ%و أ%ضراسه. وط%ع\ن¬ ن.ت\ر¬: مبال%غD فيه كأ%نه ينت'ر ما مر به ف

الطعون؛ قال ابن سيده: وأ�راه و'ص1ف. بالصدر.



ابن السكيت: يقال ر.م\ي¬ س.ع\ر¬ وض.ر\ب¬ ه.ب\ر¬ وط%ع\ن¬ ن.ت\ر¬، وهو
�مث}ل� ال%ل}س, ي.خ\ت.ل1س'ها الطاعن' اختلساv. ابن ال4عراب: الن_ت\ر.ة

الطعنة� الناف1ذة�. وف حديث علي�، كرم ال وجهه، قال ل4صحابه:
اط}ع'ن'وا الن_ت\ر. أ%ي ال%ل}س. وهو من فعل ال�ذ�اق؛ يقال: ض.ر\ب¬ ه.ب\ر¬

وط%ع\ن¬ ن.ت\ر¬، ويروى بالباء بدل التاء.
والن_ت.ر'، بالتحريك: الفساد' والض_ياع'؛ قال العجاج:

واعلم بأ%ن ذ%ا ال%لل, ق%د\ ق%د.ر\،
ف الك�ت'ب, ال�ول الت كان س.ط%ر\،

أ%م\ر.ك. هذا، فاج\ت.ن,ب\ منه الن_ت.ر\
والن_ت\ر': الض_ع\ف' ف ال4م\ر, والو.ه\ن'، وال3نسان� ي.ن\ت'ر' ف
مشي,ه ن.ت\راv كأ%نه ي.ج\ذ1ب' شيئاv. ون.ت.ر. ف م1ش\ي.ت1ه1 وان\ت.ت.ر.:

:Dال4وتار,. وق%و\س¬ نات1ر.ة �اعتمد. والن_وات1ر': الق1س3يe النقطعة
ت.ق}ط%ع' وت.ر.ها لصلبتها؛ قال الشماخ بن ضرار يصف حاراv أ%و\ر.د.

أ�ت'ن.ه الاء4 فلما ر.و,ي.ت\ ساقها س.و\قاv عن,يفاv خوفاv من صائد{
،vوغيه:ف%جال% با من خ1يف%ة1 ال%و\ت1 وال1ها

وباد.ر.ها ال%ل�ت1 أ%ي_ م'باد.ر,
ي.ز'رe الق%ط%ا منها، ويض\ر,ب' وج\ه.ه'
ق%ط�وف¬ ب,ر,ج\ل�، كالق1س3ي� الن_و.ات1ر,
قال ابن بري: والذي ف شعره:

... ي'ض\رب وج\ه'ه'
ب,م'خ\ت.ل1فات{ كالق1س3ي> الن_و.ات1ر,

وقوله ي.ز'رe: ي.ع.ضe. والقطا: جع ق%طاة{ وهو موض1ع' الر>د\ف1.
واللت: جع' خ.لð وهو الطريق ف الرمل، كلما ع.ض_ المار' أ%كفال%

ال�ت'ن, ن.ف%ح.ت\ه بأ%رجلها. والق%ط�وف' من الدواب>: البطيء� الس_ي\ر,؛ يريد
أ%ن ال�ت'ن. لا ر.و,ي.ت\ من الاء3 وامتل4ت بطون'ها منه ب.ط�ؤ.

س.ي\ر'ها.
@نثر: الليث: الن_ث}ر' ن.ث}ر'ك. الشيء4 بيدك ت.ر\مي به متفرقاv مثل%

ن.ث}ر, ال%و\ز, والل�و\ز, والسeك�ر,، وكذلك ن.ث}ر' ال%ب> إ,ذا ب'ذر.،
vون,ثارا vر'ه' وي.ن\ث1ر'ه' ن.ثرا�وهو الن>ث%ار'؛ وقد ن.ث%ر.ه' ي.ن\ث

ون.ث�ر.ه فان\ت.ث%ر. وتناث%ر.؛ والنeثارة�: ما تناث%ر. منه، وخص اللحيان



به ما ي.ن\ت.ث1ر' من الائدة ف%ي'ؤكل فيجى فيه الثواب'. التهذيب:
والنeثار' ف�تات' ما ي.ت.ناث%ر' ح.وال ال1وان1 من البز ونو ذلك من كل
شيء. الوهري: النeثار'، بالضم، ما تناثر من الشيء. ود'رÒ م'ن.ث�ر¬:
ش'د>د. للكثرة، وقيل: ن'ثارة� ال1ن\طة والشعي, ونوها ما ان\ت.ث%ر. منه.

وشيء# ن.ث%ر¬: م'ن\ت.ث1ر¬، وكذلك المع؛ قال:
ح.د_ النهار, ت'راع1ي ث1ي.ةv ن.ث%را

ويقال: ش.ه,دت' ن,ثار. فلن؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
،Dه.ذ1ر¬ ه.ذ�اء4ة Dه1ذ}ر,يان

م'وش1ك' الس_ق}طة1، ذ�و ل�ب¼ ن.ث1ر
قال ابن سيده: ل يفسر ن.ث1راv، قال: وعندي أ%نه م'ت.ناث1ر¬ م'تساقطD ل

Yي.ث}ب'ت\. وف حديث ابن مسعود وحذيفة% ف القراءة: ه.ذ¾ا كه.ذ
الش>ع\ر, ون.ث}راv ك%ن.ث}ر, الد_ق%ل, أ%ي كما ي.تساق%ط� الرeط%ب' الياب,س'

من الع1ذ}ق, إ,ذا ه'ز_. وف حديث أ%ب ذر: ي'واف1ق�ك�م' الع.د'وe ح.ل}ب.
vر' الل�ب. ن.ث}را�شاة{ ن.ثور�؛ هي الواسعة ال3حليل, كأ%نا ت.ن\ث

وت.ف}ت.ح' س.ب,يل%ه، ووجأ%ه ف%ن.ث%ر أ%م\عاء4ه'. وت.ناث%ر. القوم: م.ر,ض'وا
vفماتوا. والن_ثور': الكث1ي' الولد، وكذلك الرأ%ة، وقد ن.ث%ر. ولدا
ونثر كلماv: أ%كثره، وقد ن.ث%ر.ت\ ذا ب.ط}ن,ها ون.ث%ر.ت\ ب.ط}ن.ها. وف

الديث: فلما خل س1ن>ي ون.ث%ر\ت' له ذا ب.ط}ن؛ أ%رادت أ%نا كانت
شاب_ةv ت.ل1د' ال4ولد. عنده. وقيل لمرأ%ة{: أ%يe الب'غاة1 أ%بغض' إ,ليك1ف

فقالت: الت إ,ن} غ%د.ت\ ب.ك%ر.ت\، وإ,ن ح.د_ث%ت\ ن.ث%ر.ت\.
ورجلD ن.ث1ر¬ ب.ي>ن' الن_ث%ر, وم1ن\ث%ر¬، ك1له'ما: كثي' الكلم،

وال�نثى ن.ث1ر.ةD فقط.
والن_ث}رة�: ال%ي\شوم' وما واله. وشاةD ناث1ر¬ ون.ث�ور¬: ت.ط}ر.ح' من

أ%نفها كالدeود. والن_ث1ي' للد�واب وال3بل,: كالع'طاس, للناس؛ زاد
ال4زهري: إ,ل أ%نه ليس بغالب له ولكنه شيء# يفعله هو بأ%نفه؛ يقال:

ن.ث%ر. ال1مار' وهو ي.ن\ث1ر' ن.ث1ياv. الوهري: والن_ث}رة� للدواب ش1ب\ه'
الع.ط}سة1، يقال: ن.ث%ر.ت1 الشاة� إ,ذا طرح.ت\ من أ%نفها ال4ذى. قال

ال4صمعي: النافر والناث1ر' لشاة� ت.س\ع'ل� ف%ي.ن\ت.ثر' من أ%نفها شيء#. وف
حديث ابن عباس: الراد' ن.ث}رة� الوت1 أ%ي ع.ط}س.ت'ه'؛ وحدث1 كعب�:

إ,نا هو ن.ث}ر.ة� حوت{، وقد ن.ث%ر. ي.ن\ث1ر' ن.ث1ياv؛ أ%نشد ابن



ال4عراب:فما أ%ن\ج.ر.ت\ حت أ%ه.ب_ ب,س'د\ف%ة{
علج,يم.، عي' ابن ص'باح� ن.ث1ي'ها

واست.ن\ث%ر ال3نسان�: است.ن\ش.ق. الاء ث استخرج ذلك ب,ن.ف%س,
ال4نف1. والن\ت1ثار' والست1ن\ثار' بعن: وهو ن.ث}ر' ما ف ال4نف

بالن_ف%س,. وف الديث: إ,ذا است.ن\ش.ق}ت. فان\ث�ر، وف التهذيب: فان\ث1ر، وقد
روي: فأ%ن\ث1ر\، بقطع ال4لف، قال: ول يعرفه أ%هل اللغة، وقد و'ج,د. بطه

ف حاشية كتابه ف الديث: من توضأ% ف%ل}ي.ن\ث1ر\، بكسر الثاء، يقال:
ن.ث%ر. الوز. والدeر_ ي.ن\ث�ر'، بضم الثاء، ون.ث%ر. من أ%نفه ي.ن\ث1ر'،

بكسر الثاء ل غي؛ قال: وهذا صحيح كذا حفظه علماء اللغة. ابن ال4عراب:
الن_ث}ر.ة� ط%ر.ف' ال4نف1، ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم، ف
الطهارة: اس\ت.ن\ث1ر\؛ قال: ومعناه اس\ت.ن\ش1ق\ وح.ر>ك1 الن_ث}رة%. الفراء:

ن.ث%ر. الرجل� وان\ت.ث%ر. واس\ت.ن\ث%ر. إ,ذا ح.ر_ك. الن_ث}ر.ة% ف
الطهارة؛ قال أ%بو منصور: وقد روي هذا الرف عن أ%ب عبيد أ%نه قال ف حديث

النب، صلى ال عليه وسلم: إ,ذا توضأ}ت فأ%ن\ث1ر\، من ال3ن\ثار، إ,نا
يقال: ن.ث%ر. ي.ن\ث1ر' وان\ت.ث%ر. ي.ن\ت.ث1ر' واس\ت.ن\ث%ر. ي.س\ت.ن\ث1ر'.

وروى أ%بو الزناد عن ال4عرج عن أ%ب هريرة، رضي ال عنه، أ%نه قال:
إ,ذا توضأ% أ%حد'كم فليجعل, الاء4 ف أ%ن\ف1ه ث ل1ي.ن\ث1ر\؛ قال

ال4زهري: هكذا رواه أ%هل الضبط ل4لفاظ الديث، قال: وهو الصحيح عندي، وقد فسر
قوله ل1ي.ن\ث1ر\ واس\ت.ن\ث1ر\ على غي ما فسره الفراء وابن ال4عراب، قال

بعض أ%هل العلم: معن الستنثار, والن_ث}ر أ%ن يستنشق الاء ث يستخرج
ما فيه من أ%ذى أ%و م'خاط، قال: وما يدل على هذا الديث الخر: أ%ن

النب، صلى ال عليه وسلم، كان ي.ستنش1ق ثلثاv ف كل مرة ي.س\ت.ن\ث1ر'؛فجعل
الستنثار غي الستنشاق، يقال منه: ن.ث%ر ي.ن\ث1ر، بكسر الثاء. وف

الديث: من توضأ% ف%ل}ي.ن\ث1ر، بكسر الثاء، ل غي. وال3نسان يستنثر إ,ذا
استنشق الاء ث استخرج ن.ث1ي.ه بن.ف%س ال4نف1. ابن ال4ثي: ن.ث%ر.

ي.نث1ر'، بالكسر، إ,ذا امتخط، واست.ن\ث%ر استفعل منه: استنشق الاء ث
استخرج ما ف ال4نف، وقيل: هو من تريك الن_ث}رة1، وهي طر.ف ال4نف؛ قال:

ويروى فأ%ن\ث1ر بأ%لف مقطوعة، قال: وأ%هل اللغة ل ييزونه والصواب بأ%لف
الوصل. ون.ث%ر السeك�ر ي.ن\ث�ره، بالضم، قال: وأ%ما قول ابن ال4عراب

�الن_ث}رة� طرف ال4نف فهو صحيح، وبه سي النج\م الذي يقال له ن.ث}رة



ال4سد كأ%نا جعلت طر.ف أ%نفه. والنثرة: ف�ر\جة ما بي الشاربي ح1يال%
:�وت.رة1 ال4نف، وكذلك هي من ال4س.د1، وقيل: هي أ%نف ال4سد. والن_ث}رة

ن.ج\م من ن'جوم ال4س.د ينزلا القمر؛ قال:
كاد. الس>ماك' با أ%و ن.ث}رة� ال4س.د1

التهذيب: النث}رة كوكب ف السماء كأ%نه ل%ط}خ' س.حاب� ح1يال% ك%وكبي،
تسميه العرب نثرة ال4سد وهي من منازل القمر، قال: وهي ف علم النجوم من

ب'ر\ج, السر.طان1. قال أ%بو اليثم: النثرة أ%نف ال4سد ومن\خراه، وهي
ثلثة كواكب. خ.ف1ي_ة متقاربة، والطر\ف' عينا ال4س.د كوكبان، البهة

أ%مام.ها* قوله« كوكبان، البهة امامها» كذا بالصل. وعبارة القاموس: الطرف
كوكبان يقدمان البهة. وهي أ%ربعة� كواك1ب.. الوهري: النثرة كوكبان بينهما

مقدار شب، وفيهما ل%ط}خ بياض كأ%نه ق1ط}عة سحاب وهي أ%نف ال4سد ينزلا
القمر. والعرب تقول: إ,ذا ط%ل%ع.ت1 النث}رة� ق%نأ%ت1 الب'س\رة� أ%ي

داخ.ل% ح'م\ر.تا س.واد¬، وطلوع النثرة على إ,ث}ر ط�ل�وع الش>ع\ر.ى. وطع.نه
فأ%ن\ث%ره عن فرسه أ%ي أ%لقاه على ن.ث}ر.ت1ه؛ قال:

إ,ن9 عليها فار,ساv ك%ع.ش.ر.ه\؛
إ,ذا ر.أ%ى فار,س. ق%و\م� أ%ن\ث%ر.ه\

قال ثعلب: معناه ط%ع.ن.ه فأ%خرج ن.ف%س.ه من أ%نفه، ويروى رئ1يس..
الوهري: ويقال طعنه فأ%ن\ث%ره أvي أ%رعفه؛ وأ%نشد الراجز:

إ,ذا رأ%ى فارس قوم أ%نثره
والنث}رة�: الد>ر\ع' الس_ل1سة� ال%ل}ب.س، وقيل: هي الدر\ع'

Dون.ث%ر د1ر\ع.ه عليه: ص.ب_ها، ويقال للد>رع,: نث}رة .�الواس1عة
ون.ث}ل%ةD.قال ابن جن: ينبغي أ%ن تكون الراء ف النثرة بدلv من اللم لقولم

ن.ث%ل% عليه د1ر\ع.ه ول يقولوا نثرها، واللم أ%عم� تصرفاv، وهي ال4صل،
يعن أ%ن باب ن.ث%ل% أ%كثر من باب نثر. وقال شر ف كتابه ف السلح:

النثرة والنث}لة� اسم من أ%ساء الدر\ع,، قال: وهي ال%ن\ث�ولة�؛
،vوأ%نشد:وضاع.ف. م1ن\ ف%و\ق1ها ن.ث}ر.ة

ت.ر'دe الق%واض1ب. عنها ف�ل�ول
وقال ابن شيل: الن_ث}ل� ال4د\راع'، يقال ن.ث%ل%ها عليه ون.ث%ل%ها عنه

أ%ي خ.ل%عها. ون.ث%ل%ها عليه إ,ذا ل%ب,س.ها. قال الوهري: يقال ن.ث%ر
د1ر\عه عنه إ,ذا أ%لقاها عنه، قال: ول يقال ن.ث%ل%ها. وف حديث أ�م زرع:



وي.م1يس' ف ح.3ل%ق, النث}رة1، قال: هي ما ل%ط�ف. من الدeر'وع، أ%ي
ي.ت.ب.خ\ت.ر' ف ح41ل%ق, الد>ر\ع,، وهو ما لط�ف منها.

@نر: الن_ج\ر والن>جار' والنeجار': ال4ص\ل� وال%س.ب'، ويقال:
الن_ج\ر' الل�و\ن�؛ قال الشاعر:

انار' كلY إ,ب,ل� ن,جار'ها،
ونار' إ,ب\ل, العال%م1ي. نار'ها

هذه إ,بلD مسروقةD من آبال� ش.ت_ى وفيها من كلY ض.ر\ب� ول%و\ن{ وس1مة{
ض.ر\ب. الوهري�: ومن أ%مثالم ف الخلط: كل© ن,جار, إ,بل� ن,جار'ها

أ%ي فيه من كل ل%و\ن من ال4خلق, وليس له رأ}ي يثبت عليه؛ عن أ%ب عبيدة.
وف حديث علي�: واخت.ل%ف. الن_ج\ر وت.ش.ت_ت. ال4م\ر؛ الن_ج\ر:

الطب\ع' وال4ص\ل. ابن ال4عراب: النجر ش.ك}ل ال3نسان وهيئت'ه؛ قال
ال4خطل:وب.ي\ضاء ل ن.ج\ر' النجاش1ي> ن.ج\ر'ها،

إ,ذا الت.ه.ب.ت\ منها الق%لئد' والن_ح\ر'
والن_ج\ر': الق%ط}ع، ومنه ن.ج\ر' الن_ج_ار,، وقد ن.ج.ر. الع'ود.

ن.جراv. التهذيب: الليث الن_ج\ر' عمل الن_ج_ار, ون}ت'ه، والنج\ر' ن.ح\ت'
ال%ش.بة، ن.ج.ر.ها ي.ن\ج'رها ن.ج\راv: ن.ح.تها. ون'جارة� الع'ود: ما
ان\ت'ح1ت. منه عند الن>ج\ر,. والنج_ار': صاحب' الن_ج\ر وح1ر\ف%ت'ه
الن>جارة�. والن_ج\ران�: ال%ش.بة الت ت.د'ور فيها ر,ج\ل الباب؛

،vوأ%نشد:ص.ب.ب\ت' الاء4 ف الن_ج\ران1 ص.ب�ا
ت.ر.ك}ت' الباب. ليس له ص.ر,ير'

ابن ال4عراب: يقال ل4نف الباب الر>تاج'، ول1د.ر.و.ن\د1ه
الن_ج\ران�، ول1م1ت\ر.سه الق�ن_اح' والن>جاف'؛ وقال ابن دريد: هو الشبة الت

ي.د'ور فيها. والن_و\ج.ر': ال%شبة الت ت'ك}ر.ب' با ال4رض'، قال ابن
دريد: ل أ%حسبها عربية مضة. والن\ج'ور ف بعض اللغات: ال%حالة� الت
ي'س\ن عليها. والن_ج,ية�: س.ق1يفةD من خشب ليس فيها ق%ص.ب¬ ول غيه.

ون.ج.ر الرجل% ي.ن\ج'ره' ن.ج\راv إ,ذا ج.م.ع. يده ث ض.ر.به بالب'ر\ج'مة1
الو'س\طى. الليث: ن.ج.ر\ت' فلناv بيدي، وهو أ%ن ت.ض'م_ من كفYك
ب'ر\ج'مة% ال3صب.ع, الو'س\طى ث ت.ض\ر,ب. با رأ}س.ه، ف%ض.ر\ب'ك%ه الن_ج\ر'؛
قال ال4زهري: ل أ%سعه لغيه والذي سعناه ن.ج.ر\ت'ه إ,ذا دفع\ت.ه

ض.ر\باv؛ وقال ذو الرمة:



ي.ن\ج'ر\ن% ف جان,ب.ي\ها وه\ي. ت.ن\س.ل1ب'
وأ%صله الدقe. وي'قال ل1لهاو'ن1: م1ن\جار¬.

والن_ج,ية�: ب.ي\ن. ال%س'و> وبي الع.ص1يدة1؛ قال: ويقال ان\ج'ر,ي
ل1ص1ب\يان,ك ور,عائ1ك، ويقال: ماء# م.ن\ج'ور أ%ي م'س.خ_ن¬؛ ابن

ال4عراب: هي الع.صيدة� ث النج,ية ث ال%س'وe. والن_ج,ية: ل%ب وط%ح1ي¬
ي'خ\ل%طان، وقيل: هو لب¬ حليب¬ يعل عليه س.م\ن، وقيل: هو ماء وط%ح1ي

ي'ط}بخ.
ون.ج.ر\ت' الاء ن.ج\راv: أ%سخنته بالر_ض.ف%ة1. وال1ن\ج.رة�: حجر

م'ح\مى ي'سخ_ن به الاء وذلك الاء ن.ج,يةD. ول4ن\ج'ر.ن9 ن.ج,ي.ت.ك أ%ي
ل4ج\ز,ين_ك ج.زاء4ك؛ عن ابن ال4عراب.

والن_ج.ر' والن_ج.ران�: العطش' وش1د�ة الشر\ب، وقيل: هو أ%ن يتلئ
بطنه من الاء واللب.ن, الامض ول ي.ر\و.ى من الاء، ن.ج,ر. ن.ج.راv، فهو

ن.ج,ر¬. والنج.ر': أ%ن تأ}كل ال3بل والغنم ب'ز'ور. الصح\راء3 فل
ت.ر\و.ى. والنج.ر'، بالتحريك: عط%ش¬ يأ}خذ ال3بل فتشرب فل ترو.ى وتر.ض عنه

فتموت، وهي إ,بل ن.ج\ر.ى ون.جار.ى ون.ج,ر.ةD. الوهري: الن_ج.ر'،
بالتحريك، عطش يصيب ال3بل والغنم عن أ%كل ال1ب_ة1 فل تكاد ترو.ى من الاء؛

يقال: ن.ج,ر.ت1 ال3بل� وم.ج,ر.ت\ أ%يضاv؛ قال أ%بو ممد الفقعسي:
حت إ,ذا ما اش\ت.د� ل�وبان� الن_ج.ر\،

ورش.ف%ت\ ماء4 ال3ضاء3 والغ'د'ر\
ولح. ل1لع.ي\ن, س'ه.ي\لD ب,س.ح.ر\،

ك%ش'ع\لة1 القاب,س ت.ر\مي بالش_ر.ر\
يصف إ,بلv أ%صابا عطش شديد. والل©وبان� والل©واب': ش1د�ة� العطش,.

وس'ه.ي\لD: ييء ف آخر الصيف وإ,ق}بال, الب.ر\د1 ف%ت.غ\ل�ظ� ك�روش'ها فل
ت'م\س3ك' الاء4 ولذلك ي'ص1يب'ها العطش' الشديد. التهذيب: ن.ج,ر.

ي.ن\ج.ر' ن.ج.راv إ,ذا أ%كثر من شرب الاء ول يك%د\ يرو.ى. قال يعقوب: وقد
يصيب ال3نسان% 

(* قوله«قال يعقوب وقد يصيب النسان» عبارة يعقوب كما ف
الصحاح: وقد يصيب النسان النجر من شرب اللب الامض فل يروى من الاء) ؛

ومنه شهر' ناج,ر�. وكل شهر ف ص.م1يم, ال%ر>، فاسه ناج,ر¬ ل4ن ال3بل
ت.ن\ج.ر' فيه أ%ي ي.شت.دe عطشها حت ت.ي\ب.س. ج'ل�ود'ها. وص.ف%ر¬ كان ف



الاهلية يقال له ناجر¬؛ قال ذو الرمة:
ص.ر_ى آج,ن¬ ي.ز\و,ي له ال%ر\ء� وج\ه.ه،

إ,ذا ذاق%ه الظ�م\آن� ف شهر ناج,ر�
ابن سيده: والن_ج\ر الرe؛ قال الشاعر:

،vه.ر.با vياYذ%ه.ب. الش>تاء� م'و.ل
وأ%تتك. واف1دةD من الن_ج\ر,

�وشهرا ناجر� وآجر�: أ%شد� ما يكون من الر�، ويزعم قوم أ%نما ح.ز,يران
وت.مeوز'، قال: وهذا غلط إ,نا هو وقت طلوع نمي من نوم الق%ي\ظ؛

وأ%نشد عركة ال4سدي:
ت'ب.ر>د' ماء الش_ن> ف ليلة الص_با،

وت.س\ق1ين,ي. الك�ر\كور. ف ح.ر> آج,ر,
وقيل: كل شهر من شهور الصيف ناجر؛ قال الطيئة:

كن,عاج و.ج\ر.ة%، ساق%ه'ن�
إ,ل ظ1لل الس>د\ر, ناج,ر\

وناج,ر¬: ر.ج.ب¬، وقيل: صفر؛ سي بذلك ل4ن الال إ,ذا ورد شرب الاء
حت ي.ن\ج.ر.؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
vمن الوت1 م'ر_ة vص.ب.ح\ناه'م' كأ}سا
بناج,ر.، حت اشت.د� ح.رe الودائ1ق,

وقال بعضهم: إ,نا هو ب,ناج.ر.، بفتح اليم، وجعها نواجر. الفضل: كانت
العرب تقول ف الاهلية للمحر_م م'ؤ\ت.م1ر¬، ولصفر� ناج,ر¬،ولربيع

ال4ول خ.و_انD. والن_ج\ر: الس_وق' الشديد. ورجل م1ن\ج.ر أ%ي شديد'
الس_و\ق, لل3ب,ل.

وف حديث النجاشي>: لا دخل عليه ع.م\رو بن' العاص, والو.ف}د' قال لم:
ن.ج>ر'وا أ%ي س.و>قوا الكلم.؛ قال أ%بو موسى: والشهور بالاء،

وسيجيء. ون.ج.ر. ال3بل ي.ن\ج'ر\ها ن.ج\راv: ساق%ها س.و\قاv شديداv؛ قال
الشماخ:

ج.و_اب أ%ر\ض� م1ن\ج.ر الع.ش1ي_ات
قال ابن سيده: هكذا أ%نشده أ%بو عبيدة ج.و_اب أ%رض، قال: والعروف

جو�اب ل%ي\ل، قال: وهو أ%قعد بالعن ل4ن الليل والع.ش1ي� زمانان، فأ%ما
ال4رض فليست بزمان. ون.ج.ر. الرأ%ة ن.ج\راv: نك%حها.



،Òالسفينة، فارسي؛ ف التهذيب: هو اسم ع1راقي �وال4ن\ج.ر': م1ر\ساة
وهو خ.شبات ي'خال%ف' بينها وبي رؤوسها وت'شد� أ%وساطها ف موضع واحد ث
يفرغ بينها الر_صاص الذاب فتصي كأ%نا صخرة، ورؤوسها الشب ناتئة با

البال وترسل ف الاء فإ,ذا ر.س.ت\ ر.س.ت1 السفينة فأ%قامت. ومن أ%مثالم
يقال: فلن أ%ث}قل� م1ن أ%ن%رة.

وال3ن\جار': لغة ف ال3ج_ار,، وهو الس_ط}ح؛ وقول الشاعر:
ر.ك1ب\ت' من ق%ص\د1 الطريق م.ن\ج.ر.ه\

قال ابن سيده: فهو ال%ق}ص1د' الذي ل ي.ع\د1ل� ول ي.ج'ور' عن الطريق.
وال1ن\جار': ل�ع\بة للصبيان ي.ل}ع.ب'ون با؛ قال:

والو.ر\د' ي.س\عى ب,ع'ص\م� ف ر,حال1ه,م'،
كأ%نه لع1ب¬ ي.س\عى ب,م1ن\جار,

والنeج.ي': ح1ص\ن بالي.من؛ قال ال4عشى:
وأ%ب\ت.ع1ث� الع1يس. ال%راس1يل% ت.ف}ت.لي
مسافة% ما بي النeج.ي, وص.ر\خ.د.ا

وبنو الن_ج_ار: قبيلة من العرب؛ وبنو الن_ج_ار: ال4نصار 
(* قوله«

وبنو النجار النصار» عبارة القاموس: وبنو النجار قبيلة من النصار)؛ قال
حسان:

ن.ش.د\ت' ب.ن الن_ج_ار, أ%فعال% وال1دي،
إ,ذا العار' ل ي'وج.د\ له من ي'وار,ع'ه\

أ%ي ي'ناط1ق�ه، ويروى: ي'واز,ع'ه.
.�والن_جي.ة�: ن.ب\ت ع.ج,ر¬ ق%ص1ي¬ ل ي.طول

الوهري: ن.ج\ر' أ%رض مكة والدينة، ون.ج\ر.ان: بلد وهو من اليمن؛ قال
ال4خطل:

م1ث}ل الق%ناف1ذ1 ه.د�اج'ون% قد ب.ل%غ.ت\
ن.ج\ر.ان%، أ%و ب.ل%غ.ت\ س.وآت1ه,م ه.ج.ر'

(* ف ديوان الخطل: على الع1يارات1 هذ9اجون.)
قال: والقافية مرفوعة وإ,نا السوأ%ة هي البال1غ.ة� إ,ل� أ%نه

ق%ل%ب.ها. وف الديث: أ%نه ك�فYن ف ثلثة أ%ثواب ن.ج\ر.ان,ي_ة؛ هي منسوبة
إ,ل ن.ج\ران%، وهو موضع معروف بي الجاز والشام واليمن. وف الديث:



ق%د1م. عليه ن.صارى ن.ج\ر.ان%.
@نر: الن_ح\ر': الص_د\ر. والنeح'ور': الصد'ور. ابن سيده: ن.ح\ر'

الصدر أ%عله، وقيل: هو موضع' القلدة منه، وهو ال%ن\ح.ر، مدكر ل غي؛ صرح
اللحيان بذلك، وجعه ن'حور ل ي'ك%س_ر على غي ذلك. ون.ح.ره ين\ح.ره

ن.ح\راv: أ%صاب ن.ح\ر.ه. ون.ح.ر البعي. ينح.ره نراv: ط%ع.نه ف
م.ن\ح.ر,ه حيث يبدو ال�لقوم من أ%على الصد\ر؛ وج.م.لD ن.ح1ي ف جال ن.ح\رى

ون'ح.راء ون.حائ1ر.، وناقة ن.ح1ي ون.ح1ي.ة ف أ%ن\ي'ق ن.ح\رى ون'ح.ر.اء
ون.حائر.. ويوم' الن_حر: عاشر ذي الجة يوم' ال4ضحى ل4ن الب'د\ن% ت'نحر

فيه. والن\ح.ر: الوضع الذي ي'نحر فيه الد\ي وغيه.
وت.ناح.ر. القوم' على الشيء وان\ت.ح.ر'وا: ت.شاحeوا عليه فكاد بعضهم

ي.ن\ح.ر بعضاv من ش1د�ة ح1ر\ص1هم، وتناح.ر'وا ف الق1تال.
والن_اح1ر.ان1 والن_اح1ر.تان1: ع1ر\قان ف النحر، وف الصحاح:

الناح1ران ع1ر\قان1 ف ص.در الف%ر.س. الكم: والناح1ر.تان1 ض1لعان من أ%ضلع
الز_و\ر,، وقيل: ها الواه1ن.تان1، وقال ابن ال4عراب: الناح1ر.تان

الت_ر\ق�و.تان1 من الناس وال3ب,ل وغيهم. غي'ه: وال%وان,ح' ما ر'ف1ع عليه
الك%ت1ف من الدابة والبعي، ومن ال3نسان الد_أ}ي'، والد_أ}ي' ما كان

من ق1ب.ل, الظهر، وهي س1تÒ ثلثD من كل جانب، وهي من الصدر الوانح
ل1ج'ن'وح1ها على القلب؛ وقال: الكتف على ثلثة أ%ضلع من جانب وستة أ%ضلع من

جانب، وهذه الستة يقال لا الد_أ%يات'. أ%بو زيد: الوانح أ%دن الضلوع
من النحر، وفيهن الناح1رات وهي ثلث من كل جانب، ث الد_أ%يات' وهي

ثلث من كل شق¼، ث يبقى بعد ذلك ست من كل جانب متصلت بالش_راس1يف1 ل
يسمونا إ,ل ال4ضلع، ث ض1ل%ع ال%ل}ف1 وهي أ%واخر الضلوع.

ون.ح\ر' النهار: أ%ول�ه. وأ%تيت'ه ف ن.ح\ر, النهار أ%ي أ%وله، وكذلك ف
ن.ح\ر, الظهية. وف حديث الجرة: أ%تانا رسول الل�ه ، صلى الل�ه عليه

وسلم ، ف ن.ح\ر, الظ�ه,ي.ة1؛ هو حي تبلغ الشمس م'نتهاها من الرتفاع
كأ%نا وص.ل%ت\ إ,ل النحر، وهو أ%على الصدر. وف حديث ال3ف}ك1: حت
أ%تينا اليش. ف ن.ح\ر, الظهية. وف حديث واب,ص.ة%: أ%تان ابن مسعود ف

ن.ح\ر, الظهية فقلت: أ%ي_ة� ساعة1 زيادة{ ون'ح'ور' الشeهور:
أ%وائ1ل�ها، وكل ذلك على ال%ث%ل,. والن_ح1ي.ة�: أ%و�ل يوم من الشهر، ويقال

لخر ليلة من الشهر, ن.ح1ي.ةD ل4نا ت.ن\ح.ر' اللل؛ قال الكميت:



ف%باد.ر. ل%ي\ل%ة% ل م'ق}م1ر�،
ن.ح1ي.ة% شهر� ل1شهر� س41ر.ار.ا

أ%راد ليلة ل ر.ج'ل� م'ق}م1ر�، والس>رار': مردود¬ على الليلة،
ون.ح1ي.ة: فعيلة بعن فاعلة ل4نا ت.ن\ح.ر اللل أ%ي ت.س\تقب,له، وقيل:

الن_ح1ي.ة آخر يوم من شهر ل4نه ي.ن\ح.ر الذي ي.دخل بعده، وقيل: الن_ح1ية
ل4نا تنح.ر الت قبلها أ%ي تستقبلها ف نرها، والمع ناح1رات¬
ون.واح1ر'، نادران؛ قال الكميت يصف فعل ال4مطار بالديار:

والغ.ي\ث� بال�ت.أ%لYقا
ت1 من ال4هل�ة ف الن_واح1ر\

(* قوله« والغيث إل» أورده الصحاح ف مادة نر، بالواو بدل ف، فقال:
والنواحر.)

وقال: الن_ح1ية آخر ليلة من الشهر مع يومها ل4نا ت.ن\ح.ر الذي يدخل
بعدها أ%ي تصي ف نره، فهي ناحرة؛ وقال ابن أ%حر الباهلي:

ث اس\تمر� عليه واك1ف¬ ه.م1ع¬،
ف ليلة ن.ح.ر.ت\ شعبان% أ%و رجبا

قال ال4زهري: معناه أ%نه ي.ستقبل أ%و�ل الشهر ويقال له ناح1ر¬. وف
الديث: أ%نه خرج وقد ب.ك�روا بصلة الضحى، فقال: ن.ح.ر'وها ن.ح.ر.ه'م' ل

أي ص.ل�و\ها ف أ%ول وقتها من ن.ح\ر, الشهر، وهو أ%وله؛ قال ابن
ال4ثي: وقوله نرهم ال يتمل أ%ن يكون دعاءé لم، أ%ي بك�رهم ال بالي

كما بك�روا بالصلة ف أ%ول وقتها، ويتمل أ%ن يكون دعاءé عليهم
بالن_ح\ر, والذبح لنم غ%ي_روا وقتها؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

مرفوعةD م1ثل� ن.و\ء3 الس>م.ا
ك1، واف%ق. غ�ر_ة% شهر� ن.ح1يا

قال ابن سيده: أ%رى ن.ح1ياv فعيلv بعن مفعول، فهو هلى هذا صفة
ل1ل}غ'ر_ة، قال: وقد يوز أ%ن يكون الن_ح1ي' لغة ف الن_ح1ية.
vوالد_ار.ان1 ت.تناح.ر.ان1 أ%ي ت.تقابلن1، وإ,ذا استقبلت\ د.ار¬ د.ارا

قيل: هذه ت.ن\ح.ر' تلك؛ وقال الفر�اء: سعت بعض العرب يقول منازل�هم
ت.ناح.ر' هذا ب,ن.ح\ر, هذا أ%ي ق�بال%ت1ه1؛ قال وأ%نشدن بعض بن أ%سد:

أ%با ح.ك%م�، هل أ%نت. عمe م'جال1د{،
وسي>د' أ%هل, ال4ب\ط%ح, ال�تناح1ر,؟



وف الديث: حت ت'د\ع.ق. اليول ف ن.واح1ر, أ%رضهم أ%ي م'قاب,لت1ها؛
يقال: منازل بن فلن ت.ت.ناح.ر' أ%ي ت.ت.قاب.ل�؛ وقول الشاعر:

،Dأ%و\ر.د\ت'هم وص'دور' الع1يس, م'س\ن.ف%ة
والصبح' بالك%وك%ب, الدeر>ي> م.ن\ح'ور'

أ%ي مستقب.لD. ون.ح.ر. الرجل� ف الصلة ي.ن\ح.ر': انتصب ون.ه.د.
ص.د\ر'ه. وقوله تعال: فصلY لربك وانر\؛ قيل: هو وضع اليمي على الشمال ف

الصلة؛ قال ابن سيده: وأ%راها لغة شرعية، وقيل: معناه وان\ح.ر, الب'د\ن،
وقال طائفة: أ�م1ر. بنحر النeسك بعد الصلة، وقيل: أ%مر بأ%ن ينتص1ب
بن.ح\ره بإ,زاء القبلة وأ%ن ل يلتفت. ييناv ول شالv؛ وقال الفراء: معناه

استقبل القبلة ب,ن.ح\ر,ك. ابن ال4عراب: الن_ح\ر.ة انتصاب الرجل� ف
الصلة بإ,زاء الراب.

والن_ح\ر' والن>ح\رير': الاذق الاهر العاقل الر>ب، وقيل:
الن>حرير' الرجل الط�ب,ن' الفط1ن ال�ت\ق1ن البص1ي ف كل شيء، وجعه

الن_حار,ير. وف حديث ح'ذيفة: و'كYل%ت1 الف1تنة� بثلثة: بالاد> النحرير، وهو
الفط1ن البصي بكل شيء.

والن_ح\ر' ف الل�ب_ة: مثل� الذبح ف اللق. ورجل م1ن\حار، وهو
للمبالغة: يوصف بالود. ومن كلم العرب: إ,نه ل%م1ن\حار¬ ب.وائ1ك%ها أ%ي

ي.ن\ح.ر' س1مان% ال3بل,.
ويقال للسحاب إ,ذا ان\ع.ق_ باء كثي: ان\ت.ح.ر. ان\ت1حاراv؛ وقال

الراعي:
فمر� على مناز,ل1ها، وأ%لقى

با ال4ث}قال%، وان\ت.حر ان\ت1حارا
وقال عدي� بن زيد يصف الغيث:

م.ر,ح¬ و.ب\ل�ه' ي.س'حe س'ي'وب. الـ
ـماء3 س.ح�اv، كأ%نه م.ن\ح'ور'

ودائرة� الناح1ر, تكون ف ال1ر.ان1 إ,ل أ%سفل من ذلك. ويقال: ان\ت.حر
الرجل� اي ن.ح.ر نفسه. وف الثل: س'ر,ق. السار,ق' فان\ت.ح.ر.

وب.ر.ق. ن.ح\ر'ه': اسم رجل؛ وأ%ورد الوهري ف نر بيتاv لغ.يلن بن
ح'ريث شاهداv على م'ن\خور,ه لغة ف ال4ن\ف1 وهو:

من ل%د' ل%ح\ي.ي\ه إ,ل م'ن\خ'ور,ه



قال ابن بري: صواب إ,نشاده كما أ%نشده سيبويه إ,ل م'ن\ح'ور,ه1، بالاء.
وال�ن\ح'ور': النحر؛ وصف الشاعر فرساv بطول العنق فجعله يستوعب من حبله

مقدار باعي من لييه إ,ل ن.ح\ر,ه.
@نر: الن_خ1ي': صوت' ال4نف1. ن.خ.ر. ال3نسان� والمار والفرس بأ%نفه

ي.ن\خ1ر' وي.ن\خ'ر' ن.خ1ياv: مد� الصوت والنف%س ف خ.ياش1يمه. الفراء
ف قوله تعال: أ%ئذا كنا ع1ظاماv ن.خ1ر.ةv، وقرئ: ناخ1ر.ةv؛ قال:

وناخ1ر.ةv أ%جود الوجهي ل4ن اليات بال4لف، أ%ل ترى أ%ن ناخرة مع الاف1رة
والساه1رة أ%شبه بجيء التأ}ويلفقال: والناخ1رة والن_خ1رة سواء ف
العن بنزلة الطام1ع والطم1ع؛ قال ابن بري وقال ال%م\دان يوم

القادسية:أ%ق}د1م\ أ%خا ن.ه\م� على ال4ساو,ر.ه\،
ول ت.ه'ول%ن\ك. رؤوس¬ ناد1ر.ه\،
فإ,نا ق%ص\ر'ك. ت'ر\ب' الساه1ر.ه،

حت تعود. بعد.ها ف الاف1ر.ه\،
من بعد1 ما ص1رت. ع1ظاماv ناخ1ر.ه\

ويقال: ن.خ1ر. الع.ظ}م'، فهو ن.خ1ر¬ إ,ذا ب.لي. ور.م_، وقيل: ناخ1رة
أ%ي فار,غة ييء منها عند ه'بوب الريح كالن_خي.

وال%ن\خ1ر' وال%ن\خ.ر' وال1ن\خ1ر' وال�ن\خ'ر' وال�ن\خور': ال4نف؛
قال غيلن بن حريث:

ي.س\ت.و\ع1ب' الب'وع.ي, من ج.ر,ير,ه1
من ل%د' ل%ح\ي.ي\ه1 إ,ل م'ن\خ'ور,ه1

قال ابن بري: وصواب إ,نشاده كما أ%نشده سيبويه إ,ل م'ن\حوره1، بالاء،
والنحور: الن_ح\ر؛ وصف الشاعر ف%ر.ساv بطول الع'ن'ق فجعله ي.ستوع1ب

ح.ب\له مقدار باع.ي من ل}ي.ي\ه إ,ل ن.ح\ر,ه. الوهري: وال%ن\خ1ر' ث�ق}ب'
ال4ن\ف1، قال: وقد تكسر اليم إ,تباعاv لكسرة الاء، كما قالوا

م1ن\ت1ن، وها نادران لن م1ف}ع1لv ليس من ال4بنية. وف الديث: أ%نه أ%خذ
ب,ن'خ\ر.ة الصب� أ%ي بأ%نف1ه. وال�ن\خ'ران أ%يضاv: ث�ق}با ال4ن\ف. وف

حديث الز>ب\ر,قان: ال�ف%ي\ط1س النeخ\ر.ة1 ل1لذي كان ي.ط}ل�ع ف ح1ج\ر,ه.
التهذيب: ويقولون م1ن\خ1راv وكان القياس م.ن\خ1راv ولكن أ%رادوا

م1ن\خ1ياv، ولذلك قالوا م1ن\ت1ن وال4صل م1ن\ت1ي. وف حديث عمر، رضي ال عنه:
أ%نه أ%�ت1ي. بسكران ف شهر رمضان فقال: ل1لم.ن\خ1ر.ين د'عاء# عليه أ%ي



ك%ب_ه ال ل1م.ن\خ1ر.يه1، كقولم: ب\عداv له وس'ح\قاv وكذلك لليدين
والف%م. قال اللحيان ف كل ذي م.ن\خ1ر�: إ,نه ل%م'ن\ت.ف1خ' ال%ناخ1ر كما

قالوا إ,نه ل�ن\ت.ف1خ الوان,ب، قال: كأ%نم ف%ر_قوا الواحد فجعلوه
جعاv. قال ابن سيده: وأ%ما سيبويه فذهب إ,ل تعظيم الع'ض\و, فجعل كل� واحد

 vمنه م.ن\خ1را
(* قوله« فجعل كل واحد إل» لعل الناسب فجعل كل جزء)،

والغ.ر.ضان م'ق}تر,بان.
والنeخ\رة: رأ}س ال4نف1. وامرأ%ةD م1ن\خار: ت.ن\خ1ر' عند الماع،

كأ%نا منونة، ومن الرجال من ي.ن\خ1ر' عند الماع حت ي'سمع ن.خ1يه.
ون'خ\ر.تا ال4ن\ف: خ.ر\قاه، الواحدة ن'خ\رة، وقيل: ن'خ\ر.ت'ه م'قد�مه، وقيل:

هي ما بي ال�ن\خ'ر.ين، وقيل: أ%ر\ن.ب.ت'ه' يكون لل3نسان والشاء والناقة
والفرس والمار؛ وكذلك النeخ.رة مثال ال�م.ز.ة. ويقال: ه.ش.م

ن'خ\ر.ت.ه أ%ي أ%نفه. غيه: النeخ\رة والنeخ.رة، مثال ال�م.زة، م'قد_م أ%نف
الفرس والمار والنزير.

ون.خ.ر. الال1ب' الناقة%: أ%دخل يده ف م.ن\خرها ودل%كه أ%و ضر.ب
أ%نف%ها لت.د1ر_؛ وناقة ن.خ'ور: ل ت.د1رe إ,ل9 على ذلك. الليث: الن_خ'ور

الناقة الت ي.هل1ك ولد'ها فل ت.د1ر� حت ت'ن.خ_ر ت.ن\خ1ياv؛
والت_ن\خ1ي: أ%ن يدل�ك حالب'ها م'ن\خ'ر.يها بإ,بام.يه وهي م'ناخة فتث�ور

دار_ة. الوهري: الن_خ'ور من النeوق الت ل ت.د1ر� حت تضر,ب أ%نف%ها،
ويقال: حت ت'دخ1ل إ,ص\ب.ع.ك ف أ%نفها.

ون.خ1ر.ت الش.بة، بالكسر، ن.خ.راv، فهي ن.خ1رة: ب.ل1ي.ت\ وان\ف%ت_ت
أ%و اس\ت.ر\خ.ت ت.ت.ف%ت_ت إ,ذا م'س_ت، وكذلك العظ}م، يقال: ع.ظ}م ن.خ1ر

وناخ1ر، وقيل: الن_خ1ر.ة من العظام البالية�، والناخ1رة الت فيها بقي_ة
(*قوله« الت فيها بقية» كذا ف الصل. وعبارة القاموس: الوفة الت

فيها ثقبة.) ، والناخر من العظام الذي ت.دخل الريح فيه ث ترج منه، ولا
ن.خ1ي. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: لا خلق ال إ,بليس ن.خ.ر.؛

الن_خ1ي: صوت ال4نف. ون.خ.ر ن.خ1ياv: مد� الص_وت ف خياشيمه وصو_ت
كأ%نه ن.غ\مة جاءت مضطر,بة. وف الديث: رك1ب عمرو بن العاص على بغلة

س.م1ط% وجه'ها هر.ماv فقيل له: أ%تركب بغلة وأ%نت على أ%كرم, ناخرة بصر؟
وقيل: ناج,رة، باليم؛ قال الب�د: قوله الناخ1رة يريد اليل، يقال للواحد



ناخ1ر وللجماعة ناخرة، كما يقال رجل ح.م_ار وبغ_ال وللجماعة الم_ارة
والبغ_الة؛ وقال غيه: يريد وأ%نت على ذلك أ%كرم 

(* قوله« وانت على ذلك
أكرم إل» كذا ف الصل) ناخ1رة. يقال: إ,ن عليه ع.ك%ر.ةv من مال أ%ي

إ,ن9 له ع.ك%رة، وال4صل فيه أ%نا ت.ر'وح' عليه، وقيل للحمي الناخ1رة
للص_وت الذي خرج من أ�نوفها، وأ%هل� م1صر ي'كث1رون ركوبا أ%كثر. من ركوب

الب,غال. وف الديث: أ%فضل� ال4شياء3 الصلة� على وقتها أ%ي لوقتها.
وقال غيه: الناخ1ر المار. الفراء: هو الناخ1ر والشاخ1ر، ني'ه من أ%نف1ه
وش.خ1ي'ه من حلق1ه. وف حديث الن_جاشي>: لا دخل عليه عمرو والوف}د'
معه قال لم: ن.خ>ر'وا أ%ي تكلموا؛ قال ابن ال4ثي:كذا ف�سر ف الديث،
قال: ولعله إ,ن كان عربي�اv مأ}خوذ من الن_خي الص_وت1، ويروى باليم،
وقد تقدم. وف الديث أ%يضاv: فتناخ.ر.ت\ ب.طار,ق%ت'ه أ%ي تكلمت وكأ%نه

كلم مع غضب ون'فور.
والناخ1ر: ال1نزير الض_ار,ي، وجعه ن'خ'ر¬.

ون'خ\رة الريح، بالضم: ش1د�ة� ه'بوبا.
والن_خ\و.ر,يe: الواسع ال3حل1يل؛ وقال أ%بو نصر ف قول ع.د1ي> بن

زيد:
بعد. بن,ي ت'ب_ع� ن.خاو,ر.ة،

قد1 اطمأ%ن_ت\ بم م.راز,ب'ها
قال: الن_خاو,ر.ة ال4شراف، واحدهم ن,خ\وار¬ ون.خ\و.ر,ي�، ويقال: هم

التكبون. ويقال: ما با ناخ1ر أ%ي ما با أ%حد؛ حكاه يعقوب عن الباهلي.
ون'خ.ي ون.خ_ار: اسان1.

@ندر: ن.د.ر. الشيء� ي.ن\د'ر' ن'د'وراv: س.ق%ط، وقيل: س.ق%ط% وشذ�،
وقيل: سقط من خ.و\ف شيء أ%و من بي شيء أ%و سقط من ج.و\ف شيء أ%و من أ%شياء

فظهر.. ونواد1ر' الكلم ت.ن\د'ر، وهي ما ش.ذ� وخرج من المهور، وذلك
لظ�هوره. وأ%ند.ر.ه غي'ه أ%ي أ%سقطه. ويقال: أ%ند.ر من ال1ساب كذا وكذا،

وضرب يد.ه بالسيف فأ%ند.ر.ها؛ وقول أ%ب ك%بي الذل:
وإ,ذا الك�م.اة� ت.ناد.ر'وا ط%ع\ن. الك�لى،

ن.د\ر. الب,كارة ف ال%زاء3 ال�ض\ع.ف1
يقول: أ�ه\د1ر.ت\ د1ماؤكم كما ت'ن\د.ر' الب,كارة ف الد>ية، وهي جع



ب.ك}ر� من ال3بل؛ قال ابن بري: يريد أ%ن الك�لى الطعونة ت'ن\د.ر أ%ي
ت'سقط فل يتسب با كما ي'ن\د.ر الب.ك}ر ف الدية فل ي'حت.سب به. وال%زاء
هو الدية، وال�ض\ع.ف: ال�ضاع.ف م.ر_ة بعد مرة. وف الديث: أ%نه رك1ب
فرساv له فمر�ت بشجرة فطار منها طائ1ر¬ فحادت\ فن.د.ر. عنها على أ%رض
غليظة أ%ي سق%ط ووقع. وف حديث ز.واج صف1ي_ة: فع.ث%ر.ت1 الناقة ون.د.ر.

رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ون.د.ر.ت\. وف حديث آخر: أ%ن رجلv ع.ض_
يد آخر فند.ر.ت ث%ن,ي_ت'ه، وف رواية: فن.د.ر ثني_ت.ه. وف حديث آخر:

فضرب رأ}س.ه فن.د.ر. وأ%ند.ر عنه من ماله كذا: أ%خرج. ون.ق%د.ه مائة
ن.د.ر.ى: أ%خرجها له من ماله.

ولقيه ند\رة وف الن_د\رة والن_د.رة ون.د.رى والن_د.رى وف
الن_د.ر.ى أ%ي فيما بي ال4يام. وإ,ن شئت قل: لقيت'ه ف ن.د.ر.ى بل أ%لف ولم.

ويقال: إ,نا يكون ذلك ف الن_د\رة بعد الن_د\رة إ,ذا كان ف ال4حايي
مرة، وكذلك الط1يئة بعد الطيئة.

ون.د.رت1 الشجرة�: ظه.رت خ'وص.ت'ها وذلك حي ي.ستمك1ن الال� من
:�ر.ع\ي,ها. وند.ر. النبات' ي.ن\د'ر': خرج الور.ق من أ%عراض1ه. واستندرت1 ال3بل

أ%راغ%ت\ه لل4كل ومارس.ت\ه. والن_د\رة: ال%ض\ف%ة بالع.ج.لة. وند.ر.
الرجل�: خ.ض.ف.. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن رجلv ند.ر. ف ملس3ه

فأ%م.ر. القوم. كلهم بالتطهر لئل ي.خ\ج.ل الناد1ر'؛ حكاها ال%ر.و,ي� ف
الغ.ر,يب.ي، معناه أ%نه ض.رط% كأ%نا ند.ر.ت منه من غي اختيار. ويقال

للرجل إ,ذا خ.ض.ف.: ند.ر. با، ويقال: ند.ر. الرجل� إ,ذا مات؛ وقال ساعدة
الذل:

ك1لنا، وإ,ن طال أ%يام'ه'،
س.ي.ن\د'ر' عن ش.ز.ن{ م'د\ح1ض,

س.ي.ن\د'ر': س.ي.موت. والن_د\رة: الق1طعة من الذهب والفضة توجد ف
ال%ع\د1ن. وقالوا: لو ند.ر\ت فلناv لوجدت.ه كما ت'ح1ب أ%ي لو جر�بت.ه.

وال4ند.ر': الب.ي\د.ر'، شام1ي_ة، والمع ال4ناد1ر؛ قال الشاعر:
د.ق_ الد>ياس, ع.ر.م. ال4ناد1ر,

وقال ك�راع: ال4ن\د.ر الك�د\س من القمح خاصة. وال4ند.ر'ون: ف1ت\يان من
مواضع شت يتمعون للشeرب؛ قال عمرو بن كلثوم:

ول ت'ب\ق1ي خ'م'ور ال4ند.ر,ينا



�واحدهم أ%ند.ر,يÒ، ل�ا نس.ب المر. إ,ل أ%هل القرية اجتمعت\ ثلث
ياءات فخف�فها للضرورة، كما قال الراجز:

وما ع1ل}م1ي ب,س3ح\ر, الباب,ل1ينا
وقيل: ال4ند.ر' قرية بالشام فيها كروم فجم.عها ال4ند.ر,ين، تقول إ,ذا
نس.بت. إ,ليها: هؤلء ال4ند.ر,يeون. قال: وكأ%نه على هذ العن أ%راد
خور ال4ند.ر,ي>ي فخف�ف ياء النسبة، كما قولوا ال4ش\ع.ر,ين بعن
ال4شعريي. وف حديث علي�، كرم ل وجهه: أ%نه أ%قبل وعليه

أ%ند.ر\و.ر\د1ي_ة�؛ قيل: هي فوق التeب_ان ودون السراو,يل ت'غطYي الركبة، منسوبة إ,ل
صانع أ%و مكان{. أ%بو عمرو: ال4ند.ر,ي� ال%ب\ل الغليظ؛ وقال لبيد:

م'م.ر¼ ك%ك%ر> ال4ند.ر,ي� ش.تيم
@نذر: الن_ذ}ر': الن_ح\ب'، وهو ما ي.ن\ذ1ر'ه ال3نسان فيجعله على نفسه
ن.ح\باv واجباv، وجعه ن'ذ�ور، والشافعي س.م_ى ف كتاب ج,راح, الع.م\د

ما يب ف ال1راحات من الد>يات ن.ذ}راv، قال: ولغة أ%هل الجاز كذلك،
وأ%هل العراق يسمونه ال4ر\ش. وقال أ%بو ن.ه\ش.ل: الن_ذ}ر' ل يكون إ,ل

ف ال1راح ص1غارها وك1بارها وهي م.عاق1ل تلك ال1راح. يقال: ل ق1ب.ل
فلن نذ}ر إ,ذا كان ج'ر\حاv واحداv له ع.ق}ل؛ وقال أ%بو سعيد الضرير: إ,نا
قيل له ن.ذ}ر ل4نه ن'ذ1ر. فيه أ%ي أ%وجب، من قولك ن.ذ%رت' على نفسي أ%ي

أ%وجب\ت. وف حديث ابن السي_ب: أ%ن عمر وعثمان، رضي ال عنهما، ق%ض.يا
ف ال1ل}طاة بنصف ن.ذ}ر, ال�وض1ح.ة أ%ي بنصف ما يب فيها من ال4ر\ش

vر ن.ذ}را�والق1يمة؛ وقد ن.ذ%ر. على نفسه ل كذا ي.ن\ذ1ر' وي.ن\ذ
.vورا�ون'ذ

والن_ذ1يرة: ما ي'عطيه. والن_ذ1يرة: البن يعله أ%بواه ق%ي>ماv أ%و
خادماv للك%نيسة أ%و للمتعب_د من ذكر وأ�نثى، وجعه الن_ذ%ائر، وقد

ن.ذ%ر.ه.
وف التنزيل العزيز: إ,ن ن.ذ%ر\ت' لك. ما ف بطن م'ح.ر_راv؛ قالته

امرأ%ة ع1مران أ�مe مري. قال ال4خفش: تقول العرب ن.ذ%ر. على نفسه
ن.ذ}راv ونذ%رت' مال فأنا أ%نذ1ر'ه نذ}راv؛ رواه عن يونس عن العرب. وف الديث

ذ1ك}ر' الن_ذ}ر, م'كر�راv؛ تقول: نذ%ر\ت' أ%نذ1ر' وأ%نذ�ر نذ}راv إ,ذا
أ%وجبت. على نفس3ك شيئاv تبعاv من عبادة أ%و صدقة أ%و غي, ذلك. قال ابن

ال4ثي: وقد تكر�ر ف أ%حاديثه ذ1ك}ر' النهي عنه وهو تأ}كيد¬ ل4مر,ه



وتذير¬ عن الت_هاو'ن به بعد إ,يابه؛ قال: ولو كان معناه الز_ج\ر' عنه
حت ل ي'فعل% لكان ف ذلك إ,بطال� ح'كم1ه1 وإ,سقاط� ل�ز'وم, الو.فاء به،

إ,ذ} كان بالنهي يصي معصية فل ي.لزم'، وإ,نا وجه' الديث أ%نه قد
أ%علمهم أ%ن ذلك أ%مر¬ ل ي.جرe لم ف العاجل نفعاv ول ي.صر,ف عنهم

ض.رìا ول ي.ر'د. قضاء، فقال: ل ت.ن\ذ1ر'وا على أ%نكم ت'در,كون بالن_ذر,
شيئاv ل ي'قد>ر\ه ال لكم أ%و ت.صرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم،

فإ,ذا نذ%ر\ت ول تعتقدوا هذا فاخر'جوا عنه بالو.فاء فإ,ن الذي
نذ%ر\ت'م'وه لزم لكم.

ون.ذ1ر. بالشيء وبالعدو�، بكسر الذال، نذ}راv: ع.ل1م.ه' فح.ذ1ر.ه.
وأ%نذ%ر.ه بال4مر 

(* قوله «وأنذره بالمر إل» هكذا بالصل مضبوطاv، وعبارة
القاموس مع شرحه: وأ%نذره بالمر انذاراv ونذراv، بالفتح عن كراع

واللحيان ويضم وبضمتي، ونذيراv) إ,ن\ذاراv ون'ذ}راv؛ عن كراع واللحيان:
:vذ}ر السم وال3نذار الصدر'. وأ%نذ%ره أ%يضاeأ%عل%م.ه'، والصحيح أ%ن الن

خو�فه وحذ�ره. وف التنزيل العزيز: وأ%ن\ذ1ر\ه'م\ ي.و\م. الز,ف%ة1؛
وكذلك حكى الزجاجي: أ%نذ%ر\ته' إ,نذاراv ونذ1يراv، والي>د أ%ن ال3نذار

الصدر، والنذ1ير السم.
وف التنزيل العزيز: فستعلمون كيف ن.ذ1ير. وقوله تعال: فكيف كان
ن.ذ1ير,؛معناه فكيف كان إ,نذاري. والنذ1ير: اسم' ال3نذار. وقوله تعال:
ك%ذ�ب.ت\ ث%م'ود' بالنeذ�ر,؛ قال الزجاج: النeذ�ر جع ن.ذ1ير. وقوله عز وجل:

ع'ذ}راv أ%و ن'ذ}راv؛ قرئت: ع'ذ�راv أ%و ن'ذ�راv، قال: معناها الصدر
وانتصاب'هما على الفعول له، العن فال�ل}ق1يات ذكراv لل3عذار, أ%و

ال3نذار. ويقال: أ%نذ%ر\ت'ه إ,نذاراv. والنeذ�ر: جع النذ1ير، وهو السم
من ال3نذار. والنذ1يرة: ال3نذار. والنذ1ير': ال3نذار. والنذ1ير:

ال�ن\ذ1ر، والمع ن'ذ�ر¬، وكذلك النذ1يرة؛ قال ساعدة بن ج'ؤي_ة:
وإ,ذا ت'ح'وم1ي. جانب¬ ي.ر\ع.و\ن.ه،
وإ,ذا ت.جيء ن.ذ1يرة ل ي.ه\ربوا

وقال أ%بو حنيفة: النذير' ص.و\ت الق%و\س ل4نه ي'ن\ذ1ر الر_م1ي_ة؛
وأ%نشد ل4وس بن حجر:

وص.ف}راء من ن.ب\ع� كأ%ن نذ1ير.ها،



�إ,ذا ل ت'خفYضه عن الو.ح\ش,، أ%ف}ك%ل
وت.ناذ%ر القوم: أ%نذر بعض'هم بعضاv، والسم النeذ}ر. الوهري. ت.ناذر.

القوم' كذا أ%ي خ.و�ف بعض'هم بعضاv؛ وقال النابغة الذ©بيان يصف ح.ي_ة
وقيل يصف أ%ن النعمان توع_ده فبات كأ%نه لديغ ي.تململ على ف1راشه:

Dكأ%ن ساو.ر.ت\ن ض.ئ1يل%ة eفب,ت
من الرeق}ش,، ف أ%نياب,ها السeمe ناق1ع'
ت.ناذ%ر.ها الر_اق�ون من س'وء س.م>ها،

ت'ط%ل9ق�ه ط%و\راv، وط%و\راv ت'راج,ع'
ون.ذ1يرة اليش: ط%ل1يع.ت'هم الذي ي'ن\ذ1ر'هم أ%مر. ع.د'و�هم أ%ي

ي'علمهم؛ وأ%ما قول ابن أ%حر:
ك%م دون ل%ي\لى من ت.ن'وف1ي_ة{

ل%م_اع.ة{ ت'ن\ذ%ر' فيها النeذ�ر\
فيقال: إ,نه جع ن.ذ}ر مثل ر.ه\ن ور'ه'ن. ويقال: إ,نه جع ن.ذ1ير بعن

م.ن\ذ�ور مثل ق%تيل وج.ديد. وال3نذار': ال3بلغ، ول يكون إ,ل ف
التخويف، والسم النeذ�ر. ومنه قوله تعال: فكيف كان عذاب ون'ذ�ر, أ%ي

إ,نذاري. والن_ذ1ير: ال�حذYر، فعيل بعن م'ف}ع1ل، والمع ن'ذ�ر. وقوله عز
وجل: وجاءك�م' الن_ذ1ير'؛ قال ثعلب: هو الرسول، وقال أ%هل التفسي:

vيعن النب، صلى ال عليه وسلم، كما قال عز وجل: إ,نا أ%رس.ل}ناك شاه1دا
وم'ب.ش>راv ون.ذ1يراv. وقال بعضهم: الن_ذ1ير ههنا الش_ي\ب، قال

ال4زهري: وال4و�ل أ%شب.ه وأ%وضح. قال أ%بو منصور: والنذ1ير' يكون بعن
ال�ن\ذ1ر وكان ال4صل% وفعل�ه الث©لثيe أ�م1يت.، ومثله السميع' بعن

ال�سم1ع, والبديع' بعن ال�بد1ع,. قال ابن عباس: لا أ%نزل ال تعال:
وأ%ن\ذ1ر\ ع.ش1يت.ك. ال4ق}ر.ب,ي، أ%تى رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

الص_فا فصع_د عليه ث نادى: يا صباحاه فاجتمع إ,ليه الناس' بي رج'ل
ي.جيء ورج'ل ي.بعث� رسوله، قال: فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يا بن

عبد1 الط�ل1ب، يا بن فلن، لو أ%خب\ت'كم أ%ن خ.ي\لv ست.ف}ت.ح' هذا
الب.ل% 

(* قوله« ستفتح هذا البل» هكذا بالصل؛ والذي ف تفسي الطيب
والكشاف بسفح هذا البل) ت'ريد' أ%ن ت'غ1ي. عليكم صد�قت'مون؟ قالوا:

نعم. قال: فإ,ن ن.ذ1ير¬ لكم بي ي.د.ي\ عذاب� شديد{، فقال أ%بو ل%ه.ب:



ت.بìا لكم سائر. الق%وم, أ%ما آذن\ت'مونا إ,ل لذا؟ فأ%نزل ال تعال:
ت.ب_ت\ ي.د.ا أ%ب ل%ه.ب� وت.ب_. ويقال: أ%نذ%ر\ت' القوم. س.ي\ر. العد'و�

إ,ليهم فن.ذ1روا أ%ي أ%علمت'هم ذلك فع.ل1موا وتر�زوا.
والت_ناذ�ر: أ%ن ي'ن\ذ1ر القوم' بعض'هم بعضاv شرìا م.خ'وفاv؛ قال

النابغة:
ت.ناذ%ر.ها الر_اق�ون من شر> س.م>ها

يعن حي_ة إ,ذا ل%د.غ%ت\ قتلت.
ومن أ%مثال العرب: قد أ%عذ%ر. من أ%نذ%ر أ%ي من أ%عل%مك أ%نه ي'عاق1ب'ك

على الكروه1 منك فيما ي.ستقب,له ث أ%تيت. الكروه فعاق%ب.ك فقد ج.ع.ل
لنفسه ع'ذ}راv يك�فe به لئ1م.ة% الناس عنه. والعرب تقول: ع'ذ}راك ل

ن'ذراك أ%ي أ%ع\ذ1ر ول ت'ن\ذ1ر.
والن_ذ1ير' الع'ر\يان�: رج'ل من خ.ث}ع.م. ح.م.ل% عليه يوم. ذ1ي

ال%ل%ص.ة1 ع.و\ف' بن' عامر فقط%ع ي.ده وي.د. امرأ%ت1ه؛ وحكى ابن ب.ر�ي ف
أ%ماليه عن أ%ب القاسم الزجاجي ف أ%ماليه عن ابن دريد قال: سأ%لت أ%با حات

عن قولم أ%نا الن_ذ1ير' الع'ر\يان، فقال: سعت أ%با ع'بيدة يقول: هو
الزبي بن عمرو الث}ع.مي، وكان ناك1حاv ف بن ز'ب.ي\د، فأ%رادت بنو زبيد

أ%ن ي'غ1يوا على خ.ث}ع.م. فخافوا أ%ن ي'ن\ذ1ر قوم.ه فأ%لق%و\ا عليه
ب.راذ1ع. وأ%ه\داماv واحت.ف%ظوا به فصادف غ1ر�ة فحاض.ر.هم وكان ل ي'جار.ى

ش.دìا، فأ%تى قوم.ه فقال:
أ%نا ال�ن\ذ1ر' الع'ر\يان ي.ن\ب,ذ ث%وب.ه،

إ,ذا الص_د\ق' ل ي.ن\ب,ذ} ل%ك. الث�وب. كاذ1ب'
ال4زهري: من أ%مثال العرب ف ال3نذار: أ%نا الن_ذ1ير' الع'ر\يان؛ قال

أ%بو طالب: إ,نا قالوا أ%نا النذ1ير' العريان لن9 الرج'ل إ,ذا رأ%ى
الغارة قد ف%ج,ئ%ت\ه'م وأ%راد إ,نذار قومه تر�د من ثيابه وأ%شار با

لي'علم أ%ن قد ف%ج,ئ%ت\ه'م الغارة، ث صار مثلv لكل شيء تاف م'فاجأ%ته؛ ومنه
:vقول خ'فاف يصف فرسا
ث%م1لD إ,ذا ص.ف%ر. اللYجام' كأ%نه

رج'ل، ي'لو>ح' باليد.ي\ن، س.ل1يب'
وف الديث: كان إ,ذا خ.ط%ب اح\مر_ت عيناه وعل ص.و\ت'ه واشتد� غضب'ه

كأ%نه م'نذ1ر ج.يش يقول ص.ب_ح.ك�م وم.س_اكم؛ ال�ن\ذ1ر: العل1م الذي



ي'ع\ر�ف القوم. با يكون قد ده.م.هم من ع.د'و� أ%و غيه، وهو الخو>ف
أ%يضاv، وأ%صل ال3نذار ال3علم. يقال: أ%نذ%ر\ته أ�ن\ذ1ر'ه إ,ن\ذاراv إ,ذا

أ%علمته،فأ%نا م'ن\ذ1ر ون.ذير أ%ي م'ع\ل1م وم'خو>ف وم'حذYر. ون.ذ1ر\ت
به إ,ذا ع.ل1م\ت؛ ومنه الديث: انذ%ر, القوم أ%ي اح\ذ%ر\ منهم واستع1د�

لم وك�ن\ منهم على ع1لم وح.ذ%ر�.
وم'نذ1ر وم'ناذ1ر: اس\مان. وبات بليلة ابن ال�نذ1ر يعن النعمان، أ%ي

بليلة شديدة؛ قال ابن أ%حر:
وبات بنو أ�م�ي ب,ليل, ابن, م'نذ1ر،
وأ%بناء� أ%عمامي عذ�وباv ص.واد1يا

عذ�وب: و'ق�وف ل ماء لم ول طعام. وم'ناذ1ر وممد بن م.ناذ1ر، بفتح
اليم: اسم، وه'م' ال%ناذ1رة يريد آل ال�نذ1ر أ%و جاعة% الي� مثل

ال%هال1بة وال%سام1عة؛ قال الوهري: ابن مناذ1ر شاعر، فمن فتح اليم منه ل
يصرفه، ويقول إ,نه جع م'نذ1ر ل4نه ممد بن م'نذ1ر بن م'نذ1ر بن م'نذ1ر،

ومن ضمها صر.فه.
@نزر: الن_ز\ر: القليل التاف1ه. قال ابن سيده: الن_ز\ر والن_ز,ير

القليل من كل شيء؛ ن.ز'ر. الشيء، بالضم، ي.ن\ز'ر' ن.ز\راv ون.زارة ون'ز'ورة
ون'ز\ر.ة. ون.ز_ر عطاءه: ق%ل�ل%ه'. وط%عم م.ن\ز'ور¬ وع.طاء م.نز'ور أ%ي

قليل، وقيل: كل قليل ن.ز\ر¬ وم.ن\ز'ور¬؛ قال:
ب.ط1يء# من الشيء الق%ليل, اح\ت1فاظ�ه'

عليك.، وم.ن\زور' الر>ضا ح1ي. ي.غ\ض.ب'
وقول ذي الرمة:

لا ب.ش.ر¬ مثل� ال%ر,ير، وم.ن\ط1ق¬
ر.خ1يم' ال%واشي، ل ه'راء# ول ن.ز\ر'

يعن أ%ن كلم.ها متصر' ال4طراف1 وهذا ض1د� ال%ذ}ر, وال3كثار
وذاه1ب¬ ف التخفيف والختصار، فإ,ن قال قائل: وقد قال ول ن.ز\ر، ف%ل%س\نا

ندفع أ%ن ال%ف%ر. ي.ق1ل© معه الكلم وت'حذ%ف منه أ%ح\ناء� القال ل4نه
على كل حال ل يكون ما ي.جري منه، وإ,ن خ.ف_ ون.ز.ر.، أ%قل� من ال�مل

الت هي قواعد الديث الذي ي.ش'وق م.و\ق1ع'ه وي.ر'وق م.س\م.ع'ه.
والت_ن.زeر: الت_قل©ل.

وامرأ%ة ن.ز'ور¬: قليلة الولد، ون,سوةD ن'ز'ر¬. والن_ز'ور: الرأ%ة



القليلة الول%د؛ وف حديث ابن ج'ب.ي: إ,ذا كانت الرأ%ة ن.زر.ةv أ%و
م1ق}لتاv أ%ي قليلة% الول%د؛ يقال: امرأ%ة ن.ز,ر.ة ون.ز'ور¬، وقد ي'ستعمل ذلك

ف الطي؛ قال ك�ثي>ر:
،vالط�ي\ر أ%كثرها ف1راخا �ي'غاث

وأ�مe الص_ق}ر, م1ق}لت¬ ن.ز'ور'
وقال النضر: الن_ز'ور' القليل الكلم, ل يتكلم حت ت'ن\ز,ر.ه. وف

حديث أ�م> م.ع\ب.د: ل ن.ز\ر ول ه.ذ%ر؛ الن_ز\ر القليل، أ%ي ليس بقليل
vفيد'ل� على ع1ي¼ ول كثي� فاسد. قال ال4صمعي: ن.ز.ر. فلن فلنا

ي.ن\ز'ره ن.ز\راv إ,ذا استخرج ما عنده قليلv قليلv. ون.ز.ر. الرجل%: احتق%ره
واستقل�ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

قد كنت' ل أ�نز.ر' ف يوم الن_ه.ل}،
ول ت.خ'ون� ق�و_ت أ%ن أ�ب\ت.ذ%ل}،
حت ت.و.ش_ى ف� و.ض_اح¬ و.ق%ل}

يقول: كنت' ل أ�س\ت.ق%ل© ول أ�حتق%ر' حت ك%ب,رت. وت.و.ش_ى: ظه.ر
ف9 كالش>ي.ة. ووض_اح: ش.ي\ب. وق%ل�: م'ت.و.قYل.

والن_ز\ر': ال3لاح' ف السؤال. وقولم: فلن ل ي'عطي حت ي'ن\ز.ر
أ%ي ي'لح_ عليه وي'صغ_ر. من قدر,ه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: وما
كان لكم أ%ن ت.ن\ز'ر'وا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على الص_لة أ%ي

ت'ل1حeوا عليه فيها. ون.ز.ر.ه ن.ز\راv: أ%ل� عليه ف السأ%لة. وف
الديث: أ%ن عمر.، رضي ال عنه، كان ي'ساي,ر' النب، صلى ال عليه وسلم،

ف سف%ر� فسأ%له' عن شيء فلم ي'ج,ب\ه ث عاد يسأ%له' فلم ي'ج,ب\ه، فقال
لنفسه كال�ب.كYت لا: ث%ك1ل%ت\ك. أ�مeك. يا ابن. الط�اب, ن.ز.ر\ت.

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م1راراv ل ي'ج,يب'ك؛ قال ال4زهري: معناه
أ%نك أ%ل}ح.ح\ت. عليه ف السأ%لة إ,ل}حاحاv أ%د_بك بسكوته عن جوابك؛

وقال كثي:
ل أ%ن\ز'ر' الن_ائ1ل% الليل%، إ,ذا

ما اع\تل� ن.ز\ر' الظ©ؤ'ور, ل ت.ر.م,
أ%راد: ل ت.ر\أ%م\ فحذف المزة. ويقال: أ%عطاه عطاء ن.ز\راv وعطاء

م.ن\ز'وراv إ,ذا أ%ل%ح_ عليه فيه، وعطاءé غي م.ن\ز'ور إ,ذا ل ي'ل1ح_ عليه
فيه بل أ%عطاه عفواv؛ ومنه قوله:



ف%خ'ذ} ع.ف}و. ما آتاك ل ت.ن\ز'ر.ن_ه'،
فعند. ب'لوغ, الكد\ر, ر.ن\ق' ال%شار,ب,

(* قوله« ما آتاك إل» ف الساس: فخذ عفو من آتاك إل.)
أ%بو زيد: رجلD ن.ز\ر وف%زر، وقد ن.ز'ر. ن.زار.ة إ,ذا كان قليل الي؛

وأ%ن\ز.ر.ه ال وهو رجلD م.ن\ز'ور. ويقال لكل شيء ي.ق1ل: ن.ز'ور¬؛ ومنه
قول زيد بن عدي:

أ%و كماء3 ال%ث}م'ود1 ب.ع\د. جام�،
ر.ذ1م الد_م\ع, ل ي.ؤ'وب ن.ز'ورا

قال: وجائز أ%ن يكون الن_ز'ور بعن النزور فعول بعن مفعول.
والن_ز'ور من ال3بل: الت ل ت.كاد ت.لق%ح' إ,ل وهي كارهة. وناقة ن.ز'ور¬:

.vالقليلة اللب، وقد ن.ز'ر.ت\ ن.ز\را :vبينة الن_زار. والن_زور أ%يضا
قال: والن_ات1ق الت إ,ذا وج.دت مس_ الفحل ل%ق1ح.ت، وقد ن.ت.ق%ت ت.نت'ق'
إ,ذا ح.م.لت. والن_ز'ور: الناقة الت مات ولدها فهي ت.ر\أ%م ولد. غيها

ول ييء لبن'ها إ,ل ن.ز\راv. وفرس ن.ز'ور: بطيئة اللYقاح. والن_ز\ر:
ورم¬ ف ض.ر\ع الناقة؛ ناقة م.ن\ز'ورة، ون.ز.ر\ت'ك فأ%كثرت أ%ي أ%مرت'ك.
قال شر: قال ع1د_ة من الك1لب,يي>ن الن_ز\ر الستعجال والس\ت1ح\ثاث،

.vأ%ي بطيئا vيقال: ن.ز.ر.ه إ,ذا أ%عجل%ه، ويقال: ما جئت. إ,ذا ن.ز\را
ون,ز.ار: أ%بو قبيلة، وهو ن,زار' بن م.ع.د� بن ع.دنان. والت_ن.زeر:

النت1ساب إ,ل ن,زار بن معد. ويقال: ت.ن.ز_ر الرجل إ,ذا تش.ب_ه
vبالن_ز.ارية أ%و أ%دخ.ل نفس.ه فيهم. وف الروض ال�ن'ف1: س'مي ن,زار¬ ن,زارا

ل4ن أ%باه ل�ا و'لد له نظر إ,ل ن'ور النبو�ة بي عينيه، وهو النeور
vالذي كان ي'نقل ف ال4صلب إ,ل ممد، صلى ال عليه وسلم، ففر,ح فر.حا

شديداv ون.ح.ر وأ%طعم وقال: إ,ن هذا كل�ه ل%ن.ز\ر¬ ف حق هذا الولود،
فسمي ن,زاراv لذلك.

@نسر: ن.س.ر. الشيء4: كش.ط%ه. والن_3س\ر: طائر 
(* قوله« والنسر طائر» هو

مثلث الول كما ف شرح القاموس نقلv عن شيخ السلم) معروف، وجعه
أ%ن\س'ر ف العدد القليل، ون'س'ور ف الكثي، زعم أ%بو حنيفة أ%نه من العتاق؛
قال ابن سيده: ول أ%دري كيف ذلك. ابن ال4عراب: من أ%ساء الع'قاب

النeسار,ي_ة شبهت بالن_س\ر؛ الوهري: يقال الن_س\ر ل م1خ\ل%ب له،



وإ,نا له الظ©ف�ر كظ�ف�ر الد_جاجة والغ'راب والر_خ.م.ة. وف النجوم:
الن_س\ر الطائر، والن_س\ر الواقع. ابن سيده: والن_س\ران كوكبان ف السماء
معروفان على التشبيه بالن_س\ر الطائر، يقال لكل واحد منهما ن.س\ر أ%و
الن_س\ر، وي.ص1فونما فيقولون: الن_س\ر الواقع والن_س\ر الطائر. واستنسر

الب'غاث: صار ن.س\راv، وف الصحاح: صار كالن_س\ر. وف الثل: إ,ن9
الب,�غاث بأ%رضنا يس\تنس3ر أ%ي أ%ن الضعيف يصي قو,ي�اv. والن_س\ر: نتف اللحم

بال1ن\قار. والن_س\ر: ن.ت\ف البازي اللحم. ب,م.ن\س3ره. ونس.ر الطائر
اللحم ي.ن\س3ر'ه ن.س\راv: نتفه.

وال%ن\س3ر وال1ن\س.ر: م1ن\قاره الذي ي.سنتس3ر به. وم1نقار البازي
ونو,ه: م.ن\س3ره. أ%بو زيد: م1ن\س.ر الطائر م1ن\قاره، بكسر اليم ل غي.

يقال: ن.س.ره ب,م1ن\س.ره ن.س\راv. الوهري: وال1ن\س.ر، بكسر اليم، لس3باع
الطي بنزلة ال1نقار لغيها. وال1ن\س.ر أ%يضاv: قطعة من اليش تر�
قدام اليش الكبي، واليم زائدة؛ قال لبيد ي.ر\ثي قتلى هوازن:

س.م.ا لم' ابن' ال%ع\د حت أ%صابم\
بذي ل%ج.ب�، كالط�ود1، ليس ب,م1ن\س.ر,

وال%ن\س3ر، مثال اللس: لغة فيه. وف حدث علي�، كرم ال وجهه: كلما
أ%ظل� عليكم م.ن\س3ر من م.ناس1ر أ%هل الشأ}م أ%غلق كل© رجل منكم بابه.

ابن سيده: وال%ن\س3ر وال1ن\س.ر من اليل ما بي الثلثة إ,ل العشرة،
وقيل: ما بي الثلثي إ,ل ال4ربعي، وقيل: ما بي ال4ربعي إ,ل

المسي، وقيل: ما بي ال4ربعي إ,ل الستي، وقيل: ما بي الائة إ,ل
الائتي. والن_س\ر: ل%ح\م.ة ص'ل}بة ف باطن الاف1ر, كأ%نا ح.صاة أ%و ن.واة،

وقيل: هو ما ارتفع ف باطن حافر الفر.س من أ%عله، وقيل: هو باطن
الافر، والمع ن'س'ور؛ قال ال4عشى:

س.و.اه1م' ج'ذ}عان'ها كال1ل
م,، قد أ%قر.ح. الق%و\د' منها النeس'ورا

ويروى:
قد أ%ق}ر.ح. منها الق1ياد' النeس'ورا

التهذيب: ون.س\ر' الافر لم'ه تشب�ه الشعراء بالنوى قد أ%ق}ت.م.ها
الاف1ر، وجعه النeس'ور؛ قال سلمة بن ال�رش'ب:

ع.د.و\ت' با ت'داف1ع'ن,ي س.ب'وح¬،



ف%ر.اش' ن'س'ور,ها ع.ج.م¬ ج.ر,ي'
قال أ%بو سعيد: أ%راد بف%راش ن'س'ور,ها ح.د�ها، وف%راشة كل شيء: حد�ه؛

فأ%راد أ%ن ما ت.ق%ش_ر من ن'س'ورها مثل الع.ج.م وهو الن_وى. قال:
والنeس'ور الش_واخ1ص الل�وات ف بطن الافر، ش'بهت بالنوى لصلبتها وأ%نا

ل ت.م.سe ال4رض.
وت.ن.س_ر البل� وانت.س.ر طر.ف�ه ون.س.ره هو ن.س\راv ون.س_ره: ن.ش.ره.

وت.ن.س_ر ال�ر\ح': ت.ن.ق�ض وانتشرت م1د�ت'ه؛ قال ال4خطل:
ي.خ\ت.ل©ه'ن_ ب,حد> أ%س.ر. ناه1ل،
مثل, الس>نان1 ج,راح'ه' ت.ت.ن.س_ر'

والن_اس'ور: الغاذ©. التهذيب: الن_اس'ور، بالسي والصاد، ع1ر\ق
غ%ب,ر¬، وهو عرق ف باطنه ف%ساد فكلما بدا أ%عله رج.ع غ%ب,راv فاسداv. ويقال:

أ%صابه غ%ب.ر¬ ف ع1ر\قه؛ وأ%نشد:
فهو ل ي.ب\ر.أ� ما ف ص.در,ه،
م1ث}ل ما ل ي.بأ� الع1ر\ق الغ.ب,ر\

وقيل: الن_اس'ور الع1ر\ق الغ.ب,ر الذي ل ي.نقطع. الصحاح: الناس'ور،
بالسي والصاد، جيعاv ع1لة تدث ف مآقي العي ي.سق1ي فل ي.نقطع؛ قال:

وقد يدث أ%يضاv ف ح.و.ال%ي, ال%قعدة وف اللYثة، وهو م'ع.ر_ب.
والن>س\ر,ين: ضر\ب من الر_ياحي، قال ال4زهري: ل أ%دري أ%عرب� أ%م

ل.والن>سار: موضع، وهو بكسر النون، قيل: هو ماء لبن عامر، ومنه يوم
الن>سار ل1ب.ن أ%سد وذ�ب\يان على ج'ش.م بن معاوية؛ قال بشر بن أ%ب خازم:

فلم_ا رأ%و\نا بالن>سار، كأ%ن_نا
ن.شاص' الث©ر.ي_ا ه.ي�ج.ت\ه ج.ن'وب'ها

ون.س\ر¬ وناس1ر: اسان. ون.س\ر والن_س\ر، كلها: اسم ل1ص.نم. وف
التنزيل العزيز: ول ي.غ'وث% وي.ع'وق. ون.س\راv؛ وقال عبد الق:

أ%ما ود1ماء� ل تزال� كأ%نا
على ق�ن_ة الع'ز_ى، وبالن_س\ر ع.ن\د.م.ا

الصحاح: ن.س\ر صنم كان لذي الك%لع بأ%رض ح1م\ي وكان ي.غ'وث� ل1مذ}ح1ج
وي.ع'وق' ل%م\دان من أ%صنام قوم نوح، على نبينا وعليه الصلة والسلم؛

وف شعر العباس يدح سيد.نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم:
بل ن'ط}فة ت.ر\كب' الس_ف1ي، وقد\



أ%ل}ج.م. ن.س\راv وأ%هل%ه الغر.ق'
قال ابن ال4ثي: يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح، على نبينا وعليه

الصلة والسلم.
@نسطر: النeس\ط�ور,ي_ة 

(* قوله« النسطورية» قال ف القاموس بالضم
وتفتح): أ�مة من النصارى يالفون بقيت.هم، وهم بالرeومية ن.س\ط�ور,س\، وال

أ%علم.
@نشر: الن_ش\ر: الر>يح الطي>بة؛ قال م'ر.قYش:

الن_ش\ر م1س\ك، والو'ج'وه د.نا
ن,ي¬، وأ%طراف' ال4كف> ع.ن.م\

أ%راد: الن_ش\ر' مثل� ريح السك ل يكون إ,ل على ذلك ل4ن النشر ع.رض¬
vل يكون دينارا vوالسك جوهر، وقوله: والو'جوه دناني، الوجه أ%يضا
إ,نا أ%راد مثل الدناني، وكذلك قال: وأ%طراف ال4كف ع.ن.م إ,نا أ%راد
مثل% الع.ن.م ل4ن الوهر ل يتحول إ,ل جوهر آخر، وع.م_ أ%بو عبيد به

فقال: ال�ش\ر الريح، من غي أ%ن يقي�دها بطيب أ%و ن.ت\ن، وقال أ%بو
الدeق%ي\ش: الن_ش\ر ريح ف%م, الرأ%ة وأ%نفها وأ%ع\طاف1ها بعد النوم؛ قال امرؤ'

القيس:
كأ%ن ال�دام. وص.و\ب. الغ.م.ام,
ور,يح. ال�زامى ون.ش\ر. الق�ط�ر\

وف الديث: خرج معاوية ون.ش\ر'ه أ%مام.ه، يعن ريح. السك؛ الن_ش\ر،
بالسكون: الريح الطيبة، أ%راد س'طوع. ريح السك منه.

ون.ش.ر ال اليت ي.ن\ش'ره ن.ش\راv ون'ش'وراv وأ%ن\شره ف%ن.ش.ر اليت'
ل غي: أ%حياه؛ قال ال4عشى:

حت يقول% الناس' ما ر.أ%و\ا:
يا ع.ج.باv للمي�ت الن_اش1ر,

وف التنزيل العزيز: وان\ظ�ر\ إ,ل العظام كيف ننشرها؛ قرأ%ها ابن عباس:
كيف ن'ن\ش1ر'ها، وقرأ%ها السن: ن.ن\ش'رها؛ وقال الفراء: من قرأ% كيف

ن'نش1رها، بضم النون، فإ,ن\شار'ها إ,حياؤها، واحتج ابن عباس بقوله تعال:
ث إ,ذا شاء أ%ن\ش.ر.ه'، قال: ومن قرأ%ها ن.ن\ش'رها وهي قراءة السن

فكأ%نه يذهب با إ,ل الن_ش\ر, والطي�، والوجه أ%ن يقال: أ%نش.ر. ال الوتى



ف%ن.ش.ر'وا ه'م\ إ,ذا ح.ي'وا وأ%نش.ر.هم ال أ%ي أح\ياهم؛ وأ%نشد
ال4صم.عي ل4ب ذؤيب:

،vح.ي¼ أ%نشر.ت\ أ%ح.دا �لو كان م1د\ح.ة
أ%ح\يا أ�بو_ت.ك الشeم_ ال4ماد1يح'

قال: وبعض بن الرث كان به ج.ر.ب ف%ن.ش.ر أ%ي عاد وح.ي,ي.. وقال
الزجاج: يقال ن.ش.ره'م ال أ%ي بعث%هم كما قال تعال: وإ,ليه النeش'ور. وف

حديث الدeعاء: لك ال%حيا وال%م.ات وإ,ليك النeش'ور. يقال: ن.ش.ر
اليت' ي.ن\ش'ر ن'ش'وراv إ,ذا عاش بعد الوت، وأ%ن\ش.ره ال أ%ي أ%حياه؛ ومنه
يوم النeش'ور. وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما: ف%هل� إ,ل الشام

أ%رض, ال%ن\ش.ر أ%ي موض1ع النeش'ور، وهي ال4رض القدسة من الشام يش'ر
ال الوتى إ,ليها يوم القيامة، وهي أ%رض ال%ح\ش.ر؛ ومنه الديث: ل

ر.ضاع إ,ل ما أ%نشر اللحم وأ%نبت العظم 
(* قوله« ال م أنشر اللحم وأنبت

العظم» هكذا ف الصل وشرح القاموس. والذي ف النهاية والصباح: ال ما
أنشر العظم وأنبت اللحم) أ%ي شد�ه وقو�اه من ال3ن\شار ال3ح\ياء، قال ابن
ال4ثي: ويروى بالزاي. وقوله تعال: وهو الذي يرسل الرياح ن'ش'راv بي

ي.د.ي\ ر.حت1ه، وقرئ: ن'ش\راv ون.ش\راv. والن_ش\ر: الياة. وأ%نشر
ال� الريح.: أ%حياها بعد موت وأ%رسلها ن'ش\راv ون.ش.راv، فأ%ما من قرأ%

ن'ش'راv فهو جع ن.ش'ور مثل رسول ورس'ل، ومن قرأ% ن'ش\راv أ%سكن الشي.
اس\ت1خفافاv، ومن قرأ% ن.ش\راv فمعناه إ,ح\ياءé ب,ن.ش\ر السحاب الذي فيه

الطر الذي هو حياة كل شيء، ون.ش.راv شاذ9ة؛ عن ابن جن، قال: وقرئ با وعلى
هذا قالوا ماتت الريح سكنت\؛ قال:

إ,ن>ي ل4ر\ج'و أ%ن ت.م'وت. الر>يح'،
فأ%قع'د اليوم. وأ%ست.ر,يح'

وقال الزجاج: من قرأ% ن.ش\راv فالعن: وهو الذي ي'رس1ل الرياح
،vفهو جع ن.شور، قال: وقرئ ب'ش'را vومن قرأ% ن'ش'را ،vم'ن\ت.ش1رة ن.ش\را

بالباء، جع ب.ش1ية كقوله تعال: ومن آياته أ%ن ي'ر\س1ل الرياح. م'ب.ش>رات.
ون.ش.رت1 الريح': هبت ف يوم غ%ي\م� خاصة. وقوله تعال: والن_اش1رات1
ن.ش\راv، قال ثعلب: هي اللئكة تنش'ر الرحة، وقيل: هي الرياح تأ}ت

بالطر. ابن ال4عراب: إ,ذا هب_ت الريح ف يوم غيم قيل: قد ن.ش.رت ول يكون



إ,ل ف يوم غيم. ون.ش.رت1 ال4رض تنش'ر ن'ش'وراv: أ%صابا الربيع'
فأ%نبتت\. وما أ%ح\س.ن. ن.ش\رها أ%ي ب.د\ء4 نبات1ها. والن_ش\ر': أ%ن يرج

الن_ب\ت ث يبطئ% عليه الطر فييب.س ث يصيب.ه مطر فينبت بعد الي'ب\س,، وهو
ر.د1يء لل3بل والغنم إ,ذا رعت\ه ف أ%و�ل ما يظهر ي'صيبها منه

الس_هام، وقد ن.ش.ر الع'ش\ب ن.ش\راv. قال أ%بو حنيفة: ول يضر الن_ش\ر'
الاف1ر.، وإ,ذا كان كذلك تركوه حت ي.ج,ف_ فتذهب عنه أ�ب\ل%ت'ه أ%ي شرeه وهو

يكون من الب.ق}ل والع'ش\ب، وقيل: ل يكون إ,ل من الع'ش\ب، وقد ن.ش.رت
ال4رض. وعم_ أ%بو عبيد بالن_ش\ر جيع. ما خرج من نبات ال4رض. الصحاح:

والن_ش\ر' الكل� إ,ذا ي.ب,س. ث أ%صابه مطر ف د'ب'ر, الصيف فاخضر�، وهو
رديء للراعية يهر'ب الناس منه بأ%موالم؛ وقد ن.ش.رت1 ال4رض فهي ناش1رة

إ,ذا أ%نبتت\ ذلك. وف حديث م'عاذ: إ,ن كل� ن.ش\ر, أ%رض ي'سلم عليها
صاح1ب'ها فإ,نه ي'خر,ج عنها ما أ�عط1ي. ن.ش\ر'ها ر'ب\ع. ال%س\ق%و,ي�
وع'ش\ر. ال%ظ}م.ئ1ي>؛ قوله ر'بع. ال%س\ق%و,ي� قال: أ%راه يعن ر'بع.

الع'ش\ر. قال أ%بو عبيدة: ن.ش\ر ال4رض، بالسكون، ما خرج من نباتا، وقيل: هو
ف ال4صل الك%ل� إ,ذا ي.ب,س. ث أ%صابه مطر ف آخر الص_يف فاخضر�، وهو

رديء للر�اعية، فأ%طلقه على كل نبات تب فيه الزكاة. والن_ش\ر: انت1شار
الور.ق، وقيل: إ,يراق' الش_ج.ر؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

كأ%ن على أ%كتاف1هم ن.ش\ر. غ%ر\ق%د{
وقد جاو.ز'وا ن.ي_ان كالن_ب.4ط1 الغ'ل}ف1

يوز أ%ن يكون انتشار. الورق، وأ%ن يكون إ,يراق. الشجر، وأ%ن يكون
الرائحة الطي�بة، وبكل ذلك فسره ابن ال4عراب. والن_ش\ر: ال%ر.ب؛ عنه

�أ%يضاv. الليث: الن_ش\ر الكل� يهيج أ%عله وأ%سفله ند1ي� أ%خضر ت'د\ف1ئ
منه ال3بل إ,ذا رعته؛ وأ%نشد لع'مي بن حباب:

أ%ل ر'ب_ م.ن تدع'و ص.د1يقاv، ولو ت.رى
م.قالت.ه ف الغ.يب، ساء4ك ما ي.ف}ر,ي
،vم.قالت'ه كالش_ح\م، ما دام شاه1دا
وبالغيب م.أ}ث�ور على ث%غرة الن_ح\ر,

ي.سرeك باد1يه1، وتت أ%د1ي1ه
ن.م1ي_ة� ش.ر¼ ت.ب\ت.ر,ي ع.ص.ب الظ�هر
ت'ب,ي' لك الع.ي\نان ما هو كات1م¬



من الض>غ\ن، والش_ح\ناء بالن_ظ%ر الش_ز\ر
وف1ينا، وإ,ن قيل اصطلحنا، ت.ضاغ�ن¬
كما ط%ر_ أ%و\بار' ال1راب, على الن_ش\ر

ف%ر,ش\ن بي طال%ما قد ب.ر.ي\ت.ن،
فخي' الوال من ي.ر,يش' ول ي.ب,ي

يقول: ظاهر'نا ف الصeلح حس.ن ف م.ر\آة العي وباطننا فاسد كما تس'ن
أ%وبار ال%ر\ب عن أ%كل الن_ش\ر، وتتها داء# منه ف أ%جوافها؛ قال

أ%بو منصور: وقيل: الن_ش\ر ف هذا البيت ن.ش.ر' الر.ب بعد ذهابه ون.بات'
الوب.ر عليه حت يفى، قال: وهذا هو الصواب. يقال: ن.ش1ر. الر.ب ي.ن\ش.ر

ن.ش.راv ون'ش'وراv إ,ذا ح.ي,ي. بعد ذهابه. وإ,بل ن.ش.رى إ,ذا انتشر فيها
ال%رب؛ وقد ن.ش1ر. البعي' إ,ذا ج.ر,ب. ابن ال4عراب: الن_ش.ر ن.بات

الوب.ر على الر.ب بعدما ي.بأ�.والن_ش\ر: مصدر ن.ش.رت الثوب أ%ن\ش'ر
ن.ش\راv. الوهري: ن.ش.ر التاع. وغي.ه ينش'ر ن.ش\راv ب.س.ط%ه،ومنه ريح

ن.ش'ور ورياح ن'ش'ر. والن_ش\ر أ%يضاv: مصدر ن.ش.رت الشبة بال1ن\شار
vوالن_ش\ر: خلف الطي�. ن.ش.ر الثوب. ونوه ي.ن\ش'ره ن.ش\را .vن.ش\را

ون.ش_ره: ب.س.طه. وصحف م'ن.ش_رة، ش'د�د للكثرة. وف الديث: أ%نه ل ير'ج ف
س.ف%ر إ,ل قال حي ينه.ض من ج'لوسه: اللهم بك انت.ش.رت؛ قال ابن

ال4ثي: أ%ي ابتدأ}ت سف%ري. وكل© شيء أ%خذته غض�اv، فقد ن.ش.ر\ته وان\ت.ش.رته،
وم.ر\ج,عه إ,ل الن_ش\ر ضد� الطي�، ويروى بالباء الوحدة والسي

الهملة.
وف الديث: إ,ذا د.خ.ل أ%حدكم الم_ام فعليه بالن_ش1ي ول ي.خ\ص1ف؛

هو ال1ئ}زر سي به ل4نه ي'ن\ش.ر لي'ؤ\ت.ز.ر. به. والن_ش1ي': ال3زار
من ن.ش\ر الثوب وبس\طه. وت.ن.ش_ر الشيء� وان\ت.ش.ر: ان\ب.س.ط. وان\ت.ش.ر
النهار' وغيه: طال وام\تد�. وانتش.ر الب': ان\ذاع. ون.ش.رت الب.

أ%نش1ره وأ%نش'ره أ%ي أ%ذعته. والن_ش.ر: أ%ن ت.ن\ت.ش1ر الغنم' بالليل
فترعى. والن_ش.ر: أ%ن ترع.ى ال3بل بقلv قد أ%صابه ص.يف وهو يضر�ها، ويقال:

اتق على إ,بلك الن_ش.ر، ويقال: أ%صابا الن_ش.ر أ%ي ذ�ئ1ي.ت\ على
vأ%ي م'ن\تش1رين. واكتسى الباز,ي ريشا vالن_ش.ر، ويقال: رأ%يت القوم ن.ش.را

ن.ش.راv أ%ي م'نتش1راv طويلv. وانتش.رت ال3بل� والغنم: تفر�قت عن غ1ر�ة
من راعيها، ون.ش.رها هو ينش'رها نش\راv، وهي الن_ش.ر. والن_ش.ر: القوم



التفر>قون الذين ل يمعهم رئيس. وجاء القوم ن.ش.راv أ%ي متفر>قي.
وجاء ناش1راv أ�ذ�نيه إ,ذا جاء طام1عاv؛ عن ابن ال4عراب. والن_ش.ر،

بالتحريك: ال�نتش1ر. وض.م_ ال ن.ش.ر.ك أ%ي ما انتش.ر من أ%مر,ك، كقولم:
ل%م_ ال ش.ع.ث%ك وف حديث عائشة، رضي ال عنها: فر.د_ ن.ش.ر

ال3سلم على غ%ر>ه1 أ%ي ر.د_ ما انتشر من ال3سلم إ,ل حالته الت كانت على
عهد سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، تعن أ%مر. الر>دة وكفاية

أ%بيها إ,ي�اه، وهو ف%ع.لD بعن مفعول. أ%بو العباس: ن.ش.ر' الاء،
بالتحريك، ما انتشر وتطاير منه عند الوضوء. وسأ%ل رجل الس.ن عن انت1ضاح الاء

ف إ,نائه إ,ذا توضأ% فقال: ويلك أ%تلك ن.ش.ر الاء؟ كل هذا مر�ك
الشي من ن.ش.ر, الغنم. وف حديث الوضوء: فإ,ذا اس\تن\ش.رت\ واستنثرت. خرجت\

خ.طايا وجهك وفيك وخ.ياش1يمك مع الاء، قال الطاب: الفوظ اس\ت.ن\شيت
بعن استن\شق}ت، قال: فإ,ن كان مفوظاv فهو من انت1شار الاء وتفر�قه.

وانتش.ر الرجل: أ%نعظ. وانتش.ر ذك%ر'ه إ,ذا قام.
ون.ش.ر الشبة ينش'رها نشراv: ن.حتها، وف الصحاح: قطعها بال1ن\شار.

والنeشارة: ما سقط منه. وال1ن\شار: ما ن'ش1ر به. وال1ن\شار: ال%ش.بة
الت ي'ذر_ى با الب'رe، وهي ذات ال4صابع.

والنواش1ر: ع.ص.ب الذراع من داخل وخارج، وقيل: هي ع'ر'وق وع.ص.ب ف باطن
الذراع، وقيل: هي الع.ص.ب الت ف ظاهرها، واحدتا ناشرة. أ%بو عمرو

وال4صمعي: النواش1ر والر_واه1ش عروق باط1ن الذراع؛ قال زهي:
م.راج,يع' و.ش\م� ف ن.واش1ر, م1ع\ص.م,

الوهري: الن_اش1رة واحدة الن_واش1ر، وهي عروق باطن الذراع.
وانت1شار ع.ص.ب الدابة ف يده: أ%ن يصيبه عنت فيزول الع.ص.ب عن موضعه.

قال أ%بو عبيدة: الن\ت1شار النت1فاخ ف العص.ب لل3تعاب، قال: والع.ص.بة
الت تنتش1ر هي الع'ج.اية. قال: وترeك الش_ظ%ى كانت1شار الع.ص.ب غي

أ%ن الفر.س لنت1شار الع.ص.ب أ%شدe احتمالv منه لتحرك الش_ظ%ى.
شر: أ%رض ماش1رة وهي الت قد اهتز_ نباتا واستوت ورو,يت من الط%ر،

وقال بعضهم: أ%رض ناشرة بذا العن.
ابن سيده: والت_ناش1ي كتاب للغ1لمان ف الك�ت_اب ل أ%عر,ف لا

.vواحدا
والنeشرة�: ر'ق}ي.ة ي'عال%ج با النون والر,يض ت'ن.ش_ر عليه



ت.ن\ش1ياv،وقد ن.ش_ر عنه، قال: وربا قالوا لل3نسان الهزول الالك1: كأ%نه
ن'ش\رة. والت_ن\ش1ي: من النeش\رة، وهي كالت_عو,يذ والرeقية. قال

الكلب: وإ,ذا ن'ش1ر ال%س\ف�وع كان كأ%نا أ�ن\ش1ط من ع1قال أ%ي يذهب عنه
سريعاv. وف الديث أ%نه قال: فلعل ط%بìا أ%صابه يعن س1ح\راv، ث

ن.ش_ره ب,ق�ل} أ%عوذ برب� الناس أ%ي ر.ق%اه'؛ وكذلك إ,ذا ك%تب له النeش\رة.
وف الديث: أ%نه س'ئل عن النeش\رة فقال: هي من ع.م.ل الشيطان؛

النeشرة، بالضم: ضر\ب من الرeقية والع1لج يعال%ج به من كان ي'ظن أ%ن به م.سìا
من ال1ن، سيت ن'ش\رة ل4نه ي'ن.ش_ر با عنه ما خام.ر.ه من الد_اء

أ%ي ي'كش.ف وي'زال. وقال السن: النeش\رة من الس>ح\ر؛ وقد ن.ش_رت عنه
.vت.نش1يا

وناش1رة: اسم رجل؛ قال:
لقد ع.ي_ل ال4يتام. ط%عنة� ناش1ر.ه\
أ%ناش1ر.، ل زالت\ يين'ك آش1ر.ه\

أ%راد: يا ناش1ر.ة� فرخ_م وفتح الراء، وقيل: إ,نا أ%راد طعنة ناش1ر،
وهو اسم ذلك الرجل، فأ%لق الاء للتصريع، قال: وهذا ليس بشيء ل4نه ل

ي'ر\و. إ,ل أ%ناش1ر، بالترخيم، وقال أ%بو ن'خ.يلة يذك�ر الس_م.ك:
ت.غ'مeه الن_ش\رة والن_س3يم'،
ول ي.زال� م'غ\ر.قاv ي.ع'وم'

ف البحر، والبحر' له ت.خ\م1يم'،
وأ�مeه الواح1دة الر_ؤ'وم'

ت.ل}ه.م'ه ج.ه\لv، وما ي.ر,ي'
يقول: الن_ش\رة والنسيم الذي ي'حيي اليوان إ,ذا طال عليه ال�م'وم

والع.ف%ن والرeط�وبات تغ'م السمك وتكر' به، وأ�م�ه الت ولدته تأ}كله ل4ن
الس_م.ك يأ}كل بعض'ه بعضا، وهو ف ذلك ل ي.ر,ي' موضعه.

ابن ال4عراب: امرأ%ة م.ن\ش'ورة وم.ش\ن'ورة إ,ذا كانت سخي_ة كرية،
قال: ومن ال%ن\ش'ورة قوله تعال: ن'ش'راv بي يد.ي\ رحت1ه؛ أ%ي س.خاء

.vوك%ر.ما
وال%ن\ش'ور من ك�تب السلطان: ما كان غي متوم. ون.ش\و.ر.ت الدابة من

ع.ل%فها ن,ش\واراv: أ%بقت\ من علفها؛ عن ثعلب، وحكاه مع ال1ش\وار الذي هو
ما أ%لقت1 الدابة من ع.ل%فها، قال: فوزنه على هذا ن.ف}ع.ل%ت\، قال: وهذا



بناء ل ي'عرف. الوهري: الن>ش\وار ما ت'بقيه الدابة من الع.ل%ف، فارسي
معرب.

@نصر: الن_صر: إ,عانة الظلوم؛ نص.ره على عدو�ه ينص'ره ونص.ره ينص'ره
نص\راv، ورجل ناص1ر من قوم ن'ص_ار ون.ص\ر مثل صاحب وصح\ب وأ%نصار؛ قال:

وال� س.م_ى ن.ص\ر.ك ال4ن\ص.ار.ا،
آث%ر.ك. ال� به إ,ي\ثارا

وف الديث: انص'ر أ%خاك ظال1ماv أ%و مظلوماv، وتفسيه أ%ن ين.عه من
الظلم إ,ن وجده ظال1ماv، وإ,ن كان مظلوماv أ%عانه على ظاله، والسم

النeص\رة؛ ابن سيده: وقول خ1د.اش بن ز'ه.ي:
،vفإ,ن كنت تشكو من خليل م.خان.ة

فتلك ال%وار,ي ع.ق©ها ون'ص'ور'ها
يوز أ%ن يكون ن'ص'ور جع ناص1ر كشاهد وش'هود، وأن يكون مصدراv كال�روج

والدeخول؛ وقول أ�مية الذل:
أ�ولئك آبائي، وه'م\ ل1ي. ناصر¬،
�وه'م\ لك إ,ن صانعت. ذا م.ع\ق1ل

(*« أولئك آبائي إل» هكذا ف الصل والشطر الثان منه ناقص.)
أ%راد جع ناص1ر كقوله عز وجل: ن.ح\ن' جيع م'ن\ت.ص1ر. والن_ص1ي:

الن_اص1ر؛ قال ال تعال: ن,عم الول ون,عم الن_صي، والمع أ%ن\ص.ار مثل
ش.ر,يف وأ%شراف{. وال4نصار: أ%نصار النب، صلى ال عليه وسلم، غ%لبت

عليهم الص>فة فجرى م.ج\ر.ى ال4ساء وصار كأ%نه اسم الي� ولذلك أ�ضيف
إ,ليه بلفظ المع فقيل أ%نصاري. وقالوا: رجل ن.ص\ر وقوم ن.ص\ر ف%وص.فوا

بالصدر كرجل ع.د\ل� وقوم ع.د\ل؛ عن ابن ال4عراب.
والنeص\رة: ح'س\ن ال%ع'ونة. قال ال عز وجل: من كان ي.ظ�ن� أ%ن ل%ن\
ينص'ره ال ف الدنيا والخرة؛ العن من ظن من الكفار أ%ن ال ل

ي'ظ}ه,ر ممداv، صلى ال عليه وسلم، على م.ن\ خالف%ه فلي.خ\ت.ن,ق غ%يظاv حت
،vفإ,ن ال عز وجل ي'ظهره، ول ي.نفعه غيظه وموته ح.ن.قا ،vيوت ك%م.دا

فالاء ف قوله أ%ن لن ي.ن\ص'ر.ه للنب� ممد، صلى ال عليه وسلم.
وان\ت.ص.ر الرجل إ,ذا امت.ن.ع من ظال1م1ه. قال ال4زهري: يكون

الن\تص.ار. من الظال الن\ت1صاف والن\ت1قام، وان\ت.ص.ر منه: ان\ت.ق%م. قال ال
تعال م'خ\ب,راv عن ن'وح، على نبينا وعليه الصلة والسلم، ودعائ1ه



إ,ياه بأ%ن ي.ن\ص'ره على قومه: فان\ت.ص1ر\ ففتحنا، كأ%نه قال ل1ر.ب>ه: انتقم
.vمنهم كما قال: ر.ب> ل ت.ذ%ر\ على ال4رض من الكافرين د.ي_ارا

والنتصار: النتقام. وف التنزيل العزيز: ول%م.ن, ان\ت.ص.ر بعد ظ�ل}م1ه؛
وقوله عز وجل: والذين إ,ذا أ%صابم البغي هم ي.ن\ت.ص1ر'ون؛ قال ابن سيده: إ,ن

قال قائل أ%ه'م\ م.ح\م'ودون على انتصارهم أ%م لف قيل: من ل ي'سر,ف ول
ي'جاو,ز ما أمر ال به فهو م.ح\م'ود.

والس\ت1ن\صار: اس\ت1م\داد الن_ص\ر. واس\ت.ن\ص.ره على ع.د'و�ه أ%ي
سأ%له أ%ن ينص'ره عليه. والت_ن.صeر': م'عال%ج.ة الن_ص\ر وليس من باب
ت.ح.ل�م وت.ن.و_ر. والت_ناص'ر: الت_عاون على الن_ص\ر. وت.ناص.ر'وا: ن.ص.ر

بعض'هم بعضاv. وف الديث: كل© ال�س\ل1م, ع.ن\ م'س\ل1م� م'ح.ر_م
أ%خ.وان1 ن.ص1يان% أ%ي ها أ%خ.وان1 ي.ت.ناص.ران وي.تعاض.دان. والن_ص1ي

فعيل بعن فاع1ل أ%و مفعول ل4ن كل واحد من الت.ناص1ر.ي\ن ناص1ر
وم.ن\ص'ور. وقد نصره ينص'ره نص\راv إ,ذا أ%عانه على عد'و�ه وش.د_ منه؛ ومنه حديث

الض_ي\ف1 ال%ح\ر'وم: فإ,ن� ن.ص\ره حق على كل م'سلم حت يأ}خ'ذ
ب,ق1ر.ى ليلته، قيل: ي'ش\به أ%ن يكون هذا ف ال�ض\ط%ر� الذي ل يد ما يأ}كل

وياف على نفسه التلف، فله أ%ن يأ}كل من مال أ%خيه السلم بقدر حاجته
.vالضرورية وعليه الض_مان. وت.ناص.ر.ت1 ال4خبار: صد_ق بعض'ها بعضا

والن_واص1ر': م.جاري الاء إ,ل ال4ودية،واحدها ناص1ر، والن_اص1ر:
أ%عظم من الت_ل}ع.ة1 يكون م1يلv ونو.ه ث تج الن_واص1ر ف الت>لع.

أ%بو خية: الن_واص1ر من الش>عاب ما جاء من مكان بعيد إ,ل الوادي
ف%ن.ص.ر. س.ي\ل% الوادي، الواحد ناص1ر. والن_واص1ر: م.ساي,ل ال1ياه، واحدتا
ناص1رة، سيت ناص1رة ل4نا تيء من مكان بعيد حت تقع ف م'ج\ت.مع

الاء حيث انتهت، ل4ن كل م.س3يل ي.ض1يع ماؤه فل يقع ف م'جت.مع الاء فهو
ظال لائه. وقال أ%بو حنيفة: الناص1ر والناص1رة ما جاء من مكان بعيد إ,ل

الوادي فن.ص.ر السeيول. ونص.ر البلد ينص'رها: أ%تاها؛ عن ابن
ال4عراب. ون.ص.ر\ت' أ%رض بن فلن أ%ي أ%تيتها؛ قال الراعي ياطب

خيلv:إ,ذا دخل الشهر' الرام' ف%و.د>ع1ي
ب,لد. تيم، وان\ص'ر,ي أ%رض. عام1ر,

ون.صر الغيث� ال4رض ن.ص\راv: غاث%ها وسقاها وأ%نبتها؛ قال:
من كان أ%خطاه الربيع'، فإ,نا



نصر ال1جاز ب,غ.ي\ث1 عبد1 الواح1د1
ون.ص.ر الغيث� البل%د إ,ذا أ%عانه على ال1ص\ب والنبات. ابن ال4عراب:

النeص\رة ال%ط}ر.ة الت_ام�ة؛ وأ%رض م.ن\ص'ورة وم.ض\ب'وط%ة. وقال أ%بو
عبيد: ن'ص1ر.ت البلد إ,ذا م'ط1ر.ت، فهي م.ن\ص'ورة أ%ي م.م\ط�ورة. ون'ص1ر

القوم إ,ذا غ1يث�وا. وف الديث: إ,ن� هذه الس_حابة% ت.نص'ر أ%رض. بن
ك%ع\ب أ%ي ت'مطرهم. والن_ص\ر: الع.طاء؛ قال رؤبة:

إ,ن وأ%س\طار� س'ط1ر\ن% س.ط}را
vن.ص\را vيا ن.ص\ر' ن.ص\را :Dل%قائ1ل

ون.ص.ره ينص'ره ن.ص\راv: أ%عطاه. والن_صائ1ر': العطايا.
وال�س\ت.ن\ص1ر: الس_ائل. ووقف أ%عراب� على قوم فقال: ان\ص'ر'ون ن.ص.ركم ال أ%ي

أ%عط�ون أ%عطاكم ال.
ون.ص.رى ون.ص\ر.ى وناص1ر.ة ون.ص'ور,ي_ة 

(* قوله« ونصورية» هكذا ف
الصل ومت القاموس بتشديد الياء، وقال شارحه بتخفيف الياء): قرية بالشام،

والن_صار.ى م.ن\س'وب'ون إ,ليها؛ قال ابن سيده: هذا قول أ%هل اللغة، قال:
وهو ضعيف إ,ل أ%ن ناد1ر النسب ي.س.ع'ه، قال: وأ%ما سيبويه فقال أ%ما

ن.صار.ى فذهب الليل إ,ل أ%نه جع ن.ص\ر,ي¼ ون.ص\ران، كما قالوا ند\مان
ون.دامى، ولكنهم حذفوا إ,حدى الياء4ين كما حذفوا من أ�ث}ف1ي_ة وأ%بدلوا

مكانا أ%لفاv كما قالوا ص.حار.ى، قال: وأ%ما الذي ن'و.ج>هه نن عليه جاء
vكما جعت م.س\م.عا vعلى ن.ص\ران ل4نه قد تكلم به فكأ%نك جعت ن.ص\را

وال4ش\ع.ث وقلت ن.صار.ى كما قلت ن.دامى، فهذا أ%قيس، وال4ول مذهب، وإ,نا
كان أ%ق}ي.س. ل4نا ل نسمعهم قالوا ن.ص\ر,ي�. قال أ%بو إ,سحق: واح1د

النصار.ى ف أ%حد القولي ن.ص\ر.ان كما ترى مثل ن.د\مان ون.دامى، وال�نثى
ن.ص\ران.ة مثل ن.د\مان.ة؛ وأ%نشد ل4ب ال4خزر المان يصف ناقتي

طأ}طأ%تا رؤوسهما من ال3عياء فشبه رأ}س الناقة من تطأ}طئها برأ}س النصوانية
إ,ذا طأ}طأ%ته ف صلتا:

ف%ك1ل}تاه'ما خ.ر_ت\ وأ%س\ج.د. رأ}س'ها،
كما أ%س\ج.د.ت\ ن.ص\ران.ة ل ت%ن_ف1

ف%ن.ص\ران.ة تأ}نيث ن.ص\ران، ولكن ل ي'ستعمل ن.ص\ران إ,ل بياءي النسب
ل4نم قالوا رجل ن.ص\ران وامرأ%ة ن.ص\راني_ة، قال ابن بري: قوله إ,ن



النصارى جع ن.ص\ران ون.ص\ران.ة إ,نا يريد بذلك ال4صل دون الستعمال،
وإ,نا الستعمل ف الكلم ن.ص\رانê ون.ص\ران,ي�ة، بياءي النسب، وإ,نا

جاء ن.ص\ران.ة ف البيت على جهة الضرورة؛ غيه: ويوز أ%ن يكون واحد
النصارى ن.ص\ر,ي�اv مثل بعي م.ه\ر,ي� وإ,ب,ل م.هار.ى، وأ%س\ج.د: لغة ف

س.ج.د. وقال الليث: زعموا أ%نم ن'س3ب'وا إ,ل قرية بالشام اسها ن.ص\ر'ونة.
التهذيب: وقد جاء أ%ن\صار ف جع الن_ص\ران؛ قال:

لا رأ%يت' ن.ب.طاv أ%ن\صارا
بعن الن_صارى. الوهري: ون.ص\ران� قرية بالشأ}م ينسب إ,ليها

.�الن_صارى، ويقال: ناص1ر.ة
والت_ن.صeر': الدخول ف الن_ص\رانية، وف الك%م: الدخول ف دين

النص\ري 
(* قوله« ف دين النصري» هكذا بالصل) . ون.ص_ر.ه: جعله

ن.ص\ران,ي�اv. وف الديث: كل© مولود يولد على الف1ط}رة حت يكون% أ%بواه اللذان
ي.ه.و>دان,ه وي'ن.ص>ران,ه؛ الل�ذان رفع بالبتداء ل4نه أ�ضمر ف يكون؛

كذلك رواه سيبويه؛ وأ%نشد:
إ,ذا ما الرء كان أ%ب'وه ع.ب\س¬،
ف%ح.س\ب'ك ما ت'ر,يد' إ,ل الكلم,

أ%ي كان هو. وال4ن\ص.ر': ال4ق}ل%ف'، وهو من ذلك ل4ن النصارى ق�ل}ف.
وف الديث: ل ي.ؤم_ن_ك�م أ%ن\ص.ر' أ%ي أ%ق}ل%ف'؛ كذا ف�س>ر ف

الديث.ون.ص_ر': ص.ن.م، وقد ن.ف%ى سيبويه هذا البناء ف ال4ساء.
وب'خ\ت'ن.ص_ر: معروف، وهو الذي كان خ.ر_ب بيت القدس، ع.م_ره ال تعال. قال

ال4صمعي: إ,نا هو ب'وخ.ت'ن.ص_ر فأ�عرب، وب'وخ.ت' ابن'، ون.ص_ر' ص.ن.م،
وكان و'جد عند الص_ن.م ول ي'عرف له أ%ب فقيل: هو ابن الصنم. ون.ص\ر

ون'ص.ي\ر¬ وناص1ر وم.ن\ص'ور: أ%ساء. وبنو ناص1ر وبنو ن.ص\ر: ب.ط}نان.
ون.ص\ر: أ%بو قبيلة من بن أ%سد وهو نصر ابن ق�ع.ي\ن�؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر ياطب

رجلv من بن ل�ب.ي\ن بن سعد ال4س.د1ي وكان قد هجاه:
،vساeع.ي\ن� ت.ف%ج�ع.د.د\ت. ر,جالv من ق

فما ابن' ل�ب.ي\ن والت_ف%جeس' والف%خ\ر'ف
ش.أ%ت\ك. ق�ع.ي\ن¬ غ%ث©ها وس.م1ين'ها،

وأ%نت الس_ه' السeف}لى، إ,ذا د'ع1ي.ت\ ن.ص\ر'



الت_ف%جeس: التعظ©م والتكب. وشأ%تك: س.ب.ق%ت\ك. والس_ه: لغة ف
الس\ت1.

@وقال النضر: الن_ز'ور' القليل الكلم, ل يتكلم حت ت'ن\ز,ر.ه. وف
حديث أ�م> م.ع\ب.د: ل ن.ز\ر ول ه.ذ%ر؛ الن_ز\ر القليل، أ%ي ليس بقليل
vفيد'ل� على ع1ي¼ ول كثي� فاسد. قال ال4صمعي: ن.ز.ر. فلن فلنا

ي.ن\ز'ره ن.ز\راv إ,ذا استخرج ما عنده قليلv قليلv. ون.ز.ر. الرجل%: احتق%ره
واستقل�ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

قد كنت' ل أ�نز.ر' ف يوم الن_ه.ل}،
ول ت.خ'ون� ق�و_ت أ%ن أ�ب\ت.ذ%ل}،
حت ت.و.ش_ى ف� و.ض_اح¬ و.ق%ل}

يقول: كنت' ل أ�س\ت.ق%ل© ول أ�حتق%ر' حت ك%ب,رت. وت.و.ش_ى: ظه.ر
ف9 كالش>ي.ة. ووض_اح: ش.ي\ب. وق%ل�: م'ت.و.قYل.

والن_ز\ر': ال3لاح' ف السؤال. وقولم: فلن ل ي'عطي حت ي'ن\ز.ر
أ%ي ي'لح_ عليه وي'صغ_ر. من قدر,ه. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: وما
كان لكم أ%ن ت.ن\ز'ر'وا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، على الص_لة أ%ي

ت'ل1حeوا عليه فيها. ون.ز.ر.ه ن.ز\راv: أ%ل� عليه ف السأ%لة. وف
الديث: أ%ن عمر.، رضي ال عنه، كان ي'ساي,ر' النب، صلى ال عليه وسلم،

ف سف%ر� فسأ%له' عن شيء فلم ي'ج,ب\ه ث عاد يسأ%له' فلم ي'ج,ب\ه، فقال
لنفسه كال�ب.كYت لا: ث%ك1ل%ت\ك. أ�مeك. يا ابن. الط�اب, ن.ز.ر\ت.

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، م1راراv ل ي'ج,يب'ك؛ قال ال4زهري: معناه
أ%نك أ%ل}ح.ح\ت. عليه ف السأ%لة إ,ل}حاحاv أ%د_بك بسكوته عن جوابك؛

وقال كثي:
ل أ%ن\ز'ر' الن_ائ1ل% الليل%، إ,ذا

ما اع\تل� ن.ز\ر' الظ©ؤ'ور, ل ت.ر.م,
أ%راد: ل ت.ر\أ%م\ فحذف المزة. ويقال: أ%عطاه عطاء ن.ز\راv وعطاء

م.ن\ز'وراv إ,ذا أ%ل%ح_ عليه فيه، وعطاءé غي م.ن\ز'ور إ,ذا ل ي'ل1ح_ عليه
فيه بل أ%عطاه عفواv؛ ومنه قوله:

ف%خ'ذ} ع.ف}و. ما آتاك ل ت.ن\ز'ر.ن_ه'،
فعند. ب'لوغ, الكد\ر, ر.ن\ق' ال%شار,ب,

(* قوله« ما آتاك إل» ف الساس: فخذ عفو من آتاك إل.)



أ%بو زيد: رجلD ن.ز\ر وف%زر، وقد ن.ز'ر. ن.زار.ة إ,ذا كان قليل الي؛
وأ%ن\ز.ر.ه ال وهو رجلD م.ن\ز'ور. ويقال لكل شيء ي.ق1ل: ن.ز'ور¬؛ ومنه

قول زيد بن عدي:
أ%و كماء3 ال%ث}م'ود1 ب.ع\د. جام�،
ر.ذ1م الد_م\ع, ل ي.ؤ'وب ن.ز'ورا

قال: وجائز أ%ن يكون الن_ز'ور بعن النزور فعول بعن مفعول.
والن_ز'ور من ال3بل: الت ل ت.كاد ت.لق%ح' إ,ل وهي كارهة. وناقة ن.ز'ور¬:

.vالقليلة اللب، وقد ن.ز'ر.ت\ ن.ز\را :vبينة الن_زار. والن_زور أ%يضا
قال: والن_ات1ق الت إ,ذا وج.دت مس_ الفحل ل%ق1ح.ت، وقد ن.ت.ق%ت ت.نت'ق'
إ,ذا ح.م.لت. والن_ز'ور: الناقة الت مات ولدها فهي ت.ر\أ%م ولد. غيها

ول ييء لبن'ها إ,ل ن.ز\راv. وفرس ن.ز'ور: بطيئة اللYقاح. والن_ز\ر:
ورم¬ ف ض.ر\ع الناقة؛ ناقة م.ن\ز'ورة، ون.ز.ر\ت'ك فأ%كثرت أ%ي أ%مرت'ك.
قال شر: قال ع1د_ة من الك1لب,يي>ن الن_ز\ر الستعجال والس\ت1ح\ثاث،

.vأ%ي بطيئا vيقال: ن.ز.ر.ه إ,ذا أ%عجل%ه، ويقال: ما جئت. إ,ذا ن.ز\را
ون,ز.ار: أ%بو قبيلة، وهو ن,زار' بن م.ع.د� بن ع.دنان. والت_ن.زeر:

النت1ساب إ,ل ن,زار بن معد. ويقال: ت.ن.ز_ر الرجل إ,ذا تش.ب_ه
vبالن_ز.ارية أ%و أ%دخ.ل نفس.ه فيهم. وف الروض ال�ن'ف1: س'مي ن,زار¬ ن,زارا

ل4ن أ%باه ل�ا و'لد له نظر إ,ل ن'ور النبو�ة بي عينيه، وهو النeور
vالذي كان ي'نقل ف ال4صلب إ,ل ممد، صلى ال عليه وسلم، ففر,ح فر.حا

شديداv ون.ح.ر وأ%طعم وقال: إ,ن هذا كل�ه ل%ن.ز\ر¬ ف حق هذا الولود،
فسمي ن,زاراv لذلك.

@نطر: الن_اط1ر والن_اطور من كلم أ%هل الس_واد: حافظ الزرع والت_مر
والك%ر\م، قال بعضهم: وليست بعربية مضة، وقال أ%بو حنيفة: هي عربية؛ قال

الشاعر:
أ%ل يا جار.ت.ا بأ�باض.، إ,ن

رأ%يت' الريح. خ.ي\راv منك1 جار.ا
ت'غ.ذYينا إ,ذا هب_ت علينا،

وت.م\ل� و.ج\ه. ناط1ر,كم غ�بار.ا
قال: الن_اط1ر الافظ، وي'روى: إ,ذا هب_ت ج.ن'وباv. قال أ%بو منصور:
ول أ%دري أ%خذه الشاعر من كلم الس_واد1ي>ي أ%و هو ع.رب�. قال:



ورأ%يت بالب.ي\ضاء من بلد بن ج.ذ1ية ع.راز,يل س'و>يت لن يفظ ثر النخيل
وقت الص�1ر.ام، فسأ%لت رجلv عنها فقال: هي م.ظال© الن_واط1ي كأ%نه

جع الن_اط�ور؛ وقال ابن أ%حر ف الن_اط�ور:
وب'س\تان ذي ثور.ين ل ل1ي عند.ه،

إ,ذا ما ط%غ.ى ناط�وره وت.غ.ش\م.ر.ا
وجع الن_اط1ر ن'ط�ار ون'ط%راء، وجع الن_اط�ور ن.واط1ي، والفعل

الن_ط}ر والن>طارة، وقد ن.ط%ر ي.ن\ط�ر. ابن ال4عراب: الن_ط}رة الفظ
بالعيني، بالطاء، قال: ومنه أ�خذ الن_اط�ور.

والن_اط1ر'ون: موضع 
(* قوله« الناطرون موضع إل» عبارة القاموس: وغلط

الوهري ف قوله ناطرون موضع بالشأم، وإنا هو ماطرون باليم اهـ. ولذا
أنشد ياقوت ف معجم البلدان البيت باليم فقال: ولا بالاطرون إل ول

يذكر ناطرون ف فصل النون. بناحية الشأ}م؛ قال الوهري: والقول ف إ,عرابه
كالقول ف ن.صيب,ي؛ وينشد هذا البيت بكسر النون) :

ولا بالن_اط1ر'ون%، إ,ذا
أ%كل% الن_م\ل� الذي ج.م.عا

وذكره ال4زهري ف م.ط%ر باليم، وقد تقدم، فقال: هو موضع.
vوم.ن\ظ%را vره ن.ظ%را�@نظر: الن_ظ%ر: ح1سe العي، ن.ظ%ره ي.ن\ظ

وم.ن\ظ%رة ون.ظ%ر إ,ليه. وال%ن\ظ%ر: مصدر ن.ظ%ر. الليث: العرب تقول ن.ظ%ر.
ي.ن\ظ�ر ن.ظ%راv، قال: ويوز تفيف الصدر تمله على لفظ العامة من الصادر،

وتقول ن.ظ%رت إ,ل كذا وكذا م1ن\ ن.ظ%ر العي ون.ظ%ر القلب، ويقول
القائل للمؤم_ل يرجوه: إ,نا ن.ن\ظ�ر إ,ل ال ث إ,ليك أ%ي إ,نا

أ%ت.و.ق�ع فضل ال ث ف%ض\لك. الوهري: الن_ظ%ر تأ%مeل الشيء بالعي، وكذلك
الن_ظ%ران�، بالتحريك، وقد ن.ظ%رت إ,ل الشيء. وف حديث ع1مران بن ح'ص.ي

قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: الن_ظ%ر إ,ل وجه علي� ع1بادة؛
قال ابن ال4ثي: قيل معناه أ%ن عليìا، كرم ال وجهه، كان إ,ذا ب.ر.ز.

قال الناس: ل إ,له إ,ل ال ما أ%شرف. هذا الفت ل إ,له إ,ل ال
ما أ%علم. هذا الفت ل إ,له إ,ل ال ما أ%كرم هذا الفت أ%ي ما

أ%ت\ق%ى، ل إ,له إ,ل ال ما أ%ش\ج.ع هذا الفت فكانت رؤيته، عليه السلم،
تمل�هم على كلمة التوحيد.



والن_ظ�ارة: القوم ينظ�رون إ,ل الشيء. وقوله عز وجل: وأ%غرقنا آل
فرعون وأ%نتم ت.نظ�رون. قال أ%بو إ,سحق: قيل معناه وأ%نتم ت.ر.و\ن.هم

يغر.قون؛ قال: ويوز أ%ن يكون معناه وأ%نتم م'شاهدون تعلمون ذلك وإ,ن ش.غ.لهم
عن أ%ن ي.روهم ف ذلك الوقت شاغل. تقول العرب: د'ور آل فلن تنظ�ر إ,ل

د'ور آل فلن أ%ي هي بإ,زائها ومقاب,ل%ةD لا. وت.ن.ظ�ر: كن.ظ%ر. والعرب
تقول: داري تنظ�ر إ,ل دار فلن، ود'ور'نا ت'ناظ1ر' أ%ي ت'قاب,ل، وقيل:
إ,ذا كانت م'حاذ1ي.ةv. ويقال: ح.يÒ ح1للD ون.ظ%ر¬ أ%ي متجاورون ينظر

.vبعضهم بعضا
التهذيب: وناظ1ر' الع.ي\ن, النeق}ط%ة� السوداء الصافية الت ف وسط

سواد العي وبا يرى الن_اظ1ر' ما ي.ر.ى، وقيل: الناظر ف العي كالرآة
إ,ذا استقبلتها أ%بصرت فيها شخصك. والن_اظ1ر' ف ال�ق}ل%ة1: السواد'

ال4صغر الذي فيه إ,ن\سان� الع.ي\ن,، ويقال: الع.ي\ن' الن_اظ1ر.ة�. ابن
سيده: والن_اظ1ر' النقطة السوداء ف العي، وقيل: هي البصر نفسه، وقيل: هي

ع1ر\ق¬ ف ال4نف وفيه ماء البصر. والناظران: عرقان على حرف ال4نف
يسيلن من ال�وق%ي، وقيل: ها عرقان ف العي يسقيان ال4نف، وقيل: الناظران
عرقان ف مرى الدمع على ال4نف من جانبيه. ابن السكيت: الناظران عرقان

مكتنفا ال4نف؛ وأ%نشد لرير:
وأ%ش\ف1ي من ت.خ.ل©ج, ك�لY ج,ن¼،
وأ%ك}و,ي الن_اظ1ر.ي\ن, من ال�ن.ان1

والنان: داء يأ}خذ الناس وال3بل، وقيل: إ,نه كالزكام؛ قال الخر:
ولقد ق%ط%ع\ت' ن.واظ1راv أ%وج.م\ت'ها،

من ت.ع.ر_ض. ل من الشeع.راء3
قال أ%بو زيد: ها عرقان ف م.ج\ر.ى الدمع على ال4نف من جانبيه؛ وقال

عتيبة بن مرداس ويعرف بابن ف%س\وة:
ق%ل1يل%ة ل%ح\م, الن_اظ1ر.ي\ن,، ي.ز,ين'ها

ش.ب.اب¬ ومفوض¬ من الع.ي\ش, بار,د'
ت.ناه.ى إ,ل ل%ه\و, ال%د1يث1 كأ%نا

أ%خ'و س.ق}ط%ة، قد أ%س\ل%م.ت\ه' الع.وائ1د'
وصف مبوبته بأ%سالة الد� وقلة لمه، وهو الستحب. والعيش البارد: هو

ال%ن,يe الر_غ%د'. والعرب تكن بالب.ر\د1 عن النعيم وبال%ر> عن



الب'ؤس,، وعلى هذا س'م>ي. الن_و\م' ب.ر\داv ل4نه راحة وت.ن.عeم¬. قال ال
تعال: ل يذوقون فيها ب.ر\داv ول ش.راباv؛ قيل: نوماv؛ وقوله: تناهى

أ%ي تنتهي ف مشيها إ,ل جاراتا ل1ت.ل}ه'و. م.ع.ه'ن_، وشبهها ف
انتهارها عند الشي بعليل ساقط ل يطيق النهوض قد أ%سلمته العوائد لشد�ة

ضعفه.وت.ناظ%ر.ت1 النخلتان: ن.ظ%ر.ت1 ال�نثى منهما إ,ل الف�ح_ال, فلم
ينفعهما تلقيح حت ت'ل}ق%ح. منه؛ قال ابن سيده: حكى ذلك أ%بو حنيفة.

والت_ن\ظار': الن_ظ%ر'؛ قال الطيئة:
فما ل%ك. غ%ي\ر' ت.ن\ظار� إ,ليها،

كما ن.ظ%ر. الي.ت1يم' إ,ل الو.ص1ي>
والن_ظ%ر': النتظار. ويقال: ن.ظ%ر\ت' فلناv وان\ت.ظ%ر\ت'ه بعن

واحد، فإ,ذا قلت ان\ت.ظ%ر\ت' فلم ي'جاو,ز\ك فعلك فمعناه وقفت وتهلت. ومنه
قوله تعال: ان\ظ�ر'ونا ن.ق}ت.ب,س\ من ن'وركم، قرئ: ان\ظ�ر'ونا

وأ%ن\ظ1ر'ونا بقطع ال4لف، فمن قرأ% ان\ظ�ر'ونا، بضم ال4لف، فمعناه ان\ت.ظ1ر'ونا،
ومن قرأ% أ%ن\ظ1ر'ونا فمعناه أ%خ>ر'ونا؛ وقال الزجاج: قيل معن

أ%ن\ظ1ر'ونا ان\ت.ظ1ر'ونا أ%يضاv؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم:
أ%با ه1ن\د{ فل ت.ع\ج.ل} علينا،

وأ%ن\ظ1ر\نا ن'خ.ب>ر\ك. الي.ق1ينا
وقال الفر�اء: تقول العرب أ%ن\ظ1ر\ن أ%ي ان\ت.ظ1ر\ن قليلv، ويقول

التكلم لن ي'ع\ج,ل�ه: أ%ن\ظ1ر\ن أ%ب\ت.ل1ع ر,يق1ي أ%ي أ%م\ه,ل}ن,ي. وقوله
تعال: و'ج'وه¬ يومئذ ناض1ر.ةD إ,ل ر.ب>ها ناظ1ر.ةD؛ ال�ول بالضاد

وال�خرى بالظاء3؛ قال أ%بو إ,سحق: يقول ن.ض1ر.ت ب,ن.ع1يم النة
والن_ظ%ر, إ,ل ربا. وقال ال تعال: ت.ع\ر,ف' ف و'ج'وههم ن.ض\ر.ة% الن_ع1يم؛

قال أبو منصور: ومن قال إ,ن معن قوله إ,ل ربا ناظرة يعن منتظرة فقد
أ%خطأ%، ل4ن العرب ل تقول ن.ظ%ر\ت' إ,ل الشيء بعن انتظرته، إ,نا

تقول ن.ظ%ر\ت' فلناv أ%ي انتظرته؛ ومنه قول الطيئة:
ن.ظ%ر\ت'ك�م' أ%ب\ناء4 ص.اد1ر.ة{

ل1ل}و,ر\د1، ط%ال% با ح.و\ز,ي وت.ن\ساس1ي
وإ,ذا قلت ن.ظ%ر\ت' إ,ليه ل يكن إ,ل بالعي، وإ,ذا قلت نظرت ف ال4مر

احتمل أ%ن يكون ت.ف%ك©راv فيه وتدبراv بالقلب.
وفرس ن.ظ�ار¬ إ,ذا كان ش.ه\ماv طام1ح. الط�ر\ف1 حد1يد. القلب,؛ قال



الراجز أ%بو ن'خ.ي\ل%ة%:
ي.ت\ب.ع\ن. ن.ظ�ار,ي_ةv ل ت'ه\ج.م,

ن.ظ�ار,ي_ةD: ناقة نيبة من ن,تاج, الن_ظ�ار,، وهو فحل من فحول
العرب؛ قال جرير:

وال4ر\ح.ب,ي� وج.د�ها الن_ظ�ار
ل ت'ه\ج.م: ل ت'ح\ل%ب\.

vأ%ن ت'ناظ1ر. أ%خاك ف أ%مر إ,ذا ن.ظ%ر\ت'ما فيه معا :�وال�ناظ%ر.ة
كيف تأ}تيانه.

وال%ن\ظ%ر' وال%ن\ظ%ر.ة�: ما نظرت إ,ليه فأ%عجبك أ%و ساءك، وف
التهذيب: ال%ن\ظ%ر.ة� م.ن\ظ%ر' الرجل إ,ذا نظرت إ,ليه فأ%عجبك، وامرأ%ة

ح.س.ن.ة� ال%ن\ظ%ر, وال%ن\ظ%رة أ%يضاv. ويقال: إ,نه لذو م.ن\ظ%ر.ة{ بل
م.خ\ب.ر.ة{. وال%ن\ظ%ر': الشيء الذي يعجب الناظر إ,ذا نظر إ,ليه وي.س'رeه.

،êوم.ن\ظ%ران Òويقال: م.ن\ظ%ر'ه خي من م.خ\ب.ر,ه. ورجل م.ن\ظ%ر,ي
ال4خية على غي قياس: ح.س.ن' ال%ن\ظ%ر,؛ ورجل م.ن\ظ%رانê م.خ\ب.ران9.

ويقال: إ,ن فلناv لفي م.ن\ظ%ر� وم'ست.م.ع�، وف ر,ي¼ وم.ش\ب.ع، أ%ي
فيما أ%ح.ب_ الن_ظ%ر. إ,ليه والستماع. ويقال: لقد كنت عن هذا ال%قام,

ب,م.ن\ظ%ر� أ%ي ب.ع\ز.ل فيما أ%ح\ب.ب\ت.؛ وقال أ%بو زيد ياطب غلماv قد
أ%ب.ق. ف%ق�ت1ل%:

قد كنت. ف م.ن\ظ%ر� وم'س\ت.م.ع�،
عن ن.ص\ر, ب.ه\ر.اء4 ، غ%ي. ذي ف%ر.س,

وإ,نه لسديد' الن_اظ1ر, أ%ي ب.ر,يء# من التهمة ينظر ب1لء3 عينيه.
وبنو ن.ظ%ر.ى ون.ظ�ر.ى: أ%هل� الن_ظ%ر, إ,ل النساء والت_غ.زeل بن؛

ومنه قول ال4عرابية لبعلها: م'ر_ ب على ب.ن ن.ظ%ر.ى، ول ت.م'ر_ ب
على بنات ن.ق%ر.ى، أ%ي م'ر_ ب على الرجال الذين ينظرون إ,ل9 فأ�عجبهم

وأ%ر'وق�هم ول ي.ع1يب'ون.ن من ورائي، ول ت.م'ر_ ب على النساء
اللئي ينظرنن في.ع1ب\ن.ن حسداv وي'ن.قYر\ن% عن عيوب من م.ر_ بن.

وامرأ%ة س'م\ع'ن.ةD ن'ظ}ر'ن.ةD وس1م\ع.ن.ةD ن,ظ}ر.نة، كلها بالتخفيف؛
حكاها يعقوب وحده: وهي الت إ,ذا ت.س.م_ع.ت\ أ%و ت.ن.ظ�ر.ت\ فلم ت.ر.

شيئاv ف%ظ%ن_ت\. والن_ظ%ر': الفكر ف الشيء ت'ق%د>ره وتقيسه منك.
والن_ظ}ر.ة�: الل�م\ح.ة بالع.ج.ل%ة؛ ومنه الديث: أ%ن النب، صلى ال



عليه وسلم، قال لعلي: ل ت'ت\ب,ع, الن_ظ}ر.ة% الن_ظ}ر.ة%، فإ,ن لك
ال�ول وليست لك الخرة�. والن_ظ}ر.ة�: اليئة�. وقال بعض الكماء: من ل

ي.ع\م.ل} ن.ظ%ر'ه ل ي.ع\م.ل} لسان'ه؛ ومعناه أ%ن الن_ظ}ر.ة% إ,ذا خرجت
بإ,بكار القلب ع.م1ل%ت\ ف القلب، وإ,ذا خرجت بإ,نكار العي دون القلب ل

تعمل، ومعناه أ%ن من ل ي.ر\ت.د1ع\ بالنظر إ,ليه من ذنب أ%ذنبه ل يرتدع
بالقول. الوهري وغيه: ون.ظ%ر. الد_ه\ر' إ,ل بن فلن فأ%هلكهم؛ قال

ابن سيده: هو على ال%ث%ل,، قال: ولست' منه على ث1ق%ة{.
وال%ن\ظ%ر.ة�: موضع الر_ب,يئ%ة1. غيه: وال%نظ%ر.ة� موضع ف رأ}س جبل

.�فيه رقيب ينظر العدو_ ي.ح\ر'س'ه. الوهري: وال%نظ%ر.ة� ال%ر\ق%ب.ة
ورجلD ن.ظ�ور¬ ون.ظ�ور.ةD وناظ�ور.ةD ون.ظ1ي.ةD: س.ي>د¬ ي'ن\ظ%ر

إ,ليه، الواحد والمع والذكر والؤنث ف ذلك سواء. الفراء: يقال فلن
ن.ظ�ورة� قومه ون.ظ1ي.ة� قومه1، وهو الذي ي.ن\ظ�ر' إ,ليه قومه فيمتثلون ما
امتثله، وكذلك هو ط%ر,يق%ت'هم بذا العن. ويقال: هو ن.ظ1ي.ة� القوم

وس.ي>ق%ت'هم أ%ي ط%ل1يع.ت'هم. والن_ظ�ور': الذي ل ي'غ¬ف1ل� الن_ظ%ر. إ,ل
ما أ%هه.

وال%ناظ1ر: أ%شراف' ال4رض, ل4نه ي'ن\ظ%ر' منها. وت.ناظ%ر.ت1
الد_اران1: تقابلتا. ون.ظ%ر. إ,ليك البل�: قابلك. وإ,ذا أ%خذت ف طريق كذا

ف%ن.ظ%ر إ,ليك البل� ف%خ'ذ} عن يينه أ%و يساره. وقوله تعال: وت.راه'م\
ي.ن\ظ�رون% إ,ليك وهم ل يبصرون؛ ذهب أ%بو عبيد إ,ل أ%نه أ%راد ال4صنام

أ%ي تقابلك، وليس هنالك ن.ظ%ر¬ لكن لا كان الن_ظ%ر' ل يكون إ,ل
بقابلة{ ح.س'ن. وقال: وتراهم، وإ,ن كانت ل تعقل ل4نم يضعونا موضع من

يعقل.والن_اظ1ر': الافظ. وناظ�ور' الزرع والنخل وغيها: ح.اف1ظ�ه؛ والطاء
ن.ب.ط1ي_ة.

وقالوا: ان\ظ�ر\ن اي اص\غ إ,ل�؛ ومنه قوله عز وجل: وقولوا ان\ظ�ر\نا
واسعوا. والن_ظ}ر.ة�: الرحة�. وقوله تعال: ول ي.ن\ظ�ر إ,ليهم يوم
القيامة؛ أ%ي ل ي.ر\ح.م'ه'م\. وف الديث: إ,ن ال ل ي.ن\ظ�ر إ,ل

ص'و.ر,كم وأ%موالكم ولكن إ,ل قلوبكم وأ%عمالكم؛ قال ابن ال4ثي: معن النظر
ههنا ال3حسان والرحة والع.ط}ف' ل4ن النظر ف الشاهد دليل البة، وترك

النظر دليل البغض والكراهة، وم.ي\ل� الناس, إ,ل الصور العجبة وال4موال
الفائقة، وال سبحانه يتقدس عن شبه الخلوقي، فجعل ن.ظ%ر.ه' إ,ل ما هو



للس_ر> والل©ب>، وهو القلب والعمل؛ والنظر يقع على ال4جسام والعان،
فما كان بال4بصار فهو لل4جسام، وما كان بالبصائر كان للمعان. وف

الديث: م.ن, ابتاع. م1ص.ر_اةv فهو بي الن_ظ%ر.ي\ن, أ%ي خي ال4مرين
له: إ,ما إ,مساك البيع أ%و ردeه، أ%يeهما كان خياv له واختاره ف%ع.ل%ه؛

وكذلك حديث القصاص: من ق�تل له قتيل فهو بي الن_ظ%ر.ي\ن,؛ يعن
القصاص والدية؛ أ%يeه'ما اختار كان له؛ وكل هذه معان{ ل ص'و.ر¬. ون.ظ%ر.

الرجل% ينظره وان\ت.ظ%ر.ه وت.ن.ظ�ر.ه: ت.أ%ن عليه؛ قال ع'ر\و.ة� بن
الو.ر\د1:

إ,ذا ب.ع'د'وا ل يأ}م.ن'ون% اق}ت1راب.ه'،
ت.ش.وeف. أ%هل, الغائب, ال�نت.ن.ظ�ر,
وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

ول أ%ج\ع.ل� العروف. حل� أ%ل1ي_ة{،
ول ع1د.ةv ف الن_اظ1ر, ال�ت.غ.ي>ب,

فسره فقال: الناظر هنا على الن_س.ب, أ%و على وضع فاعل موضع مفعول؛ هذا
معن قوله، وم.ث�ل%ه ب,س>ر� كات أ%ي مكتوم. قال ابن سيده: وهكذا وجدته

بط ال%ام1ض, 
(* قوله« الامض» هو لقب اب موسى سليمان بن ممد بن أحد

النحوي أخذ عن ثعلب، صحبه اربعي سنة وألف ف اللغة غريب الديث وخلق
النسان والوحوش والنبات، روى عنه أبو عمر الزاهد وأبو جعفر الصبهان. مات

سنة ؟؟) ، بفتح الياء، كأ%نه لا جعل فاعلv ف معن مفعول استجاز
أ%يضاv أ%ن يعل م'ت.ف%ع_لv ف موضع م'ت.ف%ع>ل� والصحيح الت.غ.ي>ب،
بالكسر. والت_ن.ظ©ر': ت.و.ق�ع الشيء. ابن سيده: والت_ن.ظ©ر' ت.و.ق©ع'
ما ت.ن\ت.ظ1ر'ه'. والن_ظ1ر.ة�، بكسر الظاء: التأ}خي ف ال4مر. وف

التنزيل العزيز: ف%ن.ظ1ر.ةD إ,ل م.ي\س.ر.ة{، وقرأ% بعضهم: فناظ1ر.ةD، كقوله
v؛ أ%ي تكذيب¬. ويقال: ب,ع\ت' فلناDعز وجل: ليس ل1و.ق}ع.ت1ها كاذ1ب.ة

فأ%ن\ظ%ر\ت'ه أ%ي أ%مهلت'ه، والسم منه الن_ظ1ر.ة�. وقال الليث: يقال
اشتريته منه ب,ن.ظ1ر.ة{ وإ,ن\ظار�. وقوله تعال: ف%ن.ظ1ر.ة إ,ل م.ي\س.ر.ة{؛

أ%ي إ,نظار¬. وف الديث: كنت' أ�باي,ع' الناس فكنت' أ�ن\ظ1ر ال�ع\س3ر.؛
ال3نظار: التأ}خي وال3مهال. يقال: أ%ن\ظ%ر\ت'ه أ�ن\ظ1ره. ون.ظ%ر.

الشيء4: باعه ب,ن.ظ1ر.ة. وأ%ن\ظ%ر. الرجل%: باع منه الشيء ب,ن.ظ1ر.ة{.



واس\ت.ن\ظ%ره: طلب منه الن_ظر.ة% واس\ت.م\ه.ل%ه. ويقول أ%حد الرجلي لصاحبه:
بي\ع¬، فيقول: ن,ظ}ر¬ أ%ي أ%ن\ظ1ر\ن حت أ%ش\ت.ر,ي. منك. وت.ن.ظ�ر\ه

أ%ي ان\ت.ظ1ر\ه' ف م'ه\ل%ة{.
وف حديث أ%نس: ن.ظ%ر\نا النب_، صلى ال عليه وسلم، ذات. ليلة حت

كان ش.ط}ر' الليل,. يقال: ن.ظ%رت'ه' وان\ت.ظ%ر\ت'ه إ,ذا ار\ت.ق%ب\ت.
حضور.ه. ويقال: ن.ظ%ار, مثل ق%طام, كقولك: ان\ت.ظ1ر\، اسم وضع موضع ال4مر.

وأ%ن\ظ%ر.ه: أ%خ_ر.ه'. وف التنزيل العزيز: قال أ%ن\ظ1ر\ن إ,ل يوم
ي'ب\ع.ث�ون%.

والت_ناظ�ر': الت_راو'ض' ف ال4مر. ون.ظ1ي'ك: الذي ي'راو,ض'ك
وت'ناظ1ر'ه'، وناظ%ر.ه من ال�ناظ%ر.ة. والن_ظ1ي': ال1ث}ل�، وقيل: الثل ف

كل شيء. وفلن ن.ظ1ي'ك أ%ي م1ث}ل�ك ل4نه إ,ذا ن.ظ%ر إ,ليهما الن_اظ1ر'
رآها سواءé. الوهري: ون.ظ1ي' الشيء م1ث}ل�ه. وحكى أ%بو عبيدة:

الن>ظ}ر والن_ظ1ي بعنÝى مثل الن>د> والن_د1يد1؛ وأ%نشد لعبد ي.غ'وث% بن
و.ق�اص� الار,ثي>:

أ%ل هل أ%تى ن,ظ}ر,ي' م'ل%ي\ك%ة% أ%ن_ن
أ%نا الليث�، م.ع\د1ي�اv عليه وعاد1يا؟

(* روي هذا البيت ف قصيدة عبد يغوث على الصورة التالية:
وقد ع.ل1مت ع1رس1ي م'ل%يكة� أنن * أنا الليث�، م.عد'و�اv علي�

وع.اديا)
وقد كنت' ن.ج_ار. ال%ز'ور, وم'ع\م1ل% ال}ـ

ـس.ط1ي>، وأ%م\ض1ي حيث� ل ح.ي_ ماض1ي.ا
ويروى: ع1ر\س1ي م'ل%ي\ك%ة% بدل ن,ظ}ر,ي مليكة. قال الفر�اء: يقال

ن.ظ1ي.ة� قومه ون.ظ�ور.ة� قومه للذي ي'ن\ظ%ر إ,ليه منهم، ويمعان على
ن.ظ%ائ1ر.، وج.م\ع' الن_ظ1ي ن'ظ%ر.اء�، وال�نثى ن.ظ1ي.ةD، والمع الن_ظائر

ف الكلم وال4شياء كلها. وف حديث ابن مسعود: لقد عرفت' الن_ظائ1ر.
الت كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ي.ق�وم' با عشرين س'ور.ةv من

ال�ف%ص_ل، يعن س'و.ر. الفصل، سيت نظائر لشتباه بعضها ببعض ف الط©ول.
وقول ع.دي�: ل ت'خط1ئ} ن,ظارت أ%ي ل ت'خ\ط1ئ} ف1راس.ت. والن_ظائ1ر':
جع ن.ظ1ية، وهي ال1ث}ل� والش>ب\ه' ف ال4شكال، ال4خلق وال4فعال

وال4قوال. ويقال: ل ت'ناظ1ر\ بكتاب ال ول بكلم رسول ال، وف رواية:



ول ب,س'ن_ة1 رسول ال؛ قال أ%بو عبيد: أ%راد ل تعل شيئاv نظياv لكتاب
ا ول لكلم رسول ال فتدعهما وتأ}خذ به؛ يقول: ل تتبع قول قائل من كان

vف وجه آخر أ%ن يعلهما مثل vوتدعهما له. قال أ%بو عبيد: ويوز أ%يضا
للشيء يعرض مثل قول إ,براهيم النخعي: كانوا يكرهون أ%ن يذكروا الية عند

الشيء ي.ع\ر,ض' من أ%مر الدنيا، كقول القائل للرجل إ,ذا جاء ف الوقت الذي
ي'ر,يد' صاحب'ه: جئت على ق%د.ر� يا موسى، هذا وما أ%شبهه من الكلم،

قال: وال4و�ل أ%شبه. ويقال: ناظ%ر\ت فلناv أ%ي ص1ر\ت' نظياv له ف
الخاطبة. وناظ%ر\ت' فلناv بفلن أ%ي جعلته ن.ظ1ياv له. ويقال للسلطان إ,ذا

.vي.س\تبئ أ%م\ر. جاعة1 قرية{: ب.عث ناظ1را vبعث أ%مينا
وقال ال4صمعي: ع.د.د\ت' إ,ب,ل% فلن ن.ظائ1ر. أ%ي م.ث}ن.ى مثن،

وعددتا ج.م.اراv إ,ذا عددتا وأ%نت تنظر إ,ل جاعتها.
والن_ظ}ر.ة�: س'وء� اليئة. ورجل فيه ن.ظ}ر.ةD أ%ي ش'ح'وب¬؛ وأ%نشد

شر:وف الام, منها ن.ظ}ر.ةD وش'ن'وع'
قال أ%بو عمرو: الن_ظ}ر.ة� الشeن\ع.ة� والق�ب\ح'. ويقال: إ,ن ف هذه

Dإ,ذا كانت قبيحة. ابن ال4عراب: يقال فيه ن.ظ}ر.ة vالارية ل%ن.ظ}ر.ة
ور.د_ةD أ%ي ي.ر\ت.دe النظر عنه من ق�ب\ح1ه1. وفيه ن.ظ}ر.ةD أ%ي قبح؛

:eوأ%نشد الر>ياش1ي
،Dلقد ر.اب.ن أ%ن اب\ن. ج.ع\د.ة% باد1ن

وف ج,س\م, ل%ي\لى ن.ظ}ر.ةD وش'ح'وب'
وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، رأ%ى جارية فقال: إ,ن با

ن.ظ}ر.ةv فاس\ت.ر\ق�وا لا؛ وقيل: معناه إ,ن با إ,صابة عي من ن.ظ%ر,
ال1ن> إ,ليها، وكذلك با س.ف}ع.ةD؛ ومنه قوله تعال: غي. ناظ1ر,ين.

إ,ناه'؛ قال أ%هل اللغة: معناه غي منتظرين بلوغه وإ,دراكه. وف الديث: أ%ن
عبد ال أ%با النب، صلى ال عليه وسلم، مر� بامرأ%ة ت.ن\ظ�ر' وت.ع\تاف'،

فرأ%ت\ ف وجهه ن'وراv فدعته إ,ل أ%ن ي.س\ت.ب\ض1ع. منها وت'ع\ط1ي.ه'
مائةv من ال3بل فأ%ب، قوله: ت.ن\ظ�ر' أ%ي ت.ت.ك%ه_ن'، وهو ن.ظ%ر'

ت.ع.ل©م� وف1راسة{، وهذه الرأ%ة هي كاظمة� بنت' م'ر¼، وكانت م'ت.ه.و>د.ةv قد
قرأ%ت الكتب، وقيل: هي أ�خت' ور.ق%ة% بن ن.و\ف%ل�. والن_ظ}ر.ة�: عي

الن. والن_ظ}ر.ة�: الغ.ش\ي.ة� أ%و الطائف من لن، وقد ن'ظ1ر.. ورجل فيه
ن.ظ}ر.ةD أ%ي عيب¬.



والنظور': الذي أ%صابته ن.ظ}ر.ةD. وصب م.ن\ظ�ور¬: أ%صابته العي.
والنظور': الذي ي'ر\ج.ى خ.ي\ر'ه. ويقال: ما كان ن.ظ1ياv لذا ولقد

.Dور' بن س.ي_ار�: رجل�أ%ن\ظ%ر\ت'ه، وما كان خ.ط1ياv ولقد أ%خ\ط%ر\ت'ه. وم.ن\ظ
وم.ن\ظ�ور¬: اسم' ج,ن>ي¼؛ قال:

ولو أ%ن� م.ن\ظ�وراv وح.ب_ة% أ%س\لما
ل1ن.ز\ع, الق%ذ%ى، ل ي'ب\ر,ئا ل ق%ذ%اك�ما

وح.ب_ة�: اسم امرأ%ة ع.ل1ق%ها هذا الن فكانت ت.ط%ب_ب' با
ي'ع.لYم'ها. وناظ1ر.ة�: جبل معروف أ%و موضع. ون.واظ1ر': اسم موضع؛ قال ابن

أ%حر:وص.د_ت\ عن ن.واظ1ر. واس\ت.ع.ن_ت\
ق%ت.اماv، هاج. ع.ي\ف1يìا وآل

(* قوله « عيفياv» كذا بالصل.)
وبنو الن_ظ�ار,: قوم من ع'ك}ل�، وإ,بل ن.ظ�اري_ة: منسوبة إ,ليهم؛

قال الراجز:
ي.ت\ب.ع\ن. ن.ظ�ار,ي_ة س.ع'وم.ا

الس_ع\م': ض.ر\ب¬ من سي ال3بل.
@نعر: النeع\ر.ة� والنeع.ر.ة�: ال%ي\ش'وم، ومنها ي.ن\ع1ر' الن_اع1ر'.

والن_ع\ر.ة�: صوت¬ ف ال%ي\ش'وم؛ قال الراجز:
إ,ن ورب> الك%ع\ب.ة1 ال%س\ت'ور.ه،
والن_ع.رات1 من أ%ب م.ح\ذ�ور.ه

:vون'عارا vي.ن\ع.ر' وي.ن\ع1ر' ن.ع1يا �يعن أ%ذانه. ون.ع.ر. الرجل
صاح. وص.و_ت. بيشومه، وهو من الص_و\ت1. قال ال4زهري: أ%ما قول الليث ف

الن_ع1ي, إ,نه صوت ف اليشوم وقوله النeع.ر.ة� اليشوم'، فما سعته
ل4حد من ال4ئمة، قال: وما أ%رى الليث حفظه.

والن_ع1ي': الص>ياح'. والن_ع1ي': الصeراخ' ف ح.ر\ب أ%و ش.ر�.
وامرأ%ة ن.ع_ار.ةD: ص.خ_اب.ةD فاحشة، والفعل كالفعل والصدر كالصدر.

ويقال: غ%ي\ر.ى ن.ع\ر.ى للمرأ%ة؛ قال ال4زهري: ن.ع\ر.ى ل يوز أ%ن يكون
تأ}نيث ن.ع\ران%، وهو الص_خ_اب'، ل4ن ف%ع\لن% وف%ع\لى ييئان ف باب

.�ف%ع1ل% ي.ف}ع.ل� ول ييئان ف باب ف%ع.ل% ي.ف}ع1ل
قال شر: الن_اع1ر' على وجهي: الن_اع1ر' ال�ص.و>ت' والن_اع1ر'

الع1ر\ق' الذي يسيل دماv. ون.ع.ر. ع1ر\ق�ه ي.ن\ع1ر' ن'عوراv ون.ع1ياv، فهو



ن.ع_ار¬ ون.ع'ور¬: ص.و_ت. لروج الدم؛ قال العجاج:
وب.ج_ كل� عان,د{ ن.ع'ور,،

ق%ض\ب. الط�ب,بب, نائ1ط% ال%ص\ف�ور,
وهذا الرجز نسبه الوهري لرؤبة؛ قال ابن بري: وهو ل4بيه العجاج، ومعن

ب.ج_ ش.ق_، يعن أ%ن الثور طعن الكلب. فشق جلده. والع.ان,د': العرق
الذي ل ي.ر\ق%أ� د.م'ه. وقوله ق%ض\ب. الطبيب أ%ي ق%ط}ع. الطبيب النائط% وهو

العرق. والصفور: الذي به الصeف%ار'، وهو الاء ال4صفر. والن_اع'ور':
ع1ر\ق¬ ل يرقأ� دمه. ون.ع.ر. ال�ر\ح' بالدم ي.ن\ع.ر' إ,ذا فار.

وج'ر\ح¬ ن.ع_ار¬: ل يرفأ��. وج'ر\ح¬ ن.ع'ور¬: ي'ص.و>ت من شد�ة خروج دمه منه.
ون.ع.ر. العرق' ي.ن\ع.ر'، بالفتح فيهما، ن.ع\راv أ%ي فار منه الدم؛ قال

الشاعر:
ص.ر.ت\ ن.ظ}ر.ةv لو صاد.ف%ت\ ج.و\ز. د.ار,ع�
غ%د.ا، والع.واص1ي من د.م, ال%و\ف1 ت.ن\ع.ر'

وقال جندل بن الثن:
رأ%يت' نيان% ال�روب, ت'س\ع.ر'
منهم إ,ذا ما ل�ب,س. الس_ن.و_ر'،
ض.ر\ب¬ د1ر.اك¬ وط1عانD ي.ن\ع.ر'

ويروى ي.ن\ع1ر'، أ%ي واسع الراحات يفور منه الدم. وضرب¬ د1راك¬ أ%ي
متتابع ل ف�ت'ور فيه. والس_ن.و_ر': الدروع، ويقال: إ,نه اسم لميع

السلح؛ وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: أ%عوذ بال من ش.ر> ع1ر\ق� ن.ع_ار�،
من ذلك. ون.عر. ال�ر\ح' ي.ن\ع.ر': ارتفع دمه. ون.ع.ر الع1ر\ق' بالدم،

وهو ع1ر\ق¬ ن.ع_ار¬ بالدم: ارتفع دمه. قال ال4زهري: قرأ%ت ف كتاب أ%ب
عمر الزاهد منسوباv إ,ل ابن ال4عراب أ%نه قال: جرح ت.ع_ار¬، بالعي
والتاء، وت.غ_ار¬، بالغي والتاء، ون.ع_ار¬، بالعي والنون، بعن واحد،

وهو الذي ل ي.ر\ق%أ�، فجعلها كلها لغات وصححها.
والنeع.ر.ة�: ذباب¬ أ%ز\ر.ق' يدخل ف أ�نوف المي واليل، والمع

ن'ع.ر¬. قال سيبويه: ن'ع.ر¬ من المع الذي ل يفارق واحده إ,ل� بالاء، قال
ابن سيده: وأ�راه سع العرب تقول هو النeع.ر'، فحمله ذلك على أ%ن

تأ%و_ل ن'ع.راv ف المع الذي ذكرنا، وإ,ل� فقد كان توجيهه على التكسي
أ%و\س.ع.. ون.ع1ر. الفرس' والمار' ي.ن\ع.ر' ن.ع.راv، فهو ن.ع1ر¬: دخلت



النeع.ر.ة� ف أ%نفه؛ قال امرؤ' القيس:
ف%ظ%ل� ي'ر.ن>ح' ف غ%ي\ط%ل�،

كما ي.س\ت.د1ير' ال1مار' الن_ع1ر\
أ%ي فظل الكلب لا طعنه الثور بقرنه يستدير ل4ل الطعنة كما يستدير

المار الذي دخلت النeع.ر.ة� ف أ%نفه. والغ.ي\ط%ل�: الشجر، الواحدة
غ%ي\ط%ل%ةD. قال الوهري: النeع.ر.ة�، مثال ال�م.ز.ة1، ذباب ضخم أ%زرق العي

أ%خضر له إ,برة ف طرف ذنبه يلسع با ذوات الافر خاصة، وربا دخل ف
أ%نف المار فيكب رأ}سه ول ي.ر'دeه شيء، تقول منه: ن.ع1ر. المار،

بالكسر، ي.ن\ع.ر' ن.ع.راv، فهو حار ن.ع1ر¬، وأ%تانD ن.ع1ر.ةD، ورجل ن.ع1ر¬: ل
يستقر ف مكان، وهو منه. وقال ال4حر: النeع.ر.ة� ذبابة تسقط على

الدواب فتؤذيها؛ قال ابن مقبل:
ت.ر.ى النeع.رات1 ال�ض\ر. ح.و\ل% ل%ب.ان,ه1،
أ�حاد. وم.ث}ن.ى، أ%ص\ع.ق%ت\ها ص.واه1ل�ه

أ%ي قتلها صيهله. ون.ع.ر. ف البلد أ%ي ذ%ه.ب. وقولم: إ,ن ف رأ}سه
ن'ع.ر.ةv أ%ي ك1ب\راv. وقال ال�م.و,يe: إ,ن ف رأ}سه ن.ع.ر.ةv، بالفتح،

أ%ي أ%م\راv ي.ه'مe به. ويقال: ل�ط1ي.ن� ن'ع.ر.ت.ك. أ%ي كبك وجهلك من
رأ}سك، وال4صل فيه أ%ن� المار إ,ذا ن.ع1ر. ر.ك1ب رأ}س.ه، فيقال لكل

من ر.ك1ب. رأ}س.ه: فيه ن'ع.ر.ةD. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل أ�ق}ل1ع'
عنه حت أ�ط1ي. ن'ع.ر.ت.ه'، وروي: حت أ%ن\ز,ع. النeع.ر.ة% الت ف

أ%نفه؛ قال ابن ال4ثي: هو الذباب ال4زرق ووصفه وقال: وي.ت.ول%�ع' بالبعي
ويدخل ف أ%نفه فيكب رأ}س.ه، سيت بذلك لن.ع1ي,ها وهو صوتا، قال: ث

استعيت للن_خ\و.ة1 وال4ن.ف%ة1 والك1ب\ر, أ%ي حت أ�زيل ن.خ\و.ت.ه'
وأ�خ\ر,ج. جهله من رأ}سه، أ%خرجه الروي من حديث عمر، رضي ال عنه، وجعله

الزمشري حديثاv مرفوعاv؛ ومنه حديث أ%ب الدرداء، رضي ال عنه: إ,ذا رأ%يت
ن'ع.ر.ة% الناس ول تستطيع أ%ن ت'غ.ي>ر.ها فد.ع\ها حت يكون ال يغيها

أ%ي ك1ب\ر.ه'م\ وجهلهم، والنeع.ر.ة� والنeع.ر': ما أ%ج.ن_ت\ ح'م'ر'
الوحش ف أ%رحامها قبل أ%ن يتم خلقه، شبه بالذباب، وقيل: إ,ذا استحالت الضغة

ف الرحم فهي ن'ع.ر.ةD، وقيل: النeع.ر' أ%ولد الوامل إ,ذا ص.و_ت.ت\،
وما حلت الناقة� ن'ع.ر.ةv قط أ%ي ما حلت ولداv؛ وجاء4 با الع.ج_اج'

ف غي ال%ح\د1 فقال:



والش_دن,ي_ات ي'س.اق1ط}ن. النeع.ر\
(* قوله« والشدنيات» الذي تقدم: كالشدنيات، ولعلهما روايتان.)

يريد ال4جنة؛ شبهها بذلك الذباب. وما حلت الرأ%ة ن'ع.ر.ةv قط أ%ي
ملقوحاv؛ هذا قول أ%ب عبيد، واللقوح إ,نا هو لغي ال3نسان. ويقال

للمرأ%ة ولكل أ�نثى: ما حلت ن'ع.ر.ةv قط، بالفتح، أ%ي ما حلت ملقوحاv أ%ي
ولداv. والنeع.ر' ريح تأ}خذ ف ال4نف ف%ت.ه'زeه'.

والن_ع'ور' من الرياح: ما فاج.أ%ك. ب,ب.ر\د{ وأ%نت ف ح.ر¼، أ%و
ب.ر¼ وأ%نت ف ب.ر\د{؛ عن أ%ب علي ف التذكرة. ون.ع.ر.ت1 الريح' إ,ذا
ه.ب_ت\ مع صوت، ورياح ن.واع1ر' وقد ن.ع.ر.ت\ ن'عاراv. والن_ع\ر.ة� من

الن_و\ء3 إ,ذا اشتد_ به ه'ب'وب' الريح؛ ومنه قوله:
ع.م1ل ال4نام1ل ساق1ط أ%ر\واق�ه
م'ت.ز.ح>ر، ن.ع.ر.ت\ به ال%و\زاء�

والن_اع'ور.ة�: الدeولب'. والن_اع'ور': ج.ن.اح' الر_ح.ى.
والن_اع'ور': د.ل}و¬ يستقى با. والن_اع'ور': واحد الن_واع1ي الت يستقى با

Dي.لء�. وف رأ}سه ن'عر.ة�يديرها الاء� ولا صوت¬. والنeع.ر.ة�: ال
ون.ع.ر.ةD أ%ي أ%م\ر¬ ي.ه'مe به. ون,ي_ةD ن.ع'ور¬: بعيدة؛ قال:

ومنت' إ,ذا ل ي.ص1ر\ن,ي ال%و.ى
ول ح'بeها، كان ه.م>ي ن.ع'ور.ا

.Dن.ع'ور¬: بعيدة Dوفلن ن.ع1ي' ال%م� أ%ي ب.ع1يد'ه. وه1م_ة
والن_ع'ور' من الاجات: البعيدة. ويقال: س.ف%ر¬ ن.ع'ور¬ إ,ذا كان بعيداv؛ ومنه

قول طرفة:
وم1ث}ل1ي، فاع\ل%م1ي يا أ�م_ ع.مر�و،

إ,ذا ما اع\تاد.ه' س.ف%ر¬ ن.ع'ور'
ورجل ن.ع_ار¬ ف الفت: خ.ر_اج¬ فيها س.ع_اء#، ل يراد به الصوت'

وإ,نا ت'ع\ن.ى به الركة�. والن_ع_ار' أ%يضاv: العاصي؛ عن ابن ال4عراب.
ون.ع.ر. القوم': هاجوا واجتمعوا ف الرب. وقال ال4صمعي ف حديث ذكره:

ما كانت فتنةD إ,ل� ن.ع.ر. فيها فلنD أ%ي ن.ه.ض. فيها. وف حديث
ال%س.ن,: كلما ن.ع.ر. بم ناع1ر¬ ات_ب.ع'وه أ%ي ناه1ض¬ يدعوهم إ,ل الفتنة

ويصيح بم إ,ليها. ون.ع.ر الرجل: خالف وأ%ب؛ وأ%نشد ابن ال4عراب
للم'خ.ب_ل, الس_ع\د1ي:



إ,ذا ما ه'م' أ%ص\ل%ح'وا أ%مر.ه'م\،
ن.ع.ر\ت. كما ي.ن\ع.ر' ال4خ\د.ع'

يعن أ%نه يفسد على قومه أ%مرهم، ون.ع\ر.ة� الن_ج\م,: ه'ب'وب' الريح
واشتداد الر عند طلوعه فإ,ذا غرب سكن. ومن أ%ين ن.ع.ر\ت. إ,لينا أ%ي

أ%تيتنا وأ%قبلت إ,لينا؛ عن ابن ال4عراب. وقال مرة: ن.ع.ر. إ,ليهم ط%ر.أ%
عليهم.

والت_ن\ع1ي': إ,دارة السهم على الظفر ليعرف ق%وامه من ع1و.جه، وهكذا
ي.ف}ع.ل� من أ%راد اختبار الن_ب\ل,، والذي حكاه صاحب العي ف هذا إ,نا

هو الت_ن\ف1يز'.
والنeع.ر': أ%و_ل ما ي'ث}م1ر' ال4راك'، وقد أ%ن\ع.ر. أ%ي أ%ث}مر،

وذلك إ,ذا صار ثره بقدار النeع.ر.ة1.
وبنو الن_ع1ي: بطن من العرب.

vون.غ.ر. ي.ن\غ1ر' ن.غ.رانا ،vنغر: ن.غ1ر. عليه، بالكسر، ن.غ.را@
وت.ن.غ_ر: غ%ل%ى وغ%ض1ب.، وقيل: هو الذي ي.غ\ل1ي جوفه من الغيظ، ورجل ن.غ1ر،

وامرأ%ة ن.غ1ر.ة: غ%ي\ر.ى. وف حديث علي، عليه السلم: أ%ن امرأ%ة جاء4ته
فذكرت له أ%ن زوجها يأ}ت جاريتها، فقال: إ,ن كنت1 صادقةv رجناه، وإ,ن

كنت1 كاذبةv ج.ل%د\ناك1، فقالت: ر'دeون إ,ل أ%هلي غ%ي\ر.ى ن.غ1ر.ةv أ%ي
مغتاظة يغلي جوف غ%ل%يان% الق1د\ر,؛ قال ال4صمعي: سأ%لن ش'ع\ب.ة� عن

هذا الرف فقلت: هو مأ}خوذ من ن.غ.ر, الق1در، وهو غ%ل%يان'ها وف%و\ر'ها.
يقال منه: ن.غ1ر.ت1 الق1در ت.ن\غ.ر ن.غ.راv إ,ذا غلت، فمعناه أ%نا أ%رادت

أ%ن جوفها يغلي من الغيظ والغ.ي\ر.ة1، ث ل تد عند علي�، عليه السلم،
ما تريد. وكانت بعض نساء ال4عراب ع.ل1ق%ةv ببعلها فتزوج عليها، فتاهت

وت.د.ل�ه.ت\ من الغ.ي\ر.ة1، فمرت يوماv برجل يرعى إ,بلv له ف رأ}س
eي.ج'ر vأ%برق، فقالت: أ%يها ال4برق ف رأ}س الرجل عسى رأ%يت ج.ر,يرا

ب.ع1ياv، فقال لا الرجل: أ%غ%ي\ر.ى أ%نت أ%م ن.ع1ر.ةD فقالت له: ما أ%نا
بالغ.ي\ر.ى ول الن_غ1ر.ة، أ�ذ1يب' أ%ح\مال وأ%ر\ع.ى ز'ب\د.ت؛ قال ابن

سيده: وعندي أ%ن الن_غ1ر.ة% هنا الغ.ض\ب ل الغ.ي\ر.ى لقوله: أ%غ}ي\ر.ى
أ%نت1 أ%م ن.ع1ر.ةD؟ فلو كانت الن_غ1ر.ة� هنا هي الغ.ي\ر.ى ل يعادل

با قوله أ�غ%ي\ر.ى كما ل تقول للرجل: أ%قاعد أ%نت أ%م جالس؟ ون.غ.ر.ت1
الق1د\ر' ت.ن\غ1ر' ن.غ1ياv ون.غ.راناv ون.غ1ر.ت\: غ%ل%ت\. وظ%ل� فلن



ي.ت.ن.غ_ر' على فلن أ%ي ي.ت.ذ%م_ر' عليه، وقيل: أ%ي يغلي عليه جوفه
غ%ي\ظاv. ون.غ.ر.ت1 الناقة� ت.ن\غ1ر': ض.م_ت\ م'ؤ.خ_ر.ها ف%م.ض.ت\.

ون.غ.ر.ها: صاح. با؛ قال:
وع.ج'ز ت.ن\غ1ر' للت_ن\غ1ي

وروى بعضهم: تنفر للتنفي يعن تطاوعه على ذلك. والنeغ.ر': ف1راخ'
العصافي، واحدته ن'غ.ر.ةD مثال ه'م.ز.ة، وقيل: النeغ.ر' ضرب¬ من ال�م_ر,

�ح'م\ر' الناقي وأ�ص'ول, ال4ح\ناك1، وجعها ن,غ\رانD، وهو الب'ل}ب'ل
:vعند أ%هل الدينة؛ قال يصف ك%ر\ما

ي.ح\م1ل}ن. أ%رقاق. ال�دام,، كأ%نا
ي\م1ل}ن.ها بأ%ظاف1ر, الن>غ\ران1

،�ش.ب_ه. م.عالق الع1ن.ب, بأ%ظاف1ر, الن_غ\ران1. الوهري: الن.غ.ر.ة
مثال ال�م.زة، واحدة النeغ.ر,، وهي طي كالعصافي ح'م\ر' الناقي؛ قال

الراجز:
،eع.ل1ق. ح.و\ض1ي ن'غ.ر¬ م'ك1ب

،eي.ع'ب vإ,ذا غ%ف%ل}ت' غ%ف}ل%ة
eوح'م_رات¬ ش'ر\ب'ه'ن_ غ1ب

ويتصغيه جاء الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، قال ل1ب'ن.ي¼ كان
ل4ب طلحة ال4نصاري وكان له ن'غ.ر¬ فمات: فما فعل النeغ.ي' يا أ%با
ع'م.ي�؟ قال ال4زهري: النeغ.ر طائر ي'شبه الع'ص\ف�ور. وتصغيه ن'غ.ي\ر¬،

ويمع ن,غ\راناv مثل ص'ر.د{ وص1ر\دان{. شر: النeغ.ر' فرخ العصفور،
وقيل: هو من صغار العصافي تراه أ%بداv صغياv ضاو,ي�اv. والنeغ.ر': أ%ولد
الوامل إ,ذا ص.و_ت.ت\ ووز_غ%ت\ أ%ي صارت كالو.ز.غ, ف خلقتها ص1غ.ر¬؛
قال ال4زهري: هذا تصحيف وإ,نا هو النeع.ر'، بالعي، ويقال منه: ما

أ%ج.ن_ت1 الناقة� ن'غ.راv قط أ%ي ما حلت، وقد مر تفسيه؛ وأ%نشد ابن
السكيت:

كالش_د.ن,ي_ات1 ي'ساق1ط}ن. النeغ.ر\
ون.غ1ر. من الاء ن.غ.راv: أ%كثر. وأ%ن\غ.ر.ت الشاة�: لغة من

أ%م\غ.ر.ت\، وهي م'ن\غ1ر¬: اح.ر_ لبنها ول ت'خ\ر,ط}؛ وقال اللحيان: هو أ%ن يكون
ف لبنها ش'ك}ل%ة� د.م� فإ,ذا كان ذلك لا عادة،، فهي م1نغار¬. قال
ال4صمعي: أ%م\غ.ر.ت1 الشاة� وأ%ن\غ.ر.ت\، وهي شاة م'م\غ1ر¬ وم'ن\غ1ر¬ إ,ذا



ح'ل1ب.ت\ فخرج مع لبنها دم. وشاة م1ن\غار¬: مثل م1م\غار. وج'ر\ح¬
ن.غ_ار¬: يسيل منه الدم؛ قال أ%بو مالك: يقال ن.غ.ر. الدم ون.ع.ر. وت.غ.ر. كل

ذلك إ,ذا انفجر، وقال الع'ك}ل1يe: ش.خ.ب. لع1ر\ق' ون.غ.ر ون.غ.ر.؛ قال
الك�م.ي\ت' بن زيد:

وعاث% فيهن_ من ذي لي_ة{ ن'ت1ق%ت\،
أ%و ناز,ف¬ من ع'ر'وق, ال%و\ف1 ن.غ_ار'

.Dوقال أ%بو عمرو وغيه: ن.غ_ار¬ س.ي_ال
@نفر: الن_ف}ر': الت_ف%رeق'. ويقال: لقيته قبل كل ص.ي\ح� ون.ف}ر� أ%ي

�أ%ولv، والص_ي\ح': الص>ياح'. والن_ف}ر': التفرق؛ ن.ف%ر.ت1 الدابة
ت.ن\ف1ر' وت.ن\ف�ر ن,فاراv ون'ف�وراv ودابة ناف1ر¬، قال ابن ال4عراب: ول

يقال ناف1ر.ةD، وكذلك دابة ن.ف�ور¬، وكل© جاز,ع� من شيء ن.ف�ور¬. ومن
كلمهم: كل© أ%ز.ب_ ن.ف�ور¬؛ وقول أ%ب ذؤيب:

إ,ذا ن.ه.ض.ت\ فيه ت.ص.ع_د. ن.ف}ر'ها،
ك%ق1ت\ر الغ1لء3 م'س\ت.د1رÒ صياب'ها

قال ابن سيده: إ,نا هو اسم لمع نافر كصاحب وص.ح\ب� وزائر وز.و\ر�
ونوه. ون.ف%ر. القوم' ي.ن\ف1ر'ون ن.ف}راv ون.ف1ياv. وف حديث حزة

ال4سلمي: ن'فYر. بنا ف س.ف%ر� مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم؛ يقال:
أ%ن\ف%ر\نا أ%ي ت.ف%ر_ق%ت\ إ,بلنا، وأ�ن\ف1ر. بنا أ%ي ج'ع1لنا م'ن\ف1ر,ين ذ%و,ي

إ,بل� ناف1ر.ة{. ومنه حديث ز.ي\ن.ب. بنت رسول ال، صلى ال عليه وسلم:
فأ%ن\ف%ر. با الشركون ب.ع1ي.ها حت س.ق%ط%ت\. ون.ف%ر. الظ�ب\ي' وغيه

ن.ف}راv ون.ف%راناv: ش.ر.د.. وظ%ب\ي¬ ن.ي\ف�ور¬: شديد الن>فار,.
واس\ت.ن\ف%ر. الدابة: ك%ن.ف�ر.. وال3ن\فار' عن الشيء والت_ن\ف1ي' عنه

والس\ت1ن\فار' كل©ه بعنÝى. والس\ت1ن\فار' أ%يضاv: النeف�ور'؛ وأ%نشد ابن
ال4عراب:

ار\ب'ط} ح1مار.ك.، إ,نه م'س\ت.ن\ف1ر¬
ف إ,ث}ر, أ%ح\م1ر.ة{ ع.م.د\ن% ل1غ'ر_ب,

أ%ي نافر: ويقال: ف الدابة ن,فار¬، وهو اسم¬ م1ث}ل� ال1ران1؛ ون.ف�ر.
الدابة واس\ت.ن\ف%ر.ها. ويقال: اس\ت.ن\ف%ر\ت' الوحش. وأ%ن\ف%ر\ت'ها

ون.ف�ر\ت'ها بعنÝى ف%ن.ف%ر.ت\ ت.ن\ف1ر' واس\ت.ن\ف%ر.ت\ ت.س\ت.ن\ف1ر' بعن
واحد. وف التنزيل العزيز: كأ%نم ح'م'ر¬ م'س\ت.ن\ف1ر.ةD ف%ر_ت\ من



ق%س\و.ر.ة{؛ وقرئت: مستنف1رة، بكسر الفاء، بعن نافرة، ومن قرأ% مستنف%رة،
بفتح الفاء، فمعناها م'ن.ف�ر.ةD أ%ي م.ذ}ع'ور.ةD. وف الديث: ب.ش>ر'وا

ول ت'ن.فYر'وا أ%ي ل ت.ل}ق%و\ه'م\ با يملهم على النeف�ور,. يقال:
ن.ف%ر. ي.ن\ف1ر ن'ف�وراv ون,فاراv إ,ذا ف%ر_ وذهب؛ ومنه الديث: إ,ن منكم

م'ن.فYر,ين. أ%ي من ي.ل}قى الناس. بالغ1ل}ظ%ة1 والش>د_ة1
ف%ي.ن\ف1ر'ون% من ال3سلم والد>ين. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ل ت'ن.فYر,

الناس.. وف الديث: أ%نه اش\ت.ر.ط% لن أ%ق}ط%ع.ه' أ%رضاv أ%ن ل ي'ن.ف�ر.
مال�ه أ%ي ل ي'ز\ج.ر. ما يرعى من ماله ول ي'د\ف%ع. عن الر_ع\ي.

واس\ت.ن\ف%ر. القوم. ف%ن.ف%ر'وا معه وأ%ن\ف%ر'وه أ%ي نصروه وم.دeوه. ون.ف%ر'وا
ف ال4مر ي.ن\ف1ر'ون ن,فاراv ون'ف�وراv ون.ف1ياv؛ هذه عن الز_ج_اج،

وت.ناف%ر'وا: ذهبوا، وكذلك ف القتال. وف الديث: وإ,ذا اس\ت'ن\ف1ر\ت'م\
فان\ف1ر'وا. والس\ت1ن\فار': الس\ت1ن\جاد' والس\ت1ن\صار'، أ%ي إ,ذا طلب

منكم النeص\ر.ة% فأ%جيبوا وان\ف1ر'وا خارجي إ,ل ال3عانة. ون.ف%ر'
القوم, جاع.ت'هم الذين ي.ن\ف1ر'ون ف ال4مر، ومنه الديث: أ%نه بعث جاعة

إ,ل أ%هل مكة ف%ن.ف%ر.ت\ لم ه'ذ%ي\لD فلما أ%ح.سeوا بم ل%ؤ'وا إ,ل
ق%ر\د.د{ أ%ي خرجوا لقتالم. والن_ف}ر.ة� والن_ف}ر' والن_ف1ي':

القوم' ي.ن\ف1ر'ون% معك وي.ت.ناف%ر'ون% ف القتال، وكله اسم للجمع؛ قال:
إ,ن� لا ف%وار,ساv وف%ر.ط%ا،

ون.ف}ر.ة% ال%ي> وم.ر\عÝى و.س.ط%ا،
ي.ح\م'ون.ها من أ%ن} ت'سام. الش_ط%ط%ا

وكل ذلك مذكور ف موضعه. والن_ف1ي': القوم الذين يت.ق%د_م'ون% فيه.
والن_في': الماعة� من الناس كالن_ف}ر,، والمع من كل ذلك أ%ن\فار¬.

ون.ف1ي قريش: الذين كانوا ن.ف%ر'وا إ,ل ب.د\ر� ليمنعوا ع1ي\ر. أ%ب
سفيان.ويقال: جاءت ن.ف}ر.ة� بن فلن ون.ف1ي'هم أ%ي جاعتهم الذين ي.ن\ف1ر'ون

ف ال4مر. ويقال: فلن ل ف الع1ي\ر, ول ف الن_ف1ي؛ قيل هذا الثل
لقريش من بي العرب، وذلك أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، لا هاجر إ,ل

الدينة ونض منها ل1ت.ل%قYي ع1ي قريش سع مشركو قريش بذلك، فنهضوا
ول%ق�وه بب.د\ر� لي.أ}م.ن. ع1ي'هم ال�ق}ب,ل� من الشأ}م مع أ%ب سفيان،

فكان من أ%مرهم ما كان، ول يكن ت.خ.ل�ف. عن الع1ي\ر, والقتال إ,ل ز.م1ن¬
أ%و من ل خي فيه، فكانوا يقولون لن ل يستصلحونه ل1م'ه,م¼: فلن ل



ف الع1ي, ول ف الن_ف1ي,، فالعي' ما كان منهم مع أ%ب سفيان،
والنفي ما كان منهم مع ع'ت\ب.ة% بن ربيعة قائدهم يوم. ب.د\ر�. واس\ت.ن\ف%ر.

ال3مام' الناس. لهاد العدو� فنفروا ي.ن\ف1ر'ون% إ,ذا ح.ث�ه'م على
الن_ف1ي, ودعاهم إ,ليه؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم: وإ,ذا

اس\ت'ن\ف1ر\ت'م\ فان\ف1ر'وا. ون.ف%ر. الاجe من م1نÝى ن.ف}راv ون.فر. الناس' من
م1نÝى ي.ن\ف1ر'ون% ن.ف}راv ون.ف%راv، وهو يوم الن_ف}ر, والن_ف%ر,

والنeف�ور, والن_ف1ي,، وليلة� الن_ف}ر والن_ف%ر,، بالتحريك، ويوم'
النeف�ور, ويوم' الن_ف1ي، وف حديث الج: يوم' الن_ف}ر, ال4و�ل؛ قال ابن

ال4ثي: هو اليوم الثان من أ%يام التشريق، والن_ف}ر' الخ1ر' اليوم'
الثالث، ويقال: هو يوم الن_ح\ر, ث يوم الق%ر> ث يوم النفر ال4ول ث

يوم النفر الثان، ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ي.ن\ف1ر' الناس
فيه من من، وهو بعد يوم القر>؛ وأ%نشد ل1ن'ص.ي\ب� ال4س\و.د1 وليس هو

ن'ص.ي\باv ال4س\و.د. ال%ر\وان,ي_:
أ%م.ا والذي ح.ج_ ال�ل%بeون% ب.ي\ت.ه'،

وع.ل�م. أ%يام. الذبائح, والن_ح\ر,
لقد ز.اد.ن، ل1ل}غ.م\ر,، ح'ب�اv، وأ%ه\له1،

ل%يال� أ%قام.ت\ه'ن_ ل%ي\لى على الغ.م\ر,
وهل ي.أ}ث%م.ن>ي ال� ف أ%ن ذ%ك%ر\ت'ها،

وع.ل�ل}ت' أ%صحاب با ليلة% الن_ف}ر,
،Ýوس.ك�ن\ت' ما ب من ك%لل� ومن كر

وما بال%طايا من ج'ن'وح� ول ف%ت\ر,
:�ويروى: وهل يأ}ث�م.ن>ي، بضم الثاء. والن_ف%ر'، بالتحريك، والر_ه\ط

ما دون العشرة من الرجال، ومنهم من خصص فقال للرجال دون النساء3، والمع
أ%نفار. قال أ%بو العباس: الن_ف%ر' والقوم' والر_ه\ط� هؤلء معناهم

المع ل واحد لم من لفظهم. قال سيبويه: والنسب' إ,ليه ن.ف%ر,يÒ، وقيل:
الن_ف%ر' الناس' كلهم؛ عن كراع، والن_ف1ي' مثل�ه، وكذلك الن_ف}ر'

والن_ف}ر.ة�. وف حديث أ%ب ذ%ر¼: لو كان ههنا أ%حد¬ من أ%ن\فار,نا أ%ي من
قومنا، جع ن.ف%ر� وهم ر.ه\ط� ال3نسان وعشيته، وهو اسم جع يقع على

جاعة من الرجال خاصة ما بي الثلثة إ,ل العشرة. وف الديث: ون.ف%ر'نا
خ'ل�وف¬ أ%ي رجالنا. الليث: يقال هؤلء ع.ش.ر.ة� ن.ف%ر� أ%ي عشرة رجال، ول



يقال عشرون ن.ف%راv ول ما فوق العشرة، وهم الن_ف%ر' من القوم. وقال
vه؛ قال امرؤ القيس يصف رجل�الفراء: ن.ف}ر.ة� الرجل ون.ف%ر'ه' ر.ه\ط

ب,ج.و\د.ة1 الر_م\ي:
ف%ه\و. ل ت.ن\م1ي ر.م1ي_ت'ه'،

ما ل%ه؟ ل ع'د_ من ن.ف%ر,ه
فدعا عليه وهو يدحه، وهذا كقولك لرجل يعجبك فعله: ما له قاتله ال�

أ%خزاه ال� وأ%نت تريد غي معن الدعاء عليه. وقوله تعال: وجعلناكم
أ%ك}ث%ر. ن.ف1ياv؛ قال الزجاج: الن_ف1ي' جع ن.ف}ر� كالع.ب,يد1 والك%ل1يب,،
وقيل: معناه وجعلناكم أ%كثر منهم ن'ص_اراv. وجاءنا ف ن'ف}ر.ت1ه

وناف1ر.ت1ه أ%ي ف ف%ص1يل%ت1ه ومن يغضب لغضبه. ويقال: ن.ف}ر.ة� الرجل أ�س\ر.ت'ه.
يقال: جاءنا ف ن.ف}ر.ت1ه ون.ف}ر,ه؛ وأ%نشد:

ح.ي_ت\ك. ث�م_ت. قالت\: إ,ن� ن.ف}ر.ت.نا
�أ%ل}ي.و\م. كل�ه'م'، يا ع'ر\و.، م'ش\ت.غ1ل

ويقال لل�س\ر.ة1 أ%يضاv: النeف�ور.ة�. يقال: غابت\ ن'ف�ور.ت'نا
وغ%ل%ب.ت\ ن'ف�ور.ت'نا ن'ف�ور.ت.ه'م\، وورد ذلك ف الديث: غ%ل%ب.ت\

ن'ف�ور.ت'نا ن'ف�ور.ت.ه'م؛ يقال لل4صحاب الرجل والذين ي.ن\ف1ر'ون% معه إ,ذا
ح.ز.ب.ه أ%مر. ن.ف}ر.ت'ه ون.ف}ر'ه' وناف1ر.ت'ه ون'ف�ور.ت'ه.

وناف%ر\ت' الرجل% م'ناف%ر.ةv إ,ذا قاضيت.ه. وال�ناف%ر.ة�: الفاخرة
والاكمة. وال�ناف%ر.ة�: الاكمة ف ال%س.ب,. قال أ%بو عبيد:

ال�ناف%ر.ة� أ%ن يفتخر الرجلن كل واحد منهما على صاحبه، ث ي'ح.كYما بينهما
رجلv ك%ف1ع\ل, ع.ل}ق%م.ة% بن ع'لث%ة% مع عامر بن ط�ف%ي\ل� حي ت.نافرا إ,ل

ه.ر,م, بن ق�ط}ب.ة% الف%زار,ي>؛ وفيهما يقول ال4عشى يدح عامر بن
الطفيل ويمل على ع.ل}ق%م.ة% بن ع'لث%ة%:

قد قلت' ش1ع\ري فم.ضى فيكما،
واع\ت.ر.ف. ال%ن\ف�ور' للن_اف1ر,

وال%ن\ف�ور': الغلوب. والن_اف1ر': الغالب. وقد ناف%ر.ه' ف%ن.ف%ر.ه'
ي.ن\ف�ر'ه، بالضم ل غي، أ%ي غلبه، وقيل: ن.ف%ر.ه' ي.ن\ف1ر'ه وي.ن\ف�ر'ه'

ن.ف}راv إ,ذا غلبه. ون.ف�ر. الاكم' أ%حدها على صاحبه ت.ن\ف1ياv أ%ي
قضى عليه بالغلبة، وكذلك أ%ن\ف%ر.ه. وف حديث أ%ب ذ%ر¼: ناف%ر. أ%خي

أ�ن.ي\س¬ فلناv الشاع1ر.؛ أ%راد أ%نما ت.فاخ.را أ%يeهما أ%ج\و.د'



ش1ع\راv. وناف%ر. الرجل% م'ناف%ر.ةv ون,فاراv: حاك%م.ه'، واس\ت'ع\م1ل% منه
النeف�ور.ة� كال�كوم.ة1؛ قال ابن ه.ر\م.ة%:

ي.ب\ر'ق}ن. ف%و\ق. ر,واق, أ%بيض. ماج,د{،
ي'ر\عى ليوم, ن'ف�ور.ة{ وم.عاق1ل,

قال ابن سيده: وكأ%نا جاءت ال�ناف%ر.ة� ف أ%و�ل ما اس\ت\ع\م1ل%ت\
أ%نم كانوا يسأ%لون الاكم: أ%يeنا أ%ع.زe ن.ف%راv؟ قال زهي:

:Dفإ,ن� ال%ق_ م.ق}ط%ع'ه ثلث
ي.م1ي¬ أ%و ن,فار¬ أ%و ج.لء�

وأ%ن\ف%ر.ه' عليه ون.ف�ر.ه ون.ف%ر.ه' ي.ن\ف�ر'ه، بالضم، كل ذلك:
غ%ل%ب.ه؛ ال4خية عن ابن ال4عراب، ول ي.ع\ر,ف\ أ%ن\ف�ر'، بالضم، ف

الن>فار, الذي هو ال%ر.ب' وال�جان.ب.ة�. ون.ف�ر.ه الشيء4 وعلى الشيء وبالشيء
برف وغي حرف: غ%ل%ب.ه' عليه؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ن'ف1ر\ت'م' ال%ج\د. فل ت.ر\ج'ون.ه\،
وج.د\ت'م' القوم. ذ%و,ي ز.بeون.ه\

كذا أ%نشده ن'ف1ر\ت'م\، بالتخفيف.
والنeفار.ة�: ما أ%خ.ذ% الن_اف1ر' من ال%ن\ف%ور,، وهو الغالب' 

*)
قوله« هو الغالب» عبارة القاموس أي الغالب من الغلوب) ، وقيل: بل هو ما

أ%خذه الاكم. ابن ال4عراب: الن_اف1ر' الق%ام1ر'. وشاة ناف1ر¬: وهي الت
ت'ه\ز.ل� فإ,ذا سعلت انتثر من أ%نفها شيء، لغة ف الن_اث1ر,. ون.ف%ر.
ال�ر\ح' ن'ف�وراv إ,ذا و.ر,م.. ون.ف%ر.ت1 العي' وغيها من ال4عضاء

ت.ن\ف1ر' ن'ف�وراv: هاجت وو.ر,م.ت\. ون.ف%ر. ج,ل}د'ه أ%ي و.ر,م.. وف حديث
عمر: أ%ن رجلv ف زمانه ت.خ.ل�ل% بالق%ص.ب, ف%ن.ف%ر. ف�وه'، فنهى عن

التخلل بالقصب؛ قال ال4صمعي: ن.ف%ر. ف�وه أ%ي و.ر,م.. قال أ%بو عبيد: وأ�راه'
مأ}خوذاv من ن,فار, الشيء من الشيء إ,نا هو ت.جاف1يه1 عنه وت.باع'د'ه
منه فكأ%ن اللح\م. لا أ%ن\ك%ر. الداء الادث بينهما ن.ف%ر. منه فظهر،
فذلك ن,فار'ه. وف حديث غ%ز\وان%: أ%نه ل%ط%م. عينه ف%ن.ف%ر.ت\ أ%ي

و.ر,م.ت\.ورجل ع1ف}ر¬ ن,ف}ر¬ وع1ف}ر,ي.ةD ن,ف}ر,ي.ةD وع1ف}ر,يت¬ ن,ف}ر,يت¬
وع'فار,ي.ةD ن'فار,ي.ةD إ,ذا كان خبيثاv مار,داv. قال ابن سيده: ورجل
ع1ف}ر,يت.ةD ن,ف}ر,يت.ةD فجاء بالاء فيهما، والن>ف}ر,يت' إ,تباع¬ للع1ف}ر,يت



وتوكيد¬.
وبنو ن.ف}ر�: بطن¬. وذو ن.ف}ر�: ق%ي\لD من أ%قيال ح1م\ي.ر.. وف الديث:

إ,ن ال ي'ب\غ1ض' الع1ف}ر,ي.ة% الن>ف}ر,ي.ة% أ%ي ال�ن\ك%ر. ال%بيث%،
وقيل: الن>ف}ر,ي.ة� والن>ف}ر,يت' إ,تباع للع1ف}ر,ي.ة1 والع1ف}ر,يت1. ابن

ال4عراب: الن_فائ1ر' العصافي 
(*قوله« النفائر العصافي» كذا بالصل.

وف القاموس: النفارير العصافي.) وقولم: ن.فYر\ عنه أ%ي ل%قYب\ه'
ل%ق%باv كأ%نه عندهم ت.ن\ف1ي¬ للجن والعي, عنه. وقال أ%عراب: لا و'لدت'

قيل ل4ب: ن.فYر\ عنه، فسمان ق�ن\ف�ذاv وكن_ان أ%با الع.د_اء3.
@نفطر: التهذيب ف الرباعي ابن ال4عراب: الن_فاط1ي الب.ث}ر'؛ وأ%نشد

الفضل:
ن.فاط1ي' ال1لح, بو.ج\ه1 س.ل}مى

زماناv، ل ن.فاط1ي' الق1باح,
قال ال4زهري: وقرأ}4ت بط أ%ب ال%ي\ث%م, بيتاv للحطيئة ف صفة إ,بل

ن.ز.ع.ت\ إ,ل ن.ب\ت1 ب.ل%د{ فقال:
ط%باه'ن_، حت أ%ط}ف%ل% الليل� دونا،

ن.فاط1ي' و.س\م1ي¼ ر.واء# ج'ذ�ور'ها
أ%ي دعاهن نفاط1ي' و.س\م1ي¼. والنفاطي: ن.ب\ذD من النبت يقع ف مواقع

من ال4رض متلفة. ويقال: النفاطي أ%ول النبت. قال ال4زهري: ومن هذا
أ�خ1ذ% ن.فاط1ي' الب.ث}ر,. وأ%ط}ف%ل% الليل� أ%ي أ%ظلم. وقال بعضهم:

النفاطي من النبات وهو رواية ال4صمعي. والت_فاط1ي'، بالتاء:
الن_و\ر'.

@نقر: الن_ق}ر': ضرب' الر_حى والجر, وغيه بال1ن\قار,. ون.ق%ر.ه'
ي.ن\ق�ره ن.ق}راv: ضربه. وال1ن\قار': حديدة كالفأ}س ي'ن\ق%ر' با، وف

غيه: حديدة كالفأ}س م'ش.ك�ك%ةD مستديرة لا خ.ل}ف¬ ي'قطع به الجارة
وال4رض الصeل}ب.ة�. ون.ق%ر\ت' الشيء: ث%ق%ب\ت'ه بال1ن\قار,. وال1ن\ق%ر،

بكسر اليم: ال1ع\و.ل؛ قال ذو الرمة:
كأ%ر\حاء3 ر.ق}د{ ز.ل�م.ت\ها ال%ناق1ر'

ون.ق%ر. الطائر' الشيء4 ي.ن\ق�ره ن.ق}راv: كذلك.
وم1ن\قار' الطائر: م1ن\س.ر'ه ل4نه ي.ن\ق�ر' به. ون.ق%ر. الطائر



ال%ب_ة ي.ن\ق�ر'ها ن.ق}راv: التقطها. وم1ن\قار' الطائر والن_ج_ار,، والمع
ال%ناق1ي'، وم1ن\قار' ال�ف>: م'ق%د_م'ه، على التشبيه.

وما أ%غ}ن ع.ن>ي ن.ق}ر.ةv يعن ن.ق}ر.ة% الديك ل4نه إ,ذا ن.ق%ر.
أ%صاب. التهذيب: وما أ%غن عن ن.ق}ر.ةv ول ف%ت\ل%ةv ول ز'بالv. وف

الديث: أ%نه نى عن ن.ق}ر.ة1 الغراب، يريد تفيف السجود، وأ%نه ل يكث فيه
إ,ل قدر وضع الغراب م1ن\قار.ه' فيما يريد أ%كله. ومنه حديث أ%ب ذر: فلما

فرغوا جعل ي.ن\ق�ر' شيئاv من طعامهم أ%ي يأ}خذ منه بأ�صبعه.
والن>ق}ر' والنeق}ر.ة� والن_ق1ي': النeك}ت.ة� ف النواة كأ%ن� ذلك

الوضع. ن'ق1ر. منها. وف التنزيل العزيز: فإ,ذاv ل ي'ؤ\ت'ون% الناس
ن.قياv؛ وقال أ%بو هذيل أ%نشده أ%بو عمرو بن العلء:

وإ,ذا أ%ر.د\نا ر,ح\ل%ةv ج.ز,ع.ت\،
وإ,ذا أ%ق%م\نا ل ن'ف1د\ ن,ق}را

ومنه قول لبيد يرثي أ%خاه أ%ر\ب.د.:
وليس الن_اس' ب.ع\د.ك. ف ن.ق1ي�،

ول ه'م\ غ%ي\ر' أ%ص\داء� وهام,
أ%ي ليسوا بعدك ف شيء؛ قال العجاج:

د.اف%ع\ت عنهم\ ب,ن.ق1ي� م.و\تت
قال ابن بري: البيت مغي وصواب إ,نشاده: د.اف%ع. ع.ن>ي ب,ن.ق1ي�. قال:

وف دافع ضمي يعود على ذكر ال سبحانه وتعال ل4نه أ%خب أ%ن ال عز وجل
أ%نقذه من مرض أ%ش\فى به على الوت؛ وبعده:

ب.ع\د. الل©ت.ي_ا والل�ت.ي_ا وال�ت
،vوهذا ما يعب به عن الدواهي. ابن السكيت ف قوله: ول يظلمون ن.ق1يا

قال: النقي النكتة الت ف ظهر النواة. وروي عن أ%ب اليثم أ%نه قال:
الن_ق1ي' ن'ق}ر.ةD ف ظهر النواة منها تنبت النخلة. والن_ق1ي': ما

ن'ق1ب. من الشب والجر ونوها، وقد ن'ق1ر. وان\ت'ق1ر.. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: على ن.ق1ي من خشب؛ هو ج,ذ}ع¬ ي'ن\ق%ر' ويعل فيه ش1ب\ه'

ال%راقي ي'ص\ع.د' عليه إ,ل الغ'ر.ف1. والن_ق1ي' أ%يضاv: أ%صل خشبة
ي'ن\ق%ر' ف%ي'ن\ت.ب.ذ فيه ف%ي.ش\ت.دe نبيذه، وهو الذي ورد النهي عنه. التهذيب:

الن_ق1ي' أ%صل النخلة ي'ن\ق%ر' ف%ي'ن\ب.ذ� فيه، ونى النب، صلى ال
عليه وسلم، عن الدeب_اء وال%ن\ت.م, والن_ق1ي, وال�ز.ف�ت1؛ قال



أ%بو عبيد: أ%ما النقي فإ,ن أ%هل اليمامة كانوا ي.ن\ق�ر'ون% أ%صل النخلة ث
ي.ش\د.خ'ون فيها الرeط%ب. والب'س\ر. ث ي.د.ع'ونه حت ي.ه\د1ر. ث

ي'م.و_ت.؛ قال ابن ال4ثي: الن_ق1ي' أ%صل النخلة ي'ن\ق%ر' وس.ط�ه ث ينبذ
فيه التمر ويلقى عليه الاء فيصي نبيذاv مسكراv، والنهي واقع على ما

يعمل فيه ل على اتاذ النقي، فيكون على حذف الضاف تقديره: عن نبيذ
الن_ق1ي,، وهو فعيل بعن مفعول؛ وقال ف موضع آخر: الن_ق1ي' النخلة

ت'ن\ق%ر' فيجعل فيها المر وتكون عروقها ثابتة ف ال4رض. وف%ق1ي¬ ن.ق1ي¬:
كأ%نه ن'ق1ر.، وقيل إ,تباع ل غي، وكذلك حق1ي ن.ق1ي وح.ق}ر¬ ن.ق}ر¬

إ,تباع له. وف الديث: أ%نه ع.ط%س. عنده رجل فقال: ح.ق1ر\ت. ون.ق1ر\ت.؛
يقال: به ن.ق1ي¬ أ%ي ق�ر'وح¬ وب.ث}ر¬، ون.ق1ر. أ%ي صار ن.ق1ياv؛ كذا قاله

أ%بو عبيدة، وقيل ن.ق1ي¬ إ,تباع' ح.ق1ي.
وال�ن\ق�ر من الشب: الذي ي'ن\ق%ر' للشراب. وقال أ%بو حنيفة:

ال1ن\ق%ر' كل ما ن'ق1ر. للشراب، قال: وجعه م.ناق1ي'، وهذا ل يصح إ,ل أ%ن يكون
جعاv شاذ9اv جاء على غي واحده.

:�والنeق}ر.ة�: حفرة ف ال4رض صغية ليست بكبية. والنeق}ر.ة
الو.ه\د.ة� الستديرة ف ال4رض، والمع ن'ق%ر¬ ون,قار¬. وف خب أ%ب العارم:

ونن ف ر.م\ل%ة{ فيها من ال4ر\طى والن>قار, الد_ف%ئ1ي_ة1 ما ل يعلمه
إ,ل ال. والنeق}ر.ة� ف القفا: م'ن\ق%ط%ع' الق%م.ح\د'و.ة1، وهي

و.ه\د.ةD فيها. وفلن ك%ري' الن_ق1ي, أ%ي ال4صل. ون'ق}ر.ة� العي,:
و.ق}ب.ت'ها، وهي من الو.ر,ك الث�ق}ب' الذي ف وسطها. والنeق}ر.ة� من الذهب

والفضة: الق1ط}ع.ة� ال�ذاب.ة�، وقيل: هو ما س'ب,ك. متمعاv منها.
والنeق}ر.ة�: الس_ب,يك%ة�، والمع ن,قار¬.

والن_ق�ار': الن_ق�اش'، التهذيب: الذي ي.ن\ق�ش' الرeك�ب.
والل©ج'م. ونوها، وكذلك الذي ي.ن\ق�ر' الر_ح.ى.

والن_ق}ر': الكتاب' ف ال%ج.ر,. ون.ق%ر. الطائر' ف الوضع: س.ه_ل%ه'
لي.ب,يض. فيه؛ قال طرفة:
يا ل%ك1 من ق�ب_ر.ة{ ب,م.ع\م.ر,،

خ.ل ل%ك1 ال%وe ف%ب,يض1ي واص\ف1ري،
ون.قYري ما ش1ئ}ت1 أ%ن} ت'ن.قYر,ي

وقيل: الت_ن\ق1ي' مثل� الص_ف1ي؛ وينشد:



ون.قYر,ي ما ش1ئ}ت1 أ%ن} ت'ن.قYري
:eالس_ع\د1ي �والنeق}ر.ة�: م.ب,يض'ه'؛ قال ال�خ.ب_ل

ل1لقار,يات1 من الق%ط%ا ن'ق%ر¬
ف جان,ب.ي\ه1، كأ%ن_ها الر_ق}م'

ون.ق%ر. الب.ي\ض.ة% عن الف%ر\خ: ن.ق%ب.ها. والن_ق}ر': ض.مeك. ال3بام
إ,ل ط%ر.ف1 الو'س\ط%ى ث ت.ن\ق�ر فيسمع صاحبك صوت ذلك، وكذلك باللسان.

وف حديث ابن عباس ف قوله تعال: ول ي'ظ}ل%م'ون% ن.ق1ياv؛ وض.ع.
ط%ر.ف. إ,بامه على باطن س.ب_اب.ت1ه1 ث ن.ق%ر.ها وقال هذا التفسي. وما له

ن.ق1ر¬ أ%ي ماء.
وال1ن\ق%ر' وال�ن\ق�ر'، بضم اليم والقاف: بئر صغية، وقيل: بئر ضيقة

الرأ}س تفر ف ال4رض الصeل}ب.ة1 لئل� ت.ه.ش_م.، والمع ال%ناق1ر'،
وقيل: ال�ن\ق�ر وال1ن\ق%ر' بئر كثية الاء بعيدة القعر؛ وأ%نشد الليث

ف ال1ن\ق%ر,:
أ%ص\د.ر.ها عن م1ن\ق%ر, الس_ناب,ر,

ن.ق}ر' الد_نان,ي, وش'ر\ب' الاز,ر,،
والل�ق}م' ف الفاث�ور, بالظ�هائ1ر,

ال4صمعي: ال�ن\ق�ر' وجعها م.ناق1ر' وهي آبار صغار ضيقة الرؤ'وس تكون
ف ن.ج.ف%ة{ ص'ل}بة لئل� ت.ه.ش_م.، قال ال4زهري: القياس م1ن\ق%ر¬ كما

قال الليث، قال: وال4صمعي ل يكي عن العرب إ,ل ما سعه. وال�ن\ق�ر'
أ%يضاv: الوض؛ عن كراع. وف حديث عثمان% الب.ت>ي>: ما بذه

النeق}ر.ة1 أ%علم بالقضاء3 من ابن س1ي\رين.، أ%راد بالبصرة. وأ%صل النeق}ر.ة1:
ح'ف}ر.ةD ي'س\ت.ن\ق%ع' فيها الاء.

ون.ق%ر. الرجل% ي.ن\ق�ره ن.ق}راv: عابه ووقع فيه، والسم الن_ق%ر.ى.
قالت امرأ%ة من العرب لبعلها: م'ر_ ب على بن ن.ظ%رى ول ت.م'ر_ ب على

بنات ن.ق%ر.ى أ%ي م'ر_ ب على الرجال الذين ينظرون إ,ل9 ول ت.م'ر_ ب
على النساء3 الل�و.ات ي.ع1ب\ن.ن,ي، ويروى ن.ظ�ر.ى ون.ق�ر.ى،

مشد_دين. وف التهذيب ف هذا الثل: قالت أ%عرابية لصاحبة لا م'ر>ي ب على
الن_ظ%ر.ى ول ت.م'ر>ي ب على الن_ق%ر.ى أ%ي مري ب على من ينظر إ,ل9

ول ي'ن.قYر'. قال: ويقال إ,ن الرجال بنو الن_ظ%ر.ى وإ,ن النساء4 بنو
الن_ق%ر.ى.



:�وال�ناق%ر.ة�: ال�ناز.ع.ة�. وقد ناق%ر.ه' أ%ي نازعه. وال�ناق%ر.ة
Dون,ق}ر.ة Dون,قار¬ وناق1ر.ة Dالكلم. وببن وبينه م'ناق%ر.ة �م'ر.اج.ع.ة

أ%ي كلم؛ عن اللحيان؛ قال ابن سيده: ول يفسره، قال: وهو عندي من
الراجعة. وجاء4 ف الديث: مت ما ي.ك}ث�ر\ ح.م.ل%ة� القرآن ي'ن.قYر'وا،

ومت ما ي'ن.قYر'وا يتلفوا؛ الت_ن\ق1ي': الت_ف}ت1يش'؛ ورجل ن.ق�ار¬
وم'ن.قYر¬. وال�ناق%ر.ة�: مراجعة� الكلم بي اثني وب.ث©ه'ما

أ%حاد1يث%هما وأ�م'ور.ها. والن_اق1ر.ة�: الداهية�. ور.م.ى الرامي الغ.ر.ض.
ف%ن.ق%ره أ%ي أ%صابه ول ي'ن\ف1ذ}ه'، وهي س1هام¬ ن.واق1ر'. ويقال للرجل إ,ذا

ل يستقم على الصواب: أ%خ\ط%أ%ت\ ن.واق1ر'ه؛ قال ابن مقبل:
وأ%ه\ت.ض1م' ال%ال% الع.ز,يز. وأ%ن\ت.ح1ي
عليه، إ,ذا ض.ل� الط�ر,يق. ن.واق1ر'ه

وسهم ناق1ر¬: صائب¬. والن_اق1ر': السهم إ,ذا أ%صاب ال%د.ف.. وتقول
العرب: نعوذ بال من الع.واق1ر, والن_واق1ر,، وقد تقدم ذكر العواقر، وإ,ذا

ل يكن السهم صائباv فليس ب,ناق1ر�. التهذيب: ويقال نعوذ بال من
الع.ق%ر, والن_ق%ر,، فالع.ق%ر' الز_مان.ة ف السد، والن_ق%ر' ذهاب الال.
ورماه ب,ن.واق1ر. أ%ي ب,ك%ل1م� ص.وائ1ب.؛ وأ%نشد ابن ال4عراب يف

النواقر من السهام:
خ.واط1ئاv كأ%نا ن.واق1ر'

أ%ي ل تطئ} إ,ل� قريباv من الصواب.
وان\ت.ق%ر. الشيء4 وت.ن.ق�ر.ه ون.ق�ر.ه ون.ق�ر. عنه، كل ذلك: بث

عنه. والت_ن\قي' عن ال4مر,: البحث عنه. ورجل ن.ق�ار¬: م'ن.قYر¬ عن
ال�مور وال4خبار. وف حديث ابن السيب: بلغه قول عكرمة ف الي أ%نه ستة

أ%شهر فقال: ان\ت.ق%ر.ها ع1ك}ر,م.ة� أ%ي استنبطها من القرآن؛ قال ابن
ال4ثي: والت_ن\قي البحث هذا إ,ن أ%راد تصديقه، وإ,ن أ%راد تكذيبه فمعناه

أ%نه قالا من ق1ب.ل نفسه واختص با من النتقار الختصاص، يقال: ن.ق�ر.
باسم فلن وان\ت.ق%ر إ,ذا ساه من بي الماعة. وان\ت.ق%ر القوم.:

اختارهم.
ودعاهم الن_ق%ر.ى إ,ذا دعا بعضاv دون بعض ي'ن.قYر' باسم الواحد بعد

الواحد. قال: وقال ال4صمعي إ,ذا دعا جاعتهم قال: د.ع.و\ت'هم ال%ف%ل%ى؛
قال طرفة بن العبد:



نن ف ال%ش\ت.اة1 ن.د\ع'و ال%ف%ل%ى،
ل ت.ر.ى الد1ب. فينا ي.ن\ت.ق1ر\

،vوهو الن\ت1قار أ%يضا ،vخاصة vالوهري: دعوتم الن_ق%ر.ى أ%ي د.ع\و.ة
وقد ان\ت.ق%ر.ه'م؛ وقيل: هو من النتقار الذي هو الختيار، أ%و من

ن.ق%ر. الطائر إ,ذا لقط من ههنا وههنا.
قال ابن ال4عراب: قال الع'ق%يلي� ما ترك عندي ن'قار.ةv إ,ل�

ان\ت.ق%ر.ها أ%ي ما ترك عندي ل%ف}ظ%ةv م'ن\ت.خ.ب.ةv م'ن\ت.قاةv إ,ل� أ%خذها
لذاته. ون.ق�ر باسه: ساه من بينهم. والرجل ي'ن.قYر' باسم رجل من جاعة
يصه فيدعوه، يقال: ن.ق�ر. باسه إ,ذا ساه من بينهم، وإ,ذا ضرب الرجل
رأ}س رجل قلت: ن.ق%ر. رأ}سه. والن_ق}ر': صوت اللسان، وهو إ,لزاق طرفه

بخرج النون ث ي'ص.و>ت' به ف%ي.ن\ق�ر بالدابة لتسي؛ وأ%نشد:
وخان,ق� ذي غ�ص_ة{ ج,ر\ياض,،
راخ.ي\ت' يوم. الن_ق}ر, وال3ن\قاض,

وأ%نشده ابن ال4عراب:
وخان,ق%ي\ ذي غ�ص_ة{ ج.ر_اض,

وقيل: أ%راد بقوله وخان,ق%ي\ ه.م_ي\ن خ.ن.ق%ا هذا الرجل. وراخيت أ%ي
ف%ر_ج\ت'. والن_ق}ر': أ%ن يضع لسانه فوق ثناياه ما يلي ال%ن.ك. ث

ي.ن\ق�ر.. ابن سيده: والن_ق}ر' أ%ن ت'ل}ز,ق. طرف لسانك بنكك وت.ف}ت.ح. ث
ت'ص.و>ت.، وقيل: هو اضطراب اللسان ف الفم إ,ل فوق وإ,ل أ%سفل؛ وقد
ن.ق%ر. بالدابة ن.ق}راv وهو ص'و.ي\ت¬ يزعجه. وف الصحاح: ن.ق%ر. بالفرس؛ قال

عبيد بن ماو,ي_ة% الطائي:
أ%نا ابن' ماو,ي_ة% إ,ذ} ج.د_ الن_ق�ر\،
وجاء4ت1 ال%ي\ل� أ%ثاب,ي_ ز'م.ر\

أ%راد الن_ق}ر. باليل فلما وقف نقل حركة الراء إ,ل القاف، وهي لغة
لبعض العرب، تقول: هذا ب.ك�ر\ ومررت ب,ب.ك1ر، وقد قرأ% بعضهم: وتواص.و\ا

بالص_ب,ر\. وال4ثاب,يe: الماعات، الواحد منهم أ�ث}ب,ي_ة. وقال ابن
سيده: أ%لقى حركة الراء على القاف إ,ذ ان ساكناv ليعلم السامع أ%نا حركة

الرف ف الوصل، كما تقول هذا ب.ك�ر ومررت ب,ب.ك1ر، قال: ول يكون ذلك ف
النصب، قال: وإ,ن شئت ل تنقل ووقفت على السكون وإ,ن كان فيه ساكن، ويقال:

أ%ن\ق%ر. الرجل� بالدابة ي'ن\ق1ر' با إ,ن\قاراv ون.ق}راv؛ وأ%نشد:



ط%ل}ح¬ كأ%ن� ب.ط}ن.ه' ج.ش1ي'،
إ,ذا م.ش.ى لك%ع\ب,ه ن.ق1ي'

والن_ق}ر': ص'و.ي\ت¬ يسمع من ق%ر\ع ال3بام على الو'س\طى. يقال: ما
أ%ثاب.ه' ن.ق}ر.ةv أ%ي شيئاv، ل يستعمل إ,ل ف النفي؛ قال الشاعر:

،vى أ%ن ل ي'ث1ب\ن.ك. ن.ق}ر.ةÝوه'ن_ ح.ر
وأ%نت. ح.رÝى بالنار حي ت'ث1يب'

والن_اق�ور: الصeور' الذي ي.ن\ق�ر فيه ال%ل%ك' أ%ي ينفخ. وقوله
تعال: فإ,ذا ن'ق1ر. ف الن_اق�ور؛ قيل: الناقور الصور الذي ي'ن\ف%خ' فيه

للحشر، أ%ي ن'ف1خ. ف الصور، وقيل ف التفسي: إ,نه يعن به النفخة ال�ول،
وروى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب قال: الن_اق�ور القلب'، وقال

.�الفر�اء: يقال إ,نا أ%و�ل النفختي، والنقي الصوت'، والن_ق1ي ال4صل
وأ%ن\ق%ر. عنه أ%ي كف، وضربه فما أ%ن\ق%ر. عنه حت قتله أ%ي ما أ%قلع عنه.

وف الديث عن ابن عباس: ما كان ال لي'ن\ق1ر. عن قاتل الؤمن أ%ي ما كان
ال لي'ق}ل1ع. ولي.ك�ف_ عنه حت يهلكه؛ ومنه قول ذؤيب بن ز'ن.يم

الط©ه.و,ي>:
لع.م\ر'ك ما و.ن.ي\ت' ف و'د> ط%ي>ء�،
وما أ%نا عن أ%ع\داء ق%و\م1ي ب,م'ن\ق1ر,

والنeق%ر.ة�: داء يأ}خذ الشاة فتموت منه. والنeق%ر.ة�، مثل
ال�م.ز.ة1: داء يأ}خذ الغنم فت.ر,م' منه بطون أ%فخاذها وت.ظ}ل%ع'؛ ن.ق1ر.ت\

ت.ن\ق%ر' ن.ق}راv، فهي ن.ق1ر.ةD. قال ابن السكيت: النeق%ر.ة� داء يأ}خذ
ال1ع\ز.ى ف حوافرها وف أ%فخاذها ف%ي'ل}ت.م.س' ف موضعه، في'ر.ى كأ%نه و.ر.م¬

،�فيكوى، فيقال: با ن'ق%ر.ةD، وع.ن\ز¬ ن.ق1ر.ةD. الصحاح: والنeق%ر.ة
مثال ال�م.ز.ة1، داء يأ}خذ الشاء ف ج'ن'وبا، وبا ن'ق%ر.ةD؛ قال

:eال%ر_ار' الع.د.و,ي
وح.ش.و\ت' الغ.ي\ظ% ف أ%ض\لع1ه1،
ف%ه\و. ي.م\ش1ي خ.ض.لناv كالن_ق1ر\

ويقال: الن_ق1ر' الغضبان. يقال: هو ن.ق1ر¬ عليك أ%ي غضبان، وقد ن.ق1ر.
ن.ق%راv. ابن سيده: والنeق%ر.ة� داء يصيب الغنم والبقر ف أ%رجلها، وهو

التواء الع'ر\قوب.ي,. ون.ق1ر. عليه ن.ق%راv، فهو ن.ق1ر¬: غضب.
وبنو م1ن\ق%ر�: بطن من تيم، وهو م1ن\ق%ر' بن عبيد بن الرث بن عمرو بن



كعب بن سعد بن زيد م.ن.اة بن تيم. وف التهذيب: وبنو م1ن\ق%ر� ح.ي� من
سعد. ون.ق}ر.ة�: منزل بالبادية. والن_اق1ر.ة�: موضع بي مكة والبصرة.

Dر.ك1ي_ة :�والن_ق1ي.ة�: موضع بي ال4ح\ساء3 والبصرة. والن_ق1ي.ة
معروفة كثية الاء بي ثاج. وكاظ1م.ة%. ابن ال4عراب: كل أ%رض م'ت.ص.و>ب.ة

ف ه.ب\ط%ة{ فهي الن_ق1ر.ة�، ومنها سيت ن.ق1ر.ة� بطريق مكة الت يقال
لا م.ع\د1ن� الن_ق1ر.ة. ون.ق%ر.ى: موضع؛ قال:

لا ر.أ%ي\ت'ه'م' كأ%ن� ج'م'وع.ه'م'،
بال1ز\ع, من ن.ق%ر.ى، ن,جاء� خ.ر,يف1

(* قوله« كأن جوعهم» كذا بالصل. والذي ف ياقوت: كأن نبالم إل، ث
قال: أي نبالم مطر الريف. وقوله: واما قول الذل، عبارة ياقوت: مالك بن

خالد الناعي الذل) .
وأ%ما قول ال�ذ%ل9 :

ولا ر.أ%و\ا ن.ق}ر.ى ت.س3يل� أ%كام'ها
بأ%ر\ع.ن. ج.ر_ار� وحام1ي.ة{ غ�ل}ب,

فإ,نه أ%سكن ضرورة. ون.ق1ي¬: موضع؛ قال العجاج:
د.اف%ع. ع.ن>ي ب,ن.ق1ي� م.و\ت.ت

وأ%ن\ق1ر.ة�: موضع بالشأ}م أ%عجمي؛ واستعمله امرؤ القيس على ع'ج\م.ت1ه1:
قد غ�ود1ر.ت\ بأ%ن\ق1ر.ه

وقيل: أ%ن\ق1ر.ة� موضع فيه ق%ل}ع.ةD للروم، وهو أ%يضاv جع ن.ق1ي� مثل
رغيف وأ%ر\غ1ف%ة{، وهو حفرة ف ال4رض؛ قال ال4سود بن ي.ع\ف�ر.:

ن.ز.لوا بأ%ن\ق1ر.ة{ ي.س3يل� عليه,م'
ماء� الف�ر.ات1، ي.ج,يء� من أ%ط}و.اد1

:vق%ر\ط1سات؛ قال الشماخ يصف صائدا�أ%بو عمرو: الن_واق1ر' ال
وس.ي>ر\ه' ي.ش\ف1ي نفس.ه بالن_واق1ر

والن_واق1ر': ال�ج.ج' ال�ص1يبات' كالن_ب\ل, الصيبة. وإ,نه
ل%م'ن.ق�ر' العي أ%ي غائر العي. أ%بو سعيد: الت_ن.ق©ر' الدعاء على ال4هل
والال. أ%راحن ال منه، ذهب ال باله. وقوله ف الديث: فأ%م.ر.

بن'ق}ر.ة{ من ناس فأ�حيت؛ ابن ال4ثي: النeق}ر.ة� ق1د\ر¬ ي'س.خ_ن' فيها
الاء وغيه، وقيل: هو بالباء الوحدة، وقد تقدم. الليث: ان\ت.ق%ر.ت1

اليل� بوافرها ن'ق%راv أ%ي اح\ت.ف%ر.ت\ با. وإ,ذا ج.ر.ت1 السeي'ول� على



ال4رض ان\ت.ق%رت\ ن'ق%راv يتبس فيها شيء من الاء. ويقال: ما لفلن
بوضع كذا ن.ق1ر¬ ون.ق1ز¬، بالراء وبالزاي العجمة، ول م'ل}ك¬ ول م.ل}ك¬

ول م1ل}ك¬؛ يريد بئراv أ%و ماء.
@نكر: النeك}ر' والن_ك}راء�: الد_هاء� والف1طنة. ورجل ن.ك1ر¬ ون.ك�ر¬

ون'ك�ر¬ وم'ن\ك%ر¬ من قوم م.ناك1ي: د.اه{ ف%ط1ن¬؛ حكاه سيبويه. قال ابن
جن: قلت ل4ب علي� ف هذا ونوه: أ%فتقول إ,ن9 هذا ل4نه قد جاء عنهم

م'ف}ع1لD وم1ف}عالD ف معن واحد كثياv، نو م'ذ}ك1ر� وم1ذ}كار�
وم'ؤ\ن,ث{ وم1ئ}ناث{ وم'ح\م1ق وم1ح\ماق� وغي ذلك، فصار جع أ%حدها كجمع صاحبه،

فإ,ذا ج.م.ع. م'ح\م1قاv فكأ%نه جع م1ح\ماقاv، وكذلك م.س.مÒ وم.سام�،
Dونوق¬ ه1جان Dكما أ%ن قولم د1ر\ع¬ د1لص¬ وأ%د\ر'ع¬ د1لص¬ وناقة ه1جان

ك�س>ر. فيه ف1عالD على ف1عال� من حيث كان ف1عالD وف%ع1يلD أ�ختي،
vكلتاها من ذوات الثلثة، وفيه زائدة م.د_ة ثالثة، فكما ك%س_ر'وا ف%ع1يل

على ف1عال� نو ظريف وظراف وشريف وشراف، كذلك ك%س_ر'وا ف1عالv على ف1عال
فقالوا درع د1لص¬ وأ%د\ر'ع¬ د1لص¬، وكذلك نظائره؟ فقال أ%بو علي�: فلست

أ%دفع ذلك ول آباه. وامرأ%ة ن.كر¬، ول يقولوا م'ن\ك%ر.ةD ول غيها من
تلك اللغات. التهذيب: امرأ%ة ن.ك}راء ورجل م'ن\كر¬ د.اه{، ول يقال

للرجل أ%ن\ك%ر' بذا العن. قال أ%بو منصور: ويقال فلن ذو ن.ك}راء4 إ,ذا
كان داه1ياv عاقلv. وجاعة ال�ن\ك%ر, من الرجال: م'ن\ك%ر'ون%، ومن غي

ذلك يمع أ%يضاv بالناكي؛ وقال ال�قيبل القين:
م'س\ت.ق}ب,لv ص'ح'فاv تد\مى ط%واب,ع'ها،

وف الص_حائ1ف1 ح.ي_ات¬ م.ناك1ي'
وال3ن\كار': ال�ح'ود'. وال�ناك%ر.ة�: ال�حار.ب.ة�. وناك%ر.ه' أ%ي

قات.ل%ه' ل4ن كل واحد من التحاربي ي'ناك1ر' الخر أ%ي ي'داه1يه
وي'خاد1ع'ه. يقال: فلن ي'ناك1ر' فلناv. وبينهما م'ناك%ر.ةD أ%ي م'عاداة

وق1تالD. وقال أ%بو سفيان بن حرب: إ,ن ممداv ل ي'ناك1ر\ أ%حداv إ,ل كانت معه
ال4هوال� أ%ي ل يارب إ,ل كان منصوراv بالرeع\ب,.

وقوله تعال: أ%ن\ك%ر. ال4صوات1 ل%ص.و\ت' المي؛ قال: أ%قبح ال4صوات.
ابن سيده: والنeك}ر' والنeك�ر' ال4مر الشديد. الليث: الد_هاء�

والنeك}ر' نعت لل4مر الشديد والرجل الداهي، تقول: ف%ع.ل%ه من ن'ك}ر,ه
ون.كار.ت1ه. وف حديث معاوية، رضي ال عنه: إ,ن ل4ك}ر.ه' الن_كار.ة% ف



الرجل، يعن الد_هاء4. والن_كار.ة�: الد_هاء، وكذلك النeك}ر'، بالضم.
،vما أ%شد� ن'ك}ر.ه ون.ك}ر.ه أ%يضا :vم'ن\ك%را vيقال للرجل إ,ذا كان ف%ط1نا

بالفتح. وقد ن.ك�ر. ال4مر، بالضم، أ%ي ص.ع'ب. واشت.د_. وف حديث أ%ب
وائل وذكر أ%با موسى فقال: ما كان أ%ن\ك%ر.ه أ%ي أ%د\هاه'، من النeك}ر,،

بالضم، وهو الد_هاء� وال4مر ال�ن\ك%ر'.
وف حديث بعضهم: 

(* قوله« وف حديث بعضهم» عبارة النهاية: وف حديث عمر
بن عبد العزيز) كنت. ل أ%ش.د_ ن.ك%ر.ة{؛ النكرة، بالتحريك: السم من

ال3ن\كار, كالن_ف%ق%ة1 من ال3نفاق، قال: والن_ك1ر.ة� إ,نكارك الشيء،
vخلف العرفة. ون.ك1ر. ال4مر. ن.ك1يا :�وهو نقيض العرفة. والن_ك1ر.ة

وأ%ن\ك%ر.ه إ,ن\كاراv ون'ك}راv: جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح أ%ن
ال3نكار الصدر والنeك}ر السم. ويقال: أ%ن\ك%ر\ت' الشيء وأ%نا

أ�ن\ك1ر'ه إ,نكاراv ون.ك1ر\ت'ه مثله؛ قال ال4عشى:
وأ%ن\ك%ر.ت\ن، وما كان الذي ن.ك1ر.ت\
من الوادث1 إ,ل الش_ي\ب. والص_ل%عا

وف التنزيل العزيز: ن.ك1ر.ه'م\ وأ%و\ج.س. منهم خ1يف%ةv؛ الليث: ول
يستعمل ن.ك1ر. ف غابر ول أ%م\ر� ول ني. الوهري: ن.ك1ر\ت' الرجل%،
بالكسر، ن'ك}راv ون'ك�وراv وأ%ن\ك%ر\ت'ه واس\ت.ن\ك%ر\ت'ه كله بعن. ابن سيده:
واس\ت.ن\ك%ر.ه وت.ناك%ر.ه، كلها: كن.ك1ر.ه. قال: ومن كلم ابن جن:

الذي رأ%ى ال4خفش' ف الب.ط1ي> من أ%ن ال�ب\قاة% إ,نا هي الياء�
ال�ول ح.س.ن¬ ل4نك ل ت.ت.ناك%ر' الياء4 ال�ول إ,ذا كان الوزن قابلv لا.

وال3ن\كار': الستفهام عما ي'ن\ك1ر'ه، وذلك إ,ذا أ%ن\ك%ر\ت. أ%ن
ت'ث}ب,ت. ر.أ}ي. السائل على ما ذ%ك%ر.، أ%و ت'ن\ك1ر. أ%ن يكون رأ}يه على خلف
ما ذكر، وذلك كقوله: ضربت' زيداv، فتقول م'ن\ك1راv لقوله: أ%ز.ي\د.ن,يه1؟

ومررت' بزيد، فتوقل: أ%ز.ي\د1ن,يه1؟ ويقول: جاءن زيد، فتقول:
أ%ز.ي\د'ن,يه؟ قال سيبويه: صارت هذه الزيادة ع.ل%ماv لذا العن كع.لم,

الن_د\ب.ة1، قال: وتركت النون ل4نا كانت ساكنة ول يسكن حرفان. التهذيب:
والس\ت1ن\كار' استفهامك أ%مراv ت'ن\ك1ر'ه، واللزم' من ف%ع\ل, النeك}ر,

.vر. ن.كار.ة�ال�ن\ك%ر, ن.ك
وال�ن\ك%ر' من ال4مر: خلف العروف، وقد تكرر ف الديث ال3ن\كار'



وال�ن\ك%ر'، وهو ضد العروف، وكل© ما قبحه الشرع وح.ر_م.ه' وكرهه، فهو
م'ن\ك%ر¬، ون.ك1ر.ه ي.ن\ك%ر'ه ن.ك%راv، فهو م.ن\ك�ور¬، واس\ت.ن\ك%ر.ه فهو

م'س\ت.ن\ك%ر¬، والمع م.ناك1ي'؛ عن سيبويه. قال أ%بو السن: وإ,نا
أ%ذك�ر' مثل هذا المع ل4ن حكم مثله أ%ن المع بالواو والنون ف الذكر

وبال4لف والتاء ف الؤنث. والنeك}ر' والن_ك}راء�، مدود: ال�ن\ك%ر'. وف
التنزيل العزيز: لقد جئت شيئاv ن'ك}راv، قال: وقد يرك مثل ع'س\ر�

وع'س'ر�؛ قال الشاعر ال4س\و.د' بن' ي.ع\ف�ر.:
أ%ت.و\ن فلم أ%ر\ض. ما ب.ي_ت'وا،
وكانوا أ%ت.و\ن ب,شيء� ن'ك�ر\

،v3ل�ن\ك1ح. أ%ي>م.ه'م\ م'ن\ذ1را
وهل ي'ن\كح' العبد. ح'رÒ ل1ح'ر�g؟

ورجل ن.ك�ر¬ ون.ك1ر¬ أ%ي داه{ م'ن\ك%ر¬، وكذلك الذي ي'ن\ك1ر'
ال�ن\ك%ر.، وجعهما أ%ن\كار¬، مثل ع.ض'د{ وأ%ع\ضاد{ وك%ب,د{ وأ%كباد.

والت_ن.ك©ر': الت_غ.يeر'، زاد التهذيب: عن حال� ت.س'رeك. إ,ل حال
ت.ك}ر.ه'ها منه. والن_ك1ي': اسم ال3ن\كار, الذي معناه التغيي. وف

التنزيل العزيز: فكيف كان ن.ك1يي؛ أ%ي إ,نكاري. وقد ن.ك�ر.ه فت.ن.ك�ر.
أ%ي غ%ي_ر.ه فت.غ.ي_ر. إ,ل مهول�. والن_ك1ي' وال3نكار': تغيي

ال�ن\ك%ر,. والن_ك1ر.ة�: ما يرج من ال�و.لء3 وال�راج, من د.م� أ%و
vن.ك1رة Dس\ه,ل% فلن�ق%ي\ح� كالص_د1يد، وكذلك من الز_ح1ي,. يقال: أ

ود.ماv، وليس له ف1ع\لD مشتق.
والت_ناك�ر': الت_جاه'ل�. وطريق¬ ي.ن\ك�ور¬: على غي ق%ص\د{.

وم'ن\ك%ر¬ ون.ك1ي¬: اسا مل%ك%ي,، م'ف}ع.لD وف%عيلD؛ قال ابن سيده:
م'ن\ك%ر¬ ون.ك1ي¬ ف%ت_انا القبور. وناك�ور¬: اسم. وابن ن'ك}ر.ة%: رجل من

ت.ي\م� كان من م'د\ر,كي اليل, السوابق؛ عن ابن ال4عراب. وبنو
ن'ك}ر.ة%: بطن من العرب.

@نر: النeم\ر.ة�: النeك}ت.ة� من أ%ي> لون{ كان. وال4ن\م.ر': الذي
فيه ن'م\ر.ةD بيضاء وأ�خرى سوداء، وال�نثى ن.م\راء�. والن_م1ر'

والن>م\ر': ضرب¬ من السباع أ%خ\ب.ث� من ال4سد، سي بذلك لن'م.ر� فيه، وذلك أ%نه
من أ%لوان متلفة، وال�نثى ن.م1ر.ةD والمع أ%ن\م'ر¬ وأ%ن\مار¬ ون'م'ر¬

ون'م\ر¬ ون'م'ور¬ ون,مار¬، وأ%كثر كلم العرب ن'م\ر¬. وف الديث: نى عن



ركوب الن>مار,، وف رواية: النeم'ور, أ%ي جلود1 النeمور,، وهي السباع
العروفة، واحدها ن.م1ر¬، وإ,نا نى عن استعمالا لا فيها من الزينة

وال�ي.لء، ول4نه ز,يe العجم أ%و ل4ن شعره ل يقبل الدباغ عند أ%حد
ال4ئمة إ,ذا كان غي ذ%ك1ي¼، ولعل أ%كثر ما كانوا يأ}خذون ج'لود.

النeمور إ,ذا ماتت ل4ن اصطيادها عسي. وف حديث أ%ب أ%يوب: أ%نه أ�ت1ي. بدابة
س.ر\ج'ها ن'م'ور¬ ف%ن.ز.ع الصeف�ة%، يعن ال1ي\ث%ر.ة%، فقيل

ال%د.يات' ن'م'ور¬ يعن الب,د.اد.، فقال: إ,نا ينهى عن الصeف�ة1. قال ثعلب:
من قال ن'م\ر¬ رد_ه إ,ل أ%ن\م.ر، ون,مار¬ عنده جع ن,م\ر� كذئب� وذئاب�،

وكذلك ن'م'ور¬ عنده جع ن,م\ر� ك%س3ت\ر� وس'ت'ور�، ول يك سيبويه
ن'م'راv ف جع ن.م1ر�. الوهري: وقد جاء ف الشعر ن'م'ر¬ وهو شاذ، قال: ولعله

مقصور منه؛ قال:
فيها ت.ماث1يل� أ�س'ود' ون'م'ر\

قال ابن سيده: فأ%ما ما أ%نشده من قوله:
فيها ع.ياي,يل� أ�س'ود¬ ون'م'ر\

فإ,نه أ%راد على مذهبه ون'م\ر¬، ث وقف على قول من يقول الب.ك�ر\ وهو
ف%ع\لD؛ قال ابن بري البيت الذي أ%نشده الوهري:

فيها ت.ماث1يل� أ�س'ود¬ ون'م'ر\
هو ل�ك%ي\م بن م'ع.ي_ة% الر_ب.ع1ي>، وصواب إ,نشاده: 

(* قوله« وصواب
إنشاده إل» نقل شارح القاموس بعد ذلك ما نصه: وقال أبو ممد السود صحف

ابن السياف والصواب غياييل، بالعجمة، جع غيل على غي قياس كما نبه
عليه الصاغان.)

فيها ع.ياي,يل� أ�س'ود¬ ون'م'ر\
قال: وكذلك أ%نشده ابن سيده وغيه. قال ابن بري: وصف قناة تنبت ف موضع

مفوف بالبال والشجر؛ وقبله:
ح'ف�ت\ بأ%طواد1 جبال� وس.م'ر\،

ف أ%ش.ب, الغ1يطان1 م'ل}ت.ف> ال�ظ�ر\
يقول: ح'ف_ موضع هذه القناة الذي تنبت فيه بأ%طواد البال وبالس_م'ر,،

eل}ت.ف�وهو جع س.م'ر.ة{، وهي شجرة عظيمة. وال4ش.ب': الكان ال
الن_ب\ت1 التداخل. والغ1يطان�: جع غائط، وهو النخفض من ال4رض. وال�ظ�ر':



جع حظية. والع.ي_ال�: ال�ت.ب.خ\ت1ر' ف مشيه. وع.ياي,يل�: جعه.
وأ�س'ود¬ بدل منه، ون'م'ر معطوفة عليه.

ويقال للرجل السيء ال�ل�ق,: قد ن.م1ر. وت.ن.م_ر.. ون.م_ر. وجه.ه أ%ي
Dم'ح\م.ر_ة Dغ%ي_ره وع.ب_س.ه. والن_م1ر' لونه أ%ن\م.ر' وفيه ن'م\ر.ة

أ%و ن'م\ر.ةD بيضاء وسوداء، ومن لونه اشتق السحاب' الن_م1ر'، والن_م1ر'
من السحاب: الذي فيه آثار كآثار الن_م1ر، وقيل: هي ق1ط%ع¬ صغار متدان

بعضها من بعض، واحدتا ن.م1ر.ةD؛ وقول أ%ب ذؤيب: أ%ر,ن,يها ن.م1ر.ة
أ�ر,ك}ها م.ط1ر.ة، وسحاب أ%ن\م.ر' وقد ن.م1ر. السحاب'، بالكسر، ي.ن\م.ر'

ن.م.راv أ%ي صار على لون الن_م1ر ترى ف خ.ل%ل1ه ن,قاطاv. وقوله: أ%رنيها
ن.م1ر.ةv أ�ر,ك}ها م.ط1ر.ةv، قال ال4خفش: هذا كقوله تعال: فأ%خرجنا منه

خ.ض1راv؛ يريد ال4خ\ض.ر.. وال4ن\م.ر' من اليل: الذي على ش1ب\ه1
الن_م1ر، وهو أ%ن يكون فيه ب'ق}ع.ة بيضاء وبقعة أ�خرى على أ%ي� لون كان.

والن_ع.م' النeم\ر': الت فيها سواد وبياض، جع أ%ن\م.ر.
ال4صمعي: ت.ن.م_ر. له أ%ي ت.ن.ك�ر وت.غ.ي_ر. وأ%وع.د.ه ل4ن

الن_م1ر. ل تلقاه أ%بداv إ,ل م'ت.ن.كYراv غض\بان%؛ وقول عمرو بن معد
يكرب:وعل1م\ت' أ%ن>ي، يوم. ذا

ك.، م'ناز,لD ك%ع\باv ون.ه\دا
ق%و\م¬، إ,ذا لب,س'وا ل%د1يـ
ـد1 ت.ن.م_ر'وا ح.ل%قاv وق1د_ا

أ%ي تشبهوا بالن_م1ر, لختلف أ%لوان الق1د> والديد، قال ابن بري:
أ%راد بكعب بن الرث1 بن ك%ع\ب� وهم من م.ذ}ح1ج ون.ه\د¬ من ق�ضاعة، وكانت

بينه وبينهم حروب، ومعن تنمروا تنكروا لعدو�هم، وأ%صله من الن_م1ر
ل4نه من أ%نكر السباع وأ%خبثها. يقال: لبس فلن لفلن جلد. الن_م1ر, إ,ذا

تنكر له، قال: وكانت ملوك العرب إ,ذا جلست لقتل إ,نسان لبست جلود النمر ث
أ%مرت بقتل من تريد قتله، وأ%راد باللق الدروع، وبالقد> جلداv كان

vيلبس ف الرب، وانتصبا على التمييز، ونسب التنكر إ,ل اللق والقد> مازا
إ,ذ كان ذلك س.بب. ت.ن.ك©ر لب,س3يهما، فكأ%نه قال ت.ن.ك�ر ح.ل%ق�هم

وق1دeهم، فلما جعل الفعل لما انتصبا على التمييز، كما تقول: ت.ن.ك�ر.ت\
أ%خلق' القوم، ث تقول: ت.ن.ك�ر. القوم' أ%خ\لقاv. وف حديث

ال�د.ي\ب,ية: قد لبسوا لك ج'لود. النeمور,؛ هو كناية عن شدة القد والغضب



تشبيهاv بأ%خ\لق, الن_م1ر وش.راس.ت1ه. ون.م1ر. الرجل� ون.م_ر وت.ن.م_ر:
Dب\ر.ة�غ%ض1ب، ومنه ل%ب,س. له جلد. الن_م1ر,. وأ%سد¬ أ%ن\م.ر': فيه غ

وسواد. والن_م1ر.ة�: ال1ب.ر.ة� لختلف أ%وان خطوطها. والن_م1ر.ة�: ش.ملة
فيها خطوط بيض وسود. وطي¬ م'ن.م_ر¬: فيه ن'ق%ط سود، وقد يوصف به

،�الب'رود'. ابن ال4عراب: النeم\ر.ة� الب.ل%ق'، والن_م1ر.ة� الع.ص\ب.ة
والن_م1ر.ة� ب'ر\د.ةD م'خ.ط�ط%ةD، والن_م1ر.ة� ال�نثى من الن_م1ر؛

الوهري: والن_م1ر.ة� ب'ر\د.ةD من صوف يلبسها ال4عراب. وف الديث: فجاءه
قوم م'ج\تاب الن>مار؛ كل© ش.م\ل%ة{ م'خ.ط�ط%ة{ من مآز,ر, ال4عراب، فهي

ن.م1ر.ةD، وجعها ن,مار¬ كأ%نا أ�خذت من لون الن_م1ر لا فيها من
السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة؛ أ%راد أ%نه جاءه قوم لبسي أ�ز'ر�

مططة من صوف. وف حديث م'ص\ع.ب, بن ع'م.ي\ر�، رضي ال عنه: أ%قبل النب،
صلى ال عليه وسلم، وعليه ن.م1ر.ةD. وف حديث خ.ب_اب�: لكن_ ح.م\ز.ة%

ل يترك له إ,ل ن.م1ر.ة م.ل}حاء. وف حديث سعد: ن.ب.ط1يÒ ف ح'ب\و.ت1ه،
أ%عرابÒ ف ث%م1ر.ت1ه، أ%س.د¬ ف تام'ور.ت1ه.

والن_م1ر' والن_م1ي'، كلها: الاء الز_اكي ف الاشية، النامي،
عذباv كان أ%و غي عذب. قال ال4صمعي: الن_م1ي النامي، وقيل: ماء ن.م1ي¬

أ%ي ناج,ع¬؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
قد ج.ع.ل%ت\، والمد' ل3، ت.فر\
من ماء ع1د¼ ف ج'لودها ن.م1ر\

أ%ي ش.ر,ب.ت\ ف%ع.ط%ن.ت\، وقيل: الاء الن_م1ي الكثي؛ حكاه ابن
ك%ي\سان% ف تفسي قول امرئ القيس:

غ%ذ%اها ن.م1ي' الاء3 غي ال�ح.ل�ل,
وف حديث أ%ب ذر، رضي ال عنه: المد ل لذي أ%ط}ع.م.نا ال%م1ي.

وسقانا الن_م1ي.؛ الاء� الن_م1ي الناجع ف الر>ي>. وف حديث معاوية،
رضي ال عنه: خ'ب\ز¬ خ.م1ي¬ وماء ن.م1ي¬. وح.س.ب¬ ن.م1ر¬ ون.م1ي¬:

ز.اك{، والمع أ%ن\مار¬. ون.م.ر. ف البل 
(* قوله« ونر ف البل إل»

بابه نصر كما القاموس.) ن.م\راv: ص.ع_د..
وف حديث الج: حت أ%تى ن.م1ر.ة؛ هو البل الذي عليه أ%نصاب' ال%ر.م,
بعرفات. أ%بو تراب: ن.م.ر. ف البل والشجر, ون.م.ل% إ,ذا عل فيهما. قال



الفر�اء: إ,ذا كان المع قد سي به نسبت إ,ليه فقلت ف أ%ن\مار�
أ%ن\مار,يÒ، وف م.عاف1ر. م.عاف1ر,يÒ، فإ,ذا كان المع غي مسمى به نسبت إ,ل

.Òوم.ن\ك1ب Òوع.ر,يف1ي Òواحده فقلت: ن.ق1يب
والن_ام1ر.ة�: م1ص\ي.د.ةD تربط فيها شاة للذئب. والن_ام'ور': الدم'

كالت_امور,. وأ%ن\مار¬: ح.يÒ من خ'راعة، قال سيبويه: النسب إ,ليه
أ%ن\مار,يÒ ل4نه اسم للواحد. الوهري: ون'م.ي\ر¬ أ%بو قبيلة من ق%ي\س�، وهو

ن'م.ي\ر' بن عامر بن ص.ع\ص.ع.ة% بن معاوية بن بكر ابن ه.واز,ن. ون.م1ر¬
ون'م.ي\ر¬: قبيلتان، وال3ضافة إ,ل ن'م.ي\ر� ن'م.ي\ر,يÒ. قال سيبويه:

وقولوا ف المع النeم.ي\ر'ون%، استخفوا بذف ياء ال3ضافة كما قالوا
ال4ع\ج.م'ون%. ون.م1ر¬: أ%بو قبيلة، وهو ن.م1ر' بن قاسط ابن ه1ن\ب, بن أ%ف}صى

بن د'ع\م1ي> بن ج.د1يل%ة% بن أ%س.د1 ابن ربيعة، والنسبة إ,ل ن.م1ر بن
vلتوال الك%س.رات1 ل4ن فيه حرفا vبفتح اليم، استيحاشا ،Òقاسط ن.م.ر,ي

واحداv غي مكسور. ون'مار.ة�: اسم قبيلة. الوهري: ون,م\ر¬، بكسر النون،
اسم رجل؛ قال:

ت.ع.ب_د.ن ن,م\ر' بن س.ع\د{ وقد أ�رى،
و.ن,م\ر' بن' س.ع\د{ ل م'ط1يع¬ وم'ه\ط1ع'

قال ابن سيده: ون,م\ران� ون'مار.ة� اسان. والنeم.ي\ر.ة�: موضع؛ قال
الراعي:

،Dم.ي\ر.ة1 م.ن\ز,لeلا ب,ح.ق1يل� فالن
ت.رى الو.ح\ش. ع'واذات{ به وم.تال1يا
ون'مار¬: جبلD؛ قال صخر الغ.ي�:
س.م1ع\ت'، وقد ه.ب.ط}نا من ن'مار�،

�د'عاء4 أ%ب ال�ث%ل�م, ي.س\ت.غ1يث
@نر: الن_ه\ر' والن_ه.ر': واحد ال4ن\هار,، وف الكم: الن_ه\ر'

والن_ه.ر من ماري الياه، والمع أ%ن\هار¬ ون'ه'ر¬ ون'ه'ور¬؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

،Dس'ق1يت'ن_، ما زال%ت\ بك1ر\مان% ن.خ\ل%ة
ع.وام1ر. ت.ج\ري بين.ك�ن_ ن'ه'ور'

هكذا أ%نشده ما زالت، قال: وأ�راه' ما دامت، وقد يتوجه ما زالت على معن
ما ظهرت وارتفعت؛ قال النابغة:



كأ%ن� ر.ح\لي، وقد زال% الن_هار' بنا
يوم ال%ل1يل,، على م'س\تأ}ن,س� و.ح1د1

وف لديث: ن.ه\ران1 مؤمنان ون.ه\ران1 كافران، فالؤمنان النيل والفرات،
والكافران دجلة ونر ب.ل}خ�. ون.ه.ر. الاء� إ,ذا جرى ف ال4رض وجعل

لنفسه ن.ه.راv. ون.ه.ر\ت' الن_ه\ر.: ح.ف%ر\ت'ه. ون.ه.ر. الن_ه\ر.
ي.ن\ه.ر'ه' ن.ه\راv: أ%جراه. واس\ت.ن\ه.ر. الن_ه\ر. إ,ذا أ%خذ ل1م.ج\راه'

موضعاv مكيناv. وال%ن\ه.ر': موضع ف الن_ه\ز, ي.ح\ت.ف1ر'ه الاء�، وف
التهذيب: موضع الن_ه\ر,. وال%ن\ه.ر': خ.ر\ق ف ال1ص\ن, نافذD يري منه

الاء، وهو ف حديث عبد ال بن أ%نس: فأ%ت.و\ا م.ن\ه.راv فاخت.ب.ؤوا. وحفر
البئر حت ن.ه,ر. ي.ن\ه.ر' أ%ي بلغ الاء، مشتق من الن_ه\ر,. التهذيب:
حفرت البئر حت ن.ه,ر\ت' فأ%نا أ%ن\ه.ر' أ%ي بلغت' الاء. ون.ه.ر الاء�

إ,ذا ج.رى ف ال4رض وجعل لنفسه ن.ه\راv. وكل كثي جرى، فقد ن.ه.ر.
واس\ت.ن\ه.ر. ال4زهري: والعرب ت'س.م>ي الع.و_اء4 والس>ماك. أ%ن\ه.ر.ي\ن,

لكثرة مائهما. والن_اه'ور: السحاب؛ وأ%نشد:
أ%و ش'ق�ة خ.ر.ج.ت\ من ج.و\ف1 ناه'ور,
ون.ه\ر' واسع: ن.ه,ر¬؛ قال أ%بو ذؤيب:

vأ%قامت به، فاب\ت.ن.ت\ خ.ي\م.ة
على ق%ص.ب� وف�رات{ ن.ه,ر\

والقصب: ماري الاء من العيون، ورواه ال4صمعي: وف�رات{ ن.ه.ر\، على
البدل، وم.ث�ل%ه ل4صحابه فقال: هو كقولك مررت بظ%ر,يف{ رجل�، وكذلك ما

vحكاه ابن ال4عراب من أ%ن ساي.ة% واد{ عظ1يم¬ فيه أ%كثر من سبعي عينا
ن.ه\راv تري، إ,نا النهر بدل من العي. وأ%ن\ه.ر. الط�ع\ن.ة%: وس_عها؛

قال قيس بن الطيم يصف طعنة:
م.ل%ك}ت' با ك%فYي فأ%ن\ه.ر\ت' ف%ت\ق%ها،

ي.رى قائم¬ من دونا ما وراء4ها
ملكت أ%ي شددت وقو�يت. ويقال: طعنه طعنة أ%ن\ه.ر. ف%ت\ق%ها أ%ي وس_عه؛

وأ%نشد أ%بو عبيد قول أ%ب ذؤيب. وأ%ن\ه.ر\ت' الدم. أ%ي أ%سلته. وف
الديث: أ%ن\ه,ر'وا الدم. با شئتم إ,ل الظ©ف�ر. والس>ن_. وف حديث آخر:
ما أ%ن\ه.ر. الدم. ف%ك�ل}؛ ال3نار ال3سالة والصب بكثرة، شبه خروج الدم

من موضع الذبح يري الاء ف النهر، وإ,نا نى عن السن والظفر ل4ن من



تعر�ض للذبح بما خ.ن.ق. الذبوح. ول ي.ق}ط%ع\ ح.ل}ق%ه.
وال%ن\ه.ر': خرق ف ال1ص\ن, نافذD يدخل فيه الاء، وهو م.ف}ع.لD من

الن_هر، واليم زائدة. وف حديث عبد ال بن سهل: أ%نه قتل وطرح ف
م.ن\ه.ر� من مناهي خيب. وأ%ما قوله عز وجل: إ,ن التقي ف جنات ون.ه.ر�، فقد

يوز أ%ن يعن به الس_ع.ة% والض>ياء4 وأ%ن يعن به النهر الذي هو مرى
الاء على وضع الواحد موضع الميع؛ قال:

ل ت'ن\ك1ر'وا الق%ت\ل%، وقد س'ب,ينا،
ف ح.ل}ق1ك�م\ ع.ظ}م¬ وقد ش'ج,ينا

وقيل ف قوله: جنات ونر؛ أ%ي ف ضياء وسعة ل4ن النة ليس فيها ليل
إ,نا هو نور يتلل�، وقيل: نر أ%ي أ%نار. وقال أ%حد بن يي: ن.ه.ر¬

جع ن'ه'ر�، وهو جع المع للن_هار. ويقال: هو واحد ن.ه\ر� كما يقال
ش.ع.ر¬ وش.ع\ر¬، ونصب الاء أ%فصح. وقال الفر�اء: ف جنات ون.ه.ر�، معناه

أ%نار .
كقوله عز وجل: ويول©ون الدeب'ر.، أ%ي ال4د\بار.، وقال أ%بو إ,سحق

نوه وقال: السم الواحد يدل على الميع فيجتزأ� به عن الميع ويعب بالواحد
عن المع، كما قال تعال: ويول©ون الدبر. وماء ن.ه,ر¬: كثي. وناقة

ن.ه,ر.ة: كثية الن_هر؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ح.ن\د.ل1س¬ غ%ل}باء� م1ص\باح الب'ك%ر\،
ن.ه,ي.ة� ال4خ\لف1 ف غي, ف%خ.ر\

ح.ن\د.ل1س¬: ضخمة عظيمة. والفخر: أ%ن يعظم الضرع فيقل اللب. وأ%ن\ه.ر.
الع1ر\ق': ل ي.ر\ق%أ} د.م'ه. وأ%ن\ه.ر. الدم.: أ%ظهره وأ%ساله.

وأ%ن\ه.ر. د.م.ه أ%ي أ%سال دمه. ويقال: أ%ن\ه.ر. بطن'ه إ,ذا جاء بطن'ه مثل% ميء
الن_ه.ر,. وقال أ%بو ال%ر_اح,: أ%ن\ه.ر. بطن'ه واس\ت.ط}ل%ق%ت\

ع'ق%د'ه. ويقال: أ%ن\ه.ر\ت' د.م.ه وأ%م.ر\ت' د.م.ه وه.ر.ق}ت' د.م.ه.
وال%ن\ه.ر.ة�: فضاء يكون بي بيوت القوم وأ%ف}نيتهم يطرحون فيه ك�ناسات1هم.

وح.ف%ر'وا بئراv فأ%ن\ه.ر'وا: ل يصيبوا خياv؛ عن اللحيان.
والن_هار: ض1ياء� ما بي طلوع الفجر إ,ل غروب الشمس، وقيل: من طلوع

الشمس إ,ل غروبا، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتماعه، والمع
أ%ن\ه'ر¬؛ عن ابن ال4عراب، ون'ه'ر¬ عن غيه. الوهري: النهار ضد الليل،
ول يمع كما ل يمع العذاب والس_راب'، فإ,ن جعت قلت ف قليلة:



أ%ن\ه'ر، وف الكثي: ن'ه'ر¬، مثل سحاب وس'ح'ب. وأ%ن\ه.ر\نا: من النهار؛
وأ%نشد ابن سيده:

لول الث�ر,يد.ان1 ل%م'ت\نا بالضeم'ر\:
ث%ر,يد' ل%ي\ل� وث%ر,يد' بالنeه'ر\

قال ابن بري: ول يمع، وقال ف أ%ثناء الترجة: النeه'ر جع ن.هار
ههنا. وروى ال4زهري عن أ%ب اليثم قال: النهار اسم وهو ضد الليل، والنهار

اسم لكل يوم، والليل اسم لكل ليلة، ل يقال نار وناران ول ليل وليلن،
إ,نا واحد النهار يوم، وتثنيته يومان، وضد اليوم ليلة، ث جعوه

ن'ه'راv؛ وأ%نشد:
ثريد ليل وثريد بالنeه'ر

ورجل ن.ه,ر¬: صاحب نار على النسب، كما قالوا ع.م1لD وط%ع1م¬ وس.ت1ه¬؛
قال:

ل%س\ت' بل%ي\ل1ي¼ ولكن ن.ه,ر\
قال سيبويه: قوله بليلي¼ يدل أ%ن ن.ه,راv على النسب حت كأ%نه قال

ن.هاريÒ. ورجل ن.ه,ر¬ أ%ي صاحب ن.هار� ي'غ1ي' فيه؛ قال ال4زهري وسعت
العرب تنشد:

إ,ن ت.ك' ل%ي\ل1ي�اv فإ,ن ن.ه,ر'،
مت أ%تى الصeب\ح' فل أ%ن\ت.ظ1ر'

(* قوله« مت أتى» ف نسخ من الصحاح مت أرى.)
قال: ومعن ن.ه,ر أ%ي صاحب نار لست بصاحب ليل؛ وهذا الرجز أ%ورده

الوهري:
إ,ن كنت. ل%ي\ل1ي�اv فإ,ن ن.ه,ر'

قال ابن بري: البيت مغي، قال: وصوابه على ما أ%نشده سيبويه:
لست' بل%ي\ل1ي¼ ولكن ن.ه,ر\،

ل أ�د\ل1ج' الليل%، ولكن أ%ب\ت.ك1ر\
وجعل ن.ه,ر ف نقابلة ل%ي\ل1ي¼ كأ%نه قال: لست بليلي� ولكن ناري�.

وقالوا: نار¬ أ%ن\ه.ر' ك%ل%ي\ل� أ%ل}ي.ل ون.هار¬ ن.ه,ر¬ كذلك؛ كلها على
البالغة. واس\ت.ن\ه.ر. الشيء� أ%ي اتسع. والن_هار: ف%ر\خ' الق%طا

والغ.طاط، والمع أ%ن\ه,ر.ةD، وقيل: الن_هار ذكر الب'وم، وقيل: هو ولد
الك%ر.وان1، وقيل: هو ذكر ال�ب.ار.ى، وال�نثى ل%ي\لD. الوهري: والنهار فرخ



البارى؛ ذكره ال4صمعي ف كتاب الفرق. والليل: فرخ الكروان؛ حكاه ابن
بري عن يونس بن حبيب؛ قال: وحكى الت_و\ز,يe عن أ%ب عبيدة أ%ن جعفر بن

سليمان قدم من عند الهدي فبعث إ,ل يونس بن حبيب فقال إ,ن وأ%مي
الؤ\مني اختلفنا ف بيت الفرزدق وهو:

والش_ي\ب' ي.ن\ه.ض' ف الس_واد1 كأ%نه
ليلD، ي.ص1يح بان,بيه1 ن.هار'

ما الليل والنهار؟ فقال له: الليل هو الليل العروف، وكذلك النهار، فقال
جعفر: زعم الهدي أ%ن� الليل فرخ الك%ر.وان والنهار فرخ' ال�بار.ى،

قال أ%بو عبيدة: القول عندي ما قال يونس، وأ%ما الذي ذكره الهدي فهو معروف
ف الغريب ولكن ليس هذا موضعه. قال ابن بري: قد ذكر أ%هل العان أ%ن

العن على ما قاله يونس، وإ,ن كان ل يفسره تفسياv شافياv، وإ,نه لا
قال: ليل يصيح بانبيه نار، فاستعار للنهار الصياح ل4ن النهار لا كان

آخذاv ف ال3قبال وال3قدام والليل آخذ ف ال3دبار، صار النهار كأ%نه
هازم، والليل مهزوم، ومن عادة الازم أ%نه يصيح على الهزوم؛ أ%ل ترى إ,ل

قول الش_م_اخ:
vولق%ت\ بأ%ر\جاء3 الب.س3يط%ة1 ساطعا
من الصeبح، ل�ا صاح بالليل ن.ف�ر.ا

فقال: صاح بالليل حت ن.ف%ر وانزم؛ قال: وقد استعمل هذا العن ابن
هانئ ف قوله:

خ.ل1يل%ي_، ه'ب_ا فان\ص'راها على الدeج.ى
كتائب.، حت ي.ه\ز,م. الليل% هاز,م'

وحت ت.ر.ى ال%و\زاء4 ن.نث�ر ع1ق}د.ها،
�وت.س\ق�ط% من ك%ف> الث©ري_ا ال%وات

والن_ه\ر: من النتهار. ون.ه.ر. الرجل% ي.ن\ه.ر'ه ن.ه\راv وان\ت.ه.ر.ه:
ز.ج.ر.ه. وف التهذيب: ن.ه.ر\ت.ه وان\ت.هر\ت'ه إ,ذا استقبلته بكلم

.�تزجره عن خب. قال: والن_ه\ر' الد_غ}ر وهي ال�ل}س.ة
ون.هار: اسم رجل. ونار بن ت.و\س1ع.ة%: اسم شاعر من تيم.

والن_ه\ر.وان�: موضع، وف الصحاح: ن.ه\ر.وان�، بفتح النون والراء، بلدة، وال
أ%علم.

@نب: الن_هابي: الهالك. وغ%ش1ي. به الن_هابي.أ%ي حله على أ%مر



شديد. والن_هاب,ر' والن_هابي وال%ناب,ي': ما أ%شرف من ال4رض، واحدتا
ن'ه\ب'ر.ةD ون'ه\ب'ور.ةD ون'ه\ب'ور¬، وقيل: النهابر والنهابي ال�ف%ر'

بي الكام. وذكر كعب النة فقال: فيها ه.ناب,ي' مس\ك{ يبعث ال تعال
عليها رياv تسمى ال�ث1ي.ة% فت'ث1ي' ذلك السك على وجوههم. وقالوا:

النابي والنهابي حبال� رمال� مشرفة، واحدها ن'ه\ب'ور.ةD وه'ن\بور.ة
ون'ه\ب'ور. قال: والن_هابي الرمال، واحدها ن'ه\ب'ور، وهو ما أ%شرف منه.

وروي عن عمر بن العاص أ%نه قال لعثمان، رضي ال عنهما: إ,نك قد ركبت بذه
ال�م_ة ن.هاب,ي. من ال�مور فركبوها منك، وم1ل}ت. بم فمالوا بك،
vش1د.ادا vمورا�اع\د1ل} أ%و اع\ت.ز,ل}. وف الكم: ف%ت'ب\، يعن بالنهابي أ

صعبة شبهها بنهابي الرمل ل4ن الشي يصعب على من ركبها؛ وقال نافع بن
لقيط:

ول4ح\م1ل%ن\ك. على ن.هاب,ر. إ,ن} ت.ث1ب\
فيها، وإ,ن كنت. ال�ن.ه>ت.، ت'ع\ط%ب,

:vأ%نشده ابن ال4عراب، وأ%نشد أ%يضا
يا فتÝى ما ق%ت.ل}ت'م' غ%ي\ر. د'ع\ب'و
ب�، ول من ف%و.ار,ه ال1ن_ب\ر,

vدي، قال: وقوله ف الديث: من ك%س.ب. مالéقال: ال1ن_ب\ر' ههنا ال
من ن.هاو,ش. أ%نفقه ف ن.هابر.، قال: ناوش من غي ح1لYه كما ت.ن\ه.ش'

ال%ي_ة� من ههنا وههنا، ونابر حرام، يقول من اكتسب مالv من غي حله
أ%نفقه ف غي طريق الق. وقال أ%بو عبيد: الن_هابر الهالك ههنا، أ%ي

أ%ذهبه ال ف مهالك وأ�مور متبد>دة. يقال: غ%ش1يت. ب الن_هابي. أ%ي
حلتن على أ�مور شديدة صعبة، وواحد النهابي ن'ه\ب'ور، والنهابر مقصور منه

كأ%ن� واحده ن'ه\ب'ر¬؛ قال:
ودون% ما ت.ط}ل�ب'ه يا عام1ر'
ن.هاب,ر¬، من دونا ن.هاب,ر'

وقيل: الن_هابر جهنم، نعوذ بال منها. وقول نافع ابن لقيط: ول4حلنك
على نابر؛ يكون النهابر ههنا أ%حد هذه ال4شياء. وف الديث: ل تتزوجن

ن.ه\ب.ر.ة أ%ي طويلة مهزولة، وقيل: هي الت أ%شرفت على اللك، من
الن_هابر الهالك، وأ%صلها حبال من رمل صعبة ال�ر\ت.ق%ى.
@نتر: الن_ه\ت.ر.ة�: التحدeث بالكذب، وقد ن.ه\ت.ر. علينا.



@نسر: الن_ه\س.ر': الذئب.
@نور: ف أ%ساء ال تعال: النeور'؛ قال ابن ال4ثي: هو الذي

ي'ب\ص1ر' بنوره ذو الع.م.اية وي.ر\ش'د' بداه ذو الغ.واي.ة1، وقيل: هو الظاهر
الذي به كل ظهور، والظاهر ف نفسه ال�ظ}ه,ر لغيه يسمى نوراv. قال أ%بو

منصور: والنeور من صفات ال عز وجل، قال ال عز وجل: ال ن'ور'
السموات وال4رض؛ قيل ف تفسيه: هادي أ%هل السموات وال4رض، وقيل: م.ثل نوره

كمشكاة فيها مصباح؛ أ%ي مثل نور هداه ف قلب الؤمن كمشكاة فيها مصباح.
والنeور': الضياء. والنور: ضد الظلمة. وف الكم: النeور الض_و\ء�،

أ%يìا كان، وقيل: هو شعاعه وسطوعه، والمع أ%ن\وار¬ ون,يانD؛ عن ثعلب.
وقد نار. ن.و\راv وأ%نار. واس\ت.نار. ون.و_ر.؛ ال4خية عن اللحيان،

بعن واحد، أ%ي أ%ضاء، كما يقال: بان% الشيء� وأ%بان% وب.ي_ن.
وت.ب.ي_ن. واس\ت.بان% بعن واحد. واس\ت.نار به: اس\ت.م.د_ ش'عاع.ه. ون.و_ر.

الصبح': ظهر ن'ور'ه؛ قال:
vوح.ت_ى ي.ب,يت. القوم' ف الص_يف1 ليل%ة
يقولون: ن.و>ر\ ص'ب\ح'، والليل� عات1م'

وف الديث: ف%ر.ض عمر بن الطاب، رضي ال عنه، للجد� ث أ%نار.ها زيد'
بن ثابت أ%ي ن.و_ر.ها وأ%وضحها وب.ي_ن.ها. والت_ن\و,ير: وقت إ,سفار

الصبح؛ يقال: قد ن.و_ر الصبح' ت.ن\و,يراv. والتنوير: ال3نارة. والتنوير:
ال3سفار. وف حديث مواقيت الصلة: أ%نه ن.و_ر. بالف%ج\ر, أ%ي صل�ها،
وقد اس\تنار ل�فق كثياv. وف حديث علي، كرم ال وجهه: نائرات

ال4حكام وم'ن,يات ال3سلم؛ النائرات الواضحات البينات، والنيات كذلك،
فال�ول من نار.، والثانية من أ%نار، وأ%نار لزم¬ وم'ت.ع.د¼؛ ومنه: ث

أ%نارها زيد' بن ثابت. وأ%نار الكان%: وضع فيه النeور.. وقوله عز وجل: ومن
ل يعل ال له ن'وراv فما له من ن'ور�؛ قال الزجاج: معناه من ل يهده

:�ال لل3سلم ل يهتد. والنار والنارة: موضع النeور. وال%نار.ة
الش_م\عة ذات السراج. ابن سيده: وال%نار.ة� الت يوضع عليها السراج؛ قال

أ%بو ذؤيب:
،Dه ي.ز.ن,ي_ةYوك1له'ما ف ك%ف
فيها س1نانD كال%نار.ة1 أ%ص\ل%ع'

أ%راد أ%ن يشبه السنان فلم يستقم له فأ%وقع اللفظ على النارة. وقوله



أ%صلع يريد أ%نه ل ص.د.أ% عليه فهو يبق، والمع م.ناو,ر' على القياس،
ومنائر مهموز، على غي قياس؛ قال ثعلب: إ,نا ذلك ل4ن العرب تشبه الرف

بالرف فشبهوا منارة وهي م.ف}ع.لة من النeور، بفتح اليم، بف%ع.الة{
ف%ك%س_ر'وها تكسيها، كما قالوا أ%م\ك1ن.ة فيمن جعل مكاناv من الك%و\ن1، فعامل
الرف الزائد معاملة ال4صلي، فصارت اليم عندهم ف مكان كالقاف من

ق%ذ%ال�، قال: ومثله ف كلم العرب كثي. قال: وأ%ما سيبويه فحمل ما هو من
هذا على الغلط. الوهري: المع م.ناو,ر، بالواو، ل4نه من النور، ومن قال
منائر وهز فقد شبه ال4صلي بالزائد كما قالوا مصائب وأ%صله مصاوب.

وال%نار: الع.ل%م وما يوضع بي الشيئي من الدود. وف حديث النب، صلى ال
عليه وسلم: لعن ال من غ%ي_ر م.نار. ال4رض أ%ي أ%علمها. وال%نار':

ع.ل%م الطريق. وف التهذيب: النار الع.ل%م' والد� بي ال4رضي.
وال%نار: جع منارة، وهي العلمة تعل بي الد�ين، وم.نار الرم: أ%علمه الت

ضربا إ,براهيم الليل، على نبينا وعليه الصلة والسلم، على أ%قطار
الرم ونواحيه وبا تعرف حدود ال%ر.م من حدود ال1لY، واليم زائدة. قال:

ويتمل معن قوله لعن ال من غي_ر منار ال4رض، أ%راد به منار الرم،
ويوز أ%ن يكون لعن من غي توم ال4رضي، وهو أ%ن يقتطع طائفة من أ%رض

جاره أ%و يو�ل الد� من مكانه. وروى شر عن ال4صمعي: ال%نار الع.ل%م
يعل للطريق أ%و الد� لل4رضي من طي أ%و تراب. وف الديث عن أ%ب هريرة،

رضي ال عنه: إ,ن لل3سلم ص'وÝى وم.ناراv أ%ي علمات وشرائع يعرف با.
وال%نار.ة�: الت يؤذن عليها، وهي ال1ئ}ذ%ن.ة�؛ وأ%نشد:

ل1ع.ك¼ ف م.ناس1مها م.نار¬،
إ,ل ع.د\نان، واضحة� الس_بيل

وال%نار': م.ح.ج_ة الطريق، وقوله عز وجل: قد جاء4كم من ال نور وكتاب
مبي؛ قيل: النور ههنا هو سيدنا ممد رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

أ%ي جاءكم نب وكتاب. وقيل إ,ن موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم، قال
وقد سئل عن شيء: سيأ}تيكم النeور'. وقوله عز وجل: وات_ب,ع'وا النeور.

الذي أ�نزل معه؛ أ%ي اتبعوا الق الذي بيانه ف القلوب كبيان النور ف
العيون. قال: والنور هو الذي يبي ال4شياء وي'ر,ي ال4بصار حقيقتها، قال:
ف%م.ثل� ما أ%تى به النب، صلى ال عليه وسلم، ف القلوب ف بيانه وكشفه

الظلمات كمثل النور، ث قال: يهدي ال لنوره من يشاء، يهدي به ال من



اتبع رضوانه. وف حديث أ%ب ذر، رضي ال عنه، قال له ابن شقيق: لو
رأ%يت' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، كنت' أ%سأ%له: هل رأ%يت. ربك؟ فقال:

قد سأ%لت'ه فقال: ن'ور¬ أ%ن_ى أ%ر.اه أ%ي هو نور كيف أ%راه. قال ابن
ال4ثي: سئل أ%حد بن حنبل عن هذا الديث فقال: ما رأ%يت' م'ن\ك1راv له وما

أ%دري ما وجهه. وقال ابن خزية: ف القلب من صحة هذا الب شيء، فإ,ن ابن
شقيق ل يكن يثبت أ%با ذر، وقال بعض أ%هل العلم: النeور' جسم وع.ر.ض¬،

والباري تقد�س وتعال ليس بسم ول عرض، وإ,نا ال1راد أ%ن حجابه النور،
قال: وكذا روي ف حديث أ%ب موسى، رضي ال عنه، والعن كيف أ%راه

وحجابه النور أ%ي أ%ن النور ينع من رؤيته. وف حديث الدعاء: اللهم� اج\ع.ل}
ف قلب ن'وراv وباقي أ%عضائه؛ أ%راد ضياء الق وبيانه، كأ%نه قال: اللهم

استعمل هذه ال4عضاء من ف الق واجعل تصرف وتقلب فيها على سبيل
الصواب والي.

قال أ%بو العباس: سأ%لت ابن ال4عراب عن قوله: ل ت.س\ت.ض1يئ�وا بنار
الشركي، فقال:

النار ههنا الر_أ}ي'، أ%ي ل ت'شاور'وهم، فجعل الرأ}ي م.ث%لv للض_وء3
عند ال%ي\ر.ة، قال: وأ%ما حديثه الخر أ%نا بريء من كل مسلم مع مشرك،
فقيل: ل يا رسول ال؟ ث قال: ل ت.راء4ى ناراه'ما. قال: إ,نه كره النزول
ف جوار الشركي ل4نه ل عهد لم ول أ%مان، ث وكده فقال: ل ت.راء4ى

ناراها أ%ي ل ينزل السلم بالوضع الذي تقابل نار'ه إ,ذا أ%وقدها نار.
مشرك لقرب منزل بعضهم من بعض، ولكنه ينزل مع السلمي فإنم ي.د¬ على من

سواهم. قال ابن ال4ثي: ل تراء4ى ناراها أ%ي ل يتمعان بيث تكون نار
أ%حدها تقابل نار الخر، وقيل: هو من سة ال3بل بالنار. وف صفة

النب، صلي ال عليه وسلم: أ%ن\و.ر' ال�ت.ج.ر_د1 أ%ي ن.ي>ر السم. يقال
للحس.ن, الشر,ق الل�و\ن1: أ%ن\و.ر'، وهو أ%فعل� من النeور. يقال: نار

فهو ن.ي>ر، وأ%نار فهو م'ن,ي¬. والنار: معروفة أ�نثى، وهي من الواو ل4ن
تصغيها ن'و.ي\ر.ةD. وف التنزيل العزيز: أ%ن ب'ور,ك. من ف النار ومن

حولا؛ قال الزجاج: جاء4 ف التفسي أ%ن من ف النار هنا ن'ور ال عز وجل،
ومن حولا قيل اللئكة وقيل نور ال أ%يضاv. قال ابن سيده: وقد ت'ذ%ك�ر'

النار؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد ف ذلك:
فمن يأ}ت1نا ي'ل}م1م\ ف د1يار,نا،



ي.ج,د\ أ%ث%راv د.ع\ساv وناراv تأ%ج_جا
ورواية سيبويه: يد حطباv جزلv وناراv تأ%ججا؛ والمع أ%ن\و'ر¬ 

*)
قوله« والمع أنور» كذا بالصل. وف القاموس: والمع أنوار. وقوله ونية كذا

،Dبالصل بذا الضبط وصوبه شارح القاموس عن قوله ونية كقردة.) ون,يان
انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، ون,ي\ر.ةD ون'ور¬ ون,يار¬؛ ال4خية عن

أ%ب حنيفة. وف حديث شجر جهنم: ف%ت.ع\ل�وهم نار' ال4ن\يار,؛ قال ابن
ال4ثي: ل أ%جده مشروحاv ولكن هكذا روي فإن صحت الرواية فيحتمل أ%ن يكون

معناه نار' الن>يان1 بمع النار على أ%ن\يار�، وأ%صلها أ%ن\وار¬ ل4نا
من الواو كما جاء ف ريح وعيد أ%ر\ياح¬ وأ%ع\ياد¬، وها من الواو.

وت.ن.و_ر. النار.: نظر إ,ليها أ%و أ%تاها. وت.ن.و_ر. الرجل%: نظر إ,ليه عند
النار من حيث ل يراه. وت.ن.و_ر\ت' النار. من بعيد أ%ي ت.ب.ص_ر\ت'ها.

وف الديث: الناس' ش'ركاء� ف ثلثة: الاء� والكل� والنار'؛ أ%راد
ليس لصاحب النار أ%ن ينع من أ%راد أ%ن يستضيء4 منها أ%و يقتبس، وقيل:

أ%راد بالنار الجارة% الت ت'ور,ي النار، أ%ي ل ينع أ%حد أ%ن يأ}خذ منها.
وف حديث ال3زار: وما كان أ%س\ف%ل% من ذلك فهو ف النار؛ معناه أ%ن ما

دون الكعبي من ق%د.م, صاحب ال3زار, ال�س\ب.ل, ف النار ع'ق�وب.ةv له
على فعله، وقيل: معناه أ%ن صنيعه ذلك وف1ع\ل%ه ف النار أ%ي أ%نه معدود

مسوب من أ%فعال أ%هل النار. وف الديث: أ%نه قال لع.ش.ر.ة1 أ%ن\ف�س� فيهم
س.م'ر.ة�: آخ1ر'ك�م\ يوت ف النار؛ قال ابن ال4ثي: فكان ل يكاد'

،vفأ%مر ب,ق1د\ر� عظيمة فملئت ماء وأ%وقد تتها واتذ فوقها ملسا �ي.د\ف%أ
وكان يصعد بارها ف%ي'د\ف1ئ�ه، فبينا هو كذلك خ'س3ف%ت\ به فحصل ف النار،

قال: فذلك الذي قال له، وال أ%علم. وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه:
الع.ج\ماء� ج'بار¬ والنار ج'بار¬؛ قيل: هي النار الت ي'وق1د'ها الرجل� ف

ملكه ف%ت'ط1يها الريح إ,ل مال غيه فيحترق ول ي.م\ل1ك' ر.د_ها فيكون
ه.د.راv. قال ابن ال4ثي: وقيل الديث غ%ل1ط% فيه عبد' الرزاق وقد تابعه

عبد' اللك الص_ن\عان,يe، وقيل: هو تصحيف البئر، فإ,ن أ%هل اليمن
ي'م1يل�ون% النار فتنكسر النون، فسمعه بعضهم على ال3مالة فكتبه بالياء،

ف%ق%رؤ'وه مصفحاv بالياء، والبئر هي الت يفرها الرجل ف ملكه أ%و ف موات
فيقع فيها إ,نسان فيهلك فهو ه.د.ر¬؛ قال الطاب: ل أ%زل أ%سع أ%صحاب



الديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق حت وجدته ل4ب داود من طريق أ�خرى. وف
الديث: فإ,ن تت البحر ناراv وتت النار براv؛ قال ابن ال4ثي: هذا

تفخيم ل4مر البحر وتعظيم لشأ}نه وإ,ن الفة ت'س\ر,ع إ,ل راكبه ف غالب
ال4مر كما يسرع اللك من النار لن لبسها ودنا منها. والنار':

الس>م.ة�، والمع كالمع، وهي النeور.ة�. ون'ر\ت' البعي: جعلت عليه ناراv. وما
به ن'ور.ةD أ%ي و.س\م¬. ال4صمعي: وكل© وس\م� ب,م1ك}وÝى، فهو نار، وما

كان بغي م1ك}وÝى، فهو ح.ر\ق¬ وق%ر\ع¬ وق%رم¬ وح.زÒ وز.ن\م¬. قال أ%بو
vمنصور: والعرب تقول: ما نار' هذه الناقة أ%ي ما س1م.ت'ها، سيت نارا

ل4نا بالنار ت'وس.م'؛ وقال الراجز:
حت س.ق%و\ا آبال%ه'م\ بالنار,،

والنار' قد ت.ش\في من ال�وار,
أ%ي سقوا إ,بلهم بالس>م.ة، أ%ي إ,ذا نظروا ف س1م.ة1 صاحبه عرف صاحبه

ف%س'ق1ي. وق�د>م على غيه لشرف أ%رباب تلك السمة وخل�وا لا الاء4. ومن
أ%مثالم: ن,جار'ها نار'ها أ%ي ستها تدل على ن,جار,ها يعن ال3بل؛ قال

الراجز يصف إ,بلv ستها متلفة:
ن,جار' كلY إ,بل� ن,جار'ها،
ونار' إ,ب\ل, العالي نار'ها

يقول: اختلفت ساتا ل4ن أ%ربابا من قبائل شت فأ�غ1ي. على س.ر\ح كل
قبيلة واجتمعت عند من أ%غار عليها س1مات' تلك القبائل كلها. وف حديث
صعصة ابن ناجية جد الفرزدق: وما ناراها أ%ي ما س1م.ت'هما الت و'س1م.تا با

يعن ناقتيه الض_ال�ت.ي\ن,، والس>م.ة�: العلمة.ونار' ال�ه.و>ل:
vنار¬ كانت للعرب ف الاهلية يوقدونا عند التحالف ويطرحون فيها ملحا

ي.ف}ق%ع'، ي'ه.و>ل�ون بذلك تأ}كيداv للحلف. والعرب تدعو على العدو� فتقول:
أ%بعد ال داره وأ%وقد ناراv إ,ثره قال ابن ال4عراب: قالت الع'ق%ي\لية:

كان الرجل إ,ذا خفنا شره فتحو�ل عنا أ%وقدنا خلفه ناراv، قال فقلت لا:
ول ذلك؟ قالت: ليتح.و�ل% ضبعهم معهم أ%ي شرeهم؛ قال الشاعر:

وج.م_ة أ%ق}وام ح.م.ل}ت'، ول أ%كن
ك%م'وق1د نار� إ,ث}ر.ه'م\ للت_ن.دeم

المة: قوم ت.ح.م_لوا ح.مال%ةv فطافوا بالقبائل يسأ%لون فيها؛ فأ%خب
أ%نه ح.م.ل% من المة ما تملوا من الديات، قال: ول أ%ندم حي ارتلوا



عن فأ�وقد على أ%ثرهم. ونار ال�باح1ب,: قد مر تفسيها ف موضعه.
والن_و\ر' والن_و\ر.ة�، جيعاv: الز_ه\ر، وقيل: الن_و\ر' ال4بيض

والزهر ال4صفر وذلك أ%نه يبيضe ث يصفر، وجع الن_و\ر أ%نوار¬.
والنeو�ار'، بالضم والتشديد: كالن_و\ر,، واحدته ن'و_ار.ةD، وقد ن.و_ر. الشجر'

والنبات. الليث: الن_و\ر' ن.و\ر' الشجر، والفعل الت_ن\و,ير'،
وت.ن\و,ير الشجرة إ,زهارها. وف حديث خزية: لا نزل تت الشجرة أ%ن\و.ر.ت\ أ%ي

حسنت خضرتا، من ال3نارة، وقيل: إ,نا أ%ط}ل%ع.ت\ ن.و\ر.ها، وهو زهرها.
يقال: ن.و_ر.ت1 الشجرة� وأ%نار.ت\، فأ%ما أ%نورت فعلى ال4صل؛ وقد س.م_ى

خ1ن\د1ف' بن' زياد{ الزبييe إ,دراك الزرع ت.ن\و,يراv فقال:
سامى طعام. ال%ي> حت ن.و_ر.ا
وج.م.ع.ه ع.د1ي� بن زيد فقال:

وذي ت.ناو,ير. م.م\ع'ون{، له ص.ب.ح¬
ي.غ\ذ�و أ%و.اب,د. قد أ%ف}ل%ي\ن. أ%م\هار.ا

والنeور': ح'س\ن' النبات وطوله، وجعه ن,و.ر.ةD. ون.و_ر.ت1 الشجرة
وأ%نارت أ%يضاv أ%ي أ%خرجت ن.و\ر.ها. وأ%نار النبت' وأ%ن\و.ر.: ظ%ه.ر.

وح.س'ن.. وال4ن\و.ر': الظاهر ال�س\ن,؛ ومنه صفته، صلي ال عليه وسلم: كان
أ%ن\و.ر. ال�ت.ج.ر_د1.

والنeور.ة�: ال1ناء�. التهذيب: والنeور.ة� من الجر الذي يرق
وي'س.و_ى منه الك1ل}س' ويلق به شعر العانة. قال أ%بو العباس: يقال ان\ت.و.ر.

الرجل� وان\تار. من النeور.ة1، قال: ول يقال ت.ن.و_ر. إ,ل عند إ,بصار
النار. قال ابن سيده: وقد ان\تار. الرجل وت.ن.و_ر. ت.ط%ل�ى
بالنeور.ة، قال: حكى ال4و�ل ثعلب، وقال الشاعر:

أ%ج,د_ك�ما ل ت.ع\ل%ما أ%ن� جار.نا
أ%با ال1س\ل,، بالص_ح\راء3، ل ي.ت.ن.و_ر'

التهذيب: وتأ}م'ر' من النeورة1 فتقول: ان\ت.و,ر\ يا زيد' وان\ت.ر\ كما
تقول اق}ت.و,ل} واق}ت.ل}؛ وقال الشاعر ف ت.ن.و�ر النار:

ف%ت.ن.و_ر\ت' نار.ها من ب.ع1يد
ب,خ.زاز.ى* ؛ ه.ي\هات. م1نك الص_لء�

(* قوله« بزازى» باء معجمة فزايي معجمتي: جبل بي منعج وعاقل،
والبيت للحرث بن حلزة كما ف ياقوت)



قال: ومنه قول ابن مقبل:
ك%ر.ب.ت\ حياة� النار, للم'ت.ن.و>ر,

والن_و'ور': الن_يل%ج'، وهو دخان الشحم يعال%ج' به الو.ش\م' ويشى به
حت ي.خ\ض.ر_، ولك أ%ن تقلب الواو الضمومة هزة. وقد ن.و_ر. ذراعه

إ,ذا غ%ر.ز.ها بإ,برة ث ذ%ر_ عليها الن_ؤ'ور..
والن_ؤ'ور': حصاة مثل ال3ث}م1د1 ت'د.قe ف%ت'س.ف©ها اللYث%ة� أ%ي

ت'ق}م.ح'ها، من قولك: س.ف1ف}ت' الدواء. وكان نساء� الاهلية ي.ت_ش1م\ن.
بالن_ؤ'ور؛ ومنه وقول بشر:

كما و'ش1م. الر_واه1ش' بالن_ؤ'ور,
وقال الليث: الن_ؤ'ور د'خان الفتيلة يتخذ كحلv أ%و و.ش\ماv؛ قال أ%بو

منصور: أما الكحل فما سعت أ%ن نساء العرب اكتحلن بالن_ؤ'ور,، وأ%ما
الوشم به فقد جاء ف أ%شعارهم؛ قال لبيد:

أ%و ر.ج\ع واش1م.ة{ أ�س1ف_ ن.ؤ'ور'ها
ك1ف%فاv، ت.ع.ر_ض. ف%و\ق%ه'ن_ و,شام'ها

التهذيب: والن_ؤ'ور' دخان الشحم الذي يلتزق بالط�س\ت1 وهو الغ'ن\ج'
أ%يضاv. والن_ؤ'ور' والن_و.ار': الرأ%ة الن_ف�ور من الريبة، والمع

ن'ور¬. غيه: النeور' جع ن.وار�، وهي النeف�ر' من الظباء والوحش وغيها؛
قال م'ض.ر>س¬ ال4سديe وذكر الظباء وأ%نا ك%ن.س.ت\ ف شد�ة الر:

ت.د.ل�ت\ عليها الشمس' حت كأ%نا،
من الر>، ت.ر\مي بالس_ك1ين.ة1 ن'ور.ها

وقد نارت\ ت.ن'ور' ن.و\راv ون.واراv ون,واراv؛ ونسوةD ن'ور¬ أ%ي ن'ف�ر¬
من الر>يب.ة1، وهو ف�ع'لD، مثل ق%ذال� وق�ذ�ل� إ,ل أ%نم كرهوا الضمة

على الواو ل4ن الواحدة ن.وار¬ وهي الف%ر'ور'، ومنه سيت الرأ%ة؛ وقال
العجاج:

ي.خ\ل1ط}ن. بالت_أ%نeس, الن_وارا
الوهري: ن'ر\ت' من الشيء أ%ن'ور' ن.و\راv ون,واراv، بكسر النون؛ قال

مالك بن ز'غ}ب.ة% الباهلي ياطب امرأ%ة:
أ%ن.و\راv س.ر\ع. ماذا يا ف%ر'وق'،

وح.ب\ل� الو.ص\ل, م'ن\ت.ك1ثD ح.ذ1يق'
أ%راد أ%ن,فاراv يا ف%ر'وق'، وقوله س.ر\ع. ماذا: أ%راد س.ر'ع. فخفف؛ قال



ابن بري ف قوله:
أ%نوراv سرع ماذا يا فروق

قال: الشعر ل4ب شقيق الباهلي واسه ج.ز\ء� بن ر.باح، قال: وقيل هو
لزغبة الباهلي، قال: وقوله أ%نوراv بعن أ%ن,فاراv س.ر'ع. ذا يا فروق أ%ي

ما أ%سرعه، وذا فاعل س.ر'ع. وأ%سكنه للوزن، وما زائدة. والبي ههنا:
الوصل، ومنه قوله تعال: لقد ت.ق%ط�ع. ب.ي\ن'ك�م؛ أ%ي وص\ل�كم، قال: ويروى

وحبل البي منتكث؛ ومنتكث: منتقض. وحذيق: مقطوع؛ وبعده:
أ%ل ز.ع.م.ت\ علق%ة� أ%ن� س.ي\في

ي'ف%لYل� غ%ر\ب.ه الرأ}س' ال%ليق'؟
وعلقة: اسم مبوبته؛ يقول: أ%زعمت أ%ن سيفي ليس بقاطع وأ%ن الليف يفلل

غربه؟ وامرأ%ة ن.وار¬: نافرة عن الشر والقبيح. والن.وار': الصدر،
والن>وار': السم، وقيل: الن>وار' الن>فار' من أ%ي شيء كان؛ وقد نارها

ون.و_رها واستنارها؛ قال ساعدة بن جؤية يصف ظبية:
ب,واد{ ح.رام� ل ي.ر'ع\ها ح1بال�ه،

ول قان,ص¬ ذو أ%س\ه'م� ي.س\ت.ن,ي'ها
وبقرة ن.و.ار¬: تنفر من الفحل. وف صفة ناقة صال، على نبينا وعليه

الصلة والسلم: هي أ%نور من أ%ن ت'ح\ل%ب. أ%ي أ%ن\ف%ر'. والن_و.ار:
الن>فار'. ون'ر\ت'ه وأ%نر\ت'ه: ن.ف�ر\ت'ه. وفرس و.د1يق ن.وار¬ إ,ذا

است.و\د.ق%ت، وهي تريد الفحل، وف ذلك منها ض.ع\ف¬ ت.ر\ه.ب ص.و\ل%ة%
الناكح.ويقال: بينهم نائ1ر.ةD أ%ي عداوة وش.ح\ناء. وف الديث: كانت بينهم

نائرة أ%ي فتنة حادثة وعداوة. ونار' الرب ونائ1ر.ت'ها: ش.رeها وه.ي\جها.
ون'ر\ت' الرجل%: أ%ف}ز.ع\ت'ه ون.ف�ر\ت'ه؛ قال:

إ,ذا ه'م' نار'وا، وإ,ن ه'م\ أ%ق}ب.ل�وا،
�أ%ق}ب.ل% م1م\ساح¬ أ%ر,يب¬ م1ف}ض.ل

ونار القوم' وت.ن.و_ر'وا انزموا. واس\ت.نار. عليه: ظ%ف1ر. به وغلبه؛
ومنه قول ال4عشى:

فأ%د\ر.ك�وا بعض. ما أ%ضاع'وا،
وقاب.ل% القوم' فاس\ت.نار'وا

ون'ور.ة�: اسم امرأ%ة س.ح_ار.ة؛ ومنه قيل: هو ي'ن.و>ر' عليه أ%ي
ي'خ.ي>ل�، وليس بعرب� صحيح. ال4زهري: يقال فلن ي'ن.و>ر' على فلن إ,ذا



ش.ب_ه. عليه أ%مراv، قال: وليست هذه الكلمة عربية، وأ%صلها أ%ن امرأ%ة
كانت تسمى ن'ور.ة% وكانت ساحرة فقيل لن فعل فعلها: قد ن.و_ر. فهو

م'ن.و>ر¬.
قال زيد بن ك�ث}و.ة%: ع.ل1ق. رجلD امرأ%ة فكان ي.ت.ن.و_ر'ها بالليل،

والت_ن.وeر' مثل الت_ض.وeء، فقيل لا: إ,ن فلناv ي.ت.ن.و_ر'ك1،
لتحذره فل يرى منها إ,ل ح.س.ناv، فلما سعت ذلك رفعت م'ق%د_م. ثوبا ث

قابلته وقالت: يا م'ت.ن.و>راv هاه فلما سع مقالتها وأ%بصر ما فعلت قال:
vلكل من ل يتقي قبيحا vفبئسما أ%رى هاه وانصرفت نفسه عنها، فصيت مثل

ول ي.ر\ع.وي ل%س.ن�. ابن سيده: وأ%ما قول سيبويه ف باب ال3مالة ابن
ن'ور فقد يوز أ%ن يكون اساv سي بالنور الذي هو الضوء أ%و بالنeور, الذي

هو جع ن.وار�، وقد يوز أ%ن يكون اساv صاغه لت.س'وغ% فيه ال3مالة
فإ,نه قد ي.صوغ أ%شياء ف%ت.سوغ فيها ال3مالة وي.ص'وغ أ%شياء4 أ�خ.ر. لتمتنع

فيها ال3مالة. وحكى ابن جن فيه: ابن ب'ور، بالباء، كأ%نه من قوله
تعال: وكنتم قوماv ب'وراv، وقد تقدم. وم.ن\و.ر¬: اسم موضع ص.ح_ت\ فيه

الواو' ص1ح_ت.ها ف م.ك}و.ر.ة% للعلمية؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
أ%ل%ي\لى على ش.ح\ط1 ال%زار, ت.ذ%ك�ر'؟
ومن دون1 ل%ي\لى ذو ب,حار� وم.ن\و.ر'

قال الوهري: وقول بشر:
ومن دون ليلى ذو بار ومنور

قال: ها جبلن ف ظ%ه\ر ح.ر_ة1 بن سليم. وذو ال%نار: ملك من ملوك
اليمن واسه أ%ب\ر.ه.ة� بن الرث الرايش، وإ,نا قيل له ذو النار ل4نه

أ%و�ل من ضرب النار. على طريقه ف مغازيه ليهتدي با إ,ذا رجع.
@ني: الن>ي': الق%ص.ب' واليوط إ,ذا اجتمعت. والن>ي': الع.ل%م'، وف

الصحاح: ع.ل%م' الثوب ول�ح\مته أ%يضاv. ابن سيده: ن,ي' الثوب علمه،
والمع أ%ن\يار¬. ون,ر\ت' الثوب أ%ن,ي'ه ن.ي\راv وأ%ن.ر\ت'ه ون.ي_ر\ت'ه

إ,ذا جعلت له علماv. الوهري: أ%ن.ر\ت' الثوب وه.ن.ر\ت' مثل أ%ر.ق}ت'
:�وه.ر.ق}ت'؛ قال الز_ف%يان

وم.ن\ه.ل� طام� عليه الغ.ل}ف%ق'
ي'ن,ي'، أ%و ي'س\دي به ال%د.ر\ن.ق'

قال بعض ال4غفال:



ت.ق}س3م' اس\ت1يìا لا ب,ن.ي\ر,،
وت.ض\ر,ب' الن_اق�وس. و.س\ط% الد_ب\ر,

قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد ب,ن,ي فغي للضرورة. قال: وعسى أ%ن يكون
الن_ي\ر' لغةv ف الن>ي,.

ون.ي_ر\ت'ه وأ%ن.ر\ت'ه وه.ن.ر\ت'ه أ�ه.ن,ي'ه إ,ه\نار.ةv، وهو م'هنار¬
على البدل؛ حكى الفعل والصدر اللحيان عن الكسائي: جعلت له ن,ياv. وف

حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه كره الن>ي.، وهو العلم ف الثوب. يقال:
ن,ر\ت' الثوب وأ%ن.ر\ت'ه ون.ي_ر\ت'ه إ,ذا جعلت له علماv. وروي عن ابن عمر،

رضي ال عنهما،أ%نه قال: لول أ%ن عمر نى عن الن>ي ل ن.ر. بالع.ل%م
�بأ}ساv ولكنه نى عن الن>ي، والسم الن>ي\ر.ة�،وهي ال�ي'وط%ة

�والق%ص.ب.ة� إ,ذا اجتمعنا، فإ,ذا تفر�قنا سيت اليوطة خيوطة والق%ص.ب.ة
ق%ص.ب.ةv وإ,ن كانت عصاv فعصاv، وعلم الثوب ن,ي\ر¬، والمع أ%ن\يار¬. ون.ي_ر\ت'

الثوب ت.ن\ي,ياv، والسم الن>ي'، ويقال ل1ل�ح\م.ة1 الثوب ن,ي¬. ابن
ال4عراب: يقال للرجل ن,ر\ن,ر\ إ,ذا أ%مرته بعمل علم للمنديل. وثوب¬
م'ن.ي_ر: منسوج على ن,ي.ي\ن,؛ عن اللحيان. ون,ي\ر' الثوب: ه'د\ب'ه؛ عن

ابن كيسان؛ وأ%نشد بيت امرئ القيس:
ف%ق�م\ت' با ت.م\شي ت.ج'رe وراء4نا

على أ%ث%ر.ي\نا ن,ي. م1ر\ط{ م'ر.ج_ل,
والن>ي\ر.ة� أ%يضاv: من أ%دوات الن_س_اج ي.ن\سج' با، وهي الشبة

العترضة. ويقال للرجل: ما أ%نت. ب,س.ت.اة{ ول ل�ح\م.ة{ ول ن,ي.ة{، يضرب
لن ل يضر ول ينفع؛ قال الكميث:

،vج.م1يل vفما تأ}توا يكن ح.س.نا
وما ت'س\د'وا ل1م.ك}ر'م.ة{ ت'ن,ي'وا

يقول: إ,ذا فعلتم فعلv أ%برمتموه؛ وقول الشاعر أ%نشده ابن ب'ز'رج:
أ%ل تسأ%ل, ال4ح\لف. كيف. ت.ب.د_ل�وا

بأ%مر� أ%نار'وه، جيعاv، وأ%ل}ح.م'وا؟
قال: يقال نائ1ر¬ ونار'وه وم'ن,ي¬ وأ%نار'وه، ويقال: لست. ف هذا
ال4مر ب,م'ن,ي� ول م'ل}حم,�، قال: والط©ر_ة� من الطريق تسم_ى الن>ي

تشبيهاv بن,ي, الثوب، وهو الع.ل%م' ف الاشية؛ وأ%نشد بعضهم ف صفة طريق:
على ظ%ه\ر, ذي ن,ي.ي\ن,: أ%م_ا ج.ناب'ه



ف%و.ع\ثD، وأ%ما ظ%ه\ر'ه' ف%م'و.ع_س'
وج.ناب'ه: ما قرب منه فهو و.ع\ثD يشتد فيه الشي، وأ%ما ظهر الطريق

الوطوء فهو متي ل يشتد على الاشي فيه الشي؛ وقول الشاعر أ%نشده ابن
ال4عراب:

أ%ل هل ت'ب\ل1غ.ن>يها،
على اللYي_ان والض>ن_ه\،

فلةv ذات. ن,ي.ي\ن,
ب,م.ر\و�، س.م\ح'ها ر.ن_ه\

ت.خال� با إ,ذا غ%ضي.ت\
ح.م.اة%، فأ%ص\ب.ح.ت\ ك1ن_ه\

يقال: ناقة ذات ن,ي.ي\ن, إ,ذا حلت شحماv على شحم كان قبل ذلك، وأ%صل
هذا من قولم ثوب ذو ن,ي.ي\ن, إ,ذا ن'سج على خيطي، وهو الذي يقال له

د.ياب'وذ�، وهو بالفارسية «د'وباف» ويقال له ف النسج: ال�ت.اء4م.ة�، وهو
vويوضع على ال%ف�ة1 خيطان، وأ%ما ما ن,ي خيطا vأ%ن ي'نار خيطان معا

واحداv فهو الس_ح\ل�، فإ,ذا كان خيط أ%بيض وخيط أ%سود فهو ال�قاناة، وإ,ذا
نسج على ن,ي.ي\ن, كان أ%صفق وأ%بقى. ورجل ذو ن,ي.ي\ن, أ%ي قو�ته

وشد�ته ض1ع\ف' شد�ة صاحبه. وناقة ذات ن,ي\ر.ي\ن, إ,ذا أ%س.ن_ت وفيها بقية،
وربا استعمل ف الرأ%ة.

والن>ي': الشبة الت تكون على عنق الثور بأ%داتا؛ قال:
د.نان,ي'نا من ن,ي, ث%و\ر�، ول تكن\

من الذهب الضروب عند الق%س.اط1ر,
ويروى من التاب.ل الضروب، جعل الذهب تاب.لv على التشبيه، والمع

أ%ن\يار¬ ون,يانD؛ شآمية. التهذيب: يقال للخشبة العترضة على عنقي الثورين
القروني للحراثة ن,ي¬، وهو ني الف%د�ان، ويقال للحرب الشديدة: ذات

ن,ي\ر.ي\ن,؛ وقال الطرماح:
ع.د.ا عن س'ل%ي\م.ى أ%نن كل� شار,ق�

أ%ه'زe، ل1ح.ر\ب� ذات1 ن,ي.ي\ن,، أ%ل�ت
ون,ي' الطريق: ما يتضح منه. قال ابن سيده: وني الطريق أ�خدود فيه

واضح.والنائر: ال�ل}قي بي الناس الشرور. والنائرة: القد والعداوة. وقال
الليث: النائرة الكائنة تقع بي القوم. وقال غيه: بينهم نائرة أ%ي عداوة.



الوهري: والن>ي' جبل لبن عاض1ر.ة%؛ وأ%نشد ال4صمعي:
أ%ق}ب.ل}ن.، من ن,ي� ومن س'و.اج,،
بالقوم, قد م.ل©وا من ال3د\لج,

.Dضاعة من الصحابة، واسه هانئ�وأ%بو ب'ر\د.ة% بن ن,يار: رجل من ق
@نبز: الن_ب.ز'، بالتحريك: الل�ق%ب'، والمع ال4ن\باز'. والن_ب\ز'،

بالتسكي: الصدر'. تقول: ن.ب.ز.ه' ي.ن\ب,ز'ه 
(* قوله«« ينبزه» بابه ضرب

كما ف الصباح. والنبز ككتف: اللئيم ف حسبه وخلقه كما ف القاموس)
ن.ب\زاv أ%ي ل%ق�ب.ه، والسم الن_ب.ز' كالن_ز.ب,. وفل ي'ن.ب>ز'

بالص>ب\يان أ%ي ي'ل%قYب'هم، شد>د للكثرة.
وت.ناب.ز'وا بال4لقاب أ%ي ل%ق�ب. بعضهم بعضاv. والت_ناب'ز': التداعي
v؛ ومنه الديث: أ%ن رجلvبال4لقاب وهو يكثر فيما كان ذم�ا
كان ي'ن\ب.ز' ق�ر\ق�وراv أ%ي يلقب بقرقور. وف التنزيل العزيز: ول

ت.ناب.ز'وا بال4ل}قاب,؛ قال ثعلب: كانوا يقولون لليهودي والنصران: يا يهودي
ويا نصران، فنهاهم ال عز وجل عن ذلك؛ قال: وليس هذا بشيء. قال الزجاج:

vفأ%سلم لقبا vأ%و ي.هودي�ا vمعناه ل يقول السلم لن كان نصراني�ا
ي'عي>ر'ه فيه بأ%نه كان نصراني�اv أ%و يهودي�اv، ث وكده فقال: ب,ئ}س.

الس\م' الف�س'وق' بعد ال3يان؛ أ%ي بئس. السم أ%ن يقول له يا يهودي وقد
آمن، قال: وقد يتمل أ%ن يكون ف كل لقب يكرهه ال3نسان ل4نه إ,نا يب أ%ن

ياطب الؤ\من أ%خاه بأ%حب ال4ساء3 إ,ليه. قال الليل: ال4ساء� على
وجهي، أ%ساء� ن.ب.ز� مثل زيد وعمرو، وأ%ساء� عام¼ مثل فرس ورجل

ونوه. والن_ب\ز': كالل�م\ز,. والن>ب\ز': قشور ال1دام وهو
الس_ع.ف'.

:vنز: ن.ج,ز. ون.ج.ز. الكلم': انقطع. ون.ج.ز. الوع\د' ي.ن\ج'ز' ن}زا@
ح.ض.ر، وقد يقال: ن.ج,ز.. قال ابن السكيت: كأ%ن� ن.ج,ز. ف%ن,ي. وانقضى،

وكأ%ن� ن.ج.ز. ق%ض.ى حاج.ت.ه؛ وقد أ%ن\ج.ز. الرعد. وو.ع\د¬ ناج,ز¬
ون.ج,يز¬ وأ%ن\ج.زت'ه أ%نا ون.ج.ز\ت' به. وإ,ن\جاز'ك%ه': وفاؤ'ك به. ون.ج.ز.

هو أ%ي و.ف%ى به، وهو مثل قولك حضرت الائدة. ون.ج.ز. الاجة%
وأ%ن\ج.ز.ها: قضاها. وأ%نت على ن.ج\ز, حاجتك ون'ج\ز,ها، بفتح النون وضمها، أ%ي على

ش.ر.ف{ من قضائها. واس\ت.ن\ج.ز. الع1د.ة% والاجة% وت.ن.ج_ز.ه إ,ياها:



سأ%له إ,ن\جاز.ها واستنجحها. قال سيبويه: وقالوا أ%ب,يع'ك%ه' الساعة%
ناج,زاv بناج,ز� أ%ي م'ع.ج_لv، انتصبت الصفة هنا كما انتصب السم ف قولم:

vبدرهم. والن_اج,ز': الاضر. ومن أ%مثالم: ناج,زا vب,ع\ت' الشاء4 شاة
بناج,ز� كقولك: ي.داv بيد{ وعاج,لv بعاج,ل�؛ وأ%نشد:

ر.ك}ض الش_م'وس, ناج,زاv بناج,ز,
وقال الشاعر:

وإ,ذا ت'باش1ر'ك. ال�م'و
م' فإ,نه كال� وناج,ز\

وقال ابن ال4عراب ف قولم:
ج.زا الش_م'وس, ناج,زاv بناج,ز,

أ%ي ج.ز.ي\ت. جزاء4 س.و\ء� ف%ج.ز.ي\ت' لك مثله؛ وقال مرة: إ,نا ذلك
إ,ذا فعل شيئاv ففعلت مثله ل يقدر أ%ن ي.ف�وتك ول ي.ج'وزك ف كلم أ%و

 vفعل. وف الديث: ل ت.ب,يع'وا حاضرا
vقوله« وف الديث ل تبيعوا حاضرا *)

إل» ل يذكر هذا الديث ف النهاية) بناج,ز�. وف حديث الص_ر\ف:
إ,ل� ناج,زاv بناج,ز� أ%ي حاضراv باضر. ول�ن\ج,ز.ت_ك. ن.ج,يز.ن.ك. أ%ي

ل4ج\ز,ي.ن_ك جزاء4ك.
وال�ناج.ز.ة� ف القتال: ال�بارزة� والقاتلة، وهو أ%ن ي.ت.ب.ار.ز.

الفارسان فيتمارسا حت ي.ق}ت'ل% كل© واحد منهما صاحبه أ%و ي'ق}ت.ل%
أ%حدها؛ قال عبيد:
كال�ن\د'وان,ي> ال�ه.ن\ـ

ـن.د1، ه.ز_ه' الق1ر\ن� ال�ناج,ز\
وقال الشاعر:

وو.ق%ف}ت، إ,ذ} ج.ب'ن. ال�ش.ي\ـ
ـي.ع' م.و\ق1ف. الق1ر\ن1 ال�ناج,ز\

قال: وهذا ع.ر'وض¬ م'ر.ف�لD من ضرب الكامل على أ%ربعة أ%جزاء متفاعلن
ف آخره حرفان زائدان، وهو مقيد ل يطلق.

وت.ناج.ز.4 القوم: تسافكوا دماء4هم كأ%نم أ%سرعوا ف ذلك.
وت.ن.ج_ز. الشراب.: أ%ل%ح_ ف شربه؛ هذه عن أ%ب حنيفة.

والت_ن.جeز': طلب' شيء� قد و'ع1د\ت.ه'. وف حديث عائشة، رضي ال عنها، قالت لبن



السائب: ثلثD ت.د.ع'ه'ن_ أ%و ل�ناج,ز.ن_ك أ%ي ل�قاتلنك وأ�خاصمنك. أ%بو
عبيد: من أ%مثالم: إ,ذا أ%ردت. ال�حاج.ز.ة% ف%ق%ب\ل% ال�ناج.ز.ة، يضرب

لن يطلب الصلح بعد القتال.
ون.ج.ز. ون.ج,ز. الشيء�: ف%ن,ي. وذهب فهو ناجز؛ قال النابغة الذبيان:

،vلليتام.ى وع1ص\م.ة vوكنت. ر.بيعا
ف%م'ل}ك' أ%ب قابوس. أ%ض\ح.ى وقد ن.ج.ز\

أ%بو قابوس: كنية للنعمان بن النذر، يقول: كنت لليتامى ف إ,حسانك
إ,ليهم بنزلة الربيع الذي به عيش الناس. والع1ص\م.ة�: ما ي.ع\ت.ص1م' به

ال3نسان� من اللك. وروى أ%بو عبيد هذا البيت نز، بفتح اليم، وقال: معناه
فن وذهب، وذكره الوهري بكسر اليم، وال4كثر على قول أ%ب عبيد، ومعن

البيت أ%ي انقض.ى و.ق}ت. الضحى ل4نه مات ف ذلك الوقت.
ون.ج.ز.ت1 الاجة� إ,ذا ق�ضيت، وإ,ن\جاز'ك%ها: قضاؤ'ها. ون.ج.ز. حاج.ت.ه

ي.ن\ج'زها، بالضم، ن.ج\زاv: قضاها، ون.ج.ز. الوعد'. ويقال: أ%ن\ج.ز.
ح'رÒ ما و.ع.د. ابن السكيت: ن.ج,ز. ف%ن,ي.، ون.ج.ز. قضى حاجته. قال أ%بو

القدام السلمي: أ%ن\ج.ز. عليه وأ%و\ج.ز. عليه وأ%ج\ه.د..
@نز: الن_ح\ز': كالن_خ\س,، ن.ح.ز.ه ي.ن\ح.ز'ه ن.ح\زاv. والن_ح\ز'

أ%يضاv: الض_ر\ب' والد_ف}ع، والفعل كالفعل. وف حديث داود، عليه السلم:
لا رفع رأ}سه من السجود ما كان ف وجهه ن'جاز.ةD أ%ي ق1طعةD من اللحم

كأ%نه من الن_ح\ز, وهو الد_قe والن_خ\س'.
وال1ن\حاز': ال%او.ن�؛ وقول ذي الرمة:
،vوالع1يس' من عاس1ج� أ%و واس1ج� خ.ب.با

ي'ن\ح.ز\ن% من حان,ب.ي\ها وهي ت.ن\س.ل1ب' أ%ي ت'ض\ر.ب' هذه ال3بل من
ح.و\ل هذه الناقة ل1ل�حاق, با، وهي تسبقهن وت.ن\س.ل1ب' أ%مامهن، وأ%راد

من عاسج وواسج فكره ال%ب\ن. فوضع أ%و موضع الواو. وقال ال4زهري ف تفسي
هذا البيت: معن قوله ي'ن\حزن من جانبيها أ%ي ي'د\ف%ع\ن. بال4عقاب ف

م.راكلها يعن الركاب. ون.ح.ز\ت'ه برجلي أ%ي ر.ك%ل}ت'ه. والن_ح\ز':
الد_قe بال1ن\حاز, وهو ال%او.ن�. ون.ح.ز. ف صدره ي.ن\ح.ز' ن.ح\زاv: ضرب

فيه ب'م\ع1ه1. الوهري: ن.ح.ز.ه ف صدره مثل ن.ه.ز.ه إ,ذا ضربه
بال�م\ع,. والن_حائ1ز': ال3بل الضروبة، واحدتا ن.ح1يز.4ة. والن_ح\ز': ش1ب\ه'

.eوال1ن\حاز': ال1د.ق .vالد>ق> والس_ح\ق، ن.ح.ز. ي.ن\ح.ز' ن.ح\زا



والراكب' ي.ن\ح.ز' بصدره واسطة% الر_ح\ل: يضربا؛ قال ذو الرمة:
إ,ذا ن.ح.ز. ال3د\لج' ث�غ\ر.ة% ن.ح\ز,ه

به، أ%ن� م'س\ت.ر\خ1ي الع1مام.ة1 ناع1س'
ال4زهري: وقال الليث ال1ن\حاز' ما ي'د.قe فيه؛ وأ%نشد:

د.ق�ك. بال1ن\حاز ح.ب_ الف�ل}ف�ل,
وهو م.ث%لD؛ قال الراجز:

ن.ح\زاv ب1ن\حاز� وه.ر\ساv ه.ر\سا
ون.ح.ز. الن_س3يج.ة%: ج.ذ%ب. الص>يص.ة% لي'ح\ك1م. الل©ح\م.ة%.

والن_ح\ز': من عيوب اليل، وهو أ%ن تكون الواه1ن.ة� ليست بلتئمة فيعظم ما
والها من ج,ل}د.ة1 السeر_ة1 لوصول ما ف البطن إ,ل اللد، فذلك ف موضع

السeر_ة ي'دع.ى الن_ح\ز.، وف غي ذلك الوضع من البطن يدعى
vس'عال �الف%ت\ق..والنeحاز': داء# يأ}خذ الدواب وال3بل ف رئاتا ف%ت.س\ع'ل

شديداv، وقد ن.ح'ز. ون.ح1ز. ي.ن\ح'ز' وي.ن\ح.ز' ن.ح.زاv، وبعي ناح1ز¬
وم'ن.ح>ز¬ ون.ح1ز¬؛ ال4خية عن سيبويه، وبه ن'حاز¬؛ قال الرث� بن'

:eم'ص.ر>ف{ وهو أ%بو م'زاح1م� الع'ق%ي\ل1ي
،vأ%ك}و,يه1 إ,م_ا أ%راد. الك%ي_ م'ع\ت.ر,ضا

ك%ي_ ال�ط%ن>ي من الن_ح\ز, الط%ن,ي الط�ح1ل
ال�ط%ن>ي: الذي يعال الط�ن.ى، وهو لزوق الطYحال, بالنب.

والط�ن,يe: الذي أ%صابه الط�ن.ى. ومعترضاv: متقدراv على ذلك، وهذا مثلD أ%راد
أ%نه من تعر�ض ل هجوته فيكون مثل الط�ن,ي> من ال3بل الذي يكوى ليزول

Dناح1ز¬ وم'ن.ح>ز.ة Dالذي يشتكي ط1حال%ه'؛ وناقة :�ط%ناه'. والط�ح1ل
ون.ح1ز.ةD وم.ن\حوزة، قال:

له ناق%ةD م.ن\حوزةD عند ج.ن\ب,ه1،
وأ�خ\ر.ى له م.ع\دود.ةD ما ي'ث1ي'ها

وقيل: النeحاز' س'عال ال3بل إ,ذا اشتد_. الوهري: ال4ن\حزان1
النeحاز' والق%ر\ح' وها داءان يصيبان ال3بل. وأ%ن\ح.ز. القوم': أ%صاب

:�إ,بل%هم النeحاز'. والن_ح\ز' أ%يضاv: السeعال عام_ةv. ون.ح1ز. الرجل
س.ع.ل%. ون.ح\ز.ةv له إ,دعاء عليه. والناحز: أ%ن يصيب ال1ر\ف%ق' ك1ر\ك1ر.ة%

البعي فيقال: به ناح1ز¬. قال ال4زهري: ل أ%سع للناحز ف باب
الض_اغ1ط1 لغي الليث، وأ�راه أ%راد ال%از_ فغي_ره.



والنeحاز' والن>حاز': ال4صل.
والن_ح1يز.ة�: الطبيعة. والن_ح1يت.ة� والن_حائ1ز': النحائت'.

ال4زهري: ن.ح1يز.ة� الرجل طبيعته وتمع على الن_حائ1ز. والن_ح1يز.ة�: طريقة
من الرمل سوداء متدة كأ%نا خط، مستويةD مع ال4رض خ.ش1ن.ةD ل يكون

ع.ر\ض'ها ذراعي، وإ,نا هي علمة ف ال4رض، والماعة النحائز، وإ,نا هي
حجارة وطي والطي أ%يضاv أ%سود. والن_ح1يز.ة�: الطريق بعينه شبه بطوط

الثوب؛ قال الش_م_اخ':
،vو الن>جاد. ع.ش1ي_ة�فأ%ق}ب.ل%ها ت.ع\ل
على ط�ر'ق� كأ%ن_ه'ن_ ن.حائ1ز'

قال الوهري: وأ%ما قول الشماخ:
على طرق كأ%نن نائز

فيقال: الن_ح1يزة شيء ي'نسج أ%عرض من الزام ي'خاط على ط%ر.ف ش'ق�ة1
البيت، وقيل: كل© طريقة ن.ح1يز.ة؛ قال ابن بري يروي هذا البيت:

،vم'ص\ع1دا �وعار.ض.ها ف ب.ط}ن, ذ%ر\و.ة
على ط�ر'ق� كأ%نن� ن.حائ1ز'

وأ%قبلها ما ب.ط}ن. ذ1ر\و.ة% أ%ي أ%قبلها بطن ذروة، وما: ل%غ\و¬، وذروة:
موضع. وال�ص\ع1د': الذي يأ}ت الوادي من أ%سفله ث ي'ص.ع>د'، يصف

حاراv وأ�ت'ن.ه'؛ وبعده:
وأ%ص\ب.ح. فوق. ال1ق}ف1، ح1ق}ف1 ت.بال%ة{،
له م.ر\ك%د¬ ف م'س\ت.و,ي ال4رض, باز,ز'

ال1ق}ف': الرملة ال�ع\و.ج_ة�. وت.بالة: موضع. والركد: الوضع الذي
يركد فيه. والن_ح1يز.ة�: ال�سن_اة ف ال4رض، وقيل: هي مثل ال�س.ن_اة

ف ال4رض، وقيل: هي الس_ه\لة. والن_ح1يز.ة�: قطعة من ال4رض
م'س\ت.د1ق�ة ص'ل}بة. وقال أ%بو خ.ي\ر.ة%: الن_ح1يز.ة� البل النقاد ف ال4رض.

قال ال4زهري: أ%صل النحيزة الطريقة الستدقة؛ وكل ما قالوا فيها فهو
صحيح وليس باختلف ل4نه يشاكل بعضه بعضاv. ويقال: النحيزة من ال4رض

كالطYب_ة1 مدودة ف بطن من ال4رض نواv من ميل أ%و أ%كثر تقود الفراسخ.
وأ%قل من ذلك، قال: وربا جاء ف ال4شعار النحائز ي'ع\ن با ط1ب.ب¬

كال1ر.ق, وال4دي إ,ذا ق�طYعت ش'ر'كاv ط1والv. والن_ح1يز.ة�: ط�ر_ة تنسج
.vق�ة من ش'ق%ق, الباء وهي ال1ر\قة أ%يضاeث تاط على ش.ف%ة1 الش



والن_حيزة من الش_ع.ر,: ه.ن.ةD ع.ر\ض'ها ش1ب\ر وع'ظ}م'ه ذ1راع¬ طويلة
ي'ع.لYق�ونا على ال%و\د.ج, ي'ز.ي>ن'ونه با وربا ر.ق%م'وها بالع1ه\ن,،

وقيل: هي مثل� الزام بيضاء�. وقال أ%بو عمرو: الن_ح1يزة الن_س3يج.ة
ش1ب\ه' ال1زام تكون على الف%ساطيط والبيوت ت'ن\س.ج' وحدها، فكأ%ن�

الن_حائز. من الط©ر'ق, م'ش.ب_هة با.
@نز: ن.خ.ز.ه بديدة أ%و نوها: و.ج.أ%ه'. ون.خ.ز.ه بكلمة: أ%وجعه با.

@نرز: الن_ر\ز': ف1ع\لD مات¬ وهو الستخفاء من ف%ز.ع، وبه سي الرجل
ن.ر\ز.ة% ونار,ز.ة%، ول يئ ف كلم العرب نون بعدها راء إ,ل هذا، وليس

بصحيح.
والن_ي\ر'وز' والن_و\ر'وز': أ%صله بالفارسية 

(* قوله« اصله بالفارسية
إل» كذا بالصل، وقد عرضناه على متقن من علماء اللغة الفارسية فلم

يعرفه، وعبارة القاموس: والنيوز اول يوم من السنة معرب نوروز) نيع روز،
eوتفسيه جديد يوم. ابن ال4عراب: ن.ر\ز¬ موضع، قال: وأ%ما الن_ر,يز,ي

الاسب فل أ%دري إ,ل أ%ي شيء نسب.
@نزز: الن_زe والن>زe، والكسر أ%جود: ما ت.ح.ل�ب من ال4رض من

الاء، فارسي معر�ب. وأ%ن.ز_ت ال4رض': نبع منها الن_زe. وأ%ن.ز_ت: صارت
ذات ن.ز¼ وصارت مناقع للن_ز>. ون.ز_ت1 ال4رض': صارت ذات ن.ز¼.

ون.ز_ت\: ت.ح.ل�ب. منها الن_زe. وف حديث الرث ابن ك1ل}د.ة% قال لعمر،
رضي ال عنه: البلد الو.ب,ئة� ذات' ال4ن\جال, والبعوض والن_ز>؛ وف بعض

ال4وصاف: أ%رض مناقع الن_ز> ح.بeها ل ي'ج.زe، وق%ص.ب'ها ل
eوأ%رض ناز_ة ون.ز_ة: ذات ن.ز¼؛ كلتاها عن اللحيان. والن_ز .eي.ه\ت.ز

والن>زe: السحخيe الذ�كيe الفيف؛ وأ%نشد:
وصاح1ب� أ%ب\د.أ% ح'ل}واv م'ز�ا

ف حاجة1 القوم, خ'فافاv ن,ز_ا
وأ%نشد بيت جرير يهجو البعيث:

،Dه وهي ض.ي\ف%ةeم�ل%قvى ح.م.ل%ت\ه أ
فجاءت\ ب,ن.ز¼ للض>يافة أ%ر\ش.ما

قال: أ%راد بالن_ز> ههنا خفة الطيش ل خفة الروح والعقل. قال: وأ%راد
بالنeزالة 



(* قوله« واراد بالنزالة» لعل البيت روي بنز للنزالة، فنقل
عبارة من شرح عليها، وال فالذي ف البيت للضيافة وكذلك ف الصحاح نعم رواه

شارح القاموس من نزالة ) الاء الذي أ%نزله الامع ل�مه. وناقة
ن.ز_ةD: خفيفة؛ وقوله:

ع.ه\د1ي بن_اح إ,ذا ما اه\ت.ز_ا،
وأ%ذ}ر.ت1 الريح' ت'راباv ن.ز_ا،

أ%ن} س.و\ف. ي'م\ط1يه وما ار\مأ%ز�ا
أ%ي يضي عليه. ون.ز�اv أ%ي خفيفاv. وظ%ل1يم ن.زÒ: سريع ل يستقر ف

مكان؛ قال:
أ%و ب.ش.ك%ى و.خ\د. الظ�ل1يم الن_ز>

و.خ\د: بدل من ب.ش.ك%ى أ%و منصوب على الصدر. وال1ن.زe: الكثي
:vن.ز,يزا eال%ه\د' م.ه\د' الصب. ون.ز_ الظب' ي.ن,ز :eالركة. وال1ن.ز

عدا وص.و_ت.؛ قال ذو الرمة:
فلةD ي.ن,زe الظ�ب\ي' ف ج,ح.رات1ها،

�ن.ز,يز. خ1طام, القو\س, ي'ح\ذ%ى با الن_ب\ل
ون.ز_ز.ه عن كذا أ%ي ن.ز_هه. وقتلته الن_ز_ة أ%ي الشهوة. وف نوادر

ال4عراب: فلن ن.ز,يز¬ أ%ي شهوان، ويقال: ن,زe ش.ر¼ ون,زاز' ش.ر¼
ون.ز,يز' ش.ر¼.

@نشز: الن>ش\ز' والن_ش.ز': ال%ت\ن' الرتفع' من ال4رض، وهو أ%يضاv ما
ارتفع عن الوادي إ,ل ال4رض، وليس بالغليظ، والمع أ%ن\شاز¬ ون'ش'وز¬،

وقال بعضهم: جع الن_ش\ز, ن'ش'وز، وجع الن_ش.ز أ%ن\شاز¬ ون,شاز¬ مثل
ج.ب.ل� وأ%ج\بال وج,بال. والن_شاز'، بالفتح: كالن_ش.ز,.

ون.ش.ز. ي.ن\ش'ز' ن'ش'وزاv: أ%شرف على ن.ش.ز� من ال4رض، وهو ما ارتفع
وظهر. يقال: اق}ع'د\ على ذلك الن_شاز,. وف الديث: أ%نه كان إ,ذا أ%و\ف
على ن.ش.ز� ك%ب_ر أ%ي ارتفع على رابية ف س.ف%ر، قال: وقد تسكن الشي؛

Dومنه الديث: ف خات النبوة ب.ض\ع.ة ناش1ز.ة أ%ي ق1ط}ع.ة لم مرتفعة
على السم؛ ومنه الديث: أ%تاه رجل ناش1ز' ال%ب\هة أ%ي مرتفعها. ون.ش.ز.

الشيء� ي.ن\ش1ز' ن'ش'وزاv: ارتفع. وت.لê ناش1ز¬: مرتفع، وجعه ن.واش1ز'.
وق%ل}ب¬ ناش1ز¬ إ,ذا ارتفع عن مكانه من الرeع\ب. وأ%ن\ش.ز\ت' الشيء إ,ذا
رفعته عن مكانه. ون.ش.ز. ف ملسه ي.ن\ش1ز' وي.ن\ش'ز'، بالكسر والضم:



ارتفع قليلv. وف التنزيل العزيز: وإ,ذا قيل ان\ش'زوا فان\ش'زوا؛ قال
الفراء: قرأ%ها الناس بكسر الشي وأ%هل الجاز يرفعونا، قال: وها لغتان.

قال أ%بو إ,سحق: معناه إ,ذا قيل ان\ه.ض'وا فان\ه.ض'وا وق�وم'وا كما قال:
ول م'س\ت.أ}ن,س3ي. لديث{؛ وقيل ف قوله تعال: إ,ذا قيل ان\ش'ز'وا؛ أ%ي
�قوموا إ,ل الصلة أ%و قضاء حق أ%و شهادة فان\ش'ز'وا. ون.ش.ز. الرجل

ي.ن\ش1ز' إ,ذا كان قاعداv فقام. ور.ك%ب¬ ناش1ز¬: ناتئD مرتفع. وع1ر\ق¬
ناش1ز¬: مرتفع م'ن\ت.ب,ر¬ ناشز ل يزال ي.ض\ر,ب' من داء أ%و غيه؛ وقوله

أ%نشده ابن ال4عراب:
فما ل%ي\لى بناش1ز.ة1 الق�ص.ي\رى
ول و.ق}صاء4 ل1ب\س.ت'ها اعت1جار'

فسره فقال: ناشزة الق�ص.ي\رى أ%ي ليست بضخمة النبي م'ش\ر,ف%ة1
الق�ص.ي\رى با عليها من اللحم. وأ%ن\ش.ز. الشيء4: رفعه عن مكانه. وإ,ن\شاز'

عظام اليت: ر.ف}ع'ها إ,ل مواضعها وتركيب' بعضها على بعض. وف التنزيل
العزيز: وان\ظ�ر\ إ,ل العظام كيف ن'ن\ش1ز'ها ث ن.ك}س'وها لماv؛ أ%ي نرفع

بعضها على بعض؛ قال الفراء: قرأ% زيد بن ثابت ن'ن\ش1ز'ها، بالزاي، قال:
وال3نشاز' نق}لها إ,ل مواضعها، قال: وبالراء قرأ%ها الكوفيون، قال ثعلب:

والختار الزاي ل4ن ال4ن\شاز. تركيب' العظام بعضها على بعض. وف
الديث: ل ر.ضاع. إ,ل ما أ%ن\ش.ز. العظم. أ%ي رفعه وأ%عله وأ%كب ح.ج\م.ه

وهو من الن_ش.ز, الرتفع من ال4رض.
قال أ%بو إ,سحق: النeش'وز' يكون بي الزوجي وهو كراهة كل واحد منهما

�صاحبه، واشتقاق�ه من الن_ش.ز, وهو ما ارتفع من ال4رض. ون.ش.ز.ت الرأ%ة
بزوجها وعلى زوجها ت.ن\ش1ز' وت.ن\ش'ز ن'ش'وزاv، وهي ناش1ز¬: ارتفعت عليه

واستعصت عليه وأ%بغضته وخرجت عن طاعته وف%ر.ك%ت\ه؛ قال:
س.ر.ت\ تت. أ%ق}طاع� من الل�ي\ل, ح.ن_ت
ل1خ.م_ان1 بيت{، ف%ه\ي. ل ش.ك_ ناش1ز'

قال ال تعال: والل�ت تاف�ون ن'ش'وز.ه'ن_؛ ن'ش'وز' الرأ%ة
استعصاؤها على زوجها، ون.ش.ز. هو عليها ن'ش'وزاv كذلك، وضربا وجفاها وأ%ض.ر�

با. وف التنزيل العزيز: وإ,ن امرأ%ةD خافت\ من ب.عل1ها ن'ش'وزاv أ%و
إ,عراضاv؛ وقد تكرر ذكر النeش'وز بي الزوجي ف الديث، والنeش'وز كراهية

كل منهما صاحبه وس'وء� عشرته له. ورجل ن.ش.ز¬: غليظ ع.ب\لD؛ قال



ال4عشى:وت.ر\ك%ب' م1ن>ي، إ,ن} ب.لو\ت. ن.ك1يث%ت،
على ن.ش.ز� قد شاب. ليس ب,ت.و\أ%م,

أ%ي غ1ل%ظ{ ذ%ه.ب إ,ل تكبيه وتعظيمه فلذلك جعله أ%ش\ي.ب..ون.ش.ز.
بالقوم ف الصومة ن'ش'وزاv: ن.ه.ض. بم للخصومة. ون.ش.ز. بق1ر\ن,ه ي.ن\ش1ز'

به ن'ش'وزاv: احتمله فصرعه. قال شر: وهذا كأ%نه مقلوب 
(* قوله« وهذا

كأنه مقلوب إل» أي من شزن كفرح نشط وتشزن صاحبه تشزناv صرعه كما ف
القاموس) . مثل ج.ذ%ب. وج.ب.ذ%. ويقال للرجل إ,ذا أ%سن� ول ي.ن\ق�ص\: إ,نه

لن.ش.ز¬ من الرجال، وص.ت.م¬ إ,ذا انتهى س1نeه وق�و_ت'ه وش.بابه. قال أ%بو
عبيد: الن_ش.ز' والن_ش\ز' الغليظ الشديد.

ودابة ن.ش1يز.ةD إ,ذا ل ي.ك%د\ ي.س\ت.ق1رe الراكب' والس_ر\ج' على
ظهرها. ويقال للدابة إ,ذا ل يكد يستقر� السرج والراكب على ظهرها: إ,نا

.Dل%ن.ش\ز.ة
@نغز: ن.غ.ز. بينهم: أ%غ}رى وح.م.ل بعض.هم على بعض ك%ن.ز.ع..

@نفز: ن.فز. الظ�ب\ي' ي.ن\ف1ز' ن.ف}زاv ون'ف�وزاv ون.ف%زاناv إ,ذا
eوقيل: هو أ%ش.د ،vووضعها معا vو.ث%ب. ف ع.د\و,ه، وقيل: رفع قوائمه معا

إ,حضاره، وقيل: هو و.ث}ب'ه' ووقوع'ه م'ن\ت.ش1ر. القوائم، فإ,ن وقع م'ن\ض.م_
القوائم فهو الق%ف}ز'. وقال ابن دريد: الق%ف}ز' انضمام القوائم ف الوثب،

والن_ف}ز' انتشارها. وقال ال4صمعي: ن.ف%ز. الظب' ي.ن\ف1ز' وأ%ب.ز.
ي.أ}ب,ز' إ,ذا ن.زا ف ع.د\و,ه. وقال أ%بو زيد: الن_ف}ز' أ%ن يمع قوائمه

ث ي.ث1ب.؛ وأ%نشد:
إ,راح.ة% ال1داي.ة1 الن_ف�وز,

أ%بو عمرو: والن_ف}ز' ع.د\و الظب من الف%ز.ع,. والن_واف1ز': القوائم،
واحدتا ناف1ز.ةD؛ قال الشماخ:

ه.ت'وف¬ إ,ذا ما خال%ط% الظ�ب\ي. س.ه\م'ها،
وإ,ن ر,يغ% منها أ%س\ل%م.ت\ه الن_واف1ز'

يعن القوائم، والعروف الن_واق1ز'.
والرأ%ة ت'ن.فYز' ولدها أ%ي ت'ر.قYص'ه، ون.ف�ز.ت\ه' أ%ي

ر.ق�ص.ت\ه'. والت_ن\ف1يز' وال3ن\فاز': إ,دارة السهم على الظ©ف�ر لي'ع\ر.ف.
ع.و.ج'ه من ق1وام1ه، وقد أ%ن\ف%ز. السهم. ون.ف�ز.ه ت.ن\ف1يزاv؛ قال أ%و\س' بن



ح.ج.ر�:
ي'ح.ز\ن% إ,ذا أ�ن\ف1ز\ن% ف ساق1ط1 الن_دى،

وإ,ن كان% يوماv ذا أ%هاض1يب. م'خ\ض1ل
التهذيب: الت_ن\ف1يز' أ%ن تضع سهماv على ظ�ف�رك ث ت'ن.فYز.ه بيدك

ال�خرى حت يدور على الظفر ليستبي لك اعوجاجه من استقامته.
والن_ف1يز.ة�: الزeب\د.ة� التفرقة ف ال1م\خ.ض, ل تتمع.

ون.ف%ز. الرجل�: مات.
@نقز: الن_ق%ز' والن_ق%ز.ان�: كالو.ث%بان1 ص'ع'داv ف مكان واحد،

ن.ف%ز. الظ�ب\ي'، ول ي'خ.ص>ص, ابن' س1يد.ه\ شيئاv بل قال: ن.ق%ز. ي.ن\ق�ز
وي.ن\ق1ز' ن.ق}زاv ون.ق%زاناv ون,قازاv، ون.ق%ز.: و.ث%ب. ص'ع'داv، وقد غلب
على الطائر العتاد1 الو.ث}ب, كالغراب والعصفور. والت_ن\ق1يز':

التوثيب.
والن_ق�از'، والنeق�از كلها: العصفور، سي به لن.ق%زان,ه، وقيل:

الصغي من العصافي، وقيل: ها عصفور أ%سود الرأ}س والعنق وسائره إ,ل
الو'ر\ق%ة1. قال عمرو بن ب.ح\ر: يسمى العصفور ن.ق�ازاv، وجعه الن_قاقيز'،

vأ%يضا Dلن.ق%زان,ه أ%ي و.ث}به إ,ذا مشى؛ والعصفور' ط%ي.ران'ه ن.ق%زان
ل4نه ل يسمح بالطيان كما ل يسمح بالشي، قال: وال�ر_ق' والق�ب_ر'

وال�م_ر' كلها من العصافي. وف حديث ابن مسعود، رضي ال عنه: كان ي'صلي
الظ©ه\ر. وال%ناد1ب' ت.ن\ق�ز' من الر_م\ضاء أ%ي ت.ق}ف1ز' وت.ث1ب' من

شدة حرارة ال4رض؛ ومنه الديث: ت.ن\ق�زان1 الق1ر.ب' 
(* قوله« تنقزان

القرب إل» قال ف النهاية: وف نصب القرب بعد لن تنقز غي متعد، وأوله
بعضهم بعدم الار، ورواه بعضهم بضم التاء من أنقز فعداه بالمز، يريد تريك
القرب ووثوبا بشدة العدو والوثب، وروي برفع القرب على البتداء والملة

ف موضع الال) على م'ت'ون,هما أ%ي تملنا وت.قف1زان1 با و.ث}باv؛ ومنه
الديث: فرأ%يت' ع.ق1يص.ت.ي\ أ%ب ع'ب.ي\د.ة% ت.ن\ق�زان1 وهو خ.ل}ف%ه،

وقد است'عمل الن_ق}ز' ف ب.ق%ر الوحش؛ قال الراجز:
كأ%ن� ص1يان% ال%ها ال�ن.ق�ز,

والنeقاز': داء يأ}خذ الغنم فت.ث}غ'و الشاة منه ث%غ\و.ةv واحدة
وت.ن\ز'و وت.ن\ق�ز' فتموت، مثل النeزاء3، وقد ان\ت.ق%ز.ت1 الغ.ن.م'.



والن_واق1ز': القوائم ل4ن الدابة ت.ن\ق�ز' با، وف الصنف: الن_واق1ز'؛ وكذلك
وقع ف شعر الشماخ:

ه.توف إ,ذا ما خالط الظب. سهم'ها،
وإ,ن ريغ منها أ%سلمته النواقز

ويروى: النواقز. والن_ق%ز': الرديء الف%س\ل�. والن_ق}ز' والن>ق%ز'،
،Dمن الناس والال، واحدة الن_ق%ز, ن.ق%ز.ة �بالتحريك: السيس والرeذال

قال ابن سيده: ول أ%سع للن_ق%ز, بواحد؛ وأ%نشد ال4صمعي:
أ%خ.ذ}ت' ب.ك}راv ن.ق%زاv من الن_ق%ز\،
وناب. س.و\ء� ق%م.زاv من الق%م.ز\

والن_ق%ز' من الناس: صغارهم ور'ذال�ه'م. وان\ت.ق%ز. له مال%ه: أ%عطاه
خسيسه.

وما لفلن بوضع كذا ن'ق}ز¬ ون'ق}ر¬ أ%ي بئر أ%و ماء؛ الضم عن ابن
ال4عراب، بالزاي والراء، ول ش1ر\ب¬ ول م1ل}ك¬ 

(* قوله« ول ملك إل» الول
مثلث اليم والثان بضمتي والثالث بالتحريك كما ف القاموس) ول م.ل}ك¬

ول م'ل�ك¬ ول م.ل%ك¬. وم.ل%ك%نا الاء� أ%ي أ%ر\وانا. ون.ق%ز.ه عنهم:
دفعه؛ عن اللحيان.

وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: ما كان ال لي'ن\ق1ز. عن قاتل الؤمن
أ%ي لي'ق}ل1ع. وي.ك�ف_ عنه حت ي'ه\لكه. وقد أ%ن\ق%ز. عن الشيء إ,ذا
ك%ف_ وأ%ق}ل%ع.. ابن ال4عراب: أ%ن\ق%ز. الرجل� إ,ذا دام على ش'ر\ب

الن_ق1ز,، وهو الاء العذب الصاف. والن_ق%ز' والن_ق1ز': الل�ق%ب'.
وأ%ن\ق%ز. إ,ذا وقع ف إ,بله النeقاز'، وهو داء. وأ%ن\ق%ز. ع.د'و_ه إ,ذا قتله

قتلv و.ح1يìا. وأ%ن\ق%ز. إ,ذا اق}ت.ن.ى الن_ق%ز. من رديء الال، ومثله
أ%ق}م.ز. وأ%غ}م.ز.. أ%بو عمرو: ان\ت.ق%ز. له ش.ر_ ال3بل أ%ي اختار له
شرها. وع.طاء ناق1ز¬ وذو ناق1ز� إ,ذا كان خسيساv؛ وأ%نشد:

ل ش.ر.طD فيها ول ذ�و ناق1ز,،
قاظ% الق%ر,ي_ات1 إ,ل الع.جال1ز,

@نكز: ن.ك%ز.ت1 البئر' ت.ن\ك�ز' ن.ك}زاv ون'ك�وزاv وهي بئر ن.ك1ز¬
وناك1ز¬ ون.ك�وز: ق%ل� ماؤها، وقيل: ف%ن,ي. ماؤها؛ وفيه لغة أ�خرى: ن.ك1ز.ت\،

بالكسر، ت.ن\ك%ز' ن.ك%زاv ون.ك�ز.ها هو وأ%ن\ك%ز.ها: أ%ن\ف%ذ% ماء4ها،



وأ%ن\ك%ز.ها أ%صحاب'ها؛ قال ذو الرمة:
على ح1م\ي.ر,ي_ات{ كأ%ن� ع'يون.ها

ذ1مام' الر_كايا، أ%ن\ك%ز.ت\ها ال%وات1ح'
وجاء م'ن\ك1زاv أ%ي فارغاv من قولم: ن.ك%ز.ت1 البئر'؛ عن ثعلب. وقال

ابن ال4عراب: م'ن\ك1زاv وإ,ن ل نسمعهم قالوا: أ%ن\ك%ز.ت1 البئر' ول
أ%ن\ك%ز. صاح1ب'ها. ون.ك%ز. ون.ك1ز. البحر': نقص. وفلنD ب.ن\ك%ز.ة{ من

الع.ي\ش, أ%ي ضيق.
والن_ك}ز': الدفع والضرب، ن.ك%ز.ه' ن.ك}زاv أ%ي دفعه وضربه.

والن_ك}ز': طعن بط%ر.ف1 سنان1 الرمح. والن_ك}ز': الطعن والغ.ر\ز' بشيء م'ح.د_د1
vز'ه ن.ك}زا�الط�ر.ف، وقيل: بطرف شيء حديد. ون.ك%ز.ت\ه الية ت.ن\ك
وأ%ن\ك%ز.ت\ه: طعنته بأ%نفها؛ وخص بعضهم به الثعبان والد_س_اس.ة%.

والن_ك�از': ضرب من اليات ي.ن\ك�ز' بأ%نفه ول ي.ع.ضe بفيه ول
ي'عرف رأ}سه من ذنبه لدقة رأ}سه. أ%بو زيد: الن_ك}ز' من الية بال4لف،

والن_ك}ز' من كل دابة سوى الية الع.ضe. قال أ%بو ال%ر_اح: يقال
للد_س_اس.ة1 من اليات و.ح\د.ها: ن.ك%ز.ت\ه، ول يقال لغيها. ال4صمعي:

ن.ك%ز.ت\ه الية وو.ك%ز.ت\ه ون.ش.ط%ت\ه ون.ه.ش.ت\ه بعن واحد. أ%بو زيد:
ن.ك%ز.ت\ه الية أ%ي لسعته بأ%نفها، فإ,ذا عضته الية بأ%نيابا قيل:

نش.ط%ت\ه؛ قال رؤبة:
ل ت'وع1د.ن�ي ح.ي_ةv بالن_ك}ز,

وقيل: الن_ك}ز' أ%ن ي.ط}ع'ن. بأ%نفه ط%ع\ناv. ث الن_ك�از' حية ل
ي'د\ر.ى ما ذنبها من رأ}سها ول ت.ع.ضe إ,ل ن.ك}زاv أ%ي ن.ق}زاv؛ ابن

شيل: س'م>ي. ن.ك�ازاv ل4نه يطعن بأ%نفه وليس له فم ي.ع.ضe به، وجعه
الن_كاك1يز' والن_ك�ازات'. ون.ك%ز. الدابة% بع.ق1به: ضربا

ي.س\ت.ح1ث©ها. والن_ك}ز': الع.ضe من كل دابة؛ عن أ%ب زيد. الكسائي: ن.ك%ز.ت\ه
وو.ك%ز.ت\ه ول%ز.ت\ه ون.ف%ت.ت\ه بعن واحد.

@نز: ن.ه.ز.ه ن.ه\زاv: دفعه وضربه مثل ن.ك%ز.ه وو.ك%ز.ه. وف الديث: من
توضأ% ث خرج إ,ل السجد ل ي.ن\ه.ز'ه إ,ل� الصلة� غفر له ما خل من

ذنبه؛ الن_ه\ز': الدفع'، يقال: ن.ه.ز\ت' الرجل% أ%ن\ه.ز'ه إ,ذا دفعته،
ون.ه.ز. رأ}س.ه إ,ذا ح.ر_كه؛ ،ومنه حديث عمر، رضي ال عنه: من أ%تى هذا

البيت. ول ي.ن\ه.ز'ه إ,ليه غي'ه ر.ج.ع وقد غ�ف1ر. له؛ يريد أ%نه من خرج



إ,ل السجد أ%و حج ول ينو بروجه غي الصلة والج من أ�مور الدنيا.
�ومنه الديث: أ%نه ن.ه.ز. راح1ل%ت.ه أ%ي دفعها ف السي. ون.ه.ز.ت1 الدابة

إ,ذا نضت بصدرها للسي؛ قال:
فل ي.زال� شاح1ج¬ ي.أ}ت1يك. ب,ج\،

أ%ق}م.ر' ن.ه_از¬ ي'ن.ز>ي و.ف}ر. ت1ج\
�والن_ه\ز': الت_ناو'ل باليد والنeهوض' للتناول جيعاv. والناقة

ت.ن\ه'ز' بصدرها إ,ذا نضت لت.م\ض1ي. وتسي؛ وأ%نشد:
ن.ه'وز¬ بأ�ولها ز.ج'ولD بص.د\ر,ها

والدابة ت.ن\ه.ز' بصدرها إ,ذا ذ%ب_ت\ عن نفسها؛ قال ذو الرمة:
ق1ياماv ت.ذ�بe الب.ق_ عن ن'خ.رات1ها
ب,ن.ه\ز�، كإ,ياء3 الرeؤوس, ال%وات1ع,

ال4زهري: النeه\ز.ة� اسم للشيء الذي هو لك م'ع.ر_ض كالغنيمة.
والنeه\ز.ة�: الف�ر\ص.ة� تده من صاحبك. ويقال: فلن ن'ه\ز.ة� ال�خ\ت.ل1س, أ%ي

هو صيد لكل أ%حد؛ ومنه حديث أ%ب الد_ح\داح,:
وان\ت.ه.ز. ال%ق_ إ,ذا ال%قe و.ض.ح\

أ%ي قلبه وأ%سرع إ,ل تناوله. وحديث أ%ب ال4سود: وإ,ن د'ع1ي.
ان\ت.ه.ز.. وتقول: ان\ت.ه,ز'ها قد أ%م\ك%ن.ت\ك. قبل الف%و\ت1.

وال�ناه.ز.ة�: ال�باد.ر.ة�. يقال: ناه.ز\ت' الصيد. ف%ق%ب.ض\ت' عليه
قبل إ,فلته. وان\ت.ه.ز.ها وناه.ز.ها: تناولا من ق�ر\ب وبادرها واغتنمها،

وقد ناه.ز.ت\ه'م الف�ر.ص'؛ وقال:
ناه.ز\ت'ه'م\ ب,ن.ي\ط%ل� ج.ر'وف1

وت.ناه.ز. القوم': كذلك؛ أ%نشد سيبويه:
ولقز ع.ل1م\ت'، إ,ذا الر>جال� ت.ناه.ز'وا،

أ%ي>ي وأ%يeكم' أ%ع.زe وأ%م\ن.ع'
ويقال للصب إ,ذا دنا للفطام: ن.ه.ز. للفطام، فهو ناه1ز¬، والارية

كذلك، وقد ناه.زا؛ وأ%نشد:
ت'ر\ض1ع' ش1ب\ل%ي\ن ف م.غار,ها،
قد ناه.زا للف1طام, أ%و ف�ط1ما

وناه.ز. فلنD ال�ل�م. ون.ه.ز.ه إ,ذا قاربه. وناه.ز. الصب البلوغ% أ%ي
داناه. ومنه حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: وقد ناه.ز\ت' الحتلم..



وناه.ز. المسي: قار.با. وإ,بل ن.ه\ز' مائة{ ون,هاز' مائة ون'هاز' مائة أ%ي
ق�راب.ت'ها. ال4زهري: كان الناس ن.ه\ز. عشرة آلف{ أ%ي ق�ر\ب.ها. وف

الديث: أ%ن رجلv اشترى من مال ي.تام.ى خراv فلما نزل التحري أ%تى
النب_، صلى ال عليه وسلم، فعر�فه فقال: أ%ه\ر,ق�ها. وكان الال� ن.ه\ز.ة%
عشرة آلف أ%ي ق�ر\ب.ها، وحقيقته كان ذا ن.ه\ز. ون.ه.ز الف%ص1يل� ض.ر\ع.

أ�مه: مثل ل%ز.ه. ال4زهري: وفلن ي.ه\ن.ز' دابته ن.ه\زاv وي.ل}ه.ز'ها
ل%ه\زاv إ,ذا دفعها وحركها. الكسائي: ن.ه.ز.ه ول%ه.ز.ه بعن واحد.

.vضرب ض.ر_ت.ها ل1ت.د1ر_ ص'ع'دا :vون.ه.ز. الناقة% ي.ن\ه.ز'ها ن.ه\زا
والن_ه'وز' من ال3بل: الت يوت ولدها فل ت.د1رe حت ي'وج.أ%

ض.ر\ع'ها. وناقة ن.ه'وز¬: ل ت.د1رe حت ي'ن\ه.ز. ل%ح\ياها أ%ي ي'ض\ر.با؛
قال:أ%ب\ق%ى على الذ©لY من الن_ه'وز,

وأ%ن\ه.ز.ت1 الناقة� إ,ذا ن.ه.ز. ولد'ها ض.ر\ع.ها؛ قال:
،vم.ياس1را vولك1ن_ها كانت ثلثا
وحا1ل% ح'ول� أ%ن\ه.ل%ت\ فأ%ح.ل�ت1

ورواه ابن ال4عراب: أ%ن\ه.ز.ت\ ول وجه له. ون.ه.ز\ت' بالد_لو ف
البئر إ,ذا ضربت با إ,ل الاء لتمتلئ%. ون.ه.ز. الد_ل}و. ي.ن\ه.ز'ها

ن.ه\زاv: نزع با؛ قال الش_م_اخ:
غ%د.و\ن% لا ص'ع\ر. ال�د'ود1، كما غ%د.ت\،

على ماء ي.م\ؤ'ود.، الد>لء� الن_واه1ز'
يقول: غدت هذه المر لذا الاء كما غدت الدلء النواهز لاء ي.م\ؤ'ود.،

وقيل: الن_واه1ز' اللوات ي'ن\ه.ز\ن% ف الاء أ%ي ي'ح.ر_ك}ن.
ليمتلئن، فاعل بعن مفعول، وال4و�ل أ%فضل.

وها ي.تناه.زان1 إ,مار.ة% بلد كذا أ%ي ي.ب\ت.د1ران1. وف حديث عمر، رضي
ال عنه: أ%تاه الارود' وابن' س.ي_ار� ي.ت.ناه.زان إ,مار.ةv أ%ي

يتبادران إ,ل طلبها وتناولا؛ ومنه حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: س.ي.ج,د'
أ%حد'كم امرأ%ته قد مل4ت ع1ك}م.ها من و.ب.ر, ال3بل فل}ي'ناه1ز\ها

وليقطع\ ولي'ر\س1ل} إ,ل جاره الذي ل و.ب.ر. له أ%ي يبادرها ويسابقها
إ,ليه.ون.ه.ز. الرجل�: م.د_ بع'ن'ق1ه وناء4 بصدره لي.ت.ه.و_ع.؛ ومنه حديث

عطاء: أ%و م.ص\د'ور ي.ن\ه.ز' ق%ي\حاv أ%ي يقذفه؛ وال%ص\د'ور: الذي
ب,ص.د\ر,ه وجع. ون.ه.ز.: م.د_ ع'ن'ق%ه وناء4 بصدره لي.ت.ه.و_ع. ويقال:



ن.ه.ز.ت\ن إ,ليك حاجةD أ%ي جاءت ب إ,ليك؛ وأ%صل الن_ه\ز: الدفع، كأ%نا
دفعتن وح.ر_ك%ت\ن.

وناه1ز¬ وم'ناه1ز¬ ون'ه.ي\ز: أ%ساء.
@نوز: التهذيب: وروى شر عن الق%ع\ن.ب� عن ح1زام ابن هشام عن أ%بيه قال:

رأ%يت عمر، رضي ال عنه، أ%تاه رجل من م'ز.ي\ن.ة% بال�ص.ل�ى عام.
الر_ماد.ة1 فشكا إ,ليه س'وء4 الال وإ,شراف. ع1يال1ه على اللك، فأ%عطاه

ثلثة% أ%نياب� ح.تائر وجعل عليهن غرائر فيهن ر,ز.م¬ من د.ق1يق ث قال له:
س1ر\ فإ,ذا قدمت فانر ناقة فأ%طعمهم بو.د.ك1ها ودقيقها، ول تكثر

إ,طعامهم ف أ%ول ما تطعمهم ون.و>ز\؛ فل%ب,ث% حيناv ث إ,ذا هو بالش_ي\خ
فقال: فعلت' ما أ%مرتن وأ%تى ال بال%يا فبع\ت' ناقتي واشتريت للعيال

ص'ب_ةv من الغنم فهي ت.روح عليهم؛ قال شر: قال الق%ع\نب قوله ن.و>ز\
أ%ي ق%لYل}؛ قال شر: ول أ%سع هذه الكلمة إ,ل له، وهو ثقة.

@نأمس: الت_أ}م'وس'، ي'ه\مز ول يهمز: ق�ت\رة� الصائد.
@نبس: ن.ب.س. ي.ن\ب,س' ن.ب\ساv: هو أ%قل الكلم. وما ن.ب.س أ%ي ما

،vترك%ت\ شفتاه بشيء. وما ن.ب.س. بكلمة أ%ي ما تكلم، وما ن.ب_س أ%يضا
بالتشديد؛ قال الراجز:

إ,ن ك�ن\ت غي. صائد1ي ف%نب>س
وف حديث ابن عمر ف صفة أ%هل النار: فما ي.نب,سيون عند ذلك ما هو إ,ل

الز_ف1ي' والش_ه,يق' أ%ي ما ينطقون. وأ%صل الن_ب\س,: الركة ول
يستعمل إ,ل ف النفي. ورجل أ%ن\ب.س' الوج\ه: عاب,س'ه. ابن ال4عراب:

النeب'س' ال�س\ر,ع'ون ف حوائجهم، والنeب'س' الن_اطقون. يقال: ما ن.ب.س ول
ر.ت.م.. وقال ابن أ%ب حفصة: فلم ي.ن\ب,س' ر.وب.ةv حي اشتد�ت السeر.ى؛

ابن عبد الل�ه: أ%ي ل ينطق.
ابن ال4عراب: الس>ن\ب,س' الس�ريع. وس.ن\ب.س. إ,ذا أ%سرع ي'س.ن\ب,س'

ش.ن\ب.س.ةv؛ قال: ورأ%ت أ�م س1ن\ب,س� ف النوم قبل أ%ن تلده قائلv يقول
لا:

إ,ذا ولدت س1ن\ب,ساv فأ%ن\ب,س3ي
أ%ن\ب,س3ي أ%ي أ%س\رعي. قال أ%بو عمر الزاهد: السي ف أ%و�ل سن\بس

زائدة. يقال: ن.ب.س. إ,ذا أ%سرع، قال: والسي من زوائد الكلم، قال: ون.ب.س.
.éالرجل إ,ذا تكلم فأ%سرع، وقال ابن ال4عراب: أ%ن\ب.س. إ,ذا سكت ذل



@نبس: الن>ب\راس': ال1ص\باح والس>راج، وقد تقدم أ%نه ثلثي مشتق من
الب,ر\س, الذي هو القطن. والن>ب\راس: الس>نان العريض. وابن ن,ب\راس:

رجل؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
الل�ه' ي.ع\ل%م' لول أ%ن_ن ف%ر,ق¬

م1ن ال4مي,، لع.ات.ب\ت' ابن. ن,ب\راس
@نتس: ن.ت.س.ه ي.ن\ت1س'ه' ن.ت\ساv: ن.ت.ف%ه.

@نس: الن_ج\س' والن>ج\س' والن_ج.س': الق%ذ1ر' من الناس ومن كل شيء
ق%ذ1ر\ت.ه. ون.ج,س. الشيء4، بالكسر، ي.ن\ج.س' ن.ج.ساv، فهو ن.ج,س¬ ون.ج.س¬،
ورجل ن.ج,س¬ ون.ج.س¬، والمع أ%ن\جاس¬، وقيل: الن_ج.س' يكون للواحد

والثني والمع والؤنث بلفظ واحد، رجل ن.ج.س¬ ورجلن ن.ج.س¬ وقوم ن.ج.س¬.
قال الل�ه تعال: إ,نا الشركون ن.ج.س¬؛ فإ,ذا ك%س.ر'وا ث%ن_و\ا

وج.م.عوا وأ%ن_ثوا فقالوا أ%ن\جاس¬ ون,ج\س.ةD، وقال الفر�اء: ن.ج.س¬ ل يمع
ول يؤنث. وقال أ%بو اليثم ف قوله: إ,نا الشركون ن.ج.س¬؛ أ%ي

أ%ن\جاس¬ أ%خباث. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، كان إ,ذا دخل
اللء قال: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من الن_ج\س, الر>ج\س ال%بيث1

ال�خ\ب,ث. قال أ%بو عبيد: زعم الفر�اء أ%نم إ,ذا بدؤوا بالنجس ول يذكروا الرجس
فتحوا النون واليم، وإ,ذا بدؤوا بالرجس ث أ%تبعوه بالنجس ك%س.روا

النون، فهم إ,ذا قالوه مع الرجس أ%تبعوه إ,ياه وقالوا: ر,ج\س¬ ن,ج\س¬، كسروا
ل1م.كان رجس وث%ن_وا وجعوا كما قالوا: جاء بالطYم> والر>م>، فإ,ذا

أ%فردوا قالوا بالط�م ففتحوا، وأ%ن\ج.س.ه غي'ه ون.ج_سه بعن؛ قال ابن
سيده: وكذلك يعكسون فيقولون ن,ج\س ر,ج\س¬ فيقولونا بالكسر لكان ر,ج\س�

الذي بعده، فإ,ذا أ%فردوه قالوا ن.ج.س¬، وأ%ما ر,ج\س¬ مفرداv فمكسور على
كل حال؛ هذا على مذهب الفر�اء؛ وهي الن_جاسة، وقد أ%ن\ج.سه. وف الديث

عن السن ف رجل زن بامرأ%ة تزوجها فقال: هو أ%ن\ج.س.ها وهو أ%حق با
والن_ج,س': الد_ن,س. وداء ن1س¬ وناج,س¬ ون.ج,يس¬ وع.قام¬: ل يبأ� منه،

وقد يوصف به صاحب الداء.
وال9ن.ج\س: اتاذ ع'وذ%ة{ للصب، وقد ن.ج_س له ون.ج_س.ه: ع.و�ذ%ه؛

قال:وجار,ي.ة{ م.ل}بون.ة{، وم'ن.ج>س�،
وطار,ق%ة{ ف ط%ر\ق1ها ل ت'س.د_د

(* هذا البيت ورد ف أ%ساس البلغة على هذه الصورة:



وحازية{ ملبوسة{، ومنج_س,، وطارقة1 ف طرق1ها ل ت'شد�د1.)
يصف أ%هل الاهلية أ%نم كانوا بي مت.ك%ه>ن� وح.د_اس وراق� ومن.ج>س

ومت.ن.ج>م حت جاء النب، صلى الل�ه عليه وسلم.
والن_جاس: التعويذ؛ عن ابن ال4عراب، قال: كأ%نه السم من ذلك ابن

ال4عراب: من ال%عاذات الت_م1يمة وال�ل}ب.ة والن.ج>سة. ويقال
للم'ع.و_ذ1: م'ن.ج_س؛ قال ثعلب: قلت له: ال�ع.و_ذ ل1م. قيل له من.ج_س وهو
مأ}خوذ من النجاسة؟ فقال: إ,ن للعرب أ%فعالv تالف معانيها أ%لفاظها،
يقال: فلن يتنجس إ,ذا فعل فعلv يرج به من النجاسة كما قيل ي.ت.أ%ث�م

وي.ت.ح.ر_ج' وي.ت.ح.ن_ث� إ,ذا فعل فعلv يرج به من ال3ث}م, وال%ر.ج
وال1ن\ث. الوهري: والت_ن\ج,يس' شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع با

العي؛ ومنه قول الشاعر:
وع.ل�ق. أن\جاساv علي_ ال�ن.ج>س 

(* قوله «وعلق إل» صدره كما ف شرح
القاموس :

وكان لدي كاهنان وحارث)
الليث: ال�ن.ج_س' الذي يعل�ق عليه عظام أ%و خرق. ويقال للم'ع.و>ذ:

من.ج>س، وكان أ%هل الاهلية يعلYقون على الصب� ومن ياف عليه عيون الن
ال4ق}ذار. من خ1ر.ق, ال%ح1يض ويقولون: الن ل تقربا. ابن ال4عراب:

النeج'س' الع.و_ذون، وال�ن'س الياه الامدة.
وال%ن\ج.س': جليدة توضع على حز الو.ت.ر.

@نس: الن_ح\س': الهد والضeر. والن_ح\س': خلف الس_ع\د1 من النجوم
وغيها، والمع أ%ن\ح'س¬ ون'حوس¬. ويوم ناح1س¬ ون.ح\س¬ ون.ح1س¬ ون.ح1يس¬
من أ%يام ن.واح1س ون.ح\سات{ ون.ح1سات{، من جعله نعتاv ثق9له، ومن أ%ضاف

اليوم إ,ل الن_ح\س, فبالتخفيف ل غي. ويوم ن.ح\س¬ وأ%يام ن.ح\س¬. وقرأ%
أ%بو عمرو: فأ%رسلنا عليهم رياv صرصراv ف أ%يام ن.ح\سات{؛ قال

ال4زهري: هي جع أ%يام ن.ح\س.ة ث ن.ح\سات جع المع، وقرئت: ف أ%يام ن.ح1سات{،
وهي الشؤومات عليهم ف الوجهي، والعرب تسمي الريح الباردة إ,ذا
�د.ب,ر.ت\ ن.ح\ساv، وقرئ قوله تعال: ف يوم� ن.ح\س�، على الصفة والضافة

أ%كثر' وأ%جود'. وقد ن.ح1س. الشيء�، فهو ن.ح1س¬ أ%يضاv؛ قال الشاعر:
أ%ب\ل1غ} ج'ذاماv ول%خ\ماv أ%ن� إ,خ\و.ت.ه'م\



ط%ي�اv وب.ه\راء4 ق%و\م¬، ن.ص\ر'ه'م\ ن.ح1س'
ومنه قيل: أ%يام ن.ح1سات. والن_ح\س': الغ'بار. يقال: هاج الن_ح\س' أ%ي

الغبار؛ وقال الشاعر:
إ,ذا هاج. ن.ح\س¬ ذو ع.ثان,ي.، والت.ق%ت\

س.باريت' أ%غ}فال� با الل� يضح
وقيل: الن_ح\س' الر>يح ذات الغ'بار، وقيل: الر>يح أ%ي�اv كانت؛

وأ%نشد ابن ال4عراب:
وف ش.م'ول� ع'ر>ضت\ للن_ح\س,

والن_ح\س': شدة الب.ر\د؛ حكاه الفارسي؛ وأ%نشد لبن أ%حر:
كأ%ن� م'دام.ةv ع'ر,ض.ت\ ل1ن.ح\س�،

ي'ح1يل� ش.ف1يف�ها الاء4 الزeلل
وفسره ال4صمعي فقال: ل1ن.ح\س� أ%ي و'ض1عت ف ريح ف%ب.ر.د.ت.

وش.ف1يف�ها: ب.ر\دها. ومعن ي'ح1يل: ي.ص'ب؛ يقول: بردها يصب الاء ف اللق ولول
بردها ل يشرب الاء. والن>حاس' والنeحاس: الط�بيعة وال4صل

وال%ل1يق%ة. ون,حاس' الرجل ون'حاسه: س.ج,ي_ته وط%بيعته. يقال: فلن كري الن>حاس
والنeحاس أ%يضاv، بالضم، أ%ي كري الن>جار؛ قال لبيد:

يا أ�يeها الس_ائل� عن ن,حاس1ي
قال الن�حاس 

(* هكذا بالصل.):
وك%م\ ف1ينا، إ,ذا ما ال%ح\ل� أ%ب\دى

ن,حاس. الق%و\م,، من س.م\ح� ه.ض'وم,
والن>حاس': ض.ر\ب¬ من الصeف}ر والنية شديد' المرة. والنeحاس، بضم

النون: الدeخان� الذي ل لب فيه. وف التنزيل: ي'ر\س.ل عليكما ش'واظD من
نار ون'حاس؛ قال الفراء: وقرئ ون,حاس�، قال: النeحاس' الدeخان؛ قال

العدي:
ي'ض1يء� ك%ض.و\ء س1راج� الس_ل1يـ

ـط1 ل%م\ ي.ج\ع.ل الل�ه' فيه ن'حاسا
قال ال4زهري: وهو قول جيع الفسرين. وقال أ%بو حنيفة: النeحاس

الدeخان الذي يعلو وت.ض\ع'ف حرارته ويلص من اللهب. ابن ب'ز'رج: يقولون
النeحاس، بالضم، الصeف}ر نفسه، والن>حاس، مكسور، دخانه. وغيه يقول للدeخان



ن'حاس¬.
ون.ح_س. ال4خ\بار وت.ن.ح_س.ها واس\ت.ن\ح.س.ها: ت.ن.د_س.ها

vوت.ج.س_س.ها، واس\ت.ن\ح.س. عنها: طلبها وت.ت.ب_ع.ها بالستخبار، يكون ذلك سر�ا
وعلنية. وف حديث بدر: فجعل ي.ت.ن.ح_س ال4خبار أ%ي ي.ت.ت.ب_ع.

وت.ن.ح_س النصارى: تركوا أ%كل اليوان؛ قال ابن دريد: هو عرب صحيح ول أ%دري
ما أ%صله.

@نس: ن.خ.س. الد_اب_ة% وغيها ي.ن\خ'س'ها وي.ن\خ.س'ها وي.ن\خ1س'ها؛
ال4خيتان عن اللحيان، ن.خ\ساv: غ%ر.ز. جنبها أ%و مؤخ�رها بعود أ%و نوه،

وهو الن_خ\س'. والن_خ_اس': بائع الدواب، سي بذلك لن.خ\س3ه إ,ياها
حت ت.ن\ش.ط، وح1ر\فته الن>خاسة والن_خاسة، وقد يسمى بائع' الرقيق

ن.خ_اساv، وال4ول هو الصل.
والن_اخ1س' من الوعول: الذي ن.خ.س. ق%ر\ناه است.ه من طولما، ن.خ.س.

ي.ن\خ'س' ن.خ\ساv، ول س1ن� فوق الن_اخ1س. التهذيب: الن_خوس' من الو'عول
الذي يطول قرناه حت ي.بلغا ذ%نبه، وإ,نا يكون ذلك ف الذكور؛ وأ%نشد:

يا ر'ب_ ش.اة{ فار,د{ ن.خ'وس,
وو.ع\لD ناخ1س¬؛ قال العدي:
و.ح.ر\ب ض.ر'وس ب,ه.ا ناخ1س¬،

م.ر.ي\ت' ب,ر'م\ح1ي فكان اع\ت1ساس.ا
وف حديث جابر: أ%نه ن.خ.س. بعيه ب,م1ح\ج.ن�. وف الديث: ما من مولود

إ,ل ن.خ.س.ه الشيطان حي ي'ولد' إ,ل م.ر\ي وابنها. والن_اخ1س': جرب
يكون عند ذ%نب البعي، بع1ي م.ن\خ'وس¬؛ واس\ت.عار ساعدة� ذلك للمرأ%ة

فقال:
إ,ذا ج.ل%س.ت\ ف الد_ار، ح.ك�ت\ ع1ج.ان.ها

ب,ع'ر\ق�وب,ها م1ن\ ناخ1س� م'ت.ق%و�ب
والن_اخ1س': الد_ائرة الت تكون على جاع1رت.ي الفرس إ,ل

الف%ائل%ت.ي, وت'كره. وفرس م.ن\خ'وس¬، وهو ي'ت.ط%ي_ر به. الصحاح: دائرة الن_اخ1س,
هي الت تكون تت جاع1ر.ت.ي الفرس. التهذيب: الن>خاس دائرتان تكونان ف

دائرة الف%خ1ذ%ين كدائر كت1ف ال3نسان، والدابة م.ن\خ'وس.ةv ي'ت.ط%ي_ر
منها. والن_اخ1س': ضاغ1طD يصيب البعي ف إ,بطه.

ون,خاس.ا البيت: ع.م'وداه وها ف الرeو.اق من جانب ال4ع\م1د.ة،



والمع ن'خ'س¬.
والن>خاسة والن>خاس: شيء ي'ل}ق%م'ه خرق البك}رة إ,ذا اتسعت وق%ل1ق.
م1ح\و.رها، وقد ن.خ.س.ها ي.ن\خ.س'ها وي.ن\خ'س'ها ن.خ\ساv، فهي م.ن\خ'وسة

ون.خ1يس. وبكرة ن.خ1يس¬: اتسع ث�ق}ب م1ح\ورها ف%ن'خ1س.ت\ ب,ن,خاس؛ قال:
د'ر\نا ودارت' ب.ك}ر.ةD ن.خ1يس'،

ل ض.ي\ق%ة� ال%ج\رى ول م.ر'وس'
وسئل أ%عراب بن.ج\د من بن تيم وهو يستقي وب.ك}رت'ه ن.خ1يس¬، قال

السائل: فوضعت إ,صبعي على الن>خاس, وقلت: ما هذا؟ وأ%ردت أ%ن أ%ت.عر_ف منه
الاء والاء، فقال: ن,خاس¬، باء معجمة، فقلت: أ%ليس قال الشاعر:

وب.ك}رة ن,حاس'ها ن'ح.اس'
فقال: ما سعنا بذا ف آبائنا ال4ولي. أ%بو زيد: إ,ذا اتسعت الب.ك}رة

واتسع خرقها عنها 
(* قوله «عنها» عبارة القاموس: عن الور.) قيل

أ%خ\ق�ت\ إ,خ\ق%اقاv ف%ان\خ.س'وها وان\خ1سوها ن.خ\ساv، وهو أ%ن ي'س.د_ ما
اتسع منها بشبة أ%و حجر أ%و غيه. الليث: الن>خاس.ة� هي الرeق}ع.ة� تدخل

ف ث�ق}ب ال1ح\و.ر, إ,ذا اتسع. الوهري: الن_خ1يس الب.ك}رة يتسع ثقبها
الذي يري فيه الور ما يأ}كله الور في.ع\م1د'ون% إ,ل خشبة

في.ث}ق�ب'ون% وسطها ث ي'ل}قمونا ذلك الثقب التسع، ويقال لتلك الشبة:
الن>خاس، بكسر النون، والبكرة ن.خ1يس¬. أ%بو سعيد: رأ%يت غ�د\راناv تناخ.س'، وهو

أ%ن ي'ف}ر,غ% بعض'ها ف بعض كتناخس الغنم إ,ذا أ%صابا البد فاستدفأ%
بعضها ببعض، وف الديث: أ%ن قادماv قدم عليه فسأ%له عن خ1ص\ب, البلد

فحد_ثه أ%ن سحابة وقعت فاخ\ض.ر_ لا ال4رض' وفيها غ�د'ر¬ تناخ.س' أ%ي
ي.ص'بe بعضها ف بعض. وأ%صل الن_خ\س, الدفع والركة، وابن ن.خ\س.ة{، ابن

الزانية. التهذيب: ويقال 
(* قوله «ويقال إل» القاموس وشرحه: وابن نسة،

بالكسر، أ%ي ابن زنية. وف التكملة مضبوط بالفتح.) لبن ز.نية ابن نسة؛
قال الشماخ:

أ%نا ال1حاش1يe ش.م_اخ¬، وليس أ%ب
ل1ن.خ\س.ة{ لد.ع1ي¼ غ%ي\ر� م.و\ج'ود1 

(* قوله «لنخسة» كذا بالصل



وأ%نشده شارح القاموس والساس بنخسة.)
أ%ي متروك وحده، ول يقال من هذا وحده. ون.خ.س. بالرجل: ه.ي_جه

وأ%زعجه، وكذلك إ,ذا ن.خ.س'وا داب_ته وطردوه؛ وأ%نشد:
الن_اخ1سي. ب,م.ر\وان% ب,ذ1ي خ.شب�،

وال�ق}ح1مي. بع'ثمان% على الد_ار,
.vأ%ي ن.خ.س'وا به من خلفه حت س.ي_روه من البلد مطروحا
والن_خ1يسة: ل%ب ال%ع.ز والض_أ}ن يلط بينهما، وهو أ%يضاv لب

الناقة يلط بلب الشاة. وف الديث: إ,ذا صب لب الضأ}ن على لب الاعز فهو
الن_خ1يسة.

والن.خ1يس.ة: الزبدة.
@ندس: الن_د\س': الصوت الفي. ورجل ن.د'س¬ ون.د\س¬ ون.د1س¬ أ%ي ف%ه,م¬

سريع السمع ف%ط1ن. وقد ن.د1س.، بالكسر، ي.ن\د.س' ن.د.ساv؛ وقال يعقوب: هو
العال بال�مور وال4خبار. الليث: الن_د\س السريع الستماع للصوت

الفي.قال السياف: والن_د'س' الذي يالط الناس ويف عليهم، قال سيبويه:
المع ن.د'سون، ول ي'كس_ر لقلة هذا البناء ف ال4ساء ول4نه ل يتمكن

فيها للتكسي ك%ف%ع1ل�، فلما كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون، تركوا
التكسي وجعوه بالواو والنون.

ابن ال4عراب: ت.ن.د_س\ت' الب وت.ج.س_س\ت'ه بعن واحد. وت.ن.د_س.
عن ال4خبار 

(* قوله «وتندس عن ال4خبار إل» عبارة الوهري نقلv عن
أ%ب زيد: تندست ال4خبار وعن ال4خبار إ,ذا تبت عنها من حيث إل.): بث

عنها من حيث ل يعلم به مثل تد_ست وتنط�ست.
والند.س: الف1ط}نة والك%ي\س. ال4صمعي: الند\س الطع\ن؛ قال جرير:

ن.د.س\نا أ%با م.ن\د'وس.ة% ال}ق%ي\ن. ب,الق%ن.ا،
وم.ار. د.م¬ م1ن\ جار, ب.ي\ب.ة% ناق1ع'

،vخفيفا vطعنه طعنا :vون.د.س.ه ن.د\سا .�وال�ناد.س.ة�: ال�طاع.ن.ة
ور,ماح¬ ن.واد1س'؛ قال الكميت:

،vون.ح\ن' ص.ب.ح\نا آل ن.ج\ران% غار.ة
ت.م1يم. ب\ن. م'ر¼ والر>ماح. الن_واد1سا

ون.ج\ران�: مدينة بناحية اليمن؛ يريد أ%نم أ%غاروا عليهم عند الصباح،



وتيم بن مر منصوب على الختصاص لقوله نن صبحنا؛ كقول آخر:
ن.ح\ن' ب.ن,ي ض.ب_ة% أ%ص\حاب' ال%م.ل

وكقول النب، صلى الل�ه عليه وسلم: ن.ح\ن' م.عاش1ر. ال4ن\ب,ياء ل
vمن آل نران ل4ن تيما vول يوز أ%ن يكون تيم بدل ،�ن.ر,ث� ول ن'ور.ث

هي الت غزت آل نران. وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه دخل السجد وهو
ي.ن\د'س' ال4رض. ب,ر,ج\ل1ه1 أ%ي يضرب با. ون.د.س.ه ب,ك%ل1م.ة. أ%صابه؛ عن ابن

ال4عراب، وهو م.ث%لD بقولم ن.د.س.ه' بالرمح. وت.ن.د_س. ماء� البئر:
فاض من جوانبها.

وال1ن\داس': الرأ%ة الفيفة. ومن أ%ساء النفساء: ال%ن\د'وس.ة
والفاس1ياء.

@نرس: الن>ر\س1يان�: ضرب من التمر يكون أ%جوده، وف التهذيب: ن,ر\س1يان
واحدته ن,ر\س1يان.ة، وجعله ابن ق�ت.يبة صفة أ%و بدلv، فقال: ترة

ن,ر\سيانة، بكسر النون.
ون.ر\س¬: موضع؛ قال ابن دريد: ل أ%حسبه عربي�اv. ال4زهري: ف سواد

العراق قرية يقال لا ن.ر\س¬ تمل منها الثياب الن_ر\س1ي_ة، قال: وليس
واحد منها عربي�اv، قال: وأ%هل العراق يضربون الزبد بالن>ر\س1يان مثلv لا

ي'س\تطاب.
@نرجس: الن_ر\ج,س'، بالكسر،من الرياحي: معروف، وهو دخيل. ون,ر\ج,س
أ%ح\س.ن إ,ذا أ�ع\ر,ب.، وذكره ابن سيده ف الرباعي بالكسر، وذكره ف الثلثي

بالفتح ف ترجة رجس.
@نسس: الن_سe: ال%ضاء� ف كل شيء، وخص بعضهم به السرعة ف الو,ر\د1؛

قال
eس.و\قي ح'دائي وص.فيي الن_س

الليث: النس لزوم ال%ضاء ف كل أ%مر وهو سرعة الذهاب لو,ر\د1 الاء
خاصة:

وب.ل%د ت'م\سي ق%طاه' ن'س_ا
 eقال ال4زهري: وهم الليث فيما ف%س_ر وفيما احتج به، أ%ما الن_س

*)
قوله «أ%ما النس إل» ل يأت بقابل أ%ما، وهو بيان الوهم فيما احتج به

وسيأت بيانه عقب إ,عادة الشطر التقدم.) فإ,ن شراv قال: سعت ابن



ال4عراب يقول: الن_س السوق الشديد، والت_ن\ساس السي الشديد؛ قال
الطيئة:وق%د\ ن.ظ%ر\ت'كم' إ,يناء4 صاد1ر.ة{

ل1ل}خ1م\س,، طال با ح.و\زي وت.ن\ساسي
ل%م�ا ب.دا ل% م1ن\ك�م ع.ي\ب' أ%ن\ف�س3ك�م\،
ول ي.ك�ن\ ل1ج,راحي ع1ن\د.ك�م\ آس1ي،

أ%ز\م.ع\ت' أ%م\راv م'ر\ي,حاv من ن.وال1ك�م'
ول%ن\ ت.رى طار,داv ل1ل}م.ر\ء3 كال}ياس, 

(* لذه البيات رواية أ1خرى
تتلف عن هذه الرواية.)

يقول: انتظرتكم كما ت.ن\تظر ال3بل� الصادرة الت ترد ال1م\س ث ت'س\قى
لت.ص\د'ر. وال3يناء�: النتظار. والصادرة، الراجعة عن الاء؛ يقول:

انتظرتكم كما ت.ن\تظر' هذه ال3بل� الصادرة� ال3بل الوامس. لتشرب معها.
وال%و\ز: السوق قليلv قليلv. والت_ن\ساس: السوق الشديد، وهو أ%كثر من

ال%و\ز. ون.س\ن.س الطائر إ,ذا أ%سرع ف ط%ي.ران,ه. ون.س_ ال3بل
ي.ن'سeها ن.س�اv ون.س\ن.س.ها: ساقها؛ وال1ن.س_ة� منه، وهي العصا الت

ت.ن'سeها با، على م1ف}ع.لة{ بالكسر، فإ,ن هزت كان من ن.س.أ}ت'ها، فأ%ما
ال1ن\س.أ%ة 

(* قوله «فان هزت إل، وقوله فأ%ما النسأة إل» كذا بال4صل.)
الت هي العصا فمن ن.س.أ}ت' أ� س'ق}ت'. وقال أ%بو زيد: ن.س_ ال3بل%
أ%طلقها وح.ل�ها. الكسائي: ن.س.س\ت' الناقة% والشاة أ%ن'سeها ن.س�اv إ,ذا

زجرتا فقلت لا: إ,س\ إ,س\؛ وقال غيه: أ%س.س\ت'؛ وقال ابن شيل:
ن.س_س\ت' الصب ت.ن\س3يساv، وهو أ%ن تقول له: إ,س\ إ,س\ ليبول% أ%و ي.خ\ر.أ%.

الليث: الن_س3يس.ة� ف سرعة الط%يان. يقال: ن.س\ن.س. ون.ص\ن.ص..
vن'س'وسا eوي.ن,س eالي'ب\س، ون.س_ اللحم' والبز' ي.ن'س :eوالن_س

ون.س3يساv: يبس؛ قال:
وب.ل%د ت'م\س3ي ق%طاه' ن'س_ا

أ%ي يابسة من العطش. والن_سe ههنا ليس من الن_س> الذي هو بعن
السوق ولكنها القطا الت عطشت فكأ%نا ي.ب,ست من شدة العطش.

ويقال: جاءنا ببز ناس¼ وناس_ة{ 
(* قوله «ناس وناسة» كذا بالصل.) وقد



ن.س_ الشيء� ي.ن'سe وي.ن,سe ن.س�اv. وأ%ن\س.س\ت' الدابة: أ%عطشتها.
وناس_ةD والن_اس_ة؛ ال4خية عن ثعلب: من أ%ساء مكة لقلة مائها،

vوكانت العرب تسمي مكة الن_اس_ة ل4ن من بغى فيها أ%و أ%حدث فيها حدثا
أ%خرج عنها فكأ%نا ساقته ودفعته عنها؛ وقال ابن ال4عراب ف قول

العجاج:ح.ص\ب. الغ'واة1 الع.و\م.ج. ال%ن\س'وسا
قال: ال%ن\س'وس' الطرود والع.و\م.ج' الية.

eوالن_س3يس': ال%سوق؛ ومنه حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه كان ي.ن'س
أ%صحابه أ%ي يشي خلفهم. وف النهاية: وف ضفته، صلى الل�ه عليه وسلم،
كان ي.ن'سe أ%صحابه أ%ي يسوقهم يقد>مهم ويشي خلفهم. والن_سe: السوق

الرقيق. وقال شر: ن.س\ن.س. ون.س_ مثل ن.ش_ ون.ش\ن.ش.، وذلك إ,ذا ساق
وطرد، وحديث عمر: كان ي.ن'سe الناس بعد العشاء بالد>ر_ة ويقول: انصرفوا

eإ,ل بيوتكم؛ ويروى بالشي، وسيأ}ت ذكره. ون.س_ الطب' ي.ن,س
ن'س'وساv: أ%خرجت النار ز.ب.د.ه على رأ}سه، ون.س3يسه: ز.ب.د'ه وما ن.س_ منه.

والن_س3يس' والن_س3يس.ة: بقية الن_ف}س, ث استعمل ف س1واه؛ وأ%نشد
:vأ%بو عبيد ل4ب زبيد الطائي يصف أ%سدا

إ,ذا ع.ل1ق%ت\ م.خال1ب'ه ب,ق1ر\ن{،
ف%ق%د\ أ%و\دى، إ,ذا ب.ل%غ% الن_س3يس

كأ%ن�، بنحره وبنكبيه،
غ%ب,ياv بات. ت.ع\ب.ؤ'ه' ع.ر'وس

وقال: أ%راد بقية النفس بقية الروح الذي به الياة، سي ن.سيساv ل4نه
يساق سوقاv، وفلن ف الس>ياق وقد ساق ي.س'وق إ,ذا ح.ض.ر. ر'وح.ه الوت'.

ويقال: بلغ من الرجل ن.س3يس'ه إ,ذا كان يوت، وقد أ%شرف على ذهاب
ن.ك1يث%ت1ه وقد ط�ع1ن. ف ح.و\ص1ه مثله. وف حديث عمر: قال له رجل ش.ن.ق}ت'ها

ب,ج.ب'وب.ة حت سكن ن.س3يس'ها أ%ي ماتت.والن_س3يس': بقية النفس. ون.س3يس
ال3نسان1 وغيه ون.س\ناسه، جيعاv: مهوده، وقيل: جهده وصبه؛ قال:

ول%ي\ل%ة{ ذات1 ج.هام� أ%ط}باق\،
ق%ط%ع\ت'ها ب,ذات1 ن.سناس� باق\

الن_س\ناس': صبها وجهدها؛ قال أ%بو تراب: سعت الغنوي يقول: ناقة ذات
ن.س\ناس� أ%ي ذات سي باق�، وقيل: الن_س3يس' الهد وأ%قصى كل شيء.

الليث: الن_س3يس' غاية جهد ال3نسان؛ وأ%نشد:



باقي الن_س3يس, م'ش\ر,ف¬ كالل�د\ن1
ون.س_ت ال�م_ة�: ش.ع1ث%ت\. والن_س\ن.س.ة�: الضعف.

والن>س\ناس والن_س\ناس: خ.ل}ق¬ ف صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم.
قال كراع: الن>س\ناس' والن_سناس فيما يقال دابة ف ع1داد1 الوحش تصاد

وتؤكل وهي على شكل ال3نسان بعي واحدة ورجل ويد تتكلم مثل ال3نسان.
الصحاح: الن>س\ناس والن_س\ناس جنس من اللق ي.ثب' أ%ح.د'هم على ر,ج\ل�

واحدة{. التهذيب: الن>س\ناس' والن_س\ناس خ.ل}ق على صورة بن آدم أ%شبهوهم ف
شيء وخالفوهم ف شيء وليسوا من بن آدم، وقيل: هم من بن آدم. وجاء ف

،vمن قوم عاد ع.ص.و\ا رسولم فمسخهم الل�ه ن.س\ناسا vحديث{: أ%ن� ح.ي�ا
لكل إ,نسان منهم يد ورجل من ش1ق¼ واحد، ي.ن\ق�ز'ون كما ي.ن\ق�ز' الطائر

وي.ر\ع.و\ن كما ترعى البهائم، ونونا مكسورة وقد تفتح. وف الديث عن أ%ب
هريرة قال: ذهب الناس وبقي الن>س\ناس'، قيل: م.ن, الن>س\ناس'؟ قال:

الذين يتشبهون بالناس وليسوا من الناس، وقيل: هم يأ}جوج ومأ}جوج. ابن
Dس'س' ال�صول الردي�ئ%ة. وف النوادر: ريح ن.س\ناس.ةeال4عراب: الن

.vباردا vوقد ن.س\ن.س.ت\ وس.ن\س.ن.ت\ إ,ذا هبت هبوبا ،Dبار,د.ة Dوس.ن\س.ان.ة
ويقال: ن.س\ناس¬ م1ن د'خان وس.ن\سانD يريد دخان نار.

والن_س3يس': الوع الشديد. والن>س\ناس'، بكسر النون: الوع الشديد؛ عن
ابن السكيت، وأ%ما ابن ال4عراب فجعله وصفاv وقال: ج'وع¬ ن,س\ناس¬،

قال: ونعن به الشديد؛ وأ%نشد:
أ%خ\ر.ج.ها الن>س\ناس' من ب.ي\ت أ%ه\ل1ها

وأ%نشد كراع:
أ%ض.ر_ با الن>س\ناس' حت أ%ح.ل�ها

ب,دار, ع.ق1يل�، واب\ن'ها طاع1م¬ ج.ل}د'
أ%بو عمرو: جوع م'ل%ع\ل1ع¬ وم'ض.و>ر¬ ون,س\ناس¬ وم'ق%ح>ز¬ وم'م.ش\م1ش

بعن واحد.
والن_س3يس.ة�: السعي بي الناس. الكلب: الن_س3يسة الي,كال� بي

الناس. والن_سائس': الن_مائم. يقال: آك%ل% بي الناس إ,ذا سعى بينهم
بالن_مائم، وهي الن_سائ1س' جع ن.س3يسة. وف حديث الجاج: من أ%هل الر_س>

والن_س>، يقال: ن.س_ فلن لفلن إ,ذا ت.خ.ب_ر. والن_س3يس.ة:
الس>عاية.



@نسطس: ف حديث قس: كحذ}و, الن>س\طاس؛ قيل: إ,نه ريش السهم ول تعرف
حقيقته، وف رواية: كحد> الن>س\طاس.

@نشس: الن_ش\س': ل�غ.ةD ف الن_ش\ز, وهي الرeب\و.ة� من ال4رض.
وامرأ%ة ناش1س: ناشز، وهي قليلة.

@نطس: رجل ن.ط}س ون.ط�س¬ ون.ط1س¬ ون.ط1يس ون,طاس1يÒ: عال بال�مور حاذق
بالطب وغيه، وهو بالرومية الن>س\طاس'، يقال: ما أ%ن\ط%س.ه؛ قال أ%وس

ابن حجر:
فه.ل} ل%ك�م\ فيها إ,ل� ف%إ,ن_ن

ط%ب,يب¬ با أ%ع\يا الن>طاس1ي_ ح1ذ}ي.ما
أ%راد ابن حذي كما قال:

ي.ح\م1ل}ن. ع.ب_اس بن ع.ب\د1 ال�ط�ل1ب\
يعن عبد. الل�ه بن. عباس، رضي الل�ه عنهما. والنeط�س': ال4طباء

ال�ذ�اق. ورجل ن.ط1س ون.ط�س: للمبالغ ف الشيء.
وت.ن.ط�س. عن ال4خبار: ب.ح.ث%. وكل م'بالغ ف شيء م'ت.ن.طYس.

وت.ن.ط�س\ت' ال4خبار: ت.ج.س_س\ت'ها. والن_اط1س': الاسوس. وت.ن.ط�س:
ت.ق%ز_ز. وت.ق%ذ�ر.. والت.ن.ط©س': البالغة ف الت_ط%هeر,. والت.ن.ط©س:

الت.ق%ذ©ر'. ومنه حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه خرج من ال%لء فدعا
بطعام فقيل له: أ%ل ت.ت.و.ض_أ�؟ قال: لول الت_ن.ط©س ما باليت أ%ن ل

أ%غ}س3ل يدي؛ قال ال4صمعي: وهو البالغة ف الط©ه'ور والت_أ%نeق فيه.
وكل من ت.أ%ن_ق ف ال�مور ودقق النظر فيها، فهو ن.ط1س وم'ت.ن.طYس؛

وكذلك كل من أ%د.ق.ç النظر ف ال�مور واس\ت.قصى عليها، فهو م'ت.ن.طYس، وقد
ن.ط1س، بالكسر، ن.ط%ساv؛ ومنه قيل للطبيب: ن,طاس1يÒ ون,طYيس مثل

ف1س>يق�، وذلك لدقة نظره ف الطYب>؛ وقال البعيث بن بشر يصف ش.ج_ة أ%و
جراحة:

إ,ذا قاس.ها الس1ي الن>طاس1يe أ%د\ب.ر.ت\
غ%ث1يث%ت'ها، واز\داد. و.ه\ياv ه'ز'وم'ها

قال أ%بو عبيد: وروي الن>طاس1ي، بفتح النون؛ وقال رؤبة:
وق%د\ أ%ك�ون� م.ر_ةv ن,طYيسا،

ط%ب�اv بأ%د\واء الص>با ن,ق}ر,يسا
قال: الن>ق}ريس قريب العن من الن>طYيس وهو الف%ط1ن' لل�مور العال



با. أ%بو عمرو: امرأ%ة ن.ط1س.ة على ف%ع1ل%ة{ إذا كانت ت.ن.ط�س من
الف�ح\ش, أ%ي ت.ق%ز_ز'. وإ,نه لشديد الت_ن.ط©س أ%ي الت_ق%زeز. ابن

ال4عراب: ال�ت.ن.طYس وال�ت.ط%ر>س' الت.ن.و>ق' ال�خ\تار. وقال:
الن_ط%س البالغة ف الطهارة، والن_د.س الف1ط}نة والك%ي\س.

@نعس: قال الل�ه تعال: إ,ذ ي.غ\شاكم النعاس أ%م.ن.ةv منه؛ النeعاس':
النوم، وقيل: هو مقاربته، وقيل: ث%ق}ل%ت'ه. ن.ع.س 

(* قوله «نعس» من باب قتل
كما ف الصباح والبصائر لصاحب القاموس، ومن باب منع كما ف القاموس.)

ي.ن\ع'س ن'عاساv، وهو ناع1س ون.ع\سان�. وقيل: ل يقال ن.ع\سان�، قال
الفراء: ول أ%شتهيها، وقال الليث: رجل ن.ع\سان� وامرأ%ة ن.ع\سى، حلوا ذلك

على وس\نان وو.س\ن، وربا حلوا الشيء4 على نظائره وأ%حسن ما يكون ذلك ف
الشعر. والنeعاس: الو.س.ن'؛ قال ال4زهري: وحقيقة النeعاس الس>ن.ة� من

غي نوم كما قال عدي بن الرقاع:
و.س\نان� أ%ق}ص.د.ه' النeعاس' ف%ر.ن_ق%ت\

ف ع.ي\ن,ه س1ن.ةD، ول%ي\س بنائ1م,
ون.ع.س\نا ن.ع\س.ة واحدة وامرأ%ة ناع1س.ة ون.ع_اس.ةD ون.ع\سى ون.ع'وس¬.

وناقة ن.ع'وس¬: غزيرة ت.ن\ع'س إ,ذا ح'لبت؛ وقال ال4زهري: ت'غ.م>ض'
عينها عند اللب؛ قال الراعي يصف ناقة بالس_ماحة بالد_ر> وأ%نا إ,ذا

د.ر_ت\ ن.ع.س.ت:
ن.ع'وس¬ إ,ذا د.ر_ت\، ج.ر'وز¬ إ,ذا غ%د.ت\،

ب'و.ي\ز,ل� عام� أ%و س.ديس¬ ك%باز,ل,
ال%ر'وز': الشديدة ال4كل، وذلك أ%كث%ر' ل1ل%ب.ن,ها. وب'و.ي\ز,ل� عام�

أ%ي بزلت حديثا، والبازل من ال3بل: الذي له تسع سني، وقوله أ%و سديد
كبازل، السديس دون البازل بسنة، يقول: هي سديس، وف النظر كالبازل.

Dعاس؛ وف الثل: م.ط}لeوالكلب يوصف بكثرة الن.�والن_ع\س.ة�: ال%ف}ق%ة
كن'عاس الك%ل}ب, أي متصل دائم. ابن ال4عراب: الن_ع\س لي الرأ}ي والسم

وض.ع\ف�ه'ما.
أ%بو عمرو: أ%ن\ع.س. الر_ج'ل إ,ذا جاء ب,ب.ن,ي. ك�سال. ون.ع.س.ت

السوق إ,ذا ك%س.د.ت\، وف الديث: إ,ن كلماته ب.لغ.ت\ ناع'وس. الب.ح\ر؛ قال
ابن ال4ثي: قال أ%بو موسى كذا وقع ف صحيح مسلم وف سائر الروايات



قاموس. البحر، وهو وسطه ول�ج_ته، ولعله ل يو>د ك%ت\بت.ه فصح_فه بعضهم،
قال: وليست هذه اللفظة أ%صلv ف مسند إ,سحق الذي روى عنه مسلم هذا الديث

غي أ%نه ق%رن.ه بأ%ب موسى وروايته، فلعلها فيها قال: وإ,نا أ�ور,د'
نو. هذه ال4لفاظ ل4ن ال3نسان إ,ذا طلبه ل يده ف شيء من الكتب فيتحي

فإ,ذا نظر ف كتابنا عرف أ%صله ومعناه.
@نفس: الن_ف}س: الرeوح'، قال ابن سيده: وبينهما فرق ليس من غرض هذا

الكتاب، قال أ%بو إ,سحق: الن_ف}س ف كلم العرب يري على ضربي: أ%حدها
قولك خ.ر.ج.ت\ ن.ف}س فلن أ%ي ر'وح'ه، وف نفس فلن أ%ن يفعل كذا وكذا أ%ي

ف ر'وع1ه، والض_ر\ب الخر م.ع\ن الن_ف}س فيه م.ع\ن ج'م\ل%ة1 الشيء
وحقيقته، تقول: قت.ل فلنD ن.ف}س.ه وأ%هلك نفسه أ%ي أ%و\ق%ت. ال3ه\لك

بذاته كلYها وحقيقت1ه، والمع من كل ذلك أ%ن\ف�س ون'ف�وس؛ قال أ%بو خراش
ف معن الن_ف}س الروح:

ن.ج.ا سال1م¬ والن_ف}س م1ن\ه ب,ش1دق1ه1،
ول ي.ن\ج' إ,ل ج.ف}ن. س.يف{ وم1ئ}ز.ر.ا

قال ابن بري: الشعر لذيفة بن أ%نس الذل وليس ل4ب خراش كما زعم
الوهري، وقوله ن.ج.ا س.ال1م¬ ول ي.ن\ج' كقولم أ%ف}ل%ت. فلنD ول ي'ف}ل1ت\

إ,ذا ل تعد� سلمت'ه سلمةv، والعن فيه ل ي.ن\ج' سال1م¬ إ,ل بفن
سيف1ه ومئزر,ه وانتصاب الفن على الستثناء النقطع أ%ي ل ينج سال إ,ل

ج.ف}ن. سيف، وجفن السيف منقطع منه، والنفس ههنا الروح كما ذكر؛ ومنه
قولم: ف%اظ%ت\ ن.ف}س'ه؛ وقال الشاعر:

كاد.ت الن_ف}س أ%ن} ت.ف1يظ% ع.ل%ي\ه1،
إ,ذ} ث%و.ى ح.ش\و. ر.ي\ط%ة{ وب'ر'ود1

قال ابن خالويه: الن_ف}س الرeوح'، والن_ف}س ما يكون به التمييز،
والن_ف}س الدم، والن_ف}س ال4خ، والن_ف}س بعن ع1ن\د، والن_ف}س ق%د\ر'

د.ب\غة. قال ابن بري: أ%ما الن_ف}س الرeوح' والن_ف}س' ما يكون به
التمييز ف%شاه1د'ه'ما قوله سبحانه: الل�ه ي.ت.وف�ى ال4نف�س حي م.وت1ها،

فالن_ف}س ال�ول هي الت تزول بزوال الياة، والن_ف}س الثانية الت تزول
بزوال العقل؛ وأ%ما الن_ف}س الدم فشاهده قول السموأ%ل:

ت.س3يل� على ح.د> الظ©ب_ات1 ن'ف�وس'ن.ا،
�ول%ي\س.ت\ ع.لى غ%ي\ر, الظ©ب.ات1 ت.س3يل



وإ,نا سي الدم ن.ف}ساv ل4ن الن_ف}س ترج بروجه، وأ%ما الن_ف}س
بعن ال4خ فشاهده قوله سبحانه: فإ,ذا دخلتم ب'ي'وتاv فسلموا على

أ%ن\ف�س3كم، وأ%ما الت بعن ع1ن\د فشاهده قوله تعال حكاية عن عيسى، على نبينا
ممد وعليه الصلة والسلم: تعلم ما ف نفسي ول أ%علم ما ف نفسك؛ أ%ي
تعلم ما عندي ول أ%علم ما عندك، وال4جود ف ذلك قول ابن ال4نباري: إ,ن

الن_ف}س هنا الغ.ي\ب'، أ%ي تعلم غيب ل4ن الن_ف}س لا كانت غائبة
أ�وق1ع.ت\ على الغ.ي\ب,، ويشهد بصحة قوله ف آخر الية قوله: إ,نك أ%نت

ع.ل�م' الغ'ي'وب، كأ%نه قال: تعلم غ�ي\ب يا ع.ل�م الغ'ي'وب,. والعرب قد
تعل الن_ف}س الت يكون با التمييز ن.ف}س.ي\ن، وذلك أ%ن الن_ف}س قد

تأ}مره بالشيء وتنهى عنه، وذلك عند ال3قدام على أ%مر مكروه، فجعلوا الت
تأ}مره ن.ف}ساv وجعلوا الت تنهاه كأ%نا نفس أ�خرى؛ وعلى ذلك قول

،Dس\ح.ة�الشاعر:يؤ.ام1ر' ن.ف}س.ي\ه1، وف الع.ي\ش, ف
أ%ي.س\ت.ر\ج,ع' الذ©ؤ\ب.ان% أ%م\ ل ي.ط�ور'ها؟

وأ%نشد الطوسي:
ل} ت.د\ر, ما ل؛ ول%س\ت. قائ1ل%ها،
ع'م\ر.ك ما ع1ش\ت. آخ1ر. ال4ب.د1

vو.ل} ت'ؤ.ام1ر\ ن.ف}س.ي\ك. م'م\ت.ريا
ف1يه.ا وف أ�خ\ت1ها، ول ت.ك%د1

وقال آخر:
ف%ن.ف}س.اي. ن.فس¬ قالت: ائ}ت1 ابن. ب.ح\د.ل�،

ت.ج,د\ ف%ر.جاv م1ن\ كلY غ�م_ى ت.هاب'ها
ون.ف}س¬ تقول: اج\ه.د\ ناءك، ل ت.ك�ن\

ك%خ.اض1ب.ة{ ل ي'غ\ن, ع.ن\ها خ1ض.اب'ه.ا
والن_ف}س' يعب_ر با عن ال3نسان جيعه كقولم: عندي ثلثة أ%ن\ف�س�.
وكقوله تعال: أ%ن تقول ن.ف}س¬ يا ح.س\ر.تا على ما ف%ر_ط}ت' ف جنب

الل�ه؛ قال ابن سيده: وقوله تعال: تعلم ما ف نفسي ول أ%علم ما ف نفسك؛
أ%ي تعلم ما أ%ض\م1ر' ول أ%علم ما ف نفسك أ%ي ل أ%علم ما حق1يق%ت'ك ول

ما ع1ن\د.ك. ع1لم'ه، فالتأ%ويل تعل%م' ما أ%عل%م' ول أ%عل%م' ما
تعل%م'. وقوله تعال: ويذYر'كم الل�ه ن.ف}س.ه؛ أ%ي يذركم إ,ياه، وقوله

تعال: الل�ه يتوف ال4نفس حي موتا؛ روي عن ابن عباس أ%نه قال: لكل



إسنسان ن.ف}سان: إ,حداها نفس الع.ق}ل الذي يكون به التمييز، وال�خرى ن.ف}س
الرeوح الذي به الياة. وقال أ%بو بكر بن ال4نباري: من اللغويي من

س.و_ى الن_ف}س والرeوح وقال ها شيء واحد إ,ل أ%ن الن_ف}س مؤنثة
والرeوح مذكر، قال: وقال غيه الروح هو الذي به الياة، والنفس هي الت با

العقل، فإ,ذا نام النائم قبض الل�ه ن.ف}سه ول يقبض ر'وحه، ول يقبض الروح
إ,ل عند الوت، قال: وسيت الن_ف}س' ن.ف}ساv لتول9د الن_ف%س, منها

واتصاله با، كما س_موا الرeوح ر'وحاv ل4ن الر_و\ح. موجود به، وقال
الزجاج: لكل إ,نسان ن.ف}سان: إ,حداها ن.ف}س التمييز وهي الت تفارقه إ,ذا

نام فل يعقل با يتوفاها الل�ه كما قال الل�ه تعال، وال�خرى نفس
الياة وإ,ذا زالت زال معها الن_ف%س'، والنائم ي.ت.ن.ف�س'، قال: وهذا الفرق

بي ت.و.فYي ن.ف}س النائم ف النوم وت.وفYي ن.ف}س الي�؛ قال: ونفس
الياة هي الرeوح وحركة ال3نسان ون'م'وeه يكون به، والن_ف}س الدم'؛ وف

الديث: ما ل%ي\س. له ن.ف}س سائلة فإ,نه ل ي'ن.ج>س الاء إ,ذا مات
فيه، وروي عن النخعي أ%نه قال: كل© شيء له ن.ف}س سائلة فمات ف ال3ناء

فإ,نه ي'ن.ج>سه، أ%راد كل شيء له دم سائل، وف النهاية عنه: كل شيء ليست له
ن.ف}س سائلة فإ,نه ل ي'ن.ج>س الاء إ,ذا سقط فيه أ%ي دم سائل.

والن_ف}س: ال%س.د؛ قال أ%وس بن حجر ي'ح.ر>ض عمرو بن هند على بن حنيفة وهم
قت.ل%ة أ%بيه النذر بن ماء السماء يوم ع.ي\ن, أ%باغ� ويزعم أ%ن ع.م\رو ابن

شر 
(* قوله «عمرو بن شر» كذا بالصل وانظره مع البيت الثان فإنه يقتضي

العكس.) النفي قتله:
ن'ب>ئ}ت' أ%ن بن س'ح.ي\م� أ%د\خ.لوا

أ%ب\يات.ه'م\ تام'ور. ن.ف}س ال�ن\ذ1ر
ف%ل%بئس. ما ك%س.ب. ابن' ع.مرو ر.هط%ه'

شر¬ وكان ب,م.س\م.ع� وب,م.ن\ظ%ر,
والتام'ور': الدم، أ%ي حلوا دمه إ,ل أ%بياتم ويروى بدل رهطه قومه

ونفسه. اللحيان: العرب تقول رأ%يت ن.ف}ساv واحدةv فتؤنث وكذلك رأ%يت
ن.ف}س.ي فإ,ذا قالوا رأ%يت ثلثة أ%نف�س وأ%ربعة أ%ن\ف�س ذ%ك�ر'وا، وكذلك

جيع العدد، قال: وقد يوز التذكي ف الواحد والثني والتأ}نيث ف المع،
قال: حكي جيع ذلك عن الكسائي، وقال سيبويه: وقالوا ثلثة أ%ن\ف�س



ي'ذكYرونه ل4ن الن_ف}س عندهم إنسان فهم يريدون به ال3منسان، أ%ل ترى أ%نم
يقولون ن.ف}س واحد فل يدخلون الاء؟ قال: وزعم يونس عن رؤبة أ%نه قال

ثلث أ%ن\ف�س على تأ}نيث الن_ف}س كما تقول ثلث أ%ع\ي'ن� للعي من الناس،
وكما قالوا ثلث أ%ش\خ'ص� ف النساء؛ وقال الطيئة:

ثلث%ة� أ%ن\ف�س� وثلث� ذ%و\د{،
لقد جار الز_مان� على ع1يال

وقوله تعال: الذي خلقكم من ن.ف}س واحدة؛ يعي آدم، عليه السلم، وزوج.ها
يعن حواء. ويقال: ما رأ%يت ث� ن.ف}ساv أ%ي ما رأ%يت أ%حداv. وقوله ف
الديث: ب'ع1ث}ت' ف ن.ف%س الساعة أ%ي ب'ع1ث}ت' وقد حان قيام'ها وق%ر'ب.

إ,ل أ%ن الل�ه أ%خرها قليلv فبعثن ف ذلك الن_ف%س، وأ%طلق الن_ف%س
على القرب، وقيل: معناه أ%نه جعل للساعة ن.ف%ساv ك%ن.ف%س ال3نسان،

أ%راد: إ,ن بعثت ف وقت قريب منها، أ%ح'س فيه بن.ف%س3ها كما ي.ح'س بن.ف%س
ال3نسان إ,ذا قرب منه، يعن بعثت ف وقت{ بان.ت\ أ%شراط�ها فيه وظهرت

علماتا؛ ويروى: ف ن.س.م, الساعة، وسيأ}ت ذكره وال�ت.ن.فYس: ذو
الن_ف%س. ون.ف}س الشيء: ذاته؛ ومنه ما حكاه سيبويه من قولم نزلت بن.ف}س اليل،

ون.ف}س' البل م'قاب,لي، ون.ف}س الشيء ع.ي\نه يؤكد به. يقال: رأ%يت
فلناv ن.ف}سه، وجائن ب.ن.ف}س3ه، ورجل ذو ن.فس أ%ي خ'ل�ق وج.ل%د{، وثوب ذو

ن.فس أ%ي أ%ك}ل� وقو_ة. والن_ف}س: الع.ي\ن. والن_اف1س: العائن.
وال%ن\فوس: ال%ع\يون. والن_ف�وس: الع.ي'ون ال%س'ود التعي ل4موال الناس

لي'صيب.ها، وما أ%ن\ف%سه أ%ي ما أ%شد_ عينه؛ هذه عن اللحيان.ويقال: أ%صابت
فلناv ن.ف}س، ون.ف%س\ت'ك بن.ف}س إ,ذا أ%ص.ب\ت.ه بعي. وف الديث: نى

عن الرeق}ي.ة إ,ل ف الن_م\لة وال�م.ة والن_ف}س؛ الن_ف}س: العي،
هو حديث مرفوع إ,ل النب، صلى الل�ه عليه وسلم، عن أ%نس. ومنه الديث:

أ%نه مسح بطن. رافع فأ%لقى شحمة خ.ض\راء فقال: إ,نه كان فيها أ%ن\ف�س
س.ب\ع.ة، يريد عيونم؛ ومنه حديث ابن عباس: الك1لب' من ال1ن> فإ,ن
:�غ%ش1ي.ت\ك�م عند طعامكم فأ%لقوا لن فإ,ن لن أ%ن\ف�ساv أ%ي أ%ع\يناv. ويقال
ن.ف1س عليك فلنD ي.ن\ف�س' ن.ف%ساv ون.فاس.ةv أ%ي ح.س.دك. ابن ال4عراب:

الن_ف}س الع.ظ%م.ة� والك1ب والن_ف}س الع1ز_ة والن_ف}س ال1م_ة
والن_ف}س عي الشيء وك�ن\ه'ه وج.و\ه.ره، والن_ف}س ال4ن.ف%ة والن_ف}س

العي الت تصيب ال%ع1ي.



والن_ف%س: الف%ر.ج من الكرب. وف الديث: ل تسبeوا الريح فإ,نا من
ن.ف%س الرحن، يريد أ%نه با ي'فر>ج الكرب. وي'نش1ئ السحاب. وي.نشر

الغيث وي'ذ}هب الدب.، وقيل: معناه أ%ي ما يوسع با على الناس، وف الديث:
أ%نه، صلى الل�ه عليه وسلم، قال: أ%جد ن.ف%س ربكم من ق1ب.ل, اليمن، وف

رواية: أ%جد ن.ف%س الرحن؛ يقال إ,نه عن بذلك ال4نصار ل4ن الل�ه عز
وجل ن.ف�س الكرب. عن الؤمني بم، وهم ي.مان'ون% ل4نم من ال4زد،

ون.ص.رهم بم وأ%يدهم برجالم، وهو مستعار من ن.ف%س الواء الذي ي.ر'ده
الت_ن.ف©س إ,ل الوف فيبد من حرارته وي'ع.د>ل�ها، أ%و من ن.ف%س الريح

الذي ي.ت.ن.س_م'ه في.س\ت.ر\و,ح إ,ليه، أ%و من نف%س الروضة وهو ط1يب روائحها
فينفرج به عنه، وقيل: الن_ف%س ف هذين الديثي اسم وضع موضع الصدر

القيقي من ن.ف9س. ي'ن.فYس' ت.ن\ف1يساv ون.ف%ساv،كما يقال ف%ر_ج.
ي'ف%ر>ج' ت.ف}رياv وف%ر.جاv، كأ%نه قال: ا%جد ت.ن\ف1يس. رب>كم من ق1ب.ل,

اليمن، وإ,ن الريح من ت.ن\فيس الرحن با عن الكروبي، والت_ف}ريج مصدر
حقيقي، والف%ر.ج اسم يوضع موضع الصدر؛ وكذلك قوله: الريح من ن.ف%س الرحن

أ%ي من تنفيس الل�ه با عن الكروبي وتفريه عن اللهوفي. قال العتب:
هجمت على واد خصيب وأ%هله م'ص\فر_ة أ%لوانم فسأ%لتهم عن ذلك فقال شيخ

منهم: ليس لنا ريح. والن_ف%س: خروج الريح من ال4نف والفم، والمع
أ%ن\فاس. وكل ت.ر.وeح بي شربتي ن.ف%س.

والت.ن.ف©س: استمداد الن.ف%س، وقد ت.ن.ف�س الرجل� وت.ن.ف�س
الصeع.داء، وكل9 ذي ر,ئ%ة{ م'ت.ن.فYس¬، ودواب الاء ل ر,ئات. لا. والن_ف%س

أ%يضاv: ال�ر\ع.ة؛ يقال: أ%ك}ر.ع ف ال3ناء ن.ف%ساv أ%و ن.ف%س.ي أ%ي
ج'ر\عة أ%و ج'ر\ع.تي ول تزد عليه، والمع أ%نفاس مثل سبب وأ%سباب؛ قال

جرجر:
ت'ع.لYل�، و.ه\ي. ساغ1ب.ةD، ب.ن,يها
بأ%ن\فاس� من الش_ب,م, الق%راح,

وف الديث: نى عن الت_ن.ف©س, ف ال3ناء. وف حديث آخر: أ%نه كان
ي.ت.نف9س' ف ال3ناء ثلثاv يعن ف الشرب؛ قال ال4زهري: قال بعضهم

الديثان صحيحان. والت.ن.ف©س له معنيان: أ%حدها أ%ن يشرب وهو ي.ت.ن.ف�س' ف
ال3ناء من غي أ%ن ي'ب,ين.ه عن فيه وهو مكروه، والن_ف%س الخر أ%ن

يشرب الاء وغيه من ال3ناء بثلثة أ%ن\فاس� ي'بي' فاه عن ال3ناء ف كل



ن.ف%س�. ويقال: شراب غي ذي ن.ف%س� إ,ذا كان ك%ر,يه الطعم آج,ناv إ,ذا
ذاقه ذائق ل ي.ت.ن.ف�س فيه، وإ,نا هي الشربة ال�ول قدر ما يسك ر.م.ق%ه

ث ل يعود له؛ وقال أ%بو وجزة السعدي:
وش.ر\ب.ة من ش.راب� غ%ي\ر, ذي ن.4ف%س�،

ف ص.ر_ة{ من ن'ج'وم الق%ي\ظ1 وه_اج,
ابن ال4عراب: شراب ذو ن.ف%س� أ%ي فيه س.ع.ةD وريÒ؛ قال ممد بن

الكرم: قوله الن_ف%س ال�ر\عة، وأ%ك}ر.ع\ ف ال3ناء ن.ف%ساv أ%و ن.ف%سي
أ%ي ج'ر\عة أ%و ج'ر\عتي ول تزد عليه، فيه نظر، وذلك أ%ن الن�ف%س الواحد

ي.ج\رع ال3نسان� فيه ع1د_ة ج'ر.ع، يزيد وينقص على مقدار طول ن.ف%س
الشارب وقصره حت إ,نا نرى ال3نسان يشرب ال3ناء الكبي ف ن.ف%س واحد علة

عدة ج'ر.ع. ويقال: فلن شرب ال3ناء كله على ن.ف%س واحد، والل�ه أ%علم.
ويقال: اللهم ن.فYس عن أ%ي ف%ر>ج عن ووس>ع علي_، ون.ف�س\ت' عنه

ت.ن\ف1يساv أ%ي ر.ف�ه\ت'. يقال: ن.ف�س الل�ه عنه ك�ر\بته أ%ي فر_جها.
وف الديث: من ن.ف�س. عن مؤمن ك�ر\بة ن.ف�س. الل�ه عنه كر\بة من

ك�ر.ب الخرة، معناه من ف%ر_ج. عن مؤمن ك�ربة ف الدنيا فرج الل�ه عنه
ك�ر\بة من ك�ر.ب يوم القيامة. ويقال: أ%نت ف ن.ف%س من أ%مرك أ%ي س.ع.ة،
واعمل وأ%نت ف ن.ف%س من أ%مرك أ%ي ف�سحة وس.عة قبل ال%ر.م وال4مراض

والوادث والفات. والن_ف%س: مثل الن_سيم، والمع أ%ن\فاس.
ودار'ك أ%ن\ف%س' من داري أ%ي أ%وسع. وهذا الثوب أ%ن\ف%س' من هذا أ%ي

أ%عرض وأ%طول وأ%مثل. وهذا الكان أ%ن\ف%س' من هذا أ%ي أ%بعد وأ%وسع. وف
الديث: ث يشي أ%ن\ف%س. منه أ%ي أ%فسح وأ%بعد قليلv. ويقال: هذا النزل

أ%ن\ف%س النزلي أ%ي أ%بعدها، وهذا الثوب أ%ن\ف%س الثوبي أ%ي أ%طولما
أ%و أ%عرضهما أ%و أ%مثلهما.

ون.ف�س الل�ه عنك أ%ي فر_ج ووسع. وف الديث: من ن.ف�س عن غريه أ%ي
أ%خ_ر مطالبته. وف حديث عمار: لقد أ%ب\ل%غ\ت. وأ%وج.ز\ت. فلو كنت

ت.ن.ف�س\ت. أ%ي أ%طلت.؛ وأ%صله أ%ن التكلم إ,ذا ت.ن.ف�س. استأ}نف القول
وسهلت عليه ال3طالة. وت.ن.ف�س.ت\ د.ج\ل%ة� إ,ذا زاد ماؤها. وقال

اللحيان: إ,ن ف الاء ن.ف%ساv ل ولك أ%ي م'ت_س.عاv وفضلv، وقال ابن
ال4عراب: أ%ي ر,ي�اv؛ وأ%نشد:

وش.ربة من ش.راب� غي, ذ1ي ن.ف%س�،



ف ك%و\ك%ب� من نوم الق%ي\ظ1 وض_اح,
أ%ي ف وقت كوكب. وزدن ن.ف%ساv ف أ%جلي أ%ي طول% ال4جل؛ عن اللحيان.

ويقال: بي الفريقي ن.ف%س أ%ي م'ت_سع. ويقال: لك ف هذا ال4مر
ن'ف}س.ةD أ%ي م'ه\ل%ةD. وت.ن.ف�س. الصبح' أ%ي ت.ب.ل�ج وامتد_ حت يصي

ناراv بي�ناv. وت.ن.ف�س النهار وغيه: امتد_ وطال. ويقال للنهار إ,ذا زاد:
ت.ن.ف�س.، وكذلك الوج إ,ذا ن.ضح. الاء4. وقال اللحيان: ت.ن.ف�س

النهار انتصف، وتن.ف�س الاء. وقال اللحيان: ت.ن.ف�س النهار انتصف،
وتن.ف�س أ%يضاv ب.ع'د.، وتن.ف�س الع'م\ر' منه إ,ما تراخى وتباعد وإ,ما اتسع؛

أ%نشد ثعلب:
وم'ح\س3بة قد أ%خ\طأ% ال%قe غي.ها،
ت.ن.ف�س. عنها ج.ن\ب'ها فهي كالش>وا

وقال الفراء ف قوله تعال: والصبح إ,ذا ت.ن.ف�س.، قال: إ,ذا ارتفع
النهار حت يصي ناراv بي�ناv فهو ت.ن.ف©س' الصبح. وقال ماهد: إ,ذا

ت.ن.ف�س إ,ذا طلع، وقال ال4خفش: إ,ذا أ%ضاء، وقال غيه: إ,ذا تن.ف�س إ,ذا
ان\ش.ق_ الفجر وان\ف%لق حت يتبي منه. ويقال: كتبت كتاباv ن.ف%ساv أ%ي

طويلv؛ وقول الشاعر:
ع.ي\ن.ي_ ج'ودا ع.ب\ر.ةv أ%ن\فاسا

أ%ي ساعة بعد ساعة. ون.ف%س' الساعة: آخر الزمان؛ عن كراع.
وشيء ن.ف1يس¬ أ%ي ي'ت.ناف%س فيه وي'ر\غب. ون.ف}س. الشيء، بالضم،

ن.فاس.ةv، فهو ن.ف1يس¬ وناف1س¬: ر.ف�ع. وصار مرغوباv فيه، وكذلك رجل ناف1س¬
ون.ف1يس¬، والمع ن,فاس¬. وأ%ن\ف%س. الشيء�: صار ن.فيساv. وهذا أ%ن\ف%س' مال

أ%ي أ%ح.بeه وأ%كرمه عندي. وقال اللحيان: الن_ف1يس' وال�ن\ف1س'
الال الذي له قدر وخ.ط%ر، ث ع.م_ فقال: كل شيء له خ.ط%ر¬ وقدر فهو ن.ف1يس¬

وم'ن\ف1س؛ قال النمر بن تولب:
ل ت.ج\ز.عي إ,ن} م'ن\ف1ساv أ%ه\ل%ك}ت'ه،

فإ,ذا ه.ل%ك}ت'، فعند ذلك فاج\ز.عي
وقد أ%ن\ف%س. الال� إ,ن\فاساv ون.ف�س ن'ف�وساv ون.فاس.ةv. ويقال: إ,ن

الذي ذك%ر\ت. ل%ن\ف�وس فيه أ%ي مرغوب فيه. وأ%ن\ف%س.ن فيه ون.ف�س.ن:
رغ�بن فيه؛ ال4خية عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

،vبأ%ح\س.ن. منه يوم. أ%ص\ب.ح. غاد1يا



�ونف�س.ن فيه ال1مام' ال�ع.ج_ل
أ%ي رغ�بن فيه. وأ%مر م.ن\ف�وس فيه: مرغوب. ون.ف1س\ت' عليه الشيء4
أ%ن\ف%س'ه ن.فاس.ةv إ,ذا ض.ن,ن\ت. به ول تب أ%ن يصل إ,ليه. ون.ف1س. عليه
بالشيء ن.ف%ساv، بتحريك الفاء، ون.فاس.ةv ون.فاس1ي.ةv، ال4خية نادرة:

ض.ن_. ومال ن.ف1يس: م.ض\مون به. ون.ف1س. عليه بالشيء، بالكسر: ض.ن_ به
ول يره ي.س\تأ}هله؛ وكذلك ن.ف1س.ه عليه وناف%س.ه فيه؛ وأ%ما قول

الشاعر:وإ,ن� ق�ر.ي\شاv م'ه\لك¬ م.ن\ أ%طاع.ها،
ت'ناف1س' د'ن\يا قد أ%ح.م_ ان\ص1رام'ها

فإ,ما أ%ن يكون أ%راد ت'ناف1س' ف د'ن\يا، وإ,ما أ%ن يريد ت'ناف1س'
أ%هل% د'ن\يا. ون.ف1س\ت. علي_ بي� قليل أ%ي حسدت.

وت.ناف%س\نا ذلك ال4مر وت.ناف%س\نا فيه: تاسدنا وتسابقنا. وف التنزيل
العزيز: وف ذلك ف%ل}ي.ت.ناف%س ال�ت.ناف1سون أ%ي وف ذلك ف%ل}ي.ت.راغ%ب

الت.راغبون. وف حديث الغية: س.ق1يم الن>فاس, أ%ي أ%س\ق%م.ت\ه
ال�ناف%سة والغالبة على الشيء. وف حديث إ,سعيل، عليه السلم: أ%نه

ت.ع.ل�م العربية% وأ%ن\ف%س.ه'م\ أ%ي أ%عجبهم وصار عندهم ن.ف1يساv. وناف%س\ت' ف
الشيء م'ناف%س.ة ون,فاساv إ,ذا رغبت فيه على وجه الباراة ف الكرم.

وت.ناف%س'وا فيه أ%ي رغبوا. وف الديث: أ%خشى أ%ن ت'ب\سط الدنيا عليكم كما
ب'س3ط%ت\ على من كان قبلكم فت.ناف%سوها كما ت.ناف%س'وها؛ هو من

ال�ناف%س.ة الرغبة ف الشيء والنفرادية، وهو من الشيء الن_ف1يس, اليد ف
نوعه.ون.ف1س\ت' بالشيء، بالكسر، أ%ي بلت. وف حديث علي، كرم الل�ه وجهه:

لقد ن,ل}ت. ص1ه\ر. رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، فما ن.ف1س\ناه عليك.
وحديث السقيفة: ل ن.ن\ف%س\ عليك أ%ي ل نبخل.

والن>فاس': ولدة الرأ%ة إ,ذا وض.ع.ت\، فهي ن'ف%ساء#. والن_ف}س':
الدم. ون'ف1س.ت الرأ%ة ون.ف1س.ت\، بالكسر، ن.ف%ساv ون.فاس.ةv ون,فاساv وهي

ن'ف%ساء� ون.ف}ساء� ون.ف%ساء�: ولدت. وقال ثعلب: النeف%ساء� الوالدة
والامل والائض، والمع من كل ذلك ن'ف%ساوات ون,فاس ون'فاس ون'ف�س؛ عن

اللحيان، ون'ف�س ون'ف�اس؛ قال الوهري: وليس ف الكلم ف�ع.لء� يمع على
فعال� غي ن'ف%س.اء وع'ش.راء4، ويمع أ%يضاv على ن'ف%ساوات وع'ش.راوات؛
وامرأ%تان ن'فساوان، أ%بدلوا من هزة التأ}نيث واواv. وف الديث: أ%ن

أ%ساء بنت ع'م.ي\س� ن'ف1س.ت\ بحمد بن أ%ب بكر أ%ي وض.ع.ت؛ ومنه الديث:



فلما ت.ع.ل�ت\ من ن,فاسها أ%ي خرجت من أ%يام ولدتا. وحكى ثعلب:
ن'ف1س.ت\ ولداv على فعل الفعول. وور,ث% فلن هذا الال% ف بطن أ�مه قبل أ%ن

ي'ن\ف%س أ%ي يولد. الوهري: وقولم ورث فلن هذا الال قبل أ%ن ي'ن\ف%س.
فلن أ%ي قبل أ%ن يولد؛ قال أ%وس بن حجر يصف ماربة قومه لبن عامر بن

صعصعة:
vوإ,ن_ا وإ,خ\واننا عام1را

على م1ثل, ما ب.ي\ن.نا ن.أ}ت.م1ر\
،Dث إ,س\كات.ة Dل%نا ص.ر\خ.ة

كما ط%ر_ق%ت\ ب,ن,فاس� ب,ك1ر\
أ%ي بولد. وقوله لنا صرخة أ%ي اهتياجة يتبعها سكون كما يكون للنeف%ساء

إ,ذا ط%ر_ق%ت\ بولدها، والت.ط}ريق' أ%ن يعسر خروج الولد ف%ت.ص\ر'خ لذلك،
ث تسكن حركة الولود فتسكن هي أ%يضاv، وخص تطريق الب,كر ل4ن ولدة

البكر أ%شد من ولدة الثيب. وقوله على مثل ما بيننا نأ}تر أ%ي نتثل ما
تأ}مرنا به أ%ن\فسنا من ال3يقاع بم والفتك فيهم على ما بيننا وبينهم من

قرابة؛ وقول� امرئ القيس:
وي.ع\د'و على ال%ر\ء ما ي.أ}ت.م1ر\

أ%ي قد يعدو عليه امتثاله ما أ%مرته به نفسه وربا كان داع.ية للهلك.
وال%ن\ف�وس: الولود. وف الديث: ما من ن.ف}س� م.ن\ف�وس.ة{ إ,ل وقد

ك�ت1ب. مكانا من النة والنار، وف رواية: إ,ل :ك�ت1ب. رزق�ها وأ%جلها؛
م.ن\ف�وس.ة{ أ%ي مولودة. قال: يقال ن.ف1س.ت\ ون'ف1س.ت\، فأ%ما اليض فل

يقال فيه إ,ل ن.ف1س.ت\، بالفتح. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: أ%نه
أ%ج\ب.ر. بن ع.م¼ على م.ن\ف�وس� أ%ي أ%لزمهم إ,رضاع.ه وتربيت.ه. وف حديث

أ%ب هريرة: أ%نه ص.ل�ى على م.ن\ف�وس� أ%ي ط1ف}ل� حي ولد، والراد أ%نه
صلى عليه ول ي.عمل ذنباv. وف حديث ابن السيب: ل يرث� ال%ن\ف�وس حت

ي.س\ت.ه,ل� صارخاv أ%ي حت يسم.ع له صوت.
وقالت أ�م سلمة: كنت مع النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ف الفراش

ف%ح1ض\ت' فخ.ر.ج\ت' وشددت علي_ ثياب ث رجعت، فقال: أ%ن.ف1س\ت1؟ أ%راد:
أ%حضت1؟ يقال: ن.ف1س.ت الرأ%ة ت.ن\ف%س'، بالفتح، إ,ذا حاضت.

ويقال: لفلن م'ن\ف1س¬ ون.ف1يس¬ أ%ي مال كثي. يقال: ما سر_ن بذا
ال4مر م'ن\ف1س¬ ون.ف1يس¬.



وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: كنا عنده ف%ت.ن.ف�س. رجلD أ%ي خرج من
تته ريح؛ ش.ب_ه. خروج الريح من الدبر بروج الن_ف%س, من الفم.

وت.ن.ف�س.ت القوس: تصد_عت، ون.ف�س.ها هو: صد_عها؛ عن كراع، وإ,نا ي.ت.ن.ف�س
منها الع1يدان� الت ل تفلق وهو خي الق1س3ي>، وأ%ما الف1ل}ق%ة فل

ت.ن.ف�س'. ابن شيل: يقال ن.ف�س. فلن قوسه إ,ذا ح.ط� وترها، وت.ن.ف�س
الق1د\ح والقوس كذلك. قال ابن سيده: وأ%رى اللحيان قال: إ,ن الن_ف}س

الشق ف القوس والق1دح وما أ%ش\بهها، قال: ولست منه على ثقة. والن_ف}س' من
الدباغ: قدر' د.ب\غ.ة{ أ%و د.ب\غتي ما يدبغ به ال4دي من القرظ وغيه.

يقال: هب ل ن.ف}ساv من دباغ؛ قال الشاعر:
أ%ت.ج\ع.ل� الن_ف}س. الت ت'د1ير'

ف ج,ل}د1 شاة{ ث ل ت.س3ي'؟
قال ال4صمعي: بعثت امرأ%ة من العرب ب'ن.ي_ةv لا إ,ل جارتا فقالت:

تقول لك1 أ�مي أ%عطين ن.ف}ساv أ%و ن.ف}س.ي\ن, أ%م\ع.س' با م.ن,يئ%ت
فإ,ن أ%ف1د.ةD أ%ي مستعجلة ل أ%تفرغ لتاذ الدباغ من السرعة، أ%رادت قدر

دبغة أ%و دبغتي من الق%ر.ظ الذي يدبغ به. ال%ن,يئ%ة�: ال%د\ب.غة وهي
اللود الت تعل ف الد>باغ، وقيل: الن_ف}س من الدباغ م1لء� الكف>،

والمع أ%ن\ف�س¬؛ أ%نشد ثعلب:
وذ1ي أ%ن\ف�س� ش.ت_ى ث%لث{ ر.م.ت\ به،

على الاء، إ,ح\د.ى الي.ع\م'لت1 الع.ر.ام1س
يعن الو.ط}ب. من اللب الذي د'ب,غ% بذا الق%د\ر من الد�باغ.

والن_اف1س': الامس من ق1داح ال%ي\س3ر؛ قال اللحيان: وفيه خسة فروض
وله غ�ن\م' خسة أ%ن\صباء4 إ,ن فاز، وعليه غ�ر\م' خسة أ%ن\ص1باء4 إ,ن ل

يفز، ويقال هو الرابع.
@نقس: الن>ق}س': الذي يكتب به، بالكسر. ابن سيده: الن>ق}س' ال1داد،

والمع أ%ن\قاس¬ وأ%ن\ق�س؛ قال الرار:
ع.ف%ت1 الناز,ل� غي. م1ث}ل, ال4ن\ف�س,،

بع\د. الز_مان1 ع.ر.ف}ت.ه بالق1ر\ط1س,
أ%ي ف الق1ر\طاس,، تقول منه: ن.ق}س. دواته ت.نق1يساv. ورجل ن.ق1س¬:

يعيب الناس وي'ل%قYب'هم، وقد ن.ق1س.هم ي.ن\ق%س'هم ن.ق}ساv وناق%س.هم، وهي
الن_قاس.ة. الفراء: الل�ق}س' والن_ق}س' والن_ق}ز كله العيب، وكذلك



الق%ذ}ل، وهو أ%ن يعيب القوم. وي.س\خ.ر. منهم.
والن_اق�وس: م1ض\راب النصارى الذي يضربونه ل4وقات الصلة؛ قال جرير:

ل�ا ت.ذ%ك�ر\ت' بالد_ي\ر.ي\ن,، أ%ر_ق%ن
ص.و\ت' الد_جاج,، وقرع¬ بالن_واق1يس,

وذلك أ%نه كان م'ز\م1عاv سفراv صباحاv، قال: ويروى ونقس بالنواقيس؛
والن_ف}س': الضرب بالناقوس. وف حديث ب.د\ء3 ال4ذان: حت ن.ق%س'وا أ%و

كادوا ي.ن\ق�س'ون حت رأ%ى عبد الل�ه بن زيد ال4ذان. والن_ق}س': ضرب من
النواقيس وهي الشبة الطويلة والو.بيل%ة� والو.ب,يل� الشبة القصية؛ وقول

ال4سود بن يعفر:
وقد س.ب.أ}ت' ل1ف1ت\يان{ ذ%و,ي ك%ر.م�،
قبل% الص_باح,، ول�ا ت'ق}ر.ع, النeق�س'

يوز أ%ن يكون جع ناق�وس� على توهم حذف ال4لف، وأ%ن يكون جع ن.ق}س
الذي هو ضرب منها ك%ره\ن ور'ه'ن وس.ق}ف وس'ق�ف، وقد ن.ق%س. الناق�وس

.vبالو.ب,يل ن.ق}سا
وشراب ناق1س إ,ذا ح.م'ض.. ون.ق%س الشراب' ي.ن\ق�س ن'ق�وساv: حض؛ قال

النابغة العدي:
ج.و\نD كج.و\ن1 ال%م_ار ج.ر_د.ه' ال}ـخ.ر_اس'، ل ناق1س¬ ول ه.ز,م'

ورواه قوم: ل ناف1س¬، بالفاء؛ حكى ذلك أ%بو حنيفة وقال ل أ%عرفه إ,نا
العروف ناق1س¬ بالقاف. ال4صمعي: الن_ق}س والو.ق}س' ال%ر.ب.

@نقرس: الن>ق}ر,س': داء معروف يأ}خذ ف الرج\ل، وف التهذيب: يأ}خذ ف
الفاصل. والن>ق}ر,س: شيء يتخذ على صيغة الو.ر\د1 وت.غ\ر,س'ه النساء ف

رؤوسهن. والن>ق}ر,س والن>ق}ريس: الداهية الف%ط1ن. وطبيب ن,ق}رس ون,ق}ريس
أ%ي حاذق؛ وأ%نشد ثعلب:

وقد أ%كون� م.ر_ةv ن,طYيسا،
ط%ب�اv بأ%د\واء الص>با ن,ق}ريسا،

ي.ح\س.ب' يوم. المعة ال%ميسا
معناه أ%نه ل يلتفت إ,ل ال4يام، قد ذهب عقله. والن>ق}ر,س: الاذق،

وف التهذيب: الن>ق}ر,س الداهية من ال4د1ل�ء. يقال: دليل ن,ق}ر,س¬
ون,ق}ر,يس¬ أ%ي داهية؛ وقال التلمس ياطب طرفة:

ي'خ\شى عليك م1ن. ال1باء الن>ق}ر,س'



يقول: إ,نه يشى عليه من الباء، الذي كتب له به، الن>ق}ر,س'، وهو
اللك والداهية العظيمة. ورجل ن,ق}ر,س¬: داهية. الليث: الن_قاريس' أ%شياء

تتخذها الرأ%ة على صيغة الو.ر\د يغر,ز\ن.ه ف رؤوسهن؛ وأ%نشد:
ف%ح'لYيت1 من خ.ز¼ وب.ز¼ وق1ر\م1ز�،

ومن ص.ن\ع.ة{ الدeن\يا عليك الن_قار,يس
(* قوله «وبز» أ%نشده شارح القاموس هنا وف مادة قرمز وقز بدل وبز.)

واحدها ن,ق}ريس. وف الديث: وعليه ن.قارس الز_ب.ر\ج.د وال%لي,؛ قال:
والن_قار,س من زينة النساء؛ حكاه ابن ال4ثي عن أ%ب موسى.

vس'ه ن.ك}سا�@نكس: الن_ك}س': قلب الشيء على رأ%سه، ن.ك%س.ه ي.ن\ك
فان\ت.ك%س.. ون.ك%س. رأ%س.ه: أ%ماله، ون.ك�س\ت'ه ت.ن\ك1يساv. وف التنزيل:

ناك1سو رؤوس1هم عند ربم. والناك1س': ال�طأ}طئ رأ}س.ه. ون.ك%س. رأ}س.ه
إ,ذا طأ}طأ%ه من ذ�لð وجع ف الشعر على نواك1س وهو شاذ على ما ذكرناه ف

ف%وارس؛ وأ%نشد الفرزدق:
وإ,ذا الر>جال� ر.أ%و\ا ي.زيد.، رأ%ي\ت.ه'م

خ'ض\ع. الر>قاب,، ن.واك1س. ال4ب\صار
قال سيبويه: إ,ذا كان لف1ع\ل لغي الدميي جع على ف%واع1ل ل4نه ل

يوز فيه ما يوز ف الدميي من الواو والنون ف السم والفعل فضارع
الؤنث، يقال: ج,مال ب.وازل� وع.واض1ه'؛ وقد اضطر_ الفرزدق فقال:

خضع الرقاب نواكس ال4بصار
لنك تقول هي الرجال فشبه بالمال. قال أ%بو منصور: وروى أ%حد بن يي

هذا البيت ن.واك1سي ال4بصار، وقال: أ%دخل الياء ل4ن رد النواكس 
(* قوله

«لن رد النواكس إل» هكذا بال4صل ولعل الحسن لنه رد النواكس إ,ل
الرجال وإ,نا كان إل.) إ,ل الرجال، إ,نا كان: وإ,ذا الرجال رأ%يتهم

نواكس أ%بصار'هم، فكان النواكس' لل4بصار فنقلت إ,ل الرجال، فلذلك دخلت
الياء، وإ,ن كان جع جع كما تقول مررت بقوم ح.س.ن الوجوه وح1سان{ وجوه'هم،

لا جعلتهم للرجال جئت بالياء، وإ,ن شئت ل تأ}ت1 با، قال: وأ%ما الفراء
والكسائي فإ,نما رويا البيت نواكس. ال4بصار، بالفتح، أ%قر_ا نواكس

على لفظ ال4بصار، قال: والتذكي ناكسي ال4بصار,. وقال ال4خفش: يوز
ن.واك1س, ال4بصار,، بالر ل بالياء كما قالوا جحر ضب¼ خ.ر,ب�. شر:



الن.ك}س ف ال4شياء معن يرجع إ,ل قلب الشيء ورده وجعل أ%عله أ%سفله ومقدمه
مؤخره. وقال الفراء ف قوله عز وجل: ث ن'ك1س'وا على رؤوسهم، يقول:

ر.جعوا عما عرفوا من الجة ل3براهيم، على نبينا ممد وعليه الصلة والتسليم.
وف حديث أ%ب هريرة: تعس عبد' الد>ينار وان\ت.ك%س أ%ي انقلب على رأ}سه

وهو دعاء عليه باليبة ل4ن من ان\ت.ك%س ف أ%مره فقد خاب وخسر. وف حديث
الشعب: قال ف السقط إ,ذا ن'ك1س. ف ال%ل}ق, الرابع وكان ملقاv أ%ي
تبي خلقه ع.ت.ق%ت به ال4م.ة وانقضت به عدة ال�ر_ة، أ%ي إ,ذا ق�ل1ب.

ور'د_ ف اللق الرابع، وهو ال�ضغة، ل4نه أ%و�لv ت'راب¬ ث نطفة ث
علقة ث مضغة. وقوله تعال: ومن ن'ع.م>ر\ه' ن'ن.كYس\ه ف ال%ل}ق,؛ قال

أ%بو إ,سحق: معناه من أ%طلنا عمره ن.ك�سنا خلقه فصار بدل القوة ضعفاv وبدل
الشباب هرماv. وقال الفراء: قرأ% عاصم وحزة: ن'ن.كYس\ه ف اللق،

وقرأ% أ%هل الدينة: ن.ن\ك�سه ف اللق، بالتخفيف، وقال قتادة: هو ال%ر.م،
وقال شر: يقال ن'ك1س. الرجل إ,ذا ضعف وعجز؛ قال: وأ%نشدن ابن ال4عراب

ف النتكاس:
ول ي.ن\ت.ك1س\ ي.و\ماv في'ظ}ل1م. و.ج\ه'ه،

ل1ي.م\ر.ض. ع.ج\زاv، أ%و ي'ضار,ع. م.أ}ت.ما
أ%ي ل ي'ن.كYس رأ}سه ل4مر يأ}ن.ف منه.

والن_ك}س: السهم الذي ي'ن.كYس' أ%و ينكسر ف�وق�ه فيجعل أ%عله أ%سفله،
وقيل: هو الذي يعل س1ن\خ'ه ن.ص\لv ون.ص\ل�ه س1ن\خاv فل يرجع كما كان
ول يكون فيه خي، والمع أ%ن\كاس؛ قال ال4زهري: أ%نشدن النذري

للحطيئة، قال: وأ%نشده أ%بو اليثم:
قد ناض.ل�ونا، ف%س.ل©وا من ك1نان.ت1هم

م.ج\داv تل1يداv، وع1ز�اv غي. أ%ن\كاس
قال: ال4ن\كاس جع الن_ك}س من السهام وهو أ%ضعفها، قال: ومعن البيت

أ%ن العرب كانوا إ,ذا أ%سروا أ%سياv خيوه بي الت_خ\ل1ية وج.ز>
الناصية وال4سر، فإ,ن اختار ج.ز_ الناصية ج.زeوها وخلوا سبيله ث جعلوا ذلك

الشعر ف كنانتهم، فإ,ذا افتخروا أ%خرجوه وأ%ر.و\ه'م مفاخرهم.
ابن ال4عراب: الك�ن'س والنeك�س' مآر,ين' بقر, الوحش وهي مأ}واها

والنeك}س: ال�د\ر.ه1م'ون من الشيوخ بعد ال%ر.م.
وال�ن.كYس' من اليل: الذي ل ي.سمو برأ}سه، وقال أ%بو حنيفة: الن.ك}س



القصي، والن_ك}س' من الرجال القصر عن غاية الن_ج\د.ة والكرم، والمع
ال4ن\كاس. والن>ك}س' أ%يضاv: الرجل الضعيف؛ وف حديث كعب:

زال�وا فما زال% أ%ن\كاس¬ ول ك�ش'ف
ال4نكاس: جع ن,ك}س، بالكسر، وهو الرجل الضعيف. وال�ن.كYس من اليل:

التأ%خر الذي ل يلحق با، وقد ن.ك�س إ,ذا ل يلحقها؛ قال الشاعر:
إ,ذا ن.ك%س. الكاذ1ب' ال1ح\م.ر'

وأ%صل ذلك كله الن>ك}س' من السهام.
والو,لد' ال%ن\كوس: أ%ن ترج رجل الولود ق%ب\ل رأ}سه، وهو الي.ت\ن،

:vوالولد ال%ن\كوس كذلك. والن>ك}س: الي.ت\ن'. وقراءة القرآن م.ن\كوسا
أ%ن يبدأ% بالعوذتي ث يرتفع إ,ل البقرة، والسن_ة خلف ذلك. وف

الديث أ%نه قيل لبن مسعود: إ,ن فلناv يقرأ� القرآن م.ن\كوساv، قال: ذلك
م.ن\كوس' القلب,؛ قال أ%بو عبيد: يتأ%و�له كثي من الناس أ%نه أ%ن يبدأ%

vالرجل من آخر السورة فيقرأ%ها إ,ل أ%و_لا؛ قال: وهذا شيء ما أ%حسب أ%حدا
يطيقه ول كان هذا ف زمن عبد الل�ه، قال: ول أ%عرفه، قال: ولكن وجهه
عندي أ%ن يبدأ% من آخر القرآن من العوذتي ث يرتفع إ,ل البقرة كنحو ما

يتعلم الصبيان ف الكتاب ل4ن السeن_ة خلف هذا، ي'علم ذلك بالديث
الذي يد�ثه عثمان عن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه كان إ,ذا أ�نزلت
عليه السورة أ%و الية قال: ض.ع'وها ف الوضع الذي ي.ذ}كر كذا كذا، أ%ل

ترى أ%ن التأ}ليف الن ف هذا الديث من رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه
وسلم، ث كتبت الصاحف على هذا؟ قال: وإ,نا جاءت الرeخ\صة ف ت.ع.ل©م,

الصب والعجمي ال�ف%ص_ل% لصعوبة السور الطوال عليهم، فأ%ما من قرأ%
القرآن وحفظه ث تعمد أ%ن يقرأ%ه من آخره إل أ%وله فهذا الن_ك}س' النهي

عنه، وإ,ذا ك%ر,ه\نا هذا فنحن للن_ك}س من آخر السورة إ,ل أ%ولا أ%شد
كراهة إ,ن كان ذلك يكون.

والنeك}س' والن_ك}س'، والنeكاس' كله: الع.و\د ف الرض، وقيل: ع.و\د
الريض ف مرضه بعد م.ث%الته؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:

خ.يالD لز.ينب. قد هاج ل
ن'كاساv م1ن. ال�ب>، ب.عد ان\دمال

وقد ن'ك1س. ف م.ر.ض1ه ن'ك}ساv. ون'ك1س الريض: معناه قد عاو.د.ت\ه
العلة بعد الن_ق%ه. يقال: ت.ع\ساv له ون'ك}ساv وقد يفتح ههنا للز\د1واج



أ%و ل4نه لغة؛ قال ابن سيده وقوله:
إ,ن إ,ذا و.ج\ه' الش_ر,يب, ن.ك�س.ا

قال: ل يفسره ثعلب وأ%رى ن.ك�س. ب.س.ر. وع.ب.س. ون.ك%س\ت' ال1ضاب.
إ,ذا أ%ع.د\ت. عليه مرة بعد مرة؛ وأ%نشد:

كالوش\م, ر.ج_ع. ف الي.د1 النكوس
ابن شيل: ن.ك%س\ت فلناv ف ذلك ال4مر أ%ي ر.د.د\ته فيه بعدما خرج

منه.
@نس: الن_م.س'، بالتحريك: فساد الس_م\ن والغ.ال1ية وكلY ط1يب� ود'ه\ن

إ,ذا تغي وفسد فساداv ل%ز,جاv. ون.م1س. الدهن، بالكسر، ي.ن\م.س'
ن.م.ساv، فهو ن.م1س¬: تغي وفسد، وكذلك كل شيء طي>ب تغي؛ قال بعض

ال4غفال:وب,ز'ي.ي\ت{ ن.م1س� م'ر.ي\ر,
ون.م_س. الشعر': أ%صابه دهن فتوسخ. والن_م.س': ريح اللب.ن, والد_س.م

كالن_س.م. ويقال: ن.م1س. الو.د.ك' ون.س3م. إ,ذا أ%ن\ت.ن، ون�س.
ال4ق1ط�، فهو م'ن.م>س¬ إ,ذا أ%نت؛ قال الطرماح:

م'ن.م>س' ث1يان1 الك%ريص, الض_وائ1ن
.�والكريص: ال4ق1ط

والن>م\س': س.ب'ع من أ%خبث السeب'ع 
vقوله «سبع» هكذا بالصل مضبوطا *)

ول نده مموعاv إل على سباع وأ%سبع كرجال وأ%فلس.). وقال ابن قتيبة:
الن>م\س' د'و.ي\ب_ةD تقتل الث©ع\بان يتخذها الناظر إ,ذا اشتد خوفه من

الثعابي، ل4ن هذه الدابة تتعرض للثعبان وت.ت.ضاء4ل� وت.س\ت.د1قe حت
كأ%نا قطعة حبل، فإ,ذا انطوى عليها الث©ع\بان ز.ف%ر.ت\ وأ%خذت بن.ف%س3ها

فانتفخ جو\فها فيتقطع الثعبان، وقد ينطوي عليها 
(* قوله «ينطوي عليها» كذا

بال4صل. ولعل الضمي للثعبان وهو يقع على الذكر والنثى.) الن>م\س'
ف%ظ%عاv من شدة الز_ف}ر.ة؛ غيه: الن>م\س، بالكسر، دو.ي\ب_ة عريضة

كأ%نا قطعة ق%د1يد{ تكون بأ%رض مصر تقتل الثعبان.
والن_ام'وس: ما ي'ن.م>س' به الرجل من الح\ت1يال,. والنام'وس':

ال%ك}ر' وال1داع. والت_ن\م1يس': الت_ل}بيس. والنام1س' والنام'وس: دو.ي\ب_ة
أ%غ}ب.ر' كهيئة الذ�ر_ة تلكع الناس. والنام'وس': ق�ت\رة الصائد الت



ي.ك}م'ن فيها للصيد؛ قال أ%وس بن حجر:
vف%لق%ى عليها من ص'باح� م'د.م>را
ل1نام'وس1ه من الص_ف1يح س.قائ1ف'.

قال ابن سيده: وقد يهمز، قال: ول أ%دري ما وجه ذلك. والنام'وس': بيت
الراهب. ويقال للش_ر.ك1 نام'وس ل4نه ي'وار.ى تت ال4رض؛ وقال الراجز يصف

الركاب يعن ال3بل:
ي.خ\ر'ج\ن. من م'ل}ت.ب,س� م'ل%ب_س,،

ت.ن\م1يس. نام'وس, الق%طا ال�ن.م_س,
يقول: يرجن من بلد مشتبه ال4علم يشتبه على من يسلكه كما يشتبه على

القطا أ%مر الش_ر.ك1 الذي ينصب له. وف حديث سعد: أ%س.د¬ ف نام'وس1ه؛
الناموس': م.ك}م.ن الصياد فشبه به موضع ال4سد. والن_ام'وس: و,عاء الع1ل}م.

والن_اموس: جبيل، صلى الل�ه على نبينا ممد وعليه وسلم، وأ%هل الكتاب
يسمون جبيل، عليه السلم: الناموس. وف حديث ال%ب\ع.ث: أ%ن خدية،
رضوان الل�ه عليها، وصفت أ%مر النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ل1و.ر.ق%ة بن
ن.و\ف%ل وهو ابن عمها، وكان نصراني�اv قد قرأ% الكتب، فقال: إ,ن كان ما
تقولي حق9اv فإ,نه لي.أ}ت1يه النام'وس الذي كان يأ}ت موسى، عليه السلم،
وف رواية: إ,نه ليأ}تيه الن_اموس ال4كب. أ%بو عبيد: النام'وس صاحب سر

الل1ك أ%و الرجل الذي يطلعه على س1ر>ه وباطن أ%مره ويصه با يستره عن
غيه. ابن سيجه: نام'وس' الرجل صاحب' س1ر>ه، وقد ن.م.س. ي.ن\م1س'

ن.م\ساv ونام.س. صاحب.ه م'نام.س.ةv ون,ماساv: سار_ه. وقيل: النام'وس'
الس>رe، مثل به سيبويه وفسره السياف.

ون.م.س\ت' الرجل% ونام.س\ت'ه إ,ذا سار.ر\ته؛ وقال الكميت:
vفأ%ب\ل1غ} ي.ز,يد، إ,ن} ع.ر.ض\ت.، وم'ن\ذرا

وع.م_ي\ه,ما، وال�س\ت.س3ر_ ال�ن.ام1سا
ون.م.س\ت' الس>ر_ أ%ن\م1س'ه ن.م\ساv: ك%ت.م\ت'ه. وال�ن.ام1س': الداخل

ف الناموس، وقيل: النام'وس صاحب س1ر� الي، والاس'وس' صاحب س1ر�
الشر، وأ%راد به و.ر.ق%ة� جبيل%، عليه السلم، ل4ن الل�ه تعال خصه بالوحي

والغيب اللذين ل يط�لع عليهما غيه. والن_ام'وس': الكذ�اب.
والن_اموس: النم_ام وهو النم_اس أ%يضاv. قال ابن ال4عراب: ن.م.س. بينهم

وأ%ن\م.س. أ%ر_ش. بينهم وآكل بينهم؛ وأ%نشد:



وما كنت' ذا ن.ي\ر.ب� فيهم'،
�ول م'ن\م1ساv بينهم أ�ن\م1ل

�أ%د1بe وذو النeم\ل%ة1 ال�د\غ1ل
،vؤ.ر>ش' بينهم' دائبا�أ

ولك1ن_نن رائب¬ ص.د\ع.ه'م\،
�ر.ق�وء# ل1ما بين.ه'م\ م'س\م1ل

ر.ق�وء#: م'ص\ل1ح¬. ر.قأ}ت' بينهم، أ%صلحت.
وان_م.س. ف الشيء: دخل فيه. وان_م.س. فلن ان>ماساv: ان\غ.ل� ف

س'ت\رة{. الوهري: ان_م.س. الرجل�، بتشديد النون، أ%ي استتر، وهو
ان\ف%ع.ل%.

@نس: الن_ه\س': القبض على اللحم ون.ت\ره. ون.ه.س. الطعام.: تناول منه.
ون.ه.س.ت\ه الية�: عضته، والشي لغة، وناقة ن.ه'وس¬: ع.ض'وض؛ ومنه قول
ال4عراب ف وصف الناقة: إ,نا ل%ع.س'وس¬ ض.روس¬ ش.م'وس¬ نوس¬. ون.ه.س

اللحم ي.ن\ه.س'ه ن.ه\ساv ون.ه.سا%: انتزعه بالثنايا لل4كل. ون.ه.س\ت'
الع1ر\ق. وان\ت.ه.س\ت'ه إ,ذا ت.ع.ر_ق}ت.ه' بقد_م أ%سنانك. الوهري: ن.ه\س

اللحم أ%خ\ذ�ه بقد>م ال4سنان، والنهش ال4خذ بميعها؛ ن.ه.س\ت'ه
وان\ت.ه.س\ت'ه بعن. وف الديث: أ%نه أ%خ.ذ% ع.ظماv ف%ن.ه.س. ما عليه من

اللحم أ%ي أ%خذه ب,ف1يه1. ون.س\ر¬ م1ن\ه.س¬؛ قال العجاج:
م'ض.ب_ الل�ح\ي.ي\ن, ن.س\راv م1ن\ه.سا

ورجل م.ن\هوس¬ ون.ه,يس¬: قليل اللحم خفيف؛ قال ال4فوه ال4و\د1ي يصف
:vفرسا

ي.غ\شى ال%ل م1يد. بأ%م\ثال1ها
م'ر.ك�بات ف و.ظيف ن.هيس

وف صفته، صلى الل�ه عليه وسلم: كان م.ن\هوس. الكعبي أ%ي لمهما قليل،
.vويروى: م.ن\هوس. القدمي، وبالشي العجمة أ%يضا

والنeه.س': ضرب من الصeر.د1، وقيل: هو طائر يصطاد الع.صافي ويأ}وي
إ,ل القابر وي'د1ي تريك رأ}سه وذ%ن.ب,ه، والمع ن,ه\سان؛ وقيل:

النeه.س' ضرب من الطي. وف حديث زيد بن ثابت: رأ%ى ش'ر.ح\ب,يل% وقد صاد
ن'ه.ساv بال4س\واف1 فأ%خذه زيد' بن ثابت منه وأ%رسله؛ قال أ%بو عبيد:

النeه.س' طائر، وال4س\واف' موضع بالدينة، وإ,نا فعل ذلك زيد¬ لنه كره ص.ي\د



الدينة ل4نا ح.ر.م' سيدنا رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم. ون.ه\س'
ال%ي_ة: ن.ه\ش'ه؛ قال الراجز:

وذات ق%ر\ن.ي ط%حون الض>ر\س,،
ت.ن\ه.س' لو ت.مك�ن.ت\ من ن.ه\س,،

ت'د1ير' ع.ي\ناv ك%ش1هاب, الق%ب\س,
والختلف ف تفسي نس ونش يأ}ت ف حرف الشي.

@نوس: الناس': قد يكون من ال3نس ومن ال1ن>، وأ%صله أ%ناس فخفف ول
يعلوا ال4لف واللم فيه عوضاv من المزة الذوفة، ل4نه لو كان كذلك لا

اجتمع مع العو_ض منه ف قول الشاعر:
إ,ن� ال%نايا ي.ط�ل1ع\ـ

ـن. على ال�ناس, الم1نينا
:vون.و.سانا vب' الشيء. ناس. الشيء� ي.نوس' ن.و\سا�والن_و\س: ت.ذ%ب\ذ

.vياYترك وت.ذ%ب\ذ%ب. مت.د.ل
وقيل لبعض ملوك ح1م\ي.ر: ذو ن'واس لض.ف1ي.ت.ي\ن كانتا ت.نوسان على

عات1ق%ي\ه. وذو ن'واس: ملك من أ%ذ}واء اليمن سي بذلك لذ�ؤ.اب.ت.ي كانتا
ت.نوسان على ظهره.

وناس. ن.و\سا%: تدل واضطرب وأ%ناس.ه' هو. وف حديث أ�م> ز.ر\ع�
ووص\ف1ها ز.و\ج.ها: م.ل4 من ش.ح\م� ع.ض'د.ي_، وأ%ناس من ح'ل1ي¼ أ�ذ�ن�؛

أ%رادت أ%نه ح.ل�ى أ�ذنيها ق1ر.ط%ةv وش'نوفاv ت.نوس بأ�ذنيها. ويقال
للغ'ص\ن الدقيق إ,ذا هبت به الريح فهز_ته: فهو ي.نوس وي.نوع، وقد ت.ن.و_س.
Dوت.ن.و_ع وكثر ن.و.سان'ه. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه: م.ر_ عليه رجل

وعليه إ,زار¬ ي.ج'رeه فق%طع ما فوق الكعبي فكأ%ن أ%نظر إ,ل اليوط
نائ1س.ةv على كعبيه أ%ي متدلYية متحركة؛ ومنه حديث العباس: وض.ف1ي.تاه

ت.نوسان على رأ}سه. وف حديث ابن عمر: دخلت' على ح.ف}ص.ة% ون.و.سات'ها
ت.ن\ط�ف أ%ي ذوائ1بها ت.ق}ط�ر ماء، فسم_ى الذ�وائ1ب. ن.و.سات ل4نا تتحرك

كثياv، ون'س\ت' ال3بل% أ%ن'وس'ها ن.و\ساv: س'ق}ت'ها.
ورجل ن.و_اس¬، بالتشديد، إ,ذا اض\طرب واسترخى، وناس. ل�عاب'ه سال%

فاضطرب. والنeواس: ما تعلق من السقف. ون'واس الع.ن\كبوت: ن.س\جه
لضطرابه.والنeواس1يe: ضرب من الع1ن.ب أ%بيض مدو�ر الب م'ت.ش.ل}ش1ل� العناقيد

طويلها مضطربا، قال: ول أ%دري إ,ل أ%ي شيء نسب إ,ل أ%ن يكون ما نسب



إ,ل نفسه كد.و_ار, ود.و_اري¼، وإ,ن ل يسمع النeواس ههنا، ون.و_س.
بالكان: أ%قام.

والن_او'وس': مقابر النصارى، إ,ن كان عربي�اv فهو فاع'ولD منه.
والن_و_اس': اسم. والناس': اسم ق%ي\س, بن ع.ي\لن، واسه الناس 

(* قوله
«واسه الناس» يروى بالوصل وبالقطع كما ف حاشية الصحاح اهـ شارح

القاموس.) بن م'ض.ر بن ن,زار، وأ%خوه إ,ل}ياس بن مضر، بالياء.
@نأش: التناؤ'ش'، بالمز: التأ%خeر' والتباعد'. ابن سيده: ن.أ%ش. الشيء4

أ%خ_ر.ه وان\ت.أ%ش. هو تأ%خ_ر. وت.باعد..
والن_ئ1يش': الركة� ف إ,ب\طاء. وجاء ن.ئ1يشاv أ%ي ب.ط1يئاv؛. أ%نشد

يعقوب لن.ه\شل بن ح.ر>ي¼:
وم.و\لvى ع.صان,ي واستب.د_ بر.أ}ي,ه،
كما ل ي'ط%ع\ فيما أ%شار. ق%ص1ي'

فلما ر.أ%ى ما غ%ب_ أ%م\ر,ي وأ%م\ر.ه،
وناء4ت\ بأ%ع\جاز, ال�مور, ص'دور'،
ت.م.ن ن.ئ1يشاv أ%ن يكون% أ%طاعن،
وي.ح\د'ث م1ن ب.ع\د1 ال�مور, أ�م'ور'

قوله تن نئيشاv أ%ي تن ف ال4خي وبعد الف%و\ت أ%ن لو أ%طاعن، وقد
حدثت أ�مور¬ ل ي'س\ت.د\رك با ما فات، أ%ي أ%طاعن ف وقت ل تنفعه فيه

الطاعة. ويقال: ف%ع.ل%ه ن.ئ1يشاv أ%ي أ%خياv، وات_ب.ع.ه ن.ئ1يشاv إ,ذا
تأ%خر عنه ث ات_ب.ع.ه على عج.لة{ ش.ف%قة% أ%ن ي.ف�وت.ه. والن_ئ1يش'

أ%يضاv: البعيد'؛ عن ثعلب.
والتناؤ'ش': ال4خذ� من ب'ع\د، مهموز؛ عن ثعلب قال: فإ,ن كان عن ق�ر\ب

فهو الت_ناو'ش'، بغي هز. وف التنزيل العزيز: وأ%ن_ى لم الت_ناو'ش'؛
قرئ بالمز وغي المز، وقال الزجاج: من ه.م.ز فعلى وجهي: أ%حدها أ%ن

يكون من الن>ئ1يش الذي هو الركة ف إ,بطاء، والخ.ر أ%ن يكون من
الن_و\ش الذي هو الت_ناو'ل�، فأ%بدل من الواو هزة لكان الضمة. التهذيب:

�ويوز هز' الت_ناو'ش وهي من نشت لنضمام الواو مثل قوله: وإ,ذا الرeسل
أ�ق1ت.ت\؛ قال ابن بري: ومعن الية أ%نم تناو.ل�وا الشيء من ب'ع\د وقد

كان تناو'ل�ه منهم قريباv ف الياة الدنيا، فآم.ن'وا حيث ل ينفعهم



إ,يان'هم ل4نه ل ي.ن\فع نفساv إ,يان'ها ف الخرة، قال: وقد يوز أ%ن
يكون من الن_أ}ش,، وهو الطلب'، أ%ي كيف يطل�بون ما ب.ع'د وفات. بعد أ%ن كان

قريباv مكناv؟ وال4ول هو الوجه.
وقد ن.أ%ش\ت' ال4مر. أ%ن\أ%ش'ه ن.أ}شاv: أ%خ_ر\ته فان\ت.أ%ش.. ون.أ%ش.
الشيء4 ي.ن\أ%ش'ه ن.أ}شاv: باع.د.ه. ون.أ%ش.ه ي.ن\أ%ش'ه: أ%خ.ذ%ه ف

بط}ش. ون.أ%ش.ه الل�ه' ن.أ}شاv كن.ع.شه أ%ي أ%ح\ياه ورفعه؛ قال ابن سيده:
والسابق' إ,ل9 أ%نه بدل. وان\ت.أ%ش.ه الل�ه أ%ي ان\ت.زعه.

@نبش: ن.ب.ش. الشيء ي.ن\ب'ش'ه ن.ب\شاv: استخرجه بعد الد_ف}ن، ون.ب\ش'
.�الوتى: استخراج'هم، والنب_اش': الفاعل� لذلك، وح1ر\ف%ت'ه الن>باشة

والن_ب\ش': ن.ب\ش'ك عن الي�ت وعن كل9 د.ف1ي. ون.ب.ش\ت' البقل% والي�ت.
.vأ%ن\ب'ش'، بالضم، ن.ب\شا

وال�ن\ب'وش'، بغي هاء: ما ن'ب,ش.؛ عن اللحيان. وال�ن\ب'وش'
وال�ن\ب'وشة�: الشجرة� ي.ق}ت.ل1عها بعروقها وأ�صولا، وكذلك هو من النبات.

.Dن\ب'وشة�وأ%ناب,يش' الع'ن\ص'ل,: أ�صول�ه تت ال4رض، واحدتا أ
وال�ن\ب'وش': أ%صل} البقل ال%ن\ب'وش، والمع ال4ناب,يش'؛ قال امرؤ

vد.ي�ة�القيس:كأ%ن س1باعاv فيه غ%ر\قى غ
بأ%ر\جائ1ه الق�ص\وى، أ%ناب,يش' ع'ن\ص'ل,

أ%بو اليثم: واحد' ال4نابيش أ�ن\ب'وش وأ�ن\ب'وشةD وهو ما ن.ب.ش.ه
الطر'، قال: وإ,نا شب_ه غ%ر\قى السباع بال4ناب,يش ل4ن الشيء4 العظيم
ي'ر.ى صغياv من بعيد، أ%ل تراه قال بأ%ر\جائ1ه الق�ص\وى أ%ي الب'ع\د.ى؟

شب�هها ب.ع\د ذ�ب'ولا وي'ب\سها با. وال�ن\ب'وش' أ%يضاv: الب'س\ر الطعون
فيه بالش_وك حت ي.نض.ج.

والن>ب\ش: شجر يشبه ورق�ه ورق. الصن.و\بر وهو أ%صغر من شجر الصنوبر
وأ%شد� اجتماعاv، له خشب أ%حر ت'ع\مل منه م.خاص1ر' الن_جائب 

(* قوله
«النجائب» ف شرح القاموس النائب.) وعكاكيز' يا ل%ها من عكاكيز.؛ قال ابن
سيده: هذا كله عن أ%ب حنيفة. التهذيب: قال أ%بو تراب سعت السeل%مي يقول:

ن.ب_ش. الرجل� ف ال4مر وف%ن_ش. إ,ذا استرخى فيه؛ وأ%نشد اللحيان:
إ,ن ك�ن\ت. غي. صائ1دي فن.ب>ش,

قال: ويروى فب.ن>ش, أ%ي اقعد.



ون'ب\شة ون'ب.اشة وناب,ش¬: أ%ساء. ون'ب.ي\شة، على لفظ التصغي: أ%حد'
ف�ر\سان,هم الذكورين.

@نتش: الن_ت.ش': البياض' الذي يظهر ف أ%صل الظفر. والن_ت\ش': الن_ت\ف
لل9حم ونوه. وال1ن\ت.اش: ال1ن\قاش. الليث: الن_ت\ش': إ,خراج' الشوك

بال1ن\تاش وهو ال1ن\قاش الذي ي'ن\تف به الشعر'، قال: والن_ت\ش جذب'
اللحم ونوه ق%ر\صاv ون.ه\شاv. قال أ%بو منصور: والعرب تقول للم1ن\قاش

م1ن\تاخ¬ وم1ن\تاش¬.
ونت.ش\ت' الشيء بال1ن\تاش, أ%ي استخرجته. وأ%ن\ت.ش. النبات'، وذلك حي

يرج رؤوسه من ال4رض قبل أ%ن ي'ع\رق، ون.ت.ش'ه: ما ي.ب\د'و منه.
وأ%ن\ت.ش ال%بe: ابتل� فض.رب ن.ت.ش.ه ف ال4رض بعدما ي.ب\د'و منه أ%و�ل% ما
ينبت من أ%سفل وفوق، وذلك النبات الن_ت.ش'. ون.ت.ش. الراد' ال4رض.

ي.ن\ت1شها ن.ت\شاv: أ%كل نبات.ها. ون.ت.ش. ل4هله ي.ن\ت1ش ن.ت\شاv: اكتسب
لم واح\تال؛ اللحيان: هو يك}د1ش' لعياله وي.ن\ت1ش وي.ع\ص1ف وي.ص\ر,ف.

الفراء: النeت_اش' النeف�اش' والع.ي_ار'ون. وف حديث أ%هل البيت:
ل ي'ح1بeنا حام1ل� الق1ي\لة1 ول النeت_اش'؛ قال ثعلب: هم النeع_اش'
والعي�ارون، واحد'هم نات1ش¬، والن_ت\ش' والن_ت\ف واحد¬ كأ%نم

انت'ت1فوا من جلة أ%هل الي.
وما ن.ت.ش. منه شيئاv ي.ن\ت1ش' ن.ت\شاv أ%ي ما أ%خذ. وما أ%خذ إ,ل

ن.ت\شاv أ%ي قليلv. ابن شيل: ن.ت.ش. الرجل� برجله الجر. أ%و الشيء إ,ذا
دفعه برجله فنح�اه ن.ت\شاv. ون.ت.ش.ه بالعصا ن.ت.شات: ضربه.

ون'ت_اش' الناس: ر'ذال�هم؛ عن ابن ال4عراب. وف الديث: جاء فلن
فأ%خذ خ1يار.ها، وجاء آخر فأ%خذ ن'ت_اش.ها أ%ي ش1رار.ها.

@نش: ن.ج.ش. الديث% ي.ن\ج'ش'ه ن.ج\شاv: أ%ذاع.ه. ون.ج.ش. الصيد. وكل�
شيء مستور ي.ن\ج'ش'ه ن.ج\شاv: استثاره واستخرجه. والن_جاش1ي�: الستخرج'

للشيء؛ عن أ%ب عبيد، وقال ال4خفش: هو الن_جاش1يe والناج,ش' الذي
ي'ث1ي الصيد. ليم'ر� على الصي�اد. والناج,ش': الذي ي.ح'وش الصيد. وف حديث

ابن السي�ب: ل تطل�ع الشمس' حت ي.ن\ج'ش.ها ثلثمائة وستون مل%كاv أ%ي
vهو الناج,ش' الذي ي.ن\ج'ش ن.ج\شا eي.س\ت.ث1يها. التهذيب: الن_جاش1ي

فيستخرجه. شر: أ%صل� الن_ج\ش, البحث� وهو استخراج الشيء. والن_ج\ش':
اس\ت1ثارة� الشيء؛ قال رؤبة:



وال�س\ر' قول� الك%ذ1ب ال%ن\ج'وش,
ابن ال4عراب: م.ن\ج'وش¬ م'ف}ت.ع.لD م.ك}ذوب. ون.جشوا عليه الصيد كما

تقول حاشوا. ورجل ن.ج'وش ون�اش وم1ن\ج.ش¬ وم1ن\جاش¬، م'ث1ي¬ للصيد.
وال1ن\ج.ش' وال1ن\جاش': الو.ق�اع' ف الناس. والن_ج\ش' والت_ناج'ش':

الزيادة� ف الس>ل}عة أ%و ال%ه\ر, ل1ي'س\م.ع بذلك في'زاد فيه، وقد ك�ر,ه،
ن.ج.ش. ي.ن\ج'ش' ن.ج\شاv. وف الديث: ن.هى رسول� الل�ه، صلى الل9ه

عليه وسلم، عن الن_ج\ش ف البيع وقال: ل ت.ناج.ش'وا، هو ت.فاع'ل من
الن_ج\ش؛ قال أ%بو عبيد: هو أ%ن ي.زيد. الرجل� ثن. الس>لعة وهو ل يريد

شراءها، ولكن ليسمعه غي'ه في.زيد بزيادته، وهو الذي ي'ر\و.ى فيه عن أ%ب
ال4وف: الناج,ش' آكل� ر,باv خائن¬. أ%بو سعيد: ف الت_ناج'ش شيء# آخر'

مباح وهي الرأ%ة الت تزو_جت وط�لYقت مرة بعد أ�خرى، أ%و الس>لعة� الت
اش\ت'ر,يت مرة بعد مرة ث بيعت. ابن شيل: الن.ج\ش' أ%ن تدح س1لعة%

غي,ك ليبيعها أ%و ت.ذ�م_ها لئل ت.ن\ف�ق عنه؛ رواه ابن أ%ب الطاب.
الوهري: الن_ج\ش' أ%ن ت'زايد. ف البيع ليقع غي'ك وليس من حاجتك، وال4صل

فيه ت.ن\في' الوحش من مكان إ,ل مكان. والن_ج\ش': الس_وق الشديد. ورجل
ن.ج_اش¬: سو�اق؛ قال:

فما لا، الل�يلة%، من إ,ن\فاش,
غي. السeر.ى وسائق� ن_ج_اش,

ويروى: والسائق النجاش. قال أ%بو عمرو: النج_اش' الذي يسوق الر>كاب.
والدواب ف السeوق يستخرج ما عندها من السي.

والن_ج.اشة�: سرعة� الشي، ن.ج.ش. ي.ن\ج'ش' ن.ج\شاv. قال أ%بو عبيد: ل
أ%عرف الن>جاشة% ف الشي. وم.ر_ فلن ين\ج'ش ن.ج\شاv أ%ي ي'س\رع. وف

حديث أ%ب هريرة قال: إ,ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ل%ق1ي.ه ف بعض
طرق الدينة وهو ج'ن'ب¬ قال فان\ت.ج.ش\ت' منه؛ قال ابن ال4ثي: قد

اخت'لف ف ضبطها فر'وي باليم والشي العجمة من الن_ج\ش ال3سراع�، ور'و,ي
فان\خ.ن.س\ت واخ\ت.ن.س\ت، بالاء العجمة والسي الهملة، من ال�ن'وس,

التأ%خeر. والختفاء. يقال: خ.ن.س وان%ن.س واخ\ت.ن.س. ون.ج.ش. ال3بل%
ي.ن\ج'ش'ها ن}شاv: ج.م.عها بعد ت.ف}رقة.

وال1ن\جاش: اليط� الذي يمع بي ال4د1ي.ي ليس ب.ر\ز جيد.
والن_جاشي� والن>جاش1ي�: كلمةD للحب.ش ت'س.مي با ملوكها: قال ابن



قتيبة: هو بالن_ب.ط1ي_ة أ%ص\ح.م.ة أ%ي ع.ط1ي_ة. الوهري: الن_ج.اشي�،
بالفتح، اسم ملك البشة وورد ذكره ف الديث ف غي موضع؛ قال ابن ال4ثي:

والياء مشددة، قال: وقيل الصواب تفيفها.
@نش: ال4زهري خاصة قال: أ%هله الليث، قال: وقال شر فيما قرأ}ت بطه:

سعت أ%عرابي�اv يقول الش_ظ}فة� والن_ح.اشة� البز الترق، وكذلك
.�ال1ل}فة والق1ر\قة

@نش: ن'خ1ش. الرجل�، فهو م.ن\خ'وش¬ إ,ذا ه'ز,ل. وامرأ%ة م.ن\خ'وشةD: ل
لم عليها. قال أ%بو تراب: سعت العفري يقول ن'خ1ش. ل الرجل ون'خ1س.

أ%ي قل�، قال: وقال غيه ن%ش، بفتح النون. وف نوادر العرب: ن.خ.ش. فلن
فلناv إ,ذا حر�كه وآذاه. وسعت ن.خ.شةv الذئب, أ%ي ح1س_ه وحركته؛ عن

ابن ال4عراب، قال: ومنه قول أ%ب العارم الكلب يذكر خبه مع الذئب الذي
رماه فقتله ث اشتواه فأ%كل%ه: فسمعت ن.خ.ش.ت.ه ونظرت إ,ل س.ف1يف1

أ�ذنيه، ول ي'فس>ر سفيف. أ�ذنيه. قال أ%بو منصور: سعت العرب تقول يوم
الظ�ع\ن إ,ذا ساق�وا ح.مول%ت.هم: أ%ل وان�ش'وها ن.خ\شاv؛ معناه ح'ث©وها

وس'وقوها سوقاv شديداv. ويقال: ن.خ.ش. البعي. بطر.ف ع.صاه إ,ذا خ.ر.شه
Dوساق%ه. وف حديث عائشة، رضوان الل�ه عليها، أ%نا قالت: كان% لنا جيان

من ال4نصار، ون,ع\م اليان� كانوا ي.م\ن.ح'ون.نا شيئاv من أ%لبانم
وشيئاv من ش.ع1ي� ن.ن\خ'ش'ه؛ قال: قول�ها ن.ن\خ'ش'ه أ%ي ن.ق}ش'ر'ه

ون'ن.ح>ي عنه ق�شور.ه؛ ومنه ن'خ1ش الرجل� إ,ذا ه'ز,ل كأ%ن لم.ه أ�خ1ذ
عنه.

�@ندش: ن.د.ش عن الشيء ي.ن\د'ش' ن.د\شاv: ب.ث%. والن_د\ش': الت_ناول
القليل. روى أ%بو تراب عن أ%ب الوازع: ن.د.ف. الق�طن ون.د.ش.ه بعن

واحد؛ قال رؤبة:
ف ه.ب.رات الك�ر\س'ف1 ال%ن\د'وش,

@نرش: ن.ر.ش. الشيء4 نر\شاv: ت.ناو.ل%ه بيده؛ حكاه ابن دريد قال: ول
أ%ح'ق©ه.

@نشش: ن.ش_ الاء� ي.ن,شe ن.شìا ون.ش1يشاv ون.ش_ش.: ص.و_ت. عند
الغل%يان أ%و الصب>، وكذلك كل ما س'مع له ك%ت1يت كالن_ب,يد وما أ%شبهه،

وقيل: الن_ش1يش أ%ول� أ%خ\ذ1 العصي ف الغليان، وال%مر' ت.ن,شe إ,ذا
أ%خذ%ت ف الغليات. وف الديث: إ,ذا ن.ش_ فل ت.شر.ب'. ون.ش_ اللحم'



ن.شìا ون.ش1يشاv: س'مع له صوت على ال1ق}لى أ%و ف الق1د\ر. ون.ش1يش'
اللحم,: صو\ت'ه إ,ذا غلى. والق1در' ت.ن,شe إ,ذا أ%خذت ت.غ\لي. ون.ش_ الاء�
إ,ذا صب.ب\ته من صاخ1رة{ طال عهد'ها بالاء. والن_ش1يش': صو\ت' الاء

وغي,ه إ,ذا غ%لى. وف حديث النبيذ: إ,ذا ن.ش_ فل ت.ش\رب\ أ%ي إ,ذا غلى؛
يقال: ن.ش_ت المر' ت.ن,شe ن.ش1يشاv؛ ومنه حديث الزهري: أ%نه كر,ه

للمتوف عنها زوج'ها الدeه\ن. الذي ي'ن.شe بالري\حان أ%ي ي'طي_ب بأ%ن ي'غلى
ف القدر مع الريان حت ي.ن,ش_.

وس.ب.خ.ةD ن.ش_اشةD ون.ش\ناشةD: ل ي.ج,فe ث%راها ول ينبت م.ر\عاها،
وقد ن.ش_ت بالن_ز> ت.ن,شe. وس.ب.خ.ةD ن.ش_اشةD: ت.ن,شe من الن_ز�،

وقيل: س.ب.خ.ةD ن.ش_اشةD وهو ما يظهر من ماء السباخ في.ن,شe فيها حت
يعود م1ل}حاv؛ ومنه حديث ال4حنف: ن.ز.ل}نا س.ب.خ.ةv ن.ش_اشةv، يعن

الب.ص\رة، أ%ي ن.ز_ارةv ت.ن,زÒ بالاء ل4ن السب.خ.ة% ي.ن,زe ماؤ'ها
في.ن,شe ويعود م1ل}حاv، وقيل: الن.çش_اشة� الت ل ي,فe ت'ر\ب'ها ول

ينب'ت مرعاها.
بعض الك1لبي�ي: أ%ش_ت الش_ج_ة� ون.ش_ت؛ قال: أ%ش_ت إ,ذا أ%خذت

vن.ش�ا eت.ح.ل�ب'، ون.ش_ت إ,ذا قط%رت، ون.ش_ الغ.د1ير' وال%و\ض' ي.ن,ش
ون.ش1يشاv: ي.ب,س. ماؤ'ها ون.ض.ب.، وقيل: ن.ش_ الاء� على وجه ال4رض

ن.ش1ف. وجف_، ون.ش_ الرeط%ب' وذ%و,ي. ذهب ماؤ'ه؛ قال ذو الرمة:
حت إ,ذا م.ع\م.عان� الص_ي\ف1 ه.ب_ له

بأ%ج_ة{، ن.ش_ عنها الاء� والرeط%ب'
والن_شe: وزن� ن.واة من ذهب، وقيل: هو وزن عشرين درهاv، وقيل: وزن

خسة دراهم، وقيل: هو ربع أ�وقي_ة وال�وقية أ%ربعون درهاv. ون.ش_
الشيء: ن,ص\ف�ه. وف الديث: أشن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ل ي'ص\د1ق

امرأ%ةv من نسائه أ%ك}ثر. من ث1ن\ت.ي\ ع.ش\ر.ة% أ�وق1ي_ة ون.ش¼؛
ال�وق1ي_ة� أ%ربعون والن_شe عشرون فيكون الميع' خ.م\س.مائة درهم؛ قال

ال4زهري: وتصديق�ه ما ر'وي عن عبد الرحن قال: سأ%لت عائشة، رضي الل�ه عنها:
كم كان ص.داق' النب، صلى الل�ه عليه وسلم؟ قالت: ان ص.داق�ه اثنت.ي\
عشرة ون.ش�اv، قالت: والن_شe نصف' أ�وقية. ابن ال4عراب: الن_شe النصف

من كل شيء؛ وأ%نشد:
eمن ن,سوة{ م'هور'هن_ الن_ش



الوهري: الن_شe عشرون درهاv وهو نصف أ�وقية ل4نم ي'س.مeون
ال4ربعي درهاv أ�وقيةv، ويسمون العشرين ن.ش�اv، ويسمون المسة

vخفيفا éون.ش\ن.ش. الطائر' ر,يش.ه ب1ن\قار,ه إ,ذا أ%ه\وى له إ,ه\واء.vن.واة
فن.ت.ف منه وط%ي_ر به، وقيل: نت.ف%ه فأ%لقاه؛ قال:

رأ%يت' غ�راباv واق1عاv فوق. بانة{،
ي'ن.ش\ن,ش' أ%على ر,يش1ه وي'طاي,ره\

وكذلك وضع\ت' له ل%ح\ماv فن.ش\ن.ش. منه إ,ذا أ%كل بع.ج.لة وسرعة؛ وقال
أ%بو الدرداء لب.ل}ع.ن\ب يصف حية نش.ط%ت\ ف1ر\س1ن. ب.ع1ي:

فن.ش\ن.ش. إ,حدى ف1ر\س1ن.ي\ها ب,ن.ش\طة{،
ر.غ%ت\ ر.غ}و.ةv منها، وكاد.ت\ ت'ق%ر\ط1ب'

ون.ش\ن.ش'وه: ت.ع\ت.ع'وه؛ عن ابن ال4عراب. وف حديث عمر، رضي الل�ه
عنه: أ%نه كان ي.ن'شe الناس بعد الع1شاء بالد>ر_ة أ� ي.س'وق�هم إ,ل

بيوتم. والن_شe: الس_و\ق' الر_فيق، ويروى بالسي، وهو الس_و\ق
الشديد؛ قال شر: صح� الشي عن شعبة ف حديث عمر وما أ%راه إ,ل� صحيحاv؛ وكان

أ%بو عبيد يقول: إ,نا هو ي.ن'سe أ%و ي.ن'وش. وقال شر: ن.ش\ن.ش.
الرجل� الرجل% إ,ذا دفعه وح.ر_كه. ون.ش\ن.ش ما ف الو,عاء إ,ذا ن.ت.ر.ه

وتناو.ل%ه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ال�ق}ح'و.انة� إ,ذ ي'ث}ن. بان,ب,ها

كالش_يخ، ن.ش\ن.ش. عنه الفار,س' الس>لب.ا
وقال الكميت:

فغاد.ر\ت'ها ت.ح\ب'و ع.ق1ياv ون.ش\ن.ش'وا
ح.ق1يب.تها، بي الت_و.زeع والن_ت\ر,

والن_ش\ن.ش.ة�: الن_ق}ض والن_ت\ر'. ون.ش\ن.ش. الشجر.: أخذ من ل1حائه.
ون.ش\ن.ش. الس.çل%ب: أ%خذه. ون.ش_ش\ت اللد إ,ذا أ%سرع\ت سل}خ.ه

وقط%ع\ته عن اللحم؛ قال مرة بن م.ح\كان:
أ%م\ط%ي\ت' جاز,ر.ها أ%ع\لة س.ناس1نها،

ف%خ1ل}ت' جاز,ر.نا من فوق1ها ق%ت.با
،Dي'ن.ش\ن,ش' ال1ل}د. عنها وهي بار,كة

كما ي'ن.ش\ن,ش' كف�ا قات1ل� س.ل%با
أ%م\ط%ي\ت'ه أ%ي أ%م\ك%ن\ت'ه من م.طاها وهو ظ%ه\ر'ها أ%ي ع.ل عليها



لي.ن\ت.ز,ع عنها جل}د.ها ل�ا ن'ح1ر.ت. والس_ناس1ن': رؤ'وس' الف%قار�،
الواحد' س1ن\س3ن¬. والقت.ب': ر.ح\ل� ال%و\دج، ويروى: كف�ا فات1ل� س.ل%با،
بالس_ل%ب' على هذا ضر\ب¬ من الشجر ي'م.دe ف%ي.ل1ي' بذلك ث ي'ق}تل منه
ال�ز'م. ورجل ن.ش\ن.ش1يe الذYراع,: خفيف�ها ر.ح\ب'ها، وقيل: خفيف ف

عمله وم1ر.اس1ه؛ قال:
فقام. ف%تÝى ن.ش\ن.شيe الذYراع،

فل%م ي.ت.ل%ب_ث� ول ي.ه\م'م,
وغلم ن.ش\ن.ش¬: خفيف¬ ف السفر. ابن ال4عراب: الن_شe الس.و\ق

الرفيق، والن.شe ال%ل}ط؛ ومنه ز.ع\فرانD م.ن\ش'وش. ور.و.ى عبد' الرزاق عن
ابن جريج: قلت لعطاء الف%أ}ر.ة� ت.م'وت ف الس_م\ن, الذائب, أ%و الدeه\ن،

قال: أ%ما الدeهن في'ن.شe وي'د\ه.ن' به إ,ن ل ت.ق}ذ%ر\ه نفس'ك؛ قلت':
ليس ف نفسك من أ%ن يأ}ث% إ,ذا نش_؟ قال: ل، قال: قلت' فالس_م\ن'

ي'ن.شe ث يؤ\كل، قال: ليس ما يؤ\كل به كهيئة شيء� ف الرأ}س ي'د_ه.ن'
به، وقوله ي'ن.شe ويدهن به إ%ن ل ت.قذ%ره نفس'ك أ%ي ي'خلط وي'داف. ورجل

ن.ش\ناش¬: وهو الك%م1يشة� ي.داه ف عم.له.
ويقال: ن.ش\ن.ش.ه إ,ذا ع.م1ل% ع.ملv فأ%سرع فيه. والن_ش\ن.شة�: صوت
حركة1 الدeر'وع والقر\طاس, والثوب, الديد، وال%ش\م.شة�: تفريق'
الق�م.اش. والن>ش\ن,شة�: لغةD ف الش>ن\ش1ن.ة1 ما كانت؛ قال الشاعر:

ب.اك. ح'ي.يÒ أ�م_ه ب.وك. الف%ر.س\،
ن.ش\ن.ش.ها أ%ر\بعةv ث ج.ل%س\

رأ%يت ف حواشي بعض ال�صول: الب.و\ك' للحمار والن_ي\ك لل3نسان.
ون.ش\ن.ش. الرأ%ة% وم.ش\م.شها إ,ذا نكح.ها. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه،

Dأ%نه قال لبن عباس ف شيء� شاو.ر.ه فيه فأ%ع\ج.به كلم'ه فقال: ن,ش\ن,شة
أ%عر,ف�ها من أ%خ\ش.ن؛ قال أ%بو عبيد: هكذا حد_ث% به سفيان وأ%ما أ%هل

العربية فيقولون غي.ه، قال ال4صمعي إ,نا هو:
ش1ن\ش1نةD أ%ع\ر,ف�ها من أ%خ\ز.م

قال: والن>ش\ن,شة� قد تكون كال�ض\غة أ%و كالق1ط}عة تقطع من اللحم،
وقال أ%بو عبيدة: ش1ن\ش1نة ون,ش\نشة، قال ابن ال4ثي: ن,ش\نشةD من أ%خ\ش.ن
أ%ي حج.ر¬ من جبل، ومعناه أ%نه شب_هه بأ%بيه العباس ف ش.هامت1ه ورأ}ي,ه

وج'ر\أ%ت1ه على القول، وقيل: أ%راد أ%ن كلمته منه حجر¬ من جبل أ%ي أ%ن



مثلها ييء� من مثله، وقال الرب: أ%راد ش1نش1نةD أ%ي غ%ريزة وطبيعة.
ون.ش\ن.ش. ونش_: ساق. وط%ر.د.. والن.ش\ن.شة�: كال%ش\خ.شة؛ قال:

للد>ر\ع فوق م.ن\ك1بيه ن.ش\ن.ش.ه\
وروى ال4زهري عن الشافعي قال: ال4د\هان د'ه\نان1: د'ه\ن¬ طي>ب مثل

ال}بان1 ال%ن\ش'وش, بالطYيب، ود'ه\ن¬ ليس بالط�ي>ب مثل س.ل1يخة ال}بان
غي م.ن\ش'وش� ومثل الش>ب\ر,ق. قال ال4زهري: ال%ن\شوش' ال�ر.ي_ب'

بالطي\ب إ,ذا ر'ب>ب بالطYيب فهو م.ن\ش'وش، والس_ل1يخة� ما اع\ت'صر من
ث%ر البان ول ي'ر.ب_ب\ بالطYيب. قال ابن ال4عراب: الن_ش�

ال%ل}ط.ون.ش_ة� ون.ش\ناش¬: اسان. وأ%بو الن_ش\ناش: كنية؛ قال:
ونائ1ية ال4ر\جاء3 طام1ية الصeوى،

خ.د.ت\ بأ%ب الن_ش\ناش, فيها ركائب'ه\
والن_ش\ناش': موضع بعينه؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

ب,أ%و\د1ي.ة1 الن_ش\ناش, حت تتاب.ع.ت\
�ر,هام' ال%يا، واع\ت.م_ بالزه.ر, الب.ق}ل

@نطش: الن.ط}ش': ش1د_ة� ج.ب\لة1 ال%ل}ق,. ورجلD ن.ط1يش' ج.ب\لة1
الظ�ه\ر,: شديد'ها. وقول�هم ما به ن.ط1يش¬ أ%ي ما به ح.راك¬ وقو_ة؛ قال

رؤبة:ب.ع\د. اعتماد1 ال%ر.ز, الن_ط1يش,
وف النوادر: ما به ن.ط1يش¬ ول ح.ويلD ول ح.ب,يص¬ ول ن.ب,يص¬ أ%ي ما

به قوة. وعط}شان ن.ط}شان: إ,تباع.
@نعش: ن.ع.ش.ه الل�ه' ي.ن\ع.ش'ه ن.ع\شاv وأ%ن\ع.ش.ه: ر.ف%ع.ه.

وان\ت.ع.ش.: ارتفع. والن\ت1عاش': ر.ف}ع' الرأ}س. والن_ع\ش': س.رير' اليت منه،
سي بذلك لرتفاعه، فإ,ذا ل يكن عليه مي�ت فهو سرير؛ وقال ابن ال4ثي:

إ,ذا ل يكن عليه ميت ممول فهو سرير. والن_ع\ش': ش.ب,يه¬ بال1ح.ف�ة
كان ي'ح\م.ل عليها ال%ل1ك' إ,ذا م.ر,ض؛ قال النابغة:

أ%ل ت.ر. خ.ي\ر. الناس, أ%ص\ب.ح. ن.ع\ش'ه
على ف1ت\ية{، قد جاو.ز. ال%ي_ سائرا؟

ون.ح\ن' ل%د.ي\ه نسأ%ل الل�ه خ'ل}د.ه،
ي'ر.دe لنا م.ل}كاv، ولل4رض عام1را

وهذا يدل على أ%نه ليس بيت، وقيل: هذا هو ال4صل ث كثر ف كلمهم حت
س'م>ي سرير' اليت ن.ع\شاv. وميت م.ن\ع'وش¬: ممول على الن.ع\ش؛ قال



الشاعر:
أ%م.ح\م'ولD على الن_ع\ش, ال�مام؟

وسئل أ%بو العباس أ%حد بن يي عن قول عنترة:
ي.ت\ب.ع\ن ق�ل�ة% رأ}س1ه، وكأ%نه

ح.ر.ج¬ على ن.ع\ش� لن_ م'خ.ي>م
فح.كى عن ابن ال4عراب أ%نه قال: الن_عام' م.ن\خ'وب' ال%وف ل ع.قل

له. وقال أ%بو العباس: إ,نا وصف الر>ئال% أ%نا تتبع النعامة%
ف%ت.ط}م.ح' بأ%بصارها ق�ل�ة رأ}س1ها، وكأ%ن ق�ل�ة% رأ}سها ميت¬ على سرير، قال:

والرواية مي>م، بكسر الياء؛ ورواه الباه1لي�:
وكأ%نه ز.و\ج¬ على نعش لن مي_م

بفتح الياء؛ قال: وهذه نعام ي'ت_ب.ع\ن. وال�خ.ي_م': الذي ج'ع1ل
بنزلة ال%ي\مة. والز_و\ج': الن_مط�. وق�ل�ة� رأ}سه: أ%ع\له'. ي.ت\ب.ع\ن:

يعن الر>ئال%؛ قال ال4زهري: ومن رواه ح.ر.ج¬ على نعش، فال%ر.ج'
ال%ش\ب.ك الذي ي'ط}ب.ق على الرأ%ة إ,ذا و'ض1عت على سرير ال%و\تى وتسميه

الناس الن_ع\ش، وإ,نا الن_ع\ش السرير' نفس'ه، سي ح.ر.جاv ل4نه
م'ش.ب_ك¬ بع1يدان كأ%نا ح.ر.ج' ال%و\د.ج. قال: ويقولون الن_ع\ش اليت

والن_ع\ش السرير.
Dك%واكب.: أ%ربعة منها ن.ع\ش ل4نا م'رب�عة، وثلثة �وب.نات' نعش: سبعة
ب.نات' ن.ع\ش�؛ الواحد' ابن' ن.ع\ش� ل4ن الكوكب مذكر ف%ي'ذكYرونه على

تذكيه، وإ,ذا قالوا ثلث أشو أ%ربع ذهبوا إ,ل البنات، وكذلك ب.نات'
ن.ع\ش� الصeغ\رى، واتفق سيبويه والفراء على ترك صر\ف نع\ش للمعرفة
والتأ}نيث، وقيل: شبهت ب.م.لة الن_ع\ش, ف ت.ر\بيعها؛ وجاء ف الشعر ب.ن'و

ن.ع.ش، أ%نشد سيبويه للنابغة ال%ع\دي�:
وص.ه\باء ل ي.خ\فى الق%ذى وهي د'ون.ه،

ت'ص.فYق' ف ر.او'وق1ها ث ت'ق}ط%ب'
ت%ز_ز\ت'ها، والد>يك' ي.د\ع'و ص.باح.ه'،

إ,ذا ما ب.ن'و ن.ع\ش� د.ن.و\ا فت.ص.و_ب'وا
الص_ه\باء�: ال%م\ر'. وقوله ل ي.خ\فى الق%ذى وهي دونه أ%ي ل

ت.س\تر'ه' إ,ذا وق%ع. فيها لكونا صافية فالق%ذى ي'رى فيها إ,ذا وقع. وقوله: وهي
دونه يريد أ%ن الق%ذى إ,ذا حصل ف أ%سفل ال3ناء رآه الرائي ف الوضع



الذي ف%و\ق%ه المر' والمر' أ%ق}رب' إ,ل الرائي من القذى، يريد أ%نا
ي'رى ما وراءها. وت'ص.ف�ق: ت'دار' من إ,ناء إ,ل إ,ناء. وقوله:

تز_ز\ت'ها أ%ي ش.ر,ب\تها قليلv قليلv. وت'ق}ط%ب: ت'م\ز.ج بالاء؛ قال ال4زهري:
وللشاعر إ,ذا اضطر أ%ن يقول ب.ن'و ن.ع\ش كما قال الشاعر، وأ%نشد البيت،

ووج\ه' الكلم, ب.نات' ن.ع\ش� كما قالوا ب.نات' آوى وبنات' ع'ر\س،
والواحد' منها ابن' ع'ر\س وابن م1ق}ر.ض 

(* قوله «والواحد منها ابن عرس وابن
مقرض» هكذا ف الصل بدون ذكر ابن آوى وبدون تقدم بنات مقرض.)، يؤنثون ج\ع.

ما خل الدمي�ي؛ وأ%ما قول الشاعر:
ت.ؤ'مe الن_واع1ش. والف%ر\ق%د.يـ

ن، ت.ن\ص1ب' للق%ص\د منها ال%بينا
eفإ,نه يريد بنات ن.ع\ش إ,ل أ%نه ج.م.ع. الضاف كما أ%نه ج'م1ع سام

أ%ب\ر.ص_ ال4بار,ص.، فإ,ن قلت: فكيف ك%س_ر ف%ع\ل% على ف%واع1ل% وليس من
،vبابه؟ قيل: جاز ذلك من حيث كان ن.ع\ش¬ ف ال4صل مصدر ن.ع.ش.ه ن.ع\شا

وال%ص\در' إ,ذا كان ف%ع\ل% فقد ي'كس_ر على ما يكس_ر عليه فاع1ل، وذلك
ل�شاب.ة1 الصدر لسم الفاعل من حيث جاز. وق�وع' كلY واحد منهما
موقبع. صاحبه، كقوله ق�م\ قائماv أ%ي ق�م\ قياماv، وكقوله سبحانه: قل

:vون.ع.ش. ال3نسان ي.ن\ع.ش'ه ن.ع\شا .vأ%رأ%ي\ت'م إ,ن أ%صب.ح. ماؤكم غ%و\را
ت.دار.ك%ه من ه.ل%كة{. ون.ع.ش.ه الل�ه' وأ%ن\ع.ش.ه: س.د_ ف%ق}ر.ه؛ قال

رؤبة:
أ%ن\ع.ش.ن منه بس.ي\ب� م'ق}ع.ث1

ويقال: أ%ق}ع.ث%ن وقد ان\ت.ع.ش. هو. وقال ابن السكيت: ن.ع.ش.ه الل�ه'
أ%ي ر.ف%ع.ه، ول يقال أ%ن\ع.شه وهو من كلم العام_ة، وف الصحاح: ل

يقال أ%ن\ع.ش.ه الل�ه؛ قال ذو الرمة:
ل ي.ن\ع.ش' الط�ر\ف. إ,ل ما ت.خ.و_ن.ه
داغ� ي'ناد1يه، باس\م, الاء3، م.ب\غ'وم

وان\ت.ع.ش. العاثر' إ,ذا ن.ه.ض من ع.ث}ر.ت1ه. ون.ع_ش\ت' له: قلت: له
ن.ع.ش.ك الل�ه'؛ قال رؤبة:

وإ,ن} ه.وى العاثر' ق�ل}نا: د.ع\د.عا
له، وعال%ي\نا بت.ن\ع1يش, ل%ع.ا



وقال شر: الن_ع\ش' البقاء� والرتفاع. يقال: ن.ع.ش.ه الل�ه أ%ي
ر.ف%ع.ه الل�ه' وج.ب.ره. قال: والن_ع\ش' م1ن\ هذا ل4نه مرتفع على السرير.

والن_ع\ش': الرف}ع'. ون.ع.ش\ت فلناv إ,ذا ج.ب.رته بعد ف%ق}ر أ%و
ر.ف%ع\ته بعد ع.ث}رة. قال: والن.ع\ش' إ,ذا مات. الرجل� فهم ي.ن\ع.ش'ونه أ%ي

يذك�رونه وي.ر\ف%عون ذ1ك}ر.ه. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ان\ت.ع1ش\
ن.ع.ش.ك الل�ه'؛ معناه ار\ت.ف1ع\ رف%ع.ك الل�ه؛ ومنه قولم: ت.ع1س. فل

ان\ت.ع.ش، وش1يك. فل ان\ت.ق%ش؛ فل ان\ت.ع.ش أ%ي ل ار\ت.ف%ع وهو د'عاء عليه.
وقالت عائشة ف ص1ف%ة أ%بيها، رضي الل�ه عنهما: فان\تاش. الد>ين.

بن.ع\ش1ه إ,ي�اه أ%ي ت.دار.ك%ه بإ,قامته إ,ياه من م.ص\ر.ع1ه، ويروى: فان\تاش.
الد>ين. ف%ن.ع.ش.ه، بالفاء على أ%نه ف1ع\ل وف حديث جابر: فان\ط%ل%ق}نا

به ن.ن\ع.ش'ه أ%ي ن'ن\ه,ضه ون'ق%و�ي جأ}ش.ه. ون.ع.ش\ت الشجرة% إ,ذا كانت
مائلةv فأ%ق%م\تها. والر_ب,يع' ي.ن\ع.ش' الناس.: ي'عيش'هم وي'خ\ص1بهم؛

قال النابغة:
وأ%نت. ر.ب,يع¬ ي.ن\ع.ش' الناس. س.ي\ب'ه،

وس.يف¬، أ%gع1ي.ت\ه ال%ن,ي�ة�، قاطع'
@نغش: الن.غ\ش' والن\ت1غاش' والن_غ.شان�: ترeك' الشيء ف مكانه.
تقول: دار¬ ت.ن\ت.غ1ش' ص1ب\ياناv ورأ}س ت.ن\ت.غ1ش' ص1ئ}باناv؛ وأ%نشد الليث

لبعضهم ف صفة الق�راد:
إ,ذا س.م1ع.ت\ وط}ء4 الر>كاب, ت.ن.غ_ش.ت\

ح'شاش.ت'ها، ف غي ل%ح\م ول د.م
وف الديث أ%نه قال: م.ن\ ي.ا}ت1ين بب.ر, سع\د1 بن الربيع؟ قال ممد'

بن سل%مة%: فر.أ%يت'ه وس.ط% الق%ت\لى ص.ريعاv فناد.ي\ت'ه فلم ي'ج,ب\،
فق�ل}ت: إ,ن رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم، أ%ر\س.ل%ن إ,ليك،

ف%ت.ن.غ_ش. كما ت.ت.ن.غ�ش' الطي' أ%ي تر_ك حركة ضعيفة. وان\ت.غ.ش.ت الدار'
بأ%هلها والرأ}س' بالق%م\ل وت.ن.غ_ش.: ماج..

والت_ن.غeش': دخول� الشيء بعضه ف بعض كتداخ'ل, الد_ب.ى ونو,ه. أ%بو
سعيد: س'ق1ي فلنD فت.ن.غ_ش. ت.ن.غeشاv. ون.غ.ش. إ,ذا تر_ك بعد أ%ن

كان غ�ش1ي عليه، وان\ت.غ.ش. الدeود'.
ابن ال4عراب: النeغ.اش1ي�ون هم الق1صار'. ف الديث: أ%نه رأ%ى
ن'غاش1ي�اv فسج.د. ش'ك}راv لل�ه تعال. والنeغ.اش': الق%ص1ي'. وورد ف



الديث: أ%نه مر_ ب,ر.ج'ل ن'غ.اش� ف%خ.ر� ساج,داv ث قال: أ%س\أ%ل� الل�ه.
العافية%، وف رواية أ�خرى: مر� برجل ن'غاش1ي¼؛ النeغ.اش'

والنeغاش1يe: القصي' أ%ق}ص.ر ما يكون، الضعيف الركة الناقص ال%ل}ق.
ونغ.ش. الاء إ,ذا ر.ك1ب.ه البعي' ف غ%د1ير ونوه، والل�ه عز وجل

أ%علم.
@نفش: الن.ف%ش': الصeوف'. والن_ف}ش': م.دeك. الصeوف. حت ي.ن\ت.ف1ش.

بعضه عن بعض، وع1ه\ن¬ م.ن\ف�وش¬، والت_ن\ف1يش' مثل�ه. وف الديث: أ%نه
ن.ه.ى عن كس\ب ال4م.ة1 إ,ل� ما ع.م1ل%ت بيد.ي\ها نو ال%ب\ز,

والغ.ز\ل والن.ف}ش,؛ هو ن.د\ف' الق�ط}ن والصeوف1، وإ,نا ن.ه.ى عن ك%س\ب,
ال3ماء ل4نه كانت عليهن ض.رائ1ب' فلم ي.أ}م.ن أ%ن يكون% منهن� الف�جور'،
ولذلك جاء ف رواية: حت ي'ع\لم من أ%ي\ن. ه'و. ون.ف%ش. الصوف. وغيه

Dإ,ذا م.د�ه حت يتجو_ف، وقد ان\ت.ف%ش. وأ%ر\ن.بة vشه ن.ف}شا�ي.ن\ف
م'ن\ت.ف1شةD وم'ت.ن.فYشةD: م'نب.سطة على الوجه. وف حديث ابن عباس: وإ,ن أ%تاك.

م'ن\ت.ف1ش ال%ن\خ1ر.ين أ%ي واسعÝ م.ن\خ1ر.ي ال4نف1 وهو من التفريق.
وت.ن.ف�ش. الض>ب\عان� والطائر' إ,ذا رأ%يته م'ت.ن.ف9ش. الشع.ر والر>يش,

كأ%نه ي.خاف أ%و ي'ر\ع.د، وأ%م.ةD م'ت.ن.فYشة� الشعر, كذلك. وكل© شيء تراه
م'ن\ت.ب,راv ر,خ\و. ال%و\ف1، فهو م'ت.ن.فYش¬ وم'ن\ت.ف1ش¬. وان\ت.ف%ش.ت

ال1ر�ة� وت.ن.ف�ش.ت أ%ي از\ب.أ%ر�ت\. وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه:
أ%نه أ%تى على غ�لم ي.ب,يع' الر_ط}بة% فقال: انف�ش\ها فإ,نه أ%ح\سن' لا

أ%ي ف%ر>ق ما اجتمع منها لت.ح\س'ن. ف عي الشتري.
والن_ف%ش': التاع' ال�تفر�ق. ابن السكيت: الن_ف}ش' أ%ن ت.ن\ت.ش1ر
ال3بل� بالليل فت.ر\ع.ى، وقد أ%ن\ف%ش\تها إ,ذا أ%ر\س.ل}تها ف الليل

فت.ر\ع.ى، ب,ل راع�. وهي إ,بل ن'ف9اش¬.
ويقال ن.ف%ش.ت ال3بل ت.ن\ف�ش وت.نف1ش' ون.ف1ش.ت ت.نف%ش إ,ذا تفر�قت

فر.ع.ت\ بالليل من غي ع1ل}م راعيها، والسم' النف%ش'، ول يكون الن_ف%ش'
،vويقال: باتت غنم'ه ن.ف%شا .vونارا vيكون ليل �إ,ل بالليل، وال%م.ل

وهو أ%ن ت.ف%ر�ق. ف الرعى من غي علم صاحبها. وف حديث عبد الل�ه بن
vأ%ي راعيا vك%ر,ش, البعي ي.ب,يت' ناف1شا �عمرو: ال%ب�ة� ف الن�ة1 مثل

بالليل. ويقال: ن.ف%ش.ت السائمة� ت.ن\ف1ش وت.ن\ف�ش' ن'ف�وشاv إ,ذا ر.ع.ت
ليلv بل راع�، وه.م.ل%ت\ إ,ذا رعت ناراv. ون.ف%ش.ت ال3بل% والغنم



ت.ن\ف�ش وت.ن\ف1ش ن.ف%شاv ون'ف�وشاv: انتشرت ليلv فرعت، ول يكون ذلك
بالنهار، وخص بعضهم به دخول% الغنم ف الزرع. وف التنزيل: إ,ذ} ن.ف%ش.ت فيه

غن.م' القوم,؛ وإبل ن.ف%ش¬ ون'فYش¬ ون'ف9اش¬ ون.واف1ش'. وأ%ن\ف%ش.ها
راع1يها: أ%ر\س.ل%ها ل%ي\لv ترعى ونام. عنها، وأ%ن\فش\تها أ%نا إ,ذا تركتها

ترعى بل راع؛ قال:
اج\ر,ش\ لا يا ابن. أ%ب ك1باش�

(* قوله «اجرش» كذا ف الصل بمزة الوصل وبشي آخره وهي رواية ابن
السكيت، قال ف الصحاح: والرواة على خلفه، يعن أ%جرس بمزة القطع وسي

آخره.)،
فما لا الل�ي\لة% من إ,ن\فاش,،

إ,ل السeر.ى وسائق� ن.ج�اش,
قال أ%بو منصور: إ,ل� بعن غي السeرى كقوله عز وجل: لو كان فيهما

آلة إل� الل�ه' ل%ف%س.د.تا؛ أ%راد لو كان فيهما آلة غي الل�ه
لفسدتا، فسبحان الل�ه وقد يكون الن.ف}ش ف جيع الدواب وأ%كثر' ما يكون ف

الغنم، فأ%ما ما يص ال3بل ف%ع.ش.ت\ ع.ش\واv، وروى النذري عن أ%ب طالب
أ%نه قال قولم: إ,ن ل يكن ش.ح\م¬ فن.ف%ش¬، قال: قال ابن ال4عراب:

معناه إ,ن ل يكن ف1ع\لD فر,ياء#.
@نقش: الن_ق}ش' الن_ق9اش' 

(* قوله «النقش النقاش» كذا ضبط ف الصل.)،
ن.ق%ش.ه ي.ن\ق�ش'ه ن.ق}شاv وان\ت.ق%ش.ه: ن.م\ن.م.ه، فهو م.ن\ق�وش¬،

ون.ق�ش.ه ت.ن\ق1يشاv، والن.ق9اش' صان,ع'ه، وح1ر\فت'ه الن>ق%اشة�، وال1نقاش'
اللة� الت ي'ن\ق%ش با؛ ا%نشد ثعلب:

فواج.ز.ن.ا إ,ن9 الف1راق. ي.ر'وع'ن
بثل م.ناق1يش, ال�ل1ي� ق1ص.ار,

قال: يعن الغ1ر\بان. والن_ق}ش': النت\ف' بال1ن\قاش,، وهو كالن.ت\ش,
سواء. وال%ن\ق�وشة�: الشج�ة� الت ت'ن\ق%ش' منها العظام' أ%ي ت'ستخرج؛

قال أ%بو تراب: سعت الغ.نو,ي� يقول: ال�ن.قYشة� ال�ن.قYلة� من
الش>ج.اج الت ت.ن.ق�ل منها العظام'.

ون.ق%ش. الشوكة% ي.ن\ق�ش'ها ن.ق}شاv وان\ت.ق%شها: أ%خرجها من ر,ج\له.
وف حديث أ%ب هريرة: ع.ث%ر. فل ان\ت.ع.ش، وش1يك. فل ان\ت.ق%ش أ%ي إ,ذا



د.خ.لت فيه شوكةD ل أ%خ\ر.جها من موضعها، وبه سي ال1ن\قاش' الذي
ي'ن\ق%ش' به وقالوا: كأ%ن وجه.ه ن'ق1ش. بق%تادة{ أ%ي خ'د1ش. با، وذلك ف

الكراهة والع'ب'وس والغض.ب.
وناق%ش.ه الساب. م'ناقشةv ون,قاشاv: استقصاه. وف الديث: من ن'وق1ش.

الساب. ع'ذ9ب. أ%ي من است'ق}ص1ي ف م'حاسبته وح'وق1ق؛ ومنه حديث عائشة،
رضي الل�ه عنها: من ن'وق1ش. الساب. فقد ه.ل%ك. وف حديث علي�، عليه
السلم: ي.ج\م.ع الل�ه' ال4و�لي والخرين لن,قاش, الساب؛ وهو مصدر منه.
وأ%صل ال�ناق%شة من نق%ش الشركة إ,ذا استخرجها من جسمه، وقد ن.ق%ش.ها

وان\ت.ق%شها. أ%بو عبيد: ال�ناق%شة� الستقصاء ف الساب حت ل ي'ت\ر.ك
منه شيء. وان\ت.ق%ش منه جيع. حقYه وت.ن.ق�شه: أ%خذه فلم يد.ع منه شيئاv؛

قال الرث بن ح1لYزة الي.ش\ك�ر,ي�:
أ%و ن.ق%ش\تم، فالن.ق}ش' ي.ج\ش.م'ه النا

س'، وفيه الص>حاح' وال3ب\راء�
(* ف معلقة الرث بن حلYزة: السقام بدل الصحاح.)

يقول: لو كان بيننا وبينكم ماسبةD عرفتم الصحة والب.راء4ة؛ قال: ول
أ%حس.ب ن.ق}ش الشوكة1 من الر>ج\ل إ,ل من هذا، وهو استخراج'ها حت ل

ي'ترك منها شيء ف السد؛ وقال الشاعر:
،vش.ن� بر,ج\ل غيك ش.وكة�ل ت.ن\ق

فت.قي ب,رج\ل1ك ر,ج\ل% من قد شاك%ها
vش.ن� عن ر,ج\ل غيك شوكا�والباء أ�قيمت م'قام عن؛ يقول: ل ت.ن\ق
فتجعله ف رجلك؛ قال: وإ,نا س>ي ال1ن\قاش' م1ن\قاشاv ل4نه ي'ن\ق%ش' به

أ%ي ي,س\تخرج به الشوك'.
والن\ت1قاش': أ%ن ت.ن\ت.ق1ش. على ف%ص>ك أ%ي تسأ%ل النق9اش. أ%ن

ي.ن\ق�ش على ف%ص>ك؛ وأ%نشد لرجل ن'د1ب لعم.ل� وكان له فرس يقال له
ص1دام¬:وما ات_خذ}ت' ص1داماv للم'كوث1 با،

وما ان\ت.ق%ش\ت'ك إ,ل للو.ص.ر_ات1
قال: الو.ص.ر�ة� الق%بالة� بالدeر\بة1. وقوله: ما ان\ت.ق%ش\تك أ%ي ما

اخ\ت.ر\تك.
وان\ت.ق%ش. الشيء4: اختاره. ويقال للرج'ل إ,ذا تي�ر لنفسه شيئاv: جاد.

ما ان\ت.ق%ش.ه لنفسه. ويقال للرجل إ,ذا اتذ لنفسه خادماv أ%و غيه:



ان\ت.ق%ش. لنفسه.
وف الديث: اس\ت.و\ص'وا بال1ع\ز.ى خياv فإ,نه مالD ر.ق1يق¬

وان\ق�ش'وا له ع.طن.ه'؛ ومعن الن_ق}ش, ت.ن\ق1ية� م.راب,ض1ها ما ي'ؤذيها من
حجارة أ%و شوك أ%و غيه. والن_ق}ش': ال4ث%ر' ف ال4رض؛ قال أ%بو اليثم:

كتبت عن أ%عراب ي.ذ}هب' الر_ماد' حت ما ن.ر.ى له ن.ق}شاv أ%ي أ%ثراv ف
ال4رض. وال%ن\ق�وش' من الب'س\ر,: الذي ي'ط}ع.ن فيه بالشوك لي.ن\ض.ج
وي'ر\ط1ب.. أ%بو عمرو: إ,ذا ض'ر,ب الع1ذ}ق' بشوكة فأ%ر\ط%ب. فذلك

ال%ن\ق�وش'،. والف1ع\ل منه الن_ق}ش'. ويقال: ن'ق1ش. العذق، على ما ل يسم�
فاعل�ه، إ,ذا ظهر منه ن'ك%ت¬ من ال3ر\طاب,. وما ن.ق%ش. منه شيئاv أ%ي ما

أ%صاب.، والعروف ما ن.ت.ش.4. ابن ال4عراب: أ%نقش إ,ذا أ%دام ن.ق}ش.
جاريت1ه، وأ%ن\ق%ش. إ,ذا اس\ت.ق}صى على غ%ر,يه. وان\ت.ق%ش. البعي' إ,ذا ضر.ب
بيده ال4رض. لشيء ي.دخل ف رجله؛ ومنه قيل: ل%ط%م.ه ل%ط}م. ال�ن\ت.ق1ش؛

وقول الراجز:
ن.ق}شاv ور.ب� البيت أ%ي� ن.ق}ش,

قال أ%بو عمرو: يعن ال1ماع..
@نكش: الن_ك}ش': ش1ب\ه' ال4ت\ي, على الشيء والفراغ منه. ون.ك%ش. الشيء4

ي.ن\ك1ش'ه وي.ن\ك�ش'ه ن.ك}شاv: أ%تى عليه وفرغ منه. يقول: انت.ه.و\ا
إ,ل ع'ش\ب� فن.ك%ش'وه، يقول: أ%ت.و\ا عليه وأ%ف}ن.و\ه. وب.ح'ر ل ي'ن\ك%ش':
ل ي'ن\ز.ف، وكذلك البئر. ون.ك%ش\ت' البئر أ%ن\ك1ش'ها، بالكسر، أ%ي

ن.زف}تها؛ ومنه قولم: فلن بر ل ي'ن\ك%ش'، وعنده شجاعة ما ت'ن\ك%ش'. وقال
رجل من قريش ف علي بن أ%ب طالب، رضي الل�ه عنه: عنده شجاعة ما

�ت'ن\ك%ش'، فاستعاره ف الشجاعة، أ%ي ما ت'س\تخرج ول ت'ن\زف ل4نا بعيدة
vالغاية1، يقال: هذه بئر ما ت'ن\ك%ش أ%ي ما ت'ن\زح. وتقول: ح.ف%ر'وا ب,ئ}را

فما ن.ك%ش'وا منها بعيداv أ%ي ما فر.غ�وا منها؛ قال أ%بو منصور: ل
ي'ج.و>د الليث� ف تفسي الن_كش. والن.çك}ش': أ%ن ت.س\ت.ق1ي. من البئر حت

ت'ن\ز.ح.. ورجل م1ن\ك%ش¬: ن.ق9اب¬ عن ال�مور.
@نش: الن_م.ش': خ'طوط النeقوش, من الو.ش\ي وغي,ه؛ وأ%نشد:

أ%ذاك. أ%م ن.م1ش¬ بالو.ش\ي أ%ك}ر'ع'ه،
م'س.ف�ع' ال%د> عاد{ ناش1طD ش.ب.ب'؟

والن.م.ش'، بالتحريك: ن'ق%طD بيض وس'ود؛ ومنه ثور ن.م1ش¬، بكسر اليم،



وهو الثور الوحشي الذي فيه نقط. والن_م.ش': بياض¬ ف أ�صول ال4ظفار يذهب
ويعود، والن_م.ش' يق%ع' على ال1ل}د ف الوجه يالف لون.ه، وربا كان

ف ال%يل، وأ%كثر' ما يكون ف الشeق}ر، ن.م1ش. ن.م.شاv وهو أ%ن\م.ش'.
ون.م.ش.ه ي.ن\م1ش'ه ن.م\شاv: ن.ق%4ه ود.ب_ج.ه. ون.م1ش¬ نعت¬ لل4ك}ر'ع,،

أ%راد بالش>ع\ر: أ%ذاك أ%م\ ث%و\ر¬ ن.م1ش¬ أ%ك}ر'ع'ه. وف الديث:
فع.ر.ف}نا ن.م.ش. أ%يديهم ف الع'ذوق,. والن_مش'، بفتح اليم وسكونا:

ال4ثر'، أ%ي أ%ث%ر. أ%يديهم فيها، وأ%صل� الن_م.ش, ن'قطD بيض وسود ف الل�ون.
وث%و\ر ن.م1ش¬، بالكسر. الليث: الن_م\ش' النميمة� والس>رار'،

والن_م\ش' اللت1قاط� للشيء كما ي.ع\ب.ث� ال3نسان بالشيء ف ال4رض؛ وروى
النذري أ%ن أ%با اليثم أ%نشده:

يا م.ن\ لق%و\م� رأ}ي'هم\ خ'ل}ف¬ م.د.ن}،
إ,ن} ي.س\م.ع'وا ع.و\راء4 أ%ص\غ.و\ا ف أ%ذ%ن}،

ون.م.ش'وا بك%ل1م� غي ح.س.ن\
�قال: ن.م.ش'وا خ.ل%ط�وا. وثور¬ ن.م1ش' القوائ1م: ف قوائمه خطوط

متلفة؛ أ%راد.: خ.ل%ط�وا حديثاv حس.ناv بقبيح، قال: وي'ر\وى ن.م_ش'وا أ%ي
أ%س.رeوا وكذلك ه.م.ش'وا. وع.ن\ز ن.م\شاء� أ%ي ر.ق}طاء. ويقال ف الكذب:

ن.م.ش. وم.ش.ن. وف%ر.ش. ود.ب.ش.. وبعي ن.م1ش¬ ون.ه,ش¬ إ,ذا كان ف خ'فYه
أ%ثر يتبي�ن ف ال4رض من غي إ,ث}رة. ون.م.ش. الكلم.: كذ%ب فيه

وزو�ر.ه؛ قال الراجز:
قال لا، وأ�ول1ع.ت\ بالن_م\ش,:

هل لك1 يا خ.ل1يلت ف الط�ف}ش,؟
استعمل الن_م\ش. ف الك%ذ1ب والت_ز\وير؛ ومثله قول رؤبة:

عاذ1ل%، قد أ�ول1ع\ت1 بالت_ر\ق�1يش,،
إ,ل9 س1ر�اv فاط}ر'قي وم1يش1ي

يعن بالترقيش التزيي. والتزوير.. ون.م.ش. الد_ب ال4رض. ي.ن\م'ش'ها
،�ن.م\شاv: أ%كل% من ك%ل%ئ1ها وترك. والن_م\ش': اللت1قاط� والن_م1يمة

وقد ن.مش. بينهم، بالتخفيف، وأ%ن%ش.. ورجل م'ن\م1ش¬: م'ف}س3د؛ قال:
وما ك�ن\ت ذا ن.ي\ر.ب� فيهم'،

ول م'ن\م1ش� منهم' م'ن\م1ل
ج.ر� م'ن\م1شاv على توهم الباء ف قوله ذا ن.ي\ر.ب حت كأ%نه قال: وما



كنت بذي ن.ي\ر.ب�؛ ونظي'ه ما أ%نشده سيبويه من قول زهي:
ب.دا ل1ي. أ%ن لس\ت' م'د\ر,ك. ما م.ضى،

ول سابق� شيئاv إ,ذا كان جائي.ا
@نش: ن.ه.ش. ي.ن\ه.ش وي.ن\ه,ش' ن.ه\شاv: تناو.ل الشيء بف%م1ه لي.ع.ض_ه

فيؤثر فيه ول ي.ج\رحه، وكذلك ن.ه\ش' الي�ة1، والف1عل� كالفعل. الليث:
الن_ه\ش' دون الن_ه\س,، وهو تناو'لD بالف%م,، إ,ل أ%ن الن_ه\ش.

تناو'لD من بعيد كن.ه\ش الية، والن_ه\س' القبض على اللحم ون.ت\ف�ه. قال أ%بو
العباس: الن.ه\ش' بإ,طباق ال4س\نان، والن_ه\س' بال4س\نان وال4ض\راس.

ون.هش.ت\ه الية�: لس.ع.ت\ه ال4صمعي: ن.ه.ش.ت\ه الية� ون.ه.س.ت\ه إ,ذا
عض_ته؛ وقال أ%بو عمرو ف قول أ%ب ذؤيب:

ي.ن\ه.ش\ن.ه وي.ذ�ود'ه'ن� وي.ح\ت.م1ي
ي.ن\ه.ش\ن.ه: ي.ع\ض.ض\ن.ه؛ قال: والن_ه\ش' قريب من الن_ه\س؛ وقال

رؤبة:ك%م\ م1ن\ خ.ليل� وأ%خ� م.ن\هوش,،
م'ن\ت.ع1ش� بف%ض\ل1كم م.ن\ع'وش,

قال: ال%ن\ه'وش' ال%زيل�. ويقال: إ,نه ل%ن\ه'وش' الفخذين، وقد ن'ه,ش.
،eوس'ئ1ل ابن' ال4عراب عن قول علي�، عليه السلم: كان النب .vن.ه\شا
صلى الل�ه عليه وسلم، م.ن\هوش. الق%د.م.ي فقال كان م'ع.ر_ق. القدمي.

ورجل م.ن\هوش¬ أ%ي م.ج\هود¬ مهزول. وف الديث: وان\ت.ه.ش.ت أ%ع\ضاد'نا
أ%ي ه'ز,ل%ت. والن_ه\ش': الن_ه\س'، وهو أ%خ\ذ اللحم بقد_م ال4سنان؛

قال الكميت:
وغاد.ر\نا، على ح'ج\ر, بن, ع.م\ر�و،

ق%شاع1م. ي.ن\ت.ه,ش\ن. وي.ن\ت.ق1ينا
يروى بالشي والسي جيعاv. ون.ه\ش' السبع�: ت.ناو'له الطائفة% من

�الداب�ة. ون%ش.ه ن.ه\شاv: أ%خ.ذ%ه بلسانه. وال%ن\هوش' من الرجال: القليل
اللحم وإ,ن س.م1ن.، وقيل: هو القليل� اللحم الفيف'، وكذلك الن_ه\ش'

والن_ه,ش' والن_ه,يش' والن_ه\ش': قلة� لم الفخذين. وفلن ن.ه\ش' اليدين
أ%ي خفيف' اليدين ف ال%ر>، قليل� اللحم عليهما. ودابة ن.ه\ش' اليدين أ%ي

:vخفيف، كأ%نه أ%خذ من ن.ه\ش, الية؛ قال الراعي يصف ذئبا
،Dم'ت.و.ض>ح. ال4ق}راب,، فيه ش'ك}ل%ة
ن.ه\ش. اليدين، ت.خال�ه م.ش\كول



وقوله ت.خاله م.ش\كول أ%ي ل يستقيم ف ع.د\و,ه كأ%نه قد ش'ك1ل
ب,ش1كال�؛ قال ابن بري: صواب إ,نشاد هذا البيت: نش. اليدين، بنصب الشي، ل4نه

ف صفة ذئب وهو منصوب با قبله:
وق}ع الر_بيع, وقد ت.قار.ب. خ.ط}و'ه،

ور.أ%ى بع.ق}و.ت1ه أ%ز.ل� ن.سول
eوع.ق}و.ت'ه: ساحت'ه. وال4ز.ل©: الذئب ال4ر\سح'، وال4ر\س.ح': ضد

ال4س\ته. والن_س'ول�: من الن_س.لن1 وهو ضرب من الع.د\و,؛ وقال أ%بو
ذؤيب:

ي.ع\د'و به ن.ه,ش ال�ش.اش, كأ%نه
ص.د.ع¬ س.ل1يم¬، ر.ج\عه ل ي.ظ}لع

ابن ال4عراب: قد ن.ه.ش.ه الدهر' فاحتاج. ابن شيل: ن'ه,ش.ت عضد'ه أ%ي
د.ق�ت\. وال%ن\ه'وش' من ال4ح\راج: القليل� اللحم. وف الديث: من

اكت.س.ب. مالv من ن.هاو,ش. كأ%نه ن.ه.ش. من هنا وهنا؛ عن ابن ال4عراب ول
يفسر ن.ه.ش.؛ قال ابن سيده: ولكنه عندي أ%خ.ذ%. وقال ثعلب: كأ%نه

أ%خ.ذ%ه من أ%فواه الي�ات وهو أ%ن يكت1س3ب.ه من غي ح1لYه؛ قال ابن ال4ثي:
هكذا جاء ف رواية، بالنون، وهي ال%ظال� من قوله ن%ش.ه إ,ذا جه.د.ه،

فهو م.ن\هوش، ويوز أ%ن يكون من ال%و\ش, ال%ل}ط1، قال: وي'ق}ضي بزيادة
النون ويكون نظي. قولم ت.باذ1ير. وتار,يب. من الت.ب\ذ1ير وال%راب,.
وال�ن\ت.ه,شة� من النساء: الت ت}م1ش' وجه.ها عند الصيبة، والن_ه\ش':

له أ%ن تأ}خذ% لم.ه بأ%ظفار,ها. وف الديث: أ%ن رسول الل�ه، صلى الل�ه
عليه وسلم، لع.ن. ال�ن\ت.ه,شة% والال1قة%؛ ومن هذا قيل: ن%ش.ت\ه

الك1لب'.
@نوش: ناش.ه بيد1ه ي.ن'وش'ه ن.و\شاv: تناو.له؛ قال دريد ابن الصم�ة:

فجئت إ,ليه، والر>ماح' ت.ن'وش'ه،
كو.ق}ع, الص_ياصي ف الن_س3يج ال�م.د_د1

والن\ت1ياش' مثله؛ قال الراجز:
باتت\ ت.ن'وش' الع.ن.ق. ان\ت1ياشا

وت.ناو.ش.ه كناشه. وف التنزيل: وأ%ن_ى لم التناو'ش' من مكان بعيد؛
أ%ي فكيف لم أ%ن يتناو.لوا ما بع'د عنهم من ال3يان وامتنع بع\د أ%ن كان
مبذولv لم مقبولv منهم. وقال ثعلب: التناو'ش،. بل هز، ال4خ\ذ� من



ق�ر\ب، والتناؤش'، بالمز، من ب'ع\د، وقد تقدم ذكره أ%ول% الفصل. وقال
أ%بو حنيفة: التناو'ش بالواو من ق�ر\ب. قال الل�ه تعال: وأ%ن لم

�التناو'ش' من مكان ب.ع1يد؛ قال أ%بو عبيد: الت_ناو'ش' بغي هز الت_ناو'ل
والن_و\ش' مثله، ن'ش\ت' أ%نوش' ن.و\شاv. قال الفراء: وأ%هل الجاز تركوا

ه}ز. الت_ناو'ش, وجع.لوه من ن'ش\ت' الشيء إ,ذا ت.ناو.ل}ته. وقد ت.ناوش.
القوم' ف الق1تال إ,ذا تناو.ل% بعض'هم بعضاv بالر�ماح ول ي.تدان.و\ا

كل� الت_دان. وف حديث قيس ابن عاصم: ك�ن\ت' أ�ناو,ش'هم وأ�هاو,ش'هم ف
الاهلية أ%ي أ�قات1ل�هم؛ وقرأ% ال4عمش وحزة والكسائي التناؤش بالمز،

يعلونه من ن.أ%ش\ت وهو الب'ط}ء؛ وأ%نشد:
وج,ئ}ت. ن.ئ1يشاv بع\د.ما فات.ك ال%ب.ر\

أ%ي ب.طيئاv متأ%خراv، م.ن\ هز فمعناه كيف لم بالركة فيما ل ج.د\وى
له، وقد ذكر ذلك ف ترجة نأ%ش. قال الزجاج: الت_ناو'ش'، بغي هز،

التناو'ل�؛ العن وكيف لم أ%ن ي.ت.ناو.لوا ما كان م.ب\ذ�ولv لم وكان
قريباv منهم فكيف ي.ت.ناو.لونه حي ب.ع'د. عنهم، يعن ال3يان بالل�ه كان%

ق%ريباv ف الياة فض.ي�ع'وه، قال: ومن ه.م.ز فهو الركة ف إ,ب\طاء،
والعن م1ن\ أ%ين لم أ%ن يتحركوا فيما ل ح1يل%ة لم فيه؛ الوهري: يقول

أ%ن_ى لم ت.ناول� ال3يان1 ف الخرة وقد ك%ف%ر'وا به ف الدنيا؟ قال:
ولك أ%ن ت.ه\م1ز. الواو كما يقال أ�قYت.ت\ وو'قYت.ت\، وقرئ بما

جيعاv. ون'ش\ت' من الطعام شيئاv: أ%ص.ب\ت'.
وف الديث: يقول الل�ه' يا ممد ن.و>ش العلماء4 اليوم. ف ض1ياف%ت؛

الت_ن\و,يش' للد_ع\وة1: الو.ع\د' وت.ق}د1ي.ت'ه، قال ابن ال4ثي: قاله
أ%بو موسى. وناش.ت الظ�ب\ية ال4راك.: تناو.ل%ت\ه؛ قال أ%بو ذؤيب:

فما أ�مe خ.ش\ف{ بالع.لي.ة1 شاد1ن{
ت.ن'وش' الب.ر,ير.، حيث طاب. اهت1صار'ها

والناقة� ت.ن'وش' الوض. بف1يها كذلك؛ قال غ%ي\لن� ابن ح'ر.يث:
فهي ت.ن'وش' الوض ن.و\شاv م1ن\ ع.ل،

ن.و\شاv به ت.ق}ط%ع' أ%ج\واز. الف%ل
الضمي' ف قوله فهي لل3بل. وت.ن'وش' الوض: ت.ت.4ناو.ل م1ل4ه. وقول�ه

م1ن\ عل أ%ي من ف%وق، يريد أ%نا عالية� ال4جسام ط1وال� ال4ع\ناق,،
وذلك الن.çو\ش' الذي ت.نال�ه هو الذي ي'ع1ين'ها على ق%ط}ع الف%ل%وات،



وال4ج\واز' جع' ج.و\ز� وهو الوسط، أ%ي ت.ت.ناو.ل� ماء4 الوض, من فوق وتشرب
ش'رباv كثياv وتقطع بذلك الشرب, ف%ل%وات{ فل تتاج إ,ل ماء آخر.

وان\تاش.ت\ه فيهما: كناش.ت\ه، قال: ومنه ال�ناو.شة� ف القتال. ويقال للرجل
.vليأ}خذ برأ}سه ول1ح\ي.ت1ه: ناش.ه ي.ن'وش'ه ن.و\شا vإ,ذا تناو.ل% رج'ل

ورجل ن.و'وش¬ أ%ي ذو ب.طش�. ون'ش\ت' الرجل% ن.و\شاv: أ%ن.ل}ته خياv أ%و
شر�اv. وف الصحاح: ن'ش\ت'ه خياv أ%ي أ%ن.ل}ته. وف حديث علي�، عليه

السلم، وس'ئ1ل عن الوصي_ة فقال: الو.صي_ة� ن.و\ش¬ بالعروف أ%ي
ي.ت.ناو.ل� ال�وصي ال�وصى له بشيء من غي أ%ن ي'ج\ح1ف. بال1ه. وقد ناش.ه

ي.ن'وش'ه ن.و\شاv إ,ذا ت.ناو.ل%ه وأ%خ.ذ%ه؛ ومنه حديث ق�ت.يلة% أ�خت الن_ض\ر
بن الرث:

ظ%ل�ت\ س'يوف' ب.ن أ%بيه ت.ن'وش'ه،
ل1ل�ه1 أ%ر\حام¬ هناك ت'ش.ق�ق'

أ%ي ت.ت.ناو.ل�ه وت.أ}خ'ذ�ه. وف حديث عبد الل1ك: لا أ%راد الروج.
إ,ل م'ص\عب بن الزeبي ناش.ت\ به امرأ%ته وب.ك%ت\ فب.ك%ت\ ج.وار,يها، أ%ي

ت.ع.ل�ق%ت\ به. وف حديث عائشة تص1ف' أ%باها، رضي الل�ه عنهما:
فانتاش. الد>ين. ب,ن.ع\ش1ه أ%ي اس\ت.د\ر.كه واس\ت.ن\ق%ذ%ه وتن.او.ل%ه وأ%خذه

من م.ه\وات1ه، وقد ي'ه\مز من الن_ئ1يش وهو حركةD ف إ,ب\طاء. يقال.
نأ%ش\ت' ال4مر أ%ن\أ%ش'ه وان\تأ%ش.، قال: وال4و�ل أ%و\ج.ه'. ون'ش\ت' الشيء

ن.و\شاv: ط%ل%ب\ت'ه. وان\ت.ش\ت' الشيء4: استخ\ر.ج\ته؛ قال:
وان\تاش. عائن.ه من أ%هل ذ1ي قار,

ويقال: ان\تاش.ن فلنD من ال%ل%كة1 أ%ي أ%ن\ق%ذ%ن، بغي هز، بعن
ت.ناو.ل%ن. وناو.ش. الشيء4: خال%ط%ه؛ عن ابن ال4عراب؛ وبه ف�س>ر قول

أ%ب العارم وذك%ر غ%ي\ثاv قال: فما ز,ل}نا كذلك حت ناو.ش\نا الد_و_
أ%ي خال%ط}ناه. وناقة م.ن'وشة� اللحم, إ,ذا كانت رقيقةv اللحم.

@نبص: ن.ب.ص. الغ'لم' بالكلب والطائر ي.ن\ب,ص' ن.ب,يصاv ون.ب_ص.: ضم_
شفتيه ث دعاه، وقال اللحيان: ن.ب.ص. بالطائر والصيد والعصفور, ي.ن\بص'

به ن.ب,يصاv ص.و�ت. به، وكذلك ن.ب.ص. الطائر' والصيد والعصفور' ي.ن\ب,ص'
ن.ب,يصاv إ,ذا صو�ت صوتاv ضعيفاv. وما سعت له ن.ب\صةv أ%ي كلمة. وما

ي.ن\ب,ص' برف أ%ي ما يتكلم، والسي أ%على.
ابن ال4عراب: الن_ب\صاء� من الق1ياس ال�ص.و>تة� من الن_ب,يص,، وهو



صوت ش.ف%ت.ي الغلم إ,ذا أ%راد تزويج طائر بأ�نثاه.
@نص: الن_ح'وص: ال4تان الوحشية� الائل؛ قال النابغة:

ن.ح'وص قد تف%ل9ق. فائ1لها،
كأ%ن9 سرات.ها س.ب.د¬ د.ه1ي'

وقيل: الن_ح'وص الت ف بطنها ولد، والمع ن�ص¬ ونائ1ص'؛ قال ذو
الرمة:

ي.ق}ر'و ن.حائ1ص. أ%ش\باهاv م'ح.م\ل%ج.ة
ق�و\داv س.ماحيج.، ف أ%لوانا خ.ط%ب'

وأ%نشد الوهري هذا البيت:
و'ر\ق. الس_رابيل,، ف أ%لوانا خ.ط%ب

وحكى أ%بو زيد عن ال4صمعي: الن_ح'وص من ال�ت'ن, الت ل لب لا،
وقال شر: الن_ح'وص الت منعها الس>م.ن' من ال%م\ل، ويقال: هي الت ل

لب با ول ولد لا؛ ابن سيده: وقول الشاعر أ%نشده ثعلب:
حت دفع\نا بش.ب'وب� واب,ص,،

م'ر\ت.ب,ع� ف أ%ر\بع� ن.حائ1ص,
يوز أ%ن يعن بالش_ب'وب الثور.، وبالن_حائ1ص, البقر. استعارة لا،

وإ,نا أ%صله ف ال�ت'ن؛ ويدل©ك على أ%نا بقر¬ قوله بعد هذا:
ي.ل}م.ع\ن إ,ذ} و.ل�ي. بالع.صاع1ص,

فالل©م'وع إ,نا هو من شدة البياض، وشد�ة� البياض إ,نا تكون ف البقر
الوحشي، ولذلك س'م>يت البقرة� م.هاةv، ش'ب>هت بال%هاة الت هي

الب,ل�و\رة لبياضها، وقد يوز أ%ن يعن بالشبوب المار. استعارة له، وإ,نا
أ%صله للثور، فيكون النحائص حينئذ{ هي ال�ت'ن، ول يوز أ%ن يكون الثور.،

وهو يعن بالنحائص ال�ت'ن. ل4ن الثور ل ي'راعي ال�ت'ن. ول
ي'جاو,ر'ها، فإ,ن كان ال3مكان أ%ن ي'راع1ي. الثور' ال�م'ر. وي'جاو,ر.ه'ن�

فالش_ب'وب هنا الثور، والنحائص' ال�ت'ن'، وسقطت الستعارة عن جيع ذلك؛ وربا
كان ف ال�ت'ن بياض فلذلك قال:

يلمعن إ,ذ ولي بالعصاعص
والنeح\ص': أ%صل البل. وف حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%نه
ذكر ق%ت\لى أ�ح'د فقال: يا ليتن غود1ر\ت مع أ%صحاب ن'ح\ص, البل؛

النeح\ص، بالضم: أ%صل البل وسفحه، تن أ%ن يكون اس\ت'ش\ه,د معهم يوم أ�ح'د{،



أ%راد: يا ليتن غ�ود1ر\ت شهيداv مع شهداء أ�حد. وأ%صحاب' النeح\ص: هم
قتلى أ�حد، قال الوهري: أ%و غيهم.

ابن ال4عراب: ال1ن\حاص' الرأ%ة الدقيقة الطويلة.
@نص: أ%بو زيد: ن.خ.ص لم' الرجل ي.ن\خ'ص وتد_د كلها إ,ذا ه'ز,ل.

ابن ال4عراب: الناخ1ص': الذي قد ذهب لم'ه من الك1ب.ر وغيه، وقد
أ%ن\خ.ص.ه الكب' والرض'. الوهري: ن.خ.ص. الرجل�، بالاء العجمة والصاد

الهملة، ي.ن\خ.ص'، بالضم، أ%ي خ.د_د. وه'ز,ل كباv، وان\ت.خ.ص. لم'ه أ%ي
ذهب.

وعجوز ناخ1ص¬: ن%ص.ها الكب' وخد_دها.
وف صفته، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: كان م.ن\خوص. الكعبي؛ قال ابن

ال4ثي: الرواية م.ن\هوس، بالي الهملة؛ قال الزمشري: وروي منهوش ومنخوص،
والثلثة ف معن ال%ع\روق.

�@ندص: ن.د.ص.ت الن_واة� من التمرة ن.د\صاv: خرجت. ون.د.ص.ت الب.ثرة
ت.ن\د'ص' ن.د\صاv إ,ذا غ%م.ز\ت.ها فنز.ت\، ون.د.ص\تها أ%يضاv إ,ذا غ%م.ز\تا

فخرج ما فيها. وند.ص.ت عين'ه ت.ن\د'ص' ن.د\صاv ون'د'وصاv: ج.ح.ظ%ت\،
وقيل: ند.ر.ت\ وكادت ترج من ق%ل}ت1ها كما ت.ن\د'ص' عي' ال%ن,يق,. ون.د.ص.

الرجل� القوم.: نالم بشر>ه؛ ون.د.ص. عليهم ي.ن\د'ص: طلع عليهم با
يكره.

�وال1ن\داص' من الرجال: الذي ل يزال ي.ن\د'ص على القوم أ%ي ي.ط}ر.أ
عليهم با يكرهون وي'ظ}ه,ر' شر�اv. وال1ن\داص' من النساء: الفيفة

الطي�اشة�؛ قال منظور:
،vول ت.ج,د' ال1ن\داص. إ,ل س.ف1يهة
ول ت.ج,د' ال1ن\داص. نائ1رة% الش>ي.م\

أ%ي من عجلتها ل يبي' كلمها. ابن ال4عراب: ال1ن\داص' من النساء
الر_س\حاء، وال1ن\داص' ال%م\قاء، وال1ن\داص' البذي�ة�، والل9ه أعلم.

@نشص: الن_ش.اص'، بالفتح: السحاب' الرتفع، وقيل: هو الذي يرتفع بعضه
فوق بعض وليس بنبسط، وقيل: هو الذي ينشأ� من ق1ب.ل العي، والمع ن'ش'ص¬؛

قال بشر:
فلما ر.أ�و\نا بالن>س.ار, كأ%ننا

ن.شاص' الث©ر.ي�ا، ه.ي_ج.ت\ه ج.نوب'ها



قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:
أ%ر,ق}ت' ل1ض.و\ء3 ب.ر\ق� ف ن.شاص,،

ت.لgل4 ف م'م.ل4ة غصاص,
ل%واق1ح. د'ل9ح� بالاء س'ح\م،

ت.م'جe الغ.ي\ث% من خ.ل%ل, ال%ص.اص,
س.ل, ال�ط%باء4: هل س.ب.ح'وا ك%س.ب\ح1ي
ب'حور. القول,، أ%و غاص'وا م.غاص1ي؟

فأ%ما قول الشاعر أ%نشده ثعلب:
ي.ل}م.ع\ن إ,ذ ول�ي\ن. بالع.صاع1ص,،

ل%م\ع. الب'روق قي ذ�ر.ى الن_شائ1ص,
فقد يوز أ%ن يكون كس�ر ن.شاصاv على ن.شائ1ص. كما كس�روا ش.م.الv على

ش.مائل، وإ,ن اختلفت الركتان فإ,ن ذلك غي مبالv به، وقد يوز أ%ن يكون
توهم واحدها ن.شاصةv ك%س�ره على ذلك، وهو القياس وإ,ن كنا ل نسمعه.

وقد ن.ش.ص. ي.ن\ش'ص وي.ن\ش1ص ن'شوصاv: ارتفع. واس\ت.ن\ش.ص.ت1 الريح'
السحاب.: أ%ط}ل%ع.ت\ه وأ%ن%ض.ت\ه ور.ف%ع.ت\ه؛ عن أ%ب حنيفة. وكل ما ارتفع،

فقد ن.ش.ص.. ون.ش.ص.ت الرأ%ة� عن زوجها ت.ن\شص' ن'شوصاv ون.ش.ز.ت بعن
واحد، وهي ناش1ص¬ وناش1ز¬: ن.ش.ز.ت عليه وف%ر.ك%ت\ه؛ قال ال4عشى:

ت.ق%م_ر.ها شيخ¬ ع1شاءé، فأ%ص\ب.ح.ت\
ق�ضاع1ي�ةv تأ}ت الك%واه1ن. ناش1صا

وفرس¬ ن.شاصيÒ: أ%ب,يÒ ذو ع'ر.ام�، وهو من ذلك؛ أ%نشد ثعلب:
ون.شاص1ي� إ,ذا تف}رغ�ه،

ل ي.ك%د\ ي'ل}ج.م' إ,ل ما ق�ص1ر\
ابن ال4عراب: ال1ن\شاص' الرأ%ة الت تنع ف1راش.ها ف ف1راش1ها،

فالف1راش' ال4ول الزوج، والثان ال1ض\ربة. وف النوادر: فلنD ي.ت.ن.ش_ص'
لكذا وكذا وي.ت.ن.ش_ز' ويت.ش.و_ر وي.تر.م_ز' ويت.ف%و_ز' ويتز.م_ع'

كل هذا النهوض' والتهيؤ، قريب أ%و بعيد. ونش.ص.ت ث1ني�ت'ه: تر_كت
فارتفعت عن موضعها، وقيل: خرجت عن موضعها ن'شوصاv. ون.ش.ص\ت عن بلدي أ%ي

انزعجت، وأ%ن\ش.ص\ت غيي. أ%بو عمرو: ن.ش.ص\ناهم عن منزلم أ%ز\ع.ج\ناهم.
ويقال: جاشت إ,ل9 النفس' ون.ش.ص.ت\ ون.ش.ز.ت. ون.ش.ص. الوب.ر': ارتفع.

ون.ش.ص. الوبر والشعر والصوف ي.ن\شص': نص.ل% وبقي م'ع.ل�قاv لز,قاv باللد



ل ي.ط1ر\ بعد. وأ%ن\ش.ص.ه: أ%خرجه من بيته أ%و جحره. ويقال: أ%خ\ف1
ش.خ\ص.ك وأ%ن\ش1ص\ بش.ظ}ف ض.ب�ك، وهذا مثل. والن_ش'وص': الناقة العظيمة

السنام.
@نصص: الن_صe: رف}ع'ك الشيء. ن.ص_ الديث ي.ن'صeه نص�اv: رف%ع.ه. وكل

ما أ�ظ}ه,ر.، فقد ن'ص_. وقال عمرو بن دينار: ما رأ%يت رجلv أ%ن.ص_
للحديث من الزeه\ري أ%ي أ%ر\ف%ع. له وأ%س\ن.د.. يقال: ن.ص_ الديث إ,ل

فلن أ%ي رف%ع.ه، وكذلك نص.ص\ت'ه إ,ليه. ون.ص_ت الظبية� ج,يد.ها:
رف%ع.ت\ه.

وو'ض1ع. على ال1ن.ص_ة1 أ%ي على غاية الف%ض1يحة والشهرة والظهور.
وال%ن.ص_ة�: ما ت'ظ}ه.ر' عليه العروس' لت'ر.ى،وقد ن.ص_ها وانت.ص_ت هي،

والاش1طة� ت.ن\ت.صe عليها العروس. فت'ق}ع1د'ها على ال1ن.ص_ة، وهي
ت.ن\ت.صe عليها لت'ر.ى من بي النساء. وف حديث عبدال بن زمعة: أ%نه
ت.ز.و_ج بنت. السائب فلما ن'ص_ت لت'ه\د.ى إ,ليه طل�قها، أ%ي أ�قع1د.ت على
�ال1ن.ص_ة، وهي بالكسر، سرير' العروس,، وقيل: هي بفتح اليم الج.لة

عليها 
(* قوله: عليها؛ هكذا ف الصل، ولعله: ال%جلة� عليها العروس.) من

قولم ن.ص_ص\ت التاع. إ,ذا جعلت بعضه على بعض. وكل شيء أ%ظ}هر\ته، فقد
ن.ص_ص\ته. وال1ن.ص�ة: الثياب ال�ر.ف9عة والفر'ش' الو.ط�أ%ة.

ونص_ التاع. نص�اv: جعل% بعضه على بعض. ون.ص_ الدابة% ي.ن'صeها
نص�اv: ر.ف%ع.ها ف السي، وكذلك الناقة. وف الديث: أ%ن النب، صل9ى الل9ه

عليه وسل9م، حي د.ف%ع من عرفات سار الع.ن.ق. فإ,ذا وجد ف%ج\وةv ن.ص_
أ%ي رف%ع ناقت.ه ف السي، وقد نص_ص\ت ناقت: رف%ع\تها ف السي، وسي

نصÒ ون.ص1يص¬. وف الديث: أ%ن أ�م سلمة قالت لعائشة، رضي الل9ه عنهما: ما
كنت1 قائلةv لو أ%ن رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، عار.ض.ك1 ببعض

الفلوات ناص_ةv ق%ل�وص.ك من منهل� إ,ل آخر؟ أ%ي رافعةv لا ف السي؛ قال
أ%بو عبيد: الن_صe التحريك حت تستخرج من الناقة أ%قص.ى سيها؛

وأ%نشد:وت.ق}ط%ع' ال%ر\ق. بس.ي\ر� ن.ص>
والن_صe والن_ص1يص': السي الشديد والث©، ولذا قيل: ن.ص.ص\ت الشيء

رفعته، ومنه م1ن.ص_ة العروس. وأ%صل الن_ص� أ%قصى الشيء وغايت'ه، ث
سي به ضرب¬ من السي سريع. ابن ال4عراب: الن_صe ال3س\ناد' إ,ل



eالتعيي على شيء� ما، ونص eالتو\ق1يف'، والنص eالرئيس ال4كب، والن_ص
ال4مر, شدت'ه؛ قال أ%يوب بن عباثة:

ول ي.س\ت.وي، عند ن.ص> ال�مو
ر,، باذ1ل� معروف1ه والب.خ1يل

Yكل eإ,ذا سأ%له عن شيء� حت يستقصي ما عنده. ونص vون.ص_ الرجل% نص�ا
شيء�: منتهاه. وف الديث عن علي�، رضي الل9ه عنه، قال: إ,ذا بل%غ%

النساء� ن.ص_ ال1قاق, فالع.ص.ب.ة� أ%و\ل، يعن إ,ذا بلغت غاية الصغر إ,ل
أ%ن تدخل ف الكب فالعصبة أ%و\ل با من ال�م>، يريد بذلك ال3دراك.
والغاية. قال ال4زهري: النصe أ%صل�ه منتهى ال4شياء وم.ب\لغ� أ%ق}صاها،

ومنه قيل: نص.ص\ت' الرجل% إ,ذا استقصيت مسأ%لته عن الشيء حت تستخرج كل
ما عنده، وكذلك النص� ف السي إ,نا هو أ%قصى ما تقدر عليه الدابة، قال:

فنصe ال1قاق, إ,نا هو ال3دراك'، وقال البد: نصe القاق منتهى بلوغ
العقل، أ%ي إ,ذا بلغت من س1ن>ها البلغ% الذي يصلح أ%ن ت'حاق1ق.

وت'خاصم عن نفسها، وهو ال1قاق'، فعصبت'ها أ%ول با من أ�م>ها.
ويقال: ن.ص\ن.ص\ت الشيء4 حركته. وف حديث أ%ب بكر حي دخل عليه عمر،

رضي الل9ه عنهما، وهو ي'ن.ص\ن,ص' ل1سان.ه ويقول: هذا أ%و\ر.د.ن الوارد.؛
قال أ%بو عبيد: هو بالصاد ل غي، قال: وفيه لغة ا�خرى ليست ف الديث

ن.ض\ن.ض\ت، بالضاد. وروي عن كعب أ%نه قال: يقول البار اح\ذ%ر'ون فإ,ن ل
أ�ناصe عبداv إ,ل عذ�ب\ت'ه أ%ي ل أ%ستقصي عليه ف السؤال والساب،

وهي مفاعلة منه، إ,ل عذ�بته. ون.ص_ص. الرجل� غري.ه إ,ذا استقصى عليه.
وف حديث هرقل: ي.ن'صeهم أ%ي يستخرج' رأ}يهم وي'ظ}ه,ر'ه؛ ومنه قول
الفقهاء: ن.صe القرآن1 ون.صe السن_ة أ%ي ما دل ظاهر' لفظهما عليه من

ال4حكام. شر: الن_ص\ن.ص.ة والن_ض\ن.ض.ة� الركة. وكل شيء� ق%ل}ق%ل}ت.ه، فقد
ن.ص\ن.ص\ته.

والنeص_ة: ما أ%قبل على البهة من الشعر، والمع ن'ص.ص¬ ون,صاص¬.
ون.ص_ الشيء4: حركه. ون.ص\ن.ص. لسانه: حركه كن.ض\ن.ض.ه، غي أ%ن الصاد فيه

أ%صل وليست بدلv من ضاد ن.ض\ن.ض.ه كما زعم قوم، ل4نما ليستا أ�خ\ت.ي
فتبدل إ,حداها من صاحبتها. والن_ص\ن.ص.ة�: ترeك البعي إ,ذا ن.ه.ض. من
ال4رض. ون.ص\ن.ص البعي': ف%ح.ص بصدره ف ال4رض ليب'ك. الليث:
الن_ص\ن.ص.ة إ,ثبات البعي ركبتيه ف ال4ر\ض وترeكه إ,ذا هم_ بالنهوض.



.vون.ص\ن.ص البعي': مثل ح.ص\ح.ص.. ون.ص\ن.ص الرجل ف مشيه: اهتز منتصبا
وان\ت.ص_ الشيء� وانتصب إ,ذا استوى واستقام؛ قال الراجز:

فبات م'ن\ت.ص�اv وما ت.ك%ر\د.س.ا
وروى أ%بو تراب عن بعض ال4عراب: كان ح.ص1يص' القوم, ون.ص1يص'هم

وب.ص1يص'هم كذا وكذا أ%ي ع.د.د'هم، بالاء والنون والباء.
@نعص: ن.ع.ص. الشيء4 فان\ت.ع.ص.: حر_ك%ه فتحر_ك. والن_ع.ص':

التماي'ل�، وبه سي ناع1ص.ة�. قال ابن الظفر: نعص ليست بعربية إ,ل ما جاء4 أ%سد
بن ناع1ص.ة ال�ش.ب�ب' ف شعره بنساء، وكان ص.ع\ب. الشعر ج,د�اv، وقلما

يروى شعره لصعوبته، وهو الذي قتل ع.ب,يداv بأ%مر النعمان. قال ال4زهري:
قرأ}ت ف نوادر ال4عراب: فلن من ن'ص\ر.ت وناص1ر.ت ونائ1ص.ت

وناع1ص.ت وهي ناص1ر.ت'ه.
وناع1ص¬: اسم رجل، والعي غي معجمة. والنواع1ص': اسم موضع، وقال ابن

بري: الن_واع1ص' مواضع معروفة؛ وأ%نشد لل4عشى:
فأ%حواض الرجا فالن_واع1صا

قال ال4زهري: ول يصح ل من باب نعص شيء أ%عتمده من جهة من ي'ر\جع إ,ل
علمه وروايته عن العرب.

@نغص: نغ1ص. ن.غ.صاv: ل ت.ت1م_ له ه.ناء4ت'ه، قال الليث: وأ%كثر'ه
بالتشديد ن'غ>ص. ت.ن\غ1يصاv، وقيل: الن_غ.ص' ك%د.ر' العيش، وقد ن.غ_ص.

عليه ع.ي\ش.ه ت.ن\غ1يصاv أ%ي ك%د_ر.ه، وقد جاء4 ف الشعر ن.غ_ص.ه، وأ%نشد
ال4خفش لعدي بن زيد، وقيل هو لسوادة بن زيد ابن عدي�:

،vل أ%ر.ى الوت. ي.س\ب,ق' الوت' شيئا
ن.غ_ص. الوت' ذا الغ1ن.ى والف%ق1يا

قال فأ%ظهر الوت ف موضع ال3ضمار، وهذا كقولك أ%م�ا زيد¬ فقد ذهب زيد،
وكقوله عز� وجل9: ولل9ه ما ف السموات وما ف ال4رض وإ,ل الل9ه

ت'ر\ج.ع' ال�مور، فثن السم وأ%ظهره. وتن.غ_ص.ت\ عيش.ت'ه أ%ي ت.كد_رت. ابن
ال4عراب: ن.غ_ص. علينا أ%ي قطع علينا ما كنا ن'ح1بe الستكثار منه.
وكل من قطع شيئاv ما ي'ح.بe الزدياد' منه، فهو م'ن.غ>ص¬؛ قال ذو

الرمة:غ%د.اة ام\ت.ر.ت\ ماء4 الع'يون1، ون.غ_ص.ت\
ل�ب.اناv من الاج, الدور' الروافع

وأ%نشده غيه:



،vوطال%ما ن'غ>ص'وا بالف%ج\ع, ضاح1ية
وطال% بالف%ج\ع, والت_ن\غ1يص, ما ط�ر,ق�وا

والن_غ\ص' والن_غ.ص': أ%ن ي'ور,د. الرجل� إ,بل%ه الوض فإ,ذا شربت
أ�خ\ر,ج. من كل بعيين بعي¬ قويÒ وأ�دخل مكانه بعي ضعيف؛ قال لبيد:

فأ%ر\س.ل%ها الع1ر.اك. ول ي.ذ�د\ها
ول ي'ش\ف1ق\ على ن.غ.ص, الد>خال,

ون.غ1ص. الرجل�، بالكسر، ي.ن\غ.ص' ن.غ.صاv إ,ذا ل ي.ت1م_ مراده، وكذلك
البعي إ,ذا ل ي.ت1م_ ش'ر\ب'ه. ون.غ.ص. الرجل% ن.غ\صاv: منع.ه نصيب.ه

من الاء فحال بي إ,بله وبي أ%ن تشرب؛ قالت غادية الدبيية:
قد ك%ر,ه. الق1يام. إ,ل بالع.صا،

والس_ق}ي. إ,ل أ%ن ي'عد_ الف�ر.صا،
أ%و\ ع.ن\ ي.ذ�ود. مال%ه عن ي'ن\غ.صا

وأ%ن\غ.ص.ه ر.ع\ي.ه كذلك، هذه بال4لف.
�@نفص: أ%ن\ف%ص. الرجل� ببوله إ,ذا رمى به. وأ%ن\ف%ص.ت الناقة والشاة
ببولا، فهي م'ن\ف1صة، د.ف%ع.ت به د'ف%عاv د'ف%عاv، وف الصحاح: أ%خرجته

د'ف}عةv د'ف}عةv مثل أ%وزعت. أ%بو عمرو: ناف%ص\ت الرجل م'ناف%صةv وهو أ%ن
تقول له: ت.ب'ول أ%نت وأ%بول أ%نا فننظر أ%ي�نا أ%ب\ع.د' ب.و\لv، وقد

ناف%ص.ه فن.ف%ص.ه؛ وأ%نشد:
لع.م\ري، لقد ناف%ص\ت.ن فن.ف%ص\ت.ن

بذي م'ش\ف%ت.ر�، ب.و\ل�ه م'ت.فاو,ت'
وأ%خذ الغنم. النeف%اص'. والنeف%اص': داء# يأ}خذ الغنم فت.ن\ف1ص'

بأ%ب\وال1ها أ%ي ت.د\ف%ع'ها دفعاv حت توت. وف الديث: م.و\ت كن'ف%اص,
الغنم، هكذا ورد ف رواية، والشهور: كق�ع.اص, الغنم. وف حديث السنن
الع.ش\ر: وان\ت1ف%اص' الاء، قال: الشهور ف الرواية بالقاف وسيجيء، وقيل:

الصواب بالفاء والراد ن.ض\ح'ه على الذ�ك%ر من قولم ل1ن.ض\ح, الدم القليل
ن'ف}ص.ة، وجعها ن'ف%ص¬.

وأ%نف%ص. ف الض_ح1ك وأ%ن\ز.ق وز.ه\ز.ق. بعن واحد: أ%ك}ث%ر. منه.
vوالن\فاص': الكثي' الض_ح1ك. قال الفراء: أ%ن\ف%ص. بالض_ح1ك إ,ن\فاصا

وأ%ن\ف%ص. بش.ف%ت.ي\ه كال%ت.ر.م>ز,، وهو الذي يشي بش.ف%ت.ي\ه وعينيه.
وأ%ن\ف%ص. بنطفته: خ.ذ%ف.؛ هذه عن اللحيان.



والنeف}ص.ة�: د'ف}عة من الدم؛ ومنه قول الشاعر:
ت.ر\مي الد>ماء4 على أ%كتاف1ها ن'ف%صا

ابن بري: الن_ف1يص' الاء� العذب؛ وأ%نشد لمرئ القيس:
كش.و\ك1 الس_يال, فهو ع.ذ}ب¬ ن.ف1يص'

@نقص: الن_ق}ص': ال�س\ران ف الظY، والنقصان� يكون مصدراv ويكون قدر
vون'ق}صانا vص' ن.ق}صا�الشيء الذاهب من النقوص. ن.ق%ص. الشيء� ي.ن\ق
ون.ق1يصةv ون.ق%ص.ه هو، يتعدى ول يتعدى؛ وأ%ن\ق%ص.ه لغة؛ وان\ت.ق%ص.ه

وت.ن.ق�ص.ه: أ%خذ منه قليلv قليلv على حد ما ييء� عليه هذا الضرب من
ال4بنية بال4غلب. وان\ت.ق%ص. الشيء�: ن.ق%ص.، وان\ت.ق%ص\ت'ه أ%نا، لزم¬

وواقع¬، وقد ان\ت.ق%ص.ه حق�ه. أ%بو عبيد ف باب ف%ع.ل% الشيء� وف%ع.ل}ت'
أ%نا: ن.ق%ص. الشيء� ون.ق%ص\ت'ه أ%نا، قال: وهكذا قال الليث، وقال: استوى

فيه ف%ع.ل% اللزم' وال�جاوز. واس\ت.ن\ق%ص. ال�شتري الثمن. أ%ي
اس\ت.ح.ط�، وتقول: ن'ق}صان'ه كذا وكذا هذا قد\ر' الذاهب؛ قال ابن دريد: سعت

خزاعي�اv يقول للطي>ب إ,ذا كانت له رائحة طي>بة: إ,نه ل%ن.ق1يص¬؛ وروى قول
امرئ القيس:

كل%و\ن الس_يال, وهو عذب ن.ق1يص
أ%ي طي>ب الريح. اللحيان ف باب ال3تباع: ط%ي>ب¬ ن.ق1يص. وف

الديث: ش.ه\را ع1يد{ ل ي.ن\ق�صان، يعن ف الكم، وإ,ن ن.ق%صا ف العدد أ%ي
أ%نه ل ي.ع\ر,3ض' ف قلوبكم شكÒ إ,ذا ص'متم تسعة وعشرين، أ%و إ,ن وق%ع.

ف يوم الج� خطأD ل يكن ف ن'س'ك1كم ن.ق}ص¬. وف الديث: عشر من
الف1ط}رة وان\تقاص الاء، قال أ%بو عبيد: معناه ان\ت1قاص' البول بالاء إ,ذا

غ�س3ل به يعن الذاكي، وقيل: هو النتضاح بالاء، ويروى ان\ت1فاص،
بالفاء، وقد تقدم. وف الديث: ان\ت1فاص الاء الستنجاء، قيل: هو النتضاح

بالاء. قال أ%©بو عبيد: ان\تقاص' الاء غ%س\ل� الذك%ر بالاء، وذلك أ%نه
إ,ذا غسل الذكر ارتد البول ول ينزل، وإ,ن ل يغسل نزل منه الشيء حت

ي'س\ت.ب\رأ%.
والن_ق}ص' ف الوافر من الع.روض: حذ}ف' سابع1ه بعد إ,سكان خامسه،

ن.ق%ص.ه ي.ن\ق�ص'ه ن.ق}صاv وان\ت.ق%ص.ه. وت.ن.ق�ص. الرجل% وان\ت.ق%ص.ه
واس\ت.ن\ق%ص.ه: نسب إ,ليه النeق}ص.ان%، والسم الن_ق1يصة�؛ قال:

فلو غ%ي' أ%خوال أ%رادوا ن.ق1يص.ت،



ج.ع.ل}ت' لم ف%و\ق. الع.ران,ي, م1يس.ما
وفلن ي.ن\ت.ق1ص' فلناv أ%ي يقع فيه وي.ث}ل1ب'ه. والن_ق}ص': ضع\ف'

العقل. ون.ق�ص. الشيء� ن.قاص.ةv، فهو ن.ق1يص¬: ع.ذ�ب.؛ وأ%نشد ابن بري
لشاعر:ح.ص.انD ر,يق�ها ع.ذ}ب¬ ن.ق1يص

�وال%ن\ق%ص.ة�: الن_ق}ص'. والن_ق1يصة�: العيب. والنقيصة�: الو.ق1يعة
ف الناس، والف1ع\ل الن\ت1قاص'، وكذلك ان\ت1قاص' الق�؛ وأ%نشد:

وذا الر>ح\م, ل ت.ن\ت.ق1ص\ حق�ه،
فإ,ن� الق%ط1يع.ة ف ن.ق}ص,

وف حديث بيع الرeط%ب بالتمر قال: أ%ي.ن\ق�ص الرeط%ب إ,ذا ي.ب,س؟
قالوا: نعم، لفظ�ه استفهام ومعناه تنبيه¬ وتقرير ل1ك�ن\ه1 ال�ك}م وعل�ته

ليكون معتباv ف نظائره، وإ,ل فل يوز أ%ن يفى مثل هذا على النب، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، كقوله تعال: أ%ل%ي\س. الل9ه' بكاف{ ع.ب\د.ه؛ وقول

جرير:
أ%ل%س\ت'م خي. م.ن\ ر.ك1ب. ال%طايا

Dوص': ال3ح\جام' والن\ق1داع' عن الشيء. تقول: أ%راد. فلن�@نكص: النeك
أ%مراv ث ن.ك%ص. على ع.ق1ب.ي\ه. ون.ك%ص. عن ال4مر ي.ن\ك1ص' وي.ن\ك�ص'

ن.ك}صاv ون'كوصاv: أ%ح\ج.م. قال أ%بو منصور: ن.ك%ص. ي.ن\ك�ص' وي.ن\ك1ص'
ون.ك%ص. فلنD عن ال4مر ون.ك%ف. بعن واحد أ%ي أ%ح\ج.م. ون.ك%ص. على

عقبيه: رجع عما كان عليه من الي، ول يقال ذلك إل ف الرجوع عن الي
خاصة. ون.ك%ص. الرجل� ي.ن\ك1ص': رجع. إ,ل خ.ل}ف1ه. وقوله عز� وجل9: وكنتم

على أ%عقابكم ت.ن\ك1ص'ون؛ فسر بذلك كله. وقرأ% بعض القراء: تنك�صون، بضم
vي: ق%د_م. للو.ث}بة ي.داYالكاف. وف حديث علي�، رضي الل9ه عنه، وص1ف

وأ%خ_ر. للنeك�وص, ر,ج\لv؛ النeك�وص: الرجوع' إ,ل وراء وهو
الق%ه\ق%ر.ى.

@نص: الن_م.ص': ق1ص.ر' الر>يش,. والن_م.ص: رق�ة الشعر ود1ق�ت'ه حت
تراه كالز_غ%ب,، رجل أ%ن\م.ص' ورجل أ%ن\م.ص' الاجب وربا كان أ%ن\م.ص.

ال%ب,ي.
والن_م\ص': ن.ت\ف' الشعر. ون.م.ص. شعر.ه ي.ن\م1ص'ه ن.م\صاv: ن.ت.ف%ه،

وال�ش\ط� ي.ن\م1ص' الشعر. وكذلك ال%س_ة؛ أ%نشد ثعلب:
كان% ر'ي.ي\ب¬ ح.ل%ب¬ وقار,ص'



والق%تe والشعي' والف%صاف1ص'،
وم'ش'طD من الديد نام1ص'

يعن ال1ح.س_ة ساها مشطاv ل4ن لا أ%سناناv كأ%سنان الشط.
وت.ن.م_صت الرأ%ة: أ%خذت شعر ج.ب,ين,ها بيط لتنتفه. ون.م_ص.ت أ%يضاv: شدد

للتكثي؛ قال الراجز:
يا ل%ي\ت.ها قد ل%ب,س.ت\ و.ص\واصا،

ون�ص.ت\ حاج,ب.ها ت.نماصا،
حت ي.ج,يئوا ع'ص.باv ح1راصا

والنام1صة�: الرأ%ة الت ت'ز.ي>ن' النساء بالن_م\ص. وف الديث:
ل�ع1ن.ت النامصة� وال�ت.ن.م�صة؛ قال الفراء: النام1صة� الت تنتف الشعر من

الوجه، ومنه قيل للم1ن\قاش, م1ن\ماص ل4نه ينتفه به، وال�ت.ن.م>صة�: هي
الت تفعل ذلك بنفسها؛ قال ابن ال4ثي: وبعضهم يرويه ال�ن\ت.م1صة،

vبتقدي النون على التاء. وامرأ%ة ن.م\صاء ت.ن\ت.م1ص' أ%ي تأ}مر' نام1صة
فت.ن\م1ص شعر. وجهها ن.م\صاv أ%ي تأ}خذه عنه بيط. وال1ن\م.ص وال1ن\ماص':

ال1ن\قاش'. ابن ال4عراب: ال1ن\ماص ال1ظ}فار وال1ن\تاش وال1ن\قاش
وال1ن\تاخ. قال ابن بري: والن_م.ص النقاش أ%يضاv؛ قال الشاعر:

ول ي'ع.ج>ل} بقول� ل ك1فاء4 له،
كما ي'ع.ج>ل� نبت' ال�ض\رة1 الن_م.ص'

والن_م.ص' والن_م1يص': أ%ول ما يبدو من النبات فينتفه، وقيل: هو ما
أ%م\ك%نك ج.زeه، وقيل: هو ن.م.ص¬ أ%ول ما ينبت فيمل فم الكل. وتن.م_ص.ت

الب'ه\م': ر.ع.ت\ه؛ وقول امرئ القيس:
vور,ب_ة vويأ}كلن من ق%و¼ ل%عاعا

ت.ج.ب_ر. بعد ال4ك}ل,، فهو ن.م1يص'
يصف نباتاv قد رعته الاشية فجردته ث نبت بقدر ما يكن أ%خ\ذ�ه أ%ي

بقدر ما ينتف وي'ج.ز. والن_م1يص': النبت الذي قد أ�كل ث نبت. والن_م\ص'،
بالكسر: نبت. والن_م.ص': ضرب من ال4س.ل ل%ي�ن¬ تعمل منه ال4ط}باق

والغ'ل�ف ت.س\ل%ح عنه ال3بل؛ هذه عن أ%ب حنيفة؛ ال4زهري: أ%قرأ%ن
ال3يادي لمرئ القيس:

ت.ر.ع_ت\ ب,ح.ب\ل ابن.ي\ ز'ه.ي كليهما
ن'ماص.ي\ن,، حت_ى ضاق. منها ج'ل�ود'ها



قال: ن'ماص.ي, شهرين: ون'ماص¬: شهر. تقول: ل يأ}تن ن'ماصاv أ%ي
شهراv، وجعه ن'م'ص¬ وأ%ن\م1ص.ة.

@نص: الن_ه\ص': الضي\م'، وقد ذكرت ف الضاد وهو الصحيح.
vت%ي�أ%. وناص. ين'وص' ن.و\صا :vوم.ناصا vنوص: ناص. للحركة ن.و\صا@

وم.ناصاv وم.ن,يصاv: ترك وذهب. وما ي.ن'وص' فلن لاجت وما يقدر على أ%ن
ي.ن'وص أ%ي يتحرك لشيء. وناص. ي.ن'وص' ن.و\صاv: عدل. وما به ن.و,يص¬ أ%ي

قوة وح.راك¬. وناو.ص. ال%ر�ة ث سالها أ%ي جاب.ذ%ها ومار.س.ها، وهو مثل
قد ذكر عنه ذكر ال%ر�ة. ويقال: ن'ص\ت الشيء ج.ذ%ب\ت'ه؛ قال ال9رار:

وإ,ذا ي'ناص' رأ%ي\ته كال4ش\و.س
وناص. ي.ن'وص' م.ن,يصاv وم.ناصاv: ن.جا. أ%بو سعيد: ان\تاص.ت الشمس'

ان\تياصاv إ,ذا غابت. وف التنزيل: ولت. ح1ي. م.ناص�؛ أ%ي وقت م.ط}ل%ب�
وم.غاث{، وقيل: معناه أ%ي اس\ت.غاثوا وليس ساعة% مل}جإ� ول م.ه\رب.

ال4زهري ف ترجة حيص: ناص. وناض. بعن واحد. قال الل9ه عز� وجل9: ولت. حي.
مناص؛ أ%ي لت. حي. م.ه\رب� أ%ي ليس وقت تأ%خ�ر� وف1رار�. والن_و\ص':

الف1رار'. وال%ناص': ال%ه\رب'. وال%ناص': الل}جأ� وال%ف%رe. وناص.
عن ق1رنه ي.ن'وص ن.و\صاv وم.ناصاv أ%ي فر_ وراغ%. ابن بري: النeوص، بضم

النون، الرب؛ قال عدي بن زيد:
يا ن.ف}س' أ%ب\قي وات�قي ش.ت\م. ذ%وي الـ

ـأ%ع\راض, ف غي ن'وص
والن_و\ص' ف كلم العرب: التأ%خر، والب.و\ص': التقدم، يقال: ن'ص\ته؛

وأ%نشد قول امرئ القيس:
أ%م1ن ذ1ك}ر, س.ل}مى إ,ذ} ن.أ%ت\ك.، ت.ن'وص'

ف%ت.ق}ص'ر عنها خ.ط}وةv وت.ب'وص'؟
فم.ناص م.ف}عل: مثل م.قام. وقال ال4زهري: قوله ولت حي مناص، لت ف

ال4صل له، وهاؤها هاء التأ}نيث، ت.صي تاءé عند ال�رور, عليها مثل
ث�م_ وث�م_ت، تقول: عمراv ث�م_ت. خالداv. أ%بو تراب: يقال لص. عن ال4مر

وناص. بعن حاد.. وأ%ن.ص\ت أ%ن آخ'ذ% منه شيئاv أ�ن,يص' إ,ناصةv أ%ي
أ%ردت. وناص.ه لي'د\ر,كه: حركه. والن_و\ص وال%ناص': السخاء؛ حكاه أ%بو علي

ف التذكرة.
والنائ1ص': الرافع' رأ}سه نافراv، وناص. الفرس' عند الك%ب\ح, والتحريك.



وقولم: ما به ن.ويص¬ أ%ي ق�و�ةD وح.راك¬. واس\تناص.: ش.م.خ. برأ}سه،
والفرس ي.ن,يص' وي.س\ت.ن,يص'؛ وقال حارثة بن بدر:

غ%م\ر' ال1راء إ,ذا ق%ص.ر\ت' ع1نان.ه
ب,ي.دي، اس\تناص ورام. ج.ر\ي. ال1س\ح.ل

vواس\تناص. أ%ي تأ%خ�ر. والن_و\ص': المار' الوحشي ل يزال نائصا
رافعاv رأ}سه يتردد كأ%نه نافذ جامح. وال�ن.و_ص': ال�ل%ط�خ'؛ عن كراع.

وأ%ن.ص\ت الشيء: أ%د.ر\ته، وزعم اللحيان أ%ن نونه بدل من لم أ%ل%ص\ته. ابن
ل4عراب: الص_ان اللز,م' للخ1د\مة والناصي ال�ع.ر\ب,د. ابن

ال4عراب: الن_و\صة الغ.س\لة بالاء أ%و غيه، قال ال4زهري: ال4صل م.و\صة،
.vفقبلت اليم نونا

@نيص: الن_ي\ص': الق�ن\فذ� الضخم. ابن ال4عراب: الن_ي\ص' الركة
الضعيفة. وأ%ناص. الشيء4 عن موضعه: حر�كه وأ%داره عنه لينتزعه، نون'ه بدل من

لم أ%لص.ه، قال ابن سيده: وعندي أ%نه أ%ف}ع.ل%ه من قولك ناص. ي.ن'وص
إ,ذا تر�ك، فإ,ذا كان كذلك فبابه الواو، والل9ه أ%علم.

فصل الاء
@نبض: ن.ب.ض. الع1ر\ق' ي.ن\ب,ض' ن.ب\ضاv ون.ب.اضاv: تر�ك وضر.ب.

والن�اب,ض': الع.ص.ب'، ص1فةD غالبةD. وال%ناب,ض': م.ضار,ب' القلب. ون.ب.ض.ت1
ال4م\عاء ت.ن\ب,ض': اض\ط%ر.ب.ت؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ث ب.د.ت\ ت.ن\ب,ض' أ%ح\راد'ها،
إ,ن} م'ت.غ.ن�اةv وإ,ن} حاد1ي.ه\

(* قوله «ث بدت» تقدم ف مادة حرد ث غدت.)
أ%راد إ,ن} م'ت.غ.ن>يةv فاض\ط�ر_ فحو�ل%ه إ,ل لفظ الفعول، وقد يوز

أ%ن يكون هذا كقولم الناصاة% ف الن�اص1ية والقاراة% ف القار,ية1،
يق}ل1بون الياء أ%لفاv طلباv للخفة. وقوله: وإ,ن حادية، إ,م_ا أ%ن يكون على

vبعن مفعول أ%ي م.ح\د'و�ا vالنسب أ%ي ذات' ح'داء، وإ,ما أ%ن يكون فاعل
.vبا أ%و م.ح\د'و�ة

والن_ب\ض': الركة�. وما به ن.ب.ض¬ أ%ي حر.كةD، ول يستعمل م'ت.ح.ر>ك.
الثان إ,ل ف ال%ح\د. وقولم: ما به ح.ب.ض¬ ول ن.ب.ض¬ أ%ي ح.راك¬،

ووجع م'ن\ب,ض¬. والن_ب\ض': ن.ت\ف' الشع.ر؛ عن كراع. وال1ن\ب.ض':
ال1ن\د.فة�. الوهري: ال1ن\ب.ض' ال1ن\د.ف' مثل ال1ح\ب.ض، قال الليل: وقد



جاء ف بعض الشع\ر ال%ناب,ض' ال%ناد1ف'.
وأ%ن\ب.ض. القو\س. مثل أ%ن\ض.ب.ها: جذ%ب. وت.ر.ها لت'ص.و>ت.. وأ%ن\ب.ض.
بالوت.ر إ,ذا جذ%ب.ه ث أ%رسله لي.ر,ن9. وأ%ن\ب.ض. الوتر. أ%يضاv: جذب.ه

بغي سهم ث أ%رسله؛ عن يعقوب. قال اللحيان: ال3ن\باض' أ%ن ت.م'د�
الوتر ث ت'ر\سله فتسمع. له صوتاv. وف الثل: ل ي'ع\ج,ب'ك ال3ن\باض' قبل

الت_وت1ي,، وهذا مثل ف استعجال ال4مر قبل بلوغه إ,ناه. وف الثل,:
إ,ن\باض¬ بغي ت.و\ت1ي�. وقال أ%بو حنيفة: أ%نبض ف قوسه ون.ب_ض.

أ%صاتا؛ وأ%نشد:
،vلئن\ ن.ص.ب\ت. ل% الر_و\ق%ي\ن, م'ع\ت.ر,ضا

ل4ر\م1ي.ن_ك ر.م\ياv غي ت.ن\ب,يض,
أ%ي ل يكون ن.ز\عي ت.ن\ب,يضاv وت.ن\ق1ياv، يعن ل يكون تو.عeداv بل
إ,يقاعاv. ون.ب.ض. الاء� مثل ن.ض.ب.: سال%. وما ي'ع\ر.ف' له م.ن\ب,ض'

ع.س.لة{ كم.ض\ر,ب, عس.لة{.
@نتض: ن.ت.ض. اللد' ن'ت'وضاv. خرج عليه داء كآثار الق�وباء ث ت.ق%ش_ر.

ط%رائق.. وف التهذيب: ن.ت.ض. ال1مار' ن'ت'وضاv إ,ذا خرج به داء
فأ%ثار. القوباء ث ت.ق%ش_ر ط%رائق. بعض'ها من بعض. وأ%ن\ت.ض. الع'ر\ج'ون� من

الك%م\أ%ة1: وهو شيء طويل من الكمأ%ة ي.ن\ق%ش1ر' أ%عال1يه1 من جنس
eالكمأ%ة% والس>ن �الكمأ%ة؛ وهو ي.ن\ت1ض' عن نفسه كما ت.ن\ت1ض' الكمأ%ة

الس�ن_ إ,ذا خرجت فرفع.ت\ه عن نف}س3ها، ل ي.جئ إ,ل هذا؛ قال ال4زهري: هذا
صحيح ومن العرب مسموع، قال: ول أ%جده لغي الليث، وقال أ%بو زيد: ف

معاياة العرب قولم ضأ}نD ب,ذي ت'نات1ضة% ت.ق}ط%ع' ر.د\غة% الاء بع.ن.ق�
وإ,ر\خاء، قال: ي'س.كYنون الرد\غة% ف هذه الكلمة وحدها.

.vمنه تسم�ى ن.ح\ضة �@نض: الن_ح\ض': اللحم' نف}س'ه، والق1ط}عة� الضخ\مة
وال%ن\ح'وض' والن_ح1يض': الذي ذه.ب لم'ه. وقيل: ها الك%ث1يا

اللح\م، وال�نثى بالاء، وكل© ب.ض\عة لم ل عظم فيها لفئة نو الن_ح\ضة1
وال%ب\ر.ة1 والو.ذ}رة1. قال ابن السكيت: الن_ح1يض' من ال4ض\داد1 يكون

الكثي. اللح\م, ويكون الق%ليل% اللحم, كأ%ن_ه ن'ح1ض. ن.ح\ضاv. وقد ن.ح'ضا
ن.حاضةv: كثر لم'هما. ون.ح.ض. لم'ه ي.ن\ح.ض' ن'حوضاv: نق%ص. قال

ال4زهري: ون.حاض.ت'ها كثرة� لم1هما، وهي م.ن\ح'وضةD ون.ح1يض¬. ون.ح.ض.
vقش.ره. ون.حض. العظم. ي.ن\ح.ض'ه ن.ح\ضا :vاللحم. ي.ن\ح.ض'ه وي.ن\ح1ض'ه ن.ح\ضا



:�وان\ت.ح.ض.ه: أ%خ.ذ ما عليه من اللحم واع\ت.ر.قه. والن_ح\ض' والنح\ضة
اللحم' ال�ك}ت.ن,ز' كلحم الفخذ؛ قال عبيد:

ث أ%بري ن,حاض.ها فتراها
ضام1راv، ب.ع\د. ب'د\ن,ها، كال1لل,

Dوقد ن.ح'ض، بالضم، فهو ن.ح1يض¬ أ%ي اك}ت.ن.ز. لمه. وامرأ%ة ن.ح1يضة
ورجل ن.ح1يض¬: كثي اللحم. ون'ح1ض. على ما ل يسم� فاعله، فهو م.ن\ح'وض¬

أ%ي ذه.ب لم'ه، وان\ت'ح1ض. مثل�ه. وف حديث الزكاة: فاع\م1د إ,ل شاة{
م\تلئة{ شح\ماv ون.ح\ضاv؛ الن_ح\ض': اللحم؛ وف قصيد كعب:

ع.ي\رانة{ ق�ذ1ف%ت\ بالن_ح\ض, عن ع'ر'ض�
أ%ي ر'م1يت باللحم. ون.ح.ض\ت' الس>نان% والن_ص\ل%، فهو م.ن\ح'وض¬

ون.ح1يض¬ إ,ذا ر.ق�ق}ت.ه وأ%ح\د.د\ته؛ وأ%نشد:
كم.و\ق1ف ال4ش\ق%ر, إ,ن ت.ق%د_ما،

باش.ر. م.ن\ح'وض. الس>نان1 ل%ه\ذ%ما
وقال امرؤ القيس يص1ف' ال%د_، وقال ابن بري: إ,ن الوهري قال يصف

ال%ن\ب.، والصواب' يص1ف' الد�:
ي'بار,ي ش.باة الرeم\ح, خ.دÒ م'ذ%ل�ق¬،
كح.د> الس>نان1 الصeل�ب� الن_ح1يض,

ون.ح.ض\ت' فلناv إ,ذا ت.ل%ح_ح\ت. عليه ف السؤ.ال حت يكون ذلك
السؤال� كن.ح\ض, اللحم عن العظم؛ قال ابن بري: قال أ%بو زيد ن.ح.ض. الرجل%

سأ%ل%ه ولم.ه؛ وأ%نشد لسلمة بن عبادة ال%ع\دي�:
أ%ع\طى ب,ل م.ن¼ ول ت.قار'ض,،

ول س'ؤال� مع ن.ح\ض, الن_اح1ض,
eن.ض1يض' الاء كما ي.خرج من حجر. ن.ض_ الاء� ي.ن,ض :eنضض: الن_ض@

ن.ض�اv ون.ض1يضاv: سال%، وقيل: سال% قليلv قليلv، وقيل: خرج ر.ش\حاv؛
وبئر ن.ض'وض¬ إ,ذا كان ماؤها يرج كذلك. والن_ض.ض': ال1سى وهو ماء على

ر.م\ل دون.ه إ,ل أ%سفل أ%رض ص'ل}بة فك�ل�ما ن.ض_ منه شيء أ%ي ر.ش.ح.
واجتمع أ�خ1ذ. واس\ت.ن.ض_ الثYماد. من الاء: ت.ت.ب_عها وت.ب.ر_ض.ها؛
واستعاره بعض' الف�ص.حاء ف الع.ر.ض, فقال يصف حال%ه:

وت.س\ت.ن,ضe الثYماد من م.ه.لي
والن_ض1يض': الاء الق%ل1يل�، والمع ن,ضاض¬. وف حديث ع1م\ران%



والرأ%ة صاح1بة1 ال%زادة1 قال: وال%زادة� تكاد ت.ن,ضe من الاء أ%ي
ت.ن\ش.قe ويرج منها الاء. يقال: ن.ض_ الاء� من العي إ,ذا ن.ب.ع.،

وي'ج\م.ع' على أ%ن,ض_ة{؛ وأ%نشد الفراء:
،vوأ%خ\و.ت\ ن'ج'وم' ال4خ\ذ1 إ,ل أ%ن,ض�ة
أ%ن,ض_ة% م.ح\ل�، ليس قاط1ر'ها ي'ث}ر,ي

أ%ي ليس ي.ب'ل© الث�رى. والن_ض1يضة�: الطر الضعيف' القليل، والمع
ن.ضائض'؛ قال ال4سدي، وقيل ل4ب ممد الفقعسي:

يا ج'م\ل أ%س\قاك1 الب'ر.ي\ق' الوام1ض'،
والد>ي.م' الغاد1ية� الن_ضان,ض'،
ف كلY عام� ق%ط}ر'ه ن.ضائض'

والن_ض1يضة�: السحابة� الضعيفة�، وقيل: هي الت ت.ن,ضe بالاء تسيل.
والن_ض1يضة� من الر>ياح: الت ت.ن,ض� بالاء فت.س3يل، وقيل الضعيفة.
ونض_ إ,ليه من م.ع\روف1ه شيء ي.ن,ضe ن.ض�اv ون.ض1يضاv: سال%، وأ%كثر'

،Dويقال: ن.ض_ من معروفك ن'ضاضة .�ما ي'ستعمل ف ال%ح\د، وهي النeضاضة
وهو القليل منه. وقال أ%بو سعيد: عليهم ن.ضائض' من أ%موالم وب.ضائض'،

واحدتا ن.ض1يضةD وب.ض1يضةD. ال4صمعي: ن.ض_ له بشيء وب.ض_ له بشيء، وهو
العروف القليل.

والن_ض1يضة�: صوت' ن.ش1يش, اللحم ي'ش\وى على الر_ض\ف1؛ قال الراجز:
ت.س\م.ع' للر_ض\ف1 با ن.ضائضا

والن_ضائض': صوت الش>واء على الر_ض\ف؛ قال ابن سيده: وأ%راد للواحد
كال%شار,م، وقد يوز أ%ن ي'ع\ن بصوت1 الش>واء أ%صوات' الشواء. وتركت1
ال3بل� الاء4 وهي ذات' ن.ض1يضة{ وذات' ن.ضائض. أ%ي ذات' عط%ش ل تر\و..

ويقال: أ%نض_ الراعي س1خال%ه أ%ي س.قاها ن.ضيضاv من الل%ب. وأ%م\ر¬
ناضÒ: م'م\ك1ن¬، وقد ن.ض_ ي.ن,ضe. ون'ضاضة� الشيء: ما ن.ض_ منه ف يد1ك.
ون'ضاضة� الرجل: آخ1ر' ولده؛ أ%بو زيد: هو ن'ضاضة� ولد1 أ%بويه، يستوي

فيه الذكر والؤنث والتثنية والمع مثل الع1ج\زة1 والك1ب\رة1. وقيل:
ن'ضاضة� الاء وغيه وكلY شيء آخ1ر'ه وب.ق1ي_ت'ه، والمع ن.ضائض'

ون'ضاض¬.وفلن ي.س\ت.ن,ضe معروف. فلن: ي.س\ت.ق}ط1ر'ه، وقيل: يستخر,ج'ه، والسم
الن>ضاض'؛ قال:

ي.م\تاح' د.ل}و,ي م'ط}ر.ب' الن>ضاض,،



ول ال%د.ى من م'ت\ع.ب ح.ب�اض,
(* قوله «يتاح دلوي» كذا ضبط ف ال4صل، والشطر الثان ضبط ف مادة حبض

من الصحاح مثل ضبط ال4صل.)
وقال:

إ,ن كان خ.ي\ر¬ منك1 م'س\ت.ن.ض�ا
فاق}ن، ف%ش.رe الق%و\ل, ما أ%م.ض�ا

ابن ال4عراب: است.ن\ض.ض\ت' منه شيئاv ون.ض\ن.ض\ت'ه إ,ذا حر_ك}ته
وأ%ق}ل%ق}ت.ه؛ ومنه قيل للحية ن.ض\ناض¬، وهو الق%ل1ق' الذي ل ي.ث}بت ف

مكانه لش1ر_ت1ه ون.شاط1ه.
vمن ال%تاع,: ما تو_ل ور,قا eالد>رهم الصام1ت'. والناض :eوالن_ض

eال4صمعي: اسم الدراهم والدناني عند أ%هل الجاز الناض .vأ%و عينا
والنضe، وإ,نا يسمونه ناض�اv إ,ذا تو�ل% عيناv بعدما كان م.تاعاv ل4نه

eال3ظهار، والنض eيقال: ما نض_ بيدي منه شيء. ابن ال4عراب: الن_ض
الاصل. يقال: خذ ما ن.ض_ لك من غ%ر,ي1ك، وخذ ما ن.ض_ لك من د.ي\ن� أ%ي

تي.س_ر. وهو ي.س\ت.ن,ضe حقه من فلن أ%ي يستنجزه. ويأ}خذ منه الشيء4
بعد الشيء. وت.ض\ن.ض. الرجل إ,ذا كثر ناضeه، وهو ما ظهر وحصل من ماله،

قال: ومنه الب: خذ صدقة% ما ن.ض_ من أ%م\والم أ%ي ما ظهر وحصل من
أ%ثان أ%م\ت1ع.تهم وغيها. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: كان يأ}خذ الز_كاة%

من ناض> الال,؛ هو ما كان ذهباv أ%و ف1ض_ةv عيناv أ%و و.ر,قاv. وو'صف
رجل بكثرة الال فقيل: أ%كثر الناس ناض�اv. وف الديث عن ع1ك}ر,مة%:

إ,ن� الشريكي إ,ذا أ%رادا أ%ن ي.ت.ف%ر_قا يق}ت.س3مان1 ما ن.ض_ من
أ%م\والما ول يقت.س3مان1 الد_ي\ن.. قال شر: ما نض_ أ%ي ما صار ف

أ%يديهما وبينهما من العي، وكره أ%ن ي'ق}ت.س.م. الد_ين' ل4نه ربا اس\ت.وفاه
أ%حد'ها ول ي.س\ت.و\ف1ه الخر فيكون ر,باv، ولكن يقتسمانه بعد القبض.

والن_ضe: ال4م\ر' الكروه. تقول: أ%صابن ن.ضÒ من أ%مر, فلن.
ون.ض_ الطائر': حر_ك جناح.ي\ه لي.طي. ون.ض\ن.ض. البعي' ث%ف1ناته:

حركها وباش.ر با ال4رض.؛ قال حيد:
ون.ض\ن.ض. ف ص'م> ال%ص.ى ث%ف1نات1ه،

ورام. بس.ل}م.ى أ%مره، ث ص.م_ما
ون.ض\ن.ض. لسان.ه: حر_كه، الضاد فيه أ%صل وليست بدلv من صاد



ن.ص\ن.ص.ه، كما زعم قوم، ل4نما ليستا أ�ختي فت'بدل% إ,حداها من صاحبتها. وف
الديث عن أ%ب بكر: أ%نه د'خل عليه وهو ي'ن.ض\ن,ض' لسان.ه أ%ي ير>ك�ه،

ويروى بالصاد، وقد تقد_م.
والن_ض\ن.ضة�: صوت' الي_ة1. والن.ض\ن.ضة�: تريك الية لسان.ها.

ويقال للحية: ن.ض\ناض¬ ون.ض\ناضةD. وحي_ةD ن.ض\ناض¬: ترك لسان.ها. قال ابن
جن: أ%خبن أ%بو علي� يرفعه إ,ل ال4صمعي� قال: حدثنا عيسى ابن عمر
قال: سأ%لت' ذا الرم_ة1 عن الن_ض\ناض, فأ%خرج لسانه فحر�كه، وقيل: هي
ال�ص.و>تة�، وقيل: هي الت تقتل� إ,ذا ن.هش.ت\ من ساعتها، وقيل: هي الت

ل ت.س\ت.ق1رe ف مكان؛ قال الر_اعي:
ي.ب,يت' ال%ي_ة� الن_ض\ناض' منه،

مك%ان% ال1ب>، ي.س\ت.م1ع' الس>رارا
ال1بe: الق�ر\ط�، وقيل: ال%بيب'، وقيل: الن_ض\ناض الية الذكر، وهو

كله يرجع إ,ل الركة.
@نعض: النeع\ض'، بالضم: شجر من الع1ضاه س'ه\ل1يÒ وقيل: هو بالجاز،

وقيل: له شوك ي'س\تاك به؛ قال رؤ\بة:
ف س.ل}وة{ ع1ش\نا بذاك أ�ب\ضا،

خ1د\ن% الل�وات ي.ق}ت.ض1ب\ن. النeع\ضا،
vم'ن\ق%ض�ا vف%د_ى م1ر\ج.ما�فقد أ

إ,ما أ%ن يريد بقوله عشنا المع فيكون العن على اللفظ، ويكون خ1د\ن%
اللوات موضوعاv موضع أ%خ\دان1 اللوات، وإ,ما أ%ن يقول عشنا كقولك ع1ش\ت'

إ,ل� أ%نه اختار عشنا ل4نه أ%كمل ف الوزن، ويروى: ج.ذ}ب اللوات،
وروى ال4زهري: ويقال ما ن.ع.ض\ت' منه شيئاv أ%ي ما أ%ص.ب\ت'، قال: ول

أ%ح'ق©ه ول أ%دري ما صحته.
@نغض: ن.غ.ض. الشيء� ي.ن\غ'ض' ن.غ\ضاv ون'غ'وضا ون.غض.اناv وت.ن.غ_ض

وأ%ن\غ.ض: تر_ك واض\ط%ر.ب.، وأ%ن\غ.ضه هو أ%ي حر_كه كالتع.ج>ب من
الشيء. ويقال: ن.غ.ض. فلن أ%يضاv رأ}س.ه، ي.ت.عد_ى ول يتعد_ى.

والن_غ.ضان�: ت.ن.غeض' الرأ}س, وال4سنان1 ف ار\ت1جاف{ إ,ذا ر.ج.ف%ت\ تقول
ن.غ.ض.ت\؛ ومنه حديث عثمان: س.ل1س. ب.و\ل ون.غ.ض.ت\ أ%س\نان أ%ي ق%ل1ق%ت\

وتر_ك%ت. ويقال: ن.غ.ض. رأ}س.ه إ,ذا تر_ك، وأ%ن\غ.ض.ه إ,ذا حر_ك%ه؛
ومنه الديث: وأ%خذ ي'ن\غ1ض' رأ}سه كأ%نه يستفهم ما يقال له أ%ي ي'ح.ر>كه



وي.م1يل� إ,ليه. وف التنزيل العزيز: فس.ي'ن\غ1ضون إ,ليك ر'ؤ'وسهم. قال
الفراء: أ%ن\غ.ض. رأ}س.ه إ,ذا حر_ك%ه إ,ل ف%وق' وإ,ل أ%سفل�، والرأ}س
ي.ن\غ'ض' وي.ن\غ1ض' ل�غتان. والثنية إ,ذا تر_كت قيل: ن.غ.ض.ت س1نeه،

وإ,نا س'م>ي الظ�ل1يم' ن.غ\ضاv ون.غ1ضاv ل4نه إ,ذا ع.ج,ل ف مشيته ارتفع
وانفض. قال أ%بو اليثم: يقال للرجل إ,ذا ح'د>ث% بشيء فحر_ك رأ}سه

vله: قد أ%ن\غ.ض. رأ}سه. ون.غ.ض. رأ}س'ه ي.نغ'ض' وي.ن\غ1ض' ن.غ\ضا vإ,نكارا
ون'غ'وضاv أ%ي تر_ك. ون.غ.ض. برأ}س1ه ي.ن\غ'ض' ن.غ\ضاv: حر_كه؛ قال

العجاج يصف الظليم:
واس\ت.ب\د.ل%ت\ ر'س'وم'ه س.ف%ن_جا

أ%ص.ك_ ن.غ\ضاv، ل ي.ن م'س\ت.ه\د.جا
وف الكم: أ%س.ك_، بالسي. والن_غ\ض': الذي ي'ح.ر>ك رأ}س.ه

وي.ر\ج'ف ف م1ش\ي.ت1ه، وصف بالصدر. وكل© حركة ف ار\ت1جاف{ ن.غض¬. يقال:
ن.غ.ض. ر.ح\ل� البعي وث%ن,ي_ة� الغلم ن.غ\ضاv ون.غ.ضاناv؛ قال ذو

الرمة:ول ي.ن\غ'ض بن_ الق%ناط1ر
ون.غ\ض¬ ون,غ\ض¬: الظ�ل1يم' كذلك معرفة ل4نه اسم للنو\ع كأ�سامة؛ وقال

غيه: الن_غ\ض' الظليم ال%و_ال�، ويقال: بل هو الذي ي'نغ1ض' رأ}س.ه
كثياv. والن_اغ1ض': الغ'ض\ر'وف'. ابن سيده: ون'غ\ض' الك%ت1ف حيث تذه.ب

وتيء، وقيل: هو أ%على م'ن\ق%ط%ع غ�ض\ر'وف1 الك%ت1ف، وقيل: النeغ\ضان1
الل9ذان ي.ن\غ'ضان من أ%صل الكتف فيتح.ر_كان1 إ,ذا مش.ى. وروى ش'عبة� عن

عاصم عن عبد الل9ه بن س.ر\ج,س.، رضي الل9ه عنه، قال: نظرت إ,ل ناغ1ض, كتف
رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ال4ي\من وال4يسر فإ,ذا كهي\ئة1

ال�م\ع, عليه الثآليل�؛ قال شر: الناغ1ض' من ال3نسان1 أ%صل الع'ن'ق حيث
ي.ن\غ'ض' رأ}س'ه، ون'غ\ض' الكت1ف هو العظم الرقيق على ط%ر.فها. وف حديث

أ%ب ذر، رضي الل9ه عنه: بش>ر الك%ن_از,ين. بر.ض\فة{ 
(* قوله «برضفة»

كذا بال4صل، والذي ف النهاية ف غي موضع: برضف.) ف الن�اغ1ض, أ%ي بجر
م'ح\مىÝ فيوضع على ناغ1ض1ه وهو ف%ر\ع' الكتف، قيل له ناغض لتحرeكه،

وأ%صل الن_غ\ض, الركة�. وف حديث ابن الزبي: إ,ن� الك%ع\بة% لا احترقت
ن.غ.ض.ت\ أ%ي تر_كت وو.ه.ت\. وف حديث س.ل}مان% ف خات.م, النبوة:

وإ,ذا الات.م' ف ناغ1ض, ك%ت1فه ال4يسر، وروي ف ن.غ\ض, كت1فه؛ النeغ\ض'



والن_غ\ض' والن�اغ1ض': أ%على الكت1ف، وقيل: هو الع.ظ}م' الر_ق1يق' الذي
على طر.ف1ه.

وغيم ن.غ�اض¬، ون.غ.ض. الس_حاب' إ,ذا كث�ف. ث م.خ.ض تراه يتحر�ك بعض'ه
ف بعض ول ي.س3ي'؛ قال رؤبة:

أ%ر_ق. ع.ي\نيك. عن الغ1م.اض,
ب.ر\ق¬ ت.ر.ى ف عار,ض� ن.غ�اض,

قال ابن بري: الذي وقع ف شعره:
ب.ر\ق¬ سر.ى ف عار,ض, ن.ه�اض,

الليث: يقال للغ.ي\م إ,ذا ك%ث�ف. ث ت.م.خ_ض: قد ن.غ.ض. حيث تراه
يتحر�ك بعض'ه ف بعض م'ت.ح.ي>راv ول ي.سي. وم.حالD ن'غ_ض¬؛ قال

الراجز:ل ماء4 ف ال%ق}راة1 إ,ن ل ت.ن\ه.ض,
ب.س.د{ فوق. ال%حال, النeغ_ض,

:vف ش1ع\ر الطرماح يصف ثورا �قال ابن بري: والن_غ\ضة
بات. إ,ل ن.غ\ضة{ ي.ط�وف' با،
ف رأ}س, م.ت\ن� أ%ب\ز.ى به ج.ر.د'ه\

هو الشجرة فيما فسره ابن قتيبة وفسر غيه الن_غ\ضة% ف البيت
بالن�عامة1.

وف صفته، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، من حديث علي�، رضي الل9ه عنه: كان
ن.غ�اض. البط}ن,، فقال له عمر، رضي الل9ه عنه: ما ن.غ�اض' البطن,؟ فقال:
م'ع.ك�ن' البطن، وكان ع'ك%ن'ه أ%ح\س.ن. من س.بائك1 الذهب, والف1ض�ة1؛ قال:

الن_غ\ض' ون'توء عن م'س\ت.و.ى البطن, قيل للم'ع.ك�ن, ن.غ_اض' البطن.
vض'ه ن.ف}ضا�@نفض: الن_ف}ض': مصدر نف%ض\ت' الثوب. والشج.ر. وغيه أ%ن\ف

إ,ذا حر_ك}ت.ه لي.ن\ت.ف1ض.، ون.ف�ض\ت'ه ش'د>د للمبالغة.
والن_ف%ض'، بالتحريك: ما ت.ساق%ط من الورق والث�م.ر وهو ف%ع.لD بعن
مف}ع'ول كالق%ب.ض, بعن ال%ق}ب'وض,. والن_ف%ض': ما وق%ع من الشيء إ,ذا

ن.ف%ض\ت.ه.
والن_ف}ض': أ%ن تأ}خذ بيدك شيئاv فت.ن\ف�ض.ه ت'ز.ع\ز,ع'ه وت'ت.ر\ت1ر'ه

وت.ن\ف�ض' التراب عنه. ابن سيده: ن.ف%ض.ه ي.ن\ف�ض'ه ن.فضاv فان\ت.ف%ض..
والنeفاضة� والنeفاض'، بالضم: ما سقط من الشيء إ,ذا ن'ف1ض. وكذلك هو

من الورق، وقالوا ن'فاض¬ من ورق كما قالوا حالD من ور.ق، وأ%كثر ذلك ف



ورق الس_م'ر, خاصة ي'ج\م.ع' وي'خ\ب.ط ف ثوب.
والن_ف%ض': ما ان\ت.ف%ض. من الشيء. ون.ف%ض' الع1ضاه1: خ.ب.ط�ها. وما

طاح. من ح.م\ل, الشجرة1، فهو ن.ف%ض¬. قال ابن سيده: والن.ف%ض' ما طاح. من
ح.م\ل, النخل وتساق%ط ف أ�ص'ول1ه من الثم.ر.

وال1ن\ف%ض': وعاء ي'ن\ف%ض' فيه التم\ر. وال1ن\ف%ض': ال1ن\س.ف'.
ون.ف%ض.ت1 الرأ%ة� ك%ر,ش.ها، فهي ن.ف�وض¬: كثية الولد1. والن_ف}ض': من

ق�ض\بان1 الك%ر\م, بعدما ي.ن\ض'ر' الور.ق وقبل أ%ن ت.ت.ع.ل�ق. ح.وال1ق�ه،
وهو أ%غ%ضe ما يكون وأ%ر\خ.ص'ه، وقد ان\ت.ف%ض. الك%ر\م' عند ذلك، والواحدة

ن.ف}ضةD، جزم. وتقول: ان\ت.ف%ض.ت\ ج'ل�ة� الت_م\ر, إ,ذا نفض\ت. ما
فيها من الت_مر. ونف%ض' الشجرة1: حي ت.ن\ت.ف1ض' ثر.ت'ها. والن_ف%ض': ما
تساق%ط من غي ن.ف}ض� ف أ�ص'ول الشجر من أ%ن\واع الثم.ر. وأ%ن\ف%ض.ت\

جلة� التمر: ن'ف1ض. جيع' ما فيها. والن_ف%ض.ى: الركة�. وف حديث
ق%ي\لة%: م'لء4تان1 كانتا م.ص\ب'وغ%ت.ي, وقد نف%ض.تا أ%ي نص.ل% لون� ص1ب\غ1هما

ول ي.ب\ق. إ,ل ال4ث%ر'.
والن�اف1ض': ح'م_ى الر>ع\د.ة1، مذكر، وقد ن.ف%ض.ت\ه وأ%خذته ح'م_ى

ناف1ض� وح'م_ى ناف1ض¬ وح'م_ى بناف1ض�، هذا ال4ع\لى، وقد يقال ح'م_ى
ناف1ض¬ فيوصف به. ال4صمعي: إ,ذا كانت ال�م�ى ناف1ضاv قيل نف%ض.ت\ه' فهو

م.ن\ف�وض¬. والنeف}ضة�، بالضم: النeف%ضاء وهي ر,ع\دة� الن�اف1ض,. وف
حديث ال3فك: فأ%خذتا ح'م_ى ب,ناف1ض� أ%ي بر,ع\دة{ شديدة{ كأ%نا

.�نف%ض.ت\ها أ%ي حر_ك%ت\ها. والنeف%ضة�: الر>عدة
وأ%ن\ف%ض. القوم': ن.ف1د. طعام'هم وزاد'هم مثل أ%ر\م.لوا؛ قال أ%بو

ال�ث%ل�م:
،Dوله ع'ك�ة Dله ظ%ب\ي.ة

إ,ذا أ%ن\ف%ض_ القوم' ل ي'ن\ف1ض,
وف الديث: كنا ف س.ف%ر� فأ%ن\ف%ض\نا أ%ي ف%ن,ي. زاد'نا كأ%نم

نف%ض'وا م.زاو,د.هم ل1خ'ل�و>ها، وهو مث}ل� أ%رمل% وأ%ق}ف%ر.. وأ%ن\ف%ض'وا
زاد.هم: أ%ن\ف%د'وه، والسم النeفاض'، بالضم. وف الثل: النeفاض'

ي'ق%طYر' ال%ل%ب.؛ يقول: إ,ذا ذهب طعام' القوم, أ%و م1يت'هم ق%ط�ر'وا إ,بل%هم
الت كانوا ي.ض1نeون با ف%ج.ل%ب'وها للبيع فباع'وها واش\ت.ر.وا بثمنها

م1يةv. والنeفاض': ال%د\ب'، ومنه قولم: النeفاض' ي'ق%طYر'



ال%ل%ب.، وكان ثعلب يفتحه ويقول: هو ال%د\ب'، يقول: إ,ذا أ%ج\د.ب'وا ج.ل%ب'وا
ال3بل ق1طاراv ق1طاراv للبيع.

وال3ن\فاض': ال%جاعة� والاجة.
ويقال: ن.ف%ض\نا ح.لئب.نا ن.ف}ضاv واس\ت.ن\ف%ض\ناها است1ن\فاضاv، وذلك

إ,ذا اس\ت.ق}ص.و\ا عليها ف ح.لبها فلم ي.د.ع'وا ف ض'روعها شيئاv من
اللب. ونف%ض. القوم' ن.ف}ضاv: ذهب زاد'هم. ابن شيل: وقوم ن.ف%ض¬ أ%ي

نف%ض'وا زاد.هم. وأ%ن\ف%ض. القوم' أ%ي ه.ل%ك%ت\ أ%موال�هم. ونف%ض. الز�ر\ع'
سب.لv: خرج آخ1ر س'ن\ب'له. ونف%ض الك%ر\م': ت.ف%ت_حت\ ع.ناق1يد'ه.

والن_ف%ض': ح.بe الع1نب حي يأ}خذ بعض'ه ببعض. والن_ف%ض': أ%غ%ضe ما يكون
من قضبان الكرم. ون'ف�وض' ال4رض: ن.بائ1ث�ها. ونف%ض الكان% ي.ن\ف�ض'ه

ن.ف}ضاv واس\ت.ن\ف%ض.ه إ,ذا نظر جيع ما فيه حت يعرفه؛ قال زهي يصف بقرة
فقدت ولدها:

وت.ن\ف�ض' عنها غ%ي\ب. كلY خ.م1يلة{،
وتش.ى ر'ماة% الغ.و\ث من كلY م.ر\ص.د1

وتنف�ض أ%ي تنظر هل ترى فيه ما تكره أ%م ل. والغ.و\ث: قبيلة من طي>ء�.
وف حديث أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه، والغار: أ%نا أ%ن\ف�ض' لك ما حو\ل%ك

أ%ي أ%ح\ر'س'ك. وأ%ط�وف' هل أ%رى ط%لباv. ورجل ن.ف�وض¬ للمكان:
م'ت.أ%م>لD له. واس\ت.ن\ف%ض. القوم.: تأ%م�لهم؛ وقول الع'ج.ي\ر

الس_ل�ول:إ,ل م.ل1ك ي.س\ت.ن\ف1ض' القوم. ط%ر\ف�ه،
له ف%و\ق. أ%ع\واد1 الس_ر,ير, ز.ئي'

يقول: ينظر إ,ليهم فيعرف من بيده الق منهم، وقيل: معناه أ%نه ي'ب\ص1ر'
ف أ%ي�هم الرأ}ي' وأ%ي�هم بلف ذلك.

واس\ت.ن\ف%ض. الطريق.: كذلك. واس\ت1ن\فاض' الذك%ر وإ,ن\فاض'ه:
اس\ت1ب\راؤه ما فيه من بقية البول. وف الديث: اب\غن,ي أ%ح\جاراv أ%س\ت.ن\ف1ض'

با أ%ي أ%س\ت.ن\جي با، وهو من ن.ف}ض, الثوب, ل4ن ال�س\ت.ن\جي ي.ن\ف�ض'
عن نف}س3ه ال4ذى بالجر أ%ي ي'ز,يل�ه وي.د\ف%ع'ه؛ ومنه حديث ابن عمر،

رضي الل9ه عنهما: أ%نه كان ي.م'رe بالش>ع\ب, من م'ز\د.ل1فة% في.ن\ت.ف1ض'
وي.توضأ. الليث: يقال اس\ت.ن\ف%ض. ما عنده أ%ي اس\تخرجه؛ وقال رؤبة:

ص.ر_ح. م.د\حي لك. واس\ت1ن\فاض1ي
والن_ف1يضة�: الذي ي.ن\ف�ض' الطريق.. والن_ف%ضة�: الذين ي.ن\ف�ضون



الطريق.. الليث: النف%ضة، بالتحريك، الماعة ي'ب\عثون ف ال4رض
م'ت.ج.س>سي لينظروا هل فيها عدو� أ%و خوف، وكذلك النفيضة� نو الط�ل1يعة؛ وقالت

س.ل}مى ال�ه.ن,ي�ة� ترثي أ%خاها أ%س\عد، وقال ابن بري صوابه س'ع\دى
الهنية:

،vي.ر,د' ال1ياه. ح.ض1ية� ون.ف1يضة
و,ر\د. الق%طاة1، إ,ذا اس\م.أ%ل� التeب_ع'

يعن إ,ذا قص'ر الظل نصف النهار، وح.ض1يةv ون.ف1يضةv منصوبان على
الال، والعن أ%نه يغزو وحده ف موضع الض1ية1 والنف1يضة1؛ كما قال

الخر:يا خالداv أ%ل}فاv وي'د\عى واحدا
وكقول أ%ب ن'خ.ي\لة%:

أ%م'س\ل1م' إ,ن>ي يا اب\ن. كلY خ.ل1يفة{،
ويا واح1د. الدeنيا، ويا ج.ب.ل% ال4ر\ض,

أ%ي أ%بوك وحده يقوم م.قام كل خليفة، والمع الن_فائض'؛ قال أ%بو ذؤ.يب
يصف ال%فاو,ز.:

ب,هن_ ن.عام¬ ب.ناه الر>جا
ل�، ت'ل}قي الن_فائض' فيه الس_ر,يا

قال الوهري: هذا قول ال4صمعي وهكذا رواه أ%بو عمرو بالفاء إ,ل أ%نه
قال ف تفسيه: إ,نا ال%ز\ل من ال3بل. قال ابن بر�ي: النعام' خشبات

ي'س\ت.ظ%ل9 تتها، والر>جال� الر_ج�الة، والس_ر,يح' س'يور¬ ت'شد� با
الن>عال، يريد أ%ن9 ن,عال% الن_فائض, تقط�عت. الفراء: ح.ضي,رة� الناس,

وهي الماعة، ونف1يض.ت'هم وهي الماعة. ابن ال4عراب: ح.ض1يةD يض'رها
الناس'، ونف1يضةD ليس عليه أ%ح.د. ويقال: إ,ذا تكل�مت ليلv فاخ\ف1ض\،

وإ,ذا تكلمت ناراv فان\ف�ض\ أ%ي الت.ف1ت هل ترى من تكره. واس\ت.ن\ف%ض
�القوم': أ%ر\سلوا الن>ف%ضة%، وف الصحاح: الن_ف1يضة%. ونف%ض.ت1 ال3بل

وأ%ن\ف%ض.ت\: ن'ت1ج.ت\ كل©ها؛ قال ذو الرeم�ة:
ترى ك%ف}أ%ت.ي\ها ت.ن\ف�ضان1 ول ي.ج,د،

لا ث1يل% س.ق}ب� ف الن>تاج.ي\ن,، لم1س'
روي بالوجهي: ت.ن\ف�ضان1 وت'ن\ف1ضان1، وروي ك1ل ك%ف}أ%ت.ي\ها

ت'ن\ف%ضان1، ومن روى ت'ن\ف%ضان1 فمعناه ت'س\ت.ب\رآن من قولك نف%ض\ت' الكان% إ,ذا
نظرت إ,ل جيع ما فيه حت ت.ع\ر,ف%ه، ومن روى ت.ن\ف�ضان1 أ%و



ت'ن\ف1ضان1 فمعناه أ%ن كل9 واحد من الك%ف}أ%تي ت'لقي ما ف بطنها من أ%جن_تها
فتوجد إ,ناثاv ليس فيها ذكر، أ%راد أ%نا كل�ها مآنيث� ت'ن\ت.ج' ال3ناث%

وليست بذاكي. ابن شيل: إ,ذا ل�بس الثوب' ال4حر أ%و ال4صفر فذهب بعض
لونه قيل: قد نف%ض. ص1ب\غ'ه ن.ف}ضاv؛ قال ذو الرمة:

vك%ساك. الذي ي.ك}س'و ال%كار,م ح'ل�ة
من ال%ج\د ل ت.ب\لى، ب.ط1يئاv ن'فوض'ها

:�ابن ال4عراب: النeفاضة� ض'وازة� الس>واك ون'فاث%ت'ه. والنeف}ضة
ال%ط}رة� ت'ص1يب' الق1ط}عة% من ال4رض وت'خ\ط1ئ� الق1طعة. التهذيب:

ون'فوض' ال4م\ر, راشانا، وهي فارسية، إ,نا هي أ%ش\راف�ها.
والن>فاض'، بالكسر: إ,زار¬ من أ�ز'ر الص>بيان؛ قال:

جار,ية ب.ي\ضاء ف ن,فاض,،
ت.ن\ه.ض' فيه أ%ي_ما ان\ت1هاض,

وما عليه ن,فاض¬ أ%ي ثوب. والن>ف}ض': خ'ر\ء الن_ح\ل؛ عن أ%ب حنيفة.
ابن ال4عراب: الن_ف}ض' التح\ريك'، والن_ف}ض' ت.ب.صeر' الطريق،

والن_ف}ض' القراءة�؛ يقال: فلن ي.ن\ف�ض' القرآن% كل�ه ظاهراv أ%ي
يقرؤه.

@نقض: الن_ق}ض': إ,ف}ساد' ما أ%ب\ر.م\ت. من ع.ق}د{ أ%و ب,ناء، وف
eالصحاح: الن_ق}ض' ن.ق}ض' الب,ناء وال%ب\ل, والع.ه\د1. غيه: النق}ض' ض1د

ال3ب\رام، نق%ض.ه ي.ن\ق�ض'ه ن.ق}ضاv وان\ت.ق%ض. وت.ناق%ض.. والن_ق}ض':
اسم' الب,ناء ال%ن\ق�وض, إ,ذا ه'دم. وف حديث صوم الت_ط%وeع: فناق%ض.ن

وناق%ض\ت'ه، هي م'فاع.لةD من ن.ق}ض البناء وهو ه.د\م'ه، أ%ي ي.ن\ق�ض'
قول وأ%ن\ق�ض' قوله، وأ%راد به ال�راج.عة% وال�راد_ة%. وناقض.ه ف

الشيء م'ناق%ضةv ون,قاضاv: خال%ف%ه؛ قال:
vوجارا vوكان أ%ب'و الع.ي'وف1 أ%خا

وذا ر.ح1م�، فق�ل}ت' له ن,قاضا
أ%ي ناق%ض\ت'ه ف قوله وه.ج\و,ه إ,ي�اي. وال�ناق%ضة� ف القول: أ%ن
ي'ت.ك%ل�م با يتناق%ض' معناه. والن_ق1يضة� ف الش>ع\ر,: ما ي'ن\ق%ض' به؛

وقال الشاعر:
إ,ن>ي أ%ر.ى الد_ه\ر. ذا ن.ق}ض� وإ,مرار,

أ%ي ما أ%م.ر_ عاد. عليه فنق%ض.ه، وكذلك ال�ناق%ضة� ف الش>ع\ر



ي.ن\ق�ض' الشاعر' الخر' ما قاله ال4و�ل، والن_ق1يضة� السم يمع على
الن_قائض، ولذلك قالوا: ن.قائض' جرير والفرزدق. ون.ق1يض'ك: الذي ي'خال1ف�ك،

وال�نثى بالاء. والن_ق}ض': ما ن.ق%ض\ت.، والمع أ%ن\قاض. ويقال:
ان\ت.ق%ض. ال�ر\ح' بعد الب'ر\ء، وانت.قض ال4م\ر' بعد الت1ئامه، وانتق%ض أ%مر'

الثغ\ر, بعد س.د>ه.
والن>ق}ض' والن>ق}ضة�: ها المل� والناقة� اللذان قد ه.ز.ل}ت.هما

وأ%د\ب.ر\ت.هما، والمع ال4ن\قاض'؛ قال رؤبة:
إ,ذا م.ط%و\نا ن,ق}ضةv أ%ي، ن,ق}ضا

والن>ق}ض'، بالكسر: البعي الذي أ%ن\ضاه السفر، وكذلك الناقة.
والن>ق}ض': ال%ه\ز'ول من ال3بل واليل، قال السياف: كأ%ن� السف%ر. نق%ض

ب,ن\يت.ه، والمع أ%ن\قاض¬؛ قال سيبويه: ول ي'ك%س_ر على غي ذلك، وال�نثى
ن,ق}ضةD والمع أ%ن\قاض¬ كالذكر على تو.هeم, حذ}ف1 الزائد.

والن\ت1قاض': الن\ت1كاث�. والن_ق}ض': ما ن'كث من ال4خبية وال4ك}س3ية1 فغ'زل
ثانية، والنeقاضة�: ما ن'قض من ذلك. والن>ق}ض': ال%ن\ق�وض' مثل

الن>ك}ث. والن>ق}ض': م'ن\ت.ق1ض' ال4رض من الك%م\أ%ة1، وهو الوضع الذي
ي.نت.ق1ض' عن الكمأ%ة إذا أ%رادت أ%ن ترج نق%ضت وجه ال4رض ن.ق}ضاv فان\ت.ق%ضت

ال4رض؛ وأ%نشد:
كأ%ن� الف�لن,ي_ات1 أ%ن\قاض' ك%م\أ%ة{
ل4و_ل, جان{، بالع.صا ي.س\ت.ث1ي'ها

والن_ق9اض': الذي ي.ن\ق�ض' الد>م.ق}س.، وح1ر\ف%ت'ه الن>قاضة�؛ قال
ال4زهري: وهو الن_ك9اث�، وجعه أ%ن\قاض وأ%ن\كاث. ابن سيده: والن>ق}ض'

ق1ش\ر' ال4رض ال�ن\ت.ق1ض' عن الك%م\أ%ة، والمع أ%ن\قاض ون'قوض¬، وقد
أ%ن\ق%ض\ت'ها وأ%نق%ض\ت عنها، وت.نق�ض.ت ال4رض عن الكمأ%ة أ%ي تقط�ر.ت.

وأ%ن\ق%ض. الك%م\ء� ونق�ض: ت.ق%ل}ف%ع.ت\ عنه أ%نقاضه؛ قال:
ون.ف�ض. الك%م\ء� فأ%ب\د.ى ب.ص.ر.ه\

(* قوله «ونقض الكمء» تقدم انشاده ف مادة بصر: ونقض الكمء بالفاء ونصب
الكمء تبعاv لل4صل والصواب ما هنا.)

والن>ق}ض': العس.ل� ي'س.و>س' فيؤخذ في'د.ق� في'ل}ط%خ به موضع النحل مع
الس فتأ}تيه النحل فت'ع.س>ل� فيه؛ عن ال%ج.ر,ي�. والن_ق1يض' من

ا%ل4ص\وات1: يكون ل1مفاصل ال3نسان1 والف%رار,يج, والع.ق}ر.ب, والض>ف}د.ع,



والع'قاب, والن_عام, والسeمان والباز,ي والوب\ر, والوز.غ، وقد
أ%ن\ق%ض؛ قال:

فلم_ا ت.جاذ%ب\نا ت.ف%ر\ق%ع. ظ%ه\ر'ه،
كما ي'ن\ق1ض' الو'ز\غان�، ز'ر\قاv ع'يون'ها

وأ%ن\ق%ضت الع'قاب' أ%ي صو_ت.ت؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ت'ن\ق1ض' أ%ي\د1يها ن.ق1يض. الع1ق}بان}

وكذلك الدجاجة�؛ قال الراجز:
ت'ن\ق1ض' إ,ن\قاض. الد_جاج, ال�خ_ض,

وال3ن\قاض' والك%ت1يت': أ%صوات صغار ال3بل، والق%ر\ق%رة� وال%دير':
أ%صوات م.سانY ال3بل؛ قال ش1ظاظD وهو ل1صÒ من بن ض.ب�ة:

ر'ب_ ع.ج'وز� من ن'م.ي\ر� ش.ه\ب.ر.ه\،
ع.ل�م\ت'ها ال3ن\قاض. ب.ع\د. الق%ر\ق%ره\

�أ%ي أ%س\م.ع\ت'ها، وذلك أ%نه اج\تاز. على امرأ%ة من بن ن'مي ت.ع\ق1ل
بعياv لا وت.ت.ع.و_ذ� من ش1ظاظ{، وكان ش1ظاظ على بكر، فنزل وسر.ق
بعيها وترك هناك ب.ك}ر.ه. وتن.ق�ضت ع1ظام'ه إ,ذا صو_تت. أ%بو زيد:

أ%ن\ق%ض\ت' بالعنز إ,ن\قاضاv د.ع.و\ت' با. وأ%ن\ق%ض. ال1م\ل� ظهر.ه: أ%ثقله
وجعله ي'ن\ق1ض' من ث1ق%له أ%ي ي'ص.و>ت'. وف التنزيل العزيز: ووض.ع\نا عنك

و,ز\ر.ك الذي أ%ن\ق%ض ظهر.ك؛ أ%ي جعل%ه ي'س\م.ع' له ن.ق1يض¬ من ث1ق%ل1ه.
وجاء ف التفسي: أ%ث}قل ظهرك، قال ذلك ماهد وقتادة�، وال4صل فيه أ%ن

الظهر إ,ذا أ%ثقله ال1مل س'مع له ن.ق1يض أ%ي صوت خفي كما ي'ن\ق1ض
الر_جل لماره إ,ذا ساق%ه، قال: فأ%خب الل9ه عز� وجل9 أ%نه غفر لنبيه، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م، أ%وزار.ه الت كانت تراكمت على ظهره حت أ%ثقلته،
وأ%نا لو كانت أ%ثقالv حلت على ظهره لسمع لا نقيض أ%ي صوت؛ قال ممد بن

الكر�م، عفا الل9ه عنه: هذا القول فيه تس.مeح ف اللفظ وإغلظ ف النطق،
ومن أ%ين لسيدنا رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%وزار تتراكم على

ظهره الشريف حت تثقله أ%و يسمع لا نقيض وهو السيد العصوم النزه عن
ذلك، صل9ى الل9ه عليه وسل9م؟ ولو كان، وحاش لل9ه، يأ}ت بذنوب ل يكن يد

لا ث1ق%لv فإ,ن الل9ه تعال قد غفر له ما تقد_م من ذنبه وما تأ%خر،
وإ,ذا كان غفر له ما تأ%خر قبل وقوعه فأ%ين ثقله كالشر> إ,ذا كفاه الل9ه قبل

و'قوعه فل ص'ورة له ول إ,ح\ساس. به، ومن أ%ين للمفس>ر لفظ الغفرة



هنا؟ وإ,نا نص التلوة وو.ض.ع\نا، وتفسي الو,ز\ر هنا بال1مل الثقيل، وهو
ال4صل ف اللغة، أ%ول من تفسيه با ي'خ\ب.ر عنه بالغفرة ول ذكر لا

ف السورة، ويمل هذا على أ%نه عز� وجل9 وضع عنه وزره الذي أ%نقض ظهره
من ح.م\ل1ه ه.م_ قريش إ,ذ ل يسلموا، أ%و ه.م_ النافقي إ,ذ ل

ي'خ\ل1صوا، أ%و هم� ال3يان1 إ,ذ ل ي'عم� عشيته ال4قربي، أ%و هم� العال%م,
إذ ل يكونوا كلهم مؤمني، أ%و هم� الفتح إ,ذ ل يعج_ل للمسلمي، أ%و

هوم أ�مته الذنبي، فهذه أ%وزاره الت أ%ثقلت ظهره، صل9ى الل9ه عليه
وسل9م، رغبة ف انتشار دعوته وخ.ش\يةv على أ�مته ومافظة على ظهور ملته

وح1ر\صاv على صفاء ش1ر\عته، ولعل بي قوله عز� وجل9: ووضعنا عنك وزرك، وبي
،vقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إ,ن ل يؤمنوا بذا الديث أ%سفا

مناسبةv من هذا العن الذي نن فيه، وإ,ل فمن أ%ين لن غفر الل9ه له ما
تقد�م من ذنبه وما تأ%خ_ر ذنوب؟ وهل ما تقد_م وما تأ%خ_ر من ذنبه الغفور
إ,ل حسنات سواه من ال4ب\رار يراها حسنة وهو سي�د القربي يراها سيئة،

فالب.رe با يتقر_ب وال�ق%ر_ب' منها يتوب؛ وما أ%و\ل هذا الكان أ%ن
ي'ن\ش.د فيه:

وم1ن\ أ%ي\ن. للوج\ه1 ال%م1يل ذ�نوب
وكل صوت ل%ف}ص1ل وإ,ص\ب.ع، فهو ن.ق1يض¬. وقد أ%ن\ق%ض. ظهر' فلن إ,ذا

س'مع له ن.ق1يض؛ قال:
وح'ز\ن ت'ن\ق1ض' ال4ض\لع' منه،

م'ق1يم ف ال%وان,ح, لن\ ي.ز'ول
ون.ق1يض' ال1ح\ج.مة1: صوتا إ,ذا شد_ها ال%ج�ام' ب.ص>ه، يقال:

أ%ن\ق%ض.ت1 ال1ح\ج.مة�؛ قال ال4عشى:
ز.و.ى بي. ع.ي\ن.ي\ه ن.ق1يض' ال%حاج,م

وأ%ن\ق%ض. الر_ح\ل� إ,ذا أ%ط�؛ قال ذو الرمة وشب_ه أ%ط1يط% الر>حال,
بأ%صوات الفراريج:

كأ%ن� أ%ص\وات.، من إ,يغال1ه,ن_ ب,نا،
أ%واخ1ر, ال%ي\س,، إ,ن\قاض' الف%رار,يج,

قال ال4زهري: هكذا أ%قرأ%ن,يه ال�ن\ذ1ري رواية عن أ%ب اليثم، وفيه
تقدي أ�ريد التأ}خي، أ%راد كأ%ن� أ%صوات. أ%واخ1ر, ال%ي\س, إ,ن\قاض'

الفراريج إ,ذا أ%و\غ%ل%ت الر>كاب' بنا أ%ي أ%س\ر.ع.ت، ون.ق1يض' الر�حال



وال%حام1ل وال4د1ي, والو.ت.ر,: صوت'ها من ذلك؛ قال الراجز:
ش.ي_ب. أ%ص\داغي، ف%ه'ن_ ب,يض'،

م.حام1لD لق1د>ها ن.ق1يض'
وف الديث: أ%نه سع ن.قيضاv من فوقه؛ الن_ق1يض' الصوت. ون.ق1يض'

السق}ف1: تريك خشبه. وف حديث ه1ر.ق}ل%: ولقد تنق�ض.ت1 الغ'رفة� أ%ي
تشق�قت وجاء صوتا. وف حديث هواز,ن%: فأ%ن\ق%ض. به د'ر.ي\د أ%ي ن.ق%ر. بلسانه

ف فيه كما ي'ز\ج.ر' ال1مار، ف%ع.له اس\تجهالv؛ وقال الطاب:
أ%ن\ق%ض. به أ%ي ص.ف�ق بإحدى يديه على ال�خرى حت س'مع لا ن.ق1يض¬ أ%ي صوت¬،

وقيل: ال3ن\قاض' ف ال%يوان والن_ق}ض' ف ال%و.تان، وقد نق%ض
ي.ن\ق�ض' وي.ن\ق1ض' ن.ق}ضاv. وال3ن\قاض': ص'و.ي\ت مثل الن_ق}ر,. وإ,ن\قاض'

الع1ل}ك: ت.صويته، وهو مكروه. وأ%ن\ق%ض. أ%صابعه: صو_ت با. وأ%ن\قض
بالدابة: أ%لصق. لسانه بالغار ال4على ث صو_ت ف حافتيه من غي أ%ن يرفع

ط%رفه عن موضعه، وكذلك ما أ%شبهه من أ%صوات الفراريج والر>حال. وقال
الكسائي: أ%ن\ق%ض\ت' بالعنز, إ,ن\قاضاv إ,ذا دعوتا. أ%بو عبيد: أ%ن\ق%ض.
الفر\خ' إ,ن\قاضاv إ,ذا صأ%ى ص.ئ1ي�اv. وقال ال4صمعي: يقال أ%ن\ق%ض\ت'

بالع.ي\ر والفرس، قال: وكل© ما نق%ر\ت به، فقد أ%ن\ق%ض\ت. به. وأ%ن\ق%ض.ت
ال4رض': بد.ا نبات'ها. ون.ق}ضا ال�ذني 

(* قوله «وتقضا الذني» كذا ضبط ف
ال4صل.): م'س\تدار'ها. والنeق�اض': ن.بات. وال3ن\ق1يض': رائحة

الطYيب، خ'زاعية.
وف النوادر: نق�ض. الفرس' ور.ف�ض. إ,ذا أ%د\ل%ى ول ي.س\ت.ح\ك1م

إ,ن\عاظ�ه، ومثله سي.ا وأ%ساب. وش.و_ل% وسب_ح وس_ل وان\ساح. وماس..
@نض: النeهوض': الب.راح' من الوضع والقيام' عنه، ن%ض. ي.ن\ه.ض'
ن.ه\ضاv ون'هوضاv وان\ت.ه.ض. أ%ي قام.؛ وأ%نشد ابن ال4عراب لر'و.ي\شد:

ودون حدر وان\ت1هاض� وربوة،
كأ%ن_كما بالر>يق, م'خ\ت.ن,قان1

وأ%نشد ال4صمعي لب.ع\ض, ال4غ}فال:
ت.ن\ت.ه,ض' الر>ع\دة� ف ظ�ه.ي\ري،
من ل%د'ن1 الظ©ه\ر إ,ل الع'ص.ي\ر,

وأ%ن\ه.ض\ت'ه أ%نا فان\ت.ه.ض.، وانتهض القوم' وتناه.ضوا: ن%ض'وا



للقتال. وأ%ن\ه.ض.ه: ح.ر_كه للنeهوض. واس\ت.ن\ه.ض\ته ل4مر كذا إ,ذا أ%مرته
بالنeهوض له. وناه.ض\ت'ه أ%ي قاو.م\ت'ه. وقال أ%بو ال%ه\م العفري�:

ن.ه.ض\نا إ,ل القوم ون.غ.ض\نا إ,ليهم بعنÝ. وتناه.ض. القوم' ف الرب
إ,ذا ن.هض كل© فريق إ,ل صاحبه. ون.هض الن_ب\ت' إ,ذا استوى؛ قال أ%بو

نيلة:
وقد ع.ل%ت\ن ذ�ر\أ%ةD باد1ي ب.د1ي،

ور.ث}يةD ت.ن\ه.ض' بالت_ش.دeد1
قال ابن بري: صوابه: تنه.ض ف تشدeد. وأ%ن\ه.ض.ت الر>يح' الس_حاب.:

ساق%ت\ه وحل%ت\ه؛ قال:
بات.ت\ ت'ناد1يه1 الص_با فأ%ق}ب.ل،
ت'ن\ه,ض'ه ص'ع\داv ويأ}ب.ى ث1ق%ل

والن_ه\ضة�: الط�اقة� والقو_ة�. وأ%نضه بالشيء: قو_اه على
النeهوض, به.

والناه1ض': الفر\خ' الذي است.ق%ل� للنeهوض,، وقيل: هو الذي وف�ر.
ج.ناحاه ون.هض. للط�ي.ران، وقيل: هو الذي ن.شر جناح.ي\ه لي.ط1ي.، والمع
ن.واه1ض'. ون%ض الطائر': بس.ط جناحيه ليطي. والناه1ض': فر\خ' الع'قاب

الذي وف�ر. جناحاه ون.هض. للطيان؛ قال امرؤ' القيس:
راش.ه م1ن\ ر,يش, ناه1ضة{،

ث أ%م\هاه' على ح.ج.ر,ه\
وقول لبيد يصف الن_ب\ل:
رق%م1ي_ات¬ عليها ناه1ض¬،

g9ت'ك}ل1ح' ال4ر\و.ق. منهم وال4ي.ل
إ,نا أ%راد ر,يش. من فر\خ� من ف1راخ, الن_س\ر, ناه1ض� ل4ن الس>هام.

ل ت'راش' بالناه1ض, كل9ه هذا ما ل يوز إ,نا ت'راش بر,يش, الناهض،
ومثله كثي. والن_واه1ض': ع1ظام' ال3بل وش1داد'ها؛ قال الراجز:

الغ.ر\ب' غ%ر\ب¬ ب.ق%ر,يÒ فارض'،
ل ي.س\ت.ط1يع' ج.ر_ه الغ.وام1ض'،

إ,ل� ال�عيدات' به الن_واه1ض'
والغام1ض': العاجز الض_عيف. وناه1ضة� الرجل: قومه الذين ينه.ض' بم
فيما ي'ح\ز,ن'ه من ال�مور، وقيل: ناه1ضة� الرجل بنو أ%بيه الذين ي.غ\ض.ب'ون



بغ.ض.به في.ن\ه.ض'ون لن.ص\ره. وما لفلن ناه1ضةD، وهم الذين ي.ق�ومون
بأ%مر,ه. وت.ناه.ض. القوم' ف الرب: ن%ض'وا. والناه1ض': رأ}س النكب،

وقيل: هو اللحم التمع ف ظاهر العضد من أ%ع\لها إ,ل أ%سفلها، وكذلك هو
من الفرس، وقد يكون من البعي، وها ناه1ضان1، والمع ن.واه1ض'. أ%بو
عبيدة: ناه1ض' الفرس خ'ص.ي\لة� عض'د1ه ال�ن\ت.ب,ر.ة�، وي'ستحب ع1ظ%م' ناه1ض,

الف%رس؛ وقال أ%بو دواد:
ن.ب,يل الن_واه1ض, وال%ن\ك1ب.ي\ن،
ح.د1يد ال%حاز,م نات1ي ال%ع.د\

الوهري: والناه1ض' اللحم الذي يلي عض'د الفرس من أ%علها. ون.ه\ض'
البعي,: ما بي الكتف وال%ن\ك1ب,، وجعه أ%ن\ه'ض¬ مثل ف%ل}س, وأ%ف}ل�س؛ قال

ه1م\يان� ابن قحافة:
وق%ر_ب'وا كل9 ج'مال1ي¼ ع.ض1ه\،
أ%ب\ق%ى الس>ناف' أ%ث%راv بأ%ن\ه'ض1ه\

وقال النضر: ن.واه1ض' البعي صدره وما أ%ق%ل�ت\ يده إ,ل كاه1ل1ه وهو
ما بي ك1ر\ك1رته إ,ل ث�غ\رة1 ن.ح\ر,ه إ,ل كاه1ل1ه، الواحد ناه1ض¬.

وطريق ناه1ض¬ أ%ي صاع1د¬ ف جبل، وهو الن_ه\ض' وجعه ن,هاض¬؛ وقال
الذل:يتابع ن.ق}باv ذا ن,هاض�، فو.ق}ع'ه

به ص'ع'د¬، لول ال%خافة� قاص1د
(* قوله «يتابع نقباv إل» كذا ف ال4صل، وف شرح القاموس: يتائم.)

ومكانD ناه1ض¬: مرتف1ع¬.
�والن_ه\ضة�، بسكون الاء: الع.ت.بة� من ال4رض ت'ب\ه.ر' فيها الدابة

أ%و ال3نسان ي.ص\ع.د' فيها من غ%م\ض�، والمع ن,هاض¬؛ قال حات بن
م'د\ر,ك يهجو أ%با الع.ي'وف1:

أ%قول� لصاح1ب.ي_ وقد ه.ب.ط}نا،
وخ.ل�ف}نا ال%عار,ض. والن>هاضا

يقال: طريق ذو م.عار,ض. أ%ي م.راع� ت'غ\ن,يهم أ%ن ي.ت.ك%ل�ف�وا الع.ل%ف
لواشيهم. ال4زهريe: الن_ه\ض' الع.ت.ب'. ابن ال4عراب: الن>هاض'

الع.ت.ب'، والنهاض السر\عة�، والن_ه\ض' الض_ي\م' والق%س\ر'، وقيل هو
الظ©ل}م؛ قال:

أ%ما ت.رى ال%ج�اج. يأ}ب الن_ه\ضا



وإ,ناء ن.ه\ضان: وهو دون الشلثان 
(* قوله «الشلثان» كذا بال4صل بثلثة

بعد اللم، وف شرح القاموس بتاء مثناة بعدها.) ؛ هذه عن أ%ب حنيفة.
وناه1ض¬ وم'ناه1ض¬ ون.ه�اض¬: أ%ساء.

@نوض: الن_وض': و'ص\لة� ما بي الع.ج'ز والت، وخ.ص_ص.ه الوهري
بالبعي. ولكل امرأ%ة ن.و\ضان1: وها ل%حمتان م'ن\ت.ب,رتان1 م'ك}ت.ن,فتان1

ق%ط%ن.ها يعن وس.ط الو.ر,ك؛ قال:
إ,ذا اع\ت.ز.م\ن. الد_ه\ر. ف ان\ت1هاض,،
جاذ%ب\ن. بال4ص\لب, وال4ن\واض,

(* قوله «الدهر» كذا بال4صل، والذي ف شرح القاموس: الزهو.)
والن_و\ض': ش1ب\ه' الت_ذ%ب\ذ�ب, والت_ع.ث}ك�ل,. وناض. الشيء� ي.ن'وض'

ن.و\ضاv: ت.ذ%ب\ذ%ب.. وناض. فلن ي.ن'وض ن.و\ضاv: ذهب ف البلد.
ون'ض\ت' الش_يء4 وناض. الشيء4 ي.ن'وض'ه ن.و\ضاv: أ%راغ%ه لينتزعه كالغ'ص\ن

والو.تد1 ونوها. وناض. ن.و\ضاv كناص. أ%ي عد.ل؛ عن كراع. وناض. الب\ق'
ي.ن'وض' ن.و\ضاv إ,ذا تلل. ويقال: فلن ما ي.ن'وض' باجة وما ي.ق}د1ر أ%ن

ينوض أ%ي يتحر�ك بشيء، والصاد لغة. وال%ناض': ال%ل}جأ�؛ عن كراع،
vكأ%قام. إ,قامة vوإ,ناضا vالنخلة إ,ناضة �والصاد أ%على. وأ%ناض. ح.م\ل

وإ,قاماv: أ%در.ك؛ قال لبيد:
فاخ1رات¬ ض'روع'ها ف ذ�راها،

وأ%ناض. الع.ي\دان� وال%ب�ار'
قال ابن سيده: وإ,نا كانت الواو أ%ول به من الياء ل4ن� ض ن و أ%شد�

�انقلباv من ض ن ي. وال3ناض': إ,د\راك' النخل. وإ,ذا أ%د\ر.ك. ح.م\ل
النخلة1، فهو ال3ناض'.

أ%بو عمرو: ال4ن\واض' م.داف1ع' الاء. وال4ن\واض' وال4ناو,يض': مواضع
متفر�قة 

(* قوله «متفرقة» ف الصحاح مرتفعة.)؛ ومنه قول لبيد:
أ%ر\و.ى ال4ناو,يض. وأ%ر\و.ى م1ذ}ن.ب.ه\

وال4ن\واض': موضع معروف؛ قال رؤبة:
غ�ر� الذ©رى ض.واح1ك ال3ياض,،

ت'س\ق%ى به م.داف1ع' ال4ن\واض,



وقيل: ال4ن\واض' هنا م.ناف1ق' الاء، وبه فسر الشعر ول يذكر
لل4ن\واض, ول للم.ناف1ق واحد. وال4ن\واض': ال4و\د1ية، واحدها ن.و\ض، والمع

ال4ناو,يض'. والن_و\ض': الر.كة. والن_و\ض': الع'ص\ع'ص'. قال الكسائي:
العرب تبدل من الصاد ضاداv فتقول: ما لك. من هذا ال4مر م.ناض¬ أ%ي

م.ناص¬، وقد ناض. وناص. م.ناضاv وم.ناصاv إ,ذا ذهب ف ال4رض. قال ابن
ال4عراب: ن.و_ض\ت' الثوب. بالص>ب\غ ت.ن\و,يضاv؛ وأ%نشد ف صفة

ال4سد:ف غ1يل1ه ج,ي.ف' الر>جال, كأ%ن_ه،
بالز_ع\فران1 من الد>ماء، م'ن.و_ض'

أ%ي م'ض.ر_ج. أ%بو سعيد: ال4ن\واض' وال4ن\واط� واحد، وهي ما ن'و>ط%
على ال3بل إ,ذا أ�وق1ر.ت\؛ قال رؤبة:

جاذ%ب\ن. بال4ص\لب, وال4ن\واض,
@نيض: ابن ال4عراب: الن_ي\ض'، بالياء، ض.رب.ان الع1ر\ق, مثل الن_ب\ض,

سواء.
@نأط: ابن ب'ز'رج: نأ%ط بال1م\ل نأ}طاv ون.ئ1يطاv إ,ذا ز.ف%ر به.

@نبط: الن_ب.ط: الاء الذي ي.ن\ب'ط� من قعر البئر إ,ذا ح'فرت، وقد نب.ط%
ماؤها ين\ب,ط� وي.ن\ب'ط� ن.ب\طاv ون'بوطاv. وأ%نبطنا الاء4 أ%ي

استنبطناه وانتهينا إ,ليه. ابن سيده: نب.ط% الر_ك1ي�ة% ن.ب\طاv وأ%ن\ب.طها
واس\ت.ن\ب.طها ونب�طها؛ ال4خية عن ابن ال4عراب: أ%ماه.ها. واسم الاء

�النeب\طة� والن_ب.ط�، والمع أ%ن\باط ون'بوط. ونبط% الاء� ين\ب'ط
وين\ب,ط ن'بوطاv: نبع؛ وكل ما أ�ظهر، فقد أ�ن\ب,ط.

:�واس\ت.ن\ب.طه واستنبط منه علماv وخباv ومالv: استخرجه. والس\تن\باط
الستخراج. واستنب.ط% الف%ق1يه' إ,ذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده

وفهم1ه. قال الل9ه عز� وجل9: لع.ل1م.ه الذين يستنبطونه منهم؛ قال الزج�اج:
معن يستنبطونه ف اللغة يستخرجونه، وأ%صله من النب.ط، وهو الاء الذي يرج

من البئر أ%و�ل ما تفر؛ ويقال من ذلك: أ%ن\ب.ط% ف غ%ض\راء أ%ي استنبط%
الاء من طي ح'ر�. والن_ب.ط� والن_ب,يط�: الاء الذي ي.ن\ب,�ط� من

:eقعر البئر إ,ذا ح'فرت؛ قال كعب بن سعد الغ.ن.و,ي
ق%ريب¬ ث%راه ما ي.نال� ع.د'وeه

له ن.ب.طاv، ع1ند ال%وان1 ق%ط�وب'
(* قوله «عند الوان» هو هكذا ف الصحاح، والذي ف الساس: آب الوان.)



ويروى: قريب ن.داه. ويقال للر,كي�ة: هي ن.ب.طD إ,ذا أ�ميهت\. ويقال:
فلن ل ي'د\ر.ك' له ن.ب.طD أ%ي ل ي'ع\ل%م' ق%د\ر' علمه وغاي.ت'ه. وف
�الديث: م.ن غ%دا م1ن ب.يت1ه ي.ن\ب,ط� ع1لماv ف%ر.ش.ت\ له اللئكة

أ%ج\ن,ح.ت.ها، أ%ي ي'ظهره وي'ف}ش1يه ف الناس، وأ%صله م1ن ن.ب.ط% الاء� ينبط
إ,ذا ن.بع.. ومنه الديث: ورجلD ار\ت.بط فرساv لي.س\ت.ن\ب,ط%ها أ%ي ي.طل�ب

ن.س\لها ون,تاج.ها، وف رواية: ي.س\ت.ب\ط1نها أ%ي يطلب ما ف بطنها. ابن
سيده: فلن ل ي'نال� له ن.ب.طD إ,ذا كان داهياv ل ي'د\ر.ك له غ%و\ر.

والنب.ط: ما يت.ح.ل�ب' من ال%بل كأ%نه ع.ر.ق يرج من أ%ع\راض الصخر. أ%بو
عمرو: حف%ر. ف%أ%ث}ل%ج. إ,ذا بل%غ الطي، فإ,ذا بلغ الاء قيل أ%ن\ب.ط%،

فإ,ذا كث�ر الاء قيل أ%ماه. وأ%م\ه.ى، فإ,ذا بلغ الر�مل% قيل أ%س\ه.ب..
وأ%نب.ط ال%ف9ار': بلغ الاء. ابن ال4عراب: يقال للرجل إ,ذا كان

ي.ع1د' ول ي'ن\ج,ز': فلن قريب الث�ر.ى بعيد' الن_ب.ط1. وف حديث بعضهم وقد
س'ئل عن رجل فقال: ذلك قريب الثرى بعيد' الن.بط، يريد أ%نه دان
ال%و\ع1د بعيد' ال3ن\جاز. وفلن ل ي'نال ن.ب.ط�ه إ,ذا و'صف بالعز� وال%ن.عة1

حت ل يد عدوeه سبيلv ل4ن يت.ه.ض_م.ه.
ون.ب\طD: واد بعينه؛ قال الذل:

أ%ض.ر_ به ضاح� ف%ن.ب\طا أ�سالة{،
ف%م.رÒ، فأ%على ح.و\ز,ها، ف%خ'صور'ها

والن_ب.ط� والنeب\طة�، بالضم: ب.ياض تت إ,ب\ط الف%رس وبطن,ه وكل9
داب�ة وربا ع.ر'ض. حت ي.غ\ش.ى البطن والصد\ر. يقال: فرس أ%ن\ب.ط� بي>ن
الن_ب.ط، وقيل ال4ن\بط� الذي يكون البياض ف أ%على ش1ق9ي بطنه ما يليه

ف م.ج\رى ال1زام ول ي.صع.د إ,ل النب، وقيل: هو الذي ببطنه بياض¬، ما
كان وأ%ين كان منه، وقيل هو ال4بيض البطن والرeف}غ ما ل يصع.د ال

النبي، قال أ%بو عبيدة: إ,ذا كان الفرس' أ%بيض. البطن والصدر فهو أ%نبط؛
وقال ذو الرمة يصف الصبح:

وقد لح. للس�ار,ي الذي ك%م_ل السeر.ى،
على أ�خ\ر.يات1 اللي\ل، ف%ت\ق¬ م'ش.ه_ر'

،vك%م1ث}ل ال1صان1 ال4ن\ب.ط1 الب.ط}ن, قائما
ت.ماي.ل عنه ال�ل©، فالل�و\ن� أ%ش\ق%ر'

شب�ه بياض. الصبح طالعاv ف اح\م1رار ال�ف�ق بفرس أ%ش\ق%ر قد مال عنه



Dج'ل©ه فبان بياض' إ,ب\طه. وشاة ن.ب\طاء: بيضاء الشاكلة. ابن سيده: شاة
ن.بطاء بيضاء النبي أ%و النب، وشاة نبطاء م'وش_حةD أ%و ن.ب\طاء�

م'ح\و.ر_ةD، فإ,ن كانت بيضاء فهي نبطاء بسواد، وإ,ن كانت سوداء فهي نبطاء
ببياض.

Dكال%ب,يش, وال%ب.ش, ف التقدير: ج,يل �والن_ب,يط� والن.بط
ي.ن\ز,ل�ون السواد، وف الكم: ينزلون سواد العراق، وهم ال4ن\باط�، والن_س.ب'

إ,ليهم ن.ب.ط1يÒ، وف الصحاح: ينزلون بالب.طائ1ح بي الع1راقي. ابن
ال4عراب: يقال رجل ن'باطي�، بضم النون 

(* قوله «بضم النون» حكى الد
Òوف الصحاح: رجل ن.ب.طي .Òول تقل ن.ب.ط1ي Òتثليثها.)، ون.باط1ي

ون.باط1يÒ ون.باط{ مثل ي.من� وي.ان9 ويان، وقد استنبط% الرجل�. وف كلم
أ%يeوب. بن الق1ر>ي�ة1: أ%هل ع'مان ع.ر.ب¬ اس\ت.ن\ب.ط�وا، وأ%هل

الب.ح\ر.ي\ن ن.ب,يطD اس\ت.ع\ر.ب'وا. ويقال: ت.ن.ب_ط% فلن إ,ذا ان\ت.مى إ,ل
الن_ب.ط، والن_ب.ط� إ,نا س'موا ن.ب.طاv لس\ت1ن\باط1هم ما يرج من

ال4رضي. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: ت.م.ع\د.د'وا ول ت.س\ت.ن\ب,ط�وا أ%ي
ت.شب_هوا ب.ع.د¼ ول تشب_هوا بالن_بط. وف الديث الخر: ل

ت.ن.ب_ط�وا ف الدائن أ%ي ل ت.ش.ب_هوا بالن_بط ف سكناها واتاذ الع.قار,
وال1ل}ك. وف حديث ابن عباس: نن م.عاش1ر ق�ري\ش من الن_بط من أ%هل ك�وث%ى

ر.ب�اv، قيل: إ,ن إ,براهيم الليل ولد با وكان الن_بط� سك9ان.ها؛ ومنه
حديث عمرو بن م.ع\د1يك%ر,ب: سأ%له ع'مر عن س.ع\د بن أ%ب وق9اص، رضي

الل9ه عنهم، فقال: أ%عرابÒ ف ح1ب\وت1ه، ن.ب.ط1يÒ ف ج,ب\وت1ه؛ أ%راد أ%نه
ف ج,باية1 ال%راج وع1مارة ال4رضي كالن_بط ح1ذقاv با وم.هارة فيها

ل4نم كان'وا س'ك�ان% الع1راق, وأ%ر\باب.ها. وف حديث ابن أ%ب أ%و\ف:
كنا ن'س\ل1ف ن.ب,يط أ%هل الشام، وف رواية: أ%ن\باطاv من أ%ن\باط الشام.

وف حديث الشعب: أ%ن رجلv قال لخر: يا ن.ب.طي� فقال: ل ح.د� عليه
كلنا ن.بطD يريد ال1وار. والدار د'ون الو,لة. وحكى أ%بو علي: أ%ن

الن_بط واحد بدللة جعهم إ,ي_اه ف قولم أ%نباط، فأ%نباط ف ن.ب.ط كأ%ج\بال
ف جب.ل. والنب,يط� كالكليب. وع1ل}ك' ال4ن\باط1: هو الكامان الذاب
�يعل ل%ز'وقاv للجرح. والن_ب\ط�: الو\ت'. وف حديث علي: و.د_ السeراة

�ال�حكYمة� أ%ن الن_ب\ط% قد أ%تى علينا كلYنا؛ قال ثعلب: الن_ب\ط



الوت.
و.و.ع\ساء النeب.ي\ط1: رملة معروفة بالد�ه\ناء، ويقال وعساء

النeم.ي\ط1. قال ال4زهري: وهكذا ساعي منهم. وإ,ن\ب,ط: اسم موضع بوزن إ,ث}م1د؛
وقال ابن ف%س\وة%:

فإ,ن} ت.م\ن.ع'وا م1نها ح1ماك�م، فإ,ن�ه
م'باح¬ لا، ما بي إ,ن\ب,ط% فالك�د\ر,

:�@نثط: الن_ث}ط�: خ'روج النبات1 والكمأ%ة1 من ال4رض. والن_ث}ط
النبات' نفس'ه حي ي.ص\د.ع' ال4رض ويظهر. والنث}ط�: غ%م\ز'ك الشيء بيدك، وقد

ن.ث%ط%ه بيده: غ%مز.ه، وف الديث: كانت ال4رض ت.م'وج' ت.م1يد' 
(* قوله

«توج تيد» كذا ف الصل، وهو ف النهاية بدون توج.) فوق الاء فن.ث%طها
الل9ه' بال1بال, فصارت لا أ%وتاداv. وف الديث أ%يضاv: كانت ال4رض

ه1ف9اv على الاء فن.ث%ط%ها الل9ه بال1بال أ%ي أ%ث}ب.ت.ها وث%ق�ل%ها.
والنثط�: غمز'ك الشيء حت يثب'ت. ونث%ط الشيء� ن'ث�وطاv: سكن، ون.ث%ط}ته:

سك�نته. ابن ال4عراب: النث}ط� الت_ثق1يل�؛ ومنه خب كعب: أ%ن الل9ه
عز� وجل9 لا م.د_ ال4رض مادت فث%ن.طها بالبال أ%ي ش.ق9ها فصارت

كال4وتاد لا، ونثطها بالكام فصارت كال�ث}ق1لت لا. قال ال4زهري: فرق ابن
ال4عراب بي الث�ن\ط والنث}ط1، فجعل الث�ن\ط ش.ق9اv، وجعل الث�ن\ط

إ,ثقالv، قال: وها حرفان غريبان، قال: ول أ%دري أعرابيان أ%م دخيلن.
@نط: ال4زهري: الن_ح\طة� داء ي'ص1يب' اليل وال3بل ف صدورها ل تكاد

تسلم منه. والن_ح\ط�: ش1ب\ه الز_ف1ي. وقال الوهري: النحط� الزفي،
:eذل1ي�وقد ن.ح.ط% ي.ن\ح1ط، بالكسر؛ قال أ�سامة ال

م1ن. ال�ر\ب.ع1ي. وم1ن\ آز,ل�،
إ,ذا ج.ن_ه الليل� كالن�اح1ط1

ابن سيده: ون%ط% الق%ص�ار' ي.ن\ح1ط� إ,ذا ضرب بثوبه على الجر وتنف�س.
ليكون أ%ر\و.ح. له؛ قال ال4زهري: وأ%نشد الفر�اء:

vآخ1ر. الليل، ن.ح\طة Dوت.ن\ح1ط} ح.صان
ت.قض_ب' منها، أ%و ت.كاد'، ض'ل�وع'ها

(* هذا البيت للنابغة، وف ديوانه: تقضقض' بدل تقضب.)
ابن سيده: الن_ح\ط� والن_ح1يط� والنeحاط� أ%شد� البكاء، ن%ط



ي.ن\ح1ط� ن.ح\طاv ون.ح1يطاv. والن_ح1يط� أ%يضاv: صوت معه توجeع، وقيل: هو صوت
:�شبيه بالسeعال. وشاةD ناح1ط: س.ع1لة وبا ن.ح\طةD. والن_ح1يط

الز_ج\ر' عند ال%س\أ%لة. والن_ح1يط والن_ح\ط�: صوت' اليل, من الثYق%ل
�وال3ع\ياء يكون بي الصد\ر, إ,ل ال%ل}ق، والف1عل� كالف1ع\ل. ون%ط الرجل

ي.ن\ح1ط إ,ذا وقعت فيه الق%ناة� فصو_ت من ص.د\ره.
والن_ح�اط�: ال�ت.ك%ب�ر الذي ي.ن\ح1ط من الغ.ي\ظ1؛ قال:

وزاد. ب.غ\ي ال4ن,ف1 النح�اط1
@نط: ن.خ.ط% إ,ليهم: ط%ر.أ% عليهم. ويقال: ن.ع.ر إ,لينا ون.خ.ط% علينا.

ومن أ%ين ن.ع.ر\ت. ون.خ.ط}ت. أ%ي من أ%ي\ن. ط%ر.أ}ت علينا؟ وما أ%د\ر,ي
أ%يe النeخ\ط1 هو أ%ي ما أ%در,ي أ%يe الن�اس, هو؛ ورواه ابن ال4عراب

أ%يe الن_خ\ط، بالفتح، ول يفسره، ورد� ذلك ثعلب فقال: إ,نا هو بالضم.
وف كتابه العي: الن_خ.ط� الناس'. ون.خ.ط%ه من أ%نفه وان\ت.خ.طه أ%ي

رم.ى به مثل م.خ.ط%ه؛ ومنه قول ذي الرمة:
وأ%ج\مال, م.ي¼، إ,ذ} ي'ق%ر>ب\ن ب.ع\د.ما
ن.خ.ط}ن. ب,ذ1ب�ان1 ال%ص1يف1 ال4زار,ق,

قال أ%بو منصور ف ترجة مط ف قول رؤبة:
وإ,ن أ%د\واء الر>جال, ال�خ_ط1

قال: الذي رأ%يته ف شعر رؤبة:
وإ,ن أ%دواء الرجال النeخ_ط1

بالنون: وقال: قال ابن ال4عراب: النeخ_ط� الل�ع1ب'ون% بالر>ماح,
ش.جاعة كأ%نه أ%راد الطع�ان,ي ف الرجال. ويقال للسeخ\د1 وهو الاء

الذي ف ال%ش1يمة1: النeخ\ط�، فإ,ذا اصفر� فهو الص_ف%ق' والص_ف%ر'
والصeف%ار. والنeخ\ط أ%يضاv: النeخاع' وهو اليط الذي ف القفا.

@نرط: الن>خ\رط�: نبت، قال ابن دريد: وليس بث%ب.ت.
@نسط: الن_س\ط: لغة ف ال%س\ط وهو إ,دخال اليد ف الر_ح1م لستخراج

الولد. التهذيب: النeس'ط� الذين يستخرجون أ%ولد النوق إ,ذا ت.عس�ر
و,لدها، والنون فيه مبدلة من اليم، وهو مثل ال�س'ط1.

@نشط: الن_شاط�: ضد� الك%س.ل, يكون ذلك ف ال3نسان والدابة، ن.ش1ط%
ن.شاطاv ون.ش1ط% إ,ليه، فهو ن.ش1يط ون.ش_ط%ه هو وأ%ن\شطه؛ ال4خية عن

يعقوب. الليث: ن.ش1ط ال3نسان ي.ن\ش.ط ن.شاطاv، فهو ن.ش1يط طي�ب النف}س



للعمل، والنعت ناش1طD، وت.ن.ش_ط ل4مر كذا. وف حديث ع'باد.ة: باي.ع\ت' رسول
�الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، على ال%ن\ش.ط1 وال%ك}ره؛ ال%ن\ش.ط

م.ف}ع.ل من الن_شاط وهو ال4مر الذي تن\ش.ط له وت.خ1فe إ,ليه وت'ؤثر فعله
وهو مصدر بعن النشاط. ورجل ن.ش1يط وم'ن\ش1طD: ن.ش1ط% دوابeه وأ%هل�ه.

ورجلD م'ت.ن.ش>طD إ,ذا كانت له دابة يركبها، فإ,ذا س.ئ1م الركوب نزل
عنها. ورجل م'ن\ت.ش1طD من الن\ت1شاط1 إ,ذا نزل عن داب_ته من ط�ول,

.vهم ن.ش1يطةeكوب، ول يقال ذلك للراجل. وأ%ن\ش.ط% القوم' إ,ذا كانت دوابeالر
ون.ش1ط% الد_ابة�: س.م1ن.. وأ%ن\ش.طه الك%ل�: أ%س\م.نه. ويقال: س.م1ن.

بأ%ن\ش1طة1 الكل3 أ%ي بع'ق}دت1ه وإ,ح\كامه إ,ياه، وكلها من أ�ن\ش'وطة1
الع'ق}دة1. ونش.ط من الكان ي.ن\ش1ط�: خرج، وكذلك إ,ذا قطع من بلد إ,ل

بلد.
والناش1ط�: الث�و\ر الوح\ش1ي� الذي يرج من بلد إ,ل بلد أ%و من أ%رض

إ,ل أ%رض؛ قال أ�سامة ال�ذل:
وإ,ل� الن_عام. وح.ف�ان.ه،

وط%غ\ياv مع. الل�ه,ق, الناش1ط1
وكذلك ال1مار'؛ وقال ذو الرمة:

أ%ذاك. أ%م\ ن.م1ش¬ بالو.ش\ي أ%ك}ر'ع'ه،
م'س.ف�ع' ال%د� هاد{ ناش1طD ش.ب.ب'

(* قوله «هاد» كذا بالصل والصحاح، وتقدم ف نش عاد بالعي الهملة.)
ون.ش.ط%ت1 ال3بل� ت.ن\ش1ط� ن.ش\طاv: مضت على ه'د�ى أ%و غي هدى. ويقال

للناقة: ح.س'ن. ما ن.ش.ط%ت1 السي. يعن س.د\و. يديها ف سيها. الليث:
طريق ناش1طD ي.ن\ش1ط من الطريق ال4عظم ي.منة وي.س\رة. ويقال: ن.ش.ط بم

الطريق'. والناش1ط� ف قول الطرماح: الطريق. ونش.ط الطريق' ينش1ط: خرج من
الطريق ال4عظم ي.منةv أ%و ي.س\رة؛ قال حيد:

م'ع\ت.ز,ماv بالط©ر'ق, الن_واش1ط1
(* قوله «معتزماv إل» كذا ف ال4صل وال4ساس أ%يضاv إ,ل أ%نه معدى

باللم.)
وكذلك النواش1ط� من ال%سايل.

وال�ن\ش'وطة�: ع'ق}دة ي.س\ه'ل انللا مثل عقدة الت>كة. يقال: ما
Dعقدة �ع1قال�ك بأ�ن\شوطة{ أ%ي ما م.و.د_ت'ك بو.اه1ية{، وقيل: ال�ن\شوطة



ت.مدe بأ%حد1 طرفيها فت.نحل، وال�ؤ.ر_ب' الذي ل ينحل إ,ذا م'د_ حت
ي'ح.ل9 حل¾. وقد نش.ط ال�ن\ش'وطة% ي.ن\ش'ط�ها ن.ش\طاv ونش_طها: عق%دها

وشد_ها، وأ%ن\ش.طها حل�ها. ونش.ط}ت الع.ق}د إ,ذا عقدته بأ�نشوطة.
وأ%نشط% البعي: ح.ل� أ�نشوطته. وأ%نشط% الع1قال: م.د_ أ�نشوطته فانل�.

:vوأ%نشط}ت البل% أ%ي مد.د\ت'ه حت ينح.ل. ونش.طت البل أ%ن\ش'طه نش\طا
ربط}ت'ه، وإ,ذا حلل}ت.ه فقد أ%نش.ط}ت.ه، ونش.طه بالن>شاط أ%ي عقده. ويقال
للخ1ذ بس'رعة ف أ%ي� عمل كان، وللمريض إ,ذا ب.رأ%، وللم.غ\ش1ي� عليه

إ,ذا أ%فاق، وللم'ر\س.ل ف أ%مر ي'سرع فيه عز,يت.ه: كأ%نا أ�ن\ش1ط من
ع1قال، ون.ش1ط أ%ي ح'ل�. وف حديث الس>حر: فكأ%نا أ�ن\ش1ط من ع1قال أ%ي

ح'ل9. قال ابن ال4ثي: وكثياv ما ييء ف الرواية كأ%نا ن.ش1ط من
:vها وينش'طها نش\طا�عقال، وليس بصحيح. ون.ش.ط% الد_ل}و. من البئر ي.ن\ش1ط

ن.ز.عها وجذ%ب.ها من البئر ص'ع'داv بغي قامة، وهي الب.ك}رة، فإ,ذا كان
بقامة فهو ال%ت\ح.

وبئر أ%ن\شاط وإ,نشاط: ل ترج' منها الدلو حت ت'ن\ش.ط% كثياv. وقال
ال4صمعي: بئر أ%نشاط قريبة القعر، وهي الت ت.خرج الدل�و منها ب.ذ}بة

واحدة. وبئر ن.ش'وط: وهي الت ل ت.خرج الدلو منها حت ت'ن\ش.ط كثياv. قال
ابن بري: ف الغريب ل4ب عبيد بئر إ,نشاط، بالكسر، قال: وهو ف المهرة

بالفتح ل غي.
وف حديث عوف بن مالك: رأ%يت كأ%ن� سب.باv من السماء د'لYي فان\ت'ش1ط%

النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، ث أ�ع1يد فانت'ش1ط أ%بو بكر، رضي الل9ه
عنه، أ%ي ج'ذ1ب إ,ل السماء ورفع إ,ليها؛ ومنه حديث أ�م� س.لمة: دخل

علينا ع.م_ار، رضي الل9ه عنهما، وكان أ%خاها من الر�ضاعة فن.ش.ط زينب. من
ح.ج\رها، ويروى: فانتشط. ون.ش.ط%ه ف جنبه ين\ش'طه نش\طاv: طع.ن.ه، وقيل:

النش\ط� الطع\ن'، أ%ي�اv كان من السد ونش.ط%ت\ه الية� ت.ن\ش1ط�ه
وتن\ش'ط�ه نشطاv وأ%ن\ش.طت\ه: لدغ%ت\ه وعض_ت\ه بأ%نيابا. وف حديث أ%ب
،vول%س\با vال1نهال وذكر. ح.ي_ات النار وع.قار,ب.ها فقال: وإ,ن� لا ن.ش\طا
وف رواية: أ%ن\شأ}ن% به ن.شطاv أ%ي ل1س\عاv بس'رعة واخ\ت1لس، وأ%ن\شأ}ن

بعن ط%ف1ق}ن وأ%خذ}ن. ون.ش.ط%ت\ه ش.ع'وب' نشطاv، مث%لD بذلك. وانتشط%
الشيء4: اخت.ل%سه. قال شر: انتشط الال� ال%ر\ع.ى والكل4 انتزعه

بال4سنان كالختلس. ويقال: نش.ط}ت' وان\ت.ش.ط}ت أ%ي انتزعت.



والن_شيطة�: ما يغن.م'ه الغ'زاة ف الطريق قبل البلوغ إ,ل موضع الذي
قصدوه. ابن سيده: الن_ش1يطة من الغنيمة ما أ%صاب الرئيس' ف الطريق قبل

أ%ن يصي إ,ل ب.ي\ضة1 القوم؛ قال عبد الل9ه بن ع.ن.مة الض_ب>ي:
ل%ك. ال1ر\باع' منها والص�فاي.ا،

�وح'ك}م'ك. والن_ش1يطة� والف�ض'ول
ياطب ب,س\طام. بن ق%ي\س. وال1ر\باع': ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم ف

الاهلية دون أ%صحابه، وله أ%يضاv الصفايا جع ص.ف1ي�، وهو ي.ط}ط%ف1يه
لنفسه مثل السيف والفرس والارية قبل القسمة مع الربع الذي له. واص\ط%ف%ى

رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، سيف. م'ن.ب>ه بن الج_اج من بن
س.ه\م بن عمرو بن ه'ص.ي\ص, بن ك%عب بن ل�ؤ.ي ذا الف%قار, يوم ب.د\ر،

واصطفى ج'و.ي\رية بنت الرث من بن ال�ص\ط%ل1ق من خ'واعة% يوم ال�ر.ي\س3يع،
ج.عل صداق%ها ع1تق%ها وتزو_جها، واص\ط%ف%ى ص.ف1ي_ة% بنت ح'ي.ي� ففعل
با مثل ذلك، وللرئيس أ%يضاv الن_ش1يطة� مع الربع والص_في>، وهو ما

ان\ت'ش1ط من الغنائم ول ي'وج,فوا عليه بيل ول ر,كاب. وكانت للنب، صل9ى
الل9ه عليه وسل9م، خاص_ة وكان للرئيس أ%يضاv الف�ض'ول� مع الربع, والصفي>

والنش1يطة، وهو ما ف%ض.ل من الق1س\مة1 ما ل تصح ق1سمت'ه على عد.د
الغ'زاة1 كالبعي والفرس ونوها، وذهبت الف�ضول ف ال3سلم. والنش1يطة� من

ال3بل: الت ت'ؤ\خ.ذ فت'ساق من غي أ%ن ي'ع\م.د لا؛ وقد ان\ت.شطوه.
والن_ش'وط: كلم عراقي وهو س.مك ي'م\ق%ر ف ماء وم1لح. وان\ت.ش.ط}ت'
السمكة%: ق%ش.ر\ت'ها. والن_ش'وط�: ضرب من السمك وليس بالش_بeوط1.

وقال أ%بو عبيد ف قوله عز_ وجل: والن_اش1طات1 ن.ش\طاv، قال: هي
النجوم ت.ط}ل�ع ث ت.غ1يب، وقيل: يعن النجوم ت.ن\ش1ط من ب'ر\ج إ,ل برج

كالثور الناشط من بلد إ,ل بلد، وقال ابن مسعود وابن عباس: إ,نا اللئكة،
وقال الفراء: هي اللئكة تنش1ط نف}س الؤ\من بق%ب\ض1ها، وقال الزجاج: هي

اللئكة تنش1ط ال4ر\واح. نشطاv أ%ي ت.ن\ز,ع'ها ن.ز\عاv كما تنز,ع
الد_ل}و. من البئر. ون.ش_ط}ت' ال3بل تنشيطاv إ,ذا كانت منوعة من ال%ر\عى
فأ%رسل}تها ت.ر\عى، وقالوا: أ%صلها من ال�نشوطة إ,ذا ح'ل�ت؛ وقال أ%بو

النجم:
ن.ش_ط%ها ذ�و ل1م�ة ل ت.ق}م.ل,،

ص'ل}ب' الع.صا جاف{ عن الت_ع.زeل,



أ%ي أ%ر\سل%ها إ,ل م.ر\عاها بعدما شربت.
ابن ال4عراب: النeش'ط� ناق1ض'و ال1بال ف وقت ن.ك}ثها لت'ض\ف%ر

�ثانية. وت.ن.ش_طت الناقة� ف سيها: وذلك إ,ذا شد�ت. وتنش_طت الناقة
ال4رض.: قطع.ت\ها؛ قال:

ت.ن.ش_ط%ت\ه كل© م1غ\لة1 الو.ه.ق\
�يقول: تناو.ل%ت\ه وأ%سرعت ر.ج\ع يديها ف سيها. وال1غ\لة�: البعيدة
�ال%ط}و. والوه.ق': ال�باراة� ف السي. قال ال4خفش: ال1مار' ي.ن\ش1ط

:�من ب.لد إ,ل بلد، وال�م'وم' ت.ن\ش1ط� بصاح1بها؛ وقال ه1م\يان
أ%م\س.ت\ ه'م'وم1ي ت.ن\ش1ط� ال%ناش1طا:
الشام. ب ط%و\راv، وط%و\راv واس1طا

ون.ش1يطD: اسم. وقولم: ل حت يرج,ع. ن.ش1يطD من م.ر\و، هو اسم رجل
ب.ن لز,ياد داراv بالب.صرة فه.ر.ب. إ,ل م.ر\و قبل إ,تامها، فكان زياد

كلما قيل له: ت.م>م دارك، يقول: ل حت يرجع نشيط من مرو، فلم ي.رجع فصار
.vمثل

vن.ط�ه وناط%ه ونط� الشيء4 ي.ن'ط©ه ن.ط9ا .eنطط: النط©: الشد@
مد_ه.وال4ن.ط©: السف%ر البعيد، وعق%بةD ن.ط�اء. وأ%رض ن.ط1يطةD: بع1يدة.

:�وت.ن.ط}ن.ط% الشيء�: تباع.د. ون.ط}ن.ط% إ,ذا باع.د سفره. والنeط�ط
ال4س\فار' البعيدة. ونط� ف ال4رض ي.ن,ط© ن.ط9اv: ذهب، وإ,نه لن.ط�اط.

ورجل ن.ط�اطD م1ه\ذار: كثي الكلم وال%ذ}ر؛ قال ابن أ%حر:
فل ت.ح\س.ب.ن>ي م'س\ت.ع1د�اv لن.ف}رة{،

وإ,ن} كن\ت ن.ط9اطاv ك%ث1ي. ال%جاهل,
.�وقد ن.ط� ي.ن,ط© ن.ط1يطاv. ورجل ن.ط}ناطD: طويل، والمع الن_طان,ط

وف حديث أ%ب ر'ه\م�: سأ%له النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، عمن ت.خ.ل�ف
من غ1فار فقال: ما فعل النف%ر' ال�م\ر' الن_طان,ط�؟ جع ن.ط}ناط{ وهو

الطويل، وقيل: هو الطويل ال%د1يد القامة، وف رواية: ما فعل المر
الطوال� الن�طان,ط�؟ ويروى الثYطاط، بالثاء الثلثة، وقد تقدم. ون.ط}ن.ط}ت'

الشيء: م.د.د\ته.
@نعط: ناع1طD: ح1ص\ن ف رأ}س جبل بناحية اليمن قدي معروف، كان لبعض
ال4ذ}واء. وناع1طD: جب.ل، وقيل: ناعط جبل باليمن. وناع1طD: بطن من ه.م\دان%،

وقيل: هو حصن ف أ%رضهم؛ قال لبيد:



وأ%ف}ن بنات' الد_ه\ر, أ%ر\باب. ناع1ط{،
ب'س\ت.م.ع� د'ون السماء وم.ن\ظ%ر,

وأ%ع\و.ص\ن. بالدeومي> من رأ}س, ح1ص\ن,ه،
وأ%ن\ز.ل}ن. بال4س\باب, ر.ب_ ال�ش.ق�ر,

أ%ع\و.ص\ن. به أ%ي ل%و.ي\ن. عليه أ%مره. والدeوم1ي: هو أ�ك%ي\د1ر'
صاحب' دومة ال%ن\دل,. والشق�ر: حصن، ور.ب�ه: أ%بو امرئ القيس.

والنeع'ط�: السافرون سفراv بعيداv، بالعي. والنeع'ط: القاط1عو الل©ق%م بنصفي
فيأ}كلون نصفاv ويلقون النصف الخر ف الغ.ضارة، وهم النeع'ط والنeط�ع،

واحدهم ناع1طD وناط1ع¬، وهو السي>ء ال4د.ب, ف أ%كله وم'روءته
وع.طائه. ويقال: أ%ن\ط%ع. وأ%ن\ع.ط% إ,ذا قط%ع ل�ق%مه. والنeغ'ط، بالغي:

الطYوال من الر�جال.
@نغط: قال ال4زهري ف ترجة نعط: والنeغ'ط، بالغي، الطوال من الرجال.

@نفط: الن_ف}ط� والن_ف}ط�: د'ه\ن، والكسر أ%فصح. وقال ابن سيده:
الن>ف}ط والن_فط الذي ت'ط}لى به ال3بل للج.رب والد_ب.ر والق1ر\دان1 وهو دون

الك�ح.ي\ل,. وروى أ%بو حنيفة أ%ن النفط والنفط هو الكحيل. قال أ%بو
عبيد: النفط عام_ة� الق%ط1ران1، ورد� عليه ذلك أ%بو حنيفة قال: وقول أ%ب

عبيد فاسد، قال والنفط والنفط حلبة جبل ف قعر بئر توقد به النار، والكسر
أ%فصح. والن_ف�اطة� والن_ف%اطة: الوضع الذي يستخرج منه النفط.

والن_ف%اطات' والن_ف�اطات': ض.ر\ب من السeر'ج ي'ر\مى با بالنفط، والتشديد'
ف كل ذلك أ%عرف'. التهذيب: والن_ف�اطات ضرب من السeر'ج ي'س\ت.ص\بح

با، والنف�اطات' أ%دوات¬ ت'عمل من النeحاس يرمى فيها بالنف}ط والنار.
ون.ف%ط الرجل� ي.ن\ف1ط� ن.ف}طاv: غ%ض1ب.، وإ,نه لي.ن\ف1ط� غ%ضباv أ%ي

يتحر�ك مثل ي.ن\ف1ت'. والق1در تن\ف1ط� ن.ف1يطاv: لغة ف ت.ن\ف1ت إ,ذا
غ%ل%ت\ وتب.ج_س.ت\. والنف%طان�: شبيه بالسeعال، والنف}خ' عند الغضب.

vونف%طا vوقد ن.ف1ط%ت\ يد'ه، بالكسر، ن.ف}طا .�والنف%ط�، بالتحريك: ال%ج\ل
ون.ف1يطاv وتنف�ط%ت\: ق%ر,ح.ت\ من العمل، وقيل: هو ما يصيبها بي اللد

واللحم، وقد أ%ن\ف%طها العمل، ويد¬ ناف1طةD ون.ف1يطةD وم.ن\ف�وطة. قال ابن
سيده: كذا حكى أ%هل اللغة م.نفوطة، قال: ول وجه له عندي ل4نه من أ%نفطها

العمل، والن_ف%ط� ما ي'صيبها من ذلك.
الليث: والن_ف}طة� ب.ث}رةD ترج ف اليد من العمل ملى ماء. أ%بو زيد:



.vون.ف1يطا vإ,ذا كان بي اللد واللحم ماء قيل: ن.ف1ط%ت ت.ن\ف%ط ن.ف%طا
ور.غ}وة ناف1طةD: ذات' ن.ف9اطات{؛ وأ%نشد:

�وح.ل%ب فيه ر'غاv ن.واف1ط
.vصو�ت، وكذلك ن.ز.ب. ن.ز,يبا :vن.ف1يطا �ون.ف%ط% الظب\ي' ي.ن\ف1ط

ون.ف%ط%ت1 الاع1زة�، بالفتح، ت.ن\ف1ط� ن.ف}طاv ون.ف1يطاv: ع.ط%س.ت\، وقيل:
ن.ف%طت العنز' إ,ذا ن.ث%ر.ت\ بأ%ن\ف1ها؛ عن أ%ب الدeق%ي\ش,.

ويقال ف الثل: ما له عاف1طةD ول ناف1طةD أ%ي ما له شيء؛ وقيل:
الع.ف}ط� الض_ر,ط�، والنف}ط� الع'طاس'، فالعاف1طة� من د'ب'رها، والناف1طة� من

أ%نفها، وقيل: العاف1طة� الض�ائنة�، والن_افطة� الاع1زة�، وقيل:
�العافطة الاعزة إ,ذا عط%س.ت، والنافطة إ,تباع. قال أ%بو الدقيش: العاف1طة

النع\جة، والنافطة العنز، وقال غيه: العافطة ال4مة، والنافطة الشاة�، وقال
ابن ال4عراب: العف}ط ال�صاص للشاة، والنف}ط ع'طاسها، والع.ف1يط

ن.ث1ي الضأ}ن، والن_ف1يط� نثي العز. وقولم ف الثل: ل ي.ن\ف1ط� فيه
ع.ناق أ%ي ل يؤخذ لذا الق%ت1يل بثأ}ر.

@نقط: النeق}طة: واحدة النeق%ط؛ والن>قاط�: جع ن'ق}طة{ مثل ب'ر\مة{
وب,رام؛ عن أ%ب زيد. ونق%ط الرف. ي.ن\ق�طه ن.ق}طاv: أ%ع\ج.مه، والسم

النeق}طة؛ ونق�ط الصاحف تن\ق1يطاv، فهو ن.ق�اط. والن_ق}طة: ف%ع\لة
واحدة. ويقال: نق�ط ثوبه بال1داد والزعفران ت.ن\ق1يطاv، ونق�ط%ت الرأ%ة

خد_ها بالسواد: ت%س_ن' بذلك.
Dمن كل3 ون,قاط Dمول الول، وف ال4رض ن'ق%ط :�والناق1ط� والن_ق1يط

أ%ي ق1ط%ع¬ متفر>قة، واحدتا ن'ق}طة، وقد تنق�طت ال4رض. ابن
ال4عراب: ما بقي من أ%م\وال1م إ,ل النeق}طة، وهي ق1ط}عة من نل ههنا، وقطعة

من زرع ههنا. وف حديث عائشة، رضوان الل9ه عليها: فما اختلفوا ف ن'ق}طة{
أ%ي ف أ%مر وق%ض1ي_ة{. قال ابن ال4ثي: هكذا أ%ثبته بعضهم بالنون،

قال: وذكره الروي ف الباء، وقال بعض التأ%خرين: الضبوط الروي� عند
علماء النقل أ%نه بالنون، وهو كلم مشهور، يقال عند ال�بالغة ف

ال�واف%قة1، وأ%صله ف الكتابي ي'قابل أ%حدها بالخر ويعارض، فيقال: ما اختلفا
ف ن'ق}طة يعن من ن'قط الروف والكلمات أ%ي أ%ن بينهما من التفاق ما ل

يتلفا معه ف هذا الشيء اليسي.
:�@نط: النم.ط�: ظ1هارة� فراش م�ا؛ وف التهذيب: ظ1هارة الفراش. والنم.ط



�جاعة من الناس أ%مر'هم واحد. وف الديث: خي' الناس هذا النم.ط
�ال4وسط. وروي عن علي�، كر_م الل9ه وجهه، أ%نه قال: خي هذه ال�مة الن_م.ط

ال4وسط� ي.ل}ح.ق' بم التال ويرجع إ,ليهم الغال؛ قال أ%بو عبيدة:
�النمط� هو الطريقة. يقال: الز.م هذا الن_م.ط أ%ي هذا الطريق. والنم.ط

أ%يضاv: الضرب' من الضeروب والنوع' من ال4نواع. يقال: ليس هذا من ذلك
النم.ط أ%ي من ذلك النوع والضرب، يقال هذا ف التاع والعلم وغي ذلك، والعن

الذي أ%راد علي، عليه السلم، أ%نه كره الغ'ل�و� والتقصي ف الدين كما
جاء ف ال4حاديث ال�خ.ر. أ%بو بكر: الز.م\ هذا النم.ط% أ%ي الزم هذا

الذ}هب. والف%ن_ والطريق. قال أ%بو منصور: والنم.ط� عند العرب والز_و\ج'
ض'روب' الثYياب, ال�ص.ب_غ.ة1. ول يكادون يقولون ن%طD ول ز.و\ج¬

إ,ل لا كان ذا ل%و\ن من ح'مرة أ%و خضرة أ%و صفرة، فأ%ما البياض فل يقال
نط، ويمع أ%ن\ماطاv. والنمط: ضرب من الب'س'ط، والمع أ%ناط مثل سب.ب

وأ%س\باب؛ قال ابن بري: يقال له نط وأ%ناط ون,ماط؛ قال التنخل:
ع.لمات كت.ح\ب,ي الن>ماط1

وف حديث ابن عمر: أ%نه كان ي'ج.لYل� ب'د\ن.ه ال4ناط؛ قال ابن
:�ال4ثي: هي ضرب من الب'س'ط له خ.م\ل رقيق، واحدها ن%ط. وال4ن\م.ط

الطريقة�. والنم.ط� من العلم والتاع, وكلY شيء: نوع¬ منه، والمع من ذلك كله
أ%ناط ون,ماط، والنس.ب' إ,ليه أ%ناط1ي� ون%ط1يÒ. وو.ع\ساء النeم.ي\ط
والنeب.ي\ط1: معروفة ت'ن\ب,ت' ضروباv من النبات، ذكرها ذو الرeمة

فقال:فأ%ض\ح.ت\ بو.ع\ساء النeم.ي\ط1 كأ%ن_ها
ذ�رى ال4ث}ل,، من وادي الق�رى، ونيلها
والنeم.ي\ط: اسم موضع؛ قال ذو الرمة:

فقال: أ%راها بالنeم.ي\ط1 كأ%ن_ها
ن.خ1يل� الق�رى، ج.ب_ار'ه وأ%طاو,ل�ه

@نط: ن.ه.ط%ه بالرeم\ح ن.ه\طاv: طعن.ه به.
@نوط: ناط% الشيء4 ي.ن'وط�ه ن.و\طاv: ع.ل�قه. والن_و\ط�: ما ع'لYق،

سي بالصدر، قال سيبويه وقالوا: هو من>ي م.ناط الث©ر.ي_ا أ%ي ف
الب'ع\د، وقيل: أ%ي بتلك النزلة فحذف الار� وأ%و\صل كذهبت الشام ودخلت

البيت.. وانتاط به تع.ل�ق. والن_و\ط�: ما بي الع.ج'ز وال%ت\ن. وكل© ما
ع'لYق. من شيء، فهو ن.و\ط. وال4نواط�: ال%عال1يق'. وف الثل 



(* قوله
«وف الثل إل» هو عبارة الصحاح، وف ممع المثال للميدان: يضرب لن يدعي

ما ليس يلكه.): عاط{ بغي أ%ن\واط{ أ%ي يت.ناو.ل� وليس هناك شيء
م'ع.ل�ق، وهذا نو قولم: كالاد1ي وليس له بعي، وت%ش_أ% ل�ق}مان� من غي

:�شب.ع�. وال4ن\واط�: ما ن'و>ط% على البعي إ,ذا أ�وق1ر.. والت_ن\واط
ما ي'ع.ل�ق من ال%و\د.ج ي'ز.ي_ن' به. ويقال: ن,يط% عليه الشيء ع'لYق.

عليه؛ قال رقاع بن ق%ي\س ال4سدي:
ب,لد ب,ها ن,يط%ت\ علي_ ت.مائ1مي،

وأ%و_ل� أ%رض� مس_ ج,ل}د1ي ت'راب'ها
وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه أ�ت1ي. بال كثي فقال: إ,ن
vل4ح\س.بكم قد أ%ه\ل%ك}ت'م الناس.، فقالوا: والل9ه ما أ%خ.ذ}ناه إ,ل� ع.ف}وا

بل س.و\ط{ ول نوط أ%ي بل ض.ر\ب ول ت.ع\ل1يق�؛ ومنه حديث علي، كر_م
�الل9ه وجهه: ال�ت.ع.لYق' با كالن_و\ط ال�ذ%ب\ذ%ب,؛ أ%راد ما ي'ناط

ب,ر.ح\ل الر_اكب من ق%ع\ب أ%و غيه فهو أ%بداv يتحر_ك. ونيط به الشيء
أ%يضاv: و'ص1ل% به. وف الديث: أ�ر,ي. الليلة% رج'ل صالD أ%ن� أ%با بكر

ن,يط% برسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%ي ع'لYق.. يقال: ن'ط}ت'
هذا ال4مر. به أ%ن'وط�ه، وقد ن,يط% به، فهو م.ن'وط.

وف حديث الج�اج: قال ل1ح.ف�ار البئر: أ%خ.س.ف}ت. أ%م أ%و\ش.ل}ت.؟
فقال: ل واحد. منهما ولكن ن.ي>طاv بي ال4مرين أ%ي وس.طاv بي القليل

والكثي، كأ%نه م'ع.ل�ق بينهما؛ قال القتيب: هكذا روي بالياء مشد_دة، وهي
من ناط%ه ي.ن'وط�ه ن.و\طاv، فإ,ن كانت الرواية بالباء الوحدة فيقال

للر�كية إ,ذا است'خ\رج ماؤ'ها واس\ت'ن\ب,ط هي ن.ب.طD، بالتحريك.
ون,ياطD كل شيء: م'ع.ل�ق�ه كن,ياط1 القو\س, والق1ر\بة. تقول: ن'ط}ت'

القربة% بن,ياط1ها ن.و\طاv. ون,ياط� القوس: م'ع.ل�ق�ها. والن>ياط:
الف�ؤ.اد. والن>ياط�: ع1ر\ق علق به القلب من الوتي، فإ,ذا ق�طع مات صاحب'ه،

وهو الن_ي\ط� أ%يضاv؛ ومنه قولم: رماه الل9ه بالني\ط1 أ%ي بالوت. ويقال
لل4رنب: م'ق%ط�1ع.ة� الن>ياط1 كما قالوا م'ق%ط�عة ال4س\حار.

ون,ياط� القلب: ع1ر\ق غليظ ن,يط به القلب' إ,ل الوتي، والمع أ%نو,طةD ون'وط،
وقيل: ها ن,ياطان1: فال4على ن,ياط� الفؤاد، وال4سفل الفرج'، وقال

ال4زهري ف جعه: أ%نو,طةD، قال: فإ,ذا ل ترد العدد جاز أ%ن يقال للجمع



ن'وط ل4ن الياء الت ف الن>ياط1 واو ف ال4صل. والن>ياط والنائط: عرق
مستب\ط1ن الصeل}ب تت الت، وقيل: عرق ف الصلب متد� ي'عال%ج

ال%ص\فور بق%ط}عه، قال العجاج:
ف%ب.ج_ كل� عان,د{ ن.ع'ور,،

ق%ض\ب. الط�ب,يب,، نائط% ال%ص\ف�ور,
(* قوله «فبج إل» أ%ورده الؤلف ف مادة نعر وقال: بج شق أ%ي طعن الثور

الكلب فشق جلده، وتقدم ف مادة ع ن د فبج كل بالاء العجمة ورفع كل
والصواب ما هنا.)

�الق%ض\ب': الق%ط}ع. وال%ص\ف�ور: الذي ف بطنه الاء ال4صفر. ون,ياط
ال%فازة1: ب'عد طريقها كأ%نا ن,يطت بفازة أ�خرى ل تكاد تنقطع، وإ,نا

قيل لب'عد الفلة نياط ل4نا منوطة بفلة أ�خرى تتصل با؛ قال العجاج:
وب.ل}دة{ ب.ع1يدة1 الن>ياط1،

م.ج\ه'ولة{ ت.غ\تال� خ.ط}و. الاط1ي
وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: إ,ذا ان\تاطت1 ال%غاز,ي أ%ي إ,ذا ب.ع'دت
وهو من ن,ياط1 ال%فازة وهو بعدها، ويقال: ان\تاط%ت الغازي أ%ي ب.ع'دت

من الن_وط، وان\ت.ط%ت\ جائز على القلب؛ قال رؤبة:
وب.ل}دة{ ن,ياط�ها ن.ط1ي�

أ%راد ن.ي>طD فقلب كما قالوا ف جع ق%و\س ق1س3ي� وان\تاط% أ%ي بع'د،
فهو ن.ي>طD. ابن ال4عراب: وان\تاط%ت1 الدار' بع'د.ت، قال: ومنه قول

م'عاوية ف حديثه لبعض خ'د�امه: عليك بصاح1بك ال4قدم فإ,نك ت.ج,د'ه على
مود�ة واحدة وإ,ن ق%د'م. العهد' وان\تاط%ت1 الدار، وإ,ياك وكل م'س\ت.ح\د.ث{

فإ,نه يأ}كل مع كل قوم ويري مع كل ريح؛ وأ%نشد ثعلب:
،vقد ت%ه_ز غاد1يا vولكن_ أ%لفا

ب.و\ران%، م'ن\تاط ال%ح.لY غ%ر,يب'
والن_ي>ط� من البار: الت يري ماؤ'ها معل�قاv ي.ن\ح.د1ر' من

أ%ج\وال1ها إ,ل م.ج.م>ها. ابن ال4عراب: بئر ن.ي>طD إ,ذا ح'فرت فأ%ت.ى
الاء من جانب منها فسال إ,ل قعرها ول ت.ع1ن\ من قعرها بشيء؛ وأ%نشد:

ل ت.س\ت.ق1ي د1لؤها من ن.ي>ط1،
ول ب.ع1يد{ قع\ر'ها م'خ\ر.و>ط1

وقال الشاعر:



ل تت�قي د1لؤها بالن_ي>ط
(* قوله «تتقي» كذا بالصل ولعله تستقي.)
وان\تاط% الشيء4: اق}ت.ض.ب.ه برأ}يه من غي م'شاو.رة.

Dالصغية فيها التمر ونوه، والمع أ%ن\واط �والن_و\ط�: ال�ل9ة
ون,ياطD. قال أ%بو منصور: وسعت الب.ح\ران,يي يسمون ال1لل% الصغار الت

تعل�ق بع'راها من أ%قتاب ال%م'ولة1 ن,ياطاv، واحدها ن.و\ط. وف الديث:
إ,ن� وفد عبد الق%ي\س ق%د1م'وا على رسول, الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م،

فأ%ه\د.و\ا له ن.و\طاv من ت.ع\ض'وض, ه.ج.ر أ%ي أ%هدوا له ج'ل9ة صغية من
تر الت_ع\ض'وض، وهو من أ%س\ر.ى ت'م\ران1 ه.جر، أ%س\و.د' ج.ع\د¬ ل%ح1يم

ع.ذ}ب الطعم ح'لو. وف حديث وفد عبد القيس: أ%ط}ع1م\نا من بقي_ة1 الق%و\س
الذي ف ن.و\ط1ك. ال4صمعي: ومن أ%مثالم ف الشد�ة على البخيل: إ,ن

ض.ج_ فز,د\ه و,ق}راv، وإ,ن أ%ع\يا فز,د\ه ن.وطاv، وإ,ن ج.ر\ج.ر. فز,د\ه
ثقلv؛ قال أ%بو عبيدة: النوط الع1لوة بي الف%و\د.ي\ن,.

vم'ذ%ب\ذ%ب؛ سي مذبذبا Dويقال للد_ع1ي> ي.ن\ت.م1ي إ,ل قوم: م.ن'وط
ل4نه ل يدرى إ,ل من ي.نت.م1ي فالريح ت'ذ%ب\ذ1ب'ه ييناv وشالv. ورجل

منوط بالقوم: ليس من م'صاص1هم؛ قال حسان:
وأ%ن\ت. د.ع1يÒ ن,يط% ف آل هاش1م�،

كما ن,يط% خ.ل}ف. الراك1ب الق%د.ح' الف%رد
ونيط به الشيء: و'صل به.

والن_و\طة�: الو\ص.لة�؛ قال النابغة ف وصف قطاة:
،vس.ك9اء م'ق}ب,لة ،vح.ذ�اء م'دب,رة

للماء ف الن_ح\ر منها ن.و\طة ع.ج.ب'
قال ابن سيده: ول أ%رى هذا إ,ل على التشبيه. حذ9اء: خفيفة الذنب.

س.ك9اء: ل أ�ذن لا، شبه حوصلة% القطاة1 بنوطة البعي وهي س1ل}عة تكون ف
ن.ح\ر,ه. والنو\طة�: ورم ف الصدر، وقيل: ور.م ف ن.حر البعي وأ%ر\فاغه

وقد ن,يط له؛ قال ابن أ%حر:
،Dم'س\تك1ن_ة Dول ع1ل}م. ل ما ن.و\طة

ول أ%يe م.ن فارقت أ%س\قي س1قائيا
والنو\طة�: ال1ق}د'. ويقال للبعي إ,ذا و.ر,م. نر'ه وأ%رفاغ�ه: ن,يطت

له نو\طة، وبعي م.ن'وط وقد ن,يط% له وبه ن.و\طة إ,ذا كان ف ح.لقه ور.م.



ويقال: نيط البعي إ,ذا أ%صابه ذلك. وف الديث: بعي له قد نيط. يقال:
ن,يط المل، فهو منوط إ,ذا أ%صابه النو\ط�، وهي غ�د_ة ت'صيبه فتقتله.
والنو\طة: ما ي.ن\ص.بe من الر>حاب من البلد الظاهر الذي به الغ.ض.ا.

Dال4رض يكثر با الط�ل}ح، وليست بواحدة، وربا كانت فيه ن,ياط :�والنو\طة
تتمع جاعات منه ينقطع أ%علها وأ%سفلها. ابن شيل: والنو\طة� ليست بواد{

ضخ\م� ول بت.ل}عة{ هي بينهما. والنو\طة�: ال%كان ف وسطه شجر، وقيل:
مكان فيه ط%ر\فاء خاص�ة. ابن ال4عراب: النو\طة� الكان فيه شجر ف وسطه،

وطر.فاه ل شجر فيهما، وهو مرتفع عن السيل. والنو\طة: الوضع الرتفع عن
الاء؛ عن ابن ال4عراب. وقال أ%عراب: أ%صابنا مط%ر ج.و\د¬ وإ,ن_ا

ل%ب,ن.و\طة{ فجاء بار� الضب'ع أ%ي بس.ي\ل ي'ر� الضب'ع من كثرته.
والت_ن.وeط� والتeن.و>ط�: طائر نو القار,ية سواداv ترك�ب ع'شها

بي ع'ودين أ%و على عود واحد فت'طيل عشها فل يصل الرجل إ,ل بيضها حت
vق قشوراYي'دخل يده إ,ل النكب، وقال أ%بو علي ف البصري�ات: هو طائر ي'عل
من قشور الشجر وي'عش>ش ف أ%طرافها ليحفظ%ه من اليات والناس والذر�؛

قال:
ت'ق%طYع' أ%عناق. الت.ن.وeط1 بالضeح.ى،

وت.ف}ر,س' ف الظ�ل}ماء أ%ف}ع.ى ال4جار,ع,
Dطةeوصف هذه ال3بل بطول ال4عناق وأ%نا تصل إ,ل ذلك، واحدها ت.ن.و

وت'ن.و>طة. قال ال4صمعي: إ,نا سي تنو�طاv ل4نه ي'دلYي خ'يوطاv من
شجرة ث ي'فرخ فيها. وذات' أ%نواط{: شجرة كانت ت'عبد ف الاهلية، وف

الديث: اجعل لنا ذات أ%ن\واط{، قال ابن ال4ثي: هي اسم س.م'رة{ بعينها كانت
للمشركي ي.ن'وطون با س1لح.هم أ%ي يعلYقونه با وي.ع\ك�فون حول%ها،

فسأ%لوه أ%ن يعل لم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأ%نواط جع ن.و\ط، وهو مصدر
سي به ال%ن'وط. الوهري: وذات أ%نواط اسم شجرة بعينها. وف الديث: أ%نه

أ%بصر ف بعض أ%سفاره شجرة د.ف}واء تسم�ى ذات. أ%نواط.
ويقال: نو\طةD من ط%ل}ح كما يقال ع1يص¬ من س1د\ر وأ%يكةD من أ%ثل وف%ر\س

من ع'ر\ف�ط وو.ه\طD من ع'ش.ر� وغالê من س.ل%م وس.ل1يلD من س.م'ر
وق%ص1يمةD من غضاv ومن ر,م\ث وص.ر,يةD من غ%ضاv ومن س.ل%م وح.ر.جةD من شجر.

وقال الليل: الد�ات الثلث م.ن'وطات بالمز، ولذلك قال بعض العرب ف
الوقوف: اف}ع.ل1ئ اف}ع.ل اف}ع.ل�ؤ، فهمزوا ال4لف والياء والواو حي



وقفوا.
@نيط: الن_ي\ط�: الوت'. وط%ع.ن. ف ني\ط1ه أ%ي ف ج.نازته إ,ذا مات.

ور'مي. فلن ف ط%ن\ي,ه وف ن.ي\ط1ه: وذلك إ,ذا ر'مي. ف جنازته، ومعناه
إ,ذا مات. وقال ابن ال4عراب: يقال رماه الل9ه بالن_ي\ط ورماه الل9ه

بن.ي\طه أ%ي بالوت الذي ي.ن'وطه، فإ,ن كان ذلك فالنيط الذي هو الوت إ,نا
أ%صله الواو، والياء داخلة عليها دخول معاقبة، أ%و يكون أ%صله ن.ي�طاv أ%ي

ن.ي\و,طاv ث خفف؛ قال أ%بو منصور: إ,ذا خفف فهو مثل ال%ي\ن, وال%ي>ن
واللي\ن, واللي>ن. وروي عن علي�، عليه السلم، أ%نه قال: لو.د_ معاوية

أ%نه ما بقي من بن هاشم ناف1خ' ض.ر\م.ة{ إ,ل ط�ع1ن. 
(* قوله «إل طعن»

كذا ضبط ف النهاية، وبامشها ما نصه: يقال طعن ف نيطه أ%ي ف جنازته،
ومن ابتدأ بشيء أ%و دخل فيه فقد طعن فيه، وقال غيه: طعن على ما ل يسم

فاعله، والنيط نياط القلب وهي علقته فاذا طعن مات صاحبه.) ف ن.ي\ط1ه؛
معناه إ,ل مات. قال ابن ال4ثي: والقياس النوط ل4نه من ناط ينوط إ,ذا

ع'لYق، غي أ%ن الواو تعاقب الياء ف حروف كثية.
وقيل: الن_ي\ط� نياط القلب وهو الع1ر\ق الذي القلب متعلق به. وف حديث

أ%ب الي.س.ر: وأ%شار إ,ل ن,ياط قلبه. وأ%تاه ن.ي\ط�ه أ%ي أ%جله. وناط%
ن.ي\طاv وانتاط: ب.ع'د.. والن_ي>ط�: العي ف البئر قبل أ%ن تصل إ,ل

القعر.
@نشظ: الليث: النeشوظ� نبات الشيء من أ�ر'وم.ت1ه أ%و�ل ما يبدو حي

ي.صدع ال4رض. نو ما يرج من أ�صول الاج,، والفعل منه ن.ش.ظ% ي.ن\ش'ظ�؛
وأ%نشد:

�ليس. له أ%ص\لD ول ن'ش'وظ
قال: والنش\ظ� الك%س\ع' ف سي\عة واخ\ت1لس. قال أ%بو منصور: هذا تصحيف

وصوابه النش\ط، بالطاء، وقد تقد�م ذكره.
@نكظ: الن_ك}ظة� والن_ك%ظة�: الع.ج.لة، والسم الن_ك%ظ�؛ قال ال4عشى:

قد تاو.ز\ت'ها على ن.ك%ظ1 ال%ي\ـ
ـط1، إ,ذا خ.ب_ لم1عات' الل,

وقيل: هو مصدر ن.ك1ظ%؛ وقال آخر:
عبات على ن.ياس1ب. ش.ت_ى،



ت.ق}ت.ر,ي الق%ف}ر. آل1فات{ ق�راها
قد ن.ز.ل}نا با على ن.ك%ظ1 ال%يـ

ـط1، ف%ر'ح\نا وق%د ض.م1ن_ا ق1راها
ال4صمعي: أ%ن\ك%ظ}ته إ,ن\كاظاv إ,ذا أ%عجلته، وقد ن.ك1ظ الر_جل،

بالكسر. ابن سيده: ن.ك%ظ%ه ي.ن\ك�ظ�ه ن.ك}ظاv ونك�ظه تنك1يظاv وأ%نكظه غيه
أ%ي أ%عجله عن حاجته. وتنك�ظ عليه أ%مر'ه: التوى، وقيل: تنك�ظ% الرجل
اشتد� عليه سف%ر'ه، فإ,ذا التوى عليه أ%مره فقد ت.ع.ك�ظ؛ هذا الفرق عن ابن

ال4عراب.
وال%ن\ك%ظة�: الهد والشد�ة ف السفر؛ قال:

ما ز,ل}ت' ف م.ن\ك%ظة{ وس.ي\ر,
ل1ص1ب\ي.ة{ أ%غ1ي'هم بغ.ي\ر,ي

أ%بو زيد: ن.ك1ظ% الر_ح1يل� نك%ظاv إ,ذا أ%ز,ف.، وقد ن.ك1ظ}ت للخ'روج
.vوأ%ف%دا vوأ%ف1د\ت له ن.ك%ظا

@نبع: ن.ب.ع. الاء� ونب,ع. ون.ب\ع.؛ عن اللحيان، ي.ن\ب,ع' وين\ب.ع'
وي.ن\ب'ع؛ ال4خية عن اللحيان، ن.ب\عاv ون'ب'وعاv: ت.فع_ر، وقيل: خرج من

العي، ولذلك سيت العي ي.ن\ب'وعاv؛ قال ال4زهري: هو يفعول من ن.ب.ع.
الاء إ,ذا جرى من العي وجعه ي.ناب,يع'، وبناحية الجاز عي ماء يقال

لا ي.ن\ب'ع' ت.س\ق1ي نيلv لل, علي� بن أ%ب طالب، رضي ال عنه؛ فأ%م�ا
قول عنترة:

ي.ن\باع' من ذ1ف}ر.ى غ%ض'وب� ج.س\رة{
ز.ي�افة{، م1ث}ل, الف%ن,يق, ال�ق}ر.م,

فإ,نا أ%راد ين\ب.ع فأ%ش\بع فتحة الباء للضرورة فنشأ%ت بعدها أ%لف،
فإ,ن سأ%ل سائل فقال: إ,ذا كان ي.ن\باع' إ,نا هو إ,شباع فتحة باء ي.ن\ب.ع'

فما تقول ف ينباع هذه اللفظة إ,ذا سيت با رجلv أ%تصرفه معرفة أ%م ل؟
فالواب أ%ن سبيله أ%ن ل ي'صرف معرفة، وذلك أ%نه وإ,ن كان أ%صله

ي.ن\ب.ع' فنقل إ,ل ي.ن\باع' فإ,نه بعد النقل قد أ%شبه مثالv آخر من الفعل، وهو
ي.ن\ف%ع1ل� مثل ي.ن\قاد' وي.ن\حاز'، فكما أ%نك لو سيت رجلv ي.ن\قاد'

أ%و ي.ن\حاز' لا صرفته فكذلك ينباع، وإ,ن كان قد ف�ق1د' لفظ ي.ن\ب.ع' وهو
ي.ف}ع.ل� فقد صار إ,ل ينباع الذي هو بوزن ينحاز، فإ,ن قلت: إ,ن} ينباع

ي.ف}عال� وي.ن\حاز' ي.ن\ف%ع1ل�، وأ%صله ي.ن\ح.و,ز'، فكيف يوز أ%ن يشبه



v؟ فالواب أ%نه إ,نا شبهناه با تشبيها�أ%لف ي.ف}عال� بعي ي.ن\ف%ع1ل
لفظي�اv فساغ لنا ذلك ول نشبهه تشبيهاv معنوياv فبفسد علينا ذلك، على أ%ن

الصمعي قد ذهب ف ينباع إ,ل أ%نه ينفعل، قال: ويقال ان\باع. الشجاع'
ي.نباع' انبياعاv إ,ذا ترك من الصف ماضياv، فهذا ينفعل ل مالة ل4جل ماضيه

ومصدره ل4ن ان\باع. ل يكون إ,ل ان\ف%ع.ل%، والن\ب,ياع' ل يكون
إ,ل� ان\ف1عالv؛ أ%نشد ال4صمعي:

،vم.عا vوأ%ناة vي'ط}ر,ق' ح1ل}ما
ث�م_ت. ي.ن\باع' ان\ب,ياع. الشeجاع

وي.ن\ب'وع'ه: م'ف%ج_ر'ه. والين\ب'وع': ال%د\و.ل� الكثي الاء، وكذلك
العي؛ ومنه قوله تعال: حت ت.ف}ج'ر. لنا من ال4رض ي.ن\بوعاv، والمع

الي.ناب,يع'؛ وقول أ%ب ذؤيب:
ذ%ك%ر. الو'ر'ود با، وساقى أ%مر'ه

س.و\ماv، وأ%ق}ب.ل ح.ي\ن'ه ي.ت.ن.ب_ع'
.eوالن_ب\ع': شجر، زاد ال4زهري�: من أ%شجار البال, تتخذ منه الق1س3ي
وف الديث ذكر الن_ب\ع,، قيل: كان شجراv يطول وي.ع\ل�و فد.عا النب،

صلى ال عليه وسلم، فقال: ل أ%طال%ك أ%ل� من ع'ود{ فلم ي.ط�ل}
ب.ع\د'؛ قال الشماخ:

كأ%ن_ها، وقد ب.راها ال3خ\ماس\
ود.ل%ج' اللي\ل, وهاد{ ق%ي�اس\،

ش.رائ1ج' الن_ب\ع, ب.راها الق%و�اس\
قال: وربا اق}ت'د1ح. به، الواحدة ن.ب\عة؛ قال ال4عشى:

vل}مة{ قاد1حا�ولو ر'م\ت ف ظ
ح.صاةv بن.ب\ع� ل4و\ر.ي\ت نارا

يعن أ%نه م'ؤ.تìى له حت لو ق%د.ح. حصاةv بن.ب\ع� ل4و\ر.ى له، وذلك
ما ل يتأ%ت�ى ل4حد، وجعل النب\ع. مثلv ف ق1ل9ة النار؛ حكاه أ%بو

حنيفة؛ وقال مرة: النب\ع' شجر أ%صفر' الع'ود ر.ز,ين'ه ثقيل�ه ف اليد وإ,ذا
تقادم اح\م.ر_، قال: وكل الق1س3ي> إ,ذا ض'م_ت إ,ل قوس الن\بع,
ك%ر.م.ت\ها قو\س' النبع, ل4نا أ%جع الق1س3ي> لل4ر\ز, واللYي، يعي

بال4ر\ز, الشد�ة%، قال: ول يكون العود كرياv حت يكون كذلك، ومن أ%غصانه تتخذ
الس>هام'؛ قال دريد بن الصم�ة:



وأ%ص\ف%ر من ق1داح, النب\ع, فر\ع،
به ع.ل%مان1 من ع.ق%ب� وض.ر\س,

يقول: إ,نه ب'ر,ي. من فر\ع, الغ'ص\ن, ليس ب,ف1ل}ق�. البد: النب\ع'
والش_و\ح.ط� والش_ر\يان� شجرة واحدة ولكنها تتلف أ%ساؤها لختلف

مناب,تها وتكرم على ذلك، فما كان منها ف ق�ل9ة1 الب.ل, فهو النب\ع'، وما كان
ف س.ف}حه فهو الش_ر\يان،وما كان ف ال%ض1يض, فهو الش_و\ح.ط�، والنبع

ل نار فيه ولذلك يضرب به الثل فيقال: لو اق}ت.د.ح. فلن بالنب\ع,
ل4و\ر.ى ناراv إ,ذا وصف ب.و\دة1 الرأ}ي وال1ذ}ق بال�مور؛ وقال الشاعر

يفضل قوس النبع على قوس الشوحط والشريان:
،Dك. هاب,لeم�وكيف. ت.خاف' القوم.، أ

وع1ن\د.ك. قو\س¬ فار,ج¬ وج.ف1ي'
،Dم'س\ت.ح1يلة Dمن النب\ع, ل ش.ر\يانة
ول ش.و\ح.طD عند اللYقاء3 غ%ر'ور'

والن_ب_اعة�: الر�م�اعة� من رأ}س, الصب> قبل أ%ن ت.ش\ت.د_، فإ,ذا
اش\ت.د_ت فهي الياف�وخ'.

وي.ن\ب'ع: موضع بي مكة% والدينة1؛ قال كثي>ر:
وم.ر_ فأ%ر\و.ى ي.ن\ب'عاv فج'ن'وب.ه،
وقد ج,يد. منه ج.ي\د.ةD ف%ع.باث1ر'

ون'باي,ع': اسم مكان{ أ%و ج.بل أ%و\ واد{ ف بلد هذيل؛ ذكره أ%بو ذؤيب
فقال:

وكأ%ن_ها بال1ز\ع, ج,ز\ع, ن'باي,ع�،
وأ�ولت1 ذ1ي الع.ر\جاء3، ن.ه\ب¬ م'ج\م.ع'

ويمع على ن'باي,عات{. قال ابن بري: حكى الفضل فيه الياء قبل النون،
وروى غيه ن'باي,ع كما ذهب إ,ليه ابن القطاع.

وي'ناب,عا مضموم ال4و�ل مقصور: مكانD، فإ,ذا فتح أ%و�له م'د�، هذا قول
كراع، وحكى غيه فيه الد� مع الضم. ون.باي,عات: اسم مكان. وي'ناب,عات

أ%يضاv، بضم أ%و_له، قال أ%بو بكر: وهو مثال ل يذكره سيبويه، وأ%ما ابن
جن فجعله رباعي�اv، وقال: ما أ%ظر.ف. بأ%ب بكر أ%ن} أ%و\ر.د.ه على أ%نه
أ%حد الفوائت، أ%ل ي.ع\ل%م' أ%ن سيبويه قال: ويكون على ي.فاع1ل% نو

الي.حام1د1 والي.رام1ع,؟ فأ%ما إ,ل}حاق ع.ل%م, التأ}نيث والمع به فزائ1د¬



على الثال غي م'ح\ت.س.ب� به، وإ,ن رواه راو� ن'باي,عات فن'باي,ع'
ن'فاع1ل� كن'ضار,ب' ون'قات1ل�، ن'ق1ل% وج'م1ع. وكذلك ي'ناب,عاوات.
ون.واب,ع' البعي: الواضع' الت ي.س3يل� منها ع.ر.ق�ه. قال ابن بري:

والن_ب,يع' أ%يضاv الع.ر.ق'؛ قال الرار:
ت.رى ب,ل1ح.ى ج.ماج,مها ن.ب,يعا

وذكر الوهري ف هذه الترجة عن ال4صمعي قال: يقال قد ان\باع. فلن
علينا بالكلم أ%ي ان\ب.ع.ث%. وف الثل: م'خ\ر.ن\ب,ق¬ لي.نباع. أ%ي ساك1ت¬

لي.ن\ب.ع1ث% وم'ط}ر,ق¬ لي.ن\ثال%. قال الشيخ ابن بري: ان\باع. حقه أ%ن
يذكره ف فصل بوع. ل4نه انفعل من باع. الفرس' ي.ب'وع' إ,ذا ان\ب.س.ط% ف

ج.ر\ي,ه، وقد ذكرناه نن ف موضعه من ترجة بوع.
والن_ب_اعة�: الس\ت'، يقال: ك%ذ%ب.ت\ ن.ب�اع.ت'ك إ,ذا ر.د.م.، ويقال

.vبالغي العجمة أ%يضا
@نتع:ن.ت.ع. الع.ر.ق' ي.ن\ت'ع' ن.ت\عاv ون'ت'وعاv: ك%ن.ب.ع. إ,ل أ%ن

ن.ت.ع. ف العر.ق أ%حسن'، ون.ت.ع. الد_م' من ال�ر\ح, والاء� من العي أ%و
الجر ي.ن\ت1ع' وي.ن\ت'ع': خرج قليلv قليلv. ابن ال4عراب: أ%ن\ت.ع

الرجل إ,ذا ع.ر,ق. عر.قاv كثياv. وقال خالد بن ج.ن\بة% ف ال�ت.لح1مة1
من الش>جاج,: وهي الت تشق اللد فتزله في.ن\ت'ع' اللحم' ول يكون

للم1س\بار, فيه طريق، قال: والن_ت\ع' أ%ن ل يكون دونه شيء من اللد ي'وار,يه
.�ول و.راءه عظم يرج قد حال دون ذلك العظم, فتلك ال�ت.لح1مة

@نثع: ابن ال4عراب: أ%ن\ث%ع. الرجل� إ,ذا قاء، وأ%ن\ث%ع. إ,ذا خرج
،vله. أ%بو زيد: أ%ن\ث%ع. الق%ي\ء� من فيه إ,ن\ثاعا vالدم' من أ%نفه غالبا

.vوكذلك الدم من ال4نف. وأ%ن\ث%ع. القيء� والدم: ت1ب,ع. بعض'ه بعضا
@نع: النeج\عة� عند العرب: ال%ذ}ه.ب' ف طل%ب, الكل3 ف موضعه.
والباد1ية� ت'ح\ض.ر' م.حاض1ر'ها عند ه.ي\ج, الع'ش\ب, ون.ق}ص, ال�ر.ف1 وف%ناء3

ماء السماء ف الغ'د\ران1، فل يزالون حاضرة يشربون الاء الع1د_ حت
يقع رب,يع¬ بال4رض، خ.ر.ف1ي�اv كان أ%و ش.ت1ي�اv، فإ,ذا وقع الربيع

ت.و.ز_ع.ت\ه'م' النeج.ع' وتتبعوا م.ساق1ط% الغيث ي.ر\ع.و\ن% الك%ل4
والع'ش\ب.، إ,ذا أ%ع\ش.ب.ت1 الب,لد'، ويشربون الك%ر.ع.، وهو ماء� السماء3، فل

يزالون ف النeج.ع, إ,ل أ%ن ي.هيج. الع'ش\ب' من عام قابل وت.ن,ش_
:�الغ'د\ران�، ف%ي.ر\ج,عون إ,ل م.حاض1رهم على أ%عداد1 الياه. والنeج\عة



ط%ل%ب' الك%ل والع'ر\ف1، ويستعار فيما سواها فيقال: فلن ن'ج\ع.ت1ي أ%ي
أ%م.لي على الثال. وف حديث علي، كرم ال وجهه: لي\س.ت\ بدار, ن'ج\عة{.

وال�ن\ت.ج.ع': ال%ن\ز,ل� ف ط%لب الكل3، وال%ح\ض.ر': ال%ر\ج,ع' إ,ل
الياه. وهؤلء قوم ناج,عةD وم'ن\ت.ج,ع'ون، ون.ج.ع'وا ال4رض ي.ن\ج.ع'ونا

وان\ت.ج.ع'وها. وف حديث بديل: هذه ه.واز,ن� ت.ن.ج_ع.ت أ%رضنا؛
الت_ن.جeع' والن\ت1جاع' والنeج\عة: ط%لب' الكل3 وم.ساق1ط1 الغ.ي\ث1. وف
الثل: م.ن أ%جد.ب. ان\ت.ج.ع.. ويقال: ان\ت.ج.ع\نا أ%رضاv ن.ط}ل�ب' الر>يف،

وان\ت.ج.ع\نا فلناv إ,ذا أ%تيناه نطل�ب' م.ع\ر'وفه؛ قال ذو الرمة:
فقلت' لص.ي\د.ح.: ان\ت.ج,ع1ي ب,لل

ويقال للم'ن\ت.ج.ع, م.ن\ج.ع¬، وجعه مناج,ع'؛ ومنه قول ابن أ%حر:
كان.ت\ م.ناج,ع.ها الد_ه\نا وجان,ب'ها،

والق�ف� ما ت.راه ف1ر\قةv د.ر.را
(* قوله« فرقة» كذا بالصل مضبوطاv، والذي تقدم ف مادة درر: فوقه) .

وكذلك ن.ج.ع.ت1 ال3بل� والغ.ن.م' ال%ر\ت.ع. وان\ت.ج.ع.ت\ه؛ قال:
أ%ع\طاك. يا ز.ي\د' الذي أ%ع\ط%ى الن�ع.م\

ب.وائ1كاv ل ت.ن\ت.ج,ع\ من الغ.ن.م\
(* قوله« أعطاك إل» كذا بالصل هنا وسيأت انشاده ف مادة بوك:

أعطاك يا زيد الذي يعطي النعم
من غي ما تنن ول عدم

بوائكاv ل تنتجع مع الغنم )
واستعمل ع'ب.ي\د¬ الن\ت1جاع. ف الرب ل4نم إ,نا يذهبون ف ذلك إ,ل

ال3غارة والنهب فقال:
فان\ت.ج.ع\ن. ال%ر,ث% ال4ع\ر.ج. ف

ج.ح\ف%ل�، كاللي\ل,، خ.ط�ار, الع.وال
ون.جع الطعام' ف ال3نسان ي.ن\ج.ع' ن'جوعاv: ه.نأ% آك1ل%ه أ%و

ت.ب.ي_ن.ت\ ت.ن\م1ي.ت'ه واس\ت.م\رأ%ه وص.ل%ح عليه. ون.جع فيه الد�واء� وأ%ن\ج.ع.
إ,ذا ع.م1ل%، ويقال: أ%ن\ج.ع. إ,ذا نف%ع. ون%ع فيه القول� وال1طاب'

والو.ع\ظ�: ع.م1ل% فيه ودخل وأ%ث�ر.. ون%ع فيه الدواء� ي.ن\ج.ع'
وي.ن\ج,ع' ون.ج_ع. بعن واحد، ون%ع ف الدابة العل%ف'، ول يقال

أ%ن\ج.ع..والن_ج'وع': ال%د1يد'. ون.ج.ع.ه: سقاه الن_ج'وع. وهو أ%ن ي.س\ق1ي.ه



الاء بالب,ز\ر, أ%و بالس>م\س3م,، وقد ن.ج.ع\ت' البعي. وتقول: هذا طعام
ىنن\ج.ع' عنه وي'ن\ج.ع' به وي'س\ت.ن\ج.ع' به وي'س\ت.ر\ج.ع' عنه، وذلك

إ,ذا نف%ع واس\ت'م\ر,ئ. في'س\م.ن' عنه، وكذلك الر>ع\ي'، وهو طعام ناج,ع¬
وم'ن\ج,ع¬ وغائ1ر¬. وماء# ناج,ع¬ ون.ج,يع¬: م.ر,يء#، وماء ن.ج,يع¬ كما

يقال ن.م1ي¬. وأ%ن\ج.ع. الرجل� إ,ذا أ%ف}ل%ح.
eوالن_ج,يع': الدم'، وقيل: هو دم ال%وف1 خاص_ة، وقيل: هو الط�ر,ي

منه، وقيل: ما كان إ,ل السواد، وقال يعقوب: هو الدم' ال%ص\ب'وب؛ وبه فسر
قول طرفة:

عالي. ر.ق}ماv فاخ1راv لو\ن'ه،
م1ن\ ع.ب\ق%ري¼ ك%ن.ج,يع, الذ�بيح

ون.ج'وع' الصب�: هو اللب. ون'ج,ع. الصب� بلب الشاة إ,ذا غ�ذ1ي. به
وس'ق1ي.ه؛ ومنه حديث أ�ب�: وسل عن النبيذ فقال: عليك باللب الذي
ن'ج,ع\ت. به أ%ي س'ق1يت.ه ف الصغر وع'ذYيت به. والن_ج,يع': خ.ب.طD ي'ض\ر.ب'

بالدقيق وبالاء ي'وج.ر' ال%مل. وف حديث علي، كرم ال وجهه: دخل عليه
ال1ق}داد' بالسeق}يا وهو ي.ن\ج.ع ب.ك%رات{ له دقيقاv وخ.ب.طاv أ%ي

ي.ع\ل1ف�ها، يقال: ن.ج.ع\ت' ال3بل أ%ي ع.لف}تها الن_ج'وع. والن_ج,يع.، وهو
.�أ%ن ي'خ\ل%ط% العل%ف' من الب.ط والدقيق بالاء ث تسقاه ال3بل

@نع: الن>خاع' والنeخاع' والن_خاع': ع1ر\ق¬ أ%بيض ف داخل العنق
ينقاد ف ف%قار, الصeل}ب, حت ي.ب\ل�غ% ع.ج\ب. الذ�ن.ب,، وهو ي.س\ق1ي

الع1ظام.؛ قال ربيعة ابن م.قر'وم� الض_ب>ي�:
له ب'رةD إ,ذا ما ل%ج_ عاج.ت\

أ%خاد1ع'ه، ف%لن% ل%ها الن�خاع'
ون.خ.ع الشاة% ن.خ\عاv: ق%ط%ع. ناع.ها. وال%ن\خ.ع': موضع ق%ط}ع,

الن�خاع,. وف الديث: أ%ل ل ت.ن\خ.ع'وا الذ�ب,يحة% حت ت.ج,ب. أ%ي ل
ت.ق}ط%ع'وا رقبتها وت.ف}ص1ل�وها قبل أ%ن تسكن حركتها. والنخ\ع' للذبيحة: أ%ن

ي.ع\ج.ل% الذابح' فيبلغ الق%ط}ع' إ,ل الن�خاع,؛ قال ابن ال4عراب:
النخاع خي'طD أ%بيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون متد�اv إ,ل الصلب، ويقال له

خيط الرقبة. ويقال: النخاع خيط الف%قار, التصل بالدماغ. وال%ن\خ.ع':
vالف%ه\قة بي الع'نق والرأ}س من باطن. يقال: ذبه فن.خ.ع.ه ن.خ\عا �م.ف}ص1ل

.Dأ%ي جاوز م'ن\ت.ه.ى الذب\ح إ,ل الن�خاع. يقال: دابة م.ن\خ'وعة



والنخ\ع': القتل� الشديد' مشتق� من قطع النخاع. وف الديث: إ,ن9 أ%ن\خ.ع.
ال4ساء عند ال أ%ن يتسمى الرجل� باسم م.ل1ك ال4م\لك1 أ%ي ق}ت.ل%ها

لصاحبه وأ%ه\ل%ك%ها له. قال ابن ال4ثي: والنخ\ع أ%شدe القتل، وف بعض
الر�وايات: إ,ن9 أ%خ\ن.ع.، وقد تقدم ذكره، أ%ي أ%ذل9. والناخع': الذي ق%ت.ل%

:vب,ي لل�مور. ون.خ.ع الشاة% ن.خ\عا�ال4م\ر. ع1ل}ماv، وقيل: هو ال
ذبها حت جاوز ال%ذ}ب.ح. من ذلك؛ كلها عن ابن ال4عراب. وت.ن.خ_ع.

السحاب' إ,ذا قاء4 ما فيه من الطر؛ قال الشاعر:
وحال1كة1 الل�يال من ج'ماد.ى،
ت.ن.خ_ع. ف ج.واش1ن,ها الس_حاب'

والنeخاعة�، بالضم: ما ت.ف%ل%ه ال3نسان كالنeخامة1. وت.ن.خ_ع
الرجل�: رم.ى بن'خاعت1ه. وف الديث: النeخاعة� ف السجد خ.ط1يئةD، قال: هي

الب.ز\قة� الت ترج من أ%صل الفم يلي أ%صل الن�خاع,. قال ابن بري: ول
يعل أ%حد النeخاعة بنزلة النخامة إ,ل بعض البصريي، وقد جاء ف الديث.

ون%ع ب.قYي ي.ن\خ.ع' ن'خ'وعاv ون.خ1ع.: أق%ر_، وكذلك ب.خ.ع.، بالياء
أ%يضاv، أ%ي أ%ذ}ع.ن..

وان\ت.خ.ع. فلن عن أ%رضه: ب.ع'د. عنها.
�والن_خ.ع': قبيلة من ال4ز\د، وقيل: الن_خ.ع' قبيلة من اليمن ره\ط

إ,براهيم الن_خ.ع1ي�.
ون.خ.ع\ت'ه النص1يحة% والو,د� أ%خ\ل%ص\ت'هما.

وي.ن\خ.ع: موضع¬.
@ندع: ابن ال4عراب: أ%ن\د.ع. الرجل� إ,ذا ت.ب,ع. أ%خ\لق. اللYئام,

وال4ن\ذال,، قال: وأ%د\ن.ع. إ,ذا ت.ب,ع. طريقة% الصالي..
@نزع: ن.ز.ع. الشيء4 ي.ن\ز,ع'ه ن.ز\عاv، فهو م.ن\ز'وع¬ ونز,يع¬،
وان\ت.ز.ع.ه فان\ت.زع.: اق}ت.ل%ع.ه فاق}ت.ل%ع.، وفر�ق سيبويه بي ن.ز.ع.

وان\ت.ز.ع. فقال: ان\ت.ز.ع. اس\ت.ل%ب.، ونز.ع: حو�ل الشيء عن موضعه وإ,ن كان على
نو الس\ت1لب. وان\ت.ز.ع. الرمح.: اق}ت.ل%ع.ه ث ح.مل. وانتز.ع الشيء�:

انقل%ع. ونز.ع ال4م1ي' العام1ل% عن عمله: أ%زال%ه، وهو على الث%ل
ل4نه إ,ذا أ%زال%ه فقد اق}ت.ل%ع.ه وأ%زال%ه. وقولم فلن ف النز\ع, أ%ي ف

ق%ل}ع, الياة1. يقال: فلن ي.ن\ز,ع' ن.ز\عاv إ,ذا كان ف الس>ياق, عند
vوقوله تعال: والناز,عات1 غ%ر\قا ،vالو\ت1، وكذلك هو ي.س'وق' س.و\قا



والناش1طات1 ن.ش\طاv؛ قال الفراء: ت.ن\ز,ع' ال4ن\ف�س من صدور, الكف�ار,
كما ي'غ\ر,ق' الناز,ع' ف القو\س, إ,ذا ج.ذ%ب. الو.ت.ر.، وقيل ف

التفسي: يعي به اللئكة% ت.ن\ز,ع' ر'وح. الكافر وت.ن\ش1ط�ه في.ش\ت.دe عليه
أ%مر' خروج, ر'وح1ه، وقيل: النازعات' غ%ر\قاv الق1س3يe، والناش1طات'

ن.ش\طاv ال4و\هاق'، وقيل: النازعات' والناشطات' النجوم' ت.ن\ز,ع' من مكان
.�إ,ل مكان وت.ن\ش1ط

وال1ن\ز.عة�، بكسر اليم: خشبة عريضة نو ال1ل}ع.قة1 تكون مع م'ش\تار,
الع.سل, ي.ن\ز,ع' با النح\ل% الل�واص1ق. بالشه\د1، وتسمى ال1ح\ب.ض..
ونز.ع عن الصب وال4مر ي.ن\ز,ع' ن'ز'وعاv: ك%ف_ وان\ت.ه.ى، وربا

قالوا ن.ز\عاv. وناز.ع.ت\ن,ي نفسي إ,ل ه.واها ن,زاعاv: غال%ب.ت\ن,ي.
ون.ز.ع\ت'ها أ%نا: غ%ل%ب\ت'ها. ويقال لل3نسان إ,ذا ه.و,ي. شيئاv وناز.ع.ت\ه
نفس'ه إ,ليه: هو ي.ن\ز,ع' إ,ليه ن,زاعاv. ونز.ع الدل}و. من البئر ي.ن\ز,ع'ها

نز\عاv ونز.ع با، كلها: ج.ذ%ب.ها بغي قامة وأ%خرجها؛ أ%نشد ثعلب:
قد أ%ن\ز,ع' الد_ل}و. ت.ق%ط�ى بال%ر.س\،
ت'وز,غ� من م.ل}ء� ك%إ,يزاغ, الف%ر.س\

ت.ق%طYيها: خروج'ها قليلv قليلv بغي قامة، وأ%صل النزع ال%ذ}ب'
والق%ل}ع'، ومنه ن.ز\ع' اليت1 ر'وحه. ونز.ع القو\س. إ,ذا جذ%ب.ها. وبئر¬

vن.ز'وع¬ ون.ز,يع¬: قريبة الق%ع\ر, ت'ن\ز.ع' د1لؤ'ها بال4ي\د1ي ن.ز\عا
لقربا، ون.زوع¬ هنا للمفعول مثل ر.ك�وب�، والمع ن,زاع¬. وف الديث:

أ%نه،صلى ال عليه وسلم، قال: رأ%ي\ت'ن,ي أ%ن\ز,ع' على قل1يب�؛ معناه
رأ%ي\ت'ن,ي ف النام, أ%ست.ق1ي بيد1ي من قليب، يقال: نز.ع بيده إ,ذا استقى

بد.ل}و� ع'لYق. فيها الر>شاء�. وج.مل ن.ز'وع¬: ي'ن\ز.ع' عليه الاء� من
البئر وحده. وال%ن\ز.عة�: رز\س' البئر الذي ي'ن\ز.ع' عليه؛ قال:

يا ع.ي\ن' ب.ك9ي عامراv يوم. الن_ه.ل}،
عند العشاء3 والر>شاء3 والع.م.ل}،

قام. على م.ن\ز.عة{ ز.ل}ج� ف%ز.ل}
وقال ابن ال4عراب: هي صخرةD تكون على رأ}س, البئر يقوم عليها الساقي،

والع'قابان1 من ج.ن\ب.ت.ي\ها ت'ع.ض>دان,ها، وهي الت ت'س.م_ى
الق1بيلة%. وفلن قريب ال%ن\ز.عة1 أ%ي قريب ال1م�ة1. ابن السكيت: وان\ت1زاع'

الن�ي�ة1 ب'ع\د'ها؛ ومنه ن.ز.ع. ال3نسان� إ,ل أ%هله والبعي' إ,ل وط%ن,ه



ي.ن\ز,ع' ن,زاعاv ون'ز'وعاv: ح.ن_ واشتاق.، وهو ن.ز'وع¬، والمع ن'ز'ع¬،
وناقة ناز,ع¬ إ,ل وطن,ها بغي هاء، والمع ن.واز,ع'، وهي الن�زائ1ع'،

واحدتا ن.ز,يعةD. وج.مل ناز,ع¬ ون.ز'وع¬ ون.ز,يع¬؛ قال جيل:
فقلت' ل%ه'م\: ل ت.ع\ذ1ل�ون,ي. وان\ظ�ر'وا

إ,ل الناز,ع, ال%ق}ص'ور, كيف. يكون؟
وأ%ن\ز.ع. القوم' فهم م'ن\ز,ع'ون: ن.ز.ع.ت\ إ,بلهم إ,ل أ%وطان,ها؛ قال:

فقد أ%هاف�وا ز.ع.م'وا وأ%ن\ز.ع'وا
vوا: ع.ط1ش.ت\ إ,بلهم والن_ز,يع' والنازع': الغريب، وهو أ%يضا�أ%هاف

البعيد. والن_ز,يع': الذي أ�مeه س.بي_ةD؛ قال الر�ار':
،vع.ق%ل}ت ن,ساء4ه'م ف1ينا حد1يثا
ض.ن,ي. الال,، والو.ل%د. الن_ز,يعا

ون'ز�اع' الق%بائ1ل,: غ�ر.باؤ'هم الذين ي'جاو,ر'ون ق%بائ1ل% ليسوا منهم،
الواحد ن.ز,يع¬ ونازع¬. والن_زائ1ع' والنeز�اع': الغ'ر.باء�، وف

الديث: ط�وب.ى للغ'ر.باء قيل: م.ن\ ه'م يا رسول% ال3؟ قال: النeز�اع' من
القبائ1ل,؛ هو الذي نز.ع عن أ%هله وعش1ي.ت1ه أ%ي ب.ع'د. وغاب.، وقيل:

ل4نه نز.ع إ,ل وطنه أ%ي ي.ن\ج.ذ1ب' وييل�، والراد ال4و�ل أ%ي طوب
للمهاجرين الذين هج.روا أ%وطان.هم ف ال تعال. ونز.ع إ,ل ع1ر\ق� كري أ%و

ل�ؤ\م ي.ن\ز,ع' ن'ز'وعاv ونز.ع.ت به أ%عراق�ه ون.ز.ع.ت\ه ون.ز.عها ونز.ع
إ,ليها، قال: ونز.ع ش.ب.ه.ه ع1ر\ق¬، وف حديث الق%ذ}ف1: إ,نا هو ع1ر\ق¬

نز.ع.ه. والن_ز,يع': الشريف' من القوم الذي نز.ع إ,ل ع1ر\ق كري، وكذلك
فر.س ن.ز,يع¬. ونز.ع فلن إ,ل أ%بيه ي.ن\ز,ع' ف الش_ب.ه أ%ي ذه.ب

إ,ليه وأ%ش\بهه. وف الديث: لقد ن.ز.ع\ت. بث}ل, ما ف التوراة1 أ%ي جئت.
با ي'ش\بهها.

،Dوالن_زائ1ع' من اليل: الت ن.ز.ع.ت\ إ,ل أ%ع\راق�، واحدتا ن.ز,يعة
وقيل: الن_زائ1ع' من ال3بل واليل الت ان\ت'ز,ع.ت من أ%ي\د1ي

الغ'رباء، وف التهذيب: من أ%يدي قوم آخ.ر,ين، وج'ل1ب.ت\ إ,ل غي بلدها، وقيل:
هي ال�ن\ت.ق%ذة� من أ%يديهم، وهي من النساء الت ت'ز.و_ج' ف غي

عشيتا فتنقل، والواحدة من كل ذلك ن.ز,يعةD. وف حديث ظبيان: أ%ن ق%بائ1ل% من
ال4ز\د ن.ت_ج'وا فيها الن_زائ1ع. أ%ي ال3بل الغرائب. ان\ت.ز.ع'وها من

أ%يدي الناس. وف حديث عمر: قال لل, السائب: قد أ%ض\و.ي\ت'م فانك1حوا



ف الن_زائ1ع, أ%ي ف النساء الغرائب, من عشيتكم.
ويقال: هذه ال4رض ت'ناز,ع' أ%رض. كذا أ%ي ت.ت_ص1ل� با؛ وقال ذو

الرمة:
ل%قvى بي أ%ج\ماد{ وج.ر\عاء ناز.ع.ت\

ح1بالv، ب,ه,نì الاز,ئات' ال4واب,د'
:vالقو\س' الف%ج\واء�. ون.ز.ع ف القو\س, ي.ن\ز,ع' ن.ز\عا :�وال%ن\ز.عة

،�م.د_ بالوت.ر، وقيل: جذ%ب. الوتر بالسهم: والن�ز.عة�: الرeماة
واحد'هم ناز,ع¬. وف مثل�: عاد. السهم' إ,ل الن_ز.عة1 أ%ي رجع الق� إ,ل

أ%هله وقام. بأ1ص\لح, ال4مر, أ%هل� ال4ناة1، وهو جع ناز,ع�. وف التهذيب:
وف الثل عاد. الر_م\ي' على الن_ز.عة1؛ ي'ض\ر.ب' مثلv للذي ي.ح1يق'

به م.ك}ر'ه. وف حديث عمر: ل%ن\ ت.خ'ور. ق�وىÝ ما دام. صاح1ب'ها ي.ن\ز,ع'
وي.ن\ز'و أ%ي ي.ج\ذ1ب' قو\س.ه وي.ث1ب' على فرسه.

وان\ت.ز.ع. للصي\د1 س.ه\ماv: رماه به، واسم' السه\م, ال1ن\ز.ع'؛ ومنه
قول أ%ب ذؤيب:

ف%ر.م.ى لي'ن\ف1ذ% ف�ر_هاv، ف%ه.و.ى له
س.ه\م¬، فأ%ن\ق%ذ% ط�ر_ت.ي\ه ال1ن\ز.ع'

ف�ر_هاv جع فاره؛ قال ابن بري: أ%نشد الوهري عجز هذا البيت: ور.م.ى
فأ%نف%ذ%، والصواب ما ذكرناه. وال1ن\ز.ع' أ%يضاv: السهم الذي ي'ر\م.ى به

أ%ب\ع.د. ما ي'ق}د.ر' عليه لت'ق%د_ر به الغ.ل}وة�؛ قال ال4عشى:
فه\و كال1ن\ز.ع, ال%ر,يش, من الش_و\

ح.ط1، غال%ت\ به ي.م1ي' ال�غال
وقال أ%بو حنيفة: ال1ن\ز.ع' حديدة ل س1ن\خ. لا إ,نا هي أ%د\ن

حديدة{ ل خي فيها، تؤخ.ذ وت'د\خ.ل� ف الرeغ}ظ1.
وان\ت.ز.ع. بالية والش�ع\ر,: تث�ل%. ويقال للرجل إ,ذا استنبط معن

آية{ من كتاب ال عز وجل: قد ان\ت.ز.ع. معنÝى جي>داv، ون.ز.ع.ه مثله أ%ي
اس\ت.خ\ر.ج.ه.

وم'ناز.عة� الكأ}س: م'عاطات'ها. قال ال عز وجل: ي.ت.ناز.عون فيها
كأ}ساv ل ل%غ\و¬ فيها ول تأ}ث1يم¬؛ أ%ي ي.ت.عاط%و\ن وال4صل فيه

يتجاذ%ب'ون. ويقال: ناز.عن فلنD ب.نان.ه أ%ي صافحن. وال�نازعة�: ال�صاف%حة�؛
قال الراعي:



ي'ناز,ع\ن.نا ر.خ\ص. الب.نان1، كأ%نا
ي'ناز,ع\ن.نا ه'د_اب. ر.يط{ م'ع.ض_د1

وال�نازعة�: ال�جاذ%بة� ف ال4ع\يان1 وال%عان؛ ومنه الديث: أ%نا
�ف%ر.اط�كم على الو\ض, ف%ل�ل}ف1ي.ن_ ما ن'وز,ع\ت' ف أ%حد1كم فأ%قول

هذا م1ن أ%ي ي'ج\ذ%ب' ويؤخ.ذ� من.
والن_زاعة� والن>زاعة� وال1ن\ز.عة� وال%ن\ز.عة�: ال�صومة.

وال�ناز.عة� ف ال�صومة1: م'جاذ%بة� ال�ج.ج, فيما ي.تناز.ع' فيه ال%ص\مان1.
وقد ناز.ع.ه م'ناز.عةv ون,زاعاv: جاذ%به ف الصومة؛ قال ابن مقبل:

ناز.ع\ت' أ%ل}باب.ها ل�ب>ي ب'ق}ت.ص1ر�
من ال4حاديث1، حت ز,د\ن.ن,ي ل1ين.ا

أ%ي ناز.ع. ل�ب>ي أ%ل}باب.ه'ن_. قال سيبويه: ول يقال ف العاقبة
ف%ن.ز.ع\ت'ه است.غ\ن.و\ا عنه ب,غ.ل%ب\ت'ه.

Dوالتناز'ع: التخاص'م'. وتناز.ع. القوم': اخ\ت.ص.م'وا. وبينهم ن,زاعة
أ%ي خصومةD ف حق�. وف الديث: أ%نه،صلى ال عليه وسلم، صل�ى يوماv فلما

سل�م من صلته قال: ما ل أ�ناز.ع' القرآن% أ%ي أ�جاذ%ب' ف قراءته،
وذلك أ%ن بعض الأ}مومي ج.ه.ر. خ.ل}فه فناز.عه ق1راءت.ه فشغله فنهاه عن

الهر بالقراءة ف الصلة خلفه.
وال1ن\ز.عة� وال%ن\ز.عة�: ما يرج,ع' إ,ليه الرجل من أ%مره ورأ}ي,ه

وتدبي,ه. قال ال4صمعي: يقولون وال ل%ت.ع\ل%م'ن_ أ%يeنا أ%ض\ع.ف'
م1ن\ز.عةv، بكسر اليم، وم.ن\ز.عةv، بفتحها، أ%ي رأ}ياv وتدبياv؛ حكى ذلك ابن

السكيت ف م1ف}علة وم.ف}علة، وقيل: النز.عة� قو�ة عز\م, الرأ}ي
وال1م�ة، ويقال للرجل الي>د الرأ}ي: إ,نه لي>د النزعة. ون.ز.ع.ت1 اليل

ت.ن\ز,ع': ج.ر.ت\ ط1ل}قاv؛ وأ%نشد:
والي\ل% ت.ن\ز,ع' ق�بìا ف أ%ع1ن_ت1ها،

كالطي, ت.ن\ج'و من الشeؤ\بوب, ذي الب.ر.د1
ونز.ع الريض' ي.ن\ز,ع' نز\عاv وناز.ع ن,زاعاv: جاد. بنفس3ه. وم.ن\زعة

الشراب,: ط1يب' م.ق}ط%ع1ه، يقال: شراب¬ طي>ب' النزعة1 أ%ي طيب مقطع
الشرب. وقيل ف قوله تعال: خ1تام'ه م1س\ك، إ,نم إ,ذا شربوا الر_حيق.

ف%ف%ن,ي. ما ف الكأ}س وانقطع الشر\ب انتم ذلك بريح السك.
والن_ز.ع': ان\ح1سار' مقد_م شع.ر الرأ}س, عن جانب ال%ب\هة1،



وموض1ع'ه الن_ز.عة�، وقد ن.ز,ع. ي.ن\ز.ع' ن.ز.عاv، وهو أ%ن\ز.ع' ب.ي>ن'
الن_ز.ع,، والسم الن_ز.عة�، وامرأ%ة ن.ز\عاء�؛ وقيل: ل يقال امرأ%ة نزعاء،

ولكن يقال ز.ع\راء�. والن_ز.عتان1: ما ي.ن\ح.س3ر' عنه الشعر من أ%على
ال%بين.ي, حت ي'ص.ع>د. ف الرأ}س. والن_ز\عاء� من ال1باه1 الت

أ%قبلت ناصيتها وارتفع أ%على شع.ر, ص'د\غ1ها. وف حديث القرشي: أ%س.رن رجل
eأ%ن\ز.ع'. وف صفة علي، رضي ال عنه: الب.ط1ي' ال4ن\ز.ع'. والعرب تب

النز.ع وت.ت.ي.م_ن' بال4ن\زع وت.ذ�مe الغ.م.م. وت.ت.شاء4م بال4غ%م�،
وت.ز\ع'م' أ%ن ال4غم القفا والبي ل يكون إ,ل ل%ئ1يماv: ومنه وقول

ه'د\بة% بن خ.ش\ر.م�:
ول ت.ن\ك1حي، إ,ن} ف%ر_ق. الد_ه\ر' ب.ي\ن.نا،

أ%غ%م_ الق%فا والو.ج\ه1 ل%ي\س. ب,أ%ن\ز.عا
وأ%ن\ز.ع الرجل� إ,ذا ظهرت ن.ز.ع.تاه. ون.ز.ع.ه بن.ز,يعة{: ن.خ.س.ه؛ عن
كراع. وغنم ن'ز'ع¬ ون'ز_ع¬: ح.رام.ى ت.ط}ل�ب' الفح\ل%، وبا ن,زاع¬،

وشاة ناز,ع¬.
والنزائ1ع' من الر>ياح,: هي النeك}ب'، سيت نزائ1ع. لختلف

م.هاب>ها.والن_ز.عة�: بقلة كال%ض1رة1، وث�مام م'ن.ز_ع¬: ش'د>د. للكثرة. قال
أ%بو حنيفة: الن_ز.عة� تكون بالر_و\ض, وليس لا ز.ه\ر¬ ول ث%م.ر¬،

.vتأ}كلها ال3بل إ,ذا ل تد غيها، فإ,ذا أ%كلتها امتنعت أ%لبانا خ'ب\ثا
ورأ%يت ف التهذيب: النزعة� ن.بت معروف. ورأ%يت فلناv م'ت.ن.ز>عاv إ,ل

كذا أ%ي م'ت.س.ر>عاv ناز,عاv إ,ليه.
eنسع: الن>س\ع': س.ي\ر¬ ي'ض\ف%ر' على هيئة أ%ع1ن_ة1 الن>عال, ت'ش.د@
به الر>حال�، والمع أ%ن\ساع¬ ون'س'وع¬ ون'س\ع¬، والق1ط}عة� منه

eللتصدير. وف الديث: ي.ج'ر vالت ت'ن\س.ج' عريضا �ن,س\عةD، وقيل: الن>س\عة
ن,س\عةv ف ع'ن'ق1ه؛ قال ابن ال4ثي: هو سي مضفور يعل زماماv للبعي
وغيه وقد تنسج عريضةv تعل على صدر البعي؛ قال عبد يغوث:

أ%قول� وقد ش.دeوا ل1سان ب,ن,س\عة{
وال4ن\ساع': ال1بال�، واحدها ن'س\ع¬؛ قال:

عالي\ت' أ%ن\ساعي وج,ل}ب. الك�ور,
قال ابن بري: وقد جاء ف شعر ح'م.ي\د1 بن ث%و\ر� الن>س\ع' للواحد؛ قال:

رأ%ت\ن بن,س\ع.ي\ها، ف%ر.د_ت\ م.خاف%ت



إ,ل الص_د\ر, ر'وعاء� الف�ؤاد1 ف%ر'وق'
(* قوله«رأتن إل» ف الساس ف مادة روع:

رأتن ببليها فصدت مافة * وف المل روعاء الفؤاد فروق)
والمع ن'س\ع¬ ون,س.ع¬ وأ%ن\ساع¬؛ قال ال4عشى:

ت.خال� ح.ت\ماv عليها، كل�ما ض.م.ر.ت\
من الك%لل,، بأ%ن} ت.س\ت.و\ف% الن>س.عا

ابن السكيت: يقال للب,طان1 وال%ق%ب, ها الن>س\عان، وقال بذي
الن>س\ع.ي 

(* قوله: بذي النسعي: هكذا ف الصل.) والن>س\ع' والس>ن\ع':
ال%ف}ص1ل� بي الكف� والساع1د1.

وامرأ%ةD ناسعةD: طويلة� الظ�ه\ر,، وقيل: هي الطويلة� الس>ن>، وقيل:
.vه، وقد ن.س.ع.ت\ ن'س'وعا�هي الطويلة� الب.ظ}ر,، ون'س'وع'ه ط�ول

وال1ن\س.عة�: ال4رض الت ي.ط�ول� ن.ب\ت'ها. ون.س.ع.ت أ%سنان'ه
ت.ن\س.ع' ن'س'وعاv ون.س_ع.ت\ ت.ن\س3يعاv إ,ذا طال%ت\ واس\ت.ر\خ.ت\ حت ت.ب\د'و
أ�صول�ها الت كانت ت'وار,يها اللYثة� وان\ح.س.ر.ت اللYثة� عنها، يقال:

ن.س.ع. ف�وه؛ قال الراجز:
ون.س.ع.ت\ أ%س\نان� ع.و\د{، فان\ج.ل%ع\
ع'مور'ها عن ناص1لت{ ل ي.د.ع\

ون,س\ع¬ وم1س\ع¬، كلها: من أ%ساء3 الش_مال، وزعم يعقوب أ%ن� اليم
بدل من النون؛ قال قيس بن خويلد:

وي\ل�م>ها ل%ق}حةv، إ,م�ا ت'ؤ.و>ب'هم
ن,س\ع¬ ش.آم1يةD فيها ال4عاص1ي'

قال ال4زهري: سيت الش_مال� ن,س\عاv لدق�ة م.ه.ب>ها، شبهت
بالن>س\ع, ال%ض\ف�ور, من ال4دم,. قال شر: هذيل تسمي ال%ن'وب. م1س\عاv، قال:

وسعت بعض الجازيي يقول هو ي'س\ع¬، وغيهم يقول: هو ن,س\ع¬؛ قال ابن
هرمة:

م'ت.ت.ب>ع¬ خ.ط%ئ1ي ي.و.دe ل%و ن_ن
هاب�، ب.د\ر.جة1 الص_با، م.ن\س'وع'

ويروى م.ي\س'وع'؛ وقول النتخل الذل:
Dقد حال% د'ون% د.ر,يس.ي\ه م'ؤ.و>بة



ن,س\ع¬، لا بع1ضاه1 ال4رض, ت.ه\ز,يز'
أ%ب\د.ل% فيه ن,س\عاv من م'ؤ.و>بة{، وإ,نا قلت هذا ل4ن� قوماv من

التأ%خرين جعلوا ن,س\عاv من صفات الش_مال, واحتجوا بذا البيت، ويروى
م'ؤ.و>يةD أ%ي تمله على أن يأ}و,ي. كأ%نا ت'ؤ\ويه.

ابن ال4عراب: ان\ت.س.ع.ت1 ال3بل وان\ت.س.غ.ت، بالعي والغي، إ,ذا
تف%ر_ق%ت\ ف م.راع1يها؛ قال ال4خطل:

ر.ج.ن_ بيث� ت.ن\ت.س3ع' ال%طايا،
فل ب.ق¾ا ت.خاف' ول ذ�بابا

(* ف ديوان الخطل: دجن� بدل رجن�، والعن واحد.)
وأ%ن\س.ع. الرجل� إ,ذا ك%ث�ر. أ%ذاه' ل1جيان,ه. ابن ال4عراب: هذا

س1ن\ع'ه وس.ن\ع'ه وش1ن\ع'ه وش.ن\ع'ه وس1ل}ع'ه وس.ل}ع'ه وو.ف}ق�ه وو,فاق�ه
بعن واحد. وأن\ساع' الطريق: ش.ر.ك�ه.

ون,س\ع¬: بلد، وقيل: هو جبل أ%سود بي الص_ف}راء وي.ن\ب'ع.؛ قال كثي>ر
ع.ز�ة%:

فقلت'، وأ%س\ر.ر\ت' الن_دامة%: لي\ت.ن،
وكنت ام\ر.أv، أ%غ}ت.شe ك�ل� ع.ذ�ول,
vس.ل%ك}ت' س.بيل% الرائحات1 ع.ش1ي�ة
م.خار,3م. ن,س\ع�، أ%و س.ل%ك}ن. س.بيلي

قال ال4زهري: وي.ن\س'وعة� الق�ف> م.ن\ه.لةD من م.ناه1ل, طريق مكة على
جاد_ة البص\رة1، با ر.كايا ع.ذ}بة� الاء عند م'ن\ق%ط%ع, ر,مال,

الد_ه\ناء3 بي ماو,ي�ة% والن>باج,، قال: وقد شربت من مائ1ها. قال ابن
ال4ثي: ون,س\ع¬ موضع بالدينة، وهو الذي حاه النب، صلى ال عليه وسلم،

وال�ل%فاء�، وهو ص.د\ر' وادي الع.ق1يق,.
@نشع: الن_ش\ع': ج'ع\ل� الكاه1ن,، وقد أ%ن\ش.ع.ه؛ قال رؤبة:

قال ال%وازي، وأ%ب.ى أ%ن ي'ن\ش.عا:
يا ه1ن\د' ما أ%س\ر.ع. ما ت.س.ع\س.عا

وهذا الرج.ز' ل ي'ور,د ال4زهريe ول ابن سيده منه إ,ل البيت.
ال4ول% على صوره:

قال ال%وازي، واس\ت.ح.ت\ أ%ن ت'نش.عا
ث قال: ابن سيده: ال%وازي الك%واه1ن'، واس\ت.ح.ت\ أ%ن تأ}خذ أ%جر



الك%هانة1، وف التهذيب: واش\ت.ه.ت\ أ%ن ت'ن\ش.عا، وأ%ما الوهري فإ,نه أ%ورد
البيتي كما أ%و\ر.د\ناها؛ قال الشيخ ابن بري: البيتان ف ال�رجوزة ل

يلي أ%حدها الخر؛ والضمي ف ي'ن\ش.عا غي الضمي الذي ف ت.س.ع\س.عا
ل4نه يعود ف ي'ن\ش.عا على تيم أ%ب القبيلة بدليل قوله قبل هذا

البيت:إ,ن� ت.م1يماv ل ي'راض.ع\ م'س\ب.عا،
ول ت.ل1د\ه أ�مeه م'ق%ن_عا

ث قال:
قال ال%وازي وأ%ب.ى أ%ن ي'ن\ش.عا

ث قال بعده:
أ%ش.ر\يةD ف ق%ر\ية{ ما أ%ش\ن.عا

أ%ي قالت ال%وازي، وه'ن_ الك%واه1ن': أ%هذا الولود ش.ر\ية ف قر\ية{
أ%ي ح.ن\ظلة ف قرية1 ت.م\ل� أ%ي ت1يم¬ وأ%ولد'ه م'رeون% كال%ن\ظ%ل,

.vكثيون كالنمل؛ قال ابن حزة: ومعن أ%ن ي'ن\ش.عا أ%ي أ%ن يؤخ.ذ قهرا
والنش\ع': ان\ت1زاع'ك. الشيء بع'ن\ف{، والضمي ف ت.س.ع\س.عا يعود على

رؤبة نفسه بدليل قوله قبل البيت:
ل%م�ا رأ%ت\ن أ�م� ع.م\ر�و أ%ص\ل%عا،

قالت\، ول ت.أ}ل� به أ%ن ي.س\م.عا:
يا ه1ن\د' ما أ%س\ر.ع. ما ت.س.ع\س.عا

والن_ش'وع' والن_ش'وغ�، بالعي والغي معاv: الس_ع'وط�، والو.ج'ور':
الذي ي'وج.ر'ه الريض أ%و الصب؛ قال الشيخ ابن بري: يريد أ%ن الس_ع'وط%

ف ال4ن\ف1 والو.ج'ور. ف الفم. ويقال: إ,ن الس_ع'وط% يكون للثني
ولذا يقال للم'س\ع'ط1 م1ن\ش.ع¬ وم1ن\ش.غD؛ قال أ%بو عبيد: كان ال4صمعي

ينشد بيت ذي الرمة:
فأ%ل�م' م'ر\ض.ع� ن'ش1ع. ال%حارا

بالعي والغي، وهو إ,جار'ك الصب� الد_واء4. وقال ابن ال4عراب:
،vون'ش1غ%، بالعي والغي معا eث قال: ن'ش1ع. الصب ،�الن_ش'وع' الس_ع'وط

وقد ن.ش.ع.ه' ن.ش\عاv وأ%ن\ش.ع.ه س.ع_ط%ه مثل وج.ر.ه وأ%و\ج.ر.ه،
وان\ت.ش.ع. الرجل� مثل اس\ت.ع.ط%، وربا قالوا أ%ن\ش.ع\ت'ه الكلم إ,ذا

ل%ق�ن\ت.ه. ون.ش.ع. الناقة% ي.ن\ش.ع'ها ن'ش'وعاv: س.ع_ط%ها، وكذلك الرجل%؛ قال
الر�ار':



إ,ل%ي\ك�م\، يا ل1ئام. الاس,، إ,ن>ي
ن'ش1ع\ت' الع1ز_ ف أ%ن\في ن'ش'وعا

والنeش'وع'، بالضم: الصدر. وذات النeش'وع,: فرس ب.س\طام, بن ق%ي\س�.
ون'ش1ع. بالشيء3: أ�ول1ع. به. وإ,نه ل%م.ن\ش'وع¬ بأ%كل اللحم أ%ي

م'ول%ع¬ به، والغي العجمة لغة؛ عن يعقوب. وفلن م.ن\ش'وع¬ بكذا أ%ي م'ول%ع¬
به؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:

ن.ش1يع¬ باء3 الب.ق}ل, ب.ي. ط%رائ1ق�،
من ال%ل}ق,، ما م1ن\ه'ن_ شيء# م'ضي_ع'

والن_ش\ع' والن\ت1شاع': ان\ت1زاع'ك الشيء بع'ن\ف{. والنeشاعة�: ما
ان\ت.ش.ع.ه بيده ث أ%لقاه. قال أ%بو حنيفة: قال ال4حر ن.ش.ع. الطي>ب.

ش.م_ه.
والن_ش.ع' من الاء3: ما خ.ب'ث% ط%ع\م'ه.

@نصع: الناص1ع' والن_ص1يع': البالغ� من ال4لوان الالص منها الصاف
أ%ي� لون كان، وأ%كثر ما يقال ف البياض؛ قال أ%بو النجم:

إ,ن� ذ%وات1 ال�ز\ر, والب.راق1ع,،
والب'د\ن1 ف ذاك. الب.ياض, الن�اص1ع,،

ل%ي\س. اع\ت1ذار¬ عندها ب,ناف1ع,
وقال الر�ار:

راق%ه منها ب.ياض¬ ناص1ع¬
ي'ون,ق' الع.ي.، وش.ع\ر¬ م'س\ب.ك1ر

وقد ن.ص.ع. لون'ه ن.صاعةv ون'صوعاv: اشت.د_ ب.ياض'ه وخ.ل%ص.؛ قال س'ويد
بن أ%ب كاهل:

ص.ق%ل%ت\ه ب,ق%ض1يب� ناع1م�
م1ن أ%راك{ ط%ي>ب�، ح.ت ن.ص.ع\

وأ%بي.ض' ناص1ع¬ وي.ق%ق¬، وأ%صف%ر' ناصع: بالغوا به كما قالوا أ%سود'
حال1ك¬. وقال أ%بو عبيدة ف الش>يات1: أ%صفر ناص1ع¬، قال: هو ال4صفر
الس�راة1 ت.ع\لو م.تن.ه ج'د_ةD غ%ب\ساء�، والناص1ع' ف كل لون خ.لص. وو.ض.ح،
وقيل: ل يقال أ%بيض ناص1ع¬ ولكن أ%بيض ي.ق%ق¬ وأ%حر ناص1ع¬ ون.ص�اع¬؛

قال:
ب'د>ل}ن. ب'ؤ\ساv بعد. ط�ول, ت.ن.عeم�،



وم1ن. الثYياب, ي'ر.ي\ن. ف ال4لوان1،
م1ن\ ص'ف}رة{ ت.ع\لو البياض. وح'م\رة{

ن.ص�اعة{، ك%ش.قائ1ق, النeع\مان1
وقال ال4صمعي: كل© ثوب خال1ص, البياض, أ%و الصeفرة أ%و ال�م\رة فهو

ناص1ع¬؛ قال لبيد:
س'د'ماv قليلv ع.ه\د'ه بأ%ن,يس3ه،

م1ن ب.ي, أ%صف%ر. ناص1ع� ود1فان1
أي ور.دت\ س'د'ماv. ون.ص.ع. لون'ه ن'صوعاv إ,ذا اشتد بياض'ه. ون.ص.ع.

الشيء�: خل%ص، وال4مر: وض.ح. وبان%؛ قال ابن بري: شاهده قول لق1يط{
ال3باد1ي�:

إ,ن أ%رى الر_أ}ي.، إ,ن ل أ�ع\ص.، قد ن.ص.عا
والناص1ع': الال1ص' من كل شيء. وشيء ناص1ع¬: خال1ص¬. وف الديث:

الدينة� كالك1ي ت.ن\في خ.ب.ثها وت.ن\ص.ع' ط1يب.ها أ%ي ت'خ.لYص'ه، وقد تقدم
ف بضع. وحس.ب¬ ناص1ع¬: خال1ص¬. وح.قÒ ناص1ع¬: واضح، كلها على الثل.

يقال: أ%ن\ص.ع. للحق� إ,ن\صاعاv إ,ذا أ%ق%ر_ به، واستعمل جابر بن
ق%ب,يصة الن_صاعة% ف الظ�ر\ف، وأ�راه إ,نا يعن به خ'لوص. الظ�ر\ف، فقال:

ما رأ%يت رجلv أ%ن\ص.ع. ظ%ر\فاv منك ول أ%ح\ض.ر جواباv ول أ%كثر
ص.واباv من عمرو بن العاص، وقد يوز أ%ن يعن. به اللون% كأ%ن تقول: ما رأ%يت

رجلv أ%ظهر ظ%ر\فاv، ل4ن اللون واسطة ف ظ�هور, ال4شياء، وقالوا:
ناص1ع, ال%ب.ر. أ%خاك. وك�ن\ منه على حذ%ر�، وهو من ال4مر الناص1ع, أ%ي

الب.ي>ن, أ%و الال1ص,. ون.ص.ع. الرجل�: أ%ظه.ر. ع.داوت.ه وب.ي_ن.ها
وقص.د. الق1تال%؛ قال رؤبة:

ك%ر_ ب,أ%ح\ج.ى مان,ع� أ%ن} ي.م\ن.عا
حت اق}ش.ع.ر_ ج,ل}د'ه وأ%ن\ص.عا

وقال أ%بو عمرو: أ%ظهر ما ف نفسه ول ي'خ.ص>ص, الع.داوة%؛ قال أ%بو
زبيد:

والد_ار' إ,ن} ت'ن\ئ1هم\ ع.ن>ي، فإ,ن� ل�م\
ود>ي ون.ص\ري، إ,ذا أ%ع\داؤ'هم نص.عوا

قال ابن ال4ثي: وأ%ن\ص.ع. أ%ظ}ه.ر. ما ف نف}س3ه. والناص1ع' من
الي\ش, والقوم,: الالصون الذين ل ي.خ\ل1ط�هم غي'هم؛ عن ابن ال4عراب؛



وأ%نشد:
ول�ا أ%ن} د.ع.و\ت' ب.ن,ي طريف{،

أ%ت.و\ن ناص1ع1ي. إ,ل الص>ياح,
وقيل: إ,ن قوله ف هذا البيت أ%تون ناصعي أ%ي قاصدين، وهو مشتق من

.vالق� الناص1ع, أ%يضا
والن>ص\ع' والن_ص\ع' والنeص\ع': جلد أ%بيض. وقال ال�ؤ.ر>ج:

الن>ص.ع' والن>ط%ع' لواحد ال4ن\طاع,، وهو ما يتخذ من ال4د.م,؛ وأ%نشد لاجز
بن ال�ع.يد ال4ز\دي:

فن.ن\ح.ر'ها ون.خ\ل1ط�ها ب,أ�خ\رى،
كأ%ن� س.رات.ها ن,ص.ع¬ د.ه1ي

ويقال: ن,ص\ع¬، بسكون الصاد. والن>ص\ع': ضرب من الثYياب, شديد البياض؛
قال الشاعر:

ي.ر\عى ال�زامى بذ1ي قار�، فقد خ.ض.ب.ت\
منه ال%حاف1ل% وال4ط}راف. والز_م.عا
م'ج\تاب' ن,ص\ع� ي.مان{ فو\ق. ن'ق}ب.ت1ه،

وبال4كار,ع, من د1يباج,ه قط%عا
وع.م_ بعضهم به كل9 جلد أ%بيض أ%و ثوب أ%بيض؛ قال يصف بقر الو.ح\ش:

كأ%ن� ت.ح\ت ناش1طاv م'و.ل�عا،
بالشام, حت خ1ل}ته م'ب.ر\ق%عا،
بنيقة م1ن\ مر\ح.لي¼ أ%س\ف%عا،

ت.خال� ن,ص\عاv ف%و\ق%ها م'ق%ط�عا،
ي'خال1ط� الت_ق}ل1يص. إ,ذ} ت.د.ر_عا

يقول: كأ%ن� عليه ن,ص\عاv م'ق%ل�صاv عنه، يقول: تال� أ%نه ل%ب,س
ثوباv أ%بيض مقلصاv عنه ل يبلغ ك�روع.ه الت ليست على لونه. وأ%ن\ص.ع.

الرجل� للشر> إ,ن\صاعاv: ت.ص.د_ى له.
والن_ص1يع': البحر؛ قال:

أ%د\ل%ي\ت' د.ل}وي ف الن_ص1يع, الز_اخ1ر,
قال ال4زهري: قوله الن_ص1يع' البحر' غي معروف، وأ%راد بالن_ص1يع,

ماء ب,ئر� ناص1ع, الاء ليس ب,ك%د1ر� ل4ن ماء البحر ل ي'د\ل فيه
الد_ل}و'. يقال: ماء# ناص1ع¬ وماص1ع¬ ون.ص1يع¬ إ,ذا كان صافياv، والعروف البحر



الب.ضيع'، بالباء والضاد. وش.ر,ب. حت ن.ص.ع. وحت ن.ق%ع.، وذلك إ,ذا
ش.فى غ%ل1يل%ه، والعروف' ب.ض.ع.، وقد تقد�م.

وال%ناص1ع': الواضع' الت ي'ت.خ.ل�ى فيها لب.و\ل� أ%و غائ1ط{ أ%و
لاجة، الواحد م.ن\ص.ع¬، ل4نه ي'ب\ر.ز' إ,ليها وي'ظ}ه.ر'. وف حديث ال3فك:

كان م'ت.ب.ر_ز' النساء3 ف الدينة1 قبل أ%ن ت'س.و_ى الك�ن'ف' ف
الدeور, الناص1ع.، حكاه الروي� ف الغريبي، قال ال4زهري: أ%رى أ%ن

الناصع. موضع بعينه خارج. الدينة، وك�ن_ 
(* قوله: كن الساء؛ هكذا ف

الصل.) النساء� ي.ت.ب.ر_ز\ن إ,ليه بالليل على مذاهب, العرب بالاه1لي_ة. وف
الديث: إ,ن� ال%ناص1ع. ص.ع1يد¬ أ%في.ح' خارج. الدينة.

ون.ص.ع.ت1 الناقة� إ,ذا م.ض.غ.ت1 ال1ر�ة؛ عن ثعلب. وحكى الفراء:
أ%ن\ص.ع.ت1 الناقة� للفح\ل إ,نصاعاv ق%ر_ت له عند الض>راب,. وقال أ%بو يوسف:

يقال قب_ح ال أمìا ن.ص.ع.ت\ به أ%ي ول%د.ت\ه، مثل م.ص.ع.ت\ به.
@نطع: الن_ط}ع' والن_ط%ع' والن>ط}ع' والن>ط%ع' من ال4د.م,: معروف؛

قال التميمي:
ي.ض\ر,ب\ن. بال4ز,م_ة1 ال�د'ودا،

ض.ر\ب. الر>ياح, الن>ط%ع. ال%م\د'ودا
قال ابن بري: أ%نكر زياد ن.ط}ع وقال ن,ط}ع، وأ%نكر علي بن ح.م\زة% ن.ط%ع

وأ%ثبت ن,ط%ع ل غي، وحكى ابن سيده عن ابن جن قال: اجتمع أ%بو عبد
ال ابن ال4عراب وأ%بو زياد الكلب على ال1س\ر, فسأ%ل أ%بو زياد أ%با

عبد ال عن قو\ل, النابغة1:
على ظ%ه\ر, م1ب\ناة{ جد1يد{ س'ي'ور'ها

فقال أ%بو عبد ال: الن_ط}ع'، بالفتح، فقال أ%بو زياد: ل أ%عرفه،
فقال: الن>ط}ع'، بالكسر، فقال أ%بو زياد: ن.ع.م\ والمع أ%ن\ط�ع¬ وأ%ن\طاع¬

ون'ط�وع¬.
والنeطاعة� والق�طاعة� والق�ضاضة�: الل©ق}مة� ي'ؤكل ن,ص\ف�ها ي

ت'ر.دe إ,ل ال1وان1، وهو ع.ي\ب¬. يقال: فلن لط1ع¬ ناط1ع¬ قاط1ع¬.
والن>ط}ع' والن>ط%ع' والن_ط%ع' والن_ط%عة�: ما ظهر. من غار, الف%م,
ال4على، وهي ال1ل}دة� ال�ل}ت.ز,قة� بعظم ال�ل%ي\قاء3 فيها آثار

كالت_ح\ز,يز,، وهناك م.وق1ع' اللسان ف ال%ن.ك1، والمع ن'ط�وع¬ ل غي،



ويقال ل1م.ر\ف%ع1ه من أ%س\ف%ل1ه الف1راش'.
والت_ن.ط©ع' ف الكلم: الت_ع.مeق' فيه مأ}خوذ منه. وف الديث:
ه.ل%ك. ال�ت.ن.طYع'ون%؛ هم ال�ت.ع.م>ق�ون% ال�غال�ون% ف الكلم, الذين

يت.كلمون بأ%ق}ص.ى ح'ل�وق1هم ت.ك%بeراv كما قال النب، صلى ال عليه
وسلم: إ,ن� أ%ب\غ.ض.ك�م إ,ل9 الث�ر\ثار'ون% ال�ت.ف%ي\ه,ق�ون، وكل منها

مذكور ف موضعه؛ قال ابن ال4ثي: هو مأ}خوذ من الن>ط%ع, وهو الغار'
ال4ع\لى ف الف%م,، قال: ث استعمل ف كل ت.ع.مeق� قو\لv وف1ع\لv. وف
حديث عمر، رضي ال عنه: لن ت.زالوا ب.ي\ر� ما ع.ج_ل}ت'م الف1ط}ر. ول

ت.ن.ط�ع'وا ت.ن.ط©ع. أ%ه\ل, الع1راق, أ%ي تتكلفوا القول والعمل، وقيل:
أ%راد به ههنا ال3كثار. من ال4كل, والشر\ب, والتوسeع. فيه حت ي.ص1ل%

إ,ل الغار, ال4ع\لى، ويستحب للصائم أ%ن ي'ع.ج>ل% الف1ط}ر. بت.ناو'ل,
الق%ليل, من الف%ط�ور,. ومنه حديث ابن مسعود: إ,ي�اك�م والت_ن.ط©ع.

والخ\ت1لف. فإ,نا هو كقول أ%حدكم ه.ل�م_ وتعال%؛ أ%راد النه\ي. على
ال�لحاة1 ف الق1راءات1 الختلفة1 وأ%ن9 م.ر\ج,ع.ها ك�لYها إ,ل وجه واحد من

الصواب كما أ%ن ه.ل�م_ بعن تعال%. ابن ال4عراب: النeط�ع'
ال�ت.ش.د>ق�ون ف كلمهم. وت.ن.ط�ع. ف الكلم وت.ن.ط�س. إ,ذا تأ%ن_ق. فيه

وت.ع.م_ق.. وت.ن.ط�ع. ف ش.ه.وات1ه: تأ%ن_ق..
ويقال: وط1ئ}نا ن,ط%اع بن فلن أ%ي دخ.ل}نا أ%ر\ض.هم. قال: وج.ناب'

القوم, ن,طاع'هم. قال ال4زهري: ون.طاع, بوزن ق%طام, ماء# ف بلد1 بن
Dنا من ماء3 ن.طاع,، وهي ر.ك1ي�ة�ت.م1يم� وقد ور.د\ت'ه. يقال: ش.ر,ب.ت\ إ,بل

ع.ذ}بة� الاء غ%ز,ير.ت'ه. ويوم' نطاع,: يوم¬ من أ%يام, العرب؛ قال
ال4عشى:

،vل}م1ه,م\ ب,ن.طاع, ال%ل}ك. ضاح1ية�بظ
فقد ح.س.و\ا ب.ع\د' من أ%ن\فاس1ها ج'ر.عا

،�@نعع: النeعاعة%: بقلة ناعمةD. وقال ابن السكيت: النعاعة� الل©عاعة
وهي بقلةD ناعمةD. وقال ابن بري: الن_ع\ناع' الب.ق}ل�، والنeعاعة� موضع؛

أ%نشد ابن ال4عراب:
ل مال% إ,ل إ,ب,لD ج.م_اعه\،
م.ش\ر.ب'ها ال%ي\أ%ة� أ%و ن'عاع.ه\

قال ابن سيده: وحكى يعقوب أ%ن نونا بدل من لم ل�عاعة{، وهذا قوي�



ل4نم قالوا أ%ل%ع_ت1 ال4رض' ول يقولوا أ%ن.ع_ت\. وقال أ%بو حنيفة:
النeعاع' النبات الغ.ضe الناع1م' ف أ%و�ل, نبات1ه قبل أ%ن ي.ك}ت.ه,ل%،

وواحدته بالاء.
والنeع\ن'ع': الذ�ك%ر' ال�س\ت.ر\خ1ي. والن_ع\ن.عة�: ض.ع\ف'

الغ'ر\م'ول, بعد قو�ته. والنeع\ن'ع': الرج'ل الطو,يل� ال�ض\ط%رب' الر_خ\و'،
والنeعe: الضع1يف'. والت_ن.ع\ن'ع': الض\ط1راب' والت�ماي'ل�؛ قال

:Dف%ي\ل�ط
من. الن�ب> اس\ت.ح\ق%ب.ت\ كل� م1ر\ف%ق�

ر.واد1ف.، أمثال% الد>لء3 ت.ن.ع\ن.ع'
والت_ن.ع\ن'ع': الت_باع'د'؛ ومنه قول� ذي الرeم�ة:

على م1ث}ل1ها ي.د\نو الب.ع1يد'، وي.ب\ع'د' الـ
ـق%ر,يب'، وي'ط}و.ى الناز,ح' ال�ت.ن.ع\ن,ع'

والنeع\ن'ع': الف%ر\ج' الطو,يل الر_ق1يق'؛ وأ%نشد:
س.ل�وا ن,ساء4 أ%ش\ج.ع':

أ%يe ال�ي'ور, أ%ن\ف%ع\؟
أ%أ%لط�و,يل� النeع\ن'ع\؟

أ%م الق%ص1ي' الق%ر\ص.ع\؟
الق%ر\ص.ع': الق%ص1ي' ال�ع.ج_ر'. ويقال ل1ب.ظ}ر, الرأ%ة1 إ,ذا طال%:

ن'ع\ن'ع¬؛ قال ال�غ1ية� بن ح.ب\ناء4:
وإ,ل� ج,ئ}ت' ن'ع\ن'ع.ها بق%و\ل�،

ي'ص.ي>ره ث%ماناv ف ث%مان1
قال أ%بو منصور: قوله ث%ماناv لن والصحيح ث%مان,ياv، وإ,ن روي:

ي'ص.ي>ر'ه ث%مان{ ف ث%مان
على لغة من يقول رأ%يت قاض� كان جائزاv، قال ال4صمعي: ال%ع1د.ة� من
ال3نسان مثل الك%ر,ش, من الدواب�،وهي من الطي القان,صة� بنزلة القب 

*)
قوله« القب» كذا بالصل.) على ف�وهة1 ال%صار,ين,، قال: وال%و\ص.لة� يقال

لا النeع\ن'عة�؛ وأ%نشد:
ف%ع.ب_ت\ ل%ه'ن_ الاء4 ف ن'ع\ن'عات1ها،
وو.ل�ي\ن. ت.و\لة% ال�ش1يح ال�حاذ1ر



قال: وح.و\ص.لة� الرج'ل, كل© شيء أ%سفل% السeر_ة1.
والنeع\ن'ع' والن_ع\ن.ع' والن_ع\ناع': ب.ق}لةD ط%ي>بة� الر>يح,.

قال أ%بو حنيفة: النeع\ن'ع'، هكذا ذكره بعض الرeواة بالضم، بقلة طيبة
الريح, والطعم فيها ح.رارةD على اللسان، قال: والعامة تقول ن.ع\ن.ع¬،
بالفتح، وف الصحاح: ون.ع\ن.ع¬ مقصور منه، ول ينسبه إ,ل العام�ة.

والن_ع\ن.عة�: ح1كاية� صوت يرجع إ,ل العي والنون.
@نفع: ف أ%ساء ال تعال الناف1ع': هو الذي ي'و.ص>ل� النف}ع. إ,ل م.ن

يشاء من خل}قه حيث هو خال1ق' النف}ع, والض_ر> والي\ر, والشر>.
والنف}ع': ض1دe الضر>، ن.ف%ع.ه ي.ن\ف%ع'ه ن.ف}عاv وم.ن\ف%عةv؛ قال:

ك%لv، م.ن\ م.ن\ف%ع.ت وض.ي\ري
بك%فYه، وم.ب\د.ئي وح.و\ر,ي

وقال أ%بو ذؤيب:
،vما ل1س\م1ك. شاح1با :�قالت أ�م.ي\مة
م'ن\ذ� اب\ت.ذ%ل}ت.، وم1ث}ل� مال1ك. ي.ن\ف%ع'؟

أ%ي ات_خ1ذ} م.ن\ ي.ك}ف1يك. فمثل مال1ك. ينبغي أ%ن ت'و.د>ع. ن.ف}س.ك.
به. وفلن ي.ن\ت.ف1ع' بكذا وكذا، ون.ف%ع\ت' ف�لناv بكذا فان\ت.ف%ع. به.

ورجل ن.ف�وع¬ ون.ف9اع¬: كثي' الن_ف}ع,، وقيل: ي.ن\ف%ع الناس. ول
ي.ض'رe. والن_ف1يعة� والنeفاعة� وال%ن\ف%عة�: اسم ما ان\ت.ف1ع. به. ويقال:
ما عندهم ن.ف1يعةD أ%ي م.ن\ف%عةD. واس\ت.ن\ف%ع.ه: طلب ن.ف}ع.ه؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
وم'س\ت.ن\ف1ع� ل%م\ ي.ج\ز,ه ب,ب.لئ1ه

ن.ف%ع\نا، وم.و\لvى قد أ%ج.ب\نا ل1ي'ن\ص.را
والن>ف}عة�: ج,ل}دةD تشق فتجعل ف جانب,ي ال%زاد1 وف كل جانب

ن,ف}عةD، والمع ن,ف}ع¬ ون,ف%ع¬؛ عن ثعلب. وف حديث ابن عمر: أ%نه كان يشرب من
ال3داوة1 ول ي.خ\ن,ث�ها وي'س.م>يها ن.ف}عة%؛ قال ابن ال4ثي: س_اها

بالر_ة الواحدة من الن_ف}ع, ومنعها الصرف للعل%مية والتأ}نيث، وقال:
هكذا جاء ف الفائق، فإ,ن صح النقل وإ,ل فما أ%شب.ه. الكلمة أ%ن تكون

بالقاف من الن_ق}ع, وهو الر_يe. والن_ف}عة�: الع.صا، وهي ف%ع\لةD من
.eإ,ذا ت.ج,ر. ف الن_فعات1، وهي الع1ص1ي �الن_ف}ع,. وأ%ن\ف%ع. الرجل

وناف1ع¬ ون.ف9اع¬ ون'ف%ي\ع¬: أ%ساء؛ قال ابن ال4عراب: ن'ف%ي\ع¬ شاعر



من ت.م1يم، فإ,ما أ%ن يكون ت.ص\غ1ي. ن.ف}ع وإ,ما أ%ن يكون تصغي ناف1ع�
أ%و ن.ف9اع� بعد الترخيم.

@نقع: ن.ق%ع. الاء� ف ال%س3يل, ونوه ي.ن\ف%ع' ن'ق�وعاv واس\ت.ن\ق%ع.:
اج\ت.م.ع.. واس\ت.ن\ق%ع. الاء� ف الغ.د1ير, أ%ي اجتمع وثبت. ويقال:
استنق%ع. الاء� إ,ذا اجتمع ف ن,ه\ي� أ%و غيه، وكذلك ن.ق%ع. ي.ن\ق%ع'

ن'ق�وعاv. ويقال: طال% إ,ن\قاع' الاء3 واس\ت1ن\قاع'ه حى اصفر�.
وال%ن\ق%ع'، بالفتح: ال%و\ض1ع' ي.س\ت.ن\ق1ع' فيه الاء�، والمع م.ناق1ع'. وف

حديث ممد بن كعب: إ,ذا اس\ت.ن\ق%ع.ت\ ن.ف}س' الؤمن, جاء4ه مل%ك' الوت1
أ%ي إ,ذا اج\ت.م.ع.ت\ ف ف1يه1 تريد الروج كما ي.س\ت.ن\ق1ع' الاء� ف

ق%رار,ه، وأ%راد بالنف}س, الرeوح.؛ قال ال4زهري: ولذا الديث م.خ\ر.ج¬
آخ.ر وهو من قولم ن.ق%ع\ت'ه إ,ذا قتلته، وقيل: إ,ذا اس\ت.ن\ق%ع.ت\، يعن

إ,ذا خرج.ت؛ قال شر: ول أ%عرفها؛ قال ابن مقبل:
م'س\ت.ن\ق1عان1 على ف�ض'ول, ال1ش\ف%ر,

قال أ%بو عمرو: يعن ناب الناقة أ%نما م'س\ت.ن\ق1عان1 ف الل©غام,،
وقال خالد بن ج.ن\بة%: م'ص.و>تان1.

والن_ق}ع': م.ح\ب,س' الاء3. والن_ق}ع': الاء� الناق1ع' أ%ي
ال�ج\ت.م1ع'. ون.ق}ع' البئر,: الاء� ال�ج\ت.م1ع' فيها قبل أ%ن} ي'س\ت.ق%ى. وف

حديث عائشة، رضي ال عنها، عن النب،صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ل
ي'م\ن.ع' ن.ق}ع' البئر, ول ر.ه\و' الاء3. وف الديث: ل ي.ق}ع'د\

أ%حد'كم ف طريق� أ%و ن.ق}ع, ماء�، يعن عند ال%د.ث1 وقضاء3 الاجة1.
والن_ق1يع': البئر' الكثية� الاء3، م'ذ%ك�ر والمع' أ%ن\ق1عةD، وكل©

م'ج\ت.م.ع, ماء� ن.ق}ع¬، والمع ن'ق}عانD، والن_ق}ع': القاع' منه، وقيل: هي
ال4رض ال�ر_ة� الطي, ليس فيها ار\تفاع ول ان\ه,باط، ومنهم من خ.ص_ص.

وقال: الت يس\ت.ن\ق1ع' فيها الاء، وقيل: هو ما ارتفع من ال4رض،
والمع ن,قاع¬ وأ%ن\ق�ع¬ مثل ب.ح\ر� وب,حار� وأ%ب\ح'ر�، وقيل: الن>قاع'

ق1يعان� ال4رض؛ وأ%نشد:
ي.س'وف' بأ%ن\ف%ي\ه1 الن>قاع. كأ%ن_ه،

عن الر_و\ض, من ف%ر\ط1 الن_شاط1، ك%ع1يم'
وقال أ%بو عبيد: ن.ق}ع' البئر, ف%ض\ل� مائ1ها الذي يرج منها أ%و من

العي قبل أ%ن يصي ف إ,ناء أ%و و,عاء، قال: وفسره الديث الخر: من م.ن.ع.



ف%ض\ل% الاء3 ل1ي.م\ن.ع به ف%ض\ل% الك%ل3 م.ن.ع.ه ال ف%ض\ل%ه يوم.
القيامة1؛ وأ%صل هذا ف البئر يتفرها الرجل بالف%لة1 من ال4رض ي.س\ق1ي

با م.واش1ي.ه، فإ,ذا س.قاها فليس له أ%ن ي.م\ن.ع. الاء4 الفاض1ل% عن
م.واش1يه1 م.واش1ي. غيه أ%و شارباv يشرب بش.ف%ت1ه، وإ,نا قيل للماء

ن.ق}ع¬ ل4نه ي'ن\ق%ع' به الع.ط%ش' أ%ي ي'ر\و.ى به. يقال: ن.ق%ع. بالر�ي�
وب.ض.ع.. ون.ق%ع. الس�مe ف أ%ن\ياب, الي_ة1: اج\ت.مع.، وأ%ن\ق%ع.ت\ه

الي�ة�؛ قال:
أ%ب\ع\د. الذي قد ل%ج_ ت.ت_خ1ذ1ين.ن

ع.د'وìا، وقد ج.ر_ع\ت1ن الس�م_ م'ن\ق%عا؟
Dوقيل: أ%ن\ق%ع. السم_ ع.ت_ق%ه. ويقال: سم� ناق1ع¬ أ%ي بال1غ

قات1لD،وقد ن.ق%ع.ه أ%ي ق%ت.ل%ه، وقيل: ثابت م'ج\ت.م1ع¬ من ن.ق}ع, الاء. ويقال:
سم� م.ن\ق�وع¬ ون.ق1يع¬ وناق1ع¬؛ ومنه قول النابغة:

Dكأ%ن>ي ساو.ر.ت\ن ض.ئ1يلة eف%ب,ت
من الرeق}ش,، ف أ%ن\ياب,ها السeمe ناق1ع'

وف حديث ب.د\ر�: رأ%يت' الب.ليا ت.ح\م1ل� النايا، ن.واض1ح' ي.ث}ر,ب.
ت.ح\م1ل� السeم_ الناق1ع.. ومو\ت¬ ناق1ع¬ أ%ي دائ1م¬. ودم¬ ناق1ع¬ أ%ي

ط%ر,يÒ؛ قال ق%س�ام بن ر.واحة%:
وما زال% م1ن\ ق%ت\ل%ى ر,زاح� بعال1ج�
د.م¬ ناق1ع¬، أ%و جاس1د¬ غي' ماص1ح,

Òقال أ%بو سعيد: يريد بالناق1ع, الط�ر,ي_ وبالاس1د1 الق%د1ي.. وس.م
م'ن\ق%ع¬ أ%ي م'ر.بìى؛ قال الشاعر:

فيها ذ%راريح¬ وس.مÒ م'ن\ق%ع'
يعن ف كأ}س الوت. واس\ت.ن\ق%ع. ف الاء: ث%ب.ت. فيه ي.ب\ت.ر,د'،

والوضع م'س\ت.ن\ق%ع¬، وكان عط ي.س\ت.ن\ق1ع' ف ح1ياض, ع.ر.فة% أ%ي يدخل�ها
وي.ت.ب.ر_د بائها. واس\ت'ن\ق1ع. الشيء ف الاء، على ما ل ي'س.م_

فاع1ل�ه.
والن_ق1يع' والن_ق1يعة�: ال%ح\ض' من اللب ي'ب.ر_د'؛ قال ابن بري:

شاهده قول الشاعر:
أ�ط%و>ف'، ما أ�ط%و>ف'، ث آو,ي

إ,ل أ�م>ي، وي.ك}ف1ين الن_ق1يع'



:v؛ قال الشاعر يصف فرساvن\ق%ع' أ%يضا�وهو ال
قان.ى له ف الص_ي\ف1 ظ1لê بار,د¬،
ون.ص1يe ناع1جة{ وم.ح\ض¬ م'ن\ق%ع'

قال ابن بري: صواب إ,نشاده ونص1يe باع1جة{، بالباء؛ قال أ%بو هشام:
�الباع1جة� هي الو.ع\ساء� ذات' الر>م\ث1 وال%م\ض,، وقيل: هي الس_ه\لة

ال�س\ت.و,ية� ت'ن\ب,ت' الر>م\ث% والب.ق}ل% وأ%طاي,ب. الع'ش\ب,،وقيل: هي
م'ت_س.ع' الواد1ي، وقان له أ%ي دام. له؛ قال ال4زهري�: أ%صل�ه من
أ%ن\ق%ع\ت' اللب.ن.، فهو ن.ق1يع¬، ول يقال م'ن\ق%ع¬، ول يقولون ن.ق%ع\ت'ه،

قال: وهذا س.ماعي من العرب، قال: ووجد\ت' للم'ؤ.ر>ج, ح'ر'وفاv ف
ال3نقاع, ما ع'ج\ت با ول عل1م\ت راو,يها عنه. يقال: أ%ن\ق%ع\ت' الرج'ل% إ,ذا

ض.ر.ب\ت. أ%ن\ف%ه بإ,ص\ب.ع1ك.، وأ%ن\ق%ع\ت' الي>ت. إ,ذا د.ف%ن\ته،
وأ%ن\ق%ع\ت' الب.ي\ت. إ,ذا ز.خ\ر.ف}ت.ه، وأ%ن\ق%ع\ت' الارية% إ,ذا

اف}ت.ر.ع\ت.ها، وأ%ن\ق%ع\ت' البيت إ,ذا ج.ع.ل}ت. أ%عله أ%سفل%ه، قال: وهذه ح'روف¬
.vكل©ها ل أ%عر,ف' منها شيئا Dم'ن\ك%رة

والن_ق�وع'، بالفتح: ما ي'ن\ق%ع' ف الاء من الليل ل1دواء� أ%و
vوبالعكس. وف حديث الك%ر\م,: تتخذونه ز.ب,يبا ،vن.ب,يذ{ وي'ش\ر.ب' نارا
ت'ن\ق1ع'ونه أ%ي ت.خ\ل1طونه بالاء ليصي ش.راباv. وف التهذيب: الن_ق�وع' ما

أ%ن\ق%ع\ت. من شيء. يقال: س.ق%و\نا ن.ق�وعاv ل1دواء� أ�ن\ق1ع. من الليل،
وذلك ال3ناء م1ن\ق%ع¬، بالكسر. ون.ق%ع. الشيء4 ف الاء3 وغيه

ي.ن\ق%ع'ه ن.ق}عاv، فهو ن.ق1يع¬، وأ%ن\ق%ع.ه: ن.ب.ذ%ه. وأ%ن\ق%ع\ت' الد�واء4
وغيه ف الاء، فهو م'ن\ق%ع¬. والن_ق1يع' والن_ق�وع': شيء ي'ن\ق%ع' فيه

الز_ب,يب' وغيه ث ي'ص.ف�ى ماؤ'ه وي'ش\ر.ب'، والنeقاعة�: ما
أ%ن\ق%ع\ت. من ذلك. قال ابن بري: والنeقاعة� اس\م' ما أ�ن\ق1ع. فيه الشيء�؛ قال

الشاعر:
به م1ن\ ن,ضاخ, الش_و\ل, ر.د\ع¬، كأ%ن_ه

ن'قاعة� ح1ن�اء� باء3 الص_ن.و\ب.ر,
وكل© ما أ�لق1ي. ف ماء�، فقد أ�ن\ق1ع.. والن_ق�وع' والن_ق1يع':

ش.راب¬ يتخذ من زبيب ينقع ف الاء من غي ط%ب\خ�، وقيل ف الس_ك%ر: إ,نه
ن.ق1يع' الز_بيب,.

والن_ق}ع': الر_يe، ش.ر,ب. فما ن.ق%ع. ول ب.ض.ع.. ومث%لD من



ال4مثال,: ح.ت_ام. ت.ك}ر.ع' ول ت.ن\ق%ع'؟
ون.ق%ع. من الاء وبه ي.ن\ق%ع' ن'ق�وعاv: ر.و,ي.؛ قال جرير:

لو ش1ئ}ت1، قد ن.ق%ع. الف�ؤاد' بش.ر\بة{،
ت.د.ع' الص_واد1ي. ل ي.ج,د\ن% غ%ل1يل

ويقال: ش.ر,ب. حت ن.ق%ع. أ%ي ش.فى غ%ل1يل%ه ور.و,ي.. وماء# ناق1ع¬: وهو
كالناج,ع,؛ وما رأ%يت س.ر\بةv أ%ن\ق%ع. منها. ون.ق%ع\ت' بالب

وبالش�راب, إ,ذا اش\ت.ف%ي\ت. منه. وما ن.ق%ع\ت' ببه أ%ي ل أ%ش\ت.ف1 به. ويقال:
ما ن.ق%ع\ت' بب.ر فلن ن'قوعاv أ%ي ما ع'ج\ت' بكلم1ه ول أ�ص.د>ق}ه.

ويقال: ن.ق%ع.ت\ بذلك نف}س3ي أ%ي اط}م.أ%ن_ت\ إ,ليه ور.و,ي.ت\ به.
وأ%ن\ق%ع.ن الاء� أ%ي أ%ر\وان. وأ%ن\ق%ع.ن الر_يe ون.ق%ع\ت' به ون.ق%ع.

الاء� الع.ط%ش. ي.ن\ق%ع'ه ن.ق}عاv ون'ق�وعاv: أ%ذ}ه.ب.ه وس.ك�ن.ه؛ قال
:eح.ف}ص¬ ال�م.و,ي

أ%ك}ر.ع' عند الو'ر'ود1 ف س'د'م�
ت.ن\ق%ع' من غ�ل�ت، وأ%ج\ز.أ�ها

vوف الثل: الر_ش\ف' أ%ن\ق%ع' أ%ي الش_راب' الذي ي'ت.ر.ش_ف' ق%ل1يل
ق%ليلv أ%ق}ط%ع' للعط%ش, وأ%ن\ج.ع'، وإ,ن كان فيه ب'طء#. ون.ق%ع.

الاء� غ�ل�ت.ه أ%ي أ%ر\وى ع.ط%ش.ه. ومن أ%مثال العرب: إ,نه ل%ش.ر_اب¬
بأ%ن\ق�ع�. وو.ر.د. أ%يضاv ف حديث1 ال%ج�اج,: إ,ن_ك�م يا أ%هل% الع1راق,

ش.ر_اب'ون% ع.ل%ي_ بأ%ن\ق�ع�؛ قال ابن ال4ثي: ي'ض\ر.ب' للرجل الذي
ج.ر_ب. ال�م'ور. ومار.سها، وقيل للذي ي'عاد' ال�مور ال%ك}ر'وهة%، أ%راد
أ%نم ي.ج\ت.رئ�ون% عليه وي.ت.ناك%رون. وقال ابن سيده: هو مثل يضرب

لل3نسان إ,ذا كان متعاداv لفعل الي والشر>، وقيل: معناه أ%نه قد ج.ر_ب.
ال�مور ومار.سها حت عرفها وخبها، وال4صل فيه أ%ن الدليل من العرب إ,ذا

عرف ال1ياه. ف الف%ل%وات1 وو.ر.د.ها وشرب منها، ح.ذ%ق. س'ل�وك. الطريق,
الت ت'ؤ.د�يه إ,ل البادية، وقيل: معناه أ%نه م'عاو,د¬ لل�مور يأ}تيها

حت يبلغ أ%ق}ص.ى م'راد1ه، وكأ%ن� أ%ن\ق�عاv جع ن.ق}ع�؛ قال ابن
ال4ثي: أ%ن\ق�ع¬ جع ق1ل�ة، وهو الاء� الناق1ع' أ%و ال4رض الت يتمع فيها

الاء، وأ%صله أ%ن� الطائر ال%ذ1ر. ل ي'ر,د' ال%شار,ع.، ولكنه يأ}ت
ال%ناق1ع. يشرب منها، كذلك الرجل ال%ذ1ر' ل ي.ت.ق%ح�م' ال�مور.؛ قال

ابن بري: حكى أ%بو عبيد أ%ن هذا الثل لبن جريج قاله ف م.ع\م.ر, بن



راشد، وكان ابن جريج من أ%فصح الناس، يقول ابن جريج: إ,نه ر.ك1ب ف طل%ب,
الديث كل� ح.ز\ن وكتب من كل وج\ه{، قال ال4زهريe: وال4ن\ق�ع' جع

الن_ق}ع,، وهو كل9 ماء� م'س\ت.ن\ق1ع� من ع1د¼ أ%و غ%د1ير� ي.س\ت.ن\ق1ع'
فيه الاء. ويقال: فلن م'ن\ق%ع¬ أ%ي ي'س\ت.ش\فى ب,رأ}يه، وأ%صله من

ن.ق%ع\ت' بالر�ي�.
وال1ن\ق%ع' وال1ن\ق%عة�: إ,ناء# ي'ن\ق%ع' فيه الشيء. وم1ن\ق%ع'

الب'ر.م,: ت.و\ر¬ صغي أ%و ق�د.ي\رةD صغية من ح1جارة، وجعه م.ناق1ع'، تكون
للصب ي.ط}ر.ح'ون فيه التم\ر واللب.ن. ي'ط}ع.م'ه وي'س\قاه'؛ قال

ط%ر.فة�:أ%ل}ق%و\ا إ,ل%ي\ك. بكل9 أ%ر\م.لة{
ش.ع\ثاء4، ت.ح\م1ل� م1ن\ق%ع. الب'ر.م,

الب'ر.م' ههنا: جع ب'ر\مة{، وقيل: هي ال1ن\ق%عة� وال1ن\ق%ع'؛ وقال
أ%بو عبيد: ل تكون إ,ل من حجارة.

وال�ن\ق�وعة�: و.ق}ب.ة� الثريد الت فيها الو.د.ك'. وكل شيء سال% إ,ليه
الاء� من م.ث}ع.ب� ونوه، فهو أ�ن\ق�وعةD. ون'قاعة� كل شيء: الاء�

الذي ي'ن\ق%ع' فيه. والن_ق}ع': د.واء# ي'ن\ق%ع' وي'ش\رب'.
والن_ق1يعة� من ال3بل: الع.ب,يطة� ت'و.ف�ر أ%ع\ضاؤها ف%ت'ن\ق%ع' ف
أ%شياء4. ون.ق%ع. ن.ق1يعةv: ع.م1ل%ها. والن_ق1يعة�: ما ن'ح1ر. من

الن_ه\ب, قبل أ%ن ي'ق}ت.س.م.؛ قال:
م1يل� الذ©رى ل�خ1ب.ت\ ع.رائ1ك�ها،

ل%ح\ب. الش>فار, ن.ق1يعة% الن_ه\ب,
صلى ال عليه وسلم

وان\ت.ق%ع. القوم' ن.قيعةv أ%ي ذ%ب.حوا من الغنية1 شيئاv قبل الق%س\م,.
ويقال: جاؤ'وا بناقة{ من ن.ه\ب� فنحروها. والن_ق1يعة�: طعام ي'ص\ن.ع'

للقاد1م من السف%ر، وف التهذيب: النقيعة ما صن.ع.ه الرج'ل عند قدومه من
:D؛ قال م'ه.ل}ه,لvالسفر. يقال: أ%ن\ق%ع\ت' إ,ن\قاعا

إ,ن_ا ل%ن.ض\ر,ب' بالص_وار,م, هام.ه'م\،
ض.ر\ب. الق�دار, ن.ق1يعة% الق�د_ام,

ويروى:
إ,ن_ا ل%ن.ض\ر,ب' بالسeيوف1 ر'ؤوس.هم

الق�د_ام': القاد1م'ون من سف%ر جع قاد1م�، وقيل: الق�د_ام' ال%ل1ك'،



وروي الق%د_ام'، بفتح القاف، وهو ال%ل1ك'. والق�دار': ال%ز_ار'.
والن_ق1يعة�: ط%عام' الرجل, ليلة% إ,م\لك1ه. يقال: د.ع.و\نا إ,ل

ن.ق1يع.تهم، وقد ن.ق%ع. ي.ن\ق%ع' ن'ق�وعاv وأ%ن\ق%ع.. ويقال: كل ج.ز'ور� ج.ز.رت.ها
للض>يافة1، فهي ن.ق1يعةD. يقال: ن.ق%ع\ت' الن_ق1يعة% وأ%ن\ق%ع\ت'

وان\ت.ق%ع\ت' أ%ي ن.ح.ر\ت'؛ وأ%نشد ابن بري ف هذا الكان:
كل© الط�عام, ت.ش\ت.هي ر.ب,يعه\:
ال�ر\س' وال3ع\ذار' والن_ق1يعه\

وربا ن.ق%ع'وا عن عد�ة{ من ال3بل إ,ذا ب.ل%غ.ت\ها ج.ز'وراv أ%ي نروه،
فتلك الن_ق1يعة�؛ وأ%نشد:

م.ي\مونة� الط�ي\ر ل ت.ن\ع1ق\ أ%شائ1م'ها،
دائ1م.ة� الق1د\ر, بال4ف}راع, والنeق�ع,

وإ,ذا ز'و>ج. الرجل� فأ%ط}ع.م. ع.ي\ب.ت.ه قيل: ن.ق%ع. لم أ%ي ن.ح.ر..
وف كلم العرب: إ,ذا لقي الرجل� منهم قوماv يقول: م1يل�وا ي'ن\ق%ع\ لكم

أ%ي ي'ج\ز.ر\ لكم، كأ%نه ي.د\ع'وهم إ,ل د.ع\و.ت1ه. ويقال: الناس'
ن.قائ1ع' الو\ت1 أ%ي ي.ج\ز'ر'هم كما ي.ج\ز'ر' ال%ز_ار' الن_ق1يعة%.

،v؛ أ%ي غباراvوالنق}ع': الغ'بار' الساط1ع'. وف التنزيل: فأ%ث%ر\ن% به ن.ق}عا
والمع ن,قاع¬. ون.ق%ع. الوت': ك%ث�ر.. والن_ق1يع': الصeراخ'.

والن_ق}ع': ر.ف}ع' الصوت1. ون.ق%ع. الصوت' واس\ت.ن\ق%ع. أ%ي ار\ت.ف%ع؛ قال لبيد:
ف%م.ت ي.ن\ق%ع\ ص'راخ¬ صاد1ق¬،

ي'ح\ل1ب'وها ذات. ج.4ر\س� وز.ج.ل}
مت ي.ن\ق%ع\ ص'راخ¬ أ%ي مت ي.ر\ت.ف1ع\، وقيل: ي.د'وم' ويثبت، والاء

للحر\ب وإ,ن ل يذكره ل4ن ف الكلم دليلv عليه، ويروى ي.ح\ل1ب'وها مت
ما س.م1ع'وا صار,خاv؛ أ%ح\ل%ب'وا الر\ب. أ%ي جعوا لا. ون.ق%ع.

الصار,خ' بصوته ي.ن\ق%ع' ن'ق�وعاv وأ%ن\ق%ع.ه، كلها: تاب.ع.ه وأ%دام.ه؛ ومنه
قول عمر، رضي ال عنه: إ,نه قال ف نساء� اج\ت.م.ع\ن. ي.ب\ك1ي. على

خالد بن الوليد: وما على نساء بن الغية أ%ن} ي'ه\ر,ق}ن.، وف التهذيب:
ي.س\ف1ك}ن. من د'موع1ه,ن_ على أ%ب س'ل%ي\مان% ما ل يكن ن.ق}ع¬ ول

ل%ق}ل%قةD، يعن ر.ف}ع. الصوت1، وقيل: يعي بالنق}ع, أ%صوات. ال�دود1 إ,ذا
ض'ر,ب.ت\، وقيل: هو وضعهن على رؤ'وسهن الن_ق}ع.،وهو الغبار'، قال ابن

�ال4ثي: وهذا أ%ول ل4نه ق%ر.ن% به الل�ق}ل%ق%ة%، وهي الصوت، فح.م\ل



اللفظي على معنيي أ%و\ل من حلهما عى معن واحد، وقيل: الن_ق}ع' ههنا
ش.قe ال�ي'وب,؛ قال ابن ال4عراب: وجدت بيتاv للمرار فيه:

ن.ق%ع\ن. ج'ي'وب.ه'ن_ علي_ ح.يìا،
وأ%ع\د.د\ن% ال%راثي. والع.و,يل

والن_ق�اع': ال�ت.ك%ثYر' با ليس عنده من مد\ح, نف}س3ه بالش_جاعة
والس_خاء3 وما أ%شبهه.

ون.ق%ع. له الش_ر_: أ%دام.ه. وحكى أ%بو عبيد: أ%ن\ق%ع\ت' له ش.رìا،
.vقبيحا vويقال: ن.ق%ع.ه بالشتم إ,ذا شتمه شتما .Dوهو اس\ت1عارة

والن_قائ1ع': خ.بار.ى ف ب,لد1 تيم، وال%بار.ى: جع خ.ب\راء4، وهي
قاع¬ م'س\ت.د1ير¬ ي.ج\ت.م1ع' فيه الاء�.

وان\ت'ق1ع. لون'ه: ت.غ.ي_ر. من ه.م¼ أ%و فز.ع�، وهو م'ن\ت.ق%ع¬،
واليم أ%عرف، وزعم يعقوب أ%ن ميم ام\ت'ق1ع. بدل من نونا. وف حديث البعث:

أ%نه أ%ت.ى النب، صلى ال عليه وسلم، ملكان1 فأ%ض\ج.عاه وش.ق�ا ب.طن.ه
فرجع. وقد ان\ت'ق1ع. لون'ه؛ قال النضر: يقال ذلك إ,ذا ذ%ه.ب. د.م'ه

وتغيت جلدة وجهه إ,ما من خو\ف{ وإ,ما من م.ر.ض�.
والن_ق�وع': ض.ر\ب¬ من الطYيب. ال4صمعي: يقال ص.ب.غ% فلن ثوب.ه

بن.ق�وع�، وهو ص1ب\غD يعل فيه من أ%ف}واه الطYيب,.
وف الديث: أ%ن� ع'م.ر. ح.م.ى غ%ر.ز. الن_ق1يع,؛ قال ابن ال4ثي: هو

موضع ح.اه ل1ن.ع.م, الفيء3 وخ.ي\ل, الاهدين فل ي.ر\عاه غيها، وهو
موضع قريب من الدينة كان ي.س\ت.ن\ق1ع' فيه الاء أ%ي يتمع؛ قال: ومنه

الديث أ%ول ج'م'عة{ ج'م>ع.ت\ ف ال3سلم بالدينة ف ن.ق1يع,
ال%ض1مات1؛ قال: هو موضع بنواحي الدينة.

@نكع: الن_ك1ع': ال4ح\م.ر' من كلY شيء. وال4ن\ك%ع': ال�ت.ق%ش>ر'
ال4ن\ف1 مع ح'م\رة{ شديدة{. رج'لD أ%ن\ك%ع' بي>ن' الن_ك%ع,، وقد ن.ك1ع.

ي.ن\كع' ن.ك%عاv. والن_ك1عة� من النساء3: ال%م\راء� الل�و\ن1.
والن_ك1ع' والناك1ع' والنeك%عة�: ال4حر ال4ق}ش.ر'. وأ%حر ن.ك1ع¬: شديد

�ال�م\ر.ة1 ورج'لD ن'ك%ع¬: يال1ط� ح'م\ر.ت.ه س.واد¬، والسم الن_ك%عة
�والنeك%عة�. وش.فةD ن.ك1عة: اش\ت.د_ت\ حرتا لكثرة دم باطنها. ون.ك%عة

�ال4ن\ف1: ط%ر.ف�ه. ويقال: أ%حر مثل� ن.ك%عة1 الط©ر\ث�وث1، ون.ك%عة
الطرثوث، بالتحريك: ق1ش\ر.ةD ح.م\راء ف أ%ع\له، وقيل: هي رأ}سه، وقيل: هي



من أ%ع\له إ,ل قدر إ,صبع عليه قشرة حراء؛ قال ال4زهري: رأ%يتها كأ%نا
ث�ومة� ذكر الرجل م'ش\ر.بةD ح'م\رةv. وف الب: ق%ب_ح. ال ن.ك%عة%

Dبضم النون: ج.ناة ،�أ%ن\ف1ه كأ%نا ن.ك%عة� الط©ر\ث�وث1 والنeكعة
حراء كالنبق ف استدارته. ابن ال4عراب: يقال أ%حر كالنeكعة1، قال: وهي
ثرة النeقاو.ى وهو نبت أ%حر. وف حديث: كانت عيناه أ%شد_ ح'م\ر.ةv من

النeكعة1. وحكى ابن ال4عراب عن بعضهم أ%نه قال: فكانت عيناه أ%شد�
حرة من النeكعة1، هكذا رواه بضم النون. قال ال4زهري: وساعي من العرب

ن.ك%عةD، بالفتح. والنeك%عة� والن_ك%عة�: ث%م.ر' شجر أ%حر. وقال أ%بو
حنيفة: النeك%عة� والن_ك%عة� ك1لها ه.نةD حراء ت.ظ}ه.ر' ف رأ}س

الط©ر\ث�وث1.
ون.ك%عه بظهر قدم1ه ن.ك}عاv: ضربه، وقيل: هو الض_ر\ب' على الدeبر

كالك%س\ع,.
والن_ك�وع' من النساء: القص1ية�،وجعها ن'ك�ع¬؛ قال ابن م'ق}ب,ل�:

ب,يض¬ م.لو,يح'، يوم. الص_ي\ف1، ل ص'ب'ر¬
على ال%وان1، ول س'ود¬، ول ن'ك�ع'

ون.ك%ع.ه ح.ق�ه: ح.ب.س.ه عنه. ون.ك%ع.ه الو,ر\د. ومنه: م.ن.ع.ه إ,ي�اه؛
أ%نشد سيبويه:

ب.ن ث�ع.ل� ل ت.ن\ك%ع'وا الع.ن\ز. ش'ر\ب.ها،
ب.ن ث�ع.ل� م.ن\ ي.ن\ك%ع الع.ن\ز. ظال1م'

وأ%ن\ك%ع.ت\ه ب,غ\ي.ت'ه: ط%ل%بها ففات.ت\ه. ون.ك%ع.ه عن الشيء ي.ن\ك%ع'ه
ن.ك}عاv وأ%ن\ك%ع.ه: ص.ر.ف%ه. ون.ك%ع. عن ال4مر ون.ك%ل% بعنÝى واحد{.

وت.ك%ل�م. فأ%ن\ك%ع.ه: أ%س\ك%ت.ه. وش.ر,ب. فأ%ن\ك%ع.ه: ن.غ_ص. عليه.
والنeك%عة�: ال4ح\م.ق' الذي إ,ذا ج.ل%س. ل ي.ك%د\ ي.ب\ر.ح'. ويقال

لل4حق: ه'ك%عةD ن'ك%عةD. والن_ك}ع': ال3ع\جال� عن ال4م\ر,. ون.ك%ع.ه عن
ال4مر: أ%ع\ج.ل%ه عنه؛ قال عدي� بن زيد:

ت.ق}ن,ص'ك. ال%ي\ل� وت.ص\طاد'ك. الط}ـ
ـط%ي\ر'، ول ت'ن\ك%ع' ل%ه\و. الق%ن,يص

ابن ال4عراب: ل ت'ن\ك%ع' ل ت'م\ن.ع'؛ وأ%نشد أ%بو حات ف
ال3ن\كاع, بعن ال3ع\جال,:

،vأ%ر.ى إ,بلي ل ت'ن\ك%ع' الو,ر\د. ش'ر_دا



إ,ذا ش'ل� قوم¬ عن و'رود{ وك�ع\ك1عوا
وذكر ف ترجة لكع: ول%ك%ع. الرجل� الشاة% إ,ذا ن.ه.ز.ها، ونك%ع.ها إ,ذا

فعل با ذلك عند ح.ل}ب,ها، وهو أ%ن يضرب ض.ر\ع.ها ل1ت.د1ر_.
@نع: ن.هع. ي.ن\ه.ع' ن'هوعاv أ%ي ت.ه.و_ع. للق%يء ول ي.ق}ل1س\ شيئاv؛

قال أ%بو منصور: ول أ%ع\ر,ف' هذا الرف. ول أ%ح'ق©ه، وف الصحاح: أ%ي
ت.ه.و_ع. وهو الت_ق%يeؤ'.

@نبع: قال ابن بري: النeه\بوع' طائ1ر¬؛ عن ابن خالويه.
@نوع: الن_و\ع' أ%خ.صe من ال1نس، وهو أ%يضاv الضر\ب' من الشيء، قال

ابن سيده: وله ت.ح\ديد¬ م.ن\ط1قي� ل يليق بذا الكان، والمع أ%نواع¬،
قل9 أ%و كث�ر. قال الليث: النو\ع' وال4نواع' جاعة، وهو كل ضرب من الشيء
وكل ص1ن\ف{ من الثياب والثمار وغي ذلك حت الكلم؛ وقد ت.ن.و_ع. الشيء

.vأ%نواعا
وناع. الغ'ص\ن' ي.نوع': تاي.ل%. وناع. الشيء� ن.و\عاv: ت.ر.ج_ح..

والتن.وeع': التذ%ب\ذ�ب'.
والنeوع'، بالضم: ال�وع'، وصر_ف سيبويه منه ف1ع\لv فقال: ناع.
ي.نوع' ن.و\عاv، فهو نائ1ع¬. يقال: ر.ماه ال بالوع, والنeوع,، وقيل:
النeوع' إ,ت\باع¬ للج'وع,، والنائ1ع' إ,تباع¬ للجائع,، يقال: رجل جائع¬

نائ1ع¬، وقيل: النeوع' العط%ش' وهو أ%شبه لقولم ف الد�عاء على ال3نسان:
ج'وعاv ونوعاv، والفعل كالفعل، ولو كان ال�وع ن'وعاv ل يسن تكريره،

وقيل: إ,ذا اختلف اللفظان جاز التكرير، قال أ%بو زيد: يقال ج'وعاv له
ون'وعاv، وج'وساv له وج'وداv، ل ي.ز,د\ على هذا، وقيل: جائ1ع¬ نائ1ع¬ أ%ي

جائع¬، وقيل عطشان�، وقيل إ,تباع كقولك ح.س.ن¬ ب.س.ن¬، قال ابن بري: وعلى هذا
يكون من باب ب'ع\داv له وس'حقاv ما ت.ك%ر.ر. فيه اللفظان1 الختلفان1

بعن، قال: وذلك أ%يضاv تقوية لن يزعم أ%نه إ,تباع ل4ن ال3تباع أ%ن
يكون الثان بعن ال4و_ل، ولو كان بعن العطش ل يكن إ,تباعاv ل4نه ليس

من معناه،قال: والصحيح أ%ن� هذا ليس إ,تباعاv ل4ن ال3تباع ل يكون
برف العطف، والخر' أ%ن� له معن ف نفسه ي'ن\ط%ق' به مفرداv غي تابع،

والمع ن,ياع¬. يقال: قوم ج,ياع¬ ن,ياع¬؛ قال القطامي:
ل%ع.م\ر' ب.ن ش1هاب� ما أ%قام'وا

صدور. اليل, وال4س.ل% الن>ياعا



يعن الر>ماح الع1طاش إ,ل الد>ماء، قال: وال4س.ل� أ%طراف'
ال4س1ن_ة1، قال ابن بري: البيت لدريد بن الص>م�ة1؛ وقول ال4ج\دع بن مالك أ%نشد

يعقوب ف القلوب:
خ.ي\لن1 من ق%و\مي ومن أ%ع\دائ1ه,م\،

خ.ف%ض'وا أ%س1ن_ت.ه'م\ وكل© ناعي
قال: أ%راد نائ1ع¬ أ%ي عطشان� إ,ل د.م, صاح1به فق%لب؛ قال ال4صمعي: هو

على وجهه إ,نا هو فاع1لD من ن.ع.ي\ت' وذلك أ%نم يقولون يا لثارات1
فلن{:

ولقد ن.ع.ي\ت'ك.، يوم. ح1ر\م, ص.وا1ئق�،
بعاب,ل� ز'ر\ق� وأ%ب\ي.ض. م1خ\ذ%م,

أ%ي ط%ل%ب\ت' د.م.ك فلم أ%زل} أ%ض\ر,ب' القوم. وأ%طعن'ه'م وأ%ن\عاك.
وأ%بكيك. حت شفيت نفسي وأ%خذ}ت' بثأ}ري؛ وأ%نشد ابن بري لخر:

إ,ذا اش\ت.د_ ن'وع1ي بالف%لة1 ذ%ك%ر\ت'ها،
فقام. م.قام. الر�ي> ع1ن\د1ي اد>كار'ها

والن_و\عة�: الفاك1هة� الر_ط}بة� الطر,ي_ة�. قال أ%بو عدنان: قال ل
أ%عراب ف شيء سأ%لته عنه: ما أ%دري على أ%ي> م1ن\واع� هو. وس'ئ1ل%ت

ه1ن\د' ابنة ال�س>: ما أ%شدe ال4شياء 
(* قوله« ما اشد الشياء إل» كذا

بالصل هنا، وتقدم ف مادة ضيع: ما أحد� شيء؟ قالت: ناب جائع يلقي ف
معى ضائع) ؟ فقالت: ض1ر\س¬ جا1ئع¬ ي.ق}ذ1ف' ف م1عÝى نائ1ع� ويقال للغصن

إ,ذا حر_كته الرياح فتحرك: قد ناع. ي.ن'وع' ن.و.عاناv، وت.ن.و_ع.
ت.ن.وeعاv، واست.ناع اس\ت1ناعةv، وقد ن.و_ع.ت\ه الرياح' ت.ن\ويعاv إ,ذا

ض.ر.ب.ت\ه وحر_ك%ت\ه؛ وقال ابن دريد: ناع. ي.نوع' وي.ن,يع' إ,ذا تاي.ل%، قال
ال4زهري: والائ1ع' اسم جبل يقابله جبل آخر يقال له نائ1ع¬؛ وأ%نشد

ل4ب و.ج\زة الس_ع\دي ف ذكرها:
والائ1ع' ال%و\ن� آت{ عن ش.مائ1ل1هم\،

ونائ1ع' الن_ع\ف1 عن أ%يان,ه,م\ ي.ف%ع'
قال: ون'و.يعة� اسم واد{ بع.ي\ن,ه؛ قال الراعي:

ب.ن'و.ي\ع.ت.ي\ن, فشاطئ الت_س\رير,
واس\ت.ناع. الشيء�: تادى؛ قال الطYرم�اح':



ق�ل} ل1باكي ال4موات1: ل ت.ب\ك1 للنا
س,، ول ي.س\ت.ن,ع\ به ف%ن.د'ه\

والس\ت1ناعة�: الت_ق%دeم ف السي؛ قال الق�طام1ي� يصف ناق%ت.ه:
وكانت ض.ر\بةv من ش.د\ق%م1ي¼،
إ,ذا ما اح\ت'ث�ت1 ال3بل� اس\ت.ناعا

@نيع: ناع. ي.ن,يع' ن.ي\عاv واس\ت.ناع.: تق%د_م كاس\ت.نعى.
@نبع: قال ابن بري: النeه\بوع' طائ1ر¬؛ عن ابن خالويه.

@نبغ: ن.ب.غ% الد_ق1يق' من خ.صاص, ال�ن\خ'ل, ي.ن\ب'غ�: خ.ر.ج.، وتقول:
vأ%ن\ب.غ\ت'ه ف%ن.ب.غ%. ون.ب.غ% الو,عاء� بالد_ق1يق, إذا كان د.ق1يقا

ف%ت.طاي.ر. من خ.صاص, ما ر.ق_ منه. ون.ب.غ% الاء� ون.ب.ع. بعن واحد.
ون.ب.غ% الرجل ي.ن\ب.غ� وي.ن\ب'غ� وي.ن\ب,غ� ن.ب\غاv: ل يكن ف إر\ث1ه

الش>ع\ر' ث قال وأ%جاد.؛ ومنه سي الن_واب,غ من الشeعراء نو ال%ع\دي�
والذ©ب\يان وغيها؛ وقالت ليلى ال4خ\ي.ل1ي�ة:

أ%ناب,غ%، ل} ت.ن\ب.غ} ، ول ت.ك' أ%و�ل ،
وكنت. ص'ن.ي�اv ب.ي\ن. ص.د_ي\ن م.ج\ه.ل

(* قوله «مهل» تقدم ف مادة صدد ضبطه بضم اليم تبعاv لا ف غي موضع
من الصحاح.)

ون.ب.غ% منه شاع1ر¬: خ.ر.ج.. ون.ب.غ% الشيء�: ظ%ه.ر. . ون.ب.غ% فيهم
الن>فاق' إذا ظهر بعدما كانوا ي'خ\فونه منه. ون.ب.غ.ت ال%زادة� إ,ذا كانت

كت'وماv فصارت س.ر,بةv. وف حديث عائشة ف أ%بيها، رضي ال عنهما: غاض.
ن.ب\غ% الن>فاق, والر>د_ة1 أ%ي ن.ق%صه وأ%ه\ل%ك%ه وأ%ذ}ه.ب.ه.

والنابغة�: الشاعر' الع\روف، سي بذلك لظهوره؛ وقيل: ساه به زياد' بن
معاوية لقوله:

وح.ل�ت\ ف ب.ن الق%ي\ن, بن ج.س\ر� ،
�وقد ن.ب.غ.ت\ ل%نا م1ن\ه'م\ ش'ؤ'ون

والاء للمبالغة، وقد قالوا نابغة؛ قال الشاعر:
وناب,غة� ال%ع\د1يe بالر_م\ل, ب.ي\ت'ه،

عليه ص.ف1يح¬ من ت'راب� م'و.ض_ع
قال سيبويه: أ%خ\ر.ج. ال4لف واللم وج'ع1ل% كواس1ط. التهذيب: وقيل إن

زياداv قال الشعر على ك1ب.ر, سنه ون.ب.غ% فسمي النابغة%؛ وقول الشاعر:



وم.ه\م.هة{ ص.خ1ب� هام'ها ،
ن.واب,غ'ها ض.ح\وةv ت.ض\ب.ح'

قيل: النواب,غ� إناث� الث�عال1ب. قال ال4زهري: ول أ%ع\ر,ف' الش>ع\ر.
ويقال: ن.ب.غ% فلن ب,ت'وس1ه إ,ذا خر.ج. بط%ب\ع1ه. ويقال ل1ب\ر,ية1

الرأ}س: ن'ب�اغ�ه ون'ب�اغ%ت'ه؛ قال: وقول ليلى:
أ%ناب,غ%، ل ت.ن\ب'غ} ، ول ت.ك' أ%و�ل

هو من قولم ن.ب.غ% فلن ب,ت'وس1ه إ,ذا أ%ظ}ه.ر. خ'ل�ق%ه وترك
الت_خ.ل©ق.، فكان م.ع\ناها أ%نه ظهر ل�ؤ\م'ك. الذي كنت تك}ت'م'ه ول ي.ن\ف%ع\ك

ت.خ.ل©ق�ك. بغي خ'ل�ق1ك. الذي ط�ب,ع\ت. عليه.
وت.ن.ب_غ.ت\ ب.نات' ال4و\ب.ر, إذا ي.ب,س.ت\ فخرج منها مثل� الدقيق.

@نتغ: ن.ت.غ% الرجل% ي.ن\ت1غ'ه وي.ن\ت'غ'ه ن.ت\غاv: عابه. ون.ت.غ\ت'ه
وأ%ن\ت.غ\ت'ه: ع1ب\ت'ه وقلت' فيه ما ليس فيه. ورجل م1ن\ت.غD: ع.ي�اب¬

م'ع\تاد¬ لذلك، وقد ن.ت.غ.ه؛ وأ%نشد بعضهم:
غ%م.ز.ت\ ب,ش.ي\ب ت1ر\ب.ها ف%ت.ع.ج_ب.ت\،
وس.م1ع\ت' خ.ل}ف. ق1رام1ها إنتاغ%ها

وكذاك ما ه1ي. إن} ت.راخ.ى غ%م\ز'ها ،
ش.ب_ه\ت' ج.ع\د. ع'موق1ها أ%ص\داغ%ها

:vوالف%د\خ' الش_د\خ'. وأ%ن\ت.غ% إ,ن\تاغا �وقال ابن دريد: الن_ت\غ
ض.ح1ك. ض.ح\كاv خ.ف1يìا ك%ض.ح\ك1 ال�س\ت.ه\ز,ئ؛ وأ%نشد:

ل%م�ا ر.أ%ي\ت' ال�ن\ت1غ1ي. أ%ن\ت.غ'وا
ابن ال4عراب: ال3ن\تاغ� أ%ن ي'خ\ف1ي ض.ح1ك%ه وي'ظ}ه,ر. بعض.ه، قال

ابن بري: ون.ت.غ% ض.ح1ك. ض.ح1ك. ال�س\ت.ه\ز,ئ.
@ندغ: الن_د\غ�: شبه الن_خ\س. ن.د.غ%ه ي.ن\د.غ�ه ن.د\غاv: طع.ن.ه

ون.خ.سه بإص\ب.ع1ه؛ ود.غ}د.غ%ه ش1ب\ه ال�غاز.لة1 وهي ال�ناذ%غة�؛ قال
ر'ؤبة:ل%ذ�ت\ أ%حاد1يث� الغ.و,ي> ال1ن\د.غ,

والن_د\غ� أ%يضاv: الط�ع\ن' بالرeمح, وبالكلم أ%يضاv. وان\ت.د.غ%
الرجل�: أ%خ\ف%ى الض_ح\ك.، وهو أ%خ\ف%ى ما يكون منه. ون.د.غ%ه بكلمة

ي.ن\د.غ�ه ن.د\غاv: س.ب.ع.ه؛ ورجل م1ن\د.غD؛ قال:
ق%و\لv كت.ح\د1يث1 ال%ل�وك1 ال%ي\ن.غ,
مال%ت1 ل4ق}وال, الغ.و,ي� ال1ن\د.غ,،



ف%ه\ي. ت'ر,ي ال4ع\لق. ذات. النeغ\ن'غ,
يريد بال4علق, ال�ل1ي> الت عليها. والنeغ\ن'غ�: الركة.

�وال1ن\د.غ�، بكسر اليم: الذي من عادته الن_د\غ�. والن>د\غ� والن_د\غ
والن_د.غ�، بالغي العجمة كلها؛ قال ابن سيده: وال4خية أ%راها عن ثعلب ول

�أ%حقها، كل©ه: الص_ع\ت.ر' الب.ر�ي، وهو ما ت.ر\عاه الن_ح\ل
�وت'ع.س>ل� عليه، وع.س.ل�ه أ%ط}ي.ب' الع.س.ل,، ول%ع.س.ل1ه ج.ل}وتان1: ج.ل}وة

الصيف وهي الت تكون ف الر_ب,يع وهي أ%كثر الش>يار.ي\ن,؛ وج.لوة
الص_ف%ر,ية وهي دونا. وف حديث س'ل%ي\مان بن عبد اللك: دخل الطائف. فوجد رائحة

الص_ع\ت.ر, فقال: ب,واديكم هذا ن.د\غةD. وقال الفراء: الن_د\غ� الصعتر
الب.ر�ي�، والس>حاء ن.ب\ت آخر وكلها من م.راعي النحل. وكتب الجاج إل

عامله بالطائ1ف أ%ن ي'ر\س1ل% إليه بعسل أ%خ\ض.ر. ف الس>قاء، أ%بيض ف
الناء، من عسل الن_د\غ, والس>حاء، وال4طب_اء� يز\ع'مون أ%ن9 عسل

الصعتر أ%م\ت.ن' الع.س.ل وأ%ش.دeه ل�ز'وجةv وح.رارةv، وقيل: الن_دغ شجر
أ%خضر له ثر أ%بيض، واحدته ندغة، قال أ%بو حنيفة: الندغ ما ينبت ف

البال وورقه مثل ورق ال%و\ك1 ول يرعاه شيء، وله زهر صغي شديد البياض،
وكذلك عسله أ%بيض كأ%نه ز'ب\د' الضأ}ن وهو ذ%ف1ر¬ كر,يه' الريح، واحدته

.�ن.د\غة ون,د\غة. ويقال للب.ر\ك ال1ن\دغة� وال1ن\سغة
@نزغ: الن_ز\غ�: أ%ن ت.ن\ز,غ% بي قوم فت.ح\م1ل% بعضهم على بعض بفساد{

بينهم. ون.ز.غ% بينهم ي.ن\ز.غ� وي.ن\ز,غ� ن.ز\غاv: أ%غ}ر.ى وأ%ف}س.د.
وحل بعض.هم على بعض. والنز\غ�: الكلم الذي ي'غ\ر,ي بي الناس. ون.ز.غ%ه:

حر_كه أ%دن حركة. ونز.غ الشيطان� بينهم ي.نز.غ� وي.نز,غ� ن.ز\غاv أ%ي
Dأ%فسد وأ%غرى. وقوله تعال: وإم�ا ي.ن\ز.غ%ن_ك. من الشيطان ن.ز\غ

�فاس\ت.ع1ذ} بال؛ ن.ز\غ� الشيطان1: وس.او,س'ه ون.خ\س'ه ف القلب با ي'س.و>ل
لل3نسان م1ن ال%عاصي، يعن ي'ل}ق1ي ف قلبه ما ي'ف}س3د'ه على أ%صحابه؛

وقال الزجاج: معناه إن نال%ك من الشيطان أ%د\ن ن.ز\غ� وو.س\وسة{
وت.ح\ر,يك ي.ص\ر,ف�ك عن الحتمال، فاستعذ بال من شر�ه وام\ض, على حكمك. أ%بو

زيد: ن.ز.غ}ت' بي القوم ون.ز.أ}ت' وم.أ%س\ت' كل هذا من ال3فساد1 بينهم،
وكذلك د.ح.س\ت' وآس.د\ت' وأ%ر_ش\ت'.

وف حديث علي، رضي ال عنه: ول ت.ر\م, الشeك�وك' ب.ن.واز,غ1ها
ع.ز,ية% إ,يان,هم؛ الن�واز,غ�: جع ناز,غة{ من النز\غ وهو الطع\ن' والف%ساد'.



Dمن الشيطان1 أ%ي ن.خ\سة Dوف الديث: ص1ياح' الولود حي ي.ق%ع ن.ز\غة
.Dوط%ع\نة

Dذكره بقبيح. ورجل م1ن\ز.غ :vه ن.ز\غا�ون.ز.غ% الرجل% ي.ن\ز.غ
وم1ن\ز.غةD ون.ز�اغD: ي.ن\ز.غ� الناس.. والن_ز\غ�: شبه الو.خ\ز والطع\ن. ون.ز.غ%ه

بكلمة ن.ز\غاv: ن%س.ه وط%ع.ن فيه مثل ن.س.غ.ه. ون.د.غ%ه ون.ز.غ%ه
ن.ز\غاv: ط%ع.نه بيد أ%و ر'م\ح. وف حديث ابن الزبي: فنز.غ%ه إنسان من أ%هل

السجد ب,نزيغة{ أ%ي رماه بكلمة سيئة. وأ%د\ر.ك. ال4م\ر. ب,ن.ز.غ1ه أ%ي
�ب,ح1د\ثان,ه؛ عن ثعلب. ويقال للب.ر\ك: ال1ن\ز.غة� وال1ن\س\غة

.�وال1يزغة� وال1ب\زغة� وال1ن\دغة
:�@نسغ: ن.س.غ.ت الواش1مة� بال3برة ن.س\غاv: غ%ر.ز.ت\ با. والنس\غ

ت.غ\ر,يز' ال3برة، وذلك أ%ن9 الواش1مة% إذا وش.م.ت\ يدها ض.ب_ر.ت\ ع1د_ة
إبر ف%ن.س.غ.ت\ با يدها ث أ%س.ف�ت\ه الن_ؤ'ور.، فإ,ذا ب.ر.أ% ق�ل1ع.

ق1ر\ف�ه عن س.واد قد ر.ص'ن.. ون.س.غ% البزة ن.س\غاv غ%ر.ز.ها. ابن
ال4عراب: ال1ن\سغة� وال1ب\زغة� الب.ر\ك' الذي ي'غ\ر.ز' به ال�ب\ز'.

وال1ن\سغة�: إ,ض\بارةD من ريش, الطائر أ%و ذن.به ي.ن\س.غ� با ال%ب_از'
ال�ب\ز.، وكذلك إذا كان من حديد. والن_س\غ� مثل النخس. ون.س.غ.ه بيد أ%و

ر'م\ح� أ%و سوط ن.س\غاv ون.س_غ.ه: طعنه، وكذلك أ%ن\س.غ.ه. ون.س.غ.ه بكلمة:
مثل ن.ز.غه. ورجل ناس1غD من قوم ن'س_غ�: حاذق¬ بالطعن؛ قال:

إ,ن>ي على ن.س\غ, الر>جال, النeس_غ,
ون.س.غ% البعي': ض.ر.ب. م.و\ض1ع. ل%س\عة1 الذ©باب, ب'ف9ه.

وأ%ن\س.غ.ت1 الف%سيلة� ون.س_غ.ت\: أ%خ\ر.ج.ت\ ق�ل}ب.ها، وقيل: أ%خرجت سعفاv فوق
سع.ف، وأ%ن\س.غت1 الشجرة: نبتت بعد القطع، وكذلك الكرم'. وان\ت.س.غ%

الرجل�: ت.ح.ر�ى. ون.س.غ ف ال4رض ن.س\غاv: ذهب. ون.س.غ.ت\ ث%ن,ي_ت'ه:
�ت.ح.ر_ك%ت\ ور.ج.ع.ت\. والن_س3يغ�: الع.ر.ق'. وان\ت.س.ع.ت1 ال3بل

وان\ت.س.غ.ت1 ان\ت1ساغاv، بالعي والغي، إ,ذا ت.ف%ر_ق%ت\ ف م.راع1يها
وت.باع.د.ت\؛ وقال ال4خطل:

رج.3ن_ ب,ح.ي\ث� ت.ن\ت.س3غ� ال%ط%ايا ،
فل ب.ق¾ا ت.خاف' ، ول ذ�باب.ا

(* ف ديوان الخطل: دجن� بدل رجن�، والعن واحد)
،vوهو بالعي الهملة أ%يضا ،�@نشغ: الن_ش'وغ�: الو.ج'ور' والس_ع'وط



وهو أ%على، وقد ن'ش1غ% الصبe ن'ش'وغاv؛ قال ذو الرمة:
، vلما�إذا م.ر\ئ1ي_ةD ول%د.ت\ غ
ف%أ%ل4م' م'ر\ض.ع� ن'ش1غ% ال%حارا

وروي ن'ش1ع.، بالعي الهملة، وهو إيار'ك الصب الد_واء4، وقد ت.ق%د�م
ن.شغ.ه ون.ش.عه إ,ذا أ%و\ج.ره. ابن ال4عراب: ن'ش1ع. الصب ونش1غ%،

vوج,ر. ف ال4نف. الليث: ن.ش.غ\ت' الصب_ و.ج'ورا�بالعي والغي، إذا أ
فان\ت.ش.غ.ه ج'ر\عةv بعد ج'ر\عة{. وف الديث: فإ,ذا هو ي.ن\ش.غ� أ%ي

ي.م.صe ب,ف1يه.
وال1ن\ش.غة�: ال�س\ع'ط� أ%و الص_د.فة� ي'س\ع.ط� با؛ قال الشاعر:

س.أ%ن\ش.غ'ه حت ي.ل1ي. ش.ر,يس'ه،
ب,3م1ن\شغة{ فيها س1مام¬ وع.ل}ق%م'

والن_ش.غ�: الت_ل}ق1ي'، وربا قالوا ن.ش.غ\ته الكلم ن.ش\غاv أ%ي
لق�ن\ت'ه وع.ل�مته، وهو على التشبيه. ويقال ن.ش.غ\ت'ه الكلم. ون.س.غ\ت'ه

الكلم.، بالشي والسي؛ ون.ش.غ.ه ي.ن\ش.غ'ه ن.ش\غاv وأ%ن\ش.غ.ه ف%ن.ش.غ%
وت.ن.ش_غ% وان\ت.ش.غ% وناش.غ%؛ قال:
أ%ه\وى وقد ناش.غ% ش1ر\باv واغ1ل

والن_ش\غ�: الش_ه,يق' حت ي.كاد ي.ب\ل�غ� به الغ.ش\ي.. وف حديث أ�م>
إساعيل: فإ,ذا الصب ي.ن\ش.غ� للموت، وقيل: معناه ي.م\ت.صe ب,فيه من

ن.ش.غ\ت' الصب� د.واء فان\ت.ش.غ.ه. ون.ش.غ% ي.ن\ش.غ� ن.ش\غاv: ش.ه,ق. حت
كاد ي'غ\شى عليه وإ,نا ذلك من ش.و\ق1ه. وف حديث أ%ب هريرة: أ%نه ذكر.

النب>، صلى ال عليه وسلم، ف%ن.ش.غ% ن.ش\غ.ةv أ%ي ش.ه,ق. وغ�ش1ي.
عليه؛ قال أ%بو عبيد: وإنا يفعل ذلك النسان ش.و\قاv إل صاحبه أ%و إ,ل

شيء فائت{ وأ%س.فاv عليه وح'بìا لل1قائه. قال: وهذا ن.ش\غD، بالغي، ل
اختلف فيه؛ قال رؤبة يدح' رجلv ويذكر ش.و\ق%ه إليه:

ع.ر.ف}ت' أ%ن ناش1غD ف النeش_غ, ،
إ,ل%ي\ك. أ%ر\ج'و من ن.داك. ال�س\ب.غ,

والن_ش\غة�: ت.ن.ف©سة� من ت.ن.ف©س, الصeع.داء ، يقال منه:ن.ش.غ%
ي.ن\ش.غ� ن.ش\غاv. والن_ش\غ�: ج'ع\ل� الكاه1ن,، وقد ن.ش.ف%ه، والعي'

الهملة أ%ع\لى، ون'ش1غ% به ن.ش\غاv: أ�ول1ع.، والعي الهملة لغة. أ%بو عمرو:
ن'ش1غ% به ون'ش1ع. به وش'غ1ف. به أ%ي أ�ول1ع. به. وإنه لن.ش'وغD بأ%كل



اللحم وم.ن\ش'وغD به أ%ي م'ول%ع¬.
والن_اش1غان1: الواه1ن.تان1 وها ض1ل%عان1 من كل جانب ض1ل%ع¬. الفراء:

الن_واش1غ� م.جاري الاء ف الوادي؛ وأ%نشد للمر_ار بن س.ع1يد:
، Dوالشمس' ط1ف}ل ، vول م'تلق1يا
بب.ع\ض, ن.واش1غ, الوادي ح'مول

والناش1غة�: م.ج\رى الاء إل الوادي، وخ.ص_ ابن ال4عراب با
�الشeع\بة% ال%س3يلة% أ%و الش.ع\ب. ال%س3يل%. قال أ%بو حنيفة: الن_واش1غ

أ%ض\خ.م' من الش>حاح,، والن_ش.غات' ف�واقات¬ خ.ف1ي>ات¬ ج,د�اv عند الوت،
واحدتا ن.ش\غةD، وقد ن.ش.غ% وت.ن.ش_غ%. وف الديث: ل ت.ع\ج.ل�وا
ب,ت.غ\طية1 وج\ه1 اليت حت ي.ن\ش.غ% أ%و ي.ت.ن.ش_غ%؛ حكاه ال%ر.ويe ف

الغريبي. ابن ال4عراب: أ%ن\ش.غ% الرجل ت.ن.ح_ى. ون.ش.غ.ه بالرeم\ح,:
ط%ع.ن.ه؛ قال ال4خطل:

تن.ق�ل%ت1 الد>يار' با ف%حل�ت\
ب,ح.ز_ة% ، ح.ي\ث� ي.ن\ت.ش1غ� الب.ع1ي'

وان\ت1شاغ� الب.عي: أ%ن ي.ض\ر,ب. ب'فYه م.و\ض1ع. ل%ذ}ع, الذ©باب,؛
قال أ%بو زبيد:

ش.أ}س' ال%ب'وط1 ز.ناء� الام1ي.ي\ن, ، مت
ت.ن\ش.غ} ب,وار,دة{، ي.ح\د'ث} لا ف%ز.ع'

يصف طريقاv ت.ن\ش.غ� ب,وار,دة{ أ%ي يصي فيه الناس ف%ت.تضايق' الط�ريق'
بالوار,دة1، كما ي.ن\ش.غ� بالشيء إذا غ%ص_ به. وف حديث النجاشي�: هل

ت.ن.ش_غ% فيكم الو.ل%د'؟ أ%ي ات_س.ع. وك%ث�ر.؛ هكذا جاء ف رواية،
والشهور ت.ف%ش_غ% بالفاء، وال أ%علم.

@نغغ: النeغ\ن'غ�، بالضم، والنغ\ن'غة�: م.و\ض1ع¬ بي الل�هاة1
وش.وار,ب, ال�ن\ج'ور,، فإ,ذا ع.ر.ض. فيه داء قيل: ن'ع\ن,غ% فلنD، وقيل:
الن_غان,غ� ل%حمات¬ تكون ف اللق عند اللهاة، واحدها ن'غ\ن'غD وهي

الل�غاني'، واحدها ل�غ\ن'ونD؛ قال جرير:
غ%م.ز. ابن' م'ر_ة% يا ف%ر.ز\د.ق' ك%ين.ها،

غ%م\ز. الط�ب,يب, ن.ان,غ% ال%ع\ذ�ور,
قال ابن بري: واحدة� الن_غان,غ, ن'غ\ن'غةD وهي لم أ�صول, الذان1 من

داخل ال%ل}ق ت'ص1يب'ها الع'ذ}رة�، ون'غ\ن,غ%: أ%صاب.ه داء ف



الن_غان,غ,، وكل© و.ر.م� فيه اس\ت1ر\خاء ن'غ\ن'غةD. والن_ع\ن.غة�، بالفتح: غ�د_ة
تكون ف ال%ل}ق,. والنeغ\ن'غة� والنeغ\ن'غ�: لم م'ت.د.لð ف بطون

ال�ذ�ن.ي,. ابن بري: والنeغ\ن'غ� ال%ر.ك%ة�؛ قال رؤبة:
فهي ت'ري ال4ع\لق. ذات. النeغ\ن'غ,

vن.ف%غا �@نفغ: الن_ف%غ�: الت_ن.ف©ط�. ن.ف1غ.ت\ يد'ه ت.ن\ف%غ
ون.ف%غ.ت\ ت.ن\ف%غ� ن.ف}غاv ون'ف�وغاv: ن.ف1ط%ت\؛ قال الشاعر:

وإن} ت.ر.ي\ ك%ف�ك1 ذات. الن_ف}غ,
:Dبسواد وحرة وبياض. ورجل م'ن\م_غ Dم.ج\م.جة :�@نغ: الت_ن\م1يغ

م'خ\ت.ل1ف' الل�و\ن1.
:�والن_م.غة� والن_م_اغة�: ما ت.ح.ر_ك. من الر_م_اعة. والن_م.غ.ة

�ما ت.ح.ر_ك من رأ}س الصب الولود، فإذا اشتد� ذهب ذلك منه، والنم�اغة
أ%على الرأ}س. والن_م.غة�: رأ}س' البل. ون.م\غة� البل ون.م.غ.ت'ه

وث%م.غ.ت'ه: وأ%س'ه وأ%عله، والعروف عن الفراء الفتح، والمع ن.م.غD؛ وقال
الفضل: هي من رأ}س الصب الر_م_اعة�. ابن ال4عراب: يقال لرأ}س

�الصب قبل أ%ن يشت.د� يافوخ'ه الن_م.غة� والغاذ�ة� والغاذ1ية�. ون.م.غة
القوم,: خيار'هم\.

@نأف: أ%بو عمرو: ن.ئ1ف ي.ن\أ%ف إذا أ%كل، ويصلح ف الشرب. ابن سيده:
نئ1ف الشيء4 نأ}فاv ون.أ%فاv أ%كله، وقيل: هو أ%كل خ1يار الشيء وأ%و�له.

ون.ئ1ف%ت1 الراعية� ال%ر\ع.ى: أ%كلت\ه. وزعم أ%بو حنيفة أ%نه على تأ%خي
المزة، قال: وليس هذا بقوي. ونئ1ف. من الشراب ن.أ%فاv ونأ}فاv: ر.و,ي.

وقال أ%بو عمرو: نئ1ف ف الشرب إذا ار\توى. الوهري: نئف}ت من الطعام
أ%ن\أ%ف' ن.أ}فاv إذا أ%كلت منه.

@نتف: نت.فه ي.ن\ت1فه نتفاv ون.ت_فه فانت.ت.ف وتن.ت_ف وت.ناتف ونت_ف}ت
الش¼عور، ش'د�د للكثرة، والن_ت\ف': نزع الشعر وما أ%شبهه. والنeتاف

والنeتافة: ما انت.ت.ف وسقط من الشيء النتوف. ون'تافة� البط: ما ن'تف
منه. وال1ن\تاف: ما ن'ت1ف به. وحكي عن ثعلب: أ%ن\ت.ف. الك%ل� أ%مكن أ%ن

ي'ن\ت.ف. والنeت\فة: ما ن.ت.ف}ته بأ%صابعك من نبت أ%و غيه، والمع
النeت.ف. ورجل ن'ت.فة، مثال ه'م.زة: ي.ن\ت1ف من العلم شيئاv ول

ي.س\ت.ق}ص1يه. وكان أ%بو عبيدة إذا ذ�ك1ر ال4صمعي قال: ذلك رجل ن'ت.فة؛ قال ا%بو
منصور: أ%راد أ%نه ل يستق}ص, كلم العرب إنا حفظ الو.خ\ز وال%طيئة منه.



قال: وسعت العرب تقول: هذا رجل م1ن\تاف إذا كان غي و.ساع�، يقارب
خ.ط}وه إذا مشى، والبعي إذا كان كذلك كان غي و.ط1يء. والن_ت.ف': ما

يت.ق%ل�ع من الكل1يل الذي ح.وال%ي الظفر.
@نف: الن_ج\فة: أ%رض م'ستديرة مش\ر,فة، والمع ن.ج.ف¬ ون,جاف¬.

والوهري: النج.ف' والنج.ف%ة�، بالتحريك، مكان ل يعلوه الاء م'ستطيل م'نقاد.
ابن سيده: النج.ف' والن>جاف' شيء 

(* قوله «النجف والنجاف شيء إل» كذا
بالصل، وعبارة ياقوت: والنجفة تكون ف بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض له

طول إل آخر ما هنا.) يكون ف بطن الوادي شبيه بن,جاف الغ.بيط جد�اv، وليس
بد� عريض، له طول م'نقاد من بي م'ع\و.ج� ومستقيم ل يعلوه' الاء وقد

يكون ف بطن ال4رض، وقيل: الن>جاف ش1عاب ال%ر�ة الت ي'سكب فيها. يقال:
أ%صابنا مطر أ%سال الن>جاف. وف حديث عائشة، رضي الل9ه عنها: أ%ن حسان

بن ثابت، رضي الل9ه عنه، دخل عليها فأ%كرمته ون�ف%ت\ه أ%ي ر.ف%ع.ت
منه.والن_ج.ف%ة�: شبه التلY؛ ومنه حديث عمرو بن العاص، رضي الل9ه عنه:
أ%نه جلس على م1ن\جاف1 السفينة؛ قيل: هو س'ك�ان'ها الذي ت'ع.د_ل� به، سي

به لرتفاعه. قال ابن ال4ثي: قال الطاب ل اسع فيه شيئاv أ%عتمده.
ون.ج.فة� الك%ث1يب: إب\طه وهو آخره الذي ت'ص.فYقه الرياح فت.ن\ج'فه فيصي

كأ%نه ج.ر\ف م.ن\جوف؛ وقال أ%بو حنيفة: يكون ف أ%سافلها س'هولة تنقاد
�ف ال4رض لا أ%ودية ت.ن\صب� إل لي من ال4رض؛ وقال الليث: النج.فة

تكون ف بطن الوادي شبه ج,دار ليس بعريض. ويقال لب\ط الكثيب: ن.ج.ف%ة
الكثيب. ابن ال4عراب: النج.فة� ال�س.ن_اة�، والنج.ف التل9. قال ال4زهري:

والنجفة الت بظهر الكوفة، وهي كال�س.ن_اة تنع ماء السيل أ%ن يعلو
منازل الكوفة ومقابرها.

ابن ال4عراب: الن>جاف هو الد_ر.و.ن\د' والن_ج\ران�. وقال ابن شيل:
الن>جاف الذي يقال له الدوارة، وهو الذي يستقبل الباب من أ%على

ال�س\ك�ف�ة1، والن>جاف' الع.تبة وهي أ�س\ك�ف�ة الباب. وف الديث: فيقول أ%ي
رب ق%د>من إل باب النة فأ%كون تت ن,جاف1 النة؛ قيل: هو أ�س\كف9ة

الباب، وقال ال4زهري: هو د.ر.و.ن\د'ه يعن أ%عله. ابن العراب:
والن>جاف' أ%يضاv ش1مال� الشاة الذي ي'ع.ل�ق على ضرعها. وقد أ%ن\ج.ف. الرجل

إذا شد_ على شاته الن>جاف. والنج.ف': قشور الص>لYيان. الفراء: ن,جاف'



النسان م.د\ر.ع.ته. وقال الليث: ن,جاف' التيس ج,لد يشدe بي بطنه
والقضيب فل يقدر على الس>فاد، يقال: تيس منجوف. الوهري: ناف التيس أ%ن

ي'ر\ب.ط ق%ض1يبه إل رجله أ%و إل ظهره، وذلك إذا أ%كثر الض>راب ي'منع بذلك
منه. وقال أ%بو الغوث: ي'ع\صب قضيبه فل يقدر على الس>فاد. والن>جاف':
الباب والغار ونوها. وغار م.ن\جوف¬ أ%ي موس_ع. وال%ن\جوف: ال%ح\ف�ور
من الق�بور ع.ر\ضاv غي م.ض\ر'وح؛ قال أ%بو زبيد ي.ر\ثي عثمان بن عفان،

رضي الل9ه عنه:
يا ل%ه\ف. ن.ف}سي.، إن كان الذي زع.م'وا

ح.ق9اv وماذا ي.ر'دe اليوم. ت.ل}ه,يف1ي؟
إن كان مأ}و.ى و'ف�ود1 الناس, راح. به
ر.ه\طD إل ج.د.ث{، كالغار,، م.ن\ج'وف1

وقيل: هو الف�ور أ%ي_ حف}ر كان. وقب م.نجوف وغار منجوف: موس_ع.
وإناء منجوف: واسع ال4سفل. وقد.ح منج'وف: واسع الوف؛ ورواه أ%بو عبيد

منجوب، بالباء؛ قال ابن سيده: وهو خطأD إنا النجوب الدبوغ بالن_ج.ب.
ون%ف السهم. ي.ن\ج'ف�ه ن.ج\فاv: ع.ر_ض.ه؛ وكل© ما ع'ر>ض. فقد

ن'ج,ف..والن_ج,يف: النصل العريض. والن_ج,يف من السهام: العريض النصل. وسه\م
ن.ج,يف: عريض؛ قال أ%بو حنيفة: هو العريض الواسع ال�ر\ح، والمع ن'ج'ف¬؛

قال أ%بو كبي الذل:
ن'ج'ف¬ ب.ذ%ل}ت' لا خ.واف ناه1ض�،
ح.ش\ر, الق%واد1م, كاللYفاع ال4ط}ح.ل,

اللYفاع: اللYحاف؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده ن'ج'ف{ ل4ن قبله:
ب.عاب,ل� ص'ل}ع, الظ©بات1، كأ%نا

ج.م\ر¬ ب.س\ه.كة{ ي'ش.بe ل1م'ص\ط%لي
قال: ورواه ال4صمعي وم.عابلv، بالنصب، وكذلك نفاv؛ وقوله كاللYفاع

ال4طحل أ%ي كأ%ن9 لون هذا الن>سر لون ل1حاف أ%سود. ون%ف الق1د\ح.
ي.ن\ج'ف�ه ن.ج\فاv: ب.راه.

وان\تجف. الشيء4: استخرجه. وان\ت1جاف الشيء: استخراجه. يقال: انتج.فت
إذا استخرجت أ%قصى ما ف الض_ر\ع من اللب. وان\تجف%ت1 الريح' السحاب. إذا

:vاستف}رغ%ت\ه؛ قال ابن بري: شاهده قول الشاعر يصف سحابا
م.ر.ت\ه الص_با ور.ف%ته ال%ن'و



ب'، وان\ت.ج.ف%ت\ه الش_مال� ان\ت1جافا
ابن سيده: الن>جاف' كساء ي'ش.دe على بطن الع.ت'ود لئل ينزو، وع.تود¬

م.ن\ج'وف. قال ابن سيده: ول أ%عرف له فعلv. والن_ج\ف': الل%ب الي�د
حت ي'ن\ف1ض. الض\رع.؛ قال الراجز يصف ناقة غزيرة:

ت.ص'فe أ%و ت'ر\مي على الص_ف�وف،
إذا أ%تاها الال1ب' الن_ج'وف

وال1ن\ج.ف': الز_بيل؛ عن اللحيان، قال: ول يقال م1ن\ج.فة.
والن_ج.فة�: موضع بي البص\رة والبحرين.

@نف: الن_حافة�: ال�زال. ن.ح'ف الرجل نافة، فهو ن.حيف: ق%ض1يف ض.ر\ب¬
قليل اللحم؛ وأ%نشد قوله:

ت.رى الرجل% الن_ح1يف. فت.ز\در,يه،
وتت. ث1يابه رج'ل م.رير'

 Dعاقل
(* قوله: عاقلD تفسي لفظة مرير الواردة ف البيت.). وأن\ح.فه

غيه. ورجل ن.ح1ف¬ ون.ح1يف¬: د.قيق من ال4صل ليس من ال�زال، والمع
ن'ح.فاء ون,حاف، وقد ن.ح'ف ون.ح1ف. والنحيف: اسم فرس سيدنا رسول الل9ه، صلى

الل9ه عليه وسلم.
@نف: الن_خ\ف: الن>كاح. والن_خ.فة�: الصوت من ال4نف إذا م.خ.ط،

يقال: أ%ن\خ.ف الرجل كثر صوت ن.خ1يفه، وهو مثل ال%ن,ي من ال4نف. ون.خ.ف%ت
العنز ت.ن\خ.ف ن.خ\فاv، وهو نو نفخ ال1ر_ة، وقيل: هو شبيه بالع'طاس.

ون.خ\ف: اسم رجل مشتق منه. والن>خاف: ال�فe؛ عن ابن ال4عراب، وجعه
أ%ن\خ1فةD؛ ومنه قول ال4عراب: جاءنا فلن ف ن,خافي م'ن.ظ�م.ي، وف

التهذيب: م'ل%ك�م.ي، أ%ي ف خ'ف�ي\ن م'ر_ق%ع.ي.
:vطن ي.ن\د1فه ن.د\فا�@ندف: الن_د\ف': ط%ر\ق الق�طن بال1ن\دف. ندف الق

ضربه بال1ن\دف، فهو ن.ديف؛ قال الوهري: وربا استعي ف غيه؛ قال
ال4عشى:

جال1س عنده الن_دامى، فما ي.ن\ـ
ـف%كe ي'ؤتى ب1ز\ه.ر� م.ن\د'وف

وذكر ال4زهري ف ترجة حذف قال: والذوف الز>قe؛ وأ%نشد:
قاعداv حوله الندامى، فما ينـ



ـفك يؤتى ب'وك%ر� م.ح\ذ�وف
ورواه شر عن ابن ال4عراب: م.ج\دوف وم.ج\ذوف، باليم وبالدال أ%و

بالذال، قال: ومعناها القطوع، ورواه أ%بو عبيد: م.ن\دوف، وأ%ما مذوف فما
:�رواه غي الليث. والن_د1يف': القطن ال%ن\دوف. وال1ن\د.ف' وال1ن\د.فة

ما ن'د1ف. به. والن_د�اف: ناد1ف القطن، عربية صحيحة. والن_ديف: القطن
الذي ي'باع ف السوق م.ن\دوفاv. والن_د\ف': ش'ر\ب' الس>باع الاء4

بأ%لسنتها. والن_د�اف: الضارب' بالعود؛ وقال ال4عشى:
وص.د'وح إذا ي'ه.ي>ج'ها الشeر\

ب'، ت.ر.ق�ت\ ف م1ز\ه.ر� م.ن\د'وف
أ%راد بالص_د'وح جارية تغن. وقال ال4صمعي: رجل ند_اف كثي ال4كل.

والن_د\ف: ال4كل. ابن ال4عراب: أ%ند.ف الرجل إذا مال إل الن_د\ف،
وهو صوت العود ف ح1ج\ر الك%رينة. ون.د.ف%ت السماء بالث�ل}ج أ%ي رم.ت به.

وند.ف%ت السحابة� الب.ر.د. ن.د\فاv على الثل. ون.د.ف%ت الدابة ت.ن\د1ف
ف سيها ند\فاv ون.د1يفاv ون.د.فاناv، وهو س'ر\عة رج\ع اليدين.

@نزف: نز.ف}ت ماء البئر ن.ز\فاv إذا نزح\ته كله، ونز.ف%ت هي، يتعد�ى ول
يتعدى، ون'ز,فت أ%يضاv، على ما ل يسم فاعله. ابن سيده: نز.ف البئر.

ين\ز,فها ن.ز\فاv وأ%ن\ز.فها بعن واحد، كلها: نز.حها. وأ%نز.ف%ت هي:
نز.حت وذهب ماؤها؛ قال لبيد:

أ%ر.ب_ت\ عليه كل© وط}فاء ج.و\نة{
ه.ت'وف{، مت ي'ن\ز.ف\ لا الاء ت.س\ك�ب,

vقال: وأ%ما ابن جن فقال: نز.ف}ت البئر وأ%نز.ف%ت هي فإنه جاء مالفا
للعادة، وذلك أ%نك ت.جد فيها فع.ل متعدياv، وأ%فع.ل غي متعد�، وقد ذكر

علة ذلك ف ش.ن.ق البعي. وج.ف%ل% الظ�ل1يم.. وأ%نز.ف القوم': ن.ف1د.
شراب'هم. الوهري: أ%نز.ف القوم' إذا انقطع شرابم، وقرئ: ول هم عنها

ي'ن\ز,ف�ون، بكسر الزاي. وأ%نزف القوم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. وبئر ن.زيف¬
ون.ز'وف: قليلة الاء م.نزوفة. ونز.ف}ت البئر أ%ي استق%ي\ت ماءها كل�ه.

وف الديث: ز.م\زم' ل ت'ن\ز.ف ول ت'ذ%مe أ%ي ل ي.ف}ن ماؤها على
كثرة الستقاء. أ%بو عبيدة: ن.ز,ف%ت ع.ب\رت'ه، بالكسر، وأ%نز.فها صاحبها؛

قال العجاج:
وص.ر_ح. ابن' م.ع\م.ر� ل1م.ن\ ذ%م.ر\،



وأ%نز.ف. الع.ب\رة% من لقى الع1ب.ر\
:vذم.ره: زج.ره أ%ي قال له ج,د_ ف ال4م\ر؛ وقال أ%يضا

وقد أ%ران بالد>يار, م'ن\ز.فا،
أ%ز\مان% ل أ%ح\س.ب' شيئاv م'ن\ز.فا

والنeز\فة�، بالضم: القليل من الاء والمر مثل الغ'ر\فة، والمع
ن'ز.ف¬؛ قال ذو الرمة:

ي'ق%طYع' م.وض'ون% الديث1 ابت1سام'ها،
ت.ق%ط©ع. ماء ال�ز\ن ف ن'ز.ف1 ال%م\ر

(* قوله «موضون الديث» كذا بالصل هنا، وقدم الؤلف ف مادة قطع: موضوع
الديث بدل ما هنا، وقال ف التفسي: موضوع الديث مفوظه.)

وقال العجاج:
فش.ن_ ف البر,يق منها ن'ز.فا

وال1ن\ز.ف%ة�: ما ي'ن\ز.ف به الاء، وقيل: هي د'ل%ي_ة ت'ش.دe ف رأ}س
عود طويل، وي'ن\صب عود وي'ع.ر_ض ذلك العود الذي ف طر.فه الد_ل}و على

العود النصوب وي'ستقى به الاء. ونز.فه الج_ام ي.ن\ز,ف�ه وين\ز'ف�ه:
أ%خرج دمه كله. ون'ز,ف دمه ن.ز\فاv، فهو م.ن\زوف ون.ز,يف: ه'ر,يق. ونز.ف.

فلن د.م.ه ي.ن\ز,ف�ه نز\فاv إذا استخرجه ب1جامة أ%و ف%ص\د، ونز.فه
الدم' ي.ن\زفه نز\فاv، قال: وهذا هو من القلوب الذي ي'عرف معناه، والسم من

ذلك كله النeز\ف. ويقال: نز.فه الدم إذا خرج منه كثياv حت ي.ض\ع'ف.
والنeز\ف: الضع\ف الادث عن ذلك؛ فأ%ما قول ق%يس بن ال%ط1يم:

،Dت.غ\ت.ر,ق' الطر\ف.، وهي له1ية
كأ%ن_ما ش.ف_ وج\ه.ها ن'ز\ف'

فإن ابن ال4عراب قال: يعن من الضع\ف1 والن\ب,هار، ول يزد على ذلك؛
قال غيه: النeزف هنا الرح الذي ين\ز,ف' عنه دم النسان؛ وقال أ%بو

منصور: أ%راد أ%نا ر.ق1يقة ال%حاسن حت كأ%ن� دمها م.ن\ز'وف. وقال
اللحيان: أ%دركه النeز\ف فصرعه من ن.ز\ف1 الدم. ونز.فه الدم' والف%ر.ق': زال

عق}ل�ه؛ عن اللحيان. قال: وإن شئت قلت أ%ن\ز.ف%ه. ونز_فت الرأ%ة
.vوح.م\ل%ها طول vعلى حلها، وذلك ي.زيد الولد ض.عفا vإذا رأ%ت دما vت.نزيفا

ون'ز,ف. الرجل� دماv إذا ر.ع.ف فخرج دمه كله. وف الثل: فلن أ%ج\ب.ن'
من ال%نزوف ض.ر,طاv وأ%جب من النزوف خ.ض\فاv؛ وذلك أ%ن رجلv ف%ز,ع



فض.رط% حت مات؛ وقال اللحيان: هو رجل كان يدعي الشجاعة، فلما رأ%ى اليل
جعل ي.ف}عل حت مات هكذا، قال: يفعل يعن ي.ض\ر.ط�؛ قال ابن بري: هو رجل

كان إذا ن'ب>ه لش'رب الص_بوح قال: هل� ن.ب_ه\تن ليل قد أ%غارت؟
فقيل له يوما على جهة الختبار: هذه نواصي اليل فما زال يقول اليل اليل%

وي.ض\ر.ط حت مات؛ وقيل: ال%نزوف هنا داب�ة بي الكلب والذئب تكون
بالبادية إذا صيح با ل تزل ت.ض\ر.ط حت توت. والن_ز,يف' وال%ن\زوف':

السكران� النزوف' العق}ل,، وقد ن'ز,ف.. وف التنزيل العزيز: ل ي'ص.د_ع'ون
عنها ول ي'ن\ز.ف�ون أ%ي ل ي.سك%رون؛ وأ%نشد الوهري لل�ب.ي\ر,د:

ل%ع.م\ر,ي لئن\ أ%ن\ز.ف}ت'م' أ%و ص.ح.وت'م'،
لبئس. الن_دام.ى كنتم'، آل% أ%ب\ج.را
شر,بتم وم.د_ر\ت'م\، وكان أ%بوك�م'

ك%ذا كم\، إذا ما ي.ش\ر.ب' الكاس. م.د_را
قال ابن بري: هو أ%بر' بن جابر الع.جلي� وكان نصرانياv. قال: وقوم

يعلون ال�ن\ز,ف مثل ال%ن\ز'وف الذي قد ن'ز,ف. دم'ه. وقال اللحيان: ن'زف
الرجل، فهو م.نزوف ون.ز,يف، أ%ي س.ك1ر فذهب عقل�ه. ال4زهري: وأ%ما قول

الل9ه تعال ف صفة المر الت ف النة: ل فيها غ%ول ول هم عنها
ي'ن\ز.ف�ون؛ قيل أ%ي ل ي.جدون عنها س'ك}راv، وقرئت: ي'نز,ف�ون؛ قال الفراء وله

معنيان: يقال قد أ%ن\ز.ف. الر_جل� ف%ن,يت خره، وأ%نز.ف. إذا ذهب. عقله
من السكر، فهذان وجهان ف قراءة م.ن قرأ% ي'ن\ز,فون، ومن قرأ% ي'ن\ز.فون

فمعناه ل تذهب ع'قولم أ%ي ل يس\كرون؛ قال الشاعر ف أ%4ن\ز.ف:
�لع.م\ر,ي لئن أ%ن\ز.ف}ت'م' أ%و صح.و\ت

قال أ%بو منصور: ويقال للرجل الذي ع.ط1ش. حت ي.ب,ست ع'روقه وج.ف_
ل1سانه ن.ز,يف وم.ن\ز'وف؛ قال الشاعر:

ش'ر\ب. الن_ز,يف بب.ر\د1 ماء ال%ش\ر.ج,
أ%بو عمرو: الن_زيف' السكران، والسكران� ن.زيف إذا ن'ز,ف عقله.

والن_زيف: ال%ح\م'وم؛ قال أ%بو العباس: ال%ش\ر.ج' النeق}رة ف البل يتمع
فيها الاء فيص\ف�و. ون.ز.ف ع.ب\رت.ه وأ%ن\ز.ف%ها: أ%فناها. وأ%نزف

الشيء4؛ عن اللحيان؛ قال:
أ%يام. ل أ%ح\س.ب' شيئاv م'ن\ز.فا

وأ%نزف. القوم': ل يبق. لم شيء. وأ%نزف الرجل�: انقطع كلمه أ%و ذهب



عقله أ%و ذهبت حجته ف خ'صومة أ%و غيها؛ وقال بعضهم: إذا كان فاعلv، فهو
م'نز,ف، وإذا كان مفعولv، فهو م.نزوف، كأ%نه على حذف الزائد أ%و كأ%نه

و'ض1ع فيه الن_ز\ف. الوهري: ون'ز,ف الرجل ف الصومة إذا انقطعت ح'جته.
الليث: قالت بنت ال%ل%ن\دى ملك ع'مان حي أ%لبست السeل%ح\فاة%

ح'ل1ي_ها ودخلت البحر فصاحت وهي تقول: ن.زاف1 ن.زاف، ول يبق. ف البحر غي
ق%ذاف؛ أ%رادت ان\ز,ف}ن الاء ول يبق غي غرفة.

@نسف: نس.ف%ت الريح' الشيء ت.ن\س3فه ن.س\فاv وانت.س.ف%ته: سلب.ت\ه،
وأ%ن\س.فت1 الريح' إنسافاv وأ%ساف%ت التراب. والصى. والن_س\ف: ن.ق}ر الطائر

ب1ن\قاره، وقد انتس.ف الطائر الشيء عن وجه ال4رض ب1خ\ل%به ونسفه.
والنeس_اف' والن_س_اف؛ ال4ول عن سيبويه وال4خي عن كراع: طائر له

م1ن\قار كبي.
ونس.ف. البعي' الكل ي.ن\س3فه، بالكسر، إذا اقتلعه بأ%صله. وانتس.ف}ت'

الشيء: اق}ت.ل%ع\ته؛ قال أ%بو النجم:
وانتس.ف. الال1ب. من أ%ن\دابه
إغباط�نا ال%ي\س. على أ%ص\لبه

والن_س\ف: انت1ساف' الريح, الشيء4 كأ%ن.ها ت.س\ل�به. ون.س.ف%ت1
الراعية� الكل4 ت.نس3فه نس\فاv: أ%خذته بأ%فواهها وأ%ح\ناكها. وبعي ن.س'وف:

يأ%كل ب'قد_م فيه. الوهري: بعي ن.س'وف ي.ق}ت.ل1ع الكل من أ%صله
بقد_م فيه، وناقة ن.سوف كذلك، وهي ال%ناس1يف كأ%نا جع م1ن\ساف وهي من باب

م.لم1ح. وم.ذاكي. وفرس ن.س'وف: يست.غ\ر,ق ال1زام لج\فار جنبيه. وفرس
نس'وف السeن\ب'ك1 إذا أ%دناه من ال4رض ف ع.د\و,ه. ويقال للفرس: إنه

لن.س'وف السنبك من ال4رض، وذلك إذا أ%دن طر.ف الافر من ال4رض ف عد\وه،
وكذلك إذا أ%دن الفرس' م1ر\فقيه من الزام، وذلك إنا يكون لتقارب

م1رفقيه، وهو ممود؛ قال العدي:
ف م1ر\ف%ق%ي\ه ت.قار'ب¬، وله

ب,ر\كة� ز.و\ر� كج.ب\أ%ة1 ال%ز.م
قال ابن بري: ال%ب\أ%ة� خش.بة� ال%ذ9اء، شب_ه با صدر فرسه ف

است1دارتا. وقيل: الن_س'وف من اليل الواسع الطو. ونس.فه بس'نبكه أ%و ظ1ل}فه
ي.ن\س3ف�ه وأ%نس.فه: ن9اه؛ وأ%نشد ثعلب:

ق1ياماv ع.ج,ل}ن. عليه الن_با



ت.، ي.ن\س3ف}ن.ه بالظ©لوف1 ان\ت1سافا
عجلن عليه: على هذا الوضع؛ ين\س3ف}نه: ي.ن\س3ف}ن هذا النبات، يق}ل%ع\نه

بأ%رجلهن قبل أ%ن يبل�غ. والن_س\ف': الق%ل}ع. ونس.ف ن.س\فاv: خ.طا.
وناقة ن.س'وف: تن\سف التراب ف عد\وها. وانتس.ف الب,ناء4: استأ}صله. أ%بو

زيد: نس.ف}ت البناء نس\فاv إذا قل%ع\ته، والذي ي'ن\س.ف به البناء يسمى
م1ن\س.فة، وال1ن\سفة آلة يقلع با البناء. ونس.ف البعي' الكل4 ن.س\فاv إذا

اقتلعه بقد_م فيه. ونس.ف البعي برجله إذا ضرب رجله بقد_م . . . . .
(* كذا بياض بالصل.) وكذلك النسان. ويقال: بيننا ع.ق%بة ن.س'وف وعق%بة

ناشطة أ%ي طويلة شاقة. اللحيان: ان\ت'س3ف. لون'ه وانت'ش1ف. لونه
والت'مع لونه بعن واحد؛ قال بشر بن أ%ب خازم يصف فرساv ف ح'ض\رها:

ن.س'وف¬ للح1زام ب1ر\ف%ق%ي\ها،
ي.س'دe خ.واء4 ط�ب\ي.ي\ها الغ'بار'

يقول: إذا است.ف}رغ%ت ج.ر\ياv نس.ف%ت ح1زامها ب1ر\ف%ق%ي\ يديها، وإذا
مل4ت ف�روجها عد\واv سد الغ'بار ما بي ط�ب\ي.ي\ها، وهو خ.واؤه. ونس.ف
البعي. ح1م\ل�ه نس\فاv إذا مر.ط ح1مل�ه الوبر عن صفحت جنبيه. ونس.ف

الشيء، وهو ن.س3يف: غ%ر\بله. والنeسافة: ما سقط من الشيء ي.ن\س3فه، وخص
اللحيان به ن'سافة الس_ويق. والنس\ف: ت.ن\ق1ية الي�د من الر_ديء، ويقال

ل�ن\خ'ل م'طو_ل ال1ن\سف. ونس.ف الطعام ي.ن\س3فه ن.س\فاv إذا نف%ضه.
ويقال: اع\ز,ل النeسافة وكل} من الالص. ون.س\ف' الطعام,: ن.ف}ض'ه.

وال1ن\سف: ه.ن¬ طويل أ%عله مرتفع وهو م'ت.ص.و>ب الصدر يكون عند القاشر، ومنه
يقال: أ%تانا فلنD كأ%ن9 ليته م1ن\سف؛ قال الوهري: حكاها أ%بو نصر أحد

بن حات. وال1ن\سفة: الغ1ر\بال. وكلم ن.س3يف: خفي�، ه'ذلية؛ قال أ%بو
ذؤيب:

فأ%ل}غ.ى القوم. قد ش.ر,ب'وا فض.مeوا،
أ%مام. القوم، م.ن\ط1ق�هم ن.س3يف'

قال ال4صمعي: أ%ي ينتس3ف�ون الكلم انت1سافاv ل ي'ت1مeونه من
الف%ر.ق، ي.ه\م1سون به رويداv من الفرق فهو خفي لئل ي'ن\ذ%ر بم ول4نم ف

أ%رض عدو�، وقوله فضم�وا أ%ي اجتمعوا وضم�وا إليهم دوابم ورحالم.ويقال:
ها ي.تناس.فان. قال ابن بري ف قوله فض.م�وا أ%ي كف©وا عن الكلم، وقيل:

اجتمعوا أ%مام قوم آخرين. وانت.س.فوا الكلم بينهم: أ%خ\ف%وه وقل�ل�وه.



vها ن.س\فا�وم1ن\سف' ال1مار: ف%م'ه. نس.ف ال4تان بف1يه ين\س3ف
وم.ن\س.فاv وم.ن\س3فاv: عض_ها فترك فيها أ%ثراv؛ ال4خية كم.ر\ج,ع من قوله
تعال: إل الل9ه م.ر\ج,عكم. وترك فيها ن.س3يفاv أ%ي أ%ثراv من ع.ض>ه، أ%و

ان\ح1صاص. وب.ر�؛ قال ال�م.ز_ق:
وقد ت.خ1ذ%ت\ ر,ج\لي، ل%دي ج.ن\ب, غ%ر\ز,ها،

ن.س3يفاv كأ�ف}حوص, الق%طاة1 ال�ط%ر>ق
والنسيف': أ%ثر ك%د\م ال1مار وأ%ثر ر.ك}ض الر>جل بنب البعي إذا

vانص� عنه الوبر. ويقال للحمار: به ن.سيف¬، وذلك إذا أ%خذ الفحل منه لما
أ%و شعراv فبقي أ%ثره. ويقال: اتذ فلن ف جنب ناقته ن.سيفاv إذا انرد
وب.ر م.ر\ك%ض.ي\ه برجليه، وأ%نشد بيت المز_ق أ%يضاv. ويقال لفم المار:

م1ن\س.ف، وقيل: م.ن\س3ف. ونس.ف ال1مل� ظهر. البعي ن.س\فاv وانتسفه:
ح.ص_ ما عليه من الوبر. وما ف ظهره م.ن\س.ف: كقولك ما ف ظهره

م.ض\ر.ب.والن_س\فة: ح1جارة ي'ن\س.ف با الو.س.خ؛ قال ابن سيده: حكاها صاحب
العي، قال: والعروف بالشي. التهذيب: وضرب من الطي ي'شبه ال�ط�اف

ي.ن\ت.س3ف ويسمى النeس_اف، وبالسي.
الن>س\فة: من حجارة ال%ر_ة، تكون ن.خ1رة ذات ن.خاريب ي'نسف با

الوس.خ' عن ال4قدام ف الم�امات. وان\ت'س3ف. لون'ه: ان\ت'ق1ع، وسيذكر ف
الشي.

ونس.ف. البعي' برجله ن.س\فاv: ضرب با ق�د'ماv. ونس.ف الناء�
ي.ن\س3ف': فاض. والنس\ف' الطع\ن مثل النز\ع. ونس.ف¬: ك�ورة.

ابن ال4عراب: يقال للرجل إنه لكثي الن_سيف، وهو الس>رار'. يقال:
أ%طال ن.سيفه أ%ي س1راره، والل9ه أ%علم.

@نشف: ن.ش1ف. الاء�: ي.بس، ون.ش1ف%ت\ه ال4رض' ن.ش\فاv، والسم
الن_ش.ف. ون.ش.ف الاء4 ي.ن\ش1ف�ه ن.ش\فاv ون.ش1ف%ه: أ%خذه من غدير أ%و غيه

برقة أ%و غيها. ابن السكيت: النش\ف' مصدر ن.ش1ف. الوض' الاء ينش.ف�ه
ن.ش\فاv. ون.ش1ف. الثوب' الع.ر.ق.، بالكسر، ي.ن\ش.فه نشفاv: شربه،

وت.ن.ش_فه كذلك. وف حديث ط%ل}ق: أ%نه، عليه السلم، قال لنا اك}س3روا ب,يعت.كم
وان\ض.ح'وا مكانا وات_خ1ذوه مسجداv، قلنا: البلد بعيد والاء ي.ن\ش.ف'؛

قال ابن ال4ثي: أ%صل النش\ف دخول الاء ف ال4رض والثوب؛ يقال: ن.ش1فت
ال4رض' الاء تن\ش.فه ن.ش\فاv شربته. والنeشافة�: ما ن.ش1ف من الاء.



وأ%رض ن.ش1فة بي>نة الن_ش.ف، بالتحريك، إذا كانت تن\ش.ف الاء4، وقيل
ين\ش.ف ماؤها. ابن السكيت ف باب ف%ع1ل% وهو الفصيح الذي ل يتكلم بغيه:

ومن العرب من يفتح ن.ش.ف الوض. من الاء ي.ن\ش'فه ون.ف%د. الشيء�
ي.ن\ف�د' ل غي. ابن بزرج: قالوا ن.ش1فت ج.ر_ت'ك الاء4 ون.ش.فت تن\ش.ف

وتن\ش'ف. والنeش\فة�: الشيء القليل ي.ب\قى ف الناء مثل ال�ر\عة؛ هذه عن
�أ%ب حنيفة. وانتش.ف الوس.خ.: أ%ذ}هبه م.س\حاv ونوه. والن_ش\فة

والن>ش\فة�: الجر الذي ي'ت.د.ل�ك به، سي بذلك لن\ت1شافه الوسخ ف الم�امات،
والمع ن,ش.ف¬ ون,شاف¬، فأما الن_ش.ف' فاسم المع وليس بمع ل4ن

ف%ع\ل%ة وف1ع\لة ليس ما يكس_ر على ف%ع.ل%، ونظيه فل}كةD وفل%ك وح.ل}قة
وح.ل%ق؛ كله عن سيبويه.

الليث: الن_ش.ف د'خول الاء ف ال4رض، والن_ش.ف' حجارة على قد\ر
ال4ف}هار ونوها سود كأ%نا مترقة تسمى ن.ش\فةv ون.ش.فاv، وهو الذي

ي'ن.ق�ى به الوسخ ف الم_امات، سيت ن.ش\فة لت.ن.شeف1ها الاء، وقيل: سيت
ن.شفة لن\ت1شاف1ها الوس.خ. عن مواضعه.

ال4صمعي: الن_ش\ف، بالتسكي، والنش.ف، بالتحريك، حجارة ال%ر_ة وهي
سود كأ%نا مترقة، الواحدة ن.ش\فة؛ قال ابن بري: ونظيه ح.ل}قة وح.ل%ق

وف%ل}كة وفل%ك وح.م\أ%ة وح.م.أD وبك}رة وب.ك%ر لب.ك}رة الت ف لغة من
أ%سكن بك}رة ولز\بة ول%ز.ب.؛ وقال أ%بو عمرو: الن_ش\فة الجارة الت ت'دل%ك

با ال4قدام؛ قال الشاعر:
ط�وب لن كانت له ه1ر\ش.ف�ه\

ون.ش\ف%ةD يل منها ك%ف�ه\
وقال ال�مويe: الن>ش\فة، بكسر النون. وف حديث عمار: أ%ت.ى النب_،

صلى الل9ه عليه وسلم، فرأ%ى به ص'فرة فقال اغسلها، فذهب\ت' فأ%خذ}ت
ن.ش.ف%ةv لنا فد.ل%ك}ت با على تلك الصeفرة حت ذهبت؛ قال: الن_شفة،

بالتحريك وقد تسكن، واحدة الن_ش.ف وهي حجارة سود كأ%نا أ�ح\رقت بالنار وإذا
تركت على رأ}س الاء طف%ت ول تغ'ص فيه، وهي الت ي'ح.كe با الوسخ عن

اليد والرجل، ومنه حديث حذيفة: أ%ظل�تكم الف1ت ترمي بالن_ش.ف ث الت
تليها ترمي بالر_ض\ف، يعن أ%ن� ال©ول من الف1ت.ن ل تؤثYر ف أ%ديان

الناس ل1ف�ت1ها، والت بعدها كهيئة حجارة قد أ�حيت بالنار فكانت
رض\فاv، فهي أ%بلغ ف أ%ديانم وأ%ث}ل%م ل4بدانم.



والن_ش\فة: الصeوفة الت ي'ن.ش_ف با الاء من ال4رض. الصحاح:
والن_ش_افة الت ي'ن.ش_ف با الاء: وف الديث: كان لرسول الل9ه، صلى

vسالة وجهه يعن م1ن\د1يل�الل9ه عليه وسلم، ن.ش_افةD ي'نش>ف' با غ
ي.م\س.ح' به وض'وءه. وف حديث أ%ب أ%يوب: فقمت أ%نا وأ�م أ%يوب بق%ط1يفة ما

لنا غي'ها ن'ن.ش>ف' با الاء. والنeشافة: الر_غ}وة، وهي ال�فالة. ابن
سيده: النeش\فة والنeشافة الر_غ}وة الت تعلو اللب لب البل والغنم

إذا ح'لب وهو الز_ب.د، وقال اللحيان: هو ر.غ}وة اللب، ول ي.خ'ص_
وقت اللب. وانتشف النeشافة: أ%خذها. وأ%نشف%ه: أ%عطاه النeشافة. ويقال

للصب: أ%ن\ش1ف}ن أ%ي أعطن النeشافة أ%شربا. ون.ش_ف%ت البل أ%ي صارت
ل4لبانا ن'شافة. ويقال: انتش.ف إذا شرب النشافة. حكى يعقوب: أ%مست

إبلكم ت'ن.ش>ف' وت'ر.غYي أ%ي لا ن'شافة ور.غ}وة من التنشيف والترغية.
النضر: ن.ش_فت الناقة تنشيفاv، وهي ناقة م'ن.ش>ف، وهو أ%ن تراها مر�ة

حافلv ومرة ليس ف ضرعها لب، وإنا تفعل ذلك حي يدنو ن,تاجها. والنeشافة
والنeش\فة: ما أ%خذت بغ\رفة من القد\ر وهو حار� فتحس_ي\ت.ه.

والن_ش\ف': الل�ون؛ ويروى بيت أ%ب كبي:
وب.ياض' وج\ه,ك ل ت.ح'ل} أ%سرار'ه
م1ث}ل� الو.ذ1يلة1، أ%و كن.ش\ف1 ال4ن\ض'ر,

وانت'ش1ف. لونه: انت'قع؛ حكاه يعقوب، قال: والسي لغة.
@نصف: الن>ص\ف': أ%حد شق�ي الشيء. ابن سيده: الن>ص\ف' والنeصف،

بالضم، والن_ص1يف' والن_ص\ف'؛ ال4خية عن ابن جن: أ%حد جزأ%ي الكمال،
وقرأ% زيد بن ثابت: فلها النeص\ف. وف الديث: الصب ن,ص\ف اليان؛ قال ابن

ال4ثي: أ%راد بالصب الو.ر.ع ل4ن العبادة ق1سمان: ن'س'ك وور.ع¬،
فالنeس'ك ما أ%م.ر.ت\ به الشريعة، والور.ع' ما ن.ه.ت عنه، وإنا ي'ن\ت.هى

عنه بالصب فكان الصب' ن,صف. اليان1، والمع أ%ن\صاف. ونص.ف. الشيء4
ي.ن\ص'ف�ه ن.ص\فاv وانت.ص.فه وت.ن.ص_ف%ه ون.ص_فه: أ%خذ ن,ص\ف%ه.

وال�ن.ص_ف' من الشراب: الذي ي'طب.خ حت يذهب ن,ص\ف�ه. ونص.ف. الق%د.ح. ي.ن\صف�ه
ن.ص\فاv: شرب ن,ص\ف%ه. ونصف. الشيء� الشيء4 ينص'ف�ه: بلغ ن,ص\ف%ه. ونص.ف

النهار' ي.ن\ص'ف وينص1ف وان\ت.ص.ف وأ%ن\ص.ف: بلغ ن,ص\فه، وقيل: كل© ما
ب.لغ ن,ص\فه ف ذاته فقد أ%نص.ف؛ وكل© ما بلغ نصفه ف غيه فقد نص.ف؛

وقال السيب بن علس يصف غائصاv ف البحر على د'ر_ة:



ن.ص.ف. النهار'، الاء� غام1ر'ه،
ور.ف1يق�ه بالغ.ي\ب, ل يدري

أ%راد انتص.ف النهار' والاء� غامره فانت.ص.ف. النهار' ول يرج من
الاء، فحذف واو الال، ونص.ف}ت الشيء إذا بلغت ن,ص\فه؛ تقول: ن.ص.ف}ت القرآن

أ%ي بلغت النصف؛ ونص.ف. ع'م'ر.ه ونص.ف الشيب' رأ}س.ه. ويقال: قد نص.ف
الزار' ساق%ه ي.ن\ص'فها إذا بلغ ن,صفها؛ وأ%نشد ل4ب ج'ن\د.ب الذل:

وكنت'، إذا جار,ي د.عا ل1م.ض'وفة{،
أ�ش.م>ر حت ي.ن\ص'ف الساق. م1ئ}ز.ر,ي

:vوقال ابن' م.ي_ادة% يدح رجل
تر.ى س.ي\ف%ه ل ي.ن\ص'ف' الس_اق. ن.ع\ل�ه،

أ%ج.ل} ل، وإن كانت ط1والv م.حام1ل�ه\
vوز. وهو ي.نص'فه ن.صفا�اليزيدي�: ونصف الاء� البئر وال�ب_ والك

ون'صوفاv، وقد أ%نص.ف الاء� الب� إن\صافاv؛ وكذلك الكوز إذا بلغ نصفه، فإن
،vب_ والكوز إنصافا�كنت أ%نت فع.ل}ت به قلت: أ%نص.ف}ت' الاء4 ال

وتقول: أ%نص.ف الشيب' رأ}سه ونص_ف ت.ن\صيفاv، وإذا بلغت نص\ف الس�ن� قلت: قد
أ%نص.ف}ته ونص_ف}ته إنصافاv وتنصيفاv وأ%نصف}ته من نفسي.

Dأ%و الاء ن,ص\ف%ه، وج'م\ج'مة �وإناء ن.ص\فان، بالفتح: بلغ الكيل
ن.ص\ف%ى، ول يقال ذلك ف غي الن>ص\ف من ال4جزاء أ%gعن أنه، ل يقال

ث%ل}ثان ول ر.ب\عان ول غي ذلك من الصفات الت تقتضي هه الجزاء، وهذا مروي�
عن ابن ال4عراب. ونص_ف الب'س\ر': رط�ب نصف�ه؛ هذه عن أ%ب حنيفة.

وم.ن\ص.ف' الق%و\س, والوت.ر: موضع الن>صف منهما. وم.ن\ص.ف الشيء:
وس.ط�ه. وال%ن\ص.ف من الطريق ومن النهار ومن كل شيء: وسطه. وال%ن\ص.ف: نصف

الطريق. وف الديث: حت إذا كان بال%نصف أ%ي الوضع الوس.ط بي
الوضعي. وم'ن\ت.صف' الليل والنهار: وس.ط�ه. وانتصف النهار' ونص.ف.، فهو

ي.ن\ص'ف. ويقال: أ%نص.ف النهار أ%يضاv أ%ي انتصف، وكذلك نص_ف؛ قال
الفرزدق:وإن} ن.ب_ه.ت\ه'ن_ الولئد' بعدما
تصع_د يوم' الص_ي\ف، أ%و كاد ي.ن\ص'ف

وقال العجاج:
حت إذا الليل� الت_مام' نص_فا

وكل شيء بل%غ نصف غيه فقد نص.ف%ه؛ وكل شيء بلغ ن,ص\ف نف}س3ه فقد



أ%نص.ف. ابن السكيت: نص.ف النهار' إذا انتصف؛ وأ%نصف. النهار' إذا
انتصف.ونص_ف}ت الشيء؛ إذا أ%خذت ن,صفه. وت.ن\ص1يف' الشيء: جعله ن,ص\ف%ي.

وناص.ف}ته الال: قاس.م\ته على النصف. والن_ص.ف': الك%ه\ل كأ%نه بلغ ن,صف
:vون، وال�نثى نص.ف ون.ص.فة كذلك أ%يضا�ع'م'ره. وقوم أ%نصاف ون.ص.ف

كأ%ن� ن,صف. عمرها ذهب؛ وقد بي_ن ذلك الشاعر ف قوله:
،vأ%و م'طل�قة vل ت.ن\ك1ح.ن_ ع.ج'وزا
ول ي.س'وق%ن_ها ف ح.ب\ل1ك الق%د.ر'
وإن أ%ت.و\ك. فقالوا: إنا ن.ص.ف¬،
فإن� أ%ط}ي.ب. ن,ص\ف%ي\ها الذي غ%ب.را

(* ف هذا البيت إقواء.)
أ%نشده ابن ال4عراب. ابن شيل: إن فلنة لعلى ن.ص.ف1ها أ%ي ن,ص\ف

شبابا؛ وأ%نشد:
Dغ%ر_ه ج.ر\ش.ب,ي_ة ،vلما�إن� غ

على ن.ف}س3ها من نف}س3ه، ل%ض.ع1يف
ال%ر\ش.ب,ي�ة: العجوز الكبية ال%ر,مة، وقيل: الن_ص.ف، بالتحريك،

الرأ%ة بي ال%د.ثة وال�س3ن�ة، وتصغيها ن'ص.ي\ف بل هاء ل4نا صفة؛ وف
قصيدة كعب:

ش.د_ النهار, ذ1راع.ي\ ع.ي\ط%ل� ن.ص.ف{
النصف، بالتحريك: الت بي الشاب_ة والكه\لة، وقيل: النص.ف من النساء

الت قد بلغت خساv وأ%ربعي ونوها، وقيل: الت قد بلغت خسي، والقياس
ال4ول ل4نه ير�ه اشتقاق وهذا ل اشتقاق له، والمع أ%نصاف ون'ص'ف¬

ون'ص\ف¬؛ ال4خية عن سيبويه، وقد يكون النص.ف للجمع كالواحد، وقد ن.ص_ف.
والن_ص1يف: م1كيال. وقد نص.ف%هم: أخذ منهم الن>صف ي.ن\ص'فهم ن.ص\فاv كما
يقال عش.ر.هم ي.ع\ش'ر'هم ع.ش\راv. وف حديث النب، صلى الل9ه عليه وسلم:

لتس'بeوا أ%صحاب فإن أ%حدكم لو أ%نفق ما ف ال4رض جيعاv ما أ%درك
م'د_ أ%حد1هم ول ن.ص1يف%ه؛ قال أ%بو عبيد: العرب تسمي الن>صف النصيف كما

يقولون ف الع'شر الع.ش1ي وف الث©من الث�م1ي؛ وأ%نشد لسل%مة بن
ال4كوع:

ل ي.غ\ذ�ها م'دÒ ول ن.ص1يف'،
ولت'م.ي\رات¬ ول تع\ج,يف'



لكن\ غذاها الل�ب.ن ال%ريف':
أ%ل%ح\ض' والقار,ص' والص_ريف'

والنص1يف: ال1مار، وقد ن.ص_ف%ت1 الرأ%ة� رأ}سها بالمار. وانت.ص.ف%ت
الارية وت.ن.ص_فت أ%ي اختمرت، ونص_ف}تها أ%نا ت.ن\صيفاv؛ ومنه الديث

ف صفة الور العي: ول%ن.ص1يف' إحداهن على رأ}سها خي من الدنيا وما
فيها؛ هو ال1مار، وقيل ال1ع\ج.ر؛ ومنه قول النابغة يصف امرأ%ة:

سق%ط% الن_ص1يف، ول ت'ر,د إسقاط%ه،
ف%تناو.ل%ت\ه وات_ق%ت\نا بالي.د1

قال أ%بو سعيد: النص1يف ثوب تتجل�ل به الرأ%ة فوق ثيابا كلها، سي
نصيفاv ل4نه نص.ف¬ بي الناس وبينها فح.جز أ%بصارهم عنها، قال: والدليل

vعلى صحة ما قاله قول النابغة: سقط النصيف، ل4ن النصيف إذا جعل خ1مارا
فسقط فليس لست\ر,ها وجه.ها مع كشف1ها شع.رها معنÝى، وقيل: ن.ص1يف الرأ%ة

م1ع\ج.ر'ها.
والن_ص.ف' والن_ص.فة� والن\صاف: إعطاء الق، وقد انتصف منه، وأ%نصف

الرجل� صاحبه إن\صافاv، وقد أ%عطاه الن_صف%ة%. ابن ال4عراب: أ%نصف إذا
أ%خذ الق وأ%عطى الق. والنص.فة: اسم النصاف، وتفسيه أ%ن تعطيه من

نفسك النص.ف أ%ي ت'ع\طيه من الق كالذي تستحق لنفسك. ويقال: انتصفت من فلن
أ%خذ}ت حقي ك%م.لv حت صرت أ%نا وهو على الن_ص.ف س.واءé. وت.ن.ص_ف}ت

السلطان أ%ي سأ%لته أ%ن ي'ن\ص1ف%ن. والن>ص\ف': الن\صاف'؛ قال
الفرزدق:ولكن_ ن,ص\فاv، لو س.ب.ب\ت' وس.ب_ن

بن'و عبد ش.مس� من م.ناف{ وهاش1م,
وأ%نص.ف الرجل� أ%ي عدل. ويقال: أ%ن\صف%ه من نف}سه وان\تصف}ت أ%نا منه

وت.ناص.فوا أ%ي أ%نصف بعض'هم بعضاv من نفسه؛ وف حديث عمر مع ز,ن\باع بن
ر.و\ح:

م.ت.ى أ%ل}ق. ز,ن\باع. بن ر.و\ح� ببلدة{،
ل الن>ص\ف' منها، ي.ق}ر.ع الس>ن_ من ن.د.م\

vه إن\صافا�النصف، بالكسر: النتصاف، وقد أ%نص.فه من خصمه ي'ن\ص1ف
ون.ص.فه ين\ص1فه وي.ن\ص'فه ن.ص\فاv ون,صافة ون.صافاv ون,صافاv وأ%نص.ف%ه

وت.ن.ص_ف%ه كل©ه: خد.مه. الوهري: تنص_ف أ%ي خ.دم؛ قالت ال�ر.قة بنت
النعمان بن النذر:



فب.ي\نا ن.س'وس' الناس.، وال4م\ر' أ%م\ر'نا،
إذا نن' فيهم س'وقةD ن.ت.ن.ص_ف'
فأ�ف¼ لد'نيا ل يد'وم ن.عيم'ها؛
تق%ل�ب' تارات{ ب,نا وت.ص.ر_ف'

ويقال: تنص_ف}ته بعن خد.م\ته وعب.د\ته؛ وأ%نشد ابن بري:
فإن� الل%ه ت.ن.ص_ف}ته،

بأ%ن} لأ%ع'ق_ وأ%ن ل أ%ح'وبا
قال: وعليه بيت ال�ر.قة بنت النعمان بن النذر:

إذا نن فيهم سوقة نتنصف
ونصف القوم. أ%يضاv: خدمهم؛ قال لبيد:

لا غ%ل%لD من زاز,قي¼ وك�ر\س'ف{
بأ%ي\مان1 ع'ج\م� ي.ن\ص'فون ال%قاو,ل

قوله لا أ%ي لظ�روف المر. والناص1ف' وال1ن\ص.ف، بكسر اليم: الادم.
ويقال للخادم: م1ن\ص.ف وم.ن\ص.ف¬. والن_ص1يف': الادم. وف حديث ابن

عباس، رضي الل9ه عنهما: أ%نه ذكر داود، عليه السلم، فقال: دخل ال1حراب
وأ%قعد م1ن\صفاv على الباب، يعن خادماv، والمع م.ناص1ف؛ قال ابن ال4ثي:

النصف، بكسر اليم، الادم، وقد تفتح اليم. وف حديث ابن س.لم، رضي
الل9ه عنه: فجاءن م1نصف فر.فع ثياب من خ.ل}في. ويقال: نص.ف}ت الرجل فأ%نا

:�أ%ن\ص'ف�ه وأ%ن\ص1ف�ه ن,صافة ون.صافة أ%ي خدمته. والن_ص.فة
ال�د_ام، واحدهم ناص1ف¬، وف الصحاح: والنص.ف الد_ام. وتنص_فه: طل%ب

م.ع\ر'وفه؛ قال:
فإن الله ت.ن.ص_ف}ت'ه،

بأ%ن} ل أ%خ'ون% وأ%ن} ل أ�خانا
وقيل: ت.ن.ص_ف}ته أ%طع\ته وان\ق%د\ت له؛ وقول ابن ه.ر\م.ة%:

DغYناص1ح¬ ف%م'ب.ل Dم.ن\ ذا رسول
عن_ي ع'ل%ي_ة% غ%ي. ق1يل, الكاذ1ب,

أ%ن غ%ر,ض\ت' إل ت.ناص'ف وج\ه,ها،
غ%ر.ض. ال�ح1ب> إل البيب, الغائ1ب,

أ%ي اش\ت.ق}ت، وقيل: معناه خ1د\مة وجهها بالنظر إليه، وقيل: إل ماسنه
الت تق%س_مت السن فت.ناص.ف%ت\ه أ%ي أ%نصف. بعض'ها بعضاv فاستوت فيه؛



وقال ابن ال4عراب: تناص'ف وجه,ها ماسنها أ%نا كل9ها ح.س.نة ي'ن\ص1ف'
بعضها بعضاv، يريد أ%ن أ%عضاءها متساوية ف المال والسن فكأ%ن� بعضها

أ%نصف بعضاv فتناصف؛ وقال الوهري: يعن استواء الاسن كأ%ن� بعض أ%عضاء
الوجه أ%نصف بعضاv ف أ%خذ الق1س\ط من المال؛ ورجل متناصف: م'تساوي

الاسن، وأ%نصف إذا خدم سيده. وأ%نصف إذا سار بنصف النهار.
وال%ناص1ف: أ%ودية صغار، والنواص1ف: صخور ف م.ناص1ف أ%سناد الوادي

ونو ذلك من ال%ساي,ل؛ وف حديث ابن الص_ب\غاء:
بي الق1ران1 الس_و\ء والن_واص1ف

جع ناصفة وهي الصخرة. قال ابن ال4ثي: ويروى الت_راص'ف. والنواص1ف':
ماري الاء ف الوادي، واحدتا ناصفة: وأ%نشد:

خ.ليا س.ف1ي� بالن_واص1ف من د.د1
والناصفة من ال4رض: ر.ح.بة با شجر ل تكون ناصفة إل ولا شجر.

والناصفة: ال4رض الت ت'نبت الث©مام وغيه. وقال أ%بو حنيفة: الناصفة موضع
م1نبات يت_سع من الوادي؛ قال ال4عشى:

كخ.ذ�ول� ت.ر\عى الن_واص1ف. من ت.ث}ـ
ـل1يث% ق%ف}راv، خ.ل لا ال4س\لق'

والناصفة: مرى الاء، والمع النواصف، وقيل: النواصف أ%ماكن بي
الغ1ل%ظ والل�ي؛ وأ%نشد قول طرفة:

،vد\وة�كأ%ن� ح'د'وج. الال1ك1ي�ة1، غ
خ.ليا س.ف1ي� بالن_واص1ف1 من د.د1

وقيل: النواص1ف ر,حاب من ال4رض. وناصفة�: موضع؛ قال:
بناص1فة1 ال%و_ي\ن أ%و ب'ح.ج>ر

@نضف: الن_ض.ف': الص_ع\تر، الواحدة نض.فة؛ وأ%نشد:
ظ%ل� بأ%ق}ري.ة1 التeف�اح,، ي.و\م.ه'ما،
ي'ن.ب>شان1 أ�صول% ال%غ\د1 والن_ض.فا

ابن ال4عراب: أ%نض.ف الرجل� إذا دام على أ%كل الن_ض.ف وهو الص_عتر.
ومر_ بنا قوم ن.ض1ف�ون ن.ج,س'ون بعن واحد.

ونض.ف الف%ص1يل� جيع ما ف ض.ر\ع أ�مه ي.ن\ض1ف�ه وي.ن\ض'ف�ه
وان\ت.ض.ف%ه: شربه جيعه. وان\ت.ض.ف ما ف الناء: شرب جيع ما فيه. وانتضف%ت1

البل ماء حوضها: شربته أ%جع، قال: وقد يقال ذلك بالصاد، ونض.ف}ت ما ف



الناء مثله. وان\ت.ض.ف}ته: مثل ل%ع1ق}ته. وانتضف الف%صيل� ما ف بطن أ�مه
أ%ي ام\ت.ك�ه، بالضاد العجمة، وكذلك ن.ض1ف%ه، بالكسر، ن.ض.فاv. وقال أ%بو

تراب عن الصيب: أ%نض.ف%ت الناقة وأ%وض.ف%ت إذا خ.ب_ت، وأ%و\ض.ف}ت'ها
فوض.ف%ت\ إذا فعلت. ابن ال4عراب: الن_ض.ف' إبداء ال�صاص. وقال غيه:
رجل ناض1ف وم1ن\ض.ف وخاضف¬ وم1خ\ض.ف¬ إذا كان ض.ر�اطاv؛ وأ%نشد:

وأ%ي\ن. م.و.ال1ينا الض>عاف' ال%ناض1ف'
@نطف: النط%ف' والوح.ر': الع.ي\ب. يقال: هم أ%هل الر_ي\ب والنط%ف. ابن

سيده: نط%ف%ه ن.ط}فاv ونط�فه لط�خه بعيب وق%ذ%ف%ه به. وقد ن.ط1ف،
بالكسر، ن.ط%فاv ون.طافةv ون'طوفة، فهو نط1ف: عاب. وأ%راب.. ويقال: مر_ بنا

قوم ن.ط1ف�ون ن.ض1فون وح.ر'ون ن.ج,س'ون كف�ار. والنط%ف: الت_ل%ط©خ
بالعيب؛ قال الكميت:

ف%د.ع\ ما ليس منك ولست. منه،
ها ر,د\ف%ي من ن.ط%ف{ ق%ر,يب'

قال ر,د\في على أ%نما اجتمعا عليه مترادفي فنصبهما على الال. وفلن
ي'ن\ط%ف بس'وء أ%ي ي'ل%ط�خ. وفلن ي'ن\ط%ف بف�جور أ%ي ي'ق}ذ%ف به. وما
تن.ط�ف}ت به أ%ي ما تلط�خ\ت. وقد ن.ط1ف الرجل، بالكسر، إذا اتeهم

بريبة، وأ%نطفه غيه. والن_ط1ف': الرجل ال�ر,يب. وإنه ل%نط1ف بذا ال4مر
أ%ي مت_ه.م، وقد نط1ف ون'ط1ف نط%فاv فيهما. ووقع ف نط%ف أ%ي شر� وفساد.

ون.ط1ف الشيء� أ%ي فسد. ونط1ف البعي نط%فاv، فهو نط1ف: أ%شرفت د.ب.ر.ت'ه
على جوفه ون.ق�بت عن ف�ؤاده، وقيل: هو الذي أ%صابته الغ'د�ة ف بطنه،

وال�نثى نط%فة. والنط%ف': إشراف الشج_ة على الدماغ والدب.رة على الوف،
وقد نط1ف البعي؛ قال الراجز:
ك%و\س. ال1ب.لY الن_ط1ف1 ال%ح\جوز,

قال ابن بري: ومثله قول الخر:
شد�اv علي� س'ر_ت ل ت.ن\ق%ع1ف\

إذا م.ش.ي\ت' م1ش\ي.ة% الع.و\د1 الن_ط1ف\
:vورجل نط1ف: أ%شرفت ش.ج_ته على د1ماغه. ونط1ف من الطعام ي.نط%ف نط%فا

ب.ش1م. والن_طف: علة ي'كوى منها الرجل، ورج'ل نط1ف: به ذلك الداء؛
أ%نشد ثعلب:

واس\ت.م.ع'وا ق%و\لv به ي'ك}وى الن_ط1ف\،



ي.كاد' م.ن\ ي'ت\ل%ى عليه ي'ج\تأ%ف\
(* ورد هذا البيت ف مادة جأف وفيه يتئف بدل يتأف.)
والن_ط}ف': ع.ق}ر ال�رح. ونط%ف الرح. وال�راج. ن.ط}فاv: عقره.

والن_ط%ف والنeط%ف: اللؤلؤ الصاف اللون، وقيل: الصغار منها، وقيل: هي
الق1ر.طة�، والواحدة من كل ذلك ن.ط%فة ون'ط%فة، شبهت بق%ط}رة الاء.

والن_ط%فة، بالتحريك: الق�رط. وغلم م'ن.ط�ف: م'ق%ر_ط. ووصيفة م'نط�فة
وم'ت.نطYفة أ%ي م'ق%ر_طة بت'وم.ت.ي\ ق�ر\ط؛ قال:

كأ%ن� ذا ف%د�امة{ م'ن.ط�فا
ق%ط�ف من أ%ع\نابه ما ق%ط�فا

وقال ال4عشى:
ي.س\عى با ذو ز'جاجات{ له ن.ط%ف¬،

�م'ق%لYص¬ أ%س\ف%ل% الس>ربال, م'ع\ت.م1ل
وت.ن.ط�ف%ت1 الرأ%ة أ%ي ت.ق%ر_طت.

والنeط}فة والنeطافة: القليل من الاء، وقيل: الاء القليل ي.بقى ف
الق1ربة، وقيل: هي كال�ر\عة ول ف1عل للنeطفة. والنeطفة: الاء القليل
يبقى ف الد_ل}و؛ عن اللحيان أ%يضاv، وقيل: هي الاء الصاف، قل� أ%و

كثر، والمع ن'ط%ف ون,طاف، وقد فرق الوهري بي هذين اللفظي ف المع
فقال: النeطفة الاء الصاف، والمع الن>طاف، والنeطفة ماء الرجل،

والمع ن'ط%ف. قال أ%بو منصور: والعرب تقول للم'وي\هة القليلة ن'طفة، وللماء
الكثي ن'طفة، وهو بالقليل أ%خص، قال: ورأ%يت أ%عرابي�اv شرب من ر.ك1ي�ة
يقال لا ش.ف1ي_ة وكانت غزيرة الاء فقال: والل9ه إنا لنطفة باردة؛ وقال

ذو الرمة فجعل المر ن'طفة:
ت.ق%ط©ع. ماء ال�ز\ن1 ف ن'ط%ف1 ال%م\ر,

وف الديث: قال ل4صحابه: هل من و.ضوء؟ فجاء رجل بن'طفة ف إداوة؛
أ%راد با ههنا الاء القليل، وبه سي النe ن'طفة لقلته. وف التنزيل

العزيز: أ%ل يك ن'طفة من من� ي'م\ن. وف الديث: تيوا ل1ن'ط%ف1كم، وف
رواية: ل تعلوا ن'ط%فكم إل ف ط%هارة، وهو حث على استخارة أ�م الولد

وأ%ن تكون صالة، وعن نكاح صحيح أ%و ملك يي. وروي عن النب، صلى الل9ه
عليه وسلم، أ%نه قال: ل يزال� السلم' يزيد وأ%هله وي.ن\ق�ص' الش>رك

وأ%هله حت يسي الراكب بي النeط}فتي ل يشى إل جوراv؛ أ%راد بالنطفتي



بر الشرق وبر الغرب، فأ%ما بر الشرق فإنه ينقطع عند نواحي البصرة،
وأ%ما بر الغرب فم'ن\ق%ط%ع'ه عند الق�ل}زم؛ وقال بعضهم: أ%راد

بالنطفتي ماء الف�رات وماء البحر الذي يلي ج'د�ة وما والها فكأ%نه، صلى الل9ه
عليه وسلم، أ%راد أ%ن الرجل يسي ف أ%رض العرب بي ماء الفرات وماء
البحر ل ياف ف طريقه غي الض_لل وال%و\ر عن الطريق، وقيل: أ%راد

بالنطفتي بر الروم وبر الصي ل4ن كل نطفة غي ال�خرى، والل9ه أعلم با
أ%راد؛ وف رواية: ل يشى جوراv أ%ي ل ياف ف طريقه أ%حداv يور عليه

ويظلمه. وف الديث: قط%ع\نا إليهم هذه النeطفة% أ%ي البحر وماءه. وف حديث
علي، كرم الل9ه وجهه: ولي'م\ه,ل}ها عند الن>طاف وال4ع\شاب، يعن البل
والاشية، النطاف: جع ن'طفة، يريد أ%نا إذا وردت على الياه والع'شب

يد.ع'ها لت.ر,د وترعى. والنطفة: الت يكون منها الولد.
eب�والن_ط}ف': الصبe. والن_ط}ف': الق%ط}ر. ونط%ف الاء� ونط%ف ال
:vون.ط%فانا vون,طافا vون'طوفا vف ن.ط}فا�والكوز وغيها ي.ن\ط1ف' وي.ن\ط
ق%ط%ر. والق1ر\بة ت.ن\طف أ%ي تق}ط�ر من و.ه\ي� أ%و س.ر\ب� أ%و س'خ\ف.

vف وينط1ف إذا قطر قليل�ون.ط%فان� الاء: س.ي.لن'ه. ونط%ف الاء� ينط
قليلv. وف صفة السيد السيح، على نبينا وعليه الصلة والسلم: ين\ط1ف'

رأ}سه ماء. وف حديث ابن عمر، رضي الل9ه عنهما: دخلت على حفصة ون.و\سات'ها
تنطف. وف الديث: أ%ن رجلv أ%تاه فقال: يا رسول الل9ه رأ%يت' ظ�ل�ة تنطف

سناv وعسلv أ%ي تقط�ر. والنeطافة�: الق�طارة. والن_ط�وف: الق%ط�ور.
وليلة نط�وف: قاطرة تطر حت الصباح. ونطف%ت آذان الاشية وت.نط�فت:

ابتل�ت بالاء فقط%رت؛ ومنه قول بعض ال4عراب ووصف ليلة ذات مطر: ت.ن\طف
آذان ضأ}نا حت الصباح. والناط1ف': الق�ب_يط ل4نه يت.ن.ط�ف قبل

است1ض\رابه أ%ي يق}ط�ر قبل خ'ثورته؛ وجعل العدي المر ناطفاv فقال:
وبات ف%ريق ي.ن\ض.ح'ون كأ%نا

س'ق�وا ناط1فاv، من أ%ذ}ر,عات{، م'ف%ل}ف%ل
والت_ن.ط©ف: الت_ق%زeز'. وأ%صاب ك%ن\ز. الن_ط1ف، وله حديث، قال

الوهري: قولم لو كان عنده ك%ن\ز' الن_ط1ف ما عدا؛ قال: هو اسم رجل من بن
ي.ر\بوع� كان فقياv فأ%غار على مال بعث به باذان� إل ك1سرى من اليمن،

فأ%عطى منه يوماv حت غابت الشمس فضربت به العرب الثل؛ قال ابن بري: هذا
الرجل هو الن_ط1ف' بن ال%ي\ب.ري أ%حد بن س.ل1يط بن الرث بن



ي.ر\ب'وع�، وكان أ%صاب ع.ي\ب.ت.ي\ جوهر من الل�ط1يمة الت كان باذان� أ%رس.ل با
إل كسرى بن ه'ر\م'ز.، فانتهبها بنو ح.نظلة% فق�ت1لت با ت1يم يوم

ص.ف}قة ال�ش.ق�ر، ورأ%يت حاشية بط الشيخ رضي� الدين الشاطب، رحه الل9ه،
قال: قال ابن دريد ف كتاب الشتقاق: الن_ط1ف اسه ح1ط�ان�، قال ابن

بري: ويقال النطف رجل من بن يربوع كان فقياv يمل الاء على ظهره فينطف
أ%ي يقطر، وكان أغار على مال بعث به باذان إل كسرى.

@نظف: الن_ظافة: الن_قاوة. والن_ظافة: مصدر التنظيف والفعل اللزم منه
نظ�ف الشيء�، بالضم، ن.ظافة، فهو ن.ظ1يف: ح.س'ن وب.ه'و.. ونظ�فه

ينظYفه تنظيفاv أ%ي نق9اه. وف الديث: أ%ن الل9ه تبارك وتعال ن.ظ1يف ي'يحب
الن_ظافة. قال ابن ال4ثي: ن.ظافة� الل9ه كناية عن تنزهه من س1مات الدث

وت.عاليه ف ذاته عن كل نقص، وح'بeه النظافة من غيه كناية عن خلوص
العقيدة ونفي الشرك ومانبة1 ال4هواء، ث نظافة القلب عن الغ1لY وال1قد

والسد وأ%مثالا، ث نظافة ال%طعم وال%لبس عن الرام والشeب.ه، ث
نظافة الظاهر بلبسة العبادات. ومنه الديث: نظYفوا أ%فواهكم فإنا ط�رق

القرآن أ%ي ص'ونوها عن الل�غو والف�ح\ش والغ1يبة والنميمة والكذب
وأ%مثالا، وعن أ%كل الرام والقاذورات والث على تطهيها من النجاسات والسؤال.

والتنظ©ف: تكل©ف النظافة. واستنظفت الشيء أ%ي أ%خذته نظيفاv كله. وف
الديث: تكون فتنة تستنظف العرب أ%ي ت.س\ت.و\ع1بهم هلكاv، من استنظ%ف}ت

الشيء إذا أ%خذته كله؛ ومنه قولم: استنظفت ما عنده واستغنيت عنه.
وال1ن\ظفة: س'م_هة ت'تخذ من الوص. واستنظف الوال ما عليه من الراج:

استوفاه، ول يستعمل الت_ن\ظيف ف هذا العن؛ قال الوهري: يقال است.ن\ظفت
الراج ول يقال ن.ظ�ف}ته.

ونظ%ف الفص1يل� ما ف ض.ر\ع أ�مه وان\ت.ظف%ه: شرب جيع ما فيه،
وانتظف}ته أ%نا كذلك. قال أ%بو منصور: والت_ن.ظ©ف عند العرب الت_ن.ط©س
والت_ق%زeز وطل%ب' الن_ظافة1 من رائحة غ%م.ر� أ%و ن.ف}ي ز'هومة وما أ%شبهها،

وكذلك غ%س\ل الوس.خ والد_ر.ن والد_ن.س. ويقال لل�ش\نان وما أ%شبهه:
نظ1يف، لتنظيفه اليد والثوب من غ%م.ر ال%رق واللحم ووض.ر الود.ك وما

أ%شبهه. وقال أ%بو بكر ف قولم نظ1يف السراويل: معناه أ%نه عفيف الف%ر\ج،
يكن بالسراويل عن الفرج كما يقال هو عفيف ال1ئزر والزار؛ قال متمم بن

ن'و.ي\ر.ة يرثي أ%خاه:



ح'ل}و ش.مائل�ه ع.فيف ال1ئز.ر
أ%ي عفيف الفرج. قال: وفلن ن.ج,س السراويل إذا كان غي عفيف الفرج.
قال: وهم ي.كنون بالثياب عن النف}س والقلب، وبالزار عن العفاف؛ وقال

غيه:ف%ش.ك%ك}ت' بالرeم\ح, ال4ص.م> ث1ياب.ه
وقال ف قوله:

فس'لYي ث1ياب من ث1يابك1 ت.ن\س'ل,
ف الثياب ثلثة أ%قوال: قال قوم الثياب ههنا كناية عن ال4مر؛ العن

اقطعي أ%مري من أ%مر,ك، وقيل: الثياب كناية عن القلب؛ العن س'لYي قلب
من قلبك، وقال قوم: هذا الكلم كناية عن الصرية، يقول الرجل لمرأ%ته

ثياب من ثيابك حرام، ومعن البيت إن ف خ'ل�ق ل ت.ر\ض.ي\نه فاص\ر,مين،
وقوله تنس'ل ت.ب,ي وت'ق}ط%ع، ونس.لت1 السنe إذا بانت، ونس.ل ر,يش

الطائر إذا سقط.
@نعف: الن_ع\ف' من ال4رض: الكان الرتفع ف اعتراض، وقيل: هو ما

ان\ح.د.ر عن الس_ف}ح وغ%ل�ظ وكان فيه ص'عود وه'بوط، وقيل: هو ناحية من البل
أ%و ناحية من رأ}سه، وقيل: النع\ف ما اندر عن غ1ل%ظ البل وارتفع عن

م.ج\رى السي\ل، ومثله ال%ي\ف'، وقيل: النع\ف' ما ارتفع عن الوادي إل
ال4رض وليس بالغليظ، وكذلك نع\ف التل9؛ قال:

Yم1ث}ل الز_حال1يف1 بن.ع\ف1 الت_ل
وقيل: النع\ف' ما اندر من ح'زونة البل وارتفع عن م'ن\ح.د.ر الوادي فما

بينهما نعف وس.ر\و¬ وخ.ي\ف¬، والمع ن,عاف¬. ون.ع\ف' الرملة: م'قد_مها
وما است.ر.ق_ منها؛ قال ذو الرمة:

قط%ع\ت' بن.ع\ف1 م.ع\ق�لة% الع1دال
يريد ما استرق_ من ر.م\له، والمع من كل ذلك ن,عاف. ون,عاف¬ ن'ع_ف¬،

على البالغة: كب,طاح� ب'ط�ح. وف النوادر: أ%خذت ناع1ف%ة% الق�ن_ة1
وراع1ف%تها وطارفتها ورعافها وقائدتا، كل هذا م'ن\قادها.

وانت.ع.ف الرجل: ارتقى ن.ع\فاv . والن_ع\ف%ة�: ذؤابة النع\ل.
والن_ع\فة�: أ%د.م ي.ض\ر,ب خل}ف ش.ر\خ الر_ح\ل. والن_ع.فة� والن_ع\فة�: أ%د.مة
تض\ط%ر,ب' خل}ف آخ1رة الر_ح\ل من أ%عله، وهي الع.ذ%بة� والذ©ؤابة.

وف حديث عطاء: رأ%يت ال4سود بن يزيد قد ت.لف�ف ف قط1يفة ث عق%د ه'دبة
الق%ط1يفة بنع.فة1 الر_ح\ل؛ قال ابن ال4ثي: النع.فة�، بالتحريك، جل}دة



أ%و س.ي ي'شد� ف آخرة الرح\ل يعل�ق فيه الشيء يكون مع الراكب، وقيل:
هي فضلة من غ1شاء الرح\ل ت'شق�ق سيوراv وتكون على آخرته. وانت.ع.ف}ت

الشيء: تركت'ه إل غيه.
وناعف}ت' الطريق.: عار.ض\ت'ه. والنع\فة ف النعل: الس_ي الذي يضرب

ظ}هر. الق%د.م من ق1ب.ل, وح\ش1ي>ها.
ويقال: ض.ع1يف ن.ع1يف¬ إتباع له. والن\ت1عاف: وض'وح الشخص وظ�هوره.

ويقال: من أين انت.ع.ف. الراكب أ%ي من أ%ين وض.ح ومن أ%ين ظهر.
وال�ن\ت.ع.ف': ال%د� بي ال%ز\ن والس_ه\ل؛ قال الب.ع1يث:

ب'ن\ت.ع.ف{ بي ال�زونة{ والس_ه\ل,
@نغف: النغ.ف'، بالتحريك والغي معجمة: دود يسقط من أ�نوف الغنم والبل،

وف الصحاح: الدود الذي يكون ف أ�نوف البل والغنم، واحدته نغ.فة.
ونغ1ف. البعي': كثر ن.غ.ف�ه. والنغ.ف': دود ط1وال سود وغ�ب، وقيل: هي دود

طوال سود وغب وخضر تقطع ال%رث ف بطون ال4رض، وقيل: هي دود ع'ق}ف، وقيل:
غ�ض\ف ت.ن\س.ل1خ' عن النافس ونوها، وقيل: هي دود بيض يكون فيها ماء،

وقيل: دود أ%بيض يكون ف النوى إذا أ�ن\ق1ع، وما سوى ذلك من الدود فليس
بنغ.ف. وف الديث: أ%ن يأ}ج'وج ومأ}جوج ي'س.ل9ط الل9ه عليهم في'ه\ل1ك�هم

الن_غ.ف فيأ}خذ ف رقابم؛ وف طريق آخر: إذا كان ف آخر الزمان س'لYط%
على يأ}جوج ومأ}جوج النغ.ف' في'صبحون ف%ر\س.ى أ%ي م.و\تى؛ النغ.ف،

بالتحريك: هو الدود الذي يكون ف أ�نوف البل والغ.نم. وف حديث الديبية:
د.ع'وا ممداv وأ%صحابه حت يوتوا موت. النغ.ف؛ والنغ.ف' عند العرب: د1يدان

ت.ول�د' ف أ%جواف1 اليوان والناس وف غراض1يف الياش1يم، قال: وقد
رأ%يتها ف رؤوس البل والشاء. والعرب تقول لكل ذليل حقي: ما هو إل نغ.ف%ة،

تشب>ه بذه الدودة. ويقال للرجل الذي تتقره: يا ن.غفة�، وإنا أ%نت
نغ.فة.

والنغ.ف%تان: عظمان ف رؤوس الو.ج\ن.ت.ي ومن تركهما يكون الع'طاس.
التهذيب: وف عظ}م.ي الو.ج\نتي لكل رأ}س نغ.ف%تان أ%ي عظمان، والسموع من

العرب فيهما الن_ك%ف%تان، بالكاف، وها حد_ا الل�ح\ي.ي من تت،
وسيأ}ت ذكرها قال ال4زهري: وأ%ما النغ.ف%تان بعناها فما سعته لغي

:�الليث.والنغ.ف': ما ي'خرجه النسان من أ%نفه من م'خاط يابس. والنغ.فة
ال�س\تحق%ر، مشتق من ذلك. والنغفة أ%يضاv: ما يب,س من الذ�ن,ي الذي يرج من



ال4نف، فإذا كان رطباv فهو ذ%ني؛ ومنه قولم لن استقذروه:
�يا ن.غفة

@نفف: التهذيب: روى ال4زهري عن الؤرج قال: نف%ف}ت الس_و,يق وس.ف1ف}ته
وهو الن_ف1يف' والس_ف1يف لسفيف الس�و,يق؛ وأ%نشد لرجل من أ%ز\د

شن'وءة%:وكان نصيي م.ع\ش.راv فط%حا بم
ن.ف1يف' الس�و,يق، والب'طون� النوات1ق'

وقال: إذا عظ�م البطن وارتفع الع.دe يقال لصاحبه نات1ق.
@نفنف: الن_ف}ن.ف: الواء، وقيل: الواء بي الشيئي؛ وكل شيء بينه وبي

ال4رض م.ه\وÝى، فهو نف}ن.ف¬؛ قال ذو الرمة:
،vر\ط%ها من ح'ر_ة1 الل�يث1 م'ش\ر,فا�تر.ى ق

على ه.ل%ك{، ف ن.ف}ن.ف{ ي.تطو_ح'
الصمعي: النف}نف مه\واة ما بي جبلي. والنف}ن.ف: ال%فازة.

والن_ف}ناف: البعيد؛ عن كراع. ونفان,ف الك%ب,د: نواحيها. ونفانف الدار: نواحيها؛
وص'ق}ع' البل الذي كأ%نه جدار مبن مس\تو� ن.ف}نف، والر_كية من شفتها
إل قعرها نف}نف. والنف}نف: أ%سناد البل الت ت.ع\لوه منها وت.ه\ب,ط منها
فتلك نفانف، ول ت'نبت النفانف شيئاv ل4نا خ.ش1نة غليظة بعيدة من

ال4رض. ابن ال4عراب: النف}نف' ما بي أ%على الائط إل أ%سفل، وبي السماء
وال4رض، وأ%على البئر إل أ%سفل.

@نقف: الليث: الن_ق}ف ك%س\ر الامة عن الدماغ ونو ذلك كما ي.ن\ق�ف
الظليم الن\ظل عن حبه. وال�ناق%فة: الضاربة بالسيوف على الرeؤوس. ونق%ف

رأ}سه ي.نق�فه ن.ق}فاv ونق%حه: ضربه على رأ}سه حت يرج دماغه، وقيل:
نق%فه ضربه أ%يسر الضرب، وقيل: هو كسر الرأ}س على الدماغ، وقيل: هو ضربك إياه

بر'م\ح أ%و عصا، وقد ناق%ف}ت الرجل م'ناقفة ون,قافاv. يقال: اليوم
ق1حاف¬ وغداv ن,قاف¬ أ%ي اليوم خ.م\ر وغداv أ%م\ر، ومن رواه وغداv ث1قاف فقد

صح_ف. وف حديث عبد الل9ه بن عمرو: اع\د'د\ اثن عشر من بن كعب بن لؤي�
ث يكون الن_ق}ف' والن>قاف' أ%ي القت\ل والق1تال؛ والنق}ف': هش\م

الرأ}س، وأ%ي ت.ه,يج' الفت والروب بعدهم. وف حديث مسلم بن ع'ق}بة ال�ر>ي:
ل يكون إل الو,قاف' ث الن>قاف' ث الن\صراف أ%ي ال�واق%فة ف

الرب ث ال�ناج.زة� بالسيوف ث النصراف عنها.
وت.نق�ف}ت النظل أ%ي شققته عن ال%ب,يد؛ ومنه قول امرئ القيس:



كأ%ن، غ%داة البي\ن يوم تم_ل�وا
لدى س.م'رات1 ال%ي>، ناق1ف' ح.ن\ظ%ل,

ويقال: حنظلD ن.ق1يف أ%ي م.ن\ق�وف؛ وف رجز كعب وابن ال4كوع:
لكن\ غ%ذاها ح.ن\ظ%لD ن.ق1يف'

أ%ي م.ن\قوف، وهو أ%ن جان النظل ينق�ف�ها بظ�ف�ره أ%ي يضربا، فإن
صوت�ت علم أ%نا م'دركة فاجتناها. ونق%ف الظ�ل1يم' النظل% ينق�فه وانتقفه:
كسره عن هبيده. ونق%ف الرeمانة إذا قشرها ليستخرج. ح.ب�ها. وانتق%ف}ت
الشيء: استخرجته. ونق%ف. البيضة%: نق%بها. ونق%ف الفر\خ' البيضة%: نق%بها

وخرج منها. والنق}ف: الفر�خ حي يرج من البيضة، سي باسم الصدر. أ%بو
عمرو: يقال للرجلي جاء4ا ف ث1قاف واحد ون,قاف واحد إذا جاء4ا ف مكان

واحد؛ أ%بو سعيد: إذا جاء4ا م'تساو,يي ل يتقد_م أ%حدها الخر، وأ%صله
الف%ر\خان1 يرجان من بيضة واحدة.

vوأ%نق%ف الراد': رمى ببيضه. وقولم: ل تكونوا كالراد ر.ع.ى واديا
وأ%نقف وادياv أ%ي أ%كثر بيضه فيه. والن_ق%فة كالن_ج.فة، وهي و'ه.ي\دة

صغية تكون ف رأ}س البل أ%و ال4ك%مة. وج,ذ}ع ن.ق1يف وم.ن\ق�وف: أ%كلته
ال4ر.ضة�. وأ%نق%ف}ت'ك ال�خ_ أ%ي أ%عطيتك العظم تستخرج م'خ_ه.

والنقوف: الرجل الفيف' ال4خ�د.عي\ن, القليل� اللحم.
وم1ن\قاف' الطائر: م1نقار'ه ف بعض اللغات. والن\قاف: عظم د'و.ي\ب_ة

تكون ف البحر ف وسطه م.ش.قÒ ت'ص\قل به الصeحف، وقيل: هو ض.ر\ب من
الود.ع.

ورجل ن.ق9اف: ذو ن.ظر ف ال4شياء وتد\بي. والن_ق�اف: السائل، وخص
بعضهم به سائل البل والشاء؛ قال:

إذا جاء ن.ق9اف¬ ي.ع'دe ع1يال%ه
ط%ويل العصا، ن.ك�ب\ته عن ش.ياه1ها

(* قوله «يعد» ف شرح القاموس: يسوق، وقوله: «شياهها» ف الشرح الذكور:
عياليا.)

:vالتهذيب: وقال لبيد يصف خرا
ل%ذيذاv وم.ن\ق�وفاv بصاف م.خ1يلة{،

من الناصع ال%ح\م'ود1 من خ.م\ر بابل
أ%راد مزوجاv باء� صاف من ماء3 سحابة، وقيل: ال%ن\ق�وف ال%ب\ز'ول من



الشراب، نق%ف}ته ن.ق}فاv أ%ي ب.ز.ل}ته. ويقال: نت النح�ات الع'ود فترك
فيه م.ن\قفاv إذا ل ي'ن\ع1م ن.ح\ته ول ي'سو>ه؛ قال الراجز:

ك1ل}نا عليه,ن_ ب'د¼ أ%ج\و.فا،
ل ي.د.ع, النق9اف' فيه م.ن\ق%فا،
إل ان\ت.قى من ح.و\ف1ه ول%ج_فا

يريد أ%نه أ%نعم نته. والنق9اف: النح�ات للخشب.
@نكف: النك}ف': تنح1يت'ك الد_م\ع عن خد_يك بإص\بعك؛ قال:

فبان'وا فلولv ما تذ%ك�ر منهم'
من ال1ل}ف1، ل ي'ن\ك%ف\ لع.ينيك م.دم.ع'

وف التهذيب: فمات'وا. ونك%ف}ت' الدمع. أ%نك�فه ن.ك}فاv إذا ن9يته عن
خد�ك بإصبعك. وف حديث علي�، عليه السلم: جع.ل% يضر,ب بال1ع\ول حت

ع.ر,ق. ج.بين'ه وانتك%ف الع.ر.ق. عن جبينه أ%ي مس.ح.ه ون9اه. وف حديث
ح'ني\ن: قد جاء جيش ل ي'ك%تe ول ي'ن\ك%ف أ%ي ل ي'ح\ص.ى ول ي'بل%غ آخره،

وقيل: ل ي.نقط1ع آخره كأ%نه من نك%ف الدمع.. والنك}ف': مصدر ن.ك%ف}ت
الغيث% أ%نك�فه ن.ك}فاv أ%ي أ%ق}ط%عته وذلك إذا انقطع عنك؛ قال ابن بري: قول

الوهري أ%ي أ%قطعته قال كذا ف إصلح ال%ن\ط1ق، وقال: يقال أ%قطع\ت
الشيء إذا انقطع عنك. ويقال: هذا غيث ل ي'نك%ف'، وهذا غيث ما ن.ك%ف}ناه أ%ي

ما قطع\ناه؛ قال ابن سيده: وكذلك حكاه ثعلب قطعناه بغي أ%لف، وقد
نك%ف}ناه نك}فاv. وغيث ل ي'نكف: ل ين\قط1ع. وق%ل1يب ل ي'ن\كف: ل ي'ن\ز.ح.

vفه أ%حد أ%ي ل يعلم أ%حد أ%ين أ%قصاه. ورأ%ينا غ%يثا�وهذا غيث ل ي.نك
ما نك%ف%ه أ%حد سار يوماv ول يومي أ%ي ما أ%قطعه. وفلن بر ل ي'نكف

أ%ي ل ي'نزح.
التهذيب: وماء ل ي'نكف ول ي'نزح. وقال ابن ال4عراب: نك%ف البئر.

ونك%ش.ها أ%ي نز.ح.ها، عنده ش.جاعة ل ت'نكف ول ت'نكش أ%ي ل ت'درك كلها.
�وف نوادر العراب: ت.ناك%ف الرجلن1 الكلم إذا ت.عاو.راه. ون.ك1ف الرجل

عن ال4مر، بالكسر، ن.ك%فاv واست.ن\ك%ف.: أ%ن,ف وامتنع. وف التنزيل
�العزيز: لن ي.س\ت.ن\ك1ف السيح' أ%ن يكون عبد الل9ه ول اللئكة

القر.بون. ورجل ن,ك}ف: ي'س\ت.نكف منه. ال4زهري: سعت النذري يقول: سعت أ%با
العباس وسئل عن الستنكاف ف قوله تعال: لن يستنكف السيح، فقال: هو أ%ن

يقول ل، وهو من النك%ف1 والو.ك%ف1. يقال: ما عليه ف ذلك ال4مر نك%ف¬



ول و.ك%ف¬، فالنك%ف': أ%ن يقال له س'وء. واستنكف ونك1ف إذا د.ف%ع.ه وقال:
ل، والفسرون يقولون الس\ت1نكاف والس\تكبار واحد، والستكبار: أ%ن

يتكب�ر ويتعظ�م، والستنكاف: ما قلنا. وقال الزجاج ف ذلك: أ%ي ليس يستنكف
الذي يزعمون أ%نه إله أ%ن يكون عبد الل9ه ول اللئكة القر�بون وهم

أ%كب من البشر، قال: ومعن لن يستنكف أ%ي لن يأ}ن.ف، وأ%صله من نك%ف}ت
الدمع. إذا ن9يته بإصبعك عن خدك، قال: فتأ}ويل لن يستنكف لن ي.ن\ق%ب,ض ولن

يتنع من عبودة الل9ه. ويقال: نك1ف}ت من ذلك ال4مر أ%نك%ف نك%فاv إذا
استنك%ف}ت منه. وحكى الوهري عن الفراء قال: ون.كف}ت، بالفتح، لغة. ونك%ف}ت

عن الشيء أ%ي عد.لت مثل كن.ف}ت. ويقال: ض.رب هذا فانتك%ف فض.رب هذا.
والنتكاف: مثل الن\ت1كاث؛ ومنه قول أ%ب النجم:

ما بال� قلب� راجع. ان\ت1كافا،
بعد الت_ع.ز>ي، الل�ه\و. واليافا؟

ون.ك1ف. نك%فاv وانتك%ف: ت.ب_أ% وهو نو ال4و_ل. قال ثعلب: وسئل
النب، صلى الل9ه عليه وسلم، عن قولم سبحان الل9ه، فقال: هو النتكاف، ث

فسره ثعلب فقال: هو التب�ؤ من ال4ولد والصواحب، وف النهاية: فقال
إن\كاف' الل9ه من كل س'وء أ%ي تنزيهه وتق}ديسه. يقال: ن.ك1ف}ت من الشيء

واستنك%ف}ت منه أ%ي أ%نف}ت منه، وأ%ن\ك%ف}ته أ%ي نز_ه\ته عما
:�ي'س\ت.ن\ك%ف.اللحيان: النك%ف ذ1ر\بة تت الل©غ\د.ين مثل الغ'دد. والن_كفة

الداغصة�. والن_ك}فة� والن_ك%فة�: ما بي الل�حيي والع'ن'ق من جانب.ي
ال�لقوم من ق�د'م من ظاهر وباطن. وقيل: هي غ�د.دةD صغية، وف الكم: غددة

ف أ%صل الل�ح\ي بي الر_أ}د وشحمة ال�ذن، وقيل: هو حد� الل�ح\ي،
وقيل: النك%فتان1 غ�د_تان ت.ك}ت.ن,فان اللقوم ف أ%صل اللحي، وقيل:

النك%فتان لمتان م'ك}تن,فتا ع.ك%دة اللسان من باطن الفم ف أ�صول ال�ذني
داخلتان بي اللحيي، وقيل: ها ع'ق}دتان ربا سقطتا من وجع اللق فظهر لما

ح.ج\م. ونك1ف الرجل نك%فاv: أ%صابه ذلك، وقيل: النك%فتان العظمان
الناتئان عند شحمة ال�ذني يكون ف الناس وف البل، وقيل: ها عن يي
الع.ن\ف%قة وشالا، وهو الوضع الذي ل ي.نب'ت' عليه شعر، وقيل: النكفتان من

النسان غ�د_تان ف اللق بينهما اللقوم، وها من الفرس طر.فا اللحيي
الداخلن ف أ�صول ال�ذني، والمع من ذلك كله: نك%ف، بالتحريك. ابن

ال4عراب: النك%ف' الل©غدان اللذان ف اللق وها جانبا اللقوم؛



وأ%نشد:فط%و_ح.ت\ بب.ض\ع.ة{ والب.ط}ن' خ1ف�،
فق%ذ%ف%تها، فأ%ب.ت\ ل ت.ن\ق%ذ1ف\،

فخر.فتها ف%ت.لق�اها النك%ف\
قال: والن\ك�وف الذي يشتكي نك%ف%ته، وهو أ%صل اللYه\ز,مة. ونك�ف%ت

البل ، فهي م'ن.كYفة إذا ظهرت ن.ك%فات'ها. والن_ك%فتان: اللYه\زمتان.
والنك%فة�: وجع يأ}خذ ف ال�ذن. الليث: الن_ف%كة لغة ف النك%فة1.

والنeكاف' والنeكاث�، على بدل: الغ'د.دة�، وقيل: هو داء يأ}خذ ف
النك%ف%تي، وهو أ%حد ال4د\واء الت اشتقت من الع'ض\و، وهو مذكور ف حرف

القاف1. وإبل م'ن.ك�فةD: أ%صابا ذلك. والنeكاف: ور.م يأ%خذ نك%فت.ي
البعي، قال: وهو داء يأخذها ف حلوق1ها فيقتلها قتلv ذريعاv، والبعي م.نكوف

والناقة من\كوفة.
والنك%ف: وجع يأخذ ف اليد، وقد نك1ف نك%فاv. ونك%ف أ%ث%ر.ه ي.نك�فه

ن.ك}فاv، وانتك%فه: اعترضه ف مكان سهل؛ قال ال4زهري: وذلك إذا ع.ل%
ظ%ل%فاv من ال4رض غليظاv ل يؤد�ي الثر فاعترضه ف مكان سهل ؛ وأ%نشد ابن

بري:
ث اس\ت.ح.ث� ذ%ر\ع.ه اس\ت1ح\ثاثا،
ن.ك%ف}ت حيث� م.ث}م.ث% ال1ث}ماثا

والنت1كاف: اليل. وقال بعضهم: انتكفت له فضربته ان\ت1كافاv أ%ي م1ل}ت
عليه؛ وأ%نشد:

،vل�ا انت.ك%ف}ت' له ف%و.ل�ى م'د\ب,را
ك%ر\ن.ف}ت'ه ب,ه,راوة{ ع.ج\راء

وي.ن\ك%ف: اسم مل1ك من ملوك ح1م\ي. وي.ن\كف': موضع. وذات نك1يف: موضع.
ويوم' ن.ك1يف: وقعة كانت بي ق�ريش وبي بن ك1نانة.

@نف: أ%هله الليث. وقال ابن ال4عراب: الن_ه\ف' الت_ح.يeر.
@نوف: ناف. الشيء� نو\فاv: ارتفع وأ%ش\رف. وف حديث عائشة تصف أ%باها،

رضي الل9ه عنهما: ذاك ط%و\د م'نيف¬ أ%ي عال� م'ش\ر,ف. يقال: ناف. الشيء�
ين'وف إذا طال وارتفع. وأ%ناف الشيء� على غيه: ارتفع وأ%شرف. ويقال لكل

م'شرف عل غيه: إنه ل�نيف، وقد أ%ناف. إناقة، قال طرفة:
وأ%ناف%ت\ ب.واد{ ت'ل�ع�،

كج'ذ�وع� ش'ذYب.ت\ عنها الق�ش'ر\



ومنه يقال: عشرون وني�ف ل4نه زائد على العقد. الزهري: وم1ن ناف يقال
هذه مائة ون.ي�ف، بتشديد الياء، أ%ي زيادة، وهي كلم العرب، وعوامe الناس

يففون فيقولون: وني\ف، وهو لن عند الفصحاء. قال أ%بو العباس: الذي
حص�لناه من أ%قاويل ح'ذ�اق البصريي والكوفيي أ%ن9 الني�ف من واحدة إل

ثلث، والب,ض\ع من أ%ربع إل تسع. ويقال: ن.ي�ف فلن على الستي ونوها إذا
زاد عليها؛ وكل© ما زاد على الع.ق}د، فهو ني�ف، بالتشديد، وقد يفف حت

يبلغ الع.ق}د الثان. ابن سيده: النيف الفضل؛ عن اللحيان. وحكى
ال4صمعي: ضع النيف ف موضعه أ%ي الفض\ل؛ وقد ني�ف العدد' على ما تقول. قال:

والن_ي\ف' والن_ي>ف'، كمي\ت ومي>ت، الزيادة. والن>يف والن>يفة: ما بي
الع.ق}دين ل4نا زيادة، يقال: له عشرة ون.ي�ف، وكذلك سائر العقود. قال

اللحيان: يقال عشرون ونيف ومائة ونيف وأ%لف ونيف، ول يقال نيف إل بعد
ع.ق}د، قال: وإنا قيل نيف ل4نه زائد على العدد الذي حواه ذلك الع.ق}د.

وأ%نافت الدراهم على كذا: زادت. وأ%ناف. البل وأ%ناف الب,ناء، فهو جبل
م'ن,يف وبناء م'نيف أ%ي طويل؛ وقال ابن جن ف كتابه الوسوم بالعرب:

وأ%نت تراهم قد استحدثوا ف ح.ب\له من قوله:
لا رأ%يت الد_ه\ر ج.ه\ماv ح.ب\ل�هو

حرف مد� أ%نافوه على وزن البيت، فعد�ى أ%نافوه وليس هذا بعروف، وإنا
عد�اه ل4نه ف معن زاد. وني�ف الع.د.د على ما تقول: زاد، وأ%ورد الوهري

النيف الزيادة، والن>ياف ف ترجة نيف، قال: وأ%صله الواو؛ قال ابن
بري: شاهده قول ابن الر>قاع:

ولدت ترابيه رأ}س'ها،
على كلY رابية{، ن.ي>ف

(* قوله «ولدت ترابيه» كذا بالصل، ولعله ولدت برابية، واحدة الرواب.)
وامرأ%ة م'ن,يفة ونياف: تام�ة الطول وال�سن. وجل ن,ياف وناقة ن,ياف:

طويل الس�نام؛ قال ابن بري: شاهده قول زياد ال1ل}ق%ط1ي�:
والر_ح\ل فوق ذات1 ن.و\ف{ خامس

(* قوله «خامس» كذا ف الصل بالاء، ولعله باليم.)
قال ابن جن: ياء كل ذلك منقلبة عن واو ل4نه من النوف الذي هو

الع'ل�وe والر\تفاع، قلبت فيه الواو تفيفاv ل وجوباv، أ%ل ترى إل صحة ص1وان
وخ1وان وص1وار؟ على أ%نه قد حكي ص1يان وص1يار، وذلك عن تفيف ل عن



ص.ن\عة ووجوب، وقد يوز أ%ن يكون ن,ياف مصدراv جارياv على فعل معتل9 مقد�ر،
في'ج\رى حينئذ م'جرى ق1يام وص1يام، ووصف به كما يوصف بالصادر، وقص\ر

ن,ياف¬. قال الوهري: وناقة ن,ياف وجل ن,ياف أ%ي طويل ف ارتفاع؛ قال
الراجز: أ�ف}ر'غ} ل4م\ثال, م1عÝى أ�ل�ف1،

ي.ت\ب.ع\ن. و.خ\ي. ع.ي\ه.ل� ن,ياف1
والو.خ\ي': ح'س\ن صوت مشيها. قال ابن بري: وحق الن>ياف أ%ن يذكر ف فصل
نوف. يقال: ناف ينوف أ%ي طال، وإنا قلبت الواو ياء على جهة التخفيف،

ومنه قولم: صوان وصيان وط1وال وط1يال؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
رآها الف�ؤاد، فاس\ت'ض1ل� ض.لل�ه،

ن,يافاv من الب,يض ال1سان الع.طاب,ل
وقال جرير:

واليل� ت.ن\ح1ط� بالك�ماة، وقد رأ%ى
ل%م\ع. الرب,يثة1 بالن>ياف العي\ط%ل,

أ%راد بالبل العال الطويل؛ وقال آخر:
كل9 ك1ناز� ل%ح\م'ه ن,ياف1،

كالع.ل%م ال�وف على ال4ع\راف1
وقال آخر:

يأ}وي إل طائ1قه الش>ن\عاف1،
بي ح.وامي ر.ت.ب� ن,ياف1

الطائق': ال4ن\ف' ي.ن\د'ر' من البل. والرت.ب': العت.ب'؛ وأ%نشد أ%بو
عمرو ل4ب الربيع:

والرح\ل� فوق. ج.س\رة{ ن,ياف1
ك%ب\داء ج.س\ر، غي ما از\د1هاف1

وقال امرؤ القيس:
ن,يافاv ت.ز,ل© الطي' عن ق�ذ�فات1ه،

ي.ظ%ل© الض_باب' فوق%ه قد ت.ع.ص_را
وبعضهم يقول: جل ن.ي_اف¬، على ف%ي\عال، إذا ارتفع ف سيه؛ وأ%نشد:

ي.ت\بع\ن. ن.ي�اف. الضeحى ع'زاه1ل
قال أ%بو منصور: رواه غيه:

يتبعن ز.ي�اف. الضحى



Dال%ل}ق,. وف%لة eالتام �قال: وهو الصحيح. وقال أ%بو عمرو: الع.زاه1ل
ن,ياف¬: طويلة عريضة؛ قال:
،Yإذا اع\ت.لى ع.ر\ض. ن,ياف{ ف1ل
،Yأ%ذ}رى أ%ساه1يك. ع.ت1يق� أ%ل
Yبع.ط}ف1 ض.ب\ع.ي\ م.ر,ح� ش1م1ل

ويروى: بأ%و\ب. والنو\ف': أ%سفل الذ�ي\ل لزيادته وطوله؛ عن كراع.
والن_و\ف': الس_نام العال، والمع أ%نواف، وخص بعضهم به سنام البعي، وبه

سي ن.و\ف¬ الب,كال9. والنو\ف': الب.ظ}ر، وكل ذلك ف معن الزيادة
والرتفاع. ابن بري: النو\ف البظ}ر، وقيل الف%رج؛ قال هام بن ق%ب,يصة% الفزاري

حي قتله وازع بن ذ�ؤ.الة%:
ت.ع1س\ت. ابن. ذات1 الن_و\ف1 أ%ج\ه,ز\ على ام\ر,ئ�

يرى ال%و\ت. خ.ي\راv م1ن ف1رار� وأ%ك}ر.ما
ول ت.ت\ر'ك%ن>ي كال�شاشة1، إن_ن

ص.ب'ور¬، إ,ذا ما الن>ك}س' م1ث}ل�ك أ%ح\ج.ما
وروي عن الؤر�ج قال: النو\ف' ال%صe من الث�د\ي، والن_و\ف' الصوت.

.vيقال: ناف%ت الض_ب'عة ت.ن'وف ن.و\فا
ون.و\ف: اسم رجل. وي.ن'وف': عق%بة معروفة، سيت بذلك لرتفاعها؛ وأ%نشد

أ%حد بن يي:
ع'قاب' ي.ن'وف ل ع'قاب' الق%واع1ل,

ورواه ابن جن: ت.ن'وف، قال: وهو ت.ف}ع'ل من الن\وف، وهو الرتفاع، سيت
بذلك لعلوها؛ الوهري: وينوف ف شعر امرئ القيس ه.ض\بة ف جبل طي>ء،

وبيت امرئ القيس هو قوله:
كأ%ن9 د1ثاراv ح.ل�ق%ت بل%ب'ون,ه

عقاب ينوف، ل عقاب القواعل
قال: والعروف ف شعره تنوف، بالتاء، ويروى ت.ن'وف1ي. 

*)
.vف الفاء من تنوف روايتان: الفتح والكسر كما ف معجم ياقوت.) أ%يضا

وعبد مناف: بطن من قريش. الوهري: عبد مناف أ%بو هاشم وعبد شس، والنسبة
إليه م.ناف9؛ قال سيبويه: وهو ما وقعت فيه الضافة إل الثان دون

Òضيف إل ال4ول للتبس، قال الوهري: وكان القياس ع.ب\د1ي�ال4ول ل4نه لو أ



(* قوله «عبدي» كذا هو ف الصل تبعاv للجوهري.) إل أ%نم عدلوا عن
القياس لزالة اللبس.

@نبق: الن_ب,ق: ثر الس>د\ر. والن_ب,ق' والن>ب.ق والن>ب\ق
والن_ب\ق'، مفف: حل الس>د\ر، الواحدة من جيع ذلك بالاء. الوهري: ن.ب,قة

ون.ب,ق ون.ب,قات مثل ك%ل1مة وك%ل1م وك%ل1مات. وف حديث س1د\رة ال�ن\ت.هى:
فإذا ن.ب,ق�ها أمثال الق1لل. ون.ب_ق النخل�: فسد وصار تره صغياv مثل

الن_ب.ق,، وقيل: ن.ب_ق أ%ز\هى. ونل م'ن.ب_ق، بالفتح، وم'ن.ب_ق:
م'ص\طف� على سطر مستو، وكذلك كل شيء مستو� م'ه.ذ�ب؛ قال امرؤ القيس:

وح.د>ث} بأ%ن زالت بلي\ل� ح'م'ول�هم،
كن.خ\ل� من العراض غي, م'ن.ب_ق,

ويروى غي م'ن.ب>ق. الفضل ف قوله غي م'ن.ب>ق: غي بالغ؛ وأنشد ابن
بري للمتلمس:

والبيت' ذو الشeر'فات1 من
س1ن\داد.، والنخل� ال�ن.ب>ق\

والن_ب\ق' مثل الن_م\ق,: الكتابة. ون.ب_ق. الكتاب: س.طره وكتبه. ابن
العراب: أ%ن\ب.ق. ون.ب.ق. ون.ب_ق. كله إذا غرس ش1راكاv واحداv من

الوادي. أبو عمرو: الن_ب\ق' دقيق يرج من ل�ب� ج,ذ}ع النخلة ح'لو ي'ق%و_ى
بالص_ف}ر ي'ن\ب.ذ� فيكون ناية ف ال%ود\ة، ويقال لنبيذه الض_ر,ي�.

أبو زيد: إذا كانت الضرطة ليست بشديدة قيل أ%ن\ب.ق با إن\باقاv، وكذلك
ن.ب�ق با أ%ي ح.ب.ق ح.ب\قاv غي شديد. يقال: أ%نبق إذا ح.ب.ق بصوت،

وط%ح\ر.ب بغي صوت، وإذا عظم الصوت قيل ر.د.م..
الفراء: النeباق1ي� مأ}خوذ من النeب.اق, وهو ال�صاص الضعيف.

أبو زائدة وخترش: هو ي.ن\ت.بق' للكلم ان\تباقاv وي.ن\ت.ب,ط�ه أي
يستخرجه. الوهري: ويقال ان\باق. علينا بالكلم أ%ي انبعث مثل ان\باع؛ قال ابن

بري: صواب ان\باق. علينا أ%ن يذكر ف فصل بوق كما ذكر فيه ان\باق%ت\
عليهم بائ1قة� شر¼.

وبنو أب ن.ب\قة: ب'طي من بن الرث. وذو ن.بعق�: اسم موضع؛ قال
الراعي:ت.ب.ي_ن\ خليلي، هل ترى من ظ%عائن�

بذي ن.ب.ق�، زالت بن_ ال4باع1ر'؟
@نتق: الن_ت\ق': الزعزعة والز وال%ذ}ب والن_ف}ض. ون.ت.ق. الشيء4



ي.ن\ت1ق�ه وي.ن\ت'ق�ه، بالضم، ن.ت\قاv: جذبه واقتلعه. وف التنزيل: وإذ
ن.تعق}نا البل فوقهم؛ أي ز.ع\ز.ع\ناه ورفعناه، وجاء ف الب: أ%نه اق}ت'لع

من مكانه؛ وقال الشاعر:
قد ج.ر_بوا أ%خلق%نا ال%لئ1ل،

ون.ت.ق�وا أ%حلمنا ال4ثاقل،
فلم ي.ر. الناس' لنا م'عاد1ل

وقال الفراء ف ذلك: رفع البل على عسكرهم فرسخاv ف فرسخ، ون.ت.ق}نا:
رفعنا. وفرس نات1ق¬ إذا كان ينفض راكبه. ون.ت.قت الدابة راكبها وبراكبها

ت.ن\ت1ق' وت.ن\ت'ق' ن.ت\قاv ون'ت'وقاv إذا ن.ز_ت\ه وأ%تعبته حت يأ}خذه
لذلك ر.ب\و؛ قال العجاج:
ي.ن\ت'ق}ن. بالق%و\م, من الت_ز.عeل,،

م.ي\س' ع'مان% ور,حال% الس\ح1ل,
ون.ت.ق}ت' الغ.ر\ب. من البئر أ%ي جذبته برة. ون.ت.ق. الس>قاء4

وال1راب وغيها من الوعية ن.ت\قاv إذا نفضه ليقتلع منه زبدته، وقيل: نفضه حت
يستخرج ما فيه، وقد ان\ت.ت.ق. هو وأ%ن\ت.ق.: ف%ت.ق. جرابه ليصلحه من

السوس. وف الديث ف صفة مكة والكعبة: أقل© ن.تائق الدنيا م.در.اv؛
الن_تائ1ق': جع ن.ت1يقة{ ف%ع1يلة بعن مفعولة من الن_ت\ق، وهو أن يقلع

الشيء فيفعه من مكانه ليمي به، هذا هو الصل وأراد با ههنا البلد لرفع
بنائها وشهرتا ف موضعها. ون.ت.ق}ت' الشيء إذا حركته حت ي'س\ف%ك. ما فيه،

قال: وكان ن.ت\ق البل أ%نه ق�ط1ع منه شيء على قدر عسكر موسى فأ%ظ%ل�
عليهم، قال لم موسى: إما أ%ن تقبلوا التوراة، وإما أن يسقط عليكم. ابن

ال4عراب: يقال ن.تق. ج,راب.ه إذا صب ما فيه. والنات1ق': الرافع. والناتق:
الفات1ق'. وقالت أ%عرابية ل�خرى: انت'قي ج,رابك فإنه قد سو_س.

والنات1ق': الباسط. يقال: ان\ت'ق\ ل%و\ط%ك ف الغ.زالة حت ي.ج,ف�. ابن
العراب: أ%نت.ق. إذا شال حجر ال4ش1د_اء3، وأ%ن\ت.ق. عمل م1ظل�ةv من الشمس،

وأ%نت.ق. إذا بن داره ن,تاق دار� أ%ي ح1يالا. ونات1ق¬: شهر رمضان؛ عن
الوزير. وأ%نت.ق.: صام. نات1قاv، وهو شهر رمضان. ابن سيده: ونات1ق من

أ%ساء رمضان؛ قال:
وف نات1ق� أ%ج\ل%ت\، لدى ح.و\م.ة1 الوغى،

وو.ل�ت على ال4د\بار, ف�ر\سان� خ.ث}ع.ما



والبعي إذا تزعزع ح1مل�ه، وف التهذيب: بمله، نت.ق. ع'رى ح1باله وذلك
إذا جذبا فاسترخت ع'ق%دها وع'راها فان\ت.ت.ق%ت\؛ وأ%نشد:

ي.ن\ت'قن أ%ق}تاد. النeس'وع ال�ط�ط1
وس.م1ن حت ن.ت.ق ن'توقاv: وذلك أ%ن يتلئ جلده شحماv ولماv. ون.ت.ق%ت

الاشية ت.ن\ت'ق: سنت عن البقل؛ حكاه أ%بو حنيفة. ون.ت.ق%ت الرأة
والناقة ت.ن\ت'ق' ن'توقاv وهي نات1ق وم1ن\تاق: كثر ولدها. وف الديث: عليكم

بال4بكار من النساء فإنن أ%طيب أ%فواهاv وأ%ن\ت.ق' أ%ر\حاماv وأ%ر\ضى
باليسي؛ معناه أ%نن أ%كثر أ%ولداv. والنات1ق' وال1ن\تاق: الكثية

الولد. ويقال للمرأ%ة نات1ق¬ لنا ترمي بالولد رمياv. والن_ت\ق': الرمي
والنف}ض. والن_ت\ق أ%يضاv: الرفع؛ ومنه حديث علي، رضوان ال عليه:

البيت العمور ن,تاق' الكعبة من فوقها أ%ي هو م'ظ1ل9 عليها ف السماء؛ وقول
النابغة:

ل ي'ح\ر.م'وا ح'س\ن. الغ1ذاء3، وأ�مهم
ط%ف%ح.ت\ عليك بنات1ق� مذكار,

يعن بالنات1ق الر_ح1م.، وذ%ك�ر على معن الفرج أ%و العضو. وناقة
نات1ق إذا أ%سرعت المل، وز.ن\د ناتق� أ%ي وار�. والنات1ق' من الاشية:

البطي، الذكر وال�نثى ف ذلك سواء.
@ندق: انت.د.ق بطنه: انشق� فتدل منه شيء.

@نرمق: الليث ف قول رؤبة:
أ%ع.د� أ%خ\طالv له ون.ر\م.قا

قال: الن_ر\م.ق' فارسي معرب لنه ليس ف كلم العرب كلمة صدرها نون
أ%صلية، وقال غيه: معناه ن.ر\م.ه\ وهو اللي�ن.

@نزق: الن_ز.ق': خفة ف كل أ%مر وعجلة ف جهل وح'م\ق. ابن سيده:
الن_ز.ق' الفة والطيش، نز,ق، بالكسر، ي.ن\ز.ق' نزقاv، فهو نز,ق، وال�نثى

نز,ق%ةD، وهو من الطيش والفة. وأ%ن.ز.ق. الرجل� إذا س.ف1ه. بعد ح1ل}م.
وت.ناز.ق الرجلن ت.ناز'قاv ون,زاقاv وم'نازقة: تشاتا، ال4خيتان على غي

الفعل. وال�ناز,ق': الكثي الكلم والن_ز.ق,. ونز,ق. الرجل والفرس وغيه
ي.نز.ق' نز'قاv ون'زوقاv إذا نزا. ون.ز_ق. الفرس. وأ%نزقه ت.نز,يقاv إذا

ضربه حت ي.ن\زو وي.ن\زق، وف التهذيب: حت يثب ن.ه\زاv. وأ%نز.ق. ف
الضحك وأ%ه\ز.ق. إذا أ%فرط فيه وأكثر. والن_ز\ق': م.ل}ء� الس>قاء والناء



إل رأسه. ون.ز,ق%ت1 الن>هاء�: امتل4ت. ويقال: م'ط1ر مكان� كذا وكذا
حت نز,ق%ت\ ن,هاؤه أ%ي امتل4ت غ�د\رانه. وناقة ن,زاق¬: مثل م1زاق؛ عن

يعقوب.
والن_ي\ز.ق' لغة ف الن_ي\ز.ك: قال الشاعر:

وث%د\يان1، ل%و\ل ما ه'ما ل تك%د\ ت'ر.ى
على ال4رض,، إن} قام.ت\، كم1ث}ل الن_ياز,ق

كأن_هما ع1د\ل ج'و.ال1ق� أص\ب.حا،
وح.ش\و'ها ت1ب\ن¬ على ظهر ناه1ق

@نسق: الن_س.ق' من كل شيء: ما كان على طريقة ن,ظام, واحد، عامÒ ف
الشياء، وقد ن.سق}ت'ه ت.ن\س3يقاv؛ ويفف. ابن سيده: ن.س.ق. الشيء ي.ن\س'قه'

ن.س\قاv ون.س_قه نظ�مه على السواء، وان\ت.س.ق هو وت.ناس.ق، والسم
الن_س.ق'، وقد ان\ت.س.قت هذه ال4شياء بعض'ها إل بعض أ%ي ت.ن.س_ق%ت\.

vوالنحويون يسمون حروف العطف حروف الن_س.ق, ل4ن الشيء إذا عطف}ت عليه شيئا
بعده ج.رى م\رÝى واحداv. وروي عن عمر، رضي ال عنه، أ%نه قال: ناس1قوا

بي الج والعمرة؛ قال شر: معن ناس1قوا ووات1ر'وا. يقال: ناس.ق. بي
ال4مرين أي تابع بينهما. وث%غ\ر ن.س.ق إذا كانت ال4سنان مستوية. ون.س.ق'

ال4سنان: انتظامها ف الن>ب\تة1 وحسن تركيبها. والن_س\ق: العطف على
الول، والفعل كالفعل. وثغر ن.س.ق وخ.رز. ن.س.ق أ%ي منتظم؛ قال أ%بو

زبيد:ب1يد1 ر,ي\م� كري زان.ه' ن.س.ق¬،
يكاد ي'ل}ه,ب'ه الياقوت' إلابا

والت_ن\س3يق': التنظيم. والن_س.ق: ما جاء من الكلم على ن,ظام واحد،
والعرب تقول لط%وار الب\ل إذا امتد مستوياv: خذ على هذا الن_س.ق أي على

هذا الط�وار,؛ والكلم إذا كان مسج_عاv، قيل: له ن.سعق حسن. ابن
ال4عراب: أ%نس.ق. الرجل� إذا تكلم سجعاv. والن_س.ق': كواكب مصطفة خلف
الثريا، يقال لا الف�رود. ويقال: رأ%يت ن.س.قاv من الرجال والتاع أ%ي بعض'ها

إل جنب بعض؛ قال الشاعر:
م'س\ت.و\س1قات ع.ص.باv ون.س.قا

والن_س\ق، بالتسكي: مصدر ن.س.ق}ت' الكلم إذا عطفت بعضه على بعض؛
ويقال: ن.س.ق}ت' بي الشيئي وناس.ق}ت'.

@نستق: النeس\ت'ق: ال%د.م' ل واحد لم؛ قال عدي بن زيد العبادي:



ي.ن\ص1ف�ها ن'س\ت'ق تكاد' ت'ك}ر,مهم،
عن الن_صافة، كالغ1ز\لن1 ف الس_ل%م

التهذيب: قيل النeس\ت'ق الادم. قال ال4زهري: كأ%نه بلسان الروم تكلمت
به العرب.

@نشق: الن_ش\ق': صب س.عوط ف ال4نف. ابن سيده: الن_ش'وق س.ع'وط يعل
أو يصب ف ال�ن\خ'رين، تقول: أ%ن\ش.ق}ت'ه إن\شاقاv. وف الديث: إن

vيعن أ%ن� له وساوس مهما وج.دت\ منفذا ،vودساما vول%ع'وقا vللشيطان ن.شوقا
دخلت فيه. وأ%ن\ش.ق}ت'ه الدواء ف أ%نفه: صببته فيه. الليث: الن_ش'وق اسم

لكل دواء ي'ن\ش.ق'؛ وأ%نشد ابن بري للغلب:
واف}ت.ر_ صاباv ون.شوقاv مالا

وف الديث: أ%نه كان ي.س\ت.ن'ش1ق' ف و'ضوئه ثلثاv ف كل مرة
ي.س\ت.ن\ث1ر' أ%ي ي'ب\ل1غ الاء خ.ياشيمه، وهو من اس\ت1ن\شاق الريح إذا ش.م1م\تها

مع قو_ة، وقيل: أ%ن\ش.قه الشيء4 فان\ت.ش.ق وت.ن.ش_ق.
وان\ت.ش.ق الاء4 ف أ%نفه واس\ت.ن\ش.ق%ه: صب_ه فيه. واس\ت.ن\شق�ت'

الريح: شمتها. واس\ت.ن\ش.ق}ت' الاء وغيه إذا أ%دخلته ف النف. والنشاق:
الريح الطيبة، وقد ن.ش1ق%ها ن.ش.قاv ون.ش\قاv وان\ت.ش.ق. وت.ن.ش_ق. أ%بو
زيد: ن.ش1ق}ت' من الرجل رياv طي>بة أ%ن\ش.ق' ن.ش.قاv أ%ي ش.م1م\ت،

ون.ش1يت أ%ن\شى ن,ش\وةv مثله. وقال أ%بو حنيفة: إن كان الشموم ما
ت'د\خ1ل�ه أ%نفك قلت ت.ن.ش_ق}ت'ه واس\ت.ن\شقته. وأ%ن\ش.ق%ه' القطنة الرقة إذا

أدناها إل أ%نفه لي.د\خل ري'ها خ.ياشيمه. ورائحة مكروهة الن>ش\gق أ%ي
الشم؛ وأ%نشد لرؤبة:

ح.ر�اv من ال%رد\ل, مكروه الن_ش.ق\
والنeش\قة: اللقة تشد با الغنم، وقيل: النeش\قة، بالضم: الر>ب\قة

الت تعل ف أ%عناق الب.ه\م. ويقال لل%ق الر>ب.ق ن'ش.ق، وقد أ%ن\ش.ق}ته
ف البل أ%ي أ%نشبته؛ وأ%نشد:

ن.ز\و. الق%طا أ%ن\ش.ق%ه'ن_ ال�ح\ت.ب,ل}
وقال آخر:

منات1ي' أ%ب\رام¬ كأ%ن� أ%ك�ف�ه'م\
أ%ك�فe ض1باب�، أ�ن\ش1ق%ت\ ف ال%بائ1ل

ابن ال4عراب: أ%ن\ش.ق. الصائد' إذا ع.ل1ق%ت النeش\قة بعنق الغزال ف



الك%ص1يصة1، ويقول الصائد لشريكه: ل الن_شاقى ولك الع.لقى،
فالن_ش.اقى: ما وقعت النeش\قة ف اللق وهي الش_ربة، قال: والع.لقى ما تعلق

بالرج\ل. ون.ش1ق. الصيد ف ال1بالة ن.ش.قاv: ن.ش1ب وع.ل1ق فيها، وكذلك
ف%راشة� الق�ف}ل. اللحيان: يقال ن.ش1ب. ف حبله ون.ش1ق. وع.ل1ق. وار\ت.ب.ق.،

كل ذلك بعن واحد. ابن سيده: وحكى اللحيان ن.ش1ق فلن ف ح1بال
ن.ش1ب. وف الديث: أ%نه ش'ك1ي. إل النب، صلى ال عليه وسلم، كثرة� الغيث

وكان فيما قيل له ون.ش1ق. السافر' أ%ي ن.ش1ب فلم ي'ط1ق على الباح من
كثرة الطر. ورجل ن.ش1ق¬ إذا كان من يدخل ف أ�مور ل يكاد يتخلص منها.

@نطق: ن.ط%ق. الناط1ق' ي.ن\ط1ق' ن'ط}قاv: تكلم. وال%نط1ق: الكلم.
وال1ن\ط1يق: البليغ؛ أ%نشد ثعلب:
والن_و\م' ينتز,ع' الع.صا من رب>ها،

وي.لوك'، ث1ن\ي. لسانه، ال1ن\ط1يق
وقد أ%ن\ط%ق%ه ال واس\ت.ن\طقه أ%ي كل�مه وناط%ق%ه. وكتاب ناط1ق¬

بي>ن، على الثل: كأ%نه ي.ن\ط1ق؛ قال لبيد:
أو م'ذ}ه.ب¬ ج'د.د¬ على أ%لواحه،

أ%لن_اط1ق' ال%ب\ر'وز' وال%خ\توم'
وكلم كل شيء: م.ن\ط1ق�ه؛ ومنه قوله تعال: ع'لYم\نا م.ن\ط1ق. الطي؛

قال ابن سيده: وقد يستعمل ال%نط1ق ف غي النسان كقوله تعال: ع'لYم\نا
م.ن\ط1ق. الطي؛ وأ%نشد سيبويه:

ل ي.م\نع الشeر\ب. منها، غ%ي\ر. أ%ن نطقت
حامة ف غ�ص'ون{ ذات1 أ%و\قال,

لا أضاف غياv إل أن بناها معها وموضعها الرفع. وحكى يعقوب: أ%ن
أ%عرابي�اv ض.رط% فت.ش.و_ر فأ%شار بإبامه نو استه، وقال: إنا خ.ل}ف

ن.ط%ق%ت خ.ل}فاv، يعن بالنطق الضرط.
وت.ناط%ق الرجلن: ت.قاو.ل؛ وناط%ق. كل© واحد منهما صاحبه: قاو.ل%ه؛

وقوله أ%نشده ابن العراب:
كأ%ن ص.و\ت. ح.ل}ي.ها ال�ناط1ق,

ت.هزeج الر>ياح بالع.شار,ق,
أراد ترك حليها كأنه يناطق بعضه بعضاv بصوته. وقولم: ما له صام1ت ول

ناط1ق¬؛ فالناط1ق' اليوان والصام1ت' ما سواه، وقيل: الصام1ت' الذهب



والفضة والوهر، والناط1ق' اليوان من الرقيق وغيه، سي ناط1قاv لصوته.
وصوت' كلY شيء: م.ن\ط1قه ونطقه.

وال1ن\ط%ق' وال1ن\طقة� والن>طاق': كل ما شد به وسطه. غيه:
وال1ن\ط%قة معروفة اسم لا خاصة، تقول منه: نط�ق}ت' الرجل ت.ن\ط1يقاv فت.ن.ط�ق

أي شد_ها ف وسطه، ومنه قولم: جبل أ%ش.مe م'ن.ط�ق¬ لن السحاب ل
يبلغ أ%عله وجاء فلن من'ت\ط1قاv فرسه إذا ج.ن.ب.ه' ول يركبه، قال خداش بن

زهي:
وأ%بر.ح' ما أ%دام. ال ق%و\مي،

على ال4عداء، م'ن\ت.ط1قاv م'ج,يدا
يقول: ل أ%زال أ%ج\ن'ب فرسي جواداv، ويقال: إنه أ%راد قولv ي'س\تجاد

ف الثناء على قومي، وأ%راد ل أ%برح، فحذف ل، وف شعره ر.ه\طي بدل قومي،
وهو الصحيح لقوله م'ن\ت.ط1قاv بالفراد، وقد ان\ت.طق بالن>طاق

وال1ن\ط%قة وت.نعط�ق وت.م.ن\ط%ق.؛ ال4خية عن اللحيان. والن>طاق: شبه إزار�
فيه ت1ك�ةD كانت الرأ%ة ت.نت.ط1ق به. وف حديث أ�م إسعيل: أ%و_ل� ما

اتذ النساء� ال1ن\ط%ق. من ق1ب.ل, أ�م إسعيل اتذت م1ن\ط%قاv؛ هو
الن>طاق وجعه مناطق، وهو أ%ن تلبس الرأة ثوبا، ث تشد وسطها بشيء وترفع

وسط ثوبا وترسله على السفل عند م'عاناة1 ال4شغال، لئل ت.ع\ث�ر ف
ذ%ي\لها، وف الكم: الن_طاق شق�ة أو ثوب تلبسه الرأ%ة ث تشد وسطها ببل،

ث ترسل العلى على السفل إل الركبة، فال4سفل ي.ن\ج.ر� على ال4رض،
وليس لا ح'ج\ز.ة ول ن.ي\ف%ق ول ساقان1، والمع ن'ط�ق . وقد ان\ت.ط%قت

وت.ن.ط�قت إذا شدت ن,طاقها على وسطها؛ وأ%نشد ابن العراب:
ت.غ\تال ع'ر\ض. النeق}ب.ة1 ال�ذال%ه\،

ول ت.ن.ط�ق}ها على غ1لل%ه\،
وان\ت.طق الرجل أ%ي لبس ال1ن\ط%ق وهو كل ما شددت به وسطك. وقالت عائشة

ف نساء ال4نصار: فع.م.د\ن إل ح'ج.ز, أو ح'جوز مناط1قهن� ف%ش.ق%ق}ن.ها
وس.و_ي\ن. منها خ'م'راv واخ\ت.م.ر\ن% با حي أ%نزل ال تعال:

ول}ي.ض\ر,ب\ن. ب'م'رهن� على جيوبن؛ ال%ناط1ق واحدها م1ن\طق، وهو الن>طاق.
يقال: م1ن\ط%ق ون,طاق بعن واحد، كما يقال م1ئ}زر وإزار وم1لحف ول1حاف
وم1س\رد. وس1راد، وكان يقال لساء بنت أب بكر، رضي ال عنهما، ذات
النطاق%ي\ن, لنا كانت ت'طار,ق ن,طاقاv على ن,طاق، وقيل: إنه كان لا ن,طاقان



تلبس أحدها وتمل ف الخر الزاد إل سيدنا رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، وأب بكر، رضي ال عنه، وها ف الغار؛ قال: وهذا أصح القولي،
vوقيل: إنا شق�ت ن,طاقها نصفي فاستعملت أ%حدها وجعلت الخر شدادا

لزادها. وروي عن عائشة، رضي ال عنها: أن النب، صلى ال عليه وسلم، لا خرج
مع أب بكر مهاجر.ي\ن, صنعنا لما س'ف}رة ف ج,راب فقطعت أ%ساء بنت أب

بكر، رضي ال عنهما، من ن,طاقها وأ%و\ك%ت به الراب، فلذلك كانت تسمى
ذات النطاقي، واستعاره علي، عليه السلم، ف غي ذلك فقال: من ي.ط�ل}

أ%ي\ر' أ%بيه ي.ن\ت.ط1ق\ به أ%ي من كثر بنو أ%بيه يتقوى بم؛ قال ابن بري:
ومنه قول الشاعر:

فلو شاء ر.ب>ي كان أ%ي\ر' أ%ب,يكم'
طويلv، كأ%ي\ر, ال%رث1 بن. س.د'وس,

وقال شر ف قول جرير:
والت_غ\ل%بيون، بئس الف%ح\ل� ف%ح\ل�ه'م'

ق1د\ماv وأ�مeه'م' ز.ل�ء� م1ن\ط1يق'
تت ال%ناطق أ%شباه مصل�بة،

مثل الدeو,ي> با ال4قلم' واللYيق'
قال شر: م1ن\طيق تأ}تزر ب.ش1ي_ة تعظYم با عجيزتا، وقال بعضهم:

الن>طاق والزار الذي يثن؛ وال1ن\ط%ق': ما جعل فيه من خيط أ%و غيه؛
وأ%نشد:

ت.ن\ب'و ال%ناطق' عن ج'ن'وب1م'،
وأ%س1ن_ة� ال%طYي> ما ت.ن\ب'و

وصف قوماv بعظم البطون وال�نوب والرخاوة. ويقال: ت.ن.ط�ق. بال1ن\طقة
وان\ت.طق با؛ ومنه بيت خ1داش بن زهي:

على العداء م'ن\تطقاv م'ج,يدا
.vوقد ذكر آنفا

وال�ن.ط�قة� من العز: البيضاء� موض1ع الن>طاق. ون.ط�ق الاء�
ال4ك%م.ة% والشجرة: ن.ص.ف%ها، واسم ذلك الاء الن>طاق على التشبيه بالن>طاق
القدم ذكره، واستعارة علي�، عليه السلم، للسلم، وذلك أ%نه قيل له:

ل%م. ل ت.خ\ض1ب' فإن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قد خ.ض.ب؟ فقال: كان
ذلك والسلم' ق�لê، فأ%ما الن فقد اتسع ن,طاق' السلم فام\ر.أv وما



اختار. التهذيب: إذا بلغ الاء الن>ص\ف من الشجرة والك%م.ة يقال قد
ن.ط�ق%ها؛ وف حديث العباس يدح النب، صلى ال عليه وسلم:

حت اح\ت.وى ب.ي\ت'ك. ال�ه.ي\م1ن' من
خ1ن\د1ف. ع.ل}ياء4، تتها النeط�ق'

النeط�ق: جع, نطاق� وهي أ%عراض¬ من ج,بال بعضها فوق بعض أ%ي نواح�
وأ%وساط منها شبهت بالنeط�ق الت يشد با أوساط الناس، ضربه مثلv له ف

ارتفاعه وتوسطه ف عشيته، وجعلهم تته بنزلة أوساط البال، وأ%راد ببيته
شرفه، وال�ه.ي\م1ن' نعته أ%ي حت احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان

من نسب, خ1ن\د1ف.. وذات الن>طاق, أ%يضاv: اسم أ%ك%مة{ لم. ابن سيده:
ون'ط�ق الاء طرائقه، أ%راه على التشبيه بذلك؛ قال زهي:

ي'ح1يل� ف ج.د\و.ل ت.ح\ب'و ضفادع'ه'،
ح.ب\و. ال%واري ت.رى ف مائة ن'ط�قا

والن_اط1قة�: الاصرة.
@نعق: الن_ع1يق': دعاء الراعي الشاء. يقال: ان\ع1ق\ بضأ}نك أ%ي اد\ع'ها؛

قال الخطل:
ان\ع1ق\ بض.أ}نك، يا ج.رير'، فإن_ما
م.ن>ت\ك. نفس'ك ف ال%لء ضلل

vون.ع1يقا vون'عاقا vون.ع.ق الراعي بالغنم ي.ن\ع1ق'، بالكسر، ن.ع\قا
ون.ع.قاناv: صاح با وزجرها، يكون ذلك ف الضأ}ن والعز؛ وأ%نشد ابن بري

لبشر:
ول ي.ن\ع1ق\ بناحية1 الر>قاق,

وف الديث: أ%نه قال لنساء عثمان بن مظعون لا مات: اب\ك1ي وإي�اكن_
ون.عيق. الشيطان، يعن الصياح والن_و\ح، وأضافه إل الشيطان لنه الامل

عليه. وف حديث الدينة: آخر' من ي'ح\شر راعيان من م'ز.ي\ن.ة% يريدان
الدينة ي.ن\ع1قان1 بغنمهما أي يصيحان. وقوله تعال: وم.ث%ل الذين كفروا

كم.ث%ل الذي ي.ن\ع1ق' با ل يسمع إل دعاء ونداء؛ قال الفراء: أضاف
ال%ث%ل إل الذين كفروا ث شبههم بالراعي ول يقل كالغنم، والعن، وال
أعلم، م.ث%ل الذين كفروا كالبهائم الت ل ت.ف}ق%ه' ما يقول الراعي أكثر من
الصوت، فأضاف التشبيه إل الراعي والعن ف ال%ر�ع1ي�، قال: ومثله ف

الكلم فلن يافك كخوف السد، العن كخوف1ه1 السد. ل4ن ال4سد معروف



أ%نه ال%خ'وف، وقال أ%بو إسحق: ضرب ال لم هذا الثل وشبههم بالغنم
ال%ن\ع'وق با ل يسمع منه إل الصوت، فالعن م.ث%ل�ك يا ممد وم.ث%ل�هم
كمث%ل% الناع1ق.3 وال%ن\ع'وق با با ل يسمع، لن سعهم ل يكن ينفعهم

فكانوا ف تركهم قبول% ما يسمعون بنزلة من ل يسمع.
ون.ع.ق. الغراب' ن.ع1يقاv ون'عاقاv؛ الخية عن اللحيان، والغي ف

.vالغراب' أ%حسن، قال ال4زهري: ن.ع.ق الغراب' ون.غ.ق.، بالعي والغي جيعا
ون.ع1يق' الغراب ون'عاق1ه ون.غ1يق�ه ون'غاق�ه: مثل ن.ه,يق المار

ون'هاق1ه، وش.ح1يج, البغل وش'حاج,ه، وص.ه,يل, وص'هال اليل وز.حي وز'حار، قال:
والثقات من الئمة يقولون كلم العرب ن.غ.ق الغراب، بالغي العجمة،

ون.ع.ق الراعي بالشاء، بالعي الهملة، ول يقال ف الغراب ن.ع.ق ويوز
ن.ع.ب.، قال: وهذا هو الصحيح، وحكى ابن كيسان ن.ع.ق. الغراب بعي مهملة،

واستعار بعضهم الن_عيق. ف ال4رانب؛ أ%نشد يعقوب:
والسeع\س'ع' الط}ل%س' ف ح.ل}ق1ه1

ع1ك}ر,ش.ةD ت.ن\ئ1ق' ف اللYه\ز,م,
أراد ت.ن\ع1ق'.

والناع1قان1: كويكبان من كواكب الوزاء وها أ%ضوأ� كوكبي فيها؛ يقال:
أ%حدها ر,ج\لها اليسرى، والخر م.ن\ك1ب'ها الين، وهو الذي يسمى

ال%ن\ع.ة%.
والناع1قاء�: ج'ح\ر الي.ر\بوع يقف عليه يستمع الصوات، والعروف عن كراع

العان,قاء�.
@نغق: ن.غ.ق. الغراب' ي.ن\غ1ق' وي.ن\غ.ق' ن.غ1يقاv ون'غاقاv؛ الخية عن
اللحيان: صاح غ1يق\ غ1يق\، وقيل ن.غ.ق بي ون.ع.ب. بب.ي\ن�؛ قال

الشاعر:واز\ج'روا الط�ي\ر.، فإن} م.ر_ بكم'
ناغ1ق¬ ي.ه\و,ي، فقولوا: س.ن.حا

وقد ذكر الف%ر\ق' بي الن_غ1يق, والنع1يب ف موضعه. والن_غ1يق': صوت
يرج من ق�ن\ب, الدابة وهو و,عاء ج'ر\د.ان,ه1. وناقة ن.غ1يق%ةD: وهي الت

ت.ب\غ1م' ب'ع.ي\دات1 ب.ي\ن� أ%ي م.ر_ةv بعد م.ر_ة{. وف الصحاح: ناقة
ن.غ1يق¬، وقد ن.غ.ق%ت الناقة ن.غ1يقاv إذا ب.غ.م.ت\؛ قال حيد:

وأ%ظ}م.ى كق%ل}ب, السوذقان ناز.ع.ت\،
ب,ك%ف�ي_، ف%ت\لء� الذYراع, ن.غ'وق'



أ%ي ب.غ'وم. أ%راد بال4ظ}م.ى الزمام السود. وإبل ظ�م\ي¬ أ%ي سود.
@نغبق: التهذيب ف الرباعي: الن_غ\بقة الصوت الذي ي'س\مع من بطن الدابة،

وهو الو'عاق. قال ال4صمعي: الن_غ\ب.قة صوت ج'ر\د.انه إذا ت.ق%ل}قل ف
ق�ن\ب,ه؛ قال أ%بو عمرو: هي الن'غ\ب'وقة؛ وأ%نشد:

vباردا éوماء vع.ل%ق}ت'ه غ%ر.زا
ش.ه\ر.ي\ ربيع�، واغ}ت.ب.ق}ت' غ%ب'وق%ه'

حت إذا دفع ال1ياد' د.ف%ع\ت'ه،
وسط ال1ياد1، ولس\ت1ه1 ن'غ\ب'وق%ه\

@نفق: ن.ف%ق. الفرس' والدابة� وسائر البهائم ي.ن\ف�ق' ن'ف�وقاv: مات؛ قال
ابن بري أ%نشد ثعلب:

فما أ%ش\ياء� ن.ش\ر,يها بال�،
�فإن ن.ف%ق%ت\ فأ%ك}س.د ما تكون

وف حديث ابن عباس: وال%زور نافقة أ%ي ميتة من ن.ف%قت الدابة إذا ماتت؛
وقال الشاعر:

ن.ف%ق. البغل� وأ%و\د.ى س.ر\جه،
ف سبيل ال س.ر\جي وب.غ.ل}

وأورده ابن بري: سرجي والب.غ.ل}.
،vق ن.فاقا�ون.ف%ق. البيع ن.ف%اقاv: راج. ون.ف%قت الس>ل}عة ت.ن\ف

بالفتح: غ%ل%ت\ ورغب فيها، وأ%ن\ف%ق%ها هو ون.ف�قها. وف الديث: ال�ن.فYق
سل}عته باللف الكاذب؛ ال�ن.فYق'، بالتشديد: من الن_ف%اق وهو ضد

الك%س.اد؛ ومنه الديث: اليمي الكاذبة م.ن\ف%ق%ة للس>ل}عة م.م\ح.قة للبكة
أي هي م.ظ1نة لنف%اقها وموضع له. وف الديث عن ابن عباس: ل ي'ن.فYق\

بعض'كم بعضاv أ%ي ل يقصد أ%ن ي'ن.فYق. س1ل}عته على جهة الن_ج\ش، فإنه
بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله سبباv لبتياعها وم'نفYقاv لا.

ونعف%ق. الدرهم ي.ن\ف�ق ن.ف%اقاv: كذلك؛ هذه عن اللحيان كأ%ن الدرهم ق%ل�
فرغب فيه.

vه ودرهه وطعامه ن.ف}قا�وأ%ن\ف%ق. القوم: ن.ف%قت سوقهم. ون.ف%ق مال
ون.فاقاv، كلها: نقص وقل9، وقيل فن وذهب. وأ%ن\ف%ق�وا: ن.ف%قت أ%موالم.

وأ%نف%ق. الرجل إذا افتقر؛ ومنه قوله تعال: إذاv ل4مسكتم خشية
الن\ف%اق,؛ أ%ي خشية الفناء والن_ف%اد. وأ%ن\ف%ق. الال: صرفه. وف التنزيل:



وإذا قيل لم أ%ن\ف1ق�وا ما رزقكم ال؛ أ%ي أ%نفقوا ف سبيل ال
وأ%طعموا وتصدقوا. واس\ت.ن\ف%قه: أ%ذهبه. والن_فقة: ما أ�ن,فق، والمع

ن,فاق.حكى اللحيان: ن.ف1دت ن,فاق' القوم ونف%ق%اتم، بالكسر، إذا نفدت وفنيت.
والن>فاق'، بالكسر: جع الن_ف%قة من الدراهم، ون.ف1ق. الزاد ي.ن\ف%ق'

ن.ف%قاv أي نفد، وقد أ%نف%قت الدراهم من الن_فقة. ورجل م1ن\فاق¬ أي كثي
الن_ف%قة. والن_ف%قة: ما أ%نف%ق}ت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك.

التهذيب: الليث ن.ف%ق. السعر 
(* قوله «السعر» كذا هو ف الصل ولعله

الشيء). ي.ن\ف�ق ن'ف�وقاv إذا كثر مشتروه، وأ%ن\ف%ق. الرجل إن\فاقاv إذا وجد
ن.فاقاv لتاعه. وف مثل من أ%مثالم: من باع ع1ر\ضه أ%ن\ف%ق. أ%ي من شات
الناس ش'ت1م.، ومعناه أ%نه يد ن.فاقاv بع1ر\ضه ينال منه؛ ومنه قول كعب

بن زهي:
أب,يت' ول أ%هج'و الصديق.، ومن ي.ب,ع\

بع1ر\ض أ%بيه ف ال%عاش1ر, ي'ن\ف1ق,
أ%ي يد ن.فاقاv، والباء مقحمة ف قوله بع1رض أ%بيه. ون.ف%ق%ت ال4ي�م

ت.ن\ف�ق ن.فاقاv إذا كثر خ'ط9ابا. وف حديث عمر: من ح.ظ9 ال%ر\ء ن.فاق
أ%ي�مه أ%ي من سعادته أن تطب نساؤه من بناته وأ%خواته ول ي.ك}س.د\ن%
ك%ساد الس>ل%ع الت ل ت.ن\ف�ق. والن_ف1ق': السريع النقطاع, من كل شيء،

يقال: سي ن.ف1ق¬ أي منقطع؛ قال لبيد:
ش.د�اv وم.ر\فوعاv بق�ر\ب, مثله

للو,ر\د1، ل ن.ف1ق ول م.س\ؤ'وم
أ%ي ع.د\و غي منقطع. وفرس ن.ف1ق' ال%ر\ي إذا كان سريع انقطاع الري:

:vقال علقمة بن عبدة يصف ظليما
فل ت.ز.يeده ف مشيه ن.ف1ق¬،

ول الز_فيف د'و.ي\ن الش�د> م.س\ؤ'وم
والن_ف%ق': س.ر.ب¬ ف ال4رض مشتق إل موضع آخر، وف التهذيب: له

م.خ\ل%ص¬ إل مكان اخر. وف الثل: ض.ل� د'ر.ي\ص¬ ن.ف%قه أي ج'ح\ره. وف
التنزيل: فإن استطعت أ%ن تبتغي ن.ف%قاv ف الرض، والمع أ%ن\ف%اق؛ واستعاره

:vامرؤ القيس ل1ح.رة الف1ئ%رة فقال يصف فرسا
خ.ف%اه'ن_ من أ%ن\فاق1ه,ن_، كأ%نا



خ.فاهن_ ود\ق¬ من ع.ش1ي� م'ج.لYب,
�والنeف%قة� والن_اف1قاء: ج'ح\ر الض_ب� والي.ر\بوع، وقيل: النeفقة

والناف1قاء موضع يرققه اليبوع من ج'حره، فإذا أ�ت1ي. من قبل القاص1عاء
ضرب الناف1قاء برأ}سه فخرج. ون.ف1ق. اليبوع ون.ف%ق وان\ت.ف%ق. ون.ف�ق:

خرج منه. وت.ن.ف�ق%ه الار,ش' وان\ت.فقه: استخرجه من ناف1قائه؛ واستعاره
بعضهم للشيطان فقال:

إذا الشيطان� ق%ص_ع. ف ق%فاها،
ت.ن.ف�ق}ناه' بال%ب\ل التeؤام

أ%ي استخرجناه استخراج الض_ب� من ناف1قائه. وأ%ن\ف%ق. الض_ب� واليبوع
�إذا ل ي.ر\ف�ق به حت ين\ت.ف1ق. ويذهب. ابن ال4عراب: ق�ص.ع.ة

اليبوع أ%ن يفر حفية ث يسد بابا بترابا، ويسمى ذلك التراب الد_ام�اء، ث
يفر حفراv آخر يقال له الناف1قاء والنeف%ق%ة والن_ف%ق فل ينفذها،

ولكنه يفرها حت ترق�، فإذا أ�خ1ذ% عليه بقاص1عائه عدا إل الناف1قاء
فضربا برأ}سه وم.ر.ق منها، وتراب النeف%ق%ة1 يقال له الراه1ط%اء؛

وأ%نشد:وما أ�مe الرeد.ي\ن,، وإن أ%دل�ت\،
بعال1مة{ بأ%خلق الك1رام

إذا الشيطان� ق%ص_ع ف قفاها
ت.ن.ف9ق}ناه بالب\ل التeؤام

أ%ي إذا سكن ف قاصعاء قفاها تنف�قناه أ%ي استخرجناه كما ي'ستخرج
اليبوع من نافقائه. قال ال4صمعي ف القاصعاء. إنا قيل له ذلك ل4ن

الي.ر\بوع يرج تراب الحر ث يسد� به فم الخر من قولم ق%ص.ع الك%ل}م' بالدم
إذا امتل4 به، وقيل له الدام_اء لنه يرج تراب الحر ويطلي به فم الخر

من قولك اد\م'م\ ق1د\رك أ%ي اط}ل1ها بالطYحال والر_ماد. ويقال: ناف%ق.
اليبوع' إذا دخل ف ناف1قائه، وق%ص_ع إذا خرج من القاص1عاء. وت.ن.ف�ق:

خرج؛ قال ذو الرمة:
إذا أ%رادوا د.س\م.ه' ت.ن.ف�قا

أ%بو عبيد: سي النافق' م'نافقاv للن_ف%ق وهو الس_ر.ب ف ال4رض،
وقيل: إنا سي م'نافقاv لنه ناف%ق. كاليبوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد
نفق به وناف%ق.، وله جحر آخر يقال له القاص1عاء، فإذا طل1ب. ق%ص_ع فخرج
من القاص1عاء، فهو يدخل ف الناف1قاء ويرج من القاص1عاء، أو يدخل ف



القاص1عاء ويرج من الناف1قاء، فيقال هكذا يفعل ال�نافق، يدخل ف السلم
ث يرج منه من غي الوجه الذي دخل فيه. الوهري: والناف1قاء إحدى ج,ح.رة%

الي.ر\بوع يكتمها وي'ظ}هر غيها وهو موضع يرققه، فإذا أ�ت1ي. من ق1ب.ل,
القاص1عاء ضرب الناف1قاء برأ}سه فان\ت.ف%ق أ%ي خرج، والمع الن_و.اف1ق'.
قال ابن بري: ج,ح.رة اليبوع سبعة: القاص1عاء والناف1قاء والدام_اء

.vوالراه1طاء� والع.ان,قاء وال%اثياء والل©غ.ز'، وهي الل©غ_ي\ز.ى أ%يضا
قال أ%بو زيد: هي الناف1قاء والنeف%قاء والنeف%قة والرeهطاء

والرeه.طة والق�ص.عاء والق�ص.عة، وما جاء على فاع1لء أ%يضاv حاوياء وسافياء�
وسابياء والسموأ%ل ابن عاد1ياء، والاف1ي.اء الن�، والكار,ـاء 

(* قوله
«الكارـاء» هكذا هو ف الصل بدون نقط.) والل�و,ياء والاس1ياء للص_لبة

والب.الغاء لل4كارع، وبن'و ق%اب,عاء للس_ب�. والنeف%قة مثال ال�م.زة:
الن_اف1قاء، تقول منه: ن.ف�ق الي.ر\بوع ت.ن\فيقاv وناف%ق. أ%ي دخل ف

ناف1قائه، ومنه اشتقاق ال�نافق ف الدين. والن>فاق، بالكسر، فعل
الناف1ق. والن>فاق': الدخول ف السلم من و.ج\ه والرو'ج عنه من آخر، مشتق�

من ن.اف1ق%اء اليبوع إسلمية، وقد ناف%ق. م'ناف%ق%ةv ون,فاقاv، وقد تكرر
ف الديث ذكر الن>فاق وما تصر�ف منه اساv وفعلv، وهو اسم إسلمي� ل

تعرفه العرب بالعن الخصوص به، وهو الذي ي.س\تر' ك�ف}ره ويظهر إيان.ه
،vيقال: ناف%ق. ي'ناف1ق م'نافقة ون,فاقا .vوإن كان أ%صله ف اللغة معروفا

وهو مأ}خوذ من النافقاء ل من الن_ف%ق وهو الس_ر.ب الذي يستتر فيه
لستره ك�ف}ره. وف حديث حنظلة: ناف%ق. ح.ن\ظ%لة أ%راد أ%نه إذا كان عند

النب، صلى ال عليه وسلم، أخلص وزهد ف الدنيا، وإذا خرج عنه ترك ما كان
عليه ورغب فيها، فكأ%نه نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أ%ن يسامح به

نفسه. وف الديث: أ%كثر م'ناف1ق1ي هذه ال�م_ة ق�ر_اؤها؛ أ%راد
بالن>فاق ههنا الرياء ل4ن كليهما إظ}هار غي ما ف الباطن؛ وقول أب

وجزة:ي.ه\د1ي قلئ1ص خ'ض_عاv ي.كنف}ن.ه'،
ص'ع\ر. الد'ود1 نو.اف1ق. ال4و\ب.ار,

أ%ي ن'س3ل%ت\ أ%وبار'ها من الس>م.ن، وف نوادر ال4عراب: أ%ن\ف%ق%ت
الب'ل إذا ان\ت.ث%ر.ت\ أ%وبار'ها عن س1م.ن. قالوا: ون.ف%ق ال�ر\ح إذا

تقش_ر، ويقال زي\ت انفاق؛ قال الراجز:



إذا س.م1ع\ن. ص.و\ت. ف%ح\ل� ش.ق}شاق،
ق%ط%ع\ن. م'ص\ف%ر�اv كزيت الن\فاق

والن_اف1قة: ناف1قة ال1س\ك، دخيل، وهي فأ}رة السك وهي وعاؤه.
ومالك بن ال�ن\ت.ف1ق, الض_ب� أ%حد بن ص'ب.اح بن طريف قاتل ب,س\ط%ام,

بن ق%ي\س.
والنeف%ي\ق': موضع. ون.ي\ق%ق' القميص والسراويل: معروف، وهو قارسي
معرب، وهو ال�ن.ف�ق'، وقيل الن_ي\ق%ق' دخيل، ن.ي\فق السراويل. الوهري:

ونيفق السروايل الوضع التسع منها، والعامة تقول ن,يف%ق، بكسر النون،
وال�ن\ت.ف1ق': اسم رجل.

@نقق: ن.ق_ الظ�ليم' والدجاجة� وال%ج.لة� والر_خ.مة� والض_فادع
والعقرب ت.ن,قe ن.قيقاv ون.ق}ن.ق.: صو_ت؛ قال جرير يصف النزير وال%ب� ف

حاويائه:
كأ%ن� ن.ق1يق. ال%ب> ف ح.او,يائه

ف%ح1يح ال4ف%اع1ي، أ%و ن.ق1يق الع.قارب
والدجاجة ت'ن.ق}ن,ق' للبيض ول تن,قe لنا ترج>ع ف صوتا، ونق�ت

الدجاجة وت.ق}ن.قت؛ ومنه قول يزيد بن ال%ك%م:
ضفاد1ع'ها غ%ر\ق%ى ل%ه'ن_ ن.ق1يق'

وقيل: الن_ق1يق' والن_ق}ن.قة� من أ%صوات الضفادع يفصل بينهما ال%د�
والترجيع، والدجاجة ت'ن.ق}ن,ق' للبيض، وكذلك النعامة. ون.ق_ الض>ف}د.ع

ون.ق}ن.ق: كذلك، وقيل هو صوت يفصل بينه مد� وترجيع. وضفدع ن.ق�اق
ون.ق�وق، وجع الن_ق�وق ن'ق�ق؛ قال رؤ\بة:

إذا د.نا منهن_ أ%نقاض' النeف�ق\
ويروى النeق%ق على من قال ج'د.د ف ج'د'د، ومن قال ر'س\ل قال ن'ق�؛

أ%نشد ثعلب:
على هني وه.ن.ات ن'ق�

والن_ق�اق: الضفدع، صفة غالبة؛ تقول العرب: أ%ر\و.ى من الن_ق�اق أ%ي
الضفدع. والن_ق�اقة: الضفدعة؛ والن_ق}ن.قة: صوتا إذا ض'وع1ف وربا

قيل ذلك لله,ر> أ%يضاv؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
أ%طع.م\ت راع1ي_ من الي.ه\ي.ر>،

فظ%ل� ي.ب\كي ح.ب,جاv بش.ر>،



خلف اس\ت1ه1 مثل ن.قيق ال1ر>
وف ر,ج\ز, مسيلمة: يا ض1ف}د.ع نق9ي كم تنق9ي الن_ق1يق' صوت الضفدع،
وإذا رج�ع صوته قيل ن.ق}ن.ق. وف حديث أ�م زرع: وداي,س� وم'ن,ق�؛ قال

أ%بو عبيد: هكذا رواه أ%صحاب الديث وم'ن,ق�، بالكسر، قال: ول أ%عرف
ال�ن,ق�، وقال غيه: إن صحت الرواية فيكون من الن_ق1يق الصوت، يريد أ%صوات

الواشي والنعام تصفه بكثرة أ%مواله، وم'ن,ق� من أ%ن.ق_ إذا صار ذا
ن.ق1يق� أو دخل ف النقيق. وف رواية أ�خرى: دايس للطعام ومن,ق�؛ وقال أ%بو

عبيد أ%يضاv: إنا هو م'ن.ق¼ من نق�يت الطعام.

والن_ق}ن.ق': الظليم، والن>ق}ن,ق'، والمع الن_قان,ق'.
والن>ق}نيق': الشبة الت يكون عليها الصلوب. ون.ق}ن.ق%ت\ عين'ه

ن.ق}نقةv: غارت؛ كذا حكاه يعقوب ف ال4لفاظ؛ وأ%نشد الليث:
خ'وص ذوات أ%ع\ي'ن� ن.قان,ق,،
خ'ص�ت\ با مهولة الس_مال1ق,

وقال غيه: ن.ق}نق%ت\ بالتاء وأ%نكره ابن ال4عراب وقال: ن.ق}ت.ق،
بالتاء، ه.ب.ط%، وف الصنف ت.ق}ت.ق%ت، بتاءين، قال ابن سيده: وهو

تصحيف.
@نق: ن.م.ق الكتاب ي.ن\م'ق�ه، بالضم، ن.م\قاv: كتبه، ون.م_قه: حس�نه
وج.و_ده. ون.م_ق اللد ون.ب_قه: نقشه وزينه بالكتابة، ون.ب_قه ون.م_قه

واحد؛ قال النابغة الذبيان:
كأ%ن� م.ج.ر_ الرام1سات1 ذ�ي'ول%ها

عليه ق%ضيم¬ ن.م_ق%ت\ه' الصوانع
ويروى حصي ن�قته. أ%بو زيد: ن.م.ق}ت'ه أ%ن\م'ق�ه ن.م\قاv ول%م.ق}ت'ه

أ%ل}م'ق�ه ل%م\قاv. وثوب ن.م1يق وم'ن.م_ق: منقوش، وقيل: هذا الصل ث
كثر حت استعمل ف الكتاب. والن_م.ق': الكتاب الذي يكتب فيه. وفيه

ن.م.ق%ة% أ%ي ريح منتنة؛ عن أب حنيفة، كأ%نه مقلوب من ق%ن.مة{. ال4صمعي: يقال
.Dر\و,ح,: فيه ن.م.س.ة ون.معق%ة وز.ه\م.قة�للشيء ال

@نرق: النeم\ر'ق' والنeم\ر'قة والن>م\ر,قة، بالكسر: الوسادة، وقيل:
وسادة صغية، وربا سوا الطYن\ف1س.ة% الت فوق الر>ح\ل ن'م\ر'قة؛ عن
أب عبيد، والمع ن.مارق؛ قال ممد بن عبد ال بن ني الثقفي:

إذا ما ب,س.اط� اللهو م'د_ وق�ر>ب.ت\،



ل1ل%ذ�ات1ه، أ%ن\ماط�ه' ون.م.ار,ق�ه\
وقيل: النeم\ر'قة هي الت ي'ل}ب.س'ها الرح\ل. أبو عبيد: النeم\ر'قة
والنeم\ر'ق وال1يث%ر.ة� ما اف}ت.رش.ت اس\ت' الراكب على الرحل

كال1ر\ف%قة، غي أ%ن مؤخرها أع.ظم من مقدمها ولا أ%ربعة سيور تشد بآخ1ر.ة1
الر_ح\ل وواسطه؛ وأنشد:

ت.ض1جe من أ%س\تاه1ها الن�م.ار,ق'،
مفارش الر>حال وال4يان,ق'

الفراء ف قوله تعال: ون.م.ارق م.ص\فوفة؛ هي الوسائد واحدتا ن'م\ر'قة،
قال: وسعت بعض كلب يقول ن,م\ر,قة، بالكسر. وف الديث: اشتريت ن'م\ر'قة

أ%ي و,س.ادةv، وهي بضم النون والراء وبكسرها وبغي هاء، وجعها ن.مارق؛
وف حديث هند:

ن.ح\ن' ب.نات' طارق،
ن.م\شي على الن_م.ارق

@نق: ن'ه.اق' المار: صوته. والن_ه,يق': صوت المار، فإذا كر�ر ن.هيقه
واشتد� قيل: أ%خذه النeهاق'. ون.ه.ق. المار ي.ن\ه,ق' وي.ن\ه.ق'

وي.ن\ه'ق؛ الضم عن اللحيان، ن.ه\قاv ون.ه,يقاv ون'ه.اقاv وت.ن\هاقاv: صو_ت.
قال ابن سيده: وأ%رى ثعلباv قد حكى ن.ه,ق.، قال: ولست منه على ثقة.

والن�اه1قان: عظمان شاخصان ي.ن\د'ران من ذي الافر ف مرى الدمع يرج
منهما النeه.اق'، ويقال لما أ%يضاv الن_و.اهق؛ قال النابغة العدي يصف

:vفرسا
ب,عاري الن_و.اه1ق, ص.ل}ت1 ال%بيـ
ن، ي.س\ت.نe كالت_ي\س ذي ال�ل�ب

والن�اه1ق' والن_واه1ق' من المي: حيث يرج النeهاق من حلوقها، وهي
من اليل العظام الناتئة ف خدودها، وف التهذيب: الن_واه1ق' من اليل

والمر حيث يرج النeهاق' من حلقه؛ وأ%نشد للنمر بن تولب:
فأ%ر\س.ل% س.ه\ماv له أ%ه\ز.عا،

ف%ش.ك� نواه1قه والف%ما
أبو عبيدة ف كتاب اليل: الناهقان عظمان شاخصان ف وجه الفرس أ%سفل من

عينيه، وقيل: الن_و.اه1ق' ما أ%سفل من البهة ف قصبة ال4نف، وقيل:
ن.و.اه1ق' الدابة ع'روق اكتنفت خياشيمها ل4ن النeه.اق. منها، الواحدة



ناه1قة. الوهري: الن�اه1ق' من المار حيث يرج النeهاق' من حلقه.
والن_ه\قة�: طائرة طويلة النقار والرجلي والرقبة، غباء�.

والن_ه\ق والن_ه.ق': نبات شبه ال1ر\ج,ي, من أ%حرار البقول يؤكل،
وقيل: هو ال1ر\ج,ي، قال منصور: وساعي من العرب الن_ه.ق' ال1ر\ج,ي

الب�ري�، قال: رأ%يته ف ر,ي.اض الص_م�ان وكنا نأ}كله مع التمر، وف م.ذاقه
ح.م\ز.ةD وح.ر.ارة، وهو ال1ر\ج,ي' بعينه إل أ%نه بر>ي� ي.ل}ذ%ع'

اللسان ويسمى ال4ي\ه.قان%، وأ%كثر ما ينبت ف ق1ر\بان الر>ياض؛ وقال أبو
حنيفة: هو من الع'ش\ب؛ قال رؤبة ووصف ع.ياv وأ�ت'ن.ه':

ش.ذ�ب أ�وله'ن_ من ذات1 الن_ه.ق\
واحدته ن.ه.قة، وقيل: ذات' الن_ه.ق, أ%رض معروفة. وذو ن'ه.ي\ق�: موضع؛

قال:
أ%ل يا ل%ه\ف نف}س3ي بعد ع.يش�

لنا ب'نوب د.ر�، فذي ن'ه.ي\ق,
وف حديث جابر: فنز.ع\نا فيه حت أ%نق}ناه، يعن الوض، هكذا جاء ف

رواية بالنون، قال: وهو غلط والصواب بالفاء.
@نوق: الن�اقة�: ال�نثى من البل، وقيل: إنا تسمى بذلك إذا أ%جذعت،

والمع أ%ن\و'ق¬ وأ%ن\ؤ'ق؛ هذه عن اللحيان؛ قال ابن سيده: هزوا الواو
للضمة؛ وأ%و\ن'ق وأ%ي\ن'ق، الياء ف أ%ي\ن'ق� عوض من الواو ف أ%و\ن'ق� فيمن

جعلها أ%ي\ف�لv، ومن جعلها أ%ع\ف�لv فقدم العي م'غ.ي_ر.ةv إل الياء
Dمن العوض،إذ كل9 ع1و.ض� ب.د.ل vمن الواو، فالبدل أ%عم تصرفا vجعلها بدل
،وليس كل بدل عوضاv وقال ابن جن مرة: ذهب سيبوية ف قولم أ%ي\ن'ق
مذهبي: أ%حدها أ%ن تكون عي أ%ي\ن'ق قلبت إل ما قبل الفاء فصارت ف
التقدير أ%و\ن'ق ث أ�بدلت الواو ياء ل4نا كما أ�ع1ل�ت بالقلب كذلك أ�علت

أ%يضاv بالبدال، والخر أ%ن تكون العي حذفت ث عوضت الياء منها قبل
الفاء، فمثالا على هذا القول أ%ي\ف�ل، وعلى القول ال4ول أ%ع\ف�ل، وكذلك

أ%يان,ق ون'وق وأ%ن\و.اق¬؛ عن يعقوب، ون,ي.اق¬ ون,ياقات¬؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

إن_ا و.ج.د\نا ناقة% الع.ج'وز,
خ.ي\ر. الن>ياقات على الت_ر\م1يز,،
حي ت'كال� الن>يب' ف الق%ف1يز,



وف حديث أ%ب هريرة: فوجد أ%ي\ن'قه'؛ ال4ي\ن'ق: جع ق1ل�ة{ لناقة،
ويصغر أ%ي\ن'ق¬ أ�ي.ي\ن,قات؛ عن يعقوب، والقياس' أ�ي.ي\ن,ق كقولك ف

أ%ك}ل�ب� أ�ك%ي\ل1ب؛ ال4زهري: جعها ن'وق ون,ياق، والعدد أ%ي\ن'ق وأ%يانق على
قلب أ%ن\و'ق�. الوهري: الن�اقة� تقديرها ف%ع.ل%ةD بالتحريك ل4نا جعت
على ن'وق� مثل ب.د.ن.ة{ وب'د\ن{ وخ.ش.ب.ة وخ'ش\ب، وف%ع\لة بالتسكي ل

تمع على ذلك، وقد جعت ف الق1ل�ة1 على أ%ن\و'ق�، ث استثقلوا الضمة على
الواو فقدموها فقالوا أ%و\ن'ق؛ حكاها يعقوب عن بعض الطائيي، ث عوضوا من

الواو ياء فقالوا أ%ي\ن'ق، ث جعوها على أ%يانق، وقد تمع الناقة� على
ن,ي.اق� مثل ث%م.رة وث1مار، إل أ%ن الواو صارت ياء للكسرة قبلها؛ وأ%نشد

أ%بو زيد للقلخ بن ح.ز\ن{:
أ%ب\ع.د.ك�ن_ ال� من ن,ي.اق,

إن ل ت'نج>ي من الو,ثاق,
وف الثل: اس\ت.ن\و.ق. ال%م.ل�؛ قال ابن سيده: است.ن\وق ال%مل� صار

كالناقة ف ذ�لYها، ل يستعمل إل م.زيداv. قال ثعلب: ول يقال اس\ت.ن.اق
ال%م.ل� إنا ذلك لن هذه ال4فعال الزيدة، أ%عن اف}ت.ع.ل

واس\ت.ف}ع.ل، إنا تعتل باعتلل أ%فعالا الثلثية البسيطة الت ل زيادة فيها
كاس\ت.ق%ام إنا اع\ت.ل� لعتلل قام، واس\تقال إنا اعتل� لعتلل قال،

وإل فقد كان حكمه أ%ن ي.ص1ح_ ل4ن فاء الفعل ساكنة، فلما كانت
اس\ت.و\س.ق. واس\ت.ت\يس ونوها دون فعل ثلثي بسيط ل زيادة فيه، صحت الياء والواو

لسكون ما قبلهما، وهذا ال%ث%ل يضرب للرجل يكون ف حديث أ%و صفة شيء ث
يلطه بغيه وينتقل إليه، وأصله أ%ن ط%ر.فة بن الع.ب\د كان عند بعض

اللوك والسي_ب' بن ع.ل%س� ينشده شعراv ف وصف ج.م.ل، ث ح.و_له إل نعت
ناقة فقال طرفة: قد اس\ت.ن\وق المل؛ قال ابن بري وأ%نشد الفراء:

،vم' لو أ%ن� فيكم م.ه.ز_ة�ه.ز.ز\ت'ك
وذك�ر\ت ذا التأ}نيث فاستنوق ال%م.ل}

قال ابن بري: والبيت الذي أ%نشده ال�سي_ب بن ع.ل%س هو قوله 
(* وف

رواية أ�خرى: إن قائل هذا البيت هو التلم�س خال طرفة) :
وإن>ي ل�م\ض1ي ال%م_ عند اح\ت1ضاره

بناج�، عليه الص_ي\ع.ري_ة�، م1ك}د.م,



والصي\ع.ر,ي�ة�: من س1مات1 النeوق دون ال1مال. وج.م.ل م'ن.و_ق:
ذ%ل�ول قد أ�ح\س3ن.ت رياضته، وقيل: هو الذي ذ�لYل% حت ص'ي>ر كالناقة. وناقة

منو_قة: ع'لYمت الشي.
والن_و_اق من الرجال: الذي يروض ال�مور ويصلحها. وف الديث: أ%ن

رجلv سار معه جل قد ن.و_ق%ه' وخ.ي_سه: ال�ن.و_ق': الذل�ل وهو من لفظ
الناقة كأ%نه أ%ذهب شد�ة ذكورته وجعله كالناقة ال�ر.و_ضة النقادة.

وف حديث عمران بن حصي: وهي ناقة م'ن.و_قة. وت.ن.و_ق ف المر أ%ي
تأ%ن_ق فيه، وبعضهم ل يقول ت.ن.و_ق، والسم منه الن>يقة�. وف الثل:

خ.ر\قاء� ذات ن,يق%ة؛ يضرب للجاهل بال4مر وهو مع جهله يد_عي العرفة
ويتأ%نق ف الرادة، ذكره أ%بو عبيد. ابن سيده: ت.ن.و_ق ف أ�موره ت.ج.و_د

وبالغ مثل تأ%ن_ق فيها؛ قال ذور الرمة:
كأ%ن� عليها س.ح\ق. ل1ف}ق� ت.ن.و_ق%ت\

به ح.ض\ر.م1ي�ات' ال4كف> ال%و.ائك
عد>اه بالباء لنه ف معن ترفق%ت\ به، قال: وهي مأ}خوذة من الن>يقة؛

قال ابن هرم الكلب:
ل�ح\س3ن' ر.م_ الو.ص\ل من أ�م ج.ع\ف%ر�

ب.د> الق%واف، وال�ن.و_ق%ة1 ال�ر\د1
وقال جيل ف الن>ي\ق%ة1:

إذا اب\ت'ذ1ل%ت\ ل ي'ز\ر,ها ت.ر\ك' ز,ينة{،
وفيها، إذا از\دانت\ ل1ذ1ي ن,يقة{، ح.س\ب'

وقال الليث: الن>يقة� من الت_ن.وeق. ت.ن.و_ق فلن ف منطقة وملبسه
وأ�موره إذا تو_د وبالغ، وت.ن.ي_ق لغة؛ قال ابن بري: وشاهد الن>يق%ة1

قول الراجز:
كأ%نا من ن,يقة{ وش.ار.ه\،

وال%ل}ي بي التب, وال1جار.ة}
م.د\ف%ع م.ي\ثاء4 إل ق%راره\،

لك الكلم'، واس\معي يا جار.ه
وقال علي بن حزة: ت.أ%ن_ق. من ال4ن.ق,، وال4ن,يق' ال�ع\ج,ب'؛ ومنه
الديث: ص1ر\ت' إل ر.و\ضات{ أ%ت.أ%ن_ق' فيهن أ%ي أ�س.رe وأ�ع\ج.ب'

بن، قال: ول يقال ت.أ%ن_ق}ت' ف الشيء إذا أ%حكمته، وإنا يقال



ت.ن.و_ق}ت'. ابن سيده: وان\ت.اق ك%ت.ن.و_ق.، وقيل ان\تاق الشيء مقلوب عن انتقاه.
أبو عبيد: والن\ت1ياق' مثل الن\ت1ق%اء3؛ قال:

مثل الق1ياس, ان\ت.اق%ها ال�ن.قYي
يعن الق1س3ي_، وكان الكسائي يقول: هو من الن>يقة1 والسم من كل ذلك

النeيقة�. والن_و.ق': بياض فيه حرة يسية. ابن ال4عراب: الن_و\قة
ال%ذاقة ف كل شيء. وال�ن.و_ق: الذل�ل من كل شيء حت الفاكهة إذا قرب

ق�طوفها ل4كلها فقد ذ�لYلت. وروى الفراء عن الدبيية أنا قالت: تقول
للجمل اللي�ن ال�ن.و_ق. ال4صمعي: ال�ن.و_ق من النخل ال�ل%ق�ح،

وال�ن.و_ق من الع'ذ�وق النق�ى، وال�ن.و_ق' ال�ص.ف�ف، وهو
ال�ط%ر_ق' وال�س.ك�ك'. ابن ال4عراب: الن_و.قة الذين ينق9ون الشحم من اللحم

لليهود، وهم أ�م.ناؤ'هم، وهو جع نائ1ق� مقلوب من ناق1ئ{؛ وأ%نشد:
م'خ_ة� ساقي بأ%يادي ناق1ئ{،

أع\ج.ل%ها الش�اوي عن الح\راق,
ويروى بي ك%ف�ي ناق1ئ{. ويقال: ن'ق\ ن'ق\ إذا أ%مرته بتمييز اللحم من

الشحم.
@نيق: الن>يق': أ%رفع موضع ف البل، والمع أ%ن\ي.اق ون'ي'وق، وف

الصحاح: ون,ي.اق؛ قال: ومنه قول الشاعر:
ش.غ\و.اء توط1ن' بي الش>يق, والن>يق,

والن>يق': حرف من حروف البل، وقيل: الن>يق' الطويل من البال.
والن�اق: شبه م.ش.ق¼ بي ض.ر_ة البام، وأ%صل أ%لي.ة النصر ف

مستقبل بطن الساعد بلصق الراحة، وكذلك كل موضع مثل ذلك من باطن ال%ر\ف1ق أ%و
ف أ%صل الع'ص\ع'ص,. والن�اق': ال%زe الذي ف مؤخر حافر الفرس، وجعها

ن'ي'وق.
وت.ن.ي_ق الرجل ف ل1ب\سته وط�ع\مه: بالغ، لغة ف ت.ن.و_ق. الليث:

الن>يقة من النeيوق. ت.ن.و_ق فلن ف مطعمه وملبسه وأ�موره إذا تو_د
وبالغ، وت.ن.ي_ق لغة.

@نيبق: ن,يب.ق' القميص: ن,يف%ق�ه، فارسي أعربوه بالرباعي كما أععربوه
بالثلثي ف ن,يف%ق�.

@نيفق: ن,يف%ق' القميص 
(* قوله «نيفق القميص» هو بالفتح والعامة تكسره،



افاده الؤلف ف مادة نفق.) معروف.
@نبك: الن_ب.ك%ة: أ%ك%مة م'ح.د_دة الرأ}س، وربا كانت حراء ول تلو

من الجارة، وقيل: هي ال4رض فيها ص.ع'ود وه.ب'وط ، والمع ن.ب.ك،
بالتحريك، ون,باك¬. ال4زهري: شر فيما قرأ% بطه هي ر.واب� من طي، واحدتا

ن.ب.ك%ة. قال: وقال ابن شيل الن_ب\كة مثل الف%ل}كة أ%ي أ%ن الف%ل}كة
أ%علها م'دو_ر متمع، والن_ب\ك%ة رأ}سها مد_د كأ%نه س1نان رمح، وها

م'ص\ع1د.تان1. وقال ال4صمعي: الن_ب\ك' ما ارتفع من ال4رض؛ قال طرفه:
ت.ت_ق1ي ال4رض. ب,ر'ج¼ و'ق�ح�،
و.ر'ق� ت.ق}ع.ر' أ%ن\باك. ال4ك%م\

قال أ%بو منصور: والذي سعته من العرب ف الن_ب.ك%ة وشاهدتم
ي'وم1ئ�ون إ,ليها كل رابية من رواب الرمال كانت م'س.ل�ك%ة ا لرأ}س وم.د_دته.

الوهري: الن>باك' الت>لل الصغار. ومكان ناب,ك¬ أ%ي مرتفع؛ ومنه قول
ذي الرمة:

وقد خ.ن_ق. الل� الش>عاف.، وغ%ر_ق%ت\
ج.وار,يه ج'ذ}عان% ال1ضاب, الن_واب,ك

ون.ب\ك¬ ون'ب'وك¬ ون'باكة: مواضع. وت.ن\ب'وك': اسم موضع؛ قال ابن سيده:
وإ,نا قضينا على تائه بالزيادة وإ,ن ل نقض على التاء إ,ذا كانت

�أ%و_لv بالزياة إ,ل� بدليل ، ل4نا لو كانت أصلv لكان و.ز\ن
الرف ف%ع\لولv وهذا البناء خارج عن كلمهم إ,ل� ما حكاه سيبويه من

قولم: بنو ص.ع\ف�وق�؛ قال رؤبة:
بش1ع\ب, ت.ن\ب'وك. وش1ع\ب, الع.و\ث%ب,

.vنتك: الن_ت\ك.: شبيه بالن_ت\ف، يانية، ن.ت.ك. ي.ن\ت1ك' ن.ت\كا@
الليث: الن_ت\ك' ج.ذ}ب' الشيء ت.ق}ب,ض' عليه ث تكسره إ,ليك ب.ف}و.ة{. قال

أ%بو منصور: وهو الن_ت\ر'
أ%يضاv. يقال: ن.ت.ر ذكره ون.ت.كه إ,ذا استبأ% بعدما بال.

@نزك: الن>ز\ك'، بالكسر: ذك%ر الو.ر.ل والض_ب>، وله ن,ز\كان1 على ما
تزعم العرب، ويقال ن,ز\كان1 أ%ي قض1يبان، ومنهم من يقول ن.ي\زكان1

ولل�نثى ق�ر\نتان؛ قال ال4زهري: وأ%نشدن غلم من بن ك�ل%ي\ب�:
ت.ف%ر_ق}ت'م'، ل ز,ل}ت'م' ق%ر\ن% واحد{،

ت.ف%رeق. ن,ز\ك1 الض_ب>، وال4صل� واحد'



وقال أ%بو الجاج يصف ضب�اv، وقال ابن بري هو ل�م\ران% ذ1ي الغ'ص_ة،
وكان قد أ%هدى ض1باباv لالد ين عبد ال الق%س\ر,ي� فقال فيها:

ج.ب.ى العام. ع'م_ال� ال%راج,، وح1ب\و.ت
م'ح.ل�ق%ة� ال4ذ}ناب، ص'ف}ر' الش_واك1ل,
ر.ع.ي\ن الد_ب والن_ق}د.، حت كأ%ن_ما
ك%ساه'ن_ س'ل}طانD ثياب. ال%راج,ل,

ت.رى ك�ل� ذي_ال�، إ,ذا الشمس' عار.ض.ت\،
س.ما بي ع1ر\س.ي\ه س'م'و_ ال�خات1ل,
vله ن,ز\كان1، كانا ف%ض1يل%ة Dس1ب.ح\ل

على كل حاف{ ف ال4نام، وناع1ل,
وحكى ابن الق%ط�اع فيه الن_ز\ك.، بالفتح أ%يضاv. قال أ%بو زياد: الضب

،Dله ن,ز\كان1، وكذلك الو.ر.ل وال1ر\باء والط©ح.ن'، وجعه ط1ح\نان
وللض_ب.عة والو.ر.ل%ة1 ر.ح1مان1؛ أ%نشد أ%بو عثمان عمرو بن ب.ح\ر� الاحظ

لمرأ%ة وقد لمها ابنها ف زوجها:
و.د1د\ت' لو انه ض.بì، وأ%ن
ض'ب.ي\ب,ة� ك�ذ}ي.ة{، و.ح.داv خ.لء4ا

أ%رادت بأ%نه له أ%ي\ر.ي\ن, وأ%ن لا ر.ح1مي ش.ب.قاv وغ�لمةv؛ ورأ%يت
ف حواشي أ%مال ابن بري بط فاضل أ%ن ال�ف%ج_ع. أ%نشد ف الت_ر\ج'مان

عن الكسائي:
تفر_قتم'، ل زلتم' ق%ر\ن% واحد{،

تفرeق. أ%ي\ر, الض_ب>، والصل� واحد'
قال: رماهم بالق1ل�ة والذYل�ة والقطيعة والتفرeق، قال: ويقال إ,ن

أ%ير الضب له رأ}سان وال4صل واحد على خلقة لسان الية، ولكل ضبة
م.س\ل%كان1. والن_ز\ك': الطعن بالن_ي\ز.ك. والن_ي\ز.ك': الرمح الصغي، وقيل: هو

نو ال1ز\راق,، وقيل: هو أ%قصر من الرمح، فارس معرب، وقد تكلمت به
الفصحاء؛ ومنه قول العجاج:

م'ط%ر_ر¬ كالن_ي\ز.ك1 ال�ط}ر'ور
وف الديث: أ%ن عيسى، عليه السلم، يقتل الدجال بالن_ي\ز.ك1، والمع

الن_ياز,ك'؛ قال ذو الرمة:
أ%ل من ل1ق%ل}ب� ل ي.زال� كأ%نه،



من الو.ج\د1، ش.ك�ت\ه ص'دور الن_ياز,ك1؟
وف حديث ابن ذي ي.ز.ن{:

ل ي.ض\ج.ر'ون% وإ,ن} ك%ل�ت\ ن.ياز,ك�هم
هي جع ن.ي\ز.ك للرمح القصي، وحقيقته تصغي الرمح بالفارسية. ورمح

ن.ي\ز.ك: قصي ل ي'ل}ح.ق'؛ حكاه ثعلب، وبه يقتل عيسى، عليه السلم، الدجال.
ون.ز.ك%ه ن.ز\كاv: طعنه بالن_ي\ز.ك، وكذلك إ,ذا ن.ز.ع.ه وط%ع.ن فيه

بالقول. والن_ي\ز.ك': ذو س1نان{ وز'ج¼، والع'كاز ز'جÒ ول سنان له.
والن_ز\ك': س'وء� القول ف ال3نسان ور.م\ي'ك ال3نسان بغي الق.

وتقول: ن.ز.ك%ه بغي ما رأ%ى منه. ورجل ن'ز.ك¬: ط%ع_ان ف الناس، وف
الصحاح: ورجل ن.ز_اك أ%ي ع.ي_اب. أ%بو زيد: ن.ز.ك}ت' الرجل إ,ذا خ.ر_ق}ت.ه.

وف حديث أ%ب الدرداء ذ%ك%ر ال4ب\د.ال فقال: ليسوا بن.ز_اكي ول
م.ع\ج,ب,ي. ول م'ت.ماو,ت1ي.؛ الن_ز_اك: الذي ي.ع1يب' الناس. يقال:

ن.ز.ك}ت' الرجل% إ,ذا ع1ب\ت.ه، كما يقال�: ط%ع.ن\ت' عليه وفيه، وأ%صله من
الن_ي\ز.ك1

للرeم\ح القصي. وف حديث ابن ع.و\ن{ وذ�ك1ر. عنده ش.ه\ر' بن ح.و\ش.ب�
فقال: إ,ن ش.ه\راv ن.ز.ك�وه أ%ي طعنوا عليه وعابوه.

@نسك: النeس\ك' والنeس'ك: العبادة والطاعة وكل ما ت'ق�رب به إ,ل ال
تعال، وقيل لثعلب: هل يسمى الصوم ن'س'كاv؟ فقال: كل حق ل عز_ وجل

يسمى ن'س'كاv. ن.س.ك ل تعال ي.ن\س'ك' ن.س\كاv ون,س\كاv ون.س'ك.، الضم عن
اللحيان، وت.ن.س_ك. ورجل ناس1ك: عابد. وقد ن.س.ك وت.ن.س_ك. أ%ي تعبد.

ون.س'ك، بالضم، ن.ساكة أ%ي صار ناسكاv، والمع ن'س_اك.
والن'س�ك' والن>س3يكة: الذبيحة، وقيل: النeس'ك الدم، والن_س3يكة:

الذبيحة، تقول: من فعل كذا وكذا فعليه ن'س'ك أ%ي دم ي'ه.ر,يق�ه بكة، شرفها
ال تعال، واسم تلك الذبيحة الن_س3يك%ة، والمع ن'س'ك ون.س.ائ1ك'.
والنeس'ك: ما أ%مرت به الشريعة�، والو.ر.ع: ما ن.ه.ت\ عنه. وال%ن\س.ك

وال%ن\س3ك': ش1ر\عة الن_س\ك. وف التنزيل: وأ%ر,نا م.ن.اس1ك%نا؛ أ%ي
م'ت.ع.ب_دات1نا، وقيل: ال%ن\س.ك' الن_س\ك نفسه. وال%ن\س3ك': الوضع الذي

تذبح فيه الن_س3يكة والن_سائك. النضر: ن.س.ك الرجل� إ,ل طريقة جيلة أ%ي
داوم عليها. وي.ن\س'كون البيت.: يأ}تونه. وقال الفراء: ال%ن\س.ك'

ال%ن\س3ك'



ف كلم العرب الوضع العتاد الذي تعتاده. ويقال: إ,ن� لفلن
م.ن\س3كاv يعتاده ف خي كان أ%و غيه، وبه سيت ال%ناس1ك'. وقال أ%بو إ,سحق:

قرئÝ لكل أ�مة جعلنا م.ن\س.كاv، وم.ن\س3كاv، قال: والن_س\ك' ف هذا
الوضع يدل على معن الن_ح\ر كأ%نه قال: جعلنا لكل أ�مة أ%ن ت.ت.قرب. بأ%ن

تذبح الذبائح ل، فمن قال م.ن\س3ك فمعناه مكان ن.س\ك مثل م.جل1س مكان
جلوس، ومن قال م.ن\س.ك فمعناه الصدر نو النeس'ك والنeس'وك. غيه:

وال%ن\س.ك وال%ن\س3ك الوضع الذي تذبح فيه النeس'ك، وقرئ. بما قوله تعال:
جعلنا م.ن\س.كاv هم ناس1كوه. ابن ال4ثي: قد تكرر ذكر ال%ناس1ك

والنeس'ك والن_س3يكة ف الديث، فال%ن.اسك جع م.ن\س.ك وم.ن\س3ك، بفتح السي
وكسرها، وهو ال�ت.ع.ب_د ويقع على الصدر والزمان والكان، ث سيت

أ�مور الج كلها م.ناسك. وال%ن\س.ك وال%ن\س3ك: ال%ذ}ب.ح'.
وقد ن.س.ك. ي.ن\س'ك ن.س\كاv إ,ذا ذبح. ون.س.ك الثوب: غسله بالاء وطهره،

فهو م.ن\سوك؛ قال:
ول ي'ن\ب,ت' ال%ر\ع.ى س1باخ' ع'راع1ر�،

ولو ن'س3ك%ت\ بالاء س1ت_ة% أ%ش\ه'ر,
وأ%رض ناس1كة: خضراء حديثة الطر، فاعلة بعن مفعولة.

والن_س3يك: الذهب، والن_س3يك: الفضة؛ عن ثعلب. والن_س3يكة: القطعة
الغليظة منه. ابن ال4عراب: النeس'ك س.بائك الفضة كل© س.ب,يكة منها

نسيكة، وقيل للمتعبد ناس1ك¬ ل4نه خ.ل�ص نفسه وصفاها ل تعال من
د.ن.س3الثام كالس_بيكة ال�خ.ل�صة من ال%ب.ث1. وسئل ثعلب عن الناسك ما هو

فقال: هو مأ}خوذ من الن_س3يكة وهو س.ب,يكة الف1ضة ال�ص.ف�اة كأ%نه
خ.ل�ص نفسه وصفاها ل عز وجل.

والنeس.ك، بضم النون وفتح السي: طائر؛ عن كراع.
@نطك: التهذيب ف الثلثي: أ%نط%اك1ي.ة� اسم مدينة، قال: وأ�راها ر'ومية.

@نفك: الليث: الن_ف%ك%ة لغة ف الن_ك%ف%ة وهي الغ'د_ة.
@نكك: روى أ%بو العباس عن ابن ال4عراب: ن.ك}ن.ك. غريه إ,ذا تشد_د.

عليه.
@نلك: النeل}ك والن>ل}ك': شجر الدeب>، واحدتا ن'ل}ك%ة ون,ل}ك%ة، وهي

شجرة ح.م\ل�ها ز'ع\ر'ور¬ أ%ص\ف%ر'. وقال أ%بو حنيفة: النeل}ك'، بضم
النون، شجرة الزeع\ر'ور,، واحدته ن'ل}كة ون,لكة، قال: ويقال لا شجرة



.vب>، قال: ول أ%جد ذلك معروفاeالد
vون.ه.كا vم_ى ن.ه\كا�@نك: الن_ه\ك': الت_ن.ق©ض'. ون.ه.ك%ت\ه ال
ون.هاكةv ون.ه\ك%ةv: ج.ه.د.ت\ه وأ%ض\ن.ت\ه ون.ق%ص.ت\ ل%ح\م.ه، فهو

م.ن\ه'وك، ر'ؤ,ي. أ%ث%ر ال�زال, عليه منها، وهو من التنقص أ%يضاv، وفيه لغة
أ�خرى: ن.ه,ك%ت\ه المى، بالكسر، ت.ن\ه.ك�ه ن.ه.كاv، وقد ن'ه,ك. أ%ي د.ن,ف

�وض.ن,ي.. ويقال: بانت عليه ن.ه\ك%ة
الرض، بالفتح، وب.د.ت\ فيه ن.ه\ك%ةD. ون.ه.ك%ت1 ال3بل� ماء4 الوض

:vإ,ذا ربت جيع ما فيه؛ قال ابن مقبل يصف إ,بل
ن.واه1ك' ب.يeوت1 ال1ياض إ,ذا غ%د.ت\
عليه، وقد ض.م_ الض_ر,يب' ال4فاع1ي.ا

ون.ه.ك}ت الناقة% ح.ل}باv أ%ن\ه.ك�ها إ,ذا نق%ص\تها فلم يبق ف ضرعها
لب. وف حديث ابن عباس: غي م'ض1ر¼ بن.س\ل� ول ناه1ك{ ف ح.ل%ب� أ%ي غي

مبالغ فيه. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال للخافضة:
أ%ش1م>ي ول ت.ن'ه.كي أ%ي ل ت'بالغي ف استقصاء التان ول ف إ,س\حات1

م.خف1ض, الارية، ولكن اخ\ف1ض1ي ط�ر.يف%ه.
وال%ن\هوك من الرجز والن\سرح: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كقوله ف الرجز:

يا ليتن فيها ج.ذ%ع\
وقوله ف النسرح:

و.ي\ل� ام�ه س.ع\د{ سع\ـــــــد.ا
وإ,نا سي بذلك ل4نك حذفت ثلثيه ف%ن.ه.ك}ت.ه بالذف أ%ي بالغت ف

إمراضه وال3جحاف به.
والن_ه\ك: البالغة ف كل شيء. والن�اه1ك والن_ه,يك': البالغ ف جيع

ال4شياء. ال4صمعي: الن_ه\ك أ%ن تبالغ ف العمل، فإ,ن ش.ت.م\ت.
وبالغت. ف ش.ت\م الع1ر\ض قيل: ان\ت.ه.ك. ع1ر\ض.ه. والن_ه,يك'

والن>ه'وك�من الرجال: الشجاع'، وذلك لبالغته وث%باته ل4نه ي.ن\ه.ك ع.د'و_ه
في.ب\ل�غ منه، وهو ن.ه,يك¬ ب.ي>ن' الن_هاكة ف الشجاعة، وهو من ال3بل

الص_ؤ'ول� القوي� الشديد؛ وقول أ%ب ذؤيب:
فلو ن'ب,ز'وا بأ%ب ماع1ز�

ن.ه,يك1 السلح,، ح.د1يد1 الب.ص.ر\
أ%راد أ%ن سلحه مبال1غD ف ن.ه\ك عدوه. وقد ن.ه'ك.، بالضم، ي.ن\ه'ك'



ن.هاك%ةv إ,ذا و'ص1ف. بالشجاعة وصار شجاعاv. وف حديث ممد بن مسلمة: كان
من أ%ن\ه.ك1 أ%صحاب رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%ي من أ%شجعهم. ورجل

ن.ه,يك¬ أ%ي شجاع؛ وقول الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب:
وأ%ع\لم أ%ن� الوت. ل ب'د� م'د\ر,ك¬،
ن.ه,يك¬ على أ%هل, الرeق%ى والت_مائم,

فسره فقال: ن.ه,يك¬ قوي� م'ق}د1م مبالغ.
ورجل م.ن\ه'وك إ,ذا رأ%يته قد ب.ل%غ منه الرض. وم.ن\هوك' البدن:

ب.ي>ن'الن_ه\ك%ة ف الرض. ون.ه.ك ف الطعام: أ%كل منه أ%كلv شديداv فبالغ
فيه؛ يقال: ما ينفك فلن ي.ن\ه.ك الطعام إ,ذا ما أ%كل يشتد أ%كل�ه.

ون.ه.ك}ت' من الطعام أ%يضاv: بال%غ\ت' ف أ%كله. ويقال: ان\ه.ك من هذا الطعام،
وكذلك ع1ر\ض.ه، أ%ي بال1غ} ف شتمه. ال4زهري عن الليث: يقال ما ي.ن\ه.ك'

فلن يصنع كذا وكذا أ%ي ما ينفك؛ وأ%نشد:
ل ي.ن\ه.ك�وا ص.ق}عاv إ,ذا أ%ر.مeوا

أ%ي ض.ر\باv إ,ذا سكتوا؛ قال ال4زهري: ما أ%عرف ما قاله الليث ول
أ%دري ما هو ل أ%سع ل4حد ما ي.ن\ه.ك' يصنع كذا أ%ي ما ينفك لغي الليث،

ول أ%حق©ه. وقال الليث: مررت برجل ناهيك. من رجل أ%ي كافيك وهو غي
م'ش\كل. ورجل ي.ن\ه.ك' ف العد'و� أ%ي يبالغ فيهم. ون.ه.كه ع'قوبةv. بالغ فيها

ي.ن\ه.كه ن.ه\كاv. ويقال: ان\ه.ك}ه' عقوبةv أ%ي ب\ل�غ} ف عقوبته.
ون.ه.ك. الشيء4 وان\ت.ه.ك%ه: ج.هده. وف الديث: ل1ي.ن\ه.ك1 الرجل� ما بي

أ%صابعه أ%و ل%ت.نت.ه,ك%ن_ها النار'
أ%ي لي'ق}ب,ل على غسلها إ,قبالv شديداv ويبالغ ف غسل ما بي أصابعه ف

الوضوء مبالغة حت ي'ن\ع1م. تنظيف%ها، أ%و ل%ت'بال1غ.ن_ النار' ف
إ,حراقه. وف الديث أ%يضاv: ان\ه.ك�وا ال4عقاب. أ%و لت.ن\ه.ك%ن_ها

النار'أ%ي بالغوا ف غسلها وتنظيفها ف ا لوضوء، وكذلك يقال ف الث على
القتال. وف حديث يزيد بن شجرة% حي ح.ض_ الؤمني الذين كانوا معه ف غزاة

وهو قائدهم على قتال الشركي: ان\ه.كوا وج'وه. القوم يعن اج\ه.د'وهم أ%ي
اب\ل�غ'وا ج'ه\د.كم ف قتالم؛ وحديث ال%ل�وق: اذ}ه.ب\ فان\ه.ك}ه، قاله

ثلثاv، أ%ي بالغ} ف غسله. ون.ه.ك}ت' الثوب.، بالفتح، أ%ن\ه.ك�ه
ن.ه\كاv: لبسته حت خ.ل%ق.. وال4س.د' ن.ه,يك¬، وسيف ن.هيك¬ أ%ي قاطع ماض.

ون.ه.ك. الرجل% ي.ن\هك�ه ن.ه\كةv ون.هاكةv: غلبه. والن_ه,يك من السيوف:



القاطع الاضي. وان\ت1هاك' ال�ر\مة: تنا�ل�ها با ل يل وقد ان\ت.ه.كها.
وف حديث ابن عباس: أ%ن قوماv ق%ت.ل�وا فأ%كثروا وز.ن.و\ا وان\ت.ه.ك�وا أ%ي

بالغوا ف خ.ر\ق مارم الشرع وإ,تيانا. وف حديث أ%ب هريرة:
ي.ن\ت.ه,ك' ذ1م�ة%

ال وذم�ة رسوله، يريد نقض العهد والغدر بال�عاهد. والن_ه,يك':
الب.ئ1يس'.

والنeه.ي\ك': ال�ر\ق�وص'، وع.ض_ ال�ر\ق�وص' فرج. أ%عرابية فقال
زوجها:

vوما أ%نا، للح'ر\قوص, إ,ن ع.ض_ ع.ض_ة
3م.ا بي رجليها ب1د¼، ع.ق�ور'

(* قوله بد� عقور'، هكذا ف الصل، والوزن متل9، وإذا قيل هي: بد�
عقور,، صح� الوزن وكان ف البيت إقواء).

ت'ط%ي>ب' ن.ف}س3ي، بعدما ت.س\ت.ف1زeن
م.قال%ت'ها، إ,ن� الن>هيك. ص.غي'

وف النوادر: النeه.ي\كة� دابة س'و.ي\داء# م'دار.ةD تدخ'ل م.د.اخ1ل
الراق1يص,.

@نوك: النeوك'، بالضم 
(* قوله: النوك، بالضم ويفتح أ%يضاv كما ف

القاموس): ال�م\ق؛ قال قيس بن ال%ط1يم:
وما ب.ع\ض' ال3قامة1 ف د1يار�،

ي'هان� با الفت، إ,ل بلء�
فقل للم'ت_ق1ي غ%ر.ض. ال%نايا:
ت.و.ق_ فليس ي.ن\ف%ع'ك ات>قاء�

ول ي'عط%ى الريص' غ1نÝ ل1ر\ص�،
وقد ي'ن\م.ى ل1ذ1ي ال�ود1 الث�راء�

،Òالن_ف}س,، ما اس\ت.غ\ن.ت، غ%ن eغ%ن,ي
وف%ق}ر' الن_ف}س,، ما ع.م1ر.ت\، ش.قاء�

،éود.اء� ال1س\م, م'ل}ت.م1س¬ ش1فاء
وداء النeوك1 ليس. له د.واء�

وال4ن\و.ك: ال4ح\م.ق'، وجعه الن_و\ك%ى. قال: ويوز ف الشعر قوم



ن'وك¬. والن_و.اكة: الماقة. ورجل أ%ن\و.ك' وم'س\ت.ن\و,ك أ%ي أ%حق. وقوم
ن.و\ك%ى ون'وك¬ أ%يضاv على القياس مثل أ%ه\و.ج وه.وج؛ قال الراجز:

ت.ض\ح.ك' من ش.ي\خ.ةD ض.ح'وك'،
واس\ت.ن\و.ك%ت وللش_باب, ن'وك'

وقد ن.و,ك. ن.و.كاv ون'وكاv ون.واك%ةv: ح.م'ق.، وهو أ%ن\و.ك'، والمع
ن.و\ك%ى؛ قال سيبويه: أ�ج\ر,ي. م'ج\ر.ى ه.ل}ك%ى ل4نه شيء أ�صيبوا به ف
عقولم. وف حديث الضحاك: إ,ن ق�ص�اص.كم ن.و\ك%ى أ%ي ح.م\قى.

واس\ت.ن.وك. الرجل�: صار أ%ن\و.ك.، وأ%ن\و.ك%ه: صادفه أ%ن\وك..
واس\ت.ن\و.كت' فلناv أ%ي استحمقته. وقالوا: ما أ%ن\و.ك%ه ول يقولوا أ%ن\و,ك\
به، وهو قياس؛ عن ابن الس_ر_اج. وقال سيبويه: وقع التعجب فيه با
أ%ف}ع.ل%ه وإ,ن كان كال1ل%ق, ل4نه ليس بلون ف السد ول بل}قة{ فيه، وإ,نا

هو من نقصان العقل.
قال أ%بو بكر ف قولم فلن أ%ن\و.ك': قال ال4صمعي ال4ن\و.ك' العاجز
الاهل. والنeوك' عند العرب: الع.ج\ز' والهل. وقال ال4صمعي:

ال4ن\و.ك�الع.ييe ف كلمه؛ وأ%نشد:
فك�ن\ أ%ن\و.ك. الن_و\ك%ى إ,ذا ما ل%ق1يت.ه'م\

@نيك: الن_ي\ك': معروف، والفاعل: نائ1ك¬، والفعول به م.ن,يك¬
وم.ن\ي'وك¬، وال4نثى م.ن\ي'وكة، وقد ناك%ها ي.نيكها ن.ي\كاv. والن_ي�اك: الكثي

الن_ي\ك؛ شدد للكثرة؛ وف الثل قال:
من ي.ن,ك1 الع.ي\ر. ي.ن,ك\ ن.ي�اكا

وت.ن.اي.ك. القو\م': غلبهم النeعاس'. وت.ناي.ك%ت1 ال4ج\فان�: انطبق
بعضها على بعض. ال4زهري ف ترجة نكح: ناك. الطر'

ال4رض. وناك. النعاس' عينه إ,ذا غلب عليها.
@نأل: الن_أ%لن�: ضرب من الشي كأ%نه ي.ن\ه.ض برأ}سه إ,ل ف%و\ق'.

نأ%ل% ي.ن\أ%ل� نأ}لv ونئ1يلv ونأ%لناv: مش.ى ون.ه.ض برأ}سه يركه إ,ل
فوق مثل الذي ي.ع\د'و وعليه ح1م\ل ينه.ض به، وقد صح_ف الليث الن_أ%لن
فقال: الت_أ%لن؛ قال ال4زهري: وهذا تصحيف فاضح. ون.أ%ل% الفرس' ي.ن\أ%ل

ن.أ}لv، فهو ن.ؤ'ول: اهتز_ ف م1ش\ي.ته، وض.ب'ع ن.ؤول كذلك؛ قال ساعدة
بن

جؤية:



لا خ'ف�ان قد ث�ل1با، ورأ}س
�كرأ}س الع'ود، ش.ه\ر.بةD ن.ؤ'ول
ون.أ%ل% أ%ن يفعل أ%ي ينبغي.

@نأجل: الليث: الن_أ}ج,يل� ال%و\ز' النديe، قال: وعامة أ%هل العراق
ل يهمزونه، وهو مهموز؛ قال ال4زهري: وهو دخيل 

(* قوله «وهو دخيل» عبارة
الزهري: وهو معرب دخيل) ، وال أ%علم.

@نأدل: الن>ئ}د1ل�: الداهية، وال أ%علم.
@نأرجل: الن_أ}ر.ج,يل، بالمز: لغة ف الن_ار.ج,يل�، وقد ذكر.

@نأطل: الن>ئ}ط1ل�: الداهية الش_ن\عاء�؛ رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي.
ورجل ن,ئ}ط1لD: داه{.

@نأمل: الن_أ}م.لة�: م.ش\ي' ال�قي_د، وقد نأ}م.ل%.
vب\ل، بالضم: الذ�كاء� والن_جابة، وقد ن.ب'ل% ن'ب\لeنبل: الن@

،Dوال�نثى ن.ب\لة، والمع ن,بال ،Dون.ب\ل Dون.بالة وت.ن.ب_ل، وهو ن.ب,يل
بالكسر، ون.ب.لD، بالتحريك، ون.ب.لة. والن_ب,يلة: الف%ض1يلة 

(* قوله «ونبل
بالتحريك ونبلة والنبيلة الفضيلة» هكذا ف الصل العول عليه مصلحاv بط

السيد مرتضى لتقطيع ف الورق، وف بعض النسخ: ونبل بالتحريك مثل كري
وكرم، الليث: النبل ف الفضل والفضيلة إل آخر ما هنا) ، وأ%ما الن_بالة فهي

أ%عم� تري م.ج\ر.ى النeب\ل، وتكون مصدراv للشيء الن_بيل السيم؛
وأ%نشد:

�ك%ع\ث%ب'ها ن.ب,يل
قال: وهو ي.عيبها بذا، قال: والن_ب.ل� ف معن جاعة الن_بيل، كما

أ%ن ال4د.م جاعة ال4د1ي، والك%ر.م قد ييء جاعة الكري. وف بعض
القول: رجل ن.ب\ل وامرأ%ة ن.ب\لة وقوم ن,بالD، وف العن ال4ول قوم ن'ب.لء.

الوهري: النeب\ل والن_بالة الف%ض\ل، وامرأ%ة ن.ب,يلة ف السن
ب.ي>نة الن_بالة؛ وأ%نشد ابن ال4عراب ف صفة امرأ%ة:

ول ت.ن.ط�ق}ها على غ1لل%ه\،
إ,ل� ل1ح'سن, ال%ل}ق والن_بال%ه\

وكذلك الناقة ف حسن ال%ل}ق. وفرس¬ ن.ب,يل ال%ح\ز,م: ح.س.نه مع غلظ؛



قال عنترة:
و.ح.شي�ت س.ر\ج¬ على ع.ب\ل الش_و.ى،

مهد{ مراك1ل�ه'، ن.ب,يل, ال%ح\ز,م,
وكذلك الرجل؛ أ%نشد ثعلب ف صفة رجل:

فقام. و.ث�اب¬ ن.بيلD م.ح\ز,م'ه\،
ل ي.ل}ق. ب'ؤ\ساv لمه ول د.م'ه\

ويقال: ما انت.ب.ل% ن.ب\ل%ه' إ,ل� بأ%خ.رة{، ون'ب\ل%ه ون.ب.ال%ه كذلك
أ%ي ل ي.ن\ت.ب,ه له وما بال به؛ قال يعقوب: وفيها أ%ربع لغات: ن'ب\ل%ه
ون.بال%ه' ون.بالت.ه ون'بال%ت.ه؛ قال ابن بري: اللغات ال4ربع الت ذكرها

يعقوب إ,نا هي ن'ب\ل%ه ون.ب\ل%ه ون.بال%ه ون.بال%ت.ه ل غي. وأ%تان
فلنD وأ%تان هذا ال4مر وما ن.ب.ل}ت ن.ب\ل%ه أ%ن\ب'ل أ%ي ما شع.ر\ت به
ول أ%ردته؛ وقال اللحيان: أ%تان ذلك ال4مر وما انت.ب.ل}ت ن'ب\ل%ه

ون'ب\ل%ت.ه؛ قال: وهي لغة الق%نان، ون.بال%ه ون.بال%ته أ%ي ما علمت به، قال:
وقال بعضهم معناه ما ش.عر\ت به ول تي_أ}ت له ول أ%خذت أ�ه\ب.ت.ه،

يقال ذلك للرجل يغ\ف�ل عن ال4مر ف وقته ث ينتبه له بعد إ,د\باره. وف
حديث النضر بن ك%ل}دة: وال يا مع\ش.ر قريش لقد نزل بكم أ%مر ما اب\ت.ل}تم

ب.ت\ل%ه؛ قال الطاب: هذا خطأ والصواب ما انت.ب.ل}تم ن'ب\له أ%ي ما
انتبهتم له ول تعلموا علمه، تقول العرب: أ%نذرتك ال4مر فلم ت.ن\ت.ب,ل

ن.ب\له أ%ي ما انتبهت له، وال أ%علم.
ابن ال4عراب: النeب\لة الل©ق}مة الصغية وهي ال%د.ر.ة الصغية.

الوهري: والنeب\لة العطي_ة. والن_ب.ل: الك1بار'؛ قال بشر:
ن.ب,يلة موضع ال1ج\ل%ي\ن, خ.و\د¬،

وف الك%ش\ح.ي\ن والبط}ن اض\ط1مار
والن_ب.ل� أ%يضاv: الص>غار، وهو من ال4ضداد. والن_ب.ل: ع1ظام

الجارة وال%د.ر ونوها وصغارها ضد�، واحدتا ن.ب.لة، وقيل: الن_ب.ل الع1ظام
والص>غار من الجارة وال3بل والناس وغيهم. والن_ب.ل�: الجارة الت

ي'س\تنجى با؛ ومنه الديث: ات_ق�وا ال%لع1ن. وأ%ع1دeوا الن_ب.ل؛
قال أ%بو عبيد: وبعضهم يقول النeب.ل؛ قال ابن ال4ثي: واحدتا ن'ب\لة

كغ'ر\فة وغ�ر.ف، والدثون يفتحون النون والباء كأ%نه جع نبيل ف التقدير؛
والن_ب.ل، بالفتح، ف غي هذا الك1بار من ال3بل والصغار، وهو من



ال4ضداد. ونب_ل%ه ن'ب.لv: أ%عطاه إ,ياها يستنجي با، وت.ن.ب_ل% با:
اس\ت.ن\جى؛ قال ال4صمعي: أ%راها هكذا بضم النون وفتح الباء. يقال: ن.ب>ل}ن

أ%حجاراv للستنجاء أ%ي أ%عطنيها، ون.ب>لن ع.ر\قاv أ%ي أ%عطنيه. قال
vأ%بو عبيد: الدثون يقولون الن_ب.ل، بفتح النون، قال: ونراها سيت ن.ب.ل

لصغرها، وهذا من ال4ضداد ف كلم العرب أ%ن يقال للع1ظام ن.ب.ل وللصغار
ن.ب.ل. وحكى ابن بري عن ابن خالويه: الن_ب.ل جع ناب,ل وهي الذ�اق
بعم.ل السلح. والن_ب.ل: حجارة الستنجاء، قال: ويقال النeب.ل، بضم

النون؛ قال ممد بن إ,سحق بن عيسى: سعت القاسم بن معن يقول: إ,ن رجلv من
العرب تو'فYي. فو.ر,ثه أ%خوه فعي_ره رجل بأ%نه فر,ح بوت أ%خيه ل�ا ورثه

فقال الرجل:
أ%ف}ر.ح' أ%ن} أ�ر\ز.أ% الك1رام.، وأ%ن}

أ�ور.ث% ذ%و\داv ش.صائصاv ن.ب.ل؟
،vإ,ن كنت. أ%ز\ن.ن\ت.ن با ك%ذ1با
ج.ز\ء�، ف%لق%ي\ت. م1ث}ل%ها ع.ج,ل

يقول: أ%أ%ف}ر.ح بص1غار ال3بل وقد ر'ز,ئ}ت بك1بار الك1رام؟ قال: وبعضهم
ي.ر\ويه ن'ب.ل، يريد جع ن'ب\لة، وهي العظيمة؛ قال ابن بري: الشعر

لض\ر.مي> بن عامر، والن_ب.ل ف الش>ع\ر الص>غار' ال4جسام، قال: فن.رى
أ%ن حجارة الستنجاء س'م>يت ن.ب.لv لص.غارتا. وقال أ%بو سعيد: كلما

ناول}ت شيئاv ور.ميته فهو ن.ب.ل، قال: وف هذا طريق آخر: يقال ما كانت
ن'ب\ل%تك من فلن فيما صنع\ت أ%ي ما كان ج.زاؤ'ك وثواب'ك منه، قال: وأ%ما ما

روي ش.صائصاv ن.ب.ل، بفتح النون، فهو خطأ والصحيح ن'ب.ل، بضم النون.
والنeب.ل� ههنا: ع1و.ض¬ ما أ�ص1ب\ت به، وهو مردود إ,ل قولنا ما كانت
ن'ب\ل%ت'ك من فلن أ%ي ما كان ثواب'ك. وقال أ%بو حات فيما أ%ل�فه من

ال4ضداد: يقال ض.بÒ ن.ب.لD وهو الضخم، وقالوا: الن_ب.ل السيس'؛ قاله أ%بو
عبيد وأ%نشد:

أ�ور.ث% ذو\داv ش.صائصاv ن.ب.ل
بفتح النون؛ قال أ%بو منصور: أ%ما الذي ف الديث وأ%ع1دeوا النeب.ل،

فهو بضم النون، جع النeب\لة وهو ما ت.ناول}ته من م.د.ر� أ%و حج.ر،
وأ%ما الن_ب.ل فقد جاء بعن الن_بيل السيم وجاء بعن السيس، ومن هذا

قيل للرجل القصي ت1ن\ب.ل وت1ن\بال؛ وأ%نشد أ%بو اليثم بيت طرفة:



�وهو ب,س.م\ل, ال�ع\ض.لت ن.ب,يل
(* قوله «وهو بسمل العضلت نبيل» هكذا ف الصل بالنون والباء والياء

التحتية ف الشطر وتفسيه، والذي ف شرح القاموس فيهما تنبل كدرهم
بالثناة الفوقية والنون والباء ويشهد له ما يأ}ت).

فقال: قال بعضهم ن.بيل أ%ي عاقل، وقيل: حاذ1ق، وهو نبيل� الرأ}ي أ%ي
جي>ده، وقيل: نبيل أ%ي رفيق بإ,صلح ع1ظام ال�مور. واس\ت.ن\ب.ل الال%:
أ%خذ خ1يار.ه. ون'ب\لة كل شيء: خ1يار'ه، والمع ن'ب'لت مثل ح'ج\رة

وح'ج'رات؛ وقال الكميت:
للئ، من ن'ب'لت1 الص>وا

ر,، كح\ل% ال%دام1ع ل ت.ك}ت.ح1ل
أ%ي خ1يار الص>وار، شب_ه البقر الو.ح\ش1ي_ بالللئ؛ وقوله أ%نشده

ابن ال4عراب:
م'ق%د>ماv س.ط1يحةv أ%و أ%ن\ب.ل

قال ابن سيده: ل يفسره إ,ل أ%ن أ%ظنه أ%ص\غ.ر. من ذلك لا قد_مته من
أ%ن الن_ب.ل الصغار'، أ%و أ%كب. لا قد_مت من أ%ن الن_ب.ل الك1بار'،

وإ,ن كان ذلك ليس له فعل.
والت>ن\بال� والت>ن\بالة�؛ القصي ب.ي>ن الت>ن\بالة، ذهب ثعلب إ,ل

.vأ%نه من الن_ب.ل، وجعله سيبويه رباعي�ا
والن_ب\ل�: السهام، وقيل: الس>هام' العربية، وهي مؤنثة ل واحد له من
لفظه، فل يقال ن.ب\لة وإ,نا يقال سهم ونش_ابة؛ قال أ%بو حنيفة: وقال

بعضهم واحدتا ن.ب\لة، والصحيح أ%نه ل واحد له إ,ل الس_ه\م؛ التهذيب:
إ,ذا رجعوا إ,ل واحدة قيل سهم؛ وأ%نشد:

ل ت.ج\فو.ان,ي وان\ب'لن بكسره
(* قوله «ل تفوان» هكذا ف الصل وانظر الشاهد فيه).

وحكي ن.ب\ل ون'ب\لن وأ%ن\بال ون,بال؛ قال الشاعر:
وكنت' إ,ذا ر.م.ي\ت' ذ%و,ي س.واد{

بأ%ن\بال�، م.ر.ق}ن. من الس_واد1
وأ%نشد ابن بري على ن,بال قول% أ%ب النجم:

واح\ب,س\ن. ف ال%ع\بة1 من ن,بالا
وقول الل�ع1ي:



ولكن\ ح.ق9ها ه'ر\د. الن>بال
.(vقوله ولكن حقها هرد النبال» هكذا ف الصل مضبوطا *)

وقال الفراء: الن_ب\ل بنزلة الذ�و\د. يقال: هذه الن_ب\ل�، وتصغ_ر
:Dورجل ناب,ل .Dبطرح الاء، وصاحبها نابل

ذو ن.ب\ل�. والناب,ل�: الذي يعم.ل الن_ب\ل%، وكان حقه أ%ن يكون
بالتشديد، والفعل الن>بالة�. ابن السكيت: رجل نابلD ون.ب_ال إ,ذا كان معه

ن.ب\ل، فإ,ذا كان يعملها قلت ناب,لD. وناب.ل}ت'ه ف%ن.ب.ل}ته إ,ذا كنت أ%جود.
ن.ب\لv منه، قال: وقد يكون ذلك ف النeب\ل أ%يضاv، وتقول: هذا رجل

م'ت.ن.ب>ل ن.ب\له إ,ذا كان معه ن.ب\ل. وت.ن.ب_ل أ%يضاv أ%ي تكل�ف
النeب\ل. وت.ن.ب_ل أ%ي أ%خذ ال4ن\ب.ل فال4ن\ب.ل؛ وأ%نشد ابن بري

�ل4وس:وأ%م\ل%ق. ما عندي خ'طوب¬ ت.ن.ب_ل
وف الثل: ثار. حاب,ل�هم على ناب,ل1هم أ%ي أ%و\ق%دوا بينهم الشر_.

ون.ب_ال، بالتشديد: صانع¬ للن_ب\ل، ويقال أ%يضاv: صاحب الن_ب\ل؛ قال امرؤ
القيس:

وليس بذي ر'م\ح� في.ط}ع'نن به،
وليس بذي س.ي\ف، وليس بن.ب_ال

يعن ليس بذي ن.ب\ل. وكان أ%بو ح.ر_ار يقول: ليس ب,ناب,ل� مثل لب,ن�
وتام1ر. قال ابن بري: الن_ب_ال، بالتشديد، الذي يعمل الن_ب\ل،

والناب,ل� صاحب الن_ب\ل، هذا هو الستعمل؛ قال الراجز:
،�ما ع1ل�ت وأ%نا ج.ل}د¬ ناب,ل
�والق%و\س' فيها و.ت.ر¬ ع'ناب,ل

ونسب ابن ال4ثي هذا القول لعاصم وقال: ناب,ل أ%ي ذو ن.ب\ل، قال: وربا
جاء ن.ب_ال ف موضع ناب,ل، وناب,لD ف موضع ن.ب_ال. وليس القياس؛ قال

سيبويه: يقولون ل1ذ1ي الت_م\ر والل�ب والن_ب\ل تام1ر ولب,ن وناب,ل،
وإ,ن كان شيء من هذا ص.ن\ع.ت.ه ت.م_ار ول%ب_ان ون.ب_ال، ث قال: وقد

تقول ل1ذ1ي الس_ي\ف س.ي_اف ول1ذ1ي الن_ب\ل ن.ب_ال، على التشبيه
بالخر، وح1ر\ف%ته الن>بالة. وم'ت.ن.ب>ل: حامل ن.ب\ل.

و.ن.ب.له بالن_ب\ل ي.ن\ب'له ن.ب\لv: رماه بالن_ب\ل. وقوم ن'ب_ل:
ر'ماةD؛ عن أ%ب حنيفة. ون.ب.ل%ه ي.ن\ب'له ن.ب\لv وأ%ن\ب.له، كلها:

أ%عطاه الن_ب\ل. وأ%ن\ب.ل}ته سهماv. أ%عطيته. واس\تن\ب.له: سأ%له الن_ب\ل.



ون.ب>ل}ن أ%ي ه.ب\ ل ن,بالv. واس\ت.ن\ب.لن فلن فأ%ن\ب.ل}ت'ه أ%ي
.vوف الصحاح: اس\ت.ن\ب.ل%ي ف%ن.ب.ل}ته أ%ي ناولته ن.ب\ل ،vأ%عطيته ن.ب\ل

ون.ب.ل على القوم ي.ن\ب'ل: لقط لم الن_ب\ل ث دفعها إ,ليهم ليموا با.
وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: كنت أ%يام. الف1جار أ%ن\ب'ل على

ع'م'وم.ت، وروي: كنت أ�ن.ب>ل على ع'مومت يوم. الف1ج.ار؛ ن.ب_ل}ت الرجل،
بالتشديد، إ,ذا ناو.ل}ته الن_ب\ل ليمي، وكذلك أ%ن\ب.ل}ته. وف الديث:

إ,ن9 سعداv كان يرمي بي يدي النب، صلى ال عليه وسلم، يوم أ�ح'د
والنبe ي'ن.ب>ل�ه، وف رواية: وفتÝ ي'ن.ب>ل�ه كلما ن.ف1دت\ ن.ب\ل�ه، وف

رواية: ي.ن\ب'ل�ه، بفتح الياء وتسكي النون وضم الباء؛ قال ابن ال4ثي:
قال ابن قتيبة وهو غلط من ن.ق%لة الديث ل4ن معن ن.ب.ل}ته أ%ن\ب'ل�ه

إ,ذا رميته بالن_ب\ل، وقال أ%بو عمر الزاهد: بل هو صحيح، يعن يقال
ن.ب.ل}ته وأ%ن\ب.ل}ته ون.ب_ل}ته؛ ومنه الديث: الرام1ي وم'ن\ب,له، ويوز أ%ن

يريد بال�ن\ب,ل الذي يردe الن_ب\ل على الرامي من ال%د.ف. ون.ب.ل%
ب,س.ه\م واحد: ر.م.ى به، ورجل ناب,لD: حاذ1ق بالن_ب\ل. وقال أ%بو زيد:

ت.نابل فلن وفلن ف%ن.ب.له فلن إ,ذا ت.ناف%را أ%يهما أ%ن\ب.ل، من النeب\ل،
.vوأ%يهما أ%حذق عمل

وناب.ل%ن فلن فن.ب.ل}ته أ%ي كنت أ%جود ن.ب\لv منه؛ قال ابن سيده: روى
بعض أ%هل العلم عن رؤبة قال سأ%لناه عن قول امرئ القيس:

،vن.ط}ع'ن'هم س'ل}ك%ى وم.خ\لوجة
ل%ف}ت.ك. لgمي على ناب,ل,

(* قوله «لفتك إل» مع بعد كرك لمي إل هكذا ف الصل).
فقال: حد�ثن أ%ب عن أ%بيه قال: حدثتن عمت وكانت ف بن دار,م�

فقالت: سأ%لت امرأ% القيس وهو يشرب ط1لءé مع علقمة بن ع.ب.دة ما معن:
ك%ر_ك. لgم.ي\ن, على ناب,ل,

فقال: مررت بناب,ل� وصاحب'ه يناو,ل�ه الريش ل�ؤاماv وظ�هاراv فما رأ%يت
أ%سرع منه ول أ%حسن فشب_هت به. التهذيب: الناب,ل الذي يرمي بالن_ب\ل

ف قول امرئ القيس:
ك%ر_ك. لgم.ي\ن, على ناب,ل,

وقيل: هو الذي ي'س.و>ي الن>بال. وهو من أ%ن\ب.ل, الناس أ%ي أ%علمهم
بالن_ب\ل؛ قال:



ت.ر_ص. أ%ف}واق%ها وق%و_م.ها
أ%ن\ب.ل� ع.د\وان% ك�لYها ص.ن.ع.ا

وفلن ناب,ل أ%ي حاذ1ق با ي'مار,س'ه من عمل؛ ومنه قول أ%ب ذؤيب يصف
عسلv أ%و نبعة:

vت.د.ل�ى عليها، بال1بال م'و.ث�قا
شديد. الو.صاة1، ناب,لD وابن' ناب,ل,

(* سيد هذا البيت ف الصفحة التالية وروايته متلفة عما هو عليه هنا).
الوهري: والناب,ل� الاذ1ق بال4مر. يقال: فلن ناب,ل وابن' ناب,ل أ%ي

حاذ1ق وابن حاذ1ق؛ وأ%نشد ال4صمعي لذي ال3ص\بع:
ق%و_م. أ%ف}واق%ها وت.ر_ص.ها

أ%ن\ب.ل� ع.د\وان% كلYها ص.ن.عا
أ%ي أ%عل%م'هم بالن_ب\ل. قال ابن سيده: وكل حاذ1ق ناب,ل,؛ قال أ%بو

:vذؤيب يصف عاس1ل
ت.د.ل�ى عليها، بي س1ب¼ وخ.ي\ط%ة{،

شديد' الو.صاة ناب,لD وابن' ناب,ل
جعله ابن. ناب,ل ل4نه أ%ح\ذ%ق له.

وأ%ن\ب.ل% قداحه: جاء با غ1لظاv جاف1ية؛ حكاه أ%بو حنيفة.
وأ%صابتن خ'طوب ت.ن.ب_ل%ت ما عندي أ%ي أ%خذت؛ قال اوس بن حجر:

ل�ا رأ%يت' الع'د\م. ق%ي_د نائ1لي،
وأ%م\ل%ق. ما عندي خ'طوب¬ ت.ن.ب_ل

ت.ن.ب_لت\ ما عندي: ذهبت با عندي. ون.ب.ل%ت\: ح.م.لت\. ون.ب.ل% الرجل%
بالطعام ين\ب'له: عل�له به وناوله الشيء بعد الشيء. ون.ب.ل به ي.ن\ب'ل:

ر.ف%ق.. ول4ن\ب'ل%ن_ك بنبالتك أ%ي ل4جزينك جزاءك. والن_ب\ل: السي
vالشديد السريع، وقيل: حس\ن السوق لل3بل، ن.ب.ل%ها ي.ن\ب'لها ن.ب\ل
vإ,ذا سقتها سوقا vفيهما. ابن السكيت: ن.ب.ل}ت ال3بل أ%ن\ب'لها ن.ب\ل
شديداv. ون.ب.ل}ت ال3بل أ%ي قمت بصلحتها؛ قال زفر بن ال1يار

الارب:ل ت.أ}و,يا للع1يس, وان\ب'لها،
فإ,نا ما س.ل1م.ت\ ق�واها،

ب.ع1يدة ال�ص\ب.ح, من م'م\ساها،
إ,ذا ال3كام' ل%م.ع.ت\ ص'واها،



ل%ب,ئ}س.ما ب'ط}ء# ول ت.ر\عاها
(* قوله «ل تأويا إل» الشاطي الثلث الول اوردها الوهري، وف

الصاغان وصواب انشاده:
ل تأويا للعيس وانبلها * لبئسما بطء ول نرعاها

فانا ان سلمت قواها * نائية الرفق عن رحاها
بعيدة الصبح من مساها * إذا الكام لعت صواها)

أ%بو زيد 
(* قوله «ابو زيد إل» عبارة الصاغان: أبو زيد يقال انبل

بقومك اي ارفق بم، قال صخر الغي�:
فانبل بقومك اما كنت حاشرهم * وكل جامع مشور له نبل

اي كل سيد جاعة يشرهم اي يمعهم اهـ. وضبط لفظ نبل بفتحتي وضمتي
وكتب عليه لفظ معاv، وبذه العبارة يعلم ما ف الصل).

انب'ل بقومك أ%ي ار\ف�ق\ بقومك، وكل جام1ع, م.ح\شور� أ%ي سيد1 جاعة{
يش'رهم أ%ي يم.ع'هم له ن'ب'لD أ%ي ر,ف}ق. قال: والن_ب\ل� ف ال1ذ}ق،

والن_بالة� والن_ب\ل� ف الرجال. ويقال: ث%م.رة ن.ب,يلة وق%د1ح ن.ب,يل.
وت.ن.ب_ل الرجل� والبعي': مات؛ وأ%نشد ابن بري قول الشاعر:

فقلت له: ي.ا با ج'عادة% إ,ن} ت.م'ت\،
أ%د.ع\ك ول أ%د\ف1ن\ك حت ت.ن.ب_ل

والن_ب,يلة: ال1يفة�. والن_ب,يلة�: ال%ي\تة�. ابن ال4عراب:
ان\ت.ب.ل إ,ذا مات أ%و ق%ت.ل ونو ذلك. وأ%ن\ب.له ع'ر\فاv: أ%عطاه إ,ي_اه.

والت>ن\بال: القصي.
vون'ت'ول vون.ت.لنا vنتل: ن.ت.ل من بي أ%صحابه ي.ن\ت1ل ن.ش\ل@

واس\ت.ن\ت.ل: تقد_م. واس\ت.ن\ت.ل القوم' على الاء إ,ذا تقد_موا. والن_ت\ل:
هو الت_ه.يeؤ' ف الق�دوم. وروي عن أ%ب بكر الصديق، رضي ال عنه،

أ%نه س'ق1ي. ل%ب.ناv ار\تاب به أ%نه ل يل� له ش'ربه فاس\ت.ن\ت.ل
ي.ت.ق%ي_أ� أ%ي تقد_م. واس\ت.ن\ت.ل لل4مر: استعد_ له. أ%بو زيد: اس\ت.ن\ت.ل}ت

لل4مر اس\ت1ن\تالv واب\ر.ن\ت.ي\ت اب\ر,ن\تاءé واب\ر.ن\ذ%ع\ت
اب\ر,ن\ذاعاv كل هذا إ,ذا استعد.د\ت له. ابن ال4عراب: الن_ت\ل التقدeم ف

الي والشر. وان\ت.ت.ل إ,ذا سبق، واس\ت.ن\ت.ل من الصف> إ,ذا تقد_م
أ%صحابه. وف الديث: أ%نه رأ%ى السن يلعب ومعه ص1ب\ية ف الس>ك9ة فاس\ت.ن\ت.ل



رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، أ%مام. القوم أ%ي تقد_م. وف الديث:
ي'م.ث�ل القرآن� رجلv في'ؤتى بالرجل كان قد حله م'خالفاv له

ف%ي.ن\ت.ت1ل خصماv له أ%ي يتقد_م ويستعد� لصامه، وخصماv منصوب على الال. وف
حديث أ%ب بكر: أ%ن ابنه عبد الرحن ب.رز. يوم بدر مع الشركي فتركه

الناس' ل1ك%رامة أ%بيه، ف%ن.ت.ل أ%بو بكر ومعه سيف�ه أ%ي تقد_م إ,ليه. وف
حديث سعد بن إ,براهيم: ما سبق%نا ابن' ش1هاب من العلم بشيء إ,ل� ك�ن_ا

نأ}ت اللس. في.س\ت.ن\ت1ل ويشد� ثوبه على صدره أ%ي يتقد�م. والن_ت\ل:
ال%ذ}ب إ,ل قد_ام. أ%بو عمرو: الن_ت\لة الب.ي\ضة وهي الد_و\م.ص.ة،
والن_ت\ل بيض الن_عام ي'د\ف%ن ف ال%فازة بالاء، والن_ت.ل بالتحريك

مثله؛ وقول ال4عشى يصف م.فازة:
ل ي.ت.ن.م_ى لا ف الق%ي\ظ1 ي.ه\ب,ط�ها
�إ,ل� الذين لم، فيما أ%ت.و\ا، ن.ت.ل

قال: زعموا أ%ن العرب كانوا يلؤون بيض. النعام ماءé ف الشتاء
ويدفنونا ف الف%ل%وات البعيدة من الاء، فإ,ذا سلكوها ف الق%ي\ظ استثاروا

�البيض. وشربوا ما فيها من الاء، فذلك الن_ت.ل. قال أ%بو منصور: أ%صل
الن_ت\ل التقدeم والته.يeؤ للقدوم، فلما تقد_موا ف أ%مر الاء بأ%ن جعلوه

.vف البيض ودفنوه سي البيض ن.ت\ل
وت.نات.ل النبت': الت.ف_ وصار بعضه أ%طول من بعض؛ قال عدي بن الر>قاع:

،vي.ن\ب'ت فر\ع'ه م'ت.نات1ل �وال4صل
والكفe ليس ن.بات'ها بس.واء

ونات.ل�، بفتح التاء: اسم رجل من العرب. ونات1ل: فرس ربيعة
بن عامر 

(* قوله «فرس ربيعة بن عامر» الذي ف القاموس: فرس ربيعة ابن
مالك) . ون.ت\لة ون'ت.ي\لة: وهي أ�م العباس وضرار ابن عبد الطلب إ,حدى

نساء بن الن_م1ر ابن قاس1ط، وهي ن'ت.يلة بنت خب_اب
بن كليب بن مالك ابن عمرو 

(* قوله «ابن عمرو إل» هكذا ف الصل وشرح
القاموس، وف التهذيب: ابن عمرو بن عامر

بن زيد إل. وقوله ابن ربيعة هو ف الصل أ%يضاv والذي ف التهذيب من
ربيعة). بن زيد م.ناة بن عامر، وهو الض_ح\يان من الن_م1ر بن قاس1ط



بن ربيعة؛ وأ%ما قول أ%ب النجم:
ي.ط�ف}ن ح.و\ل% ن.ت.ل� و.ز\وار,

فيقال: هو العبد الضخم؛ قال ابن بري ورواه ابن جن:
ي.ط�ف}ن. ح.و\ل% و.ز.إ, و.ز\وار,

والو.ز.أ�: الشديد الل}ق القصي' السمي'. والو.ز\واز': الذي ير>ك
اس\ت.ه إ,ذا مشى وي'ل%و>يها.

@نثل: ن.ث%ل% الر_ك1ي_ة ي.ن\ث1ل�ها ن.ث}لv: أ%خرج ت'رابا، واسم
التراب الن_ث1يلة� والنeثالة�. أ%بو الراح: هي ث%ل�ة البئر ون.ب,يث%تها.

vمثل الن_ب,يثة، وهو تراب البئر. وقد ن.ث%ل}ت البئر ن.ث}ل :�والن_ث1يلة
وأ%ن\ث%ل}تها: استخرجت ت'رابا. وتقول: ح'ف}رتك ن.ث%ل، بالتحريك، أ%ي
مفورة. ون.ث%ل ك1نانته ن.ث}لv: استخرج ما فيها من الن_ب\ل، وكذلك إ,ذا

نفضت ما ف الراب من الزاد. وف حديث صهيب: وان\ت.ث%ل ما ف ك1نانته أ%ي
استخرج ما فيها من الس>هام. وت.ناث%ل الناس' إ,ليه أ%ي انصبeوا. وف

الديث: أ%ي'ح1بe أ%حدكم أ%ن ت'ؤتى م.ش\ر'ب.ت'ه في'ن\ت.ث%ل ما فيها؟ أ%ي
ي'ستخرج ويؤخذ. وف حديث الشعب: أ%ما ت.رى ح'ف}رتك ت'ن\ث%ل أ%ي يستخرج
ت'رابا، يريد الق%ب\ر. وف حديث أ%ب هريرة: ذهب رسول ال، صلى ال عليه

وسلم، وأ%نتم ت.ن\ت.ث1لون.ها، يعن ال4موال% وما فتح عليهم من ز.ه\رة
الدنيا. ون.ث%ل الفرس' ي.ن\ث�ل، فهو م1ن\ث%لD: راث%؛ قال يصف

ب,ر\ذ%و\ناv:ث%ق1يلD على م.ن\ ساسه، غي أ%نه
�م1ث%لê على آر,ي_ه1 الر_و\ث%، م1ن\ث%ل

وقد تقدم م1ث%لê؛ قال أ%بو منصور: أ%راد الاف1ر كأ%نه داب_ة ذات
:�حاف1ر من اليل والب,غال والمي. وقوله ث%ل� ون.ث%ل أ%ي راث%. والن_ث1يل

الر_و\ث. قال ابن سيده: ول%ع.م\ري إ,ن هذا ل%م1م_ا يقو�ي رواية م.ن\
روى الر_و\ث%، بالنصب، قال ال4حر: يقال لكل حاف1ر ث%ل� ون.ث%ل% إ,ذا
:�راث. وف حديث علي، عليه السلم: بي ن.ث1يل1ه وم'ع\ت.ل%ف1ه؛ النثيل

الروث؛ ومنه حديث ابن عبد العزيز: أ%نه دخل داراv فيها ر.و\ث فقال أ%ل�
ك%ن.س\تم هذا الن_ث1يل؟ وكان ل يسمي قبيحاv بق%ب,يح. ون.ث%ل اللحم. ف

القدر ي.ن\ث1ل�ه: وضعه فيها مقط�عاv. وم.ر.ةD ن.ث�ول: تفع.ل ذلك كثياv؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

إ,ذ قالت1 الن_ث�ول� لل}ج.م'ول,:



يا اب\ن.ة% ش.ح\م�، ف ال%ريء3 ب'ول
أ%ي أ%بشري بذه الش_ح\مة ال%ج\م'ولة الذائبة ف ح.ل}قك؛ قال ابن

سيد.ه: وهذا تفسي ضعيف ل4ن الشحمة ل تسمى ج.م'ولv، إ,نا ال%م'ول
ال�ذ1يبة� لا، قال: وأ%يضاv فإ,ن هذا التفسي الذي فسر ابن ال4عراب هذا

البيت إ,ذا تؤم_ل كان م'س\ت.حيلv؛ وقال ال4صم.عي ف قول ابن مقبل يصف
ناقة:

م'سام1يةv خ.و\صاء ذات ن.ث1يل%ة{،
إ,ذا كان ق%ي\دام' ال%ج.ر_ة1 أ%ق}و.دا

قال: مسامية تسام1ي خطام.ها الطريق. تنظ�ر إ,ليه، وذات ن.ثيلة أ%ي ذات
بقي_ة من ش.د>ه، وق%ي\دام' ال%ج.ر_ة1: أ%و_لا وما تقد_م منها،

.�وال4ق}ود': الستطيل
والن_ث}لة�: الد>ر\ع عامة، وقيل: هي السابغة منها، وقيل: هي الواسعة

منها مثل الن_ث}رة1. ون.ث%ل عليه د1ر\عه ي.ن\ث�ل�ها 
(* قوله «ينثلها» ضبط

ف الكم بضم الثلثة وكذا ف النهاية ف حديث طلحة الت، وصنيع الد
يقتضي أنه من باب ضرب) ص.ب_ها. ابن السكيت: يقال قد ن.ث%ل% د1ر\عه أ%ي

أ%لقاها عنه، ول يقال ن.ث%رها. وف حديث طلحة: أ%نه كان ي.ن\ث�ل, د1ر\عه
إ,ذ جاءه سهم فوقع ف ن.ح\ر,ه، أ%ي ي.ص'بeها عليه ويلبسها. والن_ث}لة:

النeق}رة الت بي الس_ب.ل%ت.ي\ن ف وس.ط1 ظاهر الشفة الع'ل}يا.
وناقة ذات ن.ث1يلة، بالاء، أ%ي ذات لم، وقيل: هي ذات بقي_ة من شحم.

وال1ن\ث%لة: الز_ن\ب,يل�، وال أ%علم.
@نل: الن_ج\ل: الن_س\ل. الكم: الن_ج\ل الولد، وقد ن.ج.ل به أ%بوه

ي.ن\ج'ل ن.ج\لv ون.ج.ل%ه أ%ي ول%د.ه؛ قال ال4عشى:
أ%ن\ج.ب. أ%ي_ام. وال1داه' به،

إ,ذ ن.ج.له' ف%ن,ع\م ما ن.ج.ل
:�قال الفارسي: معن والداه به كما تقول أ%نا بال وب,ك.. والناج,ل
الكري الن_ج\ل، وأ%نشد البيت، وقال: أ%ن\ج.ب والداه به إ,ذ ن.ج.له ف

زمانه، والكلم مقد_م ومؤخ_ر. والن\ت1جال�: اختيار الن_ج\ل؛ قال:
وان\ت.ج.ل�وا من خي ف%ح\ل� ي'ن\ت.ج.ل}

والن_ج\ل: الوالد أ%يضاv، ضد�؛ حكى ذلك أ%بو القاسم الزجاجي ف نوادره.



يقال: ق%ب.ح. ال� ناج,ل%ي\ه. وف حديث الزهري: كان له ك%ل}ب صائد يطلب
لا الف�ح'ولة يطلب ن.ج\ل%ه أ%ي ولدها. والن_ج\ل: الرمي بالشيء، وقد

ن.ج.ل به ون.ج.له؛ قال امرؤ القيس:
كأ%ن� ال%ص.ى من خ.ل}فها وأ%مام1ها،
إ,ذا أ%ن\ج.ل%ت\ه ر,ج\ل�ها، خ.ذ}ف' أ%ع\س.ر.ا

وقد ن%ل الشيء4 أ%ي رم.ى به. والناقة ت.ن\ج'ل ال%ص.ى م.ناس1م'ها
ن.ج\لv أ%ي ترم1ي به وتدفعه. ون.ج.ل}ت الرجل% ن.ج\ل%ةv إ,ذا ضربته بقد_م

رجلك فتدحرج. يقال: من ن.ج.ل الناس ن.ج.لوه أ%ي من شار_هم شارeوه. وف
الديث: من ن.ج.ل الناس ن.ج.لوه أ%ي م.ن\ عاب الناس عابوه وم.ن\ س.ب_هم

سبeوه وق%ط%ع أ%ع\راض.هم بالش_ت\م كما ي.ق}طع ال1ن\ج.ل الشيش.، وقد
ص'ح>ف هذا الرف فقيل فيه: ن.ح.ل فلن فلناv إ,ذا ساب_ه، فهو ين\ح.له

ي'سابeه؛ وأ%نشد لطرفة:
،vع\مان ق%و\لeف%ذ%ر\ ذ%ا، و.ان\ح.ل الن
كن.ح\ت1 الف%أ}س,، ي'ن\ج,د أ%و ي.غ'ور

قال ال4زهري: قوله ن.ح.ل فلن فلناv إ,ذا ساب_ه باطل وهو تصحيف
ل1ن.ج.ل فلن فلناv إ,ذا ق%ط%عه بالغيبة1؛ قال ال4زهري: قاله لليث بالاء

وهو تصحيف.
والن_ج\ل والف%ر\ض معناها الق%ط}ع؛ ومنه قيل للحديدة ذات ال4سنان:

م1ن\ج.ل، وال1ن\ج.ل ما ي'ح\ص.د به. وف الديث: وت'ت_خ.ذ السeيوف
م.ناج,ل؛ أ%راد أ%ن الناس يتركون الهاد ويشتغلون بال%ر\ث والز>راعة، واليم

زائدة. وال1ن\ج.ل: ال1ط}ر.د؛ قال مسعود بن وكيع:
قد ح.ش_ها الليل ب,حاد{ م1ن\ج.ل,

أ%ي م1ط}ر.د ي.ن\جلها أ%ي يسرع با. وال1ن\ج.ل: الذي يقض.ب به العود من
الشجر في'ن\ج.ل به أ%ي يرم.ى به؛ قال سيبويه: وهذا الضرب ما ي'عتمل به

مكسور ال4ول، كانت فيه الاء أ%و ل تكن؛ واستعاره بعض الشعراء ل4س\نان
ال3بل فقال:

إ,ذا ل يكن إ,ل� الق%تاد'، ت.ن.ز_عت
م.ناج,ل�ها أ%صل% الق%تاد ال�كال1ب

ابن ال4عراب: الن_ج.ل ن.ق�الو ال%ع\و, ف الساب,ل، وهو م1ح\م.ل
الطي_اني، إ,ل الب.ن_اء.



ون.ج.ل الشيء4 ي.ن\ج'له ن.ج\لv: شق�ه. وال%ن\ج'ول من اللود: الذي
ي'شق من ع'ر\قوب.ي\ه جيعاv ث يسل%خ كما تسلخ الناس اليوم؛ قال

ال�خ.ب_ل:وأ%ن\ك%ح\ت'م' ر.ه\واv كأ%ن� ع1جان.ها
م.ش.قe إ,هاب، أ%و\س.ع الس_ل}خ. ناج,ل�ه\

يعن بالر_ه\و هنا خ'ل%يدة بنت الز>ب\رقان، ولا حديث مذكور ف موضعه.
وقد ن.ج.ل}ت ال3هاب وهو إ,هاب¬ م.ن\جول؛ اللحيان: ال%ر\ج'ول

وال%ن\جول الذي ي'سلخ من رجليه إ,ل رأ}سه. أ%بو الس_م.ي\دع: ال%ن\جول الذي
ي'شق� من رجله إ,ل مذبه، وال%ر\ج'ول الذي ي'شق� من رجله ث يقل%ب

إ,هابه. ون.ج.له بالرeم\ح ي.ن\ج'له ن.ج\لv: ط%ع.نه وأ%وسع ش.ق�ه. وط%ع\نة
ن.ج\لء أ%ي واسعة ب.ي>نة الن_ج.ل. وس1نان م1ن\ج.ل واسع ال�ر\ح. وط%ع\نة

نلء: واسعة. وبئر ن.ج\لء ال%ج.م>: واس1ع.ته؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ن� لا بئراv ب,ش.ر\ق1ي> الع.ل%م\،

واسعة% الشeق9ة، ن.ج\لء4 ال%ج.م\
والن_ج.ل، بالتحريك: سعة شق> العي مع ح'س\ن�، ن.ج,ل ن.ج.لv وهو

أ%ن\ج.ل، والمع ن'ج\ل ون,جال، وعي ن.ج\لء، وال4سد أ%ن\ج.ل. وف حديث
الزبي: عيني ن.ج\لوي\ن؛ عي نلء أ%ي واسعة. وسنان م1ن\ج.ل إ,ذا كان

ي'وس>ع خرق الطعنة؛ وقال أ%بو النجم:
س1نان'ها مثل الق�دام.ى م1ن\ج.ل

وم.زاد أ%ن\ج.ل�: واسع عريض. وليل أ%ن\ج.ل: واسع طويل قد عل كل� شيء
وأ%لب.س.ه، وليلة ن.ج\لء.

والن_ج\ل: الاء السائل. والن_ج\ل: الاء� ال�ستنق1ع، والول%د،
والن_زe، والمع الكثي من الناس، وال%ح.ج_ة الواضحة، وسل}خ ال1ل}د من

ق%فاه. والن_ج\ل أ%يضاv: إ,ثارة أ%خفاف1 ال3بل الك%م\أ%ة وإ,ظهارها.
والن_ج\ل: السي الشديد والماعة أ%يضاv ت.جتمع ف الي. وروي عن عائشة،

رضي ال عنها، أ%نا قالت: ق%د1م رسول� ال، صلى ال عليه وسلم،
الدينة% وهي أ%و\بأ� أ%رض ال وكان واديها ي.ج\ري ن.ج\لv؛ أ%رادت أ%نه كان

ن.زìا وهو الاء القليل، تعن وادي. الدينة، ويمع على أ%ن\جال؛ ومنه
حديث الرث بن ك%ل}دة: قال لعمر البلد' الو.ب,ئ%ة ذات' ال4ن\جال والب.عوض

أ%ي النeز'وز والب.ق>. ويقال: است.ن\جل% الوضع أ%ي كث�ر به الن_ج\ل
وهو الاء يظهر من ال4رض. الكم: الن_ج\ل النز� الذي يرج من ال4رض



والوادي، والمع ن,جال. واست.ن\جل%ت1 ال4رض: كثرت فيها الن>جال. واستنج.ل
النز_: استخرجه. واستن\ج.ل الوادي إ,ذا ظهر. ن'ز'وزه. ال4صمعي:

الن_ج\ل ماء ي'ست.ن\جل من ال4رض أ%ي يستخرج. أ%بو عمرو: النج\ل المع الكثي
من الناس، والن_ج\ل ال%ح.ج_ة.

ويقال للج.م_ال إ,ذا كان حاذقاv: م1ن\ج.ل؛ قال لبيد:
ب,ج.س\ر.ة تنج'ل الظYر_ان% ناجية{،
إ,ذا توق�د ف الد_ي\م'ومة الظ©ر.ر

أ%ي تثي'ها بفها فترمي با. والن_ج\ل: م.ح\و' الصب� اللوح. يقال:
ن.ج.ل لوح.ه إ,ذا ماه. وفحل ناج,ل: وهو الكري الكثي الن_ج\ل؛

وأ%نشد:فز.و_ج'وه ماج,داv أ%ع\راق�ها،
وان\ت.ج.ل�وا من خي فحل ي'ن\ت.ج.ل

وفرس ناج,ل إ,ذا كان كري الن_ج\ل. أ%بو عمرو: الت_ناج'ل تنازع الناس
بينهم. وقد تناج.ل القوم' بينهم إ,ذا تنازعوا. وان\ت.ج.ل% ال4مر'

انت1جالv إ,ذا استبان ومضى. ون.ج.ل}ت ال4رض ن.ج\لv: شق%ق}تها للزراعة.
وال3ن\ج,يل: كتاب عيسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم، يؤ.نث ويذك�ر، فم.ن

أ%نث أ%راد الصحيفة، ومن ذك�ر أ%راد الكتاب. وف صفة الصحابة، رضي ال
عنهم: معه قوم¬ ص'دور'هم أ%ناج,يل�هم؛ هو جع إ,نيل، وهو اسم كتاب ال

النز_ل, على عيسى، عليه السلم، وهو اسم ع1بان9 أ%و س'ر\يان9،
وقيل: هو عرب، يريد أ%نم يقرؤون كتاب ال عن ظهر قلوبم ويمعونه ف

صدورهم ح1فظاv، وكان أ%هل الكتاب إ,نا يقرؤون كتبهم ف الصحف ول يكاد أ%حدهم
يمعها حفظاv إ,ل القليل، وف رواية: وأ%ناج,يلهم ف صدورهم أ%ي أ%ن

كت'ب.هم مفوظة فيه. وال3ن\جيل: مثل ال3ك}ل1يل وال3خ\ر,يط، وقيل اشتقاقه
من الن_ج\ل الذي هو ال4صل، يقال: هو كري الن_ج\ل أ%ي ال4صل

والط�ب\ع، وهو من الف1عل إ,ف}ع1يل. وقرأ% السن: وليحك�م أ%هل ال4ن\ج,يل، بفتح
المزة، وليس هذا الثال من كلم العرب. قال الزجاج: وللقائل أ%ن يقول

هو اسم أ%عجمي فل ي'نك%ر أ%ن يقع بفتح المزة ل4ن كثياv من ال4مثلة
العجمية يالف ال4مثلة% العربية نو آج.ر وإ,براهيم وهاب,يل وقاب,يل.

والن_ج,يل: ضرب من د1ق> ال%م\ض معروف، والمع ن'ج'ل. قال أ%بو حنيفة:
هو خي ال%م\ض كله وأ%ل}ي.ن'ه على السائمة. وأ%ن\ج.لوا دواب_هم:

أ%رسلوها ف الن_ج,يل. والن_واج,ل� من ال3بل: الت ترع.ى النجيل، وهو



ال%ر\م من ال%م\ض. ون.ج.ل%ت1 ال4رض: اخ\ضر_ت\. والن_ج,يل: ما تكس_ر من
:vآج,نا éور.ق ال%ر\م، وهو ضر\ب من ال%م\ض؛ قال أ%بو خراش يصف ماء

ي'ف%ج>ي بال4ي\دي على ظهر آج,ن�،
�له ع.ر\م.ض¬ م'س\ت.أ}س1د¬ ون.ج,يل

(* قوله «يفجي إل» هكذا ف الصل باليم، وتقدم ف مادة أسد يفحي
بالاء، والصواب ما هنا).

ابن ال4عراب: ال1ن\ج.ل السائق الاذ1ق، وال1ن\ج.ل الذي يحو أ%ل}واح
الص>ب\يان، وال1ن\ج.ل الزرع اللتفe ال�ز\د.جe، وال1ن\ج.ل الرجل

الكثي ال4ولد، وال1ن\ج.ل البعي الذي ي.ن\ج'ل� الك%م\أ%ة% ب,خ'فYه.
والص_ح\ص.حان� ال4ن\جل: هو الواسع. ون.ج.ل}ت الشيء أ%ي استخرج\ته.

وم.ناج,ل�: اسم موضع؛ قال لبيد:
وجاد. ر.ه\و.ى إ,ل م.ناج,ل% فالـ
ـص_ح\راء أ%م\س.ت\ ن,عاج'ه ع'ص.با

@نل: الن_ح\ل: ذ�باب العسل، واحدته ن.ح\لة. وف حديث ابن عباس: أ%ن
النب، صلى ال عليه وسلم، ن%ى عن ق%ت\ل الن_ح\لة والن_م\لة والصeر.د
وال�د\ه'د؛ وروي عن إ,براهيم الرب أ%نه قال: إ,نا نى عن قتلهن_

ل4نن_ ل يؤ\ذ1ين الناس.، وهي أ%قل الطيور والدواب> ضرراv على الناس، ليس
هي مثل ما يتأ%ذى الناس' به من الطيور الغ'راب, وغيه، قيل له:

فالن_م\لة إ,ذا ع.ض_ت ت'ق}ت.ل؟ قال: الن_م\لة ل تع.ض� إ,نا ي.ع.ض� الذر، قيل
له: إ,ذا عض_ت الذرة ت'قت.ل؟ قال: إ,ذا آذ%ت\ك فاقتلها. والن_ح\ل:

د.ب\ر العسل، الواحدة نلة. وقال أ%بو إ,سحق الزجاج ف قوله عز وجل: وأ%وح.ى
ربeك إ,ل الن_ح\ل؛ جائز أ%ن يكون سي ن.ح\لv ل4ن ال عز وجل ن.ح.ل
الناس. العسل% الذي يرج من بطونا. وقال غيه من أ%هل العربية:

الن_ح\ل يذك�ر ويؤنث وقد أ%نثها ال عز وجل فقال: أ%ن1 ات_خ1ذ1ي من ال1بال
بيوتاv؛ ومن ذك�ر الن_ح\ل فل4ن� لفظه مذكر، ومن أ%نثه فل4نه جع

ن.ح\لة. وف حديث ابن عمر: م.ث%ل� الؤ\م1ن م.ث%ل� الن_ح\لة؛ الشهور ف
الرواية بالاء العجمة، وهي واحدة الن_خ\ل، وروي بالاء الهملة، يريد

ن.ح\لة العسل، ووجه الشابة بينهما ح1ذ}ق الن_ح\ل وف1ط}نته وقل�ة أ%ذاه
وح.قارته ومنفعت'ه وق�نوعه وسعي'ه ف الليل وتنزeهه عن ال4قذار وطيب'

أ%كله وأ%نه ل يأ}كل من كسب غيه ون�وله وطاعت'ه ل4م1يه؛ وإ,ن9



للن_ح\ل آفات{ تقطعه عن عمله منها: الظلمة� والغ.ي\م' والريح' والدخان� والاء
والنار'، وكذلك الؤ\من له آفات تفت>ره عن عمله: ظلمة� الغفلة وغيم'

الشك� وريح' الفتنة ود'خ.ان الرام, وماء� الس_عة1 ونار' الو.ى. الوهري:
الن_ح\ل والنح\لة الد_ب\ر، يقع على الذكر وال�نثى حت تقول ي.ع\س'وب.

والن_ح\ل: الناح1ل�؛ وقال ذو الرمة:
ي.د.ع\ن. ال%ل}س. ن.ح\لv ق%تال�ها

(* انظر رواية هذا البيت لحقاv ف هذه الكلمة).
ون.ح1ل جسم'ه ون.ح.ل ي.ن\ح.ل وي.ن\ح'ل ن'حولv، فهو ناح1ل: ذه.ب من مرض

أ%و سف%ر، والفتح أ%فصح؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:
وكنت' كع.ظ}م العاج,مات1 اك}ت.ن.ف}ن.ه

بأ%ط}رافها، حت است.دق_ ن'حول�ها
إ,نا أ%راد ناح1لها، فوضع الصدر موضع السم، وقد يكون جع ناح1ل كأ%نه

جعل كل طائفة من العظم ناح1لv، ث جعه على ف�ع'ول كشاه1د وش'هود، ورجل
ن.ح1يل من قوم ن.ح\ل%ى وناح1ل، وال�نثى ناح1لة، ونساء# ن.واح1ل ورجال

ن'ح_ل. وف حديث أ�م معب.د: ل ت.ع1ب\ه ن}ل%ة أ%ي د1ق�ة وه'زال.
والنeح\ل السم؛ قال القتيب: ل أ%سع بالنeح\ل ف غي هذا الوضع إ,ل ف

الع.ط1ي_ة. والنeح'ول: ال�زال، وأ%ن\ح.له المe، وجلD ناح1ل: مهزول
د.ق1يق¬. وجل ناح1ل: رقيق. والنواح1ل�: السيوف الت رق�ت ظ�باها من كثرة

الستعمال. وسيف ناحل: رقيق، على ال%ثل؛ وقول ذي الرمة:
أ%ل ت.ع\ل%م1ي، يا م.يe، أ%ن_ا وبيننا

م.هاو� ي.د.ع\ن. ال%ل}س. ن.ح\لv ق%تال�ها
هو جع ناح1ل، جعل كل جزء� منها ناح1لv؛ قال ابن سيده: وهو عندي اسم

للجمع ل4ن فاع1لv ليس ما يكس_ر على ف%ع\ل، قال: ول أ%سع به إ,ل ف
هذا البيت. ال4زهري: السيف الناح1ل الذي فيه ف�ل�ول في'س.نe مر_ة بعد
أ�خرى حت ي.ر,ق_ ويذهب أ%ث%ر' ف�ل�وله، وذلك أ%نه إ,ذا ض'ر,ب به فص.م_م

انفل� في'ن\ح1ي الق%ي\ن' عليه بال%داو,س والص_ق}ل حت ت.ذهب ف�لوله؛
ومنه قول ال4عشى:

م.ضار,ب'ها، من ط�ول ما ض.ر.بوا با،
�وم1ن ع.ض> هام, الد_ار,ع1ي، ن.واح1ل

وقمر¬ ناح1ل إ,ذا دق_ واس\ت.ق}و.س. ون.ح\لة�: فرس س'ب.ي\ع بن ال%ط1يم.



والنeح\ل، بالضم: إ,ع\طاؤ'ك ال3نسان% شيئاv بل اس\ت1عاضة{، وعم_ به
بعضهم جيع. أ%نواع الع.طاء، وقيل: هو الشيء ال�ع\طى، وقد أ%ن\ح.له
مالv ون.ح.له إ,ياه، وأ%ب بعض'هم هذه ال4خية. ون'ح\ل الرأ%ة1: م.ه\ر'ها،
والسم الن>ح\لة، تقول: أ%عطيتها مهر.ها ن,ح\لة، بالكسر، إ,ذا ل ت'ر,د

منها ع1و.ضاv. وف التنزيل العزيز: وآتوا الن>ساء4 ص.د'قات1ه,ن_
،vوقال أ%بو إ,سحق: قد قيل فيه غي' هذا القول، قال بعضهم: ف%ر,يضة .vن,ح\لة

وقال بعضهم: د1يانةv، كما تقول فلن ي.ن\ت.ح1ل كذا وكذا أ%ي ي.د1ين' به،
وقيل: ن,ح\لةv أ%ي د1يناv وت.د.يeناv، وقيل: أ%راد ه1بةv، وقال بعضهم: هي

ن,ح\لة من ال لن_ أ%ن جعل على الرجل الص_داق ول يعل على الرأ%ة
شيئاv من الغ'ر\م، فتلك ن,ح\لة من ال للن>ساء. ون.ح.ل}ت الرجل%

والرأ%ة% إ,ذا وهبت له ن,ح\لة ون'ح\لv، ومثل� ن,ح\لة ون'ح\ل ح1ك}مةD وح'ك}م¬.
وف التهذيب: والصداق' فرض ل4ن أ%هل الاهلية كانوا ل ي'عطون النساء

من م'هور,هن_ شيئاv، فقال ال تعال: وآتوا النساء ص.د'قات1هن_ نلة،
هبة من ال للنساء فريضة لن_ على ال4زواج، كان أ%هل الاهلية إ,ذا

زو_ج الرجل ابنته است.ج\عل لنفسه ج'ع\لv يسم_ى ال�ل}وان، وكانوا يسمون
ذلك الشيء الذي يأ}خذه الناف1ج.ة، كانوا يقولون بارك ال لك ف الناف1ج.ة

فجعل ال الص_د'قة للنساء فأ%بطل فعل%هم. الوهري: النeح\ل، بالضم،
مصدر قولك ن.ح.ل}ته من العطي_ة أ%ن\ح.ل�ه ن'ح\لv، بالضم. والن>ح\لة،
بالكسر: العطي_ة. والنeح\لى: العطية، على ف�ع\لى. ون.ح.ل}ت' الرأ%ة

،vها، ويقال من غي أ%ن يأ}خذ عوضا�مهر.ها عن ط1يب نفس من غي مطالبة أ%ن\ح.ل
يقال: أ%عطاها مهر.ها ن,ح\لةv، بالكسر؛ وقال أ%بو عمرو: هي التسمية أ%ن

يقول ن.ح.ل}ت'ها كذا وكذا وي.ح'د� الصداق وي'ب.ي>نه. وف الديث: ما
ن.ح.ل% والد¬ ولداv من ن'ح\ل� أ%فض.ل من أ%دب� ح.س.ن�؛ النeح\ل�: العطية

والبة ابتداء من غي عوض ول استحقاق. وف حديث أ%ب هريرة: إ,ذا بلغ بنو
أ%ب العاص ثلثي كان مال� ال ن'ح\لv؛ أ%راد يصي الفيء عطاء من غي
استحقاق على ال3يثار والتخصيص. الكم: وأ%ن\ح.ل% ولد.ه مالv ون.ح.له

خص_ه بشيء منه، والنeح\ل والنeح\لن� اسم ذلك الشيء العطى.
والن>ح\لة�: الد_ع\و.ى. وان\ت.ح.ل فلنD ش1ع\ر فلن{. أ%و قال% فلن{
إ,ذا اد�عاه أ%نه قائل�ه. وت.ن.ح_ل%ه: اد_عاه وهو لغيه. وف الب:

أ%ن� ع'ر\و.ة بن الزبي وعبيد ال بن عتبة بن مسعود د.خل على عمر بن عبد



العزيز، وهو يومئذ أ%مي الدينة، فجرى بينهم الديث حت قال ع'ر\و.ة ف
شيء جرى من ذ1ك}ر عائشة وابن الزبي: سعت عائشة تقول ما أ%ح\ب.ب\ت'

أ%حداv ح'ب>ي عبد. ال بن. الزبي، ل أ%عن رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، ول أ%ب.و.ي_، فقال له عمر: إ,نكم لت.ن\ت.ح1لون عائشة لبن الزبي

ان\ت1حال م.ن\ ل ي.ر.ى ل4حد معه فيها نصيباv فاستعاره لا؛ وقال ابن
ه.ر\مة:

ول أ%ت.ن.ح_ل, ال4شعار. فيها،
ول ت'ع\ج,ز\ن% ال1د.ح' ال1ياد'

ون.ح.له القول% ي.ن\ح.له ن.ح\لv: ن.س.به إ,ليه. ون.ح.ل}ت'ه القول%
أ%ن\ح.ل�ه ن.ح\لv، بالفتح: إ,ذا أ%ض.ف}ت إ,ليه قولv قاله غيه واد�عيت.ه

عليه. وفلن ي.ن\ت.ح1ل� مذهب. كذا وقبيلة% كذا إ,ذا انتسب إ,ليه. ويقال:
ن'ح1ل الشاعر' قصيدة إ,ذا ن'س3ب.ت إ,ليه وهي من ق1يل, غيه؛ وقال ال4عشى

ف النتحال:
فكي\ف. أ%نا وانت1حال الق%وا

ف1ي.، ب.عد. ال%ش1يب، كف%ى ذاك عارا
وق%ي_د.ن الش>ع\ر' ف بيت1ه،

كما ق%ي_د ال�س'رات' ال1مارا
أ%راد انت1حال القواف% فد.ل�ت كسرة الفاء من القواف على سقوط الياء

فحذفها، كما قال ال عز وجل: وج,فان{ كالواب,، وت.ن.ح_ل%ه مثل�ه؛ قال
الفرزدق:

،vش.ر'ودا vل}ت' قاف1ية�إ,ذا ما ق
ت.ن.ح_ل%ها ابن' ح.م\راء3 الع1جان1

وقال أ%بو العباس أ%حد بن يي ف قولم ان\ت.ح.ل% فلنD كذا وكذا:
معناه قد أ%لز.م.ه نف}سه وجعله كال1ل}ك له، وهي البة 

(* قوله «كاللك له
وهي البة» كذا ف الصل. وعبارة الكم: كاللك له، أخذ من النحلة وهي

البة وبا يظهر مرجع الضمي) والعطية ي'ع\طاها ال3نسان�. وف حديث قتادة
بن النعمان: كان ب'ش.ي' بن أ�ب.ي\ر,ق يقول� الشعر. ويهجو به أ%صحاب.

النب، صلى ال عليه وسلم، وي.ن\ح.ل�ه بعض. العرب أ%ي ي.ن\س'به إ,ليهم من
الن>ح\لة وهي الن>س\بة بالباط1ل. ويقال: ما ن,ح\ل%ت'ك. أ%ي ما د1ين'ك.؟



ال4زهري: الليث يقال ن.ح.ل% فلنD فلناv إ,ذا ساب_ه فهو ي.ن\ح.له
ي'سابeه؛ قال طرفة:

vعمان% ق%و\لeف%د.ع\ ذا، وان\ح.ل الن
كن.ح\ت الفأ}س,، ي'ن\ج,د أ%و ي.غ'ور

قال ال4زهري: ن.ح.ل% فلنD فلناv إ,ذا ساب_ه باطلD، وهو تصحيف لن.ج.ل
فلنD فلناv إ,ذا قطع.ه بالغ1يبة. ويروى الديث: من ن.ج.ل الناس.

ن.ج.لوه أ%ي م.ن\ عاب. الناس عابوه ومن سب_هم سبeوه، وهو مثل ما روي عن أ%ب
الدرداء: إ,ن قار.ض\ت. الناس قار.ض'وك، وإ,ن ت.ر.ك}ت.هم ل ي.ت\ركوك؛

قوله: إ,ن قارضتهم مأ}خوذ من قول النب، صلى ال عليه وسلم: رف%ع ال�
الرج. إ,ل م.ن, اقتر.ض. ع1ر\ض. امرئ� مسلم فذلك الذي ح.ر,ج، وقد فسر ف

موضعه.
@نل: ن.خ.ل الشيء4 ي.ن\خ'له ن.خ\لv وت.ن.خ_له وانت.خ.له: ص.ف�اه
واختار.ه؛ وكل ما ص'فYي. لي'ع\ز.ل ل�باب'ه فقد انت'خ1ل وت'ن'خ>ل،

والنeخالة: ما ت'ن'خ>ل منه. والن_خ\ل: ت.ن\خ1يل�ك الدقيق. بال�ن\خ'ل ل1ت.ع\ز,ل
�نالته عن ل�بابه. والنeخالة أ%يضاv: ما ن'خ1ل من الدقيق. ون.خ\ل
الدقيق: غ%ر\ب.لت'ه. والنeخالة أ%يضاv: ما ب.قي ف ال�ن\خ'ل ما ي'ن\خ.ل؛

،Dحكاه أ%بو حنيفة، قال: وكل© ما ن'خ1ل فما يبقى فلم ي.ن\ت.ح1ل} ن'خالة
وهذا على السلب. وال�ن\خ'ل وال�ن\خ.ل: ما ي'ن\خ.ل به، ل نظي له إ,ل�
قولم م'ن\ص'ل وم'ن\ص.ل، وهو أ%حد ما جاء من ال4دوات على م'ف}عل،

بالضم. وأ%ما قولم فيه م'ن\غ'ل، فع.لى البدل للمضارعة.
وانت.خ.ل}ت' الشيء: استقصبت أ%فضله، وت.ن.خ_ل}ت'ه: ت.خ.ي_ر\ته.

ورجل ناخ1ل� الص_د\ر أ%ي ناصح¬. وإ,ذا نل}ت ال4دوية لت.س\ت.ص\في
�أ%جود.ها قلت: ن.خ.ل}ت وان\ت.خ.ل}ت، فالن_خ\ل الت_ص\ف1ية، والنت1خال

الختيار لنفسك أ%فضله، وكذلك الت_ن.خeل؛ وأ%نشد:
تن.خ_ل}ت'ها م.د\حاv لقوم�، ول أ%كن\

ل1غيهم'، فيما مض.ى، أ%ت.ن.خ_ل
وانت.خ.ل}ت الشيء: است.ق}ص.ي\ت أ%فض.له، وتن.خ_ل}ته: تي_رته. وف

الديث: ل يقبل ال من الدعاء إ,ل� الناخ1لة أ%ي النخولة الالصة،
فاعلة بعن مفعولة كماء� داف1ق؛ وفيه أ%يضاv: ل يقبل� ال إ,ل نائل%

القلوب أ%ي الن>ي�ات الالصة. يقال: ن%ل}ت' له النصيحة إ,ذا أ%خلصتها.



والن_خ\ل�: ت.ن\خيل� الث�لج والو.د\ق؛ تقول: انت.خ.لت\ ليلت'نا الثلج. أ%و
مطراv غي ج.و\د. والس_حاب ي.ن\خ'ل الب.د. والر_ذاذ% وي.ن\ت.خ1ل�ه.

والن_خلة: شجرة التمر، المع ن.خ\ل ون.خ1يل وثلث ن.خ.لت، واستعار
أ%بو حنيفة النخ\ل% لشجر النار.جيل تم1ل ك%بائ1س فيها الف%و\ف%ل 

(* قوله
«لشجر النارجيل تمل كبائس فيها الفوفل» كذا ف الصل. وعبارة الكم: لشجر

النارجيل وما شاكله، فقال: أخبت ان شجرة الفوفل نلة مثل نلة النارجيل
تمل كبائس فيها الفوفل إل. ففي عبارة الصل سقط ظاهر) أ%مثال التمر؛

وقال مرة يصف شجر الكاذ1ي: هو ن}لة ف كل شيء من ح1ليتها، وإ,نا يريد ف
كل ذلك أ%نه يشبه الن_خ\لة، قال: وأ%هل الجاز يؤنثون النخل؛ وف

التنزيل العزيز: والنخل� ذات' ال4كمام؛ وأ%هل ند يذكYرون؛ قال الشاعر ف
تذكيه:

كن.خ\ل من ال4ع\راض غي م'ن.ب_ق,
قال: وقد ي'ش\ب,ه غي' الن_خ\ل ف الن>ب\تة الن_خ\ل% ول يسمى شيء

منه ن.خ\لv كالد_و\م والنار.جيل والكاذ1ي والف%و\ف%ل والغ.ض.ف وال%ز.م.
وف حديث ابن عمر: م.ث%ل الؤمن كمث%ل الن_ح\لة، والشهور ف الرواية:

كمثل الن_خ\لة؛ بالاء العجمة، وهي واحدة الن_خ\ل، وروي بالاء
الهملة، يريد ن}لة العس.ل، وقد تقدم. وأ%بو ن.خ\لة: كنية؛ قال أ%نشده بن جن

عن أ%ب علي:
أ�ط}ل�ب\، أ%با ن}لة، م.ن\ يأ}ب'وكا
فقد سأ%لنا عنك م.ن\ ي.ع\ز'وكا

إ,ل أ%ب�، فكل©هم ي.ن\ف1يكا
وأ%بو ن'خ.يلة: شاعر معروف ك�ن>ي بذلك ل4نه و'ل1د عند ج,ذ}ع نلة،

وقيل: ل4نه كانت له ن'خ.ي\لة ي.ع\ت.ه,دها؛ وساه ب.خ\د.ج¬ الشاعر
النeخ.ي\لت فقال يهجوه:

لقى النeخ.ي\لت' ح1ناذاv م1ح\ن.ذا
م1ن>ي، وش.ل¾ ل1لYئام م1ش\ق%ذا

(* قوله «للئام» هو رواية الكم هنا، وروايته ف حنذ: للعادي).
ون.خ\لة: موضع؛ أ%نشد ال4خفش:

يا ن}ل% ذات1 الس>د\ر وال%راو,ل,،



ت.طاو.ل ما شئت1 أ%ن ت.طاو.ل،
إ,ن_ا س.ن.ر\م1يك1 بكلY باز,ل,

جع بي الكسرة والفتحة. ون'خ.ي\لة�: موضع بالبادية. وب.طن ن.خ\لة
بالجاز: موضع بي مكة والطائف. ون.خ\ل: ماء# معروف. وع.ي ن.خ\ل: موضع؛

قال:من التعر>ضات بع.ي\ن ن}ل،
كأ%ن� ب.ياض. ل%ب_ت1ها س.د1ين'

وذو النeخ.ي\ل: موضع؛ قال:
ق%د.ر¬ أ%ح.ل�ك1 ذا النeخ.ي\ل، وقد أ%رى

وأب_ مالك1 ذو النeخ.ي\ل بدار
(* قوله: وأب� مالك ذو النخيل؛ هكذا ف الصل).

أ%بو منصور: ف بلد العرب واديان ي'عرفان بالن_خ\لت.ي: أ%حدها
باليمامة ويأ}خذ إ,ل ق�رى الطائف، والخر يأ}خذ إ,ل ذات ع1ر\ق.

وال�ن.خ_ل، بفتح الاء مشددة: اسم شاعر؛ ومن أ%مثال العرب ف الغائب
الذي ل ي'ر\جى إ,ياب'ه: حت ي.ؤ'وب. ال�ن.خ_ل، كما يقال: حت يؤ'وب.

القار,ظ الع.نزي�؛ قال ال4صمعي: ال�ن.خ_ل رجل أ�رسل ف حاجة فلم يرج,ع،
فصار مثلv يضرب ف كل من ل يرجى؛ يقال: ل أ%فعله حت يؤ'وب الن.خ_ل.

والتنخ>ل: لقب شاعر من هذيل، وهو مالك بن ع'و.ي1ر أ%خي بن ل1ح\يان
من هذيل. وبنو ن.خ\لن: بطن من ذي الك%لع؛ وقول الشاعر:

رأ%يت' با قضيباv فوق د1ع\ص�،
عليه الن_خ\ل أ%ي\ن.ع والك�روم

فالن_خ\ل قالوا: ضر\ب من ال�لي�، والك�روم': القلئد، وال أ%علم.
@ندل: الن_د\ل: ن.ق}ل الشيء واحت1جان'ه. الوهري: الن_د\ل الن_ق}ل

والختلس.
الكم: ن.د.ل الشيء4 ن.د\لv نق%له من موضع إ,ل آخر، ون.د.ل التمر. من

ال�ل�ة، وال�بز. من السeف}رة ي.ن\د'له ن.د\لv غر.ف منهما بكفYه
جعاء ك�ت.لv، وقيل: هو الغ.ر\ف باليدين جيعاv، والرجل م1ن\د.ل، بكسر

اليم؛ وقال يصف ر.ك}باv ويدح قوم دار,ين بال�ود:
ي.م'رeون بالد_ه\نا خ1فافاv ع1ياب'هم،

وي.خ\ر'ج\ن من دار,ين. ب'ج\ر. ال%قائب
على حي. أ%لى الناس. ج'ل© أ�مور,هم،



ف%ن.د\لv ز'ر.يق' الال% ن.د\ل% الث�عالب
يقول: ان\د'ل يا ز'ر.ي\ق'، وهي قبيلة، ن.د\ل% الثعال1ب، يريد

السeر\عة؛ والعرب تقول: أ%ك}س.ب' من ثعلب؛ قال ابن بري: وقيل ف هذا الشاعر إ,نه
يص1ف قوماv ل�صوصاv يأ}تون من دار,ين فيسرقون وي.م\لؤ'ون ح.قائبهم ث

يفر>غونا ويعودون إ,ل دارين، وقيل: يصف ت'ج_اراv، وقوله على حي أ%لى
الناس. ج'ل© أ�مورهم: يريد حي اشتغل الناس بالف1ت.ن والروب، والب'ج\ر':

جع أ%ب\ج.ر وهو العظيم البطن، والن_د\ل: الت_ناو'ل؛ وبه فسر بعضهم
قوله: ف%ن.د\لv ز'ر.ي\ق' الال%.

ويقال: انت.د.ل}ت الال وان\ت.ب.ل}ته أ%ي احتملته.
ابن ال4عراب: النeد'ل 

(* قوله «الندل» ف القاموس بضمتي، وف خط
الصاغان بفتحتي). خ.د.م الدعوة؛ قال ال4زهري: س'مeوا ن'د'لv ل4نم

ينق�لون الطعام إ,ل م.ن\ حضر الد_ع\وة.
ون.د.ل}ت الد_ل}و. إ,ذا أ%خرجتها من البئر. والن_د\ل�: شبه الو.س.خ 

*)
قوله «والندل شبه الوسخ» ضبط ف القاموس بسكون الدال وكذا ف الكم ف

كل موضع إل الصدر، وف الصل بالسكون ف قوله بعد يوز أن يكون من
الندل الذي هو الوسخ، وضبط ف مصدر الفعل هنا بالتحريك) ون.د1ل%ت يد'ه

ن.د.لv غم1رت.
وال1ن\د1يل� وال%ن\ديل� نادر وال1ن\د.ل، كله: الذي ي'ت.م.س_ح به،

قيل: هو من الن_د\ل الذي هو الوسخ، وقيل: إ,نا اشتقاقه من الن_د\ل الذي
هو التناول؛ قال الليث: الن_د\ل كأ%نه الوسخ من غي استعمال ف العربية،

وقد ت.ن.د_ل به وت.م.ن\د.ل؛ قال أ%بو عبيد: وأ%نكر الكسائي ت.م.ن\د.ل.
وت.ن.د_ل}ت بال1ن\د1يل وت.م.ن\د.ل}ت أ%ي تس_حت به من أ%ثر الو.ضوء

أ%و الط�هور؛ قال: وال1ن\د1يل�، على تقدير م1ف}ع1يل، اسم لا يس.ح به،
قال: ويقال أ%يضاv ت.م.ن\د.ل}ت.

وال%ن\د.ل 
(* قوله «والندل إل» كذا ف القاموس وضبطهما الصاغان بطه

بالكسر).
وال%ن\ق%ل: ال�ف�؛ عن ابن ال4عراب، يوز أ%ن يكون من الن_د\ل الذي



هو الوسخ ل4نه ي.ق1ي رجل لبسه الوسخ، ويوز أ%ن يكون من الن_د\ل الذي
هو الت_ناو'ل ل4نه ي'تناو.ل ل1ل©ب\س؛ قال ابن سيده: وقوله أ%نشده أ%بو

زيد:
ب,ت\نا وبات. سق1يط� الط�لY يضر,ب'نا،
عند الن_د'ول,، ق1رانا ن.ب\ح' د1ر\واس,

قال: يوز أ%ن يعن به امرأ%ة فيكون ف%ع'ولv من الن_د\ل الذي هو شبيه
الوسخ، وإ,نا ساها بذلك لوسخها، وقد يوز أ%ن يكون عن به رجلv، وأ%ن

يكون عن به الضب'ع، وأ%ن يكون عن كلبة أ%و ل%ب'وء4ةv، أ%و أ%ن يكون
.vموضعا

وال�ن.و\د1ل: الشيخ ال�ض\ط%ر,ب من الك1ب.ر. ون.و\د.ل الرجل�: اضطرب من
الك1ب.ر.

وم.ن\د.ل: بلد¬ بالند. وال%ن\د.ل1يe من الع'ود: أ%جود'ه ن'س3ب إ,ل
م.ن\د.ل، هذا البلد1 ال1ن\د1ي>، وقيل: ال%ن\د.ل وال%ن\د.ل1يe عود'

الطيب الذي ي'تبخ_ر به من غي أ%ن ي'خ.ص_ ببلد؛ وأ%نشد الفراء للع'جي
السلول:

إ,ذا ما م.ش.ت\ نادى با ف ث1يابا
ذ%ك1يe الش_ذ%ا، وال%ن\د.ل1يe ال�ط%ي_ر

(* قوله «الطي» كذا ف الصل والوهري والزهري، والذي ف الكم:
الطيب).

يعن الع'ود. قال الب�د: ال%ن\د.ل العود الرط}ب وهو ال%ن\د.ل1يe؛
قال ال4زهري: هو عندي رباعي ل4ن اليم أ%صلية ل أ%دري أ%عرب� هو أ%و

معرب، وال�ط%ي_ر: الذي سطعت\ رائحته وتف%ر_قت. وال%ن\د.ل1يe: ع1ط}ر
ينسب إ,ل ال%ن\د.ل، وهي من بلد الند؛ قال ابن بري: الصواب أ%ن يقول

وال%ن\د.ل© عود ي'ن\س.ب إ,ل م.ن\د.ل ل4ن من\د.ل% اسم علم لوضع بالند
ي'ج\ل%ب منه العود، وكذلك ق%مار,؛ قال ابن هرمة:

كأ%ن� الرك}ب.، إ,ذ ط%ر.ق%ت\ك، بات'وا
ب,م.ن\د.ل% أ%و ب,قار,ع.ت.ي\ ق%مار,

vقوله «كأن الركب إل» هكذا ف الصل بر القافية، وف ياقوت: قمارا *)
بألف بعد الراء، وقبله:

أحب الليل، إن خيال سلمى * إذا ننا أل9 بنا فزارا)



:vوق%مار, ع'وده دون ع'ود1 م.ن\د.ل؛ قال: وشاهده قول كثي>ر يصف نارا
،vإ,ذا ما خ.ب.ت\ من آخ1ر الليل خ.ب\و.ة

أ�ع1يد إ,ليها ال%ن\د.ل1ي� ف%تثق�ب
وقد يقع ال%ن\د.ل على العود، على إ,رادة ياءي النسب وحذفهما ضرورة،

فيقال: تبخ_رت بال%ن\د.ل وهو يريد ال%ن\د.ل� على حد� قول رؤبة:
بل ب.ل%د{ م1ل}ء� الف1جاج, ق%ت.م'ه\،
ل ي'ش\ت.رى ك%ت_ان'ه وج.ه\ر.م'ه

يريد ج.ه\ر.ميeه، قال: ويدلك على صحة ذلك دخول ال4لف واللم ف
ال%ن\د.ل؛ قال عمر بن أ%ب ربيعة:

ل1م.ن\ نار¬، ق�ب.ي\ل% الصeبـ
ـح, عند. البيت، ما ت.خ\ب'و؟

إ,ذا ما أ�وق1د.ت\ ي'ل}ق%ى،
عليها، ال%ن\د.ل� الر_ط}ب'

ويروى: إ,ذا أ�خ\م1د.ت\؛ وقال كثي:
،vبأ%ط}ي.ب. من أ%ر\دان ع.ز_ة م.و\ه1نا

وقد أ�وق1د.ت\ بال%ن\د.ل الر_ط}ب, نار'ها
قال ابن بري: وحكى زبي أ%ن مدنية قالت لك�ثي>ر: فض_ ال فاك أ%نت

القائل:
،vبأ%ط}ي.ب. من أ%ر\دان ع.ز_ة م.و\ه1نا

وقد أ�وق1د.ت\ بال%ن\د.ل الر_ط}ب, نار'ها
فقال: نعم قالت: أ%رأ%يت لو أ%ن ز,ن\ج,ي_ة ب_رت أ%ردان.ها ب.ن\د.ل

رط}ب أ%ما كانت ت.ط1يب؟ هل� قلت كما قال سيدكم امرؤ القيس:
،vأ%ل ت.ر.يان كل�ما جئت' طارقا

وجدت' با ط1يباv، وإ,ن ل ت.ط%ي_ب؟
والن_ي\د'لن� والن_ي\د.لن�: الكابوس'؛ عن الفارسي، وقيل: هو مثل

الكابوس؛ وأ%نشد ثعلب:
ت1ف}ر,جة الق%ل}ب قليل الن_ي\ل}،
ي'ل}قى عليه الن_ي\د'لن بالل�ي\ل}

وقال آخر:
أ�ن\ج' ن.جاء من غ%ر,ير م.ك}بول}،



ي'ل}ق%ى عليه الن_ي\د'لن� والغ'ول}
والن>ئ}د'لن: كالن_ي\د'لن؛ قال ابن جن: هزته زائدة؛ قال: حد_ثن
بذلك أ%بو علي، قال ابن بري: ومن هذا الفصل الن_أ}د.ل والن>ئ}د.ل

الكابوس، قال: والمزة زائدة لقولم الن_ي\د'لن 
(* قوله «النيدلن إل»

هكذا ضبط ف الصل هنا وفيما يأت، وعبارة القاموس: والنيدلن، بكسر النون
والدال وتضم الدال، والنيدل بكسر النون وفتحها وتثليث الدال وبفتح النون

وضم الدال، والنئدلن مهموزة بكسر النون والدال وتضم الدال والنئدل بكسر
النون وفتحها وضم الدال الكابوس أو شيء مثله).

أبو زيد ف كتابه ف النوادر: ن.و\د.ل%ت\ خ\ص\ياه ن.و\د.لةv إ,ذا
استرختا، يقال: جاء م'ن.و\د1لv خ'ص\ياه؛ قال الراجز:

كأ%ن� خ'ص\ي.ي\ه1، إ,ذا ما ن.و\د.ل،
أ�ث}ف1ي_تان1 ت.ح\م1لن م1ر\ج.ل

ال4صمعي: مش.ى الرجل م'ن.و\د1لv إ,ذا مشى م'س\ترخ1ياv؛ وأ%نشد:
م'ن.و\د1ل ال�ص\ي.ي\ن ر,خ\و الش\ر.ج,
ابن بري: ويقال رجل ن.و\د.ل 

(* قوله «ويقال رجل نودل» هكذا ف الصل،
والظاهر أن يقول ونودل رجل كما يأت له بعد) ، قال الشاعر:

فاز.ت\ خليلة� ن.و\د.ل� ب,ه.ب.ن\ق%ع�
ر,خ\و, الع1ظام، م'ث%د_ن{، ع.ب\ل, الشو_ى

واندال% بطن' ال3نسان والدابة1 إ,ذا سال؛ قال ابن بري: ان\دال وزنه
ان\ف%ع.ل، فنونه زائدة وليست أ%صلية، قال: فحقه أ%ن يذكر ف فصل دول، وقد

ذكر هناك. ويقال للسقاء إ,ذا تخ�ض: هو ي'ه.و\ذ1ل وي'ن.و\د1ل، ال�ول
بالذال والثانية بالدال.

والن_و\د.لن: الث�د\يان.
وابن' م.ن\د.لة%: رجل من سادات العرب؛ قال عمرو بن جوين فيما زعم

السياف 
(* قوله «فيما زعم السياف» ف الكم: الفارسي) ، أ%و امرؤ القيس

فيما حكى الفراء:
وآل%ي\ت' ل أ�عطي م.ل1يكاv م.قاد.ت،



ول س'وقةv، حت يؤ'وب. ابن' م.ن\د.ل%ه
ون.و\د.ل: اسم رجل؛ أ%نشد يعقوب ف ال4لفاظ:

فازت خ.ليلة� ن.و\د.ل� ب'ك%د_ن{
ر.خ\ص, الع1ظام، م'ث%د_ن{، ع.ب\ل, الش_وى

(* قوله «بكدن» كذا ف الصل وشرح القاموس بنون، والذي ف الكم
باللم).

وال أ%علم.
@نذل: الن_ذ}ل والن_ذ1يل من الناس: الذي ت.ز\د.ر,يه ف خ1ل}قته

وع.ق}له، وف الكم: ال%س3يس' ال�ح\ت.ق%ر ف جيع أ%حواله، والمع أ%ن\ذال
�ون'ذ�ول ون'ذ%لء�، وقد ن.ذ�ل ن.ذالة ون'ذ�ولة. الوهري: الن_ذالة

الس_فالة. وقد ن.ذ�ل، بالضم، فهو ن.ذ}ل ون.ذ1يل أ%ي خسيس¬؛ وقال أ%بو
خراش:م'ن,يباv، وقد أ%م\سى ي'قد�م و,ر\د.ها،

�أ�ق%ي\د1ر' م.ح\م'وز' الق1طاع ن.ذ1يل
م'ن,يب: م'ق}بل، وأ%ناب: أ%قبل، وأ�ق%ي\د1ر': يريد به الصائد،

وال4ق}د.ر': القصي الع'ن'ق. والق1طاع: جع ق1ط}ع وهو ن.ص\ل قصي ع.ر,يض، وقال:
ن.ذ1يل ون'ذال مثل ف%ر,ير وف�رار؛ حكاه ابن بري عن أ%ب حات؛ قال: وشاهد

ن.ذ}ل قول الشاعر:
لكلY ام\ر,ئ ش.ك}لD ي'ق1ر� بع.ي\نه،

وق�ر_ة� عي, الف%س\ل, أ%ن يصح.ب الف%س\ل
وي'ع\ر.ف' ف ج'ود1 امرئ جود' خاله،

وي.ن\ذ�ل إ,ن ت.ل}قى أ%خا أ�م>ه ن.ذ}ل
(* قوله «إن تلقى» هكذا ف الصل، والوجه إن تلق.، بالزم، ولعله أشبع

الفتحة فتولدت من ذلك اللف).
@نرجل: الن_ار.ج,يل�: ج.و\ز' الن\د1، واحدته نار.ج,يلة؛ قال أ%بو

حنيفة: أ%خبن البي أ%ن شجرته مثل النخلة سواء إ,ل� أ%نا ل تكون
غ%ل}باء ت.م1يد' ب'ر\ت.قيها حت ت'د\ن,يه. من ال4رض ل1يناv، قال: ويكون ف

الق1ن\و, الكري منه ثلثون نار.ج,يلة.
@نزل: النeز'ول: اللول، وقد ن.ز.ل%هم ون.ز.ل عليهم ون.ز.ل بم ي.ن\زل

ن'ز'ولv وم.ن\ز.لv وم.ن\ز,لv، بالكسر شاذ؛ أ%نشد ثعلب:
�أ%إ,ن} ذ%ك�ر.ت\ك الدار. م.ن\ز,ل�ها ج'م\ل



أ%راد: أ%إ,ن ذك�رتك' ن'زول� ج'م\ل� إ,ياها، الرفع ف قوله منزل�ها
صحيح، وأ%ن_ث النزول% حي أ%ضافه إ,ل مؤن_ث؛ قال ابن بري: تقديره أ%إ,ن

�ذك�رتك الدار ن'زول%ها ج'م\ل�، ف%ج'م\ل� فاعل بالنeزول، والنeزول
مفعول ثان{ بذك�رتك.

وت.ن.ز_له وأ%ن\ز.له ون.ز_له بعنÝ؛ قال سيبويه: وكان أ%بو عمرو
يفر'ق بي ن.ز_ل}ت وأ%ن\ز.ل}ت ول يذكر وجه. الف%ر\ق؛ قال أ%بو السن: ل

فرق عندي بي ن.ز_ل}ت وأ%نزلت إ,ل صيغة التكثي ف نز_لت ف قراءة ابن
مسعود: وأ%نز.ل اللئكة ت.ن\ز,يلv؛ أ%نزل: كن.ز_ل؛ وقول ابن جن:

الضاف والضاف إ,ليه عندهم وف كثي من ت.ن\ز,يلت1هم كالسم الواحد، إ,نا
جع ت.ن\ز,يلv هنا ل4نه أ%راد للمضاف والضاف إ,ليه ت.ن\زيلت ف وج'وه

كثية منزلة% السم الواحد، فكن بالت_ن\زيلت عن الوجوه الختلفة، أ%ل
ترى أ%ن الصدر ل وجه له إ,ل� تشعeب ال4نواع وكثرت'ها؟ مع أ%ن ابن

جن تسم_ح بذا تسمeح تضeر� وتذ©ق، فأ%ما على مذهب العرب فل وجه
له إ,ل� ما قلنا.

والنeز'ل: ال%ن\ز,ل؛ عن الزجاج، وبذلك فسر قوله تعال: وجعلنا جهنم
للكافرين ن'ز'لv؛ وقال ف قوله عز وجل: جنات¬ تري من تتها ال4نار'

خالدين فيها ن'ز'لv من ع1ند ال؛ قال: ن'ز'لvمصدر مؤكد لقوله خالدين فيها
ل4ن خ'لودهم فيها إ,ن\زال�هم فيها. وقال الوهري: جنات' الف1ر\د.و\س,

ن'ز'لv؛ قال ال4خفش: هو من ن'زول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجد\نا
.vعندكم ن'ز'ل

وال%ن\ز.ل، بفتح اليم والزاي: النeزول وهو اللول، تقول: نزل}ت
:v؛ وأ%نشد أ%يضاvوم.ن\ز.ل vن'زول

�أ%إ,ن ذ%ك�ر.تك الدار' م.ن\ز.ل%ها ج'م\ل
ب.كي\ت.، فد.م\ع' الع.ي\ن, م'ن\ح.د1ر س.ج\ل�؟

نصب ال%ن\ز.ل ل4نه مصدر.
:vوالتنزيل أ%يضا ،vوأ%نز.له غي'ه واستنزله بعن، ونز_له تنزيل

الترتيب'. والتنزeل: النeزول ف م'ه\لة. وف الديث: إ,ن ال تعال وتقد�س
�ي.نز,ل كل ليلة إ,ل ساء الدنيا؛ النeزول والصeعود والركة والسكون

من صفات ال4جسام، وال عز وجل يتعال عن ذلك ويتقد�س، والراد به ن'زول
الرحة وال4لطاف1 ال3لية وق�ر\با من العباد، وتصيص'ها بالليل



وبالث�لث ال4خي, منه ل4نه وقت' التهجeد وغفلة1 الناس عم_ن يتعر_ض لنفحات
رحة ال، وعند ذلك تكون النية� خالصة والرغبة� إ,ل ال عز وجل

واف1رة، وذلك م.ظ1ن_ة القبول وال3جابة. وف حديث الهاد: ل ت'ن\ز,ل}هم على
ح'ك}م ال ولكن أ%نز,ل}هم على ح'ك}م1ك أ%ي إذا ط%لب العدوe منك ال4مان

والذYمام. على حكم الل9ه فل ت'ع\طيهم، وأ%عط1هم على حكمك، فإ,نك
رب_ما تطئ ف حكم ال تعال أ%و ل تفي به فتأ}ث%م. يقال: نزل}ت عن ال4مر

.vعليه مستوليا vإ,ذا تركت.ه كأ%نك كنت مستعليا
ومكان ن.ز,ل: ي'نز.ل فيه كثياv؛ عن اللحيان.

ون.ز.ل من ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل: اندر. والن>زال� ف الرب\: أ%ن
يت.ناز.ل الفريقان، وف الكم: أ%ن ي.ن\زل الف%ر,يقان عن إ,ب,لهما إ,ل

خ.ي\لهما في.تضاربوا، وقد تنازلوا.
ون.زال, ن.زال, أ%ي انز,ل}، وكذا الثنان والمع' والؤنث� بلفظ واحد؛

واحتاج الشماخ إ,ليه فثق�له فقال:
لقد ع.ل1م.ت\ خيلD ب'وقان% أ%ن_ن

أ%نا الفار,س' الامي، إ,ذا قيل: ن.ز_ال
(* قوله «لقد علمت خيل إل» هكذا ف الصل بضمي التكلم، وأ%نشده ياقوت

عند التكلم على موقان للشماخ ضمن ابيات يدح با غيه بلفظ:
وقد علمت خيل بوقان أنه * هو الفارس الامي إذا قيل

تنزال).الوهري: ون.ز.ال, مثل ق%طام, بعن ان\ز,ل، وهو معدول عن ال�ناز.لة،
ولذا أ%نثه الشاعر بقوله:

ول%ن,ع\م ح.ش\و' الد>ر\ع, أ%نت.، إ,ذا
د'ع1ي.ت\ ن.زال,، ول�ج_ ف الذ©ع\ر,

قال ابن بري: ومثله لزيد اليل:
وقد علمت\ س.لمة� أ%ن س.ي\في

ك%ر,يه¬، كلما د'ع1ي.ت\ نزال,
وقال ج'ر.يبة الفقعسي:

ع.ر.ض\نا ن.زال,، فلم ي.ن\ز,لوا،
وكانت ن.زال, عليهم أ%ط%م\

قال: وقول الوهري ن.زال, معدول من ال�نازلة، يدل على أ%ن ن.زال, بعن
ال�نازلة ل بعن النeزول إ,ل ال4رض؛ قال: ويقو>ي ذلك قول الشاعر



:vأ%يضا
ولقد شهدت' اليل%، يوم. ط1راد1ها،

بس.ل1يم أ%و\ظ1فة1 الق%وائم ه.ي\كل
ف%د.ع.و\ا: ن.زال, فكنت' أ%ول% ناز,ل�،

وع.لم. أ%ركب'ه إ,ذا ل أ%ن\ز,ل؟
وصف فرسه بسن الطراد فقال: وعلم. أ%ركب'ه إ,ذا ل أ�ناز,ل ال4بطال

عليه؟ وكذلك قول الخر:
فل1م\ أ%ذ}خ.ر الد_ه\ماء4 عند ال3غار.ة1،
إ,ذا أ%نا ل أ%نز,ل} إ,ذا اليل جال%ت1؟

فهذا بعن ال�نازلة ف الرب والطYراد ل غي؛ قال: ويدل©ك على أ%ن
ن.زال, ف قوله: ف%دع.و\ا ن.زال, بعن ال�نازلة دون النeزول إ,ل

ال4رض قوله:
وع.لم. أ%ركبه إ,ذا ل أ%نزل؟

أ%ي ول1م. أ%ركب'ه إ,ذا ل أ�قاتل عليه أ%ي ف حي عدم قتال عليه،
وإ,ذا جعلت ن.زال, بعن النزول إ,ل ال4رض صار العن: وع.لم أ%ركبه حي
ل أ%نزل إ,ل ال4رض، قال: ومعلوم أ%نه حي ل ينزل هو راكب فكأ%نه قال:

وعلم أ%ركبه ف حي أ%نا راكب؛ قال وما يقوي ذلك قول زهي:
ول%ن,ع\م ح.ش\و' الد>ر\ع, أ%نت، إ,ذا
د'ع1ي.ت\ ن.زال، ول�ج_ ف الدeع\ر,

أ%ل ت.رى أ%نه ل يدحه بنزوله إ,ل ال4رض خاصة بل ف كل حال؟ ول
تد.ح اللوك بثل هذا، ومع هذا فإ,نه ف صفة الفرس من الصفات الليلة وليس

نزوله إ,ل ال4رض ما تد.ح به الفرس، وأ%يضاv فليس النزول إ,ل ال4رض
هو العل�ة ف الركوب. وف الديث: ناز.ل}ت ر.ب>ي ف كذا أ%ي راجعته

وسأ%لته مر_ة بعد مر_ة، وهو م'فاع.لة من الن�زول عن ال4مر، أ%و من
الن>زال ف الرب.

والن_ز,يل�: الضيف؛ وقال:
،vالقوم, أ%عظم'هم ح'قوقا �ن.ز,يل

وح.قe ال3 ف ح.ق> الن_ز,يل,
سيبويه: ورجل ن.زيل ناز,ل. وأ%ن\زال� القوم,: أ%رزاقهم.

والنeز'ل وتلنeز\ل: ما ه'ي>ئ% للضيف إ,ذا نزل عليه. ويقال: إ,ن



فلناv لسن النeز\ل والنeز'ل أ%ي الضيافة؛ وقال ابن السكيت ف قوله:
فجاءت ب,ي.ت\ن� للن>ز.الة أ%ر\ش.ما

قال: أ%راد ل1ض1يافة الناس؛ يقول: هو ي.خ1فe لذلك، وقال الزجاج ف
قوله: أ%ذ%لك. خي¬ ن'ز'لv أ%م شجرة الز_ق©وم؛ يقول: أ%ذلك خي ف باب

ال4ن\زال الت ي'ت.ق%و_ت با وتك1ن معها ال3قامة أ%م ن'ز'ل أ%هل, النار؟
قال: ومعن أ%قمت لم ن'ز'لم أ%ي أ%قمت لم غ1ذاء4هم وما يصل�ح معه أ%ن

ينزلوا عليه. الوهري: والنeز\ل ما يهي_أ� للن_ز,يل، والمع
ال4ن\زال. وف الديث: اللهم إ,ن أ%سأ%لك ن'ز\ل% الشهداء؛ النeز\ل ف ال4صل:
ق1ر.ى الضيف وت'ض.م� زاي'ه، يريد ما للشهداء عند ال من ال4جر والثواب؛

ومنه حديث الدعاء للميت: وأ%كرم ن'ز'له.
.vم'باركا vال3ن\زال، تقول: أ%ن\ز,ل}ن م'ن\ز.ل :�وال�ن\ز.ل

ون.ز_ل القوم.: أ%ن\ز.لم ال%نازل. وت.ز_ل فلن ع1ي.ه: ق%د_ر لا
ال%نازل. وقوم ن'ز'ل: ناز,لون.

وال%ن\ز,ل وال%ن\ز,لة: موضع النeزول. قال ابن سيده: وحكى اللحيان
م.ن\ز,ل�نا بوضع كذا، قال: أ�راه يعن موضع ن'زولنا؛ قال: ولست منه على

ثقة؛ وقوله:
د.ر.س. ال%ن.ا ب,م'تال1ع� فأ%ب.ان1

إ,نا أ%راد ال%نازل فحذف؛ وكذلك قول ال4خطل:
أ%مست\ م.ناها بأ%رض ما يبلYغ'ها،

بصاحب الم>، إ,ل ال%س\رة� ال�ج'د'
أ%راد: أ%مست\ م.نازلا فحذف، قال: ويوز أ%ن يكون أ%راد بناها قصد.ها،

فإ,ذا كان كذلك فل حذف. الوهري: وال%ن\ز,ل ال%ن\ه.ل، والدار'
والنز,لة مثله؛ قال ذو الرمة:
أ%م.ن\ز,ل%ت.ي\ م.ي¼، سلم¬ عليكما

هل, ال4ز\م'ن' الل�ئي م.ض.ي\ن. ر.واج,ع'؟
والنز,لة: الرeتبة، ل تم.ع. واست'ن\ز,ل فلن أ%ي ح'ط� عن مرتبته.

وال%ن\ز,ل: الدرجة. قال سيبويه: وقالوا هو من منز,لة الش_غ.اف أ%ي هو
بتلك النز,لة، وكلنه حذف كما قالوا دخلت البيت وذهبت الشام. ل4نه بنزلة

الكان وإ,ن ل يكن مكاناv، يعن بنزلة الش_غ.اف، وهذا من الظروف
الختصة الت أ�جريت م'جرى غي الختص_ة. وف حديث مياث الد>: أ%ن أ%با



بكر أ%نزله أ%باv أ%ي جعل الد_ ف منزلة ال4ب وأ%عطاه نصيب.ه من
الياث.

والنeز.الة: ما ي'ن\ز,ل الفحل� من الاء، وخص الوهري فقال: النeزالة،
بالضم، ماء� الرجل. وقد أ%نزل الرجل� ماءه إ,ذا جامع، والرأ%ة تستنز,ل

ذلك. والن_ز\لة: الرة الواحدة من النeزول.
والناز,لة: الشديدة تنز,ل بالقوم، وجعها الن_واز,ل. الكم: والناز,لة

الشد_ة من شدائد الدهر تنزل بالناس، نسأ%ل ال العافية. التهذيب: يقال
تنز_ل%ت الرحة. الكم: نز.ل%ت\ عليهم الرحة ونز.ل عليهم العذاب

ك1لها على الثل. ونز.ل به ال4مر: حل�؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
أ%ع\ز\ر\ علي_ بأ%ن تكون ع.ل1يل

أ%و أ%ن يكون بك الس_قام ن.زيل
جعله كالن_ز,يل من الناس أ%ي وأ%ن يكون بك الس_قام ناز,لv. ونز.ل

القوم': أ%ت.و\ا م1ن.ى؛ قال ابن أ%حر:
واف%ي\ت' ل�ا أ%تان أ%ن_ها نزلت\،
إ,ن9 ال%نازل% ما تم.ع الع.ج.ب.ا

أ%ي أ%تت م1ن.ى؛ وقال عامر بن الطفيل:
أ%ناز,لةD أ%ساء� أ%م غي' ناز,ل%ه؟

أ%بين لنا، يا أ%س\م.، ما أ%ن\ت فاع1ل%ه
والنeز\ل: الر_ي\ع' والف%ض\ل�، وكذلك الن_ز.ل. الكم: النeز\ل

والن_ز.ل، بالتحريك، ر.ي\ع' ما ي'زرع أ%ي ز.كاؤه وبركت'ه، والمع أ%ن\زال،
وقد ن.ز,ل ن.ز.لv. وطعام¬ ن.ز,ل: ذو ن.ز.ل، ون.ز,يلD: مبارك؛ ال4خية عن

ابن ال4عراب. وطعام قليل النeز\ل والن_ز.ل، بالتحريك، أ%ي قليل
الر_ي\ع، وكثي النeز\ل والن_ز.ل، بالتحريك. وأ%رض ن.ز\لة: زاكية الز_ر\ع

والك%ل3. وثوب ن,ز,يل: كام1لD. ورجل ذو ن.ز.ل�: كثي الف%ض\ل والعطاء3
والبكة؛ قال لبيد:

vم'ج.ر_با vول%ن\ ت.ع\د.م'وا ف الر\ب ل%ي\ثا
و.ذا ن.ز.ل�، عند. الر_ز,ي_ة1، باذ1ل

والن_ز\لة�: كالزeكام؛ يقال: به ن.ز\لة، وقد ن'ز,ل% 
(* قوله «وقد نزل»

هكذا ضبط بالقلم ف الصل والصحاح، وف القاموس: وقد نزل كعلم) وقوله



عز وجل: ولقد رآه ن.ز\لةv أ�خرى؛ قالوا: مر_ة أ�خرى.
والن_ز,ل�: الكان الصeلب السريع' الس_ي\ل. وأ%رض ن.ز,لة: ت.سيل� من

أ%دن مطر. ومكان ن.ز,ل: سريع' السيل. أ%بو حنيفة: واد{ ن.ز,لD ي'س3يله
القليل الي>ن من الاء. والن_ز.ل: الطر'. ومكان ن.زل: ص'لب شديد¬.

وقال أ%بو عمرو: مكان ن.ز\ل واسع¬ بعيد¬؛ وأ%نشد:
وإ,ن} ه.د.ى منها انت1قال� الن_ق}ل,،

ف م.ت\ن, ض.ح_اك1 الث�نايا ن.ز\ل,
وقال ابن ال4عراب: مكان ن.ز,ل إ,ذا كان م.جالv م.ر\تاv، وقيل:

الن_ز,ل من ال4ودية الضي>ق منها. الوهري: أ%رض ن.ز,لة ومكان ن.ز,لD بي>ن
الن_زالة إ,ذا كانت ت.س3يل من أ%دن مطر لص.لبتها، وقد ن.ز,ل، بالكسر.

وح.ظê ن.ز,ل أ%ي مت.م1ع.
ووجدت القوم على ن.ز,لتم أ%ي م.نازلم. وتركت القوم على ن.ز.لتم

ون.ز,لتم أ%ي على استقامة أ%حوالم مثل س.ك1ناتم؛ زاد ابن سيده: ل يكون
إ,ل ف حسن الال.
وم'ناز,ل� بن ف�ر\عان 

(* قوله «ومنازل بن فرعان» ضبط ف الصل بضم
اليم، وف القاموس بفتحها، وعبارة شرحه: هو بفتح اليم كما يقتضيه اطلقه
ومنهم من ضبطه بضمها اهـ. وف الصاغان: وسوا منازل ومنازلv بفتح اليم

وضمها): من شعرائهم؛ وكان م'ناز,ل عق_ أ%باه فقال فيه:
ج.ز.ت\ ر.ح1م¬، بين وبي م'ناز,ل�،

ج.زاءé كما ي.س\ت.خ\ب,ر' الك%ل}ب. طال1ب'ه\
فع.ق_ م'نازلv ابن'ه خ.ل1يج فقال فيه:

ت.ظ%ل�م.ن مال خ.ل1يج¬، وعق�ن
على حي كانت كال1ن,ي> ع1ظامي

@نسل: الن_س\ل: الل}ق. والن_س\ل: الولد والذر>ية، والمع أ%نسال،
وكذلك الن_س3يلة. وقد ن.س.ل ينس'ل ن.س\لv وأ%نس.ل وت.ناس.لوا: أ%نس.ل

بعض'هم بعضاv. وتناس.ل بنو فلن إ,ذا كثر أ%ولدهم. وت.ناس.لوا أ%ي و'لد
بعضهم من بعض، ون.س.ل%ت الناقة� بولد كثي تنس'ل، بالضم. قال ابن بري: يقال

ن.س.ل الوالد' ولد.ه ن.س\لv،وأ%نس.ل لغة فيه، قال: وف ال4فعال لبن
القطاع: ون.س.لت الناقة بولد كثي الو.بر أ%سقطته. وف حديث وفد عبد القيس:



إ,نا كانت عندنا ح.ص\بة ت'ع\ل%ف�ها ال3بل فن.س.لناها أ%ي استث}م.ر\ناها
وأ%خذنا ن.س\لها، قال: وهو على حذف الار� أ%ي ن.س.ل}نا با أ%و منها

نو أ%مرت'ك الي. أ%ي بالي، قال: وإ,ن شد>د كان مثل ول�دناها. يقال:
.vكثيا vن.س.ل الولد ي.ن\س'ل وي.ن\س3ل ون.س.لت الناقة وأ%نس.لت ن.س\ل
والن_س'ولة: الت ت'ق}ت.ن للن_س\ل. وقال اللحيان: هو أ%نس.ل�هم أ%ي

أ%بعد'هم من ال%د> ال4كب. ون.س.ل الصوف' والشعر' والريش' ي.ن\س'ل
.vوأ%نس.ل: سق%ط وتقط�ع، وقيل: سق%ط ث نب.ت، ون.س.ل%ه هو ن.س\ل vن'س'ول

وف التهذيب: وأ%ن\س.له الطائر' وأ%نس.ل البعي' وب.ره. أ%بو زيد: أ%نس.ل
ريش' الطائر إ,ذا سقط، قال: ون.س.ل}ته أ%نا ن.س\لv، واسم' ما سق%ط منه
الن_س3يل والنeسال، بالضم، واحدته ن.س3يلة ون'سالة. ويقال: أ%نس.ل%ت

الناقة� وبر.ها إ,ذا أ%لقته ت.ن\س3له، وقد ن.س.لت بولد كثي� ت.ن\س'ل.
ون'سال� الطي: ما سق%ط من ريشها، وهو النeسالة. ويقال: ن.س.ل الطائر' ريش.ه

ي.ن\س'ل وي.ن\س3ل ن.س\لv. ون.س.ل الوبر' وريش الطائر بنفسه، يتعد_ى ول
يتعد�ى، وكذلك أ%نس.ل الطائر ريش.ه وأ%نس.ل ريش' الطائر، يتعد�ى ول

يتعد�ى. وأ%نس.ل%ت ال3بل� إ,ذا حان لا أ%ن ت.ن\س'ل وبر.ها. ونس.ل الثوب' عن
الرجل: سق%ط. أ%بو زيد: الن_س'ولة من الغنم ما ي'ت_خ.ذ نسل�ها. ويقال:
ما لبن فلن ن.س'ولةD أ%ي ما ي'طل%ب نسل�ه من ذوات ال4ربع. وأ%نس.ل

الص>لYيان� أ%طراف%ه: أ%بر.ز.ها ث أ%لقاها. والنeسال�: س'ن\ب'ل
ال%لي> إ,ذا ي.بس وطار.؛ عن أ%ب حنيفة؛ وقول أ%ب ذؤيب 

(* قوله «أب ذؤيب»
كذا ف الصل وشرح القاموس، والذي ف الكم: ابن اب داود لبيه، ويوافقه

ما نقدم للمؤلف ف مادة بقل) :
،�أ%عاش.ن بعد.ك. واد{ م'ب\ق1ل
�آك�ل� من ح.و\ذان,ه وأ%ن\س3ل

ويروى: وأ�نس3ل، فم.ن رواه وأ%نس3ل فمعناه س1نت حت سقط عن الشعر، ومن
رواه أ�نس3ل فمعناه ت'ن\س3ل إ,بلي وغن.مي.

والن_س3يلة: الذ©بالة�، وهي الف%ت1يلة ف بعض اللغات. ون.س.ل الاشي
ي.ن\س3ل وي.ن\س'ل نس\لv ون.س.لv ون.س.لناv: أ%سرع؛ قال:

،vع.س.لن% الذئب, أ%م\سى قار,با
ب.ر.د. الليل� عليه ف%ن.س.ل}



وأ%نشد ابن ال4عراب:
ع.سÒ أ%مام. القوم دائم الن_س.ل}

وقيل: أ%صل الن_سلن1 للذئب ث استعم1ل ف غي ذلك. وأ%نس.ل}ت القوم.
إ,ذا تقد_متهم؛ وأ%نشد ابن بري لع.د1ي> بن زيد:

أ%ن\س.ل الدرعان غ%ر\ب¬ خ.ذ1م¬،
وع.ل الر_ب\ر.ب. أ%ز\م¬ ل ي'د.ن}

(* قوله «أنسل الدرعان إل» هكذا ف الصل).
وف التنزيل العزيز: فإ,ذا ه'م\ من ال4ج\داث إ,ل ربم ي.ن\س3لون؛ قال

أ%بو إ,سحق: يرجون بسرعة. وقال الليث: الن_س.لن م1ش\ية الذئب إ,ذا
أ%سرع. وقد نس.ل ف العد\و, ي.ن\س3ل وي.ن\س'ل ن.س\لv ون.س.لناv أ%ي أ%سرع.

وف الديث: أ%نم شك%و\ا إ,ل رسول ال، صلى ال عليه وسلم،
الض_ع\ف. فقال: عليكم بالن_س\ل؛ قال ابن ال4عراب: ببسط 

(* قوله «ببسط» هو
هكذا ف الصل بدون نقط) وهو ال3سراع ف الشي. وف حديث آخر: أ%نم شكوا

إ,ليه ال3ع\ياء فقال: عليكم بالن_س.لن، وقيل: فأ%مرهم أ%ن ي.ن\س3لوا
أ%ي يسرعوا ف الشي. وف حديث لقمان: وإ,ذا س.عى القوم ن.س.ل أ%ي إ,ذا

ع.د.و\ا لغارة أ%و م.خافة أ%سرع هو، قال: والن_س.لن دون الس_ع\ي,.
والن_س.ل، بالتحريك: اللب يرج بنف}سه من ال3حليل. والن_س3يل: العسل

vجيعا �إ,ذا ذاب. وفار.ق الش_م.ع. الكم: والن_س3يل والن_س3يلة
العسل؛ عن أ%ب حنيفة. ويقال ل1ل�ب الذي ي.س3يل من أ%خضر الت>ي

الن_س.ل، بالنون، ذكره أ%بو منصور ف أ%ثناء كلمه على نلس 
(* قوله «على نلس»

هكذا ف الصل بدون نقط).
واعتذر عنه أ%نه أ%غفله ف بابه فأ%ثبته ف هذا الكان. ابن ال4عراب:

يقال فلن ي.ن\س3ل الو.د1يقة ويمي القيقة.
@نشل: ن.ش.ل الشيء ي.ن\ش'له ن.ش\لv: أ%سرع ن.ز\ع.ه. ون.ش.ل اللحم

ي.ن\ش'له وي.ن\ش1له ن.ش\لv وأ%نش.له: أ%خرجه من الق1د\ر بيده من غي م1غ\رفة.
ولم ن.ش1يل: م'ن\ت.ش.ل. ويقال: ان\ت.ش.ل}ت من القدر ن.ش1يلv فأ%كلت'ه.

ون.ش.ل}ت اللحم. من القدر أ%ن\ش'له، بالضم، وان\ت.ش.ل}ته إ,ذا انتز.عته
منها.



وال1ن\ش.ل وال1ن\شال: حديدة ف رأ}سها ع'ق�اف%ة ي'ن\ش.ل با اللحم من
الق1د\ر وربا 

(* هنا بياض ف الصل قدر ثلث كلمات) . . . . . . .
م1ن\شال من ال%ناش1ل؛ وأ%نشد:
،vولو أ%ن>ي أ%شاء� ن.ع1م\ت' بال
�وباك%ر.ن ص.ب'وح¬ أ%و ن.ش1يل

ون.ش.ل اللحم. ي.ن\ش'له وي.ن\ش1له ن.ش\لv وان\ت.ش.له: أ%خذ بيده
ع'ض\واv فت.ناول ما عليه من اللحم بف1يه، وهو الن_ش1يل. وف الديث: ذ�ك1ر له

رجل فقيل هو من أ%طول أ%هل الدينة ص.لةv، فأ%تاه فأ%خذ بع.ض'ده فن.ش.له
ن.ش.لت{ أ%ي ج.ذ%به ج.ذ%بات كما يفعل من ي.ن\ش1ل اللحم من القدر. وف

الديث: أ%نه م.ر_ على ق1د\ر� فان\ت.ش.ل منها ع.ظ}ماv أ%ي أ%خذه قبل
النeض\ج,، وهو الن_ش1يل. والن_ش1يل: ما طبخ من اللحم بغي ناب.3ل،

والف1ع\ل كالف1ع\ل؛ قال لقيط بن زرارة:
إ,ن� الش>واء4 والن_ش1يل% والرeغ�ف\،

والق%ي\ن.ة% ال%س\ناء والك%أ}س. ال�ن'ف\
ل1لض_ار,ب,ي. الام.، واليل� ق�ط�ف\

الليث: الن>ش\ل لم يطب.خ بل تواب,ل يرج من ال%ر.ق وي'ن\ش.ل. أ%بو
عمرو: يقال ن.ش>لوا ضيف%كم وس.و>د'وه ول%وeوه وس.لYف�وه بعن واحد.

أ%بو حات: الن_ش1يل ما ان\ت.ش.ل}ت بيد1ك من ق1د\ر اللحم بغي م1غ\ر.فة،
ول يكون من الش>واء ن.ش1يل إ,نا هو من الق%د1ير، وهو من اللب.ن ساعة
يل%ب. والن_ش1يل: اللب ساعة بل%ب وهو ص.ر,يف¬ ور.غ}و.ته عليه؛ قال:

vوم.ر\ح.با vع.ل1ق}ت ن.ش1يل% الض_أ}ن1، أ%ه\ل
ب,خال، ول ي'ه\د.ى ل1خالك م1ح\ل%ب'

وقد ن'ش1ل. وعض'د م.ن\شولة وناش1لة: دقيقة. وفخذ ناش1لة: قليلة اللحم،
�ن.ش.ل%ت ت.ن\ش'ل ن'شولv، وكذلك الس�اق'، وقال بعضهم: إ,نا ل%م.ن\ش'ولة

اللحم؛ وقال أ%بو تراب: سعت بعض ال4عراب يقول ف%خ1ذD ماش1لةD بذا
العن، وقيل: النeشول� ذهاب' لم الساق. والن_ش1يل�: السيف' الفيف

الرقيق'؛ قال ابن سيده: أ%راه من ذلك؛ قال لبيد:
ن.ش1يل من الب,يض, الص_وارم, بعدما
ت.ق%ض_ض.، عن س1يلن,ه، كل© قائ1م



قال أ%بو منصور: وسعت ال4عراب يقولون للماء الذي ي'س\ت.خر.ج من
الرك1ي_ة قبل ح.ق}ن,ه ف ال4س.اقي ن.ش1يل. ويقال: ن.ش1يل� هذه الركي_ة

طي>ب¬، فإ,ذا ح'ق1ن. ف السقاء ن.ق%ص.ت ع'ذ�وب.ت'ه. ون.ش.ل% الرأ%ة
ي.ن\ش'لها ن.ش\لv: نكح.ها. أ%بو تراب عن خليفة: ن.ش.ل%ت\ه ال%ي_ة ون.ش.ط%ت\ه

بعن واحد.
وال%ن\ش.لة، بالفتح: ما تت ح.ل}قة الات من ال3صبع؛ عن الزجاجي، وف

الصحاح: موضع الات من ال1ن\ص1ر. ويقال: ت.ف%ق�د1 ال%ن\ش.لة% إ,ذا
توض_أ}ت.. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: قال لرجل ف و'ضوئه: عليك

بال%ن\شلة، يعن موضع. الات من النص1ر، سيت بذلك ل4نه إ,ذا أ%راد
غ%س\ل%ه ن.ش.ل الات% أ%ي اق}تلعه ث غ%س.له.

@نصل: التهذيب: الن_ص\ل� نصل� السهم ون.ص\ل� السيف1 والس>كYي,
والرمح,، ون.ص\ل� الب'ه\م.ى من النبات ونوه إ,ذا خرجت نصال�ها. الكم:

الن_ص\ل� حديدة� السهم والرمح,، وهو حديدة السيف ما ل يكن لا م.ق}ب,4ض؛
حكاها ابن جن قال: فإ,ذا كان لا م.ق}ب,4ض فهو سيف؛ ولذلك أ%ضاف الشاعر

الن_ص\ل إ,ل السيف فقال:
قد ع.ل1مت\ جارية ع'ط}بول

أ%ن>ي، بن.ص\ل السيف، خ.ن\ش.ل1يل
ون.ص\ل السيف: حديده. وقال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد النص\ل كل حديدة

من حدائد الس>هام، والمع أ%نص'ل ون'ص'ول ون,صال. والن_ص\لن1: الن_ص\ل
والزeجe؛ قال أ%عشى باهلة:

ع1ش\نا بذلك د.ه\راv ث فار.ق%نا،
كذلك الرeم\ح' ذ�و الن_ص\ل%ي\ن ينك%س3ر

وقد س>ي الزeجe وحد.ه ن.ص\لv. ابن شيل: الن_ص\ل السهم العريض'
الطويل� يكون قريباv من ف1ت\ر وال1ش\ق%ص' على النصف من الن_ص\ل، قال:

والسهم نفس الن_ص\ل، فلو التقط}ت. ن.ص\لv لقل}ت' ما هذا السهم معك؟ ولو
التقطت. ق1د\حاv ل أ%قل ما هذا السهم معك.

وأ%ن\ص.ل السهم. ون.ص_له: جعل فيه الن_ص\ل%، وقيل: أ%ن\ص.له أ%زال عنه
الن_ص\ل، ون.ص_له رك�ب فيه الن_ص\ل، ون.ص.ل السهم' فيه ثبت فلم

يرج، ون.ص.ل}ته أ%نا ون.ص.ل خرج، فهو من ال4ضداد، وأ%ن\ص.ل%ه هو. وكل ما
أ%خرجته فقد أ%ن\ص.لته. ابن ال4عراب: أ%ن\ص.ل}ت الرمح. ون.ص.ل}ته جعلت له



ن.ص\لv، وأ%ن\ص.ل}ته نزعت ن.ص\ل%ه. وف حديث أ%ب سفيان: ف%ام_ر.ط%
ق�ذ%ذ� السهم وان\ت.ص.ل أ%ي سقط ن.ص\ل�ه. ويقال: أ%ن\ص.ل}ت السهم.

فان\ت.ص.ل أ%ي خرج ن.ص\ل�ه. وف حديث أ%ب موسى: وإ,ن كان ل1ر'م\ح1ك س1نان
فأ%ن\ص1ل}ه أ%ي انزع\ه.

ويقال: سهم ناص1ل إ,ذا خرج منه ن.ص\ل�ه، ومنه قولم: ما ب.ل1ل}ت' من
فلن بأ%ف}و.ق. ناص1ل� أ%ي ما ظف1رت منه بسهم انكسر ف�وق�ه وسقط ن.ص\ل�ه.

وسهم ناص1ل: ذو ن.ص\ل، جاء بعنيي م'تضاد_ين. الوهري: ون.ص.ل السهم'
إ,ذا خرج منه الن_ص\ل؛ ومنه قولم: ر.ماه بأ%ف}و.ق. ناص1ل�؛ قال ابن بري:

ومنه قول أ%ب ذؤيب:
ف%ح'ط� عليها والضeلوع' كأ%نا،

من ال%و\ف1، أ%مثال� الس>هام الن_واص1ل,
وقال ر.ز,ين بن ل�ع\ط:

أ%ل هل أ%تى ق�ص\و.ى ال4حابيش, أ%ننا
ر.د.د\نا بن ك%ع\ب بأ%ف}و.ق. ناص1ل,؟

وف حديث علي، كرم ال وجهه: وم.ن\ ر.م.ى بكم فقد ر.م.ى بأ%ف}و.ق.
 vوق ل ن.ص\ل فيه. ويقال أ%يضا�ناص1ل� أ%ي ب,س.هم منكسر الف

(* قوله «ويقال
أيضاv إل» هكذا ف الصل، وعبارة النهاية: ويقال نصل السهم إذا خرج منه

النصل، ونصل أيضاv إ,ذا ثبت نصله اهـ. ففي الصل سقط).
ن.ص.ل السهم إ,ذا ثبت نصله ف الشيء فلم يرج، وهو من ال4ضداد.

ون.ص_ل}ت السهم. ت.ن\صيلv: نزعت ن.ص\ل%ه، وهو كقولم ق%ر_د\ت البعي.
وق%ذ�ي\ت العي. إ,ذا نزعت منها الق�راد والق%ذ%ى، وكذلك إ,ذا رك�بت عليه

الن_ص\ل فهو من ال4ضداد، وكان يقال ل1ر.ج.ب: م'ن\ص1ل ال4ل�ة1 وم'ن\ص1ل
ال3لل وم'ن\ص1ل ال4لY ل4نم كانوا ي.نز,عون فيه أ%س1ن_ة الر>ماح؛

وف الديث: كانوا يسمون ر.ج.باv م'ن\ص1ل ال4س1ن_ة أ%ي مر,ج ال4س1ن_ة
من أ%ماكنها، كانوا إ,ذا دخل ر.ج.ب¬ نز.عوا أ%س1ن_ة الر>ماح ون,صال%

الس>هام إ,بطالv للقتال فيه وقطعاv ل4سباب الف1ت.ن ل�ر\مته، فلما كان
سبباv لذلك س>ي به. الكم: م'ن\ص1ل� ال4لY ر.ج.ب¬، سي بذلك ل4نم

كانوا ينز,عون ال4س1ن_ة فيه أ%ع\ظاماv له ول ي.غ\ز'ون ول ي'غ1ي'
بعضهم على بعض؛ قال ال4عشى:



ت.دار.ك%ه ف م'ن\ص1ل ال4لY بعدما
مض.ى غي د.أ}داء�، وقد كاد. ي.ذ}ه.ب'

أ%ي ت.داركه ف آخر ساعة من ساعاته. الكسائي: أ%ن\ص.ل}ت السهم.،
بال4لف، جعلت فيه ن.ص\لv، ول يذكر الوجه الخر أ%ن ال3ن\صال بعن الن_ز\ع

وال3خراج، قال: وهو صحيح، ولذلك قيل لرجب� م'ن\ص1ل ال4س1ن_ة. وقال ابن
ال4عراب: الن_ص\ل الق%ه.و\باة بل ز,جاج�، والق%ه.و\بات الس>هام'

الصغار'. 
(* ورد ف مادة قهب أن الق%ه.وبات جع. وأن9 الق%ه'وبات السهام

الصغار واحدها ق%ه'وبة (راجع مادة قهب).
ون.ص.ل فيه السهم: ثبت فلم يرج، وقيل: ن.ص.ل% خرج، وقال شر: ل أ%عرف

ن.ص.ل بعن ث%بت، قال: ون.ص.ل عندي خرج. ون.ص\ل� الغ.ز\ل,: ما يرج من
ال1غ\ز.ل,. ويقال للغز\ل إ,ذا أ�خ\رج من ال1غ\ز.ل: ن.ص.ل. ون.ص.ل من بي

البال ن'صولv: خرج وظهر. ون.ص.ل% فلن من البل إ,ل موضع كذا وكذا
علينا أ%ي خرج. ون.ص.ل الطريق' من موضع كذا: خرج. وف الديث: مرت سحابة

فقال ت.ن.ص_ل%ت هذه ت.ن\ص'ر' ب.ن كعب أ%ي أ%قبلت، من قولم ن.صل علينا
إ,ذا خرج من طريق أ%و ظهر من حجاب، ويروى: ت.ن\ص.ل1ت' أ%ي تقص1د للمطر.

ون.ص.ل الافر' ن'صولv إ,ذا خرج من موضعه فسقط كما ي.ن\ص'ل� ال1ضاب'.
ون.ص.لت1 اللحية� ت.ن\ص'ل ن'صولv، وليةD ناص1ل، بغي هاء، وت.ن.ص_لت: خرجت

من ال1ضاب؛ وقوله:
Dكما ات_ب.ع.ت\ ص.ه\باء� ص1ر\ف¬ م'دامة

م'شاش. ال�ر.و_ى، ث ل%م_ا ت.ن.ص_ل,
معناه ل ت.خرج في.ص\حو شار,ب'ها، ويروى: ث ل9ا ت.ز.ي_ل. ون.ص.ل

الش_ع.ر' ي.ن\ص'ل: زال عنه ال1ضاب. ون.ص.لت1 اللسعة� وال�م.ة� ت.ن\ص'ل:
خرج س.مeها وزال أ%ث%ر'ها؛ وقوله:

ض.و\ر,يةD أ�ول1ع\ت' باشت1هار,ها،
ناص1لة ال1ق}و.ين, من إ,زار,ها

إ,نا عن أ%ن ح1ق}و.ي\ها ي.ن\ص'لن من إ,زار,ها، لتسل©طها
وت.ب.رeج,ها وقل�ة تثق©فها ف ملبسها ل4ش.ر,ها وش.ر.ه1ها. وم1ع\و.لD ن.ص\ل:

ن.ص.ل عنه ن,صاب'ه أ%ي خرج، وهو ما وص1ف بالصدر؛ قال ذو الرمة:
ش.ر,يح كح'م_اض الث�مان ع.ل%ت\ به،



على راج,ف1 الل�ح\ي.ي، كال1ع\و.ل الن_ص\ل
وت.ن.ص_ل فلن من ذنبه أ%ي تب_أ%. والت_ن.صeل: شبه التبeؤ من

جناية أ%و ذنب. وتنص_ل إ,ليه من الناية: خرج وتب_أ%. وف الديث: من
تنص_ل إ,ليه أ%خوه فلم يقب.ل أ%ي انتفى من ذنبه واعتذر إ,ليه. وتنص_ل

الشيء4: أ%خرجه. وتنص_له: ت.خ.ي_ره. وتنص_لوه: أ%خذوا كل شيء معه.
وتنص_ل}ت الشيء واس\ت.ن\ص.ل}ته إ,ذا استخرجته؛ ومنه قول أ%ب زبيد:

ق%ر\م تنص_له من حاص1ن� ع'م.ر'
والن_ص\ل: ما أ%ب\ر.زت1 الب'ه\م.ى ون.د.رت\ به من أ%ك1م_تها، والمع

أ%ن\ص'ل ون,صال.
وال�ن\صولة�: ن.و\ر' ن.ص\ل الب'ه\م.ى، وقيل: هو ما ي'وب,س'ه الرe من

الب'ه\م.ى فيشتد على ال4ك%ل%ة؛ قال:
كأ%نه واض1ح' ال4ق}راب ف ل�ق�ح�
�أ%س\م.ى بن_، وع.ز_ت\ه ال4ناص1يل

أ%ي عز_ت عليه. واس\ت.ن\ص.ل الرe الس_ف%ا جعله أ%ناص1يل؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

إ,ذا اس\ت.ن\ص.ل% ال%ي\ف' الس_ف%ا، ب.ر_ح.ت\ به
ع1راقي_ة� ال4ق}ياظ1 ن.ج\د' ال%رات1ع

ويروى ال%رابع؛ ع1راقي_ة ال4ق}ياظ أ%ي تطل�ب الاء ف الق%ي\ظ، قال
غيه: هي منسوبة إ,ل الع1راق الذي هو شاطئ الاء، وقوله: ن.ج\د'

ال%رات1ع أ%راد جع ن.ج\دي¼ فحذف ياء النسب ف المع، كما قالوا ز.ن\ج,ي�
وز.ن\ج.

ويقال: اس\ت.ن\ص.ل%ت1 الريح' الي.ب,يس. إ,ذا اقتل%ع.ت\ه من أ%صله.
وب'رÒ ن.ص1يلD: ن.ق1يÒ من الغ.ل%ث1. والن_ص1يل: حجر طويل قد\ر' ذ1راع
ي'دقe به. ابن شيل: الن_ص1يل حجر طويل رقيق¬ كهيئة الصفيحة

الد_دة، وجعه النeص'ل، وهو الب,ر\ط1يل�، ويشبه به رأ}س البعي وخ'ر\طومه إ,ذا
:vر.ج.ف ف سيه؛ قال رؤبة يصف فحل

ع.ر,يض أ%ر\آد1 الن_ص1يل س.ل}ج.م'ه\،
ليس بل%ح\ي.ي\ه ح1جام¬ ي.ح\ج'م'ه\

وقال ال4صمعي: الن_ص1يل ما س.ف%ل من ع.ي\ن.ي\ه إ,ل خ.ط}مه، شب_ه
بالجر الطويل؛ وقال أ%بو خراش ف الن_ص1يل فجعله الج.ر:



ول أ%م\غ.ر' الس_اق%ي\ن بات كأ%نه،
�على م'ح\ز.ئ1ل�ت ال3كام، ن.ص1يل

وف حديث ال�د\ر,ي�: فقام الن_ح_ام' الع.د.وي� يومئذ وقد أ%قام على
ص'ل}به ن.ص1يلv؛ الن_ص1يل�: ح.جر طويل م'د.م\ل%ك قدر شب أ%و ذراع،

وجعه ن'ص'ل. وف حديث خ.و_ات{: فأ%صاب ساق%ه ن.ص1يل حج.ر�. والن_ص1يل:
الن.ك على التشبيه بذلك. والن_ص1يل: م.ف}ص1ل ما بي العنق والرأ}س تت

الل�ح\يي، زاد الليث: من باطن من تت الل�ح\يي. والن_ص1يل: ال%ط}م'.
ون.ص1يل� الرأ}س ون.ص\له: أ%عله. والن_ص\ل�: الرأ}س بميع ما فيه.

والن_ص\ل�: طول الرأ}س ف ال3بل واليل ول يكون ذلك لل3نسان؛ وقال
ال4صمعي ف قوله:

ب,ناص1لت{ ت'ح\س.ب' الف�ؤ'وسا
(* قوله «بناصلت إل» صدره وهو لرؤبة كما ف التكملة:

والصهب تطو اللق العكوسا)
قال: الواحد ن.ص1يل وهو ما تت العي إ,ل ال%ط}م فيقول ت.ح\س.بها

فؤ'وساv. وقال ابن ال4عراب: الن_ص1يل حيث ت.ص1ل ال1باه.
وال�ن\ص'ل، بضم اليم والصاد، وال�ن\ص.ل: السيف اسم له. قال ابن سيده:

ل نعرف ف الكلم اساv على م'ف}ع'ل وم'ف}ع.ل إ,ل هذا، وقولم م'ن\خ'ل
وم'ن\خ.ل. والن_ص1يل: اسم موضع؛ قال ال4فوه:

ت'ب.كYيها ال4رام1ل� بالآل،
ب,دارات1 الص_فائ1ح والن_ص1يل,

@نضل: ناض.له م'ناض.لةv ون,ضالv ون,يضالv: باراه' ف الر_م\ي؛ قال
الشاعر:

ل ع.ه\د. ل بن,يضال}،
أ%صبحت' كالش_ن> البال}

،vف الصدر على لغة الذين قالوا تم_ل ت1ح\مال Dقال سيبويه: ف1يعال
وذلك أ%نم ي'و.فYرون الروف وييئ�ون به على مثال 

(* قوله «على مثال
إل» هكذا ف الصل، وف نسختي من الكم على مثال افعال وعلى مثال قولم

كلمته إل).
قولم كل�م\ت'ه ك1ل�ماv، وأ%ما ثعلب فقال إ,نه أ%شبع الكسرة فأ%تبعها



الياء كما قال الخر 
(* قوله «كما قال الخر إل» ف القاموس ف مادة

نظر:
وانن حيثما يثن الوى بصري * من حيثما سلكوا ادنو فأنظور) :

أ%د\ن'و فأ%ن\ظ�ور'، أ%تبع الضمة الواو اختياراv، وهو على قول ثعلب
.vاضطرارا

vسبقته ف الر>ماء3. وناض.ل}ت فلنا :vون.ض.ل}ته أ%ن\ض'له ن.ض\ل
فن.ض.ل}ته إ,ذا غلبته. الليث: ن.ض.ل فلن فلناv إ,ذا ن.ض.له ف م'راماة{

ف%غ.ل%به.
وخرج القوم ي.ن\تض1لون إ,ذا اس\ت.ب.قوا ف ر.م\ي ال4غ}راض. وف الديث:

أ%نه م.ر_ بقوم� ي.ن\ت.ض1لون أ%ي ي.ر\ت.م'ون بالس>هام. يقال: ان\ت.ض.ل
القوم وت.ناض.لوا أ%ي ر.م.و\ا للس_ب\ق. وناض.ل}ت عنه ن,ضالv: داف%ع\ت.
وت.ن.ض_ل}ت الشيء4: أ%خرجته. واج\ت.ل}ت منهم ج.و\لv معناه الختيار

أ%ي اخترت. وان\ت.ض.ل سيف%ه: أ%خرجه. وان\ت.ض.ل}ت منهم ن.ض\لة: اخ\ت.ر\ت.
وفلنD ن.ض1يلي: وهو الذي ي'رام1يه وي'ساب,قه. ويقال: فلن ي'ناض1ل� عن

vفلن إ,ذا ن.ص.ح عنه ودافع وتكلم عنه بعذره وحاج.ج.. وف الديث: ب'ع\دا
لك�ن� وس'ح\قاv فع.ن\ك�ن� كنت' أ�ناض1ل أ%ي أ�جادل وأ�خاص1م' وأ�داف1ع'؛

ومنه شعر أ%ب طالب يدح سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم:
ك%ذ%ب\ت'م، وب.ي\ت1 ال3، ي'ب\ز.ى ممد¬

ول%م_ا ن'طاع1ن\ دون.ه ون'ناض1ل
(* قوله «يبزى» ف النهاية ف مادة بزي ما نصه: يبزى أي يقهر ويغلب؛

أراد ل يبزى، فحذف ل من جواب القسم وهي مرادة أي ل يقهر ول نقاتل عنه
وندافع).

وان\تض.ل القوم' وت.ناض.لوا أ%ي ر.م.و\ا للس_ب\ق؛ ومنه قيل: ان\ت.ضلوا
بالكلم وال4شعار,. وان\ت.ض.ل}ت رجلv من القوم وان\ت.ض.ل}ت سهماv من

الك1نانة أ%ي اخ\ت.ر\ت. وال�ناض.لة�: ال�فاخ.رة؛ قال الطرماح:
م.ل1ك¬ ت.د1ين' له اللو

ك، ول ي'جاث1يه ال�ناض1ل
وان\ت.ض.ل القوم' إ,ذا تفاخ.روا؛ قال لبيد:

فان\ت.ض.ل}نا، وابن' س.ل}مى قاعد¬



كع.ت1يق الطي, ي'غ\ضي وي'ج.ل
ابن السكيت: ان\ت.ضى السيف من غ1م\د1ه وان\ت.ض.ل%ه بعن واحد.

وت.ن.ض_ل}ت' الشيء4 إ,ذا استخرجته. وان\ت1ضال ال3بل: ر.م\ي'ها بأ%يديها ف
الس_ي\ر.

ون.ض1ل% البعي' والرج'ل ن.ض\لv: ه'ز,ل 
(* قوله «نضلv هزل» ضبط ف

الصل بسكون الضاد ف هذا الصدر وكذا ف نسخة من الكم والتهذيب، وف اخرى
من الكم نضلv بالتحريك). وأ%ع\يا، وأ%ن\ض.ل%ه هو. ابن ال4عراب:

الن_ض.ل والت_ب\د1يد' التعب'، وقد ن.ض1ل% ي.ن\ض.ل ن.ض.لv. ون.ض1ل%ت
الدابة: تعبت.

ون.ض\لة�: اسم، وهو ن.ض\لة� بن هاشم، ون.ض\لة بن' ح1مار. الوهري: وكان
هاشم بن عبد مناف ي'ك}ن أ%با ن.ض\لة%.

@نطل: الن_ط}ل�: ما على ط�ع\م, العنب من الق1ش\ر. والن_ط}ل�: ما
ي'ر\ف%ع من ن.ق1يع الزبيب بعد السeلف، وإ,ذا أ%ن\ق%ع\ت الزبيب فأ%و�ل ما

ي'ر\ف%ع من ع'صارت1ه هو السeلف، فإ,ذا ص'ب_ عليه الاء ثانيةv فهو
الن_ط}ل؛ وقال ابن مقبل يصف المر:

ما ت'ع.ت_ق ف الد>نان1 كأ%نا،
ب,شفاه1 ناط1ل1ه، ذ%ب,يح' غ%زال,

وقال ثعلب: الن_أ}ط%ل، ي'ه\مز ول ي'ه\مز، القد.ح الصغي الذي ي'ري
الم_ار' فيه الن_م'وذ%ج. ابن ال4عراب: والن_ط}ل� اللب القليل.
والناط1ل�: ال�ر\عة من الاء واللب, والنبيذ1؛ قال أ%بو ذؤيب:

فلو أ%ن9 ما عند. ابن, ب'ج\رة% عند.ها
من ال%م\ر,، ل ت.ب\ل�ل} ل%هات بناط1ل

قوله من المر متصل بعند الت ف الصلة، وعندها الثانية خب أ%ن،
التقدير: فلو أ%ن ما عند ابن برة من المر عندها، ففصل بي الصلة والوصول،

وقيل: الناط1ل� المر' عام_ة. يقال: ما با ط%لê ول ناط1لD، فالناطل� ما
تقدم، والط�ل© اللب.ن. والناط1ل� أ%يضاv: الفضلة تبقى ف ال1ك}يال.
وف حديث ابن السيب: ك%ر,ه أ%ن ي'جعل ن.ط}ل� الن_بيذ ف الن_بيذ

ليشتد_ بالن_ط}ل؛ هو أ%ن يؤخذ س'لف الن_بيذ وما ص.ف%ا منه، فإ,ذا ل يبق
منه إ,ل� الع.ك%ر والدeر\د1يe صب_ عليه ماء وخ'ل1ط بالنبيذ الط�ري>



ليشتد_. يقال: ما ف الد_نY ن.ط}لة ناط1ل أ%ي ج'ر\عة، وبه سي القد.ح
�الصغي الذي ي.ع\ر,ض فيه الم_ار أ�ن\موذ%ج.ه ناط1لv. والناط1ل

والناط%ل� والن_ي\ط%ل والن_أ}ط%ل: مكيال الش_راب واللب؛ قال لبيد:
�تك�رe علينا بال1زاج, الن_ياط1ل

أ%بو عمرو: الن_ياط1ل م.كاييل المر، واحدها نأ}ط%ل، وبعضهم يقول
ناط1ل، بكسر الطاء غي مهموز وال4ول مهموز. الليث: الناط1ل� مكيال يكال به

اللب ونوه، وجعه الن_واط1ل. أ%بو تراب: يقال انتط%ل فلن من الز>ق>
ن.ط}لة وامت.ط%ل م.ط}لة إ,ذا اص\ط%ب_ منه شيئاv يسياv. الوهري:

الناط1ل، بالكسر غي مهموز، كوز كان يكال به المر، والمع الن_ياط1ل. قال ابن
بري: قول الوهري المع ن.ياط1ل هو قول أ%ب عمرو الشيبان، قال: والقياس

منع'ه ل4ن فاع1لv ل يمع على ف%ياع1ل، قال: والصواب أ%ن ن.ياط1ل جع
ن.ي\ط%ل لغة ف الناط%ل والناط1ل؛ حكاها ابن ال4نباري عن أ%بيه عن

الطوسي.
ون.ط%ل ال%مر: عص.رها. والن>ط}ل: خ'ثارة� الشراب. والن_ي\ط%ل: الدلو،

ما كانت؛ قال:
ناه.ب\تهم ب,ن.ي\ط%ل� ج.ر'وف1،

ب,م.س\ك ع.ن\ز� من م'س'وك الر>يف1
الفراء: إ,ذا كانت الدلو كبية فهي الن_ي\ط%ل.

ويقال: ن.ط%ل فلن نفسه بالاء ن.ط}لv إ,ذا صب_ عليه منه شيئاv بعد
شيء ي.تعال%ج به.

Dالداهية. ورجل ن.ي\ط%ل: داه{. وما فيه ناط1ل :�والن>ئ}ط1ل� والن_ي\طل
أ%ي شيء. ال4صمعي: يقال جاء فلن بالن>ئ}ط1ل والض>ئ}ب,ل، وهي

الداهية؛ قال ابن بري: جع الن>ئ}ط1ل نآط1ل؛ وأ%نشد:
،�قد علم النآط1ل� ال4ص\لل
،�وعلماء� الناس, واله_ال
�و.ق}عي إ,ذا ت.هاف%ت. الرeؤال

قال: وقال التلمس ف مفرده:
وع.ل1م\ت' أ%ن>ي قد ر'م1يت' ب,ن,ئ}ط1ل�،

إ,ذ} قيل%: صار. م1ن. آل, د.و\ف%ن. ق%و\م.س'
د.و\ف%ن: قبيلة، وق%و\م.س: أ%مي. ونطل}ت رأ}س العليل بالن_طول: وهو



vوز� ث تصب_ه على رأ}سه قليل�أ%ن تعل الاء الطبوخ بال4د\وية ف ك
قليلv. وف حديث ظبيان: وسقوهم ب,ص.ب,ي الن_ي\ط%ل؛ الن_ي\ط%ل�: الوت'

واللك، والياء زائدة، والص_ب,ي' السحاب، وال أ%علم.
@نعل: الن_ع\ل والن_ع\لة�: ما و.ق%ي\ت به القد.م من ال4رض، مؤنثة. وف

الديث: أ%ن رجلv شكا إ,ليه رجلv من ال4نصار فقال:
يا خي. من ي.م\شي بن.ع\ل� فر\د1

قال ابن ال4ثي: الن_ع\ل مؤنثة وهي الت ت'لب.س ف ال%ش\ي تسم_ى
الن تاس'ومة، ووصفها بالفرد وهو مذكر ل4ن تأ}نيثها غي حقيقي، والف%ر\د'
هي الت ل ت'خ\ص.ف ول ت'طار.ق وإ,نا هي طاق¬ واحد، والعرب تد.ح برق�ة

الن>عال وتعلها من ل1باس ال�لوك؛ فأ%ما قول كثي>ر:
له ن.ع.لD ل ت.ط�ب,ي الك%ل}ب ر,ي'ها،

وإ,ن و'ض1ع.ت\ و.س\ط% ال%الس ش'م_ت
فإ,نه حر_ك حرف اللق لنفتاح ما قبله كما قال بعضهم: ي.غ.د'و وهو

م.ح.م'وم، ف ي.غ\دو وهو م.ح\موم، وهذا ل يعد� لغة إ,نا هو م'ت\ب.ع ما
قبله، ولو سئل رجل عن وزن ي.غ.د'و وهو م.ح.موم ل يقل إ,نه ي.ف%ع.ل ول

م.ف%ع'ول؛ والمع ن,عال.
ون.ع1ل% ي.ن\ع.ل ن.ع.لv وت.ن.ع_ل وان\ت.ع.ل: لب,س الن_ع\ل.

والت_ن\ع1يل: ت.ن\ع1يلك حافر. الب,ر\ذ%و\ن بط%ب.ق من حديد ت.ق1يه الجارة، وكذلك
ت.ن\ع1يل خف> البعي باللد لئل ي.حف%ى. ون.ع\ل الدابة: ما و'ق1ي. به

حافر'ها وخف©ها. قال الوهري: الن_ع\ل ال1ذاء، مؤنثة وتصغيها
ن'ع.ي\لة. قال ابن بري: وف الثل: م.ن\ يكن ال%ذ�اء أ%باه ت.ج'د\ ن.ع\له أ%ي
من يكن ذا ج,د ي.ب,ن\ ذلك عليه. ونع.ل% القوم.: وه.ب لم ن,عالv؛ عن

،vرت\ ن,عالم؛ عنه أ%يضا�اللحيان، وأ%ن\ع.لوا وه'م\ ناع1لون، نادر: كث
قال: وكذلك كل شيء من هذا إ,ذا أ%ردت أ%ط}ع.م\تهم أ%و و.ه.ب\ت لم قلت

ف%ع.ل}تهم بغي أ%لف، وإ,ذا أ%ردت أ%ن ذلك كثر عندهم قلت أ%ف}ع.لوا.
وأ%ن\ع.ل الرجل� داب_ت.ه إ,ن\عالv، فهو م'ن\ع1ل. وقال ابن سيده: أ%ن\ع.ل

الدابة% والبعي. ون.ع_ل%هما. ويقال: أ%نعلت اليل، بالمزة. وف الديث: إ,ن
غ%س_ان ت'ن\ع1ل خيل%ها. ورجل ناع1ل وم'ن\ع1ل: ذو ن.ع\ل 

(* قوله «ومنعل
ذو نعل» هكذا ضبط ف الصل، وف القاموس: ومنعل كمكرم ذو نعل) وأ%نشد ابن



بري لبن م.ي_ادة:
ي'ش.ن\ظ1ر' بالق%و\م, الك1رام,، وي.ع\ت.زي
إ,ل ش.ر> حاف{ ف الب,لد1 وناع1ل,

وإ,ذا قلت م'ن\ت.ع1ل فمعناه لبس¬ ن.ع\لv، وامرأ%ة ناع1لة. وف الثل:
أ%ط1ر>ي فإ,نك ناع1لة؛ أ%راد أ%د1لYي على الشي فإ,نك غليظة� القدمي

غي متاجة إ,ل النعلي، وأ%حال ال4زهري تفسي هذا الثل على موضعه ف
حرف الطاء، وسنذكره ف موضعه 

(* قوله «وسنذكره ف موضعه» هكذا ف الصل،
وقد تقدم له شرح هذا الثل ف مادة طرر) . وحافر ناعلD: ص'ل}ب، على

الث%ل؛ قال:
ي.ر\ك%ب ف%ي\ناه' وق1يعاv ناعل

(* قوله «يركب فيناه» هكذا ف الصل هنا بالفاء وتقدم ف مادة وقع قيناه
بالقاف).

الو.ق1يع': الذي قد ض'رب بال1يق%عة أ%ي ال1ط}رقة، يقول: قد ص.ل�ب من
توقيع الجارة حت كأ%نه م'ن\ت.ع1ل. وفرس م'ن\ع.ل: شديد' الافر. ويقال
لمار الوحش: ناعل، لصلبة حافره. قال الوهري: وأ%ن\ع.ل}ت خ'فYي
وداب_ت، قال: ول يقال ن.ع.ل}ت. وفرس¬ م'ن\ع.ل� ي.د1 كذا أ%و رجل كذا أ%و

اليدين أ%و الرجلي إ,ذا كان الب.ياض ف مآخ1ي أ%ر\ساغ, رجليه أ%و يديه ول
ي.س\ت.د1ر\، وقيل: إ,ذا جاوز البياض' الات%، وهو أ%قل© وض.ح, القوائم،
فهو إ,ن\عال ما دام ف مؤخ_ر الرeس\غ ما ي.لي الافر.. قال ال4زهري:

قال أ%بو عبيدة من و.ض.ح الف%رس ال3ن\عال، وهو أ%ن ي'حيط البياض با فوق
الافر ما دام ف موضع الرeسغ. يقال: فرس م'ن\ع.ل، قال: وقال أ%بو خية

هو بياض ي.م.سe ح.واف1ر.ه دون أ%شاع1ره، قال الوهري: ال3ن\عال أ%ن
يكون البياض ف مؤخ_ر الرeس\غ ما ي.لي الافر على ال4ش\ع.ر ل ي.ع\د'وه

ول ي.ستدير، وإ,ذا جاوز ال4شاعر وبعض. ال4ر\ساغ واستدار فهو
الت_خ\د1ي.

وان\ت.ع.ل الرجل� ال4رض: سافر. راجلv؛ وقال ال4زهري: ان\ت.ع.ل فلن
الر_مضاء إ,ذا ساف%ر فيها حافياv. وان\ت.ع.لت ال%طيe ظ1للا إ,ذا

ع.ق%ل الظل© نصف النهار؛ ومنه قول الراجز:
وان\ت.ع.ل% الظYل� فكان ج.و\ر.با



ويروى: وان\ت.ع1ل, الظYل%. قال ال4زهري: وان\ت.عل الرجل� إ,ذا ركب
ص1لب ال4رض وح1رارها؛ ومنه قول الشاعر:

�ف كل9 آن{ ق%ضاه' الليل� ي.ن\تع1ل
ابن ال4عراب: الن_ع\ل� من ال4رض والفe والك�راع' والض>ل%ع' كل

هذه ل تكون إ,ل من ال%ر_ة، فالن_ع\ل� منها شبيةD بالن_ع\ل فيها
ارتفاع¬ وصلبةD، وال�فe أ%طول من الن_ع\ل، والك�راع' أ%طول من ال�ف>،
والض>ل%ع' أ%طول من الك�راع,، وهي م'ل}ت.و,ية كأ%نا ض1ل%ع. قال ابن سيده:

الن_ع\ل من ال4رض القطعة الصeل}بة الغليظة شبه ال4ك%مة ي.ب\رق
ح.صاها ول تنبت شيئاv، وقيل: هي قطعة تسيل من ال%ر_ة مؤنثة؛ قال:

ف1دÝى لم\رئ�، والن_ع\ل� يبن وبينه،
ش.ف%ى غي\م. ن.ف}سي من رؤوس ال%واث1ر,

،�قال ال4زهري: الن_ع\ل ن.ع\ل البل، والغ.ي\م' الو.ت\ر' والذ�ح\ل
وأ%صله العطش، وال%واث1ر من عبد

القيس، والمع ن,عال؛ قال امرؤ القيس يصف قوماv منهزمي:
كأ%نم ح.ر\ش.ف¬ مب\ث�وث
�بال%ر>، إ,ذ ت.ب\ر'ق' الن>عال

(* قوله «بالر» تقدم ف مادة حرشف بدله بالو).
وأ%نشد الفراء:

ق%و\م، إ,ذا اخضر_ت\ ن,عال�هم'،
ي.ت.ناه.ق�ون ت.ناه'ق. ال�م'ر,

ومنه الديث: إ,ذا اب\ت.ل�ت الن>عال� فالصلة ف الرحال؛ قال ابن
ال4ثي: الن>عال� جع ن.ع\ل وهو ما غل�ظ من ال4رض ف ص.لبة وإ,نا خصها

بالذكر ل4ن أ%دن ب.ل%ل� ي'ن\د>يها بلف الر>خ\و.ة فإ,نا ت.ن\ش.ف
الاء4؛ قال ال4زهري: يقول إ,ذا م'ط1رت ال4ر.ضون الص>لب ف%ز.ل1ق%ت\ بن

يشي فيها فصل©وا ف م.نازلكم، ول عليكم أ%ن ل تشهدوا الصلة ف مساجد
الماعات.

.Dال4رض الغليظة اسم¬ وصفة :�وال%ن\ع.ل وال%ن\علة
والن_ع\ل� من ج.ف}ن السيف: الديدة� الت ف أ%سفل ق1رابه. ون.ع\ل

السيف: حديدة ف أ%سفل, غ1م\ده، مؤنثة؛ قال ذو الرمة:
إ,ل م.ل1ك{ ل ت.ن\ص'ف' الساق. ن.ع\ل�ه'،



أ%ج.ل} ل، وإ,ن كانت ط1والv م.حام1ل�ه\
ويروى: ح.مائل�ه\، وصفه بالطول وهو مدح. ون.ع\ل السيف: ما يكون ف أ%سفل

ج.ف}ن,ه من حديدة أ%و فض_ة. وف الديث: كان ن.ع\ل� سيف1 رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، من ف1ض_ة؛ نع\ل� السيف: الديدة الت تكون ف

أ%سفل الق1راب. وقال أ%بو عمرو: الن_ع\ل حديدة ال1ك}رب، وبعضهم يسميه
الس>ن_. والن_ع\ل�: الع.ق%ب الذي ي'ل}ب.سه ظهر الس>ي.ة من القوس، وقيل: هي
اللدة الت على ظهر الس>ي.ة1، وقيل: هي جلدتا الت على ظهرها كله.

والن_ع\ل: الرجل الذليل ي'وط%أ� كما ت'وط%أ� ال4رض؛ وأ%نشد للق�لخ:
ول أ%ك�ن\ دار,جةv ون.ع\ل

(* قوله «وأنشد للقلخ إل» هكذا ف الصل، والشطر ف التهذيب غي منسوب
وعبارة الصاغان عن ابن دريد قال القلخ:

شر عبيد حسباv وأصل * دراجة موطوءة ونعل
ويروى دارجة).

وبنو ن'ع.ي\لة: بطن. قال ال4زهري: إ,ذا ق�طعت الو.د1ي_ة من أ�م>ها
ب,ك%ر.با قيل: ود1ي_ة م'ن\ع.لة؛ قال ابن بري: هذا قول أ%ب عبيد وأ%نكره
الطوسي، وقال: صوابه بك%ر.بة، يريد تقطع بك%ر.بة{ من ال�م� أ%ي مع

ك%ر.بة منها، وذلك أ%ن الو.د1ي_ة تكون ف أ%صل الن_خ\لة مع أ�م>ها، وأ%صلها
ف ال4رض، وتكون ف جذع أ�م>ها فإ,ذا ق�ل1عت مع ك%ر.بة{ من أ�م>ها
قيل: و.د1ي_ة م'ن\ع.لة. أ%بو زيد: يقال رماه بال�ن\ع1لت أ%ي بالدواهي،

وتركت بينهم ال�ن\ع1لت. قال ابن بري: يقال لزوجة الرجل هي ن.ع\ل�ه
ون.ع\ل%ت'ه؛ وأ%نشد للراجز:
ش.رe ق%ر,ين� للكبي ن.ع\ل%ت'ه\،

ت'ول1غ� كل}باv س'ؤ\ر.ه أ%و ت.ك}ف1ت'ه\
والعرب تكن عن الرأ%ة بالن_ع\ل.

@نعثل: الن_ع\ث%ل�: الشيخ' ال4حق'. ويقال: فيه ن.ع\ث%لةD أ%ي حق.
والن_ع\ث%ل�: الذYيخ' وهو الذك%ر من الضباع. ون.ع\ث%ل%: خ.م.ع.

والن_ع\ث%لة: أ%ن يش1ي. الرجل م'فاجìا وي.ق}ل1ب ق%د.م.ي\ه كأ%نه ي.غ\ر,ف' بما،
وهو من التبخت'ر. ون.ع\ث%ل: رجل من أ%هل م1ص\ر كان طويل اللYح\ية، قيل:

إ,نه كان ي'ش\ب,ه عثمان، رضي ال عنه؛ هذا قول أ%ب عبيد، وشات1م'و
عثمان، رضي ال عنه، يسمونه ن.ع\ث%لv. وف حديث عثمان: أ%نه كان يطب ذات



يوم فقام رجل فنال منه، ف%و.ذ%أ%ه' ابن' س.لم فات_ذ%أ%، فقال له رجل: ل
ي.م\ن.ع.ن_ك مكان ابن سلم أ%ن ت.س'ب_ ن.ع\ث%لv فإ,نه من ش1يعته،

وكان أ%عداء� عثمان يسمونه ن.ع\ث%لv تشبيهاv بالرجل ال1ص\ري� الذكور
آنفاv. وف حديث عائشة: اق}ت'ل�وا ن.ع\ث%لv ق%ت.ل ال� ن.ع\ث%لv تعن

عثمان، وكان هذا منها لا غاض.ب.ت\ه وذهبت\ إ,ل مكة، وكان عثمان إ,ذا ن,يل%
منه وعيب شب>ه بذا الرجل ال1ص\ري� لطول ليته ول يكونوا يدون فيه

عيباv غي هذا. والن_ع\ث%لة� مثل الن_ق}ث%لة: وهي م1ش\ية الشيخ. ابن
ال4عراب: ن.ع\ث%ل الفرس' ف جريه إ,ذا كان ي.ق}ع'د على رجليه من شدة

العد\و, وهو عيب؛ وقال أ%بو النجم:
كل9 م'ك1ب> ال%ر\ي أ%و م'ن.ع\ث1له\

وفرس م'ن.ع\ث1ل: يفرق قوائمه فإ,ذا رفعها فكأ%نا ي.ن\ز,عها من و.ح.ل
ي.خ\ف1ق برأ}سه ول تتبعه رجله.

@نعدل: ال4صمعي 
(* قوله «نعدل الصمعي إل» هذه الادة ف الصل بالعي

vالهملة بعد النون. وأت با ف القاموس بالغي العجمة بعد النون أيضا
لكن نبه شارحه على أنه بالعي الهملة، والذي ف الصاغان هو ما ذكره

الد، وأما الذي ف التهذيب فهو معندلv بالعي قبل النون): م.ر_ فلن
.vإ,ذا مشى مسترخيا vوم'ن.و\د1ل vم'ن.ع\د1ل

@نعظل: الع.ن\ظ%لة والن_ع\ظلة، كلها: الع.د\و' الب.طيء�، وقد ذكر ف
ترجة عنظل.

@نغل: الن_غ.ل، بالتحريك: فساد ال4د1ي ف د1باغه إ,ذا ت.ر.ف�ت
وت.ف%ت_ت.

،vويقال: ل خي ف د.ب\غة على ن.غ\لة. ن.غ1ل ال4دي'، بالكسر، ن.غ.ل
فهو ن.غ1ل: فسد ف الدباغ، وأ%ن\غ.له هو؛ قال قيس بن خويلد:

بن كاه1ل� ل ت'ن\غ1ل�ن_ أ%د1ي.ها،
ود.ع\ ع.ن\ك أ%ف}ص.ى، ليس منها أ�د1ي'ها

والسم: الن_ع\لة. ون.غ1ل ال�ر\ح' ن.غ.لv: فسد، وب.رئ ال�ر\ح' وفيه
vن.ظ}رة �شيء من ن.غ.ل� أ%ي فساد{. وف الديث: ربا ن.ظ%ر الرجل

ف%ن.غ1ل قلب'ه كما ي.ن\غ.ل ال4دي' ف الد>باغ ف%ي.ت.ثق�ب. ون.غ1ل ال4دي'
:Dن.غ1لة Dإ,ذا عف1ن وت.ه.ر_ى ف الدباغ فيفسد وي.ه\ل1ك. وج.و\زة



مت.غي>رة. ورجل ن.غ1ل ون.غ\ل: فاسد النس.ب، وقيل: إ,ن العامة تقول ن.غ\ل.
التهذيب: يقال ن.غ'ل% الولود' ي.ن\غ'ل ن'غ'ولةv، فهو ن.غ\ل. والن_غ\ل: ولد

الز>ن\ي.ة، وال�نثى ن.غ\لة، والصدر' أ%و اسم' الصدر منه الن>غ\لة.
والن_غ.ل�: ال3فساد' بي القوم والن_ميمة�؛ قال ال4عشى يذكر نبات

ال4رض:
ي.وماv تراها ك%ش1ب\ه1 أ%ر\د1ي.ة1 الـ
ـع.ص\ب,، ويوماv أ%د1ي'ها ن.غ1ل

واستشهد ال4زهري بذا البيت على قوله ن.غ1ل وجه' ال4رض إ,ذا تش_م من
ال�دوبة. وفيه ن.غ.لةD أ%ي نيمةD. وأ%ن\غ.ل%هم حديثاv س.عه: ن.م_
إ,ليهم به. ون.غ1ل قلب'ه أ%ي ض.غ1ن. يقال: ن.غ1لت\ ن,ي_ات'هم أ%ي

فسدت\.
@نغبل: النeغ\بول والغ'ن\ب'ول: طائر؛ قال ابن دريد: وليس بثبت.

@نفل: الن_ف%ل، بالتحريك: الغنيمة� والبة�؛ قال لبيد:
إ,ن� ت.ق}و.ى ر.ب>نا خي' ن.ف%ل}،
وبإ,ذ}ن1 ال3 ر.ي\ثي والع.ج.ل}

والمع أ%ن\فال ون,فال؛ قالت ج.ن'وب أ�خت ع.م\رو دي الك%ل}ب:
وقد ع.ل1م.ت\ ف%ه\م' عند اللYقاء،

بأ%نم' لك كانوا ن,فال
vوأ%ن\ف%له إ,ي_اه ون.ف%له، بالتخفيف، ونف�ل}ت فلنا vن.ف�له ن.ف%ل

تنفيلv: أ%عطيته ن.ف%لv وغ�ن\ماv. وقال شر: أ%نف%ل}ت فلناv ون.ف%ل}ته
أ%ي أ%عطيته ناف1لة من العروف. ون.ف�ل}ته: سو_غت له ما غ%ن,م؛

وأ%نشد:ل%م_ا رأ%يت سنة ج.ماد.ى،
أ%خ.ذ}ت' ف%أ}سي أ%ق}ط%ع' الق%تادا،

ر.ج.اء4 أ%ن أ�نف1ل% أ%و أ%ز\داد.ا
قال: أ%نشد.ت\ه الع'ق%ي\لي_ة فقيل لا ما ال3ن\فال؟ فقالت: ال3ن\فال

أ%خذ� الفأ}س يقطع الق%تاد. ل3ب,له ل4ن ي.ن\ج'و. من الس_ن.ة فيكون له
ف%ض\ل على م.ن\ ل يقطع الق%تاد ل3بله.

ون.ف�ل ال3مام' ال�ن\د.: جعل لم ما غ%ن,م'وا. والناف1لة�: الغنيمة؛
قال أ%بو ذؤيب:

vن\ث%ى من م.ع.د¼ كرية�فإ,ن} ت.ك' أ



علينا، فقد أ%عطيت ناف1لة الف%ض\ل
وف التنزيل العزيز: ي.سأ%لونك عن ال4ن\فال؛ يقال الغ.نائم، واحد'ها

ن.ف%ل، وإ,نا سأ%لوا عنها ل4نا كانت حراماv على م.ن كان قبلهم فأ%حل�ها
ال لم، وقيل أ%يضاv: إ,نه، صلى ال عليه وسلم، ن.ف�ل ف الس_رايا
فك%ر,ه'وا ذلك؛ ف تأ}ويله: كما أ%خ\ر.ج.ك ر.بeك من بيتك بال%ق>
وإ,ن� فريقاv من الؤمني ل%كار,ه'ون، كذلك ت'ن.فYل م.ن\ رأ%يت. وإ,ن

ك%ر,ه'وا، وكان سيد'نا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، جعل% لكلY م.ن\ أ%ت.ى
بأ%س1ي شيئاv فقال بعض' الصحابة: يبقى آخر' الناس بغي شيء. قال أ%بو

منصور: وج,ماع' معن الن_ف%ل والناف1لة ما كان زيادة على ال4صل، س>يت
الغنائم' أ%ن\فالv ل4ن السلمي ف�ض>لوا با على سائر ال�م.م, الذين ل

تل� لم الغ.نائم. وصلة� التطوeع ناف1لةD ل4نا زيادة أ%ج\ر� لم
،eت1ب. لم من ثواب ما فرض عليهم. وف الديث: ون.ف�ل% النب�على ما ك

صلى ال عليه وسلم، الس_ر.ايا ف الب.د\أ%ة1 الرeب'ع. وف الق%ف}لة
الث©ل�ث%، تفضيلv لم على غيهم من أ%هل العسكر با عان.و\ا من أ%مر

الع.د'و>، وقاس.و\ه' من الدeؤ'وب والت_ع.ب,، وباشروه من الق1تال والوف.
.Dوكل© عطي_ة{ ت.ب.ر_ع با م'عطيها من صدقة{ أ%و عمل, خي فهي ناف1لة

ابن ال4عراب: الن_ف%ل الغنائم'، والن_ف%ل البة، والن_ف%ل التطوeع.
ابن السكيت: تنف�ل فلن على أ%صحابه إ,ذا أ%خذ أ%كثر ما أ%خذوا عند
الغنيمة. وقال أ%بو سعيد. ن.ف�ل}ت فلناv على فلن أ%ي فض_لته. والن_ف%ل،

بالتحريك: الغنيمة، والن_ف}ل، بالسكون وقد ير�ك: الزيادة. وف الديث:
vق1ب.ل ن.ج\د فبلغت\ س'ه\مان'هم اثن عشر بعيا vأ%نه ب.ع.ث% ب.ع\ثا

ون.ف�ل%هم بعياv بعياv أ%ي زادهم على س1هامهم، ويكون من خ'م\س ال�م\س,.
وف حديث ابن عباس: ل ن.ف%ل ف غ%نيمة{ حت ي'قس.م ج.ف�ةv كلها أ%ي ل

ينفYل منها ال4مي أ%حداv من ال�قات1لة بعد إ,ح\رازها حت يقسم كلها،
ث ينفYله إ,ن شاء من المس، فأ%ما قبل الق1س\مة فل، وقد تكرر ذكر

الن_ف%ل وال4ن\فال ف الديث، وبه س>يت الن_واف1ل ف الع1بادات ل4نا
زائدة على الف%رائض. وف الديث: ل يزال الع.ب\د يتقر_ب إ,ل9 بالنواف1ل.

وف حديث ق1يام, رمضان: لو ن.ف�ل}تنا بقي_ة ليلت1نا هذه أ%ي ز,د\تنا
من صلة النافلة، وف حديث آخر: إ,ن9 ال%غان,م. كانت مر_مة على
ال�م.م, فنف�لها ال تعال هذه ال�مة أ%ي زادها. والناف1لة�: العطي_ة عن



يد{. والن_ف}ل والناف1لة�: ما يفعله ال3نسان ما ل يب عليه. وف
التنزيل العزيز: فتهج_د\ به ناف1لةv لك؛ الن_ف}ل والنافلة�: عطية التطوeع من

حيث ل يب، ومنه ناف1لة� الصلة. والت_ن.ف©ل: التطوeع. قال الفراء:
ليست ل4حد نافلة إ,ل� للنب، صلى ال عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم

من ذنبه وما تأ%خ_ر فعم.ل�ه ناف1لةD. وقال الزجاج: هذه ناف1لةD زيادة
للنب، صلى ال عليه وسلم، خاصة ليست ل4حد ل4ن ال تعال أ%مره أ%ن
يزداد ف عبادته على ما أ%مر. به الل}ق أ%جعي ل4نه فض_له عليهم، ث وعده

أ%ن يبع.ث%ه م.قاماv مموداv وصح_ أ%نه الشفاعة. ورجل كثي الن_واف1ل
أ%ي كثي' الع.طايا والف%واض1ل؛ قال لبيد:

ل ناف1لة� ال4ج.لY ال4ف}ض.ل,
قال شر: يريد ف%ض\ل ما ينفYل من شيء. ون.ف�ل غي.ه ي'ن.فYل أ%ي

فض_له على غيه. والناف1لة�: ولد' الولد1، وهو من ذلك ل4ن ال4صل% كان
الولد فصار ولد' الولد1 زيادةv على ال4صل؛ قال ال عز وجل ف قصة إ,براهيم،

على نبينا وعليه الصلة والسلم: ووهبنا له إ,سحق. ويعقوب. نافلةv؛
،vكأ%نه قال وهبنا ل3براهيم إ,سحق. فكان كالف%ر\ض, له، ث قال: ويعقوب نافلة

فالناف1لة� ليعقوب. خاصةv ل4نه ولد' الولد أ%ي وهبنا له زيادةv على
.vلeالف%ر\ض له، وذلك أ%ن إ,سحق. و'ه1ب. له بد'عائه وز,يد. يعقوب تفض

والن_و\ف%ل�: العطية. والن_و\ف%ل: السي>د' ال1ع\طاء� يشب_هان
بالبحر؛ قال ابن سيده: فدل هذا على أ%ن الن_و\ف%ل الب.ح\ر' ول نص_ لم على

ذلك أ%عن أ%نم ل يصر>حوا بذلك بأ%ن يقولوا الن_و\ف%ل البحر. أ%بو
عمرو: هو الي.مe والق%ل%م_س' والن_و\ف%ل� وال�ه\ر'قان� والد_أ}م.اء�

وخ'ض.ار.ة� وال4خ\ض.ر' والع'ل%ي\م 
(* قوله «والعليم» هكذا ف الصل

مضبوطاv، والذي ف القاموس: العليم أي كحيدر).
وال%س3يف'. والن_و\ف%ل�: البحر 

(* قوله «والنوفل البحر» كذا ف الصل
وهو مستغن عنه).

التهذيب: ويقال للرجل الكثي الن_واف1ل وهي الع.طايا ن.و\ف%ل؛ قال
:vالكميت يدح رجل

غ1ياث� ال%ض'وع, ر,ئ%اب' الصeد'و



�ع، لgم.ت'ك. الزeف%ر' الن_و\ف%ل
يعن الذكور، ضاع.ن أ%ي أ%ف}ز.ع.ن. قال شر: الزeف%ر الق%وي� على

:�ال%مالت، والن_و\فل الكثي الن_واف1ل، وقوم ن.و\ف%لون. والن_و\ف%ل
العطية تشب_ه بالبحر. والن_و\ف%ل: الرجل الكثي' العطاء؛ وأ%نشد ل4عشى

باهلة:
أ%خ'و ر.غائب. ي'ع\ط1يها وي.س\أ%ل�ها،
يأ}ب.ى الظ©لم.ة% منه الن_و\ف%ل� الزeف%ر'

قال ابن ال4عراب: قوله منه الن_و\ف%ل الزeف%ر؛ الن_و\ف%ل: م.ن\
ينفي عنه الظل}م. من قومه أ%ي ي.د\فعه.

والن_و\ف%لة: ال%م\ح.لة�، وف التهذيب: ال%م\ل%حة�؛ قال أ%بو منصور:
ل أ%عرف الن_و\فلة بذا العن.

وان\ت.ف%ل% من الشيء: ان\ت.فى وتب_أ% منه. أ%بو عبيد: ان\ت.فل}ت من
الشيء وان\ت.ف%ي\ت منه بعن واحد كأ%نه إ,بدال منه؛ قال ال4عشى:

لئن م'ن,يت. بنا عن ج.د> م.ع\ر.كة،
�ل ت'ل}ف1نا عن د1ماء3 القوم ن.ن\ت.ف1ل

وف حديث ابن عمر: أ%ن� فلناv ان\ت.ف%ل من و.ل%ده أ%ي تب_أ% منه.
قال الليث: قال ل فلن قولv فان\ت.ف%ل}ت منه أ%ي أ%نكرت أ%ن أ%كون

ف%ع.ل}ته؛ وأ%نشد للمت.ل%م>س:
أ%م'ن\ت.ف1لv من نصر ب'ه\ث%ة% دائباv؟
وت.ن\ف�ل�ن من آل, زيد ف%ب,ئ}سما

قال أ%بو عمرو: ت.ن\ف�ل�ن ت.ن\ف1ين. والناف1ل�: الناف. ويقال:
ان\ت.ف%ل فلن إ,ذا اعتذر. وان\ت.ف%ل: ص.ل�ى الن_واف1ل. ويقال: نف�ل}ت عن

فلن ما قيل فيه ت.ن\ف1يلv إ,ذا ن.ض.ح\ت عنه ود.ف%ع\ت.ه. وف حديث
الق%سامة: قال ل4ول1ياء ال%ق}تول: أ%ت.ر\ض.و\ن ب,ن.ف}ل خ.م\سي من اليهود ما

ق%ت.ل�وه؟ يقال: ن.ف�ل}ته فن.ف%ل أ%ي حل�فته فحل%ف. ون.ف%ل وان\ت.ف%ل
إ,ذا حل%ف. وأ%صل الن_ف}ل الن_ف}ي. يقال: ن.ف%ل}ت الرجل% عن نس.به.

وان\ف�ل} عن نفسك إ,ن كنت صادقاv أ%ي ان\ف1 ما قيل فيك، وسيت اليمي ف
القسامة ن.ف}لv ل4ن� الق1صاص ي'ن\ف%ى با؛ ومنه حديث علي�، كرم ال وجهه:

ل%و.د1د\ت' أ%ن� بن أ�م.ي_ة ر.ض'وا ون.ف�ل}ناهم خسي رجلv من بن
هاشم ي.ح\ل1ف�ون ما ق%ت.ل}نا عثمان ول نعلم له قات1لv؛ يريد ن.ف�ل}نا



لم. وأ%ت.ي\ت' أ%ت.ن.ف�له أ%ي أ%طلبه؛ عن ثعلب. وأ%ن\ف%ل له: حل%ف.
والن_ف%ل: ضر\ب من د1ق> النبات، وهو من أ%ح\رار الب'قول تنب'ت

م'ت.س.طYحةv ولا ح.س.ك ي.ر\عاه الق%طا، وهي مثل الق%ثY لا ن.و\رةD صفراء�
طيبة� الريح، واحدته ن.ف%لةD، قال: وبالن_ف%ل سي الرجل ن'ف%ي\لv؛

الوهري: الن_ف%ل نبت ف قول الشاعر هو القطامي:
ث استمر_ با الاد1ي، وج.ن_بها
�ب.ط}ن. الت ن.ب\ت'ها ال%و\ذان� والن_ف%ل

والعرب تقول: ف ليال الشهر ثلث غ�ر.ر، وذلك أ%ول ما ي.ه,ل© اللل،
س>ي غ�ر.راv ل4ن بياض.ها قليل كغر_ة الفرس، وهي أ%قل ما فيه من بياض
وجهه، ويقال لثلث ليال بعد الغ'ر.ر: ن'ف%ل، ل4ن الغ'ر.ر كانت ال4صل

وصارت زيادة النeف%ل زيادة على ال4صل، والليال النeف%ل هي الليلة
الرابعة والامسة والسادسة من الشهر.

والن_و\ف%لي_ة: ضر\ب من المت1شاط؛ حكاه ابن جن عن الفارسي؛ وأ%نشد
ل1ران الع.و\د:

Dن.و\ف%ل1ي_ة vأ%ل ل ت.غ'ر_ن� ام\ر.أ
على الرأ}س, ب.ع\د1ي، والترائب' و'ض_ح'

ول فاح1م¬ ي'س\قى الد>هان%، كأ%نه
أ%ساو,د' ي.ز\هاها مع الليل أ%ب\ط%ح'

وكذلك روي: ي.غ'ر_ن�، بلفظ التذكي، وهو أ%عذر من قولم حضر القاضي.
امرأ%ةD ل4ن تأ}نيث ال1ش\طة غي حقيقي. التهذيب: والن_و\فل1ي_ة شيء

يت_خذه نساء� ال4عراب من صوف يكون ف غلظ أ%قل من الساع1د، ث ي'ح\شى
ويعطف فتضعه الرأ%ة على رأ}سها ث تتمر عليه، وأ%نشد قول ج,ران

الع.و\د.وف حديث أ%ب الد_ر\داء: إ,ياكم وال%ي\ل% الن.فYلة الت إ,ن
ل%ق1ب.ت\ ف%ر_ت\ وإ,ن غ%ن,مت غ%ل�ت\؛ قال ابن ال4ثي: كأ%نه من الن_ف%ل

الغنيمة1 أ%ي الذين قصد'هم من الغ.ز\و الغنيمة� والال� دون غيه، أ%و من
الن_ف}ل وهم ال�ط�و>عة التب>عون بالغ.ز\و, الذين ل اسم. لم ف

الد>يوان فل يقات1لون ق1تال% م.ن\ له س.ه\م، قال: هكذا جاء ف كتاب أ%ب
موسى من حديث أ%ب الدرداء، قال: والذي جاء ف مسند أ%حد من رواية أ%ب

هريرة أ%ن رسول ال،
صلى ال عليه وسلم، قال: إ,ياكم واليل% ال�ن.فYلة، فإ,نا إ,ن



ت.ل}ق. ت.ف1ر، وإ,ن ت.غ\ن.م ت.غ\ل�ل}؛ قال: ولعلهما حديثان.
ون.و\ف%ل ون'ف%ي\ل: اسان.

@نقل: الن_ق}ل�: تويل� الشيء من موضع إ,ل موضع، ن.ق%له ي.ن\ق�له
ن.ق}لv فانت.ق%ل. والت_ن.ق©ل: التحوeل. ون.ق�له ت.ن\ق1يلv إ,ذا أ%كثر

نقله. وف حديث أ�م زرع: ل س.م1ي في.ن\ت.ق1ل أ%ي ينق�له الناس إ,ل
بيوتم فيأ}كلونه. والنeق}لة: السم من انت1قال القوم من موضع إ,ل موضع،

وهزة الن_ق}ل الت ت.ن\ق�ل غي التعد>ي إ,ل التعد>ي كقولك قام
وأ%ق%م\ت'ه، وكذلك تشديد' الن_ق}ل هو التضعيف' الذي ي.ن\ق�ل غي التعدي إ,ل

التعدي كقولك غ%ر,م وغ%ر_م\ت'ه وف%ر,ح وف%ر_ح\ته. والنeق}لة:
النت1قال. والنeق}لة: النم1يمة� تن\ق�لها. والناق1لة� من ن.واق1ل الدهر: الت
تنق�ل قوماv من حال إ,ل حال. والن_واق1ل� من ال%راج: ما ي'ن\ق%ل من
�قرية إ,ل أ�خرى. والنواق1ل�: ق%بائل ت.نت.ق1ل من قوم إ,ل قوم. والناق1لة

من الناس: خلف' الق�ط�ان. والناق1لة�: قبيلةD تنتقل إ,ل أ�خرى.
التهذيب: ن.واق1ل العرب من انتق%ل من قبيلة إ,ل قبيلة أ�خرى فانت.مى إ,ليها.

والن_قل�: سرعة ن.ق}ل القوائم. وفرس م1ن\ق%ل أ%ي ذو ن.ق%ل وذو ن,قال.
وفرس م1ن\ق%ل ون.ق�ال وم'ناق1ل: سريع ن.ق}ل القوائم، وإ,نه لذو ن.ق1يل.

والت_ن\ق1يل: مثل الن_ق%ل؛ قال كعب:
�لن�، من بعد'، إ,ر\قالD وت.ن\ق1يل

والن_ق1يل�: ضرب من السي وهو ال�داومة عليه. ويقال: انت.ق%ل سار
سياv سريعاv؛ قال الراجز:
لو ط%ل%بونا وج.د'ونا ن.ن\ت.ق1ل}،
مثل% ان\ت1قال ن.ف%ر� على إ,ب,ل}

وقد ناق%ل% م'ناقلةv ون,قالv، وقيل: الن>قال� الر_د.يان وهو بي
العد\و وال%ب.ب,. والفرس ي'ناق1ل ف ج.ر\يه إ,ذا ات_قى ف ع.د\وه الجارة.
وم'ناق%لة� الفرس: أ%ن يضع يد.ه ورجله على غي حج.ر لس\ن ن.ق}ل1ه ف

الجارة؛ قال جرير:
من كل م'ش\ت.ر,ف{، وإ,ن ب.ع'د. ال%دى،

ض.ر,م, الر_قاق, م'ناق1ل, ال4ج\رال,
وأ%رض ج.ر,لةD: ذات' ج.راو,ل وغ1لظ وحجارة.

وال�ن.قYلة، بكسر القاف، من الش>جاج: الت ت'ن.قYل العظم أ%ي تكسره



حت يرج منها ف%راش' الع1ظام، وهي ق�شور تكون على الع.ظ}م دون اللحم.
ابن ال4عراب: ش.ج_ة م'ن.قYلة ب.ي>نة الت_ن\قيل، وهي الت ترج منها

ك1س.ر' الع1ظام، وورد ذكرها ف الديث قال: وهي الت يرج منها ص1غار
الع1ظام وتنت.ق1ل عن أ%ماكنها، وقيل: هي الت ت'ن.قYل العظم أ%ي تكسره، وقال

عبد الوهاب بن ج.ن\بة: النقYلة الت ت'وض1ح العظم من أ%حد الانبي
ول توض1حه من الانب الخر، وسيت منقYلة ل4نا ت.ن\ق�ل جان,ب.ها الذي

أ%و\ض.ح.ت\ عظم.ه بال1ر\و.د، والت_ن\ق1يل: أ%ن ينقل بال1ر\و.د ليسمع
صوت العظم ل4نه خفي، فإ,ذا سع صوت العظم كان أ%كثر لن.ذ}ر,ها وكانت مثل%

نصف ال�وض1حة؛ قال ال4زهري: وكلم الفقهاء هو أ%ول ما ذكرناه من أ%نا
الت تنقYل ف%راش. الع1ظام، وهو حكاية أ%ب عبيد عن ال4صمعي، وهو

الصواب؛ قال ابن بري: الشهور ال4كثر عند أ%هل اللغة النقلة، بفتح
القاف.وال%ن\ق%لة�: ال%ر\حلة من م.راحل السفر. وال%ناق1ل: ال%راح1ل.

وال%ن\ق%ل�: الطريق ف البل. وال%ن\ق%ل: طريق متص.ر. والن_ق}ل:
الطريق الختصر. والن_ق%ل: الجارة كال4ثاف1ي> وال4ف}هار، وقيل: هي

الجارة الص>غار، وقيل: هو ما يبقى من الجر إ,ذا اقت'ل1ع، وقيل: هو ما بقي
من الجارة إ,ذا ق�ل1ع جب.ل ونوه، وقيل: هو ما يبقى من حج.ر ال1ص\ن أ%و

البيت إ,ذا ه'د1م، وقيل: هو الجارة مع الشجر. وف الديث: كان على قب
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، الن_ق%ل؛ هو بفتحتي ص1غار الجارة

أ%شباه ال4ثاف9، ف%ع.لD بعن مفعول أ%ي م.ن\قول. ون.ق1ل%ت\ أ%رض'نا فهي
ن.ق1لة: كثر ن.ق%ل�ها؛ قال:

م.ش\ي. ال�م.ع\ل1يلة1 بال%ر\ف1 الن_ق1ل}
،Dر\ف، باليم. وأ%رض. م.ن\ق%لة: ذات' ن.ق%ل. ومكان ن.ق1ل�ويروى: بال

بالكسر على النسب، أ%ي ح.ز\نD. وأ%رض ن.ق1لةD: فيها حجارة، والجارة� الت
ت.ن\ق�ل�ها قوائم' الدابة من موضع إ,ل موضع ن.ق1يلD؛ قال جرير:

ي'ناق1ل}ن. الن_ق1يل%، وه'ن� خ'وص¬
بغ'ب\ر الب,يد خاشعة1 ال�روم,

�وقيل: ي.ن\ق�ل}ن ن.ق1يل%هن� أ%ي ن,عال%هن�. والن_ق}لة� والن_ق}ل
والن>ق}ل� والن_ق%ل�: النعل ال%ل%ق' أ%و الفe، والمع أ%ن\قال ون,قال؛

قال:
فص.ب_ح.ت\ أ%ر\ع.ل% كالن>قال,



يعن نباتاv م'ته.د>لv من ن.ع\مته، شب_هه ف ت.ه.دeله بالنع\ل
ال%ل%ق الت يرeها لبسها. وال%ن\ق%لة�: كالن_ق}ل,.

والن_قائل�: ر,قاع' الن_عل وال�ف>، واحدتا ن.ق1يلة. والن_ق1يلة
أ%يضاv: الرeق}عة الت ي'ن\ق%ل با خفe البعي من أ%سفله إ,ذا ح.ف1ي.

وي'ر\ق%ع، والمع ن.قائ1ل ون.ق1يلD. وقد ن.ق%ل%ه وأ%ن\ق%ل ال�ف_ والنعل%
ون.ق%له ون.ق�له: أ%صلحه، ونعل م'ن.ق�لة. قال ال4صمعي: فإ,ن كانت النعل

خل%قاv قيل ن,ق}ل، وجعه أ%ن\قال. وقال شر: يقال ن.ق%لD ون,ق}لD، وقال
أ%بو اليثم: نعل ن.ق}لD. وف حديث ابن مسعود: ما م1ن\ م'ص.ل¾ى لمرأ%ة

أ%فض.ل من أ%شد� مكاناv ف بيتها ظ�لمةv إ,ل� امرأ%ة قد ي.ئ1س.ت\ من
الب'ع'ولة فهي ف م.ن\ق%ل1ها؛ قال ال�موي: ال%ن\ق%ل الف�؛ وأ%نشد

للكميت:وكان ال4باط1ح' م1ث}ل% ال4ر,ين,،
�وش'ب>ه بال1ف}و.ة1 ال%ن\ق%ل

أ%ي ي'صيب صاحب. ال�ف> ما ي'صيب الاف من الر_م\ضاء3؛ قال أ%بو
عبيد: ولول أ%ن الرواية ف الديث والشعر ات_فقا على فتح اليم ما كان وجه

الكلم ف ال%ن\ق%ل إ,ل� كسر اليم. وقال ابن' ب'ز'ر\ج: ال%ن\ق%ل� ف
شعر لبيد الث�ن,ي_ة، قال: وكل طريق م.ن\ق%ل؛ وأ%نشد:

ك%ل� ول، ث ان\ت.ع.ل}نا ال%ن\ق%ل
ق1ت\ل%ي\ن منها: ناقةv وج.م.ل،

ع.ي\رانةv وماط1ل1ي�اv أ%ف}ت.ل
قال: ويقال للخفي ال%ن\ق%لن، وللن_ع\لي ال%ن\ق%لن. ابن

ال4عراب: يقال للخف ال%ن\د.ل وال1ن\ق%ل، بكسر اليم. قال ابن بري ف كتاب
الر_م.ك1ي> بط أ%ب سهل الر.وي: ف نص حديث ابن مسعود: من أ%شد مكان{،

بالفض، وهو الصحيح. الفراء: ن.ع\لD م'ن.ق�لة مطر_قة، فال�ن.ق�لة
الرقوعة، وال�ط%ر_قة الت أ�طبق عليها أ�خرى. وقال ن'صي ل4عراب: ار\ق%ع

ن.ق}ل%ي\ك أ%ي ن.ع\ل%ي\ك. الوهري: يقال جاء ف ن.ق}ل%ي\ن له ون,ق}ل%ي\ن
له. ون.ق%ل الثوب. ن.ق}لv: ر.ق%عه.

والن>ق}لة: الرأ%ة ت'ت\ر.ك فل تطب لك1ب.رها.
والن_ق1يل�: الغريب ف القوم إ,ن راف%قهم أ%و جاو.رهم، وال�نثى

ن.ق1يلة ون.ق1يل؛ قال وزعموا أ%نه للخنساء:
ترك}ت.ن و.س\ط% ب.ن ع.ل�ة{،



كأ%ن_ن بع\د.ك فيهم ن.ق1يل}
ويقال: رجل ن.ق1يل إ,ذا كان ف قوم ليس منهم. ويقال للرجل: إ,نه ابن

ن.ق1يلة ليست من القوم أ%ي غريبة.
ون.ق%لة� الوادي: صوت' س.ي\له، يقال: سعت ن.ق%لة الوادي وهو صوت السيل.

والن_قيل: ال4ت© وهو السيل الذي ييء من أ%رض م'ط1ر.ت إ,ل أ%رض ل
تط%ر؛ حكاه أ%بو حنيفة.

والن_ق%ل ف البعي: داء يصيب خف�ه فيتخ.ر_ق. والن_ق1يل�: الطريق،
وكل طريق ن.ق1يل؛ قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو عمرو:

ل�ا رأ%يت بس'ح\رة إ,ل}حاحها،
أ%ل}ز.م\تها ث%ك%م. الن_ق1يل اللح1ب

الن_ق1يل�: الطريق، وث%ك%م'ه وسط�ه، وإ,ل}حاح' الدابة وقوف�ها على
أ%هلها ل تبح. والن_ق%ل�: مراجعة الكلم ف ص.خ.ب؛ قال لبيد:

ولقد يعل%م صح\ب كل©هم،
ب,ع.3دان1 الس_يف1، ص.ب\ري ون.ق%ل}

أ%بو عبيد: الن_ق%ل ال�ناق%لة ف النط1ق. وناق%ل}ت. فلناv الديث%
إ,ذا حد_ثته وحد_ثك. ورجل ن.ق1لD: حاضر النط1ق والواب، وأ%نشد للبيد

هذا البيت أ%يضاv: ص.ب\ر,ي ون.ق%ل}.
وقد ناق%له. وت.ناقل القوم' الكلم. بينهم: تناز.عوه؛ فأ%ما ما أ%نشده

ابن ال4عراب من قول الشاعر:
كانت إ,ذا غ%ض1بت\ علي_ تطل�مت\،

وإ,ذا ط%ل%ب\ت' كلم.ها ل ت.ن\ق%ل
(* قوله «تطلمت» هكذا ف الصل والكم بالطاء الهملة).

قال ابن سيده: فقد يكون من الن_ق%ل الذي هو حضور النط1ق والواب، قال:
غي أ%ن_ا ل نسمع ن.ق1ل الرجل إ,ذا جاو.ب، وإ,نا ن.ق1لD عندنا على

النسب ل على الفعل، إ,ل� أ%ن نهل ما علم غي'نا فقد يوز أ%ن تكون
العرب قالت ذلك إ,ل� أ%نه ل يبلغنا نن، قال: وقد يكون ت.ن\ق%ل ت.ن\ف%ع1ل

من الق%و\ل كقولك ل ت.ن\ق%د من النقياد، غي أ%ن_ا ل نسمعهم قالوا
vأ%يضا vول�ان\قال% الرجل� على ش.ك}ل ان\قاد.، قال: وعسى أ%ن يكون ذلك م.ق

إ,ل� أ%نه ل يصل إ,لينا، قال: وال4سبق إ,ل� أ%نه من الن_ق%ل الذي
هو الواب ل4ن ابن ال4عراب ل�ا فسره قال: معناه ل ت'جاو,بن.



والن_ق}ل: ما ي.ع\ب.ث به الشارب على ش.رابه، وروى ال4زهري عن النذري
عن أ%ب العباس أ%نه قال: الن_ق}ل الذي ي'ت.ن.ق�ل به على الش_راب، ل

يقال إ,ل9 بفتح النون. الوهري: والنeق}ل، بالضم، ما ي'ت.ن.ق�ل به على
الشراب، وف بقي_ة النسخ: الن_ق}ل، بالفتح. وحكى ابن بري عن ابن

خالويه قال: الن_ق}ل بفتح النون الن\تقال على النبيذ، والعامة تضمeه. وقال
ابن دريد: الن_ق%ل، بفتح النون والقاف، الذي ي'تنق�ل به على الشراب.

والن_ق%ل: ال�جادلة. وأ%رض ذات ن.ق%ل أ%ي ذات حجارة؛ قال: ومنه قول
الق%ت_ال الكلب:

ب.ك}ر,يeه ي.ع\ث�ر' ف الن>قال
وقول ال4عشى:

غ%د.و\ت' عليها، ق�ب.ي\ل% الشeرو
ق,، إ,م_ا ن,قالv وإ,م_ا اغ}ت1مارا

قال بعضهم: الن>قال م'ناق%لة ال4ق}داح. يقال: ش.ه,دت ن,قال% بن فلن
أ%ي مل1س ش.رابم. وناق%ل}ت فلناv أ%ي نازعته الشراب..

والن>قال: نصالD عريضة قصية من ن,صال السهام، واحدتا ن.ق}لة، يانية.
والن_ق%ل، بالتحريك، من ر,يشات السهام: ما كان على سهم آخر. الوهري:

الن_ق%ل، بالتحريك، الريش' ي'ن\ق%ل من سهم فيجعل على سهم آخر؛ يقال: ل
ت.ر,ش\ سهمي ب,ن.ق%ل، بفتح القاف؛ قال الكميت يصف صائداv وسهامه:

وأ%قد'ح¬ كالظ©ب.ات أ%ن\ص'ل�ها،
ل ن.ق%لD ر,يش'ها ول ل%غ.ب'

الوهري: وال4ن\ق1لء� ضرب من التمر بالشام. والن>قال� أ%يضاv: أ%ن
تشر.ب ال3بل ن.ه.لv وع.ل%لv بنفسها من غي أ%حد، يقال: فرس م1ن\ق%ل وقد

ن.ق%ل}تها أ%نا؛ وقال عدي بن
:vزيد يصف فرسا

ف%ن.ق%ل}نا ص.ن\ع.ه حت ش.ت.ا
ناع1م. البال، ل%ج'وجاv ف الس_ن.ن\

ص.ن\عه: ح'س\ن القيام عليه، والس_ن.ن: اس\ت1نان'ه ون.شاط�ه.
@نقثل: الن_ق}ث%لة�: م1ش\ية ت'ثي التراب.، وقد ن.ق}ث%ل. الوهري:

الن_ق}ثلة م1شية الشيخ ي'ثي التراب إ,ذا م.شى؛ وقال صخر بن عمي:
قار.ب\ت' أ%مش1ي الق%ع\ول والف%ن\ج.ل%ه\،



وتارةv أ%نب'ت ن.ب\ث% الن_ق}ث%ل%ه\
@نكل: ن.ك%ل% عنه ي.ن\ك1ل 

(* قوله «نكل عنه ينكل إل» عبارة القاموس: نكل
عنه كضرب ونصر وعلم نكولv: نكص وجب) وي.ن\ك�ل ن'كولv ون.ك1ل%:

ن.ك%ص.. يقال: ن.ك%ل عن العدو� وعن اليمي ي.ن\ك�ل، بالضم، أ%ي ج.ب'ن.،
ون.ك�له عن الشيء: صرفه عنه. ويقال: نك%ل الرجل عن ال4مر ي.ن\ك�ل ن'كولv إ,ذا

ج.ب'ن. عنه، ولغة أ�خرى ن.ك1ل، بالكسر، ي.ن\ك%ل، وال�ول أ%جود. الليث:
الن�كل 

(* قوله «الليث النكل إل» عبارة التهذيب: الليث النكال اسم إل)
اسم لا جعل}ته ن.كالv لغيه إ,ذا رآه خاف أ%ن يعمل عمله.

الوهري: ن.ك�ل به ت.ن\ك1يلv إ,ذا جعله ن.كالv وع1ب\رة لغيه. ويقال:
ن.ك�ل}ت بفلن إ,ذا عاقبته ف ج'ر\م أ%جرمه ع'قوبة� ت.ن.كYل غيه عن

ارتكاب مثله.
وأ%ن\ك%ل}ت الرجل% عن حاجته إ,ن\كالv إ,ذا دفعته عنها. وقوله تعال:

فجعلناها ن.كالv لا بي ي.د.ي\ها وما خ.ل}فها؛ قال الزجاج: أ%ي جعلنا
هذه الف%علة ع1بةv ي.ن\ك�ل أ%ن يفعل مثل%ها فاعلD ف%يناله مثل الذي نال
اليهود ال�ع\ت.د1ين ف الس_ب\ت. وف حديث و,صال, الصوم: لو تأ%خ_ر

لزد\ت'ك�م كالت_ن\ك1يل لم أ%ي ع'قوبة لم. الكم: ون.ك%ل بفلن إ,ذا صنع به
ص.ن,يعاv يذ%ر غيه منه إ,ذا رآه، وقيل: ن.ك%له ن�اه عما ق1ب.ل%ه.

والن_كال والنeك}لة وال%ن\ك%ل: ما ن.ك%ل}ت به غيك كائناv ما كان.
الوهري: ال%ن\ك%ل الذي ي'ن.كYل بال3نسان. ون.ك1ل الرجل: ق%ب,ل%

الن_ك%ال%؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
فات_ق�وا ال4، وخ.ل©وا بيننا

ن.ب\لغ, الث�أ}ر، وي.ن\ك%ل} م.ن\ ن.ك1ل}
وإ,نه ل%ن,ك}ل� ش.ر¼ أ%ي ي'ن.ك�ل به أ%عداؤه؛ حكاه يعقوب ف النطق،

وف بعض النسخ: ي'ن\ك%ل به أ%عداؤه.
التهذيب: وفلن ن,ك}ل� ش.ر¼ أ%ي قوي� عليه، ويكون ن,ك}ل شر� أ%ي
ي'ن.كYل ف الشر. ورجل ن,ك}ل ون.ك%لD إ,ذا ن'كYل به أ%عداؤه أ%ي د'ف1عوا

وأ�ذ1ل©وا. ور.ماه ال ب,ن'ك}لة أ%ي با ي'ن.كYله به. والن>ك}ل�، بالكسر:
القيد الشديد من أ%ي شيء كان، والمع أ%ن\كال. وف التنزيل العزيز:



إ,ن� لدينا أ%ن\كالv وج.ح1يماv؛ قيل: هي قيود من نار�. وف الديث: يؤتى
بقوم ف النeك�ول، بعن الق�يود، الواحد ن,ك}ل ويمع أ%يضاv على أ%ن\كال،

:�وسيت القيود أ%ن\كالv ل4نا ي'ن\ك%ل با أ%ي ي'منع. والناك1ل
ال%بان� الضعيف'. والن>ك}ل�: ضر\ب من الل©ج'م، وقيل: هو ل1جام الب.ر,يد1

قيل له ن,ك}ل ل4نه ي'ن\ك%ل به ال�ل}ج.م أ%ي ي'دف%ع، كما سيت ح.ك%مة
الدابة ح.ك%م.ة ل4نا تنع الدابة عن الصeعوبة. شر: الن>ك}ل الذي يغلب

ق1ر\ن.ه، والن>ك}ل اللYجام، والن>ك}ل القيد، والن>ك}ل حديدة اللجام.
والن_ك%ل�: ع1ناج' الد_ل}و,؛ وأ%نشد ابن بري:

تشدe ع.ق}د. ن.ك%ل� وأ%ك}راب
ورجل ن.ك%ل: قويÒ مر_ب شجاع، وكذلك الفر.س. وف الديث: إ,ن ال يب

الن_ك%ل على الن_ك%ل، بالتحريك، قيل له: وما الن_ك%ل على الن_ك%ل؟
قال: الرجل القويe الر_ب البدئ العيد' أ%ي الذي أ%بدأ% ف غ%ز\و,ه

وأ%عاد على مثله من اليل، وف الصحاح: الن_ك%ل على الن_ك%ل يعن الرجل
القوي_ الر_ب على الفرس القوي الر_ب؛ وأ%نشد ابن بري للراجز:

ضر\باv بكف�ي\ ن.ك%ل� ل ي'ن\ك%ل
قال ابن ال4ثي: الن_ك%ل، بالتحريك، من الت_ن\ك1يل وهو النع

والتنحية عما يريد؛ ومنه النeكول ف اليمي وهو المتناع منها وترك ال3قدام
عليها؛ ومنه الديث: م'ض.ر' ص.خ\رة ال3 الت ل ت'نكل أ%ي ل ت'د\ف%ع

عم_ا س'لYطت عليه لثبوتا ف ال4رض.
يقال: أ%ن\ك%ل}ت الرجل عن حاجته إ,ذا د.ف%ع\ت.ه عنها؛ ومنه حديث ماع1ز�:

ل4ن\ك�ل%ن_ه عنهن_ أ%ي ل4من.عن_ه. وف حديث علي�: غي ن,ك}ل� ف
ق%د.م� ول واهناv ف عزم أ%ي بغي ج'ب ول إ,ح\جام ف ال3قدام، وقد يكون

الق%د.م بعن التقدم. الفراء: يقال رجل ن,ك}ل ون.ك%ل كأ%نه ت'ن\ك%ل به
أ%عداؤه، ومعناه قريب من التفسي الذي ف الديث، قال: ويقال أ%يضاv رجل

ب,د\ل وب.د.ل وم1ث}ل وم.ث%ل وش1ب\ه وش.ب.ه، قال: ول نسمع ف ف1ع\ل
وف%ع.ل بعن واحد غي هذه ال4ربعة ال4حرف.

وال%ن\ك%ل�: اسم الصخر، هذلية؛ قال:
فار\م, على أ%ق}فائهم ب,م.ن\ك%ل،

بصخرة{ أ%و ع.ر\ض ج.يش� ج.ح\ف%ل
وأ%ن\ك%ل}ت الج.ر عن مكانه إ,ذا دفعته عنه.



@نلل: التهذيب ف الثنائي الضاعف: ابن ال4عراب النeل}ن'ل� الشيخ
الضعيف.

@نل: الن_م\ل�: معروف واحدته ن.م\لة ون.م'لة، وقد قرئ به ف%ع.ل�له
الفارسي بأ%ن أ%صل ن.م\لة ن.م'لة، ث وقع التخفيف وغلب، وقوله عز وجل: قالت

ن.م\لة يا أ%يeها الن_م\ل� اد\خ'لوا م.ساك1ن.كم؛ جاء لفظ ادخلوا ف
الن_م\ل وهي ل تعق1ل كلفظ ما يعق1ل ل4نه قال قالت، والقول ل يكون إ,ل

للحي> الناطق فأ�جريت م'جراه، والمع ن,م.ال؛ قال ال4خطل:
د.ب,يب ن,مال ف ن.قاv ي.ت.هي_ل

وأ%رض ن.م1لةD: كثية الن_م\ل. وطعام م.ن\م'ول: أ%صابه الن_م\ل. وذكر
ال4زهري ف ترجة نل ف حديث ابن عباس: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،

نى عن قتل الن_ح\لة والن_م\لة والصeر.د وال�د\ه'د؛ وروي عن
إ,براهيم الرب قال: إ,نا نى عن قتلهن_ ل4نن� ل يؤذين الناس. وهي أ%قل

الطيور والدواب> ضرراv على الناس، ليس مثل ما يتأ%ذى الناس' به من الطيور
الغ'راب, وغيه، قيل له: فالن_م\لة إ,ذا عض_ت ت'قت.ل؟ قال: النملة ل

ت.ع.ض إ,نا ي.ع.ض� الذ�رe، قيل له: إ,ذا ع.ض_ت الذر_ة ت'قتل؟ قال:
إ,ذا آذت\ك فاق}ت'ل}ها قال: والن_م\لة هي الت لا قوائم تكون ف

الب.راري وال%رابات، وهذه الت يتأ%ذى الناس با هي الذرe وهي الصغار، ث قال:
والن_م\ل ثلثة أ%ص\ناف: الن_م\ل وفاز,ر وع'قيفان، قال: والنمل يسكن

الباري وال%رابات ول يؤذي الناس، والذرe يؤذي، وقيل: أ%راد بالنهي
نوعاv خاص�اv وهو الكبار ذوات ال4ر\ج'ل الطوال، وقال الرب: الن_م\ل ما
كان له قوائم فأ%ما الصغار فهو الذرe. وروي عن قتادة ف قوله: ع'لYم\نا

م.ن\ط1ق الطي، قال: الن_م\لة من الطي، وقال أ%بو خية: نلة ح.مراء 
*)

قوله «وقال ابو خية نلة حراء إل» هكذا ف الصل هنا، وعبارته ف
مادة حوأ: أبو خية الو� من النمل نل حر يقال لا نل سليمان، فلعل ما

eهنا فيه سقط) يقال لا س'ليمان يقال لن� الو�، بالواو، قال: والذ�ر
داخ1ل ف الن_م\ل، ويشب_ه ف1ر,ن\د السيف بالذر� والنمل. وقال ابن شيل:

الن_م\ل الذي له ر,يش، يقال ن.م\ل ذو ريش والن_م\ل الع'ظ�ام.
الفراء: يقال ن.م>ل ثوب.ك والق�ط}ه أ%ي ار\ف%أ}ه'.

والنeم\لة� والن_م\لة� والن>م\لة� والن_م1يلة�، كل ذلك: النم1يمة.



رجل ن.م1ل ونام1ل وم'ن\م1ل وم1ن\م.ل ون.م_ال، كله ن.م_ام، وكذلك
ال3نال؛ قال ابن بري: شاهد النeم\لة قول أ%ب الورد العدي:

أ%ل ل%ع.ن. ال� الت ر.ز.م.ت\ به
فقد ول%دت ذا ن'م\لة{ وغ%وائ1ل

وجعها ن'م\ل، وقد ن.م1ل ون.م.ل ي.ن\م'ل ن.م\لv وأ%ن\م.ل؛ قال الكميت:
ول أ�ز\ع1ج' الك%ل1م. ال�ح\ف1ظا
�ت لل4ق}ر.ب,ي، ول أ�ن\م1ل

وفيه ن.م\لةD أ%ي كذب. وامرأ%ة م'ن.م_لة ون.م\لى: ل تستقر ف مكان،
وفرس ن.م1لD كذلك، وهو أ%يضاv من نعت الغلظ. وفرس ن.م1ل القوائم: ل يستقر.

وفرس ذو ن'م\لة، بالضم، أ%ي كثي الركة.
ورجل م'ؤ.ن\م.ل� ال4صابع إ,ذا كان غليظ أ%طراف1ها ف ق1ص.ر. ورجل ن.م1ل

.Dأ%ي حاذ1ق. وغلم ن.م1ل أ%ي ع.ب,ث
ون.م1ل% ف الشجر ي.ن\م.ل ن.م.لv إ,ذا ص.ع1د فيها؛ الفراء: ن.م.ل ف

الشجر ي.ن\م'ل ن'مولv إ,ذا ص.ع1د فيها. والن_م1ل: الرجل الذي ل ينظر
إ,ل شيء إ,ل ع.م1له. ورجل ن.م1ل ال4صابع إ,ذا كان كثي الع.ب.ث با أ%و

كان خفيف. ال4صابع ف العمل. ابن سيده: ورجل ن.م1ل خفيف ال4صابع ل ي.رى
شيئاv إ,ل عم1له. يقال: رجل ن.م1ل ال4صابع أ%ي خفيفها ف العمل.

وت.ن.م_ل% القوم': تر_كوا ودخل بعض'هم ف بعض. ون.م1ل%ت\ يد'ه:
خ'د1رت.

والنeم\لة، بالضم: البقي_ة من الاء تبقى ف الوض؛ حكاه كراع ف باب
النون.

وال4ن\م'لة، بالفتح 
(* قوله «والنلة بالفتح إل» عبارة القاموس:

والنلة بتثليث اليم والمزة تسع لغات الت فيها الظفر، المع أنامل
وأنلت): ال%ف}ص1ل ال4ع\لى الذي فيه الظفر من ال3صبع، والمع أ%نام1ل

وأ%ن�لت، وهي رؤوس ال4صابع، وهو أ%حد ما كس>ر وس.ل1م بالتاء؛ قال ابن
سيده: وإ,نا قلت هذا ل4نم قد يستغنون بالتكسي عن جع السلمة وبمع
السلمة عن التكسي، وربا جع الشيء بالوجهي جيعاv كنحو ب'و.ان{ وب'ون

وب'ونات؛ هذا كله قول سيبويه.
والن_م\لة: ش.قÒ ف حاف1ر الدابة. والن_م\لة: عيب من ع'يوب اليل.



التهذيب: والن_م\لة ف حافر الدابة ش.ق�. أ%بو عبيدة: الن_م\لة ش.قÒ ف
الافر من ال4شعر إ,ل طرف السeن\بك، وف الصحاح: إ,ل ال%ق%طY؛ قال
ابن بري: ال4شع.ر ما أ%حاط بالافر من الشعر، وم.ق%ط© الفرس م'ن\ق%ط%ع

أ%ضلعه. والن_م\لة: شيء ف السد كالقر\ح وجعها ن.م\ل، وقيل: الن_م\ل
والن_م\لة ق�روح ف النب وغيه، ود.واؤه أ%ن ي'ر\قى بريق, ابن

ال%جوسي> من أ�خته، تقول ال%جوس ذلك؛ قال:
ول ع.ي\ب. فينا غي ن.س\ل ل1م.ع\شر�
ك1رام�، وأ%ن_ا ل ن.خ'ط© على الن_م\ل

أ%ي ل%س\نا ب.ج'وس ننك1ح ال4خوات؛ قال أ%بو العباس: وأ%نشدنا ابن
ال4عراب هذا البيت: وأ%ن_ا ل ن.ح'ط© على الن_م\ل، وفسره: أ%ن_ا ك1رام

ول نأ}ت ب'يوت النم\ل ف ال%د\ب لنحف1ر على ما ج.ع لنأ}كل�ه، وقيل:
الن_م\لة ب.ث}ر يرج بسد ال3نسان. الوهري: النمل ب'ثور صغار مع و.ر.م�

يسي ث يتق%ر_ح فيسعى ويت_سع ويسميها ال4طباء� الذ©باب، وتقول
الوس: إ,ن ولد الرجل إ,ذا كان من أ�خته ث خ.ط� على الن_م\لة ش'ف1ي.

صاحب'ها. وف الديث: ل ر'ق}ية إ,ل ف ثلث: الن_م\لة وال�م.ة1
والن_ف}س؛ الن_م\لة: ق�روح تر'ج ف الن\ب. وقال أ%بو عبيد ف حديث النب، صلى

ال عليه وسلم، أ%نه قال ل1لش_ف9اء: ع.لYم1ي ح.ف}صة% ر'ق}ية
الن_م\لة؛ قال ابن ال4ثي: شيء كانت تستعم1له النساء ي.ع\ل%م كل© م.ن\ س1عه

أ%نه كلم ل يضر� ول ينف%ع، ور'ق}ية الن_ملة الت كانت ت'ع\ر.ف بينهن�
أ%ن ي'قال: الع.ر'وس ت}ت.ف1ل، وت}تضب وت.ك}ت.ح1ل}، وكل� شيء

ت.ف}ت.ع1ل}، غي أ%ن ل ت.ع\ص1ي الرجل؛ قال: ويروى عوض ت}ت.ف1ل تنتع1ل، وعوض
ت.خ\ت.ض1ب ت.ق}تال، فأ%راد النب، صلى ال عليه وسلم، بذا القال تأ}ن,يب.

حفصة% ل4نه أ%لقى إ,ليها سرìا فأ%فش.ت\ه.
وكتا م'ن.م_ل: مكتوب، هذلية. ابن سيده: وكتاب¬ م'ن\م.ل متقار,ب الط9؛

قال أ%بو العيال الذل:
وال%ر\ء� عمراv، فأ}ت1ه1 بن.ص1يحة{
�م1ن>ي ي.لوح با كتاب¬ م'ن\م.ل

وم'ن.م_ل: كم'ن\م.ل. ون.م.لى: موضع. والن_أ}م.لة�: م1شية القيد، وهو
ي'ن.أ}م1ل ف قعي\ده ن.أ}م.لةv؛ وقول الشاعر:

vف}ران ل آية�فإ,ن>ي، ول ك



ل1ن.ف}سي، لقد طال%ب\ت غي م'ن.م_ل
قال أ%بو نصر: أ%راد غي م.ذ}عور، وقال: غي م'ر\ه.ق ول م'ع\ج.ل عما

أ�ريد.
@نل: الن_ه\ل: أ%و_ل الشeر\ب؛ تقول: أ%ن%ل}ت' ال3بل% وهو أ%ول

vن.ه.ل �سقيها، ون.ه,ل%ت\ هي إ,ذا شربت ف أ%و_ل الو,ر\د، ن.ه,ل%ت1 البل
وإ,بل نواه1ل ون,هال ون.ه.لD ون'ه'ول ون.ه,لة ون.ه\لى. يقال: إ,ب,ل ن.ه\لى

وع.ل�ى ل1لت تشر.ب الن_ه.ل والع.ل%ل؛ قال عاهان� بن كعب:
ت.ب'كe ال%و\ض. ع.ل�ها ون.ه\لى،

ودون ذ1ياد1ها ع.ط%ن¬ م'ن,يم'
أ%ي ينام صاحبها إ,ذا حصلت إ,بله ف مكان أ%مي، واراد ون.ه\لها

فاجتزأ% من ذلك بإ,ضافة ع.ل�ها، وأ%راد ودون موضع ذ1يادها فحذف الضاف. قال
ابن سيده: وإ,نا قلنا هذا ل4ن الذYياد الذي هو الع.ر.ض ل ينع منه

العط%ن، إ,ذ العط%ن جوهر، والواهر ل تول دون ال4عراض، فتف�همه، وكذلك
غيها من الاشية والناس. والن_ه.ل: الر>يe والع.ط%ش، ض1دe، والفعل

كالفعل. وال%ن\ه.ل: الشر.ب ث كثر ذلك حت سيت م.نازل السeف�ار على
ال1ياه م.ناه1ل. وف حديث الدجال أ%نه ي.ر,د كل� م.ن\ه.ل. وقال ثعلب:

ال%ن\ه.ل الوضع الذي فيه الشر.ب.
وال%ن\ه.ل: الشeر\ب، قال: وهذا ال4خي يتجه أ%ن يكون مصدر ن.ه,ل وقد

كان ينبغي أ%ن ل يذكره ل4نه م'ط�رد. والناه1لة: الختل1فة إ,ل
ال%ن\ه.ل، وكذلك الناز,لة؛ وأ%نشد:

ول ت'راق1ب هناك ناه1ل%ة% الـ
واش1ي.، ل%م_ا اج\ر.ه.د_ ناه1ل�ها

قال أ%بو مالك: ال%ناز,ل وال%ناه1ل واحد، وهي ال%ناز,ل على الاء.
وأ%ن\ه.ل القوم': ن.ه,ل%ت إ,ب,ل�هم. ورجل م1ن\هال: كثي ال3ن\هال. قال

خالد بن جنبة الغنوي وغيه: ال%ن\ه.ل كل ما ي.ط%ؤه الطريق' مثل الرeح.يل
والف1ي، قال: وما بي ال%ناه1ل م.راح1ل، وال%ن\ه.ل من الياه: كل© ما

ي.ط%ؤه الطريق، وما كان على غي الطريق ل ي'د\ع.ى م.ن\ه.لv، ولكن يضاف
إ,ل موضعه أ%و إ,ل من هو متصÒ به فيقال: م.ن\ه.ل بن فلن أ%ي

م.ش\ر.بم وموضع ن.ه.لهم؛ وف قصيد كعب بن زهي:
كأ%نه م'ن\ه.لD بالر_اح, م.ع\لول



أ%ي م.س\ق1يÒ بالراح,. يقال: أ%ن\ه.ل}ته فهو م'ن\ه.ل، بضم اليم.
وف حديث معاوية: النeه'ل الشeروع؛ هو جع ناه1ل وشارع أ%ي ال3بل

الع1طاش الشار,عة ف الاء. ويقال: من أ%ين ن.ه,ل}ت اليوم؟ فتقول: باء بن
فلن وب.ن\ه.ل بن فلن؛ وقوله أ%ين ن.ه,لت أ%ي ش.ر,بت ف%ر.و,يت؛

وأ%نشد:ما زال منها ناه1لD ونائ1ب
قال: الناه1ل� الذي روي فاعتز.ل، والنائب' الذي ي.ن'وب ع.وداv بعد
ش'ر\با ل4نا ل ت'ن\ض.ح ر,ي�اv. الوهري: ال%ن\ه.ل ال%و\ر,د وهو عي ماء�

ت.ر,د'ه ال3ب,ل ف ال%راعي، وتسم�ى ال%نازل الت ف ال%فاو,ز على
طريق السeف�ار م.ناه1ل ل4ن فيها ماءé. الوهري وغيه: الناه1ل ف كلم
العرب الع.ط}شان، والناه1ل الذي قد شر,ب حت رو,ي، وال�نثى ناه1لة،

والناه1ل الع.ط}شان، والناه1ل الر_ي_ان، وهو من ال4ضداد؛ وقال
النابغة:الطاع1ن الط�ع\نة، يوم الو.غ%ى،

�ي.ن\ه.ل منها ال4س.ل� الناه1ل
جعل الر>ماح كأ%نا تعط%ش إ,ل الد_م, فإ,ذا شرعت فيه ر.و,يت\؛ وقال

أ%بو عبيد: هو ههنا الشار,ب وإ,ن شئت الع.ط}شان أ%ي يروى منه العطشان.
وقال أ%بو الوليد: ي.ن\ه.ل يشرب منه ال4س.ل� الشار,ب؛ قال ال4زهري 

(* قوله
«قال الزهري إل» نسب الؤلف الشطر الخي ف مادة جب إل الخطل) :

وقول جرير يدل على أ%ن الع1طاش تسم_ى ن,هالv؛ وهو قوله:
وأ%خ'وه'ما الس_ف�اح' ظ%م_أ% خ.ي\ل%ه،
حت و.ر.د\ن% ج,ب.ا الك�لب, ن,هال

قال: وقال عمرة 
(* قوله «وقال عمرة» عبارة التهذيب: عمية) بن طارق ف

مثله:
فما ذ�ق}ت ط%ع\م الن_و\م، حت رأ%يت'ن
أ�عار,ض'هم و,ر\د. الماس, الن_واه1ل

قال أ%بو اليثم: ناه1ل ون.ه.ل مثل خاد1م وخ.د.م وغائب وغ%ي.ب وحار,س
وح.ر.س وقاع1د وق%ع.د. وف حديث لقيط: ال فيط�ل1عون عن ح.و\ض الرسول ل

ي.ظ}مأ وال ناه1ل�ه؛ يقول: من ر.و,ي منه ل يعط%ش بعد ذلك أ%بداv، وجع
الناه1ل ن.ه.ل مثل طال1ب وط%ل%ب، وجع الن_ه.ل ن,هال مثل ج.ب.ل وج,بال؛



قال الراجز:
إ,ن_ك لن ت'ث%أ}ث1ئ% الن>هال،

ب1ث}ل أ%ن} ت'دار,ك الس>جال
قال ابن بري: وشاهد الن>هال بعن الع1طاش قول ابن مقبل:

يذ�ود' ال4واب,د. فيها الس_م'وم،
ذ1ياد. ال�ح1ر> ال%خاض. الن>هال

وقال آخر:
منه ت'ر.و>ي ال4س.ل الن_واه1ل

والن_ه.ل: الشeر\ب ال4و�ل. وقد ن.ه,ل، بالكسر، وأ%ن\ه.لت\ه أ%نا
ل4ن� ال3بل تسقى ف أ%و�ل الو,ر\د فتردe إ,ل الع.ط%ن، ث تسقى الثانية

وهي الع.ل%ل فترد� إ,ل الرع.ى؛ وأ%نشد ابن بري شاهداv على ن.ه,ل قول
الشاعر:

وقد ن.ه,ل%ت\ م1ن_ا الر>ماح' وع.ل�ت1
وقال آخر ف أ%ن\ه.ل%ت\:

أ%ع.ل%لv ونن م'ن\ه,لون.ه\
قال ال4صمعي: إ,ذا أ%و\رد إ,بله الاء فالسقية� ال�ول الن_ه.ل،

والثانية الع.ل%ل؛ واستعمل بعض ال4غ}فال الن_ه.ل ف الدعاء فقال:
ث ان\ث%ن من بعد1 ذا، فص.ل�ى

على النب> ن.ه.لv وع.ل�
والن_ه.ل�: ما أ�ك1ل من الط�عام,. وأ%ن\ه.ل الرجل%: أ%غضبه.

وال1ن\هال: أ%رض. وال1ن\هال: اسم رجل. وم1ن\هال: اسم رجل 
(* قوله

«ومنهال اسم رجل» هذه عبارة الكم، وقد اقتصر على ما قبل هذا وذكر البيت
بعده، فلعلها زيادة من الناسخ) قال:

لقد ك%ف�ن. ال1ن\هال�، تت. ر,دائ1ه،
ف%تÝ غي. م1ب\طان1 الع.ش1ي_ة أ%ر\و.عا

ون'ه.ي\ل: اسم. وال1ن\هال: الق%ب\ر. وال1ن\هال: الغاية ف السخاء.
.vوال1ن\هال: الك%ث1يب العال الذي ل ي.تماس.ك ان\ه,يارا

@نبل: ه.ن\ب.ل الرجل�: ظ%ل%ع وم.ش.ى م1ش\ية الض_ب'ع الع.ر\جاء،
ون.ه\ب.ل كذلك. والن_ه\ب.ل: الش_ي\خ. ون.ه\ب.ل: أ%س.ن_، وشيخ¬ ن.ه\ب.ل وعجوز



ن.ه\ب.لة؛ قال أ%بو ز'بيد:
م.أ}و.ى اليتيم, وم.أ}وى كلY ن.ه\ب.لة{،
ت.أ}وي إ,ل ن.ه\ب.ل� كالن_س\ر, ع'ل}ف�وف1

والن_ه\ب.لة: الناقة الضخمة.
@نشل: الن_ه\ش.ل: ال�س3نe الضط%رب من الك1ب.ر، وقيل: هو الذي أ%سن_

وفيه بقي_ة، وال�نثى ن.ه\ش.لة، وقد ن.ه\ش.ل. ال4زهري عن ال4صمعي:
ن.ه\ش.ل مشتقÒ من الن_ه\ش.لة، وهي الك1ب.ر والضطراب'. وقد ن.ه\ش.ل الرجل

vإ,ذا ك%ب,ر. ون.ه\ش.ل: من أ%ساء الذئب. ون.ه\ش.ل: اسم رجل، وهي أ%يضا
قبيلة معروفة؛ قال ال4خطل:

ح.ل أ%ن9 ح.يìا م.ن\ ق�ر.ي\ش� ت.فاض.لوا
على الناس، أ%و أ%ن� ال4كار,م ن.ه\ش.ل

(* نصب نشل على انا بدل من الكارم وخب ان9 مذوف).
نونا أ%صلي_ة ل4نا بإ,زاء س1ي, س.ل}ه.ب. ون.ه\ش.ل: اسم رجل؛ قال

سيبويه: هو ينصرف ل4نه ف%ع\ل%ل، وإ,ذا كان ف الكلم مثل ج.ع\ف%ر ل يكن
الكم بزيادة النون، وكان ل%ق1يط� بن' ز'رارة% الت_م1يم1يe يكن أ%با

ن.ه\ش.ل. والن_ه\ش.ل: الذئب. والن_ه\ش.ل: الص_ق}ر.ال4زهري: ن.ه\ش.ل
إ,ذا عض_ إ,نساناv ت.ج\ميشاv، ون.ه\ش.ل إ,ذا أ%كل أ%ك}ل الائع.

@نضل: الن_ه\ض.ل: ال�س3نe من الرجال، مث�ل به سيبويه وفس_ره
السياف، وال�نثى بالاء.

@نول: الليث: النائ1ل ما ن,ل}ت من معروف إ,نسان، وكذلك الن_و.ال.
وأ%نال%ه' معروفه ون.و_ل%ه: أ%عطاه معروفه؛ قال الشاعر:

إ,ن} ت'ن.ول}ه' فقد ت.م\ن.ع'ه'،
وت'ر,يه1 الن_ج\م. ي.ج\ر,ي بالظ©ه'ر\

والن�ال� وال%نالة� وال%نال�: مصدر ن,ل}ت أ%نال.
ويقال: ن'ل}ت له بشيء أ%ي ج'د\ت، وما ن'ل}ت'ه شيئاv أ%ي ما أ%عطيته.

ويقال: نال%ن بالي ي.ن'ول�ن ن.والv ون.و\لv ون.ي\لv، وأ%نال%ن بي
إ,نالةv. ويقال ف ال4مر من ن,ل}ت أ%نال� للواحد: ن.ل}، وللثني، نال،

وللجمع: نال�وا. ون'ل}ت'ه معروفاv ون.و_ل}ته. الوهري: الن_و.ال
الع.طاء، والنائ1ل مثله. ابن سيده: الن�ال� والن_وال� معروف، ون'ل}ت'ه ون'ل}ت

له ون'ل}ت'ه به أ%ن'ول�ه به ن.و\لv؛ قال الع'جي الس_ل�ول:



vص\ب'عا�فع.ض_ ي.د.ي\ه1 أ�ص\ب'عاv ث أ
وقال: لعل� ال س.و\ف. ي.ن,يل

أ%ي ي.ن'ول بي، فحذف. وأ%ن.ل}ته به وأ%ن.ل}ته إ,ي�اه ون.و_ل}ته
ون.و_ل}ت عليه بقليل، كله: أ%عطيته. الكسائي: لقد ت.ن.و_ل علينا فلن بشيء

يسي أ%ي أ%عطانا شيئاv يسياv، وت.ط%و_ل مثلها. وقال أ%بو مجن:
.vل قد يكون ف الي والشر جيعاeل ل يكون إ,ل ف الي، والتطوeالت_ن.و

الوهري: يقال ن'ل}ت له بالعطي_ة أ%ن'ول ن.و\لv ون'ل}ت'ه العطي_ة.
ون.و_ل}ته: أ%عطينه ن.والv؛ قال و.ض�اح الي.من:

إ,ذا قلت' يوماv: ن.و>Yل1ين، تبس_مت\
وقالت: م.عاذ ال من ن.ي\ل ما ح.ر'م\
فما ن.و_لت\ حت تضر_ع\ت عند.ها،
وأ%ن\ب.أ}ت'ها ما ر.خ_ص ال� ف الل�م.م\

يعن التقبيل%؛ قال ابن بري: وشاهد ن'ل}ت له بالعطي_ة قول الشاعر:
ت.ن'ول بعروف الديث1، وإ,ن ت'ر,د\

س1و.ى ذاك. ت'ذ}ع.ر\ منك، وهي ذ%ع'ور'
وقال الغنوي:

ومن ل ي.ن'ل} حت تسد_ خ1لل�ه،
ي,د\ ش.هوات النف}س غي قليل,

وف حديث موسى والضر، عليهما السلم: ح.م.ل�وها ف السفينة بغي
ن.و\ل� أ%ي بغي أ%ج\ر� ول ج'ع\ل، وهو مصدر ناله ي.ن'وله إ,ذا أ%عطاه، وإ,نه

ل%ي.ت.ن.و_ل بالي وهو قبل ذلك ل خي فيه. ورجل نالD، بوز\ن بال�:
ج.و.اد، وهي ف ال4صل نائل، قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون ف%ع\لv وأ%ن يكون

:vون.ي\ل vذهبت عينه، وقيل: كثي النائ1ل. ونال% ينال نائل vفاع1ل
صار نالv. وما أ%ن\و.له أ%ي ما أ%كثر نائله. وما أ%ص.ب\ت' منه ن.و\لةv أ%ي

ن.ي\لv. وشيء م'ن.و_ل وم.ن,يل؛ عن سيبويه. ابن السكيت: رجل نالD كثي
الن_وال، ورجلن نالن وقوم أ%ن\وال؛ وقول لبيد:

وق%ف}ت' بن_ حت قال صح\ب:
ج.ز,ع\ت. وليس ذلك بالن_وال

أ%ي بالصواب. ونال%ت1 الرأ%ة بالديث والاجة ن.والv: س.م.ح.ت\ أ%و
ه.م_ت؛ قال الشاعر:



ت.ن'ول� بعروف الديث، وإ,ن ت'ر,د\
سوى ذاك ت'ذ}ع.ر منك، وهي ذ%عور'

وقيل: الن_و\لة الق�ب\لة.
vم'ناولة إ,ذا عاط%ي\ته. وتناو.ل}ت من يده شيئا vشيئا vوناو.ل}ت فلنا
إ,ذا ت.عاطيته، وناو.ل}ته الشيء فتناوله. ابن سيده: تناول ال4مر.

أ%خذه.قال سيبويه: أ%ما ن.و\ل فتقول ن.و\ل�ك أ%ن تفعل كذا أ%ي ينبغي لك ف1ع\ل
كذا؛ وف الصحاح: أ%ي حق©ك أ%ن تفعل كذا، وأ%صله من التناو'ل كأ%نه يقول

تناو'لك كذا وكذا؛ قال العجاج:
هاج.ت\، ومثلي ن.و\ل�ه أ%ن ي.ر\ب.عا،

حامةD ناجت حاماv س'ج_عا
أ%ي حق©ه أ%ين يك�ف_، وقيل: الرجز لرؤبة؛ وإ,ذا قال ل ن.و\ل�ك فكأ%نه

يقول أ%ق}ص1ر، ولكنه صار فيه معن ينبغي لك، وقال ف موضع ل ن.و\ل�ك
أ%ن تفعل، جعلوه بدلv من ينبغي م'عاق1باv له؛ قال أ%بو السن: ولذلك وقعت

العرفة هنا غي مكر_رة. وقالوا: ما ن.و\ل�ك أ%ن تفعل كذا أ%ي ما ينبغي
لك أ%ن ت.ناله؛ روى ال4زهري عن أ%ب العباس أ%نه قال ف قولم للرجل ما

كان ن.و\ل�ك. أ%ن تفعل كذا قال: الن_و\ل من الن_وال؛ يقول ما كان فعل�ك
هذا حظ¾ا لك. الفراء: يقال أ%ل} ي.أ}ن1 وأ%ل ي.أ}ن1 لك وأ%ل ي.ن.ل}

لك وأ%ل ي'ن,ل} لك، قال: وأ%ج\و.د'هن� الت نزل با القرآن العزيز يعن
قوله: أ%ل ي.أ}ن1 للذين آمنوا. ويقال: أ%ن_ى لك أ%ن تفعل كذا ونال% لك

وأ%نال لك وأآن لك بعن واحد. وف الديث: ما ن.و\ل امرئ� مسلم أ%ن
يقول غي الصواب أ%و أ%ن يقول ما ل يعلم أ%ي ما ينبغي له وما حظ©ه أ%ن
يقول؛ومنه قولم: ما ن.و\ل�ك أ%ن تفعل كذا. ال4زهري ف قوله قولم: ول

ي.نالون من عدو¼ ن.ي\لv، قال: الن_ي\ل من ذوات الواو، ص'ي>ر واوها ياء
ل4ن أ%صله ن.ي\و,ل، فأ%دغموا الواو ف الياء فقالوا ن.ي�ل، ث خف�فوا

فقال ن.ي\ل، ومثله م.ي>ت وم.ي\ت، قال: ول ينالون من عدو¼ ن.ي\لv، هو من
ن,ل}ت أ%نال� ل من ن'ل}ت أ%ن'ول.

والن_و\ل: الوادي السائل؛ خثعمية عن كراع. والن_و\ل: خشبة� الائك
الت يلفe عليها الثوب، والمع أ%ن\وال. وال1ن\و.ل� وال1ن\وال:

كالن_و\ل. الليث: ال1ن\وال الائك الذي ي.ن\س'3ج الو.سائد ونو.ها نفس'ه، ذهب 
*)



قوله «نفسه ذهب إل» عبارة الصاغان بعد قوله ونوها: وقال ابن العراب
النوال الائك نفسه ذهب إل) إ,ل أ%نه ي.ن\س3ج بالن_و\ل وهو م1ن\س.ج

ي'نس.ج به وأ%دات'ه النصوبة تسمى أ%يضاv م1ن\والv؛ وأ%نشد:
ك�م.ي\تاv كأ%نا ه1راو.ة� م1ن\وال,

وقال: أ%راد بال1ن\وال الن_س�اج. وإ,ذا استوت\ أ%خلق' القوم قيل: هم
على م1ن\وال� واحد، وكذلك ر.م.و\ا على م1ن\وال� واحد أ%ي على ر,ش\ق�

واحد، وكذلك ات ذا اس\ت.ووا ف الن>ضال. ويقال: ل أ%دري على أ%ي م1ن\وال�
هو أ%ي على أ%ي> وجه هو.

والن�الة�: ما حول الر.م؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على أ%ل1فها
أ%نا واو ل4ن انقلب ال4لف عن الواو عيناv أ%عرف من انقلبا عن الياء؛

وقال ابن جن: أ%ل1فها ياء ل4نا من الن_ي\ل أ%ي من كان فيها ل ت.ن.له
اليد، قال: ول يعجبن.

وأ%نال% بال: حلف بال؛ قال ساعدة بن جؤبة:
ي'ن,يلن1 بال اليد1 لقد ث%و.ى

لدى حيث لق%ى رين'ها ون.ص1ي'ها
(* قوله «رينها ونصيها» هكذا ف الصل).

ون.و_ال وم'ن.و>ل: اسان.
@نيل: ن,لت الشيء ن.ي\لv ونالv ونالةv وأ%ن.ل}ته إ,ي�اه وأ%ن.ل}ت' له

ون,ل}ته؛ ابن ال4عراب: ن,ل}ته معروفاv؛ وأ%نشد لرير:
إ,ن سأ%شك�ر ما أ�وليت من ح.س.ن،
وخي' م.ن\ ن,ل}ت معروفاv ذ%وو الشكر

ويقال: أ%ن.ل}ت'ك نائلv ون,ل}تك. وت.ن.و_ل}ت' لك ون.و_ل}تك؛ وقال
أ%بو النجم يذكر نساء:

ل ي.ت.ن.و_ل}ن. من الن_و.ال,
ل1م.ن\ تعر_ض\ن. من الر>جال,،
إ,ن} ل يكن من نائل� ح.لل,

أ%ي ل ي'ع\ط1ي الرجال إ,ل حللv بتزويج ويوز أ%ن يقال: ن.و_ل%ن
vف%ت.و_ل}ت أ%ي أ%خذ}ت، وعلى هذا التفسي ل يأ}خ'ذ}ن إ,ل� مهرا

حللv. ويقال: ليس لك هذا بالن_و.ال؛ قال أ%بو سعيد: الن_و.ال ههنا الصواب.
وف حديث أ%ب ج'حيفة: فحرج بللD بف%ض\ل و.ضوء النب، صلى ال عليه



وسلم، ف%ب.ي\ن ناض1ح� ونائل� أ%ي مصيب� منه وآخ1ذ{. وف حديث ابن عباس ف
ر.ج'ل له أ%ربع' ن,سوة{ فطل�ق إ,حداهن� ول ي.د\ر أ%ي_ت.ه'ن_ طل�ق

فقال: ي.نال�ه'ن من الطلق ما ي.نالن� من الياث أ%ي أ%ن ال1ياث يكون
Òبينهن ل تسقط منهن واحدة حت ت'عر.ف بعينها، وكذلك إ,ذا طل�قها وهو حي

فإ,نه يعتزلن� جيعاv إ,ذا كان الطلق ثلثاv، يقول كما أ�ور>ث�هن_
جيعاv آمر' باعتزالن_ جيعاv. وقوله عز_ وجل: وه.مeوا با ل ي.نالوا؛

قال ثعلب: معناه ه.مeوا با ل ي'د\ر,كوه. والن_ي\ل والنائ1ل: ما
ن,ل}ته. وما أ%صاب منه ن.ي\لv ول ن.ي\لةv ول ن'ولة. وقوله تعال: ل%ن

ين.ال% ال4 ل�حوم'ها ول د1ماؤها؛ أ%راد لن ي.ص1ل إ,ليه لوم'ها ول دماؤها
وإ,نا يص1ل إ,ليه الت_ق}و.ى، وذك�ر ل4ن معناه لن ينال ال شيء# من

ل�حوم1ها ول د1مائ1ها، ونظيه قوله عز وجل:ل ي.ح1ل© لك النساء� من
بعد'؛ أ%ي شيء من النساء، وهو مذكور ف موضعه. وف التنزيل العزيز: ول

ي.نالون من عدو¼ ن.ي\لv؛ قال ال4زهري: روى النذري عن بعضهم أ%نه قال
الن_ي\ل من ذوات الواو وقد ذكرناه ف نول. وفلن ي.نال� من ع1ر\ض, فلن إ,ذا

س.ب_ه، وهو ي.نال من ماله وي.نال من عدو>ه إ,ذا و.ت.ر.ه ف مال� أ%و
شيء، كل ذلك من ن,ل}ت أ%نال� أ%ي أ%ص.ب\ت. ويقال: نال%ن من فلن معروف

ي.نال�ن أ%ي و.ص.ل إ,ل9 منه معروف؛ ومنه قوله تعال: لن ي.نال ال4
ل�حوم'ها ول د1ماؤها ولكن ي.ناله الت_قو.ى منكم؛ أ%ي لن يص1ل إ,ليه ما

ي'عدe لكم به ث%وابه غي التقو.ى دون الل©حوم والد>ماء. وف الديث: أ%ن
رج'لv كان ي.نال من الصحابة، يعن الوقيعة فيهم. يقال منه: نال ي.نال

ن.ي\لv إ,ذا أ%صاب، فهو نائل. وف حديث أ%ب بكر: قد نال% الرحيل� أ%ي حان%
ود.نا. وف حديث السن: ما نال% لم أ%ن ي.ف}ق%هوا أ%ي ل يقر'ب\ ول

ي.د\ن. الوهري: نال% خياv ي.نال ن.ي\لv، قال: وأ%صله ن.ي,ل ي.ن\ي.ل مثال
تع1ب يتع.ب وأ%ناله غيه، وال4مر' منه ن.ل}، بفتح النون، وإ,ذا أ%خبت

عن نفسك كسرته.
ونالة� الدار: قاع.ت'ها ل4نا ت'نال. ابن ال4عراب: باحة� الدار

ونال%ت'ها وقاع.ت'ها واحد؛ قال ابن مقبل:
،vر.غ%دا vي'سق%ى بأ%ج\داد1 عاد{ ه'م_ل

مثل الظYباء الت ف نال%ة1 ال%ر.م
قال ال4صمعي: نالة� الر.م ساحتها وباحت'ها.



والن>يل: نر مصر، حاها ال وصانا، وف الصحاح: فيض مصر. ون,يل: نر
بالكوفة، وحكى ال4زهري قال: رأ%يت ف سواد الكوفة قرية يقال لا
الن>يل ي.خ\ر,ق�ها خ.ل1يج كبي ي.ت.خ.ل�ج من الف�ر.ات الكبي، قال: وقد نزلت

بذه القرية؛ وقال لبيد:
vأ%هل إ,ب\ل1يل vيوما �ما جاو.ز. الن>يل

وجعل أ�مية بن أ%ب عائذ الس_حاب ن,يلv فقال:
أ%ناخ' بأ%ع\جاز� وجاش.ت\ ب,حار'ه،

�وم.د_ له ن,يل� السماء النز_ل
ون'ي.ال: موضع؛ قال السeل%يك بن

السeل%كة:
أ%ل%م_ خ.يالD من أ�مي_ة بالر_ك}ب,،

وه'ن_ ع1جالD من ن'ي.ال� وعن ن.ق}ب,
ونائ1لة�: امرأ%ة. ونائلة�: صنم كانت لقريش، وال أ%علم.

@نبل: ه.ن\ب.ل الرجل�: ظ%ل%ع وم.ش.ى م1ش\ية الض_ب'ع الع.ر\جاء،
ون.ه\ب.ل كذلك. والن_ه\ب.ل: الش_ي\خ. ون.ه\ب.ل: أ%س.ن_، وشيخ¬ ن.ه\ب.ل وعجوز

ن.ه\ب.لة؛ قال أ%بو ز'بيد:
م.أ}و.ى اليتيم, وم.أ}وى كلY ن.ه\ب.لة{،
ت.أ}وي إ,ل ن.ه\ب.ل� كالن_س\ر, ع'ل}ف�وف1

والن_ه\ب.لة: الناقة الضخمة.
@نأم: الن�أ}مة�، بالتسكي: الصوت'. نأ%م الرجل� ي.ن\ئ1م' وي.ن\أ%م'

ن.ئ1يماv، وهو كال4ن,ي,3، وقيل: هو كالز_ح1ي، وقيل: هو الصوت الضعيف
الفي� أ%ي�اv كان. ونأ%م. ال4سد' ي.ن\ئ1م' ن.ئ1يماv: وهو دون الز_ئ1ي،

وسعت ن.ئ1يم. ال4س.د. قال ابن ال4عراب: نأ%م. الظب ي.ن\ئ1م'، وأ%صله
ف ال4سد؛ وأ%نشد:

أ%ل إ,ن� س.ل}م.ى م'غ\ز,لD بت.بالة{،
ت'راعي غ%زالv بالضeح.ى غي. ن.و\أ%م,

م.ت ت.س\ت.ث1ر\ه من م.نام� ي.نام'ه
ل1ت'ر\ض1ع.ه، ي.ن\ئ1م\ إ,ليها وي.ب\غ'م,

والن_ئ1يم': صوت الب'وم؛ قال الشاعر:
إ,ل� ن.ئ1يم. الب'وم, والضeو.عا



ويقال: أ%س\ك%ت. ال� ن.أ}م.ت.ه، مهموزة مففة اليم، وهو من الن_ئ1يم
الصوت الضعيف أ%ي ن.غ\م.ت.ه وصوت.ه. ويقال: نام_ت.ه، بتشديد اليم،

فيجعل من الضاعف، وهو ما ي.ن,مe عليه م1ن حركت1ه ي'د\عى بذلك على
ال3نسان. والن_ئ1يم': صوت¬ فيه ضعف كال4ني,. يقال: نأ%م. ي.ن\ئ1م'.

والن_أ}مة� والن_ئ1يم': ص.وت' القوس؛ قال أ%وس:
إ,ذا ما ت.عاط%و\ها س.م1ع\ت. ل1ص.و\ت1ها،

إ,ذا أ%ن\ب.ضوا فيها، ن.ئ1يماv وأ%ز\م.ل
ونأ%م.ت القوس' ن.ئ1يماv؛ وقول الشاعر:

وس.ماع م'د\ج,نة ت'ع.لYل�نا،
حت ن.ؤ'وب.، ت.ن.ؤeم. الع'ج\م,

رواه ابن ال4عراب: ت.ن.ؤeم، مهموز، على أ%نه من الن_ئيم، وقال: يريد
صياح. الد>ي.كة كأ%نه قال: وقت ت.ن.ؤeم, الع'ج\م، وإ,نا س_ى

الد>ي.كة ع'ج\ماv ل4ن كل حيوان غي ال3نسان أ%ع\جم، ورواه غيه: ت.ناو'م.
الع'ج\م، فالع'ج\م' على هذه الرواية1 ملوك العج.م، والت_ناو'م: من

الن_و\م، وذلك أ%ن ملوك العجم كانت ت.ناو.م' على الل9ه\و، وجاء بالصدر على هذه
الرواية ف البيت على غي الفعل. والن_أ}مة�: الركة.

@نتم: الن\ت1تام': الن\ف1جار' بالقبيح والسب>. وان\ت.ت.م. فلنD على
فلن{ بقول, سوء� أ%ي انف%ج.ر. بالقول القبيح، كأ%نه اف}ت.ع.ل من ن.ت.م،

كما تقول م1ن\ ن.ت.ل انت.ت.ل، وم1ن ن.ت.ق. انت.ت.ق.، على افتعل؛ وأ%نشد
أ%بو عمرو لنظور ال4سدي:
قد انت.ت.مت\ عل%ي_ بق%و\ل, س'وء�

ب'ه.ي\ص1لةD، لا و.ج\ه¬ ذ%م1يم'
ح.ليلة� فاح1ش� وأ}ن{ ب.ئ1يل�،

م'ز.و\ز,ك%ةD، لا ح.س.ب¬ ل%ئ1يم'
يقال: ض.ئيلD ب.ئ1يلD أ%ي ق%بيح، وال�ز.و\ز,كة: الت إ,ذا مش.ت\

أ%س\ر.عت وحركت أ%ل}ي.ت.ي\ها، قال أ%بو منصور: ل أ%دري انت.ث%مت\، بالثاء، أ%و
انت.ت.مت\، بتاء4ين، قال: وال4قرب أ%نه م1ن ن.ث%م. ي.ن\ث1م' ل4نه

أ%شبه بالصواب، قال: ول أ%عرف' واحداv منهما. وقال ال4صمعي: امرأ%ة
و.أ}ن.ةD إ,ذا كانت مقاربة ال%ل}ق.

@نثم: ل أ%ر. فيها غي. ما قال أ%بو منصور ف ترجة نتم قبلها: ل أ%دري



انت.ث%مت\، بالثاء، أ%و انت.ت.مت\، بتاء4ين، ف قول الشاعر:
قد انت.تمت\ علي_ بقول سوء�

ب'ه.ي\ص1لةD، لا وجه ذميم
قال: وال4قرب أ%نه من ن.ث%م. ي.ن\ث1م' ل4نه أ%شبه بالصواب، قال: ول

أ%عرف واحداv منهما.
@نم: ن.ج.م. الشيء� ي.ن\ج'م، بالضم، ن'جوماv: ط%ل%ع. وظهر. ون.ج.م.

النبات' والناب' والق%ر\ن� والكوكب' وغي' ذلك: طل%ع.. قال ال تعال:
والن_ج\م' والشجر' ي.س\ج'دان1. وف الديث: هذا إ,ب_ان� ن'جوم1ه أ%ي وقت'
ظهور,3ه، يعن النب�، صلى ال عليه وسلم. يقال: ن.ج.م النبت' ي.ن\ج'م

إ,ذا طلع. وكل© ما طلع وظهر فقد ن.ج.م. وقد خ'ص_ بالن_ج\م منه ما ل يقوم
على ساق�، كما خ'ص_ القائم' على الساق منه بالشجر. وف حديث ح'ذ%يفة:

س1راج¬ من النار, ي.ظ}ه.ر' ف أ%كتاف1هم حت ي.ن\ج'م ف ص'دور,هم.
والن_ج\م' من النبات1: كل© ما نبت. على وجه ال4رض ون.ج.م. على غي, ساق�
�وتسط�ح فلم ي.ن\ه.ض، والشجر' كل© ما له ساق¬: ومعن س'جود1ها د.و.ران
الظلY معهما. قال أ%بو إ,سحق: قد قيل إ,ن الن_ج\م. ي'راد به النجوم'، قال:

وجائز أ%ن يكون الن_ج\م' ههنا ما نبت على وجه ال4رض وما طلع من ن'جوم,
السماء. ويقال لكل ما طلع: قد ن.جم.، والن_ج,يم' منه الط�ر,يe حي

ن.جم. فنب.ت؛ قال ذو الرمة:
ي'ص.ع>د\ن% ر'ق}شاv ب.ي\ن. ع'وج� كأ%نا

ز,جاج' الق%نا، منها ن.ج,يم¬ وعار,د'
والنeجوم': ما ن.ج.م. من العروق أ%يام. الربيع، ترى رؤوسها أ%مثال%

،Dشجرة �ال%سالY ت.ش'قe ال4رض. شق9اv. ابن ال4عراب: الن_ج\مة
�والن_ج\مة� الك%ل1مة�، والن_ج\مة

ن.ب\تةD صغية، وجعها ن.ج\م¬، فما كان له ساق¬ فهو شجر، وما ل يكن له
ساق¬ فهو ن.ج\م¬. أ%بو عبيد: الس_راد1يح' أ%ماكن' لي>نةD ت'ن\بت

الن_ج.مة% والن_ص1ي_، قال: والن_ج.مة شجرة تنبت متدة على وجه ال4رض، وقال
شر: الن_ج.مة ههنا، بالفتح 

(* قوله «بالفتح» هكذا ف التهذيب مع ضبطه
بالتحريك، وعبارة الصاغان: بفتح اليم)، قال: وقد رأ%يتها ف البادية
�وفسرها غي واحد منهم، وهي الث�ي>لة�، وهي شجرة خضراء كأ%نا أ%و_ل



ب.ذ}ر الب� حي يرج ص1غاراv، قال: وأ%ما ا لن_ج\مة� فهو شيء# ينبت ف
أ�صول النخلة، وف الصحاح: ضر\ب¬ من النبت؛ وأ%نشد للحرث بن ظال ال�ر�ي�

يهجو النعمان:
،vأ%خ'ص\ي.ي\ ح1مار� ظ%ل� ي.ك}د1م' ن.ج\مة

أ%ت'ؤ\ك%ل� جارات وجار'ك سال}؟
 Dوالن_ج\م' هنا: ن.ب\ت¬ بعينه، واحد'ه ن.ج\مة

(* قوله «واحده نمة وهو
الثيل» تقدم ضبطه عن شر بالتحريك وضبط ما ينبت ف أصول النخل بالفتح.

ونقل الصاغان عن الدينوري أنه ل فرق بينهما) وهو الث�ي>ل�. قال أ%بو
عمرو الشيبان: الث�ي>ل يقال له الن_ج\م، الواحدة ن.ج\مة. وقال أ%بو

حنيفة: الث�ي>ل� والن_ج\مة والعك}ر,ش' كله شيء# واحد. قال: وإ,نا قال
ذلك ل4ن المار. إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ق}ل%ع الن_ج\مة% من ال4رض وك%د.م.ها
ار\ت.د_ت\ خ'ص\يتاه إ,ل مؤخ_ر,ه. قال ال4زهري: الن_ج\مة� لا قض\بة

ت.ف}ت.ر,ش' ال4رض. اف}ت1راشاv. وقال أ%بو نصر: الث�ي>ل� الذي ينبت على
ش'ط�وط1 ال4نار, وجعه ن.ج\م¬؛ ومثل� البيت ف كون الن_ج\م فيه هو

الث�ي>ل قول� زهي:
م'ك%ل�لD بأ�صول, الن_ج\م, ت.نسج'ه

ريح' خ.ر,يق¬، ل1ضاحي مائة ح'ب'ك'
:�وف حديث جرير: بي. ن.خ\لة{ وضالة{ ون.ج\مة{ وأ%ث}لة{؛ الن_ج\مة

أ%خصe من النجم وكأ%نا واحدت'ه كن.ب\ت.ة{ ون.ب\ت. وف التنزيل العزيز:
والن_ج\م, إ,ذا ه.و.ى؛ قال أ%بو إ,سحق: أ%ق}س.م. ال تعال بالنجم، وجاء

ف التفسي أ%نه الث©ر.ي�ا، وكذلك ستها العرب. ومنه قول ساجعهم: ط%ل%ع
النجم غ�د.ي_ه\، واب\ت.غ.ى الراعي ش'ك%ي_ه\؛ وقال:

فباتت ت.ع'دe الن_ج\م ف م'س\ت.ح1ية،
سريع� بأ%يدي الك1لي. ج'مود'ها

أ%راد الث©ر.يا. قال: وجاء ف التفسي أ%يضاv أ%ن النجم ن'زول القرآن
ن.ج\ماv بعد ن.ج\م�، وكان ت.نزل منه الية� واليتان، وقال أ%هل اللغة:
النجم' بعن النeجوم، والنeجوم ت.جمع الكواكب كلها. ابن سيده:

والن_ج\م' الكوكب، وقد خص� الثر.يا فصار لا علماv، وهو من باب الص_ع1ق، وكذلك
قال سيبويه ف ترجة هذا الباب: هذا باب يكون فيه الشيء� غالباv عليه



اسم¬، يكون لكل م.ن\ كان من أ�م_ت1ه أ%و كان ف ص1فت1ه من ال4ساء الت
تدخلها ال4لف واللم، وتكون ن.ك1رت'ه الامعة% لا ذكرت\ من العان ث

مث�ل بالص_ع1ق والن_جم,، والمع أ%ن\ج'م¬ وأ%ن\جام¬؛ قال الطرماح:
وت}ت.لي غ�ر_ة م.ج\هول1ها

بالر_أ}ي, منه، قبل% أ%ن\جام1ها
ون'جوم¬ ون'ج'م¬، ومن الشاذ قراء4ة� م.ن\ قرأ%: وعلمات{ وبالنeج'م؛

وقال الراجز:
إ,ن الف%قي. بين.نا قاض� ح.ك%م\،
أ%ن} ت.ر,د الاء4 إ,ذا غاب. النeج'م\

وقال ال4خطل:
كل%م\ع, أ%ي\دي م.ثاك1يل� م'س.لYبة{،

ي.ن\د'ب\ن. ض.ر\س ب.نات1 الد_هر, وال�ط�ب,
وذهب ابن جن إ,ل أ%نه جع ف%ع\لv على ف�ع\ل ث ث%ق�ل، وقد يوز أ%ن

يكون حذف الواو تفيفاv، فقد قرئ.: وبالنeج'م ه'م\ ي.ه\ت.دون، قال: وهي
قراءة السن وهي تتمل التوجيهي. والن_ج\م': الث©ر.ي_ا، وهو اسم لا

علم مثل زيد وعمرو، فإ,ذا قالوا طلع الن_ج\م' يريدون الثر.يا، وإ,ن
أ%خرجت منه ال4لف واللم تن.ك�ر.؛ قال ابن بري: ومنه قول الرار:

ويوم¬، م1ن الن_ج\م، م'س\ت.و\ق1د
ي.سوق' إ,ل الوت ن'ور. الظ©با

أ%راد بالن_ج\م الثر.يا؛ وقال ابن يعفر:
و'ل1د\ت' ب,حاد1ي الن_ج\م, ي.ت\ل�و ق%ر,ين.ه،

وبالق%ل}ب, ق%ل}ب, الع.ق}ر.ب, ال�ت.و.قYد1
وقال أ%بو ذؤيب:

فو.ر.د\ن% والع.يeوق' م.ق}ع.د. رابئ1 الـ
ـضeر.باء3، خ.ل}ف. الن_ج\م,، ل ي.ت.تل�ع

وقال ال4خطل:
فهل� ز.ج.ر\ت1 الطي. ل%ي\لة% ج,ئت1ه
بض1يقة%، بي الن_ج\م, والد_ب.ران1

وقال الراعي:
فباتت ت.ع'دe الن_ج\م. ف م'س\ت.حية{،



س.ريع� بأ%يدي الك1لي. ج'مود'ها
قوله: تعد� الن_ج\م، يريد الثري_ا ل4ن فيها ستة أ%نم ظاهرة يتخللها

نوم صغار خفية. وف الديث: إ,ذا طلع الن_ج\م' ارتفعت العاهة�، وف
رواية: ما طلع. الن_ج\م' وف ال4رض من العاهة شيء#، وف رواية: ما طلع.

النجم, ق%ط وف ال4رض عاهةD إ,ل ر'ف1عت؛ الن_ج\م' ف ال4صل: اسم¬ لكل
واحد من كواكب السماء، وهو بالثري_ا أ%خصe، فإ,ذا أ�طلق فإ,نا يراد به

هي، وهي الرادة ف هذا الديث، وأ%راد بطلوعها ط�لوع.ها عند الصبح، وذلك
ف الع.ش\ر, ال4و\س.ط من أ%ي_ار.، وسقوط�ها مع الصبح ف الع.ش\ر

vال4وسط من ت1ش\ر,ين. الخ1ر,، والعرب تزعم أ%ن بي طلوعها وغروبا أ%م\راضا
وو.باءé وعاهات{ ف الناس وال3بل, والثYمار,، وم'د_ة� مغيب,ها بيث ل
ت'ب\ص.ر ف الليل ن.ي>ف¬ وخسون ليلةv ل4نا تفى بقربا من الشمس

قبلها وبعدها، فإ,ذا بعدت عنها ظهرت ف الش_ر\ق وقت الصبح؛ قال الرب:
إ,نا أ%راد بذا الديث أ%رض. الجاز ل4ن ف أ%ي_ار. يقع ال%صاد' با
وت'د\ر,ك الثمار'، وحينئذ ت'باع' ل4نا قد أ�م1ن. عليها من العاهة؛ قال
القتيب: أ%ح\س.ب' أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%راد. عاهة%

الثYمار, خاصة.
وال�ن.ج>م' وال�ت.ن.ج>م': الذي ينظر ف النeجوم ي.ح\س'ب

م.واق1يت.ها وسي.ها. قال ابن سيده: فأ%ما قول بعض أ%هل اللغة: يقوله الن_ج_امون،
فأ�راه م'ول�داv. قال ابن بري: وابن' خالويه يقول ف كثي من كلمه

وقال النج_امون ول يقول ال�ن.ج>مون، قال: وهذا يدل على أ%ن فعله ثلثي.
وت.ن.ج_م.: رعى النeجوم. من س.ه.ر�. ون'جوم' ال4شياء: وظائف�ها.

التهذيب: والنeجوم' وظائف' ال4شياء، وكل© وظيفة{ ن.ج\م¬. والن_ج\م':
الوقت' الضروب، وبه سي ال�ن.ج>م. ون.ج_م\ت' الال% إ,ذا أ%د_يته

ن'جوماv؛ قال زهي ف ديات{ ج'ع1لت ن'جوماv على العاقلة:
،vي'ن.ج>م'ها قوم¬ لق%و\م� غ%رامة

ول ي'ه.ر,يق�وا بين.هم م1لء4 م1ح\ج.م,
وف حديث سعد: وال3 ل أ%زيد'ك على أ%ربعة آلف{ م'ن.ج_مة{؛

vت.ن\ج,يم' الد_ين,: هو أ%ن ي'ق%د_ر. عطاؤه ف أ%وقات معلومة متتابعة{ م'شاهرة
أ%و م'ساناةv، ومنه ت.ن\ج,يم' ال�كات.ب ونوم' الكتابة1، وأ%صله أ%ن

العرب كانت تعل مطالع. مناز,ل القمر ومساق1ط%ها م.واقيت. ح'لول, د'يون,ها



وغيها، فتقول إ,ذا طلع الن_ج\م': حل� عليك مال أ%ي الثري�ا، وكذلك
باقي النازل، فلما جاء ال3سلم جعل ال تعال ال4ه1ل9ة% م.واقيت. ل1م.ا

يتاجون إ,ليه من معرفة أ%وقات الج والصوم وم.ح1لY الدeيون،
وس.م_و\ها ن'جوماv اعتباراv بالر_س\م, القدي الذي عرفوه واح\ت1ذاءé ح.ذ}و. ما

أ%لف�وه وكتبوا ف ذ�كور, حقوق1هم على الناس م'ؤ.ج_لة. وقوله عز وجل: فل
أ�ق}س3م' بواقع النeجوم؛ عن.ى ن'جوم. القرآن ل4ن القرآن أ�ن\ز,ل إ,ل

vنزل على النب، صلى ال عليه وسلم، آية�ساء الدنيا جلة واحدة، ث أ
آيةv، وكان بي أ%ول ما نزل منه وآخره عشرون سنةv. ون.ج_م. عليه

الد�ية%: قط�عها عليه ن.ج\ماv نماv؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ول ح.مالت1 ام\ر,ئ� م'ن.ج>م

ويقال: جعلت مال على فلن ن'جوماv م'ن.ج_مةv يؤدي كل� ن.ج\م� ف شهر
كذا، وقد جعل فلنD مال%ه على فلن ن'جوماv معدودة يؤد>ي عند انقضاء كل

شهر منها ن.ج\ماv، وقد ن.ج_مها عليه ت.ن\جيماv. نظر ف النeجوم: ف%ك�ر
ف أ%مر ينظر كيف ي'د.ب>ره. وقوله عز وجل م'خ\ب,راv عن إ,براهيم، عليه

السلم: فنظ%ر ن.ظ}ر.ةv ف النeجوم فقال إ,ن>ي س.ق1يم¬؛ قيل: معناه
فيما ن.ج.م. له من الرأ}ي. وقال أ%بو العباس أ%حد بن يي: النeجوم' جع

ن.ج\م وهو ما ن.ج.م. من كلمهم ل%م_ا سأ%لوه أ%ن يرج معهم إ,ل ع1يد1هم،
ون.ظ%ر. ههنا: ت.فك9ر لي'د.ب>ر. ح'ج_ة فقال: إ,ن>ي س.ق1يم، أ%ي من\

ك�ف}ر,كم. وقال أ%بو إ,سحق: إ,نه قال لقومه وقد رأ%ى ن.ج\ماv إ,ن سقيم،
أ%و\ه.م.هم أ%ن به طاعوناv فت.و.ل�و\ا عنه م'د\ب,رين ف1راراv من ع.د\و.ى

الطاعون. قال الليث: يقال لل3نسان إ,ذا تفكر ف أ%مر لينظر كيف
ي'دب>ره: نظر ف النeجوم، قال: وهكذا جاء عن السن ف تفسي هذه الية أ%ي

تفك9ر ما الذي ي.ص\ر,ف�هم عنه إ,ذا كل�فوه الروج معهم. وال1ن\ج.م: الكعب
والعرقوب' وكل ما ن.تأ%. وال1ن\ج.م أ%يضاv: الذي ي'د.ق� به الوتد.

ويقال: ما ن.ج.م. لم م.ن\ج.م¬ ما يطلبون أ%ي م.خ\رج. وليس لذا ال4مر
.Dوليس لذا الديث ن.ج\م أ%ي ليس له أ%صل ،Dن.ج\م¬ أ%ي أ%صل

وال%ن\ج.م': الطريق الواضح؛ قال البعيث:
لا ف أ%قاص1ي ال4رض, شأ}و¬ وم.ن\ج.م'

وقول ابن ل%ج.إ�:
فص.ب_ح.ت\، والشمس' ل%م_ا ت'ن\ع1م,



أ%ن ت.ب\لغ% ال�د_ة% فوق. ال%ن\ج.م,
قال: معناه ل ت'ر,د\ أن تبلغ ال�د�ة، وهي ج'د�ة الصبح طريقت'ه

المراء. وال%ن\ج.م': م.ن\ج.م' النهار حي ي.ن\ج'م'. ون.ج.م. الارجي�، ونم.ت\
ناجةD بوضع كذا أ%ي ن.ب.عت. وفلنD م.ن\ج.م' الباطل والضللة أ%ي

معدن'ه. وال%ن\ج,مان وال1ن\ج.مان1: عظمان شاخ1صان ف بواطن الكعبي ي'ق}ب,ل
أ%حد'ها على الخر إ,ذا ص'ف�ت القدمان. وم1ن\ج.ما الرج\ل: ك%ع\باها.

وال1ن\ج.م، بكسر اليم، من اليزان: الديدة العترضة الت فيها
اللسان.وأ%ن\ج.م. الطر': أ%ق}ل%ع، وأ%ن\ج.م.ت عنه ال�م�ى كذلك، وكذلك

أ%ف}ص.م. وأ%ف}ص.ى. وأ%ن\ج.مت السماء�: أ%ق}ش.عت، وأ%ن\ج.م الب.ر\د؛
وقال:أ%ن\ج.م.ت ق�ر_ة� السماء، وكانت

قد أ%قام.ت\ بك�ل}بة وق1طار,
وضر.به فما أ%ن\ج.م. عنه حت قتله أ%ي ما أ%ق}ل%ع، وقيل: كل© ما

أ%ق}ل%ع فقد أ%ن\ج.م..
والن>جام': موضع؛ قال معقل بن خ'ويل1د:

ن.ز,يعاv م'ح\ل1باv من أ%هل, ل1ف}ت{
ل1ح.ي¼ بي أ%ث}لة% والن>جام,

نم: الن_ح1يم': الز_ح1ي' والتنح\ن'ح. وف الديث: دخلت' النة%
فسمعت' ن.ح\مةv من ن'ع.يم أ%ي صوتاv. والن_ح1يم': صوت¬ يرج من الوف، ورجل

ن.ح1م¬، وربا سي ن'ع.ي\م¬ الن_ح�ام.. ن.ح.م. ي.ن\ح1م'، بالكسر،
ن.ح\ماv ون.ح1يماv ون.ح.ماناv، فهو ن.ح_ام، وهو فوق الز_حي، وقيل: هو مثل

الزحي: قال رؤبة:
من ن.ح.مان1 ال%س.د1 الن>ح.م>

بال%غ بالن>ح.م> كش1ع\ر شاعر ونوه وإ,ل فل وجه له؛ وقال ساعدة بن
جؤية:

وش.ر\ح.ب ن.ح\ر'ه دام� وص.ف}ح.ت'ه،
ي.ص1يح' مثل% ص1ياح, الن_س\ر, م'ن\ت.حم

وأ%نشد ابن بري:
ما ل%ك ل ت.ن\ح1م' يا فلح'،

إ,ن� الن_ح1يم. للسeقاة1 راح'
وأ%نشده أ%بو عمرو:



ما لك ل تنحم يا فلحه،
إ,ن النحيم للسeقاة راحه

(* قوله «يا فلحه» ف التهذيب: يا رواحه).
وف%لحة: اسم رجل. ورجل ن.ح�ام: ب.خ1يل إ,ذا ط�ل1بت إ,ليه حاجة كثر

س'عال�ه عندها؛ قال طرفة:
أ%ر.ى ق%ب\ر. ن.ح�ام� ب.خيل� باله،

كق%ب\ر, غ%و,ي¼ ف الب.طالة1 م'ف}س3د
وقد ن.ح.م. ن.ح1يماv. ابن ال4عراب: الن_ح\مة الس_ع\لة، وتكون

الزحية%. والن_ح1يم': صوت' الف%ه\د1 ونوه من السباع، والفعل كالفعل والصدر
كالصدر، ون.ح.م. الف%ه\د' ي.نح1م ن.ح1يماv ونوه من السباع كذلك، وكذلك

الن_ئ1يم'، وهو صوت شديد. ون.ح.م الس_و_اق' 
(* قوله «نم السواق» ف

التهذيب: الساقي) والعامل� ي.ن\ح.م وي.ن\ح1م' ن.ح1يماv إ,ذا استراح إ,ل
ش1ب\ه أ%ني� ي'خر,جه من صدره. والن_ح1يم': صوت من ص.د\ر الفرس.

والنeحام': طائر أ%حر على خلقة ال3و.ز>، واحدته ن'حامة، وقيل: يقال
له بالفارسية س'ر\خ آوى؛ قال ابن بري: ذكره ابن خالويه النeحام الطائر،

بضم النون.
والن_ح_ام': فرس لبعض ف�ر\سان العرب؛ قال ابن سيده: أ�راه الس'ل%ي\ك.

بن السeل%كة الس_ع\دي� عن ال4صمعي ف كتاب الفرس؛ قال:
كأ%ن� ق%وائ1م. الن_ح_ام,، ل%م_ا

ت.ر.ح_ل ص'ح\ب.ت أ�ص'لv، م.حار'
والن_ح_ام': اسم' فارس من فرسانم.

@نم: الن_ح1يم': الز_ح1ي' والتنح\ن'ح. وف الديث: دخلت' النة%
فسمعت' ن.ح\مةv من ن'ع.يم أ%ي صوتاv. والن_ح1يم': صوت¬ يرج من الوف، ورجل

ن.ح1م¬، وربا سي ن'ع.ي\م¬ الن_ح�ام.. ن.ح.م. ي.ن\ح1م'، بالكسر،
ن.ح\ماv ون.ح1يماv ون.ح.ماناv، فهو ن.ح_ام، وهو فوق الز_حي، وقيل: هو مثل

الزحي: قال رؤبة:
من ن.ح.مان1 ال%س.د1 الن>ح.م>

بال%غ بالن>ح.م> كش1ع\ر شاعر ونوه وإ,ل فل وجه له؛ وقال ساعدة بن
جؤية:



وش.ر\ح.ب ن.ح\ر'ه دام� وص.ف}ح.ت'ه،
ي.ص1يح' مثل% ص1ياح, الن_س\ر, م'ن\ت.حم

وأ%نشد ابن بري:
ما ل%ك ل ت.ن\ح1م' يا فلح'،

إ,ن� الن_ح1يم. للسeقاة1 راح'
وأ%نشده أ%بو عمرو:

ما لك ل تنحم يا فلحه،
إ,ن النحيم للسeقاة راحه

(* قوله «يا فلحه» ف التهذيب: يا رواحه).
وف%لحة: اسم رجل. ورجل ن.ح�ام: ب.خ1يل إ,ذا ط�ل1بت إ,ليه حاجة كثر

س'عال�ه عندها؛ قال طرفة:
أ%ر.ى ق%ب\ر. ن.ح�ام� ب.خيل� باله،

كق%ب\ر, غ%و,ي¼ ف الب.طالة1 م'ف}س3د
وقد ن.ح.م. ن.ح1يماv. ابن ال4عراب: الن_ح\مة الس_ع\لة، وتكون

الزحية%. والن_ح1يم': صوت' الف%ه\د1 ونوه من السباع، والفعل كالفعل والصدر
كالصدر، ون.ح.م. الف%ه\د' ي.نح1م ن.ح1يماv ونوه من السباع كذلك، وكذلك

الن_ئ1يم'، وهو صوت شديد. ون.ح.م الس_و_اق' 
(* قوله «نم السواق» ف

التهذيب: الساقي) والعامل� ي.ن\ح.م وي.ن\ح1م' ن.ح1يماv إ,ذا استراح إ,ل
ش1ب\ه أ%ني� ي'خر,جه من صدره. والن_ح1يم': صوت من ص.د\ر الفرس.

والنeحام': طائر أ%حر على خلقة ال3و.ز>، واحدته ن'حامة، وقيل: يقال
له بالفارسية س'ر\خ آوى؛ قال ابن بري: ذكره ابن خالويه النeحام الطائر،

بضم النون.
والن_ح_ام': فرس لبعض ف�ر\سان العرب؛ قال ابن سيده: أ�راه الس'ل%ي\ك.

بن السeل%كة الس_ع\دي� عن ال4صمعي ف كتاب الفرس؛ قال:
كأ%ن� ق%وائ1م. الن_ح_ام,، ل%م_ا

ت.ر.ح_ل ص'ح\ب.ت أ�ص'لv، م.حار'
والن_ح_ام': اسم' فارس من فرسانم.

vون.خ\ما vن.خ.ما �@نم: النeخامة�، بالضم: النeخاعة�. ن.خ1م. الرجل
،�وت.ن.خ_م.: دفع بشيء من ص.د\ر,ه أ%و أ%نف1ه، واسم ذلك الشيء النeخامة



وهي النeخاعة�. وت.ن.خ_م. أ%ي ن.خ.ع. ون.خ\مة� الرجل: ح1سeه، والاء
الهملة فيه لغة. والن_خ.م': ال3ع\ياء، وقال غيه الن_خ\مة� ضرب¬ من

خ'شام, ال4نف1 وهو ض1يق¬ ف نفسه. يقال: هو ي.ن\خ.م ن.خ\ماv. قال أ%بو
منصور: وقال غيه النeخامة� ما ي'ل}ق1يه الرجل� من خ.راشي> صدره،

والنeخاعة� ما ينز,ل من النeخاع, إ,ذ} ماد�ت'ه من الدماغ 
(* قوله «إذ مادته من

الدماغ» ف التهذيب: الذي مادته). الليث: النeخامة� ما يرج من ال%ي\شوم
عند الت_ن.خeم,. الليث: الن_خ\م' الل�ع1ب' والغ1ناء�. قال أ%بو

منصور: هذا صحيح. ابن ال4عراب: الن_خ\م' أ%جود' الغ1ناء؛ ومنه حديث
الشعب: أ%نه اجتمع ش.ر\ب¬ من أ%هل ال4ن\بار, وبي أ%يديهم ناجود¬ فغن_ى

ناخ1م'هم أ%ي م'غن>يهم:
أ%ل فاس\ق1يان قبل ج.ي\ش أ%ب ب.ك}ر,

(* قوله «أل فاسقيان» ف النهاية: سقيان)
أ%ي غ%ن_ى م'غ.ن>يهم بذا. ابن ال4عراب: الن_خ\مة� النخاعة.

.�والن_خ\مة�: الل�ط}مة
@ندم: ن.د1م. على الشيء ون.د1م. على ما فعل ن.د.ماv ون.دامةv وت.ن.د_م.:

.Òأ%ي ناد1م¬ م'ه\تم �أ%س1ف.. ورجل ناد1م¬ ساد1م¬ ون.د\مان� س.د\مان
وف الديث: الن_د.م' ت.و\بةD، وقوم ن'د_ام¬ س'د_ام¬ ون,دام¬ س1دام¬

ون.دامى س.دامى. والن_د1ي': الش_ر,يب' الذي ي'ناد1مه، وهو ن.د\مان'ه
أ%يضاv. وناد.م.ن فلنD على الشراب. فهو ن.د1يي ون.د\مان؛ قال النeع\مان

بن ن.ض\لة% العدوي�، ويقال للنعمان بن ع.د1ي¼ وكان ع'مر' اس\ت.ع\م.ل%هم
على م.ي\سان%:

فإ,ن كنت. ن.د\مان فبال4ك}ب.ر, اس\ق1ن،
ول ت.س\ق1ن بال4ص\غ.ر ال�ت.ث%لYم,
لعل9 أ%مي. الؤمني. ي.س'وء�ه

تناد'م'نا ف ال%و\س.ق, ال�ت.ه.د>م,
قال: ومثله للب'ر\ج, بن م'س\ه,ر�:

،vون.د\مان{ ي.ز,يد' الكأ}س. ط1يبا
سقي\ت' إ,ذا ت.غ.و_رت1 النeجوم'

قال: وشاهد' ن.دي� قول� الب'ر.ي\ق الذل:



ز'رنا أ%با زيد{، ول حي_ م1ث}له،
وكان أ%بو زيد{ أ%خي ون.د1يي

vوجع' الن_د1ي ن,دام¬، وجع الن>دام, ن.دام.ى. وف الديث: م.ر\ح.با
بالقوم غي. خ.زايا ول ن.دامى أ%ي ناد1م1ي.، فأ%خرجه على مذهبهم ف

ال3تباع ب,خ.زايا، ل4ن الن_دامى جع ن.د\مان{، وهو الن_د1ي' الذي
ي'راف1ق�ك وي'شار,ب'ك. ويقال ف الن_د.م: ن.د\مان أ%يضاv، فل يكون

إ,ت\باعاv ل1خ.زايا، بل جعاv برأ}سه، والرأ%ة ن.د\مانةD، والنسوة ن.دام.ى.
ويقال: ال�ناد.مة� مقلوبةD من ال�دام.نة1، ل4نه ي'د\م1ن' ش'ر\ب. الشراب مع

ن.د1يه، ل4ن القلب ف كلمهم كثي كالق1سي> من الق�و'وس,، وج.ذ%ب
وج.ب.ذ%، وما أ%ط}ي.ب.ه وأ%ي\ط%ب.ه، وخ.ن,ز. اللحم' وخ.ز,ن%، وواح1د¬ وحاد{.

وناد.م. الرجل م'ناد.مةv ون,داماv: جال%سه على الشراب. والن_د1ي':
ال�ناد1م'، والمع ن'د.ماء�، وكذلك الن_د\مان�، والمع ن.دامى ون,دام¬،

ول يمع بالواو والنون، وإ,ن أ%دخلت الاء ف مؤنثه؛ قال أ%بو السن:
إ,نا ذلك ل4ن الغالب على ف%ع\لن% أ%ن يكون أ�نثاه بال4لف نو ر.ي_ان

ور.ي_ا وس.ك}ران% وس.ك}ر.ى، وأ%ما باب' ن.د\مانة{ وس.ي\فانة{ فيمن أ%خ.ذه
من السيف وم.و\تانة{ فعزيز¬ بال3ضافة إل ف%ع\لن الذي أ�نثاه ف%ع\لى،

وال�نثى ن.د\مانةD، وقد يكون الن_د\مان واحداv وجعاv؛ وقول أ%ب ممد
الذ}لي>:

فذاك. بعد. ذاك1 من ن,دام1ها
فسره ثعلب فقال: ن,دام'ها س.ق}ي'ها.

والن.4ي\د.مان�: نبت.
والن_د.ب' والن_د.م': ال4ثر'. وف حديث عمر، رضي ال عنه: إ,ياكم

ور.ضاع الس_و\ء فإ,نه ل ب'د_ من أ%ن} ي.ن\ت.د1م. يوماv م�ا أ%ي يظهر
أ%ثر'ه. والن_د.م: ال4ث%ر، وهو مثل الن_د.ب، والباء واليم يتبادلن،

وذكره الزمشري بسكون الدال من الن_د\م,، وهو الغ.م� اللزم إ,ذ ي.ن\د.م
صاحب'ه لا ي.ع\ثر عليه من سوء آثاره. ويقال: خ'ذ} ما انت.د.م وانت.د.ب

وأ%و\ه.ف أ%ي خ'ذ} ما ت.يس_ر.
والت_ن.دeم: أ%ن ي.ت_بع ال3نسان أ%مراv ن.د.ماv. يقال: التق%دeم

قبل التن.دeم؛ وهذا يروى عن أ%كثم بن ص.يفي أ%نه قال: إ,ن أ%ردت.
ال�حاج.زة فقب\ل ال�ناجزة؛ قال أ%بو عبيد: معناه انج' بنفسك قبل ل1قاء من ل



ق1وام. لك به، قال: وقال الذي قتل% ممد. بن طلحة بن عبيد ال يوم
الم.ل:ي'ذ%كYر'ن حاميم.، والرeم\ح' شاجر¬،

فهل� ت.ل حاميم. قبل% التقدeم
وأ%ند.مه ال� فن.د1م. ويقال: الي.مي ح1ن\ثD أ%و م.ن\د.مة؛ قال لبيد:

وإ,ل فما بال%و\ت1 ض'رÒ ل4ه\ل1ه،
ول ي'ب\ق, هذا ال4مر' ف الع.ي\ش م.ن\د.ما

@نسم: الن_س.م' والن_س.مة�: نف%س' الروح. وما با ن.س.مة أ%ي نف%س.
يقال: ما با ذو نس.م� أ%ي ذو ر'وح، والمع ن.س.م¬. والن_سيم': ابتداء�

كلY ريح� قبل أ%ن ت.ق}وى؛ عن أ%ب حنيفة. وتن.س_م: تنف�س، يانية.
والن_س.م' والنسيم': نف%س الر>يح إ,ذا كان ضعيفاv، وقيل: الن_سيم من الرياح

الت ييء منها نفس ضعيف، والمع منها أ%نسام¬؛ قال يصف ال3بل:
وج.ع.ل%ت\ ت.ن\ض.ح' من أ%ن\سام1ها،

ن.ض\ح. الع'لوج, ال�م\ر, ف ح.م_ام1ها
أ%نسام'ها: روائح ع.ر.ق1ها؛ يقول: لا ريح طيبة. والن_س3يم': الريح

الطيبة. يقال: نس.مت الريح' نسيماv ون.س.ماناv. والن_ي\س.م': كالنسيم،
ن.س.م ي.ن\س3م' ن.س\ماv ون.س3يماv ون.س.ماناv. وت.نس_م النسيم.: ت.شم_مه.

وت.ن.س_م منه عل}ماv: على الثل، والشي لغة عن يعقوب، وسيأ}ت ذكرها،
وليست إ,حداها بدلv من أ�ختها ل4ن لكل واحد منهما وجهاv، فأ%ما

ت.ن.س_مت فكأ%نه من الن_سيم كقولك اس\ت.ر\و.حت' خ.باv، فمعناه أ%نه ت.لط�ف ف
الت1ماس العلم منه شيئاv فشيئاv كه'بوب النسيم، وأ%ما تن.ش_مت فمن
قولم ن.ش_م ف ال4مر أ%ي ب.دأ% ول ي'وغ1ل فيه أ%ي ابتدأ}ت بط%ر.ف{ من

العلم من عنده ول أ%تك�ن فيه. التهذيب: ون.سيم الريح ه'بوبا. قال ابن
شيل: النسيم من الرياح الرeويد'، قال: وتن.س_مت\ ري'ها بشيء من ن.سيم�

أ%ي هب_ت هبوباv ر'ويداv ذات ن.سيم�، وهو الرeو.يد. وقال أ%بو عبيد:
الن_سيم من الرياح الت تيء بنف%س� ضعيف. والن_س.م': جع ن.س.مة، وهو

الن_ف%س والر_ب\و'. وف الديث: ت.نك�بوا الغ'بار. فإ,ن منه تكون
الن_س.مة�؛ قيل: الن_س.مة ههنا الر_ب\و'، ول يزال صاحب هذه العلة يتن.ف�س
نفساv ضعيفاv؛ قال ابن ال4ثي: الن_س.مة� ف الديث، بالتحريك، النف%س،

واحد ال4نفاس، أ%راد ت.واتر. النف%س والر_بو. والن_هيج.، فسميت العلة
ن.س.مة لستراحة صاحب,ها إ,ل تنفس3ه، فإ,ن صاحب الر_بو, ل يزال



يتنف�س كثياv. ويقال: تن.س_مت الريح' وتنس_م\تها أ%نا؛ قال الشاعر:
فإ,ن الص_با ر,يح¬ إ,ذا ما تن.س_م.ت\

على ك1ب\د1 م.خ\زون{، ت%ل�ت\ ه'موم'ها
vوالزون هبوب. الريح الطي>بة وج.د لا خ.ف9ا �وإ,ذا تن.س_م العليل

وفر.حاv. ون.سيم' الريح: أ%و_لا حي ت'ق}بل بلي� قبل أ%ن تشتد�. وف
حديث مرفوع أ%نه قال: ب'ع1ث}ت ف ن.س.م, الساعة، وف تفسيه قولن: أ%حدها

ب'ع1ث}ت ف ض.ع\ف1 ه'بوبا وأ%ول أ%شراطها وهو قول ابن ال4عراب، قال:
والن_س.م أ%ول� هبوب الريح، وقيل: هو جع ن.س.مة{ أ%ي ب'ع1ثت ف ذوي

أ%رواح خلقهم ال تعال ف وقت اقتراب الساعة كأ%نه قال ف آخر الن_ش\ء3
من بن آدم. وقال الوهري: أ%ي حي ابتدأ%ت وأ%قب.لت أ%وائ1ل�ها. وتن.س_م

الكان� بالطYيب: أ%ر,ج.؛ قال س.ه\م بن إ,ياس الذل:
إ,ذا ما م.ش.ت\ ي.و\ماv بواد{ تن.س_م.ت\

م.جال1س'ها بال%ن\د.لY ال�ك%ل�ل,
وما با ذو ن.سيم أ%ي ذو ر'وح. والن_س.م وال%ن\س.م' من الن_سيم.

وال%ن\س3م، بكسر السي: طرف خف� البعي والنعامة والفيل والافر، وقيل:
م.ن\س3ما البعي ظ�ف}راه اللذان ف يديه، وقيل: هو للناقة كالظفر

.vللنسان؛ قال الكسائي: هو مشتق من الفعل، يقال: ن.س.م. به ي.ن\س3م' ن.س\ما
قال ال4صمعي: وقالوا م.نس3م' النعامة كما قالوا للبعي. وف حديث علي، كرم

ال وجهه: و.ط1ئ%ت\هم بال%ناس1م، جع م.نس3م، أ%ي بأ%خفاف1ها؛ قال ابن
ال4ثي: وقد تطلق على م.فاصل ال3نسان اتساعاv؛ ومنه الديث: على كل

:vأ%ي كل م.ف}ص1ل. ون.س.م به ي.نس3م' ن.س\ما Dم.نس3م� من ال3نسان ص.دقة
ضرب؛ واستعاره بعض الشعراء للظ�ب\ي فقال:

ت.ذ�بe بس.ح\ماو.ي\ن, ل ي.ت.ف%ل�ل،
و.حى الذYئب, عن ط%ف}ل� م.ناس1م'ه م'خ\لي

ون.س3م. ن.س.ماv: ن.ق1ب. م.نس3م'ه.
والن_س.مة�: ال3نسان، والمع ن.س.م¬ ون.س.مات¬؛ قال ال4عشى:

بأ%ع\ظ%م. منه ت'قىÝ ف ال1ساب،
إ,ذا الن_س.مات' ن.ق%ض\ن. الغ'بارا

وت.نس_م أ%ي تنف�س. وف الديث: ل�ا تن.س_موا ر.و\ح. الياة أ%ي
و.جدوا ن.سيم.ها. والت_ن.سeم: طلب' النسيم واس\ت1نشاقه. والن_س.مة� ف



الع1ت\ق: الملوك، ذكراv كان أ%و أ�نثى. ابن خالويه: ت.نس_م\ت منه
وت.نش_م\ت بعن. وكان ف بن أ%سد رجلD ضم1ن لم ر,ز\ق. كلY ب,ن\ت{ تول%د

فيهم، وكان يقال له ال�ن.س>م أ%ي ي'ح\يي الن_س.مات؛ ومنه قول الكميت:
ومن_ا ابن' ك�وز�، وال�ن.س>م' ق%ب\له،

وفار,س' يوم الف%ي\ل%ق, الع.ض\ب' ذو الع.ض\ب,
وال�ن.س>م': م'ح\يي الن_س.مات. وف الديث: أ%ن�

النب، صلى ال عليه وسلم، قال: م.ن\ أ%عتق ن.س.م.ةv م'ؤم1نةv وقى
�ال� عز وجل بكل ع'ض\و� منه ع'ض\واv من النار؛ قال خالد: الن_س.مة

الن_ف}س' والروح'. وكل© دابة ف جوفها ر'وح فهي ن.س.مةD. والن_س.م': الرeوح،
وكذلك الن_سيم'؛ قال ال4غلب:

ض.ر\ب. الق�دار, ن.قيعة% الق1د>ي,،
ي.ف}ر'ق' بي. الن_ف}س, والن_سيم,

قال أ%بو منصور: أ%راد بالنف}س ههنا جسم. ال3نسان أ%و د.م.ه ل
الرeوح.، وأ%راد بالن_سيم الروح.، قال: ومعن قوله، عليه السلم: م.ن\
أ%ع\ت.ق. ن.س.مةv أ%ي من أ%عتق ذا ن.س.مة{، وقال ابن ال4ثي: أ%ي م.ن\ أ%ع\ت.ق.
ذا ر'وح؛ وكل© داب_ة{ فيها ر'وح¬ فهي ن.س.مةD، وإ,نا يريد الناس. وف

حديث علي: والذي ف%ل%ق. ال%ب_ة% وب.رأ% الن_س.مة% أ%ي خ.ل%ق. ذات.
الروح، وكثياv ما كان يقولا إ,ذا اجتهد ف يينه. وقال ابن شيل:

الن_س.م.ة� غرة عبد أ%و أ%مة. وف الديث عن الباء بن عازب قال: جاء أ%عراب
إ,ل النب، صلى ال عليه وسلم، فقال: ع.لYم\ن عملv ي'د\خ1ل�ن النة،

قال: لئن كنت أ%ق}ص.ر\ت ال�ط}بة% لقد أ%ع\ر.ض\ت ال%س\أ%لة، أ%ع\ت1ق
الن_س.مة% وف�ك_ الرقبة%، قال: أ%و.ليسا واحداv؟ قال: ل، ع1ت\ق'

الن_س.مة1 أ%ن ت.ف%ر_د. بعتقها، وفك الرقبة أ%ن ت'عي. ف ثنها، وال1ن\حة
الو.كوف، وأ%بق, على ذي الرحم 

*)
قوله «والنحة الوكوف وأ%بق, على ذي الرحم» كذا بالصل، ولعله وأعط

النحة الوكوف وأبق إل) الظال، فإ,ن ل ت'ط1ق\ ذلك فأ%ط}ع1م الائع.،
واس\ق, الظم\آن%، وأ}م'ر\ بالعروف وان\ه. عن النكر، فإ,ن ل ت'ط1ق\ فك�ف_

ل1سان.ك إ,ل م1ن\ خ.ي�. ويقال: ن.س_م\ت' ن.س.مة إ,ذا أ%ح\ي.ي\ت.ها أ%و
أ%ع\ت.ق}تها. وقال بعضهم: الن_س.مة ال%ل}ق'، يكون ذلك للصغي والكبي



والدواب> وغيها ولكل من كان ف جوف1ه ر'وح¬ حت قالوا للطي؛ وأ%نشد
gشر:يا ز'ف%ر' الق%ي\س3ي� ذو ال4ن\ف ال4ش.م�

ه.ي_ج\ت. من نلة% أ%مثال% الن_س.م\
قال: الن_س.م' ههنا طي¬ س1راع¬ خ1فاف¬ ل ي.س\ت.بين'ها ال3نسان من

خف�ت1ها وسرعت1ها، قال: وهي فوق ال%طاطيف غ�ب\ر¬ تعلوهن_ خ'ضرة، قال:
والن_س.م' كالنف%س، ومنه يقال: ناس.م\ت' فلناv أ%ي وج.د\ت ري.ه وو.جد.

ر,يي؛ وأ%نشد:
ل ي.أ}م.ن.ن_ ص'روف الدهر, ذو ن.س.م�

أ%ي ذو نف%س�، وناس.مه أ%ي شام_ه؛ قال ابن بري: وجاء ف شعر الرث بن
خالد بن العاص:

ع'ل�ت\ به ال4ن\ياب' والن_س.م'
:vيريد به ال4نف. الذي ي'ت.ن.س_م' به. ون.س.م. الشيء� ون.س3م. ن.س.ما

تغي_ر، وخص بعضهم به الدeهن. والن_س.م': ريح' اللب.ن والدس.م.
والن_س.م': أ%ثر الطريق الدار,س.

والن_ي\س.م': الطريق ال�ستقيم، لغة ف الن_ي\س.ب. وف حديث عمرو بن
،Òالعاص وإ,سلم1ه قال: لقد اس\تقام ال%ن\س3م' وإ,ن الرجل ل%ن.ب

فأ%س\ل%م.. يقال: قد است.قام. ال%ن\س3م' أ%ي ت.ب.ي_ن. الطريق'. ويقال: رأ%يت
م.ن\س3ماv من ال4مر أ%ع\ر,ف' به و.ج\ه.ه أ%ي أ%ثراv منه وعلمة؛ قال

أ%و\س بن ح.ج.ر:
ل%ع.م\ر,ي لقد ب.ي_ن\ت يوم. س'و.ي\قة{

ل1م.ن\ كان ذا رأ}ي� ب,و,ج\هة1 م.ن\س3م,
أ%ي بوجه1 بيان{، قال: وال4صل فيه م.ن\س3ما خ'ف> البعي، وها

كالظ©فرين ف م'قد_مه بما ي'س\تبان أ%ثر' البعي الضال9، ولكل خ'ف¼
م.ن\س3مان، ول1خ'ف> الف1يل م.ن\س3م¬. وقال أ%بو مالك: ال%ن\س3م' الطريق؛ وأ%نشد

لل4ح\و.ص:
،Dعلى الناس, غ%س\مة vوإ,ن أ%ظ}ل%م.ت\ يوما

أ%ض.اء4 بك�م، يا آل م.ر\وان%، م.ن\س3م'
يعن الطريق، والغ.س\مة: الظ©ل}مة. ابن السكيت: الن_ي\سم' ما وجدت. من

الثار ف الطريق، وليست ب,جاد�ة ب.ي�ن.ة{؛ قال الراجز:
بات.ت\ على ن.ي\س.م, خ.لð جازع،



و.ع\ث1 الن>هاض قاط1ع ال%طال1ع
وال%ن\س3م': ال%ذ}هب والوجه' منه. يقال: أ%ين م.ن\س3م'ك أ%ي أ%ين

مذهب'ك وم'توج_ه'ك. ومن أ%ين م.ن\س3م'ك أ%ي من أ%ين و,ج\هت'ك. وحكى ابن بري:
أ%ين م.ن\س3م'ك أ%ي بيت'ك. والناس1م': الريض' الذي قد أ%شفى على الوت.

يقال: فلن ي.ن\س3م كن.س\م الريح الضعيف؛ وقال الر�ار:
ي\ش1ي. ر.ه\واv، وبعد ال%ه\د1 من ن.س.م�،
ومن ح.ياء3 غ%ض1يض, الط�ر\ف1 م.س\تور,

ابن ال4عراب: الن_س3يم العر.ق'. والن_س\مة العر\قة ف الم�ام
وغيه، ويمع الن_س.م بعن ال%ل}ق أ%ناس1م. ويقال: ما ف ال4ناس1م مثل�ه،

كأ%ن_ه جع الن_س.م أ%ن\ساماv، ث أ%ناسم' جع' المع.
@نشم: الن_ش.م'، بالتحريك: شجر جبلي� تتخذ منه القسي�، وهو من ع'ت'ق

الع1يدان؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
يأ}وي إ,ل م'ش\م.خ1ر�ات{ م'ص.ع>دة{
ش'م¼، ب,ه,ن� ف�روع' القان1 والن_ش.م

واحدت'ه ن.ش.مةD. ال4صمعي: من أ%شجار البال الن_ب\ع والن_ش.م' وغيه
تت_خذ من الن_ش.م الق1س3يe؛ ومنه قول امرئ القيس:

عار,ض� ز.و\راء4 من ن.ش.م�،
غ%ي\ر, بانات{ على وت.ر,ه\

والن_ش.م' أ%يضاv: مثل الن_م.ش على القلب؛ يقال منه: ن.ش1م، بالكسر،
فهو ثور¬ ن.ش1م¬ إ,ذا كان فيه نقط بيض ونقط سود.

ون.ش_م. اللحم' ت.ن\شيماv: تغي_ر وابتدأ%ت\ فيه رائحةD كريهة، وقيل:
تغيت ري'ه ول يبلغ الن_ت\ن.، وف التهذيب: إ,ذا تغيت ري'ه ل من

.Dب\ن, ونو,ه ن.ش1مة�ن.ت\ن� ولكن ك%راهةv. يقال: ي.د1ي من ال
وال�ن.ش>م': الذي قد ابتدأ% يتغي_ر؛ وأ%نشد:

وقد أ�صاح1ب' ف1ت\ياناv ش.راب'ه'م'
خ'ض\ر' ال%زاد، ول%ح\م¬ فيه ت.ن\ش1يم'

قال: خضر ال%زاد1 الف%ظ© وهو ماء� الك%ر,ش. ويقال: إ,ن الاء ب.ق1ي ف
ال4داوي فاخ\ض.ر_ت من الق1د.م. وت.ن.ش_م\ت' منه عل}ماv إ,ذا استف%د\ت

منه علماv. ون.ش_م. القوم' ف ال4مر ت.ن\ش1يماv: ن.ش.بوا فيه وأ%خذوا
فيه. قال: ول يكون ذلك إ,ل ف الشر�؛ ومنه قولم: ن.ش_م الناس' ف



ع'ث}مان. ون.ش_م. ف ال4مر: ابتدأ% فيه؛ عن اللحيان، هكذا قال فيه، ول
يقل به. ون.ش_مه ونش_م. فيه: نال منه وط%ع.ن عليه. وقال أ%بو عبيد ف
حديث م.ق}تل عثمان: لا ن.ش_م. للناس' ف أ%مره؛ قال: معناه طعنوا فيه

ونالوا منه، أ%صل�ه من ت.ن\ش1يم اللحم أ%و_ل% ما ي'ن\ت1ن. وت.ن.ش_م. ف
الشيء ون.ش_م فيه إذا ابتدأ% فيه؛ قال الشاعر:

قد أ%غ}ت.دي، والليل� ف ج.ر,يه،
م'ع.س\ك1راv ف الغ'ر> من ن�وم1ه
والصeب\ح' قد ن.ش_م ف أ%دي1ه،

ي.د'عeه ب,ض.ف�ت.ي\ ح.ي\ز'وم1ه،
د.ع_ الر_ب,يب ل}ي.ت.ي\ ي.ت1يم1ه

قال: ن.ش_م ف أ%دي1ه يريد ت.بد_ى ف أ%ول الصبح، قال: وأ%دي' الليل
سواده، وجري'ه: نفسه. والت_نشيم: البتداء� ف كل شيء. وف النوادر:

ن.ش.م\ت' ف المر ون.ش_م\ت ون.ش_ب\ت أي ابتدأ}ت. ون.ش_م.ت1 ال4رض':
ن.ز_ت\ بالاء.

 eوال%ن\ش1م: حب
*)

قوله «والنشم حب إل» هو كمجلس ومقعد) من الع1ط}ر شاقÒ الد_ق�.
،vوال%ن\ش.م وال%ن\ش1م: شيء يكون ف سنبل الع1طر ي'س.م>يه العط9ارون ر.و\قا

وهو س.مÒ ساعة{، وقال بعضهم: هي ثرة سوادء م'ن\ت1ن.ة، وقد أ%كثرت
الشعراء� ذ1ك}ر م.ن\ش1م� ف أ%شعارهم؛ قال ال4عشى:

أ%ران وع.م\راv بيننا د.قe م.ن\ش1م�،
فلم يبق إل أ%ن أ�ج.ن_ وي.ك}ل%ب.ا

وم.ن\ش1م'، بكسر الشي: امرأ%ة عط9ارة من ه.م\دان كانوا إذا تطي_بوا من
ريها اشتد_ت الرب فصارت مثلv ف الشر�؛ قال زهي:

ت.دار.ك}ت'م' ع.ب\ساv وذ�ب\يان%، بعدما
ت.فان.و\ا، ود.ق©وا بينهم ع1ط}ر. م.ن\ش1م,

صرفه للش>عر. وقال أ%بو عمرو بن العلء: هو من ابتداء الشر�، ول يكن
يذهب إل أ%ن م.ن\ش1م. امرأ%ةD كما يقول غيه؛ وقال ابن الكلب ف ع1ط}ر,

م.ن\ش1م: م.ن\ش1م' امرأ%ةD من ح1م\ي.ر، وكانت تبيع الطيب، فكانوا إذا
تطيبوا بطيب,ها اشتد_ت حرب'هم فصارت مثلv ف الشر�؛ قال الوهري: م.ن\ش1م'



امرأ%ةD كانت بكة عط9ارة، وكانت خ'زاعة� وج'ر\ه'م إذا أ%رادوا القتال
تطي_بوا من طيبها، وكانوا إذا فعلوا ذلك ك%ث�ر. الق%ت\لى فيما بينهم فكان

eقال: ويقال هو حب :vيقال: أ%ش\أ%م' من ع1ط}ر, م.ن\ش1م، فصار مثل
ب.ل%سان{. وحكى ابن بري قال: يقال عطر' م.ن\ش.م وم.ن\ش1م، قال: وقال أ%بو
عمرو م.ن\ش.م¬ الشرe بعينه، قال: وزعم آخرون أ%نه شيء من ق�رون السeن\ب'ل

يقال له الب.ي\ش، وهو س.مe ساعة{؛ قال: وقال ال4صمعي هو اسم امرأ%ة
عط�ارة كانوا إذا قصدوا الرب غ%م.سوا أ%ي\د1ي.هم ف ط1يبها، وتالفوا عليه

بأ%ن يس\ت.م1يت'وا ف الرب ول ي'و.ل©وا أو ي'ق}ت.لوا، قال: وقال أ%بو
عمرو الش_ي\بان: م.ن\ش1م امرأ%ة عطارة تبيع ال%ن'وط، وهي من خ'زاعة،

قال: وقال هشام¬ الك%ل}بe من قال م.ن\ش1م، بكسر الشي، فهي م.نش1م بنت
الو.جيه من ح1م\ي، وكانت تبيع الع1ط}ر.، ويتشاءمون بعطرها، ومن قال

م.نش.م، بفتح الشي، فهي امرأ%ة كانت ت.ن\تجع العرب. تبيع'هم ع1طرها، فأ%غار
عليها قوم¬ من العرب فأ%خذوا ع1ط}ر.ها، فبلغ ذلك قوم.ها فاستأ}صلوا كل�

م.ن\ ش.مeوا عليه ريح. عطرها؛ وقال الكلب: هي امرأ%ة من ج'ره'م، وكانت
ج'ر\ه'م إذا خرجت لقتال خ'زاعة خرجت معهم فطي_بتهم، فل يتطيب بطيبها

أ%حد إ,ل قاتل% حت ي'قتل أ%و يرح، وقيل: م.ن\ش1م' امرأ%ةD كانت صنعت
طيباv ت'ط%ي>ب به زوجها، ث إنا صادقت رجلv وطي�بته بطيب,ها، فلق1ي.ه

زوج'ها فشم_ ريح. طيبها عليه فقت.له، فاقتتل الي�ان1 من أ%جله.
 �@نصم: ابن ال4عراب: الص_ن.مة

(* قوله «الصنمة» هو ف الصل بذا
الضبط، وف القاموس والتكملة بفتح فسكون) والن_ص.مة� الصورة� الت

ت'ع\ب.د'.
@نضم: أ%هله الليث، وروى أ%بو العباس عن عمرو عن أ%بيه: الن_ض\م'

النطة� الادرة� السمينة، واحدتا ن.ض\مةD، وهو صحيح.
@نطم: أ%هله الليث، ابن ال4عراب: الن_ط}مة� الن_ق}رة� من الد>يك

.vبالباء أ%يضا �وغيه، وهي الن_ط}ب.ة
vون,ظاما vنظم: الن_ظ}م': التأ}ليف'، ن.ظ%م.ه ي.ن\ظ1م'ه ن.ظ}ما@

ون.ظ�مه فان\ت.ظ%م وت.ن.ظ�م. ونظ%م\ت' اللؤ\لؤ. أي جعته ف الس>ل}ك،
والتنظيم' مثله، ومنه ن.ظ%م\ت' الش>عر ون.ظ�م\ته، ون.ظ%م. ال4مر. على الث%ل.

وكل© شيء ق%ر.ن\ت.ه بآخر أو ض.م.م\ت. بعض.ه إل بعض، فقد ن.ظ%م.ت\ه.



والن_ظ}م': ال%ن\ظوم'، وصف بالصدر. والن_ظ}م': ما نظ%م\ته من لؤلؤ�
وخرز� وغيها، واحدته ن.ظ}مه. ون.ظ}م ال%ن\ظل: حبeه ف ص1يصائه.
والن>ظام': ما ن.ظ%م\ت. فيه الشيء من خيط وغيه، وكل© شعبة{ منه
وأ%ص\ل� ن,ظام¬ . ون,ظام' كل أ%مر: م1لك�ه، والمع أ%ن\ظ1مة وأ%ناظيم'

ون'ظ�م¬. الليث: الن_ظ}م' ن.ظم'ك الرز. بعض.ه إل بعض ف ن,ظام� واحد، كذلك
هو ف كل شيء حت يقال: ليس لمره ن,ظام¬ أي ل تستقيم طريقت'ه.

والن>ظام': اليط� الذي ي'ن\ظم' به اللؤلؤ'، وكل© خيط{ ي'ن\ظ%م به لؤلؤ أو غيه'
فهو ن,ظام¬، وجعه ن'ظ�م¬؛ وقال:

م1ث}ل الف%ر,يد1 الذي ي.جري مت النeظ�م
وفعل�ك الن_ظ}م' والت_ن\ظ1يم'. ون.ظ}م¬ من لؤلؤ�، قال: وهو ف الصل

مصدر، والن\ت1ظام: الت>ساق. وف حديث أ%شراط الساعة: وآيات ت.تابع'
كن,ظام� بال� ق�ط1ع. س1ل}ك�ه؛ الن>ظام: الع1ق}د' من الوهر والرز ونوها،

وس1ل}ك�ه خ.ي\ط�ه. والن>ظام': ال%دي.ة� والس>ية. وليس لمرهم ن,ظام¬
أي ليس له ه.د\ي¬ ول م'ت.ع.ل�ق ول استقامة. وما زال% على ن,ظام� واحد

أي عادة{.
وت.ناظ%مت1 الصeخور': تلص.ق%ت.

والن>ظامان من الضب>: ك�ش\ي.تان م.ن\ظومتان1 من جانب ك�ل}ي.ت.ي\ه
طويلتان. ونظاما الضب_ة1 وإنظاماها: ك�ش\ي.تاها، وها خي\طان1 م'ن\ت.ظ1مان1

ب.ي\ضاv، ي.ب\ت.د_ان جانبيها من ذ%ن.بها إل أ�ذ�نا. ويقال: ف بطنها
إن\ظامان من ب.ي\ض�، وكذلك إنظاما السمكة. وحكي عن أ%ب زيد: أ�ن\ظومتا

الضب> والسمكة1، وقد ن.ظ%م.ت ون.ظ�م.ت وأ%ن\ظ%م.ت، وهي ناظم¬ وم'ن.ظYم¬
وم'ن\ظ1م، وذلك حي تتلئ من أ%صل ذنبها إل أ�ذن,ها ب.ي\ضاv. ويقال:

ن.ظ�م.ت الضب_ة� بيضها ت.ن\ظ1يماv ف بطنها، ون.ظ%م.ها نظ}ماv، وكذلك
الدجاجة أ%ن\ظ%م.ت إذا صار ف بطنها ب.ي\ض¬. وال4ن\ظام': نفس البيض

ال�ن.ظ�م كأ%نه منظوم ف سلك. والن\ظام' من الرز: 
(* قوله «والنظام من

الرز» ضبط ف الصل والتكملة بالكسر، وف القاموس بالفتح) خيطD قد ن'ظ1م.
خ.رزاv، وكذلك أ%ناظ1يم' م.ك}ن, الضب_ة. ويقال: جاءنا ن.ظ}م¬ من جراد{،

وهو الكثي. ون,ظام' الرمل وأ%ن\ظامت'ه: ض.ف1رت'ه، وهي ما تعق�د منه.
ون.ظ%م. الب\ل%: ش.ك9ه وع.ق%د.ه. ونظ%م. ال%و�اص' ال�ق}ل% ي.ن\ظ1م'ه:



ش.ك9ه وض.ف%ر.ه. والن_ظائ1م': ش.كائ1ك' ال%ب\ل, وخ.ل%ل�ه. وطع.ن.ه
بالرeمح فان\ت.ظمه أ%ي اخ\ت.ل�ه. وان\ت.ظ%م ساقيه وجانبيه كما قالوا

اخ\ت.ل� فؤاد.ه أي ضمها بالس>نان؛ وقد روي:
لا ان\ت.ظ%م\ت' ف�ؤاد.ه بال1ط}ر,د

والرواية الشهورة: اخ\ت.ل%ل}ت' ف�ؤاد.ه؛ قال أ%بو زيد: الن\ت1ظام'
للجان,ب.ي والخ\تلل� للفؤاد والكبد. وقال السن ف بعض مواعظه: يا اين.

آدم عليك. بن.صيبك من الخرة، فإنه يأ}ت بك على نصيبك من الدنيا
في.ن\ت.ظ1م'ه' لك ان\ت1ظاماv ث يزول� معك حيثما ز'ل}ت.. وانت.ظ%م. الصيد. إذا

طعنه أو رماه حت ي'ن\ف1ذ%ه، وقيل: ل يقال ان\ت.ظ%م.ه حت ي.ج\م.ع.
ر.م\ي.ت.ي بسهم أو رمح. والن_ظ}م': الث©ري�ا، على التشبيه بالنظ}م, من

اللؤلؤ؛ قال أ%بو ذؤيب:
فو.ر.د\ن، والع.يeوق' م.ق}ع.د. رابئ الـ

ـضeر.باء فوق النظ}م,، ل ي.ت.ت.ل�ع
:vوالن_ظ}م' أ%يضا .vورواه بعضهم: فوق النجم، وها الثريا معا

الد�ب.ران� الذي يلي الث©ريا. ابن ال4عراب: الن_ظ}مة� كواكب' الث©ريا.
الوهري: يقال لثلثة كواكب. من ال%و\زاء ن.ظ}م¬.

ون.ظ}م: موضع¬. والنظ}م': ماء# بنجد. والن_ظيم': موضع¬؛ قال ابن
ه.ر\مة:فإن� الغ.ي\ث% قد و.ه1ي.ت\ ك�له'

بب.ط}حاء الس_يالة، فالن_ظيم,
ابن شيل: الن_ظيم' ش1ع\ب¬ فيه غ�د'ر¬ أو ق1لت¬ م'تواصلة بعضها قريب

�من بعض، فالش>ع\ب' حينئذ ن.ظيم¬ ل4نه ن.ظ%م ذلك الاء، والماعة
النeظ�م'. وقال غيه: الن_ظيم' من الرeك1ي> ما تناسق ف�ق�ر'ه' على نسق

واحد.
@نعم: الن_ع1يم' والنeع\مى والن_ع\ماء والن>ع\مة، كله: ال%ف}ض

والد_عة� والال�، وهو ضد الب.أ}ساء والب'ؤ\سى. وقوله عز وجل: وم.ن\
ي'ب.د>ل} ن,ع\م.ة% ال من ب.ع\د1 ما جاءته؛ يعن ف هذا الوضع ح'ج.ج. ال

الدال�ة% على أ%مر النب، صلى ال عليه وسلم. وقوله تعال: ث
ل%ت'س\أ%ل�ن_ يومئذ عن النعيم؛ أي ت'س\أ%لون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به ف

الدنيا، وجع' الن>ع\مة1 ن,ع.م¬ وأ%4ن\ع'م¬ كش1د_ة{ وأ%ش'د{ç؛ حكاه
سيبويه؛ وقال النابغة:



فلن أ%ذ}ك�ر. النeع\مان إل بصال�،
فإن� له عندي ي'د1ي�اv وأ%ن\ع'ما

والنeع\م، بالضم: خلف' الب'ؤ\س. يقال: يوم¬ ن'ع\م¬ ويوم¬ بؤ\�gس¬،
،vأي صار ناع1ما ل%ي>نا vوالمع أ%ن\ع'م¬ وأ%ب\ؤ'س¬. ون.ع'م الشيء� ن'عومة

وكذلك ن.ع1م. ي.ن\ع.م مثل ح.ذ1ر. ي.ح\ذ%ر، وفيه لغة ثالثة مركبة بينهما:
ن.ع1م. ي.ن\ع'م' مثل ف%ض1ل% ي.ف}ض'ل�، ولغة رابعة: ن.ع1م. ي.ن\ع1م،

بالكسر فيهما، وهو شاذ. والتن.عeم: الترف©ه، والسم الن>ع\مة. ون.ع1م.
الرجل ي.ن\ع.م ن.ع\مةv، فهو ن.ع1م¬ بي�ن ال%ن\ع.م، ويوز ت.ن.ع_م، فهو

ناع1م¬، ون.ع1م. ي.ن\ع'م؛ قال ابن جن: ن.ع1م. ف الصل ماضي ي.ن\ع.م'،
وي.ن\ع'م ف الصل مضارع' ن.ع'م، ث تداخلت اللغتان فاستضاف من يقول ن.ع1م.

لغة من يقول ي.ن\ع'م، فحدث هنالك لغةD ثالثة، فإن قلت: فكان يب، على هذا،
أ%ن يستضيف من يقول ن.ع'م مضارع. من يقول ن.ع1م فيتركب من هذا لغةD ثالثة

،vوهي ن.ع'م ي.ن\ع.م، قيل: منع من هذا أ%ن ف%ع'ل ل يتلف مضارع'ه أ%بدا
وليس كذلك ن.ع1م.، فإن ن.ع1م. قد يأ%gت فيه ي.ن\ع1م' وي.نع.م، فاحتمل

خ1لف مضارع1ه، وف%ع'ل ل يتمل مضارع'ه اللف.، فإن قلت: فما بال�م
كسروا عي. ي.ن\ع1م وليس ف ماضيه إل ن.ع1م. ون.ع'م وكل© واحد{ م1ن\ ف%ع1ل

وف%ع'ل ليس له ح.ظê ف باب ي.ف}ع1ل؟ قيل: هذا طريق�ه غي طريق ما قبله،
فإما أن يكون ي.ن\ع1م، بكسر العي، جاء على ماض� وزنه فع.ل غي أ%نم ل

ي.ن\ط1قوا به استغناء� عنه بن.ع1م ون.ع'م، كما اس\ت.غ\ن.و\ا بت.ر.ك عن
و.ذ%ر. وو.د.ع.، وكما استغن.و\ا ب.لم1ح. عن تكسي ل%م\حة{، أ%و يكون

ف%ع1ل ف هذا داخلv على ف%ع'ل، أ%عن أ%ن ت'كس.ر عي' مضارع ن.ع'م كما
ض'م_ت عي' مضارع ف%ع1ل، وكذلك ت.ن.ع_م وت.ناع.م وناع.م ون.ع_مه وناع.م.ه.

ون.ع_م. أ%ولد.ه: ر.ف�ه.هم. والن_ع\مة�، بالفتح: الت_ن\ع1يم'.
يقال: ن.ع_م.ه ال وناع.مه فت.ن.ع_م. وف الديث: كيف أ%ن\ع.م' وصاحب'

الق%ر\ن1 قد ال}ت.ق%مه؟ أي كيف أ%ت.ن.ع_م، من الن_ع\مة، بالفتح، وهي
السر�ة والفرح والترف©ه. وف حديث أ%ب مري: دخلت' على معاوية فقال: ما

أ%ن\ع.م.نا بك؟ أ%ي ما الذي أ%ع\م.ل%ك. إلينا وأ%ق}د.م.ك علينا، وإنا يقال
ذلك لن ي'فر.ح بلقائه، كأنه قال: ما الذي أ%سر�نا وأ%فر.ح.نا وأ%ق%ر_

أ%عي'ن.نا بلقائك ورؤيتك.
والناع1مة� وال�ناع1مة� وال�ن.ع_مة�: ال%سنة� العيش, والغ1ذاء3



ال�ت\ر.فة�؛ ومنه الديث: إنا ل%ط%ي\ر¬ ناع1مةD أي س1مانD م'ت\ر.فةD؛ قال
وقوله:

ما أ%ن\ع.م. الع.ي\ش.، لو أ%ن� الف%ت ح.ج.ر¬،
تن\ب'و الواد1ث� عنه، وهو م.ل}موم'

إنا هو على النسب ل4نا ل نسمعهم قالوا ن.ع1م العيش'، ونظيه ما حكاه
سيبويه من قولم: هو أ%ح\نك' الشاتي وأ%ح\ن.ك' الب.عيين ف أ%نه استعمل

منه فعل التعجب، وإن ل يك منه ف1ع\لD، فت.فه_م\.
ورجل م1ن\عام¬ أي م1ف}ضالD. ون.ب\ت¬ ناع1م¬ وم'ناع1م¬ وم'تناع1م¬ سواء؛

قال ال4عشى:
وت.ض\ح.ك عن غ�ر> الث�نايا، كأ%نه

ذرى أ�ق}ح'وان{، ن.ب\ت'ه م'تناع1م'
والت_ن\عيمة�: شجرةD ناعمة� الور.ق ورق�ها كو.ر.ق الس>ل}ق، ول تنبت

إل على ماء، ول ثر. لا وهي خضراء غليظة� الساق,. وثوب¬ ناع1م¬:
لي>ن¬؛ ومنه قول بعض الو'ص_اف: وعليهم الثياب' الناعمة�؛ وقال:

،vون,س\و.ة vر'كاما vون.ح\مي با ح.و\ما
عليهن_ ق%زÒ ناع1م¬ وح.رير'
وكلم¬ م'ن.ع_م¬ كذلك.

والن>ع\مة�: اليد' الب.ي\ضاء الصاحلة والص_نيعة� وال1ن_ة وما
أ�ن\ع1م به عليك. ون,ع\مة� ال، بكسر النون: م.نeه وما أ%عطاه ال العبد.
ما ل ي'م\كن غيه أ%ن ي'ع\طي.ه إياه كالس_م\ع والبص.ر، والمع' منهما

ن,ع.م¬ وأ%ن\ع'م¬؛ قال ابن جن: جاء ذلك على حذف التاء فصار كقولم ذ1ئ}ب¬
وأ%ذ}ؤب ون,ط}ع وأ%ن\ط�ع، ومثله كثي، ون,ع1مات¬ ون,ع.مات¬، التباع'

ل4هل الجاز، وحكاه اللحيان قال: وقرأ% بعضهم: أ%ن الف�ل}ك. تر,ي ف
الب.ح\ر, بن,ع.مات ال، بفتح العي وكسر,ها، قال: ويوز ب,ن,ع\مات ال،

بإسكان العي، فأ%ما الكسر' 
(* قوله «فأما الكسر إل» عبارة التهذيب: فأما

الكسر فعلى من جع كسرة كسرات، ومن أسكن فهو أجود الوجه على من جع
الكسرة كسات ومن قرأ إل) فعلى م.ن\ جع. ك1س\ر.ةv ك1س3رات، وم.ن\ قرأ%

ب,ن,ع.مات فإن الفتح أخفe الركات، وهو أ%كثر ف الكلم من ن,ع1مات ال،
 vوباطنة vبالكسر. وقوله عز وجل: وأ%س\ب.غ% عليكم ن,ع.م.ه ظاهرة



(* قوله وقوله
عز وجل وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة إل قوله وقرأ بعضهم» هكذا ف
الصل بتوسيط عبارة الوهري بينهما). قال الوهري: والنeع\مى كالن>ع\مة،

فإن فتحت. النون مددت. فقلت الن_ع\ماء، والن_عيم' مثل�ه. وفلنD واسع'
الن>ع\مة1 أي واسع' الال,. وقرأ% بعضهم: وأ%س\ب.غ% عليكم ن,ع\م.ةv، فمن

قرأ% ن,ع.م.ه أ%راد جيع. ما أ%نعم به عليهم؛ قال الفراء: قرأ%ها ابن
عباس 

(* قوله «قرأها ابن عباس إل» كذا بالصل) ن,ع.م.ه، وهو و.ج\ه¬ جي>د
ل4نه قد قال شاكراv ل4نع'م1ه، فهذا جع الن>ع\م وهو دليل على أ%ن

ن,ع.م.ه جائز، وم.ن\ قرأ% ن,ع\مةv أ%راد ما أ�عطوه من توحيده؛ هذا قول الزجاج،
�وأ%ن\ع.مها ال� عليه وأ%ن\ع.م با عليه؛ قال ابن عباس: الن>عمة

الظاهرة� السلم'، والباطنة� س.ت\ر' الذنوب. وقوله تعال: وإذ} تقول� للذي
أ%ن\ع.م ال� عليه وأ%ن\ع.م\ت عليه أ%م\س3ك\ عليك. زو\ج.ك؛ قال الزجاج:
معن إن\عام, ال عليه ه1دايت'ه إل السلم، ومعن إن\عام النب، صلى

ال عليه وسلم، عليه إع\تاق�ه إياه من الر>ق>. وقوله تعال: وأ%م�ا
ب,ن,ع\مة1 رب>ك فحد>ث}؛ فسره ثعلب فقال: اذ}ك�ر السلم. واذكر ما أ%ب\لك.

به ربeك. وقوله تعال: ما أ%نت. ب,ن,ع\مة1 رب>ك ب.ج\نون{؛ يقول: ما
أ%نت بإن\عام, ال عليك وح.م\د1ك. إياه على ن,ع\مت1ه بجنون. وقوله

تعال: ي.ع\ر,فون ن,عمة% ال ث ي'ن\ك1رونا؛ قال الزجاج: معناه يعرفون أ%ن
،�أمر. النب، صلى ال عليه وسلم، حقÒ ث ي'ن\ك1رون ذلك. والن>عمة
بالكسر: اسم¬ من أ%ن\ع.م ال� عليه ي'ن\ع1م' إنعاماv ون,ع\مةv، أ�قيم السم'

م'قام. الن\عام، كقولك: أ%ن\ف%ق}ت' عليه إن\فاقاv ون.ف%ق%ةv بعن
واحد. وأ%ن\ع.م: أ%ف}ضل وزاد. وف الديث: إن أ%هل% النة لي.تراءو\ن% أ%هل%

ع1لYي>ي كما ت.ر.و\ن% الكوكب. الدeر>ي_ ف أ�ف�ق, السماء، وإن�
أبا بكر وع'م.ر منهم وأ%ن\ع.ما أي زادا وف%ض.ل، رضي ال عنهما. ويقال: قد

أ%ح\س.ن\ت. إل� وأ%ن\ع.م\ت. أي زدت علي_ الحسان%، وقيل: معناه صارا
إل النعيم ودخ.ل فيه كما يقال أ%ش\م.ل% إذا ذخل ف الش>مال,، ومعن

قولم: أ%ن\ع.م\ت. على فلن{ أي أ%ص.ر\ت. إليه ن,ع\مةv. وتقول: أ%ن\ع.م
ال� عليك، من الن>ع\مة. وأ%ن\ع.م. ال� ص.باح.ك، من النeع'ومة1.

وقول�م: ع1م\ صباحاv كلمة� تي�ة{، كأ%نه مذوف من ن.ع1م ي.ن\ع1م، بالكسر، كما



تقول: ك�ل} من أ%كل% يأ}كل�، فحذف منه اللف والنون% استخفافاv. ون.ع1م.
ال� بك ع.ي\ناv، ون.ع.م، ون.ع1م.ك ال� ع.ي\ناv، وأ%ن\ع.م ال� بك

ع.ي\ناv: أ%قر_ بك عي. من تب�ه، وف الصحاح: أي أ%قر_ ال� عين.ك بن
تبeه؛ أ%نشد ثعلب:

أ%ن\ع.م ال� بالرسول, وبال�ر\
س1ل,، والامل, الرسال%ة ع.ي\نا

الرسول� هنا: الرسالة�، ول يكون الرسول% ل4نه قد قال والامل الرسالة،
،Dفإن ل ي'ق%ل هذا دخل ف القسمة تداخ'ل ،�وحامل� الرسالة1 هو الرسول

وهو عيب. قال الوهري: ون.ع1م. ال� بك. ع.ي\ناv ن'ع\مةv مثل ن.ز,ه.
ن'ز\هةv. وف حديث مطر�ف: ل تق�ل} ن.ع1م. ال� بك. ع.ي\ناv فإن ال ل
ي.ن\ع.م بأ%حد{ ع.ي\ناv، ولكن قال أ%ن\ع.م. ال� بك ع.ي\ناv؛ قال الزمشري:

الذي من.ع منه م'طر�ف¬ صحيح¬ فصيح¬ ف كلمهم، وع.ي\ناv نصب¬ على
التمييز من الكاف، والباء للتعدية، والعن ن.ع_م.ك. ال� ع.ي\ناv أي ن.ع_م
عين.ك وأ%ق%ر_ها، وقد يذفون الار� وي'وص1لون الفعل فيقولون ن.ع1م.ك

ال� ع.ي\ناv، وأ%م_ا أ%ن\ع.م. ال� بك ع.ي\ناv فالباء فيه زائدة ل4ن
،vوأ%ن\ع.مه ال� عينا vالمزة كافية ف التعدية، تقول: ن.ع1م. زيد¬ عينا

ويوز أ%ن يكون من أ%ن\ع.م. إذا دخل ف الن_عيم في'عد_ى بالباء، قال:
ولعل م'طر>فاv خ'ي>ل% إليه أ%ن� انتصاب المي>ز ف هذا الكلم عن

الفاعل فاستعظمه، تعال ال� أن يوصف بالواس علو�اv كبياv، كما يقولون
ن.ع1م\ت' بذا المر, ع.ي\ناv، والباء للتعدية، فح.س3ب. أن ال4مر ف

ن.ع1م. ال� بك عيناv كذلك، ونزلوا منزلv ي.ن\ع1م'هم وي.ن\ع.م'هم بعن
واحد؛ عن ثعلب، أي ي'ق1رe أ%ع\ي'ن.هم وي.ح\م.دونه، وزاد اللحيان:

وي.ن\ع'م'هم عيناv، وزاد ال4زهري: وي'ن\عم'هم، وقال أ%ربع لغات. ون'ع\مة� العي:
ق�ر_ت'ها، والعرب تقول: ن.ع\م. ون'ع\م. عي� ون'ع\مة% عي� ون.ع\مة%

عي� ون,ع\مة% عي� ون'ع\مى عي� ون.عام. عي� ون'عام. عي� ون.عامة% عي�
ون.ع1يم. عي� ون'عامى عي� أي أفعل� ذلك كرامةv لك وإن\عاماv بع.ين,ك وما

أ%شبهه؛ قال سيبويه: نصبوا كل� ذلك على إضمار الفعل التروك إظهاره'.
Dبصاحبه، فإن وافق. قول vف%ر'و.ي\دا vحس.نا vوف الديث: إذا س.م1عت. قول

vفن.ع\م. ون'ع\مة% عي� آخ1ه وأ%و\د1د\ه أي إذا سعت رج'ل vع.مل
يتكل9م ف العلم با تستحسنه فهو كالداعي لك إل مود�ت1ه وإخائه، فل ت.ع\ج.ل}



حت تتب فعل%ه، فإن رأ%يته حسن. العمل فأ%ج,ب\ه إل إخائه ومود�ته1،
وقل له ن.ع\م. ون'ع\مة عي أ%ي ق�ر_ة% عي�، يعن أ�ق1رe عين.ك بطاعتك

وات�باع أمرك. ون.ع1م. الع'ود': اخضر_ ون.ض.ر.؛ أنشد سيبويه:
واع\و.ج_ ع'ود'ك من ل%ح\و� ومن ق1د.م�،

ل ي.ن\ع.م' الع'ود' حت ي.ن\ع.م الور.ق'
(* قوله «من لو» ف الكم: من لق، واللحق الضمر).

وقال الفرزدق:
،vوم ت.ن\ع.م' ال4ضي\اف ع.ي\نا�وك

وت'ص\ب,ح' ف م.بار,ك1ها ث1قال
ي'ر\و.ى ال4ضياف' وال4ضياف.، فمن قال ال4ضياف'، بالرفع، أراد ت.ن\ع.م

ال4ضياف' عيناv بن ل4نم يشربون من أ%لبان,ها، ومن قال ت.ن\ع.م
ال4ضياف.، فمعناه ت.ن\ع.م هذه الك�وم' بال4ضياف1 عيناv، فحذف. وأ%وصل فن.صب

ال4ضياف. أي أن هذه الكوم. ت'س.رe بال4ضياف1 كس'رور, ال4ضياف1 با،
لنا قد جرت منهم على عادة مأ%لوفة معروفة فهي تأ}ن.س' بالعادة، وقيل:

إنا تأ}نس بم لكثرة ال4لبان، فهي لذلك ل تاف أن ت'ع\ق%ر ول ت'ن\ح.ر،
ولو كانت قليلة ال4لبان لا ن.ع1م.ت بم عيناv لنا كانت تاف الع.ق}ر.
والنحر. وحكى اللحيان: يا ن'ع\م. ع.ي\ن أ%ي يا ق�ر_ة عين؛ وأ%نشد عن

الكسائي:
ص.ب_حك. ال� ب.ي\ر� باكر,،
بن'ع\م, عي� وش.باب� فاخ1ر,

قال: ون.ع\مة� العيش ح'س\ن'ه وغ%ضار.ت'ه، والذكر منه ن.ع\م¬، ويمع
.vأ%ن\ع'ما

والن_عامة�: معروفةD، هذا الطائر'، تكون للذكر وال�نثى، والمع
ن.عامات¬ ون.عائم' ون.عام¬، وقد يقع الن_عام' على الواحد؛ قال أبو

،vك%ث}وة:ول�ى ن.عام' بن ص.ف}وان% ز.و\ز.أ%ة
ل%م_ا رأ%ى أ%س.داv بالغاب, قد و.ث%ب.ا

والن_عام' أ%يضاv، بغي هاء، الذكر' منها الظليم'، والنعامة� ال�نثى.
قال ال4زهري: وجائز أ%ن يقال للذكر ن.عامة بالاء، وقيل الن_عام اسم'
جنس مثل ح.مام� وح.مامة{ وجراد{ وجرادة{، والعرب تقول: أ%ص.مe م1ن

ن.عامة{، وذلك أنا ل ت.ل}وي على شيء إذا جف%لت، ويقولون: أ%شمe م1ن ه.ي\ق



ل4نه ي.ش'م� الريح؛ قال الراجز:
أ%شمe من ه.ي\ق� وأ%ه\د.ى من ج.م.ل}

ويقولون: أ%م\و.ق' من نعامة{ وأ%ش\ر.د' من ن.عامة{؛ وم'وقها: ترك�ها
بيض.ها وح.ض\ن'ها بيض. غيها، ويقولون: أ%جب من ن.عامة{ وأ%ع\دى من

ن.عامة{. ويقال: ركب فلنD ج.ناح.ي\ ن.عامة{ إذا جد_ ف أ%مره. ويقال
للم'ن\هز,مي: أ%ض\ح.و\ا ن.عاماv؛ ومنه قول بشر:

فأ%ما بنو عامر� بالن>سار
فكانوا، غ%داة% ل%ق�ونا، ن.عام.ا

وتقول العرب للقوم إذا ظ%ع.نوا مسرعي: خ.ف�ت\ ن.عام.ت'هم وشال%ت\
ن.عام.ت'هم، وخ.ف�ت\ ن.عام.ت'هم أ%ي است.مر بم السي'. ويقال للع.ذار.ى:

كأنن ب.ي\ض' ن.عام�. ويقال للف%ر.س: له ساقا ن.عامة{ ل1ق1ص.ر, ساق%ي\ه،
وله ج'ؤج'ؤ' ن.عامة{ لرتفاع ج'ؤ\ج'ؤها. ومن أ%مثالم: م.ن ي.ج\مع بي

ال4ر\و.ى والن_عام؟ وذلك أن م.ساكن. ال4ر\و.ى ش.ع.ف' البال ومساكن النعام
السeهولة�، فهما ل يتمعان أ%بداv. ويقال لن ي'ك}ث1ر' ع1ل%ل%ه عليك:

ما أ%نت إل ن.عامةD؛ ي.ع\نون قوله:
،vن.عامة{ ت'د\ع.ى بعيا �وم1ث}ل

ت'عاظ1م'ه إذا ما قيل: ط1يي
وإن} قيل: اح\م1لي، قالت: فإن>ي

من الط�ي\ر ال�ر,ب_ة بالو'كور
ويقولون للذي ي.ر\ج,ع خائباv: جاء كالن_عامة، ل4ن ال4عراب يقولون إن

النعامة ذه.ب.ت\ ت.ط}ل�ب' ق%ر\ن.ي, فقطعوا أ�ذ�نيها فجاءت بل أ�ذ�ني؛
وف ذلك يقول بعضهم:

أو كالن_عامة1، إذ غ%د.ت\ من ب.ي\ت1ها
لت'صاغ% أ�ذ}ناها بغي أ%ذ1ين,

فاج\ت'ث�ت1 ال�ذ�نان منها، فان\ت.ه.ت\
ه.ي\ماء4 ل%ي\س.ت\ من ذوات ق�رون1

ومن أ%مثالم: أن\ت. كصاحبة الن_عامة، وكان من قصتها أ%نا وج.دت\
ن.عامةv قد غ%ص_ت\ بص'ع\رور� فأ%خذت\ها ورب.طت\ها ب1مار,ها إل شجرة، ث

دن.ت\ من الي� فهت.ف%ت\: من كان ي'ف©نا وي.ر'ف©نا فل}ي.ت_ر,ك\
وق%و_ض.ت\ ب.ي\ت.ها لت.ح\م1ل على الن_عامة1، فانت.هت\ إليها وقد أ%ساغ%ت\



غ�ص_ت.ها وأ%ف}ل%ت.ت\، وب.ق1ي.ت الرأ%ة� ل ص.ي\د.ها أ%ح\ر.ز.ت\ ول
نصيب.ها من الي� ح.ف1ظت\؛ يقال ذلك عند ال%ز\ري.ة1 على من ي.ثق بغي

الثYقة1. والن_عامة: الشبة العترضة على الزeرن'وق%ي\ن, ت'ع.ل�ق منهما
القامة، وهي الب.ك%رة، فإن كان الز_رانيق من خ.ش.ب� فهي د1ع.م¬؛ وقال أ%بو

الوليد الك1لب: إذا كانتا من خ.ش.ب فهما الن_عامتان، قال: والعترضة
عليهما هي الع.ج.لة والغ.ر\ب م'ع.ل�ق¬ با، قال الزهري: وتكون

الن_عامتان1 خ.ش.بتي ي'ض.مe طر.فاها ال4ع\ليان وي'ر\ك%ز طرفاها ال4سفلن ف
الرض، أحدها من هذا الانب، والخر من ذاك النب، ي'ص\ق%عان ب.ب\ل

ي'مد� طرفا البل إل وت1د.ي\ن, م'ث}ب.تي\ن, ف الرض أو حجرين ضخمي،
وت'ع.ل�ق' القامة بي ش'ع\بت الن_عامتي، والن_عامتان1: ال%نارتان1

اللتان عليهما الشبة العتر,ضة؛ وقال اللحيان: الن_عامتان الشبتان اللتان
على ز'ر\نوق%ي البئر، الواحدة ن.عامة، وقيل: الن_عامة خشبة تعل على فم

البئر ت.قوم عليها الس_واقي. والن_عامة: صخرة ناشزة ف البئر.
والن_عامة: كل© بناء كالظ©ل�ة، أو ع.ل%م ي'ه\ت.د.ى به من أ%علم الفاوز،

وقيل: كل بناء على البل كالظ©ل�ة والع.ل%م، والمع ن.عام¬؛ قال أ%بو ذؤيب
يصف طرق الفازة:
ب,هن_ ن.عام¬ ب.ناها الرجا

ل�، ت.ح\س.ب آرام.ه'ن الصeروحا
(* قوله «بناها» هكذا بتأنيث الضمي ف الصل ومثله ف الكم هنا،

والذي ف مادة نفض تذكيه، ومثله ف الصحاح ف هذه الادة وتلك).
وروى الوهري عجزه:

ت'ل}ق1ي الن_قائ1ض' فيه الس_ريا
قال: والن_فائض' من البل؛ وقال آخر:

ل شيء4 ف ر.ي\د1ها إل ن.عام.ت'ها،
منها ه.ز,ي¬ ومنها قائم¬ باق1ي

والشهور من شعره:
ل ظ1ل� ف ر.ي\د1ها

وشرحه ابن بري فقال: الن_عامة ما ن'صب من خشب ي.س\ت.ظ1ل© به الربيئة،
وال%زي: التكسر؛ وبعد هذا البيت:
باد.ر\ت' ق�ل�ت.ها ص.ح\ب، وما ك%س3لوا



حت ن.م.ي\ت' إليها ق%ب\ل% إش\راق
والن_عامة: ال1ل}دة الت تغطي الدماغ، والن_عامة من الفرس: دماغ�ه.
والن_عامة: باطن القدم. والن_عامة: الطريق. والن_عامة: جاعة القوم.

وشال%ت\ ن.عام.ت'هم: تفرقت ك%ل1م.ت'هم وذهب عزeهم ود.ر.س.ت\ طريقت'هم
وول�و\ا، وقيل: ت.ح.و_لوا عن دارهم، وقيل: ق%ل� خ.ي\ر'هم وول�ت\

أ�مور'هم؛ قال ذو الص\ب.ع الع.د\وان9:
أ%ز\ر.ى بنا أ%ننا شال%ت\ ن.عامت'نا،
فخالن دونه بل خ1ل}ت'ه دون

ويقال للقوم إذا ار\ت.ح.لوا عن منزلم أو ت.ف%ر_قوا: قد شالت نعامتهم.
وف حديث ابن ذي ي.ز.ن%: أتى ه1ر.ق}لv وقد شال%ت\ ن.عام.ت'هم: النعامة

الماعة أ%ي تفرقوا؛ وأ%نشد ابن بري لب الص_ل}ت الث�ق%ف1ي>:
اش\ر.ب\ هن,يئاv فقد شال%ت\ ن.عامت'هم،

وأ%س\ب,ل, الي.و\م. ف ب'ر\د.ي\ك. إس\بال
وأ%نشد لخر:

إن ق%ض.ي\ت' قضاءé غي. ذي ج.ن.ف{،
ل%م_ا س.م1ع\ت' ول9ا جاء4ن ال%ب.ر'

أ%ن� الف%ر.ز\د.ق قد شال%ت\ نعام.ت'ه،
وع.ض_ه ح.ي_ةD من ق%وم1ه.3 ذ%ك%ر'

والن_عامة: الظ©ل}مة. والن_عامة: الهل، يقال: سك%ن.ت\ ن.عامت'ه؛ قال
ال%ر�ار الف%ق}ع.س3ي�:

ولو أ%ن9 ح.د.و\ت' به ار\ف%أ%ن_ت\
�ن.عامت'ه، وأ%ب\غ.ض. ما أ%قول

اللحيان: يقال للنسان إنه ل%فيف' النعامة إذا كان ضعيف العقل.
وأ%راكةD ن.عامةD: طويلة. وابن النعامة: الطريق، وقيل: ع1ر\ق¬ ف الر>ج\ل؛ قال
ال4زهري: قال الفراء سعته من العرب، وقيل: ابن الن_عامة ع.ظ}م الساق،

وقيل: صدر القدم، وقيل: ما تت القدم؛ قال عنترة:
فيكون� م.ر\كب.ك1 الق%عود' ور.ح\ل�ه،
وابن' الن_عامة1، عند ذلك، م.ر\ك%ب,ي

ف�س>ر بكل ذلك، وقيل: ابن الن_عامة ف%ر.س'ه، وقيل: ر,ج\له؛ قال
الزهري: زعموا أ%ن ابن النعامة من الطرق كأ%نه مركب الن_عامة من قوله:



وابن النعامة، يوم ذلك، م.ر\ك%ب
وابن الن.عامة: الساقي الذي يكون على البئر. والنعامة: الرج\ل.
والنعامة: الساق. والن_عامة: الف%ي\ج' الستعج,ل. والن_عامة: الف%ر.ح.

والن_عامة: الكرام. والن_عامة: ال%ج_ة الواضحة. قال أ%بو عبيدة ف
قوله:وابن النعامة، عند ذلك، مركب

قال: هو اسم لشدة ال%ر\ب وليس ث%م_ امرأ%ة، وإنا ذلك كقولم: به داء
الظ�ب\ي، وجاؤوا على ب.ك}رة أ%بيهم، وليس ث داء ول ب.كرة. قال ابن

بري: وهذا البيت، أ%عن فيكون مركبك1، ل1خ'ز.ز. بن ل%و\ذان الس_دوسي�؛
وقبله:

كذ%ب. الع.تيق' وماء� ش.ن�ç بار,د{،
إن} كنت1 شائل%ت غ%ب'وقاv فاذ}ه.ب

ل ت.ذ}ك�ر,ي م'ه\ر,ي وما أ%طع.م\ت'ه،
فيكون% ل%و\ن'ك1 م1ثل% ل%و\ن1 ال4ج\ر.ب,

إن ل4خ\ش.ى أن تقول% ح.ليل%ت:
هذا غ�بار¬ ساط1ع¬ ف%ت.ل%ب_ب,

،Dإن الرجال% ل%هم\ إل%ي\ك1 وسيل%ة
إن} يأ}خذوك1 ت.ك%ح>لي وت.خ.ض>ب

ويكون م.ر\ك%ب.ك1 الق%لوص' ور.حله'،
وابن' الن_عامة، يوم ذلك، م.ر\ك%ب,ي

وقال: هكذا ذكره ابن خالويه وأ%بو ممد ال4سود، وقال: ابن' الن_عامة
فرس خ'ز.ز. بن ل%و\ذان الس_دوسي، والنعامة أ�مeه فرس الرث بن ع.ب_اد،

قال: وتروى البيات أ%يضا لعنترة، قال: والن_عامة خ.طê ف باطن
الر>ج\ل، ورأ%يت أبا الفرج ال4صبهان قد شرح هذا البيت ف كتابه 

(* قوله «ف
كتابه» هو الغان كما بامش الصل)، وإن ل يكن الغرض ف هذا الكتاب

النقل عنه لكنه أ%قرب إل الصحة لنه قال: إن ناية غرض الرجال منك1 إذا
أ%خذوك الك�ح\ل وال1ضاب' للتمتع بك، ومت أ%خذوك أ%نت حلوك على الرحل

والق%عود وأ%س.رون أ%نا، فيكون الق%عود م.ر\ك%بك ويكون ابن النعامة م.ر\ك%ب
أ%نا، وقال: ابن' الن_عامة ر,ج\له أو ظل©ه الذي يشي فيه، وهذا أ%قرب

إل التفسي من كونه يصف الرأ%ة بر'كوب الق%عود ويصف نفسه بركوب الفرس،



اللهم إل أ%ن يكون راكب الفرس منهزماv مولياv هارباv، وليس ف ذلك من
الفخر ما يقوله عن نفسه، فأ%يe حالة أ%سوأ� من إسلم حليلته وهر.به عنها

راكباv أو راجلv؟ فكون'ه ي.س\ت.هو,ل أ%خ\ذ%ها وحل%ها وأ%س\ر.ه هو
ومشي.ه هو المر الذي ي.ح\ذ%ر'ه وي.س\تهو,له.

والن_ع.م: واحد ال4نع\ام وهي الال الراعية؛ قال ابن سيده: الن_ع.م
البل والشاء، يذكر ويؤنث، والن_ع\م لغة فيه؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

وأ%ش\طان� الن_عام, م'ر.ك�زات¬،
وح.و\م' الن_ع\م, وال%ل%ق' ال�لول

والمع أ%نعام¬، وأ%ناعيم' جع المع؛ قال ذو الرمة:
دان له القيد' ف د.ي\مومة{ ق�ذ�ف{
ق%ي\ن.ي\ه1، وان\ح.س.ر.ت\ عنه ال4ناع1يم'

وقال ابن ال4عراب: النعم البل خاصة، وال4نعام البل والبقر والغنم.
وقوله تعال: فج.زاء# مث}ل� ما ق%ت.ل% من الن_ع.م يكم به ذ%و.ا ع.د\ل�

منكم؛ قال: ينظر إل الذي ق�تل ما هو فتؤخذ قيمته دارهم في'تصدق با؛ قال
ال4زهري: دخل ف النعم ههنا البل� والبقر' والغنم. وقوله عز وجل:

والذين كفروا يتمتعون ويأ}كلون كما تأ}كل ال4ن\عام'؛ قال ثعلب: ل يذكرون
ال تعال على طعامهم ول ي'سمeون كما أ%ن ال4ن\عام ل تفعل ذلك، وأما

قول ال عز وج.ل: وإن� لكم ف ال4نعام ل%ع1ب\رةv ن'س\ق1يكم ما ف
بطونه؛ فإن الفراء قال: ال4ن\عام ههنا بعن الن_ع.م، والن_ع.م تذكر

وتؤنث، ولذلك قال ال عز وجل: ما ف بطونه، وقال ف موضع آخر: ما ف
بطونا، وقال الفراء: الن_ع.م ذكر ل يؤ.نث، ويمع على ن'ع\مان{ مثل ح.م.ل

وح'م\لن{، والعرب إذا أ%فردت الن_ع.م ل يريدوا با إل البل، فإذا قالوا
النعام أ%رادوا با البل والبقر والغنم، قال ال عز وجل: ومن

ال4ن\عام ح.مولةv وف%ر\شاv كلوا ما رزقكم ال (الية) ث قال: ثانية أ%زواج؛
أي خلق منها ثانية أ%زواج، وكان الكسائي يقول ف قوله تعال: نسقيكم

ما ف بطونه؛ قال: أ%راد ف بطون ما ذكرنا؛ ومثله قوله:
م1ث}ل الفراخ ن'ت1ف%ت\ ح.واص1ل�ه\

أي حواصل ما ذكرنا؛ وقال آخر ف تذكي الن_ع.م:
ف كل9 عام� ن.ع.م¬ ي.ح\وون.ه'،

ي'ل}ق1ح'ه ق%و\م¬ وي.ن\ت1جون.ه'



ومن العرب من يقول للبل إذا ذ�ك1رت 
(* قوله «إذا ذكرت» الذي ف

التهذيب: كثرت) ال4نعام وال4ناعيم.
والنeعامى، بالضم على ف�عال: من أ%ساء ريح النوب ل4نا أ%بل©

الرياح وأ%ر\ط%ب'ها؛ قال أ%بو ذؤيب:
م.ر.ت\ه النeعامى فلم ي.ع\ت.ر,ف\،

خ1لف. النeعامى من الش_أ}م,، ريا
وروى اللحيان عن أ%ب ص.ف}وان قال: هي ريح تيء بي النوب والص_با.

والن_عام' والن_عائم': من منازل القمر ثانية� كواكب.: أ%ربعة صادر¬،
Dوأ%ربعة وارد¬؛ قال الوهري: كأنا سرير م'ع\وج�؛ قال ابن سيده: أ%ربعة

ف الر�ة وتسمى الواردة% وأ%ربعة خارجة تسم_ى الصادرة%. قال ال4زهري:
النعائم' منزلةD من منازل القمر، والعرب تسم�يها الن_عام. الصادر.، وهي

أ%ربعة كواكب م'رب_عة ف طرف ال%ج.ر_ة وهي شامي�ة، ويقال لا
الن_عام؛ أ%نشد ثعلب:

باض. الن_عام' به فن.ف�ر أ%هل%ه،
إل ال�ق1يم. على الد�و.ى ال�ت.أ%فYن,

الن_عام' ههنا: الن_عائم' من النجوم، وقد ذكر مستوف ف ترجة بيض.
ون'عاماك.: بعن ق�صاراك.. وأ%ن\ع.م أن ي'ح\س3ن. أ%و ي'س3يء4: زاد.

وأ%ن\ع.م فيه: بال%غ؛ قال:
،vس.م1ي الض_واحي ل ت'4ؤ.ر>ق}ه، ل%ي\لة

وأ%ن\ع.م.، أبكار' ال�موم, وع'ون'ها
الض_واحي: ما بدا من ج.سد1ه، ل ت'ؤر�ق}ه ليلةv أ%بكار' الموم

وع'ون'ها، وأ%ن\ع.م. أي وزاد على هذه الصفة، وأ%بكار الموم: ما فج.أ%ك،
وع'ون'ها: ما كان ه.م�اv بعد. ه.م�، وح.ر\ب¬ ع.وانD إذا كانت بعد ح.ر\ب كانت

قبلها. وف%ع.ل كذا وأ%ن\ع.م. أي زاد. وف حديث صلة الظهر: فأ%برد.
بالظ©ه\ر, وأ%ن\ع.م. أي أ%طال الب\راد. وأ%خ_ر الصلة؛ ومنه قولم: أ%ن\ع.م.

النظر. ف الشيء3 إذا أ%طال% الف1ك}رة% فيه؛ وقوله:
فو.ر.د.ت\ والشمس' ل�ا ت'ن\ع1م,

من ذلك أ%يضاv أ%ي ل ت'بال1غ} ف الطلوع.
ون,ع\م.: ضدe ب,ئ}س. ول ت.ع\م.ل من ال4ساء إل فيما فيه اللف'



واللم أو ما أ�ضيف إل ما فيه ال4لف واللم، وهو مع ذلك دالê على معن
النس. قال أ%بو إسحق: إذا قلت ن,ع\م. الرجل� زيد¬ أو ن,ع\م. رجلv زيد¬،

فقد قلت.: استحق� زيد¬ الدح. الذي يكون ف سائر جنسه، فلم ي'ز\ إذا كانت
ت.س\ت.و\ف م.د\ح. ال4ج\ناس, أن تعمل ف غي لفظ جنس�. وحكى سيبويه:
أ%ن من العرب من يقول ن.ع\م. الرجل� ف ن,ع\م.، كان أصله ن.ع1م ث خف�ف

بإسكان الكسرة على لغة بكر من وائل، ول تدخل عند سيبويه إل على ما فيه
ال4لف واللم م'ظ%ه.راv أو مضمراv، كقولك ن,ع\م الرجل زيد فهذا هو

ال�ظه.ر، ون,ع\م. رجلv زيد¬ فهذا هو الضمر. وقال ثعلب حكايةv عن العرب: ن,ع\م
،vمرر\ت بقوم� ن,ع\م قوما :vوحكى أ%يضا ،vون,ع\م. زيد¬ رجل vبزيد{ رجل

ون,ع\م. بم قوماv، ون.ع1م'وا قوماv، ول يتصل با الضمي عند سيبويه
أ%عن أ%ن_ك ل تقول الزيدان ن,ع\ما رجلي، ول الزيدون ن,ع\موا رجالv؛

قال الزهري: إذا كان مع ن,ع\م وب,ئ}س. اسم' جنس بغي أ%لف ولم فهو نصب¬
أ%بداv، وإن كانت فيه ال4لف' واللم' فهو رفع¬ أ%بداv، وذلك قولك ن,ع\م
�رجلv زيد¬ ون,ع\م الرجل� زيد¬، ون.ص.بت. رجلv على التمييز، ول ت.ع\مل

ن,ع\م وبئ}س ف اسم� علم�، إنا ت.ع\م.لن1 ف اسم منكور� دال�ç على
جنس، أو اسم فيه أ%لف ولم¬ تدل9 على جنس. الوهري: ن,ع\م وبئس ف1ع\لن

ماضيان ل يتصر_فان تصرeف. سائر ال4فعال ل4نما است'عمل للحال بعن
الاضي، فن,ع\م مدح¬ وبئس. ذمÒ، وفيهما أ%ربع لغات: ن.ع1م. بفتح أ%وله وكسر

ثانيه، ث تقول: ن,ع1م. فت'ت\بع الكسرة الكسرة%، ث تطرح الكسرة الثانية
فتقول: ن,ع\م. بكسر النون وسكون العي، ولك أ%ن تطرح الكسرة من الثان

وتترك ال4و_ل مفتوحاv فتقول: ن.ع\م الرجل� بفتح النون وسكون العي،
وتقول: ن,ع\م. الرجل� زيد¬ ون,عم الرأ%ة� هند¬، وإن شئت قلت: ن,ع\مت1

الرأ%ة� هند، فالرجل فاعل� ن,ع\م.، وزيد¬ يرتفع من وجهي: أ%حدها أ%ن يكون
مبتدأ قد>م عليه خب'ه، والثان أن يكون خب مبتدإ, مذوف{، وذلك أ%ن_ك

ل9ا قلت ن,ع\م الرجل، قيل لك: م.ن\ هو؟ أو قد_رت أ%نه قيل لك ذلك فقلت:
هو زيد وحذفت هو على عادة العرب ف حذف البتدإ، والب إذا عرف الذوف

هو زيد، وإذا قلت ن,ع\م رجلv فقد أ%ضمرت ف ن,ع\م. الرجل% بال4لف
واللم مرفوعاv وفس�رته بقولك رجلv، لن فاع1ل% ن,ع\م وب,ئ}س. ل يكون إل

معرفة بال4لف واللم أو ما يضاف إل ما فيه ال4لف واللم، ويراد به تعريف
النس ل تعريف' العهد، أو نكرةv منصوبة ول يليها عل%م¬ ول غيه ول



يتصل بما الضمي'، ل تقول ن,ع\م. زيد¬ ول الزيدون ن,ع\موا، وإن أ%دخلت
على ن,ع\م ما قلت: ن,ع\م_ا ي.ع1ظكم به، تمع بي الساكني، وإن شئت حركت

vالعي بالكسر، وإن شئت فتحت النون مع كسر العي، وتقول غ%س.ل}ت غ%س\ل
ن,ع1م�ا، تكتفي با مع ن,ع\م عن صلته أي ن,ع\م ما غ%س.ل}ته، وقالوا: إن
فعلت. ذلك ف%ب,ها ون,ع\م.ت\ بتاء� ساكنة ف الوقف والوصل ل4نا تاء
تأ}نيث، كأ%ن_هم أ%رادوا ن,ع\م.ت الف%ع\لة� أو ال%ص\لة. وف الديث: م.ن

توض_أ% يوم. المعة فبها ون,ع\م.ت، وم.ن اغ}ت.سل فالغ'س\ل أ%فضل؛ قال ابن
الثي: أ%ي ون,ع\م.ت الف%ع\لة� وال%ص\لة� هي، فحذف الخصوص بالدح،
والباء ف فبها متعلقة بفعل مضمر أي فبهذه ال%ص\لة1 أو الف%ع\لة، يعن
الوضوء4، ي'نال� الفضل�، وقيل: هو راجع إل السeن_ة أي فبالس_ن_ة أ%خ.ذ

فأ%ضمر ذلك. قال الوهري: تاء� ن,ع\م.ت ثابتةD ف الوقف؛ قال ذو الرمة:
أ%و ح'ر_ة ع.ي\ط%ل ث%ب\جاء م'ج\ف%رة

د.عائم. الز_و\ر,، ن,ع\م.ت ز.و\ر.ق' الب.لد1
وقالوا: ن.ع1م القوم'، كقولك ن,ع\م القوم'؛ قال طرفة:

ما أ%ق%ل�ت\ ق%د.ماي. إن_ه'م'
gب,ر��ن.ع1م. الس_اعون ف ال4م\ر, ال

هكذا أ%نشدوه ن.ع1م.، بفتم النون وكسر العي، جاؤوا به على ال4صل ول
يكثر استعماله عليه، وقد روي ن,ع1م.، بكسرتي على التباع. ودق%ق}ت'ه

د.ق9اv ن,ع1م�ا أي ن,ع\م. الدقe. قال ال4زهري: ودق%ق}ت دواءé فأ%ن\ع.م\ت
د.ق�ه أي بال%غ\ت وز,دت. ويقال: ناع1م\ ح.ب\ل%ك وغيه. أ%ي أ%حكم1ه.

ويقال: إنه رجل ن,ع1م�ا الرجل� وإنه ل%ن.ع1يم¬.
وت.ن.ع_م.ه بالكان: طل%به. ويقال: أ%تيت' أ%رضاv فت.ن.ع_م.ت\ن أي

وافقتن وأ%قمت' با. وت.ن.ع_م.: م.ش.ى حافياv، قيل: هو مشتق من الن_عامة
الت هي الطريق وليس بقوي�. وقال اللحيان: ت.ن.ع_م. الرجل� قدميه أي

ابتذ%ل%هما. وأ%ن\ع.م. القوم. ون.ع_مهم: أتاهم م'ت.ن.ع>ماv على قدميه
حافياv على غي داب�ة؛ قال:
ت.ن.ع_مها من ب.ع\د1 يوم� وليلة{،

فأ%ص\ب.ح. ب.ع\د. ال�ن\س, وهو ب.ط1ي'
وأ%ن\ع.م. الرجل� إذا شي_ع ص.ديق%ه حافياv خطوات. وقوله تعال: إن

ت'ب\دوا الص_د.قات1 فن,ع1م_ا هي، ومثل�ه: إن� ال ن,ع1م�ا ي.ع1ظكم به؛



قرأ% أ%بو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأ%بو عمرو فن,ع\م�ا، بكسر النون وجزم
العي وتشديد اليم، وقرأ% حزة والكسائي فن.ع1م�ا، بفتح النون وكسر العي،

وذكر أ%بو عبيدة 
(* قوله «وذكر أ%بو عبيدة» هكذا ف الصل بالتاء، وف

التهذيب وزاده على البيضاوي أبو عبيد بدونا) حديث النب، صلى عليه وسلم،
حي قال لعمرو بن العاص: ن,ع\م�ا بالال, الصال للرجل الصال1ح، وأ%نه

يتار هذه القراءة ل4جل هذه الرواية؛ قال ابن ال4ثي: أ%صله ن,ع\م. ما
vفأ%د\غم وشد_د، وما غي' موصوفة{ ول موصولة{ كأ%نه قال ن,ع\م. شيئا
الال�، والباء زائدة مثل زيادتا ف: ك%ف%ى بال حس3بياv حس3يباv ومنه

الديث: ن,ع\م. الال� الصال� للرجل الصال1ح؛ قال ابن الثي: وف ن,ع\م.
لغات¬، أ%شهر'ها كسر' النون وسكون العي، ث فتح النون وكسر العي، ث
كسر'ها؛ وقال الزجاج: النحويون ل ييزون مع إدغام اليم تسكي. العي

ويقولون إن هذه الرواية ف ن,ع\م�ا ليست بضبوطة، وروي عن عاصم أ%نه قرأ%
Dفن,ع1م_ا، بكسر النون والعي، وأ%ما أ%بو عمرو فكأ%ن� مذه.به ف هذا كسرة

خفيفةD م'خ\ت.ل%سة، والصل ف ن,ع\م. ن.ع1م. ن,ع1م. ثلث لغات، وما ف
تأ}ويل الشيء ف ن,ع1م�ا، العن ن,ع\م. الشيء�؛ قال الزهري: إذا قلت

ن,ع\م. ما ف%عل أو بئس ما ف%عل، فالعن ن,ع\م. شيئاv وبئس شيئاv فع.ل،
وكذلك قوله: إن� ال4 ن,ع1م�ا ي.ع1ظ�كم به؛ معناه ن,ع\م. شيئاv ي.ع1ظكم

به.والنeع\مان: الدم، ولذلك قيل للش_ق1ر ش.قائق النeع\مان. وشقائق'
النeع\مان1: نبات¬ أ%حر' ي'شب_ه بالدم. ون'ع\مان� بن' النذر: م.لك' العرب
ن'سب إ,ليه الش_قيق ل4نه ح.ماه؛ قال أ%بو عبيدة: إن العرب كانت

ت'س.م>ي م'لوك. الية النeع\مان% ل4نه كان آخ1ر.هم. أ%بو عمرو: من أ%ساء
الروضة1 الناع1مة� والواض1عة� والناص1فة� والغ.ل}باء والل�ف9اء�.

الفراء: قالت الدeب.ي\ر,ي�ة ح'ق}ت' ال%ش\ر.بة% ون.ع.م\ت'ها 
(* قوله

«ونعمتها» كذا بالصل بالتخفيف، وف الصاغان بالتشديد) وم.ص.ل}تها 
(* قوله

«ومصلتها» كذا بالصل والتهذيب، ولعلها وصلتها كما يدل عليه قوله بعد
:�والصول) أي ك%نس\تها، وهي ال1ح\و.قة�. وال1ن\ع.م' وال1ص\و.ل

ال1ك}ن.سة.



وأ�ن.ي\ع1م' وال�ن.ي\ع1م' وناع1مة� ون.ع\مان�، كلها: مواضع؛ قال ابن
بري: وقول الراعي:

صبا ص.ب\وةv م.ن ل%ج_ وهو ل%ج'وج'،
وزاي.ل%ه بال4ن\ع.مي, ح'دوج'

ال4ن\ع.مي: اسم موضع. قال ابن سيده: وال4ن\عمان موضع¬؛ قال أ%بو
ذؤيب، وأ%نشد ما نسبه ابن بري إل الراعي:

صبا صبوةv ب.ل} ل�، وهو لوج'،
وزالت له بال4نعمي حدوج'

وها ن.ع\مانان1: ن.ع\مان� ال4راك1 بكة وهو ن.ع\مان� ال4كب' وهو
:�وادي عرفة، ون.ع\مان� الغ.ر\ق%د بالدينة وهو ن.ع\مان� ال4صغر'. ون.ع\مان

اسم جبل بي مكة والطائف. وف حديث ابن جبي: خلق. ال� آدم. م1ن
د.ح\نا وم.سح. ظهر. آدم.، عليه السلم، ب,ن.ع\مان الس_حاب,؛ ن.ع\مان�: جبل

،�بقرب عرفة وأ%ضافه إل السحاب ل4نه ر.ك%د فوقه لع'ل�و>ه. ون.ع\مان
بالفتح: واد{ ف طريق الطائف يرج إل عرفات؛ قال عبد ال ابن ن'م.ي

الث�ق%ف1ي�:
تض.و_ع. م1س\كاv ب.ط}ن' ن.ع\مان%، أن} م.ش.ت\

به ز.ي\ن.ب¬ ف ن,س\وة{ ع.طرات
ويقال له ن.ع\مان� ال4راك1؛ وقال خ'ل%ي\د:

أ%م.ا والر_اق1صات1 بذات1 ع1ر\ق�،
وم.ن ص.ل�ى ب,ن.ع\مان1 ال4راك1

والت_ن\عيم': مكانD بي مكة والدينة، وف التهذيب: بقرب من مكة.
وم'ساف1ر بن ن,ع\مة بن ك�ر.ير: من ش'عرائهم؛ حكاه ابن ال4عراب. وناع1م¬

ون'ع.ي\م¬ وم'ن.ع_م وأ%ن\ع'م' ون'ع\م1ي� 
(* قوله «ومنعم» هكذا ضبط ف الصل

والكم، وقال القاموس كمحد�ث، وضبط ف الصاغان كمكرم. وقوله «وأنعم»
قال ف القاموس بضم العي، وضبط ف الكم بفتحها. وقوله «ونعمى» قال ف

�القاموس كحبلى وضبط ف الصل والكم ككرسي) ون'ع\مان� ون'ع.يمان
وت.ن\ع'م'، كلهن: أ%ساء#. والت_ناع1م': ب.ط}ن¬ من العرب ينسبون إل ت.ن\ع'م بن

ع.ت1يك. وب.نو ن.عام�: بطن¬. ون.عام¬: موضع. يقال: فلنD من أ%هل ب,ر\ك{
ون.عام�، وها موضعان من أطراف الي.من. والن_عامة�: فرس¬ مشهورة فارس'ها



الرث بن عب�اد؛ وفيها يقول:
ق%ر>با م.ر\ب.3ط1 الن_عامة1 م1ن�ي،

ل%ق1ح.ت\ ح.ر\ب' وائل� عن ح1يال,
أي ب.ع\د. ح1يال�. والن_عامة� أ%يضاv: فرس' م'ساف1ع ابن عبد الع'ز�ى.

وناع1مة�: اسم' امرأ%ة{ ط%ب.خ.ت ع'ش\باv يقال له الع'ق9ار' ر.جاء4 أ%ن
يذهب الطبخ ب,غائلت1ه فأ%كلته فق%تل%ها، فسمي الع'ق9ار' لذلك ع'ق9ار

ناع1مة%؛ رواه ابن سيده عن أب حنيفة. وي.ن\ع.م': ح.يÒ من اليمن. ون.ع.م\
ون.ع1م\: كقولك ب.لى، إل أن ن.ع.م\ ف جواب الواجب، وهي موقوفة الخ1ر لنا

حرف جاء لعن، وف التنزيل: هل} وج.د\ت'م\ ما وع.د. ربeكم ح.ق9اv قالوا
ن.ع.م\؛ قال الزهري: إنا ي'جاب به الستفهام' الذي ل ج.ح\د. فيه،

قال: وقد يكون ن.ع.م\ ت.ص\ديقاv ويكون ع1د.ةv، وربا ناق%ض. ب.لى إذا قال:
ليس لك عندي ود1يعةD، فتقول: ن.ع.م\ ت.ص\ديق¬ له وب.لى تكذيب¬. وف حديث
قتادة عن رجل من خث}ع.م قال: د.ف%عت' إل النب، صلى ال عليه وسلم، وهو

ب,م1نÝ فقلت: أنت. الذي تزع'م أنك ن.بÒ؟ فقال: ن.ع1م\، وكسر العي؛ هي
لغة ف ن.ع.م\، وكسر العي؛ وهي لغة ف ن.غ.م\ بالفتح الت للجواب، وقد

قرئ. بما. وقال أ%بو عثمان الن_ه\دي�: أمر.نا أمي' الؤمني عمر'،
رضي ال عنه، بأمر فقلنا: ن.ع.م\، فقال: ل تقولوا ن.ع.م\ وقولوا ن.ع1م\،

بكسر العي. وقال بعض' ولد الزبي: ما كنت أ%سع أشياخ. قر.يش يقولون
إل� ن.ع1م\، بكسر العي. وف حديث أب س'فيان حي أ%راد الروج إل أ�حد:

كتب. على س.هم� ن.ع.م\، وعلى آخر ل، وأ%جالما عند ه'ب.ل، فخرج سهم'
ن.ع.م\ فخرج إل أ�ح'د، فلما قال ل1ع'مر: أ�ع\ل� ه'ب.ل�، وقال عمر: ال�

أ%على وأ%جل©، قال أ%بو سفيان: أنع.مت\ ف%عال, عنها أي اترك ذ1كر.ها فقد
صدقت ف ف%ت\واها، وأ%نع.م.ت\ أ%ي أ%جابت بن.ع.م'g؛ وقول الطائي:

vمةYتقول إن} قلت'م' ل: ل م'س.ل
ل4مر,ك�م\، ون.ع.م\ إن قلت'م' ن.ع.ما

قال ابن جن: ل عيب فيه كما ي.ظنe قوم¬ ل4نه ل ي'ق1ر_ ن.ع.م\ على
مكانا من الرفية، لكنه نق%لها فجعلها اساv فنص.بها، فيكون على حد قولك

قلت' خ.ياv أو قلت ض.ياv، ويوز أن يكون قلتم ن.ع.ما على موضعه من
الرفية، فيفتح للطلق، كما حر_ك بعض'هم للتقاء الساكني بالفتح، فقال:

ق�م. الليل% وب,ع. الثوب.؛ واشتق_ ابن' جن ن.ع.م\ من الن>ع\مة، وذلك أن



نع.م\ أ%شرف' الوابي وأ%سرeها للنف}س وأ%جل%ب'هما للح.م\د، ول
بض1د>ها؛ أل ترى إل قوله:
وإذا قلت. ن.ع.م\، فاص\ب,ر\ لا

gل}ف ذ%م��بن.جاح, الو.ع\د، إن� ال
وقول الخر أ%نشده الفارسي:

أب ج'ود'ه ل الب'خ\ل, واس\ت.ع\ج.لت\ به
ن.ع.م\ من ف%تÝ ل ي.م\ن.ع ال�وع قات1له

(* قوله «ل ينع الوع قاتله» هكذا ف الصل والصحاح، وف الكم:
الوس قاتله، والوس الوع. والذي ف مغن اللبيب: ل ينع الود قاتله، وكتب

عليه الدسوقي ما نصه: قوله ل ينع الود، فاعل ينع عائد على المدوح؛
والود مفعول ثان؛ وقاتله مفعول أول، ويتمل أن الود فاعل ينع أي جوده
ل يرم قاتله أي فإذا أراد إنسان قتله فجوده ل يرم ذلك الشخص بل يصله

اهـ. تقرير دردير).
يروى بنصب البخل وجر>ه، فمن نصبه فعلى ضربي: أحدها أن يكون بدلv من

ل لن ل موضوع'ها للبخل فكأ%نه قال أ%ب جود'ه البخل%، والخر أن تكون
ل زائدة، والوجه ال4ول أعن البدل% أ%ح\س.ن، لنه قد ذكر بعدها ن.ع.م\،

ون.عم\ ل تزاد، فكذلك ينبغي أ%ن تكون ل ههنا غي زائدة، والوجه الخر
على الزيادة صحيح، وم.ن جر_ه فقال ل الب'خ\ل, فبإضافة ل إليه، ل4ن�

ل كما تكون للب'خ\ل فقد تكون للج'ود أ%يضاv، أل ترى أ%نه لو قال لك
النسان: ل ت'ط}ع1م\ ول تأ}ت1 ال%كارم. ول ت.ق}ر, الض_ي\ف.، فقلت.

vأ%نت: ل لكانت هذه اللفظة هنا للج'ود، فلما كانت ل قد تصلح لل4مرين جيعا
أ�ضيف%ت إل الب'خ\ل لا ف ذلك من التخصيص الفاصل بي الضد�ين. ون.ع_م

الرجل%: قال له نع.م\ فن.ع1م. بذلك بالv، كما قالوا ب.ج_ل}ت'ه أي قلت
له ب.ج.ل} أي ح.س\ب'ك؛ حكاه ابن جن. وأ%نع.م له أي قال له نع.م\.

ون.عامة: ل%ق%ب' ب.ي\ه.س�؛ والنعامة�: اسم فرس ف قول لبيد:
ت.كاثر. ق�ر\ز'لD وال%و\ن� فيها،
�وت.ح\ج'ل والن_عامة� وال%بال

(* قوله «وتجل والبال» هكذا ف الصل والصحاح، وف القاموس ف مادة
خبل بالوحدة، وأما اسم فرس لبيد الذكور ف قوله:
تكاثر قرزل والون فيها * وعجلى والنعامة واليال



فبالثناة التحتية، ووهم الوهري كما وهم ف عجلى وجعلها تجل).
وأ%بو ن.عامة: كنية ق%ط%ري� بن الف�جاءة1، ويكن أ%با ممد أ%يضاv؛ قال
ابن بري: أ%بو ن.عامة ك�ن\ي.ت'ه ف الرب، وأ%بو ممد ك�نيته ف الس>لم.

ون'ع\م، بالضم: اسم امرأ%ة.
@نغم: الن_غ\مة�: ج.ر\س' الكلمة وح'س\ن الصوت ف القراءة وغيها، وهو

حس.ن' الن_غ\مة1، والمع ن.غ\م¬؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي.ة:
و.لو ان_ها ض.ح1كت فت'سم1ع. ن.غ\م.ها

ر.ع1ش. ال%فاص1ل,، ص'ل}ب'ه م'ت.حن>ب'
وكذلك ن.غ.م¬. قال ابن سيده: هذا قول اللغويي، قال: وعندي أ%ن الن_غ.م

اسم¬ للجمع كما حكاه سيبويه من أ%ن ح.ل%قاv وف%ل%كاv اسم¬ لمع ح.ل}قة{
وف%ل}كة{ ل جع¬ لما، وقد يكون ن.غ.م¬ متحركاv من ن.غ\م�. وقد تن.غ_م

بالغ1ناء ونوه. وإنه ل%ي.ت.ن.غ_م بشيء ويت.نس_م' بشيء وي.نس3م' بشيء
أي يتكلم به. والن_غ.م: الكلم الفي�. والن_غ\مة�: الكلم السن، وقيل:

،vرى الضمة% لغة�هو الكلم الفي�، ن.غ.م ي.ن\غ.م وي.ن\غ1م؛ قال: وأ
ن.غ\ماv. وسكت فلن فما ن.غ.م برف وما تن.غ_م مثله، وما ن.غ.م بكلمة.

.vكن.غ.ب؛ حكاه أ%بو حنيفة، وقد يكون بدل vونغ.م ف الشراب: ش.رب منه قليل
.vغ\بة؛ عنه أيضاeكالن :�والنeغ\مة

@نقم: الن_ق1مة� والن_ق}مة�: الكافأ%ة بالعقوبة، والمع ن.ق1م¬
ون,ق%م¬، فن.ق1م¬ لن.ق1مة، ون,ق%م¬ لن,ق}مة{، وأ%ما ابن جن فقال: ن.ق1مة

ون,ق%م¬، قال: وكان القياس أن يقولوا ف جع, ن.ق1مة ن.ق1م على جع ك%ل1مة
وك%ل1م� فعدلوا عنه إل أ%ن فتحوا الكسور. وكسروا الفتوح. قال ابن سيده:

وقد علمنا أ%ن من شرط المع ب,خ.لع الاء أ%ن ل ي'غ.ي_ر من صيغة الروف
شيء ول ي'زاد على طرح الاء نو ت.م\رة وت.م\ر، وقد بي_ن_ا ذلك جيعه

فيما حكاه هو من م.ع1دة{ وم1ع.د{. الليث: يقال ل أ%ر\ض منه حت ن.ق1م\ت
�وانت.ق%م\ت إذا كافأ%ه عقوبةv با صن.ع. ابن ال4عراب: الن>ق}مة

العقوبة، والن>ق}مة� النكار. وقوله تعال: هل ت.ن\ق1مون م1ن�ا؛ أ%ي هل
ت'ن\ك1رون. قال ال4زهري: يقال الن_ق}مة� والن>ق}مة� العقوبة؛ ومنه قول علي�

بن أ%ب طالب، كرم ال وجهه:
ما ت.ن\ق1م' ال%ر\ب' الع.وان� م1ن>ي،

باز,ل عام.ي\ن, ف%ت1ي� س1ن>ي



وف الديث: أنه ما انت.ق%م لنفس3ه ق%ط9 إل أن ت'نت.ه.ك. م.حار,م' ال
أ%ي ما عاقب. أ%حداv على مكروه{ أتاه من ق1ب.له، وقد تكرر ف الديث.

الوهري: ن.ق%م\ت' على الرجل أ%نق1م'، بالكسر، فأ%نا ناق1م¬ إذا ع.ت.ب\ت
عليه. يقال: ما ن.ق1م\ت' منه إل الحسان%. قال الكسائي: ون.ق1م\ت، بالكسر،

لغة. ون.ق1م من فلن{ الحسان% إذا جعله ما ي'ؤ.د>يه إل ك�فر النعمة.
وف حديث الزكاة: ما ي.ن\ق%م' ابن' ج.ميل� إل أ%نه كان ف%قياv فأ%غناه

ال أ%ي ما ي.ن\ق%م' شيئاv من م.ن\ع الزكاة إل أن ي.كفر الن>ع\مة
فكأ%ن� غناه أ%د_اه إل ك�ف}ر, ن,ع\مة1 ال. ون.ق%م\ت' ال4مر.

،�ون.ق1م\ت'ه إذا ك%رهته. وان\ت.ق%م. ال� منه أي عاق%ب.ه، والسم منه الن_ق}مة
والمع ن.ق1مات ون.ق1م¬ مثل ك%ل1مة{ وكل1مات وك%ل1م�، وإن شئت. سك9نت
القاف ونقلت حركت.ها إل النون فقلت ن,ق}مة، والمع ن,ق%م¬ مثل ن,ع\مة

ون,ع.م؛ وقد ن.ق%م. منه ي.ن\ق1م' ون.ق1م. ن.ق%ماv. وان\ت.ق%م. ون.ق1م. الشيء4
ون.ق%م.ه: أ%نكره. وف التنزيل العزيز: وما ن.ق%موا منهم إل أ%ن

ي'ؤ\م1نوا بال؛ قال: ومعن ن.ق%م\ت بال%غ\ت ف كراهة الشيء؛ وأ%نشد ابن قيس
الرeقي�ات:

ما ن.ق1م.و'ا من ب.ن أ�م.ي_ة% إل
أ%نم ي.ح\ل�مون، إن} غ%ض1بوا

ي'روى بالفتح والكسر: ن.ق%م'وا ون.ق1م'وا. قال ابن بري: يقال ن.ق%م\ت'
ن.ق}ماv ون'قوماv ون.ق1مةv ون,ق}مةv، ون.ق1م\ت': بال%غ\ت' ف كراهة الشيء.
وف أ%ساء ال عز وجل: ال�ن\ت.ق1م، هو البالغ ف العقوبة لن\ شاء4،

وهو م'ف}ت.ع1ل م1ن\ ن.ق%م. ي.ن\ق1م إذا ب.ل%غ.ت\ به الكراهة� حد_
الس_خ.ط1. وضر.به ض.ر\بة ن.ق%م� إذا ضر.به ع.د'وÒ له. وف التنزيل العزيز: قل

يا أ%هل% الكتاب هل ت.ن\قمون من�ا إل� أ%ن آم.ن�ا بال؛ قال أ%بو
إسحق: يقال ن.ق%م\ت' على الرجل أ�ن\ق1م ون.ق1م\ت' عليه أ%ن\ق%م، قال:
Dوال4جو.د' ن.ق%م\ت' أ%ن\ق1م، وهو ال4كثر ف القراءة. ويقال: ن.ق1م. فلن
و.ت\ر.ه أي ان\ت.ق%م. قال أ%بو سعيد: معن قول القائل ف الثل: م.ث%لي

م.ث%ل� ال4ر\ق%م، إن ي'ق}ت.ل} ي.ن\ق%م\، وإن ي'ت\ر.ك ي.ل}ق%م\؛ قوله إن
ي'ق}ت.ل} ي.ن\ق%م\ أي ي'ث}أ%ر به، قال: وال4ر\ق%م' الذي ي'ش\به الان9،

والناس' ي.ت_قون% ق%ت\ل%ه لش.بهه بالان9، وال4ر\ق%م مع ذلك من أ%ضعف
الي�ات وأ%قلYها ع.ض�اv. قال ابن الثي: وف حديث عمر، رضي ال عنه: فهو



كال4ر\ق%م, إن ي'ق}ت.ل} ي.ن\ق%م\ أي إن قت.ل%ه كان له من ي.ن\ت.ق1م' منه،
قال: وال4ر\ق%م' الي�ة، كانوا ف الاهلية يزعمون أن ال1ن_ ت.ط}ل�ب'

بثأ}ر, الان�، وهي الي�ة الدقيقة، فربا مات قات1ل�ه، وربا أ%صابه
خ.ب.لD. وإنه ل%ي\م'ون� الن_قيمة1 إذا كان م'ظ%ف�راv با ي'حاو,ل، وقال

يعقوب: ميمه بدل من باء ن.ق1يبة{. يقال: فلنD م.ي\مون� العريكة1
والنقيبة والن_قيمة1 والط�بيعة بعن واحد.

والناقم': ض.ر\ب¬ من تر, ع'مان%، وف التهذيب: وناق1م¬ تر¬ بع'مان%.
والناقمي�ة�: هي ر.قاش, بنت' عامر�. وبنوا الناق1مي�ة1: ب.ط}ن¬ من عبد

القيس؛ قال أ%بو عبيد: أ%نشدنا الفراء عن ال�ف%ض_ل لسعد بن زيد
،vد\وة�م.ناة%:أ%ج.د_ ف1راق' الناق1مي�ة1 غ

أم الب.ي\ن' ي.ح\ل%و\ ل ل1م.ن\ هو م'ول%ع'؟
،vلقد كنت' أ%ه\و.ى الناق1مي_ة1 ح1ق}بة

فقد ج.ع.ل%ت\ آسان� ب.ي\ن� ت.ق%ط�ع'
التهذيب: وناق1م ح.يÒ من اليمن؛ قال 

(* قوله «وناقم حي من اليمن قال
إل»« كذا بالصل، وعبارة التهذيب: يقال ل أرض منه حت نقمت وانتقمت إذا

كافأته عقوبة با صنع، وقال يقود إل).
ي.قود' بأ%رسان 3 ال1ياد1 س.رات'نا،
ل1ي.ن\ق1من. وتراv أ%و ليدف%ع\ن. م.دف%عا

وناقم¬: لقب' عامر بن سعد بن عدي� بن ج.د_ان% بن, ح.د1يل%ة%. ون.ق%م.ى:
اسم' موضع.

@نكم: أ%هل الليث ن.ك%م وك%نم، واستعملهما ابن ال4عراب فيما رواه ثعلب
.�عنه قال: الن_ك}مة ال�صيبة الفاد1حة�، والك%ن\مة ال1راحة

@نم: الن_مe: التوريش' والغ}راء� ور.ف}ع الديث1 على وجه الشاعة1
eن.م_ ي.ن,م �والف}ساد1، وقيل: ت.ز\يي' الكلم بالكذب، والفعل

وي.ن'مe، والصل الضم، ون.م_ به وعليه ن.م�اv ون.ميمةv ونيماv، وقيل:
الن_م1يم' جع' نيمة{ بعد. أن يكون اساv. التهذيب: الن_م1يمة� والن_م1يم'

ها السم، والنعت' ن.م�ام¬؛ وأ%نشد ثعلب ف تعدية ن.م_ ب,على:
ون.م_ عليك الكاش1ح'ون%، وق%ب\ل% ذا
eعليك ال%و.ى قد ن.م_، لو ن.ف%ع. الن_م



ورجل ن.4موم¬ ون.م�ام¬ وم1ن.مÒ ون.مÒ أ%ي ق%ت�ات¬ من قوم� ن.م>ي
وأ%ن,م�اء4 ون'م�ç، وصر_ح اللحيان بأ%ن� ن'م�اv جع ن.موم�، وهو القياس،
وامرأ%ة ن.م_ة. قال أ%بو بكر: قال أ%بو العباس الن_م�ام معناه ف كلم

العرب الذي ل ي'م\س3ك ال4حاديث% ول ي.ح\ف%ظ}ها، من قولم ج'لود¬
ن.م_ةD إذا كانت ل ت'م\س3ك الاء4. يقال: ن.م_ فلنD ي.ن,مe ن.م�اv إذا

ضي_ع. ال4حاديث% ول يفظها؛ وأ%نشد الفراء:
ب.ك%ت\ من حديث{ ن.م_ه وأ%شاع.ه،

ول%ص_ق%ه واش� من, القوم, واض1ع'
ويقال للن_م_ام: الق%ت�ات'، يقال: ق%ت_ إذا مشى بالن_ميمة. ويقال

للن_م�ام ق%س�اس¬ ود.ر_اج¬ وغ%م�از¬ وه.م�از¬ ومائس¬ وم1م\آس¬، وقد ماس.
من القوم ون.م1ل%. الوهري: ن.م_ الديث% ي.ن,مeه وي.ن'مeه ن9اv أي

�ق%ت_ه، والسم الن_ميمة�، وقد تكرر ف الديث ذكر' النميمة1، وهو ن.ق}ل
الديث من قوم� إل قوم على جهة الف}ساد1 والش_ر>. ون.م_ الديث%:
نق%ل%ه. ون� الديث: إذا ظهر، فهو متعد{ç ولزم¬. والنميمة�: صوت'

الكتابة1 والكتابة�، وقيل: هو و.س\واس' ه.م\س, الكلم؛ قال أ%بو ذؤ.يب:
فش.رب\ن. ث� س.م1ع\ن. ح1س�اv د'ون.ه

شرف الجاب، وريب' ق%ر\ع� ي.ق}رع
ون.م1يمة من قان,ص� م'ت.ل%ب�ب�،

ف كفYه ج.ش\ء# أ%ج.ش� وأ%ق}ط%ع'
قال ال4صمعي: معناه أ%نه سع ما ن.م_ على القانص. وقال غيه:

الن_ميمة� الصوت الفي� من حركة شيء أ%و و.ط}ء3 قد.م�، وقال ال4صمعي: أ%راد به
صوت و.ت.ر� أو رياv اس\ت.ر\و.ح.ته ال�م'ر'، وأ%نكر: وه.ماه1ماv من

قان,ص�، قال: ل4نه أ%شد خ.ت\لv ف الق%ن,يص من أ%ن ي'ه.م\ه,م. للوحش؛ أل
ترى لقول رؤبة:

فبات. والن_ف}س' من ال1ر\ص, الف%ش.ق\
ف الز_ر\ب,، لو ي'م\ض.ع' ش.ر\ىاv ما ب.ص.ق\

والف%ش.ق': النتشار. والنام�ة: حياة الن_ف}س,. وف الديث: ل
ت'م.ثYلوا بنام_ة1 ال أي ب.ل}ق ال، ونامية1 ال أ%يضاv؛ هذه الخية على

البدل. والن_ميمة: ال%مس والركة. وأ%سكت ال نام�ته أي ج.ر\س.ه، وما
ي.ن,مe عليه من ح.ر.كته؛ قال: وقد يهمز فيجعل من الن_ئ1يم. وس.م1ع\ت'



نام_ت.ه ون.م_ت.ه أي ح1س_ه، وال4عرف' ف ذلك نأ}م.ت.ه. ون.م_
الشيء�: س.ط%عت\ رائحت'ه. والن_م_ام: نبت طي>ب الريح، صفة غالبة.

ون.م\ن.م.ت الريح' التراب.: خ.ط�ت\ه وت.ر.ك%ت\ عليه أ%ثراv ش1ب\ه
الكتابة، وهو الن>م\ن,م' والن>م\ن,يم'؛ قال ذو الرمة:

ف%ي\ف¬ عليها لذ%ي\ل, الريح, ن,م\ن,يم'
والن_م\ن.مة�: خ'طوطD متقار,بة ق1صار¬ ش1ب\ه' ما ت'ن.م\ن,م' الريح'

د'قاق. التراب، ولكل و.ش\ي� ن.م\ن.مةD. وكتاب¬ م'ن.م\ن.م¬: م'نق�ش.
ون.م\ن.م. الشيء4 ن.م\ن.مة أي ر.ق�شه وز.خ\رفه. وثوب¬ م'ن.م\ن.م¬: مرقوم
م'و.ش�ىÝ. والن>م\ن,م' والنeم\ن'م': البياض الذي على أ%ظ}فار, الحداث1،

واحدته ن,م\ن,مةD، بالكسر، ون'من'م.ةD؛ قال رؤبة يصف قوساv ر'ص>ع م.ق}ب,ض'ها
بس'يور� م'ن.م\ن.مة{:

رص\عاv ك%ساها ش1ي.ةv ن.م1يما
أي نق%شها. ابن ال4عراب: الن_م_ة الل©م\عة من بياض� ف سواد{

وسواد{ ف بياض�. والن>م_ة�: الق%م\لة. وف حديث س'وي.د بن غ%ف%لة: أ�ت
بناقة{ م'ن.م\ن.مة{ أ%ي س.م1ينة{ م'ل}ت.ف�ة. والنبت' ال�ن.م\ن.م':

ال�ل}ت.ف� التم1ع. والن>م�ة�: الن_م\لة ف بعض اللغات. والنeم>يe: فلوس
الر_صاص، رومية؛ قال أ%وس بن حجر:
وقار.ف%ت، وهي ل ت.ج\ر.ب\، وباع. لا،

م1ن. الف%صاف1ص, بالنeم>ي>، س1ف}س3ي'
 vواحدته ن'م>ي_ة، ونسب الوهري هذا البيت للنابغة يصف فرسا

(* قوله
«يصف فرساv» ف التكملة ما نصه: هذا غلط، وليس يصف فرساv وإنا يصف ناقة،

وقبل البيت:
هل تبلغينهم حرف مصرمة * أجد الفقار وإدلج وتدير

قدعريت نصف حول أشهراv جدداv * يسفي على رحلها بالية الور
.�والبيت لوس بن حجر ل للنابغة). والنeم>يe: الض_ن\جة
والنeم>يe: الع.ي\ب'؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد ل1س\كي� الدار,مي>:

ولو ش1ئ}ت' أ%ب\د.ي\ت' ن'م>ي_هم،
وأ%دخل}ت' تت الثYياب, الب.ر\

قال ابن بري: قال الوزير ال%غ\ر,ب� أ%راد بالنeم>ي� هنا العيب.



وأ%صله الر_صاص'. جعله ف العيب بنزلة الر_صاص ف الف1ض_ة. التهذيب:
النeم>يe الف%ل}س' بالرومية، بالضم. وقال بعضهم: ما كان من الدراهم فيه

ر.صاص¬ أ%و ناس فهو ن'م>يÒ، قال: وكانت بال1ية على عهد النeعمان1 بن
النذر. وما با ن'م>يÒ أ%ي ما با أ%حد¬. والنeم>ي�ة�: الطبيعة؛ قال

الطرماح:
بل خ.د.ب� ول خ.و.ر�، إذا ما

ب.د.ت\ ن'م>ي�ة� ال�د\ب, النeفاة1
ون'م>يe الرجل,: ن'حاس'ه وط%ب\ع'ه؛ قال أ%بو وجزة:

ولول غيه' لكش.ف}ت' عنه،
وعن ن'م>ي_ة1 الط�ب\ع, الل�عي,

@نم: الن_ه\مة�: بلوغ� ال1م_ة ف الشيء. ابن سيده: الن_ه.م'،
بالتحريك، والن_هامة�: إفراط� الشهوة1 ف الطعام وأ%ن ل ت.م\ت.ل1ئ% عي'

الكل ول ت.ش\ب.ع.، وقد ن.ه,م. ف الطعام، بالكسر، ي.ن\ه.م' ن.ه.ماv إذا
كان ل ي.ش\ب.ع'. ورجل ن.ه,م¬ ون.ه,يم¬ وم.ن\هوم¬، وقيل: ال%ن\هوم'

الر_غيب الذي ي.م\ت.ل1ئ� بطن'ه ول تنتهي نف}س'ه، وقد ن'ه,م. بكذا فهو
�م.ن\هوم أي م'ول%ع به، وأ%نكرها بعضهم. والن_ه\مة: الاجة، وقيل: بلوغ
ال1م_ة1 والشهوة1 ف الشيء. وف الديث: إذا ق%ضى أ%حد'كم ن.ه\مت.ه من

س.ف%ر,ه فل}ي'ع.ج>ل إل أ%هله. ورجل م.ن\هوم¬ بكذا أي م'ول%ع¬ به. وف الديث:
م.ن\هومان1 ل ي.ش\بعان1: م.ن\هوم¬ بالال,، وم.ن\هوم¬ بالع1لم,، وف

رواية: طالب' ع1لم� وطالب' دنيا. ال4زهري: الن_ه,يم' ش1ب\ه' ال4ن,ي,
والط�حي, والن_حيم,؛ وأ%نشد:

ما ل%ك. ل ت.ن\ه,م' يا ف%ل�ح'؟
إن� الن_ه,يم. للسeقاة1 راح'

ون.ه.م.ن فلنD أي ز.ج.رن. ون.ه.م. ي.ن\ه,م، بالكسر، ن.ه,يماv: وهو
صوت¬ كأ%نه زحي¬، وقيل: هو صوت¬ فوق الز_ئي,، وقيل: ن.ه.م. ي.ن\ه,م لغة

ف ن.حم. ي.ن\ح1م أي زح.ر.. والن_ه\م' والن_هيم: صوت¬ وت.و.عeد¬
وز.ج\ر¬، وقد ن.ه.م. ي.ن\ه,م'. ون.ه\مة� الرجل, وال4سد1: نأ}م.ت'هما، وقال

بعضهم: ن.ه\مة� ال4سد بدل من نأ}م.ت1ه. والن_ه�ام': ال4سد' لصوته. يقال:
�ن.ه.م. ي.ن\ه,م' ن.ه,يماv. والناهم': الصارخ'. والن_هيم'، مثل

�الن_حيم, ومثل� الن_ئيم,: وهو صوت' ال4سد والفيل,. يقال: ن.ه.م. الفيل



ي.ن\ه,م' ن.ه\ماv ون.هيماv؛ وأ%نشد ابن بري:
إذا س.م1ع\ت. الز_أ}ر. والن_ه,يما،

أ%بأ}ت منها ه.ر.باv ع.ز,يا
الباء�: الف1رار'. والن_ه\م، بالتسكي: مصدر قولك ن.ه.م\ت' البل%

أ%ن\ه.م'ها، بالفتح فيهما، ن.ه\ماv ون.ه,يماv إذا ز.ج.ر\ت.ها ل1ت.ج,د_ ف
سيها؛ ومنه قول زياد ال1لقطي:

يا م.ن\ ل1ق%ل}ب� قد ع.صان أ%ن\ه.م'ه\
أي أ%ز\جره'. وف حديث إسلم عمر، رضي ال عنه: قال ت.ب,ع\ت'ه فلما

س.م1ع ح1س>ي ظن_ أ%ن إنا ت.ب,ع\ت'ه ل�وذ1ي.ه، فن.ه.م.ن وقال: ما جاء
بك. هذه الساعة%؟ أي ز.ج.ر.ن وصاح. ب. وف حديث عمر أ%يضاv، رضي ال

عنه: قيل له إن خالد. بن الوليد ن.ه.م. اب\ن.ك. فان\ت.ه.م. أي زج.ر.ه
فان\ز.ج.ر.. ون.ه.م البل ي.ن\ه,م'ها وي.ن\ه.م'ها ن.ه\ماv ون.ه,يماv ون.ه\مةv؛

ال4خية عن سيبويه: زجر.ها بصوت{ لت.م\ضي.. وال1ن\هام' من البل: الت
ت'طيع على الن_ه\م، وهو الزجر'، وإبلD م.ناهيم': ت'طيع على الن_ه\م,

أي الزجر,؛ قال:
أ%ل ان\ه,ماها، إنا م.ناه1يم\،
وإنا ي.ن\ه,م'ها القوم' اليم\،

وإننا م.ناج,د¬ م.تاهيم\
والن_ه\م': زجر'ك البل% ت.ص1يح' با لت.م\ضي.. ن.ه.م. البل%

ي.ن\ه,م'ها وي.ن\ه.م'ها ن.ه\ماv إذا زجر.ها لت.ج,د_ ف سيها. قال أ%بو عبيد:
الو.ئيد' الصوت'، والن_ه,يم' مثل�ه.

والن>هاميe، بكسر النون: الراهب' ل4نه ي.ن\ه.م' 
(* قوله «لنه ينهم»

ضبط ف الصاغان بالفتح والكسر وكتب عليه معاv إشارة إل صحتهما) أي
يدعو. والن>هاميe: الد_اد'؛ وأ%نشد:
ن.ف}خ. الن>هامي> بالك1ي.ي\ن ف الل�ه.ب

وأ%نشد ابن بري للعشى:
سأ%د\فع' عن أ%عراض1كم وأ�ع1ي'كم

ل1ساناv، كم1ق}راض, الن>هامي>، م1ل}ح.با
وقال السود بن يعفر:



وفاق1د م.و\له أ%عار.ت\ ر,ماح'نا
س1ناناv، كن,باس, الن>هامي>، م1ن\ج.ل

م1ن\ج.لv: واسع. الرح، وأ%راد أ%عار.ت\ه فحذف الاء، وقيل:
الن>هاميe الن_ج�ار'، والفتح ف كل ذلك 

(* قوله «والفتح ف كل ذلك إل» الذي ف
القاموس أنه بعن الد�اد والنجار والطريق مثلث، وبعن الراهب بالكسر

والضم) لغة؛ عن ابن ال4عراب. النضر: الن>هاميe الطريق' ال%ه\ي.ع'
ال%د.د'، وهو الن_ه�ام' أ%يضاv. وال%ن\ه.مة�: موضع الن_ج\ر. وطريق¬

ن,هاميÒ ون.ه�ام¬: بي>ن¬ واضح¬. والن_ه\م': ال%ذ}ف' بالصى ونوه.
ون.ه.م. ال%صى ونو.ه ي.ن\ه.م'ه ن.ه\ماv: قذفه؛ قال رؤبة:

وال�وج' ي'د\رين. ال%صى؟؟ ال%ه\جوما،
ي.ن\ه.م\ن. ف الدار ال%صى ال%ن\هوما

لن السائق قد ي.خ\ذ1ف' بالصى ونوه، وهو الن_ه\م. والنeهام': طائر¬
ش1ب\ه' الام,، وقيل: هو الب'وم'، وقيل: البوم' الذك%ر'؛ قال الطرماح ف

ب'ومة ت.ص1يح:
ت.ب,يت' إذا ما د.عاها النeهام
ت'ج,دe، وت.ح\س3بها ماز,حه\

يعن أ%نا ت'ج,د� ف صوت1ها فكأ%نا ت'ماز,ح'. وقال أ%بو سعيد: جع
النeهام, ن'ه'م¬، قال: وهو ذك%ر' الب'وم,؛ قال: وأ%نشد ابن بري ف النeهام

ذكر, البوم لعدي� بن زيد:
ي'ؤ\ن,س' فيها ص.و\ت' النeهام,، إذا

جاو.ب.ها بالع.ش1ي> قاص1ب'ها
ابن سيده: وقيل س'م>ي. البوم' بذلك ل4نه ي.ن\ه,م' بالليل وليس هذا

الشتقاق بق%وي�ç؛ قال الطرماح:
فت.لق%ت\ه فلث%ت\ به

ل%ع\وةD ت.ض\ب.ح' ض.ب\ح. النeهام\
والمع ن'ه'م¬. ون'ه\م¬: صنم¬، وبه سي الرجل ع.بد. ن'ه\م�. ون,ه\م¬:

اسم' رجل�، وهو أ%بو بطن� منهم. ون'ه\م¬: اسم' شيطان{، ووفد على النب، صلى
ال عليه وسلم، حيÒ من العرب فقال: ب.ن'و م.ن\ أ%نتم؟ فقالوا: بنو

ن'ه\م�، فقال: ن'ه\م¬ شيطان، أنتم بنو عبدال. ون,ه\م¬: ب.ط}ن¬ من



ه.م\دان%، منهم ع.م\رو بن ب.ر_اقة ال%م\دان ث الن>ه\م1ي�.
@نوم: الن�و\م: معروف. ابن سيده: الن_و\م' النeعاس'. نام. ي.نام'

ن.و\ماv ون,ياماv؛ عن سيبويه، والسم' الن>يمة�، وهو نائم¬ إذا ر.ق%د.. وف
الديث: أ%نه قال فيما ي.ح\كي عن رب>ه أ%ن\ز.ل}ت' عليك. كتاباv ل

ي.غ\س3ل�ه الاء� ت.ق}ر.ؤ'ه نائماv وي.ق}ظان% أي ت.قرؤه ح1ف}ظاv ف كل حال عن
قلبك أي ف حالت النوم واليقظة؛ أراد أنه ل ي'م\حى أ%بداv بل هو مفوظ

ف صدور الذين أ�وتوا الع1ل}م.، ل يأ%gت1يه الباطل� من بي يديه، ول من
خ.ل}ف1ه، وكانت الكت'ب' النزلة ل ت'ج\م.ع ح1ف}ظاv، وإنا ي'ع\ت.م.د ف

ح1ف}ظ1ها على الصeح'ف، ب1لف1 القرآن فإن� ح'ف9اظ%ه أ%ض\عاف' ص'ح'ف1ه،
وقيل: أ%راد تقرؤه ف ي'س\ر� وس'هولة. وف حديث ع1م\ران% بن ح'ص.ي\ن:

ص.لY قائماv، فإن ل ت.س\ت.ط1ع\ فقاع1داv، فإن ل ت.س\ت.ط1ع\ فنائماv؛
أ%راد به الض\ط1جاع.، ويدل عليه الديث ال�خر: فإن ل تستطع فعلى ج.ن\ب�،

وقيل: نائماv تصحيف، وإناv أ%راد فإياءé أ%ي بالشارة كالصلة عند
التحام القتال وعلى ظهر الدابة. وف حديثه الخر: من صلى نائماv فله ن,ص\ف'

أ%ج\ر, القاعد؛ قال ابن ال4ثي: قال الطاب ل أ%علم أ%ن سعت صلة%
النائم إل ف هذا الديث، قال: ول أ%حفظ عن أحد{ من أ%هل العلم أ%نه

ر.خ_ص. ف صلة1 التطوع نائماv كما ر.خ_ص فيها قاعداv، قال: فإن صحت هذه
الرواية ول يكن أ%حد الرeواة1 أ%د\ر.ج.ه ف الديث وقاس.ه على صلة1

القاع1د وصلة1 الريض, إذا ل ي.ق}د1ر\ على الق�عود1، فتكون صلة� التطو>ع
القادر, نائماv جائزةv، وال أ%علم، هكذا قال ف م.عال السeنن، قال:
وعاد قال ف أ%علم السeن_ة: كنت' تأ%و\لت الديث% ف كتاب ال%عال

على أن الراد به صلة� التطوع، إل أن قوله نائماv ي'ف}س3د هذا التأ}ويل
لن ال�ضطجع ل يص.لي التطوeع. كما يصلي القاعد'، قال: فرأ%يت الن% أن

الراد به الريض' ال�ف}ت.ر,ض' الذي يكنه أن ي.تحام.ل% فيقع'د مع
م.ش.ق�ة، فجع.ل أ%ج\ر.ه ض1ع\ف. أ%ج\ره1 إذا صل�ى نائماv ترغيباv له ف

القعود مع جواز صلته نائماv، وكذلك جعل صلت.ه إذا تام.ل وقام. مع مشقة{
ض1ع\ف. صلت1ه إذا صلى قاعداv مع الواز؛ وقوله:

تال3 ما زيد¬ بنام صاحب'ه،
ول م'خال1ط1 اللYيان1 جان,ب'ه\

قيل: إن نام. صاحب'ه علم¬ اسم رجل، وإذا كان كذلك ج.رى م.ج\رى ب.ن شاب.



ق%رناها؛ فإن قلت: فإن قوله:
ول مالط الليان جانبه

ليس علماv وإنا هو صفة وهو معطوف على نام. صاحبه'، فيجب أ%ن يكون قوله
نام. صاحب'ه صفةv أ%يضاv؛ قيل: قد تكون ف ال�م.ل إذا س'م>ي. با معان

ال4فعال؛ أل ترى أن قوله:
شاب. ق%ر\ناها ت'ص.رe وت'ح\ل%ب'

هو اسم ع.لم وفيه مع ذلك معن الذم�؟ وإذا كان ذلك جاز أن يكون قوله:
ول م'خال1ط1 اللYيان1 جان,به'

معطوفاv على ما ف قوله نام صاحبه من معن الفعل. وما له ن,يمة� ليلة{؛
Dواحدة. ورجل vراه يعن ما ي'نام عليه ليلة�عن اللحيان، قال ابن سيده: أ

Ýون'و.م¬؛ ال4خية عن سيبويه، من قوم� ن,يام Dنائم¬ ون.ؤ'وم¬ ون'و.مة
ون'و_م�، على ال4صل، ون'ي_م�، على اللفظ، قلبوا الواو ياءé لقربا من
الطر.ف، ون,ي_م، عن سيبويه، كسروا ل1مكان الياء، ون'و_ام� ون'ي_ام�،

ال4خية نادرة لبعدها من الطرف؛ قال:
أل ط%ر.ق%ت\نا م.ي_ة� ابن.ة� م'ن\ذ1ر�،

فما أ%ر_ق. النeي_ام. إل س.لم'ها
قال ابن سيده: كذا سع من أب الغمر. ون.و\م: اسم للجمع عند سيبويه،

وجع¬ عند غيه، وقد يكون الن_و\م للواحد. وف حديث عبد ال بن جعفر: قال
للحسي ورأ%ى ناقته قائمةv على ز,مام1ها بالع.ر\ج وكان مريضاv: أ%يها

النو\م' أ%يها النو\م' فظن أ%نه نائم فإذا هو م'ث}ب.ت¬ و.جعاv، أ%راد أيها
النائم فوض.ع الصدر. موضع.ه، كما يقال رجل ص.و\م¬ أي صائم. التهذيب: رجل

ن.و\م¬ وقوم¬ ن.و\م¬ وامرأ%ة ن.و\م¬ ورجل ن.و\مان� كثي' النو\م.
ورجل ن'و.م.ةD، بالتحريك: ي.نام' كثياv. ورجل ن'و.مةD إذا كان خام1ل%

الذYك}ر. وف الديث حديث علي�، كر_م ال وجهه: أ%نه ذكر آخر. الزمان
والف1ت.ن. ث قال: إنا ي.ن\جو من شر� ذلك الزمان كل© مؤمن� ن'و.م.ة{

�أ�ولئك مصابيح' الع'لماء؛ قال أ%بو عبيد: النeو.مة، بوزن ال�م.زة، الامل
الذYك}ر, الغامض ف الناس الذي ل ي.ع\ر,ف' الش_ر_ ول أ%هل%ه ول

ي'ؤ\ب.ه' له. وعن ابن عباس أ%نه قال لعلي�: ما النeو.م.ة�؟ فقال: الذي
ي.س\ك�ت ف الفتنة فل ي.ب\دوا منه شيء، وقال ابن البار.ك: هو الغافل� عن
الشر>، وقيل: هو العاجز' عن ال�مور، وقيل: هو الام1ل� الذYكر الغام1ض'



ف الناس. ويقال للذي ل ي'ؤ\ب.ه' له ن'ومةD، بالتسكي. وقوله ف حديث
سلمة: فن.و_موا، هو مبالغة ف نام'وا. وامرأ%ة نائمةD من ن,س\وة ن'و_م�،

عند سيبويه؛ قال ابن سيده: وأ%كثر' هذا المع ف فاع1ل� دون فاعلة{.
وامرأ%ة ن.ؤ'وم' الضeحى: نائمت'ها، قال: وإنا حقيقت'ه نائمةD بالضeحى أو

ف الضحى. واس\ت.نام وت.ناو.م: طلب الن_و\م. واس\تنام. الرجل�: بعن
ت.ناو.م شهوة للنوم؛ وأ%نشد للعجاج:

eإذا اس\تنام. راع.ه الن_ج,ي
واس\تنام. أ%يضاv إذا س.ك%ن. ويقال: أ%خذه ن'وام¬، وهو مثل� السeبات

يكون من داء� به. ونام. الرجل� إذا تواض.ع ل. وإنه ل%ح.سن' الن>يمة1 أي
الن_و\م. وال%نام' وال%نامة�: موضع النوم؛ ال4خية عن اللحيان. وف
التنزيل العزيز: إذ ي'ر,يك%هم ال ف م.نام1ك قليلv؛ وقيل: هو هنا

الع.ي' ل4ن الن_و\م هنالك يكون، وقال الليث: أي ف عين,ك؛ وقال الزجاج:
روي عن السن أ%ن معناها ف عينك الت ت.نام' با، قال: وكثي من أهل النحو

ذهبوا إل هذا، ومعناه عندهم إذ} ي'ر,يك%هم ال� ف موضع منامك أي ف
عين,ك، ث حذف الوضع. وأ%قام ال%نام. م'قام.ه، قال: وهذا مذهب¬ حسن،

vولكن قد جاء ف التفسي أن النب، صلى ال عليه وسلم، رآهم ف النوم قليل
وق%ص_ الرeؤ\يا على أ1صحابه فقالوا ص.د.قت\ رؤ\ياك يا رسول ال، قال:

وهذا الذهب' أ%س\و.غ ف العربية ل4نه قد جاء: وإ,ذ ي'ريك�موهم إ,ذ
ال}ت.ق%ي\تم ف أ%ع\ي'ن,كم قليلv وي'ق%لYل�كم ف أ%ع\ي'ن,هم؛ فدل با

أ%ن� هذه رؤ\ية اللتقاء وأ%ن تلك رؤ\ية الن_و\م. الوهري: تقول ن,م\ت،
وأ%4صله ن.و,م\ت بكسر الواو، فلما سكنت سقطت لجتماع الساكني ون'ق1لت\

حركت'ها إ,ل ما قبلها، وكان حقe النون أ%ن ت'ض.م_ لت.د'ل� على الواو
الساقطة كما ض.م.م\ت القاف ف قلت، إ,ل أ%نم كسروها ف%ر\قاv بي الضموم

والفتوح؛ قال ابن بري: قوله وكان% ح.قe النون أ%ن ت'ض.م_ لتدل� على
�الواو الساقطة وه.م¬، ل4ن ال�راعى إ,نا هو حركة الواو الت هي الكسرة

دون الواو بنزلة خ1ف}ت، وأ%صله خ.و,ف}ت فن'ق1لت حركة الواو، وهي الكسرة،
إ,ل الاء، وح'ذفت الواو للتقاء الساكني، فأ%ما ق�لت فإ,نا ض'م_ت

القاف أ%يضاv لركة الواو، وهي الضمة، وكان ال4صل فيها ق%و.ل}ت، ن'ق1لت\
إ,ل قو'لت، ث نق1لت الضمة إل القاف وح'ذ1ف%ت الواو للتقاء الساكني،

قال الوهري: وأ%ما ك1ل}ت' فإ,نا كسروها لتدل على الياء الساقطة، قال ابن



بري: وهذا و.ه.م¬ أ%ىضاv وإ,نا كسروها للكسرة الت على الياء أ%يضاv، ل
للياء، وأ%صلها ك%ي,ل}ت م'غ.ي_رة عن ك%ي.ل}ت'، وذلك عند اتصال الضمي

با أ%عن التاء، على ما ب'ي>ن ف التصريف، وقال: ول يصح أ%ن يكون كال%
ف%ع1ل لقولم ف الضارع ي.كيل�، وف%ع1ل% ي.ف}ع1ل� إ,نا جاء ف أ%فعال

معدودة، قال الوهري: وأ%ما على مذهب الكسائي فالقياس' مستمرÒ ل4نه
يقول: أ%صل� قال ق%و'ل%، بضم الواو. قال ابن بري: ل يذهب الكسائي ول غيه'

إ,ل أ%ن� أ%صل% قال ق%و'ل، ل4ن قال م'ت.عد¼ وف%ع'ل ل ي.تعد_ى واسم
الفاعل منه قائلD، ولو كان ف%ع'ل لوجب أ%ن يكون اسم الفاعل منه ف%عيل،
وإ,نا ذلك إ,ذا اتصلت بياء التكلم أ%و الخاطب نو ق�ل}ت، على ما تقدم،

وكذلك ك1ل}ت؛ قال الوهري: وأ%صل كال% ك%ي,ل%، بكسر الياء، وال4مر منه
ن.م\، بفتح النون، ب,ناءé على الستقبل ل4ن الواو النقلبة أ%لفاv سقطت

لجتماع الساكني.
وأ%خ.ذه ن'وام¬، بالضم، إ,ذا جع.ل الن_و\م' ي.ع\تر,يه. وت.ناو.م.: أ%رى

من نف}سه أ%نه نائم¬ وليس به، وقد يكون الن_و\م ي'ع\ن به ال%نام'.
ال4زهري: ال%نام' مصدر نام.

ي.نام' ن.و\ماv وم.ناماv، وأ%ن.م\ت'ه ون.و_م\ت'ه بعنÝ، وقد أ%نام.ه
ون.و_مه. ويقال ف النداء خاصة: يا ن.و\مان� أ%ي يا كثي الن_و\م، قال:

ول ف%ق�ل رجل ن.و\مان� ل4نه يتص بالنداء. وف حديث حنيفة وغزوة
ال%ن\دق: فلما أ%ص\ب.حت\ قالت: ق�م\ يا ن.و\مان�؛ هو الكثي الن_و\م، قال:
،�وأ%كثر ما يستعمل ف النداء. قال ابن جن: وف الث%ل أ%ص\ب,ح\ ن.و\مان

فأ%ص\بح\ على هذا من قولك أ%صب.ح الرجل� إ,ذا دخل ف الصeبح، ورواية
سيبويه أ%ص\ب,ح\ لي\ل� ل1ت.ز'ل} حت ي'عاق1ب.ك ال3صباح؛ قال ال4عشى:

يقولون: أ%ص\ب,ح\ لي\ل�، والليل� عات1م
وربا قالوا: يا ن.و\م'، ي'س.مeون بالصدر. وأ%صاب. الث�أ}ر.

ال�ن,يم أ%ي الثأ}ر الذي فيه و.فاء� ط1ل}بت1ه. وفلن ل ي.نام' ول
ي'نيم' أ%ي ل ي.د.ع' أ%حداv ي.نام؛ قالت النساء:

كما م1ن\ هاشم� أ%قر.ر\ت ع.ي\ن،
وكان.ت\ ل ت.نام' ول ت'ن,يم'

وقوله:
ت.ب'كe ال%و\ض. ع.ل�ها ون.ه\ل،



وخ.ل}ف. ذ1ياد1ها ع.ط%ن¬ م'نيم'
معناه تسك�ن إ,ليها فت'نيم'ها. وناو.م.ن فن'م\ت'ه أ%ي كنت' أ%شد_

ن.و\ماv منه. ون'م\ت' الرجل%، بالضم، إ,ذا غ%ل%ب\ت.ه بالن_و\م، ل4نك تقول
ناو.م.ه فنام.ه ي.ن'وم'ه. ونام. ال%لخال� إ,ذا انق%طع. صوت'ه من امتلء

الساق، تشبيهاv بالنائم من ال3نسان وغيه، كما يقال اس\ت.ي\ق%ظ% إ,ذا
ص.و_ت؛ قال ط�ر.يح:

نام.ت\ خ.لخ1ل�ها وجال% وشاح'ها،
وج.رى ال3زار' على كث1يب� أ%ه\ي.ل,

فاس\ت.ي\ق%ظ%ت\ منها ق%لئد'ها الت
ع'ق1د.ت على ج,يد1 الغ.زال, ال4ك}ح.ل,

وقولم: نام.
D؛ حكاه ثعلب. ورجل ن'و.م¬ ون'و.مةÒه، معناه ل يكن له ه.مeه.م

ون.و,ي¬: م'غف�ل، ون'ومةD: خاملD، وكله من الن_و\م، كأ%نه نائم¬ لغ.ف}ل%ت1ه
وخ'موله. الوهري: رجل ن'ومة، بالضم ساكنة الواو، أ%ي ل ي'ؤ\ب.ه له.

ورجل ن'و.مةD، بفتح الواو: ن.ؤ'وم، وهو الكثي الن_و\م، إ,نه ل%ح.سن'
الن>يمة، بالكسر. وف حديث ب,لل� وال4ذان: أ%ل إ,ن العبد.

نام؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد بالن_و\م, الغفلة% عن وقت ال4ذان1، قال:
يقال نام. فلنD عن حاجت إ,ذا غف%ل عنها ول ي.ق�م\ با، وقيل: معناه

أ%نه قد عاد. ل1ن.و\م1ه إ,ذا كان عليه ب.ع\د' وقت¬ من الليل، فأ%راد أ%ن
ي'ع\ل1م. الناس بذلك لئل ي.ن\ز.ع1جوا من ن.و\م1هم بسماع, أ%ذانه1. وكل©

شيء� سك%ن. فقد نام.. وما نام.ت السماء� الل�يلة1 مطراv، وهو مثل بذلك،
وكذلك الب.ر\ق؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي�ة:

Dع.م1ل vم.و\ه1نا Dحت شآها ك%ل1يل
بات. اض\ط1راباv، وبات. الل�ي\ل� ل ي.ن.م

وم'س\ت.نام'
الاء: حيث ي.ن\ق%ع ث ي.نش.ف'؛ هكذا قال أ%بو حنيفة ي.ن\ق%ع، والعروف

ي.س\ت.ن\ق1ع، كأ%ن� الاء4 ي.نام' هنالك. ونام. الاء�
إ,ذا دامع وقام.، وم.نام'ه حيث ي.ق�وم. وال%نامة�: ثوب¬ ي'نام' فيه،

وهو الق%طيفة�؛ قال الكميت:
عليه ال%نامة� ذات' الف�ضول،



�من الق1ه\ز,، والق%ر\ط%ف' ال�خ\gم.ل
وقال آخر:

لكلY م.نامة{ ه'د\ب¬ أ%ص1ي'
Òنائم¬ أ%ي ي'نام' فيه، كقولم يوم¬ عاصف¬ وهم Dأ%ي متقار,ب. وليل

ناصب¬، وهو فاعلD بعن مفعول فيه. وال%نامة�: الق%ط1يفة�، وهي الن>يم'؛
:vوقول تأ%ب_ط ش.ر�ا

ن,ياف الق�رط1 غ%ر_اء الث�نايا،
ت.ع.ر_ض' للش_باب, ون,عم. ن,يم'

قيل: ع.ن بالن>يم, الق%ط1يفة%، وقيل: عن به الضجيع؛ قال ابن سيده:
وحكى الفسر أ%ن العرب تقول هو ن,يم'

الرأ%ة1 وهي ن,يم'ه'. وال%نامة�: الدeك9ان�. وف حديث علي�، كر�م
�ال وجهه: دخل علي� رسول

ال، صلى ال عليه وسلم، وأ%نا على ال%ن.امة1؛ قال يتمل أ%ن يكون
الدeك9ان% وأ%ن يكون القطيفة%؛ حكاه الروي� ف الغريبي. وقال ابن

ال4ثي: ال%نامة� ههنا الدeك�ان� الت ي'نام'
عليها، وف غي هذا هي القطيفة، واليم ال�ول زائدة. ونام. الثوب'

والف%ر\و'
ي.نام' ن.و\ماv: أ%خ\ل%ق. وان\ق%ط%ع.. ونام.ت السeوق' وح.م'قت: كس.د.ت.

ونام.ت الريح': سك%ن.ت، كما قالوا: مات.ت\. ونام. البحر': هد.أ%؛ حكاه
eالفارسي. ونام.ت النار': ه.م.د.ت، كل©ه من الن_و\م الذي هو ضد

الي.قظة. ونام.ت الشاة� وغي'ها من اليوان إ,ذا مات.ت\. وف حديث علي� أ%نه
ح.ث� على ق1تال الوارج فقال: إ,ذا رأ%يت'موهم فأ%ن,يم'هوهم أ%ي اق}ت'لوهم.

وف حديث غزوة الفتح: فما أ%ش\ر.ف. لم يومئذ أ%حد¬ إ,ل أ%ناموه أ%ي
.�ق%تلوه. يقال: نام.ت الشاة� وغي'ها إ,ذا ماتت. والنائمة�: ال%ي>ت.ة

والنامية�: ال�ث9ة�. واس\ت.نام. إ,ل الشيء: اس\ت.أ}ن.س. به. واست.نام.
فلنD إ,ل فلن إ,ذا أ%ن,س. به واطمأ%ن� إ,ليه وسك%ن، فهو م'س\ت.ن,يم¬

إ,ليه. ابن بري: واست\نام. بعن نام.؛ قال ح'ميد بن ث%و\ر:
vفقام.ت\ بأ%ث}ناء� من الل�ي\ل, ساعة

س.راها الد_واهي، واس\ت.نام. ال%رائد'
أ%ي نام الرائد.



والنام.ة�: قاعة� الف%ر\ج.
والن>يم': الف%ر\و'، وقيل: الف%ر\و' القصي' إ,ل الص_د\ر، وقيل له

ن,يم¬ أ%ي ن,صف' ف%ر\و�، بالفارسية؛ قال رؤبة:
وقد أ%رى ذاك فل%ن\ ي.د'وما،

ي'ك}س.ي\ن. من ل1ي, الش_باب, ن,يما
وف�س>ر أ%نه الف%ر\و'، ون.سب. ابن بر�ي هذا الرجز. ل4ب الن_ج\م،

وقيل: الن>يم ف%ر\و¬ ي'س.و_ى من ج'لود ال4ران,ب، وهو غال الثمن؛ وف
الصحاح: الن>يم الف%ر\و' ال%ل%ق'. والن>يم: كل© ل%ي>ن� من ثوب� أ%و

ع.ي\ش�. والن>يم: الد_ر.ج' الذي ف الرمال إ,ذا ج.ر.ت عليه الريح؛ قال ذو
الرمة:

حت ان\ج.لى الليل� عن_ا ف م'ل%م_عة
م1ث}ل, ال4دي,، لا من ه.ب\و.ة{ ن,يم'

(* قوله «حت انلى إل» كذا ف الصحاح، وف التكملة ما نصه:
يلي با الليل عنا ف ملمعة{

ويروى: يلو با الليل عنها).
قال ابن بري: من فتح اليم أ%راد ي.ل}م.ع فيها الس_راب'، وم.ن\ كس.ر

أ%راد ت.ل}م.ع' بالسراب، قال: وف�س>ر الن>يم'
ف هذا البيت بالف%ر\و,؛ وأ%نشد ابن بري للمر�ار ابن سعيد:

ف ل%ي\لة{ من ليال الق�ر> شات1ية،
ل ي'د\ف1ئ� الشيخ. من ص'ر�داها الن>يم'

وأ%نشد لعمرو بن الي\ه.م 
(* قوله «ابن اليهم» ف التكملة ف مادة هيم:

ما نصه: وأعشى بن تغلب اسه عمرو بن الهيم):
ن.ع>مان بش.ر\بة{ من ط1لء�،

ن,ع\م.ت الن>يم' من ش.با الز_م\ه.رير,
:vقال ابن بري: ويروى هذا البيت أ%يضا

كأ%ن� ف1داء4ها، إ,ذ ج.ر_دوه
وطافوا ح.و\ل%ه، س'ل%ك¬ ين,يم'

قال: وذكره ابن و.ل�د{ ف القصور ف باب الفاء: س'ل%ك. ي.تيم'.
والن>يم': الن>ع\مة� التام�ة�. والن>يم: ضرب¬ من الع1ضاه1. والن>يم'



والكت.م': شجرتان من الع1ضاه. والن>يم': شجر ت'ع\م.ل منه الق1داح'. قال أ%بو
حنيفة: الن>يم' شجر¬ له شوك لي>ن¬ وور.ق¬ ص1غار¬، وله حبÒ كثي متفرق

أ%مثال ال1م_ص حام1ض¬، فإ,ذا أ%ي\ن.ع اس\و.د_ وح.ل، وهو يؤكل،
وم.ناب,ت'ه البال,�؛ قال ساعدة بن ج'ؤي�ة الذل وو.ص.ف و.ع1لv ف

شاهق:ث ي.ن'وش إ,ذا آد. النهار' له،
بعد. الت_ر.ق©ب, من ن,يم� ومن ك%ت.م

وقال بعضهم: نام. إ,ليه بعن هو م'ست\ني,م إ,ليه. ويقال: فلنD ن,ىم1ي
إ,ذا كنات تأ}ن.س' به وتس\ك�ن إ,ليه؛ وروى ثعلب أ%ن ابن ال4عراب

أ%نشده:فقلت': ت.ع.ل�م\ أ%ن_ن غي' نائ1م
إ,ل م'ست.ق1لð بال1يانة1 أ%ن\ي.با
قال: غي نائم أ%ي غي'

واثق� به، وال4ن\يب': الغليظ� الناب، ياطب ذئباv. والن>يم'،
بالفارسية: ن,ص\ف' الشيء، ومنه قول�هم للق�ب_ة الصغية: ن,يم'

خائجة أ%ي نصف' ب.ي\ضة{، والبيضة عندهم خاياه، فأ�عربت فقيل خائجة.
ون.و_مان: ن.ب\ت¬؛ عن السياف، وهذه التراج,م' كل9ها أ%عن نوم ونيم ذكرها

ابن سيده ف ترجة نوم، قال: وإ,3نا قضينا على ياء الن>يم ف وجوهها
كلها بالواو لوجود «ن و م» وعدم «ن ي م»، وقد ترجم الوهري نيم، وترجها

أ%يضاv ابن بري.
@ن: النون� من الروف ال%ج\هورة1، ومن ال�روف الذ©لق\، والراء�

واللم' والنون ف ح.ي>ز واحد.
vنت: الن_ت\ن': الرائحة الكريهة، نقيض' الف%و\ح,، ن.ت.ن. ن.ت\نا@

ون.ت'ن. ن.تان.ةv وأ%ن\ت.ن.، فهو م'ن\ت1ن¬ وم1ن\ت1ن¬ وم'ن\ت'ن¬ وم1ن\ت1ي¬.
قال ابن جن: أ%ما م'ن\ت1ن¬ فهو ال4صل ث يليه م1ن\ت1ن¬، وأ%قلها

م'ن\ت'ن¬، قال: فأ%ما من قال إ,ن� م'ن\ت1ن¬ من قولم أ%ن\ت.ن. وم1ن\ت1ن¬ من
قولم ن.ت'ن. الشيء� فإ,ن ذلك ل�ك}نة منه. وقال كراع: ن.ت'ن. فهو م'ن\ت1ن¬،

ل يأ}ت ف الكلم ف%ع'ل% فهو م'ف}ع1لD إ,ل هذا، قال: وليس ذلك بشيء. قال
الوهري ف م1ن\ت1ن: كسرت اليم إتباعاv للتاء ل4ن م1ف}ع1لv ليس من

ال4بنية. ون.ت�نة غ%ي\ر'ه ت.ن\ت1يناv أ%ي جعله م'ن\ت1ناv. قال: ويقال قوم
م.ناتي'؛ قال ض.بe ابن' ن'ع\ر.ة:

قالت\ س'لي\مى: ل أ�ح1بe ال%ع\د1ين\،



ول الس>باط%، إ,نم م.نات1ي\
قال: وقد قالوا ما أ%ن\ت.نه. وف الديث: ما بال� د.ع\و.ى الاهلية

د.ع'وها فإ,نا م'ن\ت1نة أ%ي مذمومة ف الشرع متنبة مكروهة كما ي'ج\ت.ن.ب'
الشيء� ال�ن\ت1ن'؛ يريد قولم: يا ل%ف�لن{. وف حديث ب.د\ر�: لو كان

ال�ط}ع1م' بن' ع.د1ي¼ ح.ي�اv فكلمن ف هؤلء الن_ت\ن.ى ل4ط}ل%ق}ت'هم
له، يعن أ�سارى بدر، واحدهم ن.ت1ن¬ كز.م1ن� وز.م\ن.ى، ساهم ن.ت\ن.ى

لكفرهم كقوله تعال: إ,نا الشركون ن.ج.س¬. أ%بو عمرو: يقال نت.ن. اللحم
وغيه ي.ن\ت1ن' وأ%ن\ت.ن ي'ن\ت1ن'، فمن قال ن.ت.ن. قال م1ن\ت1ن¬، ومن قال

أ%ن\ت.ن. فهو م'ن\ت1ن¬، بضم اليم، وقيل: م1ن\ت1ن¬ كان ف ال4صل م1ن\ت1ي.،
فحذفوا الد_ة، ومثله م1ن\خ1ر أ%صله م1ن\خ1ي، والقياس أ%ن يقال ن.ت.ن.

فهو نات1ن¬، فتركوا طريق الفاعل وبنوا منه نعتاv على م1ف}ع1يل، ث حذفوا
الد_ة.

والن_ي\ت'ون�: شجر م'ن\ت1ن¬؛ عن أ%ب عبيدة. قال ابن بري:
والن_ي\ت'ون'شجرة خبيثة م'ن\ت1نة؛ قال جرير:

ح.ل©وا ال4جار,ع. من ن.ج\د{، وما نز.ل�وا
أ%ر\ضاv با ي.ن\ب'ت' الن_ي\ت'ون� والس_ل%ع'

قال: ووزنه ف%ي\ع'ول.
@نثن: ن.ث%ن. اللحم' ن.ث}ناv ون.ث%ناv: تغ.ي_ر.

@نن: نن: ضمي ي'ع\ن.ى به الثنان1 والميع ال�خ\بون عن أ%نفسهم، وهي
مبنية على الضم، ل4ن نن تدل على الماعة وجاعة� الضمرين تدل عليهم

اليم أ%و الواو نو فعلوا وأ%نتم، والواو من جنس الضمة، ول يكن ب'دÒ من
حركة نن فحر_كت بالضم ل4ن الضم من الواو، فأ%ما قراءة من قرأ%: نن

نيي ونيت، فل بد أ%ن تكون النون ال�ول متلسة الضمة تفيفاv وهي
بنزلة التحركة، فأ%ما أ%ن تكون ساكنة والاء قبلها ساكنة فخطأD. الوهري:

نن كلمة يعن با جع أ%نا من غي لفظها، وحر>ك آخره بالضم للتقاء
الساكني ل4ن الضمة من جنس الواو الت هي علمة المع، ونن كناية عنهم؛ قال

ابن بري: ل يصح قول الوهري إ,ن الركة ف نن للتقاء الساكني ل4ن
اختلف صيغ الضمرات يقوم مقام ال3عراب، ولذا بنيت على حركة من أ%و�ل

�ال4مر نو هو وهي وأ%نا فعلت' كذا، لكونا قد تنزلت منزلة ما ال4صل
ف التمكي، قال: وإ,نا بنيت نن على الضم لئل يظن با أ%نا حركة



التقاء ساكني، إ,ذ الفتح والكسر يرك بما ما التقى فيه ساكنان نو رد�
ومد� وشد�.

@نرسن: التهذيب ف الرباعي: أ%بو حات ترة ن,ر\س1يان,ية، النون مكسورة،
والمع ن,ر\س1يانD، وال أ%علم.

@ننن: قال ال4زهري ف أ%واخر باب النون: الن_نe الشع.ر الضعيف.
@نبه: النeب\ه: القيام' والن\ت1باه' من النوم، وقد ن.ب_ه.ه'

وأ%ن\ب.ه.ه' من النوم فت.ن.ب_ه وان\ت.ب.ه، وان\ت.ب.ه. من نومه: است.يق%ظ،
والتنبية مثله؛ قال:

أ%نا ش.ماط1يط� الذي ح'د>ث}ت. به\،
م.ت.ى أ�ن.ب_ه\ للغ.داء أ%ن\ت.ب,ه\
ث أ�ن.ز> ح.و\ل%ه' وأ%ح\ت.ب,ه\،

حت يقال% س.ي>د¬، ولست' ب,ه\
وكان حكمه أ%ن يقول أ%ت.ن.ب_ه ل4نه قال أ�ن.ب_ه، ومطاوع فع_ل% إنا
هو ت.ف%ع_ل%، لكن لا كان أ�ن.ب_ه ف معن أ�ن\ب.ه جاء بالطاوع عليه،

فافهم، وقوله ث أ�ن.ز> معطوف على قوله أ%ن\ت.ب,ه\، اح\ت.م.ل% ال%ب\ن.
ف قوله ز, ح.و\ل%ه'، ل4ن ال4عراب البدوي� ل يبال الز>حاف.، ولو

قال ز,ي ح.و\ل%ه' لك%م.ل% الوزن� ول يكن هناك ز,حاف¬، إل أ%نه من باب
الضرورة، ول يوز القطع' ف أ�ن.ز>ي ف باب الس_ع.ة1 والختيار ل4ن بعده

مزوماv، وهو قوله وأ%ح\ت.ب,ه\، ومال أ%ن تقطع أ%حد الفعلي ث ترجع ف
الفعل الثان إل العطف، ل يوز إن} تأ}تن أ�ك}ر,م'ك وأ�ف}ض1ل} عليك

برفع أ�ك}ر,مك وجزم أ�فضل، ف%ت.ف%ه_م. وف حديث الغازي: فإن نومه
ون.ب.ه.ه خي¬ كل©ه؛ النبه: النتباه من النوم. أ%بو زيد: ن.ب,ه\ت' لل4مر

أ%ن\ب.ه' ن.ب.هاv ف%ط1ن\ت'، وهو ال4مر تنساه ث ت.ن\ت.ب,ه' له.
ون.ب_ه.ه' من الغفلة فان\ت.ب.ه وت.ن.ب_ه.: أ%يقظه. وت.ن.ب_ه على

ال4مر: ش.ع.ر. به. وهذ ال4مر م.ن\ب.ه.ه¬ على هذا أ%ي م'ش\ع1ر¬ به،
وم.ن\ب.ه.ةD له أ%ي مشعر بقدره وم'ع\ل� له؛ ومنه قوله: الال م.ن\ب.ه.ةD للكري،

وي'س\ت.غ\ن به عن اللئيم. ون.ب_ه\ت'ه' على الشيء: و.ق�ف}ت'ه' عليه
ف%ت.ن.ب_ه هو عليه. وما ن.ب,ه. له ن.ب.هاv أ%ي ما ف%ط1ن.، والسم

vب\ه'. والن_ب.ه': الضالة توجد عن غفلة ل عن طلب. يقال: وجدت الضالة ن.ب.هاeالن
عن غي طلب، وأ%ض\ل%لت'ه' ن.ب.هاv ل تعلم مت ض.ل�. ال4صمعي: يقال



أ%ض.ل©وه ن.ب.هاv ل يدرون مت ض.ل� حت ان\ت.ب.هوا له؛ قال ذو
الرeم_ة1 يصف ظ%ب\ياv قد ان\ح.ن ف نومه فشبهه بد'م\ل�ج� قد

ان\ف%ص.م.:كأ%نه د'م\ل�ج¬، من ف1ض_ة{، ن.ب.ه¬،
ف م.ل}ع.ب� من ع.ذار.ى ال%ي�، م.ف}صوم'

إنا جعله مفصوماv لت.ث%ن>يه1 واننائه إذا نام، ون.ب.ه¬
هنا بدل من د'م\ل�ج�. وأ%ض.ل�ه' ن.ب.هاv: ل يدر مت ض.ل�. قال ابن

بري: وهذا البيت شاهد على الن_ب.ه1 الشيء3 الشهور,، قال: ش.ب_ه ولد
الظ�ب\ي.ة1 حي انعطف لا س.ق%ت\ه أ�مeه ف%ر.و,ي. بد'م\ل�ج� فضة{ نب.ه{ أ%ي

بد'مل�ج� أ%بيض ن.قي�ç كما كان ولد الظ�بية1 كذلك، وقال ف م.ل}ع.ب� من
ع.ذار.ى الي� ل4ن م.ل}ع.ب الي� قد ع'د1ل% به عن الطريق السلوك، كما

أ%ن الظبية قد ع.د.ل%ت بولدها عن طريق الص_ي_اد1، وقوله م.ف}صوم ول
يقل م.ق}صوم ل4ن الف%ص\م. الص_د\ع' والق%ص\م. الكسر والت_ب.ر>ي، وإنا
يريد أ%ن ال1ش\ف. لا ج.ع رأ}سه إل فخذه واستدار كان كد'م\ل�ج�

م.ف}صوم أ%ي مصدوع من غي انفراج. وأ%ن\ب.ه حاجت.ه: نسيها. قال ال4صمعي: وسعت
من ثقة أ%ن\ب.ه\ت' حاجت نسيت'ها، فهي م'ن\ب.ه.ةD. ويقال للقوم ذه.ب

لم' الشيء ل يدرون م.ت ذه.ب: قد أ%ن\ب.هوه إن\باهاv. والن_ب.ه: الضالة
ل ي'د\رى مت ض.ل�ت\ وأ%ين هي. يقال: ف%ق%د\ت' الشيء ن.ب.هاv أ%ي ل علم

ل كيف أ%ضللته؛ قال: وقول ذي الرمة:
كأ%نه د'م\ل�ج¬ من فضة{ ن.ب.ه¬

.vق1د. ن.ب.ها�وضعه ف غي موضعه، كان ينبغي له أ%ن يقول كأ%نه دملج ف
وقال شر: الن_ب.ه' ال%ن\س3يe ال�ل}ق%ى الساقط الضال©. وشيء ن.ب.ه¬

ون.ب,ه¬ أ%ي مشهور. ورجل ن.ب,يه¬: ش.ريف. ون.ب'ه. الرجل�، بالضم: شر'ف.
واشتهر ن.باه.ةv فهو ن.ب,يه¬

وناب,ه¬، وهو خلف الامل. ون.ب_ه\ت'ه أ%نا: رفعته من المول. يقال:
أ%ش1يعوا بالك�ن فإنا م.ن\ب.ه.ةD. وف الديث: فإنه م.ن\ب.هةD للكري أ%ي

Dوم.ع\لة Dم.ش\ر.ف%ة
.vشريفا vيقال: ن.ب'ه. ي.ن\ب'ه إذا صار ن.ب,يها .�من الن_باه.ة

والن_باه.ة�: ضد ال�م'ول,، وهو ن.ب.ه¬. وقوم ن.ب.ه¬ كالواحد؛ عن ابن
ال4عراب، كأ%نه اسم للجمع. ورجل ن.ب.ه¬ ون.ب,يه¬

:v؛ ومنه قول ط%ر.ف%ة يدح رجلvشريفا vإذا كان معروفا



كام1لD ي.ج\م.ع' آلء4 الف%ت.ى،
ن.ب.ه¬ س.ي>د' سادات{ خ1ض.م�

ون.ب_ه باسه: جعله مذكوراv. وإنه ل%ن\بوه السم: معروف�ه'؛ عن ابن
ال4عراب. وأ%مر¬ نابه¬: عظيم¬ جليل. أ%بو زيد: ن.ب,ه\ت' لل4مر، بالكسر،

أ%ن\ب.ه' ن.ب.هاv وو.ب,ه\ت' أ%و\ب.ه' وب.هاv، وهو ال4مر تنساه ث
تتن.ب_ه' له. وناب,ه¬ ون'ب.ي\ه¬

وم'ن.ب>ه: أ%ساء. ون.ب\هان�: أ%بو ح.ي�ç من ط%ي�ç، وهو ن.ب\هان� بن
عمرو.

@نه: الن_ج\ه': استقبال�ك الرجل% با يكره ور.دeك. إياه عن حاجته،
وقيل: هو أ%قبح الرد؛ أ%نشد ثعلب:

ح.ي�اك. ربeك. أ%يeها الو.ج\ه'،
ولغ.ي\ر,ك. الب.غ\ضاء� والن_ج\ه'

vوتن.ج_ه.ه': الليث: ن%ه\ت' الرجل% ن.ج\ها vن%ه.ه' ي.ن\ج.ه'ه' ن.ج\ها
إذا استقبلته با ي'ن.ه\ن,ه'ه' ويكفه عنك في.ن\قد1ع' عنك. وف الديث:

بعدما ن.ج.ه.ها ع'مر أ%ي بعدما ر.د_ها وانتهرها. والن_ج\ه': الزجر
والر_د\ع'. يقال: ان\ت.ج.ه\ت' الرجل% وتن.ج_ه\ت'ه'؛ قال رؤ\بة:

ك%ع\ك%ع\ت'ه بالر_ج\م, والت_ن.جeه1،
أ%و خاف ص.ق}ع. القار,عات1 الك�د_ه1
ويروى: ك%ف}ك%ف}ته؛ يقول ر.د.د\ت

الصم. ورجل ناج,ه¬ إذا دخل بلداv فك%ر,ه.ه. ون%ه. على القوم: ط%ل%ع.
وف النوادر: فلن ل ي.ن\ج.ع'ه' ول ي.ه\ج.ؤ'ه' ول ي.ه\ج.أ� فيه شيء ول

vي.ن\ج.ه'ه' شيء ول ي.ن\ج.ه فيه شيء، وذلك إذا كان ر.غ1يبا
م'س\ت.و\ب,لv ل ي.ش\ب.ع' ول ي.س\م.ن' عن شيء.

@نده: الن_د\ه': الز_ج\ر' عن كل شيء والطرد عنه بالص>ياح. وقال الليث:
الن_د\ه' الزجر عن ال%و\ض وعن كل شيء إذا ط�ر,د.ت1 البل� عنه
بالصياح. وقال أ%بو مالك: ن.د.ه. الرجل� ي.ن\د.ه' ن.د\هاv إذا ص.و_ت.،

ون.د.ه\ت' البعي. إذا زجرته عن الوض وغيه. وف حديث ابن عمر: لو رأ%يت قات1ل%
عمر ف ال%ر.م, ما ند.ه\ت'ه' أ%ي ما زجرته. قال ابن ال4ثي: والن_د\ه'
الزجر ب,ص.ه وم.ه. ون.د.ه. البل% ي.ن\د.ه'ها ن.د\هاv: ساقها وجعها ول

يكون إل للجماعة منها، وربا اق}تاس'وا منه للبعي. وقال أ%بو زيد:



يقال للرجل إذا رأ%و\ه' ج.ريئاv على ما أ%تى أ%و الرأ%ة1 إ,ح\د.ى ن.واد1ه1
الب.ك}ر,. والن_د\ه.ة والنeد\ه.ة�، بفتح النون وضمها: الكثرة من الال

من صام1ت{ أ%و ماشية؛ وأ%نشد قول ج1يل:
فكي\ف.، ول ت'و,ف دماؤ'هم' د.م1ي،

ول مال�ه'م\ ذو ن.د\ه.ة{ في.د'ون,ي؟
Dوقال بعضهم: عنده ن.د\ه.ة

�من صام1ت{ وماشية{ ون'د\ه.ةD، وهي العشرون من الغنم ونو,ها، والائة
من ال3بل أ%و ق�ر.ابت'ها، وال4لف من الصامت أ%و نوه. ال4صمعي: وكان

يقال للمرأ%ة ف الاهلية إذا ط�لYق%ت إذ} ه.ب فل أ%ن\د.ه' س.ر\ب.ك1،
فكانت ت.ط}ل�ق'، قال: وال4صل فيه أ%نه يقول لا اذ}ه.ب إل أ%هل1ك فإن

ل أ%حفظ عليك مالك1 ول أ%ر'دe إبل%ك1 عن مذهبها، وقد أ%هلتها لتذهب
حيث شاءت؛ وقال الوهري: أ%ي ل أ%ر'دe إبلك لتذهب حيث شاءت.

.�@نزه: النeز\ه.ة�: معروفة. والت_ن.زeه': التباعد، والسم النeز\هة
ومكانD ن.ز,ه¬

ون.ز,يه¬، وقد ن.ز,ه. ن.ز.اه.ةv ون.ز.اه1يةv، وقد ن.ز,ه.ت1 ال4رض'،
Dون.ز,ه.ة Dبالكسر وأ%رض¬ ن.ز\ه.ة

بعيدة ع.ذ}ب.ةD نائية من ال4ن\داء3 والياه1 والغ.م.ق,. الوهري:
وخرجنا نت.ن.ز_ه' ف الر>ياض,، وأ%صله من الب'ع\د1، وقد ن.ز,ه.ت1 ال4رض'،

بالكسر. ويقال: ظ1لل}نا م'ت.ن.ز>ه1ي. إذا تباعدوا عن الياه. وهو
�يتن.ز_ه' عن الشيء إذا تباعد عنه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: الاب,ي.ة

أ%رض¬
ن.ز,ه.ةD أ%ي بعيدة عن الو.باء. والاب,ي.ة�: قرية بدمش\ق.. ابن سيده:

وتنز_ه. النسان� خرج إل ال4رض الن_ز,ه.ة1، قال: والعامة يضعون الشيء
ف غي موضعه وي.غ\ل%ط�ون% فيقولون خرجنا نت.نز_ه' إذا خرجوا إل

البساتي فيجعلون الت_نزeه. الروج. إل البساتي وال�ض.ر والر>ياض، وإنا
Ýه' التباعد' عن ال4رياف والياه حيث ل يكون ماء# ول ن.دىeالت_نز
ول ج.م\ع' ناس�، وذلك ش1قe البادية، ومنه قيل: فلنD يت.ن.ز_ه' عن

ال4قذار وي'ن.ز>ه' نف}س.ه عنها أ%ي ي'باعد نفسه عنها؛ ومنه قول أ�سامة بن
حبيب الذل:

كأ%س\ح.م. ف%ر\د{ عل حافة{،



ي'ش.ر>د' عن ك%ت1في\ه1 الذ©بابا
أ%ق%ب_ ر.باع� ب,ن'ز\ه1 الف%ل

ة1، ل ي.ر,د' الاء4 إل ائت1يابا
ويروى: إل ان\ت1يابا، يريد ما تباعد من الفلة عن الياه وال4رياف.

وف حديث عائشة، رضي ال تعال عنها: صن.ع. رسول� ال، صلى ال عليه
وسلم، شيئاv فر.خ_ص. فيه فت.ن.ز_ه. عنه قوم¬

أ%ي تركوه وأ%بعدوا عنه ول ي.ع\م.لوا بالرeخ\صة فيه. وقد ن.ز'ه.
ن.زاهةv وت.ن.ز_ه. تن.زeهاv إذا ب.ع'د..

ورجل ن.ز\ه' ال�ل�ق, ون.ز,ه'ه' وناز,ه' الن_ف}س: عفيف م\تك%ر>م¬
ي.ح'ل© وح\د.ه' ول يالط البيوت بنفسه ول ماله، والمع ن'ز.هاء�
ون.ز,ه'ون% ون,ز.اه¬، والسم' الن_ز\ه' والن_زاهة�. ون.ز_ه. نف}س.ه عن القبيح:

ن.ح�اها. ونز_ه. الرجل%: باعده عن القبيح. والن_زاهة�: البعد عن السوء.
وإن فلناv لن.ز,يه¬ كري¬ إذا كان بعيداv من الل©ؤ\م,، وهو نز,يه'

eق,. وفلن يت.نز_ه' عن م.لئم, ال4خلق أ%ي يت.ر.ف�ع' عما ي'ذ%م�ال�ل
منها. ال4زهري: الت_ن.زeه' ر.ف}ع'ه نف}س.ه عن الشيء تك%رeماv ورغبة

عنه.
والت_نز,يه': تسبيح ال عز وجل وإبعاد'ه' عما يقول الشركون.

ال4زهري: ت.ن\ز,يه' ال تبعيد'ه وتقديس'ه عن ال4نداد وال4شباه، وإنا قيل
Dللفلة الت نأ%ت\ عن الر>يف1 والياه نز,يهة

لبعدها عن غ%م.ق, الياه وذ1ب�ان1 الق�رى ووم.د1 البحار وفساد الواء.
وف الديث: كان يصلي من الليل فل ي.م'رe بآية{ فيها ت.ن\ز,يه' ال إل

نز_ه.ه'؛ أ%صل النeز\ه1 البعد'، وت.ن\ز,يه' ال تبعيد'ه عما ل يوز
عليه من النقائض؛ ومنه الديث ف تفسي سبحان ال: هو ت.ن\ز,يه'ه' أ%ي

�إبعاده عن السوء وتقديسه؛ ومنه حديث أب هريرة، رضي ال عنه: اليان
ن.ز,ه¬

أ%ي بعيد عن العاصي. وف حديث ال�ع.ذ�ب, ف قبه: كان ل يس\ت.ن\ز,ه'
من البول أ%ي ل ي.س\تبئ ول يتطهر ول يستبعد منه. قال شر: ويقال هم

قوم¬ أ%ن\زاه¬ أ%ي يت.نز_ه'ون% عن الرام، الواحد نز,يه¬
مثل م.ل1يء� وأ%ملء�. ورجل نزيه¬ ون.ز,ه¬: و.ر,ع¬. ابن سيده: س.قى
إبل%ه' ث ن.ز.ه.ها ن.ز\هاv باعدها عن الاء. وهو بن'ز\هة{ عن الاء أ%ي



ب'ع\د. وفلن نز,يه¬
أ%ي بعيد. وتن.ز_ه'وا ب'ر.م1ك}م عن القوم: تباعدوا. وهذا مكان نز,يه¬:

خ.لء بعيد من الناس ليس فيه أ%حد فأ%نزلوا فيه ح'ر.م.ك�م\. ون'ز\ه'
الف%ل: ما تباعد منها عن الياه وال4رياف.

êنفه: ن.ف1ه.ت\ نفسي: وأ%ع\ي.ت\ وك%ل�ت\. وبعي ناف1ه¬: كال@
م'ع\ي�، والمع ن'ف�ه¬؛ ون.ف�ه.ه': أ%تعبه حت انقطع؛ قال:

ول1ل�ي\ل, ح.ظê من ب'كانا وو.ج\د1نا،
كما ن.ف�ه. ال%ي\ماء4 ف الذ�و\د1 ر.اد1ع'
Dور,. وأ%ن\ف%ه. فلنeويروى ف الد

Dإبل%ه' ون.ف�ه.ها: أ%ك%ل�ه.ا وأ%عياها، وجل م'ن.ف�ه¬ وناقة
م'ن.ف�ه.ةD؛ قال الشاعر:

ر'ب_ ه.م�ç ج.ش.م\ت'ه' ف ه.واك�م\،
وب.عي� م'ن.ف�ه{ م.ح\س'ور,

وأ%نشد ابن بري:
فقاموا ي.ر\ح.ل}ون% م'ن.ف�ه.ات{،
كأ%ن� ع'يون.ه.ا ن'ز'ح' الر_كي>

والنافه': الكال© ال�ع\يي من البل وغيها. ورجل م.ن\ف�وه¬: ضعيف
الفؤاد جبانD، وما كان نافهاv وقد ن.ف%ه. ن'ف�وهاv ون.ف1ه.. والنeف�وه':
ذ1ل�ةD بعد صعوبة. وأ%ن\ف%ه. ناقت.ه' حت ن.ف1ه.ت\ ن.ف}هاv شديداv. وف

حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال لعبد ال بن عمرو حي ذ%ك%ر. له
قيام. الليل وصيام. النهار: إنك إذا فعلت ذلك ه.ج.م.ت\ ع.ي\ناك ون.ف1ه.ت\

نفسك؛ رواه أ%بو عبيد ن.ف1ه.ت\، والكلم، ن.ف%ه.ت\، ويوز أ%ن يكونا
لغتي. ابن ال4عراب: ن.ف%ه.ت\ ت.ن\ف%ه' ن'ف�وهاv ون.ف1ه.ت\ نفس'ه إذا

ض.ع'ف�ت\ وسقطت؛ وأ%نشد:
والع.ز.ب. ال�ن.ف�ه. ال�م>ي_ا

وروى أ%صحاب أ%ب عبيد عنه: ن.ف1ه. ي.ن\ف%ه'، بكسر الفاء من ن.ف1ه.،
وفتحها من ي.ن\ف%ه'. قال أ%بو عبيدة: قوله ف الديث ن.ف1ه.ت\ ن.ف}س'ك أ%ي

أ%عيت وك%ل�ت\. ويقال للم'ع\يي: م'ن.ف�ه¬
وناف1ه¬، وجع' النافه ن'ف�ه¬؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لرؤبة:

بنا ح.ر.اج,يج' ال%ه.ار,ي النeف�ه1



يعن ال�ع\ي,ي.ة، واحدتا ناف1ه¬
وناف1ه.ةD، والذي ي.ف}ع.ل� ذلك با م'ن.فYه¬، وقد ن.ف�ه. البعي..

@نقه: ن.ق1ه. ي.ن\ق%ه': معناه ف%ه,م. ي.ف}ه.م'، فهو ن.ق1ه¬
سريع الف1ط}ن.ة1. وف الديث: فان\ق%ه\ إذاv أ%ي افهم. يقال: ن.ق1ه\ت'

الديث% مثل ف%ه,م\ت' وف%ق1ه\ت'، وأ%ن\ق%ه.ه' ال تعال. ون.ق1ه.
الكلم.، بالكسر، ن.ق}هاv ون.ق%ه.ه'، بالفتح، ن.ق}هاv أ%ي فهمه. ون.ق1ه\ت'

الب. والديث%، مفتوح مكسور، ن.ق}هاv ون'ق�وهاv ون.قاهةv ون.ق%هاناv وأ%نا
أ%ن\ق%ه'. قال ابن سيده: ن.ق1ه. الرجل ن.ق%هاv واس\ت.ن\ق%ه. ف%ه,م.؛ ويروى

بيت' ال�خ.ب_ل,:
إل ذي النeه.ى واس\ت.ن\ق%ه.ت\ للم'ح.لYم,

أ%ي ف%ه,م'وه'؛ حكاه يعقوب، والعروف: واس\ت.ي\ق%ه.ت\. ورجل ن.ق1ه¬
وناق1ه¬: سريع الفهم، ون.ق1ه. الديث% ون.ق%ه.ه': ل%ق1ن.ه'، وفلن ل

ي.ف}ق%ه' ول ي.ن\ق%ه'. والس\ت1ن\قاه': الستفهام. وأ%ن\ق1ه\ ل س.م\ع.ك. أ%ي
أ%ر\ع1ن,يه1. وف النوادر: ان\ت.ق%ه\ت' من الديث ون.ق1ه\ت' وأت.ق%ه\ت'

vوها�أ%ي اشتفيت. ون.ق1ه. من مرضه، بالكسر، ون.ق%ه. ي.ن\ق%ه' ن.ق}هاv ون'ق
فيهما: أ%فاق وهو ف ع.ق1ب, عل�ت1ه1. وقال ثعلب: ن.ق%ه. من الرض

ي.ن\ق%ه'، بالفتح، ورجل ناق1ه¬ من قوم ن'ق�ه{. الوهري: ن.ق1ه. من مرضه،
بالكسر، ن.ق%هاv مثال, ت.ع1ب ت.ع.باv، وكذلك ن.ق%ه. ن'ق�وهاv مثل ك%ل%ح.

ك�ل�وحاv، فهو ناق1ه¬ إذا ص.ح_ وهو ف عقب علته، والمع ن'ق�ه¬، وف الديث:
قالت أ�مe ال�ن\ذ1ر, دخل علينا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ومعه

ع.ل1يÒ وهو ناق1ه¬؛ هو إذا ب.ر.أ% وأ%فاق وكان قريب الع.ه\د1 بالرض ل
يرجع إليه كمال� صحته وق�و_ت1ه1.

@نكه: الن_ك}ه.ة�: ريح الفم. ن.ك%ه. له وعليه ي.ن\ك1ه' وي.ن\ك%ه'
ن.ك}هاv: ت.ن.ف�س. على أ%نفه. ون.ك%ه.ه' ن.ك}هاv ون.ك1ه.ه' واس\ت.ن\ك%ه.ه': شم

رائحة فمه، والسم الن_ك}ه.ة�؛ وأ%نشد:
ن.ك1ه\ت' م'جال1داv ف%و.ج.د\ت' منه

ك%ر,يح, الك%ل}ب, مات. ح.د1يث% ع.ه\د1
وهذا البيت أ%ورده الوهري: ن.ك1ه\ت' ماه1داv؛ وقال ابن بري: صوابه

مالداv، وقد رواه ف فصل نا: ن.ج.و\ت' مالداv. ون.ك%ه. هو ي.نك1ه'
وي.نك%ه': أ%خرج ن.ف%س.ه' إل أ%نفي. ون.ك1ه\ت'ه: ش.م.م\ت' ريه.



واس\ت.ن\ك%ه\ت' الرجل% ف%ن.ك%ه. ف وجهي ي.ن\ك1ه' وي.ن\ك%ه' ن.ك}هاv إذا أ%مره بأ%ن
ي.ن\ك%ه. ليعلم أ%شار,ب¬

هو أ%م غي شارب�؛ قال ابن بري: شاهده قول� ال�ق%ي\ش1ر,:
vيقولون ل: ان\ك%ه\ قد ش.ر,ب\ت. م'د.ام.ة
ف%ق�ل}ت' ل%ه'م\: ل ب.ل} أ%ك%ل}ت' س.ف%ر\ج.ل

وف حديث شارب المر: اس\ت.ن\كه'وه' أ%ي ش'مeوا ن.ك}ه.ت.ه' ورائحة%
ف%م1ه هل شر,ب المر أ%م ل. ون'ك1ه. الرجل�: تغيت ن.ك}ه.ت'ه' من

التeخ.م.ة1. ويقال ف الدعاء للنسان: ه'ن>يت. ول ت'ن\ك%ه\ أ%ي أ%ص.ب\ت.
خ.ي\راv ول أ%صابك الضeرe. والنeك�ه' من البل: الت ذهبت أ%صواتا من

الضعف، وهي لغة تيم ف النeق�ه1؛ وأ%نشد ابن بري لرؤبة:
بعد اهت1ضام الراغ1يات1 النeك�ه1

@نه: ن.م1ه. ن.م.هاv، فهو ن.م1ةD ونام1ةD: ت.ح.ي_ر.، يانية.
@ننه: الن_ه\ن.ه.ة�: الك%فe. تقول ن.ه\ن.ه\ت' فلناv إذا زجرته

ف%ت.ن.ه\ن.ه. أ%ي كففته ف%كف_؛ قال الشاعر:
ن.ه\ن,ه\ د'موع.ك.، إن� م.ن\
ي.غ\ت.رe بال1د\ثان1 عاج,ز\

كأ%ن أ%صله من الن_ه\ي. وف حديث وائل: لقد اب\ت.د.ر.ها اثنا عشر
م.ل%كاv فما ن.ه\ن.ه.ها شيء#

دون الع.ر\ش, أ%ي ما منعها وك%ف�ها عن الوصول إليه. ون.ه\ن.ه.ه' عن
الشيء: ز.ج.ره؛ قال أ%بو ج'ن\د.ب� ال�ذ%ل9:

ف%ن.ه\ن.ه\ت' أ�ول القوم, عنهم ب,ض.ر\ب.ة{
ت.ن.ف�س. عنها كل© حش\يان% م'ج\ح.ر

وقد ت.ن.ه\ن.ه.. ون.ه\ن.ه\ت' الس_ب\ع. إذا ص1ح\ت. به لت.ك�ف�ه،
وال4صل ف ن.ه\ن.ه. ن.ه\ه.ه.، بثلث هاء4ات، وإ,نا أ%بدلوا من الاء الوسطى

نوناv للفرق بي ف%ع\ل%ل% وف%ع_ل%، وزادوا النون من بي الروف ل4ن ف
الكلمة نوناv. وثوب ن.ه\ن.ه¬: رقيق النسج,. ال4حر: الن_ه\ن.ه'

والل�ه\ل%ه' الثوب الرقيق النسج.
@نوه: ناه الشيء� ي.ن'وه': ارتفع وعل؛ عن ابن جن، فهو نائ1ه¬. ون'ه\ت'

بالشيء ن.و\هاv ون.و_ه\ت' به ون.و_ه\ت'ه' ت.ن\و,يهاv: رفعته.
:vن.و\ها �ون.و_ه\ت' باسه: رفعت ذك}ر.ه'. وناه. النبات': ارتفع. وناه.ت1 الام.ة



رفعت رأ}سها ث ص.ر.خ.ت\، وهام¬ ن'و_ه¬؛ قال رؤبة:
على إكام, النائحات1 النeو_ه1

وإذا رفعت. الصوت. فدعوت إنساناv قلت: ن.و_ه\ت'. وف حديث عمر: أ%نا
Dباسه، ون.و_ه. فلن Dمن ن.و_ه. بالعرب,. يقال: ن.و_ه. فلن �أ%ول

بفلن إذا رفعه وط%ي_ر. ب,ه1 وق%و_اه؛ ومنه قول أ%ب ن'خ.ي\ل%ة%
ل1م.س\ل%م.ة%:

،vون.و_ه\ت. ل1ي ذ1ك}ر,ي، وما كان خام1ل
ول%ك1ن_ ب.ع\ض. الذYك}ر, أ%ن\ب.ه' من ب.ع\ض,

وف حديث الزبي: أ%نه ن.و_ه به عليÒ أ%ي ش.ه.ر.ه' وع.ر_ف%ه'.
والن_و_اهة�: الن_و_احة�، إما أ%ن تكون من الشادة1، وإما أ%ن تكون

من قولم ناه.ت1 الامة�. ون.و_ه باسه: دعاه. ونو_ه به: دعاه؛ وقوله
أ%نشده ابن ال4عراب:

إذا د.عاها الرeب.ع' ال%ل}ه'وف'،
نو_ه منها الزاج,لت' ال�وف'

فسره فقال: نو_ه منها أ%ي أ%ج.ب\ن.ه' بال%ن,ي.
والن_و\هة�: ال4ك}ل%ة� ف اليوم والليلة، وهي كالو.ج\ب.ة1. وناه.ت\

نفسي عن الشيء ت.ن'وه' وت.ناه' ن.و\هاv: انتهت، وقيل: ن'ه\ت' عن الشيء
أ%ب.ي\ت'ه وتركته. ومن كلمهم: إذا أ%كلنا التمر وشربنا الاء ناه.ت\

أ%نفس'نا عن اللحم أ%ي أ%ب.ت\ه' فتركته؛ رواه ابن ال4عراب وقال: التمر واللب
ت.نوه' النفس' عنهما أ%ي تقوى عليهما. وناه.ت\ نفسي أ%ي قويت. الفراء:

أ%عطن ما ي.ن'وه'ن أ%ي ي.س'دe خ.صاص.ت. وإنا لتأ}كل ما ل ي.ن'وه'ها
أ%ي ل ي.ن\ج.ع' فيها. ابن شيل: ناه. البقل� الدواب_ ي.ن'وه'ها أ%ي

م.ج.د.ها، وهو دون الشبع، وليس الن_و\ه' إل ف أ%ول النبت، فأ%ما ال%ج\د'
ففي كل نبت؛ وقوله:

ي.ن\ه'ون% عن أ%ك}ل� وعن ش'ر\ب,
هو مثله، إنا أ%راد ي.ن'وه'ون فقلب، وإل فل يوز. قال ال4زهري:

كأ%نه جعل ناه.ت\ أ%نفس'نا ت.ن'وه مقلوباv عن ن.ه.ت\. قال ابن ال4نباري:
معن ي.ن\ه'ون أ%ي يشربون في.ن\ت.ه'ون وي.ك}ت.ف�ون؛ قال: وهو الصواب.

والنeوهة�: ق�و_ة� الب.د.ن.
@نيه: نفس ناه.ةD: م'ن\ت.ه,يةD عن الشيء، مقلوب من ن.هاة{.



@نأي: الن_أ}ي': الب'عد'. ن.أ%ى ي.ن\أ%ى: ب.ع'د.، بوزن ن.عى ي.ن\ع.ى.
ون.أ%و\ت': ب.ع'د\ت، لغة ف نأ%ي\ت'. والن_أ}ي: ال�فارقة؛ وقول

الطيئة:وه1ن\د¬ أ%تى من د'ون,ها الن_أ}ي' والب'ع\د'
إ,نا أ%راد ال�فارقة%، ولو أ%راد الب'ع\د. لا ج.مع بينهما. ن.أ%ى
عنه، وناء ونآه ي.ن\أ%ى ن.أ}ياv وان\ت.أ%ى، وأ%ن\أ%ي\ت'ه أ%نا فان\ت.أ%ى:

أ%ب\ع.د\ت'ه فب.ع'د. الوهري: أ%نأ%ي\ته ون.أ%ي\ت' عنه نأ}ياv بعن أ%ي
ب.ع'د\ت. وت.ناء4وا: تباع.د'وا. وال�ن\ت.أ%ى: الوضع البعيد؛ قال

النابغة:فإ,ن_ك كالل�ي\ل الذي ه'و. م'د\ر,ك1ي،
وإ,ن} خ1ل}ت' أ%ن� ال�ن\ت.أ%ى عنك واس1ع'

الكسائي: ناء4ي\ت' عنك الشر_ على فاع.ل}ت أ%ي دافعت؛ وأ%نشد:
وأ%ط}ف%أ}ت' ن,يان% ال�روب, وقد ع.ل%ت\،

وناء4ي\ت' ع.نهم\ ح.ر\ب.ه'م\ فت.ق%ر_ب'وا
ويقال للرجل إ,ذا تكب وأع\ر,ض بوجهه: ن.أ%ى بانبه، ومعناه أ%نه نأ%ى

جان,ب.ه من و.راء أ%ي ن.ح�اه. قال ال تعال: وإ,ذا أ%ن\ع.م\نا على
vال3نسان أ%ع\ر.ض. ونأ%ى بانبه؛ أ%ي أ%ن\أ%ى جان,ب.ه عن خال1قه م'ت.غانيا

م'ع\رضاv عن عبادته ودعائه، وقيل: نأ%ى بانبه أ%ي تباع.د. عن القبول. قال
ابن بري: وقرأ% ابن عامر ناء4 بان,به، على القلب؛ وأ%نشد:

أ%قول�، وقد ناءت\ با غ�ر\ب.ة� الن_و.ى:
ن.وÝى خ.ي\ت.ع'ور¬ ل ت.ش1ط© د1يار'ك1
قال النذري: أ%نشدن البد:

أ%عاذ1ل، إ,ن} ي'ص\ب,ح\ ص.داي. ب,ق%ف}رة{
ب.ع1يداv، نآن زائ1ر,ي وق%ريب

قال البد: قوله نآن فيه وجهان: أ%حدها أ%نه بعن أ%بعدن كقولك
ز,د\ته فزاد ونقصته فنقص، والوجه الخر ف نآن أ%نه بعن ن.أ%ى عن،قال

أ%بو منصور: وهذا القول هو العروف الصحيح. وقد قال الليث: نأ%يت' الدمع.
عن خ.د>ي ب,إ,ص\ب.عي ن.أ}ياv؛ وأ%نشد:

إ,ذا ما الت.ق%ي\نا سال% م1ن\ ع.ب.رات1نا
شآب,يب'، ي'ن\أ%ى س.ي\ل�ها بال4صاب,ع

قال: والن\ت1ياء بوزن الب\ت1غاء افتعال من الن_أ}ي. والعرب تقول:
نأ%ى فلن عن ي.نأ%ى إ,ذا ب.ع'د، وناء عن بوزن باع، على القلب، ومثله رآن



فلن بوزن ر.عان، وراءن بوزن راع.ن، ومنهم من ي'ميل أ%و_له فيقول
نأ%ى ور.أ%ى.

والنeؤ\ي والن>ئ}ي والن_أ}ي' والنeؤ.ى، بفتح المزة على مثال
النeف%ى؛ ال4خية عن ثعلب: ال%ف1ي حول ال1باء أ%و ال%ي\مة ي.د\ف%ع عنها

السيل% ييناv وشالv وي'ب\ع1د'ه؛ قال:
وم'وق%د' ف1ت\ي.ة{ ون'ؤ.ى ر.ماد{،
وأ%ش\ذاب' ال1يام, وق%د ب.ل1ينا

وقال:
ع.ليها م.و\ق1د¬ ون'ؤ.ى ر.ماد{

والمع أ%ن\آء، ث يقد�مون المزة فيقولون آناء، على القلب،مثل أ%ب\آر�
وآبار�، ون'ؤ'يÒ على ف�ع'ول ون,ئ1يÒ تتبع الكسرة. التهذيب: النeؤ\ي

الاجز حول اليمة،وف الصحاح: النeؤ\ي ح'فرة حول ال1باء لئل يدخله ماء
الطر. وأ%ن\أ%ي\ت' ال1باء: عملت له ن'ؤ\ياv. ون.أ%ي\ت' النeؤ\ي.

أ%ن\آه وأ%ن\أ%ي\ت'ه: عملته. وان\تأ%ى ن'ؤ\ياv: اتذه، تقول منه: نأ%ي\ت'
ن'ؤ\ياv؛ وأ%نشد الليل:

ش.آبيب' ي'نأ%ى سيل�ها بال4صابع
قال: وكذلك ان\ت.أ%ي\ت' ن'ؤ\ياv، وال�ن\ت.أ%ى مثله؛ قال ذو الرمة:

ذ%ك%ر\ت. فاه\تاج. الس_قام' ال�ض\م.ر'
م.ي�اv، وشاق%ت\ك. الرeس'وم' الدeث�ر'

آر,يeها وال�ن\ت.أ%ى ال�د.ع\ث%ر'
وتقول إ,ذا أ%مرت منه: ن% ن'ؤ\ي.ك أ%ي أ%ص\ل1ح\ه، فإ,ذا وقفت عليه قلت
ن.ه\، مثل ر. زيداv، فإ,ذا وق%فت عليه قلت ر.ه\؛ قال ابن بري: هذا إ,نا

يصح إ,ذا قد_رت فعل%ه نأ%يت'ه أ%ن\آه فيكون الستقبل ي.ن\أ%ى، ث تفف
المزة على حد> ي.رى، فتقول ن% ن'ؤ\ي.ك، كما تقول ر. زيداv، ويقال ان\أ%

vن'ؤيك، كقولك ان\ع. ن'ع\ي.ك إ,ذا أ%مرته أ%ن ي'سو>ي حول% خ1بائه ن'ؤيا
م'طيفاv به كالط�و\ف ي.ص\ر,ف' عنه ماء الطر. والنeه.ي\ر الذي دون

النeؤ\ي: هو ال4ت©، ومن ترك المز فيه قال ن% ن'ؤ\ي.ك، وللثني ن.يا
ن'ؤ\يكما، وللجماعة ن.و\ا ن'ؤ\ي.كم، ويمع ن'ؤ\ي ال1باء ن'ؤÝى، على ف�ع.ل�.

وقد ت.ن.أ}ي\ت' نؤياv، وال�ن\ت.أ%ى: موضعه؛ قال الطرماح:
م'ن\ت.أvى كالق%ر\و, ر.ه\ن. ان\ث1لم,



ومن قال النeؤي ال4ت1يe الذي هو دون الاجز فقد غلط؛ قال النابغة:
ون'ؤ\ي¬ ك%ج,ذ}م, ال%و\ض, أ%ث}ل%م' خاش1ع'

فإ,نا ي.ن\ث%ل1م' الاجز' ل ال4ت1يe؛ وكذلك قو\له:
وس.ف}ع على آس� ون'ؤ\ي م'ع.ث}ل%ب

.vع.ث}ل%ب': ال%ه\د'وم، ول ي.ن\ه.د1م إ,ل ما كان شاخصا�وال
وال%ن\أ%ى: لغة ف نؤي الدار، وكذلك الن>ئ}ي' مثل ن,ع\ي�، ويمع النeؤ\ي

ن'ؤ\ياناv بوزن ن'ع\ياناv وأ%ن\آء.
@نبا: ن.با بصره عن الشيء ن'ب'وìا ون'ب,ي�اv؛ قال أ%بو نيلة:

ل�ا ن.ب.ا ب صاح1ب ن'ب,ي�ا
ون.ب\وة مرة واحدة. وف حديث ال4حنف: ق%د1م\نا على ع'مر مع. وف}د

ف%ن.ب.ت\ ع.يناه عنهم ووقع.تا علي_؛ يقال: ن.با عنه ب.ص.ره' ي.ن\ب'و أ%ي
ت.جاف%ى ول ينظر إ,ليه، كأ%نه ح.ق%ر.هم ول ي.ر\ف%ع بم رأ}ساv. ون.با
السيف' عن الض_ريبة ن.ب\واv ون.ب\وة، قال ابن سيده ل يراد بالن_ب\وة

الر_ة الواحدة: ك%ل� ول ي.ح1ك\ فيها. ون.با ح.دe السيف1 إ,ذا ل ي.قطع.
ون.بت\ ص'ورته: ق%ب'ح.ت فلم ت.قبلها العي. ون.با به1 م.ن\ز,له: ل

يواف1ق}ه، وكذلك ف1راش'ه؛ قال:
وإ,ذا ن.با ب,ك. م.ن\ز,لD ف%ت.ح.و_ل,

ون.ب.ت\ ب تلك ال4رض' أ%ي ل أ%جد با ق%راراv. ون.با فلن عن فلن:
ل ي.ن\ق%د\ له. وف حديث طلحة: قال لعمر أنت. ول1يe ما و.ل1يت. ل

ن.ن\ب'و ف يديك أ%ي نن\قاد لك ول ن.م\ت.نع عما تريد منا. ون.ب.ا ج.ن\ب,ي عن
الف1راش: ل ي.ط}مئن� عليه. التهذيب: ن.با الشيء عن ي.ن\ب'و أ%ي ت.جاف%ى

وت.باع.د. وأ%ن\ب.ي\ت'ه أ%نا
أ%ي دفعته عن نفسي. وف الثل:

الص>د\ق' ي'ن\ب عنك. ل الوعيد' أ%ي أ%ن� الص>دق. ي.دف%ع عنك
الغائلة ف ال%رب دون الته\ديد. قال أ%بو عبيد: هو ي'ن\ب، بغي هز؛ قال

ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:
ص.ب_ الل�ه,يف' ل%ا السeب'وب. ب,ط%غ\ية{
ت'ن\ب الع'قاب.، كما ي'ل%ط© ال1ج\ن.ب'

ويقال: أ%صله المز من ال3نباء أ%ي أ%ن الف1عل ي'خب عن ح.ق1يقتك ل
vق%ص_ر. ون.با عن الشيء ن.ب\وا :vالقول. ون.با الس_هم عن ال%د.ف ن.ب\وا



ون.ب\وةv: زاي.ل%ه، وإ,ذا ل ي.س\ت.مك1ن الس_ر\ج أ%و الر_ح\ل من الظهر
قيل ن.با؛ وأ%نشد:

ع'ذاف1ر' ي.ن\ب'و بأ%ح\نا الق%ت.ب
ابن بزرج: أ%كل الر_جل أ%ك}لة إ,ن} أ%ص\ب.ح منها ل%نابياv، ولقد

ن.ب.و\ت م1ن\ أ%كلة أ%كل}ت'ها بقول س.م1نت منها، وأ%كل أ%ك}لة ظ%ه.ر منها
ظ%ه\رةv أ%ي س.م1ن. منها. ون.با ب فلن ن.ب\واv إ,ذا ج.فان. ويقال: فلن ل

ي.ن\ب'و ف يديك إ,ن سأ%لت.ه أ%ي ل ي.م\ن.ع'ك.
ابن ال4عراب: والناب,ية� الق%و\س الت ن.ب.ت\ عن وت.رها أ%ي ت.جاف%ت\.

:�والن_ب\وة: ال%ف}وة�. والن_ب\وة�: ال3قامة. والن_ب\وة
الر\ت1فاع. ابن سيده: الن_ب\و' الع'ل�وe والر\ت1فاع'، وقد ن.با.

والن_ب\وة� والن_باو.ة� والنبe: ما ار\ت.ف%ع من ال4رض. وف الديث:
فأ�ت1ي بثلثة ق1ر.صة{ ف%و'ضعت على ن.ب� أ%ي على شيء مرتفع من ال4رض،

من الن_باو.ة والن_ب\وة1 الشر.ف1 ال�ر\ت.ف1ع من ال4رض؛ ومنه الديث:
ل ت'صل©وا على الن_ب> أ%ي على ال4رض الرتفعة ال�ح\د.و\د1بة1.

والنبe: الع.ل%م من أ%ع\لم ال4رض الت ي'هت.د.ى با. قال بعضهم: ومنه
اشتقاق النب� ل4نه أ%رفع خلق ال، وذلك ل4نه يهتدي به، وقد تقدم ذكر

النب ف المز، وهم أ%هل بيت النeب'و_ة. ابن السكيت: الن_ب� هو الذي
أ%ن\بأ% عن ال، فترك هزه، قال: وإ,ن أخذت الن_ب_ من الن_ب\وة

والن_باوة1، وهي الرتفاع' من ال4رض، لر\ت1فاع ق%د\ره ول4نه ش'ر>ف على
،Òسائر اللق، فأ%صله غي المز، وهو ف%ع1يل بعن م.ف}عول، وتصغيه ن'ب.ي

والمع أ%ن\ب,ياء؛ وأ%ما قول أ%وس ابن ح.جر ي.ر\ثي ف�ضالة% بن ك%ل}دة%
ال4س.د1ي�:

على الس_ي>د1 الص_ع\ب، ل%و أ%ن_ه
ي.ق�وم' على ذ1ر\وة1 الص_اق1ب,،

ل4ص\ب.ح ر.ت\ماv د'قاق. ال%صى،
م.كان% الن_ب> من الكاث1ب,

قال: الن_بe الكان ال�ر\ت.ف1ع'، والكاث1ب': الرمل التمع، وقيل:
الن_بe ما ن.با من الجارة إ,ذا ن.ج.ل%ت\ها ال%واف1ر'، ويقال:

الكاث1ب' جبل وح.وله ر.واب� يقال لا الن_بe، الواحد ناب� مثل غاز� وغ%زي¼،
يقول: لو قام ف�ضالة� على الصاق1ب، وهو ج.ب.ل، لذ%ل�ل%ه وت.س.ه_ل له



حت يصي كالر_م\ل, الذي ف الكاثب؛ وقال ابن بري: الصحيح ف الن_ب ههنا
أ%نه اسم رمل معروف، وقيل: الكاث1ب' اسم ق�ن_ة{ ف الصاق1ب، وقيل:

ي.ق�وم' بعن ي'قاو,م'. وف حديث أ%ب سلمة الت_ب'وذ%كي� قال: قال أ%بو
ه1لل قال ق%تادة ما كان بالب.ص\رة رجل أ%ع\ل%م' من ح'م.ي\د بن ه1لل غي

أ%ن� الن_باوة% أ%ض.ر_ت\ به أ%ي ط%ل%ب. الش_ر.ف1 والر>ياسة1 وح'ر\مة%
الت_ق%دeم ف الع1لم أ%ض\ر_ به، ويروى بالتاء والنون. وقال الكسائي:

الن_بe الط�ريق'، وال4ن\ب,ياء ط�ر'ق ال�د.ى. قال أ%بو م'عاذ النحوي:
سعت أ%عرابي�اv يقول م.ن ي.د'ل©ن على الن_ب> أ%ي على الط�ريق.

وقال الزجاج: القراءة التمع عليها ف النبيي وال4نبياء طرح المز، وقد
هز جاعة من أ%هل الدينة جيع ما ف القرآن من هذا، واشتقاقه من
ن.ب_أ% وأ%ن\ب.أ% أ%ي أ%خب، قال: وال4جود ترك المز ل4ن الستعمال ي'وجب
أ%ن� ما كان مهم'وزاv من ف%ع1يل فجمعه ف�ع.لء مثل ظ%ريف وظ�ر.فاء، فإ,ذا

كان من ذوات الياء فجمعه أ%ف}ع1لء نو غن� وأ%غ}ن,ياء ون.ب¼
وأ%ن\ب,ياء، بغي هز، فإ,ذا ه.م.ز\ت قلت ن.بء ون'ب.آء كما تقول ف الصحيح، قال:

وقد جاء4 أ%فعلء ف الص_حيح، وهو قليل، قالوا خ.م1يس¬ وأ%خ\م1ساء
ون.ص1يب¬ وأ%ن\ص1باء، فيجوز أ%ن يكون ن.ب� من أ%نبأ}ت ما ترك هزه لكثرة
الستعمال، ويوز أ%ن يكون من ن.با ي.ن\ب'و إ,ذا ارتفع، فيكون ف%ع1يلv من

الر>ف}عة.
وت.ن.ب_ى الك%ذ�اب' إ,ذا اد_عى النeب'و_ة وليس بن.ب¼، كما

تن.ب_ى م'سي\ل1مة الك%ذ�اب وغيه من الد_ج_ال1ي. ال�ت.ن.ب>ي..
والن_باوة� والنبe: الر_م\ل.

ون.باة�، مقصور: موضع؛ عن ال4خفش؛ قال ساعدة بن جؤية:
،vود1ر. طاف1يا�فالس>د\ر' م'خ\ت.ل%ج¬ وغ
ما ب.ي\ن. ع.ي\ن. إ,ل ن.باة%، ال4ث}أ%ب'

وروي: ن.باتى، وهو مذكور ف موضعه. ون'ب.يÒ: مكان بالشام 
(* قوله «

ونب مكان بالشام» كذا ضبط بالصل مصغراv، وف ياقوت مكباv وأوزد الشاهد
كذلك، وفيه أيضاv: كخطوط السيح منسحل.) دون الس>ر>؛ قال القطامي:

ل%م_ا و.ر.د\ن% ن'ب.ي�اv، واس\ت.ت.ب_ ب,نا
�م'س\ح.ن\ف1ر¬، كخ'طوط1 الن_س\ج,، م'ن\س.ح1ل



والنبe: موضع بعينه. والن_ب.وان�: ماء بعينه؛ قال:
ش.ر\ج¬ ر.واء# ل%ك�ما وز'ن\ق�ب'،

والن_ب.وان� ق%ص.ب¬ م'ث%ق�ب'
يعن بالق%صب م.خارج. ماء العيون، وم'ث%ق�ب: مفتوح بالاء.

والن_باوة�: موضع بالطائف معروف. وف الديث: خ.ط%ب. النبe، صلى ال عليه وسلم،
ي.وماv بالن_باوة من الطائف، وال أ%علم.

@نتا: ن.تا الشيء� ن.ت\واv ون'ت'وìا: و.ر,م.. ون.تا ع'ض\و¬ من أ%ع\ضائه
vا، فهو نات{ إ,ذا و.ر,م.، بغي هز، وقد تقد_م. أ%يضاìي.ن\ت'و ن'ت'و

ف المز. اللحيان: ت.ح\ق1ر'ه وي.ن\ت'و أ%ي ت.س\ت.ص\غ1ره وي.عظم، وقيل:
معناه ت.حق1ر'ه وي.ن\د.ر,ئ' عليك بالكلم، قال: ي'ض\رب هذا للذي ليس له

ظاهر م.ن\ظ%ر وله باط1ن م.خ\ب.ر، وقد تقدم ف المز ل4ن� هذا الثل يقال
فيه ي.ن\ت'و وي.ن\ت.أ�، بمز وبغي هز.

ابن ال4عراب: أ%ن\ت.ى إ,ذا تأ%خر، وأ%ن\ت إ,ذا كس.ر. أ%ن\ف. إ,نسان
فو.ر_م.ه، وأ%ن\ت إ,ذا واف%ق. ش.ك}ل%ه ف ال%ل}ق وال�ل�ق، مأ}خوذ من

الت>ن>.
.Òوالن_وات: ال%ل�ح'ون، واحدهم ن'وت1ي

@نثا: ن.ثا ال%ديث% وال%ب ن.ث}واv: ح.د_ث به وأ%شاع.ه وأ%ظ}ه.ره؛
وأ%نشد ابن بري للخنساء:

قام. ي.ن\ث�و ر.ج\ع. أ%خ\باري
وف حديث أ%ب ذر: فجاء4 خال�نا فن.ثا علينا الذي قيل له أ%ي أ%ظ}ه.ر.ه

إ,لينا وح.د_ث%نا به؛ وف حديث ماز,ن{:
وك�ل©ك�م\ حي ي'نثى ع.ي\ب'نا ف%ط1ن

وف حديث الدeعاء: يا م.ن ت'ن\ثى عنده ب.واط1ن' ال4خبار. والن_ثا: ما
أ%خ\ب.ر\ت. به عن الرجل من ح.س.ن أ%و س.ي>ء، وت.ث}ن,يت'ه ن.ث%وان1

ون.ث%يان1، يقال: فلن حسن الن_ثا وق%بيح الن>ثا، ول يشتق من الن_ثا فعل؛
قال أ%بو منصور: الذي قال إ,نه ل يشتق من الن_ثا فعل ل نعرفه. وف

حديث ابن أ%ب هالة ف صفة ملس رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ول ت'ن\ثى
ف%ل%تات'ه أ%ي ل ت'شاع' ول ت'ذاع'؛ قال أ%بو عبيد: معناه ل ي'ت.حد_ث

بتلك الف%ل%تات، يقال منه: ن.ث%و\ت' الديث أ%ن\ث�وه ن.ث}واv، والسم
منه الن_ثا؛ وقال أ%حد بن ج.ب.لة فيما أ%خب عنه ابن هاج.ك: معناه أ%نه



ل يكن للسه ف%ل%تات ف%ت'ن\ثى؛ قال: والف%ل%تات' الس_ق%طات
والز_ل�ت. ون.ثا عليه قولv: أ%خ\ب.ر به عنه. قال سيبويه: ن.ثا ي.ن\ث�و ن.ثاء

ون.ثاv كما قالوا بذا ي.ب\ذ�و بذاء وب.ذاv، ون.ث%و\ت' الديث ون.ث%ي\ت'ه.
والن_ث}وة: الو.ق1يعة ف الناس. والن_ثا ف الكلم ي'ط}لق على الق%بيح

وال%سن، يقال: ما أ%قبح ن.ثاه وما أ%حسن ن.ثاه ابن ال4عراب: يقال
أ%ن\ثى إ,ذا قال خياv أ%و شر�اv، وأ%نثى إ,ذا اغ}تاب. والن_اثي: ال�غ\تاب'،

وقد ن.ثا ي.ن\ث�و. قال ابن ال4نباري: سعت أ%با العباس يقول الن_ثا
يكون للخي والشر، يقال: هو ي.ن\ثو عليه ذ�ن'وبه، ويكتب بال4لف؛

وأ%نشد:فاض1لD كام1لD ج.م1يلD ن.ثاه'،
أ%ر\ي.ح1يÒ م'ه.ذ�ب¬ م.ن\ص'ور'

شر: يقال ما أ%ق}ب.ح ن.ثاه؛ وقال: قال ذلك ابن ال4عراب. ويقال: هم
ي.ت.ناث%و\ن% ال4خبار أ%ي ي'ش1يع'ونا وي.ذ}ك�رونا. ويقال: القوم

ي.ت.ناث%و\ن أ%يامهم الاض1ية% أ%ي يذكرونا. وت.ناثى القوم' ق%بائح.هم أ%ي
ت.ذاك%ر'وها؛ قال الفرزدق:

،Dبا قد أ%رى ل%ي\لى، ول%ي\لى م'ق1يم.ة
به1 ف ج.م1يع� ل ت'ناث%ى ج.رائر'ه\

الوهري: الن_ثا، مقصور، مثل الث�نا إ,ل أ%نه ف الي والشر
والث�نا ف الي خاصة. وأ%ن\ث%ى الرجل� إ,ذا أ%ن,ف. من الشيء إ,ن\ثاءé. ون.ثا

eأ%عاد.ه. والن_ث1ي :Òوم.ن\ث1ي Òوه، فهو ن.ث1ي�الشيء4 ي.ن\ث
والن_ف1يe: ما ن.ثاه الر>شاء من الاء عند الستقاء، وليس أ%حدها بدلv عن

الخر، بل ها أ%صلن ل4ن_ا ن.ج,د لكل واحد منهما أ%صلv نرد�ه إ,ليه
واشتقاقاv نمله عليه، فأ%ما ن.ث1يÒ ف%ف%ع1يل من ن.ثا الشيء4 ي.ن\ث�وه إ,ذا

أ%ذاع.ه وف%ر_ق%ه ل4ن الر>شاء ي'ف%ر>قه وي.ن\ش'ره، قال: ولم الفعل
واو ل4نا لم ن.ث%و\ت' بنزلة س.ر,ي¼ وق%ص1ي¼، والن_ف1يe ف%ع1يل من

ن.ف%ي\ت' ل4ن� الر>شاء ي.ن\ف1يه، ولمه ياء بنزلة ر.م1ي¼ وع.ص1ي¼؛
قال ابن جن: وقد يوز أ%ن تكون الفاء بدلv من الثاء؛ ويؤنسك لنحو ذلك

إ,ج\ماع'هم ف بيت ام\رئ القيس:
وم.ر_ على الق%نان1 من\ ن.ف%يان,ه،

فأ%ن\ز.ل% م1ن\ه' الع'ص\م. م1ن\ كلY م.ن\ز,ل,
فإ,نم أ%جعوا على الفاء3، قال: ول نسمعهم قالوا ن.ث%يان,ه.



والنeثاء4ة، مدود: موضع بعينه؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا بأ%نا ياء ل4نا
لم ول نعله من المز لعدم ن ث ء، وال أ%علم.

،éون.جاء vنا: الن_جاء�: ال%لص من الشيء، ن.جا ي.ن\ج'و ن.ج\وا@
مدود، ون.جاةv، مقصور، ون.ج_ى واس\تنجى كن.جا؛ قال الراعي:

،Dفإ,ل� ت.ن.ل}ن من\ ي.زيد. ك%رامة
أ�ن.ج> وأ�ص\بح\ من ق�رى الشام خال1يا

وقال أ%بو ز'بيد الطائي:
أ%م, الل�ي\ث� فاس\ت.ن\ج'وا، وأ%ين. ن.جاؤ'ك�م\؟ف%هذا، ور.ب>

الر_اق1صات1، ال�ز.ع\ف%ر'
ون.ج.و\ت من كذا. والص>د\ق' م.ن\جاةD. وأ%ن\ج.ي\ت' غيي ون�ي\ته،

وقرئ. بما قوله تعال: فاليوم ن'ن.ج>يك بب.د.ن,ك.؛ العن ن'ن.ج>يك ل
بف1ع\ل بل ن'ه\ل1ك�ك.، فأ%ض\م.ر قوله ل بف1ع\ل؛ قال ابن بري: قوله ل

بفعل يريد أ%نه إ,ذا نا ال3نسان ببدنه على الاء بل فعل فإ,نه هالك،
ل4نه ل ي.فعل ط%ف}و.ه على الاء، وإ,نا يطف�و على الاء3 حي�اv بفعله

إ,ذا كان حاذقاv بالع.و\م، ون.ج_اه' ال وأ%ن\جاه. وف التنزيل العزيز:
وكذلك ن'ن\ج,ي الؤمني، وأ%ما قراء4ة من قرأ%: وكذلك ن'ج>ي الؤ\م1ني،

فليس على إ,قامة الصدر موضع الفاعل ونصب الفعول الصريح، ل4نه على حذف
أ%حد نون ت'ن\ج,ي، كما حذف ما بعد حرف الضارعة ف قول ال عز وجل:

تذ%ك�ر'ون، أ%ي ت.ت.ذ%ك�رون، ويشهد بذلك أ%يضاv سكون لم ن'ج>ي، ولو كان
ماضياv لنفتحت اللم إ,ل ف الضرورة؛ وعليه قول ال�ث%ق�ب:

ل1م.ن\ ظ�ع'ن¬ ت.طال%ع' م1ن ص'ن.ي\ب�؟
فما خ.ر.جت\ م1ن الوادي ل1ح1ي,

(vقوله«صنيب» هو هكذا ف الصل والكم مضبوطا *)
أ%ي تت.طال%ع، فحذف الثانية على ما مضى، ون%و\ت به ون.ج.و\ت'ه؛ وقول

الذل:
ن.جا عام1ر¬ والن_ف}س' م1نه بش1د\ق1ه،
ول ي.ن\ج' إ,ل� ج.ف}ن. س.ي\ف{ وم1ئ}ز.را

أ%راد: إ,ل� ب.ف}ن, س.يف{، فحذف وأ%و\صل. أ%بو العباس ف قوله تعال:
إ,ن�ا م'ن.جeوك. وأ%ه\ل%ك؛ أ%ي ن'خ.لYص'ك من العذاب وأ%ه\ل%ك.

واست.ن\جى منه حاجته: ت%ل�صها؛ عن ابن ال4عراب. وانت.جى م.تاع.ه: ت.خل�صه



وس.لب.ه؛ عن ثعلب. ومعن ن%و\ت الشيء ف اللغة: خ.ل�صته وأ%ل}ق%ي\ته.
�والن_ج\وة� والن_جاة�: ما ارتف%ع من ال4رض فلم ي.ع\ل�ه الس_يل

فظننته ن.جاء4ك، والمع ن,جاء#. وقوله تعال: فاليوم ن'ن.ج>يك بب.د.ن,ك؛ أ%ي
نعلك فوق ن.ج\وة{ من ال4رض فن'ظ}ه,رك أ%و ن'ل}ق1يك عليها لت'ع\ر.ف.،

vل4نه قال ببدنك ول يقل بر'وح1ك؛ قال الزجاج: معناه ن'ل}ق1يك. ع'ريانا
لتكون لن خ.ل}ف%ك ع1ب\ر.ةv. أ%بو زيد: والن_ج\وة� ال%كان ال�ر\ت.ف1ع

،Dأ%نه ناؤك. ابن شيل: يقال للواد1ي ن.ج\وة وللجبل ن.ج\وة eن�الذي ت.ظ
فأ%ما ن.ج\وة الوادي فس.نداه جيعاv م'ست.ق1يماv وم'س\ت.ل}ق1ياv، كل©

س.ن.د{ ن.ج\وةD، وكذلك هو من ال4ك%مة1، وكل© س.ن.د{ م'ش\ر,ف{ ل يعلوه
السيل فهو ن.ج\وة ل4نه ل يكون فيه س.ي\ل أ%بداv، ون.ج\وة� الب.ل

م.ن\ب,ت' الب.ق}ل. والن_جاة�: هي الن_ج\وة من ال4رض ل ي.علوها السيل؛ قال
الشاعر:

فأ%ص'ون� ع1ر\ض1ي أ%ن} ي'نال% بن.ج\وة{،
إ,ن� الب.ر,ي_ م1ن ال%ناة1 س.ع1يد'

وقال ز'ه.ي بن أ%ب س'ل}مى:
أ%ل ت.ر.يا النeعمان% كان بن.ج\وة{،

م1ن. الش_ر>، لو أ%ن� ام\ر.أv كان ناج,يا؟
ويقال: ن.ج_ى فلن أ%رض.ه ت.ن\ج,يةv إ,ذا كب.سها مافة الغ.ر.ق,. ابن
ال4عراب: أ%ن\جى ع.ر,ق.، وأ%ن\جى إ,ذا ش.ل�ح، يقال للYص> م'ش.لYح

ل4نه ي'ع.ر>ي ال3نسان% من ثيابه. وأ%ن\جى: كش.ف. ال�ل� عن ظهر فرسه.
أ%بو حنيفة: ال%ن\جى ال%و\ضع الذي ل ي.ب\ل�غه السيل�. والن_جاء:

السeر\عة� ف السي، وقد ن.جا ن.جاء، مدود، وهو ي.ن\ج'و ف السeر\عة ن.جاء،
وهو ناج�: س.ريع¬. ون.ج.و\ت' ن.جاء أ%ي أ%سر.ع\ت' وس.ب.ق}ت'. وقالوا:

الن_جاء الن_جاء والن_جا الن_جا، فمد�وا وق%ض.ر'وا؛ قال الشاعر:
إ,ذا أ%خ.ذ}ت. الن_ه\ب. فالن_جا الن_جا

وقالوا: الن_جاك. فأ%دخلوا الكاف للتخصيص بالطاب، ول موضع لا من
ال3عراب ل4ن ال4لف واللم م'عاق1بة لل3ضافة، فثبت أ%نا ككاف ذلك

وأ%ر.ي\ت'ك زيداv أ%بو من هو. وف الديث: وأ%نا الن_ذ1ير' الع'ر\يان
فالن_جاء الن_جاء أ%ي ان\ج'وا بأ%نفسكم، وهو مصدر منصوب بفعل مضمر أ%ي ان\ج'وا

الن_جاء. والن_جاء�: السeرعة. وف الديث: إ,نا يأ}خذ الذYئ}ب'



القاص1ية% والشاذ�ة الناج,ية% أ%ي السريعة؛ قال ابن ال4ثي: هكذا روي عن
الرب باليم. وف الديث: أ%ت.و\ك. على ق�ل�ص� ن.واج� أ%ي م'س\ر,عات{.

وناقة ناج,يةD ون.جاة: سريعة، وقيل: ت.قطع ال4رض بسيها، ول ي'وصف بذلك
البعي. الوهري: الناج,ية� والن_جاة الناقة السريعة تنجو بن ركبها؛

قال: والب.عي ناج�؛ وقال:
أ%ي� ق%ل�وص, راك1ب� ت.راها

ناج,يةv وناج,ياv أ%باها
وقول ال4عشى:

vك%و\ك1ب. وخ\دا�ت.ق}ط%ع' ال4م\ع.ز. ال
ب,ن.واج� س.ر,يعة1 ال3يغال,

أ%ي بقوائم. س1راع�. واس\ت.ن\ج.ى أ%ي أ%س\ر.ع.. وف الديث: إ,ذا
ساف%ر\ت'م\ ف ال%د\ب فاس\ت.ن\ج'وا؛ معناه أ%س\ر,ع'وا السي. وان\ج'وا. ويقال

للقوم إ,ذا انزموا: قد اس\ت.ن\ج.و\ا؛ ومنه قول لقمان بن عاد: أ%و_ل�نا
إ,ذا ن.ج.و\نا وآخ1ر'نا إ,ذا اس\ت.ن\ج.ي\نا أ%ي هو حام1ي.ت'نا إ,ذا

ان\ه.ز.م\نا ي.دفع عن_ا.
والن_ج\و': الس_حاب الذي قد ه.راق. ماءه ث م.ض.ى، وقيل: هو السحاب

أ%و_ل ما ي.نشأ�، والمع ن,جاء ون'ج'وÒ؛ قال جيل:
أ%ليس. م1ن. الش_قاء3 و.ج,يب' ق%ل}ب،

وإ,يضاعي ال�م'وم. مع النeج'و>
فأ%ح\ز.ن� أ%ن} ت.ك�ون% على ص.د1يق�،

وأ%ف}ر.ح' أ%ن تكون على ع.د'و>
يقول: نن ن.ن\ت.ج,ع' الغ.ي\ث%، فإ,ذا كانت على صد1يق� ح.ز,ن\ت ل4ن ل

:�أ�صيب ث%م_ ب'ث%ي\ن.ة، دعا لا بالسeق}يا. وأ%ن\ج.ت1 السحابة
و.ل�ت\. وحكي عن أ%ب عبيد: أ%ين أ%ن\ج.ت\ك. السماء أ%ي أ%ين. أ%مط%ر.ت\ك..

وأ�ن\ج,يناها بكان كذا وكذا أ%ي أ�م\ط1ر\ناها. ون.ج\و' السب'ع: ج.ع\ره.
والن_ج'و': ما يرج من البطن من ريح وغائط، وقد ن.جا ال3نسان� والكلب'

ن.ج\واv. والس\ت1ن\جاء: الغتسال بالاء من الن_ج\و, والت_م.سeح'
بالجارة منه؛ وقال كراع: هو قطع ال4ذ%ى بأ%ي>هما كان. واس\ت.ن\ج.ي\ت'
بالاء3 والجارة أ%ي ت.ط%ه_ر\ت با. الكسائي: جل%ست على الغائط فما

أ%ن\ج.ي\ت'. الزجاج: يقال ما أ%ن\ج.ى فلن شيئاv، وما ن.جا منذ أ%يام أ%ي ل



يأ}ت1 الغائط%. والس\ت1نجاء: الت_ن.ظ©ف بد.ر أ%و ماء. واس\ت.نج.ى أ%ي مسح
موضع الن_ج\و أ%و غ%س.له. ويقال: أ%ن\ج.ى أ%ي أ%حد.ث. وشرب د.واء فما

أ%ن\جاه أ%ي ما أ%قامه. ال4صمعي: أ%ن\ج.ى فلن إ,ذا جلس على الغائط
�ي.ت.غ.و_ط. ويقال: أ%ن\ج.ى الغائط� ن.ف}س'ه ي.نج'و، وف الصحاح: ن.جا الغائط

ن.ف}س'ه. وقال بعض العرب: أ%قل© الطعام, ن.ج\واv الل�حم. والن_ج\و':
الع.ذ1رة ن.ف}س'ه. واس\ت.ن\ج.يت' النخلة% إ,ذا أ%لق%ط}ت.ها؛ وف الصحاح:

إ,ذا لقطت. ر'طب.ها. وف حديث ابن سلم: وإ,ن ل%ف1ي ع.ذ}ق� أ�ن\ج,ي منه
ر'ط%باv أ%ي أ%لت.ق1ط�، وف رواية: أ%س\ت.نج,ي منه بعناه. وأ%ن\ج.ي\ت

ق%ض1يباv من الشجرة ف%ق%ط%ع\ت'ه، واس\ت.ن\ج.ي\ت الشجرة%: ق%ط%ع\ت'ها من
أ%صلها. ون.جا غ�صون% الشجرة ن.ج\واv واس\ت.نجاها: ق%ط%عها. قال شر: وأ�رى

الس\ت1ن\جاء4 ف الو'ضوء من هذا ل1ق%ط}ع1ه الع.ذ1رة% بالاء3؛ وأ%ن\ج.يت
غيي. واس\ت.نج.يت الشجر: قطعته من أ�صوله. وأ%ن\ج.ي\ت' قضيباv من الشجر

أ%ي قطعت.
وشجرة ج.ي>دة الن_جا أ%ي العود. والن_جا: العصا، وكله من القطع. وقال

أ%بو حنيفة: الن_جا الغ'صون�، واحدته ن.جاةD. وف�لن ف أ%رض, ن.جاة{:
ي.س\ت.نج,ي من شجرها الع1ص1ي_ والق1س3ي_. وأ%ن\ج,ن غ�صناv من هذه

الشجرة أ%ي اق}ط%ع\ ل منها غ�ص\ناv. والن_جا: ع1يدان� ال%و\د.ج. ون.ج.و\ت'
الو.ت.ر واس\ت.نج.يت'ه إ,ذا خ.ل�صته. واس\ت.نج.ى الاز,ر' وت.ر.

ال%ت\ن,: ق%ط%عه؛ قال عبد الرحن بن حسان:
ف%ت.باز.ت\ ف%ت.باز.خ\ت' ل%ا،

ج,ل}سة% الاز,ر, ي.س\ت.ن\ج,ي الو.ت.ر\
ويروى: ج,ل}سة% ال4ع\س.ر,. الوهري: اس\ت.نج.ى الو.ت.ر أ%ي مد� القوس،
وأ%نشد بيت عبد الرحن بن حسان، قال: وأ%صله الذي ي.ت_خذ أ%و\تار.

الق1س3ي� ل4نه ي'خرج ما ف ال%صار,ين من الن_ج\و. وف حديث بئر ب'ضاعة%:
ت'لق%ى فيها ال%حاي,ض' وما ي'ن\ج,ي الناس' أ%ي ي'لق�ونه من العذرة؛ قال
ابن ال4ثي: يقال منه أ%ن\ج.ى ي'ن\ج,ي إ,ذا أ%لق%ى ن.ج\وه، ون.جا وأ%ن\ج.ى
إ,ذا ق%ض.ى حاجته منه. والس\ت1نجاء�: اس\ت1خ\راج الن_ج\و من البطن،

وقيل: هو إ,زالته عن بدنه بالغ.س\ل وال%س\ح، وقيل: هو من ن.ج.و\ت الشجرة
وأ%ن\ج.يتها إ,ذا قطعتها، كأ%نه ق%ط%ع. ال4ذ%ى عن نفسه، وقيل: هو من

الن_جوة، وهو ما ار\ت.فع من ال4رض كأ%نه ي.طل�بها ليجلس تتها. ومنه حديث



عمرو بن العاص: قيل له ف مرضه كيف. ت1د'ك؟ قال: أ%ج,د' ن.ج\و,ي أ%كثر.
م1ن ر'ز\ئى أ%ي ما يرج من أ%كث%ر. ما يدخل. والن_جا، مقصور: من قولك

ن.ج.و\ت' ج,لد. البعي عنه وأ%ن\ج.يت'ه إ,ذا س.ل%خ\ت.ه. ون.جا ج,لد.
البعي والناقة1 ن.ج\واv ون.جاv وأ%ن\جاه: كش.ط%ه عنه. والن_ج\و' والن_جا:

اسم ال%ن\ج'و�؛ قال ياطب ض.ي\ف%ي, ط%ر.قاه:
فق�ل}ت': ان\ج'و.ا عنها ن.جا ال1لد1، إ,ن_ه

س.ي'ر\ض1يكما م1نها س.نام¬ وغار,ب'ه\
قال الفراء: أ%ضاف. الن_جا إ,ل ال1لد ل4ن العرب ت'ضيف الشيء إ,ل

نفسه إ,ذا اختلف اللفظان، كقوله تعال: ح.قe الي.ق1ي, ولدار' الخرة1.
وال1لد' ن.جاv، مقصور أ%يضاv؛ قال ابن بري: ومثله ليزيد بن الكم:

ت'فاوض' م.ن\ أ%ط}و,ي ط%و.ى الك%ش\ح, د'ونه،
وم1ن\ د'ون1 م.ن\ صاف%ي\ت'ه أ%نت. م'ن\ط%و,ي

قال: وي'ق%و>ي قول الفراء بعد البيت قولم ع1ر\ق' الن_سا وح.ب\ل
الو.ر,يد وثابت ق�ط}نة% وسع1يد ك�ر\ز�. وقال علي بن حزة: يقال ن.ج.و\ت ج,لد.

البعي، ول يقال س.ل%خته، وكذلك قال أ%بو زيد؛ قال: ول يقال س.ل%خته
إ,ل ف ع'ن'قه خاصة دون سائر جسده، وقال ابن السكيت ف آخر كتابه إ,صلح

النطق: ج.ل�د. ج.ز'وره ول يقال س.ل%خه. الزجاجي: الن_جا ما س'لخ عن
الشاة أ%و البعي، والن_جا أ%يضاv ما أ�لقي عن الر_جل من اللباس.

التهذيب: يقال ن.ج.و\ت ال1لد إ,ذا أ%لق%ي\ته عن البعي وغيه، وقيل: أ%صل هذا
كله من الن_ج\وة، وهو ما ار\ت.فع من ال4رض، وقيل: إ,ن الست1ن\جاء من

ال%دث مأ}خوذ من هذا ل4نه إ,ذا أ%راد قضاء الاجة استتر بن.ج\وة{ من
ال4رض؛ قال عبيد:

ف%م.ن\ ب,ن.ج\و.ت1ه كم.ن\ ب,ع.ق}وته،
وال�ست.ك1نe كم.ن\ ي.م\ش1ي بق1رواح,

ابن ال4عراب: ب.ي\ن وبي فلن ن.جاوةD من ال4رض أ%ي س.عة. الفراء:
ن.ج.و\ت' الد_واء4 ش.ربته، وقال: إ,نا كنت أ%سع من الدواء ما

أ%ن\ج.ي\ته، ون.ج.و\ت' ال1لد وأ%ن\ج.ي\ت'ه. ابن ال4عراب: أ%ن\جان الد_واء�
أ%ق}عد.ن.

vأ%و غي ذلك. ون.جاه' ن.ج\وا vون.جا فلن ي.ن\ج'و إ,ذا أ%ح\د.ث ذ%ن\با
ون.ج\وى: سار_ه. والن_ج\وى والن_ج,يe: الس>رe. والن_ج\و':



الس>رe بي اثني، يقال: ن.ج.و\ت'ه ن.ج\واv أ%ي سار.ر\ته، وكذلك ناج.ي\ت'ه،
والسم الن_ج\وى؛ وقال:

فب,تe أ%ن\ج'و با ن.ف}ساv ت'ك%لYف�ن
ما ل ي.ه'مe به ال%ث�امة� الو.ر.ع'

وف التنزيل العزيز: وإ,ذ ه'م ن.ج\و.ى؛ فجعلهم هم الن_ج\وى، وإ,نا
،eف1ع\لهم. والن_ج,ي vوإ,نا ر,ضا ،vالن_ج\وى ف1علهم، كما تقول قوم ر,ضا

على ف%ع1يل: الذي ت'سارeه، والمع ال4ن\ج,ي.ة. قال ال4خفش: وقد يكون
الن_ج,يe ج.ماعة مثل الصد1يق، قال ال تعال: خ.ل%ص'وا ن.ج,ي�اv. قال
الفراء: وقد يكون الن_ج,يe والن_ج\وى اساv ومصدراv. وف حديث

الدeعاء: اللهم ب'حمد نبي>ك وب'وسى ن.ج,ي_ك؛ هو ال�ناج,ي ال�خاط1ب
لل3نسان والد>ث له، وقد تن.اج.يا م'ناجاة وان\ت1جاء. وف الديث: ل ي.تناجى

اثنان دون الثالث، وف رواية: ل ي.ن\ت.ج,ي اثنان دون صاحبهما أ%ي ل
ي.ت.سار.ران م'ن\ف%رد.ي\ن عنه ل4ن ذلك ي.سوء�ه. وف حديث علي، كرم ال

وجهه: دعاه' رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، يوم. الطائف فان\ت.جاه فقال
الناس': لقد طال% ن.ج\واه' فقال: ما ان\ت.ج.ي\ت'ه ولكن_ ال4 ان\ت.جاه

أ%ي أ%م.ر.ن أ%ن أ�ناج,يه. وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما: قيل له
ما سعت من رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف الن_ج\وى؟ ي'ريد مناجاة%
ال تعال للعبد يوم القيامة. وف حديث الشعب: إ,ذا ع.ظ�مت ال%ل}قة فهي

:eب,ذاء ون,جاء أ%ي م'ناجاة، يعن يكثر فيها ذلك. والن_ج\وى والن_ج,ي
ال�تسارeون. وف التنزيل العزيز: وإ,ذ هم ن.ج\وى؛ قال: هذا ف معن

الصدر، وإ,ذ} هم ذوو ن.ج\وى، والن_ج\وى اسم للمصدر. وقوله تعال: ما
vيكون من ن.ج\وى ثلثة؛ يكون على الصفة وال3ضافة. وناجى الرجل% م'ناجاة

ون,جاءé: سار_ه. وان\ت.جى القوم' وت.ناج.و\ا: ت.سارeوا؛ وأ%نشد ابن
بري:قالت ج.واري ال%ي> ل%م_ا ج,ينا،

وهن_ ي.ل}ع.ب\ن. وي.ن\ت.ج,ينا:
eتناجون. وفلن ن1ي�ما ل1م.طايا الق%و\م, قد و.ج,ينا؟والن_ج,يe: ال

فلن أ%ي يناجيه دون من سواه. وف التزيل العزيز: فلما است.ي\أ%س'وا منه
خ.ل%ص'وا ن.ج,ي�اv؛ أ%ي اعتزلوا م'ت.ناجي، والمع أ%ن\ج,يةD؛ قال:

وما ن.ط%ق�وا بأ%ن\ج,ية1 ال�صوم,
وقال س'ح.ي\م بن و.ث1يل الي.ر\ب'وع1ي:



إ,ن إ,ذا ما الق%و\م' كانوا أ%ن\ج,ي.ه\،
واض\طرب الق%و\م' اض\طراب. ال4ر\ش1ي.ه\،

ه'ناك1 أ%و\ص1ين ول ت'وصي ب,ي.ه\
vقال ابن بري: حكى القاضي الرجان عن ال4صمعي وغيه أ%نه يصف قوما

أ%تعبهم السي والسفر، فرقدوا على ر,كابم واضطربوا عليها وش'د_ بعضهم على
ناقته ح1ذار. سقوطه من عليها، وقيل: إ,نا ضربه مثلv لنزول ال4مر

الهم�، وبط علي بن حزة: ه'ناك1، بكسر الكاف، وبطه أ%يضاv: أ%و\ص1ين ول
ت'وص1ي، بإ,ثبات الياء، ل4نه ياطب مؤنثاv؛ وروي عن أ%ب العباس أ%نه

يرويه:
واخ\ت.ل%ف. القوم' اخ\تلف. ال4ر\ش1ي.ه\

:vقال: وهو ال4شهر ف الرواية؛ وروي أ%يضا
والت.ب.س. القوم' الت1باس. الرشيه

:vورواه الزجاج: واختلف القول؛ وأ%نشد ابن بري لسحيم أ%يضا
Dقالت\ ن,ساؤ'هم، والقوم' أ%ن\جية

ي'ع\د.ى عليها، كما ي'ع\دى على الن�ع.م,
قال أ%بو إ,سحق: ن1يe لفظ واحد ف معن جيع، وكذلك قوله تعال: وإ,ذ

هم ن.ج\و.ى؛ ويوز: قوم¬ ن.ج,يÒ وقوم¬ أ%ن\ج,يةD وقوم¬ ن.ج\وى.
وان\ت.جاه إ,ذا اختص_ه ب'ناجاته. ون.ج.و\ت' الرجل أ%ن\ج'وه إ,ذا ناج.ي\ت.ه. وف
التنزيل العزيز: ل خ.ي\ر. ف كثي من ن.ج\واهم؛ قال أ%بو إ,سحق: معن

الن_ج\وى ف الكلم ما ي.ن\ف%ر,د به الماعة والثنان، س1ر�اv كان أ%و
ظاهراv؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ي.خ\ر'ج\ن. من\ ن.ج,ي>ه للشاطي

.vم'ص.و>تا vس.و_اقا vه هنا صوته، وإ,نا يصف حادياeفسره فقال: ن1ي
ون.جاه: نك%هه. ونو\ت فلناv إ,ذا است.ن\ك%ه\ته؛ قال:

ن.ج.و\ت' م'جال1داv، فو.ج.د\ت' منه
كريح الكلب مات. ح.ديث% ع.ه\د1
فق�ل}ت' له: م.ت است.ح\د.ث}ت. هذا؟
فقال: أ%صاب.ن ف ج.و\ف1 م.ه\دي

وروى الفراء أ%ن الكسائي أ%نشده:
أ%قول� ل1صاح1ب.ي_ وقد ب.دا ل



م.عال� م1ن\ه'ما، وه'ما ن.ج,ي_ا
أ%راد ن.ج,ي_ان1 فحذف النون؛ قال الفراء: أ%ي ها بوضع ن.ج\و.ى، فنصب
ن.ج,ي�اv على مذهب الصفة. وأ%ن\ج.ت النخلة فأ%ج\ن.ت\؛ حكاه أ%بو حنيفة.

واست.ن\جى الناس' ف كل وجه: أ%صاب'وا الرeطب، وقيل: أ%كلوا الرطب. قال:
وقال غي ال4صمعي كل اج\ت1ناء� است1ن\جاء#، يقال: ن.جو\ت'ك إ,ياه؛

وأ%نشد:
،vوع.ساق1ل vولق%د\ ن.ج.و\ت'ك أ%ك}م'ؤا

ولقد ن.ه.ي\ت'ك عن ب.نات1 ال4و\ب.ر,
والرواية العروفة ج.ني\ت'ك، وهو مذكور ف موضعه. والنeج.واء�:

الت_م.طYي مثل ال�ط%واء؛ وقال شبيب بن الب\صاء:
وه.مÒ تأ}خ'ذ� النج.واء م1نه،
ي'ع.ل© بصال1ب� أ%و بال�لل,

قال ابن بري: صوابه النeح.واء، باء غي معجمة، وهي الر>ع\دة، قال:
وكذلك ذكره ابن السكيت عن أ%ب عمرو بن العلء وابن ول�د وأ%بو عمرو

الشيبان وغيه، وال�لل�: حرارة الم_ى الت ليست بصالب�، وقال
ال�ه.ل�ب: يروى ي'ع.كe بصال1ب�.

وناج,ية�: اسم. وبنو ناجية%: قبيلة؛ حكاها سيبويه. الوهري: بنو ناجية%
قوم من العرب، والنسبة إ,ليهم ناج,يÒ، حذف منه الاء والياء، وال

أ%علم.
@نا: ال4زهري: ثبت عن أ%هل ي'ونان%، فيما ي.ذ}ك�ر ال�ت.ر\ج,م'ون

العار,ف�ون بلسانم ولغتهم، أ%نم يسمون ع1ل}م. ال4لفاظ والع1ناية% بالبحث}
عنه ن.ح\واv، ويقولون كان فلن من الن_ح\و,يي.، ولذلك س'مي ي'وحن_ا
ال3سك%ن\د.ران© ي.ح\ي.ى الن_ح\و,ي_ للذي كان حصل له من العرفة بلغة

الي'ونان,ي>ي. والن_ح\و': إ,عراب الكلم العرب. والن_ح\و': الق%صد'
vن.حاه ي.ن\ح'وه وي.ن\حاه ن.ح\وا ،vويكون اسا vوالط�ر,يق'، يكون ظرفا

وان\ت.حاه، ون.ح\و' العربية منه، إ,نا هو انت1حاء س.م\ت1 كلم العرب ف
ت.ص.رeفه من إ,عراب وغيه كالتثنية والمع والتحقي والتكبي وال3ضافة
والنسب وغي ذلك، لي.ل}ح.ق م.ن ليس من أ%هل اللغة العربية بأ%هلها ف
الفصاحة في.نط1ق با وإ,ن ل يكن منهم، أ%و إ,ن ش.ذ� بعضهم عنها ر'د_ به
إ,ليها، وهو ف ال4صل مصدر شائع أ%ي ن.ح.و\ت' ن.ح\واv كقولك ق%ص.د\ت



ق%ص\داv، ث خ'ص به ان\ت1حاء هذا الق%بيل من العلم، كما أ%ن الف1قه ف ال4صل
مصدر ف%ق1ه\ت الشيء أ%ي ع.ر.فته، ث خ'ص به علم الشريعة من التحليل

والتحري، وكما أ%ن بيت ال عز وجل خ'ص به الكعبة، وإن كانت البيوت كلها ل عز
وجل؛ قال ابن سيده: وله نظائر ف قصر ما كان شائعاv ف جنسه على أ%حد

أ%نواعه، وقد استعملته العرب ظ%ر\فاv، وأ%صله الصدر؛ وأ%نشد أ%بو
السن:ت.ر\م1ي ال4ماع1يز. ب'ج\م.رات1،

بأ%ر\ج'ل� ر'وح� م'ج.ن_بات1
ي.ح\د'و با كل© ف%تÝى ه.ي�ات{،
وه'ن_ ن.ح\و. البيت1 عام1دات1

والمع أ%ن\حاء ون'ح'وÒ؛ قال سيبويه: شبهوها بع'ت'و¼ وهذا قليل. وف
بعض كلم العرب: إ,ن_كم ل%ت.ن\ظ�رون ف ن'ح'و¼ كثية أ%ي ف ض'روب من
الن_حو، شبهها بع'ت'و¼، والوجه ف مثل هذه الواوات إ,ذا جاءت ف جع�

الياء� كقولم ف جع ث%د\ي ث�د1يÒ وع'ص1يÒ وح'ق1يÒ. الوهري: يقال
ن.ح.و\ت' ن.ح\و.ك أ%ي ق%ص.د\ت' ق%ص\د.ك. التهذيب: وب.ل%غنا أ%ن9 أ%با ال4سود

.vؤل� وضع وج'وه العربية وقال للناس ان\ح'وا ن}وه فسمي ن.ح\واeالد
ابن السكيت: ن.حا ن.ح\و.ه إ,ذا قصده، ون.حا الشيء4 ي.ن\هاه وي.ن\ح'وه إ,ذا
ح.ر_فه، ومنه سي الن_ح\و,يe ل4نه ي'حر�ف الكلم إ,ل وجوه ال3عراب.

ابن بزرج: ن.ح.و\ت الشيء أ%م.م\ت'ه أ%ن\ح'وه وأ%ن\حاه. ون.ح_ي\ت' الشيء
(* قوله« ونيت الشيء» كذا ف الصل مضبوطاv، وف التهذيب: نيت عن

الشيء، بشد الاء وزيادة عن.) ون.ح.و\ته؛ وأ%نشد:
فلم ي.ب\ق. إ,ل� أ%ن ت.ر.ى، ف م.ح.لYه،
ر.ماداv ن.ح.ت\ عنه السeيول% ج.ناد1ل�ه\

ورجل ناح� من قوم ن'حاة{: ن.ح\و,يÒ، وكأ%ن� هذا إ,نا هو على النسب
كقولك تامر¬ ولب,ن¬. الليث: الن_ح\و' الق%ص\د' ن.ح\و. الشيء.

وأ%ن\ح.ى\ عليه وان\ت.ح.ى عليه إ,ذا اعتمد عليه. ابن ال4عراب: أ%ن\ح.ى
ون.ح.ى وان\ت.ح.ى أ%ي اع\ت.م.د. على الشيء. وان\ت.ح.ى له وت.ن.ح_ى له:

اعتمد. وت.ن.ح_ى له بعن ن.حا له وان\ت.ح.ى؛ وأ%نشد:
ت.نح_ى له ع.م\ر¬و ف%ش.ك_ ض'ل�وع.ه

ب,م'د\ر.ن\ف1ق, ال%ل}جاء، والن_ق}ع' ساط1ع'
وف حديث ابن عمر، رضي ال عنهما: أ%نه رأ}ى رجلv ت.نح_ى ف س'ج'وده



فقال ل ت.ش1ين.ن_ ص'ور.ت.ك.؛ قال شر: الن\تحاء ف السجود الع\ت1ماد'
على البهة وال4نف حت ي'ؤثYر فيهما ذلك. ال4زهري ف ترجة ترح: ابن

م'ناذر الت_ر.ح' ال%بوط، 
(* قوله« الترح البوط إل» هذا الضبط هو

الصواب كما ضبط ف مادة ترح من التكملة، وتقدم ضبط البوط بالضم وانتحى بضم
التاء ف ترح من اللسان خطأ.) ؛ وأ%نشد:

كأ%ن� ج.ر\س. الق%ت.ب, ال�ض.ب_ب,،
إ,ذا ان\ت.ح.ى بالت_ر.ح, ال�ص.و_ب,

قال: الن\ت1حاء أ%ن ي.س\ق�ط هكذا، وقال بيده، بعض'ها فوق بعض، وهو ف
السجود أ%ن يسقط جبينه إ,ل ال4رض ويشد_ه ول يعتمد على راحتيه ولكن

يعتمد على جبينه، قال ال4زهري: حكى شر هذا عن عبد الصمد بن حسان عن بعض
العرب ، قال شر: وكنت سأ%لت ابن مناذر عن النتحاء ف السجود فلم يعرفه،

قال: فذكرت له ما سعت فد.عا بدواته فكتبه بيده. وان\ت.ح.ي\ت لفلن أ%ي
ع.ر.ض\ت له . وف حديث حرام بن م1ل}حان: فان\ت.ح.ى له عامر بن الط©ف%يل

فق%ت.له أ%ي ع.ر.ض. له وق%ص.د. وف الديث: فان\ت.حاه ر.بيع.ة� أ%ي
اع\ت.م.د.ه بالكلم وق%ص.ده. وف حديث الضر . عليه السلم: وت.ن.ح>ى له

أ%ي اع\ت.م.د خ.ر\ق. السìفينة1. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: فلم
أ%ن\ش.ب\ حت أ%ن\ح.ي\ت' عليها. وقال ابن الثي: هكذا جاء ف رواية ،

والشهور بالثاء الثلثة والاء العجمة والنون. وف حديث السن: قد ت.نح_ى
ف ب'ر\ن'س3ه وقام. الليل% ف ح1ن\د1س1ه أ%ي ت.ع.م_د. الع1بادة وتوج_ه

لا وصار ف ناح1يتها وت.ج.ن_ب الناس وصار ف ناحية منهم . وأ%ن\ح.ي\ت'
على ح.لقه الس>كي أ%ي ع.ر.ض\ت'؛ وأ%نشد ابن بري :

vن\ث%ى م'ر.ه_فة�أ%ن\ح.ى على و.د.ج.ي\ أ
م.ش\ح'وذةv ، وكذاك. الث}م' ي'ق}ت.ر.ف\

وأ%4ن\ح.ى عليه ضرباv: أ%قب.ل% . وأ%ن\ح.ى له الس>لح: ض.ر.به با
أ%و ط%ع.ن.ه أ%و ر.ماه ، وأ%ن\ح.ى له ب,س.ه\م أ%و غيه من السلح.

وت.ن.ح_ى وان\ت.حى: اع\ت.م.د.. يقال: ان\ت.ح.ى له بسهم ون.حا عليه بش'ف}رته،
ونا له بسهم . ونا الر_جل وان\ت.ح.ى: مال% على أ%حد ش1ق�ي\ه1 أ%و

ان\ح.ن ف ق%و\س1ه. وأ%ن\ح.ى ف س.يه أ%ي اع\ت.م.د على الانب ال4يسر . قال
ال4صمعي: النتحاء ف السي الع\تماد على الانب ال4يسر، ث صار



العتماد ف كل وجه ؛ قال رؤبة:
م'ن\ت.ح1ياv م1ن\ ن.ح\و,ه على و'ف%ق\

ابن سيده: والن\ت1حاء� اع\ت1ماد' ال3بل ف سيها على الانب ال4يسر ،
ث صار الن\ت1حار ال%يل� والع\تماد ف كل وجه؛ وأ%نشد ابن بري لكعب

بن زهي :
إذا ما ان\تحاه'ن_ ش'ؤ\ب'وب'ه

أ%ي اع\ت.م.دهن. ون.ح.و\ت' ب.ص.ر,ي إليه أ%ي صر.ف}ت. ون.حا إليه بص.ره
ي.ن\ح'وه وي.ن\حاه: صر.فه.

وأ%ن\ح.ي\ت' إليه بص.ري: ع.د.ل}ت'ه؛ وقول طريف العبسي:
،Dوحر,ث �ن.حاه' ل1ل%ح\د{ زب\ر,قان

�وف ال4رض ل1ل4ق}وام, ب.ع\د.ك. غ�ول
أ%ي ص.ي_را هذا اليت ف ناحية القب. ون.ح.ي\ت' ب.ص.ري إليه :

ص.ر.ف}ته. التهذيب: شر ان\ت.حى ل ذلك الشيء� إذا اعت.ر.ض له واعتمد.ه؛
وأ%نشد لل4خطل :

وأ%ه\ج'ر\ك. ه1ج\راناv ج.م1يلv وي.ن\ت.حي
�لنا ، من ل%يال1ينا الع.وار,م, أ%و_ل

قال ابن ال4عراب :
ي.ن\ت.حي لنا ي.عود' لنا ، والع.وار,م': الق1باح' . ون.ح.ى الرجل% :

ص.ر.ف%ه ؛ قال العجاج:
لقد ن.ح.اه'م ج.دeنا والناحي

ابن سيده: والنeح.واء الر>ع\دة ، وهي أ%يضاv الت_م.طYي؛ قال ش.ب,يب
بن الب.ر\صاء:

وه.مÒ تأ}خ'ذ� النeح.واء� منه ،
ي'ع.ل© بصال1ب� أ%و بال�لل,

وان\ت.حى ف الشيء: ج.د_. وانتحى الفر.س ف ج.ر\يه أ%ي ج.د_.
والن_ح\ي' والن_ح\ي' والن_ح.ى: الز>قe، وقيل: هو ما كان للسم\ن

خاصة. ال4زهري: الن>ح\ي' عند العرب الز>ق' الذي فيه السمن خاصة، وكذلك
�قال الصمعي وغيه: النحي الزق الذي يعل فيه السمن خاصة؛ ومنه ق1ص_ة

ذات1 الن>ح\ي.ي\ن, ال%ث%ل, الشهور: أ%ش\غ.ل� م1ن ذات1 الن>ح.ي.ي\ن؛
وهي امرأ%ة من ت.ي\م, ال بن ثع\ل%بة% وكانت ت.ب,يع السمن ف الاهلية ،



فأ%تى خ.و_ات' بن ج'ب.ي\ر ال4نصاري ي.بتاع منها س.مناv فساو.م.ها ،
فحل�ت ن,ح\ياv م.م\ل�وءاv ، فقال: أ%م\س3ك1يه حت أ%نظر غيه، ث حل� آخر

وقال لا: أ%مسكيه، فلما ش.غل يديها ساو.ر.ها حت ق%ضى ما أ%راد وهر.ب
فقال ف ذلك:

وذات1 ع1يال� ، واثق1ي. ب,ع.ق}ل1ها، * خ.ل%ج\ت' لا جار. اس\ت1ها خ.ل%جات1
وش.د_ت\ ي.د.ي\ها، إذ أ%ر.د\ت' خ1لط%ها، * بن,ح\ي.ي\ن, م1ن س.م\ن� ذ%و.ي ع'ج.رات1

فكانت\ لا الو.ي\لت' م1ن\ ت.ر\ك1 س.م\ن,ها، * ور.ج\ع.ت1ها ص1ف}راv بغي بتات1
فش.د_ت\ على الن>ح\ي.ي\ن, ك%ف9اv ش.ح1يحةv * على س.م\ن,ها ، والف%ت\ك' م1ن ف%ع.لت
قال ابن بري: قال علي بن حزة الصحيح ف رواية خ.و_ات بن ج'ب.ي\ر:

فشد_ت على النحيي ك%ف�ي\ ش.حيحة{
تثنية كف� ، ث أ%س\لم خ.و_ات¬ وشهد بدراv ، فقال له رسول ال ، صلى

ال عليه وسلم: كيف ش1راد'ك؟ وت.ب.س_م. رسول ال ، صلى ال عليه وسلم
، فقال: يا رسول ال قد ر.ز.ق. ال خياv وأ%عوذ بال من ال%و\ ر,

ب.عد. الك%و\ر, وه.جا الع'د.يل� بن الف%ر\خ, بن ت.يم, ال3 فقال:
ت.ز.ح\ز.ح. ، يا ابن. ت.ي\م, ال3 ، ع.ن_ا * ف%ما ب.ك}ر¬ أ%ب'وك. ، ول ت.م1يم'

لك�لY ق%ب,يلة{ ب.در¬ ون}م¬، * وت.ي\م' ال ليس لا ن'ج'وم'
أ�ناس¬ ر.ب_ة� الن>ح\ي.ي\ن, م1ن\ه'م\، * ف�ع'دeوها إذا ع'د_ الص_م1يم'

قال ابن بري: قال ابن حزة الصحيح أ%نا امرأ%ة من هذيل ، وهي خ.و\لة
أ�م بشر بن عائذ، ويكى أ%ن أ%س.د1يìا وه'ذ%ليìا افتخرا ورضيا بإ,نسان

يكم بينهما فقال: يا أ%خا هذيل كيف ت'فاخ1ر'ون العرب وفيكم خ1لل ثلث:
منكم دليل ال%ب.شة على الكعبة ، ومنكم خ.ولة� ذات' الن_حيي، وسأ%لتم
رسول ال ، صلى ال عليه وسلم، أ%ن ي'حلYل% لكم الزنا؟ قال: وي'ق%و>ي

قول الوهري إنا من تيم ال ما أ%نشده ف هجائهم :
أ�ناس ربة النحيي منهم

: vون,حاء؛ عن سيبويه . والن>ح\ي أ%يضا Òوجع الن>ح\ي أ%ناء ون'ح1ي
ج.ر\ة� ف%خ�ار يعل فيها اللب لي'مخض. وف التهذيب: يعل فيها اللب

ال%م\خ'وض. ال4زهري :
�العرب ل تعرف الن>ح\ي. غي الزق ، والذي قاله الليث إنه ال%ر_ة

ي'م\خ.ض فيها اللب غي صحيح . ون.حى اللب. ي.ن\ح1يه1 وي.ن\حاه: م.خ.ضه؛
وأ%نشد :



ف ق%ع\ر, ن,ح\ي� أ%ست.ثي' ح'م_ه\
والن>ح\ي': ض.ر\ب من الرeط%ب ؛ عن كراع.

ون.حى الشيء ي.ن\حاه ن.ح\ياv ون.ح_اه فت.ن.ح_ى: أ%زاله.
التهذيب: يقال ن.ح_ي\ت فلناv فت.ن.ح_ى ، وف لغة: ن.ح.ي\ت'ه وأ%نا

أ%ن\حاه ن.ح\ياv بعناه ؛ وأ%نشد :
أ%ل أ%يeهذا الباخ1ع' الو.ج\د' نف}س.ه

ل1شيء� ن.ح.ت\ه' ، عن ي.د.ي\ه1 ، ال%قاد1ر'
أ%ي باع.د.ت\ه. ون.ح_ي\ته عن موضعه ت.ن\ح1يةv فتنح_ى، وقال العدي :

أ�م1ر_ ون'ح>ي. عن ز.و\ر,ه،
كت.ن\ح1ية1 الق%ت.ب, ال�ج\ل%ب,

ويقال: فلن ن.ح1ي_ة� الق%وار,ع, إذا كانت الش_دائد ت.ن\ت.ح1يه ؛
وأ%ن\شد:

ن.ح1ي_ة� أ%ح\زان{ ج.ر.ت\ م1ن\ ج'ف�ون,ه
ن'ضاضة� د.م\ع� ، م1ث}ل� ما د.م.ع. الو.ش.ل}

ويقال: است.خ.ذ% فلنD فلناv أ�ن\ح1ي_ةv أ%ي ان\ت.حى عليه حت أ%هل%ك
ما ل%ه أو ض.ر�ه أ%و ج.عل% به ش.رìا؛ وأ%نشد:

إن إذا ما القو\م' كانوا أ�ن\ح1ي.ه\
أ%ي ان\ت.ح.و\ا عن عمل ي.عملونه . الليث: كل م.ن جد_ ف أ%مر� فقد

ان\تحى فيه، كالفرس ي.ن\ت.حي ف ع.د\وه.
والن_اح1ية� من كل شيء: جان,به . والناحية: واحدة الن_واحي ؛ وقول

ع'ت> بن مالك :
لقد ص.ب.ر.ت\ ح.نيفة ص.ب\ر. ق%و\م�

ك1رام� ، ت.حت. أ%ظ}لل الن_واح1ي
فإنا يريد ن.واحي السeيوف ، وقيل: أ%راد الن_وائح فقلب ، يعن

الر_ايات ال�تقابلت . ويقال: البلن ي.تناو.حان1 إذا كانا متقابلي.
والناح1ية� والن_احاة: كل جانب ت.ن.ح_ى عن الق%رار كناص1ية{ وناصاة{ ؛

وقوله :
أ%ل1ك}ن إل%ي\ها ، وخ.ي\ر' الر_س'و
ل, أ%ع\ل%م'هم\ بن.واح1ي ال%ب.ر\

:Òإنا ي.ع\ن أ%عل%مهم بن.واحي الكلم. وإب,ل ن.ح1ي



م'ت.ن.ح>يةD ؛ عن ابن ال4عراب ؛ وأ%نشد :
ظ%ل� وظ%ل�ت\ ع'ص.باv ن.ح1يìا،
مث}ل% الن_جي> اس\ت.ب\ر.ز. الن_ج,ي_ا

والن_حي من الس>هام: العريض' الن_ص\ل الذي إذا أ%ردت أ%ن ت.رمي به
اض\ط%ج.ع\ته حت ت'ر\سله.

وال%ن\حاة: ما بي البئر إل منتهى الس_اني,ة ؛ قال جرير :
، vم' الف%ر.زد.ق, ف%خ_ة�لقد ولد.ت\ أ
ت.ر.ى ب.ي\ن. ف%خ\ذ%ي\ها م.ناح1ي. أ%ر\ب.عا

ال4زهري: ال%ن\حاة� م'نتهى مذهب الس_ان,ية، وربا و'ض1ع عنده حجر
لي.علم قائد' السانية أ%نه ال�نت.ه.ى في.ت.ي.س_ر م'ن\ع.ط1فاv ل4نه إذا

جاو.زه تقط�ع الغ.ر\ب' وأ%دات'ه. الوهري: وال%نحاة� طريق الساني,ة ؛
قال ابن بري: ومنه قول الراجز :

كأ%ن� ع.ين.ي_ ، وقد بان'ون،
غ%ر\بان1 ف م.ن\حاة1 م.ن\ج.ن'ون1

وقال ابن ال4عراب: ال%ن\حاة م.س3يل� الاء إذا كان م'ل}ت.و,ياv ؛
وأ%نشد :

وف أ%ي\مان,ه,م\ ب,يض¬ ر,قاق¬،
كباق1ي الس_يل, أ%ص\ب.ح. ف ال%ناح1ي

وأ%ه\ل� ال%نحاة1: القوم الب'عداء الذين ليسوا بأ%قار,ب. وقوله ف
الديث: يأ}تين أ%ن\حاء م1ن اللئكة أ%ي ض'ر'وب¬ منهم ، واحدهم ن.ح\و¬ ،

يعن أ%ن اللئكة% كانوا ي.ز'ور'ونه س1و.ى جبيل% ، عليه السلم.

وبنو ن.ح\و�: ب.ط}ن¬ من ال4ز\د ، وف الصحاح: قوم من العرب .
@نا: الن_خ\وة�: الع.ظ%م.ة والك1ب\ر' والف%خ\ر' ، ن.خا ي.نخ'و وان\ت.

خ.ى ون'خ1ي. ، وهو أ%كثر ؛ وأ%نشد الليث :
وما رأ%ي\نا م.ع\ش.را في.ن\ت.خ'وا

ال4صمعي: ز'ه1ي. فلن فهو م.ز\ه'وÒ، ول يقال: زها ، ويقال: ن'خ1ي.
فلن وان\ت.خ.ى ، ول يقال ن.خا. ويقال: ان\ت.خ.ى فلن علينا أ%ي

اف}ت.خ.ر. وت.ع.ظ�م، وال أ%علم.
@ندي: الن_د.ى: الب.ل%ل�. والن_د.ى: ما ي.س\ق�ط بالليل، والمع
أ%ن\داء3 وأ%ند1يةD ، على غي قياس؛ فأ%ما قول م'ر_ة بن م.ح\كان%:



ف ل%ي\لة{ من ج'مادى ذات1 أ%ن\د1ية{
ل ي'ب\ص1ر' الكلب' ، من ظ%ل}مائ1ها ، الط©ن'با

قال الوهري: هو شاذD ل4نه ج.م\ع' ما كان مدوداv مثل ك1ساء وأ%ك}سية
؛ قال ابن سيده: وذهب قوم إل أنه تكسي نادر ، وقيل: ج.م.ع. ن.دÝى على

أ%نداء، وأ%نداءé على ن,داء ، ون,داء على أ%ن\د1ية كر,داء وأ%ر\د1ية،
وقيل: ل يريد به أ%ف}ع1لةv نو أ%ح\م1رة{ وأ%ق}ف1ز.ة{ كما ذهب إليه

الكاف�ة ، ولكن يوز أ%ن يريد أ%ف}ع'لة، بضم العي تأ}نيث أ%ف}ع'ل، وج.م.ع.
ف%ع.ل على أ%ف}ع'ل� كما قالوا أ%ج\ب'لD وأ%ز\م'ن¬ وأ%ر\س'ن¬، وأ%ما ممد

بن يزيد فذهب إل أ%نه جع ن.د1ي¼ ، وذلك أ%نم يتمعون ف مال1سهم
ل1قر.ى ال4ض\ياف.

وقد ن.د1ي.ت\ ل%ي\لت'نا ن.دÝى ، فهي ن.د1ي_ةD ، وكذلك ال4رض ،
وأ%نداها الطر ؛ قال:
أ%ن\داه' يوم¬ ماط1ر¬ ف%ط%ل�

(* قوله «فطل» كذا ضبط ف الصل بفتح الطاء، وضبط ف بعض نسخ الكم
بضمها.) والصدر النeد'و_ة�. قال سيبويه: هو من باب الف�تو_ة، فدل بذا
على أ%ن هذا كله عنده ياء، كما أ%ن واو الفتو�ة ياء. وقال ابن جن :

أ%ما قولم ف فلن ت.كرeم¬ ون.دÝى، فال3مالة فيه تدل على أ%ن لم
النeد'و_ة ياء، وقولم الن_داوة، الواو فيه بدل من ياء، وأ%صله ن.دايةD لا

ذكرناه من المالة ف الن_د.ى ، ولكن الواو قلبت ياء لضرب من التوسع .
وف حديث عذاب الق%ب\ر: وج.ريد.ت.ي الن_خ\ل ل%ن\ ي.زال ي'خفYف' عنهما ما

كان فيهما ن'د'وÒ، يريد ن.داوةv ؛ قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف مسند
أ%حد بن حنبل ، وهو غريب ، إنا يقال ن.د1ي. الشيء� فهو ن.د{، وأ%رض¬

ن.د1يةD وفيها ن.داوةD. والن_د.ى على وجوه: ن.د.ى الاء3، ون.دى ال%ي,،
ون.دى الش_ر> ، ون.د.ى الص_و\ت1، ون.د.ى ال�ض\ر، ون.د.ى الدeخ\نة1 ،
فأ%م_ا ن.د.ى الاء فمنه الطر ؛ يقال: أ%صابه ن.دÝى من ط%لð ، ويوم¬

ن.د1يÒ وليلة ن.د1ي_ةD. والن_د.ى: ما أ%صاب.ك من الب.ل%ل, . ون.د.ى
ال%ي\ر: هو العر'وف . ويقال: أ%ن\د.ى فلن علينا ن.دÝى كثياv ، وإن�

يده ل%ن.د1ي_ةD بالعروف ؛ وقال أ%بو سعيد ف قول القطامي :
ل%و\ل ك%تائب' م1ن\ ع.م\رو� ي.ص'ول� با،
أ�ر\د1يت' يا خ.ي\ر. م.ن\ ي.ن\د'و له الن_اد1ي



قال: معناه م.ن يو'ل له شخص¬ أ%و ي.ت.ع.ر_ض له ش.ب.ح¬. ت.قول :
ر.م.ي\ت' ببصري فما ن.د.ى ل شيء أ%ي ما تر_ك ل شيء. ويقال : ما ن.د1ي.ن

من فلن شيء أ%ك}ر.ه'ه أ%ي ما بل�ن ول أ%صابن ، وما ن.د1ي.ت\ كفYي
له بش_ر� وما ن.د1يت' بشيء ت.ك}ر.ه'ه؛ قال النابغة :

ما إن ن.د1يت' ب,شيء أ%ن\ت. ت.ك}ر.ه'ه،
إذاv ف%ل ر.ف%ع.ت\ ص.و\ت إل� ي.د1ي

(* رواية الديوان ، وهي العو�ل� عليها :
ما ق�لت' من سي�ء� م_ا أ�ت1يت. به، * إذاv فل رفعت سوطي إل� يدي)

وف الديث: م.ن ل%ق1ي. ال ول ي.ت.ن.د_ من الدم, ال%رام, بشيء دخل
النة أ%ي ل ي'ص1ب\ منه شيئاv ول ي.ن.ل}ه منه شيء، فكأ%نه نال%ت\ه
ن.داوة� الدم, وب.ل%ل�ه. وقال القتيب: الن_د.ى ال%طر والب.ل%ل، وقيل

للن_ب\ت ن.دÝى ل4نه عن ن.د.ى الطر, نب.ت.، ث قيل للش_ح\م ن.دÝى ل4نه
عن ند.ى النبت يكون؛ واحتج بقول ع.مرو بن أ%حر:

كث%و\ر الع.داب الف%ر\د1 ي.ض\ر,به' الن_د.ى،
ت.ع.ل�ى الن_د.ى ف م.ت\نه1 وت.ح.د_را

أ%راد بالن_دى ال4و�ل الغ.ي\ث والطر ، وبالن_د.ى الثان الش_ح\م. ؛
وشاه1د' الن_دى اسم النبات قول الشاعر:

ي.ل�سe الن_د.ى ، حت كأ%ن� س.رات.ه.
غ%طاها د1هانD ، أ%و د.ياب,يج' تاج,ر,

ون.دى ال�ض\ر: بقاؤه؛ قال العدي أ%و غيه:
vك%ي\ف. ت.ر.ى الكام1ل% ي'ف}ض1ي ف%ر.قا
إل ن.د.ى الع.ق}ب, ، وشدìا س.ح\قا

ون.دى ال4رض: ن.داوتا وب.ل%ل�ها . وأ%رض ن.د1ي.ةD، على ف%ع1لة بكسر
العي ، ول تقل ن.د1ي_ةD ، وشجر ن.د\يان�. والن_د.ى: الك%ل ؛ قال بشر:

وت1س\عة� آلف{ ب'ر> ب,لد1ه
ت.س.فe الن_د.ى م.ل}ب'ونة ، وت'ض.م_ر'

vويقال: الن_د.ى ن.د.ى النهار، والس_د.ى ن.د.ى الليل؛ ي'ضربان مثل
للجود وي'سمى بما . ون.د1ي. الشيء إذا اب\تل� فهو ن.د{، مثال ت.ع1ب. فهو

ت1ع1ب¬. وأ%ن\د.ي\ته أ%نا ون.د_ي\ته أ%يضاv ت.ن\د1يةv. وما ن.د1ي.ن
منه شيء أ%ي نال%ن ، وما ن.د1يت منه شيئاv أ%ي ما أ%ص.ب\ت ول عل1مت ،



وقيل: ما أ%ت.ي\ت ول قار.ب\ت. ول ي.نداك من شيء تكرهه أ%ي ما ي.ص1يبك ؛
عن ابن كيسان. والن_د.ى: الس_خاء والكرم. وتند_ى عليهم ون.د1ي. :

ت.س.خ_ى ، وأ%ن\دى ن.دÝى كثياv كذلك . وأ%ن\د.ى عليه: أ%فضل . وأ%ن\د.ى
�الر_جل�: كثر نداه أ%ي ع.طاؤه، وأ%ن\د.ى إذا ت.س.خ_ى ، وأ%ن\د.ى الرجل
إذا كثر ن.داه على إخوانه، وكذلك ان\ت.دى وت.ن.د_ى . وفلن ي.ت.ن.د_ى

على أ%صحابه: كما تقول هو ي.ت.سخ_ى على أ%صحابه، ول تقل ي'ن.د>ي على
أ%صحاب,ه. وفلن ن.د1ي الك%ف_ إذا كان س.خ1يìا. ون.د.وت' من ال�ود.

ويقال س.ن_ للناس الن_د.ى فن.د.و\ا. والن_د.ى: ال�ود. ورجل ن.د{ أ%ي
ج.واد¬. وفلنD أ%ن\د.ى من فلن إذا كان أ%كثر خياv منه. ورجلD ن.د1ي

الكف> إذا كان سخيìا ؛ وقال:
ياب,س' الن\ب.ي\ن, م1ن\ غ%ي\ر, ب'وس�،

ون.د1ي الك%ف�ي\ن, ش.ه\م¬ م'د1ل©
وحكى كراع: ن.د1يe اليد ، وأ%باه غيه . وف الديث: ب.ك}ر' بن وائل�

ن.د{ أ%ي س.خ1يÒ . والن_دى: الث�رى . وال�ن\د1ية: الكلمة ي.ع\ر.ق
منها ال%بي. وفلن ل ي'ن\د1ي الو.ت.ر.، بإسكان النون، ول ي'ن_د�ي

الوتر أي ل ي'حس3ن' شيئاv ع.ج\زاv عن العمل وع1يìا عن كل شيء ، وقيل: إذا
كان ضعيف البدن . والن_دى: ض.ر\ب من الدeخ.ن . وع'ود م'ن.دìى

ون.د1يÒ: ف�ت1ق. بالن_دى أ%و ماء الورد ؛ أ%نشد يعقوب:
إل م.ل1ك{ له ك%ر.م¬ وخ1ي¬ ،
ي'ص.ب_ح' باليل%ن\ج'وج, الن_دي>

ون.د.ت1 البل� إل أ%ع\راق� ك%رية{: ن.ز.ع.ت. الليث: يقال إن� هذه
الناقة ت.ن\د'و إل ن'وق� ك1رام� أ%ي ت.ن\ز,ع إليها ف النسب ؛ وأ%نشد :

ت.ن\د'و ن.واديها إل ص.لخ1دا
ون.واد1ي البل,: ش.وار,دها . ون.وادي الن�وى: ما ت.طاير. منها تت

ال1ر\ض.خة.
والن_داء� والنeداء: الصوت مثل الدeعاء والرeغاء ، وقد ناداه ونادى

به وناداه م'ناداة ون,داء أ%ي صاح به.
وأ%ن\دى الرجل� إذا حس'ن صوته. وقوله عز وجل: يا قوم, إن أ%خاف' عليكم

يوم. الت_ناد1 ؛ قال الزجاج: معن يوم, الت_نادي يوم ي'نادي أ%صحاب.
النة1 أ%صحاب' النار أ%ن أ%ف1يض'وا علينا من الاء أ%و م1ما رز.ق%ك�م'



ال�، قال: وقيل يوم. الت_ناد> ، بتشديد الدال، من قولم ن.د_
eالبعي' إذا ه.ر.ب على وجهه ي.ف1ر� بعضكم من بعض ، كما قال تعال: يوم. ي.ف1ر

eم>ه وأ%بيه . والن_دى: ب'عد الصوت . ورجل ن.د1ي�الرء� من أ%خيه وأ
الصوت1: ب.ع1يد'ه. والن\داء: ب'ع\د' م.دى الصوت. ون.دى الصوت1 :
ب'ع\د' م.ذ}ه.به . والن>داء3 ، مدود: الدeعاء3 بأ%رفع الصوت، وقد ناد.ي\ته
vوأ%رفع صوتا vمن فلن أ%ي أ%ب\ع.د' م.ذ}هبا vن,داء ، وفلن أ%ن\دى صوتا

وأ%نشد ال4صمعي ل1م1د\ثار, بن ش.ي\بان الن_م.ري :
تقول� خ.ل1يل%ت ل9ا اش\ت.ك%ي\نا :
س.ي'د\ر,كنا ب.ن\و الق%ر\م, ال1جان1

فق�ل}ت': اد\ع1ي وأ%د\ع'، فإ,ن� أ%ن\دى
ل1ص.و\ت{ أ%ن} ي'ناد1ي. داع1يان1

وقول ابن مقبل :
أ%ل ناديا ربعي كبسها للوى

باجة1 م.ح\ز'ون{ ، وإن} ل ي'ناد1يا
(* قوله «أل ناديا» كذا ف الصل .)

معناه: وإن ل ي'جيبا . وتن.اد.و\ا أ%ي نادى بعض'هم بعضاv . وف حديث
الدعاء: ثنتان ل ت'رد�ان عند الن�داء وعند الب.أ}س أ%ي عند ال4ذان

للصلة وعند القتال. وف حديث يأ}جوج. ومأ}جوج: فبينما هم كذلك إذ ن'ود'وا
ناد1يةv أ%تى أ%م\ر' ال3 ؛ يريد بالن_اد1ية1 د.ع\وةv واحدةv ون,داء

واحداv ، فق%لب ن,داء4ة إل ناد1ية{ وجعل اسم الفاعل موضع الصدر ؛ وف حديث
ابن عوف:

وأ%و\د.ى س.م\ع.ه إل� ن,دايا
(* قوله «سعه» كذا ضبط ف الصل بالنصب ويؤيده ما ف بعض نسخ النهاية

من تفسي أودى بأهلك ، وسيأ}ت ف مادة ودي للمؤلف ضبطه بالرفع ويؤيده ما
ف بعض نسخها من تفسي أودى بلك.)

أراد إل ن,داء، فأ%بدل المزة ياء تفيفاv ، وهي لغة بعض العرب . وف
حديث ال4ذان: فإ,نه أ%ندى صوتاv أ%ي أ%ر\ف%ع' وأ%على ، وقيل: أ%ح\س.ن'
وأ%ع\ذ%ب، وقيل: أ%بعد . ونادى بسر>ه: أ%ظه.ره؛ عن ابن ال4عراب ؛

وأ%نشد :
غ%ر_اء ب.ل}هاء ل ي.ش\قى الض_ج,يع' با ،



ول ت'نادي با ت'وش1ي وت.س\ت.م1ع'
قال: وبه يفسر قول الشاعر :

إذا ما م.ش.ت\ ، نادى با ف ث1يابا
ذ%ك1يe الش_ذا ، وال%ن\د.ل© ال�ط%ي_ر'

أ%ي أ%ظهره ودل عليه. ونادى لك الطريق' وناداك.: ظهر ، وهذا الطريق'
ي'ناديك ؛ وأ%ما قوله:

كالك%ر\م, إذ نادى من الكاف�ور,
فإنا أ%راد: صاح. يقال: صاح. الن_ب\ت' إذا ب.ل%غ وال}ت.ف_، فاستقبح

الط�ي_ ف مستفعلن، فوض.ع نادى موضع صاح. ل1يك}م'ل به الزء، وقال
بعضهم: نادى النبت' وصاح. سواء معروف من كلم العرب. وف التهذيب: قال :

نادى ظ%ه.ر ، وناد.ي\ت'ه أ%ع\ل%م\ت.ه، ونادى الشيء رآه وعلمه ؛ عن ابن
ال4عراب.

والن_داتان من الف%ر.س: الغرe الذي ي.لي باطن. الفائل، الواحدة
.Dن.داة

والن_دى: الغاية مثل ال%دى ، زعم يعقوب أ%ن نونه بدل من اليم. قال
ابن سيده: وليس بقوي�.

والن_اد1يات' من النخل: البعيدة� الاء.
ون.دا القوم' ن.د\واv وان\ت.د.و\ا وت.ناد.وا: اج\ت.معوا؛ قال

ال�ر.قYش':
ل ي'ب\ع1د1 ال� الت_ل%بeب. وال}ـ

ـغارات1 ، إذ} قال ال%م1يس' ن.ع.م\
والع.د.و. ب.ي\ن. ال%ج\ل1س.ي\ن, إذا
eوت.ناد.ى الع.م ، eآد. الع.ش1ي

والن_د\وة�: ال%ماعة. ونادى الرجل%: جال%س.ه ف الن_ادى ، وهو من
ذلك ؛ قال:

أ�نادي به آل% الو.ل1يد1 وجع\ف%را
والن_دى: ال�جالسة. وناد.ي\ت'ه: جال%س\ته. وتناد.و\ا أ%ي ت.جال%س'وا

ف الن_ادي. والن_د1يe: اللس ما داموا متمعي فيه ، فإذا تفرقوا
عنه فليس بن.د1ي¼ ، وقيل: الن_د1يe ملس القوم ناراv ؛ عن كراع.

والن_ادي: كالن_دي�. التهذيب: الن_ادي ال%ج\ل1س ي.ن\د'و إليه م.ن



ح.وال%ي\ه، ول ي.سمى نادياv حت يكون فيه أ%هل�ه، وإذا تفر_قوا ل يكن
ناد1ياv ، وهو الن_د1يe، والمع ال4ن\د1ية� . وف حديث أ�م� زرع: قريب'
البيت1 من الن_ادي ؛ النادي: م'ج\ت.مع' القوم, وأ%هل� اللس، فيقع على

اللس وأ%هل1ه، تقول: إن� بيته وس.ط% ال1ل�ة أ%و قريباv منه ل1ي.غ\شاه
ال4ضياف' والط©ر_اق'. وف حديث الدeعاء: فإن جار. الن_ادي

ي.ت.ح.و_ل أ%ي جار اللس، ويروى بالباء الوحدة من الب.د\و,. وف الديث :
واجعلن ف الن_د1ي> ال4ع\لى ؛ الن_د1يe، بالتشديد: الن_ادي أ%ي اجعلن

مع ال%ل ال4على من اللئكة ، وف رواية: واجعلن ف الن>داء
ال4على؛ أ%راد نداء3 أ%هل النة1 أ%هل% النار أ%ن} قد وج.د\نا ما وع.دنا
vوا عام1را�ربeنا حق¾ا. وف حديث س.ر,ي_ة بن س'ل%ي\م: ما كانوا لي.ق}ت'ل
وب.ن س'ل%ي\م� وهم الن_د1يe أ%ي القوم' ال�ج\ت.م1ع'ون. وف حديث أ%ب

سعيد: كنا أ%ن\داء3 فخرج علينا رسول� ال ، صلى ال عليه وسلم ؛
ال4ن\داء: جع النادي وهم القوم التمعون ، وقيل: أ%راد أ%ن_ا كنا أ%هل

أ%ن\داء ، فحذف الضاف . وف الديث: لو أ%ن رجلv ن.د.ى الناس. إل
م.ر\مات.ي\ن أ%و ع.ر\ق� أ%جابوه أ%ي د.عاهم إل الن_اد1ي . يقال: ن.د.و\ت'

القوم. أ%ن\دوهم إذا ج.م.ع\ت.هم ف الن_اد1ي، وبه س'م>يت دار'
الن_د\وة بكة الت ب.ناها ق�ص.يÒ، س'م>يت بذلك لجتماعهم فيها. الوهري:

�الن_د1يe، على ف%ع1يل، ملس القوم وم'ت.ح.د_ث�هم، وكذلك الن_د\وة
والن_اد1ي وال�ن\ت.د.ى وال�ت.ن.د_ى . وف التنزيل العزيز: وتأ}ت'ون% ف

ناد1يك�م' ال�ن\ك%ر.؛ قيل: كانوا ي.ح\ذفون الناس ف م.جال1س3هم فأ%ع\ل%م
ال� أ%ن هذا من النكر ، وأ%نه ل ينبغي أ%ن ي.ت.عاش.ر. الناس' عليه

ول ي.ج\ت.م1ع'وا على ال�ز'ؤ والت_ل%ه>ي، وأ%ن ل% ي.ج\ت.معوا إل
فيما ق%ر_ب من ال وباع.د. من س.خ.طه؛ وأ%نشدوا شعراv زعموا أ%نه س'مع

على ع.ه\د سيدنا رسول ال ، صلى ال عليه وسلم:
vوأ%ه\د.ى ل%نا أ%ك}ب'شا

ت.ب.خ\ب.خ' ف ال1ر\ب.د1
وروحك ف النادي

وي.ع\ل%م' ما ف غ%د1
(*قوله « وروحك» كذا ف الصل .)

فقال رسول� ال، صلى ال عليه وسلم: ل يعلم الغ.يب. إل� ال� .



ون.د.و\ت' أ%ي ح.ض.ر\ت' الن_د1ي_، وان\ت.د.يت' مثله. ون.د.و\ت' القوم:
جعتهم ف الن_د1ي>. وما ي.ن\د'وهم الن_اد1ي أ%ي ما ي.س.ع'هم ؛ قال بشر

بن أب خازم :
وما ي.ن\د'وهم' الن_ادي ، ولكن\

بكلY م.ح.ل�ة�1 م1ن\هم ف1ئام'
أ%ي ما ي.س.ع'هم اللس من كثرتم، والسم الن_د\وة�، وقيل :

الن_د\وة� الماعة، ودار' الن_د\وة1 منه أ%ي دار' الماعة1، وس'ميت من الن_ادي،
وكانوا إذا ح.ز.بم أ%م\ر¬ ن.د.و\ا إليها فاجتمعوا للت_شاور,، قال

وأ�ناديك. أ�شاو,ر'ك وأ�جال1س'ك ، من الن_ادي. وفلن ي'نادي فلناv أ%ي
ي'فاخ1ر'ه؛ ومنه سيت دار' الن_د\وة، وقيل للمفاخ.رة� م'ناداة، كما قيل

م'ناف%رة؛ قال ال4عشى :
ف%تÝ لو ي'ناد1ي الشمس. أ%ل}ق%ت\ ق1ناع.ها،

أ%و الق%م.ر. الس_ار,ي ل4ل}ق%ى الق%لئ1دا
(* قوله «القلئدا» كذا ف الصل، والذي ع.ش1يت.ه ف التكملة :

القالدا.)
أ%ي لو فاخ.ر الشمس ل%ذ%ل�ت\ له، وق�1ناع' الشمس, ح'س\ن'ها. وقوله

تعال: ف%ل}ي.د\ع' ناد1ي.ه؛ يريد ع.ش1ر.ته، وإنا هم أ%هل� الن_اد1ي،
والن_ادي مكانه وملسه فسماه به، كما يقال ت.ق%و_ض. اللس . ال4صمعي: إذا

أ%ور.د. الرج'ل� ال3بل% الاء حت تشرب قليلv ث ي.جيء با حت
ت.ر\ع.ى ساعةv ث ي.ر'د�ها إل الاء3 ، فذلك الت_ن\د1ية�. وف حديث طلحة:

خرجت' بف%ر.س� ل أ�ن.د>يه 
(* قوله«أنديه» تبع ف ذلك ابن الثي ، ورواية

الزهري: لند�يه.) ؛ الت_ن\د1ية�: أ%ن ي'ور,د. الرج'ل� فرس.ه الاء
حت ي.ش\ر.ب.، ث ي.ر'د_ه إل ال%ر\ع.ى ساعة، ث ي'عيده إل الاء، وقد

ن.دا الفرس' ي.ن\د'و إذا ف%ع.ل ذلك؛ وأ%نشد شر:
أ%كل}ن. ح.م\ضاv ون.ص1يìا ياب,سا ،

ث� ن.د.و\ن% فأ%كل}ن. وار,سا
أ%ي ح.م\ضاv م'ث}م1راv. قال أ%بو منصور: ورد_ القتيب هذا على أ%ب

ع'بيد روايت.ه حديث% ط%لح.ة ل�ن.د>ي.ه، وزعم أ%نه ت.ص\حيف ، وصوابه
ل�ب.د>ي.ه، بالباء أ%ي ل�خ\ر,جه إل الب.د\و,، وزعم أ%ن الت_ن\د1ية% تكون



للبل دون اليل ، وأ%ن البل ت'ن.د_ى لط�ول ظ%م.ئ1ها، فأ%ما اليل
فإ%نا ت'س\ق%ى ف الق%ي\ظ ش.ربتي كل9 يوم؛ قال أ%بو منصور: وقد غ%ل1ط

القتيب فيما قال، والصواب الو�ل ، والت_ند1ية� تكون للخيل والبل، قال :
سعت العرب تقول ذلك، وقد قاله الصمعي وأ%بو عمرو ، وها إمامان ثقتان.

وف هذا الديث: أ%ن� س.لم.ة بن ال4ك}و.ع قال كنت أ%خ\د'م' طلحة وأ%نه
سأ%لن أ%ن أ%م\ض1ي. بفرسه إل الر>ع\ي وأ%س\ق1ي.ه على ما ذكره ث

أ�ن.د>يه، قال: وللت_ن\د1ية1 معن آخر، وهو ت.ض\م1ي' اليل, وإج\راؤها حت
ت.ع\ر.ق. وي.ذ}ه.ب. ر.ه.ل�ها، ويقال للع.ر.ق الذي يس3يل منها الن_د.ى،

ومنه قول� ط�فيل :
ن.د.ى الاء م1ن\ أ%ع\طاف1ها ال�ت.ح.لYب

قال الزهري: سعت ع.ريفاv من ع'رفاء الق%رام1طة يقول لصحابه وقد
ن'د1ب'وا ف س.ر,ي_ة{ اس\ت'ن\ه,ض.ت\ أ%ل ون.دeوا خيل%كم؛ العن

ض.م>ر'وها وش'دeوا عليها السeر'وج وأ%ج\ر'وها حت ت.عر.ق. واخ\تص.م ح.ي�ان1 م1ن
العرب ف موضع فقال أ%حدها: م.ر\ك%ز' ر,ماح1نا وم.خ\ر.ج' ن,سائنا

وم.س\ر.ح' ب.ه\م1نا وم'ن.د_ى خ.ي\لنا أ%ي موضع ت.ن\د1يتها ، والسم
الن_د\وة . ون.د.ت البل� إذا ر.ع.ت\ فيما بي الن_ه.ل, والع.ل%ل ت.ن\د'و

ن.د\واv ، فهي ناد1يةD ، وت.ن.د_ت مثله، وأ%ن\د.ي\تها أنا ون.د_ي\ت'ها
ت.ن\د1يةv. والنeد\وة�، بالضم: موضع شرب البل ؛ وأ%نشد ل1م\يان:

وق%ر_ب'وا كل� ج'مال1ي¼ ع.ض1ه\،
قر,يبة{ ن'د\وت'ه م1ن\ م.حم.ض1ه،

ب.ع1يدة{ س'ر_ت'ه م1ن\ م.غ\ر,ض1ه\
يقول: مو\ض1ع شربه قريب ل ي'تعب ف طل%ب الاء. ورواه أ%بو عبيد :

ن.دو.ت'ه من م'ح\م.ض1ه\، بفتح نون الن_دوة وضم ميم ال�حمض. ابن سيده :
ون.د.ت1 البل� ن.د\واv خرجت من ال%م\ض إل ال�ل�ة1 ون.د_ي\ت'ها ، وقيل: الت_ن\د1ية أ%ن ت'وردها فت.ش\رب قليلv ث ت.جيء با ت.ر\ع.ى ث

ت.رد�ها إل الاء ، وال%وضع' م'ن.دìى ؛ قال علقمة بن ع.ب\د.ة:
ت'راد.ى على د1م\ن, ال1ياض, ، فإن} ت.ع.ف\ ،

فإن� ال�ن.د_ى ر,ح\لةD ف%ر'ك�وب
(* قوله «فركوب » هذه رواية ابن سيده ، ورواية الوهري بالواو مع ضم

( .vالراء أ%يضا
ويروى: و.ر.ك�وب ؛ قال ابن بري: ف ت'راد.ى ضمي ناقة تقد_م ذكرها ف



بيت قبله، وهو:
إليك.4، أ%ب.ي\ت. الل�ع\ن. أ%ع\م.ل}ت' ناقت،

ل1ك%ل}ك%ل1ها والق�ص\ر.ي.ي\ن, وجيب'
وقد تقد�م أ%ن ر,حلة ور.ك�وب هضبتان ، وقد تكون الت_ن\د1ية ف اليل .

�التهذيب: الن_د\و.ة� الس_خاء� ، والن�د\وة� ال�شاورة، والن_د\وة
ال4ك}لة بي الس_ق}4ي.ت.ي,، والن_د.ى ال4كلة بي الش_ر\بتي.

أ%بو عمرو: ال�ن\د1يات' ال�خ\ز,يات'؛ وأ%نشد ابن بري ل4وس\ بن
ح.ج.ر:ط�ل}س الغ1شاء، إذا ما ج.ن_ ل%ي\ل�ه'م'

بال�ن\د1يات1، إل جارات1هم ، د'ل�ف
قال: وقال الراعي :

وإن� أ%با ث%و\بان% ي.ز\ج'ر' ق%و\م.ه'
عن ال�ن\د1يات1 ، وه\و. أ%ح\م.ق' فاج,ر'

ويقال: إنه لي.أ}ت1ين ن.وادي كلمك أ%ي ما يرج منك وقتاv بعد وقت ؛
قال طرفة:

وب.ر\ك{ ه'ج'ود{ قد أ%ثارت م.خاف%ت
ن.واد1ي.ه' ، أ%م\ش1ي بع.ض\ب� م'ج.ر_د1

(* رواية الديوان: بوادي.ها أي أوائلها ، بدل نوادي.ه ، ولعلها
نوادي.ها لن الضمي يعود إل البك جاعة البل وهي جع بارك.)

قال أ%بو عمرو: الن�وادي الن_واحي ؛ أ%راد أ%ثار.ت\ ماف%ت إبلv ف
ناحية من البل م'ت.ف%ر>قةv ، والاء ف قوله ن.واد1ي.ه راجعة على

الب.ر\ك1. ون.دا فلن ي.ن\د'و ن'د'وìا إذا اع\تزل% وت.نح_ى ، وقال: أ%راد
بن.وادي.ه ق%واص1ي.ه . التهذيب: وف النوادر يقال ما ن.د1يت' هذا
ال4م\ر. ول ط%ن_ف}ته أ%ي ما ق%ر,ب\ت'ه أ%ن\داه ويقال: ل ي.ند. منهم ناد{

أ%ي ل يبق منهم أ%حد.
ون.د\وة�: فرس لب ق%ي\د بن ح.ر\م.ل 
(* قوله « قيد بن حرمل » ل نره

بالقاف ف غي الصل.)
@نرا: التهذيب: ابن ال4عراب الن_ر\وة� ح.ج.ر أ%ب\يض' رق1يق ، وربا

ذ�كYي به.
@نزا: الن_ز\و: الو.ث%بان� ، ومنه ن.ز\و الت_يس ، ول يقال إل�



للشاء والد_واب> والبقر ف معن الس>فاد. وقال الفراء: ال4ن\زاء حركات
التeيوس عند الس>فاد. ويقال للفحل: إنه لكثي الن_زاء3 أ%ي الن_ز\و

. قال: وحكى الكسائي الن>زاء ، بالكسر ، وال�ذاء من ال%ذ%يان ، بضم
الاء ون.زا الذكر على ال�نثى ن,زاء ، بالكسر، يقال ذلك ف الافر

والظYلف والس>باع ، وأ%ن\زاه غيه ون.ز_اه ت.ن\ز,ية . وف حديث علي ، كرم
ال وجهه: أ�م1رنا أ%ن ل ن'ن\زي. ال�م'ر على ال%ي\ل, أ%ي ن.ح\م1ل%ها

عليها للن_سل . يقال: ن.ز.و\ت' على الشيء أ%ن\ز'و ن.ز\واv إذا و.ث%ب\ت
عليه ؛ قال ابن ال4ثي: وقد يكون ف ال4جسام والعان ، قال الطاب :

يشبه أ%ن يكون ال%عن فيه، وال أ%علم ، أن ال�مر إذا ح'م1لت على
اليل ق%ل� عد.د'ها وان\ق%طع ن.ماؤها وتع.ط�ل%ت\ م.ناف1عها ، واليل

ي'حتاج إليها للركوب وللر_ك}ض وللط�ل%ب وللج,هاد وإح\راز الغ.نائم ،
ول}م'ها مأ}كول وغي ذلك من النافع ، وليس للبغل شيء من هذه ، فأ%ح.ب_ أ%ن

ي.كثر ن.س\ل�ها لي.ك}ثر النتفاع با . ابن سيده: النeزاء الو.ث}ب ،
وقيل: هو الن_ز.وان� ف الو.ث}ب ، وخص_ بعض'هم به الو.ث}ب إل ف%و\ق' ،

ن.زا ين\ز'و ن.ز\واv ون'زاء ون'ز'و�اv ون.ز.واناv ؛ وف الثل :
ن.ز\و' الف�رار, اسعت.ج\ه.ل% الف�رارا

قال ابن بري: شاهد الن_ز.وان قولم ف الثل: قد ح1يل% بي\ن.
الع.ي\ر, والن_ز.وان ؛ قال: وأ%ول م.ن قاله صخر بن عمرو السeل%م1ي أ%خو

الن\ساء:
أ%ه'مe بأ%م\ر, ال%ز\م, لو\ أ%س\ت.ط1يع'ه،
وقد ح1يل% بي\ن. الع.ي\ر, والن_ز.وان1

وت.ن.ز_ى ون.زا ؛ قال :
أ%نا ش.ماط1يط� الذي ح'د>ث}ت. به\،

م.ت أ�ن.ب_ه\ للغ.داء3 أ%ن\ت.ب,ه\
ث�م_ أ�ن.ز> ح.و\ل%ه وأ%ح\ت.ب,ه\،

حت ي'قال� س.ي>د¬ ، ول%س\ت' ب,ه\
الاء ف أ%ح\ت.ب,ه\ زائدة للوقف، وإنا زادها للوصل ل فائدة لا أ%كثر

من ذلك، وليست بضمي ل4ن أ%ح\ت.ب غي متعد�، وأ%ن\زاه ون.ز_اه
ت.ن\ز,يةv وت.ن\ز,يìا ؛ قال :

بات.ت\ ت'ن.ز>ي د.ل}و.ها ت.ن\ز,3ي�ا،



كما ت'ن.ز>ي ش.ه\لةD ص.ب,ي�ا
النeزاء: داء يأ}خذ الشاء فت.ن\ز'و منه حت ت.م'وت.

ون.زا به قلب'ه: طم.ح . ويقال: وقع ف الغنم ن'زاء ، بالضم ، ون'قاز¬
وها معاv داء يأ}خذها فت.ن\ز'و منه وت.ن\ق�ز' حت توت . قال ابن بري :
قال أ%بو علي النeزاء ف الدابة مثل الق�ماص ، فيكون العن أ%ن ن'زاء

الدابة هو ق�ماص'ها ؛ وقال أ%بو كبي:
ي.ن\ز'و لو.ق}ع.تها ط�مور. ال4خ\ي.ل

فهذا يدل على أ%ن الن_ز\و. الو'ثوب ؛ وقال ابن قتيبة ف تفسي بيت ذي
الرمة :

م'ع\ر.و\ري,اv ر.م.ض. الر_ض\راض, ي.ر\كض'ه
يريد أ%نه قد ركب ج.واد'ه الصى فهو ي.ن\ز'و من شد_ة الر� أ%ي ي.ق}ف1ز

 . وف الديث: أ%ن رجلv أ%صاب.ته ج,راحة فن'ز,ي. منها حت مات . يقال: ن'ز,ي. دم'ه ون'ز,ف إذا ج.رى ول ي.ن\ق%ط1ع. وف حديث
أ%ب عامر

ال4شعري: أ%نه كان ف و.ق}عة1 ه.واز,ن% ر'م1ي بس.ه\م ف ر'ك}بته فن'ز,ي. منه
فمات. . وف حديث الس_ق1يفة: فن.ز.و\نا على سعد أ%ي وق%ع'وا عليه

وو.ط1ئ�وه.
والن_ز.وان�: الت_ف%ل©ت' والس_و\رة� . وإنه ل%ن.ز,يÒ إل الشر>

ون.ز_اء وم'ت.ن.ز¼ أ%ي س.و_ار إليه، والعرب تقول: إذا ن.زا بك الشر
فاق}ع'د ؛ يضرب مثلv للذي ي.ح\ر,ص' على أ%ن ل ي.س\أ%م الشر حت

 �ي.س\أ%م.ه صاحب'ه. والن_از,ية�: ال1د_ة� والناد1رة
(* قوله «والنادرة» كذا

ف الصل بالنون ، والذي ف مت شرح القاموس: والباردة ، بالباء وتقدي
الدال ، وف القاموس الطبوع: والبادرة بتقدي الراء.)

الليث: النازية� ح1د_ة الرجل ال�ت.ن.ز>ي إل الشر ، وهي الن_وازي.
ويقال: إن قلبه لي.ن\ز'و إل كذا أي ي.ن\ز,ع' إل كذا . والت_ن.ز>ي :

التوث©ب والتسرeع؛ وقال ن'ص.يب ، وقيل هو لبشار:
:vول�أ%قول� ، ول%ي\ل%ت ت.ز\داد' ط

أ%ما لل�ي\ل, ب.ع\د.ه'م' ن.هار'؟
ج.ف%ت\ ع.ي\ن عن الت_غ\م1يض, حت
كأ%ن� ج'فون.ها ، عنها ، ق1صار'



كأ%ن� ف�ؤاد.ه ك�رةD ت.ن.ز_ى
ح1ذار. الب.ي\ن, ، لو ن.ف%ع. ال1ذار'

وف حديث وائل بن ح'ج\ر: إن� هذا ان\ت.زى على أ%رضي فأ%خ.ذها ؛ هو
اف}ت.ع.ل% من الن_ز\و,. والن\ت1زاء� والت_ن.ز>ي أ%يضاv: تس.رeع النسان

إل الشر . وف الديث الخر: ان\ت.زى على الق%ضاء فقضى بغي علم.
ون.ز.ت1 ال%مر ت.ن\ز'و: م'ز,ج.ت\ فو.ث%ب.ت\. ون.وازي ال%مر: ج.ناد1ع'ها

عند ال%ز\ج, وف الرأ}س. ون.زا الطعام' ين\ز'و ن.ز\واv: عل س1ع\ر'ه
وارتفع. والنeزاء والن>زاء: الس>فاد ، يقال ذلك ف الظYل}ف والاف1ر,

والس_ب'ع, ، وعم_ بعضهم به جيع الدواب ، وقد ن.زا ين\ز'و ن'زاء
وأ%ن\ز.ي\ت'ه . وق%ص\عة ناز,ية� الق%ع\ر أ%ي ق%ع1يةD ، ون.ز,ي_ةD إذا ل ي'ذكر

الق%ع\ر' ول ي'سم_ ق%ع\ر'ها أ%ي ق%ع1ية . وف الصحاح: الن_ازية
قصعة ق%ريـبة الق%ع\ر. ون'زي. الرجل: ك�نز,ف� وأ%صابه ج'رح فن'ز,ي. منه

فمات . ابن ال4عراب: يقال للس>قاء الذي ليس بض.خ\م أ%د1يÒ ، فإذا كان
صغياv فهو ن.زيء ، مهموز .

وقال : الن_ز,ي_ة� ، بغي هز ، ما فاجأ%ك. من مطر أ%و ش.وق أ%و أ%مر
؛ وأ%نشد :

Dص\ع1دين. ن.ز,ي_ة�وف العار,ض1ي. ال
من الش_وق, ، م.ج\ن'وب¬ به الق%ل}ب' أ%ج\مع'

قال ابن بري: ذكر أ%بو عبيد ف كتاب اليل ف باب نعوت الري والع.د\و
من اليل: فإذا ن.زا ن.ز\واv يقارب' الع.د\و فذلك التوق©ص ، فهذا شاهد

على أ%ن النeزاء ض.ر\ب¬ من الع.د\و مثل التوق©ص والق�ماص ونوه . قال :
وقال ابن حزة ف كتاب أ%فعل% من كذا: فأ%ما قولم أ%ن\زى من ظ%ب\ي�

فمن الن_ز.وان ل من الن_ز\و ، فهذا قد جعل الن_ز.وان% والق�ماص.
والو.ث}ب. ، وجعل الن_ز\و ن.ز\و. الذكر على ال�نثى ، قال: ويقال ن.ز_ى دلوه

ت.ن\ز,يةv وت.ن\ز,يìا ؛ وأ%نشد :
بات.ت ت'ن.ز>ي د.ل}وها ت.ن\زىçا

(* وعجز البيت: كما تنز>ي شهلةD ص.بيìا)
�@نسا: الن>س\وة� والنeس\وة، بالكسر والضم ، والن>ساء والن>س\وان

والنeس\وان: جع الرأ%ة من غي لفظه ، كما يقال خل1فةD وم.خاض¬ وذلك
وأ�ولئك والن>س'ون% 



، vقوله «والنسون» كذا ضبط ف الصل والكم أ%يضا *)
 وضبط ف النسخة الت بأيدينا من القاموس بكسر فسكون ففتح.) قال ابن سيده: والنساء جع نسوة إذا كثرن ، ولذلك

قال سيبويه ف الضافة إل نساء
ن,س\و,ي� ، فرد_ه إل واحده ، وتصغي ن,س\وة{ ن'س.ي_ةD ، ويقال

ن'س.ي_ات¬ ، وهو تصغي المع.
والن>سا: عرق من الورك إل الكعب ، أ%لفه منقلبة عن واو لقولم

ن.س.وان1 ف تثنيته ، وقد ذكرت أ%يضاv منقلبة عن الياء لقولم ن.س.يان1 ؛ أ%نشد
ثعلب :

ذ1ي م.ح\ز,م� ن.ه\د{ وط%ر\ف{ شاخ1ص,،
وع.ص.ب� ع.ن\ ن.س.و.ي\ه قال1ص,

ال4صمعي: الن_سا ، بالفتح مقصور بوزن الع.صا ، ع1ر\ق يرج من الو.ر,ك
في.س\ت.ب\ط1ن' الفخذين ث ير� بالع'ر\قوب حت يبلغ الافر ، فإذا سنت

الدابة انف%ل%قت فخذاها بل%ح\م.ت.ي عظيمتي وج.رى الن_سا بينهما
واستبان ، وإذا ه'ز,ل%ت الدابة اضطر.ب.ت الفخذان وماج.ت الر_ب.ل%تان وخ.ف1ي

 الن_سا ، وإنا يقال م'ن\ش.ق' الن_سا ، يريد موضع الن_سا . وف حديث سعد: ر.م.ي\ت' س'ه.ي\ل% بن ع.مرو يوم ب.د\ر فق%ط%ع\ت' ن.ساه،
وال4فصح أ%ن

يقال له الن_سا ، ل ع1ر\ق' الن_سا . ابن سيده: والنسا من الو.ر,ك إل
الكعب ، ول يقال ع1ر\ق' الن_سا ، وقد غلط فيه ثعلب فأ%ضافه ، والمع

أ%ن\ساء؛ قال أ%بو ذؤيب:
م'ت.ف%لYق¬ أ%ن\ساؤها عن قان,ئ{

كالق�ر\ط1 صاو� ، غ�ب\ر'ه ل ي'ر\ض.ع'
وإنا قال م'تفلق أ%نساؤها ، والن_سا ل ي.تفل�ق' إنا يتفل�ق' موضعه

، أ%راد يتفلق ف%خ1ذاها عن موضع الن_سا، لا س.م1نت تف%ر_جت اللحمة
فظهر الن_سا ، صاو�: يابس، يعن الض_رع كالق�ر\ط ، شبهه بق�رط الرأ%ة

ول ي'رد أ%ن� ث%م_ بقية لب ل ي'ر\ض.ع، إنا أ%راده أ%نه ل غ�ب\ر.
هنالك في'ه\ت.دى به 

(* قوله « ل غ�ب هنالك إل» كذا بالصل، والناسب
فيض.ع بدل فيهتدى به) ؛ قال ابن بري: وقوله عن قانئ أ%ي عن ض.ر\ع أ%حر

كالق�ر\ط، يعن ف ص1غ.ره، وقوله: غ�ب\ره ل ي'ر\ض.ع أ%ي ليس لا غ�ب\ر
في'رض.ع ؛ قال: ومثله قوله :



على لح1ب� ل ي'ه\ت.دى ل1م.نار,ه
أ%ي ليس ث%م_ م.نار في'ه\ت.د.ى به ؛ ومثله قوله تعال: ل ي.س\أ%لون

الناس إلافاv ؛ أ%ي ل س'ؤال% لم فيكون منه اللاف' ؛ وإذا قالوا إنه
لش.ديد الن_سا فإنا ي'راد به الن_3سا ن.ف}س'ه. ون.س.ي\ت'ه أ%gن\س3يه

ن.س\ياv فهو م.ن\س3يÒ: ض.ر.ب\ت ن.ساه. ون.س3ي. الرجل� ي.ن\سى ن.ساv إذا
اشتكى ن.ساه،فهو ن.س� على ف%ع1ل إذا اشتكى ن.ساه، وف الكم: فهو
أ%ن\سى ، وال�نثي ن.س\آه، وف التهذيب ن.س\ياء ، إذا اش\ت.ك%يا ع1ر\ق الن_سا

، وقال ابن السكيت: هو ع1ر\ق' الن_سا ، وقال ال4صمعي: ل ي'قال ع1رق
الن_سا ، والعرب ل تقول ع1ر\ق النسا كما ل يقولون ع1ر\ق' ال4ك}ح.ل،

ول ع1ر\ق ال4ب\ج.ل، إنا هو الن_سا وال4ك}ح.ل� وال4ب\ج.ل، وأ%نشد
بيتي لمرئ القيس، وحكى الكسائي وغيه: هو عرق النسا، وحكى أ%بو العباس ف

الفصيح: أ%بو عبيد يقال للذي يشتكي ن.ساه ن.س�، وقال ابن السكيت: هو
الن>سا لذا العرق ؛ قال لبيد :
م1ن\ ن.سا الن_اش1ط ، إذ} ث%و_ر\ت.ه ،
أ%و ر.ئ1يس ال4خ\د.ر,ي�ات1 ال�و.ل}

قال ابن بري: جاء ف التفسي عن ابن عباس وغيه كل© الطعام كان ح1ل¾
ل1بن إس\رائيل إل� ما حر_م إسرائيل� على نفسه ؛ قالوا: حر_م

إسرائيل لوم البل ل4نه كان به ع1ر\ق الن_سا ، فإذا ثبت أ%نه مسموع فل وجه
لنكار قولم ع1ر\ق النسا ، وقال: ويكون من باب إضافة السمى إل اسه

كح.ب\ل الو.ر,يد ون.حو,ه؛ ومنه قول الكميت :
إل%ي\كم، ذ%وي آل, الن_ب> ، ت.ط%ل�ع.ت\
ن.وازع' ، من ق%ل}ب ، ظ1ماء# وأ%ل}ب'ب'

أ%ي إليكم يا أ%صحاب هذا السم ، قال: وقد يضاف الشيء إل نفسه إذا
اختل%ف اللفظان كح.ب\ل الو.ريد وح.ب> ال%صيد وثاب,ت1 ق�ط}نة% وسعيد1

ك�ر\ز�، ومثله: فقلت' ان\ج'و.ا عنها نا ال1ل}د1 ؛ والن_جا: هو اللد
السلوخ ؛ وقول الخر:

ت'فاو,ض' م.ن\ أ%طوي ط%و.ى الك%ش\ح, دونه
وقال ف%ر\وة بن م'س.ي\ك:

ل%م_ا ر.أ%ي\ت' م'ل�وك. ك1ن\دة% أ%ع\ر.ض.ت\
كالر>ج\ل, ، خان% الر_3ج\ل% ع1ر\ق' ن.سائها



قال: وما يقو�ى قول%هم ع1ر\ق الن_ساء قول ه1م\يان%:
كأ%ن_ما ي.ي\ج.ع ع1ر\قا أ%ب\ي.ض1ه

وال4ب\ي.ض': هو الع1ر\ق'.
vكر وال1فظ ، ن.س3ي.ه ن,س\ياYوالن>سي\ان، بكسر النون: ضد� الذ

ون,س\ياناv ون,س\وةv ون,ساوةv ون.ساوة ؛ ال4خيتان على العاقبة . وحكى ابن
vون.س\يا vبري عن ابن خالويه ف كتاب اللغات قال: ن.س3يت الشيء ن,س\يانا

ون,س\ياv ون,ساوةv ون,س\وةv ؛ وأ%نشد:
فل%س\ت بص.ر_ام� ول ذ1ي م.للة{،
ول ن,س\وة{ للع.ه\د1 ، يا أ�م_ ج.ع\ف%ر,

وت.ناساه وأ%ن\ساه إ,ياه . وقوله عز وجل: ن.س'وا ال4 فن.س3ي.هم ؛ قال
ثعلب: ل ي.ن\سى ال عز وجل ، إنا معناه تركوا ال فتركهم ، فلما

كان الن>س\يان ضرباv من الترك وضع.ه موضعه ، وف التهذيب: أ%ي تركوا
أ%مر. ال فتركهم من رحته . وقوله تعال: فن.س3يت.ها وكذلك اليوم. ت'ن\س.ى

 ؛ أ%ي تر.ك}ت.ها فكذلك ت'ت\ر.ك' ف النار . ورجل ن.س\يان� ، بفتح النون: كثي الن>س\يان1 للشيء . وقوله عز وجل: ولقد ع.ه,د\نا
إل آدم. من

�ق%ب\ل� ف%ن.س3ي. ؛ معناه أ%يضاv ت.ر.ك. ل4ن الن_اس1ي ل ي'ؤاخ.ذ
ب,ن,س\يان,ه، وال4ول أ%قيس 

(* قوله « والول أقيس » كذا بالصل هنا ، ول أول
ول ثان ، وهو ف عبارة الكم بعد قوله الذي سيأت بعد قليل ، والنسي

: �والنسي الخية عن كراع ، فالول الذي هو النسي بالكسر.) . والن>سيان
الترك . وقوله عز وجل: ما ن.ن\سخ م1ن آية أ%و ن'ن\سها ؛أ%ي نأ}م'ركم بتركها

.يقال: أ%ن\س.ي\ته أ%ي أ%م.ر\ت بتركه . ون.س3يت'ه: ت.ر.ك}ت'ه. وقال
�الفراء: عامة القراء يعلون قوله أ%و ن.ن\ساها من الن>سيان ، والن_س\يان

ههنا على وجهي: أ%حدها على الترك ن.ت\ر'كها فل ن.ن\س.خها كما قال عز
وجل: ن.س'وا ال4 فن.س3ي.هم ؛ يريد تركوه فتركهم ، وقال تعال: ول
ت.ن\س.و'ا الف%ض\ل% بينكم ؛ والوجه الخر من الن>سيان الذي ي'ن\س.ى كما
قال تعال: واذ}ك�ر\ ر.ب_ك إذا ن.س3يت.؛ وقال الزجاج: قرئ أ%و ن'ن\س3ها
، وقرئ: ن\ن.س>ها ، وقرئ: ن.ن\س.أ}ها، قال: وقول أ%هل اللغة ف قوله

أ%و ن'ن\س3ها قولن: قال بعضهم أ%و ن'ن\س3ها من الن>س\يان ، وقال
دليلنا على ذلك قوله تعال: س.ن'ق}ر,ئك فل ت.ن\س.ى إل ما شاء ال ؛ فقد



أ%علم. ال أ%نه يشاء أ%ن ي.نس.ى ، قال أ%بو إسحق: هذا القول عندي غي
جائز لن ال تعال قد أ%نبأ النب> ، صلى ال عليه وسلم، ف قوله :

ولئن شئنا لن.ذ}ه.ب.ن_ بالذي أ%و\ح.ينا ؛ أ%نه ل يشاء أ%ن ي.ذ}ه.ب با
أ%وح.ى به إل النب، صلى ال عليه وسلم ، قال: وقوله فل ت.ن\س.ى ، أ%ي

فلست. ت.ت\ر'ك إل ما شاء ال أ%ن ت.ترك ، قال: ويوز أ%ن يكون إل ما
شاء ال ما يلحق بالبشرية ث ت.ذ%ك�ر' بعد' ليس. أ%نه على طريق

الس_ل}ب للنب ، صلى ال عليه وسلم ، شيئاv أ�ت1ي.ه من الكمة ، قال: وقيل
ف قوله أ%و ن'ن\س3ها قول آخر ، وهو خطأD أ%يضاv ، أ%و ن.ت\ر'كها، وهذا

إنا يقال فيه ن.س3يت إذا تر.كت ، ل يقال أ�ن\س3يت تركت ، وقال: وإنا
 معن أ%و ن'ن\س3ها أ%و ن'ت\ر,ك}ها أ%ي نأ}م'ر\ك�م بتركها ؛ قال أ%بو منصور: وما يقو�ي هذا ما ر.وى ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه

أ%نشده:
إن� علي_ ع'ق}بةv أ%قض1يها ،

ل%س\ت' بناس1يها ول م'ن\س3يها
قال: بناس1يها بتار,كها ، ول م'ن\س3يها ول مؤخ>رها ، فوافق قول� ابن

ال4عراب قول%ه ف الن_اس1ي إنه التارك ل ال�ن\س3ي ، واختلفا ف
ال�ن\س3ي ، قال أ%بو منصور: وكأ%ن� ابن ال4عراب ذهب ف قوله ول

م'نس3يها إل ت.رك المز من أ%نسأ}ت' الد_بن إذا أ%خ_رته ، على لغة من ي'خفف
المز. والن_س\وة�: الت_ر\ك للعمل . وقوله عز وجل: ن.س'وا ال

فأ%ن\ساهم أ%ن\ف�سهم ؛ قال: إنا معناه أ%نساهم أ%ن يعملوا ل4نفسهم . وقوله
عز وجل: وت.ن\س.و\ن% ما ت'ش\ر كون ؛ قال الزجاج: ت.ن\س.ون ههنا على

ضربي: جائز أ%ن يكون ت.ن\س.و\ن تتركون ، وجائز أ%ن يكون العن أ%نكم ف
ترككم د'عاءهم بنزلة من قد ن.س3ي.هم ؛ وكذلك قوله تعال: فاليوم ن.ن\ساهم
كما ن.س'وا ل1قاء يومهم هذا ؛ أ%ي نتركهم من الرحة ف عذابم كما تركوا

العمل للقاء يومهم هذا ؛ وكذلك قوله تعال: فلما ن.س'وا ما ذ�كYروا به
؛ يوز أ%ن يكون معناه تر.كوا ، ويوز أ%ن يكونوا ف تركهم القبول

بنزلة من ن,س3ي..الليث: ن.س3ي. فلن شيئاv كان يذكره ، وإنه ل%ن.س3يe كثي
الن>سيان. والن_س\ي': الشيء ال%ن\س3يe الذي ل يذكر . والن>س\ي'

والن_س\ي' ؛ الخية عن كراع ، وآدم قد أ�و'خ1ذ% ب,نس\يان,ه فه.ب.ط من
النة . وجاء ف الديث: لو و'ز,ن% ح1ل}م'هم وح.ز\م'هم م'ذ} كان آدم' إل

أ%ن تقوم الساعة� ما و.ف%ى ب1ل}م, آد.م. وح.ز\م1ه . وقال ال فيه :



فن.س3ي. ول ن.ج,د\ له عزماv . الن>س\ي': ال%ن\س3يe . وقوله عز وجل حكاية
عن مري: وكنت' ن,س\ياv م.ن\س3يìا ؛ فسره ثعلب فقال: الن>س\ي' خ1ر.ق'

ال%ي\ض. الت ي'رم.ى با فت'ن\س.ى ، وقرئ: ن,س\ياv ون.س\ياv ، بالكسر
والفتح ، فمن قرأ بالكسر فمعناه ح.ي\ضة ملقاة ، ومن ق%رأ% ن.س\ياv فمعناه

شيئاv م.نس3يìا ل أ�ع\ر.ف' ؛ قال د'ك%ي\ن¬ الف�ق%ي\م1ي :
بالد_ار, و.ح\ي¬ كالل�ق%ى ال�ط%ر_س, ،
كالن_س\ي, م'ل}قvى بال%هاد1 الب.س\ب.س,

وال%هاد ، بالفتح: الرض الصeلبة� . والن>س\ي' أ%يضاv: ما ن'سي وما
س.ق%ط ف منازل الرتلي من ر'ذال أ%م\تعتهم. وف حديث عائشة، رضي ال

vحق1يا vأ%ي شيئا vم.ن\س3ي�ا vعنها: ود.د\ت' أ%ن>ي كنت' ن,س\يا
م'ط�ر.حاv ل ي'ل}ت.ف%ت إ,ليه. ويقال ل1رقة الائض,: ن,س�ي¬، وجعه أ%ن\ساء.
تقول العرب إذا ارتلوا من النزل: انظروا أ%نساء4كم، تريد ال4شياء
ال%قية الت ليست عندهم ببال مثل الع.صا والق%د.ح والش>ظاظ أ%ي

اع\ت.ب,ر'وها لئل ت.ن\س.و\ها ف النزل، وقال ال4خفش: الن>س\ي' ما أ�غفل من شيء
حقي ون'س3ي.، وقال الزجاج: الن>س\ي ف كلم العرب الشيء ال%ط}ر'وح ل

ي'ؤ\ب.ه' له؛ وقال الش_ن\ف%ر.ى:
كأ%ن� لا ف ال4رض, ن,س\ياv ت.ق�صeه
على أ%م>ها، وإ,ن} ت'خاط1ب\ك. ت.ب\ل%ت1

قال ابن بري: ب.ل%ت.، بالفتح، إ,ذا قطع، وب.ل1ت.، بالكسر، إ,ذا س.ك%ن..
وقال الفراء: الن>س\ي والن_س\ي' لغتان فيما ت'لق1يه الرأ%ة من خ1ر.ق

اع\ت1للا مثل و,ت\ر� و.و.ت\ر�، قال: ولوأ%ردت بالن>س\ي مصدر الن>س\يان
كان صواباv، والعرب تقول ن.س3يته ن,س\ياناv ون,س\ياv، ول تقل

ن.س.ياناv، بالتحريك، ل4ن الن_سي.ان إ,نا هو تثنية ن.س.ا الع1ر\ق,. وأ%ن\سان,يه
ال� ون.س_ان,يه ت.ن\س3يةv بعن. وت.ناساه: أ%ر.ى من نفسه أ%نه

ن.س3ي.ه؛ وقول امرئ القيس:
وم1ث}ل1ك1 ب.ي\ضاء3 الع.وار,ض, ط%ف}لة{

ل%ع'وب� ت.ناسان، إ,ذا ق�م\ت'، س1ر\بال
(* ف ديوان امرئ القيس: تن.س_ين بدل تناسان.)

أ%ي ت'ن\س3ين؛ عن أ%ب عبيد. والن_س3يe: الكثي الن_س\يان، يكون
ف%ع1يلv وف%ع'ولv وف%ع1يلD أ%كثر ل4نه لو كان ف%عولv لقيل ن.س'و�



أ%يضاv. وقال ثعلب: رجل ناس� ون.س3يÒ كقولك حاك1م¬ وح.ك1يم¬ وعال1م وع.ليم
وشاهد وشهيد وسامع وسيع. وف التنزيل العزيز: وما كان ربك ن.س3ي�اv؛ أ%ي ل

ي.ن\س.ى شيئاv، قال الزجاج: وجائز أ%ن يكون معناه، وال أ%علم، ما
ن.س3ي.ك. ربeك. يا ممد وإ,ن تأ%خ_ر عنك الو.ح\ي؛ ي'ر\و.ى أ%ن� النب، صلى
ال عليه وسلم، أ%بطأ% عليه جبيل، عليه السلم، بالو.ح\ي فقال وقد

أ%تاه جبيل: ما ز'ر\ت.نا حت اشت.ق}ناك.، فقال: ما ن.ت.ن.ز_ل� إ,ل بأ%م\ر
ر.ب>ك.. وف الديث: ل ي.قول%ن_ أ%حد'كم ن.س3يت' آية% ك%ي\ت.

وك%ي\ت.، بل هو ن'س>ي.، كره ن,س\بة% الن>س\يان1 إ,ل النف}س لعنيي: أ%حدها
أ%ن ال عز_ وجل هو الذي أ%ن\ساه إ,ي_اه ل4نه ال�ق%د>ر لل4شياء

كلها، والثان أ%ن� أ%صل النسيان الترك، فكره له أ%ن يقول ت.ر.ك}ت'
الق�رآن أ%و ق%ص.د\ت' إ,ل ن,س\يانه، ول4ن ذلك ل يكن باختياره. يقال: ن.ساه

ال وأ%ن\ساه، ولو روي ن'س3ي.، بالتخفيف، لكان معناه ت'ر,ك من الي
وح'ر,م.، ورواه أ%بو عبيد: ب,ئ}س.ما ل4ح.د1كم أ%ن يقول ن.س3يت' آية% ك%ي\ت.

وك%ي\ت.، ليس هو ن.س3ي. ولكنه ن'س>ي.، قال: وهذا اللفظ أ%ب\ي.ن' من
ال4ول واختار فيه أ%نه بعن الترك؛ ومنه الديث: إ,نا أ�ن.س_ى ل4س'ن_

أ%ي ل4ذكر لكم ما ي.لزم الن_اس1ي. لشيء من عبادت1ه وأ%ف}ع.ل ذلك
ف%ت.ق}ت.دوا ب . وف الديث: في'ت\ر.كون ف ال%ن\س.ى تت ق%د.م, الرحن أ%ي

ي'ن\س.ون% ف النار، وتت. القد.م, استعارةD كأ%نه قال: ي'ن\س3يهم' ال�
ال%لق لئل ي.شفع فيهم أ%حد؛ قال الشاعر:

أ%ب\ل%ت\ م.و.د_ت.ها الل�يال ب.ع\د.نا،
وم.ش.ى عل%ي\ها الد_ه\ر'، وه\و. م'ق%ي_د'

ومه قوله،صلى ال عليه وسلم، يوم. الف%ت\ح: كل© م.أ}ث�ر.ة{ من مآث1ر,
eالذي ل ي'ع.د :eالاهلي�ة1 تت قد.م.ي_ إ,ل يوم القيامة. والن_س3ي

ف القوم ل4نه م.ن\س3يÒ. الوهري ف قوله تعال: ول ت.نس.و'ا الف%ض\ل
بين.كم؛ قال: أ%جاز بعضهم المز فيه. قال البد: كل واو مضمومة لك أ%ن
تمزها إ,ل واحدة فإ,نم اختلفوا فيها، وهي قوله تعال: ول تنسوا الفضل

بينكم، وما أ%شبهها من واو المع، وأ%جاز بعضهم المز وهو قليل
والختيار ترك المز، قال: وأ%صله ت.ن\س.ي'وا فسكنت الياء وأ�سقطت لجتماع

الساكني، فلما احتيج إ,ل تريك الواو ر'د_ت فيها ضمة الياء. وقال ابن بري
عند قول الوهري فسكنت الياء وأ�سقطت لجتماع الساكني قال: صوابه فتحركت



الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت أ%لفاv، ث حذفت للتقاء الساكني.

ابن ال4عراب: ناساه' إ,ذا أ%ب\ع.د.ه، جاء به غي مهموز وأ%صله المز.
الوهري: ال1ن\ساة� الع.صا؛ قال الشاعر:

إ,ذا د.ب.ب\ت. على ال1ن\ساة1 من هر.م�،
�فق%د\ ت.باع.د. ع.نك. الل�ه\و' والغ.ز.ل

قال: وأ%صله المز، وقد ذكر؛ وروى شر أ%ن ابن ال4عراب أ%نشده:
س.ق%و\ن الن_س\ي.، ث ت.ك%ن_ف�ون
ع'داة% ال من ك%ذ1ب� وز'ور,

eبغي هز، وهو كل ما ن.س_ى العقل، قال: وهو من اللب ح.ل1يب ي'ص.ب
عليه ماء؛ قال شر: وقال غيه هو الن_س3يe، نصب النون بغي هز؛

وأ%نشد:ل ت.ش\ر.ب.ن\ يوم. و'ر'ود{ حاز,را
ول ن.س3ي�اv، فتجيء فات1را

ابن ال4عراب: الن_س\وة� ال�ر\عة من اللب.
@نشا: الن_شا، مقصور: ن.س3يم الر>يح الطيبة، وقد ن.ش1ي. منه رياv طيبة

ن,ش\وةv ون.ش\وة أ%ي ش.م1م\ت؛ عن اللحيان؛ قال أ%بو خ1راش ال�ذل:
ون.ش1يت' ر,يح. ال%و\ت1 م1ن ت1ل}قائ1هم\،

وخ.ش1يت' و.ق}ع. م'ه.ن_د{ ق1ر\ضاب,
قال ابن بري: قال أ%بو عبيدة ف ال%جاز ف آخر سورة ن والقلم: إ%ن�

البت لق%ي\س بن ج.ع\دة ال�زاعي. واس\ت.ن\ش.ى وت.ن.ش_ى وان\ت.ش.ى.
وأ%ن\ش.ى الض_بe الرجل%: وج.د. ن,ش\و.ت.ه، وهو ط%ي>ب الن>ش\وة1 والن_ش\وة1

والن>ش\ية1 
(* قوله« والنشية» كذا ضبط ف الصل، والذي ف القاموس:

النشية كغنية، وغلطه شارحه فقال: الصواب نشية، بالكسر، زاعماv أنه نص ابن
العراب لكن الذي عن ابن العراب كما ف غي نسخة عتيقة من الكم يوثق

با نشيه كغنية) ؛ ال4خية عن ابن ال4عراب، أ%ي الرائحة، وقد تكون
الن>شوة ف غي الريح الطيبة. والن_شا، مقص\ور: شيء يعمل به الفالوذ%ج'،

فارسي معرب، يقال له الن_شاس\ت.ج، حذف شطره تفيفاv كما قالوا للم.ناز,ل
vون'ش\وة vموم رائحته. ونش1ي. الرجل من الشراب ن.ش\وا�م.نا، سي بذلك ل

ون.شوةv ون,ش\وةv؛ الكسر عن اللحيان، وت.ن.ش_ى وان\ت.ش.ى كله: س.ك1ر.،
فهو ن.ش\وان؛ أ%نشد ابن ال4عراب:



إ,ن ن.ش1يت' فما أ%س\ط1يع' م1ن ف%ل%ت{،
حت أ�ش.قYق. أ%ث}واب وأ%ب\راد1ي

ورجل ن.ش\وان� ون.ش\يان�، على ال�عاقبة، وال�نثى ن.ش\و.ى، وجعها
ن.شاو.ى كس.كار.ى؛ قال زهي:

وقد أ%غ}د'و على ث�بة{ ك1رام�
ن.شاو.ى واج,دين. ل1ما ن.شاء

واس\ت.بان.ت\ ن.ش\و.ت'ه، وزعم يونس أ%نه سع ن,ش\وته. وقال شر: يقال من
الر>يح ن,ش\وةD ومن السeك}ر ن.ش\وةD. وف حديث شرب المر: إ,ن

ان\ت.ش.ى ل ت'ق}بل له صلةD أ%ربعي يوماv؛ الن\ت1شاء: أ%ول السeكر
وم'قد_ماته، وقيل: هو السكر نف}س'ه، ورجل ن.ش\وان� بي>ن الن_ش\وة. وف الديث:

إ,ذا اس\ت.نش.يت واس\ت.ن\ث%ر\ت أ%ي اس\ت.ن\ش.ق}ت بالاء ف الوضوء، من
قولك ن.ش1يت الرائحة إ,ذا ش.م1م\ت.ها. أ%بو زيد: ن.ش1يت منه أ%ن\ش.ى نشوة،

وهي الر>يح تدها، واس\ت.ن\ش.ي\ت' ن.شا ر,يح طيبة أ%ي ن.س3يمها؛ قال ذو
الرمة:

وأ%د\ر.ك ال�ت.ب.ق�ى م1ن\ ث%م1يل%ت1ه
وم1ن ثائ1لها، واس\ت'ن\ش1ي. الغ.ر.ب'

وقال الشاعر:
وت.ن\ش.ى ن.شا ال1س\ك ف فارة{،
وريح. ال�زام.ى على ال4ج\ر.ع

قال ابن بري: قال على بن حزة يقال للرائحة ن.شوة ون.شاة ون.شاv؛
وأ%نشد:بآية1 ما إ,ن� الن_قا ط%ي>ب' الن_شا،

إ,ذا ما اع\تراه، آخ1ر. الل�يل، طار,ق�ه\
قال أ%بو زيد: الن_شا ح1د_ة الرائحة، طيبة كانت أ%و خبيثة؛ فمن الطيب

قول الشاعر:
بآية ما إ,ن النقا طيب النشا

ومن الن_ت\ن الن_شا، سي بذلك. لن.ت\ن,ه ف حال عمله، قال: وهذا يدل
على أ%ن الن_شا عرب وليس كما ذكره الوهري، قال: ويدلك على أ%ن الن_شا
ليس هو الن_شاس\ت.ج، كما زعم أ%بو عبيدة ف باب ضروب ال4لوان من كتاب

الغريب الصنف ال�ر\ج'وان: ال�م\رة، ويقال ال�ر\ج'وان الن_شاستج،
وكذلك ذكره الوهري ف فصل رجا فقال: وال�ر\جوان صبغ أ%حر شديد المرة؛ قال



أ%بو عبيد: وهو الذي يقال له النشاستج، قال: والب.ه\ر.مان دونه؛ قال ابن
بري: فثبت بذا أ%ن النشاستج غي الن_شا. والن>ش\وة: ال%ب.ر' أ%و�ل

ما ي.ر,د'. ورجل ن.ش\يان� ب.ي>ن الن>شوة: يت.خ.ب_ر' ال4خبار أ%و_ل%
ور'ودها، وهذا على الشذوذ، إ,نا حكمه ن.ش\وان، ولكنه من باب ج.ب.و\ت
الال جباية. الكسائي: رجل ن.ش\يان� للخب ون.ش\وان، وهو الكلم ال�ع\ت.مد.
ون.ش1يت الب إ,ذا ت.خب_رت ونظرت. من أ%ين جاء. ويقال: من أ%ين ن.ش1يت.

هذا الب. أ%ي من أ%ين علمته؟ ال4صمعي: ان\ظ�ر لنا الب واست.ن\ش,
واست.و\ش, أ%ي تع.ر_ف}ه. ورجل ن.ش\يان� للخب بي>ن الن>شوة، بالكسر،

وإ,نا قالوه بالياء للفرق بينه وبي الن_ش\وان1، وأvصل الياء ف ن.ش1يت
واو، قلبت ياء للكسرة. قال شر: ورجل ن.ش\يان� للخب.ر ون.ش\وان� من

السeكر، وأ%صلهما الواو فف%رقوا بينهما. الوهري: ورجل ن.ش\وان أ%ي س.كران
بي>ن الن_شوة، بالفتح. قال: وزعم يونس أ%نه سع فيه ن,ش\وة، بالكسر، وقول

سنان بن الفحل:
وقالوا: قد ج'ن,ن\ت. فقلت: ك%ل�
ور.ب ما ج'ن,ن\ت'، ول ان\تش.ي\ت'

يريد: ول ب.ك%ي\ت' من سكر؛ وقوله:
من الن_ش.وات1 والن_ش.إ, ال1سان1

أ%راد جع الن_ش\وة.
وف الديث: أ%نه دخل على خ.دية% خ.ط%بها ودخل% عليها م'س\ت.ن\ش1يةD من

:�م'و.ل�دات ق�ريش، وقد روي بالمز، وقد تقد_م. وال�س\ت.ن\ش1ية
الكاه1نة� سيت بذلك ل4نا كانت ت.س\ت.ن\ش1ي ال4خبار. أ%ي تبح.ث عنها، من
قولك رجل ن.ش\يان� للخب. يعقوب: الذئب ي.س\ت.ن\ش1ئ� الريح، بالمز، قال:

وإ,نا هو من ن.ش1يت غي مهموز.
ون.ش.و\ت' ف بن فلن: ر'ب>يت'، نادر، وهو مو�ل من نشأ}ت، وبعكسه هو

ي.س\ت.ن\ش1ئ� الريح، حو�لوها إ,ل المزة. وحكى قطرب: ن.شا ي.ن\ش'و لغة
ف نشأ% ينشأ�، وليس عنده على التحويل.

والن_شاة: الشجرة اليابسة، إ,ما أ%ن يكون على التحويل، وإ,ما أ%ن يكون
على ما حكاه قطرب؛ قال الذل:

ت.د.ل�ى ع.ل%ي\ه من ب.شام� وأ%ي\كة{
ن.شاة ف�ر'وع� م'ر\ث%ع1ن> الذ�وائ1ب,



والمع ن.شاv. والن_ش\و': اسم للجمع؛ أ%نشد:
كأ%ن� على أ%كتاف1ه,م ن.ش\و. غ%ر\ق%د{،

وقد جاو.ز'وا ن.ي_ان% كالن_ب.ط1 الغ'ل}ف1
،�@نصا: الن_اص1ية�: واحدة الن_واصي. ابن سيده: الناص1ية� والن_صاة
لغة طيئية، ق�صاص' الشعر ف م'قد_م الرأ}س؛ قال ح'ر.ي\ث بن ع.تاب

الطائي:لق%د\ آذ%ن.ت\ أ%ه\ل% الي.مامة1 ط%ي>ء#
ب.ر\ب� كناصاة1 ال1صان1 ال�ش.ه_ر,

وليس لا نظي إ,ل حرفي: باد1يةD وباداةD وقار,يةD وقاراةD، وهي
الاض1رة�. ون.صاه ن.ص\واv: قبض على ناص1ي.ت1ه، وقيل: م.د_ با. وقال الفراء

ف قوله عز وجل: لن.س\ف%ع.ن\ بالن�اص1ية1؛ ناص1ي.ت'ه مقد_م' رأ}سه أ%ي
لن.ه\ص'ر.ن_ها لن.أ}خ'ذ%ن� با أ%ي لن'ق1يم.ن_ه ول%ن'ذ1ل�ن_ه. قال

ال4زهري: الناص1ية عند العرب م.ن\ب,ت' الشعر ف مقد_م الرأ}س، ل الشع.ر'
الذي تسميه العامة الناصية، وسي الشعر ناصية لنباته من ذلك الوضع،

وقيل ف قوله تعال: لن.س\ف%ع.ن\ بالناص1ية؛ أ%ي لن'س.و>د.ن� وجهه،
فك%ف%ت1 الناص1ية� ل4نا ف مقد�م الوجه من الوجه؛ والدليل على ذلك قول

الشاعر:وك�نت'، إ,ذا ن.ف}س الغ.و,ي> ن.ز.ت\ به،
س.ف%ع\ت' على الع1ر\ن,ي, منه ب,م1يس.م,

ون.ص.و\ته: قبضت على ناص1ي.ت1ه. وال�ناصاة�: ال4خ\ذ� بالن_واصي.
وقوله عز وجل: ما من دابة إ,ل هو آخ1ذD بناص1ي.ت1ها؛ قال الزجاج: معناه ف

ق%ب\ض.ته ت.نال�ه با شاء ق�درته، وهو سبحانه ل ي.شاء إ,ل الع.د\ل%.
وناص.ي\ت'ه م'ناصاةv ون,صاء: ن.ص.و\ت'ه ون.صان؛ أ%نشد ثعلب:

فأ%ص\ب.ح. م1ث}ل% ال1ل}س, ي.ق}تاد' ن.ف}س.ه،
�خ.ل1يعاv ت'ناص1يه أ�م'ور¬ ج.لئ1ل

وقال ابن دريد: ناص.ي\ت'ه ج.ذ%ب\ت ناص1ي.ت.ه؛ وأ%نشد:
ق1لل� م.ج\د{ ف%ر.ع.ت\ آصاصا،

وع1ز_ةv ق%ع\ساء4 ل%ن\ ت'ناصى
وناص.ي\ت'ه إ,ذا جاذب\ته فيأ}خذ كل واحد منكما بناص1ية1 صاحبه. وف حديث

عائشة، رضي ال عنها: ل تكن واحدةD من نساء النب، صلى ال عليه
وسلم، ت'ناص1ين غي ز.ي\ن.ب. أ%ي ت'ناز,ع'ن وتبارين، وهو أ%ن يأ}خذ كه

واحد من ال�تنازعي بناص1ية1 الخر. وف حديث مقتل ع'مر: فثار. إ,ليه



فت.ناص.يا أ%ي ت.واخ.ذا بالن_واص1ي؛ وقال عمرو بن م.ع\د1 يكرب:
أ%ع.ب_اس' لو كانت ش.ناراv ج,ياد'نا

بت.ث}ل1يث%، ما ناص.ي\ت. ب.ع\دي ال4حام1سا
وف حديث ابن عباس: قال للحسي حي أ%راد الع1راق لول أ%ن أ%ك}ر.ه\

لن.ص.و\تك أ%ي أ%خذت بناص1ي.ت1ك ول أ%د.ع\ك ترج.
ابن بري: قال ابن دريد الن_ص1يe ع.ظ}م الع'ن'ق؛ ومنه قول ليلى

ال4خيلية:
ي'ش.ب�ه'ون% م'لوكاv ف ت.ج,ل�ت1هم\،

وطول, أ%ن\ص1ية1 ال4ع\ناق, وال�م.م,
ويقال: هذه الفلة ت'ناص1ي أ%رض كذا وت'واص1يها أ%ي ت.ت_صل با.

والفازة ت.ن\ص'و ال%فازة وت'ناصيها أ%ي تتصل با؛ وقول أ%ب ذؤيب:
ل1م.ن\ ط%ل%لD بال�ن\ت.صى غ%ي\ر' حائل,،
ع.فا ب.ع\د. ع.ه\د{ من ق1طار� وواب,ل,؟

قال السكري: ال�ن\ت.صى أ%على الواد1يي. وإ,بل ناص1يةD إ,ذا ارت.ف%عت\
ف الرعى؛ عن ابن ال4عراب.

وإ,ن ل4ج,د ف بطن ن.ص\واv وو.خ\زاv أ%ي و.ج.عاv، والن_ص\و' مثل
ال%غ.س، وإ,نا سي بذلك ل4نه ي.ن\صوك أ%ي ي'ز\ع1ج'ك عن الق%رار. قال أ%بو

السن: ول أ%دري ما وجه تعليله له بذلك. وقال الفراء: وجد\ت' ف بطن
ح.ص\واv ون.ص\واv وق%ب\صاv بعن واحد. وان\ت.صى الشيء4: اخ\تار.ه؛ وأ%نشد

ابن بري لميد بن ثور يصف الظبية:
وف كلY ن.ش\ز� لا م.ي\ف%ع¬،

وف كلY و.ج\ه{ لا م'ن\ت.صى
قال: وقال آخر ف وصف قطاة:

،Dو.ج\ه{ لا و,ج\هة Yوف كل
وف كلY ن.ح\و� لا م'ن\ت.صى

قال: وقال آخر:
ل%ع.م\ر'ك. ما ث%و\ب' ابن, س.ع\د{ ب'خ\ل1ق�،

�ول ه'و. م1م�ا ي'ن\ت.صى في'صان
يقول: ثوبه من الع'ذ}ر ل ي'خ\ل1ق'، والسم الن>ص\ية�، وهذه ن.ص1ي_ت.

وت.ذ%ر_يت بن فلن وت.ن.ص_ي\ت'هم إ,ذا ت.ز.و_جت ف الذYروة منهم



والن�اص1ية. وف حديث ذ1ي ال1ش\عار,: ن.ص1ي�ةD من ه.م\دان من كلY حاض1ر
وباد{؛ الن_ص1ي�ة� من\ ي'ن\ت.صى من القوم أ%ي ي'خ\تار من ن.واص1يهم، وهم'

الرeؤوس وال4ش\راف، ويقال للرeؤساء نواص� كما يقال لل4تباع
أ%ذ}ناب¬. وان\ت.ص.ي\ت' من القوم ر.جلv أ%ي اخترته. ون.ص1ي�ة� القوم,: خ1يار'هم.

ون.ص1ي_ة� الال: ب.ق1ي_ت'ه. والن_ص1ي�ة: الب.ق1ي_ة؛ قاله ابن
السكيت؛ وأ%نشد للم.ر�ار الف%ق}ع.سي:

ت.ج.ر_د. م1ن\ ن.ص1ي_تها ن.واج�،
�كما ي.ن\ج'و من الب.ق%ر الر_ع1يل

(* قوله« ترد من ل» ضبط ترد بصيغة الاضي كما ترى ف التهذيب
والصحاح، وتقدم ضبطه ف مادة رعل برفع الدال بصيغة الضارع تبعاv لا وقع ف

نسخة من الكم.)
وقال كعب بن مالك ال4نصاري:

Dآلف{ ونن' ن.ص1ي�ة �ث%لثة
ثلث� م1ئي�، إ,ن ك%ث�ر\نا، وأ%رب.ع'

وقال ف موضع آخر: وف الديث أ%ن وف}د. ه.م\دان% ق%د1م'وا على
النب،صلى ال عليه وسلم، فقالوا ن}ن' ن.ص1ي_ةD من ه.م\دان%؛ قال الفراء:

ال4ن\صاء السابق�ون%، والن_ص1ي_ة� ال1يار ال4شراف، ون.واصي القوم
م.ج\م.ع' أ%شراف1هم، وأ%ما الس_ف1لة فهم ال4ذ}ناب'؛ قالت أ�م� ق�ب.ي\س�

الض_ب>ي�ة:
وم.ش\ه.د{ قد كف%ي\ت' الغائ1بي. به

ف م.ج\م.ع�، من ن.واصي الن�اس,، م.ش\ه'ود1
والن_ص1ي_ة� من القوم: ال1يار'، وكذلك من ال3بل وغيها.

ون.ص.ت1 الاش1طة� الرأ%ة% ون.ص_ت\ها فت.ن.ص_ت\، وف الديث: أ%ن أ�م
سلمة 

(* قوله« أن أم سلمة» كذا بالصل، والذي ف نسخة التهذيب: ان بنت
أب سلمة، وف غي نسخة من النهاية: أن زينب.) ت.س.ل�ب.ت على حزة ثلثة

أ%يام فدعاها رسول ال،صلى ال عليه وسلم، وأ%مرها أ%ن تن.ص_ى
وت.ك}ت.ح1ل%؛ قوله: أ%مرها أ%ن تن.ص_ى أ%ي ت'س.ر>ح ش.ع.ر.ها، أ%راد ت.ن.ص_ى
فحذف التاء تفيفاv. يقال: تن.ص_ت1 الرأ%ة� إ,ذا رج_لت ش.ع\ر.ها. وف

حديث عائشة، رضي ال عنها، حي س'ئ1لت عن اليت ي'سر_ح رأ}سه فقالت:



ع.لم. ت.ن\ص'ون مي>ت.كم؟ قولا: ت.ن\ص'ون مأ}خوذ من الناص1ية، يقال:
ن.ص.و\ت' الرجل أ%ن\ص'وه ن.ص\واv إ,ذا م.د.د\ت ناص1ي.ت.ه، فأ%رادت عائشة أ%ن�

اليت. ل ي.حتاج' إ,ل ت.س\ريح, الر_أ}س، وذلك بنزلة ال4خذ
بالناص1ية1؛ وقال أ%بو الن_جم:

إ,ن} ي'م\س, رأ}سي أ%ش\م.ط% الع.ناصي،
كأ%نا ف%ر_ق%ه م'ناصي

قال الوهري: كأ%ن� عائشة%، رضي ال عنها، ك%ر,ه.ت ت.س\ريح. رأ}س,
الي�ت1. وان\ت.صى الشع.ر' أ%ي طال.

،Dواحدت'ه ن.ص1ي�ة ،vض.ر\ب من الط�ريفة1 ما دام ر.ط}با :eوالن_ص1ي
والمع أ%ن\صاء، وأ%ناص� جع' المع؛ قال:

ت.ر\عى أ%ناص� م1ن\ حرير ال%م\ض,
(* قوله« حرير المض» كذا ف الصل وشرح القاموس بهملت، والذي ف بعض

نسخ الكم بعجمات.)
وروي أ%ناض�، وهو مذكور ف موضعه. قال ابن سيده: وقال ل أ%بو العلء ل

يكون أ%ناض� ل4ن� م.ن\ب,ت. النصي> غي منبت المض. وأ%ن\ص.ت1
ال4رض': كثر ن.ص1يeها. غيه: الن_ص1يe ن.بت معروف، يقال له ن.ص1يÒ ما دام

ر.طباv، فإ,ذا اب\يض_ فهو الط�ريفة، فإ,ذا ض.خ'م. وي.ب,س فهو ال%ل1يe؛
قال الشاعر:

ل%ق%د\ ل%ق1ي.ت\ خ.ي\لD ب.ن\ب.ي\ ب'وانة{
ن.ص1ي�اv، كأ%ع\راف1 الك%واد1ن1، أ%س\ح.ما

(* قوله «لقيت خيل» كذا ف الصل والصحاح هنا، والذي ف مادة بون من
اللسان شول ومثله ف معجم ياقوت.)

وقال الراجز:
ن.ح\ن' م.ن.ع\نا م.ن\ب,ت. الن_ص1ي>،
وم.ن\ب,ت. الض_م\ران1 وال%ل1ي>

وف الديث: رأ%يت' قب'ور. الشeهداء جثاv قد ن.ب.ت. عليها الن_ص1يe؛
هو ن.ب\ت¬ س.ب\طD أ%بيض' ناع1م¬ من أ%فضل ال%ر\عى. التهذيب: ال4ص\ناء

ال4م\ثال�، وال4ن\صاء� الس_ابق�ون.
@نضا: ن.ضا ثوب.ه عنه ن.ض\واv: خ.ل%عه وأ%لقاه عنه. ون.ض.و\ت ث1ياب عن

إ,ذا أ%لق%ي\ت.ها عنك. ون.ضاه من ثوبه: ج.ر_د.ه؛ قال أ%بو كبي:



ون'ض1يت' م�ا ك�نت' فيه فأ%ص\ب.ح.ت\
ن.ف}س3ي، إ,ل إ,خ\وان,ها، كال%ق}ذ%ر,

�ون.ضا الث�وب' الص>ب\غ% عن ن.ف}س3ه إ,ذا أ%لقاه، ون.ض.ت1 الرأ%ة
ث%وب.ها؛ ومنه قول امرئ القيس:
ف%ج,ئ}ت'، وقد ن.ض.ت\ ل1ن.و\م� ث1ياب.ها،

لدى الس>ت\ر,، إ,ل� ل1ب\سة% ال�ت.ف%ض>ل,
قال الوهري: ويوز عندي تشديده للتكثي. والدابة ت.ن\ض'و الدوابe إ,ذا

خرجت من بينها. وف حديث جابر: جع.ل%ت\ ناقت ت.ن\ض'و الر>فاق. 
*)

قوله« تنضو الرفاق» كذا ف الصل، وف نسخة من النهاية: الرفاق بالفاء وفيها:
أي ترج من بينهم، وف نسخة أخرى من النهاية: الرقاق، بالقاف، أي ترج

من بينها، وكتب بامشها: الرقاق جع رق وهو ما اتسع من ال4رض ولن.) أ%ي
ت.خرج من بينها. يقال: ن.ض.ت\ ت.ن\ض'و ن'ض'و�اv ون'ض1ي�اv، ون.ض.و\ت'

ال�ل� عن الفرس ن.ض\واv. والن>ض\و': الثوب' ال%ل%ق'. وأ%ن\ض.ي\ت' الثوب.
vوان\ت.ض.ي\ت'ه: أ%خ\ل%ق}ت'ه وأ%ب.ل%ي\ت'ه. ون.ضا السيف. ن.ض\وا

وان\ت.ضاه: س.ل�ه من غ1م\د1ه. ون.ضا ال1ضاب' ن.ض\واv ون'ض'و�اv: ذ%ه.ب.
ل%و\ن'ه ون.ص.ل، يكون ذلك ف اليد والر>ج\ل والرأ}س, واللحية1، وخص_ بعض'هم

به اللحية� والرأ}س. وقال الليث: ن.ضا ال1ن_اء� ي.ن\ض'و عن اللYح\ية1
أ%ي خرج وذ%هب عنه. ون'ضاوة� ال1ضاب: ما ي'وجد منه بعد النeص'ول.
ون'ضاوة� ال1ن_اء: ما ي.بس منه فأ�لقي؛ هذه عن اللحيان. ون'ضاوة� ال1ن_اء:
ما يؤخذ من ال1ضاب بعدما ي'ذهب لونه ف اليد والشع.ر؛ وقال كثي:

ويا ع.ز> ل1ل}و.ص\ل الذي كان ب.ي\ن.نا
ن.ضا م1ث}ل% ما ي.ن\ض'و ال1ضاب' ف%ي.خ\ل%ق'

الوهري: ن.ضا الفر.س' اليل% ن'ض1ي�اv س.ب.قها وتقد_مها وان\س.ل%خ.
منها وخ.ر.ج. منها. ور.م\لةD ت.ن\ض'و الر>مال%: ترج من بينها. ونضا

الس_هم': م.ض.ى؛ وأ%نشد:
ي.ن\ض'ون% ف أ%ج\واز, ل%ي\ل� غاضي،

ن.ض\و. ق1داح, الن_اب,ل, الن_واض1ي
vوف حديث علي وذكر عمر فقال: ت.ن.ك�ب. قوس.ه وان\ت.ض.ى ف يده أ%س\هما

أ%ي أ%خذ واس\ت.خ\ر.ج.ها م1ن ك1نان.ت1ه. يقال: ن.ض.ا السيف. من غمده



وان\ت.ضاه إ,ذا أ%خ\ر.ج.ه. ون.ضا ال�ر\ح' ن'ض'وìا: س.ك%ن. ور.م'ه. ون.ضا
الاء� ن'ض'وìا: ن.ش1ف.. والن>ض\و'، بالكسر: الب.عي الهزول، وقيل: هو

الهزول من جيع الدواب، وهو أ%كثر، والمع أنضاء، وقد يستعمل ف
ال3نسان؛ قال الشاعر:

إ,ن_ا من الد_ر\ب, أ%ق}ب.ل}نا ن.ؤ'مeك�م'،
أ%نضاء4 ش.و\ق� على أ%ن\ضاء أ%س\فار,

قال سيبويه: ل يكس_ر ن,ض\و¬ على غي ذلك؛ فأ%ما قوله:
ت.ر\ع.ى أ%ناض� من ح.رير, ال%م\ض,

فعلى جع المع، وحكمه أ%ناضي� فخ.ف�ف.، وجع.ل ما بقي من الن�بات
ن,ض\واv لق1ل�ته وأ%خذه ف الذهاب، وال�نثى ن,ض\وةD، والمع أ%نضاء

كال�ذ%ك�ر، على توهم طرح الزائد؛ حكاه سيبويه. والن_ض1يe: كالن>ض\و,؛ قال
الراجز:

وان\ش.ن.ج. الع1ل}باء� فاق}ف%ع.ل�،
ـ�ل م1ث}ل% ن.ض1ي� السeق}م, حي. ب.

ويقال ل4ن\ضاء ال3بل: ن,ض\وانD أ%يضاv، وقد أ%ن\ضاه الس_ف%ر'.
وأ%ن\ض.ي\تها، فهي م'ن\ضاةD، ون.ض.و\ت' الب,لد: ق%ط%ع\ت'ها؛ قال تأ%ب_ط

شرìا:ولك1ن_ن,ي أ�ر\و,ي م1ن الم\ر, هام.ت،
وأ%ن\ض'و الف%ل بالش_اح1ب, ال�تش.ل}ش1ل

�وأ%ن\ض.ى الر_جل� إ,ذا كانت إ,بل�ه أ%ن\ضاء. الليث: ال�ن\ض1ي الر_جل
.vمهزول vوأ%نض.ي\ت' الر_جل%: أ%عطيته بعيا .vالذي صار بعيه ن,ض\وا

وأ%ن\ض.ى فلن بعيه أ%ي ه.ز.له، وت.ن.ض_اه أ%يضاv؛ وقال:
لو اص\ب.ح. ف ي'م\ن.ى ي.د.ي_ ز,مام'ها،
وف ك%فYي. ال�خ\ر.ى و.بيلD ت'حاذ1ر'ه\

ل%اءت\ على م.ش\ي الت قد ت'ن'ض>ي.ت\،
وذ%ل�ت\ وأ%ع\ط%ت\ ح.ب\ل%ها ل ت'عاس1ر'ه\

ويروى: ت'ن'ص>ي.ت\ أ%ي أ�خ1ذ%ت\ بناص1يتها، يعن بذلك امرأ%ة
اس\ت.صع.ب.ت\ على ب.ع\لها. وف الديث: إ,ن الؤم1ن. لي'ن\ض1ي ش.ي\طانه كما

ي'ن\ض1ي أ%ح.د'كم ب.ع1ي.ه أ%ي ي.ه\ز,ل�ه ويعله ن,ض\واv. والن>ض\و': الدابة
الت ه.ز.ل%ت\ها ال4سفار وأ%ذ}ه.ب.ت\ لمها. وف حديث علي، كرم ال

وجهه: كل1مات¬ لو ر.ح.ل}ت'م فيهن ال%ط1ي_ ل4ن\ض.ي\ت'موه'ن_. وف حديث ابن



عبد العزيز: أ%ن\ض.ي\ت'م الظ�ه\ر أ%ي ه.ز.ل}ت'موه. وف الديث: إ,ن كان
أ%ح.د'نا ليأ}خ'ذ ن,ض\و. أ%خيه. ون,ض\و' اللYجام: ح.د1يد.ت'ه بل

س.ي\ر، وهو من ذلك. قال د'ر.يد' ابن الص>م_ة:
إ,م�ا ت.ر.ي\ن,ي ك%ن,ض\و, اللYجام،
أ�ع1ض_ ال%وام1ح. حت ن.ح.ل}

أ%راد أ�ع1ض_ت\ه ال%وام1ح' فق%ل%ب.، والمع أ%ن\ضاء ؛ قال كثي:
رأ%ت\ن,ي كأ%نضاء3 اللYجام, وب.ع\ل�ها،
م1ن. ال%ل}ء3، أ%ب\ز.ى عاج,ز¬ م'ت.باط1ن'

ويروى: كأ%ش\لء اللجام. وس.هم¬ ن,ض\و¬: ر'م1ي. به حت ب.ل1ي.. وق1د\ح¬
ن,ض\و¬: دقيق؛ حكاه أ%بو حنيفة. والن_ض1يe من الس>هام والر>ماح:

ال%ل%ق'. وس.هم ن,ض\و¬ إ,ذا ف%س.د. من كثرة ما ر'م1ي. به حت أ%خ\ل%ق.. أ%بو
عمرو: الن_ض1يe ن.ص\ل� السهم. ون,ضو' الس_هم: ق1د\ح'ه. الكم:

ن.ض1يe السهم ق1د\ح'ه وما جاو.ز. من الس_هم, الر>يش. إ,ل الن_صل، وقيل:
هو النصل، وقيل: هو الق1د\ح' قبل أ%ن ي'ع\م.ل، وقيل: هو الذي ليس له ريش

ول نصل؛ قال أ%بو حنيفة: وهو ن.ض1يÒ ما ل ي'ن.ص_ل} وي'ر.ي_ش\
وي'ع.ق�ب، قال: والن�ض1يe أ%يضاv ما ع.ر,ي. من ع'وده وهو سهم؛ قال ال4عشى

وذ%ك%ر. ع.ي\راv ر'م1ي.:
ف%م.ر_ ن.ض1يe الس_ه\م, ت.حت. لب.ان,ه،

وجال% على و.ح\ش1ي>ة ل ي'ع.ت>م,
ل ي'ب\طئ}. والن_ض1يe، على ف%ع1يل: الق1د\ح' أ%و_ل ما يكون قبل أ%ن

ي'ع\م.ل. ون.ض1يe السهم: ما بي الر>يش والن_صل. وقال أ%بو عمرو:
الن_ض1يe نصل الس_هم. يقال: ن.ض1يÒ م'ف%ل�لD؛ قال لبيد يصف المار

وأ�ت'ن.ه قال:
وأ%لز.م.ها الن>جاد. وشاي.ع.ت\ه
ه.واد1يها كأ%ن\ض1ي.ة ال�غال

قال ابن بري: صوابه ال%غال جع م1غ\لة للسهم. وف حديث الوارج:
ف%ينظ�ر' ف ن.ض1ي>ه؛ الن_ض1يe: ن.صل السهم، وقيل: هو السهم قبل أ%ن

ي'نح.ت إ,ذا كان ق1د\حاv، قال ابن ال4ثي: وهو أ%ول ل4نه قد جاء ف الديث
ذكر النصل بعد الن_ضي�، قالوا: سي نض1ي�اv لكثرة الب.ر\ي والن_ح\ت،

فكأ%نه ج'عل ن,ض\واv. ون.ض1يe الرeمح: ما فوق. ال%ق}ب,ض من صدره، والمع



أ%ن\ضاء؛ قال أ%و\س بن ح.ج.ر:
،vب\ن. أ%ن\ص'لYور'ك éت'خ'ي>ر\ن% أ%ن\ضاء

كج.ز\ل, الغ.ض.ى ف يوم, ر,يح� ت.ز.ي_ل
ويروى: كج.م\ر, الغ.ض.ى؛ وأ%نشد ال4زهري ف ذلك:

وظل� ل1ثيان الص_ر,ي غ%ماغ1م¬،
إ,ذا د.ع.س'وها بالن_ض1ي> ال�ع.ل�ب,

ال4صمعي: أ%و_ل ما يكون الق1د\ح' قبل أ%ن ي'ع\م.ل ن.ض1يÒ، فإ,ذا
:eي>ن. فهو م.خ.ل�ق¬. والن_ض1ي�ن'ح1ت. فهو م.خ\ش'وب وخ.ش1يب¬، فإ,ذا ل

الع'ن'ق على التشبيه، وقيل: الن_ض1يe ما بي العاتق إ,ل ال�ذن، وقيل:
هو ما ع.ل الع'ن'ق. ما ي.لي الرأ}س.، وقيل: ع.ظ}مه؛ قال:

ي'ش.ب_ه'ون% ملو كاv ف ت.ج,ل�ت1ه,م\،
وط�ول, أ%ن\ض1ي.ة1 ال4ع\ناق, واللYم.م,

ابن دريد: ن.ض1يe الع'نق ع.ظ}مه، وقيل: ط�وله. ون.ض1يe كل شيء طوله؛
وقال أ%و\س:

vب لل4ص\وات1 والر>يح, هاد1ياYي'ق%ل
ت.م1يم. الن_ض1ي> ك%د_ح.ت\ه ال%ناش1ف'

يقول: إ,ذا سع صوتاv خاف%ه الت.ف%ت. ونظر، وقوله: والر>يح,، يقول
ي.س\ت.ر\و,ح' هل ي.ج,د' ر,يح. إ,نسان، وقوله: ك%د_ح.ته ال%ناشف، يقول: هو
غ%ل1يظ الاجبي أ%ي كان فيه حجارةD. ون.ض1يe السهم,: ع'وده قبل أ%ن

ي'راش.. والن_ض1يe: ما بي الرأ}س والكاه1ل من الع'نق؛ قال الشاعر:
ي'ش.ب_ه'ون س'ي'وفاv ف ص.رائ1م1هم\،
وط�ول, أ%ن\ض1ي.ة1 ال4ع\ناق, واللYم.م,

(* ورد هذا البيت ف صفحة ؟؟ وفيه أنصية بدل أنضية والمم بدل
اللYمم.)قال ابن بري: البيت لليلى ال4خيلية، ويروى للش_م.ر\دل ابن شريك

اليبوعي، والذي رواه أ%بو العباس:
يشبهون ملوكاv ف تلتهم

.�والت_جل�ة: الللة�، والصحيح' وال�م.م,، جع أ�م_ة{، وهي القامة
قال: وكذا قال علي� بن ح.م\زة، وأ%نكر هذه الرواية ف الكامل ف السأ%لة

الثامنة، وقال ل ت'م\د.ح الك�هول بطول اللYمم، إ,نا ت'م\دح به
الن>ساء وال4حداث�؛ وبعد البيت:



إ,ذا غ%دا ال1س\ك' ي.ج\ر,ي ف م.فار,ق1ه,م\،
راح'وا ت.خال�ه'م' م.ر\ضى م1ن. الك%ر.م,

وقال القت_ال الكلب:
ط1وال� أ%ن\ض1ية1 ال4ع\ناق, ل ي,د'وا
ر,يح. ال3ماء، إ,ذا راح.ت\ بأ%ز\فار,

ون.ض1يe الكاه1ل: ص.د\ر'ه. والن_ض1يe: ذكر الرجل؛ وقد يكون للح1صان
من اليل، وعم_ به بعضهم جيع ال%يل، وقد يقال أ%يضاv للب.عي، وقال

vالس>ياف: هو ذكر الثعلب خاصة. أ%بو عبيدة: ن.ضا الفرس' ي.ن\ض'و ن'ضو�ا
إ,ذا أ%د\ل%ى فأ%خرج ج'ر\دانه، قال: واسم ال�ر\دان1 الن�ض1يe. يقال:

ن.ضا فلن موضع كذا ي.ن\ض'وه إ,ذا جاوز.ه وخ.ل�فه. ويقال: أ%ن\ض.ى وجه'
فلن ون.ضا على كذا وكذا أ%ي أ%خ\ل%ق..

@نطا: ن.ط%و\ت' ال%ب\ل%: م.د.د\ت'ه. ويقال: ن.ط%ت1 الرأ%ة غ%ز\ل%ها،
Òون.ط1ي Òو�أ%ي س.د_ت\ه، ت.ن\ط�وه ن.ط}واv، وهي ناط1يةD والغ.ز\ل� م.ن\ط

أ%ي م'س.دìى. والن_اط1ي: ال�س.د>ي؛ قال الراجز:
ذ%ك9ر\ت' س.ل}م.ى ع.ه\د.ه ف%ش.و_قا،
وه'ن_ ي.ذ}ر.ع\ن. الر_قاق. الس_م\ل%قا
ذ%ر\ع. الن_واط1ي السeح'ل% ال�د.ق�قا

خ'وصاv، إ,ذا ما الل�ي\ل� أ%لق%ى ال4ر\و'قا
خ.ر.ج\ن. م1ن تت1 د'�جاه م'ر_قا

ي.ق}ل1ب\ن. للن_أ}ي الب.ع1يد1 ال%د.قا
ت.ق}ل1يب. و,ل}دان1 الع1راق, الب'ن\د'قا

والن_ط}و': الب'ع\د'. ومكانD ن.ط1يÒ: ب.عيد¬، وأ%رض¬ نط1ي�ةD؛ وقال
العجاج:

،eها ن.ط1ي�وبل}دة{ ن,ياط
eت'ناص1يها ب,لد¬ ق1ي Òق1ي

ن,ياط�ها ن.ط1يÒ أ%ي طريقها بعيد. والن_ط}وة: الس_ف}رة الب.عيدة. وف
حديث ط%ه\فة%: ف أ%رض� غائلة1 الن>طاء؛ الن>طاء�: الب'عد'. وب.ل%د¬

ن.ط1يÒ: ب.ع1يد¬، ور'وي ال%ن\ط%ى وهو م.ف}ع.لD منه.
وال�ناطاة�: أ%ن ت.ج\لس ال%ر.تان1 فترم1ي كل© واحدة منهما إ,ل

،�صاحبتها ك�ب_ة% الغ.ز\ل حت ت'س.د>يا الثوب.. والن_ط}و': الت_سد1ية



ن.ط%ت\ ت.ن\ط�و ن.ط}واv. والن_طاة�: ق1م.ع' الب'س\رة1، وقيل: الشeم\ر'وخ،
وجعه أ%نطاء؛ عن كراع، وهو على حذف الزائد. ون.طاة�: ح1ص\ن¬ ب.ي\ب.ر.،

وقيل: ع.ي¬ با، وقيل: هي خ.ي\ب.ر' ن.ف}س'ها. ون.طاة�: ح'م_ى خيب
خاصةv، وعم\ به بعضهم؛ قال أ%بو منصور: هذا غلط. ون.طاة�: عي¬ بيب ت.س\ق1ي

ن.خيل% ب.عض, ق�راها، وهي و.ب,ئةD؛ وقد ذكرها الشماخ:
كأ%ن� ن.طاة% خ.ي\ب. ز.و_د.ت\ه

ب.ك�ور' الو,ر\د1 ر.ي>ثة� الق�ل�وع,
فظن_ الليث أ%نا اسم للح'م_ى، وإ,نا ن.طاة� اسم عي بيب. الوهري:

الن_طاة� اسم أ�ط�م� بيب؛ قال كثي:
ح'ز,ي.ت\ ل ب.ز\م, ف%ي\د.ة% ت'ح\د.ى،

كالي.ه'ود1ي> م1ن ن.طاة% الر>قال,
ح'ز,ي.ت\: ر'ف1ع.ت\. ح.زاها الل�: ر.ف%عها، وأ%راد كنخل اليهودي

الر>قال,. ونطاة�: ق%ص.ب.ة خيب. وف حديث خيب: غ%دا إ,ل الن_طاة1؛ هي
ع.ل%م ل1خ.ي\ب.ر. أ%و ح1ص\ن¬ با، وهي من الن_ط}و الب'عد. قال ابن ال4ثي:

وقد تكررت ف الديث، وإدخال� اللم عليها كإ,دخالا على ح.رث{ وعباس،
كأ%ن� الن�طاة% وصف لا غلب عليها.

ون.طا الر_جل�: س.ك%ت.. وف حديث زيد بن ثابت، رضي ال عنه: كنت' مع
رسول, ال، صلى ال عليه وسلم، وهو ي'م\لي علي_ كتاباv وأ%نا

أ%س\ت.فهم'ه، فدخل رجل فقال له: ان\ط� أ%ي اسكت، بلغة ح1م\ي.ر. قال ابن ال4عراب:
لقد ش.ر_ف. سيد'نا رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، هذه اللغة% وهي
ح1م\ي.ر,ي_ة. قال الفضل وزجر للعرب تقوله للبعي تسكيناv له إ,ذا ن.ف%ر.:

ان\ط� في.س\ك�ن، وهي أ%يضاv إ,ش\لء للكلب.
وأ%ن\ط%ي\ت': لغة ف أ%عطيت، وقد قرئ: إ,ن_ا أ%ن\ط%ي\ناك الك%و\ث%ر.؛

وأ%نشد ثعلب:
م1ن. ال�ن\ط1يات1 ال%و\ك1ب. ال%ع\ج. ب.ع\د.ما
ي'ر.ى، ف ف�ر'وع, ال�ق}ل%ت.ي,، ن'ض'وب'

Dوال4ن\طاء: الع.ط1ي�ات'. وف الديث: وإ,ن� مال% ال3 م.س\ؤول
وم'ن\طvى، أ%ي م\عطvى. وروى الشعب أ%ن رسول ال،صلى ال عليه وسلم، قال

لرجل: أ%ن\ط1ه كذا وكذا أ%ي أ%ع\ط1ه. وال3ن\طاء: لغة ف ال3ع\طاء3، وقيل:
ال3نطاء� ال3عطاء�، بلغة أ%هل اليمن. وف حديث الدعاء: ل مان,ع. ل1م.ا



أ%ن\ط%ي\ت. ول م'ن\ط1ي. ل%م.ا م.ن.ع\ت.، قال: هو لغة أ%هل اليمن ف
أ%ع\ط%ى. وف الديث: اليد' ال�نط1ية� خ.ي¬ م1ن. اليد1 السeفلى. وف

كتابه لوائل: وأ%ن\ط�وا الث�ب.ج.ة%.
والت_ناط1ي: الت_ساب'ق' ف ال4مر,. وت.ناطاه: مار.س.ه. وحكى أ%بو

عبيد: ت.ناط%ي\ت' الر>جال% ت.م.ر_س\ت' بم.ويقال: ل ت'ناط1 الر>جال% أ%ي
ل تر_س\ بم ول ت'شار>ه1م؛ قال ابن سيده: وأ�راه غلطاv، وإ,نا هو

ت.ناط%ي\ت الرجال% ول ت.ناط% الرجال%؛ قال أ%بو منصور: ومنه قول لبيد:
وه'م' الع.ش1ية� إ,ن} تناطى حاس1د¬

أ%ي هم عشيت إ,ن ت.م.ر_س. ب ع.د'و� ي.ح\س'دن. والت_ناطي: ت.عاطي
الكلم وت.جاذ�به. وال�ناطاة�: ال�ناز.عة�؛ قال ابن سيده: وقضينا على

هذا بالواو لوجود ن ط و وعدم ن ط ي، وال أ%علم.
@نعا: الن_ع\و': الدائرة� تت ال4نف. والن_ع\و الش_قe ف م1ش\ف%ر

الب.ع1ي ال4ع\لى، ث صار كل© ف%ص\ل� ن.ع\واv؛ قال الطرماح:
ت'م1رe على الو,راك1، إ,ذا ال%طايا

تقاي.س.ت1 الن_جاد. من الو.ج,ي,،
خ.ريع. الن_ع\و, م'ض\ط%ر,ب. الن_واحي،

كأ%خ\لق, الغ.ريفة1 ذ1ي غ�ض'ون1
(* قوله« ذي غضون» كذا هو ف الصحاح مع خفض الصفتي قبله، وف التكملة

والرواية: ذا غضون، والنصب ف عي خريع وباء مضطرب مردوداv على ما قبله
وهو تر�.)

خ.ريع' الن_ع\و,: ل%ي>ن'ه أ%ي ت'م1رe م1ش\ف%راv خ.ريع الن_ع\و, على
الو,راك، والغ.ريفة� الن_عل. وقال اللحيان: الن_ع\و' مش.قe م1ش\ف%ر,

البعي فلم يص ال4على ول ال4سفل، والمع من كل ذلك ن'ع1يÒ ل غي.
قال الوهري: الن_ع\و' م.ش.قe ال1شفر، وهو للبعي بنزلة الت_ف1رة

لل3نسان. ون.ع\و' الاف1ر: ف%ر\ج' م'ؤخ_ره؛ عن ابن ال4عراب. والن_ع\و':
الف%ت\ق' الذي ف أ%ل}ي.ة حاف1ر, الف%ر.س. والن_ع\و': الرeط%ب'.

والن_ع\وة�: موضع، زعموا.
والنeعاء: صوت الس>ن_و\ر؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على

هزتا أ%نا بدل من واو ل4نم يقولون ف معناه ال�عاء، وقد م.عا
ي.م\ع'و، قال: وأ%ظنe نون النeعاء بدلv من ميم العاء.



والن_ع\ي': خ.ب.ر الوت، وكذلك الن_ع1يe. قال ابن سيده: والن_ع\ي'
والن_ع1يe، بوزن ف%عيل، ن,داء الداعي، وقيل: هو الدeعاء بوت اليت

eبالضم. وجاء ن.ع1ي ،vون'ع\يانا vوال3ش\عار' به، ن.عاه ي.ن\عاه ن.ع\يا
فلن{: وهو خب موته. وف الصحاح: والن_ع\ي' والن_ع1يe، وقال أ%بو زيد:

الن_ع1يe الر_جل الي>ت، والن_ع\ي' الف1ع\ل؛ وأ%وقع ابن م.ج\كان
الن_ع\ي. على الناقة الع.قي فقال:

ز.ي_افة{ بن\ت1 ز.ي_اف{ م'ذ%ك�رة{،
ل%م_ا ن.ع.و\ها ل1راعي س.ر\ح1نا ان\ت.ح.با

والن_ع1يe: ال%ن\ع1يe. والناعي: الذي يأ}ت بب الوت؛ قال:
قام. الن_ع1يe فأ%س\م.عا،

ون.عى الك%ري. ال4ر\و.عا
ون.عاء3: بعن ان\ع.. وروي عن شد_اد بن أ%وس أ%نه قال: يا ن.عايا

العرب. وروي عن ال4صمعي وغيه: إ,نا هو ف ال3عراب يا ن.عاء3 الع.ر.ب.،
تأ}ويل�ه يا هذا انع. العرب.؛ يأ}مر بنعيهم كأ%نه يقول قد ذهبت العرب'. قال
ابن ال4ثي ف حديث شداد بن أ%وس: يا ن.عايا العرب إ,ن أ%خوف ما أ%خاف

عليكم الر>ياء والش_ه\وة� ال%ف1ي_ة�، وف رواية: يا ن'ع\يان%
العرب,. يقال: ن.ع.ى اليت. ي.ن\عاه' ن.ع\ياv ون.ع1ي�اv إ,ذا أ%ذاع. موته

وأ%خب به وإ,ذا ن.د.ب.ه. قال الز_مشري: ف ن.عايا ثلثة أ%وجه: أ%حدها أ%ن
يكون جع ن.ع1ي¼ وهو الصدر كص.ف1ي¼ وص.فايا، والثان أ%ن يكون اسم جع

كما جاء ف أ%خ1ي_ة{ أ%خايا، والثالث أ%ن يكون جع ن.عاء3 الت هي اسم
الفعل، والعن يا ن.عايا العرب ج,ئن. فهذا وق%تكن_ وزمانك�ن_، يريد

أ%ن العرب قد هلكت. والنeع\يان مصدر بعن الن_ع\ي. وقال أ%بو عبيد:
خ.ف}ض ن.عاء3 مثل ق%طام, ود.راك1 ون.زال بعن أ%د\ر,ك\ وان\ز,ل}؛ وأ%نشد

للكميت:
ن.عاء ج'ذاماv غ%ي\ر. م.وت{ ول ق%ت\ل,،

ولك1ن\ ف1راقاv للد_عائ1م, وال4ص\ل,
وكانت العرب إ,ذا قتل منهم شريف أ%و مات بعثوا راكباv إ,ل قبائلهم

ي.ن\عاه إ,ليهم فن.هى النب، صلى ال عليه وسلم، عن ذلك. قال الوهري: كانت
العرب إ,ذا مات منهم ميت له ق%د\ر¬ ركب راكب فرساv وجعل يسي ف الناس

ويقول: ن.عاء3 فلناv أ%ي ان\ع.ه وأ%ظ}ه,ر\ خب وفاته، مبنيةD على الكسر



كما ذكرناه؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي هلك فلن أ%و ه.لكت العرب بوت فلن،
فقوله يا نعاء3 العرب. مع حرف النداء تقديره يا هذا ان\ع. العرب، أ%و يا
هؤلء ان\ع.وا العرب بوت فلن، كقوله: أ%ل يا اس\ج'دوا أ%ي يا هؤلء

اسجدوا، فيمن قرأ% بتخفيف أ%ل، وبعض العلماء يرويه يا ن'ع\يان% العرب، فمن
قال هذا أ%راد الصدر، قال ال4زهري: ويكون النeع\يان جع. الناع1ي كما

يقال لمع الر_اعي ر'ع\يان، ولمع الباغي ب'غ\يان؛ قال: وسعت بعض العرب
يقول ل%د.مه إ,ذا ج.ن_ عليكم الليل فث%قYبوا النيان فوق ال3كام

eي.ض\وي إ,ليها ر'ع\يان'نا وب'غ\يان'نا. قال ال4زهري: وقد يمع الن_ع1ي
نعايا كما ي'ج\مع ال%ريe من النeوق م.رايا والص_ف1يe صفايا. ال4حر:
ذهبت ت.م1يم' فل ت'ن\عى ول ت'س\هى أ%ي ل ت'ذكر. وال%ن\عى وال%ن\عاة:

خب الوت، يقال: ما كان% م.ن\عى فلن م.ن\عاةv واحدة، ولكنه كان
م.ناع1ي.. وت.ناعى القوم' واس\ت.ن\ع.و\ا ف الرب: ن.ع.و\ا ق%ت\لهم

لي'حر>ضوهم على القتل وطل%ب الثأ}ر، وفلن ي.ن\عى فلناv إ,ذا طل%ب بثأ}ره.
والناعي: ال�ش.ن>ع. ون.عى عليه الشيء4 ي.ن\عاه: قب_حه وعابه عليه ووب_خه.

ون.عى عليه ذ�نوبه: ذ%كرها له وش.ه.ره با. وف حديث عمر، رضي ال عنه:
إ,ن ال تعال ن.عى على قوم ش.ه.وات1هم أ%ي عاب عليهم. وف حديث أ%ب

هريرة، رضي ال عنه: ت.ن\عى علي_ ام\ر.أv أ%كرمه ال على ي.د.ي_ أ%ي
ت.ع1يبن بقتلي رجلv أ%كرمه ال بالشهادة على يد.ي_؛ يعن أ%نه كان قتل

رجلv من السلمي قبل أ%ن ي'س\ل1م.. قال ابن سيده: وأ�رى يعقوب حكى ف
القلوب ن.ع_ى عليه ذنوبه ذكرها له. أ%بو عمرو: يقال: أ%ن\عى عليه ون.عى

عليه شيئاv قبيحاv إ,ذا قاله ت.ش\ن,يعاv عليه؛ وقول ال4جدع الم\دان:
خ.ي\لن1 م1ن\ ق%و\م1ي ومن أ%ع\دائ1هم\

خ.ف%ض'وا أ%س1ن_ت.هم، فكلê ناعي
هو من ن.ع.ي\ت'. وفلن ي.ن\عى على نفسه بالف%واحش إ,ذا ش.ه.ر. نفس.ه

بت.عاط1يه الف%واحش.، وكان امرؤ القيس من الشعراء الذين ن.ع.و\ا على أ%نفسهم
بالف%واحش وأ%ظ}ه.ر'وا الت_ع.هeر، وكان الفرزدق فعولv لذلك. ون.عى

فلن على فلن أ%مراv إ,ذا أ%شاد. به وأ%ذاعه.
واس\ت.ن\عى ذ1كر' فلن: شاع..واس\ت.ن\ع.ت1 الناقة�: تق%د_مت،

واس\ت.ن\ع.ت تراجعت نافرة أ%و ع.د.ت\ بصاحبها. واس\ت.ن\عى القوم': تف%ر_قوا
نافرين. والس\ت1ن\عاء: شبه الن>فار. يقال: اس\ت.ن\عى ال3بل� والقوم إ,ذا



تفر_قوا من شيء وانتشروا. ويقال: اس\ت.ن\ع.يت الغن.م إ,ذا ت.ق%د_م\ت.ها
ود.ع.و\ت.ها لتتبعك. واس\ت.ن\ع.ى بفلن الشرe إ,ذا تتابع به الشر،

واست.ن\عى به ح'بe ال%مر أ%ي ت.مادى به، ولو أ%ن قوماv متمعي قيل لم شيء
ففزعوا منه وتف%ر_قوا نافرين لقلت: اس\ت.ن\ع.و\ا. وقال أ%بو عبيد ف باب

القلوب: اس\ت.ناع. واس\ت.ن\عى إ,ذا تقد_م، ويقال: عط%ف.؛ وأ%نشد:
ظ%ل1ل}نا ن.ع'وج' الع1يس. ف ع.رص.ات1ها
و'قوفاv، ون.س\ت.ن\ع1ي با فن.ص'ور'ها

وأ%نشد أ%بو عبيد:
وكانت ض.ر\ب.ةv من ش.د\ق%م1ي¼،
إ,ذا ما اس\ت.ن_ت1 ال3بل� اس\ت.ناعا

وقال شر: اس\ت.ن\عى إ,ذا تقد_م ليتبعوه، ويقال: ت.مادى وتتابع. قال:
ور'ب_ ناقة{ ي.س\ت.ن\عي با الذئب' أ%ي يعدو بي يديها وتتبعه حت إ,ذا
ام_از. با عن ال�وار, ع.ف%ق. على ح'وار,ها م'ح\ض1راv فافترسه. قال ابن

سيده: وال3ن\عاء أ%ن تستعي فرساv ت'راه1ن' عليه وذ1ك}ر'ه لصاحبه؛ حكاه
ابن دريد وقال: ل أ%ح'ق©ه.

@نغي: الن_غ\ي.ة�: مثل الن_غمة، وقيل: الن_غ\ية ما ي'ع\ج,بك من صوت
أ%و كلم. وسعت ن.غ\يةv من كذا وكذا أ%ي شيئاv من خب؛ قال أ%بو

ن'خ.ي\لة:ل%م_ا أ%ت.ت\ن ن.غ\يةD كالشeه\د1،
كالع.س.ل ال%م\زوج ب.ع\د. الر_ق}د1،

ر.ف�ع\ت' من أ%ط}مار, م'س\ت.ع1د>،
وقل}ت' للع1يس,: اغ}ت.دي وج,د>ي

(* قوله« وقلت للعيس اغتدي وجدي» هكذا ف الصل ونسختي من الصحاح،
والذي ف التكملة: وقلت للعنس، بالنون، اغتلي، باللم.)

.vيعن ولية بعض ولد عبد اللك بن مروان، قال ابن سيده: أ%ظنه هشاما
أ%بو عمرو: الن_ع\وة وال%غ\و.ة� الن_غ\مة. يقال: ن.غ.و\ت' ون.غ.ي\ت'

ن.غ\وةv ون.غ\ية، وكذلك م.غ.و\ت وم.غ.ي\ت'. وما سعت له ن.غ\وةv أ%ي كلمة.
والن_غ\ية� من الكلم والب,: الشيء� ت.سمعه ول تفهمه، وقيل: هو أ%و_ل

vقال له قول :vما يبلغك من الب قبل أ%ن تستبينه. ون.غ.ى إ,ليه ن.غ\ية
يفهمه عنه.

وال�ناغاة�: الغاز.لة. وال�ناغاة: تكليمك الص_ب_ با ي.ه\وى من



الكلم. والرأ%ة ت'ناغي الصب> أ%ي تكلمه با ي'ع\ج,به وي.س'رeه. وناغى
الصب_: كل�مه با ي.هواه وي.س'رeه؛ قال:

vول ي.ك' ف ب'ؤ\س�، إ,ذا بات ليلة
ي'ناغي غ%زالv فات1ر. الط�ر\ف1 أ%ك}ح.ل

الفراء: ال3ن\غاء كلم الصبيان. وقال أ%حد بن يي: م'ناغاة� الصب
أ%ن يصي ب1ذاء الشمس في'ناغ1يها كما ي'ناغي الصبe أ�م_ه. وف الديث:

eالادثة. وناغ%ت1 ال�م :�أ%نه كان ي'ناغي القمر. ف ص1باه؛ ال�ناغاة
صبي>ها: لط%ف%ت\ه وشاغ%ل%ته بالادثة وال�لعبة.

وتقول: ن.غ.ي\ت إ,ل فلن ن.غ\ي.ةv ون.غ.ى إ,ل� ن.غ\ية إ,ذا أ%لقى
vخرى. وإ,ذا سعت كلمة تعجبك تقول: سعت ن.غ\ية�إ,ليك كلمة وأ%لقيت إ,ليه أ

ح.س.نة. الكسائي: سعت له ن.غ\يةv وهو من الكلم السن'. ابن ال4عراب:
أ%ن\غى إ,ذا ت.كل�م بكلم 

(* قوله « ابن العراب أنغى إل» عبارته ف
التهذيب: أنغى إ,ذا تكلم بكلم ل يفهم، وأنغى أيضاv إذا تكلم بكلم يفهم،

ويقال: نغوت أنغو ونغيت أنغي، قال وأنغى وناغى إذا كلم إل آخر ما هنا.)
، وناغى إ,ذا كل�م صبي�اv بكلم مليح لطيف.

ويقال للموج إ,ذا ارتفع: ؛كاد ي'ناغي السحاب.. ابن سيده: ناغى الوج'
السحاب. كاد يرتفع إليه؛ قال:

كأ%ن_ك. بال�بار.ك1، ب.ع\د. ش.ه\ر�،
يناغي م.و\ج'ه غ�ر_ الس_حاب,

ال�بار.ك': موضع. التهذيب: يقال� إ,ن� ماء4 ر.ك1ي_تنا ي'ناغ1ي
الكواكب، وذلك إ,ذا نظرت ف الاء ورأ%يت ب.ريق. الكواكب، فإ,ذا نظرت إ,ل

الكواكب رأ%يتها تتحر_ك بتح.رeك الاء؛ قال الراجز:
أ%ر\خ.ى ي.د.يه ال�د\م, و.ض_اح الي.س.ر،

فت.رك. الشمس. ي'ناغ1يه1 الق%م.ر
أ%ي ص.ب_ ل%بناv فتركه ي'ناغ1يه القمر'، قال: وال�د\م الس_م\ن. وهذا

البل ي'ناغي السماء4 أ%ي ي'دانيها لطوله.
@نفي: نف%ى الشيء� ي.ن\ف1ي ن.ف}ياv: تن.ح_ى، ونف%ي\ت'ه أنا ن.ف}ياv؛ قال

ال4زهري: ومن هذا يقال ن.ف%ى ش.ع.ر' فلن ي.ن\في إ,ذا ثار. واش\عان�؛
ومنه قول ممد بن كعب الق�ر.ظي لع'مر بن عبد العزيز حي اس\ت'خ\ل1ف. فرآه



ش.ع1ثاv فأ%دام النظر إ,ليه فقال له عمر: ما ل%ك ت'دي' النظر إ,ل�؟
فقال: أ%ن\ظ�ر' إ,ل ما ن.فى من ش.ع.رك وحال% من لون,ك؛ ومعن ن.فى ههنا

أ%ي ثار. وذهب وش.ع1ث% وتساقط، وكان رآه قبل ذلك ناعماv ف%ي\نان% الش_ع.ر
فرآه متغياv عما كان ع.ه,ده، فتعجب منه وأ%دام النظر إ,ليه، وكان عمر

قبل اللفة م'ن.ع_ماv م'ت\ر.فاv، فلما اس\ت'خ\ل1ف ت.ش.ع_ث وت.ق%ش_ف.
وان\ت.فى شعر' ال3نسان ون.فى إ,ذا تساقط. والس_ي\ل ي.ن\في الغ'ثاء:

:vيمله ويدفعه؛ قال أ%بو ذؤيب يصف يراعا
س.ب� م1ن\ أ%باء4ت1ه1 ن.فاه'

أ%تê م.د_ه' ص'ح.ر¬ ول�وب'
(* قوله« من اباءته» تقدم ف مادة صحر: من يراعته، وفسرها هناك.)

ون.ف%يان� الس_ي\ل,: ما فاض من متمعه كأ%نه يتمع ف ال4نار
ال3خاذات' ث ي.ف1يض' إ,ذا مل4ها، فذلك ن.ف%يان'ه. ون.فى الرجل� عن ال4رض

ون.ف%ي\ت'ه عنها: طردته فان\ت.فى؛ قال الق�طامي:
vوناف1يا vم\ ق%ت1يل�فأ%ص\بح جاراك

أ%ص.م_ فزادوا، ف م.سام1ع1ه، و.ق}را
أ%ي م'ن\ت.ف1ياv. ون.ف%و\ته: لغة ف ن.ف%ي\ته. يقال: ن.ف%ي\ت الرجل%

وغي.ه أ%ن\ف1يه ن.ف}ياv إ,ذا طردته. قال ال تعال: أ%و ي'ن\ف%و\ا من
ال4رض؛ قال بعضهم: معناه م.ن ق%ت.له فد.م'ه ه.د.ر¬ أ%ي ل يطال%ب قاتله

بدمه، وقيل: أ%و ي'ن\ف%و\ا من ال4رض ي'قات.لون ح.ي\ث�ما ت.و.ج_هوا منها
ل4نه كونD، وقيل: ن.ف}ي'هم إ,ذا ل ي.ق}تلوا ول يأ}خذوا مالv أ%ن

ي'خ.ل�دوا ف السجن إ,ل أ%ن يتوبوا قبل أ%ن ي'ق}د.ر عليهم. ون.ف}ي' الزان
الذي ل ي'ح\ص1ن\: أ%ن ي'ن\فى من بلده الذي هو به إ,ل بلد آخر س.ن.ةv، وهو

التغريب الذي جاء ف الديث. ون.ف}ي' ال�خ.ن_ث: أ%ن ل ي'ق%ر� ف مدن
السلمي؛ أ%م.ر. النبe،صلى ال عليه وسلم، بن.ف}ي ه1يت{ وماتع� وها

م'خ.ن_ثان كانا بالدينة؛ وقال بعضهم: اسه ه1ن\ب¬، بالنون، وإ,نا سي
ه1ن\باv لمقه. وان\ت.فى منه: تب_أ%. ون.فى الشيء4 ن.ف}ياv: ج.ح.ده.

ون.فى ابن.ه: جح.ده، وهو ن.ف1يÒ منه، ف%ع1يل بعن مفعول. يقال: ان\ت.فى
فلن من ولده إ,ذا ن.فاه عن أ%ن يكون له ولداv. وان\ت.فى فلن من فلن

وان\ت.ف%ل منه إ,ذا ر.غ1ب عنه أ%ن.فاv واست1ن\كافاv. ويقال: هذا ي'ناف ذلك
وها ي.ت.ناف%يان1. ون.ف%ت1 الريح' التراب ن.ف}ياv ون.ف%ياناv: أ%طارته.



والن_ف1يe: ما ن.ف%ت\ه. وف الديث: الدينة كالك1ي, ت.ن\ف1ي خ.ب.ث%ها
أ%ي ترجه عنها، وهو من الن_ف}ي ال3ب\عاد1 عن البلد. يقال: ن.ف%ي\ته

أ%ن\ف1يه ن.ف}ياv إ,ذا أ%خرجته من البلد وطردته.ون.ف1يe الق1د\ر,: ما
ج.ف%أ%ت\ به عند الغ.ل}ي. الليث: ن.ف1يe الريح ما ن.ف%ى من التراب من أ�صول

eالق1د\ر. الوهري: ن.ف1ي eالطر ون.ف1ي eاليطان ونوه، وكذلك ن.ف1ي
الريح ما ت.ن\في ف أ�صول الشجر من التراب ونوه، والن_ف%يان مثله،

وي'ش.ب�ه به ما ي.ت.ط%ر_ف من معظم اليش؛ وقالت العامرية:
وح.ر\ب� ي.ض1جe القوم' من ن.ف%يان,ها،

ض.ج,يج. ال1مال, ال1ل�ة1 الد_ب,رات
ون.ف%ت1 السحابة� الاء4: م.ج_ته، وهو الن_ف%يان؛ قال سيبويه: هو

السحاب ي.ن\في أ%و_ل% شيء� ر.شìا أ%و ب.ر.داv، وقال: إ,نا دعاهم للتحريك
أ%ن� بعدها ساكناv فحر_كوا كما قالوا ر.م.ي.ا وغ%ز.و.ا، وكرهوا الذف
مافة اللتباس، فيصي كأ%نه ف%ع.الD من غي بنات الواو والياء، وهذا

م'ط�ر,د إ,ل ما شذ. ال4زهري: ون.ف%يان� السحاب, ما ن.فته السحابة من مائها
فأ%سالته؛ وقال ساعدة الذل:

ي.ق}ر'و به ن.ف%يان% كلY ع.ش1ي_ة{،
فالاء� فوق. م'تون,ه ي.ت.ص.ب_ب'

والن_ف}وة�: ال%ر\جة من بلد إ,ل بلد. والطائر ي.ن\ف1ي بناحيه
eوالن_ف1ي �ن.ف%ياناv كما ت.ن\في السحابة� الر_ش_ والب.ر.د.. والن_ف%يان

والن_ث1يe: ما وق%ع عن الر>شاء من الاء على ظهر ال�س\ت.قي ل4ن
الر>شاء ي.ن\فيه، وقيل: هو تطاي'ر الاء عن الر>شاء عند الستقاء، وكذلك هو

من الطي. الوهري: ون.ف1يe الطر، على ف%ع1يل، ما ت.ن\ف1يه وت.ر'شeه،
وكذلك ما تطاير من الرشاء على ظ%ه\ر الاتح؛ قال ال4خيل:

كأ%ن� م.ت.ن.ي\ه1 من الن_ف1ي�،
م1ن ط�ول, إ,ش\راف1ي على الط�وي�،

م.واق1ع' الط�ي\ر, على الصeف1ي�
قال ابن سيده: كذا أ%نشده أ%بو علي�، وأ%نشده ابن دريد ف المهرة:

كأ%ن� م.ت\ن.ي_، قال: وهو الصحيح لقوله بعده:
من طول إ,شراف على الطوي�

وفسره ثعلب فقال: ش.ب_ه الاء وقد وقع على م.ت\ن, ال�س\ت.ق1ي بذ%ر\ق,



الطائر على الصeف1ي�؛ قال ال4زهري: هذا ساق� كان أ%س\و.د. ال1ل}دة
واس\ت.ق%ى من بئر م1ل}ح�، وكان ي.ب\ي.ضe ن.ف1يe الاء على ظهره إ,ذا ترشش

ل4نه كان م1ل}حاv. ون.ف1يe الاء: ما ان\ت.ض.ح. منه إ,ذا ن'ز,ع من
البئر. والن_ف1يe: ما ن.ف%ت\ه ال%واف1ر من ال%ص.ى وغيه ف السي.

وأ%تان ن.ف1يeكم أ%ي وعيدكم الذي توعدونن.
ون'فاي.ة� الشيء3: بقيته وأ%ردؤه، وكذلك ن'فاوته ون.فاته ون.فاي.ت'ه

ون,ف}و.ته ون,ف}يته ون.ف1يeه، وخص ابن ال4عراب به رديء الطعام. قال ابن
سيده: وذكرنا الن>ف}وة والنeفاوة ههنا ل4نا معاقبة، إ,ذ ليس ف الكلم

ن ف و وضعاv. والنeفاية�: ال%نف1يe القليل مثل الب'راية والنeحاتة.
أ%بو زيد: الن>ف}ية والن>ف}وة وها السم لن.ف1ي> الشيء إ,ذا

ن.ف%ي\ته. الوهري: والن>فوة، بالكسر، والن>ف}ية أ%يضاv كل ما ن.ف%ي\ت..
والنeفاية، بالضم: ما ن.ف%ي\ته من الشيء لرداء4ته.

ابن شيل: يقال للدائرة الت ف قصاص الشعر الن_اف1ية، وق�صاص'
الش_ع.ر, م'قد_مه. ويقال: ن.ف%يت' الشعر أ%ن\ف1يه ن.ف}ياv ون'فاية إ,ذا

ر.د.د\ت.ه. والن_ف1ي�ة: ش1ب\ه ط%ب.ق من خوص ي'ن\فى به الطعام. والن_ف1ي_ة
والنeف}ية: س'فرة م'د.و_ر.ة تتخذ من خوص؛ ال4خية عن الروي. ابن

ال4عراب: النeفية والن_ف1ي�ة شيء م'دو_ر ي'س.فe من خصوص النخل، تسميها
الناس الن_ب,ي_ة وهي الن_ف1ي_ة. وف الديث عن زيد بن أ%سلم قال:

أ%رسلن أ%ب إ,ل ابنعمر، وكان لنا غنم، فجةئت ابن عمر فقلت: أ%أ%دخل وأ%نا
أ%عراب نشأ}ت مع أ%ب ف البادية؟فكأ%نه عرف صوت فقال: ادخل، وقال: يا

ابن أ%خي إ,ذا جئت فوقفت على الباب فقل السلم عليكم، فإ,ذا ردeوا عليك
السلم فقل أ%أ%دخل؟ فإ,ن أ%ذ1نوا وإ,ل فارجع، فقلت: إ,ن� أ%ب أ%رسلن

إ,ليك تكتب إ,ل عاملك بيب يصنع لنا ن.ف1ي_ت.ي\ن ن'ش.ر>ر' عليهما
ال4قط%، فأ%مر ق%ي>مة لنا بذلك، فبينا أ%نا عنده خرج عبد ال بن واقد من

البيت إ,ل ال�ج\رة وإ,ذا عليه م1لحفة ي.ج'رeها فقال: أ%ي\ ب'ن_
ارفع ثوبك، فإ,ن سعت النب،صلى ال عليه وسلم ، يقول: ل ينظر ال إ,ل

عبد ير� ثوبه من ال�يلء، فقال: يا أ%بت1 إ,نا ب دماميل؛ قال أ%بو
اليثم: أ%راد ب,ن.ف1ي_ت.ي س'ف}رتي من خوص؛ قال ابن ال4ثي: يروى

ن.ف1يت.ي\ن، بوزن بعيين، وإ,نا هو ن.ف1ي_ت.ي\ن، على وزن ش.ق1ي_تي،
واحدتما ن.ف1ي_ة كط%و,ي_ة، وهي شيء يعمل من الوص ش1به الط�ب.ق عريض. وقال



الزمشري: قال النضر النeف}تة بوزن الظ©ل}مة، وعوض الياء تاء فوقها
نقطتان؛ وقال غيه: هي بالياء وجعها ن'فvى كن'ه\ية ون'هÝى، والكل شيء يعمل

من الوص مدو_ر واسع كالسفرة. والن_فيe، بغي هاء: ت'ر\س¬ يعمل من
خوص. وكل© ما رددته فقد ن.ف%يته.

ابن بري: والنeف%أ� ل�م.ع¬ من البقل، واحدت'ه ن'ف}أ%ةD؛ قال:
ن'ف%أD من الق�ر_اص, والزeب�اد

وما ج.ر_ب\ت' عليه ن'ف}ية ف كلمه أ%ي سق%طةv وفضيحةv. ون.ف%ي\ت'
الد_راهم: أ%ث%ر\ت'ها للنتقاد؛ قال:

ت.ن\ف1ي ي.داها ال%ص.ى ف كل9 هاج,رة{،
ن.ف}ي. الدراه1م, ت.ن\قاد' الص_ياريف

@نقا: النeقاوة�: أ%فضل� ما انت.ق%ي\ت. من الشيء. ن.ق1ي. الشيء�،
بالكسر، ي.ن\ق%ى ن.قاوةv، بالفتح، ون.قاءé فهو ن.ق1يÒ أ%ي نظيف، والمع ن,قاء#

ون'ق%واء، ال4خية نادرة. وأ%نقاه وت.ن.ق�اه وان\ت.قاه: اختاره.
ون.ق%وة� الشيء ون.قاو.ت'ه ون'قاوت'ه ون'قاي.ت'ه ون.قاته: خ1يار'ه، يكون ذلك

ف كل شيء. الوهري: ن'قاوة الشيء خ1ياره، وكذلك النeقاية، بالضم فيهما،
كأ%نه بن على ضد�ه، وهو النeقاية، ل4ن ف�عالة تأت كثياv فيما ي.سق�ط

من ف%ض\لة الشيء. قال اللحيان: وجع النeقاوة ن'قاv ون'قاء#، وجع
النeقاية ن.قايا ون'قاء#، وقد ت.ن.ق�اه' وان\ت.قاه وان\تاق%ه، ال4خي

مقلوب؛ قال:
م1ث}ل الق1ياس, ان\تاق%ها ال�ن.قYي

وقال بعضهم: هو من الن>يق%ة1. والت�ن\ق1ية�: التنظيف. والن\ت1قاء�:
الختيار. والت�ن.قYي: الت_خيeر. وف الديث: ت.ن.ق9ه\ وت.و.ق9ه\؛ قال

ابن ال4ثي: رواه الطبان بالنون، وقال: معناه ت.خي�ر الصديق. ث
اح\ذ%ر\ه؛ وقال غيه: ت.ب.ق�ه، بالياء3، أ%ي أ%ب\ق, الال ول ت'سرف ف

ال3نفاق وت.وق� ف الكتساب. ويقال: ت.ب.ق_ بعن اس\ت.ب\ق, كالت\4ق%ص>ي
بعن الستقصاء. ون.قاة� الطعام: ما أ�لق1ي. منه، وقيل: هو ما ي.س\ق�ط منه
من ق�ماشه وت'رابه؛ عن اللحيان، قال: وقد يقال النeقاة�، بالضم، وهي
قليلة، وقيل: ن.قات'ه ون.قاي.ته ون'قاي.ت'ه رديئه؛ عن ثعلب؛ قال ابن سيده:

وال4عرف ف ذلك ن.قات'ه ون'قاي.ت'ه. اللحيان: أ%خذت' ن'قاي.ت.ه
ون'قاوت.ه أ%ي أ%فضله. الوهري: وقال بعضهم ن.قاة� كلY شيء رديئه ما خل



التمرفإ,ن ن.قات.ه خ1يار'ه، وجع النeقاوة ن'قاوى ون'قاء، وجع النeقاية
ن.قايا ون'قاء، مدود. والن_قاوة�: مصدر الشيء الن_ق1ي>. يقال: ن.ق1ي.

ي.ن\قى ن.قاوةv، وأ%نا أ%ن\ق%ي\ت'ه إ,ن\قاءé، والن\ت1قاء ت.ج.وeد'ه.
وان\ت.ق%ي\ت' الشيء إ,ذا أ%خذت خ1ياره. ال4موي: الن_قاة� ما ي'ل}قى من
الطعام إ,ذا ن'قYي. ور'م1ي. به؛ قال: سعته من ابن ق%ط%ري¼، والنeقاوة
خ1ياره. وقال أ%بو زياد: الن_قاة� والنeقاية الر_ديء، والنeقاوة ال%ي�د.

الليث: الن_قاء�، مدود، مصدر النقي�، والن_قا، مقصور، من ك�ث}بان
الرمل، والن_قاء، مدود، النظافة�، والن_قا، مقصور، الكثيب' من الرمل،

والن_قا من الرمل: القطعة� ت.ن\قاد م'ح\د.و\د1بةv، والتثنية ن.ق%وان1
ون.ق%يان1، والمع أ%ن\قاء# ون'ق1يÒ؛ قال أ%بو نيلة:

واس\ت.ر\د.ف%ت\ م1ن عال� ن'ق1ي�ا
وف الديث: خلق ال ج'ؤ\جؤ. آدم. من ن.قا ض.ري_ة% أ%ي من رملها،

وض.ري_ة�: موضع معروف نسب إ,ل ضرية بنت ربيعة بن نزار، وقيل: هو اسم بئر.
والن>ق}و 

(* قوله« والنقو إل» ضبط النقو بالكسر ف الصل والتهذيب وكذلك
ضبط ف الصباح، ومقتضى اطلق القاموس أنه بالفتح.) والن_قا: ع.ظ}م'
الع.ض'د، وقيل: كل عظم فيه م'خÒ، والمع أ%نقاء. والن_ق}و': كل عظم من

ق%ص.ب اليدين والرجلي ن,ق}و¬ على حياله. ال4صمعي: ال4ن\قاء كل عظم فيه
مخ، وهي الق%ص.ب، قيل ف واحدها ن,ق}ي¬ ون,ق}و¬. ورجل أ%ن\قى وامرأ%ة

ن.ق}واء: دقيقا الق%ص.ب؛ وف التهذيب: رجل أ%ن\قى دقيق عظم اليدين والرجلي
والفخذ، وامرأ%ة ن.ق}واء. وفخ1ذD ن.ق}واء: دقيقة الق%صب نيفة السم قليلة
اللحم ف ط�ول. والن>ق}و'، بالكسر، ف قول الفراء: كل عظم ذي مخ،

والمع أ%ن\قاء#.
أ%بو سعيد: ن,ق%ة� الال خ1يار'ه. ويقال: أ%خذ}ت' ن,ق%ت من الال أ%ي

ما أ%عجبن منه وآنقن. قال أ%بو منصور: ن,ق%ة� الال ف ال4صل ن,ق}و.ة،
Dن,ق%ة Dوهو ما ان\ت'ق1ي. منه، وليس من ال4ن.ق, ف شيء، وقالوا: ث1ق%ة

فأ%ت\ب.ع'وا كأ%نم حذفوا واو ن,ق}و.ة؛ حكى ذلك ابن ال4عراب.
والنeقاوى: ضرب من ال%م\ض؛ قال ال%ذ}ل%مي:

حت ش.ت.ت\ م1ثل% ال4شاء3 ال�ون1،
إ,ل ن'قاو.ى أ%م\ع.ز, الد_ف1ي,



وقال أ%بو حنيفة: النeقاوى ت'خ\ر,ج' ع1يداناv س.ل1بةv ليس فيها ورق،
vوإ,ذا ي.بست اب\ي.ض_ت\، والناس يغسلون با الثياب فتتركها بيضاء بياضا

شديداv، واحدتا ن'قاواةD. ابن ال4عراب: هو أ%حركالن_ك%عة، وهي ثرة
النeقاوى، وهو نبت أ%حر؛ وأ%نشد:

،vم\ ل تكون لكم خ.لة�إ,ل%ي\ك
ول ن.ك%ع النeقاوى إ,ذ} أ%حال

Dقاوى ضرب من النبت، وجعه ن'قاو.يات، والواحدة ن'قاواةeوقال ثعلب: الن
ون'قاوى. والنeقاوى: نبت بعينه له زهر أ%حر. ويقال للح'ل%كة، وهي

دويبة تسكن الرمل، كأ%نا سكة ملساء فيها بياض وحرة: ش.ح\مة الن_قا، ويقال
لا: بنات الن_قا؛ قال ذو الرمة وشب_ه ب.نان% العذارى با:

بنات الن_قا ت.خ\فى م1راراv وتظ}ه.ر'
وف حديث أ�م زرع: ودائس� وم'ن.ق¼؛ قال ابن ال4ثي: هو بفتح النون،

الذي ي'ن.قYي الطعام أ%ي يرجه من قشره وتبنه، وروي بالكسر، والفتح أ%شبه
لقترانه بالدائس، وها متصان بالطعام. والن_ق}ي': م'خe العظام

وشحم'ها وشحم' العي من الس>م.ن، والمع أ%نقاء، وال4نقاء أ%يضاv من العظام
ذوات الخ، واحدها ن,ق}ي¬ ون.قvى.

ون.ق%ى العظم ن.ق}ياv: استخرج ن,ق}يه. وان\ت.ق%ي\ت' العظم. إذا استخرجت
ن,ق}ي.ه' أ%ي مه؛ وأ%نشد ابن بري:

ول ي.س\ر,ق' الك%ل}ب' الس_ر'وe ن,عال%نا،
ول ي.ن\ت.قي ال�خ_ الذي ف ال%ماج,م,

وف حديث أ�م زرع: ل س.ه\لD في'ر\ت.ق%ى ول س.مي¬ في'ن\ت.قى أ%ي ليس
له ن,ق}ي¬ فيستخرج، والن>ق}ي': الخ، ويروى: ف%ي'ن\ت.ق%ل، باللم. وف

الديث: ل ت'ج\ز,ئ ف ال4ضاحي الك%س3ي' الت ل ت'ن\قي أ%ي الت ل مخ
لا لضعفها وه'زالا. وف حديث أ%ب وائل: فغ.ب.ط% منها شاةv فإذا هي ل

ت'ن\ق1ي؛ وف ترجة حلب:
ي.ب,يت' الن_دى، يا أ�م_ عمرو�، ض.ج,يع.ه،

إذا ل يكن ف ال�ن\ق1يات1 ح.ل�وب'
ال�ن\قىات': ذوات الشحم. والن>ق}ي': الشحم . يقال: ناقة م'ن\ق1ية إذا

كانت سينة. وف حديث عمرو بن العاص يصف عمر، رضي ال عنه: ون.قت\ له
م'خ_ت.ها، يعن الدنيا يصف ما ف�تح عليه منها. وف الديث: الدينة



كالكي ت'نقي خ.ب.ثها
(*قوله «تنقي خبثها» كذا ضبط تنقي بضم التاء ف غي نسخة من النهاية.) ؛

قال ابن الثي: الرواية الشهورة بالفاء وقد تقدمت، وقد جاء ف رواية
بالقاف، فإ,ن كانت مففة فهو من إ,خراج الخ أ%ي تستخرج خبثها، وإ,ن كانت

:�مشددة فهو من التنقية، وهو إ,فراد اليد من الرديء. وأ%ن\ق%ت1 الناقة
Dزال، وناقة م'ن\ق1ي.ة�وهو أ%ول الس>م.ن ف ال3قبال وآخر الشحم ف ال

ون'وق¬ م.ناق�؛ قال الراجز:
ل ي.ش\ت.ك1ي. ع.ملv ما أ%ن\ق%ي\ن\

وأ%ن\قى الع'ود': جرى فيه الاء واب\ت.ل�. وأ%ن\قى الب'رe: جرى فيه
الدقيق، ويقولون لمع الشيء الن_ق1ي� ن,قاء. وف الديث: ي'ح\ش.ر' الناس'

يوم القيامة على أ%رض بيضاء كق�ر\ص.ة1 الن_ق1ي>؛ قال أ%بو عبيد:
الن_ق1يe ال�و�ارى؛ وأ%نشد:

ي'ط}ع1م' الناس.، إ,ذا أ%م\ح.ل�وا،
من ن.ق1ي¼ فوق%ه أ�د'م'ه\

قال ابن ال4ثي: الن_ق1يe يعن البز ال�و_ارى، قال: ومنه الديث
ما رأ%ى رسول ال،صلى ال عليه وسلم، الن_ق1ي_ من ح1ي. اب\ت.ع.ث%ه

ال� حت ق%ب.ضه. وأ%ن\ق%ت1 ال3بل� أ%ي س.م1نت وصار فيها ن,ق}ي¬، وكذلك
غيها؛ قال الراجز ف صفة اليل:

ل ي.ش\ت.ك1ي. عملv ما أ%ن\ق%ي\ن\،
ما دام م'خÒ ف س'لمى أ%و ع.ي\ن\

قال ابن بري: الرجز ل4ب ميمون النضر بن سلمة؛ وقبل البيتي:
ب.نات و.ط�اء� على خ.د> الل�ي\ل}

ويقال: هذه ناقة م'ن\ق1ي.ةD وهذه ل ت'ن\ق1ي. ويقال: ن.ق%و\ت الع.ظ}م.
ون.ق%ي\ت'ه إ,ذا استخرجت الن>ق}ي. منه؛ قال: وكلهم يقول ان\ت.ق%ي\ت'ه.

والن_ق1يe: الذ�ك%ر. والن_ق%ى من الرمل: القطعة تنقاد
م'ح\د.و\د1ب.ةv، حكى يعقوب ف تثنيته ن.ق%يان1 ون.ق%وان، والمع ن'ق}يان وأ%ن\قاء.

.vمن الرمل: للكثيب التمع ال4بيض الذي ل ينبت شيئا Dوهذه ن.قاة
@نكي: ن.ك%ى الع.د'و_ ن,كايةv: أ%صاب منه. وحكى ابن ال4عراب: إ,ن�

الليل% طويلD ول ي.ن\ك1نا يعن ل ن'بل% م1ن ه.م>ه وأ%ر.ق1ه1 با
ي.ن\ك1ينا وي.غ'مeنا. الوهري: ن.ك%ي\ت' ف الع.دو� ن,كاية إ,ذا قتلت فيهم



وجرحت؛ قال أ%بو النجم:
ن.ح\ن' م.ن.ع\نا واد1ي.ي\ ل%صافا،

ن.ن\ك1ي الع1دا ون'ك}ر,م' ال4ضيافا
وف الديث: أ%و ي.ن\ك1ي لك ع.د'و�اv؛ قال ابن ال4ثي: يقال ن.ك%ي\ت'
ف العدو� أ%ن\ك1ي ن,كايةv فأ%نا ناك{ إ,ذا ك%ث�ر\ت. فيهم ال1راح والقتل

فو.ه.ن'وا لذلك. ابن السكيت ف باب الروف الت تمز فيكون لا معن ول
تمز فيكون لا معن آخر: ن.ك%أ}ت' الق�ر\حة% أ%ن\ك%ؤ'ها ن.ك}أv إ,ذا

ق%رف}تها وق%ش.ر\تا. وقد ن.ك%ي\ت' ف العدو� أ%ن\ك1ي ن,كايةv أ%ي ه.ز.م\ته
وغلبته، ف%نك1ي. ي.ن\ك%ى ن.كvى.

@ني: الن_ماء�: الزيادة. ن.م.ى ي.ن\م1ي ن.م\ياv ون'م1ي�اv ون.ماء4: زاد
وكثر، وربا قالوا ي.ن\م'و ن'م'وìا. الكم: قال أ%بو عبيد قال الكسائي

ول أ%سع ي.ن\م'و، بالواو، إ,ل من أ%خ.وين من بن سليم، قال: ث سأ%لت
عنه جاعة بن سليم فلم يعرفوه بالواو؛ قال ابن سيده: هذا قول أ%ب
عبيد، وأ%ما يعقوب فقال ي.ن\مى وي.ن\م'و فسو_ى بينهما، وهي الن_م\وة،
وأ%ن\ماه ال إ,ن\ماءé. قال ابن بري: ويقال ن.ماه ال�، فيعد�ى بغي هزة،

ون.م_اه، فيعد>يه بالتضعيف؛ قال ال4عور الش_ن>ي، وقيل: ابن
خ.ذ�اق:لق%د\ ع.ل1م.ت\ ع.م1ية� أ%ن� جار,ي،

إ,ذا ض.ن_ ال�ن.م>ي، من ع1يال
vوف الديث: أ%ن رجل .vوأ%ن\م.ي\ت' الشيء4 ون.م_ي\ته: جعلته ناميا
أ%راد الروج إ,ل ت.ب'وك. فقالت له أ�مه أ%و امرأ%ته كيف بالو.د1ي>؟

فقال: الغ.ز\و' أ%ن\م.ى للو.د1ي> أ%ي ي'ن.م>يه ال للغازي وي'ح\سن خ1لفته
عليه. وال4شياء� كل©ها على وجه ال4رض نام� وصام1ت¬: فالن_امي مثل

�النبات والشجر ونو,ه، والصامت' كالج.ر والبل ونوه. ون.م.ى الديث
ي.ن\م1ي: ارتفع. ون.م.يت'ه: ر.ف%ع\ته. وأ%ن\م.ي\ت'ه: أ%ذ%ع\ته على وجه

:vأ%يضا vأ%سندته ورفعته، ون.م_يته، مشددا ،vالنميمة، وقيل: ن.م_يته، مشد_دا
ب.ل�غته على جهة النميمة وال3شاعة، والصحيح أ%ن ن.م.ي\ته رفعته على

وجه ال3صلح، ون.م_يته، بالتشديد: رفع\ته على وجه ال3شاعة أ%و النميمة.
وف الديث أ%ن� النب،صلى ال عليه وسلم،قال: ليس بالكاذب م.ن أ%صلح

بي الناس فقال خياv ون.م.ى خياv؛ قال ال4صمعي: يقال ن.م.ي\ت' حديث
فلن، مففاv، إ,ل فلن أ%ن\م1يه ن.م\ياv إ,ذا ب.ل�غ\ته على وجه ال3صلح



vأ%ي بلغ خيا vوطلب الي، قال: وأ%صله الرفع، ومعن قوله ون.م.ى خيا
ورفع خياv. قال ابن ال4ثي: قال الرب ن.م_ى مشددة وأ%كثر الدثي

يقولونا مففة، قال: وهذا ل يوز ، وسيدنا رسول ال،صلى ال عليه
وسلم، ل يكن ي.ل}ح.ن، ومن خفف لزمه أ%ن يقول خي بالرفع، قال: وهذا ليس بشيء

فإنه ينتصب بن.م.ى كما انتصب بقال، وكلها على زعمه لزمان، وإنا
ن.م.ى متعد�، يقال: ن.م.ي\ت الديث أ%ي رفعته وأ%بلغته. ون.م.ي\ت' الشيء4 على

الشيء: رفعته عليه. وكل شيء رفعته فقد ن.م.ي\ته ؛ ومنه قول النابغة:
فع.د_ عم_ا ت.ر.ى، إذ} ل ار\ت1جاع. له،

وان\م, الق�ت'ود. على ع.يانة{ أ�ج'د1
ولذا قيل: ن.م.ى ال1ضاب' ف اليد والشعر إنا هو ارتفع وعل وزاد فهو

ي.ن\م1ي، وزعم بعض الناس أ%ن ي.ن\م'و لغة. ابن سيده: ون.ما ال1ضاب
ازداد حرة وسواداv؛ قال اللحيان: وزعم الكسائي أ%ن أ%با زياد أ%نشده:

يا ح'ب_ ل%ي\لى ، ل ت.غ.ي_ر\ واز\د.د1
وان\م' كما ي.ن\م'و ال1ضلب' ف الي.د1

قال ابن سيده: والرواية الشهورة وان\م, كما ي.ن\م1ي. قال ال4صمعي:
الت_ن\م1ية� من قولك ن.م�يت الديث أ�ن.م>يه ت.ن\م1ية بأ%ن ت'ب.لYغ هذا

عن هذا على وجه الفساد والنميمة، وهذه مذمومة وال�ول ممودة، قال:
والعرب ت.ف}ر'ق بي ن.م.ي\ت مففاv وبي ن.م�يت مشدداv با وصفت، قال: ول

اختلف بي أ%هل اللغة فيه. قال الوهري: وتقول ن.م.ي\ت' الديث% إل غيي
ن.م\ياv إ,ذا أ%سندته ورفعته؛ وقول ساعدة بن جؤية:

ف%ب.ي\نا ه'م' ي.ت�اب.ع'ون% لي.ن\ت.م'وا
ب,ق�ذ}ف1 ن,ياف{ م'س\ت.ق1لð ص'خ'ور'ها

vذ}ف1. ون.م.ي\ت'ه إل أ%بيه ن.م\يا�أ%راد: لي.ص\عد'وا إل ذلك الق
ون'م1يìا وأ%ن\م.ي\ت'ه: ع.ز.وته ونسبته. وان\ت.م.ى هو إليه: انتسب . وفلن

ي.ن\م1ي إل حس.ب� وي.ن\تم1ي: يرتفع إليه. وف الديث: م.ن اد_ع.ى إل
vغي أ%بيه أ%و انت.م.ى إل غي مواليه أ%ي انتسب إليهم ومال وصار معروفا

بم. ون.م.و\ت إليه الديث% فأ%نا أ%ن\م'وه وأ%ن\م1يه، وكذلك هو ي.ن\مو
إل السب وي.ن\م1ي، ويقال: ان\ت.م.ى فلن إل فلن إذا ارتفع إليه ف

النسب. ون.ماه ج.دeه إذا ر.فع إليه نسبه؛ ومنه قوله:
ن.مان إل الع.ل}ياء كل© س.م.ي\د.ع�



وكل© ارتفاع� انتماء#. يقال: ان\ت.م.ى فلن فوق الو,سادة؛ ومنه قول
العد1ي:

إذا ان\ت.م.يا فوق. الف1راش, ، ع.له'ما
ت.ض.وeع' ر.ي�ا ر,يح, م1س\ك{ وع.ن\ب,

ون.م.يت' فلناv ف النسب أ%ي رفعته فان\ت.م.ي ف نسبه. وت.ن.م�ى الشيء�
ت.ن.م>ياv: ارتفع؛ قال القطامي:
فأ%ص\ب.ح. س.ي\ل� ذلك قد تن.م_ى

إل م.ن\ كان م.ن\ز,ل�ه ي.فاعا
ون.م_يت النار ت.ن\م1يةv إذا أ%لقيت عليها ح.ط%باv وذك�يتها به.

ون.م_يت النار.: رف%عتها وأ%شبعت و.قود.ها.
والن_ماء�: الر_ي\ع'. ون.مى ال3نسان: سن. والنام1ية� من ال3بل :

الس_م1ينة�. يقال: ن.م.ت1 الناقة� إذا س.م1ن.ت\. وف حديث معاوية:
ل%ب,ع\ت' الفان,ية% واشتريت النام1ية أ%ي لب,ع\ت' ال%رمة من ال3بل واشتريت

الف%ت1ي_ة منها. وناقة نام1يةD: سينةD، وقد أ%ن\ماها الك%ل�.
ون.مى الاء�: ط%ما . وانت\م.ى البازي والص_ق}ر' وغي'ها وتن.م_ى:

ارتفع من مكان إل آخر؛ قال أ%بو ذؤيب:
تن.م_ى با الي.ع\س'وب'، حت أ%ق%ر_ها
إ,ل م.أ}ل%ف{ ر.ح\ب, ال%باء4ة1 عاس1ل,

أ%ي ذي ع.س.ل.
والن_ام1ية�: الق%ض1يب' الذي عليه الع.ناقيد، وقيل: هي عي الك%ر\م

الذي يتشقق عن ورقه وح.ب>ه، وقد أ%ن\مى الك%ر\م'. الفضل: يقال للك%ر\مة
إ,نا لكثية الن_وامي وهي الغصان، واحدتا نام1يةD، وإ,ذا كانت الك%ر\مة

كثية الن_وامي فهي عاط1بةD، والن_ام1ية� خ.ل}ق' ال تعال. وف حديث
عمر، رضي ال عنه: ل ت'م.ثYلوا بنام1ية1 ال أ%ي ب.ل}ق ال ل4نه

ي.ن\مي، من ن.مى الشيء� إ,ذا زاد وارتفع. وف الديث: ي.ن\مي ص'ع'داv أ%ي
يرتفع ويزيد صعوداv. وأ%ن\م.ي\ت' الصيد. فن.مى ين\مي: وذلك أ%ن ترميه

فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما ي.غيب، ون.مى هو؛ قال امرؤ القيس:
فه\و ل ت.ن\م1ي ر.م1ي_ته،

ما له؟ ل ع'د_ م1ن\ ن.ف%ر,ه
ور.م.ي\ت' الصيد. فأ%ن\م.ي\ت'ه إ,ذا غاب عنك ث مات. وف حديث ابن عباس:



أ%ن رجلv أ%تاه فقال إن إر\مي الصيد. فأ�ص\م1ي وأ�ن\مي ، فقال: كل©
ما أ%ص\م.ي\ت. ود.ع\ ما أ%ن\م.ي\ت.؛ ال3ن\ماء�: ترمي الصيد فيغيب عنك

فيموت ول تراه وتده ميتاv، وإنا نى عنها 
(* قوله«وإنا نى عنها» أي عن

الرمية كما ف عبارة النهاية.) ل4نك ل تدري هل ماتت برميك أ%و بشيء
غيه، وال3ص\ماء: أ%ن ترميه فتقتله على الكان بعينه قبل أ%ن يغيب عنه، ول
يوز أ%كله ل4نه ل يؤم.ن أ%ن يكون قتله غي سهمه الذي رماه به. ويقال:

أ%ن\م.ي\ت' الر_م1ي_ة%، فإ,ن أ%ردت أ%ن تعل الفعل للرم1ي_ة1 ن.ف}سها
قلت قد ن.م.ت\ ت.ن\مي أ%ي غابت وارتفعت إل حيث ل يراها الرامي فماتت،

وت'ع.د>يه بالمزة ل غي فتقول أ%ن\م.ي\ت'ها، منقول من ن.م.ت؛ وقول
الشاعر أ%ن\شده شر:

وما الد_ه\ر' إل ص.ر\ف' ي.و\م� ول%ي\ل%ة{:
ف%م'خ\ط1ف%ةD ت'ن\مي ، وم'وت1غ.ةD ت'ص\مي

(*قوله«وموتغة» أورده ف مادة خطف: ومقعصة.)
.�ال�خ\ط1ف%ة�: الر_م\ية من ر.م.يات الدهر، وال�وت1غ.ة�: ال�ع\ن,ت.ة

ويقال: أ%ن\م.ي\ت لفلن وأ%م\د.ي\ت' له وأ%م\ض.ي\ت' له، وتفسي هذا
تتركه ف قليل ال%طإ, حت يبلغ أ%قصاه فت'عاق1ب ف موضع ل يكون لصاحب الطإ

فيه عذر.
والن_امي: الناجي؛ قال الت_غ\ل%ب�:

وقاف1ية{ كأ%ن� السeم_ فيها ،
وليس. س.ل1يم'ها أ%بداv بنامي

ص.ر.ف}ت' با ل1سان% الق%و\م, ع.ن\ك�م،
فخ.ر_ت\ للس_نابك وال%وامي

وقول ال4عشى:
ل ي.ت.ن.م_ى لا ف الق%ي\ظ1 ي.ه\ب,ط�ها

�إل� الذين ل�م\ ، فيما أ%ت.و\ا، م.ه.ل
قال أ%بو سعيد: ل ي.ع\ت.م1د' عليها.

vابن ال4ثي: وف حديث ابن عبد العزيز أ%نه طل%ب من امرأ%ته ن'م>ي_ة
أ%و ن.مام1ي_ ليشتري با عنباv فلم ي,د\ها؛ النeم>ي_ة�: الف%ل}س'،

وجعها ن.مام1يe كذ�ر>ي_ة{ وذ%رار,ي�. قال ابن ال4ثي: قال الوهري



النeم>يe الف%ل}س بالرومية، وقيل: الدرهم الذي فيه ر.صاص أ%و ن'حاس،
.Dوالواحدة ن'م>ي_ة

وقال: الن_م\ء� والن>م\و' الق%م\ل� الص>غار.
@ني: الن_ه\ي': خلف ال4مر. ن.هاه ي.ن\هاه ن.ه\ياv فان\ت.هى وتناهى:

ك%ف_؛ أ%نشد سيبويه لزياد بن زيد العذري:
إذا ما ان\ت.هى ع1ل}مي تناه.ي\ت' عند.ه،

أ%طال% فأ%م\لى، أ%و ت.ناهى فأ%ق}ص.را
وقال ف العتل بال4لف: ن.ه.و\ته عن ال4مر بعن ن.هي\ته. ون.ف}س¬

ن.هاةD: منتهية عن الشيء. وت.ناه.و\ا عن ال4مر وعن النكر: ن.هى بعضهم
بعضاv. وف التنزيل العزيز: كانوا ل ي.ت.ناه.و\ن% عن م.ن\ك%ر� فعلوه؛ وقد
يوز أ%ن يكون معناه ي.ن\ت.ه'ون%. ،ون.ه.ي\ته عن كذا فان\ت.هى عنه؛ وقول

الفرزدق:
ف%ن.ه_اك. عنها م.ن\ك%ر¬ ون.ك1ي'

إنا شد_ده للمبالغة. وف حديث قيام الليل: هو ق�ر\بةD إل ال
وم.ن\هاةD عن الثام أ%ي حالة من شأ}نا أ%ن ت.ن\هى عن ال3ث ، أ%و هي مكان

متص بذلك، وهي م.ف}ع.لة من الن_ه\ي,، واليم زائدة؛ وقوله:
س.م.ي_ة% و.د>ع\، إن} ت%هز\ت. غاد1يا،

كفى الش_ي\ب' وال3س\لم' للم.ر\ء3 ناه1يا
فالقول أ%ن يكون ناهياv اسم. الفاعل من ن.ه.ي\ت' كساع� من س.ع.ي\ت'

وشار� من ش.ر.ي\ت، وقد يوز مع هذا أ%ن يكون ناهياv مصدراv هنا كالفال,
ونوه ما جاء فيه الصدر على فاع1ل حت كأ%نه قال: كفى الشيب والسلم

للمرء ن.ه\ياv ور.د\عاv أ%ي ذا ن.ه\ي�، فحذف الضاف وع'لYقت اللم با يدل
عليه الكلم، ول تكون على هذا م.ع.ل�قة بنفس الناهي ل4ن الصدر ل

يتقدم شيء من صلته عليه، والسم النeه\ي.ة�. وفلن ن.هيe فلن أ%ي ي.ن\هاه.
ويقال: إنه ل4م'ور¬ بالعروف ون.ه'وÒ عن النكر، على فعول. قال ابن
بري: كان قياسه أ%ن يقال ن.هيÒ ل4ن الواو والياء إذا اجتمعتا وسبق

ال4و�ل بالسكون قلبت الواو ياء ، قال: ومثل هذا ف الشذوذ قولم ف جع ف%تÝى
ف�ت'وÒ. وفلن ما له ناه1يةD أ%ي ن.ه\ي¬. ابن شيل: است.ن\ه.ي\ت'

فلناv عن نفسه فأ%ب أ%ن ي.ن\ت.ه,ي. عن م.ساء4ت. واست.ن\ه.ي\ت' فلناv من
فلن إذا قلت. له ان\ه.ه\ عن>ي. ويقال: ما ي.ن\هاه ع.ن_ا ناه1يةD أ%ي ما



ي.ك�ف©ه عنا كاف�ةD. الكلب: يقول الرجل للرجل إذا و.ل1يت. و,لية
فان\ه1 أ%ي ك�ف_ عن الق%بيح,، قال: وانه بعن ان\ت.ه1، قاله بكسر الاء،

وإذا وقف قال فان\ه,ه\ أ%ي ك�ف_. قال أ%بو بكر: م.ر.ر\ت برجل
(*قوله«أبو بكر مررت برجل إل» كذا ف الصل ول مناسبة له هنا.) ك%فاك. به، ومررت

برجلي كفاك بما، ومررت برجال كفاك بم، ومررت بامرأ%ة كفاك با،
وبامرأ%تي كفاك بما، وبنسوة كفاك بن_، ول ت'ث%ن> كفاك ول تمعه ول

تؤنثه ل4نه فعل للباء. وفلن ي.ر\ك%ب' ال%ناه1ي. أ%ي يأ}ت ما ن'ه,ي.
عنه.والنeه\ي.ة� والن>هاية: غاية كل شيء وآخره، وذلك ل4ن آخره ي.ن\هاه عن

التمادي فيتدع؛ قال أ%بو ذؤيب:
ر.م.ي\ناه'م'، حت إذا ار\ب.ث� ج.م\ع'ه'م\،

وعاد. الر_صيع' ن'ه\ي.ةv للح.مائ1ل
يقول: ان\ه.ز.موا حت انقلبت سيوف�هن فعاد الر_ص1يع' على حيث كانت

المائل، والرصيع': جع رصيعة، وهي س.ي\ر¬ مضفور، ويروى الرeص'وع، وهذا
م.ث%لD عند الزية. والنeه\ي.ة�: حيث انتهت إليه الرeص'وع، وهي سيور
ت'ض\ف%ر' بي ح1مالة السيف وج.ف}ن,ه. والن>هاية�: كالغاية حيث ي.ن\ت.ه,ي

إليه الشيء ، وهو الن>هاء، مدود. يقال: بل%غ% ن,هاي.ت.ه. وان\ت.ه.ى الشيء�
وت.ناه.ى ون.ه_ى: بلغ ن,هاي.ت.ه؛ وقول أ%ب ذؤيب:

ث ان\ت.ه.ى ب.ص.ري عنهم ، وقد بلغوا،
ب.ط}ن. ال%خ1يم,، فقالوا ال%و� أ%و\ راحوا

أ%راد انقطع عنهم، ولذلك عد_اه بعن. وحكى اللحيان عن الكسائي: إ,ليك
ن.ه_ى ال%ث%ل� وأ%ن\ه.ى وان\ت.ه.ى ون'ه>ي وأ�ن\ه,ي ون.ه.ى، خفيفة، قال:

ون.ه.ى خفيفة قليلة، قال: وقال أ%بو جعفر ل أ%سع أ%حداv يقول
بالتخفيف. وقوله ف الديث: قلت يا رسول ال هل من ساعة{ أ%ق}ر.ب إ,ل ال؟

قال: ن.ع.م\ جوف' الليل الخ1ر' ف%ص.لY حت ت'صب,ح ث أ%ن\ه,ه\ حت تطلع
�الشمس؛ قال ابن ال4ثي: قوله أ%ن\ه,ه\ بعن ان\ت.ه. وقد أ%ن\ه.ى الرجل

إ,ذا ان\ت.ه.ى، فإ,ذا أ%مرت قلت أ%ن\ه,ه\، فتزيد الاء للسكت كقوله تعال:
ف%ب,ه'داه'م' اق}ت.د1ه؛ فأ%جرى الوصل م'جر.ى الوقف. وف الديث ذكر

س1د\رة ال�ن\ت.هى أ%ي ي'ن\ت.هى وي'ب\ل%غ بالوصول إ,ليها ول ت'تجاوز، وهو
م'ف}ت.ع.لD من الن>هاية الغاية. والنهاية: ط%ر.ف' الع1ران الذي ف أ%نف

البعي وذلك لنتهائه. أ%بو سعيد: الن>هاية الشبة الت ت'ح\مل عليها



ال4حال، قال: وسأ%لت ال4عراب عن الشبة الت تدعى بالفارسية باهوا،
فقالوا: الن>هايت.ان1 والعاض1د.تان1 والام1ل%تان. والن_ه\ي والن>ه\ي:

الوضع الذي له حاجز ي.ن\ه.ى الاء أ%ن ي.ف1يض منه، وقيل: هو الغدي,ر ف لغة
أ%هل ند؛ قال:

ظ%ل�ت\ ب,ن,ه\ي الب.ر.دان1 ت.غ\ت.س3ل}،
ت.ش\ر.ب' منه ن.ه,لت{ وت.ع1ل©

وأ%نشد ابن بري ل%ع\ن بن أ%وس:
ت.ش'جe ب,ي. الع.و\جاء� كل� ت.ن'وف%ة{،

كأ%ن� لا ب.وìا ب,ن.ه\ي� ت'غاو,ل�ه\
والمع أ%ن\ه{ وأ%ن\هاء# ون'ه,يÒ ون,هاء؛ قال عدي� بن الر>قاع:

وي.أ}ك�ل}ن. ما أ%غ}ن.ى الو.ل© ف%ل}م ي'ل1ت\،
كأ%ن� ب,حافات1 الن>هاء3 ال%زار,عا

وف الديث: أ%نه أ%ت.ى على ن,ه\ي� من ماء؛ الن>ه\ي'، بالكسر والفتح:
الغدير وكل موضع يتمع فيه الاء. ومنه حديث ابن مسعود: لو م.ر.ر\ت' على

ن,ه\ي� نصف�ه ماء# ونصف�ه د.م¬ لشربت' منه وتوضأ}ت. وتناه.ى الاء� إ,ذا
وقف ف الغدير وسكن؛ قال العجاج:

حت تناه.ى ف ص.هار,يج الص_فا،
خال%ط% من س.ل}م.ى خ.ياش1م. و.فا

ال4زهري: الن>هي' الغدير حيث ي.ت.حي_ر السيل� ف الغدير في'وس1ع'،
.Dوالمع الن>هاء، وبعض العرب يقول ن,ه\ي¬، وبعض¬ يقول ت.ن\ه,ي.ة

والن>هاء أ%يضاv: أ%صغر م.حاب,س الطر وأ%صله من ذلك.
والت_ن\هاة� والت_ن\ه,ي.ة�: حيث ي.ن\ت.ه,ي الاء� من الوادي، وهي أ%حد
ال4ساء الت جاءت على ت.ف}ع1لة، وإ,نا باب الت_ف}ع1لة أ%ن يكون

مصدراv، والمع الت_ناه1ي. وت.ن\ه,ية� الوادي: حيث ي.ن\ت.ه,ي إ,ليه الاء�
من حروفه. وال3ناء: ال3بلغ. وأ%ن\ه.ي\ت' إ,ليه ال%ب.ر فان\ت.هى

وت.ناه.ى أ%ي بل%غ. وتقول: أ%ن\ه.ي\ت' إ,ليه السهم أ%ي أ%وصلته إ,ليه.
وأ%ن\ه.ي\ت' إ,ليه الكتاب. والر>سالة. اللحيان: ب.ل%غ\ت' م.ن\ه.ى فلن

وم.ن\هات.ه وم'ن\هاه وم'ن\هات.ه. وأ%ن\ه.ى الشيء4: أ%بلغه.
وناقة ن.ه,ي_ةD: بلغت غاية الس>م.ن، هذا هو ال4صل ث يستعمل لكل سي

من الذكور وال3ناث، إ,ل أ%ن ذلك إ,نا هو ف ال4ن\عام؛ أ%نشد ابن



ال4عراب:
س.و\لء� م.س\ك' فار,ض� ن.ه,ي>

م1ن الك1باش, ز.م1ر� خ.ص1ي>
وحكي عن أ%عراب أ%نه قال: وال ل%ل}خ'ب\ز' أ%حبe إ,ل� من ج.ز'ور�

ن.ه,ي_ة ف غداة ع.ر,ي_ة. ون'ه\ي.ة� الو.ت1د: الف�ر\ض.ة� الت ف رأ}سه
ت.ن\ه.ى البل% أ%ن ي.ن\سلخ. ون'ه\ية كل شيء: غاي.ته. والنeه.ى:

الع.ق}ل، يكون واحداv وجعاv. وف التنزيل العزيز: إ,ن� ف ذلك ليات{ ل�ول
النeه.ى. والنeه\ي.ة�: العقل، بالضم، سيت بذلك ل4نا ت.ن\ه.ى عن

القبيح؛ وأ%نشد ابن بري للخ.نساء:
ف%تÝى كان ذا ح1ل}م� أ%ص1يل� ون'ه\ي.ة{،

إ,ذا ما ال�ب.ا م1ن طائ1ف1 ال%ه\ل ح'ل�ت1
ومن هنا اختار بعضهم أ%ن يكون النeه.ى جع ن'ه\ية{، وقد صرح اللحيان

بأ%ن النeه.ى جع ن'ه\ي.ة فأ%غ}ن.ى عن التأ}ويل. وف الديث:
ل1ي.ل1ي.ن>ي منك أ�ولو ال4حلم والنeه.ى؛ هي العقول وال4لباب. وف حديث أ%ب

وائل: قد ع.ل1م\ت' أ%ن الت_ق1ي_ ذو ن'ه\ي.ة{ أ%ي ذو عقل. والن>هاية
وال%ن\هاة: العقل كالنeه\ية. ورجل م.ن\هاةD: عاقلD ح.س.ن' الرأ}ي؛ عن أ%ب
العميثل. وقد ن.ه'و ما شاء فهو ن.ه,يÒ، من قوم أ%ن\ه,ياء: كل ذلك من

العقل. وفلن ذو ن'ه\ية{ أ%ي ذو عقل ي.ن\ت.ه,ي به عن القبائح ويدخل ف
الاسن. وقال بعض أ%هل اللغة: ذو الن�ه'ية1 الذي ي'ن\ت.ه.ى إ,ل رأ}يه وعقله.

ابن سيده: هو ن.ه,يÒ من قوم أ%ن\ه,ياء، ون.ه{ من قوم ن.ه,ي.، ون,ه{ على
ال3تباع، كل ذلك م'ت.ناهي العقل؛ قال ابن جن: هو قياس النحويي ف

vحروف اللق، كقولك ف1خ1ذ ف ف%خ1ذ وص1ع1ق ف ص.ع1ق، قال: وسي العقل ن'ه\ية
ل4نه ي'ن\ت.هى إ,ل ما أ%م.ر به ول ي'ع\دى أ%م\ر'ه.

�وف قولم: ناه1يك. بفلن معناه كاف1يك. به، من قولم قد ن.هي. الرجل
من اللحم وأ%ن\ه.ى إ,ذا اك}ت.فى منه وش.ب,ع؛ قال:

ي.م\ش'ون% د'س\ماv ح.و\ل% ق�ب_ت1ه1،
ي.ن\ه.و\ن% عن أ%ك}ل� وع.ن\ ش'ر\ب

فمعن ي.ن\ه.و\ن يشبعون ويكتفون؛ وقال آخر:
ل%و\ كان% ما واح1داv ه.واك1 لقد\
أ%ن\ه.ى، ولكن\ ه.واك1 م'ش\ت.ر.ك'



ورجل ن.ه\ي'ك. م1ن رجل، وناه1يك من رجل، ون.هاك. من رجل� أ%ي كافيك من
رجل، كل©ه بعن: ح.س\ب، وتأ}ويله أ%نه ب1د>ه وغ%نائه ي.ن\هاك. عن

ت.ط%ل©ب غيه؛ وقال:
هو الش_يخ' الذي ح'د>ث}ت. عنه'،

ن.هاك. الش_ي\خ' م.ك}ر'مةv وف%خ\را
وهذه امرأ%ةD ناه1ي.ت'ك من امرأ%ة، تذكر وتؤنث وتثن وتمع ل4نه اسم

فاعل، وإ,ذا قلت ن.ه\ي'ك من رجل كما تقول ح.س\ب'ك من رجل ل تثن ول تمع
ل4نه مصدر.وتقول ف العرفة: هذا عبد' ال ناه1ي.ك من رجل فتنصبه على

الال.
وج.ز'ور¬ ن.ه,ي_ةD، على ف%ع1يلة، أ%ي ضخمة سينة. ون,هاء� النها:

ارتفاع'ه قراب. نصف النهار. وهم ن'هاء� مائة ون,هاء مائة أ%ي قدر مائة كقولك
ز'هاء مائة. والنeهاء: القوارير 

(* قوله« والنهاء القوارير وقوله والنهاء
حجر إل» هكذا ضبطا ف الصل ونسخة من الكم، وف القاموس: انما

ككساء.) ، قيل: ل واحد لا من لفظها، وقيل: واحدته ن.هاء4ةD؛ عن كراع، وقيل:
هو الزeجاج عامة؛ حكاه ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ت.ر'ضe ال%صى أ%خ\فاف�ه'ن_ كأ%نا
ي'ك%س_ر' ق%ي\ض¬، ب.ي\نها، ون'هاء�

قال: ول يسمع إ,ل ف هذا البيت. وقال بعضهم: النeها الزجاج، يد�
ويقصر، وهذا البيت أ%نشده الوهري: ت.ر'دe الصى أ%خفاف�هن؛ قال ابن بري:

والذي رواه ابن ال4عراب ت.ر'ضe الصى، ورواه الن>هاء، بكسر النون،
قال: ول أ%سع الن>هاء مكسور ال4ول إ,ل ف هذا البيت؛ قال ابن بري:

وروايته ن,هاء، بكسر النون، جع ن.هاة الو.د\عة، قال: ويروى بفتح النون
أ%يضاv جع ن.هاة، جع النس، ومد�ه لضرورة الشعر. قال: وقال القال النeهاء،

بضم أ%وله، الزجاج، وأ%نشد البيت التقد�م، قال: وهو لع'ت.ي� بن ملك؛
وقبله:

ذ%ر.ع\ن. بنا ع'ر\ض. الف%لة1، وما ل%نا
ع.ل%ي\ه,ن_ إ,ل� و.خ\د.ه'ن س1قاء

والنeهاء: حجر أ%بيض أ%رخى من الرeخام يكون بالبادية وي'جاء به من
البحر، واحدته ن'هاءةD. والنeهاء: دواء 



(* قوله« والنهاء دواء» كذا ضبط ف
الصل والكم، وصرح الصاغان فيه بالضم وانفرد القاموس بضبطه بالكسر.)

يكون بالبادية يتعالون به ويشربونه. والن_هى: ضرب من ال%ر.ز، واحدته
ن.هاةD. والن_هاة أ%يضاv: الود\ع.ة، وجعها ن.هÝى، قال: وبعضهم يقول

الن>هاء مدود. ون'هاء الاء، بالضم: ارتفاعه. ون.هاة�: فرس لحق بن
جرير.وطلب حاجةv حت أ%ن\هى عنها ون.ه,ي. عنها، بالكسر، أ%ي تركها ظ%ف1ر. با

أ%و ل ي.ظ}ف%ر. وح.و\ل%ه من ال4صوات ن'ه\ي.ةD أ%ي ش'غ\لD. وذهب.ت\
تيم فما ت'س\هى ول ت'ن\هى أ%ي ل ت'ذكر.

قال ابن سيده: ون,ه\يا اسم ماء؛ عن ابن جن، قال: وقال ل أ%بو الوفاء
ال4عراب ن.ه.يا، وإ,نا حر_كها لكان حرف اللق قال ل4نه أ%نشدن

بيتاv من الطويل ل ي.ت_ز,ن� إ,ل9 بن.ه\يا ساكنة الاء، أ%ذكر منه: إ,ل
أ%ه\ل, ن.ه\يا، وال أ%علم.

@نوي: ن.وى الشيء4 ن,ي_ةv ون,ي.ةv، بالتخفيف؛ عن اللحيان وحده، وهو
نادر، إ,ل� أ%ن يكون على الذف، وان\ت.واه كلها: قصده واعتقده. ون.وى

النزل% وان\ت.واه كذلك. والن>ي_ة�: الوجه ي'ذ}ه.ب فيه؛ وقول النابغة
العدي:

إ,ن_ك. أ%ن\ت. ال%ح\ز'ون� ف أ%ث%ر, ال}ـ
ح.ي>، فإ,ن} ت.نو, ن,ي_ه'م ت'ق1م,

قيل ف تفسيه: ن,يÒ جع ن,ي_ة، وهذا نادر، ويوز أ%ن يكون ن,ي�
كن,ي_ة. قال ابن ال4عراب: قلت للمفضل ما تقول ف هذا البيت؟ يعن بيت

النابغة العدي، قال: فيه معنيان: أ%حدها يقول قد ن.و.و\ا ف1راق%ك فإ,ن
ت.ن\و, كما ن.و.و\ا ت'ق1م\ فل تطلبهم، والثان قد ن.و.وا السف%ر فإ,ن ت.ن\و,

كما ن.و.و\ا ت'ق1م\ صدور. ال3بل ف طلبهم، كما قال الراجز:
أ%ق1م\ لا ص'د'ور.ها يا ب.س\ب.س

الوهري: والن>ي_ة والن_وى الوجه' الذي ي.ن\ويه1 السافر' من ق�ر\ب�
أ%و ب'عد، وهي مؤنثة ل غي؛ قال ابن بري: شاهده:

وما ج.م.ع.ت\نا ن,ي_ة قب\ل%ها معا
قال: وشاهد النوى قول م'ع.قYر بن حار:

فأ%ل}ق%ت\ ع.صاها واس\تق%ر_ با الن_وى،
كما ق%ر_ ع.ي\ناv بال3ياب, ال�ساف1ر'



والن>ي_ة والن_وى جيعاv: الب'ع\د؛ قال الشاعر:
ع.د.ت\ه' ن,ي_ةD عنها ق%ذوف

والن_وى: الدار. والن_وى: التحوeل من مكان إ,ل مكان آخر أ%و من دار
إ,ل دار غيها كما ت.ن\ت.وي ال4عراب' ف باديتها، كل ذلك أ�ن\ثى.

وان\ت.وى القوم' إ,ذا انتقلوا من بلد إ,ل بلد. الوهري: وان\ت.وى القوم'
منزلv بوضع كذا وكذا واستقر_ت ن.واهم أ%ي أ%قاموا. وف حديث عروة ف

الرأ%ة البدوية ي'ت.وف عنها زوج'ها: أ%نا ت.ن\ت.وي حيث ان\ت.وى أ%هل�ها أ%ي
تنتقل وتتحو�ل؛ وقول الطرماح:

آذ%ن% الناو,ي بب.ي\ن'ونة{،
ظ%ل}ت' من\ها كم'ر,يغ, ال�دام

الناوي: الذي أ%ز\م.ع. على التحوeل. والن_وى: الن>ي_ة وهي الن>ي.ة،
مففة، ومعناها القصد لبلد غي البلد الذي أ%نت فيه مقيم. وفلن ي.ن\وي
وجه كذا أ%ي يقصده من سفر أ%و عمل. والن_وى: الوجه' الذي تقصده.

التهذيب: وقال أ%عراب من بن س'ليم لبن له ساه إ,براهيم ناو.ي\ت' به
إ,براهيم. أ%ي قصدت ق%ص\د.ه فتب_كت باسه. وقوله ف حديث ابن مسعود: وم.ن\

ي.ن\و, الدنيا ت'ع\ج,ز\ه أ%ي من ي.س\ع. لا ي.خ1ب\، يقال: ن.و.ي\ت' الشيء4
إ,ذا ج.د.د\ت. ف طلبه. وف الديث: ن,ي_ة� الرجل خ.ي¬ من عمله، قال:

وليس هذا بخالف لقول النب، صلى ال عليه وسلم: من ن.و.ى ح.س.ن.ةv فلم
ي.ع\ملها ك�ت1بت له حسنة، ومن ع.م1ل%ها كتبت له عشراv؛ والعن ف قوله نية
الؤمن خي من عمله أ%نه ي.ن\وي ال3يان ما بقي، وينوي العمل ل بطاعته

ما بقي، وإ,نا يلده ال ف النة بذه النية ل يعمله، أ%ل ترى أ%نه
إ,ذا آمن 

(* قوله« أل ترى أنه إذا آمن إل» هكذا ف الصل، ولعله سقط
من قلم الناسخ جواب هذه الملة، والصل وال اعلم: فهو ف النة ولو عاش

إل.) ونوى الثبات على ال3يان وأ%داء الطاعات ما بقي ولو عاش مائة سنة
يعمل الطاعات ول نية له فيها أ%نه يعملها ل فهو ف النار؟ فالنية عمل

القلب، وهي تنفع الناوي وإ,ن ل يعمل ال4عمال، وأ%داؤها ل ينفعه
دونا، فهذا معن قوله نية الرجل خي من عمله. وفلن ن.واك. ون,ي_ت'ك

ون.وات'ك؛ قال الشاعر:
ص.ر.م.ت\ أ�م.ي\م.ة� خ'ل�ت وص1لت،



ون.و.ت\ ول%م_ا ت.ن\ت.وي كن.وان
الوهري: ن.و.ي\ت' ن,ي_ةv ون.واةv أ%ي عزمت، وان\ت.و.ي\ت' مثله؛ قال

الشاعر:
ونوت ول%م_ا ت.ن\ت.وي كن.وات

قال: يقول ل ت.ن\و, ف9 كما نويت ف مود�تا، ويروى: ولا ت.ن\ت.وي
بن.وات أ%ي ل تقض حاجت؛ وأ%نشد ابن بري لقيس بن الطيم:

ول أ%ر. كام\ر,ئ� ي.د\ن'و ل%س\ف{،
له ف ال4رض س.ي\ر¬ وان\ت1واء�

وحكى أ%بو القاسم الزجاجي عن أ%ب العباس ثعلب أ%ن الرياشي أ%نشده
ل�ؤر>ج:

وفار.ق}ت' حت ل أ�بال م.ن, ان\ت.وى،
وإ,ن} بان% جيانD ع.لي_ ك1رام'

وقد ج.ع.ل%ت\ ن.ف}سي على الن_أ}ي ت.ن\طوي،
وع.ي\ن على ف%ق}د1 البيب, ت.نام'

يقال: ن.واه بن.وات1ه أ%ي رد_ه باجته وقضاها له. ويقال: ل ف بن
فلن ن.واةD ون,ي_ةD أ%ي حاجة. والن>ي_ة� والن_وى: الوجه الذي تريده

 Òوت.ن\ويه. ورجل م.ن\وي
Dقوله« ورجل منوي إل» هكذا ف الصل. ون,ي_ة *)

م.ن\و,ي_ةD إ,ذا كان يصيب النeج\عة المودة. وأ%ن\وى الرجل� إ,ذا كثر
أ%سفاره. وأ%ن\وى إ,ذا تباعد.

vالرفيق، وقيل: الرفيق ف السفر خاصة. ون.و_ي\ت'ه ت.ن\و,ية :eوالن_وي
أ%ي و.ك%ل}ت'ه إ,ل ن,ي_ت1ه. ون.و,يeك: صاحب'ك الذي نيته ني�تك؛ قال

الشاعر:
وقد ع.ل1م\ت، إ,ذ د'ك%ي\ن¬ ل ن.وي،

أ%ن� الش_ق1ي_ ي.ن\ت.حي له الش_ق1ي
وف نوادر ال4عراب: فلن ن.و,يe القوم وناو,يه,م\ وم'ن\ت.ويهم أ%ي

صاحب أ%مرهم ورأ}يهم. ون.واه' ال�: حفظه؛ قال ابن سيده: ولست منه على ثقة.
التهذيب: قال الفراء ن.واك. ال اي حفظك ال؛ وأ%نشد:

يا ع.م\رو أ%حس3ن\، ن.واك. ال� بالر_ش.د1،
واق}را السلم. على ال4ن\قاء3 والث�م.د1



وف الصحاح: على الذ�لفاء بالث%مد. الفراء: ن.واه ال� أ%ي ص.ح1به
ال� ف سفره وح.ف1ظه، ويكون ح.ف1ظ%ه ال. والن_وى: الاجة. قال أ%بو

عبيد: ومن أ%مثال العرب ف الرجل ي'ع\رف' بالصدق ي'ض\ط%رe إ,ل الكذب
قولم: عند الن_وى ي.ك}ذ1ب'ك الصاد1ق'، وذكر ق1ص_ة% العبد الذي خ'وط1ر.
صاح1ب'ه على ك%ذ1به، قال: والن_وى ههنا م.س3ي' الي> م'ت.ح.و>لي من دار

إ,ل أ�خرى.
والن_واة�: ع.ج.مة� الت_مر والزبيب وغيها. والن_واة�: ما ن.ب.ت.

على الن_وى كال%ثيثة النابتة عن ن.واها، رواها أ%بو حنيفة عن أ%ب زياد
الكلب، والمع من كل ذلك ن.وÝى ون'و,يÒ ون,و,يÒ، وأ%ن\واء جع ن.وÝى؛

قال مليح الذل:
م'ن,ي¬ ت.ج'وز' الع1يس'، م1ن ب.ط1نات1ه،
ح.صÝى م1ث}ل% أ%ن\واء الر_ض1يخ, ال�ف%ل�ق,

وتقول: ثلث ن.و.يات{. وف حديث عمر: أ%نه ل%ق%ط% ن.و.يات{ من الطريق
فأ%م\س.ك%ها بيده حت م.ر_ بدار قوم فأ%لقاها فيها وقال تأ}كله

داج,ن.ت'هم. والن_وى: جع ن.واة التمر، وهو يذكر ويؤنث. وأ%كلت التمر ونويت
الن_وى وأ%ن\و.ي\ت'ه: رميته. ون.و_ت1 الب'س\رة� وأ%ن\و.ت\: ع.ق%د. ن.واها.

غيه: ن.و.ي\ت' الن_و.ى وأ%ن\و.ي\ت'ه أ%كلت التمر وجعت ن.واه'. وأ%ن\وى
ون.و_ى ون.وى إ,ذا أ%لقى النوى. وأ%ن\وى ون.و.ى ون.و_ى: من الن>ي_ة1،

vون.واية vت.ن\وي ن.ي�ا �وأ%ن\وى ون.و_ى ف السفر، ون.و.ت1 الناقة
ون,وايةv، فهي ناو,يةD، من ن'وق ن,واء: س.م1ن.ت، وكذلك المل والرجل والرأ%ة

والفرس؛ قال أ%بو النجم:
أ%و كال�ك%س_ر, ل ت.ؤ'وب' ج,ياد'ه

إ,ل� غ%وان,م.، وه\ي. غ%ي\ر' ن,واء
وقد أ%ن�واها الس>م.ن'، والسم من ذلك الن>يe. وف حديث علي وحزة،

رضي ال عنهما:
أ%ل يا ح.م\ز. للشeر'ف1 الن>واء

قال: الن>واء� الس>مان�. وج.مل ناو� وج,مال ن,واء#، مثل جائع�
وج,ياع�، وإ,بل ن.و.و,ي_ةD إ,ذا كانت تأ}كل الن_وى. قال أ%بو الدeق%ي\ش:

الن>يe السم، وهو الش_حم، والن_يe هو الفعل؛ وقال الليث: الن>يe ذو
الن_ي>، وقال غيه: الن>يe اللحم، بكسر النون، والن_يe الش_حم'.



ابن ال4نباري: الن_يe الش_ح\م، من ن.و.ت الناقة� إ,ذا س.م1ن.ت\. قال:
eبكسر النون والمز، اللحم الذي ل ي.ن\ض.ج\. الوهري: الن>ي ،eوالن>ي

الشحم وأ%صله ن.و\ي¬؛ قال أ%بو ذؤيب:
ق%ص.ر. الص_ب'وح. ل%ا فش.ر_ج. ل%ح\م.ها
بالن_ي>، ف%ه\ي. ت.ث�وخ' فيها ال3ص\ب.ع'

(* قوله« فشرج إل» هذا الضبط هو الصواب وما وقع ف شرج وثوخ خلف.)
وروي: ت.ث�وخ' فيه، فيكون الضمي ف قوله فيه يعود على لمها، تقديره
فهي ت.ث�وخ' ال3ص\ب.ع ف ل%ح\مها، ولا كان الضمي يقوم مقام لمها أ�غن
عن العائد الذي يعود على هي، قال: ومثله مررت برجل قائم أ%بواه ل

قاعدين، يريد ل قاعدين أ%بواه، فقد اشتمل الضمي ف قاعدين على ضمي الرجل،
وال أ%علم.

الوهري: وناواه أ%ي عاداه، وأ%صله المز ل4نه من الن_و\ء وهو
النeه'وض. وف حديث اليل: ور.جلD ر.ب.طها ر,ياءé ون,واءé أ%ي م'عاداةv ل4هل

ال3سلم، وأ%صلها المز.
والن_واة� من العدد: عشرون، وقيل: عشرة، وقيل: هي ال�وقية من الذهب،
وقيل: أ%ربعة دناني. وف حديث عبد الرحن بن عوف: أ%ن النب،صلى ال

عليه وسلم، رأ%ى عليه و.ض.راv من ص'ف}رة{ فقال: م.ه\ي.م\؟ قال: تزو�جت'
امرأ%ة من ال4نصار على ن.واة{ من ذهب، فقال: أ%و\ل1م\ ولو بشاة{؛ قال أ%بو

�عبيد: قوله على ن.واة{ يعن خسة دراهم، قال: وقد كان بعض الناس ي.ح\م1ل
معن هذا أ%نه أ%راد قدر نواة من ذهب كانت قيمت'ها خسة دراهم، ول يكن

ث ذهب، إ,نا هي خسة دراهم تسمى ن.واةv كما تسمى ال4ربعون أ�وقية
والعشرون ن.ش�اv. قال منصور: ون.صe حديث1 عبد1 الرحن, يدل© على أ%نه

تزو_ج. امرأ%ةv على ذهب قيمت'ه د.راه1م.، أ%ل تراه قال على ن.واة{ من ذهب؟
رواه جاعة عن حيد عن أ%نس، قال: ول أ%دري ل1م. أ%نكره أ%بو عبيد.
والن_واة� ف ال4صل: ع.ج.مة� التمرة. والن_واة�: اسم لمسة دراهم. قال

البد: العرب تعن بالنواة خسة دراهم، قال: وأ%صحاب الديث يقولون على
ن.واة{ من ذهب قيمتها خسة دراهم، قال: وهو خطأD وغلط. وف الديث: أ%نه

أ%و\د.ع. ال�ط}ع1م. بن ع.د1ي¼ ج'ب\ج'بةv فيها ن.وÝى من ذهب أ%ي ق1ط%ع¬ من
ذهب كالن_و.ى، وزن الق1طعة خسة دراهم.

والن_و.ى: م.خ\ف1ض' الارية وهو الذي ي.ب\قى من ب.ظ}ر,ها إ,ذا ق�ط1ع.



ال�ت\ك'. وقالت أ%عرابية: ما ترك الن_خ\ج' لنا من ن.وÝى. ابن سيده:
الن_و.ى ما ي.بق%ى من ال%خ\ف1ض بعد ال1تان، وهو الب.ظ}ر'.

ون,واء#: أخو م'عاو,ية% بن ع.مرو بن مالك وهناة وقراهيد وجذية ال4برش.
قال ابن سيده: وإ,نا جعلنا نواء على باب ن و ي لعدم ن وثنائية. ون.وÝى:

اسم موضع؛ قال ال4ف}و.ه:
وس.ع\د¬ لو د.ع.و\ت'ه'م'، ل%ثابوا

إ,ل� ح.ف1يف. غاب, ن.وÝى ب,أ�س\د1
ون.ي_ان�: موضع؛ قال الكميت:

م1ن\ و.ح\ش, ن.ي_ان%، أ%و م1ن و.حش, ذي ب.ق%ر�،
أ%ف}ن.ى ح.لئ1ل%ه ال3ش\لء� والط�ر.د'



حرف الاء



@هـ: الاء من الروف اللقية وهي: العي والاء والاء والاء
والغي والمزة، وهي أ%يضاvمن الروف الهموسة وهي: الاء
والاء والاء والكاف والشي والسي والتاء والصاد والثاء

والفاء، قال: والهموس حرف لن% ف م.خ\رجه دون ال%ج\هور،
وجرى مع الن_ف%س فكان دون الهور ف رفع الصوت.

أبه: أ%ب.ه. له ي.أ}ب.ه' أ%ب\هاv وأ%ب,ه. له وبه أ%ب.هاv: ف%ط1ن.. وقال
بعضهم: أ%ب,ه. للشيء أ%ب.هاv نس3يه ث تفط�ن. له. وأ%ب_ه. الرجل%:

ف%ط�نه، وأ%ب>هه: نب_هه؛ كلها عن كراع، والعنيان متقاربان. الوهري: ما
أ%ب.ه\ت' لل4مر آب.ه' أ%ب\هاv، ويقال أ%يضاv: ما أ%ب,ه\ت' له بالكسر
آب.ه' أ%ب.هاv مثل ن.ب,ه\ت' ن.ب.هاv. قال ابن بري: وآب.ه\ت'ه أ%علمته؛

وأ%نشد ل�مية:
إذ} آب.ه.ت\هم ول ي.د\ر'وا بفاحشة{،

وأ%ر\غ%م.ت\هم ول ي.د\روا با ه.ج.ع'وا
وف حديث عائشة، رضي ال عنها، ف التعوeذ من عذاب القب: أ%ش.يء#

أ%و\ه.م\ت'ه ل آب.ه\ له أ%و ش.يء# ذ%ك�ر\ت'ه إياه أ%ي ل أ%دري أ%هو شيء
ذك%ر.ه النب وكنت غ%ف%ل}ت' عنه فلم آب.ه\ له، أ%و شيء#

ذ%ك�ر\ت'ه إياه وكان يذكره بعد'.
وال�ب_ه.ة: العظمة والكب. ورجل ذو أ�ب_ه.ة{ أ%ي ذو كب وعظمة.

وت.أ%ب_ه فلنD على فلن تأ%بeهاv إذا تكب ورفع قدره عنه؛ وأ%نشد ابن بري
لرؤبة:

وطام1ح من ن.خ\4و.ة1 الت_أ%بeه1
وف كلم علي�، عليه السلم: كم\ من\ ذ1ي أ�ب_ه.ة{ قد جع.لت'ه حقياv؛

ال�ب_هة�، بالضم والتشديد للباء: العظمة والبهاء. وف حديث معاوية: إذا
ل ي.ك�ن, ال%خ\زوميe ذا ب.أ}و� وأ�ب_ه.ة{ ل يشبه قومه؛ يريد أ%ن�

بن مزوم أ%كثر'هم يكونون هكذا. وف الديث: ر'ب_ أ%ش\ع.ث% أ%غ}ب.ر ذي
ط1م\ر.ين ل ي'ؤب.ه' له أ%ي ي'ح\ت.ف%ل� به لقارته. ويقال لل4ب.ح>:

.eأ%ي ب.ح_ ي.ب.ح eوقد ب.ه_ ي.ب.ه ،eأ%ب.ه

@هأهأ: ال%أ}هاء�: د'عاء� ال3بل إ,ل الع.ل%ف1؛ وهو ز.ج\ر الكلب وإ,ش\لؤ'ه؛ وهو الض_ح1ك' العال1ي.
وه.أ}ه.أ% إ,ذا ق%ه\ق%ه. وأ%كثر الـم.د_. وأ%نشد:

ـgت'م' ك�ش'ف¬، عند. اللYقا، خ'ور'؟( )1أ%ه.أ}أ%ه.أ}، ع1ند زاد1 الق%و\م,، ض1ح\ك�ه'م'، *  وأ%ن



  قوله «أهأ أهأ إل» هذا البيت أورده ابن سيده ف العتل فقال: أهأ أهأ، عند زاد القوم، ضحكتهم والوغى بدل1 (
اللقا.)

ال4لف قبل الاء، للستفهام، م'س\ت.ن\كر. 
وه.أ}ه.أ% بال3ب,ل, ه1ئ}هاءé وه.أ}هاءé، ال4خية نادرةD: دعاها إ,ل الع.ل%ف1، فقال ه1ئ} ه1ئ}.

.Dمقصور: ض.ح_اكة ،Dوجارية ه.أ}هأ%ة
وج.أ}ج.أ}ت' بال3بل: د.ع.و\ت'ها للشeر\ب. والسم ال1يء� وال1يء�، وقد تقد�م ذلك.

 ال4زهري: هاه.ي\ت' بال3بل: د.ع.و\ت'ها. وه.أ}ه.أ}ت' لل}ع.ل%ف، وج.أ}ج.أ}ت' بال3بل لتشرب. والسم منه: ال1يء� وال1يء�. وأ%نشد لعاذ
بن

ه.ر_اء�:
وما كان%، على ال1يء3،  * ول ال1يء3، ام\ت1داح1يكا

رأ%يت بط الشيخ شرف الدين الـم'ر\س1ي بن أ%ب الف%ض\ل: أ%ن� بط
 ال4زهري ال1يء3 وال1يء3، بالكسر. قال: وكذلك قي_دها ف  الوضعي من كتابه. قال: وكذلك ف جامع اللحيان: رجل

ه.أ}ه.أD وه.أ}ه.اء# من الض_ح1ك.
وأ%نشد:

)2يا ر'ب_ ب.ي\ضاء4 م1ن. الع.واس1ج,، *  ه.أ}ه.أ%ة{، ذات1 ج.ب,ي� سارج(
 قوله «سارج» ف التهذيب أي حسن، اشتقاقه من السراج، وف التكملة السارج الواضح.)2(

.Òهبأ: ال%ب\ء�: ح.ي@
@هتأ: ه.ت.أ%ه بالع.صا ه.ت\أv: ضر.ب.ه.

وت.ه.ت_أ% الثوب': ت.ق%ط�ع. وب.ل1ي.، بالتاء باثنتي. وكذلك ت.ه.م_أ%، باليم، وت.ف%س_أ%. وكلê مذكور ف موضعه.
وم.ض.ى من الليل ه.ت\ء# وه1ت\ء# وه1يت.أD وه1يت.اء# وه.زيع¬ أ%ي وقت.
أ%بو اليثم: جاء بعد ه.د\أ%ة{ من الليل وه.ت\أ%ة{. اللحيان: جاء بعد 

ه.ت1يء�، على ف%ع1يل�،
>180<ص:

  وه.ت\ء�، على ف%ع\ل�، وه.ت\ي�، بل هز، وه1تاء� وه1يتاء�، مـمدودان. ابن السكيت: ذه.ب ه1ت\ء# من الليل، وما بقي. إ,ل
ه1ت\ء#، وما ب.قي. من غنمهم إ,ل ه1ت\ء#، وهو أ%قل© من الذ�اهبة. وفيها ه.ت.أD شديد، غي مـمدود، وه'ت'وء#، يريد' ش.قÒ وخ.ر\ق¬.

 @هجأ: ه.ج,ئ% الر_ج'ل ه.ج.أv: الت.هب. ج'وع'ه، وه.ج.أ% ج'وع'ه ه.ج\أv وه¬ج'وءاv: سكن وذه.ب. وه.ج.أ% غ%ر.ث1ي ي.ه\ج.أ� ه.ج\أv: س.ك%ن
وذه.ب

وان\ق%ط%ع. وه.ج.أ%ه الطعام' ي.ه\ج.ؤ'ه\ ه.ج\أv: م.ل4ه، وه.ج.أ% الطعام.: أ%كله.
وأ%ه\ج.أ% الطعام' غ%ر.ث1ي: سك�نه وق%ط%ع.ه، إ,ه\جاءé. قال:

فأ%خ\زاه'م' ر.ب>ي، ود.ل� ع.ل%ي\ه,م'، *  وأ%ط}ع.م.ه'م من م.ط}ع.م� غ%ي\ر, م'ه\ج,ئ1



وه.ج.أv ال3بل% والغنم. وأ%ه\ج.أ%ها: ك%ف�ها ل1ت.ر\عى. وال1جاء�،
 مـمدود: ت.ه\ج,ئ%ة� الرف. وت.ه.ج_أ}ت الرف وتجيته، بمز وتبديل. أ%بو العباس: ال%ج.أ� ي'قصر ويهمز، وهو كل© ما كنت

فيه، فان\ق%ط%ع عنك. ومنه قول بشار، وق%ص.ره ول يهمز، وال4صل المز: 
وق%ض.ي\ت' م1ن\ و.ر.ق, الش_باب, ه.جاv، *  م1ن\ ك�لY أ%ح\و.ز. راج,ح� ق%ص.ب'ه\

وأ%ه\ج.أ}ت'ه ح.ق�ه وأ%ه\ج.ي\ت'ه ح.ق�ه إ,ذا أ%د�يته إ,ليه. 
@هدأ: ه.د.أ% ي.ه\د.أ� ه.د\ءاv وه'د'وءاv: س.ك%ن، يكون ف سكون الركة

والص_و\ت وغيها. قال ابن ه.ر\مة%:
ل%ي\ت. الس>باع. لن.ا كانت م'جاو,رةv،  * وأ%ن_نا ل ن.ر.ى، م1م_ن\ ن.ر.ى، أ%ح.دا

إ,ن� الس>باع. ل%ت.ه\دا عن ف%رائ1سها، *  والناس' ليس باد{ ش.رeهم أ%ب.دا
ـ�ه جعلها ياءé، فأ%لق هاد1ياv برام� وسام�، وهذا عند سيبوبه إ,نا  أ%راد ل%ت.ه\د.أ� وباد1ئ�، فأ%بدل المزة إ,بدالv صحيحاv، وذلك أ%ن

يؤخذ
ساعاv ل قياساv. ولو خففها تفيفاv قياسياv لعلها بي بي، فكان ذلك يكسر البيت والكسر ل يوز، وإ,نا يوز الز>حاف'.

والسم: ال%د\أ%ة�، عن اللحيان.
 وأ%ه\د.أ%ه: س.ك�نه. وه.د.أ% عنه: س.ك%ن.. أ%بو اليثم يقال: ن.ظ%ر\ت' إ,ل ه.د\ئ1ه، بالمز، وه.د\ي,ه. قال: وإ,نا أ%سقطوا المزة فجعلوا

مكانا
الياء، وأ%صلها المز، من ه.د.أ% ي.ه\د.أ� إ,ذا سكن.

وأ%تانا وقد ه.د.أ%ت1 الر>ج\ل� أ%ي بعد.ما سك%ن. الناس' بالليل.
 وأ%تانا بعد.ما ه.د.أ%ت1 الر>ج\ل� والع.ي\ن' أ%ي س.ك%ن.ت\ وس.ك%ن. الناس' بالليل. وه.د.أ% بالكان: أ%قام فس.ك%ن. ول أ%ه\د.أ%ه الل9ه: ل أ%س\ك%ن
 ع.ناء4ه' ون.ص.ب.ه. وأ%تانا وقد ه.د.أ%ت1 العيون�، وأ%تانا ه'د'وءاv إ,ذا جاء4 بعد ن.و\مة{. وأ%تانا بعد. ه'د\ء� من الليل وه.د\ء� وه.د\أ%ة{ وه.د1يء�،
،� ف%ع1يل�، وه'د'وء�، ف�عول�، أ%ي بعد ه.ز,يع� من الليل، ويكون هذا ال4خي مصدراv وجعاv، أ%ي حي سك%ن الناس. وقد ه.د.أ% الليل

عن سيبويه، وبعدما ه.د.أ% الناس' أ%ي ناموا. وقيل: ال%د\ء� من أ%و_له إ,ل ثلثه، وذلك اب\ت1داء� سك�ونه.
 وف الديث: إ,ي_اك�م والس_م.ر. بعد ه.د\أ%ة1 الر>ج\ل. ال%د\أ%ة� وال�د'وء�: السكون عن الركات، أ%ي بعدما ي.س\ك�ن' الناس' عن
الـم.ش\ي والخت1لف1 ف الط©ر'ق. وف حديث س.واد1 بن قار,ب�: جاء4ن بعد ه.د\ء� من الليل أ%ي بعد طائفة{ ذه.ب.ت\ منه.

>181<ص:
وال%د\أ%ة�: موضع بي مكة والطائ1ف، س'ئل أ%هلها ل1م. س'م>ي.ت\

ه.د\أ%ةv، فقالوا: ل4ن الطر ي'ص1يبها بعد ه.د\أ%ة{ من الليل. والن_س.ب' إ,ليه
 ه.د.و,يÒ، شاذê من وجهي: أ%حدها تريك الدال، والخ.ر قلب المزة واواv. وما له ه1د\أ%ة� ليلة{، عن اللحيان، ول يفسره.

قال ابن سيده: وعندي أ%ن معناه ما يق�وت'ه، ف%ي'س.كYن' ج'وع.ه أو س.ه.ر.ه أ%و ه.م_ه.
 وه.د.أ% الر_ج'ل� ي.ه\د.أ� ه'د'وءاv: مات. وف حديث أ�م سليم قالت ل4ب طلحة عن ابنها: هو أ%ه\د.أ� مـما كان أ%ي أ%س\ك%ن'؛ ك%ن.ت

بذلك عن



الوت ت.ط}ي,يباv ل1ق%ل}ب, أ%بي,ه.
وه.د1ئ. ه.د.أv، فهو أ%ه\د.أ�: ج.ن,ئ%. وأ%ه\د.أ%ه الض.ر\ب' أ%و الك1ب.ر'.

 وال%د.أ�: ص1غ.ر' الس_نام, يعتري ال3بل من ال%م\ل, وهو دون ال%ب.ب,. وال%د\آء� من ال3بل: الت ه.د1ئ. س.نام'ها من ال%م\ل ول%ط%أ% عليه
وب.ر'ه ول ي'ج\ر.ح.

وال4ه\د.أ� من الـم.ناك1ب: الذي د.ر,م. أ%ع\له واس\ت.ر\خ.ى ح.ب\ل�ه.
وقد أ%ه\د.أ%ه الل9ه.

وم.ر.ر\ت' برجل ه.د\ئ1ك من رجل، عن الزجاجي، والعروف ه.د>ك. من رجل.
وأ%ه\د.أ}ت' الصب_ إ,ذا جعلت ت.ض\ر,ب' عليه بك%فYك وت'س.كYن'ه 

ل1ي.نام.. قال عدي� بن زيد:
ش.ئ1ز¬ ج.ن\ب,ي كأ%ن>ي م'ه\د.أ،  * ج.ع.ل% الق%ي\ن' على الد_ف> ال3ب.ر\

 وأ%ه\د.أ}ت'ه إ,ه\د.اءé. ال4زهري: أ%ه\د.أ%ت1 الرأ%ة� ص.بي_ها إ,ذا قار.ب.ت\ه وس.ك�ن.ت\ه ل1ي.نام، فهو م'ه\د.أ. وابن ال4عراب يروي هذا البيت م'ه\د.أ،
وهو الصب الـم'ع.ل�ل� ل1ي.نام. ورواه غيه م.ه\د.أv أ%ي بعد ه.د\ء� من الليل.

ويقال: تركت فلناv على م'ه.ي\د1ئ%ت1ه أ%ي على حال%ت1ه الت كان عليها،
تصغي الـم.ه\د.أ%ة1.

ورجل أ%ه\د.أ� أ%ي أ%ح\د.ب' ب.ي>ن' ال%د.إ,. قال الراجز ف صفة الر_اعي:
أ%ه\د.أ�، ي.م\ش1ي م1ش\ية% الظ�ل1يم, 

�ال4زهري عن الليث وغيه: ال%د.أ� مصدر ال4ه\د.إ,. رجل أ%ه\د.أ
 وامرأ%ة ه.د\آء�، وذلك أ%ن يكون م.ن\ك1به منخفضاv مستوياv، أ%و يكون مائلv نو الصدر غي م'ن\ت.ص1ب�. يقال م.ن\ك1ب¬ أ%ه\د.أ�. وقال

ال4صمعي: رجل أ%ه\د.أ� إ,ذا كان فيه ان\ح1ناء#، وه.د1ئ. وج.ن,ئ% إ,ذا انن.
@هذأ: ه.ذ%أ%ه بالسيف وغيه ي.ه\ذ%ؤ'ه ه.ذ}ءاv: ق%ط%ع.ه ق%ط}عاv أ%و\ح.ى

 من ال%ذY. وس.ي\ف¬ ه.ذ�اء#: قاط1ع¬. وه.ذ%أ% الع.د'و_ ه.ذ}ءاv: أ%بار.هم وأ%فناهم. وه.ذ%أ% الكلم. إ,ذا أ%كثر منه ف خ.ط%إ,. وه.ذ%أ%ه بلسانه
ه.ذ}ءا: آذاه وأ%س\م.ع.ه ما ي.ك}ر.ه.

وت.ه.ذ�أ%ت1 الق%ر\حة� ت.ه.ذ©ؤاv وت.ذ%ي_أ%ت\ ت.ذ%يeؤاv: ف%س.د.ت\ وت.ق%ط�ع.ت.
وه.ذ%أ}ت' اللحم بالس>كYي ه.ذ}ءاv إ,ذا ق%ط%ع\ت.ه به.

@هرأ: ه.ر.أ% ف م.ن\ط1ق1ه ي.ه\ر.أ� ه.ر\ءاv: أ%كثر، وقيل: أ%كثر ف خ.ط%إ� أ%و قال ال%نا والق%ب,يح..
وال�راء�، مـمدود مهموز: الـم.ن\ط1ق' الك%ث1ي'، وقيل: الـم.ن\ط1ق' الفاس1د' الذي ل ن,ظام. له. وق%و\ل� ذي الرeم_ة:

ل%ها ب.ش.ر¬ م1ث}ل� ال%ر,ير,، وم.ن\ط1ق¬ *  ر.خ1يم' ال%واش1ي، ل ه'راء# ول ن.ز\ر'
>182<ص:

.vيتملهما جيعا
وأ%ه\ر.أ% الكلم. إ,ذا أ%كثر ول ي'ص1ب الـم.ع\ن.ى. وإ,ن� م.ن\ط1ق%ه لغي' ه'راء�.



ور.ج'لD ه'راء#: كثي الكلم. وأ%نشد ابن ال4عراب: 
ش.م.ر\د.ل�، غ%ي\ر, ه'راء� م.ي\ل%ق,

وام\رأ%ةD ه'راءة وقوم ه'راؤ'ون.
 وه.ر.أ%ه الب.ر\د' ي.ه\ر.ؤ'ه ه.ر\ءاv وه.راءة وأ%ه\ر.أ%ه: اش\ت.د_ عليه حت كاد ي.ق}ت'ل�ه، أ%و ق%ت.ل%ه. وأ%ه\ر.أ%نا الق�رe أ%ي ق%ت.ل%نا.وأ%ه\ر.أ% فلن فلناv إ,ذا

ق%ت.ل%ه.
وه.ر,ئ. الال� وه.ر,ئ. القوم'، بالفتح، ف%ه'م م.ه\ر'وء�ون%.

 قال ابن بري: الذي حكاه أ%بو عبيد عن الكسائي: ه'ر,ئ. القوم، بضم الاء3، ف%هم م.ه\ر'وء�ون%، إ,ذا ق%ت.ل%هم الب.ر\د' أ%و ال%رe. قال:
وهذا هو الصحيح، ل4ن قوله م.ه\ر'وء�ون% إ,نا يكون جارياv على ه'ر,ئ..

قال ابن مقبل ف الـم.ه\ر'وء3، من ه.ر.أ%ه الب.ر\د'، ي.ر\ث1ي ع'ثمان% بن
ع.ف�ان%، رضي الل9ه تعال عنه:

ن.عاء# ل1ف%ض\ل, الع1ل}م, وال1ل}م, والتeق%ى، *  وم.أ}و.ى الي.تام.ى الغ'ب\ر,، أ%س\ن.و\ا، فأ%جد.ب'وا
وم.ل}ج.إ, م.ه\ر'وئ1ي.، ي'ل}ف%ى به ال%يا، *  إ,ذا ج.ل�ف%ت\ ك%ح\لD هو ال�مe وال4ب'

 قال ابن بري: ذكره الوهري وم.ل}ج.أ� م.ه\ر'وئي، وصوابه وم.ل}ج.إ,، بالكسر، معطوف على ما قبله. وك%ح\ل�: اسم¬ ع.ل%م
للس_نة1 الـم'ج\د1بة.

وع.ن.ى بال%يا الغ.ي\ث% وال1ص\ب..
 قال أ%بو حنيفة: ال%ه\ر'وء� الذي قد أ%ن\ض.ج.ه الب.ر\د'. وه.ر.أ% الب.ر\د' الاش1ي.ة% ف%ت.هر_أ%ت\: كس.ر.ها فت.ك%س_ر.ت. وق1ر_ةD لا ه.ر,يئةD، على

ف%ع1يلة: ي'ص1يب' الناس. والال% منها ض'رÒ وس.ق%طD أ%ي م.و\ت¬.
وقد ه'ر,ئ. القوم' والال�. والريئة أ%يضاv: الوقت الذي ي'ص1يبهم فيه

الب.ر\د'. وال%ر,يئة�: الوقت الذي ي.ش\ت.دe فيه الب.ر\د'.
وأ%ه\ر.أ}نا ف الر_واح, أ%ي أ%ب\ر.د\نا، وذلك بالعشي>، وخص_ بعض'هم

:vبه ر.واح. الق%ي\ظ، وأ%نشد ل3هاب, بن ع'م.ي\ر� ي.ص1ف' ح'م'را
)، *  وف%ار.ق%ت\ها ب'ل�ة� ال4واب,ل,1حت_ى إ,ذا أ%ه\ر.أ}ن% لل4صائ1ل, (

 قوله «للصائل» بلم الر، رواية ابن سيده ورواية الوهري بالصائل بالباء.)1(
قال: أ%ه\ر.أ}ن% لل4صائ1ل,: د.خ.ل}ن. ف ال4صائ1ل,، يقول: س1ر\ن% ف

 ب.ر\د1 الر_واح, إ,ل الاء3. وب'ل�ة� ال4واب,ل,: ب'ل�ة� الرeط}ب,، وال4واب,ل�: الت أ%ب.ل%ت\ بالكان1 أ%ي ل%ز,م.ت\ه، وقيل: هي الت ج.ز.أ%ت\ بالرeط}ب, عن
الاء.

وأ%ه\ر,ئ\ عنك من الظ�ه,ي.ة1 أ%ي أ%ق1م\ حت يسكن ح.رe النهار وي.ب\ر'د..
وأ%ه\ر.أ% الر_ج'ل%: ق%ت.له. وه.ر.أ% اللحم. ه.ر\ءاv وه.ر_أ%ه وأ%ه\ر.أ%ه: أ%ن\ض.ج.ه، ف%ت.ه.ر_أ% حت س.ق%ط% من العظم. وهو ل%ح\م¬ ه.ر,يء#.

وأ%ه\ر.أ% ل%ح\م.ه إه\ر.اءé إ,ذا ط%ب.خ.ه حت ي.ت.ف%س_خ.. والـم'ه.ر_أ� والـم'ه.ر_د': الـم'ن\ض.ج' من اللحم.
وه.ر.أ%ت1 الر>يح': اش\ت.د_ ب.ر\د'ها. ال4صمعي: يقال ف صغار النخل



أ%و_ل% ما ي'ق}ل%ع' شيء# منها من أ�م>ه: فهو ال%ث1يث� والو.د1يe وال1ر.اء� والف%س3يل. وال1راء�: 
>183<ص:

ف%س3يل� النخل. قال:
أ%ب.ع\د. ع.ط1ي_ت1ي أ%ل}فاv ج.م1يعاv، *  م1ن. الـم.ر\ج'و>، ثاق1بة% ال1راء3

أ%نشده أ%بو حنيفة قال: ومعن قوله ثاق1بة% ال1راء3: أ%ن9 النخل إ,ذا
اس\ت.ف}ح.ل ث�ق1ب. ف أ�ص'وله.

):1وال�ر.اء�(
 قوله «والراء اسم إل» ضبط الراء ف الكم بالضم وبه1(

 ف النهاية أيضاv ف هـ ر ي من العتل ولذلك ضبط الديث ف تلك الادة بالضم فانظره مع عطف القاموس له هنا على
الكسور.) اسم ش.ي\طان{ م'و.ك�ل ب,ق%ب,يح ال4ح\لم.

.�@هزأ: ال�ز\ء� وال�ز'ؤ': السeخ\ر,ية
ه'ز,ئ. به ومنه.

 وه.ز.أ% ي.ه\ز.أ� فيهما ه'ز\ءاv وه'ز'ؤاv وم.ه\ز.أ%ةv، وت.ه.ز_أ% واس\ت.ه\ز.أ% به: س.خ1ر.. وقوله تعال: إ,نا ن.ح\ن' م'س\ت.ه\ز,ئون، الل9ه' ي.س\ت.ه\ز,ئ' بم. قال
 الزجاج: الق1راءة ال%ي>دة على التحقيق، فإ,ذا خ.ف�ف}ت. المزة ج.ع.ل}ت. المزة% بي الواو والمزة، فقلت م'س\ت.ه\ز,ئون، فهذا

 الختيار بعد التحقيق، ويوز أ%ن ي'بدل منها ياء# ف%ت'ق}ر.أ% م'س\ت.ه\ز,ي'ون؛ فأ%ما م'س\ت.ه\ز'ون%، فضعيف ل و.ج\ه. له إ,ل شاذا، على قول
 من أ%بدل المزة ياءé، فقال ف اس\ت.ه\ز.أ}ت' اس\ت.ه\ز.ي\ت'، فيجب على اس\ت.ه\ز.ي\ت' م'س\ت.ه\ز'ون. وقال: فيه أ%وجه من ال%واب؛ قيل:

معن اس\ت1ه\ز.اء3 الل9ه بم أ%ن أ%ظهر لم من أ%ح\كامه ف الدنيا خ.لف. ما لم ف
 الخرة1، كما أ%ظ}ه.ر'وا للمسلمي ف الدنيا خ1لف. ما أ%س.رeوا. ويوز أ%ن يكون اس\ت1ه\ز.اؤ'ه بم أ%خ\ذ%ه إ,ي_اهم من ح.ي\ث� ل

ي.ع\ل%م'ون،
 كما قال، عز� من قائل: س.ن.س\ت.د\ر,ج'هم م1ن\ ح.ي\ث� ل ي.ع\ل%م'ون؛ ويوز، وهو الوجه الختار عند أ%هل اللغة، أ%ن يكون معن

 ي.س\ت.ه\ز,ئ' بم ي'جاز,يهم على ه'ز'ئ1هم بالع.ذاب، فسمي ج.زاء� الذ�ن\ب باسه، كما قال تعال: وجزاء� س.ي>ئة{ س.ي>ئةD م1ثل�ها؛ فالثانية
ليست ب,س.ي>ئة ف القيقة إ,نا سيت سيئة لز\د1واج, الكلم، فهذه ثلثة أ%وجه.

 ورجلD ه'ز.أ%ةD، بالتحريك، ي.ه\ز.أ� بالناس. وه'ز\أ%ةD، بالتسكي: ي'ه\ز.أ� به، وقيل ي'ه\ز.أ� منه. قال يونس: إ,ذا قال الرجل� ه.ز,ئت
منك، فقد

أ%خ\طأ%، إ,نا هو ه.ز,ئت' بك. وقال أ%بو عمرو: يقال س.خ1ر\ت' منك، ول يقال: س.خ1ر\ت' بك.
:vك%س.ره. قال ي.ص1ف' د1ر\عا :vوه.ز.أ% الشيء4 ي.ه\ز.ؤ'ه ه.ز\ءا

ل%ا ع'ك%ن¬ ت.ر'دe الن_ب\ل% خ'ن\ساv،  * وت.ه\ز.أ� بالـم.عاب,ل, والق1طاع,
 ع'ك%ن' الد>ر\ع,: ما ت.ث%ن_ى منها. والباء� ف قوله بالـم.عاب,ل زائدة، هذا قول أ%هل اللغة. قال ابن سيده: وهو عندي خطأD، إ,نا

ت.ه\ز.أ� ههنا
من ال�ز\ء3 الذي هو السeخ\ر,يe، كأ%ن� هذه الد>ر\ع. لـم_ا ر.د_ت1 الن_ب\ل% خ'ن\ساv ج'ع1ل%ت\ هاز,ئةv با.



 وه.ز.أ% الرجل�: مات.، عن ابن ال4عراب. وه.ز.أ% الرجل� إ,ب,ل%ه ه.ز\ءاv، ق%ت.ل%ها بالب.ر\د1، والعروف ه.ر.أ%ها، والظاهر أ%ن الزاي
تصحيف. ابن ال4عراب: أ%ه\ز.أ%ه الب.ر\د' وأ%ه\ر.أ%ه إ,ذا ق%ت.ل%ه. ومثله:

أ%ز\غ%ل%ت\ وأ%ر\غ%ل%ت\ فيما يتعاقب فيه الراء� والزاي.
ال4صمعي وغيه: ن.ز.أ}ت' الر�اح1لة% وه.ز.أ}تا إ,ذا ح.ر_ك}ت.ها.

@هأ: ه.م.أ% الث�و\ب. ي.ه\م.ؤ'ه ه.م\أv: ج.ذ%ب.ه ف%ان\خ.ر.ق..
وان\ه.م.أ% ث%و\ب'ه' وت.ه.م_أ%: ان\ق%ط%ع. من الب,ل%ى، وربا قالوا ت.هت_أ%، بالتاء3، وقد تقدم. وال1م\ء�: الث�و\ب' ال%ل%ق'، وجع ال1م\ء3 أ%ه\م.اء#.

>184<ص:
 @هنأ: ال%ن,يء� والـم.ه\ن.أ�: ما أ%تاك. بل م.ش.ق�ة{، اسم كالـم.ش\ت.ى.وقد ه.ن,ئ% الط�عام' وه.ن'ؤ. ي.ه\ن.أ� ه.ن.اءة: صار ه.ن,يئاv، مثل ف%ق1ه
 وف%ق�ه. وه.ن,ئ}ت' الط�عام. أ%ي ت.ه.ن_أ}ت' به. وه.ن.أ%ن,ي الط�عام' وه.ن.أ% ل ي.ه\ن,ئ�ن,ي وي.ه\ن.ؤ'ن,ي ه.ن\أv وه1ن\أv، ول نظي له ف الهموز. ويقال:
 ه.ن.أ%ن,ي خ'ب\ز' ف�لن أ%ي كان ه.ن,يئاv بغي ت.ع.ب� ول م.ش.ق�ة{. وقد ه.ن.أ%نا الل9ه' الط�عام.، وكان ط%عاماv اس\ت.ه\ن.أ}ناه أ%ي اس\ت.م\ر.أ}ناه'. وف

 حديث س'ج'ود السهو: ف%ه.ن_أ%ه وم.ن_اه، أ%ي ذ%ك�ره الـم.هان,ئ% وال4مان,ي، والراد به ما ي.ع\ر,ض' لل3نسان ف ص.لت1ه من أ%حاديث
 الن_ف}س وت.س\و,يل الشيطان. ولك الـم.ه\ن.أ� والـم.ه\نا، والمع الـم.هان,ئ�، هذا هو ال4صل بالمز، وقد يفف، وهو ف

 الديث أ%ش\به ل4جل م.ن_اه. وف حديث ابن مسعود ف إ,جابة1 صاحب الر>با إ,ذا د.عا إ,نساناv وأ%ك%ل ط%عامه، قال: لك الـم.ه\ن.أ
 وعليه الو,ز\ر' أ%ي يكون أ%ك}ل�ك. له ه.ن,يئاv ل ت'ؤ.اخ.ذ� به وو,ز\ر'ه على من ك%س.ب.ه. وف حديث النخعي ف طعام الع'م_ال, الظ�ل%مة1:

لم الـم.ه\ن.أ� وعليهم الو,زر.
وه.ن.أ%ت\ن,يه1 العاف1ية� وقد ت.ه.ن_أ}ت'ه وه.ن,ئ}ت' الطعام.، بالكسر، أ%ي ت.ه.ن_أ}ت' به. فأ%ما ما أ%نشده سيبويه من قوله:

ف%ار\ع.ي\ ف%زارة�، ل ه.ناك1 الـم.ر\ت.ع'
ـçا ما حكاه أ%بو عبيد من قول التمثل من العرب: ح.ن_ت\ ولت. ه.ن_ت  فعلى البدل للضرورة، وليس على التخفيف؛ وأ%م

 وأ%ن_ى لك1 م.ق}ر'وع، فأ%صله المز، ولكن� الثل يري م.ج\رى الش>عر، فلما احتاج إ,ل الـم'تاب.عة1 أ%ز\و.ج.ها ح.ن_ت. ي'ض\ر.ب' هذا
 الثل لن ي'ت_ه.م ف ح.ديثه ول ي'ص.د_ق. قاله ماز,ن� بن مالك بن ع.مرو بن ت.م1يم لبنة1 أ%خيه ال%ي\ج'مانة بنت1 الع.ن\ب.ر, ابن ع.م\رو بن
 ت.م1يم حي قالت ل4بيها: إ,ن9 عبدشس بن. سعد1 بن زي\د1 م.ناة% يريد أ%ن ي'غ1ي. ع.ليهم، فات_همها ماز,نD ل4ن� عبد.شس كان ي.ه\واها

 وهي ت.ه\واه، فقال هذه القالة. وقوله: ح.ن_ت\ أ%ي حن_ت إ,ل عبدشس ون.ز.ع.ت\ إليه. وقوله: ولت ه.ن_ت\ أ%ي ليس ال4م\ر
حيث ذ%ه.ب.ت. وأ%نشد ال4صمعي:

لت. ه.ن_ا ذ1ك}ر.ى ج'ب.ي\رة%، أ%م\ م.ن\  * جاء4 م1نها بطائ1ف1 ال4ه\وال,
يقول ليس ج'ب.ي\رة� ح.ي\ث� ذ%ه.ب\ت.، ايأ%س\ منها ليس هذا موض1ع.

ذ1ك}ر,ها. وقوله: أ%م\ م.ن\ جاء4 منها: يستفهم، يقول م.ن\ ذا الذي د.ل� علينا خ.يال%ها. قال الر_اعي:
ن.ع.م\ لت. ه.ن_ا، إ,ن� ق%ل}ب.ك. م1ت\ي.ح'

يقول: ليس ال4م\ر' حيث ذ%ه.ب\ت. إ,نا قلبك م1ت\ي.ح¬ ف غي ض.ي\عة{.
وكان ابن ال4عراب يقول: ح.ن_ت\ إ,ل عاش1ق1ها، وليس أ%وان% ح.ن,ي�،



 وإ,نا هو ول، والاء�: ص1لةD ج'ع1ل%ت\ تاءé، ولو و.ق%ف}ت. عليها لقلت له، ف القياس، ولكن يقفون عليها بالتاء3. قال ابن
 ال4عراب: سأ%لت الك1سائي، فقلت': كيف ت.ق1ف على بنت؟ فقال: بالتاء3 اتباعاv للكتاب، وهي ف ال4صل هاء#. ال4زهري� ف
 قوله ولت. ه.ن_ت: كانت هاء4 الوقفة ث ص'ي>رت تاءé لي'زاو,ج'وا به ح.ن_ت\، وال4صل فيه ه.ن_ا، ث� قيل ه.ن_ه\ للوقف. ث� صيت تاء

كما قالوا ذ%ي\ت. وذ%ي\ت. وك%ي\ت. وك%ي\ت. 
ومنه قول العجاج:

وكان.ت1 ال%ياة� ح1ي. ح'ب_ت1، *  وذ1ك}ر'ها ه.ن_ت\، ولت. ه.ن_ت1
>185<ص:

 أ%ي ليس ذا موضع. ذلك ول ح1ين.ه، والقصيدة مرورة ل%ـم_ا أ%ج\راها ج.ع.ل هاء4 الوقفة تاءé، وكانت ف ال4صل ه.ن_ه\ بالاء3،
ـ�ه\، والاء� تصي تاءé ف الوص\ل. ومن العرب من ي.ق}ل1ب هاء4 التأ}نيث تاءé إ,ذا وقف عليها كقولم: ولت  كما يقال أ%نا وأ%ن

ح1ي. م.ناص. وهي ف ال4صل ولة%.
ابن شيل عن الليل ف قوله:
لت. ه.ن_ا ذ1ك}ر.ى ج'ب.ي\ر.ة أ%م\ م.ن\

يقول: ل ت'ح\ج,م' عن ذك}رها، ل4نه يقول قد فعلت وه'ن>يت'، في'ح\ج,م'
عن شيء�، فهو من ه'ن>يت' وليس بأ%مر، ولو كان أ%م\راv لكان جزماv، ولكنه خب يقول: أ%نت. ل ت.ه\ن.أ� ذ1ك}ر.ها.

 وط%عام¬ ه.ن,يء#: سائغ، وما كان ه.ن,يئاv، ولقد ه.ن'ؤ. ه.ناءة وه.ن.أ%ةv وه1ن\أv، على مثال ف%عالة{ وف%ع.لة وف1ع\ل�. الليث: ه.ن'ؤ. الط�عام' ي.ه\ن'ؤ
ه.ن.اءة، ولغة أ�خرى ه.ن,ي. ي.ه\ن.ى، بل هز.

 والت_ه\ن,ئة�: خلف الت_ع\ز,ية. يقال: ه.ن.أ%ه' بال4م\ر, والولية ه.ن\أv وه.ن_أ%ه ت.ه\ن,ئةv وت.ه\ن,يئاv إ,ذا قلت له لي.ه\ن,ئ}ك.. والعرب تقول: لي.ه\ن,ئ}ك
الفار,س'، بزم المزة، ولي.ه\ن,يك. الفار,س'، بياء� ساكنة، ول يوز لي.ه\ن,ك. كما تقول العامة.

وقوله، عز وجل: ف%ك�ل�وه ه.ن,يئاv م.ر,يئاv. قال الزجاج تقول: ه.ن.أ%ن,ي
 الط�عام' وم.ر.أ%ن. فإ,ذا ل ي'ذك%ر ه.ن.أ%ن,ي قلت أ%م\ر.أ%ن. وف الثل: ت.ه.ن_أ% فلن بكذا وت.م.ر_أ% وت.غ.ب_ط% وت.س.م_ن. وت.خ.ي_ل% وت.ز.ي_ن.، بعن
 واحد. وف الديث: خ.ي\ر' الناس, ق%ر\ن ث� ال�ذ1ين ي.ل�ون.ه'م\ ث� ي.ج,يء� قوم ي.ت.س.م_ن'ون%. معناه: ي.ت.ع.ظ�م'ون% وي.ت.ش.ر_ف�ون% وي.ت.ج.م_ل�ون

بكثرة الال، فيجمعونه ول ي'ن\ف1ق�ونه.
وكلوه ه.ن,يئاv م.ريئاv. وكل© أم\ر� يأ}تيك. م1ن\ غ%ي\ر ت.ع.ب�، فهو 

ه.ن,يء#.ال4صمعي: يقال ف الدeعاء3 للر_جل ه'ن>ئ}ت. ولت'ن\ك%ه\ أ%ي
أ%ص.ب\ت. خ.ي\راv ول أ%صابك الضeرe، تدع'و له. أ%بو اليثم: ف قوله
vعاء3 له. قال سيبويه: قالوا ه.ن,يئاeه'ن>ئ}ت.، يريد ظ%ف1ر\ت.، على الد

 م.ر,يئاv، وهي من الصفات الت أ�ج\ر,ي.ت\ م'ج\رى الـم.صاد1ر الـم.د\ع'و> با ف ن.ص\بها على الف1ع\ل غ%ي ال�س\ت.ع\م.ل, إ,ظ}هار'ه،
ـ�ه ث%ب.ت. له ما ذ�ك1ر. له ه.ن,يئا. وأ%نشد ال4خطل: واختزاله لدللته عليه، وان\ت1صابه على فعل من غي لفظه، كأ%ن

إ,ل إ,مام�، ت'غاد1ينا ف%واض1ل�ه، *  أ%ظ}ف%ر.ه الل9ه ف%ل}ي.ه\ن,ئ} له' الظ�ف%ر'
قال ال4زهريe: وقال البد ف قول أ%ع\ش.ى باه1لة%:



أ%ص.ب\ت. ف ح.ر.م� م1ن_ا أ%خاv ث1قةv، *  ه1ن\د. ب\ن. أ%س\ماء4! ل ي.ه\ن,ئ} ل%ك. الظ�ف%ر'
قال: يقال ه.ن.أ%ه ذلك وه.ن.أ% له ذلك، كما يقال ه.ن,يئاv له، وأ%نشد

بيت ال4خط%ل.
وه.ن.أ% الرجل% ه.ن\أv: أ%ط}ع.م.ه. وه.ن.أ%ه ي.ه\ن.ؤ'ه وي.ه\ن,ئ�ه ه.ن\أv، وأ%ه\ن.أ%ه: أ%ع\طاه، ال4خية عن ابن ال4عراب.

وم'ه.ن_أD: اسم رجل.
ابن السكيت يقال: هذا م'ه.ن_أD قد جاء4، بالمز، وهو اسم رجل.
وه'ن.اءة: اسم، وهو أ%خو م'عاوية بن ع.مرو بن مالك أ%خي ه'ن.اءة

ون,واء� وف%راه1يد. وج.ذ1ية% ال4ب\ر.ش,.
 ،�وهان,ئD: اسم رجل، وف الثل: إ,نا س'م>يت. هان,ئاv ل1ت.ه\ن,ئ% ول1ت.ه\ن.أ% أ%ي ل1ت'ع\ط1ي. وال1ن\ء�: الع.ط1ي_ة

>186<ص:
السم: ال1ن\ء�، بالكسر، وهو الع.طاء.

ابن ال4عراب: ت.ه.ن_أ% فلن إ,ذا ك%ث�رÝ ع.طاؤ'ه، مأ}خوذ من ال1ن\ء3،
،vقال الطاب: الشهور ف الرواية ماه1نا .vوهو الع.طاء الكثي. وف الديث أ%نه قال ل4ب ال%يثم, بن الت_ي>هان1: ل أ%ر.ى لك هان,ئا 

هو
الاد1م'، فإ,ن صح، فيكون اسم. فاع1ل� من ه.ن.أ}ت' الرجل% أ%ه\ن.ؤ'ه ه.ن\أ%

 إ,ذا أ%عط%ي\ت.ه. الفر_اء� يقال: إ,نا س'م>يت. هان,ئاv ل1ت.ه\ن,ئ% ول1ت.ه\ن.أ% أ%ي ل1ت'عط1ي. لغتان. وه.ن.أ}ت' الق%و\م. إ,ذا ع'ل}ت.هم وك%ف%ي\ت.هم وأ%ع\ط%ي\ت.هم.
يقال: ه.ن.أ%ه'م ش.ه\ر.ين, ي.ه\ن.ؤ'هم إ,ذا عال%هم.

 ومنه الثل: إ,نا س'م>يت. هان,ئاv ل1ت.ه\ن.أ% أ%ي ل1ت.ع'ول% وت.ك}ف1ي.، ي'ض\ر.ب' لن ع'ر,ف. بالحسان1، فيقال له: أ%ج\ر, على عاد.ت1ك. ول
ت.ق}ط%ع\ها. الكسائي: ل1ت.ه\ن,ئ%.

وقال ال�م.و,يe: ل1ت.ه\ن,ئ%، بالكسر، أ%ي ل1ت'م\ر,ئ..
ابن السكيت: ه.ن.أ%ك. الل9ه' وم.ر.أ%ك. وقد ه.ن.أ%ن,ي وم.ر.أ%ن,ي، بغي أ%لف، إ,ذا أ%تبعوها ه.ن.أ%ن,ي، فإ,ذا أ%ف}ر.د'وها قالوا أ%م\ر.أ%ن,ي.

وال%ن,يء� والـم.ر,يء�: ن.هران1 أ%جراها بعض' اللوك. قال ج.رير¬ يدح بعض. الـم.ر\وان,ي_ة1:
أ�وت1يت. م1ن\ ح.د.ب, الف�رات1 ج.وار,ياv، * م1ن\ها ال%ن,يء�، وسائح¬ ف ق%ر\ق%ر.ى

وق%ر\ق%ر.ى: ق%ر\يةD بالي.مامة1 فيها س.ي\ح¬ لبعض اللوك.
واس\ت.ه\ن.أ% الرجل%: اس\ت.ع\طاه. وأ%نشد ثعلب:

ن'ح\س3ن' ال1ن\ء4، إ,ذا اس\ت.ه\ن.أ}ت.نا،  * ود1فاعاv ع.ن\ك. بال4ي\د1ي الك1بار,
يعن بال4ي\د1ي الك1بار, ال1ن.ن.. وقوله أ%نشده الط©وس1ي عن ابن ال4عراب:

وأ%ش\ج.ي\ت' ع.ن\ك. ال%ص\م.، حت ت.ف�وت.ه'م\ *  م1ن. ال%ق>، إ,ل� ما اس\ت.هان'وك نائل
قال: أراد اس\ت.ه\ن.ؤ'وك، فق%ل%ب، وأرى ذلك بعد أ%ن خف�ف المزة



 تفيفاv بدلياv. ومعن البيت أ%نه أ%راد: م.ن.ع\ت' خ.ص\م.ك. عنك حت ف�ت_هم ب.قYهم، فه.ض.م\ت.ه'م إ,ي_اه، إ,ل� ما س.م.ح'وا ل%ك به من
بعض

 ح'ق�وق1هم، فتركوه عليك، فس'م>ي. ت.ر\ك�هم ذلك عليه اس\ت1ه\ناءé؛ كل© ذلك من تذكرة أ%ب علي. ويقال: اس\ت.ه\ن.أ% فلن بن فلن
فلم ي'هن,ؤ'وه أ%ي سأ%ل%هم، فلم ي'ع\ط�وه. وقال عروة بن الو.ر\د:

وم'س\ت.ه\ن,ئ{، ز.ي\د¬ أ%ب'وه، ف%ل%م\ أ%ج,د\ *  ل%ه م.د\ف%عاv، فاق}ن.ي\ ح.ي.اء4ك1 واص\ب,ري
ويقال: ما ه.ن,ئ% ل هذا الط�عام' أ%ي ما اس\ت.م\ر.أ}ت'ه. ال4زهري

وتقول: ه.نأ%ن,ي الط�عام، وهو ي.ه\ن.ؤ'ن ه.ن\أv وه1ن\اv، وي.ه\ن,ئ�ن.
وه.ن.أ% الط�عام. ه.ن\أv وه1ن\أv وه.ناءة: أ%ص\ل%ح.ه.

)1وال1ن.اء�: ض.ر\ب¬ من الق%ط1ران. وقد ه.ن.أ% ال3ب,ل% ي.ه\ن.ؤ'ها وي.ه\ن,ئ�ها وي.ه\ن'ؤ'ها ه.ن\أv وه1ن.اءé: ط%لها(
  قوله «هنأ وهناء طلها» قال ف التكملة والصدر النء والناء بالكسر والد ولينظر من أين لشارح القاموس ضبط1(

 الثان كجبل.) بال1ناء3. وكذلك: ه.ن.أ% البعي.. تقول: ه.ن.أ}ت' البعي.، بالفتح، أ%ه\ن.ؤ'ه إ,ذا ط%ل%ي\ت.ه بال1ناء3، وهو الق%ط1ران�. وقال
الزجاج: ول%م ن.ج,د فيما لمه هزة ف%ع.ل}ت' أ%ف}ع'ل� إ,ل� ه.ن.أ}ت' أ%ه\ن'ؤ' وق%ر.أ}ت' أ%ق}ر'ؤ'.

.Dوالسم: ال1ن\ء�، وإ,بل م.ه\ن'وءة
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.vع.ط1رة vزاح1م. ام\رأ%ة�وف حديث ابن مسعود، رضي الل9ه عنه: ل4ن} أ�زاح1م. ج.ملv قد ه'ن,ئ% ب,ق%ط1ران أ%ح1بe إ,ل� م1ن أ%ن} أ
الكسائي: ه'ن,ئ%: ط�ل1ي.، وال1ن.اء� السم، وال%ن\ء� الصدر. ومن
أ%مثالم: ليس ال1ن.اء� بالد_س>؛ الد_سe أ%ن ي.ط}ل1ي. الط9ال م.ساع1ر.

البعي، وهي الـم.واض1ع' الت ي'س\ر,ع' اليها ال%ر.ب' من الباط1
وال4ر\فاغ, ونوها، فيقال: د'س_ الب.ع1ي'، فهو م.د\س'وس¬. ومنه قول ذي الرم_ة:

ق%ر,يع' ه1جان{ د'س_ منها الـم.ساع1ر'
 فإ,ذا ع'م_ ج.س.د' البعي, كل©ه بال1ناء3، فذلك الت_د\ج,يل�. ي'ضرب مثلv للذي ل ي'بال1غ ف إ,حكام, ال4م\ر,، ول ي.س\ت.وث1ق' منه، وي.ر\ض.ى

بالي.س3ي منه. وف حديث ابن عب_اس، رضي الل9ه عنهما، ف مال
 الي.ت1يم: إ,ن كنت. ت.ه\ن.أ� ج.ر\باها أ%ي ت'عال1ج' ج.ر.ب. إ,ب,ل1ه بالق%ط1ران.وه.ن,ئ%ت1 الاشية� ه.ن.أv وه.ن\أv: أ%صاب.ت\ ح.ظ¾ا من الب.ق}ل من غي أ%ن

ت.ش\ب.ع. منه.
وال1ناء�: ع1ذ}ق' الن_خلة، عن أ%ب حنيفة، لغة ف ال3هان1.

 وه.ن,ئ}ت' الط�عام. أ%ي ت.ه.ن_أ}ت' به وه.ن.أ}ت'ه شهراv أ%ه\ن.ؤ'ه أ%ي ع'ل}ت'ه. وه.ن,ئ%ت1 ال3بل� من نبت أ%ي ش.ب,ع.ت\. وأ%كل}نا من هذا الط�عام, حت
ه.ن,ئ}نا منه أ%ي ش.ب,ع\نا.

@هوأ: هاء4 ب,ن.ف}س3ه إ,ل الـم.عال1ي ي.ه'وء� ه.و\ءاv: ر.ف%ع.ها وس.ما
با إ,ل الـم.عال1ي.

وال%و\ء�، ال1م_ة�، وإ,ن_ه لب.ع1يد' ال%و\ء3، بالفتح، وب.ع1يد' الش_أ}و, أ%ي ب.ع1يد' الم_ة. قال الراجز:



ل عاج,ز' ال%و\ء3، ول ج.ع\د' الق%د.م\
 وإ,نه لذو ه.و\ء� إ,ذا كان صائب. الر_أ}ي ماض1ياv. والعامة تقول: ي.ه\و,ي ب,ن.ف}س3ه. وف الديث: إ,ذا قام. الرجل� إ,ل الصلة1، فكان

ق%ل}ب'ه
وه.و\ء�ه إ,ل الل9ه1 ان\ص.رف. كما ول%د.ت\ه أ�مeه. ال%و\ء�، بوزن الض_و\ء3:

 ال1م_ة�. وفلن ي.ه'وء� بن.ف}س3ه إ,ل الـم.عال1ي أ%ي ي.ر\ف%ع'ها وي.ه'مe با. وما ه'ؤ\ت' ه.و\ء4ه أ%ي ما ش.ع.ر\ت' به ول أ%ر.د\ت'ه. وه'ؤ\ت' به
 خ.ي\راv فأ%نا أ%ه'وء� به ه.و\ءا: أ%ز\ن.ن\ته به، والصحيح ه'وت'، كذلك حكاه يعقوب، وهو مذكور ف موضعه. وقال اللحيان:

ه'ؤ\ته بي، وه'ؤ\ت'ه
 ب,ش.ر¼، وه'ؤ\ت'ه بال كثي ه.و\ءاv أ%ي أ%ز\ن.ن\ت'ه به. وو.ق%ع ذلك ف ه.و\ئي وه'وئ1ي أ%ي ظ%ن>ي. قال اللحيان وقال بعضهم: إ,ن ل4ه'وء

بك عن
هذا ال4م\ر أ%ي أ%ر\ف%ع'ك. عنه. أ%بو عمرو: ه'ؤ\ت' به وش'ؤ\ت' به أ%ي

ف%ر,ح\ت' به.
ابن ال4عراب: ه.أ%ى أ%ي ض.ع'ف.، وأ%ه.ى إ,ذا ق%ه\ق%ه. ف ض.ح1كه.

وه.او.أ}ت' الرجل%: فاخ.ر\ت'ه ك%هاو.ي\ت'ه. والـم'ه\و.أ%ن©، بضم اليم: الص_حراء� الواسعة. قال رؤبة:
جاؤ'وا ب,أ�خ\راه'م\ على خ'ن\ش'وش,،  * ف م'ه\و.أ%نð، بالد_ب.ى م.د\ب'وش,

قال ابن بري: ج.ع\ل� ال%و\ه.ري> م'ه\و.أ%نìا، ف فصل ه.و.أ%، و.ه.م¬
منه، ل4ن� م'ه\و.أ%نìا وزنه م'ف}و.ع.لê. وكذلك ذكره ابن جن، قال:

والواو فيه زائدة ل4ن الواو ل تكون أ%صلv ف بنات1 ال4ربعة.
والـم.د\ب'وش': الذي أ%ك%ل ال%راد' ن.ب\ت.ه. وخ'ن\ش'وش¬: اسم موضع. وقد ذكر ابن سيده
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الـم'ه\و.أ%ن� ف مقلوب ه.ن.أ% قال: الـم'ه\و.أ%ن©: الكان الب.ع1يد'. قال: وهو مثال ل يذكره سيبويه.

وهاء4 كلمة ت'س\ت.ع.م.ل� عند الـم'ناولة1 تقول: هاء4 يا رجل�، وفيه 
 لغات، تقول للمذكر والؤنث هاء4 على لفظ واحد، وللمذك�ر.ين هاء4ا، وللمؤ.نثتي هائ1يا، وللمذك�ر,ين هاؤ'وا، ولماعة

 الؤ.نث هاؤ'ن�، ومنهم من يقول: هاء3 للمذكر، بالكسر مثل هات1، وللمؤ.نث هائ1ي، بإ,ثبات الياء3 مثل هات، وللمذك�ر.ي\ن
 والـم'ؤ.ن_ث%ي\ن, هائ1يا مثل هات1يا، ولماعة الذكر هاؤ'وا، ولماعة الؤ.نث هائ1ي. مثل هات1ي.، ت'ق1يم' المزة، ف جيع هذا، م'قام

 التاء3، ومنهم من يقول: هاء4 بالفتح، كأ%ن� معناه هاك.، وهاؤ'ما يارجلن، وهاؤ'م'وا يا ر,جال، وهاء3 يا ام\ر.أ%ة�، بالكسر بل
ياء�، مثل هاع.

وهاؤ'ما وهاؤ'م\ن.. وف الصحاح: وهاؤ'ن�، ت'ق1يم' المز، ف ذلك
 ك�لYه، م'قام الكاف. ومنهم من يقول: ه.أ} يا ر.ج'ل، بمزة ساكنة، مثل ه.ع\، وأ%صله هاءg، أ�سقطت ال4لف لجتماع

 الساكني. وللثني هاء4ا، وللجميع هاؤ'وا، وللمرأ%ة هائ1ي، مثل هاع1ي، وللثني هاء4ا للرجلي وللمرأ%تي، مثل هاعا،
 وللنسوة ه.أ}ن%، مثل ه.ع.ن\، بالتسكي. وحديث الر>با: ل ت.بيع'وا الذهب بالذهب إ,ل هاء؛ وهاء نذكره ف آخره الكتاب ف



 باب اللف اللينة، إ,ن شاء4 الل9ه تعال. وإ,ذا قيل لك: هاء4 بالفتح، قلت: ما أ%هاء� أ%ي ما آخ'ذ�، وما أ%دري ما أ%هاء� أ%ي ما
أ�ع\ط1ي، وما أ�هاء� على ما ل ي'سم_ فاعله، أ%ي ما أ�ع\ط%ى.

وف التنزيل العزيز: هاؤ'م' أ%ق}ر.ؤوا ك1تاب,ي.ه\. وسيأ}ت ذكره ف ترجة ها.
وهاء4، مفتوح المزة مـمدود: كلمة بعن الت_ل}ب,ية1.

@هيأ: ال%ي\ئ%ة� وال1يئة�: حال� الشيء3 وك%ي\ف1ي_ت'ه.
ورجل ه.يìئD: ح.س.ن' ال%ي\ئة1. الليث: ال%ي\ئة� للم'ت.ه.ي>ئ1 ف م.ل}ب.س3ه ونوه. وقد هاء4 ي.ه.اء� ه.ي\ئةv، وي.ه,يء�. قال اللحيان: وليست

ال4خية بالوجه. وال%ي>ئ�، على مثال ه.ي>ع�: ال%س.ن ال%ي\ئ%ة1 من
.vه.ي,يء#، على مثال ه.ي,يع�، كه.ي>ئ{، عنه أ%يضا Dشيء� ، ورجل Yكل

 وقد ه.ي'ؤ.، بضم الياء3، حكى ذلك ابن جن عن بعض الكوفيي، قال: ووجهه أ%نه خر.ج م.خ\ر.ج. البالغة، فلحق بباب قولم
 ق%ض'و. الر_جل� إ,ذا جاد. ق%ضاؤ'ه، ور.م'و. إ,ذا جاد ر.م\ي'ه، فكما ي'ب\ن.ى ف%ع'ل% مـما لمه ياء# كذلك خرج هذا على أ%صله ف ف%ع'ل
 مـما عينه ياء. وعل�ت'هما جيعاv، يعن ه.ي'ؤ. وق%ض'و.: أن� هذا بناء# ل يتصر_ف ل1ـم'ضار.ع.ت1ه مـما فيه من الـم'بال%غة1 لباب
 الت_ع.جeب ون,ع\م. وب,ئ}س. فلما ل ي.ت.ص.ر_ف\ احتملوا فيه خ'روج.ه ف هذا الوضع مالفاv للباب، أ%ل تراهم إ,نا ت.حام.و\ا أ%ن ي.ب\ن'وا

 ف%ع'ل% مـما عينه ياء# مافة ان\ت1قالم من ال4ثقل إ,ل ما هو أ%ثقل� منه، ل4نه كان يلزم أ%ن يقولوا: ب'ع\ت أ%ب'وع'، وهو ي.ب'وع'، وأ%نت
 أ%و هي ت.ب'وع'، وب'وعا، وب'وع'وا، وب'وع1ي. وكذلك جاء4 ف%ع'ل% مـما لمه ياء# مـم_ا هو م'ت.ص.ر>ف¬ أ%ثقل% من الياء3، وهذا كما

صح: ما أ%ط}و.ل%ه وأ%ب\ي.ع.ه.
 وحكى اللحيان عن العام1ر,ي_ة1: كان ل1ي أ%خ¬ ه.ي,يÒ ع.ليÒ أ%ي يتأ%نث للنساء3، هكذا حكاه ه.ي,يÒ ع.ليÒ، بغي هز، قال: وأ�ر.ى

ذلك، إ,نا
هو لكان ع.لي¼.

وهاء4 لل4مر ي.ه.اء� وي.ه,يء�، وت.ه.ي_أ%: أ%خ.ذ% له ه.ي\أ%ت.ه.
.Dأ%ص\ل%حه فهو م'ه.ي_أ :vوت.ه\ييئا vوه.ي_أ% ال4مر. ت.ه\ي,ئة

وف الديث: أ%ق1يل�وا ذ%و,ي ال%ي\ئ%ات1 ع.ث%رات1هم. قال: هم الذين ل
ي'ع\ر.ف�ون بالشر> ف%ي.ز,ل© أ%حد'هم 
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 الزل�ة%. ال%ي\ئ%ة�: صورة� الشيء3 وش.ك}ل�ه وحال%ت'ه، يريد به ذ%و,ي ال%ي\ئ%ات1 ال%س.نة1، الذين ي.ل}ز.مون ه.ي\ئةv واحدة وس.م\تاv واحداv، ول

ت.خ\ت.ل1ف' حالت'هم بالتنقل من ه.ي\ئة{ إ,ل ه.ي\ئة.
وتقول: ه1ئ}ت' لل4مر أ%ه1يء� ه.ي\ئةv، وت.ه.ي_أ}ت' ت.ه.يeؤاv، بعن.

وق�رئ.: وقالت ه1ئ}ت' لك، بالكسر والمز مثل ه1ع\ت'، بعن ت.ه.ي_أ}ت' لك..
ـgر' الـم'ت.هاي.أ� عليه. وال%ي\ئ%ة�: الشارة�. فلن ح.س.ن' ال%ي\ئة1 وال1يئة1. وت.هاي.ؤ'وا على كذا: ت.مال%ؤ'وا. والـم'هاي.أ%ة�: ال4م

والـم'هاي.أ%ة�: أ%مر¬ ي.ت.هاي.أ� القوم في.ت.راض.و\ن% به.
ـgر ي.ه.اء� ه1يئةv: اشتاق.. وهاء4 إ,ل ال4م



وال%ي\ء� وال1يء�: الدeعاء� إ,ل الط�عام, والشراب، وهو أ%يضاv د'عاء�
ال3ب,ل إ,ل الشeرب، قال ال%ر_اء�:

وما كان% على ال1يئ1ي،  * ول ال1يء3 ام\ت1داح1يكا
وه.ي\ء4: كلمة معناها ال4س.ف' على الشيء3 ي'ف�وت'،وقيل هي كلمة التعجب.

وقولم: لو كان ذلك ف ال1يء3 وال1يء3 ما ن.ف%ع.ه. ال1يء�: الط�عام،
وال1يء�: الش_راب'، وها اسان من قولك ج.ا}ج.أ}ت' بال3بل د.ع.و\ت'ها

للشeر\ب، وه.أ}ه.أ}ت' با د.ع.و\ت'ها للع.ل%ف.
وقولم: يا ه.ي\ء4 مال: كلمة أ%س.ف{ وت.ل%هeف{. قال ال�م.ي\ح بن 

الط�م_اح ال4سدي، ويروى لنافع بن ل%ق1يط ال4س.دي:
يا ه.ي\ء4، مال؟ م.ن\ ي'ع.م_ر\ ي'ف}ن,ه1  * م.رe الز_مان1 عليه، والت_ق}ل1يب'

ويروى: يا ش.ي\ء4 مال، ويا ف%ي\ء4 مال، وكل©ه واحد. ويروى:
وكذاك ح.ق9اv م.ن' ي'ع.م_ر\ ي'ب\ل1ه *  ك%رe الز_مان1 ع.ل%ي\ه1 والت_ق}ل1يب'

 قال ابن بري: وذكر بعض أ%هل اللغة أ%ن� ه.ي\ء4 اسم لفعل أ%مر، وهو ت.ن.ب_ه\ واس\ت.ي\ق1ظ}، بعن ص.ه\ وم.ه\ ف كونما اسي
لس\ك�ت

واك}ف�ف\، ودخل حرف النداء3 عليها كما دخل على فعل ال4مر ف قول الشماخ:
أ%ل يا اس\ق1يان ق%ب\ل% غارة1 س1ن\جار,

 وإ,نا ب'ن,يت على حركة بلف ص.ه\ وم.ه\ لئل يلتقي ساكنان، وخ'صت بالفتحة طلباv للخفة بنزلة أ%ي\ن. وك%ي\ف.. وقوله ما ل:
 بعن أ%يe شيء� ل، وهذا يقوله من ت.غ.ي_ر عما كان يعهد، ث اس\ت.أ}ن.ف.، فأ%خب عن تغيحاله، فقال: م.ن\ ي'ع.م_ر\ ي'ب\ل1ه م.رe الز_مان

عليه، والت_غ.يeر' من حال� إ,ل حال، والل9ه أ%علم.

@هبب: ابن سيده: ه.ب_ت1 الريح' ت.ه'بe ه'ب'وباv وه.ب,ـيباv: ثار.ت\
 وهاج.ت\؛ وقال ابن دريد: ه.ب_ت\ ه.ب�اv، وليس بالعال ف اللغة، يعن أ%ن العروف إ,نا هو الـه'ب'وب' والـه.بيب'؛ وأ%ه.ب_ها الل9ه'.

الوهري: الـه.ب'وبة� الريح الت ت'ث1ـي الغ.ب.رة، وكذلك الـه.ب'وب' والـه.بيب'.
تقول: من أ%ين ه.ب.ب\ت. يا فلن؟ كأ%نك قلت: من أ%ين ج,ئ}ت.؟ من أ%ين.

ان\ت.ب.ه\ت. لنا؟ وه.ب_ من ن.ومه ي.ه'بe ه.ب�اv وه'ب'وباv: ان\ت.به؛ أ%نشد ثعلب:
فح.ي_ت\، فح.ي_اها، فه.ب_، فح.ل�ق%ت\، *  م.ع. الن_ج\م، ر'ؤ\يا ف الـم.نام ك%ذ�وب'

 وأ%ه.ب_ه: ن.ب_ه.ه، وأ%ه\ب.ب\ت'ه أ%نا. وف حديث ابن عمر: فإ,ذا ه.ب_ت1 الر>كاب' أ%ي قام.ت ال3بل� للس_ي؛ هو من ه.ب_ النائم' إ,ذا
اس\ت.ي\ق%ظ. وه.ب_ فلنD ي.ف}ع.ل كذا، كما تقول: ط%ف1ق. ي.ف}ع.ل� كذا.

 وه.ب_ السيف' ي.ه'بe ه.ب_ةv وه.ب�اv: اه\ت.ز_، ال4خية� عن أ%ب زيد. وأ%ه.ب_ه: ه.ز_ه؛ عن اللحيان. ال4زهري: السيف' ي.ه'بe، إ,ذا ه'ز_،
 ه.ب_ةv؛ الوهري: ه.ز.ز\ت' السيف. والرeم\ح.، فه.ب_ ه.ب_ةv، وه.ب_ت'ه ه1ز_ت'ه وم.ضاؤ'ه ف الض_ريبة. وه.ب_ السيف' ي.ه'بe ه.ب�اv وه.ب_ة

وه1ـب_ةv إ,ذا قط%ع. وحكى اللحيان: ات_ق, ه.ب_ة% السيف1، وه1ـب_ت.ه. وس.ي\ف¬ ذو ه.ب_ة{ أ%ي م.ضاء� ف الضريبة؛ قال: 



ج.ل الق%ط}ر' عن أ%ط}لل, س.ل}مى، كأ%نا *  ج.ل الق%ي\ن' عن ذ1ي ه.ب_ة{، داث1ر. الغ1م\د1
وإ,نه لذو ه.ب_ة{ إ,ذا كانت له و.ق}عة شديدة. شر: ه.ب_ السيف'،

وأ%ه\ب.ب\ت' السيف. إ,ذا ه.ز.ز\ته فاه\ت.ب_ه وه.ب_ه أ%ي ق%ط%ع.ه. وه.ب_ت1
الناقة� ف س.ي,ها ت.ه,بe ه1ـباباv: أ%س\ر.ع.ت\.

والـه,ـباب': الن_شاط�، ما كان. وحكى اللحيان: ه.ب_ البعي'،
م1ث}ل%ه، أ%ي ن.ش1ط%؛ قال لبيد:

فلها ه1ـباب¬ ف الز>مام,، كأ%نا *  ص.ه\باء� راح.، مع ال%ن'وب,، ج.هام'ها
وكل© سائر� ي.ه,بe، بالكسر، ه.ب�اv وه'ب'وباv وه1ـباباv: ن.ش1ط%. يونس: يقال ه.ب_ فلنD ح1ـيناv، ث ق%د1م. أ%ي غاب. د.ه\راv، ث ق%د1م..

) 1وأ%ين. ه.ب,ـب\ت. ع.ن_ا (
  قوله «وأين هببت عنا» ضبطه ف التكملة، بكسر العي، وكذا الد.)؟ أ%ي أ%ين. غ1ـب\ت. ع.ن_ا؟ أ%بو زيد: غ%ن,ـينا بذلك1(

ـ3ب_ةv من الد_ه\ر, أ%ي ح1ق}بة. قال ال4زهري: وكأ%ن الذي ر'و,ي. لي'ون'س.، أ%صل�ه من ه1ـب_ة الد_ه\ر,. الوهري: يقال ع1ش\نا  ه.
 بذلك ه1ـب_ةv من الد_ه\ر, أ%ي ح1ق}بةv، كما يقال س.ب_ة. والـه,ب_ة� أ%يضاv: الساعة� ت.ب\ق%ى من الس_ح.ر. وروى الن_ض\ر' بن ش'م.ي\ل،

بإ,سناده ف حديث رواه عن ر.غ}بان%، قال: لقد رأ%يت' أ%صحاب. رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم،
ي.ه'بeون% إ,ليهما، كما ي.ه'بeون% إ,ل الكتوبة؛ يعن الركعتي قبل

الغرب أ%ي ي.ن\ه.ض'ون% إ,ليهما، والـه,باب': الن_شاط�. قال الن_ض\ر':
)2قوله ي.ه'بeون أ%ي ي.س\ع.و\ن%. وقال ابن ال4عراب: ه'ب_ إ,ذا ن'ب>ه (

  قوله «هب إذا نبه» أي، بالضم، وهب، بالفتح، إذا انزم كما ضبط ف التهذيب وصرح به ف التكملة.) ، وه.ب_ إ,ذا2(
ان\ه.ز.م. والـه,ب_ة�، بالكسر: ه1ـي.اج' الف%ح\ل.

ـ3بe ه.ب�اv وه1ـباباv وه.ب,ـيباv، وه.ب\ه.ب.: هاج.، ون.ب_ للس>فاد؛ وقيل: الـه.ب\ه.ب.ة� ص.و\ت'ه عند الس>فاد1. ابن  وه.ب_ الت_ي\س' ي.ه'
سيده: وه.ب_ الف%ح\ل� من ال3بل, وغيها ي.ه'بe ه1ـباباv وه.ب,ـيباv، واه\ت.ب_: 

>779<ص:
أ%راد الس>فاد..

وف الديث: أ%نه قال لمرأ%ة ر,فاعة%: ل، حت ت.ذ�وقي ع'س.ي\ل%ت.ه،
قالت: فإ,نه يا رسول الل9ه، قد جاء4ن ه.ب_ةv أ%ي م.ر_ةv واحدةv؛ من

ه1ـباب, الف%ح\ل، وهو س1فاد'ه؛ وقيل: أ%رادت\ بالـه.ب_ة1 الو.ق}ع.ة%، من
قولم: اح\ذ%ر\ ه.ب_ة% السيف أ%ي و.ق}ع.ت.ه.

وف بعض الديث: ه.ب_ الت_ي\س' أ%ي هاج. للس>فاد1، وهو م1ه\باب¬
)1وم1ه\ب.ب¬. وه.ب\ه.ب\ت'ه: د.ع.و\ت'ه (

  قوله «وهبهبته دعوته» هذه عبارة الصحاح، وقال ف التكملة: صوابه وهبهبت به دعوته. ث قال والباب الباء أي1(
كسحاب فيهما.) لي.ن\ز'و.، فت.ه.ب\ه.ب. ت.ز.ع\ز.ع.. وإ,نه لـح.س.ن الـه,ب_ة1:



ي'راد' به الال�. والـه,ب_ة�: الق1ط}عة من الثوب. والـه,ب_ة: ال1ر\قة؛
ويقال ل1ق1ط%ع الث�و\ب,: ه1ـب.ب¬، مثل ع1ن.ب؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{:

غ%ذاه'ما بد1ماء3 الق%و\م,، إ,ذ} ش.د.نا، *  فما ي.زال� لو.ص\ل%ي\ راك1ب� ي.ض.ع'
على ج.ناج,ن,ه، م1ن ث%و\به، ه1ـب.ب¬، *  وفيه، من صائك{ م'س\ت.ك}ر.ه{، د'ف%ع'

 ي.ص1ف' أ%س.داv أ%تى لش1ب\ل%ي\ه بو.ص\ل%ي\ راكب�؛ والو.ص\ل�: كل© م.ف}ص1ل� تام¼، مثل م.ف}ص1ل الع.ج'ز من الظ�ه\ر؛ والاء� ف ج.ناج,ن,ه ت.ع'ود
على ال4سد؛ والاء� ف قوله من ثوبه تعود على الراكب الذي ف%ر.س.ه،

وأ%خ.ذ% و.ص\ل%ي\ه؛ وي.ض.ع': ي.ع\دو؛ والصائك: الل�ص1ق'.
.vعاYوث%و\ب¬ ه.باي,ب' وخ.باي,ب'، بل هز فيهما، إ,ذا كان م'ت.ق%ط

وت.ه.ب_ب. الثوب': ب.لي.
وث%و\ب¬ ه1ـب.ب¬ وأ%ه\باب¬: م'خ.ر_ق¬؛ وقد ت.ه.ب_ب.؛ وه.بـبه: خ.ر_ق%ه، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

كأ%ن�، ف قم1ـيص1ه الـم'ه.ب_ب,، *  أ%ش\ه.ب.، من ماء3 الديد1 ال4ش\ه.ب,
 وه.ب_ النجم': ط%ل%ع. والـه.ب\هاب': اسم¬ من أ%ساء3 الس_راب. ابن سيده: الـه.ب\هاب' الس_راب'. وه.ب\ه.ب. الس_راب' ه.ب\ه.بةv إ,ذا

ت.ر.ق}ر.ق. والـه.ب\هاب': الص_ي_اح'.
والـه.ب\ه.ب' والـه.ب\ه.ب,ـيe: المل السريع؛ قال الراجز:

قد و.ص.ل}نا ه.و\ج.لv ب.و\ج.ل,،
بالـه.ب\ه.ب,ـي_ات1 الع1تاق, الزeم_ل,

.�والس\م': الـه.ب\ه.بة
وناقةD ه.ب\ه.بي_ةD: سريعةD خ.فيفةD؛ قال ابن أ%ح\مر:

ت.ماث1ـيل% ق1ر\طاس� على ه.ب\ه.بي_ة{، *  ن.ضا الك�ور' عن ل%ح\م� لا، م'ت.خ.د>د1
أ%راد بالتماثيل: ك�ت'باv ي.ك}ت'ب'ون.ها.

وف الديث: إ,ن ف جهنم وادياv يقال له: ه.ب\ه.ب¬، ي.س\ك�ن'ه ال%ب_ار'ون. الـه.ب\ه.ب': الس_ريع'.
وه.ب\ه.ب. الس_راب' إ,ذا ت.ر.ق}ر.ق..

والـه.ب\ه.ب,ـيe: ت.ي\س' الغ.ن.م؛ وقيل: راعيها؛ قال:
كأ%نه ه.ب\ه.بـيÒ، نام. عن\ غ%ن.م�، *  م'س\ـت.أ}و,ر¬ ف س.واد1 الليل,، م.ذ}ؤ'وب'

 والـه.ب\ه.بـيe: الـح.س.ن' الـح'داء3، وهو أ%يضاv الـح.س.ن' ال1د\م.ة1. وكل© م'ح\س3ن, مه\نة{: ه.ب\ه.بـيÒ؛ وخ.ص_ بعض'هم به
الط�ب_اخ. والش_و_اء.

Dع\بة�والـه.ب\هاب': ل�ع\بة لص1ـبيان1 الع1راق,؛ وف التهذيب: ول
لص1ب\يان1 ال4ع\راب, ي'س.مeون.ها: الـه.ب\هاب.؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ي.ق�ود' با دليل% الق%و\م, ن.ج\م¬، *  كع.ي\ن, الك%ل}ب,، ف ه'ب_ى ق1ـباع,

قال: ه'ب_ى من ه'ب'وب الريح؛ وقال: كع.ي\ن الكلب، ل4نه ل ي.ق}در' أ%ن



ي.ف}ت.ح.ها. قال ابن سيده: كذا وقع ف نوادر ثعلب؛ قال: والصحيح
>780<ص:

 ه'بìى ق1ـباع، من الـه.ب\وة1، وهو مذكور ف موضعه. وه.ب\ه.ب. إ,ذا ز.ج.ر.. وه.ب\ه.ب. إ,ذا ذ%ب.ح. وه.ب\ه.ب. إ,ذا ان\ت.ب.ه.
ابن ال4عراب: الـه.ب\ه.بـيe الق%ص_اب'، وكذلك الف%غ\ف%غ1ـيe؛ قال ال4خطل:

ـ�ها ت.ه\دي الـم.ط1ـي_ إ,ذا ع.و.ى، *  من الليل، م.م\ش'وق' الذراع.ي\ن, ه.ب\ه.ب' على أ%ن
أ%راد به: ال%فيف. من الذئاب.

@هدب: الـه'د\بة والـه'د'بة�: الش_ع.رة� الن_اب,تة� على ش'ف}ر الع.ي\ن،
والمع ه'د\ب¬ وه'د'ب¬؛ قال سيبويه: ول ي'كس_ر' لقلة ف�ع'لة ف

.Dكلمهم، وجع الـه'د\ب, والـه'د'ب,: أ%ه\داب¬. والـه.د.ب': كالـه'د\ب، واحدته ه.د.ب.ة
الليث: ورجل أ%ه\د.ب' طويل� أ%ش\فار, العي، النابت كثي'ها. قال

 ال4زهري: كأ%نه أ%راد بأ%شفار العي الشعر. النابت. على حروف ال4ج\فان1، وهو غ%ل%ط؛ إ,نا ش'ف}ر' العي م.ن\ب,ت' الـه'د\ب, من
 ح.ر\ف%ي ال%ف}ن,، وجعه أ%ش\فار. الصحاح: ال4ه\د.ب' الكثي أ%ش\فار العي. وف صفته، صلى الل9ه عليه وسلم: كان أ%ه\د.ب
 ال4ش\فار؛ وف رواية: ه.د1ب. ال4شفار أ%ي ط%ويل% ش.ع.ر ال4ج\فان. وف حديث زياد: ط%ويل� الع'ن'ق أ%ه\د.ب'. وه.د1ب.ت1 الع.ي\ن

 ه.د.باv، وهي ه.د\باء: طال% ه'د\ب'ها؛ وكذلك أ�ذ�نD ه.د\باء�، ول1ـح\يةD ه.د\باء�. ون.س\ر¬ أ%ه\د.ب': ساب,ـغ� الر>يش,. وف الديث: ما
 من م'ؤ\من ي.م\ر.ض'، إ,ل ح.ط� الل9ه' ه'د\بةv من خ.طاياه أ%ي ق1ط}عةv وطائفةv؛ ومنه ه'د\بة� الثوب. وه'د\ب' الثوب: خ.م\ل�ه، والواحد

.Dكالواحد1 ف اللغتي. وه.ي\د.ب'ه كذلك، واحدت'ه ه.ي\د.بة
وف الديث: كأ%ن أ%ن\ظ�ر' إ,ل ه'د_اب,ها؛ ه'د\ب' الثوب، وه'د\ب.ت'ه،

وه'د_اب'ه: ط%ر.ف' الثوب,، ما ي.لي ط�ر_ت.ه. وف حديث امرأ%ة1
 ر,فاعة%: أ%ن� ما معه مثل� ه'د\بة1 الثوب؛ أ%رادت م.تاع.ه، وأ%نه ر,خ\و¬ مثل ط%ر.ف1 الث�وب,، ل ي'غ\ن عنها شيئاv. الوهري: والـه'د\بة

ال%م\ل%ة، وضم الدال لغة.
والـه.ي\د.ب': السحاب الذي ي.ت.د.ل�ى ويدنو م1ثل% ه'د\ب الق%ط1ـيفة1.

وقيل: ه.ي\د.ب' السحاب, ذ%ي\ل�ه؛ وقيل: هو أ%ن ت.راه ي.ت.س.ل}س.ل� ف
و.ج\هه للو.د\ق,، ي.ن\ص.بe كأ%نه خ'ي'وطD م'ت_ص1لة؛ الوهري: ه.ي\د.ب'

الس_حاب, ما ت.ه.د_ب. منه إ,ذا أ%راد. الو.د\ق. كأ%نه خ'ي'وطD؛ وقال ع.بيد'
بن' ال4ب\ر.ص:

د.ان{ م'س3فÒ، ف�و.ي\ق. ال4ر\ض, ه.ي\د.ب'ه، *  ي.كاد' ي.د\ف%ع'ه، م.ن قام، بالر_اح,
 قال ابن بري: البيت' ي'روى لع.بيد بن ال4ب\رص، وي'روى ل4و\س, بن ح.ج.ر ي.ص1ف' س.حاباv ك%ثي. الـم.ط%ر. والـم'س3فe: الذي

قد أ%س.ف_ على
ال4ر\ض, أ%ي د.نا منها. والـه.ي\د.ب': س.حاب¬ ي.ق}ر'ب' من ال4رض، كأ%نه

م'ت.د.لð، يكاد' ي'م\س3ك�ه، من قام، براحته. الليث: وكذلك ه.ي\د.ب'



الد_م\ع,؛ وأ%نشد:
ب,د.م\ع� ذي ح.زازات{، *  على ال%د_ي\ن,، ذي ه.ي\د.ب\

وقوله:
أ%ر.ي\ت. إ,ن} أ�ع\ط1ـيت. ن.ه\داv ك%ع\ث%با، *  أ%ذاك.، أ%م\ أ�ع\ط1ـيت. ه.ي\داv ه.يد.با؟

،vإ,نا ف%س_ر. ه.يدا ،vقال ابن سيده: ل ي'ف%س>ر\ ثعلب ه.ي\د.با
فقال: هو الكث1ـي'.

ول1ب\د¬ أ%ه\د.ب': طال% ز,ئ}ب,ر'ه'؛ الليث: يقال للYب\د ونوه إ,ذا طال
ز,ئ}ب'ه: أ%ه\د.ب'؛ وأ%نشد:

عن ذ1ي د.ران,ـيك. ول1ب\د{ أ%ه\د.با
>781<ص:

.�الدeر\ن'وك': الـم1ن\ديل
�وفرس ه.د1ب¬: ط%ويل� ش.ع.ر الن_اص1ـي.ة1. وه.د.ب' الش_ج.رة1: ط�ول

أ%غ}صان,ها، وت.د.لYيها، وقد ه.د1ب.ت\ ه.د.باv، فهي ه.د\باء�.
والـه'د_اب' والـه.د.ب': أ%غ}صان� ال4ر\ط%ى ونوه ما ل و.ر.ق. له، واحد.ت'ه ه.د.ب.ةD، والمع أ%ه\داب¬.

والـه.د.ب' من و.ر.ق, الشج.ر: ما ل يكن\ له ع.ي\ر¬، نو' ال4ث}ل,،
والط�ر\فاء3، والس_ر\و، والس_م'ر. قال ال4زهري: يقال ه'د\ب¬ وه.د.ب¬

لو.ر.ق, الس_ر\و وال4ر\ط%ى وما ل ع.ي. له. الوهري: الـه.د.ب'،
 بالتحريك، كل© و.ر.ق ليس له ع.ر\ض¬، ك%و.ر.ق ال4ث}ل,، والس_ر\و,، وال4ر\ط%ى، والط�ر\فاء3، وكذلك الـه'د_اب'؛ قال ع'ب.ي\د' بن ز.ي\د

الع.ب_ادي يصف ظ%ب\ياv ف كناسه:
ف ك1ناس� ظاه1ر� ي.س\ت'ر'ه *  من ع.ل�، الش_ف�ان%، ه'د_اب' الف%ن.ن\

الش_ف�ان: الب.ر.د'، وهو منصوب بإ,سقاط حرف الر> أ%ي ي.س\ت'ر'ه
ه'د_اب' الف%ن.ن من الش_ف�ان. وف حديث و.ف}د1 م.ذ}ح1ـج: إ,ن لنا

ه'د_اب.ها.
الـه'د_اب': و.ر.ق' ال4ر\ط%ى، وكل© ما ل ي.ن\ب.س3ط} و.ر.ق�ه.

 وه'د_اب' الن_خ\ل: س.ع.ف�ه. ابن سيده: الـه'د_اب' اسم ي.ج\م.ع' ه'د\ب. الث�و\ب,. وه.د.ب. ال4ر\ط%ى؛ قال العجاج يصف ثورا
و.ح\ش1ـي�ا: 

وش.ج.ر. الـه'د_اب. ع.نه، ف%ج.فا *  بس.ل}ه.ب.ي\ن,، فوق. أ%ن\ف{ أ%ذ}ل%فا
والواحدة�: ه'د_ابةD وه'د\بةD؛ قال الشاعر:

م.ناك1ـب'ه أ%مثال� ه'د\ب, الد_ران,ك1
ويقال: ه'د\بة� الثوب, وال4ر\ط%ى، وه'د\ب'ه؛ قال ذو الرمة:



أ%ع\لى ث%و\ب,ه ه'د.ب'
وقال أ%بو حنيفة: الـه.د.ب' من النبات ما ليس بورق، إ,ل أ%نه يقوم مقام الو.ر.ق.

وأ%ه\د.ب.ت\ أ%غ}صان� الش_جرة، وه.د1ب.ت\، فهي ه.د\باء�: ت.ه.د_ل%ت\ من ن.ع\م.ت1ها، واس\ت.ر\س.ل%ت\؛ قال أ%بو حنيفة: وليس هذا من ه.د.ب, 
ال4ر\ط%ى ونوه؛ والـه.د.ب': مصدر ال4ه\د.ب والـه.د\باء3؛ وقد ه.د1ب.ت\

ه.د.باv إ,ذا ت.د.ل�ت\ أ%غ}صان'ها من ح.وال%ي\ها. وف حديث الـم'غ1ـية: له
أ�ذ�نD ه.د\باء� أ%ي م'ت.د.لYية م'س\ت.ر\خ1ـي.ة. وه.د.ب. الشيء4 إ,ذا ق%ط%ع.ه.
وه.د_ب. الثمرة% ت.ه\ديباv، واه\ت.د.ب.ها: ج.ناها. وف حديث خ.ب_اب�:

ومن_ا م.ن أ%ي\ن.ع.ت\ له ث%م.رت'ه، فهو ي.ه\د1ب'ها؛ معن ي.ه\د1ب'ها أ%ي
ي.ج\ن,ـيها وي.ق}ط1ف�ها، كما ي.ه\د1ب' الرجل� ه.د.ب. الغ.ضا وال4ر\طى.

قال ال4زهري: والع.ب.ل� مثل� الـه.د.ب سواءé. وه.د.ب. الناقة%
ي.ه\د1ب'ها ه.د\باv: اح\ت.ل%ب.ها، والـه.د\ب'، ج.ز\م¬: ض.ر\ب¬ من الـح.ل%ب,؛ يقال:

ه.د.ب. الالب' الناقة% ي.ه\د1ب'ها ه.د\باv إ,ذا ح.ل%ب.ها؛ روى ال4زهري
ذلك عن ابن السكيت؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:

ـ�ه س.ب,ـط� ال4ه\داب,، م.م\ل�وح' ي.س\ت.نe ف ع'ر'ض, الص_ح\راء3 فائ1ر'ه، *  كأ%ن
قال ابن سيده، قيل فيه: ال4ه\داب' ال4ك}تاف'، قال: ول أ%ع\ر,ف�ه.

ال4زهري: أ%ه\د.ب. الشجر' إ,ذا خ.ر.ج. ه'د\ب'ه'، وقد ه.د.ب. الـه.د.ب.
ي.ه\د1ب'ه إ,ذا أ%خ.ذ%ه من ش.جره؛ قال ذو الرمة:

على ج.وان,ـبه ال4س\باط� والـه.د.ب'
 والـه.ي\د.ب': ث%د\ي' الرأ%ة ور.ك%ب'ها إ,ذا كان م'س\ت.ر\خ1ـياv، ل ان\ت1صاب. له، ش'ب>ه. ب.ي\د.ب, الس_حاب,، وهو ما ت.د.ل من أ%سافله إ,ل

ال4رض. قال: ول أ%سع الـه.ي\د.ب. ف صفة الود\ق الـم'ت_ص1ل،
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  ول ف ن.ع\ت1 الد_م\ع,، والبيت'، الذي اح\ت.ج_ به الليث، م.ص\ن'وع ل ح'ج_ة به. وبيت' ع.بيد{ ي.د'ل© على أ%ن� الـه.ي\د.ب. من ن.ع\ت
الس_حاب,؛ وهو قوله:

دان{ م'س3فÒ ف�و.ي\ق. ال4رض, ه.ي\د.ب'ه 
 والـه.ي\د.ب' والـه'د'بe من الرجال: الع.ي,ـيe الث�قيل�، وقيل: ال4ح\م.ق'؛ وقيل: الـه.ي\د.ب' الضعيف. ال4زهري: الـه.ي\د.ب

الع.بام' من ال4ق}وام، الف%د\م' الث�ق1ـيل�؛ وأ%نشد ل4و\س, بن, ح.ج.ر شاهداv على الع.بام, الع.ي,ـي> الث�قيل:
وش'ب>ه. الـه.ي\د.ب' الع.بام' من *  ال4ق}وام,، س.ق}باv م'ج.لYلv ف%ر.عا

قال: الـه.ي\د.ب' من الرجال الاف الثقيل�، الكثي الش_ع.ر؛ وقيل:
الـه.ي\د.ب' الذي عليه أ%ه\داب¬ ت.ذ%ب\ذ%ب' من ب,جاد{ أ%و غيه، كأ%نا

ه.ي\د.ب¬ من س.حاب.



والـه.ي\د.ب: ض.ر\ب¬ من م.ش\ي ال%ي\ل.
 والـه'د\بة� والـه'د.بة�، ال4خي.ة� عن كراع: ط�و.يئ1ر¬ أ%غ}ب.ر¬ ي'ش\ب,ه الام.ة، إ,ل أ%نه أ%ص\غ.ر' منها. وه'د\ب.ة�: اسم ر.ج'ل. وابن

الـه.ي\د.ب: من ش'ع.راء العرب.
وه.ي\د.ب¬: فرس' ع.ب\د1 ع.م\رو بن, راش1د{. 

وه1ن\د.ب¬، وه1ن\د.با، وه1ن\د.باة: ب.ق}ل%ةD؛ وقال أ%بو زيد: الـه,ن\د1با، بكسر الدال، يد� ويقصر.
،vهذب: الت_ه\ذيب': كالت_ن\ق1ـية1. ه.ذ%ب. الشيء4 ي.ه\ذ1ب'ه ه.ذ}با@

وه.ذ�به: ن.ق�اه وأ%خ\لصه، وقيل: أ%ص\ل%حه. وقال أ%بو حنيفة: الت_ه\ذيب'
 ف الق1د\ح, الع.مل� الثان، والت_ش\ذيب' ال4و_ل، وهو مذكور ف موضعه.والـم'ه.ذ�ب' من الرجال: الـم'خ.ل�ص' الن_ق1ـيe من

الع'يوب؛ ورجل م'ه.ذ�ب¬ أ%ي م'ط%ه_ر' ال4خ\لق.
وأ%صل� التهذيب,: ت.ن\ق1ـية� الـح.ن\ظ%ل من ش.ح\م1ه، وم'عال%ة� ح.ب>ه،

حت ت.ذ}ه.ب. م.ر.ار.ت'ه، وي.طيب. لكله؛ ومنه قول أ%و\س�:
أ%ل ت.ر.يا، إ,ذ جئ}ت'ما، أ%ن� ل%ـح\م.ها *  به ط%ع\م' ش.ر\ي�، ل ي'ه.ذ�ب\، وح.ن\ظ%ل,

ويقال: ما ف م.و.د_ته ه.ذ%ب¬ أ%ي ص.فاء# وخ'ل�وص¬؛ قال الكميت:
م.ع\د1ن'ك ال%وه.ر' الـم'ه.ذ�ب'، ذو *  ال3ب\ر,يز,، ب.خ¼ ما ف%و\ق. ذا ه.ذ%ب'

وه.ذ%ب. الن_خ\ل%ة%: ن.ق�ى عنها اللYيف.. وه.ذ%ب. الشيء� ي.ه\ذ1ب' ه.ذ}باv: سال%؛ وقول ذي الرمة:
د1يار¬ ع.ف%ت\ها، ب.ع\د.نا، كل© دية{ *  د.ر'ور�، وأ�خ\رى، ت'ه\ذ1ب' الاء4، ساج,ر'

قال ال4زهري: يقال أ%ه\ذ%ب.ت1 السحابة� ماء4ها إ,ذا أ%سالته بس'ر\عة.
وال3هذاب' والت_هذيب': ال3سراع' ف الط�ي.ران، والع.د\و,، والكلم؛

قال امرؤ' القيس:
وللز_ج\ر, منه و.ق}ع' أ%خ\ر.ج. م'ه\ذ1ب,

وأ%ه\ذ%ب. ال3نسان� ف م.ش\ي,ه1، والف%رس' ف ع.د\و,ه، والطائر' ف
ط%ي.ران,ه: أ%س\ر.ع.؛ وقول� أ%ب الع1ـيال,:

وي.ح\م1ل�ه ح.م1ـيم¬ أ%ر\ *  ي.ح1ـيÒ، صاد1ق¬ ه.ذ1ب'
هو على الن_س.ب أ%ي ذو ه.ذ}ب�؛ وقد قيل فيه: ه.ذ%ب. وأ%ه\ذ%ب.

 وه.ذ�ب.، كل© ذلك من ال3سراع. وف حديث س.ر,ي_ة1 عبدالل9ه بن ج.ح\ش�: إ,ن أ%خ\ش.ى عليكم الط�ل%ب.، ف%ه.ذYب'وا أ%ي أ%س\ر,عوا
الس_ي\ر.؛ والسم: الـه.ي\ذ%ب.ـى: وقال ابن ال4نباري: الـه.ي\ذ%ب أ%ن ي.ع\د'و. ف ش1ق�؛ وأ%نشد:

م.ش.ى الـه.ي\ذ%ب ف د.فYه ث ف%ر\ف%ر.ا
ورواه بعضهم: م.ش.ى الـه,ر\ب,ذا، وهو بنزلة الـه.ي\ذ%ب.
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وف حديث أ%ب ذر: فج.ع.ل ي'ه\ذ1ب' الرeكوع. أ%ي ي'س\ر,ع' فيه



وي'تابعه.والـه.ي\ذ%ب: ض.ر\ب¬ من م.ش\ي, اليل.
الفراء�: الـم'ه\ذ1ب' السريع'، وهو من أ%ساء3 الش_ي\طان1؛ ويقال له:

الـم'ذ}ه1ب' أ%ي الـم'ح.س>ن' للـم.عاصي.
وإ,بل م.هاذيب': س1راع¬؛ وقال رؤ\بة:

ض.ر\حاv، وقد أ%ن\ج.د\ن% من ذات1 الط©و.ق\،
ص.واد1ق. الع.ق}ب,، م.هاذيب. الو.ل%ق\

والطائر' ي'هاذ1ب' ف ط%ي.ران,ه: ي.م'رe م.ر�اv س.ريعاv؛ حكاه يعقوب،
وأ%نشد بيت. أ%ب خ1راش�:

ي'باد1ر' ج'ن\ح. الل�يل,، فهو م'هاذ1ب¬، *  ي.ح'ث© ال%ناح. بالت_ب.سeط1 والق%ب\ض,
:vوقال أ%بو خراش أ%يضا

فه.ذ�ب. ع.ن\ها ما ي.لي الب.ط}ن.، وان\ت.ح.ى *  ط%ريدة% م.ت\ن� ب.ي\ن. ع.ج\ب� وكاه1ل,
قال السeك�ر,يe: ه.ذ�ب. عنها ف%ر_ق..

) �)1@هذرب: الـه.ذ}ر.ب.ة
 قوله «الذربة» قال ف التكملة: هي لغة ف الذرمة.): كثرة� الكلم ف س'ر\عة.1(

@هرب: الـه.ر.ب': الف1رار'. ه.ر.ب. ي.ه\ر'ب' ه.ر.باv: ف%ر_، ي.كون� ذلك
لل3نسان، وغيه من أ%نواع اليوان. وأ%ه\ر.ب.: ج.د_ ف الذ�هاب,

 م.ذ}ع'وراv؛ وقيل: هو إ,ذا ج.د_ ف الذهاب م.ذ}ع'وراv، أ%و غي. م.ذ}عور؛ وقال اللحيان: يكون ذلك للف%ر.س وغيه ما ي.ع\د'و؛
وه.ر_ب. غي.ه ت.ه\ريبا.

 وقال مر_ة: جاء4 م'ه\ر,باv أ%ي جاد�اv ف ال4م\ر,؛ وقيل: جاء4 م'ه\ر,باv إ,ذا أ%تاك هار,باv ف%ز,عاv؛ وفلنD لنا م.ه\ر.ب¬. وأ%ه\ر.ب. الرجل� إ,ذا
أ%ب\ع.د. ف ال4رض؛ وأ%ه\ر.ب. فلنD فلناv إ,ذا اض\ط%ر_ه إ,ل الـه.ر.ب.
ويقال: ه.ر.ب. من الو.ت1د1 ن,ص\ف�ه ف ال4رض أ%ي غاب.؛ قال أ%بو 

و.ج\ز.ة%:
)2وم'ج\ن.ـأv كإ,زاء3 الـح.و\ض, م'ن\ث%ل1ماv، *  ور'م_ةv ن.ش1ـب.ت\ ف هار,ب, الو.ت1د1(

 قوله «ومنأ» أي نؤياv اهـ. تكملة.)2(
وساح. فلن ف ال4رض, وه.ر.ب. فيها. قال: وقال بعضهم: أ%ه\ر.ب. فلنD أ%ي أ%غ}ر.ق. ف ال4م\ر.

 ال4صمعي، ف نفي الال: ما ل%ه هار,ب¬ ول قار,ب¬ أ%ي صادر¬ عن الاء3 ول وار,د؛ وقال اللحيان: معناه ما له شيء#، وما له
 ق%و\م¬؛ قال: ومثله ما له س.ع\نةD ول م.ع\ن.ةD. وقال ابن ال4عراب: الار,ب' الذي ص.د.ر عن الاء3؛ قال: والقار,ب' الذي ي.ط}ل�ب' الاء4.

 وقال ال4صمعي ف قولم ما ل%ه هار,ب¬ ول قار,ب¬: معناه ليس له أ%ح.د¬ ي.ه\ر'ب' منه، ول أ%حد¬ ي.ق}ر'ب' منه أ%ي فليس هو
 بشيء�؛ وقيل: معناه ما ل%ه ب.ع1ـي¬ ي.ص\د'ر' عن الاء3، ول ب.ع1ـي¬ ي.ق}ر'ب' الاء4. وف الديث: قال له رجل: ما ل ولعيال

هار,ب¬ ول قار,ب¬ غي.ها أ%ي ما ل بعي¬ صادر¬ عن الاء، ول وارد¬ سواها، يعن ناقت.ه.



ابن ال4عراب: ه.ر,ب. الرج'ل� إ,ذا ه.ر,م.؛ وأ%ه\ر.ب.ت1 الريح' ما على
وجه1 ال4رض من التeراب والق%م1ـيم وغيه إ,ذا س.ف%ت\ به. والـه'ر\ب':

الث�ر\ب'، يانية. وه.ر_اب¬ وم'ه\ر,ب¬: اسان. وهار,بة� الب.ق}عاء3:
ب.ط}ن¬.

@هرجب: الـه,ر\جاب' من ال3بل: الطويلة� الض_خ\م.ة�؛ قال ر'ؤ\بة� بن'
الع.ج_اج:

ت.ن.ش_ط%ت\ه ك�ل© ه1رجاب� ف�ن'ق\
قال ابن بري: ت.ر\ت1ـيب' إ,ن\شاد1ه ف ر.ج.ز,ه:

ت.ن.ش_ط%ت\ه ك�ل© م1غ\لة1 الو.ه.ق\،
م.ض\ب'ور.ة{، ق%ر\واء4، ه1ر\جاب�، ف�ن'ق\

والـم1غ\لة�: الناقة� الت ت'ب\ع1د' ال%ط}و.. والو.ه.ق': 
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 الـم'باراة� والـم'سايرة. وم.ض\ب'ور.ةD: متمعة� ال%ل}ق,. والق%ر\واء�: الطويل%ة� الق%ر.ى، وهو الظ�ه\ر. والف�ن'ق': الف%ت1ـي_ة� الض_خ\مة؛
والاء ف

ت.ن.ش_ط%ت\ه تعود على ال%ر\ق الذي و'ص1ف. قبل هذا ف قوله:
وقات1م, ال4ع\ماق, خاو,ي الـم'خ\ت.ر.ق\ 

ومعن ت.ن.ش_ط%ت\ه': ق%ط%ع.ت\ه'، وأ%س\ر.ع.ت\ ق%ط}ع.ه. والـه.راجيب' 
والـه.راجيل� من ال3بل: الض>خام؛ قال رؤ\بة:

من ك�لY ق%ر\واء4 وه1ر\جاب� ف�ن'ق\
وهو الض_خ\م' من كل شيء�؛ وقيل: الـه,ر\جاب' الت ام\ت.د_ت\ مع

ال4ر\ض, ط�ولv؛ وأ%نشد:
ذ�و الع.ر\ش, والش_ع\ش.عانات' الـه.راج,ـيب'
ون.خ\ل%ةD ه1رجاب¬، كذلك؛ قال ال4ن\صاري:

ـ�ها *  ت.ط%ل�ى بق%ار�، أ%و\ بأ%س\و.د. نات1ح, ت.ر.ى ك�ل� ه1ر\جاب� س.ح'وق�، كأ%ن
وه1ر\جاب¬: اسم م.وض1ـع؛ أ%نشد أ%بو السن:

ب,ه,ر\جاب.، ما دام. ال4راك' به خ'ض\را
ال4زهري: ه1ر\جاب¬ موضع؛ قال ابن م'ق}بل: 

فطاف%ت\ ب,نا م'ر\ش1ق¬ ج.ـأ}ب.ـةD، *  ب,ه,رجاب. ت.ن\تاب' س1د\راv، و.ضال
@هردب: الـه,ر\د.بe والـه,ر\د.ب_ة�: ال%بان� الض_خ\م'،

الـم'ن\ت.ف1ـخ' الوف1 الذي ل ف�ؤ.اد له؛ وقيل: هو ال%بان� الض_خ\م'، القليل� الع.ق}ل,. والـه,ر\د.ب_ة�: العجوز'؛ قال:



أ�ف¼ ل1ت1ل}ك. الد>ل}ق1م, الـه,ر\د.ب_ه\، *  الع.ن\ق%ف1ـي,، ال1ل}ب,ـح,، الط©ر\ط�ب_ه\!
 الع.ن\ق%في' وال1ل}ب,ـح: الـم'س3ن_ة�. والط©ر\ط�ب_ة: الكبية� الث�د\ي.ي\ن,. ال4زهري: يقال للرجل الع.ظيم, الطويل, السم, ه1ر\طالD وه1ر\د.ب_ة

وه.ق%و_ر وق%ن.و_ر. والـه.ر\د.بة�: ع.د\و¬ فيه ث1ق%لD، وقد ه.ر\د.ب..
@هرشب: التهذيب ف الرباعي: ع.ج'وز¬ ه1ر\ش.ف�ة، وه1ر\ش.ب_ةD، بالفاء3، والباء3: باليةD، كبية.

@هزب: الـه.و\ز.ب': الـم'س3نe، ال%ر,يء� من ال3ب,ل؛ وقيل: الش_ديد'،
الق%و,يe ال%ر\ي,؛ قال ال4ع\ش.ى:

أ�ز\ج,ـي س.راع1ـيف. كالق1س3ـي> من الــ *  ـش.و\ح.ط1، ص.ك_ الـم'س.ف�ع, الـح.ج.ل
والـه.و\ز.ب. الع.و\د. أ%م\ت.ط1ـيه1 با، *  والع.ن\ت.ريس. الو.ج\ناء4، وال%م.ل

والاء ف قوله با، تعود على س.راعيف. وأ�ز\جي: أ%س'وق'.
 والس_راع1ـيف': الطYوال� من ال3ب,ل، الض_وام1ر'، ال1فاف'، واحد'ها س'ر\ع'وف¬. وج.ع.لها ت.ص'كe ال4رض. بأ%خ\فاف1ها، كص.ك> الص_ق}ر

 الـم'س.ف�ع, الـح.ج.ل. والو.ج\ناء�: الغ.ليظة�، مأ}خوذةD من الو.ج\ن، وهو ما غ%ل�ظ% من ال4رض. والـم'س.ف�ع': الذي ف لونه
س'ف}عة. والـه.و\ز.ب': الن_س\ر'، ل1س3ن>ه1. والاز,ب: جنس¬ من الس_م.ك. والـه.ي\ز.ب': الديد'. وه.ز_اب¬: اسم رجل.

@هضب: الـه.ض\ب.ة�: كل© ج.ب.ل� خ'ل1ق. من صخرة{ واحدة{؛ وقيل: كل©
 صخرة{ راسية{، ص'ل}بة{، ض.خ\مة{: ه.ض\بةD؛ وقيل: الـه.ض\بة� والـه.ض\ب' ال%ب.ل الن\ب.س3ط�، ي.ن\ب.س3ط� على ال4رض؛ وف التهذيب
 الـه.ض\ب.ة�؛ وقيل: هو البل� الطويل�، الـم'م\ت.ن,ـع، الـم'ن\ف%ر,د'، ول تكون إ,ل ف ح'م\ر, البال، والمع ه1ضاب¬، والمع

 ه.ض\ب¬، وه1ض.ب¬، وه1ضاب¬؛ وف حديث ق�س: ماذا لنا ب.ض\بة{؟ الـه.ض\بة�: الر_اب,ـي.ة�. وف حديث ذ1ي ال1ش\عار,: وأ%هل
ج,ناب, الـه.ض\ب,؛ ال1ناب'، بالكسر: اسم موضع. وال�ه\ض'وبة�: كالـه.ض\ب,، وإ,ي_اها ك%س_ر. ع.ب,ـيد¬ ف قوله:

ن.ح\ن' ق�د\نا من أ%هاض1ـيب, الـم.ل ال}ــ *  ـخ.ي\ل% ف ال4ر\سان1، أ%م\ثال% الس_عال
>785<ص:

:Yوقول الـه'ذ%ل
ل%ع.م\ر' أ%ب ع.م\رو، لقد ساق%ه الـم'ن *  إ,ل ج.د.ث{، ي'ور.ى له بال4هاض1ب,

.vأ%راد: ال4هاض1ـيب.، فح.ذ%ف. اض\طرارا
�والـه.ض\بة: الـم.ط}ر.ة� الدائمة، العظيمة� الق%ط}ر,؛ وقيل: الدeف}عة
منه، والمع ه1ض.ب¬، مثل ب.د\ر.ة{ وب,د.ر�، نادر¬؛ قال ذو الرمة:

فبات. ي'ش\ئ1زه' ف%ـأ}د¬، وي'س\ه,ر'ه *  ت.ذ%ؤeب' الر>يح,، والو.س\واس'، والـه,ض.ب'
 ويروى: والـه.ض.ب'، وهو جع هاض1ب�، مثل تابع� وت.ب.ع�، وباعد{ وب.ع.د{، وهي ال�ه\ض'وبة�. الوهري: وال4هاض1ـيب
 واحد'ها ه1ضاب¬، وواحد' الـه,ضاب, ه.ض\ب¬، وهي ج.ل%بات' الق%ط}ر,، ب.ع\د. الق%ط}ر,؛ وتقول: أ%صابتهم أ�ه\ضوبةD من الطر،

 والمع ال4هاض1ـيب. وه.ض.ب.ت\هم السماء� أ%ي م.ط%ر.ت\هم. وف حديث ل%ق1ـيط{: فأ%ر\س1ل السماء ب.ض\ب� أ%ي م.ط%ر�، وي'ج\م.ع
 على أ%ه\ضاب� ث أ%هاض1ـيب.، كق%و\ل� وأ%ق}وال� وأ%قاويل%؛ ومنه حديث علي�، عليه السلم: ت.م\ريه1 ال%ن'وب' د1ر.ر. أ%هاض1ـيب,ه؛

وف وصف بن تيم: ه.ض\بةD ح.م\راء�؛ قال ابن ال4ثي: قيل أ%راد بالـه.ض\ب.ة الـم.ط}رة% 



الكثية الق%طر؛ وقيل: أ%راد به الرابية%. وه.ض.ب.ت1 السماء�: دام.
 م.ط%ر'ها أ%ياماv ل ي'ق}ل1ـع'. وه.ض.ب.ت\ه'م: بل�ت\هم ب.ل%لv شديداv. وقال أ%بو اليثم: الـه.ض\ب.ة� د.ف}عةD واحدة من مطر، ث ت.س\ك�ن،

وكذلك ج.ر\ية واحدةD؛ وأ%نشد للك�م.ي\ت يصف ف%ر.سا: 
م'خ.ي_ف¬، بعض'ه و.ر\د¬، وسائ1ر'ه' *  ج.و\نD، أ%فان,ـي' إ,ج\ر,ي_اه، ل ه.ض.ب'

 وإ,ج\ر,ي_اه: ج.ر\ي'ه، وعاد.ة� ج.ر\ي,ه1. أ%فاني' أ%ي ف�ن'ونD وأ%ل}وانD. ل ه.ض.ب': ل ل%و\نD واح1د¬. وه.ض.ب. فلنD ف الديث إ,ذا ان\د.ف%ع. فيه،
فأ%كثر؛ قال الشاعر:

ل أ�ك}ث1ر' الق%و\ل% فيما ي.ه\ض1ـب'ون% به، *  من الكلم,، قليلD منه ي.ك}فين,ـي
 وه.ض.ب. القوم' واه\ت.ض.بوا ف الديث: خاض'وا فيه د'ف}عةv بعد د'ف}عة{، وار\ت.ف%ع.ت\ أ%صوات'هم؛ يقال: أ%ه\ض1ـب'وا يا ق%و\م أ%ي

ت.ك%ل�موا.
 وف الديث: أ%ن� أ%صحاب. رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، كانوا معه ف س.ف%ر، فع.ر_سوا ول ي.ن\تب,هوا حت ط%ل%ع.ت

 الشمس'، والنبـيe، صلى الل9ه عليه وسلم، نائم، فقالوا: أ%ه\ض1ـب'وا؛ معن أ%ه\ض1ـب'وا: ت.ك%ل�م'وا، وأ%ف1ـيض'وا ف الديث لكي
 ي.ن\ت.ب,ه. رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، بكلمهم؛ يقال: ه.ض.ب. ف الديث وأ%ه\ض.ب. إ,ذا ان\د.ف%ع. فيه؛ ك%ر,ه'وا أ%ن ي'وق1ظ�وه،

 :vم.ي\ت' يصف ق%و\سا�فأ%رادوا أ%ن ي.س\ت.ي\ق1ظ% بكلمهم. ويقال اه\ت.ض.ب. إ,ذا ف%ع.ل% ذلك؛ وقال الك
ف ك%فYه ن.ب\عةD م'و.ت_ر.ةD، *  ي.ه\ز,ج' إ,نباض'ها، وي.ه\ت.ض1ب'

أ%ي ي'ر,ن© في'س\م.ع' لر.ن,ـين,ه ص.و\ت¬.
أ%بو عمرو: ه.ض.ب. وأ%ه\ض.ب.، وض.ب_ وأ%ض.ب_: كل©ه كلم¬ فيه

ج.هارةD. وف النوادر: ه.ض.ب. القوم'، وض.ه.ب'وا، وه.ل%ب'وا، وأ%ل%ب'وا،
وح.ط%بوا: كل©ه ال3ك}ثار'، وال3سراع'؛ وقول� أ%ب صخر الذل:

ت.صاب.ي\ت' حت الليل,، م1نهن_ ر.غ}ب.ت، *  ر.وان% ف ي.و\م�، من الل�ه\و,، هاض1ب,
معناه: كانوا قد ه.ض.ب'وا ف الل�ه\و,؛ قال: وهذا ل يكون إ,ل على

الن_س.ب أ%ي ذي ه.ض\ب�.ورجلD ه.ض\بةD أ%ي كثي الكلم. والـه.ض\ب':
الض_خ\م' من الض>باب, وغيها. وس'ر,ق. ل4ع\رابية{ ض.بÒ، فح'ك1م. 
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 لا بض.ب¼ مثله، فقالت: ليس ك%ض.ب>ـي، ض.ب>ـي ض.بÒ ه1ض.بÒ؛ والـه,ض.بe: الشديد' الصeل}ب' مثل� الـه,ج.ف>.

والـه,ض.بe من ال%ي\ل: الكثي' الع.ر.ق؛ قال طرفة:
من\ ع.ناج,ـيج. ذ�ك�ور� و'ق�ح�، *  وه1ض.ب_ات{، إ,ذا اب\ت.ل� الع'ذ%ر\

والو'ق�ح: جع و.قاح�، للحافر الصeل}ب. والع.ناج,ـيج': ال1ـياد' من
اليل، واحد'ها ع'ن\ج'وج¬.

@هقب: الـه.ق}ب': الس_ع.ة. ورجل ه1ق%بÒ: واسع' الـح.ل}ق,، ي.ل}ت.ق1م'
ك�ل� شيء�. والـه,ق%بe: الض_خ\م' ف ط�ول� وج,سم�، وخص_ بعض'هم به



الف%ح\ل% من الن_عام. قال ال4زهري، قال الليث: الـه,ق%بe الض_خ\م'
الطويل� من الن_عام؛ وأ%نشد:

من الـم'س'وح, ه1ق%بÒ ش.و\ق%ب¬ خ.ش1ب'
وه1ق%ب\: من ز.ج\ر, اليل.

@هكب: ال4زهري: روى ثعلب عن ابن ال4عراب: الـه.ك}ب' الس\ت1ه\زاء�، أ%صل�ه ه.ك}م¬، باليم.
@هلب: الـه'ل}ب' الش_ع.ر' ك�ل©ه؛ وقيل: هو ف الذ�ن.ب, وح\د.ه؛ وقيل:

 هو ما غ%ل�ظ% من الشع.ر؛ زاد ال4زهري: كش.ع.ر, ذ%ن.ب, الناقة1. الوهري: الـه'ل}بة� ش.ع.ر' ال1ن\زير, الذي ي'خ\ر.ز' به، والمع
الـه'ل}ب.

وال4ه\ل%ب': الف%ر.س' الكثي' الـه'ل}ب,. ورجل أ%ه\ل%ب': غليظ� الش_ع.ر.
.vوف التهذيب: رجل أ%ه\ل%ب' إ,ذا كان ش.ع.ر' أ%خ\د.ع.ي\ه1 وج.س.د1ه غ1لظا

وال4ه\ل%ب': الكثي' ش.ع.ر الرأ}س والسد1. والـه'ل}ب' أ%يضاv: الش_ع.ر النابت' على أ%ج\فان1 الع.ي\ن.ي\ن.
 والـه'ل}ب': الش_ع.ر ت.ن\ت1ف�ه من الذ�ن.ب، واحد.ت'ه ه'ل}بة. والـه'ل%ب': ال4ذ}ناب' وال4ع\راف' الـم.ن\ت'وفة�. وه.ل%ب. الف%ر.س. ه.ل}باv، وه.ل�ب.ه:

ن.ت.ف. ه'ل}ب.ه، فهو م.ه\ل�وب¬ وم'ه.ل�ب¬. والـم'ه.ل�ب': اسم¬، وهو منه؛ ومنه س'م>ي الـم'ه.ل�ب' بن' أ%ب ص'ف}ر.ة أ%بو الـم.هال1ـبة.
فم'ه.ل�ب¬ على حارث{ وعباس�، والـم'ه.ل�ب' على الـح.ارث والع.ب_اس.

.vشعر الذ�ن.ب,، قد ه'ل1ب. ذ%ن.ب'ه أ%ي اس\ـت'ـؤ\ص1ل% ج.ز�ا �وان\ه.ل%ب. الش_عر'، وت.ه.ل�ب.: ت.ن.ت_ف.. وفرس¬ م.ه\ل�وب¬: م'س\ـت.ـأ}ص.ل
وذ%ن.ب¬ أ%ه\ل%ب' أ%ي م'ن\ق%ط1ـع¬؛ وأ%نشد:

وإ,ن_ه'م' قد\ د.ع.و\ا د.ع\و.ةv، *  س.ي.ت\ب.ع'ها ذ%ن.ب¬ أ%ه\ل%ب'
 أ%ي م'ن\ق%ط1ـع¬ عنكم، كقوله: الدeن\يا و.ل�ت ح.ذ�اءé أ%ي م'ن\ق%ط1ع.ةv. وال4ه\ل%ب': الذي ل ش.ع.ر عليه. وف الديث: ان� صاحب. راية
 الد_ج_ال,، ف ع.ج\ب, ذ%ن.به مثل� أ%ل}ية1 الب.ر.ق,، وفيها ه.ل%بات¬ كه.ل%بات الف%ر.س أ%ي ش.ع.رات¬، أ%و خ'ص.لت¬ من الش_عر. وف حديث

م'عاوية: أ%ف}ل%ت وان\ح.ص_ الذ�ن.ب، فقال: ك%ل� إ,نه ل%ب,ه'ل}به؛ وفرس أ%ه\ل%ب'
ودابة ه.ل}باء�. ومنه حديث ت.ميم الد_اري>: فل%ق1ـي.هم دابةD أ%ه\ل%ب'؛

ذ%ك�ر. الصفة%، ل4ن� الدابة ت.ق%ع' على الذكر وال�نثى. وف حديث ابن
عمرو: الدابة� الـه.ل}باء� الت ك%ل�مت ت1ـيماv هي دابة� ال4رض, الت

ت'ك%لYم' الناس.، يعن با ال%س_اسة%. وف حديث الـم'غ1ـية:
ور.ق%ب.ةD ه.ل}باء� أ%ي كثية� الش_عر. وف حديث أ%نس�: ل ت.ه\ل�ب'وا أ%ذ}ناب.

�ال%يل أ%ي ل ت.س\ـت.ـأ}ص1ل�وها بال%ز> والق%ط}ع. والـه.ل%ب': كثرة
الش_ع.ر؛ رجلD أ%ه\ل%ب' وامرأ%ةD ه.ل}باء�. والـه.ل}باء�: الس\ت'، اسم

غالب¬، وأ%صل�ه الصفة�. ورجلD أ%ه\ل%ب' الع.ض\ر.ط1: ف اس\ت1ه ش.ع.ر¬،
ي'ذ}ه.ب' بذلك إ,ل اكت1هال1ه1 وت.ج\ر,ب.ت1ه؛ حكاه ابن' ال4عراب، وأ%نشد:

م.ه\لv، ب.ن ر'ومان% بعض. و.ع1ـيد1ك�م\ ! *  وإ,ي_اك�م' والـه'ل}ب. م1ن_ا ع.ضار,طا!
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ورجل ه.ل1ب¬: نابت' الـه'ل}ب,.

وف الديث: ل4ن} ي.م\ت.ل1ـئ% ما ب.ي. عان.ت وه'ل}ب.ت؛ الـه'ل}بة: ما فوق. العانة1 إ,ل قريب من السeر_ة.
والـه.ل1ب': رجلD كان أ%ق}ر.ع، فم.س.ح سيد'نا رسول� الل9ه، صلى الل9ه

عليه وسلم، يد.ه على رأ}سه فن.ب.ت ش.ع.ر'ه. وه'ل}ب.ة� الش>تاء3: ش1د_ت'ه.
وأ%صاب.ت\هم ه'ل}بة� الزمان: مثل� الك�ل}بة، عن أ%ب حنيفة. و.و.ق%ع\نا

ف ه'ل}بة{ ه.ل}باء4 أ%ي ف داهية{ د.ه\ياء4، مثل ه'ل}بة الش>تاء3.
 وعام¬ أ%ه\ل%ب' أ%ي خ.ص1ـيب¬، مثل� أ%ز.ب_، وهو على التشبيه. والـه.ل�بة�: الريح البار,د.ة� مع ق%ط}ر�. ابن سيده: والـه.ل�ب

)1ر,يح¬ باردة مع م.ط%ر�، وهو أ%حد' ما جاء4 من ال4ساء3 على ف%ع_ال� كال%ب_ان1 والق%ذ�اف1؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د{ (
 قوله «قال أبو زبيد» أي يصف امرأة اسها خنساء1(

كما ف التكملة) :
ه.ي\فاء� م'ق}ب,لةv، ع.ج\زاء� م'د\بر.ةv، *  م.ح\ط�وط%ةD، ج'د1ل%ت\، ش.ن\باء� أ%ن\يابا

ت.ر\ن'و بع.ي\ن.ي\ غ%زال�، ت.ح\ت. س1د\ر.ت1ه *  أ%ح.س_، يوماv، من الـم.ش\ت.ات1، ه.ل�با
ه.ل�با: ههنا بدلD من يوم. قال ابن بري: أ%تى سيبويه بذا البيت

شاهداv على نصب قوله أ%نيابا، على التشبيه بالفعول به، أ%و على التمييز.
 ومقبلة نصب على الال، وكذلك مدبرة، أ%ي هي هيفاء ف حال إ,قبالا، عجزاء ف حال إ,دبارها، والـه.ي.ف': ض'م\ر

 الب.ط}ن. والـم.ح\طوطة: الـم.ص\ق�ولة؛ يريد أ%نا ب.ر_اقة� ال1س\م,. والـم1ح.ط©: خشبة ي'ص\ق%ل� با ال�ل�ود. والـم.ج\د'ولة�: الت
ليست بر.ه\لة م'س\ت.ر\خية1 اللحم. والش_ن.ب': ب.ر\د¬ ف ال4س\نان، وع'ذ�وبةD ف الريق.

)2وال%ل�بة�: الريح الباردة�. وه.ل%ب.ت\هم السماء� ت.ه\ل�ب'هم ه.ل}باv: ب.ل�ت\هم. وف حديث خالد (
  قوله «وف حديث خالد إل» عبارة التكملة وف حديث خالد بن الوليد أنه قال لا حضرته الوفاة: لقد طلبت القتل2(

 مظانه فلم يقدر ل إل أن أموت على فراشي وما من عملي إل.): ما من عملي شيء# أ%ر\جى ع1ن\دي بعد ل إ,له إ,ل� الل9ه،
 من ليلة{ ب,تeها، وأ%نا م'ت.ت.ر>س¬ بت'ر\س1ـي، والسماء� ت.ه\ل�بن أ%ي ت.ب'ل©ن وت'م\ط1ر'ن. وقد ه.ل%ب.ت\نا السماء� إ,ذا م.ط%ر.ت\ ب.ود{. التهذيب:

يقال ه.ل%ب.ت\نا السماء� إ,ذا ب.ل�ت\هم بشيء� من ن.ـدÝى، أ%و نو ذلك.
ابن ال4عراب: الـه.ل�وب' الص>ف%ة� المودة�، أ�خ1ذ%ت\ من اليوم

 الـه.ل�ب, إ,ذا كان م.ط%ر'ه س.ه\لv ل%ي>ناv دائ1ماv غ%ي. م'ؤ\ذ{؛ والص>فة� الـم.ذ}م'ومة أ�خ1ذ%ت\ من اليوم الـه.ل�ب, إ,ذا كان م.ط%ر'ه ذا
ر.ع\د{، وب.ر\ق�، وأ%هوال�، وه.د\م للمنازل.

ويوم¬ ه.ل�ب¬، وعام¬ ه.ل�ب¬: كثي الـم.ط%ر والريح. ال4زهري ف
،�ترجة حلب: يوم ح.ل�ب¬، ويوم ه.ل�ب¬، ويوم ه.م_ام¬، وص.ف}وان

 وم1ل}حان�، وش1ـيبان�؛ فأ%م_ا الـه.ل�ب': فالياب,س' ب.ر\داv، وأ%ما الـح.ل�ب': ففيه ن.ـدÝى، وأ%ما الـه.م_ام: فالذي قد ه.مÝ بالب.ر\د.
قال: والـه.ل}ب' ت.تاب'ع الق%ط}ر؛ قال رؤبة:



والـم'ذ}ر,يات' بالد_و.ار,ي ح.ص\با
با ج'لل%، ود'قاقاv ه.ل}با
.eوهو الت_تاب'ع' والـم.ر

ال�م.و,يe: أ%ت.ي\ت'ه ف ه'ل}بة الش>تاء3 أ%ي ف ش1د_ة ب.ر\د1ه.
أ%بو ي.زيد. الغ.ن.و,يe: ف الكانون1 ال4ول الص>نe والص>ن_ب\ر' والـم.ر\ق1ـيe ف الق%ب\ر، وف الكانون الثان ه.ل�ب¬ وم'ه.ل�ب¬ وه.ل1ـيب¬

ي.ك�ن_ ف ه'ل}بة1 الش_ه\ر أ%ي ف آخره. ومن أ%يام الشتاء3: هال1ب'
الش_ع.ر وم'د.ح\ر,ج' الب.ع.ر,. قال غيه: يقال ه'ل}بة� الشتاء3 وه'ل�ب_ت'ه، بعن واحد. ابن سيده: له أ�ه\ل�وب¬ أ%ي ال}ت1هاب¬ ف 
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الش_د> وغيه، مقلوب¬ عن أ�ل}ه'وب� أ%و لغةD فيه.

 وامرأ%ةD ه.ل�وب¬: ت.ت.ق%ر_ب' من ز.وج,ها وت'ح1ـبeه، وت'ق}ص1ـي غي.ه وت.ت.باع.د' عنه؛ وقيل: ت.تقر_ب' م1ن خ1لYها وت'ح1ـبeه، وت'ق}ص1ـي
 ز.وج.ها، ض1د. وف حديث عمر، رضي الل9ه تعال عنه: ر.ح1م. الل9ه الـه.لوب.؛ ي.عن ال�ول، ول%ع.ن. الل9ه' الـه.ل�وب.؛ ي.ع\ن

ال�خرى؛ وذلك من ه.ل%ب\ت'ه بلسان إ,ذا ن,ل}ت. منه ن.ي\لv شديداv، ل4ن الرأ%ة ت.نال
إ,ما من زوجها وإ,ما من خ1د\ن,ها، فت.ر.ح_م. على ال�ول ول%ع.ن.

الثانية%.ابن شيل: يقال إ,نه لي.ه\ل1ب' الناس. بل1سانه إ,ذا كان ي.ه\ج'وهم
 وي.ش\ت'مهم. يقال: هو ه.ل�ب¬ أ%ي ه.ج_اء#، وهو م'ه.ل�ب¬ أ%ي م.ه\ج'وÒ.وقال خليفة الـح'ص.ي\ن,ـيe: يقال ر.ك1ب. كلê منهم أ�ه\ل�وبا

من الث�ناء3 أ%ي ف%ن�اv، وهي ال4هال1ـيب'؛ وقال أ%بو عبيدة: هي ال4سال1ـيب'، واحدها أ�س\ل�وب¬.
 أ%بو عبيد: الـه'ل�بة� غ�سالة� الس_لى، وهي ف الـح'و.لء3، والـح'و.لء� رأ}س' الس_لى، وهي غ1ر\س¬، كق%د\ر, الق%ارورة1، ت.راها

خ.ض\راء
ب.ع\د. الو.لد1، ت'س.م_ى ه'لب.ة% الس>ق}ي,.

ويقال: أ%ه\ل%ب. ف ع.د\و,ه إ,ه\لباv، وأ%ل}ه.ب. إ,لاباv، وع.د\و'ه ذو
أ%هال1ـيب.. وف نوادر ال4عراب: اه\ت.ل%ب. السيف. من غ1م\ده وأ%ع\ت.ق%ه

وام\ت.رق%ه واخ\ت.ر.ط%ه إ,ذا اس\ت.ل�ه.
وأ�ه\ل�وب¬: فرس' ربيعة بن عمرو.

@هلجب: التهذيب: الـه,ل}جاب' الض_خ\م.ة� من الق�دور,، وكذلك الع.ي\ل%م'.
@هلقب: ال4زهري، أ%بو عمرو: جوع ه'ن\ب'غD وه1ن\باغD وه1ل�ق}س¬،

وه1ل�ق}ب¬ أ%ي شديد¬.
@هنب: امرأ%ة ه.ن\باء�: و.ر\هاء�، ي'م.دe وي'ق}ص.ر؛ وروى ال4زهري عن أ%ب خ.ل1ـيفة أ%ن ممد بن س.ل�م أ%نشده للنابغة ال%ع\د1ي>:

وش.رe ح.ش\و, خ1ـباء�، أ%نت. م'ول1ج'ه، *  م.ج\ن'ونةD ه'ن_باء#، بنت' م.ج\ن'ون1
 قال: وه'ن_باء� مثل ف�ع_لء�، بتشديد العي, والـم.د>؛ قال: ول أ%عرف ف كلم العرب له نظياv. قال: والـه'ن_باء� ال4حق؛ وقال

ابن دريد: امرأ%ة ه'ن_با وه'ن_باء�، ي'م.دe وي'ق}صر.



وه1ن\ب¬، بكسر الاء3: اسم رجل، وهو ه1ن\ب' بن' أ%ف}ص.ى بن, د'ع\م1ـي>
Òبن ج.ديلة% بن أ%س.د بن ربيعة% بن ن,زار بن, م.ع.د¼. وبنو ه1ن\ب�: حي

من ر.بيعة.
 والـه.ن.ب'، بالتحريك: مصدر' قولك امرأ%ةD ه.ن\باء� أ%ي ب.ل}هاء� ب.ي>ن.ة� الـه.ن.ب. ال4زهري، ابن ال4عراب: الـم1ه\ن.ب' الفائق

الـح'م\ق,؛
 قال: وبه سي الرجل ه1ن\باv. قال: والذي جاء4 ف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، ن.ف%ى م'خ.ن_ث%ي\ن: أ%حدها ه1ـيت¬،

 والخر مات1ـع¬، إ,نا هو ه1ن\ب¬، فصح_فه أ%صحاب' الديث، قال ال4زهري: رواه الشافعي وغيه ه1ـيت¬، قال: وأ%ظنه
صوابا.

 @هندب: الـه,ن\د.ب'، والـه,ن\د.با، والـه,ن\د1باء� وال1ن\د.باء�: كل ذلك ب.ق}ل%ةD من أ%ح\رار, الب'ق�ول، ي'م.دe وي'ق}صر. وقال كراع:
هي الـه,ن\د.با، مفتوح

 الدال مقصور. والـه,ن\د.باء� أ%يضاv: مفتوح الدال مدود؛ قال: ول نظي لواحد منهما. ال4زهري: أ%كثر أ%هل البادية يقولون
ـ�ث�وا وم.دeوا، وهذه ك%ش'وثاء�، مؤ.نثة. وقال أ%بو حنيفة: واحد  ه1ن\د.ب¬، وكل صحيح. ابن ب'ز'ر\ج.: هذه ه1ن\د.باء� وباق1لء�، فأ%ن

الـه,ن\د1باء3 ه1ن\د1باءة.
وه1ن\داب.ة�: اسم امرأ%ة. 

@هنقب: الـه.ن\ق%ب': الق%صي، وليس بث%ب.ت{.
@هوب: الـه.و\ب': الرجل� الكثي' الكلم، وجعه أ%ه\واب¬. والـه.و\ب': اسم' النار. والـه.و\ب': اش\ت1عال� النار, 

>789<ص:
 وو.ه.ج'ها؛ يانية. وه.و\ب' الشمس,: وه.ج'ها، بلغتهم. وتركته ب,ه.و\ب� داب,ر�، وه'وب� داب,ر� أ%ي بيث ل ي'د\ر.ى أ%ين ه'و..

والـه.و\ب': الب'ع\د'.
@هيب: الـه.ي\بة�: الـم.هابة�، وهي ال3جلل� والـم.خافة. ابن سيده:

الـه.ي\بة� الت_ق1ـي_ة� من كل شيء�.
 هاب.ه' ي.هاب'ه ه.ي\باv وم.هابةv، وال4م\ر' منه ه.ب\، بفتح الاء3، ل4ن أ%صله هاب\، سقطت ال4لف لجتماع الساكني، وإ,ذا أ%خبت

عن نفس3ك
 قلت.: ه1ـب\ت'، وأ%صله ه.ي,ـب\ت'، بكسر الياء3، فلما سكنت سقطت لجتماع الساكني ون'ق1ل%ت كسرتا إ,ل ما قبلها،

ف%ق1س\ عليه؛ وهذا الشيء م.ه\ي.بةD لك.
،Dوبة، وه.ي>ب¬، وه.ي_بانeعنده. ورجل هائ1ب¬، وه.ي'وب¬، وه.ي_اب¬، وه.ي_ابة، وه.ي vوه.ي_ب\ت' إ,ليه الشيء4 إ,ذا ج.ع.ل}ته م.هيبا

 وه.ي>بانD؛ قال ثعلب: الـه.ي_بان� الذي ي'هاب'، فإ,ذا كان ذلك كان الـه.ي_بان� ف معن الفعول، وكذلك الـه.ي'وب قد يكون
 الائ1ب.، وقد يكون الـم.ه,ـيب. الصحاح: رجل م.ه,ـيب¬ أ%ي يهاب'ه الناس'، وكذلك رجل م.ه'وب¬، ومكانD م.ه'وب، ب'ن

على قولم: ه'وب. الرجل�، لـم_ا ن'ق1ل% من الياء3 إ,ل الواو، فيما ل ي'س.م_ فاع1ل�ه؛ أ%نشد الكسائي لـح'م.ي\د1 بن ث%ور: 
ويأ}وي إ,ل ز'غ}ب� م.ساكي.، دون.ه'م *  ف%ـلv، ل ت.خ.ط�اه الر>فاق'، م.ه'وب'



قال ابن بري: صواب إ,نشاده: وتأ}وي بالتاء3، ل4نه يصف ق%طاةv؛ وقبله:
فجاء4ت\، وم.س\قاها الذي و.ر.د.ت\ به، *  إ,ل الز_و\ر، م.ش\دود' الو.ثاق,، ك%ت1ـيب'

والك%ت1ـيب': من الك%ت\ب,، وهو ال%ر\ز'؛ والشهور ف شعره:
ت.ع1ـيث� به ز'غ}باv مساكي. دون.هم

ومكانD م.هاب¬ أ%ي م.ه'وب¬؛ قال أ�م.ي_ة بن أ%ب عائذ الـه'ذ%ل©:
أ%ل يا ل%ق%وم, ل1ط%ي\ف1 ال%يال}، *  أ%ر_ق. من نازح�، ذي د.لل}،

أ%جاز. إ,لينا، على ب'ع\د1ه1، *  م.هاو,ي. خ.ر\ق� م.هاب� م.هال}
 قال ابن بري: والبيت ال4ول من أ%بيات1 كتاب سيبويه، أ%تى به شاهداv على فتح اللم ال�ول، وكسر الثانية، فرقاv بي

الـم'س\تغاث به والستغاث من أ%جله. والط�يف': ما ي'ط1ـيف' بال3نسان ف النام من خ.يال مبوبته.
والنازح': البعيد. وأ%ر_ق.: م.ن.ع. الن_وم.. وأ%جاز.: ق%ط%ع، والفاعل

 الضمر فيه يعود على ال%يال. وم.هاب¬: موضع' ه.ي\بة. وم.هالD: موضع ه.و\ل�. والـم.هاو,ي: جع' م.ه\ـوÝى وم.ه\واة{، لا بي
البلي ونوها. 

وال%ر\ق': الف%لة� الواسعة.
.�والـه.ي_بان�: ال%بان

والـه.ي'وب': ال%بان� الذي ي.هاب' الناس.. ورجل ه.ي'وب¬: ج.بانD ي.هاب'
من كلY شيء�. وف حديث ع'ب.يد1 بن ع'م.ي\ر�: ال3يان� ه.ي'وب¬ أ%ي
ي'هاب' أ%ه\ل�ه، ف%ع'ولD بعن مفعول، فالناس ي.هابون% أ%هل% ال3يان

ل4نم ي.هابون% الل9ه. وي.خافون.ه؛ وقيل: هو ف%ع'ول بعن فاعل أ%ي إ,ن
 الؤمن. ي.هاب' الذ©نوب. والعاص1ـي. في.ت_ق1ـيها؛ قال ال4زهري: فيه وجهان: أ%حدها أ%ن الؤمن ي.هاب' الذ�ن\ب. في.ت_ق1ـيه،

والخر: الؤمن' ه.ي'وب¬ أ%ي م.ه\ي'وب¬، ل4نه ي.هاب' الل9ه. تعال، في.هاب'ه الناس'، حت ي'و.قYر'وه؛ ومنه قول الشاعر:
ل ي.ه.ب\ ح'ر\مة% الن_د1ي,

أ%ي ل ي'ع.ظYم\ها.
يقال: ه.ب, الناس. ي.هابوك. أ%ي و.قYر\ه'م\ ي'و.قYر'وك.. 

>790<ص:
يقال: هاب. الشيء4 ي.هاب'ه إ,ذا خاف%ه، وإ,ذا و.ق�ر.ه، وإ,ذا عظ�م.ه'. واه\تاب. الش_يء4 ك%ه.اب.ه'؛ قال:

وم.ر\ق%ب�، ت.س\ك�ن' الع1ق}بان� ق�ل�ت.ه'، *  أ%ش\ر.ف}ت'ه م'س\ف1راv، والش_م\س' م'ه\تاب.ه\
ويقال: ت.ه.ي_ب.ن الشيء� بعن ت.ه.ي_ب\ت'ه أ%نا. قال ابن سيده: ت.ه.ي_ب\ت' الشيء4 وت.ه.ي_ب.ن: خ1ف}ت'ه وخ.و_ف%ن؛ قال ابن م'ق}ب,ـل:

وما ت.ه.ي_ب'ن الـم.و\ماة�، أ%ر\ك%ب'ها، *  إ,ذا ت.ج.او.ب.ت1 ال4ص\داء� بالس_ح.ر
.vأ%ي ل ت.م\ـل�ن م.هابة �قال ثعلب: أ%ي ل أ%ت.ه.ي_ب'ها أ%نا، فن.ق%ل% الف1عل% إ,ليها. وقال ال%ر\م1ـيe: ل ت.ه.ي_ب'ن الـم.و\ماة

والـه.ي_بان�: ز.ب.د' أ%ف}واه1 ال3بل,. والـه.ي_بان�: التراب'؛ وأ%نشد:



�أ%ك�ل� ي.و\م� ش1ع1ر¬ م'س\ت.ح\د.ث�؟ *  ن}ن' إ,ذاv، ف الـه.ي_بان1، ن.ب\ح.ث
والـه.ي_بان�: الر_اعي؛ عن السياف. والـه.ي_بان�: الكثي' م1ن كل

شيء�. والـه.ي_بان�: الـم'ن\ت.ف1ش' ال%فيف'؛ قال ذو الرمة:
�ت.م'جe الل©غام. الـه.ي_بان%، كأ%نه' *  ج.ن.ى ع'ش.ر�، ت.ن\فيه أ%شداق�ها الـه'د\ل
وقيل: الـه.ي_بان�، هنا، الفيف الن_ح1ز'. وأ%ورد ال4زهري هذا البيت

 مستشهداv به على إ,زباد1 م.شاف1ر, ال3بل، فقال: قال ذو الرمة يصف إ,بلv وإ,ز\بادها مشاف1ر.ها. قال: وج.ن الع'ش.ر, ي.خ\ر'ج' م1ث}ل
ر'م�انة

صغية، فت.ن\ش.قe عن م1ث}ل, الق%ز�، ف%ش.ب_ه ل�غام.ها به، والب.وادي
ي.ج\ع.ل�ونه ح'ر_اقاv ي'وق1د'ون% به النار..

وهاب\ هاب\: م1ن ز.ج\ر, ال3بل.
وأ%هاب. بال3بل: د.عاها. وأ%هاب. بصاح1ـبه: د.عاه'، وأ%صله ف ال3بل.

وف حديث الدeعاء3: وق%و_ي\ت.ن على ما أ%ه.ب\ت. ب إ,ليه من طاعت1ك..
يقال: أ%ه.ب\ت' بالرجل إ,ذا د.ع.و\ت.ه إ,ليك؛ ومنه حديث ابن الزبي ف

بناء3 الكعبة. وأ%هاب. الناس. إ,ل ب.ط}ح1ه أ%ي د.عاهم إ,ل ت.سوي.ت1ه.
وأ%هاب. الراعي بغ.ن.م1ه أ%ي صاح با ل1ت.ق1ف. أ%و لت.ر\ج,ـع.. وأ%هاب

بالبعي؛ وقال ط%ر.فة� بن العبد:
ت.ر,يع' إ,ل ص.و\ت1 الـم'ه,ـيب,، وت.ت_قي، *  بذ1ي خ'ص.ل�، ر.و\عات1 أ%كل%ف. م'ل}ب,د1

ت.ر,يع': ت.ر\ج,ـع' وت.ع'ود'. وتت_ق1ـي ب,ذي خ'ص.ل: أ%راد بذ%ن.ب� ذي
خ'ص.ل. ور.و\عات: ف%ز.عات. وال4كل%ف': الف%ح\ل� الذي ي.ش'وب' ح'م\رت.ه

س.واد¬. والـم'ل}ب,د': الذي ي.خط1ر' بذ%ن.ب,ه، في.ت.ل%ب_د البول� على
و.ر,ك%ي\ه. وهاب,: ز.ج\ر¬ للخ.ي\ل. وه.ب,ـي: م1ثل�ه أ%ي أ%ق}د1مي وأ%ق}ب,لي،

وه.لv أ%ي ق%ر>ب؛ قال الكميت:
ن'ع.لYمها ه.ب,ـي وه.ـلv وأ%ر\ح1ب\

والاب': ز.ج\ر' ال3بل عند الس_و\ق؛ يقال: هاب, هاب,، وقد أ%هاب. با الرجل�؛ قال ال4عشى:
وي.ك}ث�ر' فيها ه.ب,ـي، واض\ر.ح1ـي، *  وم.ر\س'ون� خ.ي\ل�، وأ%عطال�ها

وأ%ما ال3هابة� فالصوت بال3بل ود'عاؤها، قال ذلك ال4صمعي وغيه؛ ومنه قول ابن أ%حر:
إ,خال�ها س1ع.ت\ ع.ز\فاv، فت.ح\س.ب'ه *  إ,هابة% الق%س\ر,، ل%ي\لv، حي ت.ن\ت.ش1ر'

وق%س\ر¬: اسم' راعي إ,بل ابن أ%حر قائل, هذا الشعر. قال ال4زهري:
وسعت' ع'ق%ي\ل1ـي�اv يقول ل4م.ة{ كانت ت.ر\ع.ى روائد. خ.ي\ل�، ف%ج.ف%ل%ت\



 ف يوم عاصف{، فقال لا: أ%ل وأ%ه1ـيب با، ت.ر,ع\ إ,ليك1؛ فجع.ل د'عاء4 اليل إ,هابةv أ%يضاv. قال: وأ%ما هاب,، فلم أ%س\م.ع\ه إ,ل ف
اليل دون ال3بل؛ وأ%نشد بعضهم:

والز_ج\ر' هاب, و.ه.ـلv ت.ر.ه_ب'ه\
>791<ص:

@هبت: ال%ب\ت': الض_ر\ب'. وال%ب\ت'. ح'م\ق¬ وت.د\ل1يه¬.
وفيه ه.ب\تةD أ%ي ض.ر\بة� ح'م\ق�؛ وقيل: فيه ه.ب\تةD للذي فيه

كالغ.ف}لة، وليس ب,م'س\ت.ح\ك1م الع.ق}ل.
وف الصحاح: ال%ب,يت' ال%بان� الذاهب' الع.ق}ل,.

وقد ه'ب,ت. الرجل� أ%ي ن'ح1ب.، فهو م.ه\ب'وت¬ وه.بيت¬، ل ع.ق}ل% له؛
قال ط%ر.فة:

فال%ب,يت' ل ق�ؤ.اد. له،
والث�ب,يت' ق%ل}ب'ه ق1ي.م'ه\

وقوله أ%نشده ثعلب:
ت'ر,يك. ق%ذvى با، إ,ن كان فيها

ب'ع.ي\د. الن_و\م، ن.ش\و.ت'ها ه.ب,يت'
قال ابن سيده: ل يفسره، وعندي أ%نه ف%ع1يلD ف معن فاعل أ%ي

ن.ش\و.ت'ها شيء ي.ه\ب,ت' أ%ي ي'حم>ق' وي'ح.ي>ر، وي'س.كYن'
وي'ن.و>م'.ورجل م.ه\ب'وت' الف�ؤ.اد1: ف عقله ه.ب\تة أ%ي ض.ع\ف¬. وه.ب.ت.ه'

ي.ه\ب,ت'ه ه.ب\تاv أ%ي ض.ر.به. وال%ه\ب'وت': ال%ح\ط�وك'.
وه.ب.ت. الرجل% ي.ه\ب,ت'ه ه.ب\تاv: ذ%ل�ل%ه'. وف حديث عمر، رضي ال

عنه: أ%ن عثمان بن. م.ظ}ع'ون ل�ا مات على فراشه1، ه.ب.ت.ه الوت' عندي
م.ن\زلةv، حيث ل ي.م'ت\ شهيداv؛ فلما مات سيد'نا رسول� ال، صلى ال

عليه وسلم، على فراشه، وأ%بو بكر، رضي ال عنه، على فراشه علمت' أ%ن�
،vر'شهم؛ قال الفراء: ه.ب.ت.ه الوت' عندي منزلة�م.و\ت. ال4خ\يار, على ف

يعن ط%أ}ط%أ%ه ذلك، وح.ط� من ق%د\ره عندي. وكل© م.ح\ط�وط{ شيئاv: فقد
ه'ب,ت. به، فهو م.ه\ب'وت¬؛ قال وأ%نشدن أ%بو ال%ر_اح:

وأ%خ\ر.ق. م.ه\ب'وت1 الت_راقي، م'ص.ع_د1 ال}ـ
ـبلع1يم,، ر,خ\و, ال%ن\ك1ب.ي\ن,، ع'ن.اب,

قال: وال%ه\ب'وت' الت_راقي ال%ح\ط�وط�ها الناق1ص'ها.
وه.ب.ت. وه.ب.ط% أ%خوان1.



وال%ب,يت': الذي به ال%و\ل%ع'، وهو الف%ز.ع' والت.ل%بeد.
وقال عبد الرحن بن عوف ف أ�م.ي_ة بن خ.ل%ف{ وابنه: ف%ه.ب.ت'وه'ما حة
ف%ر.غ�وا منهما؛ يعن السلمي يوم ب.د\ر� أ%ي ض.ر.ب'وه'ما بالسيف حت

قتلوها؛ وقال شر: ال%ب\ت' الض_ر\ب' بالسيف، فكأ%ن� معن قوله
ف%ه.ب.ت'وها بالسيف أ%ي ضربوها حت و.ق%ذ�وها؛ يقال: ه.ب.ت.ه بالسيف وغيه

.vي.ه\ب,ت'ه ه.ب\تا
وف حديث معاوية: ن.و\م'ه س'بات¬ وليليه ه'بات¬؛ هو من ال%ب\ت1 اللYي

والس\ت1رخاء.
يقال: ف فلن ه.ب\تةD أ%ي ض.ع\ف.

وال%ه\ب'وت: الطائر ي'ر\س.ل� على غي ه1داية؛ قال ابن دريد: وأ%حسبها
مول�دة.

@هتت: ه.ت_ الشيء4 ي.ه'تeه ه.تìا، فهو م.ه\ت'وت¬ وه.ت1يت¬،
وه.ت\ه.ت.ه: و.ط1ئ%ه و.ط}أv شديداv، فكس_ره. وتركهم ه.تìا ب.تìا أ%ي ك%س_رهم،

وقيل: ق%ط�عهم. وال%تe: ك%س\ر' الشيء حت يصي ر'فاتاv. وف الديث:
أ%ق}ل1ع'وا عن العاصي قبل أ%ن ي.أ}خ'ذ%كم ال فيد.ع.ك�م\ ه.تìا ب.تìا.

ال%تe: الك%س\ر. وه.ت_ ور.ق. الش_جر إ,ذا أ%خذه. والب.تe: القط}ع'؛
أ%ي قبل أ%ن ي.د.ع.ك�م\ ه.ل}كى م.ط}ر'وح1ي. م.ق}ط�وعي.

وه.تe قوائ1م البعي: ص.و\ت' و.ق}ع1ها.
وه.ت_ الب.ك}ر' ي.ه,تe ه.ت1يتاv. ال%تe: ش1ب\ه' الع.ص\ر للص_و\ت؛

ال4زهري: يقال للب.ك}ر, ي.ه,تe ه.ت1يتاv، ث ي.ك1شe ك%ش1يشاv، ث
ي.ه\د1ر' إ,ذا ب.ز.ل% ه.د1يراv؛ وه.ت_ ال%م\زة% ي.ه'تeها ه.تìا: ت.ك%ل�م.

با. قال الليل: ال%م\ز.ة� ص.و\ت¬ م.ه\ت'وت¬ ف أ%قصى ال%ل}ق يصي
هزة، فإ,ذا ر'فYه. عن المز، كان ن.ف%ساv ي'ح.و>ل إ,ل م.خ\رج الاء،

فلذلك اس\ت.خ.ف�ت1 العرب' إ,دخال الاء على ال4لف القطوعة، نو أ%راق
وه.ر.اق، وأ%ي\هات. وهيهات.، وأ%شباه ذلك كثي¬. قال سيبويه: من الروف

ال%ه\ت'وت'، وهو الاء، وذلك ل1ما فيها من الضعف والفاء. وف حديث إ,راقة
المر: ف%ه.ت_ها ف البط}حاء أ%ي صب_ها على ال4رض حت س'م1ع. لا

ه.ت1يت¬ أ%ي ص.و\ت¬.
ورجل ه.ت_ات¬ وم1ه.تÒ وه.ت\ه.ات¬: خفيف، كثي الكلم. وه.ت_ القرآن%

هتìا: س.ر.د.ه' س.ر\داv. وفلنD ي.ه'تe الديث ه.تìا إ,ذا س.ر.د.ه



وتاب.عه؛ وف الديث: كان عمرو بن ش'ع.ي\ب وفلنD ي.ه'ت_ان1 الكلم.؛ ويقال
،vللرجل إ,ذا كان ج.ي>د. الس>ياق للحديث: هو ي.س\ر'د'ه سر\دا
:eال%ط%ر إ,ذا تاب.عت\ ص.ب_ه. وال%ت eا. والس_حابة ت.ه'تìه ه.تeوي.ه'ت

الص.بe. ه.ت_ ال%زادة وب.ع_ها إ,ذا ص.ب_ها. وه.ت_ الشيء4 ي.ه'ت¼ه
ه.ت�اv: ص.ب_ بعضه ف إ,ث}ر ب.ع\ض. وه.ت_ت1 الرأ%ة� غ%ز\ل%ها ت.ه'تeه
eت.ه'ت �ه.تìا: غ%ز.ل%ت\ بعض.ه ف إ,ثر بعض. ال4زهري: الرأ%ة

الغ.�ز\ل إ,ذا تابعته؛ قال ذو الرمة:
س'ق�ي.ا م'ج.لYل%ة{، ي.ن\ه.ل© ر.ي>ق�ها

م1ن\ باك1ر� م'ر\ث%ع1ن> الو.د\ق، م.ه\ت'وت1
ابن ال4عراب: ال%تe ت.م\ز,يق' الث�و\ب, والع1ر\ض,. وال%تe: ح.ط©

ال%ر\ت.ب.ة ف ال3كرام.
ابن ال4عراب: قول�هم أ%س\ر.ع' من ال�ه.ت\ه,تة؛ يقال: ه.ت_ ف كلمه،

وه.ت\ه.ت. إ,ذا أ%س\ر.ع..
ومن أ%مثالم: إ,ذا وق%ف}ت. الع.ي\ر. على الر_د\هة1 فل ت.ق�ل} ل%ه

ه.ت\؛ وبعضهم يقول: فل ت'ه.ت\ه,ت\ به؛ قال أ%بو اليثم: ال%ت\ه.تة� أ%ن
ت.ز\ج'ر.ه عند الشeر\ب؛ قال: ومعن الثل إ,ذا أ%ر.ي\ت. الرجل% ر'ش\د.ه،
فل ت'ل1ح_ عليه، فإ,ن� ال3لاح. ف النصحية ي.ه\ج,م بك على الظYن_ة.

�وال%ت\ه.تة� من الصوت: مثل ال%ت1يت1؛ ال4زهري: ال%ت\ه.ت.ة
والت_ه\ت.ه.ة� أ%يضاv ف الت1واء اللYسان عند الكلم. وقال السن البصري ف بعض

كلمه: وال ما كانوا بال%ت_اتي، ولكنهم كانوا ي.ج\م.ع'ون الكلم.
لي'ع\ق%ل% عنهم. يقال: رجلD م1ه.تÒ وه.ت_ات¬ إ,ذا كان م1ه\ذاراv، كثي

الكلم.
@هرت: ه.ر.ت. ع1ر\ض.ه، وه.ر.ط%ه، وه.ر.د.ه؛ ابن سيده: ه.ر.ت. ع1رض.ه

وث%و\به ي.ه\ر'ته وي.ه\ر,ت'ه ه.ر\تاv، فهو هريت¬. م.ز_قه وط%ع.ن. فيه، لغات¬
كلها؛ ال4زهري: ه.ر.ت. ثوب.ه ه.ر\تاv إ,ذا ش.ق�ه. ويقال للخطيب من

الرجال: أ%ه\ر.ت' الش>ق}ش1قة1؛ ومنه قول ابن م'ق}بل:
ه'ر\ت الش_ق%اش1ق، ظ%ل�م'ون% للج'ز'ر,

وال%ر.ت': س.ع.ة� الش>د\ق,. وال%ر,يت': الواسع' الش>د\ق%ي\ن؛ وقد
ه.ر,ت.، بالكسر، وهو أ%ه\ر.ت' الش>د\ق, وه.ر,يت'ه.

وف حديث ر.جاء بن ح.ي\وة: ل ت'ح.د>ث}نا عن م'تهار,ت{ أ%ي م'ت.ش.د>ق�



م'ت.كاث1ر، م1ن ه.ر.ت1 الش>د\ق,، وهو س.ع.ت'ه.
ورجل أ%ه\ر.ت'، وفرس ه.ر,يت¬ وأ%ه\ر.ت': مت_س3ع' م.ش.ق> الف%م,.

وج.م.لD ه.ريت¬، كذلك؛ وحي_ة ه.ر,يت' الش>د\ق,، وم.ه\ر'وت.ت'ه؛ أ%نشد يعقوب
ف صفة حية:

م.ه\ر'وت.ة� الش>د\ق%ي\ن، ح.ولء� الن_ظ%ر\
وال%ر.ت': مصدر' ال4ه\ر.ت1 الش>د\ق.

وأ%س.د¬ أ%ه\ر.ت': ب.ي>ن' ال%ر.ت1، وه.ريت¬ وم'ن\ه.ر,ت¬؛ ال4زهري:
أ%س.د¬ ه.ر,يت' الش>د\ق, أ%ي م.ه\ر'وت¬ وم'ن\ه.ر,ت¬، وهو م.هر'وت' الفم،

وكلب¬ م'ه.ر_تة� ال4ش\داق,.
وال%ر\ت': ش.ق©ك الشيء4 لت'و.س>ع.ه، وهو أ%يضا ج.ذ}ب'ك الش>د\ق.

نو. ال�ذن؛ وف التهذيب: ال%ر\ت' ه.ر\ت'ك. الش>د\ق. نو. ال�ذن.
وامرأ%ة ه.ر,يت¬ وأ%ت'وم¬: م'ف}ضاةD؛ ورجل ه.ريت¬: ل ي.ك}ت'م س1رìا؛

وقيل: ل ي.كت'م س1رìا، ويتكلم مع ذلك بالقبيح.
وه.ر.ت. اللحم.: أ%ن\ض.ج.ه وط%ب.خ.ه حت ت.هر_ى.

وف الديث: أ%نه أ%كل% ك%ت1فاv م'ه.ر_تةv وم.س.ح ي.د.ه ف%ص.ل�ى؛
ل%ح\م¬ م'ه.ر_ت¬ وم'ه.ر_د¬ إ,ذا ن.ض1ج.؛ أ%راد قد ت.ق%ط�ع.ت\ من ن'ض\ج,ها؛

وقيل: إ,نا م'ه.ر_د.ة بالدال.
وهاروت': اسم م.ل%ك أ%و م.ل1ك، وال4ع\ر.ف أ%نه اسم م.ل%ك.

@هرمت: ه.راميت': آبار¬ متمعة بناحية الد_ه\ناء، ز.عموا أ%ن لقمان بن
عاد اح\تف%ر.ها؛ ال4صمعي عن يسار, ض.ري_ة؛ وهي قريةD ر.كايا، يقال لا

ه.راميت'، وحول%ها ج,فار؛ وأ%نشد:
ب.قايا ج,ف�ار, من ه.رام1يت. ن'ز_ح,

(* وقوله «بقايا جفار» الذي ف ياقوت بقايا نطاف. ويوم الراميت كان بي
الضباب وجعفر بن كلم؛ كان القتال بسبب بئر أ%راد أ%حدها أ%ن يتفرها.)

.Dالن_ض\ر': هي ر.كايا خاص_ة
vالشيء ق1ط}ع.ة �@هفت: ه.ف%ت. ي.ه\ف1ت' ه.ف}تاv: دق_. وال%ف}ت': تساقط

بعد ق1ط}ع.ة{ كما ي.ه\ف1ت' الث�ل}ج' والر_ذ%اذ�، ونوها؛ قال العجاج:
كأ%ن� ه.ف}ت. الق1ط}ق1ط1 ال%ن\ث�ور,،
ب.ع\د. ر.ذاذ1 الد>ية1 الد_ي\جور,،

على ق%راه' ف1ل%ق' الشeذور,



والق1ط}ق1ط�: أ%صغ.ر' الطر. وق%راه: ظ%ه\ره، يعن الثور. والشeذور:
جع ش.ذ}ر، وهو الصغي من اللؤلؤ،وقد ت.هاف%ت..

وف الديث: ي.ت.هاف%ت'ون ف النار أ%ي ي.ت.ساق%ط�ون؛ م1ن ال%ف}ت1، وهو
السقوط. وأ%كثر ما ي'ستعمل الت_هاف�ت' ف الش_ر>؛ وف حديث ك%ع\ب بن

ع'ج\رة: والقمل� ي.ت.هاف%ت على وج\هي أ%ي ي.ت.ساق%ط�. وتافت. الثوب
ت.هاف�تاv إ,ذا ت.ساق%ط% و.ب.ل1ي..

وه.ف%ت. الشيء� ه.ف}تاv وه'ف%اتاv أ%ي ت.طاير. لفته. وكل© شيء
ان\خ.ف%ض. وات_ضع.، فقد ه.ف%ت.، وان\ه.ف%ت.. ال4زهري: وال%ف}ت' من ال4رض

vت.طام1ن' ف س.عة{؛ قال: وسعت أ%عرابي�ا�م1ث}ل� ال%ج\ل، وهو ال%وe ال
يقول: رأ%يت' ج,م.الv ي.ت.هاد.ر\ن% ف ذلك ال%ف}ت1. وال%ف}ت' من

ال%طر: الذي ي'س\ر,ع' ان\هلله'. وكلم¬ ه.ف}ت¬ إ,ذا ك%ث�ر. بل ر.و,ي_ة{
فيه. والت_هاف�ت': الت_س.اق�ط� ق1ط}ع.ةv ق1ط}ع.ةv. وتاف%ت. الف%راش' ف

:vالنار: ت.ساق%ط؛ قال الراجز يصف فحل
ي.ه\ف1ت' ع.نه' ز.ب.داv وب.ل}غ.ما

وت.هاف%ت. الق%و\م' ت.هافتاv إ,ذا ت.ساقط�وا م.و\تاv. وت.هاف%ت'وا عليه:
تتابعوا.

.vوت¬ إ,ذا صار إ,ل أ%س\ف%ل, الق1د\ر وان\ت.ف%خ سريعا�الليث: ح.بÒ ه.ف
ابن ال4عراب: ال%ف}ت' ال�م\ق' ال%ي>د'.

وال%ف%ات': ال4ح\م.ق'.
.�ويقال: ور.د.ت\ ه.ف1يتةD من الناس، للذين أ%ق}ح.م.ت\هم الس_ن.ة

@هلت: ه.ل%ت. د.م. الب.د.نة إ,ذا خ.د.ش. ج,ل}د.ها بسكYي� حت ي.ظ}ه.ر
الدم'؛ عن اللحيان.

وقال ابن الف%رج: سعت' واقعاv يقول: ان\ه.ل%ت. ي.ع\د'و، وان\س.ل%ت.
ي.ع\دو؛ وقال الفراء: س.ل%ت.ه وه.ل%ت.ه'.

وقال اللحيان: س.ل%ت. الدم. وه.ل%ته أ%ي ق%ش.ره بالسكي.
وال%ل}ت.ى، على ف%ع\ل%ى: نبت إ,ذا ي.ب,س. صار. أ%ح\مر، وإ,ذا أ�كل

ون.ب.ت. س'م>ي: ال%م1يم.؛ وقال ال4زهري: ه.ل}ت.ى، على ف%ع\ل%ى: شجرة، وهو
كن.بات1 الص>لYيان1، إ,ل أ%ن لونه إ,ل ال�م\رة؛ ابن سيده: ال%ل}ت.ى

نبت؛ قال أ%بو حنيفة: قال أ%بو زياد: من الط%ريفة ال%ل}ت.ى، وهو ن.بت
أ%ح\م.ر، ي.ن\ب'ت' ن.بات. الص>لYيان والن_ص1ي>، ولون'ه أ%ح\م.ر ف



�رط�وبته، ويزداد ح'م\ر.ة إ,ذا ي.ب,س، وهو مائي� ل ت.كاد' الاشية
ت.أ}ك�ل�ه ما وج.دت شيئاv من الكل3 ي.ش\غ.ل�ها عنه.

وال1ل}تاء4ة�: الماعة من الناس ي'ق1يمون وي.ظ}ع.نون؛ هذه رواية أ%ب
زيد، ورواها ابن السكيت بالثاء.

@هوت: ال%و\ت.ة� وال�وتة، بالفتح والضم: ما انفض من ال4رض
واط}م.أ%ن�.

وف الدeعاء: ص.ب_ ال عليه ه.و\ت.ةv وم.و\ت.ةv؛ قال ابن سيده: ول
أ%د\ر,ي ما ه.و\تة هنا.

ومض.ى ه1يت.اء# من الليل أ%ي و.ق}ت¬ منه؛ قال أ%بو علي: هو عندي
ف1ع\لء، م'ل}حق ب,سر\داح، وهو مأ}خوذ من ال%و\تة، وهو الو.ه\د.ة� وما

ان\خ.ف%ض. عن ص.ف}حة ال�س\ت.و.ى.
وقيل ل�م ه1شام� الب.ل%و,ي_ة: أ%ين م.ن\ز,ل�ك؟ فقالت: بات.ا

ال�وت.ة1؛ قيل: وما ال�وتة؟ قالت\: بات.ا الو.ك}رة1؛ قيل: وما الو.ك}ر.ة�؟
قالت: بات.ا الصeد_اد؛ قيل: وما الصeد_اد؟ قالت: باتا ال%و\ر,د.ة؛

قال ابن ال4عراب: وهذا كل©ه الطريق' ال�ن\ح.د1ر' إ,ل الاء. وروي عن
عثمان أ%نه قال: و.د1د\ت' أ%ن� بيننا وبي الع.د'و> ه.و\ت.ةv ل

ي'د\ر.ك' ق%ع\ر'ها إ,ل يوم القيامة؛ ال%و\ت.ة، بالفتح والضم: ال�و_ة� من
ال4رض، وهي الو.ه\دة الع.م1يقة�؛ قال ذلك ح1ر\صاv على سلمة السلمي،
وح.ذ%راv من القتال؛ وهو م1ث}ل� قول عمر، رضي ال عنه: و.د1د\ت' أ%ن ما

�و.راء الد_رب ج.م\رةD واحدةD ونار¬ ت.و.ق�د'، تأ}كلون% ما و.راءه وتأ}كل
ما د'ونه.

@هيت: ه.ي\ت.: ت.ع.جeب¬؛ تقول العرب: ه.ي\ت. للح1ل}م وه.ي\ت. لك
وه1يت. لك. أ%ي أ%ق}ب,ل}. وقال ال، عز وجل، حكاية عن ز.ل1يخا أ%نا قالت،

لا راو.د.ت يوسف.،عليه السلم، عن ن.ف}سه: وقالت ه1يت. لك. أ%ي ه.ل�م_
وقد قيل: ه.ي\ت' ل%ك.، وه.ي\ت1، بضم التاء وكسرها؛ قال الزجاج: وأ%كثرها

ه.ي\ت. لك، بفتح الاء والتاء؛ قال: ور'و,ي.ت\ عن علي�، عليه السلم:
ه1يت' لك.، قال: ور'و,ي.ت\ عن ابن عباس، رضي ال عنهما: ه1ئ}ت' ل%ك.،

بالمز وكسر الاء، من ال%يئة، كأ%نا قالت: ت.ه.ي_أ}ت' لك قال: فأ%ما
الفتح من ه.ي\ت. فل4نا بنزلة ال4صوات، ليس لا ف1ع\ل ي.ت.ص.ر_ف' منها،

وفتحت التاء لسكونا وسكون الياء، واخ\ت1ي الفتح ل4ن قبلها ياء، كما



ف%ع.ل�وا ف أ%ي\ن.، وم.ن كسر التاء فل4ن أ%صل التقاء الساكني حركة
الكسر، وم.ن قال ه.ي\ت'، ضم_ها ل4نا ف معن الغايات، كأ%نا قالت: د'عائي

لك.؛ فلما حذفت ال3ضافة، وتضمنت ه.ي\ت' معناها، بنيت على الضم كما بنيت
حيث؛ وقراءة� علي�، عليه السلم: ه1يت' لك، بنزلة ه.ي\ت' لك، والجة

فيهما واحدة. الفراء ف ه.ي\ت. لك: يقال إ,نا لغة، ل4هل ح.و\ران%،
س.ق%ط%ت\ إ,ل مكة فتكلموا با، قال: وأ%هل� الدينة يقرؤ'ون ه1يت. لك.، يكسرون

الاء ول يهمزون؛ قال: وذ�ك1ر. عن علي� وابن عباس، رضي ال عنهما،
أ%نما قرآ: ه1ئ}ت' لك، يراد به ف العن: ت.ه.ي_أ}ت' لك، وأ%نشد الفراء ف

القراءة ال�ول لشاعر ف أ%مي الؤمني علي بن أ%ب طالب،عليه السلم:
أ%ب\ل1غ} أ%مي. ال�ؤم1ن,يـ

ـن.، أ%خا العراق, إ,ذا أ%ت.ي\تا:
إ,ن� الع1راق. وأ%ه\ل%ه'

س1ل}م¬ إ,ليك.، فه.ي\ت.، ه.ي\تا
ومعناه: ه.ل�م_، ه.ل�م_ وه.ل�م_ وت.عال%، يستوي فيه الواحد' والمع

والؤ.نث والذكر إ,ل9 أ%ن العدد فيما بعده، تقول: ه.ي\ت. لكما، وه.ي\ت.
لكن_. قال ابن بري: و'ج,د. الشعر' بط الوهري إ,ن العراق، بكسر إ,ن�،

ويروى بفتحها؛ ويروى: ع'ن'ق¬ إ,ليك، بعن مائلون إ,ليك؛ قال: وذكر ابن
جن أ%ن ه.ي\ت. ف البيت بعن أ%س\ر,ع\، قال: وفيه أ%ربع لغات: ه.ي\ت.،

بفتح الاء والتاء، وه1يت.، بكسر الاء وفتح التاء، وه.ي\ت' بفتح الاء 4
وضم التاء، وه1يت' بكسر الاء وضم التاء. الفراء ف الصادر: م.ن قرأ%

ه.ي\ت. لك.: ه.ل�م_ لك.، قال: ول مصدر ل1ه.ي\ت.، ول ي'ص.ر_ف'.
ال4خفش: ه.ي\ت. لك.، مفتوحة، معناها: ه.ل�م_ لك.؛ قال: وك%س.ر. بعض'هم التاء،

وهي لغة، فقال: ه.ي\ت1 لك، ورفع بعض¬ التاء، فقال: ه.ي\ت' لك، وكسر بعضهم
الاء وفتح التاء، فقال: ه1يت. لك، كل© ذلك بعن واحد. وروى ال4زهري

عن أ%ب زيد، قال: ه.ي\ت. لك.، بالع1بانية ه.ي\تال%ج\ أ%ي تعال%؛ أ%عربه
القرآن.

وه.ي_ت. بالرجل، وه.و_ت. به: ص.و_ت. به وصاح، ودعاه، فقال له: ه.ي\ت.
ه.ي\ت.؛ قال:

قد راب.ن أ%ن� الك%ر,ي_ أ%س\ك%تا،
لو كان م.ع\ن,ي�اv با ل%ه.ي_ت.ا



وقال آخر:
ت.ر\م1ي ال4ماع1يز. ب'ج\م.رات1،

وأ%ر\ج'ل� ر'وح� م'ج.ن_بات1،
ي.ح\د'و با كل© ف%تÝى ه.ي_ات1

وف الديث أ%نه لا نزل قوله تعال: وأ%ن\ذ1ر\ عشيت.ك. ال4قر.بي.؛
بات. النبe، صلى ال عليه وسلم، ي'ف%خ>ذ� ع.شيت.ه، فقال الشركون:

لقد بات. ي'ه.و>ت' أ%ي ي'نادي ع.شيت.ه.
والت.ه\ييت': الصوت' بالناس، وهو فيما قال أ%بو زيد: أ%ن يقول يا ه.ياه.

ويقال: ه.ي_ت. بالقوم ت.ه\ييتاv، وه.و_ت. بم ت.ه\ويتاv إ,ذا ناداهم؛
وه.ي_ت. النذير'، وال4صل� فيه حكاية� الصوت، كأ%نم ح.ك%و\ا ف

ه.و_ت.: ه.و\ت. ه.و\ت.، وف ه.ي_ت.: ه.ي\ت. ه.ي\ت.. يقال: ه.و_ت. بم،
وه.ي_ت. بم إ,ذا ناداهم، وال4صل فيه حكاية الصوت؛ وقيل هو أ%ن يقول: ياه\

ياه\، وهو نداء� الراعي لصاحبه من بعيد.
وي.ه\ي.ه\ت' بال3بل إ,ذا قلت. لا: ياه\ ياه\. والعرب' تقول للكلب إ,ذا

أ%غ}ر.و\ه بالصيد: ه.ي\تاه\ ه.ي\تاه\؛ قال الراجز يذكر الذئب:
جاء4 ي'د1ل© ك%رشاء3 الغ.ر\ب,،
وق�ل}ت': ه.ي\تاه'، ف%تاه ك%ل}ب

ابن ال4عراب: يقال للم.ه\واة ه.و\تة وه'و_ة وه'وت.ةD؛ وجع ال�وتة1:
ه'وت¬. ويقال: هات1 يا رجل، بكسر التاء، أ%ي أ%عطن، وللثني: هات1يا،

مثل آلت1يا، وللجمع: هات'وا،وللمرأ%ة: هات، بالياء، وللمرأ%تي:
هات1يا، وللنساء: هات1ي.، مثل عاط1ي.. وتقول: هات ل هات.ي\ت.، وهات1 إ,ن
كانت بك م'هاتاةD، وما أ�هات1يك كما تقول: ما أ�عاط1يك.، ول يقال منه:

هات.ي\ت'، ول ي'ن\هى با. قال الليل: أ%صل هات1 م1ن آت.ى ي'ؤ.ات1ي، فقلبت
ال4لف هاء.

وال1يت': ال�وة� الق%ع1رة� من ال4رض.
وه1يت'، بالكسر: بلد على شاطئ الف�رات، أ%صلها من ال�و_ة؛ قال:

ط1ر\ بن.اح.ي\ك.، فقد د'ه1يتا،
ح.ر_ان% ح.ر_ان%، فه,يتاv ه1يتا

وقيل: معناه اذ}ه.ب\ ف ال4رض. قال أ%بو علي: ياء ه1يت.، الت هي
أ%رض¬، واو¬، وقد ذكرت. التهذيب: ه1يت¬ موضع على شاطئ الف�رات؛ قال



رؤ\بة:وال�وت' ف ه1يت.، ر.داها ه1يت'
قال ال4زهري: وإ,نا قال رؤبة:

وصاحب' ال�وت1، وأ%ين. ال�وت'؟
ف ظ�ل�مات{، ت.ح\ت.ه'ن_ ه1يت'

ابن ال4عراب: ه1يت' أ%ي ه'و_ة من ال4رض، قال: ويقال لا ال�وت.ة�؛
وقال بعض الناس: سيت ه1يت. ل4نا ف ه'و_ة من ال4رض، انقلبت الواو

إ,ل الياء، لكسرة الاء؛ والذي جاء ف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه
وسلم، نفى م'خ.ن_ث%ي\ن: أ%حدها ه1يت¬ والخر مات1ع¬، إ,نا هو ه1ن\ب¬،

فصح_فه أ%صحاب الديث. قال ال4زهري: رواه الشافعي وغيه ه1يت¬؛ قال:
.vه صواباeن�وأ%ظ

@وبت: و.ب.ت. بالكان و.ب\تاv: أ%قام.
@هبث: ه.ب.ث% مال%ه' ي.ه\ب'ث�ه ه.ب\ثاv: ب.ذ�ر.ه' وفر_ق%ه'.

@هثث: ال%ث}ه.ث%ة� وال%ث}م.ث%ة�: التخليط؛ يقال: أ%خذه فم.ث}م.ث%ه'
إ,ذا حركه وأ%قبل به وأ%د\بر. وم.ث}م.ث% أ%م\ر.ه' و.ه.ث}ه.ث%ه' أ%ي خلطه؛

وأ%نشد:
ول ي.ح'ل� الع.م1س. ال%ث}ه.اث%ا

ابن سيده: ال%ث© خ.ل}ط�ك. الشيء4 بعض.ه ببعض�، وال%ث©
وال%ث}ه.ث%ة�: اختلط الصوت ف ح.ر\ب أ%و ص.خ.ب�، والسم منه ال%ث}ه.اث�: قال

العجاج:وأ�م.راء أ%ف}س.د'وا، فعاث�وا،
�ف%ه.ث}ه.ث�وا، ف%ك%ث�ر. ال%ث}ه.اث

�وال%ث}ه.ث%ة� وال%ث}ه.اث�: حكاية بعض كلم ال4ل}ثغ. وال%ث}ه.ث%ة
:�وال%ث}هاث�: الفساد'. وه.ث}ه.ث% الوال الناس: ظلمهم. وال%ث}ه.ث%ة

ان\ت1خال� الثلج والب.ر.د وع1ظام, الق%ط}ر, ف س'ر\عة من الطر.
وقد ه.ث}ه.ث% الس_حاب' بطره وثلج,ه إ,ذا أ%رسله بسرعة؛ قال:

من كلY ج.و\ن{ م'س\ب,ل� م'ه.ث}ه,ث1
ويقال للراعية إ,ذا وطئت الرعى من الر.ط}ب حت

(*قوله «حت» كذا
بالصل والشرح ولعله حي.) ت'ؤ\تى: قد ه.ث}ه.ث%ت\ه'؛ وأ%نشد ال4صمعي:

أ%ن\ش.د. ض.أ}ناv أ%م\ج.ر.ت\ غ1ث%اثا،
ف%هث}ه.ث%ت\ ب.ق}ل% ال1م.ى ه.ث}ه.اثا



ابن ال4عراب: ال%ث© الك%ذ1ب.
.vإ,ذا كان كذبه س'ماقا Dوه.ث}ه.اث Dورجل ه.ث�اث

@هرث: 
(* الرث، بالكسر: الثوب اللق، وبالضم: بلدة بواسط اهـ. قاموس وقد

أ%هلها الوهري والؤلف.):
@هلث: ال%ل}ثاء� وال1ل}ث%اء� وال%لثاء4ة� وال1ل}ث%اء4ة�: الماعة

الكثية من الناس تعلو أ%صواتا؛ يقال: جاء4 فلنD ف ه.ل}ثاء� من أ%صحابه،
مدود منو�ن. الفراء: يقال ه.ل}ثاء# من الناس,، وه.ل}ث%اء4ةD أ%ي جاعة،

بكسر الاء وفتحها. أ%بو عمرو: ال�ل}ث%ة� الماعة من الناس.
ابن ال4عراب: ال%ل}ث%ى الماعة من الناس.

وقال ثعلب: ال41ل}ث%اة، مقصور: الماعة؛ قال: وهم أ%كثر من الوض1يمة.
الصحاح: ه41ل}ث%اء4ةD وه.لث%ى: القوم' ينزلون على قوم أ%قل� منهم

كالوضيمة أ%و أ%كثر شيئاv. وجاء4ت ه.3ل}ث%اءةD من كل و.ج\ه أ%ي ف1ر.ق¬.
وال%لئ1ث�: الس_ف%ل%ة�، وهو من ه.لئثهم؛ عن ابن ال4عراب ول يفسره؛ وقال

ابن سيده: أ%رى أ%ن معناه: من خ'ش.ارتم أ%و جاعتهم.
@هلبث: ال1ل}ب.وث�: ال4حق، ويقال: الف%د\م'.

وال1ل}ب.اث�: ض.ر\ب¬ من التمر؛ عن أ%ب حنيفة، قال: أ%خبن شيخ¬ من
أ%هل البصرة فقال: ل ي'ح\م.ل� شيء# من ث%م.ر البصرة إ,ل السلطان إ,ل�

.�ال1ل}ب.اث
�@هنبث: ال%ن.اب,ث�: الد_واهي، واحدتا ه.ن\ب.ث%ةD؛ وقيل: ال%ن.اب,ث

ال�مور وال4خ\بار الختلطة؛ يقال: وقعت بي الناس ه.ن.اب,ث�، وهي أ�مور¬
و.ه.نات¬؛ قال رؤ\بة:

�وكنت' ل%م_ا ت'ل}ه,ن ال%ن.اب,ث
والواحد كالواحد. وال%ن\ب.ث%ة�: الختلط ف القول، ويقال: ال4مر

الشديد، والنون زائدة؛ وف الديث: أ%ن فاطمة قالت بعد موت سيدنا رسول ال،
صلى ال عليه وسلم:

،Dقد كان بعدك. أ%ن\ب.اء# وه.ن\ب.ث%ة
لو كنت. ش.اهد.ها، ل ت.ك}ث�ر, ال�ط%ب'

إ,نا ف%ق%د\ناك ف%ق}د. ال4رض, واب,ل%ها،
فاخت.ل� قوم'ك، فاش\ه.د\هم ول ت.غ1ب



(* ف هذا البيت إقواء.)
ال%ن\ب.ث%ة�: واحدة ال%ن.اب,ث1، وهي ال�مور الشداد الختلفة، وقد ورد

هذا الشعر ف حديث آخر. قال: لا ق�بض سيدنا رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، خرجت صفية ت.ل}م.ع' بثوبا وتقول البيتي.

@هوث: تركهم ه.و\ثاv ب.و\ثاv: أ%و\ق%ع. بم 
(* وف القاموس: «والوثة

العطشة» يعن الرة من العطش.).
@هيث: هاث% ف ماله ه.ي\ثاv وعاث: أ%فسد وأ%صلح. وهاث ف الشيء: أ%فسد

:vوأ%خذه بغي رفق�، وه.اث% الذئب' ف الغنم، كذلك. وهاث% ف كيله ه.ي\ثا
ح.ث%ا ح.ث}واv، وهو مثل ال�3زاف. وهاث% ل من الال ه.ي\ثاv: أ%صاب.

وهاث% برجله التراب: ن.ب.ث%ه'؛ أنشد ابن ال4عراب:
،�ك%أ%ن_ن، وق%د.م1ي ن.ه,يث

�ذ�ؤ\ن'ون� س.و\ء� ر.أ}س'ه' ن.ك1يث
نكيث: م'ت.ش.ع>ث ر,خ\و¬ ضعيف. وه1ث}ت' له ه.ي\ثاv وه.ي.ثاناv إ,ذا

أ%عطيته شيئاv يسياv. وه1ث}ت' له من الال أ%ه1يث� ه.ي\ثاv وه.ي.ث%اناv إ,ذا
ح.ث%و\ت. له؛ قال رؤ\بة؛

�فأ%صب.ح.ت\ ل%و\ ه.اي.ث% ال�ه.اي,ث
وال�ه.اي.ثة�: الكاث%رة. ويقال: ه.اث% له من ماله؛ وقال ف قوله:

�ما ز.ال% ب.ي\ع' الس_ر.ق, ال�ه.اي,ث
vه.ي\ثا �قال: ال�هاي,ث� الكثي ال4خذ1. ويقال: هاث% من الال ي.ه,يث

إ,ذا أ%صاب منه حاجته. وه.اث% القوم' ي.ه,يث�ون% ه.ي\ثاv وت.ه.اي.ث�وا:
دخل بعضهم ف بعض عند الصومة.

وه.اي,ث%ة� القوم: ج.ل%ب.ت'ه'م\.
وال%ي\ث�: الرك%ة� مثل ال%ي\ش,.

وال%ي\ث%ة�: الماعة من الناس مثل ال%ي\ش.ة1.

،Dفيه ر.خاوة vم'ت.تابعا vض.ر.ب. ض.ر\با :vهبج: ه.ب.ج. ي.ه\ب,ج' ه.ب\جا@
وقيل: ال%ب\ج' الض_رب' بال%ش.ب, كما ي'ه\ب.ج' الكلب' إ,ذا ق�ت1ل%.

.vوه.ب.ج.ه بالعصا: ض.ر.ب. منه حيث ما أ%د\ر.ك.، وقيل: هو الض_رب' عام_ة
وه.ب.ج.ه بالعصا ه.ب\جاv: مثل ح.ب.ج.ه ح.ب\جاv أ%ي ض.ر.به. والكلب'

.�ي'ه\ب.ج': ي'ق}ت.ل



وظ%ب\ي¬ ه.ب,يج¬: له ج'د_تان1 ف ج.ن\ب.يه1 بي ش.ع\ر, ب.ط}ن,ه وظهره1،
كأ%نه قد أ�صيب. هنالك.

وه.ب,ج. و.جه' الرجل,، فهو ه.ب,ج¬: انتف%خ. وتقب_ض.؛ قال ابن م'ق}بل:
ل ساف1ر' الن_ي> م.د\خولD ول ه.ب,ج¬،

عار,ي الع1ظام,، عليه الو.د\ع' منظوم'
(* قوله «ل سافر الن إل» كذا بالصل هنا. وأنشده شارح القاموس ف

مادة سفر هكذا:
ل سافر اللحم مدخول ول هبج كاسي العظام لطيف الكشح مهضوم)

وت.ه.ب_ج. ك%ه.ب,ج.. الوهري: ال%ب.ج' كالو.ر.م,، يكون ف ضرع,
الناقة1، تقول: ه.ب_ج.ه ت.ه\بيجاv ف%ت.ه.ب_ج. أ%ي و.ر_م.ه ف%ت.و.ر_م..
وال%ب.ج' ف الض_ر\ع,: أ%ه\و.ن� الو.ر.م,، قال: والت_ه\ب,يج' ش1ب\ه'

Dورجل .vأ%ي م'و.ر>ما vم'ه.ب>جا Dالو.ر.م, ف السد1، يقال: أ%صب.ح. فلن
م'ه.ب_ج¬: ثقيل� الن_ف}س.

وال%و\ب.ج.ة�: ال4رض' ال�رتف1عة� فيها ح.صÝى، وقيل: هو الوضع
الطمئن� من ال4رض. وأ%ص.ب\نا ه.و\ب.ج.ةv من ر,م\ث{ إ,ذا كان كثياv ف ب.طن,

واد{. ال4زهري: ال%و\بة� بطن' من ال4رض؛ قال: ولا أ%راد أ%بو موسى
ح.ف}ر. ركايا ال%ف%ر,، قال: د'ل©ون على م.وضع بئر� ي'ق}ط%ع' به هذه

الفلة�، قالوا: ه.و\ب.ج.ةD ت'ن\ب,ت' ال4ر\ط%ى بي ف%ل}ج� وف�ل%يج�،
ف%ح.ف%ر. ال%ف%ر.، وهو ح.ف%ر' أ%ب موسى بينه وبي البصرة خسة أ%ميال� 

*)
قوله «خسة أميال» ف ياقوت خس ليال.). ال%و\ب.ج.ة�: ب.طن¬ من ال4رض,

م'طمئن�، وقال النضر: ال%و\ب.ج.ة� أ%ن ي'ح\ف%ر. ف مناق1ع الاء3 ث1ماد¬
ي'سيل�ون% إ,ليها الاء4 ف%ت.م\ت.لئ�، في.ش\ربون منها وت.ع1ي' تلك

الثYماد' إ,ذا ج'ع1ل% فيها الاء�.
@هبج: ال%ب\ر.ج': الث�و\ر'، وهو أ%يضاv ال�س3نe من الظYباء3.

وال%ب\ر.ج.ة�: اختلطD ف الشي؛ قال العجاج 
(* قوله «قال العجاج إل» عبارة

القاموس وشرحه. والبج: الوشى من الثياب. قال العجاج إل.):
ي.ت\ب.ع\ن. ذ%ي_الv م'وشìىÝ ه.ب\ر.جا

ال%ب\ر.ج' وال�و.ش_ى واحد¬؛ قال أ%بو نصر: سأ%لت ال4صمعي مرة: أ%ي



شيء� ه.ب\ر.ج¬؟ قال: ي'خ.لYط� ف م.ش\يه. ال4صمعي أ%يضاv: ال%ب\ر.ج'
ال�خ\تال� الذي_ال�، الطويل� الذ�ن.ب,.

@هجج: الليث: هج_ج. البعي' ي'ه.ج>ج' إ,ذا غار.ت\ ع.ي\ن'ه ف رأ}س1ه من
ج'وع� أ%و ع.طش� أ%و إ,ع\ياء� غي خ1ل}قة{؛ قال:

إ,ذا ح1ج.اجا م'ق}ل%ت.ي\ها ه.ج_جا
ال4صمعي: ه.ج_ج.ت\ ع.ين'ه: غار.ت\؛ وقال الكميت:

كأ%ن� ع'ي'ون.ه'ن_ م'ه.ج>جات،
إ,ذا راح.ت\ من ال�ص'ل, ال%ر'ور

.Dأ%ي غائرة Dوع.ي¬ هاج_ة
قال ابن سيده: وأ%ما قول� اب\نة1 ال�س> حي قيل% لا: ب,م.

ت.ع\ر,ف1ي. ل1قاح. ناقت1ك؟ فقالت: أ%رى العي. هاج�، والسنام. راج�، وت.م\شي
ف%ت.فاج_؛ فإ,ما أ%ن يكون% على ه.ج_ت\ وإ,ن ل ي'ستعم.ل}، وإ,ما أ%نا قالت
vقال: وهم من ي.ج\علون لل3ت\باع ح'ك}ما ،vلقولم راج�ا vاتباعا ،vهاج�ا
ل يكن قبل ذلك، وقالت: هاج�اv، فذك�رت\ على إ,رادة الع'ض\و, أ%و

�الط�ر\ف1، وإ,ل� فقد كان ح'ك}م'ها أ%ن تقول هاج.ةv؛ وم1ثل�ه قول
�الخر,:والع.ي' بال3ث}م1د1 الار,ي> م.ك}ح'ول

على أ%ن سيبويه إ,نا ي.ح\مل� هذا على الضرورة؛ قال ابن سيده: ول%ع.م\ري
إ,ن� ف ال3ت\باع أ%يضاv ل%ضرورةv ت'ش\به' ضرورة% الش>عر.

ور.جلD ه.جاج.ةD: أ%ح\م.ق'؛ قال الشاعر:
ه.ج.اجةD م'ن\ت.خ.ب' الف�ؤ.اد1،

كأ%ن_ه ن.عامةD ف واد1ي
شر: ه.ج.اج.ةD أ%ي أ%ح.م.ق'، وهو الذي ي.س\ت.ه,جe على الرأ}ي، ث

vي.ر\ك%ب'ه، غ%و,ي. أ%م ر.3ش1د.، واستهاج'ه: أ%ن ل ي'ؤ.ام1ر. أ%حدا
وي.ر\ك%ب. رأ}يه؛ وأ%نشد:

،vما كان ي.ر\و,ي ف ال�مور, صنيعة
أ%زمان% ي.ر\ك%ب' فيك. أ�م_ ه.ج.اج,

:�وال%جاجة�: ال%ب\و.ة� الت ت.د\ف1ن' كل� شيء� بالتراب,، والع.جاجة
م1ثل�ها. ورك1ب. فلنD ه.جاج.، غي. م'ج\رÝى، وه.جاج,، م.بني�اv على
الكسر مثل ق%طام,: رك1ب. رأ}س.ه؛ قال ال�ت.م.ر>س بن' عبد الرحن

:eحاريeالص



وأ%ش\و.س ظال أ%و\ج.ي\ت' عن>ي،
فأ%ب\ص.ر. ق%ص\د.ه بعد اع\و,جاج,

ت.ر.ك}ت' به ن'د'وباv باق1يات{،
وباي.ع.ن على س1ل}م� د'ماج,

فل ي.د.ع' اللYئام' سبيل% غ%ي¼،
وقد ر.ك1ب'وا، على ل%و\مي، ه.جاج,

قوله: أ%و\ج.ي\ت أ%ي م.ن.ع\ت وك%ف%ف}ت. والنeد'وب: الثار'، واحد'ها
ن.د\ب¬. والدeماج'، بضم الدال: الصeل}ح' الذي ي'راد' به قط}ع'

الش_ر>.وه.ج.اج.ي\ك ههنا وههنا أ%ي ك�ف�. اللحيان: يقال لل4سد1 والذYئب
وغيها، ف التسكي: ه.ج.اج.ي\ك. وه.ذ%اذ%ي\ك.، على تقدير الثني؛

ال4صمعي: تقول للناس إ,ذا أ%ر.د\ت. أ%ن ي.ك�ف©وا عن الشيء: ه.ج.اج.ي\ك.
وه.ذ%اذ%ي\ك.. شر: الناس ه.جاج.ي\ك. ود.و.ال%ي\ك. أ%ي ح.و.ال%ي\ك.؛ قال أ%بو

اليثم: قول� شر الناس ه'ج.اجيك ف معن د.و.ال%ي\ك. باطلD، وقوله معن
د.و.ال%ي\ك. أ%ي حواليك كذلك باطلD؛ بل دواليك ف معن الت_داو'ل،

وح.و.ال%ي\ك. تثنية� ح.و\لك. تقول: الناس حولك وحوليك وحواليك؛ قال: فأ%ما
ر.ك1ب'وا ف أ%مرهم ه.جاج.هم أ%ي رأ}يهم الذي ل ي'ر.وeوا فيه. وه.جاج.ي\هم

تثنية. قال ال4زهري: أ�رى أ%ن أ%با اليثم نظر ف خط بعض من كتب عن
ش.م1ر� ما ل ي.ضب,ط}ه، والذي يشبه أ%ن شراv قال: ه.جاج.ي\ك مثل د.و.ال%ي\ك

وح.وال%ي\ك، أ%راد أ%نه مثله ف التثنية ل ف العن.
وه.ج,يج' النار: أ%ج,يج'ها، مثل ه.راق. وأ%راق..

وه.ج_ت1 النار' ت.ه'جe ه.ج�اv وه.ج,يجاv إ,ذا ات_ق%د.ت\ وسعت. صوت.
استعارها.

وه.ج_ج.ها هو، وه.ج_ البيت. ي.ه'جeه ه.ج�اv: ه.د.مه؛ قال:
أ%ل م.ن\ ل1ق%ب\ر� ل ت.ز.ال� ت.ه'جeه

ش.مالD، وم1س\ياف' الع.ش1ي> ج.ن'وب'؟
ابن ال4عراب: ال�ج'ج' الغ'د\ران. وال%ج,يج': ال%ط© ف ال4رض؛ قال

ك�راع: هو الط الذي يط ف ال4رض للكهانة، وجعه ه'ج_انD؛ قال بعضهم:
أ%صابنا مطر سالت منه ال�ج_ان؛ وقيل: ال%ج,يج' الش_قe الصغي ف

البل، والمع كالمع. وواد{ ه.ج,يج¬ وإ,ه\ج,يج¬: عميق، يانية، فهو على
هذا صفة. وقال ابن دريد: ال%ج,يج' وال3ه\ج,يج' واد{ عميق، فكأ%نه على هذا



اسم. وه.ج\ه.ج. الرجل%: ر.د_ه عن كل شيء. والبعي ي'هاجe ف هديره.
يرد�ده. وفحل ه.ج\هاج¬، ف حكاية شد_ة هديره، وه.ج\ه.ج. الفحل� ف هديره.

وه.ج\ه.ج. السب'ع.، وه.ج\ه.ج. به: صاح به وزجره لي.ك�ف_؛ قال لبيد:
أ%و ذ�و ز.وائ1د. ل ي'طاف' بأ%رض1ه،

ي.غ\ش.ى ال�ه.ج\ه,ج. كالذ�ن'وب, ال�ر\س.ل,
يعن ال4سد يغشى م'ه.ج\ه,جاv به ف%ي.ن\ص.بe عليه م'سرعاv فيفترسه.

الليث: ال%ج\ه.جة� حكاية صوت الرجل إ,ذا صاح بال4سد. ال4صمعي:
ه.ج\ه.ج\ت' بالسبع وه.ر_ج\ت' به، كلها إ,ذا صحت به؛ ويقال لزاجر ال4سد:

م'ه.ج\ه,ج¬ وم'ه.ج\ه,جةD. وه.ج\ه.ج. بالناقة والمل: زجرها، فقال لما:
ه1يج\ قال ذو الرمة:

أ%م\ر.ق}ت' من ج.و\ز,ه أ%ع\ناق. ناج,ي.ة{
ت.ن\ج'و، إ,ذا قال حاد1يها لا: ه1يج,

قال: إ,ذا ح.ك%و\ا ضاع.فوا ه.ج\هج. كما يضاعفون% الو.ل}و.ل%ة% من
الو.يل، فيقولون و.ل}و.ل%ت1 الرأ%ة� إ,ذا أ%كثرت من قول الو.ي\ل. غيه: ه.ج\

ف زجر الناقة؛ قال ج.ن\دل:
ف%ر_ج. عنها ح.ل%ق. الر_تائ1ج,

ت.ك%ف©ح' الس_مائ1م ال4واج,ج,،
وق1يل�: عاج�؛ وأ%يا أ%ياه1ج,

فكسر القافية. وإ,ذا حكيت قلت: ه.ج\ه.ج\ت' بالناقة. الوهري: ه.ج\ه.ج.
زجر¬ للغنم، مبن على الفتح 

(* قوله «مبن على الفتح إل» قال الد مبن
على السكون، وغلط الوهري ف بنائه على الفتح، وإ,نا حركه الشاعر

للضرورة اهـ.)؛ قال الراعي واسه ع'بيد بن ال�ص.ي يهجو عاصم بن قيس
:�النeم.يي� ول%ق%ب'ه ال%لل

وع.ي_ر.ن، ت1لك.، ال%لل�، ول يكن
لي.جع.ل%ها لبن ال%بيثة1 خال1ق�ه\
ولكنما أ%ج\د.ى وأ%مت.ع. ج.دeه

ب,ف1ر\ق� ي'خ.ش>يه1، ب,ه.ج\ه.ج.، ناع1ق�ه
وكان ال%لل� قد م.ر_ بإ,بل للراعي فع.ي_ره با، فقال فيه هذا الشعر.

والف1ر\ق: القطيع من الغنم. ويش>يه: �يفز,عه. والناعق: الراعي؛ يريد



أ%ن ال%لل% صاحب غنم ل صاحب إ,بل، ومنها أ%ث}ر.ى، وأ%مت.ع ج.دeه
بالغنم وليس له سواها، يقول له: فل1م. ت'ع.ي>ر'ن إ,بلي، وأ%نت ل تلك

إ,ل� قطيعاv من غنم؟
اللحيان: ماء ه'ج.ه,ج¬ ل ع.ذ}ب ول ملح. ويقال: ماء� زمزم ه'ج.ه,ج¬.

وال%ج\ه.ج.ة�: صوت' الك�ر\د1 عند القتال.
وظ%ل1يم¬ ه.ج\هاج¬ وه'جاه1ج¬: كثي الصوت، وال%ج\هاج': الن_فور، وهو

أ%يضاv الاف ال4حق. وال%ج\هاج' أ%يضاv: ال�س3نe. وال%ج\هاج'
وال%ج\هاج.ة�: الكثي الشر الفيف العقل. أ%بو زيد: رجل ه.ج\هاجةD، وهو الذي
ل عقل له ول رأ}ي. ورجل ه.ج\هاج: طويل، وكذلك البعي: قال ح'م.يد بن

ثور:
ب.ع1يد' الع.ج\ب,، حي. ت.رى ق%راه'
�من الع1ر\ن,ي,، ه.ج\هاج¬ ج'لل

ويوم ه.ج\هاج: كثي الريح شديد الصوت؛ يعن الصوت الذي يكون فيه عن
الريح. وال%ج\ه.ج': ال4رض ال%د\ب.ة� الت ل نبات. با، والمع ه.جاهج؛

قال:
فج,ئت' كالع.و\د1 الن_ز,يع, الاد1ج,،

ق�ي>د. ف أ%رام1ل الع.راف1ج,،
ف أ%رض, س.و\ء� ج.د\ب.ة{ ه.جاه1ج,

جع على إ,رادة الواضع.
وه.ج\ ه.ج\، وه.ج� ه.ج�، وه.ج.ا ه.ج.ا: ز.ج\ر¬ للكلب,، وأ%ورده ال4زهري

هذه الكلمات، قال: يقال لل4سد والذئب وغيها ف التسكي. قال ابن
سيده: وقد يقال ه.ج.ا ه.ج.ا لل3بل؛ قال ه1م\يان:

ت.س\م.ع' لل4ع\ب'د1 زج\راv ناف1ج.ا،
من ق1يل1هم: أ%يا ه.جا أ%يا ه.جا

قال ال4زهري: وإ,ن شئت قلتهما مرة واحدة؛ وقال الشاعر:
س.ف%ر.ت\ فقلت' لا: ه.ج� فت.ب.ر\ق%ع.ت\،

فذ%ك%ر\ت'، حي ت.ب.ر\ق%ع.ت\ ض.ب_ارا
(* قوله «ضبارا» قال شارح القاموس كذا وجدته بط أ%ب زكريا. ومثله بط

ال4زهري. وأ%ورده أ%يضاv ابن دريد ف المهرة، وكذلك هو ف كتاب
العان، غي أن ف نسخة الصحاح هبارا بالاء اهـ. وقد استشهد الوهري بالبيت ف



هـ ب ر على أن البار القرد الكثي الشعر، ل على انه اسم كلب، وتبعه
صاحب اللسان هناك. قال الشارح قال الصاغان: والرواية ضبارا، بالضاد

العجمة، وهو اسم كلب، والبيت للحارث بن الزرج الفاجي وبعده:
وتزينت لتروعن بمالا * فكأنا كسي المار خارا

فخرجت أعثر ف قوادم جبت * لول الياء أطرتا احضارا)
وض.ب_ار: اسم كلب، ورواه اللحيان: ه.ج,ي.

ال4زهري: ويقال ف معن ه.ج\ ه.ج\: ج.ه\ ج.ه\، على القلب.
:eويقال: سي ه.ج.اج¬: شديد؛ قال م'زاحم¬ الع'ق%ي\ل1ي

وت.ح\ت من ب.نات1 الع1يد1 ن,ض\و¬،
أ%ض.ر_ بن,ي>ه س.ي\ر¬ ه.جاج'

الوهري: ه.ج\، مفف، زجر للكلب يسك�ن وينو�ن كما يقال: ب.خ\ وب.خ�،
ووجدت ف حواشي بعض نسخ الصحاح: ال�س\ت.ه,جe الذي ينطق ف كل حق

وباطل.
:�@هدج: ال%د\ج' وال%د.جان�: م.شي¬ ر'و.ي\د¬ ف ض.ع\ف{. وال%د.جان

م1شي.ة� الشيخ ونو ذلك.
:vوه1داجا vوه.د.جانا vوه.د.ج. الشيخ' ف م1ش\يته ي.ه\د1ج' ه.د\جا

قار.ب. ال%ط}و. وأ%سرع من غي إ,رادة؛ قال ال�ط%ي\ئة:
ويأ}خ'ذ�ه ال�داج'، إ,ذا ه.داه
ول1يد' ال%ي>، ف ي.د1ه الر>داء�

وقال ال4صمعي: ال%د.جان� م'داركة ال%ط}و، وأ%نشد:
ه.د.جاناv ل يكن من م1ش\ي.ت،
ه.د.جان% الر_أ}ل, خ.ل}ف. ال%ي\ق%ت1

أ%راد اليقة فصي_ر هاء4 التأ}نيث تاء ف الرور عليها:
م'ز.و\ز,ياv ل�ا رآها ز.و\ز.ت1

(* قوله «مزوزياv إل» هكذا هو ف الصل، وان صحت روايته هكذا ففيه
خرم.)وقال ابن ال4عراب: ه.د.ج. إ,ذا اضطرب م.ش\ي'ه من الك1ب.ر، وهو

ال�داج'. وف حديث علي¼: إ,ل أن اب\ت.ه.ج با الصغي وه.د.ج إ,ليها الكبي.
ال%د.جان، بالتحريك: م1ش\ية الشيخ؛ ومنه الديث: فإ,ذا هو شيخ ي.ه\د1ج'.

vوق1د\ر¬ ه.د'وج¬: سريعة الغ.ل%يان. وه.د.ج الظ�ل1يم' ي.ه\د1ج' ه.د.جانا
واس\ت.ه\د.ج.، وهو م.ش\ي¬ وس.ع\ي¬ و.ع.د\و¬، كل ذلك إ,ذا كان ف ارتعاش،



فهو ه.د_اج¬ وه.د.ج\د.ج¬؛ وأ%نشد:
وال�ع\ص1فات1 ل ي.ز.ل}ن. ه'د_جا

وقال العجاج يصف الظليم:
أ%ص.ك_ ن.غ\ضاv ل ي.ن م'س\ت.ه\د.جا

(* قوله «أ%صك إل» ويروى أسك بالسي الهملة وصدره: واستبدلت رسومه
سنفجا كما أنشده الؤلف ف نغض.)

ويروى: م'س\ت.هد1جا، أ%ي ع.ج\لن%. وقال ابن ال4عراب: م'س\ت.ه\د1جا
أ%ي مستعجلv أ%ي أ�ف}ز,ع. فمر�. وال%د.ج\د.ج': الظليم، سي بذلك

ل%هد.جان,ه ف مشيه؛ قال ابن أ%حر:
ل1ه.د.ج\د.ج� ج.ر,ب� م.ساع1ر'ه،
قد عاد.ها شهراv إ,ل ش.ه\ر,

وإ,نا قال ج.ر,ب، ل4ن ذلك الوضع من النعام ل ريش عليه. وه.د.جت1
الناقة� وت.ه.د_جت: ح.ن_ت\ على ولدها، وهي ناقة م1ه\داج¬، والسم

ال%د.جة�، وكذلك الريح الت لا حني. وه.د.ج.ت1 الريح' ه.د\جاv أ%ي ح.ن_ت
وصو�تت؛ وريح م1ه\داج. ويقال للريح ال%ن'ون1: لا ه.د.جةD م1ه\داج¬؛ قال

أ%بو و.ج\ز.ة الس_ع\دي يصف ح'م'ر. الوحش:
ما ز,ل}ن. ي.ن\س'ب\ن. و.ه\ناv كل� صاد1قة{،

باتت\ ت'باش1ر' ع'ر\ماv غي. أ%زواج,
حت س.ل%ك}ن. الش_وى منهن_ ف م.س.ك{،

من ن.س\ل, ج.و_اب.ة1 الفاق, م1ه\داج,
لن الريح ت.س\ت.د1رe السحاب. وت'ل}ق1ح'ه في'م\ط1ر، فالاء من نسلها.

وقال يعقوب: ال1ه\داج' هنا من ال%د.جة1، وهو حني الناقة على ولدها.
وال%س.ك': ال4س\و,ر.ة� من الذ�ب\ل,، ش.ب_ه با الش_ع.ر الذي ف قوائم

ال�م'ر. وقوله: من نسل ج.و_ابة الفاق؛ يريد الريح. يعن أ%ن الاء من
نسل الريح ل4نا الالبة له حي ي.ع\ص'ر السحاب. الريح'، وهذا وصف المر

لا أ%تت ف طلب, الاء ليلv، وأ%نا أ%ثارت الق%طا فصاح.ت\: ق%ط%ا
ق%ط%ا، فجعلها صادقة لكونا خ.ب_ر.ت\ باسها كما يقال: أ%صدق' من الق%طا.

وقوله: تباشر ع'ر\ماv؛ عن به بيض.ها. وال4ع\ر.م': الذي فيه ن'ق%ط� بياض
ونقط سواد، وكذلك ب.ي\ض' الق%طا. وقوله: غي أ%زواج؛ يريد أ%ن بيض القطا

.vأ%فراد ول يكون أ%زواجا



وال%د.جة�: ر.ز.مة� الناقة وح.ن,ين'ها على ولدها. وناقة ه.د'وج¬
وم1ه\داج¬.

وت.ه.دeج' الصوت: ت.ق%ط©عه ف ارتعاش. والت_ه.دeج: ت.ق%ط©ع' الصوت.
وت.ه.د_جوا عليه وت.ثان.وا عليه: أ%ظهروا أ%لطافه.

وه.د_اج¬: اسم قائد ال4عشى.
وال%و\د.ج': م1ن م.راكب النساء م'ق%ب_ب¬ وغي م'ق%ب_ب، وف الكم:

:�ي'ص\ن.ع' من الع1ص1ي> ث يعل فوقه الشب في'ق%ب_ب'. وه.د_جت1 الناقة
ارتفع س.نام'ها وض.خ'م. فصار عليها منه شبه ال%و\د.ج.

وبنو ه.د_اج�: ح.يÒ. وه.د_اج¬: اسم ربيعة بن ص.ي\د.ح. وه.د_اج: اسم
فرس ربيعة بن ص.ي\د.ح�. وه.د_اج: اسم فرس كان لباهلة؛ وأ%نشد ال4صمعي

للحارثية ترثي من ق�تل من قومها ف يوم كان لباهلة على بن الرث وم'راد{
وخ.ث}ع.م:

ش.ق1يق¬ وح.ر\م1يÒ أ%راقا د1ماء4نا،
وفار,س' ه.د_اج� أ%شاب. الن_واص1يا

أ%رادت بشقيق وح.ر\م1ي¼ شقيق. بن. ج.ز\ء3 بن ر,ياح� الباه1لي>
وح.ر\م1ي_ بن ض.م\رة الن_ه\ش.لي_.

@هرج: ال%ر\ج': الختلط؛ ه.ر.ج. الناس ي.ه\ر,ج'ون، بالكسر، ه.ر\جاv من
الختلط أ%ي اختلطوا. وأ%صل ال%ر\ج: الكثرة ف الشي والتساع'.

وال%ر\ج': الفتنة ف آخر الزمان. وال%ر\ج': شد_ة القتل وكثرته؛ وف الديث:
بي يدي الساعة ه.ر\ج أ%ي قتال واختلط؛ وروي عن عبد ال بن قيس
ال4شعري أ%نه قال لعبدال بن مسعود: أ%تعلم اليام الت ذ%ك%ر. رسول� ال،

صلى ال عليه وسلم، فيها ال%ر\ج.؟ قال: نعم، تكون بي يدي الساعة، يرفع
العلم وينزل الهل ويكون ال%ر\ج'، قال أ%بو موسى: ال%ر\ج' بلسان البشة

القتل. وف حديث أ%شراط الساعة: يكون كذا وكذا ويكث�ر ال%ر\ج'، قيل: وما
ال%ر\ج' يا رسول ال؟ قال: القتل؛ وقال ابن' ق%ي\س الرeق%ي_ات1

أ%يام. فتنة ابن الزبي:
ليت. ش1ع\ري أ%أ%و�ل� ال%ر\ج, هذا،
أ%م زمانD من فتنة{ غي, ه.ر\ج,؟

يعن أ%أ%و�ل الرج الذكور ف الديث هذا، أ%م زمان من فتنة سوى ذلك
الرج؟ الليث: ال%ر\ج القتال والختلط، وأ%صل� ال%ر\ج الكثرة� ف الشيء؛



ومنه قولم ف الماع: بات ي.ه\ر,ج'ها ليلت.ه ج.م\عاء. وال%ر\ج': كثرة
النكاح. وقد ه.ر.ج.ها ي.ه\ر'ج'ها وي.ه\ر,جها ه.ر\جاv إ,ذا نكحها. وف

حديث صفة أ%هل النة: إ,نا هم ه.ر\جاv م.ر\جاv؛ ال%ر\ج': كثرة النكاح.
ومنه حديث أ%ب الدرداء: ي.تهار.ج'ون تار'ج. البهائم أ%ي يتسافدون؛ قال

ابن ال4ثي: هكذا خ.ر_جه أ%بو موسى وش.ر.ح.ه وأ%خرجه الزمشري عن ابن
مسعود، وقال: أ%ي ي.ت.ساو.ر'ون%. والت_هار'ج: التناكح والتساف�د'.

وال%ر\ج': كثرة الكذب وكثرة النوم. وه.ر.ج القوم' ي.ه\ر,ج'ون ف الديث إ,ذا
أ%ف}ض.وا به فأ%كثروا. وه.ر.ج النوم. ي.ه\ر,ج'ه: أ%كثره؛ قال:

وح.و\ق%ل� س1ر\نا به وناما،
فما د.رى إ,ذ ي.ه\ر,ج' ال4ح\لما،

أ%ي.م.ناv س1ر\نا به ام ش.اما؟
وال%ر\ج: شيء تراه ف النوم وليس بصادق.

وه.ر.ج. ي.ه\ر,ج' ه.ر\جاv: ل يوقن بال4مر. وه.ر,ج. الرجل�: أ%خذه
:vالب'ه\ر' من ح.ر¼ أ%و م.ش\ي. وه.ر,ج. البعي، بالكسر، ي.ه\ر.ج' ه.ر.جا

س.د1ر. من شد�ة الر وكثرة الطلء3 بالق%ط1ران1 وث1ق%ل, ال1م\ل؛ قال العجاج
يصف المار وال4تان:

ور.ه1ب.ا من ح.ن\ذ1ه أ%ن ي.ه\ر.جا
وف حديث ابن عمر: ل4كون.ن_ فيها مثل% ال%م.ل الر_داح ي'ح\م.ل� عليه

ال1م\ل� الثقيل� ف%ي.ه\ر.ج' ف%ي.ب\ر'ك، ول ي.ن\ب.ع1ث� حت ي'ن\ح.ر أ%ي
يتحي وي.س\د.ر'.

وقد أ%ه\ر.ج. بعي'ه إ,ذا وصل الر� إ,ل جوفه. ورجل م'ه\ر,ج¬ إ,ذا
أ%صاب إ,بل%ه الر.ب'، فطليت بالقطران فوصل الرe إ,ل جوفها؛ وأ%نشد:

على نار ج,ن¼ ي.ص\ط%ل�ون% كأ%نا
طلها* بالغيبة م'ه\ر,ج'

(*كذا بياض بالصل.)
قال ال4زهري: رأ%يت بعياv أ%جرب ه'ن,ئ% بالض\خاض, ف%ه.ر.ج. ومات.

ال4صمعي: يقال ه.ر_ج. بعي.ه إ,ذا حل عليه ف السي ف الاجرة.
وه.ر_ج. بالسبع: صاح به وزجره؛ قال رؤ\بة:

ه.ر_ج\ت' فار\ت.د_ ار\ت1داد. ال4ك}م.ه1،
ف غائلت1 الائ1ر ال�ت.ه\ت1ه1



قال شر: ال�ت.ه\ت1ه' الذي ت.ه\ت.ه. ف الباطل أ%ي ت.ر.د_د فيه.
ويقال للف%ر.س: م.ر_ ي.ه\ر,ج' وإ,نه ل%م1ه\ر.ج¬ وه.ر_اج إ,ذا كان كثي

الري.
وف حديث عمر: فذلك حي است.ه\ر.ج. له الرأ}ي' أ%ي ق%و,ي. واتسع.

وه.ر.ج. الفرس' ي.ه\ر,ج' ه.ر\جاv، وهو م1ه\راج¬، وهو م1ه\ر.ج¬ وه.ر_اج¬
إ,ذا اشتد� ع.د\و'ه؛ قال العجاج:
غ%م\ر. ال4جار,ي> م1س.ح�اv م1ه\ر.جا

وقال الخر:
من كلY ه.ر_اج� ن.ب,يل� م.ح\ز,م'ه

:vالتهذيب: ابن م'ق}بل يصف فرسا
ه.ر\ج الو.ليد1 ب.ي\ط{ م'ب\ر.م� خ.ل%ق�،

بي. الر_واج,ب,، ف ع'ود{ من الع'ش.ر,
قال: شبهه ب'ذ}ر'وف الوليد ف د'ر'ور, ع.د\و,ه.

وه.ر_ج\ت' البعي ت.ه\رياv وأ%ه\ر.ج\ت'ه أ%يضاv إ,ذا حلت عليه ف
السي ف الاجرة حت س.د1ر.. وه.ر_ج. النبيذ� فلناv إ,ذا بلغ منه

فان\ه.ر.ج. وان\ه.ك_.
وقال خالد بن ج.ن\ب.ة%: باب¬ م.ه\ر'وج¬، وهو الذي ل ي'س.دe يدخله

.vاللق، وقد ه.ر.ج.ه ال3نسان ي.ه\ر,ج'ه أ%ي تركه مفتوحا
وال1ر\ج': الضعيف من كل شيء؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة:

والك%ب\ش' ه1ر\ج¬ إ,ذا ن.ب_ الع.ت'ود' له،
ز.و\ز.ى بأ%ل}ي.ت1ه للذ©لY، واع\ت.ر.فا

@هردج: ال%ر\د.جة�: سرعة� الشي.
@هزج: ال%ز.ج': ال1ف�ة وس'رعة� و.ق}ع, القوائم ووضع1ها. صب ه.ز,ج¬

:vوفرس ه.ز,ج¬؛ قال النابغة ال%ع\دي ي.ن\ع.ت' فرسا
غ%دا ه.ز,جاv ط%ر,باv قلب'ه،

ل%غ1ب\ن.، وأ%ص\ب.ح. ل ي.ل}غ.ب,
وال%ز.ج': الف%ر.ح'. وال%ز.ج': صوت¬ م'ط}ر,ب¬؛ وقيل: صوت فيه ب.ح.ح¬؛

وقيل: صوت دقيق مع ارتفاع. وكل© كلم� م'تقار,ب� م'تدار,ك: ه.ز.ج¬،
والمع أ%هزاج. وال%ز.ج': نوع من أ%عاريض الشعر، وهو مفاعيلن مفاعيلن، على

هذا البناء كله أ%ربعة أ%جزاء، س>ي بذلك لتقارب أ%جزائه، وهو م'س.د_س



ال4صل، حلv على صاحبيه ف الدائرة، وها الرجز والرمل إ,ذ تركيب كل
واحد منهما من وتد مموع وسببي خفيفي. وه.ز_ج.: ت.غ.ن_ى؛ قال يزيد بن

ال4عور الش_ي\ب:
كأ%ن� ش.ن�اv ه.ز.جاv، وش.ن_ا

ق%ع\ق%عةv، م'ه.ز>ج¬ ت.غ.ن_ى
وت.ه.ز_ج: كه.ز_ج.. وال%ز.ج: من ال4غانY وفيه ت.ر.نeم؛ وقد

ه.ز,ج.، بالكسر، وت.ه.ز_ج؛ قال الشاعر:
كأ%نا جاريةD ت.ه.ز_ج'

وقال أ%بو إسحق: الت_ه.زeج تردeد' التحسي ف الصوت؛ وقيل:
الت_ه.زeج صوت م'ط%و_ل غي رفيع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

كأ%ن� صوت. ح.ل}ب,ها ال�ناط1ق,
ت.ه.زeج' الرياح, بالع.شار,ق,

ور.ع\د¬ م'ت.ه.ز>ج: م'ص.و>ت. وقد ه.ز_ج. الصوت.. ور.ع\د¬ ه.ز,ج¬
بالصوت؛ وأ%نشد:

،êه.ز,ج¬ م'ل1ث ،Dم'ج.ل}ج,ل eأ%ج.ش
ت'ك%ر\ك1ر'ه ال%نائ1ب' ف الس>داد1

.vوع'ود¬ ه.ز,ج¬، وم'غ.ن¼ ه.ز,ج¬: ي'ه.ز>ج' الصوت. ت.ه\زيا
وال%ز.ج': تدارك الصوت ف خ1ف�ة وسرعة؛ يقال: هو ه.ز,ج' الصوت ه'زام1ج'ه أ%ي

م'دار,كه. قال: وليس ال%ز.ج' من الت_ر.نeم ف شيء؛ وقال عنترة:
وكأ%نا ت.ن\أ%ى بان,ب, د.فYها الـ

ـو.ح\ش1ي>، من ه.ز,ج, الع.ش1ي>، م'ؤ.و>م,
يعن ذباباv لطيانه ت.ر.نeم¬، فالناقة تذر لسعه اياها. وت.ه.ز_جت
القوس إ,ذا صو�تت عند إ,ن\باض, الرمي عنها؛ قال الكميت:

ل ي.ع1ب\ ر.بeها ول الناس' منها،
غي. إ,نذارها عليه ال%م1ي.ا

بأ%هازيج. من أ%غان,ي>ها ال�ش\ـ
ش,، وإ,تباع1ها الن_ح1يب. الز_ف1ي.ا

وف الديث: أ%دبر الشيطان وله ه.ز.ج، وف رواية: و.ز.ج¬. ال%ز.ج':
الر_ن_ة. والو.ز.ج': دونه، وقد استعمل ابن ال4عراب ال%ز.ج. ف معن

الع'واء3؛ وأ%نشد بيت عنترة:



وكأ%نا تنأ%ى بانب دفYها الـ
ـوحشي>، من ه.ز,ج العشي>، مؤ.و�م,

ه1ر¼ ج.ن,يب�، كل�ما ع.ط%ف%ت\ له
غ%ض\ب.ى، ات_قاها باليدين وبالف%م,

قال: ه.ز,ج¬ كثي الع'واء بالليل، ووضع الع.ش1ي_ موضع الليل لقربه منه،
وأ%بدل ه1رìا من ه.ز,ج�؛ ورواه الشيبان ي.ن\أ%ى، وه1رÒ عنده رفع فاعل
لينأ%ى. وم.ر_ ه.زيج¬ من الليل كه.زيع�. الوهري: ال%ز.ج' صوتالرعل

والذYب_ان1.
@هزل: ال%ز.ل�ج': الظ�ل1يم السريع؛ وقد ه.ز\ل%ج. ه.ز\ل%ج.ةv، وقيل:

كل© س'ر\عة ه.ز\ل%جة.
وال1ز\لج': السريع. وذئب ه1ز\لج¬: سريع خفيف؛ قال ج.ن\د.ل� بن

ال�ث%ن_ى الارثي:
ي.ت\ر'ك}ن. بال4مال1س الس_مار,ج,

للط�ي,، والل�غاو,س, ال%زال,
التهذيب: وأ%نش.د. ال4صمعي ل1م\يان:

ت'خ\ر,ج' من أ%فواهها ه.زال1جا
قال: وال%ز.ال1ج' الس>راع' من الذئاب؛ ومنه قوله:

للطي, واللغاوس, الزال
وقول السي بن م'ط%ي\ر:

،Dال%شاف1ر,، أ%ي\ديها م'و.ث�ق%ة �ه'د\ل
د'ف}ق¬، وأ%رج'ل�ها ز'جÒ ه.زاليج'

فسره ابن ال4عراب فقال: سريعة خفيفة. وقال كراع: ال1ذ}لج' السريع'،
مشتق من ال%ز.ج,، واللم زائدة، وهذا قول ل ي'لتفت إ,ليه.

@هزمج: ال%ز\م.ج.ة: كلم متتابع. وال%ز\م.ج.ة�: اختلط الصوت. وصوت
ه'زام1ج¬: متلط؛ وأ%نشد ال4صمعي:

أ%زام1جاv وز.ج.لv ه'زام1جا
وال�زام1ج': أ%دن من الرeغاء. وال�زام1ج'، بالضم: الصوت ال�تدار,ك،

بزيادة اليم.
vهلج: ال%ل}ج': ما ل ي'وق%ن\ به من ال4خبار. ه.ل%ج. ي.ه\ل1ج' ه.ل}جا@
إ,ذا أ%خب با ل ي'ؤ\م.ن' به. وال%ل}ج': شيء# تراه ف نومك ما ليس



بر'ؤ\يا صادقة. وال%ل}ج': أ%خفe النوم.
.�والال1ج': الكثي ال4حلم بل تصيل. وال�ل}ج' ف النوم: ال4ض\غاث

وال%ل1يل1ج' وال3ه\ل1يل%ج' وال3ه\ل1يل1ج.ة�: ع1قYي¬ من ال4دوية
معروف، وهو معر�ب. الوهري: ول تقل ه.ل1يل1جةD. قال الفراء: وهو بكسر

اللم ال4خية، قال: وكذلك رواه ال3يادي عن شر؛ وقيل: هو ال3ه\ل1يل%ج'،
بفتح اللم ال4خية؛ قال ابن ال4عراب: وليس ف الكلم إ,ف}ع1يل1ل،

بالكسر، ولكن إ,ف}ع1يل%ل مثل إ,ه\ل1يل%ج وإ,بر,ي\س.م وإ,ط}ر,يف%ل.
@هلبج: ال1ل}باج' وال1ل}باجة� وال�ل%ب,ج' وال�لب,ج': ال4حق الذي

�ل أ%حق منه، وقيل: هو الو.خ1م' ال4حق الائ1ق' القليل النفع ال4ك�ول
الش_ر'وب، زاد ال4زهري: الثقيل من الناس.

ويقال لل�ب الاث1ر: ه1ل}باج.ة أ%يضاv. ول%ب.ن¬ ه1ل}باج¬ وه'ل%ب,ج¬:
خاثر. قال خلف¬ ال4ح\م.ر': سأ%لت أ%عرابياv عن ال1ل}باجة فقال: هو

ال4حق' الض_خم' الف%د\م' ال4ك�ول� الذي . . . الذي . . . الذي . . .، ث
جعل يلقان بعد ذلك فيزيد ف التفسي كل� مرة شيئاv، ث قال ل بعد حي

وأ%راد الروج: هو الذي جع كل� ش.ر¼.
@هج: ه.م.ج.ت1 ال3بل� من الاء ت.ه\م'ج' ه.م\جاv، وهي هام1جةD: شربت

منه فاشتكت عنه؛ وهي إ,ب,لD ه.وام1ج¬.
وال%م.ج': جع ه.م.ج.ة{، وهي ذباب صغي كالبعوض يسقط على وجوه الغنم
وال�م'ر, وأ%عينها. وف حديث علي�، رضي ال تعال عنه: سبحان من أ%د\م.ج.
قوائم الذ�ر_ة وال%م.ج.ة1؛ وهي واحدة المج ذباب¬ صغي يسقط على وجوه

ال3بل والغنم والمي وأ%عينها؛ وقيل: ال%م.ج' صغار الدواب. الليث:
ال%م.ج' كل© د'ود{ ي.ن\ف%ق1ئ� عن ذباب أ%و ب.ع'وض، ويقال لر'ذال%ة

الناس: ه.م.ج¬؛ وقال ابن ال4عراب: وال%م.ج' الب.ع'وض' والذباب. وال%م.ج'،
ف كلم العرب: أ%صله البعوض، الواحدة ه.م.جة، ث يقال لرذال الناس:
ه.م.ج¬ هام1ج¬؛ قال ابن خالويه: ال%م.ج' الوع، وبه س>ي البعوض ل4نه إ,ذا

جاع عاش، وإ,ذا شبع مات. وال%م.ج': الوع'. وه.م.ج. إ,ذا جاع؛ قال
الراجز:

قد ه.ل%ك%ت\ جار.ت'نا من ال%م.ج\،
وإ,ن ت.ج'ع\ تأ}كل} ع.ت'وداv أ%و ب.ذ%ج\

�وال%م.ج': الر_عاع' من الناس؛ وقيل: هم ال4خلط، وقيل: هم ال%م.ل



الذين ل ن,ظ%ام. لم.
وكل شيء ترك بعضه ي.موج' ف بعض، فهو هامج¬. وقالوا: ه.م.ج¬ هام1ج¬،

فإ,ما أ%ن يكون على ذلك، وإ,ما أ%ن يكون على البالغة؛ قال الارث� بن
ح1لYز.ة%:

ي.ت\ر'ك' ما ر.ق�ح. من ع.ي\ش1ه،
ي.ع1يث� فيه ه.م.ج¬ هام1ج'

وقولم: ه.م.ج¬ هام1ج¬، توكيد له كقولك: ل%ي\لD لئ1لD. ويقال للر_عاع
من الناس ال%م\ق%ى: إ,نا هم ه.م.ج¬ هام1ج؛ وقول أ%ب م'ح\ر,ز

ال�حار,ب:
قد هلكت جارتنا من ال%م.ج

قالوا: س'وء� التدبي ف العاش؛ وف حديث علي�، رضي ال عنه: وسائر'
الناس, ه.م.ج¬ ر.عاع¬؛ ش.ب_ه عليÒ، عليه السلم، ر.عاع. الناس بالبعوض.
وال%م.ج': ر'ذال� الناس. ويقال ل�شاب.ة الناس الذين ل عقول لم ول
م'ر'وء4ة%: ه.م.ج¬ هامج. وقوم¬ ه.م.ج¬: ل خي فيه؛ قال حيد بن ثور:

ه.م1يج¬ ت.ع.ل�ل% عن خاد1ل�،
ن.ت1يج' ثلث{، ب.غ1يض' الث�ر.ى

يعن الولد نتيج ثلث بغيض. ورجل ه.م.ج¬ وه.م.جة: أ%حق، وال�نثى
بالاء ل غي، وجع' ال%م.ج أ%ه\ماج¬؛ قال رؤبة:

ف م'ر\ش1قات{ ل%س\ن. بال4ه\ماج
أ%بو سعيد: ال%م.جة� من الناس ال4حق الذي ل يتماسك، وال%م.ج': جع

ال%م.جة. وال%م.جة: الشاة الهزولة؛ وقول أ%ب ذؤيب:
كأ%ن� اب\نة% الس_ه\م1ي>، ي.وم. لق1يت'ها

م'و.ش_ح.ةv بالط©ر_ت.ي\ن,، ه.م1يج'
قالوا: ظبيةD ذ�ع1ر.ت\ من ال%م.ج. ويقال للنعجة إ,ذا ه.ر,م.ت\:

ه.م.ج.ةD وع.ش.مةD. وال%م.جة�: النعجة.
وال%م1يج' من الظباء: الذي له ج'د_تان1 على ظهره س1و.ى لونه، ول يكون

ذلك إ,ل� ف ال�د\م, منها، يعن الب,يض.، وكذلك ال�نثى بغي هاء3،
وقيل: هي الت لا ج'د_تان1 ف ط�ر_ت.ي\ها؛ وقيل: هي الت ه.ز.ل%ها

الر_ضاع'؛ وقيل: هي الف%ت1ي_ة� ال%س.نة� السم؛ قال أ%بو ذؤيب يصف
ظبية:موش_حة بالط©ر_ت.ي, هيج



ومعن قوله هيج: هي الت أ%صابا وجع فذ%ب'ل% وجه'ها. يقال: اه\ت.م.ج.
و.ج\ه'ه أ%ي ذ%ب'ل%. وال%م1يج': ال%م1يص' البطن. واه\ت.م.ج.ت\ نف}س'

الرجل: ضعفت من ج'ه\د{ أ%و ح.ر¼؛ واه\ت.م.ج. الرجل� نف}س'ه.
وأ%ه\م.ج. الفرس' إ,ه\ماجاv ف ج.ر\يه، فهو م'ه\م1ج ث أ%ل}ه.ب. ف ذلك،

وذلك إ,ذا اجتهد ف ع.د\و,ه. وقال اللحيان: يكون ذلك ف الفرس وغيه
ما ي.ع\د'و؛ وأ%نشد شر ل4ب ح.ي_ة% النeم.يي:

وقلت' لط1ف}لة م1نهن_، ل%يس.ت\
ب,م1ت\فال، ول ه.م\ج.ى الك%لم,

قال: يريد الش_رار.ة% والس_م.اج.ة%. قال: وقال ابن ال4عراب:
،vمن الاء3 ت.ه\م'ج' ه.م\جا �ال3ه\ماج' وال3س\ماج'. وه.م.ج.ت1 ال3بل

بالتسكي، إ,ذا شربت د.ف}ع.ةv واحدة حت ر.و,ي.ت\.
@هرج: ال%م\ر.ج.ة� وال%م\ر.ج': اللتباس والختلط. وقد ه.م\ر.ج. عليه

الب. ه.م\ر.ج.ةv: خ.ل�ط%ه عليه. وقالوا: الغ'ول� ه.م\ر.جةD من الن�.
وال%م\ر.ج.ة: الفة والسeر\عة. ووقع القوم' ف ه.م.ر_جة أ%ي اختلط؛

قال:
Dبينا كذلك، إ,ذ هاجت\ ه.م.ر_ج.ة

وال%م.ر_ج': الختلط والفتنة. الوهري: ال%م\ر.جة� الختلط ف
الشي.

@هلج: ال1م\لج': من الباذين واحد ال%مال1يج، ومشيها ال%م\ل%ج.ة،
فارسي معر�ب. وال%م\ل%ج.ة وال1م\لج': ح'س\ن' سي الدابة ف س'ر\عة؛ وقد

ه.م\ل%ج.. وال1م\لج': ال%س.ن' السي ف س'ر\ع.ة وب.خ\ت.ر.ة{؛ وقوله
أ%نشده ثعلب:

ي'ح\س3ن' ف م.ن\حات1ه ال%مال1جا،
ي'د\عى ه.ل�م_ داج,ناv م'دام1ج.ا

ال%مال1ج': جع ال%م\ل%جة ف السي أ%ي ان هذا البعي الس_ان% يسن
الشي بي البئر والوض. ودابة ه1م\لج: واحد ال%مال1يج، الذكر وال�نثى

ف ذلك سواء؛ قال زهي:
ع.ه\د1ي بم يوم. باب الق%ر\يت.ي,، وقد

زال% ال%مال1يج' بالف�ر\سان1 والل©ج'م,
وه1م\لج' الرجل,: م.ر\ك%ب'ه ونو ذلك. وأ%مر¬ م'ه.م\ل%ج¬: م'ن\قاد.



وأ%مر¬ م'ه.م\ل%ج¬: م'ذ%ل�لD؛ وقال العجاج:
قد ق%ل�د'وا أ%مر.هم' ال�ه.م\ل%جا

ابن ال4عراب: شاة ه1م\لج¬ ل م'خ_ فيها؛ وأ%نشد:
أ%ع\ط%ى خ.ل1يلي ن.ع\جةv ه1م\لج.ا

ر.جاجةv، إ,ن� لا ر.جاجا
والر_جاجة�: الضعيفة الت ل ن,ق}ي. لا. ورجال ر.جاج¬: ض'ع.فاء.
@هوج: ال%و.ج' كال%و.ك1: ال�م\ق'؛ ه.و,ج. ه.و.جاv، فهو أ%ه\و.ج'،

وال�نثى ه.و\جاء، وال%و.ج' مصدر ال4ه\و.ج,، وهو ال4حق.
وأ%ه\و.ج.ه: وجده أ%ه\و.ج..

وال4ه\و.ج': الشجاع الذي يرمي بنفسه ف الرب، على التشبيه بذلك.
وال4ه\و.ج': ال�ف}ر,ط� الط©ول مع ه.و.ج، ويقال للط©وال إ,ذا أ%فرط ف
طوله: أ%ه\و.ج' الط©ول. ورجل أ%ه\و.ج' ب.ي>ن' ال%و.ج, أ%ي طويل، وبه

ت.س.رeع¬ وح'م\ق¬. وف حديث عثمان: هذا ال4ه\و.ج' الب.ج\باج'. ال4ه\و.ج':
ال�س\ر,ع' إ,ل ال�مور كما يتفق، وقيل: ال4حق القليل الداية؛ وف
.vحديث عمر: أ%ما وال لئن شاء ل%ت.ج,د_ن� ال4شعث% أ%ه\و.ج. ج.ر,يئا

وال%و\جاء� من ال3بل الناقة الت كأ%ن با ه.و.جاv من س'ر\عتها، وكذلك
بعي أ%ه\و.ج'؛ قال أ%بو ال4سود:

على ذات1 ل%و\ث{ أ%و بأ%ه\و.ج. د.و\س.ر�
ص.ن,يع� ن.بيل، ي.م\ل� الر_ح\ل% كاه1ل�ه\

وريح ه.و\جاء: متدار,كة ال�بوب كأ%ن با ه.و.جاv؛ وقيل: هي الت
ت.ح\م1ل� ال�ور. وترe الذ�يل. وال%و\جاء: الر>يح الت ت.ق}ل%ع' البيوت،

والمع ه'وج¬. وقال ابن ال4عراب: هي الشديدة ال�بوب من جيع الرياح؛
قال ابن ال4حر:

و.ل1ه.ت\ عليه كل© م'ع\ص1ف%ة{
ه.و\جاء، ليس لل�ب>ها ز.ب\ر'

قال ابن سيده: أ%نشده سيبويه برفع هوجاء على أ%نه وصف لكل، وأ%نث الشاعر
الوصف حلv على العن إ,ذ1 الكل هنا ريح، والريح أ�نثى؛ ونظيه قوله
تعال: كل© ن.ف}س� ذائقة� الوت1؛ وض.ر\بةD ه.و\جاء� ه.ج.م.ت\ على الوف.
وال%و\جاء: من صفة الناقة خاصة، ول يقال: جل أ%ه\و.ج'، قال: وهي
الناقة السريعة ل ت.ت.عاه.د' م.واط1ئ% م.ناس1م1ها من ال4رض. أ%بو عمرو: ف



فلن ع.و.ج¬ وه.و.ج¬، بعن واحد. وف حديث مكحول: ما ف%ع.ل}ت. ف تلك
ال%اجة1؟ يريد الاجة ل4ن مكحولv كان ف لسانه ل�ك}نةD، وكان من س.ب\ي

كاب'ل%، قال: أ%و هو على قلب الاء هاء.
vوهاج. الشيء� ي.ه,يج ه.ي\جا ،vهيج: هاج.ت1 ال4رض' ت.ه,يج' ه1ياجا@

وه1ياجاv وه.ي.جاناv، واه\تاج.، وت.ه.ي_ج.: ثار لشقة أ%و ضرر. تقول هاج به
الدم وهاج.ه غي'ه وه.ي_ج.ه. يتعد_ى ول يتعد_ى. وه.ي_ج.ه وهاي.ج.ه،

بعن؛ وقوله:
إ,ذا ت.غ.ن_ى المام' الو'ر\ق' ه.ي_ج.ن،

ولو ت.ع.ز_ي\ت' عنها، أ�م_ ع.م_ار,
اكتفى فيه بالسبب الذي هو التهييج م1ن السبب الذي هو التذكي، ل4نه

ل�ا قال ه.ي_جن، دل� على ذ%ك�رن فنصبها به.
وشيء# ه.ي'وج¬ على التعد>ي، وال�نثى ه.ي'وج¬ أ%يضاv؛ قال الراعي:

ق%ل%ى د1ين.ه واه\تاج. للش_و\ق,، إ,نا
على الش_و\ق,، إ,خوان% الع.زاء3، ه.ي'وج'

وم1ه\ياج ك%ه.ي'وج.
وأ%هاج.ت1 الريح' النبت.: أ%يبسته. ويوم ال1ياج: يوم القتال. وت.هاي.ج.

الف%ريقان إ,ذا تواثبا للقتال. وهاج. الش_رe بي القوم 
(* يريد أ%نه

يقال: هاج الشر بي القوم أي ثار.).
وال%ي\ج' وال1ياج' وال%ي\جا وال%ي\جاء�: الرب، بالد والقصر،

ل4نا م.و\ط1ن' غ%ض.ب�. وف الديث: ل ي.ن\ك%ل� ف ال%يجاء أ%ي ل يتأ%خر
ف الرب؛ ومنه قصيد كعب:

�من ن.س\ج, داود. ف ال%يجا س.رابيل
وقال لبيد:

وأ%ر\ب.د' فار,س' ال%ي\جا، إ,ذا ما
ت.ق%ع_ر.ت1 ال%شاج,ر' بالف1ئام,

وقال آخر:
إ,ذا كانت1 ال%ي\جاء� وان\ش.ق�ت1 الع.صا،

فح.س\ب'ك. والض_ح_اك. سيف¬ م'ه.ن_د'
وتقول: ه.ي_ج\ت' الش_ر_ بينهم.



وهاج. ال3بل% ه.ي\جاv: حركها بالليل إ,ل الورد والكل3. وال1ه\ياج'
من ال3بل: الت ت.ع\ط%ش' قبل ال3بل.

وهاجت1 ال3بل� إ,ذا ع.ط1ش.ت\. وال1ل}واح' مثل ال1ه\ياج. وهاج.
هائج'ه: اشتد غضبه وثار. وه.د.أ% هائ1ج'ه: س.ك%ن.ت\ ف%و\ر.ت'ه. وف حديث

العت1كاف: هاجت السماء� ف%م'ط1ر\نا أ%ي ت.غ.ي_م.ت\ وكثرت ريها. وف حديث
اللعنة: رأ%ى مع امرأ%ته رجلv فلم ي.ه,ج\ه أ%ي ل يزعجه ول ي'ن.فYره.

وه.ي_ج\ت' الناقة فانبعثت، ويقال: ه1ج\ت'ه فهاج.؛ قال الشاعر:
ه1ي\ه1، وإ,ن ه1ج\ناك.، يا ابن. ال4ط}ول,

وناقة م1ه\ياج¬ أ%ي ن.ز'وع¬ إ,ل و.ط%نها. والائج': الف%ح\ل� الذي
vوه.ي.جانا vوه'يوجا vي.هيج' ه1ياجا �يشتهي الض>راب.. وهاج. الف%ح\ل

واه\تاج.: ه.د.ر. وأ%راد الض>راب.. وفح\لD ه1ي_ج¬: هائج، مث�ل به سيبويه
وفسره السياف، وف بعض النسخ ه1ي_خ¬، بالاء العجمة، ول يفسره أ%حد؛ قال

ابن سيده: وهو خطأD، وف حديث الد>يات: وإ,ذا هاج.ت1 ال3بل� ر.خ'ص.ت\
ون.ق%ص.ت\ قيمتها. هاج. الفحل� إ,ذا طلب الض>راب.، وذلك ما ي'ه\ز,ل�ه

فيقل ثن'ه.
والاج.ة�: النعجة الت ل تشتهي الفحل؛ قال ابن سيده: وهو عندي على

السلب كأ%نا س'ل1ب.ت1 ال1ياج..
وال%ي\ج': الريح الشديدة. وال%ي\ج': الصeف}رة. وال%ي\ج': ال%فاف.

وال%ي\ج': ال%ركة. وال%ي\ج': الفتنة. وال%ي\ج': ه.ي.ج.ان� الدم أ%و
الماع أ%و الش_و\ق,.

وهاج. البقل� ه1ياجاv، فهو هائج 
(* قوله «فهو هائج» كذا بالصل، وهو

مستدرك مع ما قبله.) وه.ي\ج¬: يبس واصفر_ وطال، فهو هائج. وف التنزيل: ث
ي.ه,يج' فتراه م'ص\ف%رìا؛ وأ%رض هائجة: ي.ب,س. ب.ق}ل�ها أ%و اصفر_؛ وف

الديث: ت.ص\ر.ع'ها مرةv وت.ع\د1ل�ها أ�خرى حت ت.هيج. أ%ي ت.ي\ب.س.
وت.ص\ف%ر_؛ ومنه الديث: كنا مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فأ%مر

بغ'ص\ن� فق�ط1ع. أ%و كان مقطوعاv قد هاج. ور.قه'؛ وف حديث علي، رضوان ال
عليه: ل ي.ه,يج' على التقوى ز.ر\ع' قوم؛ أ%راد: من عمل ل عملv ل يفسد

vعمله ول يبطل، كما يهيج الزرع ف%ي.ه\ل1ك'. وهاجت1 ال4رض' ه.ي\جا
وه.ي.جاناv: يبس بقلها. وأ%ه\ي.جها: وج.د.ها هائجة النبات؛ قال رؤبة:



وأ%ه\ي.ج. ال%ل}ص.اء4 من ذات1 الب'ر.ق\
ويقال: يوم'نا يوم' ه.ي\ج� أ%ي يوم غ%ي\م� ومطر�. ويوم'نا يوم' ه.ي\ج�

أ%يضاv أ%ي يوم ريح؛ قال الراعي:
ونار, و.د1يق%ة{، ف يوم, ه.ي\ج�

من الش>ع\ر.ى، ن.ص.ب\ت' له ال%ن,ينا
ويروى: يوم ريح. ال4صمعي: يقال للسحاب أ%و�ل ما ي.ن\ش.أ�: هاج. له

ه.ي\ج¬ ح.س.ن¬؛ وأ%نشد للراعي:
ت'راو,ح'ها ر.واغ%ة� كلY ه.ي\ج�،

وأ%ر\واح¬ أ%ط%ل}ن. با ال%ن,ينا
والاج.ة�: الض>ف}د.ع.ة ال�نثى والنعامة، والمع هاجات¬، وتصغيها

بالواو والياء ه'و.ي\ج.ةD، ويقال ه'ي.ي\جة، وجع' الاج.ة1 هاجات¬. وه1يج,،
كسر بغي تنوين: م1ن زجر الناقة خاصة؛ قال:

ت.ن\ج'و إ,ذا قال حاد1يها لا: ه1يج,
@هبخ: قال الليث: أ�ه\ملت الاء مع الاء ف الثلثي الصحيح إ,ل9 ف

مواضع ه.ب.خ. منها.
ابن سيده: ال%ب.ي_خة الرضعة، وهي أ%يضاv الارية التار_ة المتلئة،

وكل جارية بالميية ه.ب.ي_خة. وال%ب.ي_خ، ف%ع.ي_ل بتشديد الياء:
الغلم، بلغتهم أ%يضاv. وال%ب.ي_خ: الرجل الذي ل خي فيه. وال%ب.ي_خ:

ال4حق السترخي.
وف النوادر: امرأ%ة% ه.ب.ي_خة وفتÝى ه.ب.ي_خ إ,ذا كان مصباv ف بدنه

حسناv. قال ال4زهري: وكل ما ف هذا الباب فالباء قبل الياء من هبيخ.
وال%ب.ي_خ: الوادي العظيم أ%و النهر العظيم؛ عن السياف. وال%ب.ي_خ:

واد بعينه؛ عن كراع.
وال%ب.ي_خ.ى: مشية ف تبختر وتاد، وقد اهبي_خت الرأ%ة؛ وأ%نشد

ال4زهري:
جر_ت\ عليه الريح' ذ%ي\لv أ%ن\ب.خا،

ج.ر_ الع.ر'وس ذ%ي\لها ال%ب.ي_خا
ويقال: اه\ب.ي_خت ف مشيها اه\ب,ي_اخاv، وهي ت.ه.ب.ي_خ.

@هخخ: ه1خ\: حكاية الت.ن.خ>م، ول يصر_ف منه فعل لثقله على اللسان
وقبحه ف النطق إ,ل أ%ن يضطر شاعر.



هيخ: ه.ي_خ. ال%ريس.ة%: أ%كث%ر ود.ك%ها؛ عن ك�راع؛ وأ%نشد ممد بن سهل
للك�ميت1:

إ,ذا ابت.س.ر الرب. أ%حلم'ها
�ك1شافاv، وه.ي_خ.ت ال4فحل

البتسار: أ%ن يضرب الفحل الناقة على غي ض.ب.ع.ة{. قال: وأ%حلمها
أ%صحابا. وه.ي_خت: أ�نيخت، وهو أ%ن يقال لا عند ال3ناخة: هخ هخ إ,خ إ,خ؛

يقول: ذللت هذه الرب للفحولة فأ%ناختها.
وقيل: التهييخ دعاء� الفحل للضراب، وهيخ هيخ لغة.

قال ممد بن سهل: ه.ي_خت الناقة إ,ذا أ�نيخت ليقرعها الفحل، وه.ي_خ
الفحل� إ,ذا أ�نيخ ليبك عليها فيضربا، والاء� مبدلة من المزة ف

هيخت.
@هيخ: ه.ي_خ. ال%ريس.ة%: أ%كث%ر ود.ك%ها؛ عن ك�راع؛ وأ%نشد ممد بن سهل

للك�ميت1:
إ,ذا ابت.س.ر الرب. أ%حلم'ها
�ك1شافاv، وه.ي_خ.ت ال4فحل

البتسار: أ%ن يضرب الفحل الناقة على غي ض.ب.ع.ة{. قال: وأ%حلمها
أ%صحابا. وه.ي_خت: أ�نيخت، وهو أ%ن يقال لا عند ال3ناخة: هخ هخ إ,خ إ,خ؛

يقول: ذللت هذه الرب للفحولة فأ%ناختها.
وقيل: التهييخ دعاء� الفحل للضراب، وهيخ هيخ لغة.

قال ممد بن سهل: ه.ي_خت الناقة إ,ذا أ�نيخت ليقرعها الفحل، وه.ي_خ
الفحل� إ,ذا أ�نيخ ليبك عليها فيضربا، والاء� مبدلة من المزة ف

هيخت.
@هبد: ال%ب\د' وال%ب,يد': ال%ن\ظ%ل�، وقيل: حبه، واحدته ه.ب,يدة؛ ومنه

قول بعض ال4عراب: فخرجت ل أ%تلفع ب,و.ص1يدة ول أ%ت.ق%و_ت' ب,ه.بيدة؛
وقال أ%بو اليثم: ه.ب,يد' النظل ش.ح\مه. واه\ت.ب.د. الرجل� إ,ذا عال

ال%بيد.. وه.ب.د\ت'ه أ%ه\ب,د'ه: أ%طع.م\ت'ه ال%بيد.. وه.ب.د. ال%بيد.:
طبخه أ%و جناه.

الليث: ال%ب\د كس\ر ال%ب,يد وهو النظل؛ ومنه يقال: ت.ه.ب_د.
الر_ج'ل والظ�ل1يم' إ,ذا أ%خذا البيد. من شجرة؛ وقال:

خ'ذ1ي ح.ج.ر.ي\ك1 فاد_قYي ه.ب,يدا،



ك1ل ك%ل}ب.ي\ك1 أ%ع\يا أ%ن ي.ص1يدا
كان قائل� هذا الشعر صياداv أ%خ\ف%ق فلم ي.ص1د\، فقال لمرأ%ته: عالي

ال%بيد. فقد أ%خ\ف%ق}نا. وت.ه.ب_د. الرجل� والظ�ليم' وا}هت.ب.دا:
أ%خذاه من شجرته أ%و استخرجاه لل4كل. ال4زهري: اه\ت.ب.د. الظليم إ,ذا نقر

النظل فأ%كل ه.ب,يد.ه؛ ويقال للظليم: هو ي.ت.ه.ب_د' إ,ذا استخرج ذلك
ليأ}كله. وف حديث عمر وأ�م�ه: ف%ر.و_د.ت\نا من البيد؛ ال%بيد: النظل

يكسر ويستخرج' حب�ه وي'ن\ق%ع لتذهب م.رارته وي'ت�خذ منه طبيخ يؤكل عند
الضرورة. الوهري: اله\ت1باد' أ%ن ت.أ}خ'ذ% حب� النظل وهو يابس وتعله ف

vكه ث تصب عنه الاء4، وتفعل ذلك أ%ياما�موضع وت.ص'ب_ عليه الاء4 وت.د\ل
حت تذهب مرارته ث يدق ويطبخ؛ غيه: والت_ه.بeد' اجتناء النظل

ونقعه، وقيل: الت_ه.ب�د' أ%خ\ذ�ه وكس\ر'ه؛ غيه: وه.بيد' النظل حب� ح.د.ج,ه
يستخرج وي'ن\ق%ع ث ي'سخ_ن الاء� الذي أ�ن\ق1ع فيه حت تذهب مرارته ث
يصب� عليه شيء من الو.د.ك ويذرe عليه ق�م.ي>ح.ةD من الدقيق وي'تحس_ى.

وقال أ%بو عمرو: ال%بيد هو أ%ن ي'نقع النظل أ%ياماv ث يغسل ويطرح قشره
ال4على فيطبخ ويعل فيه دقيق وربا جعل منه ع.ص1يدة. يقال منه: رأ%يت

قوماv يت.ه.ب_د'ون.
وه.بeود: جبل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ش.رثان� هذاك. ورا ه.ب�ود1
التهذيب: أ%نشد ابو اليثم:

،vش.ر,ب\ن. بع'ك�اش ال%بابيد ش.ر\بة
وكان لا ال4ح\فى خ.ل1يطاv ت'زاي,ل�ه\

قال ع'ك9اش' ال%بابيد: ماء يقال له هب�ود فجمع با حوله. وأ%ح\فى: اسم
موضع. وهب�ود، بتشديد الباء: اسم موضع ببلد بن ني. وه.بeود¬: فرس

ع.ل}ق%مة بن س'ياج. ال4زهري: ه.بeود اسم فرس سابق لبن قريع؛ قال:
وفارس' ه.بeود أ%شاب. الن�واصيا

Dبادرة. تقول العرب: ثريدة هبادانة :Dه1ب\ردانة Dهبد: ت.ريدة@
.Dم'س.و_اة Dم'ص.ع\ن.ب.ة

:vوأ%ه\ج.د.: نام. وه.ج.د القوم ه'ج'ودا vهجد: ه.ج.د. ي.ه\ج'د' ه'جودا@
نام'وا. والاج,د1: النائ1م'. والاج,د وال%ج'ود: ال�ص.لي بالليل،

والمع ه'جود¬ وه'ج�د؛ قال مرة بن شيبان:



أ%ل ه.ل%ك. ام\ر'ؤ¬ قام.ت\ عليه،
ب,ج.ن\ب, ع'ن.ي\ز.ة%، الب.ق%ر' ال�ج'ود'

وقال الطيئة:
ف%ح.ي_اك1 و'دÒ ما هداك1 ل1ف1ت\ي.ة{

وخ'وص�، بأ%على ذ1ي ط�والة، ه'ج_د1
وكذلك ال�ت.ه.ج>د1 يكون م'ص.لYباv. وت.ه.ج_د. القوم: استيقظوا

للصلة أ%و غيها؛ وف التنزيل العزيز: ومن الليل ف%ت.ه.ج_د\ به نافلةv لك؛
الوهري: ه.ج.د. وت%ج_د. أ%ي نام ليلv. وه.ج.د. وت.ه.ج_د. أ%ي س.ه,ر.،
وهو من ال4ضداد1، ومنه قيل لصلة الليل: الت_ه.جeدe. والته\ج,يد':

الت_ن\وي'؛ قال لبيد يصف رفيقاv له ف السفر غلبه النعاس:
وم.ج'ود{ من صب'ابات1 الك%ر.ى،
عاط1ف1 النeم\ر'ق, ص.د\ق, ال�ب\ت.ذ%ل}

قلت': ه.ج>د\نا فقد طال% السeر.ى،
وق%د.ر\نا إ,ن خ.نا الد_ه\ر غ%ف%ل}

كأ%نه قال ن.و>م\نا فإ,ن� السeر.ى طال% حت غ%ل%بنا النوم'.
وال%ج'ود': الذي أ%صابه ال%و\د' من النعاس م1ث}ل� ال%ج'ود1 الذي أ%صاب.ه

ال%و\د' من ال%طر؛ يقول: هو م'ن.ع_م¬ م'ت\ر.ف¬ فإ,ذا صار ف السفر
ت.ب.ذ�ل% وت.ب.ذ©ل�ه ص.ب\ر'ه' على غي فراش ول و,طاء. ابن ب'زر'ج: أ%ه\ج.د\ت'

الرجل أ%ن.م\ت'ه وه.ج_د\ت'ه أ%ي\ق%ط}ت'ه. وقال غيه: ه.ج_د\ت' الرجل
أ%نت'ه، وأ%ه\ج.د\ت'ه: وجدته نائماv. ابن ال4عراب: ه.ج_د. الرجل إ,ذا

صل�ى بالليل، وه.ج.د. إ,ذا نام بالليل. وقال غيه: وه.ج.د. إ,ذا نام وذلك
كله ف آخر الليل؛ قال ال4زهري: والعروف ف كلم العرب أ%ن الاجد هو

النائم. وه.ج.د. ه'جوداv إ,ذا نام. وأ%ما ال�ت.ه.ج>د'، فهو القائم إ,ل
الصلة من النوم، وكأ%نه قيل له م'ت.ه.ج>د ل3لقائه ال�ج'ود عن نفسه،

كما يقال للعابد م'ت.ح.ن>ثD ل3لقائه ال1ن\ث% عن نفسه. وف حديث يي
بن زكريا، عليهما السلم: فنظر إ,ل م'ت.ه.ج>دي بيت القدس أ%ي الصلYي

بالليل. يقال: تج_دت إ,ذا س.ه,ر\ت وإ,ذا ن,م\ت، وهو من ال4ضداد.
وأ%ه\ج.د. البعي': وضع جران.ه على ال4رض.

@هدد: ال%دe: ال%د\م' الشديد والكسر كحائ1ط ي'ه.دe بر_ة
ف%ي.ن\ه.د1م؛ ه.د_ه ي.ه'دeه ه.دìا وه'د'ودا؛ قال كثي عزة:



ف%ل%و\ كان ما ب بال1بال ل%ه.د_ها،
وإ,ن كان ف الدeنيا ش.د1يداv هد'و'د'ها

ال4صمعي: ه.د_ الب,ناء4 ي.ه'دeه ه.دìا إ,ذا كسره وض.ع\ض.ع.ه. قال:
وسعت هادìا أ%ي سعت صوت ه.د>ه1. واند_ الب.ل� أ%ي انكسر. وه.د_ن

ال4مر' وهد_ ر'ك}ن إ,ذا بلغ منه وكس.ره؛ وقول أ%ب ذؤيب:
ي.قولوا ق%د\ رأ%ي\نا خ.ي\ر. ط1ر\ف{

ب,ز.ق}ي.ة% ل ي'ه.دe ول ي.خ1يب'
قال ابن سيده: هو من هذا. وروي عن بعضهم أ%نه قال: ما ه.د_ن موت' أ%حد

ما هد_ن موت' ال4ق}ران. وقولم: ما هد_ه كذا أ%ي ما ك%س.ره كذا.
وهد_ته الصيبة� أ%ي أ%وه.ن.ت ر'ك}نه.

وال%د�ة: صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أ%و حائط أ%و ناحية جبل، تقول
منه: ه.د_ ي.ه,دe، بالكسر، هديداv؛ وف الديث عن النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه كان يقول: اللهم إن أ%عوذ بك من ال%د> وال1د_ة؛ قال أ%حد

بن غياث الروزي: ال%دe ال%د\م' وال%دءة ال�سوف. وف حديث
الستسقاء: ث ه.د�ت\ ود.ر_ت\؛ ال%د_ة� صوت ما يقع من السماء، ويروى: ه.د.أ%ت\

أ%ي سكنت. وه.دe البعي: ه.د1ير'ه؛ عن اللحيان. وال%دe وال%د.د':
الصوت الغليظ، والادe: صوت يسمعه أ%هل السواحل يأ}تيهم من ق1ب.ل, البحر

له د.و,يÒ ف ال4رض وربا كانت منه الز_ل}ز.لة�، وه.د1يد'ه د.و,يeه؛
وف التهذيب: ود.و,يeه ه.د1يد'ه؛ وأ%نشد:

داع� ش.د1يد' الص_و\ت' ذ�و ه.د1يد1
وقد ه.د_ ي.ه,دe. وما سعنا العام. هاد�ةv أ%ي ر.ع\داv. وال%دe من

الرجال: الضعيف البدن، والمع ه.دeون% ول ي'ك}س.ر'؛ قال العباس بن عبد
الطلب:

ليسوا ب,ه.د>ين. ف ال�روب,، إ,ذا
ت'ع\ق%د' ف%و\ق. ال}حراق1ف1 النeط�ق'

وقد هد_ ي.ه.دe وي.ه,دe ه.دìا. وال4ه.دe: البان. ويقول الرجل
للرجل إ,ذا أ%وعده: إ,ن لغي' ه.د¼ أ%ي غي' ضعيف. وقال ابن ال4عراب:

ال%دe من الرجال ال%واد' الكري، وأ%ما البان الضعيف، فهو ال1د�،
بالكسر. ابن ال4عراب: ال%د�، بفتح الاء، الرجل الق%وي�، قال: وإ,ذا أ%ردت
الذم يالضعف قلت: ال1دeب بالكسر. وقال ال4صمعي: ال%دe من الرجال



الضعيف؛ وأ%باها ابن ال4عراب بالفتح. شر: يقال رجل هدÒ وه.دادةD وقوم
ه.داد¬ أ%ي ج'بناء؛ وأ%نشد قول أ�مية:

فأ%د\خ.ل%ه'م على ر.ب,ذ{ يداه'
ب,فع\ل, ال%ي\ر, ل%ي\س. من ال%داد1
وال%د1يد' والف%د1يد': الصوت'.

واس\ت.ه\د.د\ت' فلناv أ%ي اس\ت.ض\ع.ف}ت'ه؛ وقال عدي بن زيد:
ل أ%ط}ل�ب, ال�ط�ة% الن_ب,يل%ة بال}ـ

ـق�و_ة1، إن ي'س\ت.ه.د_ طال1ب'ها
وقال ال4صمعي: يقال للوعيد1: من ور.اء� ور.اء� الف%د1يد' وال%د1يد'.

�وأ%ك%م.ةD ه.د'ود¬: ص.ع\ب.ة� ال�ن\ح.د.ر. وال%د'ود': الع.ق%بة
.�الشاق�ة

.�وال%د1يد': الرجل الطويل
ومررت برجل ه.د_ك. من رجل أ%ي ح.س\ب'ك، وهو مدح؛ وقيل: معناه

أ%ث}ق%ل%ك. وص\ف ماسن,ه، وفيه لغتان: منهم م.ن\ ي'ج\ر,يه م'ج\رى الصدر فل يؤنثه
ول يثنيه ول يمعه، ومنهم من يعله ف1ع\لv فيثن ويمع، فيقال: مررت

برجل ه.د�ك. من رجل، وبامرأ%ة ه.د_ت\ك. من امرأ%ة، كقولك كف%اك.
وكف%ت\ك؛ وبرجلي هد�اك وبرجال ه.دeوك، وبامرأ%تي ه.د_تاك وب,نسوة{

ه.د_ت.اك؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
vول صاحب¬ ف الغار, ه.د_ك. صاح1با

قال: ه.د�ك صاحباv أ%ي ما أ%ج.ل�ه ما أ%ن\ب.ل%ه' ما أ%علمه، ي.ص1ف'
ذ1ئ}باv. وف الديث: أ%ن أ%با لب قال: ل%ه.د_ ما ي.ح.ر.كم صاح1ب'ك�م؛

قال: ل%ه.د_ كلمة يتعجب با؛ يقال: ل%ه.د_ الرجل� أ%ي ما أ%ج\ل%د.ه. غيه:
وفلن ي'ه.دe، على ما ل ي'سم� فاعله، إ,ذا أ�ث}ن,ي. ع.ل%ي\ه بال%ل%د

والق�و�ة. ويقال: إ,نه ل%د� الر_جل� أ%ي ل%ن,ع\م. الرجل� وذلك إ,ذا
أ�ثن عليه ب,ج.ل%د{ وشد�ة، واللم للتأ}كيد. ابن سيده: ه.د_ الرجل� كما

تقول: ن,عم. الرجل.
وم.ه\لv ه.داد.ي\ك أ%ي ت.م.ه_ل} ي.ك}ف1ك..

والت_ه.دeد' والته\ديد' والت_ه\داد': من الوعيد والتخوف. وه'د.د':
اسم للك من ملوك1 ح1م\ي.ر وهو ه'د.د' بن ه.م_ال 

(* قوله «هدد بن هال»



الذي اقتصر عليه البخاري ف التفسي من صحيحه وصاحب القاموس هدد بن بدد.
راجع القسطلن تقف على اللف ف ضبط هدد وبدد).

ويروى أ%ن سليمان بن داود، عليهما السلم، ز.و_ج.ه ب.ل}ق%ه وهي بلقيس
بنت ب.ل}ب.ش\ر.ح 

(* قوله «بنت بلبشرح» كذا ف الصل مضبوطاv والذي ف
البيضاوي والطيب بنت شراحيل ولعل ف اسه خلفاv أو أحدها لقب.) ؛ وقول

العجاج:
س.ي\باv ون'ع\مى من إ,له{ ف د1ر.ر\،

ل ع.ص\ف. جار� ه.د_ جار' ال�ع\ت.ص.ر\
قوله: ل ع.ص\ف جار� أ%ي ليس. من كس\ب جار� إنا ال تعال، ث قال:

ه.د_ جار' العت.صر\ كقولك ه.د_ الرجل� ج.ل�د. الرجل جار' ال�ع\ت.ص.ر,
أ%ي ن,ع\م جار' اللت.ج.إ,.

�وف النوادر: ي'ه.د\ه.د' إ,ل� كذا وي'ه.د_ى إ,ل� كذا وي'س.و_ل
إ,ل� كذا وي'ه.دى ل كذا وي'ه.و_ل� إ,ل� كذا ول وي'و.س\و.س' إ,ل�

كذا وي'خ.ي_ل� إ,ل� ول وي'خال� ل كذا: تفسيه إ,ذا ش.ب_ه ال3نسان
ف نفسه بالظن ما ل ي'ث}ب,ت\ه ول ي.ع\ق1د عليه إ,ل التشبيه. وه.د\ه.د.
الطائر': ق%ر\ق%ر. وكل© ما ق%ر\ق%ر. من الطي: ه'د\ه'د¬ وه'داه1د¬؛ قالل

ال4زهري: وال�داه1د' طائر يشبه ال%مان؛ قال الراعي:
ك%ه'داه1د{ ك%س.ر. الرeماة� ج.ناح.ه،

ي.د\ع'و بقار,عة1 الط�ريق, ه.د1يل
والمع ه.داه1د'، بالفتح، وه.داه1يد'؛ ال4خية عن كراع؛ قال ابن سيده:

ول أ%عرف لا وجهاv إ,ل أ%ن يكون الواحد ه.د\هاداv. وقال ال4صمعي:
ال�داه1د يع\ن به الفاخ1ت.ة� أ%و الدeب\س3يe أ%و الو.ر.شان� أ%و

ال�د\ه'د' أ%و الدeخ_ل� أ%و ال4ي\ك'؛ وقال اللحيان: قال الكسائي: إ,نا
أ%راد الراعي ف شعره ب,ه'داه1د{ تصغي ه'د\ه'د فأ%نكر ال4صمعي ذلك، قال:

ول أ%عرفه تصغياv، قال: وإ,نا يقال ذلك ف كل ما ه.د.ل% وه.د.ر.؛ قال
ابن سيده: وهو الصحيح ل4نه ليس فيه ياء تصغي إ,ل أ%ن� من العرب من

يقول د'واب_ة وش'واب_ة ف د'و.ي\ب�ة وش'و.ي\ب�ة، قال: فعلى هذا إ,نا هو
ه'د.ي\ه,د¬ ث أ%بدل ال4لف مكان الياء على ذلك الد�، غي أ%ن الذين
يقولون د'واب_ة ل ياوزون بناء الدغم. وقال أ%بو حنيفة: ال�ده'د'



وال�داه1د الكثي' ال%دير, من المام. وف%ح\لD ه'داهد¬: كثي ال%د\ه.د.ة1
ي.ه\د1ر' ف ال3بل ول ي.ق}ر.ع'ها؛ قال:

ف%ح.س\ب'ك. م1ن\ ه'داه1د.ة{ وز.غ}د1
جعله اساv للمصدر وقد يكون على الذف أ%ي من ه.د1يد ه'داه1د أ%و\

ه.د\ه.د.ة1 ه'داه1د{.
الوهري: وه.د\ه.د.ة� ال%مام, إ,ذا سعت د.و,ي_ ه.د1ير,ه، والفحل

ي'ه.د\ه1د' ف ه.د1ير,ه ه.د\ه.دة، وجع ال%د\ه.د.ة1 ه.داه1د'؛ قال
الشاعر:ي.ت\ب.ع\ن. ذا ه.داه1د{ ع.ج.ن_سا

م'واص1ل ق�ف9اv، ور.م\ل أ%د\ه.س.ا
وال�د\ه'د': طائر معروف، وهو ما ي'ق%ر\ق1ر'، وه.د\ه.د.ت'ه: صوته،

:vداه1د' مثله؛ وأ%نشد بيت الراعي أ%يضا�وال
ك%ه'داه1د{ ك%س.ر. الرeماة� جن.اح.ه،

ي.د\ع'و بقارعة1 الط�ر,يق, ه.د1يل
قال ابن بري: ال%د1يل صوته، وانتصابه على الصدر على تقدير ي.ه\د1ل,

ه.ديلv ل4ن� ي.د\عو يدل عليه، وال�ش.ي_ه' بالدهد الذي ك�س3ر.
ج.ناح'ه، هو رجل أ%خذ ال�ص.د>ق' إ,بله بدليل قوله ف البيت قبله:

،vأ%خ.ذوا ح.م'ول%ته فأ%صب.ح. قاع1دا
ل ي.س\ت.ط1يع' عن الد>يار, ح.و,يل

ي.د\ع'و أ%مي. الؤم1ن,ي.، ودون.ه
خ.ر\ق¬ ت.ج'رe به الر>ياح' ذ�ي'ول

قال ابن سيده: وبيت ابن أ%حر:
ث اق}ت.ح.م\ت' م'ناج,داv ول%ز,م\ت'ه،
وفؤ.اد'ه ز.ج,ل كع.ز\ف1 ال�د\ه'د1

يروى: كع.ز\ف1 ال�د\ه'د، وكع.ز\ف ال%د\ه.د، فال�ده'د': ما تقدم،
وال%د\ه.د' قيل ف تفسيه: أ%صوات' الن> ول واحد له.
وه.د\ه.د. الشيء4 م1ن\ ع'ل}و� إ,ل س'ف}ل�: ح.د.ر.ه. وه.د\ه.د.ه':

حر_كه كما ي'ه,د\ه.د' الصبe ف ال%ه\د1. وه.د\ه.د.ت الرأ%ة� ابنها أ%ي
حر_ك%ت\ه ل1ينام، وهي ال%د\ه.د.ة�. وف الديث عن النب، صلى ال عليه

وسلم، أ%نه قال: جاء شيطان ف%ح.م.ل% بللv فجعل ي'ه.د\ه1د'ه كما
:�ي'ه.د\ه.د' الصبe؛ وذلك حي نام عن إ,4يقاظه الق%و\م. للصلة. وال%د\ه.د.ة



تريك ال�م ولدها لينام.
وه'داه1د: حي من اليمن. وه.د\هاد¬: اسم. وه.داد: ح.يÒ من اليمن.

@هدبد: ال�د.ب,د' وال�داب,د': اللب الاثر جداv. ول%ب.ن¬ ه'د.ب,د¬
وف�د.ف1د¬، وهو الامض الاثر، وهو أ%يضاv ع.م.ش¬ يكون ف العيني، وقيل:
ال�د.ب,د' ال%ف%ش'، وقيل: هو ضعف البصر. ورجل ه'د.ب,د¬: ضعيف البصر؛

وب,ع.ي\ن,ه ه'د.ب,د¬ أ%ي ع.م.ش¬؛ قال:
إ,نه ل ي'ب\ر,ئ' داء4 ال�د.ب,د\

م1ث}ل� الق%ليا م1ن\ س.ن.ام� وك%ب,د\
قوله إ,نه بضمة م'خ\ت.لس.ة مثل قول الع'ج.ي\ر, الس_لول:

:Dف%ب.ي\ناه' ي.ش\ري ر.ح\ل%ه قال قائل
ل1م.ن\ ج.م.لD ر,خ\و' ال1لط1 ن1يب'؟

قال ابن بري: هذه الرواية هي الشهورة عند النحويي، قال: والصواب ف
إ,نشاده على ما هو ف شعر العجي: ر,4خو ال1لط ط%و,يل�، ل4ن القصيدة

لمية؛ وبعده:
م'حل¾ى ب,أ%ط}واق� ع1تاق� كأ%نا

ب.قايا ل�ج.ي\ن�، ج.ر\س'ه'ن_ ص.ل1يل
الفضل: ال�د.ب,د' الش\بك%رة�، وهو الع.شاء يكون ف العي؛ يقال: بعينه

ه'د.ب,د¬. والد.ب,د': الصمغ الذي يسيل من الشج.ر أ%س\و.د..
@هرد: ه.ر.د. الثوب. ي.ه\ر,د'ه ه.ر\داv: م.ز_ق%ه. وه.ر_د.ه: ش.ق�ق%ه.
وه.ر.د. الق%ص_ار الثوب وه.ر.ت.ه ه.ر\داv، فهو م.ه\ر,ود¬ وه.ر,يد¬:

م.ز�قه وخ.ر_قه وض.ر.ب.ه وه.ر\د' الع1ر\ض,: الطعن فيه، ه.ر.د. ع1ر\ض.ه
وه.ر.ته ي.ه\ر,د'ه ه.ر\داv. ال4صمعي: ه.ر.ت. فلن الشيء وه.ر.د.ه: أ%نضجه

إ,نضاجاv شديداv. وقال ابن سيده: أ%ن\ع.م. إ,ن\ضاج.ه. وه.ر.د\ت' اللحم.
أ%ه\ر,د'ه، بالكسر، ه.ر\داv: طبخته حت ت.ه.ر�أ% وت.ف%س_خ.، فهو م'ه.ر_د.

قال ال4زهري: والذي ح.ف1طناه عن أ%ئمتنا ال1ر\دى بالاء ول يقله بالاء
غي الليث 

(* قوله «قال الزهري والذي حفظناه إل قوله غي الليث» كذا
بالصل ول مناسبه له هنا وإنا يناسب قوله الت الردى على فعلى بكسر

الاء نبت). وقال أ%بو زيد: فإ,ن أ%دخلت اللحم. النار. وأ%نضجته، فهو
م'ه.ر_د، وقد ه.ر_د\ت'ه ف%ه.ر,د. هو. قال: وال�ه.ر_أ� م1ث}ل�ه، والته\ريد



م1ث}ل�ه شد�د للمبالغة؛ وقد ه.ر,د. اللحم'.
وال%ر\د': الختلط� كال%ر\ج.. وتركتهم ي.ه\ر,د'ون أ%ي ي.م'وجون

كي.ه\ر,جون.
وال�ر\د': الع'روق الت يصبغ با، وقيل: هو الك�ر\ك�م. وثوب م.ه\ر'ود¬

وم'ه.ر_د¬: مصبوغ أ%صفر بال�ر\د. وف الديث: ينزل عيسى بن مري، عليه
السلم، ف ثوبي م.ه\ر'ود.ي\ن. وف التهذيب: ينزل عيسى، عليه السلم،

وعليه ثوبان م.ه\ر'ودان؛ قال الفراء:ال%ر\د' الشقe. وف رواية أ�خرى:
ينزل عيسى ف م.ه\رو'د.ت.ي\ن أ%ي ف ش'ق9تي أ%و ح'ل�تي. قال ال4زهري:

قرأ}ت بط شر ل4ب عدنان: أ%خبن العال من أ%عراب باهلة أ%ن الثوب
الهرود الذي يصبغ بالورس ث بالزعفران فيجيء لونه مثل لون ز.ه\رة

ال%و\ذانة1، فذلك الثوب ال%ه\ر'ود'. ويروى: ف م'م.ص_ر.ت.ي\ن، ومعن
ال�م.ص_رتي والهرودتي واحد، وهي الصبوغة بالصeف}رة من ز.ع\فران أ%و غيه؛

وقال القتيب: هو عندي خطأD من الن_ق%لة وأ�راه م.ه\ر'و_ت.ي\ن أ%ي
ص.ف}راو.ي\ن. يقال: ه.ر_ي\ت' العمامة إ,ذا ل%ب,س\ته.ا صفراء وف%ع.ل}ت' منه

ه.ر.و\ت'؛ قال: فإ,ن كان مفوظاv بالدال، فهو من ال%ر\د1 الشق، وخطئ ابن
قتيبة ف استدراكه واشتقاقه. قال ابن ال4نباري: القول عندنا ف الديث

ينزل بي مهرودتي، يروى بالدال والذال، أ%ي بي مصرتي على ما جاء ف
الديث؛ قال: ول نسمعه إ,ل فيه. والمصرة من الثياب: الت فيها صفرة خفيفة؛

وقيل: الهرود الثوب الذي يصبغ بالعروق، والعروق يقال لا ال�ر\د. قال
أ%بو بكر: ل تقول العرب ه.ر.و\ت' الثوب ولكنهم يقولون ه.ر_ي\ت'، فلو
بن على هذا لقيل م'ه.ر�اة ف ك�ر\ك�م� على ما ل ي'س.م� فاعله، وبعد فإ,ن

العرب ل تقول ه.ر_ي\ت' إ,ل ف الع1مامة خاصة فليس له أ%ن يقيس الشقة
على العمامة ل4ن اللغة رواية. وقوله: بي م.ه\رودتي أ%ي بي شقتي

vل4ن العرب ل تسمي الشق للصلح ه.ر\دا Dخذتا من ال%ر\د، وهو الشق، خطأ�أ
بل يسمون ال3خ\راق� وال3فساد ه.ر\داv؛ وه.ر.د الق%ص_ار' الثوب؛ وه.ر.د.

فلن ع1ر\ض فلن فهذا يدل على ال3فساد، قال: والقول ف الديث عندنا
مهرودتي، بي الدال والذال، أ%ي بي م'م.ص_رتي، على ما جاء ف الديث؛

قال: ول نسمعه إ,ل ف الديث كما ل ن.س\م.ع, الص>ي. الص>ح\ناء4ة% 
*)

قوله «الصحناءة» ف القاموس والصحنا والصحناة ويدان ويقصران أدام يتخذ



من السمك الصغار مشه مصلح للمعدة.) إ,ل ف الديث، وكذلك الث©ف9اء4
ال�ر\ف. ونو.ه؛ قال: والدال والذال أ�ختان تبدل إ,حداها من ال�خرى؛

يقال: رج'ل م1د\لD وم1ذ}لD إ,ذا كان قليل السم خ.ف1ي_ الشخص، وكذلك الدال
والذال ف قوله م.ع\رود.ت.ي. وال�ر\د1ي�ة: ق%ص.بات¬ ت'ض.مe م.ل}و,ي�ة
بطاقات الكرم ت'ح\م.ل� عليها ق�ض\بان'ه. أ%بو زيد: ه.ر.د. ث%و\ب.ه

وه.ر.ت.ه إ,ذا شقه، فهو ه.ريد¬ وه.ريت¬؛ وقول ساعدة الذل:
غ%داة% ش'واح1ط{ ف%ن.جو\ت. ش.دìا،

وث%و\ب'ك. ف ع.باق1ية{ ه.ريد'
أ%ي م.ش\ق�وق¬. وهر\دان� وه.ي\ر'دان: اسان.

Dوال1ر\داء: نبت. وقال أ%بو حنيفة: ال1ر\دى، مقصور: ع'ش\بة �وال�ردان
:�ل يبلغن لا صفة، قال: ول أ%دري أ%م'ذكرة أ%م مؤنثة؟ وال%ب\ر'دان

نبت كال1ر\دى. ال4صمعي: ال1ر\د.ى، على ف1ع\لى بكسر الاء، نبت، قاله
ابن ال4نباري، وهو أ�نثى. وال%ي\ر'دان�: اللYص�، قال: وليس بثبا.

وه'ر\دان�: موضع.
@هرشد: ال1ر\ش.د�ة�: العجوز.

@هسد: ال4زهري: روي عن ال�ؤر>ج أ%نه قال: يقال لل4سد ه.س.د¬؛ وأ%نشد:
فل ت.ع\يا، م'عاو,ي.، عن ج.واب،

ود.ع\ ع.ن\ك. الت�ع.زeز. لله,ساد1
قال: ول أ%سع هذا لغيه.

@هكد: ابن ال4عراب: يقال ه.ك�د. الرجل إ,ذا ش.د_د. على غريه.
@هد: ال%م\د.ة�: الس_ك}تة�. ه.م.د.ت\ أ%صوات'هم أ%ي سك%ن.ت\. ابن
سيده: ه.م.د. ي.ه\م'د' ه'م'وداv، فهو هام1د¬ وه.م1د¬ وع.م1يد¬: مات.

وأ%ه\م.د.: س.ك%ت. على ما ي.ك}ر.ه؛ قال الراعي:
وإ,ن ل4ح\مي ال4ن\ف. م1ن دون1 ذ1م_ت،

إ,ذا الد_ن,س' الواه1ي ال4مانة1 أ%ه\م.دا
الليث: ال�م'ود' الوت'، كما ه.م.د.ت\ ثود'. وف حديث مصعب بن عمي:

حت كاد ي.ه\م'د' من الوع, أ%ي ي.ه\ل1ك'. وه.م.د.ت1 النار' ت.ه\م'د'
ه'م'وداv: ط�ف1ئ%ت\ ط�ف�وءاv وذهبت البتة فلم ي.ب,ن\ لا أ%ث%ر، وقيل:

ه'م'ود'ها ذ%هاب' حرارت1ها. ور.ماد¬ هام1د¬: قد تغي_ر وت.ل%ب_د.. والر�ماد
الام1د': البال ال�ت.ل%ب>د' بعضه على بعض. ال4صمعي: خ.م.د.ت1 النار'



إ,ذا سك%ن ل%ه.ب'ها، وه.م.د.ت\ ه'م'وداv إ,ذا ط�ف1ئ%ت البتة. فإ,ذا صارت
ر.ماداv قيل: ه.با ي.ه\ب'و، وهو هاب�. ونبات¬ هام1د¬: يابس. وه.م.د. شجر'
Dقد اسود�ت وب.ل1ي.ت\. وث%م.ر.ة :Dال4رض أ%ي ب.ل1ي. وذه.ب. وشجرة هامدة

هامدةD إ,ذا اسود�ت وع.ف1ن.ت\. وترى ال4رض هامدةv أ%ي جاف�ة ذات ت'راب.
وأ%رض¬ هامدة: م'ق}ش.ع1ر�ة ل نبات فيها إ,ل اليابس ال�ت.ح.طYم، وقد

أ%ه\م.د.ها الق%ح\ط�. وف حديث علي�: أ%خر.ج. من 
(* قوله «أخرج من» كذا

بالصل، والذي ف النهاية أخرج به من ولعل العن أخرج به أي بالاء.)
ه.وام1د1 ال4رض النبات.؛ الام1دة�: ال4رض' ال�س\ت.ن�ة، وه'م'ود'ها: أ%ن

ل يكون فيها حياةD ول ن.ب\ت ول ع'ود ول يصبها مطر. والامد من الشجر:
اليابس. وه.م.د. الثوب' ي.ه\م'د' ه'م'وداv: ت.ق%ط�ع وبلي.، وهو من طول

الطس� تنظر إ,ليه فتحس.به صحيحاv فإ,ذا م.س3س\ت.ه ت.ناث%ر من الب,لى،
vإ,ذا صارت ق%ش1رة Dهام1دة Dوقيل: الام1د' البال من كل شيء. ور'طبة
وص.ق1رةv. وأ%ه\م.د. ف الكان: أ%قام. وال3هاد': ال3قامة�؛ قال رؤبة� بن

العجاج:
ل%م_ا ر.أ%ت\ن راض1ياv بال3هاد\،

كالك�ر_ز, ال%ر\بوط1 بعي\ن. ال4و\تاد\.
يقول: لا رأ%تن راضياv باللوس ل أ%خرج ول أ%طلب كالبازي الذي
ك�ر>ز. أ�س\ق1ط% ريش'ه، وأ%ه\م.د. ف السي أ%سرع؛ قال: وهذا الرف من

ال4ض\داد1. ابن سيده: وال3هاد' السeر\عة�. وقال غيه: السرعة ف السي؛
قال: فهو من ال4ضداد، قال رؤ.بة بن العجاج:

ما كان% إ,ل� ط%ل%ق' ال3ه\ماد،
وك%رeنا بال4غ}ر'ب, ال1ياد

حت ت.حاج.ز\ن% عن, الرeو�اد،
ت.حاج'ز. الر>ي> ول ت.كاد

والط�ل%ق: الش_و\ط�؛ يقال: ع.دا الفرس ط%ل%قاv أ%و طل%قي، كما تقول:
ش.و\طاv أ%و ش.و\طي. وال4غ}ر'ب': جع غ%ر\ب، وهي الدول الكبية، أ%ي

تاب.ع'وا الستقاء4 بالد>لء3 حت ر.و,ي.ت\. وأ%ه\م.د. الكلب' أ%ي
أ%حض.ر.. ويقال للهامد: ه.م1يد¬. يقال: أ%خذ%نا ال�ص.د>ق' بال%م1يد1 أ%ي با

مات من الغنم. ابن شيل: ال%م1يد' الال الكتوب على الرجل ف الد>يوان



فيقال: هاتوا صد.ق%ت.ه وقد ذهب الال�. يقال: أ%خ.ذ%نا الساع1ي
بال%م1يد.

:�ابن ب'ز'رج: أ%ه\م.دوا ف الط9عام, أ%ي اندفعوا فيه. وه.م\دان
ق%ب,يلةD من اليمن.

@هند: ه1ن\د¬ وه'ن.يدةD: اسم للمائة من ال3بل خاصة؛ قال جرير:
،Dأ%ع\ط%و\ا ه'ن.ي\دة% ي.ح\د'وها ث%مان,ية
ما ف ع.طائ1ه,م' م.نÒ ول س.ر.ف'

وقال أ%بو عبيدة وغيه: هي اسم لكل مائة من ال3بل؛ وأ%نشد لسلمة
بن ال�ر\ش'ب, ال4نار,ي>:

ون.ص\ر' بن' د.ه\مان% ال�ن.ي\دة% عاش.ها،
وتسعي. عاماv ث ق�و>م. فان\صات.ا

(* قوله «وتسعي» هذا ما ف الصل والصحاح ف غي موضع والذي ف الساس
وخسي).

ابن سيده: وقيل هي اسم للمائة ول1ما د'و.ي\ن.ها ولا ف�و.ي\ق%ها، وقيل:
هي الائتان، حكاه ابن جن عن الزيادي قال: ول أ%سعه من غيه. قال:

وال�ن.ي\د.ة� مائة� سنة. وال1ن\د' مائتان؛ حكي عن ثعلب. التهذيب:
ه'ن.ي\دة� مائة من ال3بل معرفة ل تنصرف ول يدخلها ال4لف واللم ول تمع ول

واحد لا من جنسها؛ قال أ%بو وجزة:
،Dف1يه,م\ ج,ياد¬ وأ%خ\طار¬ م'ؤث�لة

م1ن\ ه1ن\د ه1ن\د وإ,رباء# على ال1ن\د1
ابن سيده: ول%ق1ي. ه1ن\د. ال4حام1س, إ,ذا مات. ابن ال4عراب: ه.ن_د.

إ,ذا ق%ص_ر.، وه.ن.د. وه.ن_د. إ,ذا صاح. ص1ياح. الب'ومة1. أ%بو عمرو:
ه.ن_د. إ,ذا ش'ت1م. فاحت.م.له وأ%مس.ك، وح.ل% عليه فما ه.ن_د. أ%ي ما

ك%ذ�ب. وما هن_د عن ش.ت\م1ي أ%ي ما كذ�ب. وما هن_د عن ش.ت\م1ي أ%ي ما
vأ%ورث%ت\ه ع1ش\قا :�كذ�ب ول تأ%خ_ر.. وه.ن_د.ت\ه الرأ%ة

باللط%فة1 وال�غاز.لة1؛ قال:
ي.ع1د\ن% م.ن\ ه.ن_د\ن% وال�ت.ي_ما

وه.ن_د.ت\ن فلنة� أ%ي ت.ي_م.ت\ن بال�غازلة، وقال أ%عراب:
غ%ر_ك. م1ن\ ه.ن�ادة% الت_ه\ن,يد'،

م.و\ع'ود'ها، والباط1ل� ال%و\ع'ود'



ابن دريد: ه.ن_د\ت' الرجل% ت.ن\ه,يداv إ,ذا لي.ن\ته ولطف}ته. ابن
الستني: ه.ن_د.ت\ فلنة بق%ل}به إ,ذا ذه.ب.ت به. وه.ن_د السيف.:

ش.ح.ذ%ه. والتهن,يد': ش.ح\ذ� السيف1؛ قال:
كل� ح'سام� م'ح\ك%م, الت_ه\ن,يد1،

ي.ق}ض1ب'، ع1ن\د. ال%ز> والت_ج\ر,يد1،
سال1فة% ال%امة1 والل�د1يد1

قال ال4زهري: وال4صل ف التهنيد عمل الند. يقال: س.ي\ف¬ م'ه.ن_د¬
وه1ن\د1يÒ وه'ن\د'وانê إ,ذا ع'م1ل% ببلد الند وأ�ح\ك1م. عمل�ه.

وال�ه.ن_د': السيف' الطبوع' من حديد1 ال1ن\د.
Òوالمع ه'ن'ود¬ كقولك ز,ن\ج,ي Òوه1ن\د: اسم بلد، والنسبة ه1ن\د1ي

وز'نوج¬؛ وسيف ه1ن\د'وانê، بكسر الاء، وإ,ن شئت ضممتها إ,تباعاv للدال.
ابن سيده: وال1ن\د' ج,يلD معروف؛ وقول ع.د1ي� بن الر_ق9اع:

ر'ب_ نار� ب,تe أ%ر\م'ق�ها،
ت.ق}ض�1م' ال1ن\د1ي_ والغار.ا

إ,نا ع.ن الع'ود الطي�ب الذي من بلد الند؛ وأ%ما قول كثي:
وم'ق}ر.بة د'ه\م وك�م\ت، كأ%ن_ها

ط%ماط1م' ي'وف�ون% الو'ف�ور. ه.ناد1كا
فقال ممد بن حبيب: أ%راد بال%ناد1ك رجال% ال1ن\د؛ قال ابن جن: وظاهر

Òهذا القول منه يقتضي أ%ن تكون الكاف زائدة. قال: ويقال رجل ه1ن\د1ي
Òوه1ن\د1كي Òقال: ولو قيل إ,ن الكاف أ%صل وإ,ن ه1ن\د1ي ،Òوه1ن\د1كي
أ%صلن بنزلة س.ب\ط{ وس1ب.ط}ر� لكان قولv قوي�اv؛ والسيف' ال�1ن\د'وان©

وال�ه.ن_د' منسوب إ,ليهم. وه1ن\د: اسم امرأ%ة يصرف ول يصرف، إ,ن شئت
ج.م.ع\ت.ه جع. التكسي فقلت ه'نود¬ وإ,ن شئت جعته ج.م\ع. السلمة1 فقلت

ه1ن\دات؛ قال ابن سيده: والمع أ%هن'د¬ و.أ%ه\ناد وه'نود؛ أ%نشد سيبويه
لرير:

أ%خال1د. قد ع.ل1ق}ت'ك بعد ه1ن\د{،
ف%ش.ي_ب.ن ال%وال1د' وال�نود'
وهند اسم رجل؛ قال:

إ,ن ل1م.ن\ أ%نك%ر.ن ابن' الي.ث}ر,ب،
ق%ت.ل}ت' ع1ل}باء4 وه1ن\د. ال%م.ل1ي



أ%راد وه1ن\داv ال%م.لي_ ف%حذف. إ,حدى ياءي النسب للقافية، وحذف
التنوين من ه1ن\داv لسكونه وسكون اللم من الملي؛ ومثله قوله:

ل%ت.ج,د.ن>ي بال4م1ي, ب.ر�ا،
وبالق%ناة1 م1د\ع.ساv م1ك%ر�ا،
إ,ذا غ�ط%ي\ف' السeل%ميe ف%ر�ا

فحذف التنوين للتقاء الساكني. قال ابن سيده: وهو كثي حت إ,ن بعضهم
قرأ%: قل هو الل�ه' أ%حد' الل�ه'؛ فحذف التنوين من أ%حد. التهذيب:

وه1ن\د من أ%ساء الرجال والنساء. قال: ومن أ%سائهم ه1ن\د1يÒ وه.ن_اد¬
وم'ه.ن_د¬. ابن سيده: وبنو ه1ن\د{ ف بكر بن وائل. وبنو ه.ن�اد{: بطن؛ وقول

الراجز:
وب.ل}دة{ ي.د\ع'و ص.داها ه1ن\دا

أ%راد حكاية% صوت1 الص_دى
@هود: ال%و\د': الت_و\ب.ة�، هاد. ي.ه'ود' هو\داv وت.ه.و_د: تاب. ورجع
إ,ل الق، فهو هائد¬. وقوم¬ ه'ود¬: م1ث}ل� حائ1ك{ وح'وك{ وباز,ل�

وب'ز\ل�؛ قال أ%عراب:
إ,ن>ي امر'ؤ¬ م1ن\ م.د\ح1ه1 هائ1د

وف التنزيل العزيز: إ,ن_ا ه'د\نا إ,ليك؛ أ%ي ت'ب\نا إ,ليك، وهو قول
ماهد وسعيد بن جبي وإ,براهيم. قال ابن سيده: عد�اه بإ,ل ل4ن فيه معن
رجعنا، وقيل: معناه تبنا إ,ليك ورجعنا وق%ر'ب\نا من الغفرة؛ وكذلك قوله

تعال: فت'وبوا إ,ل بار,ئ1كم؛ وقال تعال: إ,ن الذين آمنوا والذين هادوا؛
وقال زهي:

،vس1و.ى ر'ب.ع� ل ي.أ}ت1 فيها م.خافة
ول ر.ه.قاv م1ن\ عاب,د{ م'ت.ه.و>د

�قال: ال�ت.ه.و>د ال�ت.ق%ر>ب'. شر: ال�ت.ه.و>د' ال�ت.و.ص>ل
ب,ه.وادة{ إ,ليه؛ قال: قاله ابن ال4عراب. والت_ه.وeد': التوبة� والعمل

الصال.
وال%واد.ة�: ال�ر\م.ة� والسبب. ابن ال4عراب: هاد. إ,ذا رج.ع من خي

إ,ل شر� أ%و من شر� إ,ل خي، وهاد. إ,ذا عقل. وي.ه'ود': اسم للقبيلة؛
قال:

أ�ولئ1ك. أ%و\ل م1ن\ ي.ه'ود. ب,م1د\حة{،



إ,ذا أ%نت. ي.و\ماv ق�ل}ت.ها ل ت'ؤن_ب
وقيل: إ,نا اسم هذه القبيلة ي.ه'وذ فعرب بقلب الذال دالv؛ قال ابن

سيده: وليس هذا بقوي�. وقالوا اليهود فأ%دخلوا ال4لف واللم فيها على
إ,رادة النسب يريدون اليهوديي. وقوله تعال: وعلى الذين هاد'وا ح.ر_م\نا

كل� ذي ظ�ف�ر؛ معناه دخلوا ف اليهودية. وقال الفراء ف قوله تعال: وقالوا
vأ%و نصارى؛ قال: يريد ي.ه'ودا vل%ن\ ي.د\خ'ل% النة% إ,ل من كان ه'ودا

فحذف الياء الزائدة ورجع إ,ل الفعل من اليهودية، وف قراءة أ�ب�: إ,ل
vجعا v؛ قال: وقد يوز أ%ن يعل ه'وداvأ%و نصراني�ا vمن كان يهودي�ا

واحده هائ1د¬ مثل حائل وعائط من النeوق، والمع ح'ول وع'وط، وجع اليهودي�
ي.ه'ود، كما يقال ف الوسي� م.ج'وس وف العجمي والعرب� عجم وعرب.

وال�ود': الي.ه'ود، هاد'وا ي.ه'ود'ون ه.و\داv. وسيت اليهود اشتقاقاv من
هاد'وا أ%ي تابوا، وأ%رادوا بالي.ه'ود1 الي.ه'ود1ي>ي. ولكنهم حذفوا ياء

ال3ضافة كما قالوا ز,ن\ج,يÒ وزن\ج، وإ,نا ع'ر>ف على هذا الد فج'م1ع
على قياس شعية وشعي، ث ع'ر�ف المع بال4ل1ف واللم، ولول ذلك ل يز
دخول ال4ل1ف واللم عليه ل4نه معرفة مؤنث فجرى ف كلمهم مرى القبيلة

ول يعل كالي�؛ وأ%نشد علي بن سليمان النحوي:
ف%ر_ت\ ي.ه'ود' وأ%س\ل%م.ت\ ج,يان.ها،

ص.م>ي، ل1ما ف%ع.ل%ت\ ي.ه'ود'، ص.مام,
قال ابن بر>ي�: البيت لل4سود بن يعفر. قال يعقوب: معن ص.م>ي اخ\رسي

يا داهية�، وص.مام, اسم الداهية1 علم مثل ق%طام, وح.ذام, أ%ي ص.م>ي يا
ص.مام,؛ ومنهم من يقول: الضمي ف صمي يعود على ال�ذن أ%ي ص.م>ي يا

أ�ذ�ن لا فعلت\ ي.ه'ود. وص.مام, اسم للفعل مثل ن.زال, وليس بنداء.
وه.و_د. الرجل%: ح.و�ل%ه إ,ل ملة ي.ه'ود.. قال سيبويه: وف الديث:

كل© م.و\ل�ود ي'ول%د' على الف1ط}ر.ة1 حت يكون أ%بواه ي'ه.و>دان,ه أ%و
ي'ن.ص>ران,ه، معناه أ%نما يعلمانه دين اليهودية والنصارى وي'د\خ1لنه

فيه. والت_ه\و,يد': أ%ن ي'ص.ي_ر. ال3نسان� ي.ه'وديìا. وهاد. وت.ه.و_د
.vإ,ذا صار يهودي�ا

وال%وادة�: اللYي' وما ي'ر\ج.ى به الصلح' بي القوم. وف الديث: ل
تأ}خ'ذ�ه ف ال ه.وادةD أ%ي ل ي.س\ك�ن' عند حد ال ول ي'حاب فيه

أ%حداv. وال%وادة�: السeكون� والرeخ\صة والاباة. وف حديث عمر، رضي



ال عنه، أ�ت1ي. ب,شارب� فقال: ل4ب\ع.ث%ن_ك. إ,ل رجل ل تأ}خ'ذ�ه فيك
ه.وادةD. والت_ه\و,يد' والت_ه\واد' والت_ه.وeد': ال3ب\طاء� ف

الس_ي\ر واللYي' والت_ر.ف©ق'. والت_ه\و,يد': الشي' الرeو.ي\د' مثل
الد_بيب ونوه، وأ%صله من ال%وادة1. والت_ه\و,يد': الس_ي\ر' الر_ف1يق'.

eوف حديث ع1م\ران بن ح'صي أ%نه أ%و\ص.ى عند موت1ه: إ,ذا م'ت
ف%خ.ر.ج\ت'م\ ب، فأ%س\ر,ع'وا ال%ش\ي. ول ت'ه.و>د'وا كما ت'ه.و>د' اليهود'

والنصارى. وف حديث ابن مسعود: إ,ذا كنت. ف ال%د\ب, فأ%س\ر,ع, الس_ي\ر.
ول ت'ه.و>د أ%ي ل ت.ف}ت'ر\. قال: وكذلك الت_ه\و,يد' ف ال%ن\ط1ق,

وهو الساك1ن'؛ يقال: غ1ناء# م'ه.و>د؛ وقال الراعي يصف ناقة:
وخ'ود من. الل�ئي ت.س.م_ع\ن.، بالضeحى،

ق%ر,يض. الرeداف%ى بالغ1ناء3 ال�ه.و>د1
قال: وخ'ود الواو أ%صلية ليست بواو العطف، وهو من و.خ.د. يد إ,ذا

أ%سرع.. أ%بو مالك: وه.و�د. الرجل� إ,ذا سك%ن. وه.و_د. إ,ذا غ%ن_ى. وه.و_د.
إ,ذا اعت.مد على السي؛ وأ%نشد:

س.ي\راv ي'راخ1ي م'ن_ة% ال%ل1يد1
ذا ق�ح.م�، وليس بالت_ه\و,يد1

أ%ي ليس بالس_ي\ر الل�ي>ن. والتهو,يد' أ%يضاv: النوم'. وت.ه\و,يد'
الشراب: إ,سكار'ه. وه.و_د.ه الشراب' إ,ذا ف%ت_ر.ه فأ%نام.ه؛ وقال

ال4خطل:وداف%ع. ع.ن يوم. ج,ل�ق. غ%م\ز'ه،
وص.م_اء� ت'ن\س3ين الشراب. ال�ه.و>دا

وال%واد.ة�: الصeل}ح' وال%ي\ل�. والتهو,يد' والت_ه\واد': الصوت'
الضعيف' الل�ي>ن' الفات1ر'. والتهو,يد': ه.د\ه.دة� الريح, ف الرمل ول1ي'

صوتا فيه. والت_ه\و,يد': ت.جاو'ب' الن> ل1ل1ي, أ%صوات1ها
وض.ع\ف1ها؛ قال الراعي:

ي'جاو,ب' البوم. ت.ه\و,يد' الع.ز,يف1 به،
كما ي.ح1نe ل1غ.ي\ث{ ج,ل�ةD خ'ور'

:�وقال ابن ج.ب.ل%ة%: التهو,يد' الترجيع' بالصوت ف ل1ي. وال%وادة
الرeخ\صة، وهو من ذلك ل4ن ال4خذ با أ%ل}ي.ن' من ال4خذ بالشد�ة.

.�وال�هاو.دة�: ال�واد.ع.ة�. وال�هاو.دة�: ال�صال%ح.ة� وال�ماي.لة
،�وال�ه.و>د': ال�ط}ر,ب' ال�ل}ه,ي؛ عن ابن ال4عراب. وال%و.د.ة



بالتحريك: أ%صل السنام,. شر: ال%و.دة� مت.م.ع' الس_نام, وق%ح.د.ت'ه،
والمع ه.و.د¬؛ وقال:

ك�وم¬ عليها ه.و.د¬ أ%نضاد'
.Dوتسكن الواو فيقال ه.و\دة

وه'ود¬: اسم النب، صلى ال على نبينا ممد وعليه وسلم، ينصرف، تقول:
هذه ه'ود¬ إ,ذا أ%رد\ت. سورة ه'ود{، وإ,ن جعلت ه'وداv اسم السورة ل

تصرفه، وكذلك ن'وح¬ ون'ونD، وال أ%علم.
@هيد: هاد.ه الشيء� ه.ي\داv وهاداv: أ%فز.ع.ه وكر.ب.ه. وما ي.ه,يد'ه ذلك

أ%ي ما يك}ت.ر,ث� له ول ي'ز\ع1ج'ه. تقول: ما ي.ه,يد'ن ذلك أ%ي ما
ي'ز\ع1ج'ن وما أ%كت.ر,ث� له ول أ�بال1يه. قال يعقوب: ل ي'نطق ب,ي.ه,يد'

إ,ل برف ج.ح\د{. وف الديث: كلوا واشربوا ول ي.ه,يد.ن_كم الطال1ع'
ال�ص.ع1د' أ%ي ل ت.ن\ز.ع1جوا للفجر الستطيل, فتمتن,عوا به عن الس_حور,

فإ,نه الصeب\ح' الكذ�اب'. قال: وأ%صل ال%ي\د1 الرك%ة�. وف حديث
السن: ما من أ%ح.د{ ع.م1ل% ل عملv إ,ل سار. ف قلب,ه س.و\رتان فإذا كانت

ال�ول منهما ل فل ت.ه,يد.ن_ه الخرة� أ%ي ل ي.م\ن.ع.ن_ه ذلك الذي
تقد_مت فيه نيته ل ول ي'ح.ر>ك%ن_ه ول ي'ز,يل%ن_ه عنها، والعن:

إ,ذا أ%راد فعلv وصحت نيته فيه فو.سوس له الشيطان� فقال إ,نك تريد بذا
الر>ياء4 فل ينعه ه.ي\داv وه.ي_د.ه: ح.ر_ك%ه وأ%صل%ح.ه. وف

الديث: أ%نه قيل للنب، صلى ال عليه وسلم، ف مسجده: يا رسول ال، ه1د\ه،
فقال: بل ع.ر\ش¬ ك%ع.ر\ش, موسى؛ قوله ه1د\ه: كان ابن عيينة يقول معناه

أ%ص\ل1ح\ه؛ قال: وتأ}ويله كما قال وأ%صله أ%ن ي'راد. به ال3صلح' بعد.
ال%د\م أ%ي ه'د_ه ث أ%ص\ل1ح\ه. وكل© شيء� ح.ر_ك}ت.ه، فقد ه1د\ت.ه

ت.ه,يد'ه ه.ي\داv، فكأ%ن9 العن أ%نه ي'ه\د.م' وي'س\تأ}ن.ف' بناو ه وي'ص\ل%ح.
وف الديث: يا نار' ل ت.هيد1يه أ%ي لت.ز\ع1جيه. وف حديث ابن عمر: لو

ل%ق1يت' قات1ل% أ%ب ف الرم ما ه1د\ت'ه؛ يريد ما ح.ر_ك}ت'ه ول
أ%زع.ج\ت'ه. وما هاد.ه كذا وكذا أ%ي ما ح.ر_ك%ه. وما ه.ي_د. عن ش.ت\م1ي أ%ي

ما تأ%خ_ر. ول كذ�ب؛ وقد ذ�ك1ر. ذلك ف النون ل4نما لغتان ه.ن_د.
وه.ي_د.. وقال بعضهم ف قوله: ما ه.ي_د. عن ش.ت\م1ي، قال: ل ي'ن\ط%ق'

ب,ي.ه,يد' ف الستقبل منه إ,ل مع حرف الحد. ول ي.ه,يد.ن_ك. هذا عن
ر.أ}ي,ك. أ%ي ل ي'ز,يل%ن_ك.. وما ل%ه' ه.ي\د¬ ول هاد¬ أ%ي حركة؛ قال ابن



هرمة:
،vث اس\ت.قام.ت\ له ال4ع\ناق' طائعة

فما ي'قال� له ه.ي\د¬ ول هاد'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده: فما يقال له ه.ي\د¬ ول هاد1، فيكون ه.ي\د1

مبني�اv على الكسر وكذلك هاد1؛ وأ%ول القصيدة:
إ,ن إ,ذا الار' ل ت'ح\ف%ظ} م.حار,م'ه،

ول ي'ق%ل} د'ون.ه ه.ي\د1 ول هاد1،
ل أ%خ\ذ�ل الار. بل أ%ح\م1ي م.باء4ت.ه،

وليس جاري ك%ع'س¼ بي. أ%ع\واد1
وقيل: معن ما يقال له ه.ي\د ول هاد أ%ي ل يرك ول ي'م\ن.ع من شيء
ول ي'ز\ج.ر' عنه. تقول: ه1د\ت' الرجل وه.ي_د\ت'ه؛ عن يعقوب. وه1د\ت'

الرجل أ%ه1يد'ه ه.ي\داv إ,ذا ز.ج.ر\ت.ه عن الشيء وصرفته عنه. يقال: ه1د\ه يا
رجل أ%ي أ%ز,ل}ه عن موضعه؛ وأ%نشد بيت ابن هرمة:

ف%ما ي'قال� له ه.ي\د¬ ول هاد'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده: فما يقال له ه.ي\د¬ ول هاد1، فيكون ه.ي\د1

مبني�اv على الكسر وكذلك هاد1؛ وأ%ول القصيدة:
إ,ن إ,ذا الار' ل ت'ح\ف%ظ} م.حار,م'ه، ول ي'ق%ل} د'ون.ه ه.ي\د1 ول

هاد1، ل أ%خ\ذ�ل الار. بل أ%ح\م1ي م.باء4ت.ه،
وليس جاري ك%ع'س¼ بي. أ%ع\واد1

وقيل: معن ما يقال له ه.ي\د ول هاد أ%ي ل يرك ول ي'م\ن.ع من شيء
ول ي'ز\ج.ر' عنه. تقول ه1د\ت' الرجل وه.ي_د\ت'ه، عن يعقوب. وه1د\ت' الرجل

أ%ه1يد'ه ه.ي\داv إ,ذا ز.ج.ر\ت.ه عن الشيء وصرفته عنه. يقال: ه1د\ه يا
رجل أ%ي أ%ز,ل}ه عن موضعه؛ وأ%نشد بيت ابن هرمة:

ف%ما ي'قال� له ه.ي\د¬ ول هاد'
أ%ي ل ير_ك ول ينع من شيء ول يزجر عنه، ويوز ما يقال له ه.ي\د1

بالفض ف موضع رفع حكاية مثل صه\ وغاق, ونوه. وال%ي\د': من قولك هاد.ن
ه.ي\د¬ أ%ي كربن. وقول�هم ما له ه.ي\د ول هاد أ%ي ما يقال له ه.ي\د

ول هاد. ويقال: أ%تى فلن القوم فما قالوا له ه.يد ما ل%ك أ%ي ما سأ%لوه
عن حاله؛ وأ%نشد:

يا ه.ي\د. مال%ك. م1ن\ ش.و\ق� وإ,يراق,،



وم.ر> ط%ي\ف{ على ال4ه\وال, ط%ر�اق,
ويروى: يا ع1يد' مال%ك.. وقال اللحيان: يقال ل%ق1ي.ه فقال له: ه.ي\د.
مال%ك، ولق1يت'ه فما قال ل: ه.ي\د. ما لك. وقال شر: ه1ي.د وه.ي\د.

جائزان. قال الكسائي: يقال يا ه.ي\د. ما ل1صحاب,ك ويا ه.ي\د. ما ل4ص\حاب,ك.
قال: وقال ال4صمعي: حكى ل عيسى بن عمر ه.ي\د. مالك أ%ي ما أ%م\ر'ك..

ويقال: لو ش.ت.م.ن ما قلت' ه.ي\د. مال%ك. التهذيب: والعرب تقول: ه.ي\د.
مالك إ,ذا استفهموا الرجل عن شأ}نه، كما تقول: يا هذا مالك. أ%بو زيد: قالوا

تقول: ما قال له ه.ي\د. مالك فنصبوا وذلك أ%ن ي.م'ر_ بالرجل البعي'
الضال© فل يع'وجه ول يتلفت إ,ليه؛ ومر_ ب.ع1ي¬ فما قال له ه.ي\د1

مال%ك؛ ف%ج.رe الدال ح1كايةD عن أ%عراب؛ وأ%نشد لكعب بن زهي:
لو\ أ%ن_ها آذ%ن.ت\ ب,ك}راv ل%ق�ل}ت' لا:

يا ه.ي\د1 مال%ك1، أ%و لو آذ%ن.ت\ ن.ص.ف%ا
،�ورجل ه.ي\دان: ثق1يلD ج.بانD ك%ه,دان{. وال%ي\دان�: ال%بان
وال%ي\د': الشيء� ال�ض\ط%ر,ب'. وال%ي\د': الك%ب,ي'؛ عن ثعلب،

وأ%نشد:أ%ذاك. أ%م\ أ�ع\ط1يت. ه.ي\داv ه.ي\د.ب.ا
وهاد. الرجل% ه.ي\داv وهاداv: ز.ج.ر.ه. وه.ي\د¬ وه1يد¬ وه1يد1 وهاد1 

*)
قوله «وهيد وهاد» ف شرح القاموس كلها مبن على الكسر.): من ز.ج\ر

ال3بل واس\ت1ح\ثاث1ها؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:
وقد ح.د.و\ناها ب,ه.يد{ وه.ل،

حت ت.ر.ى أ%س\ف%ل%ها صار. ع.ل
وال1يد ف ال�داء3 كقول الكميت:

م'عات.بة ل%ه'ن_ ح.ل وح.و\با،
وج'ل© غ1نائ1ه,ن_ ه.نا وه1يد1

وذلك أ%ن الاد1ي إ,ذا أ%راد ال�داء4 قال: هيد هيد ث ز.ج,ل% بصوته.
والعرب تقول: ه1يد\، بسكون الدال، مالك إ,ذا سأ%لوه عن شأ}نه. وأ%يام'

ه.ي\د{: أ%يام' م'وتان{ كانت ف العرب ف الدهر القدي، يقال: مات فيها اثنا
عشر أ%ل}ف قتيل. وفلن يعطي ال%ي\دان% والز_ي\دان% أ%ي ي'ع\ط1ي م.ن\

ع.ر.ف. وم.ن\ ل ي.ع\ر,ف\. وه.ي'ود¬: جبل أ%و موضع.
وف حديث زينب: ما ل ل أ%زال� أ%س\م.ع' الليل أ%جع ه1يد\؛ قيل: هذه



عي لعبد الرحن بن عوف: ه1يد\، بالسكون: زجر لل3بل وضرب من ال�داء3.
 �@هبذ: ه.ب.ذ% ي.ه\ب,ذ

(* قوله «يهبذ» ضبط ف الصل بشكل القلم بكسرة تت
الباء ومقتضى صنيع القاموس أنه من باب كتب) ه.ب\ذاv: عدا، يكون ذلك

للفرس وغيه ما ي.ع\د'و. وأ%ه\ب.ذ% واه\ت.ب.ذ% وهاب.ذ%: أ%سرع ف م.ش\ي.ت1ه
أ%و طيانه كهاذ%ب.؛ قال أ%بو خراش:

Dي'باد1ر' ج'ن\ح. الليل، فهو م'هاب,ذ
ي.ح'تe الناح. بالت_ب.سeط1 والق%ب\ض,

وال�هاب.ذ%ة: ال3سراع؛ قال:
م'ه.اب.ذ%ةv ل ت.ت_ر,ك حي ل يكن

لا م.ش\ر.ب¬ إ,ل ب,ناء� م'ن.ض_ب,
@هذذ: ال%ذ9 وال%ذ%ذ�: سرعة القطع وسرعة القراءة؛ ه.ذ� القرآن
ي.ه'ذ©ه ه.ذ¾ا. يقال: هو ي.ه'ذ© القرآن% ه.ذ¾ا، ويهذ© الديث هذ¾ا أ%ي

ي.س\ر'ده؛ وأ%نشد:
ك%ه.ذY ال4شاء4ة1 بال1خ\ل%ب,

وإ,ز\م1يلD ه.ذê وه.ذ�وذD أ%ي حاد�. وف حديث ابن عباس: وقال له رجل:
قرأ}ت ال�ف%ص_ل الليلة، فقال: أ%ه.ذ¾ا ك%هذY الشعر؟ أ%راد أ%ت.ه'ذ©

القرآن ه.ذ¾ا فتسرع فيه كما تسرع ف قراءة الشعر، ونصبه على الصدر.
وش.ف}ر.ة ه.ذ�وذD: قاطعة. وسكي هذوذ: ق%ط�اع. وضرباv ه.ذ%اذ%ي\ك أ%ي

ه.ذ¾ا بعد هذ9، يعن قطعاv بعد قطع؛ قال الشاعر:
ض.ر\باv ه.ذ%اذ%ي\ك وط%ع\ناv وخ\ض.ا

قال سيبويه: وإ,ن شاء حله على أ%ن الفعل وقع ف هذه الال؛ وقول
الشاعر:ف%ب.اك%ر. م.خ\ت'وماv عليه سي.اع'ه

هذاذي\ك حت أ%ن\ف%د. الد_ن� أ%ج\م.ع.ا
فسره أ%بو حنيفة فقال: ه.ذ%اذ%ي\ك هذ¾ا بعد هذ9 أ%ي شرباv بعد شرب.

يقول: باكر الدن ملوءاv وراح وقد فر�غه. وتقول للناس إ,ذا أ%ردت أ%ن
يكف©وا عن الشيء: هذاذيك. وه.جاج.ي\ك، على تقدير الثني؛ قال عبد بن

السحاس:إ,ذا ش'ق_ ب'ر\د¬ ش'ق_ بالبد مثل�ه،
هذاذيك حت ليس للب'ر\د1 لب,س'

تزعم النساء أ%نه إ,ذا ش.ق_ عند الب,ضاع شيئاv من ثوب صاحبه دام الود



بينهما وإ,ل تاجرا.
واهتذذت الشيء: اقتطعته بسرعة؛ قال ذو الرمة:

وع.ب\د' ي.غ'وث{ ت.ح\ج,ل� الطي' حول%ه،
قد اه\ت.ذ� ع.ر\ش.ي\ه ال�سام' ال�ذ%ك�ر'

ويروى: قد احتز. يريد بعبد يغوث% هذا ع.ب\د. ي.غ'وث% بن وق�اص الارثي
ول يقتل ف العركة، وإ,نا قتل بعد ال4سر؛ أ%ل تراه يقول:

وت.ض\ح.ك' من ش.يخة ع.ب\ش.م1ي_ة،
كأ%ن} ل ت.ر. ق%ب\لي أ%سياv يان,ي.ا

ال4زهري: يقال ح.ج.از.ي\ك وه.ذ%اذيك؛ قال: وهي حروف خ1ل}قتها التثنية
ل تغي. وحجازيك: أ%مره أ%ن يج'ز بينهم. قال: ويتمل أ%ن يكون معناه كف

نفسك. قال: وهذاذيك يأ}مره أ%ن يقطع أ%مر القوم. وهذ�ه بالسيف هذ¾ا:
:Dقط�اع. وق%ر.ب¬ ه.ذ}هاذ :Dوه'ذ%اه1ذ Dقطعه كه.ذ%أ%ه'. وسيف ه.ذ}هاذ

ب.عيد¬ ص.ع\ب.
@هربذ: ال1ر\ب,ذ�، بالكسر، واحد ال%راب,ذ%ة الوس وهم ق%و.م.ة بيت

النار الت للهند، فارسي معرب، وقيل: عظماء الند أ%و علماو هم.
وال1ر\ب,ذ%ى: م1ش\ي.ةD فيها اختيال ك%م.ش\ي الرابذة وهم حكام الوس؛

قال امرؤ القيس:
م.ش.ى ال1ر\ب,ذ%ى ف د.فYه ث ف%ر\ف%ر.ا

وقيل: هو الختيال ف الشي. وقال أ%بو عبيد: ال1ر\بذي م1ش\ية تشبه
م1ش\ية الرابذة، حكاه ف سي ال3بل؛ قال: ول نظي لذا البناء.
وال%ر\ب.ذة: سي دون ال%بب. وعدا المل� ال1ر\بذي أ%ي ف ش�1ق�.

@هذ: ال%ماذ1ي�: السeر\عة ف الري، يقال: إ,نه لذو ه.ماذ1ي� ف جريه؛
وقيل: هي ضرب من السي غي أ%نه أ%وماء با إ,ل السريعة. وقال شر:

ال%ماذ1يe ال1د� ف السي. وال%ماذ1يe: البعي السريع، وكذلك الناقة
بل هاء. وه.ماذ1يe الطر: شد�ته. وال%ماذ1يe: تارات شداد تكون ف الطر

والس>باب وال%ر\ي، مرة يشتد ومرة يسكن؛ قال العجاج:
منه ه.ماذ1يe إ,ذا ح.ر_ت\ وح.ر\

وح.رe ه.ماذ1ي�؛ وأ%نشد ال4صمعي:
ي'ر\ب,ع' ش'ذ�اذاv إ,ل ش'ذاذ1،

فيها ه.ماذ1ي� إ,ل ه.ماذ1ي



ويوم ذو ه.ماذ1ي� وح'ماذ1ي� أ%ي شدة حر؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد لمام
أ%خي ذي الرمة:

ق%ط%ع\ت' ويوم� ذي ه.ماذ1ي� ت.ل}ت.ظي
به القور'، من وه\ج, اللظى، وف%راه1ن'ه

(* قوله «فراهنه» كذا بالصول الت بأيدينا وكذا ف شرح القاموس)
@هنبذ: ال%ن\ب.ذ%ة: ال4مر الشديد.

@هوذ: ال%و\ذ%ة�: القطاة ال�نثى، وف الصحاح: ه.و\ذة القطاة�، وخص
بعضهم با ال�نثى، وبا سي الرجل� ه.و\ذ%ة%؛ قال ال4عشى:

من ي.ل}ق. ه.و\ذ%ة% ي.س\ج'د\ غي م'ت_ئ1ب�
إ,ذا تعمم فوق التاج أ%و وض.ع.ا

والمع ه'وذ على طرح الزائد؛ قال الطرماح:
من ال�وذ1 ك%د\راء� الس_راة1، ول%و\ن'ها
خ.ص1يف¬ ك%ل%و\ن1 ال%ي\ق�طان1 ال�س.ي_ح

وقيل: ه.و\ذ%ة� ضرب من الطي غيها. والاذ%ة: شجرة لا أ%غصان سبطة ل
ورق لا، وجعها الاذ؛ قال ال4زهري: روى هذا النضر، قال: والفوظ ف

باب الشجار الاذ.
@هب: ال%ب\ر': قطع اللحم. وال%ب\ر.ة�: بضعة من اللحم أ%و ن.ح\ض.ة ل

vعظم فيها، وقيل: هي القطعة من اللحم إذا كانت متمعة. وأ%عطيته ه.ب\ر.ة
من لم إذا أ%عطاه متمعاv منه، وكذلك الب,ض\ع.ة� والف1د\ر.ة�. وه.ب.ر.

vوقد ه.ب.ر\ت له من اللحم ه.ب\ر.ة .vكبارا vقطع ق1ط%عا:vي.ه\ب'ر' ه.ب\را
أ%ي قطعت له ق1ط}ع.ةv. واه\ت.ب.ر.ه' بالسيف إ,ذا قطعه. وف حديث عمر: أ%نه

vه.ب.ر. النافق. حت ب.ر.د.. وف حديث علي، عليه السلم: انظروا ش.ز\را
واض\ر,ب'وا ه.ب\راv؛ ال%ب\ر': الضرب والقطع. وف حديث الشeراة1:

ف%ه.ب.ر\ناهم بالسيوف. ابن سيده: وض.ر\ب¬ ه.ب\ر¬ ي.ه\ب'ر' اللحم، وصف بالصدر
vكما قالوا: د1ر\ه.م¬ ضرب¬. ابن السكيت: ضرب ه.ب\ر¬ أ%ي ي'ل}ق1ي ق1ط}ع.ة
من اللحم إ,ذا ضربه، وطعن¬ ن.ت\ر¬ فيه اختلس'، وكذلك ضرب¬ ه.ب,ي¬

وضرب.ةD ه.ب,ي¬؛ قال التنخل:
ك%ل%و\ن1 ال1ل}ح,، ض.ر\ب.ت'ه ه.ب,ي¬،
ي'ت1رe الع.ظ}م.، س.ق�اطD س'راط1ي

وسيف ه.ب_ار¬ ي.ن\ت.س3ف' القطعة من اللحم فيقطعه، وال1ب,رe: النقطع



من ذلك، مثل به سيبويه وفسره السياف. وجلD ه.ب,ر¬ وأ%ه\ب.ر': كثي
Dوناقة ه.ب,ر.ة ،vاللحم. وقد ه.ب,ر. المل، بالكسر، ي.ه\ب.ر' ه.ب.را

وه.ب\راء� وم'ه.و\ب,ر.ةD كذلك. ويقال: بعي ه.ب,ر¬ و.ب,ر¬ أ%ي كثي الو.ب.ر,
وال%ب\ر,، وهو اللحم. وف حديث ابن عباس ف قوله تعال: ك%ع.ص\ف{ مأ}كول،

قال: هو ال%بeور'؛ قيل: هو د'قاق' الزرع بالن_ب.ط1ي_ة ويتمل أ%ن يكون
من ال%ب\ر, الق%ط}ع.

وال�ب\ر': م'شاق%ة� الكتان؛ يانية؛ قال:
كال�ب\ر,، تت. الظ©ل�ة1، ال%ر\ش'وش,

وال1ب\ر,ي.ة�: ما طار من الز_غ%ب, الرقيق من القطن؛ قال:
ف ه1ب\ر,يات1 الك�ر\س'ف1 ال%ن\ف�وش,

وال1ب\ر,ي.ة وال�بار,ية: ما طار من الريش ونوه. وال1ب\ر,ي.ة
وال3ب\ر,ي.ة� وال�بار,ي.ة�: ما تعلق بأ%سفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأ}س.

ويقال: ف رأ}سه ه1ب\ر,ي.ةD مثل� ف1ع\ل1ي.ة{؛ وقول أ%وس, بن ح.ج.ر�:
،Dعليه من الب.ر\د1ي> ه1ب\ر,ي.ة Dل%ي\ث

كال%ر\ز'نان,ي> ع.ي_ار¬ بأ%و\صال,
قال يعقوب: عن بالبية ما يتناثر من القصب والبدي فيبقى ف شعره

.vمتلبدا
وه.و\ب.ر.ت\ أ�ذ�ن'ه: اح\ت.ش.ى ج.و\ف�ها و.ب.راv وفيها شعر واك}ت.س.ت\

أ%طراف�ها وط�ر.ر'ها، وربا اكت.س.ى أ�صول� الشعر من أ%عال ال�ذني.
وال%ب\ر': ما اطمأ%ن� من ال4رض وارتفع ما حوله عنه، وقيل: هو ما

اطمأ%ن من الرمل؛ قال عدي:
ف%ت.رى م.حان,ي.ه' الت ت.س3ق' الث�ر.ى،

وال%ب\ر. ي'ون,ق' ن.ب\ت'ها ر'و_اد.ها
والمع ه'ب'ور؛ قال الشاعر:

ه'ب'ور أ%غ}واط{ إ,ل أ%غ}واط1
وهو ال%بي' أ%يضاv؛ قال ز'م.ي\ل� بن أ�م دينار:

أ%غ%رe ه1جانD خ.ر_ من ب.ط}ن, ح'ر�ة{
على ك%ف> أ�خ\ر.ى ح'ر_ة{ ب,ه.ب,ي,

وقيل: البي من ال4رض أ%ن يكون مطمئناv وما حوله أ%رفع منه، والمع
ه'ب\ر¬؛ قال عدي:



ج.ع.ل% الق�ف_ شالv وان\ت.حى،
وعلى ال4ي\م.ن, ه'ب\ر¬ وب'ر.ق\

ويقال: هي الصeخ'ور' بي الر_واب. وال%ب\ر.ة�: خرزة ي'ؤ.خ_ذ� با
الرجال.

وال%و\ب.ر': الفهد؛ عن كراع. وه.و\ب.ر¬: اسم رجل؛ قال ذو الرمة:
ع.ش1ي_ة% ف%ر_ الار,ث1يeون، بعدما

ق%ض.ى ن.ح\ب.ه من م'ل}ت.ق%ى القوم, ه.و\ب.ر'
أ%راد ابن ه.و\ب.ر، وه'ب.ي\ر.ة�: اسم. وابن' ه'ب.ي\ر.ة%: رجل. قال

سيبويه: سعناهم يقولون ما أ%كث%ر. ال�ب.ي\رات1، واط�ر.ح'وا ال�ب.ي\ر,ين.
كراهية أ%ن يصي بنزلة ما ل علمة فيه للتأ}نيث. والعرب تقول: ل آتيك

ه'ب.ي\ر.ة% بن. س.ع\د{ أ%ي حت ي.ؤ'وب. ه'ب.ي\ر.ة�، فأ%قاموا ه'ب.ي\ر.ة%
مقام الد_ه\ر, ونصبوه على الظرف وهذا منهم اتساع؛ قال اللحيان: إ,نا

نصبوه ل4نم ذهبوا به مذهب الصفات، ومعناه ل آتيك أ%بداv، وهو رجل
ف�ق1د.؛ وكذلك ل آتيك أ%ل}و.ة% ب\ن. ه'ب.ي\ر.ة%، ويقال: إ,ن أ%صله أ%ن س.ع\د.

بن. زيد مناة% ع'م>ر. ع'م'راv طويلv وك%ب,ر.، ونظر يوماv إ,ل شائه وقد
أ�ه\م1ل%ت\ ول ت.ر\ع.، فقال لبنه ه'ب.ي\ر.ة%: ار\ع. شاء4ك، فقال: ل

أ%رعاها س1ن_ ال1س\ل, أ%ي أ%بداv، فصار مثلv. وقيل ل آتيك أ%ل}و.ة%
ه'ب.ي\ر.ة%. وال�ب.ي\ر.ة�: الض_ب'ع' الصغية. أ%بو عبيدة: من آذان اليل

م'ه.و\ب.ر.ةD، وهي الت ي.ح\ت.ش1ي ج.و\ف�ها و.ب.راv وفيها شعر،
وت.ك}ت.س3ي أ%طراف�ها وط�ر.ر'ها أ%يضاv الش_ع\ر.، وقلما يكون إ,ل ف روائد اليل

وهي الر_واع1ي. وال%و\ب.ر' وال4و\ب.ر': الكثي الو.ب.ر, من ال3بل
وغيها.

ويقال للكان'ون.ي\ن,: ها ال%ب_اران1 وال%ر_اران1. أ%بو عمرو: يقال
للعنكبوت ال%ب'ور' وال%ب'ون�. وعن ابن عباس، رضي ال عنهما، ف وقوله

eور'،قال سفيان: وهو الذ�رeتعال: فجعلهم ك%ع.ص\ف{ مأ}كول؛ قال: ال%ب
الصغي. وعن ابن عباس، رضي ال عنهما، قال: هو ال%بeور' ع'صاف%ة� الزرع

الذي يؤكل، وقيل: ال%بeور' بالن_ب.طي,�ة د'قاق الزرع، والع'صاف%ة� ما
تفتت من ورقه، والأ}كول ما أ�خذ حبه وبقي ل حب فيه. وال%و\ب.ر':

الق1ر\د' الكثي الشعر، وكذلك ال%ب_ار'؛ وقال:
س.ف%ر.ت\ فقلت' لا: ه.ج� ف%ت.ب.ر\ق%ع.ت\،



فذ%ك%ر\ت' حي ت.ب.ر\ق%ع.ت\ ه.ب_ار.ا
وه.ب_ار: اسم رجل من قريش. وه.ب_ار وهاب,ر¬: اسان. وال%ب,ي': موضع،

وال أ%علم.
@هتر: ال%ت\ر': م.ز\ق' الع1ر\ض,؛ ه.ت.ر.ه ي.ه\ت1ر'ه ه.ت\راv وه.ت_ر.ه.

ورجل م'س\ت.ه\ت.ر¬: ل يبال ما قيل فيه ول ما قيل له ول ما ش'ت1م. به.
قال ال4زهري: قول الليث ال%ت\ر' م.ز\ق' العرض غي مفوظ، والعروف
بذا العن ال%ر\ت إ,ل أ%ن يكون مقلوباv كما قالوا ج.ب.ذ% وج.ذ%ب.، وأ%ما

الس\ت1ه\تار' فهو الو'لوع' بالشيء وال3فراط فيه حت كأ%نه أ�ه\ت1ر.
أ%ي خ.ر,ف.. وف الديث: سبق ال�ف}ر,د'ون%؛ قالوا: وما ال�ف}ر,د'ون%؟

قال: الذين أ�ه\ت1ر'وا ف ذكر ال ي.ض.ع' الذYك}ر' عنهم أ%ث}قال%ه'م\
فيأ}تون يوم القيامة خ1فافاv؛ قال: وال�ف}ر,د'ون% الشيوخ' ال%ر\مى، معناه

أ%نم ك%ب,ر'وا ف طاعة ال وماتت لذاتم وذهب الق%ر\ن� الذين كانوا فيهم،
قال: ومعن أ�ه\ت1ر'وا ف ذكر ال أ%ي خ.ر,ف�وا وهم يذكرون ال. يقال:
خرف ف طاعة ال أ%ي خ.ر,ف. وهو يطيع ال؛ قال: وال�ف}ر,د'ون% يوز

أ%ن يكون عن بم ال�ت.ف%ر>د'ون% ال�ت.خ.ل©ون% لذكر ال،
وال�س\ت.ه\ت.ر'ون% ال�ول%ع'ون% بالذكر والتسبيح. وجاء ف حديث آخر: هم الذين

اس\ت'ه\ت1ر'وا بذكر ال أ%ي أ�ول1ع'وا به. يقال: اس\ت'ه\ت1ر. بأ%مر كذا وكذا
أ%ي أ�ول1ع. به ل يتحد�ث� بغيه ول يفعل� غي.ه.

�وقولD ه1ت\ر¬: ك%ذ1ب¬. وال1ت\ر'، بالكسر: الس_ق%ط� من الكلم والطأ
فيه. الوهري: يقال ه1ت\ر¬ هات1ر¬، وهو توكيد له؛ قال أ%وس' بن' ح.ج.ر�:

أ%ل� خ.يالD م.و\ه1ناv من ت'ماض1ر�
ه'د'و�اv، ول ي.ط}ر'ق\ من الليل باكرا
وكان، إ,ذا ما ال}ت.م_ منها ب,حاج.ة{،

ي'راج,ع' ه1ت\راv من ت'ماض1ر. هات1ر.ا
قوله ه'د'و�اv أ%ي بعد ه.د\ء� من الليل. ول يطرق من الليل باكراv أ%ي

ل يطرق من أ%وله. وال}ت.م_: اف}ت.ع.ل% من ال3لام، يريد أ%نه إ,ذا
أ%ل� خ.يال�ها عاو.د.ه خ.بال�ه ف%ق}د. كلم1ه1. وقوله ي'راج,ع' ه1ت\راv أ%ي

يعود إ,ل أ%ن ي.ه\ذ1ي. بذكرها. ورجلD م'ه\ت.ر¬: م'خ\ط1ئD ف كلمه.
وال�ت\ر'، بضم الاء: ذهاب العقل من كب أ%و مرض أ%و حزن. وال�ه\ت.ر':

الذي ف%ق%د. عقل%ه من أ%حد هذه ال4شياء، وقد أ%ه\ت.ر.، نادر¬. وقد



قالوا: أ%ه\ت.ر. وأ�ه\ت1ر. الرجل�، فهو م'ه\ت.ر¬ إ,ذا فقد عقله من الك1ب.ر,
وصار خ.ر,فاv. وروى أ%بو عبيد عن أ%ب زيد أ%نه قال: إ,ذا ل ي.ع\ق1ل} من

الك1ب.ر, قيل أ�ه\ت1ر.، فهو م'ه\ت.ر¬، والستهتار' مثله. قال يعقوب: قيل
لمرأ%ة من العرب قد أ�ه\ت1ر.ت\: إ,ن فلناv قد أ%رسل ي.خ\ط�ب'ك1، فقالت:

هل ي'ع\ج,ل�ن أ%ن أ%ح1ل�؛ ما ل%ه؟ أ�ل� وغ�ل� معن قولا: أ%ن
أ%حل� أ%ن أ%نزل، وذلك ل4نا كانت على ظهر طريق راكبة بعياv لا وابنها

يقودها. ورواه أ%بو عبيد: ت'ل� وغ�ل� أ%ي ص'ر,ع.، من قوله تعال:
وت.ل�ه' للجبي. وفلن م'س\ت.ه\ت.ر¬ بالشراب أ%ي م'ول%ع¬ به ل يبال ما قيل

فيه. وه.ت.ره الك1ب.ر'، والت_ه\تار' ت.ف}عال من ذلك، وهذا البناء ياء به
لتكثي الصدر. والت_ه.تeر': كالت_ه\تار,. وقال ابن ال4نباري ف

قوله: فلن ي'هات1ر' فلناv معناه ي'سابeه بالباطل من القول، قال: هذا قول
.vض' بعض'ه بعضا�أ%ب زيد، وقال غيه: ال�هات.ر.ة� القول الذي ي.ن\ق

وأ�ه\ت1ر. الرجل� فهو م'ه\ت.ر¬ إ,ذا أ�ول1ع. بالقول ف الشيء. واس\ت'ه\ت1ر.
فهو م'س\ت.ه\ت.ر¬ إ,ذا ذهب عقله فيه وانصرفت ه1م.م'ه إ,ليه حت أ%كثر

القول فيه بالباطل. وقال النب، صلي ال عليه وسلم: ال�س\ت.ب_ان1 شيطانان
ي.ت.هات.ران1 وي.ت.كاذ%بان1 وي.تقاو.لن1 وي.ت.قاب.حان1 ف القول، من

ال1ت\ر,، بالكسر، وهو الباطل والس_ق%ط� من الكلم. وف حديث ابن عمر، رضي
ال عنهما: اللهم إ,ن أ%عوذ بك أ%ن أ%كون من ال�س\ت.ه\ت.رين. يقال:

اس\ت'ه\ت1ر فلن، فهو م'س\ت.ه\ت.ر إ,ذا كان كثي ال4باطيل، وال1ت\ر':
الباطل�. قال ابن ال4ثي: أ%ي ال�ب\ط1لي. ف القول وال�س\ق1ط1ي. ف

الكلم، وقيل: الذين ل يبالون ما قيل لم وما شتموا به، وقيل: أ%راد
ال�س\ت.ه\ت.ر,ين. بالدنيا. ابن ال4عراب: ال�ت.ي\ر.ة� تصغي ال1ت\ر.ة1، وهي

ال%م\ق%ة� ال�ح\ك%م.ة�. ال4زهري: الت_ه\تار' من ال�م\ق, والهل؛
وأ%نشد:

،vم'غ\ت.ل1ما eإ,ن الف%زار,ي_ ل ي.ن\ف%ك
من الن_واك%ة1، ت.ه\تاراv ب,ت.ه\تار,

قال: يريد الت_ه.تeر. بالت_ه.تeر,، قال: ولغة العرب ف هذه الكلمة
خاصة د.ه\داراv ب,د.ه\دار,، وذلك أ%ن منهم من يعل بعض التاءات ف الصدور

دالv، نو الدeر\ياق, والد>خ\ر,يص لغة ف الت>خ\ر,يص، وها معر�بان.
وال1ت\ر': الع.ج.ب' والداهية. وه1ت\ر¬ هات1ر¬: على البالغة؛ وأ%نشد بيت



أ%وس بن ح.ج.ر�:
يراجع هتراv من تاضر هاترا

وإ,نه ل1ت\ر' أ%ه\تار� أ%ي داهية د.واه{. الزهري: ومن أ%مثالم ف
الداهي ال�ن\ك%ر,: إ,نه ل1ت\ر' أ%ه\تار� وإ,نه ل%ص1ل© أ%ص\لل�.

وت.هات.ر. القوم': اد�عى كل واحد منهم على صاحبه باطلv. ومضى ه1ت\ر¬ من الليل
إ,ذا مضى أ%ق%ل© من نصفه؛ عن ابن ال4عراب.

@هتكر: التهذب: ال%ي\ت.ك�ور' من الرجال الذي ل يستيقظ ليلv ول
.vنارا

@هتمر: ال%ت\م.ر.ة�: كثرة الكلم؛ وقد ه.ت\م.ر..
:vوه1ج\رانا vهجر: ال%ج\ر': ضد الوصل. ه.ج.ره ي.ه\ج'ر'ه ه.ج\را@

ص.ر.م.ه، وها ي.ه\ت.ج,ران1 وي.ت.هاج.ران1، والسم ال1ج\ر.ة�. وف الديث: ل
ه1ج\ر.ة% بعد ثلث{؛ يريد به ال%ج\ر 4 ضد_ الوصل,، يعن فيما يكون بي

السلمي من ع.ت\ب� وم.و\ج,د.ة{ أ%و تقصي يقع ف حقوق الع1ش\ر.ة
والصeح\ب.ة1 دون ما كان من ذلك ف جانب الد>ين، فإ,ن ه1ج\ر.ة أ%هل ال4هواء

والبدع دائمة على م.ر> ال4وقات ما ل تظهر منهم التوبة والرجوع إ,ل الق،
فإ,نه، عليه الصلة والسلم، لا خاف على كعب ابن مالك وأ%صحابه النفاق

حي تلفوا عن غزوة ت.ب'وك. أ%مر ب,ه,ج\رانم خسي يوماv، وقد ه.ج.ر
نساءه شهراv، وهجرت عائشة ابن. الزeب.ي\ر, م'د_ةv، وه.ج.ر جاعة من

الصحابة جاعة منهم وماتوا متهاجرين؛ قال ابن ال4ثي: ولعل أ%حد ال4مرين
منسوخ بالخر، ومن ذلك ما جاء ف الديث: ومن الناس من ل يذكر ال إ,ل

م'هاج,راv؛ يريد ه1ج\ران% القلب وت.ر\ك. ال3خلص ف الذكر فكأ%ن� قلبه
مهاجر للسانه غي م'واص1ل� له؛ ومنه حديث أ%ب الدرداء، رضي ال عنه: ول

يسمعون القرآن إ,ل ه.ج\راv؛ يريد الترك له وال3عراض عنه. يقال: ه.ج.ر\ت'
الشيء ه.ج\راv إ,ذا تركته وأ%غفلته؛ قال ابن ال4ثي: رواه ابن قتيبة ف

كتابه: ول يسمعون القول إ,ل ه'ج\راv، بالضم، وقال: هو النا والقبيح
من القول، قال الطاب: هذا غلط ف الرواية والعن، فإ,ن الصحيح من

الرواية ول يسمعون القرآن، ومن رواه القول فإ,نا أ%راد به القرآن، فتوهم
أ%نه أ%راد به قول الناس، والقرآن� العزيز م'ب.ر_أD عن النا والقبيح من

القول. وه.ج.ر فلن الش>ر\ك ه.ج\راv وه1ج\راناv وه1ج\ر.ةv ح.س.ن.ةv؛ حكاه
عن اللحيان.



وال1ج\ر.ة� وال�ج\ر.ة�: الروج من أ%رض إ,ل أ%رض. وال�هاج,ر'ون%:
الذين ذهبوا مع النب، صلي ال عليه وسلم، مشتق منه. وت.ه.ج_ر. فلن أ%ي

تشبه بالهاجرين. وقال عمر بن الطاب، رضي ال عنه: هاج,ر'وا ول
ت.ه.ج_روا؛ قال أ%بو عبيد: يقول أ%خ\ل1ص'وا ال1ج\ر.ة% ل ول ت.ش.ب_ه'وا

بالهاج,ر,ين. على غي صحة منكم، فهذا هو الت_ه.جeر، وهو كقولك فلن
ي.ت.ح.ل�م وليس بليم وي.ت.ش.ج_ع أ%ي أ%نه يظهر ذلك وليس فيه. قال

ال4زهري: وأ%صل ال�هاج.ر.ة1 عند العرب خروج' الب.د.و,ي� من باديته إ,ل
ال�دن1؛ يقال: هاج.ر. الرجل� إ,ذا فعل ذلك؛ وكذلك كل م'خ\ل� ب,م.س\ك%ن,ه

م'ن\ت.ق1ل� إ,ل قوم آخرين ب,س'كناه'، فقد هاج.ر. قوم.ه. وسي الهاجرون
مهاجرين ل4نم تركوا ديارهم ومساكنهم الت ن.ش.ؤ'وا با ل، ول%ح1ق�وا بدار
ليس لم با أ%هل ول مال حي هاجروا إ,ل الدينة؛ فكل من فارق بلده من

ب.د.و,ي¼ أ%و ح.ض.ر,ي¼ أ%و سكن بلداv آخر، فهو م'هاج,ر¬، والسم منه
ال1ج\رة. قال ال عز وجل: ومن ي'هاج,ر\ ف سبيل ال ي.ج,د\ ف ال4رض

م'راغ%ماv كثياv وس.ع.ةv. وكل من أ%قام من البوادي ب,م.ناد1يهم وم.حاض1ر,هم
ف الق%ي\ظ1 ول ي.ل}ح.ق�وا بالنب، صلي ال عليه وسلم، ول يتحو�لوا

إ,ل أ%مصار السلمي الت أ�حدثت ف ال3سلم وإ,ن كانوا مسلمي، فهم غي
مهاجرين، وليس لم ف الف%ي\ء3 نصيب وي'س.م_و\ن% ال4عراب. الوهري:

ال1ج\ر.تان1 ه1ج\ر.ةD إ,ل البشة وهجرة إ,ل الدينة. وال�هاج.ر.ة� من
أ%رض إ,ل أ%رض: ت.ر\ك' ال�ول للثانية. قال ابن ال4ثي: الجرة هجرتان:

إ,حداها الت وعد ال عليها النة% ف قوله تعال: إ,ن ال اشترى من
الؤمني أ%ن\ف�س.هم وأ%موال%هم بأ%ن لم الن_ة، فكان الرجل يأ}ت

النب، صلي ال عليه وسلم، وي.د.ع' أ%هله وماله ول يرجع ف شيء منه وينقطع
بنفسه إ,ل م'هاج.ر,ه، وكان النب، صلي ال عليه وسلم، يكره أ%ن يوت

الرجل بال4رض الت هاجر منها، فمن ث قال: لكن البائ1س' س.ع\د' بن
خ.و\ل%ة%، ي.ر\ثي له أ%ن مات. بكة، وقال حي قدم مكة: اللهم ل ي.ج\ع.ل}

م.نايانا با؛ فلما فتحت مكة صارت دار إ,سلم كالدينة وانقطعت الجرة؛ والجرة
الثانية من هاجر من ال4عراب وغزا مع السلمي ول يفعل كما فعل أ%صحاب

الجرة ال�ول، فهو مهاجر، وليس بداخل ف فضل من هاجر تلك الجرة، وهو
الراد بقوله: ل تنقطع الجرة حت تنقطع التوبة، فهذا وجه المع بي

الديثي، وإ,ذا أ%طلق ذكر الجرتي فإ,نا يراد بما هجرة البشة وهجرة



الدينة. وف الديث: سيكون ه1ج\ر.ةD بعد ه1ج\ر.ة، فخيار أ%هل ال4رض
أ%ل}ز.م'ه'م\ م'هاج.ر. إ,براهيم.؛ ال�هاج.ر'، بفتح اليم: موضع ال�هاج.ر.ة1،

ويريد به الشام ل4ن إ,براهيم، على نبينا وعليه الصلة والسلم، لا خرج
من أ%رض العراق مضى إ,ل الشام وأ%قام به. وف الديث: ل ه1ج\ر.ة% بعد

الفتح ولكن جهاد¬ ون,ي_ةD. وف حديث آخر: ل تنقطع الجرة حت تنقطع
التوبة. قال ابن ال4ثي: ال1ج\رة ف ال4صل السم من ال%ج\ر, ضد> الوصل,،

eع'، وال1ج,ر�وقد هاج.ر. م'هاج.ر.ةv، والت_هاج'ر' الت_قاط
ال�هاج.ر.ة� إ,ل الق�ر.ى؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:

ش.م\طاء� جاءت\ من ب,لد1 ال%ر>،
قد ت.ر.ك%ت\ ح.ي_ه\ وقالت: ح.ر>

ث أ%مالت\ جان,ب. ال1م1ر>،
ع.م\داv على جان,ب,ها ال4ي\س.ر>،

ت.ح\س.ب' أ%ن_ا ق�ر'ب. ال1ج,ر>
وه.ج.ر. الشيء4 وأ%ه\ج.ر.ه. تركه؛ ال4خية هذلية؛ قال أ�سامة:

كأ%ن أ�صاد1يها على غ�ب\ر, مان,ع�
م'ق%ل�ص.ةv، قد أ%ه\ج.ر.ت\ها ف�ح'ول�ها

وه.ج.ر الرجل� ه.ج\راv إ,ذا تباعد ون.أ%ى. الليث: ال%ج\ر' من
ال1ج\ران1، وهو ترك ما يلزمك تعاهده. وه.ج.ر ف الصوم ي.ه\ج'ر' ه1ج\راناv: اعتزل

فيه النكاح. ولقيته عن ه.ج\ر� أ%ي بعد الول ونوه؛ وقيل: ال%ج\ر
الس_ن.ة� فصاعداv، وقيل: بعد ستة أ%يام فصاعداv، وقيل: ال%ج\ر' ال%غ1يب

أ%ي�اv كان؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ل�ا أ%تاهم\، بعد ط�ول, ه.ج\ر,ه،

ي.س\ع.ى غ�لم' أ%ه\ل1ه ب,ب,ش\ر,ه
يبشره أ%ي يبشرهم به. أ%بو زيد: لقيت فلناv عن ع'ف}ر�: بعد شهر ونوه،

vوعن ه.ج\ر�: بعد الول ونوه. ويقال للنخلة الطويلة: ذهبت الشجرة ه.ج\را
أ%ي طولv وع1ظماv. وهذا أ%ه\ج.ر' من هذا أ%ي أ%طول منه وأ%عظم. ونلة

�م'ه\ج,ر¬ وم'ه\ج,ر.ةD: طويلة عظيمة، وقال أ%بو حنيفة: هي ال�ف}ر,ط%ة
الطول والع1ظ%م. وناقة م'ه\ج,ر.ةD: فائقة ف الشحم والس_ي\ر,، وف التهذيب:

فائقة ف الشحم والس>م.ن,. وبعي م'ه\ج,ر¬: وهو الذي ي.ت.ناع.ت'ه الناس
وي.ه\ج'رون بذكره أ%ي ي.ن\ت.ع1ت'ونه؛ قال الشاعر:



ع.ر.ك}ر.ك¬ م'ه\ج,ر' الضeوبان1 أ%و_م.ه
ر.و\ض' الق1ذاف1 ر.بيعاv أ%ي_ ت.أ}و,ي,

قال أ%بو زيد: يقال لكل شيء أ%ف}ر.ط% ف طول أ%و تام وح'س\ن�: إ,نه
ل�ه\ج,ر¬. ونلة م'ه\ج,ر.ةD إ,ذا أ%ف}ر.ط%ت\ ف الطول؛ وأ%نشد:

ي'ع\لى بأ%على الس_ح\ق منها
غشاش ال�د\ه'د1 الق�راقر*قوله «يعلى إل» هكذا بالصل.

قال: وسعت العرب تقول ف نعت كل شيء جاوز ح.د_ه ف التمام: م'ه\ج,ر¬.
وناقة م'ه\ج,ر.ةD إ,ذا وصفت ب,ن.جاب.ة{ أ%و ح'س\ن�. ال4زهري: وناقة

هاج,ر.ة فائقة؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة%:
،vد.ي_ة�ت'بار,ي بأ%ج\ياد1 الع.ق1يق,، غ

على هاج,رات{ حان% منها ن'زول�ها
وال�ه\ج,ر': النجيب ال%س.ن' الميل ي.ت.ناع.ت'ه الناس' وي.ه\ج'رون
بكره أ%ي يتناع.ت'ونه. وجارية م'ه\ج,ر.ةD إ,ذا و'ص1ف%ت\ بالف%راه.ة1

وال�س\ن,، وإ,نا قيل ذلك ل4ن واصفها يرج من حد القارب الشكل للموصوف إ,ل
صفة كأ%نه ي.ه\ج'ر فيها أ%ي ي.ه\ذ1ي. ال4زهري: وال�ج.ية تصغي

ال%ج\رة، وهي السمينة التامة.
وأ%ه\ج.ر.ت1 الارية�: ش.ب_ت\ شباباv حسناv. وال�ه\ج,ر: اليد الميل

من كل شيء، وقيل: الفائق الفاضل على غيه؛ قال:
لا د.نا من ذات1 ح'س\ن� م'ه\ج,ر

وال%ج,ي': كال�ه\ج,ر,؛ ومنه قول ال4عرابية لعاوية حي قال لا: هل
من غ%د.اء؟ فقالت: نعم، خ'ب\ز¬ خ.م1ي ول%ب.ن¬ ه.ج,ي وماء# ن.م1ي أ%ي

فائق فاضل.
وج.م.لD ه.ج\ر وكبش¬ ه.ج\ر: حسن كري. وهذا الكان أ%ه\ج.ر من هذا أ%ي

أ%حسن؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:
ت.ب.د_ل}ت' داراv من د1يار,ك1 أ%ه\ج.ر.ا

قال ابن سيده: ول نسمع له بفعل فعسى أ%ن يكون من باب أ%حنك الشاتي
وأ%حنك البعيين. وهذا أ%ه\ج.ر' من هذا أ%ي أ%كرم، يقال ف كل شيء؛

وينشد:وماء ي.مان{ دونه ط%ل%ق¬ ه.ج\ر'
يقول: ط%ل%ق¬ ل ط%ل%ق. مثله. وال%اج,ر': ال%ي>د' ال%س.ن' من كل

vج\ر': القبيح من الكلم، وقد أ%ه\ج.ر. ف منطقه إ,ه\جارا�شيء.وال



وه'ج\راv؛ عن كراع واللحيان، والصحيح أ%ن ال�ج\ر، بالضم، السم من ال3ه\جار
وأ%ن ال3ه\جار. الصدر. وأ%ه\ج.ر. به إ,ه\جاراv: استهزأ% به وقال فيه

قولv قبيحاv. وقال: ه.ج\راv وب.ج\راv وه'ج\راv وب'ج\راv، إ,ذا فتح فهو مصدر،
وإ,ذا ضم فهو اسم. وتكلم بال%هاج,ر أ%ي بال�ج\ر، ورماه ب,هاج,رات

وم'ه\ج,رات، وف التهذيب: ب,م'ه.ج>رات أ%ي فضائح. وال�ج\ر': ال%ذيان.
وال�ج\ر، بالضم: السم من ال3ه\جار، وهو ال3فحاش، وكذلك إ,ذا أ%كثر الكلم

فيما ل ينبغي. وه.ج.ر. ف نومه ومرضه ي.ه\ج'ر' ه.ج\راv وه1ج>ي.ى
وإ,ه\ج,ي.ى: ه.ذ%ى. وقال سيبويه: ال1ج>ي.ى كثرة الكلم والقول السي�ء.

الليث: ال1ج>ي.ى اسم من ه.ج.ر إ,ذا ه.ذ%ى. وه.ج.ر الريض' ي.ه\ج'ر
ه.ج\راv، فهو هاج,ر¬، وه.ج.ر. به ف النوم ي.ه\ج'ر ه.ج\راv: ح.ل%م. وه.ذ%ى.

وف التنزيل العزيز: مستكبين به سام1راv ت.ه\ج'ر'ون% وت'ه\ج,ر'ون؛
ف%ت'ه\ج,ر'ون تقولون القبيح، وت.ه\ج'ر'ون% ت.ه\ذ�ون. ال4زهري قال: الاء ف
قوله عز وجل للبيت العتيق تقولون نن أ%هله، وإ,ذا كان الليل� س.م.ر\ت

وه.ج.ر\ت'م' النب_، صلي ال عليه وسلم، والقرآن%، فهذا من ال%ج\ر
والر_ف}ض,، قال: وقرأ% ابن عباس، رضي ال عنهما: ت'ه\ج,ر'ون، من أ%ه\ج.ر\ت'،
وهذا من ال�ج\ر وهو الف�ح\ش، وكانوا يسبeون النب، صلي ال عليه وسلم،

إ,ذا خ.ل%و\ا حول% البيت ليلv؛ قال الفراء: وإ,ن ق�رئ. ت.ه\ج'رون، جعل
من وقولك ه.ج.ر. الرجل� ف منامه إ,ذا ه.ذ%ى، أ%ي أ%نكم تقولون فيه ما

ليس فيه وما ل يضره فهو كال%ذيان. وروي عن أ%ب سعيد الدري، رضي ال
عنه، أ%نه كان يقول لبنيه: إ,ذا طفتم بالبيت فل ت.ل}غ'وا ول ت}ج'روا،

يروى بالضم والفتح، من ال�ج\ر الف�ح\ش والتخليط؛ قال أ%بو عبيد: معناه ول
ت.ه\ذ�وا، وهو مثل كلم الموم وال�ب.ر\س.م,. يقال: ه.ج.ر ي.ه\ج'ر

ه.ج\راv، والكلم م.ه\ج'ور، وقد ه.ج.ر الريض'. وروي عن إ,براهيم أ%نه قال
ف قوله عز وجل: إ,ن� قومي ات_خ.ذ�وا هذا القرآن% م.ه\ج'وراv، قال:

قالوا فيه غي الق، أ%ل تر. إ,ل الريض إ,ذا هجر قال غي الق؟ وعن ماهد
نوه. وأ%ما قول النب، صلي ال عليه وسلم: إ,ن كنت ن.ه.ي\ت'كم عن

زيارة القبور فزوروها ول تقولوا ه'ج\راv، فإ,ن� أ%با عبيد ذكر عن الكسائي
وال4صمعي أ%نما قال: ال�ج\ر' ال3فحاش ف النطق والنا، وهو بالضم،

من ال3ه\جار، يقال منه: ي'ه\ج,ر'؛ كما قال الشماخ:
كماج,د.ة1 ال4ع\راق, قال ابن' ض.ر_ة{



عليها كلماv، جار. فيه وأ%ه\ج.را
وكذلك إ,ذا أ%كثر الكلم فيما ل ينبغي. ومعن الديث: ل تقولوا

ف�ح\شاv. ه.ج.ر ي.ه\ج'ر ه.ج\راv، بالفتح، إ,ذا خلط ف كلمه وإ,ذا ه.ذ%ى. قال
ابن بري: الشهور ف رواية البيت عند أ%كثر الرواة: م'ب.ر_أ%ة ال4خلق

عوضاv من قوله: كماجدة ال4عراق، وهو صفة لخفوض قبله، وهو:
كأ%ن� ذراعيها ذ1راع.ا م'د1ل�ة{،

ب'ع.ي\د. الس>باب,، حاو.ل%ت\ أ%ن ت.ع.ذ�را
يقول: كأ%ن9 ذراعي هذه الناقة ف حسنهما وحسن حركتهما ذراعا امرأ%ة

م'د1ل�ة بسن ذراعيها أ%ظهرتما بعد السباب لن قال فيها من العيب ما ليس
فيها، وهو قول ابن ضرتا، ومعن تع.ذ�ر أ%ي ت.عتذر من سوء3 ما رميت به؛

قال: ورأ%يت ف الاشية بيتاv ج'م1ع. فيه ه'ج\ر على هواج,ر، وهو من الموع
الشاذة عن القياس كأ%نه جع هاج,ر.ة{، وهو:

وإ,ن_ك. يا عام, بن. فار,س ق�ر\ز'ل�
م'ع1يد¬ على ق1يل النا وال%واج,ر,

قال ابن بري: هذا البيت لسلمة بن ال�ر\ش'ب, ال4ناري ياطب عامر بن
طفيل. وق�ر\ز'ل�: اسم فرس للطفيل. والعيد: الذي يعاود الشيء4 مرة بعد مرة.
قال: وكان عثمان بن جن يذهب إ,ل أ%ن الواجر جع ه'ج\ر كما ذكر غيه،

ويرى «أ%نه من الموع الشاذة كأ%ن� واحدها هاجرة، كما قالوا ف جع حاجة
حوائج، كأ%ن� واحدها حائجة، قال: والصحيح ف هواجر أ%نا جع هاجرة

بعن ال�ج\ر، ويكون من الصادر الت جاء4ت على فاعلة مثل العاقبة والكاذبة
والعافية؛ قال: وشاهد هاجرة بعن ال�ج\ر قول الشاعر أ%نشده الفضل:

إ,ذا ما شئت. نال%ك. هاج,رات1ي،
ول أ�ع\م1ل} ب,ه,ن_ إ,ليك ساق1ي

فكما ج'م1ع. هاج,ر.ةD على هاج,رات جعاv م'س.ل�ماv كذلك ت'ج\م.ع' هاجرة
على هواجر جعاv مكسراv. وف الديث: قالوا ما ش.أ}ن'ه أ%ه.ج.ر.؟ أ%ي

اختلف كلمه بسبب الرض على سبيل الستفهام، أ%ي هل تغي كلمه واختلط
ل4جل ما به من الرض. قال ابن ال4ثي: هذا أ%حسن ما يقال فيه ول يعل

إ,خباراv فيكون إ,ما من الف�ح\ش, أ%و ال%ذ%يان1، قال: والقائل� كان ع'م.ر
ول يظن به ذلك.

وما زال ذلك ه1ج>ياه وإ,ج\ر,ي_اه وإ,ه\ج,ياه' وإ,ه\ج,ياء4ه، بالد



والقصر، وه1ج>يه وأ�ه\ج'ور.ت.ه' ود.أ}ب.ه ود.ي\د.ن.ه' أ%ي دأ}به وشأ}نه
وعادته. وما عنده غ%ناء� ذلك ول ه.ج\راؤ'ه بعن. التهذيب: ه1ج>ي.ى

الرجل كلمه ودأ}به وشأ}نه؛ قال ذو الرمة:
Dر.م.ى فأ%خ\ط%أ%، وال4قدار' غال1بة

فان\ص.ع\ن.، والويل� ه1ج>ياه وال%ر.ب'
الوهري: ال1ج>ي، مثال الف1س>يق، الد_أ}ب' والعادة، وكذلك

ال1ج>يى وال3ه\ج,ي.ى. وف حديث عمر، رضي ال عنه: ما له ه1ج>يى غيها؛ هي
.�الد_أ}ب' والعادة� والد>ي\د.ن

وال%ج,ي وال%ج,ية وال%ج\ر والاج,ر.ة�: نصف النهار عند زوال الشمس
إ,ل العصر، وقيل ف كل ذلك: إ,نه شدة الر؛ الهري: هو نصف النهار عند

اشتداد الر؛ قال ذو الرمة:
وب.ي\داء4 م1ق}فار�، يك%اد' ارت1كاض'ها

بآل, الضeحى، وال%ج\ر' بالط�ر\ف1 ي.م\ص.ح'
والت_ه\ج,ي والت_ه.جeر وال3ه\جار': السي ف الاجرة. وف الديث:

أ%نه كان، صلي ال عليه وسلم، يصلي ال%ج,ي. حي ت.د\ح.ض' الشمس'؛
أ%راد صلة ال%ج,ي يعن الظهر فحذف الضاف. وقد ه.ج_ر. النهار' وه.ج_ر.

الراكب'، فهو م'ه.ج>ر¬. وف حديث زيد بن عمرو: وهل م'ه.ج>ر كمن قال% أ%ي
هل من سار ف الاجرة كمن أ%قام ف القائلة. وه.ج_ر. القوم'

وأ%ه\ج.ر'وا وت.ه.ج_ر'وا: ساروا ف الاجرة؛ ال4خية عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:بأ%ط}لح, م.ي\س� قد أ%ض.ر_ ب,ط1ر\ق1ها

ت.ه.جeر' ر.ك}ب�، واع\ت1ساف' خ'ر'وق,
وتقول منه: ه.ج_ر. النهار'؛ قال امرؤ القيس:

ف%د.ع\ ذا، وس.لY ال%م_ عنك ب,ج.س\ر.ة{
ذ%م'ول�، وإ,ذا صام. النهار' وه.ج_را

وتقول: أ%ت.ي\نا أ%ه\ل%نا م'ه\ج,رين كما يقال� م'وص1لي. أ%ي ف وقت
الاجرة وال4ص1يل. ال4زهري عن أ%ب هريرة، رضي ال عنه، قال: قال رسول

ال، صلي ال عليه وسلم: لو يعلم الناس' ما ف التهجي لس\ت.ب.ق�وا
إ,ليه. وف حديث آخر مرفوع: ال�ه.ج>ر' إ,ل المعة كال�ه\دي ب.د.ن.ةv. قال

ال4زهري: يذهب كثي من الناس إ,ل أ%ن الت_ه\ج,ي. ف هذه ال4حاديث
من ال�هاج.ر.ة وقت الزوال، قال: وهو غلط والصواب فيه ما روى أ%بو داود



ال%صاح1في عن النضر بن شيل أ%نه قال: الت_هجي إ,ل المعة وغيها
التبكي والبادرة إ,ل كل شيء، قال: وسعت الليل يقول ذلك، قاله ف تفسي

هذا الديث. يقال: ه.ج_ر. ي'ه.ج>ر' ت.ه\ج,ياv، فهو م'ه.ج>ر، قال
ال4زهري: وهذا صحيح وهي لغة أ%هل الجاز ومن جاورهم من قيس؛ قال لبيد:

ر.اح. الق%ط1ي' ب.ج\ر� ب.ع\د.ما اب\ت.ك%ر'وا
فقرن ال%ج\ر. بالبتكار. والرواح' عندهم: الذهاب' وال�ضيe. يقال: راح
القوم أ%ي خ.ف©وا وم.رeوا أ%ي_ وقت كان. وقوله، صلي ال عليه وسلم:

لو يعلم الناس ما ف الت_ه\ج,ي لس\ت.ب.ق�وا إ,ليه، أ%راد الت_ب\ك1ي.
إ,ل جيع الصلوات، وهو الضي� إ,ليها ف أ%و_ل أ%وقاتا. قال

ال4زهري: وسائر العرب يقولون: ه.ج_ر الرجل إ,ذا خرج بالاجرة، وهي نصف النهار.
ويقال: أ%تيته بال%ج,ي وبال%ج\ر,؛ وأ%نشد ال4زهري عن ابن ال4عراب

ف نوادره قال: قال ج,ع\ث1ن.ة� بن ج.و_اس� الر_ب.ع1ي� ف ناقته:
هل%g ت.ذ}ك�رين ق%س.م1ي ون.ذ}ري،

أ%ز\مان% أ%نت1 ب,ع.ر'وض, ال%ف}ر,،
إ,ذ أ%نت1 م1ض\رار¬ ج.واد' ال�ض\ر,،
ع.ل%ي_، إ,ن ل ت.ن\ه.ضي ب,و,ق}ري،

بأ%ربعي ق�د>ر.ت\ ب,ق%د\ر,،
بالالدي� ل بصاع, ح.ج\ر,،
وت'ص\ب,حي أ%يان,قاv ف س.ف}ر,،
ي'ه.ج>ر'ون% ب.ه.ج,ي, الف%ج\ر,،

ث�م_ت. ت.م\شي ل%ي\ل%ه'م\ ف%ت.س\ري،
ي.ط}و'ون% أ%ع\راض. الف1جاج الغ'ب\ر,،

ط%ي_ أ%خي الت_ج\ر, ب'ر'ود. الت_ج\ر,
قال: ال1ض\رار' الت ت.ن,دe وت.ر\ك%ب' ش1ق�ها من النشاط. قال

ال4زهري: قوله ي'ه.ج>ر'ون بجي الفجر أ%ي يبكرون بوقت الفجر. وحكى ابن السكيت
عن النضر أ%نه قال: الاج,ر.ة إ,نا تكون ف القيظ، وهي قبل الظهر بقليل

وبعدها بقليل؛قال: الظهية نصف النهار ف القيظ حي تكون الشمس ب,ح1يال
رأ}سك كأ%نا ل تريد أ%ن تبح. وقال الليث: أ%ه\ج.ر. القوم' إ,ذا صاروا

ف ذلك الوقت، وه.ج_ر. القوم' إ,ذا ساروا ف وقته. قال أ%بو سيعد:
الاجرة من حي نزول الشمس، وال�و.ي\ج,ر.ة� بعدها بقليل. قال ال4زهري: وسعت



.eغي واحد من العرب يقول: الطعام الذي يؤ\كل نصف النهار ال%ج'ور,ي
وال%جي: الوض العظيم؛ وأ%نشد الق%نان:

ي.ف}ري الف%ري_ بال%ج,ي الواس1ع
وجعه ه'ج'ر¬، وع.م_ به ابن ال4عراب فقال: ال%ج,ي الوض، وف

:vالتهذيب: الوض ال%ب\ن,ي�؛ قالت خ.ن\ساء تصف فرسا
فمال ف الش_د> حث1يثاv، كما
مال ه.ج,ي' الرج'ل ال4ع\س.ر,

تعن بال4عسر الذي أ%ساء بناء حوضه فمال فاندم؛ شبهت الفرس حي مال ف
عدوه وج.د_ ف ح'ض\ر,ه بوض م'ل1ئ% فان\ث%ل%م فسال ماؤه. وال%ج,ي':

ما ي.ب,س من ال%م\ض,. وال%ج,ي': التروك. وقال الوهري: وال%ج,ي'
ي.ب,يس' ال%م\ض, الذي ك%س.ر.ت\ه' الاشية وه'ج,ر أ%ي ت'ر,ك.؛ قال ذو

الرمة:ول ي.ب\ق. بال%ل}صاء3، ما ع.ن.ت\ به
من الرeط}ب,، إ,ل� ي.ب\س'ها وه.ج,ي'ها

وال1جار': ح.ب\ل ي'ع\ق%د' ف يد البعي ورجله ف أ%حد الش>ق�ي\ن,،
وربا ع'ق1د. ف و.ظ1يف1 الي.د1 ث ح'ق1ب. بالط�ر.ف1 الخر؛ وقيل:

،vإ,ل ح.ق}و,ه إ,ن كان ع'ر\يانا eال1جار' حبل ي'شد ف ر'س\غ رجله ث ي'ش.د
وإ,ن كان م.ر\ح'ولv ش'د_ إ,ل ال%ق%ب,. وه.ج.ر. بعي.ه ي.ه\ج'ر'ه

ه.ج\راv وه'ج'وراv: ش.د_ه بال1جار,.
الوهري: ال%ه\ج'ور' الفحل ي'ش.دe رأ}سه إ,ل رجله. وقال الليث:

ت'ش.دe يد الفحل إ,ل إ,حدى رجليه، يقال فحل م.ه\ج'ور¬؛ وأ%نشد:
كأ%ن_ما ش'د_ ه1جاراv شاك1ل

الليث: وال1جار' مالف الش>كال, ت'ش.دe به يد الفحل إ,ل إ,حدى
رجليه؛ واستشهد بقوله:
كأ%نا ش'د� هجاراv شاكل

قال ال4زهري: وهذا الذي حكاه الليث ف ال1جار مقارب لا حكيته عن
العرب ساعاv وهو صحيح، إ,ل أ%نه ي'ه\ج.ر' بال1جار الف%ح\ل� وغيه. وقال

vأ%بو اليثم: قال ن'ص.ي\ر¬ ه.ج.ر\ت' الب.ك}ر. إ,ذا ربطت ف ذراعه حبل
إ,ل حقوه وقص_رته لئل يقدر على الع.د\و,؛ قال ال4زهري: والذي سعت من

العرب ف ال1جار أ%ن يؤ\خذ فحل ويسو�ى له ع'ر\وتان1 ف طرفيه وز,ر_ان1 ث
ت'ش.د_ إ,حدى العروتي ف ر'س\غ رجل الفرس وت'ز.ر_، وكذلك الع'ر\و.ة



ال�خرى ف اليد وت'ز.ر_، قال: وسعتهم يقولون: ه.ج>ر'وا خيلكم. وقد
ه.ج_ر. فلن فرسه. والهجور: الفحل ي'شد� رأ}سه إ,ل رجله. وع.د.د¬

م'ه\ج,ر: كثي؛ قال أ%بو ن'خ.ي\ل%ة%:
هذاك إ,سحق، و.ق1ب\ص¬ م'ه\ج,ر'

ال4زهري ف الرباعي: ابن السكيت الت_م.ه\ج'ر' الت_ك%بeر مع الغن؛
وأ%نشد:

ت.م.ه\ج.ر'وا، وأ%يeما ت.م.ه\ج'ر,
وهم ب.ن'و الع.ب\د1 الل�ئ1يم, الع'ن\ص'ر,
والاج,ر,يe: الب.ن_اء�؛ قال لبيد:

كع.ق}ر, الاج,ر,ي>، إ,ذا ب.ناه
بأ%ش\باه{ ح'ذ1ين. على م1ثال,

وه1جار' القوس: و.ت.ر'ها. وال1جار': الو.ت.ر'؛ قال:
على كل (كذا بياض بالصل.) من ركوض لا

ه1جاراv ت'قاس1ي طائ1فاv م'ت.عاد1يا
والجار: خات كانت تتخذه الف�ر\س' غ%ر.ضاv؛ قال ال4غلب:

ما إ,ن} ر.أ%ي\نا م.ل1كاv أ%غار.ا،
أ%ك}ث%ر. منه ق1ر.ةv وقار.ا،

وفار,ساv ي.س\ت.ل1ب' ال1ج.ار.ا
يصفه بال1ذ}ق. ابن ال4عراب: يقال للخات ال1جار والزينة؛ وقول

العجاج:
وغ1ل}م.ت منهم س.ح1ي¬ وب.ح1ر\،

وآب,ق¬ من ج.ذ}ب, د.ل}و.ي\ها ه.ج,ر\
فسره ابن ال4عراب فقال: ال%ج,ر الذي يشي م'ث}ق%لv ضعيفاv متقار,ب.
ال%ط}و, كأ%نه قد شد� ب1جار ل ينبسط ما به من الشر والبلء، وف

الكم: وذلك من شدة السقي. وه.ج.ر¬: اسم بد مذكر مصروف، وف الكم: ه.ج.ر'
مدينة تصرف ول تصرف؛ قال سيبويه: سعنا من العرب من يقول: كجالب التمر

إ,ل ه.ج.ر� يا ف%ت، فقوله يا فت من كلم العرب، وإ,نا قال يا فت
لئل يقف على التنوين وذلك ل4نه لو ل يقل له يا فت للزمه أ%ن يقول كجالب

التمر إ,ل هجر، فلم يكن سيبويه يعرف من هذا أ%نه مصروف أ%و غي مصروف.
الوهري: وف الثل: ك%م'ب\ض1ع تر إ,ل ه.ج.ر.. وف حديث عمر: ع.ج,ب\ت'



لتاج,ر ه.ج.ر. وراكب البحر؛ قال ابن ال4ثي: ه.ج.ر¬ بلد معروف بالبحرين
وإ,نا خصها لكثرة وبائها، أ%ي تاجرها وراكب البحر سواء ف ال%ط%ر,،
فأ%ما ه.ج.ر' الت ينسب إ,ليها القلل ال%ج.ر,ي_ة فهي قرية من قرى الدينة،

والنسب إ,ل ه.ج.ر. ه.ج.ر,يÒ على القياس، وهاج,ر,يÒ على غي قياس؛
قال:ور'ب_ت. غار.ة{ أ%و\ض.ع\ت' فيها،

ك%س.ح> الاج,ر,ي> ج.ر,ي. ت}ر,
ومنه قيل للب.ن_اء3: هاج,ر,يÒ. وال%ج\ر' وال%ج,ي': موضعان.

وهاج.ر': قبيلة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ذا ت.ر.ك%ت\ ش'ر\ب. الر_ث1يئ%ة1 هاج.ر¬
وه.ك_ ال%ليا، ل ت.ر,ق_ ع'ي'ون'ها

وبنو هاج.ر.: بطن من ض.ب_ة. غيه: هاج.ر' أ%و_ل� امرأ%ة ج.ر_ت\ ذيلها
وأ%و�ل من ث%ق%ب.ت\ أ�ذنيها وأ%و�ل من خ'ف1ض.؛ قال: وذلك أ%ن سارة غضبت

عليها فحلفت أ%ن تقطع ثلثة أ%عضاء من أ%عضائها، فأ%مرها إ,براهيم، عليه
السلم، أ%ن ت.ب.ر_ ق%س.م.ها ب,ث%ق}ب, أ�ذن.ي\ها وخ.ف}ض1ها، فصارت

س'ن_ةv ف النساء.
@هدر: ال%د.ر': ما ي.ب\ط�ل� من د.م� وغيه. ه.د.ر. ي.ه\د1ر'، بالكسر،
وي.ه\د'ر، بالضم، ه.د\راv وه.د.راv، بفتح الدال، أ%ي بطل. وه.د.ر\ت'ه
وأ%ه\د.ر\ت'ه أ%نا إ,ه\داراv وأ%ه\د.ر.ه السeل}طان�: أ%بطله وأ%باحه. ودماؤهم

ه.د.ر¬ بينهم أ%ي م'ه\ت.د.ر.ةD* قوله « أي مهتدرة» عبارة القاموس مهدرة
مبنياv للمفعول مذوف الثناة الفوقية. وت.هاد.ر. القوم: أ%ه\د.ر'وا

دماءهم. وذ%ه.ب. د.م' فلن ه.د\راv وه.د.راv، بالتحريك، أ%ي باطلv ليس فيه
ق%و.د¬ ول ع.ق}لD ول ي'د\ر.ك\ بثأ}ره. وف الديث: أ%ن رجلv ع.ض_ ي.د.

آخر. فن.د.ر. س1نeه فأ%ه\د.ر.ه أ%ي أ%بطله. وف الديث: من اط�ل%ع ف
دار بغي إ,ذن فقد ه.د.ر.ت\ عين'ه أ%ي إ,ن} ف%ق%ؤ'وها ذهبت باطلةv ل

قصاص فيها ول دية. وض.ر.ب.ه' فه.د.ر س.ح\ر.ه أ%ي أ%س\ق%ط%ه، وف الصحاح:
ض.ر.ب.ه' فه.د.ر.ت\ ر,ئ%ت'ه ت.ه\د1ر ه'د'وراv أ%ي سقطت.

Dوال%د\ر' والاد1ر': الساقط؛ ال�ول عن كراع. وبنو فلن ه.د.ر.ة
وه1د.ر.ةD وه'د.ر.ةD: ساقطون ليسوا بشيء؛ قال ابن سيده: والفتح أ%قيس ل4نه

جع هاد1ر� فهو مثل كافر وك%ف%ر.ة{، وأ%ما ه1د.ر.ةD فل ي'ك%س_ر' عليه
فاعل من الصحيح ول العتل، إ,ل أ%نه قد يكون من أ%بنية الموع، وأ%ما



ه'د.ر.ةD فل يوافق ما قاله النحويون ل4ن هذا بناء من المع ل يكون إ,ل
للمعتل دون الصحيح نو غ�زاة وق�ضاة، اللهم� إ,ل أ%ن يكون اساv للجمع،

والذي روى ه'د.ر.ةv، بالضم، إ,نا هو ابن ال4عراب وقد أ�ن\ك1ر. ذلك
عليه. ورجل ه'د.ر.ةD، مثال ه'م.زة، أ%ي ساقط؛ قال ال�ص.ي بن بكي

:eالر_ب.ع1ي
إ,ن إ,ذا حار. ال%بان� ال�د.ر.ه،

ر.ك1ب\ت' من ق%ص\د1 الس_ب,يل, م.ن\ج.ر.ه
وال%ن\ج.ر: الطريق الستقيم. قال: وهو بالدال هنا أ%جود منه بالذال

العجمة، وهي رواية أ%ب سعيد. قال ابن سيده: وكذلك الثنان والمع والؤنث؛
قال ال4زهري: هذا الرف رواه أ%بو عبيد عن ال4صمعي بفتح الاء

وه'د.ر.ة بضم الاء وب'د.ر.ة، قال: وقال بعضهم واحد ال1د.ر.ة1 ه1د\ر¬ مثل
ق1ر\د{ وق1ر.د.ة{، وأ%نشد بيت الصي بن بكي؛ وقال أ%بو صخر الذل:

إ,ذا اس\ت.و\س.ن.ت\ واس\ت'ث}ق1ل% ال%د.ف' ال1د\ر'
وقال الباهلي ف وقول العجاج:

وه.د.ر. ال%دe من الناس, ال%د.ر\
ف%ه.د.ر. ههنا معناه أ%ه\د.ر، أ%ي ال%دe أ%سقط من ل خي فيه من

الناس. وال%د.ر': الذين ل خي فيهم.
وه.د.ر. البعي' ي.ه\د1ر' ه.د\راv وه.د1يراv وه'د'وراv: ص.و_ت. ف غي

vت.ه\د1ر' ه.د1يرا �ش1ق}ش1ق%ة{، وكذلك المام ي.ه\د1ر'، وال%ر_ة
:v؛ قال ال4خطل يصف خراvوت.ه\دارا

ك�م_ت\ ثلث%ة% أ%حوال ب,ط1ين.ت1ها،
حت إ,ذا ص.ر_ح.ت\ من بعد1 ت.ه\دار,

وج.ر_ةD ه.د'ور¬، بغي هاء؛ قال:
د.ل%ف}ت' لم بباط1ي.ة{ ه.د'ور

الوهري: ه.د.ر. البعي' هد1يراv أ%ي ر.د_د. صوته ف ح.ن\ج.ر.ت1ه. وف
الديث: ه.د.ر\ت. فأ%ط}ن.ب\ت.؛ ال%د1ير': ت.ر.دeد' صوت البعي ف

حنجرته، وإ,بل ه.واد1ر'، وكذلك ه.د_ر. ت.ه\د1يراv. وف الثل: كال�ه.د>ر,
ف الع'ن_ة1؛ ي'ض\ر.ب' م.ث%لv للرجل يصيح وي'ج.لYب' وليس وراء ذلك شيء
كالبعي الذي يبس ف الظية وينع من الض>راب,، وهو ي'ه.د>ر'؛ قال

الوليد بن عقبة ياطب معاوية:



ق%ط%ع\ت. الد_ه\ر. كالس_د1م, ال�ع.ن_ى،
ت'ه.د>ر' ف د1م.ش\ق. فما ت.ر,ي'

�وج.ر_ة النبيذ ت.ه\د1ر'، وه.د.ر. الطائر وه.د.ل% ي.ه\د1ر' وي.ه\د1ل
ه.د1يراv وه.د1يلv. ال4صمعي: ه.د.ر. الغلم وهد.ل% إ,ذا صو�ت. قال أ%بو

الس_م.ي\د.ع,: ه.د.ر. الغلم إ,ذا أ%راغ% الكلم. وهو صغي. وج.و\ف¬
أ%ه\د.ر' أ%ي منتفخ. وه.د.ر. الع.ر\ف%ج' أ%ي ع.ظ�م. نبات'ه. والاد1ر':

اللب' الذي خ.ث�ر. أ%عله ور.ق_ أ%سفله، وذلك بعد ال�ز'ور. وه.د.ر.
الع'ش\ب' ه.د1يراv: ك%ث�ر. وت.م_. وقال أ%بو حنيفة: الاد1ر' من العشب الكثي'،
وقيل: هو الذي ل شيء أ%طول منه، وقد ه.د.ر. ي.ه\د1ر' ه'د'وراv. وأ%رض

هاد1ر.ة: كثية العشب متناهية. ابن شيل: يقال للب.ق}ل, قد ه.د.ر إ,ذا بلغ
إ,ناه ف الط©ول والع1ظ%م,، وكذلك قد ه.د.ر.ت ال4رض' ه.د1يراv إ,ذا

.vانتهى بقلها طول
وال%د_ار': موضع أ%و واد، وف حديث م'س.ي\ل1مة ذكر ال%د_ار، هو بفتح

الاء وتشديد الدال، ناحية باليمامة كان با مولد مسيلمة. وقوله ف
الديث: ل تتزو�جن_ ه.ي\د.ر.ةv أ%ي عجوزاv أ%دبرت شهوتا وح.رار.ت'ها،

وقيل: هو بالذال العجمة من ال%ذ}ر، وهو الكلم الكثي، والياء زائدة. وأ%بو
ال%د_ار: اسم شاعر؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ي.م\ت.ح1ق' الشيخ' أ%بو ال%د_ار,،
مثل% ام\ت1حاق, ق%م.ر, الس>رار,

الوهري: ه.د.ر. الشراب' ي.ه\د1ر' ه.د\راv وت.ه\داراv أ%ي غلى.
Dور.ة�@هدكر: رجل ه'داك1ر¬: م'ن.ع_م. وامرأ%ة ه.ي\د.ك�ر¬ وه'د\ك

وه.ي\د.ك�ور.ة:كثية اللحم. ابن شيل: ال%ي\د.ك�ور الشابة من النساء الضخمة
السنة الد_لY ف الشباب؛ وأ%نشد:

ب.ه\ك%ن.ةD ه.ي\فاء� ه.ي\د.ك�ور'
قال أ%بو علي: سأ%لت ممد بن السن عن ال%ي\د.كور فقال: ل أ%عرفه،

قال: وأ%ظنه من تريف الن_قل%ة1؛ أ%ل ترى إ,ل بيت ط%ر.ف%ة%:
ف%ه\ي. ب.د_اء�، إ,ذا ما أ%ق}ب.ل%ت\،

ف%خ\م.ة� ال1س\م, ر.داح¬ ه.ي\د.ك�ر\
فكأ%ن9 الواو حذفت من ه.ي\د.ك�ور ضرورة. وال%ي\د.ك�ور': اللب الاثر؛

قال:



ق�ل}ن. له: اس\ق, ع.م_ك. الن_م1ي.ا
ول%ب.ناv، يا ع.م\ر'و، ه.ي\د.ك�ور.ا

النضر: ال�د.ك1ر' أ%خ\ث%ر' اللب, ول ي.ح\م'ض\ ج,دìا. وه.ي\د.ك�ور¬:
لقب رجل من العرب.

@هذر: ال%ذ%ر': الكلم الذي ل ي'ع\ب.أ� به. ه.ذر. كلم'ه ه.ذ%راv: كثر
ف الطإ, والباطل. وال%ذ%ر': الكثي الرديء، وقيل: هو س.ق%ط� الكلم.

vبالسكون، وت.ه\ذارا ،vر ه.ذ}را�ه.ذ%ر. الرجل� ف منطقه ي.ه\ذ1ر' وي.ه\ذ
،�وهو باء يدل على التكثي، والسم ال%ذ%ر'، بالتحريك، وهو ال%ذ%يان

والل ه.ذ1ر¬،بكسر الذال؛ قال سيبويه: هذا باب ما يكثر فيه الصدر من
ف%ع.ل}ت' ف%ت'ل}ح1ق' الزوائد. وتبنيه بناء آخر كما أ%نك قلت ف ف%ع.ل}ت'

ف%ع_ل}ت'، ث ذكر الصادر الت جاءت على الت_ف}عال كالت_ه\ذار, ونوها، قل:
وليس شيء من هذا م.ص\د.ر. ف%ع_ل}ت'، ولكن لا أ%ردت. التكسي بنيت.

الصدر على هذا، كما بنيت ف%ع.ل}ت على ف%ع_لت. وأ%ه\ذ%ر الرجل� ف كلمه:
أ%كثر. ورجل ه1ذ}ر,يانD إ,ذا كان غ%ث� الكلم كثيه. الوهري: رجل

ه1ذ}ر,يانD خفيف الكلم والدمة؛ قال عبد العزيز بن ز'رار.ة% الك1لبe يصف
ك%ر.م.ه' وكثرة خ.د.م1ه، فضيوفه يأ}كلون من ال%ز'ور, الت نرها لم على

أ%ي� نوع يشتهون ما يصنع لم من م.ش\و,ي¼ ومطبوخ وغي ذلك من غي أ%ن
ي.ت.و.ل�و\ا ذلك بأ%نفسهم لكثرة خ.د.م1هم والسارعي إ,ل ذلك: إ,ذا ما

اش\ت.ه.و\ا منها ش1واءé، س.ع.ى لم
به ه1ذ}ر,يانD للكرام خ.د'وم'

قوله منها أ%ي من الزور. وحكى ابن ال4عراب: من أ%ك}ث%ر. أ%ه\ذ%ر أ%ي
Dر¬ وه'ذ%ر.ة�جاء بال%ذ%ر, ول يقل أ%ه\ج.ر.. ورجل ه.ذ1ر¬ وه.ذ

وه'ذ�ر_ةD؛ قال ط�ر.ي\ح¬:
وات\ر'ك\ م'عان.د.ة% الل�ج'وج,، ول تكن

بي الن_د1ي> ه'ذ�ر_ةv ت.ي_اها
وه.ذ�ار وه.ي\ذار¬ وه.ي\ذار.ةD وه1ذ}ر,يانD وم1ه\ذار¬؛ قال الشاعر:

إ,ن>ي أ�ذ%ر>ي ح.س.ب أ%ن ي'ش\ت.ما
ب,ه.ذ}ر, ه.ذ�ار� ي.م'جe الب.ل}غ.ما

وال�نثى ه.ذ1ر.ةD وم1ه\ذار¬، والمع ال%هاذ1ير'. قال ابن سيده: ول
يمع م1ه\ذار¬ بالواو والنون ل4ن مؤنثه ل يدخله الاء. ال4زهري: يقال



رجل ه'ذ%ر.ةD ب'ذ%ر.ةD، وم.ن\ط1ق¬ ه1ذ}ر,يانD؛ أ%نشد ثعلب:
لا م.ن\ط1ق¬ ل ه1ذ}ر,يانD ط%م.ى به

س.ف%اء#، ول باد1ي ال%فاء3 ج.ش1يب'
وف الديث: ل ت.ت.ز.و_جن_ ه.ي\ذ%ر.ةv؛ هي الكثية ال%ذ}ر, من

الكلم، واليم زائدة*قوله: واليم زائدة؛ هكذا ف الصل وف النهاية لبن
الثي. ول أثر لذا الرف الزائد ف الديث الروي�. وف حديث أ�م
مع\ب.د{: ل ن.ز\ر¬ ول ه.ذ}ر¬ أ%ي ل قليل ول كثي. ابن ال4ثي: وف حديث
سلمان، رضي ال عنه: م.ل}غاة� أ%و�ل, الليل, م.ه\ذ%ر.ةD لخره، قال: هكذا

جاء ف رواية وهو من ال%ذ}ر السeكون1، قال: والرواية بالنون. وف حديث
أ%ب هريرة، رضي ال عنه: ما ش.ب,ع. رسول ال، صلي ال عليه وسلم، من

الك1س.ر, اليابسة حت فارق الدنيا، وقد أ%صبحتم ت.ه\ذ1ر'ون% الدنيا أ%ي
تتوسعون فيها؛ قال الطاب: يريد ت.ب\ذ1ير. الال وتفريق%ه ف كل و.ج\ه{،

قال: ويروى وت.ه'ذ©ون، وهو أ%شبه بالصواب، يعن تقتطعونا إ,ل أ%نفسكم
وتمعونا أ%و ت'س\ر,ع'ون إ,نفاقها.

vهلت الاء مع الاء ف الرباعي فلم أ%جد فيه شيئا�@هذخر: ال4زهري: أ
غي حرف واحد وهو الت_ه.ذ}خ'ر'؛ أ%نشد بعض اللغويي:

لكلY م.و\لvى ط%ي\ل%سانD أ%خ\ض.ر'،
وكام.خ¬ وك%ع.ك¬ م'د.و_ر'،

وط1ف}ل%ةD ف ب.ي\ت1ه1 ت}ذ%خ.ر'
أ%ي ت.ب.خ\ت.ر'، ويقال: تقوم له بأ%مر بيته.

@هرر: ه.ر_ الشيء4 ي.ه'رeه وي.ه,رeه ه.ر�اv وه.ريراv: ك%ر,ه.ه'؛ قال
الفضل بن الهلب بن أ%ب ص'ف}ر.ة%:

وم.ن\ ه.ر_ أ%ط}راف. الق%ن.ا خ.ش\ي.ة% الر_د.ى،
فليس. ل%ج\د{ صال� ب,ك%س'وب,

وه.ر.ر\ت'ه أ%ي ك%ر,ه\ت'ه أ%ه'رeه وأ%ه1رeه، بالضم والكسر. وقال ابن
ال4عراب: أ%ج,د ف و.ج\ه,ه1 ه1ر_ةv وه.ر,ير.ةv أ%ي كراهية. الوهري:

وال1رe السم من وقولك ه.ر.ر\ت'ه ه.ر�اv أ%ي كرهته. وه.ر_ فلن الكأ}س.
والر\ب. ه.ر,يراv أ%ي كرهها؛ قال عنترة:

:vت.ر\دي بنا معا �ح.ل%ف}نا لم، وال%ي\ل
ن'زاي,ل�ك�م\ حت ت.ه,رeوا الع.وال1يا



الر_د.يان�: ض.ر\ب¬ من الس_ي\ر,،وهو أ%ن ي.ر\ج'م. الف%ر.س' ال4رض.
ر.ج\ماv بوافره من شد_ة الع.د\و,. وقوله نزايلكم هو جواب القسم أ%ي ل

نزايلكم، فحذف ل على حد> قولم تال أ%ب\ر.ح' قاعداv أ%ي ل أ%برح،
ونزايلكم: ن'بار,ح'ك�م\، يقال: ما زايلته أ%ي ما بارحته. والعوال: جع

عالية1 الرمح، وهي ما دون الس>نان بقدر ذراع. وفلن ه.ر_ه' الناس' إ,ذا
كرهوا ناح1يته؛ قال ال4عشى:

أ%ر.ى الناس. ه.رeون,ي وش'ه>ر. م.د\خ.ل1ي،
ففي كلY م.م\شÝى أ%ر\ص'د' الناس. ع.ق}رب.ا

وه.ر_ الكلب' إ,ليه ي.ه,رe ه.ر,يراv وه1ر_ةv، وه.ر,ير' الكلب,: صوته
وهو دون النeب.اح, من قلة صبه على البد؛ قال الق%ط%ام1يe يصف شد_ة

البد:
أ%رى ال%ق_ ل يع\يا ع.ل%ي_ سبيل�ه،

إ,ذا ضاف%ن,ي ليلv مع الق�ر> ضائ1ف'
إ,ذا ك%ب_د. النجم' الس.ماء4 بش.ت\و.ة{،

على حي. ه.ر_ الكلب'، والث�ل}ج' خاش1ف'
ضائف: من الضيف. وك%ب_د. النجم' السماء4: يريد بالنجم الثريا،

وك%ب_د.: صار ف وسط السماء عند شد_ة البد. وخاشف: تسمع له خ.ش\ف%ة عند الشي
وذلك من شدة البد. ابن سيده: وبال%ر,ير, ش'ب>ه. ن.ظ%ر' بعض الك�ماة1

إ,ل بعض ف الرب. وف الديث: أ%نه ذكر قارئ القرآن وصاحب الصدقة فقال
رجل: يا رسول ال أ%رأ%ي\ت.ك. الن_ج\د.ة% الت تكون ف الرجل؟

فقال: ليست\ لا ب,ع1د\ل�، إ,ن الكلب ي.ه,رe من وراء3 أ%هله؛ معناه أ%ن
vالشجاعة غ%ر,3يزة ف ال3نسان فهو ي.لق%ى الروب. ويقاتل طبعا

وح.م1ي_ةv ل ح1سب.ةv، فضرب الكلب مثلv إ,ذ كان من طبعه أ%ن ي.ه,ر_ دون أ%هله
وي.ذ�ب_ عنهم، يريد أ%ن� الهاد والشجاعة ليسا بثل القراء4ة والصدقة.

يقال: ه.ر_ الكلب' ي.ه,رe ه.ر,يراv، فهو هارÒ وه.ر_ار¬ إ,ذا ن.ب.ح.
وك%ش.ر. عن أ%نيابه، وقيل: هو صوته دون ن'باحه. وف حديث ش'ر.ي\ح�: ل

أ%ع\ق1ل� الكلب. ال%ر_ار. أ%ي إ,ذا قتل الرجل� كلب. آخر ل أ�وجب عليه
شيئاv إ,ذا كان ن.ب_احاv ل4نه يؤ\ذي ب,ن'باح1ه. وف حديث أ%ب ال4سود:
الرأ%ة الت ت'هارe زوج.ها أ%ي ت.ه,رe ف وجهه كما ي.ه,رe الكلب. وف

حديث خزية: وعاد لا ال%ط1يe هار�اv أ%ي ي.ه,رe بعضها ف وجه بعض من



الهد. وقد يطلق الرير على صوت غي الكلب، ومنه الديث: إ,ن سعت
ه.ر,يراv ك%ه.ر,ير, الر_ح.ى أ%ي صوت دورانا. ابن سيده: وكلب ه.ر_ار¬ كثي

ال%ر,ير، وكذلك الذئب إ,ذا ك%ش.ر. أ%نيابه وقد أ%ه.ر_ه ما أ%ح.س_ به.
قال سيبويه: وف الثل: ش.رÒ أ%ه.ر_ ذا ناب�، وح.س'ن. البتداء� بالنكرة

ل4نه ف معن ما أ%ه.ر_ ذا ناب إ,ل� ش.رÒ، أ%عن أ%ن� الكلم عائد
إ,ل معن النفي وإ,نا كان العن هذا ل4ن البية عليه أ%قوى، أ%ل

ترى أ%نك لو قلت: أ%ه.ر_ ذا ناب� ش.رÒ، لكنت على طرف من ال3خبار غي
مؤ.كدف فإ,ذا قلت: ما أ%ه.ر_ ذا ناب� إ,ل� ش.رÒ، كان أ%و\ك%د.، أ%ل ترى

أ%ن قولك ما قام إ,ل� زيد أ%و\ ك%د' من قولك قام زيد؟ قال: وإ,نا
احتيج ف هذا الوضع إ,ل التوكيد من حيث كان أ%مراv م'ه,ماv، وذلك أ%ن قائل
هذا القول سع ه.ر,ير. كلب فأ%ضاف منه وأشفق لستماعه أ%ن يكون لطار,ق,

Òأ%ه.ر_ ذا ناب� أ%ي ما أ%ه.ر_ ذا ناب إ,ل� ش.ر Òش.ر¼، فقال: ش.ر
تعظيماv للحال عند نفسه وعند م'ست.م1ع1ه، وليس هذا ف نفسه كأ%ن يطرقه

ضيف أ%و مسترشد، فلما عناه وأ%هه أ%كد ال3خبار عنه وأ%خرجه مرج ال3غاظ
به. وهار_ه أ%ي ه.ر_ ف وجهه. وه.ر\ه.ر\ت' الشيء4: لغة ف م.ر\م.ر\ت'ه

إ,ذا ح.ر_ك}ت.ه؛ قال الوهري: هذا الرف نقلته من كتاب الع\ت1قاب,
ل4ب ت'راب� من غي ساع. وهر_ت القوس' ه.ر,يراv: ص.و_ت.ت\؛ عن أ%ب

حنيفة؛ وأ%نشد:
م'ط1لê ب,م'ن\حاة{ لا ف ش1مال1ه
ه.ر,ير¬، إ,ذا ما ح.ر_ك%ت\ه أ%نام1ل�ه\

وال1رe: الس>ن_و\ر'، والمع ه1ر.ر.ةD مثل ق1ر\د{ وق1ر.د.ة{،
وال�نثى ه1ر_ةD بالاء، وجعها ه1ر.ر¬ مثل ق1ر\بة{ وق1ر.ب,. وف الديث: أ%نه

نى عن أ%كل الر> وث%م.ن,ه؛ قال ابن ال4ثي: وإ,نا نى عنه ل4نه
كالوحشي> الذي ل يصح تسليمه وأ%نه ي.ن\تاب' الدeور. ول يقيم ف مكان
واحد، فإ,ن حبس أ%و ربط ل ينتفع به ولئل يتنازع الناس فيه إ,ذا انتقل

عنهم، وقيل: إ,نا نى عن الوحشي منه دون ال3نسي. وه1ر�: اسم امرأ%ة، من
ذلك؛ قال الشاعر:

أ%ص.ح.و\ت. اليوم. أ%م\ شاق%ت\ك. ه1رe؟
وه.ر_ الش>ب\ر,ق' والب'ه\م.ى والش_و\ك' ه.ر�اv: اشتد_ ي'ب\س'ه

وت.ن.ف�ش. فصار كأ%ظفار ال1ر> وأ%نيابه؛ قال:



ر.ع.ي\ن. الش>ب\ر,ق. الر_ي_ان% حت
إ,ذا ما ه.ر_، وام\ت.ن.ع. ال%ذاق'

وقولم ف الثل: ما يعرف ه1ر�اv من ب,ر¼؛ قيل: معناه ما يعرف من
:eه وهو أ%حسن ما قيل فيه. وقال الف%زاريeه أ%ي يكرهه من ي.ب.رeي.ه'ر

الب,رe الل©طف، وال1رe الع'ق�وق، وهو من ال%ر,ير,؛ ابن ال4عراب:
الب,رe ال3كرام وال1رe ال�ص'وم.ة�، وقيل: ال1رe ههن.ا الس>ن_و\ر'

والب,رe الفأ}ر. وقال ابن ال4عراب: ل يعرف هاراv من باراv لو ك�ت1ب.ت\
له، وقيل: أ%رادوا ه1ر\ه1ر\، وهو س.و\ق' الغنم، وب,ر\ب,ر\ وهو دعاؤ'ها؛

وقيل: ال1رe دهاؤ'ها والب,رe س.و\ق�ها. وقال أ%بو عبيد: ما يعرف
ال%ر\ه.ر.ة% من الب.ر\ب.ر.ة1؛ ال%ر\ه.ر.ة�: صوت الضأ}ن، والب.ر\ب.ر.ة�: صوت'

ال1ع\ز.ى. وقال يونس: ال1رe س.و\ق' الغنم، والب,رe دعاء� الغنم. وقال
ابن ال4عراب: ال1رe دعاء� الغنم إ,ل الع.ل%ف1، والب,رe دعاؤ'ها

إ,ل الاء. وه.ر\ه.ر\ت' بالغنم إ,ذا دعوتا.
وال�رار': داء# يأ}خ'ذ� ال3بل% مثل� الو.ر.م, بي اللد واللحم؛ قال

غ%ي\لن� بن ح'ر.ي\ث:
فإ,ل� يكن فيها ه'رار¬، فإ,ن_ن

ب,س3لð ي'مان,يها إ,ل ال%و\ل, خائ1ف'
eت'ه.ر �أ%ي خائ1ف¬ س1ل�، والباء زائدة؛ تقول منه: ه'ر_ت1 ال3ب,ل

ه.ر�اv. وبعي م.ه\ر'ور¬ أ%صابه ال�رار'، وناقة م.ه\ر'ور.ةD؛ قال الكميت
يدح خالد بن عبد ال الق%س\ر,ي_:

،vك%د1را vول ي'صادف}ن. إ,ل� آج,نا
�ول ي'ه.رe به منهن_ م'ب\ت.ق1ل

قوله به أ%ي بالاء يعن أ%نه م.ريء# ليس بالو.ب,يء3، وذكر ال3ب,ل% وهو
يريد أ%صحابا. قال ابن سيده: وإ,نا هذا مثل ي.ض\ر,ب'ه يب أ%ن

المدوح هنء� العطية، وقيل: هو داء يأ}خذها ف%ت.س\ل%ح' عنه، وقيل: ال�رار'
س.ل}ح' ال3بل من أ%ي> داء� كان. الكسائيe وال�م.و,يe: من أ%دواء3

ال3بل ال�ر.ار'، وهو استطلق بطونا، وقد ه.ر_ت\ ه.ر�اv وه'راراv، وه.ر_
س.ل}ح'ه وأ%ر_: اس\ت.ط}ل%ق. حت مات. وه.ر_ه' هو وأ%ر_ه': أ%طلقه من

بطنه، المزة ف كل ذلك بدل من الاء. ابن ال4عراب: ه.ر_ ب,س.ل}ح1ه1
وه.ك_ به إ,ذا رمى به. وبه ه'رار¬ إ,ذا اس\ت.ط}ل%ق. بطن'ه حت يوت.



وال%ر_ار.ان1: ن.ج\مان1؛ قال ابن سيده: ال%ر_اران1 الن_س\ر'
:eب.ع1يeبن ع.ز\ر.ة% الض �الواق1ع' وقلب' العقرب؛ قال ش'ب.ي\ل

وساق الف%ج\ر' ه.ر_ار.ي\ه1، حت
بدا ض.و\آه'ما غ%ي\ر. احت1مال,

وقد يفرد ف الشعر؛ قال أ%بو النجم يصف امرأ%ة:
و.س\ن.ى س.خ'ونD م.ط}ل%ع. ال%ر_ار,

وال%رe: ض.ر\ب¬ من زجر ال3بل. وه1رÒ: بلد وموضع؛ قال:
ف%و.ال ل أ%ن\س.ى بلءé لقيت'ه

بص.ح\راء3 ه1ر¼، ما ع.د.د\ت' الل�يال1يا
ورأ}س ه1ر�: موضع ف ساحل فارس. يراب.ط� فيه. وال�رe وال�ر�ه'ور'
وال%ر\هار' وال�راه1ر': الكثي من الاء3 والل�ب.ن, وهو الذي إ,ذا ج.رى

سعت له ه.ر\ه.ر\، وهو حكاية ج.ر\ي,ه1. ال4زهري: وال�ر\ه'ور' الكثي من
الاء3 واللب إ,ذا حلبته سعت له ه.ر\ه.ر.ةv؛ وقال:

س.ل}م¬ ت.ر.ى الد_ال1ي_ منه أ%ز\و.را،
إ,ذا ي.ع'بe ف الس_ر,ي> ه.ر\ه.ر.ا

وسعت له ه.ر\ه.ر.ةv أ%ي صوتاv عند ال%ل}ب. وال%ر'ور' وال�ر\ه'ور':
ما تناثر من حب الع'ن\ق�ود، زاد الزهري: ف أ%صل الك%ر\م. قال أ%عراب:

مررت على ج.فنة{ وقد تركت س'ر'وغ�ها بق�ط�وفها ف%س.ق%ط%ت\ أ%ه\رار'ها
فأ%كلت' ه'ر\ه'ور.ةv فما وقعت ول طارت؛ قال ال4صمعي: الفنة الك%ر\م.ة،

والسeروغ� قضبان الكرم، واحدها س.ر\غD، رواه بالغي، والقطوف العناقيد،
قال: ويقال لا ل ينفع ما و.ق%ع. ول طار.. وهر� ي.ه'رe إ,ذا أ%كل

ال%ر'ور، وهو ما يتساقط من الكرم، وه.ر\ه.ر. إ,ذا ت.ع.د_ى. ابن السكيت: يقال
�للناقة ال%ر,م.ة ه1ر\ه1ر¬، وقال النضر: ال1ر\ه1ر' الناقة الت ت.ل}ف1ظ
ر.ح1م'ها الاء4 من الك1ب.ر فل ت.ل}ق%ح'؛ والمع ال%راه1ر'؛ وقال

غيه: هي ال1ر\ش.ف�ة� وال1ر\د1ش.ة� أ%يضاv. ومن أ%ساء3 اليات: الق%ز.از'
وال1ر\ه1ي'. ابن ال4عراب: ه.ر_ ي.ه.رe إ,ذا ساء4

خ'ل�ق�ه.وال�ر\ه'ور: ضرب من السeف�ن. ويقال للكان'ون.ي\ن,: ها ال%ر_اران1 وها
ش.ي\بان وم1ل}حان�. وه.ر\ه.ر. بالغنم: دعاها إ,ل الاء3 فقال لا: ه.ر\ه.ر\.

وقال يعقوب: ه.ر\ه.ر. بالضأ}ن خصها دون العز. وال%ر\ه.ر.ة�: حكاية
أ%صوات الند ف الرب. غيه: وال%ر\ه.ر.ة� والغ.ر\غ%ر.ة� يكى به بعض



أ%صوات الند والس>ن\د1 عند الرب. وه.ر\هر.: دعا ال3بل إ,ل الاء3.
:�وه.ر\ه.رة� ال4سد: ت.ر\ديد' زئ1ي,ه، وهي ال تسمى الغرغرة. وال%ر\ه.ر.ة

الضحك ف الباطل. ورجل ه.ر\هار¬: ض.ح_اك ف الباطل. ال4زهري ف ترجة
عقر: الت_ه.ر\ه'ر' صوت الريح، ت.ه.ر\ه.ر.ت\ وه.ر\ه.ر.ت\ واحد¬؛ قال وأ%نشد

الؤ.ر>ج':
وص1ر\ت. ملوكاv ب,قاع� ق%ر\ق%ر,،
ي.ج\ري عليك ال�ور' بالت_ه.ر\ه'ر,

يا لك من ق�ن\ب'ر.ة{ وق�ن\ب'ر,
كنت1 على ال4ي_ام ف ت.ع.ق©ر,

أ%ي ف صر وجلدة، وال أ%علم.
@هزر: ال%ز\ر' والب.ز\ر': شدة الضرب بالشب، ه.ز.ر.ه' ه.ز\راv كما يقال

ه.ط%ر.ة وه.ب.ج.ه'.
ابن سيده: ه.ز.ر.ه ي.ه\ز,ر'ه' ه.ز\راv بالعصا ضربه با على جنبه وظهره

ضرباv شديداv. الوهري: ه.ز.ر.ه بالعصا ه.ز.رات أ%ي ضربه. وف حديث و.ف}د1
عبد القيس: إ,ذا شرب قام إ,ل ابن عمه ف%ه.ز.ر ساق%ه؛ ال%ز\ر': الضرب

الشديد بالشب وغيه، وهو م.ه\ز'ور¬ وه.ز,ير¬. وال%ز\ر': الغ.م\ز'
الشديد، ه.ز.ر.ه' ي.ه\ز,ر'ه ه.ز\راv فيهما. ورجل م1ه\ز.ر، بكسر اليم، وذو

ه.ز.رات{ وذو ك%س.رات{: ي'غ\ب.ن' ف كل شيء�؛ قال:
إ,ل� ت.د.ع\ ه.ز.رات{ لست. تاركها،
�ت'خ\ل%ع\ ث1ياب'ك.، ل ضأ}نD ول إ,بل

يقول: ل يبقى له ض.أ}ن ول إ,بل. الفر�اء: ف فلن ه.ز.رات¬ وك%س.رات¬
ود.غ%وات ود.غ%يات، كله الكسل. وال�ز.ي\ر.ة: تصغي ال%ز\ر.ة1، وهي
الكسل التام. وال%ز\ر' ف البيع: الت_ق%حeم' فيه وال3غلء. وقد ه.ز.ر\ت'

له ف بيعه ه.ز\راv أ%ي أ%غلبت له. والاز,ر': ال�ش\ت.ري ال�ق%ح>م' ف
:�البيع. ورجل ه1ز\ر¬: مغبون أ%حق يطمع به. وال%ز\ر.ة� وال%ز.ر.ة

ال4رض الرقيقة.
وال�ز.ر': قبيلة من اليمن ي'ب>ت'وا ف%ق�ت1ل�وا. وال�ز.ر': موضع؛ قال

أ%بو ذؤ.يب:
لقال% ال4باعد' والش_ام1ت'و

ن: كانوا ك%لي\ل%ة1 أ%هل, ال�ز.ر\



يعن تلك القبيلة أ%و ذلك الوضع. وقال بعضهم: ال�ز.ر' ث%م'ود' حيث
أ�هلكوا فيقال: كما باد أ%هل� ال�ز.ر,؛ وقال ال4صمعي: هي وقعة كانت لم
منكرة. وم.ه\ز'ور¬: واد بالجاز. وف الديث: أ%نه قضى ف سيل م.ه\ز'ور�

أ%ن ي'ح\ب.س. حت يبلغ الاء الكعبي. قال ابن ال4ثي: م.ه\ز'ور¬ وادي بن
ق�ر.ي\ظ%ة بالجاز، قال: فأ%ما بتقدي الراء على الزاي فموضع سوق

الدينة تصدق به رسول ال، صلي ال عليه وسلم، على السلمي. وه.ي\ز.ر¬: اسم.
وال%ز.و_ر': الضعيف، زعموا.

:�@هزبر: ال1ز\ب\ر': من أ%ساء ال4سد. وال%ز.ن\ب.ر' وال%ز.ن\ب.ران
الديد الس_ي>ء� ال�ل�ق,. وقال ابن السكيت: رجل ه.ز.ن\ب.ر¬ وه.ز.ن\ب.ران

أ%ي حديد وث�اب¬. ابن ال4عراب: ناقة ه1ز.ب\ر.ةD ص'ل}ب.ةD؛ وأ%نشد:
ه1ز.ب\ر.ةD ذات' ن.س3يب� أ%ص\ه.ب.ا

@هزمر: ال%ز\م.ر.ة�: الركة الشديدة. وه.ز\م.ر.ه: ع.ن_ف. به.
@هسر: ابن ال4عراب قال: ال�س.ي\رة� تصغي ال�س\ر.ة1، وهم قرابات

الرجل من طرفيه أ%عمام'ه وأ%خوال�ه.
@هشر: ال%ش\ر': خ1ف�ة الشيء ور,ق�ت'ه. ورجل ه.ي\ش.ر¬: ر,خ\و¬ ضعيف

طويل. وال%ي\ش.ر' وال%ي\ش'ور: شجر، وقيل: نبات ر,خ\و¬ فيه طول على رأ}سه
ب'ر\ع'وم.ةD كأ%نه عنق الر_أ}ل,؛ قال ذو الرمة يصف فراخ الن_عام:

كأ%ن أ%ع\ناق%ها ك�ر_اث� سائ1ف%ة{
طار.ت\ ل%فائ1ف�ه، أ%و\ ه.ي\ش.ر¬ س'ل�ب'

أ%ي م.س\ل�وب' الورق؛ وقال الراجز:
باتت\ ت.ع.ش_ى ال%م\ض. بالق%ص1يم،

ل�باي.ةv من ه.م1ق� ه.ي\ش'ور* قوله« لباية» بوحدة فمثناة تتية بينهما
ألف، كذا بالصل ونسخة من القاموس شرح عليها السيد مرتضى وصو_با. وف

نسخ من الصحاح والقاموس: لبابة بوحدتي.
وف رواية: ه.ي\ش'وم، وقيل: اليشور شجر ينبت ف الرمل يطول ويستوي وله

كمأ%ة، الب.ز\ر' ف رأ}سه. والسائفة: ما استرق من الرمل. غيه:
ال%ي\ش.ر' ك%ن\ك%ر' الب.ر> ينبت ف الرمال. ابن ال4عراب: ال�ش.ي\ر.ة� تصغي
ال�ش\ر.ة1، وهي الب.ط%ر'. وف النوادر: شجرة ه.ش'ور¬ وه.ش1ر.ةD وه.م'ور¬

وه.م1ر.ةD إ,ذا كان ورقها يسقط سريعاv. وقال أ%بو حنيفة: من الع'ش\ب
ال%ي\ش.ر' وله ورقة شاك%ةD فيها ش.و\ك¬ ضخم وهو ي'س.م>ق'، وزهرته صفراء



.Dمن وسطه حت تكون أ%طول من الرجل، واحدته ه.ي\ش.ر.ة Dله قصبة ،�وتطول
وال1ه\شار' من ال3بل: الت ت.ض\بع' ق%ب\ل%ها* قوله« الت تضبع قبلها» أي

تشتهي الفحل قبل البل. ووقع ف القاموس: الت تضع أي من الوضع قبلها أي
بضمتي، وخطأه شارحه وصو�ت ما ف اللسان وصو�ب وت.ل}ق%ح' ف أ%و�ل ض.ر\ب.ة

ول ت'مار,ن�. وال%ه\ش'ور' من ال3بل: ال�ح\ت.ر,ق' الر>ئ%ة1.
@هصر: ال%ص\ر': الكس\ر'. ه.ص.ر. الشيء4 ي.ه\ص1ر'ه ه.ص\راv: ج.ب.ذ%ه

وأ%ماله واه\ت.ص.ر.ه. أ%بو عبيدة: ه.ص.ر\ت' الشيء وو.ق%ص\ت'ه إ,ذا كسرته.
وال%ص\ر': عطف الشيء الر_ط}ب, كالغصن ونوه وك%س\ر'ه من غي ب.ي\ن'ون.ة{،

وقيل: هو ع.ط}ف�ك أ%ي_ شيء كان؛ ه.ص.ر.ه ي.ه\ص1ر'ه ه.ص\راv فان\ه.ص.ر.
واه\ت.ص.ر.ه فاه\ت.ص.ر. الوهري: ه.ص.ر\ت' الغ'ص\ن. وبالغ'ص\ن, إ,ذا أ%خذت

برأ}سه فأ%ملته إ,ليك. وف الديث: كان إ,ذا ر.ك%ع. ه.ص.ر. ظ%ه\ر.ه أ%ي
ثناه إ,ل ال4رض. وأ%صل ال%ص\ر,: أ%ن تأ}خذ برأ}س عود فتثني.ه إ,ليك

vثقيل vباء� رفع ح.ج.را�وت.ع\ط1ف%ه. وف الديث: لا بن مسجد. ق
ف%ه.ص.ر.ه إ,ل بطنه أ%ي أ%ضافه وأ%ماله. وقال أ%بو حنيفة: الن\ه,صار

واله\ت1صار س'ق�وط الغصن على ال4رض وأ%صله ف الشجرة؛ واستعاره أ%بو ذؤيب ف
العرض فقال:

و.ي\ل� م� ق%ت\لى، ف�و.ي\ق. الق%اع, من ع'ش.ر�،
من آل ع'ج\ر.ة% أ%م\س.ى ج.دeه'م\ ه.ص1ر.ا

التهذيب: اه\ت.ص.ر\ت' النخلة إ,ذا ذ%ل�ل}ت ع'ذ�وق%ها وس.و_ي\ت.ها؛
وقال لبيد:

ج.ع\لD ق1صار¬ وع.ي\دانD ي.ن'وء� به،
من الك%واف1ر,، م.ه\ض'وم¬ وم'ه\ت.ص.ر'

ويروى: م.ك}م'وم¬ أ%ي م'غ.ط¾ى. وف الديث: أ%نه كان مع أ%ب طالب فنزل
تت شجرة ف%ت.ه.ص_ر.ت\ أ%غصان� الشجرة أ%ي ت.ه.د�ل%ت\ عليه.
وال%ي\ص.ر': ال4سد'. وال%ص_ار': ال4سد. وأ%سد¬ ه'ص'ور¬ وه.ص_ار¬

وه.ي\ص.ر¬ وه.ي\صار¬ وم1ه\صار¬ وه'ص.ر.ةD وه'ص.ر¬ وم'ه\ت.ص1ر¬: ي.ك}س3ر'
وي'م1يل�؛ من ذلك؛ أ%نشد ثعلب:

وخ.ي\ل قد د.ل%ف}ت' لا ب,خ.ي\ل�،
عليها ال�س\د' ت.ه\ت.ص1ر' اه\ت1صار.ا

وف حديث ابن أ�ن.ي\س�: كأ%نه الر>ئ}بال� ال%ص'ور' أ%ي ال4سد الشديد



الذي ي.ف}ت.ر,س' وي.ك}س3ر'، ويمع على ه.واص1ر.؛ وف حديث عمرو بن مرة:
ودار.ت\ ر.حاها بالل©ي'وث1 الواص1ر,

وف حديث س.ط1يح:
فربا أ%ض\ح.و\ا ب,من\ز,ل%ة{

ت.هاب' ص.و\ل%ه'م' ال�4س\د' ال%واص1ي'*كذا بياض بالصل.
جع م1ه\صار�، وهو مفعال منه.

وال%ص\ر': شد�ة الغ.م\ز,، ورجل ه.ص1ر¬ وه'ص.ر¬. وه.ص.ر. قر\ن.ه
ي.ه\ص1ر'ه ه.ص\راv: غمزه. وال%ص\ر': أ%ن تأ}خذ برأ}س شيء ث تكسره إ,ليك من غي

بينونة؛ وأ%نشد لمرئ القيس:
ولا ت.ناز.ع\نا ال%د1يث% وأ%س\م.ح.ت\،

ه.ص.ر\ت' بغ'ص\ن� ذي ش.مار,يخ م.ي_ال,
قوله: تنازعنا الديث أ%ي ح.د�ث%ت\ن,ي وح.د_ث}ت'ها. وأ%س\م.ح.ت\:

انقادت وت.س.ه_ل%ت\ بعد صعوبتها. وه.ص.ر\ت': جذبت؛ وأ%راد بالغصن ج,س\م.ها
وق%د_ها ف ت.ث%ن>يه1 ولينه كتثن الغصن، وشبه شعرها بشماريخ النخل ف

كثرته والتفافه.
وال�هاص1ريe: ض.ر\ب¬ من الب'ر'ود، وف التهذيب: من برود اليمن.

وال%ص\ر.ة� وال%ص.ر.ة�: خ.ر.ز.ة ي'ؤ.خ_ذ� با الرجال. وهاص1ر¬
وه.ص_ار¬ وم'هاص1ر: أ%ساء.

@هطر: ه.ط%ر. الكلب. ي.ه\ط1ر'ه ه.ط}راv: قتله بالشب. قال الليث: ه.ط%ر.ه
ي.ه\ط1ر'ه ه.ط}راv كما ي'ه.ي>ج' الكلب. بالشبة. ابن ال4عراب:

ال%ط}ر.ة� ت.ذ%ل©ل� الفقي للغن� إ,ذا سأ%له.
@هعر: ال%ي\ع.ر.ة� من النساء: الت ل تستقر من غي عفة كالع.ي\ه.ر.ة،
والفعل كالفعل. وقال الليث: ه.ي\ع.ر.ت1 الرأ%ة� وت.ه.ي\ع.ر.ت إ,ذا كانت

ل تستقر ف مكان. قال أ%بو منصور: كأ%نه عنده مقلوب من الع.ي\ه.ر.ة1
.vل4نه جعل معناها واحدا

وترجم ال4زهري بعد هذه ترجة أ�خرى وأ%عاد هذه الترجة وقال: قال بعضهم
ال%ي\ع.ر'ون� الداهية. ويقال للعجوز ال�س3ن_ة: ه.ي\ع.ر'ونD، سيت
بالداهية. قال: ول أ%ح'قe ال%ي\ع.ر'ون% ول أ�ث}ب,ت'ه ول أ%دري ما

صحته.
@هقر: ال%ق%و_ر': الطويل الض_خ\م' ال4حق'. ويقال للرجل الطويل



العظيم السم: ه1رطالD وه1ر\د.ب_ةD وه.ق%و_ر وق%ن.و_ر¬؛ وأ%نشد أ%بو عمرو
ل1نجاد{ ال%ي\ب.ر,ي>:

ليس ب,ج,ل}حاب� ول ه.ق%و_ر,،
لكنه الب'ه\ت'ر' واب\ن' الب'ه\ت'ر,،

ع1ضÒ ل%ئ1يم' ال�ن\ت.مى والع'ن\ص'ر,
اللحات: الكثي الم. والب'ه\ت'ر,: القصي، لغة ف الب'ح\ت'ر.

:�والع1ضe: الع.س3ر'. يقال: غ%ل%ق¬ ع1ضÒ إ,ذا كان ل يكاد ينفتح. وال�ق%ي\ر.ة
تصغي ال%ق}ر.ة1، وهو وجع من أ%وجاع الغنم.

@هكر: ال%ك}ر': الع.ج.ب'، وقيل: ال%ك}ر' أ%شدe العجب,.
ه.ك1ر. ي.ه\ك%ر' ه.ك%راv وه1ك}راv، فهو ه.ك1ر¬: اشتد_ ع.ج.ب'ه، مثال

ع.ش1ق. ي.عش.ق' ع1ش\قاv وع.ش.قاv؛ قال أ%بو ك%ب,ي الذل:
أ%ز'ه.ي\ر'، و.ي\ح.ك1 ل1لش_باب, ال�د\ب,ر,

والش_ي\ب' ي.غ\ش.ى الرأ}س. غ%ي\ر. ال�ق}ص1ر,
ف%ق%د. الش_باب. أ%بوك1 إ,ل ذ1ك}ر.ه،

فاع\ج.ب\ لذلك، ر.ي\ب. د.ه\ر�، واه\ك%ر,
بدأ% بطاب ابنته زهية ث رجع فخاطب نفسه فقال: اعجب لذلك واه\ك%ر أ%ي

تعجب أشد� العجب. وال%ك1ر': ال�ت.ع.ج>ب'.
وف حديث عمر والعجوز: أ%قبلت من ه.ك}ران% وك%وك%ب�؛ ها جبلن معروفان

ببلد العرب. وفيه م.ه\ك%ر.ة أ%ي ع'ج\ب¬.
وال%ك�ر' وال%ك1ر': الناع1س'. وقد ه.ك1ر\ت' أ%ي ن.ع1س\ت'. وه.ك1ر.

الرجل� ه.ك%راv: س.ك1ر. من النوم، وقيل: اشتد نومه، وقيل: هو أ%ن يعتريه
ن'عاس فتسترخي عظامه ومفاصله. وت.ه.ك�ر.: ت.ح.ي_ر.. وه.ك}ر¬ وه.ك1ر¬:

موضع؛ قال امرؤ القيس:
ل%د.ى أ%و ك%ب.ع\ض, د'مى ه.ك1ر\

وقد يوز أ%ن يكون أ%راد د'مى ه.ك}ر, فنقل الركة للوقف كما حكاه سيبويه
من قولم: هذا الب.ك�ر\ ومن الب.ك1ر\. قال ال4زهري: ه.ك1ر¬ موضع أ%و

د.ي\ر¬، قال: أ�راه ر'وم1يìا، وأ%نشد بيت امرئ القيس.
@هر: ال%م\ر': الص_بe* قوله« المر الصب» بابه ضرب ونصر كما ف

القاموس.. غيه: ال%م\ر' ص.بe الدمع والاء والطر.
ه.م.ر. الاء� والد_م\ع' ي.ه\م1ر' ه.م\راv: ص.ب_؛ قال ساعدة بن جؤية:



وجاء4 خ.ل1يله إ,ليها، ك1لها
ي.ف1يض' د'موعاv، ل ي.ر,يث� ه'م'ور'ها

وان\ه.م.ر. ك%ه.م.ر، فهو هام1ر¬ وم'ن\ه.م1ر¬: سال. وه.م.ر. الاء4
والدمع. وغيه ي.ه\م1ر'ه ه.م\راv: ص.ب_ه. وال%م\ر.ة: الدeف}ع.ة� من الطر.

وال%م_ار': السحاب الس_ي_ال؛ قال:
أ%ناخ.ت\ ب.م_ار, الغ.مام, م'ص.ر>ح�،

ي.ج'ود' بطل�وق� من الاء3 أ%ص\ح.م.ا
وه.م.ر. الكلم ي.ه\م1ر'ه ه.م\راv: أ%كثر فيه. ورجل م1ه\مار¬: كثي

vالكلم. وال%م\ر': شدة الع.د\و,. وه.م.ر. الفرس' ال4رض. ي.ه\م1ر'ها ه.م\را
واه\ت.م.رها: وهو شدة ضربه إ,ياها بوافره؛ وأ%نشد:

ع.ز.از.ة وي.ن\ه.م1رن% ما ان\ه.م.ر\
وه.م.ر. ما ف الض_ر\ع أ%ي حل%ب.ه كله. وه.م.ر. له من ماله أ%ي أ%عطاه.

ورجل ه.م_ار¬ وم1ه\مار¬ وم1ه\م.ر أ%ي م1ه\ذار¬ ي.ن\ه.م1ر' بالكلم؛
وقال يدح رجلv بال%طاب.ة1:

ت.ر,يغ� إ,ليه ه.وادي الكلم،
إ,ذا خ.ط1ل% الن_ث1ر' ال1ه\م.ر'

ال4زهري: ال%م_ار' الن_م_ام'. قال ال4زهري: صوابه ال%م_از،
بالزاي، فأ%ما ال%م_ار' فال1ك}ثار'. وال1ه\مار': الذي ي.ه\م1ر' عليك

الكلم. ه.م\راv أ%ي يكثر. واه\ت.م.ر الفرس' إ,ذا جرى.
وال%مر.ى: الص_خ_ابة من النساء. وال%م\ر.ة�: والد_م\د.م.ة�، وقيل:

:vبغضب. وه.م.ر. الغ'ز\ر' الناقة% ي.ه\م1ر'ها ه.م\را �الد_م\د.م.ة
ج.ه.د.ها، وحكى بعضهم ه.م.ز.ها، وليس بصحيح.
وال%م1ر' والي.ه\م'ور': من أ%ساء الرمال؛ قال الشاعر:

من الر>مال, ه.م1ر¬ ي.ه\م'ور'
وقال الشاعر:

ي'هام1ر' الس_ي\ل% وي'ول ال4خ\ش.ب.ا
�وال%م\ر.ة�: خ.ر.ز.ة ال�ب> ي'ستعطف با الرجال�؛ يقال: يا ه.م\ر.ة

اه\م1ر,يه، ويا غ%م\ر.ة� اغ}م'ر,ي,ه، إ,ن أ%قبل ف%س'ر>يه، وإ,ن أ%دبر
ف%ض'ر>يه. ورجل ه.م1ر: غليظ سي. وبنو ه.م\رة: بطن. وبنو ه'م.ي\ر: بطن

منهم.



@هنر: ال%ن\ر.ة�: و.ق}ب.ة� ال�ذ�ن1 الليحة، ل يكها غي صاحب العي.
وقال ال4زهري: يقال ه.ن.ر\ت' الثوب. بعن أ%ن.ر\ت'ه أ%ه.ن,ي'ه وهو أ%ن

ت'ع.لYم.ه؛ قاله اللحيان.
هنب: ال1ن\ب,ر.ة�: ال4تان، وهي أ�م ال1ن\ب,ر,. وأ�م ال1ن\ب,ر,:

الضبع ف لغة بن ف%زارة؛ قال الشاعر القتال الكلب واسه عبيد بن
ال�ص.ر>جي:

يا قات.ل% ال� صبياناv، ت.جيء� ب,ه,م\
أ�مe ال�ن.ي\ب,ر, من ز.ن\د{ لا و.اري

من ك�لY أ%ع\ل%م. م.ش\ق�وق� و.ت1ي.ت'ه'،
ل ي'وف1 خ.م\س.ة% أ%ش\بار� بش.ب_ار

ويروى: يا قبح ال ضبعاناv. وف شعره: من زند لا حاري، والاري:
الناقص، والواري: السمي، وال4علم: الشقوق الشفة العليا، والوتية: إ,طار

الشفة. وأ%بو ال1ن\ب,ر: الض>ب\عان�؛ وقول الشاعر:
ملقي. ل ي.ر\م'ون% أ�م_ ال1ن\ب,ر,

ال4صمعي: هي الضبع؛ وغيه: هي ال1م.ار.ة� ال4هلية. وال4صمعي:
ال1ن\ب,ر'، مثل ال1ن\ص1ر,، ولد الض_ب'ع,، وال1ن\ب,ر' الحش، ومنه قيل

لل4تان أ�م ال1ن\ب,ر,. ابن سيده: هو ال1ن\ب,ر'، وال1ن_ب\ر' الثور والفرس؛
وهو أ%يضاv ال4دي الرديء؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

يا ف%تÝى ما ق%ت.ل}ت'م' غ%ي\ر. د'ع\ب'و
ب�، ول من ق�وار.ة1 ال1ن_ب\ر,

قال: ال1ن_ب ههنا ال4دي. وف حديث كعب ف صفة النة فقال: فيها
ه.ناب,ي' مسك يبعث ال تعال عليها رياv تسمى ال�ثي.ة%، ف%ت'ث1ي ذلك

،Dالسك. على وجوههم. وقالوا: ال%ناب,ي' والن_هابي' رمال م'ش\ر,ف%ة
واحدتا ن'ه\بورة وه'ن\ب'ورة، وقيل ف قوله فيها هنابي مسك، وقيل: أ%راد

أ%نابي جع أ%نبار، قلبت المزة هاء، وهي ك�ث}بانD م'ش\ر,ف%ة، أ�خذ من
ان\ت1بار الشيء وهو ارتفاعه، وال4ن\بار من الطعام مأ}خوذ منه.

@هنب: ال1ن\ب,ر.ة�: ال4تان، وهي أ�م ال1ن\ب,ر,. وأ�م ال1ن\ب,ر,:
الضبع ف لغة بن ف%زارة؛ قال الشاعر القتال الكلب واسه عبيد بن

ال�ص.ر>جي:
يا قات.ل% ال� صبياناv، ت.جيء� ب,ه,م\



أ�مe ال�ن.ي\ب,ر, من ز.ن\د{ لا و.اري
من ك�لY أ%ع\ل%م. م.ش\ق�وق� و.ت1ي.ت'ه'،
ل ي'وف1 خ.م\س.ة% أ%ش\بار� بش.ب_ار

ويروى: يا قبح ال ضبعاناv. وف شعره: من زند لا حاري، والاري:
الناقص، والواري: السمي، وال4علم: الشقوق الشفة العليا، والوتية: إ,طار

الشفة. وأ%بو ال1ن\ب,ر: الض>ب\عان�؛ وقول الشاعر:
ملقي. ل ي.ر\م'ون% أ�م_ ال1ن\ب,ر,

ال4صمعي: هي الضبع؛ وغيه: هي ال1م.ار.ة� ال4هلية. وال4صمعي:
ال1ن\ب,ر'، مثل ال1ن\ص1ر,، ولد الض_ب'ع,، وال1ن\ب,ر' الحش، ومنه قيل

لل4تان أ�م ال1ن\ب,ر,. ابن سيده: هو ال1ن\ب,ر'، وال1ن_ب\ر' الثور والفرس؛
وهو أ%يضاv ال4دي الرديء؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

يا ف%تÝى ما ق%ت.ل}ت'م' غ%ي\ر. د'ع\ب'و
ب�، ول من ق�وار.ة1 ال1ن_ب\ر,

قال: ال1ن_ب ههنا ال4دي. وف حديث كعب ف صفة النة فقال: فيها
ه.ناب,ي' مسك يبعث ال تعال عليها رياv تسمى ال�ثي.ة%، ف%ت'ث1ي ذلك

،Dالسك. على وجوههم. وقالوا: ال%ناب,ي' والن_هابي' رمال م'ش\ر,ف%ة
واحدتا ن'ه\بورة وه'ن\ب'ورة، وقيل ف قوله فيها هنابي مسك، وقيل: أ%راد

أ%نابي جع أ%نبار، قلبت المزة هاء، وهي ك�ث}بانD م'ش\ر,ف%ة، أ�خذ من
ان\ت1بار الشيء وهو ارتفاعه، وال4ن\بار من الطعام مأ}خوذ منه.
@هنزمر: ال1ن\ز.م\ر' وال1ن\ز.م\ن' وال1يز.م\ن'، كلها: عيد من أ%عياد

النصارى أ%و سائر العجم، وهي أ%عجمية؛ قال ال4عشى:
إ,ذا كان ه1ن\ز.م\ن¬ ور'ح\ت' م'خ.ش_ما

@هور: هار.ه بال4مر, ه.و\راv: أ%ز.ن_ه. وه'ر\ت' الرجل% با ليس عنده من
خي إ,ذا أ%ز\ن.ن\ت.ه، أ%ه'ور'ه ه.و\راv؛ قال أ%بو سعيد: ل يقال ذلك ف

غي الب. وهار.ه بكذا أ%ي ظنه به؛ قال أ%بو مالك بن ن'و.ي\ر.ة يصف
فرسه:

ر.أ%ى أ%ن_ن ل بالكثي أ%ه'ور'ه،
ول ه'و. ع.ن>ي ف ال�واساة1 ظاهر'

eأ%ه'ور'ه أ%ي أ%ظن القليل% يكفيه. يقال: هو ي'هار' بكذا أ%ي ي'ظ%ن
:vبكذا؛ وقال آخر يصف إ,بل



قد ع.ل1م.ت\ ج,ل�ت'ها وخ'ور'ها
أ%ن، ب,ش1ر\ب, السeوء3، ل أ%ه'ور'ها

أ%ي ل أ%ظن أ%ن القليل يكفيها ولكن لا الكثي.
ويقل: ه'ر\ت' الرجل% ه.و\راv إ,ذا غ%ش.تش\ت.ه. وه'ر\ت'ه بالشيء:

ات_ه.م\ت'ه به، والسم ال�ور.ة�. وهار. الشيء4: ح.ز.ر.ه. وقيل للف%زار,ي>: ما
القطعة من الليل؟ فقال: ح'ز\م.ةD ي.ه'ور'ها أ%ي قطعة ي.ح\ز'رها.

وه'ر\ت'ه: حلته على الشيء وأ%ردته به. وض.ر.ب.ه ف%هار.ه وه.و_ره إ,ذا صرعه.
vر\ف' ي.ه'ور' ه.و\را�وهار. النباء4 ه.و\راv: ه.د.م.ه. وهار البناء� وال

وه'ؤ'وراv، فهو هائ1ر¬ وهار�، على القلب.
@هي: هار. ال�ر\ف' والب,ناء� وت.ه.ي_ر.: اندم، وقيل: إ,ذا انصدع

الرف من خلفه وهو ثابت بعد ف مكانه فقد هار.، فإ,ذا سقط فقد ان\هار.
وت.ه.ي_ر. وه.ي_ر\ت' ال�ر\ف. ف%ت.ه.ي_ر: لغة ف ه.و_ر\ت'ه. ورجل ه.يار¬:

ي.ن\هار كما ي.ن\هار الرمل؛ قال كثي>ر:
vفما و.ج.د'وا منك. الض_ريب.ة% ه.د_ة
ه.ي.اراv، ول س.ق}ط% ال4ل1ي_ة1 أ%خ\ر.ما

وال%ي\ر.ة�: ال4رض' السهلة. وه1ي¬ وه.ي\ر¬ وه.ي>ر¬: من أ%ساء
الص_با، وكذلك إ,ي\ر¬ وأ%ي\ر¬ وأ%ي>ر¬، وقيل: ه1ي\ر¬ وإ,ي\ر¬ من أ%ساء

الش_مال. والائر: الساقط، والراهي الستقيم، وال%و\ر.ة� ال%ل%ك%ة�. يقال:
اس\ت.ي\ه,ر\ بإ,بلك واق}ت.ي,ل} وار\ت.ج,ع\ أ%ي استبدل با إ,بلv غيها،

واقتيل هو اف}ت.ع1ل} من ال�قاي.ل%ة1 ف البيع البادلة. ومضى ه1ي\ر¬ من
الليل أ%ي أ%قل من نصفه؛ عن ابن ال4عراب، وحكي فيه ه1ت\ر¬ وقد ذكر.

وه1ي\ر'ور¬: ضرب 
(* قوله« وهيور ضرب إل» بكسر الاء بضبط الصل وضبط

ف القاموس بفتحها وتكلم الشارح عليهما وعزا الول لئمة اللغة) من التمر،
والذي حكاه أ%بو حنيفة ه1ي\ر'ون�، بضم النون، فإ,ن كان ذلك فهو يتمل

.vول�أ%ن يكون ف1ع\ل�وناv وف1ع\ل
والي.ه\ي.رe: الجر الصeل}ب' ال4حر. الجر' الي.ه\ي.رe: الصeل}ب'،

ومنه سي صمغ الطل}ح ي.ه\ي.ر�اv، وقيل: هي حجارة أ%مثال ال4كف، وقيل:
هو حجر صغي، قال: وربا زادوا فيه ال4لف فقالوا: ي.ه\ي.ر_ى، قالوا: وهو

�من أ%ساء3 الباطل. ابن شيل: قيل ل4ب أ%سلم: ما الث�ر_ة



الي.ه\ي.ر_ة� ال4خلف؟؟ فقال: الث�ر_ة� الس_اه1ر.ة الع1ر\ق, تسمع ز.م1ي.
ش.خ\ب,ها وأ%نت من ساعة، قال: والي.ه\ي.ر_ة� الت يسيل لبنها من كثرته، وناقة

ساهرة العروق، كثية اللب: وقال أ%بو حنيفة: الي.ه\ي.رe، مشدد:
الص_م\غة الكبية؛ وأ%نشد:
قد م.ل%ؤ'وا ب'طون.ه'م\ ي.ه\ي.ر_ا

والي.ه\ي.رe والي.ه\ي.ر_ى: الاء� الكثي. وذهب ماله ف الي.ه\ي.ر_ى
أ%ي الباطل. أ%بو اليثم: ذهب صاحبك ف الي.ه\ي.ر_ى أ%ي ف الباطل. شر:

ذهب ف الي.ه\ي.ر> أ%ي ف الريح. ويقال للرجل إ,ذا سأ%لته عن شيء
فأ%خطأ%: ذهبت. ف الي.ه\ي.ر_ى، وأ%ين تذهب\ تذهب\ ف الي.ه\ي.ر_ى؛

وأ%نشد:لا رأ%ت\ شيخاv لا د.و\د.ر_ى،
ف مثل, خ.ي\ط1 الع1ه,ن, ال�ع.ر_ى
ط%ل�ت\ كأ%ن� وج\ه.ها ي.ح\م.ر_ا،

ت.ر\ب'د' ف الباطل, والي.ه\ي.ر_ى
والد_و\د.ر_ى من وقولك فرس د.ر,ير¬ أ%ي جواد، والدليل عليه قوله: ف

مثل خيط العهن العرى؛ يريد ال�د\ر'وف.. وزعم أ%بو عبيدة أ%ن
الي.ه\ي.ر_ى الجارة. والي.ه\ي.رe: الكذب. وقولم أ%كذب' من الي.ه\ي.ر>، هو
السراب. الليث: الي.ه\ي.رe الل�ج.اج.ة� والت_ماد1ي ف ال4مر، تقول استيهر،

وأ%نشد:
وق%ل}ب'ك. ف الل�ه\و م'ست.ي\ه,ر'

(* قوله« وقلبك إل» صدره كما ف شرح القاموس عن الصاغان« صحا العاشقون
وما تقصر».)

الفراء: يقال قد اس\ت.ي\ه.ر\ت' أ%نكم قد اصطلحتم، مثل استيقنت. قال أ%بو
تراب: سعت العفريي أ%نا م'س\ت.و\ه1ر¬ بال4مر مستيقن؛ السلمي�:
م'س\ت.يه,ر¬. والي.ه\ي.رe: د'و.ي\ب_ة أ%عظم من ال�ر.ذ1 تكون ف الصحاري،

واحدته ي.ه\ي.ر_ة؛ وأ%نشد:
ف%لةD با الي.ه\ي.رe ش'ق}راv كأ%نا

خ'ص.ى ال%ي\ل,، قد ش'د_ت\ عليها ال%سام1ر'
واختلفوا ف تقديرها فقالوا: ي.ف}ع.ل9ةD، وقالوا: ف%ي\ع.ل�ةD، وقالوا:

ف%ع\ل%ل�ةD. ابن هانئ: الي.ه\ي.رe شجرة، والي.ه\ي.ر'، بالتخفيف،
النظل، وهو أ%يضاv الس_مe. والي.ه\ي.ر': ص.م\غ� الط�ل}ح,؛ عن أ%ب عمرو.



قال سيبويه: أ%ما ي.ه\ي.رe، مشدد، فالزيادة فيه أ%ول ل4نه ليس ف
الكلم ف%ع\ي.ل©، وقد نقل ما أ%و_له زيادة، ولو كانت ي.ه\ي.رe مففة الياء

كانت ال�ول هي الزائدة أ%يضاv، ل4ن الياء إ,ذا كانت أ%و_لv بنزلة
المزة؛ وأ%نشد أ%بو عمرو ف الي.ه\ي.ر> ص.م\غ, الط�ل}ح,:

أ%ط}ع.م\ت' ر.اع1ي_ من الي.ه\ي.ر>،
ف%ظ%ل� ي.ع\و,ي ح.ب.طاv ب,ش.ر>

خ.ل}ف. اس\ت1ه1، مثل% ن.ق1يق ال1ر>
وهو ي.ف}ع.ل© ل4نه ليس ف الكلم ف%ع\ي.ل©. قال ابن بري: أ%سقط

الوهري ذكر ت.ي\ه'ور للرمل الذي ي.ن\هار ل4نه يتاج فيه إ,ل فضل صنعة من
جهة العربية؛ وساهد' ت.ي\هور� للرمل ال�ن\هار, قول العجاج:

إ,ل أ%راط{ ون.قاv ت.ي\ه'ور,
وزنه ت.ف}ع'ول، وال4صل فيه ت.ه\ي'ور، فقد>مت الياء الت هي عي إ,ل

موضع الفاء، فصار ت.ي\ه'وراv، فهذا إ,ن جعلت ت.يه'وراv من ت.ي.ه_ر.
ال�ر'ف'، وإ,ن جعلته

من ت.ه.و_ر كان وزنه ف%ي\ع'ولv ل ت.ف}ع'ولv، ويكون مقلوب العي
أ%يضاv إ,ل موضع الفاء، والتقدير فيه بعد القلب و.ي\ه'ور، ث قلبت الواو تاء

كما قلبت ف ت.ي\ق�ور، وأ%صله و.ي\ق�ور من الو.قار كقول العجاج:
فإ,ن يكن أ%م\سى الب,ل%ى ت.ي\قور,ي

أ%ي و.قاري. قال: وكثياv ما تبدل التاء من الواو ف نو ت'راث{ وت'جاه{
وت'خ.م.ة وت'قvى وت'قاة{، وقد ذكرنا نن الت_ي\ه'ور. ف فصل التاء كما

ذكره ابن سيده وغيه.
@هبز: ه.ب.ز. ي.ه\ب,ز' ه.ب\زاv وه'ب'وزاv وه.ب.زاناv: مات، وقيل: هلك

:vح'وزا�ف%ج\أ%ةv، وقيل: هو الوت، أ%ي�اv كان؛ وكذلك ق%ح.ز. ي.ق}ح.ز' ق
مات.وال%ب\ز': ما اط}م.أ%ن� من ال4رض وارتفع ما حوله، وجعه ه'ب'وز¬،

والراء أ%على.
@هبز: ال1ب\ر,ز,يe: ال3س\وار' من أ%ساو,ر.ة فارس.؛ قال ابن سيده:

أ%عن بال3س\وار, ال%ي>د. الر_م\ي بالسهام، ف قول الز_ج_اج، أ%و هو
ال%س.ن' الث�بات على ظهر الفرس، ف قول الفارسي. ورجل ه1ب\ر,ز,يÒ: جيل

و.س1يم، وقيل: نافذ. وخ'فÒ ه1ب\ر,ز,يÒ: ج.ي>د؛ يانية. وكل جيل وسيم
eمثل ه1ب\ر,ق1ي¼. ابن ال4عراب: ال1ب\ر,3زي Òعند العرب ه1ب\ر,ز,ي



الدينار الديد؛ وأ%نشد لرجل رثى ابناv له:
فما ه1ب\ر,ز,يÒ من د.نان,ي أ%ي\ل%ة{،
�بأ%ي\د1ي الو'شاة1 ناص1ع¬ ي.ت.أ%ك�ل

قال: الوشاة� ض.ر_ابو الدناني. ي.ت.أ%ك�ل�: يأ}كل بعضه بعضاv من
ح'س\ن,ه. وال1ب\ر,ز,يe وال3ب\ر,ز,يe: الذهب الالص، وهو ال3بر,يز'؛ وقول

:eالع'ج.ي\ر أ%نشده ال3ياد1ي
فإ,ن ت.ك' أ�مe ال1ب\ر,ز,ي> ت.م.ص_ر.ت\
ع1ظامي، فمنها ناح1لD وح.س3ي'

قال: أ�م ال1ب\ر,ز,ي> ال�م_ى. الليث: ال1ب\ر,ز,يe ال%ل}د'
النافذ�. وال1ب\ر,ز,يe: ال4سد؛ ومنه قوله:

با م1ث}ل م.ش\ي, ال1ب\ر,ز,ي> ال�س.ر\و.ل,
قال: وقال ذو الرمة يصف ماء:
خ.ف1يف ال%ب.ا ل ي.ه\ت.د1ي ف ف%لت1ه1
من القوم, إ,ل ال1ب\ر,ز,يe ال�غام1س'

قال: كل© م1ق}دام� ه1ب\ر,ز,يÒ من كل شيء.
@هجز: ال%ج\ز': لغة ف ال%ج\س,، وهي الن_ب\أ%ة� ال%ف1ي_ة.

@هرز: ه.ر\و.ز. الرجل� والدابة� ه.ر\و.ز.ةv: ماتا؛ قال ال4زهري: هو
ف%ع\و.ل%ةD من ال%ر\ز,. وروي عن ابن ال4عراب: ه.ر,ز. الرجل� وه'ر,ئ. إ,ذا

مات. وف الديث: أ%نه قضى ف س.ي\ل, م.ه\ز'ور� أ%ن ي'ح\ب.س حت يبلغ
الاء� الك%ع\ب.ي؛ م.ه\ز'ور¬: وادي ق�ر.ي\ظ%ة بالجاز، وأ%ما بتقدي الراء

على الزاي فموض1ع' س'وق, الدينة تصد�ق به سيدنا رسول ال، صلى ال
عليه وسلم، على السلمي.

@هرمز: ال�ر\م'ز' وال�ر\م'زان� والار.م'وز': الكبي من ملوك العجم.
وف التهذيب: ه'ر\م'ز\ من أ%ساء العجم. ور.ام.ه'ر\م'ز: موضع، ومن العرب من
يبنيه على الفتح ف جيع الوجوه، ومنهم من يعربه ول يصرفه، ومنهم من
يضيف ال4ول إ,ل الثان ول يصرف الثان وي'ج\ر,ي ال4ول بوجوه ال3عراب.

والش_ي\خ' ي'ه.ر\م1ز'، وه.ر\م.ز.ت'ه': ل%و\ك%ت'ه' ل�ق}م.ت.ه ف فيه ل
ي'س3يغه وهو يديره ف فيه.

،eالق%ناة% فتضطرب وت.ه\ت.ز eتريك الشيء كما ت.ه'ز :eهزز: ال%ز@
وه.ز_ه ي.ه'زeه ه.ز�اv وه.ز_ به وه.ز_ز.ه'. وف التنزيل العزيز: وه'ز>ي



إ,ليك ب,ج,ذ}ع, النخلة؛ أ%ي ح.ر>ك1ي. والعرب تقول: ه.ز_ه وه.ز_ به
إ,ذا حركه؛ ومثله: خ'ذ1 ال1طام. وخ'ذ} بالطام وت.عل�ق زيداv وت.ع.ل�ق

بزيد؛ قال ابن سيده: وإ,نا ع.د_اه بالباء ل4ن� ف ه'ز>ي معن ج'ر>ي؛
وقال التنخل ال�ذ%ل©:

Dقد حال ب.ي\ن. د.ر,يس.ي\ه1 م'ؤ.و>ب.ة
م1س\ع¬، لا ب,ع1ضاه1 ال4رض, ت.ه\ز,يز'

مؤ.و>بة: ريح تأ}ت ليلv، وقد اه\ت.ز_؛ ويستعار فيقال: ه.ز.ز\ت'
فلناv لي فاه\ت.ز_، وه.ز.ز\ت' الشيء4 ه.ز�اv فاه\ت.ز_ أ%ي حركته فتحرك؛

قال:
ك%ر,ي¬ ه'ز_ فاه\ت.ز�،
كذاك الس_ي>د' الن_ز�

وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: اه\ت.ز_ العرش' لوت معاذ؛ قال
ابن شيل: اه\ت.ز_ العرش' أ%ي ف%ر,ح.؛ ؤأ%نشد:

كري ه'ز_ فاه\ت.ز�
وقال بعضهم: أ�ريد بالعرش ههنا السرير الذي حل عليه سعد بن معاذ حي

نقل إ,ل قبه، وقيل: هو عرش ال ارتاح واستبشر لكرامته على ربه أ%ي لروح
سعد بن معاذ حي رفع إ,ل السماء، وال أ%علم با أ%راد. قال ابن

ال4ثي: ال%زe ف ال4صل الركة، واه\ت.ز_ إ,ذا ترك، فاستعمله على معن
الرتياح، أ%ي ارتاح لصعوده حي ص'ع1د. به واستبشر لكرامته على ربه. وكل من

خ.ف_ ل4مر وارتاح له، فقد اهتز له؛ وقيل: أ%راد ف%ر,ح. أ%هل� العرش
بوته. وف حديث عمر، رضي ال عنه: فانطلقنا بالس>ق}ط%ي, ن.ه'زe أ%ي

ن'س\ر,ع' الس_ي\ر. بما، ويروى: ن.ه,ز' من الو.ه\ز,، وهو مذكور ف موضعه.
وأ%خ.ذ%ت\ه' لذلك ال4مر ه1ز_ة أ%ي أ%ر\ي.ح1ي_ة وحركة. واه\ت.ز_

النبات: ت.ح.ر_ك وطال. وه.ز_ت\ه الريح والر>يe: ح.ر_كاه وأ%طاله.
واهت.ز_ت ال4رض': تركت وأ%نبتت. وف التنزيل العزيز: فإ,ذا أ%نزلنا عليها
الاء4 اه\ت.ز_ت\ ور.ب.ت\؛ اهتزت أ%ي تركت عند وقوع النبات با، ور.ب.ت\

أ%ي انتفخت وع.ل%ت\. وف الديث: إ,ن سعت ه.ز,يزاv ك%هز,يز الر_ح.ى
أ%ي صوت دورانا. وال%زe وال%ز,يز' ف السي: تريك ال3بل ف

خ1ف�ت1ها. وقد ه.ز_ها السي' وه.ز_ها الادي ه.ز,يزاv فاه\ت.ز_ت\ هي إ,ذا
تركت ف سيها ب,ح'دائ1ه. ال4صمعي: ال1ز_ة� من سي ال3بل أ%ن ي.ه\ت.ز_



ال%و\ك1ب'. قال النضر: ي.ه\ت.ز� أ%ي ي'س\ر,ع. ابن سيده: ال1ز_ة أ%ن
يتحرك الوك1ب' وقد اه\ت.ز_؛ قال ابن قيس الرeق%ي_ات1:

أ%ل ه.ز,ئ%ت\ ب,نا ق�ر.ش1ي\ـ
ـي.ةD ي.ه\ت.زe م.و\ك1ب'ها

 vواه\ت1زاز' الوكب أ%يضا
(* قوله« واهتزاز الوكب أيضا إل» عبارة

الوهري: والزة، بالكسر، النشاط والرتياح وصوت غليان القدر واهتزاز الوكب
أيضا إل) وخ.ل%ب.ت'ه'م. وه.ز,يز' الريح: د.و,يeها عند ه.ز>ها الشجر.؛

يقال: الريح ت'ه.ز>ز' الشجر ف%ي.ت.ه.ز_ز'؛ وه.ز\ه.ز.ه' أ%ي حركه
ف%ت.ه.ز\ه.ز.. وه.ز,يز' الريح: صوت' ح.ر.ك%ت1ها؛ قال امرؤ' القيس:

إ,ذا ما ج.ر.ى ش.أ}و.ي\ن, واب\ت.ل� ع1ط}ف�ه،
تقول�: ه.ز,يز' الريح, م.ر_ت\ بأ%ث}أ%ب,

وه1ز_ان� بن ي.ق}د'م.: بطن¬، ف1ع\لنD من ال1ز_ة؛ قال الشاعر 
(* قوله

« قال الشاعر» هو العشى ياطب امرأة، وصدره:
« وقد كان ف شبان قومك منكح») :

وف1ت\يان ه1ز_ان% الطYوال� الغ.ران,ق%ه\
وقيل: ه1ز_ان� قبيلة معروفة، وقيل: ه1ز_ان قبيلة من العرب.

:�وه.ز\ه.ز. الشيء4: ك%هز_ه. وال%ز\ه.ز.ة�: تريك الرأ}س. وال%ز\ه.زة
تريك البليا والروب للناس. وال%زاه1ز': الفت ي.ه\ت.زe فيها الناس.

وسيف ه.ز\هاز¬ وسيف ه'ز.ه1ز¬ وه'زاه1ز¬: صاف{. وماء ه'ز\ه'ز¬ وه'زاه1ز¬
وه.ز\هاز¬: ي.ه\ت.زe من صفائه. وع.ي\ن¬ ه'ز\ه'ز¬: كذلك. وماء ه'ز.ه1ز¬
ف اه\ت1زاز,ه إ,ذا ج.رى، ون.ه\ر¬ ه'ز\ه'ز¬، بالضم؛ وأ%نشد ال4صمعي:

إ,ذا اس\ت.راث%ت\ ساقياv م'س\ت.و\ف1زا
ب.ج_ت\ من الب.ط}حاء3 ن.ه\راv ه'ز\ه'زا

قال ثعلب: قال أ%بو العالية: قلت للغ.ن.وي> ما كان لك بن.ج\د{فقال:
ساحات¬ ف1يح¬ وع.ي\ن¬ ه'ز\ه'ز¬ واسعة� م'ر\ت.ك%ض, ال%ج.م>، قلت: فما

أ%خرجك عنهافقال: إ,ن بن عامر جعلون على ح1ن\د1ير.ة1 أ%عينهم يريدون أ%ن
ي.خ\ت.ف�وا د.م1ي.ه\؛ م.رتكض: م'ض\ط%ر.ب. وال%ج.مe: موضع ج'موم الاء أ%ي
توف©ره واجتماعه. وقوله: أ%ن يتفوا دميه أ%ي يقتلون ول ي'ع\ل%م ب.



وبعي ه'زاه1ز¬: شديد الصوت؛ وقال الباهلي ف قول الراجز:
ف%و.ر.د.ت\ م1ث}ل% الي.مان1 ال%ز\هاز\،
ت.د\ف%ع' عن أ%ع\ناق1ها بال4ع\جاز\

أ%راد أ%ن هذه ال3بل وردت ماءé ه.ز\هازاv كالسيف اليمان ف صفائه.
أ%بو عمرو: بئر ه'ز\ه'ز¬ بعيدة الق%عر؛ وأ%نشد:

وف%ت.ح.ت\ للع.ر\د1 ب,ئ}راv ه'ز\ه'زا
وقول أ%ب و.ج\ز.ة%:

والاء� ل ق%س\م¬ ول أ%ق}لد'،
ه'زاه1ز¬ أ%ر\جاؤ'ها أ%ج\لد'،
ل ه'ن_ أ%م\لح¬ ول ث1ماد'

قيل: ماء ه.ز\هاز¬ إ,ذا كان كثياv ي.ت.ه.ز\ه.ز'، واه\ت.ز_ الكوكب' يف
ان\ق1ضاض1ه، وكوكب هازÒ. وال1ز_ة�، بالكسر: الن_شاط والرتياح وصوت

غليان الق1د\ر,. ويقال: ت.ه.ز\ه.ز. إ,ليه قلب أ%ي ارتاح وه.ش_؛ قال
الراعي:

إ,ذا فاط%ن.ت\نا ف الديث ت.ه.ز\ه.ز.ت\
إ,ليها قلوب¬، د'ون.ه'ن_ ال%وان,ح'

وال%زائ1ز': الشدائد؛ حكاها ثعلب قال: ول واحد لا.
@هزبز: ال%ز.ن\ب.ز' وال%ز.ن\ب.زان� وال%ز.ن\ب.زان,يe، كل©ه:

الديد'، حكاه ابن جن بزايي، قال: وهي من ال4مثلة الت ل يذكرها
سيبويه.

@هز: ه.م.ز. رأ}سه ي.ه\م1ز'ه ه.م\زاv: غ%م.ز.ه، وقد ه.م.ز\ت' الشيء4 ف
كفي؛ قال رؤبة:

ومن ه.م.ز\نا رأ}س.ه ت.ه.ش_ما
وه.م.ز. ال%و\ز.ة بيده ي.ه\م1ز'ها: كذلك. وه.م.ز. الدابة ي.ه\م1ز'ها

ه.م\زاv: غ%م.ز.ها. وال1ه\ماز': ما ه'م1ز.ت\ به؛ قال الشماخ:
أ%قام. الثYقاف' والط�ر,يد.ة� د.ر\أ%ها،

كما ق%و_مت\ ض1غ\ن. الش_موس, ال%هام1ز'
أ%راد الهاميز، فحذف الياء ضرورة. قال ابن سيده: وقد يكون جع

م1ه\م.ز�. قال ال4زهري: وه.م.ز. الق%ناة% ض.غ.طها بال%هام1ز إ,ذا ث�قYف%ت\،
قال شر: وال%هام1ز' ع1ص1يÒ، واحدتا م1ه\م.ز.ة، وهي عصاv ف رأ}سها



حديدة ي'نخس با المار؛ قال ال4خطل:
،Dوب, أ%ذ1ل�ة�ر.ه\ط� ابن, أ%ف}ع.ل% ف ال�ط

د'ن\س' الثYياب, ق%نات'ه'م\ ل ت'ض\ر.س,
بال%م\ز, من ط�ول, الثYقاف1، وجار'ه'م\
ي'ع\ط1ي الظ©لم.ة% ف ال�طوب, ال�و_س,

أ%بو اليثم: الهامز مقارع الن_خ_اس1ي الت ي.ه\م1ز'ون با الدواب
.�لت'س\ر,ع.، واحدتا م1ه\م.زة، وهي ال1ق}ر.ع.ة

وال1ه\م.ز' وال1ه\ماز': حديدة تكون ف مؤخر خ'ف الرائض. وال%م\ز' مثل
الغ.م\ز, والض_غ\ط1، ومنه ال%م\ز' ف الكلم ل4نه ي'ض\غ.ط. وقد

ه.م.ز\ت' ال%ر\ف. فان\ه.م.ز، وقيل ل4عراب: أ%ت.ه\م1ز' الفار؟ فقال:
الس>ن_ور' ي.ه\م1ز'ها.

وال%م\ز' مثل الل�م\ز,. وه.م.ز.ه': دفعه وضربه. وه.م.ز\ت'ه ول%م.ز\ت'ه
ول%ه.ز\ت'ه ون.ه.ز\ت'ه إ,ذا دفعته؛ قال رؤبة:

وم.ن\ ه.م.ز\نا ع1ز_ه ت.ب.ر\ك%عا
على اس\ت1ه1 ز.و\ب.ع.ةv، أ%و ز.و\ب.عا

تبكع الرجل إ,ذا ص'رع. فوقع على استه. وقوس¬ ه.م'وز¬ وه.م.ز.ى، على
ف%ع.لى: شديدة الدفع وال%ف}ز, للسهم؛ عن أ%ب حنيفة، وأ%نشد ل4ب النجم

:vوذكر صائدا
ن.حا شالv ه.م.ز.ى ن.ص'وحا،

وه.ت.ف%ى م'ع\ط1ي.ةv ط%ر'وحا
ابن ال4نباري: قوس ه.م.ز.ى شديدة ال%م\ز, إ,ذا ن'ز,ع. عنها. وقوس¬

ه.ت.ف%ى: ت.ه\ت1ف' بالو.ت.ر,.
Dمثله، ورجل ه'م.ز.ة �وال%ام1ز' وال�م_از': الع.ي_اب'. وال�م.ز.ة

وامرأ%ة ه'م.ز.ةD أ%يضاv. وال%م_از وال�م.ز.ة: الذي ي.خ\ل�ف الناس. من
ورائهم ويأ}كل لومهم، وهو مثل الع'ي.ب.ة1، يكون ذلك بالش>د\ق, والعي

والرأ}س. الليث: ال%م_از' وال�م.ز.ة الذي ي.ه\م1ز' أ%خاه ف قفاه من
خ.ل}ف1ه، والل�م\ز' ف الستقبال. وف التنزيل العزيز: ه.م_از� م.ش_اء�

بن.م1يم�؛ وفيه أ%يضاv: ويلD لك�لY ه'م.ز.ة{ ل�م.ز.ة{، وكذلك امرأ%ة
ه'م.ز.ة ل�م.ز.ةD ل ت.ل}ح.ق الاء� لتأ}نيث الوصوف با فيه، وإ,نا لقت

ل3علم السامع أ%ن هذا الوصوف با هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية، فجعل



تأ}نيث الصفة أ%مارة لا أ�ريد من تأ}نيث الغاية والبالغة. ابن
ال4عراب: ال�م_از' الع.ي_اب'ون% ف الغيب، والل©م_از' الغتابون بالضرة؛

ومنه قوله عز وجل: ويلD لكل ه'م.زة لزة. قال أ%بو إ,سحق: المزة اللمزة
الذي يغتاب الناس وي.غ'ضeهم؛ وأ%نشد:

إ,ذا ل%ق1يت'ك عن ش.ح\ط{ ت'كاش1ر'ن،
وإ,ن ت.غ.ي_ب\ت' كنت. الام1ز. الل©م.ز.ه\

ابن ال4عراب: ال%م\ز' الغ.ضe، وال%م\ز' الك%س\ر'، وال%م\ز'
الع.ي\ب'. وروي عن أ%ب العباس ف قوله تعال: ويل لكل هزة لزة؛ قال: هو

ال%ش_اء� بالنميمة ال�ف%ر>ق' بي الماعة ال�غ\ري بي ال4حبة. وه.م.ز.
الشيطان� ال3نسان% ه.م\زاv: ه.م.س. ف قلبه و.س\واساv. وه.م.زات'

الشيطان: خ.ط%رات'ه الت ي'خ\ط1ر'ها بقلب ال3نسان. وف حديث النب، صلى ال
عليه وسلم: أ%نه كان إ,ذا استفتح الصلة قال: اللهم إ,ن أ%عوذ بك من
الشيطان الرجيم من ه.م\ز,ه ون.ف}ث1ه ون.ف}خ1ه قيل: يا رسول ال، ما ه.م\زه

ون.ف}ث�ه ون.ف}خه؟ قال: أ%ما ه.م\ز'ه فال�وت.ة�، وأ%ما نفثه
فالش>ع\ر'، وأ%ما نفخ'ه فالك1ب\ر'؛ قال أ%بو عبيد: ال�وت.ة� ال�ن'ون، قال:

وإ,نا ساه ه.م\زاv ل4نه جعله من الن_خ\س, والغمز. وكل© شيء دفعته، فقد
ه.م.ز\ت.ه'. وقال الليث: ال%م\ز الع.ص\ر. يقال: ه.م.ز\ت' رأ}س.ه وهزت'
ال%و\ز بكفYي. وال%م\ز': النخس والغمز. وال%م\ز': الغ1يب.ة والوقيعة ف

Dالناس وذكر عيوبم؛ وقد ه.م.ز. ي.ه\م1ز'، فهو ه.م_از وه'م.ز.ة
للمبالغة.

وال%م\ز.ة: النeق}ر.ة كال%ز\م.ة1، وقيل هو الكان النخسف؛ عن كراع.
وال%م\ز.ة� من الروف: معروفة، وسيت ال%م\ز.ة% ل4نا ت'ه\م.ز'
ف%ت'ه.تe ف%ت.ن\ه.م1ز' عن مرجها، يقال: هو ي.ه'تe ه.تìا إ,ذا تكلم

بال%م\ز,، وقد تقدم الكلم على المزة ف أ%و�ل حرف المزة أ%و�ل
الكتاب.وه.م.ز.ى: موضع. وه'م.ي\ز¬ وه.م_از: اسان، وال أ%علم.

@هنز: ال4زهري ف نوادر ال4عراب: يقال هذه ق%ريص.ةD من الكلم
وه.ن,يز.ة ول%د1يغ.ةD ف معن ال4ذ1ي_ة.

@هندز: ال1ن\داز': معر�ب، وأ%صله بالفارسية أ%ن\داز.ه، يقال: أ%عطاه بل
حساب ول ه1ن\داز�. ومنه ال�ه.ن\د1ز': الذي ي'ق%د>ر' م.جار,ي.

الق�ن,ي> وال4ب\ن,ي.ة إ,ل أ%نم صيوا الزاي سيناv، فقالوا م'ه.ن\د1س¬، ل4نه



ليس ف كلم العرب زاي قبلها دال.
@هوز: ه.و_ز. الرجل�: مات. قال: وما أ%دري أ%يe ال�وز, هو أ%ي

ال%ل}ق,، وما أ%دري أ%يe الط�م\ش, هو، ورواه بعضهم: ما أ%دري أ%يe ال�ون1
هو، والزاي أ%عرف.

قال ابن سيده: وال4ه\واز' س.ب\ع' ك�و.ر� بي البصرة وفار,س.، لكل واحدة
منها اسم، وجعها ال4ه\واز' أ%يضاv، وليس لل4هواز واحد من لفظه ول

يفرد واحد منها ب,ه'وز�.
وه.و_ز وه.و_از: حروف وضعت لساب ال�م_ل,: الاء خسة والواو ستة

والزاي سبعة.
ويقال: ما ف ال�وز, مثله وما ف الغ.اط1 مثله أ%ي ليس ف اللق مثله.

@هجس: ال%ج\س': ما وقع ف خ.ل%د1ك. تقول: ه.ج.س ف قلب ه.مÒ وأ%م\ر¬؛
وأ%نشد:

وط%أ}ط%أ%ت1 الن_عام.ة� م1ن\ ب.عيد{،
وقد وق�ر\ت' هاج,س.ها وه.ج\س3ي

النعامة: ف%ر.سه. وف حديث ق%باث{: وما هو إ,ل شيء ه.ج.س. ف ن.ف}سي.
ابن سيده: ه.ج.س ال4مر' ف ن.ف}سي ي.ه\ج,س' ه.ج\ساv وقع ف خ.ل%دي.

والاج,س: الاطر، صفة غالبة غلبة ال4ساء. وف الديث: وما ي.ه\ج,س' ف
الضمائر أ%ي وما يطر با ويدور فيها من ال4حاديث وال4فكار. وه.ج.س. ف

صدري شيء ي.ه\ج,س أ%ي ح.دس. وف النوادر: ه.ج.س.ن عن كذا فان\ه.ج.س\ت' أ%ي
ر.د_ن فارت.د.د\ت. وال%ج\س: الن_ب\أ%ة� تسمعها ول تفهمها. ووقعوا ف

م.ه\ج'وس.ة{ من أ%مرهم أ%ي اختلط؛ عن ابن ال4عراب، وقيل: العروف ف
م.ر\ج'وس.ة{.

أ%بو عبيدة: ال�ج.ي\س3يe ابن' زاد1 الر_ك}ب وهو اسم فرس معروف 
(* قوله

«وهو اسم فرس معروف» ف شرح القاموس، وزاد الركب: فرس الزد الذي دفعه
إليهم سليمان النب، صلى الل�ه عليه وسلم.).

�وال%ج,يس.ة�: الغ.ريض' من اللب.ن ف الس>قاء، قال: والام1ط
والسام1ط� مثله وهو أ%ول ت.غ.يeر,ه؛ قال ال4زهري: والذي عرفته ال%ج,يمة�، قال:

وأ%ظن ال%ج,يس.ة% تصحيفاv. وف حديث عمر: أ%ن السائب بن ال4قرع قال:
حضرت' طعامه فدعا بل%ح\م� ع.ب,يط{ وخ'ب\ز� م'ت.ه.ج>س�؛ قال: ال�ت.ه.ج>س



البز الف%ط1ي الذي ل يتمر عجينه، أ%صله من ال%ج,يس.ة1، وهو
الغ.ريض' من اللحم، ث استعمل ف غيه، ورواه بعضهم م'ت.ه.ج>ش، بالشي العجمة،

قال ابن ال4ثي: وهو غلط.
@هجبس: التهذيب: ال%ي\ج.ب'وس' الرجل ال4ه\و.ج' الاف؛ وأ%نشد:

أ%ح.قe ما ي'ب.ل9غ'ن ابن' ت'ر\ن.ى
من ال4ق}وام, أ%ه\و.ج' ه.ي\ج.ب'وس'؟

@هجرس: ال1ج\ر,س'، بالكسر: ولد الثعلب، وع.م_ بعضهم به ن.و\ع. الثعالب:
واستعاره الطيئة للفرزدق فقال:

أ%ب\ل1غ ب.ن ع.ب\س�، فإ,ن� ن,جار.ه'م\
ل�ؤ\م¬، وإ,ن� أ%باه'م' كال1ج\ر,س,

وروي عن الفضل أ%نه قال: القال1س وال%جار,س' الثعالب، وأ%نشد:
وت.ر.ى ال%ك%اك1ي. بال%ج,ي, نيب'ها،
ك�د\ر¬ ب.واك1ر'، وال%جار,س ت.ن\ح.ب'

وقيل: ال%جار,س' جيع ما ت.ع.س_س. من الس>باع ما دون الثعلب وفوق
الي.ر\بوع؛ قال الشاعر:

بع.ي\ن.ي\ ق%طام1ي¼ ن.ما فو\ق. م.ر\ق%ب�،
غ%د_ا ش.ب,ماv ي.ن\ق%ضe بي ال%جار,س,

الليث: ال1ج\ر,س' من أ%ولد الثعالب، قال: وقد يوصف به اللئيم؛ وأ%نشد:
وه1ج\ر,س م.س\ك%ن'ه الف%داف1د'

وقال: ر.م.ت\ن ال4يام عن ه.جار,س1ها أ%ي شدائدها. وف الديث: أ%ن
ع'ي.ي\ن.ة بن حصن مد_ رجليه بي يدي سيدنا رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه
وسلم، فقال له فلن: يا ع.ي\ن. ال1ج\ر,س,، أ%ت.م'دe رجليك بي يدي رسول

:vالل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم؟ ال1ج\ر,س: ولد الثعلب. وال1ج\ر,س أ%يضا
الق1ر\د. أ%بو مالك: أ%هل الجاز يقولون ال1ج\ر,س القر\د، وبنو تيم

يعلونه الثعلب. وال1ج\رس': اسم:
@هدس: ه.د.س.ه ي.ه\دس'ه ه.د\ساv: طرده وزجره؛ يانية م'م.اتة. وال%د.س':

شجر وهو عند أ%هل اليمن الس'.
@هدبس: ال%د.ب_س': ولد الب.ب\ر,؛ وأ%نشد الب�د:

ولقد رأ%يت' ه.د.ب_ساv وف%زارة،
والف1ز\ر' ي.ت\ب.ع' ف1ز\ره' كالض_ي\و.ن1



@هرس: ال%ر\س': الد_ق، ومنه ال%ر,يس.ة. وه.ر.س. الشيء ي.ه\ر'س'ه
ه.ر\ساv: دق�ه وكسره، وقيل: ال%ر\س دقك الشيء وبينه وبي ال4رض وقاية،

وقيل: هو دق©ك إ,ياه بالشيء العريض كما ت'ه\ر.س' ال%ر,يس.ة� بال1ه\راس.
وال1ه\راس: اللة ال%ه\ر'وس با. وال%ر,يس': ما ه'ر,س.، وقيل: ال%ر,يس

الب اله\روس قبل أ%ن ي'ط}ب.خ، فإ,ذا طبخ فهو ال%ريسة، وسيت
ال%ريس.ة� ه.ر,يس.ةv ل4ن الب'ر_ الذي هي منه يدق ث يطبخ، ويسمى صانع'ه

ه.ر_اساv. وأ%سد ه.ر_اس¬: ي.ه\ر'س كل شيء.
وال1ر\ماس': من أ%ساء ال4سد، وقيل: هو الشديد من السباع، ف1ع\مالD من

.vال%ر\س على مذهب الليل، وغي'ه يعله ف1ع\لل
وه.ر,س. ي.ه\ر.س' ه.ر.ساv: أ%خفى أ%كل%ه، وقيل: بالغ فيه فكأ%نه ضد. ابن

ال4عراب: ه.ر,س. الرج'ل إ,ذا كثر أ%كله؛ قال العجاج:
وك%ل}ك%لv ذا حام1يات{ أ%ه\ر.س.ا

ويروى: م1ه\ر.سا، أ%راد بال4ه\ر.س الشديد. الثقيل. يقال: هو ه.ر,س¬
للذي يدق كل شيء، والفحل ي.ه\ر'س الق1ر\ن بك%ل}ك%ل1ه.

وإ,بل م.هار,يس: شديدة ال4كل؛ قال أ%بو عبيد: ال%ه.ار,يس من ال3بل
الت ت.ق}ض.م' الع1يجان إ,ذا قل� الكل وأ%جدبت البلد فت.ت.ب.ل�غ با

كأ%نا ت.ه\ر'س'ها بأ%فواه1ها ه.ر\ساv أ%ي تدق©ها؛ قال الطيئة يصف
إ,ب,ل%ه:

م.ه.ار,يس' ي'ر\و,ي ر,س\ل�ها ض.ي\ف. أ%ه\ل1ها،
إ,ذا الن_ار' أ%ب\د.ت\ أ%وج'ه. ال%ف1رات1

وقيل: ال%ه.ار,يس من ال3بل الش>داد، وقيل: السام الثYقال�، قال:
ومن شدة وطئها سيت م.هار,يس.. وال%ر,س' وال4ه\ر.س': الشديد ال%ر_اس من

ال�س\د1. وأ%سد ه.ر,س¬ أ%ي شديد وهو من الدق؛ قال الشاعر:
ش.د1يد. الس_اع1د.ي\ن, أ%خا و,ثاب�،
ش.د1يداv أ%س\ر'ه ه.ر,ساv ه.م'وس.ا

وال%ر,س': الثوب ال%ل%ق؛ قال ساعدة بن جؤية:
ص1ف}ر, ال%ب.اء4ة{ ذي ه1ر\س.ي\ن, م'ن\ع.ج,ف1،

إ,ذا ن.ظ%ر\ت. إ,ليه قل}ت.: قد ف%ر.ج.ا
وال%راس'، بالفتح: شجر كبي الشوك؛ قال النابغة:

ف%بتe كأ%ن� العائ1ذات1 ف%ر.ش\ن.ن,ي



ه.ر.اساv، به ي'ع\لى ف1راش1ي وي'ق}ش.ب'
وقيل: ال%راس شوك كأ%نه ح.س.ك، الواحدة ه.راس.ة؛ وأ%نشد الوهري

للنابغة العدي:
وخ.ي\ل ي'طاب,ق}ن. بالد_ار,ع1ي،

ط1باق. الك1لب,، ي.ط%أ}ن% ال%راسا
ويروى: وش'ع\ث، والطابقة: أ%ن ت.ض.ع أ%رج'ل%ها مواضع أ%يديها وتقد>م

أ%يديها حت ت'ب\ص1ر مواقع.ها، يريد أ%نا ل تريد الرب، فهي ت.ت.ث%ب_ت
ف مشيها كما تشي الكلب ف ال%راس, متقية له؛ ومثله قول قعي:

إ,ن_ا إ,ذا ال%ي\ل ع.د.ت\ أ%ك}داسا،
م1ث}ل الك1لب, ت.ت_قي ال%راسا

وقال أ%بو حنيفة: ال%راس من أ%ح\رار البقول، واحدته ه.راس.ة، وبه سي
الرجل. وأ%رض ه.ر,يس.ة: ينبت فيها ال%راس. وف حديث عمرو بن العاص: كأ%ن9

ف ج.و\ف شوكة ال%راس؛ قال: هو شجر أ%و ب.ق}ل ذو شوك من أ%حرار
البقول.وال1ه\راس: ح.ج.ر مستطيل منقور ي'ت.وضأ� منه ويدق فيه. وف الديث: أ%ن

أ%با هريرة روى عن النب، صلى الل�ه عليه سلم، أ%نه قال: إ,ذا أ%راد
أ%حدكم الوضوء4 فلي'ف}ر,غ} على يديه من إ,نائه1 ثلثاv، فقال له ق%ي\ن¬

ال4شجعي: فإ,ذا ج,ئنا إ,ل م1ه\راس1كم هذا كيف ن.ص\ن.ع؟ أ%راد بال1ه\راس
هذا ال%ج.ر ال%ن\قور الضخم الذي ل ي'ق1ل©ه الرجال ول ير>كونه لثقله

يسع ماء كثياv ويتطهر الناس منه. وجاء ف حديث آخر أ%ن النب، صلى
الل�ه عليه وسلم، م.ر_ ب,م1ه\راس وجاعة من الرجال ي.ت.حاذ%و\ن.ه أ%ي

eل4نه ي'ه\ر.س' به الب vيملونه ويرفعونه، وهو حجر منقور، سي م1ه\ر.اسا
وغيه. وف حديث أ%نس: فقمت إ,ل م1ه\راس لنا فضربتها بأ%سفله حت تكسرت 

*)
روي ف النهاية: فضربت'ه بأ%سفله.). وف الديث: أ%نه ع.ط1ش. يوم أ�ح'د{

فجاءه علي�، كر.م الل�ه وجهه، ب,ماء� من ال1ه\راس ف%ع.اف%ه' وغسل به
الدم. عن وجهه؛ قال: ال1ه\راس صخرة منقورة تسع كثياv من الاء وقد ي'ع\مل

منه حياض للماء، وقيل: ال1ه\راس ف هذا الديث اسم ماء بأ�ح'د؛ قال:
وق%ت1يلv ب,جان,ب, ال1ه\راس,

وال1ه\راس': موضع. ويقال م1ه\راس أ%يضاv؛ قال ال4ع\شى:
ف%ر'ك}ن' م1ه\راس� إ,ل مار,د{،



فقاع' م.ن\ف�وح.ة% ذي الائ1ر,
@هرجس: ال1ر\جاس': ال%س3يم'.

@هرمس: ال1ر\ماس: من أ%ساء ال4سد، وقيل: هو الشديد من السباع واشتقه
بعضهم من ال%ر\س الذي هو الد_قe وهو على ذلك ثلثي، وقد تقدم. الكسائي:

أ%سد ع1ر\ماس¬ وه'رام1س وهو الريء الشديد؛ وقيل: ال1ر\ماس ال4سد
العادي على الناس. ابن ال4عراب: ال1ر\ماس ولد الن_م1ر؛ وأ%نشد الليث ف

ال4سد:
ي.ع\د'و بأ%ش\بال� أ%بوها ال1ر\ماس

وال1ر\م1يس': الك%ر\ك%د_ن�، قال: وهو أ%كب من الفيل له ق%ر\ن وهو
يكون ف البحر أ%و على شاطئه؛ قال:

والفيل� ل ي.ب\قى ول ال1ر\م1يس'
وه1ر\ماس: موضع أ%و نر. وه1ر\م1س: اسم علم س'ر\يان. وال1ر\م.و\س:

الصeل}ب الرأ}ي ال�ج.ر_ب.
@هسس: ه.س_ ي.ه,سe ه.س�اv: حد_ث ن.ف}س.ه. وه.س_ الكلم.: أ%خفاه.

وه.سeوا الديث% ه.س3يساv وه.س\ه.س'وه: أ%خ\ف%و\ه.
وال%س3يس' وال%س\هاس: الكلم الذي ل ي'ف}هم. وسعت من القوم ه.ساه1س.
من ن.ج,ي¼ ل أ%فهمها وكذلك و.ساو,س. من قول. وال%ساه1س': الو.ساو,س'.

وال%ساه1س': حديث الن_ف}س وو.س\و.س.ت'ها؛ قال ال4خطل:
وط%و.ي\ت. ث%و\ب. ب.شاش.ة{ أ�ل}ب,س\ت.ه'،
ف%ل%ه'ن_ م1ن\ك. ه.ساه1س¬ وه'م'وم'

وال%ساه1س': الكلم الفي ال�ج.م\ج.م'. وسعت ه.س3يساv، وهو ال%م\س'،
وقيل: ال%س\ه.س.ة� عامÒ ف كل شيء له صوت خفي كه.ساه1س, ال3بل ف

سيها، وصوت' ال%ل}ي؛ قال الراجز:
ل%ب,س\ن. من ح'ر> الثYياب, م.ل}ب.سا،
وم'ذ}ه.ب, ال%ل}ي إ,ذا ت.ه.س\ه.سا

ويقال ف ه.ساه1س أ%خفاف ال3بل:
إ,ذا ع.ل%و\ن% الظ�ه\ر. ذا الض_ماض1م,
ه.ساه1ساv، كال}ه.د> بال}ج.ماج,م

الوهري: ال%س\ه.س.ة صوت حركة الد>رع وال%ل}ي وحركة الرجل بالليل
ونوه؛ قال الشاعر:



،Dم'غ1ي.ة Dوخ.ي\ل Dولل�ه1 فر\سان
ل%ه'ن_ ب,ش'ب�اك1 ال%ديد1 ه.ساه1س'

والت_ه.س\ه'س' مثله. وه.س3يس' ال1ن> وه.ساس'ها: ع.زيف�ها ف
الق%ف}ر,. وال%س3يس' وال%س\ه.س.ة: ضرب من الشي؛ قال:

إ,ن} ه.سن\ه.س.ت\ ل%ي\ل% الت_مام, ه.س\ه.سا
وه.س\ه.س. ليلت.ه كل�ها وق%س\ق%س. إ,ذا أ%دأ%ب. السي. وف النوادر:

ال%ساه1س الشي، ب,ت\نا ن'ه.س\ه,س' حت أ%صبحنا. وراع� ه.س\هاس إ,ذا رعى
الغنم ليله كله. وال%سe: زج\ر الغنم. وه'س\ وه1س\: زجر للشاة.

وال%س3يس': الدقوق من كل شيء.
@هطس: ه.ط%س الشيء4 ي.ه\طس'ه ه.ط}ساv: كسره؛ حكاه ابن دريد قال: وليس

يثبت.
@هطلس: الطلسة: ال4خ\ذ.

وال%ط}ل%س' وال%ط%ل�س: العسكر الكبي.
ابن ال4عراب: ت.ه.ط}ل%س. من مرضه إ,ذا أ%فاق.

@هقلس: ال1ق}ل1س': السيء ال�ل�ق. وال%قالس وال%جارس: الثعالب.
وال%ق%ل�س: الذئب ف ضر؛ قال الكميت:

وتسم.ع' أ%ص\وات. الف%راع1ل ح.و\ل%ه،
ي'عاوين. أ%ولد. الذYئاب, ال%قال1سا
يعن حول الاء الذي ور.د.ه'.

@هكلس: أ%بو عمرو: ال%ك%ل�س' الشديد.
@هلس: ال%ل}س وال�لس': شبه السeلل، وف التهذيب: شدة السeلل من

ال�زال. ورجل م.ه\ل�وس¬، وه.ل%س.ه الداء ي.ه\ل1س'ه ه.ل}ساv: خام.ره؛ قال
الكميت:

ي'عال1ج\ن. أ%د\واء4 السeلل, ال%وال1سا
وال%ه\ل�وس من الرجال: الذي ي.أ}كل ول ي'رى أ%ثر' ذلك ف جسمه.

.vور.ك%ب¬ م.ه\لوس¬: قليل اللحم لزق على العظم يابس، وقد ه'ل1س. ه.ل}سا
وامرأ%ة م.ه\لوس.ةD: ذات ر.ك%ب� م.ه\لوس كأ%نا جفل لمه ج.ف}لv. الوهري:
ال�لس الس>ل©. ورجل م.ه\لوس العقل أ%ي مسلوبه. ورجل م'ه\ت.ل%س' العقل

ذاهبه. ويقال: السeلس ف العقل وال�لس ف البدن. وف حديث علي، رضي
الل�ه عنه، ف الصدقة: ول ي.ن\ه.ل1س؛ ال�لس: الس>ل©، وقد ه.ل%س.ه



الرض'. وف حديثه أ%يضاv: ن.واز,ع' ت.ق}ر.ع العظم وت.ه\ل1س' اللحم.
وال3ه\لس': ضحك فيه فتور. وأ%ه\ل%س. ف الضحك: أ%خفاه؛ قال:

ت.ض\ح.ك' م1ن>ي ض.ح1كاv إ,ه\لسا
أ%راد: ذا إ,ه\لس�، وإ,ن شئت. جعلته بدلv من ضحك؛ وأ%ما قول الرار:

ط%ر.ق. ال%يال� فهاج. ل، من م.ض\ج.ع1ي،
ر.ج\ع' الت_ح1ي_ة1 ف الظ�لم, ال�ه\ل1س,

أ%راد بال�ه\ل1س الضعيف. من الظلم. ابن ال4عراب: ال�ل�س' النeق�ة
من الرجال، وال�ل�س' الضعفاء وإ,ن ل يكونوا ن'ق�هاv. وأ%ه\ل%س. إ,ليه
أ%ي أ%سر_ إ,ليه حديثاv. وهال%س. الرجل%: سار_ه؛ قال حيد بن ثور:

م'هال%س.ة، والس>ت\ر' ب.ي\ن وب.ي\ن.ه،
ب,داراv ك%ت.ك}ح1يل, الق%طا جاز. بالض_ح\ل

@هلبس: ال%ل}ب.س3يس' 
(* قوله «اللبسيس» هو بذا الضبط ف القاموس ونقل

شارحه عن الصاغان أ%نه بكسر الاء والباء.»: الشيء اليسي. وليس با
ه.ل}ب.س3يس¬ أ%ي أ%حد يستأ}نس به. وجاءت وما عليها ه.ل}ب.س3يس.ة ول

خ.ر\ب.ص1يص.ة أ%ي شيء من ال%ل}ي. وما عنده ه.ل}ب.س3يس.ةD إ,ذا ل يكن عنده شيء.
وما ف السماء ه.ل}ب.س3يس.ةD أ%ي شيء من سحاب؛ عن ابن ال4عراب، قال:

ل ي'تكلم به إ,ل ف النفي.
@هلطس: شر: ال1ل}ط%و\س' الفي الشخص من الذئاب؛ قال الراجز:

ق%د\ ترك الذئ}ب ش.د1يد الع.و\ل%ة1،
أ%ط}ل%س. ه1ل}ط%و\سا% كث1ي. الع.س_ة1

 Òولص
(* قوله «ولص إل» الناسب ذكره ف هطلس ل هنا.) ه.ط}ل%س¬

وه.ط%ل�س: قط�اع كل9 ما وجده.
@هلقس: ال1ل�ق}س'، بتشديد اللم: الشديد من الناس والبل، وعم_ به

بعضهم، وهو ملحق ب,ج,ر\د.ح\ل؛ قال الشاعر:
أ%ن\ص.ب ال�ذ}ن.ي\ن, ف ح.د> الق%ف%ا،

مائ1ل الض_ب\ع.ي\ن, ه1ل�ق}س ح.ن,ق
أ%بو عمرو: جوع ه'ن\ب'غD وه1ن\باغD وه1ل�ق}س¬ وه1ل�ق}ت¬ أ%ي شديد:

@هلكس: ال1ل�ك}س': الد�نء ال4خلق. وبعي ه1ل9ق}س وه1ل�ك}س¬: شديد؛



وأ%نشد الليث:
والبازل% ال1ل�ك}س.ا

@هس: ال%م\س: الفي� من الصوت والوطء وال4كل، وقد ه.م.س'وا الكلم
ه.م\ساv. وف التنزيل: فل ت.س\م.ع' إ,ل ه.م\ساv؛ ف التهذيب: يعن به،
والل�ه أ%علم، خ.ف}ق. ال4قدام على ال4رض، وقال الفراء: يقال إ,نه ن.ق}ل

ال4ق}دام إ,ل الشر، ويقال: إ%نه الصوت الفي�؛ وروي عن ابن عباس أ%نه
ت.م.ث�ل فأ%نشد:

وه'ن_ ي.مش1ي ب,نا ه.م1يس.ا
قال: وهو صوت ن.ق}ل أ%خفاف ال3بل، وروي عن ابن ال4عراب قال: ويقال

vوص.ه\ وه.س�ا vواسكت. ويقال: ه.م\سا vاه1س\ وص.ه\ أ%ي ام\ش, خ.ف1ي�ا
وص.ه\، قال: وهذا سارق قال لصاحبه: امش خفي�اv واسكت. وف الديث: فجعل

بعض'نا ي.ه\م1س إ,ل بعض�؛ ال%م\س: الكلم الفي ل يكاد يفهم؛ ومنه الديث:
كان إ,ذا صلى الع.صر ه.م.س.. الوهري: ه.م\س' ال4قدام أ%خفى ما يكون من

صوت الوطء. وال4سد ال%م'وس: الفي� الوطء؛ قال رؤبة يصف نفسه بالشدة:
ل%ي\ثD يد'ق� ال4س.د. ال%م'وسا،
وال4ق}ه.ب.ي\ن, الف1يل% والاموس.ا

والشيطان ي'و.س\و,س في.ه\م1س بوسواسه ف صدر ابن آدم. وروي عن الن_ب،
صلى الل�ه عليه وسلم، أ%نه كان يتعوذ بالل�ه من ه.م\ز, الشيطان

ول%م\ز,ه وه.م\سه؛ هو ما ي'و.س\و,س'ه ف الصدر. والمز: كلم من وراء الق%ف%ا
كالستهزاء، واللمز: م'واج.ه.ة. قال أ%بو اليثم: إ,ذا أ%سر_ الكلم

وأ%خفاه فذلك ال%م\س من الكلم. قال شر: ال%م\س' من الصوت والكلم, ما ل
غ%و\ر له ف الصدر، وهو ما ه'م1س ف الفم.

وال%م'وس وال%م1يس، جيعاv: كال%م\س ف جيع هذه ال4شياء، وقيل:
ال%م1يس' الض\غ� الذي ل ي'ف}غ.ر به الفم، وكذلك الش\ي الفي� ال1س>،

وإ,ذا مض.غ الرجل من الطعام وف�وه منضمÒ، قيل: ه.م.س. ي.ه\م1س' ه.م\ساv؛
وأ%نشد:

يأ}ك�لن ما ف ر.ح\ل1هن_ ه.م\سا
وال%م\س: أ%كل العجوز الد_ر\داء. وال%م\س' وال%م1يس': ح1س� الصوت ف

الفم ما ل إ%ش\راب. له من صوت الصدر ول جهار.ة ف النطق ولكنه كلم
م.ه\م'وس ف الفم كالس>ر>.



وت.ه.ام.س. القوم': تسارeوا؛ قال:
ف%ت.هام.سوا س1ر�اv وقالوا: ع.ر>س'وا

ف غ%ي ت.م\ئ1ن.ة{ بغي م'ع.ر_س,
والروف ال%ه\موسة عشرة أ%حرف يمعها قولك «ح.ث�ه ش.خ\ص¬ ف%س.ك%ت» وف

الكم: يمعها ف اللفظ قولك «س.ت.ش\ح.ث�ك خ.ص.ف%ه» وهي الاء والاء
والاء والكاف والشي والصاد والتاء والسي والثاء والفاء؛ قال سيبويه:

وأ%ما ال%ه\م'وس فحرف ض.ع'ف العتماد' من موضعه حت جرى معه الن_ف%س؛ قال
بعض النحويي: وأ%نت تعتب ذلك بأ%نه قد يكنك تكرير الرف مع ج.ر\ي

الصوت نو «سسس كككك هههه» ولو تكلفت ذلك ف الهور لا أ%مكنك. قال ابن
جن: فأ%ما حروف ال%م\س فإ,ن الصوت الذي يرج معها ن.ف%س وليس من صوت

الصدر، إ,نا يرج م'ن\سلv وليس كنفخ الزاي والظاء والذال, والصاد1 والراء�
شبيهة بالضاد.

ال4زهري: وأ%خذته أ%خذاv ه.م\ساv أ%ي شديداv، ويقال: ع.ص\راv. وه.م.س.ه
:vإ,ذا ع.صره؛ وقال الكميت فجعل الناقة ه.م'وسا

غ�ر.ي\ر,ي_ة ال4ن\س.اب, أ%و ش.د\ق%م1ي_ة،
ه.م'وساv ت'بار,ي الي.ع\م.لت1 ال%وام1سا

وف رجز مسيلمة: والذئب' الام1س والليل الد_امس؛ الام1س: الشديد.
وأ%سد ه.م'وس وه.م_اس: شديد الغ.م\ز بضرسه؛ قال الذل:

ي.ح\م1ي الص_ر,ي.ة%، أ�ح\دان� الرجال, له
ص.ي\د¬، وم'ج\ت.ر,ئ¬ بالل�ي\ل ه.م_اس

vوال%م'وس: من أ%ساء ال4سد ل4نه ي.ه\م1س ف الظلمة ث ج'عل ذلك اسا
يعرف به؛ يقال: أ%سد ه.م'وس؛ قال أ%بو زبيد:

ب.ص1ي¬ بالدeج.ى هاد{ ه.م'وس
قال أ%بو اليثم: سي ال4سد ه.م'وساv ل4نه ي.ه\م1س ه.م\ساv أ%ي يشي

.vقليل vب'ف}ي.ة فل ي'س\م.ع صوت' وطئه. وأ%سد ه.م'وس: يشي قليل vمشيا
يقال: ه.م.س. ل%ي\ل%ه أ%جع.

@هلس: رجل ه.م.ل�س: قوي الساقي شديد الشي، ول ي'ل}ف إ,ل ف كتاب
العي، والعروف ف الصنف وغيه: الع.م.ل�س، ولعل الاء بدل من العي ل

تصح إ,ل على ذلك.
@هنبس: ال%ن\ب.س.ة: الت_ح.سeس' عن ال4خبار، وقد ت.ه.ن\ب.س.



@هنجبس: ال%ن\ج.ب'وس: السيس.
@هندس: ال1ن\د1س: من أ%ساء ال4سد: وأ%سد ه1ن\د1س أ%ي ج.ر,يء؛ قال

جندل:يأ}كل أ%و ي.ح\س'و د.ماv، وي.ل}ح.س'
ش1د\ق%ي\ه ه.و_اس¬ ه1ز.ب\ر¬ ه1ن\د1س

وال�ه.ن\د1س: القدر ل1م.جاري الياه والق�ن,ي� واحت1قار,ها حيث تفر،
وهو مشتق من ال1ن\داز,، وهي فارسية أ%صلها آو\ أ%ن\داز\ 

(* قوله «آو» كذا
بالصل وف القاموس آب، وها بعن.) فصيت الزاي سيناv ل4نه ليس ف

شيء من كلم العرب زاي بعد الدال، والسم ال%ن\د.سة.
ويقال: فلن ه'ن\د'وس هذا ال4مر وهم ه.ناد1س.ة هذا ال4مر أ%ي العلماء

.vبه. ورجل ه'ن\د'وس إ,ذا كان جيد النظر م'جر_با
@هوس: ال%و\س: الط�و.فان بالليل والطلب ب,ج'ر\أ%ة. هاس. ي.ه'وس

ه.و\ساv: طاف بالليل ف جر\أ%ة. وأ%سد ه.و_اس وكذلك الن_م1ر؛ قال:
وف ي.د1ي م1ث}ل� ماء الث�غ\ب, ذ�و ش'ط%ب�،

أ%ن_ى ن.ح.ي\ت' ي.ه'وس' الل�ي\ث� والن_م1ر'
قال ابن ال4عراب: أ%راد الث�غ.ب فسكن للضرورة، وأ%ما سيبويه فقال:

الث�غ\ب، بسكون الغي، الغ.دير.
ورجل ه.و_اس وه.و_اس.ةD: شجاع مر_ب.

،eوال%و\س: الد_ق .vوال%و\س: ال3فساد، هاس. الذئب ف الغنم ه.و\سا
هاس.ه ي.ه'وس'ه وه.و_سه. ال4صمعي: ه'س\ت'ه ه.و\ساv وه1س\ت'ه هيساv وهو

الكسر والدقe؛ وأ%نشد:
إ,ن� لن.ا ه.و_اس.ةv ع.ر,يض.ا

والت_ه.وeس: الشي الثقيل ف ال4رض اللي>ن.ة. وه.و,س. الناس
ه.و.ساv: وقعوا ف اختلط وفساد. وه.و,س.ت الناقة ه.و.ساv، فهي ه.و,س.ةD: اشتدت

ض.ب.ع.ت'ها، وقيل: ترددت فيها الض_ب.ع.ة. وض.ب.ع¬ ه.و_اس: شديد؛ قال:
ي'وش1ك أ%ن ي'ؤ\ن.س. ف ال3ين.اس,،
ف م.ن\ب,ت1 الب.ق}ل وف الل©س.اس,،

منها ه.د1ي' ض.ب.ع� ه.و_اس,
وال%و,يس: النظر والفكر. وال%و\س: ال4كل الشديد. وال%و\س: شديد

ال4كل. والعرب تقول: الناس ه.و\س.ى والزمان أ%ه\و.س؛ قال: الناس يأ}كلون



طي�بات الزمان، والزمان� يأ}كلهم بالوت. وال%و_اس: ال4سد؛ قال
،vال%و_اس' فينا ش.ج.اع.ة �الكميت:ه'و. ال4ض\ب.ط

وفيم.ن\ ي'عاد1يه1 ال1ج.فe ال�ث�ق�ل
،vشديدا vوال%و\س: ال%شي الذي يعتمد فيه صاحبه على ال4رض اعتمادا
ومنه سي ال4سد ال%و_اس. وال%و\س: السوق اللي. يقال: ه'س\ت ال3بل
ف%ه.است أ%ي ترعى وتسي، وإ,نا شبه ه.و.سان الناقة ب.و.ان ال4سد ل4نا

تشي خ.ط}وة خطوة وهي ترعى.
وال%و.س، بالتحريك: ط%رف من النون. وف حديث أ%ب ال4سود: فإ,نه

أ%ه\ي.س' أ%ل}ي.س'، يذكر ف ترجة هيس، والل�ه أ%علم.
:vهيس: ال%ي\س من الكيل: ال1ز.اف، وقد ه.اس.. وهاس. من الشيء ه.ي\سا@

أ%خذ منه بكثرة. وال%ي\س: الس_ي أ%ي_ ض.ر\ب� كان. وهاس. ي.ه,يس'
ه.ي\ساv سار أ%ي_ سي كان؛ حكاه أ%بو عبيد؛ قال:

إ,ح\د.ى ل%ي.ال1يك ف%ه,يس3ي ه1يس3ي،
ل ت.ن\ع.م1ي الل�ي\ل%ة% بالت_ع\ر,يس,

وه.ي\س,: كلمة تقال ف الغار.ة إ,ذا اس\ت'ب,يح.ت\ قرية أ%و قبيلة
فاستؤصلت أ%ي ل ب.قي منهم أ%حد فيقولون: ه.ي\س, ه.ي\س, القوم' ه.ي\ساv. ويقال:

حل فلن على العسكر ف%هاس.هم أ%ي داس.هم مثل حاسهم. ويقال: ما ز,ل}ن.ا
ليل%تنا ن.ه,يس أ%ي ن.س\ري. وه.ي\س,، مكسور: كلمة تقال للرجل عند إ,مكان

ال4مر وإ,غ}رائه به.
وال4ه\ي.س: الشجاع مثل ال4ح\و.س. وال%ي\س: اسم أ%د.اة1 الف%د_ان؛

عمانية 
(* قوله «عمانية» وف العباب يانية اهـ. شارح القاموس.).

وال%ي\س.ة، بفتح الاء: أ�م ح'ب.ي؛ عن كراع. وال4ه\ي.س': الذي يدق كل شيء. أ%بو
عمرو: س.اه.اه غاف%له وه.اس.اه إ,ذا س.خ1ر منه فقال: ه.ي\س, ه.ي\س, ابن

ال4عراب: إ,ن لقمان بن عاد قال ف صفة النمل: أ%قبل%ت\ م.ي\س.ا
وأ%د\ب.ر.ت\ ه.ي\س.ا. قال: ت.ه,يس' ال4رض. تد'ق©ها. وف حديث أ%ب ال4سود: ل

ت'ع.ر>ف�وا عليكم فلناv فإ,نه ضعيف ما ع.ل1م\ت'ه، وعر>فوا عليكم
فلناv فإ,نه أ%ه\ي.س' أ%ل}ي.س': ال4ه\ي.س': الذي ي.ه'وس أ%ي يدور يعن أ%نه

يدور ف طلب ما يأ}كله، فإ,ذا حص_له جلس فلم يبح، وال4صل فيه الواو
وإ,نا قيل بالياء لي'زاوج أ%ل}ي.س.



@هبش: ال%ب\ش': الم\ع' والكس\ب'. يقال: هو ي.ه\ب,ش' ل1ع1ياله
وي'ه.ب>ش' ه.ب\شاv وي.ت.هب_ش' وي.ه\ت.ب,ش' وي.ح\ر,ف' وي.ح\ت.ر,ف' وي.خ\ر,ش'

وي.خ\ت.ر,ش' وهو ه.ب_اش¬؛ قال رؤبة:
أ%ع\د'و ل1ه.ب\ش� ال%غ\ن.م, ال%ه\ب'وش,

ابن سيده: اه\ت.ب.ش. وت.ه.ب_ش. كس.ب. وج.ع. واح\تال%. ورجل ه.ب_اش¬:
م'ك}ت.س3ب جامع¬. وه.ب.ش. الشيء4 ي.ه\ب,ش'ه ه.ب\شاv واه\ت.ب.ش.ه

وت.ه.ب_ش.ه: ج.ع.ه. قال: وأ%رى أ%ن يعقوب حكى ه.ب,ش.، بالكسر، ج.ع، والسم
ال�باشة�. الوهري: ال�باشة� مثل ال�باشة1 وهو ما ج'م1ع من الناس

والال.ويقال: ت.أ%ب_ش. القوم' وت.ه.ب�ش'وا إ,ذا ت.ج.ي_ش'وا وت.ج.م_عوا.
وال�باشة�: الماعة�. وإ,ن ال%ج\ل1س. لي.ج\مع' ه'باشات{ وح'باشات{ من

الناس أ%ي أ�ناساv ليس'وا من قبيلة واحدة. وت.ه.ب_ش'وا وت%ب_ش'وا إ,ذا
اجتمعوا؛ قال رؤبة:

لول ه'باشات¬ من الت_ه\ب,يش,
ل1ص1ب\يةv، كأ%ف}ر'خ, الع'شوش,

أ%راد بال�باشات1 ما كس.ب.ه من الال وج.م.ع.ه.
وال%ب\ش': نوع¬ من الض_ر\ب. ابن ال4عراب: ال%ب\ش' ض.ر\ب' الت_ل%ف.

وقد ه.ب.ش.ه إ,ذا أ%وج.ع.ه ض.ر\باv. وال%ي\ش': ال%ل}ب' بالك%ف> كلها؛
عن ابن ال4عراب. وقال ثعلب: إ,نا هو ال%ب\ش'، قال: وكذلك وقع ف

الصن_ف غي أ%ن أ%با عبيد قال هو ال%ل}ب' الرeو.يد' فواف%ق. ثعلباv ف
الرواية وخالفه ف التف}سي.

وه'باشة� وهابش¬: اسان.
@هتش: هت.ش. الكلب. والسب'ع. ي.ه\ت1شه ه.ت\شاv فاه\ت.ن.ش.: ح.ر_ش.ه
فاح\ت.ر.ش.، يانية. قال الليث: ه'ت1ش. الكلب' فاه\ت.ت.ش. إ,ذا ح'ر>ش.

فاح\ت.ر.ش.، قال: ول يقال إ,ل للس>باع خاصة، قال: وف هذا العن ح'ت1ش.
الرجل� أ%ي ه'ي>ج للن_شاط.

@هرش: رجل ه.ر,ش¬: مائ1ق¬ جاف{.
وال�هار.شة� ف الكلب ونوها: كال�حار.شة1. يقال: هار.ش. بي الكلب؛

وأ%نشد:
ج,ر\وا ر.بيض� ه'ور,شا فه.ر_ا

وال1راش' واله\ت1راش': تقات'ل� الك1لب. الوهري: ال1راش'



ال�هار.شة� بالكلب، وهو ت.ح\ريش' بعض1ها على بعض�. والت_ه\ر,يش': الت_ح\ريش'،
وكلب' ه1راش� وخ1راش�. وف الديث: ي.تهار.ش'ون ت.هار'ش. الك1لب, أ%ي

ي.تق%ات.ل�ون وي.ت.واث%ب'ون. وف حديث ابن مسعود: فإ,ذا ه'م\ ي.ت.هار.ش'ون؛
هكذا رواه بعضهم وفسره بالت_قات'ل,، وهو ف مسند أ%حد بالواو بدل

الراء. والتهار'ش': الختلط�. أ%بو عبيدة: فرس¬ م'هار,ش' الع1نان1؛
وأ%نشد:م'هار,شة الع1نان1 كأ%ن9 فيها

ج.رادة% ه.ب\وة{، فيها اص\ف1رار'
وقال م1ر_ة: م'هار,شة� الع1نان1 هي الن.ش1يطة�. قال ال4صمعي:

م'هار,شة� العنان1 خ.ف1يفة� اللجام كأ%نا ت'هار,ش'ه.
وقد ست ه.ر�اشاv وم'هار,شاv. وه.ر\ش.ى: موضع¬؛ قال:

خ'ذا ج.ن\ب. ه.ر\ش.ى أ%و ق%فاها، فإ,نه
ك1ل جان,ب.ي\ ه.ر\ش.ى ل%ه'ن_ ط%ريق'

وف الصحاح:
خ'ذ1ي أ%ن\ف هرش.ى أ%و قفاها

الوهري: ه.ر\ش.ى ث%ن,ي_ةD ف طريق مكة قريبة من ال�ح\فة ي'ر.ى منها
البحر'، ولا طريقان فكل© م.ن\ س.ل%كهما كان م'ص1يباv. وف الديث ذكر

ثني_ة ه.ر\ش.ى؛ قال ابن ال4ثي: هي ثني_ة بي مكة والدينة، وقيل:
ه.ر\ش.ى جبل قريب من الحفة، والل�ه عز وجل أ%علم.

@هردش: التهذيب ف أ%ثناء كلمه على هرشف: يقال للناقة ال%ر,مة:
ه1ر\ش.ف�ةD وه1ر\د1ش.ةD وه1ر\ه1ر.

@هشش: ال%شe وال%ش1يش' من كل شيء: ما فيه ر.خاو.ةD ولي، وشيء# ه.ش¬
:Dوه.ش1يش¬. وخ'ب\زة ه.ش_ة Òفهو ه.ش ،vه.شاشة eوهش1يش¬، وه.ش. ي.ه,ش

ر,خ\وة ال%ك}س.ر، ويقال: يابسة؛ وأ%ت\ر'ج_ةD ه.ش_ةD كذلك.وه.ش_ الب\ز'
.vضعيفا vصار خ.و_ارا :vوه.ش_ ه'ش'وشة .vبالكسر: صار ه.ش�ا ،eي.ه,ش

وهش_ ي.ه,شe: ت.ك%س_ر وك%ب,ر. ورجل ه.ش¬ وه.ش1يش¬: ب.ش¬ م'ه\ت.ر¬
م.س\رور¬.

وهش_ش\ت'ه وه.ش1ش\ت' به، بالكسر، وهش.ش\ت؛ ال4خية عن أ%ب
:�الع.م.ي\ث%ل ال4عراب>، ه.شاشةv: ب.ش1ش\ت، والسم ال%ش.اش'. وال%ش.اشة

الر\ت1ياح' وال1ف�ة للمعروف. الوهري: هش1ش\ت' بفلن، بالكسر، أ%ه.ش�
ه.شاشةv إ,ذا خ_ف%ف}ت إ,ليه وار\ت.ح\ت له وف%ر,ح\ت به؛ ورجل ه.شÒ ب.شÒ. وف



حديث ابن عمر: لقد راه.ن. النب، صلى الل�ه عليه وسلم، على فرس له يقال
له س.ب\ح.ة� فجاء4ت سابقةv فل%ه.ش. لذلك وأ%ع\ج.به أ%ي فلقد هش_، واللم

vجواب القسم الذوف أ%و للتأ}كيد. وه.ش.ش\ت وه.ش1ش\ت للمعروف ه.ش�ا
وه.ش.اشةv واه\ت.ش.ش\ت: ار\ت.ح\ت' له واش\ت.ه.ي\ته؛ قال م'ل%يح

ال�ذ%ل:م'ه\ت.ش_ة ل1د.ل1يج, الليل, صاد1ق%ة
و.ق}ع الجي,، إ,ذا ما ش.ح\ش.ح. الصeر.د'

وف حديث عمر، رضي الل�ه عنه، أ%نه قال: هش1ش\ت يوماv ف%ق%ب_ل}ت'
وأ%نا صائم، فسأ%لت' عنه رسول الل�ه، صلى الل�ه عليه وسلم؛ قال شر: هش1شت

أ%ي ف%ر,ح\ت واشتهيت؛ قال ال4عشى:
أ%ض\ح.ى ابن' ذ1ي فائش� س.لمةv ذي الـ

ـتفضال ه.ش�اv، ف�ؤ.اد'ه ج.ذ1ل
Òإ,ل ال%ي\ر. قال: ور.جل هش vؤ.اد'ه أ%ي خفيفا�قال ال4صمعي: هش�اv ف

إ,ذا هش_ إل إ,خوان,ه. قال: وال%ش.اش' وال4ش.اش' واحد¬.
واس\ت.هش_ن,ي أ%مر' كذا ف%ه.ش.3ش\ت له أ%ي اس\ت.خ.ف�ن,ي فخ.ف%ف}ت له. وقال أ%بو

عمرو: ال%ش1يش' الرجل� الذي ي.ف}رح إ,ذا سأ%لته. يقال: هو هاش¬ عند
السؤ.ال وه.ش1يش¬ ورائح¬ وم'ر\تاح¬ وأ%ر\ي.ح1يÒ؛ وأ%نشد أ%بو ال%ي\ث%م ف صفة

ق1د\ر:
وحاط1بان1 يه'ش_ان ال%شيم. لا،

وحاط1ب' الليل, يل}قى د'ون.ها عن.نا
ي.ه'ش_ان ال%شيم.: ي'ك%س>ران,ه للقد\ر. وقال عمر¬و. اليل� ت'ع\ل%ف'

عند ع.و.ز العل%ف ه.ش1يم. الس.م.ك، وال%ش1يش' ل1خ'ي'ول أ%هل, ال4س\ياف1
خاصة؛ وقال النمر بن ت.و\ل%ب:

وال%ي\ل� ف إ,ط}عام1ها اللحم. ض.ر.ر\،
ن'ط}ع1مها اللحم.، إ,ذا ع.ز_ الش.ج.ر\

قال ذلك ف ك%ل1مته الت يقول فيها:
الل�ه' من آيات1ه هذا الق%م.ر\

قال: وت'ع\ل%ف' اليل� اللحم. إ,ذا قل� الشجر'. ويقال للرجل إ,ذا
م'د1ح.: هو ه.شe ال%ك}س.3ر, أ%ي س.ه\ل الشأ}ن فيما ي'ط}ل%ب' عنده من

الوائج. ويقال: فلن ه.شe ال%ك}س3ر, وال%ك}س.ر, س.ه\ل� الشأ}ن ف طل%ب
الاجة1، يكون م.د\حاv وذم�اv، فإ,ذا أ%رادوا أ%ن يقولوا ليس هو بص.ل�د1



الق1د\ح، وإ,ذا أ%رادوا أ%ن يقولوا هو خ.و_ار' الع'ود1 فهو ذم¬. الوهري:
Dكثي' الع.ر.ق. وشاة :Òود. وفرس ه.ش�الف%ر.س' ال%شe خ1لف الص_ل

ه.ش'وش¬ إ,ذا ثر_ت\ بالل�ب.ن,. وق1ر\بةD ه.ش_اشةD: ي.س3يل ماؤها
لر,ق�ت1ها، وهي ضد الو.ك1يعة1؛ وأ%نشد أ%بو عمرو لط%ل}ق بن عدي يصف

فرساv:كأ%ن� ماء4 ع1ط}ف1ه ال%ي_اش,
ض.ه\ل� ش1نان1 ال%و.ر, ال%ش_اش,

وال%و.ر': ال4د1ي'، وال%شe: ج.ذ}بك الغ'ص\ن. من أ%غصان الشج.رة
إ,ليك، وكذلك إ,ن ن.ث%ر\ت. ور.ق%ها بعصاv هش_ه يه'شeه ه.ش�اv فيهما. وقد

هش.ش\ت' أ%ه'شe ه.ش�اv إ,ذا خ.ب.ط% الشجر. فأ%ل}قاه لغ.ن.م1ه. وهش.ش\ت'
الور.ق. أ%ه'شeه ه.ش�اv: خب.ط}ت'ه ب,عصاv ليت.حات_؛ ومنه قوله عز وجل:

وأ%ه'شe با على غ%ن.م1ي؛ قال الفراء: أ%ي أ%ضر,ب با الشجر. اليابس
لي.س\ق�ط% ور.ق�ها فت.ر\عاه غن.م'ه؛ قال أ%بو منصور: والقول ما قاله الفراء�
وال4صمعي ف ه.ش_ الشجر.، ل ما قاله الليث إ,نه ج.ذ}ب' الغ'ص\ن من

الشجر إ,ليك. وف حديث جابر: ل ي'خ\ب.ط� ول ي'ع\ض.د ح1م.ى رسول, الل�ه،
صلى الل�ه عليه وسلم، ولكن ه'شeوا ه.ش�اv أ%ي انث�ر'وه ن.ث}راv بل1ي,
ور,ف}ق,. ابن ال4عراب: ه.ش_ العود' ه'ش'وشاv إ,ذا تك%س_ر.، وهش_
للشيء ي.ه,شe إ,ذا س'ر_ به وف%ر,ح.. وف%ر.س¬ ه.شe الع1ن.ان: خ.ف1يف'

الع1ن.ان.
قال شر: وهاش. بعن هش_؛ قال الراعي:

فك%ب_ر للرeؤ\يا وهاش. ف�ؤ.اد'ه،
وب.ش_ر. ن.ف}ساv كان ق%ب\ل� ي.ل�وم'ها

قال: هاش ط%ر,ب.. ابن سيده: وال%ش1يشة� الور.ق%ة� أ%ظ�نe ذلك.
وه.ش.اه1ش' القوم,: ترeكهم واضطراب'هم.

@هلبش: ه.ل}ب.ش¬ وه'لب,ش¬: اسان.
@هش: ال%م\شة�: الكلم' والركة�، ه.م.ش. وه.م1ش. القوم' فهم

ي.ه\م.ش'ون وي.ه\م1ش'ون وت.هام.ش'وا. وامرأ%ة ه.م.شى الديث1، بالتحريك: ت'ك}ث1ر'
الكلم. وت'ج.ل�ب'. وال%م1ش': السريع' العمل� بأ%صاب,عه. وه.م.ش.

الراد': تر_ك لي.ث�ور. وال%م\ش': الع.ضe، وقيل: هو س'ر\ع.ة ال4كل,. قال
أ%بو منصور: الذي قاله الليث ف ال%م\ش أ%نه الع.ضe غي' صحيح، وصوابه

ال%م\س، بالسي، فصح_فه، قال: وأ%خبن النذري عن أ%ب اليثم أ%نه



قال: إ,ذا مض.غ% الرجل� الطعام. وف�وه' م'ن\ض.مÒ قيل: ه.م.ش. ي.هم1ش'
ه.م\شاv. وروى ثعلب عن ابن ال4عراب قال: يقال للجراد إ,ذا ط�ب,خ. ف

ال1ر\ج.ل ال%م1يشة�، وإ,ذا س'و,çي. على النار فهو ال%ح\س'وس'. قال ابن
السكيت: قالت امرأ%ة من العرب لمرأ%ة ابنها ط%ف_ ح.ج\ر'ك1 وطاب. ن.ش\ر'ك

وقالت لبنتها: أ%ك%ل}ت1 ه.م\شاv، وح.ط%ب\ت1 ق%م\شاv دع.ت\ على امرأ%ة
ابنها أ%ن ل يكون لا ول%د ود.ع.ت لب\ن.ت1ها أ%ن ت.ل1د. حت ت'هام1ش.

أ%ولد.ها ف ال4ك}ل أ%ي ت'عاج,ل%هم، وقول�ها ح.ط%ب\ت1 ق%م\شاv أ%ي حط%ب. لك
ولد'ك1 من د1ق> ال%ط%ب, وجلYه. ويقال للناس إ,ذا كثروا بكان

فأ%قبلوا وأ%د\ب.ر'وا واختلطوا: رأ%يتهم ي.ه\ت.م1ش'ون ولم ه.م\شةD، وكذلك
الراد إ,ذا كان ف و,عاء فغ.لى بعض'ه' ف بعض وسعت. له حركة تقول: له

ه.م.شةD ف الوعاء. ويقال: إ,ن الباغيث لت.ه\ت.م1ش' ت}ت ج.ن\ب فت'ؤ\ذين
باه\ت1ماشها. ابن ال4عراب: ال%م\ش' وال%م.ش' كثرة� الكلم وال%ط%ل ف

غي صواب؛ وأ%نشد:
وه.م1ش'وا بك%ل1م� غي ح.س.ن\

قال ال4زهري: وأ%نشد.ن,يه النذريe وه.م.ش'وا، بفتح اليم، ذكره عن
.vإ,ذا دب_ت د.ب,يبا �أ%ب اليثم. واه\ت.م.ش.ت الدابة

@هرش: ال%م_ر,ش': العجوز' ال�ض\طر,بة� ال%ل}ق؛ قال ابن سيده: جعلها
سيبويه مرة ف%ن'ع.ل1ل% ومرة ف%ع\ل%ل1لv، ورد_ أ%بو علي أ%ن يكون

ف%ن\ع.ل1لv وقال: لو كان كذلك لظهرت النون ل4ن إ,دغام النون ف اليم من
كلمة ل يوز، أ%ل ترى أ%نم ل ي'د\غموا ف شاة ز.ن\ماء وامرأ%ة ق%ن\واء

كراهية أ%ن ي.ل}تبس بال�ضاع.ف؟ وهي عند كراع ف%ع_ل1ل، قال: ول نظي لا
البتة. الليث: عجوز ه.م_ر,ش ف اضطراب خ.ل}قها وتش.نeج, ج,لد1ها.

الوهري: ال%م_ر,ش' العجوز' الكبية والناقة� الغزيرة واسم كل}بة{؛ قال
الراجز:

إ,ن ال1راء4 ت.خ\ترش،
ف بط}ن, أ�م� ال%م_ر,ش\،
فيهن ج,ر\و¬ ن.خ\و.ر,ش\

قال ال4خفش: هو من بنات المسة، واليم' ال�ول نونD، مثال ج.ح\م.ر,ش
ل4نه ل يئ شيء من بنات ال4ربعة على هذا البناء، وإ,نا ل ت'ب.ي_ن

النون� ل4نه ليس له مثال يلتبس به في'ف}صل بينهما.



وال%م\ر.شة�: الركة�. وال%م\ر.ش': الركة�، وقد ت.ه.م\ر.ش. القوم'
إ,ذا تر�كوا.

@هوش: هاش.ت ال3بل� ه.و\شاv: نف%ر.ت ف الغارة فتبد_د.ت\ وتفر_قت.
وإ,بل ه.و�اشةD: أ%خ.ذ%ت من هنا وهنا. وال%و\ش.ة�: الف1ت\نة� وال%ي\ج'

والضطراب' وال%ر\ج' والختلط�. يقال: قد ه.و_ش. القوم إ,ذا اختلطوا؛
وكذلك كل شيء خ.ل%ط}ت.ه فقد ه.و_ش\ته؛ قال ذو الرمة يص1ف' النازل وأ%ن

الرياح قد خل%طت بعض. آثارها ببعض:
ت.ع.ف�ت\ ل1ت.ه\تان1 الش>تاء3، وه.و_ش.ت\

با نائ1جات' الص_ي\ف1 ش.ر\ق1ي_ةv ك�د\را
وف حديث ال3سراء: فإ,ذا ب.ش.ر¬ كثي¬ ي.ت.هاو.ش'ون؛ الت_هاو'ش':

الختلط�، أ%ي ي.د\خ'ل بعض'هم ف بعض. وف حديث قيس بن عاصم: كنت أ�هاو,ش'هم
ف الاهلية أ%ي أ�خال1ط�هم على و.ج\ه1 ال3ف}ساد. وال%و\شة�: الفساد'.

وهاش. القوم' وه.و,ش'وا ه.و.شاv وت.ه.و�شوا: وقع'وا ف فساد. وت%و_شوا
عليه: اج\ت.م.ع'وا. وه.و_ش. بينهم: أ%فس.د؛ وقول الراجز:

قد ه.و_ش.ت\ ب'طون'ها واح\ق%و\ق%ف%ت\
.vزال، وكذلك هاش. القوم' ي.ه'وشون ه.و\شا�أ%ي اضطربت من ال

ويقال للعدد الكثي: ه.و\ش¬. وال�واشات'، بالضم: الماعات' من الناس
vومن ال3بل إ,ذا جعوها فاختلط بعضها ببعض. قال عرام: يقال رأ%يت ه'و.اشة

من الناس وه.و,يشةv أ%ي جاعة متلطة. قال أ%بو عدنان: سعت التميميات
يقل}ن ال%و\ش' والب.و\ش' كثرة� الناس والدواب؛ ودخلنا السوق فما ك1د\نا
ن.خ\ر'ج من ه.و\ش1ها وب.و\ش1ها. وقال: إتقوا ه.و.شات1 السeوق أ%ي اتقوا
الضلل فيها وأ%ن ي'ح\تال% عليكم فت'س\ر.ق�وا. وه.و.شات' الليل: حوادث�ه

ومكروه'ه. قال ابن سيده: وه.و.شات' السوق قال حكاه ثعلب بفتح الواو ول
يفسره، قال: وأ%راه اخ\ت1لط%ها وما ي'وك%س' فيه ال3نسان� عندها وي'غ\ب.ن.

وف حديث ابن مسعود: إي�اكم وه.و.شات1 الليل, وه.و.شات1 ال4سواق، ورواه
بعضهم: وه.ي.شات1، بالياء، أ%ي ف1ت.نها وه.ي\ج.ها. وال�و.اش'، بالضم: ما

ج'م1ع من مال� حرام وحلل� كأ%نه جع' م.ه\و.ش� من ال%و\ش المع
والل}ط.

وال%هاو,ش': مكاسب' السeوء؛ ومنه الديث: م.ن اكتسب. مالv من
م.هاو,ش. أ%ذ}ه.ب.ه' الل�ه ف ن.هاب,ر.؛ ال%هاو,ش': كل© مال� ي'صاب من غي



ح1ل�ة ول ي'د\ر.ى ما وجه'ه كالغ.ص\ب والس_ر,قة ونو ذلك وهو شبيه با
ذكر من ال%و.شات1؛ وقال ابن ال4عراب: ويروى: م1ن\ ن.هاو,ش.، وقد تقدم ف
موضعه، وهو أ%ن ي.ن\هش. من كل9 مكان، ورواه بعضهم: من ت.هاو,ش.. ابن

.Dال4نباري؛ وقول العام�ة ش.و_ش. الناس' إ,نا صوابه ه.و_ش. وش.و_ش. خطأ
الليث: إ,ذا أ�غ1ي. على مال, الي> فن.ف%رت ال3بل� واخ\ت.ل%ط بعض'ها

ببعض قيل: هاش.ت ت.ه'وش، فهي ه.وائ1ش'.
وجاء بال%و\ش, والب.و\ش, أ%ي بال%م\ع الكثي من الناس. وال%و\ش':

التمعون ف الر\ب، وال%و\ش: خلء� البطن.
وأ%بو اله\و.ش,: من ك�ناهم. وذو هاش�: موضع¬ ذكره زهي ف شعره.

@هيش: ال%ي\شة�: الماعة�؛ قال الطر,م�اح:
كأ%ن ال1يم. هاش. إ,ليه منه
ن,عاج' ص.رائم� ج'م� الق�ر'ون1

وف حديث ابن مسعود: إ,ياكم وه.ي\شات1 الليل, وه.ي\شات1 ال4سواق,؛
وال%ي\شات': نو¬ من ال%و\شات، وهو كقولم: رجل ذو د.غ%وات{ ود.غ%يات{، وف

حديث آخر: ليس ف ال%ي\شات1 ق%و.د¬؛ ع.ن به الق%ت1يل% ي'ق}ت.ل ف
الف1ت\نة ل ي'د\رى م.ن\ قت.له، ويقال بالواو أ%يضاv. وهاش. القوم' بعضهم

إ,ل بعض وت.ه.ي_ش'وا: وهو من أ%د\ن الق1تال,؛ وت.ه.ي_ش. القوم' بعض'هم
إ,ل بعض ت.ه.يeشاv. أ%بو زيد: هذا قت1يل� ه.ي\ش� إ,ذا ق�ت1ل، وقد هاش.

بعض'هم إ,ل بعض، وال%ي\ش': الختلط�. وهاش. ف القوم ه.ي\شاv: عاث%
وأ%ف}س.د.. الوهري: ال%ي\شة� مثل ال%و\شة{. وهاش. القوم' ي.ه,يش'ون

ه.ي\شاv إ,ذا تر�كوا وهاج'وا؛ قال الشاعر:
ه1ش\ت'م علينا، وكنتم ت.ك}ت.ف�ون با
ن'ع\ط1يكم' ال%ق_ منا غي. م.ن\ق�وص,

وهاش. القوم' بعض'هم إ,ل بعض للقتال، وال%ص\د.ر' ال%ي\ش'؛ أ%بو زيد:
هاش. القوم' بعض'هم إ,ل بعض ه.ي\شاv إ,ذا و.ث%ب. بعض'هم إ,ل بعض

للقتال. وال%ي\ش': ال%ل}ب' الرeو.ي\د'، جاء به ف باب ح.ل}ب الغ.ن.م، قال
ثعلب: وهو بالكف� كل9ها.

وال%ي\ش.ة�: أ�مe ح'ب.ي\ن�؛ قال ب,ش\ر بن العتمر:
،Dوه.ي\ش.ة تأ}كلها س'ر\فة

وس1م\ع' ذ1ئب� ه.مeه ال�ض\ر'



وقال:
أ%ش\ك�و إ,ليك ز.ماناv قد ت.ع.ر�ق%نا،

كما ت.عر_ق. رأ}س. ال%ي\شة1 الذYيب'
يعن أ�م_ ح'ب.ي، والل�ه أ%علم.

@هبص: ال%ب.ص': من النشاط والعجلة؛ قال الراجز:
ما زال% ش.ي\بان� ش.د1يداv ه.ب.ص'ه\،

حت أ%تاه ق1ر\ن'ه فوق%ص'ه\
وه.ب,ص. وه.ب.ص. ه.ب.صاv وه.ب\صاv فهو ه.ب,ص¬ وهابص¬: ن.ش1ط% ون.ز,ق..

وه.ب,ص. الكلب' ي.ه\ب.ص': ح.ر.ص. على الصيد، وق%لق نوه. وقال اللحيان:
ق%ف%ز ون.زا، والعنيان متقاربان، والسم ال%ب.صى، يقال: هو ي.ع\د'و

ال%ب.صى؛ قال الراجز:
ف%ر_ وأ%ع\طان ر,شاءé م.ل1صا،

كذ%نب, الذئب ي'عد>ي ال%ب.صى
.vمشى ع.ج,ل :vوه.ب,ص. ي.ه\ب.ص' ه.ب.صا

@هرص: الفراء: ه.ر_ص. الرجل� إ,ذا اش\تع.ل ب.د.ن'ه ح.ص.فاv، قال: وهو
ال%ص.ف وال%ر.ص' والدeود' والدeواد'، وبه كن الرجل أ%با د'واد. ابن

.�ال4عراب: ال1ر\ن,صاصة� د'ودةD وهي السeر\فة
@هرنص: ال4زهري ف الرباعي: ال%ر\ن.صة� م.ش\ي' الدودة، والدودة يقال

.�لا ال1ر\ن,صاصة
@هرنقص: ال%ر.ن\ق%ص': القصي.

@هصص: ال%صe: الصeل}ب من كل شيء، وال%ص� شد�ة الق%ب\ض, والغ.م\ز,،
وقيل: شد�ة الوطء للشيء حت ت.ش\دخه، وقيل: هو الك%س\ر، ه.ص_ه ي.ه'صeه

ه.ص�اv، فهو م.ه\ص'وص وه.ص1يص¬. وه.ص.ص\ت الشيء4: غ%م.ز\ته. ابن ال4عراب:
ز.خ1يخ' النار ب.ر,يق�ها، وه.ص1يص'ها ت.لgل�ؤ'ها. وحكي عن أ%ب ث%ر\وان

أ%نه قال: ض1ف}نا فلناv فلما ط%ع1م\نا أ%ت.و\نا بال%قاط1ر فيها الحيم
ي.ه,ص� ز.خيخ'ها فأ�ل}قي. عليها ال%ن\د.ل©؛ قال: القاطر الامر،

�وال%حيم ال%مر، وز.خ1يخ'ه ب.ريق�ه، وه.ص1يص'ه ت.لgل�ؤ'ه. وهص_ص. الرجل
إ,ذا ب.ر_ق. عينيه.

وه'ص.ي\ص¬، م'ص.غ�ر: اسم رجل، وقيل: أ%بو بطن من قريش، وهو ه'ص.يص' بن
كعب بن لؤي بن غالب. وه.ص_ان: اسم. وبنو ال1ص_ان، بكسر الاء: حي�، قال



ابن سيده: ول يكون من «هـ ص ن» ل4ن ذلك ف الكلم غي معروف، قال
الوهري: بنو ه1ص�ان قبيلة من بن أ%ب بكر بن كلب.

وال�صاه1ص' والق�صاق1ص': الشديد من ال�س\د.
@هقص: ال%ق}ص': ثر نبات يؤكل.

@هص: ال%م.صة�: ه.ن.ةD تبقى من الد_ب.ر.ة ف غابر البعي.
@هنبص: هنبص: اسم. التهذيب ف الرباعي: ال%ن\بصة� الض_ح1ك العال؛ قاله

أ%بو عمرو.
@هندلص: ال%ن\د.ل1يص': الكثي الكلم، وليس بثبت.

vهيص: التهذيب: أ%بو عمرو ه.ي\ص' الطي س.ل}ح'ه، وقد هاص. ي.هيص' ه.ي\صا@
إ,ذا رمى؛ وقال العجاج:

م.هاي,ص' الط�ي\ر, على الصeف1ي>
أ%ي مواقع الطي؛ قال ابن بري: وأ%نشد أ%بو عمرو لل4خ\يل الطائي:

كأ%ن� مت\ن.يه من الن_ف1ي>
م.هاي,ص' الط�ي\ر, على الصeف1ي>

قال: وم.هاي,ص' جع م.ه\ي.ص. ابن ال4عراب: ال%ي\ص' الع'ن\ف' بالشيء،
وال%ي\ص': د.قe العنق.

@هرض: ال%ر.ض': ال%ص.ف' الذي يظهر على اللد. وه.ر.ض. الثوب. ي.ه\رض'ه'
ه.ر\ضاv: م.ز_ق%ه.

@هضض: ال%ضe وال%ض.ض': كس\ر د'ون% ال%د> وفوق الر_ض>، وقيل: هو
الك%س\ر' عام�ةv، ه.ض_ه ي.ه'ضeه ه.ض�اv أ%ي كس.ره ودق�ه فان\ه.ض_، وهو

م.ه\ض'وض وه.ض1يض¬ وم'ن\ه.ضÒ. وال%ض\ه.ضة� كذلك إ,ل أ%نه ف ع.ج.لة{
وال%ض� ف م'ه\لة{، جعلوا ذلك كال%د� والتر\ج,يع ف ال4ص\وات.

واه\ت.ض_ه: كس.ره؛ قال العجاج:
وكان ما اه\ت.ض_ ال1حاف' ب.ه\ر.جا،

ت.ر'دe عنها رأ}س.ها م'ش.ج_جا
واه\ت.ض.ض\ت' نفسي لفلن إ,ذا اس\ت.ز.د\ت.ها له. وال%ض\ه.ض.ة�: الف%ح\ل

الذي ي.ه'ضe أ%ع\ناق. الف�حول. تقول: هو ي'ه.ض\ه,ض' ال4ع\ناق.. وف%ح\ل
ه.ض�اض¬: ي.ه'ضe أ%عناق. الف�حول، وقيل: هو الذي ي.ص\ر.ع الر�جل

والبعي ث ي'ن\ح1ي عليه بك%ل}ك%ل1ه، وقيل: ه.ض\ه.ض.ها. وال%ض.ض': التكسر.
أ%بو زيد: ه.ض.ض\ت' الجر. وغيه ه.ض�اv إ,ذا كسر\ته ودق%ق}ت.ه. وجاءت



ال3بل ت.ه'ضe السي\ر. ه.ض�اv إ,ذا أسر.عت، يقال: لش.د_ ما ه.ض_ت\؛ وقال
ر.ك9اض¬ الدeب.ي\ري:

جاءت ت.ه'ضe ال%ش\ي. أ%ي_ ه.ض>،
ي.د\ف%ع' عنها بعض'ها عن ب.ع\ض,

قال ابن ال4عراب: يقول هي إ,بل غ%ز,يرات¬ فتد\فع أ%لبان'ها عنها قطع.
ر'ؤوس1ها كقوله:

حت ف%د.ى أ%ع\ناق%ه'ن� ال%خ\ض'
.vشديدا vوه.ض_ض. إ,ذا د.ق� ال4رض برجليه دق9ا

وال%ض_اء: الماعة� من الناس واليل، وهي أ%يضاv الك%ت1يبة� ل4نا
ت�ضe ال4شياء أ%ي تكسرها. ال4صمعي: ال%ض_اء، بتشديد الضاد، الماعة

من الناس؛ قال الطرم�اح':
قد ت%او.ز\ت'ها ب.ض�اء كال1ن�ـ

ـة، ي'خ\ف�ون بعض. ق%ر\ع, الو,فاض,
وهو ف%ع\لء مثل الصح\راء؛ حكاه ثعلب؛ وأ%نشد:

،vر�ا�إ,ليه ت.ل}ج.أ� ال%ض�اء� ط
فليس. بقائ1ل� ه'ج\راv لار,

vقال ابن بري: البيت ل4ب د'واد ي.ر\ثي أ%با ب,جاد وصوابه: ه'ج\را
لاد1ي، بالدال؛ وأ%ول القصيد:

مص1يف' ال%م> ي.م\ن.ع'ن ر'قادي،
إ,ل� فقد ت.جاف ب و,ساد1ي
لف%ق}د1 ال4ر\ي.ح1ي> أ%ب ب,جاد1،

أ%ب ال4ض\ياف1 ف الس_نة ال%ماد1
ابن الف%رج: جاء ي.ه'زe ال%ش\ي. وي.ه'ضeه إ,ذا مشى م.ش\ياv حسناv ف

ت.داف�ع�؛ أ%نشد ابن ال4عراب فيما رواه ثعلب عنه:
ت.ر.و_ح.ت\ عن ح'ر'ض� وح.م\ض,،
جاءت\ ت.ه'ضe ال4رض. أ%ي_ ه.ض>
ي.د\ف%ع' عنها بعض'ها عن ب.ع\ض,،

م.ش\ي. الع.ذارى ش1م\ن. ع.ي\ن. ال�غ\ضي
قال: ت�ضe تد'ق�؛ يقول: راح.ت\ عن ح'ر'ض فجاءت ت�ضe الش\ي. م.ش\ي.
الع.ذارى، يقول: الع.ذارى ي.ن\ظ�ر\ن إ,ل ال�غ\ض1ي الذي ليس بصاحب ر,يبة



وي.ت.و.ق�ي\ن. صاحب. الر>يبة، فشب_ه نظر ال3بل بأ%عي العذارى
ت.غ'ضe عمن ل خي. عنده، وش1م\ن.: نظ%ر\ن.

وه.ض\هاض¬ وه'ضاض¬ وه1ضاض¬، جيعاv: واد{؛ قال مالك بن الرث الذل:
إ,ذا خ.ل�ف}ت' باط1ن.ت.ي\ س.رار�،

وب.ط}ن. ه'3ضاض.، حيث� غ%دا ص'باح'
أ%نت على إ,رادة الب'ق}عة. وه.ض�اض¬ وم1ه.ضÒ: اس\مان1.

@هلض: هل%ض. الشيء4 ي.ه\ل1ض'ه ه.ل}ضاv: ان\ت.ز.عه كالنبت ت.ن\ت.ز,ع'ه من
ال4رض، ذكر أ%بو مالك أ%نه سعه من أ%عراب طي�ء، وليس بث%ب.ت.

@هنبض: ال�ن\ب'ض': العظيم' البط}ن. وه.ن\ب.ض. الض_ح1ك.: أ%خ\فاه.
vكس.ره. وهاض. العظم. ي.ه,يض'ه ه.ي\ضا :vهيض: هاض. الشيء4 ه.ي\ضا@

فان\هاض.: كس.ره بعد ال�بور أ%و بعدما كاد ي.ن\ج.ب,ر'، فهو م.ه,يض¬. واه\تاض.ه
أ%يضاv، فهو م'ه\تاض¬ وم'ن\هاض¬؛ قال رؤ\بة:

هاج.ك م1ن أ%ر\وى ك%م'ن\هاض, الف%ك%ك\
ل4نه أ%شد لوجعه. وكل© وج.ع على وجع، فهو ه.ي\ض¬. يقال: هاض.ن الشيء�

إ,ذا ر.د_ك ف مر.ض1ك. وروي عن عائشة أ%نا قالت ف أ%بيها، رضي الل9ه
عنهما، لا تو'فYي. رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م: والل9ه لو نزل

بالبال الر�اسيات ما نزل% بأ%ب لاض.ها أ%ي كس.رها؛ ال%ي\ض': الك%س\ر'
بعد ج'بور, العظ}م, وهو أ%شدe ما يكون من الكسر، وكذلك النeك}س' ف

ال%رض بعد الن\د1مال؛ قال ذو الرمة:
وو.ج\ه كق%ر\ن1 الشمس, ح'ر�، كأ%ن_ما

ت.ه,يض' بذا الق%ل}ب, ل%م\ح.ت'ه ك%س\را
وقال القطامي:

إ,ذا ما ق�ل}ت' قد ج'ب,ر.ت\ ص'دوع¬،
ت'هاض'، وما ل1ما ه1يض. اج\ت1بار'

وقال ابن ال4عراب ف قول عائشة ل%هاض.ها أ%ي ل4لن.ها. وال%ي\ض':
اللYي'، وقد هاض.ه ال4مر' ي.ه,يض'ه؛ وف حديث أ%ب بكر والن�س�ابة1:

ي.ه,يض'ه ح1يناv وح1يناv ي.ص\د.ع'ه\
أ%ي يكس3ر'ه مرة ويش'ق©ه أ�خرى. وف الديث: قيل له خ.فYض\ عليك

فإ,ن� هذا ي.ه,يض'ك. وف حديث عمر بن عبد العزيز: اللهم قد هاض.ن
ف%ه,ض\ه.وال�س\ت.هاض': الك%س3ي' ي.ب\ر.أ� في'ع\ج.ل� بال%م\ل, عليه والس_و\ق



له فينكسر عظمه ثانية بعد ج.ب\ر وت.ماث�ل.
وال%ي\ضة�: م'عاودة� ال%م� وال�ز\ن1 وال%رض, بعد ال%رض، وقد

ت.ه.ي_ض.؛ قال:
وما عاد. ق%ل}ب المe إ,ل� ت.ه.ي_ضا

vفيشق عليه أ%و يأ}كل طعاما vفيعمل عمل �وال�س\ت.هاض': الريض يبأ
أ%و يشرب شراباv في'ن\ك%س'. وكل وجع ه.ي\ض¬. وهاض. ال�ز\ن� قلب.ه: أ%صابه

مر�ة بعد أ�خرى. وال%ي\ضة�: ان\ط1لق' البطن، يقال: بالرجل% هي\ضة أ%ي
به ق�ياء وق1يام¬ جيعاv. وأ%صابت فلناv ه.ي\ضةD إ,ذا ل ي'واف1ق}ه شيء

يأ}كله وتغي_ر. ط%ب\ع'ه عليه، وربا لن% من ذلك بطن'ه فكثر اختلفه.
وال%ي\ض': س.ل}ح' الطائر,، وقد هاض. ه.ي\ضاv؛ قال:

كأ%ن� م.ت\ن.ي\ه من الن_ف1ي>
م.هاي,ض' الطي, على الصف1ي>

والعروف م.واق1ع' الطي. قال ابن بري: هي_ضه بعن ه.ي_جه؛ قال
ه1م\يان� بن ق�حافة%:

فه.ي_ض'وا القلب. إ,ل ت.ه.يeض1ه
@هبط: ال�ب'وط�: نق1يض' الصeع'ود، هبط% يه\ب,ط ويهب'ط� ه'ب'وطاv إ,ذا

ان\ه.بط ف ه.ب'وط من ص.ع'ود. وه.ب.ط% ه'بوطاv: نزل، وه.ب.ط}ته
وأ%ه\ب.ط}ت'ه فان\ه.بط%؛ قال:

ما راع.ن إ,ل ج.ناح¬ هاب,طا،
على الب'يوت1، ق%و\ط%ه الع'لب,طا

أ%ي م'ه\ب,طاv قوط%ه. قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%راد هابطاv على ق%و\طه
فحذف وعد�ى. وف حديث الطفيل بن عمرو: وأ%نا أ%ت.ه.ب_ط� إ,ليهم من

الثني�ة1 أ%ي أ%ن\ح.د1ر'؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف الرواية وهو بعن
أ%ن\ه.ب,ط� وأ%ه\ب,ط�. وه.ب.طه أ%ي أ%نزله، يتعد�ى ول يتعد�ى. وأ%ما قوله

عز� وجل9: وإ,ن� منها ل%ا ي.ه\ب,ط� من خ.ش\ي.ة1 الل9ه، فأ%جود' القولي
فيه أ%ن يكون معناه: وإ,ن منها لا ي.ه\ب,ط� م.ن ن.ظ%ر إ,ليه م1ن خ.ش\ي.ة1

الل9ه، وذلك أ%ن ال3نسان إ,ذا فك�ر ف ع1ظ%م هذه الخلوقات ت.ضاء4ل
وخ.ش.ع.، وه.بط%ت نفس'ه لعظم ما شاه.د، فن'س3ب الفعل إ,ل تلك ال1جارة لا

كان الشوع والسeقوط مسب_باv عنها وحادثاv ل4جل النظر إ,ليها، كقول
الل9ه سبحانه: وما رمي\ت. إ,ذا رمي\ت. ولكن_ الل9ه رمى؛ هذا قول ابن جن،



وكذلك أ%ه\ب.ط}ت'ه الرك}ب.؛ قال عدي بن زيد 
(* قوله «ابن زيد» ف شرح

القاموس: الرقاع، وفيه أ%يضاv يغذين بعجمتي بدل يعدين.) :
أ%ه\ب.ط}ته الر_ك}ب. ي'ع\د1ين، وأ�ل}ج,م'ه،

للن�ائبات1، ب,س.ي\ر� م1خ\ذ%م ال4ك%م,
وال%ب'وط� من ال4رض: ال%د'ور'. قال ال4زهري: وف%ر\ق' ما بي

ال%ب'وط وال�بوط أ%ن� ال%ب'وط% اسم للح.د'ور، وهو الوضع الذي ي'ه\ب,ط�ك. من
أ%على إ,ل أ%سفل، وال�ب'وط الصدر. وال%ب\طة�: ما ت.طام.ن من ال4رض.

وه.ب.ط}نا أ%رض.4 كذا أ%ي نزلناها. وال%ب\ط�: أ%ن يقع الرجل ف ش.ر�.
والب\ط أ%يضاv: النقصان. ورجل م.ه\ب'وطD: نق%صت حال�ه. وه.ب.ط% القو\م'

ي.ه\ب,ط�ون إ,ذا كانوا ف س.فال ونقصوا؛ قال لبيد:
كل© ب.ن,ي ح'ر_ة{ م.ص1ي'ه'م'

ق�لê، وإ,ن} أ%كث%ر'وا م1ن. الع.د.د1
إ,ن} ي'غ\ب.ط�وا ي.ه\ب,ط�وا، وإ,ن} أ�م1روا

ي.و\ماv، فهم للف%ناء والن_ف%د1
وهو نق1يض' ارتفعوا. وال%ب\ط�: الذ©ل©، وأ%نشد ال4زهري بيت لبيد

هذا: إ,ن} ي'غ\ب.ط�وا ي.ه\ب,طوا. ويقال: ه.بط%ه فهبط%، لفظ اللزم والتعدي
واحد.

وف الديث: اللهم غ%ب\طاv ل ه.ب\طاv أ%ي نسأ%لك الغ1ب\طة% ونعوذ بك
أ%ن ن.ه\ب,ط% عن حالنا، وف التهذيب: أ%ي نسأ%لك الغبطة ونعوذ بك أ%ن

Yت'ه\ب,طنا إ,ل حال س.فال، وقيل: معناه نسأ%لك الغبطة ونعوذ بك من الذل
والن1طاط والنزول؛ قال ابن بري: ومنه قول لبيد: إ,ن يغبطوا يهبطوا؛ وقول

العباس:
ث�م_ ه.ب.ط}ت. الب,لد ل ب.ش.ر¬

أ%ن\ت.، ول م'ض\غ.ةD، ول عل%ق'
أ%راد لا أ%هبط آدم إ,ل الدنيا كنت ف ص'ل}به غي بالغ هذه ال4شياء.

قال ابن سيده: والعرب تقول اللهم غبطاv ل هبطاv؛ قال: البط ما تقد_م
من الن_ق}ص, والتسف©ل,، والغ.ب\ط� أ%ن ت'غ\ب.ط بي تقع فيه. وهب.ط%ت\
إ,بلي وغنمي ت.ه\ب,ط� ه'بوطاv: نقصت. وه.بط}ت'ها ه.ب\طاv وأ%ه\ب.ط}ت'ها،

vه ه.ب\طا�وه.بط% ثن' السلعة% ت.ه\بط� ه'بوطاv: نقص، وهب.ط}ته أ%ه\ب,ط



وأ%ه\بطته. ال4زهري: ه.بط% ثن' الس>ل}عة وهب.ط}ته أ%نا أ%يضاv، بغي
أ%لف. وال%ه\بوط: الذي مرض فهب.ط%ه الرض' إ,ل أ%ن اض\طرب لمه. وهبط فلن

:Dإ,ذا ات_ضع. وه.بط% القوم': صاروا ف ه'بوط. ورجل م.ه\بوط وه.ب,يط
هبط% الرض' لم.ه نقص.ه وأ%ح\د.ره وهز.ل%ه. وهبط% اللحم' نفس'ه: نقص وكذلك

الشحم'. وهب.ط شحم' الناقة إ,ذا ات_ضع وقل�؛ قال أ�سامة� الذل:
وم1ن\ أ%ي\نها ب.ع\د. إ,بدان,ها،

ومن ش.ح\م, أ%ث}باج,ها الاب,ط
ويقال: هب.ط}ت'ه فهبط لزم وواقع أ%ي ان\ه.ب.ط%ت\ أ%س\ن,م.ت'ها

وتواض.عت\.
وال%بيط� من النوق: الض_امر. والبيط من ال4رض: الضامر'، وكله من

النeقصان. وقال أ%بو عبيدة: البيط� الضامر من ال3بل؛ قال ع.ب,يد' بن
ال4ب\ر.ص,:

وكأ%ن� أ%ق}تادي ت.ض.م_ن. ن,س\ع.ها،
من و.ح\ش, أ%و\رال�، ه.بيطD م'ف}ر.د'

أ%راد بال%ب,يط ثوراv ضامراv. قال ابن بري: عن بالبيط الثور الوحشي
شبه به ناقته ف س'رعتها ونشاطها وجعله م'نفرداv ل4نه إ,ذا انفرد عن
الق%ط1يع كان أ%س\رع ل1ع.د\و,ه. وه.ب.ط% الرجل من بلد إ,ل بلد وهب.ط}ت'ه

أ%نا وأ%ه\ب.ط}ته؛ قال خالد بن ج.ن\بة: يقال: هب.ط فلن أ%رض. كذا وهب.ط
:vوق. إ,ذا أ%تاها؛ قال أ%بو النجم يصف إ,بلeالس

ي.خ\ب,ط}ن. م'ل�حاv كذاو,ي الق%ر\م.ل,
ف%ه.ب.ط%ت\، والشمس' ل ت.ر.ج_ل,

أ%ي أ%ت.ت\ه بالغ.داة1 قبل ارتفاع الشمس. ويقال: هبطه الزمان إ,ذا كان
كثي الال والعروف فذهب ماله ومعروفه. الفر_اء: يقال هبطه الل9ه

وأ%ه\ب.ط%ه.
والت_ه,ب>ط�: بلد، وقال كراع: الت_ه,ب>ط� طائر ليس ف الكلم على

مثال ت1ف1ع>ل غيه، وروي عن أ%ب ع'بيدة: الت_ه.بeط على لفظ الصدر. وف
حديث ابن عباس ف الع.ص\ف الأ}كول قال: هو ال%ب'وط، قال ابن ال4ثي:
هكذا جاء4 ف رواية بالطاء، قال س'فيان: هو الذ�رe الصغي، قال: وقال

الطاب أ%راه وه.ماv وإ,نا هو بالراء.
@هرط: هر.ط% الرجل� ف عر\ض أ%خ1يه وه.ر.ط ع1ر\ض. أ%خ1يه ي.ه\ر,ط�ه



ه.ر\طاv: ط%ع.ن. فيه وم.ز_قه وتن.ق�صه، ومثله ه.ر.ت.ه وهر.د.ه ومز.ق%ه
وه.ر\ط%م.ه. وتار.ط% الرجلن: ت.شات.ما.

وقيل: ال%ر\ط ف جيع ال4شياء ال%ز\ق' الع.ن,يف، وال%ر\ط� لغة ف
ال%ر\ت1 وهو الزق العنيف. وناقة ه1ر\طD: م'س3ن_ةD، والمع أ%ه\راط

وه'روط. وال1ر\ط: لم م.ه\زول كأ%نه م'خاط ل ي'ن\تفع به لغ.ثاثت1ه. وال1ر\ط
وال1ر\طة�: النعجة الكبية الهزولة، والمع ه1ر.طD مثل ق1ر\بة

وق1ر.ب�. الليث: نعجة ه1ر\طة وهي الهزولة ل ينتفع بلحمها غ�ثوثةv، الفراء:
ولمها ال1رط، بالكسر. وقال ابن ال4عراب: ال%رط، بفتح الاء، وهو الذي

يت.ف%ت_ت إ,ذا ط�ب,خ. ابن شيل: ال1ر\طة� من الرجال ال4حق البان
الضعيف. ابن ال4عراب: ه.ر,ط% الرجل� إ,ذا اس\تر\خى لم'ه بعد ص.لبة من

.�ع1ل�ة أ%و ف%ز.ع، وال3نسان ي.ه\ر,ط� ف كلمه: ي'س.ف}س3ف' وي.خ\ل1ط
وال%ي\ر.ط�: الر>خ\و.

@هرمط: ه.ر\م.ط% ع1ر\ضه: وقع فيه وهو مثل هر.طه.
@هطط: ال4زهري: ال�ط�ط� ال%ل}كى من الناس، وال4ه.ط© المل الكثي

ال%ش\ي الص_ب'ور عليه، والناقة ه.ط�اء.
وال%ط}ه.طة�: السeرعة فيما أ�خذ فيه من عمل مشي أ%و غيه. ابن

ال4عراب: ه'ط}ه'ط} إ,ذا أ%مرته بالذ�هاب واليء.
@هقط: ه1ق1ط}: من زجر اليل؛ عن البد وحده؛ قال:

،Yل%م_ا س.م1ع\ت' خ.ي\لهم ه1ق1ط
عل1مت أ%ن� فار,ساv م'ح\ت.طYي

@هلط: ال4زهري عن ابن ال4عراب: الال1ط� ال�س\تر\خي البطن,،
.eل}ت.ف�والاط1ل� الزرع, ال

@هط: ال%م\ط�: الظلم. ه.م.ط% ي.ه\م1ط� ه.م\طاv: خل%ط بال4باط1يل,.
وه.م.ط% الرجل% واه\ت.م.ط%ه: ظلم.ه وأ%خ.ذ منه ماله على سبيل الغ.ل%بة

وال%و\ر؛ قال الشاعر:
وم1ن\ شد1يد1 ال%و\ر, ذ1ي اه\ت1ماط1

وال%م_اط�: الظال. وه.م.ط% فلن الناس. ي.ه\م1ط�هم إ,ذا ظلمهم
ح.ق�هم. وسئل إ,براهيم النخعي عن ع'م_ال ي.ن\ه.ض'ون إ,ل الق�رى في.ه\م1طون

أ%هل%ها، فإ,ذا رجعوا إ,ل أ%هال1يهم أ%ه\د.و\ا ل1يانم ودع.و\هم إ,ل
ط%عام1هم، فقال: لم ال%ه\ن.أ� وعليهم الوز\ر؛ معناه أ%نم يأ}خذون منهم



على سبيل الق%ه\ر والغل%بة. يقال: ه%ط% مال%ه وطعام.ه وع1ر\ضه واهتمطه
إ,ذا أ%خذه مرة بعد مرة من غي وجه، وف رواية: كان الع'م�ال ي.ه\م1ط�ون

ث ي.د\ع'ون في'جاب'ون، يعن يد\عون إ,ل طعامهم، يريد أ%نه يوز أ%كل
طعامهم وإ,ن كانوا ظل%م.ة إ,ذا ل يتعي_ن الرام. وف حديث خالد بن عبد

الل9ه: ل غ%ز\و. إ,ل أ%ك}لةD ب,ه.م\طة{؛ استعمل ال%م\ط% ف ال4خذ
ب,خ'ر\ق� وع.ج.لة{ ون.ه\ب. أ%بو ع.د\نان: سأ%لت ال4صمعي عن المط فقال: هو

ال4خذ برق وظ�لم؛ وقيل: الم\ط ال4خذ بغي تقدير، والم\ط� ال%ل}ط من
ال4باط1يل والظلم'. تقول: هو ي.ه\م1ط وي.خ\ل1ط% ه.م\طاv وخ.ل}طاv. ويقال:

ه%ط ي.ه\م1ط� إ,ذا ل ي'بال ما قال وما أ%كل. ابن ال4عراب: ام\ت.ر.ز.
من ع1ر\ضه واه\ت.م.ط% إ,ذا شتم.ه وعاب.ه. وقال ابن سيده: واهتمط عرضه

شتمه وتنق�صه، وقال: واهت.م.ط الذئب' السخ\لة أ%و الشاة% أ%خ.ذها؛ عن ابن
ال4عراب.

@هلط: ه.م\ل%ط% الشيء4: أ%خ.ذه أ%و جعه.
@هنبط: التهذيب لبن ال4ثي ف حديث حبيب بن م.س\لمة: إ,ذ} نزل

ال%ن\باط؛ قيل: هو صاحب ال%ي\ش بالرeومي_ة.
@هيط: ما زال% م'نذ اليوم ي.ه,يط� ه.ي\طاv وما زال ف ه.ي\ط{ وم.ي\ط{

وه1ياط وم1ياط{ أ%ي ف ض1جاج� وش.ر� وج.ل%بة، وقيل: ف هياط{ ومياط{ ف
د'ن'و� وت.باع'د. وال1ياط� وال�هايطة�: الص>ياح وال%ل%بة. قال أ%بو طالب
ف قولم ما ز,لنا بالياط والياط: قال الفراء الياط أ%شدe الس_و\ق,
ف الو,ر\د، وال1ياط� أ%شدe السوق ف الص_د.ر، ومعن ذلك باليء

�والذهاب. اللحيان: الياط ال3قبال، والياط ال3د\بار. غيه: ال1ياط
اجتماع الناس للصلح، والياط� التف%رeق عن ذلك، وقد أ�ميت فعل الياط.

ويقال: بينهما م'هاي.طة وم'مايطة وم'عاي.طةD وم'ساي.طة، كلم م'خ\تلف.
والائط: الذ�اهب، والائط: الائي.

قال ابن ال4عراب: ويقال هاي.ط%ه إ,ذا استضعفه. ويقال: وقع القوم ف
ه1ياط ومياط. وت.هاي.ط القوم' ت.هاي'طاv إ,ذا اجتمعوا وأ%ص\لحوا أ%مرهم،

خ1لف التماي'ط، وتاي.طوا تاي'طاv: تباع.د'وا وفسد ما بينهم، والل9ه
أ%علم.

@هبكع: ال%ب.ر\ك%ع': القصي.
@هبقع: رجل ه.ب\ق%ع¬ وه.ب.ن\ق%ع¬ وه'باق1ع¬: قصي¬ م'ل%ز_ز' ال%ل}ق,،



والنون زائدة. وال%ب.ن\ق%ع': ال%ز\ه'وe ال4ح\م.ق' الذي ي'ح1ب�
م'حاد.ث%ة% النساء، وال�نثى بالاء. وال%ب.ن\ق%عة�: ق�ع'ود' الرجل, على

ع'ر\ق�وب.ي\ه قائماv على أ%طراف1 أ%صاب,ع1ه. واه\ب.ن\ق%ع.: ج.ل%س.
ال%ب.ن\ق%عة%، وهي ج,ل}سة� ال%ز\ه'و>؛ قال الفرزدق:

وم'ه'ور' ن,س\و.ت1ه,م\، إ,ذا ما أ%ن\ك%ح'وا،
غ%د.و,يe كلY ه.ب.ن\ق%ع� ت1ن\بال,

وال%ب.ن\ق%ع.ة�: أ%ن} ي.ت.ر.ب�ع. ث يد� رجله اليمن ف ترب�عه، وقيل:
هي جل}سةD ف ترب�ع. وال%ب.ن\ق%عة�: ق�عود' الست1لقاء3 إ,ل خ.ل}ف{.

وال%ب.ن\ق%ع': الذي ل يستقم على أ%مر ف قول ول فعل ول ي'وث%ق' به،
وال�نثى بالاء. وال%ب.ن\ق%ع': الذي يلس على عقبيه أ%و على أ%طراف

أ%صابعه يسأ%ل الناس، وقيل: هو الذي إ,ذا ق%ع.د. ف مكان ل ي.ك%د\ ي.ب\ر.ح'.
قال ابن ال4عراب: رجل ه.ب.ن\ق%ع¬ لزم بكانه وصاحب ن,س\وان؛ قال:

أ%ر\س.ل%ها ه.ب.ن\ق%ع¬ ي.ب\غ1ي الغ.ز.ل}
أ%خب أ%نه صاحب نساء، وقال شر: هو الذي يأ}تيك يلزم باب.ك ف ط%لب ما

عندك ل يبح. ورجل ه.ب.ن\ق%ع¬ وامرأ%ة ه.ب.ن\ق%عةD: وهو ال4حق ي'عرف
ح'م\ق�ه ف جلوسه وأ�موره. وقال ال4صمعي: قال الز>ب\ر,قان� ابن' ب.د\ر�:

أ%ب\غ.ض' ك%نائ1ن الت تش1ي الد>ف1ق�ى وتلس ال%ب.ن\ق%ع.ة%؛
الد>ف1ق�ى م.ش\ي¬ واسع، وال%ب.ن\ق%عة� أ%ن ت.ر.ب_ع. وتد_ إ,حدى رجليها ف

تربعها. وف الديث: مر� بامرأ%ة سو\داء ت'رقYص' صبي�اv لا وتقول:
ي.م\ش1ي الث�طا وي.جل1س' ال%ب.ن\ق%عه\

هي أ%ن ي'ق}ع1ي. وي.ض'م_ فخ1ذ%ي\ه ويفتح رجليه.
@هبلع: ال1ب\ل%ع، مثال الد>ر\هم، وال1ب\لع': الواس1ع' ال�ن\ج'ور,

العظيم' الل�ق}م, ال4ك�ول�؛ قال جرير:
و'ض1ع. ال%ز,ير'، فقيل: أ%ين م'جاش1ع¬؟

ف%ش.حا ج.حاف1ل%ه ج'راف¬ ه1ب\ل%ع'
وف شعر خ'ب.ي\ب بن ع.د1ي�:

حجم نار� ه1ب\ل%ع
ال1ب\ل%ع': ال4ك�ول�، قال ابن ال4ثي: وقيل إ,ن الاء زائدة فيكون من

الب.ل}ع. وال1ب\ل%ع': الل�ئ1يم'. وعبد ه1ب\ل%ع¬: ل ي'ع\ر.ف' أ%بواه
أ%و ل ي'ع\ر.ف' أ%حدها. وال1ب\ل%ع': الكلب' الس_لوقيe. وه1ب\ل%ع¬:



اسم كلب، وقيل: هو من أ%ساء الكلب, الس_ل�وق1ي�ة1، قال:
والش_دe ي'د\ن لحقاv وه1ب\ل%عا

وقد قيل: إ,ن� ه1ب\ل%ع� زائدة، وليس بقوي�.
@هتع: ه.ت.ع. الرجل�: أ%ق}بل م'س\رعاv ك%ه.ط%ع..

@هجع: ال�ج'وع': النو\م لي\لv. ه.ج.ع. ي.ه\ج.ع' ه'ج'وعاv: نام.، وقيل
نام بالليل, خاص�ة، وقد يكون الج'وع' بغي نوم؛ قال زهي بن أ%ب

س'ل}م.ى:ق%ف}ر¬ ه.ج.ع\ت' با ول%س\ت' بنائ1م�،
وذ1راع' م'ل}ق1ية1 ال1ران1 وسادي

وقوم ه'ج_ع¬ وه'جوع¬، ونساء ه'ج_ع¬ وه'جوع¬ وه.واج,ع'، وه.واج,عات¬
جع المع. والت_ه\جاع': النومة� الفيفة�؛ قال أ%بو ق%ي\س, بن

ال4س\ل%ت1:قد ح.ص_ت1 الب.ي\ضة� ر.أ}س1ي، فما
أ%ط}ع.م' ن.و\ماv غي. ت.ه\جاع,

وه.ج_ع. القوم' ت.ه\ج,يعاv أ%ي ن.و_م'وا. وم.ر_ ه.ج,يع¬ من الليل,
أ%ي ساعةD مثل ه.ز,يع؛ حكي عن ثعلب. ويقال: أ%تيت فلناv بعد ه.ج\عة{ أ%ي

بعد ن.و\مة{ خفيفة{ من أ%و�ل الليل. وف حديث الثوري: ط%ر.ق%ن بعد
ه.ج\ع�. من الليل,؛ ال%ج\ع' وال%ج\عة� وال%ج,يع': طائفةD من الليل،

وال1ج\عة� منه كال1ل}سة1 من اللوس.
ابن ال4عراب: يقال للرج'ل, ال4ح\م.ق, الغاف1ل, عما ي'راد' به ه1ج\ع¬

،Dج'وع, النوم. ورجل ه'ج.عة�وه1ج\عةD وه'ج.عةD وم1ه\ج.ع¬، وأ%صله من ال
م1ثل� ه'م.زة{، وه'ج.ع¬ وم1هج.ع¬ للغاف1ل ال4ح.ق, الس_ر,يع,

الس\ت1نامة1 إ,ل كل9 أ%ح.د{. وال%ج,ع': ال4ح\م.ق'. وه.ج.ع. ج'وع'ه مثل ه.جأ%
إ,ذا انكسر ول يشبع بعد. وه.ج.ع. غ%ر.ث�ه وه.جأ% إ,ذا سكن. وأ%ه\ج.ع.

فلنD غ%ر.ث%ه إ,ذا سك�ن ض.ر.م.ه مثل أ%ه\ج.أ%.
وم1ه\ج.ع¬: اسم رجل.

@هجرع: ال4زهري: ال1ج\ر.ع' من و.ص\ف1 الكلب, الس_ل�وق1ي�ة1 ال1فاف1،
وال1ج\ر.ع' الطويل� الم\ش'وق'؛ قال العجاج:

أ%س\ع.ر. ض.ر\باv أ%و ط�والv ه1ج\ر.عا
ومث�له الوهري� بد1ر\ه.م�. قال ال4زهري: ويقال للطويل ه1ج\ر.ع¬

وه.ج\ر.ع¬ 
(* قوله« وهجرع» بامش الصل صوابه: وهرجع) ؛ قال أ%بو نصر: سأ%لت



الفراء عنه فكسر الاء وقال: هو نادر، وقال ابن ال4عراب: رجل ه1ج\ر.ع¬،
بكسر الاء، وه.ج\ر.ع¬، بفتحها، طويل أ%ع\ر.ج'؛ ابن سيده: هو الطويل�، ل

ي'ق%ي>د\ بغي ذلك، وقيل إ,ن� الاء زائدة، وليس بشيء، وه.ر\ج.ع¬ لغة
فيه؛ عن ابن ال4عراب. ال4زهري: وال1ج\ر.ع' ال4ح\م.ق' من الر>جال,؛

وأ%نشد:
ولق}ض1ي_ على ي.ز,يد. أ%م1ي,ها

بق%ضاء ل ر,خ\و�، ول%ي\س. ب,ه,ج\ر.ع,
قال ابن سيده: وقيل الشجاع وال%بان�. ابن بري: ال1ج\ر.ع' الط�ويل عند

ال4صمعي، وال4ح\م.ق' عند أ%ب عبيدة، وال%بان� عند غيها.
@هجنع: ال%ج.ن_ع': الشي\خ' ال4ص\ل%ع'. وال%ج.ن_ع': الظ�ل1يم'

ال4ق}ر.ع'؛ قال الراجز:
ج'ذ}باv ك%ر.أ}س, ال4ق}ر.ع, ال%ج.ن_ع,

وال%ج.ن_ع': الط�و,يل�، وقيل: هو الذكر الطويل من النعام؛ عن يعقوب؛
وأ%نشد:

ع.ق}ماv ور.ق}ماv وحار,ي�اv ت'ضاع1ف�ه
على ق%لئ1ص. أ%م\ثال, ال%جان,يع,

(* قوله« تضاعفه» هو ف الصل بالتاء وكذا ف شرح القاموس: وسبق فيه ف
مادة حي انشاده بالنون.)

�ال4زهري: الظ�ل1يم' ال4ق}رع' وبه قو_ة ه.ج.ن_ع¬، والنعامة
�ه.ج.ن_عةD. وال%ج.ن_ع': الط�و,يل الج\نأ� من الرجال، وقيل: هو الط�و,يل

:vالض_خ\م؛ قال ذو الرمة يصف ظليما �الاف، وقيل: الطويل
،vي.ب\ت.غ1ي أ%ث%را Òكأ%ن_ه ح.ب.ش1ي

وم1ن\ م.عاش1ر.، ف آذان,ها ال�ر.ب'
ه.ج.ن_ع¬ راح. ف س.و\داء4 م'خ\م.ل%ة{،

م1ن. الق%طائ1ف1، أ%ع\لى ث%و\ب,ه ال�د.ب'
وقيل: ال%ج.ن_ع' العظيم الطويل�. وال%ج.ن_ع' من أ%ولد ال3بل: ما
ن'ت1ج. ف ح.مار_ة1 الق%ي\ظ1 وق%ل�ما يسلم من ق%ر.ع, الرأ}س,، وال�نثى

من كل ذلك بالاء. وال%ج.ن_ع': ال4س\و.د'.
@هدع: ال%و\د.ع': النعام'.

وه1د.ع\ ه1د.ع\، بكسر الاء وفتح الدال وتسكي العي: كلمة يسك�ن با



ص1غار' ال3بل عند الن>فار,، ول يقال ذلك ل1ج,ل�ت1ها ول م.سان>ها،
وزعموا أ%ن رجلv أ%تى السوق بب.ك}ر� له يبيعه، فساو.م.ه رجل فقال: ب,ك%م,

البك}ر'؟ فقال: إ,نه جل، فقال: هو بكر؛ فبينما هو ي'مار,يه إ,ذ} ن.ف%ر.
البكر، فقال صاحبه: ه1د.ع\ ه1د.ع\ لي.س\ك�ن. ن,فار'ه، فقال الشتري:
صد.ق%ن س1ن_ ب.ك}ر,ه، وإ,نا يقال ه1د.ع\ للبكر لي.س\ك�ن.. وه.داع,: من

ز.ج\ر, الع'ن'وق, كد.هاع,.
@هدلع: ال�ن\د.ل1ع': بقلة قيل إ,نا عربية، فإ,ذا صح أ%نه من كلمهم وجب

أ%ن تكون نونه زائدة ل4نه ل أ%صل بإ,زائها فيقابلها، ومثال الكلمة على
هذا ف�ن\ع.ل1لD، وهو بناء فائت.

@هذلع: ال�ذ}ل�وع': الغ.ل1يظ� الش_فة1.
�@هرع: ال%ر.ع' وال�راع' وال3ه\راع': شد_ة الس_و\ق, وس'ر\عة

الع.د\و؛ قال الشاعر أ%ورده ابن بري:
كأ%ن� ح'م'ول%هم، م'تتاب,عات{،
ر.ع1يلD ي'ه\ر.ع'ون% إ,ل ر.عيل,

وقد ه'ر,ع'وا وأ�ه\ر,ع'وا. واس\ت'ه\ر,ع.ت1 ال3بل�: أ%س\ر.ع.ت\ إ,ل
الوض,. وأ}ه\ر,ع. الرجل�، على ما ل يسم فاعله: خ.ف_ وأ�ر\ع1د. من س'ر\عة{

أ%و خو\ف{ أ%و ح1ر\ص� أ%و غ%ض.ب� أ%و ح'م_ى. وف النزيل: وجاءه قومه
ي'ه\ر.ع'ون إ,ليه؛ قال أ%بو عبيدة: ي'س\ت.ح.ث©ون إ,ليه كأ%نه ي.ح'ث© بعضهم

بعضاv. وت.ه.ر_ع. إ,ليه: ع.ج,ل%. قال أ%بو العباس: ال3ه\راع' إ,س\راع¬
ف ط�م.أ}ن,ينة{، ث قيل له: إ,س\راع¬ ف ف%ز.ع�، فقال: نعم. وقال

الكسائي: ال3ه\راع' إ,س\راع¬ ف ر,ع\د.ة{، وقال الهلهل:
فجاؤ'وا ي'ه\ر.ع'ون%، وه'م\ أ�سار.ى،

ي.ق�ود'ه'م' على ر.غم, ال�ن'وف1
قال الليث: ي'ه\ر.ع'ون وهم أ�سارى ي'ساق�ون وي'ع\ج.ل�ون. يقال: ه'ر,ع'وا

وأ�ه\ر,ع'وا. أ%بو عبيد: أ�ه\ر,ع الرجل� إ,ه\راعاv إ,ذا أ%تاك. وهو
ي'ر\ع.د' من الب.ر\د1، وقد يكون الرجل م'ه\ر.عاv من المى والغضب، وهو حي

ي'ر\ع.د'، وال�ه\ر.ع' أ%يضاv كالريص؛ وذكر ذلك كله أ%بو عبيد ف باب ما
جاء ف لفظ مفعول بعن فاعل. وقوله تعال: وهم على آثار,هم ي'ه\ر.ع'ون%،

أ%ي ي.س\ع.و\ن ع1جالv. والعرب تقول: أ�ه\ر,ع'وا وه'ر,ع'وا فهم
م'ه\ر.ع'ون وم.ه\ر'وع'ون؛ أ%نشد شر لبن أ%حر يصف الريح:



أ%ر.ب_ت\ عليها كل© ه.و\جاء4 س.ه\وة{
ز.ف�وف1 الت_وال، ر.ح\بة1 ال�ت.ن.س_م,

إ,بار,ي�ة{ ه.و\جاء، م.و\ع1د'ها الضeح.ى،
إ,ذا أ%ر\ز.م.ت\ جاء4ت\ ب,و,ر\د{ غ%ش.م\ش.م,

ز.ف�وف{ ن,ياف{ ه.ي\ر.ع� ع.ج\ر.ف1ي_ة{،
ت.ر.ى الب,يد.، م1ن\ إ,ع\صاف1ها ال%ر\ي.، ت.ر\ت.مي

أ%راد بالو,ر\د ال%ط%ر.. ورج'ل ه.ر,ع¬: س.ر,يع' ال%ش\ي. وه.ر,ع¬
أ%يضاv: س.ر,يع' الب'كاء3. وال%ر,ع': الاري. وه.ر,ع. الشيء� ه.ر.عاv، فهو

ه.ر,ع¬، وه.م.ع.: سال، وقيل: ت.تاب.ع. ف س.ي.لن,ه؛ قال الشماخ:
ع'ذ%اف1رة، كأ%ن� ب,ذ1ف}ر.ي.ي\ها

ك�ح.ي\لv، ب.ض_ من ه.ر,ع� ه.م'وع,
ودم ه.ر,ع¬ أ%ي جار� ب.ي>ن' ال%ر.ع,، وقد ه.ر,ع..

وال%ر,عة� من النساء: الرأ%ة� الت ت'ن\ز,ل� حي يال1ط�ها الرجل قبله
ش.ب.قاv وحر\صاv على الرجال. وال%ه\ر'وع': النون� الذي ي'ص\ر.ع'.

يقال: هو م.ه\ر'وع¬ م.خ\ف�وع¬ م.م\س'وس¬. وقال أ%بو عمرو: ال%ه\ر'وع'
vال%ص\ر'وع' من ال%ه\د1. وال%ي\ر.ع': الذي ل يت.ماس.ك'، وهو أ%يضا

ال%بان� الضعيف' ال%ز'وع'؛ قال ابن أ%حر:
ول%س\ت' ب,ه.ي\ر.ع� خ.ف1ق� ح.شاه،

إ,ذا ما ط%ي_ر.ت\ه الر>يح' طار.ا
وال%ي\ر.ع' وال%ي\ل%ع': الضعيف'. وإ,ذا أ%ش\ر.ع. القوم' ر,ماح.هم ث

م.ض.و\ا با قيل: ه.ر_ع'وا با. وت.ه.ر_ع.ت1 الر>ماح' إ,ذا أ%ق}ب.ل%ت\
ش.وار,ع.؛ وأ%نشد:

ع1ن\د. الب.د1يهة1 والر>ماح' ت.ه.ر_ع'
وه.ر_ع. القوم' الرماح. وأ%ه\ر.ع'وها: أ%ش\ر.ع'وها ومضوا با.

وت.ه.ر_ع.ت\ هي: أ%ق}ب.ل%ت\ ش.وار,ع..
�وال%ي\ر.ع.ة�: الغ'ول� كالع.ي\ه.رة1. ور,يح¬ ه.ي\ر.ع¬: س.ر,يعة

ال�ب'وب، وقيل: ت.س\ف1ي التراب.. وريح ه.ي\ر.ع.ةD. ق%ص1فةD تأ}ت بالتeراب,.
وال%ي\ر.عة�: الق%ص.بة الت ي.ز\م1ر' فيها الر_اع1ي، وربا سيت

.vأ%يضا vي.راعة
وال%ر\عة� والف%ر\عة�: الق%م\لة الصغية، وقيل: الض_خ\مة،



وال�ر\ن'وع' أ%كثر، وقيل: الف%ر\عة� وال%ر\عة� وال%ي\رع.ة� وال%ي\ض.عة� معناها
واح1د¬.

�وال1ر\ياع': س.ف1ي' ور.ق الشجر. وال%ر,يعة�: ش'ج.ية د.ق1يقة
ال4غ}صان.

وي.ه\ر.ع': موضع.
@هربع: ال4زهري: ل1صÒ ه'ر\ب'ع¬ وذ1ئ}ب¬ ه'ر\ب'ع¬ خفيف¬؛ قال أ%بو

النجم:وف الص_ف1يح, ذ1ئ}ب' ص.ي\د{ ه'ر\ب'ع'،
ف ك%فYه ذات' خ1طام� م'م\ت1ع'

@هرجع: ه.ر\ج.ع¬: لغة ف ه.ج\ر.ع�؛ عن ابن ال4عراب، وقد تقد_م.
@هرمع: ال%ر.م_ع': السeر\عة� وال1ف�ة� ف ال%ش\ي. وقد اه\ر.م_ع.

الرجل أ%ي أ%س\ر.ع. ف م.ش\ي.ت1ه، وكذلك إ,ذا كان س.ر,يع. الب'كاء3
والدeم'وع,، واه\ر.م_ع.ت1 العي بالد_م\ع, كذلك. ورجل ه.ر.م_ع¬: س.ر,يع'

الب'كاء. واه\ر.م_ع. إ,ليه: تب.اكى إ,ليه، قال ابن سيده: وأ%ظن اليم
زائدة. ابن ال4عراب: ن.ش.أ%ت\ س.حابةD فاه\ر.م_ع. ق%ط}ر'ها إ,ذا كان

ج.و\داv. ابن ال4عراب، وذكر غيثاv قال: فاه\ر.م_ع. م.ط%ر'ه حت رأ%ينا ما
ن.ر.ى عي السماء3 م1ن الاء؛ اه\ر.م_ع. أ%ي سال% بكثرة ماء؛ وأ%نشد:

وق%ص.باv رأ%يته ع'ر\ه'وما
(* قوله« وقصباv إل» كذا بالصل، وأورده ف مادة عفهم وعرهم:

وقصباv عفاها عرهوما)
وقال الليث: اه\ر.م_ع. الرجل� ف م.ن\ط1ق1ه وح.د1يث1ه إ,ذا انم.ل فيه،

والنعت م'ه\ر.م>ع¬، قال: والعي ت.ه\ر.م>ع' إ,ذا أ%ذ}ر.ت1 الد_م\ع.
س.ر,يعاv. قال ابن بري: اه\ر.م_ع. بنزلة اح\ر.ن\ج.م. ووزنه اف}ع.ن\ل%ل%

وأ%صله اه\ر.ن\م.ع.، فأ�دغمت النون ف اليم، وهذا ف ال4ربعة نظي
ام_ح.ى من باب الثلثة ال4صل فيه ان\م.ح.ى، فأ�دغمت نونه ف اليم، وذلك

لعدم اللبس.
@هرنع: ال�ر\ن'ع: أ%ص\غ.ر' الق%مل,، وقيل: هو القمل عام_ةv، وال�نثى

ه1ر\ن,عةD. وال�ر\ن'وع' وال1ر\ن,عة�، كلها: القملة الضخمة،وقيل:
الصغية؛ وأ%نشد:

نر ال%ران,ع عقده ع1ن\د الصا
�بأ%ذ%ل� حيث� يكون� م.ن\ ي.ت.ذل�ل



(* قوله «نر الرانع إل» هكذا بالصل.)
ال4زهري: ال%ران,ع' أ�صول� نبات{ ت'ش\ب,ه' الط�راث1يث%.

@هزع: ه.ز.ع.ه ي.ه\ز.عه ه.ز\عاv وه.ز_عه ت.ه\ز,يعاv: ك%س_ر.ه
فان\ه.ز.ع. أ%ي ان\ك%سر. وان\د.ق_. وه.ز_ع.ه: د.ق_ ع'ن'ق%ه. وان\ه.ز.ع. ع.ظ}م'ه

ان\ه,زاعاv إ,ذا ان\ك%س.ر. وق�د_؛ وأ%نشد:
ل%ف}تاv وت.ه\ز,يعاv س.واء4 الل�ف}ت1

أ%ي س.وي_ الل�فت1، ورجل م1ه\ز.ع¬ وأ%سد¬ م1ه\ز.ع¬ من ذلك.
وه.ز_ع\ت' الشيء4: ف%ر_ق}ت'ه'. وف حديث علي، كرم ال وجهه: إ,ياكم

vف%ها من قولم ه.ز_ع\ت' الشيء4 ت.ه\ز,يعاeوت.ه\ز,يع. ال4خ\لق, وت.ص.ر
ك%س_ر\ت'ه وف%ر_ق}ت'ه.

وال%ز,يع': ص.د\ر¬ من الليل. وف الديث: حت م.ض.ى ه.ز,يع¬ من الليل
أ%ي طائ1فةD منه نو ثلثه وربعه، والمع ه'ز'ع¬. ومضى ه.ز,يع¬ من الليل

كقولك مضى ج.ر\س¬ و.ج.و\ش¬ وه.د1يء# كله بعن واحد.
والت_ه.زeع': ش1ب\ه الع'ب'وس والت_ن.ك©ر. يقال: ت.ه.ز_ع. فلن

لفلن، واش\ت1قاق�ه من ه.زيع, الليل، وتلك ساعةD وح\ش1ي_ةD. وال%ز.ع'
والت_ه.زeع: الض\ط1راب'. ت.ه.ز_ع. الرeم\ح': اض\ط%ر.ب. واه\ت.ز_.
واه\ت1زاع' الق%ناة1 والس_ي\ف1: اه\ت1زاز'ها إ,ذا ه'ز_ا. وت.ه.ز_ع.ت1

الرأ%ة�: اض\ط%ر.ب.ت\ ف م.ش\ي.ت1ها؛ قال:
إ,ذا م.ش.ت\ سال%ت\، ول ت.ق%ر\ص.ع,،

ه.ز_ الق%ناة1 ل%د\نة1 الت_ه.زeع,
ق%ر\ص.ع.ت\ ف م.ش\ي.ت1ها إ,ذا ق%ر\م.ط%ت\ خ'طاها.

وم.ر_ ي.ه\ز.ع' وي.ه\ت.ز,ع' أ%ي ي.ت.ن.ف�ض'. وسيف م'ه\ت.ز,ع¬: جي>د'
اله\ت1زاز, إ,ذا ه'ز_؛ وأ%نشد ال4صمعي ل4ب ممد الف%ق}ع.سي:

إ,ن_ا إ,ذا ق%ل�ت\ طخ.ار,ير' الق%ز.ع\،
وص.د.ر. الش_ار,ب' منها عن ج'ر.ع\،
ن.ف}ح.ل�ها الب,يض. الق%ل1يلت1 الط�ب.ع\،
من كلY ع.ر_اص�، إ,ذا ه'ز_ اه\ت.ز.ع\

م1ث}ل, ق�دام.ى الن_س\ر,، ما م.س_ ب.ض.ع\
أ%راد بالع.ر_اص, السيف. الب.ر_اق. الضط%ر,ب..

واه\ت.ز.ع.: اض\ط%ر.ب.. وم.ر_ فلن ي.ه\ز.ع' أ%ي ي'س\ر,ع مثل ي.م\ز.ع.



وه.ز.ع. واه\ت.ز.ع. وت.ه.ز_ع.، كله: بعن أ%س\ر.ع.. وفرس م'ه\ت.ز,ع¬:
سر,يع' الع.د\و,. وه.ز.ع. الفرس' ي.ه\ز.ع': أ%س\ر.ع.، وكذلك الناقة.

وه.ز.ع. الظ�ب\ي' ي.ه\ز.ع' ه.ز\عاv: ع.دا ع.د\واv ش.د1يداv. وم.ر_ فلن
ي.ه\ز.ع' وي.ق}ز.ع' أ%ي ي.ع\ر'ج'، وهو أ%يضاv أن ي.ع\د'و. ع.د\واv شديداv؛

قال رؤبة يصف الثور والكلب:
وإ,ن د.ن.ت\ من أ%ر\ض1ه ت.ه.ز_عا

أ%راد أ%ن الك1لب. إ,ذا دنت من ق%وائ1م, الثور ت.ه.ز_ع. أ%ي أ%س\ر.ع.
ف ع.د\و,ه.

وال4ه\ز.ع' من الس>هام,: الذي يبقى ف الك1نانة وحده، وهو أ%ر\د.ؤ'ها،
ويقال له سهم ه1زاع¬، وقيل: ال4ه\ز.ع' خي الس>هام, وأ%فضل�ها

ت.د_خ1ر'ه لش.ديدة، وقيل: هو آخر ما ي.ب\ق%ى من السهام ف الكنانة، جي>داv كان
أ%و رديئاv، وقيل: إ,نا يتكلم به ف النفي فيقال: ما ف ج.ف1ي,ه

أ%ه\ز.ع'، وما ف كنانته أ%ه\ز.ع'؛ وقد يأ}ت به الشاعر ف غي النفي للضرورة،
فإ,ن� الن_م1ر ابن. ت.و\ل%ب� أ%تى به مع غي ال%ح\د فقال:

فأ%ر\سل% س.ه\ماv له أ%ه\ز.عا،
ف%ش.ك_ نواه1ق%ه والف%ما

قال ابن بري: وقد جاء4 أ%يضاv لغي النمر؛ قال ر.ي_ان� بن ح'و.ي\ص�:
ك%ب,ر\ت' ور.ق_ الع.ظ}م' م1ن، كأ%ن_ما

ر.م.ى الد_ه\ر' م1ن كل� ع1ر\ق� بأ%ه\ز.عا
وربا قيل: ر'م1يت' بأ%ه\ز.ع.؛ قال العجاج:

ل ت.ك' كالرام1ي بغي, أ%ه\ز.عا
يعن كمن ليس ف ك1نانته أ%ه\ز.ع' ول غيه، وهو الذي يتكلف الر_م\ي.

ول س.ه\م. معه. ويقال: ما ف ال%ع\ب.ة1 إ,ل� س.ه\م¬ ه1زاع¬ أ%ي وحده؛
وأ%نشد:

وب.ق1يت' بع\د.ه'م' ك%س.ه\م, ه1زاع,
وما ب.ق1ي. ف س.نام, ب.ع1ي,ك أ%ه\ز.ع' أ%ي ب.ق1ي_ة� ش.ح\م�. وقولم:

ما ف الدار, أ%ه\ز.ع' أ%ي ما فيها أ%ح.د¬. وظ%ل� ي.ه\ز.ع' ف الش1يش,
أ%ي ي.ر\عى.

وه'ز.ي\ع¬ وم1ه\ز.ع¬: اس\مان1. وال1ه\ز.ع': ال1د.قe؛ وقال يصف
،vكأ%ن_ه'م' ي.خ\ش.و\ن م1ن\ك. م'د.ر_با:vأ%سدا



ب.ل}ي.ة%، م.ش\ب'وح. الذYراع.ي\ن,، م1ه\ز.عا
@هزلع: ال1ز\لع': الف1يف'. وال1ز\لع': الس>م\ع' ال4ز.ل©،
وه.ز\ل%ع.ت'ه: ان\س3لل�ه وم'ض1يeه؛ وأ%نشد ابن بري لعبد ال بن

سعان:واغ}ت.ال%ها م'ه.ف}ه.ف¬ ه.ز.ل�ع'
وه1ز\لع¬: اسم.

@هزنع: ال�ز\ن'وع': أ%صل نبات ي'ش\ب,ه' الط©ر\ث�وث%.
@هسع: ه'س.ع' وه.ي\س'وع¬ اسان: ل يعرف اشتقاقهما.

@هطع: ه.ط%ع. ي.ه\ط%ع' ه'ط�وعاv وأ%ه\ط%ع.: أ%ق}ب.ل% على الشيء ببصره فلم
يرفعه عنه. وف التنزيل: م'ه\ط1ع1ي. م'ق}ن,ع1ي رؤوسهم؛ وقيل:

ال�ه\ط1ع' الذي ي.ن\ظ�ر' ف ذ�لð وخ'شوع�، وال�ق}ن,ع' الذي ي.ر\ف%ع رأ}س.ه ينظر
ف ذلð. وه.ط%ع. وأ%ه\ط%ع.: أ%قبل م'س\ر,عاv خائفاv ل يكون إ,ل مع

خوف، وقيل: نظر. ب'ض'وع�؛ عن ثعلب، وقيل: م.د_ عنقه وص.و_ب. رأ}سه، وقال
�بعض الفسرين ف قوله م'ه\ط1ع1ي: م'ح.م>ج,ي، والت_ح\م1يج' إ,دامة

النظر مع فتح العي\ن.ي\ن,، وإ,ل هذا مال أ%بو العباس: وقال الليث: بعي
م'ه\ط1ع¬ ف ع'ن'ق1ه تصو,يب¬ خ1ل}قة. يقال للرجل إ,ذا أ%ق%ر_ وذ%ل�:

أ%ر\ي.خ. وأ%ه\ط%ع.؛ وأ%نشد:
ت.ع.ب_د.ن,ي ن,م\ر' بن س.ع\د{، وقد أ�ر.ى
ون,م\ر' بن س.ع\د{ ل م'ط1يع¬ وم'ه\ط1ع'

وقوله م'ه\ط1ع1ي إ,ل الداع, فسر بالوجهي جيعاv؛ وأ%نشد:
ب,د.ج\لة% أ%هل�ها، ولقد\ أ%راه'م\،

بد.ج\لة%، م'ه\ط1ع1ي. إ,ل الس_ماع,
أ%ي م'س\ر,ع1ي. وف حديث علي، عليه السلم: س1راعاv إ,ل أ%مره

م'ه\ط1ع1ي إ,ل م.عاد1ه؛ ال3ه\طاع': ال3س\راع' ف الع.د\و,. وأ%ه\ط%ع. البعي'
.Dف سي\ر,ه واس\ت.ه\ط%ع. إ,ذا أ%س\ر.ع.. وناقة ه.ط}ع.ى: سريعة

وال%ي\ط%ع': الطريق الواسع. وطريق¬ ه.ي\ط%ع¬: واس1ع¬.
وه.ط}ع.ى وه.و\ط%ع¬: اسان، وقال شر: ل أ%سع هاط1عاv إ,ل لط�ف%ي\ل�
وهو الناك1س'، وقيل: ال�ه\ط1ع' الساك1ت' النطلق إ,ل ال�تاف1 إ,ذا

ه.ت.ف. هات1ف¬، وال3ق}ناع' ر.ف}ع' الرأ}س, ف اع\و,جاج� ف جان,ب� م1ث}ل,
الان,ف1، والان,ف' الذي ي.ع\د1ل� ف م.ش\ي.ت1ه، فأ%ما ر.ف}ع'ه ف

است1قامة{ فليس عندهم بإ,ق}ناع�.



@هطلع: ال%ط%ل�ع': الماعة� من الناس. وج.ي\ش¬ ه.ط%ل�ع¬: كثي.
ال4زهري: ب'ؤ\س¬ ه.ط%ل�ع¬ كثي؛ اين سيده: قيل هو الكثي من كل شيء،

�وال%ط%ل�ع': ال%س3يم' الضط%ر,ب' الط©ول,. قال الوهري: ال%ط%ل�ع' الطويل
السم, مثل ال%ج.ن_ع,.

@هعع: ه.ع_ ي.ه'عe هع�اv وه.ع_ةv: لغة ف هاع. ي.ه'وع' أ%ي قاء4.
@هقع: ال%ق}عة�: دائرةD ف وسط ز.و\ر, الفرس أ%و ع'ر\ض, زو\ر,ه، وهي

دائرة� الزم تستحب، وقيل: هي دائرة تكون بنب بعض الد�واب� ي'ت.شاء4م' با
وت'ك}ر.ه. ويقال: إ,ن ال%ه\ق�وع. ل ي.س\ب,ق' أ%بداv، وقد ه'ق1ع.

ه.ق}عاv، فهو م.ه\ق�وع¬؛ قال:
إ,ذا ع.ر,ق. ال%ه\ق�وع' بال%ر\ء3 أ%ن\ع.ظ%ت\

ح.ل1يل%ت'ه، واز\داد. ح.ر�اv ع1جان'ها
فأ%جابه م'ج,يب¬:

قد ي.ر\ك%ب' ال%ه\ق�وع. م.ن\ ل%س\ت. م1ث}ل%ه،
وقد ي.ر\ك%ب' ال%ه\ق�وع. ز.و\ج' ح.صان1

وال%ق}عة�: ثلثة� كواك1ب. ن.ي>رةD قريب بعضها من بعض فوق م.ن\ك1ب,
ال%و\زاء3، وقيل: هي رأ}س الوزاء كأ%نا أ%ثاف> وهي م.ن\ز,لD من

م.نار,ل, القمر، وبا شبهت الدائرة الت تكون بنب بعض الدواب� ف مع.د>ه
وم.ر\ك%ل1ه. وف حديث ابن عباس: ط%لYق\ أ%لفاv يكفيك منها ه.ق}عة� الوزاء

أ%ي يكفيك من التطليق ثلث� ت.ط}ليقات{.
وال�ق%عة� مثال ال�م.زة1: الكثي الت>كاء والض\ط1جاع, بي القوم،

وحكى ذلك ال�م.و,يe فيمن حكاه وأ%نكره شر وصححه أ%بو منصور، وروي عن
الفراء أ%نه قال: يقال لل4حق, الذي إ,ذا جلس ل ي.ك%د\ ي.ب\ر.ح': إ,نه

.Dن'ك%عة Dل%ه'ك%عة
وحكي عن بعض ال4عراب أ%نه يقال: اه\ت.ك%عه ع1ر\ق' س.و\ء� واه\ت.ق%ع.ه

واه\ت.ن.ع.ه واخ\ت.ض.ع.ه وار\ت.ك%س.ه إ,ذا ت.ع.ق�ل%ه وأ%ق}ع.د.ه عن
ب'ل�وغ, الشرف والي. وروي عن الفراء أ%نه قال: ال%ك1عة� الناقة� الت

اس\ت.ر\خ.ت\ من الض_ب.عة1. ويقال: ه.ك1ع.ت\ هك%عاv. وقال أ%بو عبيد: ه.ق1ع.ت1
الناقة� ه.ق}عاv، فهي ه.ق1عةD، وهي الت إ,ذا أ%رادت الفحل وق%ع.ت\ من

شد�ة1 الض_ب.عة1. قال أ%بو منصور: فقد استبان لك أ%ن القاف والكاف لغتان
ف ال%ق1عة1 وال%ك1عة1، وأ%ن9 ما قاله ال�م.و,ي� صحيح وإ,ن أ%نكره



�شر. ويقال: ق%ش.ط% فلن عن فرسه ال�ل� وك%ش.ط%ه، وهو الق�س\ط� والك�س\ط
لذا الع'ود، وقد ت.عاق%ب. القاف والكاف ف حروف كثية ليس هذا موضع

ذكرها.
واله\ت1قاع': مسان�ة� الفح\ل, الناقة% الت ل ت.ض\ب.ع. يقال: سان9

الفحل� الناقة% حت اه\ت.قع.ها ي.ت.ق%و_ع'ها ث ي.ع1يس'ه.ا. واه\ت.ق%ع.
الفحل� الناقة%: أ%ب\ر.كها،وقيل: أ%بركها ث ت.س.د_ل%ها 

(* قوله« تسد�لا»
كذا بالصل، والذي ف القاموس هنا: تسد�اها، ونصه أيضا ف مادة

سدي:وتسد�اه ركبه وعله، وف الصحاح فيها: وتسد�اه أي عله، قال الشاعر:
فلما دنوت تسد�يتها * فثوباv نسيت وثوباv أجر )

وع.لها، وت.ه.ق�ع.ت\ هي: بركت. وناقة ه.ق1عةD إ,ذا رمت بنفسها بي يدي
الفحل من الض_ب.عة1 ك%هك1عة{. وت.ه.ق�ع.ت1 الضأ}ن�: اس\ت.ح\ر.م.ت\

كلها. وت.ه.ق�ع'وا و,ر\داv: جاؤوا كلهم، وت%ق�ع. فلن علينا وت.ت.ر_ع.
وت.ط%ب_خ. بعن واحد أ%ي تك%ب_ر.؛ وقال رؤبة:

إ,ذا ام\ر'ؤ¬ ذو س.و\ءة{ ت.ه.ق�عا
واله\ت1قاع' ف ال�م_ى: أ%ن ت.د.ع. ال%ح\م'وم. يوماv ث ت.ه\ت.ق1ع.ه
أ%ي ت'عاود.ه وت'ث}خ1ن.ه. وكل© شيء� عاو.د.ك.، فقد اه\ت.ق%ع.ك..

vضر\ب' الشيء الياب,س, على مثله نو الديد، وهي أ%يضا :�وال%ي\ق%عة
حكاية لصوت الضرب والوق}ع,، وقيل: صوت السيوف ف م.ع\ر.كة1 الق1تال,،وقيل:

هوأ%ن تضرب بالد� من فوق؛ قال عبد مناف بن ز,ب\ع� الذل:
،Dوالض_ر\ب' ه.ي\قعة ،Dفالط�ع\ن' ش.غ\ش.غة
ض.ر\ب. ال�ع.و>ل, ت.ح\ت. الد>ية1 الع.ض.دا

ش.ب_ه. صو\ت. الض_ر�اب, بالسeيوف1 بض.ر\ب, الع.ض�اد1 الشج.ر.
بف%أ}س1ه لب,ناء3 عالة{ ي.س\ت.ك1نe با من الطر، والش_غ\ش.غ.ة�: حكاية صوت1

الطع\ن,، وال�ع.و>ل�: الذي ي.ب\ن,ي العالة% وهو شجر يقطعه الراعي فيجعله
على شجرتي فيستظل© تته من الطر، والع.ض.د': ما ع'ض1د. من الشج.ر أ%ي

ق�ط1ع.. واه\ت'ق1ع. لون'ه: ت.غ.ي_ر من خو\ف{ أ%و ف%ز.ع�، ل ييء إ,ل
على صيغة ما ل يسم_ فاعله.

وال�قاع': غ%ف}لةD تصيب ال3نسان من ه.م� أ%و مر.ض.
@هكع: ه.ك%ع. ي.ه\ك%ع' ه'ك�وعاv: س.ك%ن. واط}مأ%ن�. والبقرة� ت.ه\ك%ع'



ف ك1ناس1ها إ,ذا اشتد� حر� النهار. وال�ك�وع': ن.و\م' البقرة تت
الس>د\ر.ة1. وه.ك%ع.ت1 البقر' تت الشجر ت.ه\ك%ع'، فهن� ه'ك�وع¬: اس\ت.ظ%ل�ت

تته ف شد_ة الر�؛ قال الطرم�اح':
ت.ر.ى الع1ي. فيها، م1ن ل%د'ن} م.ت.ع. الضeح.ى
إ,ل الل�ي\ل,، ف الغ.ي\ضات1، وه\ي. ه'ك�وع\�

ويروى:
ف الغ.ي\ضا وه'ن_ ه'ك�وع'

أ%ي ن,يام¬، وقيل: م'ك1ب_ات¬ على الرض، وقيل: ساك1نات¬
م'ط}م.ئ1ن_ات¬، والعن واحد. وه.ك1ع. ه.ك%عاv، وهو شبيه بال%ز.ع, وال3ط}راق, من

ح'ز\ن{ أ%و غ%ض.ب�. وه.ك%ع. ه.ك}عاv: نام قاع1داv. وال�كاع': النوم' بعد
التعب,. وقال أ%عراب: م.ر.ر\ت' ب,إ,راخ� ه'ك�ع� ف م1ئ}ران,ها أ%ي ن,يام�

�م.أ}واها. وال%ك%ع': ش.ه\وة� الناقة1 للض>راب,. وه.ك1ع.ت1 الناقة
ه.ك%عاv، فهي ه.ك1عةD: اس\ت.ر\خ.ت\ من شد_ة1 الض_ب.عة1، وقيل: هو أ%ن ل

ت.س\ت.ق1ر_ ف مكان{ من شد_ة الض_ب.عة 3. وال�كاع1يe: مأ}خ'وذD من
ال�كاع, وهو شهوة� ال1ماع,. وال%كعة� وال�ك%ع.ة� ال4ح\م.ق' الذي إ,ذا

جلس ل ي.ك%د\ ي.ب\ر.ح'، وقيل: ال4حق، ول ي'ق%ي_د\.
vي.ه\ك%ع' ه.ك}عا �وال�كاع': السeعال�. وه.ك%ع. البيعر' والناقة

وه'كاعاv: س.ع.ل%؛ قال أ%بو كبي:
وتب.و_أ ال4ب\طال�، ب.ع\د. ح.زاح1ز�،

ه.ك}ع. الن_واح1ز, ف م'ناخ, ال%و\ح1ف1
ال%زاح1ز': ال%ركات'، ومعناه أ%نم ت.ب.و_أ�وا م.راك1ز.هم ف الرب

بعد ح.زاح1ز. كانت لم حت ه.ك%ع'وا بعد ذلك، وه'كوع'هم ب'ر'وك�هم للقتال
كما ت.ه\ك%ع' النواح1ز من ال3بل ف مب.ار,كها أ%ي تسكن وتطمئن، وه.ك%ع.

ع.ظ}م'ه إ,ذا انكسر بعدما انب. وه.ك%ع. الرجل� إ,ل القو\م, إ,ذا ن.ز.ل
بم بعدما ي'م\س3ي؛ وأ%نشد:

وإ,ن} ه.ك%ع. ال4ض\ياف' ت.ح\ت. عش1ي�ة{
م'ص.د�قة1 الش_ف�ان1 كاذ1بة1 الق%ط}ر,

وه.ك%ع. الليل� ه'ك�وعاv إ,ذا أ%ر\خ.ى س'د'ول%ه، ول%ي\لD هاك1ع¬؛ قال
ب,ش\ر' بن أ%ب خازم:

ق%ط%ع\ت' إ,ل م.ع\ر'وف1ها م'ن\ك%رات1ها



ب,ع.ي\ه.مة{ ت.ن\س.ل©، والليل� هاك1ع'
والليل� هاك1ع¬ أ%ي بار,ك¬ م'ن,يخ¬. ورأ%يت' فلناv هاك1عاv أ%ي

م'ك1ب�اv. وقد ه.ك%ع. إ,ل ال4رض إ,ذا أ%ك%ب_. وذه.ب فلن فما أ%دري أ%ين
س.ك%ع. وه.ك%ع. أ%ي أ%ين ذه.ب وأ%ين توج_ه وأ%ين أ%قام.

@هلع: ال%ل%ع': ال1ر\ص'، وقيل: ال%ز.ع' وق1ل9ة� الصب,، وقيل: هو
أ%س\وأ� ال%ز.ع, وأ%ف}ح.ش'ه، ه.ل1ع. ي.ه\ل%ع' ه.ل%عاv وه'لوعاv، فهو ه.ل1ع¬

وه.ل�وع¬؛ ومنه قول هشام بن عبد اللك ل1ش.ب_ة% بن ع.ق�ال� حي أ%راد
vوعا�أ%ن يقب>ل يده: م.ه\لv يا شب_ة� فإ,ن العرب ل تفعل هذا إ,ل ه'ل
وإ,ن الع.ج.م ل تفعله إ,ل خ'ضوعاv. وال1لع' وال�لع': كال�ل�وع,.
ورجلD ه.ل1ع¬ وهال1ع¬ وه.ل�وع¬ وه1ل}واع¬ وه1ل}واعةD: ج.ز'وع¬ حر,يص¬.

وال%ل%ع': ال�ز\ن�، تيمي_ة. وال%ل1ع': ال%ز,ين'. وش'حÒ هال1ع¬:
م'ح\ز,نD. وف التنزيل: إ,ن9 ال3نسان خ'ل1ق. ه.ل�وعاv؛ قال معمر والسن: هو

الش_ر,ه'، وقال الفراء: ال%ل�وع' الض_ج'ور'، وصفته كما قال تعال: إ,ذا
م.س_ه الشر ج.ز'وعاv وإ,ذا مسه الي' م.ن'وعاv، فهذه صفته.

وال%ل�وع': الذي ي.ف}ز.ع' وي.ج\ز.ع' من الشر�. قال ابن بري: قال أ%بو العباس
البد: رجلD ه.ل�وع¬ إ,ذا كان ل يصب على خي ول شر� حت يفعل ف كل واحد

منهما غي الق، وأ%ورد الية وقال بعدها: قال الشاعر:
ول ق%ل}ب¬ س.ق1يم¬ ليس ي.ص\خ'و،

ون.ف}س¬ ما ت'ف1يق' من ال�لع,
وف الديث: من ش.ر> ما أ�ع\ط1ي. ال%رء� ش'حÒ هال1ع¬ وج'ب\ن¬ خال1ع¬
Dكما يقال: يوم¬ عاص1ف¬ ول%ي\ل �أ%ي ي.ج\ز.ع' فيه العبد' وي.ح\ز.ن

نائ1م¬، ويتمل أ%يضاv أ%ن يقول هال1ع¬ للزدواج مع خال1ع، والال1ع': الذي
كأ%نه ي.خ\ل%ع' ف�ؤاد.ه لش1د_ت1ه. وه.ل1ع. ه.ل%عاv: جاع.. وال%ل%ع'

وال�لع' وال%ل%عان�: ال�ب\ن' عند اللYقاء3. وحكى يعقوب: رجل ه'ل%عةD مثل
.vه'م.زة{ إ,ذا كان ي.ه\ل%ع' وي.ج\ز.ع' وي.س\ت.ج,يع' س.ر,يعا

وف ترجة ه.رع قال أ%بو عمرو: ال%ي\ر.ع' وال%ي\ل%ع' الضعيف. ابن
ال4عراب: ال%و\ل%ع' ال%ز,ع'. وذئب¬ ه.ل%ع¬ ب'ل%ع¬؛ ال�ل%ع' من ال1ر\ص,

أ%ي ال%ر,يص' على الشيء، والب'ل%ع' من الب\ت1لع,. ورجل ه.م.ل�ع¬
وه.و.ل�ع¬: وهو من السر\عة1.

وناقة ه1ل}واع¬ وه1ل}واعةD: س.ر,يعةD ش.ه\مة� الف�ؤاد1 تاف' الس_و\ط.



،Dوف حديث هشام: إ,نا ل%م1س\ياع¬ ه1ل}واع¬، هي الت فيها خف�ة وح1د_ة
وقيل: س.ر,يعةD شديدةD م1ذ}عانD؛ أ%نشد ثعلب للطرم�اح:

قد ت.ب.ط�ن\ت' ب,ه,ل}واعة{،
غ�ب\ر أ%س\فر� ك%ت'وم, الب'غام

وقيل: هي الت ت.ض\ج.ر' ف%ت'س\ر,ع' ف السي، وقد ه.ل}و.ع.ت\ ه.ل}و.عة{
أ%ي أ%س\ر.ع.ت\ وم.ض.ت\ وج.د_ت.وال%وال1ع' من الن�عام,، والال1ع':

النعام' الس_ر,يع' ف م'ض1ي>ه1. ون.ع.امةD هال1ع¬ وهال1عةD: نافرةD، وقيل:
ح.د1يدةD ف م'ض1ي>ها؛ وأ%نشد الباه1لي� للم'س.ي_ب بن ع.ل%س� يصف ناقة

شبهها بالنعامة:
ص.ك�اء ذ1ع\ل1بة إ,ذا اس\ت.د\ب.ر\ت.ها
ح.ر.ج إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل}ت.ها ه1ل}واع

وناقة ه1ل}واع¬: فيها ن.ز.ق¬ وخ1ف�ةD، وقيل: هي الن_ف�ور'. وقال
الباهلي: قوله ص.ك�اء� شبهها بالنعامة ث وصف النعامة% بالص_ك%ك1، وليس

الص_ك�اء� من وص\ف1 الناقة1. وه.ل}و.ع\ت': م.ض.ي\ت' ناف1راv، وقيل:
Dلئ1ع': الل�ئيم'. و ما له ه1ل�ع¬ ول ه1ل�عة�م.ض.ي\ت' فأ%س\ر.ع\ت'. وال

أ%ي ما ل%ه شيء قليل، وقيل: ما له ه1ل�ع¬ ول ه1ل�عةD أ%ي ما له ج.د\ي¬
ول ع.ناق¬. قال اللحيان: ال1ل�ع الدي، وال1ل�عة العناق،

ف%ف%ص_ل%ها.
@هلبع: رجل ه'لب,ع¬: ح.ر,ص¬ على ال4كل، وال�ل%ب,ع' وال�لب,ع':
الذYئب لذلك، صفة غالبة،وال�لب,ع': الك�ر_ز,يe الل�ئ1يم' ال%س3يم'؛

وأ%نشد:
ع.ب\د. ب.ن,ي عائ1شة% ال�لب,عا

وال�لب,ع': السم.
vهع: ه.م.ع. الدم\ع' والاء� ونوها ي.ه\م.ع' وي.ه\م'ع' ه.م\عا@

وه.م.عاv وه'م'وعاv وه.م.ع.اناv وأ%ه\م.ع.: سال%، وكذلك الط�ل© إثذا س.ق%ط%
:�على الشجر ث ت.ه.م_ع. أ%ي سال%؛ قال ر'ؤ\بة

باد.ر. م1ن\ ل%ي\ل� وط%لð أ%ه\م.عا،
أ%ج\و.ف. ب_ى ب.ه\و.ه فاس\ت.و\س.عا

وهو ف الصحاح: وط%لð ه.م.عا، بغي أ%لف. وه.م.ع.ت\ عين'ه إ,ذا سالت
دموعها، قال اللحيان: زعموا أ%ن� ه.م1ع.ت\ لغة، وت.ه.م_ع. الرجل: ب.ك%ى،



وقيل ت.باك%ى. وعي ه.م1عةD: ل تزال ت.د\م.ع'، ب'ن,ي.ت\ على صيغة الداء
ك%ر.م1د.ت، فهي ر.م1دةD. وس.حاب ه.م1ع¬: ماطر بن.و\ئ1ه على صيغة ه.ط1ل�.

قال ابن سيده: ول ت.لتفت لله,م\ي.ع, بالعي فإ,نه بالغي، وإ,ن كان قد
حكاه بالعي قوم، وبالعي والغي قوم آخرون، وف التهذيب: قال الليث

ال%ي\م.ع'، بالياء واليم قبل العي، ال%و\ت' الو.ح1يe. قال: وذ%ب.ح.ه
ذ%ب\حاv ه.ي\م.عاv أ%ي س.ر,يعاv. قال أ%بو منصور: هكذا قال الليث:

ال%ي\م.ع'، بالعي والياء قبل اليم؛ وقال أ%بو عبيد: سعت ال4صمعي� يوقل
ال1م\ي.ع' الو\ت'؛ وأ%نشد للهذل:

م1ن. ال�ر\ب.ع1ي. وم1ن\ آز,ل�،
إ,ذا ج.ن_ه اللي\ل� كالن�اح1ط1

إ,ذا و.ر.د'وا م1ص\ر.ه'م ع'وج,ل�وا،
م1ن. ال%و\ت1، بال1م\ي.ع, الذاع1ط1

هكذا روي بكسر الاء والياء بعد اليم؛ قال أ%بو منصور: وهو الصواب،
وال%ي\م.ع' عند الب'ص.راء تصحيف.

واه\ت'م1ع. ل%و\نه' وامت'ق1ع. لونه بعن واحد؛ قاله الكسائي وغيه،
وقال أ%بو زيد: ه.م.ع. رأ}س.ه، فهو م.ه\م'وع¬ إ,ذا ش.ج_ه.

@هسع: ال%م.ي\س.ع': الق%و,يe الذي ل ي'ص\ر.ع' ج.ن\ب'ه من الرجال.
وال%م.ي\س.ع': اسم رجل؛ قال ال4زهري: هو جد� عدنان بن أ�د.د، قال ابن

.vر\يانية، قال: وقد سى ح1م\ي ابنه ه.م.ي\س.عاeدريد: أ%حسبه بالس
@هقع: ال�م.ق1ع' وال�م_ق1ع': ضرب من ثر الع1ضاه، وخص بعضهم به ج.ن.ى
الت_ن\ض'ب, وهو شجر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من العضاه، وواحدته

ه'م_ق1عةD؛ عن ثعلب، حكاه عن أ%ب الر�اح. وقال كراع: هو الت_ن\ض'ب
بعينه،وحكى الفر�اء عن أ%ب ش.ب,يب ال4ع\راب أ%ن ال�م_ق1ع. وال�م_ق1عة%

ال4ح\م.ق' وال%م\قاء، قال: وهذا ل يطابق مذهب سيبويه ل4ن9 ال�م_ق1ع.
عنده اسم، وهو على قول أ%ب شبيب صفة، ول نظي لله'م_ق1ع إ,ل� رج'ل

ز'م_ل1ق¬ للذي ي.ق}ض1ي ش.ه\وت.ه قبل أ%ن ي'ف}ض1ي. إ,ل الرأ%ة.
@هلع: رجل ه.م.ل�ع¬: م'ت.خ.ط}ر,ف¬ خفيف الو.ط}ء3 ي'و.قYع' وط}أ%ه'

ت.و\ق1يعاv ش.د1يداv من خ1ف9ة1 وط}ئ1ه؛ وأ%نشد:
رأ%ي\ت' ال%م.ل�ع. ذ%ا الل�ع\و.ت.ي\ـ

ـن, ل%يس بآب�، ول ض.ه\ي.د1



وقال: ض.ه\ي.د كلمة مول�دة وليس ف كلم العرب ف%ع\ي.لD، وقيل: هو
الفيف السريع من كل شيء. وف ترجة هلع: رجل ه.م.ل�ع¬ وه.و.ل�ع¬ وهو من

الس'ر\عة1. وال%م.ل�ع' والس_م.ل�ع': الذئب الفيف، وربا سي الذئب
ه.مل�عاv، ولمه مشد�دة، قال ابن سيده: وأ%ظنها زائدة؛ قال:

ل تأ}م'ر,ين,ي بب.نات1 أ%س\ف%ع,،
فالشاة� ل ت.م\ش1ي مع ال%م.ل�ع,

أ%س\ف%ع': ف%ح\لD من الغنم، وقوله ل تشي مع ال%م.ل9ع أ%ي ل تكثر مع
الذئب، وقيل وقوله تشي يكثر نسلها. وال%م.ل�ع': المل السريع، وكذلك

الناقة، قال: وال%م.ل�ع' السي السريع؛ قال:
جاو.ز\ت' أ%ه\والv، وت.ح\ت1ي. ش.ي\ق%ب¬،

ت.غ\د'و ب,ر.ح\ل1ي، كالف%ن,يق,، ه.م.ل�ع'
وقيل: ال%م.ل�ع من الرجال الذي ل و.فاء له ول يدوم على إ,خاء3 أ%حد.

@هنع: ال%ن.ع: ت.طامن والت1واء ف الع'ن'ق، وقيل: ف ع'نق البعي
وال%ن\ك1ب, وق1ص.ر¬، وقيل: ال%ن.ع تطامن الع'ن'ق من وس.ط1ها، الذكر أ%ه\ن.ع

وال�نثى ه.ن\عاء، وقد ه.ن,ع، بالكسر، يهن.ع هن.عاv، وال%ن.ع ف الع'ف}ر
من الظYباء خاصة دون ال�دم ل4ن ف أ%عناق الع'ف}ر ق1ص.راv، وظل1يم

أ%ه\ن.ع ون.عامة ه.ن\عاء، وهي الت1واء ف ع'ن'قها حت ي.ق}ص'ر لذلك كما يفعل
الطائر الطويل العنق من ب.نات الاء والب.ر�. وأ%كم.ةD ه.ن\عاء أ%ي

قصية، وهي ضد س.ط}عاء. وفيه ه.ن.ع أ%ي ج.ن.أD؛ عن ابن ال4عراب. وف
الديث: أ%ن عمر قال لرجل ش.ك%ا إ,ليه خالداv: هل يعلم ذلك أ%حد¬ من أ%صحاب

خالدففقال: ن.ع.م رج'ل طويل فيه ه.ن.ع؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ان\ح1ناء قليل،
وقيل: هو تطامن العنق؛ قال رؤبة:

والن� وال3نس إ,لينا ه'ن_ع
أ%ي خ'ضوع. وال%ن\عاء من ال3بل: الت اندر.ت ق%ص.ر.ت'ها وارتفع

رأ}سها وأ%ش\ر.ف حار,ك�ها؛ وقيل: الت ف ع'نق1ها تطامن خ1ل}قةv؛ وقال بعض
العرب: ندعو البعي القابل بعنقه إ,ل ال4رض أ%ه\ن.ع وهو ع.يب.

وال�ناع: داء يصيب ال3نسان ف عنقه.
وال%ن\عة والن.عة جيعاv: س1مة من س1مات1 ال3بل ف م'ن\خ.ف1ض,

العنق.يقال: بعي مهنوع، وقد ه'ن,ع ه.ن\عاv. وال%ن\عة: م.ن\ك1ب الوزاء
ال4ي\س.ر، وهو من منازل القمر، وقيل: ها كوكبان أ%بيضان بينهما ق1يد' سوط على



أ%ثر ال%ق}عة ف ال%ج.ر�ة، قال: وإ,نا ينزل القمر بالت_حاي,ي، وهي
ثلثة كواكب. ح1ذاء ال%ن\عة، واحدتا ت1ح\ياة، وقال بعضهم: ال%ن\عة قوس

الوزاء ي'ر\مى با ذراع' ال4سد، وهي ثانية� أ%ن\جم� ف صورة قوس، ف
م.ق}ب,ض, القوس النجمان اللذان يقال لما النعة وهي من أ%ن\واء الوزاء.

وقال أ%بو حنيفة: تقول العرب: إ,ذا طلعت الن\عة� أ%رط%ب. النخل بالجاز،
وهي خسة أ%ن�م مططف9ة ينزلا القمر.

@هنبع: ال�ن\ب'ع': ش1ب\ه م1ق}ن.عة قد خ1يط% ت.ل}ب.س'ه ال%وار,ي.
ال4زهري: ال�ن\ب'ع ما صغ'ر منها، وال�ن\ب'ع ما اتسع منها حت ي.ب\لغ الي.دين

وي'غ.طYيهما؛ والعرب تقول: ما له ه'ن\ب'ع ول خ'ن\ب'ع.
@هوع: هاع ي.ه'وع وي.هاع ه.و\عاv وه'واعاv: ت.ه.و_ع وقاء4، وقيل: قاء
بل ك�ل}فة، وإ,ذا تكلف ذلك قيل ت.ه.و_ع.، وما خرج من ح.ل}قه ه'واعة.

vويقال: تو_ع نف}س.ه إ,ذا قاء4 بنف}سه كأ%نه يرجها، قال رؤ\بة يصف ثورا
:vطعن كلبا

ي.ن\ه.ى به س.و_ار.ه'ن_ ال4ش\ج.عا،
حت�ى إ,ذا ناه.ز.ها ت.ه.و_عا

قال بعضهم: ت.ه.و_ع أ%ي قاء4 الدم. ويقال: قاء4 نف}س.ه فأ%خ\ر.ج.ها.
وحى اللحيان: هاع. ه.ي\ع'وعةv، ف بنات الواو، تو�ع، ول يتوجه، اللهم

إ,ل أ%ن يكون مذوفاv. وتو_ع: ت.ك%ل�ف الق%يء4. وه.و_ع.ه: ق%ي�أ%ه.
والتهو�ع: التقيؤ'. يقال: ل�ه.و>ع.ن_ه ما أ%ك%ل% أ%ي ل�ق%ي>ئ%ن_ه

ول4س\ت.خ\ر,ج.ن_ه من ح.ل}قه. وف الديث كان إ,ذا تسو_ك قال أ�ع\ أ�ع\
كأ%نه ي.ت.هو_ع أ%ي ي.ت.ق%ي�أ�؛ وال�واع': القيء�؛ ومنه حديث علقمة:

الصائم' إ,ذا ذ%ر.ع.ه القيء� فلي'ت1م_ صوم.ه وإ,ذا ت.ه.و_ع ف%ع.ل%ي\ه
القضاء أ%ي إ,ذا اس\ت.قاء4.

وهاع. القوم' بعض'هم إ,ل بعض أ%ي ه.مeوا بالو'ثوب. وال�واعة�: ما هاع.
به.

ورج'ل هاع¬ لع¬: ج.ز'وع¬، وامرأ%ة هاعةD لعةD؛ قال ابن جن: تقديره
عندنا ف%ع1لD مكسور العي.

وه'واع¬: ذو الق%ع\دة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،vوق%و\م1ي ل%د.ى ال%ي\جاء3 أ%ك}ر.م' م.و\ق1فا

إ,ذا كان% يوم¬ من ه'واع� ع.ص1يب'



vوه.ي.عانا vوه.ي\عة vوه'ي'وعا vوهاعا vهيع: هاع. ي.هاع' وي.هيع ه.ي\عا@
وه.ي\عوعة: ج.ب'ن. وف%ز,ع، وقيل: استخف عند ال%ز.ع؛ قال الطرماح:

أ%نا ابن ح'ماة1 ال%ج\د1 من آل, مالك{،
إ,ذا ج.ع.ل%ت\ خ'ور' الرجال, ت.ه,يع

ورجل هائ1ع¬ لئ1ع¬، وهاع¬ لع¬، وهاع� لع� على الق%ل}ب، كل© ذلك
إ,تباع أ%ي جبان ضعيف ج.ز'وع، وامرأ%ة هاع.ةD لعة. ابن ال4عراب: الاع'

ال%زوع'، واللع' ال�وج.ع؛ وقول أ%ب العيال الذل:
أ%رج,ع\ م.ن,يح.ت.ك. الت أ%ت\ب.ع\ت.ها
ه.و\عاv، وح.د_ م'ذ%ل�ق� م.س\ن'ون

يقول: ر'د_ها فقد ج.ز,ع.ت\ نفس'ك ف أ%ث%ر,ها، وقيل: ال%و\ع
الع.داوة�، وقيل: ش1د_ة ال1ر\ص,. ويقال: هاع.ت\ نفس'ه ه.و\عاv أ%ي از\د.اد.ت\

ح1ر\صاv. وف النوادر: فلن م'ن\هاع إ,ل� وم'ت.هي>ع وت.ي>ع وم'ت.ت.ي>ع
وت.ر\عان� وت.ر,ع¬ أ%ي س.ر,يع¬ إ,ل الشر�.وال%ي\عة�: صوت' الص_ار,خ

للف%ز.ع، وقيل: ال%يعة الصوت الذي ت.ف}ز.ع' منه وتاف�ه من عدو�، وبه فسر
قوله، صلى ال عليه وسلم: خي الناس رج'لD م'م\س3ك¬ ب,ع1نان فر.س1ه ف

سبيل ال كل�ما س.م1ع. ه.ي\عة طار. إ,ليها. قال: وأ%صل هذا ال%ز.ع'؛
ومنه الديث: كنت' عند عمر فس.م1ع الائعة فقال: ما هذا؟ فقيل: ان\ص.ر.ف

الناس' من الوتر، يعن الصياح. والضج_ة%. أ%بو عمرو: الائ1عة والواع1ية
الصوت الشديد.

قال: وه1ع\ت أ%هاع' ول1ع\ت' أ%لع' ه.ي.عاناv ول%ي.عاناv إ,ذا ض.ج,ر\ت.
وهاع. الرج'ل ي.ه,يع' وي.هاع' ه.ي\عاv وه.ي.عاناv وهاعاv وه.ي\عة،

ال4خية عن اللحيان: جاع. ف%ج.ز,ع. وش.ك%ا، وقيل: الاع التج.رeع على
ال�وع, وغيه، والاع' سوء� ال1ر\ص, مع الضعف، والفعل� كالف1ع\ل، يقال: هاع.

ي.هاع' ه.ي\عةv وهاعاv؛ قال أ%بو قيس بن ال4سلت:
الك%ي\س' والق�و_ة� خ.ي\ر¬ من الـ

إ,شفاق, والف%ه_ة1 والاع,
ورجل هاع¬ وام\رأ%ة هاعةD. وال%ي\عة: كال%ي\رة. ورجل م'ت.ه.ي>ع¬:

م'ت.ح.ي>ر¬. والائعة�: الصوت' الش_ديد. وال%ي\عة�: كل© ما أ%ف}ز.عك من
ص.و\ت أ%و فاح1شة ت'شاع'؛ قال ق%ع\ن.ب بن أ�م صاحب:

vطار'وا با ف%ر.حا vإ,ن} ي.س\م.عوا ه.ي\عة



م1ن، وما س.م1ع'وا من صال1ح� د.ف%ن'وا
قال ابن بزرج: ه1ع\ت أ%هاع' ه.ي\عاv من ال�ب> وال�ز\ن1. وأ%رض

ه.ي\عةD: واسعةD م.ب\سوطة. وهاع الشيء� ي.ه,يع ه1ياعاv: ات_س.ع. وان\ت.ش.ر.
وطريق م.ه\ي.ع¬: واض1ح¬ واس1ع¬ ب.ي>ن¬، وج.م\ع'ه م.هاي,ع'؛ وأ%نشد:

بالغ.و\ر يه\د1يها طر,يق¬ م.ه\ي.ع'
وأ%نشد ابن بري:

vص.ن,يعة �إ,ن% الص_نيعة% ل تكون
حت ي'صاب. با طر,يق¬ م.ه\ي.ع

وبل%د م.ه\ي.ع¬: واسع¬، شذ� عن القياس فص.ح_، وكان الكم أ%ن يع\تل
ل4نه م.ف}ع.ل ما اع\ت.ل�ت عين'ه.

وت.ه.ي_ع. السراب' وان\هاع. ان\ه,ياعاv: انب.س.ط% على ال4رض.
وال%ي\عة�: سي.لن� الشيء الص\بوب, على وجه ال4رض مثل ال%ي\عة، وقد هاع

ي.ه,يع' ه.ي\عاv، وماء# هائ1ع¬. وهاع. الشيء� يهيع' ه.ي\عاناv: ذاب.، وخ.ص_
بعض'هم به ذ%و.بان الر_صاص,، والر_صاص' ي.ه,يع' ف ال%ذ}و.ب. يقال:

ر.صاص¬ هائ1ع¬ ف ال%ذ}و.ب. وهاع.ت1 ال3بل� إ,ل الاء3 ت.ه,يع' إ,ذا
أ%رادته، فهي هائعة.

وم.ه\ي.ع¬ وم.ه\ي.عة�، كلها: موضع قريب من ال�ح\فة1، وقيل: ال%ه\يعة
هي الحفة�. وذكر ابن ال4ثي ف ترجة مهع: وف الديث: وان\ق�ل

ح'م_اها إ,ل م.ه\ي.عة%؛ مهيعة�: اسم ال�ح\فة وهي ميقات' أ%هل, الشام، وبا
غ%د1ير' خ'م¼، وهي شديدة الو.خ.م. قال ال4صمعي: ل يولد بغ.د1ير, خ'م¼
أ%حد فعاش إ,ل أ%ن يتلم إ,ل� أ%ن ي'ح.و_ل% منها، قال: وف حديث علي�،

رضي ال عنه: اتقول الب,د.ع. والز.م'وا ال%ه\يع؛ هو الطريق الواسع
النبسط؛ قال: واليم زائدة، وهو م.ف}ع.ل من التهيeع وهو النبساط، قال

ال4زهري: ومن قال م.ه\ي.ع¬ ف%ع\ي.لD فقد أ%خط%أ% ل4نه ل ف%ع\يل ف كلمهم
بفتح أ%وله.

@هبغ: ال�بوغ: النوم؛ وأ%نشد:
ه.ب.غ\نا ب.ي\ن. أ%ذ}ر'ع1ه,ن� ، حت

ت.ب.خ\ب.خ. ح.رeذي ر.م\ضاء حام1ي
ه.ب.غ% ي.ه\ب.غ� ه.ب\غاv وه'ب'وغاv أ%ي نام.، وقيل: ر.ق%د. ر.ق}دةv من

النهار، وقيل: ر.ق%د. بالنهار أ%ي_ ق%د\ر� كان ر.ق}دةv أ%و أ%كثر، وقيل :



ال�ب'وغ� ال�بال%غة� القليلة من النوم, أ%ي� حي� كان، وخ.ب.ط% مثل
.�ه.ب.غ%، والسم ال%ب\غة

وامرأ%ة ه.ب.ي_غةD وه.ب.ي_غD: فاج,رةD أ%ي ل ت.ر'دe ي.د. لم1س�؛
ال4خية عن اللحيان. ونر ه.ب.ي_غD وواد{ ه.ب.ي_غD: عظيمان؛ حكاها

السياف عن الفراء. وال%ب.ي_غ: واد{ بعينه. ال4زهري عن الليل بن أ%حد:
ل توجد الاء مع الغي إل ف هذه ال4حرف وهي: ال4ه\ي.غ� والغ.ي\ه.ق'

وال%ب.ي_غ� وال1ل}ياغ� والغ.ي\ه.ب' وال1م\ي.غ�، وكل منها سيذكر ف
موضعه.

@هدغ: ال4زهري ف نوادر ال4عراب: ان\ه.د.غ%ت1 الرeط%بة� وان\ث%د.غ%ت\
وانث%م.غ.ت أ%ي ان\ف%ض.خ.ت حي سقطت، وقال غيه: ان\ه.م.غ.ت كذلك.

@هدلغ: ال�د\ل�وغة�: الرجل ال4ح\م.ق' الق%بيح' ال%ل}ق,.
@هرنغ: الليث: ال�ر\نوغ� شبه الط©ر\ثوث1 يؤ\كل.

@هغغ: ه.غ�: حكاية الت_غ.ر\غ�ر, ول يصرف منه فعل لثقله على اللسان
وقبحه ف ال%ن\ط1ق إل أ%ن ي'ض\ط%ر_ شاعر.

@هفغ: ه.ف%غ% ي.ه\ف%غ� ه.ف}غاv وه'ف�وغاv إذا ض.ع'ف. من جوع أو مرض.
.�@هلغ: الليث: ال1ل}ياغ� الرأ%ة ال�مان,عة ال�ضاح1كة� ال�لع1بة

وال1ل}ياغ�: من ص1غار 3 الس>باع,.
@هغ: ال1م\ي.غ�: الوت، وقيل: الوت الو.ح1يe العجل؛ قال أ�سامة بن

حبيب الذل يصف قوماv منهزمي:
إذا ب.ل%غ'وا م1ص\ر.هم\ ع'وج,ل�وا
من ال%و\ت1 بال1م\ي.غ, الذ�اع1ط1

يعن الذابح، قال: هذا هو الصحيح، وحكاه الليث: ال1م\ي.ع، بالعي
الهملة، وهو تصحيف وقد ذكرناه ف العي الهملة، وكان الليل يقواه بعي غي

معجمة؛ وخالفه الناس. قال شر: يقال ه.م.غ% رأ}س.ه وث%د.غ%ه وث%م.غ.ه إذا
شد.خ.ه. وف ترجة هدغ: ان\ه.د.غ%ت{ الرeط%ب.ة وان\ه.م.غ.ت\ كذلك، وقد

تقدم.
@هنغ: ال%ن\غ�: إ,خ\فاء� الصو\ت1 من الرجل والرأ%ة1 عند الغ.ز.ل,.

وهان.غ.ها: أ%خ\ف%ى كل© واحد منهما صوت.ه. وهان.غ\ت' الرأ%ة: غاز.ل}ت'ها؛
وأ%نشد:

ق%و\لv ك%ت.ح\د1يث1 ال%ل�وك1 ال%ي\ن.غ,



أ%بو زيد: خاض.ن\ت' الرأ%ة إ,ذا غاز.ل}ت.ها، وكذلك هان.غ\ت'ها.
وال%ي\ن.غ� أ%يضاv: الرأ%ة� الغاز,لة لزوجها، وقيل: الرأ%ة الغازلة

الض_ح'وك'. وال%ي\ن.غ�: الت ت'ظ}ه,ر' س1ر_ها إل كل أ%حد. ال4زهري: قرأ%ت
بط شر ل4ب مالك امرأ%ة ه.ي\نغD فاج,رةD، وه.ن.غ.ت\ إذا ف%ج.ر.ت\.

.Dوع,، وي'وص.ف به فيقال: ج'وع¬ ه'ن\ب'وغ�@هنبغ: الن\ب'غ�: ش1د_ة� ال
أ%بو عمرو: ج'وع¬ ه'ن\ب'غD وه1ن\باغD وه1ل�ق}س¬ وهل�ق}ب¬ أ%ي شد1يد¬.

وال�ن\ب'غ�: الرأ%ة� الفاج,رة�. وال1ن\ب,غ�: لغة فيه؛ عن كراع.
وال�ن\ب'غ�: الع.جاج' الذي ي.طف�و من ر,ق�ت1ه ود1ق�ت1ه؛ قال رؤبة:

وب.ع\د. إيغاف1 الع.جاج, ال�ن\ب'غ,
وقيل: ال�ن\ب'غ� من الع.جاج الذي ي.جيء� ويذهب. ابن ال4عراب: يقال

للقملة الصغية ال�ن\ب'غ� وال�ن\ب'وغ� والق%ه\ب.ل1س'. وال�ن\ب'وغ�: شبه
الط©ر\ثوث1 ي'ؤ\كل�. وال%ب.ي\ن.غ�: ال4ح\م.ق'. وال�ن\ب'وغ�: طائر.

@هوغ: ال%و\غ�: الشيء الكثي، وليس باللغة الستعملة.
@هيغ: ال4ه\ي.غ�: الاء الكثي. وال4ه\ي.غ�: أ%ر\غ%د' الع.ي\ش,

وأ%خ\ص.ب'ه، وت.ر.ك%ه ف ال4ه\ي.غ.ي, أ%ي الطعام والشراب، وقيل: ف الشر\ب,
والنكاح، وقيل: ف ال4كل والنكاح؛ وقال رؤبة:

ي.غ\م1س\ن. م.ن\ غ%م.س\ن.ه ف ال4ه\ي.غ,
ووقع فلن ف ال4ه\ي.غ.ي, أ%ي ف ال4كل والشرب.

�ويقال: إنم لفي ال4ه\ي.غي, أ%ي ال1ص\ب وح'س\ن, الال. وعام¬ أه\ي.غ
إذا كان م'خ\ص1باv كثي العشب وال1صب.

وه.ي_غ\ت' الث�ريدة% إذا أ%كثرت و.د.ك%ها.
@هتف: ال%ت\ف' وال�تاف' الصوت الاف العال، وقيل: الصوت الشديد. وقد

هت.ف به ه'تافاv أ%ي صاح به. أ%بو زيد: يقال ه.تف}ت بفلن أ%ي دع.و\ت'ه،
وهتف}ت بفلن أ%ي مد.ح\ته. وفلنة ي'ه\ت.ف با أ%ي ت'ذكر ب.مال. وف

حديث ح'ني: قال اه\ت1ف\ بال4نصار أ%ي ناد1هم وادع'هم، وقد ه.تف ي.ه\ت1ف
ه.ت\فاv. وف حديث بدر: فجعل ي.ه\ت1ف' برب�ه أ%ي يدعوه وي'ناش1ده. ابن

سيده: وقد ه.ت.ف. يهت1ف هت\فاv، والمامة ت.ه\ت1ف، وسعت هات1فاv ي.ه\ت1ف إذا
كنت تسمع الصوت ول ت'ب\ص1ر أ%حداv. وهت.فت1 ال%مامة هت\فاv: ناح.ت\؛

قال ابن بري: ويقال هت_فت المامة؛ وأ%نشد لن'ص.ي\ب:
ول ان_ن ناس1يك. بالليل، ما ب.ك%ت\،



على ف%نن�، ور\قاء ظ%ل�ت\ ت'ه.ت>ف'
Dتاف. وقوس ه.ت'وف وه.ت.ف%ى: م'ر,ن�ة�وح.مامة ه.ت'وف: كثية ال

مص.و>تة؛ وأ%نشد ابن بري للشماخ:
ه.ت'وف¬ إذا ما جامع الظب. س.ه\م'ها،

وإن ر,يع. منها أ%س\ل%م.ت\ه الن_واف1ر'
وريح ه.ت'وف: حن�انة، والسم ال%ت.فى. وقوس هت_افة: ذات صوت. وقال ف

ترجة هز: قوس ه.م.زى شديدة ال%م\ز إذا ن'زع فيها؛ قال أ%بو النجم:
أ%ن\ح.ى ش1مالv ه.م.ز.ى ن.ض'وحا،

وه.ت.ف%ى م'ع\ط1يةv ط%ر'وحا
(* قوله «نضوحا» أي شديدة الفز للسهم.)

@هجف: ال1ج.فe: الطويل الضخ\م؛ التهذيب ف ترجة جرهم ف الرباعي: قال
عمرو الذل:

vفل ت.ت.م.ن_ن,ي، وت%ن_ ج,ل}فا
ج'راه1م.ةv، ه1ج.ف9اv كالبال

ج'راه1مة: ض.خماv. ه1ج.ف9اv: ثقيلv طويلv كالبال ل غ%ناء عنده.
وال1جفe: الظليم الاف الكثي' الز>ف>، وال1ز.فe مثله، وقيل: الجف�

الظليم ال�س3نe؛ قال ابن أ%حر:
وما ب.ي\ضات' ذ1ي ل1ب.د{ ه1ج.ف¼

س'ق1ي. بزاج.ل�، حت ر.و,ينا
قال ابن دريد: وسأ%لت أ%با حات عن قول الراجز:

وج.ف%ر. الف%ح\ل� فأ%ض\حى قد ه.ج.ف\،
واص\ف%ر_ ما اخ\ض.ر_ من البق}ل وجف\

فقلت: ما ه.ج.ف؟ فقال: ل أ%دري، فسأ%لت الت_و_ز,ي� فقال: ه.ج.ف لقت
خاصرتاه بنبيه؛ وأ%نشد فيه بيتنا. الوهري: ال1ج.فe من النعام ومن

الناس الاف الثقيل؛ قال الكميت:
،vهو ال4ض\ب.ط الو�اس' فينا ش.جاعة

�وف1يم.ن\ ي'عاديه ال1ج.فe ال�ثق�ل
وان\ه.ج.ف. الظب\ي والنسان والفرس: ان\غرف. من الوع والرض وبدت

ع1ظامه من ال�زال وان\ع.ج.ف. وه.ج,ف. ه.ج.فاv إذا جاع، وقيل: هجف إذا جاع
 �واسترخى بطنه. أ%بو سعيد: الع.ج\فة� وال%ج\ف%ة



(* قوله «العجفة والجفة
إل» كذا بالصل مضبوطاv، وعبارة القاموس: والجفة، كفرحة، العجفة، قال

شارحه: وهو من الزال، قال كعب بن زهي إل.) واحد وهو من الزال؛ وأ%نشد
لكعب بن زهي:

م'ص.ع\ل%كاv م'غ\ر.باv أ%طراف�ه ه.ج\فا
ابن بري: وال4ه\ج.ف' الضامر، وال�نثى ه.ج\فاء قال:

ت.ض\ح.ك' س.ل}مى، أ%ن رأ%ت\ن أ%ه\ج.فا
ن,ض\واv، كأ%شلء اللYجام أ%ه\ي.فا

وال1ج.فe وال%ج.ف}ج.ف': الر_غ1يب' البط}ن؛ قال:
قد ع.ل1م. القوم' بنو ط%ريف،
أ%نك شيخ¬ ص.ل1ف¬ ض.ع1يف،
ه.ج.ف}ج.ف¬ لض1ر\سه ح.ف1يف

@هجنف: ظ%ليم ه.ج.ن_ف¬: جاف{.
@هدف: ال4زهري: روى شر بإسناد له أ%ن الزبي وعمرو ابن العاص اجتمعا ف

ال1ج\ر فقال الزبي: أ%م�ا والل9ه لقد كنت. أ%ه\د.ف}ت ل يوم ب.د\ر
ولكن است.ب\ق%ي\تك لثل هذا اليوم، فقال عمرو: وأ%نت والل9ه لقد كنت أ%هدفت

ل وما يس'رeن أ%ن� ل م1ث}ل%ك بف%ر_ت منك؛ قال شر: قوله
أ%ه\د.ف}ت ل، الهداف' الدeنو منك والستقبال لك والنتصاب. يقال: أ%ه\دف ل

الشيء�، فهو م'ه\د1ف¬، وأ%هد.ف. لك السحاب' والشيء إذا انتصب؛ وأ%نشد:
وم1ن\ بن ض.ب�ة% ك%ه\ف¬ م1ك}ه.ف'،
إن} سال يوماv ج.م\ع'هم وأ%هد.ف�وا

وقال: اله\داف' الدنو. أ%هدف القوم أ%ي ق%ر'بوا. وقال ابن شيل
والفر�اء: يقال ل9ا أ%ه\د.ف%ت\ ل الك�وفة نزل}ت، ولا أ%ه\د.ف%ت\ لم

تق%ر_بوا. وكل شيء رأ%يته قد استق}بلك استقبالv، فهو م'ه\د1ف وم'س\ت.هد1ف. وقد
استهدف أ%ي انتصب، ومن ذلك أ�خذ ال%د.ف' لنتصابه لن ي.ر\م1يه؛ وقال

الز_ف%يان الس_عدي يذكر ناقته:
ت.ر\ج'و اج\ت1بار. ع.ظ}م1ها، إذ} أ%ز\ح.ف%ت\

فأ%م\ر.ع.ت\، ل9ا إليك أ%ه\د.ف%ت\
أ%ي ق%ر'ب.ت\ ود.ن.ت. وف حديث أ%ب بكر: قال له ابنه عبد الرحن: لقد

أ%هدف}ت ل يوم بدر فض1ف}ت عنك، فقال أ%بو بكر: لكنك لو أ%هدف}ت ل ل



أ%ض1ف عنك أ%ي لو ل%أ}ت إل� ل أ%ع\د1ل عنك، وكان عبد الرحن وعمرو يوم
بدر مع الشركي؛ وض1ف}ت' عنك أ%ي ع.د.ل}ت وم1ل}ت؛ قال ابن بري: ومنه قول

كعب:
ع.ظ1يم' ر.ماد1 البي\ت1 ي.ح\ت.ل© بيت.ه،
إل ه.د.ف{ ل ي.ح\ت.ج,ب\ه غ�يوب

وغ�يوب: جع غ%ي\ب، وهو الطمئن� من ال4رض. وال%د.ف': ال�ش\ر,ف' من
ال4رض وإليه ي'ل}جأ�؛ ويروى:

عطيم' رماد الق1د\ر, ر.ح\ب¬ ف1ناؤه
يقال لكل شيء دنا منك وانتصب لك واستقبلك: قد أ%هد.ف لك الشيء واستهدف.

وف النوادر: يقال جاءت هاد1فةD من ناس وداه1فة وجاه1شةD وهاج,شةD بعن
واحد. ويقال: هل هد.ف إليكم هاد1ف¬ أ%و هب.ش هاب,ش¬؟ يستخبه هل حد.ث

ببل%ده أ%حد سوى م.ن كان به. والد.ف': الغ.رض ال�ن\ت.ض.ل� فيه بالسهام.
وال%د.ف': كل شيء عظيم مرتفع. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه

وسلم، كان إذا مر_ ب.د.ف{ مائل� أ%و ص.د.ف{ مائل أ%سرع الش\ي.؛ الد.ف' كل
ب,ناء مرتفع م'ش\ر,ف، والصد.ف' ن}و من ال%دف؛ قال النضر: الد.ف' ما
ر'ف1ع وب'ن,ي من ال4رض للن>ضال، والق1ر\طاس' ما و'ضع ف الد.ف لي'رمى،

والغر.ض ما ي'نصب ش1ب\ه غ1ر\بال أ%و ح.ل}قة؛ وقال ف موضع آخر: الغرض
الدف. ويسمى القرطاس هد.فاv وغر.ضاv، على الستعارة. يقال: أ%هد.ف لك
الصيد' فار\م1ه، وأ%ك}ثب وأغ}ر.ض مثله. والد.ف: ح.ي\د مرتفع من الرمل، وقيل
هو كل© شيء مرتفع كح'يود الرمل الشرفة. والمع أ%هداف، ل ي'ك%س_ر على

غي ذلك. الوهري: الد.ف كل شيء مرتفع من بناء أ%و ك%ث1يب ر.م\ل أ%و
جبل؛ ومنه سي الغر.ض' هد.فاv وبه شبه الرجل العظيم. ابن سيده: وال%د.ف' من

الرجال السيم الطويل العنق العريض ال4لواح، على التشبيه بذلك، وقيل:
هو الث�ق1يل� الن_ؤ'وم'؛ قال أ%بو ذؤيب:
إذا ال%د.ف' ال1ع\زاب' ص.و_ب رأ%gس.ه،

وأ%ع\ج.به ض.ف}و¬ من الث�ل�ة1 ال�ط}ل,
قال أ%بو سعيد ف قوله الد.ف الع\زاب' قال: هذا راعي ضأ}ن فهو

لض.أ}ن,ه هد.ف تأ}وي إليه، وهذا ذم� للرجل إذا كان راع1ي. الضأ}ن. ويقال: أ%حق'
من راعي الضأ}ن، قال: ول ي'رد بال%ط%ل اس\ت1ر\خاء آذانا، أراد

،Dط}ل الكثية ت.خ\ط%ل عليه وت.ت\بعه. قال: وقوله الد.ف الرجل العظيم خطأ�بال



قال ابن بري: ال%د.ف' الثق1يل� الو.خ1م'، ويروى ال1ع\زال، وال1ع\زال:
الذي يرعى ماشيته ب.ع\ز,ل عن الناس، وال1ع\زاب': الذي ع.ز.ب بإبل1ه.

وض.ف}و: ات�ساع من الال. وال�ط}ل: الطويلة الذان.
وأ%هد.ف على التل9 أ%ي أ%شر.ف. وامرأ%4ة م'هد1فة أ%ي ل%ح1يمة. ور.ك%ب¬

م'ستهد1ف¬ أ%ي ع.ريض مرتفع؛ قال 
(* النابغة الذبيان.):

وإ,ذا ط%ع.ن\ت. ط%ع.ن\ت. ف م'س\تهد1ف{،
راب ال%ج.س_ة1 بالع.ب,ي م'ق%ر\م.د1

أ%ي م'رتفع منتص1ب. وامرأ%ة م'ه\د1فة: مرتفعة ال%هاز. وأ%هد.ف لك
الشيء� واس\ت.ه\د.ف: انتصب؛ وقول الشاعر:

وحت س.م1ع\نا خ.ش\ف ب.ي\ضاء ج.ع\دة{،
على ق%دم.ي\ م'س\ت.ه\د1ف{ متقاص1ر

يعن بالستهدف الالب ي.تقاص.ر للح.لب؛ يقول: سعنا صوت. الر_غ}وة
تتساقط على قد.م الالب.

وال1د\فة�: الماعة من الناس والب'يوت؛ قال ع'ق}بة: رأ%يت ه1د\فةv من
الناس أ%ي ف1ر\قة. ال4صمعي: غ1د\فةD وغ1د.ف¬ وه1د\فة وه1د.ف¬ بعن
ق1ط}عة. ابن ال4عراب: الد_اف1ه الغريب، قال ال4زهري: كأ%نه بعن

الد_اه1ف والاد1ف، وقيل: ال1دفة الماعة الكثية من الناس ي'قيمون وي.ظ}ع.نون.
وهد.ف إل الشيء: أ%س\ر.ع.، وأ%هد.ف إليه ل%ج.أ%.

@هذف: سائق¬ ه.ذ�اف¬: س.ريع؛ قال:
ت'ب\ط1ر' ذ%ر\ع. السائق, ال%ذ�اف1

بع.ن.ق� من ف%و\ر,ه ز.ر_اف1
وقيل: الذ�اف' السريع من غي أ%ن يشترط فيه س.و\ق، وقد ه.ذ%ف.

ي.ه\ذ1ف' إذا أ%سرع، وجاء م'ه\ذ1فاv م'ه\ذ1باv م'ه\ذ1لv بعن واحد.
@هرف: ال%ر\ف': م'جاوزة� الق%د\ر ف الث�ناء والد\ح والط}ناب ف ذلك

حت كأ%نه ي.ه\د1ر. وف الديث: أ%ن ر'ف}قة جاءت وهم ي.ه\ر,فون بصاح1ب
لم ويقولون: ما رأ%ينا يا رسول الل9ه مثل فلن، ما س1رنا إل� كان ف

قراءة ول نزلنا إل� كان ف صلة؛ قال أ%بو عبيد: ي.ه\ر,فون به أ%ي
ي.مدحونه وي'ط}ن,بون ف الثناء عليه. وف الثل: ل ت.ه\ر,ف\ با ل ت.ع\ر,ف،

وف رواية: قبل أ%ن تعرف، أ%ي ل تدح قبل التجربة، وهو أ%ن تذكره ف أ%ول



كلمك ول يكون ذلك إل9 ف حد وثناء. التهذيب: ال%ر\ف ش1ب\ه
ال%ذ%يان من العجاب بالشيء.

يقال: هو ي.ه\ر,ف' بفلن نار.ه كله ه.ر\فاv. ويقال لبعض السباع ي.هر,ف
لكثرة صوته. ويقال: هر.فت بالرجل أ%ه\ر,ف' ه.ر\فاv. ابن ال4عراب: ه.ر.ف

إذا هذى؛ وال%ر\ف': مد\ح' الرجل على غي معرفة. وال%ر\ف': ال4و�ل.
وال%ر\ف': ابتداء النبات؛ عن ثعلب. وهر.ف الس_ب'ع ي.ه\ر,ف' هر\فاv: تابع
صوته. وأ%هرف الرجل مثل أ%حر.ف. أ%ي ن.ما مال�ه. وأ%هر.ف%ت النخلة أ%ي

ع.ج_لت إتاءها.
@هرشف: ال1ر\ش.فe وال1ر\ش.ف�ة�: العجوز البالية الكبية. ويقال

للناقة ال%ر,مة: ه1ر\ش.ف�ة وه1ر\د.ش�ة. وعجوز ه1ر\ش.ف�ة وه1ر\ش.ب_ة،
بالفاء والباء. ودل}و¬ ه1ر\شف9ة: بالية متشن>جة، وقد اه\ر.ش�ف%ت\.

وال1ر\ش.ف�ة: خ1رقة ي'نش_ف با الاء؛ قال:
كل© ع.ج'وز�، رأ}س'ها كالك1ف9ه\،

ت.س\عى ب'ف¼ معها ه1ر\ش.ف9ه\
وال1ر\ش.ف9ة: صوفة الد�واة، وهي أ%يضاv صوفة أ%و خ.ر\قة ي'ن.ش_ف با

الاء؛ وف نسخة: ماء الطر من ال4رض، ث تعصر ف الناء، وإنا يفعل ذلك
إذا قل9 الاء؛ قال الراجز:

ط�وب ل1م.ن كانت له ه1ر\ش.ف9ه\
ون.ش\فةD ي.م\ل� منها ك%ف�ه\

أ%بو عبيد: ال1رشف�ة قطعة خرقة يمل با الاء أ%و قطعة كساء أ%و نوه
ينش_ف با ماء الطر من ال4رض ث تعصر ف ال�ف� وذلك من ق1ل�ة

الاء. ويقال لصوفة الد�واة إذا ي.بست ه1رشف9ة، وقد ه.ر\ش.ف%ت واه\ر.ش_ف%ت\.
وال1ر\ش.فe من الرجال: الكبي الهزول. وال�ر\ش.ف�: الكثي الشرب؛ عن

.vقليل vالسياف. أ%بو خ.ية: الت_ه.ر\ش'ف التح.س>ي قليل
:eاس\ت.خ.ف�ت\ه. وال1ز.ف .vه ه.ز\فا�@هزف: ه.ز.ف%ت\ه الريح ت.ه\ز,ف

الاف من الظYل}مان؛ وقال يعقوب: هو الاف الغليظ مثل ال1ج.ف>، وقيل:
ال1ز.ف� الطويل الريش.

@هزرف: ال�ز\ر'وف' وال1ز\راف: الظ�ل1يم. وال1ز\راف: الفيف' السريع
وربا ن'ع1ت. به الظليم. وظ%ل1يم ه1ز\ر.و\ف¬: سريع خ.فيف، وقد ه.ز\ر.ف ف

ع_د\وه ه.ز\ر.فةv. قال ابن بري: ال1ز\ر,ف9 الكثي الركة،و ال�ز\ر'وف



:vيص1ف ظ%ليما vالسريع؛ قال تأ%ب_ط% شر�ا
من ال�ص> ه'ز\ر'وف¬ ي.ط1ي ع1فاؤه،

إذا اس\ت.د\ر.ج. الف%ي\فاء م.د_ ال%غاب,نا
أ%ز.جe ز.ل�وج¬ ه1ز\ر,فê زفاز,ف¬،

ه1ز.فÒ ي.ب'ذ© الن_اج,يات1 الص_واف1نا
قال: وقيل ال�ز\ر'وف' العظيم ال%ل}ق؛ ذكره ابن بري ف هزف.

@هطف: ال%ط1ف': اسم رجل وهو أ%بو قبيلة كانوا أ%ول من ن.حت ال1فان%؛
وقال ال4زهري: بنو ال%ط1ف ح.يÒ من العرب ذكره أ%بو خ1راش الذل

فقال:لو كان ح.ي�اv لغاداه'م ب'ت\ر.عة{
من الر_واويق، من ش1يزى ب.ن ال%ط1ف

وال%ط%فى: اسم.
@هفف: ال%ف1يف: س'ر\عة السي. ه.ف_ ي.ه,فe ه.ف1يفاv: أ%سرع ف السي؛

قال ذو الرمة:
إذا ما نع.س\نا ن.ع\سةv ق�ل}ت' غ%ن>نا

ب.خ.ر\قاء، وار\ف%ع\ من ه.ف1يف الر_واح1ل
وه.ف�ت هاف�ةD من الناس أ%ي ط%رأ%ت عن ج.د\ب. وغيم¬ ه1فÒ: ل ماء

فيه. وال1فe، بالكسر: السحاب الرقيق ل ماء فيه؛ قال ابن بري: ومنه قول
أ�مي�ة:

وش.و_ذت\ ش.م\س'هم، إذا ط%ل%ع.ت\
بال�ل}ب، ه1ف9اv كأ%نه ك%ت.م'

*)
قوله «باللب» باليم هو الصواب وقد تقدم ف شوذ بالاء العجمة ف

البيت وتفسيه وهو خطأ. راجع مادت جلب وخلب.)
شو_ذت: ارتفعت، أ%راد أ%ن الشمس طلعت ف ق�ت\مة فكأ%نا ع.م_م.ت\ها.

وف حديث أ%ب ذر، رضي الل9ه عنه: والل9ه ما ف بيتك ه'ف�ة ول س'ف9ة؛
ال�ف�ة: السحاب ل ماء فيه، والسeف9ة: ما ي'ن\س.ج من الوص كالز_بيل،

أ%ي ل م.شروب ف بيتك ول مأ}كول. وش'ه\دة ه1فe: ل عس.ل فيها. وف
التهذيب: ش'هدة ه1ف9ة. وعسل هفÒ: رقيق؛ قال ساعدة:

لت.ك%ش_ف%ت\ عن ذ1ي م'ت'ون{ ن.ي>ر�،
كالر_ي\ط1 ل ه1ف¼، ول هو م'خ\ر.ب'



م'خ\ر.ب¬: ت'رك ل ي'ع.س_ل} فيه. وقال أ%بو حنيفة: الف، بغي هاء،
الشهدة الرقيقة الفيفة القليلة العسل. قال يعقوب: يقال ش'هدة ه1فÒ ليس

فيها عسل، فوصف به.
وال%ف�اف: الب�اق. وجاءنا على ه.ف9ان1 ذاك أ%ي وقته وح1ينه.

وثوب ه.ف9اف وه.ف}هاف: ي.خ1فe مع الريح، وف الصحاح: أ%ي رقيق ش.ف9اف.
vوه.ف1يفا vه.ف9ا eوريح ه.ف9افة وهفهافة: سريعة ال%ر�. وه.ف�ت ت.ه,ف

إذا سعت صوت ه'بوبا. وف حديث علي، كرم الل9ه وجهه، ف تفسي
الس_ك1ينة: هي ريح ه.ف9افة أ%ي سريعة ال�رور ف ه'بوبا. والريح' ال%ف9افة:

الساكنة الط�ي>بة�. ال4زهري ف حديث علي، رضي الل9ه عنه، أنه قال ف تفسي
قوله تعال: أ%ن يأ%ت1ي.كم التابوت' فيه س.ك1ينة من ربكم، قال: لا وجه

كوجه النسان، وهي بعد. ريح أ%حر. ورجل ه.ف9اف القميص إذا ن'ع1ت
بال1ف9ة؛ وقال ذو الرمة ف الغازنته 

(* قوله «الغازنته» كذا ف الصل.):
وأ%ب\ي.ض. ه.ف9اف1 الق%م1يص, أ%خ.ذ}ت'ه،

فجئ}ت' به للق%وم م'غ\ت.صباv ق%س\را
أ%راد بال4بيض ق%ل}باv عليه شحم أ%بيض، وق%م1يص القلب: غ1شاؤه من

الشحم، وجعله هف9افاv لرق�ته؛ وأ%ما قول ابن أ%حر:
كب.ي\ضة1 أ�د\ح1ي¼ بو.ع\ث1 خ.ميلة{،
�ي'ه.ف}ه,ف�ها ه.ي\ق¬ ب'ؤ\ش'وش1ه ص.ع\ل

فمعن ي'هف}هفها أ%ي ي'حر>كها وي.د\ف%عها لت'ف}ر,خ عن الر_أ}ل.
vوال%ف}هافان: ال%ناحان ل1ف�ت1هما؛ قال ابن أ%حر يصف ظ%ليما

وبيض.ه:ي.ب,يت ي.ح'ف©هن بق%ف}ق%ف%ي\ه1،
وي.ل}ح.ف�ه'ن� ه.ف}هافاv ث%خ1ينا

أ%ي ي'ل}ب,س'هن ج.ناحاv، وجعله ثخيناv لتراكب الر>يش. وظ1لê ه.ف}ه.ف¬:
بارد ت.ه,ف� فيه الريح؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ%بط%ح. ح.ي_اشاv وظ1ل¾ ه.ف}ه.فا
وغ�ر\فة ه.ف9افة وه.ف}هافة: م'ظ1ل9ة باردة. ويقال للجارية ال%ي\فاء:

م'ه.ف�فةD وم'ه.ف}ه.فةD وهي ال%م1يصة� البطن, الدقيقة ال%ص\ر، ورجل
ه.ف}هاف وم'ه.ف}ه.ف كذلك؛ وأ%نشد:

م'ه.ف}ه.ف%ةD ب.ي\ضاء غي' م'فاضة{



وامرأ%ة م'ه.ف}ه.فة ل4ي ضامرة البطن. ابن ال4عراب: ه.ف}ه.ف. الر_جل
إذا م'ش1ق. بدنه فصار كأ%نه غ�ص\ن ي.ميد م.لحة. وال1فe: الزر\ع الذي

يؤخ�ر ح.صاده في.ن\ت.ث1ر حبه وال%ف9اف: الفيف، وقد ه.ف_ ه.ف1يفاv. وريش
ه.ف9اف.

والي.ه\ف�وف: ال%بان. ابن سيده: الي.ه\ف�وف الديد' القلب، وزاد غيه
من الرجال، وهو أ%يضاv ال4حق. والي.ه\ف�وف: الق%ف}ر من ال4رض. ابن بري:

أ%بو عمرو الي.ه\ف�وف: القلب الديد؛ وأ%نشد:
طائره حدا بق%ل}ب� ي.ه\ف�وف

vخفيف¬. وف حديث السن وذك%ر ال%جاج: هل كان إل� حارا :Òورجل ه1ف
ه1ف9اv؟ أ%ي طي�اشاv خفيفاv. وف حديث كعب: كانت ال4رض' ه1ف9اv على

الاء أ%ي ق%ل1قةv ل ت.ستق1رe، من قولم رجل ه1فÒ أ%ي خفيف. وف النوادر:
êتقول العرب: ما أ%حس.ن. ه1ف9ة الور.ق ور,ق�ته، وهي إب\ر,د.ت'ه. وظ1ل

ه.ف}هاف¬: بارد، والظل© ال%ف9اف'.
وز'قاق' ال%ف9ة1: موضع من الب.ط1يحة كثي الق%ص\باء فيه م'خ\ت.ر.ق

للسeف�ن.
eبالكسر: جنس من السمك صغار. ابن ال4عراب: ال1ف ،eوال1ف

الاز,ب.ى، مقصور، وهو السمك، واحدته ه'ف�ة. وقال ع'مارة: يقال للهف� ال�ساس'،
قال: والاز,ب جنس من السمك معروف. وف بعض الديث: كان بعض' الع'ب�اد1

ي'ف}ط1ر كل ليلة على ه1ف9ة ي.ش\و,يها؛ هو بالكسر والفتح، نوع من السمك،
وقيل: هو الدeع\م'وص وهي د'ويبة تكون ف م'س\ت.ن\ق%ع الاء.

@هقف: ال%ق%ف': قلة ش.ه\وة الط�عام؛ قال ابن سيده: وليس بثبت.
@هكف: ال%ك%ف': السرعة ف الع.د\و, وغيه، وهو ف1ع\ل مات. وه.ن\ك%ف¬:

.vموضع مشتق من ذلك، وقد يكون رباعي�ا
@هلف: ال1ل�وفة� وال1ل�و\ف: الل�ح\ية الضخمة الكثية الشعر

النتشرة. وال1ل�و\ف من البل: ال�سن� الكبي الكثي الو.ب.ر، وهو من الرجال
الشيخ القدي ال%ر,م السن�، وقيل: الكذ9اب. وإذا ك%ب,ر. الرجل وه.ر,م

فهو ال1ل�و\ف. ورجل ه'ل}ف�وف: كثي شعر الرأ}س واللحية. الوهري:
ال1ل�و\ف الثقيل الاف العظيم اللحية. وقال ابن ال4عراب: ال1ل�وف الثقيل

vص ابناYالبطيء الذي ل غ%ناء عنده؛ قالت امرأ%ة من العرب وهي ت'ر.ق
لا:أ%ش\ب,ه أ%با أ�م>ك، أ%و أ%ش\به ع.م.ل}



ول تكون.ن_ ك%ه,ل�و\ف{ و.ك%ل}،
ي'ص\ب,ح' ف م.ض\ج.ع1ه قد ان\ج.د.ل}،
وار\ق. إل ال%يات1 ز.نأv ف ال%ب.ل}

قال ابن بري: الرأ%ة الت ذكر هي منفوسة بنت زيد الفوارس، قال: والشعر
لزوجها ق%ي\س بن عاصم، وع.مل اسم رجل وهو خاله؛ يقول: ل ت'جاو,ز\نا ف

الش_به، فرد�ت عليه:
أ%ش\ب,ه أ%خ1ي أ%و أ%شب,ه.ن\ أ%باكا،

أ%م�ا أ%ب فل%ن ت.نال% ذاكا،
ت.ق}ص'ر أ%ن ت.نال%ه يداكا

وقال آخر:
ه1ل�و\فة كأ%نا ج'وال1ق'،
لا فضولD ولا ب.نائ1ق'

وال1ل�و\فة: العجوز؛ قال عنترة بن ال4خرس:
إع\م1د\ إل أ%ف}ص.ى ول تأ%خ_ر,،
فك�ن\ إل ساح.ت1هم ث اص\ف1ر,،

تأ}ت1ك. من ه1ل�و\فة{ أ%و م'ع\ص1ر,
يصفهم بالف�ج'ور وأ%نك مت أ%ردت ذلك منهم فاقرب من بيوتم واصفر تأ}تك

منهم الكبية والصغية.
@هنف: اله\ناف': ض.ح1ك¬ فيه ف�ت'ور ك%ض.ح1ك الستهزئ، وكذلك ال�هان.فة

والت.هان'ف؛ قال الكميت:
م'ه.ف}ه.ف%ة� الك%ش\ح.ي, ب.ي\ضاء� كاع1ب'،

ت'هان,ف' للج'ه_ال, م1ن_ا، وت.ل}ع.ب'
قال ابن بري: ومثله قول الخر:

إذا ه'ن_ ف%ص_ل}ن ال%د1يث% ل4ه\ل1ه،
ح.د1يث الر_نا، ف%ص_ل}ن.ه بالت_هان'ف

وقال آخر:
وه'ن_ ف ت.هان'ف{ وف ق%ه{

ابن سيده: ال�ن'وف وال1ناف' ض.ح1ك فوق الت_ب.سم، وخص بعضهم به ضحك
النساء.

وتان.ف. به: ت.ضاح.ك؛ قال الفرزدق:



من الل©ف> أ%ف}خاذاv ت.هان.ف' للص>با،
إذا أ%ق}ب.ل%ت\ كانت ل%ط1يفاv ه.ض1يم'ها

وقيل: ت.هان.ف. به ت.ضاح.ك. وتع.ج_ب؛ عن ثعلب، وقيل: هو الضح1ك'
ال%ف1يe. الليث: الناف' م'هان.فة� ال%وار,ي بالضحك وهو التبسم؛

وأ%نشد:ت.غ'ضe ال�فون% على ر,س\ل1ها
ب'س\ن, ال1ناف1، وخ.ون1 الن_ظ%ر\

وال�هان.ف%ة�: ال�لع.بة أ%يضاv. قيل: أ%قبل فلن م'ه\ن,فاv أ%ي
م'س\رعاv لينال ما عندي؛ قال: وف نسخة من كتاب الكامل للمبد: الت_هان'ف

الضحك بالسeخ\رية. وال�هان.فة: ال�لعبة. وأ%ه\ن.ف الصبe إهنافاv: مثل
الج\هاش، وهو التهي�ؤ للبكاء. والتهنeف: البكاء؛ وأ%نشد لع.ن\ت.رة بن

ال4خ\رس:
vوه.ي\ب.ة éوت.س\ت.ب\ق1ي ح.ي.اء eف�ت.ك
لنا، ث�م ي.ع\ل�و ص.و\ت'ها بالتهنeف1

وأ%هن.ف الصبe وت.هانف.: ت.هي�أ% للبكاء كأ%ج\ه.ش.، وقد يكون
الت_هان'ف بكاء غي الطفل؛ أ%نشد ثعلب والشعر ل4عراب 

(* قوله «لعراب» ف
معجم ياقوت: قال الراعي تانفت إل.) :

ت.هان.ف}ت. واستبكاك. رس\م' ال%ناز,ل,
بس'وقة1 أ%ه\وى ، أ%و ب,قارة1 حائل,

فهذا ههنا إنا هو للرجال دون ال4طفال ل4ن� ال4طفال ل تبكي على
النازل والط}لل ؛ وقد يكون قوله تانفت: تشب_هت بال4طفال ف بكائك كقول

الكميت:
أ%ش.يخاv، كالو.ل1يد1 بر.س\م دار�،
ت'سائل� ماأ%ص.م_ عن الس_ؤ'ول؟

أ%صم� أ%ي ص.م_.
@هوف: رجل ه'وف¬: ل خي عنده. وال�وف' من الر_ياح: كال%ي\ف1، وهي

الباردة� ال�بوب، وف الصحاح: الوف الريح الار�ة؛ ومنه قول أ�م تأ%ب_ط
شر�اv: واب\ناه ليس بع'ل}ف�وف ت.ل�ف©ه ه'وف ح.شي� من ص'وف، وقيل: ل
يسمع هذا إل� ف كلم أ�م تأ%بط شر�اv، وإنا قالته ل4ن ف1ق%ر كلمها

موضوعة على هذا، أ%ل ترى أ%ن قبل هذا ما قد�مناه من قولا ليس بع'ل}ف�وف



وبعده حشي� من صوف؟ فإذا كان ذلك فهو من هيف، وسنذكره بعد ذلك إن شاء
الل9ه تعال.

@هيف: هاف. ور.ق' الشجر ي.ه,يف: سقط. وال%ي\ف' وال�وف: ريح حار_ة
تأ}ت من ق1ب.ل اليمن، وهي الن_ك}باء الت تري بي ال%ن'وب والد_ب'ور من

تت م.ج\ر.ى س'ه.ي\ل ي.هيف منها ورق الشجر. ابن ال4عراب: ن.ك}باء
الص_با وال%نوب م1ه\ياف¬ م1ل}واح¬ م1يباس¬ للبقل، وهي الت تيء بي

الر>يي، وقال ال4صمعي: ال%ي\ف النوب إ,ذا ه.ب_ت بر�، وقيل: اليف ريح
باردة تيء من قبل م.ه.ب> النوب، قال: وهذا ل يوافق الشتقاق؛ قال

ال4زهري: الذي قاله الليث إن الي\ف ريح باردة ل يقله أ%حد، واليف ل تكون
إل حار�ة. ابن سيده: وقيل اليف كل ريح ذات1 س.م'وم ت'ع.طYش الال

وت'ي.ب>س الر�ط}ب؛ قال ذو الرمة:
وص.و_ح. الب.ق}ل% نأ}آج' ت.ج,يء به
ه.ي\ف¬ ي.مان,يةD، ف م.ر>ها ن.ك%ب'

وف الثل: ذ%ه.ب.ت\ ه.يف ل4ديانا أ%ي لعاداتا ل4نا ت'ج.فYف كل
شيء وت'ي.ب>سه وت.ه.ي_ف. الرجل من ال%ي\ف كما يقال ت.شت_ى من الش>تاء.

وال�وف من قول أ�م تأ%ب_ط شر�اv: ت.ل�ف©ه ه'وف، إنا بنته على ف�ع\ل
ل1ما قبله من قولا: ليس بع'ل}ف�وف، وما بعده من قولا: ح.ش1ي� من صوف،

وقيل: هي لغة ف ال%ي\ف. وهاف. واس\تهاف.: أ%صابته ال%ي\ف' ف%ع.ط1ش؛
أ%نشد ثعلب:

ت.ق%د_م\تهن� على م1ر\ج.م�
يل�وك' اللYجام.، إذا ما اس\ت.هافا ورجل ه.ي'وف وم1ه\ياف¬ وهاف¬؛

ال4خية عن اللحيان: ل يصب على العطش. ويقال للعطشان: إنه لاف¬، وال�نثى
هائفة. وناقة م1ه\ياف¬ وهافةD وإبل هافة، كذلك: تعط%ش سريعاv. واه\تاف.

أ%ي ع.ط1ش. قال ال4صمعي: رجل ه.ي\فان. وال1ه\ياف: السريع العط%ش,، وقد
هاف. ي.هاف ه1يافاv، وهافت البل ت.هاف' ه1يافاv وه'يافاv إذا اشتد_ت

الي\ف' من ال%نوب واستقبل%ت\ها بوجوهها فاتةv أ%فواه.ها من شدة العطش.
وأ%هاف. الرجل�: ع.ط1شت إبله؛ قال:

فقد أ%هاف�وا، زعموا، وأ%ن\ز.ع'وا
ال4صمعي: الافة الناقة السريعة العطش، وهو من ذوات الياء، وهي
ال1ي\اف وال1ه\يام'. وال1يف': جع أ%ه\ي.ف وه.ي\فاء، وهو الضامر البطن.



ال4زهري ف ترجة فوه: فاهاه' إذا فاخ.ره وناط%ق%ه، وهافاه إذا ماي.له إل
vه.واه. وال%ي.ف'، بالتحريك: رق�ة الصر وض'مور البطن، ه.ي,ف. ه.ي.فا

وهاف. ه.ي\فاv، فهو أ%هيف، ولغة تيم: هاف ي.هاف' ه.ي\فاv، وامرأ%ة ه.ي\فاء
وقوم ه1يف. وفرس ه.ي\فاء: ضامرة. وه.ي\فاء: فرس طارق بن ح.ص.بة%.

@هبق: ال1ب,قe، بكسر الاء والباء وشد القاف: كثرة الماع؛
عن كراع. وال%ب.ق': نبت؛ حكاه ابن دريد، قال ابن سيده: ول أ%دري ما

صحته.
@هبق: ال1ب\ر,قيe وال%ب\ر.قيe: الصائغ، ويقال للحداد، وقيل: هو كل

من عال صنعة بالنار؛ قال ابن أ%حر:
فما أ%لواح د'ر_ة1 ه1ب\ر,قي�،

ج.ل عنها م'خ.ت>م'ها الك�ن'ونا
أبو سعيد: ال%ب\ر.قيe الذي يصف9ي الديد، وأ%صله أ%ب\ر.قي� فأ�بدلت

:vالاء من المزة؛ وأ%نشد للطرماح يصف ثورا
ي'ب.ر\ب,ر' ب.ر\ب.رة% ال%ب\رقي�

بأ�خ\ر.ى خ.واذ1ل1ها الن%ه\
قال: شبه الثور وخ'واره بصوت الريح ترج من الكي، وقيل: ال%ب\ر.قي�

الثور الوحشي، وهو ال4ب\رقي� لب.ر,يق لونه. ابن سيده: وال%ب\ر.قي� من
الثيان السن الضخم؛ واستعاره صخر الغ.ي� للوعل السن� الضخم، فقال يصف

:vوعل
به كان ط1ف}لv، ث أ%س\د.س فاستوى،

فأ%صبح ل1ه\ماv ف ل�ه'وم البقي
:vوقال النابغة يصف ثورا

م'و.لYي. الر>يح ر.و\ق%ي\ه1 وجبهت.ه'،
كال%ب\ر.قYي ت.ن.ح_ى ينفخ الف%ح.ما

يقول: أ%ك%ب_ ف ك1ناسه يفر أ%صل الشجرة كالصائغ إذا ت%ر�ف ينفخ
الفحم.

@هبنق: ال�ب\نق' وال�ب\ن'وق وال%ب.ي\ن.ق' وال%ب\نيق: الو.ص1يف'؛ قال
لبيد:

وال%بان,يق' ق1يام¬ م.ع.ه'م\،
كل© م.ل}ث�وم� إذا ص'ب_ ه.م.ل}



:vقال ابن بري: ومثله قول ابن مقبل يصف خرا
ي.م'جeها أ%ك}ل%ف' الس\كاب, واف%ق%ه'

أ%ي\د1ي ال%بان,يق,، بال%ث}ناة1 م.ع\كوم
وه.ب.ن_قة� الق%ي\سي�: رجل كان أ%حق بن قيس بن ثعلبة، وكان يقال له

ذو الو.د.عات1، واسه يزيد بن ث%ر\وان%، وكان يضرب به الثل ف المق؛ قال
الشاعر:

ع1ش\ ب,ج.د¼، ولن يضرك ن.و\ك¬،
إنا ع.ي\ش' من ت.ر.ى بال�دود1

ع1ش\ ب.د{ç، وك�ن\ ه.ب.ن_قة الق%ي\ـ
س1ي_ ن.و\كاv، أ%و ش.ي\ب.ة بن الو.ل1يد1

ر'ب_ ذ1ي إر\بة{ م'ق1لê من الا
ل، وذي ع'ن\ج'هي_ة{ م.ج\دود1

شي\ب. يا ش.ي\ب.، يا س.خ1يف. بن القع\ـ
قاع, ما أ%نت بالليم الر_ش1يد1

وقال آخر:
ع1ش\ ب.د¼ وك�ن\ ه.ب.ن_قةv، ير

ض. بك الناس' قاض1ياv ح.ك%ما
ورجل ه.ب.ن_ق إذا وصف بالن_وك؛ وقال ذو الرمة:

إذا فار.ق%ت\ه' ت.ب\ت.غي ما ت'عيش'ه،
كفاها ر.ذاياها الرقيع' ال%ب.ن_ق'

قيل: أ%راد بالرقيع الب.ن�ق الق�م\ر,ي�؛ وقيل: بل هو الك%ر.وان وهو
يوصف بالمق لتركه بيضه واحتضانه بيض غيه كما قال:

إن وت.ر\كي ن.د.ى ال4ك}ر.م1ي.،
وق%د\ح1ي بك%ف�ي_ ز.ن\داv ش.حاحا

كتاركة{ بيضها بالع.راء،
وم'ل}ب,سة ب.ي\ض. أ�خرى ج.ناحا

@هدق: ه.د.ق. الشيء4 فان\ه.د.ق.: كسره فانكسر.
@هدلق: بعي ه1د\ل1ق¬ وه1د\ل1يق: واسع ال4شداق، وجعه ه.دالق؛ وأ%نشد

أ%عراب:
ه.دال1قاv د.لق1م. الشد'وق,



وال1د\ل1ق': الطيب. وال%دال1ق': الطوال. الليث: ال1د\ل1ق'
ال�ن\خ'ل. ابن بري: ال1د\ل1ق الناقة الطويلة ال1ش\ف%ر,؛ قال

ال�ه.ن:وق�ل�ص ح.د.و\ت'ها ه.دالق
وقد يكون من صفة ال1ش\ف%ر؛ قال عمارة:

ينف�ض\ن. بال%شافر ال%دال1ق,
@هرق: ال4زهري: ه.راقت1 السماء ماءها وهي ت'ه.ر,يق' والاء م'ه.راق،

الاء ف ذلك كله متحركة ل4نا ليست بأ%صلية إنا هي بدل من هزة أ%راق،
قال: وه.ر.ق}ت مثل أ%ر.ق}ت'، قال: ومن قال أ%ه\ر.ق}ت فهو خطأD ف القياس،

ومثل العرب ياطب به الغضبان: ه.ر>ق\ على جرك 
(* قوله «هرق على جرك» أي

أصبب ماء على نار غضبك) أ%و ت.ب.ي_ن\ أ%ي ت.ث%بت، ومثل ه.ر.ق}ت'
وال4صل أ%ر.ق}ت' قول�هم: ه.ر.ح\ت الدابة وأ%ر.ح\ت'ها وه.ن.ر\ت' النار

وأ%ن.ر\ت'ها، قال: وأما لغة من قال أ%ه\ر.ق}ت' الاء فهي بعيدة؛ قال أ%بو زيد:
الاء منها زائدة كما قالوا أ%نأ}ت اللحم، والصل أ%نأ}ته بوزن أ%ن.ع\ته'.

ويقال ه.ر>ق\ عنا من الظهية وأ%ه\ر,ئ\ عنا بعناه، من قال أ%ه\ر,ق\
عنا من الظهية جعل القاف مبدلة من المزة ف أ%ه\ر,ئ\، قال: وقال بعض

النحويي إنا هو ه.راق ي'ه.ر\يق' لن الصل من أ%راق. ي'ر,يق' ي'أ%ر\يق،
لن أ%ف}ع.ل ي'ف}ع1ل� كان ف ال4صل ي'أ%ف}ع1ل� فقلبوا المزة الت ف

ي'أ%ر\ي,ق' هاء فقيل ي'ه.ر\ي,ق، ولذلك تركت الاء. الوهري: ه.راق الاء
ي'ه.ر,يقه، بفتح الاء، ه1راقة أ%ي صب_ه؛ وأ%نشد ابن بري:

ر'ب_ ك%أ}س� ه.ر.ق}ت.ها، ابن. ل�ؤ.ي�،
ح.ذ%ر. الوت، ل تك�ن\ م'ه\راق%ه\

وأ%نشد ل4وس بن حجر:
ن'ب>ئ}ت' أ%ن9 د.ماv حراماv ن,ل}ت.ه'،

فه'ر,يق ف ثوب� عليك م'ح.ب_ر
وأ%نشد للنابغة:

وما ه'ر,يق. على ال4ن\صاب, من ج.س.د1
قال: وأ%صل ه.راق أ%راق. ي'ر,يق' إراق%ةv، وأصل أ%راق. أ%ر\ي.ق.، وأ%صل

ي'ر,ي,ق' ي'ر\ي,ق'، وأ%صل ي'ر\ي,ق ي'أ%ر\ي,ق'، وإنا قالوا أ%نا
أ�ه.ر,يق�ه وهم ل يقولون أ�أ%ر,يق�ه' لستثقالم المزتي، وقد زال ذلك بعد



البدال، وفيه لغة أ�خرى: أ%ه\ر.ق. الاء ي'ه\ر,ق�ه إه\راقاv على أ%ف}ع.ل%
ي'ف}ع1ل�؛ قال سيبويه: أ%بدلوا من المزة الاء ث أ�لزمت فصارت كأنا من

نفس الرف، ث أ�دخلت ال4لف بعد' على الاء وتركت الاء عوضاv من حذفهم
حركة العي، لن أ%صل أ%ه\ر.ق أ%ر\يق.. قال ابن بري: هذه اللغة الثانية

الت حكاها عن سيبوبه هي الثالثة الت يكيها فيما بعد' إل9 أ%نه غلط ف
التمثيل فقال أ%ه\ر.ق ي'ه\ر,ق، وهي لغة ثالثة شاذة نادرة ليست بواحدة من

اللغتي الشهورتي؛ يقولون: ه.ر.ق}ت الاء4 ه.ر\قاv وأ%ه\ر.ق}ت'ه
إه\راقاv، فيجعلون الاء فاء والراء عيناv ول يعلونه معتلv، وأما الثانية

الت حكاها سيبويه فهي أ%ه\ر.اق ي'ه\ر,يق إه\راقةv، ف%ي_رها الوهري وجعلها
ثالثة وجعل مصدرها إه\ر,ياقاv، أ%ل ترى أ%نه حكي عن سيبويه ف اللغة

الثانية أ%ن الاء عوض من حركة العي لن ال4صل أ%ر\ي.ق؟ فهذا يدل أ%نه من
أ%ه\ر.اق إه\راقةv باللف، وكذا حكاه سيبويه ف اللغة الثانية الصحيحة،

قال الوهري: وفيه لغة ثالثة أ%ه\ر.اق' ي'ه\ر,يق إه\ر,ياقاv، فهو
م'ه\ريق، والشيء م'ه\راق وم'ه.راق أ%يضاv، بالتحريك، وهذا شاذ، ونظيه أ%س\ط%اع

ي'س\طيع اس\ط1ياعاv، بفتح اللف ف الاضي وضم الياء ف الستقبل، لغة ف
أ%طاع ي'ط1يع، فجعلوا السي عوضاv من ذهاب حركة عي الفعل على ما تقدم

ذكره عن ال4خفش ف باب العي، قال: وكذلك حكم الاء عندي. قال ابن بري:
قد ذكرنا أ%ن هذه اللغة هي الثانية فيما تقدم إل9 أ%نه غ%ي_ر. مصدرها

فقال إه\ر,ياقاv، وصوابه إ,ه\راقةv، وتاء� التأ}نيث عوض من العي الذوفة،
وكذلك قال ابن السراج أ%ه\ر.اق ي'ه\ر,يق' إ,ه\راقةv، وأس\طاع ي'س\طيع

إس\طاعةv، قال: وأ%ما الذي ذكره الوهري من أ%ن مصدر أ%ه\راق. وأ%س\ط%اع
vفغلط منه، لنه غي معروف، والقياس إه\راقة vواسط1ياعا vإه\رياقا

وإس\ط%اعةv على ما تقدم، وإنا غل�طه ف اس\ط1ي.اع أ%نه أ%تى به على وزن
الس\ت1طاع, مصدر اس\ت.طاع، قال: وهذا سهو منه لن أ%س\طاع هزته قطع،

،vوالس\ت1طاع والس\ط1ي.اع هزتما وصل، وقوله: والشيء� م'ه\راق وم'ه.راق أ%يضا
بالتحريك، غي صحيح لن مفعول أ%ه\ر.اق م'ه\راق ل غي؛ قال: وأ%ما

م'ه.راق، بالفتح، فمفعول ه.ر.اق وقد تقدم شاهده؛ وشاهد ال�ه\راق ما أ�نشد ف
باب الجاء من الماسة لع'مارة بن عقيل:

دع.ت\ه'، وف أ%ثواب,ه1 من د1م.ائ1ه.ا
خ.ليط%ا دم� م'ه\راقة{ غي ذ%اه1ب,



وقال جرير الع1ج\لي، ويروى للخطل وهي ف شعره:
إذا ما ق�ل}ت': قد صال%ح\ت' ق%و\م1ي،

أ%ب ال4ض\غ.ان� والنسب' الب.عيد'
وم'ه\راق' الدماء3 بوار,د.ات{،

ت.ب,يد' ال�خ\ز,يات' ول ت.ب,يد'
قال: والفاعل من أ%ه\راق. م'ه\ر,يق¬؛ وشاهده قول كثي>ر:

فأ%ص\ب.ح\ت' كال�ه\ر,يق, ف%ض\ل%ة% مائ1ه1
لض.اح1ي س.ر.اب�، بال%ل ي.ت.ر.ق}ر.ق'

وقال الع'د.ي\ل� بن الف%ر\خ:
فكن\ت كم'ه\ر,يق, الذي ف س1قائ1ه1

ل1ر.ق}ر.اق, آل�، فوق رابية{ ج.ل}د1
وقال آخر:

فظ%ل%ل}ت' كال�ه\ر,يق, ف%ض\ل% س1قائ1ه1
ف ج.و> هاج,ر.ة{، ل1ل%م\ع, س.راب,

وشاهد اله\ر.اقة1 ف الصدر قول ذي الرمة:
فلما د.ن.ت\ إه\ر.اق%ة� الاء3 أ%ن\ص.ت.ت\

ل4ع\ز,ل%ة{ عنها، وف النفس أ%ن أ�ث}ن
قال ابن بري عند قول الوهري: وأ%صل أ%ر.اق. أ%ر\ي.ق.، قال أ%راق أ%صله

أ%ر\و.ق. بالواو لنه يقال ر.اق. الاء� ر.و.قاناv انصب_، وأ%راقه' غيه
إذا ص.ب_ه، قال: وحكى الكسائي ر.اق. الاء� ي.ر,يق' انصب_، قال: فعلى
هذا يوز أن يكون أ%صل أ%ر.اق. من الياء. وف الديث: أ�ه\ر,يق. د.م'ه'؛

وتقدير ي'ه.ر,يق'، بفتح الاء، ي'ه.ف}ع1ل�، وتقدير م'ه.ر.اق، بالتحريك،
م'ه.ف}ع.ل؛ وأما تقدير ي'ه\ر,يق، بالتسكي، فل يكن النطق به لن الاء

والفاء ساكنان، وكذلك تقدير م'ه\ر.اق، وحكى بعضهم مطر م'ه\ر.و\ر,ق¬. وف
حديث أ�م سلمة: أ%ن امرأ%ة كانت ت'ه.راق' الدم.؛ هكذا جاء4 على ما ل

يسم_ فاعله، والدم منصوب أي ت'ه.ر.اق' هي الدم.، وهو منصوب على التمييز، وإن
�كان معرفة، وله نظائر، أو يكون قد أ�جري ت'ه.راق' مرى ن'ف1س.ت الرأ%ة

غلماv، ون'ت1ج. الفرس' م'ه\راv، ويوز رفع الدم على تقدير ت'ه.ر.اق'
دماؤها، وتكون ال4لف واللم بدلv من الضافة كقوله تعال: أو ي.ع\ف�و.

الذي بيده ع'ق}د.ة� النكاح؛ أي ع'ق}د.ة� نكاح1ه1 أو نكاحها، والاء ف



ه.ر.اق. بدل من هزة أ%ر.اق. الاء ي'ر,يقه' وه.ر.اقه ي'ه.ر,يق�ه، بفتح
الاء، ه.راقةv. ويقال فيه: أ%ه\ر.ق}ت' الاء4 أ�ه\ر,ق�ه' إه\ر.اقاv فيجمع بي

البدل والبدل. ابن سيده: اه\ر.و\ر.ق. الدمع' والطر ج.ر.يا، قال: وليس
من لفظ ه.ر.اق لن هاء ه.ر.اق مبدلة والكلمة معتلة، وأما اه\ر.و\ر.ق.

فإنه وإن ل يتكلم به إل� م.زيداv متوهم من أصل ثلثي صحيح ل زيادة فيه،
ول يكون من لفظ أ%ه\ر.اق. لن هاء أ%ه\ر.اق. زائدة عوض من حركة العي

على ما ذهب إليه سيبويه ف أ%س\ط%اع..
ويوم الته.ار'ق,: يوم ال%ه\ر.جان، وقد ت.ه.ارق�وا فيه أي أ%ه\ر.ق.

الاء بعض'هم على بعض�، يعن بال%ه\ر.جان1 الذي نسميه الن_و\ر'وز.
وال�ه\ر'ق%ان�: البحر لنه ي'ه.ر,يق ماء4ه على الساحل إل� أنه ليس من

�ذلك اللفظ؛ أ%بو عمرو: هو الي.مe والق%ل%م_ش' والن_و\ف%ل
وال�ه\ر'قان� البحر، بضم اليم والراء؛ قال ابن مقبل:

ت.م.ش_ى به ن.ف}ر' الظYباء3 كأ%ن_ها
ج.ن.ى م'ه\ر'قان{، فاض. بالليل س.اح1له\

وم'ه\ر'قان: معرب أ%صله ما هي ر'ويان}؛ وقال بعضهم: م'ه\ر'قان م'ف}ع'لن
من ه.ر.ق}ت لن البحر ماؤ'ه يفيض على الساحل إذا م.د_، فإذا جزر بقي

الو.د.ع. أ%بو عمرو: يقال للبحر ال�ه\ر.قان والد_ أ}ماء�، خفيف؛ وقيل
ال�ه\ر'قان ساحل البحر حيث فاض فيه الاء� ث ن.ض.ب

عنه فبقي الو.د.ع، وأ%ورد بيت ابن مقبل وقال: وج.ناه' ما يبقى من
الو.د.ع,. وال�ه\ر.ق': الصحيفة البيضاء يكتب فيها، فارسي معرب، والمع

ال%هارق؛ قال حسان:
ك%م\ للم.نازل من ش.ه\ر� وأ%حوال,،
لل أ%س\ماء4، م1ث}ل ال�ه\ر.ق, البال1ي

قال ابن بري: والذي ف شعره:
كما ت.قاد.م. ع.ه\د' ال�ه\ر.ق, البال
قال: وقال الرث بن حلYزة:

آياتا ك%م.هار,ق, ال%ب.ش,
وال%هارق ف قول ذي الرمة:
بي.ع\م.لة بي الدeج.ى وال%ه.ار,ق

الف%ل%وات'، وقيل الطرق، وقيل: ال�ه\ر.ق ثوب حرير أ%بيض ي'س\ق%ى الصمغ%



وي'ص\ق%ل� ث يكتب فيه، وهو بالفارسية م'هر ك%ر\د، وقيل: م.ه\ره لن
ال%ر.زة الت ي'صقل با يقال لا بالفارسية كذلك.

وال�ه\ر.ق': الصحراء اللساء. وال%هارق: الص_حاري، واحدها م'ه\ر.ق،
وهو معرب؛ قال الزهري: وإنا قيل للصحراء م'ه\رق تشبيها بالصحيفة؛ قال

العشى:
،vر.ب�ي كري ل يكد>ر' ن,ع\م.ة

فإذا ت'ن'وش1د ف ال%هار,ق أ%ن\ش.دا
أراد بال%هارق الصحائف. وقال اللحيان: بلد م.ه.ار,ق وأ%رض¬ م.ه.ار,ق

كأ%نم جعلوا كل جزء� منه م'ه\ر.قاv؛ قال:
وخ.ر\ق م.ه.ار,ق ذي ل�ه\ل�ه{،

أج.د_ ال�و.ام. به م.ظ}م.ؤ'ه
قال ابن ال4عراب: إنا أ%راد مثل ال%هارق، وأ%ج.د_: ج.د_د،

والل©ه\ل�ه: التساع. قال ابن سيده: وأما ما رواه اللحيان من قولم ه.ر,ق}ت'
حت نصف الليل فإنا هو أ%ر,ق}ت'، فأ%بدل الاء من المزة. وقال أ%بو زيد:

يقال ه.ر,يق�وا عنكم أو_ل الليل وف%ح\م.ة% الليل أي انزلوا، وهي ساعة
ي.ش'قe فيها السي على الدواب حت يضي ذلك الوقت، وها بي العشاء4ين.

@هزق: ه.ز,ق. ف الضحك ه.ز.قاv وأ%ه\ز.ق فلن ف الضحك وز.ه\ز.ق.
وأ%ن\ز.ق. وك%ر\ك%ر.: أكثر منه. ورجل ه.ز,ق. وم1ه\زاق: ض.ح�اك خفيف غي ر.ز,ين.

وامرأ%ة ه.زقة بي>نة ال%ز.ق, وم1ه\زاق: ضح_اكة؛ وأ%نشد ابن بري
للعشى:ح'ر_ة ط%ف}ل%ة ال4نام1ل, كالدeم\ـ

ي,ة ل ع.ابس، ول م1ه\زاق
وحكى ابن خالويه: رجل م1ه\زاق ط%ي�اش. وال%ز.ق': النشاط، وقد ه.ز,ق.

ي.ه\ز.ق ه.ز.قاv؛ قال رؤبة:
وش.ج_ ظ%ه\ر. الرض, رق�اص ال%ز.ق\

وحار ه.ز,ق وم1ه\ز.اق: كثي الس\ت1ن.ان. وال%ز.ق: الن_ز.ق' والفة.
:vوال%ز.ق: شدة صوت الرعد؛ قال كثي>ر يصف سحابا

إذا ح.ر_ك%ت\ه' الريح' أ%ر\ز.م. جانب'
بل ه.ز.ق� منه، وأ%و\م.ض. جانب'

@هزرق: ال%ز\ر.قة: من أ%س\وإ, الضحك؛ قال:
ظ%ل%ل}ن. ف ه.ز\رق%ة{ وق%ه>،



ي.ه\ز.أ}ن% من كل ع.ي.ام ف%ه>
قال ال4زهري: ل أ%سع ال%ز\ر.قة بذا العن لغي الليث؛ وروى شر عن

الؤ.ر�ج أنه قال: الن_ب.ط تسمي البوس ال�ه.ز\ر.ق.، الزاي قبل
vالراء. قال ال4زهري: والذي نعرفه ف باب الضحك ز.ه\ر.ق. ود.ه\د.ق ز.ه\ر.قة

ود.ه\د.قةv، قال: قال ذلك أبو زيد وغيه. وظليم ه'ز\ر'وق وه1ز\راق
وه'زار,ق: سريع. وهزرق الرجل� والظ�ليم': أسرع، وهو ظليم ه'ز\روق

وه'ز.ار,ق.
@هزلق: الزهري: ابن العراب الق1ر.اط� الس>راج'، وهو ال1ز\ل1ق'،
الاء قبل الزاي. غيه: هو الز>ه\ل1ق، قال: وأ%ما ال1ز\لق فهي النار.

@هشنق: ال%ش\ن.ق': ما ي'س.د�ي عليه الائك؛ قال رؤبة:
أ%ر\م'ل� ق�ط}ناv أو ي'س.د�ي ه.ش\ن.قا

@هغق: ال%ي\غ.ق': النبات الغ.ض� التار�.
@هفتق: أقاموا ه.ف}ت.قاv أي أ�سبوعاv، فارسي معرب، أ%صله بالفارسية

ه.ف}ت.ه\؛ قال رؤبة:
كأ%ن ل%ع�اب,ي. زاروا ه.ف}ت.ق%ا

@هقق: ه.ق_ الرجل�: هرب؛ قال عمرو بن كلثوم فاستعاره للكلب:
وقد ه.ق�ت\ ك1لب' ال%ي> منا،

وش.ذ�ب\نا ق%تادة% م.ن\ ي.ل1ين.ا
(* رواية العلقة: هر\ت بدل هق�ت).

وال%ق}ه.قة: كال%ق}ح.قة، وهي شدة السي وإت\عاب الدابة. وقد ه.ق}ه.ق.
الرجل: مثل ح.ق}ح.ق.، وق%ر.ب¬ م'ه.ق}ه.ق منه، وقيل: إنا يراد به

م'ح.ق}ح.ق؛ وأ%نشد لرؤبة:
ج.د_ ول ي.ح\م.د\ن.ه' إن ي'ل}ح.ق%ا،

أ%ق%بe ق%ه\قاه¬، إذا ما ه.ق}ه.ق%ا
ويروى: ه.ق}هاق وق%ه\قاه. الزهري عن ابن العراب: ال�ق�ق الكثيو
الماع؛ قال الزهري: يقال ه.ك_ جاريته وه.ق�ها إذا جهدها بكثرة

الماع.
@هلق: ال%ل}ق': السرعة ف بعض اللغات، وليس بثبت.
@هق: ك�لD ه.م1ق¬: ه.شÒ لي؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأنشد:

بات.ت\ ت.ع.ش_ى ال%م\ض. بالق%ص1يم,،



ل�باي.ةv من ه.م1ق� ع.ي\شوم,
وقال بعضهم: ال%م1ق' من ال%مض، وال%م1ق: نبت، والع.ي\شوم اليابس. ابن

العراب: ال%م\قى نبت؛ وف كتاب أب عمرو:
لباية من ه.م1ق� ه.يشوم

وقال: ال%م1ق' الكثي، والق%ص1يم منابت الغضا جع ق%ص1يمة{، بصاد غي
معجمة.

وال1م.ق�ى وال1م1ق�ى: ضرب من الشي، وقال كراع: هو سي سريع.
وال%م\قاق وال�مقاق: حب يشبه حب القطن ف ج'م_احة مثل ال%ش\خاش؛ قال

ابن سيده: وهي مثل ال%ش\خاش إل أنا صلبة ذات شعب ي'ق}ل%ى ح.بeه،
وأكله يزيد ف الماع، يكون ف بلد ب.ل}ع.م>، واحدته ه.م\قاقة، وه'م\قاقة
بوزن ف�ع\لنة من كلم العجم أول كلم ب.ل}ع.م> خاصة لنه يكون ببال
ب.ل}ع.م>؛ قال ابن سيده: وأ%حسبها دخيلة. قال: وال%م.ق1يق¬ نبت، زعموا.

الوهري: ومشى ال1م.ق�ى إذا مشى على جانب مرة وعلى جانب مرة. أبو
العباس: ال1م.ق�ى مشية فيها تايل؛ وأ%نشد:

فأ%ص\ب.ح\ن. ي.م\ش1ي. ال1م.ق�ى، كأنا
يداف1ع\ن. بالف}خاذ1 ن.ه\داv مؤ.ر_با

الزهري: ال�ه.م_ق من الس_ويق ال�د.ق�ق.
@هنق: ال%ن.ق': شبيه بالض_ج.ر، وقد أ%ه\ن.قه.

@هنبق: ال�ن\بوقة: ال1ز\مار، وهو أيضا مرى الو.د.ج. الزهري: أ%بو
مالك ال�ن\ب'وق ال1ز\مار، وجعه ه.نابيق؛ قال كثي>ر عزة:

ي'ر.ج>ع ف ح.ي\ز'ومه، غي باغم�،
ي.راعاv من ال4ح\شاء ج'وفاv ه.ناب,ق�ه\

أ%راد ه.ناب,يقه، فحذف الياء. ال4زهري: والز_ن.بق' الزمار.
@هوق: قال%و\ق%ة�: كالو\قة1 وهي حفرة يتمع فيها الاء ويكثر فيه الطي

وتأ}لفها الطي، والمع ه'وق، وال أعلم.
@هيق: ال%ي\ق من الرجال: الفرط الطول، وقيل: هو الطويل الد_قيق'،

ولذلك سي الظ�ل1يم ه.ي\قاv، وال�نثى ه.ي\قة؛ قال:
،vوما ل%ي\لى من ال%ي\قات1 طول
ول ل%ي\لى من ال�ذ%ف1 الق1صار,

وال%ي\ق: الظليم لطوله كال%ي\قل؛ الياء ف ه.ي\ق� أصل وف ه.ي\ق%ل



زائدة، والمع أ%ه\ياق وه'ي'وق، وال�نثى ه.ي\قه. وال%ي\قة: الطويلة من
النساء والبل. وأ%ه\ي.ق. الظليم: صار ه.ي\قاv؛ قال رؤبة:

أ%ز.ل9 أو ه.ي\ق ن.عام� أ%ه\ي.ق%ا
وف حديث أ�ح\د{: ان\خ.زل عبد ال بن أ�ب.ي¼ ف ك%تيبة{ كأنه ه.ي\ق

يقدم'هم؛ ال%ي\ق: ذكر النعام، يريد سرعة ذهابه. الوهري: ال%ي\ق
الظ�ل1يم، وكذلك ال%ي\ق%م'، واليم زائدة. ورجل ه.ي\ق: يشب_ه بالظ�ل1يم

ل1نفاره وج'ب\نه؛ ومنه قول الشاعر:
ه.د.جان الر_ال, خلف ال%ي\قة

@هبك: ال%ب\ر.ك%ة�: الارية الناعمة. وشباب ه.ب\ر.ك¬: تام¬؛ قال:
جارية ش.ب_ت\ ش.باباv ه.ب\ر.كا،
ل ي.ع\د' ث%د\يا ن.ح\ر,ها أ%ن ف%ل�ك%ا

وش.باب¬ ه.ب\ر.ك¬ وه'بار,ك: كذلك.
@هبنك: ال%ب.ن_ك': الكثي ال�م\ق، وقال ثعلب: هو ال4حق فلم يقيده

بقلة ول بكثرة، وال�نثى ه.ب.ن_كة.
@هتك: ال%ت\ك': خ.ر\ق' الس>ت\ر عما وراءه، والسم ال�ت\كة، بالضم.

وال%ت1يكة�: الفضيحة. وف حديث عائشة، رضي ال ع ها: ف%ه.ت.ك الع1ر\ض. حت
وقع بال4رض؛ وال%ت\ك': أ%ن ت.ج\ذ1ب. س1ت\راv فتقطعه من موضعه أ%و

ت.ش'ق_ منه طائفةv ي'ر.ى ما وراءه، ولذلك يقال: ه.ت.ك. ال س1ت\ر. الفاجر.
ورجل م.ه\ن'وك الس>ت\ر: م'ت.ه.ت>ك�ه. وت.ه.ت_ك أ%ي اف}ت.ض.ح. ابن

سيده: ه.ت.ك. الس>ت\ر.
والث�و\ب. ي.ه\ت1ك�ه ه.ت\كاv فان\ه.ت.ك. وت.ه.ت_ك.: جذبه فقطعه من

vموضعه أ%و شق منه جزءا
فبدا ما وراءه؛ ومنه قولم ف الدعاء والب: ه.ت.ك. ال� س1ت\ر. فلن،

وه.ت_ك. ال4س\تار.؛ شد>د للكثرة. ورجل م'ن\ه.ت1ك¬ وم'ت.ه.ت>ك¬
وم'س\ت.ه\ت1ك: ل ي'بال أ%ن ي'ه\ت.ك س1ت\ر'ه عن عورته؛ وكل ما انشق كذلك، فقد

ان\ه.ت.ك وت.ه.ت_ك؛ قال يصف كل:
م'ت.ه.ت>ك' الش_ع\ران ن.ض�اح' الع.ذ%ب\

أ%بو عمرو: ال�ت\ك' وسط الليل. وف حديث ن.و\ف{ الب,ك%ال9ي: كنت أ%بيت'
:�على باب دار علي�، فلما م.ض.ت\ ه'ت\كة من الليل ق�ل}ت' كذا؛ ال�ت\كة

،vمن الليل كأ%نه جعل الليل حجابا vطائفة من الليل. يقال: س1ر\نا ه'ت\كة



فلما مضى منه ساعةD فقد ه'ت1ك. با طائفةD منه. وال�ت\ك%ة: ساعة من
الليل للقوم إ,ذا ساروا. يقال: س1ر\نا ه'ت\كةv منها، وقد هات.ك}ناها: س1رنا

ف د'جاها؛ قال:
هات.ك}ت'ه حت ان\ج.لت\ أ%ك}راؤ'ه
ع.ن>ي، وعن م.ل}م'وسة{ أ%ح\ناؤ'ه

يصف الليل والبعي. وال1ت.ك': ق1ط%ع' الغ1ر\س تتمزق عن الولد، الواحدة
ه1ت.ك%ة، وثوب ه.ت1ك¬؛ قال م'زاح1م¬:

ج.ل ه.ت1كاv كالر_ي\ط1 عنه، فب.ي_ن.ت\
م.شاب,هه' ح'د\ب. الع1ظام, ك%واس1ي.ا
أ%ي استبانت\ م.شاب,ه' أ%بيه فيه.

@هفك: ال4زهري: امرأ%ة ه.ي\ف%ك¬ أ%ي حقاء؛ وقال ع'ج.ي\ر¬ الس_ل�ول©ي
:vيصف م.ز.اد.ة

Dز.م_تهما ه.ي\ف%ك¬ ح.مق}اء� م'ص\ب,ي.ة
ل يتبع' العي أ%ش\قاها إ,ذا و.غ%ل

ويقال: فلن م1ه.ف�ك¬ وم'ؤ.ف�ك¬ وم'ف%ن>ن¬ وم'ت.ه.فYك¬ إ,ذا كان
كثي الطإ, والختلط. وف الديث: قل ل�م_تك فل}ت.ه\ف1ك}ه ف القبور

أ%ي,ل1ت'ل}ق1ه فيها، وقد ه.ف%كه إ,ذا أ%لقاه.
والت_ه.ف©ك: الضطراب والسترخاء ف الشي.

@هكك: ال4زهري: أ%هل الليث هك وهو مستعمل ف حروف كثية، منها ما قال
أ%بو عمرو ف نوادره: ه.ك_ بس.ل}ح1ه وس.ك_ به إ,ذا رمى به. قال: و.ه.ك_

وس.ج_ وت.ر� إ,ذا حذ%ف. بس.ل}ح1ه. وه.ك_ الطائر' ه.ك9ا¾: حذ%ف.
بذ%ر\ق1ه. وه.ك_ الن_عام': س.ل%ح. وه.ك� الشيء4 ي.ه'ك©ه ه.ك9ا¾، فهو

م.ه\ك�وك وه.ك1يك¬: س.ح.ق%ه. وه.ك� اللب. ه.ك9ا¾: استخرجه ون.ه.ك%ه؛ أ%نشد
ابن ال4عراب:

إ,ذا ت.ر.ك%ت\ ش'ر\ب. الر_ث1يئ%ة هاج.ر¬
وه.ك_ ال%ليا، ل ت.ر,ق> ع'ي'ون'ها

هاج.ر': قبيلة، يقول: ش'ر\ب' الر_ث1يئة م.ج\د'هم أ%ي هم ر'عاة ل
ص.ن,يعة لم غي شرب هذا اللب الذي يسمى الرثيئة، وقوله: ل ترق_ عيونا أ%ي

ل تستح. وه.ك_ الرجل� الرأ%ة ي.ه'ك©ها ه.كا¾: نكحها: وأ%نشد:
يا ض.ب'عاv أ%ل}ف%ت\ أ%باها قد ر.ق%د\،



ف%ن.ف%ر.ت\ ف رأ}س1ه ت.ب\غ1ي الو.ل%د\
فقام. و.س\نان% ب,ع.ر\د{ ذي ع'ق%د\،

فه.ك�ها س'خ\ناv به حت ب.ر.د\
وال%كe: الماع الكثي، وه.ك�ها إ,ذا أ%كثر جاعها. أ%بو عمرو:

ال%ك1يك' ال�خ.ن_ث�. ويقال: ه.ك_ فلناv النبيذ� إ,ذا بلغ منه مثل
ت.ك�ه'، فان\ه.ك_. ويقال: ه'ك_ إ,ذا أ�س\ق1ط. وال%كe: ت.ه.و_ر البئر.

وال%كe: الطر الشديد. وال%كe: م'داركة الطعن بالرماح. وه.ك�ه بالسيف:
ضربه. وال%ك%و_ك': الكان الصeل}ب' الغليظ، وقيل الس_ه\ل؛ قال:

إ,ذا ب.ر.ك}ن. م.ب\ر.كاv ه.ك%و_كا،
كأ%نا ي.ط}ح.ن_ فيه الد_ر\م.كا

أ%و\ش.ك}ن. أ%ن ي.ت\ر'ك}ن. ذاك ال%ب\ر.كا
ت.ر\ك. النساء3 العاج,ز. الز_و.ن_كا

ويورى: م.ب\ر.كاv ع.ك%و_كا، وهو الس_ه\ل أ%يضاv، يريد أ%نم على سفر
ورح\لة. والز_و.ن_ك': الختال ف مشيه الرافع نفسه فوق قدرها. ال4زهري:

وع.ك%و_ك¬ على بناء ه.ك%و_ك، وهو السمي. وان\ه.ك_ ص.ل الرأ%ة
ان\ه,كاكاv إ,ذا انفرج ف الولدة.

ابن شيل: ت.ه.ك�ك%ت1 الناقة� وهو ت.و.خ>ي ص.ل%و.ي\ها ود'ب'رها، وهو
أ%ن ي'ر.ى كأ%نه س1قاء يتخض. قال ال4زهري: وت.ف%ك�ك%ت1 ال�نثى إ,ذا

أ%ق}ر.ب.ت\ فاس\ت.ر\خ.ى ص.ل%و.اها وع.ظ�م ض.ر\عها ودنا نتاج'ها، شبهت
بالشيء الذي يتزايل ويتفتح بعد انعقاده وار\ت1تاق1ه.

@هلك: ل%ل}ك': اللك. قال أ%بو عبيد: يقال ال%ل}ك وال�ل}ك'
اوال�ل}ك' وال%ل}ك'؛ ه.ل%ك. ي.ه\ل1ك' ه'ل}كاv وه.ل}كاv وه.لكاv: مات. ابن جن:
ومن الشاذ قراءة من قرأ%: وي.ه\ل%ك' ال%ر\ث� والن_س\ل�، قال: هو من باب

ر.ك%ن. ي.ر\ك%ن' وق%ن.ط% ي.ق}ن.ط�، وكل ذلك عند أ%ب بكر لغات متلطة،
قال: وقد يوز أ%ن يكون ماضي ي.ه\لك' ه.ل1ك كع.ط1ب.، فاستغن عنه ب.ل%ك.

وبقيت ي.ه\ل%ك دليلv عليها، واستعمل أ%بو حنيفة ال%ل%ك%ة ف ج'ف�وف
النبات وب.ي'وده فقال يصف النبات: من ل%د'ن1 ابتدائه إ,ل تامه، ث

ت.و.لYيه وإ,دباره إ,ل ه.ل%ك%ت1ه وب.ي'وده.
ورجل هال1ك¬ من قوم ه'ل�ك{ وه'ل�ك وه.ل}ك%ى وه.و.ال1ك.، ال4خية

شاذة؛ وقال الليل: إ,نا قالوا ه.ل}ك%ى وز.م\ن.ى وم.ر\ض.ى ل4نا أ%شياء



ض'ر,ب'وا با وأ�د\خ1لوا فيها وهم لا كارهون. ال4زهري: قوم¬ ه.ل}ك%ى
وهال1ك�ون. الوهري: وقد يمع هال1ك على ه.ل}ك%ى وه'ل�ك؛ قال زياد' بن

م'ن\ق1ذ:
ت.ر.ى ال4رام1ل% وال�ل�ك. ت.ت\ب.ع'ه،
ي.س\ت.نe منه عليهم واب,لD ر.ز,م'

يعن به الفقراء؛ وه.ل%ك. الشيء4 وه.ل�كه وأ%ه\ل%ك%ه؛ قال العجاج:
وم.ه\م.ه{ هال1ك1 م.ن\ ت.ع.ر_جا،

هائلة{ أ%ه\وال�ه م.ن\ أ%د\ل%جا
يعن م'ه\ل1ك، لغة تيم، كما يقال ليل غاض� أ%ي م'غ\ض�. وقال ال4صمعي

ف قوله هال1ك1 من ت.ع.ر_جا أ%ي هالك1 ال�ت.ع.ر>جي إ,ن ل ي'ه.ذYبوا
ف السي أ%ي من تعر_ض فيه ه.ل%ك.؛ وأ%نشد ثعلب:

قالت س'ل%ي\مى ه.لYكوا ي.سارا
vوم.ه\ل%كا vوه'لوكا vالوهري: ه.ل%ك. الشيء� ي.ه\ل1ك' ه.لكا

وم.ه\ل1كاv وم.ه\ل�كاv وت.ه\ل�ك%ةv، والسم ال�ل}ك'، بالضم؛ قال اليزيدي:
الت_ه\ل�كة من نوادر الصادر ليست ما يري على القياس؛ قال ابن بري: وكذلك

التeه\لوك ال%لك'؛ قال: وأ%نشد أ%بو ن%ي\لة لش.ب,يب, بن ش.ب_ة%:
ش.بيب'، عادى ال� من ي.ج\ف�وكا

وس.ب_ب. ال� له ت'ه\لوكا
�وأ%ه\لكه غيه واس\ت.ه\ل%كه. وف الديث عن أ%ب هريرة: إ,ذا قال الرجل

ه.ل%ك. الناس'
vماضيا vفهو أ%ه\ل%كهم؛ يروى بفتح الكاف وضمها، فمن فتحها كانت فعل

ومعناه أ%ن الغال1ي الذين ي'ؤي,س'ون الناس.
من رحة ا ل تعال يقولون ه.ل%ك الناس'

أ%ي استوجبوا النار واللود فيها بسوء أ%عمالم، فإ,ذا قال الرجل ذلك
فهو الذي أ%وجبه لم ل ال تعال، أ%و هو الذي لا قال لم ذلك وأ%يأ%سهم

حلهم على ترك الطاعة والنماك ف العاصي، فهو الذي أ%وقعهم ف
اللك، وأ%ما الضم فمعناه أ%نه إ,ذا قال ذلك لم فهو أ%ه\ل%كهم أ%ي أ%كثرهم

ه.لكاv، وهو الرجل� ي'ول%ع' بعيب الناس وي.ذ}هب' بنفسه ع'ج\باv، ويرى له
عليهم فضلv. وقال مالك ف قوله أ%هلكهم أ%ي أ%ب\س.ل�هم. وف الديث: ما

خال%طت1 الصدقة� مالv إ,ل� أ%ه\ل%ك%ت\ه؛ قيل: هو حضÒ على تعجيل الزكاة



من قبل أ%ن تتلط بالال بعد وجوبا فيه فتذهب به، وقيل: أ%راد تذير
الع'م_ال عن اخ\ت1زال شيء منها وخلطهم إ,ياه با، وقيل: أ%ن يأ}خذ الزكاة
وهو غن�ي عنها. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%تاه سائل فقال له:

ه.ل%ك}ت' وأ%ه\ل%ك}ت' أ%ي أ%هلكت عيال. وف التنزيل: وتلك الق�رى أ%ه\ل%ك}ناهم
لا ظلموا. وقال أ%بو عبيدة: أ%خبن ر'ؤ\بة أ%نه يقول ه.ل%ك}ت.ن بعن

أ%ه\ل%كتن، قال: وليست بلغت. أ%بو عبيدة: تيم تقول ه.ل%ك%ه ي.ه\ل1ك�ه
ه.ل}كاv بعن أ%ه\ل%كه. وف الثل: فلن هال1ك¬ ف الوالك؛ وأ%نشد

أ%بو عمرو لبن جذ}ل, الطYعان1:
ت.جاو.ز\ت' ه1ن\داv ر.غ}ب.ةv عن ق1تال1ه،
إ,ل مال1ك{ أ%ع\ش'و إ,ل ذك}ر, مالك1

فأ%ي\ق%ن\ت' أ%ن ثائ1ر' ابن م'ك%د_م�،
غ%داة% إ,ذ{، أ%و هال1ك¬ ف ال%وال1ك1

قال: وهذا شاذ على ما فسر ف فوارس؛ قال ابن بري: يوز أ%ن يريد هالك ف
ال�مم ال%وال1ك فيكون جع هالكة، على القياس، وإ,نا جاز فوارس ل4نه

مصوص بالرجال فل لبس فيه، قال: وصواب إنشاد البيت:
فأ%يقنت أ%ن عند ذلك ثائر

وال%ل%ك%ة: ال%لك'؛ ومنه قولم: هي ال%ل%ك%ة ال%ل}كاء�، وهو توكيد
لا، كما يقال ه.م.ج¬ هامج¬.

أبو عبيدة: يقال وقع فلن ف ال%ل%ك%ة1 ال%ل}كى والس_و\أ%ة
،v؛ أي لوقت ه1لك1هم أج.لvالس_و\أى. وقوله عز وجل: وجعلنا ل%ه\ل1كه,م م.وع1دا

ومن قرأ ل%ه\ل%ك1هم فمعناه لهلكهم. وف حديث أم زرع: وهو إمام'
الق%و\م ف ال%هال1ك؛ أرادت ف الروب وأنه لث1ق%ته بشجاعته يتقد_م ول

يتخلف، وقيل: إنه لعلمه بالط©رق يتقد_م القوم. فيهديهم وهم على أثره.
واس\ت.ه\ل%ك. الال%: أنفقه وأنفده؛ أنشد سيبويه:

تقول�، إذا اس\ت.ه\ل%ك}ت' مالv لل%ذ�ة{،
ف�ك%ي\ه.ة�: ه.ش_ي\ء# بك%ف�ي\ك. لئ1ق'

قال سيبويه: يريد هل شيء فأدغم اللم ف الشي، وليس ذلك بواجب كوجوب
إدغام الشم والشراب ول جيعهم يدغم هل شيء. وأه\ل%ك. الال%: باعه. ف بعض

أخبار هذيل: أن ح.بيباv ال�ذ%ل9 قال ل%ع\ق1ل, ابن خ'و.ي\ل1د: ارج,ع\
إل قومك، قال: كيف أصنع بإيلي؟ قال: أه\ل1ك}ها أي بع\ها. وال%ه\ل%كة



وال%هل1كة وال%ه\ل�كة: ال%فازة لنه يهلك فيها كثياv. ومفازة هالكةD من
س.ل%كها أي هالكة للسالكي. وف حديث التوبة: وت.ر\ك�ها م.ه\ل1كة أي

موضع ل%لك1 نف}سه، وجعها م.هال1ك'، وتفتح لمها وتكسر أيضاv للمفازة.
وال%ل%ك�ون�: ال4رض ال%د\بة وإن كان فيها ماء. ابن ب'ز'رج: يقال هذه أرض

�آرم.ةD ه.ل%ك�ونD، وأرض ه.ل%كون إذا ل يكن فيها شيء. يقال: ه.ل%كون
نبات أرضي. ويقال: تر.كها آر,م.ةv ه.ل%ك1ي. إذا ل يصبها الغ.ي\ث� منذ دهر

طويل. يقال: مررت بأرض ه.ل%ك1ي.، بفتح الاء واللم 
(* قوله: «ه.ل%كي.

بفتح النون دون تنوين»، هكذا ف الصل. وف القاموس: أرض¬ ه.ل%ك1ي¬
وأرض¬ ه.لكونD، بتنوين الضم�).

وال%ل%ك' وال%ل%كات': الس>ن'ون% لنا مهلكة؛ عن ابن العراب؛ وأنشد
لس\ود. بن ي.ع\ف�ر.:

قالت له أمe ص.م\عا، إذ ت'ؤ.ام1ر'ه:
أل ت.ر.ى ل1ذ%وي ال4موال, وال%ل%ك1؟

الواحدة ه.ل%كة بفتح اللم أيضاv. وال%لك': ال%ه\د' ال�ه\ل1ك'.
وه.لك¬ م'ه\ت.ل1ك¬: على البالغة؛ قال رؤبة:

من الس>ني. وال%لك1 ال1ه\ت.ل1ك\
ول4ذ}ه.ب.ن_ فإما ه'ل}ك¬ وإما م'ل}ك¬، والفتح فيهما لغة، أي

ل4ذ}ه.ب.ن_ فإما أن أه\ل1ك. وإما أن أم\ل1ك.. وهال1ك' أه\ل�: الذي ي.ه\ل1ك' ف
أه\له؛ قال ال4عشى:

وهال1ك أه\ل� ي.عود'ونه،
وآخ.ر' ف ق%ف}زة{ ل ي'ج.ن\

قال: ويكون وهالك أهل� الذي ي'ه\ل1ك أه\ل%ه. وال%ل%ك': ج,يف%ة� الشيء
الال1ك. وال%ل%ك': م.ش\ر.ف%ة� ال%ه\واة1 من ج.و> السeكاك1 لنا

م.ه\ل%كة، وقيل: ال%ل%ك' ما بي كل أرض إل الت تتها إل الرض السابعة،
وهو من ذلك؛ فأما قول الشاعر:

الوت' تأت ليقات{ خ.واط1ف�ه،
وليس ي'ع\ج,ز'ه' ه.ل}ك¬ ول ل�وح

فإنه سكن للضرورة، وهو مذهب كوف، وقد حجر عليه سيبويه إل ف الكسور
والضموم، وقيل: ال%ل%ك' ما بي أعلى البل وأسفله ث يستعار لواء ما



بي كل شيئي، وكله من ال%لك، وقيل: ال%ل%ك' ال%ه\واة بي البلي؛
وأنشد لمرئ القيس:

أرى ناق%ة% الق%ي\س, قد أص\ب.ح.ت\،
على ال4ي\ن,، ذات. ه1باب� ن,وارا
رأت\ ه.ل%كاv بن,جاف الغ.ب,يط،
فكاد.ت\ ت.ج'دe ال�ق1ي� ال1جارا

،vن,فارا :vويروى: ت.ج'د� لذاك ال1جارا؛ قوله ه1باب: ن.شاط، ون,وارا
وتد�: تقطع البل ن'فوراv من ال%ه\واة1، وال1جار: حبل يشد� ف رسغ

البعي. وال%ل%ك': ال%ه\واة بي البلي؛ وقال ذو الرمة يصف امرأة
vر\ط%ها ف واض1ح, الل�يت1 م'ش\ر,فا�ج.ي\داء:ت.رى ق

على ه.ل%ك{، ف ن.ف}ن.ف{ ي.ت.ط%و�ح'
:�وال%ل%ك'، بالتحريك: الشيء الذي ي.ه\وي ويسق�ط. والت_ه\ل�ك%ة

اللك. وف التنزيل العزيز: ول ت'ل}قوا بأيديكم إل الت_ه\ل�كة؛ وقيل:
الت_ه\ل�كة كل شيء تصي عاقبته إل ال%لك. والتeه\ل�وك: ال%لك؛ وأنشد

بيت ش.بيب�:
وس.ب_ب. ال له ت'ه\لوكا

ووقع ف وادي ت'ه\لYك.، بضم التاء والاء واللم' مشددة، وهو غي مصروف
مثل ت'خيب. أي ف الباطل واللك كأنم س.م_و\ه بالفعل.

واله\ت1لك' والن\ه,لك': رمي النسان بنفسه ف ت.ه\ل�كة. والق%طاة
ت.ه\ت.ل1ك' من خوف البازي أي ترمي بنفسها ف ال%هالك. ويقال: ت.ه\ت.ل1ك'

تتهد ف طيانا، ويقال منه: اه\ت.ل%كت1 الق%طاة�. وال1ه\ت.ل1ك': الذي
ليس له همÒ إل أن ي.ت.ض.ي_فه الناس'، ي.ظ%ل© نار.ه فإذا جاء الليل

أسرع. إل من ي.ك}ف�له خ.و\ف. ال%لك1 ل يتمالك دون.ه؛ قال أبو
خ1راش�:إل ب.ي\ت1ه يأوي الغريب' إذا ش.تا،

�وم'هت.ل1ك¬ بال الد_ريس.ي\ن, عائ1ل
وال�ل9ك': الص_عاليك الذين ي.ن\تابون الناس. ابتغاء معروفهم من سوء

حالم، وقيل: ال�ل9ك ال�ن\ت.ج,عون الذين قد ضلوا الطريق، وكله من ذلك؛
أنشد ثعلب ل%م1يل:

أب,يت' مع ال�ل9ك1 ض.ي\فاv له\ل1ها،
وأه\لي قريب¬ م'وس1ع'ون ذوو ف%ض\ل,



وكذلك ال�ت.ه.لYك�ون؛ أنشد ثعلب للم'ت.ن.خ>ل ال�ذ%ل9:
لو أنه جاءن ج.و\عان� م'ه\ت.ل1ك¬،

من ب'ؤ_س الناس، عنه الي\ر' م.ح\ج'وز'
واف}ع.ل} ذلك إما ه.ل%ك%ت\ ه'ل�ك' أي على كل حال، بضم الاء واللم غي

مصروف؛ قال ابن سيده: وبعضهم ل يصرفه أي على ما خ.ي_ل%ت\ ن.ف}س'ك ولو
ه.ل%ك}ت.، والعام_ة تقول: إن ه.ل%ك. ال�ل�ك'؛ قال ابن بري: حكى أبو علي

عن الكسائي ه.ل%ك%ت\ ه'ل�ك'، مصروفاv وغي مصروف. وف حديث الدجال: وذكر
صفته ث قال: ولكن ال�ل}ك' كل© ال�ل}ك1 أن ربكم ليس بأعور، وف رواية:

فإما ه.ل%ك%ت\ ه'ل�ك' فإن ربكم ليس بأعور؛ ال�ل}ك' ال%لك، ومعن
الرواية الول ال%لك' كل© ال%لك للدجال لنه وإن اد�عى الربوبية

ول%ب_س على الناس با ل يقدر عليه الشر، فإنه ل يقدر على إزالة الع.ور لن
ال منزه عن النقائص والعيوب، وأما الثانية فه'ل�ك¬، بالضم والتشديد،

جع هالك أي فإن ه.ل%ك. به ناس جاهلون وضل©وا فاعلموا أن ال ليس بأعور،
ولو روي: فإما ه.ل%ك%ت\ ه'ل�ك على قول العرب افعل كذا إما ه.ل%ك%ت\
ه'ل�ك' وه'ل�ك¬ بالتخفيف منو_ناv وغي منو�ن، لكان وجهاv قوي�اv وم'ج\راه

م'ج\رى قولم اف}ع.ل} ذلك على ما خ.ي_ل%ت\ أي على كل حال. وه'ل�ك¬: صفة
مفردة بعن هالكة كناقة س'ر'ح¬ وامرأة ع'ط�لD، فكأنه قال: فكيفما كان

المر فإن ربكم ليس بأعور، وف رواية: فإما ه.ل%ك. ال�ل�ك' فإن ربكم ليس
بأعور. قال الفراء: العرب تقول افعل ذلك إما ه.ل%ك%ت\ ه'ل�ك'، وه'ل�ك¬

بإجراء� وغي إجراء، وبعضهم ي'ضيفه إما ه.ل%كت\ ه'ل�ك�ه أي على ما خ.ي_ل%ت\
أي على كل حال، وقيل ف تفسي الديث: إن ش.ب_ه عليكم بكل معنÝ وعلى كل

حال فل ي'ش.ب>ه.ن_ عليكم أن� ربكم ليس بأعور، وقوله على ما
خ.ي_ل%ت\ أي أر.ت\ وش.ب_ه.ت\، وروى بعضهم حديث الدجال وخزيه وبيان كذبه ف

عوره.وال%ل�وك من النساء: الفاجرة الش_ب,ق%ة� التساقطة على الرجال، سيت
بذلك لنا ت.تهالك أي ت.ت.مايل وتنثن عند جاعها، ول يوصف الرجل الزان

بذلك فل يقال رجل ه.ل�وك¬؛ وقال بعضهم: ال%ل�وك ال%س.نة الت_ب.عeل,
لزوجها. وف حديث ماز,ن{: إن م'ول%ع¬ بالمر وال%ل�وك1 من النساء.

وف الديث: فتهال%ك}ت' عليه فسألته أي سقطت عليه ورميت بنفسي فوقه.
وت.هالك الرجل� على التاع والف1راش,: سقط عليه، وت.هال%ك%ت1 الرأة� ف

مشيها: من ذلك.



والال1ك1يe: الد_اد'، وقيل الص_ي\ق%ل؛ قال ابن الكلب: أو�ل من
vع.م1ل% الديد. من العرب الالك' بن عمرو بن أس.د بن خ'زي\مة، وكان حد�ادا

نسب إليه الد�اد فقيل الال1كيe، ولذلك قيل لبن أسد الق�يون�؛ وقال
لبيد:

ج'نوح. الال1ك1ي> على يد.ي\ه1،
م'ك1ب�اv ي.ج\ت.لي ن'ق%ب. الن>صال,

أراد بالال1كي� الداد؛ وقال آخر:
ول ت.ك' م1ثل% الال1كي> وع1ر\س1ه،

س.ق%ت\ه على ل%و\ح� س1مام. الذ�رار,ح,
فقالت: ش.راب¬ بار,د¬ قد ج.د.ح\ت'ه،
ول ي.د\ر ما خاض.ت\ له بال%جاد1ح,

أي خلطته بالسويق. قال عر�ام ف حديثه: كنت أت.ه.ل�ك' ف م.فاوز أي كنت
أدور فيها ش1ب\ه. التحي؛ وأنشد:
كأنا ق%طرةD جاد السحاب' با،

بي السماء وبي الر\ض, ت.ه\ت.ل1ك'
واس\ت.ه\ل%ك. الرجل� ف كذا إذا ج.ه.د. ن.ف}س.ه، واه\ت.ل%ك. معه؛ وقال

الراعي:
لن_ حديثD فات1ن¬ ي.ت\ر'ك الف%ت

خفيف. الشا، م'س\ت.ه\ل1ك. الر>ب\ح، طام1عا
أي ي.ج\ه.د' ق%ل}ب.ه ف إثرها. وطريق م'س\ت.ه\ل1ك' الو,ر\د أي ي'ج\ه,د'

من س.ل%ك%ه؛ قال ال�ط%يئة يصف الطريق:
م'س\ت.ه\ل1ك' الو,ر\د1، كال�س\ت>، قد جع.ل%ت\

أيدي ال%طي> به عادي_ةv ر'ك�با
ال�س\ت1يe وال�س\ديe: يعن به الس_دى والس_ت؛ شب_ه ش.ر.ك الطريق

بس.د.ى الثوب. وفلن ه1ل}ك%ةD من ال1ل%ك1 أي ساقطة من السواقط أي
هال1ك¬. وال%ل}كى: الش_ر,ه'ون% من النساء والرجال، يقال: رجال ه.ل}كى ونساء

ه.ل}كى، الواحد هال1ك¬ وهالكة. ابن ال4عراب: الال1ك%ة النفس
الش_ر,ه.ة؛ يقال: ه.ل%ك. ي.ه\ل1ك' ه.لكاv إذا ش.ر,ه.؛ ومنه قوله:

ول أهل1ك\ إل الل�ب.ن,
(* تامه كما ف شرح القاموس:



جللته السيف إذا مالت كوارته * تت العجاج ول اهلك إل
اللب)

أي ل أش\ر.ه\. ويقال للم'زاح1م, على الوائد: ال�ت.هال1ك' وال�لهس'
والوارش والاض1ر' 

(* قوله «والاضر» كذا بالصل. والذي ف ماد�ة حضر:
رجل حضر ككتف وندس: يتحي طعام الناس ليحضره.) والل�ع\و'، فإذا أكل بيد

ومنع بيد فهو ج.ر\د.بان�؛ وأنشد شر:
إن� س.دى خ.ي\ر� إل غي, أه\ل1ه،

ك%هال1ك%ة{ من السحاب, ال�ص.و>ب,
قال: هو السحاب الذي ي.ص'وب' ال%ط%ر ث ي'قل1ع' فل يكون له مطر فذلك

ه.لكه.
@هك: ه.م.كه ف المر فان\ه.م.ك: ل%ج_ج.ه ف%ل%ج_. وان\ه.مك. الرجل ف

المر أي ج.د_ ول%ج_ وت.ماد.ى فيه، وكذلك ت.ه.م_ك ف المر، وتقول: ما
الذي ه.م.كه فيه. وف حديث خالد بن الوليد: أن الناس انمكوا ف المر؛

الن\هماك' الت_مادي ف الشيء والل�جاج' فيه. ويقال: فرس م.ه\موك
ال%ع.د_ي\ن, أي م'ر\س.ل� ال%ع.د_ين,؛ وقال أبو د'واد:

س.ل1ط� السeن\ب'ك1 لم¬ ف%صeه،
م'ك}ر.ب' ال4ر\ساغ, م.ه\موك' ال%ع.د�

Òوم'ز\م.ئ1ك Òفهو م'ه\م.ئ1ك ،eواه\م.أك_ فلن ي.ه\م.ئ1ك
.vإذا امتل غضبا Òوم'ص\م.ئ1ك

@هنك: قال الزهري: قرأت ف نسخة من كتاب الليث: ال%ن.ك' حبÒ ي'ط}ب.خ'
.vف}ص؛ قال ال4زهري: وما أراه عربيا�أغب أ%كد.ر ويقال له الق

@
هنبك: ال4زهري ف النوادر: ه.ن\ب.كةD من د.ه\ر� وس.ن\بةD من دهر بعن.

@هندك: رجل ه1ن\د1كيÒ: من أهل ال1ن\د1، وليس من لفظه لن الكاف ليست من
حروف الزيادة، والمع ه.ناد1ك'؛ قال كثي>ر عزة:

م'ق}ر.ب.ةD د'ه\م¬ وك�م\ت¬، كأنا
ط%ماط1م'، يوف�ون% الو,فار.، ه.ناد1ك'

وقال الحوص:
فال1ن\د1كيe ع.دا ع.ج\لن% ف ه.د.م,



وقال أبو طالب:
ب.ن أم.ة{ م.ج\نونة{ ه1ن\د1كي_ة{،

ب.ن ج'م.ح� ع.ب,يد ق%ي\س, بن عاقل
قال الوهري: ال1ناد1ك%ة� النود، والكاف زائدة، ن'سبوا إل الند على

غي قياس. ال4زهري: سيوف ه1ن\د1كي_ة أي ه1ن\دية، والكاف زائدة، يقال:
سيف ه1ن\د1كيÒ ورجل ه1ن\د1كي�.

@هوك: ل4ه\و.ك' ال4حق وفيه بقي_ةD، والسم ال%و.ك'، وقد ه.و,ك.
ه.و.كاv. ورجل ه.و_اك وم'ت.ه.و>ك: متحي؛ أنشد ثعلب:

،vوالق%و\ل% ساد1را eإذا ت'ر,ك. الك%ع\ب
ت.ه.و_ك. حت ما ي.كاد' ي.ر,يع'

وقد ه.و_كه غي'ه. وال4ه\و.ك' وال4هو.ج' واحد. والت_ه.وeك':
السeقوط ف ه'و_ة الر_دى. وروي عن عمر بن الطاب، رضي ال عنه، أنه قال

للنب، صلى ال عليه وسلم: إنا نسمع أحاديث من ي.ه'ود. تعجبنا أف%ت.رى أن
نكتبها؟ فقال النب، صلى ال عليه وسلم: أم'ت.ه.و>كون% أنتم كما

 vت.ه.و_ك%ت1 اليهود' والنصارى؟ لقد جئتكم با بيضاء نق1ي_ة
(* تامه كما بامش

النهاية: ولو كان موسى حياv ما وسعه إل اتباعي). قال أبو عبيدة: معناه
أم'ت.ح.ي>رون% أنتم ف السلم حت تأخذوه من اليهود؟ وقال ابن سيده؛

يعن أمتحيون؟ وقيل: معناه أم'ت.ر.د>د'ون% ساقطون؟ وإنه ل�ت.ه.و>ك¬ لا
هو فيه أي يركب الذنوب والطايا. الوهري: الت_ه.وeك' مثل

الت_ه.وeر، وهو الوقوع ف الشيء بقلة م'بالة وغي ر.و,ي_ة{. والت_ه.وeك:
التحيeر. ابن ال4عراب: ال4ه\كاء ال�ت.حيون، وهاكاه إذا استصغر عقله.

وال�ت.ه.و>ك: الذي يقع ف كل أ%مر. وف الديث من طريق آخر: أن عمر أتاه
بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب فغضب وقال: أم'ت.ه.و>كون% فيها يا ابن

الطاب؟
@هبكل: التهذيب ف الماسي: أ%بو تراب غلم ه.ب.ر\ك%ل قوي�؛ وأ%نشدت

أ�مe ب'ه\لول:
يا ر'ب_ ب.ي\ضاء، ب,و.ع\ث1 ال4ر\م'ل,،

قد ش'غ1ف%ت\ بناش1ئ{ ه.ب.ر\ك%ل,
(* قوله «يا رب بيضاء إل» سقط بي الشطورين ثلثة مشاطي وهي:



شبيهة العي بعي الغزل
فيها طماح عن خليل حنكل

وهي تداري ذاك بالتجمل
قد شغفت إل).

@هتل: الت_ه\تال�: مثل الت_ه\تان. وسحائب' ه'ت_ل وه'ت_ن: ه'ط�ل،
وقيل: م'تتابعة الطر؛ قال العجاج:ع.ز_ز. منه، وهو م'ع\ط1ي ال4س\هال}،

ضر\ب' الس_وار,ي م.ت\ن.ه بالت_ه\تال
أ%ي ع.ز_ز. م.ت\ن. هذا الكثيب، ومعن ع.ز_زه صل�به. ه.ت.ل%ت1 السماء�

وه.ت.ن.ت ت.ه\ت1ل ه.ت\لv وه'تولv وت.ه\تالv وه.ت.لناv: ه.ط%لت،
وقيل: هو فوق ال%ط}ل، وهو ال%ت.لن وال%ت.نان، وقيل: ال%ت.لن الطر'

الضعيف الدائم.
وال%ت\لى: ضر\ب من النبت، وليس بثبت. وال%ت1يل�: موضع.
@هتمل: ال%ت\م.لة�: الكلم الفيe. وال%ت\ملة: كال%ت\ملة، وقد

ه.ت\م.ل؛ قال الكميت:
ول أ%ش\ه.د' ال�ج\ر. والقائ1ل1يه1،

إ,ذا ه'م\ ب,ه.ي\ن.مة{ ه.ت\م.لوا
وه.ت\مل الرجلن: تكل�ما بكلم ي'س3ر_انه عن غيها، وهي ال%ت\م.لة،

وجعها ه.تام1ل: أ%نشد ابن ال4عراب:
تسم.ع' للج,ن> به ز,ي\ ز,ي\ ز.ما،

ه.تام1لv من ر,ز>ها وه.ي\ن.ما
وقال ابن أ%حر:

ف%س3ر\ قص\د. س.يي، يا ابن س.م\راء، إ,نن
ص.بور¬ على تلك الرeق%ى وال%تام1ل

(* قوله «يا ابن سراء» ف شرح القاموس: يا ابن حراء).
وال�ه.ت\م1ل: الن_م_ام 

(* وما يستدرك عليه ما ذكره ف التهذيب ونصه،
وقال ابو زيد: التمهل العتدل، وقد اتهل سنام البعي واتأل إذا انتصب

واستقام فهو متمهل ومتمئل).
@هثمل: ال%ث}ملة: الفساد والختلط.

هجل: ال%ج\ل: الطمئن من ال4رض نو الغائط. ال4زهري: ال%ج\ل الغائط



يكون منفرجاv بي البال مطمئن�اv م.و\ط1ئه ص'ل}ب، والمع أ%ه\جال وه1جال
وه'جول؛ قال أ%بو ز'بيد:
تنe للظYم\ء3 ما قد أ%ل%م_ با

بال%ج\ل منها كأ%ص\وات الز_نابي
قال ابن بري: والذي ف شعره الز_نان,ي، بالنون، وهي الصى الص>غار؛

فأ%ما قوله:
لا ه.ج.لت¬ س.ه\لة، ون,جاد'ها

د.كاد1ك' ل ت'ؤ\ب بن� ال%رات1ع'
فزعم أ%بو حنيفة أ%نه جع ه.ج\ل؛ قال ابن سيده: ورد� عليه ذلك بعض

اللغويي وقال: إ,نا هو جع ه.ج\لة، قال: يقال ه.ج\ل وه.ج\لة كما يقال س.ل9
وس.ل�ة وك%وÒ وك%و_ة، وأ%نا ل أ%ث1ق ب.ج\لة ول أ%ت.ي.ق�نها، وإ,نا

ه.ج\ل وه.ج.لت عندي من باب س'راد1ق وس'راد1قات وح.م_ام وح_امات،
وغي ذلك من الذكر الموع بالتاء. وال%ج,يل من ال4رض: كال%ج\ل؛ قال ابن

ال4عراب: ال%ج\ل ما اتسع من ال4رض وغ%م.ض.؛ قال أ%بو النجم:
واليل� ي.ر\د1ين ب.ج\ل هاج,ل,
ف%وار,طاv، ق�د_ام ز.ح\ف{ راف1ل,

وال%ج\ل وال%ب\ر': مطمئن ي'ن\ب,ت وما ح.و\له أ%شد� ارتفاعاv، وجعه
ه'جول وه'بور. وأ%ه\ج.ل القوم' فه'م م'ه\ج,لون.

وال%ج,يل�: الو\ض الذي ل يكم عم.له.
وال%ج'ول: الب.غ1يe من النساء. وال%ج'ول من النساء: الواسعة، وقيل:

الفاج,رة؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ع'يون ز.هاها الك�ح\ل، أ%ما ض.م1ي'ها

فع.فÒ، وأ%ما ط%ر\ف�ها فه.ج'ول
قال ابن سيده: عندي أ%نه الفاج,ر؛ وقال ثعلب هنا: إ,نه الطمئن من

ال4رض، وهو منه خطأ. وال%و\ج.ل من النساء 
(* قوله «والوجل من النساء إل»

قال ف شرح القاموس: وشدده الشاعر للضرورة): كال%ج'ول:
قلت تعل�ق ف%ي\ل%قاv ه.و\ج.ل�

وال%و\ج.ل: الفازة الذاهبة ف سيها. وال%و\ج.ل: الفازة البعيدة
الت ليست با أ%علم. وال%و\ج.ل: ال4رض الت ل م.عال با، وقال يي بن



ن'جيم: ال%و\جل الطريق الذي ل علم به، وأ%نشد:
إ,ليك، أ%مي. الؤمني، ر.م.ت\ بنا

ه'موم' ال�ن.ى، وال%و\ج.ل ال�ت.ع.س>ف
ويقال: ف%لةD ه.و\ج.ل إ,ذا ل يهتدوا با؛ وقال ف ترجة قسا:

وه.ج\ل� من ق%ساv ذ%ف1ر, ال�زامى،
تادى ال1ر\ب,ياء� به ال%ن,ينا

(* قوله «وهجل من قساv إل» تقدم ف مادة ذفر بلفظ:
بجل من قساv ذفر الزامى، * تداعى الربياء به حنينا).

وقال: ال%ج\ل الطمئن من ال4رض، وال%و\ج.ل ال4رض الت ل نبت فيها؛
وقال ابن مقبل:

وج.ر\داء4 خ.ر\قاء3 ال%سار,ح ه.و\ج.ل�،
با لس\ت1داء الش_ع\ش.عانات م.س\ب.ح'

وال%و\ج.ل: ال4رض تأ}خذ مر_ة هكذا ومر�ة هكذا، وف الكم: أ%رض
ه.و\ج.ل تأ}خذ مر�ة كذا ومر�ة كذا. وال%و\ج.ل: الناقة السريعة الذاهبة ف

سيها، وقيل: هي الناقة الت كأ}ن� با ه.و.جاv من سرعتها؛ قال الكميت:
وبعد إ,شارتم بالس>يا

ط1 ه.و\جاء ليلت.ها ه.و\ج.ل
(* قوله «وبعد اشارتم» ف التكملة: وقبل اشارتم).

أ%ي ف ليلتها. وناقة ه.و\ج.ل: للسريعة الو.س\اع، وأ%رض ه.و\ج.ل مشتق
منه؛ قال جندل:

والل� ف كلY م'راد{ ه.و\ج.ل,،
كأ%ن_ه بالص_ح\ص.حان ال4ن\ج.ل,

ق�ط}ن¬ س'خام بأ%ياد1ي غ�ز_ل,
�وال%و\ج.ل: الدليل الاذ1ق. وال%و\ج.ل: البطيء ال�ت.وان الثقيل

الو.خ1م، وقيل: هو ال4حق. وال%و\ج.ل: الرجل الذاه1ب ف ح'م\ق1ه. ومشي¬
ه.و\ج.ل: م'س\ترخ؛ قال العجاج:

ف ص.ل%ب� ل%د\ن{ وم.ش\ي� ه.و\ج.ل,
وه.ج_ل}ت بالرجل: أ%سعته القبيح. وشت.م\ته. أ%بو زيد: ه.ج_ل}ت الرجل%

وبالرجل ت.ه\ج,يلv وس.م_ع\ت به تسميعاv إ,ذا أ%سعته القبيح وشتمته.
ابن ب'ز'ر\ج: ل ت.ه.ج_لن� ف أ%عراض الناس أ%ي ل ت.ق%ع.ن� فيهم.



وال%و\ج.ل: الرجل ال4ه\و.ج؛ وقال أ%بو كبي:
vؤاد1 م'ب.ط�نا�فأ%ت.ت\ به ح'وش. الف

س'ه'داv، إ,ذا ما نام ل%يل� ال%وجل,
vم'ه\ج.ل وم'س\ج.ل إ,ذا كان م'ض.ي_عا Dه\م.ل. ومال�وال�ه\ج.ل: ال

م'خ.ل9ى. وه.ج.ل%ت1 الرأ%ة بعينها ور.م.ش.ت وغ%ي_ق%ت ور.أ}ر.أ%ت\ إ,ذا
أ%دارتا بغ.م\ز, الرجل. وال%و\ج.ل: أ%ن\ج.ر السفينة. وال%و\ج.ل: ب.قايا

النeعاس. ابن ال4عراب: ه.و\ج.ل% الرجل� إ,ذا نام نومة خفيفة؛ وأ%نشد:
إ,ل� بقايا ه.و\ج.ل النعاس,

والاج,ل�: النائم. والاج,ل�: الكثي السف%ر.
وه.ج.ل بالق%ص.ب.ة وغيها إ,ذا رمى با، وأ%ما الذي ف الديث: أ%ن

النب،
صلى ال عليه وسلم، دخل السجد وإ,ذا ف1ت\ية من ال4نصار ي.ذ}ر.عون

السجد بقص.بة فأ%خذ الق%ص.ب.ة فه.ج.ل با أ%ي رمى با؛ قال أ%بو منصور: ل
أ%عرف ه.ج.ل بعن رمى، ولكن يقال ن.ج.ل وز.ج.ل بالشيء رمى به.

وه.ج\ن\ج.ل: اسم، وقد كنوا بأ%ب ال%ج.ن\ج.ل؛ قال:
ظل�ت وظ%ل� يوم'ها ح.و\ب. ح.ل,،

وظ%ل� يوم¬ ل4ب ال%ج.ن\ج.ل,
أ%ي وظل� يوم'ها مقولv فيه ح.و\ب. ح.ل,؛ قال ابن جن: دخول لم

التعريف ف ال%ج.ن\ج.ل مع العلمية يدل أ%نه ف ال4صل صفة كالرث والعباس 
*)

وما يستدرك عليه ما ف التهذيب ونصه: وامرأ%ة مهجلة وهي الت افضى قبلها
ودبرها؛ وقال الشاعر: 

ما كان اهلv اين يكذب منطقي * سعد بن مهجلة
العجان فليق).

@هجل: ال%ج\ل: الطمئن من ال4رض نو الغائط. ال4زهري: ال%ج\ل الغائط
يكون منفرجاv بي البال مطمئن�اv م.و\ط1ئه ص'ل}ب، والمع أ%ه\جال وه1جال

وه'جول؛ قال أ%بو ز'بيد:
تنe للظYم\ء3 ما قد أ%ل%م_ با

بال%ج\ل منها كأ%ص\وات الز_نابي
قال ابن بري: والذي ف شعره الز_نان,ي، بالنون، وهي الصى الص>غار؛



فأ%ما قوله:
لا ه.ج.لت¬ س.ه\لة، ون,جاد'ها

د.كاد1ك' ل ت'ؤ\ب بن� ال%رات1ع'
فزعم أ%بو حنيفة أ%نه جع ه.ج\ل؛ قال ابن سيده: ورد� عليه ذلك بعض

اللغويي وقال: إ,نا هو جع ه.ج\لة، قال: يقال ه.ج\ل وه.ج\لة كما يقال س.ل9
وس.ل�ة وك%وÒ وك%و_ة، وأ%نا ل أ%ث1ق ب.ج\لة ول أ%ت.ي.ق�نها، وإ,نا

ه.ج\ل وه.ج.لت عندي من باب س'راد1ق وس'راد1قات وح.م_ام وح_امات،
وغي ذلك من الذكر الموع بالتاء. وال%ج,يل من ال4رض: كال%ج\ل؛ قال ابن

ال4عراب: ال%ج\ل ما اتسع من ال4رض وغ%م.ض.؛ قال أ%بو النجم:
واليل� ي.ر\د1ين ب.ج\ل هاج,ل,
ف%وار,طاv، ق�د_ام ز.ح\ف{ راف1ل,

وال%ج\ل وال%ب\ر': مطمئن ي'ن\ب,ت وما ح.و\له أ%شد� ارتفاعاv، وجعه
ه'جول وه'بور. وأ%ه\ج.ل القوم' فه'م م'ه\ج,لون.

وال%ج,يل�: الو\ض الذي ل يكم عم.له.
وال%ج'ول: الب.غ1يe من النساء. وال%ج'ول من النساء: الواسعة، وقيل:

الفاج,رة؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ع'يون ز.هاها الك�ح\ل، أ%ما ض.م1ي'ها

فع.فÒ، وأ%ما ط%ر\ف�ها فه.ج'ول
قال ابن سيده: عندي أ%نه الفاج,ر؛ وقال ثعلب هنا: إ,نه الطمئن من

ال4رض، وهو منه خطأ. وال%و\ج.ل من النساء 
(* قوله «والوجل من النساء إل»

قال ف شرح القاموس: وشدده الشاعر للضرورة): كال%ج'ول:
قلت تعل�ق ف%ي\ل%قاv ه.و\ج.ل�

وال%و\ج.ل: الفازة الذاهبة ف سيها. وال%و\ج.ل: الفازة البعيدة
الت ليست با أ%علم. وال%و\ج.ل: ال4رض الت ل م.عال با، وقال يي بن

ن'جيم: ال%و\جل الطريق الذي ل علم به، وأ%نشد:
إ,ليك، أ%مي. الؤمني، ر.م.ت\ بنا

ه'موم' ال�ن.ى، وال%و\ج.ل ال�ت.ع.س>ف
ويقال: ف%لةD ه.و\ج.ل إ,ذا ل يهتدوا با؛ وقال ف ترجة قسا:

وه.ج\ل� من ق%ساv ذ%ف1ر, ال�زامى،



تادى ال1ر\ب,ياء� به ال%ن,ينا
(* قوله «وهجل من قساv إل» تقدم ف مادة ذفر بلفظ:
بجل من قساv ذفر الزامى، * تداعى الربياء به حنينا).

وقال: ال%ج\ل الطمئن من ال4رض، وال%و\ج.ل ال4رض الت ل نبت فيها؛
وقال ابن مقبل:

وج.ر\داء4 خ.ر\قاء3 ال%سار,ح ه.و\ج.ل�،
با لس\ت1داء الش_ع\ش.عانات م.س\ب.ح'

وال%و\ج.ل: ال4رض تأ}خذ مر_ة هكذا ومر�ة هكذا، وف الكم: أ%رض
ه.و\ج.ل تأ}خذ مر�ة كذا ومر�ة كذا. وال%و\ج.ل: الناقة السريعة الذاهبة ف

سيها، وقيل: هي الناقة الت كأ}ن� با ه.و.جاv من سرعتها؛ قال الكميت:
وبعد إ,شارتم بالس>يا

ط1 ه.و\جاء ليلت.ها ه.و\ج.ل
(* قوله «وبعد اشارتم» ف التكملة: وقبل اشارتم).

أ%ي ف ليلتها. وناقة ه.و\ج.ل: للسريعة الو.س\اع، وأ%رض ه.و\ج.ل مشتق
منه؛ قال جندل:

والل� ف كلY م'راد{ ه.و\ج.ل,،
كأ%ن_ه بالص_ح\ص.حان ال4ن\ج.ل,

ق�ط}ن¬ س'خام بأ%ياد1ي غ�ز_ل,
�وال%و\ج.ل: الدليل الاذ1ق. وال%و\ج.ل: البطيء ال�ت.وان الثقيل

الو.خ1م، وقيل: هو ال4حق. وال%و\ج.ل: الرجل الذاه1ب ف ح'م\ق1ه. ومشي¬
ه.و\ج.ل: م'س\ترخ؛ قال العجاج:

ف ص.ل%ب� ل%د\ن{ وم.ش\ي� ه.و\ج.ل,
وه.ج_ل}ت بالرجل: أ%سعته القبيح. وشت.م\ته. أ%بو زيد: ه.ج_ل}ت الرجل%

وبالرجل ت.ه\ج,يلv وس.م_ع\ت به تسميعاv إ,ذا أ%سعته القبيح وشتمته.
ابن ب'ز'ر\ج: ل ت.ه.ج_لن� ف أ%عراض الناس أ%ي ل ت.ق%ع.ن� فيهم.

وال%و\ج.ل: الرجل ال4ه\و.ج؛ وقال أ%بو كبي:
vؤاد1 م'ب.ط�نا�فأ%ت.ت\ به ح'وش. الف

س'ه'داv، إ,ذا ما نام ل%يل� ال%وجل,
vم'ه\ج.ل وم'س\ج.ل إ,ذا كان م'ض.ي_عا Dه\م.ل. ومال�وال�ه\ج.ل: ال

م'خ.ل9ى. وه.ج.ل%ت1 الرأ%ة بعينها ور.م.ش.ت وغ%ي_ق%ت ور.أ}ر.أ%ت\ إ,ذا



أ%دارتا بغ.م\ز, الرجل. وال%و\ج.ل: أ%ن\ج.ر السفينة. وال%و\ج.ل: ب.قايا
النeعاس. ابن ال4عراب: ه.و\ج.ل% الرجل� إ,ذا نام نومة خفيفة؛ وأ%نشد:

إ,ل� بقايا ه.و\ج.ل النعاس,
والاج,ل�: النائم. والاج,ل�: الكثي السف%ر.

وه.ج.ل بالق%ص.ب.ة وغيها إ,ذا رمى با، وأ%ما الذي ف الديث: أ%ن
النب،

صلى ال عليه وسلم، دخل السجد وإ,ذا ف1ت\ية من ال4نصار ي.ذ}ر.عون
السجد بقص.بة فأ%خذ الق%ص.ب.ة فه.ج.ل با أ%ي رمى با؛ قال أ%بو منصور: ل

أ%عرف ه.ج.ل بعن رمى، ولكن يقال ن.ج.ل وز.ج.ل بالشيء رمى به.
وه.ج\ن\ج.ل: اسم، وقد كنوا بأ%ب ال%ج.ن\ج.ل؛ قال:

ظل�ت وظ%ل� يوم'ها ح.و\ب. ح.ل,،
وظ%ل� يوم¬ ل4ب ال%ج.ن\ج.ل,

أ%ي وظل� يوم'ها مقولv فيه ح.و\ب. ح.ل,؛ قال ابن جن: دخول لم
التعريف ف ال%ج.ن\ج.ل مع العلمية يدل أ%نه ف ال4صل صفة كالرث والعباس 

*)
وما يستدرك عليه ما ف التهذيب ونصه: وامرأ%ة مهجلة وهي الت افضى قبلها

ودبرها؛ وقال الشاعر:
ما كان اهلv اين يكذب منطقي * سعد بن مهجلة

العجان فليق).
@هدل: ال4زهري: ه.د.ر الغلم' وه.د.ل إ,ذا صو_ت؛ قال ذو الرمة:

ط%وى الب.ط}ن. ز.ي_ام¬ كأ%ن� س.ح1يل%ه
عليهن_، إ,ذ} و.ل�ى، ه.د1يل� غ�لم

أ%ي غ1ناء� غ�لم. ابن سيده: ال%د1يل صوت' المام، وخص_ بعضهم به
وح\ش1ي_تها كالد_باس1ي> والق%مار,ي> ونوها، ه.د.ل الق�م\ر,يe، وف

الكم: ه.د.ل ي.ه\د1ل ه.د1يلv؛ قال ذو الرمة:
إ,ذا ناق%ت عند ال�ح.ص_ب شاق%ها
ر.واح' الي.مان، وال%د1يل� ال�ر.ج_ع'

(* قوله «إذا ناقت» ف الصحاح:ارى ناقت).
وأ%نشد ابن بري:

ما هاج. ش.و\ق%ك من ه.د1يل, حامة{،



ت.د\ع'و على ف%ن.ن, الغ'ص'ون ح.ماما
قال ابن بري: وقد جاء ال%د1يل ف صوت ال�د\ه'د؛ قال الراعي:

ك%ه'داه1د{ كس.ر. الرeماة� ج.ناح.ه'،
ي.د\ع'و ب,قار,ع1ه الطريق, ه.د1يل

،Dب\د1لت من يائه أ%لف، قال: ومثله د'واب_ة�قال: وهذا تصغي ه'د\ه'د أ
حكاها أ%بو عمرو ول ي'ع\ر.ف لما ثالث. وه.د.لت المامة ت.ه\د1ل
�ه.د1يلv، وقيل: ال%د1يل ذك%ر' المام، وقيل: هو ف%ر\خها؛ قال ج,ران

الع.و\د:كأ%ن9 ال%د1يل الظ�ال1ع. الر>ج\ل و.س\ط%ها،
من الب.غ\ي، ش1ر>يب¬ ي'غ.ر>د م'ن\ز.ف'

وقال بعضهم: تزعم ال4عراب ف ال%د1يل أ%نه فر\خ كان% غلى عهد نوح،
عليه السلم، فمات ض.ي\عةv وعط%شاv فيقولون إ,نه ليس من حامة إ,ل� وهي

تبكي عليه؛ قال ن'صيب 
(* قوله «قال نصيب إل» ف الكم: قال نصيب، ول

يذكر خلفاv، وف التهذيب: قال الموي وأنشدن ابن أب وجزة السعدي
لنصيب).وقيل هو ل4ب وجزة:

فقلت: أ%تبكي ذات' ط%و\ق� تذك�رت\
ه.د1يلv، وقد أ%و\دى وما كان ت'ب_ع'؟

يقول: ول يلق ت'ب_ع بعد'، قال: ويقال صاد. ال%د1يل% جار,ح¬ من
ج.وار,ح الطي؛ وأ%نشد الكميت ال4سدي:

وما م.ن\ ت.ه\ت1ف1ي. به ل1ن.ص\ر�
بأ%س\ر.ع.، جابةv لك1، من ه.د1يل,

�فمر�ة يعلونه الطائر. نفس.ه، ومر_ة يعلونه الص_و\ت. وال%د1يل
أ%يضاv: الرجل الكثي الشع.ر، وقيل: هو ال4ش\ع.ث الذي ل يسر>ح رأ}سه ول

يدهنه؛ أ%نشد أ%بو زيد:
ه1دانD أ%خ'و و.ط}ب�، وصاح1ب' ع'ل}بة،

ه.د1يلD ل1ر.ث�اث1 الن>قال, ج.ر'ور'
الن>قال: الن>عال� ال�ل}قان. ورجل ه.د1يل: ثقيل. وت.ه.د_لت1

الثYمار' وأ%غصان الشجرة أ%ي تدل�ت، فهي م'ت.ه.د>لة. وف حديث ق�س�: وروضة{
قد ت.ه.د_لت أ%غصانا أ%ي تدل�ت واسترخت\ لث1ق%لها بالثمر. وف حديث

ال4ح\نف: من ث1مار� م'ت.ه.د>لة{.



وه.د.ل الشيء4 ي.ه\د1له ه.د\لv: أ%رسله إ,ل أ%سفل وأ%رخاه. وال%د.ل:
استرخاه ال1ش\ف%ر ال4سفل، ه.د1ل ه.د.لv. وم1ش\ف%ر هاد1لD وأ%ه\د.ل

وش.فة ه.د\لء: م'ن\ق%ل1بة عن الذ�ق%ن. وهد1ل البعي ي.ه\د.ل ه.د.لv فهو
أ%ه\د.ل: أ%خذته القرحة فه.د1ل م1ش\ف%ره وطال. وه.د1ل ي.ه\د.ل ه.دلv فهو

ه.د1ل: طال م1ش\فره، وبعي ه.د1ل منه. وبعي أ%ه\د.ل، وذلك ما يدح به؛
قال أ%بو ممد ال%ذ}ل%مي:

ي'باد1ر ال%و\ض.، إ,ذا ال%و\ض' ش'غ1ل}،
بكلY ش.عشاع� ص'هاب¼ ه.د1ل}

(* قوله «يبادر الوض إل» هكذا ف الصل، وانشده للعجاج ف شعشع بلفظ:
تبادر الوض إذا الوض شغل * بشعشعان9 صهاب�

هدل
والشطر الثان ف الكم والتهذيب مثل ما هنا).

وقد ت.ه.د_لت\ ش.ف%ته أ%ي استرخت\، وقيل: ال%د.ل ف الشفة ع1ظ%م'ها
vواسترخاؤها وذلك للبعي، وإ,نا يقال رجل أ%ه\د.ل وامرأ%ة ه.د\لء مستعارا

من البعي. وف حديث ابن عباس: أ%ع\ط1هم ص.د.ق%تك وإ,ن أ%تاك أ%ه\د.ل
الشفتي؛ ال4ه\د.ل�: السترخي الشفة السفلى الغليظها، أ%ي وإ,ن كان الخذ

أ%سود ح.ب.شي�اv أ%و ز,ن\جي�اv، والضمي ف أ%ع\ط1هم للو'لة وأ�ول
ال4م\ر,. وف حديث زياد: أ%ه\د.ب' أ%ه\د.ل�: والسحاب إ,ذا تدل�ى ه.ي\د.ب'ه

فهو أ%هد.ل؛ قال الكميت:
ب,ت.ه\تان1 د1ي.ت1ه1 ال4ه\د.ل,

ويقال: ش1د\ق أ%هد.ل؛ قال الراجز:
ي'ل}ق1يه ف ط�ر\ق� أ%تتها من ع.ل,

ق�ذ}ف لا ج'وف{ وش1د\ق� أ%ه\د.ل,
.(vقوله «يلقيه ف طرق إل» هكذا ف الصل مضبوطا *)

والت_ه.دeل: استرخاء جلدة ال�ص\ية ونو ذلك؛ قال:
كأ%ن� خ'ص\ي.ي\ه1 من الت_ه.دeل,،

ظ%ر\ف' ع.ج'وز فيه ث1ن\تا ح.ن\ظ%ل,
ويروى: من الت_د.ل}د'ل.

وال%دال: ما ت.ه.د_ل من ال4غصان؛ قال ال4عشى:
ظ%ب\ي.ةD من ظ1باء و.ج\ر.ة أ%د\ما



ء�، ت.س'فe الك%باث% تت ال%دال,
الوهري: وال%دال� ما ت.د.ل�ى من الغصن؛ وقال:

ي.د\ع'و ال%د1يل� وساق' ح'ر¼ ف%و\ق%ه،
أ�ص'لv، بأ%ودية{ ذ%وات1 هدال,

وأ%نشد ابن بري:
طام� عليه و.ر.ق' ال%دال,

وال%دالة�: شجرة تنبت ف الس_م'ر ليست منه وتنبت ف الل�و\ز والرم�ان
وف كل شجرة 

(* قوله «وف كل شجرة» كذا ف الصل والكم، وف الصاغان:
وف كل الشجر). وثرتا بيضاء، وقيل: ال%دالة كل© غصن نبت مستقيماv ف

،Dط%ل}حة أ%و أ%راكة، وهو ما ي'ش\ف%ى به ال%ط}بوب، والمع ه.د.ال
ويقال: كل غصن ينبت ف أ%راكة أ%و ط%ل}حة مستقيمة فهي ه.دالةD، كأ%نا مالفة

لسائرها من ال4غصان، وربا د.او.و\ا به من الس>ح\ر وال�نون.
وال%د.ال: ضر\ب من الشجر. وال%د.ال: شجر بالجاز له ور.ق ع1راض أ%مثال

الد_راه1م الض>خام ل ينبت إ,ل� مع أ%شجار الس_ل%ع والس_م'ر؛ ي.س\ح.قه
أ%هل� اليمن ويطب'خ'ونه. وقال أ%بو حنيفة ل%ب.ن ه1د\لD لغة ف إ,د\ل� ل

ي'طاق ح.م.ضاv، قال ابن سيده: وأ�راه على البد.ل.
:vهدمل: ال1د\م1ل، بالكسر: الثوب الل%ق؛ قال تأ%ب_ط شر�ا@

وم.ر\ق%بة{، يا أ�م_ ع.م\رو�، ط1م1ر_ة{
م'ذ%ب\ذ%بة{ ف%وق. ال%راق1ب ع.ي\ط%ل

ن.ه.ض.ت إ,ليها من ج'ث�وم� كأ%نا
ع.ج'وز، عليها ه1د\م1لD ذات' خ.ي\ع.ل

من ج'ثوم أ%ي من نصف الليل؛ قال ابن بري: ج'ثوم جع جاث1م أ%ي نضت من
بي جاعة ج'ثوم. وال1د.م\لة، على وزن الس>ب.ح\لة: الر_م\لة

ال�ش\ر,فة� الكثية الشجر؛ قال الشاعر جرير:
ح.ي> ال1د.م\لة م1ن ذات1 ال%واع1يس

وجعها ال1د.م\لت؛ قال ذو الرمة:
ود1م\نة ه.ي_ج.ت\ ش.و\قي م.عال1م'ها،

كأ%نا بال1د.م\لت1 الر_و.اس1يم'
:�وال1د.م\لة�: موضع، م.ث�ل% به سيبويه وفسره السياف. وال1د.م\لة



الدهر الذي ل يوقف عليه لطول الت_قاد'م، ويضرب مثلv للذي فات؛ يقول
بعض'هم لبعض: كان هذا أ%يام ال1د.م\لة؛ قال كثي>ر:

كأ%ن} ل ي'د.م>نها أ%ن,يس¬، ول يكن\
لا بعد أ%ي�ام ال1د.م\لة1 عام1ر'

@هذل: ه.و\ذ%ل% ف م.ش\يه1 ه.و\ذ%لةv: أ%سرع، وقيل: ال%و\ذلة أ%ن
يض\ط%ر,ب ف ع.د\و,ه. وه.و\ذ%ل السقاء�: ت.م.خ_ض.، من ذلك. وه.و\ذ%ل السقاء�

إ,ذا أ%خرج ز'ب\د.ته'. وه.و\ذ%ل الرجل�: اضطرب ف ع.د\وه، وكذلك
الد_ل}و'؛ قال:

ه.و\ذ%ل%ة% ال1ش\آة1 ف الط�و,ي>
وف نسخة: ف ق%ع\ر, الط�و,ي>؛ قال ابن بري: ال1ش\آة الز_ب,يل� الذي

ي'خرج به تراب البئر؛ قال: ومثله لبن ه.ر\مة:
إ,م_ا ي.زال� قائ1لD أ%ب,ن\ أ%ب,ن\،

ه.و\ذ%ل%ة ال1ش\آة1 عن ض1رس, الل�ب,ن\
الليث: ال%و\ذ%لة الق%ذ}ف بالب.و\ل,. وه.و\ذ%ل إ,ذا قاء. وه.و\ذ%ل إ,ذا

رم.ى بالع'ر\ب'ون1، وهو الغائط والع.ذ1رة. وذهب ب.و\ل�ه ه.ذ%ال1يل% إ,ذا
انقطع. وه.و\ذ%ل البعي ببوله إ,ذا اختز_ ب.و\ل�ه وتر_ك. وه.و\ذ%ل

بب.و\له: ن.ز_اه وق%ذ%فه ورمى به؛ قال:
ل%و\ ل} ي'ه.و\ذ1ل} ط%ر.فاه' ل%ن.ج.م\،

gف ص.د\ره، مثل ق%ف%ا الك%ب\ش, ال4ج.م�
وه.و\ذ%ل% الفحل� من ال3بل ببو\ل1ه إ,ذا اهتز_ وتر_ك.

والاذ1ل�، بالذال: وس.ط الليل.
.vم'ه\ذ1ل vوأ%ه\ذ%ب. ف مشيه وأ%ه\ذ%ل إ,ذا أ%سرع، وجاء م'ه\ذ1با

وال�ذ}لول: الرجل� الفيف والسهم' الفيف. ابن بري: وال%و\ذل� ولد
الق1رد؛ قال الشاعر:

ي'د1ير' الن_هار. ب,ح.ش\ر� له،
�كما دار. بال%ن_ة1 ال%و\ذ%ل

ال%ن_ة: الق1ر\دة، وال%و\ذ%ل ابنها، والن_هار ف%ر\خ ال�بار.ى؛ يصف
صبي�اv ي'دير' ناراv ف يده ب.ش\ر� وهو سهم خفيف.

وال�ذ}لول�: التل© الصغي الرتفع من ال4رض، والمع ال%ذال1يل؛ قال
الراجز:



ي.ع\لو ال%ذال1يل% وي.ع\لو الق%ر\د.دا
وقيل: ال�ذ}لول الر_م\لة الطويلة ال�س\ت.د1ق�ة الشر,فة، وكذلك

الس_حابة ال�س\ت.د1ق�ة. وه.ذال1يل� اليل: خ1فاف�ها؛ وقال الليث:
ال�ذ}لول� ما ارتفع من ال4رض من ت1لل صغار؛ قال ابن شيل: ال�ذ}لول الكان

الوطيء� ف الصحراء ل يشع'ر به ال3نسان حت ي'شر,ف عليه؛ قال جرير:
كأ%ن� د1ياراv، بي أ%س\ن,مة1 الن_قا

وبي ه.ذال1يل, الب'ح.ي\رة، م'ص\ح.ف'
قال: وب'ع\ده نو القامة1 ي.ن\قاد ليلة أ%و يوماv وع'ر\ض'ه' ق1يد'

ر'م\ح� أ%و أ%ن\فس، له س.ن.د¬ ول حروف له؛ قال أ%بو نصر: ال%ذال1يل� ر,مال
د1قاق ص1غار، وقال غيه: ال�ذ}لول� ما س.ف%ت1 الريح' من أ%عال ال4ن\قاء

إ,ل أ%ساف1لها، وهو مثل ال%ن\د.ق ف ال4رض. وقال أ%بو عمرو:
ال%ذال1يل� م.ساي,ل ص1غار من الاء وهي الث©ع\بان. وذهب ثوب'ه ه.ذال1يل% أ%ي

.vالسريع الفيف، وربا سي الذئب ه'ذ}لول �ق1طعاv. ابن سيده: ال�ذ}لول
وه'ذ}لول: ف%ر.س ع.ج\لن بن ب.ك}رة 

(* قوله «ابن بكرة» كذا ف الصل
والكم بالباء، وف القاموس والتكملة بالنون بدلا وكتب عليه فيها علمة

التصحيح). التيمي�. وه'ذ}لول أ%يضاv: فرس جابر بن ع'ق%يل؛ ابن الكلب�:
ال�ذ}لول اسم سيف كان لبعض بن م.خ\زوم، وهو القائل فيه:

وكم من ك%م1ي¼ قد س.ل%ب\ت س1لح.ه،
وغاد.ر.ه' ال�ذ}لول� يك}ب'و م'ج.د_ل

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
قلت' ل1ق%و\م� خرجوا ه.ذال1يل}

ن.و\ك%ى، ول ي'ق%طYع الن_و\ك%ى الق1يل}
(* قوله «ول يقطع النوكى» ف التهذيب: ول ينفع للنوكى).

فسره فقال: ال%ذال1يل التقطYعون، وقيل: هم السر,عون يتبع بعض'هم
.vبعضا

وه'ذ%ي\ل: اسم رجل. وه'ذ%ي\ل: قبيلة النسبة إ,ليها ه'ذ%ي\ل1ي�
وه'ذ%ل1يÒ قياس ونادر، والنادر فيه أ%كثر على أ%لس3نتهم. وه'ذ%ي\ل: حي� من م'ض.ر،

وهو ه'ذي\ل ابن م'د\ر,ك%ة بن,
إ,لياس. بن, م'ض.ر.، وقيل: ه'ذ%ي\ل قبيلة من خ1ن\د1ف أ%ع\ر.ق%ت\ ف



الش>ع\ر.
@هذمل: ال%ذ}م.لة�: كال%ذ}ل%مة1 وهي م1ش\ية فيها ق%ر\م.طة، وف الصحاح:

ال%ذ}م.لة ضر\ب من الشي.
@هرجل: ال%ر\ج.لة: الختلط ف الشي، وقد ه.ر\ج.ل، وه.ر\ج.لت الناقة

كذلك. ابن الفر.ج: ال%راج,يب' وال%راج,يل� من ال3بل الض>خام؛ قال
ج,ر.ان الع.و\د:

،Dحت إ,ذا م'ن,ع.ت\، والشمس' حام1ية
�م.د_ت\ س.وال1ف%ها الصeه\ب' ال%راج,يل

@هردل: النهاية 
(* قوله «(هردل) النهاية إل» هكذا ف الصل بالدال

الهملة، وف نسخ النهاية الت بأ%يدينا بالذال العجمة) ف الديث
فأ%ق}ب.ل%ت\ ت'ه.ر\د1ل� أ%ي تسترخي ف م.ش\يها.

@هرطل: الوهري: ال1ر\طال� الطويل�؛ وأ%نشد ابن بري للبولن:
قد م'ن,ي.ت\ ب,ناش1يء� ه1ر\طال,

فاز\دال%ها، وأ%ي_ما از\د1يال,
ويقال للرجل الطويل العظيم السيم: ه1ر\طالD وه1ر\د.ب_ةD وه.ق%و_ر¬

وق%ن.و_ر¬.
@هرقل: ه1ر\ق1ل�: من ملوك الروم، وه1ر\ق1ل�، على وزن خ1ن\د1ف: ملك الروم.

ويقال ه1ر.ق}ل على وزن د1م.شق، وهو أ%ول من ضر.ب الدناني. وأ%ول من
أ%حدث الب.يع.ة؛ قال لبيد:

غ%ل%ب الل�يال خ.ل}ف. آل, مر>ق�،
وكما ف%ع.ل}ن. ب,ت'ب_ع� وب,ه,ر\ق%ل,

أ%راد ه1ر.ق}لv فاضطر_ فغي_ر؛ وأ%نشد ابن بري لرير:
،vوأ%ر\ض. ه1ر.ق}ل� قد ق%ه.ر\ت وداه1را

وي.س\ع.ى لكم من آل, كس\ر.ى الن_واص1ف'
وأ%نشد ل1م'زاح1م العقيلي�:

يراتب جا ف أ%س1يل� وم'ق}لة{،
كما شاف. د1ينار. ال1ر.ق}لي> شائف'

(* قوله «يراتب» هكذا ف الصل من غي نقط).
وف حديث عبد الرحن بن أ%ب بكر: لا أ�ريد على ب.ي\عة يزيد. بن,



م'عاوية ف حياة أ%بيه قال جئتم با ه1ر.ق}ل1ي_ةv وق�وق1ي_ة: أ%راد أ%ن
الب.يعة ل4ولد اللوك س'ن_ة ملوك الرeوم والع.جم.
وال1ر\ق1ل�: ال�ن\خ'ل وأ%ما د.ي\ر' ال1ز\ق1ل فهو بالزاي.

@هركل: ال%ر\ك%لة� وال�ر.ك1لة� وال1ر\ك%و\لة� وال1ر_ك}لة الس.نة
السم والل}ق وال1ش\ية؛ قال:

،Dن'ق¬ ن,ياف¬ ط%ل�ة�ه1ر_ك}لةD ف
ل تعد' عن ع.ش\ر� وح.و\ل�، خ.ر\ع.ب'

وال%ر\ك%لة�: ضر\ب من الشي فيه اخ\تيالD وب'ط}ء#؛ وأ%نشد:
قام.ت\ ت.هاد.ى م.ش\ي.ها ال1ر\ك%ل�،

بي ف1ناء3 الب.ي\ت1 وال�ص.ل�ى
(* قوله «وأنشد قامت تادى إل» عبارة شرح القاموس: وما يستدرك عليه

الركل9 مثال قثول9 نوع من الشي، قال: قامت تادى إل).
وحكى ابن بري عن قطرب: ال%ر\كلة� الشي السن، وحكى بعضهم: أ%نه رأ%ى

أ%با عبيدة مموماv ي.ه\ذ1ي يقول دينار كذا وكذا فقلنا للطبيب: س.ل}ه عن
ال1ر\ك%و\لة1، فقال: يا أ%با عبيدة، فقال: ما لك؟ قال: ما ال1ر\ك%و\لة؟

قال: الض_خ\مة ال4و\راك، وقد قيل: إ,ن الاء ف ه1ر\ك%و\لة زائدة، وليس
بقوي¼. امرأ%ة ه1ر\ك%ولة: ذات فخذين وجسم وع.ج'ز. ال4صمعي:

ال1ر\ك%ولة من النساء العظيمة الو.ر,كي. وجل ه'ر.اك1ل: جسيم ضخم، ورجل ه'راك1ل
كذلك. وال1ر\ك%و\لة، على وزن الب,ر\ذ%ونة: الارية الضخمة ال�ر\ت.ج_ة

ال4ر\داف. وال%راك1لة� من ماء البحر: حيث تكثر فيه ال4م\واج؛ قال ابن
أ%حر يصف د'ر_ة:

vرأ%ى من دونا الغ.و_اص' ه.و\ل
ه.راك1لةv، وح1يتاناv ون'ونا

التهذيب: ال%راك1لة ك1لب' الاء؛ أ%نشد أ%بو عبيدة 
(* قوله «أنشد أبو

عبيدة إل» عبارة القاموس وشرحه: والركلة مشي ف اختيال وبطء، حكاه ابو
عبيدة وأنشد: ول تزال ورش إل).

فل ت.زال� و'ر_ش¬ تأ}ت1ينا
م'ه.ر\ك1لت¬ وم'ه.ر\ك1ل1ينا

و'ر_ش: جع وار,ش وهو الطفيلي�.



@هرمل: ه.ر\م.ل%ت العجوز': ب.ل1ي.ت\ من الك1ب.ر. وال�ر\م'ولة� مثل
الرeع\ب'ولة ت.ن\ش.قe من أ%سفل القميص ود.ناد1ن1 القميص. وال�ر\م'ول�: قطعة

من الش_ع.ر تبقى ف نواحي الرأ}س، وكذلك من الر>يش والو.ب.ر؛ قال
الشماخ:

ه.ي\ق ه1ز.ف� وز.ف�ان,ي_ة م.ر.ط%ى،
�ز.ع\راء ريش ذ�ناباها ه.راميل

وش.عر ه.راميل إ,ذا سقط. وه.ر\م.ل الشعر. وغي.ه: قطعه ونت.فه؛ قال ذو
الرمة:

،vم'خ.ي_سة vوا ل4ح\داج,ه,م\ ب'ز\لeر.د
قد ه.ر\م.ل الصيف' عن أ%ع\ناقها الو.ب.را

وه.ر\م.ل عمله: أ%فسده. وه.ر\م.ل%ه' أ%ي نتف ش.عر.ه. وه.ر\م.ل شعره إ,ذا
ز.ب.ق%ه.

@هرول: ال%ر\ولة: بي الع.د\و, والشي، وقيل: ال%ر\ولة بعد الع.ن.ق،
وقيل: ال%ر\ولة ال3سراع. الوهري: الرولة ضر\ب من الع.د\و وهو بي الشي

والع.د\و. وف الديث: م.ن أ%تان يشي أ%ت.ي\ته ه.ر\و.لة، وهو كناية عن
سرعة إ,جابة ال عز وجل وقبول توبة العبد ول�ط}فه ورحته. ه.ر\و.ل

الرجل ه.ر\ولة: بي الشي والع.د\و، وقيل: ال%ر\ولة فوق الشي ودون البب،
وال%ب.ب' دون الع.د\و.

@هزل: ال%ز\ل: نقيض ال1د�، ه.ز.ل ي.ه\ز,ل� ه.ز\لv؛ قال الكميت:
أ%رانا على ح'ب> الياة1 وط�ول1ها

�ت.ج,دe بنا ف كل يوم ون.ه\ز,ل
قال ابن بري: الذي ف شعره. ي'ج.دe بنا؛ قال: وهو الصحيح. وه.ز,ل ف

اللعب ه.ز.لv؛ ال4خية عن اللحيان، وه.ز.ل الرجل� ف ال4مر إ,ذا ل
يد_، وهاز.لن؛ قال:

ذو ال1د>، إ,ن} جد_ الرجال به،
وم'هاز,لD، إ,ن كان ف ه.ز\ل

ورجل ه1ز>يلD: كثي ال%ز\ل. وأ%ه\زله': وج.د.ه ل%ع_اباv. حكى ابن بري
عن ابن خالويه قال: كل© الناس يقولون ه.ز.ل ي.ه\ز,ل مثل ضر.ب يضر,ب،

إ,ل أ%ن أ%با الراح العقيلي قال: ه.ز,ل ي.ه\ز.ل من ال%ز\ل ضد� ال1د�.
وف الديث: كان تت ال%ي\ز.لة1؛ قيل: هي الر_اية� ل4ن الريح. ت.ل}ع.ب



با كأ%نا ت.ه\ز,ل معها، وال%ز\ل والل�ع1ب من واد{ واح1د، والياء
زائدة. وف حديث ع'مر وأ%هل خيب: إ,نا كانت ه'ز.ي\لة من أ%ب القاسم؛ تصغي

ه.ز\لة، وهي الر_ة الواحدة من ال%ز\ل ضد ال1د�. وقولD ه.ز\ل:
ه'ذاء#. وف التنزيل: وما هو بال%ز\ل؛ قال ثعلب: أ%ي ليس ب,ه.ذ%يان، وف

التهذيب: أ%ي ما هو بالل�ع1ب. وفلن ي.ه\ز,ل ف كلمه إ,ذا ل يكن جادìا؛
تقول: أ%جادÒ أ%نت أ%م هاز,ل؟

وال�ش.ع\و,ذ� إ,ذا خف�ت يداه بالت_خاييل الكاذبة فف1ع\له يقال له
ال�ز.ي\لى 

(* قوله «يقال له الزيلى» هكذا ضبط ف الصل، وف التهذيب ضبط
بتشديد الزاي كقبيطي) ل4نا ه.ز\ل ل ج,د_ فيها. وال�ز.الة: الف�كاهة.

ابن ال4عراب: ال%ز\ل استرخاء الكلم وت.ف}نينه.
وال�زال: نقيض الس>م.ن، وقد ه'ز,ل الرجل والداب_ة هزالv، على ما ل

ي'سم_ فاعله، وه.ز.ل هو ه.ز\لv وه'ز\لv؛ وقوله أ%نشده أ%بو إ,سحق:
وال3 لول ح.ن.ف¬ ب,ر,ج\ل1ه،
ود1ق�ةD ف ساق1ه من ه'ز\ل1ه،

ما كان ف ف1ت\يان,كم م1ن\ م1ث}له
وه.ز.ل%ت\ه أ%نا أ%ه\ز,ل�ه ه.ز\لv فهو م.ه\ز'ول، قال ابن بري: كل ض'ر¼

ه'زال؛ قال الشاعر:
أ%م1ن\ ح.ذ%ر, ال�زال ن.ك%ح\ت1 عبداv؟

وع.ب\د' الس_و\ء3 أ%د\ن ل1له'زال
ابن ال4عراب قال: وال%ز\ل يكون لزماv ومتعدياv، يقال: ه.ز.ل الفرس'

:vي.ه\ز,ل ه.ز\ل �وه.ز.له صاحبه وأ%ه\ز.له وه.ز_له. وه.ز.ل الرجل
م.و_ت.ت\ ماش1ي.ت'ه، وأ%ه\ز.ل ي'ه\ز,ل إ,ذا ه'ز,لت ماشيته، زاد ابن سيده: ول

ت.م'ت؛ قال:
يا أ�م_ عبد1 ال، ل ت.س\ت.ع\ج,لي

ور.فYع1ي ذ%لذ1ل% ال�ر.ج_ل,،
إ,ن>ي إ,ذا م'رe ز.مان{ م'ع\ض1ل,

ي'ه\ز,ل} وم.ن\ ي'ه\ز,ل ومن ل ي'ه\ز.ل,
ي.ع1ه\، وكلê ي.ب\ت.ل1يه1 م'ب\ت.لي

ي'ه\ز,ل موضعه ر.ف}ع¬ ولكنه أ�سكن للضرورة وهو فعل للزمان، وي.ع1ه\ كان



ف ال4صل ي.ع1يه فلما سقطت الياء انزمت الاء، وي.ع1ه: ت'ص1ب\
ماش1ي.ت.ه العاهة�. وأ%هز.ل القوم': أ%صابت\ م.واشيهم س.نة فه'ز,لت\. وأ%هز.ل
الرجل� إ,ذا ه'زلت\ داب_ته. وتقول: ه.ز.ل}تها فع.ج,ف%ت. وف حديث ماز,ن:

فأ%ذه.ب\نا ال4موال% وأ%هز.ل}نا الذ�راري� والع1يال% أ%ي أ%ضعفناهم، وهي
لغة ف ه.ز.ل وليست بالعالية. وال%ز\ل: موت مواشي الرجل، وإ,ذا ماتت

قيل: ه.ز.ل الرجل� ي.ه\ز,ل ه.ز\لv فهو هاز,ل أ%ي افتقر، وف ال�زال يقال:
ه'ز,ل الرجل ي'ه\ز.ل فهو م.ه\زول؛ وقال اللحيان: يقال ه.ز.ل}ت الدابة

أ%ه\ز'ل�ها ه.ز\لv وه'زالv، وه.ز.لم الزمان ي.ه\ز,لم. وقال بعضهم:
ه.ز.ل القوم' وأ%هز.لوا ه'ز,لت أ%موالم.

وال%زيلة: اسم مشتق من ال�زال كالش_ت1يمة من الشت\م ث ف%ش.ت1
ال%زيلة ف ال3بل؛ قال:

حت إ,ذا ن.و_ر. ال%ر\جار' وار\ت.ف%ع.ت\
عنها ه.زيل%ت'ها، والفحل� قد ض.ر.با

والمع ه.زائ1ل وه.ز\ل. وال%ز\ل: الف%ق}ر. وال%هازل: ال�د'وب.
وأ%هز.ل القوم': حب.سوا أ%موالم عن شدة وتضييق. واستعمل أ%بو حنيفة ال%ز\ل

ف ال%راد فقال: ييء ف الشتاء أ%حر ه.ز\لv ل ي.د.ع رط}باv ول
يابساv إ,ل� أ%كله؛ وأ%رض م.ه\زولة: رقيقة؛ عنه أ%يضاv؛ واستعمل ال4خفش

ال%ه\زول ف الشعر فقال: الر_م.ل كل ش1عر م.ه\ز'ول ليس بؤتلف البناء
كقوله:

أ%ق}ف%ر. من أ%ه\ل1ه م.ل}ح'وب'
فالق�ط%ب,ي_ات فالذ�ن'وب'

(* قوله «فالقطبيات» هكذا ضبط ف الصل والكم ويوافقه ما ف القاموس
ف مادة قطب، وضبطه ياقوت بتشديد الطاء والياء ف عدة مواضع واستشهد

بالبيت على الشدد).
وهذا نادر. ال4زهري: العرب تقول للحي_ات ال%ز\ل على ف%ع\لى جاء ف

أ%شعارهم ول يعر.ف لا واحد؛ قال:
وأ%ر\سال ش1ب\ثان{ وه.ز\ل ت.س.ر_ب'

وه.ز_ال وه'ز.ي\ل: اسان.
@هزبل: ما ف الن>ح\ي, ه.ز\ب.ل1يلةD أ%ي شيء، ل يتكل�م به إ,ل� ف

ال%ح\د، وف بعض النسخ: ما فيه ه.ز\ب.لي�ة إ,ذا ل يكن فيه شيء.



vالشيء التاف1ه اليسي. وه.ز\ب.ل إ,ذا افتقر فقرا �ال4زهري: ال%ز\بل1يل
.vم'د\ق1عا

@هزقل: قال ف ترجة هرقل: وأ%ما د.ي\ر' ال1ز\ق1ل فهو بالزاي.
@هشل: ابن سيده: ال%ش1يلة�، مثل ف%ع1يلة؛ عن كراع: كل© ما رك1ب\ت من

غي إ,ذن صاحبه. الوهري: ال%ش1يلة من ال3بل وغيها الذي يأ}خذه الرجل من
غي إ,ذن صاحبه يبلغ عليه حيث يريد ث يرد�ه؛ وقال:

،vوكل© ه.ش1يلة{، ما د'م\ت' ح.ي�ا
ع.ل%ي_ مر_م إ,ل� ال1مال

وال%ي\ش.لة من ال3بل وغيها: ما اع\ت.ص.ب؛ قال أ%بو منصور: هذا حرف
وقع فيه الطأ من جهتي: إ,حداها ف نفس الكلمة، وال�خرى ف تفسيها،
والصواب ال%ش1يلة من ال3بل وغيها ما اغت'ص1ب ل ما اع\ت.صب؛ قال: وأ�ثبت

لنا عن ثعلب عن ابن ال4عراب أ%نه قال: يقول م'فاخ1ر العرب من_ا من
ي'ه\ش1ل أ%ي منا من يعطي ال%ش1يلة، وهو أ%ن يأ}ت الرجل ذو الاجة إ,ل

م'راح ال3بل فيأ}خذ بعياv فيكبه فإ,ذا قضى حاجته رد_ه، وأ%ما
ال%ي\ش.لة، على ف%ي\ع.لة، فإ,ن شراv وغيه قالوا:: هي الناقة ال�س3ن_ة السمينة،

وال أ%علم.
@هضل:ال%ض\ل: الكثي؛ قال الر_ار الفقعسي:

أ�ص'لv ق�ب.ي\ل% الليل,، أ%و غاد.ي\ت'ها
ب.كراv غ�د.ي_ة% ف الن_دى ال%ض\ل,

وامرأ%ة ه.ض\لء: طويلة الث�د\ي.ي، وهي أ%يضاv الت ارتفع ح.ي\ضها.
الوهري: ال%ي\ض.لة من النساء الض_خ\مة الن_ص.ف'، ومن النوق

الغ.زيرة.وال%ي\ض.ل وال%ي\ض.لة�: جاعة متسلYحة أ%م\ر'هم ف الرب واحد؛ قال
أ%بو كبي:

أ%ز'ه.ي'، إ,ن} ي.ش1ب, الق%ذال� فإ,ن_ن
ر'ب\ ه.ي\ض.ل� ل%ج,ب� لف%ف}ت ب,ه.ي\ض.ل,

قال الليث: ال%ي\ض.ل جاعة فإ,ذا جعل اساv قيل ه.ي\ض.لة، وقيل:
ال%ي\ض.لة الماعة ي'غ\زى بم ليسوا بالكثي. وال%ي\ض.ل: الر_ج_الة، وقيل:

ال%ي\ش. وقيل: الماعة من الناس. وجل ه.ي\ض.ل: ضخم طويل عظيم، وناقة
ه.ي\ض.لة كذلك. وال%ي\ض.لة من ال3بل: الغريزة، وهي من النساء الض_خ\مة

الن_ص.ف، وقيل: ال%ي\ض.لة من النساء وال3بل والشاء هي الس3ن_ة، ول



يقال بعي ه.ي\ض.ل. وال%ي\ض.لة: أ%صوات الناس؛ قال:
وه.ي\ض.ل�ها ال%ش\خاش إ,ذ نز.لوا

وال%ي\ض.ل: اليش الكثي، واحدهم ه.ي\ضلة؛ قال الكميت:
وح.و\ل% س.ر,ير,ك. من غال1ب�
�ث�ب الع1ز>، والع.ر.ب' ال%ي\ض.ل

وقال آخر:
فيو\ماv ب,ه.ض_اء�، ويوماv ب,س'ر\نة،

ويوماv ب.ش\خاش من الر_ج\ل ه.ي\ضل
وقال الكميت:

ف ح.و\م.ة1 الف%ي\ل%ق, الأ}واء3، إ,ذ ن.ز.ل%ت\
ق%يس، وه.ي\ض.ل�ها ال%شخاش إ,ذ ن.زل�وا

وقال حاجز الس_ر.وي:
ول ر.ع1شاv إ,ن} ج.رى ساق�ه،

إ,ذا باد.ر ال%م\ل%ة ال%ي\ض.ل
قال ابن بري: ويقال ع.ن\ز ه.ي\ضلة عريضة الاص1رتي؛ قال الشاعر:

ب,ه.ي\ض.لة{ إ,ذا د'ع1ي.ت\ أ%جاب.ت\
م.ص'ور¬ ق%ر\ن'ها ن.ق%د¬ ق%دي'

وقال ابن الفرج: هو ي.ه\ض1ل بالكلم وبالشع\ر وي.ه\ض1ب به إ,ذا كان
ي.س'حe س.ح�اv؛ وأ%نشد:

كأ%نن� ب,ج,ماد1 ال4ج\بال}،
وقد س.م1ع\ن. صوت. حاد{ ج.ل}جال}

من آخ1ر الليل عليها ه.ض_ال}،
ع1ق}بان� د.ج\ن� وم.راريخ' الغال}

قيل له ه.ض_ال ل4نه ي.ه\ضل عليها بالشع\ر إ,ذا ح.دا.
@هطل: ال%طل وال%ط%لن: الط%ر التفر>ق 

(* قوله «الطر التفرق»
عبارة الكم: تتابع الطر التفرق. وقوله «وهو مطر» عبارة الكم: وقيل هو

مطر) العظيم القط}ر، وهو مط%ر دائم مع سكون وضعف. وف التهذيب: ال%ط%لن
تتابع القطر التفر>ق الع1ظام. وال%ط}ل: ت.تابع الطر والد_م\ع

وسيلن'ه. وه.ط%ل%ت السماء ت.ه\ط1ل ه.ط}لv وه.ط%لناv وت}طالv، وه.ط%ل الطر



ي.ه\ط1ل ه.ط}لv وه.ط%لناv وت.ه\طالv، ود1يةD ه'ط}لD وه.ط}لء،
ف%ع\لء ل أ%ف}ع.ل% لا، وم.طر ه.ط1ل وه.ط�ال؛ قال:

أ%ل%ح_ عليها كل© أ%س\ح.م ه.ط�ال,
وال%ط}ل: الطر الضعيف الدائم، وقيل: هو الدائم ما كان. ال4صمعي:

الدية� م.طر ي.د'وم مع سكون، والض_ر\ب فوق ذلك، وال%ط}ل فوقه أ%و مثل ذلك؛
قال امرؤ القيس:

د1يةD ه.ط}لء� فيها و.ط%ف¬،
eط%ب.ق' ال4رض, ت.ح.ر_ى وت.د'ر

قال أ%بو اليثم ف قول ال4عشى م'س\ب,ل ه.ط1ل: هذا نادر وإ,نا يقال
ه.ط%لت السماء ت.ه\ط1ل ه.ط}لv، فهي هاط1لة، فقال ال4عشى: ه.ط1ل بغي

أ%لف. الوهري وغيه: س.حاب ه.ط1ل ومطر ه.ط1ل كثي ال%ط%لن. وسحائب ه'ط�ل:
جع هاط1ل، ودية ه.ط}لء. قال النحويون: ول يقال سحاب أ%ه\ط%ل ول مطر
أ%ه\ط%ل، وقولم ه.ط}لء جاء على غي قياس، وهذا كقولم فرس ر.و\عاء وهي

الذ�ك1ي_ة، ول يقال للذكر أ%ر\و.ع، وامرأ%ة ح.س\ناء ول يقولوا رجل
أ%ح\س.ن. والسحاب ي.ه\ط1ل بالدموع 

(* قوله «والسحاب يهطل بالدموع» هكذا ف
الصل، وعبارة التهذيب: والسحاب يهطل والعي تطل بالدموع) وه.ط%ل

الد_م\ع'، ودمع¬ هاط1ل، وه.ط%لت العي بالدمع ت.ه\�ط1ل. وف الديث: اللهم
ار\ز'ق}ن ع.ي\ن.ي\ن, ه.ط�التي ذ%ر_اف%ت.ي\ن للدموع، من ه.ط%ل الطر

ي.ه\ط1ل إ,ذا تتابع؛ وه.ط%ل ي.ه\ط1ل ه.ط%لناv: مضى لوجهه مشياv. وناقة
:v؛ وأ%نشد أ%بو النجم يصف فرساvه.ط}لى: تشي ر'و.ي\دا

ي.ه\ط1ل�ها الر_ك}ض' بط%ي\س� ت.ه\ط1ل�ه\
(* قوله «يهطلها الركض» ف الصاغان: يعصرها الركض. وقوله «بطيس» ف

التكملة والتهذيب: بطش�).
أ%بو عبيد: ه.ط%ل الري' الفرس. ه.ط}لv إ,ذا أ%خرج ع.ر.قه شيئاv بعد

شيء، قال: وي.ه\ط1لها الركض' ي'خرج ع.ر.قها. وال%ط�ال: اسم فرس زيد
اليل؛ قال:

أ�ق%ر>ب' م.ر\ب.ط ال%ط�ال,، إ,ن
أ%رى ح.ر\باv ت.ل%ق�ح' عن ح1يال,

وال%ط�ال: اسم جبل؛ وقال:



على ه.ط�الم منهم ب'يوت¬،
كأ%ن� الع.ن\ك%بوت هو اب\ت.ناها

وال%ط}لى من ال3بل: الت تشي ر'و.ي\داv؛ قال:
أ%بابيل ه.ط}لى من م'راح� وم'ه\م.ل,

ومشت الظYباء ه.ط}لى أ%ي ر'و.ي\داv؛ وأ%نشد:
ت.م.ش_ى با ال4ر\آم' ه.ط}لى كأ%نا

ك%واع1ب'، ما ص1يغت\ لن� ع'قود'
وال%ط}لى: الهملة. وجاءت ال3بل ه.ط}لى وه.ط%لى أ%ي متقطعة، وقيل:

ه.ط}لى مطل%قة ليس معها سائق. أ%بو عبيدة: جاءت اليل ه.ط}لى أ%ي خ.ناط1يل
جاعات ف تفرقة، ليس لا واحد. وه.ط%ل%ت الناقة ت.ه\ط1ل ه.ط}لv إ,ذا

سارت سياv ضعيفاv؛ وقال ذو الرمة:
vج.ع.ل}ت له من ذ1ك}ر, م.ي¼ ت.ع1ل�ة

وخ.ر\قاء4، فوق الناع1جات1 ال%واط1ل
(* قوله «فوق الناعجات» هكذا ف الصل والتهذيب، وف التكملة للصاغان:

فوق الواسجات).
وال1ط}ل: ال�ع\يي، وخص بعضهم به البعي ال�ع\يي. وال%ط}ل: ال3عياء.

ابن ال4عراب: ال1ط}ل الذئب، وال1ط}ل اللصe، وال1ط}ل الرجل
ال4حق.وال%ي\ط%ل وال%ياط1ل وال%ياط1لة: جنس من التeر\ك أ%و ال1ن\د؛

قال:ح.م.ل}ت'هم فيها مع ال%ياط1ل%ه\،
أ%ث}ق1ل} بم من ت1س\ع.ة{ ف قاف1ل%ه\

وال%ي\ط%ل: الماعة يغزى بم ل%ي\س'وا بالكثي. ويقال: ال%ياط1لة
ج,يلD من الناس كانت لم ش.و\كة وكانت لم بلد 

(* قوله «وكانت لم بلد إل»
هكذا ف الصل، والذي ف الصحاح: واتراك خلخ إل، وف شرح القاموس:

طخارستان واتراك خلج والنجية من بقاياهم اهـ. وف ياقوت: ان طخارستان
وطخيستان لغتان ف اسم البلدة، وفيه خلج آخره جيم اسم بلد وأما خلخ وخزل آخره

خاء وخنجينة فلم يذكرها) ط%خ.ي\ر,س\تان، وأ%تراك خزل وخنجينة من
بقاياهم. وف حديث ال4حنف: أ%ن ال%ياط1لة لا نزلت به ب.ع1ل% بم؛ قال: هم

قوم من ال1ن\د، والياء زائدة كأ%نه جع ه.ي\ط%ل، والاء لتأ}كيد المع.
وال%ي\ط%ل يقال: هو الثع\لب. ال4زهري: قال الليث ال%ي\ط%لة آنية من



ص'ف}ر يطبخ فيها؛ قال ال4زهري: هو معرب ليس بعرب صحيح، أ%صله
بات1يل%ه\.التهذيب: وت.ه.ط}لgت' وت.ط%ه\لgت' أ%ي وق%ع\ت' 

(* قوله «اي وقعت» ف
التكملة: برأت من الرض).

ال4زهري ف ترجة هلط عن ابن ال4عراب: الال1ط� السترخي البطن،
.eوالاط1ل الزرع اللتف

@هطمل: التهذيب: ف الرباعي: ال%طم\لي� 
(* قوله «الطملي إل» هكذا ف

الصل، والذي ف التهذيب والقاموس: الطهملي بتقدي الطاء) ال4سود
القصي.

@هقل: ال1ق}ل�: الفتe من الن_عام؛ وأ%نشد ابن بري:
وإ,ن} ض'ر,ب.ت\ على الع1ل�ت أ%ج_ت\

أ%ج,يج. ال%ق}ل, من خ.ي\ط1 الن_عام,
وقال بعضهم: ال1ق}ل الظليم ول يعي�ن الفت_، وال�نثى ه1ق}لة.

وال%ي\ق%ل: كال1ق}ل؛ وقال مالك بن خالد:
وال ما ه1ق}لةD ح.ص_اد ع.ن_ لا،

ج.و\ن الس_راة1، ه1ز.فÒ لم'ه ز,ي.م'
@هكل: ت.هاكل% القوم': تنازعوا ف ال4مر.

وال%ي\ك%ل�: الضخم' من كل شيء. وال%ي\ك%ل%ة� من النساء: العظيمة؛ عن
اللحيان. وال%ي\ك%ل� من اليل: الكثيف الع.ب\ل� اللYي'؛ قال امرؤ

القيس:
ب,م'ن\ج.رد{ ق%ي\د1 ال4واب,د1 ه.ي\ك%ل,

(* قوله «بنجرد قيد الوابد إل» هكذا ف الصل، وعبارة الكم بعد
الشطر: وقيل هو الطويل ع'ل�و�اv وعداء وقيل هو التام، قال أبو النجم

فاستعاره للنبات:
ف حبة جرف وحض هيكل

والنبت ل يوصف ال آخر ما هنا).
والنبت ل يوصف بالض_خ.م لكنه أ%راد الكثرة فأ%قام الض>خ.م مقامها.

�الليث: ال%ي\ك%ل� الفرس الطويل ع'ل�وìا وعد\واv. ابن شيل: ال%ي\ك%ل
الضخم من كل اليوان. ال4زهري: ال%ي\كل الب,ناء الرتفع يشبه به الفرس



الطويل. وال%ي\ك%ل�: الفرس الطويل الض_خ\م؛ قال ابن بري: كانت الد_ه\ناء
بنت م1سحل زوجة العجاج رفعته إ,ل الوال وكانت رمته بالت_ع\ني فقال:

�أ%ظ%ن_ت الد_ه\نا، وظن_ م1س\ح.ل
�أ%ن� ال4م1ي. بالق%ضاء ي.ع\ج.ل

�عن ك%س3لت، والصان� ي'ك}س3ل
عن الس>فاد، وهو ط1ر\ف¬ ه.ي\ك%ل�؟

أ%بو حنيفة: ال%ي\ك%ل النبت الذي طال وعظ�م وبل%غ وكذلك الشجر، واحدته
ه.ي\ك%له. وه.ي\ك%ل الزرع: ن.ما وطال. وال%ي\ك%ل: بيت للنصارى فيه صنم

على خل}قة مري فيما يزعمون؛ وأ%نشد:
م.ش\ي. الن_صارى ح.و\ل% ب.يت1 ال%ي\ك%ل,

وف الكم: ال%ي\ك%ل بيت للنصارى فيه صورة مري وعيسى، عليهما السلم،
قال ال4عشى:

وما أ%ي\ب'ل1يÒ على ه.ي\ك%ل�
ب.ناه، وص.ل�ب فيه وصارا

وربا سي به د.ي\ر'هم. ال%ي\ك%ل�: البناء ال�شرف. وال%ي\ك%ل�: بيت
ال4صنام.

@هلل: ه.ل� السحاب' بالطر وه.ل� الطر ه.ل¾ وان\ه.ل� بالطر
ان\ه,للv واس\ت.ه.ل�: وهو شد_ة انصبابه. وف حديث الستسقاء: فأ%ل�ف ال
السحاب وه.ل�تنا. قال ابن ال4ثي: كذا جاء ف رواية لسلم، يقال: ه.ل�

السحاب إ,ذا أ%مطر بشد_ة، وال1لل� الدفعة منه، وقيل: هو أ%و_ل ما
يصيبك منه، والمع أ%ه1ل�ة على القياس، وأ%هاليل� نادرة. وان\ه.ل� الطر

ان\ه,للv: سال بشد_ة، واستهل�ت السماء� ف أ%و_ل الطر، والسم
ال1لل�. وقال غيه: ه.ل� السحاب إ,ذا ق%ط%ر ق%ط}راv له صو\ت، وأ%ه.ل�ه

ال؛ ومنه ان\ه,لل� الد_م\ع وان\ه,لل� الطر؛ قال أ%بو نصر: ال4هال1يل
ال4م\طار، ول واحد لا ف قول ابن مقبل:

وغ%ي\ث{ م.ر,يع ل ي'جد_ع ن.بات'ه'،
ولت\ه أ%هال1يل� الس>ماك%ي\ن, م'ع\ش1ب

وقال ابن ب'ز'ر\ج: ه1لل وه.لل�ه' 
(* قوله «هلل وهلله إل» عبارة

الصاغان والتهذيب: وقال ابن بزرج هلل الطر وهلله إل) وما أ%صابنا



ه1للD ول ب,للD ول ط1للD؛ قال: وقالوا ال1ل%ل� ال4مطار، واحدها ه1ل�ة؛
وأ%نشد:

من م.ن\ع1ج� جادت ر.واب,يه1 ال1ل%ل}
وانل�ت السماء� إ,ذا صب_ت، واستهل�ت إ,ذا ارتفع صوت' وقعها، وكأ%ن�

است1ه\لل% الصب� منه. وف حديث النابغة العدي� قال: فن.ي_ف على
الائة وكأ%ن� فاه' الب.ر.د' ال�ن\ه.ل©؛ كل شيء انصب_ فقد ان\ه.ل�،

يقال: انل� السماء بالطر ينهل© ان\ه,للv وهو شدة ان\ص1بابه. قال: ويقال
:�هل� السماء بالطر ه.ل%لv، ويقال للمطر ه.ل%لD وأ�ه\لول. وال%ل%ل

أ%ول الطر. يقال: استهل�ت السماء وذلك ف أ%ول مطرها. ويقال: هو صوت
و.ق}ع1ه. واستهل� الصبe بالب'كاء: رفع صوت.ه وصاح عند الو,لدة. وكل شيء

ارتفع صوت'ه فقد استهل�. وال3ه\لل� بالج: رفع' الصوت بالت_ل}بية.
eوكل© متكلم رفع صوته أ%و خفضه فقد أ%ه.ل� واستهل�. وف الديث: الصب

إ,ذا و'ل1د ل ي'ور.ث ول ي.ر,ث} حت ي.س\ت.ه,ل� صارخاv. وف حديث
ال%ن,ي: كيف ن.د1ي م.ن ل أ%ك%ل ول ش.ر,ب. ول اس\ت.ه.ل�؟ وقال

الراجز:ي'ه,ل© بالف%ر\ق%د1 ر'ك}بان'ها،
كما ي'ه,ل© الر_اك1ب' ال�ع\ت.م1ر\

وأ%صله ر.ف}ع' الصو_ت. وأ%ه.ل� الرجل واستهل� إ,ذا رفع صوت.ه.
وأ%ه.ل� ال�ع\ت.م1ر' إ,ذا رفع صوت.ه بالت_ل}بية، وتكرر ف الديث ذكر

ال3ه\لل، وهو رفع' الصوت بالت_ل}ب,ية. أ%ه.ل� الر,م' بالج ي'ه,ل©
إ,ه\للv إ,ذا ل%ب_ى ورف%ع صوت.ه. وال�ه.ل©، بضم اليم: موضع' ال3ه\لل،

وهو اليقات الذي ي'ح\ر,مون منه، ويقع على الزمان والصدر. الليث:
ال�حر,م' ي'ه,ل© بال3ح\رام إ,ذا أ%وجب ال�ر\م على نفسه؛ تقول: أ%ه.ل�

بج_ة أ%و بع'م\رة ف معن أ%ح\ر.م با، وإ,نا قيل لل3حرام, إ,ه\لل لرفع
الر,م صوته بالت_ل}بية. وال3ه\لل: التلبية، وأ%صل ال3ه\لل رفع'

الصوت1. وكل راف1ع� صوت.ه فهو م'ه,ل9، وكذلك قوله عز وجل: وما أ�ه1ل� لغي
ال به؛ هو ما ذ�ب,ح. لللة وذلك ل4ن الذابح كان يسم>يها عند الذبح،

فذلك هو ال3ه\لل؛ قال النابغة يذكر د'ر_ةv أ%خرجها غ%و_اص'ها من
البحر:

أ%و د'ر_ة ص.د.ف1ي_ة غ%و_اص'ها
ب.ه,ج¬، مت ي.ره ي'ه,ل� وي.س\ج'د1



يعن بإ,ه\لل1ه رفع.ه صوت.ه بالدعاء والمد ل إ,ذا رآها؛ قال أ%بو
عبيد: وكذلك الديث ف اس\ت1ه\لل الصب> أ%نه إ,ذا و'لد ل ي.ر,ث} ول

ي'ور.ث} حت ي.س\ت.ه,ل� صارخاv وذلك أ%نه ي'ستد.ل على أ%نه و'لد حيìا
بصوته. وقال أ%بو الطاب: كل9 متكلم رافع, الصوت أ%و خافض1ه فهو م'هل9

وم'س\ت.ه,ل9؛ وأ%نشد:
وأ%ل}ف%ي\ت ال�صوم، وه'م\ ل%د.ي\ه1

م'ب.ر\س.ة أ%هل©وا ينظ�رونا
وقال:

غي ي.عفور أ%ه.ل� به
جاب د.ف�ي\ه عن القلب

(* قوله «غي يعفور إل» هو هكذا ف الصل والتهذيب).
قيل ف ال3ه\لل: إ,نه شيء يعتريه ف ذلك الوقت يرج من جوفه شبيه

بالع'واء الفيف، وهو بي الع'واء وال4ني، وذلك من حاق> ال1ر\ص وشد�ة
الطلب وخوف الف%و\ت. وانل�ت السماء منه يعن كلب الصيد إ,ذا أ�رسل على

الظ�ب\ي فأ%خذه؛ قال ال4زهري: وما يدل على صحة ما قاله أ%بو عبيد وحكاه
عن أ%صحابه قول الساجع عند سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حي ق%ضى

ف ال%ني (قوله «حي قضى ف الني إل» عبارة التهذيب: حي قضى ف
الني الذي أسقطته أمه ميتاv بغرة إل) إ,ذا سق%ط ميتاv بغ'ر_ة فقال:

أ%رأ%يت م.ن ل شرب ول أ%ك%ل}، ول صاح فاس\ت.ه.لg9، ومثل د.م1ه ي'ط%ل©،
فجعله م'س\ت.ه,ل¾ برفع1ه صوته عند الو,لدة.

وانل�ت عين'ه وت.ه.ل�لت\: سالت بالدمع. وت.ه.ل�لت\ دموع'ه: سالت.
واستهل�ت العي: دم.عت؛ قال أ%وس:

ل ت.س\ت.ه,ل© من الف1راق ش'ؤون
وكذلك ان\ه.ل�ت1 الع.ي\ن؛ قال:
أ%و س'ن\ب'لv ك�ح1ل%ت\ به فان\ه.ل�ت1

وال%ليلة�: ال4رض الت استهل� با الطر، وقيل: ال%ل1يلة� ال4رض
ال%م\طورة وما ح.وال%ي\ها غي' م.مطور. وت.ه.ل�ل السحاب' بالب.ر\ق:

ت.لgل4. وتل�ل وجهه ف%ر.حاv: أ%ش\ر.ق واستهل�. وف حديث فاطمة، عليها
السلم: فلما رآها استبش.ر وتل�ل وجه'ه أ%ي استنار وظهرت عليه أ%مارات

السرور. ال4زهري: ت.ه.ل�ل الرجل فرحاv؛ وأ%نشد 



(* هذا البيت لزهي بن اب
سلمى من قصيدة له) :

vلYت.راه، إ,ذا ما جئت.ه، م'ت.ه.ل
كأ%نك ت'عطيه الذي أ%نت سائل�ه\

واه\ت.ل� كت.هل�ل؛ قال:
ولنا أ%سام� ما ت.ليق' بغي,نا،
وم.شاه1د¬ ت.ه\ت.ل© حي ت.رانا

وما جاء ب,ه,ل�ة ول ب,ل�ة؛ ال1ل�ة: من الفرح والستهلل،
والب,ل�ة: أ%دن ب.لل� من الي؛ وحكاها كراع جيعاv بالفتح. ويقال: ما أ%صاب

عنده ه1ل�ة ول ب,ل�ة أ%ي شيئاv. ابن ال4عراب: ه.ل� ي.ه,ل© إ,ذا فرح،
وه.ل� ي.ه,ل© إ,ذا صاح.

وال1لل�: غرة القمر حي ي'ه,ل©ه الناس' ف غرة الشهر، وقيل: يسمى
ه1للv لليلتي من الشهر ث ل يسم_ى به إ,ل أ%ن يعود ف الشهر الثان،

وقيل: يسمى به ثلث ليال ث يسمى قمراv، وقيل: يسماه حت ي'ح.ج>ر، وقيل:
يسمى ه1للv إ,ل أ%ن ي.ب\ه.ر. ضوء�ه سواد الليل، وهذا ل يكون إ,ل ف

الليلة السابعة. قال أ%بو إ,سحق: والذي عندي وما عليه ال4كثر أ%ن يسم_ى
ه1للv ابن. ليلتي فإ,نه ف الثالثة يتبي ضوء�ه، والمع أ%ه1ل�ة؛

قال:
ي'سيل� الرeب واه1ي الك�ل%ى ع.ر,ض' الذ©ر.ى،

أ%ه1ل�ة� نض�اخ, الن_د.ى ساب,غ الق%ط}ر,
أ%هل�ة نض�اخ الن_د.ى كقوله:
تلق9ى ن.و\ء�ه'ن� س1ر.ار. ش.ه\ر�،

وخي' الن_و\ء3 ما ل%ق1ي. الس>ر.ارا
،vالتهذيب عن أ%ب اليثم: يسم_ى القمر لليلتي من أ%ول الشهر ه1لل

ولليلتي من آخر الشهر ست¼ وعشرين وسبع� وعشرين ه1للv، ويسمى ما بي
.vذلك قمرا

وأ%ه.ل� الرجل�: نظر إ,ل ال1لل. وأ%ه\ل%ل}نا ه1لل شهر كذا
واس\ت.ه\للناه: رأ%يناه. وأ%ه\ل%ل}نا الشهر واس\ت.ه\للناه: رأ%ينا ه1لل%ه.

الكم: وأ%ه.ل� الشهر واست.هل� ظهر ه1لل�ه وتبي_ن، وف الصحاح: ول يقال
أ%ه.ل�. قال ابن بري: وقد قاله غيه؛ الكم أ%يضاv: وه.ل� الشهر ول



يقال أ%ه.ل�. وه.ل� ال1لل� وأ%ه.ل� وأ�ه1ل� واست'ه,ل�، على ما ل
يسم فاعله: ظه.ر، والعرب تقول عند ذلك: المد'ل إ,ه\لل%ك إ,ل س1رار,ك
ينصبون إ,ه\لل%ك على الظرف، وهي من الصادر الت تكون أ%حياناv لسعة

الكلم كخ'فوق النجم. الليث: تقول أ�ه1ل� القمر ول يقال أ�ه1ل�
ال1لل�؛ قال ال4زهري: هذا غلط وكلم العرب أ�ه1ل� ال1لل�. روى أ%بو عبيد عن

أ%ب عمرو: أ�ه1ل� اللل� واست'ه,ل� ل غي، وروي عن ابن ال4عراب:
أ�ه1ل� اللل� واست'ه,ل�، قال: واس\ت.ه.ل� أ%يضاv، وشهر م'س\ت.هل؛

وأ%نشد:
وشهر م'س\ت.هل بعد شهر�،

ويوم¬ بعده يوم¬ ج.د1يد'
قال أ%بو العباس: وسي اللل� ه1للv ل4ن الناس يرفعون أ%صواتم

بال3خبار عنه. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن ناساv قالوا له إ,ن_ا بي
ال1بال ل ن'ه,ل© ه1للv إ,ذا أ%ه.ل�ه الناس أ%ي ل ن'ب\ص1ره إ,ذا

أ%بصره الناس ل4جل البال. ابن شيل: انط%ل1ق\ بنا حت ن'ه,ل� ال1لل أ%ي
ن.ن\ظ�ر أ%ن.راه. وأ%ت.ي\ت'ك عند ه1ل�ة1 الشهر وه1لYه وإ,ه\لله أ%ي

اس\ت1هلله.
وهال� ال4جي. م'هال9ةv وه1للv: استأ}جره كل شهر من ال1لل إ,ل

ال1لل بشيء؛ عن اللحيان، وهال1ل} أ%جي.ك كذا؛ حكاه اللحيان عن العرب؛
قال ابن سيده: فل أ%دري أ%هكذا سعه منهم أ%م هو الذي اختار التضعيف؛

فأ%ما ما أ%نشده أ%بو زيد من قوله:
ت.خ'ط© لم. أ%ل1ف{ م.و\ص'ول,،
والزاي. والر_ا أ%ي_ما ت.ه\ل1يل,

فإ,نه أ%راد ت.ض.ع'ها على شك}ل, ال1لل، وذلك ل4ن معن قوله ت.خ'ط©
ت'ه.لYل�، فكأ%نه قال: ت'ه.لYل لم أ%ل1ف{ م.و\صول� ت.ه\ل1يلv أ%ي_ما

ت.ه\ليل.
وال�ه.لYلة�، بكسر اللم، من ال3بل: الت قد ض.م.رت وتقو_ست.

وحاج,ب¬ م'ه.ل�لD: مشب_ه باللل. وبعي م'ه.ل�ل، بفتح اللم:
مقو_س.وال1لل�: الم.ل الذي قد ضر.ب حت أ%د_اه ذلك إ,ل ال�زال

vس.الليث: يقال للبعي إ,ذا اس\ت.ق}و.س وح.نا ظهر'ه والتزق بطنه ه'زالeوالتقو
وإ,ح\ناقاv: قد ه'لYل البعي تليلv؛ قال ذو الرمة:



إ,ذا ار\ف%ض_ أ%طراف' الس>ياط1، وه'لYلت\
ج'ر'وم' ال%طايا، ع.ذ�ب.ت\ه'ن� ص.ي\د.ح'

�ومعن ه'لYلت\ أ%ي اننت\ كأ%نه ال4هل�ة د1ق�ةv وض'م\راv. وه1لل
البعي: ما استقوس منه عند ض'م\ره؛ قال ابن هرمة:

وطار,ق, ه.م¼ قد ق%ر.ي\ت' ه1لل%ه'،
ي.خ'بe، إ,ذا اع\ت.ل� ال%ط1يe، وي.ر\س'3م'

أ%راد أ%نه ق%ر.ى ال%م_ الطارق. سي\ر هذا البعي. واللل�: المل
:�الهزول من ض1راب أ%و سي. وال1لل: حديدة ي'ع.ر\ق%ب با الصيد. وال1لل

الديدة الت تضمe ما بي ح1ن\و.ي, الر_ح\ل من حديد أ%و خشب، والمع
ال�ه1ل�ة. أ%بو زيد: يقال للحدائد الت تضمe ما بي أ%ح\ناء3 الر>حال

:�أ%ه1ل�ة، وقال غيه: هلل� النeؤ\ي ما استق}و.س منه. وال1لل
الي_ة ما كان، وقيل: هو الذك%ر من الي�ات؛ ومنه قول ذي الرمة:

إ,ل%يك اب\ت.ذ%ل}نا كل� و.ه\م�، كأ%نه
ه1للD بد.ا ف ر.م\ضة{ ي.ت.ق%ل�ب

يعن حي_ة. وال1لل: الي_ة إ,ذا س'ل1خ.ت؛ قال الشاعر:
ت.ر.ى الو.ش\ي. ل%م_اعاv عليها كأ%نه
ق%شيب' ه1لل، ل تقط�ع ش.ب.ار,ق�ه\

وأ%نشد ابن ال4عراب يصف درعاv شبهها ف ص.فائها بس.ل}خ الي_ة:
ف ن.ث}لة{ ت.ه\ز.أ� بالن>صال,،
كأ%نا من خ1ل%ع, ال1لل,

وه'ز\ؤ'ها بالن>صال: ردeها إ,ياها. وال1لل�: الجارة ال%ر\صوف
بعض'ها إ,ل بعض�. وال1لل�: ن,ص\ف الر_ح.ى. واللل�: الر_ح.ى؛ ومنه قول

الراجز:
وي.ط}ح.ن' ال4ب\طال% والق%ت1يا،
ط%ح\ن. ال1لل, الب'ر_ والش_ع1ي.ا

وال1لل�: طرف الر_ح.ى إ,ذا انكسر منه. وال1لل�: البياض الذي يظهر
ف أ�صول ال4ظ}فار. وال1لل�: الغ'بار، وقيل: ال1لل� قطعة من الغ'بار.

وه1لل� ال3صبع,: ال�طيف' بالظفر. وال1لل�: بقي_ة الاء ف الوض.
ابن ال4عراب: وال1لل� ما يبقى ف الوض من الاء الصاف؛ قال

ال4زهري: وقيل له ه1للD ل4ن الغدير عند امتلئه من الاء يستدير، وإ,ذا قل�



ماؤه ذهبت الستدارة� وصار الاء ف ناحية منه. الليث: ال�له1ل� من وصف
الاء الكثي الصاف، وال1لل�: الغلم الس.ن الوجه، قال: ويقال

�للر_حى ه1لل إ,ذا انكسرت. وال1لل�: شيء ت'عرق%ب' به المي'. وه1لل
النعل: ذ�ؤاب.ت'ها.

وال%ل%ل�: الف%ز.ع والف%ر.ق'؛ قال:
وم'ت_ م1ن>ي ه.ل%لv، إ,نا

م.و\ت'ك، لو وار.د\ت، و'ر_اد1ي.ه\
يقال: ه.ل%ك. فلن ه.ل%لv وه.ل¾ أ%ي ف%ر.قاv، وح.مل عليه فما كذ�ب

ول ه.ل�ل% أ%ي ما ف%ز,ع وما جب'ن. يقال: ح.م.ل فما ه.ل�ل أ%ي ضرب
ق1ر\نه. ويقال: أ%حجم عن_ا ه.ل%لv وه.ل¾؛ قاله أ%بو زيد.
والت_ه\ليل: الف1رار' والنeكوص'؛ قال كعب بن زهي:

ل يق%ع' الط�ع\ن' إ,ل ف ن'حور,ه1م'،
�وما لم\ عن ح1ياض, ال%و\ت1 ت.ه\ليل

أ%ي ن'كوص¬ وتأ%خeر¬. يقال: ه.ل�ل عن ال4مر إ,ذا ول�ى عنه ون.ك%ص.
وه.ل�ل عن الشيء: ن.ك%ل. وما ه.ل�ل عن شتمي أ%ي ما تأ%خر. قال أ%بو
اليثم: ليس شيء أ%ج\رأ% من النمر، ويقال: إ,ن9 ال4سد ي'ه.لYل وي'ك%لYل،

وإ,ن� الن_م1ر ي'ك%لYل ول ي'ه.لYل، قال: وال�ه.لYل الذي يمل على
ق1ر\نه ث يب'ن ف%ي.ن\ث%ن ويرجع، ويقال: ح.م.ل ث ه.ل�ل، وال�ك%لYل:

الذي يمل فل يرجع حت يقع بق1ر\نه؛ وقال:
ق%و\مي على ال3س\لم ل�ا ي.م\ن.ع'وا

ماع'ون.ه'م\، وي'ض.ي>ع'وا الت_ه\ل1يل
(* قوله «ويضيعوا التهليل» وروي ويهللوا التهليل كما ف التهذيب).

أ%ي ل�ا يرجعوا عم_ا هم عليه من ال3سلم، من قولم: ه.ل�ل عن
ق1ر\نه وك%ل�س؛ قال ال4زهري: أ%راد ول�ا ي'ض.ي>عوا شهادة أ%ن ل إ,له

إ,ل ال وهو رفع الصوت بالشهادة، وهذا على رواية من رواه وي'ض.ي>عوا
الت_ه\ليل، وقال الليث: الت_ه\ليل قول ل إ,له إ,ل ال؛ قال ال4زهري:
ول أ%راه مأ}خوذاv إ,ل من رفع قائله به صوته؛ وقوله أ%نشده ثعلب:

Dوليس با ر,يح¬، ولكن و.د1يق%ة
ي.ظ%ل© با الس_امي ي'ه,ل© وي.ن\ق%ع'

فسره فقال: مر_ة يذهب ر,يق�ه يعن ي'ه,ل©، ومرة ي.جيء يعن ي.ن\ق%ع؛



والسامي الذي يصطاد ويكون ف رجله ج.و\ر.بان؛ وف التهذيب ف تفسي هذا
البيت: السامي الذي يطلب الصيد ف الر_م\ضاء، يلبس م1س\م.ات.ي\ه وي'ثي
الظYباء من م.كان,س3ها، فإ,ذا ر.م1ضت تشق�قت أ%ظ}لفها وي'د\ر,كها السامي

فيأ}خذها بيده، وجعه السeم.اة؛ وقال الباهلي ف قوله ي'ه,ل©: هو أ%ن
يرفع العطشان لسانه إ,ل ل%هاته فيجمع الريق؛ يقال: جاء فلن ي'ه,ل© من

العطش. والن_ق}ع': جع الريق تت اللسان.
وت.ه\ل%ل�: من أ%ساء الباطل ك%ث%ه\ل%ل، جعلوه اساv له علماv وهو نادر،

وقال بعض النحويي: ذهبوا ف ت.ه\ل%ل إ,ل أ%نه ت.ف}ع.ل ل�ا ل يدوا
ف الكلم «ت هـ ل» معروفة ووجدوا «هـ ل ل» وجاز التضعيف فيه ل4نه علم،

وال4علم تغي كثياv، ومثله عندهم ت.ح\ب.ب. وذهب ف ه1ل1ي_ان{ وبذي
ه1ل1ي_ان{ أ%ي حيث ل يدر.ى أ%ي\ن. هو.

وامرأ%ة ه1لê: متفص>لة ف ثوب واحد{؛ قال:
أ%ناةD ت.ز,ين' الب.ي\ت. إ,م_ا تل%ب_س.ت\،

وإ,ن ق%ع.د.ت\ ه1ل¾ فأ%ح\سن\ با ه1ل�
.�وال%ل%ل�: ن.س\ج' العنكبوت، ويقال لنسج العنكبوت ال%ل%ل وال%ل}ه.ل

وه.ل�ل% الرجل� أ%ي قال ل إ,له إ,ل ال. وقد ه.ي\ل%ل% الرجل� إ,ذا
قال ل إ,له إ,ل ال. وقد أ%خذنا ف ال%ي\ل%ل%ة إ,ذا أ%خذنا ف

الت_ه\ليل، وهو مثل قولم ح.و\ل%ق. الرجل وح.و\ق%ل% إ,ذا قال ل حول ول قوة
إ,ل بال؛ وأ%نشد:

ف1داك.، من ال4ق}وام، ك�ل© م'ب.خ_ل
�ي'ح.و\ل1ق' إ,م_ا ساله' الع'ر\ف. سائل

الليل: ح.ي\ع.ل الرجل إ,ذا قال حي� على الصلة. قال: والعرب تفعل هذا
إ,ذا كثر استعمالم للكلمتي ضموا بعض حروف إ,حداها إ,ل بعض حروف

ال�خرى، منه قولم: ل ت'ب.ر\ق1ل علينا؛ والب.ر\ق%لة: كلم ل ي.ت\ب.عه فعل،
مأ}خوذ من الب.ر\ق الذي ل مطر معه. قال أ%بو العباس: ال%و\ل%قة

والب.س\ملة والس_ب\ح.لة وال%ي\ل%لة، قال: هذه ال4ربعة أ%حرف جاءت هكذا، قيل
له: فال}ح.مدلة؟ قال: ول أنكره 

(* قوله «قال ول أنكره» عبارة الزهري:
فقال ل وأنكره).

وأ%ه.ل� بالتسمية على الذبيحة، وقوله تعلى: وما أ�ه1ل� به لغي ال؛



أ%ي نود1ي. عليه بغي اسم ال.
ويقال: أ%ه\ل%ل}نا عن ليلة كذا، ول يقال أ%ه\ل%ل}ناه فه.ل� كما يقال

أ%دخلناه فد.خ.ل، وهو قياسه. وثوب ه.لê وه.ل}ه.لD وه.ل}هالD وه'له1ل
وم'ه.ل}ه.ل: رقيق س.خيف' الن_س\ج. وقد ه.ل}ه.ل الن_س_اج الثوب. إ,ذا

أ%رق� ن.س\جه وخف�فه. وال%ل}ه.لة�: س'خ\ف' النس\ج. وقال ابن ال4عراب:
ه.ل}ه.له بالن_س\ج خاصة. وثوب ه.ل}ه.ل ر.ديء النس\ج، وفيه من اللغات جيع

ما تقدم ف الرقيق؛ قال النابغة:
أ%تاك بقول� ه.ل}ه.ل, الن_س\ج, كاذب�،
ول يأ}ت1 بالق� الذي هو ناص1ع'

ويروى: ل%ه\ل%ه. ويقال: أ%ن\ه.ج. الثوب' ه.ل}هالv. وال�ه.ل}ه.لة من
الدeروع: أ%ر\د.ؤها نس\جاv. شر: يقال ثوب م'ل%ه\ل%ةD وم'ه.ل}ه.ل

وم'ن.ه\ن.ةD؛ وأ%نشد:
وم.د_ ق�ص.يÒ وأ%ب\ناؤه

عليك الظYلل%، فما ه.ل}ه.ل�وا
وقال شر ف كتاب السلح: ال�ه.ل}ه.لة من الدeروع قال بعضهم: هي

ال%سنة النس\ج ليست بصفيقة، قال: ويقال هي الواسعة ال%ل%ق. قال ابن
ال4عراب: ثوب ل%ه\ل%ه' النسج أ%ي رقيق ليس بكثيف. ويقال: ه.ل}ه.ل}ت الطحي أ%ي

نلته بشيء س.خيف؛ وأ%نشد ل�مية:
(* قوله «وأنشد لمية إل» عبارة التكملة لمية بن اب الصلت يصف

الرياح:أذعن به جوافل معصفات * كما تذري الهلهلة
الطحينابه اي بذي قضي وهو موضع).

كما ت.ذ}ر,ي ال�ه.ل}ه,لة� الط�ح1ينا
وشعر ه.ل}هل: رقيق¬.

وم'ه.ل}ه,ل: اسم شاعر، سي بذلك ل1ر.داءة شع\ره، وقيل: ل4نه أ%و_ل من
أ%رق_ الشع\ر وهو امرؤ القيس ابن ربيعة 

(* قوله: وهو امرؤ القيس بن
ربيعة: هكذا ف الصل، والشهور أنه ابو ليلى ع.د1ي� بن ربيعة) أ%خو ك�ليب

وائل؛ وقيل: سي مهله,لv بقوله لزهي بن ج.ناب:
ل�ا ت.و.ع_ر. ف الك�راع, ه.ج,ين'ه'م\،
ه.ل}ه.ل}ت' أ%ث}أ%ر' جابراv أ%و ص1ن\ب,ل



ويقال: ه.له.ل}ت أ�در,كه كما يقال ك1د\ت أ�د\ر,ك�ه، وه.ل}ه.ل% ي'د\ركه
أ%ي كان ي'دركه، وهذا البيت أ%نشده الوهري:

لا ت.و.غ�ل% ف الك�راع ه.ج,ين'هم
قال ابن بري: والذي ف شعره لا توع_ر كما أ%ورد\ناه عن غيه، وقوله

لا تو.ع_ر أ%ي أ%خذ ف مكان وع\ر. ويقال: ه.ل}ه.ل فلن شع\ره إ,ذا ل
.vحه وأ%رسله كما حض.ره ولذلك سي الشاعر م'ه.له,لYين.ق

وال%ل}ه.ل: الس_مe القات1ل، وهو معر_ب؛ قال ال4زهري: ليس كل س.م�
،Dموم بعينه قات1لeمن الس Òس.م �قاتل يسم_ى ه.له.لv ولكن ال%له.ل

.vقال: وليس بعرب� وأ%راه هن\د1ي�ا
وه.له.ل% الصو\ت.: رج_عه. وماء# ه'له1لD: صاف{ كثي. وه.ل}ه.ل عن
الشيء: رج.ع. وال�له1ل�: الاء الكثي الصاف. وال%ل}ه.لة�: النتظار

والتأ%ن؛ وقال ال4صمعي ف قول ح.رملة بن ح.كيم:
ه.له,ل} بك%ع\ب�، بعدما و.ق%ع.ت\

فوق ال%ب,ي بساع1د{ ف%ع\م,
ويروى: ه.لYل} ومعناها جيعاv انتظر به ما يكون من حاله من هذه

الضر\بة؛ وقال ال4صمعي: ه.ل}ه,ل} بك%ع\ب أ%ي أ%م\ه,له بعدما وقعت به ش.ج_ة
على جبينه، وقال شر: ه.ل}ه.ل}ت ت.ل%ب_ثت وتنظ�رت.

التهذيب: ويقال أ%ه.ل� السيف' بفلن إ,ذا قطع فيه؛ ومنه قول ابن أ%حر:
و.ي\ل� آم> خ1ر\ق� أ%ه.ل� ال%ش\ر.ف1يe به

على ال%باء4ة، ل ن,ك}س¬ ول و.ر.ع
وذو ه'له1ل�: ق%ي\لD من أ%ق}يال ح1م\ي.

وه.ل}: حرف استفهام، فإ,ذا جعلته اساv شددته. قال ابن سيده: هل كلمة
استفهام هذا هو العروف، قال: وتكون بنزلة أ%م للستفهام، وتكون بنزلة

ب.ل}، وتكون بنزلة ق%د\ كقوله عز وجل: ي.و\م. نقول� لهن_م ه.ل,
ام\ت.لgت1 وتقول� ه.ل} م1ن\ مزيد{؟ قالوا: معناه قد ام\ت.لgت؛ قال ابن جن: هذا
تفسي على العن دون اللفظ وهل م'بقاة على استفهامها، وقولا ه.ل} م1ن

مزيد أ%ي أ%تعلم يا رب_نا أ%ن عندي مزيداv، فجواب هذا منه عز_ اسه ل،
أ%ي فك%ما تعلم أ%ن ل م.زيد. فحسب ما عندي، وتكون بعن الزاء، وتكون

بعن ال%ح\د، وتكون بعن ال4مر. قال الفراء: سعت أ%عرابي�اv يقول:
هل أ%نت ساكت؟ بعن اسكت؛ قال ابن سيده: هذا كله قول ثعلب وروايته.



ال4زهري: قال الفراء ه.ل} قد تكون ج.ح\داv وتكون خب.راv، قال: وقول ال عز
وجل: ه.ل} أ%تى على ال3نسان حي¬ من الدهر؛ قال: معناه قد أ%تى على

ال3نسان معناه الب، قال: وال%ح\د' أ%ن تقول: وهل يقد1ر أ%حد على مثل هذا؛
قال: ومن الب.ر قولك للرجل: هل وع.ظ}تك هل أ%ع\ط%يتك، تقر_ره بأ%نك قد

وع.ظ}ته وأ%عطيته؛ قال الفراء: وقال الكسائي هل تأ}ت استفهاماv، وهو
باب'ها، وتأ}ت ج.ح\داv مثل قوله:
أ%ل ه.ل} أ%خو ع.ي\ش� لذيذ{ بدائم

معناه أ%ل ما أ%خو عيش�؛ قال: وتأ}ت شر\طاv، وتأ}ت بعن قد، وتأ}ت
v؛ قال: فإ,ذا زدت فيها أ%ل1فاvوتأ}ت تنبيها ،vوتأ}ت أ%مرا ،vت.و\بيخا

vك1ر الصالون فح.ي_ه.ل�كانت بعن التسكي، وهو معن قوله إ,ذا ذ
بع'م.ر، قال: معن ح.ي� أ%سر,ع\ بذكره، ومعن ه.لv أ%ي اس\ك�ن عند ذكره حت

تنقضي فضائله؛ وأ%نشد:
vوأ%ي� ح.صان{ ل ي'قال ل%ها ه.ل

أ%ي اس\ك�ن للزوج؛ قال: فإ,ن ش.د_د\ت لم.ها صارت بعن اللو\م
والض>، اللوم' على ما مضى من الزمان، وال%ضe على ما يأ}ت من الزمان، قال:

ومن ال4مر قوله: فه.ل} أ%نت'م م'ن\ت.هون.
وه.لv: زج\ر للخيل، وهال� مثله أ%ي اقر'ب. وقولم: ه.لv استعجال وحث.

وف حديث جابر: ه.ل� بك}راv ت'لع1ب'ها وت'لع1ب'ك؛ ه.ل�، بالتشديد:
حرف معناه الث© والتحضيض'؛ يقال: حي� ه.ل الثريد.، ومعناه ه.ل�م_

vتحت ياؤه لجتماع الساكني وب'ن,ي.ت ح.ي� وه.ل} اسا�إ,ل الثريد، ف
واحداv مثل خسة عشر وس>ي به الفعل، ويستوي فيه الواحد والمع والؤنث،

وإ,ذا وقفت عليه قلت ح.ي_ه.ل، وال4لف لبيان الركة كالاء ف قوله
ك1تاب,ي.ه\ وح1ساب,ي.ه\ ل4ن� ال4ل1ف من مرج الاء؛ وف الديث: إ,ذا ذك1ر.
الصالون فح.ي_ه.ل% بع'م.ر.، بفتح اللم مثل خسة عشر، أ%ي فأ%ق}ب,ل} به

وأ%سر,ع، وهي كلمتان جعلتا كلمة واحدة، فح.ي_ بعن أ%قب,ل} وه.ل بعن
أ%سر,ع\، وقيل: معناه عليك بع'م.ر أ%ي أ%نه من هذه الصفة، ويوز

فح.ي_ه.لv، بالتنوين، يعل نكرة، وأ%ما ح.ي_ه.ل بل تنوين فإ,نا يوز ف
الوقف فأ%ما ف ال3دراج فهي لغة رديئة؛ قال ابن بري: قد عر_فت العرب

ح.ي_ه.ل}؛ وأ%نشد فيه ثعلب:
وقد غ%د.و\ت، قبل ر.ف}ع, ال%ي_ه.ل}،



أ%سوق' ناب.ي\ن, وناباv م1ل3ب,ل}
وقال: ال%ي_ه.ل ال4ذان. والنابان1: ع.ج'وزان؛ وقد ع'ر>ف بال3ضافة

أ%يضاv ف قول الخر:
وه.ي_ج. ال%ي_ من دار�، فظل� لم

يوم¬ كثي ت.ناد1يه، وح.ي_ه.ل�ه\
قال: وأ%نشد الوهري عجزه ف آخر الفصل:

ه.ي\هاؤ'ه وح.ي\ه.ل�ه\
وقال أ%بو حنيفة: ال%ي\ه.ل نبت من د1ق� ال%م\ض، واحدته ح.ي\ه.لة، سيت
بذلك لس'رعة نباتا كما يقال ف السرعة وال%ث9 ح.ي_ه.ل؛ وأ%نشد لميد

بن ثور:
ب,م1يث{ ب.ثاء� ن.ص1يف1ي_ة{،

�د.م1يث{ با الر>م\ث� وال%ي\ه.ل
(* قوله «با الرمث واليهل» هكذا ضبط ف الصل، وضبط ف القاموس ف
مادة حيهل بتشديد الياء وضم الاء وسكون اللم، وقال بعد ان ذكر الشطر

الثان: نقل حركة اللم ال الاء).
وأ%ما قول لبيد يذكر صاح1باv له ف السفر كان أ%م.ر.ه بالر_ح1يل:

ي.تمار.ى ف الذي قلت' له،
ولقد ي.س\م.ع' ق%و\ل ح.ي_ه.ل}

فإ,نا سكنه للقافية. وقد يقولون ح.ي_ من غي أ%ن يقولو ه.ل}، من ذلك
قولم ف ال4ذان: ح.ي_ على الصلة ح.ي_ على الف%لح إ,نا هو دعاء

إ,ل الص_لة1 والف%لح,؛ قال ابن أ%حر:
أ%ن\ش.أ}ت' أ%سأ%له': ما بال� ر'ف}ق%ت1ه1

ح.ي_ ال�مول%، فإ,ن� الرك}ب. قد ذه.با
قال: أ%ن\ش.أ% يسأ%ل غلمه كيف أ%خذ الركب. وحكى سيبويه عن أ%ب الطاب

أ%ن بعض العرب يقول: ح.ي_ه.ل الصلة، يصل ب.ل كما يوصل بع.ل%ى فيقال
ح.ي_ه.ل الصلة، ومعناه ائتوا الصلة واقرب'وا من الصلة وه.ل�مeوا

إ,ل الصلة؛ قال ابن بري: الذي حكاه سيبويه عن أ%ب الطاب ح.ي_ه.ل%
الصلة% بنصب الصلة ل غي، قال: ومثله قولم ح.ي_ه.ل% الثريد.، بالنصب ل

غي. وقد ح.ي\ع.ل% الؤ.ذن كما يقال ح.و\ل%ق. وت.ع.ب\ش.م. م'ر.ك�باv من
كلمتي؛ قال الشاعر:



أ%ل ر'ب_ ط%ي\ف{ منك1 بات. م'عان,قي
إ,ل أ%ن د.ع.ا داعي الص_باح، ف%ح.ي\ع.ل

وقال آخر:
أ%قول� لا، ودمع' العي, جار�:
أ%ل} ت'ح\ز,ن\ك ح.ي\ع.لة� ال�ناد1ي؟

وربا أ%لقوا به الكاف فقالوا ح.ي_ه.ل%ك كما يقال ر'و.ي\د.ك، والكاف
للخطاب فقط ول موضع لا من ال3عراب ل4نا ليست باسم. قال أ%بو عبيدة:

سع أ%بو م.ه\د1ي_ة ال4عراب رجلv يدعو بالفارسية رجلv يقول له ز'وذ}،
فقال: ما يقول؟ قلنا: يقول ع.ج>ل، فقال: أ%ل يقول: ح.ي_ه.لك أ%ي

ه.ل�م_ وت.ع.ال؛ وقول الشاعر:
ه.ي\هاؤه وح.ي\ه.ل�ه\

فإ,نا جعله اساv ول يأ}مر به أ%حداv. ال4زهري: عن ثعلب أ%نه قال:
حيهل أ%ي أ%قبل إ,ل�، وربا حذف فقيل ه.ل إ,ل�، وجعل أ%بو الدقيش ه.ل

الت للستفهام اساv فأ%عربه وأ%دخل عليه ال4لف واللم، وذلك أ%نه قال
Yال%ل eله الليل: ه.ل} لك ف ز'بد{ وتر؟ فقال أ%بو الدقيش: أ%ش.د

وأ%و\حاه'، فجعله اساv كما ترى وعر_فه بال4لف واللم، وزاد ف الحتياط
بأ%ن شد_ده غي مضطر لتتكم_ل له عد�ة� حروف ال�صول وهي الثلثة؛

وسعه أ%بو ن'و.اس فتله فقال للفضل
بن الربيع:

ه.ل} لك.، وال%ل© خ1ي.ر\،
فيم.ن\ إ,ذا غ1ب\ت. ح.ض.ر\؟

ويقال: كل© حرف أ%داة إ,ذا جعلت فيه أ%ل1فاv ولماv صار اسمÝ فقو>ي
وثقYل كقوله:

إ,ن� ل%ي\تاv وإ,ن� ل%وìا ع.ناء�
قال الليل: إ,ذا جاءت الروف اللي>نة ف كلمة نو ل%و\ وأ%شباهها

ثقYلت، ل4ن الرف اللي>ن خ.و_ار أ%ج\و.ف ل بد_ له من ح.ش\و� يقو_ى به
إ,ذا ج'عل اساv، قال: والروف الص>حاح القوي_ة مستغنية ب'ر'وس1ها ل

تتاج إ,ل ح.ش\و فنترك على حاله، والذي حكاه الوهري ف حكاية أ%ب
الدقيش عن الليل قال: قلت ل4ب الدeقي\ش هل لك ف ثريدة{ كأ%ن� ود.ك%ها

ع'ي'ون� الض_ي.او,ن؟ فقال: أ%شدe ال%لY؛ قال ابن بري: قال ابن حزة



روى أ%هل الضبط عن الليل أ%نه قال ل4ب الدقيش أ%و غيه هل لك ف ت.م\ر�
وز'ب\د{؟ فقال: أ%ش.دe ال%لY وأ%و\حاه، وف رواية أ%نه قال له: هل لك

ف الرeط%ب؟ قال: أ%س\رع' ه.لð وأ%و\حاه؛ وأ%نشد:
ه.ل} لك، وال%ل© خ1ي.ر\،
ف ماجد{ ثب\ت1 الغ.د.ر\؟

وقال ش.بيب بن عمرو الطائي:
ه.ل} لك أ%ن تدخ'ل ف ج.ه.ن_م,؟

قلت' لا: ل، والليل, ال4ع\ظ%م,،
ما ل% ه.لð ول تكل©م,

قال ابن سلمة: سأ%لت سيبويه عن قوله عز وجل: فلول كانت قريةD آم.ن.ت\
فنف%عها إ,يان'ها إ,ل� ق%و\م. يون'س.؛ على أ%ي شيء نصب؟ قال: إ,ذا كان
معن إ,ل� لكن� نصب، وقال الفراء ف قراءة أ�ب� فه.ل�، وف مصحفنا

فلول، قال: ومعناها أ%نم ل يؤمنوا ث استثن قوم يونس بالنصب على
النقطاع ما قبله كأ%ن� قوم يونس كانوا منقط1عي من قوم غيه؛ وقال الفراء

أ%يضاv: لول إ,ذا كانت مع ال4ساء فهي شرط، وإ,ذا كانت مع ال4فعال فهي
بعن ه.ل�، ل%و\م¬ على ما مضى وتضيض¬ على ما يأ}ت. وقال الزجاج ف

قوله تعال: لول أ%خ_ر\ت.ن إ,ل أ%جل� قريب، معناه ه.ل�. وه.ل} قد
تكون بعن ما؛ قالت ابنة ال�مار,س:

ه.ل} هي إ,ل� ح1ظ%ةD أ%و ت.ط}ل1يق\،
أ%و ص.ل%ف¬ من بي ذاك ت.ع\ل1يق\

أ%ي ما هي ولذا أ�دخلت لا إ,ل. وحكي عن الكسائي أ%نه قال: ه.ل} ز,ل}ت
تقوله بعن ما ز,ل}ت. تقوله، قال: فيستعملون ه.ل} بعن ما. ويقال: مت

ز,ل}ت تقول ذلك وكيف ز,ل}ت؛ وأ%نشد:
وه.ل} ز,ل}ت'م' تأ}و,ي الع.ش1ية� فيك�م،
وتنبت' ف أ%كناف أ%بل%ج. خ1ض\ر,م,؟

وقوله:
وإ,ن� ش1فائي ع.ب\ر.ةD م'ه.ر.اق%ة،

فه.ل عند ر.س\م� دارس� من م'ع.و_ل؟
قال ابن جن: هذا ظاهره استفهام لنفسه ومعناه التحضيض لا على البكاء،

كما تقول أ%حسنت إ,ل9 فهل أ%ش\ك�رك أ%ي ف%ل4ش\ك�ر.ن_ك، وقد ز'ر\ت.ن



فهل أ�كاف1ئ%ن_ك أ%ي ف%ل�كاف1ئ%ن_ك. وقوله: هل أ%ت.ى على ال3نسان؟ قال
vأ%بو عبيدة: معناه قد أ%ت.ى؛ قال ابن جن: يكن عندي أ%ن تكون م'ب\قاة

ف هذا الوضع على ما با من الستفهام فكأ%نه قال، وال أ%علم: وهل
أ%ت.ى على ال3نسان هذا، فل بد� ف ج.وابم من ن.ع.م\ ملفوظاv با أ%و مقدرة

أ%ي فكما أ%ن ذلك كذلك، فينبغي لل3نسان أ%ن يتقر نفسه ول ي'باهي با
فتح له، وكما تقول لن تريد الحتجاج عليه: بال هل سأ%لتن فأ%عطيتك

أ%م هل ز'ر\ت.ن فأ%كرمتك أ%ي فكما أ%ن ذلك كذلك فيجب أ%ن تعر,ف حقي عليك
وإ,ح\سان إ,ليك؛ قال الزجاج: إ,ذا جعلنا معن هل أ%تى قد أ%تى فهو بعن

أ%ل%م\ يأ}ت1 على ال3نسان حي¬ من الد_ه\ر؛ قال ابن جن: ور.و.ي\نا عن
قطرب عن أ%ب عبيدة أ%نم يقولون أ%ل}ف%ع.ل}ت، يريدون ه.ل} ف%ع.ل}ت.

ال4زهري: ابن السكيت إ,ذا قيل هل لك ف كذا وكذا؟ قلت: ل فيه، وإ,ن ل فيه،
وما ل فيه، ول تقل إ,ن ل فيه ه.ل¾، والتأ}ويل: ه.ل} لك فيه حاجة

فحذفت الاجة ل�ا ع'رف العن، وحذف الرادe ذ1ك}ر الاجة كما حذفها
السائل. وقال الليث: ه.ل} حقيقة استفهام، تقول: هل كان كذا وكذا، وه.ل} لك ف

كذا وكذا؛ قال: وقول زهي:
أ%هل أ%نت واصله

اضطرار ل4ن ه.ل} حرف استفهام وكذلك ال4لف، ول يستفهم ب.ر\ف
استفهام.ابن سيده: ه.ل� كلمة تضيض مركبة من ه.ل} ول.

وبنو هلل: قبيلة من العرب. وه1لل: حيÒ من ه.وازن. واللل�: الاء
القليل ف أ%سفل الرeكي�. وال1لل: الس>نان� الذي له ش'ع\بتان يصاد به

الو.ح\ش.
@هل: ال%م\ل، بالتسكي: مصدر قولك ه.م.لت\ عين'ه ت.ه\م'ل وت.ه\م1ل

ه.م\لv وه'م'ولv وه.م.لناv. وان\ه.م.لت\: فاضت وسالت. وه.م.لت1 السماء�
ه.م\لv وه.م.لناv وان\ه.م.ل%ت\: دام مطر'ها مع سكون{ وضعف{، وه.م.ل

دمع'ه، فهو م'ن\ه.م1ل. وال%م.ل: السeدى التروك ليلv أ%و ناراv. وما ترك
ال الناس ه.م.لv أ%ي س'دىÝ بل ثواب� ول ع1قاب، وقيل: ل يتركهم س'دى

بل أ%مر ول ني ول بيان لا يتاجون إ,ليه، وه.م.لت1 ال3بل ت.ه\م'ل،
وبعي¬ هام1ل من إ,بل ه.وام1ل وه'م_ل وه.م.ل، وهو اسم المع كرائح

ور.و.ح ل4ن فاعلv ليس ما يكس_ر على ف%ع.ل�، وقد أ%ه\م.لها، ول يكون ذلك
ف الغنم. ابن ال4عراب: إ,ب,ل ه.م\لى م'ه\م.لة، وإ,ب,ل ه.وام1ل



م'س.ي_بة ل راعي لا، وأ%مر م'ه\م.ل متروك؛ قال:
إ,ن_ا وج.د\نا ط%ر.د. ال%وام1ل,

خياv من الت_أ}نان1 وال%سائل,
أ%راد: إ,ن_ا وجدنا ط%ر.د. ال3بل ال�ه\ملة وس.و\ق%ها سل� وس.ر,قة

أ%ه\ون علينا من مسألة الناس والت_باكي إ,ليهم. وف حديث الوض: فل
ي.خ\ل�ص منهم إ,ل� مثل ه.م.ل الن_ع.م؛ ال%م.ل: ض.وال© ال3بل,، واحدها

هام1لD، أ%ي أ%ن� الناجي منهم قليل ف قل�ة الن_ع.م الضال�ة. وف حديث
طهفة: ولنا ن.ع.م ه.م.ل أ%ي مهم.لة ل ر,عاء4 لا ول فيها من ي'صلحها

وي.هديها فهي كالض_الة؛ ومنه حديث� سراقة: أ%تيته يوم ح'ن.ي فسأ%لته عن
ال%م.ل. وف حديث ق%ط%ن بن حارثة: عليهم ف ال%م'ولة الراعية ف كل

خسي ناقةD؛ هي الت أ�ه\م1لت ترعى بأ%نفسها، ول يستعمل ف%عولة بعن
م.ف}عولة. وأ%ه\م.ل أ%مر.ه: ل ي'ح\ك1م\ه. وال%م.ل، بالتحريك: ال3بل� بل

راع�، مثل الن_ف%ش، إ,ل� أ%ن ال%م.ل بالنهار 
(* قوله «ال ان المل

بالنهار إل» مثله ف التهذيب، وعبارة الصحاح: ال أن النفش ل يكون ال
ليلv والمل يكون ليلv وناراv اهـ. ويوافقه ما يأت للمؤلف بعد).

والن_ف%ش ل يكون إ,ل� ليلv. يقال: إ,ب,ل ه.م.ل وهام1لة وه'م_ال وه.وام1ل،
وترك}تها ه.م.لv أ%ي س'دىÝ إ,ذا أ%رسلتها ترعى ليلv بل راع�. وف

الثل: اختلط% ال%ر\عيe بال%م.ل، وال%ر\عيe: الذي له راع�. وف الديث:
فسأ%لته عن ال%م.ل يعن الض_وال� من الن_ع.م، واحدها هام1ل مثل

حار,س وح.ر.س وطالب و.ط%ل%ب. وف الديث: ف ال%م'ولة الراع1ية كذا من
الصد.قة؛ يعن الت قد أ�ه\م1لت ترعى. وال%م.ل أ%يضاv: الاء الذي ل مانع

له.وأ%ه\م.ل}ت الشيء: خل�يت بينه وبي نفسه. وال�ه\م.ل من الكلم: خلف
الستعم.ل.

وال%م.ل©: البيت الصغي؛ عن أ%ب عمرو؛ وأ%نشد ل4ب حبيب الشيبان:
دخلت' عليها ف ال%م.ل9، فأ%س\م.ح.ت\

با�ق}م.ر.، ف ال1ق}و.ي\ن، ج.أ}ب� م'د.و_ر,
وال4ق}مر': ال4بيض. وثوب ه.مال1يل: مر_ق. وك1ساء# ه1م1لê: خ.ل%ق.

وال1م1ل©: الكبي الس>ن>. وال%م.ل: اللYيف التنزع، واحدته ه.م.لة؛
حكاه أ%بو حنيفة.



وه'م.يل وه.م_ال: اسان. وأ%رض ه'م_ال بي الناس: قد ت.حام.ت\ها
ال�روب فل ي.ع\م'رها أ%حد. وشيء ه'م_ال: ر,خ\و¬.

واه\ت.م.ل الرجل� إ,ذا د.م\د.م. بكلم ل ي'ف�هم؛ قال ال4زهري:
والعروف بذا العن ه.ت\م.ل، وهو رباعي.

@هرجل: ال%م.ر\ج.ل�: ال%واد السريع، وع.م_ به السياف كل خفيف سريع.
قال الوهري: واليم زائدة. وناقة ه.م.ر\جلة: سريعة، وتكون من نعت السي

�أ%يضاv، وال%م.ر\ج.لة من النوق: الن_جيبة، وتمع ال%م.ر\ج.لة
ه.م.ر\ج.لت. وال%م.ر\ج.ل من ال3بل: السريع. وجل ه.م.ر\ج.ل: سريع؛

وأ%نشد:ي.س'ف}ن ع1ط}ف%ي\ س.ن,م� ه.م.ر\ج.ل
ون.ج.اء ه.م.ر\ج.ل؛ قال ذو الرمة:
�إ,ذا ج.د_ فيهن_ الن_ج.اء� ال%م.ر\ج.ل

ابن ال4عراب. ال%م.ر\ج.ل المل الضخم، ومثله الش_مر\ذل.
@هنبل: ال%ن\ب.لة، بزيادة النون: مش\ية الض_ب'ع الع.ر\جاء، وقيل: هي من

م.ش\ي الضباع. وه.ن\ب.ل الرجل: ظ%ل%ع ومشى م1ش\ية الض_ب'ع الع.ر\جاء،
ون.ه\ب.ل كذلك، وجاء م'ه.ن\بلv؛ وأ%نشد:

،vمثل الض>باع إ,ذا راحت م'ه.ن\ب,لة
أ%دن مآو,ب,ها الغ1يان� والل�ج.ف'

وأ%نشد ابن بري:
خ.ز\ع.لة الض>ب\عان راح. ال%ن\ب.ل%ه\

@هنتل: ه.ن\ت.لD: موضع.
@هنجل: ال�ن\ج'ل: الثقيل.

@هندل: ال%ن\د.ويل�: الضخم، مث�ل به سيبويه وفسره السياف. التهذيب:
أ%بو عمرو ال%ن\د.ويل الضعيف الذي فيه استرخاء ون'وك¬.

@هول: ال%و\ل�: الخافة من ال4مر ل ي.د\رى ما ي.ه\ج,م عليه منه
ك%ه.و\ل الليل وه.و\ل البحر، والمع أ%ه\وال وه'ؤ'ول، وال�ؤ'ول جع ه.و\ل؛

وأ%نشد أ%بو زيد:
ر.ح.ل}نا من بلد بن تيم

�إ,ليك، ول ت.ك%اء4د\نا ال�ؤ'ول
يهمزون الواو لنضمامها. وال1يل%ة: ال%و\ل�. وهال%ن,ي ال4مر'

ي.ه'ول�ن ه.و\لv: أ%فز.ع.ن؛ وقوله:



و.ي\هاv ف1د.اءé لك يا ف%ضال%ه\
أ%ج,ر_ه' الرeم\ح.، ول ت'هال%ه\

فتح اللم لسكون الاء وسكون ال4لف قبلها، واختاروا الفتحة ل4نا من
جنس ال4لف الت قبلها، فلما تر_كت اللم ل يلتق ساكنان فتحذف ال4لف

للتقائهما؛ قال ابن سيده: فأ%ما قول الخر:
إ,ض\ر,ب. عنك. ال�م'وم. طار,ق%ها،

ض.ر\ب.ك بالس_و\ط1 ق%و\ن.س. الف%ر.س
فإ,ن� ابن جن قال: هو م.د\فوع مصنوع عند عامة أ%صحابنا ول رواية

تثب'ت به، وأ%يضاv فإ,نه ضعيف ساقط ف القياس، وذلك ل4ن التأ}كيد من مواضع
ال3ط}ناب وال3س\هاب فل ي.ليق به ال%ذ}ف والختصار، فإ,ذا كان السماع'

والقياس' يدفعان هذا التأ}ويل و.ج.ب إ,لغاؤه والع'دول إ,ل غيه ما كثر
استعماله وصح_ قياسه. وه.و\لD هائلD وم.ه'ول، وك%ر,ه.ها بعضهم، وقد جاء

ف الشعر الفصيح.
والت_ه\و,يل: التفريع؛ ال4زهري: أ%مر هائل ول يقال م.ه'ول إ,ل أ%ن

الشاعر قد قال:
وم.ه'ول�، من. ال%ناه1ل، و.ح\ش�

ذي ع.راقيب. آج,ن� م1د\فان1
وتفسي ال%ه'ول أ%ي فيه ه.و\ل، والعرب إ,ذا كان الشيء ه'و. ل%ه'

أ%خرجوه على فاع1ل مثل دار,ع لذي الد>ر\ع، وإ,ن كان فيه أ%و عليه أ%خرجوه على
م.ف}عول، كقولك م.ج\نون فيه ذاك، وم.د\يون عليه ذاك. ومكان م.ه,يل أ%ي

م.خ'وف؛ قال رؤبة:
م.ه,يل� أ%ف}ياف{ لا ف�ي'وف'

(* قوله «قال رؤبة إل» نقل الصاغان مثله عن الوهري ث قال: هذا تصحيف
وصوابه مهبل بسكون الاء وكسر الباء العجمة بواحدة، والهبل النقطع

بي أرضي).
وكذلك مكان م.هالD؛ قال أ�مية بن أ%ب عائذ الذل:

أ%ل يا ل%ق%و\مي ل1ط%يف1 ال%يا
ل, أ%ر_ق. من ناز,ح� ذي د.لل,

أ%جاز. إ,لينا، على ب'ع\ده،
م.هاو,ي. خ.ر\ق� م.هاب� م.هال,



ويقال: اس\ت.هال فلن كذا ي.س\ت.ه,يله، ويقال ي.س\ت.ه\و,له، والي>د
ي.س\ت.ه,يله. وه'ل}ته فاه\تال: أ%فزعته ففزع، وقد ه.و_ل عليه.

والت_ه\و,يل والت_هاو,يل�: ما ه'و>ل% به؛ قال:
�على ت.هاو,يل% لا ت.ه\و,يل

التهذيب: الت_هاو,يل� جاعة الت_ه\و,يل، وهو ما هالك من شيء، وه.و_ل
vل ي'ناك1ر\ أ%حدا vالقوم' على الرجل. وف حديث أ%ب سفيان: أ%ن ممدا

قط© إ,ل كانت معه ال4ه\وال؛ هي جع ه.و\ل وهو الوف وال4مر' الشديد.
وف حديث أ%ب ذر¼: ل أ%ه'ول%ن_ك أ%ي ل أ�خ1يف�ك فل ت.خ.ف\ من. وف

حديث الوح\ي,: فه'ل}ت أ%ي خ1ف}ت ور'ع1ب\ت، كق�ل}ت' من الق%و\ل. وه.و_ل
ال4مر.: شن_عه.

وال�ولة� من النساء: الت ت.ه'ول الناظر. من حسنها؛ قال أ�مية بن أ%ب
عائذ الذل:

Dال%دام1ع.، ه'ولة �ب.ي\ضاء� صاف1ية
للناظرين، كد'ر_ة الغ.و_اص,

وو.ج\ه'ه ه'ولةD من ال�و.ل, أ%ي ع.ج.ب. أ%بو عمرو: يقال ما هو إ,ل�
ه'ولةD من ال�و.ل إ,ذا كان ك%ر,يه. النظ%ر. وال�ولة�: ما يفز_ع به

الصب، وكل ما هالك يسم_ى ه'ولةv؛ قال الكميت:
ك%ه'ول%ة ما أ%و\ق%د. ال�ح\ل1ف�ون،
ل%دى الال1ف1ي.، وما ه.و_ل�وا

وه.و_ل على الرجل: ح.مل. وناقة خ1ول� ال%نان: حديدةD. وت.ه.و_ل
للناقة ت.ه.وeلv: تشب_ه لا بالسب'ع ليكون أ%ر\أ%م. لا على الذي ت'ر\أ%م

عليه، وهو مثل ت.ذ%أ�بت لا ت.ذ%ؤeباv إ,ذا لبست لا لباساv ت.ت.شب_ه
بالذئب، قال: وهو أ%ن تستخ\في لا إ,ذا ظ%أ%ر\تا على ولد غيها

فت.ش.ب_هت لا بالسبع فيكون أ%ر\أ%م لا عليه. والت_هاو,يل: زينة الت_صاو,ير
والنeقوش والو.ش\ي والسلح والثياب وال%ل}ي، واحدها ت.ه\ويل.

والت_هاو,يل: ال4لوان الختلفة من ال4ص\فر وال4ح\مر. وه.و_لت الرأ%ة: تزينت
بزينة اللYباس وال%ل}ي,؛ قال:
وه.و_لت\ من ر.ي\ط1ها ت.هاو,ل

والت_هاويل: ما على ال%واد1ج من الصوف ال4حر وال4خضر وال4صفر؛
ويقال للر>ياض إ,ذا تزي_ن.ت ب,ن.و\رها وأ%زاه1يها من بي أ%صفر وأ%حر



وأ%بيض وأ%خضر: قد علها ت.ه\و,يل�ها؛ وقال عبد السيح بن ع.س.لة فيما
:vأ%خرجه الزرع' من ال4لوان؛ وف الكم: يص1ف نباتا

وعاز,ب� قد ع.ل الت_ه\ويل� ج.ن\ب.ت.ه'،
ل تنفع' الن_ع\ل ف ر.ق}راق1ه1 الاف1ي

ومثله لعدي:
حت ت.عاو.ن% م'س\ت.كÒ له ز.ه.ر¬

من الت_هاو,يل، ش.ك}ل الع1ه\ن ف التeو.م,
vوروى ال4زهري بإ,سناده عن ابن مسعود ف قوله عز وجل: ولقد رآه ن.ز\لة

أ�خرى؛ قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: رأ%يت لبيل، عليه
eوالدر �الصلة والسلم، س1ت_مائة ج.ناح ينت.ش1ر' من ريشه الت_هاو,يل

والياقوت' أ%ي ال4شياء الختلفة ال4ل}وان؛ أ%راد بالت_هاو,يل ت.زايي.
ريشه وما فيه من صفرة وحرة وبياض وخضرة مثل ت.هاو,يل, الرياض؛ ويقال لا

يرج من أ%لوان الز_ه\ر ف الرياض الت_هاو,يل، واحدها ت.ه\وال، وأ%صلها
ما ي.ه'ول ال3نسان% وييه. والت_ه\و,يل�: شيء كان يفعل ف الاهلي_ة،

كانوا إ,ذا أ%رادوا أ%ن يستحل1فوا الرجل أ%و\ق%د'وا ناراv وأ%ل}ق%و\ا
.vفيها م1ل}حا

،Dف، وكان ف الاهلية لكل قوم نار وعليها س.د.نةYه.و>ل: الل�وال
فكان إ,ذا وقع بي الرجلي خ'صومة جاء4ا إ,ل النار فيحل�ف عندها 

*)
قوله: يلYف عندها أي الصم) وكان الس_د.نة يطر.حون فيها م1ل}حاv من حيث ل

يشع'ر ي'ه.و>لون با عليه، واسم تلك النار ال�ول%ة�، بالضم؛ التهذيب:
vي'وق1دونا عند ال%ل1ف وي'ل}قون فيها م1ل}حا vنارا �كانت ال�ول%ة

في.ت.ف%ق�ع، ي'ه.و>لون با، وكذلك إ,ذا استحلفوا رجلv؛ قال أ%وس بن حجر
يصف حار وحش:

إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل%ت\ه الشمس' ص.د_ ب,و.ج\ه,ه،
كما ص.د_ عن نار, ال�ه.و>ل حال1ف'

وه1يل% السكران ي'هال� إ,ذا رأ%ى ت.هاو,يل ف سكره فيفزع لا؛ وقال ابن
أ%حر يصف خراv وشاربا:
ت.م.ش_ى ف م.فاص1ل1ه، وت.غ\شى

س.ناس1ن. ص'ل}ب,ه حت ي'هال



ورجل ه.و.ل}و.لD: خفيف؛ حكاه ابن ال4عراب، وهو ف%ع.ل}ع.ل؛ وأ%نشد:
ه.و.ل}و.لD إ,ذا ون.ى القوم' ن.ز.ل}

والعروف ح.و.ل}و.ل.
وال%ال�: ف�وه¬ من أ%ف}واه1 الطYيب,.

وال%الة�: دارة� القمر، وه.الة�: الشم\س' معرفة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وم'ن\ت.خ.ب� كأ%ن� هالة% أ�مeه'،

س.ب.اه1ي الف�ؤاد1 ما ي.ع1يش ب.ع\ق�ول
ويروى أ�م_ه، يريد أ%نه ف%رس كري كأ%نا ن'ت1ج.ته الشمس'، وم'ن\ت.خ.ب
حذ1ر كأ%نه من ذ%كاء قل}به وش'هومته فز,ع¬، وس.باه1ي الف�ؤاد: م'د.ل�هه

غاف1له' إ,ل من ال%ر.ح، وهو مدكور ف موضعه. وه.الة�: اسم امرأ%ة عبد
الطلب. وه.الD: من زجر اليل.

@هيل: ه.ال% عليه التeراب. ه.ي\لv وأ%هال%ه فان\هال% وه.ي_له
 ،Dفت.ه.ي_ل، ويذم� الرجل فيقال: ج'ر\ف¬ م'ن\هال

(* قوله «فيقال جرف منهال إل»
عبارة الكم: فيقال جرف منهال وسحاب منجال، أ%ما جرف منهال فانا يعن...

إل آخر ما هنا) فإ,نا يعن أ%نه ليس له ح.ز\م ول ع.ق}ل؛ وأ%ما قولم
سحاب م'ن\جال فمعناه أ%نه ل ي'ط}م.ع ف خيه كأ%نه مقلوب من م'ن\ج.ل�.
وال%ي\ل: ما ل ترفع به يدك، وال%ث}ي': ما رفعت به ي.د.ك. وهال% الرمل%:

دفعه فان\هال، وكذلك ه.ي_ل%ه ف%ت.ه.ي_ل. وال%ي\ل وال%ائل من الرمل:
الذي ل يثبت مكان.ه حت ي.ن\هال فيسقط، وه1ل}ت'ه أ%نا؛ وأ%نشد:

ه.ي\لD م.ه,يلD من م.ه,يل, ال4ه\ي.ل,
وف حديث الند.ق: فعادت كثيباv أ%ه\ي.ل% أ%ي ر.م\لv سائلv، وال%ي\ل

وال%ي.ال وال%ي\لن�: ما ان\هال منه؛ قال مزاحم:
بكل ن.قاv و.ع\ث{، إ,ذا ما ع.ل%و\ت.ه
جرى ن.ص.فاv ه.ي\لن'ه ال�ت.ساو,ق'

ورمل أ%ه\ي.ل: م'ن\هال ل يثبت. وجاء بال%ي\ل وال%ي\ل%م.ان
وال%ي\ل�مان أ%ي جاء بالال الكثي؛ ال4خية عن ثعلب، وضعوا ال%ي\ل الذي هو
الصدر موضع السم أ%ي بال%ه,يل، شبه بالر�مل ف كثرته، فاليم على هذا ف

ال%ي\ل%مان زائدة كزيادتا ف ز'ر\ق�م؛ قال أ%بو عبيد: أ%ي بالرمل
والريح، فال%ي\ل من قوله تعال: وكانت البال� ك%ثيباv م.ه,يلv؛ وقال ساعدة



:vن.ب.شت قبا vبن ج'ؤي_ة الذل يصف ضب'عا
فذ%اح.ت\ بالو.تائر ث ب.د_ت
�يد.ي\ها، عند جان,ب,ه، ت.هيل

وال%ي\ل%مان، ف%ي\ع.لن، والياء زائدة بدليل قولم ه.ل}مان فسقطت
الياء، وضعوا ال%ي\ل الذي هو الصدر موضع السم أ%ي بال%ه,يل، شبه بالرمل ف

كثرته فاليم على هذا ف ال%ي\ل%مان زائدة كزيادتا ف ز'ر\ق�م، ال4لف
والنون زائدتان فالوزن على هذا فع\ل%مان.

وان\هال عليه القوم: تتابعوا عليه وع.ل%و\ه بالشتم والضرب والق%هر.
وال4ه\يل: موضع؛ قال التنخل الذل:

هل ت.عر,ف النزل% بال4ه\ي.ل،
كالو.ش\م, ف ال1ع\ص.م, ل ي.خ\م'ل

وال%ي'ول: ال%بار' النبتe وهو ما تراه ف البيت من ض.و\ء الشمس يدخل
ف الك�و_ة1، عبانية أ%و رومية معر_بة. والالة�: دارة القمر؛ قال:

ف هال%ة{ ه1لل�ها كال3ك}ليل}
قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على عينها أ%نا ياء ل4ن فيه معن ال%ي'ول

الذي هو ضوء الشمس، فإ,ن قلت: إ,ن ال%ي'ول رومية وال%الة عربية كانت
الواو أ%ول به ل4ن9 انقلب ال4لف عن الواو وهي عي أ%كثر من انقلبا

عن الياء كما ذهب إ,ليه سيبويه، والمع هالت¬.
الوهري: ه1ل}ت' الدقيق ف ال1راب ص.ب.ب\ته من غي ك%ي\ل، وكل شيء
أ%رسلته إ,ر\سالv من رمل أ%و تراب أ%و طعام أ%و نوه قلت ه1ل}ت'ه أ%ه1يله'

ه.ي\لv فان\هال أ%ي جرى وانصب_، وهو طعام م.ه,يلD. وف الديث: أ%ن
قوماv شك%و\ا إ,ليه سرعة ف%ناء طعامهم فقال: أ%ت.ك1يلون أ%م ت.ه,يلون؟
فقالوا: ن.ه,يل�، فقال: ك1يلو ول ت.ه,يلوا فإ,ن� البكة ف الك%ي\ل. وف

الثل: أ%راك1 م'ح\سن.ةv ف%ه,يلي؛ قال ابن بري: ي'ضرب مثلv للرجل ي'سيء ف
فعله فيؤمر بذلك على ال�ز\ء به. وف حديث الع.لء: أ%و\ص.ى عند موته

ه1يل�وا علي_ هذا الكثيب. ول تف1روا ل. وت.ه.ي_ل: تصب_ب. وأ%ه.ل}ت'
الدقيق: لغة ف ه1ل}ت، فهو م'ه.ال وم.ه,يل.

وه.ي\لن� ف شعر العدي: حي من اليمن، ويقال: هو مكان؛ قال ابن بري بيت
العدي هو قوله:

كأ%ن� فاه.ا، إ,ذا ت.و.س_ن'، من



ط1يب, م1ش.م¼ وح'س\ن م'ب\ت.س.م،
ي'س.نe بالض_ر\و, من ب.ر.اق1ش أ%و
ه.ي\لن%، أ%و ناض1ر� من الع'ت'م

والضر\و': شجر طيب الرائحة، والع'ت'م: الزيتون، وقيل: نبت يشبهه. وقال
أ%بو عمرو: ب.راق1ش وه.ي\لن واديان باليمن. وه.الة�: أ�م حزة بن عبد

الطلب.
@هبم: ال%ب\ر.مة�: كثرة� الكلم.

@هتم: ه.ت.م فاه ي.ه\ت1م'ه ه.ت\ماv: أ%ل}قى م'قد_م أ%سنانه. وال%ت.م':
انكسار'

الثنايا من أ�صولا خاصة، وقيل: من أ%طر\اف1ها، ه.ت1م ه.ت.ماv وهو
أ%ه\ت.م بي>ن ال%ت.م وه.ت\ماء. وال%ت\ماء� من ال1ع\زى: الت انكسرت

ث%ن,ي_ت'ها. وأ%ه\ت.م\ت'ه إ,ه\تاماv إ,ذا ك%س.ر\ت أ%سنانه، وأ%ق}ص.م\ت'ه إ,ذا
ك%س.ر\ت. بعض س1ن>ه، وأ%ش\ت.ر\ت'ه ف العي\ن,، حت ق%ص1م وه.ت1م وش.ت1ر،

وضربه فهت.م. فاه. وت.ه.ت_مت أ%سنان'ه أ%ي تكس_ر.ت. وف الديث: أ%ن
أ%با عبيدة كان أ%ه\ت.م. الثنايا انقلعت ثناياه يوم أ�ح'د لا ج.ذ%ب با
الز_ر.د.ت.ي اللتي ن.شب,تا ف خد� سيدنا رسول ال، صلى ال عليه

وسلم. وف الديث: ن.هى أ%ن ي'ض.ح_ى ب,ه.ت\ماء4؛ هي الت انكسرت ثناياها من
أ%صلها وانقلعت. وت.ه.ت_م الشيء�: تكس�ر؛ قال جرير:

إ,ن ال4راق1م. لن ي.نال ق%دي.ها
كل}ب¬ ع.وى، م'ت.ه.ت>م' ال4سنان

وال�تامة: ما تك%س�ر من الشيء.
وال%ي\ت.م: شجرة من شجر ال%م\ض ج.ع\دة؛ حكى ذلك أ%بو حنيفة وقال: ذ�كر

ذلك عن ش'ب.ي\ل بن ع.ز\رة وكان راويةv؛ وأ%نشد لرجل من بن يربوع:
vم'واص1ل vر.ع.ت\ ب,ق1ران ال%ز\ن1 ر.و\ضا
ع.م1يماv من الظYل�م,، وال%ي\ت.م, ال%ع\د1

(* قوله «بقران» كذا ف الصل والكم، والذي ف تكملة الصاغان:
بقرار).وال4هتم: لقب س1نان بن س'م.ي�

بن سنان بن خالد بن م1ن\ق%ر ل4نه ه'ت1م.ت\ ث%ن,ي_ت'ه يوم الك�لب.
وهات1م¬ وهت.ي\م¬: اسان؛ قال ابن سيده: وأ�رى ه'ت.ي\ماv تصغي ترخيم.

@هتلم: ال%ت\ل%م.ة: الك%لم ال%ف1ي�. وال%ت\م.لة: كال%ت\ل%مة.



وه.ت\ل%م الرجلن: تكل�ما بكلم يس3ر,�انه عن غيها، وهي ال%ت\م.لة.
@هثم: ه.ث%م. الشيء4 ي.ه\ث1مه: د.ق�ه حت ان\س.ح.ق.. وه.ث%م له من

مال1ه: كما تقول ق%ث%م؛ حكاه ابن ال4عراب.
وقال ابن ال4عراب: ال�ث�م الق1يزان� ال�ن\هالة.

وال%ي\ث%م: الص_ق}ر، وقيل: ف%ر\خ الن_س\ر، وقيل: هو فرخ الع'قاب،
ومنه سي الرجل ه.ي\ث%ماv، وقيل: هو صيد الع'قاب؛ قال:

ت'ناز,ع' ك%ف�اه الع1نان%، كأ%ن_ه
م'و.ل�عةD ف%ت\خاء� ت.ط}ل�ب ه.ي\ث%ما

وال%ي\ث%م: الك%ثيب الس_ه.ل، وقيل: الك%ثيب ال4ح.مر، وقيل: ال%ي\ثم
رملة حراء؛ قال الطرماح يصف ق1داحاv أ�ج,يل%ت\ فخرج لا صوت:

خ'وار' غ1ز\لن{ لدى ه.ي\ث%م�،
ت.ذ%ك�ر.ت\ ف1يقة% ار\آم1ها

وال%ي\ث%م: ضرب من الشجر. والي\ث%مة: ب.ق}لة من الن_جيل. وال%ي\ث%م:
ضرب من ال1ب_ة؛ عن الزجاجي. وه.ي\ث%م: اسم، وال أ%علم.

@هجم: ه.ج.م على القوم ي.ه\ج'م ه'جوماv: انتهى إ,ليهم ب.غ\تة، وه.ج.م
عليه ال%ي\ل%

وه.ج.م با. الليث: يقال: ه.ج.م\نا ال%ي\ل%، قال: ول أ%سعهم يقولون
أ%ه\ج.م\نا، واستعاره عليÒ، كر_م ال وجهه، للع1ل%م فقال: ه.ج.م بم

الع1ل}م' على حقائق ال�مور فباش.ر'وا ر.و\ح. اليقي. وه.ج.م. عليهم: دخل،
وقيل: دخل بغي إ,ذن. وه.ج.م. غ%ي\ر.ه عليهم وهو ه.ج'وم¬é: أ%د\خله؛

أ%نشد سيبويه:
ه.ج'وم¬ علينا ن.ف}س.ه، غي. أ%ن_ه

مت ي'ر\م. ف ع.ي\ن.يه، بالش_ب\ح، ي.ن\ه.ض
(* قوله «هجوم علينا» ف الكم: هجوم عليها).

يعن الظليم. الوهري وغيه: وه.ج.م\ت' أ%نا على الشيء ب.غ\تةv أ%ه\ج'م'
ه'ج'وماv وه.ج.م\ت' غ%ي\ري، يتعد_ى ول يتعدى. وه.ج.م الشتاء�: د.خ.ل.

ابن سيده: وه.ج.م البيت.
ي.ه\ج,م'ه ه.ج\ماv ه.د.مه. وبيت م.ه\جوم¬: ح'ل�ت\ أ%ط}ناب'ه

فان\ض.م_ت\ س1قاب'ه أ%ي أ%ع\م1دت'ه، وكذلك إ,ذا و.ق%ع؛ قال علقمة بن
عبدة:ص.ع\لD كأ%ن� جناح.ي\ه وج'ؤ\ج'ؤ.ه



ب.ي\ت¬، أ%طاف%ت\ به خ.ر\قاء�، م.ه\جوم
ال%ر\قاء ههنا: الريح. وه'ج,م. البيت' إ,ذا ق�و>ض. ولا ق�ت1ل

ب,س\طام' بن قيس ل ي.ب\ق. بيت ف ربيعة إ,ل ه'ج,م أ%ي ق�و>ض. وال%ج\م:
ال%د\م. وه.ج.م البيت'

وان\ه.ج.م: ان\ه.د.م. وان\ه.ج.م ال1باء�: س.ق%ط. وال%ج'وم: الريح'
الت تشتد� حت ت.ق}ل%ع البيوت. والث©مام.. وريح ه.ج'وم¬: ت.ق}لع' البيوت.

والث©مام.. والريح' ت.ه\ج'م' التراب. على الوضع. ت.ج\ر'فه فتلقيه
عليه؛: قال ذو الرمة يصف ع.جاجاv ج.ف%ل% من موضعه فه.ج.م.ت\ه الريح' على هذه

الدار:
أ%و\دى با كل© ع.ر_اص� أ%ل%ث� با،

وجاف1لD من ع.جاج, الص_ي\ف م.ه\جوم
وه.ج.م.ت\ عين'ه ت.ه\ج'م ه.ج\ماv وه'جوماv: غارت. وف حديث النب، صلى

ال عليه وسلم: أ%نه قال لعبد ال بن عمرو حي ذك%ر قيامه بالليل
وصيام.ه بالنهار: إ,نك إ,ذا فعلت ذلك ه.ج.م.ت\ عيناك. أ%ي غار.تا ودخ.ل%تا ف

موضعهما؛ قال أ%بو عبيد: ومنه ه.ج.م\ت' على القوم إ,ذا دخلت عليهم، وكذلك
ه.ج.م.

عليهم البيت' إ,ذا سقط عليهم. وان\ه.ج.مت عين'ه: دم.ع.ت. قال شر: ل
أ%سع ان\ه.ج.مت عين'ه بعن دم.ع.ت إ,ل ههنا، قال: وهو بعن غار.ت\،
معروف¬. وه.ج.م ما ف ضرع الناقة ي.ه\ج'مه ه.ج\ماv واه\ت.ج.مه: ح.ل%به؛

وه.ج.م\ت' ما ف ضرعها إ,ذا ح.لب\ت كل� ما فيه؛ وأ%نشد لرؤ\بة:
إ,ذا الت.ق%ت\ أ%ر\ب.ع' أ%ي\د{ ت.ه\ج'م'ه\،

ح.ف_ ح.ف1يف. الغي\ث1 جاد.ت\ د1ي.م'ه\
قال: ومنه قول غ%ي\لن بن ح'ر.ي\ث:

وام\تاح من ح.ل%بات1 الاج,م,
وه.ج.م. الناقة ن.ف}س.ها وأ%ه\ج.م.ها: ح.ل%بها. وال%ج,يمة�: اللب' قبل

أ%ن ي'م\خ.ض، وقيل: هو الاثر' من أ%لب\ان الشاء3، وقيل: هو اللب الذي
ي'ح\ق%ن' ف الس>قاء الديد ث ي'ش\ر.ب ول ي'م\خ.ض، وقيل هو ما ل

ي.ر'ب\ أ%ي ي.خ\ث�ر وقد ال}اج_ ل4ن ي.روب.؛ قال أ%بو منصور: وهذا هو
الصواب. قال أ%بو الر�اح: إ,ذا ث%خ'ن. اللب' وخ.ث�ر فهو ال%ج,يمة�. ابن

ال4عراب: ال%ج,يمة� ما ح.ل%ب\ته من اللب ف ال3ناء، فإ,ذا سك%نت\



ر.غ}وت'ه ح.و_ل}ت.ه إ,ل الس>قاء. وهاج,رةD ه.ج'وم¬: ت.ح\ل�ب العر.ق.؛
وأ%نشد ابن السكيت:

والع1يس' ت.ه\ج'م'ها ال%رور' كأ%ن_ها
أ%ي ت.ح\ل�ب عر.ق%ها؛ ومنه ه.ج.م. الناقة% إ,ذا ح.ط� ما ف ضرعها من

اللب. يقال: ت.ح.م_م. فإ,ن� ال%م_ام ه.ج'وم¬، أ%ي م'ع.ر>ق¬ ي'س3يل
الع.ر.ق.. وال%ج\م': الع.ر.ق'، قال: وقد ه.ج.م.ت\ه ال%واج,ر. وان\ه.ج.م.

العر.ق': سال%. وال%ج\م وال%ج.م'؛ ال4خية عن كراع: الق%د.ح' الض_خ\م
ي'ح\لب فيه، والمع أ%ه\جام¬؛ قال الشاعر:

كانت إ,ذا حال1ب' الظ�ل}ماء أ%س\م.ع.ها،
جاءت إ,ل حال1ب, الظ�ل}ماء3 ت.ه\ت.ز,م'
،Dوهي واد1عة vف%ت.م\ل� ال%ج\م. ع.ف}وا

حت تكاد. ش1فاه ال%ج\م, ت.ن\ث%ل1م'
ابن ال4عراب: هو القد.ح' وال%ج.م'

والع.س\ف' وال4ج.مe والع.تاد'؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:
إ,ذا أ�ن,يخ.ت\ وال}ت.ق%و\ا بال4ه\جام\،
أ%و\ف%ت لم ك%ي\لv س.ريع ال3ع\ذام\

ال4صمعي: يقال ه.ج.م¬ وه.ج\م¬ للق%د.ح,؛ قال الراجز:
ناقة� شيخ� لل3له1 راه1ب,،

ت.ص'فe ف ثلثة1 ال%حال1ب,:
ف ال%ج.م.ي\ن,، وال}ه.ن, ال�قار,ب,

قال: ال%ج.م' الع'سe الضخم أ%ي تمع بي م1ح\ل%ب.ي\ن, أ%و ثلثة ناقة
ص.فوف¬ تمع بي الالب، قال: والف%ر.ق أ%ربعة� أ%رباع؛ وأ%نشد:

ت.ر\ف1د بعد. الص_ف> ف ف�ر\قان1
جع الف%ر.ق وهو أ%ربعة أ%رباع�، والن' ال�قار,ب': الذي بي

الع'س_ي.وال%ج\مة�: القط}عة الض_خ\مة من ال3بل، وقيل: هي ما بي الثلثي
والائة؛ وما ي.دل9ك على كثرتا قوله:

ه.ل} لك1، والعار,ض' منك1 عائ1ض'،
ف ه.ج\م.ة{ ي'س\ئ1ر' منها القاب,ض'؟

(* قوله «هل لك إل» صدره كما ف مادة عرض:
يل ليل أسقاك البيق الوامض



هل لك إل وهو لب ممد الفقعسي ياطب امرأة يرغبها ف أن تنكحه،
والعن: هل لك ف هجمة يبقي منها سائقها لكثرتا عليه، والعارض أي العطي ف

نكاحك عرضاv، وعائض أي آخذ عوضاv منك بالتزويج).
وقيل: ال%ج\مة� أ%و_ل�ها ال4ر\ب.عون إ,ل ما زادت، وقيل: هي ما بي
الس_ب\ع1ي إ,ل د'و.ي\ن الائة، وقيل: هي ما بي السبعي إ,ل الائة؛

قال الع\ل�وط:
أ%عاذ1ل، ما ي'د\ريك أ%ن} ر'ب_ ه.ج\مة{

ل4خ\فاف1ها ف%و\ق. ال1تان1 ف%د1يد'؟
وقيل: هي ما بي الت>سعي إ,ل الائة، وقيل: ما بي الست>ي إ,ل

الائة؛ وأ%نشد ال4زهري:
ب.ج\م.ة{ ت.م\ل� ع.ي\ن. الاس1د1

Dس1ت>ي فهي ع.ج\رمة، ث هي ه.ج\مة �وقال أ%بو حات: إ,ذا بلغت ال3بل
حت تبلغ الائة، وقيل: ال%ج\مة من ال3بل أ%ولا الربعون إ,ل ما

زاد.ت، وال�ن.يد.ة� الائة فقط. وف حديث إ,سلم أ%ب ذر: ف%ض.م.م\نا
ص1ر\مت.ه إ,ل ص1ر\م.ت1نا فكانت لنا ه.ج\مةD؛ ال%ج\م.ة� من ال3بل: قريب¬ من

الائة؛ واستعار بعض' الشeعراء ال%ج\م.ة% للن_خ\ل م'حاج,ياv بذلك
،vع.ر.بي_ة vو ه.ج\مة�فقال:إ,ل ال3 أ%ش\ك

أ%ض.ر_ با م.رe الس>ني. الغواب,ر,
فأ%ض\ح.ت\ ر.وايا ت.ح\م1ل الطYي.، بعدما

تكون� ث1مال% ال�ق}ت1ر,ين. ال%فاق1ر,
وال%ج\مة�: الن_ع\جة� ال%ر,مة.

وه.ج.م. الشيء�: س.كن. وأ%ط}ر.ق؛ قال ابن مقبل:
،Dدى، والبيد' هاجة�حت اس\ت.ب.نت' ال

ي.خش.ع\ن. ف الل, غ�ل}فاv أ%و ي'ص.لYينا
واله\ت1جام': آخر الليل. وال%ج\م': الس_و\ق الشديد؛ قال رؤبة:

والليل� ي.ن\ج'و والنهار' ي.ه\ج'مه\
وه.ج.م. الرجل% وغيه ي.ه\ج'م'ه ه.ج\ماv: ساقه وطر.ده. ويقال: ه.ج.م.

الفحل� آت'ن.ه أ%ي ط%ر.د.ها؛ قال الشاعر:
و.ر.د\ت1 وأ%ر\داف' النeجوم, كأ%نا،

وقد غار. تاليها، هجا أ�ت\ن هاج,م



(* قوله «هجا أتن» كذا بالصل).
وال%جائم': الطرائد'. والاج,م'

أ%يضاv: الساكن ال�ط}ر,ق'. وه.ج\مة� الش>تاء3: ش1د_ة� ب.ر\د1ه.
وه.جمة الصي\ف1: ح.رeه؛ وقول� أ%ب ممد الذل%م1ي� أ%نشده ثعلب:

فاه\ت.ج.م. العيدان� من أ%خ\صامها
غ%مامةv ت.ب\ر'ق. من غ%مام1ها،
وت'ذ}ه1ب' الع.ي\م.ة من ع1يام1ها

ل يفسر ثعلب اه\ت.ج.م؛ قال ابن سيده: قد يوز أ%ن يكون ش.ر,ب.ت كأ%ن�
هذه ال3بل و.ر.د.ت\ بعد ر.ع\يها العيدان% فشربت عليها، ويروى:

واه\ت.م.ج. العيدان�، من قولم ه.م.ج.ت ال3بل� من الاء. وقال ال4زهري ف تفسي
هذا الرجز: اه\ت.ج.م أ%ي اح\ت.لب، وأ%راد بأ%خ\صام1ها ج.وان,ب.

ض.ر\ع1ها.وال%ي\ج'مانة�: الدeر�ة� وهي الو.ن,ي>ة�. وه.يج'مانة�: اسم' امرأ%ة{،
وهي بنت الع.ن\ب.ر, بن عمرو بن تيم. وال%ي\ج'مان�: اسم رجل.

وال%ج\م': ماء# لبن ف%زارة، ويقال إ,نه من حفر, عاد{.
وف النوادر: أ%ه\ج.م. ال� عن فلن{ الرض. فه.ج.م. الرض'

عنه أ%ي أ%ق}ل%ع. وف%ت.ر.
واب\نا ه'ج.ي\مة%: فار,سان من العرب؛ قال:

وساق. اب\ن.ي\ ه'ج.ي\مة% ي.و\م. غ%ول�،
إ,ل أ%س\ياف1نا، ق%د.ر' ال1مام,

وب.ن'و ال�ج.يم: ب.ط}نان1: ال�ج.يم بن عمرو بن تيم، وال�ج.ي\م بن
علي بن سود{ من ال4ز\د1.

@هجدم: ه1ج\د.م\: زجر للف%ر.س، وقال كراع: إ,نا هو ه1ج\د'م�g. بكسر
الاء وسكون اليم وضم� الدال وشد� اليم، وبعضهم ي'خ.ف9ف اليم..

وإ,ج\د.م'وه1ج\د.م\ على البدل كلها: من زجر اليل إ,ذا ز'ج.رت لتمض1ي؛ قال
الليث: ال1ج\د.م'

لغة ف إ,ج\د.م\ ف إ,ق}دام1ك الف%رس وز.جر,ك%ه. يقال: أ%و_ل� م.ن ركب.
vح.م.ل% على أ%خيه فز.جر. فرسا �الفرس. ابن' آدم. القات1ل

وقال: ه1ج, الد_م.، فلما كثر على ال4لسنة اقتصر على ه1ج\د.م\
وإ,خ\د.م\.

@هدم: ال%د\م': ن.ق1يض' البناء، ه.د.م.ه ي.ه\د1م'ه ه.د\ماv وه.د_مه



فان\ه.د.م.
وت.ه.د_م. وه.د_م'وا ب'يوتم، ش'د>د. للكثرة. ابن ال4عراب:

�ال%د\م' ق%ل}ع' ا ل%د.ر,، يعن البيوت، وهو ف1ع\لD م'جاوز¬، والف1عل
اللزم منه الن\ه,دام'. ويقال: ه.د.م.ه ود.ه\د.م.ه بعن واحد؛ قال

العجاج:
وما س'ؤال� ط%ل%ل� وأ%ر\س'م,،

والنeؤ\ي, بعد. ع.ه\د1ه ال�د.ه\د.م,
يعن الاجز. حول% البيت إ,ذا ت.ه.د_م. وال%د.م'، بالتحريك: ما

:vت.هد_م من نواحي البئر فسقط ف ج.و\ف1ها؛ قال يصف امرأ%ة فاجرة
،vد'ما�ت.م\ضي، إ,ذا ز'ج,ر.ت\ عن س.و\أ%ة{، ق

كأ%نا ه.د.م¬ ف ال%ف}ر, م'ن\قاض'
وال4ه\د.مان1: أ%ن ي.ن\هار. عليك. بناء# أ%و تقع. ف بئر� أ%و

أ�ه\و,ي_ة. وقوله ف الديث: اللهم� إ,ن أ%عوذ� بك من. ال4ه\د.م.ي,؛ قيل ف
تفسيه: هو أ%ن ي.ن\ه.د1م. على الرجل بناء# أ%و يقع. ف بئر�؛ حكاه

الروي� ف الغريبي، قال ابن سيده: ول أ%دري ما حقيقت'ه؛ قال ابن ال4ثي: هو
أ%ن ينهار.

�عليه بناء# أو يقع. ف بئر� أ%و أ�ه\و,ي�ة. وال4ه\د.م'. أ%ف}ع.ل
من ال%د.م: وهو ما ت.ه.د_م. من نواحي البئر فسقط فيها. وف حديث

الشهداء: وصاحب' ال%د.م,
شهيد¬؛ ال%د.م'، بالتحريك: البناء� ال%ه\د'وم'، ف%ع.لD بعن مفعول،

وبالسكون الف1ع\ل� نف}س'ه؛ ومنه الديث: م.ن ه.د.م. ب'ن\يان% ر.ب>ه فهو
م.ل}عونD أ%ي م.ن\ ق%ت.ل% النف�س. ال�حر_مة ل4نا ب'نيان� ال3

وت.ر\ك1يب'ه. وقالوا: د.م'نا د.م'كم وه.د.م'نا ه.د.م'كم أ%ي نن شيء# واحد¬ ف
النeص\رة ت.غ\ض.بون لنا ونغ\ض.ب' لكم. وف الديث. أ%ن أ%با اليثم بن

الت_ي>هان قال لرسول,
ال، صلى ال عليه وسلم: إ,ن بيننا وبي القوم, حبالv ونن قاط1عوها

فنخش.ى إ,ن1 ال� أ%ع.ز_ك وأ%ظ}ه.ر.ك. أ%ن ترجع. إ,ل قوم1ك، فتب_سم
النبe، صلى ال عليه وسلم، ث قال: بل الد_م' الر_م' وال%د.م'

ال%د.م'، أ%نا منكم وأ%نتم من؛ ي'روى بسكون الدال وفتحها، فالد.م،
بالتحريك: الق%ب\ر' يعن أ�ق}ب.ر'



حيث ت'ق}ب.رون، وقيل: هو النزل� أ%ي منز,ل�كم م.نز,ل، كحديثه الخر:
ال%ح\يا م.ح\ياكم والمات' مات'كم أ%ي ل أ�فار,ق�كم. وال%د\م، بالسكون

وبالفتح أ%يضاv: هو إ,هدار'
د.م, القتيل,؛ يقال: د1ماؤهم بينهم ه.د\م¬ أ%ي م'ه\د.رةD، والعن إ,ن

ط�ل1ب د.م'كم فقد ط�ل1ب. د.مي، وإ,ن أ�ه\د1ر. د.م'كم فقد أ�ه\د1ر. د.مي
لست1حكام ال�ل}فة بيننا، وهو قولD معروف، والعرب تقول: د.مي د.م'ك

وه.د.مي ه.د.م'ك، وذلك عند ال�عاه.دة1 والنeص\رة. وروى ال4زهري عن ابن
ال4عراب قال: العرب'

تقول د.مي دم'ك وه.د.مي هد.م'ك؛ هكذا رواه بالفتح، قال: وهذا ف
النeص\رة، والظ©ل}م تقول: إ,ن ظ�ل1م\ت. فقد ظ�ل1م\ت'؛ قال وأ%نشدن

الع'ق%يلي:د.ماv ط%ي>باv يا ح.ب_ذا أ%نت من د.م,
وكان أ%بو عبيدة يقول: هو ال%د.م' ال%د.م' والل�د.م' الل�د.م' أ%ي

ح'ر\مت مع ح'ر\مت1كم وب.يت مع ب.ي\ت1كم؛ وأ%نشد:
ث ال}ح.قي ب,ه.د.مي ول%د.مي

أ%ي بأ%صلي وم.و\ض1عي. وأ%صل ال%د.م ما ان\ه.د.م. يقال: ه.د.م\ت
ه.د\ماv، وال%ه\دوم' ه.د.م¬، وسي منزل� الرجل ه.د.ماv لن\ه,دام1ه، وقال

غيه: يوز أ%ن ي'سم_ى القب'
ه.د.ماv ل4نه ي'ح\ف%ر ت'راب'ه ث ي'ر.دe،ت'رابه فيه، فهو ه.د.م¬،

فكأ%نه قال: م.ق}ب.ر,ي م.ق}ب.ر'كم أ%ي ل أ%زال� معكم حت أ%موت. عندكم. وروى
ال4زهري عن أ%ب اليثم أ%نه قال ف ال1ل}ف: د.مي دم'ك إ,ن ق%ت.لن

إ,نسانD ط%ل%ب\ت. بد.مي كما ت.ط}ل�ب' بد.م,
ول1ىYك أ%ي ابن ع.م>ك وأ%خ1يك، وه.د.مي ه.د.م'ك أ%ي م.ن\ ه.د.م. ل

ع1ز�اv وش.ر.فاv فقد ه.د.مه منك. وكل© من ق%تل ول1ي>ي، فقد ق%تل ول1ي_ك،
وم.ن\ أ%راد ه.د\م.ك فقد قص.دن بذلك. قال ال4زهري: ومن رواه الد_م'

الد_م'
وال%د\م' ال%د\م'، فهو على قول ال%ل1يف ت.ط}ل�ب بد.مي وأ%نا أ%طلب'

بد.م1ك. وما ه.د.م\ت. من الد>ماء ه.د.م\ت' أ%ي ما ع.ف%و\ت. عنه
وأ%ه\د.ر\ت.ه فقد عفوت' عنه وتركت'ه. ويقال: إ,نم إ,ذا اح\ت.ل%فوا قالوا ه.د.مي

ه.د.م'ك ود.مي د.م'ك وت.ر,ث�ن وأ%ر,ث�ك، ث نس.خ ال بآيات ال%واريث1
ما كانوا ي.ش\تر,طونه من ال1ياث ف ال1ل}ف



وال1د\م'، بالكسر: الثوب'
الل%ق' ال�ر.ق�ع'، وقيل: هو الك1ساء� الذي ض'وع1فت ر,قاع'ه، وخص_

ابن' ال4عراب به الك1ساء4 البال% من الصوف1
دون الثوب,، والمع أ%ه\دام¬ وه1د.م¬؛ ال4خية عن أ%ب حنيفة، وهي

نادرة؛ وقال أ%وس بن حجر:
وذات ه1د\م� عار� ن.واش1ر'ها،
ت'ص\م1ت' بالاء3 ت.و\ل%باv ج.د1عا

قال ابن بري: صوابه وذات'، بالرفع، ل4نه معطوف على فاعل قبله؛ وهو:
ل1ي'ب\ك1ك. الش_ر\ب' وال�دامة� والـ
ـف1ت\يان�، ط�ر�اv، وطام1ع¬ ط%م1عا
وأ%نشد ابن بري ل4ب د'واد:
ه.ر.ق}ت' ف ص'ف}ن,ه ماءé ل1ي.ش\ر.ب.ه
ف داث1ر� خ.ل%ق ال4ع\ضاد1 أ%ه\دام,

وف حديث ع'مر: وق%ف%ت\ عليه عجوز¬ ع.ش.مةD بأ%ه\دام�؛ ال34ه\دام':
ال4خ\لق' من الثياب. وه.د.م\ت' الثوب إ,ذا ر.ق%عته. وف حديث علي�:
لب,س\نا أ%ه\دام الب,لى، وروي عن الص_م'وتY الكلب وذكر. ح1ب_ة% ال4رض

فقال: ت.ن\ح.ل© فيأ�خ'ذ� بعض'ها ر,قاب. بعض� فتنطلق ه1د.ماv كالب'س'ط1.
وشيخ¬ ه1د\م¬: على التشبيه بالثوب. أ%بو عبيد: ال1د\م' الشيخ الذي قد

ان\ح.ط%م مثل ال1م>. والعجوز' ال�ت.هد>مة: الفانية� ال%ر,مة. وت.ه.د_م
عليه من الغضب إ,ذا اشتد_ غضب'ه. وخ'فÒ ه1د\م¬ وم'ه.د_م¬: مثل الثوب؛

قال:
ع.لي_ خ'ف9ان1 م'ه.د_مان1،

م'ش\ت.ب,ها ال4ن\ف1 م'ق%ع_مان1
أ%بو سعيد: ه.د_م. فلنD ثوب.ه ور.د_م.ه إ,ذا ر.ق�عه؛ رواه ابن'

الف%رج عنه.
وعجوز م'ت.هد>مةD: ه.ر,مةD فانيةD، وناب¬ م'تهد>مة كذلك.

وال%د.م': ما بقي من نبات1 عام,
أ%و�ل%، وذلك ل1ق1د.م1ه. وه.د1م.ت الناقة� ت.ه\د.م'

ه.د.ماv وه.د.مةv، فهي ه.د1مةD من إ,بل�
ه.دامى وه.د1مة{ ، وت.ه.د_م.ت وأ%ه\د.مت وهي م'ه\د1م، كلها، إذا



�اشتد_ت ضب.ع.ت'ها فياس.رت الفحل% ول ت'عاس1ر\ه. وقال بعضهم: ال%د1مة
الناقة الت تقع من شدة الض_ب.عة1؛ قال زيد بن ت'ر\ك1ي¼ الدeب.يي:

ي'وش1ك' أ%ن ي'وجس. ف ال4و\جاس,
فيها ه.دي' ض.ب.ع� ه.و_اس,،
إ,ذا د.عا الع'ن_د. بال4ج\راس,

قال ابن جن: فيه ثلث روايات، إ,حداها:
فيها هدي' ض.ب.ع� ه.و_اس'

ويكون ال%دي ه'نا فحلv وأ%ضافه إ,ل الض_ب.ع ل4نه ي.ه\د.م' إ,ذا
ض.ب,ع.ت\، وه.و_اس: من نعت هدي؛ الوراية الثانية: ه.و_اس,، بالفض على

ال1وار؛ الرواية الثالثة:
فيها ه.دي' ض.ب.ع� ه1و.اس,

وهو الصحيح ل4ن ال%و.س. يكون ف النeوق، وعليه يصحe است1ش\هاد'
الوهري� ل4نه جعل ال%دي. الناقة% الض_ب,ع.ة%، ويكون ه1واس, بدلv من

ضب.ع، والض_ب.ع' وال1واس' واحد¬. وه.دي' ف هذه ال4وجه فاعلD لي'وج,س.
Dض.ب,عة Dف البيت الذي قبله أ%ي ي'س\ر,ع أ%ن ي.سمع صوت. هذا الفحل, ناقة

فت.ش\ت.د_ ض.ب.ع.ت'ها؛ وأ%ول ال�رجوزة:
م1ز\يد'، يا ابن. الن_ف%ر ال4ش\واس,

الشeم\س,، بل زاد'وا على الش>ماس,
وفلنD ي.ت.ه.د_م' عليك. غ%ض.باv: م.ث%لD بذلك. وتد_م عليه:

ت.و.ع_د.ه. ود1ماؤهم ه.د\م¬ بينهم، بالتسكي، وه.د.م¬، بالتحريك، أ%ي هد.ر¬،
وذلك إ,ذا ل يودوا قاتل%ه 

(* قوله «إذا ل يودوا قاتله» كذا بالصل، ولعله
يؤذوا أو نو ذلك). علي� بن حزة: ه.د\م¬، بسكون الدال.

وتاد.م. القوم': تاد.ر'وا.
وال�دام': الدeوار' ي'ص1يب' ال3نسان ف البحر؛ وه'د1م الرجل�: أ%صابه
ذلك. وال%د\م': أ%ن ت.ض\ر,ب.ه فتكس3ر. ظهر.ه؛ عن ابن ال4عراب. وف

الديث: من كانت الدنيا ه.د.م.ه وس.د.م.ه أ%ي ب'غ\ي.ت.ه وش.ه\و.ت.ه. قال
ابن ال4ثي: هكذا رواه بعضهم، والفوظ ه.م_ه وس.د.م.ه، وال أ%علم.

ورجلD ه.د1م¬: أ%حق' م'خن_ث.
وذو م.ه\د.م� وم1ه\د.م�: ق%ي\لD من أ%قيال ح1م\ي.



�وال%ه\دوم' من اللب.ن: الر_ث1يئة�. وف التهذيب: ال%ه\دومة
الر_ثيئة من اللب؛ قال الشاعر:
ش.ف%ي\ت' أ%با ال�خ\تار, من داء3 ب.ط}ن,ه

ب.ه\دومة{، ت'ن\ب ض'لوع. الش_راس1ف
قال: ال%ه\دومة� هي الرثيئة�. قال شهاب: إ,ذا ح'ل1ب ال%ليب'

على ال%ق1ي جاءت رثيئةD م'ذ%ك�رة طي>بة، ل ف%ل%ق¬ ول م'م\ذ%ق1ر�ة
س.م\ه.ج.ةD لي�نة.

وال%د\مة�: الدeف}عة� من الال. ويقال: هذا شيء# م'ه.ن\د.م¬ أ%ي
م'ص\ل%ح على مقدار، وهو معر_ب، وأ%صله بالفارسية أ%ن\دام، مثل م'ه.ن\د1س

وأ%صله ان\دازه.
وف الديث: كل} ما ي.ليك وإ,ياك وال%ذ}م.؛ قال ابن ال4ثي: هكذا

رواه بعضهم بالذال العجمة، وهو س'ر\عة� ال4كل، وال%ي\دام': ال4كول�؛ قال
أ%بو موسى: أ%ظن� الصحيح. بالدال الهملة ي'ريد به ال4كل% من جوانب

الق%ص\عة1 دون و.س.ط1ها، وهو من ال%د.م ما ت.هد_م. من نواحي البئر.
.Dأ%ي م.م\طورة Dالفيفة. وأ%رض م.ه\دومة �وال%د\مة�: ال%طرة

@هذم: ه.ذ%م. الشيء4 ي.ه\ذ1مه ه.ذ}ماv: غي�به أ%جع؛ قال رؤبة:
كلها ف ف%ل%ك{ ي.س\ت.ل}ح1م'ه\،

واللYه\ب' ل1ه\ب' الاف1ق%ي\ن, ي.ه\ذ1م'ه\
يعن ت.غ.يeب. القمر,

ون'قصان.ه؛ وقال ال4زهري: كلها يعن الليل والنهار، ف فلك
�ي.س\ت.ل}ح1مه أ%ي يأ}خذ ق%ص\د.ه وي.ر\ك%ب'ه. واللYه\ب': ال%ه\واة

بي الشيئي، يعن به ما بي الاف1ق%ي، وها ال%غ\ر,بان1؛ وقال أ%بو
عمرو: أ%راد بالاف1ق%ي ال%ش\ر,ق. والغرب.، ي.ه\ذ1م'ه: ي'غ.ي>ب'ه

أ%جع.؛ وقال شر: ي.ه\ذ1م'ه فيأ}كله وي'وعيه؛ وقال الليث: أ%راد بقوله
ي.ه\ذ1م'ه ن'ق}صان% الق%مر. وال%ذ}م': الق%ط}ع'. وال%ذ}م': ال4كل�، كل©

ذلك ف س'ر\عة{. وه.ذ%م. ي.ه\ذ1م' ه.ذ}ماv: وهي س'ر\عة ال4كل والقطع,.
وف الديث: كل} ما ي.ل1يك.

وإ,ياك. وال%ذ}م.؛ قال ابن ال4ثي: هكذا رواه بعضهم بالذال العجمة،
وهو سرعة ال4كل. وال%ي\ذام': ال4كول�؛ قال أ%بو موسى: أ%ظنe الصحيح

بالدال الهملة، ي'ريد به ال4كل%



من جوانب الق%ص\عة دون و.س.ط1ها، وهو من ال%د.م ما ت.هد_م.
�من نواحي البئر. وسي\ف¬ م1ه\ذ%م¬ م1خ\ذ%م¬ وه'ذام: قاطع¬ حديد¬. وس1نان
ه'ذام¬: حديد¬. وم'دية ه'ذام¬: كما قالوا سيف¬ ج'راز¬، وم'د\ية ج'راز¬؛
قال ابن سيده: هذا قول سيبويه، قال: وحكى غيه ش.ف}رةD ه'ذ%مة

وه'ذامةD؛ وأ%نشد:
و.ي\لD لب'ع\ران1 بن ن.عام.ه\

من\ك.، ومن ش.ف}رت1ك ال�ذام.ه\
وس1كYي¬ هذوم¬: ت.ه\ذ1م' اللحم. أ%ي ت'س\ر,ع قط}عه فتأ}كله، وس1كYي
vه'ذام¬. وال%ي\ذام من الرجال: ال4كول، وهو أ%يضا Ýه'ذام¬ وم'وسى

الشeجاع'. وه.ي\ذام¬: اسم' رجل. وسعد' ه'ذ%ي\م�: أ%بو قبيلة.
�@هذرم: ال%ذ}ر.مة

:Dالكلم,. ورجل ه'ذ%ارم¬ وه'ذار,مة �كال%ذ}ر.بة1، وال%ذ}ر.مة�: كثرة
كثي' الكلم. وه.ذ}ر.م. الرجل� ف كلم1ه ه.ذ}ر.مة% إ,ذا خل�ط فيه،

ويقال للتخليط ال%ذ}ر.مة�، ويقال: هو السرعة ف القراءة والكلم, والش\ي،
وأ%خرج الروي ف حديث أ%ب هريرة: وقد أ%ص\ب.ح\ت'م ت'ه.ذ}ر,مون الدنيا،

�فقال أ%ي تتوسعون با، ومنه ه.ذ}ر.مة
الكلم، وهو ال3كثار والتوسeع فيه. ابن شيل: يقال للمرأ%ة إ,نا

�ل%ه.ذ}ر.مى الص_خ.ب, أ%ي كثية� الص_خ.ب. ابن السيكت: إ,ذا أ%سر.ع الرجل
ف الكلم ول ي'ت.ع\ت1ع\ فيه قيل ه.ذ}ر.م ه.ذ}ر.مةv. وقال ابن عباس:

ل4ن} أ%قرأ% القرآن% ف ثلث{ أ%حبe إ,ل� من أ%ن أ%قرأ%ه ف ليلة{
ه.ذ}ر.م.ةv، وف رواية: قيل له اقرإ, القرآن% ف ثلث{، فقال: ل4ن} أ%قرأ%

البقرة ف ليلة فأ%د_ب_ر.ها أ%حبe إ,ل� من أ%ن أ%قرأ% كما تقول
ه.ذ}ر.مةv؛ ال%ذ}ر.مة: السeر\عة� ف الق1راءة. يقال: ه.ذ}ر.م. و,ر\د.ه أ%ي

:vم� رجل�ه.ذ9ه، وكذلك ف الكلم,؛ قال أ%بو الن_ج\م يذ
وكان% ف ال%ج\ل1س, ج.م_ ال%ذ}ر.م.ه\،

ل%ي\ناv على الد�اهية1 ال�ك%ت_مه\
وه.ذ}ر.م. الس_ي\ف' إذا ق%ط%ع.

Dم1ش\ي.ة :�@هذل: ال%ذ}ل%ة�: م.ش\ي¬ ف س'ر\عة{. وال%ذ}ل%ة
فيها ق%ر\م.طةD وت.قار'ب¬؛ قال:

قد ه.ذ}ل%م. السار,ق' بعد. الع.ت.م.ه\،



نو. ب'يوت1 ال%ي>، أ%ي_ ه.ذ}ل%م.ه\
وال%ذ}ملة�: كال%ذ}ل%مة1.

vهرم: ال%ر.م: أق}صى الك1ب.ر، ه.ر,م.، بالكسر، ي.ه\ر.م' ه.ر.ما@
وم.ه\ر.ماv وقد أ%ه\ر.م.ه ال� فهو ه.ر,م¬، من رجال ه.ر,مي. وه.ر\م.ى، ك�س>ر

على ف%ع\لى ل4نه من ال4ساء الت ي'صاب'ون با وهم لا كارهون، فطاب.ق.
باب. ف%ع1يل� الذي بعن مفعول نو ق%ت\لى وأس\ر.ى، فك�س>ر. على ما

Dس>ر. عليه ذلك، وال�نثى ه.ر,مة�ك
من ن,س\وة{ ه.ر,مات{ وه.ر\م.ى، وقد أ%ه\ر.م.ه الدهر' وه.ر_م.ه؛ قال:

إذا ليلةD ه.ر_م.ت\ ي.و\م.ها،
أ%ت.ى بعد ذلك يوم¬ ف%ت

Dال%ر.م'. وف الديث: ت.ر\ك' الع.شاء م.ه\ر.مة :�وال%ه\ر.مة
Dت.يب�: هذه الكلمة جارية�أي م.ظ1ن_ةD لله.ر.م,؛ قال الق

على أ%ل}س3نة الناس، قال: ول%س\ت' أ%در,ي أ%رسول� ال، صلى ال عليه
وسلم، اب\ت.دأ%ها أ%م\ كانت ت'قال� ق%ب\ل%ه. وفلن ي.ت.هار.م: ي'ر,ي من

نف}س3ه أنه ه.ر,م¬ وليس به. وف الديث: إن� ال ل%م\ ي.ض.ع\ داءé إل
éإ,ل ال%ر.م.؛ ال%ر.م': الك1ب.ر'، جعل ال%ر.م. د.اء éوض.ع. له دواء

تشبيهاv به ل4ن الوت يع.ق�ب'ه كال4د\واء3.
وابن' ه1ر\مة: آخر' 

(* قوله «هرمة آخر إل» هو بذا الضبط ف الصل
والكم والتهذيب، وصو�به شارح القاموس، وهو الصاغان: قال الليث ابن هرمة

بالفتح) و.ل%د الشيخ والعجوز، وعلى مثاله ابن' ع1ج\زة. ويقال: و'ل1د.
ل1ه,ر\م.ة{.

وما عنده ه'ر\مانةD ول م.ه\ر.م¬ أ%ي م.ط}مع¬.
وق%د.ح¬ ه.ر,م¬: م'ن\ث%ل1م¬؛ عن أ%ب حنيفة؛ وأ%نشد للجعدي:

ج.و\ز ك%ج.و\ز, ال1مار, ج.ر_د.ه الـخ.ر_اس'، ل ناق1س¬ ول ه.ر,م'
(* قوله «جور إل» هكذا ف الصل والكم والتهذيب، وتقدم ف مادت خرس

ونقس مرفاv عما هنا).
وال%ر\م'، بالتسكي: ضرب¬ من ال%م\ض فيه ملوحةD، وهو أ%ذل©ه وأ%شدeه

ان\ب,ساطاv على ال4رض واس\ت1ب\طاحاv؛ قال زهي:
وو.ط1ئ}ت.نا و.ط}أ%4 على ح.ن.ق�،



و.ط}gأ% ال�ق%ي_د1 يابس. ال%ر\م,
واحدت'ه ه.ر\مةD، وهي الت يقال لا ح.ي\ه.لة. وف الثل: أ%ذل© من

.vه.ر\مة، وقيل: هي الب.ق}لة المقاء؛ عن كراع، وقيل: هو شجر؛ عنه أيضا
ويقال للبعي إذا صار ق%ح\داv ه.ر,م¬، وال�نثى ه.ر,مةD. قال ال4صمعي:

والك%ز'وم ال%ر,مة�. وكان النب، صلى ال عليه وسلم، يتعو_ذ� من
ال%ر.م,.وف الديث: اللهم إن أ%عوذ بك من ال4ه\ر.م.ي\ن,: البناء والبئر؛ قال:

هكذا روي بالراء، والشهور ال4ه\د.م.ي\ن,، بالدال، وقد تقدم. وبعي¬
هار,م¬ وإ,بلD هوار,م': ت.ر\ع.ى ال%ر\م.، وقيل: هي الت تأ}كل ال%ر\م.

فت.ب\ي.ضe منه ع.ثان,ين'ها وشعر' وج\ه,ها؛ قال:
أ%ك%ل}ن. ه.ر\ماv فالوج'وه' ش1يب'

وإنك ل ت.gد1ري علم. ي'ن\زأ� ه.ر,م'ك وإنك ل تدري ب.ن\ ي'ول%ع
�ه.ر,م'ك؛ حكاه يعقوب ول يفسره. الوهري: يقال إنك ل ت.د\ر,ي علم. ي'ن\ز.أ

ه.ر,م'ك ول تدري ب,م. ي'ول%ع ه.ر,م'ك أ%ي نف}س'ك وعق}ل�ك. ال4زهري:
سعت غي واحد من العرب يقول: ه.ر_م\ت' اللحم. ت.ه\ر,ياv إذا ق%ط�ع\ت.ه

ق1ط%عاv صغاراv مثل ال�ز�ة والو.ذ}ر.ة، ولم¬ م'ه.ر_م¬.
وه.ر,م¬ وه.ر.م1يÒ وه1ر\م¬ وه.ر\مة� وه'ر.ي\م¬ وه.ر_ام، كلها:

أ%ساء#.ويقال: ما له ه'ر\مانD؛ وال�ر\مان�، بالضم: الع.ق}ل� والرأ}ي.
وابن ه.ر\مة%: شاعر¬. وه.ر,م' بن' س1نان1 بن, أ%ب حارثة% ال�ر>ي�: من

بن م'ر�ة بن عوف بن سعد بن د1ينار�؛ وهو صاحب زهي الذي يقول فيه:
إن الب.خيل% م.ل�وم¬ حيث� كان، ولـ

ـكن_ ال%واد.، على ع1ل�ت1ه، ه.ر,م'
وأ%ما ه.ر,م' بن ق�ط}بة% بن س.ي_ار� فمن بن ف%زارة، وهو الذي ت.ناف%ر.
إله عامر¬ وع.ل}ق%مة� وال%ر.مان1: بناءان بصر، حرسها ال تعال.

@هرت: ال%ر\ت.مة�: الع.ر\ت.مة�، ويه الدائرة الت وس.ط% الشفة1 العليا.
�ال4زهري عن ابن ال4عراب: هي ال�ن\ع'بة� والنeونة� والث©ومة
وال%ز\مة� والو.ه\دة� والق%ل}دة� وال%ر\ت.مة� والع.ر\ت.م.ة� وال1ث}ر,مة.

وقال الليث: ال�ن\ع'بة� م.ش.قe ما بي الشار,ب.ي ب1يال, الو.ت.رة1.
@هرث: ال%ر\ث%مة�: م'ق%د_م' ال4نف، وهي أ%يضاv الوترة� الت بي

�م.ن\خ1ر.ي الكلب,. وه.ر\ث%م.ة�: من أ%ساء ال4سد، وف الصحاح: ال%ر\ث%مة
ال4سد'، وبه سي الرجل ه.ر\ث%مة.



@هردم: ال1ر\د.م_ة: العجوز؛ عن كراع، كال1ر\د.ب�ة1.
@هرشم: ال1ر\ش.م_ة�: الغزيرة� من الغن.م، وخص بعضهم به ال%ع.ز.. ويقال

للناقة ال%و_ارة1 هر\ش.م�ة. وال1ر\ش.مe، بكسر الاء وتشديد اليم:
الجر' الر>خ\و'، وف الكم: الر>خ\و' الن_خ1ر' من البال الل9ي>ن
ال%ح\ف%ر. قال أ%بو زيد: يقال للجبل% اللي>ن ال%ح\ف%ر, ه1ر\ش.مÒ؛

وأ%نشد:
ه.ر\ش.م�ة ف ج.بل� ه1ر\ش.م>،
ت.ب\ذ�ل� للجار, ولب\ن, الع.م>

Dوجبل
ه1ر\ش.مÒ: رقيق¬ كثي الاء، وقيل: هو الجر الصeل}ب'، ضدÒ؛ قال:

عادية ال�ول ط%م'وح ال%م>،
ج,يب.ت\ ب.ر\ف1 ح.جر� ه.ر\ش.م>

فال1ر\ش.مe ههنا: الصeل}ب' ل4ن البئر ل ت'جاب' إل بجر� ص'ل}ب�،
ويروى: ج'وب. لا ب.ب.ل�؛ قال ثعلب: معناه ر,خ\و¬ غ%ز,ير¬ أ%ي ف

ج.ب.ل�.
@هزم: ال%ز\م': غ%م\زك الشيء ت.ه\ز,م'ه بي.د1ك في.ن\ه.ز,م' ف جوفه كما

ت.غ\م1ز' الق%ناة% فت.ن\ه.ز,م، وكذلك الق1ربة� ت.ن\ه.ز,م ف جوفها،
Dفان\ه.ز.م.: غم.زه بيده فصارت فيه و.ق}رة vوه.ز.م. الشيء4 ي.ه\ز,م'ه ه.ز\ما

كما ي'ف}عل بالق1ث9اء ونوه، وكل© موضع� م'ن\هز,م� منه ه.ز\مةv، والمع
ه.ز\م¬ وه'زوم¬. وه'زوم' الوف1: مواضع' الطعام, والشراب, لت.طام'ن,ها؛

قال:
حت إذا ما ب.ل�ت الع'كوما،

من ق%ص.ب, ال4ج\واف1 وال�زوما
وال%ز\مة�: ما ت.طام.ن من ال4رض. الليث: ال%ز\م ما اط}م.أ%ن� من

الرض. وف الديث: إذا ع.ر_س\ت'م\ فاجتنبوا ه.ز\م. الرض, فإنا مأو.ى
الوام>؛ هو ما ت.هز_م منها أ%ي ت.ش.ق�ق.، قال: ويوز أ%ن يكون جع.

ه.ز\مة{، وهو ال�تطام1ن' من ال4رض، والمع ه'زوم¬؛ قال:
كأ%ن_ها بال%ب\ت1 ذي ال�زوم,،

وقد تد.ل�ى قائد' النeجوم,،
ن.و_احةD ت.ب\ك1ي على ح.ميم,



وجاء ف الديث ف زمزم: إنا ه.ز\مة� جبيل%، عليه السلم، أ%ي ضرب.
برجل1ه فانفض الكان فنب.ع. الاء�، وقيل: معناه أ%نه ه.ز.م. الرض. أي
كس.ر وجه.ها عن عين,ها حت فاضت بالاء الر_واء. وبئر¬ ه.ز,ية إذا

خ1س3ف%ت وك�س3ر ج.ب.ل�ها ففاض الاء� الر_واء، ومن هذا أ�خذ ه.ز,ية� الف%رس,،
وهو تصبeب' عر.ف1ه عند شد_ة ج.ر\ي,ه؛ قال العدي:

فلم_ا جر.ى الاء� ال%م1يم'، وأ�د\ركت\
ه.ز,يت'ه ال�ول الت كنت' أ%طل�ب'

�وكل© ن'ق}رة{ ف السد ه.ز\مةD، والمع كالمع. وال%ز\مة�: النeق}رة
ف الص_د\ر، وف التeف9احة إذا غمز\ت.ها بيد1ك ونو ذلك. وف حديث

الغية: م.4خ\زون� ال%ز\مة1، يعن الو.ه\دة% الت ف أ%على الصدر وتت
الع'ن'ق, أ%ي أ%ن الوضع منه ح.ز\نD خ.ش1ن¬، أ%و يريد

ث1ق%ل% الصدر من ال�ز\ن1 والكآبة1. وهز.م. البئر.: حف%ر.ها.
وال%زية�: الر_ك1ي_ة�، وقيل: الركي_ة الت خ'س3فت\ وق�طع حجر'ها ففاض
ماؤها.وال%زائم': الب,ئار' الكثية� الاء، وذلك لت.طام'ن,ها؛ قال الطرم_اح

بن عدي�:
،�أ%نا الطYر,م�اح' وع.م>ي حات

و.س\مي ش.ك1يÒ ولسان عار,م'،
كالب.ح\ر, ح1ي. ت.ن\ك%د' ال%زائم'

Òوس\م1ي: من الس>م.ة، وش.ك1ي
vأ%ي م'وج,ع¬، وت.ن\ك%د' أ%ي ي.ق1ل© ماؤها، وأ%راد بال%زائ1م آبارا

كثية% ال1ياه. وه'زوم' الليل: ص'دوعه للصeب\ح,؛ وأ%نشد للفرزدق:
وس.و\داء من ليل الت>مام, اع\ت.س.ف}ت'ها

إل أ%ن ت.ج.ل�ى، عن بياض�، ه'زوم'ها
�ابن العراب: هي ال�ن\ع'بة والنeونة والث©ومة� وال%ز\مة� والو.هدة

والق%ل}دة وال%رتة� والع.ر\ت.مة� وال1ث}ر,مة؛ قال الليث: ال�ن\ع'بة
م.ش.قe ما بي الشارب.ي\ن ب,ح1يال الوت.رة1. وه.زم.ه ه.ز\ماv: ضربه فدخل

ما بي و.ر,ك%ي\ه وخرجت س'ر_ت'ه. وال%ز\مة� وال%ز.م' واله\ت1زام
والتهزeم: الصوت. واه\ت1زام' الفر.س: صوت' ج.ر\ي,ه؛ قال امرؤ القيس:

على الذ�بل ج.ي�اش¬، كأ%ن� اه\ت1زام.ه،
إذا جاش. فيه ح1م\ي'ه، غ%ل}ي' م1ر\ج.ل,



وه.ز.م.ت القوس' ت.ه\ز,م' ه.ز\ماv وت.ه.ز_م.ت: صو_ت.ت؛ عن أ%ب حنيفة.
وه.ز,ي' الرعد1: صوت'ه، ت.ه_ز.م الرعد' ت.هزeماv. وال%ز,ي'

وال�ت.ه.ز>م': الرعد' الذي له صوت¬ شبيه¬
بالتكسeر,. وت.هز_م.ت السحابة� بالاء واهت.ز.مت: تشق�ق%ت مع صوت

عنه؛ قال:
كانت إذا حال1ب' الظ�ل}ماء3 ن.ب_هه.ا،
قامت إل حالب, الظ�ل}ماء3 ت.ه\ت.ز,م'

أ%ي ت.ه\ت.ز,م بالل%ب لكثرته؛ وأ%ورد ال4زهري هذا البيت شاهداv على
جاء فلنD# ي.ه\ت.ز,م' أ%ي ي'س\ر,ع، وفسره فقال: جاءت حالب. الظ�ل}ماء3

ت.3ه\ت.زم' أ%ي جاءت إليه م'س\ر,عةv. ال4صمعي: السحاب' ال�ت.ه.ز>م'
وال%ز,ي' وهو الذي ل1ر.ع\د1ه صوت¬، يقال منه: سعت ه.ز\مة% الر_ع\د1، قال

ال4صمعي: كأ%نه صوت فيه تشق©ق¬. وال%زي' من ال%ي\ل,: الشديد'
الصوت1؛ قال الن_جاشي�:

ون.ج_ى ابن ح.ر\ب سابح¬ ذو ع'للة{،
أ%ج.شe ه.ز,ي¬، والر>ماح' د.وان

وقال ابن أ�م> الكم:
أ%ج.ش� ه.زي ج.ر\ي'ه ذو ع'للة{،

�وذلك خي¬ ف الع.ناج,يج صال
وفرس¬

ه.ز,م' الصوت1: ي'ش.ب_ه صوت'ه بصوت الرعد. وفرس¬ ه.زي¬: يتشق�ق
�بال%ر\ي,: وال%ز,ي': صوت' ج.ر\ي, الفرس. وق1د\ر¬ ه.ز,مةD: شديدة

الغ.ل%يان1 ي'س\م.ع لا صوت¬، وقيل لبنة ال�س>: ما أ%ط}يب' شيء؟ قالت: لم'
جزور� س.ن,م.ة، ف غداة ش.ب,م.ه، ب,ش1فار� خ.ذ1مه، ف ق�د'ور� ه.ز,مه. وف

حديث ابن عمر: ف ق1د\ر� ه.ز,مة، من ال%زي وهو صوت' الرعد، يريد صوت.
غ%ل%يان,ها. وقوس ه.زوم¬: ب.ي>نة ال%ز.م, م'ر,ن�ة؛ قال عمرو ذو

الك%ل}ب:وف اليمي, ش.م\حةD ذات' ه.ز.م\
وت.ه.ز_مت الع.صا وان%ز.م.ت: تشق�قت مع صوت{، وكذلك القوس'؛ قال:

ار\م, على ق%و\سك ما ل ت.نهزم،
ر.م\ي. ال%ضاء3 وجواد1 بن, ع'ت'م\

وق%صب¬ مت.ه.ز>م¬ وم'ه.ز_م¬



أ%ي قد ك�س>ر. وش'قYق. وت.ه.ز_مت الق1ر\بة�: ي.ب,ست وتكس_رت فصو�تت.
.Dسور' ف الق1ربة وغيها، واحدها ه.ز\م وه.ز\مة�وال�زوم': الك

vف القتال: الك%س\ر' والف%ل©، ه.ز.م.ه ي.ه\ز,م'ه ه.ز\ما �وال%ز,ية
فان\ه.ز.م.، وه'ز,م. القوم' ف الرب، والسم ال%ز,ية وال1ز>ي.مى، وه.ز.م\ت'

اليش. ه.ز\ماv وه.ز,يةv فان\ه.ز.م'وا؛ وقول ق%ي\س بن ع.ي\زارة%
ال�ذل:وح'ب,س\ن. ف ه.ز\م, الض_ريع,، فكل©ها

ح.د\باء� بادية� الضeلوع, ح.رود'
إنا عن ب.ز\م1ه ي.ب,يس.ه التكس>ر.، فإما أ%ن يكون ذلك واحداv، وإما

أ%ن يكون جيعاv. وه.زم' الض_ريع,: ما تكس�ر منه. وال%ز\م: ما تكس�ر.
من الضريع وغيه. والت_هزeم': التكسeر'. وت.ه.ز_م الس�قاء إذا ي.ب,س
فتكس�ر يقال: س1قاء# م'ت.ه.ز>م¬ وم'ه.ز_م¬ إذا كان بعض'ه قد ث�ن,ي. على

بعض مع ج.فاف{. ال4صمعي: اله\ت1زام من ش.ي\ئ%ي,، يقال للق1ر\بة إذا
ي.ب,س.ت وتكس�رت: تز_مت، ومنه ال%ز,ية ف القتال، إنا هو كسر¬،

واله\ت1زام' من الصوت، يقال: سعت ه.ز,ي. الرعد. وغ%ي\ثD ه.ز,ي¬: ل
ي.س\ت.م\س3ك كأنه م'ن\ه.ز,م¬ عن سحابة؛ قال:

ه.ز,ي¬ كأ%ن� الب'ل}ق. م.ج\نوبةD به،
ت.حام.ي\ن. أ%ناراv ف%ه'ن_ ض.وار,ح

وال%ز,م' من الغيث: كال%زي؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
تأ}و,ي إل د1ف\ء3 أ%ر\طاة{، إذا ع.ط%ف%ت\

أ%ل}ق%ت\ ب.وان,ي.ها عن غ%ي>ث{ ه.ز,م,
قوله: عن غ%ي>ث ه.ز,م، يعن غزارت.ها وكثرة حل%بها. وغيثD ه.ز,م:

م'تهز>م م'ت.بع>ق ل يست.م\سك كأ%نه متهز>م عن مائه، وكذلك ه.زي' السحاب؛
وقال يزيد بن م'فر�غ:

س.قا ه.ز,م' ال4وساط1 م'ن\ب.ج,س' الع'رى
م.ناز,ل%ها من م.س\ر'قان% وس'ر_قا

(* قوله «من مسرقان وسرقا» هكذا ف الصل والكم، وف التكملة ما نصه:
والنشاد مداخل، والرواية: من مسرقان فشرقا، ث قال: فشرقا أي أخذ جانب

الشرق).
وه.ز.م له حق�ه: كه.ض.مه، وهو من الكسر. وأ%صابتهم هاز,مة من ه.واز,م

الد_هر أعي داهية كاسر. وقال أ%بو إسحق ف قوله عز وجل: فه.ز.موهم بإذن



ال؛ معناه كس.روهم ور.دeوهم. وأ%صل ال%ز\م ك%س\ر الشيء وث%ن\ي' بعضه
على بعض. وه'ز,م\ت' عليك: ع'ط1فت؛ قال أ%بو بدر السeل%مي:

ه'ز,م\ت' عليك1 اليوم.، يا ابنة% مالك{،
فج'ود1ي علينا بالن_وال, وأ%ن\ع1مي

قال أ%بو عمرو: وهو حرف غريب صحيح. وال%زائم: الع.جائف من الدواب�،
واحدتا ه.زية. وقال غيه: هي ال1ز.م' أ%يضاv، واحدتا ه1ز\مة. ابن

السكيت: ال%زي' السحاب ال�تشقYق بالطر، وال%ز\م' سحاب¬
رقيق ي.عتر,ض وليس فيه ماء.

واه\تز.م الشاة%: ذبها؛ قال أ%ب�اق¬ الدeب.يي:
إن لخ\ش.ى، و.ي\ح.كم\، أ%ن ت'ح\ر.موا

فاه\تز,موا من قبل, أ%ن} ت.ن.د_موا
(* قوله «فاعتزموا من قبل إل» ف التهذيب والتكملة: فاهتزموها قبل).

واه\تز.مت' الشاة%: ذبت'ها. أ%بو عمرو: من أ%مثال العرب ف انت1هاز
الف�ر.ص: اه\تز,موا ذبيحت.كم ما دام با ط1ر\ق¬؛ يقول: إذ}ب.حوها ما دامت

س.مينةv قبل ه'زال1ها. واله\ت1زام': ال�بادرة إل المر والسراع. وجاء
فلن ي.ه\تز,م' أ%ي ي'سر,ع كأ%نه ي'باد1ر شيئاv. ابن ال4عراب: ه.ز.مه

أ%ي ق%ت.له، وأ%ن\ق%ز.ه مثله.
وال%ز.م: ال%سان© من ال1ع\زى، واحدتا ه.ز.مةD؛ عن الشيبان.

وال1ه\زام: ع'ود ي'ج\عل ف رأ}سه نار¬ ت.لع.ب به صبيان ال4عراب، وهو
ل�عبة لم؛ قال جرير يهجو الب.عيث وي'ع.ر>ض بأ�مه:

كانت م'ج.ر>ئة ت.روز' بك%فYها
ك%م.ر. العبيد، وت.ل}عب' ال1ه\زاما

أ%ي تلعب بالهزام، فحذف الار_ وأ%وصل% الفعل%، وقد يوز أ%ن ت.ج\عل
ال1هزام. اساv ل1ل©عبة، فيكون ال1ه\زام هنا مصدراv ل1ت.لعب، كما حكي

من قولم: قع.د الق�ر\فصاء. ال4زهري: ال1هزام لعبة لم ي.لعبونا،
ي'غ.ط9ى رأ}س' أ%حد1هم ث ي'لط%م، وف رواية: ث ت'ض\رب است'ه، ويقال له:

م.ن\ ل%ط%مك؟ قال ابن ال4ثي: وهي العميضا 
(* قوله «العميضا» هكذا ف

الصل)؛ وقال ابن الفرج: ال1ه\زام عصاv قصية، وهي ال1ر\زام؛ وأ%نشد:
فشام. فيها مثل% م1ه\زام, الع.صا



أ%و الغ.ضى 
(* قوله «أو الغضى» عبارة التكملة: العصا أو الغضى على

الشك)، ويروى: مثل م1هر\زام.
وف الديث: أول ج'م'عة{ ج'م>عت\ ف السلم بالدينة ف ه.ز\م بن

ب.ياضة؛ قال ابن ال4ثي: هو موضع بالدينة. وبنو ال�ز.م: ب.طن. وال%يز.م:
لغة ف ال%ي\ص.م، وهو الصeلب الشديد. وه.يز.م¬ وم1ه\ز.م¬

وم'ه.ز_م وم1ه\زام وه.ز_ام، كلها: أ%ساء.
@هسم: ه.س.م. الشيء4 ي.ه\س3م'ه ه.س\ماv: ك%س.ره. ال4زهري عن ابن

ال4عراب: ال�س'م الكاو'ون. قال أ%بو منصور: كأ%ن� ال4صل% ال�س'م، وهم
الذين ي'تابعون الكي_ مرة بعد أ�خرى، ث قلبت الاء هاء.

@هشم: ال%ش\م': ك%س\ر'ك الشيء ال4ج\و.ف واليابس، وقيل: هو كس\ر' العظام
والرأ}س من بي سائر السد، وقيل: هو كس\ر الوجه، وقيل: هو كسر ال4نف؛

هذه عن اللحيان، تقول: ه.ش.م\ت' أ%نف%ه إذا كسرت الق%ص.بة، وقيل: هو
كس\ر الق%ي\ض، وقال اللحيان مرة: ال%ش\م ف كل شيء، ه.ش.مه ي.ه\ش1م'ه

ه.ش\ماv، فهو م.ه\شوم وه.شيم، وه.ش_مه وقد ان%ش.م وتش_م. وف حديث أ�ح'د:
ج'ر,ح. وجه' رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وه'ش1م.ت البيضة� على
رأ}سه؛ ال%ش\م: الكس\ر'، والب.يضة�: ال%و\ذة�. وه.ش.م الثر,يد.؛ ومنه هاش1م'

بن عبد م.ناف أ%بو عبد الطلب جد� النب، صلى ال عليه وسلم، كان
ي'سم_ى ع.م\راv وهو أ%ول من ثر.د الث�ريد. وه.ش.مه فس'م�ي هاش1ماv؛ فقالت

فيه ابنت'ه 
(* قوله « فقالت فيه ابنته » كذا بالصل والكم، وف التهذيب

ما نصه: وفيه يقول مطرود الزاعي.)
ع.مرو الع'ل ه.ش.م. الث�ريد. ل1ق%ومه،
ور,جال� مك�ة% م'س\ن,ت'ون% ع1جاف

وقال ابن بري: الشعر لبن الز>ب.ع\ري؛ وأ%نشد لخر:
أ%و\س.ع.ه'م ر.ف}د' ق�ص.ي�ç ش.ح\ما،
ول%ب.ناv م.ح\ضاv وخ'بزاv ه.ش\ما
وقول أ%ب خ1راش الذل:

فل وأ%ب، ل ت.أ}ك�ل� الطي' م1ث}ل%ه،
ط%ويل الن>جاد، غي هار� ول ه.ش\م,



Dأ%راد م.ه\شوم�، وقد يكون غي. ذي ه.ش\م. والاش1مة: ش.ج_ة
ت.هش1م الع.ظم، وقيل: الاش1مة من الش>جاج الت ه.ش.مت1 الع.ظم ول
ي.تباي.ن\ ف%راش'ه، وقيل: هي الت ه.ش.مت العظم. فن'ق1ش وأ�خ\ر,ج ف%راش'ه

فت.باين. ف%راش'3 والريح' ت.ه\ش1م الي.بيس. من الشجر: ت.ك}س3ر'ه. يقال:
ه.ش.م.ت\ه.

وال%شيم: النبت اليابس ال�تكس>ر، والشجرة� البالية يأ}خذها الاطب
كيف يشاء. وف التنزيل العزيز: فأ%صب.ح ه.شيماv؛ وقيل: هو يابس كلY ك%ل�

إل� يابس. الب'ه\مى فإنه ع.ر,ب¬ ل ه.شيم، وقيل: هو اليابس من كل شيء.
وال%شيمة�: الشجرة اليابسة البالية، والمع ه.شيم¬. وما فلنD إل�

Dوهو مث%ل ،vك%ر\م� أ%ي ل ي.م\نع شيئا �ه.شيمة
بذلك، وأ%صله من ال%شيمة من الشجر يأ}خذها الاطب كيف يشاء. ويقال

للرجل ال%واد الس_م\ح: ما فلنD إل ه.شيمة� ك%ر\م� وال%ش1يمة�: الرض'
Dالت ي.ب,س. شجر'ها حت اسو.د_ غي أ%نا قائمة

على ي'ب\سها. وال%ش1يم: الذي ب.قي من عام, أ%و_ل. ابن شيل: أ%رض
ه.شيمةD، وهي الت ي.ب,س شجر'ها، قائماv كان أ%و م'ت.ه.ش>ماv. وإن ال4رض

البالية ت.ه.ش_م' أ%ي تكس_ر' إذا و.ط1ئ}ت. عليها ن.ف}س3ها ل ش.جر,ها،
Òإذا ي.ب,س. ي.ت.هش_م أ%ي يتكس_ر. وكل# ه.ي\شوم¬: ه.ش vوشجر'ها أ%يضا
ل%ي>ن¬. وف التنزيل العزيز: فكانوا كه.ش1يم ال�ح\ت.ظ1ر؛ قال: ال%ش1يم

ما ي.ب,س من الو.ر.ق, وتكسر وتط�م، فكانوا كال%ش1يم الذي ي.جم.ع'ه
صاحب' ال%ظ1ية أ%ي قد بلغ الغاية% ف الي'بس حت بل%غ أ%ن ي'ج\م.ع. أ%بو
Òقتيبة: اللحيان يقال للنبت الذي بقي من عام أ%و�ل% هذا ن.ب\ت¬ عامي

وه.ش1يم¬
وح.ط1يم¬، وقال ف ترجة حظر: ال%ش1يم ما ي.ب,س من ال%ظ1رات فار\ف%ت�
وتكس_ر، العن أ%نم باد'وا وهل%كوا فصاروا كيبيس الشجر إذا تط9م.

وقال العراقي: معن قوله كه.ش1يم التظ1ر الذي ي.ح\ظ�ر على ه.شيمه، أ%راد
أ%نه ح.ظ%ر ح1ظاراv ر.طباv على ح1ظار� قدي� قد ي.ب,س.. وت.ه.ش_م الشجر'

ت.ه.شeماv إذا تكس_ر من ي'ب\س3ه. وصارت ال4رض هشيماv أ%ي صار ما عليها
�من النبات والشجر قد ي.ب,س وتكس_ر. وقال أ%بو حنيفة: ان%ش.مت البل

فتهش_م.ت خارت\ وضع'فت. وت.هش_م الرجل%: استعطفه؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:



ح'ل}و. الش_مائل م1ك}راماv خ.ليق%ت'ه،
إذا ت%ش_م\ته للنائل اخ\تال

(* قوله «اختال» كذا بالصل والتهذيب والتكملة، وف الكم: احتال،
بالهملة بدل العجمة).

ورجل ه.ش1يم¬: ضعيف البدن. وتش_م عليه فلن إذا تعط�ف. أ%بو عمرو بن
العلء: ت.هش_م\ت'ه للمعروف وتض_م\ت'ه إذا طل%ب\ت.ه عنده. أ%بو زيد:

ت%ش_مت' فلناv أ%ي تر.ض_ي\ت'ه؛ وأ%نشد:
إذا أ%غ}ض.ب\ت'كم\ فته.ش_م'ون،

ول ت.س\ت.ع\ت1بون بالو.عيد
أ%ي ت.ر.ض_و\ن. وتقول: اه\ت.ش.م\ت' نفسي لفلن{ واه\ت.ض.م\ت'ها له إذا

ر.ض1يت. منه بودن الن_صف%ة.
وه.ش.م. الرجل%: أك}ر.مه وعظ�مه. وه.ش.م. الناقة% ه.ش\ماv: حل%بها؛

وقال ابن ال4عراب: هو ال%ل}ب بالكف كلها. ويقال: ه.ش.م\ت' ما ف ض.ر\ع
الناقة واه\ت.ش.م\ت أ%ي احتلب\ت.

@هصم: ال%ص\م': الكس\ر'. ناب¬ ه.ي\ص.م¬: ي.ك}س3ر كل� شيء. وأ%س.د¬
ه.ي\ص.م¬: من ال%صم,، وهو الكس\ر، وقيل: س�ي به لشدته، وقيل:

ال%ي\ص.م اسم¬ لل4سد، وال%ي\ص.م' من الرجال: القوي�. ال4صمعي: ال%ي\ص.م'
الغليظ� الشديد' الصeل}ب'؛ وأ%نشد:

أ%ه\و.ن� ع.ي\ب, ال%ر\ء3، إ,ن ت.كل�ما،
ث%ن,ي�ةD ت.ت\ر'ك' ناباv ه.ي\ص.ما

وال%ص.م\ص.م': ال4سد' لشد�ت1ه وص.و\ل%ت1ه، وقال غيه: أ�خ1ذ من
ال%ص\م,، وهو الك%س\ر'. يقال ه.ص.م.ه وه.ز.م.ه إذا كس.ره. وال%ي\ص.م':

حجر¬أ%م\ل%س' ي'ت�خذ من ال1قاق'، وأ%كثر' ما ي.تكل�م به بنو تيم، وربا
قلبت فيه الصاد زاياv. وه.ي\ص.م¬: رجل.

@هضم: هض.م الدواء� الطعام. ي.ه\ض1م'ه ه.ض\ماv: ن.ه.ك%ه.
vوال%ض�ام' وال%ض'وم والاض'وم': كل© د.واء� ه.ض.م. طعاما

كال�وار,ش\ن, 
(* قوله «كالوارش» ضبط ف بعض نسخ النهاية بضم اليم، وف بعض آخر

منها بالفتح وكذا الكم.، وهذا طعام¬ سريع'
vالن\ه,ضام, وب.طيء� الن\ه,ضام,. وه.ض.م.ه ي.ه\ض1م'ه ه.ض\ما



واه\ت.ض.مه وت%ض_م.ه: ظ%لمه وغص.به وقهر.ه، والسم ال%ض1يمة�. ورجل
ه.ض1يم¬وم'ه\ت.ض.م¬: م.ظ}لوم¬. وهض.م.ه حق�ه ه.ض\ماv: نقص.ه. وه.ض.م له من
حقYه ي.ه\ض1م' ه.ض\ماv: ترك. له منه شيئاv عن ط1يبة1 ن.ف}س�. يقال: ه.ض.م\ت

له من ح.ظYي طائفةv أ%ي تركت'ه. ويقال: ه.ض.م له من حظYه إذا كس.ر له
:�منه. أ%بو عبيد: ال�ت.ه.ض_م' وال%ض1يم' جيعاv الظلوم'. وال%ض1يمة

أ%ن ي.ت.ه.ض_م.ك القوم' شيئاv أ%ي يظلموك. وهض.م الشيء4 ي.ه\ض1م'ه
:vفهو م.ه\ضوم¬ وه.ض1يم¬: كس.ره. وهض.م له من مال1ه ي.ه\ض1م ه.ض\ما ،vه.ض\ما

،vن\ف1ق' ل1مال1ه، وهو ال%ض'وم أ%يضا�كس.ر وأ%عطى. وال%ض_ام': ال
والمع ه'ض'م¬؛ قال زياد بن م'ن\ق1ذ:
،vيا ح.ب_ذا، حي. ت'م\سي الر>يح' بار,دة

وادي أ�ش.ي�ç وف1ت\يانD به ه'ض'م'
ويد¬ ه.ضوم¬: ت.ج'ود با لد.ي\ها ت'ل}ق1يه فيما ت'ب\ق1يه، والمع

كالمع؛ قال العشى:
فأ%م�ا إذا ق%ع.د'وا ف الن_د1ي�،
فأ%ح\لم' عاد{ وأ%ي\د{ ه'ض'م\

ورجلD أ%ه\ض.م' الك%ش\ح.ي\ن, أي م'ن\ض.مeه'ما. وال%ض.م': خ.م.ص'
البطون1 ول�ط}ف' الك%ش\ح,. وال%ض.م' ف النسان: قلة ان\ج,فار, ال%ن\ب.ي

ول%طاف%ت'هما، ورجل أ%ه\ض.م' بي>ن ال%ض.م وامرأ%ة ه.ض\ماء� وه.ض1يم¬،
وكذلك بطن¬ ه.ض1يم¬ وم.ه\ضوم¬ وأ%ه\ض.م'؛ قال طرفة:

،Ýول خ.ي. فيه غي. أ%ن� له غ1ن
وأن له ك%ش\حاv، إذا قام.، أ%ه\ض.ما

وال%ض1يم': الل�طيف. وال%ض1يم': الن_ض1يج'. وال%ض.م'، بالتحريك:
انض1مام' ال%ن\بي,، وهو ف الفرس عيب¬. يقال: ل ي.س\ب,ق' أ%ه\ض.م' من

غاية بعيدة{ أبداv. وال%ض.م': استقامة� الضلوع ودخول� أ%عال1يها، وهو من
عيوب اليل الت تكون خ1ل}قةv، قال النابغة العدي:

خ1يط% على ز.ف}ر.ة{ فت.م_، ول}
ي.ر\ج,ع إل د1ق�ة{ ول ه.ض.م,

يقول: إن هذا الفرس. ل1س.عة1 جوفه1 وإج\فار, م.ح\ز,مه1 كأ%نه زف%ر.،
فلما اغ}تر.ق. نف%س'ه ب'ن,ي. على ذلك فلز,مته تلك الز_ف}رة، فص1يغ% عليها

ل ي'فار,ق�ها؛ ومثله قول الخر:



ب'ن,ي.ت\ م.عاق1م'ها على م'ط%وائها
أي كأ%نا ت.م.ط�ت، فلما تناء4ت أ%طراف�ها ورح'ب.ت ش.ح\و.تا ص1يغ.ت
على ذلك، وفرس¬ أ%ه\ض.م'، قال ال4صمعي: ل ي.س\ب,ق\ ف ال%ل}بة ق%ط9
أ%ه\ض.م'، وإنا الفرس' بع'ن'قه1 وب.ط}نه1، وال�نثى ه.ض\ماء�. وال%ض1يم' من

النساء: اللطيفة� الك%ش\ح.ي,، وك%ش\ح¬ م.ه\ضوم¬؛ وأ%نشد ابن بري لبن
أحر:

ه'ض'م¬ إذا ح'ب_ الف�تار'، وه'م\
ن'ص'ر¬، وإذا ما است'ب\ط1ئ% الن_ص\ر'

ورأ%يت هنا ج'زازة م'ل}صق%ة ف الكتاب فيها: هذا وه.م¬ من الشيخ ل4ن
ه'ض'ماv هنا جع' ه.ضوم� ال%واد' ال1ت\لف' لاله1، بدليل قوله ن'ص'ر جع

ن.ص1ي، قال: وكلها من أ%وصاف الذكر؛ قال: ومثله قول زياد ابن
،vم'نق1ذ:وح.ب_ذا، حي ت'م\سي الريح' بار,دة

وادي أ�ش.ي¼ وف1ت\يانD به ه'ض'م'
وقد تقدم، وقوله: حي تسي الريح باردة مثل� قوله إذا ح'ب_ الف�تار'،
يعن أ%نم ي.ج'ودون ف وقت ال%د\ب وضيق, العيش,، وأ%ض\ي.ق' ما كان

عيش'هم ف زمن الشتاء، وهذا بي>ن¬ ل خفاء به؛ قال: وأما شاهد' ال%ض1يم
اللطيفة1 الك%شحي من النساء فقول امرئ القيس:

إذا قلت': هات ن.و>ل1ين، ت.ماي.ل%ت\
علي_ ه.ضيم الك%شح,، ر.ي_ا ال�خ.لخ.ل,

وف الديث: أن امرأ%ة رأ%ت س.ع\داv م'ت.ج.ر>داv وهو أمي' الكوفة1،
فقالت: إن أ%مي.كم هذا ل4ه\ض.م' الك%ش\حي, أي م'ن\ض.مeهما؛ ال%ض.م'،
بالتحريك: انضمام' النبي,، وأصل� ال%ض\م, الكسر. وه.ض\م' الطعام,:

خ1ف�ت'ه. وال%ض\م': التواض'ع'. وف حديث السن: وذك%ر أ%با بكر� فقال:
وال إنه ل%خ.ي\ر'هم ولكن الؤ\م1ن ي.ه\ض1م نف}س.ه أي ي.ضع' من ق%د\ره1

ت.واض'عاv. وقوله عز وجل: ون.خ\ل� ط%ل}ع'ها ه.ض1يم¬؛ أ%ي م'ن\ه.ض1م¬
م'ن\ض.مÒ ف جوف ال�ف>، وقال الفراء: ه.ض1يم¬ ما دام ف ك%وافيه1.
وال%ض1يم': الل�ي>ن'. وقال ابن ال4عراب: ط%ل}ع'ها ه.ضيم، قال: م.ر,يء#،

وقيل: ناع1م¬، وقيل: ه.ضيم¬ م'ن\ه.ض1م م'د\ر,ك، وقال الزجاج: ال%ض1يم
الداخل� بعض'ه ف بعض، وقيل: هو ما قيل إن ر'ط%ب.ه بغي ن.وىÝ، وقيل:

ال%ضيم' الذي يت.ه.ش_م ت.ه.شeماv، ويقال للطلع ه.ض1يم ما ل يرج من



ك�ف�ر�اه' لدخول بعضه ف بعض.
وقال ال4ث}ر.م': يقال للطعام الذي ي'ع\م.ل ف و.فاة1 الرجل

ال%ض1يمة، والمع ال%ضائم.
والاض1م': الشادخ' لا فيه رخاوةD أو لي¬. قال ابن سيده: الاض1م' ما

فيه رخاوةD أو لي¬، صفة غالبة، وقد ه.ض.مه فان\ه.ض.م كالق%ص.بة
ال%ه\ضومة، وقصب.ةD م.ه\ضومةD وم'ه.ض_مةD وه.ض1يم: للت ي'ز\م.ر' با.

وم1ز\مار¬ م'ه.ض_م¬ ل4نه، فيما يقال، أ%ك}سار¬ ي'ضم� بعضها إل بعض؛ قال لبيد
يصف نيق المار:

ي'ر.ج>ع' ف الصeو.ى ب'ه.ض_مات{،
ي.ج'ب\ن. الص_د\ر. من ق%ص.ب, الع.وال

شب_ه مارج. صوت1 ح.ل}قه1 ب'ه.ض_مات1 ال%زامي؛ قال عنترة:
ب.ر.ك%ت\ على ماء3 الر>داع,، كأ%نا

بركت\ على ق%ص.ب� أ%ج.ش_ م'ه.ض_م
وأ%نشد ثعلب لالك بن ن'و.ير.ة%:
،vمن س.رار� م'ع.ي_نا vكأ%ن ه.ضيما
ت.عاو.ر.ه أ%ج\واف�ها م.ط}ل%ع الف%ج\ر,

وال%ض\م' وال1ض\م'، بالكسر: الطمئنe من ال4رض، وقيل: ب.ط}ن'
الوادي، وقيل: غ%م\ض¬، وربا أ%ن\ب.ت.، والمع أ%ه\ضام¬ وه'ضوم¬؛ قال:

حت إذا الو.ح\ش ف أ%ه\ضام, م.و\ر,د1ها
تغ.ي_ب.ت\، راب.ها من خ1يفة{ ر,ي.ب'

ونو. ذلك قال الليث ف أ%ه\ضام� من ال4رض. أ%بو عمرو: ال1ض\م' ما
ت.طام.ن من ال4رض، وجعه أ%ه\ضام¬؛ ومنه قولم ف التحذير من المر

ال%خ'وف: الليل% وأ%ه\ضام. الوادي؛ يقول: فاح\ذ%ر\ فإنك ل تدري لعل� هناك
م.ن ل ي'ؤ\م.ن اغ}ت1يال�ه. وف الديث: الع.د'وe بأ%ه\ضام, الغ1يطان1؛ هي

�جع, ه1ض\م�، بالكسر، وهو الطمئن من الرض، وقيل: هي أ%سافل
ال4و\د1ية1 من ال%ض\م, الكسر,، ل4نا م.كاس1ر'. وف حديث علي�، كر�م ال

وجهه: ص.ر\ع.ى بأ%ثناء هذا الن_هر, وأ%ه\ضام, هذا الغائ1ط1. الؤر�ج:
ال4ه\ضام' الغ'يوب'، واحدها ه1ض\م¬، وهو ما غي_بها عن الناظر. ابن شيل:

م.س\ق1ط� ال%بل وهو ما ه.ض.م عليه أي د.نا من السهل, من أ%صله1، وما ه.ض.م.
عليه أي ما دنا منه. ويقال: ه.ض.م. فلنD على فلن{ أي ه.بط% عليه، وما



ش.ع.ر'وا بنا حت ه.ض.م\نا عليهم. وقال ابن السكيت: هو ال1ض\م'، بكسر
الاء، ف غ�يوب, ال4رض.

وت.ه.ض_م\ت للقوم ت.ه.ضeماv إذا ان\ق%دت. لم وت.قاص.ر\ت. ورجل
أ%ه\ض.م': غليظ� الثنايا.

�وأ%ه\ض.م. ال�ه\ر' للر\باع: د.نا منه، وكذلك الف%صيل، وكذلك الناقة
والب.ه\مة�، إل9 أ%نه ف الف%ص1يل والب.ه\مة الر\باع' والسداس'

جيعاv.الوهري: وأ%ه\ض.م.ت البل� للج\ذاع, وللس\داس, جيعاv إذا ذهبت
ر.واض1ع'ها وطلع. غي'ها، قال: وكذلك الغنم. يقال: أ%ه\ض.مت وأ%د\ر.م.ت

وأ%ف%ر_ت\.
وال%ه\ضومة�: ض.ر\ب¬ من الطي>ب, يلط بال1س\ك1 والبان1. وال4ه\ضام':
الطيب'، وقيل: الب.خور'، وقيل: هو كل© شيء ي'تبخر به غي العود

والل©ب\ن، واحدها ه1ض\م وه.ض\م¬ وه.ض\مةD، على توهeم حذف الزائد؛ قال
الشاعر:كأ%ن� ريح. خ'زاماها وح.ن\و.ت1ها،

بالليل، ريح' ي.ل%ن\جوج� وأ%ه\ضام,
وقال العشى:

وإذا ما الدeخان� ش'ب�ه بال
ن'ف1، يوماv، بش.ت\وة{ أ%ه\ضاما

يعن من شد_ة الزمان؛ وأ%نشد ف ال4ه\ضام, الب.خور, للعجاج:
كأ%ن� ريح. ج.و\ف1ها ال%ز\بور,
م.ث}واة� ع.ط�ارين بالع'طور,

أ%ه\ضام1ها وال1س\ك1 والق%ف©ور,
الق%ف©ور': الكافور'، وقيل: ن.ب\ت¬. قال أ%بو منصور: أ�راه يصف ح'ف}رة
حفرها الثور الوحشي فك%ن.س. فيها، ش.ب�ه رائحة ب.عر,ها برائحة هذه

الع'طور.
وأ%ه\ضام' ت.بالة%: ما اطمأ%ن� من ال4رض بي ج,بالا؛ قال لبيد:

فالض_ي\ف' والار' ال%ن,يب'، كأ%نا
ه.ب.طا ت.بالة% م'خ\ص1باv أ%ه\ضام'ها

وت.بالة�: بلد¬ م'خ\ض1ب¬ معروف. وأ%هضام' ت.بالة: ق�راها. وبنو
.Òم'ه.ض_م.ة: حي

@هطم: النهاية لبن الثي ف حديث أ%ب هريرة ف ش.راب, أ%هل النة: إذا



ش.ر,بوا منه ه.ط%م طعام.هم؛ ال%ط}م': سرعة� ال%ض\م، وأ%صله ال%ط}م'،
.éوهو الكسر'، فقلبت الاء� هاء

،vهقم: ال%ق1م': الشديد' الوع, وال4كل، وقد ه.ق1م.، بالكسر، ه.ق%ما@
وقيل: ال%ق%م' أن ي'ك}ث1ر. من الطعام فل ي.ت_خ1م. وال1ق%مe، مثل
vق%ما�ال1ج.ف�: الرجل� الكثي ال4كل. وت.هق�م الطعام.: ل%ق1م.ه ل

ع1ظاماv م'تتابعة. وال1ق%مe: البحر. وبر¬ ه1ق%مÒ وه.ي\ق%م¬: واسع¬ بعيد'
القعر,. وال%ي\ق%م': حكاية صوت1 اضطراب, البحر؛ قال:

ول ي.ز.ل} ع1زe ت.م1يم� م1د\ع.ما،
كالبحر, ي.د\ع'و ه.ي\ق%ماv فه.ي\ق%ما

وال%ي\ق%م' وال%ي\ق%مان©: الظ�ليم' الطويل�؛ قال ابن سيده: وأ%ظن
الضم_ ف قاف الي\قامان9 لغةv، الزهري: قال بعضهم ال%ي\قمان©

الطويل� من كل9 شيء؛ وأ%نشد للفقعسي:
من. ال%ي\ق%ماني_ات1 ه.ي\ق¬، كأ%نه

من الس>ن\د1 ذو ك%ب\ل%ي\ن, أ%ف}ل%ت. من ت.ب\ل,
وذكره ال4زهري ف الرباعي أ%يضاv، شب_ه هذا الشاعر' الظYليم. برجل

س1ن\دي� أفلت من و.ثاق�. ويقال: ال%ي\ق%م' الر_غيب' من كل شيء. ويقال ف
ال%ي\ق%م, الظليم,: إنه ال%ي\ق'، واليم زائدة. وال%ي\ق%م': صوت'

اب\ت1لع الل©قمة. ابن ال4عراب: ال%ق}م' أ%صوات' شرب البل الاء؛ قال
ال4زهري: جعله جع ه.ي\ق%م وهو حكاية� صوت1 ج.ر\ع1ها الاء4، كما قال

رؤبة:
للناس ي.د\ع'و ه.ي\ق%ماv وه.يق%ما،

كالبحر ما ل%ق�م\ت.ه ت.ل%ق�ما
وقيل ف قوله:

للناس يدعو هيقماv وهيقما
إنه شب_هه بف%ح\ل� وضرب.ه مث%لv. وه.ي\ق%م: حكاية ه.ديره، وم.ن\ رواه:

كالبحر يدعو هيقماv وهيقما
أ%راد حكاية أ%م\واج,ه؛ وقال أ%بو عمرو ف قول رؤبة:

ي.ك}ف1يه م1ح\راب. الع1دى ت%ق©م'ه\
(* قوله «يكفيه إل» صدره كما ف التكملة:

«أحس ور�اد شجاع مقدمة»



والور�اد: الذي يرد حومة القتال يغشاها ويأتيها، ومقدمة: إقدامه،
والراب: البصي بالرب).

قال: وهو ق%ه\ر'ه م.ن\ ي'حار,ب'ه، قال: وأ%صله من الائع ال%ق1م؛
وقوله:

من ط�ول, ما ه.ق�م.ه ت.ه.ق©م'ه
قال: ت.ه.ق©م'ه ح1ر\ص'ه وجوع'ه.

@هكم: ال%ك1م': ال�ت.قح>هم على ما ل ي.عنيه الذي يتعر_ض للناس
بشر>ه؛ وأ%نشد:

ت.ه.ك�م. ح.ر\ب¬ على جار,نا،
وأ%ل}قى عليه له ك%ل}ك%ل

وقد ت.ه.ك�م على ال4مر, وتك�م بنا: ز.رى علينا وع.ب,ث% بنا. وتك�م
له وه.ك�مه: غ%ن_اه. والتهك©م: التكبeر'. وال�س\ت.ه\ك1م':

ال�تكب>ر'. وال�ت.ه.كYم': التكبeر'، وهو أ%يضاv الذي يتهد_م' عليك من
الغي\ظ وال�م\ق. وتك�م عليه إ,ذا اشتد غضب'ه. والتهك©م: التب.خ\ت'ر

بط%راv. والتهك©م: السي\ل� الذي ل ي'طاق. والتهك©م: توeر'
البئر. وت%ك�م.ت البئر': تد_م.ت. والتهك©م: الط�ع\ن' ال�دار.ك.

وتك�م\ت': ت.غ.ن_ي\ت'. وه.ك�م\ت' غيي ت.ه\كيماv: غن_ي\ت'ه، وذلك
إ,ذا ان\ب.ي\ت. ت'غ.ن>ي له بصوت. والت_ه.ك©م: الستهزاء. وف حديث

أ�سامة: فخرجت ف أ%ثر, رجل منهم ج.ع.ل% ي.ت.ه.ك�م' ب أ%ب يستهزئ ويستخف�.
وف حديث عبد ال بن أ%ب ح.د\ر.د{: وهو يشي الق%ه\ق%رى ويقول ه.ل�م_

إ,ل النة، ي.ت.هك�م' بنا. وقول س'ك%ي\نة ل1شام: يا أ%ح\و.ل� لقد
�أ%صبحت. ت.ت.ه.ك�م' بنا. وحكى ابن بري عن أ%ب عمرو: التهك©م حديث

الرجل, ف نفس3ه؛ وأ%نشد لزياد{ ال1ل}ق%طي�:
يا م.ن\ ل1ق%ل}ب� قد ع.صان أ%ن\ه.م'ه\

أ�ف}ه,م'ه، لو كان ع.ن>ي ي.ف}ه.م'ه\
م1ن\ ذكر ليلى د.ل�هم ت.ه.ك©م'ه\،
والد_ه\ر' ي.غ\تال� الف%ت وي.ع\ج'م'ه\

وقال: التهك©م' الوقوع' ف القوم؛ وأ%نشد ل1ن.ه,يك ابن ق%ع\ن.ب:
ت.ه.ك�م\ت'ما ح.و\ل%ي\ن, ث ن.ز.ع\ت'ما،

فل إ,ن} ع.ل ك%ع\باك�ما بالت_ه.ك©م,



وإ,ن زائدة بعد ل الت للدعاء.
@هلم: ال%ل1يم': اللص1ق' من كل شيء؛ عن كراع. وال%لم' 

(* قوله
«واللم» قال ف القاموس: كغراب، وضبط ف الصل وف نسخة من التكملة يوثق

بضبطها بفتح الاء ومثلها الكم والتهذيب): طعام¬ ي'ت_خ.ذ من لم, ع1ج\لة{
ب,ج,لد1ها.

وال�ل�م': ظ1باء� البال، ويقال لا الل©ه'م'، واحدها ل1ه\م¬، ويقال
ف المع ل�ه'وم¬.

وال1لYم.ان�: الشيء� الكثي، وقيل: هو الي الكثي؛ قال ابن جن:
إ,نا هو ال1ل1م_ان� على مثال ف1ر, ك�ان. أ%بو عمرو: ال1ل1م_ان� الكثي

من كل شيء؛ وأ%نشد لك%ث1ي ال�حار,ب�:
قد م.ن.ع.ت\ن البeر_ وهي ت.ل}حان}،
وهو كثي¬ عندها ه1ل1م_انن\،

وهي ت'خ.ن\ذ1ي بال%قال, الب.ن\بان}
ال%ن\ذاة�: القول القبيح'، والب.ن\بان�: الرديء من ال%ن\طق.

وال%ي\ل%مان: الال� الكثي، وتقول: جاءنا بال%ي\ل وال%ي\ل%مان1 إ,ذا جاء
بالال الكثي، وال%ي\ل%مان، بفتح اللم وضمها. قال أ%بو زيد ف باب كثرة

الال والي ي.ق}د.م به الغائب'
أ%و يكون له: جاء فلنD بال%ي\ل وال%ي\ل%مان، بفتح اللم.

وهل�م_: بعن أ%ق}ب,ل، وهذه الكلمة تركيبي_ة من ها الت للتنبيه، ومن
ل�م_، ولكنها قد استعملت استعمال الكلمة الفردة البسيطة؛ قال الزجاج:

زعم سيبويه أ%ن ه.ل�م� ها ضمت إ,ليها ل�م� وج'ع1لتا كالكلمة الواحدة،
وأ%كثر' اللغات أ%ن يقال ه.ل�م_ للواحد والثني والماعة، وبذلك نزل
القرآن: ه.ل�م_ إ,لينا وه.ل�م_ ش.هداءكم؛ وقال سيبويه: ه.لم_ ف لغة أ%هل

�الجاز يكون للواحد والثني والمع والذكر وال�نثى بلفظ{ واحد، وأ%هل
ن.ج\د{ ي'ص.ر>ف�ون.ها، وأ%ما ف لغة بن تيم وأ%هل ند فإ,نم ي'ج\رونه
م'ج\ر.ى قولك ر'د_، يقولون للواحد ه.ل�م_ كقولك ر'د_، وللثني

ه.ل�م_ا كقولك ر'د_ا، وللجمع ه.لمeوا كقولك ر'دeوا، ولل�نثى ه.ل�م>ي
كقولك ر'د>ي، وللثYن\ت.ي, كالث}ن.ي\ن,، ولماعة النساء ه.ل}م'م\ن.

كقولك ار\د'د\ن%، وال4و_ل أ%فص.ح. قال ال4زهري: ف�تحت ه.ل�م_ أ%نا



م'د\غ%مة كما ف�تحت ر'د_ ف ال4مر فل يوز فيها ه.ل�مe، بالضم، كما يوز
ر'دe لنا ل تتصر_ف، قال: ومعن قوله تعال: ه.ل�م_ ش'هداءكم، أ%ي

هاتوا ش'هداءكم وق%ر>بوا شهداءكم. الوهري: ه.ل�م_ يا رجل، بفتح اليم،
بعن تعال؛ قال الليل: أ%صله ل�م� من قولم ل%م_ ال� ش.ع\ثه أ%ي
جعه، كأ%4نه أ%راد ل�م_ ن.ف}س.ك إ,لينا أ%ي اق}ر'ب، وها للتنبيه، وإ,نا

حذفت أ%ل1ف�ها لكثرة الستعمال وج'ع1ل اساv واحداv، قال ابن سيده: زعم
الليل أ%نا ل�م_ ل%ح1قتها الاء للتنبيه ف اللغتي جيعاv، قال ول

تدخل النون الفيفة ول الثقيلة� عليها، ل4نا ليست بفعل وإ,نا هي اسم¬
للفعل، يريد أ%ن النون الثقيلة إ,نا تدخل� ال4فعال دون ال4ساء، وأ%ما
ف لغة بن تيم فتدخلها الفيفة� والثقيلة ل4نم قد أ%ج\ر.و\ها م'ج\ر.ى

الفعل، ولا تعليلD. ال4زهري: ه.ل�م_ بعن أ%ع\ط1، ي.د'ل9 عليه ما
ر'و,ي عن عائشة، رضي ال عنها، أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، كان

يأ}تيها فيقول: هل من شيء�؟ فتقول: ل، فيقول: إ,ن صائ1م¬؛ قالت: ث أ%تان
يوماv فقال: هل من شيء؟ قلت: ح.ي\س.ةD، فقال: ه.ل�م>ىها أ%ي هات1يها

أ%ع\ط1ينيها. وقال الليث: ه.ل�م_ كلمة� د.ع\وة{ إ,ل شيء�، الواحد'
والثنان والمع والتأ}نيث والتذكي سواء#، إل� ف لغة بن س.ع\د{

فإ,نم يملونه على تصريف الفعل، تقول ه.ل�م_ ه.ل�م_ا ه.ل�مeوا، ونو ذلك
قال ابن السكيت، قال: وإ,ذا قال: ه.ل�م_ إ,ل كذا، قلت: إ,لم.

أ%ه.ل�مe؟ وإ,ذا قال لك ه.ل�م_ كذا وكذا، قلت: ل أ%ه.ل�مeه، بفتح ال4لف
والاء، أ%ي ل أ�ع\طيك%ه. وروى أ%بو هريرة عن النب، صلى ال عليه وسلم،

قال: لي'ذاد.ن� رجالD عن ح.و\ضي فأ�ناديهم أ%ل ه.ل�م_ أ%ل ه.ل�م_
فيقال: إ,نم قد ب.د_لوا، فأ%قول فس'ح\قاv قال اللحيان: ومن العرب من

يقول ه.ل%م_، فينصب اللم، قال: ومن قال ه.ل�م>ي وه.ل�مeوا فكذلك قال
ابن سيده، ولست من ال4خية على ث1ق%ة{، وقد ه.ل}م.م\ت' فماذا.

وه.ل}م.م\ت' بالرجل: قلت' له ه.ل�م_. قال ابن جن: ه.ل}م.م\ت' كص.ع\ر.ر\ت.
وش.مل%ل}ت.، وأ%صله قب\ل� غي' هذا، إ,نا هو أ%و_ل� ها للتنبيه ل%ح1ق%ت مثل

اللم، وخ'ل1طت ها بل�م_ توكيداv للمعن بشدة التصال، فحذفت ال4لف
�لذلك، ول4ن� لم. ل�م_ ف ال4صل ساكنةD، أ%ل ترى أ%ن تقديرها أ%و_ل

أ�ل}م.م\، وكذلك يقولا أ%هل الجاز، ث زال هذا كله بقولم ه.ل}م.م\ت'
فصارت كأ%نا ف%ع\ل%ل}ت من لفظ ال1ل1م_ان، وتن'وس1ي.ت حال� التركيب. وحكى



اللحيان: من كان عنده شيء فل}ي'ه.ل1م_ه أ%ي فلي'ؤ\ت1ه. قال ال4زهري:
ورأ%يت من العرب م.ن يدعو الرجل إ,ل طعامه فيقول: ه.ل�م_ لك، ومثله قوله

vم_ ف1عل�عز وجل: ه.ي\ت. لك؛ قال الب_د: بنو تيم يعلون ه.ل
صحيحاv ويعلون الاء زائدة فيقولون ه.ل�م_ يا رجل، وللثني ه.ل�م_ا،

وللجمع ه.ل�مeوا، وللنساء ه.ل}م'م\ن. ل4ن العن ال}م'م\ن.، والاء زائدة،
قال: ومعن ه.ل�م_ زيداv هات1

زيداv. وقال ابن ال4نباري: يقال للنساء ه.ل�م\ن, وه.ل}م'م\ن.. وحكى
أ%بو مرو عن العرب: ه.ل�م>ي. يا ن,سوة، قال: والجة� ل4صحاب هذه اللغة

أ%ن أ%صل ه.ل�م_ التصرف' من أ%م.م\ت' أ%ؤمe أ%م�اv، ف%عم1لوا على ال4صل
ول يلتفتوا إ,ل الزيادة، وإ,ذا قال الرجل للرجل ه.ل�م_، فأ%راد أ%ن

يقول ل أ%فعل، قال: ل أ�ه.ل1مe ول أ�ه.ل�مe ول أ�ه.ل%مe ول
أ%ه.ل�مe، قال: ومعن ه.ل�م_ أ%ق}ب,ل}، وأ%صله أ�م_ أ%ي اقص1د\، فضم�وا هل

إ,ل أ�م_ وجعلوها حرفاv واحداv، وأ%زالوا أ�م_ عن التصريف، وحو_لوا
ضمة هزة أ�م_ إ,ل اللم وأ%سقطوا المزة، فاتصلت اليم باللم، وهذا

مذهب الفراء. يقال للرجلي وللرجال وللمؤنث ه.ل�م_، و'ح>د. ه.ل�م_ ل4نه
م'زالD عن تصرeف الفعل وش'ب>ه بال4دوات كقولم ص.ه\ وم.ه\ وإ,يه{

وإ,يهاv، وكل حرف من هذه ل ي'ثن_ى ول يمع ول يؤنث، قال: وقد يوصل
ه.ل�م_ باللم فيقال: ه.ل�م_ لك وه.ل�م_ لكما، كما قالوا ه.ي\ت لك، وإ,ذا
أ%دخلت عليه النون الثقيلة قلت: ه.ل�م_ن_ يا رجل، وللمرأ%ة: ه.ل�م>ن_،
بكسر اليم، وف التثنية ه.ل�م�ان، للمؤنث والذكر جيعاv، وه.ل�مeن_
يا رجال، بضم اليم، وه.ل}م'م\نانY يا نسوة، وإ,ذا قيل لك ه.ل�م_ إ,ل

كذا وكذا، قلت: إ,لم. أ%ه.ل�مe، مفتوحة ال4لف والاء، كأ%نك قلت إ,لم.
أ%ل�مe، فتر.ك}ت. الاء على ما كانت عليه، وإ,ذا قيل ه.ل�م_ كذا وكذا،

قلت: ل أ%ه.ل�مeه أ%ي ل أ�عطيه؛ قال ابن بري: حقe هذا أ%ن يذكر ف
فصل ل%م.م. ل4ن الاء زائدة، وأ%صله هال�م�.

@هلدم: ال1ل}د1م': اللYب\د' الغليظ� الاف؛ قال:
عليه من ل1ب\د1 الز_مان1 ه1ل}د1م'ه\

(* قوله «عليه إل» صدره كما ف التكملة:
فجاء عود خندف9 قشعمه).

ل1ب\د الزمان: يعن الشيب.. وال1ل}د1م': العجوز'.



@هلقم: ال1ل}قامة� وال1ل1ق9امة�: ال4كول. وال1ل}قام': الطويل، وقيل:
الضخم' الطويل�، وف التهذيب: الفرس' الطويل�؛ قال م'د\ر,ك بن ح1ص\ن،

وقيل هو ل1خذ%ام ال4سدي، قال وهو الصحيح:
أ%ب\ناء كل9 ن.ج,يبة لن.ج,يبة،
وم'ق%لYص� بش.ل1يله ه1ل}قام,

يقول: هو طويل ي'قلYص عنه ش.ليل�ه لطوله، والش_ل1يل�: الد>ر\ع'.
وال1ل}قام': السي�د الضخم القائم بال%مالت، وكذلك ال1ل}ق%مe؛ قال:

فإ,ن} خ.ط1يب' م.ج\ل1س� أ%ر.م_ا
ب,خ'ط}بة{، كنت' لا ه1ل}ق%م�ا

(* قوله «أرما» كذا ف الصل والتكملة، وف الكم والتهذيب ألا. وقوله
«بطبة» كذا ف الصل، وف التكملة والكم: بطة. وقوله «لا» كذا

بالصل والكم والتهذيب، وف التكملة: له).
بال%مالت1 لا ل1ه.م�ا

وال1ل}ق1م'
وال1ل}قام': الواسع' الش>د\ق%ي\ن من ال3بل خاصة، وربا است'ع\م1ل

لغيها. وبر¬ ه1ل}ق1م¬: كأ%نه ي.ل}ت.ه,م ما ط�ر,ح فيه. وه.ل}ق%م الشيء4:
اب\ت.ل%عه. وال1ل}ق%مe: ال�ب\ت.ل1ع. ورجل ه'ل%ق1م¬ وج'ر.ض1م¬: كثي

ال4كل؛ قال:
بات.ت\ بل%ي\ل� ساه1د، وقد س.ه,د\

ه'ل%ق1م¬ يأ}كل أ%ط}راف. النeج'د\
وه1ل}قام¬ وه1ل}قامةD كذلك. وال1ل}قام': ال4سد. وه1ل}قام¬: اسم رجل.

@هم: ال%مe: ال�ز\ن، وجعه ه'موم¬، وه.م_ه ال4مر'
ه.م�اv وم.ه.م_ةv وأ%ه.م_ه فاه\ت.م_ واه\ت.م_ به. ول ه.مام, ل:

مبنية على الكسر مثل ق%طام, أ%ي ل أ%ه'مe. ويقال: ل م.ه.م�ة% ل،
بالفتح، ول ه.مام,، أ%ي ل أ%ه'م� بذلك ول أ%ف}ع.ل�ه؛ قال الكميت يدح أ%هل

البيت:
إ,ن أ%م'ت\ ل أ%م'ت\، ون.ف}س3ي. ن.ف}سا

ن1 من الش_ك> ف ع.مىÝ أ%و ت.عام,
vر�ا�عاد1لv غي.هم من الناس, ط
ب,ه,م'، ل ه.مام, ل ل ه.مام,



أ%ي ل أ%ه'مe بذلك، وهو مبن على الكسر مثل ق%طام,؛ يقول: ل أ%ع\د1ل
�بم أ%حداv، قال: ومثل

قوله ل ه.مام, قراءة� من قرأ%: ل م.ساس,؛ قال ابن جن: هو الكاية
كأ%نه قال م.ساس,

فقال ل م.ساس,، وكذلك قال ف ه.مام, إ,نه على الكاية ل4نه ل يبن
على الكسر، وهو يريد به الب. وأ%ه.م_ن ال4مر'

إ,ذا أ%ق}ل%ق%ك وح.ز.ن.ك. والهتمام': الغتمام'، واه\ت.م> له
بأ}4مر,ه. قال أ%بو عبيد ف باب قل9ة اهت1مام,

الرجل, بشأ}ن صاح1به: ه.مeك ما ه.م_ك، ويقال: ه.مeك ما أ%ه.م_ك؛
جعل% ما ن.ف}ياv ف قوله ما أ%ه.م_ك أ%4ي ل ي'ه,م_ك ه.مeك، ويقال: معن

ما أ%ه.م_ك. أ%ي ما أ%ح\ز.ن.ك، وقيل: ما أ%ق}ل%ق%ك، وقيل: ما أ%ذاب.ك.
وال1م_ة�: واحدة� ال1م.م,.

وال�ه,م_ات' من ال�مور: الشائد' ال�ح\ر,قة�. وه.م_ه السeق}م'
ي.ه'مeه ه.م�اv أ%ذاب.ه وأ%ذ}ه.ب. ل%حمه. وه.م_ن الرض': أ%ذاب.ن. وه.م_

الشحم. ي.ه'مeه ه.م�اv: أ%ذاب.ه؛ وان\ه.م_ هو.
والاموم': ما أ�ذ1يب. من السنام؛ قال العجاج يصف ب.عي.ه:

وان\ه.م_ هاموم' الس_د1يف1 الاري
عن ج.ر.ز� منه وج.و\ز� عاري

(* قوله «الاري» أنشده ف مادة جرز: الواري، وكذا الكم والتهذيب).
أ%ي ذهب س1م.ن'ه. والاموم' من الشحم,: كثي' ال3هالة1. والاموم': ما

ي.سيل من الش_ح\مة1 إ,ذا ش'و,ي.ت، وكل© شيء ذائب� ي'سم_ى هاموماv. ابن
ال4عراب: ه'م_ إ,ذا أ�غ}ل1ي.، وه.م_ إ,ذا غ%لى. الليث: الن\ه,مام'

ف ذ%و.بان1
الشيء واس\ت1ر\خائه بعد ج'مود1ه وص.لبت1ه مثل الثلج إ,ذا ذاب.، تقول:

ان\ه.م_. وان\ه.م_ت البق�ول� إ,ذا ط�ب,خ.ت\ ف القدر. وه.م_ت الشمس'
الثلج.: أ%ذاب.ت\ه. وه.م_ الغ'ز\ر' الناقة% ي.ه'مeها ه.م�اv: ج.ه.د.ها

كأ%نه أ%ذاب.ها. وان\ه.م_ الشحم' والب.ر.د': ذابا؛ قال:
ي.ض\ح.ك}ن عن\ كالب.ر.د ال�ن\ه.م>،

تت. ع.ر.ان,ي, أ�نوف{ ش'م>
وال�مام': ما ذاب. منه، وقيل: كل© م'ذاب� م.ه\موم¬؛ وقوله:



ي'ه.مe فيها القو\م' ه.م_ ال%م>
معناه ي.سيل عرقهم حت كأ%نم ي.ذ�وبون. وه'مام' الثلج: ما سال% من\

مائ1ه إ,ذا ذاب.؛ وقال أ%بو وجزة:
نواصح بي ح.م_او.ي\ن, أ%ح\ص.ن.تا
م'م.ن_عاv، كه'مام, الث�ل}ج بالض_ر.ب,

أ%راد بالنواصح الث�نايا. ويقال: هم_ اللب.ن. ف الصح\ن, إ,ذ ح.ل%ب.ه،
وان\ه.م_ العر.ق' ف ج.بين,ه إ,ذا سال%؛ وقال الراعي ف ال%ماه1م,

بعن ال�موم:
ط%ر.قا، فت1لك. ه.ماه1م1ي أ%ق}ر,يه,ما
ق�ل�صاv ل%واقح. كالق1سي> وح'ول

وه.م_ بالشيء4 يهمe ه.م�اv: نواه وأ%راد.ه وعز.م عليه. وسئل ثعلب عن
قوله عز وجل: ولقد ه.م_ت به وهم_ با لول أ%ن} ر.أ%ى ب'ر\هان% رب>ه؛
قال: ه.م_ت ز.ل1يخا بالعصية م'ص1ر�ةv على ذلك، وه.م_ يوسف'، عليه

السلم، بالعصية ول يأ}ت1ها ول ي'ص1ر_ عليها، ف%ب.ي\ن ال%م_ت.ي\ن
ف%ر\ق¬. قال أ%بو حات: وقرأ}ت' غريب. القرآن على أ%ب عبيدة فلما أ%تيت' على

قول1ه: ولقد ه.م_ت به وه.م_ با (الية) قال أ%بو عبيدة: هذا على
التقدي والتأ}خي كأ%نه أ%راد: ولقد ه.م_ت به، ولول أ%ن} ر.أ%ى ب'ر\هان%

Dوا با ل ي.نالوا؛ كان طائفةeرب�ه ل%ه.م_ با. وقوله عز وجل: وه.م
ع.ز.م'وا على أ%ن يغ\تال�وا سي�دنا رسول% ال، صلى ال عليه وسلم، ف سف%ر�

وق%ف�وا له على طريق1ه، فلما ب.لغهم أ%م.ر. بت.ن\حي.ت1هم عن طريق1ه
وس.م�اهم رجلv رجلv؛ وف حديث س.ط1يح:

ش.م>ر\ فإ,ن�ك ماضي ال%م> ش1م>ي'
أ%ي إ,ذ%ا ع.زمت على أ%مر� أ%م\ض.ي\ت.ه. وال%مe: ما هم� به ف

ن.ف}س3ه، تقول: أ%ه.م_ن هذا ال4مر'. وال%م_ة� وال1م_ة�: ما ه.م_ به من
أ%مر ليفعله. وتقول: إ,نه ل%عظيم' ال%م� وإ,نه ل%صغي' ال1م�ة، وإ,نه

ل%ب.عيد' ال1م_ة1 وال%م�ة1، بالفتح.
وال�مام': اللك' العظيم ال1م�ة، وف حديث ق�س¼: أ%يها اللك'

ال�مام'، أ%ي العظيم' ال1م_ة. ابن سيده: ال�مام اسم¬ من أ%ساء اللك
ل1ع1ظم, ه1م�ته، وقيل: ل4نه إ,ذا ه.م_ بأ%مر أ%م\ضاه ل ي'ر.دe عنه بل

ي.ن\ف�ذ كما أ%راد، وقيل: ال�مام' السي>د' الشجاع' الس_خي� ول يكون ذلك



eمام': ال4سد'، على التشبيه، وما ي.كاد' ول ي.ه'م�ف النساء. وال
.vول م.ه.م_ة vوه.م�ا vول م.كاد.ة vك%و\دا

وال%م_ة� وال1م_ة�: ال%وى. وهذا رجلD ه.مeك من رجل� وه1م_ت'ك من
رجل أ%ي حس\ب'ك. وال1مe، بالكسر: الشيخ الكبي' البال، وجعه

أ%ه\مام¬. وحكى كراع: شيخ¬ ه1م_ةD، بالاء، وال�نثى ه1م_ةD بي>نة ال%م.امة1،
،�والمع ه1م_ات وه.مائم'، على غي قياس، والصدر ال�مومة� وال%مامة

وقد ان\ه.م_، وقد يكون ال1مe وال1م_ة� من ال3بل؛ قال:
وناب¬ ه1م_ةD ل خ.ي\ر. فيها،
م'شر_مة� ال4شاع1ر, بال%دار,ي

ابن السكيت: ال%مe من ال�ز\ن، وال%مe م.ص\د.ر' ه.م_ الش_حم.
:eوال1م .vمصدر ه.م.م\ت بالشيء ه.م�ا :eه إ,ذا أ%ذاب.ه. وال%مeي.ه'م

الشيخ البال؛ قال الشاعر:
وما أ%نا بال1م> الكبي, ول الطYف}ل,

وف الديث: أ%نه أ�ت1ي. برجل ه1م¼؛ ال1مe، بالكسر: الكبي' الفان.
vوف حديث عمر، رضي ال عنه: كان يأ}مر' ج'ي'وشه أ%ن ل ي.ق}ت'لوا ه1م�ا

ول امرأ%ةv؛ وف شعر ح'ميد:
فح.م_ل% ال1م_ ك1نازاv ج.ل}ع.دا

(* قوله «كنازاv إل» تقدم هذا البيت ف مادة جلعد بلفظ كباراv والصواب
ما هنا)

والام�ة�: الداب�ة�. ون,ع\م. الام�ة� هذا: يعن الفرس.؛ وقال ابن
ال4عراب: ما رأ%يت' هام�ةv أ%حسن. منه، يقال ذلك للفرس والبعي ول يقال

لغيها. ويقال للداب�ة: ن,ع\م. الام�ة� هذا، وما رأ%يت هام_ةv أ%ك}رم.
من هذه الداب�ة، يعن الفرس، اليم' مشد_دة. وال%م1يم': الد_ب,يب'. وقد

ه.م.م\ت' أ%ه1مe، بالكسر، ه.م1يماv. وال%م1يم': دوابe هوام> ال4رض.
والوامe: ما كان من خ.شاش ال4رض نو العقارب وما أ%شبهها، الواحدة

هام�ة، ل4نا ت.ه,م� أ%ي ت.د1ب�، وه.م1يم'ها دب,يب'ها؛ قال ساعدة بن
:vج'ؤ.ي_ة الذل9 يصف سيفا

ت.رى أ%ث}ر.ه' ف ص.ف}ح.ت.ي\ه، كأ%نه
م.دار,ج' ش1ب\ثان{ ل%ه'ن_ ه.م1يم'

وقد ه.م_ت\ ت.ه,مe، ول يقع هذا السم إ,ل� على ال%خ'وف من



ال4ح\ناش. وروى ابن عباس عن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان ي'ع.و>ذ
السن. والس.ي. فيقول: أ�عيذ�ك�ما بكلمات ال التامه، من شر� كل شيطان{
وهام�ه، ومن شر> كل عي لم�ه، ويقول: هكذا كان إ,براهيم' يعو�ذ إ,سعيل

:eوإ,سحق، عليهم السلم؛ قال شر: هام�ة واحدة الوام>، والوام
الي_ات' وكل© ذي س.م¼ ي.ق}ت'ل� س.مeه، وأ%ما ما ل ي.ق}ت'ل� وي.س'مe فهو

الس_وامe، مشد_دة اليم، ل4نا ت.س'مe ول تبل�غ أ%ن ت.قتل مثل
الزeن\بور, والعقرب وأ%شباه1ها، قال: ومنها الق%وامe، وهي أ%مثال الق%ناف1ذ

والفأ}ر, والي.رابيع وال%ناف1س، فهذه ليست ب.وام_ ول س.وام_،
�والواحدة من هذه كلها هام�ة وسام�ة وقام�ة. وقال ابن ب'ز'ر\ج: الام�ة الي�ة

والسام�ة العقرب'. يقال للحية: قد ه9ت الرجل%، وللعقرب: قد س_ت\ه،
وتقع الام�ة على غي ذوات1 الس�م� القات1ل، أ%ل ترى أ%ن النب، صلى ال

عليه وسلم، قال لكعب بن ع'ج\رة: أ%ي'ؤ\ذ1يك. ه.وامe رأ}س1ك؟ أ%راد با
الق%م\ل، س�اها ه.وام_ ل4نا ت.د1بe ف الرأ}س وت.ه,مe فيه. وف

التهذيب: وتقع الوامe على غي ما ي.د1بe من اليوان، وإ,ن ل ي.ق}ت'ل}
كال%ش.رات.

ابن ال4عراب: ه'م_ لن.ف}س3ك ول ت.ه'م_ لؤلء أ%ي اط}ل�ب\ لا
:vواح\ت.ل. الفراء: ذهب\ت' أ%ت.ه.م_م'ه أ%ن\ظر أ%ين. هو، وروي عنه أ%يضا

ذهبت' أ%ت.ه.م_م'ه أ%ي أ%طل�به. وت.هم_م الشيء4: طل%به.
وال%م1يمة�: الطر' الضعيف، وقيل: ال%ميمة� من الطر الشيء� الي>ن'،

والت_ه\ميم' نو'ه؛ قال ذو الرمة:
م.ه\طولة من رياض ال�ر\ج هي_جها،

م1ن ل%ف> سار,ي.ة{ ل%و\ثاء4، ت.ه\ميم'
(* قوله «من لف» كذا ف الصل والكم، وف التهذيب: من لفح، وف

التكملة: من صوب)
وال%ميمة�: مطر¬ لي�ن¬ د'قاق' الق%ط}ر. وال%موم': البئر الكثية

الاء؛ وقال:
إ,ن� لنا ق%ل%ي\ذ%ماv ه.موما،

ي.زيد'ه م.خ\ج' الد>ل ج'موما
وسحابة ه.موم¬: ص.بوب¬ للمطر. وال%ميمة� من اللب.ن: ما ح'ق1ن ف

الس>قاء الديد ث ش'رب ول ي'م\خ.ض. وت%م_م. رأ}س.ه: ف%له. وه.م_م.ت



الرأ%ة� ف رأ}س الصب: وذلك إ,ذا نو_م.ت\ه بصوت ت'ر.قYق�ه له. ويقال: هو
ي.ت.ه.م_م' رأ}س.ه أ%ي ي.ف}ل1يه. وه.م_م.ت الرأ%ة� ف رأ}س الرجل:

فل�ت\ه. وهو من ه'م_ان,هم أ%ي خ'شار.تم كقولك من خ'م_ان,هم.
وه.م_ام: اسم رجل.

وال%م\ه.مة: الكلم الفي�، وقيل: ال%م\ه.مة ت.ر.دeد الز_ئي ف
الص_د\ر من الم� وال%ز.ن، وقيل: ال%م\ه.مة ت.ر\ديد الصوت ف الصدر؛

أ%نشد ابن بري لرجل قاله يوم الفتح ياطب امرأ%ته:
إ,ن_ك1 لو ش.ه,د\ت1نا بال%ن\د.مه\،

إ,ذ} ف%ر_ ص.ف}وان وف%ر_ ع1ك}ر,م.ه\،
وأ%بو ي.زيد. قائم¬ كال�ؤ\ت1م.ه\،

واس\ت.ق}ب.ل%ت\ه'م بالسيوف ال�س\ل1م.ه\،
ي.ق}ط%ع\ن. كل� ساع1د{ وج'م\ج'م.ه\

ض.ر\باv، فما ت.س\مع إ,ل غ%م\غ.مه\،
ل�م\ ن.هيت¬ خ.ل}ف%نا وه.م\ه.م.ه\،
ل%م\ ت.ن\ط1قي بالل�و\م أ%دن كل1م.ه\

(* رواية هذه البيات ف مادة خندم تتلف عما هي عليه هنا)
وأ%نشد هذا الرجز هنا ال%ن\د.مة، بالاء الهملة، وأ%نشده ف ترجة

خندم بالاء العجمة. وال%م\ه.مة: نو' أ%صوات البقر والف1ي.ل%ة وأ%شباه
ذلك. وال%ماه1م: من أ%صوات الرعد نو الز_ماز,م. وه.م\ه.م. الر_ع\د'

إ,ذا سعت. له د.و,ي�اv. وه.م\ه.م ال4سد'، وه}ه.م الرجل� إ,ذا ل ي'ب.ي>ن
كلمه. والم\ه.مة: الصوت الفي�، وقيل: هو صوت معه ب.ح¬.

ويقال للقص.ب إ,ذا هز_ته الريح: إ,نه ل%ه'م\هوم. قال ابن بري:
ال�م\هوم ال�ص.و>ت؛ قال رؤبة:
هز� الرياح, الق%ص.ب. ال�م\هوما

وقيل: ال%م\همة� ترديد الصوت ف الصدر. وف حديث ظب\يان: خرج ف
الظ©لمة فس.م1ع ه.م\ه.مةv أ%ي كلماv خفي�اv ل ي'ف}ه.م، قال: وأ%صل

ال%م\ه.مة صوت البقرة. وق%ص.ب¬ ه'م\هوم: م'صو>ت عند ت.ه\زيز الريح. وع.ك%ر¬
ه'م\هوم: كثي ال4صوات: قال ال%ك%م ال�ض\ري� وأ%نشده ابن بري مستشهداv به

على ال�م\هوم الكثي:
جاء4 ي.سوق' الع.ك%ر. ال�م\هوما



الس_ج\و.ر,يe ل ر.عى م'س3يما
وال�م\هومة وال%م\هامة: الع.ك%رة العظيمة. وح1مار ه1م\هيم: ي'ه.م\ه,م

ف صوته ي'رد>د النهيق ف صدره؛ قال ذو الرمة يصف المار وال�ت'ن:
خ.ل�ى لا س.ر\ب. أ�ولها وه.ي_جها،

م1ن خ.ل}ف1ها، لح1ق' الصeق}ل%ي, ه1م\هيم'
وال1م\هيم: ال4سد، وقد ه.م\ه.م. قال اللحيان: وسع الكسائي رجلv من

بن عامر يقول إ,ذا قيل لنا أ%ب.ق1ي. عندكم شيء؟ قلنا: ه.م\هام\
وه.م\هام, يا هذا، أ%ي ل ي.ب\ق. شيء؛ قال:

أ%و\ل%م\ت.، يا خ1ن_و\ت'، ش.ر_ إ,يلم\،
ف يوم, ن.ح\س� ذي عجاج� م1ظ}لم\
ما كان إ,ل9 كاص\ط1فاق, ال4ق}دام\،

حت أ%تيناهم فقالوا: ه.م\هام\
أ%ي ل يبق شيء. قال ابن بري: رواه ابن خالويه خ1ن_و\ت على مثال

س1ن_و\ر�، قال: وسأ%لت عنه أ%با ع'مر الزاهد فقال: هو ال%سيس. وقال ابن جن:
ه.م\هام, وح.م\حام, وم.ح\ماح, اسم لفتÝ مثل س41ر\عان%3 وو.ش\كان وغيها
eمن أ%ساء ال4فعال الت است'ع\م1لت ف الب. وجاء ف الديث: أ%حب

ال4ساء إ,ل ال عبد' ال وه.م_ام¬. وف رواية: أ%صدق' ال4ساء
حارثة وه.م_ام، وهو ف%ع_ال من ه.م_ بال4مر ي.ه'م� إ,ذا عز.م عليه، وإ,نا

كان أ%صد.قها ل4نه ما من أ%حد إ,ل وهو ي.ه'م� بأ%مر�، ر.ش.3د. أ%م
غ%و,ي..

أ%بو عمرو: ال%موم الناقة الس.نة ال1ش\ية، والق1ر\واح' الت ت.عاف'
الشeرب. مع الك1بار، فإ,ذا جاءت الد_ه\داه' شر,بت معهن�، وهي الصغار.
وال%موم: الناقة ت'ه.م>م ال4رض. بفيها وترت.ع أ%دن شيء تده، قال: ومنه

قول ابنة الس�: خي' النوق ال%موم الر_موم الت كأ%ن� ع.ين.ي\ها
ع.ي\نا مموم. وقوله ف الديث ف أ%ولد الشركي: ه'م\ من آبائهم، وف

رواية: هم منهم، أ%ي حكم'هم حكم آبائهم وأ%هل1هم.
@هنم: ال%ن.م': ضرب¬ من التمر، وقيل: التمر كله؛ وأ%نشد أ%بو حات عن

أ%ب زيد:
ما ل%ك. ل ت'ط}ع1م'نا من ال%ن.م\،

وقد أ%تاك. الت_م\ر' ف الشهر ال4ص.م�g؟



ويروى: وقد أ%ت.ت\ك الع1ي'. وال1ن_م.ة مثال ال1ل�عة: ال%ر.ز الذي
تؤ.خ>ذ به النساء� أ%زواج.هن�. حكى اللحيان عن العامرية أ%نن_ يقلن:

أ%خ_ذ}ت'ه بال1ن_م.ه، بالليل ز.وج وبالنهار أ%م.ه؛ ومن أ%ساء خ.ر.ز
ال4عراب الع.ط}فة والف%ط}سة والك%ح\لة والص_ر\فة والس_ل}وانة وال%ب\رة

والق%ب.ل والق%ب\لة؛ قال ابن بري: ويقال ه.ي\ن'وم أ%يضاv؛ قال ذو الرمة:
ذات. الش_مائل, وال4ي\مان1 ه.ي\نوم

(* صدره كما ف ا لتكملة: هنا وهنا ومن هنا لن با)
وهان.م.ه ب.ديث{: ناجاه. ال4زهري: ال%ي\ن.مة الصوت، وهو ش1ب\ه قراءة

غي بي>نة؛ وأ%نشد لرؤبة:
ل ي.س\م.ع, الر_ك}ب' با ر.ج\ع. الك1ل%م\،

إ,ل� و.ساو,يس. ه.يان,يم. ال%ن.م
وف حديث إ,سلم عمر، رضي ال عنه: قال ما هذه ال%ي\ن.مة�؟ قال أ%بو

عبيدة: ال%ي\ن.مة الكلم الفي ل ي'ف}ه.م، والياء زائدة؛ وأ%نشد قول
الكميت:

ول أ%شه.د' ال�ج\ر. والقائ1ليه1،
إ,ذا ه'م\ ب,ه.ي\ن.مة{ ه.ت\م.ل�وا

وف حديث الطف%يل بن ع.مرو: ه.ي\ن.م ف ال%قام أ%ي قرأ% فيه قراءة
خفي�ة؛ وقال الليث ف قوله:
أل يا ق%ي\ل�، و.ي.ك. ق�م\ فه.ي\ن,م\

أي فادع' ال. وال1ن_مة: الد_ند.نة. ويقال للرجل الضعيف: ه1ن_مة.
وال%ي\ن.م وال%ين.مة وال%ينام وال%ينوم وال%ي\ن.مان، كله: الكلم

الفي، وقيل: الصوت الفي، وقد ه.ي\ن.م. وال�ه.ي,نم': الن_م_ام. وبنو
ه1ن�ام�: خيÒ من الن، وقد جاء ف الشعر الفصيح.
@هندم: ال4زهري: ال1ندام' الس.ن الق%د>، معر_ب.

@هوم: ال%و\م والت_ه.وeم والت_ه\وي: النوم الفيف؛ قال الفرزدق يصف
:vصائدا

عاري ال4شاج,ع م.ش\فوه¬ أ%خو ق%ن.ص�،
ما ت.ط}ع.م' الع.ي' ن.و\ماv غي ت.ه\و,ي

وه.و_م الرجل� إذا ه.ز_ رأ}س.ه من النeعاس، وه.و_م. القوم'
وت.هو_م'وا كذلك، وقد ه.و_م\نا. أ%بو عبيد: إذا كان النوم قليلv فهو



الت_ه\وي. وف حديث ر'ق%يقة: فب.ينا أ%نا نائمة أ%و م'ه.و>مةD؛ الت_ه\وي:
أ%ول� النوم وهو دون النوم الشديد.

والام.ة�: رأ}س كل شيء من الرeوحانيي؛ عن الليث؛ قال ال4زهري: أراد
الليث بالرeوحانيي ذوي الجسام القائمة با جع.ل ال� فيها من

ال4ر\واح؛ وقال ابن شيل: الرeوحانيون هم اللئكة والن� الت ليس لا أ%جسام
ت'رى، قال: وهذا القول هو الصحيح عندنا. الوهري: الام.ة الرأ}س،

والمع هام¬، وقيل: الام.ة ما بي ح.ر\ف%ي الرأ}س، وقيل: هي وس.ط� الرأ}س
وم'عظمه من كل شيء، وقيل: من ذوات ال4رواح خاصة. أ%بو زيد: الام.ة أ%على

الرأ}س وفيه الناصية والق�ص_ة، وها ما أق%ب.ل على البهة من شعر الرأ}س،
وفيه ال%ف}ر.ق، وهو ف%ر\ق الرأ}س, بي ال%بيني إل الدائرة، وكانت

العرب تزع'م أن ر'وح القتيل الذي ل ي'د\ر.ك بثأ}ره تصي' هام.ة فت.ز\قو
عند قبه، تقول: اسق�ون اسق�ون فإذا أ�د\ر,ك بثأ}ره طارت؛ وهذا العن

أ%راد جرير بقوله:
وم1ن_ا الذي أ%بكى ص'د.ي_ بن مالك{،

ون.ف�ر. ط%ياv عن ج'عادة% و'ق�عا
يقول: ف�ت1ل% قات1ل�ه فن.ف%ر.ت الطي' عن قبه. وأ%ز\ق%ي\ت هام.ة فلن

إذا قتلته؛ قال:
فإن} ت.ك' هامة ب,ه.راة% ت.ز\ق�و،
فقد أ%ز\ق%ي\ت' بال%ر\و.ي\ن, هاما

وكانوا يقولون: إن القتيل تر'ج هامةD من هام.ته فل تزال� تقول اس\قون
اسق�ون حت ي'قتل قات1ل�ه؛ ومنه قول ذي الصبع:

يا ع.م\ر'و، إن} ل ت.د.ع\ ش.ت\م1ي وم.ن\ق%ص.ت،
أ%ض\ر,ب\ك حت تقول% الامة�: اسقون

يريد أ%ق}ت'ل}ك. ويقال: هذا هامة� اليوم, أو غد{، أي يوت اليوم. أو
غد{؛ قال ك�ث%ي>ر:

Dوكل© خليل� رانء� فهو قائل
م1ن. اج\ل1ك.: هذا هام.ة� اليوم, أو غد

وف الديث: وت.ر.ك%ت ال%ط1ي_ هاماv؛ قيل: هو جع هامة من عظام اليت
الت تصي' هامةv، أ%و هو جع هائم� وهو الذاهب على وجهه؛ يريد أ%ن البل

من قلة ال%ر\ع.ى ماتت من ال%د\ب, أ%و ذه.ب.ت\ على وجهها. وف الديث:



أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم قال: ل ع.د\و. ول هامة% ول ص.ف%ر.؛
الام.ة: الرأ}س واسم' طائر، وهو الراد ف الديث، وقيل: هي البومة. أ%بو

عبيدة: أما الام.ة� فإن العرب كانت تقول إن عظام الوت.ى، وقيل أ%رواحهم،
تصي هام.ةv فتطي، وقيل: كانوا يسمون ذلك الطائر. الذي يرج من هام.ة

اليت الص_د.ى، فن.فاه السلم' وناهم عنه؛ ذكره الروي� وغيه ف الاء
والواو، وذكره الوهري ف الاء والياء؛ وأ%نشد أ%بو عبيدة:

س'لYط% الوت' وال%نون� عليهم\،
ف%ل%ه'م\ ف ص.د.ى القاب,ر, هام'

وقال لبيد:
فليس الناس' ب.ع\د.ك. ف ن.قي�،

ول ه'م\ غي' أ%ص\داء� وهام,
ابن ال4عراب: معن قوله ل هام.ة% ول صف%ر؛ كانوا يتشاءمون بما،

معناه ل تتشاءموا. ويقال: أصب.ح. فلنD هامةv إذا مات. وبنات' الام,:
م'خe الد>ماغ؛ قال الراعي:

ي'ز,يل� ب.نات1 الام عن س.ك1نات1ها،
وما ي.ل}ق%ه' من\ ساعد{ فهو طائح'

والام.ة�: تيم¬، تشبيهاv بذلك؛ عن ابن ال4عراب. وهام.ة� القوم,:
سي>د'هم ورئيس'هم؛ وأ%نشد ابن بري للطرماح:

ونن أ%جاز.ت بال�ق%ي\ص1ر هام'نا
ط�ه.ي_ة%، يوم. الفار,ع.ي\ن,، بل ع.ق}د1

وقال ذو الرمة:
لنا الام.ة� الك�ب\رى الت كل© هامة{،
وإن ع'ظ%مت، منها أ%ذ%ل© وأ%ص\غ.ر'

وف حديث أب بكر والنس_ابة1: أ%م1ن\ هام1ها أم\ م1ن ل%هاز,م1ها؟ أي
م1ن\ أ%ش\راف1ها أ%نت أو من أ%و\ساط1ها، فشب�ه ال4ش\راف. بالام,، وهو جع
هامة1 الرأ}س. والامة�: جاعة� الناس، والمع من كل ذلك هام¬؛ قال

ج'ر.ي\بة بن أ%ش\يم:
Dول%ق%ل� ل، ما ج.ع.ل}ت'، م.ط1ي_ة

ف الام, أ%ر\ك%ب'ها، إذاما ر'كYب'وا
يعن بذلك الب.ل1ي_ة%، وهي الناقة� ت'ع\ق%ل عند قب صاح1بها ت.ب\لى،



وكان أهل� الاهلية يزعمون أ%ن صاح.بها يركب'ها يوم القيامة ول يشي إل
الشر. والامة م1ن طي, الليل,: طائر¬ صغي يأ}ل%ف' ال%قاب,ر.، وقيل:

هو الص_دى، والمع هام¬؛ قال ذو الرمة:
قد أ%ع\س3ف' النازح. الهول م.ع\س3ف�ه

ف ظ1لY أ%خ\ض.ر. ي.د\ع'و هام.ه الب'وم'
ابن سيده: والامة� طائر¬ يرج من رأ}س الي�ت إذا ب.ل1ي.، والمع

أ%يضاv هام¬. ويقال: إنا أ%نت. م1ن الام,. ويقال للفرس هامةD، بتخفيف اليم،
وأ%نكرها ابن السكيت وقال: إنا هي الام�ة، بالتشديد. ابن الثي ف

الديث: اج\ت.ن,بوا ه.و\م. ال4رض فإنا مأ}و.ى ال%وام>؛ قال: هكذا جاء
ف رواية والشهور ه.ز\م ال4رض، بالزاي، وقد تقدم؛ وقال الطاب: لس\ت'

أ%د\ري ما ه.و\م' ال4رض، وقال غيه: ه.و\م' ال4رض بطن¬ منها ف بعض
اللغات. والامة�: موضع¬ م1ن د'ون1 م1صر، حاها ال تعال: قال:

مار.س\ن. ر.م\ل% الامة1 الد_هاسا
وهامة�: اسم' حائط{ بالدينة؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:

من الغ'ل}ب, من ع1ض\دان هام.ة% شر>بت
ل1س.ق}ي�، وج'م_ت\ للن_واض1ح بئ}ر'ها

ال%و\ماة�: الف%لة، وبعضهم يقول ال%و\مة وال%و\ماة�، وذكر ابن
ال4ثي ف هذه الترجة قال: وف حديث صفوان%: كنا مع رسول ال، صلى ال

عليه وسلم، ف سفر إذ ناداه أ%عراب� بصوت{ ج.ه\و.ري�ç يا ممد، فأ%جابه
رسول ال، صلى ال عليه وسلم، بن.ح\و� من صوت1ه:هاؤ'م\، بعن تعال%

ويعن خ'ذ}، ويقال للجماعة كقوله عز وجل: هاؤم' اق}ر.ؤ'وا ك1تاب,ي.ه\، وإنا
رف%ع صوت.ه، صلى ال عليه وسلم، من طريق الش_فقة عليه لئل ي.ح\ب.ط%

عمل�ه، من قوله عز وجل: ل ت.ر\ف%ع'وا أ%صوات.كم فوق. صوت النب�؛ فع.ذ%ره
ب.ه\ل1ه ور.فع النبe، صلى ال عليه وسلم، صوت.ه حت كان% مثل% صو,ته

أو فوق%ه لف%ر\ط1 رأ}فت1ه به، صلى ال عليه وسلم، ول أ%ع\د.م.نا
رأ}ف%ت.ه ورحت.ه يوم. ض.رورت1نا إل شفاعت1ه وفاق%تنا إل رحته، إنه رؤوف

رحيم.
@هيم: هام.ت الناقة� ت.ه,يم: ذه.ب.ت على وج,هها لر.ع\ي� كه.م.ت\، وقيل:

هو مقلوب عنه.
وال�يام': كالنون، وف التهذيب: كالنون من العشق. ابن شيل: ال�يام'



نو الدeوار, جنونD يأ}خذ البعي. حت ي.ه\ل1ك، يقال: بعي¬ م.ه\ي'وم¬.
وال%يم': داء# يأ}خذ البل% ف رؤوسها. والائم': التحي>ر'. وف حديث

عكرمة: كان عليÒ أ%ع\ل%م. بال�ه.ي>مات1؛ يقال: هام. ف ال4مر ي.ه,يم
إذا تي�ر فيه، ويروى ال�ه.ي\م1نات، وهو أ%يضاv الذاهب' على وجهه

ع1ش\قاv، هام. با ه.ي\ماv وه'يوماv وه1ياماv وه.ي.ماناv وت.ه\ياماév، وهو
بناء# موضوع¬ للتكثي؛ قال أ%بو ال4خ\زر ال�م�ان:

فقد ت.ناه.ي\ت' عن الت_ه\يام
قال سيبويه: هذا باب' ما ت'ك%ثYر' فيه الصدر. من ف%ع.ل}ت فت'ل}ح1ق

الزوائد. وتبنيه بناءé آخر، كما أ%نك قلت ف ف%ع.لت ف%ع_ل}ت حي ك%ث�رت
الفعل، ث ذكر. الصادر. الت جاءت على الت_ف}عال كالت_ه\ذار ونوها،

وليس شيء# من هذا مصدر. ف%ع.ل}ت، ولكن لا أردت التكثي بنيت الصدر. على
هذا كما بنيت ف%ع.ل}ت على ف%ع_ل}ت؛ وقول ك�ث%ي:

وإن>ي، وت.ه\يام1ي بع.ز_ة%، ب.ع\د.ما
ت.خ.ل�ي\ت' م1م_ا ب.ي\ن.نا وت.خ.ل�ت1

قال ابن جن: سأ%لت أ%با علي�ç فقلت له: ما موضع' ت.ه\يامي من العراب؟
فأ%ف}ت.ى بأ%نه مرفوع بالبتداء، وخب'ه قول�ه ب,ع.ز�ة، وجعل الملة الت
هي ت.ه\يام1ي بعز�ة اعتراضاv بي إن9 وخب,ها لن ف هذا أ%ض\ر'باv من

التشديد للكلم، كما تقول: إن�ك، فاع\ل%م، رجل� س.و\ء� وإنه، والق_
أ%قول�، ج.م1يل� ال%ذ}ه.ب، وهذا الفصل� والعتراض الاري م.ج\رى التوكيد
كثي¬ ف كلمهم، قال: وإذا جاز. العتراض بي الفعل والفاعل ف نو

،Dج.م�ة �قوله:وقد أ%د\ر.ك%ت\ن، وال%واد1ث
أ%س1ن�ة� ق%و\م� ل ض1عاف{، ول ع'ز\ل,

كان% العتراض' بي اسم إن9 وخبها أ%س\و.غ%، وقد يتمل بيت' ك�ث%ي�ر
أ%يضاv تأ}ويلv آخر. غي ما ذهب إليه أ%بو علي�، وهو أ%ن يكون ت.ه\يام1ي

ف موضع جر�ç على أ%نه أ%ق}س.م به كقولك: إن�ي، وح'ب>ك، ل%ضن,ي¬ بك، قال
ابن جن: وع.ر.ض\ت' هذا الواب. على أ%ب علي� فتقب_له، ويوز أن يكون

ت.ه\يامي أ%يضاv م'ر\ت.ف1عاv بالبتداء، والباء متعلقة فيه بنفس الصدر
الذي هو الت_ه\يام'، والب مذوف كأ%ن�ه قال وت.ه\يام1ي بعز�ة كائن¬ أو

واقع¬ على ما ي'ق%د_ر ف هذا ونوه، وقد ه.ي_م.ه ال�بe؛ قال أ%بو
صخر:فهل ل%ك. ط%بÒ نافع¬ من ع.لقة{



ت'ه.ي>م'ن بي ال%شا والت_رائ1ب؟
والسم ال�يام'. ورجل ه.ي\مان�: م'ح1بÒ شديد' الو.ج\د1. ابن السكيت:

ال%ي\م' مصدر' هام. ي.ه,يم ه.ي\ماv وه.ي.ماناv إذا أ%ح.ب_ الرأ%ة%.
وال�ي_ام': الع'ش�اق'. وال�ي_ام': ال�و.س\و,س'ون، ورجل هائم¬ وه.ي'وم¬.

.vي'وم': أ%ن يذهب. على و.ج\ه,ه، وقد هام ي.ه,يم' ه'ياما�وال
�واس\ت'ه,يم. ف�ؤاد'ه، فهو م'س\ت.هام' الف�ؤاد أي م'ذ}ه.ب'ه. وال%ي\م': ه.ي.مان

العاشق والشاعر, إذا خلل ف الصحراء. وقوله عز� وجل9: ف كلY واد{
ي.ه,يمون%؛ قال بعضهم: هو واد1ي الص_حراء ي.خ\لو فيه العاشق' والشاعر'؛
ويقال: هو وادي الكلم، وال أ%علم. الوهري: هام. على و.ج\ه,ه ي.ه,يم'

ه.ي\ماv وه.ي.ماناv ذهب.
من الع1ش\ق, وغيه. وقلب¬ م'س\تهام¬ أ%ي هائم¬. وال�يام': داء يأ}خذ
ال3بل% فت.ه,يم ف ال4رض, ل ترعى، يقال: ناقة ه.ي\ماء؛ قال ك�ث%ي�ر:

فل ي.ح\س.ب الواشون أ%ن9 ص.باب.ت،
ب,ع.ز_ة%، كانت غ%م\ر.ةv فت.ج.ل�ت1
وإ,ن>ي. قد أ%ب\ل%ل}ت' من د.ن.ف{ با

كما أ%د\ن.ف%ت\ ه.ي\ماء�، ث اس\ت.ب.ل�ت1
وقالوا: ه1م\ لن.ف}س3ك ول ت.ه,م\ لؤلء أ%ي اط}ل�ب\ لا واه\ت.م_

واح\ت.ل}. وفلن ل ي.ه\تام' لنفس3ه أ%ي ل ي.ح\تال�؛ قال ال4خطل:
فاه\ت.م\ لن.ف}س3ك، يا ج'م.يع'، ول تكن\

ل%بن ق�ر.ي\بة% والبطون1 ت.ه,يم'
(* قوله «لبن قريبة» ضبط ف الصل بضم القاف وفتح الراء، وضبط ف

التكملة بفتح القاف وكسر الراء).
وال�يام'، بالضم: أ%شدe العطش؛ أ%نشد ابن بري:

ي.ه,يم'، وليس ال� شاف{ ه'يام.ه،
ب,غ.ر�اء4، ما غ%ن_ى ال%مام' وأ%ن\ج.دا

وشاف{: ف موضع نصب خب ليس، وإ,ن شئت جعلت.ه خب. ال3 وف ليس ضمي'
Dفهو هائم¬ وأ%ه\ي.م'، وال�نثى هائمة ،vه'ياما �الشأ}ن. وقد هام. الرجل

وه.ي\ماء�، وه.ي\مان�، عن سيبويه، وال4نثى ه.ي\م.ى، والمع ه1يام¬. ورجل
م.ه\يوم¬ وأ%ه\ي.م': شديد' الع.طش,، وال�نثى ه.ي\ماء�. الوهري وغيه:

وال1يام'، بالكسر، ال3بل� الع1طاش'، الواحد ه.ي\مان. ال4زهري:



�ال%ي\مان
الع.ط}شان�، قال: وهو من الداء مهيوم¬. وف حديث الستسقاء: إ,ذا
،vنا أ%ي ع.ط1شت، وقد هام.ت ت.ه,يم' ه.ي.ماeاغ}ب.ر_ت أ%رض'نا وهام.ت دواب

بالتحريك. وناقةv ه.ي\م.ى: مثل ع.ط}شان وع.ط}ش.ى. وقوم¬ ه1يم¬ أ%ي, ع1طاش¬،
وقد هام'وا ه'ياماv. وقوله عز وجل: فشار,بون% ش'ر\ب. ال1يم، هي

ال3بل� الع1طاش، ويقال: الر_م\ل�؛ قال ابن عباس: ه.يام' ال4رض، وقيل:
ه.يام' الر_م\ل، وقال الفراء: ش'ر\ب. ال1يم، قال: ال1يم' ال3بل� الت

ي'صيبها داء# فل ت.ر\و.ى من الاء، واحد'ها أ%ه\ي.م'، وال�نثى ه.ي\ماء،
قال: ومن العرب من يقول هائم¬، وال�نثى ه.ي\ماء، قال: ومن العرب من يقول

Dوع1يط Dهائم¬، وال�نثى هائمة، ث يمعونه على ه1يم�، كما قالوا عائط
وحائل وح'ول، وهي ف معن حائل� إ,ل أ%ن الضمة ت'ر,كت ف ال1يم لئل تصي.

�الياء� واواv، ويقال: إ,ن ال1يم الر_م\ل�. يقول عز وجل: ي.ش\ر.ب' أ%هل
النار كما تشرب' الس>ه\لة�؛ وقال ابن عباس: ش'ر\ب. ال1يم، قال: ه.يام'

ال4رض؛ ال%يام': بالفتح: تراب¬ يال1ط�ه ر.م\لD ي.ن\ش.ف' الاء4
ن.ش\فاv، وف تقديره وجهان: أ%حدها أ%ن ال1يم ج.مع' ه.يام�، ج'م1ع. على

ف�ع'ل� ث خفYف وك�سرت الاء� ل4جل الياء، والثان أ%ن تذهب إ,ل العن
وأ%ن الراد الر>مال ال1يم، وهي الت ل ت.ر\و.ى. يقال: ر.م\لD أ%ه\ي.م'؛

ومنه حديث الندق: فعادت\ ك%ث1يباv أ%ه\ي.م.؛ قال: هكذا جاء ف رواية،
والعروف أ%4ه\ي.ل، وقد تقدم. أ%بو الراح: ال�يام' داء# ي'ص1يب' ال3بل

من ماء� تشر.ب'ه. يقال: بعي¬ ه.ي\مان� وناقةD ه.ي\م.ى، وجع'ه ه1يام¬.
وال�يام' وال1يام': داء# يصيب ال3بل عن بعض, ال1ياه بتهامة% ي'صيبها

منه مثل� ال�م_ى؛ وقال ال%ج.ري�: هو داء# يصيب'ها عن شرب الن_ج\ل,
.�إ,ذا كثر ط�ح\ل�ب'ه واك}ت.ن.فت الذYي_ان� به، بعي¬ م.ه\يوم¬ وه.ي\مان

وف حديث ابن عمر: أ%ن رجلv باع. منه إ,بلv ه1يماv أ%ي مراضاv، جع
أ%ه\ي.م، وهو الذي أ%صابه ال�يام'، وهو داء ي'ك}س3ب'ها العطش.؛ وقال بعضهم:

vالاء م.ص�ا eماء�، وقيل: هي الراض' الت ت.م.صYالظ �ال1يم' ال3بل
ول ت.ر\وى. ال4صمعي: ال�يام' لل3بل داء# ش.بيه¬ بال�م_ى ت.س\خ'ن

عليه ج'لود'ها، وقيل: إ,نا ل ت.ر\و.ى إ,ذا كانت كذلك. ومفازةD ه.ي\ماء�:
ل ماء4 با، وف الصحاح: ال%ي\ماء� الفازة ل ماء4 با. وال%يام،

بالفتح، من الرمل: ما كان ت'راباv د'قاقاv ياب,ساv، وقيل: هو التراب أ%و



الرمل� الذي ل ي.تمالك أ%ن يسيل من الي.د1 ل1ل1ين,ه، والمع ه1يم¬ مثل
ق%ذال� وق�ذ�ل؛ ومنه قول لبيد:
،vم'ت.نب>ذا vقال1صا vي.جتاب' أ%ص\ل
ب,ع'جوب أ%ن\قاء� ي.ميل� ه.يام'ها
ال%يام': الرمل الذي ي.ن\هار'.

والت_ه.يeم': م1ش\يةD حسنةD؛ قال أ%بو عمرو: الت_هيم' أ%حس.ن'
الشي,؛ وأ%نشد ل1خ'ل%يد الي.ش\ك�ر,ي�:

أ%حس.ن م.ن ي.م\ش1ي كذا ت.ه.يeما
وال�ي.ي\ماء: موضع، وهو ماء# لبن م'جاش1ع، ي'م.د� وي'ق}صر؛ قال الشاعر

م'ج.م>ع بن هلل:
وعاث1رة، يوم. ال�ي.ي\ما، رأ%يت'ها

وقد ضم_ها م1ن داخل, الب� م.ج\ز.ع
قال ابن بري: ه'ي.ي\ما قوم¬ من بن ماشع، قال: والسماع عند ابن القطاع.

:�وه'ي.ي\ما: ماء لبن م'جاشع، يد� ويقصر. ال4زهري قال: قال عمارة
الي.ه\ماء� الفلة� الت ل ماء4 فيها، ويقال لا ه.ي\ماء�. وف الديث:

فد'ف1ن. ف ه.يام� من ال4رض. ول%ي\لD أ%ه\ي.م': ل ن'جوم فيه.
@هأن: ال�ه\و.أ%ن©: الكان� البعيد، وهو مثال ل يذكره سيبويه. قال ابن
بري: ل يذكر الوهري ترجة هأ%ن. وقد جاء منه م'ه\و.أ%نê: للصحراء

الواسعة، ووزنه م'ف}و.ع.لê؛ قال: وذكره الوهري ف فصل هوأ%، وهو غلط. شر:
يقال م'ه\و.ئ1ن� وم'ه\و.أ%ن9؛ وأ%نشد:

ف م'ه\و.أ%ن9 بالد_ب م.د\ب'وش,
قال ال4زهري: والو.ه\د.ة� م'ه\و.أ%ن9. قال: وهي بطون ال4رض وق%رار'ها،

ول ت'ع.دe الش>عاب'
وال1ي\ث� من ال�ه\و.أ%ن9، ول يكون ال�ه\و,4أ%ن© ف البال ول ف

الق1فاف1 ول ف الرمال، ليس ال�ه\و.ئ1ن� إ,ل من ج.ل%د ال4رض وبطونا.
وال�ه\و.أ%ن9 وال%ب\ت' واحد. وخ'ب'وت ال4رض,: بطون'ها؛ قال الكميت:

لا ت.ح.ر�م. عنه الناس'، ر.ب\ر.به
�بال�ه\و.ئ1ن>، ف%م.ر\م1يÒ وم'ح\ت.ب.ل

وقال: ال�ه\و.أ%ن© ما اط}م.أ%ن� من ال4رض واتسع. واه\و.أ%ن_ت1
الغازة� إ,ذا اطمأ%نت ف س.عة؛ قال رؤبة:



ما زال% س.و\ء� الر_ع\ي, والن_تاج,
ب'ه\و.أ%نð غي ذي ل%م.اج,

وط�ول� ز.ج\ر� ب,ح.ل� وعاج,
وال أ%علم.

�@هب: أ%بو عمرو: ال%ب'ون
العنكبوت، ويقال: ال%ب'ور'، بالراء، العنكبوت.

vوت.ه\تانا vوه.تنانا vوهتونا vهت: ه.ت.ن.ت1 السماء ت.ه\ت1ن' ه.ت\نا@
وت.هات.ن.ت\: ص.ب_ت\، وقيل: هو من الطر فوق ال%ط}ل,، وقيل: ال%ت.نان

الطر الضعيف الدائم. ومطر ه.ت'ون: ه.ط�ولD. وسحابة ه.ت'ون وسحاب هاتن¬
وسحاب ه.ت'ون، والمع ه'ت'ن مثل ع.م'ود وع'م'د. قال ابن بري: صوابه مثل

ص.ب'ور وص'ب'ر ل4ن ع.م'وداv اسم وه.ت'وناv صفة. وسحائب ه'ت'ن¬ وه'ت_ن¬،
وكأ%ن� ه'ت_ناv على هات1ن� أ%و هات1ن.ة، ل4ن ف�ع_لv ل يكون جع

ف%ع'ول. والت_ه\تان�: نو من الد>ية1؛ وأ%نشد أ%بو زيد:
يا ح.ب_ذا ن.ض\ح'ك. بال%شاف1ر,،

كأ%نه ت.ه\تان� يوم� ماط1ر,
وقال النضر: الت_ه\تان� مطر' ساعة{ ث يفتر ث يعود؛ وأ%نشد للشماخ:

أ%ر\سل% يوماv د1يةv ت.ه\تانا،
س.ي\ل% ال1تان1 ي.م\ل� الق�ر\يانا

vوت.ه\تانا vوه'ت'ونا vويقال: ه.ت.ن. الطر' والدمع ي.ه\ت1ن' ه.ت\نا
ق%طر؛ وعي ه.ت'ون� الد_م\ع.

@هجن: ال�ج\نة من الكلم: ما ي.ع1يب'ك. وال%ج,ي': العرب� ابن' ال4مة
ل4نه م.ع1يب¬، وقيل: هو ابن ال4مة الراعية ما ل ت'ح.ص_ن\، فإ,ذا

ح'ص>ن.ت\ فليس الولد ب.جي�، والمع ه'ج'ن¬ وه'ج.ناء وه'ج\نانD وم.هاج,ي'
وم.هاج,ن.ةD؛ قال حسان:

م.هاج,نةD، إ,ذا ن'س3بوا، ع.بيد¬
ع.ض.ار,يطD م.غال1ثة� الز>ناد1

أ%ي م'ؤ\ت.ش1ب'و الزناد، وقيل: ر,خ\و'و الزناد. قال ابن سيده: وإ,نا
قلت ف م.هاج,ن وم.هاجنة إ,نما جع ه.ج,ي' مسامةv، وحقيقته أ%نه من باب
م.حاس1ن. وم.لمح، وال�نثى ه.جينة من نسوة ه'ج\ن وه.جائن. وه1جان{، وقد

ه.ج'نا ه'ج\نة وه.جانة وه1جانة وه'ج'ونة. أ%بو العباس أ%حد ابن يي



قال: ال%ج,ي الذي أ%بوه خي من أ�مه؛ قال أ%بو منصور: وهذا هو الصحيح. قال
البد: قيل لولد العرب� من غي الع.ربية ه.جي ل4ن الغالب على أ%لوان

العرب ال�د\مة، وكانت العرب تسمي العجم. المراء4 ورقاب.
ال%زاو,د لغلبة البياض على أ%لوانم، ويقولون لن عل لون.ه البياض'

أ%حر'؛ ولذلك قال النب، صلى ال عليه وسلم، لعائشة: يا ح'م.ياء، لغلبة
البياض على لونا، رضي ال عنه. قال، صلى ال عليه وسلم: ب'ع1ث}ت' إ,ل

ال4حر وال4سود، فأ%سودهم العرب وأ%حرهم العجم. وقالت العرب
ل4ولدها من العجميات اللت يغلب على أ%لوانن البياض: ه'ج\ن¬ وه'ج.ناء، لغلبة

البياض على أ%لوانم وإ,شباههم أ�مهاتم. وفرس ه.ج,ي ب.ي�ن' ال�ج\نة
إ,ذا ل يكن عتيقاv. وب,ر\ذ%و\ن.ة ه.ج,ي، بغي هاء. ال4زهري: الجي من

اليل الذي ولدته ب,ر\ذ%و\نة من ح1ص.ان{ عرب، وخيل ه'ج\ن¬. وال1جان� من
ال3بل: البيض' الكرام؛ قال عمرو بن ك�ل}ثوم:

ذ1ر.اع.ي\ ع.ي\ط%ل� أ%د\ماء4 ب,ك}ر�،
ه1جان1 الل�و\ن1 ل ت.ق}رأ} ج.نينا

Dوناقة ه1جان Dقال: ويستوي فيه الذكر والؤنث والمع. يقال: بعي ه1جان
وربا قالوا ه.جائ1ن'؛ قال ابن أ%حر:

كأ%ن� على ال1مال, أ%وان% خ.ف�ت\
ه.جائ1ن. من ن,عاج, أ�وار.ع1ينا

ابن سيده: وال1جان� من ال3بل البيضاء� الالصة� اللون1 والع1ت\ق, من
نوق ه'ج'ن� وه.جائن وه1جان{، فمنهم من يعله من باب ج'ن'ب ور,ضاv، ومنهم
من يعله تكسياv، وهو مذهب سيبويه، وذلك أ%ن ال4لف ف ه1جان{ الواحد

بنزلة أ%ل1ف1 ناقة{ ك1ن.از� ومرأ%ة{ ض1ن.اك، وال4لف' ف ه1جان{ ف المع
بنزلة أ%ل1ف1 ظ1راف{ وش1راف{، وذلك ل4ن العرب ك%س_ر.ت\ ف1ع.الv على

ف1ع.ال� كما كسرت ف%ع1يلv على ف1ع.ال�، وع'ذ}ر'ها ف ذلك أ%ن فعيلv أ�خت
ف1ع.ال�، أ%ل ترى أ%ن كل واحد منهما ثلثي ال4صل وثالثه حرف لي؟ وقد

اع\ت.ق%با أ%يضاv على العن الواحد نو ك%ل1يب� وك1لب� وع.ب,يد{
وع1باد{، فلما كانا كذلك وإ,نا بينهما اختلف¬ ف حرف اللي ل غي، قال:

ومعلوم #مع ذلك قرب' الياء من ال4لف، وأ%نا إ,ل الياء أ%قرب منها إ,ل
الواو، ك�س>ر. أ%حدها على ما كسر عليه صاحبه فقيل ناقة ه1جانD وأ%ي\ن'ق¬

ه1جانD، كما قيل ظريف وظ1راف وشريف وش1ر.اف؛ فأ%ما قوله:



ه1جان� ال�ح.ي_ا ع.و\ه.ج' ال%ل}ق,، س'ر\ب,ل%ت\
من ال�س\ن, س1ر\بالv ع.ت1يق. الب.نائ1ق

فقد تكون� الن_ق1ي_ة%، وقد تكون البيضاء. وأ%ه\ج.ن. الرجل� إ,ذا كثر
ه1جان� إ,بله، وهي ك1رامها؛ وقال ف قول كعب:

ح.ر\ف¬ أ%خوها من م'ه.ج_نة{،
�وع.مeها خال�ها ق%و\داء� ش1م\ليل

قال: أ%راد ب'ه.ج_نة أ%نا منوعة من فحول الناس إ,ل من فحول بلدها
لع1ت\ق1ها وكرمها، وقيل: ح'م1ل% عليها ف ص1غ.رها، وقيل: أ%راد

بال�ه.ج_نة1 أ%نا من إ,بل كرام. يقال: امرأ%ة ه1جانD وناقة1 ه1جانD أ%ي كرية.
وقال ال4زهري: هذه ناقة ضربا أ%بوها ليس أ%خوها فجاء4ت بذكر، ث ضربا

ثانية فجاءت بذكر آخر، فالولدان ابناها ل4نما ولدا منها، وها أ%خواها
أ%يضاv ل4بيها ل4نما ولدا أ%بيها، ث ضرب أ%حد' ال4خوين ال�م_

فجاءت ال�م بذه الناقة وهي الرف، فأ%بوها أ%خوها ل�مها ل4نه ولد من
أ�مها، وال4خ الخر الذي ل ي.ض\ر,ب عمeها ل4نه أ%خو أ%بيها، وهو خالا
ل4نه أ%خو أ�مها ل4بيها ل4نه من أ%بيها وأ%بوه نزا على أ�مه. وقال ثعلب:

أ%نشدن أ%بو نصر عن ال4صمعي بيت كعب وقال ف تفسيه: إ,نا ناقة كرية
م'داخ.لة النسب لشرفها. قال ثعلب: ع.ر.ض\ت' هذا القول على ابن

ال4عراب، فخط�أ% ال4صمعي وقال: تداخ'ل النسب ي'ض\و,ي الولد.؛ قال: وقال
الفضل هذا جل نزا على أ�مه، ولا ابن آخر هو أ%خو هذا المل، فوضعت ناقة

فهذه الناقة الثانية هي الوصوفة، فصار أ%حدها أ%باها ل4نه وطئ أ�مها،
وصار هو أ%خاها ل4ن أ�مها وضعته، وصار الخر عمها ل4نه أ%خو أ%بيها، وصار

هو خالا 
(* قوله «وصار هو خالا» كذا ف الصل والتهذيب، وهذا ل يتم

على كل م الفضل إل أن روعي أن جلv نزا على ابنته فخلف منها هذين
الملي إل كما ف عبارة التهذيب السابقة) ل4نه أ%خو أ�مها؛ وقال ثعلب:

وهذا هو القول. وال1جان�: اليار. وامرأ%ة هجان: كرية من نسوة ه.جائن.،
وهي الكرية ال%س.ب,

الت ل ت'ع.ر>ق فيها ال3ماء ت.ع\ر,يقاv. أ%بو زيد: رجل ه.ج,ي¬
ب.ي�ن' ال�ج'ونة من قوم ه'ج.ناء4 وه'ج\ن�، وامرأ%ة ه1جان أ%ي كرية، وتكون
البيضاء من نسوة ه'ج\ن� ب.ي>نات الجانة. ورجل ه1جانD: كري' ال%س.ب,



ن.ق1يeه. وبعي ه1جانD: كري. وقال ال4صمعي ف قول علي، كرم ال
وجهه: هذا ج.ناي. وه1جان'ه فيه إ,ذ كل9 جان{ ي.د'ه إ,ل فيه، يعن خياره

وخالصه. اليزيديe: هو ه1جانD ب.ي>ن' ال1ج.انة، ورجل ه.ج,ي. ب.ي>ن'
ال�ج\نة1، وال�ج\نة� ف الناس واليل إ,نا تكون من قبل ال�م، فإ,ذا كان

ال4ب عتيقاv وال�م ليست كذلك كان الولد هجيناv؛ قال الراجز:
العبد' وال%ج,ي' والف%ل%ن\ق%س'

ثلثةD، فأ%ي_ه'م ت.ل%م_س'
وال3ق}راف': من ق1ب.ل, ال4ب؛ ال4زهري: روى الرواة� أ%ن ر.و\ح بن

ز,ن\باع كان تزو_ج هند. بنت النعمان بن ب.ش1ي فقالت وكانت شاعرة:
،Dعربية Dوهل ه1ن\د' إل م'ه\ر.ة
�س.ل1يلة� أ%فراس� ت.ج.ل�ل%ها بغ\ل

فإن ن'ت1ج.ت\ م'ه\راv كرياv فبال%ر.ى،
وإ,ن ي.ك' إقراف¬ فمن ق1ب.ل, الف%ح\ل,

(* قوله «فمن قبل الفحل» كذا ف التهذيب بكسر اللم وعليه ففيه أقواء.

وف رواية أخرى: وإن يك إقراف¬ فجاء به الف%حل�، وهكذا ينتفي القواء).
قال: والق}راف' م'داناة� ال�ج\نة من ق1ب.ل, ال4ب. قال ابن حزة:

ال%ج,ي\ مأ}خوذ من ال�ج\ن.ة، وهي الغ1ل%ظ�، وال1جان� الكري مأ}خوذ من
ال1ج.ان1، وهو ال4بيض. وال1جان: الب,يض'، وهو أ%حسن' البياض وأ%عتقه ف

البل والرجال والنساء، ويقال: خ1يار' كلY شيء ه1جان'ه. قال: وإ,نا
�أ�خذ ذلك من البل. وأ%صل� ال1جان1 الب,يض'، وكل© ه1جان أ%بيض'. وال1جان

من كل شيء: الالص'؛ وأ%نشد:
وإذا قيل: م.ن\ ه1جان� ق�ر.ي\ش�؟

�كنت. أ%نت. الف%ت، وأ%نت. ال1جان
والعرب' ت.ع'دe البياض. من ال4لوان ه1جاناv وك%ر.ماv. وف الثل:

ج.ل�ت1
الاج,ن' عن الو.لد أ%ي ص.غ'ر.ت\؛ يضرب مثلv للصغي يتزين بزينة

الكبي. وج.ل�ت1 الاج,ن' عن الر>ف}د1، وهو الق%د.ح الضخم. وقال ابن
ال4عراب: ج.ل�ت1 الع'ل}ب.ة عن الاجن أ%ي ك%ب'ر.ت\؛ قال: وهي بنت' اللبون

ي'ح\م.ل� عليها فت.ل}ق%ح'، ث ت'ن\ت.ج' وهي ح1ق�ة، قال: ول تصلح أ%ن يفعل
با ذلك. ابن شيل: الاج,ن' الق%ل�وص' يضرب با ال%م.ل�، وهي إبنة



ل%ب'ون{، فت.ل}ق%ح' وت'ن\ت.ج'، وهي ح1ق�ةD، ول تفعل ذلك إل ف سنة
�م'خ\ص1ب.ة{ فتلك الاجن'، وقد ه.ج.ن.ت\ ت.ه\ج'ن' ه1جاناv، وقد أ%ه\ج.ن.ها المل

إذا ضربا فأ%لقحها؛ وأ%نشد:
اب\ن'وا على ذي ص1ه\ركم وأ%ح\س3ن'وا،

أ%ل ت.ر.و\ا ص'غ\ر.ى اللYقاح, ت.ه\ج'ن'؟
(* قوله «صغرى اللقاح» الذي ف التهذيب: صغرى القلص).
قال رجل ل4هل إمرأ%ته، واع\ت.ل©وا عليه بصغرها عن الوطء؛ وقال:

ه.ج.ن.ت\ بأ%كبهم ول%م_ا ت'ق}ط%ب,
Dط1ب.ت1 الارية أ%ي خ'ف1ض.ت. ابن ب'ز'ر\ج: غ1ل}م.ة�يقال: ق

،vه.ي\جنة، وذلك أ%ن أ%هلهم أ%ه\ج.ن'وهم أ%ي ز.و_ج'وهم صغارا�أ
ي'ز.و>ج' الغلم' الصغي الارية% الصغية فيقال أ%ه\ج.ن.هم أ%ه\ل�هم، قال:

والاج,ن' على م.ي\س'ورها ابنة ال1ق�ة، والاج,ن' على م.ع\س'ورها ابنة
الل�ب'ون.وناقة م'ه.ج_نة: وهي ال�ع\ت.س.ر.ة. ويقال للقوم الكرام: إ,نم

لن س.ر.اة1 ال1ج.ان1؛ وقال الشماخ:
وم1ث}ل س.ر.اة1 ق%و\م1ك ل ي'جار.و\ا
إل الرeب'ع, ال1جان1، ول الث�مي,

ال4زهري: وأ�خ\ب\ت' عن أ%ب اليثم أ%نه قال الرواية الصحيحة ف هذا
البيت:

إل ر'ب'ع, الر>هان1 ول الثمي
�يقول: ل ي'جار.و\ا إل ر'ب'ع ر,هان,هم ول ث�م'ن,ه، قال: والر>هان

الغاية الت ي'س\ت.ب.ق' إليها، يقول: مثل� س.راة1 قومك ل ي'جار.و\ا إل
ر'ب'ع غايتهم الت بلغوها ونالوها من الد والشرف ول إل ث�م'نها؛ وقول

الشاعر:
من س.راة1 ال1جان1 ص.ل�ب.ها الع'ض\ـ
ض' و'ر.ع\ي' ال1م.ى وط�ول� ال1يال,

قال: ال1جان� ال1يار' من كل شيء. وال1جان� من ال3بل: الناقة
:�ال4د\ماء، وهي الالصة اللون والع1ت\ق, من ن'وق ه1جان{ وه'ج'ن. وال1ج.انة
البياض'؛ ومنه قيل إبل ه1جانD أ%ي بيض، وهي أ%كرم البل، وقال لبيد:

كأ%ن� ه1جان.ها م'ت.أ%ب>ضات{،
وف ال4ق}ران1 أ%ص\و,ر.ة� الر_غام,



م'تأ%ب>ضات{: معقولت{ بالباض,، وهو الع1قال�. وف الديث ف ذكر
.vال4بيض. ويقال: ه.ج_نه أ%ي جعله هجينا :�الدجال: أ%ز\ه.ر' ه1جانD؛ الجان

وال�ه.ج_نة: الناقة أ%و_ل% ما تمل؛ وأ%نشد ابن بري ل4وس:
ح.ر\ف¬ أ%خوها أ%بوها من م'ه.ج_نة{،

وع.مeها خال�ها و.ج\ناء� م1ئ}ش1ي'
وف حديث ال�جرة: م.ر_ا بعبد يرعى غنماv فاستسقياه من اللب فقال:

وال ما ل شاةD ت}ل%ب' غ%ي\ر. ع.ناق حلت أ%و_ل الشتاء فما با لب¬
وقد اه\ت'ج,ن.ت\، فقال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: ائتنا با؛
اه'تج,ن.ت\ أ%ي ت.ب.ي_ن. حل�ها. والاجن': الت حلت قبل وقت حلها.

وال�ج\نة ف الكلم: ما ي.ل}ز.م'ك منه العيب'. تقول: ل تفعل كذا فيكون عليك
ه'ج\نةv. وقالوا: إن للعلم ن.ك%داv وآفة وه'جنة؛ يعنون بال�ج\ن.ة ههنا

الضاعة؛ وقول ال4علم:
ول%ع.م\ر' م.ح\ب,لك ال%جي, على

ر.ح\ب, ال%باء4ة1 م'ن\ت1ن, ال1ر\م,
عن بال%ج,ي هنا اللئيم: والاج,ن': الز_ن\د' الذي ل ي'ور,ي بق%دحة{

واحدة. يقال: ه.ج.ن.ت\ ز.ن\د.ة� فلن، وإن� لا ل�ج\ن.ةv شديدة؛ وقال
بشر:

،vلع.م\ر'ك لو كانت\ ز,ناد'ك. ه'ج\نة
ل4و\ر.ي\ت. إذ خ.د>ي ل%د>ك. ضار,ع'

وقال آخر:
م.هاج,نة م.غالثة الز>ناد1

وت.ه\جي' ال4مر: تقبيح'ه. وأ%رض ه1جانD: بيضاء لينة التeر\ب,
م1ر.بÒ؛ قال:

بأ%ر\ض� ه1جان1 الل�و\ن1 و.س\م1ي_ة1 الث�ر.ى
ع.ذ%اة{، نأ%ت\ عنها ال�ؤ'وجة� والب.ح\ر'

ويروى ال�ل�وحة. والاج,ن': الع.ناق الت تمل قبل أ%ن تبلغ أ%وان%
الس>ف%اد1، والمع ال1واج,ن'؛ قال: ول أ%سع له فعلv، وعم بعضهم به

إناث% نوعي الغنم. وقال ثعلب: الاجن الت ح'مل عليها قبل أ%ن تبلغ، فلم
ي.خ'ص_ با شيئاv من شيء. والاج,ن.ة� وال�ه\ت.ج,ن.ة� من النخل: الت تمل

صغية؛ قال شر: وكذلك الاجن'. ويقال للجارية الصغية: هاجن، وقد



اهت'ج,ن.ت الارية إذا افت'ر,ع.ت\ قبل أ%وانا. واه\ت'ج,ن.ت1 الارية إذا
و'ط1ئت وهي صغية. وال�ه\ت.ج,نة: النخلة أ%و_ل ما ت'ل}ق%ح. ابن سيده:

الاج,ن' 
(* قوله «ابن سيده الاجن إل» كذا بالصل، والؤلف التزم من مؤلفات

ابن سيده الكم وليست فيه هذه العبارة، فلعل قوله ابن سيده مرف عن ابن
دريد مثلv بدليل قوله وف الكم) . وال�ه\ت.ج,نة الصبية؛ وف الكم:

الرأ%ة الت تتزو�ج قبل أ%ن تبلغ وكذلك الصغية من البهائم؛ فأ%ما قول
العرب: ج.ل�ت1 الاج,ن' عن الولد، فعلى التفاؤل.

@هدن: ال4زهري عن ال%و.ازن9: ال�د\ن.ة انتقاض' ع.ز\م الرجل بب
يأ}تيه في.ه\د1ن'ه عما كان عليه فيقال ان\ه.د.ن% عن ذلك، وه.د.ن.ه خ.ب.ر¬

أ%تاه ه.د\ناv شديداv. ابن سيده: ال�د\نة وال1د.ان.ة� الصالة بعد الرب؛
قال أ�سامة الذل:

فسامونا ال1دان.ة% من قريب�،
وه'ن_ معاv قيام¬ كالشeج'وب,

وال%ه\د'ون: الذي ي'gط}م.ع' منه ف الصلح؛ قال الراجز:
ول ي.ع.و_د\ ن.و\م.ة% ال%ه\د'ون1

وه.د.ن% ي.ه\د1ن� ه'د'وناv: س.ك%ن.. وه1د.ن%3 أ%ي سك�نه، يتعد_ى ول
يتعد_ى. وهاد.نه م'هادن.ةv: صاله، والسم منهما ال�د\ن.ة. وف الديث:
Dأ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، ذكر الفت.ن. فقال: يكون بعدها ه'د\ن.ة

Dعلى د.خ.ن� وجاعة
على أ%ق}ذاء�؛ وتفسيه ف الديث؛ ل ترجع قلوب' قوم على ما كانت عليه،

وأ%صل ال�د\نة1 السكون� بعد ال%ي\ج. ويقال للصلح بعد القتال وال�وادعة
بي السلمي والكفار وبي كل متحاربي: ه'د\ن.ةD، وربا جعلت لله'د\نة

م'د�ة معلومة، فإذا انقضت الدة عادوا إل القتال، والد_خ.ن' قد مضى
Dتفسيه؛ وقوله ه'د\ن.ة على د.خ.ن� أ%ي سكون

على غ1ل9. وف حديث علي، عليه السلم: ع'م\ياناv ف غ%ي\ب, ال�د\نة أ%ي
ل يعرفون ما ف الفتنة من الشر ول ما ف السكون من الي. وف حديث

Dأ%و�ل الليل م.ه\د.ن.ة �سلمان: م.ل}غاة
لخره؛ معناه إذا س.ه,ر أ%و�ل% الليل ول%غا ف الديث ل يستيقظ ف آخره
للتهجد والصلة أ%ي نومه ف آخر الليل بسبب سهره ف أ%و�له. وال%ل}غاة



وال%ه\د.نة: م.ف}ع.لة من الل�غ\و، وال�د'ون�: السكون أ%ي م.ظ1ن�ة لما
(* قوله «لما» هكذا ف الصل والنهاية). وال�د\ن.ة وال�د'ون

وال%ه\د.نة: الد_عة والسكون. ه.د.ن% ي.ه\د1ن� ه'د'وناv: س.ك%ن.. الليث:
ال%ه\د.نة من ال�د\نة وهو السكون، يقال منه: ه.د.ن\ت' أ%ه\د1ن� ه'د'وناv إذا

س.ك%ن\ت. فلم تتحر�ك. ش.م1ر¬: ه.د_ن\ت' الرجل% س.ك�نته وخ.د.ع\ت'ه كما
ي'ه\د.ن الصب؛ قال رؤبة:

ث�قYف}ت. ت.ث}ق1يف. ام\ر,ئ� ل ي'ه\د.ن1
أ%ي ل ي'خ\د.ع\ ول ي'س.ك�ن\ فيطمع فيه. وهاد.ن% القوم.: واد.عهم.

وه.د.ن.هم ي.ه\د1ن'هم ه.د\ناv ر.ب_ث%هم بكلم وأ%عطاهم عهداv ل ينوي أ%ن
ي.ف1ي. به؛ قال:

،vي.ظ%ل© ن.هار' الوال1هي ص.بابة
وت.ه\د1ن'هم ف النائمي ال%ضاجع'

وهو من التسكي. وه.د.ن% الصب_ وغيه ي.ه\د1نه وه.د_نه: سك�نه
وأ%رضاه. وه'د1ن% عنك فلنD: أ%رضاه منك الشيء� اليسي. ويقال: ه.د_نت1

الرأ%ة� صبي_ها إذا أ%ه\د.أ%ته لينام، فهو م'ه.د_نD. وقال ابن ال4عراب:
ه.د.ن% ع.د'و_ه إذا كاف�ه، وه.د.ن% إذا ح.م'ق.. وت.ه\د1ين' الرأ%ة

ولدها: تسكينها له بكلم إذا أ%رادت إنامته. والت_ه\د1ين' الب'ط}ء�.
وت.هاد.نت ال�مور': استقامت.

وال%و\د.نات': النeوق'.
ورجل ه1دانD، وف التهذيب م.ه\د'ونD: بليد يرضيه الكلم، والسم

ال%د\ن� وال�د\نة�. ويقال: قد ه.د.نوه بالقول دون الفعل. وال1دان�: ال4حق'
الاف الو.خ1م' الثقيل ف الرب، والمع ال�دون�؛ قال رؤبة:

قد ي.ج\م.ع' الال% ال1دان� الاف،
من غي ما ع.ق}ل� ول اص\ط1راف1

وف حديث عثمان: ج.باناv ه1داناv، ال1دان�: ال4حق' الثقيل، وقيل:
ال1دان وال%ه\د'ون الن_و_ام الذي ل ي'ص.لYي ول ي'ب.كYر ف حاجة؛ عن

ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ه1د.انD كشحم ال�ر\نة1 ال�ت.ر.ج\ر,ج

وقد ت.ه.د_ن%، ويقال: هو م.ه\د'ونD؛ وقال:
ول ي'ع.و_د\ نومة% ال%ه\د'ون1



والسم من كل ذلك ال%د\ن�؛ وأ%نشد ال4زهري ف ال%ه\د'ون:
إن� الع.واوير. مأ}كولD حظ�وظ%ت'ها،
�وذو الك%هامة1 بال4ق}وال, م.ه\د'ون

Dس\ت.ر\خ1ي. وإن_ه عنك ل%ه.ي\دان�وال%د1ن� ال
إذا كان% يهابه. أ%بو عبيد ف النوادر: ال%ي\دان� وال1د.ان� واحد،

قال: وال4صل ال1دان�، فزادوا الياء؛ قال ال4زهري: وهو ف%ي\عالD مثل
ع.ي\دان1 النخل، النون أ%صلية والياء زائدة.

وال%د\ن.ة�: القليل الضعيف من الطر؛ عن ابن ال4عراب، وقال: هو
.�الر_كe والعروف الد_ه\ن.ة

@هرن: ال4زهري: أ%ما هرن فإ,ن ل أ%حفظ فيه شيئاv، وإسم ه.ر'ون
م'ع.ر_ب ل اشتقاق له ف العربية. وقال القتيب: ال%ي\ر'ون ضرب من التمر جيد

لعمل الس>لY. ابن سيده: ال%ر\ن.و.ى نبت، قال: ل أ%عرف هذه الكلمة ول
أ%رها ف النبات، وأ%نكرها جاعة من أ%هل اللغة، قال: ولست' أ%دري

ال%ر\ن.و.ى مقصور أ%م ال%ر\ن.و,يe، على لفظ النسب.
@هرشن: بعي ه1ر\ش1ن¬: واسع الش>د\ق%ي\ن,. قال ابن سيده: قال ابن دريد

ل أ%دري ما صحته.
@هزن: ه.و\ز.ن�: إسم طائر؛ قال ال4زهري: جعه ه.و\ز.ن{: بطن¬ من ذي

الك�لع، وروى ال4زهري عن ال4صمعي ف كتاب ال4ساء قال: ه.و.از,ن� جع
ه.و\ز.ن{، وهو ح.ي� من اليمن يقال لم ه.و\ز.ن؛ قال: وأ%بو عامر

ال%و\ز.ن© منهم. وه.واز,ن�: قبيلة من قيس وهو ه.و.از,ن� بن منصور بن ع1كرمة بن
ح.ف}صة% بن قيس ع.ي\لن%. قال ال4زهري: ه.و.از,ن� ل أ%دري م1م_

اش\تقاق�ه، والنسب إل ه.واز,ن% القبيلة ه.واز,نê، ل4نه قد صار اساv للحي�،
ولو قيل ه.و\ز.ن,يÒ لكان وجهاv؛ وأ%نشد ثعلب:

إن� أ%باك ف%ر_ يوم. ص1فYي\،
لا رأ%ى ع.ك9اv وال4ش\ع.ر,ي>ي\
وحاب,ساv ي.س\ت.نe بالط�ائ1ي>ي\،
وق%ي\س, ع.ي\لن% ال%و.از,ن,ي�ي\

@هفن: أ%هله الليث، وقال ابن ال4عراب: ال%ف}ن' الطر الشديد.
@هكن: ت.ه.ك�ن. الرجل: ت.ن.د_م..

@هلن: ال1ل}ي.و\ن�: ن.ب\ت¬.



@هن: ال�ه.ي\م1ن' وال�ه.ي\م.ن': اسم من أ%ساء ال تعال ف الكتب
القدية. وف التنزيل: وم'ه.ي\م1ناv عليه؛ قال بعضهم: معناه الشاهد يعن

وشاه1داv عليه. وال�ه.ي\م1ن': الشاهد، وهو من آمن غي.ه من الوف، وأ%صله
أ%أ}م.ن. فهو م'ؤ.أ}م1ن¬، بمزتي، قلبت المزة الثانية ياء كراهة

اجتماعهما فصار م'ؤ.ي\م1ن¬، ث ص'ي>رت ال�ول هاء كما قالوا ه.راق وأ%راق.
وقال بعضهم: م'ه.ي\م1ن¬ معن م'ؤ.ي\م1ن، والاء بدل من المزة، كما قالوا

ه.ر.ق}ت' وأ%ر.ق}ت'، وكما قالوا إي_اك وه1ي_اك.؛ قال ال4زهري: وهذا على
قياس العربية صحيح مع ما جاء ف التفسي أ%نه بعن ال4مي، وقيل:

بعن م'ؤت.م.ن؛ وأ%ما قول عباس بن عبد الطلب ف شعره يدح النب، صلى ال
عليه وسلم.

حت اح\ت.و.ى ب.ي\ت'ك. ال�ه.ي\م1ن'، من
خ1ن\د1ف.، ع.ل}ياء4 تت.ها النeط�ق'

فإ,ن القتيب قال: معناه حت احتويت. يا م'ه.ي\م1ن' من خ1ن\د1ف. علياء؛
يريد به النب، صلى ال عليه وسلم، فأ%قام البيت مقامه ل4ن البيت إذا

ح.ل� بذا الكان فقد ح.ل� به صاحب'ه؛ قال ال4زهري: وأ%راد ببيته
ش.ر.ف%ه، والهيمن من نعته كأ%نه قال: حت اح\ت.وى ش.ر.ف�ك الشاهد' على فضلك

علياء4 الش_ر.ف1 من نسب ذوي خ1ن\د1ف أ%ي ذ1ر\و.ة% الش_ر.ف من نسبهم الت
تتها النeط�ق'، وهي أ%وساط� البال العالية، جعل خ1ن\د1ف. ن'ط�قاv له؛
قال ابن بري ف تفسي قوله بيت'ك الهيمن' قال: أ%ي بيت'ك الشاهد'

بشرفك، وقيل: أ%راد بالبيت نفسه ل4ن البيت إذا ح.ل� فقد حل� به صاحبه. وف
حديث عكرمة: كان علي�، عليه السلم، أ%ع\ل%م بال�ه.ي\م1نات1 أ%ي

الق%ضايا، من ال%ي\من.ة وهي القيام على الشيء، جعل الفعل لا وهو ل4ربابا
القو�امي بال�مور. وروي عن عمر أ%نه قال يوماv: إن>ي داع� ف%ه.ي\م1ن'وا

أ%ي إن أ%د\ع'و ال فأ%م>ن'وا، قلب أ%حد حرف التشديد ف أ%م>ن'وا ياء
فصار أ%ي\م1ن'وا، ث قلب المزة هاء وإحدى اليمي ياء فقال ه.ي\م1ن'وا؛

قال ابن ال4ثي: أ%ي اش\ه.د'وا. والعرب تقول: أ%م_ا زيد فحسن، ويقولون
أ%ي\ما بعن أ%م_ا؛ وأ%نشد البد ف قول ج.م1يل:

على ن.ب\عة{ ز.و\راء4 أ%ي\ما خ1طام'ها
ف%م.ت\ن¬، وأ%ي\ما ع'ود'ها فع.ت1يق'

قال: إنا يريد أ%م_ا، فاستثقل التضعيف فأ%بدل من إحدى اليمي ياء،



كما فعلوا بق1ياط{ ود1ينار� ود1يوان{. وقال ابن ال4نباري ف قوله:
وم'ه.ي\م1ناv عليه، قال: ال�ه.ي\م1ن' القائم على خلقه؛ وأ%نشد:

أ%ل إن� خي الناس,، بعد ن.ب,ي>ه1،
م'ه.ي\م1ن'ه التال1يه ف الع'ر\ف1 والنeك}ر,

قال: معناه القائم على الناس بعده، وقيل: القائم بأ�مور اللق، قال: وف
ال�ه.ي\م1ن خسة أ%قوال: قال ابن عباس ال�ه.ي\م1ن ال�ؤ\ت.م.ن'، وقال

الكسائي ال�ه.ي\م1ن' الشهيد، وقال غيه هو الرقيب، يقال ه.ي\م.ن
vعلى الشيء، وقال أ%بو م.ع\ش.ر� وم'ه.ي\م1نا vي'ه.ي\م1ن' ه.ي\من.ة إذا كان رقيبا

عليه معناه وق%ب_اناv عليه، وقيل: وقائماv على الك�ت'ب، وقيل:
Dم'ه.ي\م1ن¬ ف ال4صل م'ؤي\م1ن¬، وهو م'ف%ي\ع1ل

من ال4مانة. وف حديث و'ه.ي\ب�: إذا وقع الع.ب\د' ف أ�ل}هان,ي_ة1
الر_ب> وم'ه.ي\م1ن,ي_ة1 الص>د>يقي ل ي.ج,د\ أ%ح.داv يأ}خذ� بق%ل}به؛

ال�ه.ي\م1ن,ي_ة: منسوب إل ال�ه.ي\م1ن، يريد أ%مانة الصد>يقي، يعن
إدا ح.ص.ل% العبد' ف هذه الدرجة ل يعجبه أ%حد، ول ي'ح1ب_ إل ال عز

وجل.
وال1م\يان�: الت>ك�ة، وقيل للم1ن\ط%ق%ة1 ه1م\يانD، ويقال للذي يعل

فيه النفقة ويشد�
على الوسط: ه1م\يان؛ قال: وال1م\يان دخيل معر�ب، والعرب قد تكلموا به

قدياv فأ%عربوه. وف حديث النعمان بن م'ق%ر�ن{ ي.وم. ناو.ن\د.: أ%ل
Òإن>ي هاز

لكم الراية% الثانية ف%ل}ي.ث1ب الرجال� ولي.ش'دeوا ه.م.اي,ن.هم على
أ%ح\قائهم، يعن م.ناط1ق%هم لي.س\ت.ع1دeوا على الملة، وف النهاية ف حديث

النeعمان يوم ن.ه.او.ن\د.. ت.عاهد'وا ه.ماي,نكم ف أ%ح\ق1يك�م
وأ%ش\ساع.كم ف نعالكم؛ قال: ال%ماين' جع ه1م\يان{، وهي ال1ن\ط%قة والت>ك�ة،

وال4ح\ق1ي جع ح1ق}و�، وهي موضع ش.د> الزار؛ وأ%ورد ابن ال4ثي
حديثاv آخر عن يوسف الصديق، عليه السلم، مستشهداv به على أ%ن ال1م\ي.ان

ت1ك�ة� السراويل ل أ%ستحسن إيراد.ه، غفر ال لنا وله بكرمه.
@هنن: الان_ة� وال�نان.ة: الشحمة ف باطن العي تت ال�ق}لة. وبعي

Dما به هان_ة
ول ه'نانة أ%ي ط1ر\ق. قال أ%بو حات: حضرت' ال4صمعي وسأ%له إنسان عن



قوله ما ببعيي ه.ان_ة ول ه'نان.ةD، فقال: إنا هو ه'ت.اتة، بتاءين؛ قال
أ%بو حات: قلت إنا هو هان_ة وه'نانة، وبنبه أ%عراب فسأ%له فقال: ما

ال�تاتة؟ فقال: لعلك تريد ال�ن.ان.ة، فرجع إل الصواب؛ قال ال4زهري:
وهكذا سعته من العرب؛ ال�ن.ان.ة�، بالنون: الشحم. وكل شحمة ه'ن.انة.

وال�ن.انة أ%يضاv: بقية الخ. وما به هان_ة أ%ي شيء من خي، وهو على
الثل. وما بالبعي ه'ن.انة، بالضم، أ%ي ما به ط1ر\ق¬؛ قال الفرزدق:

،Dأ%ي'فاي,ش'ون.ك.، والع1ظ%ام' رقيقة
وال�خe م'م\ت.خ.ر' ال�نانة رار'؟

وأ%ورد ابن بري عجز هذا البيت ونسبه لرير. وأ%ه.ن_ه ال�، فهو
.Dم.ه\ن'ون

وال1ن.ن.ة�: ضرب من القنافذ.
وه.ن� ي.ه,نe: بكى بكاء مثل الني؛ قال:

لا رأ%ى الدار. خ.لءé ه.ن_ا،
وكاد. أ%ن ي'ظ}ه,ر. ما أ%ج.ن_ا

وال%ن,ي': مثل ال4ني. يقال: أ%ن� وه.ن_، بعن واحد. وه.ن_
ي.ه,نe هن,يناv أ%ي ح.ن_؛ قال الشاعر:

ح.ن_ت\ ولت. ه.ن_ت\،
وأ%ن>ي لك1 م.ق}ر'وع'

(* قوله «حنت ولت هنت» كذا بالصل والصحاح هنا وف مادة قرع أيضاv بواو
بعد حنت، والذي ف التكملة بذفها وهي أوثق الصول الت بأيدينا وعليها

يتخرج هذا الشطر من الزج وقد دخله الرم والذف).
قال: وقد تكون بعن بكى. التهذيب: ه.ن_ وح.ن_ وأ%ن�، وهو ال%ن,ي'

وال4ني' وال%ني' قريب¬ بعضها من بعض؛ وأ%نشد:
لا رأ%ى الدار. خ.لءé ه.ن_ا

أ%ي ح.ن_ وأ%ن�. ويقال: ال%ن,ي أ%رفع' من ال4ني؛ وقال آخر:
لت.ن\ك1ح.ن_ أ%بداv ه.ن_ان.ه\،
ع'ج.ي>زاv كأ%ن_ها ش.ي\ط%ان.ه\

يريد بال%ن�انة الت تبكي وت.ئ1ن�؛ وقول الراعي:
أ%ف أ%ث%ر, ال4ظ}عان1 ع.ي\ن'ك. ت.ل}م.ح'؟

أ%ج.ل} لت. ه.ن_ا، إن� قلب.ك مت\ي.ح'



يقول: ليس ال4مر حيث ذهبت.. وقولم: يا ه.ناه أ%ي يا رجل، ول يستعمل
إل ف النداء؛ قال امرؤ القيس:

وقد راب.ن قول�ها: يا ه.نا
ه'، و.ي\ح.ك. أ%ل}ح.ق}ت. ش.ر�اv بش.ر�

@هنزمن: ال1ن\ز.م\ر' وال1ن\ز.م\ن' وال1ي\ز.م\ن'، كل©ها: عيد¬ من
أ%عياد النصارى أ%و سائر العجم، وهي أ%عجمية؛ قال ال4عشى:

إذا كان ه1ن\ز.م\ن¬ ور'ح\ت' م'خ.ش_ما
�@هون: ال�ون�: ال1ز\ي'. وف التنزيل العزيز: فأ%خ.ذ%ت\ه'م\ صاعقة
�العذاب ال�ون1؛ أ%ي ذي الزي. وال�ون�، بالضم: ال%و.ان�. وال�ون
وال%وان�: نقيض الع1ز>، هان% ي.ه'ون� ه.واناv، وهو ه.ي\ن¬ وأ%ه\و.ن�. وف

التنزيل العزيز: وهو أ%ه\و.ن� عليه؛ أ%ي كل ذلك ه.ي>ن¬
على ال، وليست للمفاضلة ل4نه ليس شيء# أ%ي\س.ر. عليه من غيه، وقيل:
الاء هنا راجعة إل النسان، ومعناه أ%ن البعث أ%هون� على النسان من
إنشائه، ل4نه يقاسي ف الن_ش\ء3 ما ل يقاسيه ف العادة والبعث؛ ومثل

ذلك قول الشاعر:
،�ل%ع.م\ر'ك ما أ%د\ري، وإن ل4و\ج.ل

�على أ%ي>نا ت.ع\د'و ال%ن,ي_ة� أ%و_ل
وأ%هانه وه.و_نه واس\ت.هان% به وت.هاو.ن% به1: استخف_ به، والسم

ال%و.ان� وال%هانة. ورجل فيه م.هانة أ%ي ذ�لð وضعف. قال ابن بري:
ال%هانة� من ال%وان1، م.ف}ع.لة منه وميمها زائدة. وال%هانة من ال%قارة:

ف%عالة مصدر م.ه'ن. م.هانة إذا كان حقياv. وف الديث: ليس بالاف ول
ال%هي؛ يروى بفتح اليم وضمها، فالفتح من ال%هانة، وقد تقد_م ف م.ه.ن.،

والضم من ال3هانة الستخفاف1 بالشيء والستحقار، والسم ال%وان�، وهذا
موضعه. واس\ت.هان% به وت.هاو.ن% به: استحقره؛ وقوله:

ول ت'ه,ي. الفقي.، ع.ل�ك. أ%ن
ت.ر\ك%ع. يوماv، والد_ه\ر' قد ر.ف%ع.ه\

أ%راد: ل ت'ه,ين.ن\، فحذف النون% الفيفة لا استقبلها ساكن¬.
وال%و\ن�: مصدر هان% عليه الشيء� أ%ي خ.ف_. وه.و_نه ال عليه أ%ي

سه_له وخففه. وشيء# ه.ي>ن¬، على ف%ي\ع1ل� أ%ي سهل، وه.ي\ن¬، مفف، والمع
أ%ه\و,ناء� كما قالوا شيء# وأ%شيئاء� على أ%ف}ع1لء4؛ قال ابن بري:



أ%شيئاء ل تنطق با العرب وإنا نطقت بأ%شياء فقال بعضهم: أ%صله أ%شيئاء،
فحذفت المزة تفيفاv، وقال الليل: أ%صله ش.ي\ئاء ف ف%ع\لء ث قد>مت

المزة الت هي لم فصارت أ%شياء، ووزنا الن ل%ف}عاء؛ وقال بعضهم:
ال%و\ن� وال�ون� واحد، وقيل: ال�ون� ال%وان� وال%و\ن� الر>فق؛

وأ%نشد:مررت' على الو.د1يعة1، ذات. يوم�،
ت.هاد.ى ف ر,داء ال1ر\ط1 ه.و\نا

وقال امرؤ القيس:
ت.م1يل� عليه ه'ون.ةD غي' م1ع\طال,

قال: ه'ونة ضعيفة من خ1ل}قتها ل تكون غليظة كأ%نا رجل، وروى غيه:
ه.و\نة أ%ي م'طاوعة؛ وقال ج.ن\د.لD الط©ه.وي�:

داو.ي\ت'هم من ز.م.ن� إل ز.م.ن\،
د.واء4 ب'ق}يا بالرeق%ى وبال�و.ن}،

وبال�و.ي\نا دائباv فلم أ�و.ن}
بال}و.ن، يريد: بالتسكي والصلح ابن ال4عراب: ه.ي>ن¬
.vوه.وانا vعلي_ ه.و\نا �ب.ي>ن' ال�ون1. ابن شيل: إنه لي.ه'ون

الفراء ف قوله تعال: أ%ي'م\س3ك�ه على ه'ون؛ قال: ال�ون� ف لغة قريش
ال%وان، قال: وبعض بن تيم يعل ال�ون% مصدراv للشيء ال%ي>ن,، قال: وقال
الكسائي سعت العرب تقول إن ك�ن\ت لقليل ه.و\ن1 الؤ'ونة م'ذ اليوم، قال:
وقد سعت ال%وان% ف مثل هذا العن؛ قال رجل من العرب لبعي له: ما به

بأ}س¬ غي' ه.وان,ه، يقول: إنه خفيف الثمن. وإذا قالت العرب: أ%ق}ب.ل%
ي.م\شي على ه.و\ن,ه، ل يقولوه إل بالفتح؛ قال ال عز وجل: الذين

ي.م\ش'ون على ال4رض ه.و\ناv؛ قال عكرمة وماهد: بالسكينة والوقار؛ وقال
الكميت:ش'مÒ م.هاو,ين' أ%ب\دان1 ال%ز'ور,، م.خا

م1يص' الع.شي�ات، ل خ'ور¬ ول ق�ز'م'
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون مهاوين جع مه\و.ن{، ومذهب سيبويه أ%نه جع

م1ه\وان{. ورجل ه.ي>ن¬ وه.ي\ن¬، والمع أ%ه\و,ناء#، وشيء#
ه.و\نD: حقي. قال ابن بري: ال%و\ن ه.وان� الشيء3 القي ال%ي>ن,

الذي ل كرامة له. وتقول: أ%ه.ن\ت' فلناv وت.هاو.ن\ت' به واست.ه\نت' به.
Dوالش>د_ة. أ%صابه ه'ون �وال�ون�: ال%وان

شديد أ%ي شدة ومض.ر_ة وع.و.ز¬؛ قالت النساء:



ت'ه,ي' النفوس. وه'ون النeفوس\
تريد: إهانة النفوس: ابن بري: ال�ون، بالضم، ال%وان؛ قال ذو الصبع:

اذه.ب\ إليك، فما أ�م>ي براع1ية{
تر\ع.ى ال%خاض.، ول أ�غض1ي على ال�ون1

vمن اليل، وال�نثى ه.و\نة، إذا كان م1ط}واعا Dويقال: إنه ل%ه.و\ن
س.ل1ساv. وال%و\ن� وال�و.ي\نا: التeؤ.دة والر>ف}ق والسكينة والوقار. رجل
ه.ي>ن وه.ي\ن، والمع ه.ي\نون%؛ ومنه: قوم ه.ي\ن'ون% ل%ي\ن'ون%؛ قال ابن

سيده: وتسليمه يشهد أ%نه ف%ي\ع1لD. وفلن يشي على ال4رض ه.4و\ناv؛
�ال%و\ن: مصدر ال%ي>ن ف معن السكينة والوقار. قال ابن بري: ال%و\ن

الر>فق؛ قال الشاعر:
ه.و\ن.ك�ما لي.ر'دe الد_ه\ر' ما فاتا،
ل ت.ه\ل1كا أ%س.فاv ف إث}ر, من ماتا

وف صفته، صلى ال عليه وسلم: ي.م\شي ه.و\ناv؛ ال%و\ن: الر>ف}ق
واللYي والتثبت، وف رواية: كان يشي ال�و.ي\نا، تصغي ال�ون.ى تأنيث

ال4ه\و.ن، وهو من ال�و_ل، وفر.ق بعض'هم بي ال%ي>ن وال%ي\ن فقال:
ال%ي>ن من ال1وان، وال%ي\ن' من اللYي. وامرأ%ة ه.و\نة وه'ونة؛ ال4خية

عن أ%ب عبيدة: م'ت_ئ1د.ة؛ أ%نشد ثعلب:
،Dت.ن'وء� ب.ت\ن.يها الر_واب وه.و\ن.ة

على ال4رض,، ج.م_اء� العظام, ل%ع'وب'
وت.ك%ل�م علي ه1ين.ت1ه أ%ي ر,س\له. وف الديث: أ%نه سار على ه1ين.ت1ه

أ%ي على عادته ف السeكون والر>فق. يقال: امش على هينتك أ%ي على
vم�ا أ%ي حب�ا vر,س\لك. وجاء عن على، عليه السلم: أ%ح\ب,ب\ ح.بيبك ه.و\نا

م'ق}ت.ص1داv ل إفراط فيه، وإضافة ما إليه ت'فيد' التقليل، يعن ل ت'س\ر,ف
،vوالب.غ1يض حبيبا vب� والب'غ\ض، فعسى أ%ن يصي. البيب ب.غيضا�ف ال

فل تكون قد أ%سرفت ف ال�ب فتندم.، ول ف الب'غ\ض فتست.ح\يي. وتقول:
تك%ل�م\ على ه1ين.تك. ورجل ه.ي>ن ل%ي>ن وه.ي\ن ل%ي\ن. شر: ال%و\ن

الر>ف}ق والد_ع.ة. وقال ف تفسي حديث علي، عليه السلم: يقول ل ت'ف}ر,ط}
ف ح'ب�ه ول ف بغضه. ويقال: أ%خذ أ%مر.ه بال�ون، تأنيث ال4ه\ون،

وأ%خذ فيه بال�و.ي\نا، وإنك ل%ت.ع\م1د لله'و.ي\نا من أ%مرك ل4ه\ونه، وإنه
لي.أ}خذ ف أ%مره بال%و\ن أ%ي بال4ه\و.ن. ابن ال4عراب: العرب تدح



بال%ي\ن الل�ي\ن، مفف، وتذم بال%ي�ن الل�ي�ن، مثقل. وقال النب، صلى
ال عليه وسلم: ال�سل1م'ون ه.ي\ن'ون% ل%ي\ن'ون%، جعله مدحاv لم. وقال
غي ابن ال4عراب: ه.ي>ن وه.ي\ن ول%ي>ن ول%ي\ن بعن واحد، وال4صل

ه.ي>ن، فخفف فقيل ه.ي\ن، وه.ي�ن، ف%ي\ع1ل من ال%و\ن، وهو السكينة والوقار
والسهولة، وعينه واو. وشيء# ه.ي>ن وه.ي\ن أ%ي سهل. وف حديث عمر، رضي

ال عنه: النساء ثلث فه.ي\نة ل%ي\نة عف1يفة.
وف النوادر: ه'ن\ عندي اليوم.، واخ\ف1ض عندي اليوم.، وأ%ر,ح\ عندي،

وار\ف%ه\ عندي، واست.ر\ف1ه\ عندي، ور.فYه\ عندي، وأ%ن\ف1ه\ عندي،
واس\ت.نف1ه\ عندي؛ وتفسيه أ%قم عندي واسترح واس\ت.ج,م_؛ ه'ن\

من ال%و\ن وهو الرفق والد_عة والسكون.
وأ%ه'و.ن�: اسم' يوم, الثني ف الاهلية؛ قال بعض شعراء الاهلية:

أ�ؤ.م>ل� أ%ن أ%ع1يش.، وأ%ن� ي.و\م1ي
بأ%و_ل% أ%و بأ%ه\ون% أ%و ج'بار,
أ%و التال د'بار� أ%م فيو\مي

ب'ؤن,س� أ%و ع.رو'بة أ%و ش1يار,
قال ابن بري: ويقال ليوم الثني أ%يضاv أ%و\ه.د' من الو.ه\دة، وهي

النطاط لنفاض العدد من ال4ول إل الثان.
وال4ه\و.ن�: اسم رجل. وما أ%دري أ%يe ال�ون هو أ%ي أ%يe اللق. قال

ابن سيده: والزاي أأ%وال�ون�: أ%بو قبيلة، وهو ال�ون� بن خزية بن
�م'د\ر,كة ابن إل}ياس بن م'ض.ر. أ%خو القارة. وقال أ%بو طالب: ال%و\ن

وال�ون� جيعاv ابن خ'زية بن مدركة بن ذات القارة أ%ت\ي.غ% بن, ال�ون بن
خزية 

(* قوله «مدركة بن ذات القارة أتيغ بن الون إل» هكذا ف الصل).
سوا قار.ة ل4ن ه.رير بن الرث قال لغوث1 بن كعب حي أ%راد أ%ن ي'ف%ر>ق.

بي أ%ت\يغ: د.ع\نا قارةv واحدةv، فمن يومئذ س'مeوا قارة؛ ابن الكلب:
أ%راد ي.ع\م.ر' الش_د_اخ' أ%ن ي'ف%ر>ق. ب'طون% ال�ون ف ب'طون كنانة،

فقال رجل من ال�ون:
د.ع'ونا قارةv ل ت'ن\ف1ر'ونا

فن.ج\ف�ل%، مثل%ما جف%ل% الظ�ليم'
(* قوله «فنجفل مثل ما جفل الظليم» هكذا ف الصل، والذي أورده الصنف



وصاحب الصحاح ف مادة قول وكذا اليدان ف ممع المثال:
فنجفل مثل إجفال الظليم)

ال�ف%ض_ل� الض_ب>يe: القارة بنو ال�ون. والاو.ن 
(* قوله «والاون

إل» عبارة التكملة ابن دريد: الاوون أي بواوين الول مضمومة الذي يدق
به عرب صحيح. ول يقال هاون أي بفتح الواو لنه ليس ف كلم العرب إسم

على فاعل بعد اللف واو. قال ابو زيد ف الاوون إنه سعه من أناس ول
يئ به غيه. وقال الفراء ف كتابه البهي: وتقول لذا الاون الذي يدق به

eوالاو'ون، فارسي معرب: هذا الذي ي'د.ق �الاوون بواوين). والاو'ن
فيه؛ قيل: كان أ%صله هاو'ون ل4ن جعه ه.و.اوين' مثل قانون وق%و.اني،

فحذفوا منه الواو الثانية استثقالv وفتحوا ال�ول، ل4نه ليس ف كلمهم
فاع'لD بضم العي.

وال�ه\و.ئ1نe: الو.ط1يء� من ال4رض نو ال%ج\ل, والغائط والوادي،
وجعه م'ه\و.ئ1ن_ات¬.

@هي: هان% ي.ه,ي': مثل لن% ي.ل1ي. وف الثل: إذا ع.ز_ أ%خوك فه,ن\.
وما ه.ي.ان� هذا ال4مر, أ%ي شأن'ه. وه.ي�ان� بن ب.ي�ان%: ل ي'ع\ر.ف'

ول ي'ع\ر.ف أ%بوه، وقد ذكر أ%ن نونه زائدة، وال أ%علم.
@هيزمن: ال1ن\ز.م\ر' وال1ن\ز.م\ن' وال1ي\ز.م\ن'، كلها: عيد من أ%عياد

النصارى أ%و سائر العجم، وهي أ%عجمية، وال أ%علم.
@هده: ف الديث: حت إذا كان بال%د.ة1 

(* قوله «ف الديث حت إذا
كان بالدة» ذكره هنا تبعاv للنهاية، وقد ذكره صاحب القاموس ف مادة هدد،

وعبارة ياقوت: الدة، بتخفيف الدال، من الدى بزيادة هاء) بي ع'س\فان%
Òبالتخفيف: اسم موضع بالجاز، والنسبة إليه ه.د.و,ي ،�ومكة؛ ال%د.ة

على غي قياس، ومنهم من يشدد الدال. فأ%ما ال%د\أ%ة� الت جاءت ف ذكر
قتل عاصم فقيل: إنا غي هذه، وقيل: هي هي.

@هوه: ه.ه\: كلمة ت.ذ%ك©ر� وتكون بعن التحذير أ%يضاv، ول ي'ص.ر_ف'
منه فعل لثقله على اللسان وقبحه ف النطق، إل أ%ن يضطر شاعر. قال
الليث: ه.ه\ ت.ذ}ك1ر.ةD ف حال، وتذير¬ ف حال، فإذا مد.د\ت.ها وقلت. هاه\

كانت كانت وعيداv ف حال، وحكاية لضحك الضاحك ف حال، تقول: ضحك فلن



فقال هاه\ هاه\؛ قال: وتكون هاه\ ف موضع آه\ من الت_و.جeع, من قوله:
إذا ما ق�م\ت' أ%ر\ح.ل�ها بل%ي\ل�،

تأ%و_ه' آه.ة% الرجل, ال%زين,
ويروى:

ت.ه.و_ه' هاه.ة% الرجل, الزين
قال: وبيان القطع أ%حسن. ابن السكيت: الهة� من الت_أ%وeه1، وهو

،vوأ%م1يه.ة vوكذلك قولم ف الدعاء آهة ،vالتوجع. يقال: تأ%و_ه\ت' آهة
وتفسيها مذكور ف موضعه. وال%و\هاءة� وال%و\هاء�: البئر الت ل

م'ت.ع.ل�ق. با ول موضع لر,ج\ل, ناز,لا لب'ع\د1 جال%ي\ها؛ قال:
ب'و_ة ه.و\هاءة1 الت_ر.جeل,

ورجل ه.و\هاء# وه.و\هاءةD وه.و\هاةD: ضعيف الفؤاد جبان من ذلك. قال ابن
بري: وحكى ابن السكيت هو.اه1يةv أ%يضاv للجبان. ورجل ه'وه.ةD، بالضم،

أ%ي جبان. وف حديث عمرو بن العاص: كنت. ال%و\هاة% ال�م.ز.ة%؛
ال%و\هاة�: ال4حق. أ%بو عبيد: ال%و\ماة� وال%و\هاة� واحد، والمع ال%و.امي

وال%ياهي.
وت.ه.و_ه. الرجل�: تف%ج_ع..

وال%واهي: ضرب من السي، واحدتا ه.و\هاةD. ويقال: إن الناقة ل%ت.س3ي
ه.واه1ي. من السي؛ قال الشاعر:

ت.غال%ت\ يداها بالن_جاء3 وت.ن\ته,ي
ه.واه1ي. من س.ي�، وع'ر\ض.ت'ها الص_ب'

ابن السكيت: رجل ه.واه1ي.ةD وه.و\هاءةD إذا كان من\خ'وب. الفؤاد، وأ%صل
الواهاءة البئر ل م'تعل�ق. با، كما تقدم. ويقال: جاء فلن

بال%واه1ي أ%ي بالتخاليط وال4باطيل. وال%واه1ي: اللغو من القول وال4باطيل؛
قال ابن أ%حر:

vوف كل يوم� ي.د\ع'وان1 أ%ط1ب_ة
إل�، وما ي'ج\د'ون% إل ه.و.اه1يا

وسعت' ه.واه1ي.ة% القوم,: وهو مثل ع.ز,يف ال1ن> وما أ%شبهه. ورجل
ه'وه¬: كه.و\هاءة{. وه'وه\: اسم لقار.ب\ت.. والعرب تقول عند

الت_و.جeع, والت_ل%هeف1: هاه\ وهاه1يه؛ وأ%نشد ال4صمعي:
قال الغ.و.ان: قد ز.هاه' ك1ب.ر'ه\،



وق�ل}ن.: يا ع.م> فما أ�غ%ي>ر'ه\،
وقلت': هاه{ لديث{ أ�ك}ث1ر'ه\

الاء ف أ}�ك}ث1ر'ه' ل1هاه{. وف حديث عذاب القب: هاه\ هاه\. قال: هذه
كلمة تقال ف اليعاد وف حكاية الضحك، وقد تقال للتوجع، فتكون الاء

ال�ول مبدلة من هزة آه، وهو ال4ليق بعن هذا الديث. يقال:
.vوهاهة vتأ%و_ه. وت.ه.و_ه. آه.ة

@هيه: ه1يه1 وه1يه.، بالكسر والفتح: 
(* قوله «بالكسر والفتح» أ%ي كسر

الاء الثانية وفتحها، فأ%ما الاء الول فمكسورة فقط كما ضبط كذلك ف
التكملة والكم). ف موضع إيه1 وإيه.. وف حديث أ�مي_ة% وأ%ب سفيان% قال:

يا ص.خ\ر' ه1يه{، فقلت: ه1ي\هاv؛ ه1يه{: بعن إيه{ فأ%بدل من المزة
هاء، وإيه{ اسم سي به الفعل، ومعناه ال4مر، تقول للرجل إيه1، بغي

تنوين، إذا استزدته من الديث العهود بينكما، فإن نو_ن\ت. استزدت.ه' من
حديث{ م_ا غي معهود، ل4ن التنوين للتنكي، فإذا سك�ن\ت.ه' وكففته قلت

إيهاv، بالنصب، فالعن أ%ن أ�مي_ة% قال له: ز,د\ن من حديثك، فقال له
أ%بو سفيان: ك�ف_ عن ذلك. ابن سيده: إيه{ كلمة استزادة لكلم، وهاه\ كلمة
وعيد{، وهي أ%يضاv حكاية� الضحك والن_و\ح,. وروى ال4زهري عن أ%ب هريرة

قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم، إن ال يب الع'طاس.
وي.ك}ر.ه' الت_ثاؤ'ب.، فإذا ت.ثاء4ب. أ%حد'كم فل}ي.ر'د_ه ما استطاع ول

يقول%ن_ هاه\ هاه\، فإنا ذل1ك�م' الشيطان� يضحك' منه. وف حديث علي، رضوان
ال عليه، وذكر العلماء ال4تقياء فقال: أ�ولئك أ%ولياء� ال3 من خلقه

ون'ص.حاؤ'ه' ف د1ين,ه والدeعاة� إل أ%مره، هاه\ هاه\ ش.و\قاv إليهم.
قال ابن سيده: وإنا قضيت على أ%لف هاه أ%نا ياء بدليل قول1هم ه1يه1 ف

معناه.
وه.ي\ه.ي\ت' بالبل وهاه.ي\ت' با: دعوتا وزجرتا فقلت لا ه.اه.ا،

فقلبت الياء أ%لفاv لغي علة إل ط%ل%ب الفة، ل4ن الاء لفائها كأ%نا
ل ت.ح\ج'ز\ بينهما، فالتقى م1ث}لن1. وهاه.ي\ت' بالبل أ%ي شاي.ع\ت'

با. وهاه.ي\ت' الكلب: زجرتا؛ وقال:
أ%ر.ى ش.ع.رات{، على حاجبيـ

ي.، ب,يضاv ن.ب.ت\ن. جيعاv ت'ؤ.ام.ا



ظ%ل1ل}ت' أ�هاهي ب,هن_ الك1ل
ب.، أ%ح\س3ب'ه'ن_ ص'واراv ق1يام.ا

فأ%ما قوله:
قد أ%خ\ص1م' ال%ص\م. وآت بالرeب'ع\،

وأ%ر\ف%ع' الفنة% بال%ي\ه1 الر_ت1ع\
فإن أ%با علي فسره بأ%نه الذي ي'ن.ح_ى وي'ط}ر.د' لدنس ثيابه فل

ي'ط}ع.م'، يقال له ه.ي.ه\ ه1ي.ه\. وحكى ابن ال4عراب: أ%ن ال%ي\ه هو الذي
ي'ن.ح_ى لدنس ثيابه يقال له ه.ي\ه ه.ي\ه؛ وأ%نشد البيت:

وأ%ر\ق%ع' ال%ف}ن.ة% بال%ي\ه1 الر_ئ1ع\
قوله: آت بالرeب'ع أ%ي بالرeت\ع, من الغنيمة، ومن قال بالرeب.ع,،

فمعناه أ%قتاده وأ%سوقه. وقوله:
وأ%ر\ق%ع, الفنة باليه الرت1ع

الر_ت1ع': الذي ل يبال ما أ%كل وما صنع، فيقول أ%نا أ�دنيه وأ�طعمه
وإن كان دنس الثياب؛ وأ%نشد ال4زهري هذا البيت عن ال4عراب وفسره فقال:

يقول إذا كان خ.ل%لv س.ددته بذا، وقال: ال%ي\ه' الذي ي'ن.ح_ى.
يقال: ه.ي\ه ه.ي\ه لشيء ي'ط}ر.د' ولي'طع.م'، يقول: فأ%نا أ�دنيه واطعمه.

وه.ي.اه¬: من أ%ساء الشياطي.
وه.ي\هات. وه.ي\هات1: كلمة معناها الب'ع\د'، وقيل: ه.ي\هات. كلمة

تبعيد؛ قال جرير¬:
فه.ي\هات. ه.ي\هات. الع.ق1يق' وأ%ه\ل�ه'
وه.ي\هات. خ1لê بالع.قيق, ن'حاول�ه\

والتاء مفتوحة مثل كيف، وأ%صلها هاء، وناس يكسرونا على كل حال بنزلة
نون التثنية؛ قال ح'م.يد¬ ال4ر\ق%ط� يصف إبلv قطعت بلداv حت صارت ف

الق1فار:
ي'ص\ب,ح\ن. بالق%ف}ز, أ%تاو,ي_ات1،

ه.ي\هات1 من م'ص\ب.ح1ها ه.ي\هات1
ه.ي\هات1 ح.ج\ر¬ من ص'ن.ي\ب,عات1

وقد تبدل الاء هزة فيقال أ%يهات. مثل ه.راق. وأ%راق.؛ قال الشاعر:
أ%ي\هات. م1ن\ك. الياة� أ%ي\هات.ا

وقد تكرر ذكر هيهات ف الديث، واتفق أ%4هل اللغة أ%ن التاء من هيهات



ليست بأ%صلية، أ%صلها هاء. قال أ%بوعمرو بن العلء: إذا وص.ل}ت. ه.ي\هات.
ف%د.ع, التاء على حالا، وإذا و.ق%ف}ت. فقل ه.ي\هات ه.ي\هاه، قال ذلك ف
قول ال عز وجل: ه.ي\هات. ه.ي\هات. لا توع.د'ون%. قال: وقال سيبويه

من كسر التاء فقال ه.ي\هات1 ه.ي\هات1 فهي بنزلة ع1ر\قات{، تقول
،Dواحد.ت'ها ع1ر\ق%ة vاس\تأ}صل% ال ع1ر\قات1هم، فمن كسر التاء جعلها جعا

وواحد.ة� ه.ي\هات1 على ذلك اللفظ ه.ي\ه.ةD، ومن نصب التاء جعلها كلمة واحدة،
قال: ويقال ه.ي\هات. ما ق�ل}ت. وه.ي\هات. ل1ما ق�ل}ت.، فم.ن\ أ%دخل

اللم فمعناه الب'ع\د' لقولك. ابن ال4نباري: ف ه.ي\هات. سبع لغات{: فمن
قال ه.ي\هات. بفتح التاء بغي تنوين ش.ب_ه التاء بالاء ونصبها على
م.ذ}ه.ب ال4داة1، ومن قال ه.ي\هاتاv بالتنوين ش.ب_هه بقوله فقليلv ما

ي'ؤ\منون أ%ي فقليلv إيان'هم، ومن قال ه.ي\هات1 ش.ب_هه بذام, وقطام,، ومن
قال ه.ي\هات{ بالتنوين ش.ب_هه بال4صوات كقولم غاق� وطاق�، ومن قال

،Dه.ي\هات' لك بالرفع ذهب با إل الوصف فقال هي أ%داة وال4د.وات' معرفة
ومن رفعها ون.و_ن% ش.ب_ه. التاء بتاء المع كقوله من ع.ر.فات{، قال: ومن

العرب من يقول أ%ي\هات ف اللغات الت ذكرتا كلها، ومنهم من يقول
أ%يهان، بالنون، قال الشاعر:

أ%ي\هان% منك. الياة� أ%ي\هانا
ومنهم من يقول أ%ي\ها، بل نون{، ومن قال أ%ي\ها حذف التاء كما حذفت

الياء من حاش.ى فقالوا حاش.؛ وأ%نشد:
ومن د'ون.ي ال4عراض' والق1ن\ع' كل©ه،

وك�ت\مان� أ%ي\ه.ا ما أ%ش.ت_ وأ%ب\ع.د.ا
vوهي ف هذه اللغات كلها معناها الب'ع\د'، والستعمل منها استعمال

عالياv الفتح بل تنوين. الفراء: نصب هيهات بنزلة ن.ص\ب, ر'ب_ت.
وث�م_ت.، وال4صل ر'ب_ه\ وث�م_ه\؛ وأ%نشد:

ماو,ي_، يا ر'ب_ت.ما غارة{
ش.ع\واء4، كالل�ذ}ع.ة1 بال1يسم,

قال: ومن كسر التاء ل يعلها هاء تأ}نيث، وجعلها بنزلة د.راك1
وق%طام,. أ%بو حيان: ه.ي\هات. هيهات. لا توعدون، فأ%لق الاء الفتحة؛

قال:ه.ي\هات. من ع.ب\ل%ة% ما ه.ي\هاتا،
ه.ي\هات. إل ظ%ع.ناv قد فاتا



قال ابن جن كان أ%بو علي يقول ف ه.ي\هات. أ%نا أ�ف}ت مرةv بكونا
اساv سي به الفعل كص.ه\ وم.ه\، وأ�ف}ت1ي مرةv بكونا ظرفاv على قدر

ما ي.ح\ض'ر'ن ف الال، قال: وقال مرة أ�خرى إنا وإن كانت ظرفاv فغي
متنع أ%ن تكون مع ذلك اساv سي به الفعل كع1ن\د.ك. ودون.ك. وقال ابن جن
مرة: ه.ي\هات{ وهيهات1، مصروفة وغي مصروفة، جع ه.ي\هة، قال: وه.ي\هات

عندنا رباعية مكررة، فاؤ'ها ولم'ها ال�ول هاء، وعينها ولمها الثانية
ياء، فهي لذلك من باب ص1يص1ي.ة{، وع.كس'ها ي.ل}ي.ل� وي.ه\ياه¬، من
ض.ع_ف. الياء بنزلة ال%ر\م.ر.ة والق%ر\ق%ر.ة. ابن سيده: أ%ي\هات. لغة ف

ه.ي\هات.، كأ%ن9 المزة بدل من الاء؛ هذا قول بعض أ%هل اللغة، قال:
وعندي أ%ن إحداها ليست بدلv من ال�خرى إنا ها لغتان. قال ال4خفش:

يوز ف ه.ي\هات. أ%ن يكون جاعة، فتكون التاء الت فيها تاء المع الت
للتأ}نيث، قال: ول يوز ذلك ف اللت والع'ز_ى ل4ن لت. وكي\ت. ل

يكون مثل�هما ج.ماعةv، ل4ن التاء ل تزاد ف الماعة إل مع اللف، وإن
جعلت ال4لف والتاء زائدتي بقي السم على حرف واحد، قال ابن بري عند قول

الوهري: يوز ف ه.ي\هات. أ%ن يكون جاعة وتكون التاء� الت فيها تاء4
المع، قال: صوابه يوز ف هيهات بكسر التاء، وقد ينو�ن فيقال ه.ي\هات{

وه.ي\هاتاv؛ قال ال4ح\و.ص':
ت.ذك�ر' أ%ي_اماv م.ض.ي\ن. من الص>ب.ا،

وه.ي\هات1 ه.ي\هاتاv إليك. ر'ج'وع'ها
وقول العجاج:

ه.ي\هات. من م'ن\خرق� ه.ي\هاؤ'ه
قال ابن سيده: أ%نشده ابن جن ول يفسره، قال: ول أ%دري ما معن

ه.ي\هاؤ'ه. وقال غيه: معناها البعد والشيء الذي ل ي'ر\ج.ى. وقال ابن بري:
قوله ه.ي\هاؤ'ه يدل على أ%ن ه.ي\هات. من مضاعف ال4ربعة، وه.ي\هاؤه فاعل

ب.ي\هات، كأ%نه قال ب.ع'د. ب'ع\د'ه، ومن متعلقة بيهات، وقد تكلم عليه
أ%بو علي ف أ%ول الزء الثان والعشرين من الت_ذ}ك%رة. قال ابن بري: قال
أ%بو علي من فتح التاء وقف عليها بالاء ل4نا ف اسم مفرد، ومن كسر

التاء وقف عليها بالتاء ل4نا جع ل%ي\هات. الفتوحة، قال: وهذا خلف ما
حكاه الوهري عن الكسائي، وهو سهو منه، وهذا الذي رده ابن بري على

الوهري ونسبه إل السهو فيه هو بعينه ف الكم لبن سيده.



ال4زهري ف أ%ثناء كلمه على و.ه.ى: أ%بو عمرو الت_هي,يت' الص_و\ت'
بالناس. قال أ%بو زيد: هو أ%ن تقول له يا ه.ي.اه1.

@هبا: ابن شيل: ال%باء التراب الذي ت'ط%ي>ر'ه الريح فتراه على وجوه
الناس وج'ل�ود1هم وثيابم ي.ل}ز.ق' ل�زوقاv. وقال: أ%قول أ%ر.ى ف السماء

ه.باء، ول يقال ي.و\م'نا ذو ه.باء ول ذو ه.ب\وة{. ابن سيده وغيه:
ال%ب\وة� الغ.ب.ر.ة�، وال%باء� الغ'بار، وقيل: هو غ�بار شبه الدeخان ساط1ع¬

ف ال%واء؛ قال رؤبة:
ت.ب\د'و لنا أ%ع\لم'ه بعد. الغ.ر.ق\

ف ق1ط%ع, الل,، وه.ب\وات1 الدeق%ق\
قال ابن بري: الدeق%ق' ما د.ق_ من التراب، والواحد منه الدeق�ى كما

تقول ال�ل�ى وال�ل%ل. وف حديث الصوم: وإ,ن حال% بينكم وبينه س.حاب
أ%و ه.ب\وةD فأ%كم1ل�وا الع1د_ة أ%ي دون ال1لل,؛ ال%ب\وة: الغ.ب.ر.ة،

والمع أ%ه\باء، على غي قياس. وأ%ه\باء� الز_و\ب.عة1: ش1به الغ'بار
يرتفع ف الو�. وه.با ي.ه\ب'و ه'ب'وìا إ,ذا سطع، وأ%ه\ب.ي\ت'ه أ%نا.

وال%باء: د'قاق الترب ساط1ع'ه وم.ن\ث�ور'ه على وجه ال4رض.
وأ%ه\ب الفر.س': أ%ثار ال%باء؛ عن ابن جن، وقال أ%يضاv: وأ%ه\ب.ى

التراب. فع.د_اه؛ وأ%نشد:
أ%ه\ب.ى التراب. ف%و\ق%ه إ,ه\بايا

جاء بإ,ه\بايا على ال4صل. ويقال: أ%ه\ب.ى التراب. إ,ه\باء، وهي
ال4هاب�؛ قال أ%و\س بن ح.ج.ر:

أ%هاب,ي_ س.ف}ساف من. التeر\ب ت.و\أ%م
وه.با الر_ماد' ي.ه\ب'و: اخ\تل%ط% بالتراب وه.م.د. ال4صمعي: إ,ذا

س.ك%ن ل%ه.ب' النار, ول ي.ط}ف%أ} ج.م\ر'ها قيل خ.م.دت، فإ,ن ط%ف1ئ%ت البتة
قيل ه.م.د.ت، فإ,ذا صارت ر.ماداv قيل ه.با ي.ه\ب'و وهو هاب�، غي مهموز.

قال ال4زهري: فقد صح ه.با التراب' والر_ماد' معاv. ابن ال4عراب: ه.با
إ,ذا ف%ر_، وه.با إ,ذا مات أ%يضاv، وت.ها إ,ذا غ%ف%ل، وزها إ,ذا تكب_ر،

وهزا إ,ذا ق%ت.ل، وهزا إ,ذا سار، وث%ها إ,ذا ح.م'ق.. وال%باء: الشيء
ال�ن\ب.ث© الذي تراه ف البيت من ض.و\ء الشمس ش.بيهاv بالغ'بار. وقوله عز

وجل: فجعلناه ه.باءé من\ث�وراv؛ تأ}ويله أ%ن� ال4 أ%ح\بط% أ%عمالم
حت صارت بنزلة ال%باء النثور. التهذيب: أ%بو إسحق ف قوله ه.باء



�م'ن\ب.ث9اv، فمعناه أ%ن البال صارت غ�باراv، ومثله: وس'ي>ر.ت1 ال1بال
فكانت س.راباv؛ وقيل: ال%باء ال�ن\بث© ما ت'ث1يه ال%يل ب.واف1رها من

د'قاق الغ'بار، وقيل لا يظهر ف الك�و.ى من ضوء الشمس ه.باء. وف الديث:
أ%ن س'ه.ي\ل% بن ع.مرو جاء ي.ت.هب_ى كأ%نه جل آدم. ويقال. جاء فلن

ي.ت.ه.ب_ى إ,ذا جاء فارغاv ي.ن\ف�ض يديه؛ قال ذلك ال4صمعي، كما يقال جاء
يضرب أ%ص\د.ر.ي\ه إ,ذا جاء فارغاv. وقال ابن ال4ثي: الت_ه.ب>ي م.ش\ي

.vب.ط1يئا vا إ,ذا مشى مشياìخ\تال العجب من ه.با ي.ه\ب'و ه'ب'و�ال
وموضع¬ هاب التراب: كأ%ن� ترابه مثل ال%باء ف الر�قة. والاب من التراب:

ما ار\تف%ع. ود.ق_؛ ومنه قول ه.و\بر� الار,ثي:
،vذ}ن.ي\ه1 ض.ر\بة�ت.ز.و_د. م1ن_ا ب.ي\ن. أ

د.ع.ت\ه إ,ل هاب التeراب, عق1يم'
وت'راب¬ هاب�؛ وقال أ%بو مالك بن الر�يب:

ت.ر.ى ج.د.ثاv قد ج.ر_ت1 الر>يح' ف%و\ق%ه
ت'راباv، كل%و\ن1 الق%س\طلن,ي>، هاب,يا

(* هذا البيت لالك بن الريب ل لبيه وهو من قصيدته الشهية الت يرثي
با نفسه.)

والاب: ت'راب القب؛ وأ%نشد ال4صمعي:
وهاب�، كج'ث}مان1 ال%مامة1، أ%ج\ف%ل%ت\

به ر,يح' ت.ر\ج� والص_با كل9 م'ج\ف%ل,
(* قوله« مفل» هو بضم اليم، وضبط ف ترج بفتحها وهو خطأ.)

وقوله:
يكون� با د.ليل% الق%وم, ن.ج\م¬،
كع.ي, الكل}ب, ف ه'بìى ق1باع,

قال ابن قتيبة ف تفسيه: شبه النجم بعي الكلب لكثرة نعاس الكلب ل4نه
يفتح عينيه تارة ث ي'غ\ض1ي فكذلك النجم يظهر ساعة ث ي.خ\ف%ى بال%باء،

وه'بìى: ن'ج'وم قد استترت بالباء، واحدها هاب�، وق1باع¬: قاب,عةD ف
الباء أ%ي داخلة فيه؛ وف التهذيب: وصف النجم الاب الذي ف الباء فشبهه

بعي الكلب ناراv، وذلك أ%ن� الكلب بالليل حارس وبالنهار ناعس، وعي
الناعس م'غ\م1ضة، ويبدو من عينيه ال%ف1يe، فكذلك النجم الذي يهتدى به هو

هاب� كعي الكلب ف خ.فائه، وقال ف ه'بìى: وهو جع هاب� مثل غ�زìى



جع غاز�، والعن أ%ن� دليل القوم نم هاب� ف ه'بìى ي.خفى فيه إ,ل
قليلv نه، ي.عرف به الناظر إ,ليه أ%ي_ نم هو وف أ%ي> ناحية هو فيهتدي

به، وهو ف نوم ه'بìى أ%ي هاب,ية{ إ,ل أ%نا ق1باع¬ كالق%ناف1ذ إ,ذا
ق%ب.ع.ت فل ي'ه\ت.د.ى بذه الق1باع، إ,نا ي'هتدى بذا النجم الواحد الذي

هو هاب� غي قاب,ع� ف نوم هاب,ية{ قابعة، وجع القابع. على ق1باع� كما
جعوا صاحباv على ص1حاب� وبعياv قام1حاv على ق1ماح�. النهاية ف حديث

السن: ث ات_ب.عه من الناس ه.باء# ر.عاع¬؛ قال: ال%باء ف ال4صل ما
ارتفع من تت س.نابك اليل، والشيء� ال�ن\ب.ث© الذي تراه ف ضوء الشمس،

فشبه با أ%تباعه. ابن سيده: وال%باء من الناس الذين ل عقول لم.
وال%ب\و': الظليم.

وال%باء4ة�: أ%رض ببلد غ%ط%فان، ومنه يوم ال%باء4ة لق%يس بن ز'هي
العبسي على ح'ذيفة بن ب.د\ر الفزاري�، قتله ف ج.ف}ر الباء4ة وهو

م'س\ت.ن\قع ماء با.
ابن سيده: ال%ب.يe الصب الصغي، وال�نثى ه.ب.ي_ةD؛ حكاها سيبويه،

قال: وزنما ف%ع.لê وف%ع.ل9ةD، وليس أ%صل ف%عل9 فيه ف%ع\ل%لv وإ,نا
بن من أ%ول وهلة على السكون، ولو كان ال4صل ف%ع\ل%لv لقلت ه.ب\ياv ف

الذكر وه.ب\ياةv ف الؤنث؛ قال: فإ,ذا جعت ه.ب.ي�اv قلت ه.بائي� ل4نه
eبنزلة غي العتل9 نو م.عد� وج'ب'ن�. قال الوهري: وال%ب.ي

وال%ب.ي�ة� الارية الصغية.
وه.ب,ي: ز.ج\ر¬ للفرس أ%ي ت.وس_عي وت.باع.دي؛ وقال الكميت:

ن'ع.لYم'ها ه.ب وه.لv وأ%ر\ح1ب\،
وف أ%ب\يات1نا ول%نا اف}ت'ل1ينا

النهاية: وف الديث أ%نه ح.4ض.ر. ث%ريدةv فه.ب_اها أ%ي سو�ى موضع
ال4صابع منها، قال: وكذا روي وشرح.

@هتا: هاتى: أ%عطى، وتصريفه كتصريف عاطى؛ قال:
وال ما ي'ع\طي وما ي'هات

أ%ي وما يأ}خذ. وقال بعضهم: الاء ف هاتى بدل من المزة ف آتى.
وال�هاتاة�: م'فاع.ل%ةD من قولك هات1. يقال: هاتى ي'هات م'هاتاةv، الاء فيها
أ%صلية، ويقال: بل الاء مبدلة من ال4لف القطوعة ف آتى ي'ؤات، لكن

العرب قد أ%ماتت كل شيء من فعلها غي ال4مر بات1. وما أ�هات1يك أ%ي ما



أ%نا ب'ع\ط1يك، قال: ول يقال منه هات.ي\ت' ول ي'نهى با؛ وأ%نشد ابن بري
ل4ب نيلة:

قل ل1ف�رات{ وأ%ب الف�رات1،
ول1س.ع1يد{ صاح1ب, الس_و\آت1:
هات'وا كما ك�ن�ا لكم ن'هات

أ%ي ن'هات1يكم، فلما قد_م الفعول وصله بلم الر�. وتقول: هات1 ل
هات.ي\ت.، وهات1 إ,ن كانت بك م'هاتاةD. وإ,ذا أ%مرت الرجل بأ%ن ي'عط1يك

شيئاv قلت له: هات1 يا رجل، وللثني هات1يا، وللجمع هات'وا، وللمرأ%ة هات،
فزدت ياء فرقاv بي الذكر وال�نثى، وللمرأ%تي هات1يا، ولماعة النساء

هات1ي. مثل عاط1ي.. وتقول: أ%نت أ%خذته فهات1ه، وللثني أ%نتما
أ%خذتاه فهات1ياه، وللجماعة أ%نتم أ%خذتوه فهاتوه، وللمرأ%ة أ%نت أ%خذت1ه

.vفهاتيه، وللجماعة أ%نت أ%خ.ذ}ت'ن_ه فهات1ين.ه. وهاتاه إ,ذا ناو.ل%ه شيئا
الفضل: هات1 وهات1يا وهاتوا أ%ي ق%ر>ب'وا؛ ومنه قوله تعال: قل هات'وا
ب'ر\هان.كم؛ أ%ي ق%ر>ب'وا، قال: ومن العرب من يقول هات1 أ%ي أ%ع\ط1.

وه.تا الشيء4 ه.ت\واv: كسره و.ط}أv برجليه.
وال1ت\ي' وال4ه\تاء: ساعات الليل.

.�وال4ت\هاء�: الص_حاري الب.عيدة
@هثي: ال%ث%يان�: ال%ث}و'؛ عن كراع. ال4زهري: ه.ثى إ,ذا اح\م.ر_
وج\ه'ه، وث%ها إ,ذا ح.م'ق.، وهاثاه إ,ذا ماز.ح.ه وماي.له، وثاهاه إ,ذا

قاو.ل%ه. وف ترجة قعبث: ه1ث}ت' له ه.ي\ثاv إ,ذا ح.ث%و\ت. له.
@هجا: ه.جاه ي.ه\ج'وه ه.ج\واv وه1جاء وت.ه\جاء، مدود: شتمه بالش>عر، وهو

خلف ال%د\ح. قال الليث: هو الو.ق1يعة� ف ال4ش\عار. وروي عن
النب،صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: اللهم إ,ن� فلناv ه.جان فاه\ج'ه اللهم

مكان% ما ه.جان؛ معن قوله اه\ج'ه أ%ي جاز,ه على ه1جائه إ,ياي. ج.زاء4
ه1جائه، وهذا كقوله عز وجل: وج.زاء� س.ي>ئ%ة{ س.ي>ئ%ةD م1ث}ل�ها، وهو

كقوله تعال: فم.ن, اع\ت.دى عليكم فاع\ت.د'وا عليه؛ فالثان م'جازاةD وإ,ن
واف%ق اللفظ� اللفظ%. قال ابن ال4ثي: وف الديث اللهم إ,ن� عمرو بن.

العاص, ه.جان، وهو يعلم أ%ن لست بشاعر، فاه\ج'ه اللهم وال}ع.ن\ه عد.د. ما
ه.جان أ%و مكان ما ه.جان، قال: وهذا كقوله م.ن ي'رائي ي'رائي ال� به

أ%ي ي'جاز,يه على م'راء4اته. وال�هاجاة� بي الشاع1ر.ي\ن,:



ي.تهاج.يان1. ابن سيده: وهاج.ي\ت'ه ه.ج.و\ت'ه وه.جان. وهم ي.تهاج.و\ن%: ي.ه\ج'و
بعض'هم بعضاv، وبينهم أ�ه\ج'و_ةD وأ�ه\ج,ي�ةD وم'هاجاةD يت.هاج.و\ن با؛

وقال العدي ي.ه\ج'و ليلى ال4خ\ي.ل1ي_ة:
د.عي ع.ن\ك1 ت.ه\جاء4 الر>جال,، وأ%ق}بلي

على أ%ذ}ل%غ1ي¼ ي.م\ل� اس\ت.ك1 ف%ي\ش.ل
ال4ذ%ل%غ1يe: منسوب إ,ل رجل من بن ع'بادة بن ع'ق%ي\ل� ر.ه\ط1 ل%ي\لى

ال4خ\ي.ل1ي_ة، وكان ن.ك�احاv، ويقال: ذكر أ%ذ}ل%غ1يÒ إ,ذا م.ذى؛
وأ%نشد أ%بو عمرو الشيبان:

فد.ح_ها بأ%ذ}ل%غ1ي¼ ب.ك}ب.ك1،
فص.ر.خ.ت\: قد ج'ز\ت. أ%ق}صى ال%س\ل%ك1

وهو م.ه\ج'وÒ. ول تقل ه.ج.ي\ت'ه. والرأ%ة ت.ه\ج'و ز.و\ج.ها أ%ي
ت.ذ�مe ص'حبته؛ وف التهذيب: ت.ه\ج'و ص'حبة زوجها أ%ي ت.ذ�مeه وت.ش\ك�و
ص'ح\بت.ه. أ%بو زيد: ال1جاء� الق1راء4ة، قال: وقلت لرجل من بن قيس

أ%ت.ق}ر.أ� من القرآن شيئاv؟ فقال: وال3 ما أ%ه\ج'و منه ح.رفاv؛ يريد ما
أ%ق}ر.أ� منه ح.ر\فاv. قال: ور.و.ي\ت' ق%ص1يدةv فما أ%ه\ج'و اليوم. منها بيتي

أ%ي ما أ%ر\وي. ابن سيده: وال1جاء ت.ق}ط1يع' اللفظة ب'روف1ها.
vوه1جاء وه.ج_ي\تها ت.ه\ج,ية vوه.ج.و\ت' الروف وت.ه.ج_ي\ت'ها ه.ج\وا

وت.ه.ج_يت' كله بعن؛ وأ%نشد ثعلب ل4ب و.ج\زة% الس_ع\دي:
يا دار. أ%س\ماء4، قد أ%ق}و.ت\ بأ%ن\شاج,

كالو.ح\ي,، أ%و كإ,مام, الكات1ب, الاج,ي
قال ابن سيده: وهذه الكلمة يائية وواوية، قال: وهذا على ه1جاء هذا أ%ي

على ش.ك}ل1ه وق%د\ر,ه1 وم1ثاله وهو منه.
وه.ج'و. ي.و\م'نا: اشت.د_ ح.رeه.

.�وال%جاة�: الض>ف}د.ع'، والعروف الاجة
وه.ج,ي. البيت' ه.ج\ياv: ان\ك%ش.ف.. وه.ج,ي.ت\ ع.ي\ن' البعي: غار.ت\.

ابن ال4عراب: ال1جى الش>بع' من الط�عام.
@هدي: من أ%ساء ال تعال سبحانه: الادي؛ قال ابن ال4ثي: هو الذي

ب.ص_ر. ع1باد.ه وعر_ف%هم ط%ريق. معرفته حت أ%قرeوا بر'ب'وبي_ته، وه.دى
كل ملوق إ,ل ما ل ب'د_ له منه ف ب.قائه ود.وام وج'وده. ابن سيده:

ال�دى ضد� الضلل وهو الر_شاد'، والدللة أ�نثى، وقد حكي فيها التذكي؛



وأ%نشد ابن بري ليزيد بن خ.ذ�اق�:
ولقد أ%ضاء4 لك الطر,يق' وأ%ن\ه.ج.ت\

س'ب'ل� ال%كار,م,، وال�د.ى ت'ع\د1ي
قال ابن جن: قال اللحيان ال�د.ى مذكر، قال: وقال الكسائي بعض بن

أ%سد يؤنثه، يقول: هذه ه'دÝى مستقيمة. قال أ%بو إ,سحق: قوله عز وجل: قل إ,ن
ه'د.ى ال هو ال�د.ى؛ أ%ي الص>راط الذي د.عا إ,ليه هو ط%ر,يق' الق�.

وقوله تعال: إ,ن� علينا ل%ل}ه'د.ى؛ أ%ي إ,ن� علينا أ%ن} ن'ب.ي>ن.
vوه1داية vى وه.د\ياÝد.ى من ط%ر,يق الض_لل. وقد ه.داه ه'د�طريق. ال

وه1ديةv وه.داه للد>ين ه'دÝى وه.داه ي.ه\د1يه ف الد>ين ه'دÝى. وقال قتادة
ف قوله عز وجل: وأ%ما ث%م'ود' فه.د.ي\ناه'م؛ أ%ي ب.ي_ن_ا لم ط%ر,يق.

ال�دى وطريق الضللة فاس\ت.ح.بeوا أ%ي آثر'وا الضللة على ال�د.ى.
الليث: لغة أ%هل الغ.و\ر, ه.د.ي\ت' لك ف معن ب.ي_ن\ت' لك. وقوله تعال:

أ%و.ل ي.ه\د1 لم؛ قال أ%بو عمرو بن العلء: أ%و.ل ي'ب.ي>ن\ لم. وف
الديث: أ%نه قال لعلي� س.ل, ال4 ال�د.ى، وف رواية: قل اللهم اه\د1ن

وس.د>د\ن واذكر بال�د.ى ه1داي.تك الطريق. وبالس_داد1 ت.س\د1يد.ك
الس_ه\م.؛ والعن إ,ذا سأ%لت. ال ال�د.ى فأ%خ\ط1ر بق%ل}بك ه1داية%

الط�ريق وس.ل, ال الستقامة فيه كما تت.ح.ر_اه ف س'لوك الطريق، ل4ن�
سالك. الف%لة ي.لزم الاد�ة% ول ي'فار,ق�ها خوفاv من الضلل، وكذلك

الر_ام1ي إ,ذا ر.م.ى شيئاv س.د_د الس_هم نوه لي'ص1يبه، فأ%خ\ط1ر ذلك بقلبك
ليكون ما ت.ن\ويه م1ن. الدeعاء على شاكلة ما تستعمله ف الرمي. وقوله عز
وجل: الذي أ%ع\ط%ى كل� شيء خ.ل}ق%ه ث ه.د.ى؛ معناه خ.ل%ق كل� شيء على

اليئة الت با ي'ن\ت.ف%ع' والت هي أ%ص\ل%ح' ال%ل}ق, له ث هداه
ل%ع1يشته، وقيل: ث ه.داه لوضع, ما يكون منه الولد، وال4و_ل أ%بي

وأ%وضح، وقد ه'د1ي. فاه\ت.د.ى. الزجاج ف قوله تعال: ق�ل, ال� ي.ه\د1ي
للحق>؛ يقال: ه.د.ي\ت' للح.ق> وه.د.ي\ت إ,ل الق بعنÝى واحد، ل4ن�

ه.د.ي\ت ي.ت.عد_ى إ,ل ال%ه\د1ي�ي، والقe ي.ت.ع.د_ى برف جر، العن: قل
ال يهدي م.ن يشاء للحق. وف الديث: س'ن_ة ال�لفاء الر_اش1د1ين

ال%ه\د1ي�ي.؛ ال%ه\د1يe: الذي قد ه.داه ال إ,ل الق، وقد اس\ت'ع\م1ل
ف ال4ساء حت صار كال4ساء الغالبة، وبه س'مي اله\د1يe الذي ب.ش_ر

به النبe،صلى ال عليه وسلم، أ%نه ييء ف آخر الزمان، ويريد



باللفاء الهديي أ%با بكر وعمر وعثمان وعلي�اv، رضوان ال عليهم، وإ,ن كان
عام�اv ف كل من سار س1ي.ت.هم، وقد ت.ه.د_ى إ,ل الشيء واه\ت.د.ى. وقوله

تعال: وي.ز,يد' ال الذين اه\ت.د.و\ا ه'دÝى؛ قيل: بالناسخ والنسوخ،
وقيل: بأ%ن ي.ج\ع.ل% جزاءهم أ%ن يزيدهم ف يقينهم ه'دÝى كما أ%ض.ل�

الفاس1ق بفسقه، ووضع ال�د.ى م.و\ض1ع. اله\تداء. وقوله تعال: وإ,ن ل%غ.ف9ار
لن تاب. وآم.ن. وع.م1ل صالاv ث� اه\ت.د.ى؛ قال الزجاج: تاب. م1ن\
ذنبه وآمن بر.ب>ه1 ث اه\تدى أ%ي أ%قام. على ال3يان، وه.د.ى واه\ت.د.ى
بعن. وقوله تعال: إ,ن� ال ل ي.ه\د1ي م.ن\ ي'ض1ل©؛ قال الفراء: يريد

ل ي.ه\تد1ي. وقوله تعال: أ%م\ م.ن\ ل ي.ه.د>ي إ,ل� أ%ن} ي'ه\د.ى،
بالتقاء الساكني فيمن قرأ% به، فإ,ن ابن جن قال: ل يلو من أ%حد

أ%مرين: إ,ما أ%ن تكون الاء مسكنة البتة فتكون التاء من ي.ه\ت.د1ي متلسة
الركة، وإ,ما أ%ن تكون الدال مشد_دة فتكون الاء مفتوحة بركة التاء

النقولة إ,ليها أ%و مكسورة لسكونا وسكون الدال ال�ول، قال الفراء: معن
قوله تعال: أ%م\ م.ن\ ل ي.ه.د>ي إ,ل� أ%ن} ي'ه\د.ى؛ يقول: ي.ع\ب'دون

ما ل ي.ق}د1ر أ%ن ي.نتقل عن مكانه إ,ل أ%ن ي.ن\ق�ل�وه، قال الزجاج:
وقرئ أ%م\ م.ن ل ي.ه\د\ي، بإسكان الاء والدال، قال: وهي قراءة شاذة وهي

مروية، قال: وقرأ% أ%بو عمرو أ%م\ م.ن ل ي.ه.د>ي، بفتح الاء، وال4صل ل
ي.ه\ت.د1ي. وقرأ% عاصم: أم م.ن\ ل ي.ه,د>ي، بكسر الاء، بعن

.vومن قرأ% أ%م\ من ل ي.ه\د1ي خفيفة، فمعناه ي.ه\ت.د1ي أ%يضا ،vي.ه\ت.د1ي أ%يضا
يقال: ه.د.ي\ت'ه ف%ه.د.ى أ%ي اه\ت.د.ى؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

إ,ن} م.ض.ى ال%و\ل� ول آت1ك�م'
gب,ع.ناج� ت.هتد1ي أ%ح\و.ى ط1م1ر�

فقد يوز أ%ن يريد تتدي بأ%حوى، ث حذف الرف وأ%وصل الفعل، وقد يوز
أ%ن يكون معن تتدي هنا ت.ط}ل�ب أ%ن ي.ه\د1يها، كما حكاه سيبويه من قولم

اخ\ت.ر.ج\ت'ه ف معن استخرجته أ%ي طلبت منه أ%ن ي.خ\ر'ج. وقال بعضهم:
هداه ال� الطريق.، وهي لغة أ%هل الجاز، وه.داه للط�ريق, وإ,ل الطريق,

ه1دايةv وه.داه ي.ه\د1يه ه1دايةv إ,ذا د.ل�ه على الطريق. وه.د.ي\ت'ه
الط�ريق. والبيت. ه1داية أ%ي عر_فته، لغة أ%هل الجاز، وغيهم يقول:

هديته إ,ل الطريق وإ,ل الدار؛ حكاها ال4خفش. قال ابن بري: يقال هديته
الطريق بعن عر�فته في'ع.د_ى إل مفعولي، ويقال: هديته إ,ل الطريق



وللطريق على معن أ%رش.د\ته إ,ليها في'عد_ى برف الر كأ%ر\ش.د\ت'، قال:
ويقال: ه.د.ي\ت' له الطريق. على معن ب.ي_ن\ت' له الطريق، وعليه قوله سبحانه

وتعال: أ%و.ل} ي.ه\د1 لم، وه.د.ي\ناه الن_ج\د.ي\ن، وفيه: اه\د1نا
الص>راط% الستقيم، معن ط%ل%ب ال�د.ى منه تعال، وقد ه.داه'م أ%نم قد

ر.غ1ب'وا منه تعال التثبيت على الدى، وفيه: وه'د'وا إ,ل الط�ي>ب من
الق%و\ل وه'د'وا إ,ل ص1راط1 ال%ميد، وفيه: وإ,نك ل%ت.ه\د1ي إ,ل ص1راط{

م'س\ت.ق1يم. وأ%م�ا ه.د.ي\ت' الع.ر'وس إ,ل زوجها فل بد� فيه من اللم
ل4نه بعن ز.ف%ف}تها إ,ليه، وأ%م_ا أ%ه\د.ي\ت' إ,ل البيت ه.د\ياv فل

يكون إ,ل بال4لف ل4نه بعن أ%ر\س.ل}ت' فلذلك جاء على أ%ف}ع.ل}ت'. وف
حديث ممد بن كعب: بلغن أ%ن عبد ال بن أ%ب س.ل1يط قال لعبد الرحن بن

ز.ي\د1 بن حار,ثة%، وقد أ%خ_ر صلة الظهر: أ%كانوا ي'ص.ل©ون هذه
الصلة الس_اعة%؟ قال: ل وال3، ف%ما ه.د.ى م1م�ا ر.ج.ع. أ%ي فما ب.ي>ن.
وما جاء ب'ج_ة{ م1م�ا أ%جاب، إ,نا قال ل وال3 وس.ك%ت.، وال%ر\ج'وع'

الواب فلم ييءg بواب فيه بيان ول حجة لا فعل من تأ}خي الصلة.
وه.د.ى: بعن بي_ن. ف لغة أ%هل الغ.و\ر، يقولون: ه.د.ي\ت' لك بعن

ب.ي_ن\ت' لك. ويقال بلغتهم نزلت: أ%و.ل ي.ه\د1 لم. وحكى ابن ال4عراب:
ر.ج'ل ه.د'وÒ على مثال عد'و¼، كأ%نه من ال1داية، ول ي.حكها يعقوب ف

ال4لفاظ الت حصرها كح.س'و¼ وف%س'و¼.
.vوه.د.ي\ت الضال�ة% ه1داية

وال�دى: الن_هار'؛ قال ابن مقبل:
Dدى، والب,يد' هاج,مة�حت اس\ت.ب.ن\ت' ال

ي}ش.ع\ن. ف الل, غ�ل}فاv، أ%و ي'ص.لYينا
وال�دى: إ,خراج شيء إ,ل شيء. وال�دى أ%يضاv: الطاعة� والو.ر.ع'.

وال�دى: الادي ف قوله عز وجل: أ%و أ%ج,د' على النار, ه'دÝى؛ والطريق'
يسم_ى ه'دÝى؛ ومنه قول الشماخ:
قد وك�ل}ت\ بال�دى إ,نسان% ساه1مة{،

�كأ%نه م1ن\ تام, الظYم\ء3 م.س\مول
وفلن ل ي.ه\دي الطريق. ول ي.ه\ت.دي ول ي.ه.د>ي ول ي.ه,د>ي، وذهب
على ه1د\ي.ت1ه أ%ي على ق%ص\ده ف الكلم وغيه. وخذ ف ه1د\ي.ت1ك أ%ي

فيما كنت فيه من الديث والع.م.ل ول ت.ع\د1ل عنه. ال4زهري: أ%بو زيد ف



باب الاء والقاف: يقال للرجل إ,ذا ح.د_ث بديث ث ع.دل عنه قبل أ%ن
ي.ف}ر'غ إ,ل غيه: خذ على ه1د\ي.ت1ك، بالكسر، وق1د\ي.ت1ك أ%ي خذ فيما كنت فيه

ول ت.ع\د1ل عنه، وقال: كذا أ%خبن أ%بو بكر عن شر، وقيده ف كتابه
السموع من شر: خذ ف ه1د\ي.ت1ك وق1د\ي.ت1ك أ%ي خذ فيما كنت فيه، بالقاف.

ون.ظ%ر. فلن ه1د\ية% أ%مر,ه أ%ي ج,هة% أ%مر,ه. وضل� ه1د\ي.ت.ه
وه'د\ي.ت.ه أ%ي لو.ج\ه,ه؛ قال عمرو بن أ%حر الباهلي�:

ن.ب.ذ% ال�ؤار. وض.ل� ه1د\ي.ة% ر.و\ق1ه،
ل�ا اخ\ت.ل%ل}ت' فؤاد.ه بال1ط}ر.د1

أ%ي تر.ك وجه.ه الذي كان ي'ر,يد'ه وسق%ط لا أ%ن} ص.ر.ع\ت'ه، وضل�
الوضع. الذي كان ي.ق}ص1د' له بر.و\ق1ه من الد_ه.ش. ويقال: فلن ي.ذ}ه.ب على

ه1د\ي.ت1ه أ1ي على ق%ص\د1ه. ويقال: ه.د.ي\ت' أ%ي قصد\ت'. وهو على
م'ه.ي\د1ي.ت1ه أ%ي حاله؛ حكاها ثعلب، ول مكب لا. ولك ه'د.ي�ا هذه الف%ع\لة1
أ%ي م1ثل�ها، ولك عندي ه'د.ي_اها أ%ي مثل�ها. ورمى بسهم ث رمى بآخر.

ه'د.ي_اه' أ%ي مثل1ه أ%و ق%ص\د.ه. ابن شيل: اس\ت.ب.ق. رجلن فلما سبق
أ%حد'ها صاحب.ه ت.بالا فقال له ال%س\ب'وق: ل ت.س\ب,ق}ن فقال السابق':

فأ%نت على ه'د.ي_اها أ%ي أ�عاو,د'ك ثانيةv وأ%نت على ب'د\أ%ت1ك. أ%ي
أ�عاو,دك؛ وتبالا: وت.جاح.دا، وقال: ف%عل به ه'د.ي_اها أ%ي م1ثل%ها. وفلن

ي.ه\دي ه.د\ي. فلن: يفعل مثل فعله وي.س3ي س1ي.ته. وف الديث:
واه\د'وا ب.د\ي ع.م_ار� أ%ي س1ي'وا بس3ي.ت1ه وت.ه.ي_أ�وا ب.ي\ئ%ت1ه. وما

أ%حسن ه.د\ي.ه أ%ي س.م\ت.ه وسكونه. وفلن حس.ن' ال%د\ي وال1د\ية1 أ%ي
الطريقة والس>ية. وما أ%ح\س.ن. ه1د\ي.ت.ه' وه.د\ي.ه أ%يضاv، بالفتح، أ%ي
س1ي.ته، والمع ه.د\ي¬ مثل ت.م\رة وت.م\ر�. وما أ%شبه ه.د\ي.ه ب.د\ي

فلن أ%ي س.م\ت.ه. أ%بو عدنان: فلن ح.س.ن' ال%د\ي وهو ح'س\ن' الذهب ف
أ�موره كلها؛ وقال زيادة� بن زيد العدوي:

وي'خ\ب,ر'ن عن غائب, ال%ر\ء3 ه.د\ي'ه،
كفى ال%د\ي' عما غ%ي_ب. ال%ر\ء� م'خ\ب,را

وه.دى ه.د\ي. فلن أ%ي سار. س.ي\ره. الفراء: يقال ليس لذا ال4مر
ه1د\يةD ول ق1ب\لةD ول د1ب\رةD ول و,ج\هةD. وف حديث عبد ال بن مسعود:

إ,ن أ%حس.ن. ال%د\ي, ه.د\ي' ممد{ أ%ي أ%حس.ن. الطريق, وال1داية والطريقة
والنحو واليئة، وف حديثه الخر: كنا ن.ن\ظ�ر إ,ل ه.د\يه1 ود.لYه؛



أ%بو عبيد: وأ%حدها قريب العن من الخر؛ وقال ع1م\ران� بن, حط�ان%:
،Dنت' ف ه.د\ي� علي_ غ%ضاضة�وما ك

وما ك�ن\ت' ف م.خ\زات1ه أ%ت.ق%ن_ع'
(* قوله« ف مزته» الذي ف التهذيب: من مزاته.)

وف الديث: ال%د\ي' الصال والس_م\ت' الصال1ح' جزء من خسة وعشرين
ج'زءاv من النبو_ة؛ ابن ال4ثي: ال%د\ي' الس>ية� وال%ي\ئة والطريقة،

ومعن الديث أ%ن هذه الال% من شائل ال4نبياء من جلة خصالم وأ%نا
ج'ز\ء معلوم من أ%ج\زاء أ%ف}عالم، وليس العن أ%ن النبو�ة تتجزأ، ول
أ%ن% من جع هذه ال1لل كان فيه جزء من النeب'و�ة، فإ,ن النبو�ة% غي
م'ك}ت.سبة ول م'ج\ت.ل%بة{ بال4سباب، وإ,نا هي كرامةD من ال تعال،

ويوز أ%ن يكون أ%راد بالنبو�ة ما جاءت به النبو�ة ودعت إ,ليه، وت.خ\صيص' هذا
العدد ما يستأ}ثر النب،صلى ال عليه وسلم، بعرفته.

وكل© متقد>م هاد{. والادي: الع'ن'ق' لتقد�مه؛ قال الفضل النeك}ري:
ج.م'وم' الش_د> شائلة� الذ©ناب،

وهاد1يها كأ%ن} ج,ذ}ع¬ س.ح'وق'
والمع ه.واد{. وف حديث النب،صلى ال عليه وسلم: أ%نه ب.ع.ث% إ,ل

�ض'باعة% وذ%ب.حت شاةv فط%ل%ب منها فقالت ما ب.ق1ي. منها إ,ل الر_ق%ب.ة
�فب.ع.ث% إ,ليها أ%ن أ%ر\س1لي با فإ,نا هاد1ة� الشاية1. والاد1ية

والادي: العن'ق' ل4نا ت.ت.ق%د_م على البد.ن ول4نا ت.ه\دي ال%س.د.
ال4صمعي: الاد1ية� من كل شيء أ%و_ل�ه وما تق%د_م. منه، ولذا قيل:

أ%ق}ب.ل%ت\ ه.وادي اليل, إ,ذا ب.د.ت\ أ%ع\ناق�ها. وف الديث: ط%ل%ع.ت\ ه.وادي
اليل يعن أ%وائ1ل%ها. وه.وادي الليل: أ%وائله لتقدمها كتقدeم

ال4عناق؛ قال س'ك%ي\ن بن ن.ض\رة% الب.ج.لي�:
د.ف%ع\ت' ب,ك%فYي الليل% عنه وقد ب.د.ت\
ه.وادي ظ%لم, الليل,، فالظ©ل© غام1ر'ه'

وهوادي اليل: أ%ع\ناق�ها ل4نا أ%ول� شيء من أ%ج\ساد1ها، وقد تكون
الوادي أ%ول% ر.عيل ي.ط}ل�ع منها ل4نا ال�ت.ق%د>مة. ويقال: قد ه.د.ت

ت.ه\دي إ,ذا ت.ق%د_مت\؛ وقال ع.بيد يذكر اليل:
،vوغ%داة% ص.ب_ح\ن. ال1فار. ع.واب,سا

ت.ه\دي أ%وائل%ه'ن_ ش'ع\ثD ش'ز_ب'



أ%ي ي.ت.ق%د_م'هن؛وقال ال4عشى وذكر ع.شاه وأ%ن� ع.صاه ت.ه\د1يه:
إ,ذا كان هادي الف%ت ف البل
د1، ص.د\ر. الق%ناة1، أ%طاع ال4م1يا

وقد يكون إ,نا س.م_ى الع.صا هاد1ياv ل4نه ي'م\س3كها فهي ت.ه\ديه
�تتقد_مه، وقد يكون من ال1داية1 ل4نا ت.د'ل©ه على الطريق، وكذلك الدليل

يسمى هاد1ياv ل4نه ي.ت.ق%د_م القوم. ويتبعونه، ويكون أ%ن ي.ه\د1ي.هم
:�للطريق,. وهاد1يات' الو.ح\ش,: أ%وائل�ها، وهي ه.واد1يها. والاد1ية

التقد>مة من ال3بل. والاد1ي: الدليل ل4نه ي.ق}د'م' القوم.. وه.داه أ%ي
ت.ق%د_مه؛ قال طرفة:

ل1ل}ف%ت.ى ع.ق}لD ي.ع1يش' به،
حيث� ت.ه\دي ساق%ه ق%د.م'ه\

وهادي السهم,: ن.ص\ل�ه؛ وقول امرئ القيس:
كأ%ن� د1ماء الاد1يات1 بن.ح\ر,ه

ع'صارة ح1ن_اء� بش.ي\ب� م'ر.ج_ل,
يعن به أ%وائل% الو.ح\ش,. ويقال: هو ي'هاد1يه الش>عر.، وهادان فلن

الش>عر. وهاد.ي\ت'ه أ%ي هاجان وهاج.ي\ت'ه. وال%د1ي_ة�: ما أ%ت\ح.ف}ت.
به، يقال: أ%ه\د.ي\ت' له وإ,ليه. وف التنزيل العزيز: وإ,ن م'ر\س1لة

إ,ليهم ب.د1ي_ة{؛ قال الزجاج: جاء ف التفسي أ%نا أ%ه\د.ت\ إ,ل
س'ل%ي\م.ان% ل%ب,نة ذهب، وقيل: ل%ب,ن. ذهب ف حرير، فأ%مر سليمان، عليه السلم،

بل%ب,نة الذهب فط�رحت تت الدواب> حيث ت.بول� عليها وت.ر'وت، فص.غ'ر ف
أ%عينهم ما جاؤ'وا به، وقد ذكر أ%ن الدية كانت غي هذا، إ,ل أ%ن قول

.vون.ن,ي بال؟ يدل على أ%ن الدية كانت مالeسليمان: أ%ت'م1د
والت_هاد1ي: أ%ن ي'ه\دي بعض'هم إ,ل بعض. وف الديث: ت.هاد'وا ت.حابeوا، والمع

ه.دايا وه.داو.ى، وهي لغة أ%هل الدينة، وه.داو,ي وه.داو�؛ ال4خية عن
ثعلب، أ%ما ه.دايا فعلى القياس أ%صلها ه.دائي، ث ك�رهت الضمة على الياء

فأ�سكنت فقيل ه.دائى\، ث قلبت الياء أ%لفاv استخفافاv لكان المع فقيل
ه.داءا، كما أ%بدلوها ف م.دار.ى ول حرف علة هناك إ,ل الياء، ث كرهوا

هزة بي أ%لفي ل4ن المزة بنزلة ال4لف، إ,ذ ليس حرف أ%قرب إ,ليها
منها، فصوروها ثلث هزات فأ%بدلوا من المزة ياء لفتها ول4نه ليس حرف بعد

ال4لف أ%قرب إ,ل المزة من الياء، ول سبيل إ,ل ال4لف لجتماع ثلث



أ%لفات فلزمت الياء بدلv، ومن قال ه.داو.ى أ%بدل المزة واواv ل4نم قد
يبدلونا منها كثياv كب'وس وأ�وم1ن؛ هذا كله مذهب سيبويه، قال ابن سيده:

وز,د\ته أ%نا إيضاحاv، وأ%ما ه.داوي فنادر، وأ%ما ه.داو� فعلى أ%نم
حذفوا الياء من ه.داوي حذفاv ث عوض منها التنوين. أ%بو زيد: ال%داوي لغة

ع'ل}يا م.ع.د¼، وس'ف}لها ال%دايا. ويقال: أ%ه\د.ى وه.د_ى بعنÝى
ومنه:أ%قول� لا ه.د>ي ول ت.ذ}خ.ري ل%ح\مي

(* قوله« أقول لا إل» صدره كما ف الساس: لقد علمت أم الديب أنن)
وأ%ه\د.ى ال%د1ي_ة% إ,ه\داءé وه.د�اها.

وال1ه\دى، بالقصر وكسر اليم: ال3ناء الذي ي'ه\د.ى فيه مثل الط�ب.ق,
ونوه؛ قال:

م1ه\داك. أ%ل4م' م1ه\دÝى ح1ي. ت.ن\س'ب'ه،
ف�ق%ي\رةD أ%و ق%بيح' الع.ض\د1 م.ك}س'ور'

ول يقال للط�ب.ق, م1ه\دÝى إ,ل� وفيه ما ي'ه\د.ى. وامرأ%ة م1ه\داء#،
بالد، إ,ذا كانت ت'ه\دي لاراتا. وف الكم: إ,ذا كانت كثية

ال3ه\داء؛ قال الكميت:
وإ,ذا ال�ر_د' اغ}ب.ر.ر\ن% م1ن. ال%ح\ـ
ل,، وصار.ت\ م1ه\داؤ'ه'ن_ ع.ف1يا

(* قوله« اغبرن» كذا ف الصل والكم هنا، ووقع ف مادة ع ف ر: اعتررن
خطأ.)

وكذلك الرجل م1ه\داء#: من عادته أ%ن ي'ه\د1ي.. وف الديث: م.ن\ ه.د.ى
ز'قاقاv كان له م1ث}ل� ع1ت\ق, ر.ق%بة{؛ هو من ه1داية1 الطريق, أ%ي من

ع.ر_ف ضال¾ أ%و ض.ر,يراv ط%ر,يق%ه، ويروى بتشديد الدال إما للمبالغة من
ال1داية، أ%و من ال%د1ي_ة1 أ%ي من تصد_ق بز'قاق من النخل، وهو

الس>ك�ة� والص_فe من أ%شجاره، وال1داء�: أ%ن تيء4 هذه بطعام1ها وهذه
بطعامها فتأ}ك�ل ف موضع واحد. وال%د1يe وال1د1ي_ة�: الع.ر'وس؛ قال أ%بو

ذؤيب:
بر.ق}م� وو.ش\ي� كما ن.م\ن.م.ت\

ب1ش\ي.ت1ها ال�ز\دهاة� ال%د1ي�
وال1داء: مصدر قولك ه.د.ى الع.ر'وس.. وه.د.ى العروس. إ,ل ب.ع\ل1ها

ه1داء وأ%ه\داها واه\ت.داها؛ ال4خية عن أ%ب علي؛ وأ%نشد:



كذ%ب\ت'م\ وب.يت1 ال3 ل ت.ه\ت.د'ون.ها
وقد ه'د1ي.ت\ إ,ليه؛ قال زهي:

فإ,ن} ت.ك�ن, الن>ساء� م'خ.ب_آت{،
فح'ق_ لكلY م'ح\ص1نة{ ه1داء

ابن ب'ز'ر\ج: واه\ت.د.ى الرجل� امرأ%ت.ه إ,ذا ج.م.ع.ها إ,ليه وض.م_ها،
وهي م.ه\د1ي_ةD وه.د1يÒ أ%يضاv، على ف%ع1يل�؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%ل يا دار. ع.ب\لة% بالط�و,ي�،
كر.ج\ع, الو.ش\م, ف ك%ف> ال%د1ي�

وال%د1يe: ال4سي'؛ قال التلمس يذكر ط%رفة وم.ق}تل ع.مرو بن ه1ند
إ,ياه:

كط�ر.ي\فة% بن, الع.ب\د1 كان ه.د1ي_ه'م\،
ض.ر.ب'وا ص.م1يم. ق%ذال1ه ب,م'ه.ن_د1

قال: وأ%ظن الرأ%ة إ,نا سيت ه.د1يìا ل4نا كال4س1ي عند زوجها؛
قال الشاعر:

كرجع الوشم ف كف الدي�
قال: ويوز أ%ن يكون سيت ه.د1يìا ل4نا ت'ه\د.ى إ,ل زوجها، فهي

ه.د1يÒ، ف%ع1يلD بعن مفعول. وال%د\ي': ما أ�ه\د1ي. إ,ل مكة من الن_ع.م.
وف التنزيل العزيز: حت يبلغ ال%د\ي' م.ح1ل�ه، وقرئ: حت يبلغ

ال%د1يe م.ح1ل�ه، بالتخفيف والتشديد، الواحدة ه.د\يةD وه.د1ي_ةD؛ قال ابن
بري: الذي قرأ%ه بالتشديد ال4عرج وشاهده قول الفرزدق:

ح.ل%ف}ت' بر.ب> م.ك�ة% وال�ص.ل�ى،
وأ%ع\ناق, ال%د1ي> م'ق%ل�دات1

وشاهد ال%د1ي_ة1 قول� ساعدة% بن ج'ؤ.ي_ة:
إن وأ%ي\د1يهم وكل9 ه.د1ي_ة
ما ت.ث1جe له ت.رائ1ب' ت.ث}ع.ب'

وقال ثعلب: ال%د\ي'، بالتخفيف، لغة أ%هل الجاز، وال%د1يe، بالتثقيل
على ف%ع1يل، لغة بن تيم وس'ف}لى قيس، وقد قرئ بالوجهي جيعاv: حت

ي.ب\ل�غ% ال%دي مله. ويقال: مال ه.د\ي¬ إ,ن كان كذا، وهي يي.
وأ%ه\د.ي\ت' ال%د\ي. إ,ل بيت ال3 إ,ه\داء. وعليه ه.د\يةD أ%ي ب.د.نة. الليث

وغيه: ما ي'ه\دى إ,ل مكة من الن_ع.م وغيه من مال أ%و متاع� فهو ه.د\ي¬



وه.د1يÒ، والعرب تسمي ال3بل ه.د1يìا، ويقولون: كم ه.د1يe بن فلن؛
يعنون ال3بل، سيت ه.د1ي�اv لنا ت'ه\د.ى إ,ل البيت. غيه: وف حديث

،e؛ ال%د1يeومات الو.دي eط%ه\فة% ف ص1فة الس_نة1 ه.ل%ك. ال%د1ي
بالتشديد: كال%د\ي بالتخفيف، وهو ما ي'ه\دى إ,ل الب.ي\ت1 ال%رام من النعم
لت'ن\ح.ر فأ�طلق على جيع ال3بل وإ,ن ل تكن ه.د1ي�اv تسمية للشيء ببعضه،

أ%راد ه.ل%ك%ت1 ال3بل وي.ب,س.ت1 الن_خ1يل. وف حديث المعة: فكأ%ن_ما
أ%ه\دى د.جاجةv وكأ%نا أ%ه\دى ب.ي\ضةv؛ الد_جاجة� والب.يضة� ليستا من

ال%د\ي, وإ,نا هو من ال3بل والبقر، وف الغنم خلف، فهو ممول على حكم
ما ت'قد_مه من الكلم، ل4نه لا قال أ%ه\دى بدنةv وأ%ه\دى بقرةv وشاة

أ%ت\ب.عه بالد_جاجة والبيضة، كما تقول أ%كلت ط%عاماv وش.راباv وال4كل
يتص بالطعام دون الشراب؛ ومثله قول الشاعر:

vور'م\حا vس.يفا vداYم'ت.ق%ل
والت_ق%ل©د' بالسيف دون الرمح. وفلنD ه.د\ي' بن فلن وه.د1يeهم\

أ%ي جار'هم ي.حرم عليهم منه ما ي.ح\ر'م من ال%د\ي، وقيل: ال%د\ي'
وال%د1يe الرجل ذو الرمة يأ}ت القوم ي.س\ت.ج,ي بم أ%و يأ}خذ منهم
ع.ه\داv، فهو، ما ل ي'ج.ر\ أ%و يأ}خذ1 العهد.، ه.د1يÒ، فإ,ذا أ%خ.ذ العهد.

منهم فهو حينئذ جار¬ لم؛ قال زهي:
،vأ%س.ر'وا ه1د1ي�ا vفل%م\ أ%ر. م.ع\ش.را

ول} أ%ر. جار. ب.ي\ت{ ي'س\ت.باء�
وقال ال4صمعي ف تفسي هذا البيت: هو الر_جل الذي له ح'رمة كح'رمة

ه.د1ي> البيت، وي'س\ت.باء: من الب.واء أ%ي الق%و.د1 أ%ي أ%تاهم ي.س\ت.جي
بم فق%تل�وه برجل منهم؛ وقال غيه ف ق1ر\واش�:

ه.د1يeك�م' خ.ي\ر¬ أ%باv م1ن\ أ%ب,يك�م'،
أ%ب.رe وأ�و\ف بال1وار, وأ%ح\م.د'

ورجل ه1دانD وه1داء#: للث�ق1يل الو.خ\م,؛ قال ال4صمعي: ل أ%دري
أ%ي�هما سعت أ%كثر؛ قال الراعي:
ه1داء# أ%خ'و و.ط}ب� وصاح1ب' ع'ل}بة{

ي.رى ال%ج\د. أ%ن ي.ل}قى خ1لءé وأ%م\ر'عا
(* قوله« خلء» ضبط ف الصل والتهذيب بكسر الاء.)

ابن سيده: ال1داء الرجل الضعيف الب.ليد. وال%د\ي': السeكون؛ قال



ال4خطل:
وما ه.دى ه.د\ي. م.ه\ز'وم� وما ن.ك%ل

يقول: ل ي'س\ر,ع\ إ,س\راع. ال�ن\ه.زم ولكن على سكون وه.د\ي� ح.س.ن�.
والت_هادي: م.ش\ي' الن>ساء وال3بل الثYقال، وهو مشي ف ت.ماي'ل

وسكون. وجاء فلن ي'هاد.ى بي اثني إ,ذا كان يشي بينهما معتمداv عليهما من
ضعفه وت.ماي'له. وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، خرج ف مرضه

الذي مات فيه ي'هادى بي ر.ج'ل%ي\ن؛ أ%بو عبيد: معناه أ%نه كان يشي
بينهما يعتمد عليهما من ض.ع\ف1ه وت.ماي'ل1ه، وكذلك كل© م.ن فعل بأ%حد فهو

ي'هاديه؛ قال ذو الرمة:
،vي'هادين. ج.م_اء ال%راف1ق, و.ع\ثة

ك%ل1يلة% ج.ح\م, الك%ع\ب, ر.ي_ا ال�خ.ل}خ.ل,
وإ,ذا ف%علت ذلك الرأ%ة وت.ماي.ل%ت\ ف م1ش\يتها من غي أ%ن ي'ماش1يها

أ%حد قيل: ت.هادى؛ قال ال4عشى:
إ,ذا ما تأ%ت_ى ت'ريد' الق1يام،

ت.هادى كما قد رأ%يت. الب.ه,يا
وجئت'ك. ب.ع\د. ه.د\ء� م1ن الليل,، وه.د1ي¼ لغة ف ه.د\ء�؛ ال4خية عن

ثعلب. والادي: الراك1س'، وهو الث�و\ر' ف وسط الب.ي\د.ر ي.د'ور عليه
الثYيان� ف الد>راسة؛ وقول أ%ب ذؤيب:

فما ف%ض\لةD من أ%ذ}ر,عات{ ه.و.ت\ با
م'ذ%ك�رةD عن\س¬ كهاد1ية1 الض_ح\ل,

أ%راد باد1ية1 الض_ح\ل, أ%تان% الض_ح\ل,، وهي الصخرة ال%ل}ساء.
والاد1ية�: الصخرة النابتة� ف الاء.

@هذي: ال%ذ%يان�: كلم غي معقول مثل كلم ال�ب.ر\س.م وال%ع\ت'وه.
ه.ذي ي.ه\ذي ه.ذ}ياv وه.ذ%ياناv: تكلم بكلم غي معقول ف مرض أ%و غيه،

وه.ذى إ,ذا هذ%ر. بكلم ل يفهم، وه.ذى به: ذ%ك%ره ف ه'ذائه، والسم من ذلك
ال�ذاء. ورجل ه.ذ�اء# وه.ذ�اء4ةD: ي.ه\ذي ف كلمه أ%و يه\ذي بغيه؛

أ%نشد ثعلب:
،Dه.ذ1ر¬ ه.ذ�اء4ة Dه1ذ}ر,يان

م'وش1ك' الس>ق}طة1 ذ�و ل�ب¼ ن.ث1ر\
ه.ذى ف من\ط1قه ي.ه\ذي وي.ه\ذ�و. وه.ذ%و\ت' بالسيف: مثل ه.ذ%ذ}ت'.



وأ%ما هذا وهذان فالاء ف هذا تنبيه، وذا إ,شارة إ,ل شيء� حاضر، وال4صل ذا
ضم إ,ليها ها، وقد تقدم.

@هرا: ال1راوة�: الع.صا، وقيل: العصا الض_خمة�، والمع ه.راوى، بفتح
الواو على القياس مثل ال%طايا، كما تقدم ف ال3داوة1، وه'ر,يÒ على غي

قياس، وكأ%ن ه'ر,ي�اv وه1ر,ي�اv إ,نا هو على ط%ر\ح الزائد، وهي ال4لف ف
Dعول كقولم م.أ}نة�ه1راوة، حت كأ%نه قال ه.ر\وة ث ج.م.عه على ف

وم'ؤ'ونD وص.خ\رة وص'خور؛ قال كثي:
ي'ن.و_خ' ث ي'ضر.ب' بال%راوى،

فل ع'ر\ف¬ ل%د.ي\ه ول ن.ك1ي'
وأ%نشد أ%بو علي الفارسي:
،vرأ%يتك ل ت'غ\ن,ي. ع.ن>ي ن.ق}رة

إ,ذا اخ\ت.ل%ف%ت\ ف� ال%راوى الد_مام1ك'
vبكسر الاء. وه.راه بال1راوة1 ي.ه\ر'وه ه.ر\وا ،eقال: ويروى ال1ر,ي

وت.ه.ر_اه: ضر.به بال1راوة1 ؛ قال عمرو بن م1ل}ق%ط الطائي:
ي.ك}سى ول ي.غ\ر.ث� م.م\ل�وك�ها،

إ,ذا ت.ه.ر_ت\ ع.ب\د.ها الار,ي.ه\
وه.ر.ي\ت'ه بالع.صا: لغة ف ه.ر.و\ت'ه؛ عن ابن ال4عراب؛ قال الشاعر:

وإ,ن} ت.ه.ر_اه' با الع.ب\د' الار\
(* قوله« وان تراه إل» قبله كما ف التهذيب: ل يلتوي من الوبيل القسبار)

وه.را اللحم. ه.ر\واv: أ%ن\ض.جه؛ حكاه ابن دريد عن أ%ب مالك وحده؛ قال:
وخالفه سائر أ%هل اللغة فقال ه.ر.أ%. وف حديث س.ط1يح: وخ.رج صاحب'

ال1راوة1؛ أ%راد به سيد.نا رسول% ال،صلى ال عليه وسلم، ل4نه كان ي'م\س3ك
الق%ض1يب بيده كثياv، وكان ي'م\شى بالع.صا بي يديه وت'غ\ر.ز' له

في'ص.لYي إ,ليها،صلى ال عليه وسلم.وف الديث: أ%نه قال ل%ن,يفة1 
(* قوله

«وف الديث انه قال لنيفة إل» نص التكملة: وف حديث النب،صلى ال
عليه وسلم: أن حنيفة النعم أتاه فأشهده ليتيم ف حجره باربعي من البل الت

كانت تسمى الطيبة ف الاهلية فقال النب،صلى ال عليه وسلم: فأين
يتيمك يا أبا حذي؟ وكان قد حله معه، قال: هو ذاك النائم،وكان يشبه

التلم. فقال، صلى ال عليه وسلم: لعظمت هذه هراوة يتيم، يريد شخص اليتيم



وشطاطه شبه بالراوة .) الن_ع.م,، وقد جاء معه بي.تيم� ي.ع\ر,ض'ه عليه، وكان
قد قار.ب. الحت1لم. ورآه نائماv فقال: لع.ظ�م.ت هذه ه1راوة� ي.تيم�

أ%ي ش.خ\ص'ه وج'ث�ت'ه، شب_هه بال1راوة، وهي الع.صا، كأ%نه ح1ي. رآه
عظيم ال�ث9ة اس\ت.ب\ع.د. أ%ن يقال له يتيم ل4ن9 الي'ت\م ف الص>غ.ر.

وال�ر\ي': بيت كبي ض.خ\م ي'ج\م.ع فيه ط%عام السeل}طان1، والمع
أ%ه\راء؛ قال ال4زهري�: ول أ%در,ي أ%عرب هو أ%م دخيل.

وه.راة�: م.وض1ع¬، النسب إ,ليه ه.ر.و,يÒ، قلبت الياء واواv كراهية
توال الياء4ات؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على أ%ن9 لم هراة ياء ل4ن

اللم ياء أ%كثر منها واواv، وإ,ذا وقفت عليها وقفت بالاء، وإ,نا قيل م'عاذ
ال%ر�اء ل4نه كان ي.ب,يع الثياب. ال%ر.و,ي�ة ف%ع'ر,ف. با ول�قYب

با؛ قال شاعر من أ%هل ه.راة% لا افتتحها عبد ال بن خازم سنة ؟؟:
عاو,د\ ه.راة%، وإ,ن} م.ع\م'ور'ها خ.ر,با،

وأ%س\ع1د1 اليوم. م.ش\غ'وفاv إ,ذا ط%ر,با
وار\ج,ع\ ب,ط%ر\ف1ك. ن.ح\و. ال%ن\د.ق%ي\ن. ت.ر.ى

ر'زءاv ج.ليلv، وأ%م\راv م'ف}ظ1عاv ع.ج.با:
،vم'ف%ر_قة vت.ز.ق�ى وأ%و\صال vهاما
وم.ن\ز,لv م'ق}ف1راv م1ن\ أ%ه\ل1ه خ.ر,با

ل ت.أ}م.ن.ن\ ح.د.ثاv ق%ي\س¬ وقد ظ%ل%م.ت\،
إ,ن} أ%ح\د.ث% الد_ه\ر' ف ت.ص\ر,يفه ع'ق%با

م'ق%ت_ل�ون وق%ت�الون%، قد ع.ل1م'وا
أ%ن_ا كذل1ك ن.ل}ق%ى ال%ر\ب. وال%ر.با

وه.ر_ى فلن ع1مامته ت.ه\ر,يةv إذا ص.ف�رها؛ وقوله أ%نشده ابن
ال4عراب:

ر.أ%ي\ت'ك. ه.ر_ي\ت. الع1مام.ة% ب.ع\د.ما
أ%راك زماناv فاص1عاv ل ت.ع.ص_ب'

وف التهذيب: حاس1راv ل ت.ع.ص_ب'؛ معناه جعلتها ه.ر.و,ية، وقيل:
ص.ب.غ\ت.ها وصف�رتا، ول يسمع بذلك إ,ل ف هذا الشعر، وكانت سادات' العرب

ت.ل}ب.س' العم.ائم الصeفر، وكانت ت'حم.ل من ه.راة% م.ص\بوغةv فقيل لن
ل%ب,س. عمامة صفراء: قد ه.ر_ى ع1مامته، يريد أ%ن السيد هو الذي يت.عم_م

بالع1مامة الصفراء دون غيه. وقال ابن قتيبة: ه.ر_يت الع1مامة لبستها



ص.ف}راء. ابن ال4عراب: ثوب م'ه.رìى إ,ذا صبغ بالص_ب,يب، وهو ماء ورق
السمسم، وم'ه.رìى أ%يضاv إ,ذا كان مصبوغاv كلون ال1ش\م1ش والس>مسم.

:�ابن ال4عراب: هاراه إ,ذا طان.ز.ه، وراهاه إ,ذا حام.ق%ه. وال1راوة
ف%رس الر_يان بن ح'و.ي\ص�. قال ابن بري: قال أ%بو سعيد السياف عند قول

سيبويه ع.ز.ب¬ وأ%ع\زاب¬ ف باب تكسي صفة الثلثي: كان لعبد القيس فرس
يقال لا ه1راوة� ال4ع\زاب، يركبها الع.ز.ب' وي.غ\ز'و عليها، فإ,ذا

تأ%ه_ل أ%ع\ط%و\ها ع.ز.باv آخر؛ ولذا يقول لبيد:
ي.ه\د1ي أ%وائ1ل%ه'ن� ك�ل© ط1م1ر_ة{

ج.ر\داء م1ث}ل, ه1راوة1 ال4ع\زاب,
قال ابن بري: انقضى كلم أ%ب سعيد،قال: والبيت لعامر بن الطفيل ل

للبيد.
وذكر ابن الثي ف هذه الترجة قال: وف حديث أ%ب سلمة أ%نه، عليه

السلم، قال ذاك ال�راء شيطان و'كYل بالنeفوس، قيل: ل يسمع ال�راء أ%نه
شيطان إ,ل ف هذا الديث، قال: وال�راء ف اللغة الس_م\ح' ال%واد'

وال%ذ%يان�، وال أ%علم.
@هسا: ابن ال4عراب: ال4ه\ساء ال�ت.ح.ي>ر'ون%.

@هصا: ابن ال4عراب: هاصاه' إ,ذا كسر صلبه، وصاهاه': ركب ص.ه\و.ته.
وال4هصاء: ال4ش1داء. وه.صا إ,ذا أ%س.ن_.

@هضا: ابن ال4عراب: هاضاه' إ,ذا اس\ت.ح\م.ق%ه واس\ت.خ.ف_ به.
وال4ه\ضاء: ال%ماعات من الناس.

@هطا: ابن ال4عراب: هطا إ,ذا ر.م.ى، وطها إ,ذا و.ث%ب.
@هفا: ه.فا ف الشي ه.ف}واv وه.ف%واناv: أ%سرع وخ.ف_ فيه، قالا ف

الذي ي.ه\ف�و بي السماء وال4رض. وه.فا الظ�ب\ي ي.ه\ف�و على وجه ال4رض
ه.ف}واv: خ.ف_ واش\ت.د_ ع.د\و'ه. ومر_ الظب' ي.ه\ف�و: مثل قولك

:vو؛ قال بشر يصف فرسا�ي.ط}ف
ي'ش.ب>ه ش.خ\ص'ها، وال%ي\ل� ت.ه\ف�و

ه'ف�وìا، ظ1ل� ف%ت\خاء3 ال%ناح,
وه.واف1ي ال3بل: ض.وال©ها كه.وام1يها. وروي أ%ن الار'ود. سأ%ل

النب،صلى ال عليه وسلم، عن ه.واف1ي الب,ل,، وقال قوم ه.وام1ي ال3بل؛
واحدتا هاف1يةD من ه.فا الشيء3 ي.ه\ف�و إ,ذا ذ%ه.ب. وه.فا الطائر' إ,ذا طار.،



والر>يح' إ,ذا ه.ب_ت\. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: أ%نه و.ل�ى أ%با
غاض1رة% ال%واف1ي. أ%ي ال3بل% الض_وال�. ويقال للظليم إ,ذا ع.دا: قد
ه.فا، ويقال ال4لف اللينة هاف1يةD ف ال%واء. وه.فا الطائر' بناح.ي\ه1

أ%ي خ.ف%ق. وطار.؛ قال:
وه\و. إ,ذا ال%ر\ب' ه.فا ع'قاب'ه،
م1ر\ج.م' ح.ر\ب� ت.ل}ت.ظ1ي ح1راب'ه

قال ابن بري: وكذلك الق%ل}ب' والر>يح' بالطر ت.ط}ر'د'ه، وال%فاء
مدود منه؛ قال:

أ%ب.ع\د. ان\ت1هاء الق%ل}ب, ب.ع\د. ه.فائ1ه،
ي.ر'وح' ع.ل%ي\نا ح'بe ل%ي\ل%ى وي.غ\ت.د1ي؟

وقال آخر.
أ�ولئك. ما أ%ب\ق%ي\ن. ل م1ن\ م'ر'وءت
ه.فاء، ول أ%ل}ب.س\ن.ن ث%وب. لع1ب,

وقال آخر:
سائلة� ال4ص\داغ, ي.هف�و طاق�ها

والطاق': الك1ساء، وأ%ورد ال4زهري هذا البيت ف أثناء كلمه على وهف؛
وقال آخر:

يا رب> ف%ر>ق\ ب.ي\ن.نا، يا ذا الن>ع.م\،
بش.ت\وة{ ذات1 ه.فاء ود1ي.م\

.vوه.ف}وة vو ه.ف}وا�وال%ف}و.ة�: الس_ق}طة والز_ل�ة. وقد ه.فا ي.ه\ف
وال%ف}و': الذ�هاب ف الواء وه.فا الشيء ف الواء: ذهب. وه.ف%ت

الصeوفة ف ال%واء ت.ه\ف�و ه.ف}واv وه'ف�وìا: ذهبت، وكذلك الثوب.
ور.فار,ف' الف�سطاط إ,ذا حر�كته الر�يح قلت: ي.ه\ف�و وت.ه\ف�و به الر�يح، وه.ف%ت

به الر�يح': حر_كته وذ%ه.بت به. وف حديث علي، رضوان ال عليه: إ,ل
م.ناب,ت1 الش>يح, وم.هاف1ي الر>يح,؛ جع م.ه\فvى وهو موضع ه'ب'وبا ف

الباري. وف حديث معاوية: ت.ه\ف�و منه الر>يح' بان,ب� كأ%نه ج.ناح'
ن.س\ر�، يعن بيتاv ت�بe من جانبه الر>يح'، وهو ف صغره كجناح ن.س\ر. وه.فا

Dؤاد: ذه.ب ف أ%ثر الشيء وط%ر,ب.. أ%بو سعيد: ال%فاءة خ.ل%ق%ة�الف
ت.ق}د'م الص_ب,ي.، ليست من الغيم ف شيء غي أ%نا ت.س\ت'ر عنك الص_ب,ي.،

فإ,ذا جاو.ز.ت بذلك الص_بي 



(* قوله« فاذا جاوزت بذلك الصبي» كذا ف
الصل وتذيب الزهري حرفاv فحرفاv ول جواب لذا، ولعله فذلك الصبي،

فتحرفت الفاء بالباء) ، وهو أ%ع\ناق' الغ.مام, الس_اط1عة ف ال�ف�ق، ث
ي.ر\د'ف' الص>ب,ي. ال%يe، وهو ما اس\ت.ك%ف_ منه، وهو ر.حا الس_حاب.ة،

ث الر_باب' تت ال%ي>، وهو الذي ي.ق}د'م الاء، ث روادف�ه بعد ذلك؛
وأ%نشد:

ما ر.ع.د.ت\ ر.ع\د.ةv ول ب.ر.ق%ت\،
لك1ن_ها أ%ن\ش.أ%ت ل%نا خ.ل%ق%ه\

فالاء� ي.ج\ر,ي ول ن,ظام. له'،
لو ي.ج,د' الاء� م.خ\ر.جاv خ.ر.ق%ه'

قال: هذه صفة غيث ل يكن بر,يح� ول ر.ع\د{ ول ب.ر\ق، ولكن كانت
د1يةv، فوصف أ%نا أ%غ}د.ق%ت\ حت ج.ر.ت ال4رض' بغر, نظام، ون,ظام' الاء

ال4و\د1ية�. النضر: ال4فاء الق1ط%ع' من الغيم، وهي الف1ر.ق' ي.ج,ئن
.vأ%يضا Dويقال ه.فاءة ،Dكما هي، قال أ%بو منصور: الواحدة أ%فاءة vق1ط%عا

وال%فا، مقصور: مطر ي.م\ط�ر ث ي.ك�فe. أ%بو زيد: ال%فاءة، وجعها الفاء،
نو من الر>ه\مة. العنبي: أ%فاء# وأ%فاءة؛ النضر: هي ال%فاءة

Dل}ب'. غيه: أ%فاء وأ%فاءة�وال4فاءة والسeدe والس_ماح1يق' وال1ل}ب' وال
كأ%نه أ%بدل من الاء هزة، قال: وال%فاء من الغ.ل%ط والز_ل%ل مثله؛ قال

أ%عراب خي_ر. امرأ%ته فاختارت نفسها ف%ن.دم:
إ,ل ال أ%ش\ك�و أ%ن� م.ي�اv ت.ح.م_ل%ت\
ب,ع.ق}ل1ي. م.ظلوماv، وو.ل�ي\ت'ها ال4م\ر.ا
ه.فاء م1ن ال4م\ر, الد_ن,ي>،ول أ�ر,د\

با الغ.د\ر. ي.وماv، فاس\تجاز.ت ب. الغ.د\را
وه.ف%ت\ هاف1يةD من الناس: ط%ر.أ%ت\، وقيل: ط%ر.أ%ت\ عن ج.د\ب، والعروف

ه.ف�ت\ هاف�ةD. ورجل ه.فاةD: أ%ح\مق. وال4ه\فاء: ال%م\ق%ى من
الناس. وال%ف}و: ال�وع. ورجل هاف{: جائع. وفلن جائع ي.ه\ف�و ف�ؤاد'ه أ%ي

 �ي.خ\ف1ق'. وال%ف�وة�: ال%رe الفيف. وال%فاة�: الن_ظ}ر.ة
(* قوله«

والفاة النظرة» تبع الؤلف ف ذلك الوهري وغلطه الصاغان، وقال: الصواب
الطرة باليم والطاء، وتبعه الد.)



@هقي: هق%ى الرجل ي.ه\ق1ي ه.ق}ياv وه.ر.ف ي.ه\ر,ف': ه.ذى فأ%كثر؛ قال:
أ%ي'ت\ر.ك' ع.ي¬ قاع1د¬ و.س\ط% ث%ل�ة{،
و,عالت'ها ت.ه\ق1ي بأ�م> ح.ب,يب,؟

وأ%نشد ابن سيده:
لو أ%ن� ش.ي\خاv ر.غ1يب. الع.ي\ن, ذا أ%ب.ل�

ي.ر\تاد'ه ل1م.ع.د¼ ك�لYها ل%ه.ق%ى
قوله: ذا أ%ب.ل� أ%ي ذا س1ياسة{ لل�مور ور,ف}ق با. وفلن ي.ه\ق1ي

بفلن: ي.ه\ذ1ي؛ عن ثعلب. وه.ق%ى فلن فلناv ي.ه\ق1يه ه.ق}ياv: ت.ناو.له
بكروه وبق%بيح. وأ%ه\ق%ى: أ%ف}س.د.. وه.ق%ى قلب'ه: كه.ف%ا؛ عن الجري؛

وأ%نشد:
فغ.ص_ ب,ريقه وه.ق%ى ح.شاه

@هكا: ال4زهري: هاكاه' إ,ذا استصغر ع.ق}ل%ه، وكاهاه' فاخ.ره، وقد تقدم.
@هل: ه.ل: زجر للخيل، وقد يستعار لل3نسان؛ قالت ليلى ال4خيلية:

وع.ي_ر\ت.ن داءé بأ�م>ك. مثل�ه،
وأ%يe ح.صان{ ل يقال� لا ه.ل%ى؟

قال ابن سيده: وإ,نا قضينا على أ%ن لم هلى ياء ل4ن اللم ياء أ%كثر
منها واواv، وهذه الترجة ذكرها الوهري ف باب ال4لف اللينة، وقال: إ,نه

باب مبن على أ%لفات غي منقلبات من شيء، وقد قال ابن سيده كما ترى إ,نه
قضي عليها أ%ن� لمها ياء، وال أ%علم؛ قال أ%بو السن الدائن لا قال

العدي لليلى ال4خيلية:
أ%ل ح.ي>يا ل%ـي\لى وق�ول لا :ه.ل
فقد ر.ك1ب.ت\ أ%م\راv أ%غ}ر_ م'ح.ج_ل

قالت له:
ت'ع.ي>ر'نا داءé بأ�م>ك. م1ث}ل�ه،

وأ%يe ح.صان{ ل يقال� لا ه.ل؟
فغلبته: قال وه.ل زجر ي'ز\ج.ر به الفرس ال4نثى إذا أ�نز,ي عليها الفحل

vن. ف حديث ابن مسعود: إذا ذكر الصالون ف%ح.ي_ه.ل�لت.ق1ر_ وت.س\ك
بع'مر أ%ي أ%ق}ب,ل وأ%س\ر,ع\ أ%ي فأ%ق}ب,ل بعمر وأ%س\ر,ع\، قال: وهي

كلمتان جعلتا واحدة. ف%حي_ بعن أ%قب,ل، وه.ل% بعن أ%س\ر,ع\، وقيل: بعن
اسك�ت\ عند ذكره حت ت.ن\ق%ضي. فضائله. وفيها لغات، وقد تقدم الديث على



ذلك . أ%بو عبيد: يقال للخيل هي أ%ي أ%ق}ب,لي 
(*قوله «يقال للخيل هي

أ%ي أقبلي» كذا بالصل.) ، وه.ل% أ%ي ق1ر>ي، وأ%ر\ح1ي أ%ي تو.س_ع1ي
وت.ن.ح_ي\. الوهري: ه.ل ز.ج\ر¬ للخيل أي ت.وس_عي وت.ن.ح_ي\، وللناقة

أ%يضاv؛ وقال:
حت ح.د.و\ناها ب,ه.ي\د{ وه.ل،
حت ي'رى أ%س\ف%ل�ها صار. ع.ل

وها زجران للناقة، وي'سك�ن با ال3ناث عند د'ن'و� الفحل منها. وأ%ما
ه.ل�، بالتشديد، فأ%صلها ل، بنيت مع ه.ل} فصار فيها معن التحضيض، كما

بنوا لول وأ%ل� جعلوا كل واحدة مع ل بنزلة حرف واحد وأ%خلصوهن
للفعل حيث دخل فيهن معن التحضيض. وف حديث جابر: هل� بكراv ت'لع1ب'ها

وت'لع1ب'ك.؛ قال: هل�، بالتشديد، حرف معناه ال%ث© والت_ح\ضيض.
وذهب بذي ه1لYيان%� وبذ1ي ب,لYيان%� وقد يصرف أ%ي حيث ل ي'د\ر.ى أ%ين

هو.
.Dنبت عرب معروف، واحدته ه1ل}ي.و\نة:�وال1ل}ي.و\ن

@هي: ه.م.ت\ عين'ه ه.م\ياv وه'م1يìا وه.م.ياناv: ص.ب_ت\ دمعها ؛ عن
اللحيان ، وقيل: سال% د.م\ع'ها، وكذلك كل© سائل من مطر وغيه، قال :

وليس هذا من الائم ف شيء؛ قال م'ساو,ر بن هند:
حت إذا أ%ل}ق%ح\تها ت.ق%م_ما،

واح\ت.م.ل%ت\ أ%ر\حام'ها منه د.م.ا،
م1ن آي,ل, الاء الذي كان ه.م.ى

آيل� الاء: خاث1ر'ه، وقيل: الذي قد أ%تى عليه الدهر'، وهو بالاثر هنا
أ%شبه ل4نه إ,نا يصف ماء الفحل، وه.م.ت السماء. ابن سيده: وه.م.ت عين'ه

ت.ه\م'و ص.ب_ت\ د'موعها ، والعروف ت.ه\م1ي، وإ,نا حكى الواو اللحيان
وحده. وال4هاء: الياه السائلة. ابن العراب: ه.م.ى وع.مى كل ذلك إذا

سال% . ابن السكيت: كل© شيء� س.ق%ط% منك وضاع. فقد ه.م.ى ي.ه\م1ي.
:vه.م\يا �وه.م.ى الش_يء� ه.م\ياv: سقط؛ عن ثعلب. وه.م.ت1 الن_اقة

ذ%ه.ب.ت\ على وج\هها ف ال4رض لز.ع\ي� ولغيه م'ه\م.لةv بل راع� ول حافظ،
وكذلك كل© ذاه1ب� وسائل�.

وال1م\يان�: ه1م\يان� الدراهم، بكسر الاء ، الذي ت'جعل فيه



vش1داد' الس_راو,يل؛ قال ابن د'ر.ي\د: أ%حسبه فارس�يا :�الن_ف%ق%ة�. والم\يان
.vمعر_با

وه1م\يان� بن' ق�حاف%ة الس_ع\د1ي: اسم شاعر ، تكسر هاؤ'ه وترفع.
وال%م\يان�: موضع ؛ أ%نشد ثعلب:

وإ,ن� ام\رأ% أ%م\س.ى، ود'ون% ح.ب,يب,ه
س.واس¬ فواد1ي الر_س> فال%م.يان1

ل%م'ع\ت.ر,ف¬ بالن_أ}ي, ، ب.ع\د. اق}ت1راب,ه،
وم.ع\ذ�ورةD ع.ي\ناه' بال%م.لن1

وه.م.ت1 الاشية� إذا ن.د_ت للر_ع\ي. وهوام1ي البل: ض.وال©ها . وف
الديث: أ%ن� رجلv سأ%ل النب_،صلى ال عليه وسلم، فقال إ,ن_ا

ن'ص1يب' ه.وامي. البل,، فقال لضال�ة� ال�ؤ\م1ن, ح.ر.ق' النار,؛ أ%بو عبيدة:
ال%وام1ي, ال3بل� ال�هم.لة بل راع�، وقد ه.م.ت\ ت.ه\م1ي فهي

ه.ام1يةD إذا ذ%ه.ب.ت\ على و.ج\ه,ها؛ ناقة هام1يةD وب.عي هام� ، وكل© ذاه1ب�
وجار� من ح.يوان{ أ%و ماء فهو هام� ؛ ومنه: ه.م.ى الطر'، ولعله مقلوب من

هام. ي.ه,يم'. وكل© ذاهب وسائل من ماء� أ%و مطر أ%و غيه فقد ه.م.ى ؛
وأ%نشد:

ف%س.ق%ى د1يار.ك1 ، غ%ي\ر. م'ف}س3د1ها،
ص.و\ب' الر_ب,يع, ود1يةD ت.ه\م1ي

يعن تس3يل وت.ذ}ه.ب.
الليث: ه.م.ى اسم صنم؛ وقول العدي أ%نشده أ%بو اليثم:

م1ث}ل� ه1م\يان1 الع.ذ%ر.اى ب.ط}ن'ه،
ي.ل}ه.ز' الر_و\ض. ب,ن'ق}عان1 الن_ف%ل}

ويروى:
أ%ب\ل%ق' ال%ق}و.ي\ن, م.ش\ط�وب' الك%ف%ل

م.ش\ط�وب¬ أ%ي ف عجزه طرائق' أ%ي خ'طوطD وش'ط�وب¬ طويل غي م'د_ور�،
وال1م\يان�: ال1ن\ط%قة�؛ يقول: ب.ط}ن'ه ل%ط1يف ي'ض.مe ب.ط}ن'ه كما

ي'ض.مe خ.ص\ر' الع.ذ}راء، وإنا خص الع.ذ}راء بضم� البطن, دون الثي>ب, ل4ن
الثي>ب إذا و.ل%دت مرة ع.ظ�م ب.طن'ها. وال1م\يان�: ال1ن\ط%قة ك�ن_
ي.شددن به أ%ح\ق1ي.ه'ن_، إما ت1ك�ةD وإما خ.ي\طD، وي.ل}ه.ز': يأ}كل،

والنeق}عان�: م'س\ت.ق%رe الاء. ويقال: ه.ما وال لقد قال كذا ، بعن



أ%م.ا وال .
@هنا: م.ض.ى ه1ن\و¬ من الليل أ%ي وقت. وال1ن\و': أ%بو ق%ب,يلة{ أ%و

ق%بائل%، وهو ابن ال4ز\د1.
وه.ن' الرأ%ة1: ف%ر\ج'ها، والت_ثنية ه.نان1 على القياس، وحكى سيبويه

ه.نانان1، ذكره مستشهداv على أ%ن� ك1ل ليس من لفظ ك�لð، وشرح' ذلك أ%ن9
ه.نانان1 ليس تثنية ه.ن�، وهو ف معناه، كس3ب.ط}ر� ليس من لفظ س.ب,ط ،

وهو ف معناه. وأ%بو اليثم: كل اسم على حرفي فقد حذف منه حرف .
وال%ن': اسم على حرفي مثل ال1ر, على حرفي، فمن النحويي من يقول الذوف من

ال%ن, وال%نة1 الواو، كان أ%صله ه.ن.و¬، وتصغيه ه'ن.يÒ لا صغرته
حركت ثان,ي.ه ففتحته وجعلت ثالث حروفه ياء التصغي، ث رددت الواو الذوفة

فقلت ه'ن.ي\و¬ ، ث أ%دغمت ياء4 التصغي ف الواو فجعلتها ياء مشددة،
كما قلنا ف أ%ب وأ%خ إنه حذف منهما الواو وأ%صلهما أ%خ.و¬ وأ%ب.و¬؛ قال

:vق%ط%ع.ت\ ب.ل%دا vالعجاج يصف ركابا
جاف1ي. ع\وجاv م1ن ج,حاف1 النeكت1،

وك%م\ ط%و.ي\ن. م1ن\ ه.ن� وه.ن.ت
أ%ي من أ%رض� ذ%ك%ر� وأ%رض� أ�نثى، ومن النحويي من يقول أ%صل� ه.ن�

ه.نÒ، وإذا صغ_رت قلت ه'ن.ي\ن¬؛ وأ%نشد:
يا قات.ل% ال� ص1ب\ياناv ت.ج,يء� ب,ه,م\
أ�مe ال�ن.ي\ن,ي. م1ن\ ز.يد{ لا وار,ي

وأ%حد ال�ن.ي\ن,ي. ه'ن.ي\ن¬، وتكبي تصغيه ه.نÒ ث يفف فيقال ه.ن¬.
قال أ%بو اليثم: وهي ك1ناية عن الش_يء يس'س\ت.ف}ح.ش ذكره، تقول: لا

ه.ن¬ تريد لا ح1ر¬ كما قال الع'مان:
لا ه.ن¬ م'س\ت.ه\د.ف' ال4ر\كان1،

أ%ق}م.ر' ت.ط}ل1يه1 ب,ز.ع\ف%ران1،
كأ%ن� فيه ف1ل%ق. الرeم_ان1

فكن عن ال1ر, بال%ن,، فاف}ه.م\ه. وقولم: يا ه.ن' أ%ق}ب,ل} يا رجل
أ%ق}ب,ل}، ويا ه.نان1 أ%ق}ب,ل ويا ه.ن'ون% أ%ق}ب,لوا ، ولك أ%ن ت'دخل فيه

الاء لبيان الركة فتقول يا ه.ن.ه\، كما تقول ل1م.ه\ ومال1ي.ه\
وس'ل}طان,ي.ه\، ولك أ%ن ت'شبع الركة فتتولد ال4لف فتقوا يا ه.ناة أ%ق}ب,ل}،

وهذه اللفظة تتص بالنداء خاصة والاء ف آخره تصي تاء ف الوصل، معناه يا



فلن، كما يتص به قولم يا ف�ل� ويا ن.و\مان�، ولك أ%ن تقول يا ه.ناه'
أ%ق}بل، باء مضمومة، ويا ه.نان,يه1 أ%ق}ب,ل ويا ه.ن'وناه' أ%ق}ب,لوا،

وحركة الاء فيهن منكرة، ولكن هكذا روى الخفش؛ وأ%نشد أ%بو زيد ف نوادره
لمرئ القيس:

وقد راب.ن ق%و\ل�ها: يا ه.نا
gا ب,ش.ر�ìه'، وي\ح.ك. أ%ل}ح.ق}ت. ش.ر

يعن كنا م'ت_ه.م.ي\ن فحققت ال4مر، وهذه الاء عند أ%هل الكوفة للوقف،
أ%ل ترى أ%نه شبهها برف العراب فضم_ها؟ وقال أ%هل البصرة: هي بدل من
الواو ف ه.ن'وك وه.ن.وات، فلهذا جاز أ%ن تضمها؛ قال ابن بري: ولكن حكى

ابن الس_راج عن ال4خفش أ%ن� الاء4 ف ه.ناه هاه السكت، بدليل قولم
يا ه.نان,يه\، واستعبد قول من زعم أ%نا بدل من الواو ل4نه يب أ%ن يقال

يا هناهان ف التثنية، والشهور يا ه.نان,يه\، وتقول ف ال3ضافة يا ه.ن
أ%ق}ب,ل}، ويا ه.ن.ي_ أ%ق}ب,ل، ويا ه.ن,ي_ أ%ق}ب,ل�وا ، ويقال

للمرأ%ة يا ه.نة� أ%ق}بلي، فإذا وقفت قلت يا ه.ن.ه\ ؛ وأ%نشد:
أ�ريد' ه.نات{ من\ ه.ن,ي. وت.ل}ت.و,ي
علي_، وآب م1ن\ ه.ن,ي. ه.نات1

وقالوا: ه.ن\ت¬، بالتاء ساكنة النون، فجعلوه بنزلة ب,ن\ت وأ�خ\ت
وه.ن\تان1 وه.نات{، تصغيها ه'ن.ي_ةD وه'ن.ي\هةD ، فه'ن.ي_ة على القياس،

وه'ن.ي\هة على إبدال الاء من الياء ف هنية للقرب الذي بي الاء وحروف
اللي ، والياء ف ه'ن.ي_ة بدل من الواو ف ه'ن.ي\وة، والمع ه.نات على

اللفظ ، وه.ن.وات على ال4صل؛ قال ابن جن: أ%ما ه.ن\ت فيدل9 على أ%ن التاء
فيها بدل من الواو قولم ه.ن.وات ؛ قال:

أ%رى ابن. ن,زار� قد ج.فان وم.ل�ن
على ه.نوات{، ش.أ}ن'ها م'ت.تابع'

وقال الوهري ف تصغيها ه'ن.ي_ة، تردeها إل ال4صل وتأ}ت بالاء ،
كما تقول أ�خ.ي_ةD وب'ن.ي_ةD، وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال

ه'ن.ي\هة.
وف الديث: أ%نه أ%قام ه'ن.ي_ةv أ%ي قليلv من الزمان ، وهو تصغي

ه.نة{، ويقال ه'ن.ي\هةD أ%يضاv، ومنهم من يعلها بدلv من التاء الت ف
ه.ن\ت، قال: والمع ه.نات¬، ومن رد� قال هنوات؛ وأ%نشد ابن بري للكميت



شاهداv ل%نات{:
وقالت\ ل% الن_ف}س': اش\ع.ب, الص_د\ع.، واه\ت.ب,ل}

لح\دى ال%نات1 ال�ع\ض1لت1 اه\ت1بال%ها
وف حديث ابن الكوع: قال له أ%ل ت'س\م1عن'ا من ه.نات1ك أ%ي من كلماتك
أ%و من أ%راجيزك، وف رواية: من ه'ن.ي_ات1ك، على التصغي، وف أ�خرى: من

ه'ن.ي\هات1ك، على قلب الياء هاء.
وف فلن ه.ن.وات¬ أ%ي خ.ص\لت شر�، ول يقال ذلك ف الي. وف الديث:

ستكون ه.نات¬ وه.نات¬ فمن رأ%يتموه يشي إل أ�مة ممد لي'ف%ر>ق.
جاعتهم فاقتلوه، أ%ي ش'رور¬ وف%ساد¬، وواحدتا ه.ن\ت¬، وقد تمع على

ه.ن.وات{، وقيل :واحدتا ه.ن.ةD تأ}نيث ه.ن� ، فهو كناية عن كل اسم جنس. وف حديث
سطيح: ث تكون ه.نات¬ وه.نات¬ أ%ي ش.دائد' وأ�مور ع1ظام. وف حديث عمر،

رضي ال عنه: أ%نه دخل على النب ، صلى ال عليه وسلم، وف البيت
ه.نات¬ من ق%ر.ظ{ أ%ي ق1ط%ع¬ متفرقة؛ وأ%نشد الخر ف هنوات :

Dل%ه,ن_ك1 من ع.ب\س3ي_ة{ ل%و.س1يمة
على ه.ن.وات{ كاذ1ب� م.ن ي.ق�ول�ها

ويقال ف الن�داء خاصة: يا ه.ناه\، بزيادة هاء ف آخره تصي تاء ف
الوصل، معناه يا فلن� ، قال: وهي بدل من الواو الت ف ه.ن'وك وه.ن.وات؛ قال

امرؤ القيس:
وقد راب.ن ق%و\ل�ها: يا هنا

vا ب,ش.ر_اÝه'، و.ي\ح.ك. أ%ل}ح.ق}ت. ش.ره
قال ابن بري ف هذا الفصل من باب ال4لف اللينة: هذا وهم من الوهري لن
هذه الاء هاء السكت عند ال4كثر ، وعند بعضهم بدل من الواو الت هي لم

الكلمة منزلة منزلة الرف الصلي، وإنا تلك الاء الت ف قولم ه.ن\ت
الت تمع ه.نات وه.ن.وات، لن العرب تقف عليها بالاء فتقول ه.ن.ه\،

وإذا وصلوها قالوا ه.ن\ت فرجعت تاء، قال ابن سيده: وقال بعض النحويي ف بيت
امرئ القيس، قال: أ%صله هناو¬، فأ%بدل الاء من الواو ف هنوات وهنوك،

ل4ن الاء إذا ق%ل�ت ف باب, ش.د.د\ت' وق%ص.ص\ت' فهي ف باب, س.ل1س.
وق%ل1ق. أ%ج\د.ر' بالق1لة فانضاف هذا إل قولم ف معناه ه.ن'وك.

وه.نوات¬، فقضينا بأ%نا بدل من الواو، ولو قال قائل إن الاء ف هناه إنا هي
بدل من ال4لف النقلبة من الواو الواقعة بعد ألف هناه، إذ أ%صله ه.ناو¬



ث صار. ه.ناءé، كما أ%ن أ%صل ع.طاء ع.طاو¬ ث صار بعد القلب عطاء، فلما
صار هناء والت.ق%ت أ%لفان كره اجتماع الساكني فقلبت ال4لف ال4خية

هاء، فقالوا هناه، كما أ%بدل% الميع' من أ%لف عطاء الثانية هزة لئل
يتمع هزتان، لكان قولv قويìا،، ولكان أ%يضاv أ%شبه من أ%ن يكون قلبت

الواو ف أ%و�ل أ%حوالا هاء من وجهي: أ%حدها أ%ن من شريطة قلب الواو
أ%لفاv أ%ن تقع طر.فاv بعد أ%لف زائدة وقد وقعت هنا كذلك، والخر أ%ن الاء

إل ال4لف أ%قرب منها إل الواو، بل ها ف الطرفي، أ%ل ترى أ%ن أ%با
السن ذهب إل أ%ن الاء مع اللف من موضع واحد، لقرب ما بينهما، فقلب
ال4لف هاء أقرب من قلب الواو هاء؟ قال أ%بو علي: ذهب أ%حد علمائنا إل أ%ن

الاء من ه.ناه إنا أ�لقت لفاء ال4لف كما تلحق بعد أ%لف الندبة ف
نو وازيداه، ث شبهت بالاء الصلية فحركت فقالوا يا هناه. الوهري:
ه.ن¬، على وزن أ%خ�، كلمة كنابة، ومعناه شيء، وأ%صله ه.ن.و¬. يقال: هذا

ه.ن'ك. أ%ي شبئك . وال%ن': ال1ر'؛ وأ%نشد سيبويه:
ر'ح\ت1 ، وف ر,ج\ل%ي\ك1 ما فيها،

وقد ب.دا ه.ن\ك1 من. ال1ئ}ز.ر,
إنا سكنه للضرورة. وذه.ب\ت فه.ن.ي\ت: كناية عن فع.ل}ت من قولك ه.ن¬،

وه'ما ه.نوان1، والمع ه.ن'ون% ، وربا جاء4 مشد_داv للضرورة ف الشعر كما
شددوا لوìا؛ قال الشاعر:

،vأ%ل لي\ت. ش1ع\ري ه.ل} أ%بيت.ن\ لي\لة
وه.ن>ي. جاذ{ بي. ل1ه\ز,م.ت.ي\ ه.ن,؟

وف الديث: من ت.ع.ز_ى بع.زاء الاه1ل1ي_ة1 فأ%ع1ضeوه ب,ه.ن, أ%بيه
ول ت.ك}ن'وا أ%ي قولوا له ع.ض_ بأ%ي\ر, أ%بيك.. وف حديث أ%ب ذر:

ه.ن¬ مثل ال%شبة غي أ%ن ل أ%ك}ن يعن أ%نه أ%ف}ص.ح. باسه، فيكون قد
قال أ%ي\ر¬ مثل� ال%شبة1، فلما أ%راد أ%ن ي.حكي ك%ن عنه. وقولم: م.ن

ي.ط�ل} ه.ن' أ%بيه1 ي.ن\ت.ط1ق\ به أ%ي ي.ت.ق%و_ى بإخوته؛ وهو كما قال
الشاعر:

فل%و\ شاء ر.ب، كان أ%ي\ر' أ%بيك�م\
ط%ويلv كأ%ي\ر, الر,ث1 بن س.د'وس,

وهو ال%ر,ث� بن س.د'وس, بن ذ�ه\ل بن ش.ي\بان%، وكان له أ%حد وعشرون
ذكراv. وف الديث: أ%ع'وذ� بك. من ش.ر_ ه.ن,ي، يعن الف%ر\ج. ابن سيده:



قال بعض النحويي ه.نان1 وه.ن'ون% أ%ساء ل تنك�ر أ%بداv ل4نا كنايات
وجارية مرى الضمرة، فإ,نا هي أ%ساء مصوغة للتثنية والمع بنزلة

الل�ذ%ي\ن, والذ1ين، وليس كذلك سائر ال4ساء الثناة نو زيد وعمرو، أ%ل
ترى أ%ن تعريف زيد وعمرو إنا ها بالوضع والعلمية، فإذا ثنيتهما تنك�را
فقلت رأ%يت زيدين كريي وعندي ع.م\ران1 عاق1لن1 ، فإ,ن آثرت التعريف

بال3ضافة أ%و باللم قلت الزيدان والع.مران وز.ي\داك وع.م\راك، فقد
ت.ع.ر_فا بعد التثنية من غي وجه ت.ع.رeفهما قبلها، ولقا بالجناس ففارقا

ما كانا عليه من تعريف العلمية والوضع؛ وقال الفراء ف قول امرئ القيس:
وقد راب.ن ق%و\ل�ها: يا هنا

gا ب,ش.ر�ìه'، و.ي\ح.ك. أ%ل}ح.ق}ت. ش.ر
قال: العرب تقول يا هن أ%قبل، ويا هنوان أ%قبل، فقال: هذه اللغة على

لغة من يقول هنوات؛ وأ%نشد الازن:
على ما أ%ن_ها ه.ز,ئ%ت\ وقالت\:

ه.ن'ون% أ%حن� م.نش.ؤ'ه قريب'
(* قوله «أحن» أي وقع ف منة، كذا بالصل ، ومقتضاه أنه كضرب فالنون

خفيفة والوزن قاض� بتشديدها.)
فإن} أ%ك}ب.ر\، فإن ف ل1دات،

وغايات' ال4صاغ1ر للم.ش1يب
قال: إنا تزأ به ، قالت: هنون هذا غلم قريب الولد وهو شيخ كبي ،

وإنا ت.ه.ك�م. به، وقولا: أ%حن� أ%ي وقع ف منة ، وقولا: منشؤه
قريب أ%ي مولده قريب، تسخر منه. الليث: هن¬ كلمة يكن با عن اسم النسان،

كقولك أ%تان ه.ن¬ وأ%تتن ه.ن.ةD، النون مفتوحة ف ه.ن.ة، إذا وقفت عندها
، لظهور الاء، فإذا أ%درجتها ف كلم تصلها به سك�ن\ت النون، ل4نا

ب'نيت ف الصل على التسكي ، فإذا ذهبت الاء وجاءت التاء ح.س'ن تسكي
النون مع التاء، كقولك رأ%يت ه.ن\ة% مقبلة ، ل تصرفها ل4نا اسم معرفة

للمؤنث، وهاء التأنيث إذا سكن ما قبلها صارت تاء مع ال4لف للفتح، ل4ن
الاء تظهر معها ل4نا ب'نيت على إ,ظ}هار ص.ر\ف{ فيها، فهي بنزلة الفتح
الذي قبله، كقولك ال%ياة القناة، وهاء اليأ}نيث أ%صل بنائها من التاء،

ولكنهم فرقوا بي تأنيث الفعل وتأ}نيث السم فقالوا ف الفعل ف%ع.ل%ت\، فلما
جعلوها اساv قالوا ف%ع\ل%ة، وإ,نا وقفوا عند هذه التاء بالاء من بي



سائر الروف، لن الاء ألي الروف الص>حاح, والتاء من الروف الصحاح،
فجعلوا البدل صحيحاv مثل%ها، ول يكن ف الروف حرف أ%ه.شe من الاء
ل4ن الاء ن.ف%س، قال: وأ%ما ه.ن¬ فمن العرب من يسكن، يعله كق%د\ وب.ل}

فيقول: دخلت على ه.ن\ يا فت، ومنهم من يقول هن�، فيجريها مراها، والتنوين
فيها أ%حسن كقول رؤبة:

إذ} م1ن\ ه.ن� ق%و\لD، وق%و\لD م1ن\ ه.ن,
وال أ%علم. ال4زهري: تقول العرب يا ه.نا ه.ل�م_، ويا ه.نان1

ه.ل�م_، ويا ه.ن'ون% ه.ل�م_. ويقال للرجل أ%يضاv: يا ه.ناه' ه.ل�م_، ويا
ه.نان1 ه.ل�م_، ويا ه.ن'ون% هلم_، ويا هناه، وتلقى الاء ف الدراج، وف
الوقف يا ه.ن.ت.اه\ ويا ه.نات' ه.ل�م_؛ هذه لغة ع'ق%يل وعامة قيس بعد.

ابن ال4نباري: إذا ناديت مذكراv بغي التصريح باسه قلت يا ه.ن' أ%قب,ل،
وللرجلي: يا ه.نان1 أ%قبل، وللرجال: يا ه.ن'ون% أ%ق}ب,لوا، وللمرأ%ة:

يا ه.ن\ت' أ%قبلي، بتسكي النون، وللمرأ%تي: يا ه.ن\تان1 أ%قبل،
وللنسوة: يا ه.نات' أ%قبلن، ومنهم من يزيد ال4لف والاء فيقول للرجل: يا هناه'

أ%ق}ب,ل}، ويا هناة1 أ%قبل}، بضم الاء وخفضها؛ حكاها الفراء؛ فمن ضم
الاء قدر أ%نا آخر السم، ومن كسرها قال كسرتا لجتماع الساكني، ويقال

ف الثني، على هذا الذهب: يا ه.نان,يه أ%قبل. الفراء: كسر النون
وإ,تباعها الياء أ%كثر، ويقال ف المع على هذا الذهب: يا ه.نوناه'
أ%قبلوا، قال: ومن قال للذكر يا ه.ناه' ويا ه.ناه1 قال لل�نثى يا ه.ن.تاه'

أ%قبلي ويا ه.ن.تاه1، وللثنتي يا ه.ن\تانيه ويا ه.ن\تاناه أ%قبل، وللجمع
من النساء يا ه.ناتاه؛ وأ%نشد:

وقد راب.ن ق%و\ل�ها: يا ه.نا
gب,ش.ر� vه، و.ي\ح.ك. أ%ل}ح.ق}ت. ش.ر�ا

وف الصباح: ويا ه.ن'وناه' أ%قبلوا. وإ,ذا أ%ضفت إ,ل نفسك قلت: يا
ه.ن,ي أ%ق}ب,ل، وإ,ن شئت قلت: يا ه.ن, أ%قبل، وتقول: يا ه.ن.ي_ أ%قب,ل،

وللجمع: يا ه.ن,ي_ أ%قب,لوا، فتفتح النون ف التثنية وتكسرها ف المع. وف
حديث أ%ب ال4حوص ال�ش.م1ي: أ%لست. ت'ن\ت.ج'ها واف1يةv أ%ع\ي'ن'ها

وآذان'ها فت.ج\د.ع' هذه وتقول ص.ر\ب.ى، وت.ه'نe هذه وتقول ب.ح1ية؛ ال%ن'
وال%نe، بالتخفيف والتشديد: كناية عن الشيء ل تذكره باسه، تقول

أ%تان ه.ن¬ وه.نةD، مففاv ومشد_داv. وه.ن.ن\ت'ه أ%هنeه ه.نìا إ,ذا أ%صبت



منه ه.ناv، يريد أ%نك ت.ش'قe آذانا أ%و ت'صيب شيئاv من أ%عضائها، وقيل:
ت.ه'نe هذه أ%ي ت'صيب ه.ن هذه أ%ي الشيء منها كال�ذن والعي ونوها؛

قال الروي: عرضت ذلك على ال4زهري فأ%نكره وقال: إ,نا هو وت.ه,ن' هذه
أ%ي ت'ض\ع1ف�ها، يقال: وه.ن\ت'ه أ%ه1ن'ه وه\ناv، فهو م.و\هون أ%ي أ%ضعفته.

وف حديث ابن مسعود: رضي ال عنه، وذكر. ليلة الن� فقال: ث إ,ن
ه.ن,يناv أ%ت.و\ا عليهم ثياب بيض ط1وال؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف مسند

أ%حد ف غي موضع من حديثه مضبوطاv مقيداv، قال: ول أ%جده مشروحاv ف شيء
من كتب الغريب إ,ل أ%ن أ%با موسى ذكره ف غريبه ع.ق1يب. أ%حاديث ال%ن,

وال%ناة. وف حديث الن: فإ,ذا هو ب.ن,ي� 
(* قوله«بني» كذا ضبط ف

الصل وبعض نسخ النهاية.) كأ%نم الزeط©، ث قال: ج.م\ع'ه ج.م\ع'
السلمة مثل ك�رة وك�ر,ين.، فكأ%نه أ%راد الكناية عن أ%شخاصهم. وف الديث:

وذكر ه.نةv من جيانه أ%ي حاجةv، ويعب_ر با عن كل شيء. وف حديث ال3ف}ك:
قلت' لا يا ه.ن\تاه أ%ي يا هذه، وت'فتح النون� وتسكن، وتضم الاء

ال4خية وتسكن، وقيل: معن يا ه.ن\تاه يا ب.ل}هاء، كأ%نا ن'س3بت إ,ل قلة
العرفة بكايد الناس وش'ر'ورهم. وف حديث الصeب.ي> بن م.ع\ب.د: فقلت يا

ه.ناه' إ,ن ح.ر,يص¬ على ال1هاد.
وال%ناة�: الداه1ية�، والمع كالمع ه.نوات؛ وأ%نشد:

على ه.ن.وات{ كل©ها م'ت.تاب,ع'
والكلمة يائية. وواوية، وال4ساء الت رفعها بالواو ونصبها بال4لف

وخفضها بالياء هي ف الرفع: أ%ب'وك. وأ%خ'وك. وح.م'وك1 وف�وك. وه.ن'وك. وذو
مال، وف النصب: رأ%يت' أ%باك. وأ%خاك. وفاك. وحاك1 وه.ناك. وذا مال،

وف الفض: مررت' بأ%بيك. وأ%خيك. وحيك1 وفيك. وه.ن,يك. وذي مال�؛ قال
النحويون: يقال هذا ه.ن'وك. للواحد ف الرفع، ورأ%يت هناك ف النصب، ومرت

ب.ن,يك ف موضع الفض، مثل ت.ص\ريف أ%خواتا كما تقدم.
@هوا: ال%واء، مدود: ال%وe ما بي السماء وال4رض، والمع

ال4ه\و,ية�، وأ%هل� ال4ه\واء واحدها ه.وÝى، وكل© فارغ� ه.واء. وال%واء:
ال%بان� ل4نه ل قلب له، فكأ%نه فارغD، الواحد والمع ف ذلك سواء. وقلب هواء:

فارغD، وكذلك المع. وف التنزيل العزيز: وأ%ف}ئ1د.ت'هم ه.واء؛ يقال
فيه: إ,نه ل ع'قول% لم. أ%بو اليثم: وأ%ف}ئ1د.ت'هم ه.واء قال كأ%نم ل



ي.ع\ق1لون من ه.و\ل, يوم القيامة، وقال الزجاج: وأ%ف}ئ1د.ت'هم ه.واء أ%ي
م'ن\ح.ر,فة 

(* قوله« منحرفة» ف التهذيب: منخرقة.)
ل ت.ع1ي شيئاv من ال%و\ف1، وقيل: ن'ز,ع.ت\ أ%ف}ئد.ت'هم من أ%ج\واف1هم؛

قال حسان:
أ%ل أ%ب\ل1غ} أ%با س'فيان% ع.ن>ي،

ف%أ%ن\ت. م'ج.و_ف¬ ن.خ1ب¬ ه.واه
وال%واء وال%واء واحد. وال%واء: كل ف�ر\جة{ بي شيئي كما ب.ي\ن.
أ%س\ف%ل, البيت إ,ل أ%ع\له وأ%س\ف%ل, البئر, إ,ل أ%ع\لها. ويقال: ه.و.ى

ص.د\ر'ه ي.ه\و,ي ه.واء إ,ذا خل؛ قال جرير:
وم'جاش1ع¬ ق%ص.ب¬ ه.و.ت\ أ%ج\واف�ه،
ل%و\ ي'ن\ف%خ'ون% م1ن. ال�ؤ'ورة1 طار'وا

أ%ي هم بنزلة ق%ص.ب� ج.و\ف�ه ه.واء أ%ي خال� ل ف�ؤاد. لم كال%واء
الذي بي السماء وال4رض؛ وقال زهي:

كأ%ن9 الر_حل م1نها ف%و\ق ص.ع\ل�،
من الظYل}مان1، ج'ؤ\ج'ؤه ه.واه

وقال الوهري: كل خال� ه.واء؛ قال ابن بري: قال كعب ال4مثال:
ول ت.ك' م1ن\ أ%خ\دان1 ك�لY ي.راعة{

ه.واء كس.ق}ب, البان، ج'وف{ م.كاس1ر'ه\
قال: ومثله قوله عز وجل: وأ%ف}ئ1د.ت'هم ه.واء؛ وف حديث عاتكة:

ف%ه'ن_ ه.واء# وال�ل�وم' ع.واز,ب'
أ%ي ب.ع1يدةD خالية� العقول من قوله تعال: وأ%ف}ئ1د.ت'هم ه.واء.

وال%ه\واة� وال�و_ة� وال�ه\و,ي_ة� والاو,ية�: كال%واء. ال4زهري:
ال%ه\واة� م.و\ض1ع ف ال%واء م'ش\ر,ف¬ ما د'ون.ه من جبل وغيه: ويقال:

ه.و.ى ي.ه\و,ي ه.و.ياناv، ورأ%يتهم ي.ت.هاو.و\ن% ف ال%ه\واة1 إ,ذا سقط
بعض'هم ف إ,ث}ر بعض. الوهري: وال%ه\و.ى وال%ه\واة� ما بي البلي

ونو ذلك. وت.هاو.ى الق%و\م' من ال%هواة1 إ,ذا سق%ط ب.عض'هم ف إ,ثر بعض.
وه.وت1 الط�ع\ن.ة� ت.ه\و,ي: فت.ح.ت فاها بالدم؛ قال أ%بو النجم:

فاخ\تاض. أ�خ\ر.ى ف%ه.و.ت\ ر'ج'وحا
ل1لش>ق>، ي.ه\و,ي ج'ر\ح'ها م.ف}ت'وحا



وقال ذو الرمة:
ط%و.ي\ناه'ما، حت إ,ذا ما أ�ن,يخ.تا

م'ناخاv، ه.و.ى ب.ي\ن. الك�ل%ى والك%راك1ر,
أ%ي خ.ل وانفتح من الضeم\ر. وه.و.ى وأ%ه\و.ى وان\ه.و.ى: س.ق%ط؛ قال

ي.زيد' بن ال%ك%م الثقفي:
وك%م\ م.ن\ز,ل� ل%و\لي. ط1ح\ت.، كما ه.و.ى،

بأ%ج\رام1ه م1ن ق�ل�ة1 الن>يق,، م'ن\ه.و,ي
وه.وت الع'قاب' ت.ه\و,ي ه'و,يìا إ,ذا ان\ق%ض_ت على صيد أ%و غيه ما ل

ت'ر,غ}ه، فإ,ذا أ%راغ%ت\ه ق1يل: أ%ه\و.ت\ له إ,ه\واء؛ قال زهي:
أ%ه\و.ى لا أ%س\ف%ع' ال%د_ي\ن, م'ط�ر,ق¬

ر,يش الق%واد1م,، ل%م\ ي'ن\ص.ب\ له الش_ب.ك
وال3ه\واء: الت_ناو'ل باليد والض_ر\ب'، وال3راغة�: أ%ن ي.ذ}ه.ب.

الص_يد' هكذا وهكذا والع'قاب ت.ت\ب.ع'ه. ابن سيده: وال3ه\واء واله\ت1واء
الض_رب باليد والتناو'ل�. وه.و.ت يدي للشيء وأ%ه\و.ت\: ام\ت.د_ت

وار\ت.ف%ع.ت. وقال ابن ال4عراب: ه.و.ى إ,ليه م1ن ب'ع\د{، وأ%ه\و.ى إ,ليه من
ق�ر\ب�، وأ%ه\و.ي\ت له بالسيف وغيه، وأ%ه\و.ي\ت بالشيء إ,ذا أ%و\م.أ}ت
به، وأ%ه\و.ى إ,ليه بيده ليأ}خذه. وف الديث: فأ%ه\و.ى بيده إ,ليه أ%ي

م.د_ها ن.ح\و.ه وأ%مالا إ,ليه. يقال: أ%ه\و.ى ي.ده وبيده إ,ل الشيء
ليأ}خذه. قال ابن بري: ال4صمعي ينكر أ%ن يأ}ت أ%ه\و.ى بعن ه.و.ى، وقد

أ%جازه غيه، وأ%نشد لزهي:
أ%ه\و.ى ل%ها أ%س\ف%ع' ال%د_ي\ن, م'ط�ر,ق¬

:vوكان ال4صمعي يرويه: ه.و.ى لا؛ وقال زهي أ%يضا
،vأ%ه\و.ى ل%ها فان\ت.ح.ت\ كالط�ي\ر, حانية

ث اس\ت.م.ر_ عليها، وهو م'خ\ت.ض1ع'
قال ابن أ%حر:

أ%ه\و.ى ل%ها م1ش\ق%صاv ح.ش\راv ف%ش.ب\ر.ق%ها،
وك�ن\ت' أ%د\ع'و ق%ذاها ال3ث}م1د. الق%ر,دا

وأ%ه\و.ى إ,ليه بس.ه\م واه\ت.و.ى إ,ليه به. والاو,ي من ال�روف واحد:
وهو ال4لف، سي بذلك لشد�ة امتداده وس.عة م.خرجه. وه.و.ت1 الر>يح

ه.و,يìا: ه.ب_ت\؛ قال:



كأ%ن� د.ل}و,ي ف ه.و,ي> ر,يح,
وه.و.ى، بالفتح، ي.ه\و,ي ه.و,يìا وه'و,يìا وه.و.ياناv وان\ه.و.ى:

س.ق%ط م1ن فوق' إ,ل أ%سفل، وأ%ه\واه' ه'و. يقال: أ%ه\و.ي\ت'ه إ,ذا
أ%لق%ي\ت.ه من فوق. وقوله عز وجل: وال�ؤ\ت.ف1كة% أ%ه\و.ى؛ يعن م.دائن. قوم, ل�وط

أ%ي أ%س\ق%ط%ها ف%ه.و.ت أ%ي س.ق%ط%ت. وه.و.ى السهم ه'و,يìا: س.ق%ط من
ع'ل}و إ,ل س'ف}ل. وه.و.ى ه.و,يìا وه.ى 

(* قوله« وهوى هوياv وهى إل» كذا
ف ال4صل، وعبارة الكم: وهوى هوياv، وهاوى سار سياv شديداv، وأ%نشد

بيت ذي الرمة.) ، وكذلك ال�و,ي� ف السي إ,ذا مضى. ابن ال4عراب:
ال�و,يe الس_ر,يع' إ,ل ف%و\ق'، وقال أ%بو زيد مثله، وأ%نشد:

eو,ي�والد_ل}و' ف إ,ص\عاد1ه.ا ع.ج\ل%ى ال
وقال ابن بري: ذكر الرياشي عن أ%ب زيد أ%ن� ال%و,ي� بفتح الاء إ,ل

أ%سفل، وبضمها إ,ل فوق؛وأ%نشد: ع.ج\ل%ى ال�وي؛ وأ%نشد:
ه.و,ي_ الد_ل}و, أ%س\ل%م.ها الر>شاء

فهذا إ,ل أ%سفل؛ وأ%نشد لعقر بن حار البارقي:
ه.و.ى ز.ه\د.م¬ ت}ت. الغ'بار, ل1حاج,ب�،
كما ان\ق%ض_ باز� أ%ق}ت.م' الر>يش, كاس1ر'

وف صفته، صلى ال عليه وسلم: كأ%ن_ما ي.ه\و,ي م1ن ص.ب.ب� أ%ي
ي.ن\ح.ط©، وذلك م1شية الق%و,ي� من الرجال. يقال: ه.و.ى ي.ه\و,ي ه.و,يìا،

بالفتح، إ,ذا هبط، وه.و.ى ي.ه\و,ي ه'و,يìا، بالضم، إ,ذا ص.ع1د.، وقيل بالعكس،
وه.و.ى ي.ه\و,ي ه'و,يìا إ,ذا أ%سرع ف السي. وف حديث الباق: ث

:�ان\ط%ل%ق ي.ه\و,ي أ%ي ي'س\ر,ع'. وال�هاواة�: ال�لج_ة�. وال�هاواة
شد_ة السي.

وهاو.ى: سار. س.ي\راv شديداv؛ قال ذو الرمة:
فلم ت.س\ت.ط1ع\ م.يÒ م'هاوات.نا السeر.ى،
ول ل%ي\ل% ع1يس� ف الب'ر,ين. خ.واض1ع,

وف التهذيب:
ول ل%ي\ل% ع1يس� ف الب'رين. س.وام,
وأ%نشد ابن بري ل4ب صخرة:

إ,ي�اك. ف أ%م\ر,ك وال�هاواه\،



وك%ث}ر.ة الت_س\ويف1 وال�ماناه\
الليث: العامة تقول ال%و,يe ف مصدر ه.و.ى ي.ه\وي ف ال%ه\واة1

ه'و,يìا. قال: فأ%ما ال%ويe ال%ل1يe فالي' الطويل من الزمان، تقول:
جلست عنده ه.و,ي�اv. وال%ويe: الساعة ال�متد_ة من الليل. ومضى ه.ويÒ من

الليل، على ف%ع1يل� أ%ي ه.زيع¬ منه. وف الديث: كنت' أ%س\م.ع'ه
ال%و,ي_ من الليل؛ ال%و,يe، بالفتح: الي الطويل من الزمان، وقيل: هو متص

بالليل. ابن سيده: مضى ه.و,يÒ من الليل وه'و,يÒ وت.ه\واء أ%ي ساعة منه.
Dفهي هاو,ية ،vوغيها ت.ه\وي ه'و,ي�ا �ويقال: ه.و.ت1 الناقة� وال4تان
إ,ذا ع.د.ت\ ع.د\واv شديداv أ%ر\ف%ع. الع.د\و، كأ%نه ف ه.واء بئر ت.ه\وي

فيها، وأ%نشد:
فش.د_ با ال4ماع1ز.، وه\ي. ت.ه\وي

ه'وي_ الد_ل}و, أ%س\لمها الر>شاء�
وال%وى، مقصور: ه.و.ى الن_ف}س، وإ,ذا أ%ضفته إ,ليك قلت ه.واي.. قال

ابن بري: وجاء ه.و.ى النف}س مدوداv ف الشعر؛ قال:
وهان% على أ%س\ماء4 إ,ن} ش.ط�ت1 الن_وى

ن.ح1نe إ,ليها، وال%واء ي.ت'وق'
:eابن سيده: ال%وى الع1ش\ق، يكون ف مداخل الي والشر. وال%و,ي

ال%ه\و,يe؛ قال أ%بو ذؤيب:
ف%ه'ن_ ع'ك�وف¬ كن.و\ح, الك%ر,يـ

eـم,، قد\ ش.ف_ أ%ك}باد.ه'ن_ ال%وي
أ%ي ف%ق}د' ال%ه\وي>. وه.وى النفس,: إ,رادتا، والمع ال4ه\واء.

التهذيب: قال اللغويون ال%و.ى مبة� ال3نسان الشيء وغ%ل%ب.ت'ه على قلبه؛
قال ال عز وجل: ون.هى النف}س. عن ال%وى؛ معناه ن.هاها عن ش.ه.وات1ها وما
تدعو إ,ليه من معاصي ال عز وجل. الليث: ال%و مقصور ه.وى الض_مي،

تقول: ه.و,ي.، بالكسر، ي.ه\وى ه.وÝى أ%ي أ%حب_. ورجل ه.و�: ذو ه.وÝى
م'خام1ر'ه. وامرأ%ة ه.و,يةD: ل تزال ت.ه\وى على تقدير ف%ع1لة، فإ,ذا ب'ن.
منه ف%ع\لة بزم العي تقول ه.ي_ة مثل ط%ي_ة. وف حديث ب.ي\ع, ال1يار:

يأ}خ'ذ� كل� واحد من البيع ما ه.و,ي. أ%ي ما أ%حب، ومت ت'ك�لYم. بال%وى
مطلقاv ل يكن إ,ل مذموماv حت ي'ن\ع.ت. با ي'خرج' معناه كقولم ه.وÝى

ح.س.ن¬ وه.وÝى موافق للصواب؛ وقول أ%ب ذؤيب:



س.ب.قوا ه.و.ي_ وأ%ع\ن.ق�وا ل1ه.واه'م
فت'خ'ر>م'وا، ولك�لY ج.ن\ب� م.ص\ر.ع'

قال ابن حبيب: قال ه.و.ي_ لغة هذيل، وكذلك تقول ق%ف%ي_ وع.ص.ي_، قال
ال4صمعي: أ%ي ماتوا قبلي ول ي.ل}بث�وا ل1ه.واي وكنت أ�ح1بe أ%ن أ%موت

قبلهم، وأ%ع\ن.ق�وا ل1ه.واهم: جعلهم كأ%نم ه.و'وا الذ�هاب. إ,ل
ال%ن,ي_ة1 لس'ر\عتهم إ,ليها، وهم ل ي.ه\و.و\ها ف القيقة، وأ%ثبت سيبويه

ال%و.ى ل عز وجل فقال: فإ,ذا فع.ل% ذلك فقد ت.ق%ر_ب إ,ل ال ب.واه.
وهذا الشيء� أ%ه\وى إل� من كذا أ%ي أ%ح.بe إ,ل�؛ قال أ%بو صخر

الذل:
ول%ل%ي\لةD م1نها ت.ع'ود' ل%نا،

ف غ%ي\ر, ما ر.ف}ث{ ول إ,ث}م,،
أ%ه\وى إ,ل ن.ف}س3ي، ول%و\ ن.ز.ح.ت\

م1م_ا م.ل%ك}ت'، وم1ن\ ب.ن س.ه\م,
وقوله عز وجل: فاج\ع.ل} أ%ف}ئ1دةv من الناس ت.ه\و.ى إ,ليهم وار\ز'ق}هم

من الت_مرات، فيمن قرأ% به إ,نا عد_اه بإ,ل ل4ن فيه معن تيل،
والقراء4ة العروفة ت.ه\وي إ,ليهم أ%ي ت.ر\ت.ف1ع، والمع أ%ه\واء؛ وقد ه.و,ي.ه

ه.وÝى، فهو ه.و�؛ وقال الفراء: معن الية يقول اجعل أ%فئدة من الناس
ت'ريد'هم، كما تقول: رأ%يت فلناv ي.ه\وي ن.ح\و.ك، معناه ي'ريدك، قال:
وقرأ% بعض الناس ت.ه\وى إ,ليهم، بعن ت.ه\واهم، كما قال ر.د1ف. لكم

ور.د1ف%كم؛ ال4خفش: ت.ه\وى إ,ليهم زعموا أ%نه ف التفسي ت.ه\واهم؛ الفراء:
ت.ه\وي إ,ليهم أ%ي ت'س\رع'. وال%وى أ%يضاv: ال%ه\ويe؛ قال أ%بو

ذ�ؤيب:ز.ج.ر\ت' لا ط%ي\ر. الس_ن,يح,، فإ,ن} ت.ك�ن\
ه.واك. الذي ت.ه\وى، ي'ص1ب\ك. اج\ت1ناب'ها

واس\ت.ه\و.ت\ه الشياطي': ذهبت ب.واه وع.ق}له. وف التنزيل العزيز:
كالذي اس\ت.ه\و.ت\ه الشياطي'؛ وقيل: اس\ت.ه\و.ت\ه است.هام.ت\ه وح.ي_ر.ت\ه،
وقيل: زي_نت الشياطي' له ه.واه ح.ي\ران% ف حال حيته. ويقال

للم'س\ت.هام الذي است.هام.ت\ه النe: اس\ت.ه\و.ته الشياطي. القتيب: است.ه\وته
الش_ياطي' ه.و.ت\ به وأ%ذ}ه.بت\ه، جعله من ه.و.ى ي.ه\وي، وجعله الزجاج
من ه.و,ي. ي.ه\و.ى أ%ي زي_نت له الشياطي' ه.واه. وه.وى الر_جل: مات.؛

قال النابغة:



وقال الش_ام1ت'ون%: ه.وى ز,ياد¬،
ل1ك�لY م.ن,ي_ة{ س.بب¬ م.ت1ي'

قال: وتقول أ%ه\وى فأ%خذ؛ معناه أ%ه\وى إ,ليه ي.د.ه، وتقول: أ%ه\وى
إ,ليه بي.د1ه.

وهاو,ية� والاو,ية�: اسم من أ%ساء جهنم، وهي معرفة بغي أ%لف ولم.
وقوله عز وجل: فأ�مeه هاو,يةD؛ أ%ي م.س\كنه جهنم' وم'س\ت.ق%رeه النار،

وقيل: إ,ن� الذي له بدل ما يسكن إ,ليه نار¬ حامية. الفراء ف قوله،
فأ�مeه هاو,ية: قال بعضهم هذا دعاء# عليه كما تقول ه.و.ت\ أ�مه على قول العرب؛

وأ%نشد قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أ%خاه:
،vب\ح' غاد1ياeالص �ه.و.ت\ امeه ما ي.ب\ع.ث

وماذا ي'ؤ.د>ي الليل� حي ي.ؤ'وب'
(* قوله «هوت أمه» قال الصاغان رادìا على الوهري، الرواية: هوت عرسه،

والعروف: حي يثوب اهـ. لكن الذي ف صحاح الوهري هو الذي ف تذيب
الزهري.)

ومعن ه.وت أ�مه أ%ي هل%ك%ت أ�مeه. وتقول: ه.و.ت أ�مeه فهي هاويةD أ%ي
ثاك1لةD. وقال بعضهم: أ�م�ه هاويةD صار.ت\ هاويةD مأ}واه، كما ت'ؤ\وي

الرأ%ة� ابنها ، فجعلها إذ} ل مأ}وى له غ%ي\ر.ها أ�مìا له، وقيل: معن
قوله فأ�مeه هاويةD أ�مe رأ}سه ت.ه\وي ف النار؛ قال ابن بري: لو كانت
هاوية اساv علماv للنار ل ينصرف ف الية. والاو,ية�: كل© م.ه\واة ل

ي'د\ر.ك ق%ع\ر'ها ؛ وقال عمرو بن م1ل}ق%ط الطائي:
يا ع.م\ر'و لو نالت\ك أ%ر\ماح'نا،
كنت. كم.ن\ ت.ه\وي به الاو,ي.ه\
وقالوا: إ,ذا أ%ج\د.ب. الناس' أ%تى

(* قوله «إذا أجدب الناس أتى إل» كذا ف الصل والكم.)
 الاوي والعاوي، فالاوي ال%راد'، والعاوي الذئب'. وقال ابن ال4عراب: إنا هو الغاوي، بالغي العجمة، والاوي، فالغاوي

ال%راد'، والاوي
الذYئب' ل4ن الذYئاب. تأ}ت إل ال1ص\ب. ابن ال4عراب: إذا أ%خ\ص.ب
الز_مان� جاء الغاوي والاوي؛ قال: الغاوي ال%راد وهو الغ.و\غاء،

والاوي الذئاب ل4ن الذئاب ت.ه\وي إل الصب. قال: وقال إذا جاءت السنة جاء
معها أ%عوان'ها، يعن ال%راد والذئاب وال4مراض.



ويقال: سعت' ل�ذ�ن ه.و,يا¾ أ%ي د.و,يìا، وقد ه.و.ت أ�ذ�نه ت.ه\وي.
الكسائي: هاو.أ}ت' الر_جل وهاو.ي\ت'ه، ف باب ما يهمز وما ل يهمز،

ودار.أ}ت'ه ودار.ي\ت'ه.
وال%واهي: الباطل� والل�غ\و' من القول ، وقد ذكر أ%يضاv ف موضعه؛ قال

ابن أ%حر:
vي.و\م� ي.د\ع'وان1 أ%طب�ة Yأ%ف كل

إل� ، وما ي'ج\د'ون% إل ال%واه1يا؟
قال ابن بري: صوابه ال%واه1يe الباطيل�، ل4ن ال%واه1ي_ جع

ه.و\هاءة من قوله ه.و\هاءة الل©ب� أ%خ\ر.ق'، وإنا خففه ابن أ%حر ضرورة؛
وقياس'ه ه.واه1يe كما قال ال4عشى:

أ%ل م.ن\ م'ب\ل1غ� الف1ت\يا
ن1 أ%ن_ا ف ه.واهي>

وإ,م\ساء3 وإ,صباح،
وأ%م\ر� غ%ي\ر, م.ق}ض1ي>

قال: وقد يقال رجل ه.واه1يةD إل أ%نه ليس من هذا الباب.
وال%و\هاءة، بالد: ال4ح\م.ق'. وف النوادر: فلن ه'و_ة أي أ%ح\م.ق'

ل ي'م\س3ك' شيئاv ف صدره.
وه.وÒ من ال4رض: جان,ب¬ منها . وال�و�ة: كل© و.ه\د.ة{ ع.م1يقة{؛

وأ%نشد:
كأ%نه ف ه'و_ة{ ت.ق%ح\ذ%ما

قال: وجع ال�و_ة1 ه'وÝى. ابن سيده: ال�و_ة� ما ان%ب.ط% من ال4رض.
، وقيل: الو.ه\دة� الغامضة� من الرض، وحكى ثعلب: اللهم أ%ع1ذ}نا من

ه'و_ة1 الك�ف}ر ود.واعي النفاق، قال: ضربه مثلv للك�ف}ر، وال�ه\و,ي�ة
على أ�ف}ع'ولة مثلها. أ%بو بكر: يقال و.ق%ع. ف ه'و_ة أ%ي ف بئر

م'غ.ط�اة{؛ وأ%نشد:
إنك. لو أ�ع\ط1يت. إ%ر\جاء ه'و�ة{
م'غ.م_س.ة{ ، ل ي'س\ت.بان� ت'راب'ها،

ب,ث%و\ب,ك. ف الظ�ل}ماء، ث د.ع.و\ت.ن
ل1ئ}ت' إ,ليها ساد1ماv، ل أ%هاب'ها

النضر: ال%و_ة�، بفتح الاء، الك%و�ة�؛ حكاها عن أ%ب الذيل، قال:



وال�و�ة� وال%ه\واة� بي جبلي. ابن الفرج: سعت خليفة يقول للبيت
ك1واء# كثية وه1واء كثية، الواحدة ك%و_ةD وه.و_ةD، وأ%ما النضر فإ,نه زعم

أ%ن جع ال%و_ة بعن الك%و_ة ه.وÝى مثل قرية{ وق�رÝى؛ ال4زهري ف
قول الشماخ:

،vول9ا رأ%يت' ال4م\ر. ع.ر\ش. ه'و.ي_ة
تس.ل�ي\ت' حاجات1 الف�ؤ.اد1 بش.م_را

قال: ه'و.ي_ةD تصغي ه'و�ة، وقيل: ال%و,ي_ة� بئر
(*قوله « وقيل الوية بئر» أي على وزن فعيلة كما صرح به ف التكملة ،

وضبط الاء ف البيت بالفتح والواو بالكسر. وقوله «طواطي» كذا بالصل.)
ب.ع1يدة� ال%ه\واة1، وع.ر\ش'ها سقفها ال�غ.م_ى عليها بالتراب

في.ع\ت.رe به واط1ئ�ه في.ق%ع فيها وي.ه\ل1ك، وأ%راد لا رأ%يت' ال4مر.
م'ش\ر,فاv ب على ه.ل%كة1 طواطي س.ق}ف1 ه.و_ة{ م'غ.م_اة{ تركته ومضيت

وتس.ل�ي\ت عن حاجت من ذلك ال4مر، وش.م_ر': اسم ناقة أ%ي ركبتها ومضيت. ابن
شيل: ال�و_ة� ذاهبةD ف ال4رض بعيدة القعر مثل الد_ح\ل, غي أ%ن له

أ%لافاv، والماعة� ال�وe، ورأ}س'ها مثل� رأ}س الد_ح\ل. ال4صمعي:
ه'و_ةD وه'وÝى. وال�و_ة: البئر؛ قال أ%بو عمرو، وقيل: ال�و_ة ال�ف}رة

البعيدة القعر، وهي ال%ه\واة�. ابن ال4عراب: الرواية ع.ر\ش.
ه'و,ي_ة، أ%راد أ�ه\و,ي_ة{، فلما سقطت المزة ر'د_ت الضمة إل الاء، العن

لا رأ%يت ال4مر مشرفاv على الفوت مضيت ول أ�قم. وف الديث: إذا
ع.ر_س\تم فاج\ت.ن,ب'وا ه'و,ي_ ال4رض, 

(* قوله «هوي الرض» كذا ضبط ف الصل
وبعض نسخ النهاية، وهو بضم فكسر وشد الياء، وف بعض نسخها بفتحتي.) ؛

هكذا جاء ف رواية، وهي جع ه'و_ة، وهي ال�ف}رة والطمئن من ال4رض،
ويقال لا ال%ه\واة� أ%يضاv. وف حديث عائشة، رضي ال عنها ، ووصفت أ%باها

قالت: وام\تاح. من ال%ه\واة،أ%رادت البئر الع.م1يق%ة أ%ي أ%نه ت%م_ل
ما ل ي.تح.م_ل غيه. ال4زهري: أ%ه\وى اسم ماء لبن ح1م_ان، واسه

السeب.ي\لة�، أ%تاهم الر_اعي فمنعوه الو,ر\د. فقال:
إ,ن� على أ%ه\وى ل4ل4م. حاض1ر�
ح.س.باv، وأ%ق}ب.ح. م.ج\لس� أ%لوانا

ق%ب.ح. ال3له' ول أ�حاشي غ%ي\ر.ه'م\،



أ%ه\ل% السeب.ي\لة1 من ب.ن ح1م_انا
وأ%ه\وى، وس'وقة� أ%ه\وى، ودارة أ%ه\وى: موضع أ%و م.واض1ع'، والاء حرف

هجاء، وهي مذكورة ف موضعها من باب ال4لف اللينة.
@هيا: ه.يe بن ب.ي�، وه.ي_ان� بن ب.ي�ان%: ل ي'عرف هو ول ي'عرف

أ%بوه. يقال: ما أ%دري أ%يe ه.ي> بن ب.ي¼ هو، معناه أ%ي أ%يe ال%ل}ق, هو.
قال ابن بري: ويقال ف النسب ع.مرو بن الرث1 بن م'ضاض بن ه.ي> بن

ب.ي> ابن ج'ر\ه'م، وقيل: ه.ي_ان� بن ب.ي_ان%، كما تقول طام1ر' ابن طام1ر
لن ل ي'ع\ر.ف ول ي'عرف أ%بوه، وقيل: هي� بن ب¼ كان من ولد آدم فانقرض

نسله، وكذلك ه.ي_ان� بن ب.ي_ان%. قال ابن ال4عراب: هو ه.يe بن
ب.ي¼، وه.ي_ان� بن ب.ي_ان%، وب.يe بن ب.ي¼، يقال ذلك للرجل إ,ذا كان

خ.س3يساv؛ وأ%نشد ابن بري:
فأ%ق}ع.ص.ت\ه'م\ وح.ط�ت\ ب.ر\ك%ها ب,ه,م'،

وأ%ع\ط%ت1 الن_ه\ب. ه.ي_ان% بن. ب.ي_ان1
وقال ابن أ%ب عيينة:

بع1ر\ض� من ب.ن ه.ي> بن ب.ي¼؛
وأ%ن\ذال, ال%وال والع.بيد1

الكسائي: يقال يا ه.ي_ ما ل؛ معناه الت_ل%هeف وال4سى؛ ومعناه: يا
ع.ج.با ما ل،وهي كلمة معناها التعجب، وقيل: معناها التأ%سف على الشيء

يفوت، وقد ذكر ف المز؛ وأ%نشد ثعلب:
يا ه.ي_ ما ل: ق%ل1ق%ت\ م.حاو,ر,ي،

وصار أ%ش\باه' الف%غا ض.رائر,ي
قال اللحيان: قال الكسائي يا ه.ي_ ما ل ويا ه.ي_ ما أ%صحابك، ل

يهمزان، قال: وما ف موضع رفع كأ%نه قال يا ع.ج.ب؛ قال ابن بري: ومنه قول
حيد ال4رقط:

أ%ل ه.ي_ما. م1م_ا ل%ق1يت' وه.ي_ما،
وو.ي\حاv ل%ن\ ل ي.د\ر, ما ه'ن_ و.ي\ح.ما

الكسائي: ومن العرب م.ن يتعجب ب.ي_ وف%ي_ وش.ي_، ومنهم من يزيد ما
فيقول يا ه.ي_ما ويا ش.ي_ما ويا ف%ي_ما أ%ي ما أ%حسن هذا، وقيل: هو

ت.ل%هeف¬؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
يا ه.ي_ ما ل، م.ن\ ي'ع.م_ر\ ي'ف}ن,ه



م.رe الز_مان1 عليه والت_ق}ل1يب'
الفراء: يقال ما ه.ي_ان� هذا أ%ي ما أ%م\ر'ه؟ ابن دريد: العرب تقول

ه.ي>ك. أ%ي أ%س\ر,ع\ فيما أ%نت فيه. وه.يا ه.يا: كلمة ز.ج\ر لل3بل؛ قال
الشاعر:

وج'ل© ع1تاب,ه,ن_ ه.يا وه.ي\د'
قال: وه1ي وها من زجر ال3بل، ه.ي\ه.ي\ت با ه.ي\هاة وه.ي\هاء؛ وأ%نشد:

م1ن\ و.ج\س, ه.ي\هاء� وم1ن\ ي.ه\يائ1ه
وقال العجاج:

ه.ي\هات. م1ن\ م'ن\خ.ر,ق� ه.ي\هاؤه
قال: وه.ي\هاؤه معناه الب'ع\د' والشيء الذي ل ي'ر\ج.ى. أ%بو اليثم:

vويقولون عند ال3غراء بالشيء ه1ي ه1ي، بكسر الاء، فإ,ذا ب.نوا منه فعل
قالوا ه.ي\ه.ي\ت' به أ%ي أ%غ}ر.ي\ت'ه. ويقولون: ه.ي_ا ه.ي_ا أ%ي

أ%س\ر,ع\ إ,ذا حدوا بال%ط1ي�؛ وأ%نشد سيبويه:
ل%ت.ق}ر'ب,ن_ ق%ر.باv ج'ل}ذ1ي�ا

ما دام. ف1يه,ن_ ف%ص1يلD ح.ي_ا،
وقد د.جا الليل� ف%ه.ي_ا ه.ي_ا

وحكى اللحيان: هاه هاه. ويكى صوت الاد1ي: ه.ي\ ه.ي\ وي.ه\ ي.ه\؛
وأ%نشد الفراء:

ي.د\ع'و ب,ه.ي\ها م1ن م'واصلة1 الك%ر.ى
ولو قال: ب,ه.ي\ ه.ي\، لاز.

وه.يا: من حروف النداء، وأ%صلها أ%يا مثل ه.راق وأ%راق؛ قال الشاعر:
،vون% ح.ي�ا�فأ%صاخ. ي.ر\ج'و أ%ن} يك

ويق�ول� م1ن\ ط%ر.ب�: ه.يا ر.ب_ا
(* قوله « فأصاخ يرجو إل» قبله كما ف حاشية المي على الغن:

وحديثها كالقطر يسمعه * راعي سني تتابعت جدبا)
الفراء: العرب ل تقول ه1ي_اك. ض.ر.ب\ت ويقولون ه1ي_اك وز.ي\داv؛

وأ%نشد:
يا خال, ه.ل� ق�ل}ت.، إ,ذ} أ%ع\ط%ي\تها:

ه1ي_اك. ه1ي_اك. وح.ن\واء4 الع'ن'ق\
أ%ع\ط%ي\ت.ن,يها فان,ياv أ%ض\راس'ها،



لو ت'ع\ل%ف' الب.ي\ض. به ل ي.ن\ف%ل1ق\
وإ,نا يقولون ه1ي_اك وز.ي\داv إ,ذا ن.ه.و\ك.، وال4خفش ييز ه1ي_اك.

ض.ر.ب\ت؛ وأ%نشد:
ف%ه,ي_اك. وال4م\ر. الذي إ,ن ت.و.س_ع.ت\
م.وار,د'ه، ضاق%ت\ ع.ل%ي\ك. ال%صاد1ر'

vوقال بعضهم: أ%ي_اك، بفتح المزة ث تبدل الاء منها مفتوحة أ%يضا
فتقول ه.ي_اك.. ال4زهري: ومعى ه1ي_اك إ,ياك، قلبت المزة هاء. ابن سيده:

ومن خفيف هذا الباب ه1ي، كناية عن الواحد الؤنث. وقال الكسائي: هي
أ%صلها أ%ن تكون على ثلثة أ%حرف مثل أ%نت، فيقال: ه1ي_ ف%ع.ل%ت ذلك، وقال:

ه1ي_ لغة ه.م\دان% وم.ن ف تلك الناحية، قال: وغيهم من العرب يففها،
وهو التمع عليه، فيقول: ه1ي. ف%ع.لت ذلك. قال اللحيان: وحكى عن بعض بن
أ%سد وقيس ه1ي\ فعلت ذلك، بإسكان الياء. وقال الكسائي: بعضهم يلقي الياء

من هي إ,ذا كان قبلها أ%لف ساكنة فيقول ح.ت_اه ف%ع.ل%ت\ ذلك، وإن_ماه1
فعلت ذلك؛ وقال اللحيان: قال الكسائي ل أ%سعهم يلقون الياء4 عند غي

ال4لف، إ,ل أ%نه أ%نشدن هو ون'عيم:
د1يار' س'ع\د.ى إ,ذ}ه1 م1ن\ ه.واكا

بذف الياء عند غي ال4لف، وسنذكر من ذلك فصلv مستوف ف ترجة ها من
ال4لف اللينة، قال: وأ%ما سيبويه فجعل حذف الياء الذي هنا ضرورة؛ وقوله:

فق�م\ت' للط�ي\ف1 م'ر\تاعاv وأ%ر\ق%ن
فق�ل}ت': أ%ه\ي. س.ر.ت\ أ%م\ عاد.ن ح'ل�م'؟

إ,نا أ%راد ه1ي س.ر.ت\، فلما كانت أ%ه1ي. كقولك ب.ه,ي. خفف، على قولم
ف ب.ه,ي. ب.ه\ي.، وف ع.ل1م. ع.ل}م.، وتثنية هي ه'ما، وجعها ه'ن_،

قال: وقد يكون جع ه.ا من قولك رأ%يتها، وجع ها من قولك مررت با.
@ها: الاء: بفخامة ال4لف: تنبيه¬، وبإمالة ال4لف حرف' ه1جاء. الوهري:

الاء حرف من حروف ال�ع\ج.م,، وهي من ح'روف الز>يادات، قال: وها حرف'
تنبيه. قال ال4زهري: وأ%ما هذا إ,ذا كان تن\بيهاv فإ,ن أ%با اليثم

قال: ها ت.ن\ب,يه¬ ت.ف}ت.ت1ح' العرب با الكلم بل معن سوى الفتتاح،
تقول�: هذا أ%خوك، ها إ,ن� ذا أ%خ'وك.؛ وأ%نشد النابغة:

ها إ,ن� تا ع1ذ}رةD إ,ل� ت.ك�ن\ ن.ف%ع.ت\،
فإ,ن� صاح1ب.ها قد ت.اه. ف الب.ل%د1



(* رواية الديوان، وهي الصحيحة:
ها إن ذي عذرة إل تكن نفعت، * فإن صاحبها مشارك' الن�ك%د1)

وتقول: ها أ%نتم ه.ؤلء تمع بي التنبيهي للتوكيد، وكذلك أ%ل يا
هؤلء وهو غي م'فارق ل4ي�، تقول: يا أ%يeها الر_ج'ل، وها: قد تكون تلبية؛

قال ال4زهري:
يكون جواب النداء، يد ويقصر؛ قال الشاعر:

ل ب.ل} ي'ج,يب'ك حي. ت.د\عو باس1ه،
فيقول�: هاء4، وطال%ما ل%ب_ى

قال ال4زهري: والعرب تقول أ%يضاv ها إ,ذا أ%جابوا داع1ياv، ي.ص1ل�ون
الاء بأ%لف تطويلv للصوت. قال: وأ%هل الجاز يقولون ف موضع ل%ب_ى ف

ال3جابة ل%ب.ى خفيفة، ويقولون ايضاv ف هذا العن ه.ب.ى، ويقولون ها
إ,ن_ك زيد، معناه أ%إ,نك زيد ف الستفهام، وي.ق}ص'ر'ون% فيقولون: هإ,ن_ك

زيد، ف موضع أ%إ,نك زيد. ابن سيده: الاء ح.رف ه1جاء�، وهو حرف م.ه\م'وس
يكون أ%صلv وبدلv وزائداv، فال4صل نو ه1ن\د. وف%ه\د{ وش1ب\ه{، ويبدل

من خسة أ%حرف وهي: المزة وال4لف والياء والواو والتاء، وقضى عليها ابن
سيده أ%نا من هـ و ي، وذكر علة ذلك ف ترجة حوي. وقال سيبويه: الاء

وأ%خواتا من الثنائي كالباء والاء والطاء والياء إ,ذا ت'هج>يت
م.ق}ص'ورةD، ل4نا ليست بأ%ساء وإ,نا جاء4ت ف التهجي على الوقف، قال:

وي.د'ل©ك على ذلك أ%ن القاف. والدال والصاد موقوفة� ال4واخ1ر، فلول أ%نا على
الوقف ل�ر>ك%ت\ أ%واخ1ر'ه'ن_، ونظي الوقف هنا الذف' ف الاء
والاء وأ%خواتا، وإ,ذا أ%ردت أ%ن ت.ل}ف1ظ% بروف العجم ق%ص.ر\ت.

وأ%س\ك%ن\ت.، ل4نك لست تريد أ%ن تعلها أ%ساء، ولكنك أ%ردت أ%ن ت'ق%طYع ح'روف
السم فجاء4ت كأ%نا أ%صوات تص.و>ت' با، إ,ل أ%نك ت.ق1ف' عندها بنزلة

ع1ه\، قال: ومن هذا الباب لفظة هو، قال: هو كناية عن الواحد الذكر؛ قال
الكسائي: ه'و. أ%صله أ%ن يكون على ثلثة أ%حرف مثل أ%نت فيقال ه'و_

ف%ع.ل% ذلك، قال: ومن العرب من ي'خ.فYفه فيقول ه'و. فعل ذلك. قال اللحيان:
وحكى الكسائي عن بن أ%س.د وتيم وقيس� ه'و فعل ذلك، بإسكان الواو؛ وأ%نشد

لع.بيد:
ور.ك}ض'ك. لو\ل ه'و ل%ق1يت. الذي ل%ق�وا،

فأ%ص\ب.ح\ت. قد جاو.ز\ت. ق%و\ماv أ%عاد1يا



وقال الكسائي: بعضهم ي'لقي الواور من ه'و إ,ذا كان قبلها أ%لف ساكنة
فيقول حت_اه' فعل ذلك وإ,ن_ماه' فعل ذلك؛ قال: وأ%نشد أ%بو خالد

ال4سدي:إ,ذاه' ل ي'ؤ\ذ%ن} له ل%م\ ي.ن\ب,س
قال: وأ%نشدن خ.ش_اف¬:

إ,ذاه' سام. ال%س\ف. آل%ى بق%س.م\
بال3 ل ي.أ}خ'ذ� إ,ل� ما اح\ت.ك%م\

(* قوله «سام السف» كذا ف الصل، والذي ف الكم: سيم، بالبناء لا
ل يسم فاعله.)

قال: وأ%نشدنا أ%بو م'جال1د{ للع'ج.ي الس_لول:
:Dفب.ي_ناه' ي.ش\ري ر.ح\ل%ه قال قائل
ل1م.ن\ ج.م.لD ر.ث© ال%تاع, ن.ج,يب'؟

قال ابن السياف: الذي وجد ف شعره ر,خ\و' ال1لط1 ط%و,يل�؛ وقبله:
فباتت\ ه'م'وم' الص_د\ر, شت ي.ع'د\ن.ه،

�كما ع1يد. شل}و¬ بالع.راء3 ق%ت1يل
وبعده:

م'ح.ل¾ى بأ%ط}واق� ع1تاق� كأ%ن_ها
�ب.قايا ل�ج.ي\ن�، ج.ر\س'هن_ ص.ل1يل

وقال ابن جن: إ,نا ذلك لضرورة ف الشعر وللتشبيه للضمي النفصل
بالضمي التصل ف ع.صاه وق%ناه، ول يقيد الوهري حذف. الواو من ه'و. بقوله

إ,ذا كان قبلها أ%لف ساكنة بل قال وربا ح'ذ1فت من هو الواو ف ضرورة
الشعر، وأ%ورد قول الشاعر: فبيناه يشري رحله؛ قال: وقال آخر:

إ,ن_ه ل ي'ب\ر,ئ' داء4 ال�د.ب,د\
م1ث}ل� الق%ليا م1ن\ س.نام� وك%ب,د\

وكذلك الياء من هي؛ وأ%نشد:
دار¬ ل1س'ع\د.ى إ,ذ}ه1 م1ن\ ه.واكا

قال ابن سيده: فإ,ن قلت فقد قال الخر:
أ%ع1ن>ي على ب.ر\ق� أ�ر,يك. و.م1يض.ه'و

فوقف بالواو وليست اللفظة قافيةv، وهذه ال%د_ة مستهلكة ف حال الوقف؟
قيل: هذه اللفظة وإ,ن ل تكن قافيةv فيكون البيت' با م'ق%ف¾ى

وم'ص.ر_عاv، فإ,ن العرب قد ت.ق1ف' على الع.روض نواv من و'قوف1ها على الض_ر\ب،



وذلك لوق�وف1 الكلم النثور عن ال%و\ز'ون؛ أ%ل ت.ر.ى إ,ل قوله
أ%يضاv:فأ%ض\ح.ى ي.س'حe الاء4 ح.و\ل% ك�ت.ي\فة{

فوقف بالتنوين خلفاv للو'قوف ف غي الشعر. فإ,ن قلت: فإ,ن� أ%ق}ص.ى
حال, ك�ت.ي\فة{ إ,ذ ليس قافيةv أ%ن ي'ج\رى م'ج\رى القافية ف الوقوف

عليها، وأ%نت ترى الرeواة% أ%كثر.هم على إ,طلق, هذه القصيدة ونوها برف
اللYي نو قوله فح.و\م.لي وم.ن\ز,ل، فقوله ك�ت.ي\فة ليس على وقف الكلم

ول و.ق}ف1 القافية1؟ قيل: ال4مر' على ما ذكرته من خلف1ه له، غي أ%ن�
ال4مر أ%يضاv يتص النظوم دون ال%ن\ث�ور لستمرار ذلك عنهم؛ أ%ل ترى

إ,ل قوله:
أ%ن_ى اه\ت.د.ي\ت. لت.س\ل1يم� على د1م.ن�،
�بالغ.م\ر,، غ%ي_ر.ه'ن_ ال4ع\ص'ر' ال�و.ل

وقوله:
،vد\وة�كأ%ن� ح'دوج. الال1كي_ة1، غ

خ.ليا س.ف1ي� بالن_واص1ف1 م1ن\ د.د1
ومثله كثي، كل© ذلك الو'قوف' على ع.ر'وض1ه مالف للو'قوف على ض.ر\به،

ومالف¬ أ%يضاv لوقوف الكلم غي الشعر. وقال الكسائي: ل أ%سعهم يلقون
الواو والياء عند غي ال4لف، وت.ث}ن,ي.ت'ه ها وجع'ه ه'م'و، فأ%ما

قوله ه'م فمحذوفة من ه'م'و كما أ%ن م'ذ} مذوفة من م'ن\ذ�، فأ%ما قول�ك
رأ%ي\ت'هو فإ,ن� السام إ,نا هو الاء وجيء بالواو لبيان الركة، وكذلك

ل%ه\و مالD إ,نا السم منها الاء والواو لا قد_منا، ود.ل1يل� ذلك أ%ن_ك
إ,ذا وقفت حذفت الواو فقلت رأ%يته والال� ل%ه\، ومنهم من يذفها ف

الوصل مع الركة الت على الاء ويسكن الاء؛ حكى اللحيان عن الكسائي: ل%ه\
مالD أ%ي ل%ه'و مالD؛ الوهري: وربا حذفوا الواو مع الركة. قال ابن

سيده: وحكى اللحيان ل%ه\ مال بسكون الاء، وكذلك ما أ%شبهه؛ قال ي.ع\ل%ى
بن ال4ح\و.ل,:

أ%ر,ق}ت' ل1ب.ر\ق� د'ون.ه ش.ر.وان1
ي.مان{، وأ%ه\و.ى الب.ر\ق. ك�ل� ي.مان1

فظ%ل}ت' ل%د.ى الب.ي\ت1 الع.ت1يق, أ�خ1يل�هو،
وم1ط}واي. م'ش\تاقان1 ل%ه\ أ%ر,قان1

vف%ل%ي\ت. ل%نا، م1ن\ ماء ز.م\ز.م.، ش.ر\بة



م'ب.ر_دةv بات.ت\ على ط%ه.يان1
قال ابن جن: جع بي اللغتي يعن إ,ث}بات الواو ف أ�خ1يل�هو وإ,سكان

الاء ف ل%ه\،وليس إ,سكان الاء ف له عن ح.ذ}ف ل%ح1ق. الكلمة بالصنعة،
وهذا ف لغة أ%ز\د الس_راة كثي؛ ومثله ما روي عن قطرب من قول الخر:

وأ%ش\ر.ب' الاء ما ب ن.ح\و.ه'و ع.ط%ش¬
إ,ل� ل4ن� ع'ي'ون.ه\ س.ي\ل� واد1يها

فقال: ن.ح\و.ه'و عطش بالواو، وقال ع'ي'ون.ه\ بإ,سكان الواو؛ وأ%ما قول
الشماخ:

ل%ه' ز.ج.لD كأ%ن_ه'و ص.و\ت' حاد{،
إ,ذا ط%ل%ب. الو.س1يقة%، أ%و\ ز.م1ي'

فليس هذا لغتي ل4نا ل نعلم ر,وايةv ح.ذ}ف. هذه الواو, وإ,بقاء الضمة1
قبلها ل�غةv، فينبغي أ%ن يكون ذلك ض.ر'ورةv وص.ن\عةv ل مذهباv ول لغة،

ومثله الاء من قولك ب,ه,ي هي السم والياء لبيان الركة، ودليل ذلك
أ%نك إ,ذا وقفت قلت ب,ه\، ومن العرب من يقول ب,ه,ي وب,ه\ ف الوصل. قال

اللحيان: قال الكسائي سعت أ%عراب ع'ق%ي\ل وكلب يتكلمون ف حال الرفع
والفض وما قبل الاء متحرك، فيجزمون الاء ف الرفع ويرفعون بغي تام،

ويزمون ف الفض ويفضون بغي تام، فيقولون: إ,ن� ال3نسان% ل1ر.ب>ه\
،Dول%ه\ مال Dل%ك%ن'ود¬، بالزم، ول1ر.ب>ه لك%ن'ود¬، بغي تام، ول%ه' مال

وقال: التمام أ%حب إ,ل� ول ينظر ف هذا إ,ل جزم ول غيه ل4ن�
ال3عراب إ,نا يقع فيما قبل الاء؛ وقال: كان أ%بو جعفر قارئ أ%هل الدينة

يفض ويرفع لغي تام؛ وقال أ%نشدن أ%بو حزام الع'ك}ل1ي:
ل1ي وال1د¬ ش.ي\خ¬ ت.ه'ضeه\ غ%ي\ب.ت1ي،
�وأ%ظ�نe أ%ن� ن.فاد. ع'م\ر,ه\ عاج,ل

فخفف ف موضعي، وكان ح.مزة� وأ%بو عمرو يزمان الاء ف مثل ي'ؤد>ه\
إ,ليك ون'ؤ\ت1ه\ م1نها ون'ص\ل1ه\ ج.ه.ن_م.، وسع شيخاv من ه.واز,ن% يقول:

ع.ل%ي\ه' مالD، وكان يقول: ع.ل%ي\ه'م وف1يه'م\ وب,ه'م\، قال: وقال
الكسائي هي لغات يقال فيه1 وف1يه,ي وفيه' وف1يه'و، بتمام وغي تام، قال: وقال

ل يكون الزم ف الاء إ,ذا كان ما قبلها ساكناv. التهذيب: الليث هو
كناية تذكي�، وهي كناية� تأ}نيث{، وها للثني، وهم للج.ماعة من الرجال،

وه'ن_ للنساء، فإ,ذا وق%ف}ت. على هو و.ص.ل}ت. الواو فقلت ه'و.ه\، وإ,ذا



أ%د\ر.ج\ت. ط%ر.ح\ت. هاء الص>لة1. وروي عن أ%ب اليثم أ%نه قال:
م.ر.ر\ت' ب,ه\ ومررت ب,ه1 ومررت ب,ه,ي، قال: وإ,ن شئت مررت ب,ه\ وب,ه' وب,ه'و،

وكذلك ض.ر.به فيه هذه اللغات، وكذلك ي.ض\ر,ب'ه\ وي.ض\ر,ب'ه'
وي.ض\ر,ب'ه'و، فإ,ذا أ%فردت الاء من التصال بالسم أ%و بالفعل أ%و بال4داة

وابتدأ}ت با كلمك قلت هو لكل مذك�ر غائب، وهي لكل مؤنثة غائبة، وقد جرى
ذ1ك}ر'ه'ما فز,د\ت. واواv أ%و ياء استثقالv للسم على حرف واحد، ل4ن السم

ل يكون أ%قل� من حرفي، قال: ومنهم م.ن يقول السم إ,ذا كان على حرفي
فهو ناق1ص¬ قد ذهب منه ح.ر\ف¬، فإ,ن ع'رف ت.ث}ن,ي.ت'ه وج.م\ع'ه

وت.ص\غ1ي'ه وت.ص\ريفه ع'ر,ف. الن_اق1ص' منه، وإ,ن ل ي'ص.غ_ر ول ي'ص.ر_ف\ ول
ي'ع\ر.ف\ له اشت1قاق¬ زيد. فيه مثل آخره فتقول ه\و_ أ%خوك، فزادوا مع

الواو واواv؛ وأ%نشد:
وإ,ن� ل1سان,ي ش'ه\دةD ي'ش\ت.ف%ى ب,ها،

وه'و_ عل%ى م.ن\ ص.ب_ه ال� ع.ل}ق%م'
كما قالوا ف م1ن وع.ن ول ت.ص\ر,يف. ل%ه'ما فقالوا م1ن>ي أ%ح\س.ن' م1ن

م1ن>ك.، فزادوا نوناv مع النون. أ%بو اليثم: بنو أ%سد ت'س.كYن ه1ي
وه'و فيقولون ه'و زيد¬ وه1ي ه1ن\د، كأ%نم حذفوا التحرك، وهي قالته وه'و

قاله؛ وأ%نشد:
وك�ن_ا إ,ذا ما كان% ي.و\م' ك%ر,يهة{،

ف%ق%د\ ع.ل1م'وا أ%ن>ي وه'و ف%ت.يان1
فأ%سكن. ويقال: ماه' قال%ه وماه1 قال%ت\ه، يريدون: ما ه'و وما ه1ي.؛

وأ%نشد:
دار¬ لس.ل}م.ى إ,ذ}ه1 م1ن\ ه.واكا

 �فحذف ياء ه1ي.. الفراء: يقال إ,ن_ه ل%ه\و. أ%و ال1ذ}ل
(* قوله« أو

الذل» رسم ف الصل تت الاء حاء أخرى اشارة إل عدم نقطها وهو بالكسر
والضم الصل، ووقع ف اليدان باليم وفسره باصل الشجرة.) ع.ن.ى

اث}ن.ي\ن,، وإ,ن_ه'م\ ل%ه'م\ أ%و ال�ر_ة� د.ب,يباv، يقال هذا إ,ذا أ%شكل عليك
الشيء فظننت الشخص شخصي. ال4زهري: ومن العرب من يشدد الواو من ه'و�

والياء من ه1ي_؛ قال:
أ%ل ه1ي\ أ%ل ه1ي ف%د.ع\ها، ف%إ,ن_ما



ت.م.ن>يك. ما ل ت.س\ت.ط1يع' غ�روز'
ال4زهري: سيبويه وهو قول الليل إ,ذا قلت يا أ%يeها الرجل فأ%يe اسم

مبهم مبن على الضم� ل4نه منادى م'ف}ر.د¬، والرجل ص1فة ل4ي�، تقول يا
أ%يeها الر_جل� أ%ق}ب,ل}، ول يوز يا الرجل� ل4ن� يا ت.ن\بيه¬ بنزلة

التعريف ف الرجل ول يمع بي يا وبي ال4لف واللم، فت.ص1ل� إ,ل
ال4لف واللم بأ%ي¼، وها لز,مةD ل4ي¼ للتنبيه، وهي ع1و.ض¬ من ال3ضافة
ف أ%ي¼ ل4ن أ%صل أ%ي¼ أ%ن تكون مضافةv إ,ل الستفهام والب. وتقول

للمرأ%ة1: يا أ%ي_ت'ها الرأ%ة�، والقر�اء كلهم ق%ر.ؤ'وا: أ%يeها ويا
أ%يeها الناس' وأ%يeها الؤمنون، إ,ل ابن. عامر فإ,نه قرأ% أ%يeه'

الؤمنون، وليست ب.ي>دة{، وقال ابن ال4نباري: هي لغة؛ وأ%ما قول
ج.رير:يقول� ل ال4ص\حاب': هل أ%نت. لح1ق¬

بأ%ه\ل1ك.؟ إ,ن� الز_اه1ر,ي_ة% ل ه1يا
فمعن ل ه1يا أ%ي ل سبيل إ,ليها، وكذلك إ,ذا ذك%ر الرجل شيئاv ل سبيل

إ,ليه قال له ال�ج,يب': ل ه'و. أ%ي ل سبيل إ,ليه فل ت.ذ}ك�ر\ه'.
ويقال: ه'و. ه'و. أ%ي ه.و. م.ن قد عر.ف}ت'ه'. ويقال: ه1ي. ه1ي. أ%ي ه1ي.
الداه1ية� الت قد ع.ر.ف}ت'ها، وهم ه'م\ أ%ي ه'م' الذين ع.ر.ف}ت'هم؛ وقال

الذل:
ر.ف%و\ن وقالوا: يا خ'و.ي\ل1د' ل%م ت'ر.ع\؟
فق�لت' وأ%ن\ك%ر\ت' الوجوه.: ه'م' ه'م'

وقول الشنفرى:
،vفإ,ن} يك' م1ن ج,ن¼ ل4ب\ر.ح' طار,قا

�وإ,ن} ي.ك' إ,ن\ساv ما ك%ها ال3ن\س' ت.ف}ع.ل
أ%ي ما هكذا ال3ن\س' ت.ف}ع.ل؛ وقول الذل:

ل%نا الغ.و\ر' وال4ع\راض' ف كلY ص.ي\فة{،
فذ%ل1ك. ع.ص\ر¬ قد خ.ل ها و.ذا ع.ص\ر'

أ%دخل% ها التنبيه؛ وقال كعب:
عاد. الس_واد' ب.ياضاv ف م.فارق1ه1،

ل م.ر\ح.باv ها بذا الل�و\ن1 الذي ر.د.فا
كأ%نه أ%راد ل م.ر\ح.باv بذا الل�و\ن1، ف%ف%ر.ق. بي ها وذا بالص>فة

كما يف}ر'قون بينهما بالسم: ها أ%نا وها هو ذا. الوهري: والاء قد



تكون ك1نايةv عن الغائب, والغائ1بة، تقول: ض.ر.ب.ه وض.ر.با، وهو للم'ذك�ر،
وه1ي. للم'ؤنث1، وإ,نا ب.ن.وا الواو. ف ه'و. والياء ف ه1ي. على الفتح

لي.ف}ر'ق�وا بي هذه الواو والياء الت ه1ي. م1ن ن.ف}س, السم
ال%ك}ن,ي> وبي الواو والياء اللتي تكونان صلة ف نو قولك رأ%ي\ت'هو وم.ر.ر\ت'

ب,ه,ي، ل4ن كل م.ب\ن,ي� فحقه أ%ن ي'ب\ن على السكون، إ,ل أ%ن ت.ع\ر,ض.
ع1ل�ة ت'وج,ب' ال%ركة، والذي ي.ع\ر,ض' ثلثة� أ%شياء: أ%ح.د'ها

اجتماع' الساك1ن.ي\ن, م1ث}ل� كيف وأ%ي\ن، والثان كونه على ح.ر\ف واحد مثل
الباء الزائدة، والثالث� الف%ر\ق' بينه وبي غيه مثل الف1عل الاض1ي ي'ب\ن

على الفتح، ل4نه ضار.ع. بعض. ال�ضارعة1 ف%ف�ر,ق. بال%ركة بينه وبي ما
ل ي'ضار,ع\، وهو ف1ع\ل� ال4م\ر, ال�واج.ه1 به نو اف}ع.ل}؛ وأ%ما

قول� الشاعر:
ما ه1ي. إ,ل ش.ر\بةD بال%و\أ%ب,،

ف%ص.ع>د1ي م1ن\ ب.ع\د1ها أ%و ص.و>ب
وقول بنت ال�مار,س:

ه.ل} ه1ي. إ,ل� ح1ظةD أ%و ت.ط}ل1يق\،
أ%و ص.ل%ف¬ م1ن\ ب.ي, ذاك. ت.ع\ل1يق\؟

فإ,ن� أ%هل الكوفة قالوا هي ك1نايةD عن شيء مهول، وأ%هل الب.صرة
ي.تأ%و_ل�ونا الق1ص_ة؛ قال ابن بري: وضمي القصة والشأ}ن عند أ%هل البصرة

ل ي'ف%س>ره إ,ل الماعة� دون ال�ف}ر.د. قال الفراء: والعرب ت.ق1ف' على
كل هاء3 مؤن_ث بالاء إ,ل ط%ي>ئاv فإ,نم ي.ق1فون عليها بالتاء

فيقولون هذ1 أ%م.ت\ وجاري.ت\ وط%ل}ح.ت\، وإ,ذا أ%د\خ.ل}ت. الاء ف النeد\بة
أ%ث}ب.ت_ها ف الوق}ف وحذف}تها ف الوصل، ور'با ثبتت ف ضرورة الشعر

فت'ض.مe كال%ر\ف ال4صلي�؛ قال ابن بري: صوابه فت'ض.مe كهاء الضمي ف
ع.صاه' ور.حاه'، قال: ويوز كسره للتقاء الساكني، هذا على قول أ%هل

الكوفة؛ وأ%نشد الفراء:
يا رب> يا ر.ب_اه' إ,ي_اك. أ%س.ل}

ع.ف}راء، يا ر.ب_اه' م1ن\ ق%ب\ل, ال4جل}
وقال قيس بن' م'عاذ العامري، وكان ل�ا دخل% مكة وأ%ح\ر.م. هو ومن معه

من الناس جعل ي.س\أ%ل� ر.ب_ه ف ل%ي\لى، فقال له أ%صحابه: ه.ل� سأ%لت.
ال ف أ%ن ي'ري.ك. من ل%ي\لى وسأ%ل}ت.ه ال%غ\فرة% فقال:



د.عا ال�ح\رم'ون% ال4 ي.س\ت.غ\ف1ر'ون.ه،
ب,مك�ة%، ش'ع\ثاv ك%ي\ ت'مح_ى ذ�ن'وب'ها

ف%ناد.ي\ت': يا ر.ب_اه' أ%و_ل% س.أ}ل%ت
ل1ن.ف}س3ي. ل%ي\لى، ث أ%ن\ت. ح.س3يب'ها

فإ,ن} أ�ع\ط% ل%ي\لى ف ح.يات1ي. ل ي.ت'ب\،
إ,ل ال3، ع.ب\د¬ ت.و\بةv ل أ%ت'وب'ها

وهو كثي ف الشعر وليس شيء منه ب'جة عند أ%هل البصرة، وهو خارج¬ عن
ال4صل، وقد تزاد الاء ف الوقف لبيان الركة نو ل1م.ه\ وس'ل}طان,ي.ه\

ومال1ي.ه\ وث�م_ م.ه\، يعن ث�م_ ماذا، وقد أ%ت.ت\ هذه الاء ف ضرورة
الشعر كما قال:

ه'م' القائلون% ال%ي. والم1ر'ون.ه'،
إ,ذا ما خ.ش.و\ا م1ن م'ع\ظ%م, ال4مر, م'ف}ظ1عا

(* قوله« من معظم المر إل» تبع الؤلف الوهري، وقال الصاغان
والرواية: من مدث المر معظما، قال: وهكذا أنشده سيبويه.)

فأ%ج\راها م'ج\ر.ى هاء ال3ضمار، وقد تكون الاء بدلv من المزة مثل
ه.راق. وأ%راق.. قال ابن بري: ثلثة أ%فعال أ%ب\د.لوا من هزتا هاء، وهي:

ه.ر.ق}ت الاء، وه.ن.ر\ت' الثوب 
(* قوله «وهنرت الثوب» صوابه النار كما

ف مادة هرق.) وه.ر.ح\ت' الداب_ة%، والعرب ي'ب\د1لون أ%لف الستفهام هاء؛
قال الشاعر:

وأ%ت.ى ص.واح1ب'ها ف%ق�ل}ن.: هذا الذي
م.ن.ح. ال%و.د_ة% غ%ي\ر.نا وج.فانا

يعن أ%ذا الذي، وها كلمة تنبيه، وقد كثر دخولا ف قولك ذا وذ1ي فقالوا
هذا وه.ذ1ي وه.ذاك وه.ذ1يك حت زعم بعضهم أ%ن� ذا لا ب.ع'د. وهذا لا

،vق%ر'ب.. وف حديث علي�، رضي ال عنه: ها إ,ن� ه.ه'نا ع1ل}ما
�وأ%و\م.أ% ب,ي.د1ه إ,ل ص.د\ر,ه، لو أ%ص.ب\ت' له ح.م.لةv؛ ها، م.ق}صورةv: كلمة

ت.نبيه للم'خاط%ب ي'ن.ب_ه با على ما ي'ساق' إ,ليه1 م1ن. الكلم. وقالوا:
ها الس_لم' عليكم، فها م'ن.ب>ه.ةD مؤ.كYدةD؛ قال الشاعر:

وق%ف}نا فق�لنا: ها الس_لم' عليك�م'
فأ%ن\ك%ر.ها ض.يق' ال%ج.م> غ%ي'ور'



وقال الخر:
ها إ,ن_ها إ,ن} ت.ض1ق, الصeد'ور'،

ل ي.ن\ف%ع' الق�ل© ول الك%ث1ي'
ومنهم من يقول: ها ال3، ي'ج\ر.ى م'ج\رى داب_ة{ ف المع بي ساكني،

وقالوا: ها أ%ن\ت. ت.ف}ع.ل� كذا. وف التنزيل العزيز: ها أ%ن\تم
ه.ؤ'لء3 وهأ%ن\ت.، مقصور. وها، مقصور: للت_ق}ريب، إ,ذا قيل لك أ%ي\ن. أ%ن\ت.

فقل ها أ%نا ذا، والرأ%ة� تقول ها أ%نا ذ1ه\، فإ,ن قيل لك: أ%ي\ن. فلن؟
قلت. إ,ذا كان قريباv: ها ه'و ذا، وإ,ن كان ب.ع1يداv قلت: ها هو ذاك،

وللمرأ%ة1 إ,ذا كانت ق%ريبة: ها هي ذ1ه\، وإ,ذا كانت بعيدة: ها ه1ي.
ت1ل}ك.، والاء� ت'زاد' ف كلم, العرب على س.ب\عة أ%ض\ر'ب: أ%حدها للف%ر\ق,
بي الفاعل والفاع1لة مثل ضار,ب� وضار,بة{، وك%ري� وك%ر,ية{، والثان
للفرق بي ال�ذ%ك�ر وال�ؤ.نث ف النس نو ام\رئ� وامرأ%ة{، والثالث
للفرق بي الواحد والمع مثل ت.م\رة وت.م\ر وب.ق%رة{ وب.ق%ر، والرابع
لتأ}نيث اللفظة وإ,ن ل يكن تت.ها ح.قيقة� ت.أ}نيث نو ق1ر\بة{ وغ�ر\فة{،
والامس للم'بال%غة1 مثل ع.ل�مة{ ونس�ابة{ ف ال%د\ح وه1ل}باجة{ وف%قاقة{

ف الذ�م>، فما كان منه م.د\حاv يذهبون بتأ}نيثه إ,ل تأ}نيث الغاية
والن>هاية والداه1ية، وما كان ذ%م�اv يذهبون فيه إ,ل تأ}نيث الب.ه,يمة1،

،Dولة�ومنه ما يستوي فيه الذكر والؤنث نو ر.ج'ل م.ل�ولةD وامرأ%ةD م.ل
والسادس ما كان واحداv من جنس يقع على الذكر وال�نثى نو ب.ط�ة

وح.ي_ة، والسابع تدخل ف المع لثلثة أ%وجه: أ%حدها أ%ن تدل على الن_سب نو
ال%هال1بة، والثان أ%ن ت.د'ل� على الع'ج\مة1 نو ال%واز,جة1

vوال%وار,بة1 وربا ل تدخل فيه الاء كقولم ك%يال1ج، والثالث أ%ن تكون عوضا
من حرف مذوف نو ال%راز,بة والز_ناد1قة والع.باد1لة1، وهم عبد' ال3
بن عباس وعبد' ال بن' ع'م.ر وعبد' ال بن' الزeب.ي\ر. قال ابن بري:

أ%سقط الوهري من الع.باد1لة عبد. ال3 بن. ع.م\رو بن العاص، وهو الرابع،
قال الوهري: وقد تكون الاء ع1وضاv من الواو الذاه1بة من فاء الفعل نو

ع1دة{ وص1فة{، وقد تكون عوضاv من الواو والياء الذاهبة من ع.ي\ن الفعل
نو ث�بة1 ال%و\ض,، أ%صله من ثاب. الاء� ي.ث�وب' ث%و\باv، وقولم أ%قام

إ,قامةv وأ%صله إ,ق}واماv، وقد تكون عوضاv من الياء الذاهبة من لم الفعل
نو مائ1ة{ ور,ئة{ وب'رة{، وها الت_نبيه1 قد ي'ق}س.م' با فيقال: لها



ال3 ا ف%ع.لت' أ%ي ل وال3، أ�ب\د1ل%ت1 الاء من الواو، وإ,ن شئت حذفت
ال4لف الت بعد. الاء، وإ,ن شئت أ%ث}ب.ت_، وقولم: لها ال3 ذا،
بغي أ%لف{، أ%صل�ه ل وال3 هذا ما أ�ق}س3م' به، فف%رق}ت. بي ها وذا

وج.ع.ل}ت. اسم ال بينهما وج.ر.ر\ته برف التنبيه، والتقدير ل وال3 ما
فع.ل}ت' هذا، فح'ذ1ف. واخ\ت'ص1ر لكثرة استعمالم هذا ف كلمهم وق�د>م ها

كما ق�د>م ف قولم ها ه'و ذا وهأ%ن.ذا؛ قال زهي:
،vها ل%ع.م\ر' ال3 ذا ق%س.ما vت.ع.ل�ما

فاق}ص1د\ بذ%ر\ع1ك. وان\ظ�ر\ أ%ين. ت.ن\س.ل1ك'
(vف ديوان النابغة: تعل�م.ن\ بدل تعل�ما *)

وف حديث أ%ب ق%تادة%، رضي ال عنه، يوم. ح'ن.ي�: قال أ%بو بكر، رضي
ال عنه: لها ال3 إ,ذاv ل ي.ع\م1د' إ,ل أ%س.د{ من أ�س\د1 ال3

ي'قات1ل� عن ال3 ورسول1ه في'ع\ط1يك. س.ل%ب.ه؛ هكذا جاء الديث لها ال3
 ،vإ,ذا

(* قوله« لها ال إ,ذاv» ضبط ف نسخة النهاية بالتنوين كما
ترى.) ، والصواب لها ال3 ذا بذف المزة، ومعناه ل وال3 ل يكون� ذا

ول وال3 ال4مر' ذا، فح'ذ1ف. تفيفاv، ولك ف أ%لف ها م.ذ}هبان: أ%حدها
ت'ث}ب,ت' أ%ل1ف%ها ل4ن الذي بعدها م'د\غ%م¬ مثل� دابة{، والثان أ%ن

ت.ح\ذ1ف%ها للتقاء الساكني.
وهاء3: ز.ج\ر¬ لل3بل ود'عاء لا، وهو مبن على الكسر إ,ذا مد.د\ت.، وقد

يقصر، تقول هاه.ي\ت' بال3بل إ,ذا د.ع.و\ت.ها كما قلناه ف حاح.ي\ت'،
ومن قال ها فحكى ذلك قال هاه.ي\ت'.

وهاء4 أ%يضاv: كلمة إ,جابة وت.ل}ب,ية{، وليس من هذا الباب. ال4زهري:
قال سيبويه ف كلم العرب هاء4 وهاك. بنزلة ح.ي_هل% وح.ي_هل%ك، وكقولم

الن_جاك.، قال: وهذه الكاف ل ت.ج,ئ} ع.ل%ماv للمأ}مورين
وال%ن\ه,ي>ي. وال�ض\م.ر,ين، ولو كانت علماv ل�ض\م.ر,ين لكانت خطأv ل4ن

ال�ض\م.ر. هنا فاع1لون، وعلمة� الفاعلي الواو كقولك اف}ع.ل�وا، وإ,نا هذه
vلكان الن_جاك' م'حال vوليست باسم، ولو كانت اسا vوتوكيدا vالكاف تصيصا

ل4نك ل ت'ض1يف' فيه أ%لفاv ولماv، قال: وكذلك كاف ذلك. ليس باسم.
ابن الظفر: الاء ح.ر\ف¬ ه.شÒ ل%ي>ن¬ قد ي.ج,يء� خ.ل%فاv من ال4لف

الت ت'ب\ن.ى للقطع، قال ال عز وجل: هاؤ'م' اق}رؤ'وا ك1تاب,ي.ه\؛ جاء ف



التفسي أن الرجل من الؤمني ي'ع\طى ك1تابه بي.م1ينه، فإ,ذا قرأ%ه رأ%ى
فيه ت.ب\ش1ي.ه بالنة في'ع\ط1يه أ%ص\حاب.ه' فيقول هاؤ'م' اق}ر.ؤوا

ك1تاب أ%ي خ'ذ�وه واق}رؤوا ما ف1يه ل1ت.ع\ل%م'وا ف%و\زي بالنة، يدل على ذلك
قوله: إن ظ%ن.ن\ت'، أ%ي ع.ل1م\ت'، أ%ن>ي م'لق� حسابي.ه\ فهو ف

ع1يشة{ راض1ي.ة{. وف هاء بعن خذ لغات¬ معروفة؛ قال ابن السكيت: يقال هاء4
،�يا ر.ج'ل، وهاؤ'ما يا رجلن1، وهاؤ'م\ يا ر,جال�. ويقال: هاء3 يا امرأ%ة

مكسورة بل ياء، وهائ1يا يا امرأ%تان1، وهاؤ'ن� يا ن,س\وة�؛ ولغة
ثانية: ه.أ} يا رجل، وهاء4ا بنزلة هاعا، وللجمع هاؤ'وا، وللمرأ%ة هائي،
وللتثنية هاء4ا، وللجمع ه.أ}ن%، بنزلة ه.ع\ن.؛ ولغة أ�خرى: هاء3 يا رجل،

بمزة مكسورة، وللثني هائ1يا، وللجمع هاؤ'وا، وللمرأ%ة هائي، وللثنتي
هائ1يا، وللجمع هائ1ي.، قال: وإ,ذا قلت' لك هاء4 قلت. ما أ%هاء� يا هذا، وما

أ%هاء� أ%ي ما آخ'ذ� وما أ�ع\ط1ي، قال: ونو. ذلك قال الكسائي، قال:
ويقال هات1 وهاء3 أ%ي أ%ع\ط1 وخذ؛ قال الكميت:

وف أ%يام, هات1 باء3 ن'ل}ف%ى،
إ,ذا ز.ر,م. الن_د.ى، م'ت.ح.لYب,ينا

قال: ومن العرب من يقول هاك. هذا يا رجل، وهاكما هذا يا رج'لن، وهاك�م'
هذا يا رجال�، وهاك1 هذا يا امرأ%ة�، وهاك�ما هذا يا ام\رأ%تان،

وهاك�ن_ يا ن,س\وة�. أ%بو زيد: يقال هاء4 يا رجل، بالفتح، وهاء3 يا رجل بالكسر،
وهاء4ا للثني ف اللغتي جيعاv بالفتح، ول ي.ك}س3روا ف الثني،

وهاؤ'وا ف المع؛ وأ%نشد:
ق�وم'وا ف%هاؤ'وا ال%ق_ ن.ن\ز,ل} ع1ن\د.ه،

إ,ذ} ل ي.ك�ن\ ل%ك�م\ ع.لي\نا م.ف}خ.ر'
ويقال هاء�، بالتنوين؛ وقال:

وم'ر\ب,ح� قال% ل: هاء� ف%ق�ل}ت' ل%ه':
ح.ي_اك. ر.ب>ي ل%قد\ أ%ح\س.ن\ت. ب هائي

(* قوله« ومربح» كذا ف الصل باء مهملة.)
قال ال4زهري: فهذا جيع ما جاز من اللغات بعن واحد. وأ%ما الديث

الذي جاء4 ف الر>با: ل ت.بيع'وا الذYه.ب. بالذ�هب, إ,ل� هاء4 وهاء،
فقد اخت'لف ف تفسيه، فقال بعضهم: أ%ن ي.ق�ول% كل© واحد من

ال�ت.باي,ع.ي\ن هاء4 أ%ي خ'ذ} في'ع\ط1يه ما ف يده ث ي.ف}ترقان، وقيل: معناه هاك.



وهات1 أ%ي خ'ذ} وأ%ع\ط1، قال: والقول هو ال4ول�. وقال ال4زهري ف موضع
vآخر: ل ت.ش\ت.ر'وا الذ�هب بالذ�هب إ,ل� هاء4 وهاء أ%ي إ,ل� ي.دا

بيد{، كما جاء ف حديث الخر يعن م'قاب.ضةv ف اللس، وال4صل� فيه هاك.
وهات1 كما قال:

وج.د\ت' الناس. نائ1ل�ه'م\ ق�ر'وض¬
كن.ق}د1 السeوق,: خ'ذ} م1ن>ي وهات1

قال الطاب: أ%صحاب الديث يروونه ها وها، ساكنة% ال4لف، والصواب
م.دeها وف%ت\ح'ها ل4ن أ%صلها هاك. أ%ي خ'ذ}، فح'ذف%ت الكاف وع'و>ضت منها

الدة والمزة، وغي الطاب ييز فيها السكون على ح.ذ}ف1 الع1و.ض,
وت.ت.نز_ل� م.ن\ز,لة% ها الت للتنبيه؛ ومنه حديث عمر ل4ب موسى، رضي ال

عنهما: ها وإ,ل� ج.ع.ل}ت'ك. ع1ظةv أ%ي هات1 من\ ي.ش\ه.د' لك على قولك.
الكسائي: يقال ف الستفهام إ,ذا كان بمزتي أ%و بمزة مطولة بعل المزة
ال�ول هاء، فيقال هأ%لرج'ل ف%عل% ذلك، ي'ريدون آلرجل ف%عل ذلك، وهأ%نت

فعلت ذلك، وكذلك الذ�ك%ر.ي\ن, هالذ�ك%ر.ي\ن، فإ,ن كانت للستفهام بمزة
مقصورة واحدة فإ,ن أ%هل اللغة ل يعلون المزة هاء مثل قوله:

أ%ت_خ.ذ}ت'م، أ%ص\طفى، أ%ف}ت.رى، ل يقولون هات_خ.ذ}ت، ث قال: ولو ق1يلت
لكانت\. وطي>ء# تقول: ه.ز.ي\د¬ فعل ذلك، ي'ريدون أ%زيد¬ ف%ع.ل% ذلك. ويقال:

أ%يا فلن� وه.يا فلن�؛ وأ%ما قول ش.بيب بن الب.ر\صاء:
ن'ف%لYق'، ها م.ن\ ل ت.ن.ل}ه ر,ماح'نا،

بأ%س\ياف1نا هام. ال�لوك1 الق%ماق1م,
فإ,ن� أ%با سعيد قال: ف هذا تقدي معناه التأ�خر إ,نا هو ن'ف%لYق'

بأ%سيافنا هام. ال�لوك الق%ماق1م,، ث قال: ها م.ن\ ل ت.ن.ل}ه ر,ماح'نا،
فها ت.ن\ب,يه.

@هل: ه.ل: زجر للخيل أ%ي ت.و.س_عى وت.نح>ي\، وقد ذكر ف العتل ل4ن
هذا باب مبن على أ%ل1فات غي م'ن\ق%ل1بات من شيء. وقال ابن سيده: ه.ل

لم'ه ياء فذكرناه ف العتل.
@هنا: ه'نا: ظ%ر\ف' مكان، تقول ج.ع.ل}ت'ه ه'نا أ%ي ف هذا الوضع.

،vوه.ن_ا بعن ه'نا: ظرف. وف حديث علي، عليه السلم: إ,ن� ه.ه'نا ع1ل}ما
وأ%و\م.أ% بي.د1ه إ,ل ص.د\ر,ه، لو أ%ص.ب\ت' له ح.م.لةv؛ ها، م.قصورة: كلمة

ت.ن\ب,يه للم'خاط%ب ي'ن.ب_ه با على ما ي'ساق' إ,ليه من الكلم. ابن



السكيت: ه'نا ه.ه'نا موضع¬ بعينه. أ%بو بكر النحوي: ه'نا اسم موضع ف
البيت، وقال قوم: ي.و\م. ه'نا أ%ي ي.و\م. ال4و_ل؛ قال:

إ,ن� اب\ن. عات1ك%ة ال%ق}ت'ول%، ي.و\م. ه'نا،
خ.ل�ى ع.لي_ ف1جاجاv كان% ي.ح\م1يها

قوله: ي.و\م. ه'نا هو كقولك ي.و\م. ال4و_ل,؛ قال ابن بري ف قول امرئ
القيس:

وح.ديث� الر_ك}ب, ي.و\م. ه'نا
قال: ه'نا اسم موضع غي' م.ص\ر'وف ل4نه ليس ف ال4ج\ناس معروفاv، فهو

كج'ح.ى، وهذا ذكره ابن بري ف باب العتل. غيه: ه'نا وه'ناك للمكان
وه'ناك أ%ب\ع.د' من هه'نا. الوهري: ه'نا وه.ه'نا للتقريب إ,ذا أ%شرت. إ,ل

مكان، وه'ناك وه'نال1ك. للت_ب\ع1يد1، واللم زائدة والكاف للخطاب، وفيها
دليل على التبعيد، تفتح للمذ%ك�ر, وتكسر للم'ؤ.ن_ث1. قال الفراء: يقال

اج\ل1س\ هه'نا أ%ي قريباv، وت.ن.ح_ هه'نا أ%ي ت.باع.د\ أ%و اب\ع'د\
قليلv، قال: وه.ه,ن_ا أ%يضاv تقوله ق%ي\س¬ وت.م1يم¬. قال ال4زهري: وسعت

جاعة من قيس يقولون اذ}ه.ب\ ه.ه.ن_ا بفتح الاء، ول أ%س\م.ع\ها بالكسر
من أ%حد. ابن سيده: وجاء من ه.ن أ%ي من ه'نا، قال: وج,ئت' من ه.ن_ا ومن

ه1ن_ا. وه.ن_ا بالفتح والتشديد: معناه ه.ه'نا. وه.ن_اك أ%ي ه'ناك؛
قال الراجز:

ل%م_ا رأ%يت م.ح\م1ل%ي\ها ه.ن_ا
ومنه قولم: ت.ج.م_ع'وا من ه.ن_ا وم1ن\ ه.ن_ا أ%ي من ه.ه'نا ومن

ه.ه'نا؛ وقول الشاعر:
ح.ن_ت ن.وار' ، ولت. ه.ن_ا ح.ن_ت1،
وب.دا الذي كان.ت\ ن.وار' أ%ج.ن_ت1

يقول: ليس ذا موضع ح.ن,ي�؛ قال ابن بري: هو ل%ح\ل بن ن.ض\ل%ة وكان
س.ب الن_وار. بنت. عم\رو ابن ك%ل}ثوم؛ ومنه قول الراعي:

أف أ%ث%ر, ال4ظ}عان1 ع.ي\ن'ك. ت.ل}م.ح'؟
ن.ع.م\ لت. ه.ن_ا ، إن� ق%ل}ب.ك. م1ت\ي.ح'

يعن ليس ال4مر حيثما ذهبت؛ وقوله أ%نشده أ%بو الفتح بن جن:
قد\ و.ر.د.ت\ م1ن\ أ%م\ك1ن.ه\،

م1ن\ ه.ه'نا وم1ن\ ه'ن.ه\



إ,نا أ%راد: ومن ه'نا فأ%بدل ال4لف هاء، وإنا ل يقل وها ه'ن.ه\ لن
قبله أ%م\ك1ن.ه\، فمن ال�حال أ%ن تكون إحدى القافيتي وال�خرى غي

مؤسسة. وه.ه,ن_ا أ%يضاv تقوله قيس وتيم، والعرب تقول إذا أ%رادت الب'ع\د:
ه.ن_ا وه.ه.ن_ا وه.ن_اك. وه.ه.ن_اك، وإذا أ%رادت القرب قالت: ه'نا

وه.ه'نا. وتقول للحبيب: ه.ه'نا وه'نا أ%ي ت.ق%ر_ب\ واد\ن�، وف ضد�ه
للب.غ1يض: ه.ه.ن_ا وه.ن_ا أ%ي ت.ن.ح_ ب.ع1يداv؛ قال الطيئة يهجو

،vمه:فه.ه.ن_ا اق}ع'د1ي م1ن ب.ع1يدا�أ
أ%راح. ال� م1ن_ك1 العال%م1ينا

(* ف ديوان الطيئة: ت.ن.ح�ي، فاجلسي من بعيداv، إل.)
وقال ذو الرمة ي.ص1ف' فلةv ب.ع1يدة% ال4ط}راف بعيدة% ال4رجاء كثية

ال%ي,:
ه.ن_ا وه.ن_ا وم1ن\ ه.ن_ا ل%ه'ن_ با،

ذات. الش_مائل, وال4ي\مان1 ، ه.ي\ن'وم'
الفراء: من أ%مثالم:

ه.ن_ا وه.ن_ا ع.ن\ ج,مال, و.ع\و.ع.ه\
(* قوله «هنا وهنا إل» ضبط ف التهذيب بالفتح والتشديد ف الكلمات

الثلث، وقال ف شرح الشون: يروى الول بالفتح والثان بالكسر والثالث
بالضم، وقال الصبان عن الرودان: يروى الفتح ف الثلث.)

كما تقول: كل© شيء ول و.ج.ع الرأ}س,، وكل© شيء ول س.ي\ف ف%راشة%،
ومعن هذا الكلم إذا س.ل1م\ت' وس.ل1م. فلن فلم أ%ك}ت.ر,ث} لغ.ي,ه؛ وقال

شر: أ%نشدنا ابن العراب للعجاج:
وكانت1 ال%ياة� ح1ي. ح.ي_ت1 ،
وذ1ك}ر'ها ه.ن_ت\ فلت. ه.ن_ت1

أ%راد ه.ن_ا وه.ن_ه\ فصيه هاء للوقف. فلت. ه.ن_ت\ أ%ي ليس ذا موضع.
ذلك ول ح1ين.ه، فقال ه.ن_ت بالتاء لا أ%جرى القافية ل4ن الاء تصي

تاء ف الوصل؛ ومنه قول ال4عشى:
لت. ه.ن_ا ذ1ك}ر.ى ج'ب.ية% أ%م_ن\
جاء م1ن\ها بطائف1 ال4هوال,

(*قوله« جبية» ضبط ف الصل با ترى وضبط ف نسخة التهذيب بفتح فكسر،
وبكل ست العرب)



قال ال4زهري: وقد مضى من تفسي لت. ه.ن_ا ف العتل ما ذكر ه'ناك
ل4ن ال4قرب عندي أ%نه من ال�ع\ت.ل�ت1؛ وتق%د�م فيه:

ح.ن_ت\ ولت. ه.ن_ت\،
وأ%ن_ى لك1 م.ق}روع'

رواه ابن السكيت:
وكانت1 ال%ياة� ح1ي. ح'ب_ت1

يقول: وكانت الياة� ح1ي. ت'ح.بe. وذ1ك}ر'ها ه.ن_ت\، يقول: وذ1كر'
vال%ياة1 ه'ناك. ول هناك أ%ي ل1ليأ}س من الياة؛ قال ومدح رجل

بالعطاء:ه.ن_ا وه.ن_ا وعلى ال%س\جوح,
أ%ي ي'ع\ط1ي عن يي وشال، وعلى ال%س\ج'وح أ%ي على الق%ص\د؛ أ%نشد ابن

السكيت:
ح.ن_ت\ ن.وار' ولت. ه.ن_ا ح.ن_ت1،
وب.دا الذي كانت\ ن.وار' أ%ج.ن_ت1

أ%ي ليس هذا موضع. ح.ن,ي� ول ف موض1ع ال%ن,ي, ح.ن_ت\؛ وأ%نشد
لب.عض, الرeج_از,:

ل�ا رأ%يت' م.ح\م1ل%ي\ها ه.ن_ا
م'خ.د_ر.ي\ن,، ك1د\ت' أ%ن� أ�ج.ن_ا

قوله ه.ن_ا أ%ي ه.ه.ن_ا، ي'غ.لYط� به ف هذا الوضع. وقولم ف
النداء: يا ه.ن_اه بزيادة هاء ف آخره، وتص1ي' تاء ف الوصل، قد ذكرناه

وذكرنا ما انتقده عليه الشيخ أ%بو ممد بن بري ف ترجة هنا ف ال�ع\ت.ل9.
وه'نا: الل�ه\و' والل�ع1ب'، وهو م.ع\ر,فةD؛ وأ%نشد ال4صمعي لمرئ

القيس:
وح.د1يث� الر_ك}ب, ي.و\م. ه'نا،

وح.د1يثD م_ا على ق1ص.ر,ه\
ومن العرب من يقول: ه.نا وه.ن\ت. بعن أ%نا وأ%نت.، ي.ق}ل1بون المزة

هاء وينشدون بيت ال4عشى:
يا ليت. ش1ع\ر,ي هل أ%ع'ودن} ناش1ئاv * م1ث}لي، ز'م.ي\ن. ه.نا ب,ب'ر\قة1 أ%ن\ق%دا؟

ابن ال4عراب: ال�نا ال%س.ب' الد_ق1يق' ال%س3يس'؛ وأ%نشد:
حاش.ى لفر\ع.ي\ك. م1ن ه'نا وه'نا، * حاش.ى ل4ع\راق1ك. الت ت.شبح'

@هيا: ه.يا: من حروف1 الن_داء، وأ%صلها أ%يا مثل ه.راق. وأ%راق.؛ قال



الشاعر:
،vفأ%صاخ. ي.ر\ج'و أ%ن يكون ح.ي�ا

ويقول� من ط%ر.ب�: ه.يا ر.ب_ا



حرف الواو



 @وبأ: الو.ب.أ�: الطاعون بالقصر والد والمز. وقيل هو كل© م.ر.ض� عام¼، وف الديث: إ,ن هذا الو.ب.اء4 ر,ج\ز¬. وجع
)1الـممدود أ%و\ب,يةD وجع القصور أ%و\باء#، وقد و.ب,ئ%ت1 ال4رض' ت.و\ب.أ� و.ب.أ. وو.ب'وأ%ت\ و,ب.اءé و.و,باءة(

 قوله «وباء ووباءة إل» كذا ضبط ف نسخة عتيقة من1(
 الكم يوثق بضبطها وضبط ف القاموس بفتح ذلك.) وإ,باءة على البدل، وأ%و\ب.أ%ت\ إ,يب.اءé وو'ب,ئ%ت\ ت1يب.أ� و.ب.اءé، وأ%رض¬ و.ب,يئة

على ف%عيلة{ وو.ب,ئةD على ف%ع1لة{ وم.و\ب'وءة وم'وب,ئة: كثية الو.باء. والسم
الب,ئة� إ,ذا ك%ث�ر مر.ض'ها. واس\ت.و\ب.أ}ت' البلد. والاء4.

>190<ص:
و.ت.و.ب_أ}ت'ه: اس\ت.وخ.م\ت'ه، وهو ماء# و.ب,يء# على ف%ع1يل�.

وف حديث عبدالرحن بن عوف: وإ,ن� ج'ر\ع.ة% ش.ر'وب� أ%ن\ف%ع' م1ن
 ع.ذ}ب� م'وب� أ%ي م'ور,ث{ للو.باء3. قال ابن ال4ثي: هكذا روي بغي هز، وإ,نا ت'ر,ك. المز' ليواز.ن% به ال%رف' الذي قبله، وهو

الش_ر'وب'، وهذا م.ثل% ضربه لرجلي: أ%حد'ها أ%ر\ف%ع' وأ%ض.رe، والخر أ%د\و.ن� وأ%ن\ف%ع'.
وف حديث علي�، كر_م الل9ه وجهه: أ%م.ر_ منها جان,ب¬ فأ%و\ب.أ% أ%ي

.vواس\ت.و\ب.أ% ال4رض.: اس\ت.و\خ.م.ها ووج.دها و.ب,ئة .vصار و.ب,يئا
.�والباط1ل و.بء# ل ت'ح\م.د' عاق1ب.ت'ه. ابن ال4عراب: الو.بء� الع.ل1يل

وو.ب_أ% إ,ليه وأ%و\ب.أ%، لغة ف و.م.أ}ت' وأ%و\م.أ}ت' إ,ذا أ%شرت. إ,ليه.
وقيل: ال3ياء� أ%ن يكون% أ%مام.ك فت'ش1ي. إليه بيدك.، وت'ق}ب,ل% 

بأ%صاب,عك نو راح.ت1ك. ت.أ}م'ر'ه بال3ق}بال, إ,ل%ي\ك.، وهو أ%و\م.أ}ت' إليه.
وال3يب.اء�: أ%ن يكون خ.ل}ف%ك ف%ت.ف}ت.ح أ%صاب,ع.ك إ,ل ظهر يدك تأ}مره

بالتأ%خeر عنك، وهو أ%و\ب.أ}ت'. قال الفرزدق، رحه الل9ه تعال:
ت.ر.ى الناس. إ,ن} س1ر\نا ي.س3ي'ون% خ.ل}ف%نا، *  وإ,ن} ن.ح\ن' و.ب_أ}نا إ,ل الن_اس, وق�ف�وا

 ويروى: أ%و\ب.أ%نا. قال: وأ%رى ثعلباv حكى وب.أ}ت' بالتخفيف. قال: ولست منه على ثقة. ابن ب'ز'ر\ج.: أ%و\م.أ}ت' بالاجبي
 والعيني وو.ب.أ}ت' بالي.د.ي\ن, والث�و\ب, والرأ}س. قال: وو.ب.أ}ت' الـم.تاع. وع.ب.أ}ت'ه بعن واحد. وقال الكسائي: و.ب.أ}ت' إليه م1ثل

)1أ%و\م.أ}ت. وماء# ل ي'وبئ� مثل ل ي'ؤ\ب(
 قوله «مثل ل يؤب» كذا ضبط ف نسخة عتيقة من الكم1(

 بالبناء للفاعل وقال ف الكم ف مادة أب ول تقل ل يؤب أي مهموز الفاء والبناء للمفعول فما وقع ف مادة أب
تريف.). وكذلك الـم.ر\ع.ى.

ور.ك1ي_ةD ل ت'وبئ� أ%ي ل ت.ن\ق%ط1ع'؛ والل9ه أ%علم.
 @وثأ: الو.ث}ء� والو.ثاءة: و.ص\م¬ ي'ص1يب' الل�ح\م.، ول ي.ب\ل�غ الع.ظ}م.، ف%ي.ر,م'. وقيل: هو ت.و.جeع¬ ف الع.ظ}م م1ن غي, ك%س\ر�. وقيل:
 هو الف%كe. قال أ%بو منصور: الو.ث}ء� ش1ب\ه' الف%س\خ, ف الـم.ف}ص1ل,، ويكون ف اللحم كالكسر ف العظم. ابن ال4عراب: من

د'عائهم: اللهم_ ث%أ}



ي.د.ه. والو.ث}ء�: كسر اللحم ل كسر العظم. قال الليث: إ,ذا أ%صاب.
العظم. و.ص\م¬ ل ي.ب\ل�غ الكسر قيل أ%صاب.ه و.ث}ء# وو.ث}أ%ة، مقصور.

والو.ث}ء�: الض_رب' حت ي.ر\ه.ص. ال1ل}د' والل�ح\م' وي.ص1ل% الض_ر\ب' إ,ل الع.ظ}م, من غي أ%ن ينكسر.
 أ%بو زيد: و.ث%أ%ت\ ي.د' الر_جل وث}أv وقد و.ث1ئ%ت\ ي.د'ه ت.ث%أ� و.ث}أv وو.ث%أv، فهي و.ث1ئ%ةD، على ف%ع1لة{، وو'ث1ئ%ت\، على ص1يغة ما ل ي'سم_ فاعله،

فهي م.و\ث�وءة وو.ث1يئةD مثل ف%ع1يلة{، و.و.ث%أ%ها هو وأ%و\ث%أ%ها الل9ه.
والو.ثيء�: الكسور, الي.د1. قال اللحيان: قيل ل4ب ال%ر_اح,: كيف
أ%ص\ب.ح\ت.؟ قال: أ%ص\ب.ح\ت' م.و\ث�وءاv م.ر\ث�وءاv، وفسره فقال: كأ%نا

أ%صابه و.ث}ء#، من قولم و'ث1ئ%ت\ ي.د'ه، وقد تقدم ذكر' م.ر\ث�وء�.
الوهري: أ%صاب.ه و.ث}ء#. والعامة تقول و.ث}ي¬، وهو أ%ن يصيب العظم. و.ص\م¬ ل ي.ب\ل�غ� الكسر.

@وجأ: الو.ج\ء�: الل�ك}ز'. وو.ج.أ%ه باليد والس>كYي, و.ج\أv، مقصور:
ض.رب.ه. و.و.ج.أ% ف ع'ن'ق1ه كذلك. وقد ت.و.ج_أ}ت'ه بي.دي، وو.ج,ئ%، فهو م.و\ج'وء#، وو.ج.أ}ت' ع'ن'ق%ه و.ج\أv: ض.ر.ب\ت'ه'.

وف حديث أ%ب راشد، رضي الل9ه عنه: كنت' ف 
>191<ص:

م.نائ1ح, أ%ه\لي ف%ن.ز.ا منها ب.ع1ي¬ ف%و.ج.أ}ت'ه بديدة{. يقال: وج.أ}ت'ه بالسكي وغيها وج\أv إ,ذا ضربته با.
وف حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه: م.ن ق%ت.ل% نفس.ه بديدة{ فحديدت'ه ف ي.د1ه ي.ت.و.ج_أ� با ف بطن,ه ف نار ج.ه.ن_م..

 والو.ج\ء�: أ%ن ت'ر.ض_ أ�ن\ث%يا الف%ح\ل, ر.ض�اv شديداv ي'ذ}ه1ب' ش.ه\و.ة الماع ويت.ن.ز_ل� ف ق%ط}ع1ه م.ن\ز,لة% ال%ص\ي. وقيل: أ%ن ت'وج.أ% الع'روق
وال�ص\ي.تان بالما. وو.ج.أ% الت_ي\س. و.ج\أv وو,ج.اءé، فهو م.و\ج'وء# وو.ج,يء#، إ,ذا د.ق_ ع'روق. خ'ص\ي.ت.ي\ه بي حجرين من غي أ%ن

vي'خ\ر,ج.هما. وقيل: هو أ%ن ت.ر'ض_هما حت ت.ن\ف%ض1خ.ا، فيكون ش.ب,يها
بال1صاء3. وقيل: الو.ج\ء� الصدر، والو,ج.اء� السم. وف الديث:

ع.ل%ي\ك�م\ بالب.اءة ف%م.ن\ ل ي.س\ت.ط1ع\ فعليه بالص_و\م, فإ,نه له و,ج.اء#، 
 مـمدود. فإ,ن أ%خ\ر.ج.هما من غي أ%ن ي.ر'ض_هما، فهو ال1صاء�. تقول منه: و.ج.أ}ت' الك%ب\ش.. وف الديث: أ%نه ض.ح_ى بك%ب\ش.ي\ن

 م.و\ج'وء4ي\ن، أ%ي خ.ص1ي_ي\ن. ومنهم من يرويه م'و\ج.أ%ي\ن بوزن م'ك}ر.م.ي\ن، وهو خ.ط%أD. ومنهم من يرويه م.و\ج,ي_ي\ن,، بغي هز على
 التخفيف، فيكون من و.ج.ي\ت'ه و.ج\ياv، فهو م.و\ج,ي. أ%بو زيد: يقال للفحل إ,ذا ر'ض_ت\ أ�ن\ث%ياه قد و'ج,ئ% و,ج.اءé، فأ%راد أ%نه ي.ق}ط%ع

 الن>كاح. ل4ن الـم.و\ج'وء4 ل ي.ض\ر,ب. أ%راد أ%ن الصوم. ي.ق}ط%ع' الن>كاح. كما ي.ق}ط%ع'ه الو,ج.اء�، وروي و.جÝى بوزن ع.صاv، يريد
 الت_ع.ب وال%ف%ى، وذلك بعيد، إ,ل أ%ن ي'راد فيه معن الف�ت'ور ل4ن من و.ج,ي. ف%ت.ر. عن الـم.ش\ي، ف%ش.ب_ه الصوم ف باب الن>كاح

ب,الت_ع.ب, ف باب الـم.ش\ي.
 وف الديث: فل}ي.أ}خ'ذ} س.ب\ع. ت.م.رات{ م1ن\ ع.ج\وة1 الدينة ف%ل}ي.ج.أ}ه'ن_ أ%ي فل}ي.د'ق�ه'ن_، وبه س'م>يت الو.ج,يئة�، وهي ت.م\ر ي'ب.ل© بل%ب أ%و
 س.م\ن ث ي'د.قe حت ي.ل}ت.ئ1م. وف الديث: أ%نه، صلى الل9ه عليه وسلم، عاد. س.ع\داv، فو.ص.ف. له الو.ج,يئة%. فأ%م_ا قول عبدالرحن

بن ح.س_ان:
فكنت. أ%ذ%ل� من و.ت1د{ ب,قاع�،  * ي'ش.ج>ج' رأ}س.ه، بالف1ه\ر,، واج,ي



فإ,نا أ%راد. واج,ئD، بالمز، ف%ح.و_ل% المزة% ياءé للوصل ول يملها
 على التخفيف القياسي، ل4ن المز نفسه ل يكون� و.ص\لv،وت.خ\ف1يف�ه جار� م.ج\ر.ى ت.ح\ق1يقه، فكما ل ي.ص1ل� بالمزة الققة

،� كذلك ل ي.س\ت.ج,ز الو.ص\ل% بالمزة الـم'خف�فة إ,ذ كانت الخففة� كأ%نا الـم'حق�قة. ابن ال4عراب: الو.ج,يئة�: البق%رة
والو.ج,يئة، ف%ع1يلة: ج.راد¬ ي'د.قe ث ي'ل%تe بسمن أ%و زيت ث ي'ؤ\كل. وقيل: الو.ج,يئة�: التمر ي'د.قe حت 

 ي.خ\ر'ج. ن.واه ث ي'ب.ل© بلب أ%و س.م\ن حت ي.ت_د1ن% ويلز.م بعض'ه بعضاv ث يؤ\كل. قال كراع: يقال الو.ج,ي_ة�، بغي هز، فإ,ن كان هذا
على تفيف المز فل فائدة فيه ل4ن هذا مط�رد ف كل ف%عي,لة كان امه هزةv، وإ,ن كان وصفاv أ%و بدلv فليس هذا بابه.
 وأ%و\ج.أ%: جاء4 ف طلب حاجة أ%و صيد فلم ي'ص1ب\ه. وأ%و\ج.أ%ت1 الر_ك1ي_ة� وأ%و\ج.ت: ان\ق%ط%ع ماؤ'ها أ%و ل يكن فيها ماء#. وأ%و\ج.أ

عنه: د.ف%ع.ه ون.ح_اه.
@ودأ: و.د_أ% الشيء4: س.و�اه.

وت.و.د_أ%ت\ عليه ال4رض': اشتملت، وقيل ت.ه.د_مت وت.ك%س_رت. وقال
ابن شيل: يقال ت.و.د_أ%ت\ على فلن ال4رض' وهو ذ%هاب' الر_جل, ف أ%باعد ال4رض, حت
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ل ت.د\ر,ي ما صن.ع.. وقد ت.و.د_أ%ت\ عليه إ,ذا مات. أ%يضاv، وإ,ن مات. ف أ%ه\ل1ه. وأ%نشد:

ف%ما أ%نا إ,ل م1ث}ل� م.ن\ ق%د\ ت.و.د_أ}ت\ *  عليه1 الب,لد'، غ%ي\ر. أ%ن} ل أ%م'ت\ ب.ع\د'
 وت.و.د_أ%ت\ عليه ال4رض: غ%ي_ب.ت\ه وذه.ب.ت\ به. وت.و.د_أ%ت\ عليه ال4رض' أ%ي اس\ت.و.ت\ عليه مثلما ت.س\ت.و,ي على الـم.ي>ت. قال

الشاعر:
ول1ل4ر\ض, ك%م\ م1ن صال1ح� قد ت.و.د_أ%ت\  * عليه، ف%وار.ت\ه ب,ل%م_اعة ق%ف}ر,

وقال الكميت:
إ,ذا و.د_أ%ت\ن.ا ال4رض'، إ,ذ ه1ي. و.د_أ%ت\، *  وأ%ف}ر.خ. م1ن\ ب.ي\ض, ال�مور, م.ق�وب'ها

 ود.أ%ت\ن.ا ال4رض': غ%ي_ب.ت\نا. يقال: ت.و.د_أ%ت\ عليه ال4رض'، فهي م'و.د_أ%ةD. قال: وهذا كما قيل أ%ح\ص.ن.، فهو م'ح\ص.ن¬، وأ%س\ه.ب.، فهو
م'س\ه.ب¬، وأ%ل}ف%ج.، فهو م'ل}ف%ج. قال: وليس ف الكلم مثل�ها.

:vب.ي�ا�وود_أ}ت' عليه ال4رض. ت.و\د1يئاv: س.و_ي\ت'ها عليه. قال ز'هي بن مسعود الض_ب>ي ي.ر\ثي أ%خاه أ
أ%أ�ب.يe! إ,ن ت'ص\ب,ح\ ر.ه1ي. م'و.د_إ,، *  ز.ل}خ, ال%وان,ب,، ق%ع\ر'ه م.ل}ح'ود'

وجواب الشرط ف البيت الذي بعده، وهو:
ف%ل%ر'ب_ م.ك}ر'وب� ك%ر.ر\ت. ور.اء4ه، *  ف%ط%ع.ن\ت.ه، وب.ن'و أ%بيه ش'ه'ود'

أ%بو عمرو: الـم'و.د_أ%ة�: الـم.ه\ل%ك%ة� والـم.فاز.ة�، وهي ف لفظ الـم.ف}ع'ول به. وأ%نشد شر للر�اعي:
كائ1ن\ ق%ط%ع\نا إ,ليكم م1ن\ م'و.د_أ%ة{، *  كأ%ن� أ%ع\لم.ها، ف آلا، الق%ز.ع'

وقال ابن ال4عراب: الـم'و.د_أ%ة�، ح'ف}ر.ة� الـمي>ت1، والت_و\د1ئ%ة�: الد_ف}ن'. وأ%نشد:
ل%و\ ق%د\ ث%و.ي\ت. م'و.د_أv لر.ه1ينة{،  *  ز.ل}ج, ال%وان,ب، راك1د1 ال4ح\جار,



 والو.د.أ�: اللك'، مقصور مهموز. وت.و.د_أ% عليه: أ%هلكه. وو.د_أ% فلن بالقوم, ت.و\د1ئةv. وت.و.د_أ%ت\ علي_ وعن>ي ال4خبار': ان\ق%ط%ع.ت
 وت.وار.ت. التهذيب ف ترجة ودي: ود.أ% الفرس' ي.د.أ�، بوزن و.د.ع. ي.د.ع'، إ,ذا أ%د\ل. قال أ%بو اليثم: وهذا وهم ليس ف و.د.ى

الفرس'، إ,ذا أ%د\ل%ى، هز. وقال أ%بو مالك: ت.و.د_أ}ت' على مال أ%ي أ%خذ}ت'ه وأ%ح\ر.ز\ت'ه.
@وذأ: الو.ذ}ء�: الكروه من الكلم ش.ت\ماv كان أ%و غيه.

ووذ%أ%ه ي.ذ%ؤ'ه و.ذ}ءاv: عاب.ه وز.ج.ر.ه وح.ق%ر.ه. وقد ات_ذ%أ%.
وأ%نشد أ%بو زيد ل4ب سلمة الـم'حار,ب>:

ث%م.م\ت' حوائ1جي، وو.ذ%أ}ت' ب,ش\راv، *  ف%ب,ئ}س. م'ع.ر_س' الر_ك}ب, الس>غاب,
ث%م.م\ت': أ%ص\ل%ح\ت'. قال ابن ب.ر>ي: وف هذا البيت شاهد على أ%ن�

ح.وائج. جع حاجة{، ومنهم من يقول جع حائجة{ لغة ف الاجة1.
 وف حديث عثمان: أ%نه بينما هو ي.خ\ط�ب' ذات. يوم، فقام رجل ونال منه، وو.ذ%أ%ه ابن س.لم�، فات_ذ%أ%، فقال له رجل: ل

ي.من.ع.ن_ك. م.كان� ابن س.لم� أ%ن ت.س'ب_ه، فإ,نه من ش1يعت1ه. قال ال�موي: يقال وذ%أ}ت' 
الرج'ل% إ,ذا ز.ج.ر\ت.ه، فات_ذ%أ% أ%ي ان\ز.ج.ر. قال أ%بو عبيد: وذ%أ%ه أ%ي ز.ج.ر.ه وذ%م_ه. قال: وهو ف 
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ال4صل الع.ي\ب' وال%قارة. وقال ساعدة� بن ج'ؤ.ي_ة:

�أ%ن,دe من. الق1ل%ى، وأ%ص'ون� ع1ر\ض1ي، *  ول أ%ذ%أ� الص_د1يق. با أ%قول
وقال أ%بو مالك: ما به و.ذ}أ%ةD ول ظ%ب\ظ%اب¬ أ%ي ل ع1ل�ة% به، بالمز. وقال ال4صمعي: ما به و.ذ}يةD، وسنذكره ف العتل.

 @ورأ: ور.اء� والو.ر.اء�، جيعاv، يكون خ.ل}ف. وق�د_ام.، وتصغيها، عند سيبويه، و'ر.ي>ئةD، والمزة عنده أ%صلية غي منقلبة عن
 ياء. قال ابن ب.ر>ي: وقد ذكرها الوهري ف العتل وجعل هزتا منقلبة عن ياء. قال: وهذا مذهب الكوفيي، وتصغيها

 عندهم و'ر.ي_ةD، بغي هز، وقال ثعلب: الو.راء�: ال%ل}ف'، ولكن إ,ذا كان مـما ت.م'رe عليه فهو ق�د.ام. هكذا حكاه الو.ر.اء
 بال4ل1ف واللم، من كلمه أ�خذ. وف التنزيل: م1ن و.رائ1ه ج.ه.ن_م'؛ أ%ي بي يديه. وقال الزجاج: ور.اء� يكون� ل%ل}ف{ ولق�د�ام

 ومعناها ما ت.وار.ى عنك أ%ي ما اس\ت.ت.ر ع.ن\ك. قال: وليس من الضداد كما ز.ع.م بعض' أ%هل اللغة، وأ%ما أ%مام، فل يكون إ,ل
 ق�د_ام أ%بدا. وقوله تعال: وكان و.راء4ه'م م.ل1ك¬ ي.أ}خ'ذ� ك�ل� س.ف1ينة{ غ%ص\باv. قال ابن عب_اس، رضي الل9ه عنهما :كان أ%مامهم. قال

لبيد:
أ%ل%ي\س. و.رائي، إ,ن} ت.راخ.ت\ م.ن,ي_ت،  * ل�ز'وم' العص.ا ت'ح\ن.ى عليها ال4صاب,ع'

 ابن السكYيت: الو.راء�: ال%ل}ف'. قال: وو.راء� وأ%مام¬ وق�دام¬ ي'ؤ.ن_ث}ن. وي'ذ%ك�ر\ن، وي'ص.غ_ر أ%مام فيقال أ�م.ي>م' ذلك وأ�م.ي>مة� ذلك،
 وق�د.ي\د1م' ذلك وق�د.ي\د1مة� ذلك، وهو و'ر.ي>ئ% الائط1 وو'ر.ي>ئ%ة% الائط. قال أ%بو اليثم: الو.ر.اء�، مـمدود: ال%ل}ف'، ويكون

 ال4مام. وقال الفر_اء�: ل يوز' أ%ن يقال لرجل ور.اء4ك.: هو بي ي.د.ي\ك.، ول لرجل بي. يد.ي\ك.: هو و.راء4ك.، إ,نا يوز ذلك ف
ـgت. و.ر.اء4ه، فجاز ل4نه  الـم.واق1يت1 من اللي_ال وال4ي_ام والد_ه\ر. تقول: و.راء4ك. ب.ر\د¬ ش.د1يد¬، وبي يديك ب.ر\د شديد، ل4نك أ%ن
 شيء# يأ}ت، فكأ%نه إ,ذا ل%ح1ق%ك صار م1ن و.رائ1ك.، وكأ%نه إ,ذا ب.ل%غ\ت.ه كان بي يديك، فلذلك جاز الو.ج\هان. من ذلك قوله، عز



 وجل: وكان و.ر.اء4ه'م م.ل1ك¬، أ%ي أ%مام.هم\. وكان كقوله: من و.رائ1ه ج.ه.ن_م\؛ أ%ي انا بي يديه. ابن ال4عراب ف قوله، عز
وجل: با و.راء4ه وهو ال%قe. أ%ي با س1واه. والو.ر.اء�:

 ال%ل}ف'، والو.راء�: الق�د�ام'، والو.راء�: ابن' الب\ن,. وقوله، عز وجل: فم.ن, اب\ت.غ.ى ور.اء4 ذلك. أ%ي س1و.ى ذلك. وقول ساع1دة% بن
ج'ؤ.ي_ة:

ح.ت_ى ي'قال% و.راء4 الد_ار, م'ن\ت.ب,ذاv، *  ق�م\، ل أ%با ل%ك.، سار. الن_اس'، فاح\ت.ز,م,
 قال ال4صمعي: قال ور.اء4 الد_ار, ل4نه م'ل}قىÝ، ل ي'ح\تاج' إ,ليه، م'ت.ن.ح¼ مع النساء3 من الك1ب.ر, وال%ر.م,، قال اللحيان: وراء� م'ؤ.ن_ثة،

وإ,ن ذ�كYرت جاز، قال سيبويه: وقالوا و.راء4ك. إ,ذا قلت ان\ظ�ر\ ل1ما خ.ل}ف%ك..
والوراء�: ول%د' الو.ل%د1. وف التنزيل العزيز: وم1ن وراء3 إ,س\حق. ي.ع\ق�وب'. قال الشعب: الو.راء�: ول%د' الو.ل%د1.

وو.ر.أ}ت' الر_جل%: د.ف%ع\ت'ه. وو.ر.أ% من الط�عام: ام\ت.ل4.
والو.راء�: الض_خ\م' الغ.ل1يظ� ال4لواح,، عن الفارسي. وما أ�ور,ئ}ت'

بالشيء3 أ%ي ل أ%ش\ع'ر\ به. قال:
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م1ن\ ح.ي\ث� زار.ت\ن ول%م\ أ�ور. با
اض\ط�ر_ فأ%ب\د.ل%؛ وأ%ما قول لبيد:

)1ت.س\ل�ب' الكان,س.، ل ي'وأ%ر\ با، *  ش'ع\بة% الساق,، إ,ذا الظYل© ع.ق%ل}(
 قوله «شعبة» ضبط بالنصب ف مادة وأر من الصحاح وقع ضبطه بالرفع ف مادة ورى من اللسان.)1 (

 قال، وقد روي: ل ي'ور.أ} با. قال: ور.ي\ت'ه وأ%و\ر.أ}ت'ه إ,ذا أ%ع\ل%م\ت.ه، وأ%صله من و.ر.ى الز_ن\د' إ,ذا ظ%ه.ر.ت\ ناره، كأ%ن� ناق%ته ل ت'ض1ئ
للظ�ب\ي, الكان,س، ول ت.ب,ن\ له، فيشعر با ل1س'ر\ع.تها، حت ان\ت.ه.ت\ إ,ل ك1ناس1ه فن.د_ منها جاف1ل. قال وقول الشاعر:

د.عان، فلم أ%ور.أ} به، فأ%ج.ب\ت'ه،  * فم.د_ ب,ث%د\ي� ،ب.ي\ن.نا، غ%ي\ر, أ%ق}ط%عا
أ%ي د.عان ول أ%ش\ع'ر\ به.

ال4صمعي: اس\ت.و\ر.أ%ت1 ال3بل� إ,ذا ت.راب.عت\ على ن,فار� واحد. وقال
أ%بو زيد: ذلك إ,ذا ن.ف%ر.ت فص.ع1د.ت1 البل%، فإ,ذا كان ن,فار'ها ف

الس_ه\ل قيل: استأ}و.ر.ت\. قال: وهذا كلم بن ع'ق%ي\ل�.
@وزأ: و.ز.أ}ت' اللحم. و.ز\ءاv: أ%ي\ب.س\ت'ه، وقيل: ش.و.ي\ت'ه فأ%ي\ب.س\ت'ه.

والو.ز.أ�، على ف%ع.ل بالتحريك: الشديد' ال%ل}ق,. أ%بو العباس: الو.ز.أ� من الرجال,، مهموز، وأ%نشد لبعض بن أ%سد:
ي.ط�ف}ن. ح.و\ل% و.ز.إ� و.ز\واز,

 قال: والو.ز.أ�: القصي السمي الشديد' ال%ل}ق,. و.و.ز_أ%ت1 الف%ر.س' والناقة� براكبها ت.و\ز,ئةv: ص.ر.ع.ت\ه. و.و.ز_أ}ت' الو,عاء4 ت.و\ز,ئةv وت.و\ز,يئا
إ,ذا ش.د.د\ت. ك%ن\ز.ه. وو.ز_أ}ت' ال3ناء4: م.لgت'ه.

و.و.ز.أ% من الط�عام,: ام\ت.ل4. و.ت.و.ز_أ}ت': ام\ت.لgت' ر,يìا.
و.و.ز_أ}ت' القربة% ت.و\ز,يئاv: م.لgت'ها. وقد و.ز_أ}ت'ه: ح.ل�ف}ت'ه بي.مي� غ%ليظة{.



@وصأ: و.ص1ئ% الث�و\ب': ات_س.خ..
 @وضأ: الو.ض'وء�، بالفتح: الاء الذي ي'ت.و.ض_أ� به، كالف%ط�ور والس_ح'ور لا ي'ف}ط%ر' عليه وي'ت.س.ح_ر' به. والو.ض'وء� أ%يضاv: الصدر
،� من ت.و.ض_أ}ت' للصلة1، مثل الو.ل�وع, والق%ب'ول. وقيل: الو'ض'وء�، بالضم، الصدر. وح'كي. عن أ%ب عمرو بن الع.لء: الق%ب'ول

بالفتح، مصدر ل أ%س\م.ع\ غيه.
وذكر ال4خفش ف قوله تعال: و.ق�ود'ها الن_اس' وال1جارة�، فقال:

 الو.ق�ود'، بالفتح: ال%ط%ب'، والو'ق�ود، بالضم: الت�قاد'، وهو الفعل�. قال: ومثل ذلك الو.ض'وء�، وهو الاء، والو'ض'وء�، وهو
 الفعل. ث قال: وزعموا أ%نما لغتان بعن واحد، يقال: الو.ق�ود' والو'ق�ود'، يوز أ%ن ي'ع\ن.ى بما ال%ط%ب'، ويوز أ%ن ي'عن بما

 الفعل. وقال غيه: الق%ب'ول� والو.ل�وع، مفتوحان1، وها مصدران شاذ�ان1، وما سواها من الصادر فمبن على الضم.
 التهذيب: الو.ض'وء�: الاء، والط�ه'ور مثله. قال: ول يقال فيهما بضم الواو والطاء، ل يقال الو'ض'وء� ول الط©ه'ور. قال

 ال4صمعي، قلت ل4ب عمرو: ما الو.ض'وء�؟ فقال: الاء� الذي ي'ت.و.ض.أ� به. قلت: فما الو'ض'وء�، بالضم؟ قال: ل أ%عرفه. وقال
ابن جبلة: سعت أ%با عبيد يقول: ل

يوز الو'ض'وء� إ,نا هو الو.ض'وء�.
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وقال ثعلب: الو'ض'وء�: مصدر، والو.ض'وء�: ما ي'ت.و.ض_أ� به، والسeح'ور': مصدر، والس_ح'ور': ما ي'ت.س.ح_ر به.
 وت.و.ض_أ}ت' و'ض'وءاv ح.س.ناv. وقد ت.و.ض_أ% بالاء3، و.و.ض_أ% غ%ي\ره. تقول: ت.و.ض_أ}ت' للصلة، ول تقل ت.و.ض_ي\ت'، وبعضهم يقوله. قال

أ%بو حات: ت.و.ض_أ}ت' و'ض'وءاv وت.ط%ه_ر\ت ط�هوراv. الليث: ال1يضأ%ة� م1ط}ه.رةD، وهي الت ي'ت.و.ض_أ� منها أ%و فيها. ويقال: ت.و.ض_أ}ت'
أ%ت.و.ض_أ� ت.و.ضeؤاv وو'ض'وءاv، وأ%صل الكلمة من الوضاءة، وهي ال�س\ن'.

�قال ابن ال4ثي: و'ض'وء� الصلة1 معروف، قال: وقد يراد به غ%س\ل
ب.ع\ض, ال4ع\ضاء.

 وال1يض.أ%ة�: الـموضع الذي ي'ت.و.ض_أ� فيه، عن اللحيان. وف الديث: ت.و.ض_ؤ'وا م1م_ا غ%ي_ر.ت1 النار'. أ%راد به غ%س\ل% ال4يد1ي
 وال4ف}واه1 من الزeه'ومة، وقيل: أ%راد به و'ض'وء4 الصلة1، وذهب. إليه قوم من الفقهاء3. وقيل: معناه ن.ظYف�وا أ%ب\دان.كم من

الزeهومة، وكان جاعة من ال4عراب ل ي.غ\س3ل�ونا، ويقولون ف%ق}د'ها أ%شدe م1ن\ ر,يها.
وعن قتادة: م.ن\ غ%س.ل% يد.ه فقد ت.و.ض_أ%.

وعن السن: الو'ض'وء� قبل الطعام ي.ن\ف1ي الف%ق}ر.، والو'ض'وء� بعد.
الطعام, ي.ن\ف1ي الل�م.م.. يعن بالو'ض'وء3 الت_و.ضeؤ..

والو.ض.اءة: مصدر' الو.ض1يء3، وهو ال%س.ن' الن_ظ1يف'. والو.ضاءة:
.�ال�س\ن' والن_ظافة

وقد و.ض'ؤ. ي.و\ض'ؤ' و.ض.اءة، بالفتح والد�: صار و.ض1يئاv، فهو 
و.ض1يء# من ق%و\م أ%و\ض1ياء4، و.و,ض.اء� وو'ض_اء�. قال أ%بو ص.د.قة

:eب.ي\ر,يeالد



)1والر\ء� ي'ل}ح1ق�ه، ب,ف1ت\يان1 الن_د.ى، *  خ'ل�ق' الك%ري، ول%ي\س. بالو'ض_اء3(
  قوله «وليس بالوضاء» ظاهره أنه جع واستشهد به ف الصحاح على قوله ورجل وضاء بالضم أ%ي وضيء فمفاده1 (

أنه مفرد.)
والمع: و'ض_اؤ'ون. وحكى ابن جن: و.ضاض1ئ، جاؤوا بالمزة ف المع لا كانت غي منقلبة بل موجودةv ف و.ض'ؤ\ت'.

وف حديث عائشة: ل%ق%ل�ما كانت1 امرأ%ةD و.ض1يئةD عند رجل ي'ح1بeها.
.Dيقال و.ض'ؤ.ت\، فهي و.ض1يئة .�الو.ض.اءة: ال�س\ن' والب.ه\جة

وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه، ل1ح.ف}صة%: ل ي'غ'ر�ك1 أ%ن كان.ت\
جار.ت'ك1 هي أ%و\ض.أ% م1ن\ك1 أ%ي أ%ح\س.ن..

وحكى اللحيان: إ,نه لو.ض1يء#، ف ف1ع\ل, الال,، وما هو بواض1ئ{، ف الـم'س\ت.ق}ب.ل,. وقول النابغة:
ف%ه'ن_ إ,ضاء# صاف1يات' الغ.لئ1ل,

يوز أ%ن يكون أ%راد و,ض.اء# أ%ي ح1سانD ن,ق%اء#، فأ%بدل المزة من
الواو الكسورة، وهو مذكور ف موضعه.

وواض.أ}ت'ه ف%و.ض.أ}ت'ه أ%ض.ؤ'ه إ,ذا فاخ.ر\ت.ه بالو.ض.اءة ف%غ.ل%ب\ت.ه.
ـçا و.ط1ئ% ي.ط%أ� فمثل و.ر,م. ي.ر,م' ولكنهم فتحوا ي.ف}ع.ل�، وأ%صله  @وطأ: و.ط1ئ% الشيء4 ي.ط%ؤ'ه' و.ط}أv: داس.ه. قال سيبويه: أ%م

 الكسر، كما قالوا قر.أ% ي.ق}ر.أ. وقرأ% بعض'هم: ط%ه\ ما أ%ن\ز.ل}نا عليك. الق�رآن ل1ت.ش\ق%ى، بتسكي الاء. وقالوا أ%راد: ط%إ, ال4رض
ب,ق%د.م.ي\ك. 
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 جيعاv ل4ن� النب_، صلى الل9ه عليه وسلم، كان ي.ر\ف%ع' إ,حدى ر,ج\ل%ي\ه ف ص.لت1ه. قال ابن جن: فالاء على هذا بدل من هزة

ط%أ. وت.و.ط�أ%ه' وو.ط�أ%ه' ك%و.ط1ئ%ه. قال: ول تقل ت.و.ط�ي\ت'ه. أ%نشد أ%بو حنيفة:
ي.أ}ك�ل� م1ن\ خ.ض\ب� س.يال� وس.ل%م\،  *  وج,ل�ة{ ل%ـم_ا ت'و.طYئ}ها ق%د.م\

أ%ي ت.ط%أ}ها. وأ%و\ط%أ%ه غي.ه، وأ%و\ط%أ%ه ف%ر.س.ه: ح.م.ل%ه عليه و.ط1ئ%ه. وأ%و\ط%أ}ت' فلناv داب_ت حت و.ط1ئ%ت\ه. وف الديث: أ%ن9 ر,عاء4
 ال3بل ور,عاء4 الغنم ت.فاخ.ر'وا عنده فأ%و\ط%أ%هم ر,عاء4 ال3بل غ%ل%ب.ةv أ%ي غ%ل%ب'وه'م وق%ه.ر'وهم بال�ج�ة. وأ%صله: أ%ن� م.ن\ صار.ع\ت.ه، أ%و
 قات.ل}ت.ه، ف%ص.ر.ع\ت.ه، أ%و أ%ث}ب.ت_ه، فقد و.ط1ئ}ت.ه، وأ%و\ط%أ}ت.ه غ%ي\ر.ك. والعن أ%نه جعلهم ي'وط%ؤ'ون% ق%ه\راv وغ%ل%ب.ةv. وف حديث علي، رضي
 الل9ه عنه، ل%ـم_ا خرج م'هاج,راv بعد النب�، صلى الل9ه عليه وسلم: ف%ج.ع.ل}ت' أ%ت_ب,ع' مآخ1ذ% رسول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم،

 فأ%ط%أ� ذ1ك}ر.ه حت انت.ه\يت' إ,ل الع.ر\ج. أ%راد: ان كنت' أ�غ%طYي خ.ب.ره من أ%و_ل خ'روج,ي إ,ل أ%ن ب.ل%غ\ت' الع.ر\ج.، وهو موضع بي
مكة والدينة، ف%ك%ن.ى عن الت_غ\ط1ية1 واليهام بالو.ط}ء3، الذي هو أ%بلغ ف ال3خ\فاء3 والس_ت\ر.

.vوقد اس\ت.و\ط%أ% الـم.ر\ك%ب. أ%ي وج.ده و.ط1يئا
 والو.ط}ء� بالق%د.م, والق%وائم,. يقال: و.ط�أ}ت'ه بق%د.م1ي إ,ذا أ%ر.د\ت. به الك%ث}ر.ة. وب.ن'و فلن ي.ط%ؤ'هم الطريق' أ%ي أ%هل� الط%ريق,، حكاه

سيبويه.
قال ابن جن: فيه م1ن الس_عة1 إ,خ\بار'ك. عم�ا ل ي.ص1حe وط}ؤ'ه با



ي.ص1حe وط}ؤ'ه، فنقول ق1ياساv على هذا: أ%خ.ذ}نا على الطريق, الواط1ئ1
 لبن فلن، وم.رر\نا بقوم م.و\ط�وئ1ي بالط�ريق,، ويا ط%ريق' ط%أ} بنا بن فلن أ%ي أ%د>نا اليهم. قال: ووجه التشبيه إ,خ\بار'ك. عن
ـ�ا التوكيد' ف1ل4ن_ك إ,ذا أ%خ\ب.ر\ت. عنه  الط�ريق با ت'خ\ب,ر' ب,ه1 عن سالكيه، ف%ش.ب_ه\ت.ه بم إذ} كان الـم'ؤ.د>ي. له، ف%كأ%ن_ه ه'م\، وأ%م

 بو.ط}ئ1ه إ,ي_اهم كان أ%بل%غ% م1ن و.ط}ء3 سال1ك1يه لم. وذلك أ%ن9 الط�ريق. م'ق1يم¬ م'لز,م¬، وأ%فعال�ه م'ق1يمةD معه وثاب,تةD ب,ث%بات1ه، وليس
 كذلك أ%هل� الطريق ل4نم قد ي.ح\ض'ر'ون فيه وقد ي.غ1يب'ون عنه، فأ%فعال�هم أ%يضاv حاض1رةD وق}تاv وغائبةD آخ.ر.، فأ%ي\ن. هذا مـما

 أ%ف}عال�ه ثاب,تةD مستمرة. ولـم_ا كان هذا كلماv الغرض' فيه الدح' والث�ن.اء� اخ\تار'وا له أ%ق}وى الل�ف}ظ%ي\ن, ل4نه ي'ف1يد أ%ق}و.ى
الـم.ع\ن.ي.ي\ن.

الليث: الـم.و\ط1ئ�: الوضع، وكل© شيء� يكون الف1ع\ل� منه على ف%ع1ل%
ي.ف}ع.ل� فال%ف}ع.ل� منه مفتوح العي، إ,ل ما كان من بنات الواو على

 بناء3 و.ط1ئ% ي.ط%أ� و.ط}أv؛ وإ,نا ذ%ه.ب.ت1 الواو م1ن ي.ط%أ�، فلم ت.ث}ب'ت\، كما ت.ث}ب'ت' ف و.ج,ل ي.و\ج.ل�، ل4ن و.ط1ئ% ي.ط%أ� ب'ن على ت.و.هeم ف%ع1ل
 ي.ف}ع1ل� مثل و.ر,م. ي.ر,م'؛ غي أ%ن� الرف. الذي يكون ف موضع اللم من ي.ف}ع.ل� ف هذا الد>، إ,ذا كان من حروف ال%ل}ق, الستة،

فإ,ن أ%كثر ذلك عند العرب مفتوح، ومنه ما ي'ق%رe على أ%صل تأ}سيسه مثل
ـ�ا و.س1ع. ي.س.ع' فف�تحت لتلك العلة. و.ر,م. ي.ر,م'. وأ%م

والواط1ئة� الذين ف الديث: هم الساب,ل%ة�، س'مeوا بذلك لو.ط}ئ1هم
الطريق..

 التهذيب: والو.ط%أ%ة�: هم أ%ب\ن.اء� الس_ب,يل, م1ن. الناس، س'مeوا وط%أ%ةv ل4نم ي.ط%ؤ'ون ال4رض. وف الديث: أ%نه قال للخ'ر_اص
�اح\ت.اطوا ل4ه\ل ال4م\وال, ف النائ1بة والواط1ئة. الواط1ئة�: الار_ة� والس_اب,لة�. يقول: اس\ت.ظ}ه,ر'وا لم ف ال%ر\ص, ل1ما ي.ن'وب'هم\ وي.ن\ز,ل
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 �بم من الض>يفان. وقيل: الواط1ئ%ة� س'قاطة� التمر تقع فت'وط%أ

 بال4ق}دام، فهي فاع1لةD بعن م.ف}ع'ولة{. وقيل: هي من الو.طايا جع و.ط1يئة1؛ وهي ت.ج\ري م.ج\ر.ى الع.ر,ي_ة؛ س'م>يت بذلك ل4ن
 صاح1ب.ها وط�أ%ها ل4هله أ%ي ذ%ل�ل%ها وم.ه_دها، فهي ل تدخل ف ال%ر\ص. ومنه حديث الق%د.ر,: وآثار� م.و\ط�وءة أ%ي م.س\ل�وك{ ع.ل%ي\ها

با س.ب.ق. به الق%د.ر
من خ.ي\ر أ%و شر¼.

وأ%وط%أ%ه الع.ش\وة% وع.ش\وةv: أ%ر\ك%ب.ه على غي ه'دÝى. يقال: م.ن\
.vش.ديدة vوأ%وط%أ}ت'ه الشيء4 ف%و.ط1ئ%ه. وو.ط1ئ}نا الع.د'و_ بال%يل: د'س\ناهم. و.و.ط1ئ}نا الع.د'و_ وط}أ%ة .vأ%وطأ%ك. ع.ش\وة

:�والو.ط}أ%ة�: موضع الق%د.م، وهي أ%يضاv كالض_غ\طة1. والو.ط}أ%ة
ال4خ\ذ%ة الش_ديدة�. وف الديث: اللهم اش\د'د\ وط}أ%ت.ك. على م'ض.ر. أ%ي
خ'ذ}هم أ%خ\ذاv ش.ديداv، وذلك حي ك%ذ�بوا النب_، صلى الل9ه عليه سلم،

ف%د.عا عل%يهم، فأ%خ.ذ%هم الل9ه' بالس>ن,ي. ومنه قول الشاعر:
وو.ط1ئ}ت.نا و.ط}أv، على ح.ن.ق�، *  و.ط}ء4 الـم'ق%ي_د1 ناب,ت. ال%ر\م,



وكان ح�اد' بن' س.ل%مة يروي هذا الديث: اللهم اش\د'د\ و.ط}د.ت.ك. على
م'ض.ر. والو.ط}د': ال3ث}بات' والغ.م\ز' ف ال4رض.

 وو.ط1ئ}ت'هم و.ط}أv ث%ق1يلv. ويقال: ث%ب_ت. الل9ه' و.ط}أ%ت.ه. وف الديث: ز.ع.م.ت1 الرأ%ة� الصال1حة�، خ.و\لة� بن\ت' ح.ك1يم�، أ%ن� رسول% الل9ه1،
 صلى الل9ه عليه وسلم، خ.ر.ج.، وهو م'ح\ت.ض1ن¬ أ%ح.د. اب\ن.ي اب\ن.ت1ه، وهو يقول: إ,ن_ك�م\ لت'ب.خ>ل�ون وت'ج.ب>ن'ون%، وإ,نكم ل%م1ن\ ر.ي\حان

 الل9ه، وإ,ن� آخ1ر. و.ط}أ%ة{ وط1ئ%ها الل9ه' ب,و.ج¼، أ%ي ت.ح\م1ل�ون على الب'خ\ل, وال�ب\ن, وال%ه\ل,، يعن ال4و\لد، فإ,ن� ال4ب ي.ب\خ.ل بان\فاق مال1ه
 لي'خ.لYف%ه لم، وي.ج\ب'ن' عن الق1تال لي.ع1يش. لم في'ر.ب>ي.ه'م\، وي.ج\ه.ل� ل4ج\ل1هم في'لع1ب'هم. ور.ي\حان� الل9ه1: ر,ز\ق�ه وع.طاؤ'ه. وو.جÒ: من

الطائ1ف. والو.ط}ء�، ف ال4ص\ل,: الد_و\ س' بالق%د.م,، فس.م_ى به الغ.ز\و. والق%ت\ل%، ل4ن م.ن ي.ط%أ� على الشيء3
ب,رجله، فق%د1 اس\ت.ق}صى ف ه.لكه وإ,هان.ت1ه. والعن أ%ن� آخ1ر. أ%خ\ذة{ 

 ووق}عة أ%و\ق%ع.ها الل9ه' بالك�ف�ار كانت ب,و.ج¼، وكانت غ%ز\وة� الطائ1ف آخ1ر. غ%ز.وات1 سيدنا ر.سول, الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فإ,نه
ل

ي.غ\ز' بعد.ها إل غ%ز\وة% ت.ب'وك.، ول ي.كن فيها ق1تالD. قال ابن ال4ثي:
Dووجه' ت.ع.ل©ق, هذا القول با ق%ب\ل%ه م1ن ذ1كر ال4ولد أ%نه إ,شارة

إ,ل ت.ق}ل1يل ما بقي من ع'م'ره، صلى الل9ه عليه وسلم، فكن عنه بذلك.
وو.ط1ئ% الرأ%ة% ي.ط%ؤ'ها: ن.ك%ح.ها.

وو.ط�أ% الشيء4: ه.ي_أ%ه.
الوهريe: وط1ئ}ت' الشيء4 ب,رج\لي و.ط}أv، وو.ط1ئ% الرج'ل� ام\ر.أ%ت.ه

ي.ط%أ�: فيهما سق%ط%ت1 الواو' من ي.ط%أ� كما س.ق%ط%ت\ من ي.س.ع'
،vمـما اعتل� فاؤ'ه، ل يكون إ,ل لزما ،�لت.ع.د>يهما، ل4ن ف%ع1ل% ي.ف}ع.ل

فلما جاءا من بي أ%خ.وات1هما م'ت.ع.د>ي.ي\ن, خ'ول1ف. بما ن.ظائر'ها.
وقد ت.و.ط�أ}ت'ه ب,رجلي، ول تقل ت.و.ط�ي\ت'ه. وف الديث: إ,ن�

ج,ب\ر,يل% صل�ى ب,ي. الع1شاء4 حي. غ%اب. الش_ف%ق' وات_ط%أ% الع1شاء�، وهو
اف}ت.ع.ل% من و.ط�أ}ت'ه. يقال: وط�أ}ت' الشيء4 فات_ط%أ% أ%ي ه.ي_أ}ت'ه ف%ت.ه.ي_أ%. أ%راد أ%ن الظ�لم ك%م.ل%.
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وواط%أ% بعض'ه ب.ع\ضاv أ%ي واف%ق..

قال وف الفائق: حي غاب. الش_ف%ق' وأ}ت.ط%ى الع1شاء�. قال: وهو من
ق%و\ل, ب.ن ق%ي\س� ل ي.أ}ت.ط1 ال1د.اد'، ومعناه ل يأ}ت1 ح1ين'ه.

 وقد ائ}ت.ط%ى يأ}ت.طي ك%أ}ت.لى ي.أ}ت.لي، بعن الـم'واف%قة1 والـم'ساع.فة1. قال: وفيه و.ج\ه¬ آخ.ر أ%نه اف}ت.ع.ل% م1ن. ال4ط1يط1، ل4ن9 الع.ت.م.ة
و.ق}ت' ح.ل}ب, ال3بل، وهي حينئذ ت.ئ1ط© أي ت.ح1نe إ,ل أ%و\لد1ها، فجع.ل الف1ع\ل% للع1شاء3، وهو لا ات>ساعا.

 وو.ط%أ% الف%ر.س. و.ط}أv وو.ط�أ%ه': د.م_ثه. وو.ط�أ% الشيء4: س.ه_ل%ه. ول تقل و.ط�ي\ت'. وتقول: وط�أ}ت' لك ال4م\ر. إ,ذا ه.ي_أ}ت.ه. وو.ط�أ}ت' لك
 الف1راش. وو.ط�أ}ت' لك الـم.ج\ل1س ت.و\ط1ئة. والوطيء� من كلY شيء�: ما س.ه'ل% ولن، حت إ,نم ي.قولون ر.ج'لD و.ط1يء# وداب_ة



 و.ط1يئةD ب.ي>نة الو.طاءة. وف الديث: أ%ل أ�خ\ب,ر'كم بأ%ح.ب>كم إ,ل%ي_ وأ%ق}ر.ب,ك�م\ م1ن>ي م.جال1س. يوم. القيامة1 أ%حاس1ن'كم أ%خ\لقا
.�الـم'و.ط�ؤ'ون% أ%ك}نافاv الذين. ي.أ}ل%ف�ون وي'ؤ\ل%فون. قال ابن ال4ثي: هذا م.ث%لD وح.قيق%ت'ه من الت_و\ط1ئة1، وهي الت_مهي,د' والت_ذليل

وف1راش¬ وط1يء#: ل ي'ؤ\ذي ج.ن\ب. النائ1م. وال4ك}ناف': ال%وان,ب'. أ%راد
 الذين جوان,ب'هم و.ط1يئةD ي.ت.م.ك�ن فيها م.ن ي'صاح1ب'هم ول ي.ت.أ%ذ�ى.وف حديث الن>ساء3: ول%ك�م ع.ل%يه,ن_ أن ل ي'وط1ئ}ن. ف�ر'ش.كم أ%ح.دا

 ت.ك}ر.هونه؛ أ%ي ل ي.أ}ذ%ن� 3ل4حد{ من الر>جال ال4جان,ب أ%ن ي.د\خ'ل% عليهن_، ف%ي.ت.ح.د_ث اليهن. وكان ذلك من عادة1 العرب ل
ي.ع'دeونه ر,يب.ةv، ول ي.ر.و\ن به بأ}ساv، فلـم_ا نزلت آية� ال1جاب ن'ه'وا عن ذلك.

 وشيء# و.ط1يء# ب.ي>ن' الو.طاءة والطYئ%ة1 والط�أ%ة1 مثل الطYع.ة1 والط�ع.ة1، فالاء� عوض من الواو فيهما. وكذلك داب_ةD و.ط1يئةD ب.ي>نة
الو.طاءة والط�أ%ة1، بوزن الط�ع.ة1 أ%يضا. قال الكميت: 

أ%غ}ش.ى الـم.كار,ه.، أ%ح\ياناv، وي.ح\م1ل�ن,ي  *  منه على ط%أ%ة{، والد_ه\ر' ذ�و ن'و.ب,
.Ýأ%ي على حال� ل%ي>نة{. ويروى على ط1ئ%ة{، وها بعن

والو.ط1يء�: الس_ه\ل� من الناس, والد_واب> والماك1ن,. وقد و.ط�ؤ.
.vصار و.ط1يئا :vوءة وط1ئة�الوضع'، بالضم، ي.و\ط�ؤ' وط%اءة و.و'ط
وو.ط�أ}ت'ه أ%نا ت.وط1ئةv، ول تقل و.ط�ي\ته، والسم الط�أ%ة، مهموز 

ـ�ا أ%هل اللغة، فقالوا و.ط1يء# ب.ي>ن' الط�أ%ة والطYئ%ة1.وقال ابن ال4عراب: داب_ةD و.ط1يء# ب.ي>ن' الط�أ%ة1، بالفتح، مقصور. قال: وأ%م
،vو.ط}أ � ون.ع'وذ� بالل9ه من ط1ئة1 الذليل، ول يفسره. وقال اللحيان: معناه م1ن\ أ%ن ي.ط%أ%ن وي.ح\ق1ر.ن، وقال اللحيان: و.ط�ؤ.ت1 الداب_ة

 على مثال ف%ع\ل�، وو.ط%اءة وط1ئةv حس.نة. ورجل و.ط1يء� ال�ل�ق,، على الثل، ورجل م'و.ط�أ� ال4ك}ناف1 إ,ذا كان س.ه\لv د.م1ثاv ك%ريا
ي.ن\ز,ل� به

 ال4ضياف' في.ق}ر,يهم. ابن ال4عراب: الو.ط1يئة�: ال%ي\سة�، والو.ط%اء� والو,ط%اء�: ما ان\خ.ف%ض. من ال4رض بي الن�شاز, وال3ش\راف1،
:vالر_ب.عي يصف ح.ل}ب.ة �وال1يط%اء� كذلك. قال غ%ي\لن

gب,مائ%ت.ي\ن, ب,غلء3 الغ.ل�ء  * ،gأ%م\س.و\ا، ف%قاد'وه'ن_ نو. ال1يط%اء
وقد و.ط�أ%ها الل9ه'. ويقال: هذه أ%رض¬ م'س\ت.و,يةD ل ر,باء4 فيها ول

و,ط%اء4 أ%ي ل ص'ع'ود. فيها ول ان\خفاض..
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  وواط%أ%ه على ال4مر م'واطأ%ةv: واف%ق%ه. وت.واط%أ}نا عليه وت.وط�أ}نا: ت.واف%ق}نا. وفلن ي'واط1ئ� اس'ه اس\م1ي. وت.واط%ؤ'وا عليه: ت.واف%ق�وا.
 وقوله تعال: لي'واط1ئ�وا ع1د_ة% م.ا ح.ر_م. الل9ه'؛ هو من و.اط%أ}ت'. ومثلها قوله تعال: إ,ن9 ناش1ئة% الليل, ه1ي. أ%ش.دe و,ط%اءé، بالد�:

 م'واطأ%ةv. قال: وهي الـم'واتاة� أ%ي م'واتاة� السمع, والبصر, اي_اه. وق�رئ. أ%ش.دe و.ط}أv أ%ي ق1ياماv. التهذيب: قرأ% أ%بو عمرو وابن
 عامر� و,ط%اءé، بكسر الواو وفتح الطاء والد� والمز، من الـم'واطأ%ة1 والـم'وافقة. وقرأ% ابن كثي ونافع وعاصم وحزة

.vيقول: هي أ%ث}ب.ت' ق1ياما ،vو.ط}أ eبفتح الواو ساكنة الطاء مقصورة مهموزة، وقال الفر_اء�: معن هي أشد ،vوالكسائي: و.ط}أ 
،vي من صلة1 النهار، ل4ن� الليل% للنوم، فقال هي، وإ,ن كانت أ%ش.د_ و.ط}أYص.ل� قال وقال بعضهم: أ%ش.دe و.ط}أv أ%ي أ%ش.دe على ال

،éو,طاء eواختار أ%بو حات: أ%ش.د .vوم'واط%أ%ة vع1لجا eعلى ف1عال�، يريد أ%ش.د ،éو,ط%اء eفهي أ%ق}و.م' ق1يل. وقرأ% بعض'هم: هي أ%ش.د 



 بكسر الواو والد. وحكى النذري: أ%ن� أ%با اليثم اختار هذه القراءة وقال: معناه أ%ن� س.م\ع.ه ي'واط1ئ� ق%ل}ب.ه وب.ص.ر.ه، ول1سان'ه
 ي'واط1ئ� ق%ل}ب.ه و,طاء. يقال واط%أ%ن فلن على ال4مر, إ,ذا واف%ق%ك. عليه ل يشتغل القلب' بغي ما اش\ت.غ.ل% به السمع، هذا واط%أ% ذاك
 وذاك. واط%أ% هذا؛ يريد: ق1يام. الليل, والقراءة فيه. وقال الزجاج: هي أ%شدe و,طاءé لقلة السمع. ومن\ ق%رأv و.ط}أv فمعناه هي أ%ب\لغ

 ف الق1يام وأ%ب\ي.ن' ف القول. وف حديث1 ليلة1 الق%د\ر,: أ%ر.ى ر'ؤ\ياكم قد ت.واط%ت\ ف الع.ش\ر, ال4واخ1ر. قال ابن ال4ثي: هكذا روي
بترك المز، وهو من الـم'واطأ%ة1، وحقيقت'ه كأ%ن9 ك�لv منهما و.ط1ئ% ما و.ط1ئ%ه الخ.ر.

 وت.و.ط�أ}ت'ه' بق%د.م1ي مثل و.ط1ئ}ت'ه. وهذا م.و\ط1ئ� ق%د.م1ك. وف حديث عبدالل9ه، رضي الل9ه عنه: ل ن.ت.و.ض_أ� من م.و\ط%إ� أ%ي ما ي'وط%أ
من ال4ذ%ى ف الطريق، أ%راد ل ن'ع1يد' الو'ضوء4 منه، ل أ%نم كانوا ل ي.غ\س3ل�ونه.

والو,طاء�: خلف' الغ1طاء.
والو.ط1يئ%ة�: ت.م\ر¬ ي'خ\ر.ج' ن.واه وي'ع\ج.ن' بل%ب.ن�.

والو.ط1يئ%ة�: ال4ق1ط� بالسeك�ر,. وف الصحاح: الو.ط1يئ%ة�: ض.ر\ب من
الط�عام. التهذيب: والو.ط1يئة�: طعام للعرب ي'ت_خ.ذ� من التمر. وقال

شر قال أ%بو أ%س\ل%م.: الو.ط1يئة�: التمر، وهو أ%ن ي'ج\ع.ل% ف ب'ر\مة{
وي'ص.ب_ عليه الاء� والس_م\ن'، إ,ن كان، ول ي'خ\ل%ط� به أ%ق1طD، ث

:�ي'ش\ر.ب' كما ت'ش\ر.ب' ال%س3ي_ة�. وقال ابن شيل: الو.ط1يئة� مثل ال%ي\س,: ت.مر¬ وأ%ق1طD ي'ع\جنان1 بالسمن. الفضل: الو.ط1يء� والو.طيئة
(يتبع...)

ـçا و.ط1ئ%... ...1@(تابع...  ): وطأ: و.ط1ئ% الشيء4 ي.ط%ؤ'ه' و.ط}أv: داس.ه. قال سيبويه: أ%م
الع.ص1يدة� الناع1مة�، فإ,ذا ث%خ'ن.ت\، فهي الن_ف1يتة�، فإ,ذا زادت قليلv، فهي

)1الن_ف1يثة� بالثاء3(
  قوله «النفيثة بالثاء» كذا ف النسخ وشرح القاموس بل ضبط.) ، فإ,ذا زادت، فهي الل�ف1يتة�، فإ,ذا ت.ع.ل�ك%ت\، فهي1(

الع.ص1يدة. وف حديث عبدالل9ه بن ب'س\ر�، رضي الل9ه عنه: أ%ت.ي\ناه' بو.ط1يئة{،
هي ط%عام¬ ي'ت_خ.ذ� م1ن الت_م\ر, كال%ي\س,. ويروى بالباء3 الوحدة،

 وقيل هو تصحيف. والو.ط1يئة، على ف%ع1يلة{: شيء# كالغ1رارة. غيه: الو.ط1يئة�: الغ1رارة� يكون فيها الق%د1يد' والك%ع\ك' وغي'ه. وف
 الديث: فأ%خ\ر.ج. إ,لينا ثلث% أ�ك%ل� من و.ط1يئة{؛ أ%ي ثلث% ق�ر.ص� من غ1رارة{. وف حديث ع.م_ار أ%ن9 رجلv و.ش.ى به إ,ل ع'م.ر.،

فقال: اللهم إ,ن كان ك%ذ%ب.، فاجعل}ه' م'و.ط�أ% الع.ق1ب  
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 أ%ي كثي ال4ت\باع,، د.عا عليه بأ%ن يكون س'لطاناv، وم'ق%د_ماv، أ%و ذ%ا مال�، في.ت\ب.ع'ه الناس' ويشون و.راء4ه.وو.اطأ% الشاعر' ف الش>عر
 وأ%و\ط%أ% فيه وأ%وط%أ%ه إ,ذا ات_فقت له قاف1يتان1 على كلمة واحدة معناها واحد، فإ,ن ات_ف%ق اللفظ� واخ\ت.لف ال%عن، فليس بإ,يطاء.

 وقيل: واط%أ% ف الش>ع\ر وأ%و\ط%أ% فيه وأ%و\ط%أ%ه إ,ذا ل ي'خال1ف\ بي القاف1يتي لفظاv ول معن، فإ,ن كان التفاق' باللفظ والختلف
 بالعن، فليس ب,إ,يطاء. وقال ال4خفش: ال3يط%اء� ر.دe كلمة قد ق%ف�ي\ت. با مرة نو قافية{ على رج'ل, وأ�خرى على رج'ل, ف

قصيدة، فهذا ع.ي\ب¬ عند العرب ل يتلفون فيه، وقد يقولونه مع ذلك. قال النابغة:



أو\ أ%ض.ع. البيت. ف س.و\داء4 م'ظ}ل1مة{، *  ت'ق%ي>د' الع.ي\ر.، ل ي.س\ري با الس_ار,ي
ث قال: 

ل ي.خ\ف1ض' الر>ز_ عن أ%ر\ض� أ%ل� با، *  ول ي.ض1ل© على م1ص\باح1ه الس_ار,ي
 قال ابن جن: ووج\ه' اس\ت1ق}باح, العرب ال3يط%اء4 أ%نه دالê عندهم على ق1ل9ة ماد�ة الشاعر ونز.ارة ما عنده، حت ي'ض\ط%ر� إ,ل إ,عادة

 القافية1 الواحدة ف القصيدة بلفظها ومعناها، في.ج\ري هذا عندهم، ل1ما ذكرناه، م.ج\ر.ى الع1ي> وال%ص.ر. وأ%صله: أ%ن ي.ط%أ
 ال3نسان ف ط%ريقه على أ%ث%ر, و.ط}ء� قبله، في'ع1يد الو.ط}ء4 على ذل1ك الوضع، وكذلك إ,عادة� القافية1 ه1ي. م1ن هذا. وقد أ%وط%أ

 وو.ط�أ% وأ%ط�أ% فأ%ط�أ%، على بدل المزة من الواو ك%وناة{ وأ%ناة{ وآط%أ%، على إ,بدال ال4لف من الواو ك%ياج.ل� ف ي.و\ج.ل�، وغي' ذلك
 ل نظر فيه. قال أ%بو عمرو بن العلء: ال3يطاء� ليس بع.ي\ب� ف الش>عر عند العرب، وهو إ,عادة القافية1 م.ر_تي. قال الليث:

 أ�خ1ذ من الـم'واط%أ%ة1 وهي الـم'واف%قة� على شيء� واحد. وروي عن ابن س.لم ال�م.ح1ي> أ%نه قال: إ,ذا كث�ر ال3يطاء� ف قصيدة
م.ر_ات1، فهوع.ي\ب¬ عندهم. أ%بو زيد: إ,يت.ط%أ% الش_ه\ر'، وذلك قبل الن>صف بيوم وبعده بيوم، بوزن إ,يت.ط%ع..

.Dوكأ: ت.و.ك�أ% على الشيء3 وات_ك%أ%: ت.ح.م_ل% واعتم.د.، فهو م'ت_ك1ئ@
�والت'كأ%ة�: الع.صا ي'ت_ك%أ� عليها ف الشي. وف الصحاح: ما ي'ت.ك%أ

.�عليه. يقال: هو ي.ت.و.ك�أ� على عصاه، وي.ت_ك1ئ
أ%بو زيد: أ%ت\ك%أ}ت' الرج'ل% إ,ت\كاءé إ,ذا و.س_د\ت.ه حت ي.ت_ك1ئ%.

وف الديث: هذا ال4بيض' الـم'ت_ك1ئ� الـم'ر\ت.ف1ق'؛ يريد الال1س.
الـم'ت.م.كYن. ف جلوسه. وف الديث: التeك%أ%ة� م1ن الن_ع\مة1.

الت'ك%أ%ة�، بوزن ال�م.زة: ما ي'ت_ك%أ� عليه. ورجل ت'ك%أ%ةD: كثي الت>كاء3،
والتاء� بدل من الواو وبابا هذا الباب، والوضع' م'ت_ك%أD. وأ%ت\ك%أ%

.vرئ.: وأ%ع\ت.د.ت\ ل%ه'ن_ م'ت_ك%أ�الر_ج'ل%: ج.عل له م'ت_ك%أv، وق
وقال الزجاج: هو ما ي'ت_ك%أ� عليه لط%عام أ%و شراب أ%و حديث{. وقال

الفسرون ف قوله تعال: وأ%ع\ت.د.ت\ لن_ م'ت_ك%أv، أ%ي طعاماv، وقيل
 للط�عام, م'ت_ك%أD ل4ن� القوم. إ,ذا ق%ع.دوا على الطعام ات_ك%ؤ'وا، وقد ن'ه,ي.ت\ هذه ال�م_ة� عن ذلك. قال النب، صلى الل9ه عليه وسلم:

،vناYعلى و,طاء� م'ت.م.ك vل© م.ن اس\ت.و.ى قاع1دا� آك�ل� كما يأ%ك�ل� الع.ب\د'. وف الديث: ل آك�ل� م'ت_ك1ئاv.الـم'ت_ك1ئ� ف الع.ر.ب,ي_ة1 ك
 والعام�ة� ل تعرف الـم'ت_ك1ئ% إ,ل9 م.ن\ مال% ف ق�ع'ود1ه م'ع\ت.م1داv على أ%ح.د1 ش1ق�ي\ه؛ والتاء� فيه بدل من الواو، وأ%صله من الو,كاء3،

وهو 
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 ما ي'ش.دe به الك1يس' وغيه، كأ%نه أ%و\ك%أ% م.ق}ع.د.ت.ه وش.د_ها بالق�عود ع.لى الو,طاء3 الذي ت}ت.ه. قال ابن ال4ثي: ومعن الديث:
ـYي إ,ذا  أ%ن

 أ%ك%ل}ت' ل أ%ق}ع'د\ م'ت.م.كYناv ف1ع\ل% م.ن ي'ر,يد' الس\ت1ك}ثار. منه، ولك1ن\ آك�ل� ب'ل}غةv، فيكون ق�ع'ودي له م'س\ت.و\ف1زاv. قال: وم.ن ح.م.ل
،vول ي'س3يغ'ه ه.ن,يئا ،vب>، فإ,نه ل ي.ن\ح.د1ر' ف م.جاري الطعام, س.ه\لYالت>كاء4 على ال%ي\ل, إ,ل أ%ح.د الش�ق�ي\ن, تأ%و_ل%ه على م.ذ}ه.ب الط 



 ور'ب_ما تأ%ذ�ى به. وقال ال4خفش: م'ت_ك%أv هو ف معن م.ج\ل1س�. ويقال: ت.ك1ئ% الرجل� ي.ت\ك%أ� ت.ك%أv؛ والتeك%أ%ة�، بوزن ف�ع.لة{، أ%صله
 و'ك%أ%ةD، وإ,نا م'ت_ك%أD، أ%صله م'وت.ك%أD، مثل م'ت_ف%ق�، أ%صله م'وت.ف%ق. وقال أ%بو عبيد: ت'ك%أ%ةD، بوزن ف�ع.لة{، وأ%صل�ه' و'ك%أ%ة، ف%ق�ل1بت الواو

تاءé ف ت'ك%أ%ة{، كما قالوا ت'راثD، وأ%صله و'راث.
 وات_ك%أ}ت' ات>ك%اءé، أ%صله اوت.ك%ي\ت'، فأ�دغمت الواو ف التاء3 وش'د�دت، وأ%صل الرف وك�أ% ي'و.كYئ� ت.و\ك1ئةv. وضربه فأ%ت\ك%أ%ه، على

أ%ف}ع.له، أ%ي أ%لقاه على هيئة الـم'ت_ك1ئ. وقيل: أ%ت\ك%أ%ه أ%لقاه على جانبه ال4يسر. والتاء� ف جيع ذلك مبدلة من واو.

أ%و\ك%أ}ت' فلناv إ,يكاءé إ,ذا نصبت له م'ت_ك%أv، وأ%ت\ك%أ}ته إ,ذا ح.م.ل}ت.ه على الت>كاء3. ورجل ت'ك%أ%ةD، مثل ه'م.زة: كثي الت>كاء3.
الليث: ت.و.ك�أ%ت1 الناقة�، وهو ت.ص.ل©ق�ها عند م.خاض1ها.

 والت_و.ك©ؤ': الت_حام'ل على الع.صا ف الـم.ش\ي. وف حديث الس\ت1س\قاء3 قال جاب,ر¬، رضي الل9ه عنه: رأ�يت' النب_، صلى الل9ه
عليه وسلم،

ي'واك1ئ� أ%ي ي.ت.حام.ل� على ي.د.ي\ه1 إ,ذا ر.ف%ع.هما ومد�ها ف الدeعاء3. ومنه الت_و.ك©ؤ' على الع.صا، وهو الت_حام'ل� عليها. قال ابن ال4ثي:
هكذا قال الطاب ف م.عال1م السeن.ن، والذي جاء4 ف السeن.ن، على

اخ\ت1لف روايات1ها ونسخها، بالباء الوحدة. قال: والصحيح ما ذكره الطاب.
@ومأ: وم.أ% إليه ي.م.أ� و.م\أv: أ%شار. م1ثل أ%و\م.أ%. أ%نشد الق%نان©: 

فق�ل}ت الس_لم'، فات_ق%ت\ م1ن\ أ%م1يها، *  ف%ما كان إ,ل9 و.م\ؤ'ها بال%واج,ب,
 و.أ%و\م.أ% ك%و.م.أ%، ول تقل أ%و\م.ي\ت'. الليث: ال3ياء� أ%ن ت'ومئ% بر.أ}س1ك. أ%و\ بي.د1ك كما ي'وم1ئ� الـم.ر,يض' برأ}سه للرeك�وع, والسeج'ود1،

وقد ت.ق�ول� العرب: أ%و\م.أ% برأ}س1ه أ%ي قال ل. قال ذوالرمة:
ق1ياماv ت.ذ�بe الب.ق_، عن ن'خ.رات1ها، *  ب,ن.ه\ز�، كإ,ياء3 الرeؤ'وس, الـم.وان,ع

وقوله، أ%نشده الخفش ف ك1تابه الـم.و\س'وم بالقواف:
إ,ذا ق%ل� مال� الـم.ر\ء3 ق%ل� ص.ديق�ه، *  وأ%و\م.ت\ إ,ليه بالع'ي'وب, ال4صاب,ع'

 إ,نا أ%راد أ%و\م.أ%ت\، فاح\تاج.، فخ.ف�ف ت.خ\ف1يف إ,ب\دال�، ول ي.ج\ع.ل}ها ب.ي\ن. ب.ي\ن.، إ,ذ} ل%و\ ف%ع.ل ذلك لنكسر البيت'، ل4ن� الـم'خف�فة
ت.خ\فيفاv ب.ي\ن. ب.ي\ن. ف حكم الـم'حق�قة.

ووقع ف وام1ئة{ أي داهية وأ�غ}و,ي_ة. قال ابن سيده: أ�راه اساv ل4ن
 ل أ%س\م.ع\ له ف1ع\لv. وذه.ب. ث%و\ب فما أ%د\ري ما كان.ت\ وام1ئ%ت'ه أ%ي ل أ%د\ري م.ن\ أ%خ.ذ%ه، كذا حكاه يعقوب ف ال%ح\د1 ول

يفسره. قال ابن سيده: وع1ن\د1ي أ%ن� معناه ما كانت داه1ي.ت'ه الت ذ%ه.ب.ت\ به.
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وقال أ%يضاv: ما أ%د\ر,ي م.ن\ أ%ل}ـم.أ% عليه. قال: وهذا قد ي'ت.ك%ل�م' به بغي ح.ر\ف ج.ح\د{.
وفلنD ي'وام1ئ� فلناv كي'وائ1م'ه، إ,ما لغة فيه، أ%و مقلوب عنه، من 

تذكرة أ%ب علي. وأ%نشد ابن شيل:
ـ4ا، الغ.داة%، م'وام1ئ�ه\( )1قد أ%ح\ذ%ر' ما أ%ر.ى، *  فأ%ن

 قوله «قد احذر إل» كذا بالنسخ ول ريب أنه مكسور ولعله: قد كنت أحذر ما أرى.)1(



قال الن_ض\ر': ز.عم أ%بو ال%ط�اب, م'وام1ئ�ه م'عاي,ن'ه. وقال
)2الفر_اء�(

  قوله «وقال الفراء إل» ليس هو من هذا الباب وقد أعاد الؤلف ذكره ف العتل.): اس\ت.و\ل%ى على ال4م\ر, واس\ت.و\م.ى إ,ذا2(
 غ%ل%ب عليه. ويقال: و.م.ى بالشيء إ,ذا ذ%ه.ب به. ويقال: ذ%ه.ب الشيء� فل أ%د\ر,ي ما كان.ت\ وام1ئ%ت'ه، وما أ%ل}ـم.أ% عليه. والل9ه

تعال أ%علم.

@وأ%ب: حافر¬ وأ}ب¬: شديد¬، م'ن\ض.مe الس_ناب,ك، خفيف¬؛ وقيل: هو
ال%ي>د' الق%د\ر,؛ وقيل: هو الـم'ق%ع_ب'، الكثي' ال4خ\ذ1 من ال4رض؛ قال

الشاعر:
بك�لY و.أ}ب� للـح.ص.ى ر.ض�اح,، *  ليس. ب'ص\ط%ر¼، ول ف1ر\شاح,

 وقد و.أ%ب. و.أ}باv. التهذيب': حاف1ر¬ و.أ}ب¬ إ,ذا كان ق%د\راv، ل واسعاv ع.ريضاv، ول م.ص\ر'وراv. ال4زهري: وأ%ب. الاف1ر' ي.ـأ%ب
و.أ}ب.ـة

 إ,ذا انض.م_ت\ س1ناب,ك�ه. وإ,نه ل%و.أ}ب' الافر؛ وحاف1ر¬ و.أ}ب¬: ح.فيظD. وق%د.ح¬ و.أ}ب¬: ض.خ\م¬، م'ق%ع_ب، واسع¬. وإ,ناء# و.أ}ب¬: واسع¬،
 والمع' أ%و\آب¬؛ وق1د\ر¬ و.أ}بة: كذلك. التهذيب: وق1د\ر¬ و.ئ1ـيبةD، على ف%عيلة، م1ن الافر الو.أ}ب,. وق1د\ر¬ و.ئي_ةD، ب,ـياء4ين، م1ن
 الف%ر.س الو.آة1، وسيذكر ف العتل. وبئر و.أ}بةD: واسعةD بعيدة؛ وقيل: بعيدة� الق%ع\ر, فقط. والو.أ}بة�: النق}رة ف الص_خ\ر.ة ت'م\س3ك

الاء. الوهري: الو.أ}ب' البعي العظيم. وناق%ة و.أ}بةD: قصية عريضة، وكذلك الرأ%ة. 
والو.ئيب': الر_غ1ـيب'.

 وال3بة� والت'ؤ.بة�، على البدل، والـم.و\ئ1بة�: كلها ال1ز\ي'، والـح.ياء�، والن\ق1ـباض'. والـم'وئبات'، مثل الـم'وغ1ـبات،
 الـم'خ\ز,يات. والو.أ}ب': الن\ق1ـباض' والس\ت1ح\ياء�. أ%بو عبيد: ال3بة� الع.ي\ب؛ قال ذو الرeم_ة يهجو ام\ر.أ% الق%ي\س,، رج'لv كان

ي'عاد1يه:
أ%ض.ع\ن. م.واق1ت. الص_ل%وات1 ع.م\داv، *  وحال%ف}ن. الـم.شاع1ل% وال1ر.ارا

إ,ذا الـم.ر.ئيe ش.ب_ له بنات¬، *  ع.ص.ب\ن. بر.أ}س1ه1 إ,بةv وعارا
قال ابن' ب.ر>ي�: الـم.ر.ئيe م.ن\س'وب إ,ل امرئ, الق%يس، على غي

قياس، وكان قياسه م.ر\ئـي�، بسكون الراء3، على و.ز\ن1 م.ر\ع1ـي�.
والـم.شاع1ل�: جع م1ش\ع.ل، وهو إ,ناء# من ج'ل�ود، ت'ن\ت.ب.ذ� فيه

المر.أ%بو عمرو الش_يبان©: التeـؤ.ب.ة� الستحياء�، وأ%صل�ها و'أ%بة،
 مأ}خوذD من ال3ب.ة1، وهي الع.ي\ب'. قال أ%بو عمرو: ت.غ.د_ى عندي أ%عرابـي� فصيح، من بن أ%س.د، فلما رفع يده، قلت له:از\د.د!

 فقال: والل9ه ما طعام'ك يا أ%با عمرو بذي ت'ـؤ.بة{ أ%ي ل ي'س\ت.ح\يا من أ%ك}له، وأ%ص\ل� التاء3 واو. وو.أ%ب منه وات_ـأ%ب.: خ.ز,ي
واست.ح\يا. وأ%و\أ%به،

ـgـأ%ب.ه: ر.د_ه بزي وعار، والتاء ف كل ذلك بدل من الواو. ون.ك%ح. فلنD ف إ,بة{: وهو العار' وما ي'س\ت.ح\يا منه، والاء  وأ%ت
عوض من الواو.



 وأ%و\أ%ب\ت'ه: ر.د.د\ت'ه عن حاجته. التهذيب: وقد ات_ـأ%ب. الرجل� من الشيء3 ي.ت_ئ1ب'، فهو م'ت_ئ1ب¬: اس\تحيا، اف}ت1عالD؛ قال ال4عشى
يدح ه.و\ذ%ة% بن. علي¼ الـح.ن.ف1ي:

م.ن\ ي.ل}ق. ه.و\ذ%ة% ي.س\ج'د\ غ%ي. م'ت_ئ1ب�، *  إ,ذا ت.ع.م_م. ف%و\ق. الت_اج، أ%و و.ض.عا
التهذيب: وهو اف}ت1عالD، م1ن ال3بة1 والو.أ}ب,.

وقد و.أ%ب. ي.ئ1ب' إ,ذا أ%ن,ف.، وأ%و\أ%ب\ت' الرجل% إ,ذا ف%ع.ل}ت. به ف1ع\لv ي'س\ت.ح\يا منه؛ وأ%نشد شر:
وإ,ن ل%ك%ي\ء# عن الـم'وئ1ـبات، *  إ,ذا ما الر_ط1ـئ� ان\مأ%ى م.ر\ت.ؤ'ه\

الر_ط1ـيء�: ال4ح\م.ق'. م.ر\ت.ـؤ'ه: ح'م\ق�ه. وو.ث1ب.: غ%ض1ب.، وأ%و\أ%ب\ت'ه' أ%نا.
والو.أ}بة�، بالباء3، الـم'قار,بة ال%ل}ق,.

@وبب: التهذيب: الو.بe: الت_ه.يeـؤ' للـح.م\لة ف الرب، يقال: ه.ب_
وو.ب_ إ,ذا ت.ه.ي_ـأ% للـح.م\ل%ة؛ قال ال4زهري: ال4صل فيه أ%ب_، فق�ل1ـب.ت المزة واواv، وقد مضى.

>792<ص:
،vوو'ثوبا ،vووث%بانا ،vوثب: الو.ث}ب': الط�ف}ر'. و.ث%ب. ي.ث1ب' و.ث}با@

وو,ثاباv، وو.ثيباv: ط%ف%ر.؛ قال:
و.ز.ع\ت' بكالـه,راوة أ%ع\و.ج,ـي�اv، *  إ,ذا و.ن.ت1 الر>كاب' ج.ر.ى و,ثابا

ويروى و.ثابا، على أ%نه ف%ع.ل%، وقد ت.قد_م؛ وقال يصف كبه:
وما أ�م>ي وأ�مe الوح\ش، لـم_ا *  ت.ف%ر_ع. ف م.فار,ق1ـي. الـم.ش1ـيب'؟

ف%ما أ%ر\م1ي، فأ%ق}ت'ل%ها بس.ه\م1ي، *  ول أ%ع\د'و، فأ�د\ر,ك. بالو.ث1ـيب
يقول: ما أ%نا والوحش'؟ يعن ال%واري.، ونصب أ%ق}ت'ل%ها وأ%د\رك.، على جواب ال%ح\د بالفاء3.

،vي.: ق%د_م. للو.ث}ب.ة1 ي.داYوف حديث علي، عليه السلم، يوم. ص1ف
وأ%خ_ر. للنeك�وص, ر,ج\لv، أ%ي إ,ن} أ%صاب. ف�ر\ص.ةv ن.ه.ض. إ,ليها،

وإ,ل� ر.ج.ع. وت.ر.ك. وف حديث ه'ذ%ي\ل: أ%ي.ت.و.ث�ب' أ%بو بكر على
و.ص1ـي> رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم؟ و.د_ أ%بو بكر أ%نه و.ج.د.

 ع.ه\داv من رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، وأ%نه خ'ز,م أ%نف�ه ب1زامة{ أ%ي ي.س\ت.و\ل عليه ويظل1مه !معناه: لو كان ع.ليÒ، عليه
 السلم، م.ع\هوداv إ,ليه باللفة، لكان ف أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه، من الطاعة والن\قياد إ,ليه، ما يكون ف ال%م.ل الذليل،

الـم'ن\قاد ب1زام.ته.
وو.ث%ب. وث}بةv واحدة، وأ%و\ث%ب\ت'ه أ%نا، وأ%و\ث%ب.ه الوضع.: ج.عله

ي.ث1ـب'ه. وواثب.ه أ%ي ساو.ر.ه. ويقال: ت.و.ث�ب. فلنD ف ض.ي\عة{ ل أ%ي
�اس\ت.و\ل عليها ظلماv. والو.ث%ب.ـى: من الو.ث}ب. وم.ر.ةD وث%بـى: سريعة

الو.ث}ب,. والو.ث}ب': الق�ع'ود، بلغة ح1م\ي.
يقال: ث1ب\ أ%ي اق}ع'د\. ود.خ.ل% ر.ج'ل من الع.رب على م.ل1ك{ من ملوك



 ح1م\ي.ر، فقال له الل1ك': ث1ب\ أ%ي اق}ع'د\، فو.ث%ب. فت.ك%س_ر، فقال اللك: ليس عندنا ع.ر.ب,ـي_ت\؛ م.ن\ د.خ.ل% ظ%فار, ح.م_ر. أ%ي تكل�م
بالـح1م\ي.رية؛ وقوله: ع.ر.ب,ـي_ت، ي'ريد العربية%، فوقف على الاء3 بالتاء3.
وكذلك لغتهم، ورواه بعض'هم: ليس عندنا ع.ر.بي_ة كع.ر.ب,ـي_تك�م. قال

 ابن سيده: وهو الصواب عندي، ل4ن� اللك ل يكن ل1ـي'خ\ر,ج. ن.ف}س.ه من العرب، والفعل كالفعل. والو,ثاب': الف1راش'،
.vأ%ي فر.ش\ت له ف1راشا vبلغتهم. ويقال وث�ب\ت'ه و,ثابا

 وتقول: و.ث�ب.ه' ت.و\ث1ـيباv أ%ي أ%ق}ع.د.ه على و,سادة، وربا قالوا وث�ب.ه وسادةv إ,ذا ط%ر.حها له، لي.ق}ع'د. عليها. وف حديث فارعة،
أ%خت

أ�م.ي_ة بن أ%ب الص_ل}ت1، قالت: ق%د1م. أ%خي من س.ف%ر�، فو.ث%ب. على
سريري أ%ي ق%ع.د. عليه واس\ت.ق%ر_.

والو'ثوب'، ف غي لغة1 ح1م\ي.ر.: النeهوض' والقيام'. وق%د1م. عام1ر'
 بن' الط©ف%ي\ل, على سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، فو.ث�ب. له و,سادةv أ%ي أ%قع.د.ه عليها؛ وف رواية: فو.ث�ب.ه و,سادةv أ%ي

أ%لقاها
له. والـم1ـيث%ب': ال4رض' الس_ه\لة؛ ومنه قول الشاعر يصف' ن.عامة:

ق%ر,ير.ة� ع.ي�، حي. ف%ض_ت\ ب.ط}م1ها *  خ.راش1ـي_ ق%ي\ض�، بي ق%و\ز� وم1ـيث%ب,
 ابن ال4عراب: الـم1ـيث%ب': الالس'، والـم1ـيث%ب': القاف1ز'. أ%بو عمرو: الـم1ـيث%ب' ال%د\و.ل�. وف نوادر ال4عراب:

الـم1ـيث%ب' ما ارتفع من
ال4رض. والو,ثاب': الس_رير'؛ وقيل: السرير الذي ل ي.ب\ر.ح' الـم.ل1ك'

عليه. واسم الـمل1ك: م'وث%ب.ان. والو,ثاب'، بكسر الواو: الـم.قاع1د'؛
قال أ�مية:

بإ,ذن1 الل9ه، فاش\ت.د_ت\ ق�واه'م\ *  على م.ل}كي، وه\ي لـه'م\ و,ثاب'
>793<ص:

يعن أ%ن السماء4 مقاعد' للملئكة. والـم'وث%بان� بلغتهم: الل1ك' الذي
ي.ق}ع'د، وي.ل}ز.م الس_رير.، ول ي.غ\زو. والـم1ـيث%ب': اسم موضع؛ قال

:eالنابغة ال%ع\د1ي
أ%تاه'ن_ أ%ن� م1ـياه. الذ©هاب *  فال4و\ر.ق,، فالـم1ل}ح,، فالـم1يـث%ب,

 @وجب: و.ج.ب. الشيء� ي.ج,ب' و'جوباv أ%ي لزم.. وأ%وج.به' هو، وأ%وج.ب.ه الل9ه، واس\ت.و\ج.ب.ه أ%ي اس\ت.ح.ق�ه. وف الديث: غ�س\ل
ال�م'عة

 واج,ب¬ على كل م'ح\ت.ل1م. قال ابن ال4ثي: قال ال%ط�اب: معناه و'ج'وب' الخ\ت1ـيار والس\ت1ح\باب,، دون و'ج'وب الف%ر\ض
،vلصاحبه: ح.ق©ك. علي_ واجب¬، وكان الـح.سن' يراه لزما � والل©زوم؛ وإ,نا ش.ب_ه.ه بالواجب تأ}كيداv، كما يقول الرجل

وحكى ذلك عن مالك.



يقال: و.ج.ب. الشيء� ي.ج,ب' و'جوباv إ,ذا ث%ب.ت.، ولز,م.. والواج,ب'
 والف%ر\ض'، عند الشافعي، سواء#، وهو كل ما ي'عاق%ب' على تركه؛ وفرق بينهما أ%بو حنيفة، فالف%ر\ض عنده آك%د' من الواجب.

 وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: أ%نه أ%وج.ب. ن.ج,ـيباv أ%ي أ%ه\داه ف حج أ%و عمرة، كأ%نه أ%لز.م. نفسه به. والن_ج,ـيب': من
 خيار ال3بل. ووج.ب. البيع' ي.جب' ج,ـب.ةv، وأ%وج.ب\ت' البيع. فو.ج.ب.. وقال اللحيان: و.ج.ب. البيع' ج,ـب.ةv وو'جوباv، وقد

.vعنه أ%يضا ،v؛ كل© ذلك عن اللحيان. وأ%و\ج.ب.ه البيع. مواجبة، وو,جاباvأ%و\ج.ب. لك البيع. وأ%و\ج.به' هو إ,يابا
أ%بو عمرو: الو.ج,ـيبة� أ%ن ي'وج,ب. الب.ي\ع.، ث يأ}خذ%ه أ%و_لv، فأ%و_لv؛ وقيل: على أ%ن يأ}خذ منه بعضاv ف كل يوم، فإ,ذا فرغ قيل: 

اس\ت.و\ف و.ج,ـيب.ت.ه؛ وف الصحاح: فإ,ذا ف%ر.غ}ت. قيل: قد است.وفي\ت.
و.ج,ـيب.ت.ك. وف الديث: إ,ذا كان الب.ي\ع' عن خ1ـيار فقد وج.ب. أ%ي ت.م_

ون.ف%ذ. يقال: وجب البيع' ي.ج,ب' وجوباv، وأ%و\ج.ب.ه إ,ياباv أ%ي ل%ز,م.
وأ%ل}ز.م.ه؛ يعن إ,ذا قال بعد الع.ق}د: اخ\ت.ر\ ر.د_ البيع أ%و إ,ن\فاذ%ه،

فاختار. ال3ن\فاذ%، لز,م. وإ,ن ل ي.ف}ت.ر,قا.
واس\ت.و\ج.ب. الشيء4: اس\ت.ح.ق�ه.

والـم'وج,ـبة�: الكبية� من الذنوب الت ي'س\ت.و\ج.ب' با العذاب'؛
وقيل: إ,ن الـم'وج,ـب.ة% ت.كون من الـح.س.نات1 والسيئات. وف الديث: اللهم إ,ن أ%سأ%لك م'وج,ـبات ر.ح\م.ت1ك.

وأ%و\ج.ب. الرجل�: أ%تى ب'وج,ـبة{ م1ن الـح.سنات1 أ%و السيئات.
وأ%و\ج.ب. الرجل� إ,ذا ع.م1ل% ع.م.لv ي'وج,ب' له ال%ن_ة% أ%و النار.. وف

الديث: م.ن\ فعل كذا وكذا، فقد أ%و\ج.ب. أ%ي و.ج.ب.ت\ له النة� أ%و
النار'. وف الديث: أ%و\ج.ب. ط%ل}ح.ة� أ%ي ع.م1ل ع.م.لv أ%و\ج.ب. له النة%.

.�وف حديث م'عاذ{: أ%و\ج.ب. ذو الثلثة والثني أ%ي من ق%د_م ثلثةv من الولد، أ%و اثني، و.ج.ب.ت له النة
 وف حديث ط%لحة: كلمة س.م1عت'ها من رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، م'وج,ـبةD ل أ%سأ%له عنها، فقال عمر: أ%نا أ%علم ما
 هي: ل إ,له إ,ل الل9ه، أ%ي كلمة أ%و\ج.ب.ت\ لقائلها النة، وجع'ها م'وج,ـبات¬. وف حديث الن_خ.ع1ـي>: كانوا ي.ر.و\ن% الشي. إ,ل
 السجد1 ف الليلة الظلمة، ذات1 الـم.ط%ر والريح، أ%نا م'وج,ـبةD، والـم'وج,ـبات' الكبائ1ر' من الذ©ن'وب الت أ%و\ج.ب. الل9ه' با

النار.
 وف الديث: أ%ن قوماv أ%ت.وا النب، صلى الل9ه عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الل9ه، إ,ن صاح1ـباv لنا أ%و\ج.ب. أ%ي ر.ك1ب. خطيئة

اس\ت.و\ج.ب. با النار.، فقال: م'ر'وه فل}ي'ع\ت1ق\ ر.ق%ب.ةv. وف الديث: أ%نه م.ر_
برجلي ي.ت.بايعان1 شاةv، فقال أ%حد'ها: والل9ه ل أ%ز,يد' على كذا، وقال

الخر: والل9ه ل أ%نق�ص' من كذا، فقال: 
>794<ص:

قد أ%و\ج.ب. أ%حد'ها أ%ي ح.ن,ث%، وأ%و\ج.ب. ال3ث والك%ف�ارة% على نفسه.
vمات.؛ قال ق%ي\س' بن ال%ط1ـيم يصف ح.ر\با :vو'ج'وبا �وو.ج.ب. الرجل



و.ق%ع.ت\ بي ال4و\س, وال%ز\ر.ج، ف يوم ب'عاث%، وأ%ن م'ق%د_م بن
ع.و\ف{ وأ%مي.هم ل%ج_ ف الـم'حاربة، ون.ه.ى بن ع.و\ف{ عن الس>ل}م,، حت كان% أ%و_ل% ق%ت1ـيل�:

وي.و\م. ب'عاث{ أ%س\ل%م.ت\نا سي'وف�نا *  إ,ل ن.ش.ب�، ف ح.ز\م, غ%س_ان%، ثاق1ب,
أ%طاعت\ بنو ع.و\ف{ أ%م1ـياv ن.هاه'م' *  عن الس>ل}م,، حت كان أ%و_ل% و.اج,ب,

أ%ي أ%و_ل% م.ي>ت{؛ وقال ه'د\بة بن خ.ش\ر.م:
فقلت' له: ل ت'ب\ك1 ع.ي\ن.ك.، إ,نه *  ب,ك%ف�ـي_ ما لق%ي\ت'، إ,ذ حان% م.و\ج,ـب

 أ%ي موت. أ%راد بالـم.و\ج,ب, م.و\ت.ه. يقال: و.ج.ب. إ,ذا مات. م.و\ج,ـباv. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، جاء
ي.ع'ود' عبد.الل9ه

بن. ثابت{، فو.ج.د.ه قد غ�ل1ب.، فاس\ت.ر\ج.ع.، وقال: غ�ل1ـب\نا عليك يا
 أ%با الر_ب,ـيع,، فصاح. النساء� وب.ك%ي\ن.، ف%جعل% ابن' ع.ت1ـيك{ ي'س.كYت'ه'ن_؛ فقال رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: د.ع\ه'ن_، فإ,ذا

و.ج.ب. فل ت.ب\ك1ـي.ن_ باكيةD، فقال: ما الو'جوب'؟ قال: إ,ذا مات.. وف حديث
�أ%ب بكر، رضي الل9ه عنه: فإ,ذا و.ج.ب. ون.ض.ب. ع'م\ر'ه. وأ%صل

الو'ج'وب,: السeقوط� والوق�وع'. وو.ج.ب. اليت' إ,ذا سق%ط ومات.. ويقال للقتيل: واج,ب¬. وأ%نشد: حت كان% أ%و_ل% واج,ب,.
والو.ج\بة: الس_قطة مع الـه.د_ة. و.وج.ب. وج\بةv: س.ق%ط إ,ل ال4رض؛

 ليست الف%ع\لة فيه للمر_ة الواحدة، إ,نا هو مصدر كالو'جوب. وو.ج.ب.ت1 الشمس' و.ج\باv، وو'ج'وباv: غابت، وال4و_ل� عن
ثعلب.

 وف حديث سعيد{: لول أ%ص\وات' الساف1ر.ة لس.م1ع\تم و.ج\بة% الشمس أ%ي س'ق�وط%ها مع الـم.غيب. وف حديث ص1ل%ة%: فإ,ذا
 بو.ج\بة{ وهي ص.وت السeق�وط. وو.ج.ب.ت\ ع.ي\ن'ه: غار.ت\، على الـم.ث%ل. وو.ج.ب. الائط� ي.ج,ب' و.ج\باv وو.ج\بةv: سقط. وقال

 اللحيان: و.ج.ب. البيت' وكل© شيء�: س.ق%ط% و.ج\باv وو.ج\ب.ة. وف الثل: ب,ج.ن\ب,ه فل}ت.ك�ن\ الو.ج\ب.ة، وقوله تعال: فإ,ذا و.ج.ب.ت
 ج'ن'وبا؛ قيل معناه س.ق%ط%ت\ ج'ن'وبا إ,ل ال4رض؛ وقيل: خ.ر.ج.ت أ%ن\ف�س'ها، فسقطت\ هي، فك�ل�وا منها؛ ومنه قول�هم: خ.ر.ج

 القوم' إ,ل م.واج,ـب,ه,م أ%ي م.صار,ع1هم. وف حديث الضحية: فلما و.ج.ب.ت\ ج'ن'وب'ها أ%ي س.ق%ط%ت\ إ,ل ال4رض، ل4ن الستحب
 أ%ن ت'ن\ح.ر. ال3بل قياماv م'ع.ق�لة. وو.ج_ب\ت' به ال4رض. ت.وجيباv أ%ي ض.ر.ب\ت'ها به. والو.ج\ب.ة�: صوت' الشيء3 ي.س\ق�ط�، في'س\م.ع' له

 كالـه.د_ة، وو.ج.ب.ت ال3بل� وو.ج_ب.ت\ إ,ذا ل ت.ك%د\ ت.ق�وم' عن م.بار,كها كأ%ن� ذلك من السeقوط. ويقال للبعي إ,ذا ب.ر.ك. و.ض.ر.ب
بنفسه ال4رض: قد و.ج_ب. ت.و\ج,ـيباv. وو.ج_ب.ت1 ال3بل إ,ذا أ%ع\ي.ت\.
وو.ج.ب. القلب' ي.ج,ب' و.ج\باv وو.ج,ـيباv وو'ج'وباv وو.ج.باناv: خ.ف%ق 

واض\ط%ر.ب.. وقال ثعلب: و.ج.ب. الق%ل}ب' و.ج,ـيباv فقط. وأ%و\ج.ب. الل9ه'
 ق%ل}ب.ه؛ عن اللحيان وحده. وف حديث علي: سعت' لا و.ج\ب.ة% ق%ل}به أ%ي خ.ف%قان.ه. وف حديث أ%ب عبيدة وم'عاذ{: إ,ن_ا ن'ح.ذYر'ك

يوما
 ت.ج,ب' فيه الق�لوب'. والو.ج.ب': ال%ط%ر'، وهو الس_بق' الذي ي'ناض.ل� عليه؛ عن اللحيان. وقد و.ج.ب. الو.ج.ب' و.ج\باv، وأ%و\ج.ب

عليه: غ%ل%به على الو.ج.ب. ابن ال4عراب: الو.ج.ب' والق%ر.ع' الذي ي'وض.ع ف الن>ضال والر>هان، 



>795<ص:
فمن س.بق. أ%خذ%ه.

،�وف حديث عبدالل9ه بن غالب�: أ%نه إ,ذا كان س.ج.د، ت.واج.ب. الف1ت\يان
ف%ي.ض.ع'ون على ظ%ه\ره شيئاv، وي.ذ}ه.ب' أ%حد'هم إ,ل الك%ل�ء3،

 وييء� وهو ساجد¬. ت.واج.ب'وا أ%ي ت.راه.ن'وا، فكأ%ن� بعض.هم أ%و\ج.ب. على بعض شيئاv، والك%ل�ء�، بالد والتشديد: م.ر\ب.ط� السeف�ن
بالبصرة، وهو بعيد منها.

 Dال4ك}ل%ة ف اليوم والليلة. قال ثعلب: الو.ج\بة أ%ك}ل%ة :�والو.ج\بة
ف اليوم إ,ل مثلها من الغ.د؛ يقال: هو يأ}كل� الو.ج\ب.ة%. وقال

 اللحيان: هو يأ}كل و.ج\بةv؛ كل© ذلك مصدر، ل4نه ض.ر\ب¬ من ال4كل. وقد و.ج_ب. لنفسه ت.و\جيباv، وقد و.ج_ب. ن.ف}س.ه ت.وجيبا
إ,ذا ع.و_د.ها ذلك.

وقال ثعلب: و.ج.ب. الرجل�، بالتخفيف: أ%كل% أ%ك}لةv ف اليوم؛ وو.ج_ب.
 أ%هل%ه: ف%ع.ل% بم ذلك. وقال اللحيان: و.ج_ب. فلنD نفس.ه وعيال%ه وفر.س.ه أ%ي ع.و_د.هم أ%ك}ل%ةv واحدة ف النهار. وأ%و\ج.ب. هو إ,ذا

 كان يأ}كل مرة. التهذيب: فلنD يأكل كل� يوم و.ج\بةv أ%ي أ%ك}ل%ةv واحدةv. أ%بو زيد: و.ج_ب. فلنD عيال%ه ت.و\جيباv إ,ذا ج.ع.ل
،vوت.هم كل� يوم و.ج\بة�ق

أ%ي أ%كلةv واحدةv. والـم'و.ج>ب': الذي يأ}كل ف اليوم والليلة مرة.
يقال: فلنD يأ}كل و.ج\ب.ةv. وف الديث: كنت آك�ل� الو.ج\ب.ة وأ%ن\ج'و
الو.ق}عة%؛ الو.ج\بة�: ال4كلة� ف اليوم والليلة، مرة واحدة. وف حديث

 السن ف كف�ارة اليمي: ي'ط}ع1م' ع.ش.ر.ة% مساكي و.ج\بةv واحدةv. وف حديث خالد بن مع.د: إ,ن� من أ%جاب. و.ج\بة% خ1تان غ�ف1ر
:�له. وو.ج_ب. الناقة، ل ي.ح\ل�ب\ها ف اليوم والليلة إ,ل مرة. والو.ج\ب': ال%بان�؛ قال ال4خ\ط%ل

ع.م'وس' الدeج.ى، ي.ن\ش.قe عن م'ت.ض.ر>م�، *  ط%ل�وب' ال4عادي، ل س.ؤ'وم¬ ول و.ج\ب'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده ول وجب,؛ بالفض؛ وقبله:

إ,ليك.، أ%مي. الؤ\مني، ر.ح.ل}ت'ها *  على الطائر, الـم.ي\م'ون1، والـم.ن\ز,ل, الر_ح\ب,
إ,ل م'ـؤ\م1ن�، ت.ج\ل�و ص.فائ1ـح' و.ج\ه,ه1 *  بلبل%، ت.غ\ش.ى من ه'م'وم�، وم1ن\ ك%ر\ب,

قوله: ع.موس' الدeجى أ%ي ل ي'ع.ر>س' أ%بداv حت ي'ص\ب,ـح.، وإ,نا
ي'ريد' أ%نه ماض� ف أ�موره، غي' وان{. وف ي.ن\ش.قe: ضمي الدeج.ى.

 والـم'ت.ض.ر>م': الـم'ت.ل%ه>ب' غ%ي\ظاv؛ والـم'ض\م.ر' ف م'ت.ض.ر>م ي.ع'ود' على المدوح؛ والس_ـؤ'وم: الكال© الذي أ%صاب.ت\ه السآمة�؛
وقال ال4خطل أ%يضا:

أ%خ'و الـح.ر\ب, ض.ر_اها، وليس بناك1ل� *  ج.بان، ول و.ج\ب, ال%نان1 ث%ق1ـيل,
وأ%نشد يعقوب:

قال لا الو.ج\ب' اللئيم' ال1ـب\ر.ه\:



ـ�ن من أ�س\ر.ه\ أ%ما ع.ل1م\ت1 أ%ن
ل ي.ط}ع.م الادي ل%دي\هم ت.م\ر.ه\؟

تقول منه: و.ج'ب. الرجل�، بالضم، و'ج'وبةv. والو.ج_ابة�: كالو.ج\ب,، عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ولست' بد'م_ي\ج.ة{ ف الف1راش,، *  وو.ج_ابة{ ي.ح\ت.مي أ%ن ي'ج,ـيبا

ول ذي ق%لز,م.، عند الـح1ـياض,، *  إ,ذا ما الش_ريب' أ%راد. الش_ريبا
قال: و.ج_ابةD ف%ر,ق¬. ود'م_ي\جة: ي.ن\د.م1ـج ف الف1راش,؛ وأ%نشد

ابن ال4عراب لرؤ\بة:
فجاء4 ع.و\د¬، خ1ن\د1ف1ـيÒ ق%ش\ع.م'ه\، *  م'و.ج>ب¬، عاري الضeل�وع, ج.ر\ض.م'ه\

وكذلك الو.ج_اب'؛ أ%نشد ثعلب:
أ%و أ%ق}د.م'وا يوماv فأ%نت. و.ج_اب\
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والو.ج\ب': ال4ح\م.ق'، عن الزجاجي. والو.ج\ب': س1قاء# عظيم من جل}د

ت.ي\س� وافر�، وجعه و,جاب¬، حكاه أ%بو حنيفة.
ابن سيده: والـم'و.ج>ب' من الد_واب> الذي يف}ز.ع' من كل شيء�؛ قال

أ%بو منصور: ول أ%عرفه. وف نوادر ال4عراب: و.ج.ب\ت'ه عن كذا ووك%ب\ت'ه إ,ذا ر.د.د\ت'ه عنه حت طال% و'ج'وب'ه ووك�وب'ه عنه.
.Dوم'وج,ب¬: من أ%ساء3 الـم'ح.ر_م، عاد1ي_ة

@ودب: الو.د.ب': س'وء� الال.
�@وذب: الو,ذاب': خ'ر.ب' الـم.زادة1، وقيل هي ال4كراش' الت ي'ج\ع.ل

فيها اللب ث ت'ق}ط%ع'. قال ابن سيده: ول أ%سع لا بواحد. قال ال4ف}و.ه' ال4و\دي�:
و.و.ل�و\ا هار,بي. بك�لY ف%ج¼، *  كأ%ن� خ'صاه'م' ق1ط%ع' الو,ذاب,

)1@ورب: الو.ر\ب': و,جار' الو.ح\ش1ـي>. والو.ر\ب': الع1ض\و'؛ وقيل: هو ما بي ال4صابع (
 قوله «وقيل هو ما بي الصابع» الذي ف القاموس ما بي1(

 الضلعي. قال شارحه: ولعله ما بي اصبعي بدليل ما ف اللسان فصحف الكاتب اهـ. لكن الذي ف القاموس هو بعينه
ف التكملة بط مؤلفها وكفى به حجة فإن ل يكن ما ف اللسان تريفاv فهما فائدتان ول نصحف باللسان.).

يقال: ع1ض\و¬ م'و.ر_ب¬ أ%ي م'و.ف�ر.
 قال أ%بو منصور: العروف ف كلمهم: ال3ر\ب' الع1ض\و'؛ قال: ول أنكر أ%ن يكون الو,ر\ب' لغةv، كما يقولون للمياث:

.Dوإ,رث :Dو,ر\ث
الليث: الـم'واربة� الـم'داهاة� والـم'خات.ل%ة�. وقال بعض الكماء3:

م'وار.بة� ال4ريب, ج.ه\لD وع.ناء#، ل4ن ال4ريب. ل ي'خ\د.ع' عن ع.ق}له.
قال أ%بو منصور: الـم'وار.بة مأ}خوذة من ال3ر\ب,، وهو الد_هاء�،



:�فح'و>لت المزة واواv. والو.ر\ب': الف1ت\ر'، والمع أ%وراب¬. والو.ر\بة
الـح'ف}رة الت ف أ%سفل ال%ن\ب، يعن الاص1ر.ة%. والو.ر\بة�: الس\ت'.

والو.ر\ب': الف%ساد. وو.ر,ب. ج.و\ف�ه ور.باv: ف%س.د.. وع1ر\ق¬ و.ر,ب¬: فاسد¬؛
قال أ%بو ذ%ر_ة% الذل:

إ,ن} ي.ن\ت.س3ب\، ي'ن\س.ب\ إ,ل ع1ر\ق� و.ر,ب\، *  أ%هل, خ.ز'ومات{، وش.ح_اج� ص.خ1ب\
وإ,نه لذو ع1ر\ق� و.ر,ب� أ%ي فاسد{. ويقال: و.ر,ب. الع1ر\ق' ي.و\ر.ب'

أ%ي ف%س.د؛ وف الديث: وإ,ن باي.ع\ت.ه'م و.ار.ب'وك.؛ ابن ال4ثي: أ%ي
.vخاد.ع'وك.، من الو,ر\ب, وهو الفساد، قال: ويوز أ%ن يكون من ال3ر\ب,، وهو الد_هاء�، وق%ل%ب. المزة% واوا

ويقال: س.حاب¬ و.ر,ب¬ واه{، م'س\ت.ر\خ؛ قال أ%بو و.ج\ز.ة%:
صاب.ت\ به د.ف%عات' الل�م1ـع, الو.ر,ب,

صاب.ت\ ت.ص'وب': وق%ع.ت\. التهذيب: الت_و\ريب' أ%ن ت'ور>ي. عن الشيء3
بالـم'عار.ضات1 والـم'باحات1.

 @وزب: التهذيب: و.ز.ب. الشيء�، ي.ز,ب' وز'وباv إ,ذا سال%. الوهري: الـم1ـيزاب' الـم1ث}ع.ب'، فارسي� م'ع.ر_ب؛ قال: وقد
ع'ر>ب. بالمز، وربا ل يهمز، والمع مآز,يب' إ,ذا ه.مزت، وم.يازيب' إ,ذا ل ت.ه\م1ز. 

@وسب: الو,س\ب': الع'ش\ب' والي.بيس'. وس.ب.ت1 ال4رض' وأ%و\س.ب.ت\:
ك%ث�ر. ع'ش\ب'ها، ويقال لن.بات1ها: الو,س\ب'، بالكسر. والو.س\ب': خ.ش.ب¬

ي'وض.ع ف أ%سفل البئر لئل ت.نهال%، وجعه و'س'وب¬.
ابن ال4عراب: الو.س.ب' الو.س.خ'؛ وقد و.س1ب. و.س.باv، وو.ك1ب.

و.ك%باv، وح.ش1ن. ح.ش.ناv، بعن واحد.
@وشب: ال4و\شاب': ال4خ\لط� من الناس وال4و\باش'، واحد'هم و,ش\ب¬.

يقال: با أ%وباش¬ من الناس، وأ%و\شاب¬ من الناس، وهم الضeروب'
الـم'ت.ف%ر>قون. 
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 وف حديث الـح'ديبية: قال له ع'ر\وة� بن مسعود الث�ق%فيe: وإ,ن ل4رى أ%ش\واباv من الناس ل%ل1ـيق¬ أ%ن ي.ف1رeوا وي.د.ع'وك؛

ال4ش\واب' وال4و\باش' وال4و\شاب: ال4خ\لط� من الناس، والر_عاع'.
وت.م\ر.ةD و.ش\بةD: غليظة� اللYحاء3، يانية.

 @وصب: الو.ص.ب': الو.ج.ع' والرض'، والمع أ%و\صاب¬. وو.ص1ب. ي.و\ص.ب' و.ص.باv، فهو و.ص1ب¬. وت.و.ص_ب.، وو.ص_ب.،
وأ%و\ص.ب.، وأ%و\ص.ب.ه الل9ه'، فهو م'وص.ب.

والـم'و.ص_ب' بالتشديد: الكثي ال4و\جاع,. وف حديث عائشة: أ%نا



 و.ص_ب\ت' رسول% الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، أ%ي م.ر_ض\ت'ه ف و.ص.به؛ الو.ص.ب: دوام' الو.ج.ع ول�زومه، ك%م.ر_ض\ت'ه من الرض, أ%ي
 د.ب_ر\ته ف م.ر.ض1ه، وقد يطلق الو.ص.ب' على الت_عب والف�ت'ور ف الب.د.ن. وف حديث فارع.ة%، أ�خت1 أ�م.ي_ة، قالت له: هل ت.ج,د

شيئاv؟ قال: ل، إ,ل ت.و\ص1ـيباv أ%ي ف�توراv؛ وقال رؤ\بة:
ب والب,لى أ%ن\ك%ر' ت1ـيك. ال4و\صاب\ 

ال4و\صاب': ال4س\قام'، الواحد' و.ص.ب¬. ورجلD و.ص1ب¬ من قوم و.ص.اب.ـى وو,صاب�.
�وأ%و\ص.ب.ه الداء� وأ%و\ب.ر. عليه: ث%اب.ر.. والو'ص'وب': د.يومة

 الشيء3. وو.ص.ب. ي.ص1ب' و'ص'وباv، وأ%و\ص.ب.: دام.. وف التنزيل العزيز: ول%ه' الد>ين' واص1ـباv؛ قال أ%بو إ,سحق قيل ف معناه:
 دائ1ـباv أ%ي طاعت'ه دائمةD واجبةD أ%بداv؛ قال ويوز، والل9ه أ%علم، أ%ن يكون: ول%ه' الدين' واص1ـباv أ%ي له الدين' والطاعة؛

 ر.ض1ـي. العبد' با ي'ؤ\مر به أ%و ل ي.ر\ض. به، س.ه'ل% عليه أ%و ل ي.س\ه'ل}، فله الدين' وإ,ن كان فيه الو.ص.ب.والو.ص.ب': ش1د_ة
الت_ع.ب. وفيه: بعذاب� واص1ب� أ%ي دائم ثابت، وقيل: موجع؛ قال م'ل%ي\ح¬:

ت.ن.ب_ه\ ل1ب\ق�، آخ1ر. الل�ي\ل,، م'وص1ب� *  ر.فيع, الس_نا، ي.ب\د'و ل%نا، ث ي.ن\ض'ب'
أ%ي دائم. وقال أ%بو حنيفة: و.ص.ب. الشحم' دام، وهو ممول على ذلك.

وأ%و\ص.ب.ت1 الناقة� الشحم: ث%ب.ت. ش.حم'ها، وكانت مع ذلك باقية%
 الس>م.ن.ويقال: واظ%ب. على الشيء3، وواص.ب. عليه إ,ذا ثاب.ر. عليه. يقال: و.ص.ب. الرجل� على ال4م\ر إ,ذا واظب عليه؛

 وأ%و\ص.ب. القوم' على الشيء3 إ,ذا ثاب.روا عليه؛ وو.ص.ب. الرجل� ف مال1ه وعلى مال1ه ي.ص1ب'، كو.ع.د. ي.ع1د'، وهو القياس؛ وو.ص1ب
 ي.ص1ب'، بكسر الصاد فيهما جيعاv، نادر¬ إ,ذا ل%ز,م.ه وأ%ح\س.ن. القيام. عليه؛ كلها عن ك�راع، وقد_م. الناد1ر. على القياس، ول

 يذكر اللغويون و.ص1ب. ي.ص1ب'، مع ما ح.ك%وا من و.ث1ق ي.ث1ق'، وو.م1ق. ي.م1ق'، وو.ف1ق. ي.ف1ق'، وسائره. وف%لةD واص1ـبةD: ل غاية لا
م1ن ب'ع\دها. وم.فازة واص1ـب.ة: بعيدةD ل غاية لا.

 @وطب: الو.ط}ب': س1قاء� اللب,؛ وف الصحاح: س1ق%اء� الل�ب, خاص_ة، وهو ج,ل}د' ال%ذ%ع, فما فوقه، والمع أ%و\ط�ب¬،
وأ%و\طاب¬، وو,طاب¬؛ قال امرؤ القيس:

وأ%ف}ل%ت.ه'ن_ ع1ل}باء# ج.ريضاv، *  ولو أ%د\ر.ك}ت'ه، ص.ف1ر. الو,طاب'
وأ%واط1ب': جع أ%و\ط�ب� كأ%كال1ب� ف جع أ%ك}ل�ب�؛ أ%نشد سيبويه:

ت'ح\ل%ب' منها س1ت_ة� ال4واط1ب,
 ول4ف�ش_ن_ و.ط}ب.ك. أ%ي ل4ذ}ه.ب.ن_ ب,ت1يه,ك. وك1ـب\ر,ك، وهو على الـم.ث%ل. وامرأ%ة و.ط}باء�: كبية الث�د\ي.ي\ن,، ي'ش.ب_هان1 بالو.ط}ب, كأ%نا

ت.حم1ل� و.ط}باv من اللب؛ ويقال للرجل إ,ذا مات. أ%و ق�ت1ل: ص.ف1ر.ت\ و,طاب'ه أ%ي ف%ر.غ%ت\ وخ.ل%ت\؛ وقيل: إ,نم ي.ع\ن'ون بذلك 
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خ'روج. د.م1ه من ج.س.د1ه؛ وأ%نشد بيت امرئ القيس:
ولو أ%دركت'ه ص.ف1ر. الو,طاب'

وقيل: معن ص.ف1ر. الو,طاب': خ.ل لساقيه من ال4ل}بان الت ي'حق%ن'
فيها ل4ن� ن.ع.م.ه أ�غ1ـي. عليها، فلم ي.بق. له ح.ل�وبة. وع1لباء� ف هذا



 البيت: اسم رجل. وال%ر,يض': غ�ص.ص' الوت؛ يقال: أ%ف}ل%ت. ج.ر,يضاv ول ي'ت\ ب.ع\د'. ومعن ص.ف1ر. و,طاب'ه أ%ي مات؛ ج.ع.ل
 ر'وح.ه بنزلة اللب الذي ف الو,ط%اب,، وجعل الو.ط}ب بنزلة ال%س.د فصار خ'ل�وe ال%س.د1 من الرeوح كخ'ل�و> الو.ط}ب, من الل�ب.ن؛

ومنه قول تأ%بط شر�ا: 
أ%ق�ول� لـج,ن_ان{، وقد ص.ف1ر.ت\ لم *  و,طاب، وي.و\م1ـي ض.ي>ق' الـح.ج\ر, م'ع\و,ر'

وف حديث أ�م زرع: خ.ر.ج. أ%بو ز.ر\ع�، وال4و\طاب' ت'م\خ.ض'،
ل1ـي.خ\ر'ج. ز'ب\د'ها. الصحاح: يقال ل1ل}د1 الر_ض1ـيع, الذي ي'ج\ع.ل� فيه

الل�ب' ش.ك}و.ةD، ول1ج,ل}د1 الف%ط1ـيم ب.د\ر.ةD، ويقال لثل الش_ك}و.ة1 ما
يكون فيه السمن' ع'ك�ةD، ولـم1ثل الب.د\ر.ة1 الـم1س\ـأ%د.

وف الديث: أ%نه أ�ت1ـي. بو.ط}ب� فيه ل%ب.ن¬؛ الو.ط}ب': الز>قe الذي
يكون فيه الس_م\ن' والل�ب.ن'. والو.ط}ب': الرجل� ال%اف.
والو.ط}ب.اء�: الرأ%ة� العظيمة الث�د\ي,، كأ%نا ذ%ات' و.ط}ب�.

 والطYب.ة�: الق1ط}ع.ة� الرتفعة أ%و الستديرة من ال4د.م، لغة ف الطYب_ة؛ قال ابن سيده: ل أ%دري أ%هو مذوف الفاء أ%م مذوف اللم،
فإ,ن

،� كان مذوف. الفاء، فهو من الو.ط}ب,، وإ,ن كان مذوف اللم، فهو من ط%ب.ي\ت' وط%ب.و\ت' أ%ي د.ع.و\ت'، والعروف الطYب_ة
بتشديد الباء3، وهو مذكور ف موضعه.

 وف حديث عبدالل9ه بن ب'س\ر�: ن.ز.ل% رس'ول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، على أ%ب، فقر_ب\نا إ,ليه طعاماv، وجاءه بو.ط}ب.ة{، فأ%كل
منها؛ قال ابن ال4ثي: روى الـح'ميديe هذا الديث% ف كتابه: فق%ر_بنا إ,ليه

 طعاماv ور'ط%ب.ةv، فأ%كل% منها؛ وقال: هكذا جاء4 فيما رأ%ينا من نسخ كتاب مسلم، ر'طب.ة، بالراء3، فأ%كل؛ قال: وهو تصحيف
 من الراوي، وإ,نا هو بالواو، قال: وذكره أ%بو مسعود الد>م.ش\ق1ـيe، وأ%بو بكر الب.ر\قان© ف كتابيهما بالواو، وف آخره قال
 الن_ض\ر: الو.ط}بة الـح.ي\س' يم.ع' بي التمر وال4ق1ط1 والسمن؛ ونقله عن شعبة، على الصحة، بالواو؛ قال ابن ال4ثي: والذي

 قرأ}ته ف كتاب مسلم و.ط}بة، بالواو، قال: ولعل نسخ الميدي قد كانت بالراء3، كما ذكره؛ وف رواية ف حديث
عبدالل9ه بن ب'س\ر: أ%ت.ي\ناه

بو.ط1ـيئة، ف باب المز، وقال: هي طعام ي'ت_خ.ذ� من التمر، كالـح.ي\س، وي'روى بالباء3 الوحدة، وقيل: هو تصحيف.
:vوبا� @وظب: و.ظب. على الشيء3، وو.ظ1ـب.ه و'ظ�وباv، وواظ%ب: ل%ز,م.ه، وداومه، وت.ع.ه_د.ه. الليث: و.ظ%ب فلنD ي.ظ1ب' و'ظ

دام.
والـم'واظ%بة�: الـم'ثاب.رة� على الشيء3، والـم'داوم.ة عليه. قال

 اللحيان: يقال فلنD م'واك1ظD على كذا وكذا، وواك1ظD وواظ1ب¬ وم'واظ1ب¬، بعن واحد أ%ي م'ثابر¬؛ وقال سلمة بن ج.ن\دل
يصف واديا: 

ش1ـيب, الـم.بار,ك1، م.د\ر'وس� م.داف1ع'ه، *  هاب الـم.راغ، قليل, الو.د\ق,، م.و\ظ�وب,



 أ%راد: ش1ـيب م.باركه، ولذلك جع. وقال ابن السكيت ف قوله م.وظ�وب: قد و'ظ1ب عليه حت أ�ك1ل% ما فيه. وقوله: هاب
الـم.راغ أ%ي منتفخ' التeراب، ل ي.ت.م.ر_غ به بعي، قد ت'ر,ك. لوفه. وقوله: م.د\ر'وس م.داف1ع'ه أ%ي قد د'ق_، وو'ط1ـئ%، وأ�ك1ل% ن.ب\ت'ه.
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وم.داف1ع'ه: أ%و\د1ي.ت'ه ش1ـيب' الـم.بارك، قد اب\ي.ض_ت\ من ال�دوبة.

والـم'واظ%بة: الـم'ثابر.ة� على الشيء3.
 وف حديث أ%نس: ك�ن_ أ�م_هات ي'واظ1ـب\ن.ن على خ1د\م.ت1ه أ%ي ي.ح\م1ل}ن.ن وي.ب\ع.ث}ن.ن على ملزمة خدمته، والـم'داومة عليها،

ور'وي بالطاء
الهملة والمز، من الواطأ%ة على الشيء3.

ـ4ل#، ول%ش.د_ ما و'ط1ئ%ت\. وواد{ م.و\ظ�وب¬:  وأ%رض م.و\ظ�وبةD، ور.و\ض.ةD م.و\ظ�وبة: ت'د'وو,ل%ت\ بالر_ع\ي,، وت'ع'ه>د.ت حت ل ي.ب\ق. فيها ك%
م.ع\ر'وك¬. والو.ظ}ب.ة�: الـح.ياء� من ذ%وات1 الافر.

 وم.و\ظ%ب¬، بفتح الظاء3: أ%رض معروفة؛ وقال أ%بو الع.لء: هو م.و\ضع' م.ب\ر.ك1 إ,بل بن س.ع\د، ما يلي أ%طراف. مكة، وهو شاذ
 كم.و\ر.ق�، وكقولم: اد\خ'لوا م.و\ح.د. م.و\ح.د.؛ قال ابن سيده: وإ,نا حق هذا كله الكسر، ل4ن� آت الفعل منه، إ,نا هو على

ي.ف}ع1ل، كي.ع1د؛ قال خ1د.اش بن ز'ه.ي: 
كذ%ب\ت' عليكم، أ%و\ع1د'ون وع.لYلوا *  ب,ـي. ال4رض. وال4ق}وام.، ق1ر\د.ان% م.و\ظ%با

أ%ي عليكم ب وبجائي يا ق1ر\د.ان% م.و\ظ%ب. إ,ذا كنت' ف س.ف%ر،
فاق}ط%ع'وا بذ1ك}ري ال4رض.؛ قال: وهذا نادر، وقياس'ه م.و\ظ1ب¬.

ويقال للروضة إ,ذا أ�ل1ـح_ عليها ف الر_ع\ي: قد و'ظ1ـب.ت\، فهي
 م.و\ظ�وبة. ويقال: فلن ي.ظ1ب' على الشيء3، وي'واظ1ب' عليه. ورجلD م.و\ظ�وب¬ إ,ذا ت.د.او.ل%ت\ مال%ه الن_وائب؛ قال سلمة� بن

ج.ن\د.ل:
ك�ن_ا ن.ح'ل©، إ,ذا ه.ب_ت\ شآم1ـي.ةD، *  بكلY واد{، حديث1 الب.ط}ن,، م.و\ظ�وب,

قال ابن بري: صواب إ,نشاده:
ح.ط1ـيب, ال%و\ن1 م.ج\د'وب,

قال: وأ%ما م.و\ظ�وب¬، ففي البيت الذي بعده:
ش1ـيب, الـم.بارك1، م.د\ر'وس� م.داف1ع'ه، *  هاب الـم.راغ,، قليل, الو.د\ق,، م.و\ظ�وب,

وقد تقدم هذا البيت ف استشهاد غي الوهري على هذه الصورة.
والـم.ج\د'وب': الـم'ج\د1ب'، ويقال: الـم.ع1ـيب'، من قولم ج.د.ب\ت'ه أ%ي ع1ب\ت'ه.

 وش1ـيب' الـم.بارك: بيض' البارك، لغلبة ال%د\ب على الكان. والـم.دافع: مواضع' السيل. ود'ر,س.ت\ أ%ي د'ق�ت\، يعن
 م.دافع' الاء إ,ل ال4ودية، الت هي م.ناب,ت' الع'شب، قد ج.ف�ت\ وأ�ك1ل% ن.ب\ت'ها، وصار ترابا هاب,ـيا. وهاب الـم.راغ,: مثل

قولك هاب التeراب، وقد فسرناه أ%يضاv ف صدر الترجة، والل9ه أ%علم.



 @وعب: الو.ع\ب': إ,يعاب'ك. الشيء4 ف الشيء3، كأ%نه يأ}ت عليه كلYه، وكذلك إ,ذا اس\ـت'ؤ\ص1ل% الشيء�، فقد اس\ت'وع1ب.. وع.ب
vوأ%و\ع.به، واس\ت.و\ع.به: أ%خ.ذ%ه أ%ج\م.ع.، واس\ت.ر.ط% م.و\ز.ة ،vالشيء4 و.ع\با

 فأ%و\ع.ب.ها، عن اللحيان، أ%ي ل ي.د.ع\ منها شيئاv. واس\ت.و\ع.ب. الكان� والو,عاء� الشيء4: و.س1ع.ه، منه. وال3يعاب' والس\ت1ـيعاب':
الس\ت1ئ}صال�، والست1ق}صاء� ف كل شيء�. وف الديث: إ,ن�

الن>ع\م.ة% الواحدة% ت.س\ت.وع1ب جيع. ع.م.ل العبد يوم القيامة، أ%ي
تأ}ت عليه؛ وهذا على الـم.ث%ل. واس\ت.و\ع.ب. ال1راب' الدقيق..

وقال ح'ذ%ي\ف%ة ف ال�ن'ب: ي.نام قبل أ%ن ي.غ\ت.س3ل، فهو أ%و\ع.ب'
للغ'سل، يعن أ%نه أ%ح\ر.ى أ%ن ي'خ\ر,ج. كل� ب.ق1ـي_ة ف ذ%كر,ه1 م1ن

 الاء، وهو حديث ذكره ابن ال4ثي؛ قال: وف حديث ح'ذ%ي\ف%ة%: ن.و\م.ةD بعد الماع أ%و\ع.ب' للماء أ%ي أ%ح\ر.ى أ%ن ت'خ\ر,ج. كل� ما
ب.قي منه ف الذ�ك%ر وت.س\ت.ق}ص1ـي.ه.

وبيت¬ وع1ـيب¬ وو,عاء# وع1ـيب¬: واسع¬ ي.س\ت.و\ع1ب 
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كل� ما ج'ع1ل% فيه.
 وطريق¬ و.ع\ب¬: واسع¬، والمع و,عاب¬؛ ويقال ل1ـه.ن, الرأ%ة إ,ذا كان واسعاv و.ع1ـيب¬. والو.ع\ب': ما ات_س.ع من ال4رض،

والمع' كالمع.
:vوأ%و\ع.ب. أ%ن\ف%ه: ق%ط%عه أ%ج\م.ع.؛ قال أ%بو النجم ي.م\د.ح' رجل

ي.ج\د.ع'، م.ن\ عاداه ج.د\عاv م'و\ع1ـبا، *  ب.ك}ر¬، وب.ك}ر¬ أ%كرم' الناس, أ%با
 وأ%و\ع.به: ق%ط%ع. لسانه أ%ج\م.ع.. وف الش_ت\م: ج.د.عه الل9ه' ج.د\عاv م'وع1ـباv. وج.د.ع.ه فأ%و\ع.ب. أ%ن\ف%ه أ%ي استأ}ص.ل%ه'. وف الديث: ف
 ال4ن\ف1 إ,ذا اس\ت'وع1ب. ج.د\عاv الد>ية� أ%ي إ,ذا ل ي'ت\ر.ك\ منه شيء#؛ ويروى إ,ذا أ�وع1ب. ج.د\ع'ه كل©ه أ%ي ق�ط1ـع. ج.م1ـيعه، ومعناها
 اس\ت'ـؤ\ص1ل. وكل© شيء اص\ط�ل1م فلم يبق منه شيء فقد أ�وع1ب. واس\ت'وع1ب.، فهو م'وع.ب¬. وأ%و\ع.ب. القوم': ح.ش.دوا وجاؤ'وا

م'وع1ـبي أ%ي ج.م.عوا
ما اس\ت.طاعوا من ج.م\ع�. وأ%و\ع.ب. ب.نو فلن: ج.ل%و\ا أ%جعون. قال

ال4زهري: وقد أ%و\ع.ب. بنو فلن ج.لءé، فلم ي.ب\ق. منهم ببلدهم أ%ح.د¬.
ابن سيده: وأ%و\ع.ب. بنو فلن لفلن{، ل ي.ب\ق. منهم أ%حد¬ إ,ل جاء4ه.

وأ%و\ع.ب. بنو فلن{ لبن فلن{: ج.م.ع'وا لم ج.م\عاv، هذه عن اللحيان.
 وأ%و\ع.ب. القوم' إ,ذا خ.ر.ج'وا كل©هم إ,ل الغز\و. وف حديث عائشة: كان السلمون ي'وع1ـبون ف الن_في مع رسول الل9ه، صلى

 الل9ه عليه وسلم، أ%ي ي.خر'ج'ون بأ%ج\معهم ف الغ.ز\و. وف الديث: أ%و\ع.ب. الهاجرون وال4نصار' مع النب، صلى الل9ه عليه
 وسلم، يوم. الفتح. وف الديث الخر: أ%و\ع.ب. ال4نصار' مع علي¼ إ,ل ص1فYي أ%ي ل ي.ت.خ.ل�ف\ منهم أ%حد¬ عنه؛ وقال ع.ب,ـيد

ابن' ال4برص, ف إ,يعاب القوم إ,ذا ن.ف%ر'وا جيعا:
أ�ن\ب,ئ}ت' أ%ن� بن ج.د1يل%ة% أ%وع.ب'وا، *  ن'ف%راء من س.ل}م.ى لنا، وت.ك%ت_ب'وا



 وان\ط%ل%ق. القوم' فأ%و\ع.ب'وا أ%ي ل ي.د.ع'وا منهم أ%حداv. وأ%و\ع.ب. الشيء4 ف الشيء3: أ%د\خ.ل%ه فيه. وأ%و\ع.ب. الفرس' ج'ر\دان.ه ف ظ%ب\ية
 الـح1ج\ر، منه. وأ%و\ع.ب. ف ماله: أ%س\ل%ف؛ وقيل: ذ%ه.ب. كل� م.ذ}ه.ب ف إ,نفاقه. الوهري: جاء الفرس' بر.ك}ض� و.ع1ـيب

أ%ي بأ%ق}ص.ى ما عنده.
ور.ك}ض¬ و.ع1ـيب¬ إ,ذا اس\ت.ف}ر.غ% الـح'ض\ر. كل�ه. وف الش_ت\م:

ج.د.ع.ه الل9ه ج.د\عاv م'وع1ـباv أ%ي م'س\ت.ـأ}ص1لv، والل9ه أ%علم.
@وغب: الو.غ}ب' والو.غ}د': الضعيف ف ب.د.نه، وقيل: ال4ح\م.ق'؛ قال رؤ\بة:

ل ت.ع\ذ1ل1ـين، واس\ت.حي بإ,ز\ب,،
ك%ز> الـم'ح.ي_ا، أ�ن_ح�، إ,ر\ز.ب>،

ول ب,ب,ر\شام, الو,خام, و.غ}ب,
 قال ابن بري: الذي رواه الوهري ف ترجة برشع: ول ب,ب,ر\شاع الو,خام, و.غ}ب؛ قال: والب,ر\شاع' ال4ه\و.ج'. وأ%ما الب,ر\شام،
 فهو ح1د_ة� الن_ظر. والو,خام'، ج.م\ع' و.خ\م: وهو الثقيل. وال3ر\ز.بe: الل�ئيم، والق%صي' الغ.ليظ�. وال�ن_ح': البخيل الذي إ,ذا س'ئ1ل

.Dت.ن.ح\ن.ح. وج.م\ع' الو.غ}ب: أ%و\غاب¬ وو,غاب¬؛ وال�نثى: و.غ}ب.ة
وف حديث ال4ح\ن.ف: إ,ياكم وح.م1ـي_ة% ال4و\غاب,؛ هم اللYئام وال4و\غاد'.

وقال ثعلب: الو.غ%ب.ة� ال4ح\م.ق'، فحر_ك؛ قال ابن سيده: وأ�راه إ,نا
حرك، لكان حرف اللق.

والو.غ}ب' أ%يضاv: س.ق%ط� التاع. وأ%و\غاب' البيت1: ر.د1يء� م.تاعه،
 كالق%ص\عة، والب'ر\مة، والر_ح.يي,، والع'مد1، ونوها. وأ%وغاب' الب'يوت1: أ%س\قاط�ها، الواحد' و.غ}ب¬. والو.غ}ب' أ%يضاv: المل

الض_خ\م'؛
وأ%نشد:

أ%ج.ز\ت' ح1ض\ن.ي\ه1 ه1ب.ـل¾ وغ}با
.vوو.غابة vوبة�وقد و.غ�ب. المل�، بالضم، و'غ

>801<ص:
@وقب: ال4و\قاب': الك�و.ى، واحد'ها و.ق}ب¬.

والو.ق}ب' ف الب.ل: ن'ق}رة يتمع فيها الاء.
والو.ق}بة�: ك�و_ة عظيمة فيها ظ1لê. والو.ق}ب' والو.ق}بة�: ن.ق}ر¬ ف

 الص_خ\رة يتمع فيه الاء�؛ وقيل: هي نو' البئر ف الص_ف%ا، تكون قامة أ%و قامتي، ي.س\ت.ن\ق1ـع فيها ماء� السماء. وكل© ن.ق}ر� ف
ال%سد: و.ق}ب¬، كن.ق}ر, العي والك%ت1ف1. وو.ق}ب' الع.ي\ن: ن'ق}ر.ت'ها؛ تقول:

و.ق%ب.ت\ ع.ي\ناه، غار.ت.ا. وف حديث ج.ي\ش, ال%ب.ط1: فاغ}ت.ر.ف}نا من
و.ق}ب, ع.ي\نه بالق1لل, الدeه\ن.؛ الو.ق}ب': هو النeق}رة الت تكون فيها



 العي. والو.ق}بان1 من الف%رس: ه.ز\متان1 فوق ع.ي\ن.ي\ه، والمع من كل ذلك و'قوب¬ وو,قاب¬. وو.ق}ب' الالة1: الث�ق}ب' الذي يدخ'ل
فيه

الـم1ح\و.ر'. وو.ق}بة� الث�ريد والـم'د\ه'ن,: ا�ن\ق�وع.ت'ه. الليث: الو.ق}ب' كل©
ق%ل}ت{ أ%و ح'ف}رة، كق%ل}ت{ ف ف1ه\ر، وكو.ق}ب, الـم'د\ه'نة1؛ وأ%نشد:

ف و.ق}ب, خ.و\صاء4، كو.ق}ب, الـم'د\ه'ن, 
الفراء: ال3يقاب' إ,د\خال� الشيء3 ف الو.ق}بة1.

وو.ق%ب. الشيء� ي.ق1ب' و.ق}باv: د.خ.ل%، وقيل: د.خ.ل ف الو.ق}ب,.
 وأ%و\ق%ب. الشيء4: أ%د\خ.ل%ه ف الو.ق}ب,. ور.ك1ـي_ةD و.ق}باء�: غائرة� الاء.وامرأ%ة م1ـيقاب¬: واسعة� الف%ر\ج. وبن'و الـم1ـيقاب,:

ن'س3ـب'وا إ,ل
أ�م>هم، يريدون س.ب_هم بذلك.

 وو.ق%ب. القمر' و'ق�وباv: دخ.ل ف الظYلY الص_ن.وب.ري� الذي ي.ك}س3ف�ه. وف التنزيل العزيز: وم1ن ش.ر> غاسق� إ,ذا و.ق%ب.؛ الفراء:
الغاس1ق'

 الليل؛ إ,ذا و.ق%ب. إ,ذا دخ.ل ف كل شيء وأ%ظ}ل%م.. ور'وي عن عائشة، رضي الل9ه عنها، أ%نا قالت: قال رسول الل9ه، صلى الل9ه
 عليه وسلم، لا ط%ل%ع القمر: هذا الغاس1ق' إ,ذا و.ق%ب.، فت.ع.و_ذي بالل9ه من ش.ر>ه. وف حديث{ آخر لعائشة: ت.ع.و_ذي بالل9ه من هذا

 الغاسق, إ,ذا و.ق%ب. أ%ي الليل إ,ذا دخ.ل% وأ%ق}ب.ل% بظ%لم1ه. وو.ق%ب.ت1 الشمس' و.ق}باv وو'ق�وباv: غاب.ت\؛ وف الصحاح: ودخ.ل%ت
م.و\ض1ع.ها. قال ممد بن الكرم: ف قول الوهري دخ.ل%ت\ موض1ع.ها، ت.ج.وeز¬ ف اللفظ، فإ,نا ل موضع. لا ت.د\خ'له.

وف الديث: لا ر.أ%ى الشمس. قد و.ق%ب.ت\ قال: هذا ح1ـي' ح1لYها؛
و.ق%ب.ت\ أ%ي غاب.ت\؛ وح1ـي' ح1لYها أ%ي الو.ق}ت' الذي ي.ح1ل© فيه

أ%داؤ'ها، يعن صلة% الغرب.
والو'ق�وب': الدeخ'ول� ف كل شيء؛ وقيل: كل© ما غاب. فقد و.ق%ب.

 و.ق}باv. وو.ق%ب. الظلم': أ%ق}ب.ل%، ودخ.ل على الناس؛ قال الوهري: ومنه قوله تعال: ومن ش.ر> غاسق� إ,ذا و.ق%ب.؛ قال السن':
إ,ذا دخ.ل على الناس.

والو.ق}ب': الرجل� ال4حق'، مثل� الو.غ}ب,؛ قال ال4س\و.د بن' ي.ع\ف�ر.:
)1أ%ب.ن,ـي ن'ج.ي\ح�، إ,ن� أ�م_ك�م' *  أ%م.ةD، وإ,ن� أ%باك�م' و.ق}ب'(

 قوله «أبن نيح» كذا بالصل كالصحاح والذي ف التهذيب أبن لبين.)1(
أ%ك%ل%ت\ خ.بيث% الزاد1، فات_خ.م.ت\ *  عنه، وش.م_ خ1مار.ها الك%ل}ب'

:eو.ق}ب¬: أ%حق'، والمع أ%و\قاب¬، وال�نثى و.ق}بة. والو'ق}بـي Dورجل
)2الـم'ول%ع' (

  قوله «والوقب الولع إل» ضبطه الد، بضم الواو، ككردي وضبطه ف التكملة كالتهذيب، بفتحها.) بص'ح\بة2(
ال4و\قاب,، وهم الـح.م\ق%ى. وف حديث ال4ح\ن.ف1: إ,ياكم وح.م1ـي_ة% ال4و\قاب,؛ هم الـح.م\ق%ى.



وقال ثعلب: الو.ق}ب' الد_ن,ـيء� الن_ذ}ل�، م1ن قولك و.ق%ب. ف الشيء:
دخ.ل فكأ%نه يدخ'ل ف الد_ناءة، وهذا من الشتقاق البعيد. والو.ق}ب':

صوت¬ ير'ج من ق�ن\ب, الف%ر.س، وهو 
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 و,عاء� ق%ض1ـيب,ه. وو.ق%ب. الفرس' ي.ق1ب' وق}باv وو.قيباv، وهو ص.و\ت' ق�ن\ب,ه؛ وقيل: هو صوت' ت.ق%ل}ق�ل, ج'ر\دان1 الفرس ف ق�ن\ب,ه، ول
ف1ع\ل% لشيء من أ%صوات1 ق�ن\ب, الدابة1، إ,ل� هذا. وال4و\قاب': ق�ماش' البيت.

والـم1ـيقاب': الرجل� الكثي' الشeر\ب, للنبيذ. وقال م'ب\ت.ك1ر¬
 ال4ع\راب: إ,نم يسيون س.ي\ر. الـم1ـيقاب,؛ وهو أ%ن ي'واص1ل�وا بي يوم وليلة. والـم1ـيق%ب': الو.د.ع.ة�. وأ%و\ق%ب. القوم':

جاع'وا.
 والق1ـب.ة�: الت تكون ف الب.ط}ن، ش1ب\ه' الف1ح\ث1. والق1ـب.ة�: ال3ن\ف%حة� إ,ذا ع.ظ�م.ت\ من الشاة1؛ وقال ابن ال4عراب: ل يكون ذلك

ف غي
الشاء3.

والو.ق}باء: موضع، يد� وي'ق}ص.ر'، والـم.دe أ%ع\ر.ف'. الصحاح:
:eوالو.ق}ب.ـى ماء# لبن ماز,ن{؛ قال أ%بو الغ'ول الط©ه.وي

ه'م' م.ن.ع'وا ح1م.ى الو.ق}ب.ـى بض.ر\ب�، *  ي'ـؤ.لYف' بي أ%ش\تات1 الـم.ن'ون
قال ابن بري: صواب' إ,ن\شاد1ه: ح1م.ى الو.ق%ب.ـى؛ بفتح القاف.

 والـح1م.ى: الكان المنوع؛ يقال: أ%ح\م.ي\ت' الوضع. إ,ذا جعلته ح1مÝى. فأ%ما ح.م.ي\ت'ه، فهو بعن ح.ف1ظ}ته. وال4ش\تات': جع
ش.ت¼، وهو التفر�ق.

 وقوله: يؤ.لYف بي أ%ش\تات1 الـم.ن'ون، أ%راد أ%ن هذا الضرب. جع بي. م.نايا قوم متفر�قي ال4مكنة، لو أ%ت.ت\ه'م م.ناياهم ف
أ%مكنتهم، فلما اجتمعوا ف موضع واحد، أ%ت.ت\ه'م النايا متمعة.

:vوو.ك%بانا vوبا�@وكب: الـم.و\ك1ب': بابةD من الس_ي\ر. و.ك%ب. و'ك
 م.ش.ى ف د.ر.جان{، وهو الو.ك%بان�. تقول: ظ%ب\يةD و.ك�وب¬، وع.ن\ز¬ و.ك�وب¬، وقد و.ك%ب.ت ت.ك1ب' و'ك�وباv؛ ومنه اش\ت'ق_ اسم

الـم.وك1ب,؛ قال
الشاعر يصف ظبية:

لا أ�مÒ م'و.ق�فةD و.ك�وب¬، *  بيث� الر_ق}و'، م.ر\ت.ع'ها الب.رير'
والـم.و\ك1ب': الماعة� من الناس ر'ك}باناv وم'شاةv، مشتق من ذلك؛ قال:

أ%ل ه.ز,ئ%ت\ بنا ق�ر\ش1ـي_ــ *  ــةD، ي.ه\ت.زe م.و\ك1ـب'ها
والـم.و\ك1ب': القوم الرeك�وب' على ال3بل للزينة، وكذلك جاعة



 الف�ر\سان. وف الديث: أ%نه كان يسي ف ال3فاضة1 س.ي\ر. الـم.و\ك1ب؛ الـم.و\ك1ب': جاعةD ر'ك}بانD يسيون ب,ر,ف}ق�، وهم أ%يضا
 القوم' الرeك�وب' للزينة والت_ن.زeه1، أ%راد أ%نه ل يكن ي'س\رع' الس_ي\ر. فيها. وأ%و\ك%ب. البعي': ل%ز,م. الـم.و\ك1ب.. وناقة م'واك1ـبةD: ت'ساي,ر

الـم.و\ك1ب.
وف الصحاح: ناقة م'واك1ـب.ة، الت ت'ع\ن,ق' ف سيها.

وظ%ب\يةD و.ك�وب¬: لز,مةD ل1س3ر\با.
الر>ياش1يe: أ%و\ك%ب. الطائر' إ,ذا ن.ه.ض. للط�يان، وأ%نشد:

أ%و\ك%ب. ث طارا.وقيل: أ%و\ك%ب. ت.ه.ي_ــأ% للط�يان. وواك%ب. القوم.: باد.ر.ه'م\.
وتقول: واك%ب\ت' الق%وم إ,ذا ر.ك1ب\ت. معهم، وكذلك إ,ذا ساب.ق}ت.هم.

 ووك%ب. الرجل� على ال4مر، وواك%ب. إ,ذا واظ%ب. عليه. ويقال: الو.ك}ب' الن\ت1صاب'، والواك1ـبة� القائمة�، وفلنD م'واك1ب¬ على
ال4مر، وواك1ب¬ أ%ي م'ثابر، م'واظ1ب.

والت_وك1ـيب': الـم'قاربة� ف الص>رار.
.� والو.ك%ب': الو.س.خ' ي.ع\ل�و ال1ل}د. والث�وب.؛ وقد و.ك1ب. ي.وك%ب' و.ك%باv، و.وس1ب. و.س.باv، وح.ش1ن. ح.ش.ناv إ,ذا ر.كبه الو.س.خ' والد_ر.ن

والو.ك%ب': س.واد' التمر إ,ذا ن.ضج.، وأ%كثر ما ي'ستعمل ف الع1ن.ب.
وف التهذيب: الو.ك%ب' س.واد' 

>803<ص:
 الل�ون، من ع1ن.ب� أ%و غي ذلك إ,ذا ن.ض1ـج..وو.ك�ب. الع1ن.ب' ت.وكيباv إ,ذا أ%خذ% فيه ت.لو,ين' الس_واد1، واس'ه ف تلك الال م'و.كYب¬؛

 قال ال4زهري: والعروف ف لون الع1ن.ب, والرeط%ب, إ,ذا ظهر فيه أ%د\ن س.واد الت_وك1ـيت'، يقال: ب'س\ر¬ م'و.كYت¬؛ قال: وهذا
 معروف عند أ%صحاب النخيل ف القرى العربية. والـم'و.كYب': الب'س\ر' ي'ط}ع.ن' فيه بالش_وك1 حت ي.ن\ض.ج.؛ عن أ%ب حنيفة، والل9ه

أ%علم.
@ولب: و.ل%ب. ف البيت1 والوجه1: دخ.ل.

والوال1ـبة�: ف1راخ' الز_ر\ع,، ل4نا ت.ل1ب' ف أ�ص'ول أ�م_هات1ه؛ وقيل: الوال1ـبة� الز_ر\عة� ت.ن\ب'ت' من ع'روق الز_رعة ال�ول، ت.خ\ر'ج'
الو'س\ط%ى، فهي ال�مe، وت.خ\ر'ج' ال4وال1ب' بعد ذلك، ف%ت.لح.ق'.

وو.البة� القوم: أ%ولد'هم ون.س\ل�ه'م. أ%بو العباس، سع. ابن ال4عراب
يقول: الوالبة� ن.س\ل� ال3بل والغ.ن.م والق%وم,. وو.البة� ال3بل,: ن.س\ل�ها وأ%و\لد'ها.

قال الش_ي\بان: الوال1ب' الذاه1ب' ف الشيء3، الداخل� فيه؛ وقال
ع'ب.ي\د¬ الق�ش.ي\ر,ي�:

رأ%يت' ع'م.ياv وال1ـباv ف د1يار,ه1م\، *  وبئس الف%ت، إ,ن ناب. د.ه\ر¬ ب,م'ع\ظ%م,
 وف رواية أ%ب عمرو: رأ%يت' ج'ر.ي�اv. وو.ل%ب. إ,ليه الشيء� ي.ل1ب' و'لوباv: و.ص.ل% إ,ليه، كائناv ما كان. ووالبة�: اس\م' م.وض1ـع؛ قالت

خ1ر\ن,ق:
م.ن.ت\ ل%ـه'م' بوال1ـب.ة% الـم.نايا



ووالبة�: اسم' رجل�.
ـ�ب.ه'. @ونب: و.ن_به: لغة ف أ%ن

@وهب: ف أ%ساء3 الل9ه تعال: الو.ه_اب'.
 الـه,بة�: الع.ط1ـي_ة الالية� عن ال4ع\واض, وال4غ}راض,، فإ,ذا ك%ث�ر.ت\ س'م>ي صاح1ـب'ها و.ه_اباv، وهو من أ%بنية الـم'بالغة. غيه:

الو.ه_اب'، من صفات1 الل9ه، الـم'نع1م' على العباد، والل9ه' تعال الوه_اب' الواه1ب'.
وكل© ما و'ه1ب. لك، من ول%د وغيه: فهو م.وه'وب¬. والو.ه'وب': الرجل� الكثي' الـه,بات1.

ابن سيده: و.ه.ب. لك الشيء4 ي.ه.ب'ه و.ه\باv، وو.ه.باv، بالتحريك،
 وه1ـب.ةv؛ والسم الـم.وه1ب'، والـم.وه1ـبة�، بكسر الاء3 فيهما. ول يقال: و.ه.ب.ك%ه، هذا قول سيبويه. وحكى السياف
 عن أ%ب عمرو: أ%نه سع أ%عرابياv يقول لخر: ان\ط%ل1ق\ معي، أ%ه.ب\ك. ن.ب\لv. وو.ه.ب\ت' له ه1ـبةv، وم.وه1ـب.ةv، وو.ه\باv، وو.ه.باv إ,ذا

أ%ع\ط%ي\ت.ه. ووه.ب. الل9ه' له
 الشيء4، فهو ي.ه.ب' ه1ـبةv؛ وت.واه.ب. الناس' بينهم؛ وف حديث ال4ح\ن.ف1: ول الت_واه'ب' فيما بين.هم ض.ع.ةD؛ يعن أ%نم ل ي.ه.ب'ون

م'ك}ر.ه1ـي.
ورجلD واه1ب¬. وو.ه_اب¬ وو.ه'وب¬ وو.ه_ابةD أ%ي كثي' الـه,ـبة

 ل4م\واله، والاء للمبالغة. والـم.وه'وب': الولد'، صفة غالبة. وت.واه.ب. الناس': و.ه.ب. ب.ع\ض'هم لبعض. والس\ت1ـيهاب': س'ؤ.ال
الـه,ـب.ة. وات_ه.ب.: ق%ب,ل% الـه,ب.ة%. وات_ه.ب\ت' منك. د1ر\ه.ماv، اف}ت.ع.ل}ت'، من

 الـه,ـب.ة1. والت>هاب': ق%ب'ول� الـه,بة. وف الديث: لقد ه.م.م\ت' أ%ن ل أ%ت_ه,ب. إ,ل� من ق�ر.ش1ـي¼ أ%و أ%نصار,ي¼ أ%و ث%ق%ف1ـي¼ أ%ي
،eى، وهم أ%ع\ر.ف' بكارم ال4خلق. قال أ%بو عبيد: رأ%ى النبـيÝـر� ل أ%قبل� هبةv إ,ل� من هؤ'لء، ل4نم أ%صحاب' م'د'ن{ وق

 صلى الل9ه عليه وسلم، ج.فاءé ف أ%خلق, البادية، وذ%هاباv عن الـم'روءة، وط%لباv للزيادة على ما و.ه.ب'وا، فخ.ص_ أ%هل% الق�رى
 العربية1 خاص_ةv بق%بول, الـه.د1ي_ة1 منهم، دون أ%هل البادية، لغلبة ال%فاء على أ%خلقهم، وب'ع\د1هم من ذوي النeه.ى والع'ق�ول.

وأ%صل�ه: او\ت.ه.ب، فقلبت الواو تاء، وأ�دغمت ف تاء الفتعال,، مثل
>804<ص:

 ات_ز.ن وات_ع.د.، من الو.ز\ن1 والو.ع\د1.
 والـم.و\ه1ـبة�: الـه,ـبة�، بكسر الاء3، وجع'ها مواهب'. وواه.ب.ه، ف%و.ه.ب.ه ي.ه.ب'ه' وي.ه,ـب'ه': كان أ%كثر ه1ـب.ةv منه.

والـم.و\ه1ـبة�: العطي_ة�. ويقال للشيء إ,ذا كان م'ع.د�اv عند الر_ج'ل، مثل الطعام: هو م'وه.ب¬، بفتح الاء.
وأ%ص\ب.ح. فلن م'وه1ـباv، بكسر الاء، أ%ي م'ع1د�اv قادراv. وأ%وه.ب.

لك الشيء4: أ%عد_ه. وأ%و\ه.ب. لك الشيء�: دام.. قال أ%بو زيد وغيه:
أ%وه.ب. الشيء� إ,ذا دام، وأ%وه.ب. الشيء� إ,ذا كان م'ع.د�اv عند الرجل، فهو م'وه1ب؛ وأ%نشد:

)1ع.ظ1ـيم' الق%فا، ض.خ\م' ال%واص1ر,، أ%وه.ب.ت\ *  له ع.ج\و.ةD م.س\م'ونةD، وخ.م1ـي'(
 قوله «ضخم الواصر» كذا بالكم والتهذيب والذي ف الصحاح رخو الواصر.)1(

وأ%وه.ب. لك الشيء�: أ%م\ك%ن.ك أ%ن تأ}خ'ذ%ه وت.ناله'؛ عن ابن ال4عراب



وحده. قال : ول يقولوا أ%وه.ب\ت'ه لك. والـم.وه.بة والـم.وه1ـب.ة�: غدير'
 ماء� صغي¬؛ وقيل: ن'ق}رة ف البل ي.س\ت.ن\ق1ـع فيها الاء�. وف التهذيب: وأ%ما النeق}رة� ف الص_خ\رة، فم.و\ه.ب.ة، بفتح الاء، جاء

نادراv؛ قال:
  قوله «ولفوك أطيب إل» كذا أنشده ف الكم2) (2ول%ف�وك1 أ%ط}ي.ب'، إ,ن ب.ذ%ل}ت1 لنا، *  م1ن\ ماء3 م.وه.ب.ة{، على خ.م\ر(

والذي ف التهذيب كالصحاح ولفوك أشهى لو يل لنا من ماء إل.)
 أ%ي موضوع على خ.م\ر، مزوج باء. والـم.وه.بة�: الس_حابة� ت.ق%ع' حيث و.ق%ع.ت\، والمع م.واه1ب'. ويقال: هذا واد{ م'وه1ب
 الـح.ط%ب, أ%ي كثي الطب. وتقول: ه.ب\ ز.ي\داv م'ن\ط%ل1قاv، بعن اح\س'ب\، ي.ت.ع.د_ى إ,ل مفعولي، ول يستعمل منه ماض� ول

 م'س\ت.ق}بلD ف هذا العن. ابن سيده: وه.ب\ن ف%ع.ل}ت' ذلك أ%ي اح\س'ب\ن واع\د'د\ن، ول يقال: ه.ب\ أ%ن ف%ع.ل}ت'. ول يقال ف
الواجب: و.ه.ب\ت'ك ف%ع.ل}ت. ذلك، ل4نا كلمة و'ض1ع.ت\ لل4مر؛ قال ابن ه.م_ام� الس_لول©:

فقلت': أ%ج,ر\ن أ%با خال1د{، *  وإ,ل� فه.ب\ن ام\رأv هال1كا
قال أ%بو عبيد: وأ%نشد الازن:

فك�ن\ت' كذي داء�، وأ%ن\ت. ش1فاؤ'ه'، *  فه.ب\ن ل1دائي، إ,ذ م.ن.ع\ت. ش1فائ1ـيا
 أ%ي اح\س'ب\ن. قال ال4صمعي: تقول العرب: ه.ب\ن ذلك أ%ي اح\س'ب\ن ذلك، واع\د'د\ن. قال: ول يقال: ه.ب\، ول يقال ف
 الواجب: قد و.ه.ب\ت'ك.، كما يقال: ذ%ر\ن ود.ع\ن، ول يقال: و.ذ%ر\ت'ك. وحكى ابن ال4عراب: و.ه.ب.ن الل9ه' ف1داك. أ%ي ج.ع.ل%ن

 ف1داك؛ وو'ه1ـب\ت' ف1داك.، ج'ع1ل}ت' ف1داك. وقد س.م_ت\ و.ه\باv، وو'ه.ي\باv، وو.ه\بان%، وواه1ـباv، وم.و\ه.باv. قال سيبويه: جاؤوا به
 على م.ف}ع.ل�، ل4نه اسم ليس على الفعل، إ,ذ لو كان على الفعل، لكان م.ف}ع1لv، وقد يكون ذلك لكان العلمية، ل4ن� ال4علم

ما ت'غ.ي_ر عن القياس.
وأ�ه\بانD: اسم¬، وقد ذكر تعليله ف موضعه. وواه1ب¬: موضع؛ قال ب,ش\ر' بن أ%ب خازم: 

ـ�ها، ب.ع\د. ع.ه\د1 العاه1دين. با، *  بي. الذ�نوب,، وح.ز\م.ي\ واه1ب� ص'ح'ف' كأ%ن
وم.و\ه.ب¬: اسم رجل؛ قال أ%ب_اق¬ الدeب.ي\ر,ي�:

eر\د'ن©، *  وم.و\ه.ب¬ م'ب\ز� با م'ص1ن�قد أ%خ.ذ%ت\ن ن.ع\س.ةD أ
قال: وهو شاذê، مثل م.و\ح.د{. وقوله م'ب\ز� أ%ي قو,يÒ عليها أ%ي هو

ص.ب'ور على د.ف}ع, النوم، وإ,ن 
>805<ص:

كان شديد النeعاس.
وو.ه\ب' بن م'ن.ب>ه، تسكي الاء فيه أ%فصح.

ال4زهري: وو.ه\ب,ـي' جبلD من ج,ـبال الد_ه\ناء، قال: وقد رأ%يته. ابن
سيده: و.ه\ب,ـي' اسم موضع؛ قال الراعي:

ر.جاؤ'ك أ%نسان ت.ذ%ك©ر. إ,خ\و.ت، *  ومال�ك. أ%نسان، بو.ه\ب,ـي.، مال1يا
@ويب: و.ي\ب¬: كلمةD مثل� و.ي\ل�. و.ي\باv لذا ال4م\ر أ%ي ع.ج.باv له.



وو.ي\بةv: كو.ي\ل%ة{. تقول: و.ي\ب.ك.، وو.ي\ب. زيد{! كما تقول: و.ي\ل%ك!
معناه: أ%ل}ز.م.ك. الل9ه و.يلv! ن'ص1ب. ن.ص\ب. الصادر، فإ,ن جئت باللم

رفعت.، قلت: و.ي\ب¬ لزيد، ون.ص.بت. منو_ناv، فقلت: و.ي\لv لزيد،
 فالرفع' مع اللم، على البتداء، أ%جود' من النصب؛ والنصب' مع ال3ضافة أ%جود' من الرفع. قال الكسائي: من العرب م.ن

يقول: و.ي\ب.ك.، وو.ي\ب. غي,ك! ومنهم من يقول: و.ي\باv لزيد! كقولك: ويلv لزيد{! وف حديث إ,سلم كعب بن زهي:
أ%ل أ%ب\ل1غا ع.ن>ي ب'ج.ياv ر,سالةv: *  على أ%ي> شيء�، و.يب. غ%ي,ك.، د.ل�كا؟

قال ابن بري: وف حاشية الكتاب بيت شاهد على و.ي\ب�، بعن و.ي\ل�؛ وهو:
ح.س3ـب\ت' ب'غام. ر.احل%ت ع.ناقاv، *  وما ه1ـي.، و.ي\ب. غ%ي,ك.، بالع.ناق,
قال ابن بري: ل يذكر قائله، وهو لذي ال1ر.ق الط©ه.و,ي> ي'خاط1ب

ذ1ئباv ت.ب,ع.ه ف طريقه؛ وبعده:
فلو أ%ن ر.م.ي\ت'ك. من ق%ريب�، *  ل%عاق%ك.، عن د'عاء3 الذYئ}ب,، عاق,

وقوله: ح.س3ـب\ت' ب'غام راحلت ع.ناقاv؛ أ%راد ب'غام. ع.ناق، فحذف
 الضاف، وأ%قام الضاف إ,ليه مقامه، وقوله عاق�: أ%راد عائق. وحكى ابن ال4عراب: و.ي\ب, فلنD، بكسر الباء، ورفع فلن،
 إ,ل� بن أ%س.د{؛ ل ي.ز,د\ على ذلك، ول فسره. وحكى ثعلب: و.ي\ب, فلن{، ول ي.ز,د\. قال ابن جن: ل يستعملوا من الو.ي\ب

:� فعلv، ل1ـم.ا كان ي.ع\ق�ب' من اج\تماع إ,علل فائه كو.ع.د، وع.ي\ن,ه كباع. وسنذكر ذلك ف الو.ي\ح، والو.ي\س,، والو.ي\ل,.والو.ي\بة
م1ك}يال� معروف.

@وتت: أ%بو عمرو: الو.تe والو.ت_ة� صياح' الو.ر.شان. وأ%و\تى إ,ذا صاح.
ص1ياح. الو.ر.شان1؛ قاله ابن ال4عراب.

@وحت: طعام و.ح\ت¬: ل خي فيه.
@وقت: الو.ق}ت': مقدار¬ من الزمان1، وكل© شيء ق%د_ر\ت. له ح1يناv، فهو

م'ؤ.ق�ت¬، وكذلك ما ق%د_ر\ت. غايت.ه،فهو م'ؤ.ق%ت¬. ابن سيده: الو.ق}ت'
مقدار من الدهر معروف، وأ%كثر ما ي'ستعمل ف الاضي، وقد اس\ت'ع\م1ل% ف

الستقبل، واس\ت.ع\م.ل% سيبويه لفظ الو.ق}ت1 ف الكان، تشبيهاv بالوقت
ف الزمان، ل4نه مقدار مثله، فقال: وي.ت.ع.د_ى إ,ل ما كان وقتاv ف
الكان، كم1يل� وف%ر\سخ وب.ر,يد، والمع: أ%و\قات¬، وهو ال1يقات'.

وو.ق}ت¬ م.و\ق�وت¬ وم'و.ق�ت¬: م.ح\د'ود. وف التنزيل العزيز: إ,ن�
الصلة كانت على الؤمني كتاباv م.و\ق�وتاv؛ أ%ي م'ؤ.ق�تاv م'ق%د_راv؛

وقيل: أ%ي ك�ت1ب.ت\ عليهم ف أ%وقات{ م'و.ق�تة؛ وف الصحاح: أ%ي م.ف}روضات
ف ال4و\قات؛ وقد يكون و.ق�ت. بعن أ%و\ج.ب. عليهم ال3حرام. ف

الد، والصلة عند دخول وق}ت1ها.وال1يقات': الو.ق}ت' الض\روب' للفعل



والوضع. يقال: هذا م1يقات' أ%هل, الشأ}م، للموضع الذي ي'ح\ر,م'ون منه. وف
الديث: أ%نه و.ق�ت. ل4هل الدينة ذا ال�ل%ي\فة؛ قال ابن ال4ثي: وقد

تكرر الت_و\قيت وال1يقات'، قال: فالت_و\ق1يت' والت_أ}ق1يت': أ%ن
ي'ج\ع.ل للشيء3 و.ق}ت¬ يتض به، وهو بيان� مقدار ال�د_ة.

وتقول: وق�ت. الشيء4 ي'و.قYته، وو.ق%ت.ه' ي.ق1ت'ه إ,ذا ب.ي_ن.
ح.د_ه، ث اتeس3ع. فيه فأ�ط}ل1ق. على الكان، فقيل للموضع: م1يقات¬، وهو

م1ف}عال منه، وأ%صله م1و\قات¬، فق�لبت الواو ياء لكسرة اليم. وف حديث ابن
عباس: ل ي.ق1ت\ رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، ف المر ح.دìا أ%ي ل

ي'ق%د>ر\، ول ي.ح'د_ه بعدد مصوص. وال1يقات': مصدر الو.ق}ت1.
والخرة�: م1يقات' اللق. ومواضع' ال3حرام: مواقيت' الاج>. واللل�: ميقات'

الشهر، ونو ذلك كذلك.
وتقول: و.ق%ت.ه، فهو م.و\ق�وت إ,ذا ب.ي_ن للفعل و.ق}تاv ي'ف}ع.ل� فيه.

والت_و\قيت: تديد' ال4وقات.
وتقول: و.ق�تeه ليوم كذا مثل أ%ج_ل}ته. وال%و\ق1ت'، م.ف}ع1لD: م1ن

الو.ق}ت؛ قال العجاج:
والامع' الناس, ليوم ال%و\ق1ت1

وقوله تعال: وإ,ذا الرسل� أ�قYت.ت\. قال الزجاج: ج'عل لا و.ق}ت¬ واحد
للف%ص\ل ف القضاء بي ال�مة؛ وقال الفراء: ج'م1ع.ت\ لوقتها يوم

القيامة؛ واج\ت.مع الق�ر�اء على هزها، وهي ف قراءة عبد ال: و'قYت.ت\،
وقرأ%ها أ%بو جعفر ال%د.ن© و'ق1ت.ت\، خفيفة بالواو، وإ,نا هزت ل4ن

Dج'وه¬ حسان�الواو إ,ذا كانت أ%ول% حرف وض'م_ت\، ه'م1زت؛ يقال: هذه أ
بالمز، وذلك ل4ن ضمة الواو ثقيلة، وأ�قYت.ت\ لغة، مثل و'ج'وه

وأ�ج'وه.
@وكت: الو.ك}ت': ال4ثر اليسي ف الشيء.

والو.ك}ت.ة�: شبه النeقطة ف العي. ابن سيده: الو.ك}ت.ة� ف العي
نقطة حراء ف بياضها، قيل: فإ,ن غ�ف1ل% عنها صارت و.د\قةv؛ وقيل: هي ن'ق}طة

بيضاء ف سوادها. وعي م.و\ك�وتةD: فيها و.ك}تة، إ,ذا كان ف سوادها
ن'ق}طة� بياض�. غيه: الو.ك}تة: كالنقطة ف الشيء، يقال: ف عينه و.ك}تة.

vوف الديث: ل يلف أ%حد¬ ولو على م1ثل ج.ناح, ب.عوضة، إ,ل� كانت وك}تة
ف قلبه. الو.ك}تة: الث%ر' ف الشيء، كالنeق}طة، من غي لونه، والمع



و.ك}ت¬؛ ومنه قيل للب'س\ر إ,ذا وقعت فيه ن'ق}طة من ال3ر\طاب: قد و.ك%ت.؛
ومنه حديث حذيفة؛ وي.ظل© أ%ث%ر'ها كأ%ث%ر الو.ك}ت1.

و.و.ك%ت. الكتاب. و.ك}تاv: ن.ق%ط%ه.
والو.ك}تة والو.ك}ت' ف الرeط%بة: ن'ق}طة ت.ظ}ه.ر فيها من ال3ر\طاب.

وف التهذيب: إ,ذا بدا من الرeط%ب ن'ق%ط من ال3ر\طاب، قيل: قد
و.ك�ت.، فإ,ذا أ%تاها الت_و\كيت' من ق1ب.ل, ذ%ن.بها، فهي م'ذ%ن>ب.ةD. الكم:

وو.ك�ت.ت1 الب'س\رة ت.و\ك1يتاv: صار فيها ن'ق%طD من ال3ر\طاب,؛ وهي
�ب'س\رة م'و.ك�تة وم'و.ك�ت¬؛ ال4خية عن السياف. و.وك%ت.ت1 الدابة
vأ%س\ر.ع.ت\ رف}ع قوائمها وو.ض\ع.ها. و.وكت. ال%ش\ي. و.ك}تا :vو.ك}تا

وو.ك%تاناv: وهو ت.قار'ب' ال%ط}و ف ث1ق%ل وق�ب\ح, م.ش\ي�؛ قال:
وم.ش\ي� كه.ز> الرeم\ح,، باد{ ج.مال�ه،

إ,ذا و.ك%ت. ال%ش\ي. الق1صار' الد_حاد1ح'
و.وك�ت. ف س.ي\ره، وهو ص1ن\ف¬ منه. ورجل و.ك�ات¬؛ هذه عن كراع، قال

ابن سيده: وعندي أ%ن و.ك�اتاv، على و.ك%ت. ال%ش\ي.، ولو كان على ما حكاه
،�كراع لكان م'و.ك�تاv. شر: الو.ك}ت' ف ال%ش\ي هي الق%ر\م.ط%ة

والشيء اليسي. وق1ر\ب.ةD م.و\ك�وتة: ملوءة؛ عن اللحيان؛ قال ابن سيده:
والعروف م.زك�وتة. الفراء: و.ك%ت. الق%د.ح.، وو.ك�ته، وز.ك%ت.ه، وز.ك�ت.ه

إ,ذا مل4ه.
@ولت: ول%ت.ه ح.ق�ه و.ل}تاv: ن.ق%ص.ه. وف حديث الشeور.ى: وت'ول1ت'وا
أ%ع\مالكم أ%ي ت.ن\ق�صوها؛ يقال: لت. ي.ل1يت'، وأ%ل%ت. ي.أ}ل1ت'، وهو ف

الديث من أ%و\ل%ت. ي'ول1ت'، أ%و من آل%ت. ي'ؤ\ل1ت' إ,ن كان مهموزاv؛ قال
القتيب: ول أ%سع هذه اللغة إ,ل من هذا الديث.

:�@وهت: و.ه.ت. الشيء4 و.ه\تاv: داس.ه د.وساv شديداv. والو.ه\تة
ال%ب\ط%ة� من ال4رض، وجعها و.ه\ت¬. وقد و.ه.ت.ه ي.ه,ت'ه و.ه\تاv إ,ذا ض.غ.ط%ه،

فهو م.و\ه'وت. وأ%و\ه.ت. اللحم' ي'وه1ت'، لغة ف أ%ي\ه.ت.: أ%ن\ت.ن.؛
وإ,نا صارت الياء ف ي'وه1ت' واواv لضم ما قبلها.

ال�م.و,يe: ال�وه1ت' اللحم ال�ن\ت'، وقد أ%ي\ه.ت. إ,يهاتاv، وال
أ%علم.

@وثث: الو.ث}و.ث%ة�: الض_ع\ف' والع.ج\ز'؛ ورجلD و.ث}و.اثD، م1نه.
�@ورث: الوارث: صفة من صفات ال عز وجل، وهو الباقي الدائم الذي ي.ر,ث



اللئق.، ويبقى بعد فنائهم، وال عز وجل، يرث ال4رض وم.ن عليها،وهو خي
الوارثي أ%ي يبقى بعد فناء الكل، وي.ف}ن م.ن سواه فيجع ما كان م1ل}ك.
الع1باد إ,ليه وحده ل شريك له. وقوله تعال: أ�ولئك هم الوارثون الذين

يرثون الفردوس؛ قال ثعلب: يقال إ,نه ليس ف ال4رض, إ,نسانD إ,ل9 وله
منزل ف النة، فإ,ذا ل يدخله هو و.ر,ث%ه' غيه؛ قال: وهذا قول ضعيف.

vو.و,راث%ة vو.ر,ث%ة vو.ر,ث%ه' مال%ه' وم.ج\د.ه'، و.و.ر,ث%ه عنه و,ر\ثا
vوم1ياثا vه' و,راث%ة�وإ,راث%ةv. أ%بو زيد: و.ر,ث% فلنD أ%باه ي.ر,ث

وم.ياثاv. وأ%و\ر.ث% الرجل� و.ل%د.ه' مالv إ,يراثاv ح.س.ناv. ويقال:
و.ر,ث}ت' فلناv مالv أ%ر,ث�ه و,ر\ثاv و.و.ر\ثاv إ�ذا مات. م'و.ر>ث�ك.،

فصار مياثه لك. وقال ال تعال إ,خباراv عن زكريا ودعائه إ,ي�اه: هب ل من
لدنك و.ل1يìا ي.ر,ث�ن وي.ر,ث� من آل يعقوب؛ أ%ي يبقى بعدي فيصي له

مياثي؛ قال ابن سيده: إ,نا أ%راد يرثن ويرث من آل يعقوب النبوة، ول
يوز أ%ن يكون خاف أ%ن ي.ر,ث%ه' أ%قر,باؤ'ه الال%، لقول النب، صلى ال

عليه وسلم، إ,ن_ا معاشر. ال4نبياء3 ل ن'ورث� ما تركنا، فهو صدقة؛ وقوله
عز جل: وورث سليمان داود؛ قال الزجاج: جاء ف التفسي أ%نه ور_ثه'
،vن'بو_ت.ه وم'ل}ك%ه. وروي أ%نه كان لداود، عليه السلم، تسعة عشر ولدا

ف%و.ر,ث%ه سليمان�، عليه السلم، من بينهم، النبوة% وال�لك.. وتقول: و.ر,ث}ت'
vه، بالكسر فيهما، و,ر\ثا�أ%ب و.و.ر,ث}ت' الشيء4 من أ%ب أ%ر,ث

و.و,راث%ةv وإ,ر\ثاv، ال4لف' منقلبةD من الواو، ور,ث%ةv، الاء� ع1و.ض¬ من
الواو، وإ,نا سقطت الواو من الستقبل لوقوعها بي ياء وكسرة، وها متجانسان

والواو مضاد_تما، فحذفت لكتنافهما إ,ياها، ث جعل حكمها مع ال4لف
والتاء والنون كذلك، ل4نن مبدلت منها، والياء هي ال4صل، يدلك على ذلك

أ%ن ف%ع1ل}ت' وف%ع1ل}نا وف%ع1ل}ت41 مبنيات على ف%ع1ل%، ول تسقط الواو م1ن
ي.و\ج.ل� لوقوعها بي ياء وفتحة، ول تسقط الياء من ي.ي\ع.ر' وي.ي\س.ر'،

لتق%و>ي إ,حدى الياءين بال�خرى؛ وأ%ما سقوطها م1ن ي.ط%أ� وي.س.ع'
ف%ل1ع1ل�ة{ أ�خرى مذكورة ف باب المز، قال: وذلك ل يوجب فساد ما قلناه،

ل4نه ل يوز تاثل الكمي مع اختلف العلتي.
وتقول: أ%و\ر.ث%ه الشيء4 أ%ب'وه'، وهم و.ر.ث%ة� فلن، و.و.ر_ث%ه'

توريثاv أ%ي أ%دخله ف ماله على و.ر.ث%ت1ه1، وتوارثوه كابراv عن كابر. وف
الديث: أ%نه أ%مر. أ%ن} ت'و.ر_ث%، د'ور. الهاجرين، النساء�. ت.خ\ص1يص'



النساء3 بتوريث الدور؛ قال ابن ال4ثي: يشبه أ%ن يكون على معن القسمة بي
الورثة1، وخصصهن با ل4نن_ بالدينة غرائب ل عشية لن، فاختار لن

النازل للسeك}ن.ى؛ قال: ويوز أ%ن تكون الدور ف أ%يديهن على سبيل
الرفق بن�، ل للتمليك كما كانت ح'ج.ر' النب، صلى ال عليه وسلم، ف أ%يدي

نسائه بعده.
�ابن ال4عراب: الو,ر\ث� والو.ر\ث� وال3ر\ث� والو,ر.اث� وال3ر.اث

والتeراث� واحد.
الوهري: ال1ياث� أ%صله م1و\راثD، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها،

�والتeراث� أ%صل التاء فيه واو. ابن سيده: والو,ر\ث� وال3ر\ث
�والتeر.اث� وال1ياث�: ما و'ر,ث%؛ وقيل: الو,ر\ث والياث� ف الال، وال3ر\ث

ف الس.ب.
وقال بعضهم: و.ر,ث}ت'ه' مياثاv؛ قال ابن سيده: وهذا خطأD ل4ن�

م1ف}ع.الv ليس من أ%بنية الصادر، ولذلك رد_ أ%بو علي قول من عزا إ,ل ابن
عباس ان ال1حال% من قوله عز وجل: وهو شديد الال، م1ن ال%و\ل, قال:

ل4نه لو كان كذلك لكان م1ف}ع.لv، وم1ف}ع.لD ليس من أ%بنية الصادر، فافهم.
وقوله عز وجل: ول مياث� السموات وال4رض أ%ي ال ي'ف}ن أ%هلهما

فتبقيان با فيهما، وليس ل4حد فيهما م1ل}ك¬، فخوطب القوم با يعقلون ل4نم
يعلون ما رجع إ,ل ال3نسان مياثاv له إ,ذ كان ملكاv له وقد

أ%و\ر.ث%ن,يه. وف التنزيل العزيز: وأ%و\ر.ث%ن.ا ال4رض. أ%ي أ%و\ر.ث%ن.ا أ%رض.
النة، نتبو�أ� منها من النازل حيث نشاء.

و.و.ر_ث% ف ماله: أ%دخل فيه م.ن ليس من أ%هل الوراثة. ال4زهري:
و.ر_ث% بن فلن ما له توريثاv، وذلك إ,ذا أ%دخل على ولده وورثته ف ماله م.ن

.vليس منهم، فجعل له نصيبا
وأ%ور.ث% و.ل%د.ه: ل ي'د\خ1ل} أ%حداv معه ف مياثه، هذه عن أ%ب زيد.

vويقال: و.ر_ث}ت' فلنا .vوت.وارث}ناه': و.ر,ث%ه بعض'نا عن بعض ق1د\ما
من فلن أ%ي جعلت مياثه له. وأ%و\ر.ث% اليت' وار,ث%ه' مال%ه أ%ي تركه

له.
وف الديث ف دعاء3 النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: اللهم

أ%م\ت1ع\ن بسمعي وب.ص.ري، واجعلهما الوارث% من؛ قال ابن شيل: أ%ي أ%ب\ق1هما
معي صحيحي سليمي حت أ%موت؛ وقيل: أ%راد بقاء4ها وقو_تما عند الكب



وانلل الق�وى النفسانية، فيكون السمع والبصر وار,ث%ي\ سائر الق�وى
والباق1ي.ي\ن, بعدها؛ وقال غيه: أ%راد بالسمع و.ع\ي. ما ي.س\م.ع' والعمل%

به، وبالبصر العتبار. با ي.رى ون'ور القلب الذي يرج به من ال%ي\ر.ة
والظلمة إ,ل الدى؛ وف رواية: واجعله الوارث من؛ ف%ر.د_ الاء4 إ,ل

ال3م\تاع،ة فلذلك و.ح_د.ه'. وف حديث الدعاء3 أ%يضاv: وإ,ليك. مآب ولك
ت'راثي؛ التeراث�: ما يلفه الرجل لورثته، والتاء� فيه بدل من الواو.

وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نيه قال: بعث 
(* «أنه قال: بعث»

كذا بالصل العول عليه بأ%يدينا.) ابن م1ر\ب.ع� ال4نصاري إ,ل أ%هل
عرفة، فقال: اث}ب'تيوا على م.شاع1ركم هذه، فإ,نكم على إ,ر\ث{ من إ,رث

إ,براهيم. قال أ%بو عبيد: ال3ر\ث أ%صله من الياث، إ,نا هو و,ر\ثD فقلبت
الواو أ%لفاv مكسورة لكسرة الواو، كما قالوا للو,سادة إ,سادة، وللو,كاف1

إ,كاف، فكأ%ن� معن الديث: أ%نكم على بقية من و,ر\ث1 إ,براهيم الذي ترك
الناس عليه بعد موته، وهو ال3ر\ث�؛ وأ%نشد:

فإ,ن} ت.ك' ذا ع1ز¼ ح.د1يث{، فإ,ن_ه'م\
ل%ه'م\ إ,ر\ث� م.ج\د{، ل ت.خ'ن\ه ز.واف1ر'ه

وقول بدر بن عامر الذل:
،vواحدا �ول%ق%د\ ت.وار.ث�ن الوادث

ض.ر.عاv ص.غياv، ث ل ت.ع\ل�ون
أ%راد أ%ن الوادث تتداوله، كأ%نا ترثه هذه عن هذه. وأ%و\ر.ث%ه الشيء4:

أ%عقبه إ,ياه. وأ%ورثه الرض ضعفاv والزن� ه.م�اv، كذلك. وأ%و\ر.ث
ال%ط%ر' النبات. ن.ع\م.ةv،وك�ل©ه على الستعارة والتشبيه ب,و,راث%ة1 الال

والد.
.�وو.ر_ث% النار.: لغة ف أ%ر_ث%، وهي الو,ر\ث%ة

وبنو و,ر\ث%ة%: ينسبون إ,ل أ�مهم.
وو.ر\ثان�: موضع؛ قال الراعي:

فغدا من ال4رض الت ل ي.ر\ض.ها،
واختار و.ر\ثاناv عليها م.ن\ز,ل

ويروى: أ%ر\ثاناv على البدل الطرد ف هذا الباب.
@وطث: الو.ط}ث�: الض_ر\ب' الشديد' بال�ف>؛ قال:



ت.ط}وي ال%وامي، وت.ص'كe ال}و.ع\ثا،
ب,ج.ب\ه.ة1 ال1ر\داس,، و.ط}ثاv و.ط}ثا

الوهري: الو.ط}ث� الضرب الشديد بالر>ج\ل, على ال4رض، لغة ف الو.ط}س,
أ%و ل�ث}غ.ةD. وزعم يعقوب أ%ن ثاء4 و.ط}ث{ بدل من سي و.ط}س�: وهو

الكسر. ال4زهري: الو.ط}ث� والو.ط}س': الك%س\ر.
يقال: و.ط%ث%ه ي.ط1ث�ه و.ط}ثاv، فهو م.و\ط�وثD، وو.ط%س.ه، فهو موطوس

إ,ذا ت.و.ط�أ%ه حت يكسره.
@وعث: الو.ع\ث�: الكان الس_ه\ل� الكثي الد_ه1س'، تغيب فيه ال4قدام.

قال ابن سيده: الو.ع\ث� من الرمل ما غابت فيه ال4رجل وال4خفاف؛ وقيل:
الو.ع\ث� من الرمل ما ليس بكثي جداv؛ وقيل: هو الكان اللي؛ أ%نشد

ثعلب:وم1ن\ عاق1ر� ي.ن\ف1ي ال4لء4 س.رات'ها،
ع1ذار.ي\ن م1ن ج.ر\داء4، و.ع\ث{ خ'صور'ها

رفع خصورها ب,و.ع\ث{ ل4نه ف معن ل%ي>ن�، فكأ%نه قال: لي خصورها،
 Dوالمع' و'ع\ث

(* قوله «والمع وعث» كذا بالصل العول عليه بذا الضبط.)
.Dوث�وو'غ

وحكى ال4زهري عن خالد بن كلثوم: الو.ع\ثاء� ما غابت فيه الواف1ر'
وال4خفاف' من الرمل الرقيق والد_هاس, من الصى الصغار وشبهه.

�قال: وقال أ%بو زيد: يقال طريق و.ع\ثD ف طريق و.ع'وث{. ويقال: الو.ع.ث
Dم'و.ع_ث vالتراب ورخاوة ال4رض تغيب فيه قوائم الدواب؛ ون.قا �ر,ق�ة

إ,ذا كان كذلك. وقال ال4صمعي: الو.ع\ث� كل© ل%ي>ن� سهل. وحكى الفراء�
،vوقد و.ع'ث%ت\ و.ع\ثا ،Dوو.ع1ث%ة Dعن أ%ب ق%ط%ر,ي¼: أ%رض¬ و.ع\ث%ة

vقال ابن سيده: و.ع1ث% الطريق' و.ع\ثا .vوو.عاثة vوقال غيه: و'ع'وثة
وو.ع.ثاv، وو.ع'ث% و'ع'وثةv، كلها: لن% فصار كالو.ع\ث1.
وأ%و\ع.ث%: و.ق%ع ف الو.ع\ث1. وأ%و\ع.ث�وا: وق%ع'وا ف الو.ع\ث1؛

وأ%و\ع.ث% البعي'؛ قال رؤ\بة:
ليس طريق' خ.ي\ره بال4و\ع.ث1

وامرأ%ة و.ع\ث%ةD: كثية� اللحم كأ%ن� ال4صابع ت.س'وخ' فيها من لينها
وكثرة لمها. قال ابن سيده: وم.ر.ةD و.ع\ث%ة� ال4رداف: ل%ي>ن.ت'ها؛

فأ%ما قول رؤ\بة:



،�وم1ن\ ه.واي. الرeج'ح' ال4ثائ1ث
�ت'ميل�ها أ%ع\جاز'ها ال4واع1ث

فقد يكون ج.م.ع و.ع\ثاv على غي قياس، وقد يكون ج.م.ع و.ع\ثاء4 على
أ%و\ع'ث{، ث ج.م.ع أ%و\ع'ثاv على أ%واع1ث%.

قال: والو.ع\ثاء� كالو.ع\ث1؛ وقالوا:
على ما خ.ي_ل%ت\ و.ع\ث� الق%ص1يم

إ,ذا أ%مرته بركوب ال4مر على ما فيه، وهو م.ث%لD. وو.ع\ثاء� السفر:
مشقته وشد�ته. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه إ,ذا كان ساف%ر

سفراv قال: اللهم إ,نا نعوذ بك من و.ع\ثاء3 الس_ف%ر، وكآبة ال�ن\ق%ل%ب, أ%ي
شد�ته ومشقته؛ قال أ%بو عبيد: هو شدة النص.ب والشقة، وكذلك هو ف

الآث؛ قال الكميت يذكر قضاعة وانتسابم إ,ل اليمن:
وابن' اب\ن,ها م1ن_ا ومنكم، وب.ع\ل�ها

خ'ز.ي\م.ة�، وال4ر\حام' و.ع\ثاء� ح'وب'ها
يقول: إ,ن قطيعة الرحم م.أ}ث%م¬ شديد¬، وإ,نا أ%صل الو.ع\ثاء من

الو.ع\ث1، وهو الد_ه1س' معا الرمال 
(* قوله «وهو الدهس معا الرمال» كذا بالصل

العول عليه بأيدينا ولعله الدهس من الرمال أو نو ذلك.) الرقيقة،
والشي يشتد� فيه على صاحبه، فجعل م.ث%لv لكل ما يشق على صاحبه.

وف الديث: م.ث%ل� الرزق ك%م.ث%ل حائط له باب، فما حول% الباب,
س'ه'ول%ةD، وما حول% الائط و.ع\ثD و.و.ع\ر¬. وف حديث أ�م> زرع: على رأ}س

ق%و\ر� و.ع\ث{.
والو'ع'وث�: الش>د_ة� والش_رe؛ قال صخر الغي>:

ي'ح.ر>ض' ق%و\م.ه كي\ ي.ق}ت'لون،
�على ال�ز.نY، إ,ذ ك%ث�ر. الو'ع'وث

ويقال للعظم الكسور ال%و\قور,: و.ع\ثD.ورجلD م.و\عوثD: ناقص' الس.ب.
و.أ%و\ع.ث% ف�لنD إ,يعاثاv إ,ذا خ.ل�ط%. والو.ع\ث�: فساد' ال4مر

واختلطه، ويمع على و'ع'وث{. و.أ%و\ع.ث% ف ماله، وأ%ق}ع.ث% ف ماله،
وط%أ}ط%أ% الر_ك}ض. ف ماله: أ%س\ر.ف. فيه. وقال ال4زهري ف ترجة وعث: تقول

و.ع.ث}ت'ه' عن كذا وع.و_ث}ت'ه أ%ي صرفته.
@وكث: الو,كاثD والو'كاثD: ما يستعجل به الغ.د.اء�.



واس\ت.و\ك%ث}نا نن': اس\ت.عجل}نا وأ%ك%ل}نا شيئاv ن.ب\ل�غ� به
الغ.د.اء.

@ولث: الو.ل}ث�: ع.ق}د' الع.ه\د1 بي القوم؛ وقيل: هو ض.ع\ف' الع'ق}د.ة.
يقال: و.ل%ث% ل و.ل}ثاv ل ي'ح\ك1م\ه أ%ي عاهدن. يقال: و.ل}ث% من عهد

أ%ي ش.ي\ء# قيل. والو.ل}ث�: ع.ق}د¬ ليس بحك%م ول مؤكد، وهو الضعيف؛ ومنه
و.ل}ث� السحاب: وهو الن_د.ى اليسي'؛ وقيل: الو.ل}ث� العهد الكم؛

وقيل: الو.ل}ث� الشيء اليسي من العهد.
وف حديث ابن سيين: أ%نه كان يكره شراء س.ب\ي, زاب.ل�، وقال: إ,ن عثمان

و.ل%ث% لم و.ل}ثاv أ%ي أ%عطاهم شيئا% من العهد؛ ويقال: و.ل%ث}ت' لك.
أ%ل1ث و.ل}ثاv أ%ي و.ع.د\تك ع1د_ةv ضعيفة؛ ويقال: لم و.ل}ثD ضعيف

و.و.ل}ثD م'ح\ك%م؛ وقال السيب بن ع.لس� ف الو.ل}ث1 الك%م:
كما ام\ت.ن.ع.ت\ أ%ولد' ي.ق}دم. م1ن\ك�م'،

وكان لا و.ل}ثD من الع.ق}د1 م'ح\ك%م'
الوهري: الو.ل}ث� العهد' بي القوم يقع من غي قصد، ويكون غي مؤكد.
يقال: و.ل%ث% له ع.ق}داv. والو.ل}ث�: اليسي من الضرب والوجع؛ وقيل: البقية

منه. وقد و.ل%ث% ول}ثاv، و.و.ل1ث% و.ل%ثاv؛ وقيل: الو.ل}ث� كل© يسي من
كثي؛ عن ابن ال4عراب، وبه فسر قول عمر، رضي ال عنه، لرأ}س الالوت،

وف رواية الاث%ل1يق,: لول و.ل}ثD لك من عهد، لضربت' ع'ن'ق%ك أ%ي
ط%ر.ف¬ من ع.ق}د{ أ%و يسي¬ منه. وأ%ما ثعلب فقال: الو.ل}ث� الضعيف من

العهود. أ%بو مرة القشيي: الو.ل}ث� من الضرب الذي ليس فيه جراحة فوق. الثياب.
قال: وط%ر.ق. رجلD قوماv يطلب امرأ%ةv وع.د.ت\ه'، فوقع على رجل، فصاح به،

�فاجتمع اليe عليه فو.ل%ث�وه، ث أ�ف}ل1ت.. والو.ل}ث�: ب.ق1ي_ة
العجي ف الد_س1يع.ة1، وبقية الاء ف ال�ش.ق�ر,، والف%ض\ل%ة� من النبيذ

تبقى ف ال3ناء، وهو الب.س3يل. والو.ل}ث�: القليل� من الطر. وأ%صابنا
و.ل}ثD من مكر أ%ي قليلD منه. وول%ث%ت\نا السماء� ول}ثاv: ب.ل�ت\نا بطر

�قليل، مشتق منه. التهذيب: والو.ل}ث� بقية الع.ه\د. ف الديث: لول و.ل}ث
ع.ه\د{ لم، لفعلت' بم كذا. قال ابن شيل: يقال د.ب_ر\ت' ملوكي إ,ذا

قلت.: هو ح'رÒ بعد موت إ,ذا و.ل%ث}ت. له ع1ت\قاv ف حياتك. قال،
والو.ل}ث� التوجيه 

(* قوله «والولث التوجيه» كذا بالصل والقاموس، وسكت عليه



الشارح. وبامش الشارح الطبوع معزواv لاشية الفاسي ما نصه: قوله التوجيه،
.�صحته الترجية بزنة تبصرة.) إ,ذا قلت: هو ح'رÒ بعدي، فهو الو.ل}ث

وقد و.ل%ث% فلنD لنا من أ%مرنا و.ل}ثاv أ%ي و.ج_ه.؛ قال رؤبة:
�وقلت' إ,ذ أ%غ}ب.ط% د.ي\ن¬ وال1ث

وقال ابن ال4عراب: أ%ي دائم كما ي.ل1يث�ونه بالضرب. ال4صمعي: و.ل%ث%ه
أ%ي ضربه ضرباv قليلv. وو.ل%ث%ه' بالعصا ي.ل1ث�ه و.ل}ثاv أ%ي ضربه.

وقال ال4صمعي ف قوله إ,ذ أ%غبط دين والث: أ%ساء رؤبة ف هذا ل4نه ان
ينبغي له أ%ن يؤكد أ%مر الد_ين. وقال غيه: يقال د.ي\ن¬ والثD أ%ي يتقلده

كما يتقلد العهد.
@وهث: وه.ث% الشيء4 و.ه\ثاv: وطئه وط}أv شديداv. والو.ه\ث�: النماك ف

الشيء.
والواهث�: اللقي ن.ف}س.ه ف الشيء، وف الكم: اللقي نفسه ف

ه.ل%ك%ة{.
وت.و.ه_ث% ف الشيء إ,ذا أ%معن فيه.

@وأج: 
(* زاد ف القاموس الوأج، يفتح الواو وسكون المزة، وقد ترك ف

الشعر: الوع الشديد.):
@وتج: ال�و.ت_ج': موضع؛ قال الش_م_اخ':

ت.ح'ل© الش_جا، أ%و ت.ج\ع.ل� الرمل% دونه،
وأ%ه\لي بأ%ط}ر.اف1 اللYو.ى فال�و.ت_ج,

@وثج: الو.ث1يج' من كل شيء: الكثيف'؛ وقد و.ث�ج. الشيء�، بالضم،
و.ث%اج.ة، وأ%وث%ج.، واس\ت.و\ث%ج.، وأ%رض م'وث1ج.ةD: و.ث�ج. كل%ؤ'ها.

النضر: الو.ث1يج.ة� ال4رض الكثية الشجر ال�ل}ت.ف�ة� الشجر.
ويقال: ب.ق}ل و.ث1يج وك%ل# و.ث1يج¬ ومكان و.ث1يج¬: كثي الكل3. وفرس

:�و.ث1يج¬: قويÒ؛ وقيل: م'ك}ت.ن,ز. والو.ثاج.ة�: كثرة� اللحم. والو.ثار.ة
كثرة الشحم، قال: وهو الض_خ\م' ف الرفي جيعاv. وو.ث�ج. الفرس

والبعي و.ثاج.ةv: كثر لمه، وف التهذيب: وهو اك}ت1ناز'ه؛ وقال العجاج يصف
:vجيشا

ب,ل%ج,ب� مثل, الد_ب، أ%و أ%وث%جا
واس\ت.و\ث%ج.ت1 الرأ%ة�: ض.خ'م.ت\ وت�ت، وف التهذيب: وت.م_



خ.ل}ق�ها. واس\ت.و\ث%ج. الشيء�، وهو ن.ح\و¬ من التمام؛ يقال: اس\ت.وث%ج. ن.بت'
ال4رض إ,ذا ع.ل1ق. بعضه ببعض وت�. وال�وت.ث1جة�: ال4رض الكثية

الكل3. واس\ت.و\ث%ج. الال�: كثر. واس\ت.و\ث%ج. من الال واستوثق إ,ذا استكثر
منه؛ ويقال: أ%و\ث1ج\ لنامن هذا الطعام.

شر عن باهلي�: من الثياب ال%و\ث�وج'، وهو الر>خ\و' الغ.ز\ل,
والن_س\ج,. وقال ثعلب: ال�س\ت.و\ث1ج' الكثي الال.

وو.ث�ج. النبت': طال وك%ث�ف.؛ قال ه1م\يان:
من ص1لYيان{ ون.ص1يìا وائ1جا

@وجج: الو.جe: ع1يدانD ي'تبخر با، وف التهذيب: ي'ت.داو.ى با؛ قال
ال4زهري: ما أ�راه عربي�اv مضاv؛ وقيل: الو.جe ض.ر\ب من ال4دوية، فارسي

معر�ب. والو.جe: خشبة الف%د_ان1.
وو.جÒ: موضع بالبادية، وقيل: هي بلد بالطائف، وقيل: هي الطائف؛ قال

أ%بو ال1ن\د1ي> واسه عبد الؤمن بن عبد القد�وس:
فإ,ن ت'س\ق. من أ%ع\ناب, و.ج¼ فإ,ننا

لنا الع.ي\ن' ت.ج\ر,ي، من ك%س3يس� ومن خ.م\ر,
الك%س3يس': نبيذ التمر؛ وقال:

ل%حاها ال� صاب,ئ%ةv ب,و.ج¼،
بكة% أ%و بأ%ط}ر.اف1 ال%ج'ون1

وأ%نشد ابن دريد:
vفكانت ص.ب,يح.ة ،vص.ب.ح\ت' با و.ج�ا

على أ%هل و.ج¼، مثل% راغ1ية1 الب.ك}ر,
وف الديث: ص.ي\د' و.ج¼ وع1ضاه'ه حرام¬ م'ح.ر_م¬؛ قال: هو موضع

بناحية الطائف ويتمل أ%ن يكون ح.ر�مه ف وقت معلوم ث نسخ. وف حديث كعب: أ%ن
و.جìا م'ق%د_س¬، منه ع.ر.ج. الربe إ,ل السماء؛ وف الديث: إ,ن

آخ1ر. و.ط}أ%ة{ و.ط1ئ%ها ال� ب,و.ج¼، قال: و.جÒ هو الطائف، وأ%راد
بالوطأ%ة الغ.زاة% ههنا، وكانت غزوة الطائف آخر غزواته، صلى ال عليه وسلم.

ابن ال4عراب: الو.جe السeرعة.
والو'ج'ج': النعام السريعة الع.د\و,؛ وقال طرفة:

و.ر,ث%ت\ ف ق%يس. م.ل}ق%ى ن'م\ر'ق�،
وم.ش.ت\ بي ال%شاي.ا م.ش\ي. و.ج�



وقيل: الو.جe الق%طا.
@ودج: الو.د.ج': ع1ر\ق¬ متصل 

(* قوله «الودج عرق متصل» عبارة الصباح
الودج، بفتح الدال والكسر لغة: عرق الخدع الذي يقطعه الذابح فل يبقى معه

حياة. ويقال ف السد عرق واحد حيثما قطع مات صاحبه، وله ف كل عضو اسم،
فهو ف العنق الودج والوريد أيضاv، وف الظهر النياط وهو عرق متد فيه،

والبر وهو عرق مستبطن الصلب والقلب متصل به، والوتي ف البطن، والنسا ف
الفخذ، والبل ف الرجل، والكحل ف اليد، والصافن ف الساق.).
الوهري: الو.د.ج' والو,د.اج' ع1ر\ق¬ ف الع'نق، وها و.د.جان1، وف الكم:

الو.د.جان1 عرقان متصلن من الرأ}س إ,ل الس_ح\ر,، والمع أ%و\داج؛ غيه:
وهي عروق تكتنف ال�ل}ق�وم فإ,ذا ف�ص1د. و'د>ج.، وقيل: ال4وداج' ما

أ%حاط باللق من العروق، وقيل: هي عروق ف أ%صل ال�ذني يرج منها الدم،
وقيل: الو.د.جان عرقان غليظان عريضان عن يي ث�غ\ر.ة1 النحر ويسارها،

والو.ريدان1 بنب الو.د.ج.ي\ن، فالودجان من الداول الت تري فيها الدماء،
والوريدان الن_ب\ض' والن_ف%س. وف حديث الشهداء: أ%و\داج'هم ت.ش\خ'ب'

دماv، قيل: هي ما أ%حاط بالعنق من العروق الت يقطعها الذابح؛ وف الديث:
كل ما أ%ف}ر.ى ال4ود.اج.؛ والديث الخر: فانتفخت أ%و\داج'ه.

والت_و\د1يج' ف الدواب كالفصد ف الناس. ويقال: د1ج\ داب_ت.ك أ%ي
اقطع و.د.ج.ها، وه'و. ل%ها كالفصد لل3نسان.

وو.د.ج.ه و.د\جاv وو,د.اجاv وو.د_ج.ه: قطع و.د.ج.ه؛ قال عبد الرحن بن
حسان:

فأ%م_ا قول�ك.: ال�ل%فاء� م1ن_ا،
فهم\ م.ن.ع'وا و.ر,يد.ك. م1ن و,داج,

وو.د.ج. بي القوم و.د\جاv: أ%صلح. وفلنD و.د.ج,ي إ,ل فلن أ%ي وسيلت
وسب. والو.د.ج.ان1: ال4خ.وان، ويقال لل4خوين: ها و.د.جان1؛ قال زيد'

اليل:
فق�ب>ح\ت'م' من و.اف1د.ي\ن, اص\ط%ف%ي\ت'ما،

ومن و.د.ج.ي\ ح.ر\ب�، ت.ل%ق�ح'، حائ1ل,
(* قوله «فقبحتم إل» هو هكذا ف الصل.)

أ%راد بو.د.ج.ي\ ح.ر\ب� أ%خ.و.ي\ ح.ر\ب، ويقال: بئس و.د.ج.ا ح.ر\ب ها



ابن شيل: ال�و.اد.ج.ة� ال�س.اه.ل%ة� وال�لي.نة� وح'سن الل�ق ولي
الانب.

و.و.د.ج¬: موضع.
@وسج: الو.س\ج' والو.س1يج': ض.ر\ب من سي ال3بل. و.س.ج. البعي' ي.س3ج'

vوو.س1يجا vت.س3ج' و.س\جا �و.س\جاv وو.س1يجاv، وقد و.س.ج.ت1 الناقة
وو.س.جاناv، وهي و.س'وج¬: أ%سرعت، وهو مشي سريع، وأ%وس.ج\ت'ه أ%نا: ح.م.ل}ت'ه

على الو.س\ج,؛ قال ذو الرمة:
،vوالع1يس'، من عاس1ج� أ%و واس1ج� خ.ب.با

ي'ن\ح.ز\ن% من جان,ب.ي\ها، وهي ت.ن\س.ل1ب'
وبعي و.س_اج¬ كذلك. وقوله ي'ن\ح.ز\ن%: ي'رك%ل}ن. بال4ع\قاب,.

والنسلب': ال%ضاء�. والع.س\ج': س.ي\ر¬ فوق الو.س\ج,. النضر وال4صمعي: أ%ول
السي الد_ب,يب' ث الع.ن.ق' ث الت_ز.يeد' ث الذ�م1يل� ث الع.س\ج'

والو.س\ج'.
@وشج: و.ش.ج.ت1 الع'روق' وال4غصان: اش\ت.ب.ك%ت\، وكل© شيء يشتبك.
و.ش.ج. ي.ش1ج' و.ش\جاv وو.ش1يجاv، فهو واش1ج¬: تداخل وت.شابك وال}ت.ف_؛ قال

امرؤ القيس:
إ,ل ع1ر\ق, الث�ر.ى و.ش.ج.ت\ ع'ر'وقي،

وهذا الوت' ي.س\ل�ب'ن ش.باب
والو.ش1يج': شجر الر�ماح، وقيل: هو ما نبت من الق%نا والق%ص.ب معترضاv؛

وف الكم: م'ل}ت.ف9اv دخل بعض'ه بعضاv، وقيل: س>يت بذلك ل4نه تنبت
عروق�ها تت ال4رض، وقيل: هي عام_ة الر>ماح واحدتا و.ش1يج.ةD، وقيل:

هو من الق%نا أ%ص\ل%ب'ه؛ قال الشاعر:
والق%رابات' بيننا واش1جات¬،

م'ح\ك%مات' الق�و.ى بع.ق}د{ ش.د1يد1
وف حديث خ'ز.ي\م.ة: وأ%ف}ن.ت\ أ�ص'ول% الو.ش1يج؛ قيل: هو ما التف من

الشجر؛ أ%راد أ%ن السنة أ%فنت أ�صولا إ,ذ ل ي.ب\ق. ف ال4رض ث%رÝى.
والو.ش1يج.ة: ع1ر\ق الشجر؛ قال عبيد بن ال4برص:

ولقد ج.ر.ى ل�م'، فلم ي.ت.ع.ي_ف�وا،
ت.ي\س¬ ق%ع1يد¬ كالو.ش1يج.ة1 أ%ع\ض.ب'

شبه التيس من ض'م\ر,ه با. والق%ع1يد': ما مر_ من الوحش من ورائك، فإ,ن



جاء من ق�د_امك، فهو الن_ط1يح وال%اب,ه'، وإ,ن جاء من على يينك، فهو
الس_ان,ح'، وإ,ن جاء من على يسارك، فهو البار,ح'؛ وقبله وهو أ%و�ل

القصيدة:
ن'ب>ئ}ت' أ%ن ب.ن,ي ج.د1يل%ة% أ%و\ع.ب'وا

ن'ف%ر.اء4 من س.ل}م.ى لنا، وت.ك%ت_ب'وا
وصف قوماv خرجوا من ع'ق}ر, دارهم لرب بن أ%سد فاستقبلهم هذا التيس

ال4ع\ض.ب'، وهو الكسور أ%حد قرنيه، فلم ي.ت.ع.ي_ف�وا أ%ي ل ي.ز\ج'روا
فيعلموا أ%ن الدائرة عليهم، ل4ن التيس ال4عضب أ%تاهم من خلفهم يسوقهم

ويطردهم، وشبه هذا التيس أ%عن تيس الظباء بعرق شجرة لض'م\ره. وأ%وع.بوا:
جعوا. والنeف%راء: جع ن.ف1ي. والو.شائ1ج': عروق ال�ذني، واحدتا

.Dو.ش1يج.ة
eث ي'ش\ب.ك' بي خشبتي ينقل بما الب'ر �والو.ش1يج.ة�: ل1يف¬ ي'ف}ت.ل

ال%ح\صود، وكذلك ما أ%شبهها من شبكة بي خشبتي، فهي وشيجة، مثل
الك%س3يح ونوه.

النضر: و.ش.ج. م.ح\م1ل%ه إ,ذا ش.بكه ب,ق1د¼ أ%و ش.ريط لئل يسقط منه
شيء. وف حديث علي�: وتكنت\ من س'و.ي\داء3 ق�ل�وبم و.ش1يج.ةD خ.ي\في_ة؛
الوشيجة: عرق الشجرة، وليف يفتل ث يشد� به ما ي'ح\م.ل�. وو.ش1ج.ت1

الع'ر'وق وال4غصان: اشتبكت؛ ومنه حديث علي�: وو.ش_ج. بينها وبي أ%زواجها
.vأ%ي خ.ل%ط% وأ%ل�ف.، يقال و.ش_ج. ال بينهم ت.و\ش1يجا

ور.ح1م¬ واش1جةD وو.ش1يج.ةD: مشتبكة متصلة، ال4خية عن يعقوب؛ وأ%نشد:
ت.م'تe بأ%ر\حام�، إ,ليك.، و.ش1يج.ة{،

ول ق�ر\ب. بال4ر\حام,، ما ل ت'ق%ر_ب
وقد و.ش.ج.ت\ بك قرابة� فلن، والسم الو.ش1يج'، وقد و.ش_ج.ها ال

ت.و\ش1يجاv. والواش1جة: الر_ح1م' الشتبكة التصلة. وقال الكسائي: لم
و.ش1يجةD ف قومهم وو.ل1يج.ة أ%ي ح.ش\و¬.

وأ%مر م'و.ش_ج¬: م'داخ.لD بعض'ه ف بعض مشتب,ك¬؛ قال الشاعر:
حالv بال� ي.ص\ر,ف' ال�و.ش_جا

ولقد و.ش.ج.ت\ ف قلبه أ�مور¬ وه'م'وم¬، وعليه أ%وشاج' غ�ز'ول� أ%ي
أ%لوان داخلة بعضها ف بعض، يعن البود فيها أ%لوان الغ'ز'ول.

والو.شيج': ض.ر\ب¬ من النبات، وهو من ال%ن\ب.ة1؛ قال رؤبة:



ومل� م.ر\عاها الو.ش1يج. الب.ر\و.قا
،vول1ج.ة vوجا�@ول: ابن سيده: الو'ل�وج' الدخول�. و.ل%ج. البيت. و'ل

فأ%ما سيبويه فذهب إ,ل إ,سقاط الوسط، وأ%ما ممد بن يزيد فذهب إ,ل أ%نه
متعد بغي وسط؛ وقد أ%ول%ج.ه.

.�وال%و\ل%ج': ال%د\خ.ل
والو,لج': الباب. والو,لج': الغامض من ال4رض والوادي، والمع و'ل�ج¬

وو'ل�وج¬، ال4خية نادرة ل4ن ف1عالv ل ي'كس_ر على ف�عول، وهي
الو.ل%ج.ة�، والمع و.ل%ج¬. ابن ال4عراب: و,لج' الوادي 

(* قوله «ولج الوادي
إل» بكسر الواو، وقوله واحدتا ولة، أي بالتحريك، وقوله والمع ول أي

جع ولج، بالكسر: ول بضمتي، هكذا يفهم من شرح القاموس ومن سياق عبارة
الؤلف الارة قريباv.) معاطفه، واحدتا و.ل%ج.ةD، والمع الو'ل�ج'؛

وأ%نشد ل1ط�ر.ي\ح� يدح الوليد بن عبد اللك:
أ%نت. ابن' م'س\ل%ن\ط1ح, الب,طاح,، ول

ت.ع\ط1ف\ عليك ال�ن,يe والو'ل�ج'
لو قلت. للس_ي\ل,: د.ع\ ط%ريق%ك.، والـ

ـم.و\ج' عليه كال%ض\ب, ي.ع\ت.ل1ج'،
لر\ت.د_ أ%و\ ساخ.، أ%و لكان% له

ف سائر, ال4رض,، عنك.، م'ن\ع.ر.ج'
وقال: ال�ن,يe والو'ل�ج' ال4ز,ق�ة�. والو'ل�ج': الن_واحي.

والو'ل�ج': م.غار,ف' العسل,. والو.ل%ج.ة�، بالتحريك: موضع أ%و ك%ه\ف يستتر فيه
الار_ة� من مطر أ%و غيه، والمع و.ل%ج¬ و.أ%ولج¬.

وف حديث ابن مسعود: إ,ياكم وال�ناخ. على ظهر الطريق فإ,نه منزل
الوال1ج.ة1، يعن السباع واليات، س>يت وال1ج.ةv لستتارها بالنهار ف

ال4و\لج,، وهو ما و.ل%ج\ت. فيه من ش1ع\ب أ%و كهف وغيها.
والو.ل%ج' والو.ل%ج.ة�: شيء يكون بي ي.د.ي\ ف1ناء القوم، فإ,ما أ%ن

يكون من باب ح1ق¼ وح1ق�ة{ أ%و من باب ت.م\ر وت.م\ر.ة{.
وو,لج.ا ال%ل1ي_ة: ط%ب.قاها من أ%علها إ,ل أ%سفلها، وقيل: هو

بابا، وكله من الدخول.
ورجل خ.ر�اج¬ و.ل9ج¬، وخ.ر'وج¬ و.ل�وج¬؛ قال:



،vص.ي\ر.فا vوجا�قد كنت' خ.ر_اجاv و.ل
ل ت.ل}ت.ح1ص\ن ح.ي\ص. ب.ي\ص. ل%ح.اص,

ورجل خ'ر.ج.ةD و'ل%ج.ةD، مثل ه'م.ز.ة، أ%ي كثي الدخول والروج.
وو.ل1يجة� الرجل: ب,طان.ت'ه وخاصته ود1خ\ل%ت'ه؛ وف التنزيل: ول يتخذوا

من دون ال ول رسوله ول الؤمني و.ل1يج.ة؛ قال أ%بو عبيدة:
الو.ل1يج.ة الب,طان.ة�، وهي مأ}خوذة من و.ل%ج. ي.ل1ج' و'ل�وجاv و.ل1ج.ةv إ,ذا دخل

:vأ%ي ول يتخذوا بينهم وبي الكافرين د.خ1يل%ة% م.و.د�ة{؛ وقال أ%يضا
ول1يجةv. كل© شيء أ%ول%ج\ته فيه وليس منه، فهو و.ل1يج.ة؛ والرجل يكون ف

القوم وليس منهم، فهو و.ل1يج.ة فيهم، يقول: ول يتخذوا أ%ولياء ليسوا من
الؤمني دون ال ورسوله؛ ومنه قوله:

،vفإ,ن الق%واف ي.ت_ل1ج\ن. م.وال1جا
ت.ضاي.ق' عنها أ%ن} ت.و.ل�ج.ها ال3ب.ر\

وقال الفر�اء: الو.ليج.ة البطانة من الشركي، قال سيبويه: إ,نا جاء
مصدره و'ل�وجاv، وهو من مصادر غي التعدي، على معن و.ل%ج\ت' فيه،

وأ%ول%ج.ه: أ%دخله. وف حديث علي�: أ%ق%ر_ بالب.ي\ع.ة1 واد_عى الو.ل1يجة%؛
و.ل1يجة الرجل,: ب,طان.ت'ه ود'خلؤه وخاصته.

وات_ل%ج. م.وال1ج.، على اف}ت.ع.ل، أ%ي دخل م.داخل. وف حديث ابن عمر:
أ%ن أ%نساv كان ي.ت.و.ل�ج' على النساء وهن_ م'ك%ش_فات' الرؤوس أ%ي يدخل

عليهن، وهو صغي، ول يتجب منه. التهذيب: وف نوادرهم: و.ل�ج. مال%ه
ت.و\ل1يجاv إ,ذا جعله ف حياته لبعض و.ل%ده، فتسامع. الناس' بذلك

فان\ق%د.ع'وا عن سؤاله.
والوال1جة�: وجع يأ}خذ ال3نسان.

وقوله تعال: ي'ول1ج' الليل% ف النهار ويول النهار ف الليل: أ%ي يزيد
من هذا ف ذلك ومن ذلك ف هذا. وف حديث أ�م> ز.ر\ع: ل ي'ول1ج'

الك%ف_ لي.ع\ل%م. الب.ثY أ%ي ل يدخل يده ف ثوبا ليعلم منها ما يسوء�ه إ,ذا
اطلع عليه، تصفه بالكرم وحسن الصحبة، وقيل: إ,نا تذمه بأ%نه ل يتفقد
أ%حوال البيت وأ%هله. والو'لوج': الدخول. وف الديث: ع'ر,ض. علي_ كل©

شيء ت'ول%ج'ون.ه، بفتح اللم، أ%ي ت'د\خ.ل�ونه وتصيون إ,ليه من جنة أ%و
نار.

والت_و\ل%ج': كناس الظب أ%و الوحش الذي يلج فيه، التاء فيه مبدلة من



الواو، والد_ول%ج' لغة فيه، داله عند سيبويه بدل من تاء، فهو على هذا بدل
من بدل، وع.د_ه ك�راع¬ ف%و\ع.لv؛ قال ابن سيده: وليس بشيء؛ وأ%نشد

يعقوب:
وباد.ر. الع'ف}ر ت.ؤ'مe الد_ول%ج.ا

الوهري: قال سيبويه التاء مبدلة من الواو، وهو ف%و\ع.ل ل4نك ل تد ف
الكلم ت.ف}ع.لD اساv، وف%وع.ل كثي؛ وقال يصف ثوراv ت.ك%ن_س. ف

ع1ضاه، وهو لرير يهجو الب.ع1يث%:
قد غ%ب.ر.ت\ أ�مe الب.ع1يث ح.ج,ج.ا،

على الس_وايا ما ت.ح'فe ال%و\د.جا،
فو.ل%دت\ أ%ع\ث%ى ض.ر'وطاv ع'ن\ب'جا،

كأ%نه ذ1يخ¬ إ,ذا ما م.ع.جا،
م'ت_خ1ذاv ف ض.ع.وات{ ت.و\ل%جا

غ%ب.ر.ت: بقيت. والس_وايا: جع س.و,ي_ة، وهو كساء يعل على ظهر
البعي، وهو من مراكب ال3ماء. وقوله: ما تف الود.جا أ%ي ما توطئه من جوانبه

وت.ف}ر'ش' عليه تلس عليه. والذYيخ': ذ%ك%ر الض>باع. وال4ع\ثى: الكثي
الشعر. والع'ن\ب'ج': الثقيل الو.خ1م'. وم.ع.ج.: نفش شعره. والض_ع.وات':

جع ض.ع.ة{ لنبت{ معروف.
وقد ات_ل%ج. الظب ف كناسه وأ%ت\ل%ج.ه فيه ال%رe أ%ي أ%و\ل%جه.

وش.رÒ تال1ج¬ وال1ج¬؛ الليث: جاء ف بعض الرeق%ى: أ%عوذ بال من شر>
كلY تال1ج� ومال1ج�

@ونج: الو.ن.ج': ال1ع\ز.ف'، وهو ال1ز\ه.ر' والع'ود'، وقيل: هو ض.ر\ب¬
من الص_ن\ج, ذو ال4وتار وغيه، فارسي معر�ب أ%صله و.ن.ه\، والعرب قالت:

الو.ن©، بتشديد النون.
@وهج: يوم و.ه1ج¬ وو.ه\جانD: شديد الر؛ وليلة و.ه1جةD وو.ه\جانةD، كذلك،

.vجاeوت.و.ه vوو.ه.جا vوو.ه.جانا vوقد و.ه.جا و.ه\جا
والو.ه.ج' والو.ه\ج' والو.ه.جان� والت_و.هeج': حرارة الشمس والنار من

بعيد. وو.ه.جان� المر: اضطرام ت.و.هeج,ه؛ وأ%نشد:
م'ص\م.ق1رe الجي ذ�و و.ه.ج.ان1

vوو.ه.جانا vوالو.ه\ج'، بالتسكي: مصدر و.ه.ج.ت1 النار ت.ه,ج' و.ه\جا
إ,ذا ات_ق%دت. وقد ت.و.ه_ج.ت1 النار' وو.ه.ج.ت\ ت.و.ه_ج': ت.و.ق�د.ت\،



وو.ه_ج\ت'ها أ%نا. ولا و.ه1يج أ%ي ت.و.ق©د، وأ%و\ه.ج\ت'ها أ%نا؛ وف
الكم: وو.ه.ج\ت'ها أ%نا.

وال�ت.و.ه>جة� من النساء: الار_ة� ال%تاع. والو.ه.ج' والو.ه1يج':
ت.لgل�ؤ' الشيء وت.و.ق©د'ه.

وت.و.ه_ج. الوهر: تل�ل4؛ قال أ%بو ذؤيب:
كأ%ن� اب\ن.ة% الس_ه\م1ي> د'ر_ة� غائص,،
لا، ب.ع\د. ت.ق}ط1يع, النeب'وح,، و.ه1يج'

ويروى: د'ر_ة قامس.
ويقال للجوهر إ,ذا تلgل4: ي.ت.و.ه_ج'. ونم و.ه_اج¬: و.ق�اد¬. وف

التنزيل: وجعلنا س1راجاv وه_اجاv؛ قيل: يعن الشمس. و.و.ه.ج' الطYيب
وو.ه1يج'ه: انتشار'ه وأ%ر.ج'ه'. وت.و.ه_ج.ت\ رائحة الطيب أ%ي توقدت.
@ويج: الو.ي\ج': خشبة الفد�ان، ع'مان,ي_ة؛ وقال أ%بو حنيفة: الو.ي\ج'

الشبة الطويلة الت بي الثورين، وال أ%علم.
@وتح: طعام و.ت\ح¬: ل خي فيه ك%و.ح\ت{. والو.ت\ح' والو.ت1ح'

والو.ت1يح': القليل من كل شيء. وشيء# و.ت\ح¬ وو.ت1ح¬ أ%ي قليل تاف1ه¬. وقد و.ت'ح.،
بالضم، ي.و\ت'ح' و.تاحةv. ويقال: أ%ع\ط%ى عطاءé و.ت\حاv؛ وو.ت'ح.
عطاؤ'ه، وقد و.ت.ح. عطاء4ه وأ%وت.حه ف%و.ت'ح. و.تاحةv وو'ت'وحة

وو.ت\ح.ةv.وأ%و\ت.ح. الرجل�: قل� مال�ه.
.vقليل vوت.و.ت_ح. الشراب.: شربه قليل

،vبفتح التاء، كقولك ما أ%غن عن ع.ب.ك%ة ،vوما أ%غ}ن عن و.ت.ح.ة
.vوقيل: معناه ما أ%غن عن شيئا

وأ%وت.ح. الرجل%: ج.ه.د.ه وب.ل%غ منه؛ قال:
معها كف1ر\خان1 الد_جاج, ر'ز_حا
د.راد1قاv، وهي الشeي'وخ' ق�ر_حا،
ق%ر\ق%م.هم ع.ي\ش¬ خ.ب,يثD أ%و\ت.حا

هذه رواية ثعلب، ورواه ابن ال4عراب: أ%و\ت.خا، وفسره با فسر به ثعلب
أ%و\ت.حا؛ واحتمل ابن ال4عراب الاء مع الاء لقترابما ف الخرج،

وقال ال4زهري ف تفسي هذا الشعر أ%ي يأ}كلون أ%كل الكبار وهم صغار. قال:
وأ%و\ت.ح. ج.ه.د.ه'م\ وب.ل%غ% منهم. وأ%وت.ح\ت. من: ب.ل%غ\ت. من وكأ%نه
أ%بدل الاء من الاء. وشيء و.ت\ح¬ و.ع\ر¬ إ,تباع¬ له أ%ي ن.ز\ر¬ قليل.



وو.ت1ح¬ وو.ع1ر¬، وهي الو'ت'وحة� والو'ع'ورة�، ورجل و.ت1ح¬: بكسر التاء،
أ%ي خسيس. وأ%و\ت.ح. فلنD عطي_ته أ%ي أ%ق%ل�ها، وكذلك الت_و\ت1يح'.

vوأ%و\ت.ح. له الشيء4 إ,ذا قلله. وت.و.ت_ح\ت' من الشراب: شربت شيئا
.vقليل

@وجح: و.ج.ح. الطريق': ظهر وو.ض.ح..
:vالفرس إ,ياحا �وأ%و\ج.ح.ت1 النار': أ%ضاء4ت وبدت. وأ%و\ج.ح.ت\ غ�ر_ة

ات_ض.ح.ت\.
وليس دونه و,جاح¬ وو.جاح¬ وو'جاج¬ أ%ي س1ت\ر¬، واختار ابن ال4عراب

الفتح، وحكى اللحيان: ما دونه أ�جاح وإ,جاح؛ عن الكسائي. وحكي: ما دونه
أ%جاح¬؛ عن أ%ب صفوان، وكل ذلك على إ,بدال المزة من الواو. وجاء فلن وما

عليه و.جاح¬ أ%ي شيء يستره، وتبن هذه الكلمة على الكسر ف بعض اللغات؛
قال:

أ�س'ود' ش.رÝى ل%ق1ي. أ�س'ود. غاب�
بب.ر\ز�، ليس بينهم' و.جاح,

والعروف و.جاح¬ وإ,ن كانت القواف مرورة.
وال�وج.ح': ال�ل}ج.أ� كأ%نه أ�ل}ج,ئ% إ,ل موضع يستره. والو.ج.ح':

ال%ل}ج.أ�، وكذلك الو.ج,يح'؛ وأ%نشد:
فل و.ج.ح¬ ي'ن\ج,يك. إ,ن ر'م\ت. ح.ر\ب.نا،

ول أ%نت. م1ن_ا عند تلك بآي,ل,
وقال حيد بن ثور:

ن.ض\ح السeقاة1 بص'بابات1 الر_جا،
ساعة% ل ي.ن\ف%ع'ها منه و.ج.ع\

قال: وقد و.ج.ح. ي.و\ج.ح' و.ج\حاv إ,ذا التجأ%، كذلك قرئ بط شر.
وأ%و\ج.حه البول�: ض.ي_ق. عليه. وروي عن عمر، رضي ال تعال عنه، أ%نه
صلى صلة الصبح فلما س.ل�م قال: من استطاع منكم فل ي'ص.لYي.ن_ وهو

م'وج.3ح¬، وف رواية: فل يصلY م'وج,4حاv، قيل: وما ال�وجح'؟ قال:
ال�ر\ه.ق' من خ.لء� أ%و ب.ول�، يعن م'ض.ي_قاv عليه؛ قال شر: هكذا روي

vه؛ قال: وسعت أ%عرابي�ا�بكسر اليم، وقال بعضهم: م'وج.ح¬ قد أ%و\ج.ح.ه بول
سأ%لته عنه، فقال: هو ال�ج,حe ذهب به إ,ل الامل. وأ%و\ج.ح. البيت.:

س.ت.ر.ه؛ قال ساعدة بن حؤية الذل:



وقد أ%ش\ه.د' البيت. ال�ح.ج_ب.، زان.ه
ف1راش¬، وخ1د\ر¬ م'وج.ح¬، ول%طائم'

،�وأ%ورد ال4زهري هذا البيت ف التهذيب وقال: ال�وج.ح' الكثيف' الغليظ
وثوب متي كثيف.وثوب م'وج.ح¬: كثي الغزل كثيف. وثوب و.ج,يح¬ وم'وج.ح¬:

قوي، وقيل: ض.ي>ق م.ت1ي؛ قال شر: كأ%نه شبه ما يد ال�ح\ت.ق1ن' من
المتلء والنتفاخ بذلك. قال: ويكون من أ%و\ج.ح. الشيء� إ,ذا ظهر؛ وقد

أ%وج.ح.ه بوله، فهو م'وج.ح¬ إ,ذا ك%ظ�ه وض.ي_ق. عليه. وال�وج,ح': الذي
ي'خ\في الشيء ويستره، م1ن الو,جاح, وهو الس>ت\ر فشبه به ما يده

ال�ح\ت.ق1ن' من المتلء.
وروي عن أ%ب معاذ النحوي: ما بين وبينه ج.اح¬ بعن و,جاح. الفراء:

ليس بين وبينه و,جاح¬ وإ,جاح¬ وأ�جاح¬ وأ%جاح¬ أ%ي ليس بين وبينه س1ت\ر؛
قال أ%بو خ.ي\ر.ة%:

ج.و\فاء� م.ح\ش'و_ةD ف م'وج.ح� م.غ1ص�،
�أ%ضياف�ه ج'و_ع¬ منه م.هاز,يل

أ%راد بال�وج.ح, جلداv أ%م\ل%س.. وأ%ضيافه: ق1ر\دان'ه. الوهري:
:eالر,جاح' والو'جاح' والو.جاح' الس>ت\ر': قال الق%ط%ام1ي

ل ي.د.ع, الث�ل}ج' لم و.جاحا
قال: وربا قلبوا الواو أ%لفاv وقالوا: أ�جاح وإ,جاح وأ%جاح. ال4زهري

ف ترجة جوح: والو.3جاح' بقية الشيء من مال وغيه؛ وطريق م'وج,ح¬
م.ه\ي.ع¬. قال ال4زهري: الفوظ ف ال�ل}جإ, تقدي الاء على اليم فإ,ن صحت
الرواية فلعلهما لغتان، وروي الديث بفتح اليم وكسرها على الفعول
والفاعل. وال�وج,ح': الذي ي'وج,ح' الشيء4 وي'م\س3ك�ه وينعه من الو.ج.ح, وهو

ال%ل}ج.أ�؛ قال ال4زهري: وأ%قرأ%ن إ,براهيم بن سعد الواقدي:
،Dأ%ت.ت\ر'ك' أ%مر. القوم, فيهم ب.لب,ل

وت.ت\ر'ك' غيظاv كان ف الصدر, م'وج,حا؟
قال شر: رواه موجحاv، بكسر اليم. والو.ج.ح': شبه الغار؛ وقال:

بكلY أ%م\ع.ز. مها غي ذي و.ج.ح�،
وكل� دارة1 ه.ج\ل� ذات1 أ%وجاح,

أ%ي ذات1 غ1يان{. والو.جاح': الص_فا ال4م\ل%س'؛ قال ال4ف}و.ه':
وأ%ف}راس¬ م'ذ%ل�لةD وب,يض¬،



كأ%ن م'ت'ون.ها فيها الو.جاح'
ويقال للماء ف أ%سفل الوض إ,ذا كان مقدار ما يستره: و.جاح¬:

ويقال: لقيته أ%دن و.جاح� 
(* قوله «لقيته أ%دن وجاح» كذا بضبط الصل

بفتح الواو، وبامش القاموس ما نصه: ضبطه الشارح بالضم وعاصم بالفتح اهـ.)
ل4و�ل, شيء ي'ر.ى.

وباب موجوح¬ أ%ي مردود.
ويقال: ح.ف%ر. حت أ%وج.ح. إ,ذا بلغ الصفاة.
@وحح: الو.ح\و.ح.ة: صوت مع ب.ح.ح�.

وو.ح\و.ح. الثوب': ص.و_ت.
وو.ح\ و.ح\: زجر للبقر. وو.ح\و.ح. البقر.: ز.ج.رها، وكذلك و.ح\و.ح. با.

وإ,ذا طردت الثور. قلت له: ق%ع\ ق%ع\، وإ,ذا زجرته قلت له: و.ح\ و.ح\.
وو.ح\و.ح. الرجل� من البد إ,ذا رد_د ن.ف%سه ف ح.ل}قه حت تسمع له

صوتاv؛ قال الك�م.ي\ت':
وو.ح\و.ح. ف ح1ض\ن, الف%تاة1 ض.ج,يع'ها،
ول ي.ك' ف النeك}د1 ال%قاليت1 م.ش\خ.ب'

وو.ح\و.ح. الرجل� إ,ذا نفخ ف يده من شد_ة البد.
ورجل و.ح\واح¬ أ%ي خفيف؛ قال أ%بو ال4سود الع1ج\لي:

م'لز�م, آثار.ها ص.يداح,،
وات_س.ق%ت\ لزاج,ر� و.ح\واح,

(* قوله «واتسقت لزاجر إل» أنشده ف مادة ص د ح على غي هذا الوجه.)
والص_ي\داح' والص_ي\د.ح': الشديد الصوت، وكذلك الو.ح\و.ح'؛ قال العدي

يرثي أ%خاه:
وم1ن\ ق%ب\ل1ه ما قد ر'ز,ئ}ت' بو.ح\و.ح�،
وكان ابن. أ�م>ي والليل% ال�صاف1يا

قال ابن بري: و.ح\و.ح ف البيت اسم علم ل4خيه وليس بصفة، ور.ثى ف هذه
القصيدة م'حار,ب. بن قيس بن ع.د.س� من بن عمه وو.ح\و.حاv أ%خاه؛ وقبله:

أ%ل ت.ع\ل%م1ي أ%ن ر'ز,ئ}ت' م'حار,باv؟
فما لك فيه اليوم. شيء# ول ل1يا

ف%تÝ كم'ل%ت\ أ%خلق�ه، غي. أ%نه



ج.واد¬، فل ي'ب\ق1ي من الال, باق1يا
ومن قبله ما قد رزئت بوحوح،
وكان% ابن. أ�مي والليل% الصافيا

ورجل و.ح\و.ح¬: شديد القو�ة ي.ن\ح1م' عند عمله لنشاطه وشدته؛ ورجال
و.حاو,ح'. وال4صل ف الو.ح\و.حة الصوت من اللق؛ وكلب و.ح\واح¬
وو.ح\و.ح¬.وت.و.ح\و.ح الظ�ل1يم' فوق البيض إ,ذا ر.ئ1م.ها وأ%ظهر و'لوع.ه؛ قال

تيم بن مقبل:
كب.ي\ض.ة1 أ�د\ح1ي¼ ت.و.ح\و.ح. ف%و\ق%ها

ه1ج.ف�ان1، م1ر\ياعا الضeح.ى، و.ح.دان1
وتركها ت'و.ح\و,ح' وت.و.ح\و.ح': ت'ص.و>ت من الب.ر\د1 من الط�ل}ق بي

الق%وابل. والو.ح\و.ح' والو.ح\واح': ال�ن\ك%م1ش' الديد' الن_ف}س,؛
قال:يا ر'ب_ ش.ي\خ� من ل�ك%ي\ز� و.ح\و.ح,،

ع.ب\ل�، ش.د1يد{ أ%س\ر'ه، ص.م.ح\م.ح,
ي.غ\دو بد.ل}و� ور,شاء� م'ص\ل%ح,،

حت أ%ت.ت\ه ماء4ةD كال3ن\ف%ح,
أ%ي جاءت صافية% الس_ح\ناء3 كأ%نا إ,ن\ف1ح.ة؛ وقال:

وذ�ع1ر.ت من زاجر� و.ح\واح,
ابن ال4ثي: وف شعر أ%ب طالب يدح النب، صلى ال عليه وسلم:

،Dحت ت'جال1دكم عنه و.حاو,حة
�ش1يب¬ ص.ناد1يد'، ل ي.ذ}ع.ر\ه'م' ال4س.ل

هو جع و.ح\واح وهو السيد، والاء فيه لتأ}نيث المع؛ ومنه حديث الذي
ي.ع\ب'ر الصراط% ح.ب\واv: وهم أ%صحاب' و.ح\و.ح� أ%ي أ%صحاب من كان ف

الدنيا سيداv، وهو كالديث الخر: ه.ل%ك أ%صحاب' الع'ق}دة يعن ال�مراء؛
ويوز أ%ن يكون من الو.ح\و.حة1 وهو صوت فيه ب'ح'وحة كأ%نه يعن أ%صحاب الدال

والصام والش_غ.ب, ف ال4سواق وغيها. ومنه حديث علي�: لقد ش.ف%ى
و.حاو,ح. ص.د\ري ح.سeكم إ,ياهم بالن>صال.

والو.ح\و.ح': ضرب من الطي؛ قال ابن دريد: ول أ%عرف ما ص1ح_ت'ها.
وو.ح\و.ح¬: اسم.

ابن ال4عراب: الو.حe الو.ت1د'؛ يقال: هو أ%فقر من و.ح¼ وهو
الو.ت1د'، وهذا قول الف%ض_ل، وقال غيه: و.حÒ كان رجلv ز.ج.ر. فقياv فضرب به



الثل ف الاجة.
@ودح: أ%و\د.ح. الرجل�: أ%ق%ر_، وف التهذيب: أ%ق%ر_ بالباطل، حكاه ابن

السكيت؛ وأ%نشد:
أ%و\د.ح. لا أ%ن رأ%ى ال%د_ ح.ك%م\

وأ%و\د.ح. الرجل�: أ%ذع.ن. وخ.ض.ع، وربا قالوا أ%و\د.ح. الكبش' إ,ذا
توقف ول ي.ن\ز'. ال4زهري، أ%بو زيد: ال3يداح' ال3قرار بالذل والنقياد'

لن يقوده؛ وأ%نشد:
وأ%ك}و,ي على ق%ر\ن.ي\ه1، بعد خ1صائ1ه،

بنار,ي، وقد ي'خ\ص.ى الع.ت'ود' ف%ي'ود1ح'
وأ%ود.ح.ت1 ال3بل�: س.م1ن.ت\ وح.س'نت\ حال�ها.

أ%بو عمرو: يقال ما أ%غ}ن عنه و.د.ح.ةv ول و.ت.حةv ول و.ذ%حةv ول
و.ش.م.ةv ول ر.ش.م.ةv أ%ي ما أ%غن عنه شيئاv. وو.د\حان�: موضع، وقد

.vس.م_وا به رجل
@وذح: الو.ذ%ح': ما تعلق بأ%صواف الغنم من الب.ع.ر, والبول؛ وقال ثعلب:

هو ما يتعلق من الق%ذ%ر بأ%لية الكبش، الواحدة منه و.ذ%حة وقد و.ذ1ح.ت\
و.ذ%حاv، والمع و'ذ}ح¬ مثل ب.د.نة{ وب'د\ن{؛ قال جرير:

والت_غ\ل%ب,ي_ة� ف أ%فواه1 ع.و\ر.ت1ها
و'ذ}ح¬ كثي¬، وف أ%كتاف1ها الو.ض.ر'

ويقال منه: و.ذ1ح.ت1 الشاة� ت.و\ذ%ح' وت.ي\ذ%ح' و.ذ%حاv. ال4زهري، أ%بو
عمرو: ما أ%غن عنه و.د.حةv ول و.ذ%حةv أ%ي ما أ%غن عنه شيئاv؛ وقال
.vأ%ي ما أ%غن شيئا vول و.ذ%حة vف ترجة وذح: ما أ%غن عن و.ت.ح.ة

أ%بو عبيدة: الو.ذ%ح' ما يتعلق بال4صواف من أ%بعار الغنم في.ج,ف� عليه؛
وقال ال4عشى:

،vف%ت.رى ال4ع\داء4 ح.و\ل ش'ز_را
خاض1ع1ي ال4ع\ناق,، أ%م\ثال% الو.ذ%ح\

وقال النضر: الو.ذ%ح' احتراق¬ وان\س3حاج¬ يكون ف باطن الف%خ1ذ%ين؛ قال:
.vويقال له ال%د.ح' أ%يضا

وعبد¬ أ%و\ذ%ح' إ,ذا كان لئيماv؛ وقال بعض الرeج_از ي.ه\جو أ%با
و.ج\ز.ة:

م.و\ل بن س.ع\د{ ه.ج,يناv أ%وذ%حا،



ي.س'وق' ب.ك}ر.ي\ن, وناباv ك�1ح\ك�1حا
قال أ%بو منصور: كأ%نه مأ}خوذ من الو.ذ%ح. وف حديث علي، كرم ال وجهه:

،�أ%ما وال لي'س.ل�ط%ن_ عليكم غلم' ث%ق1يف الذ�ي_ال� ال%ي_ال
إ,يه{ أ%با و.ذ%حة% الو.ذ%حة، بالتحريك: ال�ن\ف�ساء من الو.ذ%ح, وهو ما

يتعلق بأ%لية الشاة من البعر فيجف، وبعضهم يقوله بالاء. وف حديث
الجاج: أ%نه رأ%ى خ'ن\ف�ساء4ة فقال قاتل% ال� أ%قواماv يزعمون أ%ن هذه من

خلق ال، فقيل: م1م_ هي؟ قال: من و.ذ%ح, إ,بليس.
@وشح: الو,شاح' وال3شاح' على البدل كما يقال و,كاف¬ وإ,كاف¬ والو'شاح':

كله ح.ل}ي' النساء3، ك1ر\سان1 من لؤلؤ وجوهر منظومان م'خال%ف¬ بينهما
معطوف أ%حد'ها على الخر، ت.ت.و.ش_ح' الرأ%ة� به، ومنه اشتق ت.و.ش_ح.

الرجل� بثوبه، والمع أ%وش1حةD وو'ش'ح¬ وو.شائ1ح'؛ قال ابن سيده: وأ�رى
ال4خية على تقدير الاء؛ قال كثي ع.ز_ة%:

كأ%ن� ق%نا ال�ر_ان1 تت. خ'د'ود1ها
ظ1باء� ال%ل، ن,يط%ت\ عليها الو.شائ1ح'

�وو.ش_ح\ت'ها ت.و\ش1يحاv ف%ت.و.ش_ح.ت\ هي أ%ي لبسته؛ وت.و.ش_ح. الرجل
بثوبه وبسيفه، وقد ت.و.ش_ح.ت1 الرأ%ة� وات_ش.ح.ت\.

الوهري: الو,شاح' ي'ن\س.ج' من أ%دي عريضاv وير.ص_ع' بالواهر
وت.ش'دeه الرأ%ة بي عاتقيها وك%ش\ح.ي\ها؛
وقول� د.ه\ل%ب بن ق�ر.ي\ع ياطب ابناv له:

أ�ح1بe منك. موض1ع. الو'ش\ح'ن>،
وموضع. الل�ب_ة1 والق�ر\ط�ن>

يعن الو'شاح.، وإ,نا يزيدون هذه النون الشد�دة ف ضرورة الشعر؛
وأ%ورده ال4زهري:

وموضع. ال3زار, والق%ف%ن_
وقال: فإ,نه زاد نوناv ف الو'ش'ح والقفا.

ابن سيده: والتوشeح أ%ن ي.ت_ش1ح. بالثوب، ث ي'خرج. ط%ر.فه الذي
أ%لقاه على عاتقه ال4يسر من تت يده اليمن، ث ي.ع\ق1د. طرفيهما على صدره؛

وقد أ%ش_ح.ه الثوب.؛ قال م.ع\ق1ل� بن خويلد الذل:
،vش>ح\ت. ح'ل�ة�أ%با م.ع\ق1ل�، إ,ن كنت. أ
أ%با م.ع\ق1ل�، فانظر بن.ب\ل1ك. من ت.ر\م1ي



قال أ%بو منصور: الت_و.شeح بالرداء مثل التأ%بeط والضطباع، وهو أ%ن
ي'دخل الثوب من تت يده اليمن في'ل}ق1ي.ه على م.ن\ك1به ال4يسر كما يفعل
ال�ح\ر,م'؛ وكذلك الرجل ي.ت.و.ش_ح بمائل سيفه فتقع المائل على عاتقه

اليسرى وتكون اليمن مكشوفة؛ ومنه قول لبيد ف ت.و.شeح1ه بلجامه:
ولقد ح.م.ي\ت' ال%ي_ ت.ح\م1ل� ش1ك�ت1ي

ف�ر'طD و,شاح1ي، إ,ذ غ%د.و\ت'، ل1جام'ها
أ%خب أ%نه يرج ر.ب,يئ%ةv أ%ي طليعة لقومه على راحلته وقد اجتنب إ,ليها

فرس.ه وت.و.ش_ح بلجامها راكباv راحلته، فإ,ن أ%ح.س_ بالعدو� أ%لم.ها
وركبها ت.ح.وeزاv من العدو�، وغاو.لم إ,ل الي� م'ن\ذ1راv. وف

الديث: أ%نه كان ي.ت.و.ش_ح' بثوبه أ%ي ي.ت.غ.ش_ى به، وال4صل فيه من الوشاح.
ومنه حديث عائشة: كان رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ي.ت.و.ش_ح'ن

وي.نال� من رأ}سي أ%ي ي'عانقن وي'ق%ب>لن. وف حديث آخر: ل ع.د1م\ت.
رجلv و.ش_ح.ك هذا الو,شاح. أ%ي ض.ر.بك هذه الضربة ف موضع الو'شاح,؛ ومنه

حديث الرأ%ة الس_و\داء:
ويوم' الو,شاح, من ت.عاج,يب, ر.ب>نا،

أ%ل إ,نه من بلدة الكفر نان
(* قوله «أل إ,نه من بلدة» كذا بالصل والذي ف النهاية على أنه من

دارة.)
قال ابن ال4ثي: كان لقوم و,شاح¬ ف%ف%قدوه فاتموها به، وكانت

ال1د.أ%ة أ%خذته فأ%لقته إ,ليهم؛ وفيه كان للنب، صلى ال عليه وسلم، د1ر\ع¬
تسمى ذات. الو,شاح,. ابن سيده: والو,شاح' والو,شاحة� السيف مثل إ,زار

وإ,زارة؛ قال أ%بو كبي الذل:
،vم'س\ت.ش\ع1ر¬ تت. الر>داء3 و,شاحة
ع.ض\باv غ%م'وص. ال%د> غي. م'ف%ل�ل,

والو,شاح': القوس'.
وال�و.ش_حة� من الظباء والشاء والطي: الت لا طر�تان من جانبيها؛

قال:
أ%و ال�د\م ال�و.ش_حة، الع.واط1ي

بأ%يديهن_ من س.ل%م, الن>عاف1
والو.ش\حاء من ال%ع.ز: السوداء ال�و.ش_حة ببياض. وديك¬ م'و.ش_ح إ,ذا



كان له خ'ط�تان كالو,شاح,؛ قال الطرماح:
ون.ب�ه\ ذا الع1فاء3 ال�و.ش_ح,

وثوب م'و.ش_ح¬: وذلك لو.ش\ي� فيه، حكاه ابن سيده عن اللحيان.
وو.ش\ح.ى: موضع؛ قال:

ص.ب_ح\ن. من و.ش\ح.ى ق%ل%ي\باv س'ك�ا
ودارة� و.ش\حاء4: موضع¬ هنالك؛ عن كراع.

وواش1ح': قبيلة من اليمن.
@وضح: الو.ض.ح': بياض' الصبح والقمر' والب.ر.ص' والغرة� والتحجيل� ف

القوائم وغي ذلك من ال4لوان. التهذيب: الو.ض.ح' بياض الصeب\ح؛ قال
ال4عشى:

إ,ذ} أ%ت.ت\ك�م\ ش.ي\بان�، ف و.ض.ح, الصeـ
ـبح,، بكبش� ت.ر.ى له ق�د_اما

والعرب تسمي النهار الو.ض_اح.، والليل% الدeه\مان%؛ وب,ك}ر'
الو.ض_اح,: صلة� الغ.داة، وث1ن\ي' د'ه\مان%: الع1شاء� الخرة؛ قال

الراجز:لو ق1س\ت. ما بي. م.ناح1ي س.ب_اح\،
ل1ث1ن\ي, د'ه\مان% وب,ك}ر, الو.ض_اح،
ل%ق1س\ت. م.ر\تاv م'س\ب.ط1ر_ ال4ب\داح\

سب_اح: بعيه. وال4ب\داح': جوانبه، والو.ض.ح': بياض غالب ف أ%لوان
الشاء قد فشا ف جيع جسدها، والمع أ%وضاح؛ وف التهذيب: ف الصدر والظهر

والوجه، يقال له: ت.و\ضيح شديد، وقد ت.و.ض_ح. ويقال: بالفرس و.ض.ح¬ إ,ذا
كانت به ش1ي.ةD، وقد يكن به عن الب.ر.ص,، ومنه قيل ل1ج.ذ1ي.ة%

ال4ب\ر.ش,: الو.ض_اح'؛ وف الديث: جاءه رجل بك%فYه و.ض.ح أ%ي
ب.ر.ص¬.وقد و.ض.ح. الشيء� ي.ض1ح' و'ض'وحاv و.ض.ح.ةv وض1ح.ةv وات_ض.ح.: أ%ي
بان، وهو واضع وو.ض_اح. وأ%وض.ح. وت.و.ض_ح ظهر؛ قال أ%بو ذؤيب:

وأ%غ}ب.ر. ل ي.ج\تاز'ه م'ت.و.ض>ح' الر
جال,، كف%ر\ق العام1ر,ي> ي.ل�وح'

أ%راد بال�ت.و.ض>ح من الرجال: الذي يظهر نفسه ف الطريق ول يدخل ف
ال%م.ر,.

وو.ض_حه هو وأ%وض.ح.ه وأ%وض.ح. عنه وت.و.ض_ح الطريق' أ%ي استبان.
والو.ض.ح': الض_و\ء� والبياض'. وف الديث: أ%نه كان يرفع يديه ف



السجود حت ي.بي. و.ض.ح' إب\ط%ي\ه1 أ%ي البياض' الذي تتهما، وذلك للمبالغة
ف رفعهما وتافيهما عن النبي. والو.ض.ح': البياض' من كل شيء؛ ومنه
حديث عمر: صوموا من الو.ض.ح إ,ل الو.ض.ح, أ%ي من الض_وء إ,ل الضوء؛

وقيل: من اللل إ,ل اللل؛ قال ابن ال4ثي: وهو الوجه ل4ن سياق الديث
يدل عليه، وتامه: فإ,ن خ.ف1ي. عليكم فأ%ت1مeوا الع1د_ة ثلثي يوماv؛

وف الديث: غ%ي>ر'وا الو.ض.ح. أ%ي الش_ي\ب يعن اخ\ض1ب'وه.
والواضحة�: ال4س\نان� الت تبدو عند الضحك، صفة غالبة؛ وأ%نشد:

كل© خ.ليل� كنت' صاف%ي\ت'ه،
ل ت.ر.ك. ال له واض1حه

كل©هم' أ%ر\و.غ� من ث%ع\ل%ب�،
ما أ%ش\ب.ه الليلة% بالبار,حه

وف الديث: حت ما أ%وض.ح'وا بضاحكة أ%ي ما ط%ل%عوا بضاحكة ول
أ%ب\د.و\ها، وهي إ,حدى ضواح1ك1 ال3نسان الت تبدو عند الضحك.

وإ,نه لواضح ال%بي, إ,ذا ابيض_ وح.س'ن. ول يكن غليظاv كثي اللحم.
ورجل و.ض_اح¬: ح.س.ن' الوجه أ%بيض' ب.س_ام¬.
والو.ض_اح': الرجل� ال4بيض' اللون ال%س.ن'ه.

وأ%وض.ح. الرجل� والرأ%ة: و'ل1د. ل%هما أ%ولد¬ و'ض_ح¬ بيض¬؛ وقال
ثعلب: هو منك. أ%دن واضحة{ إ,ذا و.ض.ح. لك وظهر حت كأ%نه م'ب\ي.ضe. ورجل

واضح' ال%س.ب, وو.ض_اح'ه: ظاهره ن.ق1يeه مبيضه، على الثل. ودرهم
و.ض.ح¬: ن.ق1ي� أ%بيض، على النسب. والو.ض.ح': الد>ر\هم الضحيح. وال4وضاح':
،vح.ل}ي¬ من الدراهم الصحاح. وحكى ابن ال4عراب: أ%عطيته دراهم أ%وضاحا

كأ%نا أ%لبان� ش.و\ل� ر.ع.ت\ بد.ك}داك1 مالك{؛ مالك: رمل بعينه وقلما
ترعى ال3بل هنالك إ,ل ال%ل1ي_ وهو أ%بيض، فشبه الدراهم ف بياضها

بأ%لبان ال3بل الت ل ترعى إ,ل ال%ل1ي>. وو.ض.ح' الق%د.م: بياض'
أ%خ\م.ص1ه؛ وقال ال�م.ي\ح':

والش_و\ك' ف و.ض.ح, الرجلي, م.ر\ك�وز'
وقال النضر: التوض>ح' والواضح من ال3بل ال4بيض، وليس بالشديد

البياض، أ%شدe بياضاv من ال4ع\ي.ص, وال4ص\ه.ب, وهو التوض>ح' ال4ق}راب؛
وأ%نشد:

،Dم'ت.و.ض>ح' ال4ق}راب,، فيه ش'ه\ل%ة



ش.ن,ج' اليدين ت.خال�ه م.ش\ك�ول
وال4واض1ح': ال4يام' البيض، إ,ما أ%ن يكون جع. الواضح فتكون المزة

بدلv من الواو ال�ول لجتماع الواوين، وإ,ما أ%ن يكون جع ال4و\ض.ح.
وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%مر بصيام ال4واض1ح,؛ حكاه

الروي ف الغريبي. قال ابن ال4ثي: وف الديث أ%مر بصيام ال4و\ضاح, يريد
أ%يام. الليال ال4واض1ح أ%ي البيض جع واضحة، وهي ثالث عشر ورابع عشر

وخامس عشر، وال4صل و.واض1ح، فقلبت الواو ال�ول هزة.
والواض1حة من الش>جاج: الت ت'ب\دي و.ض.ح. العظم؛ ابن سيده:

وال�وض1حة� من الش>جاج الت بلغت العظم فأ%وض.ح.ت\ عنه؛ وقيل: هي الت ت.ق}ش1ر
اللدة% الت بي اللحم والعظم أ%و تشقها حت يبدو و.ض.ح' العظم، وهي الت

يكون فيها القصاص خاصة، ل4نه ليس من الشجاج شيء له حد_ ينتهي إ,ليه
سواها، وأ%ما غيها من الشجاج ففيها ديتها، وذكر ال�وض1حة ف أ%حاديث كثية

وهي الت تبدي العظم أ%ي ب.ياض.ه، قال: والمع ال%واض1ح؛ والت ف�ر,ض.
فيها خس من ال3بل: هي ما كان منها ف الرأ}س والوجه، فأ%ما ال�وض1حة

ف غيها ففيها الكومة، ويقال للن_ع.م: و.ض1يحةD وو.ضائ1ح'؛ ومنه قول
أ%ب و.ج\ز.ة:

لق%و\م1ي.، إ,ذ ق%و\مي جيع¬ ن.واه'م'،
وإ,ذ أ%نا ف ح.ي¼ كثي الو.ضائ1ح

والو.ض.ح': اللب'؛ قال أ%بو ذؤيب الذل:
ع.ق�و\ا بس.ه\م� فلم ي.ش\ع'ر\ به أ%حد¬،

ث اس\ت.فاؤوا وقالوا: ح.ب_ذا الو.ض.ح'
أ%ي قالوا: اللب' أ%حبe إ,لينا من الق%و.د، فأ%خب أ%نم آث%ر'وا إ,بل

الدية وأ%لبانا على دم قاتل صاحبهم؛ قال ابن سيده: وأ�راه سي بذلك
لبياضه؛ وقيل: الو.ض.ح' من اللب ما ل ي'م\ذ%ق\؛ ويقال: كثر الو.ض.ح' عند

بن فلن إ,ذا ك%ث�ر.ت أ%لبان� ن.ع.م1هم. أ%بو زيد: من أ%ين و.ض.ح.
الراكب'؟ أ%ي من أ%ين بدا؛ وقال غيه: من أ%ين أ%وض.ح، بال4لف. ابن سيده:

و.ض.ح. الراكب' ط%ل%ع.
ومن أ%ين أ%وض.ح\ت.، بال4لف، أ%ي من أ%ين خرجت، عن ابن ال4عراب؛

التهذيب: من أ%ين أ%وض.ح الراكب'، ومن أ%ين أ%وض.ع.، ومن أ%ين بدا وض.ح'ك؟
وأ%وض.ح\ت' قوماv: رأ%يتهم.



واستوض.ح. عن ال4مر: بث. أ%بو عمرو: استوض.ح\ت' الشيء4 واستشرف}ته
واستكف%ف}ت'ه وذلك إ,ذا وضعت يدك على عينيك ف الشمس تنظر هل تراه، ت'و.ق9ي

بكفك عين.ك ش'عاع. الشمس؛ يقال: اس\ت.و\ض1ح\ عنه يا فلن. واستوض.ح\ت'
ال4مر. والكلم. إ,ذا سأ%لته أ%ن ي'و.ض>ح.ه لك.

وو.ض.ح' الطريق: م.ح.ج_ت'ه وو.س.ط�ه. والواضح': ضد� الامل لو'ض'وح
حاله وظهور فضله؛ عن الس_ع\دي. والو.ض.ح': ح.ل}ي¬ من فضة، والمع أ%وضاح،
سيت بذلك لبياضها، واحدها و.ض.ح؛ وف الديث: أ%ن النب، صلى ال عليه

وسلم، أ%قاد من يهودي ق%ت.ل% ج'و.ي\ر,يةv على أ%و\ضاح لا؛ وقيل: الو.ض.ح'
ال%ل}خال�، ف%خ.ص_.

والو'ض_ح': الكواكب' ال�ن_س' إ,ذا اجتمعت مع الكواكب الضيئة من
كواكب النازل؛ الليث: إ,ذا اجتمعت الكواكب النس مع الكواكب الضيئة من

كواكب النازل س'م>ي جيعاv الو'ض_ح.؛ اللحيان: يقال فيها أ%و\ضاح¬ من
الناس وأ%و\باش وأ%س\قاطD يعن جاعات من قبائل ش.ت_ى؛ قالوا: ول

ي'س\م.ع\ لذه الروف بواحد. قال ال4صمعي: يقال ف ال4رض أ%وضاح من ك%ل� إ,ذا
كان فيها شيء قد ابيض_؛ قال ال4زهري: وأ%كثر ما سعتهم يذكرون

الو.ض.ح. ف الكل للن_ص1ي> والص>لYيان1 الص_ي\ف1ي> الذي ل يأ}ت عليه
عام¬ وي.س\و.دe. وو.ض.ح' الطريقة من الكل3: صغارها؛ وقال أ%بو حنيفة: هو

:vما ابيض منها، والمع أ%وضاح¬؛ قال ابن أ%حر ووصف إ,بل
ت.ت.ب_ع' أ%و\ضاحاv بس'ر_ة1 ي.ذ}ب'ل�،

وت.ر\عى ه.ش1يماv، من ح'ل%ي\مة%، بال1يا
وقال مرة: هي بقايا ال%ل1ي� والص>لYيان ل تكون إ,ل9 من ذلك. ورأ%يت

أ%وضاحاv أ%ي ف1ر.قاv قليلة ههنا وههنا، ل واحد لا.
وت'وض1ح': موضع معروف. وف حديث البعث: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم،

كان يلعب وهو صغي مع الغلمان بع.ظ}م, و.ض_اح�؛ وهي ل�ع\ب.ة لصبيان
ال4عراب ي.ع\م1د'ون إ,ل عظم أ%بيض فيمونه ف ظلمة الليل، ث يتفر�قون ف

طلبه، فمن وجده منهم فله الق%م\ر'؛ قال: ورأ%يت الصبيان يصغرونه فيقولون
ع'ظ%ي\م' و.ض_اح�؛ قال: وأ%نشدن بعضهم:

ع'ظ%ي\م و.ض_اح� ض1ح.ن_ الليله،
ل ت.ض1ح.ن_ بعدها من ل%ي\له

قوله: ض1ح.ن_ أ%مر¬ من و.ض.ح. ي.ض1ح'، بتثقيل النون الؤ.كدة، ومعناه



اظ}ه,ر.ن� كما تقول من الوصل: ص1ل%ن�. وو.ض_اح¬: ف%ع_ال من الو'ضوح،
الظهور.

@وطح: الو.ط%ح'، وف التهذيب الو.ط}ح'، بزم الطاء: ما تعلق بال4ظلف
ومالب الطي من الع'ر_ة والطي وأ%شباه ذلك، واحدته و.ط}حة بزم الطاء.

والو.ط}ح: الدفع باليدين ف ع'ن\ف.
وت.واط%ح. القوم': ت.داو.ل�وا الشر_ بينهم؛ قال ال%ك%م' ال%ض\ر.مي�:

وأ%ب، ج.مال� لقد ر.ف%ع\ت' ذ1مار.ها،
بش.باب, كلY م'ح.ب_ر� س.ي_ار,
ل%ذð بأ%فواه1 الرeواة1، كأ%نا

ي.ت.واط%ح'ون% به على د1ينار,
قال ابن بري: ج.مال� اسم امرأ%ة. وذ1مارها: ما يلزم لا من الفظ

والصيانة. ول%ذ9: ي.س\ت.ل1ذ©ه الراوي النشد' له. وال�ح.ب_ر': البيت
Yح.س_ن' من الش>ع\ر. والسي�ار: الذي سار وتناشده الناس. وقوله بشباب كل�ال

مب_ر أ%ي ل ي.خ\ل%ق\ عند الرواة بل هو جديد. يتواطحون أ%ي يتقابلون؛
وقال أ%بو و.ج\ز.ة:

وأ%ك}ب.ر منهم قائلv بقالة،
ت'ف%ر>ج' بي الع.س\ك%ر, التواط1ح,

وت.واط%ح.ت1 ال3بل� على الوض إ,ذا از\د.ح.م.ت\ عليه. والو.ط1يح':
ح1ص\ن¬ بيب؛ وف حديث غزوة خيب ذكر والو.طيح؛ هو بفتح الواو وكسر الطاء

وبالاء الهملة، حصن من حصون خيب.
@وقح: حافر و.قاح¬: ص'ل}ب¬ باق على الجارة، والنعت و.قاح¬، الذكر
وال�نثى فيه سواء، وجعه و'ق�ح وو'ق�ح¬؛ وقد و.ق�ح ي.و\ق�ح و.قاحةv وو'قوحة
وق1حةv و.ق%ح.ةv، ال4خيتان نادرتان؛ قال ابن جن: ال4صل و,ق}حة حذفوا
الواو على القياس كما حذفت من ع1د.ة وز,نة{، ث إ,نم عدلوا با عن

ف1ع\ل%ة إ,ل ف%ع\لة فأ%قروا الرف. باله، وإ,ن زالت الكسرة الت كانت موجبة
Dف%ت.د.ر_جوا بالق1حة1 إ,ل الق%حة، وهي و.ق}ح.ة �له، فقالوا: الق%ح.ة

كج.ف}ن.ة{ ل4ن الفاء فتحت قبل الرف اللقي، كما ذهب إ,ليه ممد بن يزيد؛
وأ%ب ال4ص\م.ع1يe ف القحة إ,ل� الفتح؛ وو.ق1ح. و.ق%حاv وو.ق%ح، فهو

واقح¬ واستوق%ح. وأ%وق%ح.، وكذلك ال�فe والظ�ه\ر'؛ وو.ق�ح. الفرس'
.vوق1ح.ة vو.قاحة



والتوقيح: أ%ن ي'و.ق�ح. الافر' بشحمة ت'ذاب'، حت إ,ذا ت.ش.ي_طت1
الشحمة� وذابت ك�و,ي. با مواضع ال%فا وال4شاع1ر,.

واس\ت.و\ق%ح الافر إ,ذا ص.ل�ب.. وقال غيه: و.قYح\ حوض.ك أ%ي ام\د'ر\ه
حت ي.ص\ل�ب. فل ي'ن.ش>ف. الاء4، وقد ي'و.ق�ح' بالصفائح؛ وقال أ%بو

و.ج\ز.ة:
أ%ف}ر,غ} لا من ذي ص.ف1يح� أ%و\ق%حا،
من ه.ز\مة{ جابت\ ص.م'وداv أ%ب\د.حا

أ%ي من بئر خ.س3يف{ ن'قYيت. أ%ب\د.حا: واسعاv. وو.ق�ح. الافر.: ك%وى
موضع ال%فا وال4شاع1ر, منه بشحمة مذابة.

ورجل و.ق1يح' الوجه وو.قاح'ه: ص'ل}ب'ه قليل الياء، وال�نثى و.قاح¬،
بغي هاء، والفعل كالفعل والصدر كالصدر، وزاد اللحيان ف الوجه: ب.ي>ن'

الو.ق%ح, والو'ق�وح,.
و.ق�1ح. الرجل إ,ذا صار قليل الياء، فهو و.ق1ح¬ وو.قاح¬.

وامرأ%ة و.قاح' الوجه ورجل و.قاح' الذ�ن.ب: صبور على الركوب؛ عن ابن
ال4عراب.

ورجل م'و.ق�ح: أ%صابته البليا فصار م'ج.ر_باv؛ عن اللحيان.
@وكح: و.ك%ح.ه برجله و.ك}حاv: و.ط1ئ%ه و.ط}أv شديداv. واستوك%ح.ت\

م.ع1د.ت'ه: اشتد�ت. واستوك%ح.ت1 الف1راخ'، وهي و'ك�ح¬: غ%ل�ظ%ت\؛ وأ�ر.ى
و'ك�حاv على النسب كأ%نه جع واك1ح أ%و و.ك�وح�، إ,ذ ل يسوغ أ%ن يكون جع

م'س\ت.وك1ح.
وأ%وك%ح. الرجل�: م.ن.ع واشتد� على السائل؛ قال رؤ\بة:

إ,ذا ال�ق�وق' أ%ح\ض.ر.ت\ه أ%وك%حا
قال ال�ف%ض_ل: سأ%لته فاستوك%ح است1يكاحاv أ%ي أ%مسك ول ي'ع\ط1.

ال4زهري عن أ%ب زيد: أ%وك%ح. ع.ط1ي_ت.ه إ,يكاحاv إ,ذا قطعها؛ ال4صمعي:
ح.ف%ر فأ%ك}دى وأ%وك%ح. إ,ذا بلغ الكان% الصeل}ب.؛ ال4زهري: أ%راد

أ%مراv فأ%وك%ح. عنه إ,ذا ك%ف_ عنه وتركه.
،Dوال4وك%ح': التراب'، وقد ذكر ف أ%ول الباب ل4نه عند كراع ف%و\ع.ل

وقياس قول سيبويه أ%ن يكون أ%ف}ع.ل.
@ول: الو.ل1يح' والو.ل1يحة�: الضخم الواسع من ال�والق؛ وقيل: هو

ال�وال1ق' ما كان، والمع الو.ل1يح'. والو.ل1يحة: الغ1رارة�. والو.ل1يح'



eيب' والب.زYوال4ع\دال ي'ح\م.ل فيها الط �والو.لئح: الغ.رائر وال1لل
:vونوه؛ قال أ%بو ذؤ.يب يصف سحابا

ي'ض1يء� ر.باباv كد'ه\م, ال%خا
ض,، ج'لYل}ن. فوق. الو.ليا الو.ليحا
.�وقال اللحيان: الوليحة الغ1رارة

وال1لح': ال1خ\لة�؛ قال ابن سيده: وأ�راه مقلوباv من الو.ل1يح إ,ذ
ل أ%جد ما أ%ستدل به على ميمه، أ%هي زائدة أ%م أ%صل، وحلها على الزيادة

أ%كثر. وف حديث الختار: لا ق%ت.ل% عمر بن سعد جعل رأ}س.ه ف م1لح�
وعلقه؛ حكى اللفظة الروي ف الغريبي.

@ومح: ال4زهري خاصة، ابن ال4عراب: الو.م\ح.ة ال4ث%ر' من الشمس؛ قال:
وقرأ}ت بط شر أ%ن أ%با عمرو الش_ي\بان9 أ%نشده هذه ال4بيات:

لا ت.م.ش_ي\ت' ب'ع.ي\د. الع.ت.م.ه،
س.م1ع\ت' من فوق, الب'يوت1 ك%د.م.ه

إ,ذا ال%ريع' الع.ن\ق%ف1ي' ال�ذ%مه،
ي.ؤ'زeها ف%ح\لD شديد' الض_م\ض.مه

أ%ز�اv بع.ي_ار� إ,ذا ما ق%د_م.ه،
فيها ان\ف%ر.ى و.م_اح'ها وخ.ز.م.ه

قال: و.م_اح'ها ص.د\ع' فرجها. ان\ف%ر.ى: انفتح وان\ف%ت.ق. ل3يلجه
الذكر فيه؛ قال ال4زهري: ل أ%سع هذا الرف إ,ل� ف هذه ال�رجوزة،

وأ%حسبها ف نوادره.
@ونح: ابن سيده: وان.ح\ت' الرجل%: واف%ق}ت'ه.

@ويح: و.ي\ح: كلمة تقال رحةv، وكذلك و.ي\ح.ما؛ قال ح'م.ي\د' بن ثور:
أ%ل ه.ي�ما ما ل%ق1يت' و.ه.ي�ما،

وو.ي\ح¬ لن ل ي.د\ر, ما هن_ و.ي\ح.ما
الليث: و.ي\ح. يقال إ,نه رحة لن تنزل به بلي_ة، وربا جعل مع ما كلمة

واحدة وقيل و.ي\ح.ما. وو.ي\ح¬: كلمة ت.ر.حeم وت.و.جeع، وقد يقال بعن
الدح والعجب، وهي منصوبة على الصدر، وقد ترفع وتضاف ول تضاف؛ يقال:

Dله، وو.ي\ح¬ له الوهري: و.ي\ح كلمة رحة، وو.ي\ل vو.ي\ح. زيد{، وو.ي\حا
كلمة عذاب؛ وقيل: ها بعن واحد، وها مرفوعتان بالبتداء؛ يقال:

و.ي\ح¬ لزيد وو.ي\لD لزيد، ولك أ%ن تقول: وياv لزيد وويلv لزيد، فتنصبهما



بإ,ضمار فعل، وكأ%نك قلت أ%ل}ز.م.ه' ال� و.ي\حاv وو.ي\لv ونو ذلك؛ ولك
أ%ن تقول و.ي\ح.ك. وو.ي\ح. زيد، وو.ي\ل%ك. وو.ي\ل% زيد، بال3ضافة،

فتنصبهما أ%يضاv بإ,ضمار فعل؛ وأ%ما قوله: ف%ت.ع\ساv لم وب'ع\داv لثمود، وما
أ%شبه ذلك فهو منصوب أ%بداv، ل4نه ل تصح إ,ضافته بغي لم، ل4نك لو

�قلت فت.ع\س.ه'م أ%و ب'ع\د.هم ل يصلح فلذلك افترقا. ال4صمعي: الو.ي\ل
ق�ب'وح¬، والو.يح' ت.ر.حeم¬، وو.ي\س¬ تصغيها أ%ي هي دونا. أ%بو زيد:
الو.ي\ل� ه.ل%كةD، والو.ي\ح' ق�ب'وح¬، والو.ي\س' ترحم. سيبويه: الو.ي\ل� يقال

لن وقع ف ال%ل%ك%ة، والو.ي\ح' زجر لن أ%شرف على ال%ل%كة، ول يذكر
ف الو.ي\س شيئاv. ابن الفرج: الو.ي\ح' والو.ي\ل� والو.ي\س' واحد. ابن

سيده: و.ي\ح.ه ك%و.ي\ل%ه، وقيل: و.ي\ح تقبيح. قال ابن جن: امتنعوا من
استعمال ف1ع\ل الو.ي\ح, ل4ن القياس نفاه ومنع منه، وذلك ل4نه لو ص'ر>ف

الفعل من ذلك لوجب اعتلل فائه كو.ع.د.، وعينه كباع، فت.حام.وا استعماله لا
كان ي'ع\ق1ب' من اجتماع إ,عللي، قال: ول أ%دري أ%أ�د\خ1ل% ال4لف'
واللم على الو.ي\ح ساعاv أ%م ت.ب.سeطاv وإ,د\للv؟ الليل: و.ي\س كلمة

ف موضع رأ}فة واستملح، كقولك للصب: و.ي\ح.ه' ما أ%م\ل%ح.ه وو.ي\س.ه
ما أ%ملحه نصر النحوي قال: سعت بعض. من ي.ت.ن.ط�ع' بقول الو.يح' رحة؛

،vإ,ل أ%نه كأ%نه أ%ل}ي.ن' قليل Dر\قان�قال: وليس بينه وبي الويل ف
قال: ومن قال هو رحة؛ يعن أ%ن تكون العرب تقول لن ترحه: و.ي\ح.ه،

ر,ثاي.ةv له. وجاء4 عن سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال
�لع.م_ار�: و.ي\ح.ك. يا ابن س'م.ي_ة% ب'ؤ\ساv لك تقتلك الفئة

الباغية.ال4زهري: وقد قال أ%كثر أ%هل اللغة إ,ن الويل كلمة تقال لكل من وقع ف
ه.ل%ك%ة وعذاب، والفرق بي ويح وويل أ%ن و.ي\لv تقال لن وقع ف ه.ل%ك%ة

أ%و بلية ل يترحم عليه، و.ي\ح تقال لكل من وقع ف بلية ي'ر\ح.م'
وي'د\عى له بالتخلص منها، أ%ل ترى أ%ن الويل ف القرآن لستحقي العذاب

برائمهم: و.ي\لD لكل ه.م\ز.ة{ وي\لD للذين ل يؤتون الزكاة ويل للمطففي وما
أ%شبهها؟ ما جاء4 ويل إ,ل ل4هل, الرائم، وأ%ما و.يح فإ,ن النب، صلى

ال عليه وسلم، قالا لع.م_ار الفاضل كأ%نه أ�ع\ل1م. ما ي'ب\ت.لى به من
القتل، ف%ت.و.ج_ع. له وترحم عليه؛ قال: وأ%صل و.ي\ح وو.ي\س وو.ي\ل كلمة

كله عندي «و.ي\» و'ص1ل%ت\ باء� مرة وبسي مرة وبلم مرة. قال سيبويه:
سأ%لت الليل عنها فزعم أ%ن كل من ن.د1م. فأ%ظهر ندامته قال و.ي\، ومعناها



التندي والتنبيه. ابن ك%ي\سان%: إ,ذا قالوا له: و.ي\لD له، وو.ي\ح¬ له،
وو.ي\س¬ له، فالكلم' فيهن الرفع' على البتداء3 واللم ف موضع الب،

فإ,ن حذفت اللم ل يكن إ,ل النصب كقوله و.ي\ح.ه وو.ي\س.ه.
@وبخ: وب_خ.ه: لم.ه وعذله، وأ%ب_خ.ه' لغة فيه؛ عن ابن ال4عراب. قال

ابن سيده: أ�رى هزته بدلv من الواو، وهو مذكور ف المزة.
والتوبيخ: التهديد والتأ%نيب واللوم؛ يقال: وب_خت فلناv بسوء� فعله

.vتوبيخا
ابن ال4عراب: الو.م\خ.ة الع.ذ}لة الرقة؛ قال أ%بو منصور: ال4صل ف

الو.ب\خ.ة الوم\خ.ة؛ فقلبت الباء 
(* قوله «فقلبت الباء إل» كذا بالصل

ومقتضى كلمه العكس) ميماv لقرب مرجيهما.
@وتخ: الو.ت.خ.ة، بفتح التاء: الوحل.

وأ%وته: ج.ه.د.ه' وبلغ منه؛ عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:
د.رادقاv، وه\ي الس_بوح' ق�ر_حا،
ق%ر\ق%م.ه'م\ ع.ي\ش¬ خ.بيثD أ%و\ت.خا

قال ثعلب: استجاز ابن ال4عراب المع بي الاء3 والاء3 هنا لتقارب
الخرجي، قال: والصواب أ%وتا، بالاء3، أ%ي قلل أ%و أ%قل9. ابن

ال4عراب: يقال ما أ%غن عن و.ت.ح.ة، بالاء3، والو.ت.خ.ة، بالاء3:
الوحل.

@وثخ: ال4زهري ف النوادر: يقال لا اختلط من أ%جناس العشب الغض: و.ثيغة
وو.ثيخ.ة، بالغي والاء3.

ابن ال4عراب: يقال ف الوض ب.ل�ةD وه.ل�ة وو.ث}خ.ة 
(* قوله «ووثخة»

ف نسخة الؤلف بسكون الثلثة، والذي ف القاموس الوثخة، مركة: البلة
من الاء).

@وخخ: الو.خ\و.خ.ة: حكاية بعض أ%صوات الطي.
ورجل و.خ\واخ¬: سي كثي اللحم مضطربه، وقيل: هو البان الضعيف؛ قال

الزفيان:
إ,ن، وم.ن\ شاء4 ابت.غ.ى ق1فاخا،
ل أ%ك' ف ق%و\مي ام\ر.أ% و.خ\واخا



وقيل: الو.خ\واخ الكسل الثقيل؛ وأ%نشد:
ل%ي\س. بو.خ\واخ ول م'س\ت.طل

والو.خ\واخ: الكسلن عن العمل. ويقال للرجل العني: و.خ\واخ وذ%و\ذ%خ
وب.خ\باخ؛ ورجل و.خ\واخ وبباخ إ,ذا استرخى بطنه واتسع جلده. ابن

ال4عراب: الذ�و\ذ%خ والو.خ\واخ العذ}ي.و\ط. وت.م\ر¬ وخواخ: ل حلوة له ول
طعم، قيل: مسترخي اللحى، وكل مسترخ و.خواخ، وذكر ف هذه الترجة عن ابن

ال4عراب: الو.خe ال4ل، والوخ: القصد.
@

ورخ: الو.ر\خ': شجر شبيه بال%ر\خ ف نباته غي أ%نه أ%غب له ورق دقيق
مثل ورق الط�ر\خون أ%و أ%كب.

والو.ري%ة: السترخي من العجي لكثرة الاء3؛ وقد و.ر,خ. ي.و\ر.خ'
و.ر.خاv و.ت.و.ر_خ..

وأ%ور.خ.ت الع.جي.: أ%كث%ر.ت\ ماء4ه حت يسترخي.
وور_خ الكتاب. بيوم كذا: لغة ف أ%ر_خه؛ عن يعقوب.

@وسخ: الوس.خ: ما يعلو الثوب واللد من الدر.ن وقلة التعهد بالاء3؛
وس1خ. اللد' ي.و\س.خ وس.خاv وت.و.س_خ وات_س.خ واستوسخ؛ وكذلك الثوب،

وأ%وسخه ووس_خه ووس_خ\ته أ%نا.
@وشخ: الو.ش\خ': الضعيف الرديء.

@وصخ: الو.ص.خ لغة ف الو.س.خ مضارعة.
@وضخ: الو.ض'وخ، بالفتح: الاء� يكون ف الد_لو شبيه بالن�ص\ف؛ وقد

و.ض.خ الدلو وأ%وض.خ.ها؛ وقال:
ف أ%س\فل الغ.ر\ب و.ضوخ أ�وضخا

vوالو.ضوخ: دون ال1ل}ء3. وأ%وض.خ بالدلو إ,ذا استقى فنف%ح با ن.ف}حا
.v؛ وقيل: استقى با ماء قليلvشديدا

وأ%و\ض.خ\ت له إ,ذا استقيت له قليلv، واسم ذلك الشيء3 الذي ي'ستقى به
الو.ضوخ.

قال: والواعدة مثل ال�واض.خ.ة. وتواضخ الرجلن إ,ذا قاما جيعاv على
البئر يتباريان ف السقي. وتواضخت ال3بل: تبارت ف السي. وتواضخ

الفرسان: تباريا.
والواضخة والو,ضاخ: الباراة ف العدو والبالغة فيه، وقيل: هو أ%ن



تسي مثل سي صاحبك وليس هو بالشديد، وكذلك هو ف الستقاء3، وقيل: هو تباري
الستقي ث استعي ف كل متباريي، وقد واضخه السي.؛ قال العجاج:

ت'واضخ' التقريب. ق1ل}واv م1ق}ل%خا
أ%ي أ%ن هذه ال4تان تواضخ السي هذا الع.ي، فهي تشتد� وتد�؛ قال

ال4زهري: الواضخ.ة عند. العرب العارضة والباراة وإ,ن ل يكن مع ذلك
مبالغة ف العدو، وأ%صله من الوضوخ كما قال ال4صمعي.

وو'ضاخ: جبل معروف، والمزة أ%كثر، يصرف ول يصرف؛ قال ال4زهري: أ�ضاخ
اسم جبل ذكره امرؤ القيس ف شعر له يصف برقاv شامه من بعيد:

فلما أ%ن عل ك%ن.ف%ي\ أ�ضاخ،
وه.ت\ أ%عجاز' ر.ي>قه1 فحارا

@ول: الو.ل%خ' من الع'شب: الطويل. وأ%ول%خ. العشب': طال وعظم.
وأ%رض ول1خ.ة ووليخة وور,خ.ة: مؤت.لخة من النبت.

وول%خ.ه و.ل}خاv: ضربه بباطن كفه. وائت.لخ ال4مر': اختلط.
@ومخ: التهذيب، ابن ال4عراب: الو.م\خ.ة الع.ذ}لة الرقة؛ قال

ال4زهري: وال4صل ف الو.م\خة1 الو.ب\خ.ة فقلبت الباء� ميماv لقرب
مرجيهما.

@وأد: الو.أ}د' والو.ئ1يد': الصوت' العال الشديد' كصوت الائط إ,ذا سقط
ونوه؛ قال ال%ع\ل�وط:

أ%عاذ1ل، ما ي'د\ر,يك أ%ن} ر'ب_ ه.ج\م.ة{،
ل4خ\فاف1ها، ف%و\ق. ال1تان1، وئ1يد'؟

قال ابن سيده: كذا أ%نشده اللحيان ورواه يعقوب ف%ديد'. وف حديث عائشة:
خرجت أ%ق}ف�و آثار الناس, يوم. الندق فسمعت' وئيد. ال4رض خ.ل}ف1ي.

الوئيد': ش1د_ة� الوطء3 على ال4رض يسمع كالد_و,ي� من ب'عد. ويقال: سعت
و.أ}د. قوائم, ال3بل, ووئيد.ها. وف حديث سواد بن مطرف: وأ}د.

الذYع\ل1ب, الوجناء أ%ي صوت. و.ط}ئ1ها على ال4رض. وو.أ}د' البعي: ه.د1ير'ه؛ عن
اللحيان.

ووأ%د. ال%ؤ'ودة%، وف الصحاح وأ%د. ابنت.ه' ي.ئ1د'ها وأ}داv: د.ف%نها
ف القب وهي حية؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ما ل%ق1ي. ال%و\ء�ود' من ظ�ل}م, أ�م�ه،
كما ل%ق1ي.ت\ ذ�ه\لD جيعاv وعام1ر'



:Dم>ه1 إ,ياه بالوأ}د1. وامرأ%ة وئيد¬ ووئيدة�أ%راد من ظ�ل}م, أ
م.و\ء�ودةD، وهي الذكورة ف القرآن العزيز: وإ,ذا ال%وء�ودة� س'ئ1ل%ت\؛ قال

الفسرون: كان الرجل من الاهلية إ,ذا ولدت له بنت دفنها حي تضعها
والدتا حية مافة العار والاجة، فأ%نزل ال تعال: 4ول تقتلوا أ%ولدكم

خشية إ,ملق نن نرزقهم وإ,ياكم\ (الية). وقال ف موضع آخر: 4إ,ذا ب'ش>ر
أ%حدهم بال�نثى ظل وجهه مسود�اv وهو كظيم يتوارى من القوم من س'وء ما

ب'ش>ر به أ%ي'م\س3كه على ه'ون{ أ%م ي.د'سeه ف التراب. ويقال: وأ%د.ها
الوائد' ي.ئ1د'ها وأ}داv، فهو وائد¬، وهي موء�ودةD ووئيد¬. وف الديث:

الوئيد' ف النة أ%ي الوء�ود'، ف%ع1يلD بعن مفعول. ومنهم من كان ي.ئ1د'
الب.ن,ي عن ال%جاعة1، وكانت ك1ن\د.ة� ت.ئ1د' البنات1؛ وقال الفرزدق يعن

جد�ه صعصعة بن ناجية:
وج.د�ي الذي م.ن.ع. الوائدات1،

وأ%ح\يا الوئيد. فلم ي'وأ%د1
وف الديث: أ%نه نى عن و.أ}د1 البنات1 أ%ي ق%تل1ه,ن_. وف حديث

العزل: ذلك الو.أ}د' ال%ف1يe. وف حديث آخر: تلك ال%و\ء�ودة� الصغرى؛ جعل
الع.ز\ل% عن الرأ%ة بنزلة الوأ}د إ,ل أ%نه خفي ل4ن� من ي.ع\ز,ل� عن

امرأ%ته إ,نا يعزل هر.باv من الولد، ولذلك ساها الوء�ودة الصغرى ل4ن
وأ}د. البنات1 ال4حياء الوء�ودة� الكبى. قال أ%بو العباس: من خفف هزة

الوء�ودة قال م.و\دةD كما ترى لئل يمع بي ساكني.
ويقال: ت.و.د�أ%ت\ عليه ال4رض' وت.ك%م_أ%ت وت.ل%م_عت\ إ,ذا غ%ي_ب.ته

وذهب.ت به؛ قال أ%بو منصور؛ ها لغتان، ت.و.د_أ%ت\ عليه وت.و.أ}د.ت\
على القلب.

والتؤ\دة�، ساكنة وتفتح: الت_أ%ن>ي والت_م.هeل� والر_ازنة�؛ قالت
النساء:

ف%تÝى كان ذا ح1ل}م� ر.ز,ين� وتؤ\دة{،
إ,ذا ما ال�ب م1ن طائ1ف1 ال%ه\ل, ح'ل�ت1

وقد ات_أ%د. وت.و.أ�د.، والت_و\آد' منه. وحكى أ%بو علي: ت.ي\د.ك.
بعن ات_ئد\، اسم للفعل ل فعلv، فالتاء بدل من الواو كما كانت ف

التeؤدة، والياء بدل من المزة قلبت معاv قلباv لغي علة. قال ال4زهري: وأ%ما
التeؤدة� بعن التأ%ن>ي ف ال4مر فأ%صلها و'أ%د.ةD مثل التeك%أ%ة1



أ%صلها و'ك%أ%ةD فقلبت الواو تاء؛ ومنه يقال: ات_ئد\ يا فت، وقد
ات_أ%د. ي.ت_ئ1د' ات_ئاداv إ,ذا ت.أ%ن_ى ف ال4مر؛ قال: وثلثيه غي

مستعمل ل يقولون و.أ%د. ي.ئ1د' بعن ات_أ%د.. وقال الليث: يقال إ,يت.أ%د.
وت.و.أ�د.، فإ,يت.أ%د على افت.ع.ل% وت.و.أ�د. على ت.ف%ع_ل. وال4صل

فيهما الوأ}د إ,ل أ%ن يكون مقلوباv من ال4و\د1 وهو ال3ثقال�، فيقال آد.ن
ي.ؤودن أ%ي أ%ثقلن، والت_أ%وeد منه. ويقال: ت.أ%و_د.ت1 الرأ%ة ف

قيامها إ,ذا ت.ث%ن_ت\ لتثاقلها؛ ث قالوا: ت.و.أ�د. وات_أ%د. إ,ذا
vوئيدا vت.ر.ز_ن% وت%ه_ل%، والقلوبات ف كلم العرب كثية. وم.شى م.ش\يا

أ%ي على ت'ؤ\د.ة{؛ قالت الز_ب_اء�:
ما للج,مال, م.ش\ي'ها وئ1يدا؟

أ%ج.ن.د.لv ي.ح\م1ل}ن. أ%م ح.د1يد.ا؟
وات_أ%د. ف مشيه وت.و.أ�د. ف مشيه، وهو افت.ع.ل% وت.ف%ع_ل: من

التeؤدة، وأ%صل التاء ف ات_أ%د. واو. يقال: ات_ئد\ ف أ%مرك أ%ي
ت.ث%ب_ت.

�@وبد: الو.ب\د': الاجة� إ,ل الناس,. والو.ب.د'، بالتحريك: ش1د_ة
الع.ي\ش,، وهو مصدر يوصف به فيقال رجل و.ب.د¬ أ%ي س.ي>ء� الال، يستوي فيه

الواحد والمع كقولك رجل عدل ث يمع فيقال أ%وباد¬ كما يقال ع'دول، على
توهم النعت الصحيح. والو.ب.د': الفقر' والب'ؤ\س'. والوب.د': س'وء الال من

كثرة العيال وقلة الال. ورجل وب.د¬ أ%ي فقي؛ وقوم أ%و\باد¬ وقد
و.ب,د.ت\ حال�ه ت.و\ب.د' و.ب.داv؛ قال الشاعر:

ول%و\ عال%ج\ن. م1ن\ و.ب.د{ ك1بال
وأ%ما ما أ%نشده أ%بو زيد من قول عمرو بن العداء الكلب:

،vفل%م\ ي.ت\ر'ك\ ل%نا س.ب.دا vس.ع.ى ع1قال
فكيف لو ق%د س.ع.ى ع.م\ر¬و ع1قال%ي\ن؟

ل4ص\ب.ح. ال%يe أ%وباداv ول ي.ج,د'وا،
عند. الت_فرeق, ف ال%ي\جا، ج,مال%ي\ن

�فعلى حذف الضاف أ%ي ذ%و,ي أ%وباد وج.م.ع الصدر على التنو�ع. والع1قال
هنا: صدقة� عام، وقوله ج,مالي يريد ق%ط1يع.ي من ال1مال، وأ%راد

جالv ههنا وج,مالv ههنا، وذلك أ%ن أ%صحاب ال3بل يعزلون ال3ناث عن الذكور؛
وأ%نشد ال4صمعي:



ع.ه,د\ت' با س.راة% ب.ن,ي كلب�،
و.ر,ث}ت'ه'م' الياة% فأ%و\ب.د'ون

(* قوله «ورثتهم» كذا بالصل ولعله ورشتهم)
وال�س\ت.و\ب,د': مثل الو.ب.د1.

وو.ب,د. الث�وب' و.ب.داv: أ%خ\ل%ق.. والو.ب.د': الع.ي\ب. وو.ب,د. عليه
وب.داv: غ%ض1ب. مثل و.م1د.. والو.ب.د': الرe مع سكون الريح كالو.م.د1.

والو.ب,د': الشديد' الع.ي\ن,. وإ,نه ل%و.ب.د¬ أ%ي شديد' ال3صابة1
بالعي؛ عنه أ%يضاv. وإ,نه ل%ي.ت.و.ب_د' أ%موال% الناس أ%ي يصيبها بعينه

فيسقطها.
والو.ب\د، بسكون الباء: النeق}رة ف الص_فاة يستنقع فيها الاء، وهي

أ%ظهر من الو.ق}ر، والو.ق}ر' أ%ظهر من الو.ق}ب,.
@وتد: الوت1د'، بالكسر، والو.ت\د' والو.دe: ما ر'ز_ ف الائ1ط أ%و

.vال4رض من الشب، والمع أ%وتاد¬؛ قال ال تعال: وال1بال% أ%وتادا
Dوقوله عز وجل: وفرعون ذي ال4وتاد؛ جاء ف التفسي: أ%نه كانت له حبال

وأ%وتاد ي'ل}عب له با.
وو.ت.د. الو.ت1د' و.ت\داv وت1د.ةv و.و.ت_د. كلها: ث%ب.ت.، وو.ت.د\ت'ه

أ%نا أ%ت1د'ه و.ت\داv وت1د.ةv و.و.ت.د\ت'ه: أ%ث}ب.تeه؛ قال ساعدة بن
:vجؤية يصف أ%سدا

ي'ق%ص>م' أ%ع\ناق. ال%خاض,، كأ%ن_ما
ب,م.ف}ر.ج, ل%ح\ي.ي\ه1 الر>تاج' ال�و.ت_د'

ويقال: ت1د1 الو.ت1د. يا وات1د'، والو.ت1د' م.و\ت'ود. ويقال للوت1د:
و.دÒ، كأ%نم أ%رادوا أ%ن يقولوا ود1د¬ فقلبوا إ,حدى الدالي تاء لقرب

مرج,هما؛ وقوله:
وع.ز ودÒ خاذل و.د_ي\ن,

الو.دe: الوت1د' إ,ل أ%نه أ%دغم التاء ف الدال فقال و.د�. وال1يت.د'
وال1يت.دة�: ال1ر\ز.ب_ة� الت ي'ض\ر.ب' با الوت1د'. وو.ت1د¬ وات1د¬:

ثابت رأ}س منتصب؛ ذهب أ%بو عبيد إ,ل أ%نه من باب ش1ع\ر¬ شاع1ر¬ على
النسب؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه على و.ت1د. كما تقدم. قال: وإ,نا يمل

الشيء على النسب إ,ذا ع'د1م. الفعل، وإ,ذا أ%مرت قلت: ت1د\ و.ت.د.ك
باليت.دة1، وهي ال�د'قe. ال4صمعي: يقال و.ت1د¬ وات1د كما يقال ش'غ\لD شاغ1لD؛



وقول أ%ب ممد الفقعسي:
لق%ت\ على الاء3 ج'ذ%يلv وات1دا،

ول ي.ك�ن\ ي'ح'ل1ف�ها ال%واع1د.ا
إ,نا شبه الرجل بال1ذ}ل لثباته. وج'ذ%ي\ل: تصغي ج,ذ}ل، وهو الراعي
ال�ص\ل1ح' ال%س.ن' الر>ع\ية. يقال: هو جذ}ل� مال� كما يقال ص.د.ى مال�

وب,ل}و مال�، وقد قيل: إ,ن ج'ذ%يلv اسم رجل. والوات1د: الثابت'. والضمي
ف لقت ضمي ال3بل وإ,ن ل يتقدم لا ذكر، ل4ن البيت أ%ول القصيدة

وإ,نا أ%ضمرها لفهم العن. ويقال: و.ت_د. فلن ر,جل%ه ف ال4رض إ,ذا
ث%ب_ت.ها؛ وقال بشار:

ول%ق%د ق�ل}ت'، ح1ي. و.ت_د. ف ال4ر\
ض,: ث%ب,ي¬ أ%ر\ب على ث%هلن1

و.و.ت_د. الرجل�: أ%نع.ظ%. وال4وتاد' ف الشعر على ضربي: أ%حدها
حرفان متحركان والثالث ساكن نو «فعو و علن» وهذا الذي يسميه العروض1يون

القرون ل4ن الركة قد قرنت الرفي، والخر ثلثة أ%حرف متحرك ث ساكن ث
متحرك وذلك «لت» من مفعولت وهو الذي يسميه العروضيون الفروق ل4ن

الرف قد فرق بي التحركي، ول يقع ف ال4وتاد زحاف ل4ن� اعتماد الزء
إ,نا هو عليها، إ,نا يقع ف ال4س\باب ل4ن الزء غي معتمد عليها.

وأ%وتاد' ال4رض: البال ل4نا تثبتها. وأ%وتاد البلد: ر'ؤساؤها. وأ%وتاد'
الف%م,: أ%سنانه على التشبيه؛ قال:

والف%ر� حت ن.ق1د.ت\ أ%وتاد'ها
(* قوله «والفر» كذا بالصل)

استعار الن_ق%د. للموت وإ,نا هو لل4سنان. و.و.ت_د. ف بيته: أ%قام
وثبت. و.و.ت_د. الز�ر\ع': ط%ل%ع نباته فثبت وق%و,ي..

والو.ت1د' والو.ت1د.ة� من ال�ذن: ال�ن.ي_ة� الناشزة ف م'قد�مها مثل
الث©ؤ\ل�ول ت.لي أ%ع\لى العار,ض من اللحية؛ وقيل: هو ال�ن\تب ما يلي

الصeد\غ. الصحاح: والو.ت1دان1 ف ال�ذني اللذان ف باطنهما كأ%نما
وتد، وها الع.ي\ران أ%يضاv. وو.ت1د' الن_عل: الن_اتئ� من أ�ذ�نا.

والو.ت1د': موضع بنجد. وليل%ة الو.ت1د.ة1 لبن تيم على بن عامر بن
صعصعة.

@وجد: وج.د مطلوبه والشيء ي.ج,د'ه و'ج'وداv وي.ج'ده أ%يضاv، بالضم، لغة



عامرية ل نظي لا ف باب الثال؛ قال لبيد وهو عامري�:
لو ش1ئ}ت قد ن.ق%ع. الف�ؤاد' ب,ش.ر\بة{،
ت.د.ع' الص_واد1ي. ل ي.ج'د\ن% غ%ل1يل

vبالع.ذب, ف ر.ض.ف1 الق1لت1 م.ق1يلة
ق41ض_ ال4باط1ح,، ل ي.زال� ظ%ل1يل

قال ابن بري�: الشعر لرير وليس للبيد كما زعم. وقوله: ن.ق%ع. الفؤاد'
أ%ي رو,ي.. يقال ن.ق%ع. الاء� العطش. أ%ذ}هبه ن.ق}عاv ون'قوعاv فيهما،

eر\وي. والص_اد1ي: العطشان. والغليل: ح.ر�والاء الناقع' الع.ذ}ب' ال
العطش. والر_ض.ف': الجارة الرضوفة�. والق1لت': جع ق%ل}ت، وهو نقرة ف

البل ي'ست.ن\ق%ع' فيها ماء السماء. وقوله: ق41ض� ال4باط1ح,، يريد أ%نا
أ%رض ح.ص1بةD وذلك أ%عذب للماء وأ%صفى.

قال سيبويه: وقد قال ناس من العرب: وج.د. ي.ج'د' كأ%نم حذفوها من
vوج,د.ة vي.و\ج'د؛ قال: وهذا ل يكاد' يوج.د' ف الكلم، والصدر و.ج\دا

وو'ج\داv ووج'وداv وو,ج\داناv وإ,ج\داناv؛ ال4خية عن ابن ال4عراب،
وأ%نشد:وآخ.ر م'ل}تاث، ت.ج'رe ك1ساء4ه،

ن.ف%ى عنه إ,ج\دان� الر>ق1ي ال%لو,يا
قال: وهذا يدل على ب.د.ل المزة من الواو الكسورة كما قالوا إ,ل}دةD ف

و,ل}د.ة.
وأ%وج.ده إ,ياه: ج.ع.ل%ه ي.ج,د'ه؛ عن اللحيان؛ وو.ج.د\ت.ن ف%ع.ل}ت'

.vوج,دة vوو'ج\دا vكذا وكذا، وو.ج.د. الال% وغي.ه ي.ج,د'ه و.ج\دا
vوج,د.ة vوو,ج\دانا vوو,ج\دا vوو.ج\دا vالتهذيب: يقال وج.د\ت' ف الال, و'ج\دا

أ%ي ص1ر\ت' ذا مال؛ وو.ج.د\ت الض_ال�ة و,ج\داناv. قال: وقد يستعمل
الو,ج\دان� ف الو'ج\د؛ ومنه قول العرب: و,ج\دان� الر>ق1ي ي'غ.طYي أ%ف%ن.
ال4ف1ي. وف حديث اللقطة: أ%يها الناشد'، غي'ك الواج,د'؛ م1ن و.ج.د.

الض_ال9ة ي.ج,د'ها. وأ%وجده ال مطلوب.ه أ%ي أ%ظفره به.
والو'ج\د' والو.ج\د' والو,ج\د': اليسار والس_عة�. وف التنزيل العزيز:

أ%سك1ن'وه'ن_ من حيث� سك%ن\تم من و.ج\د1كم؛ وقد قرئ بالثلث، أ%ي من
س.ع.تكم وما ملكتم، وقال بعضهم: من مساكنكم.

والواج,د': الغن,يe؛ قال الشاعر:
المد' لل�ه الغ.ن,ي> الواج,د



وأ%وج.ده ال أ%ي أ%غناه. وف أ%ساء ال عز وجل: الواجد'، هو الغن
الذي ل يفتقر. وقد وج.د. ت.ج,د' ج,دة أ%ي استغن غنÝى ل فقر بعده. وف

الديث: ل%يe الواج,د1 ي'ح1ل9 ع'ق�وب.ت.ه وع1ر\ض.ه أ%ي القادر, على قضاء
دينه. وقال: المد ل الذي أ%و\ج.د.ن بعد فقر أ%ي أ%غنان، وآج.د.ن

بعد ضعف أ%ي قو�ان. وهذا من و.ج\د1ي أ%ي ق�د\رت. وتقول: وج.د\ت ف الغ1ن
 vوو,ج\دانا vواليسار وج\دا

(* قوله «وجداv ووجداناv» واو وجداv مثلثة،
أفاده القاموس.) وقال أ%بو عبيد: الواجد' الذي ي.ج,د' ما يقضي به دينه.

وو'ج,د. الشيء� عن عد.م، فهو موجود، مثل ح'م� فهو مموم؛ وأ%وج.د.ه ال
ول يقال وج.د.ه، كما ل يقال ح.م�ه.

vوموج.دة vوج,د.ة vوو.ج.د عليه ف الغ.ضب ي.ج'د' وي.ج,د' و.ج\دا
وو,ج\داناv: غضب. وف حديث ال3يان: إ,ن سائلك فل ت.ج,د\ علي� أ%ي ل

ت.غ\ض.ب\ من سؤال؛ ومنه الديث: ل ي.ج,د1 الصائم' على ال�ف}طر، وقد تكر_ر.
ذكره ف الديث اساv وفعلv ومصدراv وأ%نشد اللحيان قول صخر الغي�:

ك1لنا ر.د_ صاح1ب.ه ب,ي.أ}س�
وت.أ}ن,يب�، وو,ج\دان{ ش.ديد1

فهذا ف الغضب ل4ن ص.خ\ر. الغي� أ%يأ%س. ال%مام.ة من ولدها ف%غ.ض1ب.ت\
عليه، ول4ن المامة أ%ي\أ%سته من ولده فغ.ض1ب. عليها. وو.ج.د. به

و.ج\داv: ف ال�ب> ل غي، وإ,نه لي.ج,د' بفلنة و.ج\داv شديداv إ,ذا كان
ي.ه\واها وي'ح1بeها ح'ب�اv شديداv. وف الديث، حديث ابن ع'مر وع'يينة بن

ح1ص\ن: وال ما بطنها بوالد ول زوجها بواجد أ%ي أ%نه ل يبها؛ وقالت
شاعرة من العرب وكان تزوجها رجل من غي بلدها ف%ع'ن>ن. عنها:

،vم.ن\ ي'ه\د1 ل م1ن ماء� ب.ق}عاء4 ش.ر\بة
فإ,ن� له م1ن\ ماء3 ل1ينة% أ%ر\بع.ا

لقد زاد.ن و.ج\داv ب,ب.ق}عاء4 أ%ن_ن
و.ج.د\ت' م.طايانا ب,ل1ينة% ظ�ل�عا
ف%م.ن\ م'ب\ل1غD ت1ر\ب.ي_ بالر_م\ل, أ%نن

ب.ك%ي\ت'، فلم أ%تر'ك\ ل1ع.ي\ن.ي_ م.د\م.عا؟
تقول: من أ%هدى ل شربة من ماء3 ب.ق}عاء4 على ما هو من م.رارة الطعم

فإ,ن له من ماء3 ل1ينة% على ما هو به من الع'ذوبة1 أ%ربع. شربات، ل4ن بقعاء



حبيبة إ,ل� إ,ذ هي بلدي وم.و\ل1د1ي، ول1ينة� ب.غ1يض.ةD إ,ل9 ل4ن
الذي تزوجن من أ%هلها غي مأ}مون علي�؛ وإ,نا تلك كناية عن تشكيها لذا

الرجل حي ع'ن>ن. عنها؛ وقولا: لقد زادن حب�اv لبلدت بقعاء هذه أ%ن هذا
الرجل الذي تزوجن من أ%هل لينة عنن عن فكان كالطية الظالعة ل تمل

صاحبها؛ وقولا: فمن مبلغ ترب�
(البيت) تقول: هل من رجل يبلغ صاح1ب.ت.ي_ بالرمل أ%ن بعلي ضعف عن

وعنن، فأ%وحشن ذلك إ,ل أ%ن بكيت حت ق%ر,ح.ت\ أ%جفان فزالت الدامع ول
يزل ذلك الفن الدامع؛ قال ابن سيده: وهذه ال4بيات قرأ}تا على أ%ب

العلء صاعد بن السن ف الكتاب الوسوم بالفصوص. ووج.د الرجل� ف الز\ن
vبالفتح، وو.ج,د؛ كلها عن اللحيان: ح.ز,ن%. وقد و.ج.د\ت' فلنا ،vو.ج\دا

فأ%نا أ%ج,د' و.ج\داv، وذلك ف الزن.
وت.و.ج_د\ت' لفلن أ%ي ح.ز,ن\ت' له. أ%بو سعيد: ت.و.ج_د فلن أ%مر كذا

إ,ذا شكاه، وهم ل ي.ت.و.ج_د'ون سهر ليلهم ول ي.ش\كون ما مسهم من
مشقته.

@وحد: الواحد': أ%ول عدد الساب وقد ث�ن>ي.؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
فلما الت.ق%ي\نا واح1د.ي\ن, ع.ل%و\ت'ه

ب,ذي الك%ف>، إ,ن للك�ماة1 ض.ر'وب'
وجع بالواو والنون؛ قال الكميت:

ف%ق%د\ ر.ج.ع'وا ك%ح.ي¼ واحد1د1ينا
التهذيب: تقول: واحد واثنان وثلثة إ,ل عشرة فإ,ن زاد قلت أ%حد عشر

يري أ%حد ف العدد مرى واحد، وإ,ن شئت قلت ف البتداء واحد اثنان ثلثة
ول يقال ف أ%حد عشر غي أ%حد، وللتأ}نيث واحدة، وإ,حدى ف ابتداء العدد

تري مرى واحد ف قولك أ%حد وعشرون كما يقال واحد وعشرون، فأ%ما إ,حدى
عشرة فل يقال غيها، فإ,ذا حلوا ال4حد على الفاعل أ�جري مرى الثان
والثالث، وقالوا: هو حادي ع1ش\ريهم وهو ثان عشريهم، والليلة الادية%

عش\ر.ة% واليوم الادي عش.ر؛ قال: وهذا مقلوب كما قالوا جذب وجبذ، قال ابن
سيده: وحادي عشر مقلوب¬ موض1ع الفاء إ,ل اللم ل يستعمل إ,ل كذلك، وهو

فاع1ل نقل إ,ل عالف فانقلبت الواو الت هي ال4صل ياءé لنكسار ما قبلها.
وحكى يعقوب: معي عشرة فأ%ح>د\ه'ن_ ل1ي.ه\ أ%ي ص.ي>ر\ه'ن_ ل أ%حد

عشر. قال أ%بو منصور: جعل قوله فأ%ح>د\ه'ن_ ليه، من الادي ل من أ%حد،



قال ابن سيده: وظاهر ذلك يؤنس بأ%ن الادي فاعل، قال: والوجه إ,ن كان هذا
الروي صحيحاv أ%ن يكون الفعل مقلوباv من وح.د\ت إ,ل ح.د.و\ت، وذلك

أ%نم لا رأ%وا الادي ف ظاهر ال4مر على صورة فاعل، صار كأ%نه جار� على
حدوث ج.ر.يان% غاز� على غزوت؛ وإ,حدى صيغة مضروبة للتأ}نيث على غي بناء
الواحد كبنت من ابن وأ�خت من أ%خ. التهذيب: والو'ح\دان� جع الواح1د1 ويقال

ال�ح\دان� ف موضع الو'ح\دان1. وف حديث العيد: فصلينا و'حداناv أ%ي
منفردين جع واحد كراكب ور'ك}بان. وف حديث حذيفة: أ%و\ ل%ت'ص.ل©ن�

و'ح\داناv. وتقول: هو أ%حدهم وهي إ,حداهن�، فإ,ن كانت امرأ%ة مع رجال ل يستقم
أ%ن تقول هي إ,حداهم ول أ%حدهم ول إ,حداهن� إ,ل9 أ%ن تقول هي كأ%حدهم

أ%و هي واحدة منهم. وتقول: ال�لوس والق�عود واحد، وأ%صحاب وأ%صحابك
واحد. قال: وال�و.ح>د' كال�ث%ن>ي وال�ث%لYث. قال ابن السكيت: تقول هذا

الادي. ع.ش.ر. وهذا الثان% ع.ش.ر. وهذا الثالث% ع.ش.ر. مفتوح كله إ,ل
العشرين؛ وف الؤ.نث: هذه الادية% ع.ش\رة والثانية% عشرة إ,ل العشرين
تدخل الاء فيها جيعاv. قال ال4زهري: وما ذكرت ف هذا الباب من

ال4لفاظ النادرة ف ال4حد والواحد وال3حدى والادي فإ,نه يري على ما جاء عن
العرب ول يعد�ى ما حكي عنهم لقياس متوه�م اطراده، فإ,ن ف كلم العرب

النوادر الت ل تنقاس وإ,نا يفظها أ%هل العرفة العتنون با ول
يقيسون عليها؛ قال: وما ذكرته فإ,نه كله مسموع صحيح. ورجل واحد: م'ت.ق%د>م ف

ب.أ}س أ%و علم أ%و غي ذلك كأ%نه ل مثل له فهو وحده لذلك؛ قال أ%بو
خراش:

أ%ق}ب.ل}ت' ل ي.ش\ت.دe ش.د>ي. واح1د¬،
ع1ل}ج¬ أ%ق%بe م'س.ي_ر' ال4ق}راب,

والمع أ�ح\دانD وو'ح\دانD مثل شاب¼ وش'ب�ان{ وراع ور'ع\يان. ال4زهري:
يقال ف جع الواحد أ�ح\دانD وال4صل و'ح\دان فقلبت الواو هزة

لنضمامها؛ قال الذل:
ي.ح\م1ي الص_رية%، أ�ح\دان� الرجال, له

ص.ي\د¬، وم'ج\ت.ر,ئ¬ بالليل, ه.م�اس'
قال ابن سيده: فأ%ما قوله:

طار'وا إ,ليه ز.رافات{ وأ�ح\دانا
فقد يوز أ%ن ي'ع\ن أ%فراداv، وهو أ%جود لقوله زرافات، وقد يوز أ%ن



يعن به الشجعان الذين ل نظي لم ف البأ}س؛ وأ%ما قوله:
ل1ي.ه\ن,ئ ت'راثي لم\رئ� غي, ذ1ل9ة{،

ص.ناب,ر' أ�ح\دانD ل%ه'ن_ ح.ف1يف'
س.ريعات' م.وت{ ر.ي>ثات' إ,فاقة{،

إ,ذا ما ح'م1ل}ن.، ح.م\ل�ه'ن_ خ.ف1يف'
فإ,نه عن بال�ح\دان1 السهام ال4ف}راد الت ل نظائر لا، وأ%راد

لم\رئ� غي ذي ذ1ل9ة{ أ%و غي ذليل. والص_ناب,ر': الس>هام' الر>قاق'.
وال%ف1يف: الصوت'. والر_ي>ثات': الب,طاء�. وقوله: س.ر,يعات' موت

ر.ي>ثات' إ,فاقة، يقول: ي'م1ت\ن. م.ن ر'مي. بن ل ي'فيق منهن سريعاv، وحلهن
خفيف على من ي.ح\م1ل�ه'ن_.

وحكى اللحيان: عددت الدراهم أ%ف}راداv وو,حاداv؛ قال: وقال بعضهم:
أ%عددت الدراهم أ%فراداv وو,حاداv، ث قال: ل أ%دري أ%ع\د.د\ت' أ%من الع.د.د

أ%م من الع'د�ة. والو.ح.د' وال4ح.د': كالواحد هزته أ%يضاv بدل من واو،
وال4ح.د' أ%صله الواو. وروى ال4زهري عن أ%ب العباس أ%نه سئل عن

الحاد: أ%هي جع ال4ح.د1؟ فقال: معاذ ال ليس لل4حد جع، ولكن إ,ن ج'علت
جع. الواحد، فهو متمل مثل شاه1د وأ%ش\هاد. قال: وليس للواحد تثنية ول

لللثني واحد من جنسه. وقال أ%بو إ,سحق النحوي: ال4ح.د أ%ن ال4حد شيء
بن لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لفتتح العدد، وأ%حد يصلح ف

الكلم ف موضع الحود وواحد ف موضع ال3ثبات. يقال: ما أ%تان منهم
أ%حد، فمعناه ل واحد أ%تان ول اثنان؛ وإ,ذا قلت جاءن منهم واحد فمعناه

أ%نه ل يأ}تن منهم اثنان، فهذا حدe ال4ح.د ما ل يضف، فإ,ذا أ�ضيف
قرب من معن الواحد، وذلك أ%نك تقول: قال أ%حد الثلثة كذا وكذا وأ%نت تريد

واحداv من الثلثة؛ والواحد' بن على انقطاع النظي وع.و.ز, الثل،
والوح1يد' بن على الو.ح\دة والنفراد عن ال4صحاب من طريق ب.ي\ن'ونته عنهم.

وقولم: لست ف هذا ال4مر بأ%و\ح.د أ%ي لست بعادم فيه مثلv أ%و
ع1د\لv. ال4صمعي: تقول العرب: ما جاء4ن من أ%حد ول تقول قد جاء4ن من أ%حد،

ول يقال إ,ذا قيل لك ما يقول ذلك أ%حد: ب.لى يقول ذلك أ%حد. قال: ويقال:
ما ف الد�ار ع.ريب¬، ول يقال: بلى فيها عريب. الفراء قال: أ%حد يكون

للجمع والواحد ف النفي؛ ومنه قول ال عز وجل: فما منكم من أ%حد عنه
حاجزين؛ ج'ع1ل أ%حد ف موضع جع؛ وكذلك قوله: ل نفر�ق بي أ%حد من رسله؛



فهذا جع ل4ن بي ل تقع إ,ل على اثني فما زاد.
قال: والعرب تقول: أ%نتم ح.ي� واحد وحي واح1دون، قال: ومعن واحدين

Dواحد. الوهري: العرب تقول: أ%نتم حي� واحد وحي� واحدون كما يقال ش1ر\ذ1مة
قليلون؛ وأ%نشد للكميت:

ف%ض.م_ ق%واص1ي. ال4ح\ياء3 منهم،
ف%ق%د\ ر.ج.عوا ك%ح.ي¼ واح1دينا

ويقال: وح_د.ه وأ%ح_د.ه كما يقال ث%ن_اه وث%ل�ثه. ابن سيده: ورجل
أ%ح.د¬ وو.ح.د¬ وو.ح1د¬ وو.ح\د¬ وو.ح1يد¬ وم'ت.و.ح>د أ%ي م'ن\ف%ر,د¬،

وال�نثى و.ح1دةD؛ حكاه أ%بو علي ف التذكرة، وأ%نشد:
كالب.ي\دانة1 الو.ح1ده\

ال4زهري: وكذلك ف%ريد¬ وف%ر.د¬ وف%ر,د¬. ورجل وح1يد¬: ل أ%ح.د. معه
ي'ؤن,س'ه؛ وقد و.ح1د. ي.و\ح.د' و.حادةv وو.ح\دةv و.و.ح\داv. وتقول: بقيت

و.حيداv ف%ريداv ح.ريداv بعن واحد. ول يقال: بقيت أ%و\ح.د. وأ%نت تريد
ف%ر\داv، وكلم العرب ييء على ما بن عليه وأ�خذ عنهم، ول ي'ع.د�ى به

موضع'ه ول يوز أ%ن يتكلم فيه غي أ%هل العرفة الراسخي فيه الذين أ%خذوه
عن العرب أ%و عمن أ%خذ عنهم من ذوي التمييز والثقة. وواحد¬ وو.ح.د

وأ%ح.د بعن؛ وقال:
فل%م_ا الت.ق%ي\نا واحد.ي\ن ع.ل%و\ت'ه'

اللحيان: يقال و.ح1د. فلن ي.و\ح.د' أ%ي بقي وحده؛ ويقال: و.ح1د.
و.و.ح'د. وف%ر,د. وف%ر'د. وف%ق1ه. وف%ق�ه. وس.ف1ه. وس.ف�ه. وس.ق1م. وس.ق�م.

vوح1دة vوف%ر,ع. وف%ر'ع. وح.ر,ض. وح.ر'ض.. ابن سيده: وح1د. ووح'د. وحادة
وو.ح\داv وت.و.ح_د.: بقي وحده ي.ط�رد إ,ل العشرة؛ عن الشيبان.

وف حديث ابن النظلية: وكان رجل م'توح�داv أ%ي م'ن\فرداv ل ي'خال1ط
الناس ول ي'جال1سهم. وأ%وحد ال جانبه أ%ي ب'قYي و.ح\د.ه. وأ%و\ح.د.ه

لل4ع\داء: تركه. وحكى سيبويه: الو.ح\دة ف معن التو.حeد. وت.و.ح_د.
برأ}يه: تفر�د به، ودخل القوم م.و\ح.د. م.و\ح.د. وأ�حاد. أ�حاد. أ%ي ف�رادى

vمعدول عن ذلك. قال سيبويه: فتحوا م.و\ح.د إ,ذ كان اسا ،vواحدا vواحدا
موضوعاv ليس بصدر ول مكان. ويقال: جاؤوا م.ث}ن.ى م.ثن وم.و\ح.د.

م.و\حد، وكذلك جاؤوا ث�لث% وث�ناء4 وأ�حاد.. الوهري: وقولم أ�حاد. و.و'حاد.
وم.و\ح.د غي مصروفات للتعليل الذكور ف ث�لث%. ابن سيده: مررت به



وح\د.ه، مصدر ل يثن ول يمع ول ي'غ.ي�ر عن الصدر، وهو بنزلة قولك
إ,ف}راداv وإ,ن ل يتكلم به، وأ%صله أ%و\ح.د\ت'ه ب,م'روري إ,ياداv ث ح'ذ1فت

زياداته فجاء4 على الفعل؛ ومثله قولم: ع.م\ر.ك. الل�ه. إ,ل� فعلت
أ%ي ع.م_رت'ك ال تعمياv. وقالوا: هو نسيج' وح\د1ه وع'ي.ب\ر' وح\د1ه

وج\ح.ي\ش' وح\د1ه فأ%ضافوا إ,ليه ف هذه الثلثة، وهو شاذ9؛ وأ%ما ابن
ال4عراب فجعل وح\د.ه اساv ومكنه فقال جلس وح\د.ه وعل وح\د.ه وجل%سا على
وح\د.ي\ه,ما وعلى وح\د1ها وجلسوا على و.ح\د1هم، وقال الليث: الو.ح\د ف كل

شيء منصوب جرى مرى الصدر خارجاv من الوصف ليس بنعت فيتبع السم، ول
بب فيقصد إ,ليه، فكان النصب أ%ول به إ,ل أ%ن العرب أ%ضافت إ,ليه

فقالت: هو ن.سيج' وح\د1ه، وها ن.س3يجا وح\د1ها، وهم ن'س.جاء� وحد1هم، وهي
ن.س3يجة� وحد1ها، وهن_ نسائج وح\د1هن_؛ وهو الرجل الصيب الرأ}ي. قال:

وكذلك ق%ريع' وح\د1ه، وكذلك ص.ر\ف�ه، وهو الذي ل يقارعه ف الفضل أ%حد.
قال أ%بو بكر: وحده منصوب ف جيع كلم العرب إ,ل ف ثلثة مواضع، تقول:
ل إ,له إ,ل ال وحده ل شريك له، ومررت بزيد وحده؛ وبالقوم وحدي. قال:

وف نصب وحده ثلثة أ%قوال: قال جاعة من البصريي هو منصوب على الال،
وقال يونس: وحده هو بنزلة عنده، وقال هشام: وحده منصوب على الصدر، وحكى

و.ح.د. ي.ح1د' ص.د.ر و.ح\د.ه على هذا الفعل. وقال هشام والفراء: ن.س3يج'
وحد1ه وع'ي.ي\ر' وحد1ه وواحد' أ�م�ه نكرات، الدليل على هذا أ%ن العرب

تقول: ر'ب_ ن.س3يج, وحد1ه قد رأ%يت، ورب� واحد أ�م�ه قد أ%س.ر\ت'؛ وقال
حات:

أ%ماو,ي� إ,ن ر'ب_ واح1د1 أ�م>ه
أ%خ.ذ}ت'، فل ق%ت\لD عليه، ول أ%س\ر'

وقال أ%بو عبيد ف قول عائشة، رضي ال عنها، ووص\ف1ها عمر، رحه ال:
كان وال3 أ%ح\وذ1ي�اv ن.س3يج. وحد1ه؛ تعن أ%نه ليس له شبيه ف رأ}يه

وجيع أ�موره؛ وقال:
جاء4ت\ به م'ع\ت.ج,راv ب,ب'ر\د1ه،

س.ف}واء� ت.ر\دي ب,ن.سيج, وحد1ه
قال: والعرب تنصب وحده ف الكلم كله ل ترفعه ول تفضه إ,ل ف ثلثة

أ%حرف: نسيج وحده، وع'ي.ي\ر وحده، وج'ح.ي\ش وحده؛ قال: وقال البصريون
إ,نا نصبوا وحده على مذهب الصدر أ%ي ت.و.ح_د وحد.ه؛ قال: وقال أ%صحابنا



إ,نا النص\ب' على مذهب الصفة؛ قال أ%بو عبيد: وقد يدخل ال4مران فيه
جيعاv؛ وقال شر: أ%ما نسيج وحده فمدح وأ%ما جحيش وحده وعيي وحده فموضوعان

موضع الذم�، وها اللذان ل ي'شاو,ران1 أ%حداv ول ي'خال1طان1، وفيهما مع
ذلك م.هانةD وض.ع\ف¬؛ وقال غيه: معن قوله نسيج وحده أ%نه ل ثان له

وأ%صله الثوب الذي ل ي'س\دى على س.داه ل1ر,ق9ة غيه من الثياب. ابن
ال4عراب: يقال نسيج' وحده وعيي وحده ورجل� وحده. ابن السكيت: تقول هذا رجل

ل واحد له كما تقول هو نسيج وحده. وف حديث عمر: من ي.د'ل©ن على نسيج
وحده؟ الوهري: الو.ح\دة� النفراد. يقال: رأ%يته وحده وجلس وحده أ%ي

منفرداv، وهو منصوب عند أ%هل الكوفة على الظرف، وعند أ%هل البصرة على الصدر
ف كل حال، كأ%نك قلت أ%وحدته برؤ\يت إ,ياداv أ%ي ل أ%ر. غيه ث

وض.ع\ت وحده هذا الوضع. قال أ%بو العباس: ويتمل وجهاv آخر، وهو أ%ن يكون
الرجل بنفسه منفرداv كأ%نك قلت رأ%يت رجلv منفرداv انفراداv ث وضعت وحده
موضعه، قال: ول يضاف إ,ل ف ثلثة مواضع: هو نسيج وحده، وهو مدح،

وعيي وحده وجحيش وحده، وها ذم، كأ%نك قلت نسيج إ,فراد فلما وضعت وحده موضع
مصدر مرور جررته، وربا قالوا: رجيل وحده. قال ابن بري عند قول الوهري

رأ%يته وحده منصوب على الظرف عند أ%هل الكوفة وعند أ%هل البصرة على
الصدر؛ قال: أ%ما أ%هل البصرة فينصبونه على الال، وهو عندهم اسم واقع موقع

الصدر النتصب على الال مثل جاء زيد ر.ك}ضاv أ%ي راكضاv. قال: ومن
vالبصريي من ينصبه على الظرف، قال: وهو مذهب يونس. قال: وليس ذلك متصا

بالكوفيي كما زعم الوهري. قال: وهذا الفصل له باب ف كتب النحويي
م'س\ت.و\فvى فيه بيان ذلك.

التهذيب: والوح\د خف1يف¬ ح1دة� كلY شيء؛ يقال: و.ح.د. الشيء�، فهو
ي.ح1د' ح1دةv، وكل© شيء على ح1دة{ فهو ثان آخ.ر.. يقال: ذلك على ح1د.ت1ه

وها على ح1د.ت1هما وهم على ح1د.ت1هم. وف حديث جابر ود.ف}ن, أ%بيه: فجعله
ف قب على ح1دة{ أ%ي منفرداv وحد.ه، وأ%صلها من الواو فحذفت من أ%ولا
وعو�ضت منها الاء ف آخرها كع1دة وز,نة{ من الوع\د والو.ز\ن؛ والديث

الخر: اجعل كل� نوع من ترك على ح1دة{. قال ابن سيده: وح1دة� الشيء
ت.و.حeد'ه وهذا ال4مر على ح1دته وعلى وح\د1ه. وحكى أ%بو زيد: قلنا هذا ال4مر

وح\دينا، وقالتاه وح\د.ي\ه,ما، قال: وهذا خلف لا ذكرنا.
وأ%وحده الناس تركوه وحده؛ وقول أ%ب ذؤ.يب:



م'ط%أ}ط%أ%ة ل ي'ن\ب,ط�وها، وإ,ن_ها
ل%ي.ر\ض.ى با ف�ر>اط�ها أ�م_ واح1د1

أ%ي أ%نم ت.ق%د_م'وا ي.ح\ف1رونا ي.ر\ض.و\ن با أ%ن تصي أ�م�اv لواحد
أ%ي أ%ن ت.ض'م_ واحداv، وهي ل تضم أ%كثر من واحد؛ قال ابن سيده: هذا

قول السكري. والوح.د' من الو.ح\ش: ال�ت.و.ح>د، ومن الرجال: الذي ل يعرف
نسبه ول أ%صله. الليث: الوح.د' النفرد، رجل وح.د¬ وث%و\ر وح.د؛ وتفسي

الرجل الو.ح.د1 أ%ن ل ي'عرف له أ%صل؛ قال النابغة:
ب,ذي ال%ل1يل, على م'س\ت.أ}ن,س� وح.د1

والتوحيد: ال3يان بال وحده ل شريك له. وال الواح1د' ال4ح.د': ذو
الوحدانية والتوحeد1. ابن سيده: وال ال4وحد' وال�ت.و.ح>د' وذ�و

الوح\دانية، ومن صفاته الواحد ال4حد؛ قال أ%بو منصور وغيه: الفرق بينهما
أ%ن ال4حد بن لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول ما جاء4ن أ%حد، والواحد

اسم بن ل1م'ف}ت.ت.ح العدد، تقول جاءن واحد من الناس، ول تقول جاءن
أ%حد؛ فالواحد منفرد بالذات ف عدم الثل والنظي، وال4حد منفرد بالعن؛
وقيل: الواحد هو الذي ل يتجزأ� ول يثن ول يقبل النقسام ول نظي له
ول مثل ول يمع هذين الوصفي إ,ل ال عز وجل؛ وقال ابن ال4ثي: ف
أ%ساء ال تعال الواحد، قال: هو الفرد الذي ل يزل وحده ول يكن معه
آخر؛ قال ال4زهري: وأ%ما اسم ال عز وجل أ%حد فإ,نه ل يوصف شيء

بال4حدية غيه؛ ل يقال: رجل أ%ح.د ول درهم أ%ح.د كما يقال رجل وح.د¬ أ%ي فرد
ل4ن أ%حداv صفة من صفات ال عز وجل الت استخلصها لنفسه ول يشركه فيها

شيء؛ وليس كقولك ال واحد وهذا شيء واحد؛ ول يقال شيء أ%حد وإ,ن كان
بعض اللغويي قال: إ,ن ال4صل ف ال4ح.د وح.د؛ قال اللحيان: قال

الكسائي: ما أ%نت من ال4حد أ%ي من الناس؛ وأ%نشد:
وليس ي.ط}ل�ب'ن ف أ%مر, غان,ي.ة{

إ,ل ك%ع.مر�و، وما ع.مر¬و من ال4ح.د1
قال: ولو قلت ما هو من ال3نسان، تريد ما هو من الناس، أ%صبت. وأ%ما قول

ال عز وجل: قل هو ال أ%حد ال الصم.د؛ فإ,ن أ%كثر القراء على تنوين
أ%حد. وقد قرأ%ه بعضهم بترك التنوين وقرئ. بإ,سكان الدال: قل هو ال

أ%ح.د\، وأ%جودها الرفع بإ,ثبات التنوين ف الرور وإ,نا كسر التنوين
.vلسكونه وسكون اللم من ال، ومن حذف التنوين فللتقاء الساكني أ%يضا



وأ%ما قول ال تعال: هو ال، فهو كناية عن ذكر ال العلوم قبل نزول
القرآن؛ العن: الذي سأ%لتم تبيي نسبه هو ال، وأ%حد مرفوع على معن هو

ال أ%حد، وروي ف التفسي: أ%ن الشركي قالوا للنب، صلى ال عليه
وسلم: ان\س'ب\ لنا رب_ك، فأ%نزل ال عز وجل: قل هو ال أ%حد ال الصمد.

قال ال4زهري: وليس معناه أ%ن9 ل ن.س.باv ان\ت.س.ب. إ,ليه ولكن معناه
نفي النسب عن ال3 تعال الواحد1، ل4ن ال4ن\ساب. إ,نا تكون للمخلوقي،

وال تعال صفته أ%نه ل يلد ولداv ينسب إ,ليه، ول يولد فينتسب إ,ل
ولد، ول يكن له مثل ول يكون فيشبه به تعال ال عن افتراء الفترين،

وتقد_س عن إ,لاد1 الشركي، وسبحانه عما يقول الظالون والاحدون علوìا
كبياv. قال ال4زهري: والواحد من صفات ال تعال، معناه أ%نه ل ثان
له، ويوز أ%ن ينعت الشيء بأ%نه واحد، فأ%ما أ%ح.د فل ينعت به غي ال

تعال للوص هذا السم الشريف له، جل ثناؤه. وتقول: أ%ح_د\ت' ال تعال
ووح_د\ته، وهو الواحد' ال4ح.د. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%نه قال لرجل ذ%ك%ر. الل�ه. وأ%وم.أ% بإ,ص\ب.ع.ي\ه1 فقال له: أ%ح>د\
أ%ح>د\ أ%ي أ%ش1ر\ ب,إ,ص\ب.ع� واحدة. قال: وأ%ما قول الناس: ت.و.ح_د. ال

بال4مر وتفر�د، فإ,نه وإ,ن كان صحيحاv فإ,ن ل أ�ح1بe أ%ن أ%ل}ف1ظ% به
ف صفة ال تعال ف العن إ,ل با وصف به نفسه ف التنزيل أ%و ف

السeن_ة، ول أ%جد ال�ت.و.ح>د. ف صفاته ول ال�ت.ف%ر>د.، وإ,نا
ن.ن\ت.ه,ي ف صفاته إ,ل ما وصف به نفسه ول ن'جاو,ز'ه إ,ل غيه ل%ج.ازه

ف العربية. وف الديث: أ%ن ال تعال ل يرض بالو.ح\داني_ة1 ل4ح.د{
غيه، ش.رe أ�م_ت الو.ح\دان© ال�ع\ج,ب' بدينه ال�رائي بع.م.ل1ه،

يريد بالوح\دانY ال�فار,ق. للجماعة ال�ن\ف%ر,د. بنفسه، وهو منسوب إ,ل
الو.ح\دة1 والنفراد1، بزيادة ال4لف والنون للمبالغة.

وال1يحاد': من الواحد1 كال1ع\شار,، وهو جزء واحد كما أ%ن ال1ع\شار.
ع'ش\ر¬، وال%واح1يد' جاعة ال1يحاد1؛ لو رأ%يت أ%ك%مات{ م'ن\ف%ر,دات{ كل

واحدة بائنة من ال�خرى كانت م1يحاداv ومواح1يد.. وال1يحاد': ال4كمة
ال�ف}ر.دة�. وذلك أ%مر ل%س\ت' فيه بأ%و\ح.د أ%ي ل أ�خ.صe به؛ وف

التهذيب: أ%ي لست على ح1دة{. وفلنD واح1د' د.ه\ر,ه أ%ي ل ن.ظ1ي. له.
وأ%وح.د.ه الل�ه': جعله واحد زمانه؛ وفلنD أ%و\ح.د' أ%هل زمانه وف حديث

 Òم�عائشة تصف عمر، رضي ال تعال عنهما: ل3 أ



(* قوله «ل أم إل» هذا
نص النهاية ف وحد ونصها ف حفل: ل أم حفلت له ودرت عليه أي جعت اللب

ف ثديها له.) ح.ف%ل%ت\ عليه ود.ر_ت\ لقد أ%و\ح.د.ت به أ%ي ول%د.ت\ه
وح1يداv ف%ر,يداv ل نظي له، والمع أ�ح\دان مثل أ%س\و.د. وس'ودان؛ قال

الكميت:
فباك%ر.ه، والشمس' ل ي.ب\د' ق%ر\ن'ها،

ب,أ�ح\دان,ه ال�س\ت.و\ل1غات1، ال�ك%لYب'
يعن كلب.ه الت ل مثلها كلب أ%ي هي واحدة الكلب. الوهري: ويقال:

لست ف هذا ال4مر بأ%و\ح.د ول يقال لل�نثى و.ح\داء. ويقال: أ%ع\ط1 كل
واحد منهم على ح1د.ة أ%ي على ح1يال1ه، والاء ع1و.ض¬ من الواو كما قلنا.

أ%بو زيد: يقال: اقتضيت كل درهم على و.ح\د1ه وعلى ح1دته. تقول: فعل ذلك من
ذات1 حدته ومن ذي حدته بعن واحد. وت.و.ح_ده ال بع1ص\مته أ%ي ع.ص.مه

ول ي.ك1ل}ه إ,ل غيه. وأ%و\ح.د.ت1 الشاة� فهي م'وح1د¬ أ%ي و.ض.ع.ت\
واح1داv مثل أ%ف%ذ�ت\. ويقال: أ%ح.د\ت' إ,ليه أ%ي ع.ه,د\ت' إ,ليه؛ وأ%نشد

الفراء:
سار. ال4ح1ب_ة� بال4ح\د1 الذي أ%ح.د'وا

يريد بالع.ه\د1 الذي ع.ه,د'وا؛ وروى ال4زهري عن أ%ب اليثم أ%نه قال
ف قوله:

لقد\ ب.ه.ر\ت. فما ت.خ\ف%ى على أ%ح.د{
قال: أ%قام أ%حداv مقام ما أ%و شيء� وليس أ%حد من ال3نس ول من الن،

ول يتك%ل�م' بأ%ح.د إ,ل ف قولك ما رأ%يت أ%حداv، قال ذلك أ%و تكلم
بذلك من الن وال3نس واللئكة. وإ,ن كان النفي ف غيهم قلت: ما رأ%يت

شيئاv ي.ع\د1ل� هذا وما رأ%يت ما يعدل هذا، ث الع.رب' تدخل شيئاv على أ%حد
وأ%حداv على شيء. قال ال تعال: وإ,ن فاتكم شيء من أ%زواجكم (الية)

وقرأ% ابن مسعود: وإن فاتكم أ%حد من أ%زواجكم؛ وقال الشاعر:
وقالت\: فل%و\ ش.يء# أ%تانا ر.س'وله

س1واك.، ولكن\ ل ن.ج,د\ لك. م.د\ف%عا
أ%قام شيئاv مقام أ%ح.د{ أ%ي ليس أ%ح.د¬ م.ع\د'ولv بك. ابن سيده: وفلن
ل واحد له أ%ي ل نظي له. ول يقوم بذا ال4مر, إ,ل ابن إ,حداها أ%ي
كري الباء3 وال�مهات1 من الرجال وال3بل؛ وقال أ%بو زيد: ل يقوم



بذا ال4مر, إ,ل ابن إ,حداها أ%ي الكري من الرجال؛ وف النوادر: ل
يستطيعها إ,ل ابن إ,ح\داتا يعن إ,ل ابن واحدة منها؛ قال ابن سيده

وقوله:حت اس\تثار'وا ب. إ,ح\د.ى ال3ح.د1،
ل%ي\ثاv ه1ز.ب\راv ذا س1لح� م'ع\ت.د1ي

فسره ابن ال4عراب بأ%نه واحد ل مثل له؛ يقال: هذا إ,ح\د.ى ال3ح.د1
وأ%ح.د' ال4ح.د1ين وواح1د' الحاد1. وسئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة

قال: ذلك أ%ح.د' ال4ح.د1ين؛ قال أ%بو اليثم: هذا أ%بلغ الدح. قال:
وأ%لف ال4ح.د مقطوعة وكذلك إ,حدى، وتصغي أ%ح.د أ�ح.ي\د¬ وتصغي إ,ح\د.ى

أ�ح.يد.ى، وثبوت ال4ل1ف ف أ%ح.د وإ,ح\دى دليل على أ%نا مقطوعة، وأ%ما
أ%ل1ف اث}نا واث}ن.تا فأ%ل1ف وصل، وتصغي اث}نا ث�ن.ي_ا وتصغي اث}ن.تا

ث�ن.ي_تا.
وإ,ح\د.ى بنات1 ط%ب.ق�: الد�اه1ية�، وقيل: ال%ي_ة� سيت بذلك

ل1ت.ل%و>يها حت تصي كالط�ب.ق.
وب.ن'و الو.ح.د1: قوم من بن ت.غ\ل1ب؛ حكاه ابن ال4عراب؛ قال وقوله:

ف%ل%و\ ك�نت'م' م1ن_ا أ%خ.ذ}نا بأ%خ\ذ1كم،
ولك1ن_ها ال4و\حاد' أ%س\ف%ل� ساف1ل,

أ%راد بن الو.ح.د من بن ت.غ\ل1ب.، جعل كل واحد منهم أ%ح.داv. وقوله:
أ%خ.ذ}نا بأ%خ\ذ1كم أ%ي أ%د\ر.ك}نا إ,بلكم فرددناها عليكم.

قال الوهري: وب.ن'و الو.ح1يد1 بط}ن¬ من العرب من بن كلب بن ربيعة بن
عامر بن ص.ع\ص.عة%.

والو.ح1يد': موضع بعينه؛ عن كراع. والوحيد: ن.قاv من أ%ن\قاء
الد_ه\ناء3؛ قال الراعي:

vم.هار,يس'، لق%ت\ بالو.ح1يد1 س.حابة
إ,ل أ�م'ل, الغ.ر�اف1 ذات1 الس_لس1ل,

والو'ح\دان�: ر,مال منقطعة؛ قال الراعي:
حت إ,ذا ه.ب.ط% الو'ح\دان�، وان\ك%ش.ف%ت\

م1ن\ه س.لس1ل� ر.م\ل� ب.ي\ن.ها ر'ب.د'
وقيل: الو'ح\دان� اسم أ%رض. والو.ح1يدان1: ماءان1 ف بلد ق%ي\س

معروفان. قال: وآل� الو.ح1يد1 حيÒ من بن عامر. وف حديث بلل: أ%نه ر.أ%ى
أ�ب.ي_ بن. خ.ل%ف{ يقول يوم بدر: يا ح.د\راها؛ قال أ%بو عبيد: يقول هل أ%حد



رأ%ى مثل هذا؟ وقوله عز وجل: إ,نا أ%عظ�كم بواحدة هي هذه أ%ن} تقوموا
ل م.ث}ن.ى وف�راد.ى؛ وقيل: أ%عظ�كم أ%ن} ت'و.ح>د'وا ال تعال. وقوله:

ذ%ر\ن وم.ن خ.ل%ق}ت' وح1يداv؛ أ%ي ل ي.ش\ر.ك}ن ف خلقه أ%ح.د¬، ويكون
وحيداv من صفة الخلوق أ%ي وم.ن\ خ.ل%ق}ت' وح\د.ه ل مال له ول و.لد ث

ج.ع.ل}ت له مالv وبني. وقوله: ل%س\ت'ن_ كأ%ح.د من النساء3، ل يقل
ك%واح1دة ل4ن أ%حداv نفي عام للمذكر والؤنث والواحد والماعة.

@وخد: الو.خ\د': ضرب من سي ال3بل، وهو سعة ال%ط}و ف الشي، ومثله
ال%د\ي' لغتان. يقال: وخ.د.ت1 الناقة� ت.خ1د' وخ\داv؛ قال النابغة:

ف%ما و.خ.د.ت\ ب,م1ث}ل1ك1 ذات' غ%ر\ب�،
�ح.ط�وطD ف الز>مام,، ول ل%ح'ون

وأ%نشد أ%بو عبيدة ف الناقة:
و.خ'ود من الل�ئي ت.س.م_ع\ن.، بالضeح.ى،

ق%ر,يض. الرeداف%ى بالغ1ناء3 ال�ه.و>د1
ووخ.د. البعي ي.خ1د' و.خ\داv و.و.خ.داناv: أ%س\ر.ع. وو.س_ع ال%ط}و؛

وقيل: رمى بقوائمه كمشي النعام؛ وبعي واخ1د¬ ووخ�اد وظليم و.خ�اد.
وو.خ\د' الفرس,: ضر\ب¬ من سيه؛ حكاه كراع ول ي.ح'د_ه. وف حديث وفاة أ%ب

ذر: رأ%ى قوماv ت.خ1د' بم ر.واح1ل�هم؛ الو.خ\د' ضرب من سي ال3بل سريع.
وف حديث خيب ذكر وخ\دة%، هو بفتح الواو وسكون الاء: قرية من قرى

خ.ي\ب.ر ال%ص1ينة با نل.
@ودد: الودe: مصدر الود_ة. ابن سيده: الودe ال�بe يكون ف جيع

م.داخ1ل ال%ي\ر؛ عن أ%ب زيد.
وو.د1د\ت' الشيء4 أ%و.دe، وهو من ال�م\ن,ي_ة؛ قال الفراء: هذا أ%فضل

الكلم؛ وقال بعضهم: و.د.د\ت' وي.ف}ع.ل� منه ي.و.دe ل غي؛ ذكر هذا ف
قوله تعال: ي.و.دe أ%حد'هم لو ي'ع.م�ر أ%ي يتمن.

الليث: يقال: و,دeك. و.و.د1يد'ك. كما تقول ح1بeك. وح.ب,يب'ك. الوهري:
الو,دe الو.د1يد'، والمع أ%و'دÒ مثل ق1د\ح� وأ%ق}د'ح� وذ1ئ}ب�

وأ%ذ}ؤ'ب�؛ وها ي.ت.واد�ان1 وهم أ%و,د�اء. ابن سيده: و.د_ الشيء4 و'دìا
:vوم.و\د1دة vوم.و.د_ة vو.و.دادا vو.و,دادا vو.و.دادة vا و.و.د�اìو.و,د

أ%ح.ب_ه؛ قال:
إ,ن� ب.ن,ي_ ل%لئام¬ ز.ه.د.ه\،



ما ل% ف ص'د'ور,ه\م م1ن\ م.و\د1د41ه\
أ%راد من م.و.د�ة. قال سيبويه: جاء الصدر ف م.و.د�ة على م.ف}ع.لة ول

يشاكل باب ي.و\ج.ل� فيمن كسر اليم ل4ن واو ي.و\ج.ل� قد تعتل بقلبها
أ%لفاv فأ%شبهت واو ي.ع1د' فكسروها كما كسروا ال%و\ع1د، وإ,ن اختلف

العنيان، فكان تغيي ياج.ل قلباv وتغيي ي.ع1د' حذفاv لكن التغيي يمعهما.
وحكى الزجاجي عن الكسائي: ود.د\ت' الرجل، بالفتح. الوهري: تقول و.د1د\ت' لو

ت.ف}ع.ل ذلك وو.د1د\ت' لو أ%نك تفعل ذلك أ%و.دe و'دìا و.و.دìا
و.و.دادةv، و.و,داداv أ%ي تنيت؛ قال الشاعر:

و.د1د\ت' و,4دادةv لو أ%ن� ح.ظYي،
من ال�ل�ن1، أ%ن} ل ي.ص\ر,م'ون

eوالو.د eا إ,ذا أ%حببته. والو'دìه ودeوو.د1د\ت' الرجل أ%و.د
والو,دe: ال%و.د_ة؛ تقول: بود>ي أ%ن يكون كذا؛ وأ%ما قول الشاعر:

أ%يeها العائ1د' ال�سائ1ل� ع.ن�ا،
وب,ود>يك. ل%و\ ت.ر.ى أ%ك}فان

فإ,نا أ%شبع كسرة الدال ليستقيم له البيت فصارت ياء. وقوله عز وجل: قل
ل أ%سأ%لكم عليه أ%جراv إ,ل الود_ة% ف الق�رب؛ معناه ل أ%سأ%لكم

أ%جراv على تبليغ الرسالة ولكن أ�ذكركم الود�ة ف القرب؛ والود�ة%
منتصبة على استثناء ليس من ال4و�ل ل4ن الود�ة ف القرب ليست بأ%جر؛

وأ%نشد الفراء ف التمن:
وددت' ودادة لو أ%ن حظي

قال: وأ%ختار' ف معن التمن: و.د1د\ت. قال: وسعت و.د.د\ت'، بالفتح،
eوهي قليلة؛ قال: وسواء قلت و.د1د\ت' أ%و و.د.د\ت' الستقبل منهما أ%و.د

وي.و.دe وت.و.دe ل غي؛ قال أ%بو منصور: وأ%نكر البصريون ود.د\ت'،
قال: وهو لن عندهم. وقال الزجاج: قد علمنا أ%ن الكسائي ل يك ود.د\ت إ,ل

vوقد سعه ولكنه سعه من ل يكون حجة. وقرئ: سيجعل لم الرحن' و'د�ا
وو.د�اv. قال الفراء: و'دìا ف صدور الؤمني، قال: قاله بعض الفسرين.

ابن ال4نباري: الو.د'ود' ف أ%ساء3 ال عز وجل، البe لعباده، من
قولك و.د1د\ت الرجل أ%و.د�ه ود�اv وو,داداv و.و.داداv. قال ابن ال4ثي:
الودود ف أ%ساء3 ال تعال، ف%ع'ولD بعن م.ف}ع'ول، من الود� البة.

يقال: وددت الرجل إ,ذا أ%حببته، فال تعال م.و\د'ود أ%ي م.ح\بوب ف قلوب



أ%وليائه؛ قال: أ%و هو ف%ع'ول بعن فاعل أ%ي ي'حب� عباده الصالي بعن
ي.ر\ضى عنهم. وف حديث ابن عمر: أ%ن9 أ%با هذا كان و'دìا لعمر؛ هو على

حذف الضاف تقديره كان ذا و'د� لعمر أ%ي صديقاv، وإ,ن كانت الواو مكسورة
فل يتاج إ,ل حذف فإ,ن الو,د�، بالكسر، الصديق. وف حديث السن: فإ,ن}

واف%ق قول عملv فآخ1ه وأ%و\د1د\ه أ%ي أ%ح\ب,ب\ه وصاد1ق}ه، فأ%ظهر
ال3دغام لل4مر على لغة الجاز. وف الديث: عليكم بتعلم العربية فإ,نا تدل

Òروءة1 وتزيد ف الو.د�ة1؛ يريد م.و.د_ة% الشاكلة؛ ورجل و'د�على ال
وم1و.د� و.و.د'ود¬ وال�نثى و.د'ود¬ أ%يضاv، والو.د'ود': ال�ح1بe. ابن

ال4عراب: الو.د_ة� الكتاب. قال ال تعال: ت'ل}ق�ون إ,ليهم
بالو.د_ة1 أ%ي بالك�ت'ب؛ وأ%ما قول الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب:

،vوأ%ع\د.د\ت' للح.ر\ب, خ.ي\فانة
vو.د'ودا vج.م'وم. ال1راء3 و.قاحا

قال ابن سيده: معن قوله و.د'وداv أ%نا باذلةD ما عندها من ال%ر\ي؛ ل
يصح قوله ود'وداv إ,ل على ذلك ل4ن اليل بائم' والبهائم ل ود_ لا

ف غي نوعها.
وتو.د_د. إ,ليه: تبب. وتو.د_ده: اج\ت.ل%ب. ود_ه؛ عن ابن ال4عراب،

وأ%نشد:
أ%قول�: تو.د_د\ن إ,ذا ما ل%ق1يت.ن

ب,ر,ف}ق�، وم.ع\روف{ م1ن الق%و\ل, ناص1ع,
وفلن و'دeك. وو,دeك. و.و.دeك.، بالفتح، ال4خية عن ابن جن،

وو.ديد'ك وقوم و'دÒ وو,داد¬ وأ%و,د_اء� وأ%و\داد¬ وأ%ودÒ، بفتح المزة وكسر
الواو، و.أ%و'دÒ؛ قال النابغة:

إ,ن، كأ%ن أ%ر.ى النeع\مان% خ.ب_ر.ه
بعض' ال4و'د� ح.ديثاv، غي. م.ك}ذوب,

قال: وذهب أ%بو عثمان إ,ل أ%ن أ%و'د�اv جع د.ل� على واحده أ%ي أ%نه
ل واحد له. قال: ورواه بعضهم: بعض' ال4و.د�، بفتح الواو؛ قال: يريد الذي

هو أ%شدe و'دìا؛ قال أ%بو علي: أ%راد ال4و.د>ين الماعة. الوهري:
ورجال و'د.داء� يستوي فيه الذكر والؤنث لكونه وصفاv داخلv على وصف

للمبالغة.
التهذيب: والو.دe ص.ن.م كان لقوم نوح ث صار ل1كلب وكان ب,د'ومة1



الندل وكان لقريش صنم يدعونه و'د�اv، ومنهم من يهمز فيقول أ�دÒ؛ ومنه سي
ع.بد' و'د¼، ومنه سي أ�دe بن' طابة؛ وأ�د.د: جد م.ع.د> بن عدنان%.

وقال الفراء: قرأ% أ%هل الدينة: ول ت.ذ%ر'ن� و'دìا، بضم الواو، قال أ%بو
منصور: أ%كثر القر_اء قرؤوا و.دìا، منهم أ%بو عمرو وابن كثي وابن

عامر وحزة والكسائي وعاصم ويعقوب الضرمي، وقرأ% نافع و'دìا، بضم الواو.
ابن سيده: و.و.دÒ و.و'دÒ صنم. وحكاه ابن دريد مفتوحاv ل غي. وقالوا:

عبد و'د� يعنونه به، و.و'دÒ لغة ف أ�د�، وهو و'دe بن طابة؛ التهذيب:
الو.د�، بالفتح، الصن.م'؛ وأ%نشد:

ب,و.د>ك1، ما ق%و\مي على ما ت.ر.ك}ت1ه,م\،
س'ل%ي\م.ى إ,ذا ه.ب_ت\ ش.مالD و.ري'ها

أ%راد ب,و.د�ك1 
(* قوله «أراد بود�ك إل» كذا بالصل.) فمن رواه

ب,و.د�ك1 أ%راد بق صنمك1 عليك1، ومن ضم أ%راد بال%و.د�ة بين وبينك1؛ ومعن
البيت أ%ي� شيء وج.د\ت1 قومي يا سليمى على ترك1ك1 إ,ياهم أ%ي قد ر.ض1يت'

بقولك وإ,ن كنت تاركة لم فاصد'قي وقول الق؛ قال: ويوز أ%ن يكون العن
أ%ي� شيء قومي فاصدقي فقد رضيت قولك وإ,ن كنت تاركة لقومي.

وو.د�ان�: واد{ معروف؛ قال نصيب:
ق1ف�وا خ.ب>ر'ون عن س'ل%ي\م.ان% إ,ن_ن،
ل1م.ع\ر'وف1ه من أ%هل, و.د�ان%، طال1ب'

و.و.دÒ: جبل معروف؛ الوهري: والو.د ف قول امرئ القيس:
ت'ظ}ه,ر' الو.د_ إ,ذا ما أ%ش\ج.ذ%ت\،

وت'وار,يه1 إ,ذا ما ت.ع\ت.ك1ر\
(* قوله «تعتكر» يروى أيضاv تشتكر.)

قال ابن دريد: هو اسم جبل. ابن سيده وغيه: والو.دe الو.ت1د' بلغة
تيم، فإ,ذا زادوا الياء قالوا وتيد¬؛ قال ابن سيده: زعم ابن دريد أ%نا لغة

تيمية، قال: ل أ%دري هل أ%راد أ%نه ل يغيها هذا التغيي إ,ل بنو
تيم أ%م هي لغة لتميم غي مغية عن وتد. الوهري: الو.دe، بالفتح،

الو.ت1د' ف لغة أ%هل ند كأ%نم سك�نوا التاء فأ%دغموها ف الدال.
وم.و.د�ة�: اسم امرأ%ة؛ عن ابن ال4عراب، وأ%نشد:

م.و.د�ة� ت.ه\وى ع'م\ر. ش.ي\خ� ي.س'رeه



لا الوت'، ق%ب\ل% الل�ي\ل,، لو أ%ن_ها ت.د\ري
ي.خاف' عليها ج.ف}وة% الناس, ب.ع\د.ه،

ول خ.ت.ن¬ ي'ر\ج.ى أ%و.دe م1ن. الق%ب\ر,
وقيل: إ,نا سيت بالو.د�ة الت هي ال%حبة.

@ورد: و.ر\د' كل9 شجرة: ن.و\ر'ها، وقد غلبت على نوع ال%و\ج.م. قال أ%بو
حنيفة: الو.ر\د' ن.و\ر' كل شجرة وز.ه\ر' كل ن.ب\ت.ة، واحدته و.ر\دة؛ قال:

.vوج.ب.لي�ة vوب.ر>ية vوالورد ببلد العرب كثي، ر,يف1ي_ة
وو.ر_د. الشجر': نو�ر. و.و.ر_دت الشجرة إذا خرج ن.و\ر'ها. الوهري:

الو.رد، بالفتح، الذي ي'شم�، الواحدة وردة، وبلونه قيل لل4سد و.ر\د¬،
وللفرس ور\د، وهو بي الك�م.ي\ت وال4ش\ق%ر. ابن سيده: الو.ر\د لون أ%حر
ي.ض\ر,ب' ال ص'فرة ح.س.نة ف كل شيء؛ ف%ر.س و.ر\د¬، والمع و'ر\د وو,راد¬

وال�نثى ور\دة. وقد و.ر'د الفرس' ي.و\ر'د' و'ر'ودةv أ%ي صار و.ر\داv. وف
الكم: وقد و.ر'د. و'ر\دةv واو\راد�؛ قال ال4زهري: ويقال إ,يراد_

ي.و\رادe على قياس اد\هام_ واك}مات_، وأ%صله إ,و\راد_ صارت الواو ياء
لكسرة ما قبلها. وقال الزجاج ف قوله تعال: فكانت و.ر\دةv كالد>هان؛ أ%ي
صارت كلون الو.ر\د؛ وقيل: فكانت و.ر\دة كلون1 فرس� و.ر\دة{؛ والورد يتلون

فيكون ف الشتاء خلف لونه ف الصيف، وأ%راد أ%نا تتلون من الفزع
ال4كب كما تتلون الدهان الختلفة. واللون و'ر\دةD، مثل غ�ب\سة وش'ق}رة؛

وقوله:
،Dت.ناز.ع.ها ل%و\نان1: و.ر\د¬ وج'ؤوة

ت.ر.ى ل4ياء3 الش_م\س, فيها ت.ح.دeرا
إ,نا أ%راد و'ر\دةv وج'ؤوةv أ%و و.ر\داv وج.أvى. قال ابن سيده: وإ,نا

قلنا ذلك ل4ن ورداv صفة وجؤوة مصدر، والكم أ%ن تقابل الصفة بالصفة
والصدر بالصدر.

وو.ر_د. الثوب.: جعله و.ر\داv. ويقال: و.ر_د.ت1 الرأ%ة� خد_ها إ,ذا
عالته بصبغ القطنة الصبوغة. وع.ش1ي�ةD و.ر\دةD إ,ذا اح.ر_ أ�ف�قها

عند غ�روب الشمس، وكذلك عند ط�لوع الشمس، وذلك علمة ال%د\ب. وقميص
م'و.ر_د: ص'ب,غ% على لون الورد، وهو دون الض.ر_ج,. والو,ر\د': من أ%ساء3
ال�م_ى، وقيل: هو ي.و\م'ها. ال4صمعي: الو,ر\د' يوم ال�م_ى إ,ذا أ%خذت

صاحبها لوقت، وقد و.ر.د.ت\ه ال�م_ى، فهو م.و\ر'ود¬؛ قال أ%عراب لخر:



ما أ%مار' إ,ف}راق, ال%و\ر'ود1 
(* قوله «إفراق الورود» ف الصحاح قال

ال4صمعي: أفرق الريض من مرضه والموم من حاه أي أ%قبل. وحكى قول
العراب هذا ث قال: يقول ما علمة برء الموم؟ فقال العرق.) فقال:
الرeحضاء�. وقد و'ر,د. على صيغة ما ل ي'س.م� فاعله. ويقال: أ%ك}ل� الرeط%به

م.و\ر,دةD أ%ي م.ح.م_ةD؛ عن ثعلب.
والو,ر\د' و'ورد' القوم: الاء. والو,ر\د': الاء الذي ي'ور.د'.

والو,ر\د': البل الوار,دة؛ قال رؤبة:
لو د.ق_ و,ر\دي ح.و\ض.ه ل ي.ن\د.ه1

وقال الخر:
يا ع.م\ر'و ع.م\ر. الاء و,ر\د¬ ي.د\ه.م'ه\

وأ%نشد قول جرير ف الاء:
ل و,ر\د. للق%و\م,، إ,ن ل ي.ع\ر,ف�وا ب.ر.دى،

إ,ذا تك%ش_ف. عن أ%ع\ناق1ها الس_د.ف'
ب.ر.دى: نر د1م.ش\ق.، حرسها ال تعال. والو,ر\د': الع.ط%ش'.

وال%وار,د': ال%ناه1ل�، واح1د'ها م.و\ر,د¬. و.و.ر.د. م.و\ر,داv أ%ي
و'ر'وداv. وال%و\ر,دة�: الطريق إ,ل الاء. والو,ر\د': وقت' يوم, الو,ر\د1

بي الظYم\أ%ي\ن,، وال%ص\د.ر' الو'ر'ود'. والو,ر\د': اسم من و,ر\د1
يوم, الو,ر\د1. وما و.ر.د. من جاعة الطي وال3بل وما كان، فهو و,ر\د¬.

تقول: و.ر.د.ت1 ال3بل والطي هذا الاء4 و,ر\داv، و.و.ر.د.ت\ه' أ%و\راداv؛
وأ%نشد:

فأ%و\راد الق%طا س.ه\ل% الب,طاح,
وإ,نا س'م>ي. النصيب' من قراء4ة القرآن و,ر\داv من هذا. ابن سيده:
وو.ر.د. الاء4 وغيه و.ر\داv وو'ر'وداv و.و.ر.د. عليه: أ%شر.ف. عليه، دخله

أ%و ل يدخله؛ قال زهي:
ف%ل%م_ا و.ر.د\ن% الاء4 ز'ر\قاv ج,مام'ه،
وض.ع\ن. ع1ص1ي_ الاض1ر, ال�ت.خ.ي�م,

معناه لا بلغن الاء أ%ق%م\ن. عليه. ورجل وار,د¬ من قوم و'ر�اد¬،
وور_اد¬ من قوم� و.ر�ادين، وكل من أ%تى مكاناv منهلv أ%و غيه، فقد و.ر.د.ه.

وقوله تعال: وإ,ن} منكم إ,ل� وارد'ها؛ فسره ثعلب فقال: يردونا مع



الكفار فيدخلها الكفار ول ي.د\خل�ها السلمون؛ والدليل على ذلك قول ال
عز وجل: إ,ن� الذين س.ب.ق%ت\ لم منا ال�س\ن أ�ولئك عنها م'ب\ع.دون؛

وقال الزجاج: هذه آية كثر اختلف الفسرين فيها، وحكى كثي من الناس أ%ن
اللق جيعاv يردون النار فينجو التقي وي'ت\ر.ك الظال، وكلهم يدخلها.

والو,ر\د: خلف الص.د.ر. وقال بعضهم: قد علمنا الو'ر'ود. ول نعلم
الصeدور، ودليل م.ن قال هذا قوله تعال: ث ن'ن.ج>ي الذين ات_ق%و\ا ون.ذ%ر'

الظالي فيها ج'ث1ي�اv. وقال قوم: اللق ي.ر,د'ونا فتكون على الؤمن
ب.ر\داv وسلماv؛ وقال ابن مسعود والسن وقتادة: إ,ن9 و'رو'د.ها ليس

د'خولا وحجتهم ف ذلك قوية جد�اv ل4ن العرب تقول ور.د\نا ماء كذا ول
ي.د\خ'لوه. قال ال عز وجل: ول�ا ور.د. ماء4 م.د\ي.ن.. ويقال إ,ذا ب.ل%غ\ت.
إ,ل البلد ول ت.د\خله: قد و.ر.د\ت. بلد كذا وكذا. قال أ%بو إ,سحق:

والجة قاطعة عندي ف هذا ما قال ال تعال: إ,ن� الذين سبقت لم منا
السن أ�ولئك عنها مبعدون ل ي.س\م.عون ح.سيس.ها؛ قال: فهذا، وال أ%علم،
دليل أ%ن أ%هل السن ل يدخلون النار. وف اللغة: ورد بلد كذا وماء كذا

إ,ذا أ%شرف عليه، دخله أ%و ل يدخله، قال: فالو'رود'، بال3جاع، ليس
بدخول.الوهري: ور.د. فلن و'رو'داv ح.ض.ر، وأ%ورده غيه واس\ت.و\ر.ده أ%ي

أ%ح\ض.ره. ابن سيده: تو.ر_د.ه واس\ت.و\ر.د.ه ك%و.ر_ده كما قالوا: عل
ق1ر\ن.ه واس\ت.ع\له. ووار.د.ه: ورد مع.ه.؛ وأ%نشد:

وم'ت_ م1ن>ي ه.ل%لv، إ,ن_ما
م.و\ت'ك.، لو وار.د\ت'، و'ر_اد1ي.ه\

والوار,دة�: و'ر�اد' الاء3. والو,ر\د': الوار,دة. وف التنزيل العزيز:
،vع1طاشا v؛ وقال الزجاج: أ%ي م'شاةvونسوق الرمي إ,ل جهنم و,ر\دا
والمع أ%و\راد¬. والو,ر\د': الو'ر�اد' وهم الذين ي.ر,د'ون الاء؛ قال يصف

:vقليبا
ص.ب_ح\ن. م1ن\ و.ش\ح.ا ق%ل1بياv س'ك9ا،

ي.ط}م'و إ,ذا الو,ر\د' عليه ال}ت.ك9ا
وكذكل ال3بل:

وص'ب>ح. الاء� ب,و,ر\د{ ع.ك}نان
والو,ر\د': النصيب' من الاء. وأ%و\ر.د.ه الاء4: ج.ع.له ي.ر,د'ه.

والو\ر,دة�: م.أ}تاه' الاء3، وقيل: الاد�ة�؛ قال طرفة:



كأ%ن� ع'لوب. الن>س\ع,، ف د.أ%يات1ها،
م.وار,د' من خ.قاء4 ف ظ%ه\ر, ق%ر\د.د1

ويقال: ما لك تو.ر_د'ن أ%ي تقد_م علي�؛ وقال ف قول طرفة:
ك%س3يد1 الغ.ض.ا ن.ب_ه\ت.ه ال�ت.و.ر>د1

هو التقد>م على ق1ر\ن,ه الذي ل يدفعه شيء. وف الديث: ات_ق�وا
الب.راز. ف ال%وار,د1 أ%ي الار,ي والط©ر'ق إ,ل الاء، واحدها م.و\ر,د¬،

وهو م.ف}ع1لD من الو'ر'ود1. يقال: ور.د\ت' الاء4 أ%ر,د'ه و'ر'وداv إذا
حضرته لتشرب. والو,رد: الاء الذي ترد عليه. وف حديث أ%ب بكر: أ%خذ

بلسانه وقال: هذا الذي أ%ور.د.ن ال%وار,د.؛ أ%راد الوارد ال�ه\ل1كة%،
واحدها م.و\ر,دة؛ وقول أ%ب ذؤيب يصف القب:

ي.ق�ولون% ل�ا ج'ش_ت1 الب,ئ}ر': أ%و\ر,د'وا
وليس. با أ%د\ن.ى ذ1فاف{ ل1وار,د1

استعار ال3يراد{ ل3ت\يان القب؛ يقول: ليس فيها ماء، وكل© ما
أ%ت.ي\ت.ه فقد و.ر.د\ت.ه؛ وقوله:
كأ%ن_ه ب,ذ1ي الق1فاف1 س1يد'،

وبالر>شاء3 م'س\ب,لD و.ر'ود'
و.ر'ود هنا يريد أ%ن يرج إ,ذا ض'ر,ب به. وأ%و\ر.د. عليه ال%ب: قص_ه.

والو,ر\د': القطيع' من الط�ي\ر,. والو,ر\د': ال%ي\ش' على التشبيه به؛
قال رؤبة:

كم د.ق_ م1ن أ%عتاق, و,ر\د{ مك}م.ه1
وقول جرير أ%نشده ابن حبيب:

س.أ%ح\م.د' ي.ر\ب'وعاv، على أ%ن� و,ر\د.ها،
إ,ذا ذ1يد. ل ي'ح\ب.س\، وإ,ن ذاد. ح'كYما

قال: الو,ر\د' ههنا اليش، شبهه بالو,ر\د1 من ال3بل بعينها. والو,ر\د':
ال3بل بعينها.

والو,ر\د': النصيب من القرآن؛ يقول: قرأ}ت' و,ر\د1ي. وف الديث أ%ن
السن وابن سيين كانا يقرآن1 القرآن% من أ%و_له إ,ل آخره وي.ك}رهان1

ال4وراد.؛ ال4وراد' جع و,ر\د{، بالكسر، وهو الزء، يقال: قرأ}ت و,ر\د1ي.
قال أ%بو عبيد: تأ}ويل ال4وراد أ%نم كانوا أ%ح\دثوا أ%ن} جعلوا القرآن

أ%جزاء، كل جزء منها فيه س'و.ر متلفة من القرآن على غي التأ}ليف، جعلوا



السورة الطويلة مع أ�خرى دونا ف الطول ث ي.زيد'ون كذلك، حت
ي'ع.د>لوا بي ال4جزاء3 وي'ت1مeوا الزء، ول يكون فيه س'ورة منقطعة ولكن تكون

كلها س'و.راv تامة، وكانوا يسمونا ال4وراد. ويقال: لفلن كل� ليلة{
و,ر\د من القرآن يقرؤه أ%ي مقدار¬ معلوم إ,ما س'ب\ع¬ أ%و نصف السبع أ%و ما

أ%شبه ذلك. يقال: قرأ% و,ر\ده وح1ز\به بعن واحد. والو,ر\د: الزء من
الليل يكون على الرجل يصليه.

وأ%ر\ن.ب.ةD واردةD إ,ذا كانت مقبلة على السب.لة. وفلن وارد ال4رنبة
إ,ذا كان طويل ال4نف. وكل طويل: وارد.

وت.و.ر_د.ت1 اليل البلدة إ,ذا دخلتها قليلv قليلv قطعة قطعة.
وش.ع.ر وارد: مسترسل طويل؛ قال طرفة:

وعلى ال%ت\ن.ي\ن, منها وار,د¬،
ح.س.ن' الن_ب\ت1 أ%ث1يثD م'س\ب.ك1ر\

وكذلك الش_ف%ة� واللثة�. وال4صل ف ذلك أ%ن ال4نف إ,ذا طال يصل إ,ل
الاء إ,ذا شرب بفيه لطوله، والشعر من الرأ%ة ي.ر,د' ك%ف%ل%ها. وشجرة

:vأ%و كرما vال4غصان إ,ذا تدلت أ%غصان'ها؛ وقال الراعي يصف نل �واردة
ي'ل}ق%ى ن.واط1ي'ه، ف كل م.ر\ق%ب.ة{،

ي.ر\م'ون% عن وار,د1 ال4فنان1 م'ن\ه.ص1ر
(* قوله «يلقى» ف الساس تلقى).

أ%ي يرمون الطي عنه. وقوله تعال: فأ%ر\س.لوا وار,د.هم أ%ي ساب,ق%هم.
وقوله تعال: ونن أ%قرب إ,ليه من حبل الوريد؛ قال أ%هل اللغة:

الو.ر,يد' ع1ر\ق تت اللسان، وهو ف الع.ض'د ف%ل1يق¬، وف الذراع ال4ك}ح.ل، وها
فيما تفرق من ظهر الك%ف> ال4شاج,ع'، وف بطن الذراع الر_واه1ش'؛

ويقال: إ,نا أ%ربعة عروق ف الرأ}س، فمنها اثنان ي.ن\ح.د1ران ق�د�ام.
ال�ذني، ومنها الو.ر,يدان ف الع'نق. وقال أ%بو اليثم: الور,يدان تت

الو.د.ج.ي\ن,، والو.د.جان1 ع1ر\قان1 غليظان عن يي ث�غ\ر.ة1 الن_ح\ر,
وي.سار,ها. قال: والو.ر,يدان1 ي.ن\ب,ضان أ%بداv من. ال3نسان. وكل ع1ر\ق

ي.ن\ب,ض'، فهو من ال4و\ر,دة1 الت فيها مرى الياة. والو.ر,يد' من الع'ر'وق:
ما ج.ر.ى فيه الن_ف%س' ول ير, فيه الد�م'، وال%داو,ل� الت فيها

الد>ماء� كال4ك}ح.ل, والص_اف1ن، وهي الع'روق' الت ت'ف}ص.د'. أ%بو زيد: ف
الع'ن'ق الو.ر,يدان وها ع1ر\قان بي ال4وداج وبي الل�ب_ت.ي\ن,،



وها من البعي الودجان، وفيه ال4وداج وهي ما أ%حاط% بال�ل}ق�وم من
العروق؛ قال ال4زهري: والقول ف الوريدين ما قال أ%بو اليثم. غيه:
والو.ر,يدان1 ع1ر\قان ف الع'ن'ق، والمع أ%و\ر,د.ةD وو'رود¬. ويقال للغ.ض\ب.ان1:
قد انتفخ وريده. الوهري: ح.ب\ل الو.ر,يد1 ع1ر\ق تزعم العرب أ%نه من

الو.ت1ي، قال: وها وريدان مكتنفا ص.ف}ق%ي الع'ن'ق ما ي.لي م'ق%د_مه
غ%ل1يظان. وف حديث الغية: م'ن\ت.ف1خة الو.ر,يد1، هو العرق' الذي ف ص.ف}حة

الع'نق ي.ن\ت.ف1خ' عند الغض.ب، وها وريدان1؛ ي.ص1ف�ها بسوء ال%ل�ق
وكثرة الغضب.

والوار,د': الطريق؛ قال لبيد:
ث أ%ص\د.ر\ناه'ما ف وار,د{

صاد1ر� وه.م�، ص'واه' قد م.ث%ل}
يقول: أ%ص\د.ر\نا ب.ع1ي.ي\نا ف طريق صاد1ر�، وكذلك ال%و\ر,د'؛ قال

جرير:
أ%م1ي' الؤم1ني. على ص1راط{،
إ,ذا اع\و.ج_ ال%وار,د' م'س\ت.ق1يم'

وأ%لقاه' ف و.ر\دة{ أ%ي ف ه.ل%ك%ة{ ك%و.ر\ط%ة{، والطاء أ%على.
والزeماو.ر\د': معر_ب والعامة تقول: ب.ز\ماو.ر\د.

وو.ر\د: بطن من ج.ع\د.ة. وو.ر\د.ة�: اسم امرأ%ة؛ قال طرفة:
ما ي.ن\ظ�رون ب,ح.ق> و.ر\دة% ف1يك�م'،

ص.غ'ر. الب.ن'ون% و.ر.هط� و.ر\د.ة% غ�ي_ب'
وال4وراد': موضع¬ عند ح'ن.ي\ن؛ قال عباس بن 

(* قوله «ابن» كتب بامش
الصل كذا يعن بالصل ويتمل أن يكون ابن مرداس أو غيه):

ر.ك%ض\ن. ال%ي\ل% فيها، بي ب'س¼
إ,ل ال4و\راد1، ت.ن\ح1ط� بالن>هاب,

eوبنات' و.ر\دان%: د.واب .�و.و.ر\د¬ و.و.ر_اد¬: اسان وكذلك و.ر\دان
معروفة. و.و.ر\د¬: اسم ف%ر.س ح.م\زة بن عبد الطلب، رضي ال عنه.
@وسد: الو,ساد والو,ساد.ة�: ال1خ.د_ة�، والمع وسائ1د' و.و'س'د¬. ابن

سيده وغيه: الو,ساد' ال1ت_ك%أ� وقد ت.و.س_د وو.س_د.ه إ,ياه ف%ت.وس_د
إ,ذا جع.له تت رأ}سه، قال أ%بو ذؤيب:



فك�ن\ت' ذ%ن'وب. الب,ئ}ر, ل%م_ا ت.و.ش_ل%ت\،
وس'ر\ب,ل}ت أ%ك}فان، وو'س>د\ت' ساعدي

وف الديث: قال لعد1ي� بن حات: إ,ن� و,ساد.ك. إ,ذ%ن} ل%ع.ر,يض¬؛ ك%ن
بالو,ساد1 عن النوم ل4نه م.ظ1ن_ته، أ%راد أ%ن نومك إ,ذ%ن} كثي، وك%ن

بذلك عن ع1ر.ض, قفاه وع1ظ%م, رأ}سه، وذلك دليل الغ.باو.ة1؛ ويشهد له
الرواية ال�خرى: إ,نك ل%ع.ريض' الق%فا، وقيل: أ%راد أ%ن� من ت.و.س_د.

اليطي الكن بما عن الليل والنهار ل%ع.ر,يض' الوساد. وف حديث أ%ب
الدر\داء: قال له رجل: إ,ن أ�ريد أ%ن أ%طلب العلم وأ%خش.ى أ%ن أ�ض.ي_ع.ه،

فقال: ل4ن} ت.ت.و.س_د. العلم خي لك من أ%ن ت.ت.وس_د. الهل. وف
الديث: أ%ن ش'ر.ياv الضرمي ذ�كر عند رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فقال:

ذاك رجل ل ي.ت.و.س_د' القرآن؛ قال ابن ال4عراب: لقوله ل يتوسد
القرآن وجهان: أ%حدها مدح والخر ذم، فالذي هو مدح أ%نه لينام عن القرآن

ولكن ي.ت.ه.ج_د به، ول يكون القرآن� م'ت.و.س_داv معه بل هو ي'داو,م'
ق1راءت.ه وي'حاف1ظ� عليها؛ وف الديث: ل ت.و.س_دوا القرآن وات\ل�وه حق
ت'لوته، والذي هو ذم� أ%نه ل يقرأ� القرآن ول يفظه ول ي'دي' قراءته

وإ,ذا نام ل يكن معه من القرآن شيء، فإ,ن كان ح.م1د.ه فالعن هو ال4و�ل،
وإ,ن كان ذم_ه فالعن هو الخر. قال أ%بو منصور: وأ%شبههما أ%نه

أ%ث}ن.ى عليه وح.م1د.ه. وقد روي ف حديث آخر: من قرأ% ثلث آيات ف ليلة ل
يكن م'ت.وس_داv للقرآن. يقال: ت.و.س_د. فلن ذ1راعه إ,ذا نام عليه وجعله

كالو,سادة له. قال الليث: يقال وس_د. فلنD فلناv و,سادة، وت.و.س_د
و,سادة إ,ذا وض.ع رأ}سه عليها، وجع الو,ساد1ة وس.ائ1د'. والو,ساد': كل ما

يوضع تت الرأ}س وإ,ن كان م1ن تراب أ%و حجارة؛ وقال عبد بن السحاس:
ف%ب,ت\نا و,سادانا إ,ل ع.ل%جانة{

وح1ق}ف{، تاداه الر>ياح' ت.هاد1يا
ويقال للوسادة: إ,سادة كما قالوا للو,شاح,: إ,شاح. وف الديث: إ,ذا

و'س>د. ال4مر' إ,ل غي أ%هله فانتظر الساعة أ%ي أ%�س\ن,د. وج'ع1ل% ف غي
أ%هله؛ يعن إ,ذا س'و>د. وش'ر>ف. غي' الستحق للسيادة والشرف؛ وقيل:

هو من السيادة أ%ي إ,ذا و'ضعت و,سادة� ال�ل}ك وال4مر والنهي لغي
مستحقهما، وتكون إ,ل بعن اللم.

والتوس1يد: أ%ن تد� الثلم 



(* قوله «الثلم» كذا بالصل.) طولv حيث
تبلغه البقر. وأ%و\س.د. ف السي: أ%غ%ذ�. وأ%و\س.د. الكلب.: أ%غ}راه

بالص_ي\د1 مثل آس.د.ه.
@وصد: الو.ص1يد': ف1ناء� الدار والبيت. قال ال عز وجل: وكلبهم باسط

ذ1راع.ي\ه1 بالو.ص1يد1؛ قال الفراء: الو.ص1يد' وال4صيد' لغتان مثل الو,كاف1
وال3كاف1 وها الف1ناء�، قال: قال ذلك يونس وال4خفش.

والو.ص1يدة�: بيت¬ ي'تخذ من الجارة للمال ف البال. والو,صاد':
ال�ط}ب.ق'. وأ%و\ص.د. الباب. وآص.د.ه: أ%غ}ل%ق%ه، فهو م'وص.د¬، مثل أ%وج.ع.ه،

فهو موج.ع. وف حديث أ%صحاب الغار: فوقع البل على باب الك%ف فأ%و\ص.د.ه
أ%ي س.د_ه، من أ%و\ص.د\ت الباب إ,ذا أ%غل%ق}ت.ه، ويروى: فأ%و\ط%د.ه،

vبالطاء، وسيأ}ت ذكره. وأ%وص.د الق1د\ر.: أ%ط}ب.ق%ها، والسم منهما جيعا
الو,صاد'؛ حكاه اللحيان. وقوله عز وجل: إ,نا عليهم م'ؤ\ص.دةD، وقرئ

م'وص.دة، بغي هز. قال أ%بو عبيدة: آص.د\ت' م'وص.دة، بغي هز. قال أ%بو
عبيدة: آص.د\ت' وأ%و\ص.د\ت' إ,ذا أ%ط}ب.ق}ت.، ومعن م'ؤ\ص.دةD أ%ي

م'ط}ب.ق%ةD عليهم. وقال الليث: ال3صاد' وال4ص1يد' ها بنزلة ال�ط}ب.ق. يقال:
أ%ط}ب.ق. عليهم ال3صاد. والو,صاد. وال4ص1يدة�. والو.ص1يدة كالظية1

ت'ت_خ.ذ� للمال إ,ل أ%نا من الجارة وال%ظ1ية� من الغ1صن.ة. تقول منه:
اس\ت.و\ص.د\ت' ف البل إ,ذا اتذت الو.صيدة.

وال�و.ص_د': ال1د\ر'؛ أ%نشد ثعلب:
وع'لYق}ت' ل%ي\ل%ى، وه\ي. ذات' م'و.ص_د{،
ول ي.ب\د' ل1ل4ت\راب, م1ن ث%د\ي,ها ح.ج\م'

و.و.ص.د. الن_س_اج' بعض. ال%ي\ط1 ف بعض و.ص\داv و.و.ص_د.ه:
أ%د\خ.ل% الل©ح\م.ة% ف الس_د.ى. الوص_اد': الائ1ك'. وف النوادر: و.ص.د\ت'

بالكان أ%ص1د' وو.ت.د\ت' أ%ت1د' إ,ذا ث%ب.ت_. ويقال: و.ص.د. الشيء�
وو.ص.ب. أ%ي ث%ب.ت.، فهو واص1د¬ وو.اص1ب¬، ومثله الص_ه\ي.د'. والص_ي\ه.ب':

الرe الشديد'. والوصيد': النبات' التقارب' ال�صول,. وو.ص_د.ه:
أ%غراه؛ وأ%وص.د. الكلب بالص_ي\د1 كذلك. والتوص1يد': التحذير'؛ وقوله أ%نشده

يعقوب:
وم'ر\ه.ق� سال% إ,م\تاعاv ب,و.ص\د1ته،

ل ي.س\ت.ع1ن\، وح.وام1ي ال%و\ت1 ت.غ\شاه



قال ابن سيده: ل يفسره. قال: وعندي أ%نه إ,نا عن به خ'ب\ت.ه
س.راو,يله، أ%و غي ذلك منها، وقوله ل ي.س\ت.ع1ن\ أ%ي ل ي.ح\ل1ق

عانت.ه.
@وطد: و.ط%د. الشيء4 ي.ط1د'ه و.ط}داv وط1دةv، فهو م.و\طود¬ ووط%يد¬:

أ%ث}ب.ت.ه وث%ق�ل%ه، والتوط1يد' مثله؛ وتال يصف قوماv بكثرة العدد:
وه'م\ ي.ط1د'ون% ال4رض.، ل%وله'م' ار\ت.م.ت\

ب,م.ن\ ف%و\ق%ها، م1ن\ ذ1ي ب.يان{ وأ%ع\ج.ما
وت.و.ط�د. أ%ي ت.ث%ب_ت.. والواط1د': الثابت'، والطاد1ي مقلوب منه؛
الكم: وأ%نشد ابن دريد قال وأ%حسبه ل%كذ�اب بن ال1ر\ماز,:

وأ�سe م.ج\د{ ثاب,ت¬ وط1يد'،
نال% السم.اء4 د1ر\ع'ها ال%د1يد'

وقد ات_ط%د. وو.ط�د. له عنده منزلة: م.ه_د.ها. وله عنده وط1يد.ةD أ%ي
منزلة ثابتة؛ عن يعقوب. وو.ط�د. ال4رض.: ر.د.م.ها ل1ت.ص\ل�ب..
وال1يط%د.ة�: خ.ش.ب.ةD ي'و.ط�د' با الكان من أ%ساس, بناء� أ%و غيه

ل1ي.ص\ل�ب، وقيل: ال1يط%دة� خ.ش.ب.ةD ي'م\س.ك' با ال1ث}ق%ب. والوطائد': قواعد'
الب'ن\يان1. و.وط%د. الشيء� و.ط}داv: دام. ور.سا. وف حديث ابن مسعود:
،vم.ج\ب'ول vأ%ن زياد. بن عدي� أ%تاه ف%و.ط%ده إ,ل ال4رض، وكان رجل

فقال عبد' ال: اع\ل� عن، فقال: ل، حت ت'خ\ب,ر.ن من ي.ه\ل1ك' الرجل
وهو يعلم، قال: إ,ذا كان عليه إ,مام إ,ن} أ%طاع.ه أ%كف%ر.ه، وإ,ن ع.صاه

قت.له. قال أ%بو عمرو: الو.ط}د' غم\ز'ك الشيء4 إ,ل الشيء وإ,ثبات'ك إ,ياه؛
يقال منه: وط%د\ت'ه أ%ط1د'ه و.ط}داv إ,ذا و.ط1ئت.ه وغ%م.ز\ت.ه وأ%ثبت_ه،

فهو م.و\ط�ود؛ قال الشماخ:
فال}ح.ق\ ب,ب.ج\ل%ة% ناس1ب\ه'م\ وك�ن\ م.ع.ه'م\،

حت ي'ع1ي'وك م.ج\داv غي. م.وط�ود1
قال ابن ال4ثي: قوله ف الديث ف%و.طد.ه إ,ل ال4رض أ%ي غ%م.ز.ه فيها

وأ%ث}ب.ت.ه عليها ومنعه من الركة. ويقال: و.ط%د\ت' ال4رض. أ%ط1د'ها
إ,ذا د'ست.ها لتت.ثل�ب؛ ومنه حديث الباء بن مالك: قال يوم اليمامة لالد

بن الوليد: ط1د\ن إ,ليك أ%ي ض'م_ن إ,ليك واغ}م1ز\ن. وو.ط%د.ه إ,ل
ال4رض: مثل ر.ه.ص.ه وغ%م.ز.ه إ,ل ال4رض. والطادي: الثابت' من و.ط%د

ي.ط1د' فقلب من فاع1ل إ,ل عال1ف؛ قال القطامي:



ما اع\تاد. ح'بe س'ل%ي\مى ح.ي\ن. م'ع\تاد1،
ول ت.ق%ض_ى ب.واقي د1ي\ن,ها الطاد1ي

.vقال أ%بو عبيد: ي'راد1 به الواط1د' فأ%خر الواو وق%ل%ب.ها أ%لفا
ويقال: وط�د. ال� للسلطان1 م'ل}ك%ه وأ%ط�د.ه إ,ذا ث%ب_ت.ه. الفراء: طاد.
إ,ذا ث%ب.ت، وداط% إ,ذا ح.م'ق، وو.ط%د. إ,ذا ح.م'ق، وو.ط%د. إ,ذا سار..

وقد وط%د\ت' على باب الغار الصخر إ,ذا سددته به ون.ض_د\ته عليه. وف حديث
أ%صحاب الغار: فوقع البل على باب الكهف ف%أ%و\ط%د.ه أ%ي س.د_ه بالدم؛

قال ابن ال4ثي: هكذا روي وإ,نا يقال وط%د.ه، قال: ولعله لغة، وقد روي
ف%أ%و\ص.د.ه، بالصاد، وقد تقدم.

vوم.و\ع1دة{ وم.و\عودا vوم.و\عدا vوو.ع\دا vوعد: وع.د.ه ال4مر وبه ع1دة@
وم.و\عودةv، وهو من ال%صاد1ر, الت جاء4ت على م.ف}عول� وم.ف}عولة{

كاللوف1 والرجوع, والصدوقة1 والكذوبة؛ قال ابن جن: وما جاء من الصادر
مموعاv م'ع\م.لv قوله:

م.واع1يد' ع'ر\ق�وب� أ%خاه ب,ي.ث}ر,ب,
والو.ع\د' من الصادر الموعة، قالوا: الو'عود'؛ حكاه ابن جن. وقوله

تعال: ويقولون مت هذا الو.ع\د' إ,ن كنتم صادقي؛ أ%ي إ,ناز' هذا
،vواسا vيكونان مصدرا �الو.ع\د أ%ر'ونا ذلك؛ قال ال4زهري: الو.ع\د' والع1دة

فأ%ما الع1دة� فتجمع ع1دات والو.ع\د' ل ي'ج\م.ع'. وقال الفرء: وع.د\ت'
ع1دةv، ويذفون الاء إ,ذا أ%ضافوا؛ وأ%نشد:

إ,ن� ال%ل1يط% أ%ج.دeو الب.ي\ن. فان%ر.د'وا،
وأ%خ\ل%ف�وك. ع1دى ال4مر, الذي و.ع.د'وا

وقال ابن ال4نباري وغيه: الفراء يقول: ع1دةv وع1دÝى؛ وأ%نشد:
وأ%خ\ل%ف�وك. ع1د.ى ال4مر,

وقال أ%راد عدة ال4مر فحذف الاء عند ال3ضافة، قال: ويكتب بالياء. قال
الوهري: والع1دة� الو.ع\د' والاء عوض من الواو، ويمع على ع1دات{ ول

يمع الو.ع\د'، والنسبة إل ع1د.ة{ ع.د1ي� وإ,ل ز,نة{ زنê، فل ترد_
الواو كما تردeها ف شية. والفراء يقول: ع1د.و,يÒ وز,ن.و,يÒ كما يقال

v؛ قال أ%بو بكر: العامة تطئ وتقول أ%وع.د.ن فلن م.و\ع1داÒش1ي.و,ي
:�أ%ق1ف' عليه. وقوله تعال: وإ,ذ} واعدنا موسى أ%ربعي ليلة، ويقرأ

و.ع.د\نا. قرأ% أ%بو عمرو: وعدنا، بغي أ%لف، وقرأ% ابن كثي ونافع وابن عامر



وعاصم وحزة والكسائي واعدنا، بالل4لف؛ قال أ%بو إ,سحق: اختار جاعة من
أ%هل اللغة. وإ,ذا وعدنا، بغي أ%لف، وقالوا: إ,نا اخترنا هذا ل4ن

الواعدة إ,نا تكون من الدميي فاختاروا وعدنا، وقالوا دليلنا قول ال عز
وجل: إ,ن ال وعدكم وعد الق، وما أ%شبهه؛ قال: وهذا الذي ذكروه ليس مثل

هذا. وأ%ما واعدنا فجيد ل4ن الطاعة ف القبول بنزلة الواعدة، فهو من
ال وعد، ومن موسى ق%ب'ول وات�باع¬ فجرى مرى الواعدة قال ال4زهري: من

قرأ% وعدنا، فالفعل ل تعال، ومن قرأ% واعدنا، فالفعل من ال تعال
ومن موسى. قال ابن سيده: وف التنزيل: وواعدنا موسى ثلثي ليلة، وقرئ

ووعدنا؛ قال ثعلب: فواعدنا من اثني ووعدنا من واحد؛ وقال:
ف%واع1ديه1 س.ر\ح.ت.ي\ مال1ك{،

أ%و الرeب بينهما أ%س\ه.ل
قال أ%بو معاذ: واعدت زيداv إ,ذا وع.د.ك وو.ع.د\ته. ووعدت زيداv إ,ذا

كان الوعد منك خاصة.
وال%و\ع1د': موضع التواع'د1، وهو ال1يعاد'، ويكون ال%و\ع1د' مصدر

وع.د\ت'ه، ويكون ال%و\ع1د' وقتاv للع1دة1. وال%و\ع1دة� أ%يضاv: اسم
للع1دة1. واليعاد': ل يكون إ,ل و.ق}تاv أ%و موضعاv. والو.ع\د': مصدر حقيقي.

والعدة: اسم يوضع موضع الصدر وكذلك ال%و\ع1دة�. قال ال عز وجل: إ,ل
عن م.و\ع1دة{ وعدها إ,ياه. واليعاد' وال�واع.دة�: وقت الوعد وموضعه.

قال الوهري: وكذلك الوع1د' ل4ن ما كان فاء الفعل منه واواv أ%و ياء
سقطتا ف الستقبل نو ي.ع1د' وي.ز,ن� وي.ه.ب' وي.ض.ع' وي.ئ1ل�، فإ,ن

ال%ف}ع1ل منه مكسور ف السم والصدر جيعاv، ول ت'بال, أ%منصوباv كان
ي.ف}ع.ل� منه أ%و مكسوراv بعد أ%ن تكون الواو منه ذاهبة، إ,ل أ%ح\ر'فاv جاء4ت

نوادر، قالوا: دخلوا م.و\ح.د. م.و\ح.د.، وفلن ابن م.و\ر.ق�، وم.و\كلD اسم
رجل أ%و موضع، وم.و\ه.ب¬ اسم رجل، وم.وزنD موضع؛ هذا ساع والقياس فيه

الكسر فإ,ن كانت الواو من ي.ف}ع.ل� منه ثانية نو ي.و\ج.ل� وي.و\ج.ع'
وي.و\س.ن' ففيه الوجهان، فإ,ن أ%ردت به الكان والسم كسرته، وإ,ن أ%ردت به
الصدر نصبت قلت م.و\ج.لD وم.و\ج,لD م.و\ج,ع¬، فإ,ن كان مع ذلك معتل الخر

فالفعل منه منصوب ذهبت الواو ف يفعل أ%و ثبتت كقولك ال%و\ل وال%و\ف
وال%و\ع.ى من يلي وي.ف1ي وي.ع1ي. قال ابن بري: قوله ف استثنائه إ,ل

أ%حرفاv جاء4ت نوادر، قالوا دخلوا م.و\ح.د. م.و\ح.د.، قال: موحد ليس من



هذا الباب وإ,نا هو معدول عن واحد فيمتنع من الصرف للعدل والصفة كأ�حاد.،
ومثله م.ث}ن وث�ناء4 وم.ث}ل%ث% وث�لث% وم.ر\ب.ع. ورباع. قال: وقال

سيبويه: م.و\ح.د. فنحوه ل4نه ليس بصدر ول مكان وإ,نا هو معدول عن واحد،
كما أ%ن ع'م.ر. معدول عن عامر.

وقد ت.واع.د. القوم وات_ع.د'وا، والت>عاد': قبول الوعد، وأ%صله
الو\ت1عاد' قلبوا الواو تاء ث أ%دغموا. وناس يقولون: ائ}ت.ع.د. يأ}ت.ع1د'،

فهو م'ؤ\ت.ع1د¬، بالمز، كما قالوا يأ}ت.س3ر' ف ائ}ت1سار ال%ز'ور. قال
ابن بري: ثوابه إ,يت.ع.د يات.ع1د'، فهو م'وت.ع1د¬، من غي هز، وكذلك

إ,يت.س.ر يات.س3ر'، فهو موت.س3ر¬، بغي هز، وكذلك ذكره سيبويه وأ%صحابه
ي'ع1ل©ونه على حركة ما قبل الرف العتل فيجعلونه ياء إ,ن انكسر ما قبلها،

وأ%لفاv إ,ن انفتح ما قبلها، وواواv إ,ذا انضم ما قبلها؛ قال: ول يوز
بالمز ل4نه أ%صل له ف باب الوعد والي.س\ر؛ وعلى ذلك نص سيبويه وجيع'

النحويي البصريي. وواع.د.ه الوقت. والوض1ع. وواع.د.ه فوع.ده: كان أ%كب
وع\داv منه. وقال ماهد ف قوله تعال: ما أ%خ\ل%ف}نا م.و\ع1د.ك.

ب,م.ل}ك1ن.ا؛ قال: ال%و\ع1د' الع.ه\د؛ وكذلك قوله تعال: وأ%خلفتم م.و\ع1دي؛
قال: ع.ه\دي. وقوله عز وجل: وف السماء3 ر,ز\ق�كم وما ت'وع.دون؛ قال: رزقكم

الطر، وما توعدون: النة�. قال قتادة ف قوله تعال: والي.و\م,
ال%و\ع'ود1؛ إ,نه يوم القيامة.

وفرس واع1د¬: ي.ع1د'ك جرياv بعد جري. وأ%رض واع1دةD: كأ%نا ت.ع1د'
بالنبات. وس.حاب واع1د¬: كأ%نه ي.ع1د' بالطر. ويوم واع1د¬: ي.ع1د' بال%ر>؛

vقال ال4صمعي: مررت بأ%رض بن فلن غ1ب_ مطر وقع با فرأ%يتها واع1دة
إ,ذا رجي خيها وتام نبتها ف أ%ول ما يظهر النبت؛ قال سويد بن كراع:

ر.ع.ى غي. م.ذ}ع'ور� ب,هن_ و.راق%ه
ل�عاع¬، ت.هاداه' الد_كاد1ك'، واع1د'

ويقال للداب�ة والاشية إ,ذا ر'ج,ي. خيها وإ,قبالا: واعد؛ وقال
الراجز:كيف. ت.راها واع1داv ص1غار'ها،

ي.س'وء� شن_اء4 الع1دى ك1بار'ها؟
ويقال: ي.و\م'نا ي.ع1د1 ب.ر\داv. وي.و\م¬ واع1د¬ إ,ذا و.ع.د. أ%و_ل�ه

ب.ح.ر¼ أ%و ب.ر\د{. وهذا غلم ت.ع1د' م.خاي,ل�ه ك%ر.ماv، وش1ي.م'ه ت.ه,د'
.vوص.رامة vج.ل}دا



والو.ع1يد' والت_و.عeد': الت_ه.دeد'، وقد أ%و\عد.ه وت.و.ع_د.ه. قال
الوهري: الو.ع\د' يستعمل ف الي والشر�، قال ابن سيده: وف الي

الو.ع\د' والع1دة�، وف الشر ال3يعاد' والو.ع1يد'، فإ,ذا قالوا أ%و\ع.د\ت'ه
بالشر أ%ثبتوا ال4لف مع الباء؛ وأ%نشد لبعض الرeجاز:

أ%وع.د.ن بالس>ج\ن, وال4داه1م,
ر,ج\لي، ور,ج\لي شث}نة� ال%ناس1م,

قال الوهري: تقديره' أ%وعدن بالسجن وأ%وع.د. رجلي بال4داهم ورجلي
ش.ث}نة أ%ي قوي�ة على الق%ي\د. قال ال4زهري: كلم العرب وعد\ت' الرجل%

خ.ياv ووعدته شر�اv، وأ%و\ع.د\ت'ه خياv وأ%وع.د\ت'ه شر�اv، فإ,ذا ل يذكروا
الشر قالوا: وعدته ول يدخلوا أ%لفاv، وإ,ذا ل يذكروا الشر قالوا:

أ%وعدته ول يسقطوا ال4لف؛ وأ%نشد لعامر بن الطفيل:
وإ,ن�ي، إ,ن} أ%وع.د\ت'ه، أ%و و.ع.د\ت'ه،

ل�خ\ل1ف' إ,يعاد1ي وأ�ن\ج,ز' م.و\ع1د1ي
وإ,ذا أ%دخلوا الباء ل يكن إ,ل ف الشر، كقولك: أ%وع.د'ت'ه بالضرب؛

وقال ابن ال4عراب: أ%وع.د\ت'ه خياv، وهو نادر؛ وأ%نشد:
ي.ب\س'ط�ن م.ر_ةv، وي'وع1د'ن
ف%ض\لv ط%ر,يفاv إ,ل أ%ياد1يه1

قال ال4زهري: هو الو.ع\د' والع1دة� ف ال%ي\ر والشر�؛ قال القطامي:
،�أ%ل ع.لYلن، ك�ل© ح.ي¼ م'ع.ل�ل

�ول ت.ع1دان ال%ي\ر.، والشرe م'ق}ب,ل
وهذا البيت ذكره الوهري:
ول تعدان الشر�، والي م'قبل

ويقال: ات_ع.د\ت' الرجل% إ,ذا أ%و\ع.د\ت.ه؛ قال ال4عشى:
فإ,ن} ت.ت_ع1د\ن أ%ت_ع1د\ك ب,م1ث}لها

وقال بعضهم: فلن ي.ت_ع1د' إ,ذا وثق, ب,ع1د.تك.؛ وقال:
إ,ن ائ}ت.م.م\ت' أ%با الص_ب�اح, فات_ع1دي،

واس\ت.ب\ش1ر,ي ب,نوال� غي م.ن\ز'ور,
أ%بو اليثم: أ%و\ع.د\ت' الرجل أ%ت.و.ع_د'ه إ,يعاداv وت.و.ع_د\ت'ه

.vوات_ع.د\ت' ات>عادا vداeت.و.ع
وو.ع1يد' الفح\ل: ه.ديره' إ,ذا ه.م_ أ%ن} ي.ص'ول%. وف الديث: دخ.ل%



حائ1طاv من حيطان الدينة فإ,ذا فيه ج.م.لن ي.ص\ر,فان وي'وع1دان1؛ وع1يد'
ف%ح\ل, ال3بل ه.دير'ه إ,ذا أ%راد أ%ن} يصول؛ وقد أ%و\ع.د ي'وعد'

.vإ,يعادا
@وغد: الو.غ}د': الف1يف ال4حق' الضعيف' العق}ل, الرذل� الدنء�، وقيل:
الضعيف ف بدنه وق%د\ و.غ�د. وغادةv. ويقال: فلن من أ%و\غاد1 القوم ومن

وغ}دان1 القوم و.و,غ}دان1 القوم أ%ي من أ%ذ1ل�ئ1ه,م\ وضع'فائ1ه,م\.
والو.غ}د': الصب�. والو.غ}د': خاد1م' القوم,، وقيل: الذي ي.خ\دم' بطعام

Dبالضم، والمع أ%و\غاد¬ وو'غ}دان ،�بطنه، تقول منه: وغ�د الرجل
.Dوو,غ}دان

وو.غ%د.ه'م ي.غ1د'هم. وغ}داv: خد.مهم؛ قال أ%بو حات: قلت ل�م� اليثم:
أ%وي.قال للعبد و.غ}د¬؟ قالت: ومن أ%و\غ%د' منه؟ والو.غ}د': ث%م.ر

الباذ1نان1. والو.غ}د: ق1د\ح¬ من سهام ال%ي\س3ر, ل نصيب له. و.واغ%د.
الرجل%: ف%ع.ل% كما ي.ف}ع.ل�، وخ.ص� بعضهم به السي، وذلك أ%ن ت.س3ي. م1ث}ل%

سي صاحبك.
وال�واغ%دة� وال�واضخ.ة: أ%ن} ت.س3ي. م1ث}ل% س.ي\ر صاح1ب,ك.، وتكون

الواغدة للناقة الواحدة ل4ن إ,حدى يديها ورجليها ت'واغ1د' ال�خرى.
وواغ%د.ت الناقة ال�خرى: سار.ت\ مثل سيها؛ أ%نشد ثعلب:

م'واغ1د جاء4 له ظ%ناظ1ب'
يعن ج.ل%ب.ةv، ويروى:

م'واظ1باv جاء4 لا ظ%باظ1ب'
@وفد: قال ال تعال: يوم نشر التقي إ,ل الرحن وف}داv؛ قيل:

الو.ف}د' الرeكبان ال�ك%ر_م'ون. ال4صمعي: وف%د. فلن ي.ف1د' و,فادةv إ,ذا
vخرج إ,ل ملك أ%و أ%مي. ابن سيده: وف%د. عليه وإ,ليه ي.ف1د' و.ف}دا

و.و'ف�وداv وو.فادةv وإ,فادةv، على البدل: ق%د1م.، فهو واف1د¬؛ قال سيبويه:
وسعناهم ينشدون بيت ابن مقبل:

إ,ل� ال3فادة% فاس\ت.و\ل%ت\ ر.كائ1ب'نا،
ع1ن\د. ال%باب,ي, ب,الب.أ}ساء3 والن>ع.م

وأ%و\ف%د.ه عليه وه'م' الو.ف}د' والو'ف�ود'؛ فأ%ما الو.ف}د' فاسم
للجميع، وقيل جيع؛ وأ%ما الو'ف�ود' فجمع واف1د{، وقد أ%و\ف%د.ه إ,ليه. ويقال:

وف�د.ه ال4مي' إ,ل ال4مي الذي فوق%ه. وأ%و\ف%د. فلن إ,يفاداv إ,ذا



أ%ش\ر.ف. الوهري: و.ف%د. فلن على ال4مي أ%ي و.ر.د. رسولv، فهو
واف1د¬. وجع الو.ف}د1 أ%و\فاد¬ وو'ف�ود¬. وأ%وف%دت'ه أ%نا إ,ل ال4مي:

أ%ر\س.ل}ت'ه.
والواف1د' من ال3بل: ما سبق. سائ1ر.ها. وقد تكرر الو.ف}د' ف الديث،

وهم القوم يتمعون ف%ي,د'ون% البلد، واحدهم واف1د¬، والذين يقصدون
ال�مراء لزيارة واس\ت1ر\ف%اد{ وان\تجاع� وغي ذلك. وف الديث: وف}د' ال3
ثلثةD. وف حديث الشهيد: فإ,ذا ق�تل فهو واف1د¬ لس.ب\ع1ي. يش\ه.د' لم؛

وقوله:
أ%ج,يز'وا الو.ف}د. بنحو ما كنت أ�ج,يز'هم\.

وت.و.ف�د.ت1 ال3بل� والطي: تساب.ق%ت\.
وأ%و\ف%د. الشيء4: ر.ف%ع.ه. وأ%و\ف%د. هو: ار\ت.ف%ع. وأ%و\ف%د.

الر>ي': رفع رأ}س.ه ونص.ب أ�ذنيه؛ قال تيم ابن مقبل:
ت.راء4ت\ لنا ي.و\م. الس>يار, ب,فاح1م�

وس'ن_ة ر,ي� خاف. س.م\عاv ف%أ%و\ف%د.ا
(* قوله «السيار» كذا بالصل).

و.ر.ك%ب¬ م'وف1د¬: م'ر\ت.ف1ع¬. وفلن م'س\ت.و\ف1د¬ ف ق1ع\د.ت1ه أ%ي
منتصب غي مطمئن ك%م'س\ت.و\ف1ز�. وأ%م\س.ي\نا على أ%و\فاد{ أ%ي على سفر قد

أ%ش\خ.ص.نا أ%ي أ%ق}ل%ق%نا.
وال3يفاد' على الشيء: ال3شراف' عليه. وال3يقاد' أ%يضاv: ال3س\راع'،
وهو ف شعر ابن أ%حر. والو.ف}د': ذ�3رو\ة ال%ب\ل, من الر_م\ل الشرف.
والو.اف1دان اللذان ف شعر ال4عشى: ها الن_اش1زان1 من ال%د_ين, عند
الض\غ، فإ,ذا ه.ر,م. ال3نسان� غاب. واف1داه'. ويقال للفرس: ما أ%ح\س.ن.

ما أ%و\ف%د. حار,ك�ه أ%ي أ%ش\ر.ف.؛ وأ%نشد:
ت.ر.ى الع1لف� ع.ل}يها م'و,فد.ا،

كأ%ن� ب'ر\جاv ف%و\ق%ها م'ش.ي_د.ا
أ%ي م'ش\ر,فاv. وال4و\فاد': قوم من العرب؛ وقال:

ف%لو\ ك�ن\تم' من_ا أ%خ.ذت} ب,أ%خ\ذنا،
ولك1ن_ما ال4و\فاد' أ%سف%ل% ساف1ل,

(* قوله «فلو إل» تقدم ف وحد بلفظ «فلو كنتم منا أخذنا بأخذكم ولكنها
الوحاد إل» وفسره هناك فقال: وقوله أخذنا بأخذكم أى أدركنا إبلكم



فرددناها عليكم.) وواف1د¬: اسم. وبنو و.ف}دان%: ح.يÒ من العرب؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

،eإ,ن� ب.ن و.ف}دان% ق%و\م¬ س'ك
eالن_عام,، والن_عام' ص'ك �م1ث}ل

@وقد: الو.ق�ود': الط%ب. يقال: ما أ%ج\و.د. هذا الو.ق�ود. للحط%ب قال
ال تعال: أ�ولئك هم و.ق�ود' النار,. الو.ق%د': ن.ف}س' الن_ار,.

و.و.ق%د.ت1 الن_ار' ت.ق1د' و.ق}داv وق1دةv وو.ق%داناv و.و'ق�وداv، بالضم،
وو.ق�وداv عن سيبويه؛ قال: وال4كثر أ%ن الضم للمصدر والفتح للحطب؛ قال

الزجاج: الصدر مضموم ويوز فيه الفتح وقد ر.و.و\ا: و.ق%دت النار وقوداv، مثل
ق%ب,ل}ت' الشيء4 ق%ب'ولv. وقد جاء ف الصدر ف%ع'ولD، والباب الضم.
vوو.ق1يدا vوق1د.ة vبالضم، وو.ق%دا ،vودا�الوهري: وق%د.ت1 النار' ت.ق1د' و'ق

وو.ق}داv وو.ق%داناv أ%ي ت.و.ق�د.ت\. والت>قاد': مثل الت_و.ق©د.
والو.ق�ود، بالفتح: الطب، وبالضم: الت>قاد'. ال4زهري: قوله تعال:
النار, ذات الو.ق�ود، معناه الت_و.ق©د' فيكون مصدراv أ%حسن من أ%ن يكون

الوقود الطب. قال يعقوب: وقرئ: النار ذات1 الو'قود. وقال تعال: و.ق�ود'ها
الناس' وال1جارة، وقيل: كأ%ن� الو.ق�ود. اسم و'ض1ع. موض1ع. الصدر.

الليث: الو.قود ما ترى من لبها ل4نه اسم، والو'ق�ود الصدر. ويقال:
أ%وق%د\ت' النار واست.و\ق%د\ت'ها إ,يقاداv واس\ت1يقاداv. وقد وق%د.ت1 النار'
وت.وق�د.ت\ واس.تو\ق%دت1 اس\ت1يقاداv، والوضع م.و\ق1د مثل م.ج\ل1س،

والنار' م'وق%دة. وت.و.ق�د.ت\ وات_ق%د.ت\ واس\ت.و\ق%د.ت\، كله: هاج.ت\؛
وأ%و\ق%د.ها هو وو.ق�د.ها واس\ت.و\ق%د.ها. والو.ق�ود: ما ت'وق%د' به النار،
وكل ما أ�وق1د.ت\ به، فهو و.ق�ود. وال%و\ق1د': موضع النار، وهو

ال�س\ت.وق%د'.
وو.ق%د.ت\ ب,ك ز,نادي: دعاء مثل و.ر,ي.ت\. وز.ن\د¬ م1يقاد: سريع
الو.ر\ي,. وق%ل}ب¬ و.ق�اد¬ وم'ت.و.قYد¬: ماض� سريع الت_و.ق©د1 ف الن_شاط1

وال%ضاء3. ورجل وق�اد: ظريف، وهو من ذلك. وت.و.ق�د. الشيء�: ت.لgل4؛
وهي الوق%د.ى؛ قال:

ما كان% أ%س\قى ل1ناج'ود{ على ظ%م.إ,
ماءé ب,خ.م\ر�، إ,ذا تاج'ود'ها ب.ر.دا
م1ن. ابن, مامة% ك%ع\ب� ث ع.ي_ به



ز.وe ال%ن,ي_ة1، إ,ل� ح41ر_ةv وق%دا
:�وك%و\ك%ب¬ وق�اد¬: م'ض1يء#. وو.ق}دة� ال%حر>: أ%ش.دeه. والو.ق}دة

أ%شدe ال%ر>، وهي عشرة أ%يام أ%و نصف شهر. وكل شيء ي.ت.لgل�، فهو
Òل4 ب.ص1يصه. قال تعال: كوكب¬ د'ر>يgي.ق1د'، حت الافز إ,ذا تل

ي'وق%د' من شجرة مباركة؛ وقرئ.: ت'وق%د' وت.و.ق�د'. قال الفراء: فمن قرأ%
ي'وق%د ذهب إ,ل الصباح، ومن قرأ% ت'وق%د' ذهب إ,ل الزeجاجة، وكذلك من

قرأ% ت.وق�د'؛ وقال الليث: من قرأ% ت.وق�د' فمعناه ت.ت.و.ق�د' ورده على
الزجاجة، ومن قرأ% ي'وق%د' أ%خرجه على تذكي النور، ومن قرأ% ت'توق%د'

فعلى معن النار أ%نا ت'وق%د' من شجرة. والعرب تقول: أ%وق%د\ت' للص>با
ناراv أ%ي ت.رك}ت'ه وود_ع\ت'ه؛ قال الشاعر:

ص.ح.و\ت' وأ%و\ق%د\ت' ل1ل�ه\و, نار.ا،
ور.د_ علي� الص>با ما اس\ت.عارا

قال ال4زهري: وسعت بعض العرب يقول: أ%ب\ع.د. ال دار. فلن وأ%و\ق%د.
ناراv إ,ث}ر.ه؛ والعنئ ل ر.ج.ع.ه ال ول رد_ه. وروي عن ابن

vال4عراب أ%نه قال: م.ر.د. عليهم أ%ب\ع.ده ال وأ%س\حقه وأ%وقد نارا
أ%ث%ر.ه. قال وقالت العقيلية: كان الرجل إ,ذا خ1ف}نا ش.ر_ه فتحو_ل عنا
أ%وق%د\نا خ.ل}ف%ه ناراv، فقلت لا: ول ذلك؟ قالت: ل1ت.حوeل ض.ب'ع1هم 

(* قالت
«ضبعهم إل» كذا بالصل بصيغة المع). معهم أ%ي ش.ر>هم.

والو.ق1يد1ي_ة�: جنس من ال%ع\ز.ى ض1خام¬ ح'م\ر؛ قال جرير:
ول ش.ه,د.ت\نا ي.و\م. ج.ي\ش, م'ح.ب>ق�
ط�ه.ي_ة� ف�ر\سان� الوعق1يد1ي_ة1 الشeق}ر

 �وال4ع\ر.ف' الرeق%ي\د1ي_ة
(* قوله «الرقيدية» كذا ضبط بالصل وتابعه

شارح القاموس).
وواقد وو.ق�اد وو.ق}دان�: أ%س\ماء#.

@وكد: و.ك�د. الع.ق}د. والع.ه\د.: أ%وث%ق%ه، والمز فيه لغة. يقال:
أ%و\ك%د\ت'ه وأ%ك�د\ت'ه وآك%د\ت'ه إ,يكاداv، وبالواو أ%فصح، أ%ي ش.د.د\ت'ه،

وت.و.ك�د. الgمر وتأ%ك�د. بعنÝى. ويقال: و.ك�د\ت' الي.م1ي.،
والم\ز' ف الع.ق}د أ%ج\و.د'، وتقول: إ,ذا ع.ق%د\ت. فأ%كYد\، وإ,ذا ح.ل%ف}ت.



ف%و.كYد\. وقال أ%بو العباس: التوكيد' دخل ف الكلم ل3خراج الش_ك�
وف ال4ع\داد1 ل3حاطة1 ال4ج\زاء، ومن ذلك ن تقول؛ كل�من أ%خوك، فيجوز
أ%ن يكون كلمك هو أ%و أ%م.ر غلمه بأ%ن يكلمك، فإ,ذا قلت كلمن أ%خوك

ت.ك}ليماv ل يز أ%ن يكون الكل9م لك ال هو. وو.ك�د. الر_ح\ل%
والس_ر\ج. توكيداv: ش.د_ه.

والوكائ1د': السeيور' الت ي'ش.دe با، واحدها و,كاد¬ وإ,كاد¬.
والسeي'ور' الت ي'ش.دe با الق%ر.ب'وس تسمى: ال%ياك1يد. ول تسمى

الت_واك1يد.. ابن دريد: الوكائ1د' السeيور الت ي'شدe با القربوس إ,ل
د.ف�ت.ي, الس_رج، الواحد1 وكاد وإ,كاد؛ وف شعر حيد بن ثور:

ت.ر.ى الع'ل%ي\ف1ي_ عليه م'وك%د.ا
أ%ي م'وث%قاv شد1يد. ال4س\ر,، ويروى م'وف%دا، وقد تقدم.

والو,كاد': حبل ي'ش.دe به البقر عند ال%ل}ب.
ووك%د. بالكان ي.ك1د' و'ك�وداv إ,ذا أ%قام به. ويقال: ظ%ل�

م'ت.و.كYداv بأ%مر كذا وم'ت.وكYزاv ومت.ح.ر>كاv أ%ي قائ1ماv م'س\ت.ع1دìا.
ويقال: و.ك%د. ي.ك1د' و.ك}داv أ%ي أ%صاب.. و.و.ك%د. و.ك}د.ه: ق%ص.د. ق%ص\د.ه

وف%ع.ل% مثل% ف1ع\ل1ه. وما زال% ذاك. و.ك}دي أ%ي م'رادي وه.م>ي. ويقال:
وك%د. فلن أ%مراv ي.ك1د'ه و.ك}داv إ,ذا مار.س.ه وق%ص.ده؛ قال

vالطرم_اح:ون'ب>ئ}ت' أ%ن� الق%ي\ن. ز.ن_ى ع.ج'وز.ة
ف%ق1ي.ة% أ�م� السeوء3 أ%ن} ل ي.ك1د\ و.ك}دي

معناه: أ%ن ل ي.ع\م.ل} ع.م.لي ول ي.ق}ص1د\ ق%ص\دي ول ي'غ\ن, غ%نائي.
ويقال: ما زال ذلك و'ك}دي، بضم الواو، أ%ي ف1ع\لي ود.أ}ب وق%ص\دي،

فكأ%ن9 الو'ك}د. اسم، والو.ك}د الصدر'.
وف حديث السن وذكر طالب العلم: قد أ%و\ك%د.تاه ي.داه وأ%ع\م.د.تاه

vي.ك1د'ه و.ك}دا vر,جله'؛ أ%و\ك%دتاه: ح.م.لتاه. ويقال: و.كد. فلن أ%مرا
إ,ذا قصده وطلبه. وف حديث علي: المد ل الذي ل ي.ف1ر'ه ال%ن\ع' ول

ي.ك1د'ه ال3ع\طاء� أ%ي ل ي.ز,يد'ه النع ول ي.ن\ق�ص'ه ال3عطاء.
vولد: الو.ل1يد': الصب حي ي'ول%د'، وقال بعضهم: تدعى الصبية أ%يضا@

وليداv، وقال بعضهم: بل هو للذكر دون ال�نثى، وقال ابن شيل: يقال غلم¬
م.و\ل�ود¬ وجارية م.و\لودةD أ%ي حي ولدته أ�مeه، والولد اسم يمع الواحد

vوإ,لدة vه' ولدةeم�والكثي والذكر وال�نثى. ابن سيده: ول%د.ت\ه' أ



على البدل، فهي وال1دةD على الفعل، ووال1د¬ على النسب؛ حكاه ثعلب ف
الرأ%ة. وكل حامل ت.ل1د'، ويقال ل�م الرجل: هذه والدة.

و.و.ل%د.ت1 الرأ%ة� و,لداv وو,لدة وأ%و\ل%د.ت\: حان و,لد'ها.
vال�م، وها الولدان؛ والو.لد' يكون واحدا :�والوالد': ال4ب. والوالدة

وجعاv. ابن سيده: الو.ل%د' والو'ل}د'، بالضم: ما و'ل1د. أ%يìا كان، وهو يقع
Dعلى الواحد والمع والذكر وال�نثى، وقد جعوا فقالوا أ%ولد¬ وو,ل}دة

وإ,ل}دةD، وقد يوز أ%ن يكون الو'ل}د' جع و.ل%د ك%و'ث}ن وو.ث%ن�، فإ,ن هذا
ما ي'ك%س_ر' على هذا الثال لعت1قاب ال1ثالي على الكلمة. والو,ل}د،
بالكسر: كالو'ل}د لغة وليس بمع ل4ن� ف%ع.لv ليس ما ي'ك%س_ر على

ف1ع\ل. والو.ل%د أ%يضاv: الر_ه\ط� على التشبيه بولد الظهر. وو.ل%د' الرجل:
ولده ف مع\نÝى. وو.ل%د'ه: رهطه ف معن. وت.وال%د'وا أ%ي كثروا، وو.ل%د
بعضهم بعضاv. ويقال ف تفسي قوله تعال: مال�ه وول%د'ه إ,ل خ.ساراv؛

أ%ي ره\ط�ه. ويقال: و'ل}د'ه، والو,ل}د.ة� جع ال4ولد 
(* قوله «والولدة

جع الولد» عبارة القاموس الولد، مركة، وبالضم والكسر والفتح واحد وجع
وقد يمع على أولد وولدة وألدة بكسرها وولد بالضم) ؛ قال رؤ\بة:

س.م\طاv ي'ر.ب>ي و,ل}دةv ز.عاب,ل
قال الفراء: قال إ,براهيم: مال�ه وو'ل}د'ه، وهو اختيار أ%ب عمرو، وكذلك

قرأ% ابن كثي وحزة، وروى خارجة عن نافع وو'ل}د'ه أ%يضاv، وقرأ% ابن
إ,سحق مال�ه و.و,ل}د'ه، وقال ها لغتان: و'ل}د وو,ل}د. وقال الزجاج:

الو.ل%د' والو'ل}د' واحد، مثل الع.ر.ب والع'ر\ب، والع.ج.م والع'ج\م ونو ذلك؛
قال الفراء وأ%نشد:
vولقد ر.أ%ي\ت' م.عاش1را

قد ث%م_ر'وا مالv وو'ل}دا
قال: ومن أ%مثال العرب، وف الصحاح: من أ%مثال بن أ%س.د: و'ل}د'ك. م.ن\

د.م_ى 
(* قوله «ولدك من دمى إل» هذا كما ف شرح القاموس مع متنه ضبط

نسخ الصحاح، قال قال شيخنا: والتدمية للذكر على الاز وضبط ف نسخ
القاموس ولدك مركة وبكسر الكاف خطاباv ل�نثى؛ أ%ي من نفست به، وصي عقبيك

ملطخي بالدم فهو ابنك حقيقة ل من اتذته وتبنيته وهو من غيك).



ع.ق1ب.ي\ك.؛ وأ%نشد:
ف%ل%ي\ت. فلناv كان ف ب.ط}ن, أ�م>ه،

ول%ي\ت. فلناv و'ل}د. ح1مار,
فهذا واحد. قال: وق%ي\س تعل الو'لد\ جعاv والو.ل%د واحداv. ابن

vالسكيت: يقال ف الو.ل%د الو,ل}د' والو'ل}د'. قال: ويكون الو'ل}د' واحدا
وجعاv. قال: وقد يكون الو'ل}د' جع الو.ل%د مثل أ%س.د وأ�س\د، ويقال: ما

أ%د\ري أ%ي' و.ل%د1 الرجل هو أ%ي\ الناس, هو.
�والو.ليد': الولود حي ي'ول%د'، والمع و,ل}دانD والسم الو,لدة

والو'ليد1ي�4gة�؛ عن ابن ال4عراب. قال ثعلب: ال4صل الو.ل1يد1ي_ة� كأ%نه
بناه على لفظ الو.ل1يد، وهي من الصادر الت ل أ%فعال% لا، وال�نثى
وليدة، والمع, ول}دانD وولئ1د'. وف الديث: واق1يةv ك%واق1ي.ة1 الوليد؛

هو الطYف}ل
ف%ع1يلD بعن م.ف}ع'ول، أ%ي ك%لء4ةv وح1ف}ظاv كما ي'ك}ل� الطYف}ل�؛

وقيل: أ%راد بالوليد موسى، على نبينا وعليه الصلة والسلم، لقوله
تعال: أ%ل ن'ر.ب>ك فينا و.ل1يداv؛ أ%ي كما و.ق%ي\ت. موسى شر� فرعون وهو ف

ح1ج\ر,ه فقن شر� قومي وأ%نا بي أ%ظهرهم. وف الديث: الوليد' ف النة؛
أ%ي الذي مات وهو طفل أ%و سق}طD. وف الديث: ل تقتلوا وليداv يعن ف

الغ.ز\و. قال: وقد تطلق الوليدة� على الارية وال4مة، وإ,ن كانت كبية.
وف الديث: ت.ص.د_ق%ت\ أ�م>ي علي� ب,و.ليدة يعن جارية. وم.و\ل1د'

الرجل: وقت' و,لد1ه. وم.و\ل1د'ه: الوضع الذي ي'ول%د' فيه. وول%دته ال�م
.vت.ل1د'ه م.و\ل1دا

وم1يلد' الرجل: اسم الوقت الذي و'ل1د. فيه.
وف حديث الستعاذة: ومن شر> وال1د{ وما و.ل%د؛ يعن إ,بليس والشياطي،

هكذا فسر. وقولم ف الثل: هم ف أ%مر� ل ي'ناد.ى و.ل1يد'ه؛ قال ابن
سيده: ن'ر.ى أ%صله كأ%ن� شدة أ%صابتهم حت كانت ال�مe تنسى ول1يد.ها

فل تناديه ول تذ}ك�ره ما هم فيه، ث صار مثلv لكل ش1د�ة، وقيل: هو أ%مر
عظيم ل ينادى فيه الص>غار بل ال1ل�ة�، وقد يقال ف موضع الكثرة

والس_عة أ%ي مت أ%هوى الوليد بيده إ,ل شيء ل ي'ز\ج.ر\ عنه لكثرة الشيء
عندهم؛ وقال ابن السكيت ف قول م'ز.ر>د{ الثعلب:

ت.ب.ر_أ}ت' م1ن ش.ت\م, الر>جال, ب,ت.و\بة{



إ,ل الل�ه1 م1ن>ي، ل ي'ناد.ى ول1يد'ها
قال: هذا مثل ضربه معناه أ%ي ل أ%ر\ج,ع' ول أ�ك%ل�م' فيها كما ل

ي'ك%ل�م' الول1يد' ف الشيء الذي ي'ض\ر.ب' له فيه ال%ثل�. وقال ال4صمعي
وأ%بو عبيدة ف قولم: هو أ%مر¬ ل ي'ناد.ى و.ل1يد'ه، قال أ%حدها: أ%ي هو

،�أ%مر¬ جليلD شديد¬ ل ي'ناد.ى فيه الو.ليد' ولكن تنادى فيه ال1ل�ة
وقال آخر: أ%صله من الغادة أ%ي تذهل ال�مe عن ابنها أ%ن ت'ناد1ي.ه

وت.ض'م_ه ولكنها ت.ه\ر'ب' عنه، ويقال: أ%صله من جري اليل ل4ن الفرس إ,ذا
كان جواداv أ%ع\ط%ى من غي أ%ن ي'صاح. به لستزادته، كما قال النابغة

:vالعدي يصف فرسا
وأ%خ\ر.ج. م1ن\ تت1 الع.جاجة1 ص.د\ر.ه،

وه.ز_ اللYجام. رأ}س'ه ف%ت.ص.ل}ص.ل
أ%مام. ه.و,ي¼ ل ي'ناد.ى و.ل1يد'ه،
وش.د¼ وأ%مر� بالع1نان1 ل1ي'ر\س.ل

ث قيل ذلك لكل أ%مر عظيم ولكل شيء كثي. وقوله: أ%مام. يريد ق�د�ام،
وال%و,يe: شدة السرعة. ابن السكيت: ويقال جاؤوا بط%عام� ل ي'ناد.ى

وليد'ه، وف ال4رض عشب¬ ل ي'نادى وليد'ه أ%ي إ,ن كان الوليد ف ماشية ل
يض'ر_ه أ%ين ص.ر.فها ل4نا ف ع'ش\ب، فل يقال له: اصرفها إ,ل موضع كذا

ل4ن ال4رض كلها م'خ\ص1بة، وإ,ن كان طعام¬ أ%و لب فمعناه أ%نه ل يبال
كيف أ%فس.د. فيه، ول مت أ%ك%ل، ول مت أ%ك%ل، ول مت شر,ب، وف أ%ي>

نواحيه1 أ%ه\و.ى.
ورجل فيه و'ل�ود1ي_ةD؛ والولودي_ة: الفاء وقلة الر�ف}ق والعلم

بال�مور، وهي ال�م�ية. وفعل ذلك ف و.ل1يد1ي_ت1ه أ%ي ف الالة الت كان
.vفيها وليدا

وشاةD والدةD وو.ل�ود¬: ب.ي>نة� الو,لد1، ووالد¬، والمع و'ل}د¬. وقد
و.ل�د\ت'ها وأ%و\ل%د.ت\ هي، وهي م'ول1د¬، من غ%نم م.وال1يد. وم.وال1د..

ويقال: ول�د الرجل غ%ن.مه توليداv كما يقال: ن.ت_ج. إ,بله. وف حديث
ل%ق1يط{: ما و.ل�د\ت. يا راعي؟ يقال: و.ل�د\ت الشاة% تول1يداv إ,ذا

حض.ر\ت و,لدتا فعال%ج\تها حي يبي الولد منها. وأ%صحاب الديث يقولون: ما
ول%د.ت؟ يعنون الشاة؛ والفوظ بتشديد اللم على الطاب للراعي؛ ومنه حديث

ال4ب\رص, وال4ق}ر.ع,: فأ%نتج هذا وو.ل�د هذا. الليث: شاة وال1د¬ وهي



الامل وإ,نا ل%ب.ي>ن.ة� الو,لد1. وف الديث: فأ%عط%ى شاة والداv أ%ي
ع'ر,ف منها كثرة� الن>تاج,.

وأ%ما الو,لد.ة�، فهي وضع الوال1دة ول%دها.
وال�و.لYد.ة: القابلة�؛ وف حديث م'ساف1ع�: حدثتن امرأ%ة من بن

س'ل%ي\م قالت: أ%نا و.ل�د\ت عام�ة% أ%هل د1يار,نا أ%ي كنت لم قابلةv؛
وت.و.ل�د. الشيء من الشيء. واللYدة�: الت>ر\ب'، والمع ل1دات¬ ول1د'ون؛ قال

الفرزدق:
رأ%ي\ن. ش'ر'وخ.ه'ن_ م'ؤز_رات{،
وش.ر\خ. ل1د1ي_ أ%سنان% ال1رام,

الوهري: و.ل1د.ة� الرجل ت1ر\ب'ه، والاء عوض من الواو الذاهبة من أ%وله
�ل4نه من الولدة، وها ل1دان. ابن سيده: والول1يدة� وال�و.ل�د.ة

الارية الولودة� بي العرب؛ غيه: وعربية م'ول�د.ةD، ورجل م'و.ل�د¬ إ,ذا
كان عربي�اv غي مض. ابن شيل: ال�و.ل�دة الت و'ل1د.ت\ بأ%رض وليس

با إ,ل أ%بوها أ%و أ�مها.
والت_ل1يد.ة�: الت أ%بوها وأ%هل� بيت1ها وجيع من هو بسبيل منها

بأ%ر\ض وهي بأ%ر\ض أ�خرى. قال: والق1ن� من العبيد الت_ل1يد' الذي و'ل1د.
عندك. وجارية م'و.ل�دةD: تولد بي العرب وت.ن\ش.أ� مع أ%ولد1هم وي.غ\ذونا
غذاء الو.ل%د وي'عل9م'ونا من ال4دب مثل ما ي'ع.لYمون أ%ولد.هم؛ وكذلك

ال�و.ل�د من العبيد؛ وإ,ن سي ال�و.ل�د من الكلم م'و.ل�داv إ,ذا
استحدثوه ول يكن من كلمهم فيما مضى. وف حديث شريح: أ%ن رجلv اشترى

جارية وشرطوا أ%نا مولدة فوجدها ت.ل1يدةv؛ الولدة: الت ولدت بي العرب
ونشأ%ت مع أ%ولدهم وتأ%د�بت بآدابم. والتليد: الت ولدت ببلد العجم

وحلت فنشأ%ت ببلد العرب. والت_ليدة� من الواري: هي الت ت'ول%د' ف ملك
قوم وعندهم أ%بواها. والو.ل1يدة�: الولودة بي العرب، وغلم و.ل1يد¬

كذلك. والوليد: الصب والعبد. والوليد: الغلم حي ي'س\ت.وص.ف قبل أ%ن
.D؛ وجارية و.ل1يدةDو.و,ل}د.ة Dي.ح\ت.ل1م.، المع' ول}دان

وجاءنا ب,بي>نة م'و.ل�دة: ليست بحققة. وجاءنا بكتاب م'و.ل�د أ%ي
م'ف}ت.ع.ل. وال�و.ل�د: ال�ح\د.ث� من كل شيء ومنه ال�و.ل�د'ون% من

الشعراء إ,نا سوا بذلك لدوثهم.
والو.ليدة�: ال4م.ة� والص_بي_ة� بينة� الولدة1؛ والو.ل1يد1ي_ة،



والمع الولئ1د'. ويقال لل4م.ة: وليدة، وإ,ن كانت م'س3ن_ة. قال أ%بو
اليثم: الو.ل1يد' الشابe، والولئ1د' الشوابe من الواري، والو.ل1يد'

الادم الشاب يسمى ول1يداv من حي يولد إ,ل أ%ن يبلغ. قال ال تعال: أ%ل
ن'ر.ب>ك فينا وليداv. قال: والادم إ,ذا كان شاب�اv و.صيف¬.

والو.ص1يفة�: وليدة؛ وأ%م\ل%ح' ال%دم, والو'ص.فاء� والو.صائ1ف'. وخاد1م' أ%هل,
النة: و.ل1يد¬ أ%بداv ل يتغي عن سنه. وحكى أ%بو عمرو عن ثعلب قال: وما

حرفته النصارى أ%ن ف ال3نيل يقول ال تعال ماطباv لعيسى، على نبينا
وعليه الصلة والسلم: أ%نت ن.بي>ي وأ%نا و.ل%د\ت'ك أ%ي\ رب_ي\ت'ك، فقال

الن_صار.ى: أ%ن\ت. ب'ن.3ي>ي وانا و.ل%د\ت\ك، وخ.ف�فوه وجعلوا له
ولداv، سبحانه وتعال عما يقولون علوìا كبياv. ال�مويe: إ,ذا و.ل%د.ت1

الغ.ن.م' بعضها بعد بعض قيل: قد و.ل�د\ت'ها الرeج.ي\لء4، مدود،
وو.ل�د\ت'ها ط%ب.قاv وط%ب.ق%ةv؛ وقول الشاعر:

إ,ذا ما و.ل�د'وا شاةv ت.ن.اد.و\ا:
أ%ج.د\ي¬ ت.ح\ت. شات1ك أ%م\ غ�لم'؟

قال ابن ال4عراب ف قوله: و.ل�دوا شاة رماهم بأ%نم يأ}تون البهائم.
قال أ%بو منصور: والعرب تقول: ن.ت_ج. فلن ناقت.ه إ,ذا ولد.ت ول%د.ها

وهو يلي ذلك منها، فهي م.نت'وج.ةD، والناتج لل3بل بنزلة القابلة للمرأ%ة
إ,ذا ولدت، ويقال ف الشاء3: و.ل�د\ناها أ%ي و.ل1ينا و,لد.تا، ويقال

لذوات ال4ظ}لف والش_اء3 والبقر: و'لYدت1 الشاة� والبق%رة، مضمومة
الواو مكسورة اللم مشددة. ويقال أ%يضاv: وض.ع.ت ف موضع و'لYد.ت\.

ومد: الو.م.د': ن.دÝى ي.ج,يء� ف صم1يم الر> من ق1بل, الب.ح\ر, مع
سكون ر,يح، وقيل: هو ال%رe أ%ي�اv كان مع سكون الر>يح. قال الكسائي: إ,ذا

سكنت الر>يح' مع شد�ة الر� فذلك الو.م.د'. وف حديث ع'ت\ب.ة بن
غ%ز\وان: أ%نه ل%ق1ي. ال�ش\ركي. ف ي.و\م, و.م.د.ة{ وعكاك{؛ الو.م.دة�: ن.دÝى

�من البحر يقع على الناس ف شدة الر� وسكون الر>يح. الليث: الو.م.د.ة
تيء ف صميم الر� من قبل البحر حت تقع على الناس ليلv. قال أ%بو

منصور: وقد يقع الو.م.د' أ%يام. ال%ريف أ%يضاv. قال: والو.م.د' ل%ث}ق¬
ون.دÝى ي.جيء� من جهة البحر إ,ذا ثار. ب'خاره وه.ب_ت به الر>يح' الص_با،

vتاخ1مة1 له مثل ن.دى السماء، وهو يؤذي الناس ج,د�ا�فيقع على البلد ال
لن.ت\ن, رائح.ته. قال: وكنا بناحية البحرين إ,ذا ح.ل%لنا بال4س\ياف1



وه.ب_ت1 الص_با ب.ح\ري�ةv ل ننفك من أ%ذى الو.م.د1، فإ,ذا أ%ص\ع.د\نا ف
بلد الد_ه\ناء3 ل ي'ص1ب\نا الو.م.د'.

وقد و.م1د. اليوم' وم.داv فهو و.م1د¬، وليلةD و.م1دةD، وأ%كثر ما يقال
ف الليل، وقد و.م1د.ت الليلة�، بالكسر، ت.و\م.د' و.م.داv. ويقال: ليلة

وم1د¬ بغي هاء؛ ومنه قول الراعي يصف امرأ%ة:
كأ%ن� ب.ي\ض. ن.عام� ف م.لح1ف1ها،

إ,ذا اج\ت.له'ن_ ق%ي\ظاv ليلةD و.م1د'
:vبالتحريك: شد�ة حر الليل. وو.م1د. عليه و.م.دا ،�الو.م.د' والو.م.دة

غ%ض1ب. وح.م1ي. ك%و.ب,د..
@ومد: الو.م.د': ن.دÝى ي.ج,يء� ف صم1يم الر> من ق1بل, الب.ح\ر, مع

سكون ر,يح، وقيل: هو ال%رe أ%ي�اv كان مع سكون الر>يح. قال الكسائي: إ,ذا
سكنت الر>يح' مع شد�ة الر� فذلك الو.م.د'. وف حديث ع'ت\ب.ة بن
غ%ز\وان: أ%نه ل%ق1ي. ال�ش\ركي. ف ي.و\م, و.م.د.ة{ وعكاك{؛ الو.م.دة�: ن.دÝى

�من البحر يقع على الناس ف شدة الر� وسكون الر>يح. الليث: الو.م.د.ة
تيء ف صميم الر� من قبل البحر حت تقع على الناس ليلv. قال أ%بو

منصور: وقد يقع الو.م.د' أ%يام. ال%ريف أ%يضاv. قال: والو.م.د' ل%ث}ق¬
ون.دÝى ي.جيء� من جهة البحر إ,ذا ثار. ب'خاره وه.ب_ت به الر>يح' الص_با،

vتاخ1مة1 له مثل ن.دى السماء، وهو يؤذي الناس ج,د�ا�فيقع على البلد ال
لن.ت\ن, رائح.ته. قال: وكنا بناحية البحرين إ,ذا ح.ل%لنا بال4س\ياف1
وه.ب_ت1 الص_با ب.ح\ري�ةv ل ننفك من أ%ذى الو.م.د1، فإ,ذا أ%ص\ع.د\نا ف

بلد الد_ه\ناء3 ل ي'ص1ب\نا الو.م.د'.
وقد و.م1د. اليوم' وم.داv فهو و.م1د¬، وليلةD و.م1دةD، وأ%كثر ما يقال

ف الليل، وقد و.م1د.ت الليلة�، بالكسر، ت.و\م.د' و.م.داv. ويقال: ليلة
وم1د¬ بغي هاء؛ ومنه قول الراعي يصف امرأ%ة:

كأ%ن� ب.ي\ض. ن.عام� ف م.لح1ف1ها،
إ,ذا اج\ت.له'ن_ ق%ي\ظاv ليلةD و.م1د'

:vبالتحريك: شد�ة حر الليل. وو.م1د. عليه و.م.دا ،�الو.م.د' والو.م.دة
غ%ض1ب. وح.م1ي. ك%و.ب,د..

@وهد: الو.ه\د' 
(* قوله «الوهد» كذا بالصل، وف شرح القاموس بضم الواو



:�وسكون الاء، وذكر بدله صاحب القاموس وهدان بضم فسكون) والو.ه\د.ة
vمن ال4رض والكان النخفض كأ%نه حفرة، والو.ه\د' يكون اسا eالطمئن

للحفرة، والمع أ%وه'د¬ وو.ه\د¬ وو,هاد¬.
والو.ه\دة�: ال%و�ة� تكون ف ال4رض؛ ومكانD وه\د¬ ف ال4رض أ%شد�

دخولv ف ال4رض من الغائط وليس لا حرف، وع.ر\ض'ها ر'م\حان وثلثة ل
ت'ن\ب,ت' شيئاv. وأ%وه.د': من أ%ساء3 يوم الثني، عادية، وعد�ه كراع

ف%و\ع.ل%، وقياس قول سيبويه أ%ن تكون المزة فيه زائدة. ابن ال4عراب: هي
�ال�ن\عبة� والنeونة� والث©ومة� وال%ز\مة� والو.ه\دة� والق1ل}دة

وال%ر\ت.مة� والع.ر\ت.مة� وال1ث}ر,مة�. وقال الليث: ال�ن\ع'بة� م.ش.قe ما
بي الشاربي ب,حيال, الو.ت.رة1، وال أ%علم.

@وجذ: الو.ج\ذ�، باليم: النقرة ف البل ت'م\سك الاء ويستنقع فيها،
وقيل هي البكة، والمع, وج\ذان وو,جاذD؛ قال أ%بو ممد الفقعسي يصف

ال4ثاف:
غ%ي\ر. أ%ثاف م1ر\جل� ج.واذ1ي،

كأ%ن�هن� ق1ط%ع' ال4فلذ1،
أ�سe ج.رام1يز. على و,جاذ1

ال4ثاف: حجارة القدر. والواذي: جع جاذ، وهو النتصب. وال4ف}لذ،
جع ف1ل}ذ: القطعة 

(* قوله «جع فلذ القطعة» كذا بالصل، والذي ف الصحاح:
الفلذ كبد البعي، والمع أفلذ، والفلذة القطعة من الكبد.) من الكبد.

والراميز: الياض، واحدها جرموز. قال سيبويه: وسعت من العرب من يقال له:
أ%ما تعرف بكان كذا وكذا و.ج\ذاçv؟ وهو موضع ي'م\سك الاء، فقال: بلى

.vأ%ي أ%عرف با و,جاذا vو,جاذا
أ%بو عمرو: أ%وج.ذته على ال4مر اياذاv إ,ذا أ%ك}ر.هته.

@وذذ: الو.ذ}و.ذ%ة: السرعة. ورجل و.ذ}واذD: سريع الشي. ومر الذئب
ي'و.ذ}و,ذ�: م.ر� م.ر�اv سريعاv. و.و.ذ}و.ذ� الرأ%ة ب'ظارتا إ,ذا طالت؛ قال

الشاعر:
من الل�ئي اس\ت.فاد بنو ق�ص.ي¼،

فجاء با و.و.ذ}و.ذ�ها ي.ن'وس
@ورذ: ور.ذ% ف جانبه: أ%بطأ%.



@وقذ: الوق}ذ: شدة الضرب. و.ق%ذه ي.ق1ذ�ه و.ق}ذاv: ضربه حت است.ر\خى
،vوذ%ة: قتلت بالشب، وقد وق%ذ% الشاة وق}ذا�وأ%شرف على الوت. وشاة م.و\ق

وهي مو\ق�وذة ووق1يذD: قتلها بالشب؛ وكان فعله قوم فنهى ال عز وجل عنه.
ابن السكيت: وق%ذ%ه بالضرب، وال%و\قوذة الو.ق1يذ�: الشاة ت'ضرب حت

توت ث تؤكل. قال الفراء ف قوله: والنخنقة والوقوذة؛ الوقوذة: الضروبة
حت توت ول ت'ذ%ك�؛ وو'ق1ذ% الرجل�، فهو موقوذ ووقيذ. والوقيذ من

الرجال: البطيء الثقيل كأ%ن9 ثقله وضعفه وق%ذ%ه.
والوقيذ والوقود: الشديد الرض الذي قد أ%شرف على الوت؛ وقد وق%ذ%ه

الرض' والغم. قال ابن جن: قرأ}ت على أ%ب علي� عن أ%ب بكر عن بعض أ%صحاب
يعقوب عنه قال: يقال تركته و.قيذاv وو.ق1يظاv، قال: قال الوجه عندي

والقياس أ%ن يكون الذال بدلv من الظاء لقوله عز وجل: والنخنقة والوقوذة،
ولقولم وقذه، قال: ول أ%سع وق%ظ%ه ول م.و\قوظة، فالذال إ,ذاv أ%عم

تصرفاv. قال: ولذلك قضينا على أ%ن الذال هي ال4صل. وقال ال4حر: ضربه
فوقظه. الليث: ح1ل% فلنD و.ق1يذاv أ%ي ثقيلv د.ن,فاv م'ش\ف1ياv. وف حديث

عمر أ%نه قال: إ,ن ل4علم' مت ت.ه\ل1ك' العرب'، إ,ذا ساسها من ل
ي'د\رك الاهلية فيأ}خ'ذ بأ%خلقها ول ي'دركه ال3سلم' ف%ي.ق1ذه الورع؛

قوله: في.ق1ذ�ه أ%ي ي'سكYن'ه وي'ث}خ1ن'ه ويبلغ منه مبلغاv ينعه من انتهاك
ما ل يل ول ي.ج\م'ل.

ويقال: وقذه اللم إ,ذا سك9ن.ه، والوقذ ف ال4صل: الضرب ال�ث}خن
والكسر. وف حديث عائشة، رضي ال عنها: فوق%ذ% الن>فاق.، وف رواية{

الشيطان%، أ%ي كس.ر.ه ود.مغ.ه؛ وف حديثها أ%يضاv: وكان و.ق1يذ% الوانح أ%ي
مزون القلب كأ%ن الزن قد كسره وضع�فه، والوانح تبس القلب وت.ح\ويه

فأ%ضاف الو'ق�وذ% إ,ليها. وقال خالد: الوقذ أ%ن ي'ض\ر.ب فائ1ق�ه أ%و خ'ش_او ه
من وراء أ�ذنيه. وقال أ%بو سعيد: الو.ق}ذ� الضرب على ف%أ}س, الق%فا

فتصي هد�تا إ,ل الدماغ فيذهب العقل، فيقال: رجل موقوذ. وقد وق%ذ%ه اللم:
سك�نه. ويقال: ضربه على م.و\ق1ذ{ من م.واق1ذه وهي ال1ر\فق أ%و طرف

ال%ن\ك1ب أ%و الكعب؛ وأ%نشد لل4عشى:
ي.ل}وين.ن د.ي\ن الن�هار و.أ%ق}ت.ض1ي
د.ي\ن إ,ذا و.ق%ذ% النeعاس الرeق�د.ا

أ%ي صاروا كأ%نم س'كارى من النعاس.



ابن شيل: الو.ق1يذ� الذي ي'غشى عليه ل ي'د\رى أ%ميت أ%م ل.
ويقال: وق%ذ%ه النعاس' إ,ذا غلبه. ورجل وقيذ أ%ي ما به ط1ر\ق¬.
وناقة م'و.ق�ذ%ة: أ%ث�ر الص>رار' ف أ%خ\لفها من ش.د>ه، وقيل: هي

الت ي.ر\غ%ث�ها ولدها أ%ي ي.ر\ض.ع'ها ول يرج لبنها إ,ل نزراv لعظم
ضرعها في'وق1ذ�ها ذلك، ويأ}خ'ذها له داء# وورم¬ ف الضرع.

والوقائ1ذ�: حجارة مفروشة، واحدتا و.قيذ%ة.
@ولذ: ول%ذ% ول}ذاv: أ%سرع ال%شي. ورجل و.ل�ذ م.ل�ذ، والعنيان

متقاربان، وال أ%علم.
@ومذ: ابن ال4عراب: الو.م\ذ%ة� البياض النقي�، وال أ%علم.

@وأر: و.أ%ر. الرجل% ي.ئ1ر'ه وأ}راv: ف%ز_ع.ه' وذ%ع.ر.ه؛ قال لبيد يصف
ناقته:

ت.س\ل�ب' الكان,س. ل ي'وأ%ر\ با
ش'ع\ب.ة� الس_اق,، إ,ذا الظYل© ع.ق%ل

ومن رواه ل ي'ؤ\ر. با جعله من قولم: الدابة� ت.أ}ري الدابة إ,ذا
انضمت إ,ليها وأ%لفت معها م.ع\ل%فاv واحداv. وآر.ي\ت'ها أ%نا، وهو من

الر,ي>. وو.أ%ر. الرجل%: أ%لقاه على ش.ر¼. واس\ت.و\أ%ر.ت1 ال3بل�: تتابعت
على ن,فار�، وقيل: هو ن,فار'ها ف السهل، وكذلك الغنم والوحش. قال أ%بو

زيد: إ,ذا نفرت ال3بل ف%ص.ع_د.ت1 ال%ب.ل% فإ,ذا كان ن,فار'ها ف
الس_ه\ل, قيل: اس\ت.أ}و.ر.ت؛ قال: هذا كلم بن عقيل؛ قال الشاعر:

ض.م.م\نا عليهم ح'ج\ر.ت.ي\ه,م\ ب,صاد1ق�
من الط�ع\ن,، حت استأ}و.ر'وا وت.ب.د_د'وا

ابن ال4عراب: الو.ائر' الف%ز,ع'. وال3ر.ة�: م.و\ق1د' النار، وقيل: هي
النار نفسها، والمع إ,رات¬ وإ,ر'ون على ما ي.ط�ر,د' ف هذا النحو ول

ي'ك%س_ر'. وو.أ%ر.ها وو.أ%ر. لا و.أ}راv وإ,رةv: عمل لا إ,ر.ةv. قال
أ%بو حنيفة: الو'ؤ\رة� ف وزن الو'ع\ر.ة1 ح'ف}ر.ة ال%ل�ة1، والمع

و'أ%ر¬ مثل و'ع.ر�، ومنهم من يقول أ�و.ر¬ مثل ع'و.ر�، ص.ي_ر'وا الواو لا
انضمت هزة وصيوا المزة الت بعدها واواv. وال3ر.ة�: شحمة الس_نام.

وال3ر.ة� أ%يضاv: لم يطبخ ف كرش. وف الديث: أ�ه\د1ي. لم إ,ر.ةD أ%ي لم
ف كرش. ابن ال4عراب: ال3ر.ة� النار، وال3ر.ة� ال�ف}رة للنار،
وال3ر.ة� اس\ت1عار' النار وشد_تا، وال3ر.ة� ال%ل}ع'، وهو أ%ن ي'غ\ل%ى



اللحم والل إ,غلءé ث يمل ف ال4سفار، وال3ر.ة� الق%د1يد'؛ ومنه خب
بلل: قال لنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم: أ%معكم شيء# من ال3ر.ة1

أ%ي القديد. قال أ%بو عمرو: هو ال3ر.ة� والق%د1يد' وال�ش.ن_ق'
وال�ش.ر_ق' وال�ت.م_ر' والوحر والفرند 
(* قوله« والوحر والفرند» كذا

بالصل) والو.ش1يق'. ويقال: ائ}ت1نا ب,إ,ر.ة{ أ%ي بنار�. وال3ر.ة�: العداوة
أ%يضاv؛ وأ%نشد:

ل1م'عال1ج, الش_ح\ناء3 ذي إ,ر.ة{
وقال أ%بو عبيد: ال3ر.ة� الوضع الذي تكون فيه ال�ب\ز.ة�، قال: وهي

ال%ل�ة�.قال: والبزة هي ال%ل1يل�. وأ%رض و.ئ1ر.ةD، مثل ف%ع1ل%ة{، وهي
شديدة ال�وار,، وهو ال%رe، قال: وهي مقلوبة. الليث: يقال من ال3ر.ة1:

وأ%ر\ت' إ,ر.ة، وهي إ,ر.ةD م.و\ؤ'ور.ةD، قال: وهي م'س\ت.و\ق%د' النار تت
ال%م_ام, وتت أ%تeون1 ال1رار, وال%ص_اص.ة1، إ,ذا ح.ف%ر\ت.

ح'ف}ر.ة ل3يقاد النار. يقال: وأ%ر\ت'ها أ%ئ1ر'ها وأ}راv وإ,ر.ةv. التهذيب:
الو,ئار' المد�دة وهي م.خاض' الطي 

(*قوله« وهي ماض الطي» عبارة القاموس
مافر الطي) الذي ي'لط� به ال1ياض؛ قال:

بذي و.د.ع� ي.ح'ل© بك�ل9 و.ه\د{
ر.وايا الاء ي.ظ�ل1م' الو,ئارا

@وبر: الو.ب.ر': صوف ال3بل وال4رانب ونوها، والمع أ%و\بار¬. قال أ%بو
.Dور والثعالب والف%ن.ك1، الواحدة و.ب.ر.ةeمنصور: وكذلك و.ب.ر' الس_م

وقد و.ب,ر. البعي، بالكسر؛ وحاجى به ثعلبة� بن عبيد فاستعمله للنحل
فقال:ش.ت.ت\ ك%ث�ة% ال4و\بار, ل الق�ر_ ت.ت_قي،

ول الذYئ}ب. ت.خ\شى، وهي بالب.ل%د1 ال�ف}ضي
Dيقال: جل و.ب,ر¬ وأ%و\ب.ر' إ,ذا كان كثي الو.ب.ر,، وناقة و.ب,ر.ة

وو.ب\راء�. وف الديث: أ%ح.بe إ,ل9 من أ%هل الو.ب.ر, وال%د.ر, أ%ي أ%هل
البوادي وال�د\ن1 والق�رى، وهو من و.ب.ر, ال3بل ل4ن بيوتم يتخذونا

.�منه، وال%د.ر' جع م.د.ر.ة، وهي الب,ن\ي.ة
وبنات' أ%و\ب.ر.: ض.ر\ب¬ من الكمأ%ة م'ز\غ1ب¬؛ قال أ%بو حنيفة: بنات'

أ%وب.ر. ك%م\أ%ةD كأ%مثال الصى ص1غار¬، ي.كن_ ف النقص من واحدة إ,ل



عشر، وهي رديئة الطعم، وهي أ%ول الكمأ%ة؛ وقال مرة: هي مثل الكمأ%ة وليست
بكمأ%ة وهي صغار. ال4صمعي: يقال للم'ز\غ1ب.ة1 من الكمأ%ة بنات' أ%و\ب.ر.،

Dواحدها ابن أ%وبر، وهي الصغار. قال أ%بو زيد: بنات' ال4و\ب.ر, كمأ%ة
صغار م'ز\غ1ب.ةD على لون التراب؛ وأ%نشد ال4حر:

،vوع.ساق1ل vولقد ج.ن.ي\ت'ك. أ%ك}م'ؤا
ولقد ن.ه.ي\ت'ك. عن ب.نات1 ال4و\ب.ر,

أ%ي جنيت لك، كما قال تعال: وإ,ذا كالوهم أ%و و.ز.ن'وهم؛ قال ال4صمعي:
وأ%ما قول الشاعر:

ولقد نيتك عن بنات ال4وبر
فإ,نه زاد ال4لف واللم للضرورة كقول الراحز:

باع.د. أ�م_ الع.م\ر, من أ%س1ي,ها
وقول الخر:

يا ليت. أ�م_ الع.م\ر, كانت\ صاحب
يريد أ%نه عمرو فيمن رواه هذا، وإ,ل فال4عرف: يا ليت أ�م الغ.م\ر,،

قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%و\ب.ر' نكرةv فعر�فه باللم كما حكى سيبويه أ%ن
ع'ر\ساv من ابن ع'ر\س� قد نكره بعضهم، فقال: هذا ابن ع'ر\س� مقبلD. وقال

.vأ%بو حنيفة: يقال إ,ن بن فلن مثل ب.نات1 أ%و\ب.ر يظن أ%ن فيهم خيا
وو.ب_ر.ت1 ال4رنب' والثعلب ت.و\ب,ياv إ,ذا مشى ف ال�ز'ون.ة1 ليخفى

أ%ثره فل يتبي. وف حديث الشeورى رواه الر>ياش1يe: أ%ن الستة لا
اجتمعوا تكلموا فقال قائل منهم ف خطبته: ل ت'و.ب>ر'وا آثار.كم

ف%ت'ول1ت'وا دي\ن.ك�م\. وف حديث عبد الرحن يوم الشeورى: ل ت.غ\م1دوا السيوف عن
أ%عدائكم ف%ت'و.ب>ر'وا آثار.كم؛ الت_و\ب,ي' الت_ع\ف1ي.ة� وم.ح\و'

ال4ثر؛ قال الزمشري: هو من ت.و\ب,ي ال4رنب م.ش\ي,ها على و.ب.ر, قوائمها
لئل ي'ق}ت.ص_ أ%ث%ر'ها، كأ%نه ناهم عن ال4خذ ف ال4مر بال�و.ي\نا،

قال: ويروى بالتاء وهو مذكور ف موضعه، رواه شر: ل ت'و.ت>ر'وا
آثاركم، ذهب به إ,ل الو.ت\ر, والث�أ}ر,، والصواب ما رواه الرياشي، أ%ل ترى

أ%نه يقال و.ت.ر\ت' فلناv أ%ت1ر'ه من الو.ت\ر, ول يقال أ%و\ت.ر\ت'؟
التهذيب: إ,نا ي'و.ب>ر' من الدواب التeف%ه' وع.ناق' ال4رض وال4رنب'.

ويقال: و.ب_ر.ت1 ال4رنب ف ع.د\وها إ,ذا جعت ب.راث1ن.ها ل1ت'ع.فYي.
أ%ث%ر.ها. قال أ%بو منصور: والت_و\ب,ي' أ%ن ت.ت\ب.ع. الكان% الذي ل



ي.س\ت.ب,ي فيه أ%ث%ر'ها، وذلك أ%نا إ,ذا ط�ل1ب.ت\ نظرت إ,ل ص.لبة من
ال4رض وح.ز\ن{ ف%و.ث%ب.ت\ عليه لئل يستبي أ%ثرها لصلبته. قال أ%بو زيد:

�إ,نا ي'و.ب>ر' من الدواب ال4رنب' وشيء# آخر' ل نفظه. و.و.ب_ر. الرجل
ف منزله إ,ذا أ%قام حيناv فلم يبح. التهذيب ف ترجة أ%بر: أ%ب_ر\ت'

النخل% أ%صلحته، وروي عن أ%ب عمرو بن العلء قال: يقال نل قد أ�ب>ر.ت\
وو'ب,رت\ وأ�ب,ر.ت\، ثلث لغات، فمن قال أ�ب>ر.ت\ فهي مؤ.ب_ر.ةD، ومن

قال و'ب,ر.ت\ فهي م.و\ب'ور.ةD، ومن قال أ�ب,ر.ت\ فهي مأ�ب'ور.ةD أ%ي
.Dم'ل%ق�ح.ة

والو.ب\ر'، بالتسكي: د'و.ي\ب_ة على قدر الس>ن_و\ر, غباء أ%و بيضاء
من دواب الصحراء حسنة العيني شديدة الياء تكون بالغ.و\ر,، وال�نثى

و.ب\ر.ةD، بالتسكي، والمع و.ب\ر¬ وو'ب'ور¬ وو,بار¬ وو,بار.ةD وإ,بارةD؛
قال الوهري: هي ط%ح\لء اللون ل ذ%ن.ب. لا ت.د\ج'ن' ف البيوت، وبه سي

الرجل و.ب\ر.ة%. وف حديث أ%ب هريرة: و.ب\ر¬ ت.ح.د_ر. من ق�د'وم, ضأ}ن{
(* قوله« من قدوم ضأن» كذا ضبط بالصل بضم القاف، وضبط ف النهاية

بفتحها، ونبه ياقوت ف العجم على أنما روايتان) ؛ الو.ب\ر'، بسكون الباء:
دويبة كما حليناها حجازية وإ,نا شبهه بالو.ب\ر, تقياv له، ورواه بعضهم

بفتح الباء من و.ب.ر, ال3بل, تقياv له أ%يضاv، قال: والصحيح ال4ول.
وف حديث ماهد: ف الو.ب\ر, شاةD، يعن إ,ذا قتلها الرم ل4ن لا

ك%ر,شاv وهي ت.ج\ت.رe. ابن ال4عراب: فلن أ%س\م.ج' من م'خ_ة1 الو.ب\ر,. قال
والعرب تقول: قالت ال4رنب' للو.ب\ر,: و.ب\ر و.ب\ر، ع.ج'ز¬ وص.د\ر،
وسائرك ح.ق}ر¬ ن.ق}ر فقال لا الو.ب\ر': أ%ران1 أ%ران}، ع.ج'ز¬ وك%ت1فان}،

وسائرك1 أ�ك}ل%تان}
وو.ب_ر. الرجل�: ت.ش.ر_د. فصار مع الو.ب\ر, ف الت_و.حeش,؛ قال

جرير:فما فارق}ت' ك1ن\د.ة% عن ت.راض�،
وما و.ب_ر\ت' ف شعب ار\ت1عابا

أ%بو زيد: يقال و.ب_ر. فلنD على فلن{ ال4مر. أ%ي ع.م_اه عليه؛
:vوأ%نشد أ%بو مالك بيت جرير أ%يضا

وما و.ب_ر\ت' ف ش'ع.ب.ى ارتعابا* وي'روى: ارتغاباv كما ف ديوان جرير.
قال: يقول ما أ%خفيت أ%مرك ارتعاباv أ%ي اضطراباv. وأ�مe الو.ب\ر,: اسم

امرأ%ة؛ قال الراعي:



بأ%علم, م.ر\ك�وز� ف%ع.ن\ز� ف%غ'ر_ب�،
م.غان أ�م> الو.ب\ر, إ,ذ هي ما هيا

وما بالدار واب,ر¬ أ%ي ما با أ%حد؛ قال ابن سيده: ل يستعمل إ,ل ف
النفي؛ وأ%نشد غيه:

ف%أ�ب\ت' إ,ل الي� الذين وراء4هم\
ج.ر,يضاv، ول ي'ف}ل1ت\ من اليش, واب,ر'

والو.ب\راء�: نبات.
وو.بار, مثل ق%طام: أ%رض كانت لعاد غلبت عليها الن، فمن العرب من

يريها مرى ن.زال,، ومنهم من يريها مرى س'عاد.، وقد أ�عرب ف الشعر؛ وأ%نشد
سيبويه لل4عشى:

وم.ر_ د.هر¬ على و.بار,،
ف%ه.ل%ك%ت\ ج.ه\ر.ةv وبار'

قال: والقواف موفوعة. قال الليث: و.بار, أ%رض¬ كانت من م.حالY عاد{
بي اليمن ورمال ي.ب\ر,ين.، فلما هلكت عاد أ%ورث ال ديارهم الن_ فل

يتقاربا أ%حد من الناس؛ وأ%نشد:
م1ث}ل ما كان ب.د\ء� أ%هل, و.بار,

وقال ممد بن إ,سحق بن يسار: وب.ار, بلدة يسكنها الن_س\ن.اس'.
والو.ب\ر': يوم من أ%يام العجوز السبعة الت تكون ف آخر الشتاء، وقيل:

إ,نا هو و.ب\ر بغي أ%لف ولم. تقول العرب: ص1نÒ وص1ن_ب\ر وأ�خ.يeهما
و.ب\ر، وقد يوز أ%ن يكونوا قالوا ذلك للسجع ل4نم قد يتركون للسجع

أ%شياء يوجبها القياس.
وف حديث أ�هبان% ال4س\ل%م1ي�: بينا هو ي.ر\ع.ى ب,حر_ة1 الو.ب\ر.ة1،

هي بفتح الواو وسكون الباء، ناحية من أ%عراض الدينة، وقيل: هي قرية ذات
نيل. وو.ب.ر¬ وو.ب.ر.ة�: اسان، وو.ب\ر.ةD: لصÒ معروف؛ عن ابن

ال4عراب.
@وتر: الو,ت\ر' والو.ت\ر': الف%ر\د' أ%و ما ل ي.ت.ش.ف�ع\ من الع.د.د1.

وأ%و\ت.ر.ه' أ%ي أ%ف%ذ�ه'. قال اللحيان: أ%هل الجاز يسمون الف%ر\د.
الو.ت\ر.، وأ%هل ند يكسرون الواو، وهي صلة الو,ت\ر,، والو.ت\ر, ل4هل

الجاز، ويقرؤ'ون: والش_ف}ع, والوت\ر، والكسر لتميم، وأ%هل ند يقرؤ'ون:
والشفع والو.ت\ر,، وأ%و\ت.ر.: ص.ل�ى الوتر. وقال اللحيان: أ%وتر ف



الصلة فعد�اه بفي. وقرأ% حزة والكسائي: والوت1ر، بالكسر. وقرأ% عاصم ونافع
وابن كثي وأ%بو عمرو وابن عامر: والو.تر، بالفتح، وها لغتان معروفتان.

وروي عن ابن عباس، رضي ال عنهما، أ%نه قال: الوتر آدم، عليه السلم،
والش_ف}ع ش'ف1ع. بزوجته، وقيل: الشع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وقيل:

ال4عداد كلها شفع ووتر، كثرت أ%و قلت، وقيل: الوتر ال الواحد والشفع جيع
اللق خلقوا أ%زواجاv، وهو قول عطاء؛ كان القوم وتراv ف%ش.ف%ع\تهم

وكانوا ش.ف}عاv ف%و.ت.ر\تم. ابن سيده: وت.ر.ه'م\ وت\راv وأ%و\ت.ر.ه'م\ جعل
شفعهم وتراv. وف الديث عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: إ,ذا

اس\ت.ج\م.ر\ت. فأ%و\ت1ر\ أ%ي اجعل الجارة الت تستنجي با فرداv، معناه
استنج بثلثة أ%حجار أ%و خسة أ%و سبعة، ول تستنج بالشفع، وكذلك ي'وت1ر'
ال3نسان� صلة% الليل فيصلي مثن مثن يسلم بي كل ركعتي ث يصلي ف
آخرها ركعة ت'وت1ر' له ما قد ص.ل�ى؛ وأ%و\ت.ر صلته. وف حديث النب، صلى

ال عليه وسلم: إ,ن ال و,ت\ر¬ يب الو,ت\ر. فأ%و\ت1ر'وا يا أ%هل القرآن.
وقد قال: الوتر ركعة واحدة. والوتر: الفرد، تكسر واوه وتفتح، وقوله:

أ%وتروا، أ%مر بصلة الوتر، وهو أ%ن يصلي مثن مثن ث يصلي ف آخرها ركعة
مفردة ويضيفها إ,ل ما قبلها من الركعات.

والو.ت\ر' والو,ت\ر' والت>ر.ة� والو.ت1ي.ة�: الظلم ف الذ�ح\ل، وقيل:
عو الذ�ح\ل� عامةv. قال اللحيان: أ%هل الجاز يفتحون فيقولون و.ت\ر¬،

.vوت1ر.ة vوتيم وأ%هل ند يكسرون فيقولون و,ت\ر¬، وقد و.ت.ر\ت'ه و.ت\را
وكل© من أ%دركته بكروه، فقد و.ت.ر\ت.ه. وال%و\ت'ور': الذي قتل له قتيل

فلم يدرك بدمه؛ تقول منه: وت.ر.ه' ي.ت1ر'ه و.ت\راv وت1ر.ةv. وف حديث
ممد بن مسلمة: أ%نا ال%و\ت'ور الث�ائ1ر' أ%ي صاحب الو.ت\ر, الطالب'

بالثأ}ر، والوتور الفعول. ابن السكيت: قال يونس أ%هل العالية يقولون:
الو,ت\ر' ف العدد والو.ت\ر' ف الذ�ح\ل,، قال: وتيم تقول و,تر، بالكسر، ف

العدد والذحل سواد. الوهري: الوتر، بالكسر، الفرد، والوتر، بالفتح:
الذ�ح\ل�، هذه لغة أ%هل العالية، فأ%ما لغة أ%هل الجاز فبالضد منهم، وأ%ما
تيم فبالكسر فيهما. وف حديث عبد الرحن ف الشورى: ل ت.غ\م1د'وا

السيوف. عن أ%عدائكم ف%ت'وت1ر'وا ثأ}ركم. قال ال4زهري: هو من الو.ت\ر,؛ يقال:
و.ت.ر\ت' فلناv إ,ذا أ%صبته ب,و.ت\ر�، وأ%و\ت.ر\ت'ه أ%وجدته ذلك، قال:

والث�أ}ر' ههنا الع.د'وe ل4نه موضع الثأ}ر؛ العن ل ت'وج,دوا



عدو_كم الو.ت\ر. ف أ%نفسكم. وو.ت.ر\ت' الرجل%: أ%فزعت'ه؛ عن الفراء.
وو.تر.ه' ح.ق�ه وماله: ن.ق%ص.ه إ,ياه. وف التنزيل العزيز: ولن

ي.ت1ر.ك�م\ أ%عمالكم. وف حديث النب، صلى ال عليه وسلم: من فاتته صلة العصر
فكأ%نا وتر أ%هله وماله؛ أ%ي نقص أ%هله وماله وبقي فرداv؛ يقال:

وت.ر\ت'ه إ,ذا ن.ق%ص\ت.ه فكأ%نك جعلته وتراv بعد أ%ن كان كثياv، وقيل: هو من
الو.ت\ر, الناية الت ينيها الرجل على غيه من قتل أ%و نب أ%و سب، فشبه

ما يلحق من فاتته صلة العصر بن ق�ت1ل% ح.م1يم'ه' أ%و س'ل1ب. أ%هله
وماله؛ ويروى بنصب ال4هل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولv ثانياv لو'ت1ر.

وأ%ضمر فيها مفعولv ل يسم فاعله عائداv إ,ل الذي فاتته الصلة، ومن رفع ل
يضمر وأ%قام ال4هل مقام ما ل يسم فاعله ل4نم الصابون الأ}خوذون،

فمن رد_ النقص إ,ل الرجل نصبهما، ومن رد�ه إ,ل ال4هل والال رفعهما
وذهب إ,ل قوله: ول ي.ت1ر.ك�م\ أ%عمال%كم، يقول: لن ي.ن\ق�ص.ك�م\ من ثوابكم

شيئاv. وقال الوهري: أ%ي لن ي.ن\ت.ق1ص.كم ف أ%عمالكم، كما تقول: دخلت
البيت، وأ%نت تريد ف البيت، وتقول: قد و.ت.ر\ت'ه ح.ق�ه إ,ذا ن.ق%ص\ت.ه،

وأ%حد القولي قريب من الخر. وف الديث: اعمل من وراء البحر فإ,ن ال
vص.ك. وف الديث: من جلس ملسا�لن ي.ت1ر.ك. من عملك شيئاv أ%ي لن ي.ن\ق

ل ي.ذ}ك�ر, ال فيه كان عليه ت1ر.ةv أ%ي نقصاv، والاء فيه عوض من
الواو الذوفة مثل و.ع.د\ت'ه ع1د.ةv، ويوز نصبها ورفعها على اسم كان

وخبها، وقيل: أ%راد بالت>ر.ة1 ههنا الت_ب,ع.ة%. الفراء: يقال و.ت.ر\ت'
الرجل إ,ذا قتلت له قتيلv وأ%خذت له مالv، ويقال: و.ت.ر.ه ف الذ�ح\ل,

ي.ت1ر'ه و.ت\راv، والفعل من الو,ت\ر, الذ�ح\ل, و.ت.ر. ي.ت1ر'، ومن الو,ت\ر,
الف%ر\د أ%و\ت.ر. ي'وت1ر'، بال4لف. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم،

أ%نه قال: ق%لYدوا اليل ول ت'ق%لYدوها ال4و\تار.؛ هي جع و,تر،
بالكسر، وهي الناية؛ قال ابن شيل: معناه ل ت.ط}ل�بوا عليها ال4و\تار.

والذ©ح'ول% الت و'ت1ر\ت'م\ عليها ف الاهلية. قال: ومنه حديث ع.ل1ي¼
يصف أ%با بكر: فأ%د\ر.ك}ت. أ%و\تار. ما ط%ل%ب'وا. وف الديث: إ,نا

ل%خ.ي\لD لو كانوا يضربونا على ال4و\تار,. قال أ%بو عبيد ف تفسي وقوله: ول
ت'قلدوها ال4وتار، قال: غي هذا الوجه أ%شبه عندي بالصواب، قال: سعت

ممد بن السن يقول: معن ال4وتار ههنا أ%وتار الق1س3ي>، وكانوا
يقلدونا أ%وتار الق1س3ي> فتختنق، فقال: ل تقلدوها. وروي: عن جابر: أن النب،



صلى ال عليه وسلم، أ%مر بقطع ال4و\تار, من أ%عناق اليل. قال أ%بو
عبيد: وبلغن أ%ن مالك بن أ%نس قال: كانوا ي'ق%لYد'ونا أ%وتار الق1س3ي>
لئل تصيبها العي فأ%مرهم بقطعها ي'علمهم أ%ن ال4و\تار. ل ت.ر'دe من

أ%مر ال شيئاv؛ قال: وهذا شبيه با كره من التمائم؛ ومنه الديث: من
ع.ق%د. ل1ح\ي.ت.ه' أ%و ت.ق%ل�د. و.ت.راv، كانوا يزعمون أ%ن الت_ق%ل©د.

بال4و\تار, ي.ر'دe الع.ي\ن. ويدفع عنهم الكاره، فنهوا عن ذلك.
والت_وات'ر': التتاب'ع'، وقيل: هو تتابع ال4شياء وبينها ف%ج.وات¬

وف%ت.رات¬. وقال اللحيان: توات.ر.ت ال3بل والق%طا وكل© شيء إ,ذا جاء بعضه
ف إ,ثر بعض ول تئ م'ص\ط%ف�ةv؛ وقال حيد بن ثور:

،vس.ب\ع�، وإ,ن توات.ر\ن% م.ر_ة �ق%ر,ين.ة
ض'ر,ب\ن. وص.ف�ت\ أ%ر\ؤ'س¬ وج'ن'وب'

وليست ال�ت.وات1ر.ة� كال�ت.دار,ك%ة1 وال�ت.تاب,عة. وقال مرة:
ال�ت.وات1ر' الشيء يكون ه'ن.ي\ه.ةv ث ييء الخر، فإ,ذا تتابعت فليست

م'ت.وات1ر.ةv، وإ,نا هي م'ت.دار,كة ومتتابعة على ما تقد�م. ابن ال4عراب: ت.رى
ي.ت\ري إ,ذا ت.راخى ف العمل فعمل شيئاv بعد شيء. ال4صمعي: وات.ر\ت'

�ال%ب.ر. أ%ت\ب.ع\ت' وبي البين ه'ن.ي\ه.ةD. وقال غيه: ال�وات.ر.ة
ال�تاب.ع.ة�، وأ%صل هذا كله من الو.ت1ر\، وهو الف%ر\د'، وهو أ%ن جعلت كل

.vف%ر\دا vواحد بعد صاحبه ف%ر\دا
وال�ت.وات1ر': كل قافية فيها حرف متحر�ك بي حرفي ساكني نو مفاعيلن

وفاعلتن وفعلتن ومفعولن وف%ع\ل�ن\ وف%ل} إ,ذا اعتمد على حرف ساكن نو
ف%ع'ول�ن\ ف%ل}؛ وإ,ياه عن أ%بو ال4سود بقوله:

وقافية{ ح.ذ�اء4 س.ه\ل� ر.و,يeها،
ك%س.ر\د1 الص_ن.اع,، ليس فيها توات'ر'

أ%ي ليس فيها توقف ول فتور. وأ%و\ت.ر. بي أ%خباره وك�ت'به ووات.ر.ها
م'وات.ر.ةv وو,تاراv: تاب.ع. وبي كل كتابي ف%ت\ر.ةD قليلة. وال%ب.ر'

ال�ت.وات1ر': أ%ن يد>ثه واحد عن واحد، وكذلك خب الواحد مثل
ال�توات1ر,. وال�وات.ر.ة�: التابعة، ول تكون ال�وات.ر.ة� بي ال4شياء إ,ل

إ,ذا وقعت بينها فترة، وإ,ل فهي م'دار.ك%ة وم'واص.لة. وم'وات.ر.ة� الصوم:
أ%ن يصوم يوماv ويفطر يوماv أ%و يومي، ويأ}ت به و,ت\راv؛ قال: ول يراد

به الواصلة ل4ن أ%صله من الو,ت\ر,، وكذلك وات.ر\ت' الك�ت'ب.



ف%ت.وات.ر.ت أ%ي جاءت بعض'ها ف إ,ثر بعض و,ت\راv و,ت\راv من غي أ%ن تنقطع. وناقة
م'وات1ر.ةD: تضع إ,حدى ركبتيها أ%و�لv ف الب'ر'وك1 ث تضع ال�خرى ول

تضعهما معاv فتشق على الراكب. ال4صمعي: ال�وات1ر.ة� من النوق هي الت
ل ترفع يداv حت تستمكن من ال�خرى، وإ,ذا بركت وضعت إ,حدى يديها، فإ,ذا

vث تضع وركيها قليل vاطمأ%نت وضعت ال�خرى فإ,ذا اطمأ%نت وضعتهما جيعا
قليلv؛ والت ل ت'وات1ر' ت.ز'جe بنفسها ز.ج�اv فتشق على راكبها عند

البوك. وف كتاب هشام إ,ل عامله: أ%ن أ%ص1ب\ ل ناقة م'وات1ر.ةv؛ هي
الت تضع قوائمها بال4رض و,ت\راv و,ت\راv عند الب'روك ول ت.ز'جe نفسها

ز.ج�اv ف%ت.ش'ق_ على راكبها، وكان بشام ف%ت\ق¬. وف حديث الدعاء: أ%لYف\
ج.م\ع.ه'م ووات1ر\ بي م1ي.ر,هم أ%ي ل تقطع ال1ي\ر.ة% واج\ع.ل}ها

ت.ص1ل� إ,ليهم م.ر_ةv بعد مرة.
وجاؤوا ت.ت\رى وت.ت\راv أ%ي م'ت.وات1ر,ين، التاء مبدلة من الواو؛ قال

ابن سيده: وليس هذا البدل قياساv إ,نا هو ف أ%شياء معلومة، أ%ل ترى أ%نك
ل تقول ف و.ز,ير ي.ز,ير¬؟ إ,نا ت.ق1يس' على إ,بدال التاء من الواو ف

اف}ت.ع.ل وما تصرف منها، إ,ذا كانت فاؤه واواv فإ,ن فاءه تقلب تاء وتدغم
ف تاء افتعل الت بعدها، وذلك نو ات_ز.ن%؛ وقوه تعال: ث أ%رسلنا

رسلنا ت.ت\رى؛ من تتابع ال4شياء وبينها ف%ج.وات¬ وف%ت.رات¬ ل4ن بي كل
رسولي ف%ت\ر.ةv، ومن العرب من ينو�نا فيجعل أ%لفها لل3لاق بنزلة

أ%ر\طى وم1ع\زى، ومنهم من ل يصرف، يعل أ%لفها للتأ}نيث بنزلة أ%لف س.ك}رى
وغ%ض\ب؛ ال4زهري: قرأ% أ%بو عمرو وابن كثي: ت.ت\رÝى منو�نة ووقفا

بال4لف، وقرأ% سائر القراء: ت.ت\رى غي منو�نة؛ قال الفراء: وأ%كثر العرب
على ترك تنوين تترى ل4نا بنزلة ت.ق}وى، ومنهم من ن.و_ن% فيها وجعلها
أ%لفاv كأ%لف ال3عراب؛ قال أ%بو العباس: من قرأ% ت.ت\رى فهو مثل ش.ك%و\ت'

ش.ك}وى، غي منو�نة ل4ن ف1ع\لى وف%ع\لى ل ينو�ن، ونو ذلك قال الزجاج؛
قال: ومن قرأ%ها بالتنوين فمعناه و.ت\راv، فأ%بدل التاء من الواو، كما

قالوا ت.و\ل%ج من و.ل%ج. وأ%صله و.و\ل%ج¬ كما قال العجاج:
فإ,ن يكن أ%م\سى الب,لى ت.ي\ق�ور,ي

أ%راد. و.ي\ق�ور,ي، وهو ف%ي\ع'ول من الو.قار، ومن قرأ% ت.ت\رى فهو أ%لف
التأ}نيث، قال: وت.ت\رى من الواترة. قال ممد بن سلم: سأ%لت يونس عن

.vم'ت.فاو,ت.ة vع.ةYقوله تعال: ث أ%رسلنا رسلنا تترى، قال: م'ت.ق%ط



وجاءت اليل ت.ت\رى إ,ذا جاءت متقطعة؛ وكذلك ال4نبياء: بي كل نبيي دهر
طويل. الوهري: ت.ت\رى فيها لغت: تنو�ن ول تنو�ن مثل ع.ل}قى، فمن ترك
صرفها ف العرفة جعل أ%لفها أ%لف تأ}نيث، وهو أ%جود، وأ%صلها و.ت\رى من
الو,ت\ر, وهو الفرد، وت.ت\رى أ%ي واحداv بعد واحد، ومن نونا جعلها ملحقة.

وقال أ%بو هريرة: ل بأ}س بقضاء رمضان ت.ت\رى أ%ي متقطعاv. وف حديث أ%ب
vهريرة: ل بأ}س أ%ن ي'وات1ر. قضاء4 رمضان أ%ي ي'ف%ر>ق%ه' فيصوم. يوما

.vو,ت\را vول يلزمه التتابع فيه فيقضيه و,ت\را vوي'ف}ط1ر. يوما
والوتية: الطريقة، قال ثعلب: هي من الت_وات'ر, أ%ي التتابع، وما زال

على و.ت1ية{ واحدة أ%ي على صفة. وف حديث العباس بن عبد الطلب قال: كان
عمر بن الطاب ل جاراv فكان يصوم النهار ويقوم الليل، فلما و.ل1ي. قلت:

ل4نظرن9 اليوم إ,ل عمله، فلم يزل على و.ت1ي.ة{ واحدة حت مات أ%ي على
طريقة واحدة مطردة يدوم عليها. قال أ%بو عبيدة:الو.ت1ي.ة� الداومة على

الشيء، وهو مأ}خوذ من الت_وات'ر, والتتاب'ع. والو.ت1ي.ة� ف غي هذا:
الف%ت\ر.ة� عن الشيء والعمل؛ قال زهي يصف بقرة ف سيها:

Dليس فيه و.ت1ي.ة Òم'ج,د Dن.ج.أ
وي.ذ�بeها عنها بأ%س\ح.م. م1ذ}و.د1

يعن الق%ر\ن%. ويقال: ما ف عمله و.ت1ي.ةD، وس.ي\ر¬ ليست فيه
و.ت1ي.ةD أ%ي فتور. والو.ت1ي.ة�: الف%ت\ر.ة� ف ال4مر والغ.م1يز.ة� والتوان.

والو.ت1ي.ة�: ال%ب\س' وال3بطاء.
وو.ت.ر.ه' الفخ1ذ1: ع.ص.ب.ةD بي أ%سفل الفخذ وبي الص_فن,.

والو.ت1ي.ة� والو.ت.ر.ة� ف ال4نف: ص1ل%ة� ما بي النخرين، وقيل: الو.ت.ر.ة� حرف
النخر، وقيل: الو.ت1ي.ة� الاجز بي النخرين من مقد�م ال4نف دون

الغ'ر\ض'وف. ويقال للحاجز الذي بي النخرين: غرضوف، والنخران: خرقا
ال4نف، وو.ت.ر.ة� ال4نف: ح1جاب' ما بي النخرين، وكذلك الو.ت1ي.ة. وف حديث

زيد: ف الو.ت.ر.ة1 ثلث الدية؛ هي و.ت.ر.ة� ال4نف الاجزة بي
النخرين. اللحيان: الو.تر.ة� ما بي ال4ر\ن.ب.ة1 والس_ب.ل%ة1. وقال ال4صمعي:

خ1تار' كل شيء و.ت.ر'ه. ابن سيده: والو.ت.ر.ة� والو.ت1ي.ة� غ�ر.يضيف¬
ف أ%على ال�ذن يأ}خ'ذ� من أ%على الص>ماخ. وقال أ%بو زيد: الوتية

غريضيف ف جوف ال�ذن يأ}خذ من أ%على الصماخ قبل الف%ر\ع. والو.ت.ر.ة� من
الف%ر.س,: ما بي ال4ر\ن.ب.ة1 وأ%على ال%ح\ف%لة1. والو.ت.ر.تان: ه.ن.تان1



كأ%نما حلقتان ف أ�ذن الفرس، وقيل: الو.ت.ر.تان1 الع.ص.بتان بي رؤوس
الع'ر\ق�وبي إ,ل ال%أ}ب,ض.ي\ن,، ويقال: ت.و.ت_ر. ع.ص.ب' فرسه.

والو.ت.ر.ة من الذ�كر: الع1ر\ق' الذي ف باطن ال%ش.ف%ة، وقال اللحيان: هو
الذي بي الذكر وال�نثيي. والوترتان: عصبتان بي الأ}بضي وبي رؤوس

الع'رقوبي. والو.ت.ر.ة� أ%يضاv: الع.ص.ب.ة� الت تضم م.خ\ر.ج. ر.و\ث1 الفرس.
.Dالعرق الذي ف باطن الك%م.ر.ة، وهو ج'ل%ي\د.ة �الوهري: والو.ت.ر.ة

وو.ت.ر.ة� كل شيء: ح1تار'ه، وهو ما استدار من حروفه ك%ح1تار, الظفر
وال�ن\خ'ل, والدeب'ر وما أ%شبهه. والو.ت.ر.ة�: ع.ق%ب.ة ال%ت\ن,، وجعها

و.ت.ر¬. وو.ت.ر.ة� اليد وو.ت1ي.ت'ها: ما بي ال4صابع، وقال اللحيان: ما بي
�كل إ,صبعي و.ت.ر.ةD، فلم يص اليد دون الرجل. والو.ت.ر.ة

والو.ت1ي.ة�: ج'ل%ي\د.ة بي السبابة وال3بام. والو.ت.ر.ة�: عصبة تت اللسان.
والوت1ي.ة�: ح.ل}ق%ةD يتعلم عليها الطعن، وقيل: هي ح.ل}ق%ةD ت'ح.لYق' على

ط%ر.ف1 ق%ناة{ يتعلم عليها الرمي تكون من و.ت.ر� ومن خيط؛ فأ%ما قول أ�م
سلمة زوج النب، صلى ال عليه وسلم:

حامي القيقة1 ماج,د¬،
ي.س\م'و إ,ل ط%ل%ب, الو.ت1ي.ه\

قال ابن ال4عراب: فسر الو.ت1رة هنا بأ%نا ال%ل}ق%ة�، وهو غلط منه،
إ,نا الوتية هنا الذ�ح\ل� أ%و الظلم ف الذحل,. وقال اللحيان:

الو.ت1ية الت يتعلم الطعن عليها، ول يص ال%ل}ق%ة%. والو.ت1ية: قطعة تستكن
وت.غ\ل�ظ وتنقاد من ال4رض؛ قال:

لقد ح.ب_ب.ت\ ن'ع\م¬ إ,لينا بوجهها
م.ناز,ل% ما بي الو.تائ1ر, والن_ق}ع,

وربا شبهت القبور با؛ قال ساعدة بن جؤية الذل يصف ض.ب'عاv نبشت
:vقبا

ف%ذاح.ت\ بالو.تائ1ر ث ب.د_ت\
�يديها عند جانبها، ت.ه,يل

ذ%اح.ت\: يعن ض.ب'عاv ن.ب.ش.ت\ عن قب قتيل. وقال الوهري: ذاحت
م.ش.ت\؛ قال ابن بري: ذاح.ت\ م.ر_ت\ م.ر�اv سريعاv؛ قال: والو.تائ1ر' جع

و.ت1ي.ة{ الطريقة من ال4رض؛ قال: وهذا تفسي ال4صمعي؛ وقال أ%بو عمرو
الش_ي\بان©: الوتائر ههنا ما بي أ%صابع الضبع، يريد أ%نا ف%ر_ج.ت\ بي



أ%صابعها، ومعن ب.د_ت\ يديها أ%ي فر�قت بي أ%صابع يديها فحذف الضاف.
وت.ه,يل: ت.ح\ث�و التراب.. ال4صمعي: الو.ت1ي.ة� من ال4رض، ول

ي.ح'د_ها. الوهري: الو.ت1ي.ة� من ال4رض الطريقة. والو.ت1ي.ة�: ال4رض
.Dالبيضاء. قال أ%بو حنيفة: الو.ت1ي' ن.و\ر' الورد1، واحدته و.ت1ي.ة

والو.ت1ي.ة�: الو.ر\د.ة� البيضاء. والوت1ي.ة�: الغ'ر�ة الصغية. ابن سيده:
الو.ت1ي.ة غر�ة الفرس إ,ذا كانت مستديرة، فإ,ذا طالت فهي الش_اد1خ.ة. قال

أ%بو منصور: شبهت غر�ة الفرس إ,ذا كانت مستديرة باللقة الت يتعلم عليها
الطعن يقال لا الوتية. الوهري: الوتية ح.ل}ق%ةD من ع.ق%ب� يتعلم

:v؛ قال الشاعر يصف فرساvأ%يضا �فيها الطعن، وهي الد_ر,يئ%ة
ت'بار,ي ق�ر\ح.ةv مثل ال}ـ
ـو.ت1ي.ة1 ل تكن م.غ\د.ا

ال%غ\د': الن_ت\ف'، أ%ي م.م\غ'ود.ةv، وضع الصدر موضع الصفة؛ يقول:
هذه القرحة خلقة ل تنتف فتبيض_. والوتر، بالتحريك: واحد أ%وتار القوس.

ابن سيده: الو.ت.ر' ش1ر\ع.ة� القوس وم'ع.ل�ق�ها، والمع أ%وتار¬.
وأ%و\ت.ر. القوس.: جعل لا و.ت.راv. و.وت.ر.ها و.وت_رها: شد_ ت.ر.ها. وقال

اللحيان: و.ت_ر.ها وأ%و\ت.ر.ها ش.د_ و.ت.ر.ها. وف الثل: إ,ن\باض¬ بغي
ت.و\ت1ي. ابن سيده: ومن أ%مثالم: ل ت.ع\ج.ل} بال3ن\باض, قبل

الت_وت1ي,؛ وهذا مثل ف استعجال ال4مر قبل بلوغ إ,ناه. قال: وقال بعضهم
و.ت.ر.ها، خفيفة، ع.ل�ق عليها وترها. والو.ت.ر.ة�: مرى السهم من القوس العربية

عنها يزل السهم إ,ذا أ%راد الرامي أ%ن يرمي. وت.و.ت_ر. ع.ص.ب'ه: اشتد�
فصار مثل الو.ت.ر. وت.و.ت_ر.ت\ عروقه: كذلك. كل© و.ت.ر.ة ف هذا الباب،

فجمعها وت.ر¬؛ وقول ساعدة بن جؤية:
ف1يم. ن,ساء� ال%ي> من و.ت.ر,ي_ة{

س.ف%ن_ج.ة{، كأ%ن_ها ق%و\س' ت.أ}ل%ب,؟
قيل: هجا امرأ%ة نسبها إ,ل الوتائر، وهي مساكن الذين هجا، وقيل:

و.ت.ر,ي_ة ص'ل}ب.ة كالو.ت.ر,.
والو.ت1ي': موضع؛ قال أ�سامة الذل:

ول ي.د.ع'وا، بي ع.ر\ض, الو.ت1ي
وبي الناق1ب، إ,ل الذYئابا

@وثر: وث%ر. الشيء4 وث}راv وو.ث�ر.ه': و.ط�أ%ه. وقد و.ث�ر، بالضم،



و.ثار.ة أ%ي و.ط�ؤ.، فهو و.ث1ي¬، وال�نثى و.ث1ي.ةD. الو.ثي': الف1راش'
الو.ط1يء�، وكذلك الو,ث}ر'، بالكسر. وكل شيء جلست عليه أ%و نت عليه فوجدته

وطيئاv، فهو و.ث1ي.يقال: ما تته و,ث}ر¬ وو,ثار¬، وشيء و.ث}ر¬ وو.ث1ر¬
وو.ثي، والسم الو,ثار' والو.ثار'. وف حديث ابن عباس قال لعمر: لو

�اتذت ف1راشاv أ%و\ث%ر. منه أ%ي أ%و\ط%أ% وأ%ل}ي.ن.. وامرأ%ة وث1ي.ة
الع.ج,يز.ة: وط1يئ%ت'ها، والمع و.ثائ1ر' وو,ثار¬. وقال ابن دريد: الو.ثي.ة من

النساء الكثية اللحم، والمع كالمع. ويقال للمرأ%ة السمينة الوافقة
�للمضاجعة: إ,نا لو.ث1ي.ةD، فإ,ذا كانت ض.خ\م.ة% الع.ج'ز, فهي و.ث1ي.ة

الع.ج'ز,. أ%بو زيد: الو.ثار.ة� ك%ث}ر.ة� الشحم، والو.ثاج.ة� كثرة اللحم؛
:eقال الق%ط%امي

وكأ%ن_ما اش\ت.م.ل% الض_ج,يع' ب,ر.ي\ط%ة{،
ل ب.ل} ت.ز,يد' و.ثار.ةv ول%يانا

vوف حديث ابن عمر وع'ي.ي\ن.ة% بن ح1ص\ن�: ما أ%خ.ذ}ت.ها بيضاء غ%رير.ة
.vوث1ي.ة vول ن.ص.فا

وال1يث%ر.ة: الثوب' الذي ت'ج.ل�ل� به الثياب فيعلوها. وال1ي\ث%ر.ة:
هن.ةD كهيئة ال1ر\ف%ق%ة1 تتخذ للس_ر\ج كالصeف�ة، وهي ال%واث1ر'

وال%ياث1ر'، ال4خية على العاق%ب.ة1، وقال ابن جن: ل%ز,م. الب.د.ل� فيه
كما لزم ف ع1يد{ وأ%ع\ياد{. التهذيب: وال1يث%ر.ة� م1ي\ث%ر.ة� الس_ر\ج,
والر_ح\ل, ي'و.ط�آن با، وم1يث%ر.ة� الف%ر.س,: ل1ب\د.ت'ه، غي مهموز.

قال أ%بو عبيد: وأ%ما ال%ياث1ر' ال�م\ر' الت جاء فيها النهي فإ,نا كانت
من مراكب ال4عاجم من ديباج أ%و حرير. وف الديث: أ%نه نى عن م1يث%ر.ة

ال�ر\ج'وان؛ هي و,طاء# مشو� ي'تر.ك' على رحل البعي تت الراكب.
وال1يث%ر.ة�، بالكسر، م1ف}ع.ل%ةD من الوث%ار.ة1، وأ%صلها م1و\ث%ر.ةD، فقلبت

الواو ياء لكسرة اليم، وال�ر\ج'وان� ص1ب\غ أ%حر يتخذ كالف1راش, ،
الصغي ويشى بقطن أ%و صوف يعهل الراكب تته على الرحال فوق المال؛ قال ابن

ال4ثي: ويدخل فيه م.ياث1ر' السeروج ل4ن النهي يشتمل على كل
م1ي\ث%ر.ة{ حراء4 سواء انت على رحل أ%و سرج.

vر' أ%سفل% خ'ف> البعي، وأ%رى الواو فيه بدل�والو.اث1ر': الذي ي.أ}ث
من المزة ف الث1ر,.

والو.ث}ر'، بالفتح: ماء الفحل يتمع ف رحم الناقة ث ل ت.ل}قح'؛



وو.ث%ر.ها الفحل� ي.ث1ر'ها و.ث}راv: أ%كثر ض1راب.ها فلم ت.ل}ق%ح\. أ%بو زيد:
ال%س\ط� أ%ن ي'د\خ1ل% الرجل� اليد. ف الرحم رحم, الناقة بعد ض1راب,

الفحل إ,ياها فيستخرج و.ث}ر.ها، وهو ماء الفحل يتمع ف رحها ث ل ت.ل}ق%ح'
منه؛ وقال النضر': الو.ث}ر' أ%ن يضربا على غي ض.ب\ع.ة{. قال:

وال%و\ث�ور.ة� ت'ض\ر.ب' ف اليوم الواحد مراراv فل ت.ل}ق%ح'. وقال بعض العرب:
أ%ع\ج.ب' النكاح و.ث}ر¬ على و,ث}ر� أ%ي نكاح¬ على ف1راش� و.ث1ي.
واس\تو\ث%ر\ت' من الشيء أ%ي استكثرت منه، مثل اس\ت.و\ث%ن\ت'

�واس\ت.و\ث%ج\ت'. ابن ال4عراب: الت_واث1ي' الشeر.ط�، وهم الع.ت.ل%ة� والف%ر.ع.ة
وال4م.ل%ة�، واحدهم آم1لD مثل كافر وك%ف%ر.ة{.

ابن سيده: والو.ث}ر' جلد ي'ق%دe س'ي'وراv ع.ر\ض' السي منها أ%ربع
أ%صابع أ%و ش1ب\ر¬ تلب.س'ه الارية الصغية قبل أ%ن ت'د\ر,ك.؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
ع.ل1ق}ت'ها وهي عليها و.ث1ر\،

حت إ,ذا ما ج'ع1ل%ت\ ف ال1د1ر\،
وأ%ت\ل%ع.ت\ بثل, ج,يد1 الو.ب,ر\

وقال مرة: وتلبسه أ%يضاv وهي حائض، وقيل: الو.ث}ر' النeق}ب.ة� الت
.vأ%يضا �تلبس، والعنيان متقاربان، قال: وهو الر_ي\ط

@وجر: الو.ج\ر': أ%ن توج,ر. ماء أ%و دواء ف وسط حلق صب. الوهري:
الو.ج'ور' الدواء ي'وج.ر' ف وسط الفم. ابن سيده: الو.ج'ور' من الدواء ف

أ%ي> الف%م, كان، و.ج.ر.ه و.ج\راv وأ%و\ج.ر.ه وأ%و\ج.ر.ه إ,ياه وأ%و\ج.ر.ه
الرeم\ح. ل غي: طعنه به ف فيه، وأ%صله من ذلك. الليث: أ%و\ج.ر\ت'

فلناv بالرمح إ,ذا طعنته ف صدره؛ وأ%نشد:
أ%و\ج.ر\ت'ه الرeم\ح. ش.ذ}راv ث قلت' له:
ه.ذ1ي ال�ر'وء4ة� ل ل1ع\ب' الز_حال1يق,

vن.ي\س�، رضي ال عنه: فو.ج.ر\ته بالسيف و.ج\را�وف حديث عبد ال بن أ
أ%ي طعنته. قال ابن ال4ثي: من العروف ف الطعن أ%و\ج.ر\ت'ه الرمح،

قال: ولعله لغة فيه.
وت.و.ج_ر. الدواء4: بلعه شيئاv بعد شيء. أ%بو خ.ي\ر.ة%: الرجل إ,ذا شرب

:�الاء كارهاv فهو الت_و.جeر' والت_كار'ه. وال1يج.ر' وال1يج.ر.ة
شبه ال�س\ع'ط1 ي'وج.ر' به الدواء�، واسم ذلك الدواء الو.ج'ور'. ابن



السكيت: الو.ج'ور' ف أ%ي> الفم كان والل�د'ود' ف أ%حد شقيه، وقد و.ج.ر\ت'ه
الو.ج'ور. وأ%و\ج.ر\ت'ه. وقال أ%بو عبيدة: أ%و\ج.ر\ت'ه الاء والرمح

والغيظ أ%ف}ع.ل}ت' ف هذا كله. أ%بو زيد: و.ج.ر\ت'ه الدواء و.ج\راv جعلته ف
فيه. وات_ج.ر. أ%ي تداو.ى بالو.ج'ور، وأ%صله او\ت.ج.ر.. والو.ج\ر':

.�الوف. و.ج,ر\ت' منه، بالكسر، أ%ي خفت، وإ,ن منه ل4و\ج.ر': مثل ل4و\ج.ل
وو.ج,ر. من ال4مر و.ج.راv: أ%شف%ق.، وهو أ%و\ج.ر' و.و.ج,ر¬، وال�نثى

و.ج,ر.ةD، ول يقولوا و.ج\راء� ف الؤنث.
:vوالو.ج\ر': مثل الكهف يكون ف البل؛ قال تأ%بط شر�ا

إ,ذا و.ج\ر¬ عظيم¬، فيه شيخ¬
من السeود.ان1 ي'د\ع.ى الش_ر_ت.ي\ن,

(* قوله« يدعى الشرتي» كذا بالصل. )
والو.جار' والو,جار': س.ر.ب' الض_ب'ع,، وف الكم: ج'ح\ر' الضبع

وال4سد والذئب والثعلب ونو ذلك، والمع أ%و\ج,ر.ةD وو'ج'ر¬، واستعاره بعضهم
لوضع الكلب؛ قال:

ك1لب' و,جار� ي.ع\ت.ل1ج\ن. بغائ1ط{،
eب�د'م'وس. الل�يال، ل ر'واء# ول ل

قال ابن سيده: ول أبعد أن تكون الرواية ض1باع' و,جار�، على أ%نه قد
يوز أ%ن تسمى الضباع كلباv من حيث س.م_و\ا أ%ولدها ج,راءé؛ أ%ل ترى

أ%ن أ%با عبيد لا فسر قول الكميت:
حت غال أ%وس¬ ع1يال%ها قال: يعن أ%كل ج,راء4ها؟ التهذيب: الو,جار'

س.ر.ب' الضبع ونوه إ,ذا حفر فأ%م\ع.ن.. وف حديث السن: لو كنت ف و,جار
الض_ب>، ذكره للمبالغة ل4نه إ,ذا حفر أ%معن؛ وقال العجاج:

ت.ع.ر_ض.ت\ ذا ح.د.ب� ج.ر\جار.ا،
أ%م\ل%س. إ,ل الض>ف}د.ع. الن_ق�ار.ا

ي.ر\ك�ض' ف ع.ر\م.ض1ه الط�ر_ارا،
ت.خال� فيه الكواكب. الز_ه_ار.ا

ل�ؤ\ل�ؤ.ةv ف الاء3 أ%و م1س\مار.ا،
وخاف%ت الرام1ي. وال4و\جار.ا

قال: ال4وجار حفر يعل للوحوش فيها مناجل فإ,ذا مرت با عرقبتها،
:Dوو.ج.ر.ة Dالواحدة و.ج\ر.ة



حت إ,ذا ما ب.ل�ت1 ال4غ}مار.ا
ر,يìا، ول%م_ا ت.ق}ص.ع, ال3ص\رار.ا

يعن جع غ1م\ر�، وهو ح.رÒ ي.ج,د\ن.ه' ف صدورهن. وأ%راد بال3صرار,
إ,ص\رار. العطش. وف حديث علي�، رضي ال عنه: وان\ج.حر ان\ج,حار.
الض_ب_ة1 ف ج'ح\ر,ها والض_ب'ع, ف و,جار,ها؛ هو ج'ح\ر'ها الذي تأ}وي إ,ليه.

وف حديث الجاج: ج,ئ}ت'ك. ف م1ث}ل, و,جار, الض_ب'ع,. قال ابن ال4ثي:
قال الطاب هو خطأD وإ,نا هو ف مثل جار, الضبع. يقال: غ%ي\ثD جار'

الضبع أ%ي يدخل عليها ف و,جار,ها حت يرجها منه، قال: ويشهد لذلك أ%نه جاء
ف رواية أ�خرى وجئتك ف ماء� ي.ج'رe الض_ب'ع. ويستخرج'ها من

و,جار,ها. أ%بو حنيفة: الو,جاران1 ال�ر\فان1 اللذان حفرها السيل من
الوادي.وو.ج\ر.ة�: موضع بي مكة والبصرة، قال ال4صمعي: هي أ%ربعون ميلv ليس

فيها منزل فهي م.ر\ت¬ للو.ح\ش,، وقد أ%كثرت الشعراء ذكرها؛ قال الشاعر:
ت.ص'دe وت'ب\دي عن أ%س1يل� وت.ت_قي

بناظ1ر.ة{، من و.ح\ش, و.ج\ر.ة%، م'ط}ف1ل,
@وحر: الو.ح.ر.ة�: وز.غ%ة تكون ف الص_حاري أ%صغر' من الع1ظاء4ة1، وهي

على شكل سام> أ%ب\ر.ص.، وف التهذيب: وهي لف سوام� أ%برص خلقةv، وجعها
و.ح.ر¬. غيه: والو.ح.ر.ة ضرب من العظاء3 ، وهي صغية حراء تعدو ف
�ال%باب,ي, لا ذنب دقيق ت.م\ص.ع' به إ,ذا ع.د.ت\، وهي أ%خبث العظاء ل تطأ

طعاماv ول شراباv إ,ل شته، ول يأ}كله أ%حد إ,ل� د.ق1ي. بطن'ه
وأ%خذه ق%ي\ء# وربا هلك آكله؛ قال ال4زهري: وقد رأ%يت الو.ح.ر.ة% ف البادية

وخ1لقتها خلقة الو.ز.غ إ,ل أ%نا بيضاء منقطة بمرة، وهي قذرة عند
العرب ل تأ}كلها. الوهري: الوحرة، بالتحريك، دويبة حراء تلتزق بال4رض

كالعظاء. وف حديث اللعنة: إ,ن جاء4ت به أ%حر قصياv مثل الو.ح.ر.ة1 فقد
كذب عليها؛ هو بالتحريك ما ذكرناه.

وو.ح1ر. الرجل� و.ح.راv: أ%كل ما د.ب_ت\ عليه الو.ح.ر.ة� أ%و شربه
فأ%ثر فيه س.مeها. ول%ب.ن¬ و.ح1ر¬: وقعت فيه الو.ح.ر.ة�. ولم و.ح1ر¬:

د.ب_ عليه الو.ح.ر'. قال أ%بو عمرو: الو.ح.ر.ة� إ,ذا دبت على اللحم
أ%و\ح.ر.ت\ه، وإ,يارها إ,ياه أ%ن يأ}خذ% آكل%ه القيء� وال%ش1يe. وقال أ%عراب:
:Dم�ه منتحرة، بغائط ذي جحرة. وامرأ%ة و.ح.رة�من أ%كل الو.ح.ر.ة، فأ

سوداء د.ميمة، وقيل حراء. والو.ح.ر.ة� من ال3بل: القصية. ابن شيل:



الو.ح.ر' أ%شد� الغض\ب. يقال: إ,نه لو.ح1ر¬ ع.لي_؛ قال ابن أ%حر:
هل ف ص'د'ورهم' من ظ�ل}منا و.ح.ر'؟ الو.ح.ر': الغيظ وال1ق}د'

وب.لب,ل� الصدر ووساوسه،والو.ح.ر' ف الصدر مثل الغ1ل9. وف الديث: الصوم'
ي.ذ}ه.ب' بو.ح.ر, الصeدور، وهو بالتحريك: غ1شeه ووساوسه، وقيل: القد

والغيظ، وقيل: العداوة. وف الديث: من س.ر_ه أ%ن يذهب كثي¬ من و.ح.ر, صدر,ه
ف%ل}ي.ص'م\ شهر. الص_ب\ر وثلثة% أ%يام من كل شهر؛ قال الكسائي

وال4صمعي ف قوله و.ح1ر. صدر'ه: الو.ح.ر' غش الصدر وبلبله. ويقال: إ,ن أ%صل
هذا من الدeو.ي\ب_ة الت يقال لا الو.ح.ر.ة�، شبهت العداوة والغل9 ها،

شبهوا العداوة ولزوقها بالصدر بالتزاق الو.ح.ر.ة1 بال4رض. وف صدره
،vو.ح.ر¬ وو.ح\ر¬ أ%ي و.غ}ر¬ من غيظ وحقد. وقد و.ح1ر. صدره علي� ي.ح1ر' و.ح.را

وي.و\ح.ر' أ%على، أ%ي و.غ1ر.، فهو و.ح1ر¬. وف صدره و.ح\ر¬، بالتسكي،
أ%ي و.غ}ر¬، وهو اسم والصدر بالتحريك.

@ودر: و.د_ر الرجل% ت.و\د1يراv: أ%وقعه ف م.ه\ل%ك%ة{، وقيل: هو أ%ن
ي'غ\ر,ي.ه' حت يتكلف ما يقع منه ف ه.لك%ة{، يكون ذلك ف الصدق والكذب،

وقيل: إ,نا هو إ,يرادك صاحبك ال%ل%ك%ة%. ابن شيل: تقول و.د_ر\ت' رسول
ق1ب.ل% ب.ل}خ� إ,ذا بعثته. قال ال4زهري: وسعت غي واحد يقول للرجل إ,ذا

ت.ج.ه_م له ورد�ه رد�اv قبيحاv: ود>ر\ وجهك عن أ%ي ن.ح>ه وب.ع>د\ه.
ابن ال4عراب: ت.ه.و_ل ف ال4مر وت.ور_ط% وت.و.د_ر. بعن مال.

@وذر: الو.ذ}ر.ة�، بالتسكي، من اللحم: القطعة الصغية مثل الف1د\ر.ة1،
vل عظم فيها، وقيل: هي ما قطع من اللحم متمعا �وقيل: هي الب.ض\ع.ة
ع.ر\ضاv بغي ط�ول�. وف الديث: فأ%تينا بثريدة كثية الو.ذ}ر, أ%ي كثية

ق1ط%ع, اللحم، والمع و.ذ}ر¬ وو.ذ%ر¬؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: فإ,ن كان ذلك
فو.ذ}ر¬ اسم جع ل جع. وو.ذ%ر.ه و.ذ}راv: ق%ط%ع.ه. والو.ذ}ر': ب.ض\ع'

اللحم. وقد و.ذ%ر\ت' الو.ذ}ر.ة% أ%ذ1ر'ها و.ذ}راv إ,ذا ب.ض.ع\ت.ها
ب.ض\عاv. وو.ذ�ر\ت' اللحم ت.و\ذ1يراv: قطعته، وكذلك ال�ر\ح إ,ذا

شرطته.والو.ذ}ر.تان1: الش_ف%تان1؛ عن أ%ب عبيدة؛ قال أ%بو حات: وقد غلط
إ,نا الو.ذ}ر.تان القطعتان من اللحم فشبهت الشفتان بما. وع.ض'د¬ وذ1ر.ة:

كثية الو.ذ}ر,، وامرأ%ة و.ذ1ر.ةD: رائحتها رائحة الو.ذ}ر,، وقيل: هي
الغليظة الشفة. ويقال للرجل: يا ابن. ش.ام_ة الو.ذ}ر, وهو س.بÒ يكن به عن

القذف. وف حديث عثمان، رضي ال عنه: أ%نه ر'ف1ع. إ,ليه رجلD قال لرجل:



يا ابن شام_ة الو.ذ}ر,، فح.د_ه، وهو من س1باب, الع.ر.ب, وذ%م>هم،
eوإ,نا أ%راد يا ابن شام_ة ال%ذاكي يعنون الزنا كأ%نا كانت ت.ش'م

ك%م.راv متلفة فكن عنه، والذكر: قطعة من بدن صاحبه، وقيل: أ%رادوا با
الق�ل%ف. جع ق�ل}ف%ة1 الذكر، ل4نا تقطع، وكذلك إ,ذا قال له: يا ابن ذات

الرايات، ويا ابن م'ل}قى أ%رح'ل الرeك}بان1 ونوها، وقال أ%بو زيد ف
قولم: يا ابن شام�ة الو.ذ}ر, أ%راد با الق�ل%ف.، وهي كلمة قذف. ابن
ال4عراب: الو.د.ف%ة� والو.ذ%ر.ة� ب'ظارة� الرأ%ة. وف الديث: شر النساء

الو.ذ1ر.ة� ال%ذ1ر.ة� وهي الت ل تستحي عند الماع. ابن السكيت: يقال ذ%ر\
ذا، ود.ع\ ذا، ول يقال و.ذ%ر\ت'ه ول و.د.ع\ت'ه، وأ%ما ف الغابر فيقال

ي.ذ%ر'ه وي.د.ع'ه وأ%صله و.ذ1ر.ه' ي.ذ%ر'ه مثال و.س1ع.ه ي.س.ع'ه، ول
يقال واذ1ر¬ ل وا%د1ع¬، ولكن تركته فأ%نا تارك. وقال الليث: العرب قد

أ%ماتت الصدر من ي.ذ%ر' والفعل% الاضي، فل يقال و.ذ1ر.ه' ول و.اذ1ر¬،
ولكن تركه وهو تارك، قال: واستعمله ف الغابر وال4مر فإ,ذا أ%رادوا الصدر

قالوا ذ%ر\ه' ت.ر\كاv، ويقال هو ي.ذ%ر'ه تركاv. وف حديث أ�م زرع: إ,ن
أ%خاف أ%ن ل أ%ذ%ر.ه أ%ي أ%خاف أ%ن ل أ%ترك صفته ول أ%قطعها من طولا،

وقيل: معناه أ%خاف أ%ن ل أ%قدر على تركه وفراقه ل4ن أ%ولدي منه
وال4سباب الت بين وبينه؛ وحكم ي.ذ%ر' ف التصريف حكم ي.د.ع'. ابن سيده:
�قالوا هو ي.ذ%ر'ه ت.ر\كاv وأ%ماتوا مصدره وماضيه، ولذلك جاء على لفظ ي.ف}ع.ل

ولو كان له ماض لاء على ي.ف}ع'ل� أ%و ي.ف}ع1ل�، قال: وهذا ك�ل©ه أ%و
ج'ل©ه ق1يل� سيبويه. وقوله عز وجل: ف%ذ%ر\ن ومن يكذب بذا الديث؛ معناه

ك1ل}ه إ,ل9 ول ت.ش\غ.ل} ق%ل}ب.ك. به فإ,ن أ�جازيه. وحكي عن بعضهم: ل
أ%ذ1ر\ و.رائي شيئاv، وهو شاذ، وال أ%علم.

@ورر: الو.ر_ة�: ال%ف1ي.ة�. ومن كلمهم: أ%ر_ة ف و.ر_ة{.
و.و.ر\و.ر. ن.ظ%ر.ه. أ%ح.د_ه. وما كلم'ه إ,ل و.ر\و.ر.ةv إ,ذا كان

ي'س\ر,ع' ف كلمه.
الفراء: الو.ر\و.ر,يe الضعيف البصر.

والو.رe: الو.ر,ك'، وقيل: الو.ر_ة�، بالاء، والو.ر,ك'.
@وزر: الو.ز.ر': ال%ل}ج.أ�، وأ%صل الو.ز.ر, البل النيع، وكل©

م.ع\ق1ل� و.ز.ر¬. وف التنزيل العزيز: ك%ل� ل و.ز.ر.؛ قال أ%بو
إ,سحق:الو.ز.ر' ف كلم العرب البل الذي ي'ل}ت.ج.أ� إ,ليه، هذا أ%صله. وكل ما



ال}ت.ج.أ}ت. إ,ليه وتصنت به، فهو و.ز.ر¬. ومعن الية ل شيء يعتصم فيه
من أ%مر ال.

والو,ز\ر': ال1م\ل� الثقيل. والو,ز\ر': الذ�ن\ب' ل1ث1ق%له1، وجعهما
أ%و\زار¬. وأ%و\زار' الرب وغيها: ال4ث}قال� واللت، واحدها و,زر¬؛ عن

أ%ب عبيد، وقيل: ل واحد لا. وال4و\زار': السلح؛ قال ال4عشى:
وأ%ع\د.د\ت للحرب, أ%و\زار.ها:
ر,ماحاv ط1والv وخ.ي\لv ذ�ك�ور.ا

قال ابن بري: صواب إ,نشاده فأ%عددت.، وفتح التاء ل4نه ياطب ه.و\ذة% بن
علي النفي؛ وقبله:

ولا ل�ق1يت. مع ال�خ\ط1ر,ين،
و.ج.د\ت. ال3له. عليهم ق%د1ير.ا

الخطرون: الذين جعلوا أ%هلهم خ.ط%راv وأ%نفسهم، إ,ما أ%ن يظفروا أ%و
يظفر بم، ووضعت الرب' أ%و\زار.ها أ%ي أ%ثقالا من آلة حرب وسلح وغيه.

وف التنزيل العزيز: حت ت.ض.ع. الرب' أ%و\زار.ها؛ وقيل: يعن أ%ثقال
الشهداء ل4نه عز وجل ي'م.ح>ص'هم من الذنوب. وقال الفراء: أ%وزارها آثامها

وش1ر\كها حت ل يبقى إ,ل م'س\لم أ%و م'سال، قال: والاء ف أ%وزارها
�للحرب، وأ%تت بعن أ%وزار أ%هلها. الوهري: الو.ز.ر' ال3ث والثYق}ل

والكار.ة� والسلح'. قال ابن ال4ثي: وأ%كثر ما يطلق ف الديث على الذنب
وال3ث. يقال: و.ز.ر. ي.ز,ر' إ,ذا حل ما ي'ث}ق1ل� ظهر.ه من ال4شياء

ال�ث}ق1ل%ة1 ومن الذنوب. وو.ز.ر. و,ز\راv: حله. وف التنزيل العزيز: ول
�ت.ز,ر' وازر.ةD و,ز\ر. أ�خرى؛ أ%ي ل يؤخذ أ%حد بذنب غيه ول تمل

نفس¬ آثةD و,ز\ر. ن.ف}س� أ�خرى، ولكن كلê م.ج\ز,يÒ بعلمه. والثام تسمى
أ%و\زاراv ل4نا أ%حال ت'ث}ق1ل�ه، واحدها و,ز\ر¬، وقال ال4خفش: ل

تأ}ث%م' آث1م.ةD بإ,ث أ�خرى. وف الديث: قد وضعت الرب أ%وزارها أ%ي انقى
:vو.و,ز\ر.ة vوو,ز\را vأ%مرها وخفت أ%ثقالا فلم يبق قتال. وو.ز.ر. و.ز\را

أ%ث؛ عن الزجاج. و.و'ز,ر. الرجل�: ر'م1ي. ب,و,ز\ر�. وف الديث:
ار\ج,ع\ن. مأ}ز'ورات غي مأ}جورات؛ أ%صله مو\زورات ولكنه أ%تبع مأ}جورات، وقيل:

هو على بدل المزة من الواو ف أ�ز,ر.، وليس بقياس، ل4ن العلة الت من
أ%جلها هزت الواو ف و'ز,ر. ليست ف مأ}زورات. الليث: رجل م.و\ز'ور¬ غي

مأ}جور، وقد و'ز,ر. ي'وز.ر'، وقد قيل: مأ}زور غي مأ}جور، لا قابلوا



الوزور بالأ}جور قلبوا الواو هزة ليأ}تلف اللفظان وي.ز\د.و,جا، وقال
غيه: كأ%ن مأ}زوراv ف ال4صل م.و\ز'ور¬ ف%ب.ن.و\ه على لفظ مأ}جور.

وات_ز.ر. الرجل�: ر.ك1ب. الو,ز\ر.، وهو اف}ت.ع.ل% منه، تقول منه:
و.ز,ر. ي.و\زر' وو.ز.ر. ي.ز,ر' وو'ز,ر. ي'وز.ر'، فهو موزور¬، وإ,نا قال ف

الديث مأ}زورات لكان مأ}جورات أ%ي غي آثات، ولو أ%فرد لقال موزورات،
وهو القياس، وإ,نا قال مأ}زورات للزدواج.

والو.ز,ير': ح.ب.أ� ال%ل1ك1 الذي يمل ث1ق}ل%ه ويعينه برأ}يه، وقد
اس\ت.و\ز.ر.ه، وحال%ت'ه الو.زار.ة� والو,زار.ة�، والكسر أ%على. وو.از.ر.ه على

ال4مر: أ%عانه وقو�اه، وال4صل آزره. قال ابن سيده: ومن ههنا ذهب بعضهم
إ,ل أ%ن الواو ف وزير بدل من المزة؛ قال أ%بو العباس: ليس بقياس

ل4نه إ,ذا قل بدل المزة من الواو ف هذا الضرب من الركات فبدل الواو من
المزة أ%بعد. وف التنزيل العزيز: واج\ع.ل} ل و.زيراv من أ%هلي؛ قال:
الوزير ف اللغة استقاقه من الو.ز.ر,، والو.ز.ر' البل� الذي يعتصم به

لي'ن\جى من اللك، وكذلك و.ز,ير' الليفة معناه الذي يعتمد على رأ}يه ف
أ�موره ويلتجئ إ,ليه، وقيل: قيل لوزير السلطان و.ز,ير¬ ل4نه ي.ز,ر' عن

السلطان أ%ث}قال ما أ�سند إ,ليه من تدبي الملكة أ%ي يمل ذلك. الوهري:
الو.ز,ير' ال�واز,ر' كال4ك1يل, ال�واك1ل, ل4نه يمل عنه و,ز\ر.ه أ%ي

ثقله. وقد اس\ت'وز,ر. فلن، فهو ي'واز,ر' ال4مي وي.ت.و.ز_ر' له. وف حديث
الس_ق1يفة: نن ال�مراء وأ%نتم الوزراء، جع وزير وهو الذي ي'واز,ر'ه

فيحمل عنه ما ح'م>ل%ه من ال4ثقال والذي يلتجئ ال4مي إ,ل رأ}يه
وتدبيه، فهو ملجأD له وم.ف}ز.ع¬.

وو.ز.ر\ت' الشيء4 أ%ز,ر'ه وز\راv أ%ي حلته؛ ومنه قوله تعال: ول
ت.ز,ر' واز,ر.ةD و,ز\ر. أ�خرى. أ%بو عمرو: أ%و\ز.ر\ت' الشيء أ%حرزته،

وو.ز.ر\ت' فلناv أ%ي غلبته؛ وقال:
قد و.ز.ر.ت\ ج,ل�ت.ها أ%م\هار'ها

التهذيب: ومن باب و.ز.ر. قال ابن ب'ز'رج يقول الرجل منا لصاحبه ف
الشركة بينهما: إ,نك ل ت.و.ز_ر' ح'ظ�وظ%ة% القوم. ويقال: قد أ%و\ز.ر. الشيء4

ذهب به واع\ت.ب.أ%ه. ويقال: قد اس\ت.و\ز.ر.ه. قال: وأ%ما الت>زار' فهو
.vمن الو,ز\ر، ويقال: ات_ز.ر\ت' وما ات_ج.ر\ت'، وو.ز.ر\ت' أ%يضا

ويقال: واز.ر.ن فلن على ال4مر وآز.ر.ن، وال4و�ل أ%فصح. وقال: أ%و\ز.ر\ت'



الرجل فهو م'وز.ر¬ جعلت له و.ز.راv يأ}وي إ,ليه، وأ%و\ز.ر\ت' الرجل من
vواز.ر.ة1 وفعلت' منها أ%ز.ر\ت' أ%ز\را�الو,ز\ر,، وآز.ر\ت' من ال

وت.أ%ز_ر\ت'.
@وشر: و.ش.ر. ال%ش.ب.ة% وش\راv بال1يشار، غي مهموز: ن.ش.ر.ها، لغة ف

أ%ش.رها. والئشار: ما و'ش1ر.ت\ به. والو.ش\ر': لغة ف ال4ش\ر,.
الوهري: والو.ش\ر' أ%ن ت'ح.د>د. الرأ%ة� أ%سنانا وت'ر.قYق%ها. وف الديث:

لعن ال الواشرة% وال�وت.ش1ر.ة%؛ الواشرة: الرأ%ة الت تد�د
أ%سنانا وترقق أ%طرافها، تفعله الرأ%ة الكبية تتشبه بالشواب، والوتشرة: الت

تأ}مر من يفعل با ذلك؛ قال: وكأ%نه من وش.ر\ت' الشبة بال1ي\شار، غي
مهموز، لغة ف أ%ش.ر\ت'.

@وصر: الو,ص\ر': الس>ج,ل©؛ وجعه أ%و\صار¬. والو.ص1ي.ة�: الص_ك'،
كلتاها فارسية معر�بة. الليث: الو.ص.ر_ة� معربة وهي الصك وهو ال4و\ص.ر'؛

وأ%نشد:
وما ات_خ.ذ}ت' ص.د.اماv ل1لم'ك�وث1 با،

وما ان\ت.ق%ي\ت'ك. إ,ل ل1لو.ص.ر_ات1
وروي عن شريح ف الديث: أ%ن رجلي احتكما إ,ليه فقال أ%حدها: إ,ن هذا

اشترى من داراv وقبض من و,ص\ر.ها فل هو يعطين الثمن ول هو يرد� إ,ل
vالو,ص\ر.؛ الو,ص\ر'، بالكسر: كتاب الشراء، وال4صل إ,ص\ر¬، سي إ,ص\را

ل4ن ال3ص\ر. العهد، وسي كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق، قلبت المزة
واواv، وجع الو,ص\ر أ%و\صار¬؛ وقال عدي بن زيد:

فأ%يeك�م\ ل ي.ن.ل}ه ع'ر\ف' نائ1ل1ه
د.ث}راv س.واماv، وف ال4ر\ياف1 أ%وصار.ا

أ%ي أ%قطعكم وكتب لكم السجلت ف ال4رياف. الوهري: الو,ص\ر' لغة ف
،Dوو,ساد.ة Dوإ,ساد.ة Dال3ص\ر,، وهو العهد، كما قالوا إ,رث وو,ر\ث

والو,ص\ر': الص_ك' وكتاب العهد، وال أ%علم.
@وضر: الو.ض.ر': الد_ر.ن� والد_س.م'. ابن سيده: الو.ض.ر' وس.خ' الدسم,

واللب وغ�سال%ة� الس>قاء والقصعة ونوها؛ وأ%نشد:
،vإ,ن ت.ر\حض'وها ت.زد\ أ%ع\راض'كم ط%ب.عا

أ%و ت.ت\ر'كوها ف%س'ود¬ ذات' أ%و\ضار,
�ابن ال4عراب: يقال للف�ن\د'ور.ة1 و.ض\ر.ى وقد و.ض1ر.ت القصعة



ت.و\ض.ر' و.ض.راv أ%ي د.س1م.ت\؛ قال أ%بو الندي واسه عبد الؤ\من بن عبد
القدوس:

س.ي'غ\ن,ي أ%با ال1ن\د1ي> عن و.ط}ب, سال�
أ%بار,يق'، ل ي.ع\ل%ق\ با و.ض.ر' الزeب\د1

م'ف%د_م.ةD ق%ز�اv، كأ%ن� ر,قاب.ها
ر,قاب' بنات1 الاء3 ت.ف}ز.ع' للر_ع\د1

الو.ط}ب': ز,قe اللب، وهو ف البيت زق المر. وال�ف%د_م: ال3بريق
الذي على فمه ف1د.ام¬، وهو خ1ر\ق%ةD من ق%ز¼ أ%و غيه. وشبه رقابا ف

ال3شراف والطول برقاب بنات الاء، وهي الغ.ران,يق'، ل4نا إ,ذا ف%ز,ع.ت
نصبت أ%عناقها. و.و.ض1ر. ال3ناء� ي.و\ض.ر' و.ض.راv إ,ذا اتسخ، فهو

و.ض1ر¬، ويكون الو.ض.ر' من الصeف}ر.ة وال�مرة والطYيب. وف حديث عبد الرحن
بن عوف: رأ%ى النبe، صلى ال عليه وسلم، به و.ض.راv من صفرة فقال له:

م.ه\ي.م\؛ العن أ%نه رأ%ى به ل%ط}خاv من خ.ل�وق أ%و طيب له لون فسأ%ل
عنه ف%أ%خبه أ%نه تزو_ج، وذلك من فعل العرس إ,ذا دخل على زوجته.

والو.ض.ر': ال4ثر من غي الطيب. قال: والو.ض.ر' ما يشمه ال3نسان من ريح يده
من طعام فاسد. أ%بو عبيدة: يقال لبقية ال1ناء3 وغيه الو.ض.ر'. وف

الديث فجعل يأ}كل ويتتبع باللقمة و.ض.ر. الص_ح\ف%ة1 أ%ي د.س.م.ها وأ%ث%ر.
الطعام, فيها. وف حديث أ�م� هانئ، رضي ال عنها: ف%س.ك%ب\ت' له ف

ص.ح\ف%ة إ,ن ل4ر.ى فيها و.ض.ر. العجي؛ وامرأ%ة و.ض1ر.ةD وو.ض\ر.ى؛
vقال:إ,ذا م.ل ب.ط}ن.ه أ%ل}بان'ها ح.ل%با

بات.ت\ ت'غ.ن>يه1 و.ض\ر.ى ذات' أ%ج\راس,
أ%راد مل4 فأ%بدل للضرورة، قال: ومثله كثي.

@وطر: الليث: الو.ط%ر' كل© حاجة{ كان لصاحبها فيها هة، فهي و.ط%ر'ه،
قال: ول أ%سع لا فعلv أ%كثر من قولم قضيت من أ%مر كذا و.ط%ر,ي أ%ي

حاجت، وجع الو.ط%ر, أ%و\طار¬. قال ال تعال: فلما ق%ض.ى ز.ي\د¬ منها
و.ط%راv؛ قال الزجاج: الو.ط%ر' ف اللغة وال4ر.ب' بعن واحد، ث قال: قال
الليل الو.ط%ر' كل حاجة يكون لك فيها ه1م_ةD، فإ,ذا بلغها البالغ قيل:

قضى و.ط%ر.ه وأ%ر.ب.ه'، ول يبن منه فعل.
@وعر: الو.ع\ر': الكان� ال%ز\ن� ذو الو'ع'ور.ة1 ضد� الس_ه\ل؛ طريق¬

و.ع\ر¬ وو.ع1ر¬ وو.ع1ي¬ وأ%و\ع.ر'، وجع الو.ع1ر, أ%و\ع'ر¬؛ قال يصف



براv:وتار.ةv ي'س\ن.د' ف أ%و\ع'ر,
والكثي وع'ور¬ وجع الو.ع1ر, والو.ع1ي, أ%و\عار¬، وقد وع'ر. ي.و\ع'ر'

vوو.ع1ر. و.ع.را vوو'ع'ورا vوو.عار.ة vوو'ع'ور.ة vوو.ع.ر. ي.ع1ر' و.ع\را
وو'ع'ور.ةv وو.عار.ةv. ويقال: رمل و.ع1ر¬ ومكان و.ع1ر¬ وقد ت.و.ع_ر،

وحكى اللحيان: و.ع1ر. ي.ع1ر' ك%و.ث1ق. ي.ث1ق'. وأ%و\ع.ر. به الطريق':
و.ع'ر. عليه أ%و أ%ف}ض.ى به إ,ل و.ع\ر� من ال4رض، وجبل و.ع\ر¬، بالتسكي،

وو.اع1ر¬، والفعل كالفعل. قال ال4صمعي: ل ت.ق�ل} و.ع1ر¬. وأ%و\ع.ر.
القوم': وقعوا ف الو.ع\ر,. وف حديث أ�م زرع: ز.و\ج,ي ل%ح\م' ج.م.ل� غ%ث9 على

جبل� و.ع\ر� ل س.ه\لD في'ر\ت.ق%ى ول س.م1ي¬ ف%ي'ن\ت.ق%ى أ%ي غليظ
ح.ز\نD يصع'ب الصعود إ,ليه؛ شبهته بلحم هزيل ل ينتفع به وهو مع هذا صعب

الوصول وال%نال,. قال ال4زهري: والو'ع'ور.ة تكون غ1ل%ظاv ف البل وتكون
و'ع'وث%ة ف الرمل. والو.ع\ر': الكان� الصeل}ب'. والو.ع\ر': الوضع'
ال�خ1يف' الو.ح\ش'. واس\ت.و\ع.ر'وا طر,يق%هم: رأ%و\ه و.ع\راv. وت.و.ع_ر.

.vوو.ع_ر\ت'ه أ%نا ت.و\ع1يا ،vعلي_: ت.ع.س_ر أ%ي صار و.ع\را
والو'ع'ور.ة�: الق1ل�ة�؛ قال الفرزدق:
و.ف%ت\ ث� أ%د_ت\ ل ق%ل1يلv ول و.ع\ر.ا

يصف أ�م تيم ل4نا و.ل%د.ت\ فأ%ن\ج.ب.ت\ وأ%ك}ث%ر.ت\. وو.ع'ر. الشيء�
:�وعار.ةv وو'ع'ور.ةv: ق%ل�. وأ%و\ع.ر.ه: ق%ل�ل%ه. وأ%و\ع.ر. الرجل

ق%ل� مال�ه. و.وع1ر. صدر'ه علي_: لغة ف و.غر.، وزعم يعقوب أ%نا بدل،
قال: ل4ن الغي قد تبدل من العي، وقال ال4زهري: ها لغتان بالعي والغي.

والو.ع\ر': الكان الصeلب. وو.ع.ر. الرجل% وو.ع_ر.ه: حبسه عن حاجته
ووج\ه.ت1ه. وفلن و.ع\ر' العروف أ%ي قليله. وأ%و\ع.ر.ه: ق%ل�ل%ه، ومطلب
و.ع\ر¬. يقال: قليل و.ع\ر¬ وو.ت\ح¬، وعر إ,تباع له. قال ال4زهري: يقال

�قليل ش.ق}ن¬ وو.ت\ح¬ وو.ع\ر¬، وهي الشeق�ون.ة والو'ت'وح.ة� والو'ع'ور.ة
بعن واحد. وقال ال4صمعي: ش.ع.ر¬ م.ع1ر¬ و.ع1ر¬ ز.م1ر¬ بعن واحد.

وو'ع.ي\ر.ة�: موضع؛ قال كثي عزة:
فأ%م\س.ى ي.س'حe الاء4 فوق. و'ع.ي\ر.ة{،

له باللYو.ى والو.اد1ي.ي\ن, ح.وائ1ر'
وال4و\عار': موضع بالس_ماو.ة1 س.ماو.ة1 ك%ل}ب�؛ قال ال4خطل:

ف عان.ة{ ر.ع.ت1 ال4و\عار.، صي.ف}ت.ها،



حت إ,ذا ز.ه1م. ال4ك}فال� والسeر.ر'
@وغر: الو.غ}ر.ة�: شد_ة� ت.و.ق©د1 ال%ر>. والو.غ}ر': احتراق الغيظ،

ومنه قيل: ف صدره علي_ و.غ}ر¬، بالتسكي، أ%ي ض1غ\ن¬ وعداوة وت.و.ق©د¬
من الغيظ، والصدر بالتحريك.

ويقال: و.غ1ر. صدر'ه عليه ي.و\غ%ر' و.غ%راv وو.غ%ر ي.غ1ر' إ,ذا امتل4
غيظاv وحقداv، وقيل: هو أ%ن يترق من شدة الغيظ. ويقال: ذهب و.غ%ر' صدره

وو.غ%م صدره أ%ي ذهب ما فيه من الغ1لY والعداوة، ولقيته ف و.غ}ر.ة1
الاجرة: وهو حي تتوسط الشمس السماء. وقوله ف حديث ال3فك: فأ%تينا اليش.

م'وغ1ر,ين ف ن.ح\ر, الظ�هية أ%ي ف وقت الاجرة وقت توسط الشمس
السماء. يقال: و.غ%ر.ت1 الاجرة و.غ}راv أ%ي ر.م1ض.ت\ واشتد� حرها، ويقال:

نزلنا ف و.غ}ر.ة1 الق%ي\ظ1 على ماء كذا. وأ%وغ%ر. الرجل�: دخل ف ذلك الوقت،
كما يقال: أ%ظهر إ,ذا دخل ف وقت الظهر. ويروى ف الديث: فأ%تينا

اليش. م'غ.و>ر,ين.. وأ%وغ%ر. القوم': دخلوا ف الو.غ}ر.ة1. والو.غ}ر'
والو.غ%ر': ال1ق}د' والذ�ح\ل�، وأ%صله من ذلك، وقد و.غ1ر. صدره ي.و\غ%ر'

و.غ%راv وو.غ%ر. ي.غ1ر' و.غ}راv فيهما، قال: وي.و\غ%ر' أ%كثر، وأ%و\غ%ر.ه وهو
واغ1ر' الصدر علي�. وف الديث: ال%د1ي_ة� ت'ذ}ه1ب' و.غ%ر. الصدر؛ هو

بالتحريك الغ1ل© والرارة، وأ%صله من الو.غ}ر.ة وشدة الر�؛ ومنه حديث
مازن، رضي ال عنه:

ما ف القلوب عليك�م\، فاع\ل%موا، و.غ%ر'
وف حديث الغية: واغ1ر.ة� الضمي، وقيل: الو.غ%ر' ت.ج.رeع الغيظ

والقد.
والت_و\غ1ي': ال3غراء بالقد؛ وأ%نشد سيبويه للفرزدق:

د.س_ت\ ر.س'ولv بأ%ن� القوم.، إن ق%د.روا
عليك.، ي.ش\ف�وا ص'د'وراv ذات. ت.وغ1ي,

وأ%وغ%ر\ت' صدر.ه على فلن أ%ي أ%ح\م.ي\ت'ه من الغيظ. والو.غ1ي': لم
�ي'ش\و.ى على الر_م\ضاء3. والو.غ1ي': اللب ت'ر\مى فيه الجار.ة

ال�ح\ماة� ث ي'ش\ر.ب'؛ والستوغ1ر' بن ربيعة% الشاعر' العروف منه، سي بذلك
لقوله يصف فرساv عرقت:
ي.ن,شe الاء� ف الر_ب.لت1 منها،

ن.ش1يش. الر_ض\ف1 ف اللب, الو.غ1ي,



والر_ب.لت: جع ر.ب\ل%ة{ ور.ب.ل%ة، وهي باطن الفخذ. والر_ض\ف: حجارة
تمى وتطرح ف اللب لي.ج\م'د، وقيل: الوغ1ي' اللب ي'غ\لى وي'ط}ب.خ'.

الوهري: الو.غ1ي.ة� اللب ي'س.خ_ن' بالجارة الماة، وكذلك الوغي.
ابن سيده: والو.غ1ي.ة� اللب وحده م.ح\ضاv يسخن حت ي.ن\ض.ج.، وربا جعل

فيه السمن، وقد أ%وغ%ر.ه، وكذلك التوغ1ي'؛ قال الشاعر:
ف%سائ1ل} م'راداv عن ثلثة1 ف1ت\ي.ة{،

وعن أ�ث}ر ما أ%ب\قى الص_ر,يح' ال�و.غ�ر'
وال3يغار': أ%ن ت'سخن الجارة وت'ح\ر,ق%ها ث تلقيها ف الاء لتسخنه.

وقد أ%وغ%ر. الاء4 إ,يغاراv إ,ذا أ%حرقه حت غلى؛ ومنه الثل: ك%ر,ه.ت1
الناز,ير' ال%م1يم. ال�وغ%ر.، وذلك ل4ن قوماv من النصارى كانوا

ي.س\م'طون النزير حيìا ث ي.ش\و'ونه؛ قال الشاعر:
ولقد رأ%يت' مكان.هم فكر,ه\ت'هم\،

ك%ك%راه.ة1 ال1نزير, لل3يغار
و.و.غ}ر' اليش,: صوتم وج.ل%ب.ت'ه'م\؛ قال ابن مقبل:

ف ظ%ه\ر, م.ر\ت{ ع.ساق1يل� الس_راب, به،
كأ%ن� و.غ}ر. ق%طاه' و.غ}ر' حادينا

ال%ر\ت': الق%ف}ر الذي ل نبات له. وعساقيل السراب: ق1ط%ع'ه، واحدها
ع'س\ق�ول؛ شبه أ%صوات القطا فيه بأ%صوات رجال حادين، وال4لف ف آخره

لل3طلق؛ وقال الراجز:
كأ%نا ز'هاؤ'ه ل%ن\ ج.ه.ر\

ليلD، ور,زe و.غ}ر,ه إ,ذا و.غ%ر\
الو.غ}ر': الصوت. وو.غ%ر'ه'م\: ك%و.غ}ر,هم؛ ول يك ابن ال4عراب ف

و.غ}ر, اليش إ,ل ال3سكان% فقط، وصرح بأ%ن الفتح ل يوز. وال3يغار':
الستعمل ف باب الراج، قال ابن دريد: ل أ%حسبه عربي�اv صحيحاv. غيه:

يقال أ%و\غ%ر. العامل� الراج. أ%ي استوفاه، وف التهذيب: و.غ%ر.. ويقال:
ال3يغار أ%ن ي'وغ1ر. ال%ل1ك' لرجل� ال4رض. يعلها له من غي خراج. قال:

وقد يسمى ضمان� الراج إ,يغاراv، وهي لفظة مول�دة، وقيل: ال3يغار أ%ن
ي'س\ق1ط% الراج. عن صاحبه ف بلد وي'ح.و>ل% مثل%ه إ,ل بلد آخر فيكون

ساقطاv عن ال4و�ل وراجعاv إ,ل بيت الال، وقيل: سي ال3يغار. ل4نه
ي'وغ1ر' صدور الذين يزاد عليهم خ.راج¬ ل يلزمهم. وأ%و\غر\ت' صدر.ه أ%ي



أ%وقدته من الغيظ وأ%حيته. أ%بو سعيد: أ%وغ%ر\ت' فلناv إ,ل كذا أ%ي
أ%لأ}ته؛ وأ%نشد:

،Dمطوط%ة Dوت.طاو.ل%ت\ بك ه1م_ة
قد أ%و\غ%ر.ت\ك. إ,ل ص1باv وم'ج'ون1

أ%ي أ%لأ%تك إ,ل الصبا. قال: واشتقاقه من إ,يغار الراج وهو أ%ن يؤدي
الرجل خراجه إ,ل السلطان ال4كب فراراv من العمال. يقال: أ%و\غ%ر.

الرجل� خ.راج.ه إ,ذا فعل ذلك. قال ابن سيده: وهو بالواو لوجود أ%و\غ%ر. وعدم
أ%ي\غ.ر، وال تعال أ%علم.

@وفر: الو.ف}ر' من الال والتاع: الكثي' الواسع'، وقيل: هو العامe من
كل شيء، والمع و'ف�ور¬؛ وقد و.ف%ر. الال� والنبات' والشيء� بنفسه

و.ف}راv وو'ف�وراv و.ف1ر.ةv. وف حديث علي�، رضي ال عنه: ول اد_خ.ر\ت' من
غنائمها و.ف}راv؛ الو.ف}ر': الال الكثي، وف التهذيب: الال الكثي

الوافر الذي ل ينقص منه شيء، وهو موفور وقد و.ف%ر\ناه ف1ر.ةv، قال:
.vوالستعمل ف التعد�ي وف�ر\ناه ت.و\ف1يا

وف الديث: المد ل الذي ل ي.ف1ر'ه ال%ن\ع' أ%ي ل ي'ك}ث1ر'ه من
الواف1ر الكثي. يقال: و.ف%ر.ه ي.ف1ر'ه كو.ع.د.ه ي.ع1د'ه.

وأ%رض و.ف}راء�: ف نباتا ف1ر.ةD. وهذه أ%رض ف نباتا و.ف}ر¬
وو.ف}ر.ةD وف1ر.ةD أ%يضاv أ%ي و'ف�ور¬ ل ت'ر\ع.. والو.ف}راء�: ال4رض' الت ل

ي.ن\ق�ص\ من نبتها؛ قال ال4عشى:
ع.ر.ن\د.س.ةD ل ي.ن\ق�ص' الس_ي\ر' غ%ر\ض.ها،

كأ%ح\ق%ب. بالو.ف}راء3 ج.أ}ب� م'ك%د_م,
العرندسة: الشديدة من النوق. والغ.ر\ض' للر_ح\ل,: بنزلة الزام للسرج؛

يريد أ%نا ل ت.ض\م'ر ف سيها وك%للا ف%ي.ق}ل%ق. غ%ر\ض'ها. ويقال:
إ,نا لعظم جوفها تستوف الغ.ر\ض.. وال4حقب: المار الذي بوضع ال%ق%ب,

منه بياض، وإ,نا تشبه الناقة بالعي لصلبته، ولذا يقال فيها ع.ي\رانة.
والأ}ب: الغليظ. ومكد_م: م'ع.ض_ض أي ك%د_م.ت\ه' المي وهو يطردها

عن عانته.
وو.ف�ر. عليه حقه ت.و\ف1ياv واستوف%ر.ه أ%ي استوفاه وت.و.ف�ر. عليه

ر.عى ح'ر'مات1ه. ويقال: هم م'تواف1رون% أ%ي هم كثي. ووف�ر. الشيء�
.vوف1ر.ة vووف�ره: كثره، وكذلك و.ف%ر.ه مال%ه و.ف}را vوف1ر.ة vو.ف}را



وو.ف�ر.ه: جعله واف1راv. وو.ف%ر.ه ع1ر\ض.ه وو.ف�ره له: ل ي.ش\ت1م\ه كأ%نه
أ%بقاه له كثياv طيباv ل ي.ن\ق�ص\ه بشتم؛ قال:

أ%ل1ك}ن,ي، و.ف1ر\ لبن, الغ.ر,ير.ة1 ع1ر\ض.ه،
إ,ل خال1د{ من آل, س.ل}مى بن, ج.ن\د.ل,

وو.ف�ر. ع1ر\ض'ه وو.ف%ر. و'فوراv: ك%ر'م. ول ي'ب\ت.ذ%ل}، قال: وهو من
ال4و�ل 

(* قوله « وهو من الول» لعل الراد انه من باب ضرب او هو مرف عن
وهو من اللزم بدليل ما بعده) ، وف التنزيل العزيز: ج.زاءé م.و\فوراv؛

هو من و.ف%ر\ت'ه أ%ف1ر'ه و.ف}راv وف1ر.ةv، وهذا معتمد، واللزم قولك
و.ف%ر. الال� ي.ف1ر' و'فوراv وهو وافر، وس1قاء# أ%و\ف%ر'، وهو الذي ل ينقص

.vمن أ%ديه شيء، والوفور: الشيء التام؛ وو.ف%ر\ت' الشيء4 و.ف}را
وقولم: ت'وف%ر' وت'ح\م.د' من وقولك و.ف%ر\ت'ه ع1ر\ض.ه وماله. قال الفراء: إ,ذا
ع'ر,ض. عليك الشيء تقول ت'وف%ر' وت'ح\م.د'، ول تقل ت'وث%ر؛ ي'ض\ر.ب هذا

الثل للرجل تعطيه الشيء فيدeه عليك من غي تسخeط؛ وقول الراجز:
كأ%نا من ب'د'ن{ وإ,يفار\

د.ب_ت\ عليها ذ%ر,بات' ال4ن\بار\
إ,نا هو من الوفور والتمام. يقول: كأ%نا ما أ%و\ف%ر.ها الراعي

د.ب_ت\ عليها ال4ن\بار، ويروى: واستيفار، والعن واحد، ويروى: وإ,يغار من
أ%وغ%ر. العامل� الراج أ%ي استوفاه، ويروى بالقاف من أ%وق%ر.ه أ%ي أ%ثقله.

وو.ف%ر. الشيء4: أ%كم.ل%ه'. وو.ف%ر الثوب.: قطعه وافراv؛ وكذلك السقاء
إ,ذا ل يقطع من أ%ديه ف%ض\لD. وم.زادة و.ف}راء�: واف1ر.ة� اللد تامة ل

ي'ن\ق%ص\ من أ%ديها شيء، وس1قاء# أ%و\ف%ر'؛ قال ذو الرمة:
و.ف}راء4 غ%ر\ف1ي_ة{ أ%ث}أ%ى خ.وار,ز'ها
م'ش.ل}ش.لD ض.ي_ع.ت\ه' ب.ي\ن.ها الك�ت.ب'

(* قوله« مشلشل» أي مقطر، نعت لسرب كما نص عليه الصحاح. والكتب جع كتبه
كغرفة وغرف: خروف الرز. وأثأى: خرم. والوارز: جع خازرة.)

Dال1ل}ء3. وت.و.ف9ر. فلن �والوف}راء� أ%يضاv: الل4ى ال�و.ف�ر.ة
على فلن ب,ب,ر�ه، وو.ف�ر. ال� حظه من كذا أ%ي أ%سبغه.

والوفور' ف العروض: كل جزء يوز فيه الزحاف فيسلم منه؛ قال ابن سيده:
هذا قول أ%ب إ,سحق، قال: وقال مرة الوفور ما جاز أ%ن يرم فلم يرم،



وهو فعولن ومفاعلي ومفاعلت، وإ,ن كان فيها زحاف غي الرم ل تل� من أ%ن
تكون موفورة، قال: وإ,نا سيت موفورة ل4ن أ%وتادها توفرت.

وأ�ذ�نD و.ف}راء�: ض.خ\م.ة� الشحمة عظيمة؛ وقول الشاعر:
واب\ع.ث} ي.ساراv إ,ل و.ف}ر� م'د.م_ع.ة{

واج\د.ح\ إ,ليها . . . . . .
معناه أ%نه ل ي'ع\ط�وا منها الديات فهي موفورةD، يقول له: أ%نت راع،

وو.ف%ر.ه عطاء4ه إ,ذا ر.د_ه عليه وهو راض� أ%و مستقل له.
والو.ف}ر.ة�: الشعر التمع على الرأ}س، وقيل: ما سال على ال�ذني من

الشعر، والمع و,فار¬؛ قال كثي عزة:
كأ%ن� و,فار. القوم, تت. ر,حال1ها،

�إ,ذا ح'س3ر.ت\ عنها العمائم'، ع'ن\ص'ل
وقيل: الو.ف}ر.ة� أ%عظم من ال�م_ة1؛ قال ابن سيده: وهذا غلط إ,نا هي

و.ف}ر.ةD ث ج'م_ة ث ل1م_ة. والو.ف}ر.ة�: ما جاوز شحمة ال�ذني،
واللYم_ة�: ما أ%ل� بال%ن\ك1ب.ي,. التهذيب: والو.ف}ر.ة� ال�م_ة من

الشعر إ,ذا بلغت ال�ذني، وقد وف%ر.ها صاحبها، وفلن م'و.ف�ر' الشعر؛
وقيل: الو.ف}ر.ة� الشعرة إ,ل شحة ال�ذن ث ال�م_ة ث اللYم_ة�. وف

حديث أ%ب ر,م\ث%ة%: انطلقت' مع أ%ب ن.ح\و. رسول ال، صلى ال عليه
وسلم، فإ,ذا هو ذو و.ف}ر.ة فيها ر.د\ع¬ من ح1ن_اء3؛ الو.ف}ر.ة: ش.عر الرأ}س

إ,ذا وصل إ,ل شحمة ال�ذن.
والواف1ر.ة�: أ%ل}ي.ة� الكبش إ,ذا عظمت، وقيل: هي كل شحمة مستطيلة؛

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
وع.ل�م.ن.ا الص_ب\ر. آباؤ'نا،

وخ'ط}� لنا الر_م\ي' ف الواف1ر.ه
الوافرة: الدنيا، وقيل: الياة.

والواف1ر': ض.ر\ب من الع.ر'وض، وهو مفاعلت مفاعلت فعولن، مرتي، أ%و
مفاعلت مفاعلت، مرتي، سي هذا الشطر وافراv ل4ن أ%جزاءه موفرةD له

و'فور. أ%جزاء الكامل، غي أ%نه حذف من حروفه فلم يكمل.
@وقر: الو.ق}ر': ث1ق%لD ف ال�ذن، بالفتح، وقيل: هو أ%ن يذهب السمع كله،

والثYق%ل� أ%خ.فe من ذلك. وقد و.ق1ر.ت\ أ�ذنه، بالكسر، ت.و\ق%ر'
وق}راv أ%ي ص.م_ت\، وو.ق%ر.ت\ و.ق}راv. قال الوهري: قياس مصدره التحريك إ,ل



أ%نه جاء بالتسكي، وهو موقور، وو.ق%ر.ها ال ي.ق1ر'ها و.ق}راv؛ ابن
،vن'ه على ما ل يسم فاعله ت'وق%ر' و.ق}را�السكيت: يقال منه و'ق1ر.ت\ أ�ذ

بالسكون، فهي موقورة، ويقال: اللهم ق1ر\ أ�ذ�ن.ه. قال ال تعال: وف
آذاننا و.ق}ر¬. وف حديث علي، عليه السلم: ت.س\م.ع' به بعد الو.ق}ر.ة1؛ هي

الر�ة من الو.ق}ر,، بفتح الواو: ث1ق%ل� السمع.
والو,ق}ر': بالكسر: الثYق}ل� يمل على ظهر أ%و على رأ}س. يقال: جاء

يمل و,ق}ر.ه، وقيل: الو,ق%ر' ال1م\ل الثقيل، وع.م_ بعضهم به الثقيل
والفيف وما بينهما، وجعه أ%وقار¬. وقد أ%وق%ر. بعي.ه وأ%و\ق%ر. الدابة

إ,يقاراv وق1ر.ةv شديدةv، ال4خية شاذة، وداب_ةD و.ق}ر.ى: م'وق%ر.ةD؛ قال
النابغة العدي:

كما ح'ل� عن و.ق}ر.ى، وقد ع.ض_ ح1ن\و'ها
بغار,با حت أ%راد. لي.ج\ز,ل

قال ابن سيده: أ%رى و.ق}ر.ى مصدراv على ف%ع\لى كح.ل}قى وع.ق}ر.ى،
وأ%راد: ح'ل� عن ذات و.ق}ر.ى، فحذف الضاف وأ%قام الضاف إ,ليه مقامه. قال:

وأ%كثر ما استعمل الو,ق}ر' ف ح1مل البغل والمار والو.س\ق' ف حل
البعي. وف حديث عمر والوس: فأ%ل}ق%و\ا و,ق}ر. ب.غ\ل� أ%و بغلي من

الو.ر,ق,؛ الو,ق}ر'، بكسر الواو: ال1م\ل� يريد حل بغل أ%و حلي أ%خ1ل�ةv من
الفضة كانوا يأ}كلون با الطعام فأ%ع\ط%و\ها لي'م.ك�ن'وا من عادتم ف

الز_م\ز.م.ة1؛ ومنه الديث: لعله أ%وق%ر. راحلته ذهباv أ%ي ح.م_ل%ها
و,ق}راv. ورجل م'وق%ر¬: ذو و,ق}ر�؛ أ%نشد ثعلب:

لقد ج.ع.ل%ت\ ت.ب\د'و ش.واك1ل� منكما،
كأ%ن_كما ب م'وق%ران1 من ال%م\ر,

وامرأ%ةD م'وق%ر.ةD: ذات' و,ق}ر�. الفراء: امرأ%ة م'وق%ر.ة، بفتح القاف،
إ,ذا حلت حلv ثقيلv. وأ%و\ق%ر.ت1 النخلة� أ%ي ك%ث�ر. ح.م\ل�ها؛

ونلة م'وق1ر.ة وم'وق1ر¬ وموق%رة وم'وق%ر وم1يقار؛ قال:
من ك�لY بائنة ت.ب,ي' ع'ذ�وق�ها

منها، وخاص1ب.ة{ لا م1يقار,
قال الوهري: نلة م'وق%ر¬ على غي القياس ل4ن الفعل ليس للنخلة،

وإ,نا قيل م'وق1ر، بكسر القاف، على قياس قولك امرأ%ة حامل ل4ن حل الشجر
مشبه بمل النساء، فأ%ما موق%ر، بالفتح، فشاذ، قد روي ف قول لبيد يصف



نلv:ع.ص.ب¬ ك%وار,ع' ف خ.ليج م'ح.لYم�
ح.م.ل%ت\، فمنها موق%ر م.ك}م'وم'

والمع م.واق1ر؛ وأ%ما قول ق�ط}ب.ة بن الضراء من بن الق%ي\ن,:
لن ظ�ع'ن¬ ت.طال%ع' من س1تار,،

مع ال3ش\راق,، كالن_خ\ل, الو,قار,
قال ابن سيده: ما أ%دري ما واحده، قال: ولعله ق%د_ر. نلة واق1راv أ%و

و.ق1ياv فجاء به عليه.
vأ%خذه. واس\ت.و\ق%ر. إ,ذا ح.م.ل% ح1م\ل :vواس\ت.و\ق%ر. و,ق}ر.ه طعاما

ثقيلv. واس\ت.و\ق%ر.ت1 ال3بل�: سنت وحلت الشeح'وم؛ قال:
كأ%نا من ب'د'ن{ واس\ت1يقار\

د.ب_ت\ عليها ع.ر,مات' ال4ن\بار\
وقوله عز وجل: فالاملت1 و,ق}راv، يعن السحاب يمل الاء الذي

أ%و\ق%رها.
والو.قار: اللم والر_ز.انة؛ و.ق%ر. ي.ق1ر' و.قاراv وو.قار.ةv وو.ق%ر.

ق1ر.ةv وت.و.ق�ر. وات_ق%ر.: ت.ر.ز_ن%. وف الديث: ل ي.س\ب,ق}كم أ%بو
بكر بكثرة صوم ول صلة ولكنه بشيء و.ق%ر. ف القلب، وف رواية: ل1س3ر¼

وق%ر. ف صدره أ%ي سكن فيه وثبت من الو.قار, واللم والرزانة، وقد
و.ق%ر. ي.ق1ر' و.قاراv؛ والت_ي\ق�ور: ف%ي\ع'ول منه، وقيل: لغة ف

الت_و\ق1ي، قال: والتيقور الو.قار' وأ%صله و.ي\ق�ور، قلبت الواو تاء؛ قال
العجاج:فإ,ن يكن أ%م\سى الب,لى ت.ي\ق�وري

أ%ي أ%مسى و.قاري، ويروى:
فإ,ن أ%كن أ�م\سي الب,لى ت.ي\ق�وري

وف يكن على هذا ضمي الشأ}ن والديث، والتاء فيه مبدلة من واو، قيل:
كان ف ال4صل و.ي\ق�وراv فأ%بدل الواو تاء حله على ف%ي\ع'ول، ويقال حله

على تفعول، مثل الت_ذ}ن'وب ونوه، فكره الواو مع الواو، فأ%بدلا تاء
لئل يشتبه بف%و\ع'ول فيخالف البناء، أ%ل ترى أ%نم أ%بدلوا الواو حي

أ%عربوا فقالوا ن.ي\روز¬؟ ورجل و.قار¬ وو.ق�ور¬ وو.ق%ر¬ 
(* قوله« ووقر» ف

القاموس أنه بضم القاف) ؛ قال العجاج يدح عمر بن عبيد ال بن م.عم.ر:
هذا أ%وان� ال1د>، إ,ذ ج.د_ ع'م.ر\،



وص.ر_ح. ابن' م.ع\م.ر� لن ذ%م.ر\
منها:

ب,ك�ل9 أ%خلق الشeجاع, قد م.ه.ر\
ث%ب\ت¬، إ,ذا ما ص1يح. بالقوم و.ق%ر\

(* قوله « ثبت إذا ما صيح إل» استشهد به الوهري على أن وقر فيه فعل
حيث قال ووقر الرجل إذا ثبت يقر وقاراv وقرة فهو وقور، قال العجاج: «ثبت

إذا ما صيح بالقوم وقر».)
قوله ثبت أ%ي هو ثبت النان ف الرب وموضع الوف.

وو.ق%ر. الرجل من الو.قار ي.ق1ر'، فهو و.ق�ور¬، وو.ق�ر. ي.و\ق�ر'،
وم.ر.ةD و.ق�ور¬. وو.ق%ر. و.ق}راv: جلس. وقوله تعال: و.ق1ر\ن% ف بيوتكن،

قيل: هو من الو.قار,، وقيل: هو من اللوس، وقد قلنا إ,نه من باب ق%ر_
ي.ق1رe وي.ق%رe، وعللناه ف موضعه من الضاعف. ال4صمعي: يقال و.ق%ر. ي.ق1ر'

و.قاراv إ,ذا سكن. قال ال4زهري: وال4م\ر' ق1ر\، ومنه قوله تعال:
وق1ر\ن% ف بيوتكن. قال: و.و.ق�ر. ي.و\ق�ر' وال4مر منه او\ق�ر\، وقرئ:

وق%ر\ن%، بالفتح، فهذا من الق%رار كأ%نه يريد اق}ر.ر\ن%، فتحذف الراء ال�ول
للتخفيف وتلقى فتحتها على القاف، ويستغن عن ال4لف بركة ما بعدها،
ويتمل قراءة من قرأ% بالكسر أ%يضاv أ%ن يكون من اق}ر,ر\ن%، بكسر الراء، على

هذا كما قرئ ف%ظ%ل}ت'م\ ت.ف%ك�ه'ون%، بفح الظاء وكسرها، وهو من شواذ
التخفيف.

وو.ق�ر. الرجل%: ب_ل%ه'. وت'ع.ز>ر'وه وت'و.قYر'وه؛ والتوقي:
التعظيم والت_ر\ز,ين'. التهذيب: وأ%ما قوله تعال: ما لكم ل ت.ر\ج'ون% ل
وقاراv؛ فإ,ن الفر�اء قال: ما لكم ل تافون ل عظمة. وو.ق�ر\ت' الرجل
إ,ذا عظمته. وف التنزيل العزيز: وتعزروه وتوقروه. والو.قار: السكينة

والو.داع.ة�. ورجل و.ق�ور¬ ووقار¬ وم'ت.و.قYر: ذو حلم ور.زان.ة. وو.ق�ر
الدابة: س.ك�ن.ها؛ قال:

ي.كاد' ي.ن\س.ل© من الت_ص\د1ير,
على م'د.الت1ي. والت_و\ق1ي,

والو.ق}ر': الص_د\ع' ف الساق. والوق}ر' والو.ق}ر.ة�: كالو.ك}ت.ة1 أ%و
�ال%ز\م.ة1 تكون ف الجر أ%و العي أ%و الافر أ%و العظم، والو.ق}ر.ة

أ%عظم من الو.ك}ت.ة1. الوهري: الو.ق}ر.ة� أ%ن يصيب الافر. ح.ج.ر¬ أ%و



غيه في.ن\ك�ب.ه، تقول منه: و.ق1ر.ت الدابة�، بالكسر، وأ%و\ق%ر.ها ال
مثل% ر.ه1ص.ت\ وأ%ر\ه.ص.ها ال؛ قال العجاج:

و.أ}باv ح.م.ت\ ن'س'ور'ه ال4و\قارا
vف ص.خ\رة يعن ث%ل}م.ة vويقال ف الصب على الصيبة: كانت\ و.ق}ر.ة

وه.ز\م.ةv أ%ي أ%نه احتمل الصيبة ول تؤثر فيه إ,ل مثل% تلك الزمة ف
الصخرة. ابن سيده: وقد و'ق1ر. العظم' و.ق}راv، فهو موقور ووق1ي. ورجل

و.ق1ي: به و.قرة ف عظمه أ%ي ه.ز\م.ة؛ أ%نشد ابن العراب:
vرى م'ت.خ.ش>عا�ح.ياء لن.ف}سي أ%ن أ

لو.ق}ر.ة1 د.ه\ر� ي.س\ت.ك1ي' و.ق1ي'ها
ل1و.ق}ر.ة1 د.ه\ر� أ%ي ل%ط}ب� شديد أ�ت.ي.ف�ن' ف حالة كالو.ق}ر.ة1 ف

العظ}م,. ال4صمعي: يقال ضربه ضربة و.ق%ر.ت\ ف عظمه أ%ي ه.ز.م.ت\،
وك%ل�مته كلمةv و.ق%ر.ت\ ف أ�ذنه أ%ي ثبتت. والو.ق}ر.ة� تصيب الافر، وهي

أ%ن ت.ه\ز,م. العظم.. والو.ق}ر' ف العظم: شيء من الكسر، وهو ال%ز\م'،
وربا ك�س3ر.ت\ ي.د' الرجل أ%و رجل�ه إ,ذا كان با و.ق}ر¬ ث ت'ج\ب.ر' فهو

أ%صلب لا، والو.ق}ر' ل يزال واه1ناv أ%بداv. و.وق%ر\ت' العظم أ%ق1ر'ه
وق}راv: ص.د.ع\ت'ه؛ قال ال4عشى:

يا د.ه\ر'، قد أ%ك}ث%ر\ت. ف%ج\ع.ت.نا
ب,س.رات1نا، وو.ق%ر\ت. ف الع.ظ}م,

والو.قي والو.ق1ي.ة�: النeق}ر.ة� العظيمة ف الصخرة ت'م\س3ك' الاء،
وف التهذيب: النقرة ف الصخرة العظيمة تسك الاء، وف الصحاح: نقرة ف

البل عظيمة. وف الديث: الت_ع.ل©م' ف الص>با كالو.ق}ر.ة1 ف الجر؛
الو.ق}ر.ة�: النقرة ف الصخرة، أ%راد أ%نه يثبت ف القلب ثبات هذه

النeق}ر.ة1 ف الجر.
ابن سيده: ت.ر.ك. فلن ق1ر.ةv أ%ي ع1يالv، وإ,نه عليه ل%ق1ر.ةD أ%ي

عيال، وما علي منك ق1ر.ةD أ%ي ث1ق%لD؛ قال:
لا رأ%ت\ ح.ل1يل%ت ع.ي\ن.ي_ه،

ول1م_ت كأ%نا ح.ل1ي_ه
تقول�: هذا ق1ر.ةD ع.ل%ي_ه،
يا ليتن بالب.ح\ر, أ%و ب,ل1ي_ه

والق1ر.ة� والو.ق1ي': الصغار من الشاء، وقيل: الق1ر.ة� الشاء والال.



والو.ق1ي: الغنم، وف الكم: الضخم من الغنم؛ قال اللحيان: زعموا
أ%نا خسمائة، وقيل: هي الغنم عامة؛ وبه فسر ابن ال4عراب قول جرير:

كأ%ن� س.ليطاv ف ج.واش1ن,ها ال%صى،
إ,ذا ح.ل� بي ال4م\ل%ح.ي\ن, و.4ق1ي'ها

وقيل: هي غنم أ%هل السواد، وقيل: إ,ذا كان فيها كلبا ور'عاؤ'ها فهي
و.ق1ي؛ قال ذو الرمة يصف بقرة الوحش:

م'و.ل�ع.ةv خ.ن\ساء4 ليست\ ب,ن.عج.ة{،
ي'د.م>ن' أ%جواف. ال1ياه و.ق1ي'ها

وكذلك الق1ر.ة�، والاء عوض الواو؛ وقال ال4غلب العجلي:
ما إ,ن} رأ%ينا م.ل1كاv أ%غارا،

أ%كث%ر. منه ق1ر.ةv وقارا
قال الر_مادي: دخلت على ال4صمعي ف مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أ%با

سعيد ما الو.ق1ي؟ فأ%جابن بضعف صوت فقال: الو.ق1ي' الغنم بكلبها
وحارها وراعيها، ل يكون و.ق1ياv إ,ل كذلك. وف حديث ط%ه\ف%ة%: وو.ق1ي

كثي' الر_س.ل,؛ الو.ق1ي': الغ.ن.م'، وقيل: أ%صحابا، وقيل: القطيع من
الضأ}ن خاصة، وقيل: الغنم والكلب والرeعاء� جيعاv، أ%ي أ%نا كثية

ال3ر\سال ف ال%ر\عى. والو.ق%ر,يe: راعي الو.ق1ي، نسب على غي قياس؛ قال
الكميت:

ول و.ق%ر,ي>ي. ف ث%ل�ة{،
ي'جاو,ب' فيها الث©ؤ.اج' الي'عارا

ويروى: ول ق%ر.و,ي>ي.، نسبة إ,ل القرية الت هي الصر. التهذيب:
والو.ق1ي' الماعة من الناس وغيهم. ورجل م'و.ق�ر أ%ي م'ج.ر_ب¬، ورجل

م'و.ق�ر إ,ذا وق�ح.ت\ه ال�مور' واستمر عليها. وقد و.ق�ر.تن ال4سفار
أ%ي ص.ل�ب.ت\ن وم.ر_ن.ت\ن عليها؛ قال ساعدة الذل يصف شهدة:

أ�ت1يح. لا ش.ت\ن' الب.راث1ن, م'ك}ز.م¬،
أ%خ'و ح'ز.ن{ قد و.ق�ر.ت\ه ك�ل�وم'ها

لا: للنخل. مكزم قصي. ح'ز.نD من ال4رض: واحدتا ح'ز\ن.ةD. وفقي
و.ق1ي¬: جعل آخره عماداv ل4و�له، ويقال: يعن به ذ1ل�ته م.هانته كما أ%ن

الوقي صغار الشاء؛ قال أ%بو النجم:
ن.بح. ك1لب الشاء3 عن و.ق1ي,ها



وقال ابن سيده: ي'ش.ب_ه بصغار الشاء3 ف م.هانته، وقيل: هو الذي قد
أ%و\ق%ر.ه الد>ي\ن' أ%ي أ%ثقله، وقيل: هو من الو.ق}ر, الذي هو الكسر، وقيل

هو إ,تباع. وف صدره و.ق}ر¬ عليك، بسكون القاف؛ عن اللحيان، والعروف
و.غ}ر¬. ال4صمعي: بينهم و.ق}ر.ةD وو.غ}ر.ةD أ%ي ض1غ\ن¬ وعداوة.

وواق1ر.ة� والو.ق1ي': موضعان؛ قال أ%بو ذؤيب:
فإ,نك ح.ق¾ا أ%ي� ن.ظ}ر.ة1 عاش1ق�

ن.ظ%ر\ت.، وق�د\س¬ دون.ها وو.ق1ي'
وال�و.ق�ر': موضع بالشام؛ قال جرير:

،vر.ي\ش¬ للف%ر.ز\د.ق, خ.ز\ي.ة�أ%شاعت\ ق
وتلك الو'ف�ود' النازلون% ال�و.ق�را

@وكر: و.ك}ر' الطائر: ع'شeه. ابن سيده: الو.ك}ر' ع'شe الطائر، وإ,ن ل
يكن فيه، وف التهذيب: موضع الطائر الذي يبيض فيه وي'ف%ر>خ'، وهو

ال�ر'وق' ف اليطان والشجر، والمع القليل أ%و\ك�ر¬ وأ%وكار¬؛ قال:
إ,ن ف1راخاv كفراخ, ال4و\ك�ر,،
ت.ر.ك}ت'ه'م\ كبي'هم كال4ص\غ.ر,

وقال:
من د'ون,ه1 ل1عتاق, الط�ي\ر, أ%وكار'

والكثي و'ك�ور¬ وو'ك%ر¬، وهي الو.ك}ر.ة�. ال4صمعي: الو.ك}ر' والو.ك}ن'
جيعاv الكان الذي يدخل فيه الطائر، وقد و.ك%ن. ي.ك1ن' وك}ناv. قال

أ%بو يوسف: وسعت أ%با عمرو يقول: الو.ك}ر' الع'شe حيثما كان ف جبل أ%و
شجر.

وو.ك%ر. الطائر' ي.ك1ر' وك}راv وو'ك�رواv: أ%تى الو.ك}ر. ودخل و.ك}ر.ه.
وو.ك%ر. ال3ناء4 والس>قاء4 والق1ر\ب.ة% والكيال% و.ك}راv وو.ك�ر.ه

توكياv، كلها: م.ل4ه. وو.ك%çر. فلنD بطنه وأ%و\ك%ر.ه: مله.
وت.و.ك�ر الصبe: ام\ت.ل4 بطن'ه. وت.و.ك�ر. الطائر: امتلت\

ح.و\ص.ل%ت'ه؛ وقال ال4حر: وك%ر\ت'ه وو.ر.ك}ت'ه و.ر\كاv، قال ال4صمعي: ش.ر,ب.
حت ت.و.ك�ر. وحت ت.ض.ل�ع..

والو.ك}ر.ة� والو.ك%ر.ة� الو.ك1ي.ة�: الطعام' يتخذه الرجل عند فراغه من
�بنيانه فيدعو إ,ليه، وقد و.ك�ر. لم توكياv. الفراء قال: الو.ك1ية
ت.ع\م.ل�ها الرأ%ة� ف ال1هاز,، قال: وربا سعتهم يقولون الت_و\ك1ي،



والت_و\ك1ي' اتاذ الوكية، وهي طعام الب,ناء. والت_و\ك1ي':
ال3طعام.والو.ك%ر' والو.ك%رى: ضرب¬ من الع.د\و,، وقيل: هو الع.د\و' الذي كأ%نه

ي.ن\ز'ر. أ%بو عبيد: هو ي.ع\د'و الو.ك%رى أ%ي ي'س\ر,ع'؛ وأ%نشد غيه
ل1ح'م.يد1 بن ث%و\ر�:

إ,ذا ال%م.ل� الر>ب\ع1يe عار.ض. أ�م_ه،
ع.د.ت\ و.ك%رى حت ت.ح1ن_ الف%راق1د'

والو.ك�ار': الع.د_اء�: وناقة و.ك%رى: سريعة، وقيل: الو.ك%رى من
ال3بل القصية الل�ح1يم.ة� الشديدة ال4ب\ز,، وقد وك%ر.ت\ فيهما؛ وو.ك%ر.

الظ�ب\ي' و.ك}راv: و.ث%ب.. و.وك%ر.ت1 الناقة� ت.ك1ر' و.ك}راv إ,ذا عدت
الو.ك%رى، وهو ع.د\و¬ فيه ن.ز\و¬، وكذلك الفرس. وقوله ف الديث: إ,نه نى

عن ال�واك%ر.ة1؛ قال: هي الخابرة، وأ%صله المز من ال�ك}ر.ة1، وهي
.�ال�ف}ر.ة

@وهر: ت.و.ه_ر. الليل والشتاء ك%ت.ه.و_ر.، وت.و.ه_ر. الرمل� كتهو�ر
.vأ%يضا

vج' و.ق}ع, الشمس على ال4رض حت ترى له اضطراباeوالو.ه.ر': ت.و.ه
كالب'خار,؛ يانية. ول%ه.ب¬ واه1ر¬: ساط1ع¬.

وت.و.ه_ر\ت' الرجل% ف الكلم وت.و.ع_ر\ت'ه إ,ذا اض\ط%ر.ر\ت.ه إ,ل ما
 Dويقال: و.ه_ر. فلن .vبقي به متحيا

(* قوله« ويقال وهر فلن إل«
ويقال أيضاv وهره كوعده كما ف القاموس ) فلناv إ,ذا أ%وقعه فيما ل مرج

له منه.
وو.ه\ران�: اسم رجل وهو أ%بو بطن.

@وتز: الو.ت\ز': ضرب من الشجر، قال ابن د'ر.ي\د{: وليس بث%ب.ت{.
@وجز: و.ج'ز. الكلم' و.جاز.ةv وو.ج\زاv وأ%و\ج.ز.: ق%ل� ف بلغة،

Òوأ%و\ج.ز.ه: اختصره. قال ابن سيده: بي ال3ياز والختصار فرق م.ن\ط1ق1ي
ليس هذا موضعه. وكلم¬ و.ج\ز¬: خفيف. وأ%مر و.ج\ز¬ وواج,ز¬ وو.ج,يز¬
وم'وج.ز¬ وم'وج,ز¬. والو.ج\ز': الو.ح.ى؛ يقال: أ%و\ج.ز. فلنD إ,يازاv ف كل

أ%مر. وأ%مر¬ و.ج,يز¬ وكلم و.ج,يز أ%ي خفيف مقتصر؛ قال رؤبة:
لول ع.طاء# من ك%ري� و.ج\ز

أ%بو عمرو: الو.ج\ز' السريع العطاء. يقال: و.ج.ز. ف كلمه وأ%و\ج.ز.؛



قال رؤبة:
على ج.ز.اب,ي¼ ج'لل� و.ج\ز

يعن بعياv سريعاv. وأ%و\ج.ز\ت' الكلم: ق%ص.ر\ت'ه. وف حديث ج.ر,ير�:
قال له، عليه السلم: إ,ذا ق�ل}ت. فأ%وج,ز أ%ي أ%سرع واق}ت.ص1ر\.

وت.و.ج_ز\ت' الشيء: مثل ت.ن.ج_ز\ت'ه. ورجل م1ي\جاز: ي'وج,ز' ف الكلم
والواب. وأ%و\ج.ز. القول% والعطاء: قل�له، وهو الو.ج\ز'؛ قال:

ما و.ج\ز' م.ع\ر'وف1ك1 بالر>ماق,
ورجل و.ج\ز¬: سريع الركة فيما أ%خ.ذ% فيه، وال�نثى بالاء.
وو.ج\ز.ة�: فرس يزيد بن, س1نان{، وهو من ذلك. وأ%بو و.ج\ز.ة%

.Dسعد' بن ب.ك}ر�: شاعر معروف وم'ح.د>ث eالس_ع\د1ي
.vراها عاد1ي_ة�وم'وج,ز¬: من أ%ساء ص.ف%ر.؛ قال ابن سيده: أ

@وخز: الو.خ\ز': الشيء� القليل من ال�ض\ر.ة ف الع1ذ}ق, والشيب ف
الرأ}س، وقد و.خ.ز.ه' و.خ\زاv. وقيل: كل© قليل و.خ\ز¬؛ قال أ%بو كاهل

الي.ش\ك�ر,يe ي'ش.ب>ه ناقته بالع'قاب,:
لا أ%شار,ير' من ل%ح\م� ت'ت.م>ر'ه

من الث�عال، وو.خ\ز¬ من أ%رانيها
الو.خ\ز': شيء# منه ليس بالكثي. قال اللحيان: الو.خ\ز' الطيئة� بعد

الطيئة1، قال أ%بو منصور: ومعن الطيئة القليل� بي ظ%ه\ران.ي, الكثي؛
وقال ثعلب: هو الشيء بعد الشيء، قال: وقالوا هذه أ%رض بن تيم وفيها

و.خ\ز¬ من بن عامر أ%ي قليل؛ وأ%نشد:
س1و.ى أ%ن� و.خ\زاv من كلب, بن م'ر_ة{

ت.ن.ز_و\ا إلينا من ن.ق1يع.ة1 جاب,ر,
وو.خ.ز.ه بالرeم\ح وال%ن\ج.ر, ي.خ1ز'ه و.خ\زاv: طعنه طعناv غي نافذ،

وقيل: هو الطعن النافذ ف جنب الطعون. وف الديث: فإ,نه و.خ\ز'
إ,خوانكم من الن؛ الو.خ\ز' ط%ع\ن¬ ليس بناف1ذ{. وف حديث عمرو بن العاص، وذكر

الطاعون% فقال: إ,نا هو و.خ\ز¬ من الشيطان، وف رواية: ر,ج\ز¬. أ%بو
عدنان: الطعن الو.خ\ز' الت_ب\ز,يغ�؛ قال: التبزيغ والتغزيب واحد غ%ز.ب.

وب.ز.غ%. يقال: ب.ز.غ% الب.ي\طار' الاف1ر. إ,ذا ع.م.د. إ,ل أ%شاعره
ب,م1ب\ض.ع ف%و.خ.ز.ه به و.خ\زاv خفيفاv ل يبلغ الع.ص.ب. فيكون� د.واءé له؛ ومنه

قول الطYر,م_اح:



ك%ب.ز\غ, الب,ي.ط}ر, الث�ق}ف1 ر.ه\ص. الك%واد1ن1
وأ%ما ف%ص\د' ع1ر\ق, الدابة وإ,خراج الدم منه فيقال له الت_و\د1يج'؛

يقال: و.د>ج\ ف%ر.س.ك. وو.د>ج\ حارك. قال خالد بن ج.ن\ب.ة%: و.خ.ز. ف
س.نام1ها ب,م1ب\ض.ع1ه، قال: والو.خ\ز' كالن_خ\س يكون من الطعن الفيف

الضعيف؛ وقول الشاعر:
قد أ%ع\ج.ل% القوم. عن حاجات1هم س.ف%ر¬

من و.خ\ز, ج,ن¼، بأ%رض الرeوم,، مذكور,
يعن بالو.خ\ز, الطاعون% ههنا. ويقال: إ,ن ل4جد ف يدي و.خ\زاv أ%ي

وجعاv؛ عن ابن ال4عراب. وو.خ.ز.ه الش_ي\ب' أ%ي خالطه. ويقال: و.خ.ز.ه
الق%ت1ي' و.خ\زاv ول%ه.ز.ه ل%ه\زاv بعن واحد إ,ذا ش.م.ط مواضع. من

ليته، فهو م.و\خ'وز¬. قال: وإ,ذا د'ع1ي. القوم' إ,ل طعام فجاؤ'وا أ%ربعة
أ%ربعة قالوا: جاؤ'وا و.خ\زاv و.خ\زاv، وإ,ذا جاؤوا ع'ص\بة قيل: جاؤ'وا

أ%فائج أ%ي ف%و\جاv ف%و\جاv؛ قال سليمان بن الغية: قلت للحسن: أ%رأ%يت
التمر والب'س\ر. ان\ج.م.ع. بينما؟ قال: ل، قلت: البسر الذي يكون فيه

الو.خ\ز'، قال: اقطع ذلك، الو.خ\ز': القليل من ال3ر\طاب,، فشبه ما أ%ر\ط%ب. من
الب'س\ر ف قلته بالو.خ\ز,.

:Dال1ف�ة والط�ي\ش'. ورجل و.ز\واز¬ وو'زاو,ز.ة :�@وزز: الو.ز\و.ز.ة
طائش خفيف ف مشه. والو.ز\و.ز.ة� أ%يضاv: مقاربة ال%ط}و, مع تريك السد.

والو.ز\واز': الذي ي'و.ز\و,ز' اس\ت.ه إ,ذا مشى ي'ل%و>يها. والو.ز\و.ز':
خشبة عريضة ي'ج.رe با تراب' ال4رض الوتفعة إ,ل ال4رض النخفضة، وهو

بالفارسية زوزم.
والو.ز_ة� الب.ط�ة�، وجعها و.زÒ، وهي ال3و.ز_ة� أ%يضاv، والمع

إ,و.زÒ وإ,و.زeون%؛ قال:
ت.ل}ق%ى ال3و.ز>ين. ف أ%ك}ناف1 د.ار.ت1ها
ف%و\ض.ى، وب.ي\ن. يديها الت>ي' م.ن\ث�ور'

أ%ي أ%ن هذه الرأ%ة ت.ح.ض_ر.ت\ فال3و.زe ف دارتا تأ}كل التي،
وإ,نا جعل ذلك علمة الت_ح.ضeر ل4ن التي إ,نا يكون بال4رياف وهناك

تأ}كله ال3و.زe. وقال بعضهم: إ,ن قال قائل: ما بال�هم قالوا ف جع
إ,و.ز_ة إ,و.زeون%، بالواو والنون، وإ,نا يفعل ذلك ف الذوف نو ظ�ب.ة

وث�ب.ة{، وليست إ,و.ز_ةD ما حذف شيء من أ�صوله ول هو بنزلة أ%رض ف



أ%نه بغي هاء�، فالواب أ%ن ال4صل ف إ,و.ز_ة إ,و\ز.ز.ة إ,ف}ع.ل%ة، ث
إ,نم كرهوا اجتماع حرفي متحركي من جنس واحد فأ%سكنوا ال4ول منهما ونقلوا

حركته إ,ل ما قبله وأ%دغموه ف الذي بعده، فلما دخل الكلمة% هذا
ال3علل� والتوهي عو_ضوها منه أ%ي جعوها بالواو والنون فقالوا: إ,و.ز�ون%؛

وأ%نشد الفارسي:
كأ%ن� خ.زìا ت.ح\ت.ها و.ق%ز_ا،

وف�ر'شاv م.ح\ش'و_ةv إ,و.ز_ا
إ,ما أ%ن يكون أ%راد مشوة ريش إ,و.ز¼، وإ,ما أ%ن يكون أ%راد ال3و.ز_
بأ%عيانا وجاعة شخوصها، وال4ول أ%ول. وأ%رض م.و.ز_ةD: كثية

الو.ز>. الليث: ال3و.زe طي الاء، الواحدة إ,و.ز_ة، بوزن ف1ع.ل�ة، وينبغي
أ%ن يكون ال%ف}ع.ل%ة� منها م.أ}و.ز.ةv ولكن من العرب من يذف المزة

منها فيصيها و.ز_ة كأ%نا ف%ع\ل%ة؛ وم.ف}ع.ل%ةD منها أ%رض م.و.ز_ة،
ويقال هو الب.ط©. الوهري: الو.زe لغة ف ال3و.ز> وهو من طي الاء. ورجل

إ,و.ز�: قصي غليظ، وال�نثى إ,و.ز_ة، وقيل: هو الغليظ الل�ح1يم ف
غي ط�ول؛ وأ%نشد الفضل:

أ%م\ش1ي ال3و.ز_ى ومعي ر'م\ح¬ س.ل1ب\
قال: وهو مشي الرجل م'ت.و.قYصاv ف جانبيه وم.ش\ي' الفرس النشيط، وقيل:

ال3و.زe ال�و.ث�ق' ال%ل}ق, من الناس واليل وال3بل؛ أ%نشد ابن
ال4عراب:

إ,ن كنت. ذا ب.ز¼، فإ,ن� ب.ز>ي
ساب,غ.ةD فوق. وأvى إ,و.ز>

@وشز: الو.ش\ز': رفع رأ}س الشيء. والو.ش.ز'، بالتحريك، والن_ش.ز' كله:
ما ارتفع من ال4رض. والو.ش.ز': الشدة ف الع.ي\ش. يقال: أ%صابم أ%و\شاز'

ال�مور أ%ي شدائدها؛ وقوله:
يا م'رe قات1ل} س.و\ف. أ%ك}ف1يك. الر_ج.ز\،

إ,نك من لجئD إ,ل و.ش.ز\،
إ,ل قواف{ ص.ع\ب.ة{ فيها ع.ل%ز\

هو ممول على أ%حد هذه ال4شياء التقدمة،والمع من كل ذلك أ%و\شاز¬.
ويقال: ل%ج.أ}ت' إ,ل و.ش.ز� أ%ي تصنت؛ قال أ%بو منصور: وجعله رؤبة

و.ش\زاv فخففه؛ قال:



وإ,ن ح.ب.ت\ أ%و\شاز' كلY و.ش\ز,
بع.دد{ ذي ع'د_ة ور,ك}ز,

vأ%ي سالت بعدد كثي. وقال ابن ال4عراب: يقال إ,ن أ%مامك أ%و\شازا
فاحذرها أ%ي أ�موراv شداداv م.خ'وفة. وال4و\شاز' من ال�مور: غ%ل}ظ�ها.

ولقيته على أ%و\شاز� أ%ي على ع.ج.ل%ة{، واحدها و.ش\ز¬ وو.ش.ز¬. والو.شائز:
الوسائد ال%ح\ش'و_ة� ج,دìا.

@وعز: الو.ع\ز': الت_ق}د1م.ة� ف ال4مر والت_ق%دeم' فيه. وع.ز.
وو.ع_ز.: ق%د_م. أ%و ت.ق%د_م.؛ قال:
قد كنت' و.ع_ز\ت' إ,ل ع.لء3،
ف الس>ر> وال3ع\لن1 والن_جاء3،

بأ%ن} ي'ح1ق_ و.ذ%م. الد>لء3
ويقال: و.ع_ز\ت' إ,ليه ت.و\ع1يزاv. قال ال4زهري: ويقال أ%و\ع.ز\ت'

إ,ل فلن ف ذلك ال4مر إ,ذا تقدمت إ,ليه. وحكي عن ابن السكيت قال: يقال
و.ع_ز\ت' وأ%و\ع.ز\ت'، ول يز و.ع.ز\ت'، مففاv، ونو ذلك روى أ%بو حات

عن ال4صمعي أ%نه أ%نكر و.ع.ز\ت'، بالتخفيف؛ قال الوهري: وقد يفف فيقال
.vو.ع.ز\ت' إ,ليه و.ع\زا

@وفز: لقيته على أ%و\فاز� أ%ي على ع.ج.ل%ة{، وقيل:معناه أ%ن تلقاه
vع'ودا�م'ع1دìا، واحدها و.ف%ز¬، واست.و\ف%ز. ف ق1ع\د.ت1ه إ,ذا ق%ع.د. ق

منتصباv غي مطمئن. قال أ%بو بكر: الو.ف}ز' أ%ن ل يطمئن ف قعوده. يقال: قعد
على أ%وفاز من ال4رض وو,فاز�؛ وأ%نشد:

أ%س'وق' ع.ي\راv مائ1ل% ال%هاز,،
ص.ع\باv ي'ن.ز>ين على أ%و\فاز,

قال: ول تقل على و,فاز�.
والو.ف%ز' والو.ف%ز.ة�: الع.ج.ل%ة، والمع أ%و\فاز¬. قال أ%بو منصور:

والعرب تقول فلن على أ%وفاز أ%ي على ح.د> ع.ج.ل%ة، وعلى و.ف%ز�. ويقال:
نن على أ%و\فاز� أ%ي على سفر قد أ%ش\خ.ص\نا، وإ,نا على أ%وفاز. وف حديث

علي�، كرم ل تعال وجهه: كونوا منها على أ%و\فاز�، الو.ف%ز': الع.ج.لة.
الليث: الو.ف%ز.ة� أ%ن ت.ر.ى ال3نسان% م'س\ت.و\ف1زاv قد اس\ت.ق%ل� على

رجليه ولا يستو قائماv وقد تيأ% لل4ف}ز, والو'ث�وب, وال�ض1ي>. يقال
له: اط}م.ئ1ن_ فإ,ن أ%راك م'س\ت.و\ف1زاv. قال أ%بو معاذ:



ال�س\ت.و\ف1ز' الذي قد رفع أ%ليتيه ووضع ركبتيه؛ قاله ف تفسي: وت.ر.ى كل أ�م_ة{
جاث1يةv؛ قال ماهد: على الرeك%ب, م'س\ت.و\ف1ز,ين.

@وقز: ال4زهري: قرأ}ت' ف نوادر أ%ب عمرو: ال�ت.و.قYز' الذي ل يكاد
ينام ي.ت.ق%ل�ب'.

@وكز: و.ك%ز.ه' و.ك}زاv: دفعه وضربه مثل ن.ك%ز.ه. والو.ك}ز': الطعن.
وو.ك%ز.ه أ%يضاv: طعنه ب'م\ع, كفه. وف التنزيل العزيز: ف%و.ك%ز.ه موسى

ف%ق%ض.ى عليه، وقيل: و.ك%ز.ه أ%ي ضربه ب'م\ع, يده على ذ%ق%ن,ه. وف حديث
موسى، عليه السلم: ف%و.ك%ز. الف1ر\ع.و\ن,ي_ فقتله أ%ي ن.خ.سه. وف حديث

العراج: إ,ذ جاء جبيل، عليه السلم، ف%و.ك%ز. بي ك%ت1ف%ي_؛ الزجاج:
الو.ك}ز' أ%ن يضرب ب'م\ع كفه، وقيل: وك%ز.ه بالعصا. وروى ابن الف%ر.ج عن

بعضهم: رمح م.ر\ك�وز¬ وم.و\كوز¬ بعن واحد؛ وأ%نشد:
والش_و\ك' ف أ%خ\م.ص, الر>ج\ل%ي\ن, م.و\ك�وز'

وف التهذيب: يقال و.ك%ز\ت' أ%نفه أ%ك1ز'ه إ,ذا كسرت أ%نفه، وو.ك%ع\ت
أ%نف%ه فأ%نا أ%ك%ع'ه مثل و.ك%ز\ت'ه. الكسائي: و.ك%ز\ت'ه ون.ك%ز\ت'ه

vون.ه.ز\ت'ه ول%ه.ز\ت'ه بعن واحد. وو.ك%ز\ت\ه' الية: لدغته. وو.ك%ز. و.ك}زا
وو.ك%ز. ف ع.د\و,ه من ف%ز.ع أ%و نوه؛ حكاه ابن دريد، قال: وليس

بث%ب.ت{.وو.ك}ز¬: موضع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
فإ%ن� بأ%ج\راع, الب'ر.ي\راء3 فال%ش.ى،
ف%و.ك}ز� إ,ل الن_ق}ع.ي\ن, من و.ب,عان1

@وهز: الكسائي: و.ه.ز\ت'ه ول%ه.ز\ت'ه ون.ه.ز\ت'ه، بن سيده: و.ه.ز.ه
و.ه\زاv دفعه وضربه. وف حديث م'ج.م>ع: شهدنا ال�د.ي\ب,ي.ة% مع النب، صلى

ال عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إ,ذا الناس ي.هز'ون% ال4باع1ر. أ%ي
ي.ح'ث©ونا ويدفعونا. والو.ه\ز': شد�ة الدفع والوط31. وف حديث عمر، رضي

ال عنه: أ%ن س.ل%م.ة بن قيس ال4س\ل%م1ي_ بعث إ,ل عمر من فتح فارس
ب,س.ف%ط%ي\ن, م.م\ل�ؤ.ي\ن, جواهراv، قال: فانطلقنا بالس_ف%ط%ي\ن,

ن.ه,ز'ها حت قدمنا الدينة أ%ي ندفعهما ونسرع بما، وف رواية: ن.ه,ز' بما أ%ي
ندفع بما البعي تتهما؛ ويروى بتشديد الزاي من ال%ز>. وو.ه.ز\ت'

فلناv إ,ذا ضربته ب,ث1ق%ل, يدك. والت_و.هeز': و.ط}ء� البعي ال�ث}ق%ل,.
ال4زهري ف ترجة ل%ه.ز.: الل�ه\ز' الضرب ف الع'ن'ق، والل�ك}ز'

ب'م\ع1ك ف عنقه وصدره، والو.ه\ز' بالرجلي، والب.ه\ز' بال1ر\ف%ق,. وو.ه.ز.



الق%م\ل%ة بي أ%صابعه و.ه\زاv: حكها وقصعها؛ وأ%نشد شر:
ي.ه,ز' ال%ران,ع. ل ي.زال�، وي.ف}ت.ل1ي
�بأ%ذ%ل� حيث� يكون� من ي.ت.ذ%ل�ل

والو.ه\ز': الكسر والد_قe. والو.ه\ز' الوطء� أ%و الو.ث}ب'. وت.و.هeز
الكلب: ت.و.ث©ب'ه؛ قال:

ت.و.هeز. الك%ل}ب.ة1 خ.ل�ف. ال4ر\ن.ب,
ورجل و.ه\ز¬: غليظ شديد م'ل%ز_ز' ال%ل}ق قصي، والمع أ%و\هاز¬،

قياساv. وجاء ي.ت.و.ه_ز' أ%ي يشي م1ش\ي.ة% الغ1لظ1 وي.ش'دe و.ط}أ%ه'.
،vشديدا vوو.ه_ز.ه': أ%ثقله. وم.ر_ ي.ت.و.ه_ز أ%ي يغمز ال4رض غ%م\زا

وكذلك ي.ت.و.ه_س'.
ابن ال4عراب: ال4و\ه.ز' ال%س.ن' ال1ش\ي.ة1 مأ}خوذ من الو.هاز.ة1

وهي مشي ال%ف1رات. وف حديث أ�م سلمة: ح'ماد.يات' النساء غ%ضe ال4ط}راف1
 �وق1ص.ر' الو.هاز.ة1 أ%ي ق1ص.ر' ال�ط%ى. والو.هاز.ة

(* قوله« الوهازة»
ضبطت بفتح الواو ف الصل ومت القاموس شكلv، وضبطت ف النهاية بكسرها

ونقل الكسر شارح القاموس عن الصاغان): ال%ط}و'، وقد ت.و.ه_ز.
ي.ت.و.ه_ز' إ,ذا و.ط1ئ% و.طأv ثقيلv؛ ومنه قول أ�م سلمة لعائشة، رضي ال

عنهما: ق�صار.ى النساء ق1ص.ر' الو.هاز.ة1؛ وقال ابن مقبل:
،vي.م1ح\ن. بأ%ط}راف1 الذ©يول, ع.ش1ي_ة

كما و.ه_ز. الو.ع\ث� ال1جان% ال�ز.ن_ما
شب_ه مشي النساء بشي إ,بل ف و.ع\ث{ قد ش.ق_ عليها؛ وقال:

كل9 ط%ويل� س.ل1ب� وو.ه\ز,
قالوا: الو.ه\ز' الغليظ الر_ب\ع.ة، وال أ%علم.

@وجس: أ%و\ج.س. القلب' ف%ز.عاv: أ%ح.س_ به. وف التنزيل العزيز:
فأ%و\ج.س. منهم خيفة؛ قال أ%بو إ,سحق: معناه فأ%ض\م.ر منهم خ.و\فاv، وكذلك

التو.جeس، وقال ف موضع آخر: معن أ%و\ج.س. وقع ف نفسه الوف'. الليث:
الو.ج\س ف%ز\عة القلب. والو.ج\س: الف%ز.ع يقع ف القلب أ%و ف السمع من صوت

أ%و غي ذلك. والتو.جeس: الت_س.مeع إ,ل الصوت الفي؛ قال ذو الرمة يصف
:vصائدا

إ,ذا ت.و.ج_س ر,كزاv من س.ناب,ك1ها،



أ%و كان صاح1ب. أر\ض� أ%و\ ب,ه1 ال�وم'
وأ%و\ج.س.ت ال�ذن� وت.وج_س.ت: سعت حس�اv؛ وقول أ%ب ذؤيب:

حت_ى أ�ت1يح له'، ي.و\ماv ب,م'ح\د.ل%ة{،
ذ�و م1ر_ة{ ب,د1وار, الص_ي\د و.ج_اس'

.vقال ابن سيده: هو عندي أ%نه على النسب إ,ذ ل نعرف له ف1عل
والو.ج\س': الصوت الفي. وف الديث: أ%نه نى عن الو.ج\س؛ هو أ%ن يامع الرجل

امرأ%ته أ%و جاريته وال�خرى تسمع حسهما. وسئل السن عن الرجل يامع الرأ%ة
وال�خرى تسمع، فقال: كانوا يكرهون الو.ج\س؛ قال أ%بو عبيد: هو الصوت

الفي. وف الديث: دخلت النة فسمعت ف جانبها و.ج\ساv، فقيل: هذا بلل؛
الو.ج\س الصوت الفي. وت.و.ج_س. بالشيء: أ%ح.س_ به ف%ت.س.م_ع له.
وتو.ج_س\ت الشيء4 والصوت. إ,ذا سعته وأ%نت خائف؛ ومنه قوله:

ف%غ.د.ا ص.ب,يح.ة% ص.و\ت1ها م'ت.و.ج�س.ا
والواج,س': ال%اج,س'، وال4و\ج.س وال4و\ج'س: الدهر، وفتح اليم هو

ال4فصح. يقال: ل أ%فعل ذلك س.ج,يس. ال4و\ج.س وال4و\ج'س، وس.ج,يس. ع'ج.يس
ال4و\جس؛ حكاه الفارسي، أ%ي ل أ%فعله طول الدهر. وما ذقت عنده
أ%و\ج.س. أ%ي طعاماv، ل يستعمل إ,ل ف النفي. ويقال: ت.و.ج_س\ت الطعام

والشراب إ,ذا ت.ذ%و_قته قليلv، وهو مأ}خوذ من ال4و\جس.
@ودس: الواد1س' من النبات: ما قد غ%ط�ى وجه ال4رض. ود.س.ت ال4رض

و.د\ساv و.و.د_س.ت\ وت.و.د_س.ت\: تغطت بالنبات وكثر نباتا، وقيل: إ,نا ذلك
ف أ%ول إ,نباتا. أ%بو عبيد: ت.و.د_س.ت ال4رض وأ%و\د.س.ت\ بعن أ%ي

أ%نبتت ما غطى وجهها، وما أ%حسن و.د.س.ها 
(* قوله «ودسها» كذا هو مضبوط ف

الصل بالتحريك وضبط بالقلم ف الصحاح بالتسكي.) إ,ذا خرج نباتا.
وأ%رض و.د1س.ة: م'ت.ود>سة ليس على الفعل ولكن على النسب، والو.د.س والو.د1يس
والو,داس': ما غطاها من ذلك. وف حديث خزية وذكر السنة فقال: وأ%يبست

الوديس؛ هو ما أ%خرجت ال4رض من النبات، والو.دس: أ%ول نبات ال4رض، ودخان
مو.د>س. والت_و\د1يس: رعي الواد1س من النبات، والت_و.دeس: رعي

الو,د.اس. وود_س. إ,ليه بكلمة: طرحها. وما أ%دري أ%ين و.د.س. من بلد الل�ه
وو.د_س أ%ي أ%ين ذهب. وو.د.س. علي_ الشيء� و.د\ساv أ%ي خفي. وأ%ين

و.د.س\ت به أ%ي أ%ين خ.ب.أ}ته.



والو.د1يس: الرقيق من العسل.
والو.د.س: الع.ي\ب؛ يقال: إ,نا يأ}خذ السلطان من به و.د.س أ%ي عيب.

@ورس: الو.ر\س: شيء أ%صفر مثل اللطخ يرج على الر>م\ث1 بي آخر الصيف
وأ%و_ل الشتاء إ,ذا أ%صاب الثوب. ل%و_ن.ه. التهذيب: الو.ر\س ص1ب\غ،

،�والت_و\ر,يس مثله. وقد أ%و\ر.س الر>م\ث�، فهو م'ور,س¬، وأ%و\ر.س الكان
فهو وار,س¬، والقياس م'ور,س¬. وقال شر: يقال أ%ح\ن.ط% الر>م\ث�، فهو

حان,طD وم'ح\ن,طD: اب\ي.ض.ç. الصحاح: الو.ر\س نبت أ%صفر يكون باليمن تتخذ منه
الغ'م\رة للوجه، تقول منه: أ%ور.س الكان وأ%و\ر.س الر>م\ث أ%ي اصف%ر_

ورقه بعد ال3دراك فصار عليه مثل ال�لء الصفر، فهو وار,س، ول يقال
م'ور,س، وهو من النوادر، وو.ر_ست الثوب ت.و\ريساv: صبغته بالو.ر\س،

وم1ل}حفة و.ر\س1ي_ة: صبغت بالو.ر\س. وف الديث: وعليه ملحفة و.ر\س1ي_ة؛
والو.ر\س1ية الصبوغة. وف حديث السي، رضي الل�ه عنه: أ%نه اس\ت.س\قى

فأ�خرج إ,ليه ق%د.ح و.ر\س1ي� م'ف%ض_ض؛ هو العمول من الشب النeضار ال4صفر
فشبه به لصفرته. قال أ%بو حنيفة: الو.ر\س ليس ب,ب.ر>ي يزرع سنة فيجلس

عشر سني أ%ي يقيم ف ال4رض ول يتعطل، قال: ونباته مثل نبات السمسم
فإ,ذا جف عند إ,دراكه تفتقت خرائطه في'ن\فض، في.ن\تفض منه الو.ر\س، قال: وزعم

بعض الرواة الثقات أ%نه يقال م'ور,س؛ وقد جاء ف شعر ابن ه.ر\م.ة قال:
وكأ%ن_ما خ'ض1ب.ت\ ب.م\ض� م'ور,س،

آباط�ها من ذي ق�ر'ون1 أ%باي,ل,
وحكى أ%بو حنيفة عن أ%ب عمرو: و.ر.س. النبت و'ر'وساv اخ\ض.ر_؛ وأ%نشد:

ف وار,س� من الن_خ1يل قد ذ%ف1ر
ذ%ف1ر.، ك%ثر. قال ابن سيده: ل أ%سعه إ,ل ههنا، قال: ول فسره غي

أ%ب حنيفة.
وثوب و.ر,س¬ ووار,س وم'و.ر>س¬ وو.ر,يس: مصبوغ بالو.ر\س، وأ%ص\ف%ر

وار,س¬ أ%ي شديد الصفرة، بالغوا فيه كما قالوا أ%ص\ف%ر فاق1ع، والو.ر\س1يe من
ال4قداح النeضار: من أ%جودها، ومن المام ما كان أ%حر إ,ل الصفرة.

وو.ر,س.ت الصخرةD إ,ذا ركبها الط©ح\لب حت تض.ر_ وت.م\لس_؛ قال
امرؤ القيس:

وي.خ\ط�و على ص'م�ç ص1لب�، كأ%نا
حجارة غ1يل� وار,سات¬ بط�ح\ل�ب



@وسس: الو.س\و.س.ة والو.س\واس: الصوت الفي من ريح. والو.س\واس: صوت
ال%ل}ي، وقد وس\و.س و.س\و.س.ة وو,س\واساv، بالكسر. والو.س\و.سة والو,س\واس:

حديث النفس. يقال: و.سو.س.ت\ إ,ليه نفسه و.س\وسة وو,س\واساv، بكسر الواو،
والو.س\واس'، بالفتح، السم مثل الز>ل}زال والز_ل}زال، والو,س\واس،

بالكسر، الصدر. والو.س\واس، بالفتح: هو الشيطان. وكل© ما حد_ثك وو.س\وس
إ,ليك، فهو اسم. وقوله تعال: فو.س\و.س لما الشيطان؛ يريد إ,ليهما ولكن
العرب توصل بذه الروف كلها الفعل. ويقال ل1ه.م\س الصائد والكلب

وأ%صوات1 اللي: و.س\واس؛ وقال ال4عشى:
ت.س\م.ع للح.ل}ي و.س\واساv، إ,ذا ان\ص.رفت،

كما اس\ت.عان ب,ريح ع1ش\ر,ق¬ ز.جل
وال%م\س: الصوت الفي� يهز ق%ص.باv أ%و س1ب�اv، وبه سي صوت اللي

و.س\واساv؛ قال ذو الرمة:
ف%بات. ي'ش\ئ1ز'ه ث%أ}د¬، وي'س\ه,ره'

ت.ذ%وeب' الر>يح، والو.س\واس' وال1ض.ب'
يعن بالو.س\واس هس الصياد وكلمه. قال أ%بو تراب: سعت خليفة يقول

الو.س\وسة الكلم الفي ف اختلط. وف الديث: المد ل الذي رد� ك%ي\ده
إ,ل الو.س\و.سة؛ هي حديث النفس وال4فكار. ورجل م'و.س\و,س إ,ذا غلبت عليه

الو.س\وسة. وف حديث عثمان، رضي الل�ه عنه: لا ق�ب,ض رسول الل�ه، صلى
الل�ه عليه وسلم، و'س\و,س. ناس¬ وكنت فيمن و'س\و,س؛ يريد أ%نه اختلط

كلمه ود'هش بوته، صلى الل�ه عليه وسلم. والو.س\واس: الشيطان، وقد
و.س\و.س ف صدره وو.س\و.س إ,ليه. وقوله عز وجل: من شر الو.س\واس ال%ن_اس؛
أ%راد ذي الو.س\واس وهو الشيطان الذي ي'و.سوس ف صدور الناس، وقيل ف

التفسي: إ,ن له رأ}ساv كرأ}س الية ي.ج\ث1م' على القلب، فإ,ذا ذكر العبد'
الل�ه خ.نس، وإ,ذا ترك ذكر الل�ه رجع إ,ل القلب ي'و.سوس. وقال الفر�اء:

الو,س\واس، بالكسر، الصدر. وكل ما حد�ث لك أ%و و.س\وس، فهو اسم. وفلن
ال�و.س\و,س، بالكسر: الذي تعتريه الو.ساو,س. ابن ال4عراب: رجل م'و.س\و,س

ول يقال رجل م'و.س\و.س. قال أ%بو منصور: وإ,نا قيل م'و.س\و,س لتحديثه
نفسه بالو.س\وسة؛ قال الل�ه تعال: ونعلم ما ت'و.س\و,س' به نفسه؛ وقال

رؤبة يصف الصياد:
و.س\و.س. ي.د\ع'و م'خ\ل1صاv رب_ الق%ل%ق\



يقول: لا أ%ح.س_ بالصيد وأ%راد رميه و.س\وس نفسه بالدعاء حذر اليبة.
وقد و.س\و.س.ت\ إ,ليه نفسه و.س\و.سة وو,س\واساv، بالكسر، وو.س\وس الرجل%:

كل�مه كلماv خفي�اv. وو.س\وس إ,ذا تكلم بكلم ل يبينه.
@وطس: و.ط%س. الشيء4 و.ط}ساv: كسره ودق�ه.

والو.ط1يس: ال%ع\ركة ل4ن اليل ت.ط1س'ها بوافرها. والو.ط1يس: التنور.
والو.ط1يس: حفية تتفر ويتبز فيها ويشوى، وقيل: الو.ط1يس شيء يتخذ مثل

الت_نeور يتبز فيه، وقيل: هي تنeور من حديد، وبه ش'ب>ه ح.ر�
ال%ر\ب. وقال النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ف ح'ن.ي\ن: الن ح.م1ي.

الو.ط1يس'، وهي كلمة ل ت'سمع إ,ل منه، وهو من فصيح الكلم عب�ر به عن اشت1باك
ال%ر\ب وقيامها على ساق. ال4صمعي: الو.ط1يس حجارة مدورة فإ,ذا حيت ل

يكن أ%حداv الوطء عليها، ي'ض\رب مثلv لل4مر إ,ذا اشتد: قد ح.م1ي
الو.ط1يس'. ويقال: ط1س, الشيء4 أ%ي أ%ح\م, الجارة وض.ع\ها عليه وقال أ%بو سعيد:

الو.ط1يس الض>راب ف الرب، قال: ومنه قول علي�، رضوان الل�ه عليه:
الن حي ح.م1ي. الو.ط1يس أ%ي ح.م1ي. الض>راب وج.د_ت الرب' واشتدت، قال:

وقول الناس الو.ط1يس التنور باطل. وقال ابن ال4عراب ف قولم ح.م1ي.
الو.ط1يس: هو الوطء الذي ي.ط1س' الناس أ%ي يدقهم ويقتلهم، وأ%صل الو.ط}س
الوطء من اليل وال3بل. ويروى أ%ن النب، صلى الل�ه عليه وسلم، ر'فعت له

(* هكذا ف الصل، ولعله أ%راد: رفعت له ساحة الرب، أ%و رفعت له
العركة أ%ي أ%بصرها عن ب'عد.) يوم م'ؤ\ت.ة% فرأ%ى معت.ر.ك القوم فقال: حي
الوطيس. وقال زيد بن ك�ث}وة: الو.ط1يس' يتفر ف ال4رض وي'ص.غ_ر رأ}سه
وي'خ\رق فيه خ.ر\ق للدخان ث يوقد فيه حت ي.ح\مى ث يوضع فيه اللحم

وي'س.د�، ث يؤتى من الغد واللحم عات{ ل يترق، وروي عن ال4خفش نوه. ابن
ال4عراب: الو.ط1يس البلء الذي ي.ط1س' الناس أ%ي يدقهم ويقتلهم؛ قال ابن

سيده: وليس ذلك بقوي� وجعه كله أ%و\ط1س.ة وو'ط�س¬. والو.ط1يس: وطء اليل؛
هذا هو ال4صل ث استعمل ف ال3بل؛ قال عنترة بن شد_اد العبسي:

خ.ط�ار.ة غ1ب_ السeر.ى م.و_ارة،
ت.ط1س' ال3كام بذات1 خ'ف¼ م1ي\ث%م

(* وف معلقة عنترة: بو.خ\د1 بدل بذات.)
الوط}س: الضرب الشديد بالف وغيه. وخ.ط�ارة: ت'ح.ر>ك ذنبها ف مشيها

لنشاطها. وغ1ب� السeرى: ب.ع\د.ه. ومو�ارة: سريعة� دوران1 اليدين



والرجلي. وال3كام': جع أ%ك%م.ة للمرتفع من ال4رض. وقوله: ذات خف م1ي\ث%م أ%ي
تكسر ما تطؤ'ه. يقال: و.ث%م.ه ي.ث1م'ه إ,ذا كسره. وأ%و\طاس: موضع.

@وعس: الو.ع\ساء وال4و\ع.س' والو.ع\س والو.ع\سة، كل©ه: السهل اللي من
الرمل، وقيل: هي ال4رض اللينة ذات الرمل، وقيل: هي الرمل تغيب فيه

ال4رجل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
أ%ل}ق%ت\ ط%لv بو.ع\س.ة1 ال%و\مان1

والمع أ%و\ع'س¬ وو'ع\س وأ%واع1س، ال4خية جع المع. والسهل أ%و\ع.س'،
وال1يعاس مثله. وو.ع\ساء� الرمل وأ%و\ع.س'ه: ما اندك� منه وسه'ل.

وال%و\ع1س كالو.ع\س؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ل ت.ر\ت.ع1ي ال%و\ع1س من ع.داب,ها،
ول ت'بال ال%د\ب. من ج.ناب,ها

واليعاس كالو.ع\س؛ قال الليث: الكان الذي فيه الرمل من الو.ع\س وهو
الرمل الذي تسوخ فيه القوائم. ورمل أ%و\ع.س، وهو أ%عظم من الو.ع\ساء؛

وأ%نشد:
أل}بس\ن. د1ع\صاv بي ظ%ه\ر.ي\ أ%و\ع.سا

وقال جرير:
ح.ي> ال1د.م\ل%ة من ذات ال%واع1يس,

(* قوله «حي� الدملة إل» عبارة القاموس وشرحه: وذات الواعيس موضع.)
وأ%نشد ابن ال4عراب:

أ%لقت طلv بوعسة الومان
وأ%و\ع.س. القوم': ركبوا الو.ع\س من الرمل. وال1يعاس': الطريق؛ وأ%نشد:

واع.س\ن. م1يعاساv وج'م\ه'ورات،
من الك%ث1يب,، م'ت.ع.ر>ضات

واليعاس': ال4رض الت ل توطأ}.
وو.ع.س.ه الدهر': ح.ن_ك%ه وأ%ح\ك%م.ه.

وال�واع.س.ة وال3يعاس': ض.ر\ب من سي ال3بل ف مد� أ%عناق وس.عة خ'طى
ف سرعة؛ قال:

كم اج\ت.ب\ن. من ل%ي\ل إ,ل%ي\ك.، وأ%و\ع.س.ت\
بنا الب,يد. أ%ع\ناق' ال%هاري الش_عاش1ع

الب,يد.: منصوب على الظرف أ%و على الس_عة. وأ%و\ع.س\ن. بال4ع\ناق إ,ذا



م.د.د\ن% ال4عناق ف س.عة ال%ط}و.
وال�واع.س.ة: ال�باراة ف السي، وهي ال�واض.خ.ة، ول تكون ال�واعسة
إ,ل بالليل. وأ%و\ع.س\نا: أ%د\لنا والو.ع\س: شدة الوطء على ال4رض.

وال%و\ع'وس: كال%د\ع'وس. والو.ع\س': شجر ت'ع\مل منه العيدان الت ي'ضرب
با؛ قال ابن مقبل:
ر.هاو,ي_ةD م'ن\زع¬ د.ف©ها،

ت'ر.ج�ع ف ع'ود1 و.ع\س� م.ر.ن}
@وقس: الليث: الو.ق}س' الفاحشة وذ1ك}ر'ها؛ قال العجاج:

وحاص1ن من حاص1نات{ م'ل}س,
ع.ن ال4ذى، وع.ن\ ق1راف1 الو.ق}س,

ضرب ال%ر.ب. مثلv للفاحشة قال: والو.ق}س' الصوت، قال ال4زهري: أ%خطأ%
الليث ف تفسي الو.ق}س فجعله فاحشة وأ%خطأ% ف لفظ الو.ق}س بعن

الصوت، وصوابه الو.ق}ش'. الوهري: وق%س.ه وق}ساv أ%ي ق%ر.فه. وإ,ن� بالبعي
لو.ق}ساv إ,ذا قار.فه شيء من ال%ر.ب، وهو بعي م.و\ق�وس. والو.ق}س:

الرب، وقيل: هو أ%ول ال%ر.ب قبل انتشاره ف البدن؛ قال:
الو.ق}س' ي'ع\دي فت.ع.د_ الو.ق}سا

vال4زهري: سعت أ%عرابية من بن ن'م.ي\ر كانت اس\ت'ر\ع1يت إ,بل
ج'ر\باv، فلما أ%راح.ت\ها سأ%لت\ صاحب. الن>عم فقالت: أ%ين آوي هذه

ال�و.ق�س.ة؟ أ%رادت بال�و.ق�س.ة1 ال�ر\ب؛ ومن أ%مثالم:
الو.ق}س' ي'ع\دي فت.ع.د_ الو.ق}سا،
م.ن\ ي.د\ن� ل1ل}و.ق}س, ي'لق, ت.ع\سا

الو.ق}س: ال%ر.ب. والت_ع\س: اللك؛ يضرب مثلv لت.ج_نeب من تكره
صحبته. ويقال: إ,ن به لو.ق}ساv إ,ذا قار.فه شيء من ال%ر.ب؛ وأ%نشد

ال4صمعي للعجاج:
ي.ص\ف%رe ل1ل}ي'ب\س, اص\ف1رار. الو.ر\س,،

من ع.ر.ق, الن_ض\ح, ع.ص1يم. الد_ر\س,،
من ال4ذى ومن ق1راف الو.ق}س,

وقوم أ%و\قاس¬: ن.ط1ف�ون م'ت_ه.م'ون ي'ش.ب_هون بال%ر\باء. تقول
العرب: ل م1ساس. ل م1ساس، ل خي ف ال4و\قاس. ورأ%يت أ%و\قاساv من الناس

أ%ي أ%خ\لطاv، ول واحد لا. والو.ق}س: السقاط والعبيد؛ عن كراع.



@وكس: الو.ك}س': النقص. وقد و.ك%س. الشيء�: ن.ك%س. وف حديث ابن مسعود:
لا م.ه\ر مثلها ل وك}س ول شط%ط أ%ي ل نقصان ول زيادة؛ الو.ك}س:
النقص، والش_ط%ط�: الور. وو.ك%س\ت' فلناv: ن.ق%ص\ته. والوك}س': ات>ضاع

الثمن ف البيع؛ قال:
ب,ث%م.ن� من ذاك غ%ي\ر, و.ك}س,،

د'ون% الغ.لء3، وف�و.ي\ق. الرeخ\ص,
أ%ي بثمن� من ذاك غي, ذي و.ك}س، وجع بي السي والصاد، وهذا هو الذي

يسمى ال3ك}فاء4، ويقال: ل ت.ك1س\ يا فلن� الثمن.، وإ,نه لي'وض.ع
وي'وك%س، وقد و'ض1ع وو'ك1س.. وف حديث أ%ب هريرة: من باع ب.ي\ع.تي ف

ب.ي\ع.ة{ فله أ%و\ك%س'هما أ%و الر>با؛ قال الطاب: ل أ%علم أ%حداv قال بظاهر
هذا الديث وصح_ح. البيع. بأ%و\ك%س الث�م.ن.ي إ,ل ما يكى عن

vال4و\زاعي، وذلك لا يتضمنه من الغ.ر.ر والهالة، قال: فإ,ن كان الديث صحيحا
فيشبه أ%ن يكون ذلك حكومة ف شيء بعينه كأ%ن أ%سلفه ديناراv ف ق%ف1يز

ب'ر¼ إ,ل أ%ج.ل، فلما حل� طالبه، فجعله قفيزين إ,ل أ%م.د{ آخر، فهذا
بيع ثان دخل على البيع ال4ول، في'ر.د_ان1 إ,ل أ%و\ك%س3هما أ%ي أ%نقصهما

وهو ال4ول، فإ,ن تباي.عا البيع الثان قبل أ%ن يتقابضا كانا
م'ر\ب,ي.ي\ن؛ وقد و'ك1س. ف السلعة و.ك}ساv. وأ�وك1س الرجل إ,ذا ذهب

مال�ه.والو.ك}س: دخول القمر ف نم� غدوة؛ قال:
ه.ي_جها ق%ب\ل ليال الو.ك}س

أ%بو عمرو: الو.ك}س منزل القمر الذي ي'ك}سف فيه. وب.رأ%ت الشج_ة على
و.ك}س� إ,ذا بقي ف جوفها شيء. ويقال: و'ك1س. فلنD ف تارته وأ�وك1س.
أ%يضاv، على ما ل يسم> فاعله فيهما، أ%ي خ.س3ر.. وف الديث: أ%ن معاوية

كتب إ,ل السي بن علي�، رضي الل�ه عنهما، إ,ن ل أ%ك1س\ك ول أ%خ1س\ك؛
قال ابن ال4عراب: ل أ%ك1س\ك ل أ%ن\ق1م\ك ول أ%خ1س\ك أ%ي ل

أ�باع1د\ك ما ت'حب، وال4و�ل من و.ك%س ي.ك1س'، والثان من خاس. ي.خ1يس به، أ%ي
ل أ%ن\ق�ص\ك حقك ول أ%نق�ض عهدك.

@ولس: الو.ل}س: اليانة، ومنه قوله: ل ي'وال1س ول ي'دالس. وما ل ف
هذا ال4مر و.ل}س¬ ول د.ل}س¬ أ%ي ما ل فيه خ.ديع.ة ول خيانة.

وال�و.ال%س.ة: ال1داع. يقال: قد ت.وال%س'وا عليه وت.ر.اقدوا عليه أ%ي تناصروا
عليه ف خ1ب¼ وخ.ديعة. و.و.ال%س.ه: خاد.عه. وال�وال%س.ة: شبه ال�داه.ن.ة



ف ال4مر. ويقال للذئب ول�س¬.
والو.ل}س': السرعة. و.و.ل%س.ت الناقة ت.ل1س و.ل%ساناv فهي و.ل�وس¬:

أ%سرعت، وقيل: أ%ع\ن.ق%ت\ ف سيها، وقيل: الو.ل%سان سي فوق الع.ن.ق وال3بل
ي'وال1س' بعضها بعضاv ف السي، وهو ضرب من الع.ن.ق. التهذيب: الو.ل�وس

الناقة الت ت.ل1س ف سيها و.ل%ساناv، والو.ل�وس: السريعة من ال3بل.
@ومس: الو.م\س: اح\ت1كاك الشيء بالشيء حت ي.ن\ج.رد؛ قال الشاعر:

وقد ج.ر�د ال4ك}تاف. و.م\س' ال%وار,ك1
قال: ول أ%سع الو.م\س لغيه، والرواية م.و\ر ال%وار,ك1. وأ%و\م.س.

الع1ن.ب: لن% للنeض\ج,. وامرأ%ةD م'وم1س¬ وم'وم1س.ةD: فاجرة زانية تيل
ل�ر,يد1ها كما سيت خ.ر,يعاv من الت.خ.رeع وهو اللي والضعف، وربا سيت

إ,ماء� ال1د\م.ة م'وم1سات، وال�وم1سات: الفواجر ماهرة. وف حديث
جريج: حت ي.ن\ظ�ر. ف وجوه ال�وم1سات، ويمع على م.يام1س أ%يضاv وم.وام1يس،
وأ%صحاب الديث يقولون: ميام1يس ول يصح إ,ل على إ,شباع الكسرة ليصي

ياء كم'ط}ف1ل وم.طاف1ل وم.طاف1يل. وف حديث أ%ب وائل: أ%ك}ثر أ%ت\باع
الد_ج_ال أ%ولد ال%يام1س، وف رواية: أ%ولد ال%وام1س؛ قال ابن

ال4ثي: وقد اختلف ف أ%صل هذه اللفظة فبعضهم يعله من المزة وبعضهم يعله من
الواو، كلê منهما تكل�ف له اشتقاقاv فيه ب'ع\د¬، وذكرها هو ف حرف

اليم لظاهر لفظها ولختلفهم ف لفظها.
@وهس: الو.ه\س: شدة الغ.م\ز. والو.ه\س: الكسر عامة، وقيل: هو ك%س\ر'ك.

الشيء، وبينه وبي ال4رض وقاية لئل تباشر به ال4رض. والو.ه\س: الد>ق�،
و.ه.س.ه و.ه\ساv وهو م.و\ه'وس¬ وو.ه1يس¬. والو.ه\س: الوطء. وو.ه.س.ه
vوم.ر_ ي.ت.و.ه_س أ%ي يغ\مز ال4رض غ%م\زا .vشديدا vوط1ئ%ه و.طأ :vو.ه\سا

:vوكذلك ي.ت.وه_ز. ورجل و.ه\س¬: موطوء ذليل. والو.ه\س أ%يضا ،vشديدا
السي، وقيل: شدة السي، ويوصف به فيقال: سي و.ه\س، وقد ت.واه.س. القوم'.

والو.ه\س أ%يضاv: ف شدة الب.ض\ع وال4كل؛ وأ%نشد:
كأ%نه ل%ي\ث ع.ر,ين د1ر\باس\

بالع.ث�ر.ي\ن,، ض.ي\غ.م1يÒ وه_اس\
وو.ه.س. و.ه\ساv وو.ه1يساv: اشتد أ%كله وب.ض\عه. والو.ه1يس.ة: أ%ن يطبخ

�ال%ر.اد ث يفYف ويدقYق في'ق}م.خ ويؤكل بد.س.م، وقيل: ي'ب\ك%ل
بس.م\ن، وي'ب\ك%ل أ%ي ي'خ\ل%ط، وقيل: يلط بد.س.م.



الوهري: الت_وهeس مشي الثقل ف ال4رض.
والو.ه\س: الش_ر والن_م1يم.ة؛ قال حيد بن ثور:

ب,تن.ق©ص ال4ع\راض, والو.ه\س,
وال�واه.سة: ال�شار_ة 

(* جاء ف مرح: التواهس النادر.).
@ويس: و.ي\س': كلمة ف موضع رأ}فة واس\ت1م\لح� كقولك لصب: و.ي\س.ه ما

أ%م\ل%ح.ه والو.ي\ح والو.ي\س: بنزلة الو.ي\ل ف العن. و.و.ي\س¬ له أ%ي
ويل، وقيل: وي\س¬ تصغي وتقي، امتنعوا من استعمال الفعل من الو.ي\س

ل4ن القياس نفاه ومنع منه، وذلك أ%نه لو ص>ر>ف منه فعل لوجب اعتلل فائه
وعدم عينه ك%باع.، ف%ت.حام.وا استعماله ل1م.ا كان ي'ع\ق1ب من اجتماع

إ,عللي؛ هذا قول ابن جن، وأ%دخل ال4لف واللم على الو.ي\س، قال ابن
سيده: فل أ%دري أ%س.م1ع ذلك أ%م هو منه تبسeط وإ,د\لل. وقال أ%بو حات ف

كتابه: أ%ما و.ي\س.ك فإ,نه ل يقال إ,ل للصبيان، وأ%ما و.ي\ل%ك فكلم
فيه غ1ل%ظ وش.ت\م، قال الل�ه تعال للكفار، و.ي\ل%ك�م ل ت.ف}ت.روا على

الل�ه ك%ذ1باv؛ وأ%ما و.ي\ح فكلم لي>ن حسن، قال: ويروى أ%ن و.ي\ح ل4هل
النة وو.ي\ل ل4هل النار، قال أ%بو منصور: وجاء ف الديث عن النب، صلى

الل�ه عليه وسلم، ما يدل على صحة ما قال، قال لع.م_ار: وي\ح ابن
س'م.ي_ة تقتله الف1ئ%ة الباغية وذكر ابن ال4ثي قال ف الديث قال لعمار:

و.ي\س. ابن س'م.ي_ة، قال: و.ي\س كلمة تقال ل%ن\ ي'ر\ح.م وي'ر\ف%ق به مثل
و.ي\ح، وحكم'ها حكم'ها. وف حديث عائشة، رضي الل�ه عنها، أ%نا ليلة

ت.ب,عت النب، صلى الل�ه عليه وسلم، وقد خرج من ح'ج\رتا ل%ي\لv فنظر
إ,ل سوادها ف%لح1قها وهو ف جوف ح'ج\رتا فوجد لا ن.ف%ساv عالياv، فقال:

و.ي\سها ماذا ل%ق1يت 
(* قوله «ماذا لقيت» الذي ف النهاية ما لقيت.)

الليلة؟ ولقي فلن و.ي\ساv أ%ي ما يريد؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
ع.ص.ت\ س.ج.اح, ش.ب.ثاv وق%ي\س.ا،

ول%ق1ي.ت\ م1ن. الن>كاح, و.ي\س.ا
قال: معناه أ%نا لقيت منه ما شاءت، فالو.ي\س على هذا هو الكثي. وقال

.vأ%ي ما ل يريد، وفسر به هذا البيت أ%يضا vو.ي\سا Dمر_ة: ل%ق1ي فلن
قال أ%بو تراب: سعت أ%با الس.çم.ي\د.ع يقول ف هذه الثلثة إ,نا بعن



واحد. وقال ابن السكيت ف ال4لفاظ إ,ن صح_ له: يقال و.ي\س¬ له ف%ق}ر¬ له.
والو.ي\س': الفقر. يقال: أ�س\ه أ%وساv أ%ي ش'د_ ف%ق}ره.

@وبش: الو.ب\ش' والو.ب.ش': البياض' الذي يكون على ال4ظفار، وف الكم:
على أ%ظفار ال4ح\داث1، وف التهذيب: الن_م\ن,م' ال4بيض يكون على

الظ©ف�ر,. ابن ال4عراب: هو الو.ب\ش' والك%د1ب' والك%د.ب' والن>م\ن,م'،
يقال: بظ�ف}ر,ه وب\ش¬ وهو ما ن'قYط من البياض ف ال4ظفار؛ وو.ب,ش.ت

أ%ظفار'ه وو.ب_ش.ت: صار فيها ذلك الو.ب\ش.
وال4و\باش' من الناس: ال4خ\لط� مثل ال4و\شاب,، ويقال: هو جع مقلوب

من الب.و\ش. ابن سيده: أ%و\باش' الناس, الضeروب' ال�تفر>قون، واحد'هم
و.ب\ش¬ وو.ب.ش¬. وبا أ%و\باش¬ من الشجر والنبات، وهي الضeروب

التفر�قة. ويقال: ما بذه ال4رض إ,ل� أ%و\باش¬ من شجر أ%و نبات إ,ذا كان
.vمتفرقا vقليل

ال4صمعي: يقال با أ%و\باش¬ من الناس وأ%و\شاب¬ من الناس وهم الضeروب
التفرقون. وف ال%ديث: إ,ن ق�ري\شاv و.ب_ش.ت ل1ح.ر\ب النب، صلى

الل�ه عليه وسلم، أ%و\باشاv لا؛ أ%ي جعت له جوعاv من قبائل% شت�ى. ابن
شيل: الو.ب.ش الر_ق%ط� من ال%رب ي.ت.ف%ش_ى ف ج,ل}د الب.عي؛ يقال:
ج.لD و.ب,ش¬ وبه و.ب.ش¬ وقد و.ب,ش. جل}د'ه وب.شاv. وو.ب\ش' الكلم,:

ر.ديئ�ه. وف حديث كعب أ%نه قال: أ%ج,د' ف التوراة أ%ن رج'لv من ق�ر.يش�
أ%و\ب.ش. الث�نايا ي.ح\ج,ل� ف الفتنة؛ قال شر: قال بعضهم أ%و\ب.ش. الثنايا

يعن ظاهر. الثنايا، قال: وسعت ابن الريش يكي عن ابن شيل عن الليل
أ%نه قال: الواو' عندهم أ%ث}قل� من الياء وال4لف إ,ذ قال أ%و\ي.ش.

وب.ن'و واب,ش� وبنو واب,ش1ي�: ب.ط}نان1؛ قال الراعي:
ب.ن واب,ش1ي¼ قد ه.و,ينا ج,م.اع.كم،

وما ج.م.ع.ت\نا ن,ي�ةD قبلها م.ع.ا
@وتش: و.ت.ش' الكلم,: ر.ديئ�ه، قال: كذلك وجدته ف كتاب ابن ال4عراب

بط أ%ب موسى الامض، والعروف' و.ب\ش'. ال4زهري: قرأ}ت ف نوادر
Dوه1ن_م.ة Dت.ي\شة�ال4عراب: يقال للحار,ض, من القوم الضعيف1 وت.ش.ةD وأ

صو\ـكة وصو�ـكة 
(* قوله «وصوـكة» هكذا ف الصل بدون نقط .). والو.ت\ش':
القليل� من كل شيء مثل الو.ت\ح,. وإ,نه لن و.ت\ش1هم أ%ي من ر'ذالم.



@وحش: الو.ح\ش: كل© شيء من جواب الب.ر� ما ل ي.س\تأ}نس م'ؤنث، وهو
و.ح\ش1ي�، والمع و'ح'وش¬ ل ي'كس�ر على غي ذلك؛ حار¬ وح\ش.يÒ وثور¬

و.ح\ش1يÒ كلها منسوب إ,ل الو.ح\ش,. ويقال: حار' و.ح\ش� بال3ضافة وحار¬
Dابن شيل: يقال للواحد من الوح\ش, هذا وح\ش¬ ض.خ\م وهذه شاة .Òوح\ش1ي

و.ح\ش، والماعة هي الو.ح\ش' والو'ح'وش والو.ح1يش؛ قال أ%بو النجم:
أ%م\سى ي.ب.اباv، والن_عام' ن.ع.م'ه\،

ق%ف}راv، وآج.ال� الو.ح1يش, غ%ن.م'ه\
وهذا مثل ضائ1ن, وض.ئي�. وكل شيء يس\ت.و\ح1ش' عن الناس، فهو و.ح\ش1ي�؛

�وكل شيء ل ي.س\ت.أ}نس بالناس و.ح\ش1يÒ. قال بعضهم: إ,ذا أ%قبل الليل
استأ}نس كل© و.ح\ش1ي¼ واس\ت.و\ح.ش كل إ,ن\س3ي�.

والو.ح\شة�: الف%ر.ق' من ال%ل}وة. يقال: أ%خذ%ت\ه و.ح\شةD. وأ%رض
م.و\ح'وشةD: كثية الو.ح\ش,. واس\ت.و\ح.ش. منه: ل ي.أ}ن.س\ به فكان

كالو.ح\شي�؛ وقول أ%ب كبي الذل:
،Dولقد ع.د.و\ت' وصاح1ب و.ح\ش1ي�ة

تت. الر>داء، ب.ص1يةD بال�ش\ر,ف
(* قوله «ولقد عدوت» ف شرح القاموس: ولقد غدوت بالغي العجمة.)

قيل: ع.ن بو.ح\ش1ي�ة ر,ياv تدخل تت ثيابه، وقوله ب.ص1ية بال�ش\رف
يعن الر>يح. أ%ي من أ%ش\ر.ف. لا أ%صابته، والر>داء� الس_يف'. وف

حديث النجاشي: فن.ف%خ. ف إ,ح\ل1يل ع'مار.ة% فاس\ت.و\ح.ش. أ%ي س'ح1ر. حت
ج'ن_ فصار ي.ع\د'و م.ع الو.ح\ش, ف الب.ر>ية حت مات، وف رواية: فطار.

مع الو.ح\ش,. ومكانD و.ح\ش¬: خال�، وأ%رض و.ح\شةD، بالتسكي، أ%ي ق%ف}ر¬.
وأ%و\ح.ش. الكان� من أ%هله وتو.ح�ش.: خ.ل وذهب. عنه الناس'. ويقال

للمكان الذي ذهب عنه الناس': قد أ%و\ح.ش.، وط%ل%لD م'وح1ش¬؛ وأ%نشد:
،�ل1س.ل}مى م'وح1شاv ط%ل%ل

�ي.ل�وح كأ%نه خ1ل%ل
وهذا البيت أ%ورده الوهري فقال: ل1م.ي�ة% موحشاv؛ وقال ابن بري: البيت

لك�ي.ي�ر، قال وصواب إ,نشاده: ل1ع.ز_ة% موحشاv، وأ%و\ح.ش. الكان%:
وج.د.ه وح\شاv خالياv. وتو.ح_ش.ت ال4رض': صارت وح\شةv؛ وأ%نشد ال4صمعي

لعب�اس بن م1ر\داس:
ل4س\ماء4 ر.س\م¬ أ%ص\ب.ح. اليوم. دار,سا،



وأ%و\ح.ش. منها ر.ح\ر.حان% فراك1سا
ويروى:

وأ%ق}ف%ر إ,ل� ر.ح\ر.حان% فراك1سا
ور.ح\ر.حان� وراك1س: موضعان. وف الديث: ل ت.ح\ق1ر.ن� شيئاv من

العروف ولو أ%ن ت'ؤ\ن,س. الو.ح\شان%؛ الو.ح\شان�: ال�غ\ت.مe. وقوم¬
.eال%ل}وة وال%م :�و.حاش.ى: وهو ف%ع\لن� من الو.ح\شة ضد� ال�ن\س. والو.ح\شة

وأ%و\ح.ش. الكان� إ,ذا صار. و.ح\شاv، وكذلك توح�ش.، وقد أ%و\ح.ش\ت
الرجل% فاس\ت.و\ح.ش.. وف حديث عبد الل�ه: أ%نه كان ي.م\ش1ي مع رسول الل�ه،

صلى الل�ه عليه وسلم، ف ال4رض, و.ح\شاv أ%ي وح\د.ه ليس معه غيه. وف
حديث فاطمة بنت قيس: أ%نا كانت ف مكان{ وح\ش� فخ1يف. على ناح1يتها أ%ي

خ.لء� ل ساكن. به. وف حديث الدينة: في.جدانه و.ح\شاv. وف حديث ابن
السيب وسئل عن الرأ%ة: هي ف و.ح\ش� من ال4رض. ول%ق1ي.ه بو.ح\ش,

إ,ص\م1ت. وإ,ص\م1ت.ة%، ومعناه كمعن ال4ول، أ%ي ببلد ق%ف}ر. وتركته بو.ح\ش,
ال%ت\ن, أ%ي بيث ل ي'ق}در عليه، ث فس�ر ال%ت\ن. فقال: وهو الت' من

ال4رض وكل©ه من ال%لء.
وبلد¬ ح1ش'ون: ق%ف}رةD خالية؛ وأ%نشد:

منازل�ها ح1ش'ونا
على قياس س1ن'ون% وف موضع النصب والر� ح1ش1ي. مثل س1ن,ي.؛ وأ%نشد:

فأ%م\س.ت\ ب.ع\د. ساك1نها ح1ش1ين.ا
قال أ%بو منصور: ح1ش'ون جع' ح1ش.ة{ وهو من ال4ساء الناقصة، وأ%صل�ها

و,ح\شةD فن'ق1ص. منها الواو' كما ن.ق%ص'وها من ز,ن.ة{ وص1ل%ة{ وع1د.ة، ث
ج.م.ع'وها على ح1ش1ي. كما قالوا ع1ز,ين. وع1ض1ي. من ال4ساء الناقصة.
وبات. و.ح\شاv وو.ح1شاv أ%ي جائعاv ل يأ}كل شيئاv فخل ج.وف�ه، والمع

أ%و\حاش¬. والو.ح\ش' وال�وح1ش': الائع' من الناس وغيهم ل�ل�و>ه1 من
الطعام. وتو.ح_ش. جوف�ه: خ.ل من الطعام. ويقال: ت.و.ح_ش\ للد_واء أ%ي

أ%خ\ل جوف%ك له من الطعام. وتو.ح_ش. فلن للد_واء إ,ذا أ%خلى
م.ع1د.ت.ه ليكون أ%س\ه.ل% لروج الف�ضول من ع'روقه. والتو.حeش' للدواء.

ال�ل�وe له. ويقال للجائع الال البطن: قد تو.ح_ش.. أ%بو زيد: رجل م'وح1ش¬
vوو.ح1شا vووح\ش¬ ووح1ش¬ وهو الائع من قوم أ%و\حاش�. ويقال: بات و.ح\شا

أ%ي جائعاv. وأ%و\ح.ش. الرجل�: جاع.. وب,ت\نا أ%و\حاشاv أ%ي ج,ياعاv. وقد



:vأ%و\ح.ش\نا م'ذ} ل%ي\ل%تان1 أ%ي ن,ف1د. زاد'نا؛ قال ح'م.يد يصف ذئبا
وإ,ن بات وح\شاv ل%ي\لةv ل ي.ض1ق\ با
ذ1راعاv، ول ي'ص\ب,ح\ با وهو خاش1ع'

وف الديث: لقد ب,ت\نا و.ح\ش1ي. ما لنا طعام. يقال: رجل و.ح\ش¬،
بالسكون، من قوم أ%و\حاش� إ,ذا كان جائعاv ل طعام له؛ وقد أ%و\ح.ش. إ,ذا جاع.

قال ابن ال4ثي: وجاء ف رواية الترمذي: لقد ب,ت\نا ل%ي\لت.نا هذه
و.ح\شى، كأ%نه أ%راد جاعة% وح\ش1ي¼؛ والو.ح\ش1يe وال3ن\س3يe: ش1ق�ا

كلY شيء. وو.ح\ش1يe كلY شيء: ش1ق©ه ال4ي\س.ر'، وإ,ن\س3يeه ش1ق©ه
ال44ي\من'، وقد قيل بلف ذلك. الوهري: والو.ح\ش1يe الانب' ال4ي\من من

كل شيء؛ هذا قول أ%ب زيد وأ%ب عمرو؛ قال عنترة:
وكأ%نا ت.ن\أ%ى بانب د.ف9ها الـ

ـو.ح\ش1ي� من ه.ز.ج, الع.ش1ي� م'ؤو_م
وإ,نا ت.ن\أ%ى بالانب الو.ح\ش1ي� ل4ن� سوط% الراكب ف يده اليمن؛

وقال الراعي:
فمال%ت\ على ش1ق> و.ح\ش1ي>ها،

وقد\ ر,يع. جان,ب'ها ال4ي\س.ر'
ويقال: ليس من شيء ي.ف}ز.ع إ,ل مال على جانبه ال4ين ل4ن الدابة ل

تؤ\تى من جانبها ال4ي\م.ن وإ,نا ت'ؤ\تى ف الح\ت1لب والرك�وب, من
جانبها ال4ي\سر، فإ,نا خ.و\ق�ه منه، والائف إ,نا ي.ف1ر� من موضع الخافة

إ,ل موضع ال4م\ن. وال4صمعي يقول: الوح\ش1يe الانب' ال4ي\سر' من كل
شيء. وقال بعضهم: إ,ن\س3يe الق%د.م, ما أ%ق}ب.ل% منها على القدم

ال�خرى، وو.ح\ش1يeها ما خالف. إ,ن\س3ي_ها. وو.ح\ش1يe الق%و\س,
ال4ع\جم1ي�ة1: ظ%هر'ها، وإ,ن\س3يeها: ب.طن'ها ال�ق}د1م' عليك، وف الصحاح:

وإ,ن\س3يeها ما أ%ق}ب.ل عليك منها، وكذلك و.ح\ش1يe اليد1 والرج\ل
وإ,ن\س3يeهما، وقيل: وح\ش1يeها الانب' الذي ل يقع عليه الس_هم'، ل ي.خ'ص_ بذلك

أ%ع\جمي�ةD من غيها. وو.ح\ش1يe كلY دابة: ش1ق�ه ال4ين،
وإ,ن\س3يeه: شق©ه ال4يسر. قال ال4زهري: جو�د. الليث� ف هذا التفسي ف

الو.ح\ش1ي� وال3ن\س3ي� وواف%ق. قول�ه قول ال4ئمة ال�ت\ق1ن,ي.. ور'وي عن
الفضل وعن ال4صمعي وعن أ%ب عبيدة قالوا كل©هم: الو.ح\ش1يe من جيع

اليوان ليس ال3نسان، هو الانب' الذي ل ي'ح\ل%ب منه ول ي'ر\ك%ب'،



وال3نسيe الانب' الذي ي.ر\ك%ب منه الراكب وي.ح\ل�ب منه الالب. قال أ%بو
العباس: واختلف الناس فيهما من ال3نسان، فبعضهم ي'ل}ح1قه ف اليل والدواب

وال3بل، وبعضهم فر�ق بينهما فقال: الو.ح\ش1ي� ما و.ل% الكت1ف.،
وال3ن\س3يe ما و.ل% ال3ب\ط%، قال: هذا هو الختيار ليكون فرقاv بي بن آدم

وسائر� اليوان؛ وقيل: الو.ح\ش1يe من الدابة ما ي.ر\كب منه الراكب'
وي.ح\ت.ل1ب' منه الالب'، وإ,نا قالوا: ف%جال% على و.ح\ش1ي�ه وان\صاع. جانب'ه
الو.ح\ش1يe ل4نه ل يؤ\تى ف الركوب واللب وال�عالة وكلY شيء إ,ل

منه فإ,نا خو\ف�ه منه، وال3ن\س3يe الانب' الخر؛ وقيل: الوحشي الذي ل
ي'قد.ر على أ%خذ الدابة إ,ذا أ%ف}ل%تت منه وإ,نا يؤخذ من ال3ن\س3ي�،

وهو الانب الذي ت'ر\كب منه الدابة. وقال ابن ال4عراب: الانب الو.ح1يش'
كالو.ح\ش1ي�؛ وأ%نشد:

بأ%قدام1نا عن جار,نا أ%جن.ب,ي�ة
ح.ياء، وللم'ه\دى إ,ليه ط%ريق'

ل1جارت1نا الش>قe الو.ح1يش'، ول ي'رى
ل1جارت1نا من�ا أ%خ¬ وصديق'

وت.و.ح_ش. الرجل�: ر.مى بثوبه أ%و با كان. وو.ح.ش. ب,ث%و\به وبسيفه
وبر'م\حه، خ.ف1يف: ر.مى؛ عن ابن ال4عراب، قال: والناس' يقولون و.ح_ش.،
م'ش.د.çداv، وقال مر�ة: وح.ش. بثوبه وبد1ر\عه وو.ح_ش، مفف ومثق�ل، خاف.

أ%ن ي'د\ر.ك فر.مى به لي'خ.فYف. عن دابته. قال ال4زهري: ورأ%يت ف
كتاب� أ%ن أ%با النجم و.ح_ش. بثيابه وار\ت.د_ ي'ن\ش1د أ%ي ر.مى بثيابه.

وف الديث: كان% بي ال4و\س وال%ز\رج ق1تال فجاء النب، صلى الل�ه عليه
وسلم، فلما رآهم نادى: أ%يeها الناس' ات_قوا الل�ه حق ت'قات1ه

«اليات» فو.ح_ش'وا بأ%س\لحتهم واع\ت.ن.ق بعض'هم بعضاv أ%ي ر.م.و\ها؛ قالت
أ�م عمرو بنت و.ق}دان%:

إ,ن أ%نت'م' ل ت.ط}ل�بوا بأ%خ1يك�م،
فذ%ر'وا الس>لح. و.و.ح>ش'وا بال4ب\ر.ق,

وف حديث علي�، رضي الل�ه عنه: أ%نه ل%قي الوارج. فو.ح_ش'وا
بر,ماح1هم واست.ل9وا السيوف؛ ومنه الديث: كان لرسول الل�ه، صلى الل�ه عليه

وسلم، خات من حديد 
(* قوله «من حديد» الذي ف النهاية من ذهب.) ف%و.ح_ش. به



بي ظ%ه\ران.ي\ أ%صحابه1 ف%وح�ش. الناس' بواتيمهم، وف الديث: أ%تاه
سائلD فأ%عطاه ترةv 4و.ح_ش. با. والوحشي من الت>ي: ما ن.ب.ت ف

البال وش.واح1ط ال4و\دية، ويكون من كل لون: أ%سود وأ%حر وأ%بيض، وهو أ%صغر
التي، وإ,ذا أ%كل ج.ن,ي�اv أ%ح\رق الفم، وي'ز.ب_ب'؛ كل ذلك عن أ%ب

حنيفة.
وو.ح\ش1يÒ: اسم رجل، وو.ح\ش1ي_ة�: اسم امرأ%ة؛ قال الو.ق�اف' أ%و

الر�ار الفقعسي:
إ,ذا ت.ر.ك%ت\ و.ح\ش1ي.ة� الن_ج\د. ل يكن

ل1ع.ي\ن.يك، ما ت.ش\ك�وان1، ط%ب,يب'
والو.ح\شة�: ال%ل}وة� وال%مe، وقد أ%و\ح.ش\ت الرجل% فاس\ت.و\ح.ش..

@وخش: الو.خ\ش': رذالة� الناس وصغارهم وغيهم، يكون للواحد والثني
والمع والؤنث بلفظ واحد. ويقال: ذلك من و.خ\ش, الناس أ%ي من ر'ذال1هم.

وجاءن أ%و\خاش¬ من الناس اي س'قاط�هم؛ ورجل و.خ\ش¬ وامرأ%ة و.خ\ش وق%وم
و.خ\ش، وربا ج'م1ع أ%و\خاشاv، وربا أ�دخ1ل فيه النون؛ وأ%نشد لد.ه\ل%ب, ابن

قريع:
جارية ليس.ت\ من الو.خ\ش.ن>،
كأ%ن م.ج\ر.ى د.م\ع1ها ال�س\ت.ن>

ق�ط�ن_ةD من أ%ج\و.د1 الق�ط�ن>
أ%راد الو.خ\ش. فزاد فيه نوناv ثقيلة. وف التهذيب: النون صلة الروي،

قال ابن سيده: وربا جاء مؤنثه بالاء؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
وقد ل%ف�ف%ا خ.ش\ناء4، ل%يست\ ب,و.خ\شة{،

ت'وار,ي س.ماء4 البيت1 م'شرفة الق�ت\ر
يعن بال%ش\ناء ج'ل�ة التمر، وجع' الو.خ\شة1 و,خاش¬. ووخ'ش. الشيء�،

بالضم، و.خاش.ةv وو'خ'وشةv وو'خوشاv: ر.ذ�ل% وصار ر.د1يئاv؛ قال الكميت:
ت.ل}ق%ى الند.ى وم.خ\ل%داv ح.ل1يفي،

ليسا من الو.ك}س, ول بوخ\ش.ي
وف حديث ابن عباس: وإ,ن9 ق%ر\ن% الك%ب\ش, م'ع.ل�ق¬ ف الك%ع\بة قد

و.خ'ش. وف رواية: إن9 ر.أ}س1ه م'عل�ق بق%ر\نيه ف الكعبة، و.خ'ش. أ%ي
vوا الس>هام ف الر>بابة1 مرةeي.ب,س وت.ضاء4ل. وأ%و\خ.ش. القوم' أ%ي ر.د

بعد أ�خرى كأ%نم صاروا إ,ل الو.خاشة1 والر_ذالة1؛ وأ%نشد أ%بو عبيد ف



ال3ياش, ليزيد. بن الط%ث%ر,ي�ة وهي أ�مه واسم أ%بيه سلمة:
أ%ر.ى سبعةv ي.س\ع.و\ن% للو.ص\ل، كل9هم

له عند ر.ي�ا د1ينةD ي.س\ت.د1ين'ها
وأ%لق%يت' س.همي و.س\طهم حي أ%وخ.شوا،

فما صار. ل ف الق%س\م, إ,ل ث%م1ين'ها
قال: أ%و\خ.ش'وا خ.لط�وا. وقوله فما صار. ل ف الق%س\م إ,ل ث1ين'ها

أ%ي كنت' ثامن. ثانية من ي.س\ت.د1ينها؛ وقال النابغة:
أ%ب.و\ا أ%ن ي'ق1يم'وا للرماح، وو.خ_ش.ت\
ش.غار,، وأ%ع\ط%و\ا م'نيةv كل� ذي ذ%ح\ل

قال شر: وخ_ش.ت\ أ%لق%ت\ بأ%يديها وأ%طاعت.
@ودش: ابن ال4عراب: الو.د\ش' الفساد.

@ورش: الوار,ش': الداف1ع'. والوار,ش': الط©ف%ي\ل1يe، ال�ت.ش.ه�ي
للطعام. ويقال للذي ي.د\خ'ل على قوم ي.ط}ع.م'ون ول ي'د\ع لي'ص1يب. من

طعام1هم: وار,ش¬، وللذي ي.د\خ'ل عليهم وهم ش.ر\ب¬: واغ1لD: وقيل: الوار,ش'
الداخل� على الش_ر\ب كالواغ1ل,، وقيل: الوار,ش' ف الطعام خاصة، والواغ1ل� ف

الش_راب، والدافع' ف أ%ي� شيء وقع ف ش.راب أ%و طعام أ%و غيه، وقيل:
الوار,ش' ف كل شيء أ%يضاv. وور.ش. و.ر\شاv وو'ر'وشاv، وهو من الشهوة

إ,ل الطعام ل ي'ك}ر,م' نفسه. أ%بو عمرو: الوار,ش' النشيط�، وقد و.ر,ش.
و.ر\شاv؛ وأ%نشد:

ي.ت\ب.ع\ن. ز.ي�افاv إ,ذا ز,ف}ن. ن.ج.ا،
بات. ي'بار,ي و.ر,شات{ كالق%طا

إ,ذا اشت.ك%ي. ب'ع\د. م.م\شاه' اج\ت.ز.ى
م1ن\ه'ن�، فاس\ت.و\ف بر.ح\ب� أ%و ع.د.ا

أ%ي زاد. اج\تزى منهن: من الزاء. قال: ورجل وار,ش¬ نش1يط.
والت_و\ر,يش': الت_ح\ريش'، يقال: ور_ش\ت بي القوم وأ%ر_ش\ت.

والو.ر,ش.ة� من الدواب: الت ت.ف%ل�ت' إ,ل ال%ر\ي وصاحب'ها يك�ف©ها.
أ%بو عمرو: الو.ر,شات ال1فاف' من النeوق,.

والو.ر\ش': تناو'ل� شيء من الطعام، تقول: ور.ش\ت' أ%ر,ش' ور\شاv إ,ذا
vتناو.ل%، وقيل: تناو.ل% قليل :vوو.ر.ش. من الطعام شيئا .vتناولت منه شيئا

�من الطعام. ابن ال4عراب: الر_و\ش' ال4كل� الكثي، والو.ر\ش' ال4كل



القليل.
والو.ر.شان�: طائر' ش1ب\ه' المامة1، وج\ع'ه و,ر\شانD، بكسر الواو

وتسكي الراء، مثل ك1ر\وان جع ك%ر.وان على غي قياس، وال�نثى و.ر.شانةD وهو
ساق' ح'ر¼. وف الثل: بع1ل9ة الو.ر.شان يأ}كل� ر'ط%ب. ال�شان1،

والمع' الو.راشي'. والو.ر.شان� أ%يضاv: ح'م\لق' الع.ي, ال4ع\لى.
والو.ر.شان�: الكبي؛ قال ابن سيده: وجدناه ف شرح شعر ال4عشى بط ينسب إ,ل

ثعلب.
@وشوش: الو.ش\و.ش' والو.ش\واش' من الرجال وال3بل: الفيف' السريع. ورجل

و.ش\واش¬ أ%ي خفيف؛ عن ال4صمعي؛ وأ%نشد:
ف الر_ك}ب, و.ش\واش¬ وف ال%ي> ر.ف1ل}

وف التهذيب: الو.ش\واش' الفيف' من النعام، وناقة و.ش\واشةD كذلك.
والو.ش\و.شة�: كلم¬ ف اختلط؛ وف حديث س'جود السهو: فلما ان\ف%ت.ل

ت.و.ش\و.ش. القوم'؛ الو.ش\و.شة�: كلم¬ متلط حت ل يكاد ي'ف}هم، ورواه
بعضهم بالسي الهملة، ويريد به الكلم. الفي_. والو.ش\و.شة�: الكلمة

الفي�ة� وكلم¬ ف اختلط. الليث: الو.ش\و.شة� ال1ف9ة�. أ%بو عمرو: ف
فلن من\ أ%بيه و.ش\واشةD أ%ي شب.ه¬. أ%بو عبيدة: رجل و.ش\و.ش1يe الذYراع

ون.ش\ن.ش1يe الذراع، وهو الرقيق' اليد الفيف' ف العم.ل؛ وأ%نشد:
فقام. ف%تÝى و.ش\و.ش1يe الذYر.ا
ع,، لرم ي.ت.ل%ب_ث} ول ي.ه\م'م,

@وطش: وط%ش. القوم. ع.ن>ي و.ط}شاv وو.ط�ش.هم: دف%ع.هم. وض.ربوه فما
vو.ط�ش. إ,ليهم أ%ي ل ي'عطهم، وف الصحاح: فما و.ط�ش. إ,ليهم ت.و\ط1يشا

أ%ي ل ي\د'د\ بيد1ه ول يد\فع عن نفسه، وف الكم: أ%ي ل يدفع عن
نفسه. ويقال: سأ%لته عن شيء فما و.ط%ش. وما و.ط�ش. وما د.ر_ع. أ%ي ما

.vوسأ%لوه فما و.ط�ش. إ,ليهم بشيء أ%ي ل ي'ع\طهم شيئا .vبي_ن. ل شيئا
ووط�ش. عنه: ذ%ب_. وو.ط�ش.: أ%ع\طى قليلv؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:ه.بط}نا ب,لداv ذات. ح'م_ى وح.ص\بة{
وم'وم,، وإ,خوان1 م'ب,ي� ع'ق�وق�ها

سوى أ%ن9 أ%قواماv من الناس و.ط�ش'وا
بأ%شياء4، ل ي.ذ}ه.ب\ ض.للv ط%ر,يق�ها

أ%ي ل ي.ض1ع\ فعال�هم عندنا، وقيل: معناه ل ي.خ\ف. علينا أ%نم قد



أ%حسنوا إ,لينا. اللحيان: يقال و.طYش\ ل شيئاv وغ%طYش\ ل شيئاv حت
أ%ذك�ر.ه أ%ي افتح. والو.ط}ش': ب.يان� طرف{ من الديث. الفراء: وط�ش. له

إ,ذا هي_أ% له وجه. الكلم والعمل, والرأي. وط%و_ش. إ,ذا م.ط%ل غري.ه.
ابن ال4عراب: الت.و\ط1يش' ال3عطاء� القليل.

@وفش: با أ%و\فاش¬ من الناس,: وهم السeق%اط�، واحد'هم و.ف}ش¬، وقد يقال
أ%و\قاس¬، بالقاف والسي غي العجمة.

.�@وقش: الو.ق}ش' والو.ق%ش' والو.ق}ش.ة� والو.ق%ش.ة�: الصوت' والركة
وأ�ق%ي\ش¬: جدe الن_م1ر، س'م>ي بذلك ل4ن� أ%باه نظر إ,ل أ�مه وقد

ح.ب,لت به فقال: ما هذا الذي يت.و.ق�ش ف ب.ط}ن,ك؟ أ%ي يتحرك.
ويقال: سعت و.ق}ش.ه أ%ي ح1س_ه. وف الديث: أ%نه، صلى الل�ه عليه

وسلم، قال: دخلت' ال1ن_ة% فس.م1ع\ت' و.ق}شاv خ.ل}ف1ي فإ,ذا ب,للD. قال
ابن ال4عراب: يقال سعت و.ق}ش فلن أ%ي حركته؛ وأ%نشد:

ل4خ\فاف1ها بالليل و.ق}ش¬ كأ%نه،
على ال4رض، ت.ر\شاف' الظYباء الس_وان,ح

وذكره ال4زهري ف حرف الشي والسي فيكونان لغتي. وتو.ق�ش. أ%ي
تر_ك؛ قال ذو الرeمة:

vفد.ع\ عنك الص>ب.ا ، ول%د.ي\ك. ه.م�ا
تو.ق�ش. ف ف�ؤ.اد1ك واح\ت1يال

قال ابن بري: هذا البيت أ%ورده الوهري: ول%د.ي\ك همÒ، قال وصواب'
إنشاد1ه: ول%د.ي\ك ه.م�اv،على ال3غ}راء؛ قال: وكذا أ%نشده بالنصب ف فصل

الراء، والعن عليه والعراب'، أ%ل تراه عط%ف. عليه قوله واحتيال؟
والعن د.ع\ عنك الص>با واص\رف\ ه1م_تك واحتيال%ك إ,ل المدوح؛ ولذا يقول

بعده:
إ,ل ابن العام1ري> إ,ل بلل�،

قط%ع\ت' بأ%ر\ض, م.ع\ق�لة% العد.ال
مع\ق�لة: اسم أ%رض. والع1د.ال�: أ%ن ي'عاد1ل% بي أ%مرين وما ي.ع\د1ل به

عن هواه.
وو.ق%ش. منه و.ق}شاv: أ%صاب منه عطاء. والو.ق}ش': العيب'.

وو.ق}ش¬: اسم' رجل من ال4و\س. وبنو و.ق}ش�: حيÒ من ال4نصار.
وو'ق%ي\ش¬: حيÒ من العرب. وأ�ق%ي\ش' بن ذ�ه\ل: من شعرائهم؛ عن اللحيان، قال:



إ,نا أ%صله و'ق%ي\ش¬ فأ%ب\دلوا من الواو هزة؛ قال: وكذلك ال4صل عندي
فيما أ%نشد.ه سيبويه للنابغة:

كأ%ن_ك من ج,مال بن أ�ق%ي\ش�،
ي'ق%ع\ق%ع' خ.لف ر,ج\ليه بش.ن�

إ,نا أ%صله الواو فأ�بدل إ,ذ ل ي'ع\رف ف الكلم أ%قش. الوهري: بنو
أ�ق%يش قوم¬ من العرب، وأ%صل ال4لف فيه واو مثل أ�قYت.ت\ ووقYت.ت،

وأ%نش.د. البيت بيت النابغة، وقال كأ%نك جل من جالم فحذف كما قال تعال:
وإ,ن} م1ن\ أ%هل الك1تاب إ,ل� لي'ؤ\م1ن.ن_ به؛ أ%ي وما من أ%هل الكتاب

أ%حد¬ إ,ل� لي'ؤ\م1ن.ن_ به. قال أ%بو تراب: سعت مبتكراv يقول
الو.ق%ش' والو.ق%ص' ص1غار' الطب الذي ت'ش.ي_ع به النار'.

@ومش: ابن ال4عراب: الرديء� من الكلم.
ومش: ابن ال4عراب: الو.م\شة� الال� ال4بيض.

@ونش: الو.ن\ش: الرديء� من الكلم.
@وهش: الو.ه\ش: الك%س\ر والدق�، والل�ه أ%علم.

@وأص: وأ%ص\ت' به ال4رض. وو.أ%ص. به ال4رض. وأ}صاv: ضرب.ه.ا، وم.ح.ص.
به ال4رض. مثله.

vوو.ب,يصا vوبص: الوب,يص': الب.ر,يق'؛ وب.ص. الشيء� ي.ب,ص' و.ب\صا@
وب,ص.ةv: ب.ر.ق. ول%ع، ووب.ص. البق' وغيه؛ وأ%نشد ابن بري لمرئ

القيس:إ,ذا ش.ب� لل}م.ر\و, الص>غار, و.ب,يص'
وف حديث أ%خ\ذ1 العهد على الذ©ري�ة: وأ%ع\ج.ب. آدم. و.ب,يص' ما بي

ع.ي\ن.ي\ داود، عليهما السلم؛ الوب,يص': الب.ريق'، ورجل و.ب�اص¬: بر�اق
اللون؛ ومنه الديث: رأ%يت و.ب,يص. الطي>ب, ف م.فار,ق, رسول الل9ه، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م، وهو م'ح\ر,م¬ أ%ي ب.ر,يق%ه؛ ومنه حديث السن: ل
ت.ل}ق%ى الؤمن إ,ل شاح1باv ول ت.ل}ق%ى ال�ناف1ق. إ,ل و.ب�اصاv أ%ي
بر�اقاv. ويقال: أ%ب\ي.ض' واب,ص¬ وو.ب�اص¬؛ قال أ%بو النجم:

عن هامة{ كال%ج.ر, الو.ب�اص,
وقال أ%بو العزيب النصري:

أ%ما ت.ر.ي\ن,ي اليوم. ن,ض\واv خالصا،
أ%س\و.د. ح'ل}بوباv، وكنت' و.اب,ص.ا؟

.�أ%بو حنيفة: وب.ص.ت1 النار' و.ب,يصاv أ%ضاءت\. والواب,صة�: الب.ر\قة



وعارض و.ب�اص¬: شديد' و.ب,يص, الب.ر\ق. وكل ب.ر�اق� و.ب_اص¬ ووابص¬. وما
ف النار و.ب\صةD وواب,صةD أ%ي جرة. وأ%و\ب.ص.ت نار,ي: أ%ضاءت، زاد

غيه: وذلك أ%ول ما يظهر ل%ه.ب'ها. وأ%و\ب.ص.ت النار' عند الق%د\ح إ,ذا ظهرت.
ابن ال4عراب: الو.ب,يصة� والواب,صة� النار. وأ%و\ب.صت ال4رض': أ%ول

ما يظهرمن نباتا. وو.ب_ص. ال1ر\و' ت.و\ب,يصاv إ,ذا فتح عينيه.
ورجل واب,صة� الس_م\ع: يعتمد على ما يقال له، وهو الذي ي'س.م_ى

ال�ذ�ن%، وأ%ن_ث على معن ال�ذ�ن، وقد تكون الاء للمبالغة. ويقال: إ,ن
فلناv لو.اب,صة� س.م\ع� إ,ذا كان ي.ث1ق بكل ما يسمعه، وقيل: هو إ,ذا كان

�يسمع كلماv فيعتمد عليه ويظنeه ول�ا ي.ك�ن\ على ث1ق%ة، يقال: واب,صة
س.مع بفلن وواب,صة� س.مع بذا ال4مر؛ ابن ال4عراب: هو الق%م.ر' 

*)
قوله: هو القمر؛ هكذا ف الصل، ولعله أراد: الوب�اص هو القمر: هكذا ف سائر

العاجم.).
والو.ب_اص' وو.ب\صان�: شهر ربيع الخر 
(* قوله «وبصان شهر ربيع الخر»

هو بفتح الواو وضمها مع سكون الباء فيهما.)؛ قال:
وس1ي�ان1 و.ب\صانD، إ,ذا ما ع.د.د\ته،

وب'ر\ك¬ ل%ع.م\ري ف ال1س.اب س.واء�
وجعه و.ب\صانات¬. وواب,ص¬ وواب,صة�: اسان. والو.اب,صة�: موضع.

@وحص: ابن ال4عراب: الو.ح\ص' الب.ث}رة� ترج ف وجه الارية ال%ل1يحة.
وو.ح.ص.ه و.ح\صاv: س.ح.ب.ه؛ يانية. قال ابن السكيت: سعت غي واحد من

الكلبيي يقول: أ%ص\ب.ح.ت وليس با و.ح\ص.ة أ%ي ب.ر\د¬ يعن البلد
وال4يام.، والاء غي معجمة. ال4زهري: قال ابن السكيت أ%ص\ب.ح.ت\ وليس با

و.ح\ص.ة ول و.ذ}ية، قال ال4زهري: معناه ليس با ع1ل�ة.
@وخص: أ%ص\ب.ح.ت\ وليس با و.خ\ص.ةD أ%ي شيء من برد، ل يستعمل إ,ل

جحداv؛ كله عن يعقوب.
@ودص: و.د.ص. إ,ليه بكلم و.د\صاv: كل�مه بكلم ل ي.س\ت.ت1م�ه.

vإ,ذا كانت م'ر\خ1م.ة �@ورص: التهذيب ف ترجة ورض: ور_ض.ت الد_جاجة
على الب.ي\ض, ث قامت فوضعت بر�ة، وكذلك الت_و\ر,يض' ف كل شيء، قال أ%بو

منصور: هذا تصحيف والصواب ور_ص.ت، بالصاد. الفراء: ور_ص. الش_ي\خ'



وأ%و\ر.ص. إ,ذا اس\ت.ر\خ.ى ح1تار' خ.و\ران,ه فأ%ب\د.ى.
وامرأ%ة م1ياص¬: ت'ح\د1ث� إ,ذا أ�ت1ي.ت. ابن بري: قال ابن خالويه

الو.ر\ص' الد_ب'وقاء�، وجعه أ%و\راص¬. وو.ر_ص. إ,ذا رم.ى بالع.ر.ب'ون، وهو
الع.ذ1رة، ول يقدر على حبسه، وهذه اللفظة ذكرها ابن بري ف ترجة عربن

الع.ر.ب'ون، بفتح العي والراء.
@وصص: و.ص\و.ص.ت الارية إ,ذا ل ي'ر. م1ن\ ق1ناعها إ,ل عيناها. أ%بو

زيد: الن>قاب على مار,ن1 ال4نف والت_ر\ص1يص' ل يرى إ,ل عيناها، وتيم
تقول: هو الت_و\ص1يص'، بالواو، وقد ر.ص_صت وو.ص_صت ت.و\ص1يصاv. قال

الفراء: إ,ذا أ%دنت الرأ%ة� نقاب.ها إ,ل عينيها فتلك الو.ص\و.صة، قال
الوهري: الت_و\ص1يص' ف الن\ت1قاب مثل الت_ر\ص1يص. ابن ال4عراب:

الو.صe إ,ح\كام العمل من بناء وغيه. والو.ص\واص': الب'ر\ق�ع' الصغي؛ قال
ال�ث%قYب الع.ب\د1ي:

،vظ%ه.ر\ن% بك1ل�ة وس.د.ل}ن. ر.ق}ما
وث%ق�ب\ن. الو.صاو,ص. ل1ل}ع'يون1

وروي:
أ%ر.ي\ن. ماس1ناv وك%ن.ن_ أ�خ\ر.ى
وأ%نشد ابن بري لشاعر:

يا ليتها قد ل%ب,س.ت و.ص\واصا
وب'ر\ق�ع¬ و.ص\واص¬: ض.ي�ق¬. والو.صائص': مضايق' مارج عين البقع.
والو.ص\واص': خ.ر\ق¬ ف الس>ت\ر ونوه على قدر العي ينظر منه؛ قال

الشاعر:ف و.ه.ج.ان{ ي.ل1ج' الو.ص\واصا
الوهري: الو.ص\و.ص' ثقب ف الس>ت\ر، والمع الو.صاوص'. وو.ص\و.ص.
الرج'ل عين.ه: صغ_ر.ها ليس\ت.ثبت النظر. والو.صاو,ص': خروق' الباقع.

الوهري: الو.صاو,ص' حجارة ال4يادي وهي م'تون ال4رض؛ قال الراجز:
على ج,مال� ت.ه,ص' ال%واه1ص.ا،

ب,ص'ل�بات{ ت.ق1ص' الو.صاو,ص.ا
@وفص: الو.فاص': الوضع الذي ي'م\س3ك' الاء4؛ عن ابن ال4عراب، وقال

ثعلب: هو الو,فاص'، بالكسر، وهو الصحيح.
@وقص: الو.ق%ص'، بالتحريك: ق1ص.ر' العنق كأ%نا ر'د_ ف جوف الصدر،

و.ق1ص. ي.و\ق%ص' و.ق%صاv، وهو أ%و\ق%ص'، وامرأ%ة و.ق}صاء، وأ%و\ق%صه الل9ه؛



وقد يوصف بذلك العنق فيقال: ع'ن'ق أ%و\ق%ص' وع'ن'ق و.ق}صاء، حكاها
اللحيان. وو.ق%ص. ع'ن'ق%ه ي.ق1ص'ها و.ق}صاv: كس.ر.ها ود.ق�ها، قال: ول يكون

وق%ص.ت العنق' نفسها إ,نا هو و'ق1ص.ت. خالد بن ج.ن\ب.ة: و'ق1ص. البعي،
فهو م.و\قوص¬ إ,ذا أ%صبح داؤه ف ظهره ل ح.راك به، وكذلك العنق والظهر ف

الو.ق}ص، ويقال: و'ق1ص. الرجل، فهو م.و\ق�وص¬؛ وقول الراجز:
ما زال ش.ي\بان� ش.د1يداv ه.ب.ص'ه،

حت أ%تاه ق1ر\ن'ه فو.ق%ص'ه\
قال: أ%راد فو.ق%ص.ه، فلما وقف على الاء نقل حركتها وهي الضمة إ,ل
الصاد قبلها فحر�كها بركتها. وو.ق%ص. الد_ي\ن' ع'ن'ق%ه: كذلك على الثل.

vس3ر.، فقد و'ق1ص.. ويقال: و.ق%ص\ت رأ}س.ه إ,ذا غمزته غمزا�وكل ما ك
شديداv، وربا اندق9ت منه العنق. وف حديث علي�، كرم الل9ه وجهه: أ%نه ق%ضى ف

الو.اق1صة والقام1ص.ة والق%ار,صة بالدية أ%ثلثاv،وهن� ثلث� ج.ولر�
ر.ك1ب.ت\ إ,حداهن ال�خرى،فق%ر.صت الثالثة� الركوب.ة% فق%م.صت، فسقطت

الراكبة�، فقضى للت و'ق1ص.ت أ%ي اندق� عن'قها بثلثي الدية على صاحبتيها.
والواقصة� بعن ال%و\ق�وصة كما قالوا آش1رة بعن م.أ}شورة؛ كما قال:

أ%ناش1ر ل زالت يين'ك آش1ر.ه
أ%ي مأ}شورة. وف الديث: أ%ن رجلv كان واقفاv مع النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م، وهو مرم ف%و.ق%ص.ت\ به ناقته ف أ%خاق1يق, ج,ر\د\ان{ فمات؛

قال أ%بو عبيد: الو.ق}ص' ك%س\ر' العنق، ومنه قيل للرجل أ%و\ق%ص' إ,ذا كان
مائل% العنق قصي.ها، ومنه يقال: و.ق%ص\ت الشيء إ,ذا ك%س.ر\ته؛ قال ابن

مقبل يذكر الناقة:
فب.ع.ث}ت'ها ت.ق1ص' ال%قاص1ر.، بعدما

ك%ر.بت حياة� النار للم'ت.ن.و>ر,
أ%ي تدق وتكسر. وال%قاص1ر': أ�صول الشجر، الواحد م.ق}ص'ور¬. وو.قص.ت

الدابة� ال4ك%مة%: ك%س.ر.ت\ها؛ قال عنترة:
،Dرى م.و�ارةeخ.ط9ارة غ1ب_ الس

ت.ق1ص' ال3كام. بذات خ'ف¼ م1يث%م
ويروى: ت.ط1س. والو.ق%ص': د1قاق' الع1يدان1 ت'ل}ق%ى على النار. يقال:

و.قYص\ على نارك؛ قال حيد ابن ثور يصف امرأ%ة:
،vأ%ر,جا vل ت.ص\ط%لي النار. إ,ل م'ج\م.را



قد ك%س_ر.ت\ م1ن ي.ل%ن\ج'وج� له و.ق%ص.ا
vووق�ص على ناره: كس_ر. عليها الع1يد.ان%. قال أ%بو تراب: سعت مبتكرا

يقول: الو.ق%ش والو.ق%ص صغار الطب الذي ت'ش.ي_ع به النار'.
وو.ق%ص.ت به راح1لت'ه وهو كقولك: خ'ذ1 ال1طام. وخذ} بالطام؛ وف
الديث: أ%ن النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ�ت1ي. بفرس فر.ك1ب.ه فجعل

ي.ت.و.ق�ص' به. ال4صمعي: إ,ذا نزا الفرس' ف ع.د\و,ه ن.ز\واv وو.ث%ب. وهو
ي'قارب ال%ط}و. فذلك الت_وق©ص'، وقد تو.ق9ص. وقال أ%بو عبيدة: التو.ق©ص'

أ%ن ي'ق}ص1ر. عن ال%ب.ب ويزيد. على الع.ن.ق وينقل قوائمه نقل ال%ب.ب
غي أ%نا أ%قرب ق%د\راv إ,ل ال4رض وهو يرمي نفسه وي.خ'ب�. وف حديث أ�م

ح.رام: ر.ك1ب.ت\ دابةv فو.ق%ص.ت\ با فس.ق%ط%ت\ عنها فماتت. ويقال: م.ر_
فلنD تتو.ق�ص' به فرس'ه. والدابة تذ�ب� بذ%ن.ب,ها فت.ق1ص' عنها

الذباب. و.ق}صاv إ,ذا ضربته به فقتلته. والدواب إ,ذا سارت ف رؤوس ال3كام
وق%ص.ت\ها أ%ي ك%س.ر.ت\ رؤ'وس.ها بقوائمها، والفر.س' ت.ق1ص' ال3كام. أ%ي

تد'ق9ها.
والو.ق}ص': إ,سكان الثان من متفاعلن فيبقى مت\فاعلن، وهذا بناء غي

منقول فيصرف عنه إ,ل بناء مستعمل مقول منقول، وهو قولم مستفعلن، ث تذف
السي فيبقى م'ت.ف}ع1لن فينقل ف التقطيع إ,ل مفاعلن؛ وبيته أ%نشده

الليل:
ي.ذ�بe ع.ن\ ح.ر,ي1ه ب,س.ي\ف1ه،
ور'م\ح1ه1 ون.ب\ل1ه وي.ح\ت.م1ي

سي بذلك ل4نه بنزلة الذي ان\د.ق9ت\ عن'قه. وو.ق%ص. رأ}سه: غمزه من
س'ف}ل. وت.و.ق�ص. الفرس': عدا ع.د\واv كأ%نه ينز'و فيه.

والو.ق%ص': ما بي الف%ر,يضتي من ال3بل والغنم، واحد' ال4و\قاص, ف
الصدقة، والمع أ%و\قاص، وبعضهم ي.ج\عل� ال4و\قاص. ف البقر خاصة،

وال4ش\ناق. ف ال3بل خاصة، وها جيعاv ما بي الفريضتي. وف حديث معاذ بن
�جبل: أ%نه أ�ت1ي بو.ق%ص� ف الصدقة وهو باليمن فقال: ل يأ}م'ر\ن رسول
الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فيه بشيء؛ قال أ%بو عبيد: قال أ%بو عمرو

الشيبان الو.ق%ص'، بالتحريك، هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة ف
ال3بل ما بي ال%م\س, إ,ل العشرين؛ قال أ%بو عبيد: ول أ%رى أ%با عمرو

ح.ف1ظ% هذا ل4ن س'ن�ة% النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، أ%ن ف خ.م\س من



ال3بل شاةv وف عشر شاتي إ,ل أ%ربع وعشرين ف كل خس� شاة، قال: ولكن
الو.ق%ص' عندنا ما بي الفريضتي وهو ما زاد على خ.م\س� من ال3بل إ,ل تسع،
وما زاد على عشر إ,ل أ%ربع. عشرة، وكذلك ما فوق ذلك؛ قال ابن بري:
ي'ق%و>ي قول% أ%ب عمرو ويشهد بصحته قول� معاذ ف الديث إ,نه أ�ت1ي بوق%ص�

ف الصدقة يعن بغنم أ�خ1ذ%ت ف صدقة ال3بل، فهذا الب يشهد بأ%نه ليس
الو.ق%ص' ما بي الفريضتي ل4ن ما بي الفريضتي ل شيء فيه، وإ,ذا كان
�ل زكاة فيه فكيف يسمى غنماv؟ الوهري: الو.ق%ص نو أ%ن تبلغ ال3بل

خ.م\ساv ففيها شاة، ول شيء ف الزيادة حت تبلغ عشراv، فما بي ال%م\س,
إ,ل العشر و.ق%ص¬، وكذلك الش_ن.ق'، وبعض العلماء يعل الو.ق%ص. ف البقر
خاصة والش_ن.ق. ف ال3بل خاصة، قال: وها جيعاv ما بي الفريضتي. وف

حديث جابر: وكانت علي_ ب'ر\د.ةD فخالفت' بي ط%ر.فيها ث ت.واق%ص\ت
عليها كي ل ت.س\ق�ط% أ%ي ان\حن.ي\ت وت.قاص.رت\ ل4م\سكها بع'ن'ق1ي.

وال4و\ق%ص': الذي ق%ص'ر.ت عنق�ه خلقة.
وواق1صة�: موضع، وقيل: ماء#، وقيل: منزل بطريق مكة. وو'ق%ي\ص¬: اسم.

@وهص: الو.ه\ص': كس\ر' الشيء الر>خ\و,؛ وقد و.ه.ص.ه و.ه\صاv فهو
م.و\هوص¬ وو.ه1يص: دق�ه وك%سره، وقال ثعلب: فد.غ%ه، وهو كس\ر' الرطب، وقد

ات_ه.ص. هو؛ عنه أ%يضاv. وو.ه.ص.ه الد_ي\ن': د.قe عنقه. وو.ه.ص.ه: ضرب به
ال4رض. وف الديث: أ%ن� آدم، صلوات' الل9ه على نبينا وعليه، حيث

vه\ب,ط من النة و.ه.ص.ه الل9ه إ,ل ال4رض، معناه كأ%نا ر.مى به رميا�أ
عنيفاv شديداv وغمزه إ,ل ال4رض. وف حديث ع'م.ر: أ%ن� العبد إ,ذا تكب_ر

وع.د.ا ط%و\ر.ه و.ه.ص.ه الل9ه إ,ل ال4رض، وقال ثعلب: و.ه.ص.ه ج.ذب.ه إ,ل
ال4رض. وف حديث عمر، رضي الل9ه عنه: م.ن\ تواض.ع. ر.ف%ع الل9ه'

ح.ك%م.ت.ه وم.ن\ ت.ك%ب_ر. وع.د.ا ط%و\ر.ه وه.ص.ه الل9ه' إ,ل ال4رض؛ قال
vأ%©و عبيد: وه.ص.ه يعن كس.ر.ه ود.ق9ه. يقال: وه.ص\ت الشيء4 و.ه\صا

وو.ق%ص\ته و.ق}صاv بعن واحد. والو.ه\ص': شد_ة غمز, و.ط}ء3 القدم على ال4رض؛
وأ%نشد ل4ب العزيب النصري:
لقد رأ%يت الظ©ع'ن. الش_واخ1ص.ا،
على ج,م.ال� ت.ه,يص' ال%واه1صا،

ف و.ه.جان{ ي.ل1ج' الو.صاو,ص.ا
ال%واه1ص': مواضع الو.ه\صة. وكذلك إ,ذا وضع قدمه على شيء فش.دخه تقول



و.ه.ص.ه. ابن شيل: الو.ه\ص' والو.ه\س' والوه\ز' واحد¬، وهو شدة الغ.م\ز،
وقيل: الو.ه\ص' الغ.م\ز'؛ وأ%نشد ابن بري لالك بن نويرة:

ف%حي\ن'ك. دل�ك، ابن. واه1ص.ة1 ال�ص.ى،
ل1ش.ت\م1ي.، لول أ%ن� ع1ر\ض.ك حائ1ن'

ورجل م.و\هوص' ال%ل}ق: كأ%نه تداخلت عظام'ه، وم'و.ه_ص' اللق، وقيل:
لز.م. عظامه بعضه بعضاv؛ وأ%نشد:

م'و.ه_ص¬ ما يت.ش.ك�ى الفائقا
قال ابن بري: صواب إ,نشاده م'و.ه_صاv ل4ن قبله:

ت.ع.ل�م1ي أ%ن� ع.ل%يك1 س.ائقا،
ل م'ب\ط1ئاv، ول ع.ن,يفاv زاع1ق%ا

وو.ه.ص. الرجل� الك%ب\ش.، فهو م.و\ه'وص وو.ه1يص: ش.د_ خ'ص\ي.ي\ه ث
شد.خ.هما بي حجرين، وي'ع.ي_ر الرجل� فيقال: يا ابن. واه1صة ال�ص.ى إ,ذا

كانت أ�مه راعية؛ وبذلك هجا جرير¬ غسان%:
ون'ب>ئ}ت' غ%س_ان% بن. واه1صة ال�ص.ى،

ي'ل%ج\لج م1ن>ي م'ض\غةv ل ي'ح1ي'ها
ورجل م.و\ه'وص وم'و.ه_ص¬: شديد العظام؛ قال شر سأ%لت الكلبي>ي عن

قوله:
كأ%ن تت خ'فYها الو.ه_اص,
م1يظ%ب. أ�ك}م� ن,يط% بال1لص,

فقالوا: الو.ه_اص' الشديد. وال1يظ%ب': الظ©رر. وال1لص': الص_فا.
ابن ب'ز'رج: بنو م.و\ه.ص.ى هم الع.ب,يد؛ وأ%نشد:

ل%ح.ا الل9ه' قوماv ي'ن\ك1ح'ون% بنات1هم
ب.ن م.و\ه.ص.ى ح'م\ر ال�ص.ى وال%ناج,ر

@وخض: الو.خ\ض': الط�ع\ن' غي الائ1ف، وقيل: هو الائف'، وقد وخ.ض.ه
بالرeم\ح وخ\ضاv؛ قال أ%بو منصور: هذا التفسي للو.خ\ض, خطأD. ال4صمعي:

إ%ذا خالطت الطعنة� ال%و\ف. ول تنف�ذ فذلك الو.خ\ض' والو.خ\ط�. وقال
أ%بو زيد: الب.جe مثل الوخ\ض,؛ وأ%نشد:

ق%ف}خاv على الام وب.ج�اv وخ\ضا
أ%بو عمرو: وخ.ط%ه بالرمح ووخ.ض.ه، والو.خ1يض' ال%ط}عون؛ قال ذو الرمة:

فك%ر_ ي.م\ش'ق' ط%ع\ناv ف ج.واشن,ها،



كأ%ن_ه ال4ج\ر' ف ال3قدام, ي'ح\ت.س.ب'
وتارةv ي.خ1ض' ال4س\حار. عن ع'ر'ض�

وخ\ضاv، وت'ن\ت.ظ%م' ال4س\حار' وال�ج'ب'
@ورض: ور_ض.ت1 الد_جاجة�: ر.خ_م.ت على البيض ث قامت فباض.ت\ بر�ة،

وف الصحاح: قامت فذ%ر.ق%ت\ بر�ة واحدة ذ%ر\قاv كثياv، وكذلك
الت_و\ر,يض' ف كل شتء؛ قال أ%بو منصور: وهذا تصحيف والصواب ور_ص.ت\، بالصاد.

وروى ال4زهري بسنده عن الفراء قال: ور_ض. الشيخ'، بالضاد، إ,ذا اس\ت.ر\خى
ح1تار' خ.و\ران,ه فأ%ب\دى. قال أ%بو العباس: وقال ابن ال4عراب أ%ور.ض.

وو.ر_ض. إ,ذا ر.مى بغائط1ه وأ%خرجه برة، وأ%ما التو\ر,يص، بالصاد، فله
معن غي ما ذكره الليث. ابن ال4عراب: ال�و.ر>ض' الذي ير\تاد'

ال4رض ويطلب الكل4؛ وأ%نشد لبن الر>قاع,:
ح.س3ب. الر_ائد' ال�و.ر>ض' أ%ن} قد

د.ر_ منها بكلY ن.ب\ء� ص1وار'
د.ر_ أ%ي تفر�ق. والن_بء: ما ن.با من ال4رض. ويقال: نويت الصوم.

وأ%ر_ض\ت'ه وور_ض\ت'ه ور.م_ض\ت'ه وب.ي_تeه وخ.م_ر\ت'ه ور.س_س\ت'ه
بعن واحد. وف الديث: ل ص1يام. لن ل ي'و.ر>ض\ من الليل أ%ي ل ي.ن\و,.

يقال: ور_ض\ت' الصوم. إ,ذا عزمت عليه، قال أ%بو منصور: وأ%حسب ال4صل
.vث قلبت المزة واوا vفيه مهموزا

@وفض: الو,فاض': و,قاية ث1فال, الر_حى، والمع و'ف�ض¬؛ قال الطرم�اح:
قد تاو.ز\ت'ها ب.ض�اء كال1ن�ـ

ـة1، ي'خ\ف�ون بعض. ق%ر\ع, الو,فاض,
أ%بو زيد: الو,فاض' اللدة الت توضع تت الر_حى. وقال أ%بو عمرو:

ال4و\فاض' وال4و\ضام' واحدها وف%ض¬ وو.ض.م¬، وهو الذي ي'قطع عليه اللحم؛
وقال الط9رماح:

كم ع.د'و¼ لنا ق�راس1ية1 الع1ز>
ت.ر.ك}نا ل%ح\ماv على أ%و\فاض,

وأ%و\ف%ض\ت' لفلن وأ%و\ض.م\ت إ,ذا بس.ط}ت. له ب,ساطاv ي.ت_قي به
ال4رض.. ثعلب عن ابن ال4عراب: يقال للمكان الذي ي'م\س3ك الاء الو,فاض'

وال%س.ك' وال%ساك'، فإ,ذا ل ي'م\س3ك\ فهو م.س\ه.ب¬.
والو.ف}ضة�: خ.ر,يطةD ي.ح\م1ل� فيها الر_اعي أ%دات.ه وزاده.



والو.ف}ضة�: ج.ع\بة� الس>هام, إ,ذا كانت من أ%د.م� ل خشب. فيها تشبيهاv بذلك،
والمع و,فاض¬. وف الصحاح: والو.ف}ضة� شيء كال%ع\بة1 من أ%د.م� ليس فيها

خشب؛ وأ%نشد ابن بري للش_ن\ف%ر.ى:
،vفيها ثلثون س.ي\ح.فا Dلا و.ف}ضة

إ,ذا آن.س.ت\ أ�ول الع.د1ي> اق}ش.ع.ر�ت1
الو.فضة� هنا: ال%عبة، والس_ي\ح.ف': الن_ص\ل� ال�ذ%ل�ق'. وف%ض.ت1

ال3بل�: أ%سر.ع.ت. وناقة م1يفاض¬: م'س\ر,عةD، وكذلك النعامة�؛ قال:
ل4ن\ع.ت.ن\ ن.عامةv م1يفاضا

خ.ر\جاء4 ت.غ\د'و ت.ط}ل�ب ال3ضاضا
(* قوله «الضاض» هو اللجأ كما تقدم ووضعت ف الصل الذي بأيدينا لفظة

اللجأ هنا بازاء البيت.)
وأ%و\ف%ض.ها واس\ت.و\ف%ض.ها: ط%ر.د.ها. وف حديث وائل بن حجر: من ز.ن

م1ن\ ب,ك}ر� فأ%ص\ق1ع'وه كذا واس\ت.و\ف1ض'وه عاماv أ%ي اض\ر,ب'وه
�واط}ر'د'وه عن أ%رضه وغ%ر>بوه وان\ف�وه، وأ%صله من قولك اس\ت.و\ف%ض.ت1 ال3بل

إ,ذا تفر_قت ف ر.ع\ي,ها. الفراء ف قوله عز� وجل9: كأ%نم إ,ل ن'ص'ب
يوفضون، ال3يفاض' ال3س\راع'، أ%ي ي'س\ر,ع'ون. وقال الليث: ال3بل ت.ف1ض'

vوت.س\ت.و\ف1ض' وأ%و\ف%ض.ها صاحب'ها؛ وقال ذو الرمة يصف ثورا vو.ف}ضا
:vوحشي�ا

،Dطاوي ال%شا ق%ص_ر.ت\ عنه م'ح.ر_جة
م'س\ت.و\ف%ض¬ من ب.نات1 الق%ف}ر, م.ش\ه'وم'

قال ال4صمعي: م'س\ت.و\ف%ض¬ أ%ي أ�ف}ز,ع. فاس\ت.و\ف%ض.، وأ%و\ف%ض. إ,ذا
،vأ%ي م.ذ}ع'ورا vأ%س\ر.ع. وقال أ%بو زيد: ما ل أ%راك. م'س\ت.و\ف%ضا

:vوقال أ%بو مالك: اس\ت.و\ف%ض. اس\ت.ع\ج.ل%؛ وأ%نشد لرؤبة
إ,ذا م.ط%و\نا ن,ق}ضةv أ%و ن,ق}ضا،

ت.ع\و,ي الب'ر. م'س\ت.و\ف1ضات{ و.ف}ضا
ت.ع\و,ي أ%ي ت.ل}و,ي. يقال: ع.و.ت1 الناقة� ب'ر.تا ف سي\رها أ%ي لوتا

ب1طام1ها؛ ومثل شعر رؤبة قول� جرير:
ي.س\ت.وف1ض' الشيخ' ل ي.ث}ن,ي عمام.ته،
والثل}ج' فوق ر'ؤوس ال�ك}م, م.ر\ك�وم'

وقال الطيئة:



وق1د\ر� إ,ذا ما أ%ن\ف%ض. الناس'، أ%و\ف%ض.ت\
�إ,ليها بأ%ي\تام, الش>تاء3 ال4رام1ل

وأ%و\ف%ض. واس\ت.و\ف%ض.: أ%سر.ع. واس\ت.و\ف%ض.ه إ,ذا ط%ر.ده واستعجله.
والو.ف}ض': العج.لة. واس\ت.و\ف%ض.ها: استعج.لها. وجاء4 على وف}ض ووف%ض�

أ%ي على عج.ل. وال�س\ت.و\ف1ض': الناف1ر' من الذ©ع\ر, كأ%نه طل%ب وف}ض.ه
أ%ي عد\و.ه. يقال: وف%ض. وأ%و\ف%ض. إ,ذا ع.دا.

ويقال: ل1قيت'ه على أ%و\فاض� أ%ي على عج.لة{ مثل أ%و\فاز�؛ قال رؤبة:
ي.م\ش1ي بنا ال1دe على أ%و\فاض,

�قال أ%بو تراب: سعت خليفة ال�ص.ي\ن,ي يقول: أ%و\ض.عت1 الناقة
وأ%و\ض.ف%ت إ,ذا خ.ب_ت\، وأ%و\ض.ف}ت'ها فوض.فت وأ%و\ف%ض\تها فوف%ض.ت. ويقال
لل4خلط: أ%و\فاض¬، وال4و\فاض': الف1ر.ق' من الناس وال4خ\لط� من ق%بائل%

ش.ت_ى كأ%ص\حاب الصeف9ة1. وف حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م:
�أ%نه أ%م.ر بصد.قة{ أ%ن توض.ع ف ال4و\فاض,؛ ف�س>ر'وا أ%نم أ%هل

الصeف9ة1 وكانوا أ%خ\لطاv، وقيل: هم الذين مع كل واحد منهم و.ف}ضةD، وهي مثل
الك1نانة1 الصغية ي'ل}قي فيها طعام.ه، وال4و�ل أ%ج\ود'. قال أ%بو عمرو:
ال4و\فاض' هم الف1ر.ق' من الناس وال4خ\لط، من وفض.ت1 ال3بل� إ,ذا

تفر�قت، وقيل: هم الفقراء الض�عاف' الذين ل د1فاع. بم، واحدهم وفض 
(*دقوله

vواحدهم وفض» كذا ف ال4صل والنهاية بل ضبط.) . وف الديث: أ%ن رجل»
من ال4نصار جاء4 إ,ل النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فقال: مال كل©ه

صد.قةD، فأ%ق}تر أ%بواه حت جل%سا مع ال4و\فاض, أ%ي افتق%را حت جلسا مع
الفقراء، قال أ%بو عبيد: وهذا كله عندنا واحد ل4ن أ%هل% الصeف9ة إ,نا

كانوا أ%خلطاv من ق%بائل شت_ى، وأ%نكر أ%ن يكون مع كل رجل منهم
وف}ضةD. ابن شيل: ال%ع\بة� ال�س\تديرة� الواسعة� الت على فمها طب.ق¬ من

فوقها والو.ف}ضة� أ%صغر' منها، وأ%ع\لها وأ%سفل�ها م'س\ت.و�.
والو.ف%ض': وض.م' اللحم؛ طائي�ةD؛ عن كراع.

vوتو\ماضا vوو.م.ضانا vوو.م1يضا vومض: وم.ض. الب\ق' وغيه ي.م1ض' وم\ضا@
أ%ي ل%م.ع. ل}عاv خفسìا ول ي.ع\ت.ر,ض\ ف ن.واحي الغ.يم؛ قال امرؤ

القيس:
أ%صاح, ت.ر.ى ب.ر\قاv أ�ر,يك. وم1يض.ه،



كل%م\ع, الي.د.ي\ن, ف ح.ب,ي¼ م'ك%ل�ل,
:vوقال ساعدة بن جؤية الذل ووصف سحابا

،Dم.ت.ى حاب� له ز.ج.ل vب.ر\قا �أ�خ1يل
إ,ذا ي'ف%ت>ر' من ت.و\ماض1ه خ.ل%جا

وأ%نشد ف ومض:
ت.ض\ح.ك' عن غ�ر> الث�نايا ناص1ع�،

م1ث}ل, وم1يض, الب.ر\ق, ل%م�ا ع.ن\ و.م.ض\
يريد لا أن وم.ض.. الليث: الو.م\ض' والو.م1يض' والو.م1يض' من ل%م.عان1

الب\ق, وكلY شيء صاف اللو\ن1، قال: وقد يكون الو.م1يض' للنار.
وأ%و\م.ض. البق' إ,ياضاv كو.م.ض.، فأ%ما إ,ذا ل%مع واع\ت.ر.ض. ف نواح1ي الغيم

فهو ال%ف}و'، فإ,ن اس\ت.طار. ف وس.ط السماء وشق� الغيم من غي أ%ن
ي.ع\ت.ر,ض. ييناv وشالv فهو الع.ق1يقة�. وف الديث: أ%نه سأ%ل عن

الب\ق, فقال: أ%خ.ف}واv أ%م\ و.م1يضاv؟ وأ%و\م.ض.: رأ%ى وم1يض. ب.ر\ق أ%و نار؛
أ%نشد ابن ال4عراب:

وم'س\ت.ن\ب,ح� ي.ع\و,ي الص_د.ى لع'وائ1ه،
رأ%ى ض.و\ء4 ناري فاس\ت.ناها وأ%و\م.ضا

اس\ت.ناها: نظ%ر إ,ل س.ناها. ابن ال4عراب: الو.م1يض' أ%ن ي'وم1ض.
البق' إ,ماضةv ضعيفة ث ي.خفى ث ي'وم1ض، وليس ف هذا يأ}س¬ من مطر قد يكون

وقد ل يكون. وأ%و\م.ض.: لع. وأ%و\م.ض. له بعينه: أ%و\مأ%. وف الديث:
ه.ل� أ%وم.ض\ت. إ,ل� يا رسول الل9ه أ%ي هل� أ%ش.ر\ت. إ,ل�

إ,شارة خفي_ة من أ%و\م.ض البق' وو.م.ض. وأ%و\م.ض.ت الرأ%ة�: سارق%ت1
النظ%ر. ويقال: أ%و\م.ض.ت\ه فلنة بعينها إ,ذا بر.قت.

@وهض: التهذيب: ال4صمعي يقال لا اط}م.أ%ن� من ال4رض و.ه\ضةD. أ%بو
الس_م.ي\د.ع: الو.ه\ضة� والو.ه\طة� وذلك إ,ذا كانت م'د.و_رة.

vووب'وطا vالضعيف. وب.ط% ف ج,سمه ور.أ}ي,ه ي.ب,ط و.ب\طا :�@وبط: الواب,ط
وو.باطةv وو.ب,ط% وب.طاv وو.ب\طاv وو.ب'ط%: ض.ع'ف وث%ق�ل. وو.ب.ط رأ}ي'ه

ف هذا ال4مر و'بوطاv إ,ذا ضع'ف ول ي.س\ت.ح\ك1م؛ وأ%نشد ابن بري لميد
ال4رقط:

إ,ذ} باش.ر. الن_ك}ث% ب,ر.أ}ي� واب,ط1
وكذلك و.ب,ط، بالكسر، ي.و\ب.ط و.ب\طاv. والواب,ط�: ال%س3يس والضعيف



:�ال%بان. ويقال: أ%ردت حاجة فو.ب.ط%ن عنها فلن أ%ي حب.سن. والو.باط
الض_ع\ف؛ قال الراجز:

ذ�و ق�و_ة ليس. بذ1ي و.باط1
والواب,ط�: ال%س3يس. ووب.ط% ح.ظ�ه و.ب\طاv: أ%خ.س_ه ووض.ع من قدره.

وو.ب.ط}ت الرجل%: وضعت من قدره. وف حديث النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م:
اللهم ل ت.ب,ط}ن بعد إ,ذ ر.ف%ع\تن أ%ي ل ت'ه,ن>ي وت.ض.ع\ن. أ%بو

عمرو: و.ب.طه الل9ه وأ%ب.ط%ه وه.ب.ط%ه بعن واحد؛ وأ%نشد:
،�أ%ذاك. خ.ي\ر¬ أ%يeها الع.ضار,ط

أ%م م'س\ب.لت¬ ش.ي\ب'هن_ واب,ط�؟
.vفتحه كب.ط�ه ب.ط9ا :vأ%ي واض31ع الش_ر.ف1. وو.ب.ط الر\ح. و.ب\طا

@وخط: الو.خ\ط من الق%ت1ي: الن_ب\ذ�، وقيل: هو اس\ت1واء البياض
vالش_ي\ب ف الرأ}س. وقد وخ.ط%ه الشيب' وخ\طا eش'و�والسواد1، وقيل: هو ف

ووخ.ض.ه بعن واحد أ%ي خال%ط%ه؛ وأ%نشد ابن بري:
أ%ت.ي\ت' الذي يأ}ت الس_ف1يه' ل1غ1ر_ت،

إ,ل أ%ن ع.ل وخ\طD م1ن الشي\ب م.ف}ر.قي
وو'خ1ط% فلن إ,ذا شاب. رأ}س'ه، فهو م.و\خ'وط.

ويقال ف السي\ر: وخ.ط% ي.خ1ط� إ,ذا أ%س\رع.، وكذلك وخ.ط% الظ�ل1يم'
ونوه. والو.خ\ط�: لغة ف الو.خ\د1، وهو سرعة السي. وظليم وخ_اطD: سريع،

وكذلك البعي؛ قال ذو الرمة:
عن>ي وعن ش.م.ر\د.ل� م1ج\فال،
أ%ع\ي.ط% وخ_اط1 ال�ط%ى ط�وال

وال1يخ.ط�: الد_اخ1ل. وو.خ.ط أ%ي دخل. وف%رeوج¬ واخ1طD: جاو.ز. حد
الف%راريج وصار ف حد> الدeيوك. والو.خ\ط�: الط�ع\ن' ال%ف1يف' ليس

بالناف1ذ، وقيل: هو أ%ن ي'خال1ط% ال%و\ف.. قال ال4صمعي: إ,ذا خالط%ت
الطع\نة� الو\ف. ول تنفذ فذلك الو.خ\ض' والو.خ\ط�، وو.خ.طه بالرمح وو.خ.ض.ه،

،D؛ وطعن¬ وخ_اطvالطعن' النافذ، وقد وخ.ط%ه وخ\طا �وف الصحاح: الوخ\ط
وكذلك رمح وخ_اط؛ قال:

و.خ\طاv باض� ف الك�لى وخ_اط1
وف التهذيب: وخ\ضاv باض. ووخط%ه بالسيف: ت.ناو.له من بعيد، تقول:

و'خ1ط% فلن ي'وخ.ط� وخ\طاv، قال أ%بو منصور: ل أ%سع لغي الليث ف تفسي



الو.خ\ط أ%نه الضرب بالسيف، قال: وأ%راه أ%راد أ%نه يتناوله بذ�باب,
السيف1 ط%ع\ناv ل ض.ر\باv. والو.خ\ط� ف البي\ع: أ%ن} ت.ر\ب.ح مرة وتسر

أ�خرى. ووخ\ط� الن>عال: خ.ف}ق�ها. وف الديث عن أ%ب أ�مام.ة قال: خرج
رسول� الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، فأ%خذ ناحية البقيع فات_ب.عناه، فلما

سع و.خ\ط% ن,عال1نا خلف%ه وقف ث قال: ام\ضوا، وهو ي'شي بيده، حت مضينا
كل©نا، ث أ%قبل يشي خلفنا فالتفتنا فقلنا: ب,م. 

(* قوله «ب» هو ف
ال4صل بالباء الوحدة ل باللم) يا رسول الل9ه صنع\ت. ما صنعت؟ فقال:

إ,ن سعت وخ\ط% ن,عالكم خلفي فت.خ.و_ف}ت أ%ن ي.ت.داخ.لن شيء فق%د_م\تكم
بي يد.ي_ ومشي\ت' خلفكم، فلما بلغ البقيع. وقف على قبين فقال: هذا

قب فلن، لقد ض'ر,ب. ض.ربة تقط�عت منها أ%و\صال�ه، ث وقف على الخر فقال
مثل ذلك، ث قال: أ%م_ا هذا فكان يشي بالنميمة، وأ%ما هذا فكان ل

يت.نز_ه عن شيء من البول ي'صيبه. وف حديث م'عاذ: كان ف جنازة فلما دفن
اليت قال: ما أ%نتم ببار,ح1ي حت ي.سمع وخ\ط% ن,عالكم أ%ي خ.ف}ق%ها

وصوتا على ال4رض.
@ورط: الو.ر\طة�: الس\ت'، وكل غام1ض� ور\طةD. والورطة: ال%ل%كة�، وقيل:

ال4مر تقع فيه من ه.ل%كة{ وغيها؛ قال يزيد بن ط�ع\مة ال%ط}م1ي�:
ق%ذ%ف�وا س.ي>د.هم ف و.ر\ط%ة{،

ق%ذ}ف%ك. ال�ق}ل%ة% و.س\ط% ال�ع\ت.ر.ك
قال ال�فضل بن س.ل%مة% ف قول العرب وقع فلن ف و.ر\طة{: قال أ%بو

عمرو هي اللكة؛ وأ%نشد:
إ,ن} ت.أ}ت1 ي.و\ماv مثل% هذ1ي ال�ط�ه'،

ت'لق, من ض.ر\ب ن'م.ي\ر� و.ر\ط%ه\
وجعه و,راطD؛ وقول رؤبة:
نن ج.عنا الناس. بال1ل}طاط1،

فأ%ص\بحوا ف و.ر\طة1 ال4و\راط1
قال ابن سيده: أ%راه على حذف التاء فيكون من باب ز.ن\د وأ%ز\ناد وف%ر\خ

وأ%ف}راخ؛ قال أ%بو عبيد: وأ%صل الو.ر\طة أ%رض م'طمئنة ل طريق فيها.
وأ%و\ر.ط%ه وو.ر_طه توريطاv أ%ي أ%وقعه ف الورطة فت.ور_ط هو فيها،

وأ%و\ر.طه: أ%وقعه فيما ل خ.لص له منه. وف حديث ابن عمر: إ,ن� من



.ðور.طات1 ال�مور الت ل م.خ\ر.ج. منها س.ف}ك. الدم, ال%رام بغي ح1ل
وتور_ط% الرجل� واس\ت.و\ر.ط%: هل%ك أ%و ن.ش1ب.. وتور_ط فلن ف ال4مر

واس\ت.و\ر.ط% فيه إ,ذا ار\ت.ب.ك فيه فلم يس\ه'ل له الخرج منه.
والو.ر\طة�: الوح.ل والرد.غة� تق%ع فيها الغنم فل تقدر على التخل©ص

منها. يقال: تو.ر_ط%ت1 الغنم إ,ذا وقعت ف ور\طة ث صار مثلv لكل شد_ة
وقع فيها ال3نسان. وقال ال4صمعي: الو.ر\طة� أ%ه\وية م'ت.ص.و>بة تكون ف

البل تشق� على من وقع فيها؛ وقال طفيل يصف ال3بل:
ت.هاب ط%ر,يق. الس_ه\ل, ت.ح\س.ب' أ%نه

و'ع'ور' و,راط{، وهو ب.ي\داء ب.ل}ق%ع'
والو,راط�: ال%د1يعة� ف الغنم وهو أ%ن ي'ج\م.ع. بي متفر�قي أ%و

يفر_ق بي متمعي.
والو.ر\ط�: أ%ن ي'ور,ط% إ,بله ف إ,بل أ�خرى أ%و ف مكان ل ت'رى فيه
في'غ.ي>بها فيه. وقوله: ل و.ر\ط% ف ال3سلم، قال ثعلب: معناه ل

ت'غ.ي>ب\ غنمك ف غنم غيك. وف حديث وائل بن ح'ج\ر وكتاب النب، صل9ى الل9ه
�عليه وسل9م، له: ل خ1لط% ول و,راط%؛ قال أ%بو عبيد: الو,راط

ال%د1يعة� والغ1شe، وقيل: إ,ن معناه كقوله ل ي'جمع بي متفرق ول ي'فر�ق بي
متمع خ.ش\ية الصدقة. وقال ابن هانئ: الو,راط� مأ}خوذ من إ,يراط ال%ر,ير

ف ع'ن'ق البعي إ,ذا جعلت طر.فه ف ح.ل}قته ث ج.ذ%ب\ت.ه حت ت.خ\ن'ق
البعي؛ وأ%نشد لبعض العرب:
حت ت.راها ف ال%رير, ال�ور.ط1،
س.ر\ح. الق1ياد، س.م\حة% الت_ه.بeط1

ابن ال4عراب: الو,راط� أ%ن ت.خ\بأ%ها وتفر>قها. يقال: قد ور.ط%ها
وأ%و\ر.طها أ%ي ست.رها، وقيل: الوراط أ%ن ي'غ.ي�ب مال%ه وي.ج\ح.د مكانا،

وقيل: الوراط أ%ن ي\عل الغنم ف و.ه\دة من ال4رض لت.خ\فى على ال�ص.د>ق،
مأ}خوذ من الو.ر\طة1، وهي ال�و�ة� الع.م1يقة ف ال4رض ث اس\ت'ع1ي

للناس إ,ذا وق%عوا ف ب.ل1ي_ة ي.ع\س'ر ال%خ\رج' منها، وقيل: الو,راط أ%ن
ي'غي>ب إ,بله ف إ,بل غيه وغن.مه. ابن ال4عراب: الوراط� أ%ن ي'ورط

الناس' بعض'هم بعضاv فيقول أ%حدهم: عند فلن صدقة وليس عنده، فهو الو,راط
وال3يراط، قال: والش>ناق' أ%ن يكون على الرجل والرجلي والثلثة إ,ذا

تفر�قت أ%موالم أ%شناق، فيقول أ%حدهم للخر: شان,ق}ن ف ش.ن.ق واخ\ل1ط}



مال ومال%ك، فإ,نه إ,ن تفر�ق وجب علينا ش.ن.قان، وإ,ن اجتمع مالنا خف�
علينا، فالش>ناق' الشار.كة ف الش_ن.ق والشن.ق%ي.
@وسط: وس.ط� الشيء: ما بي طر.ف%ي\ه؛ قال:

إ,ذا ر.ح.ل}ت' فاج\عل�ون و.س.طا،
إ,ن>ي ك%ب,ي، ل أ�ط1يق الع'ن�دا

أ%ي اجعلون وسطاv لكم ت.رف�ق�ون ب وتفظونن، فإ,ن أ%خاف إ,ذا كنت
وحدي م'تقد>ماv لكم أ%و متأ%خ�راv عنكم أ%ن ت.ف}ر'ط دابت أ%و ناقت

فتص\ر.ع.ن، فإ,ذا سك�نت السي من وس\ط صار ظرفاv؛ وقول الفرزدق:
أ%ت.ت\ه ب,م.ج\ل�وم� كأ%ن� ج.ب,ين.ه

ص.لءة� و.ر\س�، و.س\ط�ها قد ت.ف%ل�قا
فإ,نه احتاج إ,ليه فجعله اساv؛ وقول الذل:

ض.ر'وب لامات1 الر>جال بس.ي\ف1ه،
إ,ذا ع.ج.م.ت\، وس\ط% الشeؤ'ون1، ش1فار'ها

يكون على هذا أ%يضاv، وقد يوز أ%ن يكون أ%راد أ1ذا عجم.ت\ وس\ط%
الشeؤون1 شفار'ها الشؤ'ون% أ%و م'ج\ت.م.ع. الشؤ'ون1، فاستعمله ظرفاv على وجهه

وحذف الفعول ل4ن حذف الفعول كثي؛ قال الفارسي: وي'قو�ي ذلك قول
ال%ر�ار ال4سدي:

،vفل ي.س\ت.ح\مد'ون الناس. أ%م\را
ولك1ن\ ض.ر\ب. م'ج\ت.م.ع, الشeؤ'ون1

وحكي عن ثعلب: و.س.ط الشيء، بالفتح، إ,ذا كان م'ص\م.تاv، فإ,ذا كان
أ%جزاء م'خ.ل}خ.لة فهو وس\ط، بال3سكان، ل غي. وأ%و\س.ط�ه: كو.س.ط1ه، وهو

اسم كأ%ف}ك%ل� وأ%ز\م.ل�؛ قال ابن سيده وقوله:
ش.ه\م إ,ذا اجتمع الك�ماة�، وأ�ل}ه,م.ت\

أ%ف}واه'ها بأ%واس1ط1 ال4و\تار
فقد يكون ج.م\ع. أ%و\س.ط{، وقد يوز أ%ن يكون ج.م.ع. واس1طاv على

وواس1ط%، فاجتمعت واوان فهم.ز ال�ول. الوهري: ويقال جلست وس\ط القوم،
بالتسكي، ل4نه ظرف، وجلست وس.ط الدار، بالتحريك، ل4نه اسم؛ وأ%نشد ابن بري

للراجز:
المد لل9ه الع.ش1ي_ والسف%ر\،

وو.س.ط% الليل, وساعات{ أ�خ.ر\



قال: وكل© موضع صل%ح فيه ب.ي\ن فهو وس\ط، وإ,ن ل يصلح فيه بي فهو
وس.ط، بالتحريك، وقال: وربا سكن وليس بالوجه كقول أ%ع\ص'ر, بن س.ع\د1 بن

ق%ي\س, ع.ي\لن%:
وقالوا يال% أ%ش\ج.ع. ي.و\م. ه.ي\ج�،
وو.س\ط% الد�ار, ض.ر\باv واح\ت1مايا

قال الشيخ أ%بو ممد بن بري، رحه الل9ه، هنا شرح مفيد قال: اعلم أ%ن9
الوس.ط، بالتحريك، اسم لا بي طرف الشيء وهو منه كقولك ق%ب.ض\ت وس.ط
vالب\ل وكسرت وس.ط الرمح وجلست وس.ط الدار، ومنه الثل: ي.ر\ت.ع1ي وس.طا

وي.ر\ب,ض' ح.ج\رةv أ%ي ير\ت.ع1ي أ%و\س.ط% ال%ر\ع.ى وخ1يار.ه ما دام القوم'
vاعت.زلم ور.ب.ض. ح.جرة أ%ي ناحية منعزل Òف خي، فإ,ذا أ%صابم ش.ر

عنهم، وجاء الوسط مر�كاv أ%وس.ط�ه على وزان يق}ت.ض1يه ف العن وهو
الطر.ف' ل4ن� ن.ق1يض الشيء يتنز�ل م.ن\ز,لة نظ1ية ف كثي من ال4وزان

نو ج.و\عان% وش.ب\عان وطويل وقصي، قال: وما جاء على وزان نظيه قولم
ال%ر\د' ل4نه على وزان الق%ص\د، وال%ر.د' ل4نه على وزان نظيه وهو

الغض.ب. يقال: ح.ر.د ي.ح\ر,د ح.ر\داv كما يقال قص.د يق}ص1د قصداv، ويقال:
ح.ر,د. ي.ح\ر.د' حر.داv كما قالوا غ%ض1ب. ي.غ\ض.ب' غض.باv؛ وقالوا: الع.ج\م

ل4نه على وزان الع.ض�، وقالوا: الع.ج.م لب� الزبيب وغيه ل4نه وزان
الن_و.ى، وقالوا: ال1ص\ب وال%د\ب ل4ن وزانما الع1ل}م وال%هل ل4ن

العلم ي'حيي الناس كما ي'حييهم ال1ص\ب وال%هل ي'هلكهم كما يهلكهم ال%دب،
وقالوا: ال%ن\س3ر ل4نه على وزان ال%ن\ك1ب، وقالوا: ال1ن\س.ر ل4نه

على وزان ال1خ\ل%ب، وقالوا: أ%د\ل%ي\ت الد_ل}و إ,ذا أ%رسلتها ف البئر،
و.د.ل%و\ت'ها إ,ذا ج.ذ%ب\تها، فجاء أ%د\ل على مثال أ%رسل ود.ل على مثال

ج.ذ%ب، قال: فبهذا تعلم صحة قول من فرق بي الض_ر� والضeر ول يعلهما
بعن فقال: الض_ر بإ,زاء النفع الذي هو نقيضه، والضeر بإ,زاء السeق}م

الذي هو نظيه ف العن، وقالوا: فاد ي.ف1يد جاء على وزان ماس. ي.م1يس
إ,ذا تبختر، وقالوا: فاد. ي.ف�ود على وزان نظيه وهو مات يوت،

والن>فاق' ف السeوق جاء على وزان الك%ساد، والن>فاق ف الرجل جاء على وزان
ال1داع، قال: وهذا النحو' ف كلمهم كثي جد�اv؛ قال: واعلم أ%ن9 الوس.ط قد

يأ}ت صفة، وإ,ن أ%صله أ%ن يكون اساv من جهة أ%ن أ%وسط الشيء أ%فضله
وخياره كوس.ط الرعى خي¬ من طرفيه، وكوس.ط الدابة للركوب خي من طرفيها



لتمكن الراكب؛ ولذا قال الراجز:
إ,ذا رك1ب\ت' فاج\علن وس.طا

ومنه الديث: خ1يار' ال�مور أ%و\ساط�ها؛ ومنه قوله تعال: ومن الناس,
م.ن ي.عبد الل9ه. على حر\ف؛ أ%ي على ش.ك� فهو على طر.ف من د1ينه غي'

م'توس�ط فيه ول م'تمكYن، فلما كان وس.ط� الشيء أ%فضل%ه وأ%ع\د.ل%ه جاز أ%ن
يقع صفة، وذلك ف مثل قوله تعال وتقد�س: وكذلك جعل}ناكم أ�م�ة وس.طاv؛

أ%ي ع.د\لv، فهذا تفسي الوس.ط وحقيقة معناه وأ%نه اسم لا بي. ط%ر.ف%ي
الشيء وهو منه، قال: وأ%ما الوس\ط، بسكون السي، فهو ظ%ر\ف ل اسم جاء
على وزان نظيه ف العن وهو ب.ي\ن، تقول: جلست وس\ط% القوم أ%ي بي\ن.هم؛

ومنه قول أ%ب ال4خ\ز.ر ال1م_ان9:
س.ل©وم. لو\ أ%ص\ب.ح\ت1 و.س\ط ال4ع\ج.م,

أ%ي بيم ال4ع\جم؛ وقال آخر:
أ%ك}ذ%ب' م1ن فاخ1تة{

تقول� وس\ط% الك%ر.ب,،
والط�ل}ع' ل ي.ب\د' لا:
هذا أ%وان� الرeط%ب,

وقال س.و_ار' بن ال�ض.ر_ب:
إ,ن>ي كأ%ن>ي أ%ر.ى م.ن\ ل ح.ياء له
ول أ%مانة%، وس\ط% الناس,، ع'ر\يانا

وف الديث: أ%ت.ى رسول الل9ه، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، وس\ط القوم أ%ي
بينهم، ولا كانت بي ظرفاv كانت وس\ط ظرفاv، ولذا جاءت ساكنة ال4وسط

لتكون على وزانا، ولا كانت بي ل تكون بعضاv لا يضاف إ,ليها بلف
الوس.ط الذي هو بعض ما يضاف إ,ليه كذلك وس\ط ل تكون بعض. ما تضاف إ,ليه،

�أ%ل ترى أ%ن وسط الدار منها ووس\ط القوم غيهم؟ ومن ذلك قولم: وس.ط
رأ}س1ه ص'ل}ب¬ ل4ن وس.ط% الرأ}س بعضها، وتقول: وس\ط% رأ}س1ه د'هن فتنصب وس\ط%

على الظرف وليس هو بعض الرأ}س، فقد حصل لك الف%ر\ق بينهما من جهة العن
ومن جهة اللفظ؛ أ%ما من جهة العن فإ,نا تلزم الظرفية وليست باسم

متمكن يصح رفعه ونصبه على أ%ن يكون فاعلv ومفعولv وغي ذلك بلف الو.س.ط1،
وأ%ما من جهة اللفظ فإ,نه ل يكون من الشيء الذي يضاف إ,ليه بلف

�الو.س.ط أ%يضاv؛ فإ,ن قلت: قد ينتصب الو.س.ط� على الظرف كما ينتصب الو.س\ط



كقولم: ج.ل%س\ت' وس.ط% الدار، وهو ي.ر\ت.ع1ي وس.طاv، ومنه ما جاء ف
الديث: أ%نه كان يقف ف صلة ال%نازة على الرأ%ة و.س.ط%ها، فالواب: أ%ن

ن.ص\ب الو.س.ط1 على الظرف إ,نا جاء على جهة التساع والروج عن ال4صل على
حد� ما جاء الطريق ونوه، وذلك ف مثل قوله:

كما ع.س.ل% الط�ر,يق. الث�ع\ل%ب'
وليس نصبه على الظرف على معن ب.ي\ن كما كان ذلك ف وس\ط، أ%ل ترى أ%ن

وس\طاv لزم للظرفية وليس كذلك وس.ط؟ بل اللزم له السية ف ال4كثر
وال4عم، وليس انتصابه على الظرف، وإ,ن كان قليلv ف الكلم، على حد>

انتصاب الوس\ط ف كونه بعن بي، فافهم ذلك. قال: واعلم أ%نه مت دخل على
وس\ط حرف' الو,عاء خرج عن الظرفية ورجعوا فيه إ,ل وس.ط ويكون بعن وس\ط

كقولك: جلس\ت' ف وس.ط القوم وف وس.ط1 رأ}س1ه د'هن، والعن فيه مع
ترeكه كمعناه مع سكونه إ,ذا قلت: جلس\ت' وس\ط% القوم، ووس\ط% رأ}س1ه د'هن،

أ%ل ترى أ%ن وس.ط القوم بعن وس\ط القوم؟ إ,ل� أ%ن و.س\طاv يلزم
الظرفية ول يكون إ,ل� اساv، فاستعي له إ,ذا خرج عن الظرفية الوس.ط� على

جهة النيابة عنه، وهو ف غي هذا مالف لعناه، وقد ي'ستعمل الوس\ط� الذي
هو ظرف اساv وي'ب.ق�ى على سكونه كما استعملوا بي اساv على حكمها

�ظرفاv ف نو قوله تعال: لقد ت.ق%ط�ع. ب.ي\ن'ك�م؛ قال الق%ت_ال
الكلب:م1ن و.س\ط1 ج.م\ع, ب.ن ق�ر.ي\ظ{، بعدما

ه.ت.ف%ت\ ر.ب,يع.ة�: يا ب.ن خ.و�ار,
وقال ع.د1يe بن زيد:

و.س\ط�ه كالي.راع, أ%و س'ر'ج, ال%ج\ـ
ـدل,، ح1يناv ي.خ\ب'و، وح1يناv ي'ن,ي'

وف الديث: الال1س' وس\ط% ال%ل}قة1 م.ل}ع'ون، قال: الوس\ط، بالتسكي،
يقال فيما كان م'ت.ف%ر>ق. ال4جزاء غي. م'تصل كالناس والدواب� وغي

ذلك، فإ,ذا كان م'تصل% ال4جزاء كالد_ار والرأ}س فهو بالفتح. وكل ما
ي.ص\ل�ح فيه بي، فهو بالسكون، وما ل يصلح فيه بي، فهو بالفتح؛ وقيل: كل

منهما ي.ق%ع م.و\ق1ع. الخر، قال: وكأ%نه ال4شبه، قال: وإ,نا ل�ع1ن.
الال1س' وس\ط اللقة ل4نه ل بد_ وأ%ن ي.س\ت.دب,ر بعض. ال�حيطي به

في'ؤ\ذ1ي.هم فيلعنونه ويذ�مونه.
ووس.ط% الشيء4: صار بأ%و\س.ط1ه؛ قال غ%ي\لن بن ح'ر.ي\ث{:



وقد و.س.ط}ت' مال1كاv وح.ن\ظ%ل
ص'ي_اب.ها، والع.د.د. ال�ج.ل}ج,ل

قال الوهري: أ%راد وحنظلة، فلما وقف جعل الاء أ%ل1فاv ل4نه ليس
بينهما إ,ل ال%ه_ة� وقد ذهبت عند الوقف فأ%شبهت ال4لف كما قال امرؤ'

القيس:وع.م\ر'و بن' د.ر\ماء ال�مام' إ,ذا غ%دا
ب,ذي ش'ط%ب� ع.ض\ب�، كم1ش\ي.ة1 ق%س\و.را

أ%راد ق%س\و.ر.ة. قال: ولو جعله اساv مذوفاv منه الاء ل4جراه، قال
ابن بري: إ,نا أ%راد حريث� بن غ%يلن 

(* قوله «حريث بن غيلن» كذا بالصل
هنا وتقدم قريباv غيلن ابن حريث.) وحنظل ل4نه ر.خ_مه ف غي النداء

ث أ%طلق القافية، قال: وقول الوهري جعل الاء أ%ل1فاv وهم¬ منه.
ويقال: وس.ط}ت' القوم. أ%س1ط�هم و.س\طاv وس1طةv أ%ي ت.و.س_ط}ت'هم.

وو.س.ط% الشيء4 وت.و.س_ط%ه: صار ف وس.ط1ه.
وو'س'وط� الشمس: تو.سeط�ها السماء.

وواس1ط� الر_ح\ل وواس1ط%ت'ه؛ ال4خية عن اللحيان: ما بي القاد1مة1
والخ1رة. وواس1ط� الك�ور,: م'ق%د_م'ه؛ قال طرفة:

وإ,ن} ش1ئت سامى واس1ط% الك�ور, رأ}س'ها،
وعام.ت\ ب,ض.ب\ع.ي\ها ن.جاء ال%ف%ي\د.د1

وواس1طة� الق1لدة: الدeر_ة الت وس.طها وهي أ%ن\ف%س خرزها؛ وف
الصحاح: واس1طة� القلدة ال%و\ه.ر' الذي هو ف و.سط1ها وهو أ%جودها، فأ%ما

قول ال4عراب للحسن: ع.ل�من د1يناv و.س'وطاv ل ذاه1باv ف�ر'وطاv ول
ساق1طاv س'ق�وطاv، فإ,ن الو.س'وط ههنا ال�ت.و.س>ط� بي الغال والت_ال،

أ%ل تراه قال ل ذاهباv ف�ر'وطاv؟ أ%ي ليس ي'نال وهو أ%حسن ال4ديان؛
�أ%ل ترى إ,ل قول علي�، رضوان الل9ه عليه: خي الناس هذا النم.ط

ال4و\س.ط ي.ل}حق بم الت_ال ويرجع إ,ليهم الغال؟ قال السن لل4عراب: خي'
ال�مور أ%و\ساط�ها؛ قال ابن ال4ثي ف هذا الديث: كل© خ.ص\لة ممودة

فلها ط%ر.فان1 م.ذ}م'ومان، فإ,ن الس_خاء وس.طD بي الب'خل والتبذير،
والشجاعة% وس.ط بي ال�ب والتهوeر، وال3نسان� مأ}مور أ%ن يتجنب كل وص\ف

م.ذ}م'وم، وتنeب'ه بالتع.ر>ي منه والب'عد منه، فكل�ما ازداد منه
ب'ع\داv ازداد منه تقرeباv، وأ%بعد' الهات والقادير والعان من كل طرفي



وس.ط�هما، وهو غاية البعد منهما، فإ,ذا كان ف الوس.ط فقد ب.ع'د عن
ال4طراف الذمومة بقدر ال3مكان. وف الديث: الوال1د أ%و\س.ط� أ%بواب النة

أ%ي خي'ها. يقال: هو من أ%وس.ط1 قوم1ه أ%ي خيار,هم. وف الديث: أ%نه
كان من أ%و\س.ط1 قومه أ%ي من أ%ش\ر.ف1هم وأ%ح\س.ب,هم. وف حديث ر'ق%ي\قة%:
انظ�روا رجلv وس1يطاv أ%ي ح.س3يباv ف قومه، ومنه سيت الصلة الو'س\ط%ى

ل4نا أ%فضل� الصلوات وأ%عظمها أ%ج\راv، ولذلك خ'صت بال�حاف%ظة1
عليها، وقيل: ل4نا وس.ط بي صلت.ي, الليل وصلت.ي, النهار، ولذلك وقع

اللف فيها فقيل العصر، وقيل الصبح، وقيل بلف ذلك، وقال أ%بو السن:
والصلة الوسطى يعن صلة المعة ل4نا أ%فضل� الصلوات1، قال: ومن قال خلف.

هذا فقد أ%خ\طأ% إ,ل أ%ن يقوله برواية م'سن.دة إ,ل النب، صل9ى الل9ه
عليه وسل9م.

وو.س.ط% ف ح.س.ب,ه و.ساطة وس1طةv وو.س'ط% ووس_ط؛ وو.س.ط%ه: ح.ل�
و.س.ط%ه أ%ي أ%ك}ر.م.ه؛ قال:

،vالب'يوت. ل1كي تكون ر.د1ي�ة �ي.س3ط
من حيث� ت'وض.ع' ج.ف}نة� ال�س\ت.ر\ف1د1

�وو.س.ط% قوم.ه ف الس.ب, ي.س3ط�هم س1طةv حسن.ة. الليث: فلن و.س1يط
الدار, والس.ب, ف قومه، وقد وس'ط% و.ساطةv وس1طةv وو.س_ط% تو\س1يطاv؛

وأ%نشد:
وس_ط}ت من ح.ن\ظ%لة% ال�ص\ط�م�ا

وفلن وس1يطD ف قومه إ,ذا كان أ%وسط%هم نس.باv وأ%ر\فع.هم م.ج\داv؛ قال
:eالع.ر\ج,ي

،vن\ فيهم وس1يطا�كأ%ن>ي ل أ%ك
ول ت.ك' ن,س\ب.ت ف آل, ع.م\ر,

والتو\س1يط�: أ%ن تعل الشيء ف الو.س.ط. وقرأ% بعضهم: فو.س_ط}ن. به
جعاv؛ قال ابن بري: هذه القراءة ت'نسب إ,ل علي�، كر�م الل9ه وجهه، وإ,ل

ابن أ%ب ليلى وإ,براهيم بن أ%ب ع.ب\ل%ة%. والتو\س1يط�: ق%ط}ع' الشيء
نصفي. والت_و.سeط� من الناس: من الو.ساطة1، وم.ر\عىÝ وس.طD أ%ي خ1يار؛

قال:
إ,ن� لا ف%وار,ساv وف%ر.طا،

ون.ف}ر.ة% ال%ي> وم.ر\عىÝ و.س.طا



وو.س.ط� الشيء3 وأ%و\س.ط�ه: أ%ع\د.ل�ه، ورجل و.س.طD وو.س1يطD: حس.ن¬ من
ذلك. وصار الاء� و.س1يطةv إ,ذا غل%ب الطي' على الاء؛ حكاه اللحيان عن

أ%ب ط%ي\بة. ويقال أ%يضاv: شيء# و.س.طD أ%ي بي ال%ي>د1 والر_د1يء.
وف التنزيل العزيز: وكذلك ج.ع.ل}ناكم أ�م�ة وس.طاv؛ قال الزجاج: فيه

قولن: قال بعضهم وس.طاv ع.د\لv، وقال بعضهم خ1ياراv، واللفظان متلفان
والعن واحد ل4ن الع.د\ل خ.ي\ر والي ع.د\لD، وقيل ف صفة النب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م: إ,نه كان من أ%و\س.ط1 قوم1ه أ%ي خ1يار,هم، ت.ص1ف
الفاض1ل% النس.ب بأ%نه من أ%و\س.ط1 قومه، وهذا ي.عر,ف حقيق%ته أ%هل� اللغة ل4ن

العرب تستعمل التمثيل كثياv، ف%ت'م.ثYل الق%ب,يلة% بالوادي والقاع, وما
أ%شبهه، فخي' الوادي وس.ط�ه، فيقال: هذا من و.س.ط قوم1ه ومن و.س.ط1

الوادي وس.ر.ر, الوادي وس.رار.ته وس1ر>ه، ومعناه كله من خ.ي\ر مكان فيه،
وكذلك النب، صل9ى الل9ه عليه وسل9م، من خي مكان ف نس.ب العرب، وكذلك

.vأ%ي خ1يارا vمة وس.طا�ج'ع1لت\ أ�م�ته أ
وقال أ%حد بن يي: الفرق بي الوس\ط والو.س.ط أ%نه ما كان% ي.ب,ي'

ج'ز\ء من ج'ز\ء فهو وس\ط مثل ال%ل}قة من الناس والسeب\حة1 والع1ق}د، قال:
وما كان م'ص\م.تاv ل ي.ب,ي' جزء من جزء فهو وس.ط مثل وس.ط1 الدار,

والراحة والب'ق}عة؛ وقال الليث: الوس\ط مففة يكون موضعاv للشيء كقولك زيد
وس\ط% الدار,، وإ,ذا نصبت السي صار اساv لا بي ط%ر.ف%ي\ كل شيء؛ وقال

ممد ابن يزيد: تقول و.س\ط% رأ}س1ك د'ه\ن¬ يا ف%ت ل4نك أ%خبت أ%نه
استقر� ف ذلك الوضع فأ%سكنت السي ونصبت ل4نه ظرف، وتقول وس.ط� رأ}س1ك

ص'ل}ب ل4نه اسم غي ظرف، وتقول ضرب\ت وس.ط%ه ل4نه الفعول به بعينه،
وتقول ح.ف%ر\ت' وس.ط% الدار, بئراv إ,ذا جعلت الو.س.ط كله ب,ئراv، كقولك

ح.ر.ث}ت وس.ط% الدار؛ وكل ما كان معه حرف خفض فقد خرج من معن الظرف وصار
اساv كقولك س1ر\ت من و.س.ط1 الدار ل4ن� الضمي ل1من\، وتقول قمت ف وس.ط

الدار كما تقول ف حاجة زيد فتحرك السي من وس.ط ل4نه ههنا ليس بظرف.
الفراء: أ%و\س.ط}ت القوم. وو.س.ط}ت'هم وتو.س_ط}ت'هم بعن واحد إ,ذا

دخلت وس\ط%هم. قال الل9ه عز� وجل9: فو.س.ط}ن. به ج.م\عاv. وقال الليث: يقال
و.س.ط% فلنD جاعةv من الناس وهو ي.س3ط�هم إ,ذا صار و.س\ط%هم؛ قال:

وإ,نا سي واس1ط� الرح\ل واس1طاv ل4نه وس.طD بي القاد1مة والخرة1، وكذلك
واس1طة� الق1لدة1، وهي ال%و\هرة الت تكون ف وس.ط1 الك1ر\س,



ال%ن\ظ�وم. قال أ%بو منصور ف تفسي واس1ط1 الر_ح\ل ول ي.ت.ث%ب_ت\ه: وإ,نا
يعرف هذا من شاه.د. الع.رب. ومار.س. ش.د_ الر>حال على ال3بل، فأ%ما من

يفس>ر كلم العرب على ق1ياسات1 ال4و\هام فإ,ن� خ.طأ%ه يكثر، وللرح\ل,
ش.ر\خان1 وها ط%ر.فاه مثل قر.ب'وس.ي, الس_ر\ج، فالطر.ف' الذي يلي ذنب
�البعي آخ1رة� الرحل وم'ؤ\خ1ر.ت'ه، والطرف الذي يلي رأ}س البعي واس1ط

الرحل، بل هاء، ول يسم_ واسطاv ل4نه و.س.طD بي الخرة والقاد1مة كما
قال الليث: ول قادمة للرحل ب.ت_ةv إ,نا القادمة� الواحدة� من ق%واد1م

الر>يش، ولض.ر\ع الناقة قاد1مان وآخ1ران، بغي هاء، وكلم العرب ي'د.و_ن
ف الصحف من حيث يصح، إ,م�ا أ%ن ي'ؤ\خ.ذ% عن إ,مام ث1ق%ة ع.ر.ف. كلم

العرب وشاه.د.هم، أ%و يقبل من مؤد� ثقة يروي عن الثقات القبولي، فأ%ما
عبارات' م.ن ل معرفة له ول أ%مانة فإ,نه ي'فسد الكلم وي'زيله عن ص1يغته؛

قال: وقرأ}ت ف كتاب ابن شيل ف باب الرحال قال: وف الرحل واس1ط�ه
وآخ1ر.ت'ه وم.و\ر,ك�ه، فواسطه م'ق%د_مه الطويل الذي يلي صدر الراكب، وأ%ما
آخ1رته فم'ؤخر.ته وهي خشبته الطويلة العريضة الت تاذي رأ}س الراكب،

قال: والخرة� والواسط الشر\خان. ويقال: ركب بي ش.ر\خ.ي\ رحله، وهذا الذي
وصفه النض\ر كله صحيح ل شك فيه. قال أ%بو منصور: وأ%ما واس1طة� الق1لدة

فهي الوهرة الفاخرة الت تعل وس\طها. وال3ص\بع الو'سطى.
وواس1ط�: موضع بي ال%زيرة ون.ج\د، يصرف ول يصرف. وواس1ط: موضع بي

البصرة والكوفة و'صف به لتوسeط1ه ما بينهما وغلبت الصفة وصار اساv كما
قال:

وناب,غة� ال%ع\د1يe بالر_م\ل, ب.ي\ت'ه،
عليه ت'راب¬ من ص.ف1يح� م'و.ض_ع

قال سيبويه: سوه واسطاv ل4نه مكان وس.طD بي البصرة والكوفة: فلو
أ%رادوا التأ}نيث قالوا واسطة، ومعن الصفة فيه وإ,ن ل يكن ف لفظه لم. قال
الوهري: وواس1ط بلد سي بالقصر الذي بناه الجاج بي الكوفة والبصرة،
وهو مذكر مصروف ل4ن أ%ساء الب'لدان الغالب عليه التأ}نيث وترك' الصرف،

إ,ل� م1نÝ والشام والعراق وواسطاv وداب,قاv وف%ل}جاv وه.ج.راv فإ,نا
تذكر وتصرف؛ قال: ويوز أ%ن تريد با البقعة أ%و البل}دة فل تصرفه كما

قال الفرزدق يرثي به عمرو بن عبيد الل9ه بن م.ع\مر:
أ%م�ا ق�ر.ي\ش¬، أ%با ح.ف}ص�، فقد ر'ز,ئت\



بالشام,، إ,ذ فار.ق%ت\ك، السم\ع. والب.ص.را
كم من ج.بان{ إ,ل ال%ي\جا د.ل%ف}ت. به،

يوم. اللYقاء، ولول أ%نت. ما ص.با
م1نهن_ أ%يام' ص1د\ق�، قد ع'ر,ف}ت. با،

أ%يام' واس1ط% وال4يام' م1ن ه.ج.را
وقولم ف الثل: ت.غاف%ل} كأ%ن_ك واس1ط1يÒ؛ قال البد: أ%صله أ%ن

الجاج كان يتسخ_ر'هم ف الب,ناء في.ه\ر'بون وي.نامون وس\ط الغ'رباء ف
السجد، فيجيء الشeر.ط1يe فيقول: يا واس1طي�، فمن رفع رأ}سه أ%خذه وحله

فلذلك كانوا يت.غافلون.
eوالو.س'وط من بيوت الشع.ر: أ%صغرها. والو.س'وط من ال3بل: الت ت.ج'ر
أ%ربعي يوماv بعد السنة؛ هذه عن ابن ال4عراب، قال: فأ%ما ال%ر'ور فهي

:�الت تر� بعد السنة ثلثة أ%شهر، وقد ذكر ذلك ف بابه. والواسط
الباب، ه'ذ%لي�ة.

@وطط: الو.ط}واط�: الضعيف ال%بان من الرجال. والو.ط}واط�: ال�ف9اش؛
قال:كأ%ن� بر'ف}غ.ي\ها س'ل�وخ. الو.طاو,ط

أ%راد سلوخ الو.طاو,يط فحذف الياء للضرورة كما قال:
وت.ج.م_ع. التفر>ق�و

ن من الف%راع1ل, والع.ساب,ر\
أ%راد العساب,ي، وهو ولد الضب'ع من الذئب. وقال كراع: جع' الو.ط}واط1
وطاو,يط� ووطاو,ط�، فأ%ما وطاو,يط� فهو القياس، وأ%ما الو.طاو,ط فهو جع

م'و.ط}و,ط، ول يكون جع و.ط}واط ل4ن ال4لف إ,ذا كانت رابعة ف الواحد
تثبت الياء ف المع إ,ل أ%ن يضطر� شاعر كما بي_ن_ا. وقال ابن

ال4عراب: جع الوطواط الو'ط�ط�. والو'ط�ط�: الض_ع\ف%ى الع'قول, وال4بدان1 من
الرجال، الواحد و.ط}واط؛ وأ%نشد ابن بري لذي الرمة يهجو امرأ% القيس:

،�إ,ن�ي إ,ذا ما ع.ج.ر. الو.ط}واط
،�وكث�ر ال1ياط� وال1ياط

،�والت.ف_ عند الع.ر.ك1 ال1لط
،�ل ي'ت.ش.ك�ى م1ن>ي. الس>قاط

�إ,ن ام\ر.أ% الق%ي\س, ه'م ال4ن\باط
�ز'ر\ق¬، إ,ذا لق%ي\ت.هم، س1ناط



،�ليس ل%هم ف ن.س.ب� ر,باط
،�ول إ,ل ح.ب\ل, ال�دى ص1راط

�فالس_بe والعار' بم م'ل}تاط
وأ%نشد لخر:

ف%داك%ها د.و\كاv على الص>راط1،
ليس ك%دو\ك1 ب.ع\ل1ها الو.ط}واط1

وقال النضر: الو.طواط الرجل الضعيف' العقل, والرأ}ي. والو.ط}واط:
ال�ف9اش، وأ%هل الشام يسمونه الس�ر\و.ع. وهي البحرية، ويقال لا ال�ش�اف'،

والو.ط}واط�: ال�ط9اف'. وقيل: الوطواط ضرب من خ.طاط1يف1 البال أ%سود، شبه
بضرب من ال%شاش1يف لن'كوص1ه وح.ي\د1ه، وكل© ضعيف و.ط}واط، والسم

الو.ط}و.طة�. وروي عن ع.طاء بن أ%ب رباح أ%نه قال ف الو.ط}واط ي'صيبه
ال�ح\ر,م: قال: د1رهم، وف رواية: ثلثا درهم. قال ال4صمعي: الو.طواط

ال�فاش. قال أ%بو عبيد: ويقال إ,نه ال�ط9اف، قال: وهو أ%شبه القولي عندي
بالصواب لديث عائشة، رضي الل9ه عنها، قالت ل9ا أ�ح\ر,ق. بيت' ال%قد1س:

كانت ال4و\زاغ� ت.ن\ف�خ'ه بأ%ف}واه1ها وكانت الو.طاو,ط� ت'ط}ف1ئه
بأ%ج\نحتها. قال ابن بري: ال�طاف الع'صفور الذي يسمى عصفور النة، والفاش هو

الذي يطي بالليل، والوطواط� الشهور فيه أ%نه الفاش، وقد أ%جازوا أ%ن يكون
vهو الطاف، والدليل على أ%ن9 الوطواط الفاش قولم: هو أ%ب\ص.ر' ليل

من الو.ط}واط.
والو.ط}و.ط%ة�: مقاربة الكلم، ورجل و.ط}واط إ,ذا كان كلمه كذلك؛ وقيل:

الو.طواط الصي�اح، وال�نثى بالاء. اللحيان: يقال للرجل الصي�اح
و.ط}واط، وزعموا أ%نه الذي ي'قارب كلمه كأ%ن� صوته صوت' ال%طاط1يف، ويقال

للمرأ%ة و.ط}واطةD. ويقال للرجل الضعيف1 ال%بان1 الو.ط}واط، قال: وسي
بذلك تشبيهاv بالطائر؛ قال العجاج:

وب.ل}دة{ ب.ع1يدة1 الن>ياط1،
بر.م\ل1ها من خاط1ف{ وعاط1،
ق%ط%ع\ت' ح1ي. ه.ي\بة1 الو.ط}واط1

والوط}واط1يe: الضعيف، ويقال الكثي الكلم. وقد و.ط}و.ط�وا أ%ي
ض.ع'فوا. وأ%ما قولم: أ%ب\ص.ر' ف الليل من الو.ط}واط فهو ال�ف9اش.

@وفط: ل%ق1يته على أ%و\فاط{ أ%ي على ع.ج.لة{، والظاء العجمة أ%عرف.



@وقط: الو.ق}ط� والو.ق1يطة�: ح'فرة ف غ1ل%ظ أ%و جبل يتمع فيها ماء
السماء. ابن سيده: الو.ق}ط� والو.ق1يط� كالر_د\هة1 ف البل ي.س\ت.ن\ق1ع'

فيه الاء ت'ت_خذ فيها حياض ت.ح\ب,س' الاء للمار�ة، واسم ذلك الوضع
Dأ%ج\م.ع. وق}ط، وهو مثل الو.ج\ذ إ,ل أ%ن� الو.ق}ط أ%وسع، والمع, و,ق}طان

وو,قاط� وإ,قاطD، المزة بدل من الواو؛ وأ%نشد:
وأ%خ\ل%ف. الو,ق}طان% وال%آجل

ولغة تيم ف جعه ال3قاط� مثل إ,شاح، يصي�رون كل9 واو تيء على هذا
الثال أ%لفاv. ويقال: أ%صابتنا السماء فو.ق�ط% الصخ\ر' أ%ي صار فيه

و.ق}طD. والو.ق}ط�: ما يكون ف حجر ف ر.م\ل 
(* قوله «ف حجر ف رمل» كذا

بالصل.)، وجعه و,قاط. ووق%ط%ه و.ق}طاv: ص.ر.ع.ه. ورجل و.قيطD: م.و\ق�وط؛
أ%نشد يعقوب:

أ%و\ج.ر\ت حار, ل%ه\ذ%ماv س.ل1يطا،
تر.ك}ته م'ن\ع.ق1راv و.ق1يطا

وكذلك ال�نثى بغي هاء، والمع و.ق}ط%ى وو.قاط%ى.
ووق%ط%ه: ق%ل%ب.ه على رأ}سه ورف%ع رجليه فضربما، م.جموعتي، بف1ه\ر سبع

مرات، وذلك ما ي'داو.ى به. ووق%طه بعي'ه: صر.عه فغ'ش1ي عليه. وأ%كلت
طعاماv وق%ط%ن أ%ي أ%نامن. وكل© م'ث}خ.ن� ض.ر\باv أ%و م.رضاv أ%و

ح'زناv أ%و ش1ب.عاv وق1يطD. ال4حر: ضر.به فوق%طه إ,ذا صر.عه صر\عة ل يقوم
منها. وال%و\ق�وط: الص_ر,يع. وو.ق%ط به ال4رض إ,ذا صر.عه. وف الديث:

كان إ,ذا نزل عليه الو.ح\ي' و'ق1ط% ف رأ}سه أ%ي أ%نه أ%د\ركه الثYق%ل
فوض.ع رأ}سه. يقال: ضربه فوق%ط%ه أ%ي أ%ث}قل%ه، ويروى بالظاء بعناه

كأ%ن� الظاء عاقبت الذال من وق%ذ}ت الرجل أ%ق1د'ه إ,ذا أ%ث}خ.نته بالضر\ب.
ابن شيل: الو.ق1يط� والو.ق1يع' ال%كان الصeل}ب الذي ي.س\ت.ن\ق1ع' فيه

.vالاء شيئا �الاء فل ي.ر\زأ
ويوم' الو.ق1يط1: يوم¬ كان ف ال3سلم بي بن ت.م1يم وب.كر بن, وائل.

قال ابن بري: والو.ق}ط� اسم مو\ضع؛ قال طفيل:
ع.ر.ف}ت لس.ل}م.ى، ب.ي\ن. و.ق}ط{ فض.ل}ف%ع,،

م.ناز,ل% أ%ق}و.ت\ من م.ص1يف{ وم.ر\ب.ع,
@ومط: ابن ال4عراب: الو.م\طة� الص_ر\عة� من التع.ب.



@وهط: وه.ط%ه و.ه\طاv، فهو م.و\ه'وط وو.ه1يطD: ضر.به، وقيل: طعن.ه.
وو.ه.طه ي.ه,ط�ه و.ه\طاv: كس.ره وكذلك و.ق%ص.ه؛ وأ%نشد:

يرe أ%ح\لفاv ي.ه,ط}ن. ال%ن\د.ل
والو.ه\ط�: ش1ب\ه' الو.ه\ن, والض_ع\ف. ووه.ط ي.ه,ط� و.ه\طاv أ%ي ض.ع'ف.

ور.م.ى طائراv فأ%و\ه.ط%ه أ%ي أ%ض\ع.ف%ه. وأ%و\ه.ط جناحه وأ%و\ه.طه:
صر.عه ص.ر\عةv ل ي.ق�وم منها، وهو ال3يهاط�، وقيل: ال3يهاط� الق%تل

وال3ث}خان� ض.ر\باv أ%و
الر_م\ي ال�ه\لك؛ قال:

بأ%س\ه'م� س.ر,يعة ال3يهاط
قال ع.ر�ام السeل%م1ي: أ%و\ه.ط}ت الر_جل وأ%و\ر.ط}ته إ,ذا أ%و\ق%ع\ت.ه

فيما يكره. وال4و\هاط�: ال�صومة والص>ياح. والو.ه\ط�: الماعة.
والو.ه\ط�: الكان الطمئن� من ال4رض ال�ستوي ينب'ت فيه الع1ضاه' والس_م'ر

والط�ل}ح والع'ر\ف�ط�، وخ.ص� بعضهم به م.ن\ب,ت العرفط، والمع أ%و\هاط
وو,هاطD. ويقال لا اطمأ%ن� من ال4رض و.ه\طة، وهي لغة ف و.ه\دة{،

والمع و.ه\طD وو,هاطD، وبه سي الو.ه\ط. ويقال: و.ه\ط من ع'ش.ر، كما يقال:
ع1يص¬ من س1د\ر. وف حديث ذ1ي ال1ش\عار, ال%م\دان9: على أ%ن لم

و,هاط%ها وع.زاز.ها؛ الو,هاط�: الواضع الطمئن_ة، واحدتا و.ه\ط، وبه سي
الو.ه\ط� مالD كان لع.مرو بن العاص، وقيل: كان لعبد الل9ه بن عمرو بن العاص
بالطائف، وقيل: الو.ه\ط موضع، وقيل: ق%رية بالطائف. والوه\ط�: ما كثر من

الع'رفط.
@ويط: الواطة�: من ل�ج.ج الاء.

@وشظ: وش.ظ% الفأ}س. والق%ع\ب. و.ش\ظاv: ش.د_ ف�ر\جة% خ'ر\ب.تها بع'ود
ونوه ي'ض.ي>ق�ها به، واسم ذلك العود الو.ش1يظة�. والو.ش1يظة�: ق1طعة عظم
�تكون زيادة ف العظم الص_م1يم؛ قال أ%بو منصور: هذا غلط، والو.شيظة

ق1طعة خشبة ي'ش\ع.ب با الق%دح، وقيل للرجل إ,ذا كان د.خيلv ف القوم ول
يكن من ص.م1يمهم: إ,نه لو.ش1يظة فيهم، تشبيهاv بالوشيظة الت ي'ر\أ%ب'

با الق%د.ح.
وو.ش.ظ}ت' العظم أ%ش1ظ�ه وش\ظاv أ%ي ك%س.ر\ت منه ق1طعة. الليث: الو.ش1يظ

�من الناس ل%ف1يف¬ ليس أ%صلهم واحداv، وجعه الوشائظ�. والو.ش1يظة
والو.شيظ�: الدeخلء ف القوم ليسوا من ص.ميمهم؛ قال:



،vوش.ائظا Dعلى ح1ي أ%ن كانت\ ع'ق%ي\ل
وكان.ت ك1لب¬، خام1ر,ي أ�م_ عام1ر,

ويقال: بنو فلن و.ش1يظة ف ق%ومهم أ%ي هم ح.ش\و¬ فيهم؛ قال الشاعر:
هم' أ%ه\ل� ب.ط}حاو.ي\ ق�ر.ي\ش� ك1ل%ي\ه,ما،

وهم\ ص'ل}بها، ليس. الوشائظ� كالصeل}ب,
وف حديث الشع\ب�: كانت ال4وائل تقول: إ,ياكم والو.شائظ%؛ هم

الس_ف1لة�، واحدهم و.شيظ، والوش1يظ�: ال%سيس، وقيل: السيس من الناس.
والو.ش1يظ�: التابع وال1ل}ف'، والمع أ%وشاظ:

@وعظ: الو.ع\ظ والع1ظة� والع.ظة� وال%و\ع1ظة�: النeص\ح والتذ}كي
بالع.واق1ب؛ قال ابن سيده: هو تذكيك لل3نسان با ي'ل%ي>ن قلب.ه من ثواب

وع1قاب. وف الديث: ل4ج\علنك ع1ظة أ%ي م.و\عظة وع1بة لغيك، والاء فيه
عوض من الواو الذوفة. وف التنزيل: فم.ن جاءه م.و\ع1ظة من ربه؛ ل يئ

بعلمة التأ}نيث ل4نه غي حقيقي أ%و ل4ن الوع1ظة ف معن الو.ع\ظ حت
كأ%نه قال: فمن جاءه وعظ من ربه، وقد و.ع.ظه و.ع\ظاv وع1ظة، وات_ع.ظ%

هو: ق%ب,ل الوعظة، حي ي'ذكر الب ونوه. وف الديث: وعلى رأ}س الس�راط
واعظ� الل9ه ف قلب كل مسلم، يعن ح'ج.جه الت ت.ن\هاه عن الدeخول فيما

منعه الل9ه منه وحر_مه عليه والبصائر الت جعلها فيه. وف الديث
�أ%يضاv: يأ}ت على الناس, ز.مان ي'س\ت.ح.ل© فيه الر�با بالبيع والق%تل

بالوعظة؛ قال: هو أ%ن ي'قتل الب.ريء� ليت_ع1ظ% به ال�ر,يب كما قال الجاج ف
خطبته: وأ%ق}تل� البيء بالس_ق1يم. ويقال: الس_ع1يد' من و'ع1ظ بغيه

والشقيe من ات_ع.ظ به غيه. قال: ومن أ%مثالم العروفة: ل ت.ع1ظين
وت.ع.ظ}ع.ظ1ي أ%ي ات_ع1ظي ول ت.ع1ظين؛ قال ال4زهري: وقوله وتعظعظي وإ,ن

كان كمكر�ر الضاعف فأ%صله من الوعظ كما قالوا خ.ض\خ.ض. الشيء4 ف
الاء، وأ%صله من خ.ض_.

@وقظ: الو.ق1يظ�: الثبت الذي ل ي.ق}د1ر' على النeهوض كالو.ق1يذ1؛ عن
كراع. ال4زهري: أ%م�ا الوقيظ فإ,ن الليث ذكره ف هذا الباب، قال: وزعموا

أ%نه ح.و\ض ليس له أ%عضاد إ,ل أ%نه يتمع فيه ماء كثي؛ قال أ%بو منصور:
وهذا خطأD مض وتصحيف، والصواب الو.ق}ط، بالطاء، وقد تقد_م. وف

الديث: كان إ,ذا نزل عليه الوحي و'ق1ط% ف رأ}سه أ%ي أ%نه أ%دركه الثقل فوض.ع
رأ}سه. يقال: ضربه فو.ق%ط%ه أ%ي أ%ث}قل%ه، ويروى بالظاء بعناه كأ%ن



الظاء فيه عاق%بت الذال من وق%ذ}ت الرجل% أ%ق1ذ�ه إ,ذا أ%ث}خ.ن\ت.ه بالضرب.
وف حديث أ%ب سفيان وأ�مية بن أ%ب الصل}ت: قالت له ه1ند عن النب، صل9ى

الل9ه عليه وسل9م: يزع'م أ%نه رسول الل9ه قال: فو.ق%ظ%ت\ن، قال ابن
ال4ثي: قال أ%بو موسى هكذا جاء ف الرواية، قال: وأ%ظن الصواب

فو.ق%ذ%ت\ن، بالذال، أ%ي كس.ر.ت\ن وه.د_تن.
@وكظ: وك%ظ% على الشيء وواك%ظ%: واظ%ب.؛ قال حيد:

وو.ك%ظ% ال%ه\د' على أ%ك}ظام1ها
أ%ي دام. وث%ب.ت.. اللحيان: فلن م'واك1ظD على كذا وواك1ظD وم'واظ1ب¬

وواظ1ب¬ وم'واك1ب¬ وواك1ب¬ أ%ي م'ثاب,ر، وال�واك%ظة�: ال�داوم.ة على
.vقال ماهد: م'واك1ظا ،vال4مر. وقوله تعال: إ,ل ما د'م\ت عليه قائما

�وم.ر_ ي.ك1ظ�ه إ,ذا مر� يط}ر'د شيئاv من خلفه. أ%بو عبيدة: الواك1ظ
الد_افع. وو.كظ%ه ي.ك1ظ�ه و.ك}ظاv: د.ف%عه وز.ب.نه، فهو م.و\كوظ. وت.و.ك�ظ

عليه أ%مر'ه: التوى كت.ع.ك�ظ وت.ن.ك�ظ، كل ذلك بعن واحد.
@ومظ: التهذيب: الو.م\ظة� الرeم�انة الب�ية.

@وبع: الو.ب_اعة�: الس\ت؛ كذ%ب.ت و.ب_اع.ت'ه أ%ي اس\ت'ه وو.ب_اغ%ت'ه
ون.ب_اع.ت'ه ون.ب_اغ%ت'ه وع.ف�اق%ت'ه وم1خ\ذ%ف%ت'ه كل©ه أ%ي ر.د.م..

وأ%ن\ب.ق. الرج'ل� إ,ذا خر.ج.ت وري'ه ضعيفةv، فإ,ن زاد عليها قيل:
�ع.ف%ق. با ووب_ع. با، قال: ويقال لر.م_اعة1 الصب> الو.ب_اعة

والغاد1ية�. وو.ب,عان� على م1ثال, ظ%ر,بان: موضع؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد ل4ب
م'زاح1م� السع\د1ي>:

إ,ن� بأ%ج\زاع, الب'ر.ي\راء3 فال%ش.ى،
ف%و.ك}د{ إ,ل الن_ق}ع.ي\ن, من و.ب,عان1

@وجع: الو.ج.ع: اسم جام1ع¬ لكل م.ر.ض� م'ؤ\ل1م�، والمع أ%و\جاع¬، وقد
و.ج,ع. فلن ي.و\ج.ع' وي.ي\ج.ع' وياج.ع'، فهو وج,ع¬، من قوم و.ج\ع.ى

وو.جاع.ى وو.ج,ع1ي. وو,جاع� وأ%وجاع�، ون,س\وةD و.جاعى وو.ج,عات¬؛ وبنو أ%س.د
يقولون ي,يج.ع'، بكسر الياء، وهم ل يقولون ي,ع\ل%م' اس\ت1ث}قالv للكسرة

على الياء، فلما اجتمعت الياء4ان ق%و,ي.تا واح\ت.م.ل%ت\ ما ل تتمله
الفردة، وينشد لتمم بن نويرة على هذه اللغة:

،vق%ع1يد.ك1 أ%ن ل ت'س\م1ع1ين م.لمة
ول ت.ن\ك%ئ1ي ق%ر\ح. الف�ؤاد1 ف%ي,يج.عا



ومنهم من يقول: أ%نا إ,ي.ع' وأ%نت ت1يج.ع'، قال ابن بري: ال4صل ف
ي,يج.ع' ي.و\ج.ع'، فلما أ%رادوا قلب الواو ياء كسروا الياء الت هي حرف
الضارعة لتنقلب الواو ياء قلباv صححياv، ومن قال ي.ي\جل� وي.ي\ج.ع' فإ,نه

قلب الواو ياء قلباv ساذ%جاv بلف القلب ال4ول ل4ن� الواو الساكنة
إ,نا ت.ق}ل1ب'ها إ,ل الياء الكسرة� قبلها. قال ال4زهري: ول�غةD قبيحةD من
يقول و.ج,ع. ي.ج,ع'، قال: ويقول أ%نا أ%و\ج.ع' رأ}سي وي.و\ج.ع'ن رأ}سي

وأ%و\ج.ع\ت'ه أ%نا. وو.ج,ع. ع'ض\و'ه: أ%ل1م. وأ%و\ج.ع.ه' هو. الفراء: يقال
للرجل و.ج,ع\ت. ب.ط}ن.ك. مثل س.ف1ه\ت. رأ}ي.ك. ور.ش1د\ت. أ%مر.ك، قال:
وهذا من العرفة الت كالنكرة ل4ن قولك ب.ط}ن.ك. م'ف%س>ر¬، وكذلك
غ�ب,ن\ت. رأ}ي.ك، وال4صل فيه و.ج,ع. رأ}س'ك وأ%ل ب.ط}ن'ك. وس.ف1ه. رأ}ي'ك

ون.ف}س'ك، فلما ح'و>ل% الفعل� خرج قولك و.ج,ع\ت. بطن.ك وما أ%شبهه
م.ف%س>راv، قال: وجاء هذا نادراv ف أ%حرف معدودة؛ وقال غيه: إ,نا نصبوا

و.ج,ع\ت. بطن.ك بنزع الافض منه كأ%نه قال و.ج,ع\ت من بطنك، وكذلك سفهت ف
رأ}يك، وهذا قول البصريي ل4ن ال�ف%س>رات1 ل تكون إ,ل نكرات. وحكى ابن

ال4عراب: أ%م.ض_ن ال�ر\ح' ف%و.ج,ع\ت'ه. قال ال4زهري: وقد و.ج,ع.
فلنD رأ}س.ه وبطن.ه. وأ%و\ج.ع\ت' فلناv ض.ر\باv وج,يعاv، وض.ر\ب¬ وج,يع¬

أ%ي م'وج,ع¬، وهو أ%حد ما جاء على ف%ع1يل� من أ%ف}ع.ل%، كما يقال عذاب
أ%ل1يم¬ بعن مؤل، وقيل: ضرب¬ وج,يع¬ وأ%ل1يم¬ ذو أ%ل%م�. وفلن ي.و\ج.ع'

رأ}س.ه، نصب\ت. الرأ}س.، فإ,ن جئت بالاء قلت ي.و\ج.ع'ه رأ}س'ه وأ%نا
أ%ي\ج.ع رأ}سي وي.و\ج.ع'ن رأ}سي، ول تقل ي'وج,عن رأ}سي، والعامة تقوله؛

قال ص1م�ة بن عبد ال القشيي:
ت.ل%ف�تe نو. ال%ي>، حت وج.د\ت'ن

وج,ع\ت' من ال3ص\غاء3 ل1يتاv وأ%خ\د.عا
وال3ياع': ال3يلم'. وأ%و\ج.ع. ف الع.د'و�: أ%ث}خ.ن.. وت.و.ج_ع.:

ت.ش.ك�ى الوج.ع.. وتوج_ع. له ما نزل به: ر.ثى له من مكروه نازل.
والوج\عاء�: الساف1لة� وهي الدeب'ر، مدودة؛ قال أ%نس' ابن م'د\ر,كة%

ال%ث}ع.م1ي:
غ%ض1بت' للم.ر\ء3، إ,ذ} ن,يك%ت\ ح.ل1يل%ت'ه،

وإ,ذ} ي'ش.دe على و.ج\عائ1ها الث�ف%ر'
Dزوب.، وس1ر\بال م'ضاع.فة�أ%غ}ش.ى ال



ت.غ\ش.ى الب.نان%، وس.ي\في صار,م¬ ذ%ك%ر'
إ,ن وق%ت\لي س'ل%ي\كاv ث أ%ع\ق1ل%ه،

كالث�و\ر, ي'ض\ر.ب' ل%م_ا عاف%ت1 الب.ق%ر'
يعن أ%نا ب'وض1ع.ت\. وجع' الو.ج\عاء3 و.ج\عاوات¬، والسبب ف هذا

الشع\ر, أ%ن� س'ل%ي\كاv م.ر_ ف بعض غ%ز.وات1ه ببيت من خ.ث}ع.م.، وأ%هله
خ'لوف¬، ف%رأ%ى فيهن_ امرأ%ة ب.ض_ةv شابةv ف%علها، فأ�خ\ب أ%نس بذلك

فأ%د\ركه فقتله. وف الديث: ل ت.ح1ل© السأ%لة� إ,ل لذي د.م� م'وج,ع�؛
هو أ%ن} يتحمل د1يةv فيسعى با حت ي'ؤ.د>ي.ها إ,ل أ%ولياء3 القتول،

فإ,ن ل يؤد>ها ق�ت1ل ال�ت.ح.م_ل� عنه ف%ي'وج,ع'ه ق%ت\ل�ه. وف الديث:
م'ري ب.ن,يك1 يقلموا أ%ظ}فار.هم أ%ن ي'وج,ع'وا الضeر'وع. أ%ي لئل

ي'وج,ع'وها إ,ذا ح.ل%ب'وها بأ%ظ}فار,هم.
وذكر الوهري ف هذه الترجة ال1عة% فقال: وال1عة� ن.ب,يذ� الشعي، عن
أ%ب عبيد، قال: ولست أ%دري ما ن'ق}صان'ه؛ قال ابن بري: ال1عة� لمها

واو من ج.ع.و\ت أ%ي ج.م.ع\ت' كأ%نا سيت بذلك لكونا ت.ج\ع'و الناس. على
ش'ر\ب,ها أ%ي تمعهم، وذكر ال4زهري هذا الرف ف العتل، وسنذكره هناك.

وأ�مe وج.ع, الك%بد1: نبتة تنفع من وج.ع1ها.
@ودع: الو.د\ع' والو.د.ع' والو.د.عات': مناق1يف' ص1غار¬ ترج من البحر

ت'ز.ي_ن' با الع.ثاك1يل�، وهي خ.ر.ز¬ بيض¬ ج'وف¬ ف بطونا ش.قÒ ك%ش.ق>
Dالنواة1 تتفاوت ف الصغر والكب، وقيل: هي ج'وف¬ ف ج.و\فها د'و.ي\ب�ة

كال%ل%مة1؛ قال ع.ق1يل� بن ع'ل�ف%ة:
ول أ�ل}ق1ي ل1ذي الو.د.عات1 س.و\ط1ي

ل4خ\د.ع.ه، وغ1ر_ت.ه أ�ر,يد'
قال ابن بري: صواب إ,نشاده:

أ�لع1ب'ه وز.ل�ت.ه أ�ر,يد'
واحدتا ود\عةD وود.عةD. وو.د_ع. الصب_: وض.ع. ف عن'قه1 الو.د.ع.

وود_ع. الكلب.: ق%ل�د.ه الود.ع.؛ قال:
ي'و.د>ع' بال4م\راس, ك�ل� ع.م.ل�س�،

م1ن. ال�ط}ع1مات1 الل�ح\م. غي. الش_واح1ن,
أ%ي ي'ق%لYد'ها و.د.ع. ال4م\راس,. وذ�و الود\ع,: الصبe ل4نه

ي'ق%ل�د'ها ما دام. صغياv؛ قال جيل:



أ%ل%م\ ت.ع\ل%م1ي، يا أ�م_ ذ1ي الو.د\ع,، أ%ن_ن
أ�ضاح1ك' ذ1ك}راك�م\، وأ%ن\ت1 ص.ل�ود'؟

ويروى: أ%ه.شe ل1ذ1ك}راك�م\؛ ومنه الديث: من ت.ع.ل�ق. ود.عةv ل
و.د.ع. ال له، وإ,نا ن.ه.ى عنها ل4نم كانوا ي'ع.لYق�ون.ها م.خافة% العي،

وقوله: ل ود.ع. ال� له أ%ي ل جعله ف د.عة{ وس'ك�ون{، وهو لفظ مبن�
من الودعة، أ%ي ل خ.ف�ف. ال عنه ما ي.خاف�ه. وهو ي.م\ر'د'ن الو.د\ع.

وي.م\ر'ث�ن أ%ي ي.خ\د.ع'ن كما ي'خ\د.ع' الصب� بالودع ف%ي'خ.ل�ى
ي.م\ر'ث�ها. ويقال لل4حق: هو ي.م\ر'د' الو\د.ع، يشبه بالصب؛ قال

الشاعر:وال1ل}م' ح1ل}م صب¼ ي.م\ر'ث� الو.د.ع.ه\
قال ابن بري: أ%نشد ال4صمعي هذا البيت ف ال4صمعيات لرجل من تيم

بكماله:
الس>نe من ج.ل}ف%ز,يز� ع.و\ز.م� خل%ق�،

والع.ق}ل� ع.ق}ل� ص.ب¼ ي.م\ر'س' الو.د.ع.ه\
قال: وتقول خرج زيد ف%و.د_ع. أ%باه وابن.ه وكلب.ه وفرس.ه ود1ر\ع.ه أ%ي

ود_ع أ%باه عند سفره من التو\د1يع,، وو.د_ع ابنه: جعل الو.دع. ف
ع'ن'قه، وكلب.ه: ق%ل�د.ه الودع، وفرس.ه: ر.ف�ه.ه، وهو فرس م'و.د_ع'

وم.و\د'وع، على غي ق1ياس�، ود1ر\ع.ه، والشيء4: صان.ه ف ص1وان,ه.
 �والد_عة� والتeد\عة

(* قوله« والتدعة» أي بالسكون وكهمزة أفاده
الد) على البدل: ال%ف}ض' ف الع.ي\ش, والراحة�، والاء ع1و.ض¬ من

الواو.والو.ديع': الرجل الادئ الساك1ن' ذو التeد.عة1. ويقال ذو و.داعة{،
و.د'ع. ي.و\د'ع' د.عةv وو.داعةv، زاد ابن بري: وو.د.ع.ه، فهو و.ديع¬

وواد1ع¬ أ%ي ساك1ن؛ وأ%نشد شر قول ع'ب.ي\د{ الراعي:
ث%ناء# ت'ش\ر,ق' ال4ح\ساب' منه،
به ت.ت.و.د_ع' ال%س.ب. ال%ص'ونا

أي ت.ق1يه وت.ص'ونه، وقيل أ%ي ت'ق1رeه على ص.و\ن,ه واد1عاv. ويقال:
و.د.ع. الرجل� ي.د.ع' إ,ذا صار إ,ل الد_عة1 والسeكون1؛ ومنه قول سويد بن

كراع:
أ%ر_ق. العي. خ.يالD ل ي.د.ع\
ل1س'ل%ي\مى، فف�ؤاد1ي م'ن\ت.ز.ع\



أ%ي ل ي.ب\ق. ول ي.ق1ر_. ويقال: نال فلن ال%كار,م. واد1عاv أ%ي من
vوت'د.عة vغي أ%ن ي.ت.ك%ل�ف. فيها م.ش.ق9ة. وتو.د_ع. وات_دع. ت'د\عة

وود_ع.ه: ر.ف�ه.ه، والسم ال%و\دوع'. ورجل م'ت_د1ع¬ أ%ي صاحب' د.ع.ة{
وراحة{؛ فأ%ما قول خ'فاف1 بن ن'د\بة:
إ,ذا ما اس\ت.ح.م_ت\ أ%رض'ه من س.مائ1ه

ج.رى، وهو مو\دوع¬ وواع1د' م.ص\د.ق
vمن الر\ي, متروكا vفكأ%نه مفعول من الد_عة1 أ%ي أ%نه ينال م'ت_د.عا

ل ي'ض\ر.ب' ول ي\ز\ج.ر' ما يس\ب,ق' به، وبيت خفاف بن ندبة هذا أ%ورده
الوهري وفسره فقال أ%ي متروك ل يضرب ول يزجر؛ قال ابن بري: م.و\دوع¬
ههنا من الد_عة1 الت هي السكون ل من الترك كما ذكر الوهري أي أ%نه جرى

ول ي.ج\ه.د\ كما أ%وردناه، وقال ابن بزرج: فر.س¬ ود1يع¬ ومو\دوع¬
وم'ود.ع¬؛ وقال ذو ال3صب.ع الع.دوان:

أ�ق}ص1ر' من ق%ي\د1ه وأ�ود1ع'ه،
حت إ,ذا الس>ر\ب' ر,يع. أ%و ف%ز,عا

والد_عة�: من و.قار, الرج'ل, الو.د1يع,. وقولم: عليك. بال%و\دوع أ%ي
بالسك1ينة والوقار، فإ,ن قلت: فإ,نه لفظ مف}عول� ول ف1ع\ل له إ,ذا ل

يقولوا ود.ع\ت'ه ف هذا العن؛ قيل: قد تيء الصفة ول فعل لا كما ح'كي
من قولم رجل م.ف}ؤود¬ للج.بان1، وم'د.ر\ه.م¬ للكثي الد>رهم، ول يقولوا

ف�ئ1د. ول د'ر\ه1م.. وقالوا: أ%س\ع.ده ال، فهو م.س\عود¬، ول يقال
س'ع1د. إ,ل ف لغة شاذة. وإ,ذا أ%م.ر\ت. الرجل بالسكينة1 والو.قار, قلت له:
ت.و.د_ع\ وات_د1ع\؛ قال الزهري: وعليك بالو\دوع, من غي أ%ن تعل له
فعلv ول فاعاv م1ث}ل ال%ع\سور, وال%ي\سور,، قال الوهري: وقولم عليك

بالودوع أ%ي بالسكينة1 والوقار، قال: ل يقال منه ود.عه كما ل يقال من
ال%ع\سور وال%ي\سور ع.س.ر.ه وي.س.ر.ه. وو.د.ع. الشيء� ي.د.ع'

وات_د.ع.، كلها: سك%ن؛ وعليه أ%نشد بعضهم بيت الفرزدق:
وع.ضe ز.مان{ يا ابن. م.ر\وان%، ل ي.د.ع\

من الال إ,ل9 م'س\ح.ت¬ أ%و م'ج.ل�ف'
فمعن ل ي.د.ع\ ل ي.ت_د1ع\ ول ي.ث}ب'ت\، والملة بعد زمان ف موضع

جر� لكونا صفة له، والعائد منها إ,ليه مذوف للعلم بوضعه، والتقدير فيه
ل ي.د.ع\ فيه أ%و ل4ج\ل1ه من الال إ,ل م'سح.ت¬ أ%و م'ج.ل�ف، فيتفع



م'س\حت بفعله وم.ل�ف' عطف عليه، وقيل: معن قوله ل يدع ل ي.ب\ق. ول
ي.ق1ر_، وقيل: ل يستقر، وأ%نشده سلمة� إ,ل م'س\ح.تاv أ%و م'ج.ل�ف'

أ%ي ل يترك من الال إ,ل� شيئاv م'س\تأ}ص.لv هال1كاv أ%و ملف كذلك،
ونو ذلك رواه الكسائي وفسره، قال: وهو كقولك ضربت زيداv وعمرو¬، تريد

وعم\ر¬و مضروب، فلما ل يظهر له الفعل رفع؛ وأ%نشد ابن بري لسويد بن أ%ب
كاهل:

أ%ر_ق. الع.ي\ن. خ.يالD ل ي.د.ع\
من س'ل%ي\مى، ف%ف�ؤادي م'ن\ت.ز.ع\

أ%ي ل ي.س\ت.ق1ر�. وأ%ود.ع. الثوب. وو.د_ع.ه: صان.ه. قال ال4زهري:
والتو\د1يع' أ%ن ت'و.د>ع. ثوباv ف ص1وان{ ل يصل إ,ليه غ�بار¬ ول ر,يح¬.

وود.ع\ت' الثوب. بالثوب وأ%نا أ%د.ع'ه، مفف. وقال أ%بو زيد: ال1يد.ع'
كل ثوب جعلته م1يد.عاv لثوب جديد ت'و.د>ع'ه به أ%ي ت.ص'ونه به. ويقال:

م1يداعةD، وجع ال1يد.ع, م.واد1ع'، وأ%صله الواو ل4نك ود_ع\ت. به ثوب.ك
أ%ي رف�ه\ت.ه به؛ قال ذو الرمة:

ه1ي. الشم\س' إ,ش\راقاv، إ,ذا ما ت.ز.ي_ن.ت\،
وش1ب\ه' الن_قا م'ق}ت.ر_ةv ف ال%واد1ع,

وقال ال4صمعي: ال1يد.ع' الثوب' الذي ت.ب\ت.ذ1ل�ه وت'ود>ع' به ثياب.
.�ال�قوق ليوم ال%ف}ل، وإ,نا ي'ت_خ.ذ ال1يدع' ل1يود.ع. به ال%صون

وتود_ع. فلن فلناv إ,ذا ابتذله ف حاجته. وتود_ع ثياب. ص.ون,ه إ,ذا
ابتذلا. وف الديث: ص.لى معه عبد' ال ابن أ�ن.ي\س� وعليه ثوب

م'ت.م.ز>ق¬ فلما انصرف دعا له بثوب فقال: ت.و.د_ع\ه ب.ل%ق1ك. هذا أ%ي
ت.ص.و_ن\ه به، يريد ال}ب.س\ هذا الذي دفعته إ,ليك ف أ%وقات الحتفال والتز.يeن.

�والت_وديع': أ%ن يعل ثوباv وقاية% ثوب آخر. وال1يد.ع' واليدعة
وال1يداعة�: ما ود_ع.ه به. وثوب¬ م1يدع¬: صفة؛ قال الضب:

أ�ق%د>م'ه ق�د_ام. ن.ف}سي، وأ%ت_ق1ي
به الوت.، إ,ن� الصeوف. للخ.ز> م1يد.ع'

وقد ي'ضاف. وال1يدع أ%يضاv: الثوب الذي ت.ب\ت.ذ1له الرأ%ة ف بيتها.
يقال: هذا م1ب\ذ%ل� الرأ%ة وم1يدع'ها، وم1يد.ع.ت'ها: الت ت'و.د>ع' با

ثيابا. ويقال للثوب الذي ي'ب\ت.ذ%ل: م1ب\ذ%لD وم1يد.ع¬ وم1ع\وز وم1ف}ضل.
وال1يدع' وال1يد.عة�: الثوب ال%ل%ق'؛ قال شر أ%نشد ابن أ%ب عد\نان:



ف الك%ف> م1ن>ي م.ج.لت¬ أ%ر\ب.ع'
م'ب\ت.ذ%لت¬، ما ل%ه'ن_ م1يد.ع'

قال: ما لن_ م1يدع أ%ي ما لن من ي.ك}فيهن_ الع.م.ل في.د.ع'ه'ن_ أ%ي
يصون�ن_ عن الع.م.ل. وكلم¬ م1يد.ع¬ إ,ذا كان ي'ح\ز,ن�، وذلك إ,ذا كان

كلماv ي'ح\ت.ش.م' منه ول يستحسن.
وال1يداعة�: الرجل الذي ي'حب الد_عة%؛ عن الفراء.

وف الديث: إ,ذا ل ي'ن\ك1ر الناس' ال�ن\ك%ر. فقد ت'و'د>ع. منهم أ%ي
أ�ه\م1لو وت'ر,كوا وما ي.ر\ت.ك1بون% من ال%عاصي حت ي'كث1روا منها، ول

يهدوا لرشدهم حت يستوجبوا العقوبة فيعاقبهم ال، وأ%صله من التو\د1يع
وهو الترك، قال: وهو من الاز ل4ن ال�ع\ت.ن. بإ,ص\لح, شأ}ن الرجل

إ,ذا ي.ئ1س. من صلح1ه تركه واس\تراح. من م'عاناة1 الن_ص.ب معه، ويوز أ%ن
يكون من قولم ت.و.د_ع\ت' الشيء4 أ%ي ص'ن\ت'ه ف م1يد.ع�، يعن قد صاروا

بيث يتحفظ منهم وي'ت.ص.و_ن كما ي'ت.و.ق�ى شرار الناس. وف حديث علي،
كرم ال وجهه: إ,ذا م.4ش.ت\ هذه ال�م�ة� السeم_ي\هاء4 فقد ت'و'د>ع.

منها. ومنه الديث: اركبوا هذه الدواب_ سالةv واب\ت.د1ع'وها سالة أ%ي
ات\ر'ك�وها ور.فYه'وا عنها إ,ذا ل ت.ح\تاج'وا إ,ل ر'ك�وبا، وهو
اف}ت.ع.ل% من و.د'ع.، بالضم، ود.اعةv ود.عةv أ%ي س.ك%ن. وت.ر.ف�ه..

واي\ت.د.ع.، فهو م'ت_د1ع¬ أ%ي صاحب د.عة{، أ%و من و.د.ع. إ,ذا ت.ر.ك.، يقال
ات%د.ع. واب\ت.د.ع. على القلب وال3دغام وال3ظهار. وقولم: د.ع\ هذا أ%ي

ات\ر'ك}ه، وو.د.ع.ه ي.د.ع'ه: تركه، وهي شاذة، وكلم العرب: د.ع\ن وذ%ر\ن
وي.د.ع' وي.ذ%ر'، ول يقولون ود.ع\ت'ك. ول و.ذ%ر\ت'ك.، استغنوا عنهما

بت.ر.ك}ت'ك. والصدر فيهما تركاv، ول يقال ود\عاv ول و.ذ}راv؛ وحكاها
بعضهم ول واد1ع¬، وقد جاء ف بيت أ%نشده الفارسي ف البصريات:

فأ%يeه'ما ما أ%ت\ب.ع.ن_، فإ,ن_ن
ح.ز,ين¬ على ت.ر\ك1 الذي أ%نا واد1ع'

قال ابن بري: وقد جاء واد1ع¬ ف شعر م.ع\ن, بن أ%و\س�:
عليه ش.ر,يب¬ ل%ي>ن¬ واد1ع' الع.صا،

ي'ساج,ل�ها ح_اته وت'ساج,ل�ه
وف التنزيل: ما و.د_ع.ك. ر.بeك. وما ق%لى؛ أ%ي ل ي.ق}ط%ع, ال�

الوحي. عنك ول أ%ب\غ.ض.ك.، وذلك أ%نه، صلى ال عليه وسلم، اس\تأ%خر



الوح\ي' عنه فقال ناس من الناس: إ,ن ممداv قد ود�عه ربه وق%له، فأ%نزل ال
تعال: ما ودعك ربك وما قلى، العن وما ق%لك.، وسائر الق�ر�اء قرؤوه:

ود�عك، بالتشديد، وقرأ% عروة بن الزبي: ما و.د.ع.ك ربك، بالتخفيف، والعن
فيهما واحد، أ%ي ما تركك ربك؛ قال:

وكان ما ق%د_م'وا ل4ن\ف�س3هم
أ%ك}ث%ر. ن.ف}عاv م1ن. الذي و.د.ع'وا

وقال ابن جن: إ,نا هذا على الضرورة ل4ن9 الشاعر إذا اض\ط�ر_ جاز له
أ%ن ينطق با ي'ن\ت1ج'ه الق1ياس'، وإ,ن ل ي.ر,د\ به س.ماع¬؛ وأ%نشد قول%

أ%ب ال4سود1 الدeؤل:
ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي، عن خ.ل1يلي، ما الذي

غال%ه ف ال�ب> حت و.د.ع.ه\؟
وعليه قرأ% بعضهم: ما و.د.ع.ك. ر.بeك. وما ق%لى، ل4ن التر\ك. ض.ر\ب¬

من الق1لى، قال: فهذا أ%حسن من أ%ن ي'ع.ل� باب اس\ت.ح\و.ذ% واس\ت.ن\و.ق.
ال%م.ل� ل4ن9 اس\ت1ع\مال% ود.ع. م'راجعة� أ%صل، وإ,علل� استحوذ

واستنوق ونوها من الصحح ترك' أ%صل، وبي مراجعة ال�صول وتركها ما ل خ.فاء
به؛ وهذا بيت روى ال4زهري عن ابن أ%خي ال4صمعي أ%ن عمه أ%نشده ل4نس بن

ز'ن.ي\م� الليثي:
ل%ي\ت. ش1ع\ر,ي، عن أ%م1يي، ما الذي

غال%ه ف الب� حت ود.ع\ه؟
،vخ'ل�با vك ب.ر\قا�ل ي.ك�ن\ ب.ر\ق

إ,ن� خ.ي\ر. الب.ر\ق, ما الغ.ي\ث� م.ع.ه\
قال ابن بري: وقد ر'و,ي. البيتان للمذكورين؛ وقال الليث: العرب ل تقول

ود.ع\ت'ه' فأ%نا وادع¬ أ%ي تركته ولكن يقولون ف الغابر ي.د.ع'، وف
ال4مر د.ع\ه، وف النهي ل ت.د.ع\ه؛ وأ%نشد:

أ%ك}ث%ر. ن.ف}عاv من الذي ود.ع'وا
يعن تركوا. وف حديث ابن عباس: أ%ن النب، صلى ال عليه وسلم، قال:

ل%ي.ن\ت.هي.ن_ أ%قوام¬ عن و.د\ع1هم ال�م'عات1 أ%و لي'خ\ت.م.ن_ على
قلوبم أ%ي عن ت.ر\كهم إ,ي�اها والت_خ.ل©ف1 عنها من و.د.ع. الشيء4 ي.د.ع'ه

و.د\عاv إ,ذا تركه، وزعمت النحوية� أ%ن9 العرب أ%مات'وا مصدر ي.د.ع'
وي.ذ%ر' واس\ت.غ\ن.و\ا عنه بت.ر\ك{، والنب، صلى ال عليه وسلم، أ%فصح العرب



وقد رويت عنه هذه الكلمة؛ قال ابن ال4ثي: وإ,نا ي'ح\مل قولم على قلة
استعماله فهو شاذê ف الستعمال صحيح ف القياس، وقد جاء ف غي حديث

حت قرئ به قوله تعال: ما و.د.ع.ك ربك وما ق%لى، بالتخفيف؛ وأ%نشد ابن
بري لس'و.ي\د1 بن أ%ب كاه1ل�:
س.ل} أ%م1يي: ما الذي غ%ي_ر.ه

عن و,صال، اليو\4م.، حت و.د.ع.ه؟
وأ%نشد لخر:

ف%س.ع.ى م.س\عات.ه ف ق%و\م1ه،
ث ل%م\ ي'د\رك\، ول ع.ج\زاv و.د.ع\

وقالوا: ل ي'د.ع\ ول ي'ذ%ر\ شاذê، وال4عرف ل ي'ود.ع\ ول ي'وذ%ر\،
وهو القياس. والو.داع'، بالفتح: الت_ر\ك'. وقد ود_ع.ه وو.اد.ع.ه

وو.د.ع.ه وواد.ع.ه د'عاء# له من ذلك؛ قال:
فهاج. ج.وÝى ف الق%ل}ب, ض'م>ن.ه ال%و.ى،

ب,ب.ي\ن'ونة{ ي.ن\أ%ى با م.ن\ ي'واد1ع'
وقيل ف قول ابن م'ف%ر>غ�:

د.عين م1ن. الل�و\م ب.ع\ض. الد_ع.ه\
أي ات\ر'ك1ين بعض. التر\ك. وقال ابن هانئ ف الرريه 

(* قوله« ف
الرريه» كذا بالصل ) الذي ي.ت.ص.ن_ع' ف ال4مر ول ي'ع\ت.م.د' منه على
ث1قة{: د.ع\ن من ه1ن\د. فل ج.د1يد.ها ود.ع.ت\ ول خ.ل%ق%ها ر.ق%ع.ت\. وف
حديث ال%ر\ص,: إ,ذا خ.ر.ص\ت'م فخ'ذ�وا ود.ع'وا الثلث، فإ,ن ل ت.د.ع'وا
الثلث فد.عوا الرeبع.؛ قال الطاب: ذهب بعض أ%هل العلم إ,ل أ%نه
ي'ت\ر.ك' لم من ع'ر\ض, الال, ت.و\س1عةv عليهم ل4نه إ,ن أ�خ1ذ% القe منهم

م'س\ت.و\فvى أ%ض.ر_ بم، فإ,نه يكون منها الساق1طة� والال1كة� وما
يأ}كله الطي والناس، وكان عمر، رضي ال عنه، يأ}مر ال�ر�اص. بذلك. وقال

بعض العلماء: ل ي'ترك لم شيء# شائ1ع¬ ف جلة النخل بل ي'ف}ر.د' لم
ن.خلت¬ م.ع\دودةD قد ع'ل1م. م1ق}دار' ثرها بال%ر\ص,، وقيل: معناه أ%نم
إ,ذا ل يرضوا ب,خ.ر\ص1ك�م فد.عوا لم الثلث أ%و الربع ليتصرفوا فيه

ويضمنوا حق9ه ويتركوا الباقي إ,ل أ%ن ي.ج,ف_ وي'ؤخذ ح.ق©ه، ل أ%نه يترك لم
بل عوض ول اخراج؛ ومنه الديث: د.ع\ داع1ي. الل�ب, أ%ي ات\ر'ك\ منه



ف الض_ر\ع شيئاv ي.س\ت.ن\ز,ل� الل�ب.ن. ول ت.س\ت.ق}ص, ح.ل}ب.ه.
والو.داع': ت.و\د1يع' الناس بعضهم بعضاv ف ال%س3ي,. وت.و\د1يع'

ال�ساف1ر, أ%هل%ه إ,ذا أ%راد سفراv: تليف�ه إ,ي�اهم خاف1ض1ي. واد1ع1ي.،
وهم ي'و.د>ع'ونه إ,ذا سافر تفاؤ'لv بالد_عة1 الت يصي إ,ليها إ,ذا

ق%ف%ل%. ويقال ود.ع\ت'، بالتخفيف، ف%و.و.د.ع.؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
،vوس1ر\ت' ال%ط1ي�ة% م.و\د'وعة

ت'ض.ح�ي ر'و.ي\داv، وت'م\سي ز'ر.ي\قا
وهو من قولم فر.س¬ ود1يع¬ وم.و\د'وع¬ ومو.د_ع¬. وت.و.د_ع. القوم'

وت.واد.ع'وا: و.د_ع. بعضهم بعضاv. والتو\د1يع' عند الر_ح1يل، والسم
الو.ادع، بالفتح. قال شر: والتو\د1يع' يكون للحي� واليت؛ وأ%نشد بيت

لبيد:ف%و.د>ع\ بالس_لم أ%با ح'ر.ي\ز�،
وق%ل� وداع' أ%ر\ب.د. بالسلم,

وقال القطامي:
ق1في ق%ب\ل% الت_ف%رeق, يا ض'باعا،

ول ي.ك' م.و\ق1ف¬ م1ن\ك الو.داعا
أ%راد ول ي.ك' م1ن\ك1 م.و\ق1ف. الو.داع, وليكن موقف غ1ب\طة{ وإ,قامة
ل4ن� موقف الوداع يكون ل1لف1راق, ويكون م'ن.غ_صاv با يتلوه من

التبار,يح, والشو\ق,. قال ال4زهري�: والتو\د1يع'،وإ,ن كان أ%صل�ه ت.خ\ليف.
ال�ساف1ر, أ%ه\له وذ%و,يه واد1عي.، فإ,ن9 العرب تضعه موضع التحية1 والسلم

ل4نه إ,ذا خ.ل�ف. دعا لم بالسلمة والبقاء ود.عو\ا بث}ل, ذلك؛ أ%ل
ترى أ%ن لبيداv قال ف أخيه وقد مات:

ف%و.د>ع\ بالسلم أ%با ح'ر.ي\ز�
أ%راد الدعاء له بالسلم بعد موته، وقد رثاه لبيد بذا الشعر وود_ع.ه

ت.و\د1يع. الي� إ,ذا سافر، وجائز أ%ن يكون التو\د1يع' ت.ر\ك%ه إ,ياه ف
الف}ض, والد_عة1. وف نوادر ال4عراب: ت'و'د>ع. م1ن>ي أ%ي س'لYم.

ع.ل%ي_. قال ال4زهري: فمعن ت'و'د>ع. منهم أ%ي س'لYم. عليهم للتوديع؛
وأ%نشد ابن السكيت قول مالك بن نويرة وذكر ناقته:

قاظ%ت\ أ�ثال% إ,ل ال%ل، وت.ر.ب_ع.ت\
بال%ز\ن1 عاز,بةv ت'س.نe وت'ود.ع'

قال: ت'ود.ع' أ%ي ت'و.د_ع'، ت'س.نe أ%ي ت'ص\ق%ل� بالر_ع\ي. يقال:



س.ن_ إ,بل%ه إ,ذا أ%ح\س.ن. الق1يام. عليها وص.ق%ل%ها، وكذلك ص.ق%ل% ف%ر.س.ه
إ,ذا أ%راد أ%ن ي.ب\ل�غ% من ض'م\ر,ه ما يبلغ الص_ي\ق%ل� من السيف، وهذا

مثل؛ وروى شر عن مارب: ود_ع\ت' فلناv من واد1ع السلم. وو.د_ع\ت'
فلناv أ%ي ه.ج.ر\ت'ه. والو.داع': الق1لى.

وال�واد.عة� والت_واد'ع': ش1ب\ه' ال�صالة1 والت_صال�ح,.
والو.د1يع': الع.ه\د'. وف حديث ط%ه\فة%: قال عليه السلم: لكم يا بن ن}د{

ودائ1ع' الش>ر\ك1 ووضائع' الال؛ ودائ1ع' الشر\ك1 أ%ي الع'هود' وال%واث1يق'،
يقال: أ%ع\ط%ي\ت'ه و.د1يعاv أ%ي ع.ه\داv. قال ابن ال4ثي: وقيل يتمل

أ%ن يريدوا با ما كانوا اس\ت'ود1ع'وه من أ%م\وال, الكفار الذين ل يدخلوا
ف ال3سلم، أ%راد إ,ح\لل%ها لم ل4نا مال كافر ق�د1ر. عليه من غي

ع.ه\د{ ول شر\ط{، ويدل عليه قوله ف الديث: ما ل يكن ع.ه\د¬ ول
م.و\ع1د¬. وف الديث: أ%نه واد.ع. ب.ن فلن أ%ي صال%ح.هم وسال%م.هم على ترك

الرب وال4ذى، وحقيقة ال�وادعة1 ال�تاركة� أ%ي ي.د.ع' كل واحد منهما ما
هو فيه؛ ومنه الديث: وكان كعب الق�ر.ظ1يe م'واد1عاv لرسول ال، صلى

ال عليه وسلم. وف حديث الطعام: غ%ي\ر. م.ك}ف�ور� ول م'و.د_ع� ،ل
م'س\ت.غ\نÝى عنه ر.ب�نا أ%ي غي م.ت\ر'وك1 الطاعة1، وقيل: هو من الو.داع,

وإ,ليه ي.ر\ج,ع'. وت.واد.ع. القوم: أ%ع\طى بعض'هم بعضاv ع.ه\داv، وكله من
الصالة؛ حكاه الروي� ف الغريبي. وقال ال4زهري: ت.واد.ع. الف%ريقان1

إ,ذا أ%ع\طى كل منهم الخر,ين. عهداv أ%ن ل ي.غ\ز'و.ه'م؛ تقول: واد.ع\ت'
الع.د'و_ إ,ذا هاد.ن\ت.ه م'واد.عةv، وهي ال�د\نة� وال�وادعة�. وناقة
م'و.د_عةD: ل ت'ر\ك%ب ول ت'ح\ل%ب. وت.و\د1يع' الف%حل,: اق}ت1ناؤ'ه

للف1ح\لة1. واس\ت.و\د.عه مالv وأ%و\د.ع.ه إ,ياه: د.ف%ع.ه إ,ليه ليكون عنده
ود1يعةv. وأ%و\د.ع.ه: ق%ب,ل% منه الو.د1يعة؛ جاء به الكسائي ف باب

ال4ضداد؛ قال الشاعر:
اس\ت'ود1ع. الع1ل}م. ق1ر\طاس¬ ف%ض.ي_ع.ه'،

فب,ئ}س. م'س\ت.ود.ع' الع1ل}م, الق%راط1يس'
وقال أ%بو حات: ل أ%عرف أ%و\د.ع\ت'ه ق%ب,ل}ت' و.د1يع.ته، وأ%نكره شر

إ,ل أ%نه حكى عن بعضهم اس\ت.و\د.ع.ن ف�لنD بعياv فأ%ب.ي\ت' أ%ن
أ�ود1ع.ه أ%ي أ%ق}ب.ل%ه؛ قال ال4زهري: قاله ابن شيل ف كتاب ال%ن\ط1ق,

والكسائ1يe ل يكي عن العرب شيئاv إ,ل وقد ض.ب.ط%ه وحف1ظه. ويقال:



أ%و\د.ع\ت' الرجل مالv واس\ت.و\د.ع\ت'ه مالv؛ وأ%نشد:
يا ابن. أ%ب ويا ب'ن.ي_ أ�م>ي.ه\،

أ%و\د.ع\ت'ك. ال4 الذي ه'و ح.س\ب,ي.ه\
وأ%نشد ابن ال4عراب:

حت إ,ذا ض.ر.ب. الق�س'وس ع.صاه'م'،
ود.نا من. ال�ت.ن.س>كي. ر'ك�وع'،

أ%و\د.ع\ت.نا أ%ش\ياء4 واس\ت.و\دع\ت.نا
أ%ش\ياء4، لي\س. ي'ض1يع'ه'ن_ م'ض1يع'

:vوأ%نشد أ%يضا
إ,ن} س.ر_ك. الر�يe ق�ب.ي\ل% الن_اس,،
ف%و.د>ع, الغ.ر\ب. ب,و.ه\م� شاس,

ود>ع, الغ.ر\ب. أ%ي اجعله ود1يعةv لذا ال%م.ل أ%ي أ%ل}ز,م\ه
الغ.ر\ب..والو.د1يعة�:واحدة الو.دائ1ع,، وهي ما اس\ت'ود1ع.. وقوله تعال:

فم'س\ت.ق%رÒ وم'س\ت.و\د.ع¬؛ ال�س\ت.و\د.ع' ما ف ال4رحام، واس\ت.عاره علي،
رضي ال عنه، للح1ك}مة وال�ج�ة فقال: بم ي.حفظ ال� ح'ج.ج.ه حت

يود1عوها ن'ظراء4ه'م وي.زر.ع'وها ف ق�لوب, أ%شباه1ه,م؛ وقرأ% ابن كثي وأ%بو
عمرو: فمستق1ر�، بكسر القاف، وقرأ% الكوفيون ونافع وابن عامر بالفتح وكلهم
قال: ف%م'س\ت.ق1ر� ف الرحم ومستودع ف صلب ال4ب، روي ذلك عن ابن مسعود

وماهد والضحاك. وقال الزجاج: ف%ل%ك�م ف ال4ر\حام, م'س\ت.ق%رÒ ولكم
ف ال4ص\لب م'س\ت.و\د.ع¬، ومن قرأ% فمستق1ر�، بالكسر، فمعناه فمنكم
م'س\ت.ق1رÒ ف ال4حياء ومنكم م'س\ت.و\د.ع¬ ف الث�رى. وقال ابن مسعود ف

قوله: ويعلم م'س\ت.ق%ر_ها وم'س\ت.و\د.عها أ%ي م'ست.ق%ر_ها ف ال4رحام
وم'س\ت.و\د.ع.ها ف ال4رض. وقال قتادة ف قوله عز وجل: ود.ع\ أ%ذاه'م

وت.و.ك�ل} على ال؛ يقول: اص\ب,ر\ على أ%ذاهم. وقال ماهد: ودع أ%ذاهم أ%ي
أ%ع\ر,ض\ عنهم؛ وف شعر العباس يدح النب، صلى ال عليه وسلم:

م1ن\ ق%ب\ل1ها ط1ب\ت. ف الظYلل, وف
م'س\ت.و\د.ع�، حيث� ي'خ\ص.ف' الو.ر.ق'

ال�س\ت.و\د.ع': ال%كان� الذي تعل فيه الوديعة، يقال: اس\ت.و\د.ع\ت'ه
ود1يعةv إ,ذا اس\ت.ح\ف%ظ}ت.ه إ%ي�اها، وأ%راد به الوضع الذي كان به آدم'

وحو�اء من النة، وقيل: أ%راد به الر_ح1م..



وطائ1ر¬ أ%و\د.ع': تت. حن.ك1ه بياض. والو.د\ع' والو.د.ع': الي.ر\ب'وع'،
وال4و\د.ع أ%يضاv من أ%ساء اليبوع.

والو.د\ع': الغ.ر.ض' ي'ر\م.ى فيه. والو.د\ع': وث%ن¬. وذات' الو.د\ع,:
وث%ن¬ أ%يضاv. وذات الو.د\ع,: سفينة نوح، عليه السلم، كانت العرب ت'ق}س3م'

با فتقول: ب,ذات1 الود\ع؛ قال ع.د1ي� بن زيد العب�اد1ي:
ك%ل9، ي.م1يناv بذات1 الو.د\ع,، ل%و\ ح.د.ث%ت\

فيكم، وقاب.ل% ق%ب\ر' الاج,د1 الز�ارا
يريد سفينة% نوح، عليه السلم، ي.ح\ل1ف' با ويعن بالاج,د1 النeعمان%

بن. النذ1ر,، والز_ار' أ%راد الزارة بالزيرة، وكان النعمان م.ر,ض.
هنالك. وقال أ%بو نصر: ذات' الود\ع, مكة� ل4نا كان يعلق عليها ف

س'ت'ور,ها الو.د\ع'؛ ويقال: أ%راد بذات الو.د\ع, ال4و\ثان%. أ%بو عمرو:
Dعليه حائط �الو.د1يع' ال%ق}ب'رة�. والود\ع'، بسكون الدال: جائ1ر¬ ي'حاط

ي.د\ف1ن' فيه القوم' موتاهم؛ حكاه ابن ال4عراب عن ال%س\ر'وح1ي�؛
vوأ%نشد:ل%ع.م\ر,ي، لقد أ%و\ف ابن' ع.و\ف{ عش1ي�ة

على ظ%ه\ر, و.د\ع�، أ%ت\ق%ن. الر_ص\ف. صان,ع'ه\
،vوف الو.د\ع,، لو ي.د\ري ابن' ع.و\ف{ عش1ي�ة

غ1ن الده\ر, أ%و ح.ت\ف¬ ل1م.ن\ هو طال1ع'ه\
قال السروحي�: سعت رجلv من بن رويبة بن ق�ص.ي\بة% بن نصر بن سعد بن

بكر يقول: أ%و\ف%ى رجل منا على ظهر و.د\ع� بال�م\ه'ورة1، وهي حرة لبن
سعد بن بكر، قال: فسمعت قائلv يقول ما أ%ن\ش.د\ناه، قال: فخرج ذلك الرجل

،vمن قريش فأ%رسل معه بضعة عشر رجل vفأ%خب با رجل vحت أ%تى قريشا
فقال: اح\ف1ر'وه واقرؤوا القرآن عنده واق}ل%ع'وه، فأ%توه فقلعوا منه فمات

ستة منهم أ%و سبعة وانصرف الباقون ذاهبة عقولم ف%ز.عاv، فأ%خبوا صاحبهم
فك%ف©وا عنه، قال: ول ي.ع'د\ له بعد ذلك أ%حد؛ كل9 ذلك حكاه ابن

.vال4عراب عن السروحي�، وجع الو.د\ع, و'د'وع¬؛ عن السروحي أ%يضا
والو.داع': واد{ بكة%، وث%ن,ي�ة� الو.داع, منسوبة إ,ليه. ولا دخل

النب، صلى ال عليه وسلم، مكة يوم الفتح استقبله إ,ماء� مكة% ي'ص.فYق}ن.
وي.ق�ل}ن:

ط%ل%ع. الب.د\ر' علينا
من ث%ني�ات1 الوداع,،



وج.ب. الشك}ر' علينا،
ما د.عا ل3 داع,

وو.د\عان�: اسم موضع؛ وأ%نشد الليث:
eس1ي Dببي\ض و.د\عان% ب,ساط

�وواد1عة�: قبيلة إ,ما أ%ن تكون من ه.م\دان%، وإ,م�ا أ%ن تكون ه.م\دان
منها، ومو\د'وع¬: اسم فرس ه.ر,م, بن ض.م\ض.م� ال�ر�ي، وكان ه.ر,م¬ ق�ت1ل%

ف ح.ر\ب, داح1س�؛ وفيه تقول نائحت'ه:
يا ل%ه\ف. ن.ف}س3ي ل%ه.ف. ال%ف}ج'وع,،
أ%ن} ل أ%ر.ى ه.ر,ماv على م.و\د'وع,

@وذع: قال ال4زهري� ف آخر ترجة عذاv: قال ابن السكيت فيما قرأ}ت له من
ال4لفاظ إ,ن صح له: وذ%ع. الاء� ي.ذ%ع' وه.م.ى ي.ه\م1ي إ,ذا سال، قال:
والواذ1ع' ال%ع1ي'، قال: وكل© ماء� جر.ى على ص.فاة{ فهو واذ1ع¬. قال

ال4زهري: هذا حرف منكر وما رأ%يته إ,ل ف هذا الكتاب وينبغي أ%ن يفتش
عنه.

@ورع: الو.ر.ع': الت_ح.رeج'. ت.و.ر_ع. عن كذا أ%ي تر_ج. والو.ر,ع'،
بكسر الراء: الرجل التقي ال�ت.ح.ر>ج'، وهو و.ر,ع¬ بي>ن الور.ع,، وقد
vوور.عا vور,ع. من ذلك ي.ر,ع' وي.و\ر.ع'؛ ال4خية عن اللحيان، ر,عة

�ور\عاv؛ حكاها سيبويه، وور'ع. ور'وعاv ووراعة وت.و.ر_ع.، والسم الر>عة
والر>يعة�؛ ال4خ1ية� على القلب. ويقال: فلن س.يء� الر>عة1 أ%ي قليل

الور.ع,. وف الديث: م1لك' الد>ين, الور.ع'؛ الور.ع' ف ال4صل: الك%ف�
عن ال%حار,م, والتح.رeج' منه وت.و.ر_ع. من كذا، ث استعي للكف عن

الباح واللل.
ال4صمعي: الر>عة� ال%د\ي' وح'س\ن' اليئة1 أ%و س'وء اليئة. يقال:

قوم ح.س.نةD ر,ع.ت'هم أ%ي شأ}ن'هم وأ%م\ر'هم وأ%د.ب'هم، وأ%صله من الو.ر.ع,
وهو الك%ف� عن القبيح. وف حديث السن، رضي ال عنه: از\د.ح.م'وا عليه

فرأ%ى منهم ر,عةv سي>ئةv فقال: اللهم� إ,ل%ي\ك.؛ يريد بالر>عة1 ههنا
الح\ت1شام. والك%ف_ عن س'وء3 ال4د.ب, أ%ي ل ي'ح\س3ن'وا ذلك. يقال:
و.ر,ع. ي.ر,ع' ر,عةv مثل و.ث1ق. ي.ث1ق' ث1ق%ةv. وف حديث الد�عاء: وأ%ع1ذ}ن

من س'وء3 الر>عة1 أ%ي من س'وء3 الكف> عما ل ي.ن\ب.غ1ي. وف حديث ابن
عوف: وب,ن.ه\يه ي.ر,ع'ون أ%ي ي.ك�ف©ون%. وف حديث قيس بن عاصم: فل



ي'و.ر_ع' رجل عن ج.ل ي.ختطمه أ%ي ي'ك%فe وي'م\نع'، وروي ي'وز.ع'، بالزاي،
وسنذكره بعدها.

والو.ر.ع'، بالتحريك: ال%بان�، سي بذلك ل3ح\جام1ه ون'ك�وصه. قال ابن
السكيت: وأ%صحابنا يذهبون بالورع إ,ل البان، وليس كذلك، وإ,نا الورع

الصغي الضعيف الذي ل غ%ناء4 عنده. يقال: إ,نا مال فلن أ%و\راع أ%ي
صغار، وقيل: هو الصغي الضعيف من الال وغيه، والمع أ%و\راع¬، وال�نثى من

كل ذلك. و.ر.عةD، وقد و.ر'ع.، بالضم، ي.و\ر'ع' و'ر\عاv، بالضم ساكنة
الراء، و.و'ر'وعاv وو'ر\عةv وو.راعةv وو.راعاv، وو.ر,ع.، بكسر الراء، ي.ر,ع'

و.ر.عاv؛ حكاها ثعلب عن يعقوب، وو.راعةv، وأ%رى ي.ر.ع'، بالفتح، لغة
ك%ي.د.ع'،وت.و.ر_ع.، كل ذلك إ,ذا ج.ب'ن. أ%و صغ'ر، والور.ع: الضعيف ف رأ}يه

وعقله وبدنه؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
ر,عة� ال4ح\م.ق, ي.ر\ض.ى ما ص.ن.ع\

فس�ره فقال: ر,عة� ال4حق, حال%ت'ه الت ي.ر\ض.ى با. وحكى ابن د'ريد:
رجل و.ر.ع¬ ب.ي>ن' الو'ر'وعة؛ ويشهد بصحة قوله قول الراجز:

،�ل ه.ي>بانD ق%ل}ب'ه م.ن_ان
�ول ن.خ1يب¬ ور.ع¬ ج.بان

قال: وهذه كلها من صفات البان1. ويقال: الو.ر.ع' على العموم الضعيف من
الال وغيه.

وور_عه عن الشيء ت.و\ر,يعاv: كف�ه. وف حديث عمر، رضي ال عنه:
و.ر>ع, اللYص_ ول ت'راع1ه؛ فس�ره ثعلب فقال: يقول إ,ذا ش.ع.ر\ت. به
ورأ%ي\ت.ه ف م.ن\ز,ل1ك. فاد\ف%ع\ه واك}ف�ف}ه عن أ%خذ متاع1ك، وقوله ول

ت'راع1ه أ%ي ل ت'ش\ه,د\ عليه، وقيل: معناه ر'د_ه بتعرeض له أ%و ت.ن\بيه ول
ت.نت.ظ1ر ما يكون من أ%مره. وكل شيء تنتظره، فأ%نت تراعيه وت.ر\عاه؛ ومنه

تقول: هو ي.ر\ع.ى الشمس. أ%ي ي.نت.ظ1ر' و'ج'وب.ها، قال: والشاعر ي.ر\ع.ى
النجوم. وقال أ%بو عبيد: اد\ف%ع\ه واك}ف�ف\ با اس\ت.ط%ع\ت. ول تنتظر

فيه شيئاv. وكل شيء ك%ف%ف}ت.ه، فقد ورع\ت.ه؛ وقال أ%بو زبيد:
vوور_ع\ت' ما يكن الو'ج'وه. ر,عاية

لي.ح\ض'ر. خ.ي¬، أ%و لي.ق}ص'ر. م'ن\ك%ر'
يقول: ور_ع\ت' عنكم ما ي.ك}ن وجوهكم، ت.م.ن_ن. بذلك عليهم. وف حديث

عمر أ%يضاv أ%نه قال للسائب: و.ر>ع\ عن ف الد>ر\ه.م, والد>رهي أ%ي



ك�ف_ عن ال�صوم. بأ%ن ت.ق}ض1ي. بينهم وت.ن'وب. عن ف ذلك، وف حديثه
الخر: وإ,ذا أ%ش\ف%ى و.ر,ع. أ%ي إذا أ%ش\ر.ف. على معصية ك%ف_.

وأ%و\ر.ع.ه أ%يضاv: لغة ف و.ر_ع.ه؛ عن ابن ال4عراب، وال�ول أ%ع\لى.
وو.ر_ع. ال3بل% عن ال%و\ض,: ر,د_ها فار\ت.د_ت\؛ قال الراعي:

وقال الذي ي.ر\ج'و الع'للة%: و.ر>عوا
عن الاء ل ي'ط}ر.ق\، و.ه'ن_ ط%وار,ق�ه\

وو.ر_ع. الفر.س.: ح.ب.س.ه بلجامه. وو.ر_ع. بينهما وأ%و\ر.ع.: ح.ج.ز..
والتو\ر,يع': الك%فe وال%ن\ع'؛ وقال أبو دواد:

ف%ب.ي\نا ن'و.ر>ع'ه' باللYجام،
ن'ر,يد' به ق%ن.صاv أ%و غ1وارا

أ%ي ن.ك�ف©ه. ومنه الو.ر.ع' التحرeج'. وما و.ر_ع. أ%ن ف%ع.ل% كذا
وكذا أ%ي ما ك%ذ�ب.

وال�وار.عة�: ال�ناط%قة� وال�كال%م.ة� ووار.ع.ه: ناط%ق%ه. وف
الديث: كان أ%بو بكر وعمر، رضي ال عنهما، ي'وار,عان,ه، يعن عل9ياv، رضي

ال عنه، أ%ي ي.س\ت.ش1يان,ه؛ هو من ال�ناط%قة1 وال�كال%م.ة1؛ قال
حسان:ن.ش.د\ت' ب.ن الن_ج_ار, أ%ف}عال% وال1دي،

إ,ذا العان ل ي'وج.د\ له م.ن\ ي'وار,ع'ه\
ويروى: ي'واز,ع'ه.

وم'و.ر>ع¬ وور,يعة�: اسان. والو.ر,يعة�: اسم فرس مالك بن ن'و.ي\ر.ة%؛
وأ%نشد الازن ف الو.ر,يعة1:
ور.د_ خ.ل1يل%نا بع.طاء3 ص1د\ق�،
وأ%ع\ق%ب.ه الو.ر,يعة% من ن,صاب,

وقال: الو.ر,يعة� اسم فرس، قال: ون,صاب¬ اسم فرس كان لالك بن نويرة
وإ,نا يريد أ%ع\ق%ب.ه الو.ر,يعة% من نسل ن,صاب�. والو.ر,يعة�: موضع؛ قال

جرير:
أ%ح.ق¾ا رأ%ي\ت. الظ�اع1ن,ي. ت.ح.م_ل�وا

من. ال%ز\ع,، أ%و واري الود1يعة1 ذي ال4ث}ل,؟
وقيل: هو واد{ معروف فيه شجر كثي؛ قال الراعي يذكر ال%واد1ج.:

ي'خ.ي_ل}ن. من أ%ث}ل, الو.ر,يعة1، وان\ت.ح.ى
لا الق%ي\ن' ي.ع\ق�وب¬ بف%أ}س� وم1ب\ر.د1



@وزع: الو.ز\ع': ك%فe النف}س, عن ه.واها. وز.ع.ه وبه ي.ز.ع' وي.ز,ع'
وز\عاv: كف�ه فات_ز.ع. هو أ%ي ك%ف_، وكذلك ور,ع\ت'ه. والواز,ع' ف

الر\ب,: ال�و.ك�ل� بالصeف�وف1 ي.ز.ع' من تقد_م منهم بغي أ%مره. ويقال:
وز.ع\ت' ال%ي\ش. إ,ذا ح.ب.س\ت. أ%و_ل%هم على آخرهم. وف الديث: أ%ن

إ,بليس رأ%ى جبيل%، عليه السلم، يوم ب.د\ر� ي.ز.ع' اللئكة% أ%ي
ي'رت>ب'هم وي'س.و>يه,م وي.ص'ف©هم للحرب, فكأ%نه ي.ك�ف©هم عن التف%رeق,

Dغ1ي.ة% ر.ج'ل�والن\ت1شار,. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%ن9 ال
واز,ع¬؛ يريد أ%نه صال للتقد�م على اليش وتدبي, أ%مرهم وترتيبهم ف قتالم.

وف التنزيل: فهم ي'وز.ع'ون%، أ%ي ي'ح\ب.س' أ%و�ل�هم على آخ1رهم، وقيل:
ي'ك%ف©ون%. وف الديث: م.ن ي.ز.ع' السلطان� أ%كثر' من ي.ز.ع' القرآن�؛
معناه أ%ن9 م.ن ي.ك�فe عن ارت1كاب, الع.ظائ1م م.خافة% السلطان1 أ%كثر'

من ت.ك�ف©ه مافة� القرآن1 وال3 تعال، فمن يكف©ه السلطان� عن
العاصي أ%كثر من يكفه القرآن� بال4م\ر, والنهي, وال3نذار؛ وقول خصيب

الض_م\ر,ي�:
لا رأ%يت' ب.ن ع.م\ر�و و.ياز,ع.ه'م،

أ%ي\ق%ن\ت' أ%ن>ي لم ف هذه ق%و.د'
أ%راد واز,ع.هم فقلب الواو ياء طلباv للخفة وأ%يضاv فت.ن.ك�ب. المع

بي واوين: واو العطف وياء الفاعل 
(* قوله« وياء الفاعل» كذا بالصل،) وقال
السكري: لغتهم جعل الواو ياء؛ قال النابغة:

على ح1ي. عات.ب\ت' ال%ش1يب. على الص>با،
وقلت': أ%ل%م�ا أ%ص\ح'، والش_يب' واز,ع'ف

وف حديث ال%س.ن, لا و.ل% القضاء4 قال: ل بد للناس من و.ز.عة{ أ%ي
أ%ع\وان{ ي.ك�ف©ونم عن التعدي والشر> والف%ساد1، وف رواية: من واز,ع�
أ%ي من سلطان{ ي.ك�ف©هم وي.ز.ع' بعض.هم عن بعضهم، يعي السلطان%

وأ%صحاب.ه. وف حديث جابر: أ%ردت أ%ن أ%ك}ش1ف. عن وج\ه1 أ%ب ل9ا ق�ت1ل%
والنبe، صلى ال عليه وسلم، ينظر إ,ل فل ي.ز.ع'ن أ%ي ل ي.ز\ج'ر'ن ول

ي.ن\هان. وواز,ع¬ وابن' واز,ع�، كلها: الكلب ل4نه ي.ز.ع' الذئب عن
الغنم أ%ي يك�ف©ه. والواز,ع': الاب,س' العسكر, ال�و.ك�ل� بالصفوف1

يتقد_م الصف فيصلحه ويقد>م ويؤ.خر، والمع وز.عةD وو'ز�اع¬. وف حديث أ%ب



بكر، رضي ال عنه، وقد ش'ك1ي. إ,ليه بعض' ع'م�ال1ه ل1ي.ق}ت.ص_ منه فقال:
أ%نا أ�ق1يد' من وز.عة1 ال3، وهو جع واز,ع�، أ%راد أ�ق1يد' من الذين

يكف�ون% الناس. عن ال3ق}دام على الشر. وف رواية: أ%ن عمر قال ل4ب
بكر أ%ق1ص_ هذا من هذا بأ%ن\ف1ه، فقال: أ%نا ل أ�ق1صe من وز.ع.ة1 ال،

فأ%م\س.ك..
والو.ز,يع': اسم للجم\ع, كالغ.زي>. وأ%و\ز.ع\ت'ه بالشيء: أ%غ}ر.ي\ت'ه
فأ�وز,ع. به، فهو م'وز.ع¬ به أ%ي م'غ\رÝى به؛ ومنه قول النابغة:

ف%هاب. ض'م\ران� منه، حيث� ي'وز,ع'ه
ط%ع\ن. ال�عار,ك1 عند ال%ح\ج,ر, الن_ج'د1

أ%ي ي'غ\ر,يه. وفاعل ي'وز,ع'ه مضمر يعود على صاحبه أ%ي ي'غ\ر,يه صاحب'ه،
وط%ع\ن. منصوب باب.، والن_ج'د' نعت ال�عار,ك1 ومعناه الشجاع'، وإ,ن
جعلته نعتاv للم.ح\ج,ر فهو من الن_ج.د1 وهو الع.ر.ق'، والسم والصدر'
جيعاv الو.ز'وع'، بالفتح. وف الديث: أ%نه كان م'وز.عاv بالس>واك1 أ%ي

م'ول%عاv به. وقد أ�وز,ع. بالشيء ي'وز.ع' إ,ذا اعتاد.ه وأ%كثر منه
وأ�ل}ه,م.. والو.ز'وع': الو.ل�وع'؛ وقد أ�وز,ع. به و.ز'وعاv: وقد أ�وز,ع. به
و.ز'وعاv: كأ�ول1ع. به و'ل�وعاv. وحكى اللحيان: إ,نه ل%و.ل�وع¬ و.ز'وع¬،

قال: وهو من التباع. وأ%و\ز.ع.ه الشيء4: أ%ل}ه.مه إ,ياه. وف التنزيل:
رب> أ%و\ز,ع\ن أ%ن أ%شكر ن,ع\م.ت.ك. الت أ%ن\ع.م\ت. علي�؛ ومعن

أ%و\ز,ع\ن أ%ل}ه,م\ن وأ%ول1ع\ن به، وتأ}ويل�ه ف اللغة ك�ف�ن عن ال4شياء
إل عن شكر نعمتك، وك�ف�ن عما ي'باع1د'ن عنك. وحكى اللحيان:

ل1ت'وز.ع\ بتقوى ال أ%ي ل1ت'ل}ه.م\ بتقوى ال؛ قال ابن سيده: هذا نص لفظه
وعندي أ%ن معن قولم ل1ت'وز.ع\ بتقوى ال من الو.ز'وع الذي هو الو'ل�وع'،

وذلك ل4نه ل يقال ف اللام أ%و\ز.ع\ت'ه بالشيء، إ,نا يقال
أ%و\ز.ع\ت'ه الشيء4. وقد أ%و\ز.ع.ه ال إ,ذا أ%ل}ه.م.ه. واس\ت.و\ز.ع¬ت' ال ش'كره

فأ%و\ز.ع.ن أ%ي اس\ت.ل}ه.م\ت'ه فأ%ل}ه.م.ن. ويقال: قد أ%و\ز.ع\ت'ه
بالشيء إ,يزاعاv إ,ذا أ%غ}ر.يته، وإ,نه ل�وز.ع¬ بكذا وكذا أ%ي م'غ\رÝى به،

والسم الو.ز'وع'. وأ�وز,ع\ت' الشيء4: مثل أ�ل1م\ت'ه وأ�ول1ع\ت' به.
والتو\ز,يع': الق1س\م.ة� والت_ف}ر,يق'. وو.ز_ع. الشيء: ق%س_مه

وف%ر_قه. وتوزعوه فيما بينهم أ%ي ت.ق%س_موه،يقال: وز_ع\نا ال%ز'ور. فيما
بيننا. وف حديث الضحايا: إل غ�ن.ي\مة{ ف%ت.و.ز_ع'وها أ%ي اقتسموها



بينهم. وف الديث: أ%نه ح.ل%ق. شع.ره ف الج وو.ز_ع.ه بي الناس أ%ي
ف%ر_قه وقس.مه بينهم، و.ز_عه ي'و.ز>ع'ه ت.وز,يعاv، ومن هذا أ�خ1ذ%

ال4وزاع'، وهم الف1ر.ق' من الناس، يقال أ%ت.ي\ت'هم وهم أ%و\زاع¬ أ%ي
م'ت.ف%ر>ق�ون. وف حديث عمر: أ%نه خرج ليلة ف شهر رمضان والناس' أ%و\زاع¬ أ%ي يصلون

متفرقي غي متمعي على إ,مام واحد، أ%راد أ%نم كانوا يتنفلون فيه بعد
العشاء متفرقي؛ وف شعر حسان:

بض.ر\ب� كإ,يزاع, ال%خاص, م'شاش.ه
جعل ال3يزاع. موضع الت_و\ز,يع, وهو الت.ف}ريق'، وأ%راد بال�شاش, ههنا

الب.و\ل%، وقيل: هو بالغي العجمة وهو بعناه. وبا أ%وزاع¬ من الناس
وأ%و\باش¬ أ%ي ف1ر.ق¬ وجاعات، وقيل: هم الضeر'وب التفر_قون، ول واحد

:vل4وزاع؛ قال الشاعر يدح رجل
أ%ح\ل%ل}ت بيت.ك بال%م1يع,، وبعض'هم

م'ت.ف%ر>ق¬ ل1ي.ح1ل� بال4و\زاع,
ال4و\زاع' ههنا: بيوت من\ت.ب,ذةD عن م'ج\ت.م.ع, الناس,. وأ%و\ز.ع.

بينهما: فر_ق. وأ%ص\ل%ح.. والت_ز,ع': الشديد' النف}س,؛ وقول خصيب يذكر
ق�ر\ب.ه من ع.د'و¼ له:

ل9ا ع.ر.ف}ت' ب.ن ع.م\ر�و وياز,ع.ه'م\،
أ%ي\ق%ن\ت' أ%ن>ي ل�م\ ف هذه ق%و.د'

قال: ياز,ع'هم لغتهم يريدون واز,ع.هم ف هذه الوقعة أ%ي س.ي.س\ت.ق1يد'ون
منا.

وأ%و\ز.ع.ت1 الناقة� ببولا أ%ي ر.م.ت\ به ر.م\ياv وقط�ع.ت\ه، قال
الصمعي: ول يكون ذلك إ,ل� إ,ذا ضربا الفحل؛ قال ابن بري: وقع هذا الرف

ف بعض النسخ مصح_فاv، والصواب أ%و\ز.غ%ت\، بالغي معجمة، قال: وكذلك
ذكره الوهري ف فصل وز.غ%.

وال4و\زاع': بطن من ه}دان% منهم ال4و\زاع1يe. وال4و\زاع': بطون من
ح1م\ي.ر، سوا بذا ل4نم تفر_قوا. وو.ز'وع': اسم امرأ%ة. وف حديث قيس

بن عاصم: ل ي'وز.ع' رجل عن جل ي.خ\ط1م'ه 
(* قوله «يطمه» تقدم ف ورع:

يتطمه، والؤلف ف اللي تابع للنهاية.) أ%ي ل ي'ك%فe ول ي'م\نع؛
هكذا ذكره أ%بو موسى ف الواو مع الزاي، وذكره الروي ف الواو مع الراء،



وقد تقد�م.
@وسع: ف أ%س\مائ1ه سبحانه وتعال الواس1ع': هو الذي و.س1ع. ر,ز\ق�ه جيع.

خ.ل}ق1ه وو.س1عت\ رحت'ه كل شيء وغ1ناه كل ف%ق}ر�. وقال ابن ال4نباري:
الواسع من أ%ساء3 ال الكثي' العطاء3 الذي ي.س.ع' لا ي'س\أ%ل�، قال:

وهذا قول أ%ب عبيدة. ويقال: الواس1ع' ال�ح1يط� بكل شيء من قوله و.س1ع. كل
شيء� ع1ل}ماv؛ وقال:

أ�ع\ط1يه,م' ال%ه\د. م1ن ب.ل}ه. ما أ%س.ع'
معناه ف%د.ع\ ما أ�ح1يط� به وأ%ق}د1ر عليه، العن أ�عطيهم ما ل أ%جده
إ,ل� بال%ه\د1 ف%د.ع\ ما أ�حيط� به. وقال أ%بو إ,سحق ف قوله تعال:

فأ%ينما ت'و.ل©وا ف%ث%م_ وجه' ال إ,ن9 ال واس1ع عليم؛ يقول: أ%ينما
تولوا فاقصدوا وجه ال ت.ي.مeمكم الق1ب\لة، إ,ن ال واسع عليم، يدل على

أ%نه ت.و\س1عةD على الناس, ف شيء ر.خ_ص. لم؛ قال ال4زهري: أ%راد
التحري عند إ,ش\كال, القبلة.

والسعة: نقبض الض>يق، وقد و.س1ع.ه ي.س.ع'ه وي.س3ع'ه س.عةv، وهي قليلة،
أ%عن ف%ع1يل% ي.ف}ع1ل� وإ,نا فتحها حرف اللق، ولو كانت ي.ف}ع.ل� ثبتت

الواو وصحت إ,ل� بس.ب ياج.ل�. ووس'ع، بالضم، وساعةv، فهو و.س1يع¬.
وشيء# و.س1يع¬ وأ%س1يع¬: واس1ع¬. وقوله تعال: للذين أ%حسنوا ف هذه الدنيا

حس.نةD وأ%ر\ض' ال3 واسعةD؛ قال الزجاج: إ,نا ذ�ك1ر.ت\ س.عة� ال4رض,
ههنا لن كان مع من يعبد ال4صنام فأ%م1ر. بالجرة عن البل%د الذي ي'كره

vفيه على ع1باد.ت1ها كما قال تعال: أ%ل تكن أ%رض' ال3 واس1عة
فت'هاج,ر'وا فيها؛ وقد جرى ذ1ك}ر' ال4و\ثان1 ف قوله: وجعل ل أ%نداداv لي'ض1ل�

عن سبيل1ه. وات_س.ع.: ك%و.س1ع.. وسع الكسائي: الطريق يات.س3ع'،
أ%رادوا ي.و\ت.س3ع' فأ%بدلوا الواو أ%لفاv طلباv للخفة كما قالوا ياج.ل� ونوه،

وي.ت_س3ع' أ%كثر' وأ%ق}ي.س'. واس\ت.و\س.ع. الشيء4: وجده واس1عاv وطلب.ه
واس1عاv، وأ%و\س.ع.ه وو.س_ع.ه: صي_ره واسعاv. وقوله تعال: والسماء4

،vبنيناها بأ%يد وإ,نا ل%م'وس1ع'ون؛ أ%راد جعلنا بينها وبي ال4رض س.عة
جعل أ%و\س.ع. بعن و.س_ع.، وقيل: أ%و\س.ع. الرجل� صار ذا س.عة{ وغ1نÝى،
وقوله: وإنا لوسعون أ%ي أ%غن,ياء� قاد1رون. ويقال: أ%و\س.ع. ال عليك

أ%ي أ%غناك.. ورجل م'وس1ع¬: وهو ال%ل1يء�. وت.و.س_ع'وا ف اللس أ%ي
ت.ف%س_ح'وا. والس_عة�: الغ1ن والرفاه1ية�، على الثل. وو.س1ع. ع عليه



ي.س.ع' س.عةv وو.س_ع.، كلها: ر.ف�ه.ه وأ%غناه. وف النوادر: اللهم س.ع\
عليه أ%ي وس>ع\ عليه. ورجل م'و.س_ع¬ عليه الدنيا: م'ت_سع' له فيها.

وأ%و\س.ع.ه الشيء4: جعله ي.س.ع'ه؛ قال امرؤ القيس:
،vوس.م\نا vف%ت'وس1ع' أ%ه\ل%ها أ%ق1طا

eى ش1ب.ع¬ ور,يÝوح.س\ب'ك من غ1ن
وقال ثعلب: قيل لمرأ%ة أ%يe النساء3 أ%ب\غ.ض' إ,لي\ك1؟ فقالت: الت

تأ}كل ل%م�اv،وت'وس1ع' الي_ ذم�اv. وف الدعاء: اللهم أ%و\س1ع\نا
ر.ح\م.ت.ك. أ%ي اجعلها ت.س.ع'نا. ويقال: ما أ%س.ع' ذلك أ%ي ما أ�ط1يق�ه، ول

ي.س.ع'ن هذا ال4مر مثله. ويقال: هل ت.س.ع' ذلك أ%ي هل ت'ط1يق�ه؟ والو'س\ع'
والو'س\ع' والس_عة�: ال1دة� والطاقة�، وقيل: هو ق%د\ر' ج,دة1 الرجل

وق%د\ر'ه ذات' اليد. وف الديث: إ,نكم لن ت.س.ع'وا الناس. بأ%موالكم
ف%س.ع'وهم بأ%خ\لق1كم، أ%ي ل ت.ت_س3ع' أ%م\وال�كم لع.طائ1هم فو.س>ع'وا

أ%خ\لق%كم ل1ص'ح\بتهم. وف حديث آخر قاله، صلى ال عليه وسلم: إ,نكم ل
ت.س.ع'ون% الناس. بأ%موال1كم فل}ي.س.ع\هم منكم ب.س\ط� الوجه. وقد أ%و\س.ع.

الرجل�: كث�ر. مال�ه. وف التنزيل: على ال�وس1ع, ق%د.ر'ه وعلى ال�ق}ت1ر,
ق%د.ر'ه. وقال تعال: لي'نف1ق\ ذ�و س.عة{ من س.ع.ت1ه؛ أ%ي على قدر سعته،
:�والاء عوض من الواو. ويقال: إ,نه لفي س.عة{ من ع.ي\ش1ه. والس_عة

أ%صلها و'س\عة فحذفت الواو ونقصت. ويقال: ل1ي.س.ع\ك. بيت'ك، معناه الق%رار'.
ويقال: هذا الك%ي\ل� ي.س.ع' ثلثة% أ%م\ناء، وهذا الو,عاء� ي.س.ع' عشرين

كي\لv، وهذا الوعاء يسعه عشرون كيلv، على مثال قولك: أ%نا أ%سع' هذا
ال4م\ر.، وهذا ال4م\ر' ي.س.ع'ن، وال4صل ف هذا أ%ن تدخل ف وعلى ولم

ل4ن� قولك هذا الوعاء ي.س.ع' عشرين كيلv أ%ي يتسع لذلك، ومثله: هذا
ال�فe ي.س.ع' رجلي أ%ي ي.س.ع' لرجلي أ%ي ي.ت_س3ع' لا وعليها. وتقول: هذا

الو,عاء� ي.س.ع'ه عشرون كيلv، معناه يسع فيه عشرون كيلv أ%ي ي.ت_س3ع'
فيه عشرون كيلv، وال4صل ف هذه السأ%لة أ%ن يكون ب,صفة، غي أ%نم

ي.ن\ز,ع'ون الصفات من أ%شياء4 كثية حت يتصل الفعل إ,ل ما يليه وي'ف}ض1ي.
إ,ليه كأ%نه م.ف}عول به، كقولك: ك1ل}ت'ك. واس\ت.ج.ب\تك وم.ك�ن\ت'ك. أ%ي

ك1ل}ت' لك واستجبت لك ومكنت لك. ويقال: وس1ع.ت\ رح\مت'ه' كل� شيء ولكلY شيء
وعلى كلY شيء؛ قال ال عز وجل: و.س1ع. ك�ر\س1يeه السموات1 وال4رض.،

أ%ي ات_س.ع. لا. وو.س1ع. الشيء4 الشيء4: ل ي.ض1ق\ عنه. ويقال: ل



ي.س.ع'ن شيء وي.ض1يق. عنك أ%ي وأ%ن ي.ض1يق. عنك؛ يقول: مت و.س1ع.ن شيء#
و.س1ع.ك.. ويقال: إ,نه ل%ي.س.ع'ن ما و.س1ع.ك. والتو\س1يع': خلف

التض\ي,يق,. ووس_ع\ت' البيت. وغيه فات_س.ع. واس\ت.و\س.ع..
وو.س'ع. الفرس'، بالضم، س.عةv وو.ساعةv، وهو و.ساع¬: ات_س.ع. ف السي.

Dذا س.عة{ ف خ.ط}و,ه وذ%ر\ع1ه. وناقة vوفرس و.ساع¬ إ,ذا كان ج.وادا
و.ساع¬: واس1عة� ال%ل}ق؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ع.ي\ش'ها الع1ل}ه,ز' ال�ط%ح_ن' بالق%ت\ـ
ـت1، وإ,يضاع'ها الق%ع'ود. الو.ساعا

�الق%ع'ود' من ال3بل: ما اق}ت'ع1د ف%ر'ك1ب.. وف حديث جابر: فضرب رسول
ال، صلى ال عليه وسلم، ع.ج'ز. ج.ملي وكان فيه ق1طاف¬ فانطلق أ%و\س.ع.

جل� ر.ك1ب\ت'ه ق%ط© أ%ي أ%ع\ج.ل% ج.ل� س.ي\راv. يقال: جل و.ساع¬،
بالفتح، أ%ي واسع ال%ط}و س.ر,يع' السي\ر. وف حديث هشام يصف ناقة: إ,نا

ل1يساع¬ أ%ي واسعة ال%ط}و، وهو م1ف}عالD، بالكسر، منه. وس.ي\ر¬ و.س1يع¬
وو.ساع¬: م'ت_س3ع¬. وات_س.ع. النهار' وغيه: ام\ت.د_ وطال%. والو.ساع':

الند\ب' ل1س.عة1 خلقه.
وما ل عن ذاك م'ت_س.ع¬ أ%ي م.ص\ر,ف¬.

وس.ع\: زج\ر¬ لل3بل كأ%نم قالوا: س.ع\ يا جل� ف معن ات_س3ع\ ف
خ.ط}وك. ومشيك.

والي.س.ع': اسم نب� هذا إ,ن كان عربي�اv، قال الوهري: ي.س.ع' اسم من
أ%ساء3 العجم وقد أ�دخل عليه ال4لف واللم، وها ل يدخلن على نظائره

نو ي.ع\م.ر. وي.زيد. وي.ش\ك�ر. إ,ل� ف ضرورة الشعر؛ وأ%نشد الفر_اء�
لرير:

،vوج.د\نا الو.ل1يد. بن. الي.ز,يد1 م'بار.كا
شد1يداv بأ%ع\باء3 ال1لفة1 كاه1ل�ه\

وقرئ.: وال}ي.س.ع والل�ي\س.ع أ%يضاv، بلمي. قال ال4زهري: وو.س1يع¬
ماء# لبن سع\د{؛ وقال غيه: و.س1يع¬ ود'ح\ر'ض¬ ماء4ان1 بي س.ع\د{ وبن

ق�ش.ي\ر�، وها الدeح\ر'ضان1 اللذان ف شعر ع.ن\ت.رة% إ,ذ يقول:
ش.ر,ب.ت\ باء3 الدeح\ر'ض.ي\ن, فأ%ص\ب.ح.ت\

ز.و\راء4، ت.ن\ف1ر' عن ح1ياض, الد_ي\ل%م,
:�@وشع: وش.ع. الق�ط}ن. وغي.ه، و.وش_ع.ه، ك1لها: ل%ف�ه. والو.ش1يعة



ما و'ش>ع. منه أ%و من الغ.ز\ل. والو.ش1يعة�: ك�ب_ة� الغ.ز\ل,.
والو.ش1يع': خش.بة� الائ1ك1 الت ي'س.م>يها الناس' ال%ف_، وهي عند العرب
Dخش.بة :�ال1ل}و' إ,ذا كانت صغية، والو.ش1يع' إ,ذا كانت كبية. والو_ش1يعة

أ%و قص.بةD ي'ل%فe عليها الغ.ز\ل�، وقيل: قصبة ي.ج\عل� فيها الائ1ك
ل�ح\مة% الثوب, للنس\ج,، والمع و.ش1يع¬ وو.شائ1ع'؛ قال ذو الرمة:

به م.ل}ع.ب¬ من م'ع\ص1فات{ ن.س.ج\ن.ه،
ك%ن.س\ج, الي.مان ب'ر\د.ه بالو.شائ1ع,

والتو\ش1يع': ل%فe الق�ط}ن, بعد الن_د\ف1، وكل© ل%ف1يفة{ منه
و.ش1يعةD؛ قال رؤ\بة:

فان\صاع. ي.ك}س'وها الغ'بار. ال4ص\ي.عا،
ن.د\ف. الق1ياس, الق�طن. ال�و.ش_عا

ال4ص\ي.ع': الغ'بار' الذي ييء� ويذهب، ي.ت.ص.ي_ع وي.ن\صاع': مرة ههنا
ومرة ههنا. وقال ال4زهري: هي قصبة ي'ل}وى عليها الغزل� من أ%لوان ش.ت

من الو.ش\ي, وغي أ%لوان الوشي، ومن هناك سيت قص.بة� الائ1ك1
الو.ش1يعة، وجعها وشائع، ل4ن الغزل ي'وش_ع' فيها. وو.ش_ع.ت1 الرأ%ة� ق�طنها

إ,ذا ق%ر.ض.ت\ه وه.ي_أ%ت\ه للند\ف1 بعد ال%ل}ج,، وهو الت_زب,يد'
Dوو.ل1يعة Dال%غ\ز'ول%: وش1يعة �والت_س\ي,يح'. ويقال لا كسا الغاز,ل

وس.ل1يخةD ون.ض\لةD. ويقال: و.ش\ع¬ من خي وو'ش'وع¬ وو.ش\م¬ وو'ش'وم¬ وش.م\ع¬
وش'موع¬. والو.ش1يع': ع.ل%م' الثو\ب, وو.ش_ع. الثوب.: ر.ق%م.ه بع.ل%م

ونوه. والوش1يعة�: الطريقة� ف الب'ر\د1. وت.و.ش_ع. بالكذ1ب,. ت.ح.س_ن.
وت.ك%ث�ر.؛ وقوله:

وما ج.ل}س' أ%ب\كار� أ%طاع. ل1س.ر\ح1ها
ج.ن ث%م.ر�، بالواد1ي.ي\ن,، وش'وع'

قيل: وشوع كثي¬، وقيل: إ,ن الواو للعطف، والشeوع': شجر البان، الواحدة
ش'وعةD. ويروى: و'ش'وع'، بضم الواو، فمن رواه بفتح الواو و.شوع فلواو

واو النس.ق، ومن رواه و'شوع' فهو جع و.ش\ع�، وهو ز.ه\ر الب'قول.
والو.ش\ع': شجر البان1، والمع الو'شوع'.

والت_وش1يع': دخول� الشيء ف الشيء. وتو.ش_ع. الشيء�: تف%ر_ق..
والو.شوع': التفر�قة. وو'شوع' البق}ل: أ%زاه1ي'ه، وقيل: هو ما اجتمع على

أ%طرافه منها، واحدها و.ش\ع¬. وأ%وش.ع. الشجر' والبقل�: أ%خرج زه\ر.ه أ%و



اجتمع على أ%طرافه. قال ال4زهري: وش.ع.ت1 البقلة� إ,ذا انف%ر.ج.ت
ز.ه\رت'ها. والو.ش1يعة� والو.ش1يع': حظ1ية� الشجر حول الك%ر\م والب'ستان، وجعها

وشائ1ع'. وو.ش_ع'وا على كرمهم وبستانم: ح.ظ%ر'وا. والو.ش1يع': ك%ر\م¬
ل يكون له حائط فيجعل� حول%ه الشوك' ل1ي.م\ن.ع. م.ن يدخل إ,ليه. وو.ش_ع.

كرم.ه: جعل له و.ش1يعاv، وهو أ%ن ي.ب\ن,ي. ج.دار.ه بق%ص.ب� أ%و سع.ف
ي'ش.ب>ك' ال1دار. به، وهو الت_وش1يع'. وال�و.ش_ع': س.ع.ف¬ ي'ج\ع.ل� مثل

الظية على ال%و\خان1 ي'ن\س.ج' ن.س\جاv؛ وقول العجاج:
صاف الن�حاس, ل ي'وش_ع\ بك%د.ر\

وقيل ف تفسيه: ل ي'و.ش_ع\ ل ي'خ\ل%ط وهو ما تقدم، ومعناه ل ي'لبس
بكدر ل4ن� الس�ع.ف الذي يسمى الن_س3يجة% منه ال�و.ش_ع ي'لبس به

ال%وخان. والو.شيع: ال�ضe، وقيل: الو.ش1يع' ش.ريةD من السع.ف ت'ل}قى على
خ.شبات1 السق}ف1، قال: وربا أ�ق1يم. كالص وس'د_ خ.صاص'ها بالث©مام,،

والمع وشائ1ع'؛ ومنه الديث: والسج,د' يومئذ{ وش1يع¬ بس.ع.ف وخشب؛ قال
كثي>ر:

د1يار¬ ع.ف%ت\ م1ن\ ع.ز_ة%، الص_ي\ف.، ب.ع\د.ما
ت'ج,دe ع.ل%ي\ه,ن_ الو.ش1ع. ال�ث%م_ما

أ%ي ت'ج,دe عزة� يعن تعل�ه جديداv؛ قال ابن بري: ومثله لبن ه.ر\مة%:
ب,ل1وى س'و.ي\قة%، أ%و ب,ب'ر\قة1 أ%خ\ز.م�،

خ1يم¬ على آلئ1ه,ن_ و.ش1يع'
وقال: قال السكري الو.ش1يع' الث©مام' وغيه، والو.ش1يع' سقف البيت،

والو.ش1يع' ع.ريش¬ ي'ب\ن للرئيس ف العسكر ي'ش\ر,ف' منه على عسكره؛ ومنه
الديث: كان أ%بو بكر،رضي ال عنه، مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ف

الو.ش1يع, يوم ب.د\ر� أ%ي ف الع\ريش.
والو.ش\ع': الن_ب\ذ� من ط%ل}ع النخل. والو.ش\ع': الشيء القليل� من

النب\ت ف البل. والو'ش'وع': الضeر'وب'؛ عن أ%ب حنيفة. وو.ش.ع. البل%
ووشع. فيه ي.ش.ع'، بالفتح، و.ش\عاv وو'شوعاv وتو.ش_عه: عله: وتو.ش_ع.ت1

DلYالغنم' ف البل إ,ذا ار\ت.ق%ت\ فيه تر\عاه، وإ,نه لو.شوع¬ فيه م'ت.و.ق
له؛ عن ابن ال4عراب، قال: وكذلك ال�نثى؛ وأ%نشد:

وي\ل�م>ها ل1ق}حة� ش.ي\خ� قد ن.ح.ل}،
ح.و\ساء� ف الس_ه\ل,، و.شوع¬ ف الب.ل}



وت.و.ش_ع. فلن ف البل إ,ذا ص.ع_د. فيه. ووش.ع.ه الشيء� أ%ي ع.له.
وت.و.ش_ع. الشي\ب' رأ}س.ه إ,ذا عله. يقال: وش.ع فيه الق%ت1ي' وو.ش_ع.

وأ%ت\ل%ع. فيه القتي وس.ب_ل فيه الشي\ب' ون.ص.ل% بعن واحد.
والو.ش'وع': الو.ج'ور' ي'وج.ر'ه الصبe مثل الن_ش'وع. والو.ش1يع': ج,ذ}ع¬ أ%و

غيه على رأ}س البئر إ,ذا كانت واسعة يقوم عليه الساقي. والو.ش1يعة�: خشبة
:vغليظة توضع على رأ}س البئر يقوم عليها الساقي؛ قال الطرماح يصف صائدا

فأ%ز.ل� الس_ه\م. عنها، كما
ز.ل� بالساقي وش1يع' ال%قام

ابن شيل: ت.و.ز_ع. بنو فلن ض'ي'وف%هم وتو.ش_ع'وا سواء أ%ي ذه.بوا
بم إ,ل بيوتم، كل© رجل منهم بطائفة. والو.ش1يع' وو.ش1يع¬، كلها: ماء#

معروف؛ وقول عنترة:
ش.ر,ب.ت\ باء3 الدeح\ر'ض.ي\ن, فأ%ص\ب.ح.ت\
ز.و\راء4، ت.ن\ف1ر' عن ح1ياض, الد_ ي\ل%م,

إ,نا هو د'ح\ر'ض¬ وو.ش1يع¬ ماء4ان معروفان فقال الدeح\ر'ض.ي,
.vوقد ذكر ذلك ف وسيع بالسي الهملة أ%يضا ،vاض\ط1رارا

@وصع: الو.ص\ع' والو.ص.ع' والو.ص1يع': الصغي من الع.صاف1ي، وقيل:
الصغي من أ%ولد العصافي، وقيل: هو طائر كالع'صفور، وقيل: يشبه العصفور

الصغي ف صغر جسمه، وقيل: أ%صغر من العصفور. وف الديث: إ,ن العرش على
م.ن\ك1ب, إ,س\راف1يل% وإ,نه ل%ي.ت.واض.ع' ل حت يصي مثل الو.صع، يروى بفتح

الصاد وسكونا، والمع و,ص\عانD. والو.ص1يع': صو\ت' العصفور، وقيل:
الو.ص\ع' والص_ع\و' واحد كج.ذ}ب� وج.ب\ذ{؛ قال شر: ل أ%سع الوض\ع ف شيء من

كلمهم إ,ل أ%ن سعت بيتاv ل أ%دري من قائله وليس من الوصع الطائر ف
شيء:

أ%ناخ.، فن,ع\م. ما اق}ل%و\ل وخ.و_ى
على خ.م\س� ي.ص.ع\ن. حصى ال%ب'وب,

قال:
ي.ص.ع\ن. ال%صى ي'غ.ي>ب\ب.ه ف ال4رض. قال ال4زهري: الصواب عندي

ي.ص'ع\ن. حصى ال%بوب أ%ي ي'ف%ر>ق}ن.ها، يعن الث�ف1نات1 ال%م\س..
قال ال4زهري ف هذه الترجة: وأ%ما ع1يص'و فهو ابن إ,سحق. أ%خي يعقوب،

وهو أ%بو الروم.



@وضع: الو.ض\ع': ضد� الرفع، وض.ع.ه ي.ض.ع'ه و.ض\عاv وم.و\ض'وعاv، وأ%نشد
ثعلب بيتي فيهما: م.و\ض'وع' ج'ود1ك. وم.ر\فوع'ه، عن بالوضوع ما أ%ضمره

ول يتكلم به، والرفوع ما أ%ظهره وتكلم به. والواض1ع': معروفة، واحدها
م.و\ض1ع¬، واسم الكان ال%و\ض1ع' والض.ع'، بالفتح؛ ال4خي نادر ل4نه
ليس ف الكلم م.ف}ع.لD ما فاؤه واو¬ اساv ل م.ص\دراv إ,ل هذا، فأ%ما

م.و\ه.ب¬ وم.و\ر.ق¬ فللعلمية، وأ%ما اد\خ'ل�وا م.و\ح.د. م.و\حد. ففتحوه
إ,ذ كان اساv موضوعاv ليس بصدر ول مكان، وإ,نا هو معدول عن واحد كما

أ%ن ع'مر معدول عن عامر، هذا كله قول سيبويه. والوض.عة�: لغة ف
الو\ض1ع,؛ حكاه اللحيان عن العرب، قال: يقال ار\ز'ن} ف م.وض1ع1ك.

وم.و\ض.ع.ت1ك.. والوض1ع': مصدر قولك و.ض.ع\ت' الشيء من يدي و.ض\عاv وموضوعاv، وهو مثل
ال%ع\ق�ول,، وم.و\ض.عاv. وإ,نه ل%س.ن' الو,ض\عة1 أ%ي الو.ض\ع,.

والو.ض\ع' أ%يضاv: الوضوع'، سي بالصدر وله ن.ظائ1ر'، منها ما تقدم ومنها ما
سيأ}ت إ,ن شاء ال تعال، والمع' أ%وضاع¬.

والو.ض1يع': الب'س\ر' الذي ل ي.ب\ل�غ} كل©ه فهو ف ج'ؤ.ن{ أ%و ج,رار�.
والو.ض1يع': أ%ن ي'وض.ع. التمر' قبل أ%ن ي.ج,ف_ في'وض.ع. ف ال%ر,ين,

أ%و ف ال1رار,. وف الديث: من ر.ف%ع. الس>لح. ث و.ض.ع.ه فد.م'ه ه.د.ر¬،
يعن ف الف1ت\نة1، وهو مثل قوله: ليس. ف ال%ي\شات1 ق%و.د¬، أ%راد

الف1ت\نة%. وقال بعضهم ف قوله ث وض.ع.ه أ%ي ضر.ب. به، وليس معناه أ%نه وضع.ه
من يده، وف رواية: من ش.ه.ر. سيف%ه ث وض.ع.ه أ%ي قات.ل% به يعن ف

الف1ت\نة1. يقال: وض.ع. الشيء4 من يده ي.ض.ع'ه و.ض\عاv إ,ذا أ%لقاه فكأ%نه
أ%لقاه ف الض_ر,يبة1؛ قال س'د.ي\ف¬:

ف%ض.ع, الس_ي\ف.، وار\ف%ع, الس_و\ط% حت
ل ت.رى فو\ق. ظ%ه\ر,ها أ�م.و,ي�ا

معناه ض.ع, السيف. ف ال%ض\ر'وب, به وارفع السو\ط% لت.ض\ر,ب به. ويقال:
وض.ع. يد.ه ف الطعام إ,ذا أ%كله. وقوله تعال: فليس. عليهن ج'ناح أ%ن
ي.ض.ع\ن. ث1ياب.ه'ن_ غي م'ت.ب.ر,جات{ بزينة؛ قال الزجاج: قال ابن مسعود

معناه أ%ن ي.ض.ع\ن. ال1ل}ح.فة% والر>داء4.
والو.ض1يعة�: ال%ط1يطة�. وقد اس\ت.و\ض.ع. منه إ,ذا اس\ت.ح.ط�؛ قال

جرير:
كانوا ك%م'ش\ت.ر,ك1ي. ل%م�ا باي.ع'وا



خ.س3ر'وا، وش.ف_ عليه,م' واست.و\ض.ع'وا
:vوو.ضع. عنه الد_ي\ن. والدم. وجيع أ%نواع, ال1ناية1 ي.ض.ع'ه و.ض\عا

أ%س\ق%ط%ه عنه. ود.ي\ن¬ وض1يع¬: م.و\ض'وع¬؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد
لميل:

فإ,ن} غ%ل%ب.ت\ك1 الن_ف}س' إ,ل� و'ر'ود.ه،
ف%د.ي\ن إ,ذاv يا ب'ث}ن' ع.ن\ك1 وض1يع'

وف الديث: ي.ن\ز,ل عيسى بن' مري. في.ض.ع' ال1ز\ية% أ%ي ي.ح\م1ل
الناس. على دين, ال3سلم, فل يبقى ذ1م>يÒ ت.ج\ري عليه ال1زية�، وقيل:

أ%راد أ%نه ل يبقى فقي م'ح\تاج¬ لس\ت1غ\ناء3 الناس, بكثرة ال4م\وال,
فت'وض.ع' ال1زية� وتسقط ل4نا إ,نا ش'ر,ع.ت اتزيد ف م.صال1ح, السلمي
وت.ق}و,يةv لم، فإ,ذا ل ي.ب\ق. متاج¬ ل تؤخذ، قلت: هذا فيه نظر، فإ,ن

الفرائ1ض. ل ت'ع.ل�ل�، ويطرد على ما قاله الزكاة� أ%يضاv، وف هذا
ج'ر\أ%ةD على و.ض\ع, الف%رائ1ض, والت_ع.بeدات1. وف الديث: وي.ض.ع' الع1ل}م.

(* قوله«ويضع العلم» كذا ضبط بالصل وف النهاية أيضاv بكسر أوله.) أ%ي
ي.ه\د1م'ه ي'ل}ص1ق�ه بال4رض، والديث الخر: إ,ن كنت. وض.ع\ت. ال%ر\ب.

بيننا وبينه أ%ي أ%س\ق%ط}ت.ها. وف الديث: من أ%ن\ظر. م'ع\س3راv أ%و و.ض.ع.
له أ%ي ح.ط� عنه من أ%ص\ل, الد_ي\ن, شيئاv. وف الديث: وإ,ذا أ%حدها

ي.س\ت.و\ض1ع' الخر. وي.س\ت.ر\ف1ق�ه أ%ي ي.س\ت.ح1ط©ه من د.ي\ن,ه. وأ%ما
الذي ف حديث سعد: إ,ن} كان أ%حد'نا لي.ض.ع' كما ت.ض.ع' الشاة�، أ%راد

أ%ن� ن.ج\و.ه'م كان يرج ب.ع.راv لي'ب\س3ه من أ%ك}ل1ه,م ور.ق. الس_م'ر,
وعدم, الغ1ذاء ال%أ}ل�وف1، وإ,ذا عاك%م. الرجل� صاح1ب.ه ال4ع\دال% بقول}
أ%حدها لصاح1به: واض1ع\ أي أ%م1ل, الع1د\ل% على ال1ر\ب.عة1 الت يملن
الع1د\ل% با، فإ,ذا أ%مره بالرفع قال: راب,ع\؛ قال ال4زهري: وهذا من

كلم العرب إ,ذا اع\ت.ك%م'وا. ووض.ع. الشيء4 و.ض\عاv: اخ\ت.ل%ق%ه.
وت.واض.ع. القوم' على الشيء: ات_ف%ق�وا عليه. وأ%و\ض.ع\ت'ه ف ال4مر إ,ذا

واف%ق}ت.ه فيه على شيء.
،Dخ1لف الر>ف}عة1 ف الق%د\ر,، وال4صل و,ض\عة :�والض_عة� والض>عة

حذفوا الفاء على القياس كما حذفت من ع1دة وزن,ه، ث إ,نم عدلوا با عن
ف1علة فأ%قروا الذف على حاله وإ,ن زالت الكسرة الت كانت موجبة له، فقالوا:

الض_عة فتدر_جوا بالض_عة1 إ,ل الض_عة1، وهي و.ض\عةD كج.ف}نة{



وق%ص\عة{ ل ل4ن الفاء فتحت لجل الرف اللقي كما ذهب إ,ليه ممد بن يزيد؛
ورجل و.ض1يع¬، و.ض'ع. ي.و\ض'ع' وضاعةv وض.عةv وض1عةv: صارو.ض1يعاv، فهو

و.ض1يع¬، وهو ض1دe الشريف، وات_ض.ع.، وو.ض.ع.ه وو.ض\ع.ه، وقصر ابن
ال4عراب الض>عة%، بالكسر، على الس.ب، والض_عة%، بالفتح، على الشجر,

vوو'ضوعا vنفس.ه ي.ض.ع'ها و.ض\عا �والنبات1 الذي ذكره ف مكانه. وو.ض.ع. الرجل
وض.عةv وض1عةv قبيحة؛ عن اللحيان، وو.ض.ع. منه فلن أ%ي ح.ط� من در.جته.

والو.ض1يع': الد_ن,يء� من الناس، يقال: ف حسب.ه ض.عةD وض1عةD، والاء
عوض من الواو، حكى ابن بري عن سيبويه: وقالوا الض>عة% كما قالوا

الر>ف}عة% أ%ي حلوه على نقيضه، فكسروا أ%و_له وذكر ابن ال4ثي ف ترجة ضعه
قال: ف الديث ذكر الض_عة1؛ الض_عة�: الذ9ل© وال%وان� والد_ناءة�، قال:

والاء فيها ع1و.ض¬ من الواو الذوفة.
والت_واض'ع': الت_ذ%ل©ل�. وت.واض.ع. الرجل�: ذ%ل�. ويقال: دخل فلن
أ%م\راv ف%و.ض.ع.ه د'خ'ول�ه فيه فات_ض.ع.. وت.واض.ع.ت1 ال4رض': انفضت
عما يليها، وأ%راه على الثل. ويقال: إ,ن� بلدكم ل�ت.واض1ع¬، وقال

ال4صمعي: هو ال�ت.خاش1ع' من ب'ع\د1ه تراه' من ب.عيد{ لص1قاv بالرض.
وت.واض.ع. ما بيننا أ%ي ب.ع'د..

ويقال: ف فلن ت.و\ض1يع¬ أ%ي ت.خ\ن,يثD. وف الديث: أ%ن رجلv من
خ'زاعة% يقال له ه1يثD كان فيه ت.و\ض1ع¬ أو ت}نيت¬. وفلن م'و.ض_ع¬ إ,ذا كان

.vم'خ.ن_ثا
ووض1ع. ف ت1جارت1ه ض.عةv وض1عةv وو.ض1يعةv، فهو م.و\ض'وع¬ فيها،

وأ�وض1ع. وو.ض1ع. و.ض.عاv: غ�ب,ن. وخ.س3ر. فيها، وص1يغة� ما ل يسم فاعله أ%كثر؛
قال:

فكان ما ر.ب,ح\ت و.س\ط% الع.ي\ث%ر.ه\،
وف الز>حام,، أ%ن} و'ض1ع\ت ع.ش.ر.ه\

ويروى: و.ض1ع\ت. ويقال: و'ض1ع\ت ف مال وأ�وض1ع\ت' وو'ك1س\ت'
وأ�وك1س\ت'. وف حديث شريح: الو.ض1يعة� على الال والريح على ما اصطلحا عليه؛

الو.ض1يعة�: ال%سارة. وقد و'ض1ع. ف الب.ي\ع, ي'وض.ع' و.ض1يعةv، يعن أضن_
ال%سارة% من رأ}س الال. قال الفراء. ف قلب م.و\ض1عةD ومو\ق1عةD أ%ي

.Dم.ح.ب�ة
والو.ض\ع': أ%ه\و.ن� س.ي\ر, الدواب> وال3بل، وقيل: هو ض.ر\ب¬ من سي



ال3بل دون الشد�، وقيل: هو ف%و\ق. ال%ب.ب، وض.ع.ت\ و.ض\عاv ومو\ض'وعاv؛
قال ابن' م'ق}ب,ل� فاستعاره للس�راب:
وه.ل} ع.ل1م\ت، إ,ذا لذ% الظYباء3، وق%د\

ظ%ل� الس_راب' على ح1ز_انه1 ي.ض.ع'؟
قال ال4زهري: ويقال و.ض.ع. الرجل� إ,ذا ع.دا ي.ض.ع' و.ض\عاv؛ وأ%نشد

لدريد بن الص�مة ف يوم ه.واز,ن%:
يا ل%ي\ت.ن فيها جذ%ع\،

أ%خ'بe فيها وأ%ض.ع\
أ%ق�ود' و.ط}فاء4 الز_م.ع\،

كأ%نا شاةD ص.د.ع\
أ%خ'بe من ال%ب.ب,. وأ%ض.ع': أ%ع\د'و من الو.ض\ع,، وبعي ح.س.ن'

:�الوضوع,؛ قال طر.فة
م.ر\ف�وع'ها ز.و\لD، وم.و\ض'وع'ها

ك%م.ر> غ%ي\ث{ ل%ج,ب�، و.س\ط% ر,يح
وأ%و\ض.ع.ها هو؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

إ,ن� د'ل%ي\ماv قد أ%لح. من أ%ب
فقال: أ%ن\ز,ل}ن، فل إ,يضاع. ب

أ%ي ل أ%ق}د1ر' على أ%ن أ%سي. قال ال4زهري: وض.ع.ت1 الناقة�، وهو نو
الر_ق%صان1، وأ%و\ض.ع\ت'ها أ%نا، قال: وقال ابن شيل عن أ%ب زيد:

و.ض.ع. البعي إ,ذا ع.دا، وأ%و\ض.ع\ت'ه أنا إ,ذا حلته عليه. وقال الليث:
الداب�ة� ت.ض.ع' السي و.ض\عاv، وهو سي د'ونD؛ ومنه قوله تعال: ل4وض.ع'وا

خ1لل%كم؛ وأ%نشد:
باذا ت.ر'د>ين. ام\راv جاء4، ل ي.ر.ى

ك%و'د>ك1 و'دìا، قد أ%ك%ل� وأ%و\ض.عا؟
قال ال4زهري: قول الليث الو.ض\ع' س.ي د'ونD ليس بصحيح، والو.ض\ع' هو

الع.د\و'؛ واعتب الليث� اللفظ% ول يعرف كلم العرب. وأ%ما قوله تعال:
ول4و\ض.ع'وا خ1لل%كم ي.ب\غ'ون.م الفتنة%، فإ,ن� الفراء قال: ال3يضاع'

،�السي بي القوم، وقال العرب: تقول أ%و\ض.ع. الراك1ب' وو.ض.ع.ت1 الناقة
وربا قالوا للراكب و.ض.ع.؛ وأ%نشد:

أ%ل}ف%ي\ت.ن م'ح\ت.م.لv ب,ذ1ي أ%ض.ع\



وقيل: ل4و\ض.ع'وا خ1لل%كم، أ%ي أ%و\ض.ع'وا م.راك1ب.هم خ1لل%كم. وقال
ال4خفش: يقال أ%و\ض.ع\ت' وجئت م'وض1عاv ول يوق1ع'ه على شيء. ويقال: من

أ%ي\ن. أو\ض.ع. ومن أ%ين أ%و\ض.ح. الراك1ب' هذا الكلم الي�دفقال أ%بو
اليثم: وقولم إ,ذا طرأ% عليهم راكب قالوا من أ%ين أ%و\ض.ح. الراك1ب'

فمعناه من أ%ين أ%نشأ% وليس من ال3يضاع, ف شيء؛ قال ال4زهري�: وكلم العرب
على ما قال أ%بو اليثم وقد سعت' نواv ما قال من العرب. وف الديث:

أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ%فاض من ع.رفة% وعليه السكينة� وأ%و\ض.ع. ف
واد1ي م'ح.س>ر�؛ قال أ%بو عبيد: ال3يضاع' س.ي\ر¬ مثل ال%ب.ب,؛ وأ%نشد:

،vور.ح\ل vع\ط1يت' راح1لة�إ,ذا أ
ول أ�وض1ع\، فقام. علي_ ناع1ي

وض.ع. البعي' وأ%و\ض.عه راك1ب'ه إ,ذا ح.مل%ه على س'ر\عة1 السي\ر,. قال
ال4زهري: ال3يضاع' أ%ن ي'ع\د1ي. بعي.ه وي.ح\م1ل%ه على الع.د\و,

ال%ث1يث1. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، د.ف%ع. عن عرفات وهو ي.س3ي'
الع.ن.ق. فإ,ذا وج.د. ف%ج\وةv ن.ص_، فالنصe التحريك حت ي'س\ت.خ\ر.ج.

من الدابة أ%ق}ص.ى سي\ر,ها، وكذلك ال3يضاع'؛ ومنه حديث عمرو، رضي ال
عنه: إ,نك وال3 س.ق%ع\ت. الاج,ب وأ%و\ض.ع\ت. بالراك1ب أ%ي حل}ته على

أ%ن ي'وض1ع. م.ر\ك�وب.ه. وف حديث حذيفة بن أ�س.ي\د{: ش.رe الناس, ف
الفتنة1 الراك1ب' ال�وض1ع' أي ال�س\ر,ع' فيها. قال: وقد يقول بعض قيس

أ%و\ض.ع\ت' بع1يي فل يكون ل%ح\ناv. وروى النذريe عن أ%ب اليثم أ%نه سعه
يقول بعدما ع'ر,ض. عليه كلم' ال4خفش هذا فقال: يقال وض.ع. البعي'

ي.ض.ع' و.ض\عاv إ,ذا ع.دا وأ%سر.ع.، فهو واض1ع¬، وأ%و\ض.ع\ت'ه أ%نا أ�وض1ع'ه
إ,يضاعاv. ويقال: وض.ع. البعي' ح.ك%م.ته إ,ذا طام.ن. رأ}س.ه وأ%سرع.،

ويراد ب,ح.ك%م.ت1ه ل%ح\ياه؛ قال ابن مقبل:
ف%هن� س.مام¬ واض1ع¬ ح.ك%مات1ه،

م'خ.و>نةD أ%ع\جاز'ه وك%راك1ر'ه
وو.ض.ع. الشيء4 ف الكان1: أ%ث}ب.ت.ه فيه. وتقول ف ال%ج.ر, والل�ب,ن,

إ,ذا ب'ن,ي. به: ض.ع\ه غي. هذه الو.ض\عة1 والو,ض\عة1 والض>عة1 كله
بعنÝى ، والاء ف الض>عة1 ع1و.ض¬ من الواو.

:vط}ن. على الثوب والبان الجر. تو\ض1يعا�وو.ض_ع. الائ1ط� الق
ن.ض_د. بعض.ه على بعض. والتو\ض1يع': خ1ياطة� ال�ب_ة1 بعد و.ض\ع, الق�طن. قال



ابن بري: وال4وضع مثل ال4ر\س.ح,؛ وأ%نشد:
حت ت.ر'وح'وا ساق1ط1ي ال%آز,ر,،
و'ض\ع. الف1قاح,، ن'ش_ز. ال%واص1ر,

والوضيعةD: قوم من الند ي'وض.ع'ون ف ك�ورة{ ل ي.غ\ز'ون منها.
vقوم كان ك1س\رى ينقلهم من أ%رضهم ف%ي'س\ك1ن'هم أ%رضا :�والو.ضائ1ع' والو.ض1يعة

أ�خرى حت يصيوا با و.ض1يعةv أ%بداv، وهم الش>ح\ن' وال%سال1ح'. قال
ال4زهري: والو.ض1يعة� الو.ضائ1ع' الذين وض.ع.هم فهم شبه الر_هائ1ن, كان

eث ي'ص.ب eت'د.ق Dح1ن\طة :�ي.ر\ت.ه,ن'هم وينزلم بعض بلده. والو.ض1يعة
عليها سن فتؤكل. والو.ضائع': ما يأ}خذه السلطان من ال%راج والع'شور.

والو.ضائ1ع': الو.ظائ1ف'. وف حديث ط%ه\ف%ة%: لكم يا ب.ن ن.ه\د{ ودائ1ع'
�الش>ر\ك1 ووضائ1ع' ال1ل}ك1؛ والو.ضائ1ع': جع و.ضيعة{ وهي الو.ظ1يفة

الت تكون على ال1لك، وهي ما يلزم الناس. ف أ%موالم من الصد.قة1
والزكاة1، أ%ي لكم الوظائ1ف' الت تلزم السلمي ل ن.تجاوزها معكم ول ن.ز,يد'

عليكم فيها شيئاv، وقيل: معناه ما كان ملوك الاهلية� ي'و.ظYف�ون على
رعيتهم ويستأ}ثرون به ف الروب وغيها من ال%غ\ن.م,، أ%ي ل نأ}خذ منكم ما

كان ملوككم وضفوه عليكم بل هو لكم. والو.ضائ1ع': ك�ت'ب¬ ي'ك}ت.ب' فيها
ال1كمة�. وف الديث: أ%نه نب� وأ%ن اس\مه وصور.ت.ه ف الو.ضائ1ع,، ول

:�أ%سع لاتي ال4خيتي بواحد؛ حكاها الروي ف الغريبي، والو.ض1يعة
واحدة الو.ضائع، وهي أ%ثقال� القوم. يقال: أ%ين خ.ل�ف�وا وضائ1ع.هم وتقول:

وض.ع\ت' عند فلن و.ض1يعةv، وف التهذيب: و.ض1يعاv، أ%ي اس\ت.و\د.ع\ت'ه
ود1يعةv. ويقال للو.د1يعة1 وض1يع¬.

وأ%ما الذي ف الديث: إ,ن9 اللئكة% ل%ت.ض.ع' أ%ج\ن,ح.تها لطالب العلم
أ%ي ت.ف}ر'ش'ها لتكون تت أ%قدامه إ,ذا مشى. وف الديث: إ,ن ال واض1ع¬

يده ل1م'سيء الليل, ل1ي.ت'وب. بالنهار, ول�س3يء النهار ليتوب بالليل؛
أ%راد بالو.ض\ع, ههنا الب.س\ط%، وقد صرح به ف الرواية ال�خرى: إ,ن ال

باس1طD يده لسيء الليل، وهو ماز ف البسط واليد كوضع أ%جنحة اللئكة،
وقيل: أ%راد بالوضع ال3م\هال% وت.ر\ك. ال�عاج.لة1 بالع'قوبة. يقال: وض.ع.

يده عن فلن إ,ذا كف� عنه، وتكون اللم بعن عن أ%ي ي.ض.ع'ها عنه، أ%و
لم ال4جل أ%ي يكف9ها ل4جله، والعن ف الديث أ%نه ي.ت.قاض.ى الذنبي
بالتوبة لي.ق}ب.ل%ها منهم. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%نه وض.ع. يد.ه



ف ك�ش\ية1 ض.ب¼، وقال: إ,ن النب، صلى ال عليه وسلم، ل ي'ح.ر>مه؛
وضع' اليد كناية عن ال4خذ ف أ%كله.

وال�و.ض>ع': الذي ت.ز,ل© ر,ج\له' وي'ف}ر.ش' وظ1يف�ه ث ي.ت\ب.ع' ذلك
ما فوقه من خلفه، وخص� أ%بو عبيد بذلك الفرس، وقال: هو عيب. وات_ض.ع.

بعي.ه: أ%خذ برأ}سه وخ.ف�ض.ه إ,ذا كان قائماv ل1ي.ض.ع. قدمه على عنقه
فيكبه؛ قال رؤبة:

أ%عان.ك. ال� ف%خ.ف_ أ%ث}ق%ل�ه\
عليك. مأ}ج'وراv، وأ%ن\ت. ج.مل�ه\،

ق�م\ت. به ل ي.ت_ض1ح\ك. أ%ج\ل%ل�ه\
وقال الكميت:

أ%ص\ب.ح\ت. ف%ر\عا قداد نابك ات_ض.ع.ت\
زي\د¬ مراك1ب.ها ف ال%ج\د1، إ,ذ ر.ك1بوا

(* هكذا ورد هذا البيت ف الصل.)
فجعل ات_ض.ع. متعد�ياv وقد يكون لزماv، يقال: وض.ع\ت'ه فات_ض.ع.؛

وأ%نشد للكميت:
إ,ذا ما ات_ض.ع\ن.ا كار,ه1ي. لب.ي\عة{،

أ%ناخ'وا ل�خ\ر.ى، وال4ز,م�ة� ت'ج\ذ%ب'
وو.ض_عت1 الن_عامة� ب.ي\ض.ها إ,ذا ر.ث%د.ت\ه ووض.ع.ت\ بعض.ه فوق بعض،

وهو بيض¬ م'و.ض_ع¬ منض'ود¬. وأ%ما الذي ف حديث1 فاطمة% بنت قيس�: ل
ي.ض.ع ع.صاه عن عات1ق1ه أ%ي أ%نه ض.ر�اب للنساء، وقيل: هو كنايةD عن كثرة

أ%س\فار,ه ل4ن9 السافر يمل ع.صاه ف سف%ر,ه.
والو'ض\ع' والتeض\ع' على البدل، كلها: ال%م\ل على حي\ض�، وكذلك

التeض'ع'، وقيل: هو ال%م\ل� ف م'ق}ت.ب.ل, ال%ي\ض,؛ قال:
تقول�، وال�ر\دان� فيها م'ك}ت.ن,ع\:
أ%م.ا ت.خاف' ح.ب.لv على ت'ض'ع\؟

وقال ابن ال4عراب: الو'ض\ع' الم\ل قبل اليض، والتeض\ع' ف آخره،
قالت أ�م ت.أب_ط% شر�راv: وال ما ح.ل}ت'ه و'ض\عاv، ول و.ض.ع\ت'ه

ي.ت\ناv، ول أ%ر\ض.ع\ت'ه غ%ي\لv، ول أ%ب.تeه ت.ئ1قاv، ويقال: م.ئ1قاv، وهو
أ%جود الكلم، فالو'ض\ع' ما تقد�م ذكره، والي.ت\ن' أ%ن ترج رجله قبل

رأ}سه، والت�ئ1ق' الغ.ض\بان�، وال%ئ1ق' من الأ%قة ف البكاء، وزاد ابن



ال4عراب ف قول أ�م تأ%بط شر�اv: ول س.ق%ي\ت'ه ه'د.ب,داv، ول أ%ن.م\ت'ه
ث%ئ1داv، ول أ%ط}ع.م\ت'ه قبل ر,ئة{ ك%ب,داv؛ ال�د.ب,د': اللب

الث�خ1ي' ال�ت.ك%ب>د'، وهو يثقل عليه فيمنعه من الطعام والشراب، وث%ئ1داv أ%ي
على موض1ع� ن.ك1د{، والك%ب,د' ثقيلة فان\ت.ق%ت\ من إ,ط}عام1ها إ,ي_اه

،vبالفتح، وت'ض\عا ،vالو.ل%د. ت.ض.ع'ه و.ض\عا �ك%ب,داv. ووض.ع.ت1 الام1ل
وهي واض1ع¬: ولد.ت\ه. ووض.ع.ت و'ض\عاv، بالضم: ح.م.ل%ت\ ف آخ1ر ط�ه\ر,ها ف

م'ق}ب.ل, ال%ي\ضة1. ووض.ع.ت1 الرأة� خ1مار.ها، وهي واض1ع¬، بغي هاء:
خ.ل%ع.ت\ه. وامرأ%ةD واض1ع¬ أ%ي ل خار عليها.

والض_عة�: شجر من ال%م\ض,، هذا إ,ذا ج.ع.ل}ت. الاء عوضاv من الواو
الذ9اهبة من أ%و�له، فأ%ما إ,ن كانت من آخره فهو من باب العتل؛ وقال ابن

ال4عراب:
ال%م\ض' يقال له الوض1يعة�، والمع وضائ1ع'، وهؤلء أ%صحاب' الو.ض1يعة1

Dواض1ع¬ وواض1عة Dأ%ي أ%صحاب' ح.م\ض� مقيمون فيه ل يرجون منه. وناقة
ون'وق¬ واض1عات¬: ت.ر\ع.ى المض. حول% الاء؛ وأ%نشد ابن بري قول

،vالشاعر:رأ%ى صاح1ب ف العاد1يات1 ن.ج,يبة
وأ%م\ثال%ها ف الواض1عات1 الق%وام1س,

Dووض.ع.ه: أ%ل}ز.م.ها ال%ر\عى. وإ,ب,ل .vوقد و.ض.ع.ت\ ت.ض.ع' و.ض1يعة
واض1عةD أ%ي مقيمةD ف المض. ويقال: وض.ع.ت ال3بل� ت.ض.ع' إ,ذا رعت

المض. وقال أ%بو زيد: إ,ذا رعت ال3بل� ال%مض حول الاء فلم تبح قيل وض.ع.ت
ت.ض.ع' وض1يعةv، ووض.ع\ت'ها أ%نا، فهي م.و\ض'وعةD؛ قال الوهري�: يتعد�ى

ول يتهد�ى. ابن ال4عراب: تقول العرب: أ%و\ض1ع\ بنا وأ%م\ل1ك\؛
ال3يضاع' بال%م\ض, وال3م\لك' ف ال�ل�ة1؛ وأ%نشد:

وض.ع.ها ق%ي\س¬، وه1ي\ ن.زائ1ع'،
ف%ط%ر.ح.ت\ أ%ولدها الو.ضائ1ع'

ن.زائ1ع' إ,ل ال�ل�ة1. وقوم¬ ذ%و'و و.ض1يعة{: تر\عى إ,بل�هم المض..
وال�واض.عة�: م'تاركة� البيع. وال�واض.عة�: ال�ناظ%رة ف ال4مر.

:�وال�واض.عة�: أ%ن ت'واض1ع. صاحبك أ%مراv تناظره فيه. وال�واض.عة
ال�راه.نة�. وبينهم و,ضاع¬ أ%ي م'راهنةD؛ عن ابن ال4عراب.

:�ووض.ع أ%كثر.ه شع.راv: ضر.ب عن'ق%ه؛ عن اللحيان. والواض1عة
.�الر_و\ضة



�ول1و.ى الو.ض1يعة1: ر.م\لةD معروفةD. وم.و\ض'وع¬: مو\ض1ع¬، ودارة
موضوع� هنالك. ورجلD م'و.ض_ع¬ أ%ي م'ط%ر_ح¬ ليس ب,م'س\ت.ح\ك1م

ال%ل}ق,.
@وعع: خط1يب¬ و.ع\و.ع¬: م'ح\س3ن¬؛ قالت ال%نساء�:

هو الق%ر\م' وال�س3ن' الو.ع\و.ع'
وربا سي ال%بان� و.ع\و.عاv. قال ال4زهري: تقول خ.ط1يب¬ و.ع\و.ع¬

ن.ع\ت حس.ن، ورجلD م1ه\ذار¬ و.ع\واع¬ نعت قبيح؛ قال:
eن,ك}س¬ من القو\م, وو.ع\واع¬ و.ع.ي

والو.ع\وعة�: من أ%صوات1 الكلب, وبنات آوى. وو.ع\و.ع الكلب' والذئب'
و.ع\و.عةv وو.ع\واعاv: ع.و.ى وص.و_ت.، ول يوز كسر الواو ف و.ع\واع�

ك%راه1يةv للكسرة فيها، وقد يقال ذلك ف غي الكلب والذئب. وحكى ال4زهري� عن
الليث قال: ي'ضاع.ف' ف الكاية فيقال و.ع\و.ع. الكلب' و.ع\و.عةv،والصدر

الو.ع\و.عة والو.ع\واع'، قال: ول ي'ك}س.ر' واو' الو.ع\واع كما ي'ك}س.ر
�الزاي من الز>ل}زال, ونوه كراهية% الكسر ف الواو؛ قال: وكذلك حكاية

الي.ع\ي.عة1 والي.ع\ياع, من ف1عال, الصبيان إ,ذا رمى أ%حد'هم الشيء4 إ,ل
صب� آخر ل4ن الياء خ1ل}ق%ت'ها الكسر، في.س\ت.ق}ب,ح'ون الواو. بي كسرتي،

والواو' خلقتها الضم، فيستقبحون التقاء كسرة وضمة فل تدها ف كلم
العرب أ%صل البناء؛ والو.ع\واع': الصوت' وال%ل%بة�؛ قال الشاعر:

تس\م.ع' للم.ر\ء3 و.ع\واعا
وقال السيب:

يأ}ت على القو\م, الك%ثي, س1لح'ه'م\،
في.ب,يت' منه القو\م' ف و.ع\واع,

والو.ع\واع': الد_ي\د.بان�، يكون واحداv وجعاv. ال4صمعي:
.�الد_ي\د.بان� يقال له الو.ع\و.ع'. والو.عاو,ع': ال4ش1د�اء� وأ%و�ل� م.ن\ ي'غ1يث

قال ابن سيده: والو.ع\واع' أ%و�ل� من ي'غ1يث� من ال�قات1لة1، وقيل:
الو.ع\واع' الماعة من الناس؛ قال أ%بو ز'ب.ي\د يصف ال4سد:

وعاث% ف ك%ب�ة1 الو.ع\واع, والعي,
ونسب ال4زهري هذا الشعر ل4ب ذؤيب. وف حديث علي: وأ%نتم ت.ن\فر'ون عنه

ن'ف�ور ال1ع\ز.ى من و.ع\و.عة ال4س.د1 أ%ي صو\ت1ه. وو.ع\واع' الناس:
ض.ج_ت'هم. ال4زهريe: الو.عاو,ع' ال4ج\ر,ياء�؛ قال أ%بو كبي:



ل ي'ج'ف1ل�ون% عن ال�ضاف1، إ,ذا ر.أ%و\ا
أ�ول الو.عاو,ع كالغ.طاط1 ال�ق}ب,ل,

قال ابن سيده: أ%راد و.عاو,يع. فحذف الياء للضرورة كقوله:
قد أ%ن\ك%ر.ت\ سادات'ها الر_وائ1سا،

والب.ك%رات1 الف�س_ج. الع.طام1سا
والو.ع\وع': الرجل الضعيف'؛ وحكى ابن سيده عن ال4صمعي: الو.عاو,ع'

أ%صوات' الناس, إ,ذا حلوا. ويقال للقوم 3ذا و.ع\و.ع'وا: و.عاو,ع' أ%يضاv؛
وقال ساعدة ال�ذ%ل9:

ست.ن\ص'ر' أ%فناء� ع.م\ر�و وكاه1ل�،
إ,ذا غ%ز.ا منهم غ%ز,يÒ و.عاو,ع' قوله« ستنصر إل» كذا بالصل،

وبامشه صواب انشاده:
ستنصرن عمرو وأفناء كاهل * إذا ما غزا منهم مطي� وعاوع

والو.ع\و.ع' والو.ع\واع': ابن آو.ى. والو.ع\واع': موضع¬.
@وفع: الو.ف}عة�: الغ1لف'، وجعها و,فاع¬. قال ابن بري: والو.ف}ع'

ال�ر\ت.ف1ع' من ال4رض، وجعه أ%و\فاع¬؛ قال ابن الر>قاع,:
فما ت.ر.ك%ت\ أ%ركان'ه من س.واد1ه،

ول من ب.ياض� م'س\ت.راداv، ول و.ف}عا
والو.ف1يعة�: ه.نةD ت'ت_خ.ذ� من الع.راج,ي وال�وص مثل الس_ل9ة1، ول

تقله بالقاف. وحكى ابن بري قال: قال ابن خال%و.ي\ه الو.ف1يعة�، بالفاء
والق%اف جيعاv، الق�ف�ة من الوص؛ قال: وقال الام1ض' وابن ال4نباري هي

بالقاف ل غي، وقال غيها بالفاء ل غي. ويقال للخر\قة الت ي.م\سح
�با الكاتب' ق%ل%م.ه من ال1داد1: الو.ف1يعة�. والو.ف1يعة�: خ1ر\قة

الائ1ض. ابن ال4عراب قال: الر_ب.ذة� والو.ف1يعة� والطلية� صوفة ت'ط}لى با
ال3بل ال%ر\ب.ى. والو.ف1يعة� والو,فاع': ص1مام' القار'ورة1. وغلم

وف%عةD وأ%ف%عةD ك%ي.فعة{.
@وقع: وق%ع على الشيء ومنه ي.ق%ع' و.ق}عاv وو'ق�وعاv: سق%ط%، وو.ق%ع.

،vالشيء� من يدي كذلك، وأ%و\ق%ع.ه غي'ه وو.ق%ع\ت' من كذا وعن كذا و.ق}عا
وو.ق%ع. الطر' بال4رض، ول يقال س.ق%ط%؛ هذا قول أ%هل اللغة، وقد حكاه

سيبويه فقال: س.ق%ط الطر' مكان% كذا فمكان% كذا. وم.واق1ع' الغيث1:
م.ساق1ط�ه. ويقال: وق%ع الشيء� م.و\ق1ع.ه، والعرب تقول: وق%ع. ر.ب,يع¬ بالرض



ي.ق%ع' و'ق�وعاv ل4و�ل, مطر يقع ف ال%ر,يف1. قال الوهري: ول يقال
س.ق%ط%. ويقال: سعت و.ق}ع. الطر, وهو شد�ة� ض.ر\ب,ه ال4رض. إ,ذا و.ب.ل%.

ويقال: سعت ل%واف1ر, الد�واب> وق}عاv وو'ق�وعاv؛ وقول أ%ع\ش.ى
باه1لة%:وأ%ل}ج.أ% الكلب. م.و\ق�وع' الص_ق1يع, به،

وأ%ل}ج.أ% ال%ي_ من ت.ن\فاخ1ها ال%جر'
إ,نا هو مصدر كال%ج\ل�ود1 وال%ع\ق�ول.

وال%و\ق1ع' وال%و\ق1عة�: موض1ع' الو'ق�وع؛ حكى ال4خية% اللحيان.
و.و,قاعة� الس�تر,، بالكسر: م.و\ق1ع'ه إ,ذا أ�رسل. وف حديث أ�م سلمة%

أ%نا قالت لعائشة، رضي ال عنهما: اج\ع.لي ب.ي\ت.ك1 ح1ص\ن.ك1 و.و,قاعة%
،�الس>ت\ر, ق%ب\ر.ك1؛ حكاه الروي� ف الغريبي، وقال ابن ال4ثي: الو,قاعة
بالكسر، موضع' و'ق�وع, ط%ر.ف1 الست\ر, على ال4رض إ,ذا أ�ر\س1ل%، وهي

م.و\ق1ع'ه وم.و\ق1ع.ت'ه، ويروى بفتح الواو، أ%ي ساحة% الست\ر,.
وال1يق%عة�: داء# يأ}خذ الفصيل كال%ص\بة1 في.ق%ع' فل يكاد يقوم.

وو.ق}ع' السيف1 وو.ق}ع.ت'ه وو'ق�وع'ه: ه1ب_ت'ه ون'ز'ول�ه بالض_ر,يبة،
والفعل كالفعل، وو.ق%ع. به ماكر ي.ق%ع' و'ق�وعاv وو.ق1يعةv: نزل.

وف الثل: ال1ذار' أ%شدe من الو.ق1يعة1؛ يضرب ذلك للرجل ي.ع\ظ�م' ف
ص.د\ر,ه الشيء�، فإ,ذا وقع فيه كان أ%ه\و.ن% ما ظن�، وأ%و\ق%ع. ظ%ن_ه على

الشيء وو.ق�ع.ه، كلها: ق%د_ر.ه وأ%ن\ز.ل%ه. وو.قع بال4مر: أ%حدثه
وأ%نزله. وو.ق%ع. القول� والك}م' إ,ذا وج.ب. وقوله تعال: وإ,ذا و.ق%ع.

القول� عليهم أ%خرجنا لم دابةv؛ قال الزجاج: معناه، وال سبحانه أ%علم،
وإ,ذا وجب القول عليهم أ%خرجنا لم دابة من ال4رض، وأ%و\ق%ع. به ما

ي.س'وء�ه' كذلك. وقال عز وجل: ول%م�ا وق%ع عليهم الر>ج\ز'، معناه أ%صاب.هم
ونز.ل% بم. وو.ق%ع. منه ال4م\ر' م.و\ق1عاv حس.ناv أ%و س.ي>ئاv: ثبت لديه،
وأ%م�ا ما ورد ف الديث: ات_ق�وا النار. ولو ب,ش1ق� ترة فإ,نا ت.ق%ع'
من الائ1ع, م.و\ق1ع.ها من الشب\عان1، فإ,نه أ%راد أ%ن� شق� التمرة1 ل

ي.ت.ب.ي_ن' له كبي' م.و\ق1ع� من الائع إ,ذا تناو.ل%ه كما ل يتبي
على ش1ب.ع, الشبعان1 إ,ذا أ%كله، فل تع\ج,ز'وا أ%ن تتصد�قوا به، وقيل:

ل4نه يسأ%ل هذا شق_ ترة وذا شق ترة وثالثاv ورابعاv فيجتمع له ما
ي.س'دe به ج.و\ع.ت.ه. وأ%و\ق%ع. به الدهر': س.طا، وهو منه.

والو.ق1عة�: الد�اه1ية�. والواق1عة�: الناز,لة� من ص'ر'وف الدهر,،



�والواقعة�: اسم من أ%ساء يوم القيامة. وقوله تعال: إ,ذا وقع.ت1 الواق1عة
ليس ل1و.ق}ع.ت1ها كاذبةD، يعن القيامة%. قال أ%بو إ,سحق: يقال لكل آت

ي'ت.و.ق�ع' قد وق%ع. ال4م\ر' كقولك قد جاء ال4مر'، قال: والواق1عة� ههنا
.�الساعة� والقيامة

والو.ق}عة� والو.ق1يعة�: ال}رب' والق1تال�، وقيل: ال%ع\ر.كة�، والمع
الو.قائ1ع'. وقد وق%ع. بم وأ%و\ق%ع. بم ف الرب والعن واحد، وإ,ذا

�وق%ع. قوم¬ بقوم قيل: واق%ع'وهم وأ%و\ق%ع'وا بم إ,يقاعاv. والو.ق}عة
والواق1عة�: ص.د\مة� الرب، وواق%ع'وهم ف القتال, م'واق%عةv و.و,قاعاv. وقال

الليث: الوق}ع.ة� ف الرب ص.د\مةD بعد ص.د\مة{. وو.قائ1ع' العرب: أ%ي�ام'
ح'ر'وب,هم. والو,قاع': ال�واق%عة� ف ال%ر\ب,؛ قال القطامي:

وم.ن\ ش.ه,د. ال%لح1م. والو,قاعا
والو.ق}عة�: الن_و\مة ف آخ1ر, اليل. والو.ق}عة�: أ%ن ي.ق}ض1ي. ف كل9

يوم� حاجةv إ,ل مثل ذلك من الغ.د1، وهو من ذلك. وت.ب.ر_ز. الو.ق}عة% أ%ي
الغائ1ط% م.ر_ةv ف اليوم. قال ابن ال4عراب ويعقوب: سئل رجل عن س.ي\ر,ه

كيف كان س.ي\ر'ك.؟ قال: كنت آك�ل الوج\بة%، وأ%ن\جو الو.ق}عة%،
وأ�ع.ر>س' إ,ذا أ%ف}ج.ر\ت'، وأ%ر\ت.ح1ل� إثذا أ%س\ف%ر\ت'، وأ%س1ي' ال%ل}ع.

وال%ب.ب. والو.ض\ع.، فأ%ت.ي\ت'كم ل1م'س\ي, س.ب\ع؛ الو.ج\بة�: أ%ك}لة ف اليوم
إ,ل مثلها من الغ.د1، ابن ال4ثي: تفسيه الو.ق}عة� الر�ة� من

الو'ق�وع, السeق�وط1، وأ%ن\ج'و من الن_ج\و ال%د.ث1 أ%ي آك�ل� مر_ةv واحدة
وأ�ح\د1ث� مرة ف كل يوم�، وال%ل}ع' فوق. ال%ش\ي, ود'ون% ال%ب.ب,،

والو.ض\ع' فوق البب؛ وقوله ل1م'س\ي سبع أ%ي ل1م.ساء سبع. ال4صمعي: التو\ق1يع'
ف السي شبيه بالتلقيف وهو رفعه يد.ه إ,ل فوق.

وو.ق�ع. القوم' ت.و\ق1يعاv إ,ذا ع.ر_سوا؛ قال ذو الرمة:
إ,ذا وق�ع'وا وه\ناv أ%ناخ'وا م.ط1ي_ه'م\

وطائ1ر¬ واق1ع¬ إ,ذا كان على شجر أ%و م'وك1ناv؛ قال ال4خطل:
كأ%ن�ما كان'وا غ�راباv واق1عا،
فطار. ل%م�ا أ%ب\ص.ر. الص_واع1قا

(* قوله« الصواعقا» كذا بالصل هنا، وتقدم ف صقع: الصواقعا شاهداv على
أنا لغة لتميم ف الصواعق.)

وو.ق%ع. الطائ1ر' ي.ق%ع' و'ق�وعاv، والسم الو.ق}عة�: نزل% عن



ط%ي.ران,ه، فهو واق1ع¬. وإ,نه ل%ح.س.ن' الو,ق}عة1، بالكسر. وطي و'ق�ع¬ وو'ق�وع¬:
واق1عةD؛ وقوله:

فإ,ن_ك والت_أ}ب,ي. ع'ر\وة% ب.ع\د.ما
د.عاك.، وأ%ي\د1ينا إ,ليه ش.وار,ع'،

ل%ك%الر_ج'ل, الاد1ي، وقد ت.ل%ع. الضeح.ى،
وط%ي\ر' ال%نايا فو\ق%ه'ن_ أ%واق1ع'

إ,نا أ%راد وواق1ع¬ ج.م\ع. واق1عة{ فهمز الواو ال�ول.
وو.ق1يعة� الطائ1ر وم.و\ق%ع.ت'ه، بفتح القاف: موضع و'ق�وعه الذي ي.ق%ع'

عليه وي.ع\تاد' الطائ1ر' إ,ت\يان.ه، وجعها م.واق1ع'.وم1يق%عة� الباز,ي:
مكان يأ}ل%ف�ه فيقع عليه؛ وأ%نشد:

كأ%ن� م.ت\ن.ي\ه1 من الن_ف1ي�
م.واق1ع الط�ي\ر, على الصeف1ي�

شبه ما انتشر من ماء الستقاء بالدلو على متنيه بواقع الطي على
الص_فا إ,ذا ز.ر.ق%ت\ عليه. وقال الليث: ال%و\ق1ع' موضع لكل واق1ع�. تقول:

إ,ن� هذا الشيء ل%ي.ق%ع' من قلب,ي م.و\ق1عاv، يكون ذلك ف ال%سر�ة1
وال%ساءة1. والن_س\ر' الواق1ع': ن.ج\م¬ سي بذلك كأ%نه كاس1ر¬ جناح.ي\ه من

خلفه، وقيل: سي واق1عاv ل4ن9 ب,ح1ذائ1ه الن_س\ر. الطائر، فالنسر'
الواق1ع' شام1يÒ، والن_س\ر' الطائر' ح.د�ه ما بي النجوم الشامية واليمانية،

وهو م'ع\ت.ر,ض¬ غي مستطيل، وهو ن.ي>ر¬ ومعه كوكبان غام1ضان، وهو بينهما
وق9اف كأ%نما له كالناحي قد بس.ط%هما، وكأ%نه يكاد يطي وهو معهما

�م'ع\ت.ر,ض¬ م'ص\ط%ف�، ولذلك جعلوه طائراv، وأ%م�ا الواق1ع' فهو ثلثة
كواك1ب' كال4ثاف، فكوكبان متلفان ليسا على هيئة النسر الطائر، فهما له

كالناحي ولكنهما منضمان إ,ليه كأ%نه طائ1ر¬ وق%ع.. وإ,نه لواق1ع' الطي\ر,
أ%ي ساك1ن¬ ل%ي>ن¬. وو.ق%ع.ت1 الد�وابe وو.ق�ع.ت\: ر.ب.ض.ت\.

وو.ق%ع.ت1 ال3بل� وو.ق�ع.ت\: ب.ر.ك%ت\، وقيل: و.ق�ع.ت\، مشد�دة، اطمأ%نت
بال4رض بعد الري�؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

حت إ,ذ%ا و.ق�ع\ن. بال4ن\بات1،
غي. خ.ف1يفات1 ول غ1راث1

وإ,نا قال غي خفيفات ول غ1راث ل4نا قد ش.ب,ع.ت\ ور.و,ي.ت\
ف%ث%ق�ل%ت\.



:vوو.ق1يعة vوعا�والو.ق1يعة� ف الناس: الغ1يبة�، وو.ق%ع. فيهم و'ق
اغ}تابم، وقيل: هو أ%ن يذكر ف ال3نسان ما ليس فيه. وهو رجل و.ق9اع¬

وو.ق9اعةD أ%ي ي.غ\تاب' الناس.. وقد أ%ظ}ه.ر. الوق1يعة% ف فلن إ,ذا عاب.ه'. وف
حديث ابن عمر: فو.ق%ع. ب أ%ب أ%ي لم.ن,ي وع.ن_ق%ن,ي. يقال: وق%ع\ت

بفلن إ,ذا ل�م\ت.ه وو.ق%ع\ت' فيه إ,ذا ع1ب\ت.ه وذ%م.م\ت.ه؛ ومنه حديث
طارق�: ذه.ب رجل لي.ق%ع. ف خالد أ%ي ي.ذ�م_ه وي.ع1يب.ه وي.غ\تاب.ه.

وو.قاع,: دائ1رةD على الاع1ر.ت.ي\ن أ%و حيث�ما كانت عن ك%ي¼، وقيل: هي
ك%ي�ةD تكون بي الق%ر\ن.ي\ن ق%ر\ن.ي الرأ}س,؛ قال عوف' بن ال4حوص:

وكت'، إ,ذا م'ن,يت' ب.ص\م, س.و\ء�،
د.ل%ف}ت' له فأ%ك}و,يه1 و.قاع,

وهذا البيت نسبه ال4زهري لقيس بن زهي. قال الكسائي: كو.ي\ت'ه وقاع,،
قال: ول تكون إ,ل دارةv حيث كانت يعن ليس لا موضع معلوم. وقال شر:

ك%واه' و.قاع, إ,ذا ك%و.ى أ�م� رأ}س1ه. يقال: و.ق%ع\ت'ه أ%ق%ع'ه إ,ذا
ك%و.ي\ت.ه تلك الك%ي�ة%، وو.ق%ع. ف الع.م.ل, و'ق�وعاv: أ%خذ.

وواق%ع. ال�مور. م'واق%عةv وو,قاعاv: داناها؛ قال ابن سيده وأ%رى قول
الشاعر أ%نشده ابن ال4عراب:

وي'ط}ر,ق' إ,ط}راق. الشeجاع, وع1ن\د.ه،
إ,ذا ع'د_ت1 ال%ي\جا، و,قاع' م'صاد1ف1

إ,نا هو من هذا، قال: وأ%ما ابن ال4عراب فلم يفسره. والو,قاع':
م'واق%عة� الرجل, امرأ%ت.ه إ,ذا باض.ع.ها وخال%ط%ها. وواق%ع. الرأ%ة وو.ق%ع.

عليها. جام.ع.ها؛ قال ابن سيده: وأ%راها عن ابن ال4عراب. والو.قائ1ع':
الن.اق1ع'؛ أ%نشد ابن بري:

ر.ش1يف. الغ'ر.ي\ر,ي�ات1 ماء4 الو.قائ1ع,
والو.ق1يع': مناقع الاء، وقال أ%بو حنيفة: الو.ق1يع' من ال4رض,

الغليظ� الذي ل ي'ن.ش>ف' الاء ول ي'ن\ب,ت' ب.ي>ن' الو.قاعة1، والمع
و'ق�ع¬.

والو.ق1يعة�: مكان ص\ل}ب¬ ي'م\س3ك' الاء، وكذلك النeق}رة� ف البل
ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها الاء�، وجعها و.قائ1ع'؛ قال:

إ,ذا ما اس\ت.بال�وا اليل% كانت\ أ%ك�ف©ه'م\
و.قائ1ع. لل4ب\وال,، والاء� أ%ب\ر.د'



يقول: كانوا ف ف%لة{ فاس\ت.بال�وا اليل% ف أ%كفهم فشربوا أ%بواها من
العطش. وحكى ابن شيل: أ%رض¬ و.ق1يعةD ل تكاد ت'ن.ش>ف' الاء4 من

�الق1يعان1 وغيها من القفاف1 والبال,، قال: وأ%م\ك1نةD و'ق�ع¬ ب.ي>نة
�الو.قاعة1، قال: وسعت يعقوب بن م.س\ل%م.ة% ال4سد1ي� يقول: أ%و\ق%ع.ت1 الروضة

إ,ذا أ%م\س.ك%ت1 الاء4؛ وأ%نشدن فيه:
م'وق1عة ج.ث}جاث�ها قد أ%ن\و.را

والو.ق1يعة�: ن'ق}رةD ف مت حجر ف س.ه\ل أ%و جبل ي.س\ت.ن\ق1ع' فيها
الاء�، وهي تصغر وتعظم حت ت'جاو,ز. ح.د_ الو.ق1يعة1 فتكون و.ق1يطاv؛ قال

ابن أ%حر:
الز_اج,ر' الع1يس. ف ال3م\ل1يس, أ%ع\ي'ن'ها
�م1ث}ل� الو.قائ1ع,، ف أ%ن\صاف1ها الس_م.ل

والو.ق}ع'، بالتسكي: الكان الرتفع من البل، وف التهذيب: الو.ق}ع'
.Dالكان الرتفع وهو دون البل. الص.ى الص>غار'، واحدتا و.ق}عة

والو.ق}ع'، بالتحريك: الجارة�، واحدتا و.ق%عةD؛ قال الذبيان:
ب.ر.ى و.ق%ع' الص_وان1 ح.د_ ن'س'ور,ها،

ف%ه'ن_ ل1طاف¬ كالص>عاد1 الذ�وائ1د1
(* قوله« الذوائد» بامش الصل صوابه: الذوابل.)

والتو\ق1يع': ر.م\ي¬ قريب ل ت'باع1د'ه كأ%نك تريد أ%ن ت'وق1ع.ه على
شيء، وكذلك تو\ق1يع' ال4ر\كان1. والتو\ق1يع': ال3صابة؛ أ%نشد ثعلب:

وقد ج.ع.ل%ت\ ب.وائ1ق' من أ�مور�
ت'و.قYع' د'ون.ه، وت.ك�فe د'ون

والت_و.ق©ع': ت.ن.ظ©ر' ال4م\ر,، يقال: ت.و.ق�ع\ت' م.ج,يئ%ه
وت.ن.ظ�ر\ت'ه. وت.و.ق�ع. الشيء4 واس\ت.و\ق%ع.ه: ت.ن.ظ�ر.ه

وت.خ.و_ف%ه.والتو\ق1يع': ت.ظ%ن>ي الشيء3 وت.وهeم'ه، يقال: و.قYع\ أ%ي أ%ل}ق,
ظ%ن_ك. على شيء، والتو\ق1يع' بالظن� والكلم والر_م\ي, ي.ع\ت.م1د'ه

لي.ق%ع. عليه و.ه\م'ه.
والو.ق}ع' والو.ق1يع': ال4ث%ر' الذي يالف' اللو\ن%. والتوقيع': س.ح\ج¬

ف ظهر الدابة1، وقيل: ف أ%طراف1 عظام, الد�اب�ة1 من الركوب، وربا
ان\ح.ص_ عنه الشع.ر' ون.ب.ت. أ%بيض.، وهو من ذلك. والتو\ق1يع': الد_ب.ر'.

وبعي م'و.ق�ع' الظهر,: به آثار' الد_ب.ر,، وقيل: هو إ,ذا كان به



الد_ب.ر'؛ وأ%نشد ابن ال4عراب للحكم بن ع.ب\د.ل� ال4سد1ي�:
م1ث}ل ال1مار, ال�و.ق�ع, الظ�ه\ر,، ل

ي'ح\س3ن' م.ش\ياv إ,ل� إ,ذا ض'ر,با
وف الديث: ق%د1م.ت\ عليه حلمة� فش.ك%ت\ إ,ليه ج.د\ب. البلد1، فلكم لا

خدية% ف%أ%ع\ط%ت\ها أ%ربعي شاةv وبعياv م'و.ق�عاv للظ�ع1ينة1؛
ال�و.ق�ع': الذي بظ%ه\ر,ه آثار الد>بر لكثرة ما ح'م1ل% عليه ور'ك1ب.، فهو

ذ%ل�ولD مر�ب¬، والظ�ع1ينة�: ال�و\د.ج' ههنا؛ ومنه حديث عمر، رضي ال
عنه: م.ن\ ي.د'ل©ن على ن.س3يج, وح\د1ه؟ قالوا: ما نعلمه غي.ك.، فقال:

ما هي إ,ل إ,بلD م'و.ق�ع¬ ظ�ه'ور'ها أ%ي أ%نا م1ث}ل� ال3بل,
ال�و.ق�عة1 ف العي\ب, بد.ب.ر ظهورها؛ وأ%نشد ال4زهري:

ول ي'و.ق�ع\ ب,ر'ك�وب� ح.ج.ب'ه\
والتو\ق1يع': إ,صابة� ال%طر بعض. ال4رض, وإ,خطاؤه بعضاv، وقيل: هو

إ,نبات' بعضها، دون بعض؛ قال الليث: إ,ذا أ%صاب. ال4رض. مطر متفر�ق أ%صاب
وأ%خ\طأ%، فذلك ت.و\ق1يع¬ ف ن.ب\ت1ها. والتو\ق1يع' ف الكتاب,: إ,ل}حاق'

شيء فيه بعد الفراغ, منه، وقيل: هو م'ش\ت.قÒ من التو\ق1يع, الذي هو
مالفة� الثان لل4و�ل,. قال ال4زهري: ت.و\ق1يع' الكات1ب ف الكتاب

ال%ك}ت'وب, أ%ن ي'ج\م1ل% بي ت.ضاع1يف1 س'ط�وره م.قاص1د. الاجة وي.ح\ذ1ف.
الف�ض'ول%، وهو مأ}خوذ من ت.و\ق1يع, الد_ب.ر, ظهر. البعي، فكأ%ن9 ال�و.قYع

ف الكتاب ي'ؤ.ثYر ف ال4مر الذي ك�ت1ب. الكتاب' فيه ما ي'ؤ.كYد'ه
وي'وجبه. والتو\ق1يع': ما ي'و.ق�ع' ف الكتاب,. ويقال: السeر'ور' ت.و\ق1يع

جائز¬.
:vد\ية% والسيف. والنصل% ي.ق%ع'ها و.ق}عا�وو.ق%ع. الد1يد. وال

أ%ح.د_ها وض.ر.ب.ها؛ قال ال4صمعي: يقال� ذلك إ,ذا فعلته بي حجرين؛ قال أ%بو
وجزة العسدي:

ح.ر_ى م'و.ق�عة ماج. الب.نان� با
على خ1ض.م¼، ي'س.ق�ى الاء4، عج_اج,

أ%راد بال%ر_ى ال1ر\ماة% الع.ط}ش.ى. ون.ص\لD وق1يع¬: مد�د، وكذلك
الش_ف}رة� بغي هاء؛ قال عنترة:
وآخ.ر' م1ن\ه'م' أ%ج\ر.ر\ت' ر'م\ح1ي،

وف الب.ج\ل1ي� م1ع\ب.لةD وق1يع'



هذا البيت رواه ال4صمعي: وف الب.ج.ل1ي�، فقال له أ%عراب كان
بال1ر\ب.د1: أ%خ\ط%أ}ت. 

(* قوله« أخطأت إل» ف مادة بل من الصحاح: وبلة بطن من
سليم والنسبة اليهم بلي بالتسكي، ومنه قول عنترة: وف البجلي إل.) يا

شيخ' ما الذي ي.ج\م.ع' بي ع.ب\س� وب.ج,ية%؟ والو.ق1يع' من السيوف: ما
ش'ح1ذ% بالجر. وسكYي¬ وق1يع¬ أ%ي حد1يد¬ و'ق1ع. باليق%عة1، يقال: ق%ع\

ح.د1يدك؛ قال الشماخ:
ي'باك1ر\ن% الع1ضاه ب'ق}ن.عات{،
ن.واج,ذ�ه'ن_ كال%د.إ, الو.ق1يع,

وو.ق%ع\ت' الس>كYي.: أ%ح\د.د\ت'ها. وسكي م'و.ق�ع¬ أ%ي م'ح.د_د¬.
واس\ت.و\ق%ع. السيف': احتاج. إ,ل الش_ح\ذ1.

وال1يق%عة�: ما و'ق1ع. به السيف، وقيل: ال1يق%عة� ال1س.نe الطويل.
والتو\ق1يع': إ,ق}بال� الص_ي\ق%ل, على السيف ب,م1يق%ع.ت1ه ي'ح.د�ده،

.�وم1ر\ماةD م'و.ق�عةD. وال1يق%ع' وال1يق%عة�، كلها: ال1ط}ر.قة
والو.ق1يعة�: كال1يق%عة1، شاذê ل4نا آلة، واللة� إ,نا تأ}ت على م1ف}عل؛

قال الذل:
ر.أ%ى ش.خ\ص. م.س\ع'ود1 بن س.ع\د{، بك%فYه

حد1يد¬ حد1يثD، بالو.ق1يعة1 م'ع\ت.د1ي
وقول الشاعر:

د.ل%ف}ت' له بأ%ب\ي.ض. م.ش\ر.ف1ي�،
كأ%ن%، على م.واق1ع1ه، غ�بارا

يعن به م.واق1ع. ال1يق%عة1 وهي ال1ط}ر.قة�؛ وأ%نشد الوهري لبن
ح1لYزة:

أ%ن\م1ي إ,ل ح.ر\ف{ م'ذ%ك�رة{،
ت.ه,ص' ال%صى ب.واق1ع� خ\ن\س,

ويروى: بن.اس1م� م'ل}س,.
�وف حديث ابن عباس: ن.ز.ل مع آدم، عليه السلم، ال1يق%عة� والس>ن\دان

والك%ل}تبان1؛ قال: ال1يق%عة� ال1ط}رقة�، والمع ال%واق1ع، واليم
زائدة والياء بدل من الواو قلبت لكسرة اليم. وال1يق%عة�: خشبة الق%ص�ار,

الت ي.د'قe عليها. يقال: سيف و.ق1يع¬ وربا و'قYع. بالجارة. وف



�الديث: ابن' أ%خي و.ق1ع¬ أ%ي مريض¬ م'ش\ت.ك{، وأ%صل الو.ق%ع, الجارة
ال%ددة.

والو.ق%ع': ال%فاء�؛ قال رؤبة:
ل و.ق%ع¬ ف ن.ع\ل1ه ول ع.س.م\

والو.ق1ع': الذي يشتكي رجله من الجارة، والجارة� الو.ق%ع'. وو.ق1ع.
الرجل� والفرس' ي.و\ق%ع' وق%عاv، فهو و.ق1ع¬: ح.ف1ي. من الجارة أ%و الشو\ك

واشتكى لم. قدميه، زاد ال4زهري: بعد غ%س\ل� من غ1ل%ظ1 ال4رض
والجارة. وف حديث أ�ب.ي¼: قال لرجل لو اشتري\ت. دابة ت.ق1يك. الو.ق%ع.؛ هو

بالتحريك أ%ن ت'صيب الجارة� الق%د.م. فت'وه1ن.ها. يقال: و.ق1ع\ت' أ%و\ق%ع'
و.ق%عاv؛ ومنه قول أ%ب ال1ق}دام, واسه ج.س�اس' ابن ق�ط%ي\ب�:

يا ل%ي\ت. ل ن.ع\ل%ي\ن, من ج,ل}د1 الض_ب'ع\،
وش'ر'كاv م1ن. اس\ت1ها ل ت.ن\ق%ط1ع'،

كل� ال1ذاء3 ي.ح\ت.ذ1ي الاف الو.ق1ع\
قال ال4زهري: معناه أ%ن� الاجة% ت.ح\م1ل� صاحب.ها على التعلق بكل شيء

ق%د.ر. عليه، قال: ونو¬ منه قولم الغ.ر,يق' يتعلق' بالط©ح\ل�ب,.
ووق1ع.ت1 الدابة� ت.و\ق%ع' إ,ذا أ%صابا داء وو.ج.ع¬ ف حافرها من و.ط}ء على

غ1لظ{، والغ1لظ هو الذي ي.ب,ي ح.د_ ن'سور,ها، وقد و.ق�عه الجر'
ت.و\ق1يعاv كما ي'س.نe الديد بالجارة. وو.ق�ع.ت1 الجارة� الاف1ر' فقطعت

سناب,ك%ه ت.و\ق1يعاv، وحافر و.ق1يع¬: و.ق%ع.ت\ه الجارة� فغ.ض_ت\ منه.
وحافر م.و\قوع¬: مثل و.ق1يع�؛ ومنه قول رؤ\بة:

لgم ي.د'قe ال%ج.ر. ال�د.م\ل%قا،
بكلY مو\ق�وع, النeسور, أ%خ\ل%قا

(* قوله« لم إل» عكس الوهري البيت ف مادة دملق وتبعه الؤلف هناك.)
وقدم مو\قوعةD: غليظةD شديدة؛ وقال الليث ف قول رؤبة:

ي.ر\ك%ب' ق%ي\ناه وق1يعاv ناع1ل
الوق1يع': الافر' ال%د_د كأ%نه ش'ح1ذ% بال4حجار كما ي'وق%ع' السيف'

إ,ذا ش'ح1ذ، وقيل: الوق1يع' الافر' الصeل}ب'، والناع1ل� الذي ل
ي.ح\فى كأ%ن� عليه نع\لv. ويقال: طريق م'و.ق�ع¬ م'ذ%ل�لD، ورجل م'و.ق�ع¬

م'ن.ج_ذD، وقيل: قد أ%صابته البليا؛ هذه عن اللحيان، وكذلك البعي؛
قال الشاعر:



فما م1ن\ك�م'، أ%ف}ناء4 ب.ك}ر, بن, وائ1ل�،
ب,غار.ت1نا، إ,ل ذ%ل�ولD م'و.ق�ع'

�أ%بو زيد: يقال لغ1لف1 القارورة1 الو.ق}عة� والو,قاع'، والو,ق}عة
للمجمع.

.�والواق1ع': الذي ي.ن\ف�ر' الر_حى وهم الو.ق%عة
والو.ق}ع': السحاب' الر_قيق، وأ%هل الكوفة يسمون الف1ع\ل التعد>ي

.vواق1عا
والر,يقاع': من إ,يقاع, اللح\ن, والغ1ناء3 وهو أ%ن يوقع ال4لان%

ويبنيها، وسى الليل، رحه ال، كتاباv من كتبه ف ذلك العن كتاب
ال3يقاع,. والو.ق%عة�: ب.ط}ن¬ من العرب، قال ال4زهري: هم حي� من بن سعد بن بكر؛

وأ%نشد ال4صمعي:
من عام1ر� وس.لول� أ%و\ م1ن. الو.ق%عه\

وم.و\قوع¬: موضع أ%و ماء. وواق1ع¬: فرس¬ لربيعة ابن, ج'ش.م..
@وكع: وكع.ت\ه الع.ق}رب' بإ,بر.ت1ها و.ك}عاv: ضربته ولد.غ%ت\ه وك%و.ت\ه؛

وأ%نشد ابن بري للقطامي:
س.ر.ى ف ج.ل1يد1 اللي\ل,، حت كأ%ن_ما
ت.ح.ر_م. بال4ط}راف1 وك}ع. الع.قار,ب,

وقد يكون لل4سو.د1 من الي�ات1؛ قال عروة بن مرة الذل:
،Dخ\رى القوم, ض.ر\ب¬ خ.راد1ل�وداف%ع. أ

ور.م\ي' ن,بال� م1ثل� و.ك}ع, ال4ساو,د1
(* قوله «ودافع إل» ف شرح القاموس:

(vخرادل vودافع اخرى القوم ضربا
أ%ورده الوهري: ور.م\ي, ن,بال� مثل,، بالفض؛ قال ابن بري: صوابه

بالرفع. وو.ك%ع. البعي': سقط؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
خ1ر\ق¬، إ,ذا و.ك%ع. ال%ط1يe من الو.جى،

ل%م\ ي.ط}و, د'ون% ر.فيق1ه ذا ال1ز\و.د1
ورواه غيه: ر.ك%ع. أ%ي ان\ك%ب_ وانث%ن، وذا ال1ز\ود1 يعي الطعام.

ل4نه ف الزود يكون.
الو.ك%ع': م.ي\ل ال4صابع ق1ب.ل% لسب_ابة1 حت تصي كالع'ق}فة خ1ل}قة

أ%و ع.ر.ضاv، وقد يكون ف إ,بام الرجل في'ق}ب,ل� ال3بام' على السب_ابة



حت ي'رى أ%صل�ها خارجاv كالع'ق}دة1، و.ك1ع. و.ك%عاv، وهو أ%و\ك%ع'،
وامرأ%ة و.ك}عاء. وقال الليث: الو.ك%ع' م.ي.لنD ف ص.د\ر القد.م نو

ال1ن\ص1ر وربا كان ف إ,بام اليد، وأ%كثر ما يكون ذلك لل3ماء اللوات
ي.ك}دد\ن% ف العم.ل، وقيل: الو.ك%ع' ركوب' ال3بام, على السبابة من الر>ج\ل؛

يقال: يا ابن الو.ك}عاء. قال ابن بري: قد جعوه ف الشعرعلى وك%ع.ة{؛ قال
الشاعر:

أ%ح\ص.ن'وا أ�م_ه'م' م1ن\ ع.ب\د1ه1م\،
ت1ل}ك. أ%ف}عال� الق1زام, الو.ك%عه\

معن أ%ح\ص.نوا ز.و_جوا.
وال4وك%ع': ال4ح\م.ق' الطويل�. ورجل أ%وك%ع': بقول ل إ,ذا سئل؛ عن

أ%ب الع.م.ي\ثل ال4عراب. وربا قالوا عبد¬ أ%و\ك%ع'، يريدون اللئيم.
وأ�مةD وك}عاء أ%ي ح.م\قاء�. ابن ال4عراب: ف ر'س\غ1ه وك%ع¬ وك%و.ع إ,ذا

التوى كوع'ه. وقال أ%بو زيد: الو.ك%ع' ف الرجل انق1لب'ها إ,ل و.ح\ش1ي>ها،
والل�كاعة� اللؤم'، والو.كاعة� الشد_ة�. وفرس¬ وك1يع¬: ص'لب¬ غل1يظ

شديد¬، وداب�ةD وك1يع¬. وو.ك�ع. الفرس' و.كاعةv، فهو وك1يع¬: ص.ل�ب.
إ,هاب'ه واشت.د�، وال�نثى بالاء؛ وإ,ياها عن الفرزدق بقوله:

وو.ف}راء4 ل%م\ ت'ح\ر.ز\ بس.ي\ر�، وك1يعة{،
غ%دو\ت' با ط%ب�اv ي.د1ي ب,ر,شائ1ها
ذ%ع.ر\ت' با س1ر\باv ن.ق1يì ج'ل�ود'ه،

ك%ن.ج\م, الث©ر.ي�ا أ%س\ف%ر.ت\ م1ن\ ع.مائ1ها
وف}راء أ%ي وافرة يعن فرساv أ�نثى، وك1يعة: وثيقة ال%ل}ق, شديدة.

ويقال: قد أ%س\م.ن. القوم' وأ%و\ك%ع'وا إ,ذا سنت إ,بلهم وغ%ل�ظ%ت\ من الشحم
واشتد�ن. وكل© وثيق شديد، فهو و.ك1يع¬. والو.ك1يعة� من ال3بل,:

الشديدة� ال%ت1ينة�. وس1قاء# و.ك1يع¬: م.ت1ي¬ م'حك%م' ال1ل}د1 وال%ر\ز شديد'
ال%خار,ز, ل ي.ن\ض.ح'. واس\تو\ك%ع. السقاء� إ,ذا م.ت'ن. واشتد_ت

م.خار,ز'ه 
(* قوله« واشتدت مارزه» كذا ف الصل بشي معجمة، وف القاموس:

واشتدت، قال شارحة بالسي الهملة على الصواب، وف بعض النسخ بالعجمة وهو
خطأ.) بعدما ش'ر>ب.. وم.زادةD و.ك1يعةD: ق�و>ر. ما ض.ع'ف. من أ%ديها

وأ�لقي وخ'ر,ز. ما ص.ل�ب منه وبقي. وف%ر\و¬ وك1يع¬: م.ت1ي¬، وقيل: كل صلب



و.ك1يع¬، وقيل: الو.ك1يع' من كل شيء الغليظ التي، وقد وك�ع. وكاعة%
وأ%و\ك%ع.ع غيه؛ ومنه قول الشاعر:

على أ%ن� م.ك}ت'وب. الع1جال, وك1يع'
يعن سقاء اللب؛ هذا وقل الوهري. قال ابن بري: الشعر للطرم_اح وصوابه

بكماله:
ت'ن.ش>ف' أ%و\شال% الن>طاف1، ود'ون.ها

ك�ل%ى ع1ج.ل�، م.ك}ت'وب'ه'ن_ وك1يع'
قال: والع1ج.ل� جع ع1ج\لة{ وهو الس>قاء�، وم.ك}ت'وبا م.خ\ر'وز'ها. وف

حديث ال%ب\ع.ث: ق%ل}ب¬ وك1يع¬ واع� أ%ي م.ت1ي¬ م'ح\ك%م من قولم
س1قاء# 4ك1يع¬ إ,ذا كان م'ح\ك%م. الر\ز.

واس\ت.و\ك%ع. واس\ت.و\ك%ع.ت\ م.ع1دت'ه: اش\ت.د_ت\ وق%و,ي.ت\، وقيل:
اس\ت.و\ك%ع.ت\ معدت'ه أ%ي اشتد_ت طبيعته. واس\ت.و\ك%ع.ت1 الف1راخ':

غ%ل�ظ%ت\ وس.م1ن.ت\ كاس\ت.و\ك%ح.ت\.
وو.ك�ع. الرجل� و.كاعةv، فهو و.ك1يع¬: غ%ل�ظ%. وأ%م\ر¬ وك1يع¬:

م'س\ت.ح\ك1م¬.
وال1يك%ع': ال�وال1ق' ل4نه ي'ح\ك%م' وي'ش.دe؛ قال جرير:

ج'ر_ت\ ف%تاة� م'جاش1ع� ف م1ن\ق%ر�،
غي. ال1راء، كما ي'ج.رe ال1يك%ع'

وقيل: ال1يك%ع' الال%قة� الت ت'س.و_ى با خ'د.د' ال4رض
ال%ك}ر'وبة1.

وال1يكعة�: س1ك�ة� ال1راثة1، والمع م1يك%ع¬، وهو بالفارسية ب.ز.ن}.
والو.ك}ع': ال%ل}ب'؛ وأ%نشد أ%بو عمرو:

ل4ن\ت'م\ بو.ك}ع, الظأ}ن1 أ%ع\ل%م' م1ن\ك�م'
بق%ر\ع, الك�ماة1، حيث� ت'ب\غ.ى ال%رائ1م'

�وو.ك%ع\ت' الشاة% إ,ذا ن.ه.ز\ت. ض.ر\ع.ها عند الل}ب، وبات. الف%ص1يل
ي.ك%ع' أ�م_ه الليلة%. ومن كلمهم: قالت الع.ن\ز' اح\ل�ب\ ود.ع\ فإ,ن�

لك ما ت.د.ع'، وقالت النعجة احلب وك%ع\ فليس. لك ما ت.د.ع' أ%ي ان\هز,
الضر\ع. واح\ل�ب\ كل� ما فيه. وو.ك%ع.ت1 الد_جاجة� إ,ذا خ.ض.ع.ت\ عند

س1فاد1 الد>يك1.
وأ%و\ك%ع. القوم': قل� خي'هم.



وو.ك1يع¬: اسم رجل.
@ولع: الو.ل�وع': الع.لقة� من أ�ول1ع\ت'، وكذلك الوز'وع' من أ�وز,ع\ت'،

vوعا�وها اسان أ�قيما م'قام. الصدر القيقي، و.ل1ع. به و.ل%عاv، وو.ل
السم والصدر جيعاv بالفتح، فهو و.ل1ع¬ وو.ل�وع¬ ولعةD. وأ�ول1ع. به

و.ل�وعاv وإ,يلعاv إ,ذا ل%ج_. وأ%و\ل%ع.ه به: أ%غ}راه. وف الديث:
أ%و\ل%ع\ت. ق�ريشاv بع.م_ار� أ%ي ص.ي_ر\ت.هم ي'ول%عون به؛ قال جرير:

فأ%و\ل%ع\ بالع1فاس, بن ن'م.ي\ر�،
كما أ%و\ل%ع\ت. بالد_ب.ر, الغ'رابا

وهو م'ول%ع¬ به، بفتح اللم، أ%ي م'غ\رÝى به. والو.ل%ع': نفس الو.ل�وع,.
وف الديث: أ%عوذ� بك من الشر> و.ل�وعاv؛ ومنه الديث: أ%نه كان

م'ل%عاv بالس>واك1. وقال عر_ام: يقال بفلن من ح'ب> فلنة ال4و\ل%ع'
وال4و\ل%ق'، وهو ش1ب\ه النون1. واي\ت.ل%ع.ت\ فانة� قلب، وفلنD م'وت.ل%ع'

الق%ل}ب,، وم'وت.ل%ه القلب، وم'ت_ل%ه القلب، وم'ن\ت.ز.ع' القلب بعن
واحد. ويقال: و.ل1ع. فلنD بفلن1 ي.و\ل%ع' به إ,ذا ل%ج_ ف أ%مره وح.ر.ص.

على إ,يذائ1ه. وقال اللحيان: و.ل%ع. ي.لع' أ%ي اس\تخ.ف_؛ وأ%نشد:
ف%تراه'ن_ على م'ه\ل%ت1ه

ي.خ\ت.ل1ي. ال4رض.، والشاة� ي.ل%ع\
�أ%ي يستخ1فe ع.د\واv، وذ%ك�ر الشاة%؛ وقال الازن ف قوله والشاة

ي.ل%ع' 4ي ل ي'ج,دe ف الع.د\و, فكأ%نه يلعب؛ قال ال4زهري: هو من قولم
و.ل%ع. ي.ل%ع' إ,ذا ك%ذ%ب. ف ع.د\و,ه ول ي'ج,د�. رجل و'ل%عةD: ي'ول%ع' با

vوو.ل%ع. ي.ل%ع' و.ل}عا .vي.ج\ز.ع' س.ر,يعا :Dل ي.ع\ن,يه1، وه'ل%عة
و.و.ل%عاناv إ,ذا كذب. الفراء: ول%ع\ت. بالكذب ت.ل%ع' و.ل}عاv. والو.ل}ع'،

بالتسكي: الك%ذ1ب'؛ قال كعب' بن زهي:
لك1ن_ها خ'ل�ةD، قد س1يط% من د.م1ها
�ف%ج\ع¬ وو.ل}ع¬، وإ,خ\لف' وت.ب\د1يل

وقال ذ�و ال3ص\ب.ع الع.د\وان9:
إ,ل� بأ%ن} ت.ك}ذ1با علي_، ول

أ%م\ل1ك' أ%ن ت.ك}ذ1با، وأ%ن ت.ل%عا
وقال آخر:

ل1خ.ل�بة1 الع.ي\ني\ن, ك%ذ�ابة1 ال�ن،



وه'ن_ من ال3خ\لف1 والو.ل%عان1
أ%ي من أ%هل ال�ل}ف1 والك%ذ1ب,، وج.ع.ل%ه'ن_ من ال3خ\لف ل�لزمتهن

له؛ قال: ومثله للب.ع1يث1:
وه'ن_ من ال3خ\لف1 ق%ب\ل%ك وال%ط}ل

قال: ومثله لعتبة بن الوغ}ل الت_غ\ل%ب�:
أ%ل ف سبيل ال3 ت.غ\ي,ي' ل1م_ت

وو.ج\ه,ك ما ف الق%وار,ير, أ%ص\ف%را
ويقال: و.ل}ع¬ وال1ع¬ كما يقال ع.ج.ب¬ عاج,ب¬. والوال1ع': الك%ذ�اب'،

والمع و.ل%عةD مثل فاس1ق� وف%س.قة؛ وأ%نشد ابن بري ل%ب د'واد{
الرeؤاسي�:

م.ت ي.ق�ل} ت.ن\ف%ع, ال4ق}وام. ق%ول%ت'ه،
إ,ذا اض\م.ح.ل� حد1يث� الك�ذ�ب, الو.ل%ع.ه\

ويقال: قد و.ل%ع. ب.قYي و.ل}عاv أ%ي ذه.ب به. والتو\ل1يع': التل}م1يع'
من الب.ص, وغيه. وفرس¬ م'و.ل�ع¬: ت.ل}م1يع'ه م'ستطيل وهو الذي ف

ب.ياض, بل%ق1ه است1طالة وت.ف%رeق¬؛ أ%نشد ابن بري لبن الر>قاع, يصف حار
وحش:

م'و.ل�ع¬ بسواد{ ف أ%ساف1ل1ه،
منه اك}ت.سى، وبل%ون{ م1ث}ل1ه اك}تح.ل

وال�و.ل�ع: كال�ل%م_ع, إ,ل� أن التوليع استطالة البل%ق؛ قال رؤبة:
فيها خ'ط�وطD من س.واد{ وب.ل%ق\،

كأ%نه ف ال1ل}د1 ت.و\ل1يع' الب.ه.ق\
قال أ%بو عبيدة: قلت لرؤبة إ,ن كانت الطوط فقل كأ%نا، وإ,ن كان سواد

وبياض فقل كأ%نما، فقال:
كأ%ن� ذا، و.ي\ل%ك.، توليع البهق

قال ابن بري: ورواية ال4صمعي كأ%نا أي كأ%ن� الطوط، وقال ال4صمعي:
فإ,ذا كان ف الدابة ض'ر'وب¬ من ال4لوان من غي بل%ق، فذلك التو\ل1يع'.

�يقال: ب,ر\ذ%و\ن م'و.ل�ع¬، وكذلك الشاة� والبقرة� الو.ح\ش1ي�ة
والظ�ب\ية�؛ قال أ%بو ذؤيب:

م'و.ل�عة بالط©ر�ت.ي\ن, د.نا لا
ج.ن أ%ي\كة{، ت.ض\ف�و عليها ق1صار'ها



:vوقال أ%يضا
ي.ن\ه.س\ن.ه وي.ذ�ود'ه'ن_ وي.ح\ت.م1ي

ع.ب\ل� الش_وى، بالط©ر_ت.ي\ن, م'ول�ع'
:vأ%ي مول�ع ف طريته. ورجل مول�: أ%ب\ر.ص'؛ وأ%نشد أ%يضا

كأ%نا ف اللد توليع البعق
ويقال: ول�ع. ال� جس.د.ه أ%ي ب.ر_ص.ه.

والو.ل1يع': الط�ل}ع'، وقيل: الطل}ع' ما دام ف ق1يقائ1ه كأ%نه نظم
اللؤلؤ ف شدة بياضه، وقيل: ط%ل}ع' الف�ح�ال,، وقيل: هو الطلع قبل أ%ن

ي.ت.ف%ت_ح؛ قال ابن بري: شاهده قول الشاعر يصف ث%غ\ر امرأ%ة:
وت.ب\س3م' عن ن.ي>ر� كالو.ل1يع,،
ت'ش.قYق' عنه الرeقاة� ال�ف�وفا

قال: الر�قاة� جع راق� وهم الذين ي.ر\ق%ون إل النخل، وال�ف�وف' جع
ج'ف� وهو وعاء� الطلع. وقال أ%بو حنيفة: الو.ل1يع' ما دام. ف الط�ل}عة1
.Dأ%بيض.. وقال ثعلب: الو.ل1يع' ما ف جو\ف1 الط�ل}عة1، واحدته و.ل1يعة

وو.ل1يعةD: اسم رجل وهو من ذلك.
وبنو و.ل1يعة%: ح.يÒ من كن\دة%؛ وأ%نشد ابن بري لعلي بن عبد ال بن

العباس بن عبد الطلب:
أ%ب الع.ب�اس'، ق%ر\م' ب.ن ق�ص.ي¼،
وأخ\وال ال�ل�وك'، ب.ن'و و.ل1يعه\

ه'م' م.ن.ع'وا ذ1ماري، يوم جاءت\
ك%تائ1ب' م'س\ر,ف{، وب.نو الل�ك1يعه\

،vللم'ل}ك1 ق1د\ما Dم.ع\د1ن �وك1ن\دة
ي.ز,ين' ف1عال%هم ع1ظ%م' الد_س1يعه\

وأ�خ1ذ% ثو\ب وما أ%د\ري ما وال1ع.ت'ه وما و.ل%ع به أ%ي ذه.ب به.
وفقد\نا غلماv لنا ما أ%دري ما و.ل%ع.ه أ%ي ما ح.ب.س.ه، وما أ%دري ما
وال1ع.ت'ه بعناه أ%يضاv. قال ال4زهري: يقال و.ل%ع. فلناv وال1ع¬، وو.ل%ع.ت\ه

وال1عةD، وات_ل%ع.ت\ه وال1عةD أ%ي خ.ف1ي. علي� أ%مر'ه فل أ%در,ي
:�أ%ح.يÒ أ%م م.ي�ت، وإ,ن ل تدري بن ي'ول1ع' ه.ر,م'ك؛ حكاه يعقوب. وو.ل1يعة

قبيلة؛ وقول ال%م'وح, الذل9:
vت%ن_ى، ول أ%ق}ذ1ف\ ل%د.ي\ه م'ج.ر_با



ل1قائ1ل س.و\ء� ي.س\ت.ج,ي' الو.لئ1عا
إ,نا أ%راد الو.ل1يعني فجمعه على ح.د� ال%هال1ب, وال%ناذر.

:�@ومع: الزهري عن ابن ال4عراب: الو.ع\مة ظ%ب\ية� الب.ل,، والو.م\عة
الدeف}عة� من العاء 

(* قوله« الدفعة من العاء» كذا بالصل، وعبارة
القاموس مع شرحه: الدفعة من الاء، والوعمة ظبية البل، هكذا ف العباب، وف

التكملة: من الاء، والذي ف التهذيب: من العاء، وهكذا نقله صاحب
اللسان.)

@ونع: الو.ن.ع': كلمة ي'شار' با إ,ل الشيء3 ال%ق1ي,، يانية، قال ابن
سيده: وليس بثبت.

@وبغ: و.ب.غ% الرجل%: عاب.ه وط%ع.ن. عليه. قال ال4زهري: ول أ%عرفه.
�والو.ب.غ�: داء يأ}خذ ال3بل في'ر.ى ف%ساد'ه ف أ%و\بار,ها، وقيل: الو.ب.غ

ه1ب\ر,ية� الرأ}س ون'ب_اغ%ت'ه الت ت.ت.ناثر منه.
وال4و\ب.غ�: موضع. والو.ب�اغة�: الس\ت'، بالغي والعي جيعاv. يقال:

كذ%ب.ت\ و.ب�اغ%ت'ك. ووب�اع.ت'ك. إذا ض.رط%.
@وتغ: الو.ت.غ�، بالتحريك: ال%لك'. و.ت1غ% ي.و\ت.غ� وت.غاv: فس.د.

وهل%ك. وأ%ث1م.، وأ%و\ت.غ.ه هو. وال%و\ت.غة�: ال%gل%ك%ة�. وف حديث
ال�3مارة1: حت يكون% ع.م.ل�ه هو الذي ي'ط}ل1ق�ه أ%و ي'وت1غ'ه أ%ي ي'ه\ل1ك�ه.

وف الديث: فإ,نه: ل ي'وت1غ� إل ن.ف}س.ه. وو.ت1غ% و.ت.غاv: وج,ع..
وأ%و\ت.غ.ه: أ%و\ج.ع.ه. والو.ت.غ�: الو.ج.ع'. تقول: وال ل�وت1غ.ن_ك. أ%ي

ل�وج,ع.ن_ك.. وأ%ت\غاه ي'ت\غ1يه بعن أ%و\ت.غ.ه. وأ%و\ت.غ.ه ال أ%ي
.�أ%ه\ل%ك%ه. وو.ت1غ% ف ح'ج_ته وت.غاv: أ%خ\طأ%، والسم الو.ت1يغة

�وأ%و\ت.غ.ه عند السلطان: ل%ق�نه ما يكون عليه ل له. والو.ت.غ�: ال3ث
�وف%ساد' الد>ين. وقد أ%و\ت.غ% د1ين.ه بال3ث}م, وق%و\له، وقيل: الو.ت.غ

قلة العقل ف الكلم، يقال: أ%و\ت.غ\ت' القول%؛ وأ%نشد:
يا أ�م_ت.ا، ل ت.غ\ض.ب إ,ن ش1ئ}ت1 ،

ول ت.ق�ول و.ت.غاv، إن} ف1ئ}ت1
الكسائي: و.ت1غ% الرجل� ي.و\ت.غ� و.ت.غاv، وهو اللك ف الدين والدنيا،

:Dفهي و.ت1غة ،vو.ت.غا �وأ%نت. أ%و\ت.غ\ت.ه. وو.ت1غ.ت1 الرأ%ة� ت.ي\ت.غ
ض.ي_ع.ت\ نفسها ف فرجها، وو.ت1غ% الرجل كذلك.



@وثغ: الو.ث1يغة�: الدeر\جة� الت ت'ت_خ.ذ� للناقة ت'د\خ.ل� ف ح.يائها
إ,ذا أ%رادوا أ%ن ي.ظ}أ%ر'وها على ولد غيها؛ وقد و.ث%غ.ها الظائ1ر'

ي.ث1غ'ها و.ث}غاv أ%ي ات_خ.ذ% لا و.ث1يغةv. وف النوادر: يقال لا
اخ\ت.ل%ط% والتف_ من أ%جناس الع'ش\ب, الغ.ض> وث1يغةD وو.ث1يخةD، بالغي

والاء.
@وزغ: الو.ز.غ�: د'و.ي\ب_ةD. التهذيب: الو.ز.غ� س.وامe أ%ب\ر.ص.. ابن

Dوو,ز\غان Dوأ%و\زاغ Dأ%برص.، والمع و.ز.غ eسام �سيده: الو.ز.غة
وو'ز\غانD وإز\غانD، على البدل؛ أ%نشد ابن الéعراب:

فلم�ا ت.جاذ%ب\نا ت.ف%ر\ق%ع. ظ%ه\ر'ه' ،
كما ت'ن\ق1ض' الو,ز\غان� ز'ر\قاv ع'ي'ون'ها

وف الديث: أ%نه أ%مر بقتل ال4و\زاغ,. وف حديث عائشة، رضي ال عنها:
لا احترق بيت ال%ق}د1س, كانت ال4و\زاغ� ت.ن\ف�خ'ه. وف حديث أ�م

ش.ر,يك: أ%نا استأ}م.ر.ت1 النب، صلى ال عليه وسلم، ف قتل الو,ز\غان1
فأ%مرها بذلك؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن الو,ز\غان% إ,نا هو جع و.ز.غ الذي

هو جع وز.غ%ة كو.ر.ل� وو,ر\لن{ ل4ن المع إذا طابق الواحد ف البناء
وكان ذلك المع ما يمع ج'م1ع. على ما جع عليه ذلك الواحد، وليس بمع

وز.غة{ ل4ن ما فيه الاء ل يمع على ف1ع\لن1.
وو'ز>غ% ال%ن,ي' ت.و\ز,يغاv: ص'و>ر. ف البطن فت.ب.ي_ن.ت ص'ور.ت'ه

وتر_ك. أ%بو عبيدة: إ,ذا تبينت صورة ال�ه\ر ف بطن أ�مه فقد و'ز>غ%
.vت.و\ز,يغا

�وال3يزاغ�: إ,خ\راج' البول, د'ف}عةv د'ف}عةv. وأ%وز.غ%ت الناقة
بب.و\لا وأ%ز\غ%ل%ت به: ق%ط�ع.ت\ه د'ف%عاv د'ف%عاv؛ قال ذو الرمة:

إ,ذا ما د.عاها أ%و\ز.غ%ت\ ب.ك%رات'ها،
كإ,يزاغ, آثار, ال�دى ف الت_رائ1ب,

وكذلك الفرس' والدل}و' ؛ أ%نشد ثعلب:
قد أ%ن\ز,ع' الد_ل}و. ت.ق%ط�ى بال%ر.س\،

ت'وز,غ� م1ن\ م.ل}ء� كإيزاغ, الف%ر.س\.
يعن أ%نا ت.ف1يض' من ال%ل}ء3 في.ج\ري ذلك الاء، والوام1ل� من
ال3بل ت'وز,غ� بأ%ب\وال1ها، والط�ع\نة� ت'وز,ع' بالد�م؛ وقال مالك بن

ز'غ}بة%:



ب,ض.ر\ب� كآذان1 الف1راء ف�ض'ول�ه،
وط%عن� كإيزاغ, الخ.اض, ت.ب'ور'ها

�أ%ي تبور'ها وت.خ\ت.ب,ر'ها. ابن بري عن ابن خالويه: الو.ز.غ
الر\ت1عاش' والر>ع\دة�. ويقال: بفلن و.ز.غD إ,ذا كان ي.ر\ت.ع1ش' كقولك به

ر,ع\شةD. وف الديث عن ه1ن\د1 بن خدية% زوج النب، صلى ال عليه وسلم، قال:
م.ر� النب، صلى ال عليه وسلم، بالك%م, أ%ب م.ر\وان قال: فجعل

،eالك%م' ي.غ\م1ز' بالنب، صلى ال عليه وسلم، بإ,ص\ب.عه1 فالت.ف%ت. النب
صلى ال عليه وسلم، فقال: اللهم اجعل به و.ز.غاv، قال: فر.ج.ف. مكان.ه

وار\ت.ع.ش.. وجاء ف حديث آخر: أ%ن الك%م ابن أ%ب العاص حاك%ى رسول%
ال، صلى ال عليه وسلم، من خ.ل}ف1ه ف%ع.ل1م. بذلك وقال: كذا ف%ل}ت.كن،
�فأ%صابه و.ز\غD ل ي'فار,ق}ه أ%ي ر,ع\شةD، وهي ساكنة الزاي، قال: والو.ز\غ

الر\ت1عاش'.
@وشغ: الو.ش'وغ�: ما يعل من الد�واء ف الف9م، وقد أ%و\ش.غ.ه. وشيء

و.ش\غ، بالتسكي، أ%ي قليل و.ت\ح¬. والو.ش1يغ�: القليل كالو.ت\ح,. وقد
أ%و\ش.غ% ع.ط1ي_ت.ه أ%ي أ%و\ت.ح.ها؛ قال رؤبة:

لي\س. كإ,يشاغ, الق%ل1يل, ال�وش.غ,
ب,م.دف%ق, الغ.ر\ب,، ر.حيب, ال%ف}ر.غ,

.Dالكثي من كل شيء؛ عن كراع وجعه و.ش'وغ :�والو.ش\غ
وت.و.ش_غ% فلن بالس_وء إذا ت.ل%ط�خ. به ؛ قال الق�لخ':

إن ام\ر'ؤ¬ ل أ%ت.و.ش_غ} بالك%ذ1ب\
ابن ال4عراب: أ%و\ش.غ.ت1 الناقة� بب.ولا وأ%و\ز.غ%ت\ وأ%ز\غ%ل%ت\ إذا

ق%ط�ع.ت\ه ف%رمت به ز'غ}ل%ة. واس\ت.و\ش.غ% فلن إذا اس\ت.قى ب,د.ل}و�
.�واه1ية{، وهو الس\ت1ن\شاغ

@ولغ: الو.ل}غ�: ش'ر\ب' الس_باغ بأ%ل}س3نتها. ول%غ% السب'ع' والكلب'
وكل© خ.ط}م�، وو.ل1غ% ي.ل%غ� فيهما و.ل}غاv: ش.ر,ب. ماءé أ%و دماv؛ وأ%نشد

ابن بر>ي� لاجز ال4ز\د1ي� اللYص>:
ب,غ.ز\و� م1ث}ل, الذYئ}ب ح.ت

ي.ث�وب. ب,صاح1ب ثأ}ر¬ م'ن,يم'
وقال آخر:

ب,غ.ز\و� ك%ول}غ, الذئب، غاد{ و.رائح�،



وس.ي\ر� ك%ن.ص\ل الس_ي\ف1 ل ي.ت.ع.ر_ج'
ول}غ� الذئب: ن.س.ق¬ ل ي.ف}ص1ل� بينهما 

(* قوله «ل يفصل بينهما» كذا
�بال4صل.) فترة كع.د> الاسب. قال: وول%غ% الكلب ف ال3ناء3 ي.ل%غ

و.ل�وغاv أ%ي شرب فيه بأ%طراف لسانه. وحكى أ%بو زيد: و.ل%غ% الكلب'
ب,ش.راب,نا وف شرابنا ومن شرابنا. ويقال: أ%و\ل%غ.ت' الكلب. إ,ذا جعلت. له ماء

أ%و شيئاv ي.و\ل%غ� فيه. وف الديث: إذا ول%غ% الكلب' ف إ,ناء أ%حدكم
ف%ل}ي.غ\س3ل}ه س.ب\ع مر_ات، أ%ي ش.ر,ب. منه بلسانه، وأ%كثر ما يكون

الو'ل�وغ� ف الس>باع قال الشاعر: قال ابن بري هو ابن ه.ر\مة% ونسبه الوهري�
ل4ب ز'ب.ي\د الطائي:

م'ر\ض1ع' ش1ب\ل%ي\ن ف م.غار,ها،
قد ن.ه.زا ل1ل}ف1طام, أ%و\ ف�ط1ما
ما مر_ ي.و\م¬ إل وع1ن\دها

ل%ح\م' ر,جال� ، أ%و ي'ول%غان1 د.ما
وف التهذيب: وبعض العرب يقول يال%غ�، أ%رادوا بيان الواو فجعلوا مكانا

أ%لفاv؛ قال ابن الرeق%ي_ات1:
ما مر� يوم¬ إل وعندها

لم' رجال، أ%و يل%غان1 دما
اللحيان: يقال و.ل%غ% الكلب و.و.ل1غ% ي.ل1غ� ف اللغتي معاv، ومن

العرب من يقول و.ل1غ% ي.و\ل%غ� مثل� وج,ل% ي.و\ج.ل�. ويقال: ليس شيء من
الطيور ي.ل%غ� غي. الذ©باب,.

وال1يلغ� وال1يلغة�: ال3ناء الذي ي.ل%غ� فيه الكلب. وف الصحاح:
وال1يلغ� ال3ناء الذي ي.ل1غ� فيه ف الدم. وف حديث علي، رضي ال عنه:

أ%ن9 رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ب.ع.ث%ه ل1ي.د1ي. قوماv ق%ت.لهم خال1د
بن الوليد فأ%عطاهم م1يل%غ.ة الكلب، هي ال3ناء الذي ي.ل%غ� فيه الكلب،

يعن أ%عطاهم ق1يمة% كلY ما ذهب لم حت قيم.ة% ال1يلغة1.
ورجل م'س\ت.و\ل1غD: ي'بال ذ%م_اv ول عاراv، وأ%نشد ابن بري لرؤبة:

فل ت.ق1س\ن بام\ر,ئ� م'س\ت.ول1غ
واس\تعار بعضهم الو'ل�وغ% للد_ل�و فقال:

د.ل}و'ك. د.ل}و¬ يا د'ل%ي\ح' ساب,غ.ه\،



ف كلY أ%ر\جاء الق%ل1يب, وال1غ.ه\
والو.ل}غة�: الد_ل}و الص_غية؛ قال:

ش.رe الد>لء الو.ل}غة� ال�لز,مه\،
والب.ك%رات' ، ش.رeه'ن_ الصائ1مه\

يعن الت ل ت.د'ور' وإ,نا كانت م'لز,مةv ل4نك ل ت.ق}ض1ي حاج.تك
بالستقاء با لضغرها.

@ومغ: ثعلب عن ابن ال4عراب: الو.م\غ.ة� الشعرة� الطويلة.
@وثف: حكى الفارسي عن أ%ب زيد: وث%ف%ه من ث%فاه، وبذلك استدل على أ%ن

أ%لف ث%فا واو وإن كانت تلك فاءé وهذه لماv، وهو ما يفعل هذا كثياv إذا
عدم الدليل من ذات الشيء.

vوجف: الو.ج\ف': س'ر\عة السي. وج.ف. البعي' والفرس ي.ج,ف وج\فا@
ووج,يفاv: أ%س\رع.. والوج,يف: دون التقريب من السي. الوهري: الوج,يف' ضرب من

سي البل واليل، وقد وجف البعي يف وجفاv ووجيفاv. وأ%وجف دابته إذا
حث�ها، وأ%وجف}ته أ%نا. وف الديث: ليس الب,رe بالياف. وف حديث
علي�، كرم الل9ه وجهه: وأ%وج.ف. الذYك}ر. بلسانه أ%ي حر_كه، وأ%وجف%ه

راكب'ه. وحديث علي، عليه السلم: أ%هون� سي,ها فيه الو.ج,يف؛ هو ضرب من السي
سريع.و ناقة م1يجاف: كثية الوجيف.وراكب البعي ي'وض1ع وراكب الفرس

ي'وج,ف. قال ال4زهري: الوجيف يصلح للبعي والفرس.
وو.ج.ف الشيء� إذا اضطرب. ووج.ف القلب وج,يفاv: خ.ف%ق، وقلب واج,ف. وف

التنزيل العزيز: قلوب¬ يومئذ واجفة؛ قال الزجاج: شديدة الضطراب؛ قال
قتادة: وجف%ت عما عاينت، وقال ابن الكلب: خائفة. وقوله تعال: فما أ%وجفتم

عليه من خيل ول ر,كاب؛ أ%ي ما أ%عملتم يعن ما أ%فاء الل9ه على رسوله من
،vول ر,كابا vأ%موال بن النضي ما ل ي'وجف السلمون عليه خيل

والر>كاب البل. وف الديث: ل ي'وج,فوا عليه بيل ول ركاب؛ الياف: س'رعة
السي؛ ويقال أ%وجف فأ%عج.ف؛ قال العجاج:

ناج� ط%واه ال4ي\ن' ما و.ج.فا،
ط%ي_ الل�يال ز'ل%فاv ف%ز'ل%فا،

س.ماو.ة% ال1لل, حت اح\ق%و\ق%فا
ويقال: استو\ج.ف ال�بe ف�ؤاده إذا ذهب به؛ وأ%نشد:

،Dولكن� هذا القلب. قلب¬ م'ض.ل�ل



ه.فا ه.ف}وةv فاس\ت.و\ج.ف%ته ال%قاد1ر'
@وحف: ال4زهري: الوح\ف الشعر ال4سود، ومن النبات الر_ي�ان. وع'شب وح\ف

وواح1ف أ%ي كثي. وشعر وح\ف أ%ي كثي حس.ن، ووح.ف¬ أ%يضاv، بالتحريك.
وف حديث ابن أ�ن.ي\س: ت.ناهى وح\ف�ها، هو من الشعر الوحف. ابن سيده: الوحف

من النبات والشعر ما غ%ز'ر وأ%ث�ت\ أ�صوله واسود�، وقد وح1ف. وو.ح'ف
ي.و\ح.ف و.حافة وو'ح'وفة، والواح1ف' كالوح\ف؛ قال ذو الرمة:

ت.ماد.ت\ على ر.غ}م, ال%هاري، وأ%ب\ر.ق%ت\
بأ%ص\ف%ر. مثل الو.ر\س, ف واح1ف1 ج.ث}ل,

والو.ح\فاء: ال4رض الس_وداء، وقيل: ال%مراء، والمع و.حاف.
والو.ح\فة�: أ%رض م'ستديرةD م'ر\تف1عة سوداء، والمع و,حاف¬. والو.ح\فة�: صخرة ف

بطن واد{ أ%و س.ن.د{ ناتئة ف موضعها سوداء، وجعها و,حاف؛ قال:
د.ع.ت\ها الت_ناهي بر.و\ض, الق%طا،
فن.ع\ف1 الو,حاف1 إل ج'ل}ج'ل,

والو.ح\فاء: ال%مراء من ال4رض، وال%س\حاء: السوداء. وقال بعضهم:
الو.ح\فاء السوداء، والسحاء المراء. والصخر السوداء وح\فة. أ%بو خية:

الو.ح\فة القارة� مثل الق�ن_ة غباء وحراء تضرب إل السواد. والو,حاف':
ج,ماع'ه؛ قال رؤبة:

وع.ه\د أ%ط}لل�، بوادي الر_ض\م,،
غ%ي_رها بي الو,حاف1 السeح\م,

وقال أ%بو عمرو: الو,حاف' ما بي ال4رضي ما وصل بعض.ها بعضاv؛ وأ%نشد
للبيد:

منها و,حاف' الق%ه\ر, أ%و ط1ل}حام'ها
والو.ح\فاء من ال4رض: فيها حجارة سود وليست بر�ة، وجعها وحاف%ى.

وم.واح1ف' البل: مبار,كها. وز'ب\دة وح\فةD: رقيقة، وقيل: هو إذا احترق اللب
ورق�ت الزبدة، والعروف ر.خ\فة. والوح\فة�: الصوت.

ويقال: و.ح.ف الر_جل� ووح_ف ت.و\ح1يفاv إذا ضرب بنفسه ال4رض، وكذلك
البعي. ووح.ف فلن إل فلن إذا قصده ونزل به؛ وأ%نشد:

ل ي.ت_قي الل9ه ف ض.ي\ف{ إذا و.ح.فا
:vووح.ف. وأ%وح.ف. ووح_ف وأ%وحف كله إذا أ%س\ر.ع.. ووح.ف إليه وح\فا

جل%س، وقيل: د.نا. ووح.ف الرجل� والليل�: ت.دان.يا؛ عن ابن ال4عراب.



ووح.ف إليه: جاءه وغ%ش1ي.ه؛ عنه أ%يضاv؛ وأ%نشد:
ل�ا تآز.ي\نا إل د1فء الك�ن'ف\،
أ%قبل%ت1 الود' إل الز�اد ت.ح1ف\

ووح.ف البعي' والرجل بنفسه وح\فاv: ر.م.ى.
وال%و\ح1ف: الكان الذي ت.ب\ر'ك فيه البل. وناقة م1يحاف إذا كانت ل

تفارق م.ب\ر.كها، وإبل مواح1يف. وم.و\ح1ف البل: مبكها. وال%و\ح1ف:
موضع، وكذلك و,حاف¬ وواحف. والوح\ف: الناح الكثي الريش؛ وو,حاف' الق%ه\ر,:

موضع، وهو ف شعر لبيد ف قوله:
،Dفص'وائق إن ألينت فم1ظ%ن_ة

منها وحاف القهر أ%و طلخامها
*)

قوله «فصوائق» ضبط بضم الصاد ف الصل ومعجم ياقوت، وقوله «ألينت» ف
شرح القاموس: أينت، وقوله «طلخامها» كذا ف الصل بالعجمة، وهو بالهملة

ف ياقوت، وقال: ل تلتفت إل قول من قال بالاء معجمة. وقد روي هذا
البيت ف معلقة لبيد على غي هذه الصورة.)

وال�و.ح_ف: البعي ال%ه\زول؛ قال الراجز:
ج.و\ن{ ت.رى فيه ال1بال خ'ش_فا،
كما رأ%يت. الشار,ف. ال�و.ح_فا

ووح\فة�: فرس ع'لثة% بن ال�لس ال%نظلي؛ وفيه يقول:
ما ز,ل}ت' أ%ر\ميهم بوح\فة% ناص1با
والتو\ح1يف': الضرب بالعصا.

@وخف: الو.خ\ف': ضربك ال1ط}م1ي� ف الط�ش\ت1 ي'وخ.ف لي.ختلط. وخ.ف
الطمي_ والسويق. وخ\فاv ووخ_فه وأ%وخ.فه: ضربه بيده وبل�ه ل1ي.ت.ل%ج_ن

ويتلز_ج ويصي غ%س'ولv؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ت.سم.ع لل4صوات1 منها خ.ف}خ.فا،
ض.ر\ب. الب.راج,يم, الل�ج,ي. ال�وخ.فا

كذلك أ%نشده الباجيم، بالياء، وذلك ل4ن الشاعر أ%راد أ%ن يوفYي.
الزء فأ%ثبت الياء لذلك، وإل� فل وجه له، تقول: أ%ما عندك وخ1يف¬ أ%غسل
vما أ%و\خ.ف}ت منه؛ قال الشاعر يصف حارا :�به رأ}سي؟ والوخ1يف' والوخ1يفة

:vت'نا�وأ



كأ%ن� على أ%كسائها، من ل�غام1ه،
وخ1يف%ة% خ1ط}م1ي� باء م'ب.ح\ز.ج

وف حديث سلمان: لا احت'ض1ر دعا بسك ث قال لمرأ%ته: أ%وخ1فيه ف
ت.ور� وان\ض.ح1يه حول فراشي أ%ي اضربيه بالاء؛ ومنه قيل للخطمي� الضروب

بالاء: وخ1يف. وف حديث النخعي: ي'وخ.ف للميت س1د\ر في'غسل به، ويقال
للناء الذي ي'وخف فيه: م1يخ.ف؛ ومنه حديث أ%ب هريرة، رضي الل9ه عنه، أ%نه
قال للحسن بن علي، عليهما السلم: اك}ش1ف ل عن الوضع الذي كان يقب�له

رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، منك، فكشف عن س'ر_ته كأ%نا م1يخ.ف'
ل�ج.ي أ%ي م'د\ه'ن ف1ضة، قال: وأ%صله م1و\خ.ف فقلبت الواو ياءé لكسرة

اليم؛ وقال ابن ال4عراب ف قول الق�لخ,:
وأ%و\خ.ف%ت\ أ%يدي الرجال, الغ1س\ل

.vقال: أ%راد خ.ط%ران% اليد بالف%خار والكلم كأ%نه يضر,ب غ1س\ل
�والو.خ1يفة: السويق البلول. ويقال: أ%تاه بلب مثل و,خاف الرأ}س. والو.خ1يفة

من طعام ال4عراب: أ%ق1ط مطحونD ي'ذ%رe على ماء ث يصب عليه السمن ويضرب
بعضه ببعض ث يؤكل. والوخيفة: التمر يلقى على الزبد فيؤكل. وصار الاء

و.خيفة إذا غلب الطي على الاء؛ حكاه اللحيان عن أب طيبة.
ويقال للحق الذي ل يدري ما يقول: إنه لي'وخف ف الطي، مثل ي'وخ1ف

ال1ط}مي�، ويقال له أ%يضاv: إنه ل�وخ1ف أ%ي ي'وخ1ف ز,ب\له كما ي'وخ.ف
ال1طميe، ويقال له الع.ج�ان أ%يضاv، وهو من كناياتم. والوخ\فة والو.خ.فة:

شبه ال%ر,يطة من أ%دم.
@ودف: و.د.ف الناء�: قط%ر. والو.د\فة�: الشحمة. ود.ف. الشح\م' ونوه

ي.د1ف: سال% وقط%ر.
�واس\ت.و\د.ف}ت الشحمة أي اس\ت.ق}طر\تا ف%و.دفت. واس\ت.و\دف%ت الرأ%ة

ماء الرجل إذا اجتمعت تته وتقب_ضت لئل� يفترق الاء فل تمل؛ عن
ثعلب.

وال�داف': الذكر لق%ط%رانه، المزة فيه بدل من الواو، وهو ما لزم فيه
البدل إذ ل نسمعهم قالوا و'داف. وف الديث: ف ال�داف الدية، يعن

الذكر. قال ابن ال4ثي: ساه با ي.ق}ط�ر منه مازاv وقل%ب الواو هزة.
التهذيب: وال�داف وال�ذاف، بالدال والذال، فرج الرجل؛ قال الشاعر:

أ%و\ل%ج. ف كعث%ب,ها ال�دافا



قال أ%بو منصور: قيل له أ�داف لا ي.د1ف منه أ%ي يقط�ر من الن وال%ذي
والبول، وكان ف ال4صل و'دافاv، قلبت الواو هزة لنضمامها كما قال

تعال: وإذا الرسل أ�قYتت، وهو ف ال4صل و'قYتت. ابن ال4عراب: يقال
لب'ظارة الرأ%ة الو.د.ف%ة� والو.ذ%ف%ة� والو.ذ%ر.ة. قال ابن بري: حكى أ%بو

الطيب اللغوي أ%ن الن يسمى الو.د\ف والو'داف، بضم الواو. وف الديث:
ف الوداف الغ'سل؛ الو'داف الذي يقطر من الذكر فوق الذي. وفلن

ي.س\تو\د1ف معروف فلن أ%ي يسأ%له. واستودف. الل�ب.ن: صب�ه ف الناء. والو.د\فة
والو.د1يفة: الر_و\ضة الناضرة ال�ت.خي>لة. وقال أ%بو حازم: الود.فة،

بفتح الدال، الروضة الضراء من نبت، وقيل الضراء المطورة اللينة
الع'شب,، وقالوا: أ%صبحت ال4رض كلها ود.فة واحدة خ1ص\باv إذا اخضرت كلها. قال

أ%بو صاعد: يقال ود1يفة من بقل ومن ع'شب إذا كانت الروضة ناضرة متخي�لة
يقال: ح.ل©وا ف ود1يفة م'ن\ك%رة وف غ%ذ1ية منكرة.

وو.د\فة� ال4سدي: من ش'عرائهم.
@وذف: الو.ذ}ف' والو.ذ%فان�: م1ش\ية فيها اه\ت1زاز وت.ب.خ\ت'ر، وقد وذ%ف.
وتوذ�ف. والت_وذ©ف: الس\راع. وف%عل% ذلك و.ذ}فان كذا أ%ي ح1دثانه.
وف الديث: أ%نه، عليه السلم، نزل بأ�م م.ع\ب.د و.ذ}فان م.خ\رج,ه إل

الدينة أ%ي عند مرجه؛ قال ابن ال4ثي: وهو كما تقول ح1دثان% مرجه
وس'ر\عانه. والت_وذ©ف: مقاربة الطو والتبختر ف الشي، وقيل: السراع.

ووذ}فة: موضع.
التهذيب: ال�داف وال�ذاف فرج الرجل. والو.ذ%فة والو.ذ%رة� ب'ظارة

الرأ%ة؟ وروي أ%ن الجاج قام ي.تو.ذ�ف' بكة ف س1ب\ت.ي\ن, له بعد قتله ابن
الزبي حت دخل على أ%ساء بنت أ%ب بكر، رضي الل9ه عنهما؛ قال أ%بو

عمرو: التو.ذ©ف التبختر، وكان أ%بو عبيدة يقول: التوذف السراع؛ وقال بشر
بن أب خازم:

ي'عطي الن_جائب. بالر>حال كأ%ن_ها
بقر الص_رائم، وال1ياد. ت.و.ذ�ف'

أ%راد ويعطي ال1ياد.، ويقال: مر_ يت.وذ�ف، بذال معجمة، إذا مر�
ي'قارب الطو ويرك م.نك1بيه.

:vوو'روفا vوو.ريفا vوو.ر.فا vورف: ور.ف. النبت' والشجر ي.ر,ف' و.ر\فا@
تنع_م واهتز_. ورأ%يت ل�ضرته ب.ه\جة من ري>ه ون.ع\مته، وهو وار,ف¬ أ%ي



eناضر ر.ف9اف شديد الضرة؛ قال أ%بو منصور: وها لغتان ر.ف_ ي.ر,ف
وو.ر.ف. ي.ر,ف'، وهو الر_ف1يف والو.ريف. وو.ر.ف. الظل©: ات_سع. ابن

ال4عراب: أ%و\ر.ف الظل© وو.ر.ف. وور_ف إذا طال وامتد_، والظل© وار,ف¬
أ%ي واسع متد؛ قال الشاعر يصف زمام الناقة:

وأ%ح\وى كأ%ي, الضال, أ%ط}ر.ق. بعد.ما
ح.با تت. ف%ي\نان{، من الظYلY، وار,ف

وارف: نعت لف%ينان، والف%ينان�: الطويل؛ وأ%نشد ابن بري ل�ع.قYر بن
حار البارقي:

،Òه'ن_ ش'م�من الل�ئي س.ناب,ك
أ%خ.ف_ م'شاش.ها ل%ي\ن¬ ور,يف'

وقد ور.ف الظل© ي.ر,ف' و.ر\فاv ووريفاv أ%ي ات_سع.
@وزف: وز.ف. البعي' وغيه وز\فاv وو.زيفاv وو.ز\فةv؛ قال ابن سيده: أ%رى
ال4خية عن اللحيان وهي م'س\ترابة: أ%سرع. الشي، وقيل: قار.ب خ'طاه

كزف_. ابن ال4عراب: وز.ف. وأ%و\ز.ف. إ%ذا أ%سرع. والوزيف: س'رعة السي,
مثل الز_ف1يف. وف بعض القراءات: فأ%ق}بلوا إليه ي.ز,ف�ون، بتخفيف

الفاء، من وز.ف ي.ز,ف إذا أ%سرع مثل ز.ف_ ي.ز,فe؛ قال اللحيان: قرأ% به
حزة عن ال4عمش عن ابن وث�اب؛ قال الفراء: ل أ%عرف وز.ف ي.ز,ف' ف كلم

العرب وقد قرئ به؛ قال: وزعم الكسائي أنه ل يعرفها، وقال الزجاج: عرف
:vون، بالتخفيف، بعن ي'سرعون. وو.ز.ف%ه و.ز\فا�غي الفراء ي.ز,ف

استعجله، يانية. ووز.ف إليه: دنا. وت.واز.ف القوم: دنا بعض'هم من بعض؛ كلتاها
عن ثعلب. والت.واز'ف: ال�ناهدة ف النف%قات. يقال: تواز.ف�وا بينهم،

وقال: هي صحيحة؛ وأ%نشد:
ع1ظام ال1فان1 بالعشي�ة1 والضeحى،

م.شاي,يط لل4ب\دان1 عند الت_واز'ف1
(* قوله « عند» كتب بازائه ف طرة الصل غي وهو الذي ف شرح القاموس.)

@وسف: الو.س\ف: ت.ش.ق©ق¬ يب\دو ف اليد وف فخذ البعي. قال ابن سيده:
الوس\ف تشقق يبدو ف مقد_م فخذ البعي وعجزه عند مؤخ_ر الس>م.ن

والك}تناز، ث ي.ع'م جسده في.تقش_ر جلد'ه ويتو.س_ف، وقد توس_ف، وربا توس_ف
اللد من داء وق�وباء، وتوس_فت التمرة كذلك؛ قال ال4سود بن يغف�ر:

vر>ب. الزاد'، م'ول%عا�وكنت'، إذا ما ق



بكلY ك�م.ي\ت{ ج.ل}دة{ ل ت'وس_ف1
كميت: ت.مرة حراء إل السواد. وج.ل}دة: ص'لبة. ل توس_ف: ل ت'ق%ش_ر.

وتوس_ف%ت أ%يوبار البل: تطايرت عنها وافترقت. الفراء: وس_ف}ته إذا
قشرته. وترة م'وس_فة: مقشورة. أ%بو عمرو: إذا سقط الوبر أ%و الشعر من

اللد وتغي قيل توس_ف. والتوسeف: التقشeر؛ قال جرير:
وهذا ابن' ق%ي\ن� ج,ل}د'ه ي.توس_ف'

vد.ر,ي� إذا ي.ب,س وتق%ر_ف وللجرب أ%يضا�ابن السكيت: يقال للق%ر\ح وال
ف البل إذا قف%ل: قد توسف جلده وتقشقش جلده، كله بعن.

@وصف: وص.ف الشيء4 له وعليه وص\فاv وص1فةv: ح.ل�ه، والاء عوض من
الواو، وقيل: الوص\ف الصدر والص>فة� ال1ل}ية، الليث: الوصف وصفك الشيء

ب1ل}يته ون.ع\ته. وتواص.ف�وا الشيء4 من الوصف. وقوله عز وجل: وربeنا الرحن
ال�ستعان على ما تصفون؛ أ%راد ما تصفونه من الكذب. واستو\ص.ف%ه الشيء4:

سأ%له أ%ن ي.صفه له. وات_ص.ف الشيء�: أ%مكن وص\ف�ه؛ قال سحيم:
وما د'م\يةD من د'مى م.ي\س.نا
ن%، م'ع\ج,بةv ن.ظ%راv وات>صافا

(* قوله «دمية من دمى» أ%نشده ف مادة ميس: قرية من قرى، وأراد الشاعر
ميسان فاضطر فزاد النون كما نبه عليه الؤلف هناك.)

ات_صف من الوصف. واتصف الشيء أ%ي صار م'تواص1فاv؛ قال طر.فة بن العبد:
إن�ي ك%فان% من أ%م\ر� ه.م.م\ت' به

جار¬، كجار ال�ذاقي> الذي ات_ص.فا
أ%ي صار موصوفاv ب'س\ن ال1وار. ووص.ف ال�ه\ر': توج_ه ل�س\ن, السي

كأ%نه وص.ف الشيء. ويقال للمهر إذا توج�ه لشيء من ح'سن السي: قد وص.ف.
معناه أ%نه قد وصف. الشي. يقال: م.ه'ر حي وص.ف. ووص.ف. ال�هر' إذا جاد

مش\ي'ه؛ قال الشم�اخ:
إذا ما أ%د\ل%ج.ت\، وص.ف%ت\ يداها

لا الد\لج.، ل%يلة% ل ه'جوع
يريد أ%جادت السي. وقال ال4صمعي: أ%ي ت.ص1ف لا إدلج. الليلة الت ل

ت.ه\ج.ع' فيها؛ قال الق�طامي:
،Òوق1يد. إل الظ�ع1ينة1 أ%ر\ح.ب

ج'للD ه.ي\ك%لD ي.ص1ف' الق1طارا



أ%ي ي.ص1ف' س1ية% الق1طار.
وب.ي\ع' ال�واصفة1: أ%ن يبيع الشيء من غي ر'ؤية. وف حديث السن أ%نه
كره ال�واصفة ف البيع؛ قال أ%حد بن حنبل: إذا باع شيئاv عنده على

الصفة لزمه البيع؛ وقال إسحق كما قال؛ قال ال4زهري: هذا بيع على الصفة
الضمونة بل أ%جل ي'مي_ز له، وهو قول الشافعي، وأ%هل� مكة ل ييزون

الس_ل%م إذا ل يكن إل أ%جل معلوم. وقال ابن ال4ثي: بيع الواصفة هو أ%ن
يبيع ما ليس عنده ث ي.بتاع.ه فيدف%ع.ه إل الشتري، قيل له ذلك ل4نه باع

بالصفة من غي ن.ظر ول ح1ياز.ة م1لك. وقوله ف حديث عمر، رضي الل9ه عنه:
إن ل ي.ش1ف� فإنه ي.ص1ف' أ%ي يصفها، يريد الثوب الرقيق إن ل يب منه

ال%سد فإنه لرق�ته يصف البدن فيظهر منه ح.ج\م ال4عضاء، فشب�ه ذلك بالصفة
كما يصف الرجل س1ل}ع.ته.

وغلم و.ص1يف: شاب�، وال�نثى وص1يفة. وف حديث أ�م أ%ين: أ%نا كانت
وصيفة لعبد الطلب أ%ي أ%مة، وقد أ%وص.ف. وو.ص'ف و.صافة. ابن ال4عراب:

أ%و\ص.ف. الوص1يف' إذا ت� ق%دeه، وأ%وص.فت1 الارية، وو.ص1يف¬ وو'ص.فاء
وو.ص1يفة وو.صائف'. وأ%ما أ%بو عبيد فقال: و.ص1يف¬ بي�ن الو.صافة1،

وأ%ما ثعلب فقال: بي>ن اليصاف1، وأ%د\خله ف الصادر الت ل أ%فعال لا.
وف حديث أ%ب ذر�، ورضي الل9ه عنه: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، قال

له: كيف أ%نت وموت¬ ي'ص1يب الناس. حت يكون البيت' بالو.ص1يف؟ الو.ص1يف:
العبد، وال4مة وص1يفةD؛ قال شر: معناه أ%ن الوت يكثر حت يصي موضع'

قب ي'شترى بعبد من كثرة الوت، مثل ال�وتان الذي وقع بالبصرة وغيها.
وبيت الرجل: قبه، وقب اليت: بيته. والوصيف: الادم، غلماv كان أ%و
جارية. ويقال وص'ف الغلم' إذا بلغ ال1دمة، فهو وص1يف بي�ن الو.صافة،
والمع و'ص.فاء. وقال ثعلب: وربا قالوا للجارية وصيفة بي�نة الو.صافة

واليصاف، والمع الوصائف. واس\تو\ص.ف}ت الطبيب. لدائي إذا سأ%لته أ%ن يصف لك ما
ت.تعال به.

والص>فة: كالع1ل}م والسواد. قال: وأ%ما النحويون فليس يريدون بالصفة
هذا لن الصفة عندهم هي النعت، والنعت هو اسم الفاعل نو ضارب، والفعول

نو مضروب وما يرجع إليهما من طريق العن نو مثل وشبه، وما يري مرى
ذلك، يقولون: رأ%يت أ%خاك الظ�ريف.، فال4خ هو الوصوف، والظريف هو الصفة،

فلهذا قالوا ل يوز أ%ن يضاف الشيء إل صفته كما ل يوز أ%ن يضاف إل



نفسه ل4ن الصفة هي الوصوف عندهم، أ%ل ترى أ%ن الظريف هو ال4خ؟
@وطف: الوط%ف': كثرة شعر الاجبي والعيني وال4شفار مع اس\ترخاء وطول،

وهو أ%هون من الز_ب.ب، وقد يكون ذلك ف ال�ذ�ن؛ رجل أ%و\ط%ف' بي>ن
الو.ط%ف وامرأ%ة وط}فاء إذا كانا كثيي شعر أ%هداب العي. وف حديث أ�م معبد

ف صفة سيدنا رسول الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم: أ%نه كان ف أ%شفاره
وط%ف¬؛ العن أ%نه كان ف ه'د\ب أ%شفار عينيه طول؛ وف حديث آخر: أنه كان

أ%ه\د.ب ال4ش\فار أ%ي طويل%ها، وقد وط1ف. ي.و\ط%ف'، فهو أ%وط%ف'. وبعي
أ%وط%ف: كثي الوب.ر سابغه. وعي وط}فاء: فاضلة الشeف}ر م'س\ت.رخية

النظر. وظلم أ%وط%ف': م'ل}ب,س دان{، وأ%كثر ما يقال ف الشعر. وس.حاب أ%وطف':
ف وجهه كال1مل الثقيل، وسحابة وط}فاء بي�نة الوط%ف كذلك، وقيل: هو

الذي فيه استرخاء ف جوانبه لكثرة الاء. أ%بو زيد: الوط}فاء الد>ية
الس_حe ال%ثيثة�، طال مطرها أ%و قص'ر، إذا ت.دل�ت ذ�ي'ول�ها؛ قال امرؤ

القيس:
د1ية ه.ط}لء فيها و.ط%ف

.Òوعام¬ أ%وط%ف: م'خ\ص1ب كثي الي. وع.ي\ش أ%وط%ف: ناعم واسع ر.خ1ي
وخذ ما أ%وط%ف لك أ%ي ما أ%شرف. وارتفع، كقولم: خذ ما ط%ف_ لك.
ووط%ف وط}فاv: ط%ر.د الط�ر,يدة وكان ف أ%ثرها. ووط%ف الشيء4 على نفسه

وط}فاv؛ عن ابن ال4عراب ول يفسره.
@وظف: الو.ظ1يفة� من كل شيء: ما ي'قد_ر له ف كل يوم من ر,زق أ%و طعام
أ%و عل%ف أ%و ش.راب، وجعها الو.ظائف والو'ظ�ف. ووظ%ف الشيء4 على نفسه

وو.ظ9ف%ه توظ1يفاv: أ%لزمها إياه، وقد وظ�ف}ت له توظ1يفاv على الصب كل يوم
حفظ آيات من كتاب الل9ه عز وجل.

والو.ظ1يف' لكل ذي أ%ربع: ما فوق الرeس\غ إل م.ف}ص1ل الساق. وو.ظ1يفا
يدي الفرس: ما تت ر'ك}ب.ت.ي\ه إل جنبيه، ووظي,فا رجليه: ما بي كعبيه
إل جنبيه. وقال ابن ال4عراب: الوظ1يف' من ر'س\غ.ي البعي إل ركبتيه ف

يديه، وأ%ما ف رجليه فمن ر'سغيه إل ع'رقوبيه، والمع من كل ذلك
أ%و\ظ1فة وو'ظ�ف. ووظ%ف}ت البعي أ%ظ1ف�ه و.ظ}فاv إذا أ%صبت وظ1يف%ه. الوهري:

الوظيف م'س\تد.قe الذYراع والساق من اليل والبل ونوها، والمع
ال4و\ظ1فة. وف حديث حد� الزنا: فنزع له بو.ظ1يف بعي فرماه به فقتله؛ قال:

وظيف البعي خ'ف©ه وهو له كالافر للفرس. وقال ال4صمعي: يستحب من الفرس



أ%ن ت.ع\ر'ض أ%وظ1فة رجليه وت.ح\د.ب أ%و\ظ1فة يديه. ووظ%ف}ت البعي. إذا
vقص_رت ق%ي\ده. وجاء4ت البل على وظ1يف واحد إذا ت.ب,ع بعض'ها بعضا

كأ%نا ق1طار، كل© بعي رأ}س'ه عند ذنب صاحبه.
vه أ%ي ي.تب.ع'ه؛ عن ابن ال4عراب. ويقال: وظ%ف فلن فلنا�وجاء ي.ظ1ف

ي.ظ1فه وظ}فاv إذا تبعه، مأ}خوذ من الوظ1يف. ويقال: إذا ذبت ذبيحة
فاس\ت.و\ظ1ف\ قطع. ال�لقوم وال%ر,يء والو.د.ج.ي\ن أ%ي اس\ت.و\ع1ب ذلك كله؛

هكذا قاله الشافعي ف كتاب الصيد والذبائح؛ وقوله:
،vأ%ب\ق%ت\ لنا وق%عات' الد_ه\ر, م.ك}ر'م.ة
ما ه.ب�ت1 الر>يح' والدeنيا لا و'ظ�ف

أ%ي د'و.ل. وف التهذيب: هي شبه الدeو.ل مر_ة لؤلء ومر�ة لؤلء،
جع الو.ظ1يفة.

@وعف: ابن ال4عراب: الو'ع'وف، بالعي، ضعف البصر. قال ال4زهري: جاء به
ف باب العي وذكر معه الع'و'وف، وأ%ما أ%بو عبيد فإنه ذكر عن أ%صحابه

الو.غ}ف، بالغي، ض.ع\ف البصر.
وقال ابن ال4عراب ف باب آخر: أ%وع.ف الرجل إذا ضع'ف بصره، وكأ%نما

لغتان بالعي والغي.
والو.ع\ف': موضع غليظ، وقيل: م.ن\ق%ع' ماء فيه غ1ل%ظ، والمع و,عاف¬.

@وغف: الو.غ}ف' واليغاف': ض.عف البصر؛ ال4زهري: رأ%يت بط اليادي> ف
الوغ}ف قال: ف كتاب أ%ب عمرو الشيبان ل4ب سعد ال%ع\ن:

لع.ي\ن.ي\ك و.غ}ف¬، إذ رأ%يت. ابن. م.ر\ث%د{
ي'ق%س\ب,ر'ها بف%ر\ق%م� ي.ت.ز.ب_د'

قال: هكذا قيده بفرقم، يريد ال%شفة% بالفاء والقاف:
إذا ان\ت.ش.ر.ت\ ح.س3ب\ت.ها ذات. ه.ض\بة{،

ت.ر.م_ز' ف أ%لغاز,ها وت.ر.د_د'
وروى ع.ر\قم قال: وأ%نا واقف فيه. والق%س\بة: النكاح. والوغ}ف:

السeر\عة، وقيل: سرعة العد\و؛ وأ%نشد:
وأ%و\غ%ف%ت\ ش.وار,عاv وأ%و\غ%فا

وقد أ%و\غ%ف. إذا سار سياv م'ت\ع1باv. وأ%و\غ%ف. إذا ع.م1ش.. وأ%و\غ%ف.
إذا أ%كل من الطعام ما يكفيه. واليغاف': س'رعة ض.رب الناحي.

واليغاف: سرعة الع.دو. وقال أ%بو عمرو: اليغاف التحرeك. وأ%وغف%ت1 الرأ%ة



إيغافاv إذا ار\ت.ه.ز.ت عند ال1ماع تت الرجل؛ وأ%نشد لر,ب\عي
الدeب.ي\ري�:ل9ا د.حاها ب1ت.لð كالص_ق}ب،

وأ%و\غ%ف%ت\ لذاك إيغاف. الكل}ب
قالت: لقد أ%صبح\ت. ق%ر\ماv ذا و.ط}ب،

لا ي'دي' ال�ب_ منه ف الق%ل}ب
والوغ}ف: ق1ط}عة أ%دم أ%و ك1ساء أ%و شيء ي'شد� على بطن التي\س لئل�

ي.ن\ز'و أ%و يشر.ب بوله.
@وقف: الو'قوف خلف ال�لوس، وق%ف بالكان وق}فاv وو'قوفاv، فهو واقف،

والمع و'ق}ف وو'قوف، ويقال: وق%فت1 الدابة� ت.ق1ف' و'قوفاv، ووق%ف}تها
أ%نا و.ق}فاv. ووق�ف. الدابة%: جعلها ت.ق1ف؛ وقوله:

أ%ح\د.ث� م.و\ق1ف من أ�م س.ل}م�
ت.ص.د>يها، وأ%ص\حاب و'قوف'

و'قوف¬ فوق. ع1يس� قد أ�م1ل�ت\،
ب.راه'ن_ الناخة� والو.ج,يف'

إنا أ%راد و'قوف لبلهم وهم فوقها؛ وقوله:
أ%حدث موقف من أ�م سلم

إنا أ%راد أ%حدث مواقف. هي ل من أ�م سل}م أ%و من مواق1ف1 أ�م سل}م،
وقوله ت.ص.د>يها إنا أ%راد م'تصد�اها، وإنا قلت هذا ل�قابل الوقف الذي

هو الوضع بال�تصد_ى الذي هو الوضع، فيكون ذلك مقابلة اسم باسم،
ومكان بكان، وقد يكون موقفي ههنا و'قوف، فإ,ذا كان ذلك فالتصد�ي على وجهه

vأ%ي أ%نه مصدر حينئذ، فقابل الصدر بالصدر؛ قال ابن بري: وما جاء شاهدا
على أ%وقفت الدابة قول الشاعر:

:Dوقولا، والر>كاب' م'وق%فة
أ%ق1م\ علينا أ%خي، فلم أ�ق1م,

وقوله:
قلت لا: ق1ف1ي لنا، قالت: قاف\

إنا أ%راد قد وق%ف}ت' فاكتفى بذكر القاف. قال ابن جن: ولو نقل هذا
الشاعر إلينا شيئاv من جلة الال فقال مع قوله قالت قاف: وأ%مسك%ت زمام

بعيها أ%و عاج.ته علينا، لكان أ%بي لا كانوا عليه وأ%دل، على أ%نا
أ%رادت قفي لنا قفي لنا أ%ي تقول ل قفي لنا متعجبة منه، وهو إذا شاه.دها وقد



وق%ف%ت\ علم أ%ن قولا قاف إجابةD له ل ر.د� لقوله وتع.جeب منه ف قوله
قفي لنا.

الليث: الو.ق}ف مصدر قولك وق%ف}ت' الدابة% ووق%ف}ت الكلمة وق}فاv، وهذا
م'جاو,ز، فإذا كان لزماv قلت وقف%ت\ و'قوفاv. وإذا وق�ف}ت الرجل% على

كلمة قلت: وق�ف}ت'ه ت.و\قيفاv. ووق%ف ال4رض على الساكي، وف الصحاح
للمساكي، وق}فاv: حبس.ها، ووقف}ت' الدابة% وال4رض. وكل� شيء، فأ%ما

أ%وقف ف جيع ما تقد�م من الدواب وال4رضي وغيها فهي لغة ر.ديئة؛ قال
أ%بو عمرو بن العلء: إل أ%ن لو مررت برجل واقف فقلت له: ما أ%و\ق%ف%ك

eوحكى ابن السك9يت عن الكسائي: ما أ%وق%فك ههنا وأ%ي .vههنا، لرأ%يته حس.نا
شيء أ%وقفك ههنا أ%ي أ%يe شيء صي_رك إل الو'قوف، وقيل: وق%ف وأ%وق%ف

سواء. قال الوهري: وليس ف الكلم أ%وقف}ت إل حرف واحد أ%وق%ف}ت عن
ال4مر الذي كنت فيه أ%ي أ%ق}ل%ع\ت؛ قال الطرماح:

ق%ل� ف ش.طY ن.ه\روان% اغ}ت1ماض1ي،
ود.عان ه.وى الع'يون1 ال1راض,
جام1حاv ف غ%واي.ت، ث أ%وق%ف}ـ

ـت' ر,ضاv بالتeق%ى، وذ�و الب,ر> راضي
قال: وحكى أ%بو عمرو كلمتهم ث أ%وقف}ت أ%ي سكتe، وكل شيء ت'مسك عنه
تقول أ%وقفت، ويقال: كان على أ%م\ر فأ%وق%ف أ%ي أ%قص.ر. وتقول: وقف}ت الشيء

أ%ق1فه وق}فاv، ول يقال فيه أ%وقفت إل على لغة رديئة. وف كتابه ل4هل
ن}ران%: وأن ل ي'غي_ر. واق1ف من و,قYيفاه؛ الواقف: خادم الب,يعة

ل4نه وق%ف نفس.ه على خ1د\متها، والو,قYيفى، بالكسر والتشديد والقصر:
الدمة، وهي مصدر كال1ص>يصى وال1لYيفى. وقوله تعال: ولو ترى إذ و'ق1فوا

على النار، يتمل ثلثة أ%وجه: جائز أ%ن يكونوا عاينوها، وجائز أ%ن يكونوا
عليها وهي تتهم، قال ابن سيده: وال4جود أ%ن يكون معن و'قفوا على

النار أ�دخلوها فعر.فوا م1قدار عذابا كما تقول: وقف}ت على ما عند فلن تريد
قد ف%ه,مته وتبي_ن\ته. ورجل وق9اف: م'ت.أ%نð غي ع.ج,ل؛ قال:

وقد وق%ف%ت\ن بي. شك¼ وش'ب\ه,ة{،
وما كنت وق9افاv على الشeب'هات

وف حديث السن: إن الؤمن وق9اف م'ت.أ%نð وليس كحاط1ب الليل؛
والوق9اف: الذي ل يستعجل ف ال4مور، وهو ف%ع�ال من الو'قوف. والوق9اف:



ال�ح\ج,م عن القتال كأ%نه ي.ق1ف نفسه عنه ويعوقها؛ قال دريد:
وإن} ي.ك' عبد' الل9ه خل�ى مكان.ه،
فما كان وق�افاv، ول طائش. اليد1

وواق%فه م'واقفة وو,قافاv: وقف. معه ف حرب أ%و خ'صومة. التهذيب: أ%وقفت
الرجل% على خ1ز\ي,ه إذا كنت ل تبسه بيدك، فأ%نا أ�وق1فه إيقافاv، قال:

وما لك ت.ق1ف دابتك تبسها بيدك.
وال%و\ق1ف': الوضع الذي تق1ف فيه حيث كان.

وت.و\ق1يف' الناس ف الج�: و'قوفهم بالواق1ف. والتو\قيف: كالن_ص�،
vوتواقف. الفريقان ف الق1تال. وواق%ف}ته على كذا م'واقفة وو,قافا

واس\ت.و\ق%ف}ته أ%ي سأ%لته الوق�وف. والتوق©ف ف الشيء: كالتل%وeم فيه. وأ%وقفت
الرجل على كذا إذا ل تبسه بيدك. والواقفة: القد.م، يانية صفة غالبة.

وال1يق%ف وال1يقاف: ع'ودأ%و غيه يسك�ن به غل%يان الق1در كأ%ن9
غليانا ي'وقف بذلك؛ كلها عن اللحيان.

وال%و\ق�وف من ع.روض م.ش\ط�ور الس_ريع وال�ن\س.ر,ح: الزء الذي هو
مفعولن، كقوله:

ي.ن\ض.ح\ن. ف حافات1ها بال4ب\وال}
فقوله بال4بوال مفعولن} أ%صله مفعولت' أ�سكنت التاء فصار مفعولت\،

فنقل ف التقطيع إل مفعولن، سي بذلك ل4ن حركة آخره و'ق1ف%ت فسمي
موقوفاv، كما سيت م1ن\ وق%ط} وهذه ال4شياء البنية على سكون ال4واخ1ر

.vموقوفا
وم.و\ق1ف' الرأ%ة1: يداها وعيناها وما ل بد� لا من إظهاره. ال4صمعي:
بدا من الرأ%ة م.وق1ف�ها وهو يداها وعيناها وما ل بد_ لا من إظهاره.

ويقال للمرأ%ة: إنا لس.نة الوقفي، وها الوجه والقد.م. الكم:
وإنا لميلة م.و\ق1ف الراك1ب يعن عينيها وذراعيها، وهو ما يراه الراكب

.vيديها بال1ن�اء إذا نق�طت ف يديها ن'ق%طا �منها. ووق�ف%ت1 الرأ%ة
وم.و\ق1ف الفرس: ما دخ.ل ف وس.ط الشاكلة، وقيل: م.و\قفاه ال%ز\متان اللتان

ف ك%ش\ح.يه. أ%بو عبيد: الوقفان من الفرس ن'ق}رتا خاصرتيه. يقال: فرس
شديد الوق1في كما يقال ش.ديد' ال%ن\ب.ي وح.ب,ط� الو\ق1ف%ي, إذا كان

عظيم النبي؛ قال العدي:
شد1يد' ق1لت1 ال%و\ق1ف%ي\ن, كأ%نا



به ن.ف%س¬، أ%و قد أ%راد لي.ز\ف1را
وقال:

ف%ل1يق الن_سا ح.ب,ط الوقفيـ
ـن، ي.س\ت.نe كالصد.ع, ال4ش\ع.ب,

وقيل: موقف الدابة ما أ%شرف من ص'لبه على خاصرته. التهذيب: قال بعضهم
فرس م'و.ق�ف وهو أ%برش' أ%على ال�ذني كأ%نما منقوشتان ببياض ولو سائره

ما كان.
والو.ق1يفة�: ال�رو,ي_ة� ت'ل}ج,ئها الكلب إل صخرة ل م.خل%ص لا

منها ف البل فل يكنها أ%ن تنزل حت تصاد؛ قال:
فل ت.ح\س.ب.ن>ي ش.ح\مةv من و.ق1يفة{

م'ط%ر_دة{ ما ت.صيد'ك. س.ل}ف%ع'
وف رواية: ت.س.ر_ط�ها ما تصيدك. وس.ل}ف%ع': اسم كلبة، وقيل: الوقيفة

الط�ريدة إذا أ%ع\ي.ت من م'طاردة الكلب. وقال الوهري: الوقيفة
الو.ع1ل؛ قال ابن بري: وصوابه الوقيفة ال�ر\و,ي�ة. وكل© موضع حبس.ته الكلب

على أ%صحابه، فهو و.ق1يفة.
ووق�ف الديث: بي_نه. أ%بو زيد: وق�فت الديث توقيفاv وبي_نته

تبييناv، وها واحد. ووق�فته على ذنبه أ%ي أ%طلعته عليه. ويقال: وق�فته على
الكلمة توقيفاv. والو.ق}ف: ال%ل}خال ما كان من شيء من الفضة والذ�ب\ل

وغيها، وأ%كثر ما يكون من الذبل، وقيل: هو الس>وار ما كان، وقيل: هو
السوار من الذ�بل والعاج، والمع وق�وف. وال%س.ك' إذا كان من عاج فهو
وق}ف، وإذا كان من ذ%ب\ل فهو م.س.ك، وهو كهيئة الس>وار. يقال: وق�ف%ت

الرأ%ة توقيفاv إذا جعلت ف يديها الوق}ف. وحكى ابن بري عن أ%ب عمرو:
أ%وق%ف%ت الارية�، جعلت لا وق}فاv من ذ%ب\ل؛ وأ%نشد ابن بري شاهداv على

الوق}ف السوار من العاج لبن م'ق}بل:
كأ%نه وق}ف' عاج� بات م.ك}ن'ونا

*)
قوله «مكنونا» كذا بالصل وكتب بازائه: منكفتاv، وهو الذي ف شرح

القاموس.)
والتو\ق1يف: البياض مع السواد. وو'ق�وف القوس,: أ%وتار'ها الشدودة ف

يدها ورجلها؛ عن ابن ال4عراب؛ وقال أ%بو حنيفة: التو\ق1يف عق%ب ي'ل}و.ى



على القوس ر.طباv ل%ي�ناv حت يصي كال%ل}قة، مشتق من الوق}ف الذي هو
السوار من العاج؛ هذه حكاية أ%ب حنيفة، جعل التوقيف اساv كالت_م\تي

والتن\بيت؛ قال ابن سيده: وأ%بو حنيفة ل يؤمن على هذا، إنا الصحيح أ%ن
يقول: التوقيف أ%ن ي'ل}وى الع.ق%ب' على القوس رطباv حت يصي كاللقة،

في'ع.ب_ر عن الصدر بالصدر، إل� أ%ن} يثبت أ%ن أ%با حنيفة من يعرف مثل
هذا، قال: وعندي أ%نه ليس من أ%هل العلم به ولذلك ل آمنه عليه وأ%حله على

ال4وسع ال4شيع. والتوقيف أ%يضاv: ل%يe الع.ق%ب على القوس من غي عيب.
ابن شيل: التوقيف أ%ن ي'و.قYف على طائف%ي القوس بضائغ من ع.ق%ب قد

جعلهن ف غ1راء من دماء الظYباء فيجئن سوداv، ث ي'غ\لى على الغ1راء
بص.دإ, أ%طراف الن_ب\ل فيجيء أ%سود لزقاv ل ينقطع أ%بداv. ووق}ف' الترس:
الستدير بافته، حديداv كان أ%و ق%ر\ناv، وقد وق�فه. وض.رع م'وق�ف: به

آثار الص>رار؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
إب\ل� أ%ب ال%ب\حاب إب\لD ت'ع\ر.ف'،

ي.ز,ين'ها م'ج.ف�ف¬ م'و.ق�ف'
قال ابن سيده: هكذا رواه ابن ال4عراب مفف، باليم، أ%ي ض.ر\ع كأ%نه

ج'فÒ وهو الو.ط}ب ال%ل%ق'، ورواه غيه مف�ف، بالاء، أ%ي متلئ قد
ح.ف�ت به. يقال: ح.ف_ القوم بالشيء وحف�فوه أ%حدقوا به. والتوقيف':
البياض مع السواد. ودابة موق�فة توق1يفاv وهو ش1ي.ت'ها. ودابة موق�فة: ف

قوائمها خ'طوط سود؛ قال الشماخ:
وما أ%ر\و.ى، وإن} ك%ر'م.ت\ علينا،

بأ%د\ن.ى من م'وق�فة ح.ر'ون1
واستعمل أ%بو ذؤيب التوقيف ف الع'قاب فقال:

م'وق�فة الق%واد1م والذ©ناب.ى،
كأ%ن� س.راتا الل�ب.ن ال%ل1يب'

أ%بو عبيد: إذا أ%صاب ال4و\ظ1فة بياض ف موضع الوق}ف ول يع\دها إل
أ%سفل ول فوق فذلك التوقيف. ويقال: فرس موق�ف. الليث: التوقيف ف قوائم

الدابة وبقر الوحش خ'طوط سود؛ وأ%نشد: ش.ي\باv موق�فا. وقال آخر:
لا أ�مÒ م'و.ق�فةD ر.ك�وب¬،

بيث� الر_ق}و' م.ر\ت.ع'ها الب.رير'
ورجل موق�ف: أ%صابته الب.ليا هذه عن اللحيان. ورجل موق�ف على الق:



ذ%لول به. وحار موق�ف؛ عنه أ%يضاv: ك�و,يت\ ذراعاه ك%ي�اv مستديراv؛
وأ%نشد:

،vف الرأ}س ع.ش\را vك%و.ي\نا خ.ش\ر.ما
ووق�ف}نا ه'د.ي\بةv، إذ أ%تانا

اللحيان: ال1يق%ف' وال1يقاف' الع'ود' الذي ت'حر�ك به الق1در ويسك�ن
به غليانا، وهو ال1د\و.م' وال1د\وام'؛ قال: والدامة ترك الق1د\ر على

ال4ثاف بعد الفراغ. وف حديث الزبي وغ%زوة ح'ن.ي\ن: أ%قبلت معه فوقفت
حت ات_ق%ف. الناس' كلهم أ%ي حت وق%ف�وا؛ ات_قف مطاوع وق%ف، تقول:

وق%ف}ته فات�قف مثل وعد\ته فات_ع.د، وال4صل فيه او\ت.قف، فقلبت الواو ياء
لسكونا وكسر ما قبلها، ث قلبت الياء تاءé وأ�د\غمت ف تاء الفتعال.

وواقف¬: بطن من ال4نصار من بن سال بن مالك بن أ%و\س. اين سيده: وواقف
بطن من أ%وس الل�ت1. والوق9اف: شاعر معروف.

@وكف: وك%ف الدمع' والاء وك}فاv وو.ك1يفاv وو'كوفاv وو.ك%فاناv: سال.
وو.ك%ف%ت العي' الدم\ع. وك}فاv وو.كيفاv: أ%سالته. اللحيان: وكف%ت العي'
.vقليل vوف إذا كانت ت.س3يل قليل�ت.ك1ف' وك}فاv وو.ك1يفاv، وسحاب و.ك

ووك%ف%ت الدل}و' وك}فاv وو.ك1يفاv: قطرت، وقيل: الوك}ف الصدر،
والو.ك1يف' القطر نفسه. وف الديث: أ%ن النب، صلى الل9ه عليه وسلم، توضأ%

فاستوكف ثلثاv؛ قال غي واحد: معناه أ%نه غسل يديه ثلثاv وبالغ ف صب� الاء
على يديه حت وكف الاء� من يديه أ%ي قطر؛ قال حيد بن ثور يصف ال%مر:

إذا اس\تو\ك%ف%ت\ بات. الغ.و,يe ي.س'وف�ها،
كما ج.س_ أ%ح\شاء4 الس_ق1يم, ط%ب,يب'

أ%راد إذا استق}طرت\. واستوك%ف}ت الشيء: است.ق}ط%ر\ته: ووك%ف البيت'
وك}فاv وو.ك1يفاv وو'كوفاv ووك%فاناv وت.و\كافاv وأ%وك%ف وت.و.ك�ف.: ه.ط%ل%

وقط%ر، وكذلك السط}ح، ومصدره الو.ك1يف والو.ك}ف. وشاة و.ك�وف: غ%زيرة
اللب وكذلك م1ن\حةD و.ك�وف وناقة و.ك�وف أ%ي غزيرة. وف الديث: أ%نه، صلى

الل9ه عليه وسلم، قال: من م.ن.ح. م1ن\حة% و.ك�وفاv فله كذا وكذا؛ قال
أ%بو عبيد: الوكوف الغزيرة الكثية الد_ر>، ومن هذا قيل: و.ك%ف. البيت'
بالطر، ووكف%ت1 العي' بالدمع إذا تقاط%ر. وقال ابن ال4عراب: الوكوف

الت ل ينقطع لبنها سن.تها ج.م\عاء. وأ%و\ك%فت الرأ%ة: قار.بت أ%ن تلد.
والو.ك}ف: الن>ط%ع'؛ قال أ%بو ذؤيب:



وم'د_ع.س� فيه ال4ن,يض' اخ\ت.ف%ي\ت'ه
ب.ر\داء، م1ث}ل, الوك}ف1، ي.ك}ب'و غ�رابا

ب.ر\داء يعن أ%رضاv م.ل}ساء ل ت'نبت شيئاv يكبو غراب الفأ}س عنها
لص.لبتها إذا ح'ف1رت؛ والبيت الذي أ%ورده الوهري:

ت.د.ل�ى عليها بي س1ب¼ وخ.ي\طة{
برداء مثل الوكف يكبو غرابا

والو.ك%ف': وك%ف' البيت مثل ال%ناح ف البيت يكون على الك�ن_ة1 أ%و
الك%ن,يف. وف الديث: خيار' الشeهداء عند الل9ه أ%صحاب' الو.ك%ف؛ قيل:

ومن أ%صحاب' الو.ك%ف؟ قال: قوم ت'ك}فأ� عليهم مراكبهم ف البحر؛ قال ابن
ال4ثي: الو.ك%ف' ف البيت مثل الناح يكون عليه الك%ن,يف؛ العن أ%ن

مراكبهم انقلبت بم فصارت فوقهم مثل أ%وكاف البيوت، قال: وأ%صل الو.ك%ف ف
اللغة ال%ي\ل وال%و\ر'. والو.ك%ف، بالتحريك: ال3ث، وقيل: العيب

والنق}ص. وقد و.ك1ف. الرجل ي.و\ك%ف' وك%فاv إذا أ%ث1م.. وقد و.ك1ف. ي.و\ك%ف'
وأ%وك%ف%ه: أ%وقعه ف إث}م. ويقال: ما عليك ف هذا وك%ف¬. والو.ك%ف':

العيب؛ أ%نشد ابن السكيت لعمرو بن امرئ القيس، ويقال لقيس بن الطيم:
الاف1ظ�و ع.و\ر.ة1 العشية1، ل ي.أ}

تيه,م' من ورائهم\ و.ك%ف'
قال ابن بري: وأ%نكر علي� بن حزة أ%ن يكون الوك%ف بعن الث، وقال:

هو بعن الع.ي\ب فقط.وليس ف هذا ال4مر وك}ف ول وك%ف أ%ي فساد. وف
الديث: لي.خ\ر'ج.ن_ ناس¬ من ق�بورهم ف صورة 

*)
قوله «ف صورة» ف النهاية: على صورة.) الق1ر.دة با داه.ن'وا أ%هل

العاصي ث وك%ف�وا عن ع1ل}مهم وهم ي.ستطيعون؛ قال الزجاج: وك%فوا عن ع1لمهم
أ%ي قص_روا عنه ونق%ص'وا. يقال: عليك ف هذا ال4مر وك%ف أ%ي نقص.

ويقال: ليس عليك ف هذا ال4مر وك%ف أ%ي ليس عليك فيه مكروه ول نقص. وف حديث
عمر، رضي الل9ه عنه: الب.خيل ف غي وك%ف{؛ الوك%ف': الوقوع ف الأ}ث%م

والعيب. وف عقله ورأ}ي,ه وك%ف¬ أ%ي فساد؛ عن ابن ال4عراب وثعلب.
التهذيب: يقال إن ل4خشى عليك وك%ف. فلن أ%ي ج.و\ر.ه وم.ي\له؛ قال

الكميت:بك. ي.ع\ت.لي وك%ف. ال�م'و
ر، وي.ح\م1ل� ال4ث}قال% حام1ل}



وقال أ%بو عمرو: الوك%ف' الثYقل� والشد_ة�. وقالت الك1لبية: يقال
فلن على وك%ف{ من حاجته إذا كان ل يدري على ما هو منها، قال: وكل هذا ليس

بارج ما جاء مفس_راv ف الديث ل4ن التكفي 
(* قوله التكفي: هكذا ف

الصل ولعلها الوك}ف.) هو ال%ي\ل. والوك%ف' من ال4رض: ما انبط عن
:vالرتفع؛ عن ابن ال4عراب؛ قال العجاج يصف ثورا

ي.ع\لو الد_كاديك. وي.ع\ل�و الو.ك%فا
وقال الوهري: هو س.ف}ح البل، وقال ثعلب: هو الكان الغ.م\ض' ف أ%صل
ش.رف. ابن شيل: الو.ك%ف' من ال4رض الق1ن\ع يت_سع وهو ج.ل%د طي وحصى،

وجعه أ%و\كاف.
وت.و.ك�ف ال4ث%ر: تتب_عه. والتوك©ف: التوق©ع والنتظار. وف حديث
ابن عمي: أ%هل� القبور يتوك�ف�ون ال4خ\بار أ%ي ينتظرونا ويسأ%لون

عنها، وف التهذيب: أ%ي يتوقعونا، فإذا مات اليت سأ%لوه: ما فعل فلن وما
فعل فلن؟ يقال: هو يتوك�ف الب أ%ي يتوق�عه. وتقول: ما زلت أ%توك�ف�ه

حت لق1يته. ويقال: واك%ف}ت الرجل م'واكفةv ف الرب وغيها إذا
واج.ه\ت.ه وعار.ض\ته؛ قال ذو الرمة:

مت ما ي'واك1ف}ها ابن أ�ن\ث%ى، ر.م.ت\ به
مع ال%ي\ش, ي.ب\غ1يها ال%غان,م.، تنكل

(* قوله «تنكل» كذا ف الصل بالنون، وف شرح القاموس: بثاء مثلثة.)
وتوك�ف عيال%ه وحش.مه: تعه_دهم، وهو يتوك�فهم: يتعه_دهم وينظر ف

أ�مورهم.
والو'كاف والو,كاف وال�كاف والكاف: يكون للبعي والمار والبغل؛ قال

يعقوب وكان رؤبة ينشد:
كالك%و\د.ن ال%شد'ود1 بالوكاف

والمع و'ك�ف؛ وأ%و\ك%ف. الدابة%، ح1جازي�ة. الوهري: يقال آكف}ت البغل
وأ%و\ك%ف}ته. ووك�ف. الدابة%: وضع عليها الوكاف. ووك�ف وكافاv: عمله،

اللحيان: أ%وك%ف}ت البغل أ�وك1ف�ه إيكافاv، وهي لغة أ%هل الجاز وتيم،
تقول: آكف}ته أ�وك1ف�ه إيكافاv، وقال بعضهم: وك�ف}ته توكيفاv وأ%ك�ف}ته

تأ}كيفاv، والسم الوكاف والكاف.
@ولف: الو.ل}ف والو,لف' والول1يف': ض.ر\ب من الع.د\و، وهو أ%ن تقع



القوائم معاv، وكذلك أ%ن تيء القوائم معاv؛ قال الكميت:
وو.ل�ى ب,إ,ج\ر,ي�ا و,لف{ كأ%نه،

على الش_رف ال4قص.ى، ي'ساط� وي'ك}لب'
أ%ي م'ؤت.ل1فةD. والج\ر,ي�ا: ال%ر\ي' والعادة با يأ}خذ به نفس.ه فيه،

وي'ساط: يضرب بالسوط، وي'كلب': يضرب بالك©ل�ب وهو ال1ه\ماز. وول%ف
الفرس' ي.ل1ف و.ل}فاv وول1يفاv: وهو ض.ر\ب من ع.دوه؛ قال رؤبة:

وي.وم. ر.ك}ض, الغارة الو,لف1
قال ابن ال4عراب: أ%راد بالو,لف1 الع\تزاء والت>صال؛ قال أ%4بو

منصور: كان على معناه ف ال4صل إلفاv فصي_ر المزة واواv؛ وكل© شيء
غط�ى شيئاv وأ%لب.سه فهو م'ول1ف¬ له؛ قال العجاج:

وصار ر.ق}راق' الس_راب, م'ول1فا
.�ل4نه غط�ى ال4رض. الوهري: الو,لف' مثل اللف، وهو ال�وال%فة

وب.ر\ق و,لف وإلف إذا برق مرتي مرتي، وهو الذي ي.خ\ط%ف خ.ط}ف%تي ف
واحدة ول يكاد ي'خلف، وزعموا أ%نه أ%صد.ق' ال�خ1يلة1؛ وإي�اه عن.ى يعقوب'

بقوله الو,لف واللف قال: وهو ما يقال بالواو والمزة، وب.رق
و.ل1يف¬: كو,لف. ال4صمعي: إذا تتاب.ع ل%م.عان� البق فهو و.ل1يف وو,لف¬ وقد

ول%ف ي.ل1ف' و.ل1يفاv، وهو م'خ1يل للمطر إذا فعل ذلك ل يكاد ي'خ\ل1ف.
وقال بعضهم: الو.ل1يف' أ%ن يلمع مرتي مرتي؛ قال صخر الغي�:

لبما بعد ش.تات الن_و.ى،
وقد ب,تe أ%خ\ي.ل}ت' ب.ر\قاv و.ل1يفا

*)
قوله «لبما بعد» كذا بالنسخ على هذه الصورة، وأما الصل العول عليه

ففيه أكل أرضة.)
وأ%خ\ي.ل}ت' البق أ%ي رأ%يته م'خ1يلv. وبرق ول1يف أ%ي م'تتابع.

وتوال%ف الشيء م'وال%فة وو,لفاv، نادر ائ}ت.ل%ف. بعضه إل بعض وليس من
لفظه.

@وهف: الو.ه\ف' مثل الو.ر\ف1: وهو اهتزاز النبت وشد�ة خ'ضرته. وه.ف
النبت' ي.ه,ف و.ه\فاv وو.ه1يفاv: اخضر� وأ%ورق واهتز مثل ور.ف ور\فاv. يقال:

ي.ه,ف' وي.ر,ف' و.ه1يفاv وو.ر,يفاv. وأ%و\هف لك الشيء: أ%شرف. وس'ن_ته
الو,ه.افة 



(* قوله «وسنته الوهافة» كذا بالصل، ولعل هذه الملة مقدمة من
تأخي وحق التركيب: الواهف، ف الصل، قيم البيعة وسنته الوهافة أي طريقته

خدمة البيعة والقيام بأمرها.). وف الديث: فل ي'زال%ن� واه1ف¬ عن
و,هاف%ت1ه. وف كتاب أ%هل ن.ج\ران%: ل ي'م\نع واهف عن و.ه\ف1ي_ت1ه، ويروى

و.هافته وو,هافته. قال: الواه1ف' ف ال4صل قي>م الب,يعة1، ويروى واف1ه¬
عن و.ف}ه,ي_ته، وهو مذكور ف موضعه. ويقال: ما ي'وه1ف' له شيء إل�

أ%خذه أ%ي ما يرتفع له شيء إل أ%خذه. وكذلك ما ي'يط1فe له شيء وما ي'ش\ر,ف
إيهافاv وإشرافاv. وروي عن قتادة أ%نه قال ف كلم: كلما وه.ف لم شيء

من الدنيا أ%خذوه؛ معناه كلما بدا لم وعر.ض. وقال ال4زهري ف هذا
الكان: يقال وه.ف الشيء ي.ه,ف' وه\فاv إذا طار.؛ قال الراجز:

سائلة ال4ص\داغ ي.ه\فو طاق�ها
أ%ي يطي كساؤها، ومنه قيل للز_لة ه.ف}وة، وأ%ورد ابن بري هذا البيت ف

ترجة هفا. الفض_ل: الواهف قي>م الب,يعة، ومنه قول عائشة ف صفة
أ%بيها، رضي الل9ه عنهما: قل�ده رسول� الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، و.ه\ف

ال4مانة1، وف رواية: و.ه\ف الد>ين، أ%ي قل�ده الق1يام. بشر.ف الد>ين
بعده، كأ%نا عن.ت\ أ%مر. النب، صلى الل9ه عليه وسلم، إي�اه أ%ن يصلي.

بالناس ف مر.ضه، وقيل: و.ه\ف' ال4مانة ث1ق%ل�ها. وو.ه\ف¬ وه.ف}و: وهو
ال%ي\ل من حق� إل ضع\ف، قال: وكل ال4مرين مدح ل4ب بكر: أ%حدها القيام

بال4مر، والخر ر.دe الضعف إل قو�ة الق.
@وأق: الو.أ}قة: من طي الاء، وحكاه بعضهم ف التخفيف؛ قال ابن سيده:

فل أ%دري أ%هو تفيف قياسي أ%و بدل9 أو لغة، فإن كان تفيفاv قياسي�اv أو
بدلي�اv فهو من هذا الباب، وإن كان لغةv فليس من هذا الباب، وال أعلم.

vوو.ب,ق. و.ب\قا vووب'وقا vي.ب,ق' و.ب\قا �@وبق: و.ب.ق الرجل
واس\ت.و\ب.ق: هلك، وأ%وب.ق%ه' هو؛ وأ%و\ب.قه أ%يضاv: ذ%ل�له. وال%و\ب,ق' م.ف}ع1ل

منه، كال%و\ع1د م.ف}ع1ل من و.ع.د. ي.ع1د'؛ ومنه قوله تعال: وجعلنا بينهم
م.و\ب,قاv؛ وفيه لغة أ�خرى: و.ب,ق. ي.و\ب.ق' و.ب.قاv: وأ%و\ب.قه:

أ%هلكه. قال الفراء ف قوله: وجعلنا بينهم م.و\ب,قاv؛ يقول جعلنا تواصلهم ف
الدنيا م.و\ب,قاv أي م.ه\ل1كاv لم ف الخرة. وقال ابن ال4عراب:

م.و\ب,قاv أي حاجزاv؛ وكل حاجز بي شيئي فهو م.و\ب,ق؛ وقال أ%بو عبيد:
ال%و\ب,ق الوعد ف قوله وجعلنا بينهم م.و\ب,قاv؛ واحتج بقوله:



وحاد. ش.ر.و\ر.ى والس>ت.ار.، فلم ي.د.ع\
ت1عاراv له والواد1ي.ي\ن, ب,م.و\ب,ق,

معناه ب.و\عد. وحكى ابن بري عن السياف قال: أي جعلنا ت.واص'ل%هم ف
الدنيا م.ه\ل1كاv لم ف الخرة، فبينهم على هذا مفعول أ%ول لعلنا ل

ظرف، وقال أ%بو عبيد: م.و\ب,قاv م.و\ع1داv، فبينهم على هذا ظرف. الفراء:
vوم.و\ب,قا vذنوب'ه أي أهلكته فو.ب,ق ي.و\ب.ق' وب.قا vيقال أ%و\ب.ق%ت\ فلنا

إذا هلك. وف نوادر ال4عراب: وب,ق%ت1 البل� ف الطي إذا و.ح.ل%ت\
فنش1ب.ت\ فيه. وو.ب,ق. ف د.ينه إذا نشب فيه. وف حديث الصراط: ومنهم

ال�وب.ق' بذنوبه أي ال�ه\ل%ك. يقال: أ%و\ب.ق%ه' غيه، فهو م'وب.ق. وف
الديث: ولو ف%ع.ل ال�وب,قات أي الذنوب الهلكات. وف حديث علي: فمنهم الغر,ق'

الو.ب,ق. وال%و\ب,ق': ال%ح\ب,س'. وقد أ%و\ب.قه أي حبسه. وقوله تعال:
أو ي'وب,ق}هن� با كسبوا، أي ي.ح\بسهن، يعن الف�ل}ك وركبانا،

.vفي.ه\ل1كوا فرقا
vمصدر قولك و.ث1ق. به ي.ث1ق'، بالكسر فيهما، وثاقة :�@وثق: الثYق%ة

وث1ق%ةv ائتمنه، وأنا واث1ق¬ به وهو موثوق به، وهي م.وثوق� با وهم موثوق
بم؛ فأ%ما قوله:

إل غي م.و\ثوق� من الرض ت.ذ}ه.ب
فإنه أ%راد إل غي م.وثوق� به، فحذف حرف الر� فارتفع الضمي فاستتر ف
اسم الفعول. ورجل ث1قةD وكذلك الثنان والمع، وقد يمع على ث1قات{.
ويقال: فلن ث1قةD وهي ث1قةD وهم ث1قةD، ويمع على ث1قات{ ف جاعة الرجال

والنساء.
وو.ث�ق}ت فلناv إذا قلت إنه ث1قةD. وأ%رض وث1قةD: كثية الع'ش\ب

م.و\ثوق با، وف مثل الو.ث1يجة وهي د'و.ي\نها، وكل موث1ق: كثي م.وثوق به أن
يكفي أ%هله عامهم، وماء م'وث1ق كذلك؛ قال الخطل:

أو قار,ب¬ بالع.را هاج.ت\ مرات1ع'ه،
وخانه م'وث1ق' الغ'د\ران1 والث�م.ر'

والو.ثاقة: مصدر الشيء الو.ث1ىق ال�ح\ك%م، والفعل اللزم ي.و\ث�ق'
و.ثاقةv، والو.ثاق اسم اليثاق؛ تقول: أوث%ق}ت'ه إيثاقاv وو.ثاقاv، والبل أو

الشيء الذي ي'وث%ق به و,ثاق¬، والمع الو'ث�ق' بنزلة الر>باط1
والرeب'ط1. وأ%و\ث%قه' ف الو.ثاق, أي شده. وقال تعال: فش'دeوا الو.ثاق،



والو,ثاق، بكسر الواو، لغة فيه. وو.ث�ق. الشيء، بالضم، و.ثاقةv فهو و.ث1يق¬
أي صار و.ث1يقاv وال�نثى و.ث1يقة. التهذيب: والو.ث1يقة� ف ال4مر

إح\كامه وال4خذ بالثYق%ة1، والمع الو.ث1ائق'. وف حديث الدعاء: واخلع
و.ثائ1ق. أفئدتم؛ جع و.ثاق� أو و.ث1يقة{. والو.ث1يق': الشيء ال�ح\كم، والمع

و,ثاق¬. ويقال: أ%خذ بالو.ث1يقة ف أمره أي بالثYق%ة، وتو.ث�ق ف
أ%مره: مثله. وو.ث�ق}ت' الشيء ت.و\ث1يقاv، فهو م'و.ث�ق. والو.ث1يقة:

الحكام ف المر، والمع و.ث1يق؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ع.طاءé وص.ف}قاv ل ي'غ1ب�، كأنا
عليك بإت\لف1 الت>لد1 و.ث1ىق'

وعندي أ%ن الو.ث1يق. ههنا إنا هو الع.ه\د الو.ث1يق'، وقد أ%و\ث%ق%ه
وو.ث�ق%ه وإنه ل�و.ث�ق' اللق. وال%و\ث1ق' وال1يثاق': العهد، صارت

الواو ياء لنكسار ما قبلها، والمع ال%واث1يق' على الصل، وف الكم:
والمع ال%واث1ق'، ومي.اث1ق معاقبة، وأما ابن جن فقال: لزم البدل ف مي.اثق

كما لزم ف عيد{ وأ%ع\ياد{؛ وأنشد الفراء لعياض بن د'ر_ة الطائي:
ح1مىÝ ل ي'ل الد_ه\ر' إل بإذ}ن,نا،

ول ن.س.ل, الق}وام. ع.ق}د. ال%ياث1ق,
وال%و\ث1ق': اليثاق'. وف حديث ذي الشعار: لنا من ذلك ما س.ل�موا

بال1يثاق, والمانة أي أنم مأ}مونون على صدقات أ%موالم با أ�خذ عليهم
من ال1يثاق فل ي'ب\عث عليهم م'ص.د>ق ول عاشر.

وال�واثقة: العاهدة؛ ومنه قوله تعال: وميثاق%ه الذي واث%قكم به. وف
حديث كعب بن مالك: ولقد شهدت مع رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ليلة

العقبة حي ت.واث%ق}نا على السلم أي تالفنا وتعاهدنا. والت_واث�ق،
تفاع'ل منه. وال1يثاق': العهد، م1ف}عال من الو.ثاق,، وهو ف ال4صل حبل أو
ق%ي\د ي'شد� به السي والدابة. وف حديث م'عاذ{ وأب موسى: فرأ%ى رجل%

م'وث%قاv أي مأ}سوراv مشدوداv ف الو.ثاق. التهذيب: ال1يثاق' من
ال�واث%قة1 والعاهدة؛ ومنه ال%و\ث1ق'. تقول: واث%ق}ت'ه بال ل4ف}علن_ كذا

وكذا.
ويقال: اس\ت.و\ث%ق}ت من فلن وت.و.ث�ق}ت' من المر إذا أ%خذت فيه

بالو.ثاقة1، وف الصحاح: واس\ت.و\ث%ق}ت منه أي أ%خذت منه الو.ث1يقة%. وأ%خذ
المر بال4و\ث%ق, أي الشد الحكم.



وال�وث1ق' من الشجر: الذي ي'ع.و�ل الناس عليه إذا انقطع الكل والشجر.
وناقة وث1يقةD وجل و.ثيق¬ وناقة م'و.ث�قة اللق: م'ح\كمة.

@ودق: ود.ق. إل الشيء و.د\قاv وو'د'وقاv: دنا. وو.د.ق الصيد' ي.د1ق'
و.د\قاv إذا دنا منك؛ قال ذو الرمة:

كان.ت\ إذا و.د.ق%ت\ أ%مثال�ه'ن_ ل%ه'،
فب.ع\ض'ه'ن_ عن اللف م'ش\ت.ع1ب'

ويقال: مار.س\نا بن فلن فما و.د.ق�وا لنا بشيء أي ما بذلوا، ومعناه ما
ق%ر_بوا لنا شيئاv من مأ}كول أو مشروب، ي.د1ق�ون و.د\قاv. وو.د.ق}ت'

إليه: دنوت منه. وف الثل: و.د.ق الع.ي\ر' إل الاء أي دنا منه؛ يضرب لن
خضع للشيء ب1ر\صه عليه.

والو.د1يقة�: ح.رe نصف النهار، وقيل: شدة الر ود'ن'و� ح.م\ي, الشمس؛
قال شر: سيت و.د1يقة لنا و.د.ق%ت\ إل كل شيء أي وصلت إليه؛ قال

:vالذل أبو الثلم ي.ر\ثي ص.خ\را
حامي ال%ق1يقة1 ن.س_ال الو.د1يقة، م1عـ

تاق الو.س1يقة، ل ن,ك}س ول و.ك1ل
قال ابن بري: صوابه: ل ن,ك}س ول وان؛ وقبله:

آب ال%ض1يمة، ناب� بالع.ظ1يمة، م1ت\ـ
ـلف الك%ر,ية، ج.ل}د غي ث�ن\يان1

قال ابن بري: وأما بيته الذي ر.و,يeه لم فهو قوله:
ب.ن\س3ر� م.ص1ع� ي.ه\دي أ%وائ1ل%ه

حام1ي ال%قيقة1، ل وان{ ول و.ك1ل
وف حديث زياد: ف يوم� ذي و.د1يقة{ أي حر شديد أشد ما يكون من الر

بالظهائر. ابن ال4عراب: يقال فلن ي.ح\مي القيقة وي.ن\س'ل الو.د1يقة%؛
يقال للرجل ال�ش.م>ر القوي�، أي ي.ن\س'ل ن.س.لناv ف وقت الر نصف

النهار، وقيل: هو ال%رe ما كان، والول أ%ع\ر.ف'، وقيل: هو د.و.مان الشمس ف
السماء أ%ي د.ور.انا ودنو�ها. وود.ق. البطن': اتسع ودنا من الس>م.ن,.

وإبل واد1قة� الب'طون والسeر.ر: ان\د.ل%ق%ت\ لكثرة شحمها ودنت من
ال4رض؛ قال:

ك�وم الذ©ر.ى و.اد1قة س'ر_ات'ها
وال%و\د1ق': ال%أ}ت.ى للمكان وغيه، والوضع م.و\د1ق¬؛ ومنه قول امرئ



القيس:
د.خ.ل}ت' على ب.ي\ضاء4 ج.م¼ ع1ظام'ها،

ت'ع.فYي بذ%ي\ل, ال1ر\ط1، إذ ج,ئ}ت' م.و\دقي
وال%و\د1ق': م'ع\ت.ر.ك' الشر. وال%و\د1ق: الائل بي الشيئي.

وو.د.ق}ت به و.د\قاv: استأ}نست به.
vوالو,داق' ف كل ذات حافر: إرادة الفحل، وقد و.د.ق%ت\ ت.د1ق' و.د\قا

وود.اقاv وو'د'وقاv وأ%و\د.ق%ت\، وهي م'ود1ق، واس\ت.و\د.قت وهي و.د1يق
وو.د'وق. يقال: أتان و.د1يق¬ وبغلة ود1يق¬، وقد و.د.ق%ت\ ت.د1ق' إذا ح.ر.صت

على الفحل، وبا و,داق¬، وفرس و.د'وق. وف حديث ابن عباس: فتمثل له جبيل
على فرس و.د1يق�؛ هي الت تشتهي الفحل؛ قال ابن بري: ذكر ابن خالويه

أو\د.ق%ت\ فهي واد1ق¬، ول يقال م'ود1ق ول م'س\ت.و\د1ق؛ وشاهد الو,داق, قول
الفرزدق:

كأ%ن ر.بيعاv، من ح1ماية م1ن\ق%ر�،
أ%تانD دعاها للو,داق, ح1مار'ها

ابن سيده: وقد يكون الو,داق' ف الظYباء مثله ف ال4تان؛ حكاه كراع ف
عبارة، قال: فل أ%دري أ%هو أ%صل أم استعمله. وو.د.ق. به: أ%ن,س..

والو.د\ق': الطر كله شديده' وهي�ن'ه، وقد و.د.ق. ي.د1ق' و.د\قاv أي ق%ط%ر؛
قال عامر بن ج'و.ي\ن الطائي:

فل م'ز\نة ود.ق%ت\ و.د\ق%ها،
ول أ%ر\ض. أ%ب\ق%ل% إب\قالا

ومثله لزيد اليل:
ض.ر.ب\ن. ب,غ.م\رة{ فخ.رج\ن. منها،

خ'روج. الو.د\ق, من خ.ل%ل, الس_حاب
وو.د.ق%ت السماء وأ%و\د.ق%ت. ويقال للح.ر\ب الشديدة: ذات' و.د\ق%ي\ن,،

ت'ش.ب_ه' بسحابة ذات مطرتي شديدتي. ويقولون: سحابة واد1قةD، وقلما
يقولون ود.ق%ت\ ت.د1ق'. ويقال: سحابة ذات و.د\ق%ي\ن أي مطرتي شديدتي، وشبه

با الرب فقيل: ح.ر\ب ذات و.د\ق%ي\ن,؛ وف حديث علي، رضوان ال عليه:
فإن} ه.ل%ك}ت' ف%ر.ه\ن¬ ذ1م_ت ل%ه'م'،
بذات1 و.د\ق%ي\ن,، ل ي.ع\ف�و لا أ%ث%ر'

أي حرب شديدة، وهو من الو.د\ق والو,داق, ال1ر\ص, على طلب الفحل لن



الرب توصف بالل9قاح، وقيل: هو من الو.د\ق, الطر. يقال للحرب الشديدة ذات'
و.د\ق%ي\ن,، تشبيهاv بسحاب ذات مطرتي شديدتي؛ قال أ%بو عثمان الازن:

ل يصح عندنا أ%ن علي بن أ%ب طالب، كرم ال وجهه، تكلم بشيء من الشعر
غي هذين البيتي:

ت1ل}ك�م\ ق�ر.ي\ش¬ ت.من_ان لت.ق}ت'ل%ن،
فل و.ر.ب>ك ما ب.رeوا وما ظ%ف1ر'وا
فإن هلكت' فرهن¬ ذ1م_ت ل�م'،
بذات ر.و\ق%ي\ن,، ل يعفو لا أ%ث%ر'

قال: ويقال داهية ذات ر.و\ق%ي\ن, وذات و.د\قي، إذا كانت عظيمة؛ قال
الكميت:

إذا ذات و.د\ق%ي\ن, هاب. الرeقا
ة� أ%ن ي.م\س.حوها، وأ%ن ي.ت\ف�لوا

وقيل: ذات و.د\ق%ي\ن, من صفة الطعنة.
والو.د\قة والو.د.قة�؛ الفتح عن كراع 

(* قوله «الفتح عن كراع» عبارة شرح
القاموس: بالفتح، ويرك، عن كراع وعليه اقتصر الصاغان.) نقطة ف العي

من دم تبقى فيها ش.رقة، وقيل: هي لمة تعظ�م فيها، وقيل: مرض ليس
بالر_م.د ت.ر,م' منه ال�ذن وتشتد منه حرة العي، والمع و.د.ق؛ قال

رؤبة:ل يش\ت.كي ص'د\غ%ي\ه1 من داء الو.د.ق\
و.د1ق%ت\ عينه، فهي و.د1قةD. الصمعي: يقال ف عينه و.د.قة خفيفةD إذا
كانت فيها ب.ث}ر.ةD أو نقطة ش.ر,قة بالدم. ويقال: و.د.ق%ت\ س'ر�ته ت.د1ق'

و.د\قاv إذا سالت واسترخت. ورجل واد1ق' السeر_ة1: شاخصها. والو.داق'
والو,د.اق': الديد؛ وأ%نشد بيت أ%ب قيس بن ال4س\ل%ت:

أ%ح\ف%ز.ها ع.ن>ي ب,ذ1ي ر.و\ن.ق�
م'ه.ن_د{، كال1ل}ح، ق%ط�اع,

ص.د\ق� ح'س.ام� واد1ق� ح.دeه،
وم'ج\ن.إ, أ%س\م.ر. ق%ر_اع,

الواد1ق: الاضي الضريبة. وو.د.ق. السيف': ح.د_، وأ%نشد بيت أب قيس
أ%يضاv: واد1ق� حدeه؛ قال ابن سيده: وحكاه أبو عبيد ف باب الرماح وقد غلط

إنا هو سيف واد1ق¬؛ وقد روي البيت ال4ول:



أ%ك}ف%ته' ع.ن�ي بذي ر.و\ن.ق�
أ%بيض.، مثل ال1ل}ح، ق%ط9اع

قال: والد>ر\ع' إنا ت'ك}ف%ت' بالسيف ل بالرمح. وإنه لو.اد1ق'
الس>ن.ة1 أي كثي النوم ف كل مكان؛ هذه عن اللحيان.

وو.د\قان�: موضع. أبو عبيد ف باب اس\ت1خ\ذاء الرجل وخضوعه واستكانته
بعد الباء: يقال و.د.ق. الع.ي\ر' إل الاء، يقال ذلك للم'س\ت.خذي الذي
يطلب الس_لم بعد الباء، وقال و.د.ق. أي أ%ح.ب_ وأ%راد واشتهى. ابن

السكيت: قال أ%بو صاعد: يقال و.د1يقةD من ب.ق}ل ومن ع'ش\ب، وح.ل©وا ف
و.ديقة{ منك%رة.

@ورق: الو.ر.ق': و.ر.ق' الشجرة والشوك. والو.ر.ق': من أ%و\راق الشجر
والك1تاب، الواحدة و.ر.قةD. ابن سيده: الو.ر.ق' من الشجر معروف، وقال أ%بو

حنيفة: الو.ر.ق' كل ما ت.ب.س_ط% ت.ب.سeطاv وكان له ع.ي\ر¬ ف وسطه تنتشر
.Dعنه حاشيتاه، واحدته و.ر.قة

وقد و.ر_ق%ت الشجرة ت.و\ريقاv وأ%و\ر.ق%ت إيراقاv: أخرجت و.ر.ق%ها.
وأ%و\ر.ق. الشجر'، أي خرج و.ر.ق�ه. وشجرة وار,قةD وو.ر,يقة وو.ر,قةD: خضراء

الو.ر.ق حسنة؛ الخية على النسب لنه ل فعل له. والو.ار,قة�: الشجرة
الضراء الو.ر.ق السنة، وقيل: كثية الوراق. وشجرة و.ر,قةD وو.ر,يقة:

كثية الو.ر.ق,. وو.ر.ق. الشجرة% ي.ر,ق�ها و.ر\قاv: أخذ و.ر.ق%ها، وقال
اللحيان: و.ر.ق%ت الشجرة، خفيفةv، ألقت و.ر.ق%ها. ويقال: ر,ق\ ل هذا الشجرة

و.ر\قاv أي خ'ذ و.ر.ق%ها، وقد و.ر.قت'ها أ%ر,ق�ها و.ر\قاv، فهي
م.و\روقة.النضر: يقال او\ر.اق_ العنب' ي.و\راقÒ اير,يقاقاv إذا ل%و_ن% فهو

م'ور.اق�. ال4صمعي: يقال و.ر.ق. الشجر' وأ%و\ر.ق.، وباللف أكثر، وو.ر_ق
ت.و\ريقاv مثله. والو,راق'، بالكسر: الوقت الذي ي'ور,ق' فيه الشجر،

والو.ر.اق'، بالفتح: خضرة الرض من الشيش وليس من الو.ر.ق,؛ قال أبو حنيفة: هو
أ%ن تط�رد الضرة لعينك؛ قال أ%وس بن ح.ج.ر يصف جيشاv بالكثرة ونسبه

الزهري ل4وس بن زهي:
كأ%ن9 ج,ياده'ن_، ب,ر.ع\ن, ز'م¼،
ج.ر.اد¬ قد أ%طاع. له الو.ر.اق'

ويروى: بر.ع\ن, ق�ف¼. قال ابن سيده: وعندي أن الو.ر.اق من الو.ر.ق,؛
وأ%نشد الزهري:



قل لن'ص.ي\ب� ي.ح\ت.ل1ب\ نار ج.ع\ف%ر�،
إذا ش.ك1ر.ت\ عند الو.ر.اق, ج,لم'ها

وقال أ%بو حنيفة: ور.ق%ت الشجرة� وو.ر_ق%ت\ وأ%و\ر.قت\، كل© ذلك، إذا
ظهر و.ر.ق�ها تام�اv. وف الديث أ%نه قال لع.م_ار: أنت طي�ب' الو.ر.ق؛

أ%راد بالورق ن.س\له تشبيهاv بو.ر.ق الشجر لروجها منها. وو.ر.ق' القوم:
أحداثهم. وما أ%حسن و.ر.اق�ه' وأ%و\ر.اقه' أي ل1ب\سته وشارته'، على

.vأصاب منه خيا :vالتشبيه بالو.ر.ق,. واخ\ت.بط منه و.ر.قا
والر>ق%ة�: أول خروج الص>لYيان والن_ص1ي� والط�ريفة رطباv، يقال:

رعينا ر,ق%ت.ه'. ابن العراب: يقال للن_ص1ي� والص>لYيان إذا نبتا
ر,ق%ةD، خفيفةv، ما داما رطبي. والر>قة� أيضاv: ر,قة� الك%ل3 إذا خرج له

�ورق. وت.و.ر_ق%ت الناقة إذا رعت الر>قة%. ابن سعان وغيه: الر>قة
الرض الت يصيبها الطر ف الص_ف%ر,ي_ة أو ف القيظ فتنبت فتكون خضراء

فيقال: هي ر,قة خضراء. والر>قة�: ر,قة� الن_ص1ي والصل9يان إذا اخضر_ا ف
الربيع.

أبو عمرو: الو.ر,يقة� الشجرة السنة الو.ر.ق,. وعام أ%و\ر.ق': ل مطر
فيه، والمع و'ر\ق. والو.ر.ق': أ�دم رقاق¬، واحدتا و.ر.قة، ومنها و.ر.ق'

الصحف، وو.ر.ق' الصحف وأ%و\راق�ه: صحفه، الواحد كالواحد، وهو منه.
والو.ر_اق': معروف، وحرفته الو,راقة�. ورجل و.ر_اق: وهو الذي ي'و.ر>ق

ويكتب. الوهري: والو.ر.ق' الال من دراهم وإبل وغي ذلك. وقال ابن سيده
الو.ر.ق' الال من البل والغنم؛ قال العجاج:

إياك. أ%دعو، ف%ت.ق%ب_ل} م.ل%ق1ي
اغف1ر\ خ.طاياي.، وث%م>ر\ ور.ق1ي

والو.ر.ق' من الدم: ما استدار منه على الرض، وقيل هو الذي يسقط من
الراحة ع.ل%قاv ق1طعاv؛ قال أ%بو عبيدة: أ%و�له و.ر.ق وهو مثل الر_ش>،

والبص1ية� مثل ف1ر\س1ن, البعي، وال%د1ي_ة� أ%عظم من ذلك، والس\باءة� ف
طول الرمح، والمع الساب. والو.ر.ق': الدتيا. وو.ر.ق' القوم:

أ%حداث�هم. وو.ر.ق' الش_باب: ن.ض\رته وحداثته؛ هذه عن ابن ال4عراب.
والو.ر,ق' والو,ر\ق' والو.ر\ق' والر>ق%ة�: الدراهم مثل ك%ب,د{ وك1ب\د{

وك%ب\د{، وك%ل1مة وك1ل}مة وك%ل}مة{، لن فيهم من ينقل كسرة الراء إل
الواو بعد التخفيف، ومنهم من يتركها على حالا. وف الصحاح: الو.ر,ق'



الدراهم الضروبة وكذلك الرقة�، والاء عوض من الواو. وف الديث ف الزكاة: ف
الر>ق1ة ربع العشر، وف حديث آخر: ع.ف%و\ت' لكم عن صدقة اليل والرقيق
فهاتوا صدقة الر>ق%ة1؛ يريد الفضة والدراهم. الضروبة منها، وحكي ف جع

الر>قة ر,ق%ات؛ قال ابن بري: شاهد الر>قة قول خالد بن الوليد ف يوم
مسيلمة:

إن الس>هام بالر_د.ى م'ف%و_ق%ه،
وال%ر\ب و.ر\هاء الع1قال م'ط}ل%قة

وخالد من دينه على ث1ق%ه\،.
ل ذ%ه.ب¬ ي'ن\ج,يك�م' ول ر,ق%ه

وال�س\ت.و\ر,ق': الذي يطلب الو.ر,ق.؛ قال أ%بو النجم:
أ%ق}ب.ل}ت كال�ن\ت.ج,ع ال�س\ت.و\ر,ق

قال ابن سيده: وربا سيت الفضة و.ر.قاv. يقال: أ%عطاه أ%لف درهم ر,ق%ة
ل يالطها شيء# من الال غيها. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أنه

�قال: ف الر>ق1ة ربع العشر. وقال أ%بو اليثم: الو.ر,ق' والر>ق%ة
الدراهم خاصة. والو.ر_اق': الرجل الكثي الو.ر,ق. والو.ر.ق': الال كله،
وأ%نشد رجز العجاج: وث%م>ر\ و.ر.قي، أي مال. وقال أ%بو عبيدة: الو.ر.ق'

الفضة، كانت مضروبة كدراهم أو ل. شر: الر>قة� العي، يقال: هي من الفضة
خاصةv. ابن سيده: والر>ق%ة� الفضة والال؛ عن ابن العراب، وقيل:

الذ�ه.ب والفضة؛ عن ثعلب. وف حديث ع.ر\فجة: لا قطع أنفه اتذ أ%نفاv من
و.ر,ق� فأ%نت عليه فاتذ أ%نفاv من ذ%ه.ب؛ الو.ر,ق'، بكسر الراء: الفضة؛
وحكي عن ال4صمعي أنه إنا اتذ أ%نفاv من و.ر.ق�، بفتح الراء، أ%راد

الر_ق_ الذي يكتب فيه لن الفضة ل تنت؛ قال: وكنت أ%حسب أ%ن قول الصمعي
إن الفضة ل تنت صحيحاv حت أ%خبن بعض أ%هل البة أن الذهب ل

ي'ب\ل1يه الث�ر.ى ول ي'ص\دئه الن_د.ى ول ت.نق�ص'ه الرض ول تأ}كله النار،
فأ%ما الفضة فإنا ت.ب\لى وت.ص\د.أ� ويعلوها السواد وت'ن\ت1ن'، وجع

الو.ر,ق, والو.ر\ق والو,ر\ق, أ%و\راق، وج\ع الر>ق%ة ر,ق�ون%.
وف الثل: إن الر>ق1ي ت'ع.فYي على أ%ف}ن, ال4ف1ي,. وقال ثعلب:

و,ج\دان� الر>ق1ي يغطي أ%ف}ن ال4ف1ي,؛ قيل: معناه أ%ن الال يغطي
العيوب؛ وأ%نشد ابن العراب:

فل ت.ل}ح.يا الدنيا إل�، فإنن



أ%رى ورق الدeن\يا ت.س'ل© الس_خائما
ويا ر'ب_ م'ل}تاث{ ي.ج'رe كساء4ه،

ن.ف%ى عنه و,ج\دان الر>قي الع.زائما
يقول: ي.ن\ف1ي عنه كثرة� الال عزائم. الناس فيه أ%نه أ%حق منون. قال

ال4زهري: ل ت.ل}ح.يا ل تذم_ا. وال�ل}تاث: الحق. قال ابن بري:
والشعر لثمامة الس_دوسي. ورجل م'ورق¬ وو.ر_اق: صاحب و.ر.ق�؛ قال:

يا ر'ب_ ب.ي\ضاء4 من الع1ر.اق,،
تأ}كل من ك1يس ام\رئ� و.ر_اق,

قال ابن ال4عراب: أ%ي كثي الو.ر.ق, والال,. الوهري: رجل و.ر_اق
كثي الدراهم.

اللحيان: يقال إن ت.ت\ج'ر\ فإنه م.و\ر.قةD لالك أي م'ك%ثYره. ويقال:
أ%و\ر.ق الرجل كثر ماله. ويقال: أ%و\ر.ق. الابل� ي'ور,ق' إيراقاv، فهو

مورق إذا ل يقع ف ح1بالته صيد، وكذلك الغازي إذا ل ي.غ\ن.م فهو م'ور,ق¬
وم'خ\ف1ق¬، وأ%و\ر.ق الصائد إذا ل ي.ص1د\. وأ%و\ر.ق الطالب إذا ل

ي.ن.ل}. ابن سيده: وأ%و\ر.ق. الصائد أ%خطأ% وخاب؛ وقوله أ%نشده ثعلب:
إذا ك%ح.ل}ن. عيوناv غي. م'ور,قة{،

ر.ي_ش\ن. ن.ب\لv ل4صحاب الص>ب.ا ص'ي'دا
يعن غي خائة. وأ%ور.ق. الغاز,ي: أ%خ\ف%ق. وغ%ن,م.، وهو من الضداد؛

قال:
أل ت.ر. أ%ن� ال%ر\ب ت'ع\و,ج' أ%ه\ل%ها
م1راراv، وأحياناv ت'ف1يد' وتورق'؟

وال4و\ر.ق' من البل: الذي ف لونه بياض إل سواد. والو'ر\ق%ة�: سواد
ف غ�ب\رة، وقيل: سواد وبياض كدخان الر>م\ث1 يكون ذلك ف أ%نواع البهائم

وأ%كثر ذلك ف البل. قال أ%بو عبيد: الو\ر.ق' أطيب البل لماv وأ%قلها
شدةv على العمل والسي، وليس بحمود عندهم ف عمله وسيه، قال. وقد يكون

ف النسان؛ قال:
أ%ي�ام. أ%دعو بأ%ب,ي ز,ياد

أ%و\ر.ق. ب.و_الv على الب.3ساط
أ%راد أ%يام أدعو بدعائي أبا زياد رجلv ب.و_الv، قال وهذا كقولم لئن

لقيت فلناv لتلقي�ن منه السد، وقد اير.ق_ 



(* قوله «وقد ايرق» كذا هو
بالصل بدون ألف لينة بي الاء والقاف). واو\ر.اق_ وهو أ%و\ر.ق'.

الصمعي: إذا كان البعي أ%سود يالط سواده بياض كدخان الر>م\ث1 فتلك
الو'ر\ق%ة�، فإن اشتد_ت' و'ر\ق%ته' حت يذهب البياض الذي فيه فهو أ%د\ه.م'. ابن

ال4عراب: قال أ%بو نصر النعامي: ه.ج>ر\ ب.م\راء وأ%س\ر, بو.ر\قاء
وص.ب>ح القوم على صهباء؛ قيل له: ول1م. ذلك؛ قال: لن ال%م\راء4 أصب على

الواجر، والو.ر\قاء4 أصب على طول السeر.ى، والص_ه,باء أ%شهر وأ%حسن
حي ي'ن\ظ%ر' إليها، ومن ذلك قيل للرماد أو\ر.ق'، وللح.مامة والذYئ}بة

و.ر\قاء�؛ وقوله، صلى ال عليه وسلم: إن جاء4ت به أ%و\ر.ق. ج'م.الي�اv؛
فإنا عن، صلى ال عليه وسلم، ال�دمة فاستعار لا اسم الو'ر\قة، وكذلك

استعار ج'م.الي�اv وإنا ال�مالية للناقة، ورواه أ%هل الديث
ج.م.الي�اv، من ال%مال، وليس بشيء.

وال4و\ر.ق' من الناس: ال4سر؛ ومنه قول النب، صلى ال عليه وسلم، ف
ولد اللعنة: إن جاء4ت به أ�مeه أ%و\ر.ق. أ%ي أ%سر. والسeم\رة:

الو'ر\ق%ة. والس_م\رة�: ال�ح\دوثة بالليل. وال4و\ر.ق': الذي لونه بي
السواد والغ'ب\ر.ة؛ ومنه قيل للرماد أ%و\ر.ق' وللحمامة و.ر\قاء، وإنا وصفه

بال�د\مة. وروي ف حديث اللعنة: إن جاءت به أ%ورق ج.ع\داv؛ ال4و\ر.ق':
ال4سر، والو'ر\قة السمرة، يقال: جل أ%و\ر.ق' وناقة و.ر\قاء. وف حديث

ابن الكوع: خرجت أنا ورجل من قومي وهو على ناقعة ورقاء4. وحديث ق�س�:
على جل أ%و\ر.ق.. أ%بوعبيد: من أ%مثالم: إنه ل4ش\أ%م من و.ر\قاء، وهي

مشؤومة يعن الناقة، وربا نفرت فذهبت ف ال4رض. ويقال للحمامة و.ر\قاء
للونا.

ال4صمعي: جاء فلن بالرeب.ي\ق 
(* قوله «جاء فلن بالربيق إل» عبارة

القاموس ف أرق: جاءنا بأم الربيق على أريق أي بالداهية العظيمة.) على
أ�ر.ي\ق إذا جاء بالداهية الكبية؛ قال أ%بو منصور: أ�ر.ي\ق¬ تصغي أ%و\ر.ق،

على الترخيم، كما صغروا أسود سو.ي\داv، وأ�ر.ي\ق ف ال4صل و'ر.يق فقلبت
الواو ألفاv للضمة كما قال تعال: وإذا الرسل أ�قYت.ت\، وال4صل

وقYت.ت\. ال4صمعي: تزعم العرب أن قولم «جاءنا بأ�م الرeب.ي\ق على أ�و\ر.ق.،
كأنه أ%راد و'ر.ي\قاv تصغي أ%ر.ي\ق�» من قول رجل� رأ%ى القول% على



ج.مل� أ%و\ر.ق. . وال4و\ر.ق' من كل شيء: ما كان لونه لون الرماد، وزمان
أ%ورق أي جدب؛ قال جندل:
إن كان ع.م>ي لك%ر,ي. ال1ص\د.ق,،
ع.ف9اv ه.ض'وماv ف الزمان ال4و\ر.ق,

وال4و\ر.ق': اللب الذي ثلثاه ماء وثلثه لب؛ قال:
يش\ربه م.ح\ضاv وي.س\قي عيال%ه'

س.جاجاv، كأق}راب, الثعالب، أ%و\ر.قا
وكذلك شبهت العرب لون الذئب بلون دخان الر>م\ث لن الذئب أ%و\ر.ق'؛ قال

رؤبة:
فل ت.ك�ون، يا اب\ن.ة% ال4ش.م>،
و.ر\قاء4 د.م_ى ذ1ئ}ب.ها ال�د.م>ي

وقال أ%بو زيد: الذي ي.ضرب لون'ه إل الضرة. قال: والذYئاب' إذا رأ%ت
ذ1ئباv قد ع'ق1ر دمه أ%ك%ب_ت عليه فقطعته وأ�نثاه معها، وقيل: الذئب إذا

دمي أكلته أ�نثاه فيقول هذا الرجل لمرأ%ته: ل تكون إذا رأ%يت الناس
قد ظلمون معهم علي� فتكون كذئبة السوء. وقال أ%بو حنيفة: ن.ص\ل أ%و\ر.ق'

ب'ر,د. أ%و ج'ل1ي. ث ل�و�ح بعد ذلك على المر حت اخضر�؛ قال العجاج:
عليه و'ر\قان� الق1ران النeص_ل,

والو.ر.قة ف القوس: مرج غ�ص\ن، وهو أ%قل من ال�ب\نة، وحكاه كراع بزم
الراء وصرح فيه بذلك. ويقال: ف القوس و.ر\قة، بالتسكي، أ%ي عيب، وهو

م.خ\رج الغ'صن إذا كان خفي�اv. ابن ال4عراب: الو.ر\قة العيب ف الغصن،
فإذا زادت فهي ال�ب\نة، فإذا زادت فيه السحسه 

(* قوله «السحسه» هي هكذا
ف الصل بدون نقط). وو.ر.قة الو.ت.ر: ج'ليدة توضع على ح.ز>ه؛ عن ابن

ال4عراب. ورجل و.ر.ق وامرأة و.ر.قة: خسيسان. والو.ر.ق' من القوم:
أ%حداثهم؛ قال الشاعرهدبة بن ال%ش\رم يصف قوماv قطعوا مفازة:

إذا و.ر.ق' الف1ت\يان صاروا كأن_ه'م
دراه1م'، منها جائزات¬ وز'ي>ف'

ورواه يعقوب: وزائف، وهو خطأD، وهم ال1ساس، وقيل: هم ال4حداث، قال ابن
بري وقبله:

ي.ظ%ل© با الادي ي'ق%لYب' ط%ر\فه،



ي.ع.ضe على إبامه، وهو واقف'
قال: وهذا يدل على أ%ن الرواية الصحيحة وزائف، لن القصيدة مؤسسة

وأ%ولا:
أ%ت'ن\ك1ر' ر.س\م الدار أم أ%نت. عار,ف'

والذي ف شعره: منها راكبات وزائف. وقال أ%بو سعيد: لنا و.ر.ق¬ أ%ي طريف
وفتيان و.ر.ق، وأ%نشد البيت؛ وقال عمرو ف ناقته وكان قدم الدينة:

طال الث�واء� عليه بالدينة ل
ترعى، وب,يع. له الب.ي\ضاء والو.ر.ق'

أ%راد بالبيضاء ال%لي>، وبالو.ر.ق ال%ب.ط، وب,يع. اش\ت'ر,ي. ابن
ال4عراب: الو.ر.قة� السيس من الرجال، والو.ر.قة الكري من الرجال،

والو.ر.قة مقدار الدرهم من الدم. والو.ر.ق': الال الناطق كله. والو.ر.ق':
ال4حداث من الغلمان. أ%بو سعيد: يقال و.ر.قاv أ%ي حي�اv، وكل حي� و.ر.ق،

لنم يقولون يوت كما يوت الو.ر.ق' وييبس كما ييبس الو.ر.ق'؛ قال
الطائي:وه.ز_ت\ ر.أ}س.ها ع.ج.باv وقالت:

أ%نا الع'ب\ر,ي، أ%إ,ي_انا ت'ر,يد'؟
وما ي.د\ر,ي الو.د'ود'، لعل� قلب،

ولو خ'ب>ر\ته و.ر.قاv، ج.ل1يد'
أ%ي ولو خ'ب>ر\ته ح.ي�اv فإنه ج.ل1يد.

والو.ر\قاء: شجية معروفة تسمو فوق القامة لا و.ر.ق مدو�ر واسع دقيق
ناعم تأكله الاشية كلها، وهي غباء الساق خضراء الورق لا ز.م.ع ش'ع\ر فيه

حب أ%غب مثل الش_ه\دان,ج، ترعاه الطي، وهو س'ه\لي� ينبت ف ال4ودية
وف ج.ن.باتا وف القيعان، وهي م.ر\عÝى.

وم.و\ر.ق¬: اسم رجل؛ حكاه سيبويه، شاذ عن القياس على حسب ما ييء
،vللساء ال4علم ف كثي من أ%بواب العربية، وكان القياس م.و\ر,قا

بكسر الراء. والو.ر,يقة� ور,واق¬: موضعان؛ قال الزبرقان:
وع.ب\د من ذوي ق%ي\س� أتان،

وأ%هلي بالت_هائم فالو,راق
وو.ر,قان�: جبل% معروف. وف الديث: س1نe الكافر ف النار كو.ر,قان، هو

بوزن ق%ط1ران{، جبل أسود بي الع.ر\ج والرeو.ي\ثة على ي.مي الار من
الدينة إل مكة. وف الديث: رجلن من م'ز.ي\نة ينزلن جبلv من جبال



العرب يقال له في'ح\ش.ر' الناس' ول ي.ع\ل%مان. وو.ر\قاء: اسم رجل، والمع
و.ر.اق� وو.راقى مثل ص.حار� وص.حارى، ونسبوا إليه و.ر\قاو,يÒ فأ%بدلوا من

هزة التأنيث واواv. وفلن ابن م.و\ر.ق�، بالفتح، وهو شاذ مثل م.و\ح.د{.
@وسق: الو.س\ق' والو,س\ق': م1ك}ي.ل%ة معلومة، وقيل: هو حل بعي وهو ستون

صاعاv بصاع النب، صلى ال عليه وسلم، وهو خسة أ%رطال وثلث، فالوس\ق'
على هذا الساب مائة وستون م.ناv؛ قال الزجاج: خسة أ%وسق هي خسة عشر

ق%ف1يزاv، قال: وهو ق%ف1يز'نا الذي يسمى العد�ل، وكل و.س\ق بال�ل%ج_م
ثلثة أ%ق}ف1ز.ة{، قال: وستون صاعاv أ%ربعة وعشرون مك©وكاv بال�ل%ج_م

وذلك ثلثة أ%قف1ز.ة{. وروي عن النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: ليس
فيما دون خسة أ%و س'ق� من التمر صدقة. التهذيب: الو.س\ق'، بالفتح، ستون

صاعاv وهو ثلثائة وعشرون رطلv عند أهل الجاز، وأ%ربعمائة وثانون
رطلv عند أ%هل العراق على اختلفهم ف مقدار الصاع وال�د>، وال4صل ف
الو.س\ق ال%م\ل؛ وكل شيء وس.ق%ت\ه، فقد حلته. قال عطاء ف قوله خسة

أ%و\س'ق�: هي ثلثائة صاع، كذلك قال السن وابن السيب. وقال الليل: الو.س\ق
هو ح1م\ل البعي، والو,ق}ر' حل البغل أ%و المار. قال ابن بري: وف

الغريب الصنف ف باب طلع النخل: ح.م.لت و.س\قاv أ%ي و,ق}راv، بفتح الواو ل
غي، وقيل: الو.س\ق الع1د\ل، وقيل الع1د\لن، وقيل هو ال1مل� عامة،

والمع أو\س'ق¬ وو'سوق؛ قال أ%بو ذؤيب:
ما ح'م>ل% الب'خ\ت1يe عام. غ1يار,ه،

عليه الو'س'وق'، ب'رeها وش.ع1ي'ها
وو.س.ق. البعي. وأ%و\س.قه: أ%و\ق%ره.

والو.س\ق': و.ق}ر النخلة. وأ%و\س.ق%ت النخلة�: كثر ح.م\لها؛ قال لبيد:
وإل ال ت'ر\ج.عون، وعند الـ

ل%ه و,ر\د' ال�مور والصدار'
،vوح1ف}ظا vكل� شيء أ%ح\ص.ى كتابا

ول%د.ي\ه1 ت.ج.ل�ت ال4س\رار'
.(vبدل وحفظا vف رواية أخرى: وع1لما *)

،Òع'م �يوم أ%رزاق' من ي'ف%ض_ل
موس1قات¬ وح'ف�لD أ%بكار'

قال شر: وأ%هل الغرب يسمون الو.س\ق الو,ق}ر، وهي ال4و\ساق والو'س'وق.



وكل شيء حلته، فقد و.س.ق}ته. ومن أ%مثالم: ل أفعل كذا وكذا ما و.س.ق%ت
عين الاء4 أ%ي ما حلته. ويقال: و.س.ق%ت النخلة� إذا حلت، فإذا كثر
vه و.س\قا�حلها قيل أ%و\س.ق%ت\ أ%ي حلت و.س\قاv. و.و.س.ق}ت الشيء أ%س1ق

:eإذا حلته؛ قال ضابئ بن الرث الب'ر\ج'م1ي
فإن>ي، وإي_اكم وش.و\قاv إليك�م'،
كقابض ماء ل ت.س3ق}ه' أ%نام1ل�ه\

أ%ي ل تمله، يقول: ليس ف يدي شيء من ذلك كما أ%نه ليس ف يد القابض
على الاء شيء، وو.س.ق%ت ال4تان إذا حلت ولداv ف بطنها. وو.س.ق%ت الناقة

وغي'ها ت.س3ق' أ%ي حلت وأ%غ}ل%ق%ت\ ر.ح1م.ها على الاء، فهي ناقة
واس1ق¬ ون'سوق و,ساق¬ مثل نائم ون,ي.ام وصاحب وص1ح.اب؛ قال بشر بن أ%ب

خازم:أ%ل%ظ� ب,ه,ن_ ي.ح\دوه'ن_، حت
ت.ب.ي_نت ال1يال� من الو,ساق,

وو.س.ق%ت الناقة� والشاة� و.س\قاv وو'سوقاv، وهي واس1ق¬: ل%ق1ح.ت\،
والمع م.و.اس1يق وم.واس1ق كلها جع على غي قياس؛ قال ابن سيده: وعندي أ%ن

م.و.اسيق وم.و.اسق جع ميساق وم.و\سق. ول آتيك ما و.س.ق%ت\ عين الاء4
أ%ي ما حلته.

وال1يس.اق من المام: الوافر الناح، وقيل: هو على التشبيه جعلوا
جناحيه له كالو.س\ق,، وقد تقدم ف المز، ويقوي أ%ن أ%صله المز قولم ف جعه

م.آسيق ل غي.
والو'س'وق: ما دخل فيه الليل وما ضم.

وقد و.س.ق. الليل� وات_س.ق.؛ وكل ما انضم، فقد ات_س.ق. والطريق
يأت.س3ق'؛ وي.ت_سق أ%ي ينضم؛ حكاه الكسائي. وات_س.ق القمر: استوى. وف

التنزيل: فل أ�قسم بالش_ف%ق والليل وما و.س.ق والقمر إذا ات_س.ق؛ قال
الفراء: وما وس.ق. أ%ي وما جع وضم. وات_ساق' القمر: امتلؤه واجتماعه

واستواؤه ليلة ثلث عشرة وأ%ربع عشرة، وقال الفراء: إل ست عشرة فيهن امتلؤه
وات>س.اقه، وقال أ%بو عبيدة: وما و.س.ق. أ%ي وما جع من البال والبحار
والشجار كأنه جعها بأ%ن طلع عليها كلYها، فإذا ج.ل�ل% الليل� البال

وال4شجار والبحار وال4رض فاجتمعت له فقد و.س.ق%ها. أ%بو عمرو: القمر
والو.ب_اص والط�و\س وال�ت_س3ق وال%ل%م' والز>ب\رقان والس>ن,م_ار'.

وو.س.ق}ت الشيء4: جعته وحلته. والو.س\ق: ضم الشيء إل الشيء. وف حديث



أ�ح'د: اس\ت.وس1ق�وا كما ي.س\ت.و\س1ق ج'ر\ب' الغنم أ%ي استجمعوا وانضموا،
والديث الخر: أ%ن رجلv كان ي.جوز السلمي ويقول اس\ت.وس1ق�وا. وف
حديث النجاشي: واس\ت.و\س.ق. عليه أ%م\ر' ال%ب.شة أ%ي اجتمعوا على طاعته

واستقر اللك فيه.
والو.س\ق': الطرد؛ ومنه سيت الو.س1يقة�، وهي من البل كالرeف}قة من

الناس، فإذا س'ر,ق%ت\ ط�ر,دت معاv؛ قال ال4سود بن ي.ع\ف�ر:
ك%ذ%ب\ت ع.ل%ي\ك. ل تزال ت.ق�وف�ن،
كما قاف. آثار. الو.سيقة1 قائف'

وقوله كذبت عليك هو إغراء أ%ي عليك ب، وقوله تقوفن أ%ي ت.ق�ضeن
وتتبع آثاري، والو.س1يق': الط�ر\د؛ قال:

ق%ر_با، ول ت.ك%د\ ت'ق%ر_ب
من آل ن.س\يان، و.س1يق¬ أ%جدب

وو.س.ق البل% فاس\ت.و\سقت أ%ي طردها فأ%طاعت؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:إن� لنا لبلv ن.قان,قا

م'س\ت.وس\قات{، لو تد\ن% سائقا
أ%راد مثل الن_قان,ق وهي الظYل}مان�، شبهها با ف سرعتها.

واس\ت.و\س.قت البل: اجتمعت؛ وأ%نشد للعجاج:
إن� لنا قلئصاv حق%ائقا

م'س\ت.و\سقات، لو تد\ن% سائقا
وأ%و\س.ق}ت' البعي: ح.م�لته ح\له وو.س.ق. البل: طردها وجعها؛

vت.رانا صالي.، وتارة vوأ%نشد:يوما
ت.قوم' بنا كالو.3اس1ق, ال�ت.ل%ب>ب,

واس\ت.و\س.ق. لك ال4مر' إذا أ%مكنك. وات_س.قت البل واس\ت.و\سق%ت:
اجتمعت. ويقال: واس.ق}ت' فلناv م'و.اسقةv إذا عارضته فكنت مثله ول تكن

دونه؛ وقال جندل:
فلس\ت.، إن} جار.ي\تن، م'و.اس1ق1ي،
ولس\ت.، إن ف%ر.ر\ت. م1ن>ي، ساب,قي

والو,ساق' وال�و.اسقة: ال�ن.اهدة؛ قال عدي:
ون.د.ام.ى ل ي.ب\خ.ل�ون با نا

لوا، ول ي'ع\س3رون عند الو,ساق,



والو.س1يقة� من البل والمي: كالرeف}قة من الناس، وقد و.س.قها
و'س'وقاv، وقيل: كل ما ج'م1ع فقد و'س1ق.. وو.س1يقه' المار: عانته. وتقول

العرب: إن الليل لطويل ول أ%س1ق' بال%ه' ول أ%س1ق}ه' بالv، بالرفع والزم،
من قولك و.س.ق إذا ج.م.ع أ%ي و'ك1لت بمع الموم فيه. وقال اللحيان:

معناه ل يتمع له أمره، قال: وهو دعاء. وف التهذيب: إن الليل لطويل ول
ت.س3ق\ جزم على الدعاء، ومثله: إن الليل طويل ول ي.ط�ل} إل بي أ%ي ل

طال إل بي.
ال4صمعي: يقال للطائر الذي ي'ص.فYق' بناحيه إذا طار: هو ال1يساق'،

وجعه م.آس1يق؛ قال ال4زهري: هكذا سعته بالمز. الوهري: أ%بو عبيد
ال1يساق' الطائر الذي ي'ص.فYق' بناحيه إذا طار، قال: وجعه

vأ%ي جعلتها و.س\قا vم.ياس1يق'.والت�ساق': النتظام. وو.س_ق}ت' ال1نطة ت.و\سيقا
.vو.س\قا

vالقطيع من البل يطردها الش_ل�ل، وسيت و.سيقة �ال4زهري: الو.س1يقة
لن طاردها يمعها ول ي.د.ع'ها تنتشر عليه فيلح.ق�ها الطلب' فيدها،

وهذا كما قيل للسائق قابض، ل4ن السائق إذا ساق قطيعاv من البل قبضها أ%ي
جعها لئل يتعذر عليه سوقها، ول4نا إذا انتشرت عليه ل تتابع ول

ت.ط}ر,د\ على ص.وب� واحد. والعرب تقول: فلن يسوق الو.س1يقة وينس'ل الو.د1يقة
ويمي ال%قيقة؛ وجعل رؤبة الو.س\ق من كل شيء فقال:

كأ%ن� و.س\ق. ج.ن\د.ل� وت'ر\ب,،
علي_، من ت.ن\حيب ذاك الن_ح\ب,

والو.س1يقة� من البل ونوها: ما غصبت. ال4صمعي: فرس م1ع\تاق الو.س1يقة
وهو الذي إذا ط�ر,د. عليه طر,يدةD أناها وسبق با؛ وأ%نشد:

أ%ل أ%ظ}ل1ف\ عن الشعراء ع1ر\ضي،
كما ظ�ل1ف. الو.س1يقة� بالك�راع,؟

@وشق: الو.ش\ق: العض. وو.ش.قه وش\قاv: خدشه.
والو.شيق' والو.ش1يقة: لم ي'غ\لى ف ماء ث ي'ر\فع، وقيل: هو أ%ن ي'غلى
إغ}لءةv ث يرفع، وقيل: ي'ق%د_د' ويمل ف السفار وهي أ%ب\ق%ى قديد{

يكون؛ قال جزء بن رباح الباهلي:
،vالع.ي\ن. ل ت.ن\د.ى ع1ذارا eت.ر'د

وي.ك}ث�ر' عند. سائسها الو.ش1يق'



وف حديث عائشة: أ�ه\د1يت\ له وش1يقة� ق%د1يد ظب� فرد_ها ويمع على
و.ش1يق� وو.ش.ائق. وف حديث أ%ب سعد: كنا ن.ت.ز.و_د' من و.ش1يق الج�.

وف حديث جيش ال%ب.ط: وتزو�دنا من لمه و.شائق. وقال ابن ال4عراب: هو
لم يطبخ ف ماء وملح ث يرج فيصي ف ال�ب\ج'بة1، وهو جلد البعي

ي'ق%و_ر ث يعل ذلك اللحم فيه فيكون زاداv لم ف أ%سفارهم، وقيل: هو القديد؛
vوأ%ش.ق%ه' على البدل وو.ش�قه، وات_ش.ق و.شيقة vو.ش.قه و.ش\قا

ات>شاقاv: اتذها؛ وأ%نشد:
إذا ع.ر.ض.ت\ منها ك%هاةD سينة،

فل ت'ه\د1 منها وات_ش1ق\ وت.ج.ب\ج.ب,
وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، أ�ت1ي. بو.ش1يقة يابسة من لم
ص.ي\د{ فقال: إن ح.ر.ام أ%ي مرم؛ قال أ%بو عبيد: الو.ش1يقة� اللحم يؤخذ

فيغلى إغلءة ويمل ف ال4سفار ول ينضج' ف%ي.ت.ه.ر_أ، قال: وزعم بعضهم
أ%نه بنزلة القديد ل تسه النار. أ%بو عمرو: الو.ش1يق الق%ديد وكذلك

ال�ش.ن_ق': الليث: الو.ش1يق لم يقدد حت ي.ق1ب_ وتذهب ن'د'و_ت'ه،
ولذلك سي الكلب و.اش1قاv اسم له خاصة. وف حديث حذيفة: أ%ن السلمي أ%خطؤوا

بأ%بيه 
(* قوله «أخطؤوا بأبيه» هكذا ف ال4صل والنهاية) فجعلوا يضربونه

بسيوفهم، وهو يقول: أب أب فلم يفهموه حت انتهى إليهم، وقد ت.و.اشقوه
بأ%سيافهم أي قط�عوه و.شائق كما ي'ق%ط�ع اللحم إذا ق�دد.

وو.اش1ق: اسم كلب واسم رجل، ومنه ب.ر\و.ع بنت و.اش1ق. والواش1ق: القليل
من اللب.

وسي و.ش1يق¬: خفيف سريع.
وو.ش1ق. الفتاح' ف الق�ف}ل و.ش\قاv: نشب، وال أ%علم.

@وعق: رجل و.ع'قة ل%ع\قة: ن.ك1د لئيم اللق، ويقال و.ع1قة أيضاv، وقد
ت.و.ع_ق واس\ت.وعق، والسم الو.ع\ق والو.ع\قة. ورجل و.ع1ق¬ ل%ع1ق¬: حريص

جاهل، وقيل: فيه حرص ووقوع ف ال4مر بالهل، وقيل: رجل و.ع1ق¬، بكسر
العي، أ%ي عسر وبه و.ع\قة، قال الوهري: وهي الشراسة وشدة اللق. وقد وع_ق%ه

الطمع والهل�، وو.ع_قه: نسبه إل ذلك؛ قال رؤبة:
م.خافة ال، وأ%ن ي'و.ع_قا

على ام\ر,ئ� ض.ل� ال�د.ى وأ%و\بقا



أ%ي أ%ن ينسب إل ذلك ويقال له إنك ل%و.ع1ق¬، وأ%و\بقا أ%ي أ%و\ب.ق.
نفسه. ابن ال4عراب: الو.ع1ق' السي>ء اللق الضيق؛ وأ%نشد قول

ال4خطل:م'و.ط�أ البيت1 م.ح\مود ش.مائ1ل�ه'،
عند ال%مالة، ل ك%ز� ول و.ع1ق

وف حديث عمرو: ذكر الزبي فقال و.ع\ق%ة ل1قس؛ قال: الو.ع\قة، بالسكون،
الذي ي.ض\ج.ر ويت.ب.ر_م مع كثرة ص.خب وسوء خلق؛ قال رؤبة:

ق%ت\لv وت.و\ع1يقاv على م.ن\ و.ع_قا
وقال شر: الت_و\ع1يق اللف والفساد. والو.ع\قة�: الفيف. قال

ال4زهري: كل هذا جعه شرف تفسي الديث: وقال أ%بو عبيدة: الوع\قة الصخ_ابة.
والو.ع1يق' والو'عاق: صوت كل شيء. والو.ع1يق' والر_ع1يق' والو'عاق'

والرeعاق': صوت ق�ن\ب الدابة إذا مشت، وقيل: الو.ع1يق' صوت يسمع من ظ%ب\ية
ال�نثى من اليل إذا مشت كال%قيق, من ق�ن\ب, الذكر، وقيل: هو من بطن
الفرس ال�ق}ر,ب وقد و.ع.ق ي.ع1ق'. وقال اللحيان: ليس له فعل وأ%راه حكي
الو.غ1يق، بالغي العجمة، وهو هذا الو.ع1يق الذي ذكرناه. ابن ال4عراب:

الو.ع1يق' والو'عاق' الذي يسمع من بطن الدابة وهو صوت ج'ر\د.انه إذا
تقلقل ف ق�ن\به؛ قال الليث: يقال منه و.ع.ق ي.ع1ق' وعيقاv وو'عاقاv وهوصوت
يرج من ح.ياء الدابة إذا مشت، قال:وهو القيق من ق�نب الذكر؛ قال

ال4زهري: جيع ما قاله الليث ف الو.ع1يق وال%ق1يق خطأD، ل4ن الو.ع1يق
والو'عاق صوت ال�ر\دان إذا تقلقل ف ق�ن\ب ال1صان كما قال ابن ال4عراب
وغيه، وأ%ما ال%ق1يق' فهو صوت ال%ياء إذا ه'ز,ل%ت ال�نثى ل صوت الق�ن\ب،

وقد أ%خطأ% فيما فسر، قال: ويقال له ع'و.اق وو'ع.اق، قال: وهو الع.و,يق
والو.ع1يق.

@وفق: الو,فاق': ال�وافقة. والت_وافق: التفاق والتظاهر. ابن سيده:
و.ف}ق' الشيء ما لء4مه، وقد و.افقه' م'وافقةv وو,فاقاv وات_ف%ق معه

وت.و.افقا. غيه: وتقول هذا و.ف}ق' هذا و.و,فاقه وفيقه وف�وقه وس1يeه وع1د\له
واحد. الليث: الو.ف}ق' كل شيء يكون م'ت_ف1قاv على ت.ي\فاق� واحد فهو

و.ف}ق كقوله:
ي.ه\و,ين ش.ت_ى وي.ق%ع\ن. و.ف}قا

ومنه ال�وافقة: تقول: واف%ق}ت فلناv ف موضع كذا أ%ي صادفته، وواف%ق}ت
فلناv على أ%مر كذا أ%ي ات_فقنا عليه معاv، وواف%ق}ت'ه أ%ي صادفته.



وو.ف1ق}ت. أ%مرك أ%ي و'فYق}ت. فيه، وأ%نت ت.ف1ق أ%مر.ك كذلك. ويقال:
و.ف1ق}ت. أ%مر.ك ت.ف1ق'، بالكسر فيهما، أ%ي صادفته م'وافقاv وهو من الت_وفيق

كما يقال ر,شد\ت. أ%مر.ك. والو.ف}ق: من ال�وافقة بي الشيئي
كالل}ت1حام؛ قال ع'و.ي\ف الق%و.اف:

يا ع'م.ر. ال%ي\ر, ال�ل%ق�ى و.ف}ق%ه،
س'م>يت بالفاروق، فاف}ر'ق\ ف%ر\ق%ه

وجاء القوم و.ف}قاv أ%ي متوافقي. وكنت عنده و.ف}ق. طلعت الشمس أ%ي حي
طلعت أ%و ساعة طلعت؛ عن اللحيان.

وو.ف�قه ال سبحانه للخي: أ%لمه وهو من الت_و\فيق. وف الديث: ل
ي.ت.و.ف�ق' عبد¬ حت ي'و.فYقه ال. وف حديث طلحة والصيد: إنه و.ف�ق

من\ أ%كله أ%ي دعا له بالت_و\فيق واستصوب فعله. واس\ت.و\فقت' ال أ%ي
سأ%لته الت_و\ف1يق. والو,ف}ق': الت_و\فيق. وإن فلناv م'و.ف�ق رشيد،

وكنا من أ%مرنا على و,فاق�. وو.ف1ق. أ%مر.ه ي.ف1ق'، قال الكسائي: يقال
ر.ش1د\ت. أ%مر.ك وو.ف1ق}ت. رأيك، ومعن و.ف1ق. أ%مر.ه وجده م'وافقاv. وقال

اللحيان: وف1ق%ه فهمه. وف النوادر: فلن ل يف1ق لكذا وكذا أ%ي ل يقدر
له لوقته. ويقال: وفقت له وو'فYق}ت' له وو.ف%ق}ت'ه وو.ف1ق%ن، وذلك إذا

صادفن ولقين.
وأ%تانا لو.ف}ق, اللل ول1ميفاق1ه وت.و\ف1يقه وت1يف%اقه وت.و\فاقه أ%ي

لطلوعه ووقته، معناه أ%تانا حي اللل. وحكى اللحيان: أ%تيتك لو.ف}ق
تفعل ذلك وت.و\فاق وت1يفاق وم1يفاق أ%ي لي فعلك ذلك، وأ%تيتك لتوفيق ذلك

وت.و.ف©ق ذلك؛ عنه أيضاv ل يزد على ذلك. وف حديث علي، رضي ال عنه،
وسئل عن البيت العمور فقال: هو بيت ف السماء ت.يفاق' الكعبة أي خداؤها

ومقابلها. يقال: كان ذلك لو.ف}ق المر وت.و\فاقه وت1يفاقه، وأ%صل الكلمة
الواو والياء زائدة. وو.ف1ق. ال4مر. ي.ف1ق�ه: فهمه؛ عن اللحيان، ونظيه

قولم و.ر,ع ي.ر,ع وله نظائر كو.ر,م. ي.ر,م' وو.ث1ق. ي.ث1ق'، وكل لفظة
منها مذكورة ف موضعها. ويقال: ح.ل�وبة فلن و.ف}ق عياله أ%ي لا لب قدر

كفايتهم ل فضل فيه، وقيل: قدر ما يقوتم؛ قال الراعي:
أ%ما الفقي' الذي كانت ح.ل�وبته
و.ف}ق. الع1يال، فلم ي'ت\ر.ك\ له س.ب.د'

أ%بو زيد: من الرجال الو.ف1يق' وهو الرفيق، يقال: ر.ف1يق و.فيق.



وأ%و\ف%قت السهم. إذا جعلت ف�وقه ف الو.ت.ر لترمي، لغة، كأ%نه ق%ل}ب
أ%ف}وقت، ول يقال أ%فوقت، واشتق هذا الفعل من م'وافقة الو.ت.ر م.ح.ز_

الف�وق؛ قال ال4زهري: ال4صل أ%ف}و.ق}ت السهم. من الف�وق، قال: ومن قال
أ%و\ف%ق}ت فهو مقلوب. ال4صمعي: أ%و\ف%ق. الرامي إيفاقاv إذا جعل الف�وق. ف

الوتر؛ وأ%نشد:
وأ%و\ف%ق%ت\ للر_م\ي, ح.ش\رات الر_ش.ق\

ويقال: إنه ل�س\ت.و\ف1ق¬ له بال�جة وم'ف1يق له إذا أ%صاب فيها. ابن
بزرج: أ%و\ف%ق. القوم' الرجل% دنوا منه واجتمعت كلمتهم عليه، وأ%و\فق%ت

.vوو,ف%اقا vوقد سوا م'و.ف�قا ،vاصطفت واستوت معا :�البل
@وقق: و.ق}و.ق الرجل: ضعف. والو.ق}و.قة: اختلط صوت الطي، وقيل:

و.ق}و.ق%تها جلبتها وأ%صواتا ف الس_ح.ر. والو.ق}و.قة: ن'باح الكلب عند
الف%ر.ق؛ قال الشاعر:

حت ض.غا ناب,ح'ه'م\ فو.ق}وقا،
والكلب ل ي.ن\ب.ح' ل ف%رقا

والو.ق}واق' مثل الو.ك}واك: وهو ال%بان. والو.ق}و.اق': شجر تتخذ منه
الدeويe. والو.قواقة: الكثي الكلم، وامرأة وقو\اقة كذلك؛ قال أ%بو بدر

السلمي:
إ,ن� ابن ت'ر\ن.ى أ�مeه' و.ق}و.اقه،

تأت تقول الب'وق. وال%ماقه
وبلد الو.ق}واق,: فوق بلد الصي. والو.ق}واق': طائر، وليس بثبت.
@ولق: الو.ل}ق': أ%خف الطعن، وقد و.ل%قه ي.ل1ق�ه و.ل}قاv. يقال: و.ل%قه

بالسيف ول%قات{ أ%ي ضربات. والو.ل}ق أيضاv: إسراعك بالشيء ف أ%ثر الشيء
كع.د\و� ف أ%ثر ع.د\و�، وكلم ف أ%ثر كلم؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

أ%حي ب.لغ\ت' ال4ربعي، وأ�ح\ص1ي.ت\
علي�، إذا ل ي.ع\ف' رب، ذنوب'ها

ت'ص.ب>يننا، حت ت.ر,ق_ قلوب'نا،
أ%والق' م1خ\لف الغداة ك%ذوب'ها

(* قوله «تصبيننا» هكذا ف ال4صل).
قال: أ%والق من أ%ل}ق, الكلم وهو متابعته؛ ال4زهري: أ%نشدن بعضهم:

م.ن\ ل% بال�ز.ر_ر, الي.لمق,،



صاحب أ%دهان{ وأ%ل}ق, آل1ق,؟
وقال ابن سيده فيما أ%نشده ابن ال4عراب: أ%و.الق من و.ل}ق الكلم.

وضربه ضرباv و.ل}قاv أ%ي متتابعاv ف سرعة. والو.ل}ق': السي السهل السريع.
ويقال: جاءت البل ت.ل1ق' أ%ي تسرع. والو.ل}ق: الستمرار ف السي وف

الكذب. وف حديث علي، كرم ال وجهه: قال لرجل كذبت وال وو.ل%ق}ت.؛
الو.ل}ق وال4ل}ق: الستمرار ف الكذب، وأ%عاده تأكيداv لختلف اللفظ. أ%بو
عمرو: الو.ل}ق' السراع. وو.ل%ق. ف سيه و.ل}قاv: أ%سرع؛ قال الشماخ يهجو

ج'ل%ي\داv الكلب:
إن الليد ز.ل1ق¬ وز'م_ل1ق\،

كذ%ن.ب العقرب ش.و_ال ع.ل1ق\،
جاءت به ع.ن\س¬ من الشأم ت.ل1ق\

والناقة تعدو الو.ل%ق%ى: وهو ع.د\و فيه ن.زو. وناقة و.ل%ق%ى: سريعة.
والو.ل}ق: الع.د\و الذي كأنه ي.ن\زو من شدة السرعة؛ كذا حكاه أ%بو عبيد فجعل

الن�ز.وان للع.د\و مازاv وتقريباv. وقالوا: إن للعقاب الو.ل%ق%ى أ%ي
سرعة الت_ج.ار,ي. وال4و\ل%ق' كال4ف}كل: النون، وقيل الفة من النشاط

كالنون؛ أ%جاز الفارسي أ%ن يكون أ%ف}ع.ل من الو.ل}ق الذي هو السرعة، وقد
ذكر بالمز؛ وقوله:

ش.م.ر\ذ%ل� غ%ي\ر, ه'راء� م.ي\ل%ق,،
تراه ف الر_ك}ب, الد>قاق ال4ي\ن'ق,

على بقايا الزاد غي. م'ش\ف1ق,
يوز أ%ن يكون يعن بال%ي\لق السريع الفيف من الو.ل}ق الذي هو السي

السهل السريع، ومن الو.ل}ق الذي هو الطعن، ويروى مئ}لق من ال%ألوق أ%ي
النون، فال4و\ل%ق' شبه النون؛ ومنه قول الشاعر:

ل%ع.م\ر'ك ب من ح'ب� أ%ساء4 أ%و\ل%ق'
وقال ال4عشى يصف ناقته:

وت'ص\ب,ح' عن غ1ب> السeر.ى، وكأ%نا
أ%ل%م_ با، من طائف ال1ن�، أ%و\ل%ق'

وهو أ%فعل ل4نم قالوا أ�ل1ق. الرجل�، فهو م.أ}ل�وق، على مفعول. ويقال
أ%يضاv: م'ؤو\ل%ق مثال م'ع.و\ل%ق�، فإن جعلته من هذا فهو ف%و\عل؛ قال ابن

بري: قول الوهري وهو أ%ف}عل ل4نم قالوا أ%ل1ق. الرجل سهو منه، وصوابه



وهو ف%و\عل ل4ن هزته أ%صلية بدليل أ�ل1ق. وم.ألوق، وإنا يكون أ%و\ل%ق
أ%فعل فيمن جعله من و.ل%ق ي.ل1ق إذا أ%سرع. فأ%ما إذا كان من أ�ل1ق إذا
ج'ن_ فهو ف%و\عل ل غي. قال: ومثل بيت ال4عشى قول أ%ب النجم:

إل ح.ن,يناv وبا كال4و\ل%ق,
وأ%نشد أ%بو زيد:

ت'راق1ب' عيناها الق%ط1يع. كأنا
ي'خامرها، من م.س>ه، م.سe أ%و\ل%ق,

وو.ل%ق و.ل}قاv: كذب. قال الفراء: روي عن عائشة، رضي ال عنها، أ%نا
قرأ%ت: إذ ت.ل1ق�ون.ه بألسنتكم، هذه حكاية أ%هل اللغة جاؤوا بالتعدي

شاهداv على غي التعدي؛ قال ابن سيده: وعندي أ%نه أ%راد إذ ت.ل1ق�ون فيه
فحذف وأ%وصل؛ قال الفراء: وهو الو.ل}ق' ف الكذب بنزلة إذا استمر ف السي

والكذب. ويقال ف الو.ل}ق, من الكذب: هو ال4ل}ق' والل}ق'. وفعلت به:
أ%ل1ق}ت' وأ%نتم تألق�ون'ه. وو.ل%ق. الكلم: د.ب_ره، وبه فسر الليث قوله

إذ ت.ل1ق�ونه أ%ي تدب_رونه. وفلن ي.ل1ق' الكلم أ%ي يدبره. قال
ال4زهري: ل أ%دري تدبرونه أ%و تديرونه.

وو.ل%قه بالسوط: ضربه. وو.ل%ق. عينه: ضربا ففقأ%ها.
والو.ل1يقة�: طعام يتخذ من دقيق وسن ولب؛ رواه ال4زهري عن ابن دريد

قال: وأ%راه أخذه من كتاب الليث، قال: ول أ%عرف الو.ل1يقة لغيها.
قال ابن بري: ومن هذا الفصل و.ال1ق¬ اسم فرس؛ قال كثي>ر:

يغاد1ر\ن 4 ع.س\ب. الوال1قي> وناصح�،
ت.خ'صe به أ�مe الطريق, عيال%ها

وناصح أ%يضاv: اسم فرس، وعيالا: سباعها.
@ومق: وم1ق%ه' ي.م1ق�ه، نادر، م1قةv وو.م\قاv: أ%حبه. أ%بو عمرو ف باب

ف%ع1ل ي.فع1ل�: وم1ق. ي.م1ق' وو.ث1ق. ي.ث1ق'. والت_و.مeق: التودد�،
وال1قة: البة، والاء عوض من الواو، وقدي.م1قه، بالكسر فيهما، أ%ي أحبه،

فهو وام1ق. وف الديث: أ%نه اط�لع من واف1د قوم على كذبة فقال: لول
س.خاء فيك و.م1قك ال� عليه لش.ر_د\ت' بك، أ%ي أ%حبك ال عليه.

يقال: و.م1ق ي1ق، بالكسر فيهما، مقة، فهو وام1ق¬ وم.و\موق. وقال أ%بو
رياش: وم1ق}ته و,ماقاv، وفرق بي الو,ماق والعشق، فقال: الو,ماق مبة لغي

ر,يبة{، والعشق مبة لر,يبة؛ وأ%نشد لميل أ%و غيه:



وماذا ع.سى الواش'ون أ%ن ي.ت.ح.د_ث�وا
سوى أ%ن ي.ق�ولوا: إ,ن_ن لك وام1ق'؟

وقول جابر:
إن الب.ل1ي_ة من ت.م.ل© حديث%ه'،

فان\قع فؤاد.ك من حديث1 الوام1ق,
وضع الوام1ق موضع ال%و\موق كما قال:

أ%ناش1ر. ل زالت\ يين'ك. آش1ر.ه\
ويوز أ%ن يكون على وجهه، ل4ن كل من ت.م1ق�ه فهو ي.م1ق�ك لقوله:

ال4رواح ج'نود م'ج.ن_دةD فما تعارف منها ائت.ل%ف. وما تناكر منها اختلف. ورجل
وام1ق¬ وو.م1يق؛ حكاه ابن جن؛ وأ%نشد ل4ب دواد:

سقى دار. س.ل}مى، حيث ح.ل�ت\ با الن_وى،
جزاء حبيب� من حبيب� و.م1يق

الليث: يقال وم1ق}ت' فلناv أ%مق�ه وأ%نا وام1ق وهو م1وموق، وأ%نا لك ذو
م1قة{ وبك ذو ث1قة.

@وهق: الو.ه.ق': البل ال�غاز ي'ر\مى فيه أ�نشوطة فتؤخذ فيه الدابة
والنسان، والمع أ%و\هاق؛ وأ%و\هق الدابة: فعل با ذلك. وال�واهق%ة ف
السي: الواظبة ومد� ال4عناق. وهذه الناقة ت'واه1ق هذه: كأ%نا ت'بار,يها
ف السي. وف حديث جابر: فانطلق المل ي'واه1ق' ناقته مواهقةv أ%ي

يباريها ف السي وياشيها. وم'واهقة البل: م.د� أ%عناقها ف السي.
وال�واهق%ة: أن تسي مثل سي صاحبك وهي الواضخة والواغدة كله واحد. وقد

تواه.ق%ت الركاب أ%ي ت.ساي.ر.ت\، قال ابن أ%حر:
،vها ط%ب.قا�وت.واه.ق%ت\ أ%خ\فاف
والظYل© ل ي.ف}ض'ل ول ي'ك}ر,

وأ%نشد ال4زهري:
ت.ن.ش_ط%ت\ه كل© م'غ\لة الو.ه.ق\

وقال أ%وس بن حجر:
ت'واه1ق' رج\لها ي.داها ورأسه'،
لا ق%ت.ب¬ خ.ل}ف. ال%ق1يبة راد1ف'

فإنه أ%راد ت'واه1ق' رجلها يديه فحذف الفعول، وقد ع.ل1م. أ%ن الواهقة
ل تكون من الر>ج\لي دون اليدين فأ%ضمر، وأ%ن اليدين مواه1قتان كما



أ%نما م'واه.ق%تان فأ%ضمر لليدين فعلv د.ل� عليه ال4ول�، فكأ%نه قال:
وت'واه1ق' يداه رجليها، ث حذف الفعول ف هذا كما حذفه ف ال4ول فصار

على ما ترى: ت'واه1ق' رجلها يداه، فعلى هذه الصنعة تقول ضار.ب. زيد¬
ع.م\رو¬، على أ%ن ي'ر\فع عمرو بفعل غي هذا الظاهر، ول يوز أ%ن يرتفعا
جيعاv بذا الظاهر، وقد تكون ال�واهقة للناقة الواحدة ل4ن إحدى يديها

ورجليها ت'واه1ق' ال�خرى. وتواه.ق. الساق1يان: تباريا؛ أ%نشد يعقوب:
أ%كل9 يوم� لك ض.ي\ز.نان1،

على إزاء الوض م1ل}ه.زان1،
بكر,gف%تي يتواه1ق%ان1؟

الو.هق'، بالتحريك: حبل كالطYو.ل، وقد يسكن مثل ن.ه\ر ون.ه.ر؛ قال بن
بري: ومنه قول عدي ابن زيد العبادي:

ب.ك%ر. العاذ1لون ف ف%ل%ق, الصبـ
ـح يقولون ل: أ%ما ت.س\ت.ف1يق'؟

ويلومون فيك1، يا اب\ن.ة% عبـ
ـد ال، والق%ل}ب' عندكم م.و\ه'وق

(* ف قصيدة عدي�: موثوق بدل موهوق).
وف حديث علي: وأ%غ}ل%ق%ت ال%ر\ء4 أ%و\هاق' النية، ال4و\هاق' جع

و.ه.ق�، بالتحريك، وقد يسكن وهو حبل كالطYو.ل تشد به البل واليل لئل
ت.ن,د_. أ%بو عمرو: تو.ه_ق. الصى إذا ح.م1ي. من الشمس؛ وأ%نشد:

وقد س.ري\ت' الليل% حت غ%ر\د.قا،
حت إذا حام1ي ال%صى ت.و\ه_قا

@ووق: الليث: الواقة� من طي الاء عند أ%هل العراق؛ وأ%نشد:
أ%بوك ن.هار,يÒ وأ�مeك. واق%ة

قال: ومنهم من يهمز ال4لف فيقول وأ�قة، ل4نه ليس ف كلم العرب واو
بعدها أ%لف أ%صلية ف صدر البناء إل مهموزة نو الو.ألة، فتقول كان جده

وألة، فلينت المزة، وبعضهم يقول لذا الطي قاقة.
@وتك: ال4و\ت.ك' وال4و\ت.ك%ى: التمر الش>ه\ر,يز' وهو الق�ط%ي\عاء،

وقيل الس_واد1يe؛ قال:
باتوا ي'ع.شeون% الق�ط%ي\عاء4 ض.ي\ف%ه'م\،
وعندهم الب.ر\ن© ف ح'ل%ل� د'س\م,



فما أطع.مونا ال4و\ت.ك%ى عن س.ماحة{،
ول م.ن.عوا الب.ر\ن� إل9 من الل©ؤ\م,

قال ابن سيده: جعله كراع ف%و\ع.لى، قال: وزيادة المزة عندي أول.
ال4زهري: الب.حران,يeون% يسمونه أوت.ك%ى؛ وقال قائلهم:

ت'د1ي' له، ف كل يوم� إذا ش.تا
وراح، ع1شار' الي> من ب.ر\د1ها ص'ع\را

م'ص.ل�بةv من أوت.ك%ى القاع,، كلما
ز.ه.ت\ها النeعام.ى، خ1لت.، من ل%ي>ن�، ص.خ\را

قال: وإذا بلغ الرeط%ب الي'ب\س. فذلك الت_ص\ليب، وقد ص.ل�ب فهو
م'ص.لYب، وص.ل%ب.ت\ه الشمس' ت.ص\ل�به فهو م.ص\لوب. وأو\ت.ك%ى: بوزن أج\ف%ل%ى،

وقيل: ال4و\ت.ك%ى ضرب من التمر.
@ودك: الو.د.ك': الدسم معروف، وقيل: د.س.م' اللحم,، و.د1ك%ت\ يد'ه

و.د.كاv. وو.د_ك الشيء4: جعل فيه الو.د.ك. ولم و.د1ك¬، على النسب: ذو و.د.ك.
وف حديث ال4ض\احي: وي.ح\م1لون منها الو.د.ك؛ هو د.س.م اللحم ود'هنه

الذي يستخرج منه، وو.د_ك}ت'ه ت.و\د1يكاv، وذلك إذا جعلته ف شيء هو والشحم،
أو ح1لبة� الس_م\ن,.

وشيء و.د1يك¬ وو.د1ك¬، والد>ك%ة: اسم من الو.د.ك. وقالت امرأة من
العرب: كنت' و.ح\مى ل1لد>ك%ة أي كنت م'ش\ت.ه,ي.ةv للو.د.ك. ودجاجة و.د1يكة أي

سينة، ود1يك¬ و.د1يك¬. ودجاجة و.د1يك¬ وو.د'وك: ذات و.د.ك{. ورجل
وادك¬: سي ذو و.د.ك{.

والو.د1يكة: دقيق ي'ساط بشحم شبه ال%زيرة.
الفراء: لقيت منه بنات1 أود.ك. وبنات ب.ر\ح� وبنات ب,ئ}س.؛ يعن

الد_واهي. وقولم: ما كنت أدري أي� أو\د.ك{ هو أي أي� الناس هو.
وواد1ك¬ وو.د'وك وو.د_اك¬: أساء.

والو.د\كاء: رملة أو موضع؛ قال ابن أحر:
بان% الشباب' وأف}ن ض1ع\ف%ه الع'م'ر'،

ل د.رeك. أي_ الع.ي\ش, ت.ن\تظ1ر'؟
هل أنت. طالب' شيء ل%س\ت. م'د\ر,ك%ه؟

أم هل لق%ل}ب,ك. عن أ�ل�ف1ه وط%ر'؟
أم كنت. ت.ع\ر,ف آيات{؟ فقد ج.ع.ل%ت\



أط}لل� إل}ف1ك، بالو.د\كاء، ت.ع\ت.ذ1ر'
قوله ت.ع\ت.ذ1ر' أي ت.د\ر'س'.

@ورك: الو.ر,ك': ما فوق الف%خذ1 كالكتف فوق العضد، أنثى، ويفف مثل فخ1ذ{
وف%خ\ذ{؛ قال الراجز:

،vغ%ض�ا vش.ب_ت\ ش.بابا Dجارية
ت'ص\ب.ح' م.ح\ضاv وت'ع.ش_ى ر.ض�ا
ما بي. د1ر\ك%ي\ها ذ1راع¬ ع.ر\ض.ا
ل ت'حبس' التقبيل% إل� ع.ض_ا

والمع أو\راك¬، ل يكس_ر على غي ذلك، اس\ت.غ\ن.و\ا ببناء أدن
الع.د.د.؛ قال ذو الرمة:

ور.م\ل كأو\راك1 الع.ذارى ق%ط%ع\4ت'ه'،
إذا أل}ب.س.ت\ه ال�ظ}ل1مات' ال%ناد1س'

،vوالصل فرعا vث}بان ال4نقاء بأعجاز النساء فجعل الفرع أصل�شب_ه ك
والع'ر\ف عكس ذلك، وهذا كأنه يرج مرج البالغة أي قد ثبت هذا العن

لعجاز النساء، وصار كأنه الصل فيه حت شبهت به كثبان النقاء. وحكى
اللحيان: إنه لعظيم الو\راك، كأنم جعلوا كل جزء من الو.رك%ي\ن, و.ر,كاv ث

جع على هذا. الليث: الو.ر,كان ها فوق الفخذين كالكتفي فوق العـضدين.
والو.ر.ك': ع1ظ%م' الو.رك%ي\ن,. ورجل أو\ر.ك': عظيم الو.رك%ي\ن,. وفلن

و.ر.ك. على دابته وت.و.ر_ك. عليها إذا وضع عليها و.ر\ك%ه فنزل، بزم الراء،
يقال منه: و.ر.ك}ت' أرك'. وث%ن و.ر\ك%ه فنزل: جعل رجلv على رجل أو ثن

رجله كالتربع. وو.ر.ك. و.ر\كاv وت.و.ر_ك. وت.وار.ك: اعتمد على و.ر,كه؛
أنشد ابن ال4عراب:

ت.وار.ك}ت' ف ش1قYي له، فان\ت.ه.ز\ت'ه
بف%ت\خاء4 ف ش.د¼ من ال%ل}ق, ل1ين'ها

وف الديث: لعلك من الذين ي'ص.ل©ون على أو\راكهم؛ ف�س>ر. بأنه الذي
يسجد ول يرتفع على الرض وي'ع\لي و.ر,ك%ه لكنه ي'ف%ر>ج ركبتيه فكأنه

يعتمد على و.ر,كه.
وف حديث ماهد: كان ل يرى بأساv أن ي.ت.و.ر_ك الرجل على رجله اليمن

ف ال4رض ال�س\ت.ح1يلة ف الصلة أي يضع وركه على رجله، والستحيلة غي
الستوية. قال أبو عيد: الت_و.رeك على اليمن وضع' الو.رك عليها، وف



الصحاح: وضع الورك ف الصلة على الرجل اليمن. وف حديث إبراهيم: أنه
كان يكره الت_و.رeك. ف الصلة؛ يعن وضع ال4ل}ي.ت.ي\ن أو إحداها على

ع.ق1ب.ي\ه، وقال الوهري: هو وضع الل}يتي أو إحداها على ال4رض؛ قال
أبو منصور: الت_و.رeك ف الصلة ضربان: أحدها س'ن_ة والخر مكروه، فأما

السنة فأن} ي'ن\ح1ي رجليه ف التشهد الخي وي'ل}ز,ق. مقع.دته بالرض
كما جاء ف الب، وأما الت_و.رeك الكروه فأن يضع يديه على وركيه ف

الصلة وهو قائم وقد ني عنه. وقال أبو حات: يقال ث%ن و.ر,ك%ه فنزل ول
يوز و.ر\كه ف ذا العن إنا هو مصدر و.ر.ك. ي.ر,ك' و.ر\كاv، ويسمى ذلك

الوضع من الر>جل ال%و\ر,ك%ة% لن النسان يثن عليه رجله ث%ن\ياv، كأنه
يتربع ويضع رجلv على رجل، وأما الو.ر,ك' نفسها فل يستطيع أن يثنيها
لنا ل تنكسر. وف الو.رك لغات: الو.ر,ك' والو.ر\ك' والو,ر\ك. وف حديث

عبد ال: أنه كره أن يسجد الرجل م'ت.ور>كاv أو مضطجعاv. قال أبو عبيد:
قوله متور>كاv أي أن يرفع و.ركيه إذا سجد حت ي'ف}ح1ش ف ذلك، وقوله: أو

مضطجعاv يعن أن يتضام� وي'لص1ق. صدره بالرض وي.د.ع. الت_جاف% ف
سجوده، ولكن يكون بي ذلك، قال: ويقال التورeك أن ي'ل}صق أليتيه بعقبيه ف

السجود؛ قال ال4زهري: معن التورeك ف السجود أن ي'و.ر>ك. ي'س\راه
فيجعل%ها تت يناه كما ي.ت.و.ر_ك الرجل ف التشهد، ول يوز ذلك ف السجود،

قال: وهذا هو الصواب. قال بعضهم: الت_و.رeك أن ي.س\د1ل% رجليه ف جانب
ث يسجد وهو ساب,ل�هما، والراكب إذا أعيا فيتور_ك فيثن رجليه حت
يعلهما على م.ع\ر.ف%ة الدابة، وأم1ر. النساء� أن يت.و.ر_كن ف الصلة وهو

س.د\ل� الرجلي ف ش1ق> السجود ون'هي. الرجال عن ذلك، قال: وأنكر التفسي
الول أن يرفع و.ركه حت ي'ف}ح1ش.. وقال عبد ال بن أحد عن أبيه:

يتور_ك الصلي ف الرابعة ول يتورك ف الفجر ول ف صلة المعة لن فيها
جلسة واحدة، وكان يتور_ك ف الفجر لن التور�ك إنا جعل من طول القعود.

وي.ت.و.ر_ك الرجل للرجل في.ص\ر.ع'ه: وهو ان ي.ع\ت.ق1ل%ه برجله. ابن
ال4عراب: ما أ%حسن ر,ك%ت.ه وو'ر\ك%ه، من الت_و.رeك.

ويقال: و.ر.ك}ت' على السرج والرحل و.ر\كاv وو.ر_ك}ت' ت.و\ريكاv وث%ن
و.ر\ك%ه، بزم الراء. وت.و.ر_ك. على الدابة أ%ي ثن رجله ووضع إ,حدى

و.ر,ك%ي\ه ف السرج، وكذلك الت_و\ر,يك؛ قال الراعي:
ول ت'ع\ج,ل, ال%ر\ء4 ق%ب\ل% الو'ر'و



ك1، وهي ب'رك}ب.ت1ه أ%ب\ص.ر'
وت.و.ر_ك%ت1

الرأ%ة الصب_ إ,ذا حلته على و.ر,كها. وف الديث: جاءت فاطمة
م'ت.و.ر>ك%ةv ال%س.ن. أ%ي حاملته على و.ر,كها. وت.و.ر_ك الصب_: جعله ف

وركه معتمداv عليها؛ قال الشاعر:
ت.ب.ي_ن. أ%ن� أ�م_ك ل ت.و.ر_ك\،
ول ت'ر\ض1ع\ أ%مي. ال�ؤ\م1نينا

ويروى: ت'ؤ.ر_ك من ال4ر,يكة، وهي السرير، وقد تقد_م.
ونعل م.و\ر,ك¬ وم.و\ر,كةD، بتسكي الواو: من ح1يال الو.ر,ك، وف الصحاح:

إ,ذا كانت من الو.ر,ك1 يعن ن.ع\ل% الف>، وقال أ%بو عبيدة: ال%و\ر,ك'
وال%و\ر,كة الوضع الذي يثن الراكب رجله عليه ق�د_ام واس1ط%ة1 الرح\ل

إ,ذا م.ل� من الركوب؛ قال ابن سيده: م.و\ر,ك الر_ح\ل وم.و\ر,ك%ته
وو,راك�ه الوضع الذي يضع فيه الراكب رجله، وقيل: الوراك' ثوب ي'ز.ي_ن' به

ال%و\ر,ك'، وأ%كثر ما يكون من ال1ب.رة، والمع و'ر'ك؛ وأ%نشد:
إ,ل الق�ت'ود على ال4و\راك1 والو'ر'ك

وقيل: الو,راك اوال%و\ر.كة قاد1مة الرح\ل. وال1و\ر.كة: كال1ص\د.غ%ة
يتخذها الراكب تت و.ر,ك1ه. وف حديث عر، رضي ال عنه: أ%نه كان ي.ن\هى

أ%ن ي'ج\عل ف و,راك{ ص.ل1يب¬؛ الوراك': ثوب ينسج وحده يزين به الرحل،
وقيل هو النeم\ر'ق%ة� الت ت'ل}ب.س' م'قد�م.

الرحل ث ت'ث}ن تته. أ%بو عبيدة: الو'راك ر.ق}م ي'ع\لى ال1و\رك%ة%
ولا ذ�ؤابة� ع'هون{، قال: وال%و\ر,كة� حيث ي.ت.و.ر_ك الراكب على ت1يك.

الت كأ%نا رفاد.ة من أ%د.م�، يقال لا م.و\ر,كة وم.و\ر,ك¬. وال%و\ر,ك':
حبل ي'ح.ف به الرحل، قال: وال1ي\ر.كة تكون بي يدي الرحل يضع الرجل

رجله عليها إ,ذا أ%عيا وهي ال%و\ر,كة؛ وأ%نشد:
إ,ذا ح.ر_د. ال4كتاف. م.و\ر' ال%وار,ك

أ%بو زيد: الو,راك' الذي ي'ل}ب.س' ال%و\ر,ك.، ويقال: هي خرقة مزينة
صغية ت'غ.طYي ال%و\ر,ك%ة، ويقال: و.ر.ك الرجل� على ال%و\ر,ك%ة. الوهري:

الو,راك' النeم\ر'ق%ة� الت ت'ل}ب.س' م'ق%د>م. الر_ح\ل, ث ت'ث}ن
تته يزين با، والمع و'ر'ك؛ قال زهي:

م'ق}و.ر_ة ت.ت.بار.ى ل ش.وار. لا



إ,ل الق�طوع'، على ال4ج\واز,، والو'ر'ك
(* ف ديوان زهي: م'ق%و_رة بدل م'قور_ة والنساع بدل الجواز).
وف الديث: حت إ,ن رأ}س ناقته لت'ص1يب' م.و\ر,ك. ر.ح\له؛ ال%و\ر,ك':
ال1ر\ف%ق%ة الت تكون عند قاد1مة1 الرحل ي.ضع' الراكب رجله عليها

ليستريح من وضع رجله ف الركاب، أ%راد أ%نه قد بالغ ف جذب رأ}سها إ,ليه ليكفها
عن السي.

وو.ر.ك ال%ب\ل% و.ر\كاv: جعله ح1يال%
و.ر,كه، وكذلك و.ر_ك%ه؛ قال بعض ال4غ}فال:

حت إ,ذا و.ر_ك}ت' من أ�ي.ي\ر,ي
س.واد. ض1يف%ي\ه1 إ,ل الق�ص.ي\ر,،

ر.أ%ت\ ش'حوب وب.ذاذ% ش.و\ر,ي
وأ%نشد الوهري لزهي:

وو.ر_ك}ن. بالسeوبان ي.علون% م.ت\ن.ه،
عليهن_ د.ل© الناع1م, ال�ت.ن.ع>م,

ويقال: و.ر_ك}ن. أ%ي ع.د.ل}ن.. وور_كت البل% توركاv إ,ذا جاوزته.
وو.ر.ك. على ال4مر و'روكاv وو.ر_ك. وت.و.ر_ك: ق%د.ر عليه. ووار.ك. البل:

جاوزه. وو.ر_ك الشيء: أ%وجبه. والت_و\ر,يك': ت.و\ر,يك' الرجل ذنبه
غيه كأ%نه ي'ل}ز,م'ه إ,ياه. وو.ر_ك. فلن ذنبه على غيه ت.و\ريكاv إ,ذا
أ%ضافه إ,ليه وق%ر.ف%ه به. وإ,نه ل�و.ر>ك¬ ف هذا ال4مر أ%ي ليس له فيه

ذنب. وو.ر_ك. الذنب. عليه: ح.م.ل%ه؛ واستعمله ساعدة� ف السيف فقال:
ف%و.ر_ك. ل%ي\ناv ل ي'ث%م\ث%م' ن.ص\ل�ه،

إ,ذا صاب. أ%وساط% الع1ظام, ص.ميم'
أ%راد ن.ص\ل�ه صميم¬ أ%ي ي'ص.م>م' ف العظم. وو.ر_ك. ليناv أ%ي أ%ماله

للضرب حت ضرب به يعن السيف. وف حديث النخعي ف الرجل ي'س\ت.ح\ل%ف
قال: إ,ن كان مظلوماv ف%و.ر_ك. إ,ل شيء جزى عنه الت_و\ر,يك، وإ,ن كان

ظالاv ل ي.ج\ز عنه التوريك، كأ%ن� التوريك. ف اليمي نية ينويها الالف
غي ما ينويه م'س\ت.ح\ل1ف�ه، من و.ر_ك}ت' ف الوادي إ,ذا عدلت فيه

وذهبت، وقد و.ر.ك. ي.ر,ك' و'روكاv أ%ي اضطجع كأ%نه وضع و.ر,كه على ال4رض.
وو.ر.ك. بالكان و'روكاv: أ%قام، وكذلك ت.و.ر_ك به؛ عن اللحيان. قال: وقال

أ%بو زياد الت_و.رeك الت�ب.ط©ؤ' عن الاجة. قال ابن سيده: وأ%رى



اللحيان حكى عن أ%ب اليثم الع'ق%ي\لي� ت.و.ر_ك. ف خ'ر\ئ1ه كت.ض.و_ك..
والو,ر\ك': جانب القوس وم.ج\رى الو.ت.ر, منها؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:هل وص.ل� غانية{ ع.ض_ الع.شي' با،
كما ي.ع.ضe بظ%ه\ر, الغار,ب, الق%ت.ب'،

إ,ل� ظ�نونD كو,ر\ك. الق%و\س، إ,ن ت'ر,كت
يوماv بل و.ت.ر�، فالو,ر\ك' م'ن\ق%لب'

ع.ض_ العشي'
با: لزمها. وقال أ%بو حنيفة: و.ر,ك' الشجرة ع.ج'زها. والو.ر\ك'

والو,ر\ك: الق%و\س' الصنوعة من و.ر,كها؛ وأ%نشد للهذل:
با م.ح1ص¬ غي' جاف الق�و.ى،

إ,ذا م'ط}ي. ح.ن_ ب,و.ر\ك{ ح'دال}
أ%راد م'ط1ي. فأ%سكن الركة. والو.ر,كان1، بفتح الواو وكسر الراء:؛ ما
يلي الس>ن\خ. من الن_ص\ل. وف الديث: أ%نه ذكر فتنة تكون فقال: ث

يصطلح الناس على رجل كو.ر,ك{ على ض1لع أ%ي يصطلحون على أ%مر واه{ ل نظام له
ول استقامة، ل4ن الو.ر,ك. ل يستقيم على الضلع ول يتركب عليه لختلف

ما بينهما وب'عده.
@وزك: أ%و\ز.ك%ت1 الرأ%ة�: أ%سرعت؛ قال:

يا ابن. ب.راء�، هل لكم إ,ليها،
إ,ذا الف%تاة� أ%و\ز.ك%ت\ ل%د.ي\ها؟

أ%و\ز.ك%ت1 الرأ%ة� ف م1ش\يتها: وهي م1ش\ية قبيحة من م.ش\ي, الق1صار,؛
وأ%نشد أ%بو عمرو:

فأ%و\ز.ك%ت\ ل1ط%ع\نه الد_ر_اك1،
عند ال1لط1، أ%ي_ما إ,يزاك1

يريد حركتها.
@وشك: الو.ش1يك: السريع. أ%م\ر¬ و.ش1يك¬: سريع، و.ش'ك. و.شاكةv وو.ش_ك.
وأ%وش.ك.، وقال بعضهم: ي'وش1ك أ%ن يكون كذا وكذا، وي'وش1ك' أ%ن يكون

ال4مر'، وي'وش1ك' ال4مر'
أ%ن يكون، ول يقال أ�وش1ك. ول ي'وش.ك'، وقال بعضهم: أ%و\ش.ك. ال4مر

أ%ن يكون؛ أ%نشد ثعلب:
ولو س'ئ1ل% الناس' التراب'، ل4و\ش.ك�وا



إ,ذا قيل: هات'وا، أ%ن ي.م.ل©وا وي.م\ن.ع'وا
وقوله أ%نشد ابن جن:

ما كنت' أ%خ\ش.ى أ%ن ي.ب,يت'وا أ�ش\ك. ذا
إ,نا أ%راد: و'ش\ك. ذا فأ%بدل المزة من الواو. وو'ش\كان% ما يكون ذلك،

وو.ش\كان% وو,ش\كان%، والنون مفتوحة ف كل وجه، وكذلك س.ر\عان% ما يكون
ذاك وس'ر\عان% وس1ر\عان% أ%ي س.ر'ع.، كل© ذلك اسم للفعل كهيهات.

التهذيب: ل%و'ش\كان ما كان ذلك أ%ي ل%س'ر\عان%؛ وأ%نشد:
أ%ت.ق}ت'ل�هم ط%و\راv وت.ن\ك1ح' فيهم'؟

ل%و'ش\كان% هذا، والد>ماء� ت.ص.ب_ب'
ومن أ%مثالم: لو'ش\كان% ذا إ,هال%ةv؛ يضرب مثلv للشيء يأ}ت قبل

ح1ينه1؛ و.ش\كان%
مصدر ف هذا الوضع. وو.ش\ك' الب.ي\ن,: س'ر\ع.ة� الف1راق,. وو'ش\ك'

vه وو.ش\كان'ه وو'ش\كان'ه: سرعته. وقالوا: و.ش\كان% ذا خروجا�الف1راق وو,ش\ك
أ%ي ع.ج\لن%؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%و.ش\كان% ما ع.ن_ي\ت'م' وش.م1تeم'
بإ,خوانكم، والع1زe ل ي.ت.ج.م_ع

وقد أ%و\ش.ك. الروج'، وأ%و\ش.ك فلنD خروجاv وقولم: و.ش'ك ذا خروجاv؛
بالضم، ي.و\ش'ك' و.ش\كاv أ%ي س.ر'ع.. وعجبت من و.ش\ك ذلك ال4مر وو'ش\ك

ذلك ال4مر، بضم الواو، ومن و.ش\كان1 ذلك ال4مر وو'ش\كان1
vذلك ال4مر أ%ي من س'ر\عته؛ عن يعقوب. وخ.ر.ج. و.ش1يكا

أ%ي سريعاv؛ قال ابن بري: ومنه قول حسان:
لت.س\م.ع.ن_ و.ش1يكاv ف د1يار,ه1م':

ال� أ%ك}ب.ر' يا ثارات1 ع'ثمانا
وقد أ%و\ش.ك فلن ي'وش1ك' إ,يشاكاv أ%ي أ%سرع السي؛ ومنه قولم: ي'وش1ك

أ%ن يكون كذا؛ قال جرير يهجو العباس بن يزيد. الك1ن\د1ي>:
إ,ذا ج.ه,ل الش_ق1يe، ول ي'ق%د>ر\

ببعض, ال4مر,، أ%و\ش.ك أ%ن ي'صابا
قال ابن بري: ومنه قول الك%ل}ح.بة1:

إ,ذا ال%ر\ء� ل ي.غ\ش. الك%ر,يهة%، أ%و\ش.ك%ت\
ح1بال� ال�و.ي\نا بالف%ت.ى أ%ن ت.ق%ط�عا



قال: وقد يأ}ت ب'وش1ك' مستعملv بعدها السم، وال4كثر أ%ن يكون الذي
بعدها أ%ن والفعل، وذلك نو قول حسان:

من خر, ب.ي\سان% ت.خ.ي_ر\ت'ها،
ت'ر\ياق%ةv ت'وش1ك' ف%ت\ر. الع1ظام\

ويروى: ت'س\ر,ع' ف%ت\ر. العظام. وقد تكر�ر ف الديث ي'وش1ك' أ%ن يكون
كذا وكذا أ%ي ي.ق}ر'ب ويدنو وي'س\رع. ومنه حديث عائشة، رضي ال عنها:

ي'وش1ك' منه الف%ي\ئة% أ%ي ي'س\ر,ع' الرجوع. فيه. والو.ش1يك': السريع
والقريب، والعام_ة� تقول ي'وش.ك، بفتح وهي لغة رديئة.

وقال أ%بو يوسف: واش.ك ي'واش1ك' و,شاكاv مثل أ%و\ش.ك، يقال: إ,نه
م'واش1ك¬ مستعجل أ%ي م'سارع. وقال أ%حد بن يي ث%ع\ل%ب¬: هذا يقال بذا

اللفظ، ول يقال منه واش.ك.. وناقة م'واش1كة: سريعة، وقد أ%و\ش.ك%ت\، وهي
ال%ث�ة� ف الع.د\و والسي، والسم الو,شاك'. أ%بو عبيدة: فرس¬ م'واش1ك¬

وال�نثى م'واش1كةD. وال�واش.كة: س'رعة الن_جاء والف9ة؛ قال عبد ال بن
ع.ث}م.ة% ي.ر\ثى ب,س\طام. بن ق%ي\س:

ح.ق1يبة� س.ر\ج,ه ب.د.نD ود1ر\ع¬،
وت.ح\م1ل�ه م'واش1كةD د.ؤ'وك'

@وعك: ورد ف الديث ذكر' الو.ع\ك وهو ال�م_ى، وقيل: أ%لها، وقد
و.ع.كه الرض و.ع\كاv وو'ع1ك، فهو م.و\ع'وك. والو.ع\ك': م.غ\ث� ال%رض، وقيل:

أ%ذ%ى المى ووجعها ف البدن. وو.ع.ك%ت\ه و.ع\كاv: د.ك�ت\ه. والو.ع\ك':
ال4ل يده ال3نسان� من ش1د�ة التعب. ورجل و.ع\ك وو.ع1ك¬: م.و\ع'وك،

وهذه الصيغة على توهم ف%ع1ل% كأ%ل1م.، أ%و على الن_س.ب ك%ط%ع1م..
وال%و\ع'وك: الموم، وقد و.ع.ك%ت\ه المى ت.ع1ك�ه. وال%م\غ'وث وال%م\ع'وك:

الموم.
والو.ع\ك' والو.ع\كة: سكون الريح وشدة الر. والو.ع\كة: ال%ع\ركة. قال

�ال4زهري: والو.ع\كة معركة ال4بطال إ,ذا أ%خذ بعضهم بعضاv. وو.ع\كة
ال4مر: د.ف}ع.ت'ه وشد_ته. والو.ع\كة: الو.ق}عة الشديدة ف الر\ي أ%و

الس_ق}ط%ة� فيه، وف التهذيب: الد_ف}عة الشديدة ف ال%ر\ي. والو.ع\كة:
از\د1حام ال3بل ف الو,ر\د1، وقد أ%و\ع.ك%ت\ إ,ذا از\د.ح.م.ت\ فركب بعض'ها

بعضاv عند الوض. قال أ%بو زيد: إ,ذا از\دحت ال3بل ف الو,ر\د1
واع\ت.ر.ك%ت\ فتلك الو.ع\كة�. وقال أ%بو عمرو: و.ع\كة� ال3بل ج.ماعات'ها؛



وأ%نشد ابن بري ل4ب ممد الف%ق}ع.س3ي:
قد ج.ع.ل%ت و.ع\ك%ت'ه'ن_ ت.ن\ج.لي

عن، وعن م.ب,ي,تها ال�و.ص_ل,
وو.ع.ك%ه ف التراب: م.ع.كه'. قال الليث: الكلب' إ,ذا أ%خذت الصيد.

أ%و\ع.4ك%ت\ه أ%ي م.ر_غ%ت\ه.
@وكك: الو.ك}و.كة� ف الشي: مثل الز_ك1يك1، وقيل: الت¼د.ح\ر'ج'؛ وقد

ت.و.ك}وك. إ,ذا مشى كذلك؛ ورجل و.ك}واك: م1ش\ي.ت'ه كذلك. ال4صمعي: رجل
و.ك}واك إ,ذا كان كأ%نه ي.ت.د.ح\ر.ج' من ق1ص.ره. وو.ك}و.كة� ال%مام,:

ه.دير'ها؛ قال:
ك%وك}و.كة1 ال%مائ1م ف الو'ك�ون1

ابن ال4عراب: الو.كe الد_ف}ع' والك%وe الك1نe. وروي عن ابن
ال4عراب: ائ}ت.ز.ر. فلن إ,ز\ر.ة% ع.ك_ و.ك_، وهو أ%ن ي'س\ب,ل% ط%ر.ف%ي\

إ,زاره؛ وأ%نشد:
إ,ن} ز'ر\ت.ه ت.ج,د\ه ع.ك_ و.ك�ا،
م1ش\ي.ت'ه ف الدار, هاك. ر.ك�ا

قال: هاك. ر.ك_ حكاية لت.ب.خ\ت'ره. الوهري: الو.ك}واك' ال%بان�؛ قالت
امرأ%ة ترثي زوجها:

ول%س\ت. بو.ك}واك{ ول ب,ز.و.ن_ك{،
م.كان.ك. حت ي.ب\ع.ث% ال%ل}ق. باع1ث�ه

�@ومك: ابن ال4عراب: الو.ك}م.ة� الغ.ي\ض.ة� ال%س\ب.عة، والو.م\كة
الف�س\ح.ة 

(* زاد الد: ونك ف قومه: تكن فيهم؛ والوانك: الواكن).
vوو.اء4ل% م'واء4ل%ة vو.و.ئيل vوو'ؤ'ول vوأل: و.أ%ل% إ,ليه و.أ}ل@

وو,ئالv: لأ%. وال}و.أ}ل� وال%و\ئ1ل�: اللجأ�، وكذلك ال%و\أ%ل%ة� مثال
ال%ه\ل%كة؛ وقد وأ%ل% إ,ليه ي.ئ1ل� و.أ}لv وو'ؤ'ولv على ف�عول أ%ي

لأ%، وو.اءل منه على فاع.ل أ%ي طلب النجاة، وو.اء4ل% إ,ل الكان
م'و.اء4ل%ةv وو,ئالv: بادر. وف حديث علي�، عليه السلم: أ%ن د1ر\ع.ه كانت

ص.د\راv بل ظ%ه\ر، فقيل له: لو احترزت. من ظ%ه\ر,ك، فقال: إ,ذا أ%م\ك%ن\ت من
ظهري فل و.أ%ل}ت' أ%ي ل نو\ت. وقد و.أ%ل% ي.ئ1ل�، فهو وائ1لD إذا

التجأ% إ,ل موضع ون.جا؛ ومنه حديث الب.راء بن مالك: فكأ%ن� نفسي جاش.ت\



فقلت: ل و.أ%ل}ت1 أ%ف1راراv أ%و_ل النهار وج'ب\ناv آخره؟ وف حديث ق%ي\لة:
فو.أ%ل}نا إ,ل ح1واء� أ%ي ل%أ}نا إ,ليه، وال1واء: البيوت' التم1عة.
الليث: ال%آل� وال%و\ئل� ال%ل}جأ�. يقال من ال%و\ئل وأ%ل}ت' مثل

و.ع.ل}ت ومن الآل أ�ل}ت' مثل ع'ل}ت مآلv، بوزن م.ع.الv؛ وأ%نشد:
ل ي.س\ت.طيع' مآلv من ح.بائ1له1

طي' السماء، ول ع'ص\م الذ©ر.ى الو.د1ق,
وقال ال تعال: لن ي.ج,دوا من دونه م.و\ئلv؛ قال الفراء: الو\ئل

ال%ن\ج.ى وهو ال%ل}جأ�، والعرب تقول: إ,نه ل%ي'وائل إ,ل موضعه يريدون
يذهب إ,ل موضعه وحرزه؛ وأ%نشد:

ل واء4ل%ت\ نفس'ك خل�يتها
للعام1ر,ي_ي\ن، ول ت'ك}ل%م

vوأ}ل �يريد: ل ن.ج.ت\ نفس'ك. وقال أ%بو اليثم: يقال و.أ%ل% ي.ئل
وو.أ}لةv وواء4ل ي'وائل م'واءلةv وو,ئالv؛ قال ذو الرمة:

حت إ,ذا ل ي.ج,د\ و.أ}لv ون.ج\ن.ج.ها،
م.خافة% الر_م\ي حت كل©ها ه1يم'

�يروى: و.ع\لv: ويروى: و.غ}لv، فالو.أ}ل ال%و\ئل، والو.غ}ل ال%ل}ج.أ
ي.غ1ل فيه أ%ي يدخل فيه. يقال: وغ%ل ي.غ1ل فهو واغ1ل، وكل ملجاء� ي'لجأ

إ,ليه و.غ}ل وم.و\غ1ل، وم.ن رواه و.غ}لv فهو مثل الو.أ}ل سواءé، ق�لبت
المزة عيناv؛ ون.ج\ن.ج.ها أ%ي ح.ر_كها ورد_دها مافة صائد أ%ن يرميها.
الليث: الو.أ}ل� والو.ع\ل اللجأ. التهذيب: شر قال أ%بو عدنان قال ل

م.ن ل أ�ح\ص1ي من أ%ع\راب قيس� وتيم: أ%يلة� الرجل بنو عمه ال4د\نون.
وقال بعضهم: م.ن أ%طاف بالرجل وحل� معه من ق%رابته وعشيته فهو إ,يل%ت'ه.

وقال العكلي: هو من إ,يل%ت1نا أ%ي من عشيت1نا. ابن ب'ز'ر\ج: إ,ل%ة� فلن
الذين ي.ئ1ل� إ,ليهم وهم أ%هله د1ن\ياv، وهؤلء إ,ل%ت'ك وهم إ,ل%ت

الذين وأ%ل}ت إ,ليهم. وقالوا: ر.د.د\ته إ,ل إ,يل%ته أ%ي إ,ل أ%صله؛
وأ%نشد:ول يكن ف إ,ل%ت غوال

يريد أ%هل% بيته وهذا من نوادره. قال أ%بو منصور: أ%م�ا إ,ل%ة� الرجل
فهم أ%هل� بيت1ه الذين ي.ئ1ل� إ,ليهم أ%ي ي.لج.أ� إ,ليهم، من و.أ%ل% يئل.
وإ,ل%ة�: حرف ناقص أ%صله و,ئ}لةD مثل ص1لة{ وز,نة{ أ%صلهما و,ص\لة

وو,ز\نة، وأ%ما إ,يلة� الرجل فهم أ%صله الذين ي.ؤ'ول� إ,ليهم، وكان أ%صل�ه



إ,و\لةD فقلبت الواو ياء.
التهذيب: وأ%ي\لة قرية عربي_ة كأ%نا سيت أ%يلة ل4ن أ%هلها ي.ؤ'ولون

إ,ليها، وأ%م_ا إ,ل}ية� الرجل فق%راباته، وكذلك ل1ي.ت'ه.
وال%و\ئل: الوضع الذي يستق1رe فيه الس_ي\ل.

وال4و_ل: التقد�م وهو نقيض الخ1ر؛ وقول أ%ب ذؤيب:
أ%دان%، وأ%ن\ب.أ%ه' ال4و_لون%
بأ%ن� ال�د.ان% م.ل1يÒ وف1ي�

ال4و_لون: الناس ال4و_لون وال%ش\يخة، يقول: قالوا له إ,ن� الذي
بايعته م.ل1يÒ وف1يÒ فاطمئ1ن، وال�نثى ال�ول والمع ال�و.ل مثل

أ�خ\رى وأ�خ.ر، قال: وكذلك لماعة الرجال من حيث التأ}نيث؛ قال ب.شي ابن
الن>ك}ث:

ع.و\د¬ على ع.و\د{ ل4قوام� أ�و.ل}،
ي.موت' بالت_ر\ك1 وي.ح\يا بالع.م.ل}

يعن ناقة مسن_ة على طريق ق%دي، وإ,ن شئت قلت ال4و_لون. وف حديث
ال3فك: وأ%م\ر'نا أ%م\ر' العرب ال�و.ل؛ يروى بضم المزة وفتح الواو جع

ال�ول، ويكون صفة للع.رب، ويروى أ%يضاv بفتح المزة وتشديد الواو صفة
لل4مر، وقيل: هو الوجه. وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه، وأ%ضياف1ه1: بسم

ال ال�ول للشيطان، يعن الالة الت غضب فيها وحل%ف أ%ن ل يأ}كل،
وقيل: أ%راد الل©ق}مة ال�ول الت أ%حنث% با نفس.ه وأ%ك%ل%؛ ومنه

الصلة� ال�ول، فمن قال صلة ال�ول فهو من إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه أ%و على
أ%نه أ%راد صلة% الساعة1 ال�ول من الز_وال. وقوله عز وجل: ت.ب.رeج.
الاه1ل1ي�ة ال�ول؛ قال الزجاج: قيل الاهلية ال�ول م.ن كان من

ل%د'ن آدم إ,ل زمن نوح، عليهما السلم؛ وقيل: م'ن\ذ زمن نوح، عليه السلم،
إ,ل زمن إ,دريس، عليه السلم، وقيل: م'ن\ذ زمن عيسى إ,ل زمن سيدنا ممد

رسول ال، صلى ال عليه وسلم، قال: وهذا أ%جود ال4قوال ل4نم
الاهلية العروفون وهم أ%و_ل من أ�مة سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم،

وكانوا يت_خ1ذون الب.غايا ي'غ\ل1ل}ن لم؛ قال: وأ%ما قول ع.بيد بن
ال4برص:فات_ب.ع\نا ذات. أ�ولنا ال�ول ال}ـ

ـم'وق1د1ي الر\ب، وم'وف{ بال1بال
فإ,نه أ%راد ال�و.ل فقل%ب وأ%راد ومنهم م'وف{ بال1بال أ%ي العهود؛



فأ%ما ما أ%نشده ابن جن من قول ال4س\ود ابن ي.ع\ف�ر.:
فأ%ل}ح.ق}ت' أ�خ\راه'م\ ط%ريق. أ�له'م'

فإ,نه أ%راد أ�ولهم فحذف استخفافاv، كما تذف الركة لذلك ف قوله:
وق%د\ ب.دا ه.ن\ك1 من ال1ئ}ز.ر,

ونوه، وهم ال4وائل أ%ج\ر.و\ه م'ج\رى ال4ساء. قال بعض النحويي: أ%ما
قولم أ%وائل، بالمز، فأ%صله أ%واو,ل، ولكن لا اكتنفت ال4لف. واوان1

وو.ل1ي.ت ال4خية� منهما الطر.ف. فضعفت، وكانت الكلمة جعاv والمع
مستثقل، قلبت ال4خية منهما هزة وقلبوه فقالوا ال4وال؛ أ%نشد يعقوب لذي

الرمة:
ت.كاد' أ%وال1يها ت'ف%ر>ي ج'لود.ها،

وي.ك}ت.ح1ل التال ب,م'ور� وحاص1ب,
أ%راد أ%وائل%ها. والمع ال�و.ل. التهذيب: الليث ال4وائل من ال�ول

فمنهم من يقول أ%و_ل� تأسيس, ب,نائ1ه من هزة وواو� ولم�، ومنهم م.ن يقول
تأ}سيس'ه من واوين بعدها لم¬، ولكلð حجة؛ وقال ف قوله:

ج.هام ت.ح'ث© الوائلت1 أ%واخ1ر'ه\
قال: ورواه أ%بو الدeق%يش ال4و_لت1؛ قال: وال4ول وال�ول بنزلة

أ%فع.ل وف�ع\لى، قال: وجع أ%و_ل أ%و_لون وجع أ�ول أ�ول%يات. قال أ%بو
منصور: وقد جع أ%و_ل على أ�و.ل مثل أ%ك}ب.ر وك�ب.ر، وكذلك ال�ول،

ومنهم من شد_د الواو. من أ%و_ل مموعاv؛ الليث: من قال تأ}ليف أ%و_ل من
هزة وواو ولم فينبغي أ%ن يكون أ%فع.ل منه أ%أ}و.ل بمزتي، ل4نك تقول
من آب. ي.ؤ'وب أ%أ}و.ب، واحتج قائل هذا القول أ%ن� ال4صل كان أ%أ}و.ل،
فقلبت إ,حدى المزتي واواv ث أ�دغمت ف الواو ال�خرى فقيل أ%و_ل،

وم.ن قال إ,ن� أ%صل% تأ}سيس3ه واوان1 ولم، جعل المزة أ%لف أ%ف}ع.ل،
وأ%دغم إ,حدى الواوين ف ال�خرى وشد_دها؛ قال الوهري: أ%صل أ%و_ل أ%و\أ%ل

على أ%فع.ل مهموز. ال4و\سط قلبت المزة واواv وأ�دغم، يدل© على ذلك
قولم: هذا أ%و_ل منك، والمع ال4وائل وال4وال أ%يضاv على الق%ل}ب،

قال: وقال قوم¬ أ%صله و.و_ل على ف%و\ع.ل، فقلبت الواو ال�ول هزة. قال
الشيخ أ%بو ممد

بن بري، رحه ال: قوله أ%ص\ل أ%و_ل أ%و\أ%ل هو قول م.ر\غوب¬ عنه،
ل4نه كان ي,ب على هذا إ,ذا خفYفت هزته أ%ن يقال فيه أ%و.ل، ل4ن تفيف



المزة إ,ذ سك%ن ما قبلها أ%ن تذ%ف وتلقى حركت'ها على ما قبلها، قال: ول
يصح أ%يضاv أ%ن يكون أ%صله و.و\أ%ل على ف%و\ع.ل، ل4نه يب على هذا

ص.ر\فه، إ,ذ} ف%و\ع.ل مصروف وأ%و_ل غي مصروف ف قولك مررت برجل أ%و_ل%،
ول يصح قلب المزة واواv ف و.و\أ%ل على ما قد_مت ذكر.ه ف الوجه

ال4و_ل، فثبت أ%ن الصحيح فيها أ%نا أ%ف}ع.ل من و.و.ل، فهي من باب د.و\د.ن 
*)

قوله «انا أفعل من وول فهي من باب دودن إل» هكذا ف الصل) وك%و\ك%ب
ما جاء فاؤه وعين'ه من موضع واحد، قال: وهذا مذهب سيبويه وأ%صحابه؛ قال

الوهري: وإ,نا ل ي'جمع على أ%واو,ل لستثقالم اجتماع. الواوين بينهما
vل تصرفه، تقول: ل%ق1يت'ه عاما vأ%لف' المع، قال: وهو إ,ذا جعلته صفة

أ%و_ل%، وإ,ذا ل تعله صفة صرفته، تقول: لقيت'ه عاماv أ%و_لv؛ قال ابن
بري: هذا غلط ف التمثيل ل4نه صفة لعام ف هذا الوجه أ%يضاv، وصوابه أ%ن

يثYله غي صفة ف اللفظ كما مث�له غيه، وذلك كقولم ما رأ%يت له
أ%و_لv ول آخ1راv أ%ي قدياv ول حديثاv؛ قال الوهري: قال ابن السكيت

ول ت.ق�ل} عام. ال4و_ل,. وتقول: ما رأ%يته م'ذ} عام¬ أ%و_ل� وم'ذ} عام�
أ%و_ل%، فم.ن\ رفع ال4و_ل جعله صفةv لعام� كأ%نه قال أ%و_ل� من

عام1نا، ومن\ نصبه جعله كالظر\ف كأ%نه قال مذ عام� قبل عام1نا، وإ,ذا قلت
اب\د.أ} بذا أ%و_ل� ض.م.م\ته على الغاية كقولك: اف}ع.ل}ه قبل�، وإ,ن

أ%ظهرت الذوف نص.بت قلت: اب\د.أ} به أ%و_ل% ف1ع\لك، كما تقول قبل% ف1ع\ل1ك؛
وتقول: ما رأ%يته م'ذ} أ%م\س,، فإ,ن} ل ت.ره يوماv قبل أ%م\س قلت: ما
رأ%يته م'ذ} أ%و_ل� من أ%م\س، فإ,ن} ل ت.ره م'ذ} يومي قبل% أ%م\س قلت:
ما رأ%يته م'ذ} أ%و_ل% من أ%و_ل% من أ%م\س، ول ت'جاو,ز ذلك. قال ابن

سيده: ولقيته عاماv أ%و_ل% جرى م.ج\رى السم فجاء بغي أ%لف ولم. وحكى
ابن ال4عراب: لقيته عام� ال4و_ل, بإ,ضافة العام, إ,ل ال4و_ل,؛ ومنه
vقول أ%ب العارم الكلب يذكر بنت.ه وامرأ%ته: فأ%ب\كل لم ب.ك1يلة

فأ%كلوا ور.م.و\ا بأ%نفسهم فكأ%نا ماتوا عام. ال4و_ل,. وحكى اللحيان:
أ%تي\ت'ك عام. ال4و_ل, والعام. ال4و_ل% ومضى عام' ال4و_ل, على إ,ضافة

الشيء إ,ل نفسه. والعام' ال4و_ل� وعام¬ أ%و_لD مصروف، وعام' أ%و_ل%
وهو من إ,ضافة الشيء إ,ل نفسه أ%يضاv. وحكى سيبويه: ما لقيته م'ذ} عام¬

أ%و_ل%، نصبه على الظر\ف، أ%راد م'ذ} عام¬ وق%ع أ%و_ل؛ وقوله:



يا ل%ي\ت.ها كانت ل4ه\لي إ,ب,ل،
أ%و ه'ز,ل%ت\ ف ج.د\ب عام� أ%و_ل

يكون على الوصف وعلى الظرف1 كما قال تعال: والر_ك}ب' أ%س\ف%ل% منكم.
قال سيبويه: وإ,ذا قلت عام¬ أ%و_ل� فإ,نا جاز هذا الكلم ل4نك تعلم

أ%نك تعن العام. الذي ي.ل1يه عام'ك، كما أ%نك إ,ذا قلت أ%و_ل من أ%م\س
وبعد غد فإ,نا تعن به الذي يليه أ%م\س والذي ي.ل1يه غ%د. التهذيب: يقال

رأ%يته عاماv أ%و_ل ل4ن أ%و_ل على بناء أ%ف}ع.ل، قال الليث: وم.ن\
ن.و_ن حله على النكرة، وم.ن\ ل ينو>ن فهو بابه. ابن السكيت: ل%ق1يته
أ%و_ل ذي ي.د.ي\ن, أ%ي ساعة غ%د.و\ت، واع\م.ل كذا أ%و_ل ذات ي.د.ي\ن, أ%ي

أ%و_ل كل شيء تعم.له. وقال ابن دريد: أ%و_ل ف%و\ع.ل، قال: وكان ف ال4صل
وو_ل، فقلبت الواو' ال�ول هزة وأ�دغمت إ,حدى الواوين ف ال�خ\رى

فقيل أ%و_ل. أ%بو زيد: لقيته عام. ال4و_ل ويوم. ال4و_ل، ج.ر_ آخ1ر.ه؛
قال: وهو كقولك أ%تيت مسجد. الام1ع, من إ,ضافة الشيء إ,ل نعت1ه. أ%بو

زيد: يقال جاء ف أ%و_ل1ي_ة الناس إ,ذا جاء ف أ%ولم. التهذيب: قال
الب�د ف كتاب القتضب: أ%و_ل يكون على ض.ر\بي: يكون اساv، ويكون
نعتاv موصولv به من كذا، فأ%ما كونه نعتاv فقولك: هذا رجل أ%و_ل� منك،

vوجاءن زيد أ%و_ل% من ميئك، وجئتك أ%و_ل% من أ%مس، وأ%ما كونه اسا
،vول حديثا vكما تقول ما تركت له قديا vول آخ1را vفقولك: ما تركت أ%و_ل

وعلى أ%ي> الوجهي سي\ت به رجلv انصرف ف النكرة، ل4نه ف باب
ال4ساء بنزلة أ%ف}كل، وف باب النعوت بنزلة أ%ح\م.ر. وقال أ%بو اليثم: تقول

العرب أ%و_ل� ما أ%ط}ل%ع ض.بÒ ذن.ب.ه، يقال ذلك للرجل يصنع الي ول
يكن صنعه قبل ذلك، قال: والعرب ترفع أ%و_ل وتنصب ذن.ب.ه على معن أ%و_ل

�ما أ%ط}ل%ع ذنب.ه، ومنهم من يرفع أ%و_ل ويرفع ذنب.ه على معن أ%و�ل
شيء أ%طلعه ذن.ب'ه، قال: ومنهم م.ن\ ينصب أ%و_ل وينصب ذ%ن.ب.ه على أ%ن

يعل أ%و�ل صفة، ومنهم م.ن\ ينصب أ%و�ل ويرفع ذن.ب.ه على معن ف أ%ول ما
أ%طلع ض.بÒ ذن.ب'ه' أ%ي ذنب'ه' ف أ%و�ل ذلك. وقال الزجاج ف قول ال عز

وجل: إ,ن أ%و�ل بيت و'ض1ع. للناس ل%ل�ذي ب,ب.ك�ة، قال: أ%و_ل ف اللغة
على القيقة ابتداء� الشيء، قال: وجائز أ%ن يكون البتدأ له آخ1ر، وجائز

أ%ن ل يكون له آخر، فالواحد' أ%و_ل الع.د.د1 والع.دد غي متناه{،
ونعيم' النة له أ%و_ل وهو غي منقطع؛ وقولك: هذا أ%و_ل� مال كس.بته جائز



أ%ن ل يكون بعده ك%س\ب، ولكن أ%راد بل هذا ابتداء ك%س\ب، قال: فلو قال
قائل أ%و_ل� عبد{ أ%ملكه' ح'رÒ فملك عبداv ل%ع.ت.ق. ذلك العبد'، ل4نه

قد ابتدأ% اللك فجائز أ%ن يكون قول ال تعال إ,ن� أ%و_ل% بيت{ و'ض1ع.
للناس هو البيت الذي ل يكن الجe إ,ل غيه؛ قال أ%بو منصور ول يبي�ن

أ%ص\ل أ%و_ل واشتقاقه من اللغة، قال: وقيل تفسي ال4و_ل ف صفة ال
عز وجل أ%نه ال4و_ل ليس قبله شيء والخ1ر ليس بعده شيء، قال: وجاء هذا

ف الب عن سيدنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، فل يوز أ%ن ن.ع\د'و.
ف تفسي هذين الس\مي ما ر'وي عنه، صلى ال عليه وسلم، قال: وأ%قرب

ما ي.ح\ض'رن ف اشتقاق, ال4و_ل أ%نه أ%ف}ع.ل من آل يؤول، وأ�ول ف�ع\لى
vمنه، قال: وكان أ%و_ل ف ال4صل أ%أ}و.ل فقلبت المزة الثانية واوا

وأ�دغمت ف الواو ال�خرى فقيل أ%و_ل، قال: وأ�راه قول سيبويه، وكأ%نه من
قولم آل ي.ؤ'ول� إ,ذا نا وسبق؛ ومثله وأ%ل% ي.ئ1ل بعناه، قال ابن

سيده: وأ%ما قولم اب\د.أ} بذا أ%و_ل�، فإ,نا يريدون أ%و_ل% من كذا ولكنه
حذف لكثرته ف كلمهم، وب'ن,ي. على الركة ل4نه من التمكYن الذي جعل

ف موضع بنزلة غي التمكYن؛ قال: وقالوا ادخ'ل�وا ال4و_ل%
فال4و_ل%، وهي من ال%عارف الوضوعة موضع الال، وهو شاذ، والرفع جائز على

vوحكي عن الليل: ما تر.ك أ%و_ل .�العن أ%ي لي.د\خ'ل ال4و_ل� فال4و_ل
ول آخ1راv أ%ي قدياv ول حديثاv، جعله اساv فنك�ر وصر.ف، وحكى ثعلب:

هن_ ال4و_لت' د'خولv والخ1رات' خروجاv، واحدتا ال4و_لة والخرة،
ث قال: ليس هذا أ%صل الباب وإ,نا أ%صل الباب ال4و_ل وال�ول

كال4ط}و.ل والط©ول. وحكى اللحيان: أ%ما أ�ول%ى بأ�ول فإ,ن>ي أ%ح.د ال،
ل يزد\ على ذلك. وتقول: هذا أ%و_ل� ب.ي�ن' ال4و_ل1ي_ة؛ قال الشاعر:

ماح. الب,لد. لنا ف أ%و\ل1ي_ت1نا،
على ح.س'ود ال4عادي، مائح¬ ق�ث%م'

وقول ذي الرمة:
Dوما ف%خ\ر' م.ن ل%ي\س.ت\ له أ%و_ل1ي_ة

ت'ع.دe، إ,ذا ع'د_ الق%دي'، ول ذ1ك}ر'
يعن م.فاخ1ر آبائه. وأ%و_ل� معرفةv: ال4ح.د' ف الت_سمية ال�ول؛

قال:
أ�ؤ.م>ل� أ%ن} أ%ع1يش.، وأ%ن� ي.و\مي



بأ%و_ل% أ%و بأ%ه\و.ن% أ%و ج'ب.ار,
وأ%ه\و.ن وج'ب.ار: الثني والثلثاء وكل منهما مذكور ف موضعه. وقوله

ف الديث: الرeؤ\يا ل4و_ل, عاب,ر� أ%ي إ,ذا ع.ب.رها ب.رÒ صادق¬ عال
بأ�صولا وف�روعها واجتهد. فيها وقعت\ له دون غيه من ف%س_ره بعد.ه.

والو.أ}ل%ة� مثل الو.ع\لة: الد>م\نة� والس>ر\ج,ي'، وف الكم: أ%ب\عار'
الغنم وال3بل, جيعاv تتمع وت.ت.ل%ب_د، وقيل: هي أ%بوال� ال3بل

وأ%ب\عار'ها فقط. يقال: إ,ن ب.ن فلن و.ق�ود'هم الو.أ}لة. ال4صمعي:
أ%و\أ%ل%ت1 الاشية� ف الكان، على أ%ف}ع.ل%ت\، أ%ث�رت فيه بأ%ب\والا

وأ%ب\عارها، واس\ت.و\أ%ل%ت1 ال3بل�: اجتمعت. وف حديث علي�، عليه السلم: قال
لرجل أ%نت من ب.ن فلن؟ قال: ن.ع.م، قال: فأ%نت من و.أ}لة% إ,ذاv ق�م\

فل تقر.ب.ن>ي؛ قيل: هي قبيلة خسيسةD سيت بالو.أ}لة1 وهي البعرة
�لس_تها. وقد أ%و\أ%ل الكان�، فهو م'وئ1ل، وهو الو.أ}ل� والو.أ}لة

وأ%و\أ%ل%ه' هو؛ قال ف صفة ماء:
أ%ج\ن� وم'ص\ف%ر> ال1مام, م'وئ1ل

وهذا البيت أ%نشده الوهري:
�أ%ج\ن¬ وم'ص\ف%رe ال1مام, م'وأ%ل

قال ابن بري: صواب إ,نشاده كما أ%نشده أ%بو عبيد ف الغريب الصن_ف
أ%ج\ن�؛ وقبله بأ%بيات:

ب.ن\ه.ل� ت.ج\ب,ينه عن م.ن\ه.ل,
وو.ائل: اسم رجل غل%ب على حي¼ معروف، وقد ي'ج\ع.ل اساv للقبيلة فل

ي'صرف، وهو وائل بن' قاس1ط بن ه1ن\ب بن, أ%ف}ص.ى بن, د'ع\م1ي¼.
وم.و\أ%لة�: اسم أ%يضاv؛ قال سيبويه: جاء على م.ف}ع.ل ل4نه ليس على الفعل، إ,ذ لو

كان على الفعل لكان م.ف}ع1لv، وأ%يضاv فإ,ن ال4ساء4 ال4ع\لم. قد
يكون فيها ما ل يكون ف غيها؛ وقال ابن جن: إ,نا ذلك فيمن أ%خذه من

و.أ%ل%، فأ%ما من أ%خذه من قولم ما مأ%ل}ت م.أ}ل%ةv، فإ,نا هو حينئذ
ف%و\ع.لة، وقد تقدم. وم.و\أ%لة� بن مالك من هذا الفصل. ابن سيده: وبن'و
م.و\أ%لة% بط}ن. قال خالد ابن' ق%ي\س بن, م'ن\ق1ذ بن طريف لالك بن ب'ح.به 

*)
قوله «لالك بن ببه» هكذا ف الصل من غي نقط): ور.ه.ن.ته ب.ن'و
م.و\أ%ل%ة بن مالك ف د1ية{ ور.ج.و\ا أ%ن يقتلوه فلم ي.ف}ع.لوا؛ وكان مالك



يم_ق فقال خالد:
ل%ي\ت.ك إ,ذ ر'ه1ن\ت. آل% م.و\أ%ل%ه\،

ح.زeوا بن.صل, السيف1 عند الس_ب.له\،
وح.ل�قت بك الع'قاب' الق%ي\ع.له\

قال ابن جن: إ,ن كان م.و\أ%ل%ة من و.أ%ل فهو م'غ.ي_ر عن م.و\ئلة
للعلمي_ة، ل4ن ما فاؤه واو¬ إ,نا ييء أ%بداv على م.ف}ع1ل بكسر العي نو

م.و\ض1ع وم.و\ق1ع، وقد ذكر بعض ذلك ف مأ%ل.
@وبل: الو.ب\ل� والواب,ل�: الطر الشديد الض_خ\م القط}ر,؛ قال جرير:

ي.ض\ر,ب\ن. بال4ك}باد1 و.ب\لv واب,ل
وقد و.ب.ل%ت1 السماء� ت.ب,ل و.ب\لv وو.ب.لت1 السماء� ال4رض. و.ب\لv؛

فأ%ما قوله:
وأ%ص\ب.ح.ت1 ال%ذاه1ب' قد أ%ذاع.ت\

با ال3ع\صار، بعد. الواب,ل1ينا
فإ,ن شئت جعلت الو.اب,ل1ي الرجال% ال%م\د'وحي.، يصفهم بالو.ب\ل

لس.عة1 ع.طاياهم، وإ,ن شئت جعلته و.ب\لv بعد. و.ب\ل فكان جعاv ل يقصد به
قصد ك%ث}رة{ ول ق1ل�ة. وأ%رض م.و\ب'ولةD: من الواب,ل. الليث: س.حاب

واب,ل، والطر هو الو.ب\ل� كما يقال و.د\ق¬ واد1ق. وف حديث الستسقاء:
فأ%ل�ف. ال� بي السحاب, فأ�ب,ل}نا أ%ي م'ط1ر\نا و.ب\لv، وهو الطر الكثي

القطر، والمزة فيه بد.ل من الواو مثل أ%ك�د وو.ك�د.، وجاء ف بعض
الروايات: ف%و'ب,ل}نا، جاء به على ال4صل.

vوو.بال vمن ال%رع.ى: الوخيم، و.ب'ل% ال%ر\ت.ع و.بالة �والو.ب,يل
وو.ب.لv. وأ%رض و.ب,يلةD: و.خيمة� ال%رت.ع، وجعها و'ب'لD؛ قال ابن سيده:
.vو.ب,يل éوهذا نادر ل4ن حكمه أ%ن يكون و.بائل، يقال: رعينا كل

وو.ب'ل%ت عليهم ال4رض' و'ب'ولv: صارت و.ب,يلةv. واس\ت.و\ب.ل ال4رض. إ,ذا ل
ت'و.اف1ق}ه ف بد.نه وإ,ن كان م'ح1ب�اv لا. واس\ت.و\ب.ل}ت ال4رض.

والبلد.: اس\ت.و\خ.م\تها، وقال أ%بو زيد: اس\ت.و\ب.ل}ت ال4رض إ,ذا ل
يس\ت.م\ر,ئ\ با الطعام. ول ت'واف1ق}ه ف م.ط}ع.مه وإ,ن كان م'ح1بìا لا،

قال: واج\ت.و.ي\ت'ها إ,ذا كره ال�قام. با وإ,ن كان ف ن,عمة. وف حديث
الع'ر.ن,ي>ي: فاس\ت.و\ب.لوا الدينة أ%ي استوخ.موها ول توافق أ%بدان.هم.

يقال: هذه أ%رض و.ب,ل%ةD أ%ي وب,ئة وخ1مة. وف الديث: أ%ن� بن ق�ر.يظة



نزلوا أ%رضاv غ%م1لةv و.ب,لةv. والو.ب,يل�: الذي ل ي'س\ت.م\ر.أ�. وماء#
�و.ب,يلD ووبء#: و.خ1يم إ,ذا كان غي م.ر,يء�، وقيل: هو الثقيل� الغليظ

جدìا، ومن هذا قيل للمطر الغليظ واب,ل.
وو.ب.لة� الطعام,: ت'خ.م.ت'ه، وكذلك أ%ب.ل%ت'ه على ال3ب\دال. وف حديث

يي 
(* قوله «وف حديث يي إل» هكذا ف الصل، وعبارة النهاية: وف

حديث يي بن يعمر كل مال أديت زكاته فقد ذهبت وبلته أي ذهبت مضرته وإثه،
وهو من الوبال، ويروى بالمز على القلب، وقد تقدم) بن ي.ع\م.ر: أ%يeما

مال� أ%د_ي\ت. ز.كات.ه فقد ذهبت\ أ%ب.ل%ت'ه أ%ي و.ب.ل%ت'ه، فقلبت الواو
هزة، أ%ي ذهبت م.ض.ر_ت'ه وإ,ث}م'ه، وهو من الو.بال، ويروى بالمز على

القلب، ويروى و.ب.ل%ت'ه. والو.بال�: الفساد'، اشتقاقه من الو.ب,يل؛ قال
شر: معناه ش.رeه وم.ض.ر_ته.

الوهري: الو.ب.لة�، بالتحريك، الث�ق%ل والو.خ.امة مثل ال4ب.لة1،
والو.بال� الشدة والثYق%ل. وف الديث: كل ب,ناء� وب.الD على صاح1به؛

الو.بال� ف ال4صل: الثYق%ل والكروه، ويريد به ف الديث العذاب ف الخرة.
vوف التنزيل العزيز: ف%ذاق%ت\ و.بال% أ%مر,ها وأ%خ.ذ}ناه أ%خ\ذا

و.ب,يلv؛ أ%ي شديداv. وض.ر\ب¬ و.ب,يلD أ%ي شديد. وو.ب.ل% الصيد. و.ب\لv: وهو
الغ.تe وشد_ة� الط�ر\د، وع.ذاب¬ و.ب,يلD كذلك.

�والو.ب,يلة�: الع.ص.ا ما كانت؛ عن ابن ال4عراب. والو.ب,يل
وال%و\ب,ل�، بكسر الباء: العصا الغليظة� الضخمة�؛ قال الشاعر:

أ%ما والذي م.س_ح\ت' أ%ر\كان% ب.ي\ت1ه،
ط%ماع1يةv أ%ن ي.غ\ف1ر الذنب. غاف1ر'ه

لو آص\ب.ح. ف ي'م\ن.ى ي.د.ي_ ز,مام'ها،
وف ك%فYي. ال�خ\رى و.بيلD ت'حاذ1ر'ه\

لاءت\ على م.ش\ي الت قد ت'ن'ص>يت،
وذ%ل�ت\ وأ%ع\طت\ ح.ب\لها ل ت'عاس1ر'ه\

يقول: لو تشد_د\ت عليها وأ%ع\د.د\ت لا ما تك}ر.ه ل%جاء4ت\ كأ%نا ناقة
،vت\ع1بت بالسي وركبت حت ه'ز,لت وصارت ن,ض\وة�قد ت'ن'ض>يت\ أ%ي أ

والن>ض\و': البعي' الهزول، وأ%ع\ط%ت ح.ب\لها أ%ي انقاد.ت لن ي.سوق�ها
ول ت'ت\عبه لذ�لYها، والعن ف ذلك أ%نه جعل ما ذكره كناية عن امرأ%ة



واللفظ للناقة؛ وأ%نشد الوهري ف ال%و\ب,ل, الع.ص.ا الضخمة:
ز.ع.م.ت\ ج'ؤ.ي_ة� أ%ن_ن ع.ب\د¬ لا

أ%س\ع.ى ب.و\ب,ل1ها، وأ�ك}س3ب'ها ال%نا
وقال أ%بو خراش:

ي.ظ%ل© على الب.و\ر, الي.ف%اع, كأ%نه،
�من الغار, وال%و\ف1 ال�ح1م>، و.بيل

يقول: ض.م.ر من الغ.ي\رة والوف1 حت صار كالع.صا؛ وقال ساعدة بن
ج'ؤ.ي_ة:

فقام ت'ر\ع.د' ك%ف�اه' ب,م1يب.ل1ه،
قد عاد. ر.ه\باv ر.ذي�اv طائش. الق%د.م,

قال ابن سيده: قال ابن جن م1يبل م1ف}ع.ل من الو.بيل، تقول العرب: رأ%يت
و.ب,يلv على وب,يل� 

(* قوله «رأيت وبيلv على وبيل» عبارة القاموس:
وأبيل على وبيل شيخ على عصاv) أ%ي شيخاv على ع.صاv، وجع ال1يب.ل م.واب,ل،

عادت الواو' ل1ز.وال, الكسرة. والو.ب,يل�: القضيب الذي فيه ل1ي¬؛ وبه
فسر ثعلب قول الراجز:

إ,م�ا ت.ر.ي\ن كالو.ب,يل, ال4ع\ص.ل,
والو.ب,يل�: خش.بة القص_ار الت يدقe با الثياب بعد الغسل.

والو.ب,يل�: خشبة يضرب با الناقوس'.
وو.ب.له بالع.صا والس_و\ط و.ب\لv: ضر.به، وقيل: تابع عليه الضر\ب.

وو.ب.ل}ت' الفرس. بالس_و\ط1 أ%ب,ل�ه و.ب\لv؛ قال طر.فة:
،Dذات' خ.ي\ف{ ج'للة Dف%م.ر_ت\ ك%ه.اة

ع.ق1يلة� ش.ي\خ� كالو.ب,يل, ي.ل%ن\د.د1
والو.ب,يل� والو.ب,يلة� وال3ب.الة�: الز\مة من الطب. التهذيب:

وال%و\ب,لة أ%يضاv ال�ز\مة 
(* قول «والوبلة أيضاv الزمة إل» وقوله «أسعى

بوبلها إل» هكذا ف الصل) من الطب؛ وأ%نشد:
أ%سع.ى ب.و\ب,ل1ها، وأ�كس3ب'ها ال%نا

ويقال: بالش�اة1 و.ب.لةD شديدة أ%ي شهوة للف%ح\ل، وقد اس\ت.و\ب.ل%ت1
الغنم.



والواب,لة�: طر.ف رأ}س الع.ض'د1 والف%خ1ذ، وقيل: هو طرف الك%ت1ف، وقيل:
هي لمة الكتف، وقيل: هو عظم ف م.ف}ص1ل الرeك}بة، وقيل: الواب,لتان ما

ال}ت.ف_ من لم الف%خ1ذين ف الو.ر,ك%ي\ن، وقال أ%بو اليثم: هي
ال%س.ن'، وهو طر.ف عظ}م الع.ض'د1 الذي ي.لي ال%ن\ك1ب، سي ح.س.ناv لكثرة لمه؛

وأ%نشد:
كأ%نه ج.ي\أ%لD ع.ر\فاء� عار.ض.ها

ك%ل}ب¬، وو.اب,ل%ةD د.س\ماء� ف ف1يها
وقال شر: الو.اب,لة� رأ}س العض'د ف ح'ق> الكت1ف. وف حديث علي�، عليه
السلم: أ%ه\د.ى رجل للحسن وال�سي، عليهما السلم، ول ي'ه\د لبن

ال%نفي_ة فأ%و\م.أ% عليÒ، عليه السلم، إ,ل واب,ل%ة1 ممد{ ث
ت.م.ث�ل:وما ش.رe الثلثة1، أ�م_ ع.م\رو،

بصاح1بك الذي ل ت'ص\ب,ح1ينا
الو.اب,لة�: طرف' العض'د ف الكت1ف وطرف الف%خ1ذ ف الو.ر,ك، وجعها

أ%واب,ل. والو.اب,لة: ن.س\ل ال3بل والغنم.
وو.ب.ال: فر.س ض.م\رة% بن, جابر. وو.ب.ال: اسم ماء� لبن أ%س.د؛ قال ابن

بري: ومنه قول جرير:
ت1ل}ك ال%كارم، يا ف%ر.ز\د.ق'، فاع\ترف
ل س.و\ق ب.ك}ر,ك، ي.و\م. ج'رف1 و.بال,

 �@وتل: التهذيب: ابن ال4عرب الو'ت'ل
(* قوله «الوتل» قال ف القاموس

بضمتي وضبط ف التكملة كقفل وهو القياس) من الرجال الذين م.ل%ؤ'وا بطونم
من الشراب، الواحد أ%و\ت.ل، والك�ت_ام، بالتاء: الالئوها من الطعام.
@وثل: و.ث�ل الشيء4: أ%ص_له ومك�نه، لغة ف أ%ث�له، وبه سي الرجل

و.ث�الv. وو.ث�ل مالv: جعه، لغة ف أ%ث�ل. والو.ث1يل�: الضعيف.
والو.ث1يل�: كل خ.ل%ق من الشجر. والو.ث}ل�: اللYيف' نفسه. والو.ث1يل: ال%ل%ق

من ح1بال اللYيف. والو.ث1يل: اللYيف. والو.ثيل: البل منه، وقيل:
الو.ث%ل�، بالتحريك، والو.ث1يل� جيعاv البل من اللYيف، وقيل الو.ث1يل

البل من الق1ن_ب. ابن ال4عراب: الو.ث%ل: وس.خ ال4دي الذي يلقى منه، وهو
ال%مe والت>ح\ل1ئ.

وواث1لة�: من ال4ساء مأ}خوذ من الو.ث1يل. وو.ث}ل ووثال%ة ووث�ال:



أ%ساء. وواثلة والو.ث1يل: موضعان، وس'ح.يم بن و.ث1يل.
vوروى ال4زهري بإ,سناده عن ابن مسعود ف قوله عز وجل: ولقد رآه ن.ز\لة@

أ�خرى؛ قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: رأ%يت لبيل، عليه
eوالدر �الصلة والسلم، س1ت_مائة ج.ناح ينت.ش1ر' من ريشه الت_هاو,يل

والياقوت' أ%ي ال4شياء الختلفة ال4ل}وان؛ أ%راد بالت_هاو,يل ت.زايي.
ريشه وما فيه من صفرة وحرة وبياض وخضرة مثل ت.هاو,يل, الرياض؛ ويقال لا

يرج من أ%لوان الز_ه\ر ف الرياض الت_هاو,يل، واحدها ت.ه\وال، وأ%صلها
ما ي.ه'ول ال3نسان% وييه. والت_ه\و,يل�: شيء كان يفعل ف الاهلي_ة،

كانوا إ,ذا أ%رادوا أ%ن يستحل1فوا الرجل أ%و\ق%د'وا ناراv وأ%ل}ق%و\ا
.vفيها م1ل}حا

،Dف، وكان ف الاهلية لكل قوم نار وعليها س.د.نةYه.و>ل: الل�وال
فكان إ,ذا وقع بي الرجلي خ'صومة جاء4ا إ,ل النار فيحل�ف عندها 

*)
قوله: يلYف عندها أي الصم) وكان الس_د.نة يطر.حون فيها م1ل}حاv من حيث ل

يشع'ر ي'ه.و>لون با عليه، واسم تلك النار ال�ول%ة�، بالضم؛ التهذيب:
vي'وق1دونا عند ال%ل1ف وي'ل}قون فيها م1ل}حا vنارا �كانت ال�ول%ة

في.ت.ف%ق�ع، ي'ه.و>لون با، وكذلك إ,ذا استحلفوا رجلv؛ قال أ%وس بن حجر
يصف حار وحش:

إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل%ت\ه الشمس' ص.د_ ب,و.ج\ه,ه،
كما ص.د_ عن نار, ال�ه.و>ل حال1ف'

وه1يل% السكران ي'هال� إ,ذا رأ%ى ت.هاو,يل ف سكره فيفزع لا؛ وقال ابن
أ%حر يصف خراv وشاربا:
ت.م.ش_ى ف م.فاص1ل1ه، وت.غ\شى

س.ناس1ن. ص'ل}ب,ه حت ي'هال
ورجل ه.و.ل}و.لD: خفيف؛ حكاه ابن ال4عراب، وهو ف%ع.ل}ع.ل؛ وأ%نشد:

ه.و.ل}و.لD إ,ذا ون.ى القوم' ن.ز.ل}
والعروف ح.و.ل}و.ل.

وال%ال�: ف�وه¬ من أ%ف}واه1 الطYيب,.
وال%الة�: دارة� القمر، وه.الة�: الشم\س' معرفة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

وم'ن\ت.خ.ب� كأ%ن� هالة% أ�مeه'،



س.ب.اه1ي الف�ؤاد1 ما ي.ع1يش ب.ع\ق�ول
ويروى أ�م_ه، يريد أ%نه ف%رس كري كأ%نا ن'ت1ج.ته الشمس'، وم'ن\ت.خ.ب
حذ1ر كأ%نه من ذ%كاء قل}به وش'هومته فز,ع¬، وس.باه1ي الف�ؤاد: م'د.ل�هه

غاف1له' إ,ل من ال%ر.ح، وهو مدكور ف موضعه. وه.الة�: اسم امرأ%ة عبد
الطلب. وه.الD: من زجر اليل.

@وحل: الو.ح.ل، بالتحريك: الطي' الر_قيق الذي ترت.ط1م' فيه الدواب�،
والو.ح\ل، بالتسكي، لغة ردي_ة، والمع أ%و\حالD وو'ح'ولD. وال%و\ح.ل

بالفتح الصدر، وبالكسر الكان.
واس\ت.و\ح.ل الكان: صار فيه الو.ح.ل.

وو.ح1ل، بالكسر، ي.و\ح.ل و.ح.لv، فهو و.ح1لD: وقع ف الو.ح.ل؛ قال
لبيد:ف%ت.و.ل�و\ا فات1راv م.ش\ي'ه'م'،

ك%ر.وايا الطYب\ع, ه.م_ت\ بالو.ح.ل}
وأ%و\ح.له غي'ه إ,ذا أ%وقع.ه فيه. وف حديث س'راقة: فو.ح1ل ب ف%ر.سي

وإ,نن ل%في ج.ل%د{ من ال4رض أ%ي أ%وقعن ف الو.ح.ل؛ يريد كأ%نه يس3ي
ب ف ط1ي� وأ%نا ف ص'ل}ب من ال4رض. وف حديث أ%س\ر, ع'ق}بة بن أ%ب
م'ع.ي\ط: فو.ح1ل به فرس'ه ف ج.د.د{ من ال4رض، وال%د.د': ما استوى من
ال4رض. وواح.ل%ن فوح.لته أ%ح1ل�ه: كنت' أ%خ\و.ض. للو.ح.ل منه، وواح.ل%ه

فو.ح.ل%ه. وال%و\ح1ل: الوضع الذي فيه الو.ح.ل؛ قال التنخل ال�ذل:
فأ%ص\ب.ح. الع1ي' ر'كوداv على الـ
أ%و\شاذ1 أ%ن ي.ر\س.خ\ن. ف ال%و\ح.ل,

يروى بالفتح والكسر من الصدر والكان، يقول: وقفت\ بق%ر' الو.ح\ش على
:vشر�ا vفلنا Dالر_واب م.خافة الو.ح.ل لكثرة ال4مطار. وأ%و\ح.ل فلن

أ%ثقله به. وم.و\ح.ل: موضع 
(* قوله «وموحل موضع» كذا ف الصل مضبوطاv) ؛

قال:
من ق�ل%ل, الش>ح\ر, فج.ن\ب.ي\ م.و\ح.ل

@ودل: و.د.ل الس>قاء4 و.د\لv: م%ضه.
@وذل: الو.ذ1يلة� والو.ذ1لة� والو.ذ%لة� من النساء: النشيطة الر_شيقة.

ابن ب'زر\ج: الو.ذلة� الفيفة من الناس وال3بل وغيها. يقال: خاد1م
و.ذ%لةD. ورجل و.ذ%ل وو.ذ1ل: خفيف سريع فيما أ%خ.ذ فيه. والو.ذ1يلة�: ال1رآة،



طائية؛ قال أ%بو عمرو: قال الذل الوذ1يلة ال1رآة ف لغت1نا،
والو.ذيلة الس_بيكة من الف1ض_ة؛ عن أ%ب عمرو، والو.ذ1يلة� القطعة من الفض�ة،

وقيل: من الفض�ة ال%ج\ل�و_ة خاص�ة، والمع و.ذ1يلD وو.ذائ1ل؛ قال ابن
بري: وقول الطر,م_اح:

ب,خ'دود{ كالو.ذائ1ل, ل
ي'خ\ت.ز.ن} عنها و.ر,يe الس_نام,

الو.ر,يe: السمي، والو.ذائ1ل: جع و.ذ1يلة الرآة، وقيل: ص.فيحة
الفضة؛ وقال أ%بو كبي الذل:
وب.ياض و.ج\ه{ ل ت.ح'ل} أ%س\رار'ه'،

م1ث}ل الو.ذ1يل%ة أ%و ك%ش.ن\ف1 ال4نض'ر,
ال4نض'ر: جع ن.ض\ر وهو الذهب. وف حديث عمرو: قال لعاوية ما ز,ل}ت

أ%ر'مe أ%مر.ك بو.ذائ1له؛ قال: هي جع و.ذ1يلة وهي الس_بيكة من الفضة،
يريد أ%نه ز.ي_نه وحس_نه؛ قال الزمشري: أ%راد بالو.ذائل جع و.ذ1يلة وهي

ال1رآة بلغة هذيل، مث9ل با آراءه الت كان ي.راها لعاوية وأ%نا
أ%شباه ال%رايا، يرى فيها و'جوه ص.لح أ%مره واستقامة م'ل}كه أ%ي ما ز,لت

أ%ر'مe أ%مرك بالراء الصائبة والتدابي الت يستصلح ال�ل}ك بثلها.
والو.ذ1يلة�: القطعة من شحم الس_نام وال4ل}ية على التشبيه بصفيحة الفضة؛

قال:
ه.ل} ف د.ج'ب, ال�ر_ة ال%خ1يط1
و.ذ1يلةD ت.ش\ف1ي من ال4ط1يط1؟

الد_ج'وب': الغ1رارة.
والو.ذالة�: ما يقط%ع الز_ار من اللحم بغي ق%س\م. يقال: لقد

تو.ذ�لوا منه.
@ورل: الو.ر.ل�: داب_ةD على خ1لقة الض_ب> إ,ل9 أ%نه أ%عظم منه، يكون
ف الر>مال والص_حار,ي، والمع أ%و\رالD ف العدد وو,ر\لنD وأ%ر\ؤ'ل،

بالمز؛ قال ابن بري: أ%ر\ؤ'ل مقلوب من أ%و\ر'ل، وقلبت الواو هزة
لنضمامها؛ وقال امرؤ القيس ف المع على أ%و\رال:

�ت'ط}ع1م ف%ر\خاv لا، ق%ر\ق%م.ه' الوع' وال3ح\ثال
ق�لوب. خ1ز_ان{ ذ%و,ي أ%ورال كما ت'رز.ق' الع1يال

(* قوله «تطعم فرخاv إل» هكذا ف الصل بذا الضبط وبصورة بيتي،



وعبارة الصل ف حثل: وأحثلت الصب إذا أسأت غذاءه، ث قال قال امرؤ
القيس:تطعم فرخاv لا ساغباv * أزرى به الوع

والحثالوف التكملة وشرح القاموس ف ورل: أورال موضع، قال امرؤ القيس يصف
:vعقابا

تطف خزان النيعم بالضحى * وقد جحرت منه ثعالب اورال)
وقال ابن الرقاع ف الواحد:

عن ل1سان{، كج'ث�ة الو.ر.ل, ال4صــفر، م.ج_ الن_د.ى عليه الع.رار'
وال�نثى و.ر\لةD. قال أ%بو منصور: الو.ر.ل� س.ب,ط الل}ق طويل الذن.ب

كأ%ن� ذن.به ذنب' حي_ة، قال: ور'ب_ و.ر.ل 
(* قوله «ورب ورل إل» لعله

ورب ذنب ورل إل). ي.ر\بو طول�ه على ذ1راعي، قال: وأ%ما ذنب الض_ب> فهو
ع.ق1د وأ%طول ما يكون قد\ر ش1ب، والعرب تستخب,ث الو.ر.ل وتستقذ1ره فل

تأ}كله، وأ%ما الضبe فإ,نم ير,صون على صيده وأ%كله، والضبe أ%ح\ر.ش'
لذنب خ.ش1نه م'ف%ق�ره، ولونه إ,ل الصeح\مة وهي غ�ب\رة م'ش\ر.بة

س.واداv، وإ,ذا س.م1ن اص\ف%ر_ صدره ول يأ}كل إ,ل� ال%ناد1ب والدeب_اء
والع'ش\ب ول يأ}كل الوام_، وأ%ما الو.ر.ل فإ,نه يأ}كل الع.قارب

والي_ات وال%راب وال%نافس ولمه د1ر\ياق، والنساء يتسم_ن_ بلحمه.
وأ�ر'لD: موضع يوز أ%ن تكون هزته مبدلة من واو، وأ%ن تكون وضعاv، قال

ابن سيده: وأ%ن تكون وضعاv أ%ول ل4نا ل نسمع و'ر'لv البت_ة.
@ورنتل: و.ر.ن\ت.لD: الشرe وال4مر' العظيم، مث�ل به سيبويه وفسره

vالسياف، قال: وإ,نا قضينا على الواو أ%نا أ%صل ل4نا ل تزاد أ%ول
البتة، والنون ثالثة وهو موضع زيادتا، إ,ل� أ%ن ييء ثبت بلف ذلك، وقال

بعض النحويي: النون ف و.ر.ن\ت.ل� زائدة كنون ج.ح.ن\ف%ل، ول تكون
الواو هنا زائدة ل4نا أ%ول والواو ل تزاد أ%ولv البتة.

@وسل: الو.س1يلة�: ال%ن\ز,لة عند ال%ل1ك. والو.س1يلة: الد_ر.جة.
vإ,ذا ع.م1ل عمل vإ,ل ال وس1يلة Dر\بة. وو.س_ل فلن�والو.س1يلة: الق

تقر_ب به إ,ليه. والواس1ل: الراغ1ب' إ,ل ال؛ قال لبيد:
أ%رى الناس. ل ي.د\رون% ما ق%د\ر' أ%مر,هم،

�ب.لى كل© ذي ر.أ}ي� إ,ل ال واس1ل
وتو.س_ل إ,ليه بو.سيلة{ إ,ذ تقر_ب إ,ليه بع.م.ل. وتو.س_ل إ,ليه بكذا:



تقر_ب إ,ليه ب'ر\م.ة1 آص1رة{ ت'ع\طفه عليه. والو.س1يلة�: الو'ص\لة
والق�ر\ب، وجعها الوسائل، قال ال تعال: أ�ولئك الذين ي.د\عون ي.ب\ت.غون

إ,ل ر.ب>ه,م' الو.س1يل%ة% أ%يeه'م\ أ%ق}ر.ب'؛ الوهري: الو.س1يلة� ما
�ي'ت.ق%ر_ب' به إ,ل الغ.ي\ر، والمع الو'س'ل� والوسائل�. والت_و\سيل

والت_وسeل� واحد. وف حديث ال4ذان: اللهم_ آت1 ممداv الو.س1يل%ة؛ هي
ف ال4صل ما ي'ت.و.ص_ل به إ,ل الشيء وي'ت.ق%ر_ب به، والراد به ف

الديث الق�ر\ب' من ال تعال، وقيل: هي الشفاعة� يوم القيامة، وقيل: هي
منزلة من م.ناز,ل النة كما جاء ف الديث. وشيء واس1لD: واجب¬؛ قال

رؤبة:وأ%نت ل ت.ن\ه.ر' ح.ظ¾ا واس1ل
والت_و.سeل أ%يضاv: الس_ر,قة، يقال: أ%خذ فلن إ,ب,لي ت.و.سeلv أ%ي

س.رقة.
وم'و.ي\س3لD: ماء# ل1ط%ي�ء�؛ قال واق1د' بن

الغ1ط}ر,يف الطائي وكان قد م.ر,ض. ف%ح'م1ي. الاء واللب:
ل%ئن\ ل%ب.ن' ال1ع\ز.ى ب,ماء3 م'و.ي\س3ل

ب.غان,ي. داءé، إ,ن_ن ل%س.قيم'
@وشل: الو.ش.ل، بالتحريك: الاء� القليل ي.ت.ح.ل�ب من جبل أ%و صخ\رة

يقط�ر منه قليلv قليلv، ل ي.ت_ص1ل� قط}ره، وقيل: ل يكون ذلك إ,ل من
أ%على ال%بل، وقيل: هو ماء ير'ج من بي الصخ\ر قليلv قليلv، والمع

:Dواش1ل Dسال أ%و ق%ط%ر. وج.ب.ل :vوو.ش\لنا vأ%و\شال. وو.ش.ل ي.ش1ل و.ش\ل
يقط�ر منه الاء، وف الكم: ل ي.زال يتحل�ب منه الاء�، قد قيل:

Dالاء الكثي، فهو على هذا من ال4ضداد. التهذيب: ماء# واش1ل �الو.ش.ل
ي.ش1ل� منه و.ش\لv. أ%بو عبيد: الو.ش.ل� ما قط%ر من الاء، وقد و.ش.ل ي.ش1ل.

قال أ%بو منصور: ورأ%يت ف البادية جب.لv يقط�ر ف ل%ج.ف{ منه من س.ق}فه
ماء فيجت.م1ع ف أ%سفله يقال له الو.ش.ل. ابن ال4عراب عن

الدeب.ي\رية: يسمى الاء الذي يقط�ر من البل ال%ذ}ع. والف%ز,ير. والو.ش.ل%. وناقة
و.ش'ول: كثية اللب ي.ش1ل لبن'ها من كثرته أ%ي ي.سيل ويقط�ر من

الو.ش.لن. وناقة و.ش'ول: دائمة على م.ح\ل%بها؛ عن ابن ال4عراب؛ وكذلك الو.ش.ل
من الدمع يكون القليل% والكثي.؛ وبالكثي فسر بعضهم قوله:

إ,ن� الذين غ%د.و\ا ب,ل�ب>ك غاد.ر'وا
و.ش.لv ب,ع.ي\ن,ك ما ي.زال م.ع1ينا



وال4و\شال�: مياه¬ ت.سيل� من أ%ع\راض ال1بال فتجت.مع ث ت'ساق إ,ل
ال%زارع؛ رواه أ%بو حنيفة. وف الثل: وه.ل} بالر>م.ال, أ%و\شال؟ وف

حديث علي، عليه السلم: ر,مالD د.م1ث%ة وع'يون و.ش1ل%ة؛ الو.ش.ل: الاء
القليل. وف حديث الجاج: قال ل1ح.ف�ار ح.ف%ر له بئراv: أ%خ.س.ف}ت. أ%م\

.vأ%م قليل vكثيا éأ%و\ش.ل}ت؟ أ%ي أ%ن\ب.ط}ت ماء
وأ%و\ش.ل% حظ�ه: أ%ق%ل�ه وأ%خ.س_ه؛ أ%نشد ابن جن لبعض الرeج_از:

وح'س_د{ أ%و\ش.ل}ت' من ح1ظاظ1ها
على أ%حاس1ي الغ.ي\ظ1 واك}ت1ظاظ1ها

وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:
أ%ل}ق%ت\ إ,ليه، على ج.ه\د{، ك%لك1لها

سعد' بن بك}ر، ومن عثمان م.ن\ و.ش.ل
فسره فقال: و.ش.ل و'ش'ولv احتاج وضع'ف وافتق%ر وق%ل� غ%ناؤه. ابن

السكيت: سعت أ%با عمرو يقول الو'ش'ول ق1ل�ة الغ.ناء والض_ع\ف'
والنeق}صان؛ وأ%نشده:

إ,ذا ض.م_ ق%و\م.ك�م' م.أ}ز,ق¬،
و.ش.ل}ت'م\ و'ش'ول% ي.د. ال4ج\ذم

ويقال: و.ش.ل فلن إ,ل فلن إ,ذا ض.ر.ع إ,ليه، فهو واش1لD إ,ليه.
ورأ}ي¬ واش1لD، ورجل واش1ل� الرأ}ي,: ضعيف�ه. وفلن واش1ل� الظY أ%ي ناقص'ه

ل ج,د_ له. وأ%و\ش.ل}ت حظ� فلن أ%ي أ%ق}ل%ل}ته. والو'ش'ول�: ق1ل�ة
الغ.ناء والض_ع\ف'؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب ص'ح.ار يدح ع'بيد ال بن

العباس:
و.د_ع. منها ابن عباس، وش.ي_ع.ه

م.ج\د¬ ي'صاح1ب'ه، إ,ن} سار. أ%و نز.ل
أ%ل}ق%ت1 إ,ليه، على ج.ه\د{، ك%لك1ل%ها

س.ع\د' بن بكر، وم1ن\ عثمان م.ن\ و.ش.ل
أ%ي احتاج. والو.ش.ل: موضع؛ قال أ%بو الق%م\قام ال4س.دي:

إ,ق}ر.أ} على الو.ش.ل, الس_لم.، وق�ل} ل%ه':
كل© ال%شار,ب,، م'ذ} ه'ج,ر\ت.، ذ%م1يم'

وقيل: هو اسم جبل عظيم بناحية تامة وفيه م1ياه¬ ع.ذ}بة. وجاء القوم'
أ%و\شالv أ%ي ي.ت\بع بعض'هم بعضاv. وال%واش1ل�: معروفة 



(* قوله «والواشل
معروفة» عبارة الكم: والواشل مواضع معروفة) من اليمامة؛ قال ابن

دريد: ل أ%دري ما حقيقته.
@وصل: و.ص.ل}ت الشيء و.ص\لv و.ص1لةv، والو.ص\ل� ض1دe ال1ج\ران. ابن

vو.ص1لة vه و.ص\ل�سيده: الو.ص\ل خلف الف%ص\ل. و.ص.ل الشيء بالشيء ي.ص1ل
وص'ل%ةv؛ ال4خية عن ابن جن، قال: ل أ%دري أ%م'ط�ر,د¬ هو أ%م غي

مط�رد، قال: وأ%ظنه م'ط�ر,داv كأ%نم يعلون الضمة م'ش\ع1رة بأ%ن الذوف
إ,نا هي الفاء الت هي الواو، وقال أ%بو علي: الضم_ة ف الصeل%ة ضمة

الواو الذوفة من الو'ص\لة، والذف والنقل ف الضمة شاذ كشذوذ حذف الواو
ف ي.ج'د'، وو.ص_ل%ه' كلها: ل4م.ه'. وف التنزيل العزيز: ولقد
و.ص_ل}نا ل%ه'م' الق%و\ل%، أ%ي و.ص_ل}نا ذ1ك}ر. ال4ن\بياء وأ%قاص1يص. من

م.ض.ى بعضها ببعض، لعلهم ي.ع\ت.بون.
وات_ص.ل% الشيء� بالشيء: ل ينقطع؛ وقوله أ%نشده ابن جن:

قام. با ي'ن\ش1د' كل9 م'ن\ش1د1،
وايت.ص.ل%ت\ ب1ث}ل, ض.و\ء3 الف%ر\ق%د1

إ,نا أ%راد ات_ص.ل%ت\، فأ%بدل من التاء ال�ول ياء كراهة للتشديد؛
وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

س'ح.ي\راv، وأ%ع\ناق' ال%ط1ي> كأ%ن_ها
�م.داف1ع' ث1غ\بان{ أ%ض.ر_ با الوص\ل

معناه: أ%ض.ر_ با ف1ق}دان الو.ص\ل، وذلك أ%ن ينقط1ع الث�غ.ب فل
ي.ج\ري ول ي.ت_ص1ل، والث�غ.ب': م.س3يلD د.قيق¬، ش.ب_ه ال3ب,ل ف م.د>ها

أ%عناقها إ,ذا ج.ه.د.ها السي بالث�غ.ب الذي ي.خ'دeه الس_ي\ل� ف
الوادي. وو.ص.ل% الشيء� إ,ل الشيء و'ص'ولv وت.و.ص_ل إ,ليه: انتهى إ,ليه

وب.ل%غه؛ قال أ%بو ذؤيب:
ت.و.ص.ل� بالرeك}بان حيناv، وت'ؤ\ل1ف' الـ

ـج,وار.، وي'غ\ش1يها ال4مان% ر,باب'ها
وو.ص_له إ,ليه وأ%و\ص.له: أ%ناه' إ,ليه وأ%ب\ل%غ.ه' إ,ياه. وف حديث

النعمان بن
م'ق%ر>ن: أ%نه لا ح.ل على العد'و> ما و.ص.ل}نا ك%ت1ف%ي\ه حت ضر.ب

ف القوم أ%ي ل ن.ت_ص1ل به ول ن.ق}ر'ب منه حت ح.ل عليهم من



السeر\عة. وف الديث: رأ%يت س.ب.باv واص1لv من السماء إ,ل ال4رض أ%ي
م.و\صولv، فاعل بعن مفعول كماء� داف1ق�؛ قال ابن ال4ثي: كذا شرح، قال: ولو

جعل على بابه ل ي.ب\ع'د. وف حديث علي�، عليه السلم: ص1لوا السيوف.
بال�طى والر>ماح. بالن_ب\ل؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي إ,ذا ق%ص'رت السيوف عن

الض_ريبة فتقد_موا ت.ل}ح.قوا وإ,ذا ل ت.لح.ق}هم الرماح' فار\م'وهم
بالن_ب\ل؛ قال: ومن أ%حسن وأ%بلغ ما قيل ف هذا العن قول زهي:

ي.طع.ن'ه'م\ ما ار\ت.م.و\ا، حت إ,ذا ط%ع.ن'وا
ضار.ب.ه'م\، فإ,ذا ما ضار.ب'وا اع\ت.ن.قا

وف الديث: كان اسم' ن.ب\ل1ه، عليه السلم، ال�وت.ص1لة؛ سيت با
تفاؤلv بو'صولا إ,ل العدو>، وال�وت.ص1لة لغة قريش فإ,نا ل ت'د\غم هذه

الواو وأ%شباهها ف التاء، فتقول م'وت.ص1ل وم'وت.ف1ق وم'وت.ع1د ونو ذلك،
وغيهم ي'د\غم فيقول م'ت_ص1ل وم'ت_ف1ق وم'ت_ع1د.

وأ%و\ص.له غي'ه وو.ص.ل%: بعن ات_ص.ل أ%ي د.عا دع\وى الاهلية، وهو
أ%ن يقول: يال% فلن وف التنزيل العزيز: إ,ل� الذين ي.ص1لون إ,ل قوم

بينكم وبينهم ميثاق¬؛ أ%ي ي.ت_ص1لون؛ العن اقت'لوهم ول ت.ت_خ1ذوا
منهم أ%ولياء إ,ل� م.ن, ات_ص.ل بقوم بينكم وبينهم م1يثاق واع\ت.ز.و\ا
إ,ليهم. وات_ص.ل% الرجل�: انتس.ب وهو من ذلك؛ قال ال4عشى:

إ,ذا ات_ص.ل%ت\ قالت\ ل1ب.ك}ر, بن, وائ1ل�،
وب.ك}ر¬ س.ب.ت\ها، وال�ن'وف' ر.واغ1م'

(* قوله «قالت لبكر» ف الكم والتهذيب: قالت أ%بكر إل).
أ%ي إ,ذا انت.س.ب.ت\. وقال ابن ال4عراب ف قوله: إ,ل الذين ي.ص1لون
إ,ل قوم؛ أ%ي ي.نت.س3بون. قال ال4زهري: والت>صال أ%يضاv الع\تزاء�

النهي� عنه إ,ذا قال يال% بن فلن ابن السكيت: الت>صال أ%ن يقول يا
�ل%ف�لن، والعتزاء� أ%ن يقول أ%نا ابن' فلن. وقال أ%بو عمرو: التصال
د'عاء الرجل ر.ه\طه د1ن\ياv، والع\تزاء� عند شيء يعجب'ه فيقول أ%نا ابن

فلن. وف الديث: م.ن, ات_ص.ل% فأ%ع1ضeوه أ%ي م.ن, اد_عى د.ع\وى
الاهلية، وهي قولم يال% فلن، فأ%ع1ضeوه أ%ي قولوا له اع\ض.ض\ أ%ي\ر. أ%بيك.

يقال: و.ص.ل إ,ليه وات_ص.ل إ,ذا انت.مى. وف حديث أ�ب.ي¼: أ%نه
أ%ع.ض_ إ,نساناv ات_ص.ل.

والواص1لة من النساء: الت ت.ص1ل شع.ر.ها بشع.ر غيها، وال�س\ت.و\ص1لة:



الطال1بة لذلك وهي الت ي'ف}ع.ل با ذلك. وف الديث: أ%ن النب، صلى
ال عليه وسلم، لع.ن. الواص1لة% وال�س\ت.و\ص1لة؛ قال أ%بو عبيد: هذا ف

الشع.ر وذلك أ%ن ت.ص1ل الرأ%ة شع.رها بش.ع.ر� آخر ز'وراv. وروي ف حديث
آخر: أ%يeما امرأ%ة{ و.ص.لت شع.رها بشعر آخر كان ز'وراv، قال: وقد

ر.خ_ص.ت الفقهاء ف الق%رام1ل وكلY شيء و'ص1ل به الشعر، وما ل يكن الو.ص\ل
(* قوله «وما ل يكن الوصل» أي الوصول به شعراv إل) شعراv فل بأ}س به.

وروي عن عائشة أ%نا قالت: ليست الواص1لة� بالت ت.ع\نون، ول بأ}س. أ%ن}
ت.ع\ر.ى الرأ%ة� عن الشع.ر فت.ص'3ل ق%ر\ناv من قر'ونا بص'وف{ أ%سو.د،

وإ,نا الواص1لة الت تكون بغي�اv ف ش.بيب.ت1ها، فإ,ذا أ%س.ن_ت\
وص.ل%ت\ها بالق1يادة؛ قال ابن ال4ثي: قال أ%حد بن حنبل ل�ا ذ�ك1ر ذلك له:

vوص1لة وواص.ل%ه' م'واص.لة vما سعت بأ%ع\ج.ب من ذلك. وو.ص.له و.ص\ل
وو,صالv كلها يكون ف ع.فاف الب� ود.عار.ت1ه، وكذلك و.ص.ل ح.ب\له

و.ص\لv وص1لةv؛ قال أ%بو ذؤيب:
فإ,ن و.ص.ل%ت\ ح.ب\ل% الص_فاء ف%د'م\ لا،
وإ,ن ص.ر.م.ت\ه فان\ص.ر,ف عن ت.جام'ل

وواص.ل% ح.ب\له: كو.ص.له. والو'ص\لة: الت>صال. والو'ص\لة: ما ات_صل
بالشيء. قال الليث: كل© شيء ات_ص.ل بشيء فما بينهما و'ص\لة، والمع

و'ص.ل. ويقال: و.ص.ل فلن ر.ح1م.ه ي.ص1لها ص1لةv. وبينهما و'ص\لة أ%ي ات>صال
وذ%ر,يعة. وو.ص.ل كتاب'ه إ,ل9 وب,رeه ي.ص1ل و'صولv، وهذا غي واقع.
،vوو,صال vإ,ذا أ%كثر من الو.ص\ل، وواص.له م'واص.لة vوو.ص_له ت.و\صيل

ومنه ال�واص.لة� بالصوم وغيه. وواص.ل}ت الص>يام و,صالv إ,ذا ل
ت'ف}ط1ر أ%ياماv ت1باعاv؛ وقد نى النب، صلى ال عليه وسلم، عن الو,صال ف

الصوم وهو أ%ن ل ي'ف}ط1ر يومي أ%و أ%ياماv، وفيه النهي عن ال�واص.لة ف
الص_لة، وقال: إ,ن� ام\ر.أv واص.ل% ف الصلة خرج منها ص1ف}راv؛ قال

عبد ال بن أ%حد بن حنبل: ما ك�ن_ا ن.د\ري ما ال�واص.لة ف الصلة حت
ق%د1م علينا الشافعيe، فمضى إ,ليه أ%ب فسأ%له عن أ%شياء وكان فيما

سأ%له عن ال�واص.لة ف الصلة، فقال الشافعي: هي ف مواضع: منها أ%ن يقول
ال3مام' ول الض�الYي فيقول م.ن خلفه آمي معاv أ%ي يقولا بعد أ%ن

يسك�ت ال3مام، ومنها أ%ن ي.ص1ل القراءة بالتكبي، ومنها السلم' عليكم
ورحة� ال في.ص1لها بالتسليمة الثانية، ال�ول فرض والثانية س'ن_ة فل



ي'ج\م.ع بينهما، ومنها إ,ذا كب_ر ال3مام فل ي'ك%ب>ر معه حت يسبقه ولو
بواو. وت.و.ص_ل}ت إ,ل فلن بو'ص\لة وسبب تو.صeلv إ,ذا تسب_بت إ,ليه

ب'ر\مة. وتوص_ل إ,ليه أ%ي تلط�ف ف الو'صول إ,ليه. وف حديث ع'ت\بة
والقدام: أ%نما كانا أ%س\ل%ما ف%ت.و.ص_ل بالشركي حت خ.رجا إ,ل

ع'بيدة بن الرث أ%ي أ%ر.ياهم أ%نما م.ع.هم حت خرجا إ,ل السلمي،
وتوص_ل بعن توس_ل وتقر_با.

والو.ص\ل: ضد الجران. والت_واص'ل: ضد الت_صار'م. وف الديث: م.ن
أ%راد أ%ن ي.طول ع'م\ره ف%ل}ي.ص1ل} ر.ح1م.ه، تكر�ر ف الديث ذكر ص1لة

الر_ح1م؛ قال ابن ال4ثي: وهي ك1ناية عن ال3حسان إ,ل ال4قر.بي من ذوي
النس.ب وال4ص\هار والع.طف عليهم والر>ف}ق بم والر>عاية ل4ح\والم،
وكذلك إ,ن ب.ع'د'وا أ%و أ%ساؤوا، وق%ط}ع الر_ح1م ضدe ذلك كلYه. يقال:

و.ص.ل ر.ح1م.ه ي.ص1ل�ها و.ص\لv وص1لةv، والاء فيها ع1و.ض من الواو
الذوفة فكأ%نه بال3حسان إ,ليهم قد و.ص.ل ما بينه وبينهم من ع.لقة الق%رابة

vوأ%عطان و.ص\ل vوالص>ه\ر. وف حديث جابر�: إ,نه اشترى م1ن>ي ب.عيا
من ذه.ب أ%ي ص1لةv وه1بةv، كأ%نه ما ي.ت_ص1ل به أ%و ي.ت.و.ص_ل ف

م.عاشه. وو.ص.له إ,ذا أ%عطاه مالv. والص>لة: الائزة والعطي_ة. والو.ص\ل:
و.ص\ل الثوب وال�ف�. ويقال: هذا و.ص\ل هذا أ%ي مثله.

وال%و\ص1ل: ما ي'وص.ل من البل. ابن سيده: وال%و\ص1ل م.ع\ق1د الب\ل
ف ال%ب\ل.

ويقال للرج'لي ي'ذكران ب,ف1عال وقد مات أ%حدها: ف%ع.ل كذا ول ي'وص.ل
ح.يÒ بيت، وليس له ب,و.ص1يل أ%ي ل ي.ت\ب.ع'ه؛ قال الغ.ن.و,ي:

كم.ل}ق%ى ع1قال� أ%و كم.ه\ل1ك سال1م�،
ولس\ت. ل1م.ي\ت{ هالك ب,و.ص1يل,

ويروى:
وليس ل1ح.ي¼ هال1ك ب,و.ص1يل

وهو معن قول التن.خ>ل الذل:
ليس. ل1م.ي\ت{ ب,و.ص1يل�، وقد

ع'لYق. فيه ط%ر.ف' ال%و\ص1ل,
د'عاء لرجل أ%ي ل و'ص1ل هذا الي� بذا ال%يت أ%ي ل مات. معه ول
و'ص1ل باليت، ث قال: وقد ع'لYق. فيه ط%ر.ف¬ من الوت أ%ي سي.م'وت



وي.ت_ص1ل به، قال: هذا قول ابن السكيت، قال ابن سيده: والعن فيه عندي على غي
الدeعاء إ,نا ي'ريد: ليس هو ما دام ح.يìا ب,و.ص1يل� للميت على أ%نه
قد ع'لYق فيه ط%ر.ف ال%و\ص1ل أ%ي أ%نه سي.م'وت ل مالة في.ت_ص1ل به

،eا، وقال الباهلي: يقول بان اليت فل ي'واص1له اليìوإ,ن كان الن ح.ي
وقد ع'لYق ف الي الس_ب.ب الذي ي'و.ص>له إ,ل ما و.ص.ل إ,ليه اليت؛

وأ%نشد ابن ال4عراب:
إ,ن} و.ص.ل}ت الك1تاب. ص1ر\ت. إ,ل ال3،

وم.ن ي'ل}ف. واص1لv فهو م'ود1ي قال أ%بو العباس: يعن ل%و\ح ال%قابر
ي'ن\قر وي'ت\ر.ك فيه موضع للميت 

(* قوله «موضع للميت» لعله موضع لسم
اليت) ب.ياضاv، فإ,ذا مات ال3نسان� و'ص1ل ذلك الوضع باسه.

وال4و\صال: ال%فاص1ل. وف ص1فته، صلى ال عليه وسلم: أ%نه كان ف%ع\م.
ال4و\صال, أ%ي م\ت.لئ% ال4عضاء، الواحد' و,ص\ل.

وال%و\ص1ل: ال%ف}ص1ل. وم.و\ص1ل البعي: ما بي الع.ج'ز والف%خ1ذ؛ قال
أ%بو النجم:

ترى ي.ب,يس. الاء3 دون ال%و\ص1ل,
منه ب,عج\ز�، كص.فاة1 ال%ي\ح.ل,

ال%ي\ح.ل: الصeل}ب الض_خ\م. والو,ص\لن1: الع.ج'ز والف%خ1ذ، وقيل:
ط%ب.ق الظهر. والو,ص\ل والو'ص\ل: كل© عظم على ح1د.ة ل يكس.ر ول ي'خ\لط

بغيه ول ي'وص.ل به غيه، وهو الك%3س\ر' وال%3د\ل�، بالدال، والمع
أ%و\صال وج'د'ول، وقيل: ال4و\صال مت.م.ع العظام، وكل9ه من الو.ص\ل.

ويقال: هذا رجل و.ص1يل� هذا أ%ي مثله. والو.ص1يل: ب'رود اليمن، الواحدة
vكام1لة vو.ص1يلة. وف الديث: أ%ن أ%و_ل من ك%س.ا الكعبة كس\وة

ت'ب_ع¬، ك%س.اها ال4ن\طاع. ث كساها الو.صائل أ%ي ح1ب.ر الي.م.ن. وف حديث
عمرو: قال لعاوية ما زلت أ%ر'مe أ%م\ر.ك ب,و.ذائله وأ%ص1ل�ه' بو.صائله؛

القتيب: الو.صائل ثياب يانية، وقيل: ثياب ح'م\ر' م'خ.ط�طة يانية،
ض.ر.ب. هذا مثلv ل3حكامه إ,ياه، ويوز أ%ن يكون أ%راد بالو.صائل الص>لب،

والو.ذ1يلة قطعة من الفضة، ويقال للم1رآة الو.ذيلة� والع1ن.اس'
وال%ذ1ي_ة�؛ قال ابن ال4ثي: أ%راد بالو.صائل ما ي'وص.ل به الشيء، يقول: ما

ز,ل}ت أ�د.ب>ر أ%م\رك با ي.ج,ب أ%ن ي'وص.ل به من ال�مور الت ل غ1ن.ى به



عنها، أ%و أ%راد أ%نه ز.ي_ن أ%م\ر.ه وح.س_نه كأ%نه أ%ل}ب.س.ه الو.صائل.
وقوله عز وجل: ما ج.ع.ل ال� من ب.ح1ية{ ول سائبة{ ول و.ص1يلة{؛ قال
الفسرون: الو.ص1يلة� كانت ف الشاء خاصة، كانت الشاة إ,ذا و.ل%د.ت\
vجعلوه للتهم، فإ,ذا و.ل%د.ت\ ذك%را vنثى فهي لم، وإ,ذا و.ل%د.ت\ ذك%را�أ

وأ�نثى قالوا و.ص.ل%ت\ أ%خاها فلم ي.ذ}ب.حوا الذك%ر للتهم. والو.ص1يلة
الت كانت ف الاهلية: الناقة� الت و.ص.ل%ت\ بي عشرة أ%ب\ط�ن وهي من

الشاء الت و.ل%د.ت\ سبعة أ%ب\ط�ن ع.ناق%ي\ن ع.ناق%ي\ن، فإ,ن و.ل%د.ت ف
السابع ع.ناقاv قيل و.ص.لت\ أ%خاها فل يشر.ب ل%ب.ن. ال�م> إ,ل�

الر>جال دون النساء وت.ج\ري م.ج\ر.ى السائبة. وقال أ%بو عرفة وغيه:
الو.ص1يلة من الغنم كانوا إ,ذا و.ل%د.ت1 الشاة� ستة أ%ب\ط�ن ن.ظ%ر'وا، فإ,ن كان

السابع' ذك%راv ذ�ب,ح. وأ%ك%ل منه الرجال والنساء، وإ,ن كانت أ�نثى
ت'ر,كت\ ف الغنم، وإ,ن كانت أ�نثى وذك%راv قالوا و.ص.لت\ أ%خاها فلم ي'ذ}ب.ح

وكان ل%ح\م'ها 
(* قوله «وكان لمها» ف نسخة لبنها) ح.راماv على النساء؛

وف الصحاح: الو.ص1يلة� الت كانت ف الاهلية هي الشاة ت.ل1د' سبعة
vوع.ناقا vن ع.ناق%ي\ن ع.ناق%ي\ن، فإ,ن و.ل%د.ت\ ف الثامنة ج.د\يا�أ%ب\ط

قالوا و.ص.ل%ت\ أ%خاها، فل يذب.ح'ون أ%خاها من أ%جلها ول يشر.ب لب.نها
النساء وكان للرجال، وجر.ت\ م.ج\ر.ى السائبة. وروي عن الشافعي قال:

الو.ص1يلة الشاة ت'ن\ت.ج' ال4ب\ط�ن، فإ,ذا و.ل%د.ت\ آخ.ر. بعد ال4ب\ط�ن الت
و.ق�توا لا قيل و.ص.لت\ أ%خاها، وزاد بعضهم: ت'ن\ت.ج' ال4ب\ط�ن المسة

ع.ناق%ي\ن ع.ناق%ي\ن ف ب.ط}ن فيقال: هذه و'ص\لةD ت.ص1ل� كل� ذي بطن
بأ%خ� له معه، وزاد بعضهم فقال: قد ي.ص1لونا ف ثلثة أ%ب\ط�ن وي'وص1لونا
ف خسة وف سبعة. والو.ص1يلة�: ال4رض الواسعة البعيدة كأ%نا و'ص1ل%ت\

بأ�خ\رى، ويقال: قطعنا و.ص1يلة بعيدة. وروي عن ابن مسعود أ%نه قال: إ,ذا
كنت ف الو.ص1يلة فأ%ع\ط1 راح1لت.ك. ح.ظ�ها، قال: ل ي'ر,د بالو.ص1يلة

ههنا ال4رض البعيدة ولكنه أ%راد أ%رضاv م'ك}ل1ئة ت.ت_صل بأ�خرى ذات1
ك%ل�؛ قال: وف ال�ول يقول لبيد:

،vم.ج\ر'ودة vولقد ق%ط%ع\ت و.ص1يلة
ي.ب\كي الص_د.ى فيها ل1ش.ج\و, الب'وم,

والو.ص1يلة: الع1م.ارة وال1ص\ب، س>يت بذلك 



(* قوله «سيت بذلك إل»
عبارة الكم: سيت بذلك لتصالا واتصال الناس فيها، والوصائل ثياب

يانية مططة بيض وحر على التشبيه بذلك، واحدتا وصيلة) واحدتا
و.ص1يلة.وح.ر\ف' الو.ص\ل: هو الذي بعد الر_و,ي>، وهو على ضربي: أ%حدها ما

كان بعده خروج كقوله:
عف%ت1 الد>يار' م.ح.ل©ها ف%م'قام'ها

والثان أ%ن ل يكون بعده خروج¬ كقوله:
أ%ل طال% هذا الليل� واز\و.ر_ جان,ب'ه\،

وأ%ر_ق%ن أ%ن ل ح.ليلD أ�لع1ب'ه\
vأ%و واوا éقال ال4خفش: يلزم بعد الر_و,ي> الو.ص\ل ول يكون إ,ل ياء
أ%و أ%ل1فاv كل واحدة منهن� ساكنة ف الشعر ال�ط}ل%ق، قال: ويكون

الو.ص\ل أ%يضاv هاءé ال3ض\مار وذلك هاء� التأ}نيث الت ف ح.م\زة ونوها،
وهاء� للم'ذك�ر والؤ.نث متحر>كة كانت أ%و ساكنة نو غ�لم1ه وغ�لم1ها،

والاء الت ت'ب.ي_ن با الركة نو ع.ل%ي_ه\ وع.م_ه\ واق}ض1ه1
واد\ع'ه'، يريد ع.ل%ي_ وع.م_ واقض, وادع'، فأ�دخلت الاء لت'ب.ي_ن با حركة

الروف؛ قال ابن جن: فقول ال4خفش يلزم بعد الر_و,ي> الو.ص\ل، ل يريد
به أ%نه ل ب'د_ مع كل ر.وي� أ%ن ي.ت\ب.عه الو.ص\ل، أ%ل ترى أ%ن قول

العجاج:
قد ج.ب.ر الد>ين. ال3ل%ه' فج.ب.ر\

ل و.ص\ل معه؛ وأ%ن قول الخر:
يا صاح1ب.ي_ ف%د.ت\ نف}سي ن'فوس.كما،

وحي\ث�ما ك�ن\ت'ما لق%ي\ت'ما ر.ش.د.ا
إ,نا فيه و.ص\ل ل غي، ولكن ال4خفش إ,نا يريد أ%نه ما يوز أ%ن

يأ}ت بعد الر_و,ي¼، فإ,ذا أ%ت.ى ل%ز,م فلم يكن منه ب'دÒ، فأ%ج\م.ل
الق%و\ل% وهو يعتقد تفص1يله، وجعه ابن جن على و'ص'ول، وقياس'ه أ%ن ل

ي'ج\م.ع. والص>لة�: كالو.ص\ل الذي هو الرف الذي بعد الر_و,ي� وقد و.ص.ل به.
وليلة الو.ص\ل: آخر ليلة من الشهر لت>صالا بالشهر الخ.ر..

وال%و\ص1ل: أ%رض بي الع1راق والزيرة؛ وف التهذيب: وم.و\ص1ل ك�ورة
معروفة؛ وقول الشاعر:

وب.ص\ر.ة ال4ز\د1 م1ن_ا، والع1راق' لنا،



وال%و\ص1لن1، وم1ن_ا ال1ص\ر' وال%ر.م'
يريد ال%و\ص1ل والزيرة.

وال%و\صول�: داب_ة على شكل الد_ب\ر, أ%س\و.د وأ%ح\م.ر ت.ل}س.ع
الناس.. وال%و\صول من الدواب�: الذي ل ي.ن\ز' على أ�م>ه غي' أ%بيه؛ عن ابن

ال4عراب؛ وأ%نشد:
هذا ف%ص1يلD ليس بال%و\صول,،

لك1ن\ ل1ف%ح\ل� طرقة ف%ح1يل,
وو.اص1ل: اسم رجل، والمع أ%واص1ل بقل}ب الواو هزة كراهة اجتماع

الواوين. وم.و\صول: اسم رجل؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
،Dمالة�أ%غ%ر_ك.، يا م.و\صول�، منها ث

وب.ق}لD بأ%ك}ناف1 الغ.ر,يف1 ت'ؤان�؟
أ%راد ت'ؤام فأ%بدل.

والي.أ}ص'ول: ال4ص\ل�؛ قال أ%بو وجزة:
ي.ه'زe ر.و\ق%ي\ ر,مالð كأ%ن_هما

�ع'ود.ا م.د.او,س. ي.أ}صولD ويأ}صول
.Dوأ%ص\ل Dيريد أ%ص\ل

�@وعل: الو.ع\ل� والو.ع1ل�: ال�ر\و,يe. قال ابن سيده: الو.ع1ل والو'ع1ل
جيعاv ت.ي\س البل؛ ال4خية نادرة، وفيه من اللغات ما ي.ط�ر,د ف هذا

الن_ح\و,. قال الليث: ولغة العرب و'ع1لD، بضم الواو وكسر العي، من غي
أ%ن يكون ذلك مط�ر,داv ل4نه ل يئ ف كلمهم ف�ع1لD اساv إ,ل�

د'ئلD، وهو شاذ؛ قال ال4زهري: وأ%ما الو'ع1ل� فما سعته لغي الليث،
والمع أ%و\عالD وو'ع'ولD وو'ع'لD وو.ع1لةD؛ ال4خية اسم للجمع، وال3نثى
�و.ع1لة بلفظ المع، وم.و\ع.لةD اسم جع، ونظيه مف}د.رةD، وهي الو'ع'ول

أ%يضاv. وال4و\عال� والو'ع'ول: ال4شراف' والرؤ'وس يشب_هون بال4و\عال
الت ل ت'رى إ,ل ف رؤوس البال. وف الديث: ل ت.قوم' الساعة� حت

ت.ه\ل1ك ال4و\عال، يعن ال4شراف. ويقال ل4شراف الناس الو'ع'ول،
ول4راذ1ل1هم التeح'وت. وف حديث أ%ب هريرة: ل ت.قوم الساعة حت ت.ع\ل�و.

التeح'وت' وت.ه\ل1ك الو'ع'ول، وروي مرفوعاv مثله؛ قال الوهري: أ%ي ي.غ\لب
الضeع.فاء� من الناس أ%ق}و,ياء4هم. وقد اس\ت.و\ع.لت1 ال4و\عال إ,ذا ذهب.ت\

ف ق�ل%ل, البال؛ قال ذو الرمة:



ولو ك%ل�م.ت\ م'س\ت.و\ع1لv ف ع.م.اية{،
ت.ص.ب_اه' من أ%ع\ل%ى ع.م.اية% ق1يل�ها

يعن و.ع1لv م'س\ت.و\ع1لv ف ق�ل�ة ع.م.اية%، وهو جب.ل. وف الديث
ف تفسي قوله1: وي.ح\م1ل� ع.ر\ش. رب>ك ف%و\ق%هم ي.ومئذ{ ثانيةD، قيل:

ثانية� أ%و\عال� أ%ي ملئكة على صورة ال4و\عال,. وف حديث ابن عباس: ف
الو.ع1ل شاةD يعن إ,ذا ق%تله ال�ح\ر,م. وما ل عنه و.ع\لD وو.ع\ي¬ أ%ي

ما ل منه ب'دÒ. وقال الفراء: ما ل عنه و.غ}لD، بالغي معجمةv، أ%ي
ل%ج.أD. والو.ع\ل�، خفيف: بنزلة ب'د�. وهم\ علينا و.ع\لD واحد، بالتسكي،

،�أ%ي ض1ل%ع واحد أ%ي متم1عون علينا بالعداوة. والو.ع\ل�: ال%ل}ج.أ
واس\ت.و\ع.ل إ,ليه. يقال: ما و.جد و.ع\لv ول و.غ}لv ي.ل}ج.أ� إ,ليه أ%ي

م.و\ئلv ي.ئ1ل إ,ليه؛ قال ذو الرمة:
حت إ,ذا ل ي.ج,د\ و.ع\لv ون.ج\ن.ح.ها،

م.خافة% الر_م\ي,، حت ك�ل©ها ه1يم'
وقال الليل: معناه ل ي.ج,د\ ب'دìا، وأ%نشد الفراء هذا البيت بالغي

العجمة؛ قال ابن بري: الضمي ف قوله حت إ,ذا ل ي.ج,د\ و.ع\لv يعود
على ع.ي\ر� تقدم ذكره؛ ومثله للق�لخ:

إ,ن إ,ذا ما ال4م\ر' كان م.ع\ل،
ول أ%ج,د\ من د'ون1 ش.ر¼ و.ع\ل

وت.و.ع_ل}ت البل: ع.ل%و\ته مثل ت.و.ق�ل}ت.
eم�وذ�و أ%و\عال� وذات أ%و\عال�، كلها: موضع، وقيل: هي ه.ض\بةD. وأ

أ%و\عال: موضع؛ قال العجاج:
وأ�مe أ%و\عال� ك%ه.ا أ%و أ%ق}ر.ب.ا،

ذات. الي.م1ي,، غي ما إ,ن} ي.ن\ك%ب.ا
سيت بذلك لجتماع الو'ع'ول إ,ليها. والو.ع\لة�: الوضع ال%ن,يع' من

البل، وقيل: صخ\رةD م'ش\ر,فةD على البل، وقيل: الص_خ\رة الشر,فة من
البل.

ويقال لع'ر\وة القميص الو.ع\لة�، ول1ز,ر>ه الز>ير'. وو.ع\لة� الق%د.ح:
ع'ر\و.ت'ه الت ي'ع.ل�ق با، وكذلك ال3ب\ريق. ووع\لة�: اسم شاعر من

:Dج.ر\م؛ قال ابن سيده: وو.ع\لة اسم رجل س>ي بأ%حد هذه ال4شياء. وو.ع\ل
شعبان�. وو.ع1ل: ش.و�الD، وقيل: و.ع1ل شعبان، وجع ذلك كله أ%و\عال



وو,ع\لنD. وو'ع.ي\لة: اسم ماء؛ قال الراعي:
ت.ر.و_ح واس\ت.ن\ع.ى به من و'ع1ي\لة{
م.وار,د' منها م'س\ت.قيم¬ وجائر'

وو'عالD: اسم جبل؛ قال ال4خطل:
ل1م.ن, الد>يار' ب,حائل� ف%و'ع.ال,

د.ر.س.ت\، وغ%ي_رها سن'ون خ.و.ال؟
وقال النابغة:

أ%م1ن\ ظ%ل�مة% الد>م.ن' الب.و.ال،
ب'ر\ف%ض> ال�ب.ي>، إ,ل و'ع.ال,؟

ال�ب.يe: اسم موضع، ويروى ال%ن�، بالنون، وكلها م.س\موع.
@وغل: الو.غ}ل� من الرجال: الن_ذ}ل والضعيف الساقط القص>ر ف

ال4شياء، والمع أ%و\غال؛ وأ%نشد:
وحاج,ب� ك%ر\د.س.ه ف ال%ب\ل,
م1ن_ا غ�لم¬ كان غي. و.غ}ل,،
حت افتدى م1ن_ا بال� ج,ب\ل,

.Dليس منه، والمع أ%و\غال vوالو.غ}ل والو.غ1ل: الد_عي نس.با
والو.غ}ل� والو.غ1ل�: الس_ي>ء� الغ1ذاء، وحكى سيبويه و.غ1ل على الضارعة.

والو.غ}ل والواغ1ل�؛ ال�ول عن كراع: الذي يدخ'ل على القوم ف طعامهم وشرابم
من غي أ%ن ي.د\ع'وه إ,ليه أ%و ي'ن\ف1ق معهم مثل ما أ%نف%ق�وا؛ قال

الشاعر:
فم.ت واغ1لD ي.ن'ب\ه'م\ ي'ح.يeو

ه'، وت'ع\ط%ف\ عليه كأ}س' الساقي
ويروى: وت.ع\ط1ف\ عليه كفe الساقي؛ وقال امرؤ القيس:

فاليوم. أ�سق%ى غي. م'س\ت.ح\ق1ب�
إ,ث}ماv من ال، ول واغ1ل,

وقيل: الواغ1ل� الداخ1ل على القوم ف ش.رابم، وقيل: هو الداخ1ل عليهم
ف طعامهم، وقال يعقوب: الواغ1ل� ف الشراب كالوار,ش ف الطعام؛ وقد

و.غ%ل% ي.غ1ل� و.غ%لناv وو.غ}لv إ,ذا دخل على القوم ف ش.رابم فش.ر,ب معهم
من غي أ%ن ي'د\عى إ,ليه، واسم ذلك الشراب الو.غ}ل�؛ قال عمرو بن

ق%م1يئة:إ,ن أ%ك' م1س\ك1ياv فل أ%شر.ب الـ



ـو.غ}ل%، ول ي.سل%م' م1ن>ي الب.عي
وش'رب¬ واغ1لD على النس.ب؛ قال العدي:

فش.ر,ب\نا غي ش'ر\ب� واغ1ل�،
وع.ل%ل}نا ع.ل%لv بعد ن.ه.ل}

وف حديث علي�، عليه السلم: الت.ع.ل9ق با كالواغ1ل ال�د.ف�ع؛
الواغ1ل� الذي ي.ه\ج'م على الشeر_اب ليشرب معهم وليس منهم فل ي.زال

م'د.ف�عاv بينهم.
وف حديث القداد: فلم�ا أ%ن و.غ%ل%ت\ ف ب.طن أ%ي د.خ.لت\. وو.غ%ل% ف

الشيء و'غولv: دخل فيه وتوارى به، وقد خ'ص_ ذلك بالشج.ر فقيل: و.غ%ل
الرجل ي.غ1ل و'غولv وو.غ}لv أ%ي دخل ف الشجر وت.وارى فيه. وو.غ%ل: ذه.ب

وأ%بع.د؛ قال الراعي:
قالت س'ل%يمى: أ%ت.ن\وي اليوم. أ%م\ ت.غ1ل�؟

�وقد ي'ن.س>يك. بعض. الاجة1 الع.ج.ل
وكذلك أ%و\غ%ل ف البلد ونوها. وتو.غ�ل ف ال4رض: ذه.ب فأ%بع.د
فيها، وكذلك أ%و\غ%ل ف الع1ل}م. وف الديث: إ,ن هذا الدين م.ت1ي¬

فأ%و\غ1ل} فيه ب,ر,فق�؛ ي'ريد س1ر\ فيه بر,فق وابل�غ, الغاية الق�ص\وى منه
بالر>فق، ل على سبيل التهاف�ت1 وال�ر\ق، ول تم1ل على نفسك وتكلYفها ما ل

ت'طيقه فت.عج,ز. وت.تر'ك الدين والع.مل. وف حديث ع1ك}رمة: م.ن ل
يغتس3ل يوم المعة ف%ل}ي.س\ت.و\غ1ل أ%ي ف%ليغ\س3ل م.غاب,ن.ه وم.عاط1ف. جسده،

وهو اس\ت1ف}عال من الو'غ�ول الدeخول، وكل© داخ1ل فهو واغ1ل؛ وكل© داخ1ل
ف شيء د'خول% مستعج,ل� فقد أ%و\غ%ل فيه. قال أ%بو زيد: غ%ل� ف البلد

وأ%وغ%ل بعن واحد إ,ذا ذهب فيها. أ%و\غ%ل القوم' وت.و.غ�لوا إ,ذا
أ%م\ع.نوا ف الس�ي. والو'غول: الدخول ف الشيء.

وال3يغال�: الس_ي السريع'، وقيل: الشديد وال3م\عان� ف السي؛ قال
ال4عشى:

م.ر,ح.ت\ ح'ر_ة، كق%ن\ط%ر.ة1 الرeو
م1ي>، ت.ف}ر,ي ال%ج,ي بال3ر\قال

،vك%وك1ب، وخدا�تقط%ع' ال4مع.ز. ال
ب,ن.واج� س.ر,يعة1 ال3يغال

وأ%و\غ%ل القوم إ,ذا أ%م\ع.نوا ف س.ي,هم داخ1لي بي ظ%ه\ران ال1بال



أ%و ف أ%رض العد'و>، وكذلك توغ�لوا وتغ.ل}غ.لوا، وأ%ما الو'غول فإ,نه
الدeخول ف الشيء وإ,ن ل ي'بع.د فيه، وأ%و\غ%ل%ت\ه الاجة�؛ قال

التنخل الذل:
حت ي.ج,يء وج'ن\ح' الليل ي'وغ1ل�ه،

والش_و\ك' ف و.ضح, الر>ج\لي م.ركوز'
،Dوالعروف و.ع\ل ،Dوقيل أ%ي م.لج.أ ،Òأ%ي ب'د Dوما لك. عن ذلك و.غ}ل

وقد تقدم، وزعم يعقوب أ%ن غ%ي\نه بد.ل من عي و.ع\ل، وزعم ال4صمعي أ%ن
الواغ1ل الذي هو الداخ1ل� على القوم ف ش.رابم ول ي'د\ع. إ,نا اشتق_ من
هذا أ%ي ليس له مكان يلج.أ� إ,ليه؛ قال ابن سيده: فإ,ن كان هذا فخ.ليق¬

أ%ن ل يكون بد.لv ل4ن� ال�ب\دل ل يبلغ من القوة أ%ن يصر_ف هذا
التصريف. والو.غ}ل�: الشجر اللتفe؛ أ%نشد أ%بو حنيفة:

فلم_ا رأ%ى أ%ن} ليس دون س.واد1ها
ض.راء#، ول و.غ}لD من ال%ر.جات

واس\ت.و\غ%ل الرجل�: غ%س.ل م.غاب,ن.ه وب.واط1ن أ%عضائه، وال أ%علم.
@وفل: الو.ف}ل�: الشيء القليل.

@وقل: و.ق%ل ف البل، بالفتح، ي.ق1ل� و.ق}لv وو'قولv وتو.ق�ل
ت.و.ق©لv: ص.ع_د فيه، وفرس¬ و.ق1لD وو.ق�لD وو.ق%لD، وكذلك الو.ع1ل؛ قال ابن

م'ق}ب,ل:
ع.و\داv أ%ح.م_ الق%را إ,ز\م.و\لةv و.ق%ل،

يأ}ت ت'راث% أ%بيه ي.ت\ب.ع' الق%ذفا
والواق1ل�: الصاع1د' بي ح'زونة1 البال، وكل© صاع1د{ ف شيء

م'ت.و.قYلD. و.ق%ل ي.ق1ل و.ق}لv: ر.ف%ع ر,جلv وأ%ثب.ت أ�خرى؛ قال
ال4عشى:وه1ق}لD ي.ق1ل� ال%ش\ي.

مع. الر_ب\داء3 والر_أ}ل,
وقال أ%بو حنيفة: الو.ق%ل� الك%ر.ب' الذي ل ي'س\ت.قص، فبقيت\ أ�صوله

بار,زة ف ال1ذ}ع، فأ%مكن ال�ر\ت.ق1ي. أ%ن ي.ر\ت.ق1ي. فيها، وكل©ه من
الت_و.ق©ل الذي هو الصeعود. وف الثل: أ%و\ق%ل� من غ�ف}ر�، وهو و.لد

ال�رو,ي_ة. وفرس و.ق1لD، بالكسر، إ,ذا أ%حسن الدخول بي البال. وف حديث
أ�م زرع: ليس ب,ل%ب,د{ في'ت.و.ق�ل؛ الت_و.ق©ل: ال3سراع' ف

الصeعود. وف حديث ظ%بيان: فت.و.ق�ل%ت\ بنا الق1لص. وف حديث عمر: ل�ا كان



يوم' أ�ح'د كنت أ%تو.ق�ل كما ت.ت.و.ق�ل ال�ر\و,ي_ة� أ%ي أ%صع.د فيه
كما ت.ص\ع.د أ�نثى الو'عول والو.ق%ل�: الجارة.

والو.ق}ل�، بالتسكي: شجر ال�ق}ل، واحدته و.ق}لة، وقد يقال: الد_و\م'
شجر ال�ق}ل والو.ق}ل� ث%م.ره؛ قال ال4زهري: وسعت غي واحد{ من بن

كلب يقول: الو.ق}ل� ثرة ال�ق}ل؛ ودل على صحته قول العدي:
،vد.ي_ة�وكأ%ن� ع1ي.ه'م'، ت'ح.ث© غ

د.و\م¬ ي.ن'وء� بيان,ع, ال4و\قال
(* قوله «بيانع» ف التهذيب والتكملة: بناعم).

فالد_و\م: شجر ال�ق}ل، وأ%و\قاله ثار'ه، وجع الو.ق}ل أ%و\قال؛ قال
الشاعر:

ل ي.م\ن.ع الشeر\ب. منها غي' أ%ن ه.ت.ف%ت\
ح.مامةD ف س.ح'وق� ذات1 أ%و\قال,

:vأ%يضا �والس_ح'وق: ما طال من الد_و\م، وأ%و\قاله: ثار'ه، والو.ق}لة
ن.وات'ه، وجعه و'قولD كب.د\رة وب'دور� وص.خ\رة وص'خور، وال أ%علم.

@وكل: ف أ%ساء ال تعال الو.ك1يل�: هو القيم الكفيل بأ%رزاق العباد،
وحقيقته أ%نه يستقل© بأ%مر ال%و\كول إ,ليه. وف التنزيل العزيز: أ%ن

ل ت.ت_خ1ذوا من د'ون وك1يلv؛ قال الفراء: يقال ر.بìا ويقال كاف1ياv؛
ابن ال4نباري: وقيل الو.ك1يل� الافظ، وقال أ%بو إ,سحق: الو.ك1يل� ف
صفة ال تعال الذي تو.ك�ل بالقيام بميع ما خ.ل%ق، وقال بعضهم:
الو.ك1يل� الكفيل ون,ع\م. الك%ف1يل بأ%رزاق1نا، وقال ف قولم ح.س\ب'نا ال
ون,ع\م الو.ك1يل�: كاف1ينا ال� ون,ع\م. الكاف، كقولك: رازقنا ال� ون,ع\م

الرازق؛ وأ%نشد أ%بو اليثم ف الو.ك1يل بعن الر_ب>:
وداخ1لة{ غ%و\راv، وبالغ.و\ر, أ�خر,جت\،
وبالاء س1يق%ت\، حي حان% د'خول�ها
ث%و.ت\ فيه ح.و\لv م'ظل1ماv جارياv لا،

فس'ر_ت\ به ح.ق¾ا وس'ر_ و.ك1يل�ها
داخ1لة غ%و\راv: يعن ج.ن,ي الناقة غار. ف ر.ح1م, الناقة، وبالغ.و\ر

أ�خ\ر,جت: بالر_ح1م أ�خ\رجت من البطن، بالاء س1يق%ت\ إ,ل الر_حم حي
ح.م.لت\ه، س'ر_ت يعن ال�م� بالني، وس'ر_ وكيل�ها: يعن ر.ب_ الناقة

س.ر_ه خ'روج' ال%ني.



وال�ت.و.كYل على ال: الذي يعلم أ%ن ال كاف1لD رزقه وأ%م\ر.ه
في\ك%ن إ,ليه وح\د.ه ول يتو.ك�ل على غيه. ابن سيده: و.ك1ل% بال وتو.ك�ل

عليه وات_ك%ل است.س\لم إ,ليه، وتكر�ر ف الديث ذكر الت_وك©ل؛ يقال:
توك�ل بال4مر إ,ذا ض.م1ن الق1يام. به، وو.ك%ل}ت أ%مري إ,ل فلن أ%ي
أ%ل%أ}ت'ه إ,ليه واعتمدت فيه عليه، وو.ك�ل فلنD فلناv إ,ذا است.ك}فاه
أ%مر.ه ث1قةv بك1فايت1ه أ%و ع.ج\زاv عن الق1يام بأ%مر نفسه. وو.ك%ل إ,ليه
ال4مر.: سل�مه. وو.ك%ل%ه إ,ل رأ}يه و.ك}لv وو'ك�ولv: تركه؛ وأ%نشد

ابن بري لراجز:
ل�ا رأ%يت أ%ن_ن راع1ي غ%ن.م\،

وإ,ن_ما وك}لD على بعض, ال%د.م\
ع.ج\ز¬ وت.ع\ذ1ير¬، إ,ذا ال4مر' أ%ز.م\

أ%راد أ%ن� التوك©ل على بعض الد.م ع.ج\ز¬.
ورجل و.ك%لD، بالتحريك، وو'ك%لة مثل ه'م.زة وت'ك%لة على البد.ل

وم'واك1ل: عاج,ز¬ كثي التكال على غيه. يقال: و'ك%لةD ت'ك%لةD أ%ي عاجز ي.ك1ل
أ%مره إ,ل غيه وي.ت_ك1ل عليه؛ قالت امرأ%ة:

ول تكون.ن_ ك%ه,ل�و\ف{ و.ك%ل}
الو.ك%ل: الذي ي.ك1ل� أ%مره إ,ل غيه؛ قال ابن بري: وهذه الرأ%ة هي

م.ن\فوسة بنت زيد اليل؛ قال: والر_ج.ز إ,نا هو لزوجها قيس بن عاصم،
وهو:أ%ش\ب,ه\ أ%با أ�م>ك.، أ%و أ%شب,ه\ ع.م.ل}،

ول ت.كون.ن_ ك%ه,ل�و\ف{ و.ك%ل}
ي'ص\ب,ح' ف م.ض\ج.عه قد ان\ج.د.ل}،

وار\ق. إ,ل ال%ي\رات ز.ن\أv ف ال%ب.ل}
وأ%ما الذي قالته م.ن\فوسة فإ,نا قالته ف ولدها حكيم:

أ%ش\ب,ه\ أ%خي، أ%و أ%شب,ه.ن\ أ%باكا
أ%م�ا أ%ب ف%ل%ن\ ت.نال ذاكا
ت.ق}ص'ر أ%ن} ت.نال%ه ي.داكا
:vثلم أ%يضا�وقال أ%بو ال

حام1ي ال%قيقة1 ل وان{ ول و.ك%ل
اللحيان: رجل و.ك%لD إ,ذا كان ضعيفاv ليس بناف1ذ{. ويقال: رجل م'واك1ل

أ%ي ل تده خفيفاv، بغي هز. ويقال: فيه و.كالD أ%ي ب'ط}ء# وب.لدة.



وف الديث: كان إ,ذا مشى ع'ر,ف ف مشيه أ%نه غي غ%ر,ض� ول و.ك%ل؛
الو.ك%ل� والو.ك1ل�: البليد' والبان، وقيل: العاجز الذي ي.ك1ل� أ%مره إ,ل
غيه. وف م.ق}ت.ل السي، عليه السلم، قال سنان قاتل�ه للحج_اج:

و.ل�ي\ت' رأ}س.ه 
(* قوله «وليت رأسه» ضبط ف الصل والنهاية بفتح التاء والظاهر
انه بضمها) ام\ر.أv غي و.ك%ل، وف رواية: وك%ل}ت'ه إ,ل غي و.ك%ل، يعن

نفس.ه. ويقال: قد ات_ك%ل عليك فلن وأ%و\ك%ل عليك فلن بعن واحد.
ويقال: قد أ%و\ك%ل}ت على أ%خيك العمل أ%ي خل�يته كل9ه. ورجل و'ك%لةD إ,ذا

كان ي.ك1ل� أ%مر,ه إ,ل الناس. وواك%ل}ت فلناv م'واكلةv إ,ذا ات_ك%ل}ت
عليه وات_ك%ل هو عليك.

:eالضعف؛ قال أ%بو الط�م.حان الق%ي\ن,ي :�والو.كال
إ,ذا واك%ل}ت.ه ل ي'واك1ل

وقال أ%بو طالب:
vوما ت.ر\ك' ق%و\م�، ل أ%با لك.، س.ي>دا
ي.ح'وط� الذYمار. غي ذ%ر\ب� م'واك1ل

وواك%ل%ت1 الدابة� و,كالv: أ%ساءت السي.؛ وقيل: ال�واك1ل� من الدواب�
ال�ر\ك1ح' إ,ل التأ%خeر. وتواك%ل% القوم م'واك%لةv وو,كالv: ات_ك%ل

بعضهم على بعض. أ%بو عمرو: ال�واك1ل� من اليل الذي ي.ت_ك1ل على صاحبه
ف الع.د\و. وف حديث الفضل بن العباس وابن ربيعة: أ%ت.ياه يسأ%لنه
الس>قاية فت.واك%ل الكلم. أ%ي ات_ك%ل كل© واحد منهما على الخر فيه.

يقال: اس\ت.ع.ن\ت القوم. فت.واك%لوا أ%ي وكل%ن بعض'هم إ,ل بعض؛ ومنه حديث
ابن ي.ع\م.ر: فظننت أ%نه سي.ك1ل� الكلم. إ,ل�؛ ومنه حديث ل�ق}مان:
وإ,ذا كان الشأ}ن� ات_ك%ل أ%ي إ,ذا وقع ال4مر ل ي.ن\ه.ض فيه وي.ك1له

إ,ل غيه. وف الديث: أ%نه نى عن ال�واكلة؛ قيل: هو من الت>كال ف
ال�مور وأ%ن ي.ت_كل كل© واحد منهما على الخر. يقال: رجل و'ك%ل%ةD إ,ذا

كث�ر منه الت>كال على غيه فن'هي عنه لا فيه من الت_ناف�ر والتقاط�ع،
وأ%ن ي.ك1ل صاحبه إ,ل نفسه ول ي'عينه فيما ي.ن'وب'ه، وقيل: إ,نا هو

:Dم'فاعلة من ال4ك}ل، والواو م'ب\د.لة من المزة، وقد تقد�م. وفرس واك1ل
ي.ت_ك1ل� على صاحبه ف الع.د\و, ويتاج إ,ل الضر\ب. ويقال: داب_ة فيها

و,كالD شديد وو.كالD شديد، بالفتح والكسر. وو.ك%ل%ت1 الدابة�: ف%ت.ر.ت؛



قال القطامي:
و.ك%ل%ت\ فقل}ت لا: الن_جاء4 ت.ناو.ل

ب,ي. حاجت.ي، وت.ج.ن_ب ه.م\دانا
والو.ك1يل�: ال%ريء�، وقد يكون الو.ك1يل� للجمع، وكذلك ال�نثى، وقد

و.ك�له على ال4م\ر، والسم الو.كالة والو,ك%الة�. وو.ك1يل� الرجل: الذي
ي.قوم بأ%مره، س>ي و.ك1يلv ل4ن م'و.كYله قد و.ك%ل إ,ليه القيام.

بأ%مره فهو م.و\كولD إ,ليه ال4مر'. والو.ك1يل�، على هذا القول: ف%ع1يل بعن
مفعول. وتقول: اللهم ل ت.ك1ل}نا إ,ل أ%نفسنا. وف حديث الدعاء: ل

ت.ك1ل}ن إ,ل نفسي ط%ر\فة% ع.ي\ن� ف%أ%ه\ل1ك.. وف الديث: وو.ك%ل%ها إ,ل
ال أ%ي ص.ر.ف أ%م\ر.ها إ,ليه. وف الديث: م.ن\ تو.ك�ل با بي

ل%ح\ي.ي\ه ور,ج\ل%ي\ه1 تو.ك�ل}ت له بالن_ة؛ قيل: هو بعن تك%ف�ل. الوهري:
.vمعروف. يقال: و.ك�ل}ته بأ%مر كذا ت.و\ك1يل �الو.ك1يل

والت_و.ك©ل: إ,ظ}هار' الع.ج\ز, والع\تماد على غيك، والسم
التeك}لن. وات_ك%ل}ت على فلن ف أ%مري إ,ذا اعتمدته، وأ%صله او\ت.ك%ل}ت، قلبت

الواو' ياء لنكسار ما قبلها ث أ�بدلت منها التاء فأ�دغمت ف تاء
الفتعال، ث ب'ن,ي.ت على هذا ال3دغام أ%ساء# من ال1ثال، وإ,ن ل تكن فيها

تلك العلة، توهeماv أ%ن التاء أ%صلية ل4ن هذا ال3دغام ل يوز إ,ظهاره
ف حال، فم1ن\ تلك ال4ساء التeك%لة والتeك}لن والتeخ.مة والتeه.مة

Dوالت_ق}و.ى، وإ,ذ صغ_رت قلت ت'ك%ي\لة �والتeجاه' والتeراث
وت'خ.ي\مة، ول ت'عيد الواو ل4ن هذه حروف أ�ل}ز,م.ت البد.ل فبقيت ف التصغي

والمع,. وو.ك%ل%ه إ,ل نفسه و.ك}لv وو'ك�ولv، وهذا ال4مر م.و\كولD إ,ل
رأ}ي,ك؛ وقوله 

(* اي النابغة، وعجز البيت:
وليل� أقاس1يه1 ب.ط1يء الك%واكب) :

ك1ل1ين ل%هم¼، يا ام.ي\مة%، ناص1ب,
أ%ي د.ع1ين.

وم.و\ك%ل، بالفتح: اسم جبل؛ وقال ثعلب: هو اسم بيت كانت ال�لوك تنز,له.
وغ�ر\ف%ة� م.و\ك%ل: موضع باليمن؛ ذكره لبيد فقال يصف الليال:

وغ%ل%ب\ن. أ%ب\ر.ه.ة% الذي أ%ل}ف%ي\ن.ه'
قد كان خ'لYد. فوق غ�ر\فة1 م.و\ك%ل



وجاء م.و\ك%ل على م.ف}ع.ل نادراv ف بابه، والق1ياس م.و\ك1لD؛ قال
الوهري: وهو شاذ مثل م.و\ح.د{؛ وأ%نشد ابن بري لل4سود:

وأ%سباب'ه أ%ه\ل%ك}ن. عاداv، وأ%نزلت
ع.ز,يزاv تغن_ى فوق غ�ر\ف%ة1 م.و\ك%ل,

@ولول: الو.ل}وال�: الب.ل}بال�. وو.ل}و.ل%ت الرأ%ة�: د.ع.ت\ بالو.ي\ل
وأ%ع\و.ل%ت\، والسم الو.ل}وال�؛ قال العجاج:

كأ%ن� أ%ص\وات. ك1لب� ت.ه\ت.ر,ش\،
هاج.ت\ ب,و.ل}و.ال� ول%ج_ت\ ف ح.ر.ش\

قال ابن بري: قال ابن جن و.ل}و.لت\ مأ}خوذ من و.ي\لD له على حد�
ع.ب.ق}س3ي¼ وخربان 

(* قوله «وخربان» هكذا ف الصل). وف حديث أ%ساء: جاءت
أ�مe جيل ف يدها ف1ه\ر¬ ولا و.ل}و.لةD. وف حديث فاطمة، عليها السلم:

ف%س.مع تو.ل}و'ل%ها ت'نادي يا ح.س.نان يا ح'س.ينان؛ الو.ل}و.لة�: صوت¬
متتابع بالو.ي\ل والستغاثة، وقيل: هي حكاية صوت النائحة. وف حديث أ%ب

ذر�: فان\ط%ل%ق%تا ت'و.ل}و,لن. وو.ل}و.لت1 الف%ر.س': صو�تت\.
والو.ل}ول�: الام' الذك%ر'، وقيل: ذك%ر' الب'وم. وو.ل}ولD: اسم' سيف1

عبد الرحن بن ع.ت_اب بن أ%س1يد{ واف}ت.خر يوم ال%م.ل، وف التهذيب: سيف
كان لع.ت_اب بن أ%س1يد وابنه القائل يوم المل:

أ%نا ابن ع.ت_اب وس.ي\في و.ل}و.ل}،
وال%و\ت' دون ال%م.ل ال�ج.ل�ل}

(* قوله «انا ابن عتاب إل» هكذا ضبطت القافية ف الصل بالسكون وف
التكملة برفع ولول وجر اللل وكتب عليه: فيه إقواء).

وقيل: سي بذلك ل4نه كان يقت'ل به الرجال فت'ول}و,ل نساؤ'هم عليهم.
@وهل: و.ه1ل و.ه.لv: ضع'ف وف%ز,ع. وج.ب'ن، وهو و.ه1لD، وو.ه_له:

Dأ%فزعه. الوهري: الو.ه.ل، بالتحريك، الفز.ع، وقد و.ه1ل% ي.و\ه.ل فهو و.ه1ل
:vوم'س\ت.و\ه1ل؛ قال القطامي يصف إ,بل

وت.رى ل1ج.ي\ض.ته,ن� عند ر.ح1يل1نا
و.ه.لv، كأ%ن� بن_ ج,ن_ة أ%و\ل%ق

وو.ه.ل}ت إ,ليه إ,ذا ف%زع\ت إ,ليه. وو.ه1ل}ت، بالكسر، إ,ذا ف%ز,ع\ت منه؛
قال: وشاهد' م'س\ت.و\ه1ل� قول أ%ب د'واد:



كأ%نه ي.ر\ف%ئ1يe، بات. عن غ%ن.م�،
م'ست.و\ه1لD ف س.واد الليل م.ذ}ؤ'وب'

وف حديث قضاء الص_لة والن_وم عنها: فق�م\نا و.ه1ل1ي. أ%ي
:vس\ت.و\ه1ل: الف%ز,ع الن_ش1يط. وو.ه1ل}ت إ,ليه و.ه.ل�ف%ز,ع1ي.. والو.ه1ل وال

ف%ز,ع\ت إ,ليه. وو.ه1ل}ت منه: ف%ز,ع\ت منه. والو.ه\لة�: الف%ز\عة.
وو.ه.ل}ت إ,ليه، بالفتح، وأ%نت تريد غي.ه: مثل و.ه.م\ت وس.ه.و\ت، وو.ه.ل}ت
فأ%نا واه1ل أ%ي س.ه.و\ت. وو.ه1ل ف الشيء وعنه و.ه1لv: غ%ل1ط فيه ون.س3يه.

وف التهذيب: و.ه.ل}ت إ,ل الشيء وعنه إ,ذا ن.س3يته وغ%ل1طت فيه.
وتو.ه_لت فلناv أ%ي ع.ر_ضته ل4ن ي.ه,ل% وي.غ\ل%ط؛ ومنه الديث: كيف أ%نت

إ,ذا أ%تاك. م.ل%كان فت.و.ه_لك ف ق%ب\رك؟ أ%بو سعيد: أ%بو زيد وه.ل}ت
إ,ل الشيء أ%ه1ل� و.ه\لv، وهو أ%ن ت'خ\ط1ئ بالشيء فت.ه,ل إ,ليه وأ%نت

تريد غي.ه. أ%بو زيد: و.ه1ل% ف الشيء وعن الشيء ي.و\ه.ل و.ه.لv إ,ذا
غل1ط فيه وس.ها. وو.ه.ل}ت إ,ليه، بالفتح، وأ%نت تريد غيه: مثل و.ه.م\ت؛

ومنه الديث: رأ%يت ف ال%نام أ%ن أ�هاج,ر من م.ك�ة فذه.ب و.ه.ل1ي إ,ل
أ%نا الي.مامة� أ%و ه.ج.ر'؛ وه.ل% إ,ل الشيء، بالفتح، ي.ه,ل، بالكسر،

و.ه\لv، بالسكون، وي.و\ه.ل إ,ذا ذهب و.ه\م'ه إ,ليه؛ ومنه حديث عائشة، رضي
ال عنها: و.ه.ل% ابن' ع'مر أ%ي ذهب و.ه\م'ه إ,ل ذلك؛ قال: ويوز أ%ن

يكون بعن س.ها وغ%ل1ط. يقال منه: و.ه1ل ف الشيء وعن الشيء، بالكسر،
ي.و\ه.ل و.ه.لv، بالتحريك؛ ومنه قول ابن عمر: و.ه1ل% أ%ن.س¬ أ%ي غ%ل1ط.

وكل�مت فلناv وما ذه.ب و.ه.لي إ,ل� إ,ل فلن أ%ي و.ه\م1ي. ول%ق1يته
أ%و_ل و.ه\لة{ وو.ه.لة وو.اه1لة{ أ%ي أ%و_ل شيء، وقيل: هو أ%و�ل ما تراه.

وف الديث: فل%ق1يته أ%و_ل و.ه\لة{ أ%ي أ%و_ل شيء، والو.ه\لة الر_ة
من الفز.ع، أ%ي لقيته أ%و�ل فزعة ف%ز,عتها بلقاء إ,نسان.

@وهبل: و.ه\ب,يل�: ح.يÒ من الن_خ.ع,؛ قال ابن سيده: وإ,نا قضينا بأ%ن
الواو أ%ص\ل وإ,ن ل تكن من ب.نات ال4ربعة، ح.م\لv له على و.ر.ن\ت.ل�

إ,ذ ل نعرف لو.ه\ب,يل� اشتقاقاv كما ل ن.ع\ر,فه ل1و.ر.ن\ت.ل.
@ويل: و.ي\لD: كلمة مثل و.ي\ح� إ,ل� أ%نا كلمة ع.ذاب. يقال: و.ي\ل%ه'

وو.ي\ل%ك. وو.ي\لي، وف النeد\بة1: و.ي\له'؛ قال ال4عشى:
قالت\ ه'ر.ي\ر.ة� ل9ا جئت' زائر.ها:

�و.ي\لي عليك.، وو.ي\لي منك. يا ر.ج'ل



وقد تدخل عليه الاء فيقال: و.ي\لة؛ قال مالك بن ج.ع\دة التغلب:
ل�م>ك و.ي\لةD، وعليك أ�خ\ر.ى،

فل شاةD ت'ن,يل� ول ب.ع1ي'
والو.ي\ل: ح'لول� الشر>. والو.ي\لة�: الفضيحة والب.ل1ي_ة، وقيل: هو

ت.ف%جeع، وإ,ذا قال القائل: واو.ي\ل%تاه فإ,نا يعن واف%ض1يح.تاه، وكذلك
تفسي قوله تعال: يا و.ي\ل%ت.نا ما لذا الكتاب، قال: وقد تم.ع العرب

الو.ي\ل بالو.ي\لت.
وو.ي_ل%ه وو.ي_ل له: أ%كثر من ذك}ر الو.ي\ل، وها ي.تواي.لن.

وو.ي_ل% هو: د.عا بالو.ي\ل لا نز.ل به؛ قال النابغة العدي:
على م.و\ط1ن� أ�غ}ش1ي ه.واز,ن كل�ها
أ%خا الوت ك%ظ¾ا، ر.ه\بةv وتو.يeل

وقالوا: له و.ي\لD وئ1لD وو.ي\لD وئ1يلD، ه.م.زوه على غي قياس؛ قال ابن
سيده: وأ%راها ليست بصحيحة. وو.ي\لD وائلD: على النس.ب وال�بالغة ل4نه

ل يستعم.ل منه ف1ع\ل؛ قال ابن جن: امتنعوا من استعمال أ%فعال الو.ي\ل
والو.ي\س, والو.ي\ح, والو.ي\ب, ل4ن� القياس نف%اه وم.ن.ع منه، وذلك

ل4نه لو ص'ر>ف الفعل من ذلك لوجب اعتلل� فائه وع.ي\ن,ه كو.ع.د وباع.،
فت.حام.وا استعماله لا كان ي'ع\ق1ب من اجتماع إ,ع\للي. قال ابن سيده: قال

سيبويه و.ي\لD له وو.ي\لv له أ%ي ق�ب\حاv، الرفع على السم والنصب على
الصدر، ول ف1ع\ل له، وحكى ثعلب: و.ي\ل به؛ وأ%نشد:

و.ي\ل ب,ز.ي\د ف%ت.ى شيخ أ%ل�وذ� به
فل أ�عش>ي ل%د.ى زيد، ول أ%ر,د'

أ%راد فل أ�عش>ي إ,بلي، وقيل: أ%راد فل أ%ت.ع.ش_ى. قال الوهري:
تقول و.ي\لD لزيد{ وو.ي\لv لزيد، فالنصب على إ,ضمار الفعل والرفع على

البتداء، هذا إ,ذا ل تض1ف}ه، فأ%ما إ,ذا أ%ضف}ت فليس إ,ل النص\ب ل4نك لو
Dرفعته ل يكن له خب؛ قال ابن بري: شاهد الرفع قوله عز وجل: و.ي\ل

ل1ل}مم'ط%فYف1ي.؛ وشاهد النصب قول جرير:
ك%س.ا الل©ؤ\م' ت.ي\ماv خ'ض\رةv ف ج'لود1ها،

ف%و.ي\لv ل1ت.ي\م� من س.راب,يل1ها ال�ض\ر,
وف حديث أ%ب هريرة: إ,ذا قرأ% ابن' آدم' الس_ج\دة% فس.ج.د. اع\تز.ل%

الشيطان� ي.ب\كي يقول يا و.ي\ل%ه؛ الو.ي\ل�: ال�ز\ن وال%لك والشق�ة



من الع.ذاب، وكل© م.ن و.قع ف ه.ل%كة د.عا بالو.ي\ل، ومعن الن>داء3
فيه يا ح.ز.ن ويا ه.لكي ويا ع.ذاب اح\ض'ر فهذا وق}ت'ك وأ%وانك، فكأ%نه

ناد.ى الو.ي\ل أ%ن ي.ح\ض'ره ل1ما ع.رض له من ال4مر الف%ظيع وهو الن_د.م
على ت.ر\ك السجود لدم.، عليه السلم، وأ%ضاف الو.ي\ل% إ,ل ضمي الغائب

ح.م\لv على العن، وع.د.ل% عن حكاية ق%و\ل, إ,بليس يا و.ي\لي، ك%راهية
أ%ن ي'ضيف الو.ي\ل% إ,ل نفسه، قال: وقد ي.ر,د' الو.ي\ل� بعن

Dب. ابن سيده: وو.ي\ل كلمة ع.ذاب. غيه: وف التنزيل العزيز: و.ي\لeالت_ع\ج
ل1ل}م'ط%فYف1ي وو.ي\لD لك�لY ه'م.زة{؛ قال أ%بو إ,سحق: و.ي\لD ر.ف}ع¬

بالبتداء والب' ل1ل}م'ط%فYفي؛ قال: ولو كانت ف غي القرآن ل%جاز
و.ي\لv على معن جعل ال لم و.ي\لv، والرفع أ%ج\ود' ف القرآن والكلم ل4ن
العن قد ثب.ت لم هذا. والو.ي\ل�: كلمة تقال لكل م.ن و.قع ف عذاب أ%و

:�ه.ل%كة{، قال: وأ%ص\ل� الو.ي\ل, ف اللغة الع.ذاب وال%لك. والو.ي\ل
Dال%لك ي'د\ع.ى به ل1م.ن\ وقع ف ه.ل%كة ي.س\ت.ح1ق©ها، تقول: و.ي\ل

لزيد، ومنه: و.ي\لD للم'ط%فYف1ي، فإ,ن و.قع ف ه.ل%كة ل يست.ح1ق�ها
قلت: و.ي\ح لزيد، يكون فيه معن الت>ر.حeم؛ ومنه قول سيدنا رسول ال، صلى

ال عليه وسلم: و.ي\ح' ابن, س'م.ي_ة ت.ق}ت'له الف1ئة� الباغ1ية
وو.ي\لD: واد{ ف جهن_م، وقيل: باب¬ من أ%بوابا، وف الديث عن أ%ب سعيد
ال�د\ري� قال: قال رسول ال، صلى ال عليه وسلم: الو.ي\ل� واد{ ف جهنم

ي.ه\و,ي فيه الكاف1ر أ%ربعي خ.ر,يفاv لو أ�رسلت فيه البال ل%م.اع.ت\ من
ح.ر>ه قبل أ%ن تبلغ ق%ع\ر.ه، والص_ع'ود': جب.ل من نار ي.ص_ع_د فيه

Dث ي.ه\و,ي كذلك، وقال سيبويه ف قوله تعال: و.ي\ل vسبعي خ.ريفا
للم'طفYفي؛ و.ي\لD للم'ك%ذYبي، قال: ل ينبغي أ%ن يقال و.ي\لD دعاء ههنا

ل4نه ق%بيح ف اللفظ، ولكن العباد ك�لYموا بكلمهم وجاء الق�رآن على
لغتهم على م1قدار ف%ه\م1هم، فكأ%نه قيل لم: و.ي\لD للم'ك%ذYبي أ%ي هؤلء

م1م_ن وج.ب هذا الق%و\ل� لم؛ ومثله: قات.ل%هم ال�، أ�ج\ر,ي. هذا على
�كلم العرب، وبه نزل القرآن. قال الازن: حفظت عن ال4ص\م.عي: الو.ي\ل

ق�ب'وح، والو.ي\ح' ت.رحeم، والو.ي\س' تصغيها أ%ي هي دونما. وقال أ%بو
زيد: الو.ي\ل ه.ل%كة، والو.ي\ح ق�ب'وح¬، والو.ي\س' ترحeم. وقال سيبويه:

الو.ي\ل يقال ل1م.ن\ وق%ع ف ه.ل%كة، والو.ي\ح' ز.ج\ر¬ لن أ%شرف على
ه.ل%كة، ول يذكر ف الو.ي\س, شيئاv. ويقال: و.ي\لv له وائ1لv، كقولك



ش'غ\لv شاغ1لv؛ قال رؤبة:
والام' ي.د\ع'و الب'وم. و.ي\لv وائل

(* قوله «والام إل» بعده كما ف التكملة:
والبوم يدعو الام ثكلv ثاكل)

قال ابن بري: وإ,ذا قال ال3نسان يا و.ي\له' قلت قد ت.و.ي_ل؛ قال
الشاعر:

ت.و.ي_ل% إ,ن} م.د.د\ت ي.دي، وكانت
ي.مين ل ت'ع.ل9ل� بالق%ل1يل

وإ,ذا قالت الرأ%ة: واو.ي\ل%ها، قلت و.ل}و.ل%ت\ ل4ن� ذلك ي.ت.ح.و_ل
إ,ل حكايات الص_و\ت؛ قال رؤبة:

كأ%ن_ما ع.و\ل%ت'ه من الت_أ%ق\
ع.و\لة� ث%ك}لى ول}و.ل%ت\ بعد ال%أ%ق\

وروى النذري عن أ%ب طالب النحوي أ%نه قال: قولم و.ي\ل%ه كان أ%صلها
Dومنه قولم واي\ه، معناه ح'ز\ن ،Dو.ي\ و'ص1ل%ت\ ب,ل%ه'، ومعن و.ي\ ح'ز\ن

أ�خ\ر,ج. م'خ\ر.ج النeد\ب.ة، قال: والع.و\ل� البكاء ف قوله و.ي\ل%ه
وع.و\ل%ه، ون'ص1با على الذم> والدعاء، وقال ابن ال4نباري: و.ي\ل� الشيطان

وع.و\ل�ه، ف الو.ي\ل ثلثة أ%قوال: قال ابن مسعود الو.ي\ل� واد{ ف
جهنم، وقال الكلب الو.ي\ل ش1د_ة من العذاب، وقال الفراء ال4صل و.ي\

للش_يطان أ%ي ح'ز\نD للشيطان من قولم و.ي\ ل1م. فعل}ت كذا وكذا، قال: وف
قولم و.ي\ل الشيطان ستة أ%وجه: و.ي\ل% الشيطان، بفتح اللم، وو.ي\ل,،

بالكسر، وو.ي\ل�، بالضم، وو.ي\لv وو.ي\ل� وو.ي\لD، فمن قال و.ي\ل, الشيطان
قال: و.ي\ معناه ح'ز\نD للشيطان، فانكسرت اللم ل4نا لم خفض، ومن قال

و.ي\ل% الشيطان قال: أ%صل اللم الكسر، فلما كثر استعمال�ها مع و.ي\ صار
معها حرفاv واحداv فاختاروا لا الفتحة، كما قالوا يال% ض.ب_ة%، ففتحوا

اللم، وهي ف ال4صل لم خف}ض ل4ن� الستعمال فيها كثر مع ي.ا فجعل
حرفاv واحداv؛ وقال بعض شعراء هذيل:

ف%و.ي\لD ب,ب.ز� ج.ر_ ش.ع\لD على الصى،
ف%و'قYر. ما ب.زÒ هنالك ضائع'

(* قوله «فويل ببز إل» تقدم ف مادة بزز بلفظ:
فويل ام بز جر� شعل على الصى * ووقر بز ما هنالك ضائع



وشرحه هناك با هو أوضح ما هنا).
ش.ع\لD: لق%ب تأ%ب_ط شرìا، وكان تأ%ب_ط قصياv فلبس سيف%ه فجر_ه على
الصى، فو.ق�ره: جعل فيه و.ق}رةv أ%ي ف�لولv، قال: و.ي\ل ببز� فتعج_ب

منه. قال ابن بري: ويقال و.ي\ب.ك بعن و.ي\ل%ك؛ قال ال�خ.ب_ل:
يا ز,ب\ر,قان، أ%خا بن خ.ل%ف{،

ما أ%نت، و.ي\ب. أ%بيك والف%خ\ر
قال: ويقال معن وي\ب. التصغي والتحقي بعن و.ي\س. وقال اليزيدي:

و.ي\ح لزيد بعن و.ي\ل لزيد؛ قال ابن بري: ويقو>يه عندي قول سيبويه ت.بìا
له وو.ي\حاv وويح¬ له وت.بÒ وليس فيه معن الترحeم ل4ن الت_ب_

ال%سار. ورجلD و.ي\ل1م>ه1 وو.ي\ل�م>ه1: كقولم ف ال�س\تجاد1
و.ي\ل�م>ه1، يريدون و.ي\ل% أ�م>ه، كما يقولون لب. لك، يريدون: ل أ%ب. لك،

فرك�بوه وجعلوه كالشيء الواحد؛ ابن جن: هذا خارج عن الكاية أ%ي يقال له من
د.هائه و.ي\ل1م>ه1، ث أ�لقت الاء للمبالغة كداه1ية{. وف الديث ف

قوله ل4ب بعص1ي: و.ي\ل�م>ه1 م1س\ع.ر ح.ر\ب، ت.ع.جeباv من شجاعته
وج'ر\أ%ت1ه وإ,قدام1ه؛ ومنه حديث علي: و.ي\ل�م>ه1 ك%ي\لv بغي ثن� لو أ%ن�

له و,عاv أ%ي ي.ك1يل� الع'لوم ال%م_ة بل ع1و.ض� إ,ل أ%نه ل
ي'صاد1ف' واع1ياv، وقيل: و.ي\ كلمة م'فردة ول�م>ه مفردة وهي كلمة تفجeع

وتعجeب، وحذفت المزة من أ�م>ه تفيفاv وأ�لقيت حركت'ها على اللم، وينص.ب
ما بعدها على التمييز، وال أ%علم.

vواء4م.ه و,ئاما .�@وأم: ابن ال4عراب: ال�واء4م.ة� ال�وافقة
وم'واء4مةv: وافق%ه. وواء4م\ت'ه م'واء4مةv وو,ئاماv: وهي ال�واف%قة أ%ن تفعل كما

يفعل. وف حديث الغ1يب.ة1: إ,نه ل%ي'وائم' أ%ي ي'واف1ق؛ وقال أ%بو زيد:
هو إ,ذا ات_ب.ع أ%ث%ره وفع.ل ف1ع\ل%ه، قال: ومن أ%مثالم ف

ال�ياس.رة: لول الو,ئام' لل%ك ال3نسان�؛ قال السياف: العن أ%ن
ال3نسان,لول نظر'ه إ,ل غيه من يفعل� الي. واقتداؤه به ل%ل%ك، وإ,نا

يعيش' الناس' بعض'هم مع بعض ل4ن الصغي. يقتدي بالكبي والاهل, بالعال1م،
ويروى: لل%ك اللYئام' أ%ي لول أ%نه ي.ج,د ش.ك}لv ي.ت.أ%س_ى به ويفعل

ف1ع\ل%ه لل%ك. وقال أ%بو عبيد: الو,ئام' ال�باهاة�، يقول: إ,ن
اللYئام. ليسوا يأ}تون ال%م1يل%

من ال�مور على أ%نا أ%خلق�هم، وإما يفعلونا م'باهاةv وتشبيهاv بأهل



الك%ر.م، فلول ذلك ل%لكوا، وأ%ما غي أ%ب عبيد من علمائنا في'ف%س>رون
الو,ئام ال�واف%قة%، وقال: لول الو,ئام، هل%ك ال4نام؛ يقولون: لول

،�م'وافقة� الناس بعض1هم بعضاv ف الصeح\بة1 والع1ش\رة لكانت ال%ل%كة
قال: ول أ%ح\س.ب' ال4ص\ل% كان إ,ل هذا، قال ابن بري: وورد أ%يضاv لول

الو,ئام، هلكت ج'ذام. وذقال: فلنة� ت'وائ1م' صواح1باتا إ,ذا ت.كل�ف%ت
ما ي.ت.كل�ف}ن من الزينة؛ وقال الر_ار:

ي.ت.واء4م\ن. ب,ن.ومات1 الضeحى،
ح.س.نات الد_لY وال�ن\س, ال%ف1ر\

وال�و.أ9م': العظيم الرأ}س,؛ قال ابن سيده: أ�راه مقلوباv عن
ال�ؤ.و_م,، وهو مذكور ف موضعه.

والت_و\أ%م': أ%صل�ه و.و\أ%م¬، وكذلك الت_و\ل%ج أ%صل�ه و.و\ل%ج¬، وهو
الك1ناس'، وأ%صل ذلك من الو,ئام وهو الو,فاق'، وقد ذكر ف فصل التاء

متقد>ماv؛ قال ال4زهري: وأ%ع.د\ت' ذ1ك}ر.ه ف هذه الترجة ل�ع.ر>ف%ك أ%ن
.�التاء مبدلةD من الواو، وأ%نه و.و\أ%م¬. الليث: ال�واء4مة� ال�باراة
وي.و\أ%م¬: قبيلةD من ال%بش, أ%و ج,ن\س¬ منه؛ عن ابن ال4عراب؛

وأ%نشد:وأ%نت'م ق%بيلةD من ي.و\أ%م\،
gمن الي.م� Dم\ س.فينة�جاءت ب,ك

Dأ%راد من يوأ%م� واليم> فخف�ف، وقوله من ي.و\أ%م أ%ي أ%نكم س'ودان
فخ.ل}ق�كم م'ش.و_ه¬. قال ابن بري: وحكى حزة عن يعقوب أ%نه يقال للب'ع\د

ابن ي.و\أ%م�؛ وأ%نشد:
وإ,ن� الذي ك%ل�ف}ت.ن أ%ن أ%ر'د_ه

مع ابن ع1باد{، أ%و بأ%رض, ابن ي.و\أ%ما
على كل ن.أ}ي, ال%ح\ز,م.ي\ن,، ترى له
ش.راس1يف. ت.غ\تال� الو.ض1ي. ال�سم_ما
@وت: الو.ت\مة�: السي الشديد.

eوث: التهذيب: الفراء: الو.ث}م' الض_ر\ب'، وف الصحاح: الد�ق@
والك%سر'. وال%طر' ي.ث1م' ال4رض و.ث}ماv: ي.ض\ر,ب'ها؛ قال طرفة:

ج.ع.ل%ت\ه ح.م_ ك%ل}ك%ل1ها،
ل1ر.بيع�، د1ية ت.ث1م'ه\

فأ%ما قوله:



فسق%ى بلد.ك، غي. م'ف}س3د1ها،
ص.وب' الر_بيع ود1يةD ت.ث1م

فإ,نه على إ,رادة التعد>ي، أ%راد. ت.ث1م'ها فحذف، ومعناه أ%ي تؤث9ر ف
ال4رض. و.و.ث%م.ت ال1جارة� ر,ج\ل%ه و.ث}ماv وو,ئاماv: أ%د\م.ت\ه. وقال
الزن: و.ج.د\ت' ك%لé ك%ث1يفاv و.ث1يمةv؛ قال: الو.ث1يمة� جاعةD من
ال%ش1يش أ%و الطعام,. يقال: ث1م\ لا أ%ي اج\م.ع\ لا. والو.ث1يم':

ال�كتنز' اللحم,، وقد و.ث�م, ي.و\ث�م وث%امةv. ويقال: و.ث%م. الفرس' الجارة%
باف1ره ي.ث1م'ها و.ث}ماv إ,ذا كس.رها. وو.ث%م. الشيء4 و.ث}ماv: كس.ره

ود.ق�ه. وف الديث: أ%نه كان ل ي.ث1م'
.vالت_ك}بي. أ%ي ل يكس3ره بل يأ}ت به تام�ا

والو.ث}م' الكسر' والد_قe أ%ي ي'ت1مe ل%ف}ظه على جهة التعظيم مع
vسان1 والقلب,. وو.ث%م. الفرس' ال4رض. باف1ره و.ث}ماYم'طاب.قة1 الل
وث1م.ةv: ر.ج.م.ها ود.ق�ها، وكذلك و.ث}م' الجارة. وال�واث%م.ة� ف

الع.د\و,: وال�ضاب.رة� كأ%نه يرمي بنفسه؛ وأ%نشد:
وف الد_هاس, م1ض\ب.ر¬ م'واث1م'

و.وث%م. ي.ث1م' أ%ي ع.دا. وخ'فÒ م1يث%م¬: شديد' الوطء3، وكأ%نه ي.ث1م'
ال4رض. أ%ي ي.د'ق©ها؛ قال عنترة:
،Dرى، ز.ي_افةeخ.ط�ارة، غ1ب_ الس
ت.ط1س' ال3كام. بكل9 خ'ف¼ م1يث%م,

ابن السكيت: الو.ث1يمة� الماعة� من الشيش أ%و الطعام,. وقولم: ل
والذي أ%خرج. النار.

من الو.ثيمة1 أ%ي من الصخرة. والو.ثيمة�: الجر'، وقيل: الجر الكسور.
وحكى ثعلب: أ%نه سع رجلv ي.ح\ل1ف لرجل وهو يقول: والذي أ%خ\رج الع.ذ}ق.

من ال%ر,ية1 والنار. من الو.ثيمة1؛ وال%رية�: النواة؛ وقال ابن
خالويه: ال%رية� الت_م\رة� ل4نا مرومة من النخل فس.م_ى الن_واة%

ج.ريةv باسم سب.ب,ها ل4ن الن_واة%، ال%رية، والو.ثيمة�: حجر'
الق%د_احة، قال وذكر ابن سيده قال: الو.ثيمة� الجارة�، يكون ف معن فاع1لة{

ل4نا ت.ث1م'، وف معن مفعولة ل4نا ت'وث%م. وذكر ممد بن السائب الكلب:
أ%ن� أ%و\س. بن حارثة عاش. د.ه\راv وليس له ولد¬ إ,ل مال1ك، وكان

ل4خيه ال%ز\ر.ج خسة� أ%ولد: ع'مر وع.و\ف¬ وج'ش.م¬ والرث وكع\ب، فلما حضره



الوت' قال له قوم'ه: قد كنا نأ}مر'ك بالتزويج ف شبابك حت حضرك الوت،
eفقال أ%و\س¬: ل ي.ه\ل1ك\ هال1ك، م.ن تر.ك مال1ك، وإ,ن كان ال%ز\ر.ج

ذا عدد، وليس ل1مالك{، و.ل%د، فلعل� الذي استخرج النخلة من الرية،
.vب'س\ل vورجال ،vوالنار. من الو.ث1يمة، أ%ن يعل% لالك{ ن.س\ل

وجم: الو'جوم': السكوت' على غ%ي\ظ{، أ%بو عبيد: إ,ذا اشتد_ ح'ز\ن'ه حت
ي'م\س3ك عن الطعام 

(* قوله «عن الطعام» ف التهذيب: عن الكلم). فهو
الواجم'، والواجم': الذي اشتد_ ح'ز\نه حت أ%م\س.ك عن الكلم. يقال: ما

ل أ%راك. واج,ماv؛ وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه ل%ق1ي.
ط%ل}حة% فقال: ما ل أ%راك واج,ماv؟ أ%ي م'ه\ت.م�اv. والواجم': الذي
أ%س\كت.ه المe وع.ل%ت\ه الكآبة�، وقيل: الو'جوم' ال�ز\ن�. ويقال: ل

أ%ج,م\
عنه أ%ي ل أ%سك�ت\ عنه ف%ز.عاv. والواج,م' والو.ج,م': الع.بوس'

ال�ط}ر,ق' من شد_ة1 ال�ز\ن، وقد و.ج.م. ي.ج,م' و.ج\ماv وو'ج'وماv وأ%ج.م. على
البدل؛ حكاها سيبويه. ووج.م. الشيء4 و.ج\ماv وو'جوماv: كر,ه.ه. وو.ج.م

الرجل% و.ج\ماv: لك%ز.ه، يانية. ورجلD و.ج.م¬: رديء#. وأ%و\ج.م' الرمل,:
م'ع\ظم'ه؛ قال رؤبة:

وال1ج\ر' والص_م�ان� ي.ح\ب'و أ%و\ج.م'ه
وو.ج\مة�: اسم' موضع؛ قال كثي>ر:
أ%ج.د_ت\ خ'فوفاv من ج'نوب, ك�تانة{

إ,ل و.ج\مة{، ل�ا اسج.ه.ر_ت\ ح.رور'ها
ابن ال4عراب: الو.ج.م' جبل صغي مثل الر.م. ابن شيل: الو.ج.م'

 Dحجارة
(* قوله «الوجم حجارة» هو بالفتح والتحريك). مركومةD بعض'ها فوق بعض

على رؤوس الق�ور, وال3كام، وهي أ%غلظ� وأ%طول� ف السماء من ال�روم,،
قال: وحجارت'ها عظام¬ كحجارة الص>ية وال4م.ر.ة، لو اجتمع على حجر� أ%لف'

�رجل ل ي'ح.ر>كوه، وهي أ%يضاv من ص.ن\عة عاد، وأ%صل
الو.ج.م, م'ستد1ير¬ وأ%عله' م'حد_د، والماعة الو'جوم؛ قال رؤبة:

وهامة كالص_م\د1 بي ال4ص\ماد\،
أ%و و.ج.م, العاد1ي� بي ال4ج\ماد\



Dالوهري: والوج.م'، بالتحريك، واحد ال4و\جام,، وهي علمات¬ وأ%ب\ن,ية
ي'ه\ت.دى با ف الص_حار.ى. ابن ال4عراب: بيت¬ و.ج\م¬ وو.ج.م¬،

وال4و\جام': البيوت' وهي الع1ظام' منها؛ قال رؤبة:
لو كان م1ن\ د'ون1 ر'كام, ال�ر\ت.ك%م\،

وأ%ر\م'ل, الد_ه\نا وص.م�ان1 الو.ج.م\
قال: والو.ج.م' الص_م�ان� نف}س'ه، وي'جمع أ%و\جاماv؛ وقال رؤبة:

كأ%ن� أ%و\جاماv وص.خ\راv صاخ1را
ويوم¬ و.ج,يم¬ أ%ي

شديد' الر>، وهو بالاء أ%يضاv، ويقال: يكون ذلك و.ج.مة أ%ي
م.س.ب_ةv. والو.ج\مة� مثل الو.ج\بة: وهي ال4ك}لة الواحدة.

@وجم: الو'جوم': السكوت' على غ%ي\ظ{، أ%بو عبيد: إ,ذا اشتد_ ح'ز\ن'ه حت
ي'م\س3ك عن الطعام 

(* قوله «عن الطعام» ف التهذيب: عن الكلم). فهو
الواجم'، والواجم': الذي اشتد_ ح'ز\نه حت أ%م\س.ك عن الكلم. يقال: ما

ل أ%راك. واج,ماv؛ وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: أ%نه ل%ق1ي.
ط%ل}حة% فقال: ما ل أ%راك واج,ماv؟ أ%ي م'ه\ت.م�اv. والواجم': الذي
أ%س\كت.ه المe وع.ل%ت\ه الكآبة�، وقيل: الو'جوم' ال�ز\ن�. ويقال: ل

أ%ج,م\
عنه أ%ي ل أ%سك�ت\ عنه ف%ز.عاv. والواج,م' والو.ج,م': الع.بوس'

ال�ط}ر,ق' من شد_ة1 ال�ز\ن، وقد و.ج.م. ي.ج,م' و.ج\ماv وو'ج'وماv وأ%ج.م. على
البدل؛ حكاها سيبويه. ووج.م. الشيء4 و.ج\ماv وو'جوماv: كر,ه.ه. وو.ج.م

الرجل% و.ج\ماv: لك%ز.ه، يانية. ورجلD و.ج.م¬: رديء#. وأ%و\ج.م' الرمل,:
م'ع\ظم'ه؛ قال رؤبة:

وال1ج\ر' والص_م�ان� ي.ح\ب'و أ%و\ج.م'ه
وو.ج\مة�: اسم' موضع؛ قال كثي>ر:
أ%ج.د_ت\ خ'فوفاv من ج'نوب, ك�تانة{

إ,ل و.ج\مة{، ل�ا اسج.ه.ر_ت\ ح.رور'ها
ابن ال4عراب: الو.ج.م' جبل صغي مثل الر.م. ابن شيل: الو.ج.م'

 Dحجارة
(* قوله «الوجم حجارة» هو بالفتح والتحريك). مركومةD بعض'ها فوق بعض



على رؤوس الق�ور, وال3كام، وهي أ%غلظ� وأ%طول� ف السماء من ال�روم,،
قال: وحجارت'ها عظام¬ كحجارة الص>ية وال4م.ر.ة، لو اجتمع على حجر� أ%لف'

�رجل ل ي'ح.ر>كوه، وهي أ%يضاv من ص.ن\عة عاد، وأ%صل
الو.ج.م, م'ستد1ير¬ وأ%عله' م'حد_د، والماعة الو'جوم؛ قال رؤبة:

وهامة كالص_م\د1 بي ال4ص\ماد\،
أ%و و.ج.م, العاد1ي� بي ال4ج\ماد\

Dالوهري: والوج.م'، بالتحريك، واحد ال4و\جام,، وهي علمات¬ وأ%ب\ن,ية
ي'ه\ت.دى با ف الص_حار.ى. ابن ال4عراب: بيت¬ و.ج\م¬ وو.ج.م¬،

وال4و\جام': البيوت' وهي الع1ظام' منها؛ قال رؤبة:
لو كان م1ن\ د'ون1 ر'كام, ال�ر\ت.ك%م\،

وأ%ر\م'ل, الد_ه\نا وص.م�ان1 الو.ج.م\
قال: والو.ج.م' الص_م�ان� نف}س'ه، وي'جمع أ%و\جاماv؛ وقال رؤبة:

كأ%ن� أ%و\جاماv وص.خ\راv صاخ1را
ويوم¬ و.ج,يم¬ أ%ي

شديد' الر>، وهو بالاء أ%يضاv، ويقال: يكون ذلك و.ج.مة أ%ي
م.س.ب_ةv. والو.ج\مة� مثل الو.ج\بة: وهي ال4ك}لة الواحدة.

@وحم: و.ح1م.ت الرأ%ة ت.و\ح.م و.ح.ماv إ,ذا اشت.هت شيئاv على ح.ب.ل1ها،
وهي ت.ح1م'، والسم الو,حام' والو.حام، وليس الو,حام'

إ,ل ف ش.ه\وة ال%ب.ل خاص_ة. وقد و.ح_م\ناها ت.و\حيماv: أ%ط}ع.مناها
ما ت.ش\تهيه. ويقال أ%يضاv: وح_م\نا لا أ%ي ذ%ب.حنا. وامرأ%ة و.ح\م.ى:

بي>نة الو,حام,. وف الثل ف الش_ه\وان: وح\م.ى ول ح.ب.ل أ%ي أ%نه
eم�ل ي'ذ}كر له شيء# إ,ل اشتهاه. وف حديث ال%و\ل1د: فجعل%ت\ آمنة� أ

النب، صلى ال عليه وسلم، ت.و\ح.م' أ%ي ت.ش\تهي اش\ت31هاء4 الام1ل.
وقال أ%و عبيدة: ف الثل و.ح\م.ى فأ%م�ا ح.ب.ل فل؛ يقال ذلك لن يطلب ما
ل حاجة له فيه من ح1ر\ص1ه ل4ن الو.ح\مى الت ت.و\ح.م' فتشتهي كل� شيء

على حب.ل1ها، فيقال هذا يشتهي كما تشتهي ال�ب\لى وليس به ح.ب.لD، قال:
وقيل ل1ح'ب\لى ما تشتهي؛ فقالت: التمرة% وواهاv ب,ي.ه\ وأ%نا و.ح\مى

للد>ك%ة أ%ي للو.د.ك؛ الو.ح.م': شد_ة� شهوة1 ال�ب\لى لشيء� تأ}كله، ث يقال
لكل م.ن أ%ف}ر.ط%ت شهوت'ه ف شيء: قد و.ح1م.

ي.و\ح.م' و.ح.ماv ونسوةD و,حام¬ وو.حام.ى. والو,حام' من الدواب>: أ%ن



ت.س\ت.صع1ب عند ال%م\ل، وقد و.ح1م.ت، بالكسر، قال: والو.ح.م' ف
الد_واب� إ,ذا ح.مل%ت واست.ع\صت\؛ وأ%نشد:

قد راب.ه ع1ص\يان'ها وو,حام'ها
التهذيب: أ%ما قول الليث الو,حام' ف الدواب� استعصاؤ'ها إ,ذا ح.لت\

فهو غل%طD وإ,نا غ%ر_ه قول� لبيد يصف ع.ي\راv وأ�ت'ن.ه:
قد رابه عصيانا ووحامها

يظن أ%نه لا عطف قول%ه وو,حام'ها على عصيان'ها أ%نما شيء# واحد،
والعن ف قوله و,حام'ها شهوة� ال�ت'ن, للع.ي، أ%راد أ%نا ت.ر\م.ح'ه

مر_ةv وتستعصي عليه مع شهوتا لض1راب,ه إ,ياها، فقد راب.ه ذلك منها حي
أ%ظهرت شيئي متضاد_ين. والو.ح.م': اسم' الشيء ال�شت.هى؛ قال :

أ%زحان ل%يلى عام. ل%يلى و.ح.م1ي
أ%ي ش.ه\وت كما يكون الشيء شهوة% ال�ب\لى، ل ت'ريد' غي.ه ول ت.ر\ضى

�منه ببد.ل�، فجعل شهوته للYقاء ل%يلv و.ح.ماv، وأ%صل
الو.ح.م, للح'ب\لى. وو.ح_م الرأ%ة% وو.ح_م. لا: ذب.ح لا ما

ت.شه_ت. والو.ح.م': شهوة� النكاح؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
كت.م. ال�ب_ فأ%خ\فاه، كما

ت.ك}ت'م الب,ك}ر' من الناس, الو.ح.م\
وقيل: الو.ح.م' الشهوة� ف كل شيء. وو.ح.م\ت' و.ح\م.ه: قصدت' قصد.ه.

والت_و\ح1يم': أ%ن ي.ن\ط�ف. الاء� من ع'ود1 الن_وامي إ,ذا ك�س3ر..
ويوم¬ و.حيم¬: حارÒ؛ عن كراع.

�@وخم: الو.خ\م'.، بالتسكي، والو.خ1م'، بكسر الاء، والو.خ1يم': الثقيل
من الرجال الب.ي>ن الو.خامة1 والو'خومة1، والمع و.خامى وو,خام¬

وأ%و\خام¬، وقد وخ'م. و.خامةv وو'خوماv. وف حديث أ�م> زرع: ل م.خافة% ول
و.خامة% أ%ي ل ث1ق%ل%

فيها. يقال: و.خ'م. الطعام' إ,ذا ث%ق�ل فلم ي'ست.م\ر.أ}، فهو و.خيم¬،
قال: وقد تكون� الو.خامة� ف العان، يقال: هذا ال4مر' و.خيم' العاق1بة

Dوو.خ1يمة Dوو.خ1مة Dوأ%رض و.خام¬ وو.خيم¬ وو.خ\مة .Dردىئ Dأ%يثقيل
وم'وخ1مةD:ل ي.ن\ج.ع' كل�ها، وكذلك الو.ب,يل�. وطعام¬ و.خيم¬: غي' م'وافق،

وقد و.خ'م و.خامةD. وتو.خ_م.ه واست.و\خ.مه: ل ي.ست.م\ر,ئ}ه ول ح.م1د.
مغ.ب_ت.ه. واست.و\خ.م\ت' الطعام. وت.و.خ_م\ت'ه إ,ذا است.و\بل}ته؛ قال



زهي:
قض.و\ا ما قض.و\ا من أ%مر,هم، ث أ%و\ر.د'وا

إ,ل ك%ل� م'ست.و\ب.ل� م'تو.خ_م,
Dو.خ1مة Dوشيء# و.خ1م¬ أ%4ي و.بء#. وب.ل}دة .�ومنه اشت'ق�ت التeخ.مة

وو.خيمةD إ,ذا ل ي'واف1ق سك%ن'ها، وقد استو\خ}ت'ها. والتeخ.مة،
بالتحريك: الذي ي'ص1يبك من الطعام إ,ذا استو\خ}ت.ه، تاؤه مبدلة من واو. وف

حديث الع'ر.ن,ي>ي: واستوخ.موا الدينة أ%ي استثقلوها ول ي'واف1ق هواؤها
،�أ%بدان.ه'، وف حديث آخر: فاستو\خ.م\نا هذه ال4رض.. وو.خ1م. الرجل

بالكسر، أ%ي ات_خ.م.؛ قال سيبويه: والمع ت'خ.م¬، وقد ت.خم. ي.ت\خ1م'
وت.خ1م. وات_خ.م. يت_خ1م'. وأ%ت\خم.ه الطعام'، على أ%ف}ع.له، وأ%صله

،Dكما قالوا ت'قاة ،éفح'و>لت الواو' تاء ،Dخ.مة و'خ.مةeأ%و\خ.م.ه، وأ%صل الت
وأ%صلها و'قاةD، وت.و\ل%ج وأ%صل�ه و.و\ل%ج. وطعام¬ م.ت\خ.مةD، بالفتح:

ي'ت_خ.م منه، وأ%صله م.و\خ.مة ل4نم توه_موا التاء4
أ%صيلة لكثرة الستعمال. وواخ.م.ن فو.خ.م\ت'ه أ%خ1م'ه: كنت' أ%شد_

ت'خ.مةv منه، وقد ات_خ.م\ت' من الطعام, وعن الطعام، والسم التeخ.مة،
بالتحريك، كما مضى ف و'ك%لة{ وت'ك%لة{، والمع ت'خ.مات¬ وت'خ.م¬، والعام_ة

تقول التeخ\مة، بالتسكي؛ وقد جاء ذلك ف شعر أ%نشده ابن ال4عراب:
وإ,ذا ال1ع\د.ة� جاش.ت\،

فار\م1ها بال%ن\ج.نيق,
ب,ثلث{ م1ن\ ن.بيذ{،

ليس. بال�ل}و, الر_قيق,
،vخ\مة% ه.ض\ماeت.ه\ض1م' الت
حي ت.ج\ري ف الع'روق,

والو.خ.م': داء# كالباسور,، وربا خرج ف ح.ياء3 الناقة عند الولدة
فق�ط1ع، و.خ1م.ت الناقة�، فهي و.خ1مةD إ,ذا كان با ذلك، قال: ويسمى ذلك

الباسور' الو.ذ%م..
@وذم: أ%و\ذ%م. الشيء4: أ%و\ج.به. وأ%و\ذ%م. على ن.ف}س3ه ح.ج�اv أ%و
س.ف%راv: أ%و\ج.به. وأ%و\ذ%م. اليمي. وو.ذ�م.ها وأ%ب\د.عها أ%ي أ%و\جبها؛

قال الراجز:
له'م_، إ,ن عامر. بن ج.ه\م,



أ%وذ%م. ح.ج�اv ف ث1ياب� د'س\م,
أ%ي م'ت.لطYخة بالذنوب، يعن أ%ح\رم بالج وهو م'د.ن_س¬ بالذنوب.

أ%بو عمرو: الو.ذ1ية� ال%د\ي'، وجعها الو.ذائم'. وقد أ%و\ذ%م.
ال%د\ي. إ,ذا ع.ل�ق عليه س.ياv أ%و شيئاv ي'ع.ل�م به في'ع\ل%م أ%نه ه.د\ي¬

�فل ي'ع\ر.ض له. ابن سيده: الو.ذية الد1ي_ة. الوهري: الو.ذ1ية
الد1ي_ة إ,ل بيت ال الرام، والمع الو.ذائم'، وهي ال4موال� الت

ن'ذ1ر.ت\ فيها النeذور'؛ قال الشاعر:
فإ,ن كنت' ل أ%ذ}ك�رك، والقوم' بعض'هم

غ%ضاب.ى على بعض�، فمال و.ذائم'
أ%ي مال كل©ه ف سبيل ال.

والو.ذ%م': الف%ض\ل� والزيادة�، وقد و.ذ�م.. والو.ذ%مة�: زيادةD ف
.Ýحياء الناقة والشاة كالث©ؤ\لول تنعها من الول%د، والمع' و.ذ%م¬ وو,ذام

وو.ذ�م.ها: قطع ذلك منها وعال%ها منه. ال4صمعي: ال�و.ذ9مة� من
النeوق الت يرج ف حيائها لم¬ مثل الث�آليل في'قط%ع ذلك منها؛ قال أ%بو

منصور: سعت العرب تقول ل4ش\باه1 الث�آليل تر'ج ف حياء الناقة فل
�ت.ل}ق%ح معها إ,ذا ضر.با الفحل

الو.ذ%م، في.ع\م1د' رجل رفيق¬ ويأ}خذ م1ب\ضعاv لطيفاv وي'د\خ1ل� يد.ه
ف حيائها فيقطع الو.ذ%م. فيقال: قد و.ذ�مها ت.و\ذياv، والذي فعل ذلك

م'و.ذYم¬، ث ي.ض\ر,ب'ها الفحل� بعد الت_و\ذي, فت.ل}ق%ح'. وامرأ%ة
و.ذ}ماء وفرس¬ و.ذ}ماء: وهي العاقر'، وقيل: الو.ذ%مة� ف حياء الناقة1
زيادةD ف اللحم ت.نبت' ف أ%على الياء عند ق%ر\ء3 الناقة1 فل ت.ل}قح'

الناقة� إ,ذا ضرب.ها الفحل، وقد تقدم ذلك ف الو.خم أ%يضاv. ويقال للمصي
أ%يضاv: و.ذ%م¬، والو.ذ%م': ال�ز_ة من الك%ر,ش, والك%ب,د وال%صار,ين

القطوعة ت'ع\ق%د وت'ل}و.ى ث ت'ر\مى ف الق1د\ر، والمع أ%و\ذ�م¬ وأ%و\ذام¬
وو'ذوم¬ وأ%واذ1م'؛ ال4خية جع أ%و\ذ�م�، وليس بمع أ%و\ذام�، إ,ذ لو

كان ذلك لثبتت الياء، وهي الو.ذ%مة والمع و,ذام¬. أ%بو زيد وأ%بو عبيدة:
الو.ذ%مة� ق�ر\نة� الك%ر,ش، وهي زاويةD ف الكرش ش1ب\ه الريطة، قال:

وق�ر\نة� الرحم, الكان� الذي ينتهي إ,ليه الاء� ف الرحم. والو,ذام':
الك%ر,ش' وال4م\عاء�، الواحدة و.ذ%مةD مثل ث%رة{ وث1مار�. وقال ابن خالويه:

الو.ذ%م' قطعة� كرش� ت'ط}ب.خ' بالاء؛ قال الشاعر:



وما كان إ,ل ن,ص\ف' و.ذ}م� م'ر.م_د{
أ%تانا، وقد ح'ب_ت\ إ,لينا ال%ضاج,ع'

وف حديث علي بن أ%ب طالب، عليه السلم: لئ1ن\ و.ل1يت' بن أ�مي_ة
ل4ن\ف�ض.ن_هم ن.ق}ض. الق%ص�اب, الو,ذام. الت_ر,بة%، وف رواية: الت>راب.

والو.ذ1مة%؛ قال ال4صمعي: سأ%لن شعبة عن هذا الرف فقلت: ليس هو هكذا،
إ,نا ن.ف}ض القص�اب الو,ذام. الت_ر,بة، والت_ر,بة� الت قد سقطت ف
التراب فتت.ر_ب.ت، فالقص�اب ي.ن\ف�ضها، وأ%راد بالو,ذام, ال�ز.ز. من

الك%ر,ش والكب,د الساقطة% ف التeراب والقص�اب ي'بالغ� ف ن.ف}ض1ها،
قال: ومن هذا قيل لسي'ور الد>لء الو.ذم' ل4نا مقد_دةD ط1وال، قال:

والت>راب الت سقطت ف التeراب فتت.ر_ب.ت، وواحدة� الو,ذام,3 وذ%مةD، وهي
الكرش ل4نا معل�قة، وقيل: هي غي' الكرش أ%يضاv من البطون. أ%بو سعد:

الك�روش' كلها تسم_ى ت.ر,بةv ل4نا يصل فيها التeراب' من ال%ر\ت.ع،
والو.ذ%مة الت أ%خل باطن'ها، والكروش' و.ذ%مةD ل4نا م'خ\م.لةD، ويقال

ل1خ.م\ل1ها الو.ذ%م'، فمعن قوله لئن\ و.لي,ت'هم ل�ط%ه>ر.ن_هم من
vالد_ن.س, ول�ط%ي>ب.ن_هم بعد ال%ب.ث. وكل© سي ق%د.د\ت.ه م'ستطيل
eالسي' الذي بي آذان1 الد_ل}و, وع.راق1يها ت'ش.د :�و.ذ%م¬. والو.ذ%مة

با، وقيل: هو السي الذي ت'شدe به الع.راقي ف الع'رى، وقيل: هو اليط
الذي بي الع'رى الت ف س'ع\ن.تها وبي الع.راقي، والمع و.ذ%م¬، وجع

المع أ%و\ذام¬. و.وذ�م.ها: جعل لا أ%و\ذاماv. وأ%و\ذ%م.ها: ش.د_
و.ذ%مها. ود.ل}و¬ م.و\ذومةD: ذات و.ذ%م�. والعرب تقول للدلو إ,ذا انقطع سيور'

آذان,ها: قد و.ذ1م.ت1 الدلو' ت.و\ذ%م'، فإ,ذا شد�وها إ,ليها قالوا:
أ%و\ذ%م\ت'ها. وو.ذ1م.ت الدلو' ت.و\ذ%م'، فهي و.ذ1م.ةD: انقطع و.ذ%م'ها؛ قال يصف

الدلو:
أ%خ.ذ1م.ت\ أ%م\ و.ذ1م.ت\ أ%م\ ما ل%ها،
أ%م غال%ها ف بئر,ها ما غال%ها؟

وقال:
أ%ر\س.ل}ت' د.ل}وي فأ%تان م'ت\ر.عا،

ل و.ذ1ماv جاء4، ول م'ق%ن_عا
ذك�ر على إ,رادة الس_ل}م أ%و الغ.ر\ب. وف حديث عائشة ت.ص1ف' أ%باها،

رضي ال عنهما: وأ%و\ذ%م. الس>قاء4 أ%ي ش.د_ه بالو.ذ%مة1، وف رواية



أ�خرى: وأ%و\ذ%م. الع.ط1ل%ة، ت'ريد الدلو الت كانت م'ع.ط�لة عن
الستقاء لعدم ع'راها وانقطاع س'يور,ها. وو.ذ1م الو.ذ%م' نفس'ه: انقطع. ووذ�م.

على ال%م\سي. تو\ذياv وأ%و\ذ%م.: زاد. عليها. وو.ذ�م. مال%ه: قط�عه،
والو.ذية�: ما و.ذ�م.ه منه أ%ي قط�عه؛ قال:

إ,ن ل أ%ك�ن\ أ%ه\واك، والقوم' ب.عضهم\
غ1ضاب¬ على بعض�، فما ل و.ذائم'

والت_وذي': أ%ن ت'و.ذ�م الكلب' ب,ق1لدة. وو.ذ1ية� الكلب: ق1طعة
تكون ف عن'ق1ه؛ عن ثعلب. وروي عن أ%ب هريرة أ%نه س'ئ1ل عن ص.ي\د1 الكلب

فقال: إ,ذا و.ذ�م\ت.ه وأ%ر\س.ل}ت.ه وذك%ر\ت. اس\م. ال فك�ل} ما
أ%م\س.ك. عليك ما ل يأ}كل}؛ وت.و\ذي' الكلب: أ%ن ي'شد ف عنقه سي¬ ي'ع\ل%م

به أ%نه م'عل�م م'ؤد_ب، أ%راد ب,ت.و\ذيه1 أ%ن ل ي.ط}ل�ب الصيد بغي
إ,رسال� ول ت.س\مية{، مأ}خوذD من الو.ذ%م, السeيور,

الت ت'قدe ط1والv. وف الديث: أ�ريت' الش_يطان% فوضعت' يدي على
،vول�و.ذ%م.ت1ه؛ قال ابن ال4ثي: الو.ذ%مة�، بالتحريك، سي¬ ي'قدe ط

وجعه و,ذام¬، وت'عمل منه قلدة توضع ف أ%عناق الكلب لت'ر\بط% فيها، فشب�ه
الش_يطان% بالكلب، وأ%راد ت.مك©نه منه كما ي.تمك�ن' القابض' على

ق1لدة الكلب. وف حديث عمر، رضي ال عنه: فر.ب.ط ك�م_ي\ه بو.ذ%مة{ أ%ي
س.ي\ر�.

@ورم: الو.ر.م': أ%خ\ذ� ال4ورام النeتوء والنتفاخ، وقد و.ر,م. جلد'ه،
وف الكم: و.ر,م. ي.ر,م'، بالكسر، نادر، وقياسه ي.و\ر.م، قال: ول نسمع

به، وت.و.ر_م. مثل�ه، وو.ر_م\ت'ه أ%نا ت.و\رياv. وف الديث: أ%نه
قام حت ت.و.ر_م.ت ق%د.ماه أ%ي ان\ت.ف%خ.ت من ط�ول قيامه ف صلة الليل.

وأ%و\ر.م.ت الناقة�: و.ر,م. ض.ر\ع'ها. وال%و\ر,م': م.ن\ب,ت' ال4ض\راس,.
وأ%و\ر.م. بالرجل, وأ%و\ر.م.ه: أ%س\م.عه ما ي.غ\ض.ب' له، وهو من ذلك،
وفع.ل% به ما أ%و\ر.م.ه أ%ي ساء4ه وأ%غ}ض.به . وو.ر,م. أ%ن\ف�ه أ%ي غ%ض1ب؛

ومنه قول الشاعر:
ول ي'هاج' إ,ذا ما أ%نف�ه و.ر,ما

وف حديث أ%ب بكر، رضي ال عنه: و.ل�ي\ت' أ�مور.كم خ.ب\ر.ك�م
فك�ل©كم و.ر,م. أ%نف�ه على أ%ن يكون له ال4م\ر'

من د'ون,ه أ%ي امتل4 وانتفخ من ذلك غض.باv، وخص_ ال4ن\ف. بالذYكر



Dل4نه موضع' ال4ن.ف%ة1 والك1ب\ر,، كما يقال ش.مخ. بأ%نف1ه. وور_م. فلن
�بأ%نف1ه ت.و\رياv إ,ذا ش.م.خ. بأ%ن\ف1ه وتب_ر. وأ%و\ر.م.ت الناقة

إ,ذا و.ر,م. ض.ر\ع'ها. وال�و.ر_م': الضخم' من الرجال؛ قال طرفة:
له ش.ر\ب.تان1 بالعشي> وأ%ر\ب.ع¬

من الليل,، حت عاد. ص.خ\داv م'و.ر_ما
،vوو.ر,م. الن_ب\ت' ور.ما .vمن.ف�خا vن.ف�خ. أ%ي ص.خ\دا�وقد يكون ال

وهو وار,م¬: س.م1ن. وطال؛ قال العدي�:
فت.م.ط�ى ز.م\خ.ريÒ وار,م¬

من ر.بيع�، كل�ما خ.ف_ ه.ط%ل}
وال4و\ر.م: الماعة؛ قال الب'ر.يق:

بأ%ل}ب� أ%ل�وب� وح.ر_ابة{،
لدى م.ت\ن, واز,ع1ها ال4و\ر.م'

يقال: ما أ%د\ري أ%يe ال4و\ر.م, هو، وخص_ يعقوب به ال%ح\د..
@ورغم: ساع1د¬ و.ر\غ%م1يÒ: متلئD ر.ي_ان؛ وقول أ%ب صخر:

وبات. و,سادي و.ر\غ%م1يÒ ي.زين'ه
ج.بائر' د'ر¼، والب.نان� ال�خ.ض_ب'

قال: ول يكون الواو ف و.ر\غ%م1ي¼ إ,ل� أ%صلv ل4نا أ%و_ل،
والواو ل تزاد أ%و_لv البتة.

.vخفيفة vعض_ه، وقيل: ع.ض_ه ع.ض_ة :vوزم: و.ز.م.ه بف1يه و.ز\ما@
والو.ز\م': قضاء الد_ين. والو.ز\م': جع' الشيء القليل إ,ل مث}ل1ه.

والو.ز\مة�: ال4ك}لة� الواحدة� ف اليوم إ,ل مثل1ها من الغد، يقال: هو
يأ}كل و.ز\مةv وب.ز\مةv إ,ذا كان يأ}كل� و.ج\بةv ف اليوم والليلة، وقد

و.ز_م. نف}س.ه. ابن بري: الو.زي' الو.ج\بة� الشديدة؛ قال أ�مي_ة:
أ%ل يا و.ي\ح.هم\ م1ن ح.ر> نار�
كص.ر\خة1 أ%ر\ب.عي. لا و.زي'

والو.زي': اللحم' ال�قط�ع. والو.زية� القطعة� من اللح\م، والمع
و.زي¬. والو.ز\م' والو.زية� والو.زي': ال�ز\مة� من الب.ق}ل,.

والو.زية�: ال�وصة� الت ي'شدe با. والو.زي': ما ج'مع من الب.ق}لة؛ حكاه
الوهري عن أ%ب سعيد عن أ%ب ال4زهر عن ب'ن\دار�؛ وأ%نشد:

وجاؤ'وا ثائرين.، فلم ي.ؤ'وبوا



بأ%ب\ل�مة ت'ش.دe على و.زي,
eل1ي'ل}ق%ح ث ي'شد eويروى: على ب.زي. ويقال: هو الط�ل}ع' ي'ش.ق

ب'وصة{، والواحدة و.زيةD. وقال الليث: الو.ز\م' والو.زي' د.س\ت.ج.ةD من
.Dب.ق}ل�. والو.زي': ما ان\مار. من لم, الف%خ1ذين، واحدت'ه و.زية

والو.زي': الع.ض.ل�، وف التهذيب: لم' الع.ض.ل,. ورجل و.ز_ام¬: ذو ع.ضل�
وكثرة1 لم�؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

فقام. و.ز_ام¬ ش.ديد¬ م.ح\ز,م'ه،
ل ي.ل}ق. ب'ؤ\ساv ل%ح\م'ه ول د.م'ه\

ورجلD و.زي¬ إ,ذا كان م'ك}ت.ن,ز. اللحم,. ويقال: رجلD ذو و.زي إ,ذا
ت.عض_ل ل}م'ه واشتد_؛ قال الراجز:

إ,ن} س.ر_ك. الر>يe أ%خا ت.ميم,،
فاع\ج.ل بع1ل}ج.ي\ن, ذ%و.ي\ و.زي,

بفار,س1ي¼ وأ%خ� للرeوم,،
كله'ما كال%م.ل, ال%خ\ز'وم,

ويروى: ال%ح\جوم؛ يقول إ,ذا اختل%ف ل1ساناه'ما ل ي.ف}ه.م أ%حد'ها
كلم صاحب,ه فلم ي.ش\ت.غ1ل عن ع.م.له,ما؛ وهذا الرجز 

(* قوله «وهذا الرجز
إل» ف التكملة بعد إ,يراده ما ف الوهري ما نصه والنشاد مغي من وجوه،

والرواية:
إن كنت جاب يا أبا تيم * معاود متلف الروم

بفارسي� وأ%خ للر�وم * ركب بعد الهد
والنحيم

فجئ بسان لم علكوم * وجئ بعبدين ذوي وزي
كلها كالمل الجوم * غرباv على صياحة

دموم
والرجز لبن ممد الفقعسي. أراد بقوله: جاب جابياv أي جامعاv للماء ف

الابية وهي الوض). أ%ورده الوهري:
إ,ن كنت. ساق1ي� أ%خا ت.ميم,

قال ابن بري: هو ساف، بالفاء، ويروى جاب_، باليم، أ%ي ي.ج\ب الاء
ف الوض، قال: وهو الشهور، ويروى ب,د.ي\لم1ي� مكان فارسي�. ابن



ال4عراب: الراد' إ,ذا ج'فYف وهو مطبوخ فهو الو.ز,ية. والو.زي': اللحم'
ال�ج.ف�ف. والو.زية�: ما ت.ج\م.ع'ه أ%و تعل�ه الع'قاب' ف و.ك}ر,ها من

اللحم. والو.زية� من الض>باب: أ%ن ي'ط}ب.خ لم'ها ث ي'ي.ب_س ث ي'دق�
في'ق}م.ح أ%و ي'ب\ك%ل بد.س.م؛ قال ابن سيده: هكذا حكاه أ%هل اللغة فجعلوا

الع.ر.ض خ.ب.راv عن الوهر، والصواب الو.زي' لم¬ ي'ف}ع.ل به كذا؛ قال
أ%بو سعيد: سعت الك1لب� يقول الو.ز\مة� من الض>باب أ%ن ي'ط}ب.خ

لم'ها ث ي'ي.ب_س ث ي'دق� فيؤكل، قال: وهي من الراد أ%يضاv. ابن دريد:
الو.ز\م' ج.م\ع'ك الشيء4 القليل% إ,ل مثله، والو.زي' ما ي.ب\ق%ى من

ال%ر.ق ونوه ف الق1د\ر، وقيل: باقي كلY شيء و.زي¬؛ وقوله:
،vفت'ش\ب,ع' م.ج\لس. ال%ي_ي\ن, ل%حما

وت'ل}قي لل3ماء3 م1ن. الو.زي,
قال ابن سيده: يوز أ%ن يكون ما ان\ماز. من ل%ح\م, الف%خ1ذ1، وأ%ن يكون

الع.ض.ل، وأ%ن يكون اللحم. الباقي. الذي ي.ف}ض'ل عن العيال. الليث: يقال
اللحم' 

(* قوله «الليث يقال اللحم إل قوله وناقة وزماء» هكذا ف الصل).
ي.تزي_م وي.ت.ز.ي_ب إ,ذا صار ز,ي.ماv، وهو شد�ة اكتنازه وانضمام بعضه

:vإل بعض؛ وقال سلمة بن جندل يصف فرسا
ر.قاق�ها ض.ر,م¬، وج.ر\ي'ها خ.ذ1م¬،
ولم'ها ز,ي.م¬، والب.ط}ن' م.قبوب'

وناقةD وز\ماء�: كثية اللحم؛ قال قيس بن ال%طيم:
م.ن ل ي.زال� ي.ك�بe كل� ث%قيلة{
و.ز\ماء4، غي. م'حاو,ل ال3ت\راف1

والت.و.ز>م: الشديد' الو.طء. والو.ز\م' من ال�مور: الذي يأ}ت ف
ح1ينه1، وقد تقدم مع ذكر ال%ز\م الذي هو ال4مر'

الت قبل ح1ينه1. وو'ز,م. فلنD و.ز\مةv ف ماله إ,ذا ذهب شيء من ماله؛
عن اللحيان.

@وسم: الو.س\م': أ%ثر' الك%ي�، والمع و'سوم¬؛ أ%نشد ثعلب:
ظ%ل�ت\ ت.لوذ� أ%م\س, بالص_ري'

وص1لYيان{ ك1بال, الرeوم,،
ت.ر\ش.ح' إ,ل� موض1ع. الو'سوم,



يقول: تشرح أ%بدان'ها كلها إ,ل 
(* كذا بياض بالصل)... وقد وس.م.ه

و.س\ماv وس1مةv إ,ذا أ%ث�ر فيه بس3مة{ وكي¼، والاء عوض عن الواو. وف
الديث: أ%نه كان ي.س3م' إ,بل% الصدقة1 أ%ي ي'علYم عليها بالكي�. وات_س.م.

�الرجل� إ,ذا جعل لنفسه س1مةv ي'ع\ر.ف با، وأ%صل
الياء واو¬. والس>مة� والو,سام': ما و'س1م به البعي' من ض'روب,

الصeو.ر. وال1يس.م': ال1ك}واة أ%و الشيء� الذي ي'وس.م به الدواب�، والمع
م.واس1م' وم.ياس1م'، ال4خية م'عاقبة؛ قال الوهري: أ%صل الياء واو، فإ,ن

شئت قلت ف جعه م.ياس1م' على اللفظ، وإ,ن شئت م.واس1م على ال4صل. قال
ابن بري: ال1يس.م' اسم لللة الت ي'وس.م با، واس\م¬ ل4ث%ر,

الو.س\م, أ%يضاv كقول الشاعر:
ولو غي' أ%خ\وال أراد'وا ن.ق1يص.ت،
ج.ع.ل}ت' لم ف%و\ق. الع.ران,ي م1يس.ما

فليس يريد جعلت لم ح.ديدةv وإ,نا يريد جعلت أ%ث%ر و.س\م�. وف الديث:
وف يده ال1يسم'؛ هي الديدة الت ي'ك}و.ى با، وأ%صل�ه م1و\س.م¬،

فق�لبت الواو' ياءé لكسرة اليم. الليث: الو.س\م' أ%ثر' كي�ة{، تقول م.و\سوم¬
أ%ي قد و'س1م ب,س3مة{ ي'عرف' با، إ,م�ا كي�ةD، وإ,م�ا قطع¬ ف أ�ذن{

ق%ر\مةD تكون علمةv له. وف التنزيل العزيز: س.ن.س3م'ه على ال�ر\طوم,.
وإ,ن فلناv لدواب>ه م1يسم¬، وم1يس.م'ها أ%ثر' ال%مال,

والع1ت\ق,، وإ,نا ك%و.س1يمة� ق%سيمةD. شر: د1ر\ع¬ م.و\سومةD وهي
ال�ز.ي_نة بالش>ب.ة1 ف أ%سفل1ها. وقوله ف الديث: على كلY م1يسم� من

v؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية فإ,ن كان مفوظاDال3نسان ص.دقة
فالراد' به أ%ن على كل9 ع'ض\و� م.و\سوم� بص'ن\ع ال صدقةv، قال: هكذا

�ف�س>ر.. وف الديث: بئ}س.، ل%ع.م\ر' ال، ع.م.ل
الشيخ ال�ت.و.س>م والشاب> ال�ت.ل%و>م,؛ ال�ت.و.س>م: ال�ت.ح.لYي

ب,سم.ة1 الشيوخ، وفلنD م.و\سوم¬ بالي.
وقد ت.و.س_م\ت فيه الي أ%ي تفر_س\ت.

والو.س\م1يe: مطر' أ%و_ل,
الربيع، وهو بعد. الريف ل4نه ي.س3م' ال4رض بالنبات في'ص.ي>ر فيها

vأ%ثرا



ف أ%و_ل السنة. وأ%رض¬ م.و\سومةD: أ%صابا الو.س\م1يe، وهو مطر¬
يكون بعد ال%ر.ف9 ف الب.ر\د1، ث ي.ت\ب.عه الو.ل}ي' ف ص.ميم الش�تاء، ث

�ي.ت\ب.عه الر>ب\عي�. ال4صمعي: أ%و_ل
ما ي.ب\د'و الطر' ف إ,ق}بال, الربيع ث الص_ي\ف1 ث الميم,. ابن

ال4عراب: ن'جوم' الوسي� أ%و_ل�ها فروع' الد_ل}و الؤخ_ر، ث الوت' ث
الش_ر.طان1 ث الب'ط%ي\ن ث الن_ج\م، وهو آخ1ر' الص_ر\فة ي.س\ق�ط ف

آخر الشتاء. الوهري: الو.س\م1يe مطر' الربيع ال4و_ل� ل4نه ي.س3م'
ال4رض بالنبات، ن'سب إ,ل الوس\م. وتو.س_م. الرجل�: طلب. كل الو.س\م1ي�؛

وأ%نشد:
،vد\وة�وأ%ص\ب.ح\ن. كالد_و\م, الن_واع1م، غ

على و,ج\ه.ة{ من ظاع1ن� م'ت.وس>م
ابن سيده: وقد و'س1م.ت ال4رض؛ وقول أ%ب صخر ال�ذ%ل9:

ي.ت\ل�ون% م'ر\ت.ج,زاv له ن.ج\م¬
ج.و\نD تي_ر ب.ر\ق�ه، ي.س\م1ي

أ%راد ي.س3م' ال4رض. بالنبات فق%ل%ب. وحكى ثعلب: أ%س.م\ت'ه بعن
و.س.م\ت'ه، فهمزت'ه على هذا بدلD من واو�. وأ%ب\ص1ر\ و.س\م. ق1د\ح1ك أ%ي ل

ت'جاو,ز.ن� ق%د\ر.ك. وصد.ق%ن و.س\م. ق1د\ح1ه: كص.د.ق%ن س1ن_
ب.ك}ر,ه.وم.و\س1م' الج� والسeوق,: م'ج\ت.مع'هما؛ قال اللحيان: ذ�و م.جاز

م.و\س1م¬، وإ,نا س'م�يت هذه كل©ها م.واس1م. لجتماع الناس وال4س\واق فيها
(* قوله «والسواق فيها» كذا بالصل). وو.س_موا: ش.ه,دوا ال%و\س1م..

الليث: م.و\س1م'
الج� س'م>ي. م.و\س1ماv ل4نه م.ع\ل%م ي'ج\ت.مع إ,لليه، وكذلك كانت

م.واس1م'
أ%س\واق, العرب ف الاهلية. قال ابن السكيت: كل م.ج\م.ع من الناس كثي

هو مو\س1م¬. ومنه م.و\س1م' م1نÝ. ويقال: وس_م\نا م.و\س.نا أ%ي
ش.ه,د\ناه، وكذلك عر_ف}نا أي شهدنا ع.ر.ف%ة. وع.ي_د. القوم' إذا ش.ه,د'وا

ع1يد.هم؛ وقول الشاعر:
ح1ياض' ع1راك{ ه.د_م.ت\ها ال%واس1م'

يريد أ%هل ال%واس1م، ويقال أ%راد البل% ال%و\سومة. ووس_م. الناس'
ت.و\س1يماv: ش.ه,د'وا ال%و\س1م. كما يقال ف العيد1 ع.ي_دوا. وف الديث:



أ%نه ل%ب,ث% ع.ش\ر. سني. ي.ت_ب,ع' الاج_ بال%واس1م؛ هي جع م.و\س1م
وهو الوقت' الذي يتمع فيه الاجe كل� س.نة{، كأ%ن_ه و'س1م. بذلك

الو.س\م، وهو م.ف}ع1لD منه اسم¬ للزمان ل4نه م.ع\ل%م¬ لم.
وتو.س_م فيه الشيء4: ت.خ.ي_ل%ه. يقال: تو.س_م\ت' ف فلن خياv أي

رأ%يت فيه أ%ثراv منه. وتو.س_م\ت' فيه الي أي ت.ف%ر_س\ت'، مأ}خذه من
الو.س\م, أي عر.ف}ت فيه س1م.ت.ه وعلمت.ه.

والو.س\مة�، أهل الجاز ي'ث%قYلونا وغيهم ي'خ.فYف�ها، كلهم شجر¬ له
�ورق¬ ي'خ\ت.ض.ب' به، وقيل: هو الع1ظ}ل1م'. الليث: الو.س\م' والو.س\مة

شجرةD ورقها خ1ضاب¬؛ قال أ%بو منصور: كلم العرب الو.س1مة�، بكسر السي،
قاله الفراء وغيه من النحويي. الوهري: الو.س1مة�، بكسر السي،

الع1ظ}ل1م' ي'خ\ت.ض.ب به، وتسكينها لغة، قال: ول تقل و'س\مةD، بضم الواو، وإذا
أ%مر\ت منه قلت: تو.س_م. وف حديث السن والسي، عليهما السلم: أ%نما

كنا ي.خ\ض1بان بالو.س\مة؛ قيل: هي نبت¬، وقيل: شجر¬ باليمن ي'خ\ت.ض.ب'
بو.رقه الشعر' أ%سود'.

وال1يس.م' والو.سامة�: أ%ثر ال�س\ن,؛ وقال ابن ك�ل}ثوم:
خ.ل%ط}ن. ب1يس.م� ح.س.باv ودينا

ابن ال4عراب: الوسيم' الثابت' ال�س\ن, كأ%نه قد و'س1م.. وف الديث:
ت'ن\ك%ح الرأ%ة ل1يس.مها أ%ي ل�س\نها من الو.سامة1، وقد و.س'م فهو

و.س1يم، والرأ%ة� و.س1يمةD؛ قال: وحكمها ف البناء حكم م1يساع�، فهي
م1ف}ع.لD من الو.سامة1. وال1يسم': المال�. يقال: امرأ%ة ذات م1يس.م� إذا كان

عليها أثر' المال. وفلنD و.س1يم¬ أ%ي ح.س.ن' الوجه والس>يما. وقوم¬
و,سام¬ ونسوةD و,سام¬ أ%يضاv: مثل ظ%ريفةv وظ1راف{ وص.بيحة{ وص1باح�.

وو.س'م. الرجل�، بالضم، و.سامةv وو.ساماv، بذف الاء، مثل ج'ل ج.مالv، فهو
و.س1يم¬؛ قال الكميت يدح ال�سي بن علي، عليهما السلم:

وت'ط1يل� ال�ر.ز_آت' ال%قال1يـ
ـت' إليه الق�عود. بعد القيام

ي.ت.ع.ر_ف}ن. ح'ر_ و.ج\ه{، عليه
ع1ق}بة� الس_ر\و, ظاه1راv والو,سام

والو,سام' معطوف¬ على الس_ر\و,. وف صفته، صلى ال عليه وسلم: و.سيم¬
ق%س3يم¬؛ الو.سامة�: ال�س\ن' الو.ضيء� الثابت'، وال�نثئ و.سيمةD؛



Dقال:ل1ن�ك م1ن\ ع.ب\س3ي�ة{ ل%و.س1يمة
على ه.نوات{ كاذب� م.ن يقولا

أراد 
v(* بياض بالصل بقد خس كلمات) . . . . . وواس.م\ت' فلنا

فو.س.م\ت'ه إذا غ%لب\ت.ه بال�سن. وف حديث عمر، رضي ال عنه: قال ل1ح.ف}صة ل
ي.غ'ر_ن_ك1 أ%ن} كانت جارت'ك أو\س.م. م1ن\ك1 أي أ%ح\س.ن.، ي.عن

عائشة، والض_ر_ة� تسمى جارة. وأ%ساء�: اسم' امرأ%ة{ مستقÒ من الو.سامة1،
وهزته مبدلة من واو�؛ قال ابن سيده: وإنا قالوا ذلك أ%ن سيبويه ذكر

أ%ساء ف الترخيم مع ف%ع\لن% كس.ك}ران م'ع\ت.د�اv با ف%ع\لء، فقال أ%بو
العباس: ل يكن يب أ%ن يذكر هذا السم مع سك}ران من حيث� كان وز\نه

أ%ف}عالv ل4نه جع' اسم�، قال: وإنا م'ن,ع الص_ر\ف ف العلم الذكر من
حيث� غل%بت عليه تسمية الؤنث له فلح1ق عنهد بباب س'عاد. وز.ي\ن.ب، فقو_ى
أ%بو بكر قول سيبويه إنه ف الصل و.س\ماء، ث قلبت واوه هزة، وإن كانت

مفتوحة، ح.م\لv على باب أحد{ وأ%ناة{، وإنا ش.ج'ع أبو بكر على ارتكاب
هذا القول ل4ن سيبويه شرع له ذلك، وذلك أ%نه لا رآه قد جعله ف%ع\لء وعدم

تركيب «ي س م» ت.ط%ل�ب لذلك و.ج\هاv، فذهب إل البلد، وقياس' قول,
سيبويه أن ل ينصرف.، وأ%ساء� نكرةD ل معرفة لنه عنده ف%ع\لء، وأما على

غي مذهب سيبويه فإنا ت.نصرف' نكرةv ومعرفةv لنا أ%فعال كأ%ثار،
ومذهب' سيبويه وأ%ب بكر فيها أ%شب.ه' بعن أ%ساء النساء، وذلك ل4نا

عندها من الو.سامة1، وهي ال�س\ن'، فهذا أ%شب.ه' ف تسمية1 النساء من معن
كونا جع. اسم�، قال: وينبغي لسيبويه أن يعتق1د. م.ذهب. أب بكر، إذا ليس

معن هذا التركيب على ظاهره، وإن كان سيبويه يتأ%و�ل ع.ي\ن. سي�د على
أ%نا ياء، وإن ع'دم هذا التركيب ل4نه «س ي د» فكذلك يتوهم أساء من «أ س

م» وإن عدم هذا التركيب إل ههنا.
والوس\م': الور.ع'، والشي لغة؛ قال ابن سيده: ولست منها على ثقة.

@وشم: ابن شيل: الو'سوم' والو'شوم' العلمات'. ابن سيده: الو.ش\م' ما
تعله الرأ%ة على ذراع1ها بالب\ر.ة1 ث ت.ح\ش'وه بالن_ؤ'ور، وهو د'خان

الشحم، والمع و'شوم¬ وو,شام¬؛ قال لبيد:
ك1ف%ف¬ ت.ع.ر_ض' فو\ق%ه'ن_ و,شام'ها

ويروى: ت'ع.ر_ض، وقد و.ش.م.ت\ ذ1راع.ها و.ش\ماv وو.ش_م.ت\ه، وكذلك



الث�غ\ر'؛ أنشد ثعلب:
ذ%ك%ر\ت' من فاطمة% التب.سeما،
غ%داة% ت.ج\لو واضحاv م'وش_ما،
ع.ذ}باv لا ت'ج\ري عليه الب'ر\ش'ما

:vويروى: ع.ذ}ب الل�ها. والب'ر\ش'م': الب'ر\قع. وو.ش.م اليد. و.ش\ما
غ%ر.زها بإب\رة ث ذ%ر_ عليها الن_ؤ'ور، وهو الن>يلج'. وال4ش\م'

:�أ%يضاv: الو.ش\م'. واس\ت.و\ش.م.ه: سأ%له أ%ن ي.ش1م.ه. واس\ت.و\ش.م.ت الرأ%ة
�أ%رادت الو.ش\م. أو ط%ل%ب.ت\ه. وف الديث: ل�ع1نت الواش1مة

وال�س\ت.و\ش1مة�، وبعضهم يرويه: ال�وت.ش1مة�؛ قال أ%بو عبيد: الو.ش\م' ف اليد
وذلك أ%ن الرأ%ة كانت ت.غ\ر,ز' ظهر. كفYها وم1ع\ص.م.ها بإب\رة{ أو

ب1سل�ة حت ت'ؤثر فيه، ث ت.حشوه بالك�حل أو الن>يل أ%و بالن_ؤ'ور،
والن_ؤ'ور' دخان� الشحم، في.ز\ر.قe أ%ثره أو ي.خ\ض.رe. وف حديث أ%ب بكر لا

است.خ\لف عمر، رضي ال عنهما: أ%شر.ف من ك%نيف{، وأ%ساء� بنت' ع'م.يس
م.و\شومة اليد1 م'م\س3ك%ت'ه أي منقوشة اليد بال1ن_اء. ابن شيل: يقال

Dامرأ%ة :�فلنD أ%عظم' ف نفس3ه من ال�ت_ش1مة، وهذا م.ث%ل، وال�ت_ش1مة
و.ش.م.ت اس\ت.ها ليكون أ%حس.ن لا. وقال الباهلي: ف أمثالم ل%ه'و

أ%خ\ي.ل ف نفسه من الواش1مة. قال أ%بو منصور: وال�ت_ش1مة� ف ال4صل
م'وت.ش1مة، وهو مثل� ال�ت_صل، أ%صله م'وت.ص1ل. ووش'وم الظب\ية وال%هاة:

خطوطD ف الذYراعي؛ وقال النابغة:
أو ذو و'شوم� ب,ح.و\ض.ى

وف الديث: أ%ن داود، عليه السلم، و.ش.م. خطيئت.ه ف كفYه فما ر.فع
إل فيه طعاماv ول شراباv حت ب.ش.ر.ه بد'موعه؛ معناه نق%شها ف ك%فYه

ن.ق}ش. الو.ش\م,. والو.ش\م: الشيء� تراه من النبات ف أ%ول ما ينبت.
وأ%وش.مت ال4رض' إذا رأ%يت فيها شيئاv من النبات. وأ%وش.مت السماء�:

بدا منها ب.ر\ق¬؛ قال:
حت إذا ما أوش.م. الر_واع1د'

ومنه قيل: أ%و\ش.م. النبت' إذا أ%بص.ر\ت. أ%و_له. وأ%و\ش.م الب\ق:
ل%ع. ل%م\عاv خفيفاv؛ قال أ%بو زيد: هو أ%و_ل� البق حي ي.ب'ق'؛ قال

الشاعر:
يا م.ن ي.رى ل1بار,ق� قد أ%و\ش.ما



وقال الليث: أ%و\ش.م.ت ال4رض' إذا ظهر شيء من نباتا؛ وأ%و\ش.م. فلن
ف ذلك المر إيشاماv إذا نظر فيه؛ قال أ%بو ممد الف%ق}عسي�:

إن� لا ر,ي�اv إذا ما أ%و\ش.ما
وأ%و\ش.م. ي.ف}عل ذلك أي أ%خذ؛ قال الراجز:

أو\ش.م. ي.ذ}ري واب,لv ر.و,ي�ا
وأ%و\ش%ت الرأ%ة�: بدأ% ثد\ي'ها ي.نت.أ� كما ي'وش1م البق'. وأ%و\ش.م.

فيه الشيب': كث�ر وانتشر؛ عن ابن ال4عراب. وأ%و\ش.م الكر\م': ابتدأ%
ي'لو>ن؛ عن أ%ب حنيفة. وقال مرة: أو\ش.م ت.م_ ن'ض\ج'ه. وأ%وش.م.ت

ال4عناب' إذا لن.ت\ وطابت؛ وقوله:
أقول� وف ال4ك}فان1 أ%ب\ي.ض' ماج,د¬

كغ'ص\ن, ال4راك1 وجه'ه، حيث و.ش_ما
يروى: و.ش_م. وو.س_م.، فو.ش_م بدا ورقه، وو.س_م حس'ن. وما

أ%صاب.ت\نا العام. وش\مةD أي قطرة مطر. ويقال: بيننا و.ش1يمةD أي كلم شر� أو
عداوة. وما عصاه و.ش\مةv أي ط%ر\فة ع.ي�. وما عص.ي\ت'ه و.شةv أي كلمة. وف
حديث علي، كرم ال وجهه: وال ما كت.م\ت' و.ش\مة أي كلمة حكاها.

والو.ش\م': موضع ؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ر.د.د\ت'ه'م' بالو.ش\م, ت.د\مى ل1ثات'ه'م\

على ش'ع.ب, ال4كوار، م1يل% الع.مائم
أي انص.رفوا خ.زايا مائلةv أ%عناق�هم فعمائمهم قد مالت، قال: ت.د\مى

ل1ثات'هم من ال%ر.ض، كما يقولون: جاءنا ت.ض1بe ل1ثات'ه. والو.ش\م': بلد ذو
نل، به قبائل من ر.بيعة وم'ض.ر دون اليمامة قريب منها، يقال له و.ش\م'

اليمامة. والو'شوم: موضع؛ والو.ش\م' ف قول جرير:
ع.ف%ت\ ق%ر\ق%رى والو.ش\م'، حت تن.ك�ر.ت\

اوار,يeها، وال%ي\ل� م1يل� الد_عائم,
زعم أ%بو عثمان عن الرمازي� أ%نه ثانون قرية، وذكر ابن ال4ثي ف

ترجة لثه ف حديث ابن عمر قال: لعن. الواش1مة؛ قال نافع: الو.ش\م' ف
اللYثة، اللYثة بالكسر والتخفيف، ع'مور ال4سنان وهو م.غار,ز'ها، والعروف

الن ف الو.ش\م أ%نه على ال1لد والش>فاه، وال أ%علم.
@وصم: الو.ص\م': الص_د\ع' ف الع'ود من غي ب.ي\نونة{. يقال: بذه

:vالق%ناة و.ص\م¬. وقد و.ص.م\ت' الشيء4 إذا ش.د.دته بسرعة. و.ص.مه و.ص\ما



ص.د.عه. والو.ص\م': العيب ف ال%س.ب، وجعه و'صوم¬؛ قال:
أرى الال% ي.غ\شى ذا الو'صوم, فل ت'رى،

وي'د\عى من ال4ش\راف أن كان غانيا
ورجل م.و\صوم' الس.ب, إذا كان م.عيباv. وو.ص.م. الشيء: عابه.

والو.ص\مة�: العيب ف الكلم؛ ومنه قول خالد بن صفوان لرجل: ر.ح1م ال� أ%باك فما
رأ%يت رجلv أ%س\ك%ن. ف%و\راv، ول أ%بع.د غ%و\راv، ول آخ.ذ% بذ%ن.ب,

ح'ج�ة{، ول أ%علم. بو.صم\ة{ ول أ�ب\نة{ ف كلم منه؛ ال�ب\نة: العيب ف
الكلم كالو.ص\مة، وهو مذكور ف موضعه. والو.ص.م': الر.ض'. أ%بو عبيد:
الو.ص\م' العيب يكون ف النسان وف كل شيء والو.ص\م': العيب والعار،

يقال: ما ف فلن{ و.صم\ة أي عيب¬؛ قال الشاعر:
فإن} تك' ج.ر\م¬ ذات. و.ص\م�، فإنا

د.ل%ف}نا إل ج.ر\م� بأ%ل4م. م1ن ج.ر\م,
الفراء: الو.ص\م العيب. وق%ناةD فيها و.ص\م¬ أي ص.دع ف أ�نبوبا.
والو.ص\مة�: الف%ت\رة ف السد. وو.ص_م.ت\ه ال�م_ى فتو.ص_م: آل%م.ت\ه

فتأ%ل�م؛ أ%نشد ثعلب ل4ب ممد الفقعسي:
ل ي.ل}ق. ب'ؤ\ساv لم'ه ول د.م'ه\،
ول ت.ب,ت\ ح'م_ى به ت'و.ص>م'ه\

ول ي'ج.ش_ئ} عن طعام� ي'ب\ش1م'ه\،
ت.د'قe م1د\ماك. الط�و,ي> ق%د.م'ه\

ووص_م.ه: فت_ره وكس_له؛ قال لبيد:
وإذا ر'م\ت. ر.ح1يلv فار\ت.ح1ل}،

واع\ص, ما يأ}مر' ت.و\صيم' الك%س3ل}
الوهري: الت_و\ص1يم' ف السد كالت_ك}سي والف%ت\رة والكس.ل. وف

الديث: وإن نام. حت ي'ص\ب,ح. أصب.ح ثقيلv م'و.ص_ماv؛ الو.ص\م': الف%ترة
والكس.ل والتوان. وف حديث فار,عة أ�خت أ�مي_ة: قالت له هل تد' شيئاv؟

قال: ل إل ت.و\صيماv ف جسدي، ويروى: إل تو\صيباv، بالباء، وقد تقدم
ذكره. وف كتاب وائل بن ح'ج\ر: ل ت.و\ص1يم ف الد>ين أي ل ت.ف}ت'روا

ف إقامة1 ال�دود ول ت'حابوا فيها.
@وضم: الو.ض.م: كل© شيء يوضع عليه اللحم' من خشب� أو بار,بة{ ي'وقى به
من ال4رض؛ قال أ%بو ز'غ}بة الزرجي، وقيل: هو للح'ط%م القيسي�، وقيل: هو



لر'ش.يد بن ر'م.يض الع.نزي�:
لست' ب,راعي إبل� ول غ%ن.م\،
ول ب,ج.ز_ار� على ظ%ه\ر, و.ض.م\

ومثله قول الخر:
وف1ت\يان ص1د\ق� حسان الو'جو

ه1، ل يدون% لشيء� أ%ل%م\
من آل ال�غية1 ل ي.ش\هدو

ن، عند ال%جاز,ر,، ل%ح\م. الو.ض.م\
والمع أ%وضام¬. وف الثل: إ,ن� الع.ي\ن. ت'د\ن الرجال% من أ%كفانا

والبل من أ%وضام1ها. وأ%و\ض.م اللحم. وأ%و\ض.م له: وض.ع.ه على الو.ض.م.
وو.ض.مه ي.3م'ه و.ض\ماv: ع.م1ل% له و.ض.ماv، وف الصحاح: وض.ع.ه على
الو.ض.م. وتر.ك%هم ل%ح\ماv على و.ض.م: أ%و\ق%ع بم فذ%ل�ل%هم وأ%و\ج.عهم.

والو.ض.م': ما و'ضع عليه الطعام فأ�ك1ل؛ قال رؤبة:
د.ق9اv كد.ق> الو.ض.م ال%ر\ف�وش,

وف حديث عمر بن الطاب، رضي ال عنه، أ%نه قال: إنا النساء ل%ح\م¬
على و.ض.م� إل� ما ذ�ب_ عنه؛ قال أ%بو عبيد: قال ال4صمعي الو.ض.م'

الشبة أو البارية الت يوضع' عليها اللحم'، يقول: فهن_ ف الض_ع\ف1 مثل
ذلك اللحم, ل يتنع' من أ%حد إل� أ%ن ي'ذ%ب_ عنه وي'د\ف%ع.؛ قال أ%بو

منصور: إنا خص اللحم. الذي على الو.ض.م وشب_ه النساء4 به ل4ن من عادة
العرب ف باديتها إذا ن'حر بعي¬ لماعة الي� يقتسمونه أن ي.ق}ل%ع'وا

شجراv كثياv، ويوضم. بعض'ه على بعض، وي'ع.ض_ى اللحم' ويوضع. عليه، ث
ي'ل}قى لم'ه عن ع'راق1ه وي'ق%ط�ع على الو.ض.م, ه.ب\راv للق%س\م,، وت'ؤج_ج

نار¬، فإذا سقط% ج.م\ر'ها اش\ت.وى من شاء4 من الي� ش1واء4ةv بعد أ�خرى
على ج.م\ر, النار، ل ي'م\نع أ%حد¬ من ذلك، فإذا و.قع.ت فيه ال%قاس1م'

وحاز. كل© ش.ريك{ ف ال%زور, مق}س3م.ه ح.و_له عن الو.ض.م, إل بيت1ه ول
ي.ع\رض له أ%حد، فشب_ه النساء4 وقل�ة% امت1ناع1ه,ن_ على

ط�ل�ب,ه,ن_ باللحم ما دام على الو.ض.م,. قال الكسائي: إذا ع.م1ل}ت له و.ض.ماv قلت
و.ض.م\ت'ه أ%ض1م'ه، فإذا وض.ع\ت. اللحم. عليه قلت أ%و\ض.م\ت'ه.

والو.ضيمة�: طعام' ال%أ}ت.م، والو.ضيمة�، مثل الو.ثيمة1: الكل� التمع.
والو.ضيمة�: القوم' ينزلون على القوم وهم قليل في'ح\س3نون إليهم وي'ك}ر,مونم.



الوهري: قال ابن ال4عراب الو.ض\مة� والو.ضيمة� ص1ر\م¬ من الناس يكون
فيه مائتا إن\سان{ أو ثلثمائة{. والو.ضيمة�: القوم' يقل9 عدد'هم فينزلون

على قوم؛ قال ابن بري: ومنه قول ابن أ%ب_اق الدeب.ي\ري�:
أ%ت.ت\ن من بن كع\ب, بن, ع.م\ر�و

و.ض1يمت'هم لك%ي\ما يسأ%لون
ووض.م بنو فلن{ على بن فلن{ إذا ح.ل©وا عليهم. وو.ض.م. القوم'

و'ضوماv: تم_عوا وتقار.بوا. والقوم' و.ض\مةD واحدة، بالتسكي، أي جاعة
متقاربة. وهم ف و.ض\مة{ من الناس أي جاعة. وإن9 ف ج.ف1ي,ه ل%و.ض\مةv من

ن.ب\ل أي جاعة.
واس\ت.و\ض.م\ت' الرجل% إذا ظ%لمت.ه واس\ت.ض.م\ت.ه.

وت.وض_م الرجل� الرأ%ة% إذا وقع عليها.
وقال أ%بو الطاب ال4خفش: الو.ض1يم' ما بي الو'س\طى والب,ن\صر.

وال4و\ض.م': موضع.
@وطم: و.ط%م. الس>ت\ر.: أ%ر\خاه. وو.ط1م. الرجل� و.ط}ماv وو'ط1م.:

اح\ت.ب.س. ن.ج\و'ه، وقد ذكر ف المز ف ترجة أ%طم.

@وظم: التهذيب: ابن ال4عراب الو.ظ}مة� التeه.مة.
@وعم: ذكر ال4زهري عن يونس بن حبيب أ%نه قال: يقال وع.م\ت' الدارا%

أ%ع1م' و.ع\ماv أي قلت لا ان\ع1مي؛ وأ%نشد:
ع1ما ط%ل%ل%ي\ ج'م\ل� على الن_أ}ي, واس\ل%ما

وقال الوهري: و.ع.م. الدار. قال لا ع1م1ي ص.باحاv؛ قال يونس: وسئل
أ%بو عمرو بن العلء عن قول عنترة:

وع1م1ي ص.باحاv دار. ع.ب\ل%ة واس\ل%مي
فقال: هو كما ي.ع\م1ي الطر' وي.ع\مي البحر' بز.ب.د1ه، وأ%راد كثرة%

الدعاء لا بالس\ت1س\قاء؛ قال ال4زهري: إن كان من ع.مى ي.ع\مي إذا سال
فحق9ه أن ي'ر\وى واع\م1ي ص.باحاv فيكون أ%م\راv من ع.مى ي.ع\مي إذا سال أو

ر.مى، قال: والذي سعناه وح.ف1ظ}ناه ف تفسي ع1م\ ص.باحاv أ%ن معناه
vكذلك روي عن ابن ال4عراب، قال: ويقال ان\ع1م\ ص.باحا ،vان\ع1م\ ص.باحا

وع1م\ صباحاv بعن واحد؛ قال ال4زهري: كأ%نه لا كثر هذا الرف ف كلمهم
حذفوا بعض. ح'روفه ل%عرفة1 ال�خاط%ب به، وهذا كقولم: له'م_، وتام'

الكلم الل�هم، وكقولك: ل1ن_ك، وال4صل ل إنك. قال ابن سيده: وع.م.



بال%ب.ر و.ع\ماv أ%خ\ب.ر. به ول ي.ح'ق�ه، والغي العجمة أ%على.
والو.ع\م: خ'ط�ةD ف البل ت'خالف سائر ل%ونه، والمع و,عام¬.

@وغم: الو.غ}م': الق%ه\ر'. والو.غ}م': الذ�ح\ل� والت>ر.ة. والو\غام':
الت>رات'؛ وأ%نشد ابن بري ل%ديج بن ح.بيب:

ويا مل1ك¬ ي,�ساب,ق�نا بو.غ}م�،
إذا م.ل1ك¬ طل%ب\ناه بو.ت\ر,

وقال رؤبة:
ي.م\ط�و بنا من ي.ط}ل�ب' الو'غوما

وف حديث علي�: وإن9 بن تيم ل ي'س\ب.ق�وا بو.غ}م� ف جاهلية{ ول
إس\لم�؛ الو.غ}م': الت_ر.ة�. والو.غ}م': ال1ذ}د' الثابت' ف الصدور,،

وج.معه أ%و\غام¬؛ قال:
ل ت.ك' ن.و�اماv على ال4و\غام,

والو.غ}م': الش>ح\ناء والس_خيمة�. وو.غ1م. عليه، بالكسر، أي ح.ق%د.،
Dوو.غ%م. وأ%و\غ%مه هو. ورجل ،vوو.غ%ما vوقد و.غ1م. صدر'ه ي.و\غ%م' و.غ}ما

و.غ}م¬: ح.ق�ود¬. وتوغ�م إذا اغتاظ. والو.غ}م': الق1تال� وتوغ�م
القوم' وت.واغموا: ت.قات.لوا، وقيل: ت.ناظروا ش.ز\راv ف القتال. وت.و.غ�م.ت

ال4بطال� ف الر\ب إذا ت.ناظ%رت ش.ز\راv. وو.غ%م به و.غ}ماv: أ%خ\ب.ره
ب.ب� ل ي'ح.قYق}ه. وو.غ%م\ت' بالب.ر أ%غ1م' و.غ}ماv إذا أ%خ\ب.ر\ت

به من غي أن ت.س\ت.ي\ق1ن.ه أ%يضاv، مثل ل%غ.م\ت'ه، بالغي معجمة. التهذيب
عن أ%ب زيد: الو.غ}م' أن ت'خ\ب,ر. عن النسان بال%ب من و.راء و.راء
ل ت.ح'ق©ه. الكسائي: إذا ج.ه,ل% الب. قال غ%ب.ي\ت' عنه، فإن أ%خ\ب.ره

بشيء ل يستيقنه قال و.غ%م\ت' أ%غ1م' و.غ}ماv. وو.غم إل الشيء: ذه.ب
و.ه\م'ه إليه كو.ه.م. وذهب إليه و.غ}مي أي و.ه\مي؛ كل© ذلك عن ابن

ال4عراب. ابن ندة عن أ%ب زيد: الو.غ}م' الن_ف%س'؛ قال أ%بو تراب: سعت أ%با
ال%ه\م العفري� يقول: سعت منه ن.غ\مةv وو.غ}مةv ع.ر.ف}ت'ها، قال:

والو.غ}م' الن_غ\مة�؛ وأ%نشد:
س1ع\ت' و.غ}ماv من\ك. يا با ال%ي\ث%م,،

فقلت': ل%ب_ي\ه1، ول أ%ه\ت.م,
قال: ل أ%ه\ت.م\ ول أ%ع\ت.م\ أي ل أ�بطئ. وقوله ف الديث: كل�وا
الو.غ}م. واطر.حوا الف%غ\م.؛ قال ابن الثي: الو.غ}م ما ت.ساق%ط من



الطعام، وقيل: ما أ%خرج.ه ال1لل، والف%غ\م' ما أ%خ\ر.ج\ت.ه بطرف1 لسان,ك من
أ%سنانك، وهو مذكور ف موضعه.

@وقم: الو.ق}م': ج.ذ}ب'ك. الع1نان1. و.ق%م. الداب_ة% و.ق}ماv: ج.ذب.
ع1نان.ها لت.ك�ف_. وو.ق%م. الرجل% و.ق}ماv وو.ق�م.ه: أ%ذل�ه وقه.ره،

وقيل: ر.د_ه أ%قبح الرد�؛ وأ%نشد الوهري:
به أ%ق1م' الشeجاع.، له ح'صاص¬
�من الق%ط1م1ي.، إذ} ف%ر_ الل©يوث

والق%ط1م': الائج'. و.ق%م\ت' الرجل عن حاجته: ر.د.د\ت'ه أ%ق}ب.ح.
الرد>. وو.ق%م.ه المر' و.ق}ماv: ح.ز.ن.ه أ%شد_ ال�ز\ن1. وال%وقوم

وال%وكوم: الشديد ال�ز\ن1، وقد و.ق%م.ه ال4مر' وو.ك%م.ه'. الصمعي:
ال%و\ق�وم' إذا ر.د.د\ت.ه عن حاجت1ه أشد_ الرد�؛ وأ%نشد:

أ%جاز م1ن�ا جائز¬ ل ي'وق%م
ويقال: ق1م\ه عن هواه أي رد_ه. ابن السكيت: إنك ل%ت.و.ق�م'ن بالكلم

أي ت.ر\ك%ب'ن وت.ت.وث�ب' علي�، قال: وسعت أ%عرابي�اv يقول
الت_و.ق©م' الت_هدeد' والزجر'. الوهري: الو.ق}م' كس\ر' الرجل� وتذليله. يقال:

و.ق%م. ال الع.دو_ إذا أ%ذ%ل�ه، وو'ق1م.ت ال4رض أي و'ط1ئت وأ�ك1ل%
ن.بات'ها، قال: وربا قالوا و'ك1م.ت، بالكف، وكذلك ال%و\كوم'.

والو,قام': السيف'، وقيل: السوط�، وقيل: العصا، وقيل: ال%ب\ل�؛ قال
أ%بو زيد: رواه ابن دريد ف كتابه؛ التهذيب: وأما قول ال4عشى:

ب.ناها من الش_ت\و,ي> رام� ي'ع1دeها،
ل1ق%ت\ل, ال%واد1ي، داجن¬ بالت_و.ق©م,

قال: معناه أنه معتاد¬ للت_و.ل©ج ف ق�ت\ر.ت1ه. وت.و.ق�م\ت الصيد.:
ق%ت.ل}ت'ه. وفلنD ي.ت.و.ق�م' كلمي أي ي.ت.ح.ف�ظ�ه وي.ع1يه.

وواق1م¬: أ�ط�م¬ من آطام, الدينة. وح.ر_ة� واق1م�: معروفةD مضافة
إليه، وقد ورد ذكر'ها ف الديث؛ قال الشاعر:

ل%و. ان� الر_دى ي.ز\و.رe عن ذي م.هابة{،
ل%هاب. خ'ض.ي\راv يوم. أ%غ}ل%ق. واق1ما

وهو رجل من خ.ر\وج يقال له خ'ض.ي الكتائب؛ قال ابن بري: وذكر بعضهم
أ%نه ح'ض.ي، بالاء الهملة ل غي، ورأ%يت هنا حاشية بط الشيخ رضي�

الدين الشاطب� النحوي�، رحه ال، قال: ليس ح'ض.ي من الزرج، وإنا هو



،vأ%و\س1ي� أ%ش\ه.لي�، وحاؤه ف أ%وله مهملة، قال: ل أ%علم فيها خلفا
وال أ%علم.

@وكم: و.ك%م. الرجل% وك}ماv: رعد_ه عن حاجته أ%شد_ الرد>. وو.ك1م. من
الشيء: ج.ز,ع. واغ}ت.م_ له منه. الكسائي: ال%و\قوم' وال%و\كوم'

الشيديد' ال�ز\ن1. وو.ق%مه ال4مر' و.و.ك%م.ه أي ح.ز.نه. وو'ك1م.ت ال4رض':
و'ط1ئت وأ�ك1ل%ت ور'ع1ي.ت فلم ي.ب\ق. فيها ما ي.ح\ب,س الناس. ابن

 �ال4عراب: الو.ك}م.ة� الغ.ي\ظة� ال�ش\ب.عة
(* قوله«الغيظة الشبعة» هذا ما

بالصل والتهذيب والتكملة وفيها جيعها الشبعة بالشي العجمة كالقاموس)
.�والو.م\كة� الف�س\حة

@ول: الو.ل}م' والو.ل%م': ح1زام' الس_ر\ج والر_ح\ل. والو.ل}م':
الح.ب\ل� الذي ي'ش.دe من التص\دير إل الس>ناف لئل ي.ق}ل%قا. والو.ل}م':

الق%ي\د'.
والوليمة�: طعام' الع'رس والم\لك1، وقيل: هي كل© طعام� ص'ن,ع لع\ر\س�

وغيه، وقد أ%و\ل%م. قال أ%بو عبيد: سعت أ%با زيد يقول: يسم_ى الطعام'
الذي ي'ص\ن.ع عند الع'رس الو.ليم.ة%، والذي عند الم\لك1 الن_قيعة%؛

وقال النب، صلى ال عليه وسلم، لعبد الرحن بن عوف وقد جع إليه أ%هل%ه:
أ%و\ل1م\ ولو بشاة{ أ%ي اص\ن.ع و.ليمةv، وأصل هذا كلYه من الجتماع،

وتكر_ر ذكرها ف الديث. وف الديث: ما أ%و\ل%م على أ%حد من نسائه ما
أ%و\ل%م على زينب.، رضي ال عنها. أ%بو العباس: الو.ل}مة� تام' الشيء

واجت1ماع'ه. وأ%و\ل%م. الرجل� إذا اجتمع. خ.ل}ق�ه وعقل�ه.
أ%بو زيد: رجلD و.ي\ل�م>ه داهيةD أ%يe داهية{. وقال ابن ال4عراب:؛

إنه ل%و.ي\لم>ه من الرجال مثل�ه، والصل فيه و.ي\لD ل�م>ه، ث أ�ضيف
و.ي\لD إل ال�م.

vوو.ن,يما vون: الو.ن,يم': خ'ر\ء� الذباب، ون.م. الذ©باب' و.ن\ما@
وذ%ق%ط%. الوهري: ون,يم' الذباب س.ل}حه؛ وأ%نشد ال4صمعي للفرزدق:

لقد و.ن.م. الذ©باب' عليه، حت
كأ%ن� و.ن,يم.ه ن'ق%ط� ال1داد1

@وهم: الو.ه\م': من خ.ط%رات1 القلب، والمع أ%و\هام¬، وللقلب و.ه\م¬.
وت.و.ه_م. الشيء4: تي_له وتث�ل%ه، كان ف الوجود أ%و ل يكن. وقال:



ت.وه_م\ت' الشيء4 وتف%ر_س\ت'ه وت.وس_م\ت'ه وت.ب.ي_ن\ت'ه بعن واحد؛
قال زهي ف معن التو.هeم:

ف%لgياv ع.ر.ف}ت' الدار بعد. ت.وهeم,
(* صدر البيت:

.(vوق%ف}ت' با من بعد1 عشرين ح1ج_ة
وال عز وجل ل ت'د\ر,ك�ه أ%و\هام' الع1باد1. ويقال: ت.و.ه_م\ت ف�

كذا وكذا. وأ%و\ه.م\ت الشيء إذا أ%غف%ل}ته. ويقال: و.ه1م\ت' ف كذا وكذا
أي غل1ط}ت'. ثعلب: وأ%و\ه.م\ت' الشيء4 تركت'ه كل�ه أ�وه1م'. وف حديث

النب، صلى ال عليه وسلم: أ%نه صل�ى فأ%و\ه.م ف صلت1ه، فقيل: كأ%نك
أ%و\ه.م\ت ف صلت1ك، فقال: كيف ل أ�وه1م' ور'فغ� أ%حد1كم بي ظ�ف�ره

وأ%ن\م'ل%ت1ه؟ أي أ%سق%ط من صلته شيئاv. ال4صمعي: أ%و\ه.م. إذا أ%سق%ط،
و.و.ه1م. إذا غ%ل1ط. وف الديث: أنه سج.د للو.ه.م, وهو جالس أي للغلط.
وأ%ورد ابن' ال4ثي بعض. هذا الديث أ%يضاv فقال: قيل له كأ%نك و.ه1م\ت.،
قال: وكيف ل أ%يه.م'؟ قال: هذا على لغة بعضهم، ال4صل� أ%و\ه.م' بالفتح

والواو,، فك�س3رت المزة� ل4ن� قوماv من العرب يكس3رون م'س\تقب.ل ف%ع1ل
.éفيقولون إع\ل%م' وت1ع\ل%م، فلما كسر هزة أو\ه.م' انقلبت الواو' ياء

vذ%هب وه\م'ه إليه. وو.ه.م. ف الصلة و.ه\ما :vوو.ه.م. إليه ي.ه,م' و.ه\ما
ووه31م.، كلها: س.ه.ا. وو.ه1م\ت' ف الصلة: س.ه.و\ت' فأ%نا أ%و\ه.م'.

الفراء: أ%و\ه.م\ت' شيئاv وو.ه.م\ت'ه، فإذا ذهب و.ه\م'ك إل الشيء قلت
و.ه.م\ت إل كذا وكذا أ%ه1م' و.ه\ماv. وف الديث: أ%نه و.ه.م ف تزويج

ميمونة% أي ذه.ب و.ه\م'ه. وو.ه.م\ت إل الشيء3 إذا ذهب قلب'ك إليه وأ%نت تريد
غي.ه' أ%ه1م' و.ه\ماv. الوهري: و.ه.م\ت' ف الشيء، بالفتح، أ%ه1م'

و.ه\ماv إذا ذه.ب. و.ه\م'ك إليه وأ%نت تريد غيه، وتو.ه_م\ت' أي ظننت،
وأ%و\ه.م\ت' غيي إيهاماv، والت_و\ه1يم' مثل�ه؛ وأ%نشد ابن بري ل�ميد

:vال4ر\قط يصف ص.ق}را
ب.ع1يد تو\ه1يم الو,قاع والن_ظ%ر\

و.و.ه1م.، بكسر الاء: غ%ل1ط وس.ها. وأ%و\ه.م من الساب كذال: أ%سقط،
وكذلك ف الكلم والكتاب. وقال ابن ال4عراب: أ%و\ه.م وو.ه1م. وو.ه.م.

سواء؛ وأ%نشد:
،vفإن أ%خ\ط%أ}ت' أ%و أ%و\ه.م\ت' شيئا



فقد ي.ه,م' ال�صاف ال%بيب,
قوله شيئاv منصوب على الصدر؛ وقال الز>ب\ر,قان بن ب.د\ر:

فب,ت1لك أ%ق}ضي ال%م_ إذ و.ه1م.ت\ به
ن.ف}سي، ولست' ب,ن.أ}نإ� ع.و�ار,

شر: أ%و\ه.م. وو.ه1م. و.و.ه.م. بعن، قال: ول أ%رى الصحيح إل� هذا.
الوهري: أ%و\ه.م\ت' الشيء4 إذا تركته كل�ه. يقال: أ%و\ه.م. من الساب
مائةv أي أ%سق%ط، وأ%و\ه.م. من صلته ركعةv، وقال أبو عبيد: أ%و\ه.م\ت'

أ%سقطت' من الساب شيئاv، فلم ي'ع.د> أ%و\ه.م\ت'. وأ%و\ه.م الرجل� ف
كتابه وكلمه إذا أ%سق%ط.

وو.ه1م\ت' ف الساب وغيه أ%و\ه.م و.ه.ماv إذا غ%ل1طت فيه وس.ه.و\ت.
ويقال: ل و.ه\م. من كذا أي ل ب'د_ منه.

والتeه.مة�: أصلها الو'ه.مة� من الو.ه\م، ويقال ات_ه.م\ت'ه افت1عال
منه. يقال: ات_ه.م\ت' فلناv، على بناء افتع.ل}ت، أي أ%دخلت' عليه

التeه.مة. الوهري: ات_ه.م\ت' فلناv بكذا، والسم التeه.مة�، بالتحريك،
،eالظن �وأ%صل التاء فيه واو¬ على ما ذكر ف و.كل%. ابن سيده: التeه.مة

تاؤه مبدلةD من واو� كما أبدلوها ف ت'خ.مة{؛ سيبويه: المع ت'ه.م¬، واستدل
على أ%نه جع مكسر بقول العرب: هي التeه.م'، ول يقولوا هو التeهم'،

كما قالوا هو الرeط%ب'، حيث ل يعلوا الرeط%ب. تكسياv، إنا هو من باب
ش.عية وش.عي. وات_ه.م. الرجل% وأ%ت\ه.مه وأ%و\ه.م.ه: أ%دخل% عليه

التeهمة% أي ما ي'ت_ه.م عليه، وات_ه.م هو، فهو م'ت_هم¬ وت.هيم¬؛ وأ%نشد
أ%بو يعقوب:

ه'ما س.قيان السeم_ من غي, ب,غضة{،
على غي, ج'ر\م� ف إناء3 ت.ه,يم,

وأ%ت\ه.م الرج'ل، على أ%ف}ع.ل، إذا صارت به الر>يبة�. أبو زيد: يقال
للرجل إذا ات_ه.م\ت.ه: أ%ت\ه.م\ت' إت\هاماv، مثل أ%د\و.أ}ت' إد\واءé. وف

الديث: أ%نه ح'بس ف ت'ه\مة{؛ التeه\مة�: ف�ع\لةD من الو.ه\م، والتاء
بدل من الواو وقد تفتح الاء. وات_ه.م\ت'ه: ظننت' فيه ما ن'سب إليه.

والو.ه\م': الطريق الواسع، وقال الليث: الو.ه\م' الطريق' الواضح الذي
ي.ر,د' ال%وار,د. وي.ص\د'ر' ال%صاد1ر.؛ قال لبيد يصف بعيه. وبعي.

صاحبه:ث أ%ص\د.ر\ناه'ما ف وارد{



صادر�، و.ه\م� ص'واه'، كال�ث�ل}
أ%راد بالو.ه\م, طريقاv واسعاv؛ قال ذو الرمة يصف ناقته:

كأ%نا ج.م.لD و.ه\م¬، وما ب.ق1يت\
إ,ل� الن_حية� وال4ل}واح' والع.ص.ب'

أ%راد بالو.ه\م جلv ض.خ\ماv، وال�نثى و.ه\مةD؛ قال الكميت:
vي.ج\تاب' أ%ر\د1ي.ة% الس_راب,، وتارة
ق�م'ص. الظ9لم,، بو.ه\مة{ ش1م\لل,

�والو.ه\م: العظيم' من الرجال والمال,، وقيل: هو من ال3بل الذ�لول
ال�ن\قاد' مع ض1خ.م� وقو�ة{، والمع أ%وهام¬ وو'هوم¬ وو'ه'م¬. وقال الليث:

.�الو.ه\م' المل� الضخم الذ�ل�ول
،�@وي: قال ف ترجة وأ%م: ابن ال4عراب الو.أ}مة� ال�وافق%ة

والو.ي\م.ة� التeه\م.ة�، وال أ%علم.
@وأن: رجل و.أ}نD: أ%حق كثي اللحم ثقيل. وامرأ%ة و.أ}ن.ةD: غليظة.

Dوالو.أ}ن.ة: ال%م\قاء وامرأ%ة
و.أ}ن.ة إذا كانت م'فاربة ال%ل}ق. وقال أ%بو منصور: هي و.أ}بة، بالباء.

وقال الليث: الو.أ}نة سواء#
فيه الرجل� والرأ%ة، يعن ال�ق}ت.د1ر. ال%ل}ق.

ابن ال4عراب: الت_و\أ%ن� ض.ع\ف الب.د.ن1 والر_أ}ي,، أ%ي� ذلك كان.
قال أ%بو منصور: الت_و\أ%ن مأ}خوذ من قولم رجل و.أ}نD، وهو ال4حق.

.Dض.و\ك%ع.ة Dم1ل}د.م¬ خ'ج.أ%ة Dويقال للرجل ال4حق: وأ}ن
@وبن: اللحيان: يقال ما ف الدار واب,ر¬ ول واب,ن¬

أ%ي ما فيها أ%حد¬. ابن ال4عراب: الو.ب\ن.ة� ال4ذى، والو.ب\نة
.�ال%و\ع.ة

@وتن: الو.ت1ي' ع1ر\ق¬ ف القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ ومنه حديث غسل
النب، صلى ال عليه وسلم: والف%ض\ل يقول أ%ر,ح\ن ق%ط%ع\ت. و.ت1ين أ%رى

شيئاv ي.ن\ز,ل� علي_؛ ابن سيده: الو.ت1ي' ع1رق¬ لص1ق¬
بالصeلب من باطنه أ%جع، ي.س\قي الع'روق. كل�ها الدم. وي.س\قي

الل�ح\م. وهو ن.ه\ر' ال%سد، وقيل: هو عرق أ%بيض' م'س\ت.ب\ط1ن' الف%قار، وقيل:
الوتي ي.ست.قي من الف�ؤاد، وفيه الدم. والو.تي': ال1ل}ب'، وقيل: هو

Dالقلب، وقيل: هو عرق أ%بيض غليظ كأ%نه قصبة، والمع أو\ت1ن.ة �نياط



:�وو'ت\ن¬. وو.ت.ن.ه وت\ناv: أ%صاب و.ت1ين.ه؛ قال ح'ميد¬ ال4ر\قط
ش1ر\يان.ةD ت.م\ن.ع' بعد. اللYي,،

وص1يغ.ةD ض'ر>ج\ن. بالت_س\ني,،
من ع.ل%ق, ال%ك}لي> وال%و\تون1

وو'ت1ن.: شكا و.ت1ين.ه. وف التنزيل العزيز: ث ل%ق%طع\نا منه الو.تي.؛
قال أ%بو إسحق: عر\ق ي.س\ت.ب\ط1ن' الصeلب. يتمع إليه الب.ط}ن'، وإليه

تضم العروق( ) (قوله «وإليه تضم العروق» الذي ف التهذيب: وإليه تضرب
العروق). وو.ت.ن. بالكان% وت\ناv وو'ت'وناv: ثبت وأ%قام به. والوات1ن':

الاء� ال%عي' الدائم الذي ل يذهب؛ عن أ%ب زيد.
وف الديث: أ%م�ا ت.ي\ماء� فعي¬ جاريةD، وأ%ما خ.ي\ب فماء# وات1ن¬

أ%ي دائم. والوات1ن': الثابت. والاء� الوات1ن: الدائم أ%عن الذي ل
يري، وقيل: الذي ل ينقطع. أ%بو زيد: الوات1ن' من الياه الدائم' ال%عي'

الذي ل يذهب. الليث: الوات1ن' والواث1ن' لغتان، وهو الشيء القيم
الدائم الراكد ف مكانه قال رؤبة:

أ%م\ط%ر.، ف أ%ك}ناف1 غ%ي\ن� م'غ\ي,ن,،
على أ%خ1ل�ء3 الص_فاء الو'ت_ن,

قال: يروى بالثاء والتاء، ومعناها الد_و\م' على الع.ه\د؛ وأ%نشد ابن
بري لكعب بن زهي:

وهو الت_ر,يك%ة� بال1ك%ر> وحارث{،
ف%ق}ع. الق%راق1ر بالكان1 الوات1ن,

قال ابن بري: وقال أ%بو عمرو يقال و.ت.ن. وأ%ت.ن. إذا ث%ب.ت. ف الكان؛
وأ%نشد ل4ب_اق الدeب.ي\ر,ي:

أ%ت.ن\ت' لا، فلم أ%ز.ل} ف خ1بائ1ها
مقيماv إل أ%ن أ%ن\ج.ز.ت\ خ1ل�ت و.ع\د1ي

وقد و.ت.ن. وو.ث%ن. بعن واحد. قال أ%بو منصور: العروف و.ت.ن. ي.ت1ن'،
بالتاء، و'ت'وناv، والو.ت1ي' منه مأ}خوذ. وال�وات.نة: ال�لزمة؛ وف

الصحاح: ال�لز.مة ف قلة التفر�ق. قال أ%بو منصور: ول أ%سع و.ث%ن.،
بالثاء، بذا العن لغي الليث، قال: ول أ%دري أ%حف1ظ%ه عن العرب أ%م

ل. الوهري: و.ت.ن. الاء� وغيه و'ت'وناv وت1ن.ةv أ%ي دام. ول ينقطع.
وو.ات.ن. القوم' دار.هم: أ%طالوا القامة فيها. وو.ات.ن. الرجل%



م'و.ات.ن.ةv وو,تاناv: فعل ما يفعل، وهي أ%يضاv ال�طاولة وال�ماطلة. والو.ت\ن':
أ%ن ت.خ\ر'ج. رجل الولود ق%ب\ل رأ}سه، لغة ف الي.ت\ن,، وقيل: الو.ت\ن'
الذي و'ل1د. منكوساv، فهو م.ر_ةv اسم للو,لد1، وم.ر_ةv اسم للولد.

وأ�و\ت.ن.ت1 الرأ%ة�: ولدت و.ت\ناv كأ%ي\ت.ن.ت\ إذا ولدت ي.ت\ناv. ابن
ال4عراب: امرأ%ة م.و\ت'ونة إذا كانت أ%د1يبةv، وإن ل تكن ح.س\ناء.

والو.ت\ن.ة�: م'لزمة� الغري. والو.ت\ن.ة: الخالفة، هاتان بالتاء. والو.ث}نة،
.�بالثاء: الك%ف}ر.ة

@وثن: الو.ث}ن' والو.اث1ن': القيم الراكد الثابت الدائم، وقد و.ث%ن.؛
قال ابن دريد: وليس بث%ب\ت{؛ قال: والذي حكاه أ%بو عبيد الواتن. وقد حكى

ابن ال4عراب: و.ث%ن. بالكان، قال: ول أ%دري من أ%ين أ%نكره ابن دريد.
الليث: الواثن والواتن لغتان، وهو الشيء القيم الراكد ف مكانه؛ قال

رؤبة:على أ%خ1ل�ء3 الص_فاء الو'ث�ن,
قال الليث: يروى بالثاء والتاء، ومعناها الد�و\م' على العهد، وقد

و.ت.ن. وو.ث%ن. بعن واحد؛ قال أ%بو منصور: العروف و.ت.ن. ي.ت1ن'، بالتاء،
و'ت'وناv، ول أ%سع و.ث%ن.، بالثاء، بذا العن لغي الليث، قال: ول

.�أ%دري أ%حفظه عن العرب أ%م ل. والو.ث}نة، بالثاء: الك%ف}ر.ة
vالذليلة. وامرأ%ة موثونة، بالثاء، إذا كانت أ%ديبة �وال%و\ث�ونة، بالثاء: الرأ%ة

وإن ل تكن ح.س\ناء.
والو.ث%ن': الصنم ما كان، وقيل: الصنم الصغي. وف الديث: شارب' المر

كعابد1 و.ث%ن�. قال ابن ال4ثي: الفرق بي الو.ث%ن, والص_ن.م أ%ن
الو.ث%ن. كل ما له ج'ث�ةD معمولة من جواهر ال4رض أ%و من الشب والجارة

كصورة الدمي ت'عم.ل� وت'ن\ص.ب' فت'ع\ب.د'، والص_ن.م' الصورة بل ج'ث�ة{؛
ومنهم من ل يفرق بينهما وأ%طلقهما على العنيي. قال: وقد يطلق الو.ث%ن'

على غي الصورة، والمع أ%و\ثانD وو'ث�ن¬ وو'ث}ن¬
وأ�ث�ن¬، على إبدال المزة من الواو، وقد قرئ: إن} ي.د\ع'ون% من دونه

إل أ�ث�ناv؛ حكاه سيبويه. قال الفراء: وهو جع الو.ث%ن,، فضم الواو
وهزها، كما قال: وإذا الرسل� أ�قYت.ت\. ال4زهري: قال شر فيما قرأ}ت بطه

أ%صل ال4و\ثان1 عند العرب كل ت1م\ثال� من خشب أ%و حجارة أ%و ذهب أ%و فضة
أ%و ناس أ%و نوها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها وكانت النصارى نصبت

الص_ليب وهو كالت>م\ثال ت'ع.ظYم'ه وتعبده، ولذلك ساه ال4عشى و.ث%ناv؛



وقال:
ت.ط�وف' الع'فاة� بأ%ب\واب,ه،

كط%و\ف1 الن_صارى بب.ي\ت1 الو.ث%ن\
أ%راد بالو.ث%ن, الصليب. قال: وقال ع.د1يe بن حات قدمت على النب، صلى

ال عليه وسلم، وف ع'ن'ق1ي ص.ليب من ذهب، فقال ل: أ%ل}ق, هذا
الو.ث%ن. عنك؛ أ%راد به الصليب، كما ساه ال4عشى و.ث%ناv. وو'ث1ن.ت1 ال4رض:

م'ط1ر.ت\؛ عن ابن ال4عراب. وأ%رض م.ض\بوطةD مطورة وقد ض'ب,ط%ت\
وو'ث1ن.ت\ بالاء ون'ص1ر.ت\ أ%ي م'ط1ر.ت\.

:�واس\ت.و\ث%ن.ت ال3بل�: نشأ%ت أ%ولد'ها معها. واس\ت.و\ث%ن. الن_ح\ل
صار فرقتي كباراv وصغاراv. واس\ت.و\ث%ن. الال�: كثر. واس\ت.وث%ن. من

الال: استكثر منه مثل اس\ت.وث%ج. واس\ت.وث%ر.، وال أ%علم.
@وجن: الو.ج\ن.ة�: ما ارتفع من ال%د_ي\ن, للش>د\ق وال%ح\ج,ر,. ابن

سيده: الو.ج\نة� والو,ج\ن.ة� والو'ج\نة� والو.ج.نة� وال�ج\نة وال4ج\نة�؛
ال4خية عن يعقوب حكاه ف البدل: ما اندر من ال%ح\ج,ر, ونتأ% من

الوجه، وقيل: ما نتأ% من لم الدين بي الصeد\غي وك%ن.ف%ي ال4نف، وقيل:
هو ف%ر.ق' ما بي ال%د_ي\ن, وال%د\م.ع, من العظم الشاخص ف الوجه، إ,ذا
و.ض.ع\ت. عليه ي.د.ك وجدت ح.ج\م.ه. وحكى اللحيان: إ,نه ل%ح.س.ن

الو.ج.نات1 كأ%نه جعل كل جزء منها و.ج\نةv، ث جع على هذا. ورجل أ%و\ج.ن'
وم'و.ج_ن¬: عظيم الو.ج.نات. وال�و.ج_ن': الكثي اللحم. ابن ال4عراب:

إ,نا سيت الو.ج\ن.ة� و.ج\ن.ةv لن'ت'وئها وغلظها. وف حديث ال4ح\ن.ف1: كان
ناتئ% الو.ج\نة1؛ هي أ%على الد�.

والو.ج\ن' والو.ج.ن' والو.جي والو.اج,ن'؛ ال4خي كالكاه1ل والغار,ب,:
،vذات حجارة، وقيل: هو العارض من ال4رض ينقاد ويرتفع قليل Dأ%رض ص'ل}بة

وهو غليظ، وقيل: الو.ج,ي الجارة؛ وف حديث س.ط1يح�:
ت.ر\ف%ع'ن و.ج\ناv وت.ه\و,ي ب و.ج.ن\

هي ال4رض الغليظة الصeل}بة، ويروى: و'ج\ناv، بالضم، جع و.ج,ي�.
وناقة و.ج\ناء�: تامة ال%ل}ق غليظة لم الو.ج\نة1 ص'ل}بة شديدة، مشتقة من
الو.ج,ي ال هي ال4رض الصلبة أ%و الجارة، وقال قوم: هي العظيمة

الو.ج\ن.ت.ي. وال4و\ج.ن' من المال والو.ج\ناء من النeوق: ذات الو.ج\نة1
الضخمة، وقلما يقال ج.م.لD أ%و\ج.ن'. ويقال: الو.ج\ناء الضخمة، شبهت بالو.ج,ي



العارض من ال4رض وهو م.ت\ن¬ ذو حجارة صغية. وقال ابن شيل: الو.ج\ناء�
تشبه بالوجي وهي العظيمة�؛ وف قصيد ك%ع\ب بن ز'ه.ي\ر:

و.ج\ناء ف ح'ر_ت.ي\ها للب.ص1ي با
:vوفيها أ%يضا

غ%ل}باء و.ج\ناء ع'لكوم م'ذ%ك�ر.ة
الو.ج\ناء�: الغليظة الصeل}بة. وف حديث س.واد بن م'ط%ر>ف: و.أ}د.

الذYع\ل1ب الو.ج\ناء3 أ%ي صوت وطئها على ال4رض؛ ابن ال4عراب:
ال4و\ج.ن' ال4ف}ع.ل� من الو.ج,ي ف قول رؤبة:

أ%ع\ي.س. ن.ه_اض.� كح.ي\د1 ال4و\ج.ن,
(* قوله «أعيس ناض إل» صدره: ف خدر مياس الدمى معرجن

والعرجن: الصفر، أي ف خدر معرجن أي مصفر بالعهون).
قال: وال4و\ج.ن' الب.ل� الغليظ. ابن شيل: الو.ج,ي' ق�ب'ل البل

وس.ن.ده، ول يكون الو.جي' إ,ل لواد و.ط1يء� تعارض فيه الوادي الداخل ف
ال4رض الذي له أ%ج\راف¬ كأ%نا ج'د'ر¬، فتلك الو'ج'ن' وال4س\ناد'.

والو.جي': ش.ط© الوادي. وو.ج.ن. به ال4رض.: ضربا به. وما أ%دري أ%ي من
eو.ج_ن. اللد. هو؛ حكاه يعقوب ول يفسره؛ وقال ف التهذيب وغيه: أ%ي أ%ي

الناس هو. والو.ج\ن': الد_قe. وال1يج.نة�: م1د.ق�ة� الق%ص�ار,،
والمع م.واج,ن' وم.ياج,ن' على العاقبة؛ قال عامر بن ع'ق%ي\ل�

الس_عدي�:ر,قاب¬ كال%و.اج,ن خاظ1يات¬،
وأ%س\تاه¬ على ال4ك}وار ك�وم'

قوله خاظيات، بالظاء، من قولم خ.ظاv ب.ظاv؛ قال ابن بري: اسم هذا
الشاعر ف نوادر أ%ب زيد عليe بن ط�فيل السعدي؛ وقبل البيت:

وأ%ه\ل%ك%ن، لك�م\ ف كل يوم�،
ت.ع.وeج'ك�م\ ع.ل%ي_، وأ%س\ت.ق1يم'

وف حديث علي�، كرم ال وجهه: ما ش.ب_ه\ت' و.ق}ع. السيوف على الام,
.�إ,ل بو.ق}ع, الب.ياز,ر, على ال%و.اج,ن,؛ جع م1يج.نة{ وهي ال1د.ق�ة

يقال: و.ج.ن. القص�ار' الثوب ي.ج,ن'ه و.ج\ناv د.ق�ه، واليم زائدة، وهي
م1ف}ع.لةD، بالكسر. وقال أ%بو القاسم الزجاجي: جع م1يج.نة{ على لفظها

م.ياجن وعلى أ%صلها م.و.اجن. اللحيان: ال1يج.نة� الت ي'وج_ن' با
ال4دي' أ%ي ي'د.قe ليلي عند دباغه؛ وقال النابغة العدي:



vول أ%ر. فيم.ن\ و.ج_ن. ال1لد. ن,س\وة
أ%س.ب_ ل4ض\ياف{، وأ%ق}ب.ح. م.ح\ج,را

ابن ال4عراب: والت_و.جeن'
الذل والضوع. وامرأ%ة م.و\ج'ونةD: وهي ال%ج,ل%ة� من كثرة الذنوب.

@وحن: ال1ن.ة�: ال1ق}د'. و.ح.ن. عليه ح1ن.ةv: مثل و.ع.د. ع1د.ةv، وقال
اللحيان: و.ح1ن. عليهم، بالكسر، ح1نةv كذلك.

التهذيب: ابن ال4عراب الت_و.حeن' ع1ظ%م البطن، والت_ح.وeن� الذ©ل
واللك، والو.ح\نة� الطي ال�ز\لق'.

@وخن: ابن ال4عراب: الت_و.خeن' القصد إ,ل خي أ%و شر، قال:
والو.خ\نة� الفساد والن_و\خ.ة� ال3قامة.

@ودن: ود.ن% الشيء4 ي.د1ن'ه و.د\ناv وو,داناv، فهو م.و\دون وو.د1ين¬ أ%ي
منقوع، فات_د.ن%: ب.ل�ه' فاب\ت.ل�؛ قال الكميت:

وراج� ل1ي. ت.غ\ل1ب. عن ش1ظ%اف{،
كم'ت_د1ن1 الص_فا حت ي.ل1ينا 

(* قوله «حت يلينا» الذي ف التهذيب
والصحاح؛ كيما يلينا).

أ%ي ي.ب'ل© الص_فا لكي يلي. قال ابن سيده: هذا قول أ%ب عبيد، قال:
وعندي أ%نه إ,نا ف%س_ر.

على العن، وحقيقته أ%ن العن كمثل الص_فا، كأ%ن الصفا ج'عل%ت\ فيه
إ,رادةD لذلك؛ وقول الطYرم�اح:

ع.قائل ر.م\ل%ة{ ناز.ع\ن. منها
د'ف�وف. أ%قاح, م.ع\هود{ و.دين,

قال أ%بو منصور: أ%راد د'فوف. رمل أ%و ك%ثيب أ%قاح م.ع\هود{ أ%ي مطور
أ%صابه ع.ه\د¬ من الطر بعد مطر، وقوله: و.د1ين أ%ي م.و\د'ون{ مبلول من

و.د.ن\ت'ه أ%د1ن'ه و.د\ناv إ,ذا بللته. وحكى ال4زهري ف ترجة دين قال:
قال الليث الد>ين' من ال4مطار ما تعاهد موضعاv ل يزال ي.ر'بe به

ويصيبه؛ وأ%نشد:
د'ف�وف أ%قاح, م.ع\ه'ود{ ود1ين,

وقال: هذا خطأD، والواو ف و.د1ين فاء الفعل، وهي أ%صلية وليست بواو
العطف، قال: ول يعرف الد>ين' ف باب ال4مطار، قال: وهذا تصحيف من الليث



أ%و من زاد ف كتابه، وقد ذكرنا ذلك ف موضعه. ال4زهري: سعت العرب تقول
و.د.ن\ت' اللد إ,ذا دفنته تت الث�ر.ى ليلي، فهو م.و\دون. وكل شيء

بللته فقد ود.ن\ت.ه. وو.دنت' الثوب أ%د1ن'ه و.د\ناv إ,ذا بللته. وجاء قوم
إ,ل بنت ال�س> بجر وقالوا: أ%ح\ذي لنا من هذا نعلv، فقالت:

د1ن'وه'؛ قال ابن بري أ%ي ر.طYب'وه. يقال: جاء مطر ود.ن% الصخر.. وات_د.ن%
الشيء� أ%ي ابتل9، وات_د.نه أ%يضاv: بعن بل�ه'. وف حديث م'ص\ع.ب, بن

ع'مي: وعليه قطعة ن.م1ر.ة{ قد وصلها بإ,هاب قد و.د.نه أ%ي بله باء ليخضع
vويلي. يقال: و.د.ن\ت' الق1د_ واللد أ%د1ن'ه إ,ذا بللته و.د\نا

وو,داناv، فهو م.و\دون. وف حديث ظ%ب\يان%: أ%ن و.ج�اv كان لبن إ,سرائيل غرسوا
و,دانه؛ أ%راد بالو,دان1 مواضع الن_د.ى والاء الت تصلح للغ1راس.

وو.د.ن'وه بالعصا: لينوه كما ي'ود.ن� ال4دي'. قال: وحد_ث رجل من بن عقيل
ابنه فن.ذ1ر به إ,خوته فأ%خذوه فو.د.ن'وه بالعصا حت ما يشتكي أ%ي حت ما

يشكو من الضعف ل4نه ل كلم. وروى ابن ال4عراب: أ%ن رجلv من
ال4عراب دخل أ%بيات قوم فو.د.ن'وه بالعصا؛ كأ%ن� معناه د.ق©وه بالعصا. ابن

ال4عراب: الت_و.دeن� لي' اللد إ,ذا دبغ؛ وقوله:
ولقد ع.ج,بت' لكاع1ب� م.و\د'ونة{

أ%ط}راف�ها بال%ل}ي, وال1ن_اء3
�م.و\د'ونة{: م'ر.ط�بة{. ودن'وه: ر.ط�بوه. والو.د\ن.ة�: الع.ر\ك%ة

بكلم أ%و ضرب. والو.د\ن� والو,دان�: ح'س\ن القيام على الع.ر'وس، وقد
ود.ن.وها. ابن ال4عراب: أ%خذوا ف و,د.ان1 العروس إ,ذا ع.ل�ل�وها بالس_و,يق

والت_ر.ف©ه للس>م.ن,. يقال: و.دنوه وأ%خذوا ف و,د.انه1؛ وأ%نشد:
بئس الو,دان� للف%ت الع.ر'وس,،

ض.ر\ب'ك. بال1ن\قار والف�ؤ'وس,
وو.د.ن\ت' الع.ر'وس والفرس. و,داناv أ%ي أ%حسنت القيام عليهما. التهذيب

�ف ترجة ورن: ابن ال4عراب: الت_و.رeن
كثرة الت_د.هeن والنعيم. قال أ%بو منصور: الت_و.دeن�، بالدال، أ%شبه

بذا العن. وو.د.ن% الشيء4 و.د\ناv وأ%و\د.ن.ه وو.د_ن.ه: قصره.
وود.ن\ت'ه وأ%ود.ن\ت'ه: ن.ق�صته وص.غ_رته؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

م.عي صاحب¬ غي' ه1لواع.ة{،
ول إ,م_ع1ي� ال%و.ى م'ود.ن



وقال آخر:
لا رأ%ته م'ود.ناv ع1ظ}ي.ر_ا،

قالت: أ�ر,يد' الع'ت\ع'ت. الذYف%ر_ا
الع'ت\ع'ت: الرجل الطويل. وال�ود.ن� وال%و\د'ون: القصي الع'ن'ق,

الض_ي>ق' ال%ن\ك1بي الناقص اللق؛ قال بعضهم: مع قصر أ%لواح اليدين؛ وف
التهذيب: مع قصر ال4لواح واليدين. وامرأ%ةD م.و\د'ونة: قصية صغية. وف

حديث ذي الث©د.ي_ة1: أ%نه كان م.و\د'ون% اليد، وف رواية: م'ود.ن%
اليد، وف أ�خرى: إ,نه ل%م'ود.ن� اليد أ%ي ناقص اليد صغيها. قال الكسائي

وغيه: ال�ود.ن� اليد القصي اليد. يقال: أ%و\د.ن\ت' الشيء قصرته. قال
أ%بو عبيد: وفيه لغة أ�خرى و.د.ن\ت'ه فهو م.و\دونD؛ قال حسان بن ثابت يذم

:vرجل
،Dك. س.و\داء� م.و\د'ون.ةeم�وأ
كأ%ن� أ%نام1ل%ها ال�ن\ظ�ب'

�وأ%ورد الوهري هذا البيت شاهداv على قوله: و.د.ن.ت1 الرأ%ة
وأ%و\د.ن.ت\ إ,ذا ولدت ولداv ضاو,ي�اv، والولد م.و\دونD وم'ود.نD، وأ%نشد البيت؛

وقال آخر:
وقد ط�ل1ق%ت\ ليلةv ك�ل�ها،

فجاءت به م'ود.ناv خ.ن\ف%ق1يقا
أ%ي لئيماv. ويقال: و.د.ن.ت1 الرأ%ة وأ%و\د.ن.ت\ ولدت ولداv قصي العنق

�واليدين ضيق النكبي، وربا كان مع ذلك ضاو,ي�اv، وقيل: ال�ود.ن
القصي. ويقال: و.د.ن\ت الشيء4 أ%ي دققته فهو م.و\دونD أ%ي م.د\قوق.

وال%و\د'ون.ة�: د'خ_ل%ةD من الد_خاخيل قصية العنق دقيقة ال�ث�ة. وم.و\د'ون:
اسم فرس, م1س\م.ع بن شهاب، وقيل: فرس ش.ي\بان بن ش1هاب؛ قال ذو الرمة:

ون.ح\ن'، غ%د.اة% ب.ط}ن, ال1ز\ع,، ف1ئ}ن.ا
ب.و\د'ون{ وفار,س1ه جهار.ا

�@وذن: التهذيب: ابن ال4عراب الت_ذ%وeن� الن_ع\مة�، والت_و.ذ©ن
الض_ر\ب' 

(* قوله «والتوذن الضرب» كذا بالصل، والذي ف القاموس: الصرف
�بالصاد الهملة والفاء، وقال شارحه وف بعض النسخ: الضرب). والت_و.ذ©ن

أ%يضاv ال3ع\جاب'، وال أ%علم.



�@ي ترجة ورن: ابن ال4عراب: الت_و.رeن
كثرة الت_د.هeن والنعيم. قال أ%بو منصور: الت_و.دeن�، بالدال، أ%شبه

بذا العن. وو.د.ن% الشيء4 و.د\ناv وأ%و\د.ن.ه وو.د_ن.ه: قصره.
وود.ن\ت'ه وأ%ود.ن\ت'ه: ن.ق�صته وص.غ_رته؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

م.عي صاحب¬ غي' ه1لواع.ة{،
ول إ,م_ع1ي� ال%و.ى م'ود.ن

وقال آخر:
لا رأ%ته م'ود.ناv ع1ظ}ي.ر_ا،

قالت: أ�ر,يد' الع'ت\ع'ت. الذYف%ر_ا
الع'ت\ع'ت: الرجل الطويل. وال�ود.ن� وال%و\د'ون: القصي الع'ن'ق,

الض_ي>ق' ال%ن\ك1بي الناقص اللق؛ قال بعضهم: مع قصر أ%لواح اليدين؛ وف
التهذيب: مع قصر ال4لواح واليدين. وامرأ%ةD م.و\د'ونة: قصية صغية. وف

حديث ذي الث©د.ي_ة1: أ%نه كان م.و\د'ون% اليد، وف رواية: م'ود.ن%
اليد، وف أ�خرى: إ,نه ل%م'ود.ن� اليد أ%ي ناقص اليد صغيها. قال الكسائي

وغيه: ال�ود.ن� اليد القصي اليد. يقال: أ%و\د.ن\ت' الشيء قصرته. قال
أ%بو عبيد: وفيه لغة أ�خرى و.د.ن\ت'ه فهو م.و\دونD؛ قال حسان بن ثابت يذم

:vرجل
،Dك. س.و\داء� م.و\د'ون.ةeم�وأ
كأ%ن� أ%نام1ل%ها ال�ن\ظ�ب'

�وأ%ورد الوهري هذا البيت شاهداv على قوله: و.د.ن.ت1 الرأ%ة
وأ%و\د.ن.ت\ إ,ذا ولدت ولداv ضاو,ي�اv، والولد م.و\دونD وم'ود.نD، وأ%نشد البيت؛

وقال آخر:
وقد ط�ل1ق%ت\ ليلةv ك�ل�ها،

فجاءت به م'ود.ناv خ.ن\ف%ق1يقا
أ%ي لئيماv. ويقال: و.د.ن.ت1 الرأ%ة وأ%و\د.ن.ت\ ولدت ولداv قصي العنق

�واليدين ضيق النكبي، وربا كان مع ذلك ضاو,ي�اv، وقيل: ال�ود.ن
القصي. ويقال: و.د.ن\ت الشيء4 أ%ي دققته فهو م.و\دونD أ%ي م.د\قوق.

وال%و\د'ون.ة�: د'خ_ل%ةD من الد_خاخيل قصية العنق دقيقة ال�ث�ة. وم.و\د'ون:
اسم فرس, م1س\م.ع بن شهاب، وقيل: فرس ش.ي\بان بن ش1هاب؛ قال ذو الرمة:

ون.ح\ن'، غ%د.اة% ب.ط}ن, ال1ز\ع,، ف1ئ}ن.ا



ب.و\د'ون{ وفار,س1ه جهار.ا
�@وزن: الو.ز\ن�: ر.و\ز' الثYق%ل, وال1ف�ة1. الليث: الو.ز\ن� ث%ق}ل

vو.ز.ن% الشيء4 و.ز\نا ،�شيء بشيء مثل1ه كأ%وزان الدراهم، ومثله الر_ز\ن
وز,ن.ةv. قال سيبويه: ات_ز.ن% يكون على التاذ وعلى ال�طاوعة، وإ,نه

ل%س.ن' الو,ز\ن.ة1 أ%ي الو.ز\ن1، جاؤوا به على ال4صل ول ي'ع1ل©وه ل4نه
،Dوو.ز\ن vليس بصدر إ,نا هو هيئة الال، وقالوا: هذا درهم و.ز\نا

النصب على الصدر الوضوع ف موضع الال، والرفع على الصفة كأ%نك قلت موزون
�أ%و واز,نD. قال أ%بو منصور: ورأ%يت العرب يسمون ال4و\زان% الت ي'وز.ن

با التمر وغيه ال�س.و_اة% من ا لجارة والديد ال%و.از,ين.، واحدها
م1يزان، وهي ال%ث%اق1يل� واحدها م1ث}قال، ويقال لللة الت ي'وز.ن� با

ال4شياء م1يزانD أ%يضاv؛ قال الوهري: أ%صله م1و\زانD، انقلبت الواو ياء
لكسرة ما قبلها، وجعه م.و.ازين، وجائز أ%ن تقول للم1يزان1 الواحد

بأ%و\زان,ه م.واز,ين'. قال ال تعال: ون.ض.ع' ال%واز,ين. الق1س\ط%؛ يريد
eيومئ1ذ{ ال%ق �ن.ض.ع' ال1يزان% الق1س\ط%. وف التنزيل العزيز: والو.ز\ن

فم.ن ث%ق�ل%ت\ م.و.از,ين'ه فأ�ولئك هم الفلحون. وقوله تعال: فأ%م�ا من
ث%ق�ل%ت\ م.و.از,ين'ه وأ%ما م.ن\ خ.ف�ت\ م.و.از,ين'ه؛ قال ثعلب: إ,نا

أ%راد. م.ن\ ث%ق�ل% و.ز\ن'ه أ%و خ.ف� و.ز\ن'ه، فوضع السم الذي هو
اليزان موضع الصدر. قال الزجاج: اختلف الناس ف ذكر اليزان ف القيامة، فجاء

ف التفسي: أ%نه م1يزانD له ك1ف�تان1، وأ%ن ال1يزان% أ�نزل ف الدنيا
ليتعامل الناس بالع.د\ل وت'وز.ن% به ال4عمال�، وروى ج'و.ي\ب عن

الض_ح_اك: أ%ن اليزان الع.د\ل�، قال: وذهب إ,ل قوله هذا و.ز\ن� هذا، وإ,ن
ل يكن ما ي'وز.ن�، وتأ}ويله أ%نه قد قام ف النفس مساوياv لغيه كما يقوم

الو.ز\ن� ف م.ر\آة1 العي، وقال بعضهم: اليزان� الكتاب الذي فيه
أ%عمال ال%ل}ق؛ قال ابن سيده: وهذا كله ف باب اللغة والحتجاج سائغD إ,ل

أ%ن ال4ول أ%ن ي'ت_ب.ع. ما جاء بال4سانيد الصحاح، فإ,ن جاء ف الب
أ%نه م1يزانD له ك1ف�تان1، من حيث ي.ن\ق�ل� أ%هل� الثYق%ة، فينبغي أ%ن

ي'ق}بل ذلك. وقوله تعال: فل ن'ق1يم' لم يوم القيامة و.ز\ناv. قال أ%بو
العباس: قال ابن ال4عراب العرب تقول ما لفلن عندي و.ز\نD أ%ي ق%د\ر¬
لسته. وقال غيه: معناه خ1ف9ة� م.و.ازينهم من ال%س.نات. ويقال: و.ز.ن%

فلنD الدراهم. و.ز\ناv باليزان، وإ,ذا كاله فقد و.ز.ن.ه أ%يضاv. ويقال:



و.ز.ن% الشيء إ,ذا قد_ره، ووزن ثر النخل إ,ذا خ.ر.ص.ه. وف حديث ابن
عباس وسئل عن السلف ف النخل فقال: نى رسول ال، صلى ال عليه وسلم، عن

ب.ي\ع, النخل حت يؤكل منه وحت ي'وز.ن%، قلت: وما ي'وز.ن�؟ فقال رجل
عنده: حت ي'ح\ز.ر.؛ قال أ%بو منصور: جعل ال%ز\ر و.ز\ناv ل4نه تقدير

وخ.ر\ص¬؛ وف طريق أ�خرى: نى عن بيع الثمار قبل أ%ن توزن، وف رواية: حت
ت'وز.ن% أ%ي ت'ح\ز.ر. وت'خ\ر.ص.؛ قال ابن ال4ثي: ساه و.ز\ناv ل4ن الارص
ي.ح\ز'ر'ها وي'ق%د>ر'ها فيكون كالوزن لا، قال: ووجه النهي أ%مران:

أ%حدها تصي ال4موال 
(* قوله «تصي الموال» وذلك أنا ف الغالب ل

تأمن العاهة إل بعد الدراك وذلك أوان الرص). والثان أ%نه إ,ذا باعها قبل
ظهور الص_لح بشرط القطع وقبل ال%ر\ص سقط حقوق الفقراء منها، ل4ن

ال تعال أ%وجب إ,خراجها وقت الصاد، وال أ%علم. وقوله تعال: وإ,ذا
كال�وه'م\ أ%و و.ز.ن'وه'م\ ي'خ\س3ر'ون%؛ العن وإ,ذا كالوا لم أ%و

و.ز.ن'وا لم.
يقال: و.ز.ن\ت' فلناv وو.ز.ن\ت' لفلن، وهذا ي.ز,ن� درهاv ودرهم¬

واز,نD؛ وقال ق%ع\ن.ب' بن أ�م> صاحب:
،vوم.ق}د'ر.ة vمث}ل الع.صافي أ%ح\لما

لو ي'وز.ن'ون ب,ز,ف� الر,يش ما و.ز.ن'وا
ج.ه\لv علينا وج'ب\ناv عن ع.د'و>ه1م،
لب,ئ}ست ال%ل�تان1: ال%ه\ل� وال�ب'ن'

قال ابن بري: الذي ف شعره شبه العصافي. وواز.ن\ت' بي الشيئي
م'و.از.ن.ةv وو,زاناv، وهذا ي'واز,ن� هذا إ,ذا كان على ز,ن.ت1ه أ%و كان

م'حاذ1ي.ه'. ويقال: و.ز.نع ال�ع\ط1ي وات_ز.ن% الخ1ذ�، كما تقول: ن.ق%د.
ال�ع\ط1ي وان\ت.ق%د الخذ�، وهو افتعل، قلبوا الواو تاء فأ%دغموا. وقوله عز

وجل: وأ%نبتنا فيها من كل شيء م.و\زون{؛ جرى على و.ز.ن%، م.ن\ ق%د�ر ال�
،vفيه ول نقصانا Dل ياوز ما قد_ره ال عليه ل يستطيع خ.ل}ق¬ زيادة

وقيل: من كل شيء م.و\زون{ أ%ي من كل شيء يوزن نو الديد والر_صاص
والنحاس والز>ر\نيخ؛ هذا قول الزجاج، وف النهاية: ف%س_ر. ال%و\زون% على

وجهي: أ%حدها أ%ن هذه الواهر كل�ها ما يوز.ن� مثل الرصاص والديد
والنeحاس والث�م.ن.ي\ن,، أ%عن الذهب والفضة، كأ%نه قصد كل شيء ي'وز.ن� ول



يكال، وقيل: معن قوله من كل شيء م.و\ز'ون{ أ%نه الق%د\ر'
العلوم و.ز\ن'ه وق%د\ر'ه عند ال تعال. وال1يزان�: ال1ق}دار؛

أ%نشد ثعلب:
قد ك�ن\ت' قبل لقائ1ك�م\ ذا م1ر_ة{،

ع1ن\دي لكل م'خاص1م� ميزان'ه
وقام م1يزان� النهار أ%ي انتصف. وف الديث: سبحان ال ع.د.د. خ.ل}ق1ه

�وز,ن.ة% ع.ر\ش1ه أ%ي بو.ز\ن ع.ر\ش1ه ف عظم ق%د\ره، من و.ز.ن% ي.ز,ن
و.ز\ناv وز,ن.ةv كو.ع.د. ع1د.ةv، وأ%صل الكلمة الواو، والاء فيها عوض من

:�الواو الذوفة من أ%ولا. وامرأ%ة م.و\زونةD: قصية عاقلة. والو.ز\ن.ة
الرأ%ة القصية. الليث: جارية موزونة فيها ق1ص.ر¬. وقال أ%بو زيد: أ%كل

فلن و.ز\م.ةv وو.ز\ن.ةv أ%ي و.ج\بةv. وأ%و\زان� العرب,: ما ب.ن.ت\ عليه
أ%شعارها، واحدها و.ز\نD، وقد و.ز.ن% الش>ع\ر. و.ز\ناv فات_ز.ن%؛ كل©

ذلك عن أ%ب إ,سحق. وهذا القول أ%و\ز.ن� من هذا أ%ي أ%قوى وأ%مكن'. قال
أ%بو العباس: كان ع'مارة يقرأ�: ول الليل� سابق' النهار.، بالنصب؛ قال
أ%بو العباس: ما أ%ر.د\ت.؟ فقال: سابق¬ النهار.، فقلت: فه.ل� قلته، قال:

لو ق�ل}ت'ه' لكان أ%و\ز.ن%. وال1يزان�: الع.د\ل�. وواز.ن.ه: عادله
وقابله. وهو و.ز\ن.ه' وز,ن.ت.ه' وو,زان.ه' وبو,زانه أ%ي ق�ب.ال%ت.ه. وقولم:

هو و.ز\ن% البل أ%ي ناحيةv منه، وهو ز,ن.ة% البل أ%ي ح1ذاء4ه؛ قال
سيبويه: ن'ص1با على الظرف. قال ابن سيده: وهو و.ز\ن% البل وز,ن.ت.ه أ%ي

ح1ذاء4ه، وهي أ%حد الظروف الت عزلا سيبويه ليفسر معانيها ول4نا غرائب،
قال: أ%عن و.ز\ن% البل,، قال: وقياس ما كان من هذا النحو أ%ن يكون

منصوباv كما ذكرناه، بدليل ما أ%ومأ% إ,ليه سيبويه هنا، وأ%ما أ%بو عبيد فقال:
هو و,زان'ه بالرفع. والو.ز\ن�: الثقال، والمع أ%و\زانD. وقالوا: درهم

و.ز\نD، فوصفوه بالصدر. وفلن أ%و\ز.ن� بن فلن{ أ%ي أ%و\ج.ه'ه'م\. ورجل
و.ز,ين' الرأ}ي: أ%صيله، وف الصحاح: ر.زين'ه. وو.ز.ن% الشيء�. ر.ج.ح.؛

ويروى بيت' ال4عشى:
وإ,ن ي'س\ت.ضاف�وا إ,ل ح'ك}م1ه،
ي'ضاف�وا إ,ل عاد1ل� قد و.ز.ن}

وقد و.ز'ن% و.ز.انةv إ,ذا كان متثبتاv. وقال أ%بو سعيد: أ%و\ز.م. نفس.ه
على ال4مر وأ%و\ز.ن.ها إذا و.ط�ن. نفسه عليه. والو.ز\ن�: الف1د\رة من



التمر ل يكاد الرجل يرفعها بيديه، تكون ثلث% ال�ل�ة1 من ج,لل ه.ج.ر.
أ%و نص\ف%ها، وجعه و'ز'ونD؛ حكاه أ%بو حنيفة؛ وأ%نشد:

،vكثية vوكنا ت.ز.و_د\نا و'ز'ونا
فأ%ف}ن.ي\ن.ها لا ع.ل%و\نا س.ب.ن\س.با

والو.ز,ين': ال%ن\ظ%ل� الطحون، وف الكم: الو.زين' ح.ب� النظل
الطحون ي'ب.ل© باللب فيؤكل؛ قال:

،vوصار، يوما �إ,ذا ق%ل� الع'ث%ان
خ.ب,يئة% بيت ذي الش_ر.ف1 الو.زين'

vخبيئة بيت ذي الشرف، وكانت العرب تتخذ طعاما vأ%راد: صار الو.زين' يوما
من ه.ب,يد1 النظل ي.ب'ل©ونه باللب فيأ}كلونه ويسمونه الو.زين..

وو.ز\ن� س.ب\عة{: ل%ق%ب¬. والو.ز\ن�: ن.ج\م يطل�ع قبل س'ه.ي\ل في'ظ%نe إ,ياه،
�وهو أ%حد الك%و\كبي ال�ح\ل1ف%ي\ن. تقول العرب: ح.ضار, والو.ز\ن
م'ح\ل1فان1، وها نمان يطل�عان قبل س'ه.ي\ل�؛ وأ%نشد ابن بري:

أ%ر.ى نار. ل%ي\لى بالع.قيق, كأ%نا
ح.ض.ار,، إ,ذا ما أ%ق}ب.ل%ت\، وو.ز,ين'ها

وم.و\ز.نD، بالفتح: اسم موضع، وهو شاذ مثل م.و\ح.د{ وم.و\ه.ب�؛ وقال
ك�ث%ي�ر:

كأ%ن_ه'م' ق%ص\راv م.ص.ابيح' ر.اهب�،
ب.و\ز.ن% ر.و_ى بالس_ل1يط ذ�بال�ها

(* قوله «رو�ى بالسليط ذبالا» كذا بال4صل مضبوطاv كنسخة الصحاح الط
هنا، وف مادة قصر من الصحاح أ%يضاv برفع ذبالا وشالا، ووقع ف مادة

قصر من اللسان مايالف هذا الضبط)
ه'م' أ%ه\ل� أ%لواح, الس_ر,ير وينه ق%رابي' أ%ر\داف¬ لا وش1مال�ها

وقال ك�ث%ي�ر' ع.ز_ة%:
بال%ي\ر أ%ب\ل%ج' من س1قاية راه1ب�
ت'ج\لى ب.و\ز.ن%، م'ش\ر,قاv ت1م\ثال�ها

@وسن: قال ال تعال: ل تأ}خذه س1ن.ةD ول نوم؛ أ%ي ل يأ}خذه ن'عاس¬
ول نوم، وتأ}ويله أ%نه ل ي.غ\ف�ل عن تدبي أ%مر اللق، تعال

وت.ق%د_س.. والس>ن.ة�: النeع.اس من غي نوم. ورجل و.س\نان� ون.ع\سان� بعن
واحد. والس>ن.ة�: ن'عاسÝ يبدأ} ف الرأ}س، فإ,ذا صار إ,ل القلب فهو نوم.



وف الديث: وت'وق1ظ الو.س\نان% أ%ي النائم الذي ليس ب'س\ت.غ\ر,ق� ف
نومه. والو.س.ن': أ%ول النوم، والاء ف الس>ن.ة1 عوض من الواو الذوف. ابن

سيده: الس>ن.ة� والو.س\ن.ة� والو.س.ن' ث%ق}ل%ة� النوم، وقيل: النeعاس،
�وهو أ%ول النوم. و.س1ن. ي.و\س.ن' و.س.ناv، فهو و.س1ن¬ وو.س\نان

وم1يسانD، وال4نثى و.س1ن.ةD وو.س\ن.ى وم1يسانD؛ قال الطYر\م_اح':
كل9 م1ك}سال� ر.ق�ود1 الضeح.ى،

و.ع\ثة{، م1يسان1 ليل, الت>مام
واست\ت.و\س.ن. مثله. وامرأ%ة م1يسان، بكسر اليم: كأ%ن با س1ن.ةv من
،�ر.ز.ان.ت1ها. وو.س1ن. فلن إ,ذا أ%خذته س1ن.ة� النeعاس. وو.س1ن. الرجل

فهو و.س1ن¬ أ%ي غ�ش1ي. عليه من ن.ت\ن, البئر مثل أ%س1ن.، وأ%و\س.نته
�البئر'، وهي ر.ك1ي_ةD م'وس1ن.ةD، عن أ%ب زيد، ي.و\س.ن' فيها ال3نسان

و.س.ناv، وهو غ%ش\ي¬ يأ}خذه. وامرأ%ة و.س\ن.ى وو.س\نانةD: فاترة الط�ر\ف1،
شبهت بالرأ%ة الو.س\ن.ى من النوم؛ وقال ابن الر>قاع,:

و.س\نان� أ%ق}ص.د.ه' النeع.اس' ف%رن_ق%ت\
ف ع.ي\نه1 س1ن.ةD، وليس بنائ1م,

vي.و\س.ن' و.س.نا �ففرق بي الس>ن.ة1 والنوم، كما ترى، وو.س1ن. الرجل
وس1ن.ةv إ,ذا نام نومة خفيفة، فهو وس1ن¬.

قال أ%بو منصور: إ,ذا قالت العرب امرأ%ة و.س\ن.ى فالعن أ%نا ك%س\ل%ى
من الن_ع\مة، وقال ابن ال4عراب: امرأ%ة م.و\س'ونةD، وهي الك%س\ل%ى،

وقال ف موضع آخر: الرأ%ة الكسلنة. ور'ز,ق. فلنD ما ل ي.ح\ل�م\ به ف
وس.ن,ه1. وتو.س_ن. فلن فلناv إ,ذا أ%تاه عند النوم، وقيل: جاءه حي

اختلط به الو.س.ن'؛ قال الطرم�اح':
أ%ذاك أ%م ناش1طD ت.و.س_ن.ه'

جاري ر.ذاذ{، ي.س\ت.نe م'ن\جر,د'ه\؟
واو\س.ن\ يا رجل� ليلتك، وال4لف أ%لف وصل. وت.و.س_ن الرأ%ة: أ%تاها

وهي نائمة. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن رجلv ت.وس_ن. جارية
vفج.ل%د.ه' وه.م_ ب.ل}دها، فشهدنا أ%نا مكرهة، أ%ي تغش_اها وهي و.س\ن.ى قهرا

أ%ي نائمة. وتو.س_ن. الفحل� الناقة%: تس.ن_م.ها. وقولم: تو.س_ن.ها
أ%ي أ%تاها وهي نائمة يريدون به إ,تيان الفحل الناقة. وف التهذيب:
:vتو.س_ن. الناقة إ,ذا أ%تاها باركة فضربا؛ وقال الشاعر يصف سحابا



vب,ك}ر تو.س_ن بال%م1يل%ة1 ع'ونا
استعار الت_و.سeن. للسحاب؛ وقول أ%ب د'و.اد:

وغ%ي\ث تو.س_ن. منه الر>يا
vث1قال vوع'ونا ،vع1شارا vح'، ج'ونا

.vون% والع'ون لا مثل�جعل الر>ياح. ت'ل}ق1ح' السحاب.، فضرب ال
وال�ون�: جع ال�ونة1، والع'ون�: جع الع.و.ان1. وما ل ه.مÒ ول و.س.ن¬

إ,ل ذاك: مثل ما له ح.مÒ ول س.مÒ. وو.س\ن.ى: اسم امرأ%ة؛ قال
الراعي:أ%م1ن\ آل, و.س\ن.ى، آخر. الليل,، زائر'

ووادي الغ'و.ي\ر، دوننا، فالس_واج,ر'؟
وم.ي\سان�، بالفتح: موضع.

@وشن: الو.ش\ن': ما ارتفع من ال4رض. وبعي و.ش\ن¬: غليظ. وال4و\ش.ن':
الذي ي'ز.ي>ن' الرجل% 

(* قوله «يزين الرجل» كذا بالصل والكم، والذي ف
القاموس: يأت الرجل). ويقعد معه على مائدته يأ}كل طعامه. والو.ش\نان:

vش\نانا�لغة ف ال�شنان1، وهو من ال%م\ض,، وزعم يعقوب أ%ن و'ش\ناناv وأ
على البدل. التهذيب: ابن ال4عراب الت_و.شeن' قلة الاء.

�@وصن: ابن ال4عراب: الو.ص\ن.ة� ال1ر\ق%ة� الصغية، والص>ن\وة
الف%س3يل%ة�، والص_و\ن.ة� الع.ت1يدة�، وال أ%علم.

@وضن: و.ض.ن. الشيء4 و.ض\ناv، فهو م.و\ض'ونD ووض1ي¬: ثن بعضه على بعض
وضاع.ف%ه'. ويقال: و.ض.ن. فلنD ال%جر والج'ر_ بعضه على بعض إ,ذا

أ%ش\ر.ج.ه، فهو م.و\ضونD. والو.ض\ن': نس\ج' السرير, وأ%شباهه بالوهر والثياب،
وهو م.و\ضونD. شر: ال%و\ض'ونة� الد>ر\ع النسوجة. وقال بعضهم: د1ر\ع¬

م.و\ضونةD م'قار.ب.ةD ف النسج، مثل م.ر\ض'ونة1، م'داخ.ل%ة� ال1ل%ق,
بعضها ف بعض. وقال رجل من العرب لمرأ%ته: ض1ن,يه يعن متاع. البيت أ%ي

قارب بعضه من بعض، وقيل الو.ض\ن' الن_ض\د'. وسرير م.و\ضونD: مضاع.ف'
النسج. وف التنزيل العزيز: على س'ر'ر� م.و\ضونة{؛ ال%و\ضونة�: النسوجة

:Dف بعض. ودرع م.و\ضونة Dر> والوهر، بعضها م'داخ.لeأ%ي منسوجة بالد
مضاعفة النسج؛ قال ال4عشى:

ومن ن.س\ج, داود. م.و\ضون.ة،
ي'ساق' با ال%يe ع1ياv ف%ع1يا



وال%و\ضون.ة�: الد>ر\ع' النسوجة، ويقال: النسوجة بالواهر، ت'وض.ن'
ح1ل%ق'

الد>ر\ع, بعضها ف بعض م'ضاع.فةv. والو.ض\ن.ة�: الك�ر\سي النسوج.
والو.ض1ي': ب,ط%انD عريض منسوج من سيور أ%و شعر. التهذيب: إ,نا ست العرب

و.ض1ي. الناقة1 و.ض1يناv ل4نه منسوج؛ قال ح'م.يد:
على م'ص\ل%خ1م¼، ما يكاد ج.س3يم'ه'

ي.م'دe ب,ع1ط}ف%ي\ه1 الو.ض1ي. ال�س.م_ما
وال�س.م_م': الزين بالسeموم، وهي خ.ر.ز. الوهري: الو.ض1ي'

لله.و\دج بنزلة الب,طان1 للق%ت.ب، والت_ص\د1ير للر_ح\ل، وال1زام للس_ر\ج،
وها كالن_س\ع إ,ل� أ%نما من السيور إ,ذا ن'سج ن,ساجة% بعضها على بعض،

:eب الع.بديYث%ق�والمع و'ض'ن¬؛ وقال ال
ت.قول� إ,ذا د.ر.أ}ت' لا و.ض1ين:

أ%هذا د.أ}ب'ه' أ%بداv ود1ين,ي؟
قال أ%بو عبيدة: و.ض1ي¬ ف موضع م.و\ضون{ مثل ق%ت1يل� ف موضع

م.ق}تول�، تقول منه: و.ض.ن\ت' الن>س\ع. أ%ض1ن'ه' و.ض\ناv إ,ذا نسجته. وف حديث
علي، عليه السلم: إ,ن_ك. ل%ق%ل1ق' الو.ض1ي,؛ الو.ض1ي: ب,طانD منسوج

بعضه على بعض ي'ش.دe به الر_ح\ل� على البعي، أ%راد أ%نه سريع الركة،
يصفه بالفة وقلة الثبات كالزام إ,ذا كان ر,خ\واv. وقال ابن ج.ب.ل%ة%: ل
يكون الو.ضي' إ,ل من ج,ل}د{، وإ,ن ل يكن من جلد فهو غ�ر\ض.ةD، وقيل:

الو.ض1ي' يصلح للر_ح\ل وال%و\د.ج,، والب,طان� للق%ت.ب, خاص_ة%. ابن
ال4عراب: الت_و.ضeن الت_ح.بeب'، والت_و.ضeن' التذلل؛ ابن بري:

أ%نشد أ%بو عبيدة شاهداv على أ%ن الو.ض1ي. بعن ال%و\ضون1 قوله:
إ,ليك ت.ع\د'و ق%ل1قاv و.ض1ين'ها،
م'ع\ت.ر,ضاv ف بطنها ج.ن,ين'ها،
مالفاv دين. الن_صارى د1ين'ها

أ%راد دينه ل4ن الناقة ل دين لا، قال: وهذه ال4بيات يروى أ%ن ابن
عمر أ%نشدها لا ان\د.ف%ع من ج.م\ع�، ووردت ف حديثه، أ%راد أ%نا قد هزلت
ود.ق�ت\ للسي عليها؛ قال ابن ال4ثي: أ%خرجه الروي والزمشري عن ابن

عمر، وأ%خرجه الطبان ف العجم عن سال عن أ%بيه أ%ن رسول ال، صلى
ال عليه وسلم، أ%فاض من ع.ر.فات{ وهو يقول:



إليك تعدو ق%ل1قاv و.ض1ين'ها
وال1يض.ن.ة�: كال�و.ال1ق تتخذ من خ'وص�، والمع م.و.اضي.

@وطن: الو.ط%ن': ال%ن\ز,ل� تقيم به، وهو م.و\ط1ن' النسان ومله؛ وقد
خففه رؤبة ف قوله:

أ%و\ط%ن\ت' و.ط}ناv ل يكن من و.ط%ن،
لو ل ت.ك�ن\ عامل%ها ل أ%س\ك�ن,
با، ول أ%ر\ج'ن\ با ف الرeج_ن,

قال ابن بري: الذي ف شعر رؤبة:
ك%ي\ما ت.ر.ى أ%هل� الع1راق, أ%نن

أ%و\ط%ن\ت' أ%رضاv ل تكن من و.ط%ن
وقد ذكر ف موضعه، والمع أ%و\طان. وأ%و\طان� الغنم والبقر: م.ر.اب,ض'ها

:�وأ%ماكنها الت تأ}وي إليها؛ قال ال4خ\ط%ل
ك�رeوا إل ح.ر_ت.ي\ك�م\ ت.ع\م'ر'ون.ه'م.ا،

كما ت.ك�رe إل أ%و\طانا الب.ق%ر'
وم.و.اط1ن' مكة: م.و.افقها، وهو من ذلك. و.ط%ن. بالكان وأ%و\ط%ن.
Dيقال: أ%و\ط%ن. فلن .vأ%قام؛ ال4خية أ%على. وأ%و\ط%ن.ه': اتذه و.ط%نا

أ%رض كذا وكذا أ%ي اتذها ملv وم'س\ك%ناv يقيم فيها.
وال1يطان�: الوضع الذي ي'و.ط�ن' لترسل منه اليل ف الس>باق، وهو

�أ%ول الغاية، وال1يتاء وال1يداء آخر الغاية؛ ال4صمعي: هو ال%ي\دان
وال1يطان�، بفتح اليم من الول وكسرها من الثان. وروى عمرو عن أ%بيه قال:

ال%ي.اط1ي' ال%يادين. يقال: من أ%ين م1يطانك أ%ي غايتك. وف صفته،
vصلى ال عليه وسلم: كان ل ي'وط1ن' ال4ماكن أ%4ي ل يتخذ لنفسه ملسا

Dي'ع\ر.ف' به. وال%و\ط1ن': م.ف}ع1ل
منه، ويسمى به ال%ش\ه.د' من مش.اهد الرب، وجعه م.و.اطن. وال%و\ط1ن':

ال%ش\ه.د' من م.ش.اهد الرب. وف التنزيل العزيز: لقد نص.رك�م' ال�
:�ف م.و.اطن كثية؛ وقال ط%ر.ف%ة

على م.و\ط1ن� ي.خ\ش.ى الف%ت.ى عنده الر_د.ى،
مت ت.ع\ت.ر,ك\ فيه الف%رائص' ت'ر\ع.د1

وأ%وط%ن\ت' ال4رض وو.ط�ن\ت'ها ت.وط1يناv واس\ت.و\ط%ن\ت'ها أ%ي اتذتا
و.ط%ناv، وكذلك الت>طان�، وهو اف}ت1عال منه. غيه: أ%ما ال%و.اط1ن'



فكل م.قام قام به النسان ل4مر فهو م.و\ط1ن¬ له، كقولك: إذا أ%تيت فوقفت
ف تلك ال%و.اط1ن, فاد\ع' ال ل ولخوان. وف الديث: أ%نه ن.ه.ى عن

ن.ق}ر.ة الغ'راب وأ%ن ي'وط1ن. الرجل� ف الكان بالسجد كما ي'وط1ن'
البعي'؛ قيل: معناه أ%ن يأ}لف الرجل مكاناv معلوماv من السجد مصوصاv به

يصلي فيه كالبعي ل يأ}وي من ع.ط%ن� إل إل م.ب\ر.ك{ د.م1ث{ قد أ%و\ط%ن.ه
واتذه م'ناخاv، وقيل: معناه أ%ن ي.ب\ر'ك. على ركبتيه قبل يديه إذا

أ%راد السجود. مثل% ب'ر'وك1 البعي؛ ومنه الديث: أ%نه ن.ه.ى عن إيطان
الساجد أ%ي اتاذها و.ط%ناv. وواطن.ه' على ال4مر: أ%ضمر فعله معه، فإن أ%راد
معن وافقه قال: واطأ%ه. تقول: واطن\ت' فلناv على هذا ال4مر إذا جعلتما

ف أ%نفسكما أ%ن تفعله، وت.و\ط1ي' النفس على الشيء: كالتمهيد. ابن
سيده: و.ط�ن. نفس.ه' على الشيء وله فت.و.ط�ن.ت\ حلها عليه فتح.م_ل%ت\

وذ%ل�ت\ له، وقيل: و.ط�ن. نفسه على الشيء وله فت.و.ط�ن.ت حلها عليه؛
قال ك�ث%ي>ر¬:

فق�ل}ت' لا: يا ع.ز_، كل© م'صيبة{
إذا و'طYنت\ يوماv لا الن_ف}س'، ذ%ل�ت1

:�@وعن: ابن دريد: الو,عان� خ'طوط ف البال شبيهة بالش'ؤ'ون. والو.ع\ن.ة
ال4رض الصeل}ب.ة�. والو.ع\ن' والو.ع\ن.ة�: بياض ف ال4رض ل ي'ن\ب,ت'

شيئاv، والمع و,عانD، وقيل: الو.ع\نة� بياض تراه على ال4رض تعلم أ%نه
كان وادي ن.م\ل� ل ينبت شيئاv. أ%بو عمرو: قرية النمل إذا خ.ر,ب.ت\

فانتقل النمل إل غيها وبقيت آثاره فهي الو,عان�، واحدها و.ع\ن¬؛ قال
الشاعر:كالو,عان ر'س'وم'ها

وت.و.ع_ن.ت1 الغنم والبل� والدوابe، فهي مت.و.ع>نة: بلغت غاية
الس>م.ن,، وقيل: بدا فيهن� السمن. وقال أ%بو زيد: ت.و.ع_نت س.م1ن.ت\ من غي

أ%ن ي.ح'د_ غايةv. والغنم إذا سنت أ%يام الربيع فقد ت.و.ع_ن.ت\.
والت_و\عي: الس>م.ن'. والو.ع\ن': اللجأ� كالو.ع\ل,.

�@وغن: ابن ال4عراب: الت_و.غن' الق}دام' ف الرب، والو.غ}ن.ة
 eب�ال

(* قوله «والوغنة الب» كذا بالصل الب باليم، ومثله ف التهذيب
والتكملة، وف القاموس: الب بالاء الهملة). الواسع، قال: والت_غ.وeن}

الصرار على العاصي.



@وفن: جئت على و.ف%ن,ه1 أ%ي أ%ثره؛ قال ابن دريد: وليس ب,ث%ب.ت{. ابن
ال4عراب: الو.ف}ن.ة� القلة ف كل شيء،والت_و.ف©ن' النقص ف كل شيء.

@وقن: التهذيب: أ%بو عبيد ال�ق}ن.ة� والو'ق}ن.ة� موضع الطائر ف
ال%ب.ل,، والمع ال�ق}نات' والو'ق}نات والو'ك}نات. ابن بري: و'ق}نة الطائر

م.ح\ض1ن'ه. ابن ال4عراب: أ%و\ق%ن. الرجل� إذا اصطاد الطي من و'ق}ن.ت1ه،
وهي م.ح\ض1ن'ه، وكذلك ت.و.ق�ن. إذا اصطاد المام من م.ح.اض1ن,ها ف رؤوس

البال. والت_و.ق©ن': الت_و.ق©ل ف البل، وهو الص'عود فيه.
@وكن: الو.ك}ن'، بالفتح: ع'ش� الطائر، زاد الوهري: ف جبل أ%و جدار،

�والمع أ%و\ك�ن¬ وو'ك�ن¬ وو'ك}ن¬ وو'كونD، وهو الو.ك}ن.ة� والو,ك}ن.ة
والو'ك}ن.ة� والو'ك�ن.ة� وال%و\ك1ن' وال%و\ك1ن.ة�. ابن ال4عراب:

�الو'ك}ن.ة� موضع يقع عليه الطائر للراحة ول يثبت فيه. ابن ال4عراب: م.و\ق%ع.ة
الطائر أ�ق}ن.ت'ه، وجع'ها أ�ق%ن¬، وأ�ك}ن.ت'ه موضع ع'ش>ه. قال أ%بو

عبيدة: هي ال�ك}نة والو'ك}ن.ة والو'ق}ن.ة وال�ق}نة�. ال4صمعي: الو.ك}ر'
والو.ك}ن' جيعاv الكان الذي يدخل فيه الطائر. قال ال4زهري: وقد يقال

ل%و\ق%ع.ة1 الطائر م.و\ك1ن¬؛ ومنه قوله:
تراه كالبازي ان\ت.م.ى ف ال%و\ك1ن,

ال4صمعي: الو.ك}ن' م.أ}و.ى الطائر ف غي ع'ش�ç. قال أ%بو عمرو:
الو'ك}نة وال�ك}نة، بالضم، م.واق1ع' الطي حيثما و.ق%ع.ت\، والمع و'ك�نات

وو'ك%نات¬
vوو'ك}نات¬ وو'ك%ن¬، كما قلناه ف جع ر'ك}ب.ة{. وو.ك%ن. الطائر' وك}نا
وو'ك�وناv: دخل ف الو.ك}ن,. وو.ك%ن. و.ك}ناv وو'كوناv أ%يضاv: ح.ض.ن.

البيض.. وو.ك%ن. الطائر,� بيض.ه ي.ك1ن'ه و.ك}ناv أ%ي حضنه. وطائر واك1ن¬:
ي.ح\ض'ن' بيض.ه، والمع و'ك�ونD، وه'ن_ و'ك�ونD ما ل يرجن من الو.ك}ن,،

كما أ%نن� و'ك�ور¬ ما ل يرجن من الو.ك}ر؛ قال الشاعر:
ت'ذ%كYر'ن س.ل}م.ى، وقد ح1يل% بيننا،

�ح.مام¬ على بيضات1هن_ و'ك�ون
وال%و\ك1ن': هو الوضع الذي ت.ك1ن' فيه على البيض. والو'ك}نة: اسم لكل

و.ك}ر� وع'ش�، والمع الو'ك�نات' واستعاره عمرو بن شاس للنساء فقال:
ومن ظ�عن� كالد_و\م, أ%ش\ر.ف. ف%وق%ها

ظ1باء� السeل%ي>، و.اك1نات{ على ال%م\ل,



أ%ي جالسات على الطنافس الت و'طYئت\ با الوادج، والسeل%يe: اسم
موضع، ونصب واكنات على الال. أ%بو عمرو: الو.اك1ن' من الطي الواقع' حيثما

وقع على حائط أ%و ع'ود أ%و ش.جر. والت_و.ك©ن': ح'س\ن' الت>كاء ف
اللس؛ قال الشاعر:

قلت' لا: إي_اك1 أ%ن ت.و.ك�ن,ي،
ف ج,ل}سة{ عندي.، أ%و ت.ل%ب_ن

أ%ي ت.ر.ب_عي ف ج,ل}س.ت1ك. وت.و.ك�ن. أ%ي ت.م.ك�ن.. والواك1ن':
الالس؛ وقال ال�م.ز_ق' الع.ب\د1ي:

وه'ن_ على الر_جائز واك1نات¬،
ط%ويلت' الذوائب, والق�ر'ون1

وف الديث: أ%ق1رeوا الطي على و'ك�نات1ها؛ الو'ك�نات، بضم الكاف
وفتحها وسكونا: جع و'ك}نة، بالسكون، وهي ع'شe الطائر وو.ك}ر'ه، وقيل:

الو.ك}ن' ما كان ف ع'ش�ç، والو.ك}ر' ما كان ف غي ع'ش�. وس.ي\ر¬ و.ك}ن¬:
شديد؛ قال:

إن سأ�ود1يك بس.ي\ر� وك%ن\
أ%ي شديد؛ وقال شر: ل أ%عرفه.

@ولن: التهذيب ف أ%ثناء ترجة نول: قال ابن ال4عراب الت_و.ل©ن'
ر.ف}ع' الص>ياح عند الصائب، نعوذ بعافاة ال من عقوبته.
@ومن: ابن ال4عراب: الت_م.وeن� ك%ث}رة النفقة على العيال،

والت_و.مeن كثرة ال4ولد، وال أ%علم.
@ونن: الو.ن©: الص_ن\ج' الذي ي'ض\ر.ب بال4صابع، وهو الو.ن.ج'، كلها

د.خيل مشتق من كلم العجم. والو.ن©: الضعف، وال أ%علم.
@وهن: الو.ه\ن: الض_عف ف العمل وال4مر، وكذلك ف الع.ظ}م, ونوه. وف

التنزيل العزيز: ح.ل%ت\ه أ�مeه و.ه\ناv على و.ه\ن�؛ جاء ف تفسيه
ض.ع\فاv على ضعف أ%ي ل%ز,م.ها بملها إياه ت.ض\ع'ف م.ر�ةv بعد مر_ة، وقيل:

و.ه\ناv على و.ه\ن� أ%ي ج.ه\داv على ج.ه\د{، والو.ه.ن' لغة فيه؛ قال
الشاعر 

(* قوله «قال الشاعر» هو ال4عشى كما ف التكملة وصدره:
وما إن على قلبه غمرة):
وما إن} بع.ظ}م� له م1ن\ و.ه.ن\



وقد و.ه.ن. وو.ه1ن، بالكسر، ي.ه,ن' فيهما أ%ي ض.ع'ف، وو.ه.ن.ه هو
وأ%و\ه.ن.ه؛ قال جرير:

و.ه.ن. الف%ر.ز\د.ق.، يوم. ج.ر_د. سيف%ه،
ق%ي\ن¬ به ح'م.م¬ وآم� أ%ر\ب.ع'

(* قوله «وآم اربع» ضبطت آم ف الكم بالر كما ترى فيكون جع أمة).
وقال:

،vو.ن} ج.ل%ل�فلئن ع.ف%و\ت' ل4ع\ف
ولئن س.ط%و\ت' ل�وهن.ن\ ع.ظ}م1ي

ورج'لD واه1ن¬ ف ال4مر والعمل وم.و\ه'ون ف الع.ظ}م والبدن، وقد
و.ه.ن. الع.ظ}م' ي.ه,ن' و.ه\ناv وأ%وهن.ه ي'وه1ن'ه وو.ه_ن\ته ت.و\هيناv. وف

حديث الطواف: وقد و.ه.ن.ت\هم ح'م_ى ي.ث}ر,ب أ%ي أ%ضعفتهم. وف حديث علي،
عليه السلم: ول واه1ناv ف ع.ز\م� أ%ي ضعيفاv ف رأ}ي، ويروى بالياء:

،Dف عزم. ورجل واه1ن¬: ضعيف ل ب.ط}ش عنده، وال�نثى واه1نة vول واه1يا
وه'ن_ و'ه'ن¬؛ قال ق%ع\ن.ب بن أ�م صاحب:

،vال�لئمات' الف%ت ف ع'م\ره1 س.ف%ها
وه'ن_ ب.عد' ض.عيفات' الق�و.ى و'ه'ن'

قال: وقد يوز أ%ن يكون و'ه'ن جع و.ه'ون{، ل4ن تكسي ف%ع'ول على ف�ع'ل
أ%ش\ي.ع وأ%وسع من تكسي فاع1لة عليه، وإنا فاع1لة وف�ع\لD نادر، ورجل

.Dت'ور¬ عند القيام وأ%ناة�م.و\ه'ون ف جسمه. وامرأ%ة وه\نانةD: فيها ف
وقوله عز وجل: فما و.ه.ن'وا ل1ما أ%صابم ف سبيل ال؛ أ%ي ما ف%ت.روا

وما ج.ب'ن'وا عن قتال عدو>�هم. ويقال للطائر إذا أ�ث}ق1ل% من أ%ك}ل
ال1ي.ف فلم يقدر على النeهوض: قد تو.ه_ن. تو.هeناv؛ قال العدي:

ت.و.ه_ن. فيه ال%ض\ر.ح1ي_ة� ب.ع\د.ما
رأ%ين. ن.ج,يعاv، م1ن\ د.م ال%و\ف، أ%ح\م.را

وال%ض\ر.ح1ي_ة�: النeسور ههنا. أ%بو عمرو: الو.ه\نانة من النساء
الك%س\لى عن العمل ت.ن.عeماv. أ%بو عبيد: الو.ه\نانة الت فيها ف%ت\رة.

الوهري: و.ه.ن. النسان� وو.ه.ن.ه غي'ه، يتعد_ى ول يتعد_ى. والو.ه\ن' من
البل: الك%ث1يف'.

والواه1ن.ة�: ريح تأ}خذ ف ال%ن\ك1ب.ي، وقيل: ف ال4خ\د.ع.ي عند
الك1ب.ر. والواه1ن': ع1ر\ق م'س\تبط1ن¬ ح.ب\ل% العاتق إل الكتف، وربا



و.ج,ع. صاحب'ه وع.ر.ت\ه الواه1نة، فيقال: ه1ن,ي يا واه1نة�، اسكن يا واه1نة
ويقال للذي أ%صابه وج.ع' الواه1نة م.و\هونD، وقد و'ه1ن.؛ قال ط%ر.فة:

وإذا ت.ل}س'ن'ن أ%ل}س'ن'ها،
إن_ن ل%س\ت' ب.و\ه'ون{ ف%ق1ر\

يقال: أ%و\ه.نه ال�، فهو م.و\هون، كما يقال: أ%ح.م_ه ال�، فهو
م.ح\م'وم، وأ%ز\ك%مه، فهو م.ز\كوم. النضر: الواه1ن.تان1 ع.ظ}مان1 ف

ت.ر\ق�و.ة البعي، والت_ر\ق�و.ة� من البعي الواه1ن.ة�. ويقال: إنه لشديد
الواه1ن.ت.ي\ن أ%ي شديد الصدر وال�ق%د_م، وتسمى الواه1ن.ة� من البعي الناحرة

ل4نا ربا ن%ر.ت البعي. بأ%ن ي'ص\رع عليها فينكسر، في'ن\ح.ر البعي
ول تدرك ذكاته، ولذلك س'م>يت ناح1رة. ويقال: ك%و.ي\ناه من الواه1ن.ة،

والواه1ن.ة�: الو.ج.ع' نفسه، وإذا ض.ر.ب. عليه ع1ر\ق¬ ف رأ}س م.نك1به
قيل: به واه1نة، وإنه لي.ش\ت.كي واه1ن.ته، والواه1ن.تان: أ%طراف

الع1ل}باء4ي\ن ف فأ}س القفا من جانبيه، وقيل: ها ض1ل%عان ف أ%صل العنق من كل جانب
واهنةD، وها أ%و_ل جوانح الز_و\ر، وقيل: الواه1ن.ة� الق�ص.ي\ر.ى،

وقيل: هي ف%ق}رة ف القفا. قال أ%بو اليثم: الت من الواه1نة الق�ص.ي.ى،
وهي أ%على ال4ضلع عند الت_ر\ق�و.ة%؛ وأ%نشد:

ل%ي\س.ت\ به واه1ن.ةD ول ن.س.ا
وف الصحاح: الواه1ن.ة الق�ص.ي\ر,4ى وهي أ%سفل ال4ضلع. والواه1ن.تان1

:�من الفرس: أ%و_ل� ج.وانح الصدر. والواه1ن.ة: الع.ض'د': والواه1ن.ة
الو.ه\ن' والض_ع\ف'، يكون مصدراv كالعافية؛ قال ساعدة بن ج'ؤ.ي_ة:

،Dف م.ن\ك1ب.ي\ه وف ال4ر\ساغ, واه1نة
وف م.فاص1له غ%م\ز¬ من الع.س.م,

�ال4شجعي: الواه1ن.ة
م.ر.ض¬ يأ}خذ� ف ع.ض'د الرجل فت.ض\ر,ب'ها جاريةD ب,ك}ر¬

بيدها سبع مرات، وربا ع'لYق عليها جنس من ال%ر.ز يقال له خ.ر.ز'
الواه1نة، وربا ضربا الغلم'، ويقول: يا واه1ن.ة ت.ح.و_ل بالارية؛ وهي

الت ل تأ}خذ النساء4 إنا تأ}خذ الرجال. وروى ال4زهري عن أ%ب أ�مامة
Dدخل عليه وف ع.ض'ده ح.ل}قة vعن النب، صلى ال عليه وسلم: أ%ن رجل
من ص'ف}ر�، وف رواية: خات من ص'ف}ر�، فقال: ما هذا الات؟ فقال: هذا

من الواه1نة، فقال: أ%م.ا إن_ها ل ت.ز,يد'ك إل� و.ه\ناv. وقال خالد



بن ج.ن\بة: الواه1نة� ع1ر\ق¬ يأ}خذ ف ال%ن\ك1ب وف اليد كلها في'ر\ق%ى
منها، وهي داء# يأ}خذ الرجال دون النساء، وإنا ناه، صلى ال عليه وسلم،

عنها ل4نه إنا اتذها على أ%نا ت.ع\ص1مه من ال4ل فكانت عنده ف
معن الت_مائم النهي> عنها. وروى ال4زهري أ%يضاv عن عمران بن حصي قال:
دخلت على النب، صلى ال عليه وسلم، وف ع.ض'دي ح.ل}قة من ص'ف}ر فقال:

ما هذه؟ فقلت: هي من الواهنة، فقال: أ%ي.س'رeك أ%ن ت'وك%ل% إ,ليها؟
ان\ب,ذ}ها عنك. أ%بو نصر قال: ع1ر\ق' الواهنة ف الع.ض'د الف%ل1يق'، وهو

vع1ر\ق¬ ي\ري إل ن'غ\ض, الكت1ف، وهي و.ج.ع¬ يقع ف الع.ض'د، ويقال له أ%يضا
الائف. ويقال: كان وكان و.ه\ن¬

بذي ه.ن.ات{ إذا قال كلماv باطلv يتعلل فيه. وف حديث أ%ب ال4ح\و.ص,
ال�ش.م1ي�: وت.ه'نe هذه من حديث سنذكره ف هـ ن ا، وإنا ذكر

ال%ر.وي�عن ال4زهري أ%نه أ%نكر هذه اللفظة بالتشديد، وقال: إنا هو وت.ه,ن' هذه
أ%ي ت'ض\ع1ف�ه، من و.ه.ن\ت'ه فهو م.و\ه'ون، وسنذكره.

والو.ه\ن' وال%و\ه1ن': ن.ح\و¬
،�من نصف الليل، وقيل: هو بعد ساعة منه، وقيل: هو حي ي'د\ب,ر الليل

وقيل: الو.ه\ن' ساعة تضي من الليل. وأ%و\ه.ن. الرجل�: صار ف ذلك الوقت.
ويقال: ل%ق1يت'ه م.و\ه1ناv أ%ي بعد و.ه\ن�. والو.ه1ي': بلغة من يلي مصر من

العرب، وف التهذيب: بلغة أ%هل مصر، الرجل يكون مع ال4جي ف العمل
ي.ح'ث©ه على العمل.

@وين: الو.ي\ن' الع.ي\ب؛ عن كراع، وقد حكى ابن ال4عراب أ%نه العنب
ال4سود، فهو على قول كراع عرض، وعلى قول ابن ال4عراب جوهر.

والوانة�: الرأ%ة القصية، وكذلك الرجل، وأ%لفه ياء لوجود الو.ي\ن,
وعدم الو.و\ن.

قال ابن بري: الو.ي\ن الع1نب ال4بيض؛ عن ثعلب عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:كأ%ن_ه الو.ي\ن' إذا ي'ج\ن.ى الو.ي\ن

وقال ابن خالويه: ال}و.ي\ن.ة� الزبيب ال4سود، وقال ف موضع آخر:
 eال}و.ي\ن' الع1نب ال4سود، والطاهر والطهار العن.ب الر_از,ق1ي

(* قوله
«والطاهر والطهار العنب إل» ل نده فيما بأيدينا من الكتب ل بالطاء ول

بالظاء). وهو ال4بيض، وكذلك ال�ل�ح1يe، وال أ%علم.



@وبه: الو.ب\ه': الف1طن.ة�. والو.ب\ه' أ%يضاv: الك1ب\ر'. و.ب.ه. للشيء
و.ب\هاv وو'ب'وهاv وو.ب.ه. ل%ه و.ب\هاv وو.ب.هاv، بالسكون والفتح: ف%ط%ن..

ال4زهري: ن.ب,ه\ت' لل4مر أ%ن\ب.ه' ن.ب.هاv وو.ب,ه\ت' له أ%و\ب.ه'
و.ب.هاv وأ%ب.ه\ت' آب.ه' أ%ب\هاv، وهو ال4م\ر' ت.ن\ساه ث ت.ن\ت.ب,ه له.

وقال الكسائي: أ%ب.ه\ت' آب.ه' وب'ه\ت' أ%ب'وه وب,ه\ت' أ%باه، وفلن ل
ي'و.ب.ه' به ول ي'وب.ه' له أ%ي ل ي'ب.ال به. وف حديث مرفوع: ر'ب_
أ%ش\ع.ث% أ%غ}ب.ر, ذي ط1م\ر.ي\ن ل ي'وب.ه' له لو أ%قسم على ال ل4ب.ر_ه'؛

معناه ل ي'ف}ط%ن' له ل1ذ1ل�ت1ه وق1ل�ة1 م.رآت1ه ول ي'ح\ت.ف%ل� به
ل1ح.قارته، وهو مع ذلك من الفضل ف دينه والخ\بات1 لربه بيث إذا د.عاه'

استجاب. له د'عاء4ه. ويقال: أ%ب.ه\ت' له آب.ه' وأ%نت ت1يب.ه'، بكسر التاء،
مثل ت1يج.ل� أ%ي ت'بال. ابن السكيت: ما أ%ب,ه\ت' له وما أ%ب.ه\ت' له وما

ب'ه\ت' له وما و.ب.ه\ت له وما و.ب,ه\ت' له، بفتح الباء وكسرها، وما
ب.أ%ه\ت' له وما ب.ه.أ}ت' له؛ يريدما ف%ط1ن\ت' له. وروي عن أ%ب زيد أ%نه

قال: إن لب.ه' ب,ك. عن ذلك ال4مر إل خي منه إذا رفعته عن ذلك. الفراء:
.eأ%ي ت.ض1ج vيقال جاءت ت.ب'وه ب.واها

@وجه: الو.ج\ه': معروف، والمع الو'ج'وه. وحكى الفراء: ح.ي> ال�ج'وه.
وح.ي> الو'ج'وه. قال ابن السكيت: ويفعلون ذلك كثياv ف الواو إذا
انضمت. وف الديث: أ%نه ذكر ف1ت.ناv كو'ج'وه1 الب.ق%ر, أ%ي ي'ش\ب,ه ب.ع\ض'ها

بعضاv ل4ن و'ج'وه. البقر تتشابه كثياv؛ أ%راد أ%نا ف1ت.ن¬
م'ش\ت.ب,ه.ةD ل ي'د\ر.ى كيف ي'ؤ\ت.ى لا. قال الزمشري: وعندي أ%ن الراد تأ}ت

نواط1ح. للناس ومن ث قالوا ن.واط1ح' الد_ه\ر, لنوائبه. وو.ج\ه' ك�لY شيء:
م'س\ت.ق}ب.ل�ه، وف التنزيل العزيز: فأ%ي\ن.ما ت'و.ل©وا فث%م_ و.ج\ه'

ال3. وف حديث أ�م� سلمة: أ%نا لا و.ع.ظ%ت\ عائشة حي خرجت إل
البصرة قالت لا: لو أ%ن رسول ال، صلى ال عليه وسلم، ع.ار.ض.ك1 ببعض

الف%ل%وات1 ناص_ةv ق%ل�وصاv من م.ن\ه.ل� إل م.ن\ه.ل� قد و.ج>ه\ت1
سداف%ت.ه وت.ر.ك}ت1 ع'ه_ي\داه' ف حديث طويل؛ قولا: و.ج_ه\ت1

س1داف%ت.ه أ%ي أ%خذت1 و.ج\هاv ه.ت.ك}ت1 س1ت\ر.ك فيه، وقيل: معناه أ%ز.ل}ت1
س1داف%ت.ه'، وهي الجاب'، من الوضع الذي أ�م1ر\ت1 أ%ن ت.ل}ز.م1يه وج.ع.ل}ت1ها

أ%مام.ك1. القتيب: ويكون معن و.ج_ه\ت1ه.ا أ%ي أ%ز.ل}ت1ه.ا من الكان
الذي أ�م1ر\ت1 بلزومه وج.ع.ل}ت1ه.ا أ%مام.ك1. والو.ج\ه': ال�ح.ي_ا.



وقوله تعال: فأ%ق1م\ و.ج\ه.ك. للد>ين ح.ن,يفاv؛ أ%ي ات_ب,ع الد>ين.
الق%ي>م.، وأ%راد فأ%قيموا وجوهكم، يدل على ذلك قوله عز وجل بعده:

م'ن,يب,ي. إليه وات_ق�وه'؛ والخاط%ب' النبe، صلى ال عليه وسلم، والراد
هو وال�م_ة�، والمع أ%و\ج'ه¬ وو'ج'وه¬. قال اللحيان: وقد تكون

ال4و\ج'ه' للكثي، وزعم أ%ن ف مصحف أ�ب.ي�ç أ%و\ج'ه,ك�م\ مكان و'ج'وه1ك�م\،
أ�راه يريد قوله تعال: فامسحوا بو'ج'وه1ك�م\. وقوله عز وجل: كل© شيء�

هالك¬ إل و.ج\ه.ه'؛ قال الزجاج: أ%راد إل إي_اه'. وف الديث: كان.ت\
eف السجد؛ و.ج\ه' البيت1: ال%د vو'ج'وه' ب'ي'وت أ%صحاب,ه1 شارعة

الذي يكون فيه بابه أ%ي كانت أ%بواب بيوتم ف السجد، ولذلك قيل ل%خ.د>
البيت الذي فيه الباب و.ج\ه' الك%ع\بة1. وف الديث: لت'س.وeن�

ص'ف�وف%ك�م\ أ%و ل%ي'خال1ف%ن_ ال بي و'ج'وهكم؛ أ%راد و'جوه. القلوب، كحديثه
الخر: ل ت.خ\ت.ل1ف�وا فت.خ\ت.ل1ف. ق�ل�وبكم أ%ي ه.و.اها وإراد.ت'ها.

وف حديث أ%ب الد_ر\داء3: ل ت.ف}ق%ه' حت ت.ر.ى للقرآن و'ج'وهاv أ%ي
ت.ر.ى له م.ع.ان% يتملها فت.هاب. الق}دام. عليه. وو'ج'وه' البلد:

أ%شراف�ه. ويقال: هذا و.ج\ه' الرأ}ي, أ%ي هو الرأ}ي' ن.ف}س'ه. والو.ج\ه
وال1ه.ة� بعنÝ، والاء عوض من الواو، والسم الو,ج\ه.ة� والو'ج\ه.ة�، بكسر
الواو وضمها، والواو تثبت ف ال4ساء كما قالوا و,ل}د.ةD، وإنا ل تتمع

مع الاء ف الصادر. وات_ج.ه. له رأ}ي¬ أ%ي س.ن.ح.، وهو اف}ت.ع.ل%،
صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها، وأ�بدلت منها التاء وأ�دغمت ث ب'ن,ي.

عليه قولك قعدت ت'جاه.ك. وت1ج.اه.ك. أ%ي ت1ل}قاء4ك. وو.ج\ه' الف%ر.س,: ما
أ%قبل عليك من الرأ}س من دون م.ن.ابت شعر الرأ}س. وإنه لع.ب\د' الو.ج\ه1

وح'رe الو.ج\ه1، وإنه لس.ه\ل� الو.ج\ه1 إذا ل يكن ظاهر الو.ج\ن.ة1.
وو.ج\ه' النهار: أ%و_ل�ه'. وجئتك بو.ج\ه1 نار� أ%ي بأ%و�ل نار. وكان ذلك

على و.ج\ه1 الدهرأ%ي أ%و_ل1ه1؛ وبه يفسره ابن ال4عراب. ويقال: أ%تيته
بو.ج\ه1 نار� وش.باب, نار� وص.د\ر, نار� أ%ي ف أ%و_له؛ ومنه قوله:

م.ن\ كان م.س\روراv ب.ق}ت.ل, مال1ك{،
فليأ}ت1 ن,س\و.ت.ن.ا بو.ج\ه1 نار,

وقيل ف قوله تعال: و.ج\ه. النهار, واك}ف�روا آخ1ر.ه'؛ صلة الصبح،
وقيل: هو أ%و�ل النهار. وو.ج\ه' النجم: ما بدا لك منه. وو.ج\ه' الكلم:

السبيل� الذي تقصده به.



وجاهاه' إذا فاخ.ر.ه'.
وو'ج'وه' القوم: سادتم، واحدهم و.ج\ه¬، وكذلك و'ج.ه.اؤهم، واحدهم

و.ج,يه¬. وص.ر.ف. الشيء4 عن و.ج\ه,ه1 أ%ي س.ن.ن,ه1.
وج,ه.ة� ال4مر, وج.ه.ت'ه' وو,ج\ه.ت'ه وو'ج\ه.ت'ه': و.ج\ه'ه'. الوهري:

السم الو,ج\ه.ة والو'ج\هة، بكسر الواو وضمها، والواو تثبت ف ال4ساء
Dوإنا ل تتمع مع الاء ف الصادر,. وما له ج,ه.ة ،Dكما قالوا و,ل}د.ة

ف هذا ال4مر, ول و,ج\ه.ةD أ%ي ل يبصر وج\ه. أ%مره كيف يأ}ت له.
وال1ه.ة� والو,ج\ه.ة� جيعاv: الوضع' الذي ت.ت.و.ج_ه' إليه وتقصده.

وض.ل� و,ج\ه.ة% أ%م\ره1 أ%ي ق%ص\د.ه'؛ قال:
ن.ب.ذ% ال1و.ار. وض.ل� و,ج\ه.ة% ر.و\ق1ه1،

لا اخ\ت.ل%ل}ت' ف�ؤ.اد.ه' بال1ط}ر.د1
ويروى: ه1د\ي.ة% ر.و\ق1ه1. وخ.لY عن ج,ه.ت1ه: يريد ج,ه.ة% الطريق,.

وقلت كذا على ج,ه.ة1 كذا، وفعلت ذلك على جهة العدل وجهة الور؛ والهة:
النحو، تقول كذا على جهة كذا، وتقول: رجل أ%حر من جهته المرة، وأ%سود من

جهته السواد. والو,جهة� والو'جهة�: الق1بلة� وش1ب\هها ف كل وجهة أ%ي
ف كل وجه استقبلته وأ%خذت فيه. وت.ج.ه\ت' إليك أ%ت\ج.ه' أ%ي توجهت'،

ل4ن أ%صل التاء فيهما واو.وتو.ج_ه إليه: ذهب. قال ابن بري: قال أ%بو زيد
ت.ج,ه. الرجل� ي.ت\ج.ه' ت.ج.هاv. وقال ال4صمعي: ت.ج.ه.،بالفتح؛ وأ%نشد

أ%بو زيد ل1ر\داس, بن ح'صي:
ق%ص.ر\ت' له القبيلة%، إذ ت.ج,ه\نا
وما ضاق%ت\ بش.د�ته ذ1راعي

وال4صمعي يرويه: ت.ج.ه\نا، والذي أ%راده ات_ج.ه\نا، فحذف أ%لف الوصل
وإحدى التاءين، وق%ص.ر\ت': حب.س\ت'. والقبيلة�: اسم فرسه، وهي مذكورة ف

موضعها، وقيل: القبيلة اسم فرس�؛ أ%نشد ابن بري لط�فيل�:
بنات' الغ'راب, والوج,يه1 ولح1ق�،

وأ%ع\و.ج. ت.ن\مي ن,س\ب.ة% ال�ت.نس>ب,
وات_ج.ه. له رأ}ي¬ أ%ي س.ن.ح.، وهو اف}ت.ع.ل، صارت الواو ياء لكسرة ما

قبلها، وأ�بدلت منها التاء وأ�دغمت ث بن عليه قولك قعدت ت'جاه.ك.
وت1جاه.ك. أ%ي ت1ل}قاءك. وت.ج.ه\ت' إليك أ%ت\ج.ه' أ%ي توجهت' ل4ن أ%صل التاء

فيهما واو. وو.ج_ه إليه كذا: أ%رسله، ووج_ه\ت'ه' ف حاجة{ ووج_ه\ت'



وج\ه,ي. ل وتو.ج_ه\ت' نو.ك. وإليك. ويقال ف التحضيض: و.ج>ه1 ال%ج.ر.
وج\هةD م�ا له وج,ه.ةD م�ا له وو.ج\ه¬ م�ا له، وإنا رفع ل4ن كل ح.ج.ر�

ي'ر\مى به فله وج\ه¬؛ كل ذلك عن اللحيان، قال: وقال بعضهم وج>ه
ال%ج.ر. و,ج\هةv وج,هةv م�ا له وو.ج\هاv م�ا له، فنصب بوقوع الفعل عليه، وجعل

ما ف%ض\لv، يريد و.ج>ه ال4مر. و.ج\ه.ه'؛ يضرب مثلv لل4مر إذا ل
يستقم من جهة{ أ%ن ي'و.ج>ه. له تدبياv من ج,هة{ أ�خرى، وأ%صل هذا ف

ال%ج.ر, ي'وض.ع' ف البناء فل يستقيم، في'ق}ل%ب' على وج\ه{ آخر فيستقيم.
أ%بو عبيد ف باب ال4مر بسن التدبي والنهي عن ال�ر\ق,: و.ج>ه\ و.ج\ه.

ال%ج.ر, و,ج\هةv م�ا له، ويقال: و,ج\هة م�ا له، بالرفع، أ%ي د.ب>ر,
ال4مر على وج\ه,ه الذي ينبغي أ%ن ي'و.ج_ه. عليه. وف ح'س\ن, التدبي

يقال: ضرب وج\ه. ال4مر وعي\ن.ه. أ%بو عبيدة: يقال و.ج>ه الجر جهةD م�ا
له، يقال ف موضع ال%ض> على الطلب، ل4ن كل حجر ي'ر\مى به فله وج\ه¬،

فعلي هذا العن رفعه، ومن نصبه فكأ%نه قال و.ج>ه الجر ج,ه.ت.ه، وما
فض\لD، وموضع الثل ض.4ع\ كل� شيء موضعه. ابن ال4عراب: و.ج>ه الجر

ج,ه.ةv م�ا له وجهةD م�ا له وو,ج\هةv م�ا له وو,جهةD م�ا له وو.ج\هاv م�ا له
وو.ج\ه¬ م�ا له.

وال�واج.ه.ة�: ال�قابل%ة. وال�واج.هة�: استقبالك الرجل بكلم أ%و
و.ج\ه{؛ قاله الليث.

وهو و'جاه.ك. وو,جاه.ك. وت'جاه.ك. وت1جاه.ك. أ%ي ح1ذاء4ك. من ت1ل}قاء3
و.ج\ه,ك.. واستعمل سيبويه التeجاه. اساv وظرفاv. وحكى اللحيان: داري,

وجاه. دار,ك. وو.جاه. دار,ك. وو'جاه. دارك، وتبدل التاء من كل ذلك. وف
حديث عائشة، رضي ال عنها: وكان لعلي، رضوان ال عليه، و.ج\ه¬ من

الناس حياة% فاطمة%، ر,ضوان� ال عليها، أ%ي جاه¬ وع1زÒ فق%د.ها
:vوم'واج.هة vجاه': الوج\ه' الذي تقصده. ولقيه و,جاهاeبعدها.والو'جاه' والت

قاب.ل وج\ه.ه' بوج\ه,ه. وتواج.ه. النزلن1 والرجلن: تقابل. والو'جاه'
والتeجاه: لغتان، وها ما استقبل شيء شيئاv، تقول: دار' فلن{ ت'جاه. دار

فلن. وف حديث صلة الوف: وطائفةD و'جاه. العدو� أ%ي م'قاب.لت.هم
وح1ذاء4هم، وتكسر الواو وتضم؛ وف رواية: ت'جاه. العدو>، والتاء بدل من

الواو مثلها ف ت'قاة{ وت'خ.مة{، وقد تكرر ف الديث.
ورجل ذو و.ج\هي, إذا ل%ق1ي. بلف ما ف قلبه.



وتقول: توج_هوا إليك وو.ج_هوا، كلê يقال غي أ%ن قولك و.ج_هوا إليك
على معن و.ل�و\ا و'جوه.ه'م، والت_و.جeه الفعل اللزم. أ%بو عبيد: من

أ%مثالم: أ%ينما أ�و.ج>ه\ أ%ل}ق. س.ع\داv؛ معناه أ%ين أ%ت.و.ج_ه.
وق%د_م. وت.ق%د_م. وب.ي_ن. وتب.ي_ن. بعن واحد. والوج\ه': الاه'. ورجل
م'و.ج_ه¬ وو.ج,يه¬: ذو جاه وقد و.ج'ه. و.جاهةD. وأ%و\ج.ه.ه: جعل له

وج\هاv عند الناس؛ وأ%نشد ابن بري لمرئ القيس:
وناد.م\ت' ق%ي\ص.ر. ف م'ل}ك1ه،
فأ%و\ج.ه.ن ورك1ب\ت' الب.ريدا

ورجل و.ج,يه¬: ذو و.جاهة{. وقد و.ج'ه الرجل�، بالضم: صار و.ج,يهاv أ%ي
ذا جاه{ وق%د\ر. وأ%وج.ه.ه ال أ%ي ص.ي_ر.ه و.ج,يهاv. ووج_ه.ه

السلطان� وأ%وج.ه.ه: شر_ف%ه. وأ%وج.ه\ت'ه: صاد.ف}ت'ه و.ج,يهاv، وكل©ه من
الو.ج\ه1؛ قال ال�ساو,ر' بن ه1ن\د1 بن قي\س بن ز'ه.ي\ر:

وأ%ر.ى الغ.وان، ب.ع\د.ما أ%و\ج.ه\ن.ن،
أ%د\ب.ر\ن% ث�م_ت. ق�ل}ن.: شيخ¬ أ%ع\و.ر'

ورجل و.ج\ه¬: ذو جاه. وك1ساء# م'و.ج_ه¬ أ%ي ذو و.ج\ه.ي,. وأ%ح\د.ب'
م'و.ج_ه¬: له ح.د.ب.تان1 من خلفه وأ%مامه، على التشبيه بذلك. وف حديث

أ%هل البيت: لي'ح1بeنا ال4ح\د.ب' ال�و.ج_ه'؛ حكاه الروي ف
الغريبي. وو.ج_ه.ت1 ال4رض. ال%ط%ر.ة�: ص.ي_رت.ه\ا و.ج\هاv واحداv، كما تقول:

ت.ر.ك%ت1 ال4رض. ق%ر\واv واحداv. وو.ج_ه.ها الطر': ق%ش.ر. و.ج\ه.ها
وأ%ثر فيه كح.ر.ص.ها؛ عن ابن ال4عراب.

وف الثل: أ%حق ما يت.و.ج_ه' أ%ي ل ي'ح\س3ن' أ%ن يأ}ت الغائط. ابن
سيده: فلن ما يت.و.ج_ه'؛ يعن أ%نه إذا أ%تى الغائط جلس مستدبر الريح

فتأ}تيه الريح بريح خ'ر\ئ1ه. والت_و.جeه': القبال والنزام.
وت.و.ج_ه. الرجل�: و.ل�ى وك%ب,ر.؛ قال أ%و\س' بن ح.ج.ر�:

كع.ه\د1ك1 ل ظ1ل© الش_باب, ي'ك1نeن،
ول ي.ف%ن¬ م1م_ن\ ت.و.ج_ه. دال1ف'

ويقال للرجل إذا ك%ب,ر. س1نeه': قد ت.و.ج_ه..ابن ال4عراب: يقال
ش.م1ط% ث شاخ ث ك%ب,ر. ث ت.و.ج_ه. ث د.ل%ف ث د.ب_ ث م.ج_ ث ث%ل�ب.
ث الوت. وعندي امرأ%ة قد أ%و\ج.ه.ت\ أ%ي قعدت عن الولدة.

ويقال: و.ج_ه.ت1 الريح' الصى ت.و\ج,يهاv إذا ساقته؛ وأ%نشد:



ت'و.ج>ه' أ%ب\ساط% ال�ق�وف1 الت_ياه1ر,
ويقال: قاد فلنD فلناv فو.ج_ه أ%ي انقاد وات�بع. وشيء# م'و.ج_ه¬ إذا
ج'ع1ل% على ج,ه.ة{ واحدة ل يتلف. اللحيان: نظر فلنD ب,و'ج.ي\ه1

س'وء� وب'وه1 س'وء� وب,جيه1 سوء�. وقال ال4صمعي: و.ج.ه\ت' فلناv إذا
ضربت ف وج\ه,ه، فهو م.و\جوه¬. ويقال: أ%تى فلن فلناv فأ%و\ج.ه.ه'

وأ%و\ج.أ%ه' إذا ر.د_ه'. وج'هت' فلناv با كره فأ%نا أ%ج'وهه إذا استقبلته به؛
قاله الفراء، وكأ%ن أ%صله من الو.ج\ه فق�ل1ب.، وكذلك الاه' وأ%صله

الو.ج\ه'. قال الفراء: وسعت امرأ%ة تقول أ%خاف أ%ن ت�وه.ن بأ%كثر من هذا
أ%ي تستقبلن. قال شر: أ�راه مأ}خوذاv من الو.ج\ه1؛ ال4زهري: كأ%نه

مقلوب. ويقال: خرج القوم فو.ج_ه'وا للناس الطريق. توجيهاv إذا و.ط1ئ�وه
وس.ل%كوه حت استبان أ%ث%ر' الطريق لن يسلكه.

وأ%ج\ه.ت1 السماء� فهي م'ج\ه,ي.ةD إذا أ%ص\ب.حت، وأ%ج\ه.ت لك
الس_بيل� أ%ي استبانت. وبيت¬ أ%ج\ه.ى: ل س1ت\ر. عليه. وبيوت¬ ج'ه\و¬، بالواو،

وع.ن\ز¬ ج.ه\واء: ل يستر ذ%ن.ب'ها حياءها. وهم و,جاه' أ%ل}ف{ أ%ي ز'هاء�
أ%لف{؛ عن ابن ال4عراب.

وو.ج_ه. النخلة%: غرسها فأ%مالا ق1ب.ل% الش_مال فأ%قامت\ها
الش_مال�. والو.ج,يه' من اليل: الذي ترج يداه معاv عند الن>تاج، واسم ذلك

الفعل الت_و\جيه'. ويقال للولد إذا خرجت يداه من الرحم أ%و�لv: و.ج,يه¬،
وإذا خرجت رجله أ%�gلv: ي.ت\ن¬. والوجيه': فرس من خيل العرب ن.ج,يب¬،

سي بذلك.
والت_و\جيه' ف القوائم: كالص_د.ف1 إل� أ%نه دونه، وقيل:

الت_و\جيه' من الف%ر.س ت.دان,ي الع'جاي.ت.ي\ن, وت.دان الافرين وال}ت1واء# م1ن.
،�الرeس\غ.ي\ن,. وف ق%واف الش>ع\ر, التأ}سيس والت_و\جيه' والقافية

وذلك ف مثل قوله:
ك1ل1ين ل%م¼، يا أ�م.يم.ة%، ناص1ب,

فالباء هي القافية، وال4لف الت قبل الصاد تأ}سيس¬، والصاد' ت.و\ج,يه¬
بي التأ}سيس والقافية، وإ,نا قيل له ت.و\ج,يه¬ ل4ن لك أ%ن ت'غ.ي>ر.ه

بأ%ي> حرف{ شئت.، واسم الرف الد_خ1يل�. الوهري: الت_و\جيه' هو الرف
الذي بي أ%لف التأ}سيس وبي القافية، قال: ولك أ%ن تغيه بأ%ي حرف شئت.

كقول امرئ القيس: أ%ن>ي أ%ف1ر\، مع قوله: جيعاv ص'ب'ر\، واليوم'



ق%ر�، ولذلك قيل له ت.و\جيه¬؛ وغيه يقول: التوجيه اسم لركاته إ,ذا كان
الر_و,يe م'ق%ي_داv. قال ابن بري: الت_و\جيه' هو حركة الرف الذي قبل
الروي> القيد، وقيل له توجيه ل4نه و.ج_ه. الرف. الذي قبل الر_و,ي>

القيد إ,ليه ل غي، ول ي.ح\د'ث عنه حرف' ل1ي� كما حدث عن الر_س>
وال%ذ}و, وال%ج\ر.ى والن_فاد1، وأ%ما الرف الذي بي أ%لف التأ}سيس

والر_و,ي> فإ,نه يسمى الد_خيل%، وس'م>ي د.خ1يلv لدخوله بي لزمي، وتسمى
حركته ال3شباع.، والليل ل ييز اختلف التوجيه وييز اختلف ال3شباع،
ويرى أ%ن اختلف التوجيه س1ناد¬، وأ%بو السن بضد�ه يرى اختلف ال3شباع

أ%فحش من اختلف التوجيه، إ,ل أ%نه يرى اختلفهما، بالكسر والضم،
جائزاv، ويرى الفتح مع الكسر والضم قبيحاv ف التوجيه وال3شباع، والليل

يستقبحه ف التوجيه أ%شد� من استقباحه ف ال3شباع، ويراه س1ناداv بلف
ال3شباع، وال4خفش يعل اختلف ال3شباع بالفتح والضم أ%و الكسر س1ناداv؛

قال: وحكاية الوهري مناقضة لتمثيله، ل4نه حكى أ%ن الت_و\ج,يه. الرف
الذي بي أ%لف التأ}سيس والقافية، ث مث�له با ليس له أ%لف تأ}سيس نو

قوله: أ%ن أ%فر\، مع قوله: ص'ب'ر\، واليوم' ق%ر�. ابن سيده: والت_و\ج,يه'
ف ق%واف الش>ع\ر, الرف' الذي قبل الر_و,ي� ف القافية القيدة،

وقيل: هو أ%ن تضمه وتفتحه، فإ,ن كسرته فذلك الس>ناد'؛ هذا قول أ%هل اللغة،
وتريره أ%ن تقول: إ,ن الت_و\جيه. اختلف' حركة الرف الذي قبل

الر_و,ي_ القيد كقوله:
وقات1م, ال4ع\ماق, خاو,ي ال�خ\ت.ر.ق\

وقوله فيها:
أ%ل�ف. ش.ت_ى ليس بالراعي ال%م1ق\

وقوله مع ذلك:
س1ر�اv وقد أ%و_ن% تأ}وين. الع'ق�ق\

قال: والتوجيه أ%يضاv الذي بي حرف الروي الطلق والتأ}سيس كقوله:
أ%ل طال% هذا الليل� واز\و.ر_ جان,ب'ه\

فال4لف تأ}سيس، والنون توجيه، والباء حرف الروي، والاء صلة؛ وقال
ال4حفش: الت_و\جيه' حركة الرف الذي إل جنب الر_و,ي� القيد ل يوز مع

الفتح غيه نو:
قد ج.ب.ر. الد>ين. ال3له' فج.ب.ر\



التزم الفتح فيها كلها، ويوز معها الكسر والضم ف قصيدة واحدة كما
مث�لنا. وقال ابن جن: أ%صله من الت_و\ج,يه، كأ%ن حرف الر_و,ي� م'و.ج_ه¬

عندهم أ%ي كأ%ن� له وجهي: أ%حدها من قبله، والخر من بعده، أ%ل ترى
أ%نم استكرهوا اختلف الركة من قبله ما دام مقيداv نو ال%م1ق\

والع'ق�ق\ وال�خ\ت.ر.ق\؟ كما يستقبحون اختلفها فيه ما دام مطلقاv نو
قوله:ع.ج\لن% ذا ز.اد{ وغي. م'ز.و_د1

مع قوله فيها:
وبذاك خ.ب_ر.نا الغراب' ال4س\و.د'

وقوله:
ع.ن.م¬ يكاد' من الل�طاف%ة1 ي'ع\ق%د'

فلذلك سيت الركة قبل الروي� القيد ت.وجيهاv، إ%علماv أ%ن للروي�
وجهي ف حالي متلفي، وذلك أ%نه إ,ذا كان مقيداv فله و.ج\ه¬ يتقد�مه،

وإ,ذا كان مطلقاv فله و.ج\ه¬ يتأ%خر عنه، فجرى مرى الثوب ال�و.ج_ه1
ونو,ه؛ قال: وهذا أ%مثل عندي من قول م.ن\ قال إ,نا س'م>ي ت.و\جيهاv ل4نه
يوز فيه و'ج'وه¬ من اختلف الركات، ل4نه لو كان كذلك ل%ا ت.شد_د
:�الليل ف اختلف الركات قبله، ول%ا ف%ح'ش. ذلك عنده. والو.ج,يه.ة

خ.ر.ز.ةD، وقيل: ضرب من ال%ر.ز,. وبنو و.ج,يهة%: بطن.
@وده: الو.د\ه': فعلD م'مات، وقد و.د1ه. و.د.هاv. وأ%و\د.ه.ن عن كذا:
ص.د_ن. اس\ت.و\د.ه1ت ال3بل� واس\ت.ي\د.ه.ت\، بالواو والياء، إ,ذا اجتمعت

وانساقت، ومنه اس\ت1يداه' ال%ص\م,. واس\ت.و\د.ه. ال%ص\م': غ�ل1ب.
وانقاد. وم'ل1ك. عليه أ%م\ر'ه، وكذلك اس\ت.ي\د.ه.، وهذه الكلمة يائية وواوية؛

وأ%نشد ال4صمعي ل4ب ن'خ.ي\ل%ة%:
حت ات\ل4بeوا بعدما ت.ب.دeد1،

واس\ت.ي\د.ه'وا للق%ر.ب, الع.ط%و_د1
:�أ%ي انقادوا وذلوا، وهذا م.ث%لD؛ قال ال�خ.ب_ل

ور.دeوا ص'دور. ال%ي\ل, حت ت.ن.ه\ن.ه.ت\،
إ,ل ذي النeه.ى، واس\ت.ي\د.ه'وا للم'ح.لYم,

يقول: أ%طاعوا الذي كان يأ}مرهم باللم، وروي:
واس\ت.ي\ق%ه'وا من ال}قاه1، وهو الطاعة.
والو.د\هاء�: ال%س.نة� اللون1 ف بياض�.



@وره: الو.ر.ه': ال�م\ق' ف كل عمل، ويقال: ال�ر\ق' ف العمل.
وال4و\ر.ه': الذي ت.ع\ر,ف' وتنكر وفيه ح'م\ق¬ ولكلمه م'خار,ج'، وقيل:

هو الذي ل ي.تمالك' ح'م\قاv، وقد و.ر,ه. و.ر.هاv. وك%ث1يب¬ أ%و\ر.ه':
ل ي.تمالك'. وامرأ%ة و.ر\هاء�: خ.ر\قاء� بالعمل. وامرأ%ة و.ر\هاء�

اليدين: خ.ر\قاء�؛ قال:
ت.ر.نeم. و.ر\هاء اليدين ت.حام.ل%ت\

على الب.ع\ل,، يوماv، وهي م.ق�اء� ناش1ز'
ال%ق�اء�: الكثية الاء، وقد و.ر,ه.ت\ ت.و\ر.ه'؛ قال الف1ن\د'

الز>م_ان,يe يصف ط%ع\ن.ة:
كج.ي\ب, الد>ف}ن,س, الو.ر\ها
ء3 ر,يع.ت\، وه\ي. ت.س\ت.ف}لي

ويروى لمرئ القيس بن عاب,س�. وف حديث ال4ح\ن.ف1: قال له ال�باب'
وال إ,نك لض.ئ1يلD وإ,ن أ�م_ك لو.ر\هاء�؛ الو.ر.ه'، بالتحريك: ال�ر\ق'

ف كل عمل، وقيل: المق. ورجل أ%و\ر>ه' إ,ذا كان أ%حق أ%هوج، وقد
و.ر,ه. ي.و\ر.ه'؛ ومنه حديث ج.ع\ف%ر� الصادق: قال لرجل نعم يا أ%و\ر.ه'

والو'ر_ه': الر>مال الت ل تتماسك'؛ قال رؤبة:
عنها وأ%ث}باج الر>مال, الو'ر_ه1

وت.و.ر_ه. فلن ف عمل هذا الشيء إ,ذا ل يكن له به ح.ذاقةD. وريح
�و.ر\هاء�: ف ه'بوبا خ'ر\ق¬ وع.ج\ر.ف%ةD. ابن ب'ز'ر\ج: الو.ر,ه.ة� الكثية

الشحم,، و.ر,ه.ت\ فهي ت.ر,ه' مثل و.ر,م.ت\ فهي ت.ر,م'. وسحاب و.ر,ه¬
:eذ%ل1ي�وسحابة و.ر,ه.ةD إ,ذا كثر مطرها؛ قال ال

ج'وف' ر.باب� ور,ه{ م'ث}ق%ل,
:�ودار وارهةD: واسعة. والو.ر.ه\ر.ه.ة�: الرأ%ة المقاء. وال%و.ر\و.رة

الالكة.
@وفه: الواف1ه': ق%ي>م' الب,يعة1 الذي يقوم على بيت النصارى الذي فيه

صليبهم، بلغة أ%هل الزيرة، كالواه1ف1، ور'ت\ب.ت'ه' الو.ف}ه,ي_ة�. وف
كتابه ل4هل ن.ج\ران%: ل ي'ح.ر_ك' راهب¬ عن ر.هبانيت1ه1، ول ي'غ.ي_ر'
واف1ه¬ عن و.ف}ه,ي_ت1ه1، ول ق1س>يس¬ عن قس>يس3ي_ت1ه1. وجاء ف بعض

ال4خبار: واق1ه¬، بالقاف أ%يضاv، والصواب الفاء، ويروى واه1ف¬.
@وقه: الو.ق}ه': الطاعة، مقلوب عن ال}قاه1، وقد و.ق1ه\ت' وأ%ي\ق%ه\ت'



واس\ت.ي\ق%ه\ت'. ويروى: واس\ت.ي\ق%ه'وا للم'ح.لYم,. قال ابن بري: الصواب
عندي أ%ن القاه مقلوب من الو.ق}ه، بدللة قولم و.ق1ه\ت' واس\ت.ي\ق%ه\ت'،

ومثل الو.ق}ه1 وال}قاه1 الوجه' والاه' ف القلب. وروى ال4زهري عن عمرو
بن دينار قال: ف كتاب النب، صلى ال عليه وسلم، ل4هل نران: ل

Òف�ي'ح.ر_ك' راهب¬ عن ر.ه\بان,ي_ته1، ول واق1ه¬ عن و.قاه1ي.ت1ه، ول أ�س\ق
عن أ�س\ق�فYي_ت1ه1، شهد أ%بو سفيان بن' ح.ر\ب� وال4قرع' بن حاب,س�؛

قال ال4زهري: هكذا رواه لنا أ%بو زيد، بالقاف، والصواب واف1ه¬ عن
و.ف}ه,ي_ته1؛ كذلك قال ابن ب'ز'ر\ج بالفاء. ورواه ابن ال4عراب و اه1ف¬، وكأ%نه

مقلوب.
@وله: الو.ل%ه': الزن، وقيل: هو ذهاب العقل والتحي من شد�ة الوجد أ%و

الزن أ%و الوف. والو.ل%ه': ذهاب العقل لف1ق}دان1 البيب. و.له. ي.ل1ه
مثل و.ر,م ي.ر,م' وي.و\ل%ه' على القياس، وو.ل%ه ي.ل1ه'. الوهري: و.ل1ه.

ي.و\ل%ه و.ل%هاv وول%هاناv وت.و.ل�ه وات_ل%ه، وهو افتعل، فأ�دغم؛ قال
م'ل%ي\ح¬ الذل:

إ,ذا ما حال دون كلم, س'ع\د.ى
ت.نائي الدار,، وات_ل%ه الغ.ي'ور'

والو.ل%ه' يكون من الزن والسرور مثل الط�ر.ب,. ورجل و.ل}هان� ووال1ه¬
Dوامرأ%ة و.ل}ه.ى وواله¬ ووال1ه.ة .�وآل1ه¬، على البدل: ث%ك}لن

�وم1يله¬: شديدة الزن على ولدها، والمع الو'ل�ه، وقد و.ل�هها ال�ز\ن
وال%ز.ع' وأ%و\ل%هها؛ قال:

حاملةD د.ل}و,ي. ل ممول%ه\،
م.ل4ى من الاء كعي, ال�ول%ه\

ال�ول%ه': م'ف}ع.لD من الو.ل%ه1، وكل أ�نثى فارقت ولدها فهي وال1ه¬؛
قال ال4عشى يذكر بقرة أ%كل السباع ولدها:

فأ%قبل%ت\ وال1هاv ث%ك}لى على ع.ج.ل�،
كلê دهاها، وكلê عند.ها اج\ت.معا

ابن شيل: ناقة م1يله¬، وهي الت ف%قدت ولدها فهي ت.ل1ه' إ,ليه. يقال:
�و.ل%ه.ت\ إ,ليه ت.ل1ه' أ%ي ت.ح1نe إ,ليه. شر: ال1يله' الناقة

ت'ر,بe بالفحل، فإ,ذا ف%ق%د.ت\ه' و.ل%ه.ت\ إ,ليه؛ وناقة وال1ه¬. قال: والمل
إ,ذا ف%ق%د. أ�ل�ف%ه' فحن_ إ,ليها وال1ه¬ أ%يضاv؛ قال الكميت:



و.ل1ه.ت\ نف}سي. الط�ر'وب' إ,ليهم
و.ل%هاv حال% دون ط%ع\م, الطعام,

ول1ه.ت\: ح.ن_ت\. وناقة وال1ه¬ إ,ذا اشتد� و.ج\د'ها على ولدها.
الوهري: ال1يله' الت من عادتا أ%ن يشتد� وج\د'ها على ولدها، صارت الواو ياء

:vلكسرة ما قبلها؛ قال الكميت يصف سحابا
كأ%ن� ال%طاف1يل% ال%وال1يه. و.س\ط%ه
ي'جاو,ب'ه'ن_ ال%ي\ز'ران� ال�ث%ق�ب'

والت_و\ل1يه': أ%ن ي'ف%ر_ق. بي الرأ%ة وولدها، زاد التهذيب: ف
،vوالا �البيع. وف الديث: ل ت'و.ل�ه' والدةD على ولدها أ%ي ل ت'ج\ع.ل

وذلك ف السبايا، والو.ل%ه' يكون بي الوالدة وولدها، وبي ال3خوة، وبي
الرجل وولده، وقد و.ل%هت\ وأ%و.لها غي'ها، وقيل ف تفسي الديث: ل

ت'و.ل�ه والدة على ولدها أ%ي ل ي'ف%ر_ق' بينهما ف البيع، وكل أ�نثى
فارقت ولدها فهي وال1ه¬. وف حديث ن'ق%اد.ة% ال4س.د1ي>: غي أ%ن ل

ت'و.لYه ذ%ات. ولد عن ولدها. وف حديث الف%ر.ع.ة1: ت'ك}ف1ئ� إ,ناء4ك
وت'و.لYه ناق%ت.ك أ%ي ت.ج\ع.ل�ها وال1ه.ةv بذبك ولدها، وقد أ%ول%ه\ت'ها
وو.ل�ه\ت'ها ت.و\ل1يها{. وف الديث: أ%نه نى عن الت_و\ل1يه1 والت_ب\ر,يح,.

وماء# م'ول%ه¬ وم'و.ل�ه¬: أ�ر\سل% ف الصحراء فذهب؛ وأ%نشد الوهري:
م.ل4ى من الاء كعي, ال�ول%ه\

ورواه أ%بو عمرو:
تشي من الاء كمشي ال�ول%ه\

قال ابن بري: يعن أ%نا دلو كبية، فإذا رفعها من البئر ر.ف%ع.ت\ معها
الد>لء4 الص>غ.ار، فهي أ%بداv حاملة ل ممولة ل4ن الدلء4 الصغار.

ل تملها؛ وقول م'ليح:
فهن_ ه.ي_ج\ن.نا، ل�ا ب.د.و\ن% ل%نا،

م1ث}ل% الغ.مام, ج.ل}ت\ه' ال�ل�ه' ال�وج'
ع.ن الرياح. ل4نه ي'س\م.ع' لا ح.ن,ي¬ كح.ني, الرياح، وأ%راد

الو'ل�ه.، فأ%بدل من الواو هزة للضمة.
وال1يله': الريح الشديدة ال�ب'وب, ذات' ال%ن,ي. قال ابن دريد: وزعم
قوم من أ%هل اللغة أ%ن العنكبوت تسم_ى ال�ول%ه، قال: وليس بث%ب\ت{.

وال1يل%ه: الف%لة� الت ت'و.لYه الناس. وت'ح.ي>ر'هم؛ قال رؤبة:



به ت.م.ط�ت\ غ%و\ل% كل9 م1يل%ه1
بنا ح.راج,يج' ال%هاري النeف�ه1

أ%راد البلد الت ت'و.لYه' ال3نسان أ%ي تيه.
والو.ل1يهة�: اسم موضع.

والو.ل%هان�: اسم شيطان ي'غ\ري ال3نسان% بكثرة استعمال الاء عند
الوضوء. وف الديث: الو.ل%هان� اسم شيطان الاء3 ي'ول1ع. الناس. بكثرة

استعمال الاء؛ وأ%ما ما أ%نشده الازن:
قد ص.ب_ح.ت\ ح.و\ض. ق1رىÝ ب.يeوتا،

ي.ل1ه.ن. ب.ر\د. مائ1ه س'ك�وتا،
ن.س\ف. العجوز, ال4ق1ط% ال%ل}ت'وتا

قال: ي.ل1ه\ن. برد. الاء أ%ي ي'س\ر,ع\ن. إ,ليه وإ,ل شربه ول%ه.
.vالوال1ه إ,ل ولدها ح.ن,ينا

�@ومه: و.م1ه. النهار' و.م.هاv: اشتد حرeه. ابن ال4عراب: الو.م\هة
ال3ذ}واب.ة� من كل شيء�.

@وهوه: الو.ه\و.ه.ة�: صياح النساء ف ال�ز\ن1. وو.ه\و.ه الكلب' ف صوته
إ,ذا ج.ز,ع. فرد_ده، وكذلك الرجل. وو.ه\و.ه. الع.ي\ر': ص.و_ت. حول

أ�ت'ن,ه شفقةv. وحار¬ و.ه\واه¬: يفعل ذلك وي'و.ه\و,ه حول عان.ت1ه؛ قال رؤ\بة
:vيصف حارا

م'ق}ت.د1ر' الض_ي\ع.ة1 و.ه\واه' الش_ف%ق\
والو.ه\و.هة�: حكاية صوت الف%ر.س, إ,ذا غ%ل�ظ%، وهو ممود، وقيل: هو

الصوت الذي يكون ف ح.ل}ق1ه آخ1ر. ص.ه,يله. وفرس و.ه\واه' الص_ه,يل إ,ذا
.�كان ذلك ي.ص\gح.ب' آخ1ر ص.هيل1ه. أ%بو عبيدة: من أ%صوات الفرس الو.ه\وهة

وفرس م'و.ه\و,ه¬: وهو الذي يقطع من نف%س3ه ش1ب\ه. الن_ه\م, غي أ%ن ذلك
خلقةD منه ل يستعي فيه ب.ن\ج.ر.ت1ه. قال: والن_ه\م' خروج' الصوت1 على

ال3ب\عاد؛ وأ%نشد بيت رؤ\بة: و.ه\واه' الش_ف%ق\؛ وأ%نشد أ%يضاv له:
ودون ن.ب\ح, النابح, ال�و.ه\و,ه

قال أ%بو بكر النحوي ف قول رؤ\بة و.ه\واه' الش_ف%ق\: ي'و.ه\و,ه' من
الش_فقة ي'دار,ك' الن_ف%س كأ%ن� به ب'ه\راv، قال: وقوله م'ق}ت.د1ر

الض_ي\عة1؛ معناه أ%ن ض.ي\عة هذا ال1س\ح.ل, ف هذه ال�ت'ن, ليس ف أ�ت'ن�
كثية فتنتش1ر عليه. وقال ابن بري: ك%ن.ى بالض_ي\عة1 عن أ�ت'ن,ه أ%ي



أ�ت'ن'ه على قدر, نو� من ثان{ أ%و عشر� فح1فظ�ها متيس>ر عليه. والو.ه\و.ه'
والو.ه\واه' من اليل أ%يضاv: النش1يط� الديد الذي يكاد ي'ف}ل1ت' عن كل

شيء� من ح1ر\ص1ه ون.ز.ق1ه، وقيل: فرس و.ه\و.ه¬ وو.ه\واه¬ إ,ذا كان
حريصاv على ال%ر\ي نش1يطاv؛ قال ابن م'ق}بل� يصف فرساv يصيد الوحش:

،Dز.ع1ل Dم'س\ت.و\ه1ل Dوصاحب و.ه\وة
ي.ح'ول� دون ح1مار, الو.ح\ش, والع.ص.ر,

وو.ه\وه. ال4سد' ف ز.ئيه، فهو و.ه\واه¬، والو.ه\وه': الذي ي'ر\ع.د'
من الم\ت1لء. ورجل و.ه\واه¬: م.ن\خ'وب الفؤاد.

@ويه: و.ي\ه1: إ,غ}راء#، ومنهم من ي'ن.و>ن فيقول و.ي\هاv، الواحد
والثنان والمع والذكر والؤنث ف ذلك سواء، وإ,ذا أ%غ}ر.ي\ت.ه بالشيء قلت:

و.ي\هاv يا فلن� وهو ت.ح\ريض¬ كما يقال: دون.ك يا فلن�؛ قال الكميت:
وجاءت حوادث�، ف م1ث}ل1ها

�يقال لثل1ي.: و.ي\هاv ف�ل
قال ابن بري: قوله ف�ل� يريد يا فلن، قال: ومثله قول حات:

و.ي\هاv ف1دىÝ لك�م' أ�م>ي وما و.ل%د.ت\،
حام'وا على م.ج\د1كم\، واك}ف�وا م.ن, ات_ك%ل

وقال ال4عشى
و.ي\هاv خ'ث%ي\م¬ إ,نه يوم¬ ذ%ك%ر\،

وزاح.م. ال4عداء� بالث�ب\ت1 الغ.د.ر\
وقال آخر:

و.ي\هاv ف1داءé ل%ك. يا ف%ضال%ه\،
أ%ج,ر_ه' الرeم\ح. ول ت'هال%ه\
وقال قيس بن زهي:

فإ,ذا ش.م_ر.ت\ لك عن ساق1ها،
ف%و.ي\هاv ر.بيع. ول ت.س\أ%م,

يريد ربيعة% الي, بن ق�ر\ط1 بن س.ل%مة بن ق�ش.ي\ر�. قال سيبويه: أ%ما
ع.م\ر.و.يه1 وما أ%شبهها فأ%ل}ز.م'وا آخ1ر.ه شيئاv ل يلزم ال4عجمية،

فكما تركوا ص.ر\ف. ال4عجمية جعلوا ذا بنزلة الصوت، ل4نم رأ%وه قد ج.مع.
أ%مرين فح.ط©وه' درجةv عن إ,سعيل وش1ب\ه,ه، وجعلوه ف النكرة بثال

غاق�، منو_نة مكسورة، ف كل موضع. الوهري: وس1ي.بو.ي\ه ونوه اسم بن مع



الصوت، فجعل اساv واحداv، وكسروا آخره كما كسروا غاق� ل4نه ضار.ع.
�ال4صوات، وفارق خسة عشر ل4ن آخره ل ي'ضار,ع, ال4صوات في'ن.و_ن
ف التنكي، ومن قال: هذا سيبويه' ورأ%يت سيبويه. فأ%عربه بإ,3عراب ما

ل ينصرف ث%ن_اه وج.عه، فقال الس>يب.و.ي\هان1 والس>يب.و.ي\ه'ون%،
وأ%ما من ل يعربه فإ,نه يقول ف التثنية ذ%وا سيبويه1، وكلها سيبوي,ه1،

ويقول ف المع: ذ�و'و س1يبويه1، وكلهم سيبويه1.
vفيقال: واها �وواه.: ت.ل%هeف¬ وت.ل%و�ذD، وقيل: استطابة، وي'ن.و_ن

لفلن{؛ قال أ%بو النجم:
واهاv لر.ي_ا ث واهاv واه.ا

يا ل%ي\ت. ع.ي\ناها لنا وفاها
(* قوله عيناها: هو على لغة من يعرب الثن بالركات).

بثمن� ن'ر\ضي به أ%باها،
فاضت\ دموع' العي, من ج.ر_اها

هي ال�ن.ى لو أ%ن_نا ن,ل}ناها
قال ابن جن: إ,ذا نو_ن\ت. فكأ%نك قلت استطابةv، وإ,ذا ل ت'ن.و_ن}

فكأ%نك قلت الستطابة، فصار التنوين ع.ل%م. التنكي وترك�ه' ع.ل%م.
التعريف؛ وأ%نشد ال4زهري:
وه\و إ,ذا قيل له وي\هاv ك�ل،

فإ,نه' م'واش1ك¬ م'س\ت.ع\ج,ل
وه\و إ,ذا قيل له و.ي\هاv ف�ل،

فإ,نه أ%ح\ج, به أ%ن ي.ن\ك�ل
أ%ي إ,ذا دعي لدفع عظيمة، فقيل له يا فلن، ن.ك%ل% ول ي'ج,ب\، وإ,ن قيل
له ك�ل} أ%سرع، وإ,ذا تعجبت من طيب الشيء قلت: واهاv له ما أ%ط}ي.ب.ه

ومن العرب من يتعجب بواهاv فيقول: واهاv لذا أ%ي ما أ%ح\س.ن.ه. قال ابن
بري: وتقول ف الت_ف}ج,يع واهاv وواه. أ%يضاv. وو.ي\ه1: كلمة تقال ف

الستحثاث.
@وإي: ال4زهري: يقال للياء والواو وال4لف1 ال4حرف' ال�وف'، وكان

الليل يسم>يها ال�روف الض_عيفة% الوائي_ة%، وس'م>يت\ ج'وفاv ل4نه ل
أ%ح\ياز. لا فت'ن\س.ب إ,ل أ%ح\يازها كسائر ال�روف الت لا أ%ح\ياز،

إنا تر'ج من هواء ال%وف، فسم>يت مر_ةv ج'وفاv ومرة هوائي_ة، وس>يت



ضعيفةv لنتقالا من حال إ,ل حال عند التصرeف باعتلل. قال الوهري:
جيع' ما ف هذا الباب من ال4لف إ,م_ا أ%ن تكون منقلبةv من واو مثل

د.ع.ا، أ%و من ياء مثل ر.م.ى، وكل ما فيه من المزة فهي مبدلة من الياء أ%و
من الواو نو الق%ضاء أ%صله ق%ضاي¬، ل4نه من ق%ض.ي\ت، ونو الع.زاء أ%صله

ع.زاو¬، ل4نه من ع.ز.و\ت. قال: ونن ن'ش1ي' ف الواو والياء إ,ل
أ�صولما؛ هذا ترتيب الوهري ف صحاحه. وأ%ما ابن سيده وغيه' فإ,نم جعلوا

ال�ع\تل� عن الواو باباv، والعتل� عن الياء باباv، فاحتاجوا فيما هو
معتلê عن الواو والياء إ,ل أ%ن ذكروه ف الباب.ي، فأ%طالوا وك%ر_روا

ويقس_م الشرح' ف الوضعي، وأ%ما الوهري فإ,نه جعله باباv واحداv؛ ولقد
س.م1عت بعض. م.ن\ ي.تن.ق�ص الوهري_، رحه ال، يقول: إ,نه ل يعل
ذلك باباv واحداv إ,ل9 لهله بانقلب ال4لف عن الواو أ%و عن الياء،

ولق1ل�ة ع1ل}مه بالتصريف، ولست' أ%رى ال4مر. كذلك، وقد ر.ت_بناه نن ف
كتابنا كما ر.ت_به الوهري، ل4نه أ%جع للخاطر وأ%وضح للناظر، وجعلناه

باباv واحداv، وبي_ن_ا ف كل ترجة عن ال4لف وما انقلبت\ عنه، وال
vأعلم. وأ%ما ال4لف الل�ينة الت ليست متحركة فقد أ%فرد لا الوهري بابا

بعد هذا الباب فقال: هذا باب مبن� على أ%ل1فات غي م'ن\ق%ل1بات عن شيء،
فلهذا أ%فردناه، ونن أ%يضاv نذكره بعد ذلك.

@وأي: الوأ�ي': الو.ع\د'. وف حديث عبد الرحن بن عوف: كان ل عند رسول
ال،صلى ال عليه وسلم، و.أ}ي¬ أ%ي و.ع\د¬. وحديث أ%ب بكر: م.ن كان له

ع1ند رسول ال، صلى ال عليه وسلم، و.أ}ي¬ فلي.ح\ض'ر. وقد و.أ%ى
و.أ}ياv: و.ع.د.. وف حديث عمر، رضي ال عنه: من وأ%ى لم\ر,ئ� بو.أ}ي�
ف%ل}ي.ف1 به، وأ%ص\ل الوأ}ي الو.ع\د' الذي ي'و.ثYق�ه الرجل على نفسه وي.ع\ز,م

على الوفاء به. وف حديث وهب: قرأ}ت ف الكمة أ%ن� ال تعال يقول
إ,ن قد و.أ%ي\ت' على نفسي أ%ن} أ%ذ}ك�ر. م.ن ذ%ك%رن، ع.د_اه بعلى ل4نه

:vأ%ع\طاه معن ج.عل}ت على ن.ف}سي. وو.أ%يت' له على نفسي أ%ئي و.أ}يا
ض.م1ن\ت' له ع1د.ةv؛ وأ%نشد أ%بو عبيد:
وما خ'ن\ت' ذا ع.ه\د وأ%ي\ت' ب,ع.ه\د1ه،
ول أ%ح\ر,م, ال�ض\ط%ر_، إ,ذ} جاء قانعا

وقال الليث: يقال و.أ%ي\ت' لك. به على نفسي وأ�ياv، وال4مر أ%ه\
والثني 



(* قوله « والمر أه والثني إل قوله وان مررت إل» كذا بالصل
مرسوماv مضبوطاv والعروف خلفه.) أ%ياه، والمع أ%و\ا، تقول: أ%ه وتسكت، ول

ت.أ%ه\ وتسكت، وهو على تقدير ع.ه\ ول ت.ع.ه\، وإ,ن} مر.ر\ت. قلت: إ,با
وعدت، إ,يا با وعدتا، كقولك: ع, ما يقول لك ف الرور.

والو.أ%ى من الد_واب>: السر,يع' ال�ش.د_د ال%ل}ق، وف التهذيب:
الفرس الس_ريع' ال�ق}ت.د1ر ال%ل}ق، والن_جيبة� من ال3بل يقال لا
الوآة�، بالاء؛ وأ%نشد أ%بو عبيد ف الوأ%ى لل4س\ع.ر, ال�ع\ف1ي�:

راح'وا ب.صائر'ه'م\ على أ%ك}تاف1هم،
وب.ص1يت يع\د'و با ع.ب.د¬ وأ%ى

قال شر: الوأ%ى الشديد، أ�خذ من قولم ق1د\ر¬ و.ئ1ي_ةD؛ وأ%نشد ابن
بري لشاعر:

إ,ذا جاءه'م\ م'س\ت.ث}ئ1ر¬، كان% ن.ص\ر'ه
د'عاء أ%ل ط1يوا ب,ك�ل9 وأvى ن.ه\د1

وال�نثى وآةD، وناقة وآة؛ وأ%نشد:
ويقول ناع1يت'ها إ,ذا أ%ع\ر.ض\ت'ها:
هذ1ي الوآة� كص.خ\ر.ة1 الو.ع\ل,

والوأ%ى: المار الو.ح\شي، زاد ف الص�حاح: ال�ق}ت.د1ر ال%ل}ق,؛ وقال
ذو الرمة:

إ,ذا ان\جاب.ت1 الظ�ل}ماء أ%ض\ح.ت\ ك%أ%ن_ها
و.أvى م'ن\ط%و� باق1ي الث�م1يلة قارح'

وال�نثى وآة أ%يضاv. قال الوهري: ث تشبه به الفرس وغيه؛ وأ%نشد
لشاعر:

ك�ل© وآة{ وو.أvى ضاف1ي ال�ص.ل}،
م'ع\ت.د1لت ف الر�قاق وال%ر.ل}

وق1د\ر¬ و.أ}يةD و.و.ئي_ةD: واسعة ض.خ\مة، على ف%ع1يلة بياءين، من
الفرس الو.آة1؛ وأ%نشد ال4صمعي للر�اعي:

وق1د\ر� ك%ر.أ}ل, الص_ح\ص.ان1 و.ئ1ي�ة{
أ%ن.خ\ت' ل%ها، ب.ع\د. ال�د'و>، ال4ثاف1يا

وهي ف%ع1يلة مهموزة العي معتلة اللم. قال سيبويه: سأ%لته، يعن
الليل، عن ف�ع1ل% م1ن\ و.أ%ي\ت' فقال و'ئ1ي.، فقلت فمن خف�ف، فقال أ�و,ي.،



فأ%بدل من الواو هزة، وقال: ل يلتقي واوان ف أ%و�ل الرف، قال الازن:
والذي قاله خطأD ل4ن� كل واو مضمومة ف أ%و_ل الكلمة فأ%نت باليار،
إ,ن شئت تركتها على حالا، وإ,ن شئت قلبتها هزة، فقلت و'ع1د. وأ�ع1د.

وو'ج'وه وأ�ج'وه وو'ر,ي. وأ�ور,ي. وو'ئ1ي. وأ�و,ي.، ل لجتماع الساكني
ولكن لضمة ال4و_ل؛ قال ابن بري: إ,نا خط�أ%ه الازن من جهة أ%ن المزة

إ,ذا خففت وقلبت واواv فليست واواv لزمة بل قلبها عارض ل اعتداد به،
فلذلك ل يلزمه أ%ن يقلب الواو ال�ول هزة، بلف أ�و.ي\ص1ل ف تصغي

واص1ل�، قال: وقوله ف آخر الكلم ل لجتماع الساكني صوابه ل لجتماع
الواوين. ابن سيده: وق1د\ر¬ و.أ}يةD وو.ئ1ي_ةD واسعة، وكذلك الق%دح

والق%ص\عة إ,ذا كانت قعية. ابن شيل: ر.ك1ي_ةD و.ئية ق%ع1ية، وقصعة وئية
Dم'ف%ل}ط%حة واسعة، وقيل: ق1در و.ئ1ية ت.ض'م� ال%ز'ور، وناقة و.ئ1ي_ة

ضخمة البطن. قال القتيب: قال الرياشي الو.ئ1ي�ة الدeر�ة مثل و.ئ1ية
الق1د\ر، قال أ%بو منصور: ل يضبط القتيب هذا الرف، والصواب الو.ن,ي_ة،

بالنون، الدeر_ة، وكذلك الو.ناة� وهي الدeر_ة الثقوبة، وأ%ما
الو.ئ1ي_ة� فهي الق1د\ر الكبية. قال أ%بو عبيدة: من أ%مثال العرب فيمن ح.م_ل

رجلv مكروهاv ث زاده أ%يضاv: ك1ف}ت¬ إ,ل و.ئ1ي_ة؛ قال: الك1ف}ت' ف
ال4صل الق1د\ر' الصغية، والو.ئ1ي�ة� الكبية، قال أ%بو اليثم: ق1د\ر

وئ1ي�ةD وو.ئ1يبةD، فمن قال و.ئ1ي_ة فهي من الفرس الو.أ%ى وهو الض_خم
الواسع، ومن قال و.ئ1يبةD فهو من الافر الو.أ}ب، والق%د.ح' ال�ق%ع_ب يقال له

و.أ}ب¬؛ وأ%نشد:
جاء� بق1د\ر و.أ}ية الت_ص\ع1يد1

قال: والفتعال من وأ%ى ي.ئ1ي ات_أ%ى ي.ت_ئي، فهو م'ت_ئ{،
والستفعال منه اس\ت.و\أ%ى ي.س\ت.وئ1ي فهو م'س\ت.وء�. الوهري: والو.ئي_ة

ال�وال1ق' الضخم؛ قال أ%وس:
وح.ط�ت\ كما ح.ط�ت\ و.ئ1ي�ة� تاج,ر�

و.ه.ى ع.ق}د'ها، ف%ار'ف%ض_ منها الط�وائ1ف'
قال ابن بري: ح.ط�ت1 الناقة� ف السي اعتم.د.ت\ ف ز,مام1ها، ويقال

مال%ت\، قال: وحكى ابن قتيبة عن الر>ياشي أ%ن الو.ئ1ي_ة% ف البيت
الدeر_ة�؛ وقال ابن ال4عراب: شب_ه س'ر\عة الناقة بس'رعة س'قوط هذه من

الن>ظام، وقال ال4صمعي: هو ع1ق}د¬ وق%ع من تاجر فانقطع خيطه وانتثر من



ط%وائ1فه أ%ي ن.واح1يه. وقالوا: هو ي.ئ1ي وي.ع1ي أ%ي يفظ، ول يقولوا
:Dو.أ%ي\ت' كما قالوا و.ع.ي\ت'، إ,نا هو آت{ ل ماضي له، وامرأ%ة و.ئ1ي_ة

حافظة لبيتها مصلحة له.
@وت: وات.ي\ته على ال4م\ر م'واتاةv و.و,تاء: طاو.ع\ت'ه، وقد ذكر ذلك ف

المز. التهذيب: الو'ت.ى ال1ي_ات.
@وثي: و.ث%ى به إ,ل السلطان: و.ش.ى؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ي.ج\م.ع للر>عاء3 ف ث%لث1
ط�ول% الص>و.ى وق1ل�ة% ال3ر\غاث1،

ج.م\ع.ك. للم'خاص1م, ال�وائ1ي
كأ%نه جاء على واثاه، والعروف عندنا أ%ث%ى. قال ابن سيده: فإ,ن كان ابن

ال4عراب سع من العرب و.ث%ى فذلك، وإ,ل� فإ,ن الشاعر إ,نا أ%راد
ال�ؤاث1ي، بالمز، فخفف المزة بأ%ن قلبها واواv للضمة الت قبلها، وإ,ن

كان ابن ال4عراب إنا اشتق و.ث%ى من هذا فهو غلط. ابن ال4عراب:
الوث1يe الكسور اليد. ويقال: أ%و\ث%ى فلن إ,ذا انكسر به مركبه من حيوان أ%و

سفينة.
@وجا: الو.جا: ال%فا، وقيل: ش1د_ة الفا، و.ج,ي. و.جاv ورجل و.ج�

وو.ج,يÒ، وكذلك الدابة؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ن\ه.ض\ن. ن.ه\ض. الغائ1ب, الو.ج,ي>

وج.م\ع'ها و.ج\ي.ا. ويقال: وج,ي.ت1 الدابة� ت.و\ج.ى و.جاv، وإ,نه
لي.ت.و.ج_ى ف مش\يته وهو و.ج�، وقيل: الو.ج.ا قبل ال%فا ث الن_ق%ب'، وقيل:

هو أ%شد� من ال%فا، وت.و.ج_ى ف جيع ذلك: ك%و.ج,ي.. ابن السكيت:
الو.جا أ%ن ي.ش\ت.ك1ي. البعي' باط1ن. خ'فه والفرس' باطن حاف1ره. أ%بو عبيدة:
الو.جا ق%بل% الفا، والفا قبل الن_ق%ب,. وو.ج,ي. الفرس، بالكسر: وهو

أ%ن ي.ج,د وج.عاv ف حافره، فهو و.ج�، وال�نثى و.ج\ياء، وأ%و\ج.ي\ته
أ%نا وإ,نه لي.ت.و.ج_ى.

ويقال: ت.ر.ك}ت'ه وما ف ق%ل}ب منه أ%و\ج.ى أ%ي ي.ئ1ست منه، وسأ%لته
فأ%و\ج.ى علي� أ%ي ب.خ1ل. وأ%و\ج.ى الرجل�: جاء لاجة{ أ%و ص.ي\د فلم

ي'ص1بها كأ%و\جاv، وقد تقد_م ف المز. وط%ل%ب. حاجة فأ%و\ج.ى أ%ي أ%خطأ%؛
وعلى أ%حد هذه ال4شياء يمل قول أ%ب س.ه\م ال�ذ%ل:

ف%جاء، وق%د\ أ%و\ج.ت\ م1ن. ال%و\ت1 ن.ف}س'ه،



به خ'ط�ف¬ قد حذ�ر.ت\ه ال%قاع1د'
ويقال: ر.م.ى الصيد. فأ%و\ج.ى، وسأ%ل% حاجةv فأ%و\جى أ%ي أ%خ\ف%ق.. أ%بو

عمرو: جاء فلن م'وجÝى أ%ي مردوداv عن حاجته، وقد أ%و\ج.ي\ت'ه. وح.ف%ر.
فأ%و\ج.ى إ,ذا ان\ت.هى إ,ل صلبة{ ول ي'ن\ب,ط}. وأ%و\ج.ى الصائد' إ,ذا

أ%خ\ف%ق. ول ي.صد. وأ%و\ج.أ%ت1 الر_ك1ي_ة� وأ%و\ج.ت\ إ,ذا ل يكن فيها
ماء. وأ%تي\ناه ف%و.ج.ي\ناه أ%ي و.ج.د\ناه و.ج,يìا ل خ.ي\ر. عنده.

.Dيقال: أ%و\ج.ت\ ن.ف}س'ه عن كذا أ%ي أ%ض\ر.ب.ت\ وانت.ز.ع.ت، فهي م'وج,ية
وماء ي'وج.ى أ%ي ينقطع، وماء ل ي'وج.ى أ%ي ل ي.ن\ق%ط1ع'؛ أ%نشد ابن

ال4عراب:
ت'وج.ى ال4ك�فe وه'ما ي.ز,يدان}

يقول: ينقطع ج'ود' أ%ك�ف> الك1رام، وهذا المدوح ت.ز,يد' ك%ف�اه.
وأ%وجى الرجل%: أ%عطاه؛ عن أ%ب عبيد: وأ%و\جاه' عنه: د.ف%ع.ه ون.ح�اه
ور.د_ه. الليث: ال3ياء أ%ن ت.ز\ج'ر. الرجل عن ال4مر؛ يقال: أ%و\ج.ي\ت'ه

فر.ج.ع، قال: وال3ياء أ%ن ي'س\أ%ل% فل ي'ع\طي السائل شيئاv؛ وقال ربيعة
بن مقروم:

أ%و\ج.ي\ت'ه ع.ن>ي فأ%ب\ص.ر. ق%ص\د.ه'،
وك%و.ي\ت'ه فو\ق. الن_واظ1ر, م1ن\ ع.ل,

وأ%و\ج.ي\ت' عنكم ظ�ل}م. فلن أ%ي دف%ع\ته؛ وأ%نشد:
كأ%ن� أ%ب أ%و\ص.ى ب,ك�م\ أ%ن} أ%ض'م_كم\

إ,ل�، وأ�وجي ع.ن\ك�م' كل� ظال
ابن ال4عراب: أ%و\جى إ,ذا ص.ر.ف. ص.د1يق%ه بغي ق%ضاء حاجته، وأ%وجى

أ%يضاv إ,ذا باع. ال4و\ج,ية%، واحدها و,جاء، وهي الع'ك�وم' الص>غار؛
وأ%نشد:

ك%ف�اك. غ%ي\ثان1 ع.لي\ه,م\ ج'ودان}،
ت'وج.ى ال4كفe وها يزيدان}

أ%ي تنقطع. أ%بو زيد: الو.ج\ي' ال%ص\ي'. الفراء: وج.أ}ت'ه وو.ج.ي\ت'ه
و,جاء. قال: والو,جاء� ف غي هذا و,عاء ي'عمل من ج,ران ال3بل ت.جعل فيه

.Dماش.ها، وجعه أ%و\ج,ي.ة�الرأ%ة� غس\ل%تها وق
والو.ج,ي_ة�، بغي هز؛ عن كراع: ج.راد¬ ي'د.قe ث ي'ل%تe بسمن أ%و

زيت ث يؤ\كل؛ قال ابن سيده: فإ,ن كان من وج.أ}ت أ%ي دققت فل فائدة ف



قوله بغي هز، ول هو من هذا الباب، وإ,ن كان من مادة أ�خرى فهو من و ج ي،
ول يكون من و ج و ل4ن سيبويه قد نفى أ%ن يكون ف الكلم مثل وعوت.

@وحي: الو.ح\ي': ال3شارة والكتابة والر>سالة وال3ل}هام والكلم
ال%ف1يe وكل© ما أ%لقيته إ,ل غيك. يقال: وح.ي\ت' إ,ليه الكلم.

وأ%و\ح.ي\ت'. وو.ح.ى و.ح\ياv وأ%و\ح.ى أ%يضاv أ%ي كتب؛ قال العجاج:
حت ن.ح.اه'م\ ج.دeنا والن_اح1ي

لق%د.ر� كان% وح.اه الو.اح1ي
ب,ث%ر\م.داء ج.ه\ر.ة% الف1ضاح,

(* قوله« الفضاح» هو بالضاد معجمة ف الصل هنا والتكملة ف ثرمد ووقع
تبعاv للصل هناك بالهملة خطأ.)

والو.ح\ي': الكتوب والك1تاب أ%يضاv، وعلى ذلك جعوا فقالوا و'ح1يÒ مثل
ح.ل}ي� وح'ل1ي¼؛ قال لبيد:

فم.داف1ع' الر_ي�ان1 ع'ر>ي. ر.س\م'ها
خ.ل%قاv، كما ض.م1ن. الو'ح1ي_ س1لم'ها

أ%راد ما ي'كتب ف الجارة وي'نقش عليها. وف حديث الرث ال4ع\و.ر: قال
علقمة قرأ}ت' الق�رآن ف سنتي، فقال الرث�: القرآن ه.ي>ن¬، الو.ح\ي'

أ%شدe منه؛ أ%راد بالقرآن الق1راءة وبالو.ح\ي الك1تابة وال%ط�. يقال:
وح.ي\ت' الك1تاب و.ح\ياv، فأ%نا واح�؛ قال أ%بو موسى: كذا ذكره عبد

الغافر، قال: وإ,نا الفهوم من كلم الرث عند ال4صحاب شيء تقوله الشيعة
أ%نه أ�وح1ي. إ,ل سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم، شيء# فخ.ص_ به أ%هل

البيت. وأ%و\حى إ,ليه: ب.ع.ثه. وأ%و\حى إ,ليه: أ%ل}ه.م.ه. وف التنزيل
العزيز: وأ%و\حى ربك إ,ل الن_ح\ل، وفيه: بأ%ن� ربك أ%و\حى لا؛ أ%ي

إ,ليها، فمعن هذا أ%مرها، وو.ح.ى ف هذا العن؛ قال العجاج:
وح.ى لا الق%رار. فاس\ت.ق%ر_ت1،
وش.د_ها بالر�اس1يات1 الث©ب_ت1

وقيل: أ%راد أ%و\حى إ,ل أ%ن� من لغة هذا الراجز إ,سقاط المزة مع
الرف، ويروى أ%و\حى؛ قال ابن بري: وو.ح.ى ف البيت بعن كتب. وو.ح.ى إ,ليه

وأ%و\ح.ى: كل�مه بكلم ي'خف1يه من غيه. وو.حى إ,ليه وأ%و\حى: أ%و\م.أ%.
وف التنزيل العزيز: فأ%و\حى إ,ليهم أ%ن} س.ب>حوا ب'ك}ر.ة وع.ش1ي�اv؛

وقال:



فأ%و\ح.ت\ إ,لينا وال4نام1ل� ر'س\ل�ها
وقال الفراء ف قوله، فأ%و\حى إليهم: أ%ي أ%شار إ,ليهم، قال: والعرب

تقول أ%و\حى وو.ح.ى وأ%و\مى وو.مى بعن واحد، وو.حى ي1ي وو.مى ي.م1ي.
الكسائي: و.ح.ي\ت' إليه بالكلم أ%حي به وأ%و\ح.ي\ت'ه إ,ليه، وهو أ%ن تكلمه

بكلم تفيه من غيه؛ وقول أ%ب ذؤيب:
فقال لا، وقد\ أ%و\ح.ت\ إ,ليه:

أ%ل ل3 أ�مeك ما ت.ع1يف'
أ%وحت إليه أ%ي كلمته، وليست الع.قاة متكلمة، إنا هو على قوله:

قد قالت1 ال4ن\ساع' للب.ط}ن ال%قي
�وهو باب واسع، وأ%و\حى ال إل أ%نبيائه. ابن ال4عراب: أ%و\حى الرجل

إ,ذا بع.ث برسول ثقة إل عبد من عبيد1ه ث1قة، وأ%و\حى أ%يضاv إ,ذا
ك%ل�م عبد.ه بل رسول، وأ%و\حى ال3نسان� إ,ذا صار. مل1كاv بعد ف%ق}ر،

وأ%و\حى النسان� وو.ح.ى وأ%ح.ى إ,ذا ظ%ل%م. ف سلطانه، واس\ت.و\ح.ي\ت'ه إذا
اس\ت.ف}ه.م\ته. والو.ح\ي': ما ي'وح1يه ال� إ,ل أ%ن\بيائه. ابن ال4نباري
ف قولم: أ%نا م'ؤ\م1ن¬ بو.ح\ي, ال، قال: سي و.ح\ياv ل4ن� اللك

أ%س.ر_ه على اللق وخ.ص_ به النب>، صلى ال عليه وسلم ، البعوث%
إ,ليه1؛ قال ال عز وجل: ي'وحي بعض'هم إ,ل بعض ز'خ\ر'ف. الق%و\ل, غ�روراv؛

معناه ي'س3رe بعض'هم إ,ل بعض، فهذا أ%صل الرف ث ق�ص1ر. الو.ح\ي'
لل3لام,، ويكون لل4مر، ويكون لل3شارة؛ قال علقمة:

ي'وحي إ,ليها بأ%ن\قاض� ون.ق}ن.ق%ة{
وقال الزجاج ف قوله تعال: وإ,ذ} أ%و\ح.ي\ت' إ,ل ال%وار,ي>ي. أ%ن}

آم1ن'وا ب وبرس'ول؛ قال بعضهم: أ%ل}ه.م\ت'هم كما قال عز وجل: وأ%و\حى
ربك إل الن_حل، وقال بعضهم: أ%و\ح.ي\ت' إ,ل ال%وار,ي>ي أ%مرتم؛

ومثله:
وح.ى لا الق%رار. فاس\ت.ق%ر_ت1

أ%ي أ%مرها ، وقال بعضهم ف قوله: وإ,ذ أ%و\ح.ي\ت' إ,ل ال%وار,ي>ي.؛
أ%ت.ي\ت'هم ف الو.ح\ي إليك بالب.راه1ي واليات الت استدلوا با على

ال3يان فآمنوا ب وبك. قال ال4زهري: وقال ال عز وجل: وأ%و\ح.ي\نا
إ,ل أ�م> موسى أ%ن أ%ر\ض1ع1يه؛ قال: الو.ح\ي' ههنا إ,لقاء� ال3 ف

قلب,ها ، قال: وما بعد هذا يدل، وال أ%علم، على



أ%نه و.ح\ي¬ من ال على جهة ال3علم, للض_مان1 لا: إ,ن_ا رادeوه
إليك وجاعلوه من الرسلي؛ وقيل: إن� معن الو.ح\ي ههنا ال3لام، قال:

،vوجائز أ%ن ي'ل}ق1ي. ال ف قلبها أ%نه مردود إليها وأ%نه يكون مرسل
ولكن العلم أ%بي ف معن الوحي ههنا . قال أ%بو إسحق: وأ%صل الوحي ف

اللغة كلها إعلم ف خ.فاء، ولذلك صار ال3لام يسمى و.ح\ياv؛ قال
ال4زهري: وكذلك ال3شارة� وال3ياء� يسمى و.ح\ياv والكتابة تسمى وحياv. وقال

ال عز وجل: وما كان ل1ب.شر أ%ن ي'ك%لYم.ه ال إ,ل و.ح\ياv أ%و من
وراء ح1جاب؛ معناه إل أ%ن ي'وحي. إ,ليه و.ح\ياv في'ع\ل1م.ه با ي.ع\لم'
vأ%و رؤ\يا، وإما أ%ن ي'نزل عليه كتابا vالب.ش.ر' أ%نه أ%ع\ل%م.ه،إ,ما إلاما

كما أ�نز,ل على موسى، أ%و قرآناv ي'ت\لى عليه كما أ%ن\ز.له على سيدنا
ممد رسول ال، صلى ال عليه وسلم ، وكل هذا إع\لم¬ وإن اختل%فت

أ%سباب' العلم, فيها. وروى ال4زهري عن أ%ب زيد ف قوله عز وجل: قل أ�وح1ي.
إ,ل�، من أ%و\ح.ي\ت'، قال: وناس¬ من العرب يقولون وح.ي\ت' إليه

وو.ح.ي\ت' له وأ%و\ح.ي\ت' إ,ليه وله، قال: وقرأ% ج'ؤ.ي_ة ال4سدي قل أ�ح1ي.
eإل� من وح.ي\ت'، هز الواو. وو.ح.ي\ت' لك بب كذا أ%ي أ%ش.ر\ت' وص.و_ت

به ر'و.ي\داv. قال أ%بو اليثم: يقال و.ح.ي\ت' إل فلن أ%حي إليه
و.ح\ياv، وأ%و\ح.ي\ت' إ,ليه أ�وح1ي إياءé إذا أ%شرت إ,ليه وأ%و\مأ}ت.، قال:

وأ%ما اللغة الفاشية ف القرآن فبال4لف، وأ%ما ف غي القرآن العظيم
فو.ح.ي\ت' إل فلن مشهورة؛ وأ%نشد العجاج:

وحى لا الق%رار. فاس\ت.ق%ر_ت1
أ%ي وح.ى ال� تعال لل4رض بأ%ن ت.ق1ر_ قراراv ول تيد. بأ%هلها أ%ي

أ%شار إليها بذلك، قال: ويكون و.حى لا الق%رار. أ%ي ك%تب لا الق%رار..
يقال: وح.ي\ت' الكتاب. أ%ح1يه1 و.ح\ياv أ%ي كتبته فهو م.وح1يÒ. قال رؤبة:

إ,ن\جيل� ت.و\راةD و.حى م'ن.م\ن,م'ه\
أ%ي كت.به كات1ب'ه.

والو.حى: النار'، ويقال للم.ل1ك1 و.حÝى من هذا. قال ثعلب: قلت لبن
ال4عراب ما الو.حى؟ فقال: ال%ل1ك'، فقلت: ول سي الل1ك' و.حىÝ؟ فقال:

الو.حى النار فكأ%نه م1ثل� النار ي.ن\ف%ع وي.ض'رe. والو.حى: الس>يد' من
الرجال؛ قال:

وع.ل1م\ت' أ%ن إ,ن ع.ل1ق}ت' ب.ب\ل1ه،



نش1ب.ت\ ي.داي. إ,ل و.حÝى ل ي.ص\ق%ع,
يريد: ل يذهب عن طريق الكارم، مشتق من الص_ق}ع. والو.ح\ي' والو.حى

مثل الو.غى: الصوت يكون ف الناس وغيهم؛ قال أ%بو زبيد:
م'ر\ت.ج,ز ال%وف1 بو.ح\ي� أ%ع\ج.م

وسعت و.حاه' وو.غاه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:
ي.ذ�ود' بس.ح\ماو.ي\ن ل ي.ت.ف%ل�ل

و.حى الذئب, عن ط%ف}ل� م.ناس1مه' م'خ\لي
وهذا البيت مذكور ف سحم؛ وأ%نشد الوهري على الو.حى الصوت لشاعر:

م.ن.ع\ناك�م\ ك%راء وجان,ي.ي\ه،
كما م.ن.ع. الع.ر,ين' و.حى الل©هام,

وكذلك الو.حاة بالاء؛ قال الراجز:
ي.حد'و با كل© ف%تÝى ه.ي_ات1،
ت.ل}قاه\ ب.ع\د. الو.ه\ن, ذا وحاة1،
وه'ن_ نو. البي\ت1 عام1دات1

ونصب عامدات على الال. النضر: سعت و.حاة% الر_ع\د وهو صوته المدود
الفي�، قال: والر_ع\د' ي.حي و.حاةv، وخص ابن ال4عراب مرة بالوحاة صوت.

الطائر. والو.حى: الع.ج.لة�، يقولون: الو.حى الو.حى والو.حاء الو.حاء
يعن الب,دار. الب,دار.، والو.حاء الو.حاء يعن ال3سراع، فيمدeونما

وي.ق}ص'رونما إ,ذا جعوا بينهما، فإ,ذا أ%فردوه مد�وه ول ي.ق}صروه؛ قال
أ%بو النجم:

ي.ف1يض' ع.ن\ه' الر_ب\و' من و.حائه
التهذيب: الو.حاء مدود، السeر\عة، وف الصحاح: يد� ويقصر، وربا

أ%دخلوا الكاف مع ال4لف واللم فقالوا الو.حاك الو.حاك، قال: والعرب تقول
الن_جاء الن_جاء والن_جى الن_جى والن_جاك الن_جاك والن_جاءك

الن_جاءك.
وت.وح_ يا هذا ف شأ}نك أ%ي أ%س\ر,ع. ووح_اه ت.و\ح1يةv أ%ي ع.ج_له.

vفت.د.ب_ر عاق1بت.ه، فإ,ن كانت ش.ر�ا vوف الديث: إ,ذا أ%ر.د\ت. أ%مرا
فان\ت.ه1، وإ,ن كانت خياv ف%ت.و.ح_ه\ أ%ي أ%س\ر,ع\ إ,ليه، والاء للسكت.

وو.ح_ى فلن ذبيحته إ,ذا ذ%ب.حها ذ%ب\حاv س.ر,يعاv و.ح1ي�اv؛ وقال
العدي:



أ%س1يان1 م.ك}ب'ولن1 عند. ابن, جع\ف%ر�،
وآخر' قد وح_ي\ت'م'وه م'شاغ1ب'

والو.ح1يe، على فعيل: الس_ريع'. يقال: م.و\ت¬ و.ح1يÒ. وف حديث أ%ب
بكر: الو.حا الو.حا أ%ي السeر\عة% السeرعة%، يد� ويقصر. يقال:

ت.و.ح_ي\ت' ت.و.ح>ياv إ,ذا أ%سرعت، وهو منصوب على ال3غ}راء بفعل مضمر.
واس\ت.و\ح.ي\ناهم أ%ي اس\ت.ص\ر.خ\ناهم. واس\ت.و\ح, لنا بن فلن ما خ.ب.ر'هم

:Òأ%ي اس\ت.خ\ب,رهم، وقد و.حى. وت.و.ح_ى بالشيء: أ%س\ر.ع.. وشيء و.ح1ي
ع.ج,لD م'س\ر,ع¬.

واس\ت.و\حى الشيء4: حر_كه ود.عاه لي'ر\س1له. واس\ت.و\ح.ي\ت' الكلب.
واس\ت.و\ش.ي\ت'ه وآس.د\ت'ه إ,ذا دعوته لترسله. بعضهم: ال3ياء الب'كاء.

يقال: فلن ي'وحي أ%باه أ%ي ي.ب\ك1يه. والنائحة� ت'وحي اليت: ت.ن'وح' عليه؛
وقال:

Dت'وحي ب,حال, أ%بيها، وهو م'ت_ك1ئ
على س1نان{ كأ%ن\ف1 الن>س\ر, م.ف}ت'وق,

أ%ي م.ح.د>د. ابن كثوة: من أ%مثالم: إ,ن من ل ي.عر,ف الو.حى
أ%ح\م.ق'؛ يقال للذي ي'ت.واحى د'ونه بالشيء أ%و يقال عند تعيي الذي ل يعرف

الو.ح\ى. أ%بو زيد من أ%مثالم: و.ح\ي¬ ف حج.ر؛ يضرب مثلv لن ي.ك}ت'م
س1ر_ه، يقول: الجر ل ي'خ\ب,ر أ%حداv بشيء فأ%نا مثله ل أ�خب أ%حداv بشيء

أ%ك}ت'م'ه؛ قال ال4زهري: وقد يضرب مثلv للشيء الظاهر البي. يقال: هو
كالو.ح\ي ف الجر إ,ذا ن'ق1ر. فيه؛ ومنه قول زهي:

كالو.ح\ي ف ح.ج.ر, ال%سيل ال�خ\ل1د1
@وخي: الو.خ\ي: الطريق' ال�ع\ت.مد، وقيل: هو الطريق القاصد؛ وقال ثعلب:

هو القصد؛ وأ%نشد:
فقلت': و.ي\ح.ك. أ%ب\ص1ر\ أ%ين و.خ\ي'ه'م'و
فقال: قد ط%ل%ع'وا ال4ج\ماد. واق}ت.ح.م'وا

والمع و'خ1يÒ وو,خ1يÒ، فإ,ن كان ثعلب عن بالو.خ\ي الق%ص\د. الذي هو
الصدر فل جع له، وإن كان إ,نا عن الو.خ\ي. الذي هو الطريق القاصد

فهو صحيح ل4نه اسم. قال أ%بو عمرو: و.خى ي.خي و.خ\ياv إ,ذا ت.و.ج_ه لوجه؛
وأ%نشد ال4صمعي:

قالت\ ول ت.ق}ص1د\ له ول ت.خ1ه\



أ%ي ل ت.ت.ح.ر_ فيه الصواب. قال أ%بو منصور: والت_و.خ>ي بعن
الت_ح.ري للحق مأ}خوذ من هذا. ويقال: ت.و.خ_ي\ت' م.ح.ب_ت.ك أ%ي

ت.ح.ر_ي\ت'، وربا قلبت الواو أ%لفاv فقيل تأ%خ_ي\ت. وقال الليث: ت.و.خ_ي\ت أ%مر
كذا أ%ي تي.م_م\ت'ه، وإ,ذا قلت و.خ_ي\ت' فلناv ل4مر كذا ع.د_يت

الفعل إ,ل غيه. وو.خ.ى ال4م\ر.: قص.د.ه؛ قال:
قالت\ ول ت.ق}ص1د' به ول ت.خ1ه\:
ما بال� ش.ي\خ� آض. من\ ت.ش.يeخ1ه\،
كالك�ر_ز, ال%ر\ب'وط1 بي. أ%ف}ر'خ1ه\؟

وت.وخ_اه: كو.خاه. وقد وخ.ي\ت' غيي، وقد وخ.ي\ت' و.خ\ي.ك. أ%ي
ق%ص.د\ت' ق%ص\د.ك.. وف الديث: قال لما اذ}ه.با فت.و.خ_يا واست.ه,ما أ%ي

اق}ص1دا ال%ق_ فيما ت.ص\ن.عان,ه من الق1سمة، ول}يأ}خذ} كلê منكما ما ترجه
vر\عة من الق1سمة. يقال: ت.و.خ_ي\ت' الشيء أ%ت.و.خ_اه ت.وخ>يا�الق
إ,ذا ق%ص.د\ت. إ,ليه وت.ع.م_د\ت ف1عل%ه وت%ر_ي\ت فيه. وهذا و.خ\ي'

أ%ه\ل1ك أ%ي س.م\ت'هم حيث سار'وا. وما أ%دري أ%ين و.خ.ى فلن أ%ي أ%ين.
ت.وج_ه.. ال4زهري: سعت غي واحد من العرب الفصحاء يقول لصاحبه إ,ذا أ%رشده

لص.و\ب بلد يأ}ت.مeه: أ%ل وخ'ذ} على س.م\ت هذا الو.خ\ي أ%ي على هذا
الق%ص\د1 والص_و\ب,. قال: وقال النضر اس\ت.و\خ.ي\ت' فلناv عن موضع كذا إذا

سأ%لته عن ق%ص\د1ه؛ وأ%نشد:
أ%ما م1ن\ ج.ن'وب� ت'ذ}ه1ب' الغ1ل� ط%ل�ة{
ي.مان,ية{ من ن.ح\و ر.ي�ا، ول ر.ك}ب

ي.مان,ي. ن.س\ت.وخ1يهم' عن ب,لد1نا
على ق�ل�ص�، ت.د\مى أ%خ1ش_ت'ها ال�د\ب

ويقال: عرفت' و.خى القوم وخ1ي_ت.هم وأ%م_هم وإم_ت.هم أ%ي ق%ص\د.هم.
وو.خ.ت الناقة ت.خي و.خ\ياv: سارت سياv ق%ص\داv؛ وقال:

اف}ر'غ} ل4مثال, م1عÝى أ�ل�ف1
ي.ت\ب.ع\ن. و.خ\ي. ع.ي\ه.ل� ن,ياف1،
وه\ي. إذا ما ض.م_ها إياف

وذكر ابن بري عن أ%ب عمرو: الو.خ\ي' ح'س\ن' صوت م.ش\ي,ها. وواخاه: لغة
ضعيفة ف آخاه، يبن على ت.واخى. وت.وخ_ي\ت' م.ر\ضات.ك أ%ي تر_ي\ت

وقصد\ت. وتقول: است.و\خ, لنا بن فلن ما خ.ب.ر'هم أ%ي است.خ\ب,ر\هم؛ قال



ابن سيده: وهذا الرف هكذا رواه أ%بو سعيد بالاء معجمة؛ وأ%نشد: ال4زهري
ف ترجة صلخ:

لو أ%ب\ص.ر.ت\ أ%ب\ك%م. أ%ع\مى أ%ص\ل%خا
إ,ذاv ل%س.م_ى، واه\ت.دى أ%ن_ى و.خ.ى

أ%ي أ%ن_ى توج�ه. يقال: و.خى ي.خي و.خ\ياv، وال أ%علم.
@ودي: الد>ية�: ح.قe الق%ت1يل، وقد ود.ي\ت'ه و.د\ياv. الوهري:

الد>ية� واحدة الد>يات، والاء� عوض من الواو، تقول: ود.ي\ت' الق%ت1يل%
أ%د1ية% ديةv إ,ذا أ%عطيت د.ي.ت.ه، وات_د.ي\ت' أ%ي أ%خذت' د1ي.ت.ه، وإ,ذا

أ%مرت منه قلت: د1 فلناv وللثني د1يا، وللجماعة د'وا فلناv. وف حديث
القسامة: فو.داه من إ,بل الصدقة أ%ي أ%عطى د1ي.ته. ومنه الديث: إ,ن

أ%ح.بeوا قاد'وا وإ,ن أ%ح.بeوا واد'وا أ%ي إ,ن شاؤوا اقت.صeوا، وإ,ن شاؤوا
أ%خ.ذوا الد>ية، وهي مفاعلة من الدية. التهذيب: يقال ودى فلن فلناv إ,ذا

أ%د_ى ديته إ,ل وليه. وأ%صل الد>ي_ة و,د\ية فحذفت الواو، كما قالوا
ش1يةD من الو.ش\ي. ابن سيده: ودى الفرس' وال1مار' و.د\ياv أ%د\ل

لي.ب'ول أ%و لي.ض\ر,ب.، قال: وقال بعضهم و.د.ى ليبول وأ%د\ل لي.ض\رب، زاد
الوهري: ول تقل أ%و\دى، وقيل: و.د.ى قطر.. ال4زهري: الكسائي و.د.أ% الفرس'

ي.د.أ} بوزن و.د.ع. ي.د.ع' إ,ذا أ%دل، قال: وقال أ%بو اليثم هذا
وه.م¬، ليس ف و.د.أ% الفرس' إ,ذا أ%د\ل هز. وقال شر: و.دى الف%رس' إ,ذا

أ%خرج ج'ر\دان.ه. ويقال: و.دى ي.دي إ,ذا انتشر. وقال ابن شيل: سعت
أ%عرابي�اv يقول إن أ%خاف أ%ن ي.دي، قال: يريد أ%ن ي.ن\ت.ش1ر. ما عندك، قال:

يريد ذكره. وقال شر: و.دى أ%ي سال، قال: ومنه الو.د\ي' فيما أ�رى ل�روجه
وس.ي.لن,ه، قال: ومنه الوادي. ويقال: ودى ال1مار' فهو واد{ إذا

أ%ن\ع.ظ%؛ ويقال: و.د.ى بعن ق%ط%ر منه الاء عند ال3ن\عاظ1. قال ابن بري:
وف تذيب غريب الصنف للتبيزي و.د.ى و.د\ياv أ%د\ل لي.ب'وك.، بالكاف،

قال: وكذلك هو ف الغريب. ابن سيده: والو.د\ي' والو.د1يe، والتخفيف أ%فصح،
الاء� الرقيق' ال4بيض' الذي ي.خرج ف إ,ث}ر, البول، وخصص ال4زهري ف

هذا الوضع فقال: الاء الذي يرج أ%بيض رقيقاv على إ,ثر البول من
ال3نسان. قال ابن ال4نباري: الو.د\ي' الذي يرج من ذكر الرجل بعد البول إ,ذا

كان قد جامع قبل ذلك أ%و ن.ظ%ر.، يقال منه: و.دى ي.دي وأ%و\دى ي'ودي،
وال4ول أ%جود؛ قال: وال%ذ}ي' ما يرج من ذكر الرجل عند النظر يقال: م.ذى



ي.م\ذي وأ%م\ذى ي'م\ذي. وف حديث ما ينقض الوضوء4 ذكر الودي، بسكون الدال
وبكسرها وتشديد الياء، البل%ل الل9ز,ج' الذي يرج من الذكر بعد البول،

يقال و.دى ول يقال أ%و\دى، وقيل: التشديد أ%صح وأ%فصح من السكون. وو.دى
الشيء� و.د\ياv: سال؛ أ%نشد ابن ال4عراب لل4غلب:

كأ%ن� ع1ر\ق. أ%ي\ر,ه، إ,ذا ودى،
ح.ب\ل� ع.ج'وز� ض.فر.ت\ س.ب\ع ق�وى

التهذيب: ال%ذ1يe وال%ن,يe والو.د1يe مشددات¬، وقيل تفيف. وقال
أ%بو عبيدة: ال%ن,يe وحده مشدد والخران مففان، قال: ول أ%علمن سعت

التخفيف ف ال%ن,ي�. الفراء: أ%م\ن الرجل وأ%و\دى وأ%م\ذى وم.ذى وأ%د\ل
ال1مار'، وقال: و.دى ي.دي من الو.د\ي, و.د\ياv، ويقال: أ%و\دى ال1مار'
ف معن أ%د\ل، وقال: و.دى أ%كثر من أ%و\دى، قال: ورأ%يت لبعضهم

است.و\دى فلن ب.قYي أ%ي أ%ق%ر_ به وع.ر.فه؛ قال أ%بو خية:
وم'م.د_ح� بال%ك}ر'ومات1 م.د.ح\ت'ه
فاه\ت.ز_، واست.ودى با فح.بان

قال: ول أ%عرفه إ,ل أ%ن يكون من الد>ية، كأ%نه ج.عل ح1باء4ه له على
م.د\ح1ه د1يةv لا.

والوادي: معروف، وربا اكتفوا بالكسرة عن الياء كما قال:
ق%ر\ق%ر. ق�م\ر' الواد1 بالشاه1ق,

ابن سيده: الوادي كل م.ف}ر.ج بي البال, والت>لل وال3كام، سي بذلك
لس.ي.لنه، يكون م.س\ل%كاv للسيل وم.ن\ف%ذاv؛ قال أ%بو الرeب.ي\س

التغل%ب�:
ل ص'ل}ح ب.ي\ن,ي، فاع\ل%م'وه، ول

ب.ي\ن.ك�م ما ح.م.ل%ت\ عات1قي
س.ي\ف1ي، وما ك�ن_ا ب,ن.ج\د{، وما

ق%ر\ق%ر. ق�م\ر' الواد1 بالش_اه1ق,
قال ابن سيده: حذف ل4ن الرف لا ضعف عن تمل الركة الزائدة عليه ول

يقدر أ%ن ي.ت.ح.ام.ل% بنفسه د.عا إ,ل اخترامه وحذفه، والمع
ال4و\د1ية�، ومثله ناد{ وأ%ن\د1يةD للم.جالس. وقال ابن ال4عراب: الواد1ي يمع

أ%و\داء على أ%ف}عال� مثل صاحب� وأ%ص\حاب�، أ%سدية، وطيء تقول أ%وداه¬ على
Dالقلب؛ قال أ%بو النجم: وعار.ض.ت\ها، م1ن. ال4و\داه1، أ%و\د1ية



ق%ف}ر¬ ت'ج.ز>ع' منها الض_خ\م. والشعبا
(* قوله« والشعبا» كذا بالصل.)

وقال الفرزدق:
ف%لول أ%ن\ت. قد ق%ط%ع.ت\ ر,كاب،

م1ن. ال4و\داه1، أ%ود1يةv ق1فارا
وقال جرير:

vع.ر.ف}ت بب'رقة1 ال4و\داه1 ر.سا
م'ح1يلv، طال% ع.ه\د'ك. من\ ر'س'وم

الوهري: المع أ%و\د1يةD على غي قياس كأ%نه جع و.د1ي¼ مثل س.ر,ي¼
وأ%س\ري,ة{ للن_ه\ر؛ وقول ال4عشى:
س1هام. ي.ث}ر,ب.، أ%و\ س1هام. الوادي

يعن وادي الق�رى؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده بكماله:
م.ن.ع.ت\ ق1ياس' الاس1خ1ي_ة1 ر.أ}س.ه

بسهام, ي.ث}ر,ب.، أ%و\ س1هام, الواد1ي
ويروى: أ%و سهام, بلد، وهو موضع. وقوله عز وجل: أ%ل تر أ%نم ف كل

واد{ ي.هيم'ون؛ ليس يعن أ�و\د1ية% ال4رض إ,نا هو م.ث%لD لش1عرهم
وق%ول1هم، كما نقول: أ%نا لك. ف واد{ وأ%نت ل ف واد{؛ يريد أ%نا لك ف واد{

من الن_ف}ع أ%ي ص1نف من النفع كثي وأ%نت ل ف مثله، والعن أ%نم
يقولون ف الذم ويكذبون في.مدحون الرجل وي.س3م'ونه با ليس فيه، ث استثن عز

وجل الشعراء الذين مدحوا سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم ، ورد�وا
ه1جاءه وه1جاء السلمي فقال: إ,ل الذين آمنوا وعملوا الصالات وذكروا

ال كثياv؛ أ%ي ل ي.شغ.ل}هم الش>عر عن ذكر ال ول يعلوه هتهم،
وإ,نا ناض.ل�وا عن النب، صلى ال عليه وسلم، بأ%يديهم وأ%لسنتهم فهج.و\ا
من يستحق ال1جاء وأ%ح.قe ال%ل}ق به من ك%ذ�ب. برسوله، صلى ال عليه

وسلم، وه.جاه؛ وجاء ف التفسي: أ%ن الذي ع.ن.ى عز وجل بذلك عبد' ال بن'
ر.واحة% وك%ع\ب' بن مالك وح.س_ان� بن ثابت ال4نصاريون، رضي ال عنهم،

والمع أ%و\داء وأ%و\د1يةD وأ%و\دايةD؛ قال:
وأ%ق}ط%ع ال4ب\ح'ر وال4و\داي.ه\

قال ابن سيده: وف بعض النسخ وال4وادية، قال: وهو تصحيف ل4ن قبله:
أ%ما ت.ر.ي\ن,ي ر.ج'لv د1ع\كاي.ه\



وو.د.ي\ت' ال4م\ر. و.د\ياv: ق%ر_ب\ت'ه. وأ%و\د.ى الرجل�: ه.ل%ك.، فهو
م'ود{؛ قال ع.ت_اب بن و.ر\قاء:

أ%و\د.ى ب,ل�ق}مان%، وقد نال% ال�ن.ى
ف الع'م\ر,، حت ذاق. م1نه ما ات_ق%ى

وأ%و\د.ى به ال%ن'ون أ%ي أ%ه\ل%كه، واسم ال%لك1 من ذلك الو.د.ى، قال:
وقل�ما ي'ستعمل، والصدر القيقي ال3يداء. ويقال: أ%و\د.ى بالشيء ذه.ب

به؛ قال ال4سود بن يعفر:
أ%و\د.ى ابن' ج'ل}ه'م. ع.ب_اد¬ ب,ص1ر\م.ت1ه،

إ,ن� ابن. ج'ل}ه'م. أ%م\سى ح.ي_ة% الواد1ي
ويقال: أ%و\د.ى به الع'م\ر' أ%ي ذه.ب به وطال%؛ قال ال%ر_ار بن سعيد:

وإ,ن_ما ل1ي. ي.و\م¬ ل%س\ت' ساب,ق%ه
حت ييء4، وإ,ن} أ%و\د.ى به الع'م'ر'

وف حديث ابن عوف:
وأ%و\د.ى س.م\ع'ه إ,ل ن,دايا

أ%و\د.ى أ%ي هل%ك، ويريد به ص.م.م.ه وذ%هاب. س.م\ع1ه. وأ%و\د.ى به
الوت': ذه.ب؛ قال ال4عشى:

،Dفإ,م_ا ت.ر.ي\ن,ي ول1ي ل1م_ة
فإ,ن� ال%واد1ث% أ%و\د.ى با

أ%راد: أ%و\د.ت\ با، فذك�ر على إ,رادة اليوان 
(*قوله« اليوان» كذا

بالصل.)
والو.د.ى، مقصور: ال%لك'، وقد ذكر ف المز. والو.د1يe على ف%ع1يل:

ف%س3يل� النخل وص1غاره، واحدتا ود1ي_ة، وقيل: تمع الو.د1ي_ة� و.دايا؛
قال ال4نصاري:

ن.ح\ن' ب,غ.ر\س, الو.د1ي> أ%ع\ل%م'نا
م1ن_ا بر.ك}ض, ال1ياد1 ف السeل%ف1

وف حديث ط%ه\ف%ة: مات. الو.د1يe أ%ي ي.ب,س. من ش1د_ة1 ال%د\ب
والق%ح\ط. وف حديث أ%ب هريرة: ل ي.ش\غ.ل}ن,ي عن النب،صلى ال عليه وسلم،

غ%ر\س' الو.د1ي>.
والت_واد1ي: ال%ش.بات' الت ت'ص.رe با أ%ط}باء� الناقة وت'ش.دe على



أ%خ\لف1ها إ,ذا ص'ر_ت لئل ي.ر\ض.عها الف%ص1يل؛ قال جرير:
وأ%ط}راف' الت_واد1ي ك�روم'ها

وقال الراجز:
ي.ح\م1ل}ن.، ف س.ح\ق� م1ن. ال1فاف1،

ت.واد1ياv ش'وب,ه\ن. م1ن\ خ1لف1
(* قوله «شوبن» كذا ف الصل، وتقدم ف مادة خلف: سو�ين، من التسوية.)

واحدتا ت.و\د1يةD، وهو اسم كالت_ن\ه,ية1؛ قال الشاعر:
فإ,ن} أ%و\د.ى ث�عالة�، ذات. ي.و\م�،

ب,ت.و\د1ية{ أ�ع1د� ل%ه ذ1يارا
وقد و.د.ي\ت' الناقة% بت.و\د1ي.ت.ي, أ%ي ص.ر.ر\ت' أ%خلفها بما، وقد

شددت عليها الت_و\دية. قال ابن بري: قال بعضهم أ%و\د.ى إ,ذا كان كام1ل
الس>لح؛ وأ%نشد لرؤبة:

م'ود1ين. ي.ح\م'ون% الس_ب,يل% الس_اب,ل
قال ابن بري: وهو غلط وليس من أ%و\د.ى، وإ,نا هو من آد.ى إ,ذا كان ذا

أ%داة{ وق�و_ة من السلح.
وذي: ابن ال4عراب: هو الو.ذ}ي' والو.ذ1يe، وقد أ%و\ذ%ى وو.ذ1ي.

(* قوله« ووذي» كذا ضبط ف الصل بكسر الذال، ولعله بفتحها كنظائره.
وهو ال%ن\ي' وال%ن,يe. وف الديث: أ%وح.ى ال تعال إ,ل موسى،

عليه السلم، وعلى نبينا، صلى ال عليه وسلم، أ%م1ن\ أ%جل د'ن\يا د.ن,ي_ة{
وش.ه\وة{ و.ذ1ي_ة؛ قوله: وذ1ي_ة أ%ي حقية. قال ابن السكيت: سعت غي
Dوليس با و.ذ}ية Dواحد من الكلبيي يقول أ%ص\ب.ح.ت\ وليس با و.ح\صة

أ%ي ب.ر\د¬، يعن البلد وال4يام. الكم: ما به و.ذ}يةD إ,ذا ب.رأ% من
مرضه أ%ي ما به داء. التهذيب: ابن ال4عراب ما به و.ذيةD، بالتسكي، وهو

مثل ح.ز_ة، وقيل: ما به و.ذ}يةD أ%ي ما به ع1ل�ةD، وقيل: أ%ي ما به
ع.ي\ب¬، وقال: الو'ذ1يe هي ال�د'وش. ابن السكيت: قالت العامرية ما به

و.ذ}يةD أ%ي ليس به ج,راح¬.)
@وذي: ابن ال4عراب: هو الو.ذ}ي' والو.ذ1يe، وقد أ%و\ذ%ى وو.ذ1ي.

(* قوله« ووذي» كذا ضبط ف الصل بكسر الذال، ولعله بفتحها كنظائره.
وهو ال%ن\ي' وال%ن,يe. وف الديث: أ%وح.ى ال تعال إ,ل موسى،

عليه السلم، وعلى نبينا، صلى ال عليه وسلم، أ%م1ن\ أ%جل د'ن\يا د.ن,ي_ة{



وش.ه\وة{ و.ذ1ي_ة؛ قوله: وذ1ي_ة أ%ي حقية. قال ابن السكيت: سعت غي
Dوليس با و.ذ}ية Dواحد من الكلبيي يقول أ%ص\ب.ح.ت\ وليس با و.ح\صة

أ%ي ب.ر\د¬، يعن البلد وال4يام. الكم: ما به و.ذ}يةD إ,ذا ب.رأ% من
مرضه أ%ي ما به داء. التهذيب: ابن ال4عراب ما به و.ذيةD، بالتسكي، وهو

مثل ح.ز_ة، وقيل: ما به و.ذ}يةD أ%ي ما به ع1ل�ةD، وقيل: أ%ي ما به
ع.ي\ب¬، وقال: الو'ذ1يe هي ال�د'وش. ابن السكيت: قالت العامرية ما به

و.ذ}يةD أ%ي ليس به ج,راح¬.)
@وري: الو.ر\ي': ق%ي\ح يكون ف ال%وف، وقيل: الو.ر\ي ق%ر\ح¬ شديد ي'قاء

منه الق%ي\ح والد_م'. وحكى اللحيان عن العرب: ما له و.راه ال أ%ي
vر.ماه ال بذلك الداء، قال: والعرب تقول للب.غ1يض إ,ذا س.ع.ل%: و.ر\يا

وق�حاباv، وللحبيب إ,ذا ع.ط%س: ر.ع\ياv وش\ب.اباv. وف الديث عن النب، صلى
vال عليه وسلم، أ%نه قال: ل4ن ي.م\ت.ل1ئ% ج.و\ف' أ%ح.د1كم ق%ي\حا

حت ي.ر,ي.ه خي له من أ%ن ي.م\ت.ل1ئ% ش1ع\راv؛ قال ال4صمعي: قوله حت
ي.ر,ي.ه هو من الو.ر\ي على مثال الر_م\ي، يقال منه: رجل م.و\ر,يÒ، غي

مهموز، وهو أ%ن ي.د\و.ى ج.و\ف�ه؛ وأ%نشد:
قالت له و.ر\ياv إ,ذا ت.ن.ح\ن.حا

(* قوله «تنحنحا» كذا بالصل وشرح القاموس، والذي ف غي نسخة من
الصحاح: تنحنح.)

تدعو عليه بالو.ر\ي. ويقال: و.ر_ى ال�ر\ح' سائر.ه ت.و\ر,يةv أ%صابه
الو.ر\ي'؛ وقال الفر_اء: هو الو.رى، بفتح الراء؛ وقال ثعلب: هو بالسكون

الصدر وبالفتح السم؛ وقال الوهري: و.ر.ى الق%ي\ح' ج.و\ف%ه ي.ر,يه
و.ر\ياv أ%ك%له، وقال قوم: معناه حت ي'ص1يب ر,ئ%ته، وأ%نكره غيهم ل4ن الرئة

مهموزة، فإ,ذا بنيت منه ف1علv قلت: رآه ي.ر\آه فهو م.ر\ئ1يÒ. وقال
ال4زهري: إ,ن� الرئة أ%صلها من ورى وهي مذوفة منه. يقال: و.ر.ي\ت الرجل

فهو م.و\ر,يÒ إ,ذا أ%صبت ر,ئته، قال: والشهور ف الرواية المز؛ وأ%نشد
ال4صمعي للعجاج يصف ال1راحات:

ب.ي. الطYراق%ي\ن, وي.ف}ل1ي. الش_ع.ر\
عن ق�ل�ب� ض'ج\م� ت'و.ر>ي م.ن س.ب.ر\

كأ%نه ي'ع\د1ي من ع1ظ%م1ه ون'فور النفس منه، يقول: إ,ن� س.ب.رها إ,نسان
أ%صاب.ه منه الو.ر\ي' من شد_تا، وقال أ%بو عبيدة ف الو.ر\ي مثله إ,ل



أ%نه قال: هو أ%ن يأ}كل القيح' جوف%ه؛ قال: وقال عبد بن ال%س\حاس يذكر
النساء:

و.راه'ن_ ر.ب>ي م1ثل% ما قد و.ر.ين.ن،
وأ%ح\م.ى على أ%ك}باد1ه1ن_ ال%كاو,يا

وقال ابن جبلة: سعت ابن ال4عراب يقول ف قوله ت'و.ر>ي م.ن\ س.ب.ر.،
قال: معن ت'و.ر>ي ت.دف%ع، يقول: ل ي.رى فيه ع1لجاv من ه.و\ل1ها

في.م\ن.عه ذلك من دوائها؛ ومنه قول الف%رزدق:
فلو كنت. ص'ل}ب. الع'ود1 أ%و ذا ح.ف1يظ%ة{،

ل%و.ر_ي\ت. عن م.و\لك. والليل� م'ظ}ل1م'
يقول: ن.ص.ر\ت.ه ودفعت. عنه، وتقول منه: ر, يا رجل، و.ريا للثني،

ور'وا للجماعة، وللمرأ%ة ر,ي وهي ياء ضمي الؤنث مثل قومي واق}ع'د1ي،
وللمرأ%تي: ر,يا، وللنسوة: ر,ين.، والسم الو.ر.ى، بالتحريك. وو.ر.ي\ته

و.ر\ياv: أ%صبت رئته، والرئة مذوفة من و.ر.ى. والوارية سائصة 
(* قوله

«والوارية سائصة» كذا بالصل، وعبارة شارح القاموس: والوارية داء.
داء يأ}خذ ف الرئة، يأ}خذ منه السeعال في.ق}ت'ل صاح1ب.ه، قال: وليسا

من لفظ الر�ئة. وو.راه' الداء: أ%صابه. ويقال: و'ر,ي. الرجل� فهو
م.و\ر'وÒ، وبعضهم يقول م.و\ر,يÒ. وقولم: به الو.ر.ى وح'م_ى خ.ي\با وش.رe ما

ي'ر.ى فإ,نه خ.ي\س.ر.ى، إ,نا قالوا الو.ر.ى على ال3تباع، وقيل: إ,نا
هو بف1يه الب.ر.ى أ%ي التراب؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

ه.ل�م_ إ,ل أ�م.ية، إ,ن� فيها
ش1فاء الوار,يات1 من. الغ.ل1يل,

وعم_ با فقال: هي ال4د\واء. التهذيب: الو.ر.ى داء ي'ص1يب الرجل
والبعي ف أ%جوافهما، مقصور يكتب بالياء، يقال: سل�ط ال عليه الو.رى

وح'م_ى خ.ي\با وش.ر_ ما ي'ر.ى فإ,نه خ.ي\س.ر.ى؛ وخ.ي\س.ر.ى: ف%ي\ع.لى من
ال�س\ران، ورواه ابن دريد خ.ن\س.ر.ى، بالنون، من ال%ناس1ي وهي

الد_واهي. قال ال4صمعي: وأ%بو عمرو ل ي.ع\ر,ف' الو.ر.ى من الداء، بفتح الراء،
إ,نا هو الو.ر\ي' بإ,سكان الراء فص'ر,ف إ,ل الو.ر.ى. وقال أ%بو العباس:
الو.ر\ي' الصدر، والو.ر.ى بفتح الراء السم. التهذيب: الو.ر.ى ش.ر.ق¬

ي.ق%ع' ف ق%ص.بة1 الر>ئتي ف%ي.ق}ت'له 



(* قوله فيقتله: أي فيقتل من أصيب
،�بالشرق.) أ%بو زيد: رجل م.و\ر,يÒ، وهو داء يأ}خذ الرجل في.س\ع'ل

يأ}خذه ف قصب ر,ئته. و.و.ر.ت1 ال3بل� و.ر\ياv: س.م1ن.ت\ فكثر شحمها ون,ق}يها
وأ%و\راها الس>م.ن؛ وأ%نشد أ%بو حنيفة:
وكان.ت\ ك1ناز. اللحم, أ%ور.ى ع1ظام.ها،

ب,و.ه\ب,ي.، آثار' الع1هاد1 الب.واك1ر
.eوالواري: الشحم الس_مي'، صفة غالبة، وهو الو.ر,ي

:vوالوار,ي: السمي من كل شيء؛ وأ%نشد شر لبعض الشعراء يصف ق1د\را
ود.ه\ماء4، ف ع'ر\ض, الرeواق,، م'ناخة{

ك%ثية1 وذ}ر, اللحم, وار,ية1 الق%ل}ب,
قال: ق%ل}ب¬ وار� إ,ذا ت.غ.ش_ى بالشحم والس>م.ن. ول%ح\م¬ و.ر,يÒ، على

ف%ع1يل، أ%ي سي. وف حديث عمر، رضي ال عنه: أ%ن� امرأ%ة ش.ك%ت\
إ,ليه ك�د'وحاv ف ذ1راع.يها من اح\تراش, الض_باب,، فقال: لو أ%خذت1

الض_ب_ ف%و.ر_ي\ت1ه ث د.ع.و\ت1 ب,م1ك}ت.ف%ة{ ف%ث%م.ل}ت1ه كان أ%ش\ب.ع.؛
و.ر_ي\ت1ه أ%ي ر.و_غ}ت1ه ف الدeهن، من قولك ل%ح\م¬ وار� أ%ي س.م1ي¬.

وف حديث الصدقة: وف الش_وي> الو.ر,ي> م'س3ن_ةD، ف%ع1يل بعن فاعل.
و.و.ر.ت1 النار' ت.ر,ي و.ر\ياv ور,يةv حس.ن.ةv، و.و.ر,ي. الز_ن\د' ي.ر,ي،
:Òوهو وار� وو.ر,ي ،vور,ية vوو'ر,ي�ا vو.و.ر.ى ي.ر,ي وي.و\ر.ى و.ر\يا

ات_ق%د؛ قال الشاعر:
،vو.ج.د\نا ز.ن\د. ج.د>هم, ور,ي�ا

وز.ن\د. بن ه.واز,ن% غ%ي. وار,ي
وأ%نشد أ%بو اليثم:

أ�مe ال�ن.ي\ن.ي م1ن\ ز.ن\د{ لا وار,ي
وأ%و\ر.ي\ت'ه أ%نا، وكذلك و.ر_ي\ت'ه ت.و\ر,يةv؛ وأ%نشد ابن بري لشاعر:

وأ%ط}ف1 ح.د1يث% السeوء بالص_م\ت1، إ,ن_ه
م.ت.ى ت'ور, ناراv للع1تاب ت.أ%ج_ج.ا

ويقال: و.ر,ي. ال�خe ي.ر,ي إ,ذا اكتنز وناقةD وار,يةD أ%ي س1ينة؛ قال
العجاج:

يأ}ك�ل}ن. م1ن ل%ح\م, الس_د1يف1 الواري
كذا أ%ورده الوهري؛ قال ابن بري: والذي ف شعر العجاج:



وان\ه.م_ هام'وم' الس.د1يف1 الواري
عن ج.ر.ز� منه وج.و\ز� عاري

وقالوا: ه'و أ%و\راه'م\ ز.ن\داv؛ يضرب مثلv لن.جاحه وظ%ف%ره. يقال:
vالزند إ,ذا رام. أ%مرا eإ,نه لوار,ي الز>ناد1 وواري الز_ن\د وور,ي

أ%ن%ح. فيه وأ%در.ك. ما ط%لب. أ%بو اليثم: أ%و\ر.ي\ت' الز>ناد. فو.ر.ت\
،vو.ر,ية v؛ قال: وقد يقال و.ر,ي.ت\ ت.و\ر.ى و.ر\ياvو.ر,ية vت.ر,ي و.ر\يا

وأ%و\ر.ي\ت'ها أ%نا أ%ث}ق%ب\ت'ها. وقال أ%بو حنيفة: ور.ت1 الزناد' إ,ذا
خرجت نارها، وو.ر,ي.ت\ صارت وار,يةv، وقال مر_ة: الر>ية� كل© ما
vأ%و\ر.ي\ت. به النار من خ1ر\قة أ%و ع'ط}بة{ أ%و ق1ش\رة{، وحكى: اب\غ1ن,ي ر,ي_ة

أ%ر,ي با ناري، قال: وهذا كله على القلب عن و,ر\ية{ وإ,ن} ل نسمع
بو,ر\ية{. وف حديث تزويج خدية، رضي ال عنها: ن.ف%خ\ت. فأ%و\ر.ي\ت.؛ ور.ى

الز_ند': خرجت نار'ه، وأ%و\راه غيه إ,ذا استخرج نار.ه. والز_ن\د'
الواري: الذي تظهر ناره سريعاv. قال الرب: كان ينبغي أ%ن يقول قد.ح\ت.
فأ%و\ر.ي\ت. وف حديث علي، كرم ال وجهه: حت أ%و\ر.ى ق%ب.ساv لقاب,س� أ%ي

�أ%ظ}ه.ر. ن'وراv من الق لطالب ال�دى. وف حديث فتح أ%ص\بهن.: ت.ب\ع.ث
إ,ل أ%هل البصرة في'و.رeوا؛ قال: هو من و.ر_ي\ت النر ت.و\ر,يةv إ,ذا

استخرجتها.
قال: واس\ت.و\ر.ي\ت' فلناv رأ}ياv سأ%لته أ%ن يستخرج ل رأ}ياv، قال:

ويتمل أ%ن يكون من الت_و\ر,ية عن الشيء، وهو الكناية عنه، وفلن
ي.س\ت.و\ر,ي زناد. الضللة1. وأ%و\ر.ي\ت' ص.دره عليه: أ%و\ق%د\ت'ه

وأ%حق%د\ته.و.ر,ية� النار، مففة: ما ت'ورى به، ع'وداv كان أ%و غيه: أ%بو اليثم:
الر>ية� من قولك ور.ت1 النار' ت.ري و.ر\ياv ور,ي_ةv مثل وع.ت\ ت.ع1ي

و.ع\ياv وع1يةv، وو.د.ي\ت'ه أ%د1يه و.د\ياv ود1يةv، قال: وأ%و\ر.ي\ت' النار
أ�ور,يها إ,يراء ف%و.ر.ت ت.ري وو.ر,ي.ت\ ت.ر,ي، ويقال: و.ر,ي.ت\

ت.و\ر.ى؛ وقال الطرم�اح يصف أ%رضاv ج.د\بة ل نبات فيها:
كظ%ه\ر, الل44ى لو ت.ب\ت.غ1ي ر,ي_ةv با،

لع.ي_ت\ وش.ق�ت\ ف ب'طون الش_واجن,
أ%ي هذه الص_ح\راء كظهر بقرة وحشية ليس فيها أ%ك%م.ة ول و.ه\دة، وقال

ابن ب'ز'ر\ج: ما ت'ث}قب به النار؛ قال أ%بو منصور: جعلها ث%ق�وباv من
خ.ثvى أ%و ر.و\ث{ أ%و ض.ر.مة{ أ%و ح.ش1يشة يابسة؛ التهذيب: وأ%ما قول



لبيد:ت.س\ل�ب' الكان,س. ل} ي'ور. با
ش'ع\بة� الساق,، إ,ذا الظYل© ع.ق%ل}

روي: ل ي'ور. با ول ي'ور.أ} با ول ي'وأ%ر\ با، فمن رواه ل ي'ور.
با فمعناه ل ي.ش\ع'ر\ با، وكذلك ل ي'ور.أ} با، قال: ور.ي\ته

وأ%و\ر.أ}ته إ,ذا أ%ع\ل%م\ته، وأ%صله من و.ر.ى الز_ن\د' إ,ذا ظهرت نار'ها
كأ%ن� ناقته ل ت'ض1ئ� للظب الكانس ول ت.ب,ن\ له في.ش\ع'ر با لس'ر\ع.ت1ها

حت ان\ت.ه.ت إ,ل ك1ناسه فن.د_ مند_ منهاجاف1لv، قال:وأ%نشدن
بعضهم:د.عان فلم\ أ�ور.أ} به فأ%ج.ب\ت'ه،

فم.د_ بث%د\ي� ب.ي\ننا غ%ي أ%ق}ط%عا
أ%ي د.عان ول أ%ش\ع'ر\ به، ومن رواه ول ي'وأ%ر\ با فهي من أ�وار,

الشمس، وهو شد_ة حر>ها، فق%ل%به وهو من التنفي.
والت_و\راة� عند أ%ب العباس ت.ف}ع1لةD، وعند الفارسي ف%و\علة، قال:

لقلة ت.ف}ع1لة ف ال4ساء وكثرة ف%و\علة. وو.ر_ي\ت' الشيء4 وو.ار.ي\ت'ه:
أ%خ\ف%ي\ت'ه. وت.وارى هو: استتر.

الفراء ف كتابه ف الصادر: الت_و\راة� من الفعل الت_ف}ع1لة؛ كأ%نا
أ�خ1ذ%ت\ من أ%و\ر.ي\ت' الز>ناد وور_ي\ت'ها، فتكون ت.ف}ع1لة ف لغة

طي>ء ل4نم يقولون ف الت_و\ص1ية ت.و\صاةD وللجارية جاراةD وللناص1ية1
ناصاةD، وقال أ%بو إسحق ف الت_وارة: قال البصريون ت.و\راةD أ%صلها

ف%و\ع.لةD، وفوعلة كثي ف الكلم مثل ال%و\صلة والد_و\خلة، وكل© ما ق�ل}ت
فيه ف%و\ع.ل}ت' قمصدره ف%و\علةD، فال4صل عندهم و.و\راةD، ولكن الواو

ال�ول قلبت تاء كما قلبت ف ت.و\ل%ج وإ,نا هو ف%و\ع.ل من و.ل%ج\ت، ومثله
كثي.

واس\ت.و\ر.ي\ت' فلناv ر.أ}ياv أ%ي طلبت' إ,ليه أ%ن ينظر ف أ%مري
في.ستخرج ر.أ}ياv أ%مضي عليه.

وو.ر_ي\ت' ال%ب: جعلته ورائي وس.ت.ر\ته؛ عن كراع، وليس من لفظ وراء
ل4ن لم وراء هزة. وف الديث: أ%ن النب،صلى ال عليه وسلم، كان إ,ذا

أ%راد س.ف%راv ور_ى بغ.ي\ر,ه أ%ي س.ت.ر.ه وك%ن عنه وأ%و\ه.م. أ%نه يريد
غيه، وأ%صله من الوراء أ%ي أ%لق%ى الب.يان% وراء4 ظهره. ويقال:

وار.ي\ته وو.ر_ي\ت'ه بعن واحد. وف التنزيل العزيز: ما و'ر,ي. عنهما؛ أ%ي
س'ت1ر. على ف�وع1ل%، وقرئ.: و'ر>ي عنهما، بعناه. وو.ر_ي\ت' الب



أ�و.ر>يه ت.و\ر,يةv إ,ذا سترته وأ%ظهرت غيه، كأ%نه مأ}خوذ من و.راء ال3نسان
:eل4نه إ,ذا قال و.ر_يته فكأ%نه يعله وراءه حيث ل يظهر. والو.ر,ي

الض_ي\ف'. وفلن و.ر,يe فل أ%ي جار.ه الذي ت'وار,يه بي'وته وتستره؛ قال
ال4عشى:

وت.ش'دe ع.ق}د. و.ر,ي_نا
ع.ق}د. ال1ب.ج\ر, على الغ1فار.ه\

قال: سي و.ر,ي�اv ل4ن بيته ي'وار,يه. وو.ر_ي\ت' عنه: أ%ر.د\ت'ه
وأ%ظهرت غيه، وأ%ر_يت لغة، وهو مذكور ف موضعه. والت_و\ر,ية�: الستر.

والت_ر,ي_ة�: اسم ما ت.راه الائض عند الغتسال، وهو الشيء الفي
اليسي، وهو أ%قل من الصeف}رة والك�درة، وهو عند أ%ب علي ف%ع1يلة من هذا

ل4نا كأ%ن� اليض. وار.ى با عن م.ن\ظ%ره الع.ي\ن، قال: ويوز أ%ن يكون
من ور.ى الزند' إ,ذا أ%خرج النار.، كأ%ن الط©هر أ%خرجها وأ%ظ}ه.رها

بعدما كان أ%خ\فاها ال%ي\ض'.
وو.ر_ى عنه بص.ر.ه ود.ف%ع عنه؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

وك�ن\ت'م\ كأ�م¼ ب.ر�ة{ ظ%ع.ن. ابن'ها
إ,ليها، فما و.ر_ت\ عليه1 بساع1د1

وم1س\ك¬ وار�: جي�د رف1يع؛ أ%نشد ابن ال4عراب:
ت'ع.ل© بالاد1ي> وال1س\ك1 الوار\

eالو.ر.ى هو أ%ي أ%ي eوالو.ر.ى: ال%ل}ق. تقول العرب: ما أ%دري أ%ي
اللق هو؛ قال ذو الرمة:

وكائن\ ذ%ع.ر\نا م1ن م.هاة{ ورامح�،
ب,لد' الو.ر.ى ليست\ له بب,لد1

قال ابن بري: قال ابن جن ل يستعمل الو.ر.ى إ,ل� ف النفي، وإ,نا
س.و_غ لذي الرمة استعماله واجباv ل4نه ف العن منفي كأ%نه قال ليست

ب,لد' الو.ر.ى له ب,ب,لد.
الوهري: وو.راء بعن خ.ل}ف، وقد يكون بعن ق�د_ام، وهو من ال4ضداد.

قال ال4خفش: ل%ق1يت'ه من و.راء� فترفعه على الغاية إ,ذا كان غي مضاف
تعله اساv، وهو غي متمكن، كقولك م1ن\ ق%ب\ل� ومن ب.ع\د'؛ وأ%نشد

لع'ت.ي> بن مالك الع'ق%ي\لي:
أ%با م'د\ر,ك، إ,ن� ال%و.ى يوم. عاق1ل�



د.عان، وما ل أ%ن} أ�ج,يب. ع.زاء�
وإ,ن� م'رور,ي جان,باv ث ل أ%رى

أ�ج,يب'ك. إ,ل� م'ع\ر,ضاv ل%ج.فاء�
وإ,ن� اجت1ماع. الناس, عند1ي وعند.ها،

إ,ذا جئت' ي.و\ماv زائراv، ل%ب.لء�
إ,ذا أ%نا ل أ�وم.ن\ عليك.، ول ي.ك�ن\

ل1قاؤ'ك. إ,ل� م1ن\ و.راء� وراء�
وقولم: وراء4ك. أ%وس.ع'، نصب بالفعل القد_ر وهو تأ%خ_ر\. وقوله عز_

وجل: وكان و.راء4ه'م م.ل1ك¬؛ أ%ي أ%مام.هم؛ قال ابن بري: ومثله قول
س.و_ار ابن ال�ض.ر>ب:

أ%ي.ر\ج'و ب.ن'و م.ر\وان% س.م\عي وطاع.ت،
وق%و\م1ي ت.م1يم¬ والف%لة� و.رائيا؟

وقول لبيد:
أ%ليس. و.رائي، إ,ن} ت.راخ.ت\ م.ن,ي_ت،
لز'وم' الع.صا ت'ث}ن عليها ال4صاب,ع'؟

وقال مرقش:
ليس. على ط�ول, ال%ياة1 ن.د.م،

وم1ن\ وراء3 ال%ر\ء3 ما ي.ع\ل%م
أ%ي ق�د_ام'ه الش�ي\ب' وال%ر.م'؛ وقال جرير:

أ%ت'وع1د'ن و.ر.اء4 ب.ن ر.باح�؟
ك%ذ%ب\ت.، ل%ت.ق}ص'ر.ن� ي.د.اك. دون

قال: وقد جاءت و.را مقصورة ف الشعر؛ قال الشاعر:
ت.قاذ%ف%ه الرeو_اد'، حت ر.م.و\ا به

ور.ا ط%ر.ف1 الشام, الب,لد. ال4باع1دا
أ%راد و.راء4، وتصغيها و'ر.ي>ئ%ةD، بالاء، وهي شاذة. وف حديث

الشفاعة: يقول إ,براهيم' إ,ن>ي كنت' خ.ليلv من و.راء4 وراء؛ هكذا يروى
مبني�اv على الفتح، أ%ي من خ.لف ح1جاب�؛ ومنه حديث م.ع\ق1ل: أ%نه حد_ث ابن.
ز,ياد بديث فقال أ%شيء# سعت.ه من رسول ال،صلى ال عليه وسلم، أ%و م1ن

و.راء4 و.راء أ%ي من جاء4 خ.ل}ف%ه وبعد.ه. والو.راء� أ%يضاv: ولد الولد.
وف حديث الشعب: أ%نه قال لرجل رأ%ى معه صبي�اv هذا ابنك؟ قال: ابن



ابن، قال: هو ابن'ك من الو.راء؛ يقال لولد الولد: الو.راء�، وال
أ%علم.

@وزي: وز.ى الشيء� ي.ز,ي: اجت.مع وت.ق%ب_ض. والو.ز.ى: من أ%ساء3 المار
ال1ص.ك> الش_د1يد. ابن سيده: الو.ز.ى المار الن_ش1يط� الشديد.

وح1مار¬ وزÝى: م1صكÒ شديد. والو.زى: القvص1ي' من الرجال الشديد ال�ل%ز_ز'
ال%ل}ق, القتدر؛ وقال ال4غلب العجلي:
ق%د\ أ%ب\ص.ر.ت\ س.جاح, م1ن\ ب.ع\د1 الع.م.ى،

تاح. لا ب.ع\د.ك. خ1ن\زاب¬ و.ز.ى
م'ل%و_ح¬ ف العي, م.ج\ل�وز' الق%ر.ا

وال�س\ت.و\ز,ي: ال�ن\ت.ص1ب ال�ر\ت.ف1ع.واس\ت.و\ز.ى الشيء�: ان\ت.ص.ب.
يقال: ما ل أ%راك. م'س\ت.وز,ياv أ%ي م'نتصباv؛ قال ت.م1يم بن م'ق}ب,ل

يصف فرساv له:
،vذ%ع.ر\ت' به الع.ي\ر. م'س\ت.و\ز,يا

ش.ك1ي' ج.حاف1ل1ه ق%د\ ك%ت1ن\
وأ%و\ز.ى ظ%ه\ر.ه إ,ل الائط: أ%س\ن.د.ه؛ وهو معن قول الذل:

ل%ع.م\ر' أ%ب ع.م\رو� ل%ق%د\ ساق%ه ال%ن.ى
إ,ل ج.د.ث{ ي'وز.ى ل%ه ب,ال4هاض1ب,

وع.ي\ر¬ م'س\ت.وز�: ناف1ر¬؛ وأ%نشد بيت تيم بن مقبل:
vذ%عرت به الع.ي مستوزيا

وف النوادر: استوزى ف البل واستول أ%ي أ%س\ن.د فيه.
ويقال: أ%و\ز.ي\ت' ظهري إ,ل الشيء3 أ%س\ن.د\ته. ويقال: أ%و\ز.ي\ته

أ%ش\خ.ص\ت'ه ون.ص.ب\ت'ه؛ وأ%نشد بيت الذل:
إ,ل جدث يوزى له بال4هاضب

يقال: و.ز.ى ف�لناv ال4م\ر' أ%ي غاظ%ه، وو.زاه ال%س.د'؛ قال ي.ز,يد
بن الكم:

،vإ,ذا ساف. م1ن\ أ%ع\يار, ص.ي\ف{ م.صامة
وز.اه' ن.ش1يج¬، ع1ن\د.ها، وش.ه,يق'

التهذيب: والو.ز.ى الطيور؛ قال أ%بو منصور: كأ%نا جع و.ز¼ وهو ط%ي\ر'
الاء3. وف حديث ابن عباس، رضي ال عنهما: نى رسول ال،صلى ال

عليه وسلم، عن ب.ي\ع الن_خ\ل حت ي'ؤ\ك%ل% منه وحت ي'وز.ن%.



:�قال أ%بو الب.خ\ت.ر,ي�: ف%واز.ي\نا الع.د'و_ وصاف%ف}ناه'م؛ ال�وازاة
ال�قابلة وال�واج.هة�، قال: وال4صل فيه المزة، يقال آز.ي\ته إ,ذا

حاذ%ي\ت.ه؛ قال الوهري: ول تقل واز.ي\ته، وغيه أ%جازه على تفيف المزة
وقلبها، قال: وهذا إ,نا يصح إ,ذا انفتحت وانضم ما قبلها نو ج'ؤ.ن

وس'ؤ.ال، فيصح ف ال�وازاة ول يصح ف وازينا إ,ل� أ%ن يكون قبلها ضمة من
كلمة أ�خرى كقراء4ة أ%ب عمرو: السeفهاء� ول إ,ن_هم. وو.ز.أ% اللحم.

و.ز\ءاv: أ%ي\ب.س.ه، ذكره ف المزة، وال أ%علم.
@وسي: الو.س\ي': ال%ل}ق. أ%و\س.يت' الشيء4: ح.ل%ق}ته بال�وسى. وو.ش.ى

رأ}س.ه وأ%و\ساه إ,ذا ح.ل%ق%ه. وال�وس.ى: ما ي'ح\ل%ق' به، م.ن جعله
ف�ع\لى قال ي'ذ%ك�ر ويؤ.نث، وحكى الوهري عن الفراء قال: هي ف}ع\لى وتؤنث؛

وأ%نشد لزياد ال4عجم يهجو خالد بن ع.ت_اب:
فإ,ن ت.ك�ن, الوسى ج.ر.ت\ فوق. ب.ظ}ر,ها،

فما خ'ت1ن.ت\ إ,ل وم.ص_ان� قاع1د'
(* قوله« بظرها» وقوله« ختنت» ما هنا هو الوافق لا ف مادة مصص، ووقع

ف مادة موس: بطنها ووضعت.)
قال ابن بري: ومثله قول الو.ض_اح بن إ,سعيل:

:vال%ج_اج عن ر,سالة �م.ن م'ب\ل1غ
فإ,ن شئت. فاق}ط%ع\ن كما ق�ط1ع. الس_لى،

وإ,ن شئت. فاق}ت'ل}نا ب'وسى ر.م1يضة{
جيعاv، ف%ق%طYع\نا با ع'ق%د. الع'را

وقال عبد ال بن سعيد ال�م.و,يe: هو مذكر ل غي، يقال: هذا موسى كما
ترى، وهو م'ف}ع.لD من أ%و\س.ي\ت رأ}س.ه إ,ذا ح.ل%ق}ت.ه بال�وسى؛ قال

أ%بو عبيدة: ول نسمع التذكي فيه إ,ل من ال�م.وي�، وجع م'وسى الديد
م.واس�؛ قال الراجز:

ش.راب'ه كال%ز> بال%واسي
وم'وسى: اسم رجل؛ قال أ%بو عمرو بن العلء: هو م'ف}ع.لD يدل على ذلك

أ%نه يصرف ف النكرة، وف}ع\لى ل ينصرف على حال، ول4ن م'ف}ع.لv أ%كثر من
ف�ع\لى ل4نه يبن من كل أ%فعلت، وكان الكسائي يقول هو فعلى والنسبة إ,ليه

.Òفيمن قال ي.م.ن ،Òوم'وسي Òم'وس.وي
والو.س\ي': الستواء. وواساه': لغة ضعيفة ف آساه، يبن على ي'واسي. وقد



اس\ت.و\س.ي\ت'ه أ%ي قلت له واسن، وال أ%علم.
@وشي: الوهري: الو.ش\ي' من الثياب معروف، والمع و,شاء على ف%ع\ل�

وف1عال�. ابن سيده: الو.ش\ي' معروف، وهو يكون من كل لون؛ قال ال4سود بن
يعفر:ح.م.ت\ها ر,ماح' ال%ر\ب,، حت ت.ه.و_ل%ت

ب,زاه1ر, ن.و\ر� م1ث}ل, و.ش\ي الن_مار,ق,
يعن جيع أ%لوان الو.ش\ي. والو.ش\ي' ف اللون: خ.ل}ط� لو\ن{ بلون،

وكذلك ف الكلم. يقال: وش.ي\ت' الثوب. أ%ش1يه1 و.ش\ياv وش1ي.ةv وو.ش_ي\ت'ه
ت.و\ش1يةv، شد>د للكثرة، فهو م.و\ش1يÒ وم'و.شìى، والنسبة إ,ليه

و.ش.و,يÒ، ترد إ,ليه الواو وهو فاء الفعل وتترك الشي مفتوحاv؛ قال الوهري:
هذا قول سيبويه، قال: وقال ال4خفش القياس تسكي الشي، وإ,ذا أ%مرت منه

قلت ش1ه\، باء تدخلها عليه ل4ن العرب ل تنطق برف واحد، وذلك أ%ن
أ%قل� ما يتاج إ,ليه البناء ح.ر\فان: ح.ر\ف¬ ي'ب\ت.دأ� به، وحرف ي'وق%ف

عليه، والرف الواحد ل يتمل ابتداء ووقفاv، ل4ن هذه حركة وذلك سكون وها
متضادان، فإ,ذا وصلت بشيء ذهبت الاء استغناء عنها. والائك' واش� ي.شي

:vوش1ية vوو.شى الثوب. و.ش\يا .vوتأ}ليفا vأ%ي نس\جا vالثوب و.ش\يا
ح.س_ن.ه. وو.ش_اه: ن.م\ن.م.ه ون.ق%ش.ه وح.س_نه، وو.شى الك%ذ1ب. والديث%:

ر.ق%م.ه وص.و_ر.ه. والن_م_ام' ي.شي الكذب.: ي'ؤ.لYف�ه وي'ل%و>نه
وي'ز.ي>نه. الوهري: يقال و.شى كلم.ه: أ%ي كذب.

�والش>ية�: اسود¬ ف بياض أ%و بياض ف سواد. الوهري وغيه: الش>ية
كل© لون يالف م'عظم لون الفرس وغيه، وأ%صله من الو.ش\ي، والاء عوض من

الواو الذاهبة من أ%وله كالز>نة والوزن، والمع ش1يات¬. ويقال: ث%و\ر¬
أ%ش\ي.ه' كما يقال فرس أ%ب\ل%ق' وت.ي\س¬ أ%ذ}ر.أ�. ابن سيده: الش>ية� كل©

ما خال%ف الل�و\ن% من جيع السد وف جيع الدواب، وقيل: ش1ية� الفرس
لو\ن'ه. وفرس ح.س.ن' ال�ش1ي> أ%ي الغ'ر_ة والتحجيل، هزته بدل من واو,

و'ش1ي¼؛ حكاه اللحيان ون.د_ر.ه. وت.و.ش_ى فيه الش_ي\ب': ظ%هر. فيه
كالش>ية1؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

حت ت.و.ش_ى ف1ي_ و.ض_اح¬ و.ق%ل}
وق%لD م'ت.و.قYلD. وإ,ن الليل ط%ويلD ول أ%ش, ش1ي.ت.ه ول إ,ش, شيته

أ%ي ل أ%سهره للفكر وتدبي ما أ�ريد أ%ن أ�دبره فيه، من وش.ي\ت' الثوب،
أ%و يكون من معرفتك با يري فيه لسهرك فتراقب نومه، وهو على الدعاء؛ قال



ابن سيده: ول أ%عرف صيغة إ,ش, ول وجه تصريفها. وثور م'و.ش_ى
القوائ1م: فيه س'ع\فةD وبياض. وف التنزيل العزيز: ل ش1ية% فيها؛ أ%ي ليس فيها

لو\نD ي'خال1ف' سائر لونا.
�وأ%و\ش.ت1 ال4ر\ض': خرج أ%ول� نبتها، وأ%و\ش.ت1 النخلة: خرج أ%ول
ر'طب.ها، وفيها و.ش\ي¬ من ط%ل}ع� أ%ي قليل. ابن ال4عراب: أ%و\ش.ى إ,ذا

ك%ث�ر. ماله، وهو الو.شاء� وال%شاء وأ%و\ش.ى الرجل� وأ%ف}شى وأ%م\شى: كثرت
ماش1ي.ت'ه. وو.ش\ي' الس>يف1: ف1ر,ن\د'ه الذي ف متنه، وكل© ذلك من

الو.ش\ي العروف. وح.ج.ر¬ به و.ش.ي¬ أ%ي حجر من معدن فيه ذهب؛ وقوله أ%نشده
ابن ال4عراب:

وما ه1ب\ر,زيÒ من د.ناني أ%ي\لة{،
،�بأ%يدي الو'شاة1، ناص1ع¬ ي.تأ%ك�ل
،vبأ%ح\س.ن منه ي.و\م. أ%ص\ب.ح. غاد1يا

�ون.ف�س.ن فيه ال1مام' ال�ع.ج_ل
قال: الو'شاة� الض_ر_ابون%، يعن ض'ر_اب الذهب، ون.ف�سن فيه:

ر.غ�بن. وأ%و\شى ال%ع\د1ن� واس\ت.و\شى: و'جد فيه شيء يسي من ذهب.
والو.شاء: ت.ناسل الال, وكثرته كال%شاء والف%شاء. قال ابن جن: هو

ف%عالD من الو.ش\ي,، كأ%ن الال عندهم ز,ينةD وج.مال لم كما ي'ل}ب.س
الو.ش\ي للتحسن به. والواش1ية�: الكثية� الولد، يقال ذلك ف كل ما ي.ل1د،

والرجل واش�. وو.شى بنو فلن و.ش\ياv: كثروا وما و.ش.ت\ هذه الاش1ية� عندي
بشيء أ%ي ما و.لد.ت. وو.شى به و.ش\ياv وو,شايةv: ن.م_ به. و.و.شى به إ,ل

السلطان و,شايةv أ%ي س.عى. وف حديث عف1يف: خ.ر.ج\نا ن.شي بسعد{ إ,ل
،Dع'م.ر.؛ هو من و.شى إ,ذا ن.م_ عليه و.س.عى به، وهو واش�، وجعه و'شاة

قال: وأ%صله اس\ت1خ\راج الديث1 بالل©ط}ف1 والسؤال. وف حديث ال3فك: كان
ي.س\ت.و\ش1يه وي.ج\م.ع'ه أ%ي يستخرج الديث بالبحث عنه. وف حديث الزهري:

أ%نه كان ي.س\ت.و\شي الديث. وف حديث ع'م.ر، رضي ال عنه، والرأ%ة1
العجوز: أ%جاء4ت\ن الن_آئ1د' إ,ل اس\ت1يشاء ال4باع1د أ%ي أ%لأ%ت\ن

الدواهي إ,ل مسأ%لة1 ال4باع1د1 واستخراج ما ف أ%يديهم. والو.ش\ي' ف
الصوت. والواشي والو.شاء�: الن_م_ام.

وأ}تشى العظم': ج.ب.ر.. الفراء: ائ}ت.شى العظم إ,ذا ب.رأ% من ك%س\ر كان
به؛ قال أ%بو منصور: وهو اف}ت1عال من الو.ش\ي. وف الديث عن القاسم بن



ممد: أ%ن أ%با س.ي_ارة و.ل1ع. بامرأ%ة أ%ب ج'ن\د.ب�، فأ%بت عليه ث
أ%علمت زوجها فك%م.ن. له، وجاء فدخل عليها، فأ%خذه أ%بو ج'ن\د.ب فد.ق_

ع'ن'ق%ه إ,ل ع.ج\ب ذ%نبه، ث أ%لقاه ف م.د\ر.جة1 ال3بل، فقيل له: ما
شأ}نك؟ فقال: وق%ع\ت' عن بكر ل فح.ط%م.ن، ف%أ}ت.شى م'ح\د.و\د1باv؛ معناه

أ%نه ب.ر.أ% من الكسر الذي أ%صابه والتأ%م. و.بر.أ% مع اح\ديداب ح.ص.ل
فيه.وأ%و\شى الشيء4: استخرجه بر,ف}ق. وأ%وشى الف%ر.س.: أ%خذ ما عنده من

ال%ر\ي,؛ قال ساعدة بن جؤية:
vي'وش'ون.ه'ن_، إ,ذا ما آن.س'وا ف%ز.عا

ت}ت. الس_ن.و_ر,، بال4ع\قاب, وال1ذ%م,
واس\ت.و\شاه: كأ%و\شاه. واس\ت.و\شى الديث%: استخرجه بالبحث والسأ%لة،

كما ي'س\ت.و\شى ج.ر\ي' الفرس، وهو ض.ر\به ج.ن\ب.ه بع.ق1به وت.ح\ر,يك�ه
لي.ج\ري.. يقال: أ%و\شى فرس.ه واست.و\شاه. وكل© ما د.ع.و\ت.ه وح.ر_ك}ته

لترسله فقد اس\ت.و\ش.ي\ت.ه. وأ%و\شى إ,ذا استخرج ج.ر\ي. الفرس بر.ك}ضه.
وأ%و\شى: استخرج معن كلم أ%و ش1عر؛ قال ابن بري: أ%نشد الوهري ف فصل

جذم بيت ساعدة ابن جؤية:
vيوشونن إ,ذا ما آنسوا فزعا

قال أ%بو عبيد: قال ال4صمعي ي'وشي ي'خ\رج' ب,رف}ق�، قال ابن بري: قال
ابن حزة غلط أ%بو عبيد على ال4صمعي، إ,نا قال ي'خرج بك�ر\ه. وفلن

ي.س\ت.وش1ي فرسه بع.ق1به أ%ي ي.طلب ما عنده لي.زيده، وقد أ%و\شاه ي'وش1يه
إ,ذا استحثه ب1ح\ج.ن أ%و بك�ل�ب�؛ وقال جندل ابن الراعي ي.هجو ابن

الر>قاع:
ج'ناد1ف¬ لح1ق¬ بالر_أ}س, م.ن\ك1ب'ه،

كأ%ن_ه ك%و\د.نD ي'وش.ى بك�ل�ب,
م1ن\ م.ع\ش.ر� ك�ح1ل%ت\ بالل©ؤ\م, أ%ع\ي'ن'ه'م\،

و'ق}ص, الر>قاب, م.وال� غي, ط�ي�اب,
(* قوله «غي طياب» كذا ف الصل، والذي ف صحاح الوهري ف مادة صوب:

غي صياب.)
وأ%و\شى الشيء4: ع.ل1مه؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

غر_اء ب.ل}هاء ل ي.ش\قى الض_ج,يع' با،
ول ت'نادي با ت'وش1ي وت.س\ت.م1ع'



ل ت'ناد1ي به أ%ي ل ت'ظ}هره. وف النهاية: ف الديث ل ي'ن\ق%ض
ع.ه\د'هم عن ش1ية ماح1ل�؛ قال: هكذا جاء4 ف رواية أ%ي من أ%ج\ل, و.ش\ي واش�،

والاح1ل�: الساعي بال1حال، وأ%صل ش1ية{ و.ش\ي¬، فحذفت الواو وعو�ضت
منها الاء، وف حديث اليل: فإ,ن ل يكن أ%د\ه.م. فك�م.ي\ت¬ على هذه

الش>ية1، وال أ%علم.
@وصي: أ%و\صى الرجل% وو.ص_اه: ع.ه,د. إ,ليه؛ قال رؤبة:

و.ص_ان% العجاج' فيما و.ص_ن
أ%راد: فيما و.ص_ان، فحذف اللم للقافية. وأ%و\ص.ي\ت' له بشيء�

وأ%و\ص.ي\ت' إ,ليه إ,ذا جعلت.ه و.ص1ي_ك.. وأ%و\ص.ي\ت'ه وو.ص_ي\ته إ,يصاء
وت.و\ص1يةv بعن. وت.واصي القوم' أ%ي أ%و\صى بعضهم بعضاv. وف الديث:

�اس\ت.و\ص'وا بالنساء3 خياv فإ,ن_هن عندكم ع.وان{، والسم الو.صاة
والو.صاية� والو,صاية�. والوص1ي_ة� أ%يضاv: ما أ%و\ص.ي\ت. به. والو.ص1يe: الذي

ي'وصي والذي ي'وصى له، وهو من ال4ضداد. ابن سيده: الو.ص1يe ال�وصي
وال�وصى، وال�نثى و.ص1يÒ، وجع'هما جيعاv أ%و\ص1ياء، ومن العرب من ل

ي'ثن الو.ص1ي_ ول يمعه. الليث: الو.صاة كالو.ص1ي_ة؛ وأ%نشد:
vع.ن ي.زيدا Dأ%ل م.ن\ م'ب\ل1غ

و.صاةv م1ن\ أ%خي ث1قة{ و.د'ود1
يقال: و.ص1يÒ ب.ي>ن' الو.صاية. والو.ص1ي_ة�: ما أ%و\ص.ي\ت. به، وسيت

و.ص1ي_ةv لتصالا بأ%مر اليت، وقيل لعلي، عليه السلم، وص1يÒ لتصال
ن.س.ب,ه وس.ب.به وس.م\ته بنسب سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم،

وس.ب.به وس.م\ته؛ قلت: كر_م ال وجه أ%مي الؤمني علي� وسل�م عليه، هذه
Dصفاته عند السلف الصال، رضي ال عنهم، ويقول فيه غيهم: لول د'عابة

فيه؛ وقول كثي:
،Dت'خ.ب>ر' م.ن\ لق%ي\ت. أ%نك عائذ

بل, العائذ� ال%ح\ب'وس' ف س1ج\ن, عار,م,
وص1يe النب> الصط%فى وابن' ع.م>ه1،

وف%ك�اك' أ%غ}لل� وقاضي م.غار,م,
إ,نا أ%راد ابن. و.ص1ي> النب وابن. ابن, عمه، وهو السن ابن علي أ%و

السي بن علي، رضي ال عنهم، فأ%قام الو.ص1يe م'قام.هما، أ%ل ترى أ%ن
علي�اv، رضي ال عنه، ل يكن ف س1ج\ن عارم ول س'ج,ن. قط؟ قال ابن



سيده: أ%نبأ%نا بذلك أ%بو العلء3 عن أ%ب علي الفارسي وال4شهر أ%نه ممد
بن النفية، رضي ال عنه، جب.سه عبد' ال بن الزبي ف سجن عارم،

والقصيدة ف شعر كثي مشهورة، والمدوح با ممد بن النفية، قال: ومثله قول
الخر:

ص.ب>ح\ن. من كاظ1مة ال1ص\ن. ال%ر,ب\،
ي.ح\م1ل}ن. ع.ب_اس. بن. عبد1 ال�ط�ل1ب\

إ,نا أ%راد: يملن ابن عباس، ويروى: ال�ص_ ال%ر,ب\. وقوله عز وجل:
ي'وص1يكم ال� ف أ%ولدكم؛ معناه ي.ف}ر,ض' عليكم ل4ن الو.ص1ي_ة% من

ال إ,نا هي ف%ر\ض، والدليل على ذلك قوله تعال: ول ت.ق}ت'لوا النفس.
الت حر_م ال� إ,ل بالق� ذلكم و.ص_اكم به؛ وهذا من الفرض الكم
علينا. وقوله تعال: أ%ت.واص.وا به؛ قال أ%بو منصور: أ%ي أ%و\صى أ%و_ل�هم

آخر.هم، وال4لف أ%لف استفهام، ومعناها التوبيخ. وت.واص.و\ا: أ%و\صى بعضهم
:vوص.ل%ه. وو.ص.ى الشيء4 بغيه و.ص\يا :vووص.ى الرجل% و.ص\يا .vبعضا
وص.ل%ه. أ%بو عبيد: وص.ي\ت' الشيء4 وو.ص.ل}ته سواء؛ قال ذو الرمة:

ن.ص1ي الليل% بال4ي_ام,، حت ص.لت'نا
م'قاس.مةD ي.ش\ت.قe أ%ن\صاف%ها الس_ف}ر'

Dيقول: رجع صلت'نا من أ%ربعة إ,ل اثني ف أ%سفارنا لال السفر. وفلة
واصيةD: تتصل بف%لة أ�خرى؛ قال ذو الرمة:

ب.ي\ن. الر_جا والر_جا م1ن\ ج.ن\ب, واص1ية{
ي.ه\ماء، خابط�ها بال%و\ف1 م.ع\كوم'

قال ال4صمعي: و.ص.ى الشيء� ي.صي إ,ذا اتصل، وو.صاه غيه ي.ص1يه: وص.له.
ابن ال4عراب: الو.ص1يe النبات ال�ل}ت.فe، وإ,ذا أ%طاع ال%ر\ت.ع'

للسائمة فأ%صابته ر.غ%داv قيل أ%و\صى لا الرتع ي.صي و.ص\ياv. وأ%رض
واصيةD: متصلة النبات إ,ذا ات_صل ن.ب\تها، وربا قالوا ت.واصى النبت' إ,ذا

اتصل، وهو نبت واص�؛ وأ%نشد ابن بري للراجز:
يا ر'ب_ شاة{ شاص,
ف ر.ب\ر.ب� خ1ماص,
يأ}ك�لن. من ق�ر�اص,،
وح.م.ص1يص� واص,

وأ%نشد آخر:



لا م'وف1د¬ و.ف�اه' واص� كأ%نه
ز.راب,يe ق%ي\ل�، قد ت'حومي.، م'ب\ه.م

ال�وف1د': الس_نام'، والق%ي\ل�: ال%ل1ك'؛ وقال طرفة:
ي.ر\ع.ي\ن. و.س\م1ي�اv و.ص.ى ن.ب\ت'ه،

فان\ط%ل%ق. اللو\ن� ود.ق_ الك�ش'وح\
vيقال منه: أ%و\ص.ي\ت' أ%ي دخلت ف الواصي. وو.ص.ت1 ال4رض' و.ص\يا

وو'ص1ي�اv وو.صاءé وو.صاةv؛ ال4خية نادرة حكاها أ%بو حنيفة، كل© ذلك: اتصل
نبات'ها بعض'ه ببعض، وهي واص1يةD؛ وقوله أ%نشده ابن ال4عراب:

أ%ه\ل� الغ1ن.ى وال�ر\د1 والد>لص,
وال�ود1، وص_اهم\ بذاك. الواصي

أ%راد: ال�ود1 الواصي أ%ي ال�ت_ص1ل؛ يقول: ال�ود' وص�اهم بأ%ن
ي'د1يوه أ%ي ال�ود الواصي وص_اهم بذلك؛ قال ابن سيده: وقد يكون الواصي هنا

اسم الفاعل من أ%و\صى، على حذف الزائد أ%و على النسب، فيكون م.ر\فوع.
الوضع بأ%و\ص.ى 

(* قوله «بأوصى» كذا بالصل تبعاv للمحكم.) ل م.جر'ور.ه
على أ%ن يكون نعتاv للجود، كما يكون ف القول ال4ول. وو.ص.ي\ت' الشيء4

بكذا وكذا إ,ذا وصلته به؛ وأ%نشد بيت ذي الرمة:
ن.ص1ي الليل% بال4يام

والو.صى والو.صيe جيعاv: ج.رائد النخل الت ي'ح\ز.م' با، وقيل: هي من
الف%س3يل خاصة، وواحدتا و.صاةD وو.ص1ي_ةD. وي.و.ص_ى: طائر قيل هو

الباش.ق'، وقيل: هو ال�رe، عراقية ليست من أ%بنية العرب.
@وطي: و.ط1يت'ه' و.ط}أv: لغة ف و.ط1ئ}ت'ه'.

vوعي: الو.ع\ي': ح1ف}ظ القلب, الشيء4. وع.ى الشيء والديث ي.ع1يه و.ع\يا@
وأ%و\عاه: ح.ف1ظ%ه وف%ه,م.ه وق%ب,ل%ه، فهو واع�، وفلن أ%و\ع.ى من فلن

أ%ي أ%ح\ف%ظ� وأ%ف}ه.م'. وف الديث: ن.ض_ر ال امرأv سع م.قال%ت
�فو.عاها، فر'ب_ م'ب.ل�غ� أ%و\عى من سام1ع�. ال4زهري: الو.ع1يe الاف1ظ

vب' ال� ق%ل}باYمامة: ل ي'ع.ذ�الك%ي>س' الف%ق1يه. وف حديث أ%ب أ
و.ع.ى الق�رآن%؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي عق%ل%ه إ,ياناv به وع.م.لv، فأ%ما

من ح.ف1ظ أ%لفاظ%ه وض.ي_ع. ح'دوده فإ,نه غي واع� له؛ وقول ال4خطل:
و.ع.اها م1ن\ ق%واع1د1 بي\ت1 ر.أ}س�



ش.وار,ف' لح.ها م.د.ر¬ وغار'
إ,نا معناه ح.ف1ظ%ها أ%ي ح.ف1ظ% هذه ال%مر، وع.ن.ى بالش_وار,ف1

ال%واب. القدية. ال4زهري عن الفراء ف قوله تعال: وال أ%علم با
ي'وع'ون%؛ قال: ال3يعاء ما ي.ج\معون ف صدورهم من التكذيب وال3ث. قال:

والو.ع\ي' لو ق1يل%: وال أ%علم با ي.ع'ون، لكان صواباv ولكن ل يستقيم ف
القراءة. الوهري: وال أ%علم با ي'وع'ون% أ%ي ي'ض\م1رون ف قلوبم من

 Dواع1ية Dن�التكذيب، وأ�ذ
(* قوله« وأذن واعية» كذا هي ف الصل، إ,ل

أنا مرجة بالامش، وأصلها ف عبارة الوهري: وعى الديث يعيه وعياv وأذن
واعية.)

ال4زهري: يقال أ%و\ع.ى ج.د\ع.ه واس\ت.و\عاه إ,ذا اس\ت.و\ع.به. وف
الديث: ف ال4نف إ,ذا اس\ت'وع1ي. ج.د\ع'ه الد>ية�؛ هكذا حكاه ال4زهري ف

ترجة وعوع. وأ%و\ع.ى فلنD ج.د\ع. أ%ن\ف1ه واس\ت.و\عاه إ,ذا است.و\ع.به.
وتقول: اس\ت.و\عى فلن من فلن ح.ق�ه إ,ذا أ%خذه كله. وف الديث:
فاس\ت.و\عى له ح.ق�ه؛ قال ابن ال4ثي: استوفاه كله مأ}خوذ من الو,عاء.

وو.ع.ى الع.ظ}م' و.ع\ياv: ب.ر.أ% على ع.ث}م�؛ قال:
كأ%نا ك�س>ر.ت\ س.واع1د'ه،

ث� و.عى ج.ب\ر'ها وما ال}ت.أ%ما
قال أ%بو زيد: إ,ذا ج.ب.ر. العظم' بعد الكسر على ع.ث}م�، وهو

.vج'ورا�الع\و,جاج'، قيل: و.عى ي.ع1ي و.ع\ياv، وأ%ج.ر. يأ}ج,ر' أ%ج\راv ويأ}ج'ر' أ
وو.ع.ى العظم' إ,ذا ان\ج.ب.ر بعد الكسر؛ قال أ%بو زيد:

،Dف ساع1د.ي\ه ت.زاي'ل Dخ'ب.ع\ث1ن.ة
ت.ق�ول� و.عى م1ن\ ب.ع\د1 ما قد ت%ب_را

هذا البيت كذا ف التهذيب، ورأ%يته ف حواشي ابن بري: من بعد ما قد
تكسرا؛ وقال الطيئة:

حت و.ع.ي\ت' ك%و.ع\ي, ع.ظ}ـ
ـم, الس_اق, لgأ%م.ه ال%بائ1ر\

وو.ع.ت1 ال1د_ة� ف ال�ر\ح و.ع\ياv: اجتمع.ت\. وو.عى ال�ر\ح'
و.ع\ياv: سال% ق%ي\ح'ه. والو.ع\ي': الق%ي\ح' وال1د_ة. وبرئ ج'رح'ه على

و.ع\ي� أ%ي ن.غ.ل�. قال أ%بو زيد: إ,ذا سال% الق%ي\ح' من ال�ر\ح قيل% و.عى



ال�ر\ح' ي.ع1ي و.ع\ياv، قال: والو.ع\ي' هو القيح'، ومثله ال1د_ة. وقال
الليث ف و.ع\ي, الك%سر وال1د_ة م1ثل%ه، قال: وقال أ%بو الدeق%ي\ش,

إ,ذا و.ع.ت\ جاي,ئ%ت'ه يعن م1د_ته. قال ال4صمعي: يقال بئس. واع1ي اليتيم,
ووال اليتيم, وهو الذي يقوم عليه. ويقال: ل و.ع\ي. لك عن ذلك ال4مر

أ%ي ل ت.ماس'ك دونه؛ قال ابن أ%حر:
ت.واع.د\ن أ%ن} ل و.ع\ي. عن ف%ر\ج, راك1س�،

ف%ر'ح\ن. ول ي.غ\ض1ر\ن% عن ذاك. م.غ\ض.را
يقال: ت.غ.ض_ر\ت' عن كذا إذا انصرف}ت عنه. وما ل عنه و.ع\ي¬ أ%ي

ب'دÒ. وقال النضر: إنه لفي و.ع\ي, ر,جال� أ%ي ف رجال كثية:
والو,عاء� والعاء� على الب.د.ل والو'عاء�، كل ذلك: ظرف الشيء، والمع

أ%و\ع1يةD، ويقال لصدر الرجل و,عاء ع1ل}م1ه واع\ت1قاد1ه1 تشبيهاv بذلك.
وو.عى الشيء ف الوعاء وأ%و\عاه: ج.م.ع.ه فيه؛ قال أ%بو ممد

:eال%ذل%م1ي
تأ}خ'ذ�ه ب,د1م\ن,ه ف%ت'وع1يه\

أ%ي تمع الاء ف أ%جوافها. الزهري: أ%و\عى الشيء4 ف الو,عاء ي'وع1يه
إيعاء، باللف، فهو م'وعÝى . الوهري: يقال أ%و\ع1ي\ت' الزاد وال%تاع

إذا جعلته ف الو,عاء؛ قال ع.ب,يد بن ال4برص:
ال%ي\ر' ي.ب\قى، وإن} طال% الز_مان� به،
والش_رe أ%خ\ب.ث� ما أ%و\ع.ي\ت. من زاد1

وف الديث: الس\ت1يحاء من ال حق_ ال%ياء أ%ن ل ت.ن\س.و'ا
ال%قابر. والب,ل%ى والوف. وما و.عى أ%ي ما جع من الطعام والشراب حت يكونا من

ح1لYه,ما. وف حديث ال3س\راء: ذكر ف كل ساء أ%نبياء4 قد س_اهم
فأ%و\ع.ي\ت' منهم إد\ر,يس ف الثانية؛ قال ابن الثي: هكذا روي، فإن صح
فيكون معناه أ%دخلته ف و,عاء قلب؛ يقال: أ%و\ع.ي\ت الشيء ف الو,عاء إذا
أ%دخلته فيه؛ قال: ولو روي و.ع.ي\ت' بعن ح.ف1ظ}ت لكان أبي وأ%ظهر .

وف حديث أ%ب هريرة، رضي ال عنه: ح.ف1ظ}ت' عن رسول ال،صلى ال عليه
وسلم، و,عاء4ي\ن من. العلم؛ أ%راد الكناية عن م.ح.ل9 الع1لم وج.م\ع1ه

فاستعار له الوعاء.
وف الديث: ل ت'وع1ي في'وع.ى ع.ل%ي\ك1 أ%ي ل ت.ج\م.عي وت.ش1ح>ي
بالنف%قة ف%ي'ش.ح_ ع.ل%ي\ك1 وت'جاز.ي\ ب.ت.ض\ي,يق, ر,ز\ق1ك1. ال4زهري: إذا



أ%مرت من الو.ع\ي قلت ع1ه\، الاء عماد الوقوف لف9تها ل4نه ل ي'ستطاع
البتداء والو'قوف معاv على حرف واحد.

والو.ع\ي' والو.ع.ى، بالتحريك: ال%ل%بة� وال4صوات، وقيل: ال4صوات
الشديدة؛ قال الذل:

ك%أ%ن� و.ع.ى ال%م'وش,، بان,ب.يه1،
و.ع.ى ر.ك}ب�، أ�م.ي\م.، ذ%و,ي ز,ياط1

وقال يعقوب: عين'ه بد.ل من غي وغ%ى، أ%و غي وغ%ى بدل منه، وقيل:
الو.ع.ى جلبة صوت1 الك1لب, ف الص_يد1. ال4زهري: الو.ع.ى ج.ل%بة أ%صوات

الكلب والص_يد، قال: ول أ%سع له فعلv. والواعية�: كالو.ع.ى، ال4زهري:
،�الواع1ية� والو.ع.ى والو.غ%4ى كلها الصوت. والواع1ية�: الص_ار,خ.ة

وقيل الواع1ية� الصeراخ على اليت ل ف1ع\ل% له. وف حديث مقتل كعب بن
ال4ش\ر.ف أ%و أ%ب رافع�: حت سعنا الواع1ية%؛ قال ابن ال4ثي: هو

الص'راخ على اليت ون.ع\ي'ه، ول ي'ب\ن منه ف1عل؛ وقوله أ%نشده ابن
ال4عراب:إ,ن>ي ن.ذ1ير¬ ل%ك. م1ن\ ع.ط1ي>ه،

ق%ر.م_ش¬ ل1ز.اد1ه و.ع1ي_ه
ل يفسر الوعية، قال ابن سيده: وأ�رى أ%نه مس\ت.و\ع1ب لزاده ي'وع1يه ف

بطنه كما ي'وع.ى ال%تاع'، هذا إن كان من صفة عطية، وإن كان من صفة الزاد
فمعناه أ%نه ي.د_خ1ر'ه حت ي.خ\ن.ز. كما ي.خ\ن.ز' القيح ف الق%ر\ح.

@وغي: الو.غ%ى: الص_و\ت'، وقيل: الو.غ%ى ال4صوات ف الرب مثل
الو.ع.ى ، ث كثر ذلك حت س.م_و'ا ال%رب و.غvى. والو.غ%ى: غ%م\غ.مة� ال4بطال

ف ح.و\مة1 ال%ر\ب. والو.غى: ال%ر\ب' ن.ف}س'ها. والواغ1ية�: كالو.غ%ى،
اسم م.ح\ض. والوغ%ى: أ%ص\وات' الن_ح\ل, والب.ع'وض ونو ذلك إذا اجتمعت؛

قال التنخل الذل:
كأ%ن9 وغ%ى ال%م'وش، بانبيه،
وغ%ى ر.ك}ب� أ�م.ي\م. ذ%و,ي ه1ياط1
وهذا البيت أ%ورده الوهري 

vقوله «أورده الوهري» وكذا الزهري أيضا *)
ف خ م ش، واعترض الصاغان على الوهري كما اعترضه ابن بري.) :

كأ%ن وغى ال%موش ، بانبيه،
م.آت1م' ي.ل}ت.د1م\ن. على ق%ت1يل,



قال ابن بري: البيت على غي هذا النشاد؛ وأ%نشده كما أ%وردناه:
وغى ركب أ�م.يم. ذ%وي هياط

قال وقبله:
وماء قد و.ر.د\ت' أ�م.ي\م. طام�،
على أ%ر\جائ1ه، ز.ج.ل� الغ.طاط

ومنه قيل للحرب و.غvى لا فيها من الصوت واللبة. ابن ال4عراب:
الو.غ%ى ال%موش الك%ثي الط�ني, يعن الب.ق_، وال4واغ1ي: م.فاج,ر 

(* قوله
«والواغي مفاجر إل» عبارة الكم: الواغي مفاجر الاء ف الدبار.

وعبارة التهذيب: الواغي مفاجر الدبار ف الزارع، وهي عبارة الوهري.) الاء
ف الد>بار وال%زارع، واحدتا آغية، يفف ويثقل هنا، وذكرها صاحب
العي ول أدري من أ%ين جعل لمها واواv والياء أ%ول با ل4نه ل اشتقاق

لا ولفظها الياء، وهو من كلم أ%هل السواد ل4ن المزة والغي ل يتمعان
ف بناء كلمة واحدة. ابن سيده ف ترجة وعي: الوعى الصوت واللبة، قال

يعقوب: عينه بدل من غي وغى أ%و غي وغى بدل منه، وال أ%علم.
@وف: الوفاء�: ضد الغ.د\ر، يقال: و.ف%ى بعهده وأ%و\ف%ى بعن؛ قال ابن

بري: وقد جعهما ط�ف%ي\ل الغ.ن.و,يe ف بيت واحد ف قوله:
أ%م_ا ابن ط%و\ق� فقد أ%و\ف%ى ب,ذ1م_ت1ه

كما و.ف%ى ب,قلص, الن_ج\م, حاد1يها
و.ف%ى ي.ف1ي و.فاءé فهو واف{. ابن سيده: وف%ى بالعهد و.فاءé؛ فأ%ما قول

الذل:
vواس\ت.أ}خ.ر.ت\ م1ائة vإذ ق%د_م'وا م1ائة

و.ف}ياv، وزاد'وا على ك1ل}ت.ي\ه,ما ع.د.دا
فقد يكون مصدر و.ف%ى مسموعاv وقد يوز أ%ن يكون قياساv غي مسموع، فإن

أ%با علي قد حكى أ%ن للشاعر أ%ن يأ}ت لكل9 ف%ع.ل% ب,ف%ع\ل� وإن ل ي'سمع،
وكذلك أ%و\ف%ى. الكسائي وأ%بو عبيدة: و.ف%ي\ت' بالعهد وأ%و\ف%ي\ت' به

سواء، قال شر: يقال و.ف%ى وأ%و\ف%ى، فمن قال وف%ى فإنه يقول ت.م_ كقولك
وف%ى لنا فلنD أ%ي ت.م_ لنا ق%و\ل�ه ول ي.غ\د1ر. وو.ف%ى هذا الطعام'

قفيزاv؛ قال الطيئة:
وف%ى ك%ي\ل% ل ن,يب� ول ب.ك%رات



أ%ي ت.م_، قال: ومن قال أ%و\ف%ى فمعناه أ%و\فان حق�ه أ%ي أ%ت.م_ه
ول ي.ن\ق�ص\ منه شيئاv، وكذلك أ%و\ف%ى الكيل% أ%ي أ%ته ول ينقص منه

شيئاv. قال أ%بو اليثم فيما رد� على شر: الذي قال شر ف و.ف%ى وأ%و\ف%ى
باطل ل معن له، إنا يقال أ%و\ف%ي\ت' بالعهد وو.ف%ي\ت' بالعهد. وكل© شيء

ف كتاب ال تعال من هذا فهو بال4لف، قال ال تعال: أ%و\ف�وا
بالع'قود، وأ%و\ف�وا بعهدي؛ يقال: وف%ى الكيل� وو.ف%ى الشيء� أ%ي ت.م_،

وأ%و\ف%ي\ت'ه أ%نا أ%ت%م\ته، قال ال تعال: وأ%وف�وا الكيل%؛ وف الديث:
فممرت بقوم ت'ق}ر.ض' ش1فاه'هم ك�ل�ما ق�ر,ض.ت\ وف%ت\ أ%ي ت.م_ت\

وطال%ت\؛ وف الديث: أ%ل%س\ت. ت'ن\ت1ج'ها وافيةv أ%عين'ها وآذان'ها. وف حديث
النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه قال: إنكم و.ف%ي\ت'م سبعي أ�م_ةv أ%نتم

خ.ي\ر'ها وأ%ك}ر.م'ها على ال أ%ي ت.م_ت الع1د_ة سبعي أ�مة بكم.
ووف%ى الشيء و'ف1يìا على ف�عول� أ%ي ت.م_ وكثر. والو.ف1يe: الواف1ي.

قال: وأ%ما قولم وف%ى ل فلن با ض.م1ن ل فهذا من باب أ%و\ف%ي\ت' له بكذا
وكذا وو.ف�يت' له بكذا ؛ قال ال4عشى:

وق%ب\ل%ك. ما أ%و\ف%ى الرeقاد' ب,جارة{
والو.ف1يe: الذي ي'عط1ي الق_ ويأ}خذ الق_. وف حديث زيد بن

أ%ر\ق%م.: و.ف%ت\ أ�ذ�ن'ك. وصد�ق ال حديث%ك، كأ%نه جعل أ�ذ�ن.ه ف الس_ماع
كالضام1نة1 بتصديق ما ح.ك%ت\، فلما نزل القرآن ف تقيق ذلك الب صارت

ال�ذن كأ%نا وافية بضمانا خارجة من التهمة فيما أ%د_ته إل اللسان، وف
رواية: أ%وف ال بأ�ذنه أ%ي أ%ظهر ص1د\ق%ه ف إ,خباره عما سعت أ�ذنه،

يقال: وف%ى بالشيء وأ%و\ف%ى ووف�ى بعن واحد. ورجل وفê وم1يفاء#: ذو
و.فاء، وقد وف%ى بن.ذ}ر,ه وأ%وفاه وأ%و\ف%ى به؛ وف التنزيل العزيز:

ي'وف�ون بالن_ذر، وحكى أ%بو زيد: وف�ى نذره وأ%و\فاه أ%ي أ%ب\ل%غه، وف
التنزيل العزيز: وإبراهيم. الذي و.ف�ى؛ قال الفراء: أ%ي ب.ل�غ%، يريد

ب.ل�غ% أ%ن} ليست ت.ز,ر' واز,ر.ةD و,ز\ر. أ�خرى أ%ي ل تمل الواز,رة� ذنب
غيها؛ وقال الزجاج: وف�ى إبراهيم' ما أ�م1ر. به وما ام\ت'ح1ن. به من ذبح

ولده فعز.م على ذلك حت ف%داه ال بذ1ب\ح عظيم، وام\ت'ح1ن. بالصب على
عذاب قومه وأ�م1ر بالخ\ت1تان، فقيل: وف�ى، وهي أ%بلغ من و.ف%ى ل4ن

الذي ام\ت'ح1ن. به من أ%عظم ال1ح.ن. وقال أبو بكر ف قولم الز.م,
الو.فاء: معن الوفاء ف اللغة ال�لق الشريف العال الر_ف1يع' من قولم: وف%ى



الشعر. فهو واف{ إذا زاد.؛ وو.ف%ي\ت له بالعهد أ%ف1ي؛ وواف%ي\ت' أ�واف1ي،
وقولم: ار\ض. من الوفاء بالل9فاء أ%ي بدون الق؛ وأ%نشد:

ول ح.ظYي الل�فاء� ول ال%س3يس'
وال�وافاة�: أ%ن ت'واف% إنساناv ف ال1يعاد، وت.واف%ينا ف اليعاد

وواف%ي\ت'ه فيه، وتو.ف�ى ال�د_ة: بل%غ.ها واس\ت.ك}م.لها، وهو من ذلك.
وأ%و\ف%ي\ت' الكان: أ%تيته؛ قال أ%بو ذؤ.يب:

vف1ي من ال4رض, م.ر\ب.أ�أ�ناد1ي إذا أ
ل4ن س.م1يع¬ ، ل%و\ أ�جاب'، ي.صي,ر'

أ�ف1ي: أ�ش\ر,ف' وآت؛ وقوله انادي أي كلما أ%شرفت على م.ر\ب.إ� من
ال4رض ناد.يت' يا دار' أ%ين أ%ه\ل%ك1، وكذلك أ%و\ف%ي\ت' عليه وأ%و\ف%ي\ت

فيه. وأ%و\ف%ي\ت' على ش.ر.ف{ من ال4رض إذا أ%ش\ر.ف}ت عليه، فأ%نا م'وف{،
وأ%و\ف%ى على الشيء أ%ي أ%ش\ر.ف.؛ وف حديث كعب بن مالك: أ%و\ف%ى على

س.ل}ع� أ%ي أ%ش\ر.ف. واط�ل%ع.. وواف%ى فلن: أ%ت.ى.
وتواف%ى القوم': تتامeوا . وواف%ي\ت' فلناv بكان كذا.

وو.ف%ى الشيء�: كث�ر.؛ وو.ف%ى ر,يش' ال%ناح, فهو واف{، وكل© شيء بل%غ
تام. الكمال فقد و.ف%ى وت�، وكذلك د1ر\هم¬ واف{ يعن به أ%نه يزن

م1ثقالv، وك%ي\لD واف{. وو.ف%ى الد>ر\ه.م' ال1ثقال%: عاد.ل%ه، والواف1ي:
درهم¬ وأ%ربعة� د.وان,يق.؛ قال شر: بلغن عن ابن عيينة أ%نه قال الواف1ي

درهم¬ ودان,قان1، وقال غيه: هو الذي و.ف%ى م1ثقالv، وقيل: درهم¬ واف{
وف%ى بز,نت1ه ل زيادة فيه ول نقص، وكل© ما ت� من كلم وغيه فقد

وف%ى، وأ%و\ف%ي\ت'ه أ%نا؛ قال غ%ي\لن� الر_ب.ع1ي:
أ%و\ف%ي\ت' الز_ر\ع. وف%و\ق. ال3يفاء

وعد_اه إل مفعولي، وهذا كما تقول: أ%عطيت الزرع ومنحته، وقد تقدم
الفرق بي التمام والوفاء.

والواف1ي من الش>ع\ر: ما اس\ت.وف%ى ف الستعمال ع1د_ة أ%جزائه ف
دائرته، وقيل: هو كل جزء يكن أ%ن يدخله الز>حاف فس.ل1م. منه.

والو.فاء: الط©ول؛ يقال ف الد'عاء3: مات فلن وأ%نت بو.فاء أ%ي بطول
ع'م'ر، تد\ع'و له بذلك؛ عن ابن ال4عراب. وأ%و\ف%ى الرجل% حق�ه وو.ف�اه

إ,ياه بعن: أ%ك}م.ل%ه له وأ%عطاه وافياv. وف التنزيل العزيز: وو.جد.
ال4 عند.ه فوف�اه حساب.ه. وت.و.ف�اه هو منه واس\ت.و\فاه: ل ي.د.ع\



منه شيئاv. ويقال أ%و\ف%ي\ته ح.ق�ه وو.ف�يته أ%ج\ره. ووف�ى الكيل%
وأ%وفاه: أ%ت.م_ه. وأ%و\ف%ى على الشيء وفيه: أ%ش\ر.ف.. وإنه ل1يفاء على

ال4ش\راف1 أ%ي ل يزال� ي'وف1ي عليها، وكذلك ال1مار. وع.ي¬ م1يفاء على
ال3كام إذا كان من عادته أ%ن ي'وف% عليها؛ وقال حيد ال4رقط يصف

المار:ع.ي\ران% م1يفاء� على الرeز'ون1،
ح.د_ الر_ب,يع,، أ%ر,ن{ أ%ر'ون1

ل خ.ط1ل, الر_ج\ع, ول ق%ر'ون1،
لح1ق, ب.ط}ن� ب,ق%راv س.م1ي,

ويروى: أ%ح\ق%ب. م1يفاء�، والو.ف}ي' من ال4رض: الش_ر.ف' ي'وف%ى عليه؛
قال كثي:

وإن} ط�و,ي.ت\ من دونه ال4رض' وان\ب.ر.ى،
ل1ن'ك}ب, الر>ياح,. و.ف}ي'ها وح.ف1ي'ها

وال1يف%ى وال1يفاة�، مقصوران، كذلك. التهذيب: واليفاة� الوضع الذي
ي'وف1ي ف%وقه الباز,ي ل3يناس الطي أ%و غيه، قال رؤ\بة:

ميفاء رؤوس فوره
(* قوله «قال رؤبة إل» كذا بالصل.)

وال1يف%ى: ط%ب.ق الت_نeور. قال رجل من العرب لطباخه: خ.لYب\
م1يفاك. حت ي.ن\ض.ج. الر_و\د.ق'، قال: خ.لYب\ أ%ي ط%ب>ق\، والر_و\د.ق':

الش>واء. وقال أ%بو الطاب: البيت الذي يطبخ فيه الج'رe يقال له
ال1يف%ى؛ روي ذلك عن ابن شيل.

وأ%و\ف%ى على المسي: زاد.، وكان ال4صمعي ي'نكره ث ع.ر.فه.
والو.فاة�: ال%ن,ي_ة�. والوفاة�: الوت. وت'و'فYي. فلن وت.و.ف�اه

ال إذا ق%ب.ض. ن.ف}س.ه، وف الصحاح: إذا ق%ب.ض. ر'وح.ه، وقال غيه:
ت.و.فYي اليت1 اس\ت1يفاء م'د_ت1ه الت و'ف1يت\ له وع.د.د أ%يام1ه وش'هوره

وأ%ع\وامه ف الدنيا. وت.و.ف�ي\ت' الال% منه واس\تو\ف%يته إذا أ%خذته
كله. وت.و.ف�ي\ت' ع.د.د القوم, إذا ع.د.د\تم ك�ل�هم؛ وأ%نشد أ%بو

عبيدة لنظور الو.ب\ر,ي:
إن� بن ال4د\ر.د1 ل%ي\س'وا م1ن\ أ%ح.د\،

ول ت.و.ف�اه'م\ ق�ر.يش¬ ف العدد\
أ%ي ل تعلهم قريش ت.مام عددهم ول ت.س\ت.وف بم عد.د.هم؛ ومن ذلك



قوله عز وجل: ال ي.ت.وف�ى ال4ن\ف�س. حي. م.و\ت1ها؛ أ%ي ي.س\ت.وف م'د.د
آجالم ف الدنيا، وقيل: ي.س\ت.و\ف ت.مام عد.د1هم إ,ل يوم القيامة،

وأ%م�ا ت.و.فYي النائم فهو اس\ت1يفاء وق}ت ع.ق}له وتييزه إ,ل أ%ن نام..
وقال الزجاج ف قوله: قل ي.ت.و.ف�اكم م.ل%ك' الوت، قال: هو من ت.و\ف1ية
العدد، تأ}ويله أ%ن ي.ق}ب,ض. أ%ر\واح.كم أ%جعي فل ينق�ص واحد منكم،
كما تقول: قد اس\ت.و\ف%ي\ت' من فلن وت.و.ف�يت منه ما ل عليه؛ تأ}ويله

أ%ن ل ي.ب\ق. عليه شيء. وقوله عز وجل: حت إذا جاءتم ر'س'ل�نا
ي.ت.و.ف�و\ن.هم؛ قال الزجاج: فيه، وال أ%علم، وجهان: يكون حت إذا جاءتم

ملئكة� الوت ي.ت.و.ف�و\ن.هم س.أ%ل�وهم عند ال�عاي.نة فيعترفون عند موتم
أ%نم كانوا كافرين، ل4نم قالوا لم أ%ين ما كنتم تدع'ون من دون ال؟
قالوا: ض.ل©وا عنا أ%ي بطلوا وذهبوا، ويوز أ%ن يكون، وال أ%علم، حت

إذا جاءتم ملئكة العذاب, يتوفونم، فيكون يتوفونم ف هذا الوضع على
vوهذا كما تقول: قد ق%ت.ل}ت' فلنا vضربي: أ%حدها ي.ت.و.ف�و\ن.هم عذابا

بالعذاب وإن ل يت، ودليل هذا القول قوله تعال: ويأ}ت1يه الوت' من
كلY م.كان{ وما هو ب.ي>ت؛ قال: ويوز أ%ن يكون ي.ت.و.ف�و\ن% ع1د_تم،

وهو أ%ضعف الوجهي، وال أعلم، وقد وافاه ح1مام'ه؛ وقوله أ%نشده ابن
جن:

ليت. الق1يامة% ، ي.و\م. ت'وف م'ص\ع.ب¬،
قامت\ على م'ض.ر� وح'ق_ ق1يام'ها

،Dوت.و\راة Dأ%راد.: و'وف%، فأ%بدل الواو تاء كقولم تال وت.و\ل
فيمن جعلها ف%و\ع.لة.

التهذيب: وأ%ما ال�وافاة الت يكتبها ك�ت_اب' د.واوين ال%راج ف
ح1سابات1هم فهي مأ}خوذة من قولك أ%و\ف%ي\ت'ه ح.ق�ه وو.ف�ي\ت'ه ح.ق�ه

وواف%ي\ته ح.ق�ه،كل ذلك بعن: أ%ت\م.م\ت' له ح.ق�ه، قال: وقد جاء فاع.ل}ت'
Dم'ناع.مة Dبعن أ%ف}عل}ت وف%ع_لت ف حروف بعن واحد. يقال: جارية

وم'ن.ع_مةD، وضاع.ف}ت' الشيء وأ%ض\ع.ف}ت'ه وض.ع_ف}ت'ه بعن، وت.عاه.د\ت'
الشيء وتع.ه_د\ته وباع.د\ته وب.ع_دته وأ%ب\ع.د\ت'ه، وقار.ب\ت' الصب

وق%ر_ب\ت'ه، وهو ي'عاط1ين الشيء وي'عط1ين؛ قال بشر بن أب خازم:
كأ%ن ال4ت\ح.م1ي_ة% قام. فيها،

ل�سن, د.لل1ها، ر.شأD م'واف



قال الباهلي: م'واف مثل� مفاجي؛ وأ%نشد:
وكأ%نا وافاك.، يوم. لق1يت.ها

من و.ح\ش و.ج�رة%، عاق1د¬ م'ت.ر.ب>ب'
وقيل: مواف قد واف ج,س\م'ه ج,سم. أ�مه أ%ي صار مثلها.

والو.فاء: موضع؛ قال ابن ح1لYزة%:
فال�ح.ي_اة� فالص>فاح' ف%أ%ع\نا
ق' ق%نان{ ف%عاذ1ب¬ فالو.فاء

وأ%و\ف: اسم رجل.
@وقي: وقاه' ال� و.ق}ياv و.و,قايةv وواق1يةv: صان.ه؛ قال أ%بو م.ع\ق1ل

ال�ذل9:
،vن_ ح.ظ9ا�ف%عاد. عليك1 إن� لك

وواق1يةv كواق1ية1 الك1لب,
وف الديث: ف%وق%ى أ%ح.د'كم وج\ه.ه النار.؛ و.ق%ي\ت' الشيء أ%ق1يه إذا

ص'ن\ت.ه وس.ت.ر\ت.ه عن ال4ذى، وهذا اللفظ خب أ�ريد به المر أي ل1ي.ق,
أ%حد'كم وجه.ه النار. بالطاعة والص_د.قة. وقوله ف حديث معاذ: وت.و.ق_

ك%رائ%م. أ%موال1هم أ%ي ت.ج.ن_ب\ها ول تأ}خ'ذ}ها ف الصد.قة ل4نا
ت.كر\م' على أ%ص\حابا وت.ع1زe، فخذ الوس.ط% ل العال ول الت_از,ل%،

وت.وق�ى وات_قى بعن؛ ومنه الديث: ت.ب.ق�ه\ وتو.ق�ه\ أ%ي اس\ت.ب\ق,
ن.ف}سك ول ت'ع.ر>ض\ها للت_ل%ف وت.ح.ر_ز\ من الفات وات_ق1ها؛ وقول

م'ه.ل}ه,ل:
ض.ر.ب.ت\ ص.د\ر.ها إل� وقالت:
يا ع.د1يìا ، لقد و.ق%ت\ك. ال4واقي

(*قوله «ضربت إل»هذا البيت نسبه الوهري وابن سيده إل مهلهل. وف
التكملة: وليس البيت لهلهل، وإنا هو لخيه عدي يرثي مهلهلv. وقيل

البيت:ظبية من ظباء وجرة تعطو
بيديها ف ناضر الوراق

أراد با امرأته؛ شبهها بالظباء فأجرى عليها أوصاف الظباء)
إ,نا أراد الواو ف جع واق1ية{، فهمز الواو ال�ول، ووقاه': صان.ه.

ووقاه ما ي.ك}ر.ه ووق�اه: ح.ماه' منه، والتخفيف أ%على. وف التنزيل
�العزيز: فوقاه'م' ال ش.ر_ ذلك اليوم,. والو,قاء� والو.قاء والو,قاية



والو.قاية� والو'قاية� والواق1ية�: كل© ما وق%ي\ت. به شيئاv وقال اللحيان:
كل© ذلك مصدر' و.ق%ي\ت'ه الشيء. وف الديث: من ع.صى ال ل ي.ق1ه منه

واق1يةD إ,ل بإ,ح\داث ت.و\بة{؛ وأ%نشد الباهليe وغيه للم'ت.ن.خ>ل
ال�ذ%ل:

ل ت.ق1ه الوت. وق1ي_ات'ه،
خ'ط� له ذلك ف ال%ه\ب,ل,

قال: وق1ي_ات'ه ما ت.و.ق�ى به من ماله، وال%ه\ب,ل�: ال�س\ت.و\د.ع'.
ويقال: وقاك. ال� ش.ر_ فلن و,قايةv. وف التنزيل العزيز: ما لم من

ال من واق�؛ أ%ي من داف1ع�. ووقاه ال� و,قاية، بالكسر، أ%ي ح.ف1ظ%ه.
والت_و\ق1ية�: الكلءة وال1ف}ظ�؛ قال:

إ,ن� ال�و.ق�ى م1ثل� ما وق�ي\ت'
وت.و.ق�ى وات_قى بعن. وقد تو.ق�ي\ت' وات_ق%ي\ت' الشيء وت.ق%ي\ت'ه

أ%ت_ق1يه وأ%ت\ق1يه ت'قvى وت.ق1ي_ةv وت1قاء: ح.ذ1ر\ت'ه؛ ال4خية عن
اللحيان، والسم الت_ق}وى، التاء بدل من الواو والواو بدل من الياء. وف

التنزيل العزيز: وآتاهم ت.ق}واهم؛ أ%ي جزاء ت.ق}واهم، وقيل: معناه
أ%ل%م.ه'م ت.ق}واهم، وقوله تعال: هو أ%هل� الت_ق}وى وأ%هل� ال%غ\ف1رة؛ أ%ي

هو أ%هلD أ%ن ي'ت_ق%ى ع1قابه وأ%هلD أ%ن ي'عم.ل% با يؤد�ي إ,ل
م.غ\ف1رته. وقوله تعال: يا أ%يها النبe ات_ق, ال؛ معناه اث}ب'ت على ت.ق}وى

ال3 ود'م\ عليه 
(* قوله «ودم عليه» هو ف الصل كالكم بتذكي

الضمي.) وقوله تعال: إ,ل أ%ن تتقوا منهم ت'قاةv؛ يوز أ%ن يكون مصدراv وأ%ن
يكون جعاv، والصدر أ%جود ل4ن ف القراءة ال�خرى: إ,ل أ%ن ت.ت_ق�وا

منهم ت.ق1ي_ةv؛ التعليل للفارسي. التهذيب: وقرأ% حيد ت.ق1ي_ة، وهو
وجه، إ,ل أ%ن ال�ول أ%شهر ف العربية، والتeقى يكتب بالياء.

والت_ق1يe: ال�ت_قي. وقالوا: ما أ%ت\قاه ل؛ فأ%ما قوله:
وم.ن ي.ت_ق\ فإ,ن� ال4 م.ع\ه'،

ور,ز\ق' ال3 م'ؤ\تاب¬ وغادي
فإ,نا أ%دخل جزماv على جزم؛ وقال ابن سيده: فإ,نه أ%راد ي.ت_ق, فأ%جرى

ت.ق1ف.، م1ن ي.ت_ق, فإ,ن، م'جرى ع.ل1م. فخفف، كقولم ع.ل}م. ف ع.ل1م..
ورجل ت.ق1يÒ من قوم أ%ت\ق1ياء وت'ق%واء؛ ال4خية نادرة، ونظيها



�س'خ.واء وس'ر.واء، وسيبويه ينع ذلك كله. وقوله تعال: قالت إ,ن أ%عوذ
v؛ تأ}ويله إ,ن أ%عوذ بال، فإ,ن كنت تقي�اvبالرحن منك. إ,ن كنت. ت.ق1ي�ا

فس.ت.ت_ع1ظ بتع.وeذي بال منك.، وقد ت.قي. ت'قvى. التهذيب: ابن
ال4عراب التeقاة� والت_ق1ي_ة� والت_ق}وى والت>قاء كله واحد. وروي عن ابن

السكيت قال: يقال ات_قاه بقه ي.ت_قيه وت.قاه ي.ت\ق1يه، وتقول ف
ال4مر: ت.ق\، وللمرأ%ة: ت.قي؛ قال عبد ال ابن ه.م_ام الس_ل�ول:

ز,ياد.ت.نا ن.ع\مان� ل ت.ن\س.ي.ن_ها،
ت.ق, ال4 ف1ينا والكتاب. الذي ت.ت\ل�و

بن ال4مر على الخفف، فاستغن عن ال4لف فيه بركة الرف الثان ف
الستقبل، وأ%صل ي.ت.قي ي.ت_ق1ي، فحذفت التاء ال�ول، وعليه ما أ�نشده

ال4صمعي، قال: أ%نشدن عيسى بن ع'مر ل�فاف بن ن'د\بة:
ج.لها الص_ي\ق%ل�ون% فأ%خ\ل%ص'وها

خ1فافاv، كل©ها ي.ت.قي بأ%ثر
أ%ي كلها يستقبلك بف1ر,ن\د1ه؛ رأ%يت هنا حاشية بط الشيخ رضي> الدين

الشاط1ب، رحه ال، قال: قال أبو عمرو وزعم سيبويه أ%نم يقولون ت.ق%ى
ال4 رجل فع.ل خ.ي\راv؛ يريدون ات_قى ال4 رجل، فيحذفون ويفقون، قال:

وتقول أ%نت ت.ت\قي ال4 وت1ت\قي ال4، على لغة من قال ت.ع\ل%م'
وت1ع\ل%م'، وت1ع\ل%م'، بالكسر: لغة قي\س وت.م1يم وأ%س.د ور.بيعة% وعام_ة1 العرب،

وأ%ما أ%هل الجاز وقوم¬ من أ%عجاز ه.واز,ن% وأ%ز\د1 الس_راة وبعض,
ه'ذيل فيقولون ت.ع\ل%م، والقرآن عليها، قال: وزعم ال4خفش أ%ن كل م.ن ورد

علينا من ال4عراب ل يقل إ,ل ت1ع\ل%م، بالكسر، قال: نقلته من نوادر أ%ب
زيد. قال أ%بو بكر: رجل ت.ق1يÒ، وي'جمع أ%ت\ق1ياء، معناه أ%نه م'و.ق¼

ن.ف}س.ه من العذاب والعاصي بالعمل الصال، وأ%صله من و.ق%ي\ت' ن.ف}سي
أ%قيها؛ قال النحويون: ال4صل و.ق�وي¬، فأ%بدلوا من الواو ال�ول تاء كما

قالوا م'ت_ز,ر، وال4صل م'وت.ز,ر، وأ%بدلوا من الواو الثانية ياء
وأ%دغموها ف الياء الت بعدها، وكسروا القاف لتصبح الياء؛ قال أ%بو بكر:

والختيار عندي ف ت.ق1ي� أ%نه من الفعل ف%ع1يل، فأ%دغموا الياء ال�ول ف
الثانية، الدليل على هذا جعهم إ,ياه أ%تقياء كما قالوا و.لê وأ%و\ل1ياء،

ومن قال هو ف%ع'ول قال: ل�ا أ%شبه فعيلv ج'مع كجمعه، قال أ%بو منصور:
ات_قى ي.ت_قي كان ف ال4صل او\ت.قى، على افتعل، فقلبت الواو ياء



لنكسار ما قبلها، وأ�بدلت منها التاء وأ�دغمت، فلما كثر استعماله على لفظ
الفتعال توهوا أ%ن التاء4 من نفس الرف فجعلوه إ,ت.قى ي.ت.قي، بفتح التاء

فيهما مففة، ث ل يدوا له مثالv ف كلمهم ي'لحقونه به فقالوا ت.قى
ي.ت_قي مثل ق%ضى ي.ق}ض1ي؛ قال ابن بري: أ%دخل هزة الوصل على ت.قى،

والتاء مركة، ل4ن� أ%صلها السكون، والشهور ت.قى ي.ت_قي من غي هز وصل
لتحرك التاء؛ قال أ%بو أ%وس:

ت.قاك. بك%ع\ب� واح1د{ وت.ل%ذ©ه
�ي.داك.، إ,ذا ه'ز_ بالك%ف> ي.ع\س3ل

أ%ي ت.ل%ق�اك. برمح كأ%نه كعب واحد، يريد ات_قاك بك%ع\ب وهو يصف
ر'م\حاv؛ وقال ال4سدي:

ول أ%ت\قي الغ.ي'ور. إ,ذا ر.آن،
وم1ث}لي ل�ز_ بال%م1س, الر_ب,يس,

الر_بيس': الد_اهي ال�ن\ك%ر، يقال: داه1يةD ر.ب\ساء، ومن رواها
بتحريك التاء فإ,نا هو على ما ذكر من التخفيف؛ قال ابن بري: والصحيح ف هذا

البيت وف بيت خ'فاف بن ن.دبة ي.ت.قي وأ%ت.قي، بفتح التاء ل غي، قال:
وقد أ%نكر أ%بو سعيد ت.ق%ى ي.ت\قي ت.ق}ياv، وقال: يلزم أ%ن يقال ف ال4مر

ات\ق,، ول يقال ذلك، قال: وهذا هو الصحيح. التهذيب. ات_قى كان ف
ال4صل او\ت.قى، والتاء فيها تاء الفتعال فأ�دغمت الواو ف التاء وشددت فقيل

ات_قى، ث حذفوا أ%لف الوصل والواو الت انقلبت تاء فقيل ت.قى ي.ت\قي
بعن استقبل الشيء وت.و.ق�اه، وإ,ذا قالوا ات_قى ي.ت_قي فالعن أ%نه

Òت.ق1ي Òويقال ف ال4ول ت.قى ي.ت\قي وي.ت\قي. ورجل و.ق1ي ،vصار ت.ق1ي�ا
بعن واحد. وروي عن أ%ب العباس أ%نه سع ابن ال4عراب يقول: واحدة

التeقى ت'قاة مثل ط�لة وط�لvى، وهذان الرفان نادران؛ قال ال4زهري:
وأ%صل الرف و.قى ي.قي، ولكن التاء4 صارت لزمة لذه الروف فصارت كال4صلية،

قال: ولذلك كتبتها ف باب التاء. وف الديث: إ,نا ال3مام ج'ن_ة
ي'ت_قى به وي'قات.ل من ورائه أ%ي أ%نه ي'د\ف%ع' به الع.د'وe وي'ت_قى

بق�و�ته، والتاء� فيها مبدلة من الواو لن أ%صلها من الو,قاية، وتقديرها
او\ت.قى، فقلبت وأ�دغمت، فلما كثر استعمال�ها توهوا أ%ن التاء4 من نفس الرف

فقالوا ات_قى ي.ت_قي، بفتح التاء فيهما. 
(* قوله«فقالوا اتقي يتقي بفتح



التاء فيهما» كذا ف الصل وبعض نسخ النهاية بألفي قبل تاء اتقى. ولعله
فقالوا: تقى يتقي، بألف واحدة، فتكون التاء مففة مفتوحة فيهما. ويؤيده
ما ف نسخ النهاية عقبه: وربا قالوا تقى يتقي كرمى يرمي.) وف الديث:

كنا إ,ذا اح\م.ر_ الب.أ}س' ات_ق%ينا برسول, ال،صلى ال عليه وسلم،
أ%ي جعلناه و,قاية لنا من الع.د'و� ق�د_ام.نا واس\ت.ق}ب.ل}نا العدو_ به

وق�م\نا خ.ل}ف%ه و,قاية. وف الديث: قلت' وهل للس_يف1 من ت.ق1ي_ة{؟
�قال: ن.ع.م\، ت.ق1ي_ة على أ%قذاء وه'د\نةD على د.خ.ن�؛ الت_ق1ي_ة

والتeقاة� بعن، يريد أ%نم ي.ت_ق�ون بعض'هم بعضاv وي'ظهرون الصeل}ح.
والت>فاق وباطنهم بلف ذلك. قال: والت_ق}وى اسم، وموضع التاء واو وأ%صلها

و.ق}و.ى، وهي ف%ع\لى من و.ق%ي\ت'، وقال ف موضع آخر: الت_قوى أ%صلها
و.ق}و.ى من و.ق%ي\ت'، فلما ف�ت1حت ق�ل1بت الواو تاء، ث تركت التاء� ف

تصريف الفعل على حالا ف التeقى والت_قوى والت_ق1ي_ة1 والت_ق1ي>
والت>قاء3، قال: والتeفاة� جع، ويمع ت'ق1ي�اv، كال�باة1 وت'ج\مع

أ�ب,ي�اv، وت.ق1يÒ كان ف ال4صل و.ق�وي¬، على ف%ع'ول�، فقلبت الواو ال�ول
تاء كما قالوا ت.و\ل وأ%صله و.و\ل%ج، قالوا: والثانية قلبت ياء للياء3

ال4خية، ث أ�دغمت ف الثانية فقيل ت.ق1يÒ، وقيل: ت.قيÒ كان ف ال4صل
و.ق1ي�اv، كأ%نه ف%ع1يل، ولذلك جع على أ%ت\ق1ياء. الوهري: الت_ق}وى

والتeقى واحد، والواو مبدلة من الياء3 على ما ذكر ف ر.ي�ا. وحكى ابن بري
:�عن القزاز: أ%ن ت'قvى جع ت'قاة مثل ط�لة{ وط�لvى. والتeقاة

الت_ق1ي_ة�، يقال: ات_قى ت.ق1ي_ةv وت'قاةv مثل ات_خ.م. ت'خ.مةv؛ قال ابن بري:
جعلهم هذه الصادر لت_قى دون ت.قى يشهد لصحة قول أ%ب سعيد التقد�م

إنه ل يسمع ت.قى ي.ت\قي وإ,نا سع ت.قى ي.ت.قي مذوفاv من ات_قى.
والو,قاية� الت للنساء3، والو.قاية�، بالفتح لغة، والو,قاء� والو.قاء�: ما

.vو.ق%ي\ت. به شيئا
وال�وق1ي_ة�: ز,نة� س.بعة م.ثاق1يل% وزنة أ%ربعي درهاv، وإن جعلتها

ف�ع\ل1ي_ة فهي من غي هذا الباب؛ وقال اللحيان: هي ال�وق1ي_ة� وجعها
أ%واق1يe، والو.ق1ي�ة�، وهي قليلة، وجعها و.قايا. وف حديث النب، صلى

ال عليه وسلم: أ%نه ل ي'ص\د1ق ام\رأ%ةv من ن,سائه أ%كثر من اثنت
،vون.ش¼؛ فسرها ماهد فقال: ال�وق1ي_ة أ%ربعون درها vوق1ي_ة�عشرة أ

والن_شe عشرون. غيه: الو.قي_ة وزن من أ%وزان الدeه\ن,، قال ال4زهري:



واللغة أ�وق1ي_ةD، وجعها أ%واقيe وأ%واق�. وف حديث آخر مرفوع: ليس
فيما دون خس أ%واق� من الو.ر,ق ص.د.ق%ةD؛ قال أ%بو منصور: خس' أ%واق�

مائتا د1ر\هم، وهذا يقق ما قال ماهد، وقد ورد بغي هذه الرواية: ل ص.د.قة
ف أ%ق%ل� م1ن خس, أ%واق1ي، والمع يشد_د ويفف مثل أ�ث}ف1ي_ة{

وأ%ثاف1ي_ وأثاف{، قال: وربا ييء ف الديث و'ق1ي�ة وليست بالعالية وهزتا
زائدة، قال: وكانت ال�وق1ي_ة قدياv عبارة عن أ%ربعي درهاv، وهي ف

غي الديث نصف سدس الر>ط}ل,، وهو جزء من اثن عشر جزءاv، وتتلف
باختلف اصطلح البلد. قال الوهري: ال�وقي_ة ف الديث، بضم المزة وتشديد

الياء، اسم ل4ربعي درهاv، ووزنه أ�ف}عولةD، وال4لف زائدة، وف بعض
الروايات و'ق1ية، بغي أ%لف، وهي لغة عامية، وكذلك كان فيما مضى، وأ%ما

اليوم فيما ي.تعار.ف�ها الناس وي'ق%د>ر عليه ال4طباء فال�وقية عندهم عشرة
دراهم وخسة أ%سباع درهم، وهو إ,س\تار وثلثا إ,س\تار، والمع ال4واقي،
مشدداv، وإ,ن شئت خففت الياء ف المع. وال4واق1ي أ%يضاv: جع واق1ية{؛

وأ%نشد بيت مه.ل}ه,ل�: لقد\ و.ق%ت\ك. ال4واق1ي، وقد تقد�م ف صدر هذه
الترجة، قال: وأ%صله وو.اق1ي ل4نه ف%واع1ل، إ,ل أ%نم كرهوا اجتماع

.vالواوين فقلبوا ال�ول أ%لفا
وس.ر\ج¬ واق�: غي م1ع\ق%ر، وف التهذيب: ل يكن م1ع\ق%راv، وما

أ%و\قاه، وكذلك الر_ح\ل، وقال اللحيان: س.ر\ج¬ واق� ب.ي�ن الو,قاء، مدود،
وس.رج¬ و.ق1يÒ بي>ن الو'ق1ي>. وو.ق%ى من ال%ف%ى و.ق}ياv: كو.ج.ى؛ قال

امرؤ القيس:
وص'م¼ ص1لب� ما ي.ق1ي. م1ن. الو.ج.ى،
كأ%ن� م.كان% الر>د\ف1 من\ه عل%ى رال,

ويقال: فرس واق� إ,ذا كان ي.هاب' الشي. من و.ج.ع ي.ج,ده ف حاف1ره، وقد
و.ق%ى ي.ق1ي؛ عن ال4صمعي، وقيل: فرس واق� إ,ذا ح.ف1ي. من غ1ل%ظ1

ال4رض, ور,ق�ة1 الاف1ر ف%و.ق%ى حاف1ر'ه الوضع الغليظ؛ قال ابن
أ%حر:ت.م\ش1ي بأ%و\ظ1فة{ ش1داد{ أ%س\ر'ها،

ش'م> الس�ناب,ك ل ت.ق1ي بال�د\ج'د1
أ%ي ل تشتكي ح'زونة% ال4رض لص.لبة ح.واف1رها. وفرس واق1يةD: للت با

ظ%ل}ع¬، والمع ال4واق1ي. وسرج¬ واق� إ,ذا ل يكن م1ع\ق%راv. قال ابن
بري: والواق1ية� والواق1ي بعن الصدر؛ قال أ%فيون التغ\لب:



ل%ع.م\ر'ك ما ي.د\ر,ي الف%ت.ى كي\ف. يت_ق1ي،
إ,ذا ه'و ل ي.ج\ع.ل} له ال� واق1يا

ويقال للشجاع: م'و.ق¾ى أ%ي م.و\ق1يÒ ج,دìا. و.ق, على ظ%ل}ع1ك أ%ي
الز.م\ه وار\ب.ع\ عليه، مثل ار\ق. على ظ%ل}ع1ك، وقد يقال: ق, على ظ%ل}ع1ك

.vوو'ق1ي�ا vأ%م\ر.ك، فتقول: قد و.ق%ي\ت' و.ق}يا vأ%ي أ%ص\ل1ح\ أ%و_ل
التهذيب: أ%بو عبيدة ف باب الطYي.ة1 والف%أ}ل,: الواق1ي الصeر.د' مثل

القاض1ي؛ قال م'ر.قYش:
ول%ق%د\ غ%د.و\ت'، وكنت' ل
أ%غ}د'و، على واق� وحات1م\

ف%إ,ذا ال4شائ1م' كال4يا
م1ن,، وال4يام1ن' كال4شائ1م\

قال أ%بو اليثم: قيل للصeر.د واق� ل4نه ل ي.نب.س3ط ف مشيه، فش'ب�ه
بالواق1ي من الد_واب> إ,ذا ح.ف1ي.. والواق1ي: الصeر.د'؛ قال خ'ث%ي\م'

بن ع.د1ي�، وقيل: هو للر_ق�اص 
(* قوله« للرقاص إل» ف التكملة: هو لقب

خثيم بن عدي، وهو صريح كلم رضي الدين بعد) الكلب يدح مسعود بن ب.ج\ر،
قال ابن بري: وهو الصحيح:

وج.د\ت' أ%باك. ال%ي\ر. ب.ج\راv ب,ن.ج\وة{
بن.اها له م.ج\د¬ أ%ش.مÒ ق�ماق1م'

وليس ب,ه.ي_اب�، إ,ذا ش.د_ ر.ح\ل%ه،
يقول: ع.دان,ي الي.و\م. واق� وحات1م'،
،vولكنه ي.م\ض1ي على ذاك. م'ق}د1ما
إ,ذا ص.د_ عن تلك. ال%نات1 ال�ثار,م'

ورأ%يت بط الشيخ ر.ض1ي> الدين الشاطب، رحه ال، قال: وف جهرة
النسب لبن الكلب وعدي� بن غ�ط%ي\ف1 بن ن'و.ي\ل� الشاعر وابنه خ'ث%ي\م¬،

قال: وهو الر_ق�اص الشاعر القائل لسعود بن بر الزeهري�:
وجدت' أ%باك الي براv بنجوة

بناها له مد¬ أ%شم ق�ماقم'
قال ابن سيده: وعندي أ%ن� واق� حكاية صوته، فإ,ن كان ذلك فاشتقاقه غي
معروف. قال الوهري�: ويقال هو الواق,، بكسر القاف بل ياء، ل4نه سي



بذلك لكاية صوته.
وابن و.قاء أ%و و,قاء: رجل من العرب، وال أ%علم.

@وكي: الو,كاء: كل© س.ي\ر أ%و خيط ي'ش.دe به ف%م' الس>قاء أ%و
الو,عاء. وقد أ%وك%يت'ه بالو,كاء إ,يكاء إ,ذا شددته. ابن سيده: الو,كاء ر,باط

الق1ر\بة1 وغيها الذي ي'شد به رأ}س'ها. وف الديث: اح\ف%ظ} ع1فاص.ها
وو,كاءها. وف حديث الل©ق%طة1: اع\ر,ف\ و,كاءها وع1فاص.ها؛ الو,كاء: اليط

الذي ت'شد� به الصeر�ة والكيس وغيها. وأ%و\ك%ى على ما ف س1قائه إ,ذا
ش.د_ه بالو,كاء. وف الديث: أ%و\ك�وا ال4س\ق1ية% أ%ي ش'دeوا ر'ووسها

بالو,كاء لئل يدخ'ل%ها حيوان أ%و ي.س\ق�ط% فيها شيء. يقال: أ%و\ك%ي\ت'
الس>قاء أ�وكيه إ,يكاء، فهو م'وكvى. وف الديث: ن.هى عن الدeب�اء
وال�ز.ف�ت1 وعليكم بال�وك%ى أ%ي الس>قاء ال%ش\دود الرأ}س ل4ن� الس>قاء
ال�وك%ى ق%ل�ما ي.غ\ف�ل� عنه صاحب'ه لئل ي.شتد_ فيه الشراب فينشق فهو

ي.ت.ع.ه_د'ه كثياv. ابن سيده: وقد وك%ى الق1ربة% وأ%و\كاها وأ%و\ك%ى
عليها، وإ,ن� فلناv ل%و,كاء# ما ي.ب,ضe بشيء، وسأ%لناه فأ%و\ك%ى علينا

أ%ي ب.خ1ل%. وف الديث: إ,ن� الع.ي\ن. و,كاء� الس_ه1، فإ,ذا نام.
أ%حد'كم فل}ي.ت.و.ض_أ}؛ ج.عل% اليقظة للس\ت كالو,كاء للق1ربة، كما أ%ن�
الو,كاء4 ينع' ما ف القربة أ%ن} ي.خ\رج كذلك الي.ق%ظة تنع الس\ت. أ%ن

ت'ح\د1ث إ,ل� بالختيار,، والس_ه': ح.ل}قة� الدeبر، وكن بالعي عن
اليقظة ل4ن النائم ل عي له ت'ب\ص1ر. وف حديث آخر: إ,ذا نام.ت1 الع.ي\ن'

اس\ت.ط}ل%ق. الو,كاء، وكل©ه على الثل. وكل© ما ش'د_ رأ}س'ه م1ن
و,عاء ونوه و,كاء؛ ومنه قول السن: يا ابن. آدم.، جعاv ف و,عاء وش.دìا ف

وكاء؛ جعل الو,كاء ههنا كال1راب. وف حديث أ%س\ماء: قال لا أ%ع\ط1ي
ول ت'وكي ف%ي'وكى عليك1 أ%ي ل ت.د_خ1ري وت.ش'د>ي ما عندك وتنعي ما ف
:vيدك فتنقطع ماد�ة الرزق عنك. وأ%و\ك%ى فمه: سد�ه. وفلن ي'وك1ي فلنا

يأ}مره أ%ن ي.س'د_ فاه ويسكت. وف حديث الزبي: أ%نه كان ي'وكي بي
الص_فا وال%ر\وة س.ع\ياv أ%ي ي.مل4 ما بينهما س.ع\ياv كما ي'وكى الس>قاء

بعد ال%ل}ء، وقيل: كان يسكت؛ قال أ%بو عبيد: هو عندي من ال3مساك عن
الكلم أ%ي ل يتكل�م كأ%نه ي'وكي فاه فل يتكل�م، ويروى عن أ%عراب أ%نه
سع رجلv ي.تكل�م فقال: أ%و\ك1 ح.ل}قك أ%ي س'د_ ف%م.ك واسكت؛ قال أ%بو

منصور: وفيه وجه آخر، قال: وهو أ%صح عندي ما ذهب إ,ليه أ%بو عبيد، وذلك



ل4ن ال3يكاء ف كلم العرب يكون بعن الس_ع\ي الشديد، وما يدل عليه
قوله ف حديث الزبي: إ,نه كان ي'وكي ما بينهما س.ع\ياv، قال: وقرأ%ت ف

نوادر ال4عراب الفوظة عنهم: الزeواز,ية ال�وكي الذي يت.شدد' ف
م.ش\ي,ه، فمعن ال�وكي الذي يتشدد ف مشيه. وروي عن أ%حد بن صال أ%نه قال

،vف حديث الزبي: إ,نه كان إ,ذا طاف بالبيت أ%وكى الث�لث% س.ع\يا
يقول: جعله كله سعياv، قال أ%بو عبيد، بعد أ%ن ذكر ف تفسي حديث الزبي ما

ذكرنا قال: إ,ن صح أ%نه كان ي'وكي ما بي الصفا والروة سعياv فإ,ن وجهه
أ%ن يل4 ما بينهما سعياv ل يشي على هينته ف شيء من ذلك، قال: وهذا

مشب_ه بالسقاء أ%و غيه ي'مل ماء ث ي'وكى عليه حيث انتهى الم\ت1لء؛
قال ال4زهري: وإ,نا قيل للذي يشتد ع.د\و'ه م'وك{ ل4نه كأ%نه قد مل4 ما

بي خ.واء3 رجليه ع.د\واv وأ%و\كى عليه، والعرب تقول: مل4 الف%رس'
ف�روج. د.وار,جه ع.د\واv إ,ذا اشتد_ ح'ض\ره، والس>قاء إ,نا يوكى على

م.ل}ئ1ه. ابن شيل: اس\ت.و\كى بطن ال3نسان وهو أ%ن ل يرج منه ن.ج\و'ه. ويقال
للسقاء ونوه إ,ذا ام\تل4: قد اس\ت.و\كى. وو.ك�ى الفرس' ال%ي\دان%

ش.دìا: م.ل4ه، وهو من هذا. ويقال: اس\ت.و\ك%ت1 الناقة واستوكت1 ال3بل
eويقال: فلن م'وكي الغ'ل}مة وم'ز,ك .vاس\ت1يكاء إ,ذا امتل4ت س1م.نا
الغ'ل}مة وم'ش1ط© الغ'ل}مة إ,ذا كانت به حاجة شديدة إ,ل اللط.

@ر: ت.ق\، وللمرأ%ة: ت.قي؛ قال عبد ال ابن ه.م_ام الس_ل�ول:
ز,ياد.ت.نا ن.ع\مان� ل ت.ن\س.ي.ن_ها،

ت.ق, ال4 ف1ينا والكتاب. الذي ت.ت\ل�و
بن ال4مر على الخفف، فاستغن عن ال4لف فيه بركة الرف الثان ف

الستقبل، وأ%صل ي.ت.قي ي.ت_ق1ي، فحذفت التاء ال�ول، وعليه ما أ�نشده
ال4صمعي، قال: أ%نشدن عيسى بن ع'مر ل�فاف بن ن'د\بة:

ج.لها الص_ي\ق%ل�ون% فأ%خ\ل%ص'وها
خ1فافاv، كل©ها ي.ت.قي بأ%ثر

أ%ي كلها يستقبلك بف1ر,ن\د1ه؛ رأ%يت هنا حاشية بط الشيخ رضي> الدين
الشاط1ب، رحه ال، قال: قال أبو عمرو وزعم سيبويه أ%نم يقولون ت.ق%ى
ال4 رجل فع.ل خ.ي\راv؛ يريدون ات_قى ال4 رجل، فيحذفون ويفقون، قال:

وتقول أ%نت ت.ت\قي ال4 وت1ت\قي ال4، على لغة من قال ت.ع\ل%م'
وت1ع\ل%م'، وت1ع\ل%م'، بالكسر: لغة قي\س وت.م1يم وأ%س.د ور.بيعة% وعام_ة1 العرب،



وأ%ما أ%هل الجاز وقوم¬ من أ%عجاز ه.واز,ن% وأ%ز\د1 الس_راة وبعض,
ه'ذيل فيقولون ت.ع\ل%م، والقرآن عليها، قال: وزعم ال4خفش أ%ن كل م.ن ورد

علينا من ال4عراب ل يقل إ,ل ت1ع\ل%م، بالكسر، قال: نقلته من نوادر أ%ب
زيد. قال أ%بو بكر: رجل ت.ق1يÒ، وي'جمع أ%ت\ق1ياء، معناه أ%نه م'و.ق¼

ن.ف}س.ه من العذاب والعاصي بالعمل الصال، وأ%صله من و.ق%ي\ت' ن.ف}سي
أ%قيها؛ قال النحويون: ال4صل و.ق�وي¬، فأ%بدلوا من الواو ال�ول تاء كما

قالوا م'ت_ز,ر، وال4صل م'وت.ز,ر، وأ%بدلوا من الواو الثانية ياء
وأ%دغموها ف الياء الت بعدها، وكسروا القاف لتصبح الياء؛ قال أ%بو بكر:

والختيار عندي ف ت.ق1ي� أ%نه من الفعل ف%ع1يل، فأ%دغموا الياء ال�ول ف
الثانية، الدليل على هذا جعهم إ,ياه أ%تقياء كما قالوا و.لê وأ%و\ل1ياء،

ومن قال هو ف%ع'ول قال: ل�ا أ%شبه فعيلv ج'مع كجمعه، قال أ%بو منصور:
ات_قى ي.ت_قي كان ف ال4صل او\ت.قى، على افتعل، فقلبت الواو ياء

لنكسار ما قبلها، وأ�بدلت منها التاء وأ�دغمت، فلما كثر استعماله على لفظ
الفتعال توهوا أ%ن التاء4 من نفس الرف فجعلوه إ,ت.قى ي.ت.قي، بفتح التاء

فيهما مففة، ث ل يدوا له مثالv ف كلمهم ي'لحقونه به فقالوا ت.قى
ي.ت_قي مثل ق%ضى ي.ق}ض1ي؛ قال ابن بري: أ%دخل هزة الوصل على ت.قى،

والتاء مركة، ل4ن� أ%صلها السكون، والشهور ت.قى ي.ت_قي من غي هز وصل
لتحرك التاء؛ قال أ%بو أ%وس:

ت.قاك. بك%ع\ب� واح1د{ وت.ل%ذ©ه
�ي.داك.، إ,ذا ه'ز_ بالك%ف> ي.ع\س3ل

أ%ي ت.ل%ق�اك. برمح كأ%نه كعب واحد، يريد ات_قاك بك%ع\ب وهو يصف
ر'م\حاv؛ وقال ال4سدي:

ول أ%ت\قي الغ.ي'ور. إ,ذا ر.آن،
وم1ث}لي ل�ز_ بال%م1س, الر_ب,يس,

الر_بيس': الد_اهي ال�ن\ك%ر، يقال: داه1يةD ر.ب\ساء، ومن رواها
بتحريك التاء فإ,نا هو على ما ذكر من التخفيف؛ قال ابن بري: والصحيح ف هذا

البيت وف بيت خ'فاف بن ن.دبة ي.ت.قي وأ%ت.قي، بفتح التاء ل غي، قال:
وقد أ%نكر أ%بو سعيد ت.ق%ى ي.ت\قي ت.ق}ياv، وقال: يلزم أ%ن يقال ف ال4مر

ات\ق,، ول يقال ذلك، قال: وهذا هو الصحيح. التهذيب. ات_قى كان ف
ال4صل او\ت.قى، والتاء فيها تاء الفتعال فأ�دغمت الواو ف التاء وشددت فقيل



ات_قى، ث حذفوا أ%لف الوصل والواو الت انقلبت تاء فقيل ت.قى ي.ت\قي
بعن استقبل الشيء وت.و.ق�اه، وإ,ذا قالوا ات_قى ي.ت_قي فالعن أ%نه

Òت.ق1ي Òويقال ف ال4ول ت.قى ي.ت\قي وي.ت\قي. ورجل و.ق1ي ،vصار ت.ق1ي�ا
بعن واحد. وروي عن أ%ب العباس أ%نه سع ابن ال4عراب يقول: واحدة

التeقى ت'قاة مثل ط�لة وط�لvى، وهذان الرفان نادران؛ قال ال4زهري:
وأ%صل الرف و.قى ي.قي، ولكن التاء4 صارت لزمة لذه الروف فصارت كال4صلية،

قال: ولذلك كتبتها ف باب التاء. وف الديث: إ,نا ال3مام ج'ن_ة
ي'ت_قى به وي'قات.ل من ورائه أ%ي أ%نه ي'د\ف%ع' به الع.د'وe وي'ت_قى

بق�و�ته، والتاء� فيها مبدلة من الواو لن أ%صلها من الو,قاية، وتقديرها
او\ت.قى، فقلبت وأ�دغمت، فلما كثر استعمال�ها توهوا أ%ن التاء4 من نفس الرف

فقالوا ات_قى ي.ت_قي، بفتح التاء فيهما. 
(* قوله«فقالوا اتقي يتقي بفتح

التاء فيهما» كذا ف الصل وبعض نسخ النهاية بألفي قبل تاء اتقى. ولعله
فقالوا: تقى يتقي، بألف واحدة، فتكون التاء مففة مفتوحة فيهما. ويؤيده
ما ف نسخ النهاية عقبه: وربا قالوا تقى يتقي كرمى يرمي.) وف الديث:

كنا إ,ذا اح\م.ر_ الب.أ}س' ات_ق%ينا برسول, ال،صلى ال عليه وسلم،
أ%ي جعلناه و,قاية لنا من الع.د'و� ق�د_ام.نا واس\ت.ق}ب.ل}نا العدو_ به

وق�م\نا خ.ل}ف%ه و,قاية. وف الديث: قلت' وهل للس_يف1 من ت.ق1ي_ة{؟
�قال: ن.ع.م\، ت.ق1ي_ة على أ%قذاء وه'د\نةD على د.خ.ن�؛ الت_ق1ي_ة

والتeقاة� بعن، يريد أ%نم ي.ت_ق�ون بعض'هم بعضاv وي'ظهرون الصeل}ح.
والت>فاق وباطنهم بلف ذلك. قال: والت_ق}وى اسم، وموضع التاء واو وأ%صلها

و.ق}و.ى، وهي ف%ع\لى من و.ق%ي\ت'، وقال ف موضع آخر: الت_قوى أ%صلها
و.ق}و.ى من و.ق%ي\ت'، فلما ف�ت1حت ق�ل1بت الواو تاء، ث تركت التاء� ف

تصريف الفعل على حالا ف التeقى والت_قوى والت_ق1ي_ة1 والت_ق1ي>
والت>قاء3، قال: والتeفاة� جع، ويمع ت'ق1ي�اv، كال�باة1 وت'ج\مع

أ�ب,ي�اv، وت.ق1يÒ كان ف ال4صل و.ق�وي¬، على ف%ع'ول�، فقلبت الواو ال�ول
تاء كما قالوا ت.و\ل وأ%صله و.و\ل%ج، قالوا: والثانية قلبت ياء للياء3

ال4خية، ث أ�دغمت ف الثانية فقيل ت.ق1يÒ، وقيل: ت.قيÒ كان ف ال4صل
و.ق1ي�اv، كأ%نه ف%ع1يل، ولذلك جع على أ%ت\ق1ياء. الوهري: الت_ق}وى

والتeقى واحد، والواو مبدلة من الياء3 على ما ذكر ف ر.ي�ا. وحكى ابن بري



:�عن القزاز: أ%ن ت'قvى جع ت'قاة مثل ط�لة{ وط�لvى. والتeقاة
الت_ق1ي_ة�، يقال: ات_قى ت.ق1ي_ةv وت'قاةv مثل ات_خ.م. ت'خ.مةv؛ قال ابن بري:

جعلهم هذه الصادر لت_قى دون ت.قى يشهد لصحة قول أ%ب سعيد التقد�م
إنه ل يسمع ت.قى ي.ت\قي وإ,نا سع ت.قى ي.ت.قي مذوفاv من ات_قى.

والو,قاية� الت للنساء3، والو.قاية�، بالفتح لغة، والو,قاء� والو.قاء�: ما
.vو.ق%ي\ت. به شيئا

وال�وق1ي_ة�: ز,نة� س.بعة م.ثاق1يل% وزنة أ%ربعي درهاv، وإن جعلتها
ف�ع\ل1ي_ة فهي من غي هذا الباب؛ وقال اللحيان: هي ال�وق1ي_ة� وجعها

أ%واق1يe، والو.ق1ي�ة�، وهي قليلة، وجعها و.قايا. وف حديث النب، صلى
ال عليه وسلم: أ%نه ل ي'ص\د1ق ام\رأ%ةv من ن,سائه أ%كثر من اثنت

،vون.ش¼؛ فسرها ماهد فقال: ال�وق1ي_ة أ%ربعون درها vوق1ي_ة�عشرة أ
والن_شe عشرون. غيه: الو.قي_ة وزن من أ%وزان الدeه\ن,، قال ال4زهري:
واللغة أ�وق1ي_ةD، وجعها أ%واقيe وأ%واق�. وف حديث آخر مرفوع: ليس

فيما دون خس أ%واق� من الو.ر,ق ص.د.ق%ةD؛ قال أ%بو منصور: خس' أ%واق�
مائتا د1ر\هم، وهذا يقق ما قال ماهد، وقد ورد بغي هذه الرواية: ل ص.د.قة

ف أ%ق%ل� م1ن خس, أ%واق1ي، والمع يشد_د ويفف مثل أ�ث}ف1ي_ة{
وأ%ثاف1ي_ وأثاف{، قال: وربا ييء ف الديث و'ق1ي�ة وليست بالعالية وهزتا

زائدة، قال: وكانت ال�وق1ي_ة قدياv عبارة عن أ%ربعي درهاv، وهي ف
غي الديث نصف سدس الر>ط}ل,، وهو جزء من اثن عشر جزءاv، وتتلف

باختلف اصطلح البلد. قال الوهري: ال�وقي_ة ف الديث، بضم المزة وتشديد
الياء، اسم ل4ربعي درهاv، ووزنه أ�ف}عولةD، وال4لف زائدة، وف بعض

الروايات و'ق1ية، بغي أ%لف، وهي لغة عامية، وكذلك كان فيما مضى، وأ%ما
اليوم فيما ي.تعار.ف�ها الناس وي'ق%د>ر عليه ال4طباء فال�وقية عندهم عشرة

دراهم وخسة أ%سباع درهم، وهو إ,س\تار وثلثا إ,س\تار، والمع ال4واقي،
مشدداv، وإ,ن شئت خففت الياء ف المع. وال4واق1ي أ%يضاv: جع واق1ية{؛

وأ%نشد بيت مه.ل}ه,ل�: لقد\ و.ق%ت\ك. ال4واق1ي، وقد تقد�م ف صدر هذه
الترجة، قال: وأ%صله وو.اق1ي ل4نه ف%واع1ل، إ,ل أ%نم كرهوا اجتماع

.vالواوين فقلبوا ال�ول أ%لفا
وس.ر\ج¬ واق�: غي م1ع\ق%ر، وف التهذيب: ل يكن م1ع\ق%راv، وما

أ%و\قاه، وكذلك الر_ح\ل، وقال اللحيان: س.ر\ج¬ واق� ب.ي�ن الو,قاء، مدود،



وس.رج¬ و.ق1يÒ بي>ن الو'ق1ي>. وو.ق%ى من ال%ف%ى و.ق}ياv: كو.ج.ى؛ قال
امرؤ القيس:

وص'م¼ ص1لب� ما ي.ق1ي. م1ن. الو.ج.ى،
كأ%ن� م.كان% الر>د\ف1 من\ه عل%ى رال,

ويقال: فرس واق� إ,ذا كان ي.هاب' الشي. من و.ج.ع ي.ج,ده ف حاف1ره، وقد
و.ق%ى ي.ق1ي؛ عن ال4صمعي، وقيل: فرس واق� إ,ذا ح.ف1ي. من غ1ل%ظ1

ال4رض, ور,ق�ة1 الاف1ر ف%و.ق%ى حاف1ر'ه الوضع الغليظ؛ قال ابن
أ%حر:ت.م\ش1ي بأ%و\ظ1فة{ ش1داد{ أ%س\ر'ها،

ش'م> الس�ناب,ك ل ت.ق1ي بال�د\ج'د1
أ%ي ل تشتكي ح'زونة% ال4رض لص.لبة ح.واف1رها. وفرس واق1يةD: للت با

ظ%ل}ع¬، والمع ال4واق1ي. وسرج¬ واق� إ,ذا ل يكن م1ع\ق%راv. قال ابن
بري: والواق1ية� والواق1ي بعن الصدر؛ قال أ%فيون التغ\لب:

ل%ع.م\ر'ك ما ي.د\ر,ي الف%ت.ى كي\ف. يت_ق1ي،
إ,ذا ه'و ل ي.ج\ع.ل} له ال� واق1يا

ويقال للشجاع: م'و.ق¾ى أ%ي م.و\ق1يÒ ج,دìا. و.ق, على ظ%ل}ع1ك أ%ي
الز.م\ه وار\ب.ع\ عليه، مثل ار\ق. على ظ%ل}ع1ك، وقد يقال: ق, على ظ%ل}ع1ك

.vوو'ق1ي�ا vأ%م\ر.ك، فتقول: قد و.ق%ي\ت' و.ق}يا vأ%ي أ%ص\ل1ح\ أ%و_ل
التهذيب: أ%بو عبيدة ف باب الطYي.ة1 والف%أ}ل,: الواق1ي الصeر.د' مثل

القاض1ي؛ قال م'ر.قYش:
ول%ق%د\ غ%د.و\ت'، وكنت' ل
أ%غ}د'و، على واق� وحات1م\

ف%إ,ذا ال4شائ1م' كال4يا
م1ن,، وال4يام1ن' كال4شائ1م\

قال أ%بو اليثم: قيل للصeر.د واق� ل4نه ل ي.نب.س3ط ف مشيه، فش'ب�ه
بالواق1ي من الد_واب> إ,ذا ح.ف1ي.. والواق1ي: الصeر.د'؛ قال خ'ث%ي\م'

بن ع.د1ي�، وقيل: هو للر_ق�اص 
(* قوله« للرقاص إل» ف التكملة: هو لقب

خثيم بن عدي، وهو صريح كلم رضي الدين بعد) الكلب يدح مسعود بن ب.ج\ر،
قال ابن بري: وهو الصحيح:

وج.د\ت' أ%باك. ال%ي\ر. ب.ج\راv ب,ن.ج\وة{



بن.اها له م.ج\د¬ أ%ش.مÒ ق�ماق1م'
وليس ب,ه.ي_اب�، إ,ذا ش.د_ ر.ح\ل%ه،

يقول: ع.دان,ي الي.و\م. واق� وحات1م'،
،vولكنه ي.م\ض1ي على ذاك. م'ق}د1ما
إ,ذا ص.د_ عن تلك. ال%نات1 ال�ثار,م'

ورأ%يت بط الشيخ ر.ض1ي> الدين الشاطب، رحه ال، قال: وف جهرة
النسب لبن الكلب وعدي� بن غ�ط%ي\ف1 بن ن'و.ي\ل� الشاعر وابنه خ'ث%ي\م¬،

قال: وهو الر_ق�اص الشاعر القائل لسعود بن بر الزeهري�:
وجدت' أ%باك الي براv بنجوة

بناها له مد¬ أ%شم ق�ماقم'
قال ابن سيده: وعندي أ%ن� واق� حكاية صوته، فإ,ن كان ذلك فاشتقاقه غي
معروف. قال الوهري�: ويقال هو الواق,، بكسر القاف بل ياء، ل4نه سي

بذلك لكاية صوته.
وابن و.قاء أ%و و,قاء: رجل من العرب، وال أ%علم.

@ومي: ما أدري أ%يe الو.مى هو أ%ي أ%يÒ الناس, هو. وأ%و\م.ي\ت': لغة ف
أ%و\م.أ}ت'؛ عن ابن قتيبة. الفراء: أ%و\مى ي'ومي وو.مى ي.م1ي مثل أ%و\حى
وو.ح.ى. وف الديث: كان ي'ص.لYي على ح1مار ي'ومي إياء؛ الياء�:

الشارة بال4ع\ضاء كالرأ}س واليد والعي والاجب، وإنا ي'ريد به ههنا
الرأ}س.. يقال: أ%و\م.أ}ت' إ,ليه أ�ومئ إ,ياء، ووم.أ}ت' لغة فيه، ول تقل

أ%و\م.ي\ت'، قال: وقد جاءت ف الديث غي مهموزة على لغة من قال ف قرأ}ت
ق%ر.ي\ت'، قال: وهزة ال3ياء زائدة وبابا الواو. ويقال: اس\ت.و\ل على

ال4مر واس\ت.و\مى عليه أ%ي غ%ل%ب عليه؛ قال الفراء: ومثله ل%و\ل
ولو\ما.

@ون: الو.نا: الف%ت\ر.ة� ف ال4عمال وال�مور. والت_وان والو.نا:
ض.ع\ف' الب.د.ن. وقال ابن سيده: الو.نا الت_ع.ب' والف%ت\رة�، ض1دÒ، يد�

ويقصر. وقد و.ن.ى ي.ن,ي و.ن\ياv وو'ن,ي�اv وو.نÝى؛ ال4خية عن كراع، فهو
وان{، وون.ي\ت' أ%ن كذلك أ%ي ض.ع'ف}ت'؛ قال ج.ح\د.ر¬ اليمان:

وظ%ه\ر ت.ن'وفة{ للر>يح, فيها
ن.س3يم¬، ل ي.ر'وع' التeر\ب.، وان,ي

والن_س3يم الوان: الض_ع1يف' ال�ب'وب,، وتوان.ى وأ%ون.ى غي.ه.



ون.ي\ت' ف ال4مر: فت.ر\ت'، وأ%و\ني\ت' غيي. الوهري: الو.نا الض_ع\ف'
والف�تور والك%لل� وال3ع\ياء؛ قال امرؤ القيس:

م1س.ح¼ إذا ما السابات'، على الو.ن.ى،
أ%ث%ر\ن% غ�باراv بالك%د1يد ال�ر.ك�ل,

وتو.ان.ى ف حاجته: ق%ص_ر. وف حديث عائشة ت.ص1ف أ%باها، رضي ال
عنهما: س.ب.ق. إذ و.ن.ي\تم أي ق%ص_ر\ت وف%ت.ر\ت}. وف حديث علي، رضي ال

عنه: ل ي.ن\ق%ط1ع' أ%س\باب' الش�ف%قة منهم في.ن'وا ف ج,د>هم أ%ي
ي.ف}ت'ر'وا ف ع.زم1هم واج\ت1هادهم، وح.ذ%ف نون% المع لواب النفي بالفاء؛

وقول ال4عشى:
ول ي.د.ع' ال%م\د. ب.ل ي.ش\ت.ري
ب,و\ش\ك1 الظ©نون1، ول بالت_و.ن}

أ%راد بالت_وان}، فحذف ال4لف لجتماع الساكني ل4ن القافية موقوفة؛
قال ابن بري: والذي ف شعر ال4عشى:

ول يدع المد ، أ%و يشت.ر,يه
بوشك1 الف�ت'ور, ول بالت_و.ن}

أ%ي ل ي.د.ع' م'ف%ت_راv فيه ول م'ت.وان,ياv، فالار� والرور ف
موضع الال؛ وأ%نشد ابن بري:

إ,ن_ا على ط�ول, الك%لل, والت_و.ن}
gو\ق, س.ن�eا، وب.عض' السìها س.ن�ن.سوق

وناقةD وان,يةD: فات1رةD ط%ل1يح¬، وقيل ناقةD وان,يةD إ,ذا أ%ع\ي.ت\؛
وأ%نشد:

ووان,ية{ ز.ج.ر\ت' على وجاها
وأ%و\ن.ي\ت'ها أ%نا: أ%ت\ع.ب\ت'ها وأ%ض\ع.ف}ت'ها. تقول: فلن ل ي.ن

ف أ%مره أ%ي ل ي.ف}ت'ر' ول ي.ع\ج,ز'، وفلن ل ي.ن ي.ف}ع.ل� كذا وكذا
بعن ل ي.زال�؛ وأ%نشده:

فما ي.ن'ون% إذا طاف�وا ب.ج>ه,م،
ي'ه.ت>ك�ون% ل1ب.ي\ت1 ال3 أ%س\تارا

Dوأ%ناة Dو.ناة Dواف}ع.ل ذلك بل و.ن\ية{ أ%ي بل ن.وان{. وامرأ%ة
وأ%ن,ي_ةD: حل1يمةD بط1يئة� الق1يام,، المزة فيه بدل من الواو؛ وقال سيبويه:

ل4ن الرأ%ة� ت'جعل ك%س'ولv، وقيل: هي الت فيها ف�تور عند الق1يام،



وقال اللحيان: هي الت فيها ف�تور عند القيام والقعود والشي، وف
التهذيب: فيها ف�تور لن.ع\م.ت1ها؛ وأ%نشد الوهري ل4ب حية النميي:

ر.م.ت\ه أ%ناةD م1ن ر.ب,يع.ة1 عام1ر�،
ن.ؤ'وم' الضحى، ف م.أ}ت.م� أ%ي> م.أ}ت.م,

قال ابن بري: أ�بدلت الواو الفتوحة هزة ف أ%ناة حرف واحد. قال: وحكى
الزاهد أ%ين أ%خ\ي'ه'م\ أ%ي س.ف%ر'هم وق%ص\د'هم، وأ%صله و.خ\ي'ه'م\، وزاد

أ%بو عبيد: كل© مال� ز'كYي. ذ%ه.بت أ%ب.ل%ت'ه أ%ي وب.ل%ت'ه وهي شرeه،
وزاد ابن ال4عراب: واحد آلء3 ال3 أ%لv، وأ%صله و.ل�، وزاد غيه:

أ%ز,ير¬ ف و.ز,ير�، وحكى ابن جن: أ%جÒ ف و.ج¼، اسم موضع، وأ%ج.م¬ ف
و.ج.م�. وقوله عز وجل: ول ت.نيا ف ذ1كري؛ معناه ت.ف}ت'را. وال1ينا:

م.ر\ف%أ� السeف�ن، ي'مد� ويقصر، والد أ%كثر، سي بذلك لن السفن ت.ن
فيه أ%ي ت.ف}ت'ر' عن ج.ر\ي,ها؛ قال كثي ف الد�:

فلما اس\ت.ق%ل�ت\ مال%ناخ, ج,مال�ها،
وأ%ش\ر.فن. بال4ح\مال, قلت.: س.ف1ي'،

ت.أ%ط�ر\ن% بال1يناء ث� ج.ز.ع\ن.ه،
�وقد ل%ح_ م1ن أ%ح\مال1هن_ ش'ح'ون

(*قوله «مالناخ» يريد من الناخ. وقوله «شحون» بالاء هو الصواب كما
أورده ابن سيده ف باب الاء، ووقع ف مادة أطر باليم خطأ.)

وقال نصيب ف مد�ه:
ت.ي.م_م\ن. منها ذاه1بات{ كأ%ن_ه،

ب,د1ج\ل%ة ف اليناء ، ف�ل}ك¬ م'ق%ي_ر'
قال ابن بري: وجع ال1يناء للك%ل�ء3 م.وان{، بالتخفيف ول يسمع فيه
التشديد. التهذيب: ال1ين، مقصور يكتب بالياء، موضع ت'ر\فأ� إ,ليه
السeفن. الوهري: ال1يناء ك%ل�ء� السفن وم.ر\ف%ؤ'ها، وهو م1ف}عال من

الو.نا. وقال ثعلب: ال1ينا يد ويقصر، وهو م1ف}ع.لD أ%و م1ف}عالD من الو.ن.
وال1يناء، مدود: جوهر الزeجاج الذي ي'عمل منه الزجاج. وحكى ابن بري عن

القال قال: ال1يناء لوهر الزجاج مدود ل غي، قال: وأ%ما ابن ولد
فجعله مقصوراv، وجعل م.ر\فأ% السفن مدوداv، قال: وهذا خلف ما عليه

الماعة. وقال أ%بو العباس: الو.ن واحدته ون,ي_ةD وهي الل©ؤ\ل�ؤة؛ قال أ%بو
منصور: واحدة الون.ى وناةD ل و.ن,ي�ةD، والو.ن,ي�ة� الدeر_ة؛ أ%بو



vوالو.ناة للدر�ة؛ قال ابن ال4عراب: سيت و.ن,ي_ة �عمرو: هي الو.ن,ي�ة
�لثقبها. وقال غيه: جاريةD وناةD كأ%نا الدeر_ة، قال: والو.ن,ي�ة

اللؤلؤة، والمع و.ن,يÒ؛ أ%نشد ابن ال4عراب لو\س بن ح.ج.ر.
ف%ح.ط�ت\ كما ح.ط�ت\ ون,ي_ة� تاج,ر�

وه.ى ن.ظ}م'ها، فار\ف%ض_ م1نها الط�وائ1ف'
شبهها ف سرعتها بالدeر_ة الت ان\ح.ط�ت\ من ن,ظامها، ويروى:

و.ه1ي_ة� تاج,ر�، وهو مذكور ف موضعه. والو.ن,ي�ة�: الع1قد' من الدر�، وقيل:
الو.ن,ي_ة� ال�وال1ق'. التهذيب: الو.ن\وة� الس\ت1رخاء ف العقل.

@وهي: الو.ه\ي': الشقe ف الشيء، وجعه و'ه1يÒ، وقيل: الو'ه1ي� مصدر
مبن على ف�عول�، وحكى ابن ال4عراب ف جع و.ه\ي� أ%و\ه1يةv، وهو نادر،

وأ%نشد:
ح.م_ال� أ%ل}و,ية{ ش.ه_اد' أ%ن\ج,ية{،
س.د�اد' أ%و\ه1ية{ ف%ت_اح' أ%س\داد1

وو.ه.ى الشيء والس>قاء وو.ه1ي. ي.ه,ي فيهما جيعاv و.ه\ياv، فهو واه{:
ض.ع'ف.؛ قال ابن هرمة:

فإ,ن� الغ.ي\ث% قد و.ه1ي.ت\ ك�له'
ب,ب.ط}حاء الس_يالة1 فالن_ظ1يم,

والمع و'ه1يÒ. وأ%و\هاه: أ%ض\ع.فه. وكل© ما اس\ت.ر\خ.ى ر,باطه فقد
و.ه.ى. الوهري�: و.ه.ى السقاء ي.ه,ي و.ه\ياv إ,ذا ت.خ.ر_ق.. وف السقاء

و.ه\ي¬، بالتسكي وو'ه.ي_ةD على التصغي: وهو خ.ر\ق قليل؛ وأ%نشد ابن بري
للحطيئة على قوله ف السقاء و.ه\ي¬ قال:

ول م1ن�ا ل1و.ه\يك راق1ع
وف الديث: الؤمن واه{ راق1ع¬ أ%ي م'ذ}ن,ب¬ تائب¬، شب_هه بن ي.ه,ي

ث%وب'ه في.ر\ق%ع'ه. وقد و.ه.ى الث�وب' ي.ه,ي و.ه\ياv إ,ذا ب.ل1ي.
وت.خ.ر_ق.، والراد بالواه1ي ذو الو.ه\ي، ويروى الؤمن م'وه{ راق1ع¬، كأ%نه

ي'وه1ي د1ين.ه ب.ع\ص1يته وي.ر\ق%ع'ه بتوبته. وف حديث علي، رضي ال تعال
عنه: ول واه1ياv ف ع.ز\م�، ويروى: ول و.ه\ي ف غرام أ%ي ض.ع1يف أ%و

ض.ع\ف؛ وف الثل:
خ.لY س.ب,يل% م.ن\ و.ه.ى س1قاؤ'ه،

وم.ن\ ه'ر,يق. بالف%لة1 ماؤ'ه



يضرب لن ل ي.ستق1يم أ%مر'ه. وو.ه.ى الائط ي.ه,ي إ,ذا ت.ف%ز_ر.
واس\ت.ر\خ.ى، وكذلك الث�و\ب' والق1ربة� وال%ب\ل�، وقيل: وه1ي. الائط� إ,ذا

ض.ع'ف. وه.م_ بالسeق�وط1. وف الديث: أ%نه مر بعبد ال بن ع.م\رو وهو
ي'ص\ل1ح' خ'صìا له قد وه.ى أ%ي خ.ر,ب. أ%و كاد.. ويقال: ضرب.ه فأ%و\ه.ى

ي.د.ه أ%ي أ%صاب.ها ك%س\ر¬ أ%و ما أ%شبه ذلك. وأ%و\ه.ي\ت' الس>قاء
vق. ويقال: أ%و\ه.ي\ت. و.ه\ياeفو.ه.ى: وهو أ%ن ي.ت.ه.ي�أ% للت_خر

فار\ق%ع\ه. وقولم: غاد.ر. و.ه\يةv ل ت'ر\ق%ع' أ%ي ف%ت\قاv ل ي'قد.ر' على
ر.ت\ق1ه. ويقال للسحاب إ,ذا ت.ب.ع_ق. بالطر ت.ب.عeقاv أ%و ان\ب.ث%ق.

ان\ب,ثاقاv شديداv: قد وه.ت\ ع.زال1يه؛ قال أ%بو ذؤيب:
وه.ى خ.ر\ج'ه واس\ت'ج,يل% الر_با

ب' منه، وغ�ر>م. ماء ص.ريا
(* قوله «وغر�م» يروى أيضاv: وكر�م.)

وو.ه.ت\ ع.زال الس_ماء بائها. وإ,ذا اس\ت.ر\خ.ى ر,باط� الشيء يقال:
و.ه.ى؛ قال الشاعر:

أ%م, ال%ب\ل واه{ با م'ن\حذ1م\
(* قوله« منحذم» كذا ف الصل والتهذيب بالاء الهملة.)

ابن ال4عراب: وه.ى إ,ذا ح.م'ق. 
(* قوله« وهى إذا حق» كذا ضبط ف

الصل والتهذيب، وضبطه ف التكملة كول وف القاموس ما يؤيد الضبطي.) ،
ووه.ى إ,ذا س.ق%ط، وو.ه.ى إ,ذا ض.ع'ف.. والو.ه1ي_ة�: الدeر�ة�، س'ميت بذلك

لث%ق}ب,ها ل4ن الث�ق}ب ما ي'ض\ع1ف�ها؛ عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:
ف%ح.ط�ت\ كما ح.ط�ت\ و.ه1ي_ة� تاج,ر�

وهى ن.ظ}م'ها، فار\ف%ض_ منها الط�وائف'
قال ويروى ون,ي_ة� تاج,ر�، وهي د'ر_ةD أ%يضاv، وقد تقدم.

@ويا: و.ي\: كلمة تع.جeب، وف الكم: و.ي\ حرف معناه التعجب. يقال:
و.ي\ كأ%نه، ويقال: و.ي\ ب,ك يا فلن�، تديد، ويقال: و.ي\ك. وو.ي\ لعبد1

ال كذلك؛ وأ%نشد ال4زهري�:
و.ي\ لم>ها من دو,ي> ال%و> طال1بة،

ول كهذا الذي ف ال4رض, م.ط}ل�وب'
قال: إ,نا أ%راد و.ي\ مفصولة من اللم ولذلك كسر اللم. وقال غيه:



وي\ل�م>ه ما أ%شد_ه بضم اللم، ومعناه و.ي\ل� أ�م>ه فحذف هزة أ�م�
واتصلت اللم باليم لا كثرت ف الكلم. وقال الفراء: يقال إنه ل%و.ي\ل�م>ه

من الرجال وهو القاه1ر' لق1ر\نه؛ قال أ%بو منصور: أ%صله و.ي\ل� أ�م�ه،
يقال ذلك للع1ف}ر, من الرجال ث ج'ع1ل% الك%ل1متان ك%ل1مةv واحدة وبنيتا

اساv واحداv. الليث: و.ي\ ي'ك}ن.ى با عن الو.ي\ل، فيقال: وي\ك.
:�أ%ت\س\م.ع' ق%و\ل قال ع.ن\ت.ر.ة

ولقد ش.ف%ى ن.ف}سي وأ%ذ}ه.ب. س'ق}م.ها
ق1يل� الف%وار,س: و.ي\ك. ع.ن\ت.ر أ%ق}د1م,

الوهري�: وقد تدخل و.ي\ على كأ%ن� الخففة والشد�دة تقول و.ي\ كأ%ن،
قال الليل: هي م.ف}صولة، تقول و.ي\ ث تبتدئ فتقول كأ%ن�، وأ%ما قوله

تعال: وي\ك%أ%ن� ال ي.ب\س'ط� الر>ز\ق. لن يشاء؛ فزعم سيبويه أ%نا
و.ي\ مفصولة من كأ%ن، قال: والعن و.ق%ع. على أ%ن� القوم انتبهوا

فتكلموا على قدر علمهم أ%و ن'ب>ه'وا، فقيل لم إ,نا يشبه أ%ن يكون عندكم هذا
هكذا، وال أ%علم؛ قال: وأ%ما الفسرون فقالوا أ%ل تر؛ وأ%نشد لزيد بن

عمرو بن ن'ف%ي\ل�، ويقال لنب,يه بن ال%ج_اج,:
و.ي\ ك%أ%ن� م.ن\ ي.ك�ن\ له ن.ش.ب¬ ي'ح\ـ
ـب.ب\، وم.ن\ ي.ف}ت.ق1ر\ ي.ع1ش\ ع.ي\ش. ض\ر>

وقال ثعلب: بعضهم يقول معناه اع\ل%م\، وبعضهم يقول معناه و.ي\ل%ك. وحكى
أ%بو زيد عن العرب: و.ي\ك. بعن ويلك، فهذا ي'ق%و>ي ما رواه ثعلب، وقال

الفراء ف تفسي الية: و.ي\كأ%ن9 ف كلم العرب تقرير كقول الرجل أ%ما
ترى إ,ل ص'ن\ع ال وإ,حسانه. قال: وأ%خبن شيخ من أ%هل البصرة أ%نه

سع أ%عرابية تقول لزوجها أ%ي\ن. ابن'ك. وي\ل%ك فقال: وي\ك%أ%نه وراء
البيت؛ معناه أ%ما ت.ر,ين_ه وراء البيت؛ قال الفراء: وقد يذهب با بعض

النحويي إ,ل أ%نا كلمتان يريدون و.ي\ك. أ%نم، أ%رادوا ويلك فحذفوا اللم،
وتعل أ%ن مفتوحة بفعل مضمر كأ%نه قال: وي\ل%ك. اع\ل%م\ أ%نه وراء البيت،
فأ%ضمر اعلم؛ قال الفراء: ول ند العرب ت'ع\م1ل� الظن مضمراv ول العلم

ول أ%شباهه ف ذلك، وأ%ما حذف اللم من قوله ويلك حت يصي و.ي\ك. فقد
تقوله العرب لكثرتا. وقال أ%بو السن النحوي ف قوله تعال، وي\كأ%نه ل

ي'ف}ل1ح الكافرون: وقال بعضهم أ%ما ت.رى أ%نه ل ي'فلح الكافرون، قال:
وقال بعض النحويي معناه و.ي\ل%ك. أ%نه ل يفلح الكافرون فحذف اللم وبقي



ويك.، قال: وهذا خطأ، لو كانت كما قال لكانت أ%لف إ,نه مكسورة، كما تقول
و.ي\ل%ك إ,نه قد كان كذا وكذا؛قال أ%بو إ,سحق: والصحيح ف هذا ما ذكره

سيبويه عن الليل ويونس، قال: سأ%لت الليل عنها فزعم أ%ن و.ي\ مفصولة من
كأ%ن، وأ%ن القوم تنبهوا فقالوا وي متند�مي على ما سلف منهم. وك�ل© من

ت.ن.د_م أ%و ن.د1م. فإ,ظهار' ندامته أ%و ت.ن.دeم'ه أ%ن يقول و.ي\، كما
ت'عات1ب الرجل على ما سلف فتقول: كأ%ن_ك قصدت مكروهي، فحقيقة الوقوف
عليها و.ي\ هو أ%جود. وف كلم العرب: وي معناه التنبيه والتندم، قال: وتفسي

الليل مشاكل لا جاء4 ف التفسي ل4ن قول الفسرين أ%ما ترى هو تنبيه.
قال أ%بو منصور: وقد ذكر الفراء ف كتابه قول الليل وقال: وي كأ%ن

مفصولة كقولك للرجل و.ي\ أ%ما ترى ما بي يديك، فقال وي، ث استأ}نف كأ%ن�
ال ي.ب\س'ط الرزق، وهو تعجب، وكأ%ن� ف العن الظن والعلم؛ قال

الفراء: وهذا وجه يستقيم ولو تكتبها العرب منفصلة، ويوز أ%ن يكون كثر با
الكلم فوصلت با ليس منه كما اجتمعت العرب ك1تاب. ياب\ن.ؤ'م>، فوصلوها

لكثرتا؛ قال أ%بو منصور: وهذا صحيح، وال أ%علم.
@وا: الواو: من حروف ال�ع\جم، و.و.و¬ حرف' هجاء 

(* قوله « ووو حرف هجاء»
ليست الواو للعطف كما زعم الد بل لغة أ%يضاv فيقال ووو ويقال واو،

انظر شرح القاموس.)
vواو¬: حرف هجاء، وهي مؤلفة من واو وياء وواو، وهي حرف مهجور يكون أ%صل

وبدلv وزائداv، فال4صل نو و.ر.ل� وس.و\ط{ ود.ل}و�، وتبدل من ثلثة
أ%حرف وهي المزة وال4لف والياء، فأ%ما إبدالا من المزة فعلى ثلثة

أ%ضرب: أ%حدها أ%ن تكون المزة أ%صلv، والخر أ%ن تكون بدلv، والخر أ%ن
تكون زائداv، أ%م_ا إبدالا منها وهي أ%صل فأ%ن تكون المزة مفتوحة وقبلها
ضمة، فمت آثرت تفيف المزة قلبتها واواv، وذلك نو قولك ف ج'ؤ.ن{

Dج'و.ن، وف تفيف هو ي.ض\ر,ب' أ%باك. ي.ض\ر,ب' و.باك، فالواو هنا م'خ.ل�صة
وليس فيها شيء من بقية المزة ال�ب\د.ل1ة، فقولم ف ي.م\ل1ك' أ%ح.د.

ع.ش.ر. هو ي.م\ل1ك' و.ح.د. ع.ش.ر.، وف ي.ض\ر,ب' أ%باه' ي.ض\ر,ب' و.باه،
وذلك أ%ن المزة ف أ%حد. وأ%باه' بدل من واو، وقد أ�ب\د1لت الواو من هزة

التأ}نيث ال�ب\د.لة من ال4لف ف نو ح.م\راوان1 و.ص.ح\راوات{
وص.ف}راو,ي¼، وأ%ما إبدال�ها من المزة الزائدة فقولك ف تفيف هذا غلم'



أ%ح\م.د.: هذا غلم' و.ح\م.د.، وهو م'ك}ر,م' أ%ص\ر.م.: هو م'ك}ر,م' و.ص\ر.م.،
وأ%ما إبدال الواو من ال4لف أ%صليةv فقولك ف تثنية إل و.ل%د.ى وإذا
أ%ساء رجال: إل%وان1 ول%د.وان1 وإذ% وان1؛ وتقيها و'و.ي_ةD. ويقال: واو

م'و.أ}و.أ%ةD، وهزوها كراه.ة% ات>صال, الواوات1 والياء4ات، وقد قالوا
م'واواةD، قال: هذا قول صاحب العي، وقد خرجت واو¬ بدليل التصريف إل

أ%ن� ف الكلم مثل و.ع.و\ت' الذي نفاه سيبويه، لن أ%لف واو ل تكون إل
منقلبةv كما أ%ن9 كل أ%لف على هذه الصeورة ل تكون إل كذلك، وإذا كانت

م'ن\ق%ل1بة فل تلو من أ%ن تكون عن الواو أ%و عن الياء إذ لول هزها فل
تكون 

(*قوله «إذ لول هزها فل تكون إل» كذا بالصل ورمز له ف هامشه
بعلمة وقفة.) عن الواو، لنه إن كان كذلك كانت حروف الكلمة واحدة ول

نعلم ذلك ف الكلم البتة إل ب.ب_ة وما ع'ر>ب كالك%ك�، فإذا ب.طل%
ان\ق1لبا عن الواو ثبت أ%نه عن الياء فخرج إل باب وع.و\ت على الشذوذ. وحكى

ثعلب: و.و_ي\ت واواv ح.س.نة ع.م1لتها، فإ,ن صح هذا جاز أ%ن تكون الكلمة
من واو وواو وياء، وجاز أ%ن تكون من واو وواو وواو، فكان الكم على هذا

و.و_و\ت'، غي أ%ن م'جاوزة% الثلثة قلبت الواو. ال4خية ياء وحلها
أ%بو السن ال4خفش على أ%نا م'ن\ق%ل1بةD من واو، واستدل� على ذلك بتفخيم

العرب إ,ي_اها وأ%نه ل ت'س\م.ع ال3مالة� فيها، فق%ض.ى لذلك بأ%نا من
الواو وجعل حروف الكلمة كلها واوات، قال ابن جن: ورأ%يت أ%با علي ي'نكر

هذا القول وي.ذ}هب إل أ%ن� ال4لف فيها منقلبة عن ياء، واعتمد ذلك على
vأ%نه إن ج.ع.ل%ها من الواو كانت العي والفاء واللم' كلها لفظا

واحداv؛ قال أ%بو علي: وهو غي موجود؛ قال ابن جن: فعدل إل الق%ضاء بأ%نا من
،vالياء، قال: ولست أ%ر.ى با أ%ن\ك%ره أ%بو علي� على أ%ب السن بأ}سا
وذلك أ%ن� أ%با علي�، وإن كان كره ذلك لئل ت.ص1ي. ح'روف�ه كل©ها

واوات{، فإ,نه إ,ذا ق%ض.ى بأ%ن� ال4لف من ياء لت.خ\ت.ل1ف الروف فقد ح.ص.ل
بعد ذلك معه لفظ ل نظي له، أ%ل ترى أ%نه ليس ف الكلم حرف فاؤه واو

ولمه واو إل� قولنا واو؟ فإ,ذا كان قضاؤه بأ%ن� ال4لف من ياء ل
يرجه من أ%ن يكون الرف ف%ذ¾ا ل نظي. له، فقضاؤه بأ%ن� العي. واو¬

أ%يضاv ليس ب'ن\ك%ر، وي'ع.ض>د' ذلك أ%يضاv شيئان: أ%حدها ما وص_ى به
سيبويه من أ%ن� ال4لف إذا كانت ف موضع العي فأ%ن} تكون% منقلبةv عن الواو



أ%كثر' من أ%ن تكون منقلبةv عن الياء، والخر ما حكاه أ%بو السن من
أ%نه ل ي'س\م.ع\ عنهم فيها المالة�، وهذا أ%يضاv يؤكYد' أ%نا من الواو،
قال: ول4ب علي أ%ن يقول% م'ن\ت.ص1راv لك%و\ن1 ال4لف عن ياء إن� الذي

ذ%ه.ب\ت' أنا إليه أ%س\و.غ� وأ%ق%ل© ف�ح\شاv م_ا ذه.ب. إليه أ%بو
السن,، وذلك أ%ن>ي وإن} ق%ض.ي\ت' بأ%ن� الفاء واللم واوان، وكان هذا ما
ل نظي له، فإن قد رأ%يت العرب جع.ل%ت1 الفاء واللم من لفظ واحد

كثياv، وذلك نو س.ل%س� وق%ل%ق� وح1ر\ح� ود.ع\د{ وف%ي\ف{، فهذا وإن ل يكن
فيه واو فإ,نا وجدنا فاءه ولمه من لفظ واحد. وقالوا أ%يضاv ف الياء الت

هي أ�خت الواو: ي.د.ي\ت' إ,ليه يداv، ول ن.ر.هم جعلوا الفاء واللم
جيعاv من موضع واحد ل من واو ول من غيها، قال: فقد دخل أ%بو السن معي ف

أ%ن أ%عترف بأ%ن� الفاء واللم واوان، إذ ل يد ب'دìا من العتراف
بذلك، كما أ%جده أ%نا، ث إ,نه زاد ع.م_ا ذ%ه.ب\نا إ,ليه جيعاv شيئاv ل

نظي له ف ح.ر\ف من الكلم البتة، وهو ج.ع\ل�ه الفاء والعي واللم من
موضع واحد؛ فأ%م_ا ما أ%نشده أ%بو علي من قول هند بنت أ%ب سفيان

ت'ر.قYص' ابن.ها عبد. ال بن. ال%رث:
ل�ن\ك1ح.ن_ ب.ب>ه\
جار,يةv خ1د.ب_ه\

فإ,نا ب.ب>ه\ حكاية الصوت الذي كانت ت'ر.قYص'ه عليه، وليس باسم،
وإ,نا هو ل%ق%ب¬ كق%ب\ لصوت و.ق}ع الس_ي\ف، وط1يخ, للض_ح1ك، ود.د1د\ 

*)
قوله« وددد» كذا ف الصل مضبوطاv.) لصوت الشيء ي.ت.د.ح\ر.ج'، فإ,نا هذه

أ%صوات¬ ليست ت'وز.ن� ول ت'م.ث�ل� بالفعل بنزلة ص.ه وم.ه\ ونوها؛
قال ابن جن: فل4ج\ل ما ذكرناه من الحتجاج لذهب أ%ب علي ت.عاد.ل% عندنا

ال%ذ}هبان أ%و ق%ر'با من الت_عاد'ل,، ولو ج.م.ع\ت. واواv على أ%فعال�
لقلت. ف قول م.ن\ جعل أ%ل1ف%ها منقلبةv من واو أ%و_اء#، وأ%صلها

أ%و_او¬، فلما وقعت الواو ط%ر.فاv بعد أ%لف زائدة ق�لبت ألفا، ث قلبت تلك
ال4لف' ه.م\زةv كما قلنا ف أ%ب\ن.اء وأ%س\ماء وأ%ع\داء، وإ,ن} ج.م.عها على

أ%ف}ع'ل� قال ف جعها أ%و¼، وأ%صلها أ%و\و'و¬، فلما وقعت الواو'
طر.فاv مضموماv ما ق%ب\ل%ها أ%ب\د.ل% من الضمة ك%س\رةv ومن الواو ياءé، وقال
أ%و¼ كأ%د\ل� وأ%ح\ق�، ومن كانت أ%لف' واو عنده م1ن ياء قال إ,ذا ج.ع.ها



على أ%ف}عال أ%ي_اءé، وأ%صلها عنده أ%و\ياء#، فلما اجتمعت الواو والياء
وس.ب.ق%ت1 الواو' بالسكون ق�لبت الواو' ياء وأ�د\غ1مت ف الياء الت

بعدها، فصارت أ%ي_اء كما ترى، وإن جع.ها على أ%ف}ع'ل قال أ%ي¼ وأ%صلها
أ%و\ي'و¬، فلما اجتمعت الواو والياء وس.ب.قت الواو' بالسكون ق�ل1بت الواو

vو¬، فلما وقعت الواو طر.فاeدغمت ال�ول ف الثانية فصارت أ%ي�ياء وأ
مضموماv ما قبلها أ�ب\د1لت من الضمة كسرة ومن الواو ياء، على ما ذكرناه

الن%، فصار التقدير أ%ي\ي,ي¬ فلما اجتمع.ت ث%لث� ياء4ات{، والو'س\ط%ى منهن
مكسورة، ح'ذفت الياء ال4خية كما حذفت ف ت.ح\ق1ي أ%ح\و.ى أ�ح.ي¼

وأ%ع\يا أ�ع.ي¼، فكذلك قلت أ%نت أ%يضاv أ%ي¼ كأ%د\ل�. وحكى ثعلب أ%ن بعضهم
يقول: أ%و_ي\ت' واواv ح.س.نةv، يعل الواو ال�ول ه.مزةv لجتماع

الواوات. قال ابن جن: وت'ب\د.ل� الواو من الباء ف الق%س.م ل4م\ر.ي\ن,:
أ%حدها م'ضار.ع.ت'ها إ,ياها لفظاv، والخر م'ضار.ع.ت'ها إ,ي_اها م.ع\نÝى،

أ%ما اللفظ فلن9 الباء من الشفة كما أ%ن� الواو كذلك، وأ%ما العن
فل4ن� الباء لل3لصاق والواو. للجتماع، والشيء� إ,ذا لص.ق. الشيء4 فقد

اجتمع معه. قال الكسائي: ما كان من ال�ر'وف على ثلثة أ%ح\ر'ف{ وس.ط�ه
أ%لف ففي ف1ع\ل1ه لغتان الواو والياء كقولك د.و_ل}ت دالv وق%و_ف}ت'

قافاv أ%ي ك%ت.ب\تها، إ,ل الواو فإ,نا بالياء ل غي لكثرة الواوات، تقول
فيها و.ي_ي\ت' واواv ح.س.نةv، وغي الكسائي يقول: أ%و_ي\ت' أ%و\

و.و_ي\ت'، وقال الكسائي: تقول العرب كل1مةD م'ؤ.و_اةD مثل م'ع.و�اة{ أ%ي
م.ب\ن,ي_ةD من بنات1 الواو، وقال غيه: كلمة م'و.ي_اةD من بنات الواو، وكلمة

.Dو.ي_ة�م'ي.و�اةD من بنات الياء، وإ,ذا ص.غ_ر\ت. الواو ق�لت. أ
ويقال: هذه قصيدة واو,ي_ةD إ,ذا كانت على الواو، قال الليل: وجد\ت' كل� واو

وياء ف الجاء ل تعتمد على شيء بعدها ترجع ف التصريف إ,ل الياء نو
ي.ا وف%ا وط%ا ونوه، وال أ%علم. التهذيب: الواو 

(* قوله« التهذيب
الواو إل» كذا بالصل.) معناها ف الع.ط}ف1 وغ%ي\ر,ه فعل ال4لف مهموزة

وساكنة فعل الياء. الوهري: الواو من حروف العطف تمع الشيئي ول تدل© على
الترتيب، ويدخل عليها أ%لف الستفهام كقوله تعال: أ%و.ع.ج,ب\ت'م أ%ن}

جاء4كم ذ1ك}ر¬ م1ن\ ر.ب>كم على ر.ج'ل؛ كما تقول أ%ف%ع.ج,ب\ت'م؛ وقد تكون
بعن م.ع\ لا بينهما من الناسبة ل4ن م.ع للمصاحبة كقول النب، صلى



ال عليه وسلم: ب'ع1ث}ت' أنا والساعة% كهات.ي\ن,، وأ%شار إ,ل الس_ب_ابة1
وال3ب\هام، أ%ي م.ع الساعة1؛ قال ابن بري: صوابه وأ%شار إ,ل

السب_ابة1 والو'س\ط%ى، قال: وكذلك جاء ف الديث؛ وقد تكون الواو للحال كقولم:
ق�م\ت' وأ%ص'كe وج\ه.ه أ%ي قمت' صاك¾ا وج\ه.ه، وكقولك: ق�مت' والناس'

ق�عود¬، وقد ي'ق}س.م' با تقول: وال3 لقد كان كذا، وهو ب.د.لD من الباء
وإ,نا أ�ب\د1ل منه لق�ربه منه ف ال%خرج إ,ذ كان من حروف الش_فة، ول

ي.تجاو.ز' ال4ساء4 ال�ظ}ه.رة% نو وال وح.يات1ك وأ%بيك؛ وقد تكون
الواو ضمي جاعة الذك�ر ف قولك فع.ل�وا وي.ف}ع.ل�ون واف}ع.ل�وا؛ وقد

تكون الواو زائدة؛ قال ال4صمعي: قلت ل4ب عمرو قولم ر.ب_نا ولك. المد'
فقال: يقول الرجل للرجل ب,ع\ن هذا الثوب. فيقول وهو لك وأ%ظنه أ%راد هو

لك؛ وأ%نشد ال4خفش:
فإ,ذا وذل1ك، يا ك�ب.ي\شة�، ل%م\ ي.ك�ن\

إ,ل� ك%ل%م_ة1 حال1م, ب.يال,
كأ%نه قال: فإ,ذا ذلك ل يكن\؛ وقال زهي بن أ%ب س'ل}مى:

ق1ف\ بالد>يار, الت ل ي.ع\ف�ها الق1د.م'
ب.لى، وغ%ي_ر.ها ال4ر\واح' والد>ي.م'

يريد: بلى غ%ي_ر.ها. وقوله تعال: حت إ,ذا جاؤ'وها وف�ت1ح.ت\
أ%بوابا؛ فقد يوز أ%ن تكون الواو هنا زائدة؛ قال ابن بري: ومثل هذا ل4ب ك%بي

:vذل عن ال4خفش أ%يضا�ال
فإ,ذا وذل1ك. ليس. إ,ل� ذ1ك}ر.ه،

وإ,ذا م.ضى شيء# كأ%ن} ل ي'ف}ع.ل,
قال: وقد ذ%كر بعض' أ%هل, العلم أ%ن� الواو. زائدةD ف قوله تعال:

وأ%و\ح.ي\نا إ,ليه ل%ت'ن.ب>ئ%ن_هم بأ%مرهم هذا؛ ل4نه جواب ل%م_ا ف
قوله: فلم_ا ذ%ه.ب'وا به وأ%ج\م.ع'وا أ%ن ي.ج\ع.ل�وه ف غ%ياب.ة1

ال�ب>.التهذيب: الواوات' لا م.عان{ متلفة لكل معنÝى منها اسم ي'ع\ر.ف' به:
فمنها واو' المع كقولك ض.ر.ب'وا وي.ض\ر,ب'ون وف ال4ساء ال�س\ل1مون

والصالون؛ ومنها واو العطف والفرق' بينها وبي الفاء3 ف العطوف أ%و
الواو ي'ع\ط%ف' با جلة على جلة{ ،ل تدل© على الترتيب ف ت.ق}دي

ال�ق%د_م, ذ1ك}ر'ه على الؤخ_ر ذكره، وأ%ما الفراء فإ,نه ي'و.ص>ل� با ما
ب.ع\د.ها بالذي قبلها وال�ق%د_م' هو ال4و_ل، وقال الفراء: إ,ذا قلت.



ز'ر\ت' عبد. ال3 وزي\داv فأ%ي_ه'ما شئت كان هو البتدأ% بالزيارة، وإ,ن
قلت. ز'ر\ت' عبد. ال فز.ي\داv كان ال4ول� هو ال4ول% والخ1ر' هو

الخ1ر؛ ومنها واو الق%سم ت.خ\ف1ض' ما ب.ع\د.ها، وف التنزيل العزيز:
والط©ور, وك1تاب� م.س\ط�ور؛ فالواو الت ف الط©ور هي واو الق%س.م,، والواو'

الت هي ف وكتاب� مس\طور� هي واو' الع.طف، أ%ل ترى أ%نه لو ع'ط1ف بالفاء
vوالفاء ل ي'ق}س.م با كقوله تعال: والذ�ار,يات1 ذ%ر\وا vكان جائزا
فالام1لت1 و,ق}راv؛ غي أ%نه إ,ذا كان بالفاء فهو م'ت_ص1لD باليمي

ال�ول، وإ,ن كان بالواو فهو شيء آخ.ر' أ�ق}س3م. به؛ ومنها واو'
الس\ت1ن\كار,، إ,ذا قلت: جاء4ن ال%س.ن'، قال ال�س\ت.ن\ك1ر' أ%ل%س.ن'وه\، وإ,ذا

قلت: جاء4ن ع.مرو، قال: أ%ع\م\ر'وه\، ي.م'دe بواو والاء للوقفة؛
ومنها واو الص>لة ف الق%واف كقوله:

ق1ف\ بالد>يار الت ل ي.ع\ف�ها الق1د.م'و
ف%و'ص1ل%ت\ ض.م_ة� ال1يم, بواو ت.م_ با وزن البيت؛ ومنها واو'

ال3ش\باع مثل قولم الب'ر\ق�وع' وال�ع\ل�وق'، والعرب تصل الضمة بالواو. وحكى
الفراء: أ%ن\ظ�ور، ف موضع أ%ن\ظ�ر؛ وأ%نشد:

ل%و\ أ%ن� ع.م\راv ه.م_ أ%ن ي.ر\ق�ودا
فان\ه.ض\، فش'د_ ال1ئ}ز.ر. ال%ع\ق�ودا

أ%راد: أ%ن ي.ر\ق�د. فأ%ش\ب.ع. الضمة% ووص.ل%ها بالواو ون.ص.ب ي.ر\ق�ود
على ما ي'ن\ص.ب' به الفعل�؛ وأ%نشد:

ال� ي.ع\ل%م أ%ن_ا، ف ت.لف©ت1نا،
يوم. الف1راق,، إ,ل إ,خوان,نا، ص'ور'

وأ%ن_ن ح.ي\ث�ما ي.ث}ن ال%و.ى ب.ص.ري،
من ح.ي\ث�ما س.ل%ك�وا، أ%د\ن'و فأ%ن\ظ�ور'

eر؛ ومنها واو الت_عايي كقولك: هذا عم\ر'و، في.س\ت.م1د�أ%راد: فأ%ن\ظ
ث يقول� م'ن\ط%ل1ق¬، وقد م.ضى بعض' أ%خوات1ها ف ترجة آ ف ال4ل1فات،

وستأ}ت ب.ق1ي_ة� أ%خ.واتا ف ترجة يا؛ ومنها م.دe السم بالن>داء
كقولك أ%يا ق�ور\ط، يريد ق�ر\طاv، فمد�وا ضمة القاف بالواو لي.م\ت.د_

الص_وت' بالنداء؛ ومنها الواو ال�ح.و_لة� نو ط�وب أ%صلها ط�ي\ب
فق�ل1بت الياء واواv لنضمام الطاء3 قبلها، وهي من طاب ي.طيب'؛ ومنها واو

ال�وقني وال�وس1رين أ%صلها ال�ي\ق1ني من أ%ي\ق%ن\ت' وال�ي\س3رين من



أ%ي\س.ر\ت'؛ ومنها واو' ال%ز\م, ال�ر\س.ل, مثل� قوله تعال: ول%ت.ع\ل�ن_
vس\ق1ط% الواو للتقاء الساكني ل4ن قب\ل%ها ض.م_ة�ع'ل�وìا كبياv؛ فأ

ت.خ\ل�فها؛ ومنها ج.ز\م' الواو 
(* قوله« جزم الواو» وعبارة التكملة واو

الزم وهي أنسب.) النبسط كقوله تعال: ل%ت'ب\ل%و'ن� ف أ%موالكم؛ فلم
ي'س\ق1ط1 الواو وح.ر�كها ل4ن قبلها فتحة ل تكون ع1وضاv منها؛ هكذا رواه

النذري عن أ%ب طالب النحوي، وقال: إ,نا ي.س\ق�ط أ%ح.د' الساكني إ,ذا
كان ال4و�ل من ال%زم ال�ر\س.ل واواv قبلها ضمة أ%و ياء قبلها كسرة أ%و

أ%لفاv قبلها فتحة، فال4لف كقولك للثني اض\ر,با الرجل، سقطت ال4لف
عنه للتقاء الساكني ل4ن قبلها فتحة، فهي خ.ل%ف¬ منها، وسنذكر الياء ف

ترجتها؛ ومنها واوات' ال4ب\ن,ية مثل ال%و\ر.ب, والت_و\ر.ب, للتراب
وال%د\و.ل, وال%ش\و.ر, وما أ%شبهها؛ ومنها واو المز ف الط واللفظ،

فأ%ما الط فقولك: هذ1ه شاؤ'ك ون,ساؤ'ك، ص'و>ر.ت1 المزة واواv لضمتها،
وأ%ما اللفظ فقولك: ح.م\راوان1 وس.و\داوان، ومثل قولك أ�ع1يذ� بأ%س\ماوات

ال وأ%ب\ناوات1 س.ع\د{ ومثل الس_م.وات1 وما أ%ش\بهها؛ ومنها واو الن>داء
و.واو' النeد\بة، فأ%ما الن>داء فقولك: واز.ي\د، وأ%ما النeدبة

فكقولك أ%و كقول الن_اد1بة: واز.ي\داه\ وال%ه\فاه\ واغ�ر\ب.تاه\ ويا ز.يداه
ومنها واوات' الال كقولك: أ%ت.ي\ت'ه والشمس' طال1عةD أ%ي ف حال

ط�ل�وعها، قال ال تعال: إ,ذ} نادى وهو. م.ك}ظ�وم؛ ومنها واو' الو.ق}ت1 كقولك:
،Dاع\م.ل وأ%نت. ص.ح1يح¬ أ%ي ف وق}ت1 ص1ح_ت1ك، والن% وأ%نت فار,غ

فهذه واو' الوقت وهي ق%ريبة من واو الال؛ ومنها واو' الص_ر\ف1، قال
الفراء: الص_ر\ف' أ%ن} تأ}ت الواو' م.ع\ط�وفةv على كلم ف أ%و�له حاد1ثةD ل

ت.س\ت.ق1يم' إ,عاد.ت'ها على ما ع'ط1ف. عليها كقوله:
ل ت.ن\ه. ع.ن\ خ'ل}ق� وت.أ}ت% م1ث}ل%ه،

عار¬ ع.ل%ي\ك.، إ,ذا ف%ع.ل}ت.، ع.ظ1يم'
أ%ل ترى أ%نه ل يوز إ,عادة ل على وت.أ}ت% م1ث}ل%ه، فلذلك س'مي.

ص.ر\فاv إ,ذ} كان معطوفاv ول ي.س\ت.ق1م أ%ن ي'عاد. فيه الادث� الذي فيما
ق%ب\ل%ه؛ ومنها الواوات' الت تدخل� ف ال4ج\و,بة1 فتكون جواباv مع

ال%واب,، ولو ح'ذ1فت كان الواب' م'ك}ت.ف1ياv بنفسه؛ أ%نشد الفراء:
حت إ,ذا ق%م1ل%ت\ ب'ط�ون'ك�م'،



ور.أ%ي\ت'م' أ%ب\ناء4ك�م\ ش.بeوا
وق%ل%ب\ت'م' ظ%ه\ر. ال1ج.ن> لنا،
eإ,ن� الل�ئ1يم. العاج,ز' ال%ب

أ%راد ق%ل%ب\ت'م. ومثله ف الكلم: ل�ا أ%تان وأ%ث1ب' عليه، كأ%نه
قال: و.ث%ب\ت' عليه، وهذا ل يوز إ,ل� مع ل%م_ا حت إ,ذا 

(* قوله «حت
إذا» كذا هو ف الصل بدون حرف العطف.) . قال ابن السكيت: قال ال4صمعي

قلت ل4ب ع.م\رو بن الع.لء ر.ب_نا ولك. ال%م\د' ما هذه الواو'؟ فقال:
يقول الر_ج'ل للر_ج'ل ب,ع\ن هذا الث�و\ب.، فيقول: وهو لك، أ%ظ�نeه

أ%راد ه'و. لك.؛ وقال أ%بو كبي الذل:
فإ,ذا وذل1ك. لي\س. إ,ل� ح1ين.ه،

وإ,ذا م.ض.ى شيء# كأ%ن} ل ي'ف}ع.ل,
أ%راد: فإ,ذا ذلك. يعن ش.باب.ه وما م.ض.ى م1ن أ%ي�ام ت.م.تeعه؛ ومنها

واو الن>سبة، روي عن أ%ب ع.مرو بن الع.لء أ%نه كان يقول: ي'ن\س.ب'
إ,ل أ%خ� أ%خ.ويÒ، بفتح المزة والاء وكسر الواو، وإ,ل الر>با

ر,ب.و,يÒ، وإ,ل أ�خ\ت{ أ�خ.ويÒ، بضم المزة، وإ,ل اب\ن ب.ن.و,يÒ، وإ,ل
عال1ية1 ال1جاز ع'ل}و,يÒ، وإ,ل ع.ش1ي_ة ع.ش.و,يÒ، وإ,ل أ%ب� أ%ب.و,يÒ؛
ومنها الواو' الد_ائمة�، وهي كل واو� ت'لب,س' ال%زاء ومعناها

الد_وام'، كقولك: ز¬ر\ن وأ%ز'ور.ك. وأ%ز'ور'ك.، بالنصب والرفع، فالن_ص\ب' على
ال�جازاة1، وم.ن رفع فمعناه زيار.ت.ك. علي_ واجبةD أ�د1ي'ها لك على
كلY حال�؛ ومنها الواو الفار,قة�، وهي كل© واو� د.خ.لت ف أ%ح.د1

ال%ر\في ال�ش\ت.ب,هي لي'ف}ر.ق. بين.ه وبي ال�ش\به1 له ف ال%طY مثل
واو, أ�ولئ1ك وواو أ�ولو. قال ال عز وجل: غ%ي\ر' أ�ول الض_ر.ر, وغ%ي\ر,

أ�ول ال3ر\بة1؛ زيدت فيها الواو ف الط لت.ف}ر'ق بين.ها وبي. ما
شاك%ل%ها ف الصeورة1 م1ث}ل إ,ل وإ,ل%ي\ك؛ ومنها واو ع.م\رو، فإ,نا زيد.ت\

ل1ت.ف}ر'ق. بي. ع.م\رو� وع'م.ر.، وزيدت\ ف ع.م\ر�و دون% ع'م.ر. ل4ن
ع'م.ر. أ%ثق%ل� من ع.م\ر�و؛ وأ%نشد ابن السكيت:

ث� ت.ناد.و\ا، بي. ت1ل}ك. الض_و\ض.ى
م1ن\ه'م\: ب,هاب� وه.ل ويايا
ناد.ى م'ناد{ م1ن\ه'م': أ%ل تا،



ص.و\ت. ام\ر,ئ� للج'ل�يات1 ع.ي�ا
قال�وا ج.م1يعاv ك�ل©ه'م: ب.لفا

أ%ي ب.ل%ى فإ,ن_ا ن.ف}ع.ل�، أ%ل تا: ي'ريد ت.ف}ع.ل�، وال أ%علم.
الوهري: الواوا ص.و\ت' اب\ن آو.ى. و.و.ي\ك.: كلمةD م1ثل و.ي\ب. وو.ي\ح.،
والكاف' للخ1طاب؛ قال زيد بن ع.مرو بن ن'ف%ي\ل ويقال هو ل1ن'ب.ي\ه1 بن

الجاج الس_ه\م1ي:
و.ي\ك. أ%ن� م.ن\ ي.ك�ن\ له ن.ش.ب¬ ي'ح\ـ

ـب.ب\، وم.ن\ ي.ف}ت.ق1ر\ ي.ع1ش\ ع.ي\ش. ض'ر_
قال الكسائي: هو و.ي\ك.، أ�د\خ1ل% عليه أ%ن� ومعناه أ%ل ت.ر.؛ وقال
الليل: هي و.ي\ م.ف}ص'ولة ث ت.بتد1ئ' فتقول كأ%ن�، وال أ%علم.



حرف الياء



@يأيأ: ي.أ}ي.أ}ت' الر_جل% ي.أ}ي.أ%ةv وي.أ}ياءé: أ%ظ}ه.ر\ت' إ,لطاف%ه. 
وقيل: إ,نا هو ب.أ}ب.أ%؛ قال: وهو الصحيح، وقد تقد_م. وي.أ}ي.أ% بال3بل,

،�إ,ذا قال لا أ%ي\ لي'س.كYن.ها، مقلوب منه. وي.أ}ي.أ% بالق%و\م,: دع.اه'م.واليؤ\ي'ؤ': طائر¬ ي'شب,ه' الباش.ق. م1ن ال%وار,ح, والمع الي.آي,ئ
وجاء4 ف الشعر الي.آئ1ي. قال السن بن هانئ ف ط%ر\د1ي_ات1ه:

ق%د\ أ%غ}ت.دي، والليل� ف د'جاه'،  * ك%ط�ر_ة الب'ر\د1 ع.لى م.ث}ناه'
ب,ي'ؤ\ي'ؤ�، ي'عج,ب' م.ن\ ر.آه'، *  ما ف الي.آئ1ي ي'ؤ\ي'ؤ¬ ش.ر\واه'

 قال ابن بري: كأ%ن� قياس.ه' عنده الي.آي,ئ�، إ,ل أ%ن� الشاعر. ق%د_م. المزة على الياء3. قال: ويكن أ%ن يكون هذا البيت' لبعض
الع.ر.ب، 

فاد_عاه أ%بو ن'واس�.
قال عبدالل9ه ممد بن مكرم: ما أ%ع\ل%م' م'س\ت.ن.د. الشيخ, أ%ب ممد بن

 بري ف قوله عن السن بن هانئ، ف هذا البيت. ويكن أ%ن يكون هذا البيت لبعض العرب، فاد_عاه أ%بو نواس. وهو وإ,ن
 ل يكن اس\ت'ش\ه,د. بش1عره، ل يفى عن الشيخ أ%ب ممد، ول غيه، مكان.ت'ه م1ن الع1لم والن_ظ}م,، ولو ل يكن له من الب.د1يع

الغ.ريب, ال%س.ن, الع.ج,يب, إ,ل أ%ر\ج'وز.ت'ه الت هي:
وب.ل}دة{ فيها ز.و.ر\

 لكان% ف ذلك أ%د.ل© د.ل1يل� على ن'ب\ل1ه وف%ض\ل1ه. وقد ش.ر.ح.ها ابن جن رحه الل9ه. وقال، ف شرحها، من تقريظ أ%ب ن'واس
 وت.ف}ض1يله وو.ص\ف1ه ب.ع\ر,فة1 ل�غات العرب وأ%ي_ام1ها ومآث1ر,ها وم.ثال1ب,ها ووقائع1ها، وتفرده بفنون الشعر العشرة التوية على فنونه،

ما ل ي.ق�ل}ه ف غي,ه.
 وقال ف هذا الشرح أ%يضاv: لول ما غلب عليه من ال%ز\ل اس\ت'ش\ه,د. بكلمه ف التفسي، اللهم إ,ل إ,ن كان الشيخ أ%بو ممد

 قال ذلك ليبعث على ز,يادة1 ال�نس بالس\ت1ش\هاد به، إ,ذا و.قع الشكe فيه أ%نه لبعض العرب، وأ%بو ن'واس� كان ف نفسه وأ%ن\ف�س
الناس, أ%ر\ف%ع. من ذلك وأ%ص\ل%ف.

أ%بو عمرو: الي'ؤ\ي'ؤ': رأ}س' الـم'ك}ح'لة1.
)�)3@يرنأ: الي.ر.ن_أ

  قوله «الينأ إل» عبارة القاموس الينأ بضم الياء وفتحها مقصورة مشد�دة النون واليناء بالضم والد فيستفاد منه لغة3(
ثالثة ويستفاد من آخر الادة هنا رابعة.) والي'ر.ن_اء�: مثل ال1ن_اء. قال د'ك%ي\ن'

>203<ص:
 ابن ر.جاء: 

ك%أ%ن�، بالي.ر.ن�إ, الـم.ع\ل�ول,، *  ح.ب_ ال%ن.ى م1ن ش'ر_ع� ن'ز'ول,
جاد. ب,ه، م1ن ق�ل�ت1 الث�م1يل,، *  ماء� د.وال1ي ز.ر.ج'ون{، م1يل,

 ال%ن.ى: الع1ن.ب'. وش'ر_ع� ن'زول,: يريد به ما ش.ر.ع. من الك%ر\م ف الاء..والق�ل�ت' جع ق1لت{ ، وق1لت¬ جع ق%ل}ت{ وهي الصخرة
 الت يكون فيها الاء. والث�م1يل� جع ث%م1يلة{: هي ب.ق1ي_ة� الاء ف الق%ل}ت1 أ%عن النeق}رة% الت ت'م\س3ك' الاء ف ال%ب.ل. وف حديث



 فاط%مة�، ر,ض\وان� الل9ه1 عليها: أ%نا سأ%ل%ت\ رسول% الل9ه، صلى الل9ه عليه وسلم، عن الي'ر.ن_اء، فقال: مــمن س.م1ع\ت1 هذه
 الكلمة%؟ فقالت م1ن خ.ن\ساء4 .قال القتيب: الي'ر.ن_اء: ال1ن_اء؛ قال :ول أ%عرف لذه الكلمة ف ال4ب\ن,ية م.ث%لv. قال ابن بري: إ,ذا

قلت الي.ر.ن_أ�، بالفتح، هزت ل غي، وإ,ذا ضممت الياء جاز المز وتركه. والل9ه سبحانه وتعال أ%علم.
>204<ص:

 @يبب: أ%ر\ض¬ ي.باب¬ أ%ي خراب¬. قال الوهري: يقال خ.راب¬ ي.باب، وليس بإ,تباع. التهذيب: ف قولم خ.راب¬ ي.باب¬؛
الي.باب'، عند العرب: الذي ليس فيه أ%حد؛ وقال ابن أ%ب ربيعة:

ما على الر_س\م,، بالب'ل%ي_ـي\ن,، لو ب.ي�ـ *  ـي.ن. ر.ج\ع. الس_لم,، أ%و لو أ%جابا؟
فإ,ل ق%ص\ر, ذي الع.شية1، فالص_ا *  ل1ف1، أ%م\س.ى من ال4ن,ـيس, ي.بابا

معناه: خالياv ل أ%حد به. وقال شر: اليباب' الال ل شيء به. يقال: خ.راب¬ ي.باب¬، إ,تباع¬ ل%راب�؛ قال الكميت:
بي.ـباب� من الت_نائ1ف1 م.ر\ت{، * - ل ت'م.خ_ط} به أ�نوف' الس>خال,

ل ت'م.خ_ط} أ%ي ل ت'م\س.ح\. والت_م\خ1ـيط�: م.س\ح' ما على ال4نف من
الس_خ\لة إ,ذا و'ل1د.ت\.

@يطب: ما أ%ي\ط%به: لغة ف ما أ%ط}ي.به! وأ%قبلت الشاة� ف أ%ي\ط%ب.ت1ها
أ%ي ف ش1د_ة1 اس\ت1ح\رام1ها، ورواه أ%بو علي عن أ%ب زيد: ف

أ%ي\ط1ـب_تها، مشد�داv، قال: وإ,نا أ%ف}ع1ل�ة، وإ,ن كان بناء ل يأ}ت، لزيادة
المزة أ%ولv، ول يكون ف%ي\ع1ل�ة، لعدم البناء، ول من باب
الي.ن\ج.ل1ب,، وان\ق%ح\ل�، لعدم البناء، وتلقي الزيادتي، والل9ه

أ%علم.
>806<ص:

@يلب: الي.ل%ب': الدeر'وع، يانية. ابن سيده: الي.ل%ب' الت_ر,س.ة؛
 وقيل: الد_ر.ق'؛ وقيل: هي الب.ي\ض'، ت'ص\ن.ع من جلود ال3بل، وهي ن'س'وع¬ كانت ت'ت_خ.ذ وت'ن\س.ج'، وت'ج\ع.ل� على الرؤوس مكان
 الب.ي\ض؛ وقيل: ج'لود ي'خ\ر.ز' بعض'ها إ,ل بعض، ت'ل}بس على الرؤوس خاصة، وليست على ال4جساد؛ وقيل: هي ج'لود¬ ت'ل}ب.س
 مثل الدeروع؛ وقيل: ج'لود¬ ت'ع\مل منها د'روع، وهو اسم جنس، الواحد' من كل ذلك: ي.ل%بةD. والي.ل%ب': الف�ولذ� من الديد؛

قال:
وم1ح\و.ر� أ�خ\ل1ص. من ماء3 الي.ل%ب\

والواحد كالواحد. قال: وأ%ما ابن دريد، فحمله على الغ.لط1، ل4ن�
الي.ل%ب. ليس عنده الديد.. التهذيب، ابن شيل: الي.ل%ب' خالص الديد؛ قال عمرو بن كلثوم:

علينا الب.ي\ض'، والي.ل%ب' اليمان، *  وأ%سياف¬ ي.ق�م\ن.، وي.ن\ح.ن,ـينا
قال ابن السكيت: سعه بعض ال4عراب، فظن� أ%ن9 الي.ل%ب. أ%ج\و.د'

الديد؛ فقال:



وم1ح\و.ر� أ�خ\ل1ص. من ماء3 الي.ل%ب\
 قال: وهو خطأD، إ,نا قاله على التوهم. قال الوهري: ويقال: الي.ل%ب' كل ما كان من ج'ن.ن, ال�لود1، ول يكن من الديد.

قال: ومنه قيل للد_ر.ق: ي.ل%ب¬؛ وقال:
عليهم كل© سابغة{ د1لص�، *  وف أ%يديهم' الي.ل%ب' الـم'دار'

:eم.ح1ـي�قال: والي.ل%ب'، ف ال4صل، اسم ذلك اللد؛ قال أ%بو د1ه\ب,ل� ال
د1ر\ع1ي د1لص¬، ش.ك©ها ش.كÒ ع.ج.ب\، *  وج.و\ب'ها القات1ر' من س.ي\ر, الي.ل%ب\

)1@يهب: ف الديث ذكر ي,ه.اب�، ويروى إ,هاب� (
  قوله «يهاب واهاب» قال ياقوت بالكسر، اهـ. وكذا ضبطه القاضي عياض وصاحب الراصد كما ف شرح1(

القاموس
وضبطه الد تبعاv للصاغان كسحاب.) ؛ قال ابن ال4ثي: هو موضع قرب الدينة، شرفها الل9ه تعال. 

@يقت: الوهري: الياق�وت'، يقال فارسيÒ معر�ب، وهو فاع'ول، الواحدة:
ياقوتة، والمع: اليواقيت.

@ينبت: التهذيب ف الرباعي، أ%بو زيد: ومن الع1ض> الي.ن\ب'وت، والواحدة:
ي.ن\بوتة، وهي شجرة شاكة ذات' غ1ص.ن.ة{ وو.ر.ق�، وثر'ها ج.ر\و¬،

وال%ر\و': و,عاء ب.ذ}ر, الك%عابي الت ف رؤوس العيدان، ول يكون ف غي
الرؤوس إ,ل ف م'ح.ق�رات1 الشجر، وإ,نا سي ج.ر\واv ل4نه م'د.ح\ر.ج¬، وهو

من الش>ر\س, والع1ض>، وليس من الع1ضاه1.
@يهت: أ%ي\ه.ت. ال�ر\ح' ي'وه1ت'، وكذلك اللحم: أ%ن\ت.ن..

@يفث: يافث�: م1ن أ%بناء نوح، على نبينا وعليه الصلة والسلم؛ وقيل: هو
من نسله التeر\ك' ويأ}جوج' ومأ}جوج'، وهم إ,خوة بن سام وحام، فيما زعم

النسابون.
وأ%ياف1ث�: موضع بالي.م.ن,، كأ%نم جعلوا كل جزء منه أ%يفث، اساv ل

ص1فة.
@ينبيث: التهذيب ف الرباعي: ابن ال4عراب: الي.ن\ب,يث� ضرب من سك

البحر. قال أ%بو منصور: الي.ن\ب,يث�، بوزن ف%ي\عيل�: غي الب.ي\ن,يث1؛ قال:
ول أ%دري أ%ع.ر.بÒ هو أ%م د.خ1يلD؟

@ييعث: النهاية لبن ال4ثي: ف كتاب النب، صلى ال عليه وسلم:
ل4ق%وال, ش.ب\و.ة% ذ1ك}ر' ي.ي\ع'ث%، قال: هي بفتح الياء ال�ول، وضم العي

الهملة، ص'ق}ع¬ من بلد اليمن جعله لم: انتهى.

@يأجج: ال4صمعي: ف الديث ذكر ي.أ}ج.ج؛ التهذيب: ي.أ}ج,ج'، مهموز مكسور



اليم ال�ول: مكان من مكة على ثانية أ%ميال، وكان من منازل عبد ال
بن الزبي، فلما قتله الجاج أ%نزله ال�ج.ذ�م1ي. ففيه ال�ج_ذ�مون%؛

قال ال4زهري: قد رأ%يتهم؛ وإ,ياها أ%راد الشماخ بقوله:
،vكأ%ن ك%س.وت' الر_ح\ل% أ%ح\ق%ب. قار,حا

من اللء3 ما بي ال%ن.اب, ف%ي.أ}ج.ج,
ابن سيده: ي.أ}ج.ج'، مفتوح اليم، مصروف ملحق ب.ع\ف%ر�، حكاه سيبويه،

قال: وإ,نا نكم عليه أ%نه رباعي ل4نه لو كان ثلثي�اv ل�دغم، فأ%ما ما
رواه أ%صحاب الديث من قولم ي.أ}ج,ج'، بالكسر، فل يكون رباعي�اv ل4نه
ليس ف الكلم مثل جعفر، فكان يب على هذا أ%ن ل يظهر، لكنه شاذ

م'و.ج_ه¬ على قولم: ب.ج,ج.ت\ ع.ي\ن'ه وق%ط1ط% ش.ع.ر'ه؛ ونو ذلك ما أ�ظهر
فيه التضعيف، وإ,ل� فالقياس ما حكاه سيبويه.
وياج, وأ%ياج,ج: من زجر ال3بل؛ قال الراجز:

ف%ر_ج. عنها ح.ل%ق. الر_تائ1ج,،
ت.ك%ف©ح' الس_مائم ال4واج,ج,
وق1يل�: ي.اج� و.أ%يا أ%باج,ج,

عات{ من. الز_ج\ر,، وق1يل�: جاه1ج,
@يرج: اليار.ج' من ح.ل}ي, اليدين، فارسي. وف التهذيب: اليار.جان�، كأ%نه

فارسي، وهو من ح.ل}ي, اليدين. غيه: ال3يار.ج.ة� دواء، وهو معروف.
@يدح: رأ%يت ف بعض نسخ الصحاح: ال4ي\د.ح' اللهو والباطل. تقول العرب:

أ%خذته بأ%ي\د.ح. ود'ب.ي\د.ح. على ال3تباع، وأ%ي\د.ح' أ%ف}ع.ل� ل
.vقال ابن بري: ل يذكر الوهري ف فصل الياء3 شيئا .Dف%ي\ع.ل

@يوح: ابن سيده: ي'وح' الشمس'؛ عن كراع، ل يدخله الصرف ول ال4لف
واللم، والذي حكاه يعقوب: ب'وح'. قال ابن بري: ل يذكر الوهري ف فصل الياء

شيئاv وقد جاء4 منه قولم ي'وح' اسم للشمس؛ قال: وكان ابن ال4نباري
يقول: هو ب'وح' بالباء3، وهو تصحيف، وذكره أ%بو علي الفارسي ف ال%ل%ب,ي_ات

عن البد، بالياء3 العجمة باثنتي؛ وكذلك ذكره أ%بو الع.لء3 بن
سليمان ف شعره فقال:

وأ%نت م.ت س.ف%ر\ت. ر.د.د\ت. ي'وحا
قال: ولا دخل بغداد اعترض عليه ف هذا البيت فقيل له: صحفته وإ,نا هو

بوح، بالباء3، واحتجوا عليه با ذكره ابن السكيت ف أ%لفاظه، فقال لم:



هذه النسخ الت بأ%يديكم غي�رها شيوخكم ولكن أ%خرجوا النسخ العتيقة،
فأ%خرجوا النسخ العتيقة فوجدوها كما ذكره أ%بو العلء؛ وقال ابن خالويه: هو

ي'وح'، بالياء العجمة باثنتي، وصحفه ابن ال4نباري فقال: ب'وح، بالباء
العجمة بواحدة، وجرى بي ابن ال4نباري وبي أ%ب عمر الزاهد كل شيء� حت
قالت الشعراء فيهما، ث أ%خرجنا كتاب الشمس والقمر ل4ب حات السجستان

فإ,ذا هو يوح، بالياء العجمة باثنتي؛ وأ%ما الب'وح'، بالباء3، فهو
الن_ف}س ل غي؛ وف حديث السن بن علي، عليهما السلم: هل طلعت ي'وح,؟ يعن

الشمس، وهو من أ%سائها كب.راح,، وها مبنيان على الكسر. قال ابن
ال4ثي: وقد يقال فيه ي'وحى على مثال فعلى، وقد يقال بالباء الوحدة لظهورها

من قولم: باح. بال4مر ي.ب'وح'.
@يثخ: اليثخة: الد>رة الت يضرب با؛ عن ثعلب.

@يفخ: اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأ}س ومؤخره، وهو مذكور ف المزة؛ قال
ابن سيده: ل يشجعنا على وضعه ف هذا الباب إ,ل� أ%ن_ا وجدنا جعه
يوافيخ فاستدللنا بذلك على أ%ن ياءه أ%صل، وقد ذكرناه نن ف أ%فخ.
@ينخ: الي.ن\خ: من قولك أ%ينخ الناقة دعاها للض>راب فقال لا: إ,ين.خ

إ,ين.خ؛ قال ال4زهري: هذا زجر لا كقولك: إ,خ\ إ,خ\.
@يب: ي.ب\ر,ين': اسم موضع يقال له ر.م\ل� ي.ب\ر,ين.، وفيه لغتان:

ي.ب\ر'ون% ف الرفع، وف الر والنصب ي.ب\ر,ين.، ل ينصرف للتعريف والتأ}نيث
فجرى إ,عرابه كإ,عرابه؛ وليست ي.ب\ر,ين' ههذ العلمية منقولةv من قولك:

ه'ن_ ي.ب\ر,ين. لفلن{ أ%ي ي'عار,ض\ن.ه كقول أ%ب النجم:
ي.ب\ري لا من أ%ي\م'ن� وأ%ش\م'ل,

يدل على أ%نه ليس منقولv منه قوله فيه ي.ب\رون%، وليس لك أ%ن تقول إ,ن
ي.ب\ر,ين. من ب.ر.ي\ت' الق%ل%م وي.ب\رون% من ب.ر.و\ت'ه، ويكون العلم

منقولv منهما، فقد حكى أ%بو زيد بريت القلم وبروته، قال: ولذا نظائر
ك%ق%ن.ي\ت' وق%ن.و\ت' وك%ن.ي\ت' وك%ن.و\ت'، فيكون ي.ب\رون% على هذا

ك%ي.ك}ن'ون% من قولك: ه'ن_ ي.ك}ن'ون%، وي.ب\ر,ين. ك%ي.ك}ن,ي. من قولك: ه'ن_
ي.ك}ن,ي.، وإ,نا منعك أ%ن تمل ي.ب\ر,ين. وي.ب\ر'ون% على ب.ر.ي\ت'

وب.ر.و\ت' أ%ن العرب قالت: هذه ي.ب\ر,ين'، فلو كانت ي.ب\ر'ون% من ب.ر.و\ت' لقالوا
vهذه ي.ب\ر'ون% ول يقله أ%حد من العرب، أ%ل ترى أ%نك لو سيت رجل

ب,ي.غ\ز'ون%، فيمن جعل النون علمة المع، لقلت هذا ي.غ\ز'ون%؟ قال: فدل ما



ذكرناه على أ%ن الياء والواو ف ي.ب\ر,ين. وي.ب\ر'ون% ليستا لمي،
وإ,نا ها كهيئة المع كف%ل%س\ط1ي. وف%ل%س\ط�ون%، وإ,ذا كانت واو جع كانت

زائدة وبعدها النون زائدة أ%يضاv، فحروف السم على ذلك ثلثة كأ%نه
ي.ب\ر,، وي.ب\ر'، وإ,ذا كانت ثلثة فالياء فيها أ%صل ل زائدة ل4ن الياء إ,ذا
طرحتها من السم فبقي منه أ%قل من الثلثة ل يكم عليها بالزيادة

البتة، على ما أ%حكمه لك سيبويه ف باب ع1ل%ل, ما تعله زائداv من حروف
الزوائد، يدلك على أ%ن ياء4 ي.ب\ر,ين ليست للمضارعة أ%نم قالوا أ%ب\رين فلو

كان حرف مضارعة ل يبدلوا مكانه غيه، ول ند ذلك ف كلمهم النتة، فأ%ما
قولم أ%ع\ص'ر' وي.ع\ص'ر' اسم رجل فليس مسمى بالفعل، وإ,نا سي

بأ%ع\ص'ر� جع ع.ص\ر� الذي هو الدهر؛ وإ,نا سي به لقوله أ%نشده أ%بو
زيد:أ%خ'ل%ي\د'، إ,ن� أ%باك. غ%ي_ر. رأ}س.ه
م.رe الليال1ي، واخ\تلف' ال4ع\ص'ر,

وسهل ذلك ف المع ل4ن هزته ليست للمضارعة وإ,نا هي لصيغة المع،
وال تعال أ%علم.

.�@ير: ال1يجار: الص_و\ل%جان
@يرر: الي.ر.ر': مصدر قولم ح.ج.ر¬ أ%ي.رe أ%ي ص.ل}د ص'لب. الليث:
الي.ر.ر' مصدر ال4ي.ر>، يقال: صخرة ي.ر_اء� وح.ج.ر¬ أ%ي.رe. وف حديث

لقمان عليه السلم. إ,نه لي'ب\ص1ر' أ%ث%ر. الذ�ر� ف الجر ال4ي.ر>؛ قال
:vالعجاج يصف جيشا

فإ,ن أ%صاب. ك%د.راv م.د_ الك%د.ر\،
gس.ناب,ك' اليل, ي'ص.د>عن. ال4ي.ر�

قال أ%بو عمرو: ال4ي.رe الص_فا الشديد الصلبة؛ وقال بعده:
من الصفا القاسي وي.د\ه.س\ن. الغ.د.ر\

ع.زاز.ةv، وي.ه\ت.م1ر\ن% ما ان\ه.م.ر\
يدهس الغ.د.ر. أ%ي ي.د.ع\ن. ال1ر\ف%ة% وما ت.عاد.ى من ال4رض, د.هاساv؛

وقال بعده:
من س.ه\ل%ة{ وي.ت.أ%ك�ر\ن% ال�ك%ر\

يعن اليل وضربا ال4رض. الع.زاز. بوافرها، والمع ي'رÒ. وح.ج.ر¬
،vي.ر�ا eعلى مثال ال4ص.م>: شديد¬ ص'ل}ب¬، ي.ر_ ي.ي.ر eوأ%ي.ر Òي.ار

وصخرة ي.ر_اء�. وقال ال4حر: الي.ه\ي.رe الصلب.



وحارÒ يارÒ: إ,تباع؛ وقد ي.ر_ ي.ر�اv وي.ر.راv. والي.ر_ة�: النار.
وقال أ%بو الدeق%ي\ش: إ,نه لارÒ يارÒ، عن ر.غيفاv أ�خرج من التنور،

وكذلك إ,ذا حيت الشمس على ح.ج.ر أ%و شيء غيه ص'ل}ب� فلزمته حرارة شديدة
يقال: إ,نه لارÒ يارÒ، ول يقال لاء� ول طي إ,ل لشيء� صلب. قال:

والفعل ي.ر_ ي.ي.رe ي.ر.راv، وتقول: ال%رe ل ي.ي.ر، ول يوصف به على
vنعت أ%فعل وفعلء إ,ل الص_خر والصفا. يقال: صفاة ي.ر_اء� وص.فا
أ%ي.رe، ول يقال إ,ل م.ل�ةD حار_ة يار_ة، وكل شيء� من نو ذلك إ,ذا

ذكروا اليار_ ل يذكروه إ,ل وقبله حارÒ. وذكر عن النب، صلى ال عليه
وسلم، أ%نه ذكر الشeب\ر'م. فقال: إ,نه حارÒ يارÒ. وقال أ%بو عبيد: قال
الكسائي حارÒ يارÒ، وقال بعضهم: حارÒ جارÒ وح.ر_ان� ي.ر_ان� إ,تباع،

ول ي.خ'ص_ شيئاv دون شيء.
@يسر: الي.س\ر' 

(* قوله« اليسر» بفتح فسكون وبفتحتي كما ف القاموس) :
اللYي' والنقياد يكون ذلك لل3نسان والفرس، وقد ي.س.ر. يي\س3ر'.

وياس.ر.ه: لي.ن.ه'؛ أ%نشد ثعلب:
قوم إ,ذا ش'وم1س'وا ج.د_ الش>ماس' بم
ذات. الع1ناد1، وإ,ن ياس.ر\ت.ه'م\ ي.س.ر'وا

وياس.ر.ه أ%ي ساه.ل%ه. وف الديث: إ,ن هذا الد�ين ي'س\ر¬؛ الي'س\ر'
ض1دe العسر، أ%راد أ%نه س.ه\لD س.م\ح قليل التشديد. وف الديث: ي.س>ر'وا

ول ت'ع.س>ر'وا. وف الديث الخر: من أ%طاع ال3مام وياس.ر. الش_ريك.
أ%ي ساهله. وف الديث: كيف تركت. البلد؟ فقال: ت.ي.س_ر.ت\ أ%ي أ%خصبت،

وهو من الي'س\ر,. وف الديث: لن يغلب ع'س\ر¬ ي'س\ر.ي\ن,، وقد ذكر ف
فصل العي. وف الديث: ت.ياس.ر'وا ف الص_داق أ%ي تساهلوا فيه ول
ت'غال�وا. وف الديث: اع\م.ل�وا وس.د>دوا وقاربوا فكلê م'ي.س_ر¬ لا خ'ل1ق.

له أ%ي م'ه.ي_أD مصروف¬ م'س.ه_لD. ومنه الديث وقد ي'س>ر. له ط%ه'ور¬
أ%ي ه'ي>ئ% وو'ض1ع. ومنه الديث: قد ت.ي.س_را للقتال أ%ي ت.ه.ي_آ له
واس\ت.ع.د�ا. الليث: يقال إ,نه لي.س\ر¬ خفيف وي.س.ر¬ إ,ذا كان ل%ي>ن.

النقياد، يوصف به ال3نسان والفرس؛ وأ%نشد:
إ,ن، على ت.ح.ف©ظ1ي ون.ز\ر,ي،

أ%ع\س.ر'، وإ,ن مار.س\ت.ن,ي بع'س\ر,،



وي.س\ر¬ لن أ%راد ي'س\ر,ي
ويقال: إ,ن قوائم هذا الفرس لي.س.ر.ات خ1فاف¬؛ ي.س.ر¬ إ,ذا ك�ن_

ط%و\ع.ه، والواحدة ي.س\ر.ةD وي.س.ر.ةD. والي.س.ر': السهل؛ وف قصيد كعب:
ت.خ\د1ي على ي.س.رات{ وهي له1يةD الي.س.رات': قوائم الناقة. الوهري:

الي.س.رات القوائم الفاف. ودابةD ح.س.ن.ة� الت_ي\س'ور, أ%ي حسنة نقل
القوائم. وي.س_ر. الف%ر.س.: ص.ن.عه. وفرس حسن' الت_ي\سور, أ%ي ح.س.ن'
الس>م.ن,، اسم كالت_ع\ض'وض,. أ%بو الدeق%ي\ش: ي.س.ر. فلنD فرس.ه، فهو

:vم.ي\س'ور¬، مصنوع¬ س.م1ي؛ قال ال%ر_ار' يصف فرسا
قد بل%و\ناه على ع1ل�ت1ه،

وعلى الت_ي\س'ور, منه والضeم'ر\
والط�ع\ن' الي.س\ر': ح1ذاء4 وجه,ك. وف حديث علي، رضي ال عنه:

اط}ع.ن'وا الي.س\ر.؛ هو بفتح الياء وسكون السي الطعن حذاء4 الوجه. وولدت
الرأ%ة ولداv ي.س.راv أ%ي ف سهولة، كقولك س.ر.حاv، وقد أ%ي\س.ر.ت\؛ قال ابن

سيده: وزعم اللحيان أ%ن العرب تقول ف الدعاء وأ%ذ}ك%ر.ت\ أ%ت.ت\ بذكر،
وي.س.ر.ت1 الناقة�: خرج ولدها س.ر.حاv؛ وأ%نشد ابن ال4عراب:

،vفلو أ%نا كانت ل1ق%اح1ي كثية
لقد ن.ه,ل%ت\ من ماء3 ح'د¼ وع.ل�ت1

،vم.ياس1را vولكنها كانت ثلثا
وحائل% ح'ول� أ%ن\ه.ر.ت\ فأ%ح.ل�ت1

وي.س_ر. الرجل� س.ه'ل%ت\ و,لد.ة� إ,بله وغنمه ول ي.ع\ط%ب\ منها شيء؛
عن ابن ال4عراب؛ وأ%نشد:

ب,ت\نا إ,ليه ي.ت.عاو.ى ن.ق%د'ه،
م'ي.س>ر. الشاء3 كثياv ع.د.د'ه

والعرب تقول: قد ي.س.ر.ت1 الغ.ن.م' إ,ذا ولدت وتيأ%ت للولدة.
وي.س_ر.ت1 الغنم: كثرت وكثر لبنها ونسلها، وهو من السهولة؛ قال أ%بو أ�س.ي\د.ة%

:eب.ي\ر,يeالد
إ,ن� لنا ش.ي\خ.ي\ن, ل ي.ن\ف%عان,ن.ا

غ%ن,ي_ي\ن، ل ي'ج\د1ي علينا غ1ناه'ما
ها س.ي>د.انا ي.ز\ع'مان1، وإ,نا

ي.س'ود.ان,نا أ%ن} ي.س_ر\ت\ غ%ن.ماها



أ%ي ليس فيهما من السيادة إ,ل كونما قد ي.س_ر.ت\ غنماها،
والسeود.د. يوجب البذل% والعطاء وال1راس.ة والماية وحسن التدبي واللم، وليس

غندها من ذلك شيء. قال الوهري: ومنه قولم رجل م'ي.س>ر¬، بكسر السي،
وهو خلف ال�ج.ن>ب. ابن سيده: وي.س_ر.ت1 ال3بل� كثر لبنها كما يقال ذلك

ف الغنم.
والي'س\ر' والي.سار' وال1يس.ر.ة� وال%ي\س'ر.ة�، كله: السeهولة

والغ1ن؛ قال سيبويه: ليست ال%ي\س'ر.ة� على الفعل ولكنها كال%س\ر'بة
وال%ش\ر'ب.ة ف أ%نما ليستا على الفعل. وف التنزيل العزيز: ف%ن.ظ1ر.ةD إ,ل
م.ي\س.ر.ة{؛ قال ابن جن: قراءة ماهد: ف%ن.ظ1ر.ةD إ,ل م.ي\س'ره1، قال: هو
�من باب م.ع\و'ن{ وم.ك}ر'م�، وقيل: هو على حذف الاء. وال%ي\س.ر.ة

وال%ي\س'ر.ة�: الس_ع.ة والغن. قال الوهري: وقرأ% بعضهم فنظرة إ,ل
م.ي\س'ر,ه1، بال3ضافة؛ قال ال4خفش: وهو غي جائز ل4نه ليس ف الكلم

م.ف}ع'لD، بغي الاء، وأ%ما م.ك}ر'م¬ وم.ع\و'ن فهما جع م.ك}ر'م.ة{
وم.ع'ون.ة{.وأ%ي\س.ر. الرجل� إ,يساراv وي'س\راv؛ عن كراع واللحيان: صار ذا ي.سار�،

قال: والصحيح أ%ن الي'س\ر. السم وال3ي\سار الصدر. ورجلD م'وس1ر¬،
والمع م.ياس1ي'؛ عن سيبويه؛ قال أ%بو السن: وإ,نا ذكرنا مثل هذا المع
ل4ن حكم مثل هذا أ%ن يمع بالواو والنون ف الذكر وبال4لف والتاء ف

الؤنث.
والي'س\ر: ضد� الع'س\ر,، وكذلك الي'س'ر' مثل ع'س\ر� وع'س'ر�. التهذيب:

والي.س.ر' والياس1ر' من الغن والس_ع.ة، ول يقال ي.سار¬. الوهري:
الي.سار والي.سارة الغ1ن. غيه: وقد أ%ي\س.ر الرجل أ%ي استغن ي'وس1ر'، صارت

الياء واواv لسكونا وضمة ما قبلها؛ وقال:
ليس ت.خ\ف%ى ي.سار.ت ق%د\ر. يوم�،
ولقد ي'خ\في ش1يم.ت إ,ع\سار,ي

ويقال: أ%ن\ظ1ر\ن حت ي.سار,، وهو مبن على الكسر ل4نه معدول عن
الصدر، وهو ال%ي\س.ر.ة�، قال الشاعر:

فقلت' ام\ك�ثي حت ي.سار, ل%ع.ل�نا
ن.ح'جe معاv، قالت\: أ%عاماv وقاب,ل%ه؟

وت.ي.س_ر لفلن الروج' واس\ت.ي\س.ر. له بعن أ%ي تيأ%. ابن سيده:
وت.ي.س_ر الشيء واس\ت.ي\س.ر ت.س.ه_ل. ويقال: أ%خذ ما ت.ي.س_ر وما



اس\ت.ي\س.ر، وهو ضد� ما ت.ع.س_ر وال}ت.و.ى. وف حديث الزكاة: وي.ج\ع.ل� معها
شاتي إ,ن اس\ت.ي\س.رتا له أ%و عشرين درهاv؛ استيسر استفعل من الي'س\ر,،

أ%ي ما تيسر وس.ه'ل%، وهذا التخيي بي الشات.ي\ن, والدراهم أ%صل ف نفسه
وليس ببدل فجرى مرى تعديل القيمة لختلف ذلك ف ال4زمنة وال4مكنة،

وإ,نا هو تعويض شرعي كالغ'ر_ة1 ف الني والص_اع ف ال�ص.ر_اة1،
والس>رe فيه أ%ن الصدقة كانت تؤخذ ف الباري وعلى الياه حيث ل يوجد

س'وق¬ ول ي'رى م'ق%و>م¬ يرجع إ,ليه، ف%ح.س'ن. ف الشرع أ%ن ي'ق%د_ر شيء
يقطع النزاع والتشاجر. أ%بو زيد: ت.ي.س_ر النهار ت.ي.سeراv إ,ذا ب.ر.د..

ويقال: أ%ي\س3ر\ أ%خاك أ%ي ن.فYس\ عليه ف الطلب ول ت'ع\س3ر\ه' أ%ي ل
ت'ش.د>د\ عليه ول ت'ض.ي>ق\. وقوله تعال: فما اس\ت.ي\س.ر. من

ال%د\ي؛ قيل: ما ت.ي.س_ر من ال3بل والبقر والشاء، وقيل: من بعي أ%و بقرة أ%و
شاة. وي.س_ر.ه هو: س.ه_له، وحكى سيبويه: ي.س_ر.ه وو.س_ع. عليه

وس.ه_ل%.
والتيسي يكون ف الي والشر؛ وف التنزيل العزيز:ف%س.ن'ي.س>ر'ه

للي'س\ر.ى، فهذا ف الي، وفيه: فسنيسره للع'س\ر.ى، فهذا ف الشر؛ وأ%نشد
سيبويه:

Dأ%قام وأ%ق}و.ى ذات. يوم�، وخ.ي\ب.ة
ل4و_ل, من ي.ل}ق%ى وش.رÒ م'ي.س_ر'

واليسور': ضد� العسور. وقد ي.س_ر.ه ال للي'سرى أ%ي وف�ق%ه لا.
الفر�اء ف قوله عز وجل: فسيسره لليسرى، يقول: س.ن'ه.ي>ئ�ه للع.و\د إ,ل

العمل الصال؛ قال: وقال فسنيسره للعسرى، قال: إ,ن قال قائل كيف كان نيسره
للعسرى وهل ف الع'س\رى تيسي؟ قال: هذا كقوله تعال: وب.ش>ر, الذين
كفروا بعذاب أ%ليم، فالبشار.ة� ف ال4صل الف%ر.ح' فإ,ذا جعت ف كلمي

أ%حدها خي والخر شر جاز التيسي فيهما. واليسور': ما ي'س>ر.. قال ابن
سيده: هذا قول أ%هل اللغة، وأ%ما سيبويه فقال: هو من الصادر الت جاءت

على لفظ مفعول ونظيه العسور؛ قال أ%بو السن: هذا هو الصحيح ل4نه ل
فعل له إ,ل م.ز,يداv، ل يقولوا ي.س.ر\ت'ه ف هذا العن، والصادر الت

على مثال مفعول ليست على الفعل اللفوظ به، ل4ن ف%ع.ل% وف%ع1ل% وف%ع'ل%
إ,نا مصادرها الطردة بالزيادة م.ف}ع.ل كالضرب، وما زاد على هذا فعلى

لفظ ال�ف%ع_ل كال�س.ر_ح, من قوله:



أ%ل ت.ع\ل%م\ م'س.ر_ح1ي. الق%واف
وإ,نا ييء الفعول ف الصدر على توهم الفعل الثلثي وإ,ن ل يلفظ به
كاللود من ت.ج.ل�د، ولذلك ييل سيبويه الفعول ف الصدر إ,ذا وجده

فعلv ثلثي�اv على غي لفظة، أ%ل تراه قال ف العقول: كأ%نه حبس له
عقله؟ ونظيه العسور' وله نظائر.

والي.س.ر.ة�: ما بي أ%سارير الوجه والراحة. التهذيب: والي.س.ر.ة تكون
ف اليمن واليسرى وهو خط يكون ف الراحة يقطع الطوط الت ف الراحة

كأ%نا الصليب. الليث: الي.س.ر.ة ف�ر\ج.ة� ما بي ال4س1ر_ة1 من أ%سرار,
الراحة ي'ت.ي.م_ن' با، وهي من علمات السخاء. الوهري: اليسرة، بالتحريك،
أ%سرار الكف إ,ذا كانت غي ملتزقة، وهي تستحب، قال شر: ويقال ف فلن

ي.س.ر¬؛ وأ%نشد:
ف%ت.م.ت_ى الن_ز\ع. ف ي.س.ر,ه

قال: هكذا روي عن ال4صمعي، قال: وفسره ح1ي.ال وجهه. والي.س\ر' من
الف%ت\ل,: خلف الش_ز\ر. ال4صمعي: الش_ز\ر' ما ط%ع.ن\ت. عن يينك وشالك،

والي.س\ر' ما كان ح1ذاء وجهك؛ وقيل: الش_ز\ر' الف%ت\ل� إ,ل فوق
والي.س\ر' إ,ل أ%سفل، وهو أ%ن ت.م'د_ يينك. نو. ج.س.د1ك.؛ وروي ابن

ال4عراب:فتمت النزع ف ي'س.ر,ه
جع ي'س\ر.ى، ورواه أ%بو عبيد: ف ي'س'ر,ه، جع ي.سار�.

والي.سار': الي.د' الي'س\رى. وال%ي\س.ر.ة�: نقيض' اليمنة1. والي.سار
والي,سار: نقيض' اليمي؛ الفتح عند ابن السكيت أ%فصح وعند ابن دريد الكسر،

وليس ف كلمهم اسم ف أ%و�له ياء مكسورة إ,ل ف الي.سار ي,سار، وإ,نا
رفض ذلك استثقالv للكسرة ف الياء، والمع ي'س\ر¬؛ عن اللحيان،

وي'س'ر¬؛ عن أ%ب حنيفة. الوهري: واليسار خلف اليمي، ول تقل 
(*قوله« ول

تقل إل» وهه الد ف ذلك ويؤيده قول الؤلف، وعند ابن دريد الكسر)
الي,سار بالكسر. والي'س\ر.ى خلف الي'م\ن.ى، والياس1ر' كاليام1ن، وال%ي\س.ر.ة

كال%ي\م.نة، والياسر' ن.ق1يض' اليامن، والي.س\ر.ة خلف' الي.م\ن.ة.
وياس.ر. بالقوم: أ%خ.ذ% بم ي.س\ر.ةv، وي.س.ر ي.ي\س3ر': أ%خذ بم ذات

،vالي.سار؛ عن سيبويه. الوهري: تقول ياس1ر\ بأ%صحابك أ%ي خ'ذ} بم ي.سارا
وتياس.ر\ يا رجل� لغة ف ياس1ر\، وبعضهم ينكره. أ%بو حنيفة: ي.س.ر.ن



فلنD ي.ي\س3ر'ن ي.س\راv جاء على ي.سار,ي.
ورجلD أ%ع\س.ر' ي.س.ر¬: يعمل بيديه جيعاv، وال�نثى ع.س\راء� ي.س\راء�،

وال4ي\س.ر' نقيض ال4ي\م.ن,. وف الديث: كان عمر، رضي ال عنه،
أ%ع\س.ر. أ%ي\س.ر.؛ قال أ%بو عبيد: هكذا روي ف لديث، وأ%ما كلم العرب
.�فالصواب أ%نه أ%ع\س.ر' ي.س.ر¬، وهو الذي يعمل بيديه جيعاv، وهو ال4ض\ب.ط

قال ابن السكيت: كان عمر، رضي ال عنه، أ%ع\س.ر. ي.س.راv، ول تقل
أ%ع\س.ر. أ%ي\س.ر.. وقعد فلنD ي.س\ر.ةv أ%ي ش.أ}م.ةv. ويقال: ذهب فلن

ي.س\ر.ةv من هذا. وقال ال4صمعي: الي.س.ر' الذي يساره ف القوة مثل يينه، قال:
وإ,ذا كان أ%ع\س.ر. وليس ب,ي.س.ر� كانت يينه أ%ضعف من يساره. وقال أ%بو

زيد: رجل أ%ع\س.ر' ي.س.ر¬ وأ%ع\س.ر' أ%ي\س.ر'، قال: أ%حسبه مأ}خوذاv من
الي.س.ر.ة1 ف اليد، قال: وليس لذا أ%صل؛ الليث: رجل أ%ع\س.ر' ي.س.ر¬

.Dوامرأ%ة ع.س\راء� ي.س.ر.ة
وال%ي\س3ر': الل�ع1ب' بالق1داح، ي.س.ر. ي.ي\س.ر' ي.س\راv. والي.س.ر':

ال�ي.س_ر' ال�ع.دe، وقيل: كل م'ع.د¼ ي.س.ر¬. والي.س.ر': التمعون
على ال%ي\س3ر,، والمع أ%ي\سار؛ قال طرفة:

وهم' أ%ي\سار' ل�ق}مان%، إ,ذا
أ%غ}ل%ت1 الش_ت\و.ة� أ%ب\داء4 ال�ز'ر\

والي.س.ر': الض_ر,يب'. والياس1ر': الذي ي.لي ق1س\م.ة% ال%ز'ور,،
والمع أ%ي\سار¬، وقد ت.ياس.ر'وا. قال أ%بو عبيد: وقد سعتهم يضعون الياس1ر.

موضع الي.س.ر, والي.س.ر. موضع. الياس1ر,. التهذيب: وف التنزيل العزيز:
يسأ%لونك عن المر وال%ي\س3ر,؛ قال ماهد: كل شيء فيه قمار¬ فهو من اليسر

حت لعب' الصبيان بال%و\ز,. وروي عن علي، كرم ال وجهه، أ%نه قال:
الش>ط}ر.ن\ج م.ي\س3ر' الع.ج.م,؛ شبه اللعب به باليسر، وهو القداح ونو

ذلك. قال عطاء ف اليسر: إ,نه الق1مار' بالق1داح ف كل شيء. ابن ال4عراب:
الياس1ر' له ق1د\ح¬ وهو الي.س.ر' والي.س'ور'؛ وأ%نشد:

با ق%ط�ع\ن. من ق�ر\ب ق%ر,يب�،
وما أ%ت\ل%ف}ن. من ي.س.ر� ي.س'ور,

وقد ي.س.ر. ي.ي\س3ر' إ,ذا جاء ب,ق1د\ح1ه للق1مار.
وقال ابن شيل: الياس1ر' ال%ز_ار. وقد ي.س.ر'وا أ%ي ن.ح.ر'وا.

وي.س.ر\ت' الناقة: ج.ز_أ}ت' لمها. وي.س.ر. القوم' ال%ز'ور. أ%ي اج\ت.ز.ر'وها



واقتسموا أ%عضاءها؛ قال س'ح.ي\م' بن و'ث%ي\ل� اليبوعي:
أ%قول� لم بالش_ع\ب, إ,ذ ي.ي\س3رون.ن:
أ%ل ت.ع\ل%م'وا أ%ن>ي اب\ن' فار,س, ز.ه\د.م؟

كان وقع عليه س1باء# فض.رب. عليه بالسهام، وقوله ي.ي\س3رون.ن هو من
ال%ي\سر أ%ي ي'ج.ز>ئ�ونن ويقتسمونن. وقال أ%بو ع'م.ر ال%ر\م1يe: يقال

أ%يضاv ات_س.ر'وها ي.ت_سر'ونا ات>ساراv، على اف}ت.ع.ل�وا، قال: وناس
يقولون يأ}ت.س3ر'ونا ائ}ت1ساراv، بالمز، وهم م'ؤ\ت.س3رون، كما قالوا ف

ات_ع.د.. وال4ي\سار': واحدهم ي.س.ر¬، وهم الذين ي.تقام.ر'ون.
والياس1رون%: الذين ي.ل�ون% ق1س\م.ة% ال%ز'ور؛ وقال ف قول ال4عشى:

والاع1ل�و الق�وت1 على الياس1ر,
يعن الازر.. وال%ي\س3ر': ال%ز'ور' نفسه، سي م.ي\س3راv ل4نه

ي'ج.ز_أ� أ%ج\زاء فكأ%نه موضع التجزئة. وكل شيء ج.ز_أ}ته، فقد ي.س.ر\ت.ه.
والياس1ر': الازر' ل4نه ي'ج.ز>ئ لم ال%ز'ور، وهذا ال4صل ف الياسر،

ث يقال للضاربي بالقداح وال�ت.قام1ر,ين. على ال%ز'ور: ياس1ر'ون،
ل4نم جازرون إ,ذا كانوا سبباv لذلك. الوهري: الياس1ر' الل�ع1ب' بالقداح,،

وقد ي.س.ر ي.ي\س3ر'، فهو ياس1ر¬ وي.س.ر¬، والمع أ%ي\سار¬؛ قال الشاعر:
فأ%ع1ن\ه'م' و ي\س3ر\ ما ي.س.ر'وا به،
وإ,ذا ه'م' ن.ز.لوا بض.ن\ك{ فانز,ل,

قال: هذه رواية أ%ب سعيد ولن تذف الياء فيه ول ف ي.ي\ع1ر' وي.ي\ن,ع'
كما حذفت ف ي.ع1د وأ%خواته، لت.ق%و>ي إ,حدى الياء4ين بال�خرى، ولذا

قالوا ف لغة بن أ%سد: ي,ي\ج.ل�، وهم ل يقولون ي,ع\ل%م لستثقالم
الكسرة على الياء، فإ,ن قال: فكيف ل يذفوها مع التاء وال4لف والنونفقيل

له: هذه الثلثة مبدلة من الياء، والياء هي ال4صل، يدل على ذلك أ%ن
ف%ع.ل}ت' وف%ع.ل}ت. وف%ع.ل%تا مبنيات على ف%ع.ل%. والي.س.ر والياس1ر' بعن؛

قال أ%بو ذؤيب:
وكأ%نن_ ر,باب.ةD، وكأ%نه

ي.س.ر¬ ي.ف1يض على الق1داح, وي.ص\د.ع'
قال ابن بري عند قول الوهري ول تذف الياء ف ب.ي\ع1ر وي.ي\نع كما

حذفت ف يعد لتقو�ي إ,حدى الياء4ين بال�خرى، قال: قد وهم ف ذلك ل4ن الياء
ليس فيها تقوية للياء، أ%ل ترى أ%ن بعض العرب يقول ف ي.ي\ئ1س' ي.ئ1س'



مثل ي.ع1د'؟ فيحذفون الياء كما يذفون الواو لثقل الياءين ول يفعلون ذلك
مع المزة والتاء والنون ل4نه ل يتمع فيه ياءان، وإ,نا حذفت الواو

من ي.ع1د' لوقوعها بي ياء وكسرة فهي غريبة منهما، فأ%ما الياء فليست
غريبة من الياء ول من الكسرة، ث اعترض على نفسه فقال: فكيف ل يذفوها مع

التاء وال4لف والنونفقيل له: هذه الثلثة مبدلة من الياء، والياء هي
ال4صل؛ قال الشيخ: إ,نا اعترض بذا ل4نه زعم أ%نا صحت الياء ف ي.ي\ع1ر'

لتقو�يها بالياء الت قبلها فاعترض على نفسه وقال: إ,ن الياء ثبتت وإ,ن
ل يكن قبلها ياء ف مثل ت.ي\ع1ر' ون.ي\ع1ر' وأ%ي\ع1ر'، فأ%جاب بأ%ن هذه

الثلثة بدل من الياء، والياء هي ال4صل، قال: وهذا شيء ل يذهب إ,ليه
أ%حد غيه، أ%ل ترى أ%نه ل يصح أ%ن يقال هزة التكلم ف نو أ%ع1د' بدل
من ياء الغيبة ف ي.ع1د'ف وكذلك ل يقال ف تاء الطاب أ%نت ت.ع1د' إ,نا

vبدل من ياء الغيبة ف ي.ع1د'، وكذلك التاء ف قولم هي ت.ع1د' ليست بدل
من الياء الت هي للمذكر الغائب ف ي.ع1د'، وكذلك نون التكلم ومن معه

ف قولم نن ن.ع1د' ليس بدلv من الياء الت للواحد الغائب، ولو أ%نه
قال: إ,ن ال4لف والتاء والنون ممولة على الياء ف بنات الياء ف ي.ي\ع1ر

كما كانت ممولة على الياء حي حذفت الواو من ي.ع1د' لكان أ%شبه من هذا
القول الظاهر الفساد.

أ%بو عمرو: الي.س.ر.ة� وس\م¬ ف الفخذين، وجعها أ%ي\سار¬؛ ومنه قول ابن
م'ق}ب,ل�:

ف%ظ1ع\ت. إ,ذا ل ي.س\ت.ط1ع\ ق%س\و.ة% السeرى،
ول الس_ي\ر. راعي الث�ل�ة1 ال�ت.ص.ب>ح'

على ذات1 أ%ي\سار�، كأ%ن� ض'ل�وع.ها
وأ%ح\ناء4ها الع'ل}يا الس_ق1يف' ال�ش.ب_ح'

يعن الو.س\م. ف الفخذين، ويقال: أ%راد قوائم ل%ي>ن.ةv، وقال ابن بري
ف شرح البيت: الثلة الضأ}ن والشبح العر�ض؛ يقال: ش.ب_ح\ت'ه إ,ذا

ع.ر_ض\ت.ه، وقيل: ي.س.رات' البعي قوائمه؛ وقال ابن ف%س\و.ة%:
لا ي.س.رات¬ للن_جاء3، كأ%نا

م.واق1ع' ق%ي\ن� ذي ع.لة{ وم1ب\ر.د1
قال: شبه قوائمها بطارق الد_اد؛ وجعل لبيد الزور م.ي\س3راv فقال:

واع\ف�ف\ عن الارات1، وام\ـ



ـن.ح\ه'ن_ م.ي\س3ر.ك. الس_م1ينا
الوهري: ال%ي\س3ر' ق1مار' العرب بال4زلم. وف الديث: إ,ن السلم ما

ل ي.غ\ش. د.ناء4ةv ي.خ\ش.ع' لا إ,ذا ذ�ك1ر.ت\ وي.ف}ري به ل1ئام' الناس
كالياس1ر, الفال1ج,؛ الياس1ر' من ال%ي\س3ر وهو الق1مار'.

والي'س\ر' ف حديث الشعب: ل بأ}س أ%ن ي'ع.ل�ق. الي'س\ر' على الدابة،
قال: الي'س\ر'، بالضم، ع'ود¬ ي'ط}ل1ق البول%. قال ال4زهري: هو ع'ود'

أ�س\ر� ل ي'س\ر�، وال�س\ر' احتباس البول.
والي.س3ي': القليل. ويء يسي أ%ي ه.ي>ن¬. وي'س'ر¬: د.ح\لD لبن يربوع؛

قال طرفة:
أ%ر_ق. العي. خ.يالD ل ي.ق1ر\

طاف، والرك}ب' ب,ص.ح\راء3 ي'س'ر\
وذكر الوهري الي'س'ر. وقال: إ,نه بالدهناء، وأ%نشد بيت طرفة. يقول:

أ%سهر عين خيال طاف ف النوم ول ي.ق1ر\، هو من الو.قار,، يقال: و.ق%ر. ف
ملسه، أ%ي خ.يال�ها ل يزال يطوف وي.س\ري ول ي.ت_دع'.

وي.سار¬ وأ%ي\س.ر' وياس1ر¬: أ%ساء. وياس1ر' م'ن\ع.م�: م.ل1ك¬ من ملوك
حي. وم.ياس1ر' وي.سار¬: اسم موضع؛ قال السeل%ي\ك':

د1ماء ثلثة{ أ%ر\د.ت\ ق%نات،
وخاد1ف ط%ع\ن.ة{ بق%فا ي.سار,

أ%راد باذ1ف1 طعنة{ أ%نه ضار,طD من أ%جل الطعنة؛ وقال كثي:
إ,ل ظ�ع'ن� بالن_ع\ف1 ن.ع\ف1 مياس1ر�،

ح.د.ت\ها ت.وال1يها ومار.ت\ ص'دور'ها
وأ%ما قول لبيد أ%نشده ابن ال4عراب:

vعب\ق%ر,ي_ة vد.رى بالي.سارى ج,ن_ة
م'س.ط�ع.ة% ال4ع\ناق, ب'ل}ق. الق%واد1م

قال ابن سيده: فإ,نه ل يفسر اليسارى، قال: وأ�راه موضعاv. وال%ي\س.ر':
ن.ب\ت¬ ر,يفي� ي'غ\ر.س' غرساv وفيه ق%ص.ف¬؛ الوهري وقول الفرزدق ياطب

:vجريرا
وإ,ن ل4خ\ش.ى، إ,ن خ.ط%ب\ت. إ,ليهم'،
عليك الذي لقى ي.سار' الك%واع1ب,

هو اسم عبد كان يتعر�ض لبنات موله ف%ج.ب.ب\ن. مذاكيه.



@يستعر: الي.س\ت.ع'ور: شجر تصنع منه الساويك، ومساويكه أ%ش.دe الساويك
إ,ن\قاءé للث�غ\ر, وتبييضاv له، وم.ناب,ت'ه بالس_راة1 وفيها شيء من

م.رارة مع ل1ي؛ قال ع'ر\و.ة� بن' الو.ر\د1:
أ%ط%ع\ت' الم1ر,ين. ب,ص.ر\م, س.ل}مى،

فطار'وا ف البلد1 الي.س\ت.ع'ور,
،Dول�الوهري: الي.ستعور الذي ف شعر عروة موضع، ويقال شجر، وهو ف%ع\ل%ل

قال سيبويه: الياء ف ي.س\ت.ع'ور بنزلة عي ع.ض\ر.ف�وط ل4ن الروف
الزوائد ل تلحق بنات ال4ربعة أ%و�لv إ,ل اليم الت ف السم البن

الذي يكون على فعله كمدحرج وشبهه، فصار كفعل بنات الثلثة الزيد، ورأ%يت
حاشية بط الشيخ رضي الدين الشاطب، ورحه ال، قال: اليستعور: بفتح أ%وله

وإ,سكان ثانيه بعده تاء معجمة باثنتي من فوقها مفتوحة وعي مهملة وواو
وراء مهملة على وزن يفتعول، ول يأ}ت ف الكلم على هذا البناء غيه؛ قال:

وهو موضع قبل ح.ر_ة1 الدينة كثي العضاه موحش ل يكاد يدخله أ%حد؛
وأ%نشد بيت عروة:

فطاروا ف البلد اليستعور
قال: أ%ي تفرقوا حيث ل ي'ع\لم ول ي'ه\تدى لواضعهم؛ وقال ابن بري:

معن البيت أ%ن عروة كان سب امرأ%ة من بن عامر يقال لا سلمى، فمكثت عنده
زماناv وهو لا شديد البة، ث إنا استزارته أ%هلها فحملها حت انتهى

با إ,ليهم، فلما أ%راد الرجوع أ%بت أ%ن ترجع معه، وأ%راد قومها قتله
vفمنعتهم من ذلك، ث إ,نه اجتمع به أ%خوها وابن عمها وجاعة فشربوا خرا

وسقوه وسأ%لوه طلقها فطلقها، فلما صحا ندم على ما فرط منه؛ ولذا يقول بعد
البيت:

س.ق%و\ن ال%م\ر. ث ت.ك%ن_ف�ون،
ع'داة% ال3 من ك%ذ1ب� وز'ور,

ونصب عداة ال على الذم؛ وبعده:
vأ%ل يا ليتن عاص.ي\ت' ط%ل}قا
وج.ب_اراv وم.ن\ ل من أ%م1ي,

ط%ل}ق: أ%خوها، وجبار ابن عمها، وال4مي هو الستشار؛ قال البد:
الياء من نفس الكلمة.

@يعر: الي.ع\ر' والي.ع\ر.ة�: الشاة أ%و ال%د\ي' ي'ش.دe عند ز,�ب\ي.ة1



الذئب أ%و ال4سد؛ قال الب'ر.ي\ق' ال�ذ%ل© وكان قد توجه إ,ل مصر ف
ب.ع\ث{ فبكى على فقدهم:

فإ,ن أ�م\س, شيخاv بالر_ج,يع وو'ل}د'ه'،
وي'ص\ب,ح' ق%و\مي دون أ%رض1ه,م' م1ص\ر'

أ�سائ1ل� عنهم كلما جاء4 راك1ب¬
مقيماv بأ%م\لح�، كما ر'ب,ط% الي.ع\ر'

والرجيع وال4ملح: موضعان. وجعل نفسه ف ض.ع\ف1ه وق1ل�ة1 حيلته
كال%د\ي, الربوط ف الزeب\ي.ة1، وارتفع قوله و'ل}د'ه بالعطف على الضمر

الفاعل ف أ%مس. وف حديث أ�م زرع: وت'ر\و,يه في,ق%ة� الي.ع\ر.ة1؛ هي بسكون
العي الع.ناق. والي.ع\ر': ال%د\ي'،وبه فسر أ%بو عبيد قول البيق.

والف1يق%ة�: ما يتمع ف الضرع بي اللبتي. قال ال4زهري: وهكذا قال ابن
ال4عراب، وهو الصواب، ر'بط عند ز'ب\ي.ة1 الذئب أ%و ل ي'ر\ب.ط}. وف الثل:

هو أ%ذل© من الي.ع\ر,.
والي'عار': صوت' الغنم، وقيل: صوت' ال1ع\زى، وقيل: هو الشديد من أ%صوات

الشاء. وي.ع.ر.ت\ ت.ي\ع.ر' وت.ي\ع1ر'، الفتح عن كراع، ي'عاراv؛ قال:
وأ%ما أ%ش\ج.ع' ال�ن\ثى ف%و.ل�و\ا
ت'يوساv، بالش_ظ1ي>، لا ي'عار'

وي.ع.ر.ت1 الع.ن\ز' ت.ي\ع1ر'، بالكسر، ي'عاراv، بالضم: صاحت؛ وقال:
ع.ر,يض¬ أ%ر,يض¬ بات. ي.ي\ع1ر' حول%ه،

وبات. ي'س.قYينا ب'طون% الث�عال1ب,
هذا رجل ضاف رجلv وله ع.ت'ود¬ ي.ي\ع1ر' حوله، يقول: فلم يذبه لنا وبات

ي'س\ق1ينا لبناv م.ذ1يقاv كأ%نه بطون الثعالب ل4ن اللب إ,ذا أ�ج\ه,د.
م.ذ}ق�ه اخ\ض.ر_. وف الديث: ل ييء أ%حدكم بشاة لا ي'عار¬، وف حديث

آخر: بشاة ت.ي\ع41ر' أ%ي تصيح. وف كتاب ع'م.ي\ر ابن أ%ف}صى: إ,ن لم
الياع1ر.ة أ%ي ما له ي'عار¬، وأ%كثر ما يقال لصوت العز. وف حديث ابن عمر،

رضي ال عنه: م.ث%ل� ال�ناف1ق, كالشاة الياع1ر.ة بي الغ.ن.م.ي\ن,؛ قال
ابن ال4ثي: هكذا جاء ف مسند أ%حد فيحتمل أ%ن يكون من الي'عار الصوت،

ويتمل أ%ن يكون من القلوب ل4ن الرواية العائ1ر.ة، وهي الت تذهب كذا
وكذا.

والي.ع'ور.ة� والي.ع'ور': الشاة تبول على حالبها وت.ب\ع.ر' فيفسد اللب؛



قال الوهري: هذا الرف هكذا جاء، قال: وقال أ%بو الغ.و\ث1 هو
الب.ع'ور'، بالباء، يعله مأ�خوذاv من الب.ع.ر, والب.و\ل,. قال ال4زهري: هذا

وه.م¬، شاة ي.ع'ور إ,ذا كانت كثية الي'عار,، وكأ%ن الليث رأ%ى ف بعض الكتب
شاة يعور فصح_فه وجلعه شاة بعور، بالباء.

والي.عار.ة�: أ%ن ي'عار,ض. الفحل� الناقة% فيعارضها معارضة من غي أ%ن
ي'ر\س.ل% فيها. قال ابن سيده: واعترض الفحل� الناقة% ي.عار.ةv إ,ذا عارضها

ف%ت.ن.و_خ.ها، وقيل: الي.عار.ة� أ%ن ل ت'ض\ر.ب. مع ال3بل ولكن ي'قاد'
إ,ليها الفحل� وذلك لكرمها؛ قال الراعي يصف إ,بلv نائب وأ%ن أ%هلها ل

ي.غ\ف�لون عن إ,كرامها ومراعاتا، وليست للنتاج فهن� ل يضرب فيهن فحل
إ,ل معارضة من غي اعتماد، فإ,ن شاءت أ%طاعته وإ,ن شاءت امتنعت منه فل

ت'كره على ذلك:
vقلئص ل ي'ل}ق%ح\ن. إ,ل ي.عار.ة

ع1راضاv، ول ي'ش\ر.ي\ن. إ,ل غ%وال1يا
ل يشرين إ,ل غواليا أ%ي لكونا ل يوجد مثلها إ,ل قليلv. قال

ال4زهري: قوله يقاد إ,ليها الفحل مال، ومعن بيت الراعي هذا أ%نه وصف نائب
ل يرسل فيها الفحل ض1ن�اv ب,ط1ر\ق1ها وإ,بقاءé لقو�تا على السي ل4ن

ل1قاح.ها ي'ذه1ب' م'ن_ت.ها، وإ,ذا كانت عائطاv فهو أ%بقى لسيها وأ%قل
لتعبها، ومعن قوله إ,ل ي.عار.ةv، يقول: ل ت'ل}ق%ح' إ,ل أ%ن ي'ف}ل1ت. فحل
من إ,بل أ�خرى ف%ي.ع1ي ويضربا ف ع.ي.ان,ه؛ وكذلك قال الطYر,م_اح'

ف نيبة ح.م.ل%ت ي.عار.ةv فقال:
س.و\ف. ت'د\ن,يك. من ل%م1يس� س.ب.ن\تا
ةD، أ%مار.ت\ بالب.و\ل, ماء4 الك1راض,
أ%ن\ض.ج.ت\ه' عشرين. يوماv، ون,يل%ت\

حي ن,يل%ت\ ي.عار.ةv ف ع1راض,
أ%راد أ%ن الفحل ضربا ي.عار.ةv، فلما مضى عليها عشرون ليلة من وقت1

ط%ر.قها الفحل� أ%لقت ذلك الاء الذي كانت عقدت عليه فبقيت م'ن_ت'ها كما
كانت؛ قال أ%بو اليثم: معن الي.عار.ة1 أ%ن الناقة إ,ذا امتنعت على الفحل

عار.ت\ منه أ%ي ن.ف%ر.ت\، تعار'، ف%ي'عار,ضها الفحل� ف ع.دو,ها حت
vإ,نا يريد عائرة vي.نالا ف%ي.س\ت.ن,يخ.ها ويضربا. قال: وقوله ي.عار.ة

فجعل ي.عارة اساv لا وزاد فيه الاء، وكان حقه أ%ن يقال عار.ت\ ت.ع1ي'



فقال تعار' لدخول أ%حد حروف اللق فيه.
والي.ع\ر': ضرب من الشجر. وف حديث خزية: وعاد لا الي.عار'

م'ج\ر.ن\ث1ماv؛ قال ابن ال4ثي: هكذا جاء ف رواية وفسر أ%نه شجرة ف الصحراء
تأ}كلها ال3بل، وقد وقع هذا الديث ف عد�ة تراجم. وي.ع\ر¬: بلد؛ وبه فسر

السeك�ر,يe قول ساعدة بن الع.ج\لن:
ت.ر.ك}ت.ه'م' وظ%ل}ت. ب,ج.ر> ي.ع\ر�،

وأ%نت. ز.ع.م\ت. ذو خ.ب.ب� م'ع1يد'
@ير: اليام'ور'، بغي هز: الذ�ك%ر' من ال4ي>ل. الليث: اليام'ور' من

البحر، يري على من قتله ف الرم أ%و ال3حرام الك}م'، وذكر عمرو بن
بر اليام'ور. ف باب ال4وعال البلية وال4ياييل وال4ر\و.ى، وهو اسم

لنس منها بوزن الي.ع\م'ور؛ والي.ع\م'ور': ال%د\ي'، وجعه الي.عام1ي'.
@يهر: الي.ه\ي.رe: اللجاجة والتمادي ف ال4مر، وقد اس\ت.ي\ه.ر..

وال�س\ت.ي\ه,ر': الذاهب العقل؛ عن ثعلب؛ وأ%نشد:
vم'س\ت.ي\ه,را vي.س\ع.ى وي.ج\م.ع' دائبا

ج,دìا، وليس بآك1ل� ي.ج\م.ع'
واس\ت.ي\ه.ر.ت1 ال�م'ر': ف%ز,ع.ت\؛ عنه أ%يضاv، وال أ%علم.

@يب: ف حديث أ�سامة%: قال له النب، صلى ال عليه وسلم، لا أ%رسله
إل الروم: أ%غ1ر\ على أ�ب\ن.ى ص.باحاv؛ قال ابن ال4ثي: هي، بضم المزة
والقصر، اسم موضع من ف1ل%س\طي بي ع.س\قلن% والر_م\لة، ويقال لا

ي'ب\ن.ى بالياء، وال أ%علم.
@يت: الي.ت\ن': الو,لد' النكوس ولدته أ�مeه 

(* قوله: الولد النكوس
ولدته أم�ه؛ هكذا ف الصل، ولعل9 ف الكلم سقطاv). ترج ر,ج\ل

الولود1 ق%ب\ل% رأ}سه ويديه، وت'ك}ر.ه' الولدة� إذا كانت كذلك، ووضعته أ�مeه
:�ي.ت\ناv؛ وقال الب.ع1يث

،Dه، وهي ض.ي\فةeم�ل%قىÝ ح.م.ل%ت\ه أ
فجاءت به ي.ت\ن. الض>يافة1 أ%ر\ش.ما

*)
قوله «فجاءت به يت الضيافة» كذا ف الصل هنا، والذي تقد�م للمؤلف ف
مادة ضيف: فجاءت بيت للضيافة، وكذا هو ف الصحاح ف غي موضع).



ابن خال%و.ي\ه1، ي.ت\ن¬
وأ%ت\ن¬ وو.ت\ن¬، قال: ول نظي له ف كلمهم إل ي.ف%ع¬

وأ%ي\ف%ع' وو.ف%ع¬؛ قال ابن بري: أ%ي\ف%ع'، المزة فيه زائدة، وف
ال4ت\ن, أ%صلية فليست مثله. وف حديث عمرو: ما و.ل%د.ت\ن أ�مي ي.ت\ناv. وقد

�أ%ي\ت.ن.ت ال�مe إذا جاءت به ي.ت\ناv. وقد أ%ي\ت.ن.ت الرأ%ة
Dوهي م'وت1ن¬ وم'وت1ن.ة ،�والناقة

والولد م.ي\تونD؛ عن اللحيان، وهذا نادر وقياسه م'وت.ن¬. قال عيسى بن
عمر: سأ%لت ذا الرeم_ة1 عن مسأ%لة، قال أ%تعرف الي.ت\ن.؟ قلت: نعم، قال:

eم�فمسأ%لتك هذه ي.ت\ن¬. ال4زهري: قد أ%ي\ت.ن.ت\ أ�مeه. وقالت أ
ت.أ%ب_ط% ش.ر�اv: وال ما ح.م.ل}ت'ه غ%ي\لv ول و.ض.ع\ت'ه ي.ت\ناv. قال:

وفيه لغات يقال و.ض.ع.ت\ه أ�م'ه' ي.ت\ناv وأ%ت\ناv وو.ت\ناv. وف حديث ذي
الث©د.ي_ة1: م'وت.ن. اليد1؛ هو من أ%ي\ت.ن.ت1 الرأ%ة� إذا جاءت بولدها

ي.ت\ناv، فقلبت الياء واواv لضمة اليم، والشهور ف الرواية م'ود.ن%،
بالدال.

وف الديث: إذا اغتسل أ%حدكم من النابة فلي'ن\ق, اليت.ن.ي\ن, 
(* قوله

«اليتني» كذا ف بعض نسخ النهاية كالصل بل ضبط وف بعضها بكسر
اليم). ول}ي'م1ر_ على الب.ر.اج,م,؛ قال ابن ال4ثي: هي بواطن ال4فخاذ،

والب.ر.اجم ع.ك}س' ال4صابع 
(* قوله «عكس الصابع» هو بذا الضبط ف بعض نسخ

النهاية وف بعضها بضم ففتح). قال ابن ال4ثي: قال الطاب لست أ%عرف
هذا التأ}ويل، قال: وقد يتمل أ%ن تكون الرواية بتقدي التاء على الياء،
وهو من أ%ساء الدeب'ر,، يريد به غسل الفرجي؛ وقال عبد الغافر: يتمل

أ%ن يكون ال%ن\ت.ن.ي\ن, بنون قبل التاء ل4نما موضع الن_ت\ن,، واليم ف
جيع ذلك زائدة.

وروي عن ال4صمعي قال: الي.ت\ن'ون شجرة تشبه الر>م\ث% وليست به.
@يرن: الي.ر'ون�: دماغ الفيل، وقيل هو ال%ن,يe، وف التهذيب: ماء الفحل

وهو س'مÒ، وقيل: هو كل س.م�ç؛ قال النابغة:
وأ%ن\ت. الغ.ي\ث� ي.ن\ف%ع' ما ي.ل1يه1،
�وأ%ن\ت. الس_مe خال%ط%ه الي.ر'ون



وهذا البيت ف بعض النسخ:
فأ%نت الل�ي\ث� ي.م\ن.ع' ما ل%د.ي\ه1

وي.ر\نا: اسم رملة.
@يزن: ذو ي.ز.ن%: م.لك¬

من ملوك ح1م\ي تنسب إليه الرماح' الي.ز.ن,ي_ة�، قال: وي.ز.ن� اسم موضع
باليمن أ�ضيف إليه ذو، ومثله ذو ر'ع.ي\ن� وذو ج.د.ن{ أ%ي صاحب ر'ع.ي\ن�

وصاحب ج.د.ن، وها قصران. قال ابن جن: ذو ي.ز.ن% غي مصروف، وأ%صله
vوأ%ز\أ%ن©، وقالوا أ%يضا ،Òبدليل قولم ر'مح ي.ز\أ%ن,ي ،�ي.ز\أ%ن

أ%ي\ز.ن,يÒ، ووزنه ع.ي\ف%ل1يÒ، وقالوا آز.ن,يÒ ووزنه عاف%ل1يÒ؛ قال
الفرزدق:ق%ر.ي\ناه'م' ال%أ}ث�ورة% الب,يض. ك�ل�ها،

ي.ث�جe الع'روق. ال4ي\ز.ن,يe ال�ث%ق�ف'
وقال ع.ب\د' بن ال%س\حاس,:

فإن} ت.ض\ح.ك1ي م1ن>ي، فيا ر'ب_ ليلة{
ت.ر.ك}ت'ك1 فيها كالق%باء3 م'ف%ر_جا

ر.ف%ع\ت' برجليها، وطام.ن\ت' رأ}س.ها،
وس.ب\س.ب\ت' فيها الي.ز\أ%ن,ي_ ال�ح.د\ر.جا

قال ابن الكلب: إنا سيت الرماح ي.ز.ني_ةv ل4ن أ%و_ل من ع'م1ل%ت\
له ذو ي.ز.ن%، كما سيت الس>ياط� أ%ص\ب.ح1ي_ةv، ل4ن أ%ول من ع'م1ل%ت\

له ذو أ%ص\ب.ح. ال1م\ي.ر,يe. قال سيبوية: سأ%لت الليل فقلت إذا سيت
رجلv بذي مال هل تغيه؟ قال: ل، أ%ل تراهم قالوا ذو ي.ز.ن{ منصرفاv فلم

Òيغيوه؟ ويقال: رمح ي.ز.ن,ي
وأ%ز.ن,يÒ، منسوب إل ذي ي.ز.ن{ أحد ملوك ال4ذ}واء3 من اليمن، وبعضهم

.Òيقول ي.ز\أ%ن,ي� وأ%زأ%ن,ي
@يسن: روى ال4عمش عن ش.ق1يق� قال: قال رجل يقال له س'ه.ي\ل� بن س1ن.ان{:

يا أ%با عبد الرحن أ%ياءé ت.ج,د' هذه الية أ%م أ%لفاv: من ماء غي
�آسن؟ فقال عبد' ال: وقد ع.ل1م\ت. القرآن كل�ه غي هذه؟ قال: إن أ%قرأ

ال�ف%ص_ل ف ركعة واحدة، فقال عبد' ال: كه.ذY الش>ع\ر,، قال الشيخ:
أ%راد غي آس1ن� أ%م ياسن�، وهي لغة لبعض العرب.

@يسمن: الياس.م1ي' والياس1م1ي: معروف.
@يفن: الي.ف%ن': الشيخ الكبي؛ وف كلم علي، عليه السلم: أ%يeها



الي.ف%ن' الذي قد ل%ه.ز.ه' الق%ت1ي'؛ الي.ف%ن'، بالتحريك: الشيخ الكبي،
والق%ت1ي': الش_ي\ب'؛ واستعاره بعض العرب للثور ال�س3ن� فقال:

يا ليت. ش.ع\ر,ي هل أ%ت.ى ال1سانا
أ%ن>ي ات_خ.ذ}ت' الي.ف%ن.ي\ن, شانا،
الس>ل}ب. والل©وم.ة% والع1يانا؟

حل الس>ل}ب. على العن، قال: وإن شئت كان بدلv كأ%نه قال: إن اتذت
أ%داة الي.ف%ن.ي\ن, أ%و ش'و.ار الي.ف%ن.ي\ن,. أ%بو عبيد: الي.ف%ن'، بفتح

الياء والفاء وتفيف النون، الكبي؛ قال ال4عشى:
وما إن} أ%ر.ى الد_ه\ر. فيما م.ض.ى

يغاد1ر' من ش.ار,ف{ أ%و ي.ف%ن\
(* قوله «من شارف» كذا ف الصحاح أيضاv، وقال الصاغان ف التكملة:

والرواية من شارخ أي شاب).
قال ابن بري: قال ابن القطاع والي.ف%ن' الصغي أ%يضاv، وهو من ال4ضداد.

ابن ال4عراب: من أ%ساء البقرة الي.ف%نة� والع.جوز' واللYف}ت'
والط�غ\يا. الليث: الي.ف%ن' الشيخ الفان، قال: والياء فيه أ%صلية، قال: وقال
بعضهم هو على تقدير ي.ف}ع.ل ل4ن الدهر ف%ن_ه وأ%بله. وحكى ابن بري:

الي'ف}ن' الثYيان� ال1ل�ة�، واحدها ي.ف%ن¬؛ قال الراجز:
ت.قول ل مائ1لة� الع1طاف1:

ما ل%ك قد\ م'ت_ من الق�ح.اف1؟
ذلك ش.و\ق' الي'ف}ن, والو,ذ%اف1،

وم.ض\ج.ع¬ بالليل غي' داف
وي.ف%ن': ماء بي مياه بن ني بن عامر. ويفن: موضع، وال أ%علم.

@يقن: الي.ق1ي': الع1ل}م وإزاحة الشك وتقيق' ال4مر، وقد أ%ي\ق%ن.
ي'وق1ن' إيقاناv، فهو م'وق1ن¬، وي.ق1ن. ي.ي\ق%ن ي.ق%ناv، فهو ي.قن¬.

والي.ق1ي: ن.قيض الشك، والعلم نقيض' الهل، تقول ع.ل1م\ت'ه ي.قيناv. وف التنزيل
العزيز: وإن_ه ل%ح.قe الي.ق1ي؛ أ%ضاف الق إل اليقي وليس هو من

إضافة الشيء إل نفسه، ل4ن الق هو غي اليقي، إنا هو خالص'ه وأ%ص.حeه،
فجرى مرى إضافة البعض إل الكل. وقوله تعال: واع\ب'د\ ر.ب_ك حت

يأ}تيك الي.ق1ي'؛ أ%ي حت يأ}تيك الوت'، كما قال عيسى بن مري، على نبينا
،vوعليه الصلة والسلم: وأ%و\صان,ي بالص_لة والزكاة1 ما د'م\ت' ح.ي_ا



Dوإن ل تكن عب.اد.ة vوقال: ما د'م\ت' ح.ي�ا
لغي ح.ي�ç، ل4ن معناه اع\ب'د\ رب_ك أ%بداv واع\ب'د\ه إل المات،

وإذا أ%مر بذلك فقد أ%مر بالقامة على العبادة.
vوي.ق%نا vوي.ق1ن\ت' ال4م\ر.، بالكسر؛ ابن سيده: ي.ق1ن. ال4مر. ي.ق}نا

وأ%ي\ق%ن.ه وأ%ي\ق%ن. به وت.ي.ق�نه واس\ت.ي\ق%نه واس\ت.ي\ق%ن به
وت.ي.ق�ن\ت بال4مر واس\ت.ي\ق%ن\ت به كله بعن واحد، وأ%نا على ي.قي منه،

وإنا صارت الياء واواv ف قولك م'وق1ن¬
للضمة قبلها، وإذا ص.غ_ر\ته رددت.ه إل ال4صل وقلت. م'ي.ي\ق1ن¬، وربا

عبوا بالظن عن الي.ق1ي وبالي.ق1ي عن الظن؛ قال أ%بو س1د\ر.ة
:eج.ي\م1ي�ال4سد1يe، ويقال ال
ت.ح.س_ب. ه.و�اس¬، وأ%ي\ق%ن. أ%ن_ن

با م'ف}ت.د{ من واحد{ ل أ�غام1ر'ه
يقول: ت.ش.م_م. ال4سد' ناقت يظن أ%نن أ%فتدي با منه وأ%س\ت.ح\م1ي

نفسي فأ%تركها له ول أ%قتحم الهالك بقاتلته، وإنا سي ال4سد'
ه.و_اساv ل4نه ي.ه'وس الف%ريسة أ%ي ي.د'ق©ها. ورجل ي.ق1ن¬ وي.ق%ن¬: ل يسمع

شيئاv إل أ%ي\ق%ن.ه، كقولم: رجل أ�ذ�نD. ورجل ي.ق%ن.ةD، بفتح الياء
والقاف وبالاء: كي.ق�ن�؛ عن كراع، ورجل م1يق%انD كذلك؛ عن اللحيان،

وال�نثى م1يق%انةD، بالاء، وهو أ%حد ما شذ من هذا الضرب. وقال أ%بو زيد: رجل
Dن�ذو ي.ق%ن� ل يسمع شيئاv إل أ%ي\ق%ن. به. أ%بو زيد: رجل أ�ذ

ي.ق%ن¬، وها واحد، وهو الذي ل يسمع بشيء إل أ%ي\ق%ن. به. ورجل ي.ق%ن¬
وي.ق%ن.ةD. مثل أ�ذ�ن{ ف العن أ%ي إذا سع شيئاv أ%ي\ق%ن. به ول

ي'ك%ذYبه. الليث: الي.ق%ن' الي.ق1ي'؛ وأ%نشد قول ال4عشى:
وما بال�ذي أ%ب\ص.ر.ت\ه الع'ي'و

ن� م1ن\ ق%ط}ع, ي.أ}س�، ول من\ ي.ق%ن\
ابن ال4عراب: الم.و\ق�ون.ة� الارية ال%ص'ونة ال�خد_رة.

@ين: الي'م\ن': الب.ركة�؛ وقد تكرر ذكره ف الديث. والي'م\ن': خلف
الشeؤم، ضد�ه. يقال: ي'م1ن.، فهو م.ي\م'ونD، وي.م.ن.ه'م فهو يام1ن¬. ابن

سيده: ي.م'ن. الرجل� ي'م\ناv وي.م1ن. وت.ي.م_ن. به واس\ت.ي\م.ن، وإن_ه
Dل%ي\مون

عليهم. ويقال: فلن ي'ت.ي.م_ن' برأ}يه أ%ي ي'ت.ب.ر_ك به، وجع



ال%ي\مون1 م.يام1ي'. وقد ي.م.ن.ه ال� ي'م\ناv، فهو م.ي\م'ونD، وال
vإذا صار م'بار.كا Dعلى قومه، فهو م.ي\م'ون Dال}ي.ام1ن'. الوهري: ي'م1ن فلن

عليهم، وي.م.ن.ه'م، فهو يام1ن¬، مثل ش'ئ1م. وش.أ%م. وت.ي.م_ن\ت' به:
ت.ب.ر_ك}ت'.

وال4يام1ن': خ1لف ال4شائم؛ قال ال�ر.قYش، ويروى ل�ز.ز. بن
ل%و\ذ%ان%.

ل ي.من.ع.ن_ك.، م1ن\ ب'غ.ا
ء3 ال%ي\ر,، ت.ع\ق%اد' الت_مائم

وك%ذ%اك ل ش.رÒ ول
خ.ي\ر¬، على أ%حد{، ب,د.ائم

ول%ق%د\ غ%د.و\ت'، وكنت' ل
أ%غ}د'و على و.اق� وحائم

فإذ%ا ال4شائ1م' كال4يا
م1ن,، وال4يامن' كالشائم

وقول الكيمت:
ور.أ%ت\ ق�ضاعة� ف ال4يا
م1ن, ر.أ}ي. م.ث}ب'ور� وثاب,ر\

يعن ف انتسابا إل الي.م.ن، كأ%نه جع الي.م.ن. على أ%ي\م'ن ث على
أ%ي.ام1ن. مثل ز.م.ن� وأ%ز\م'ن. ويقال: ي.م1ي¬ وأ%ي\م'ن وأ%يان وي'م'ن؛

قال ز'ه.ي:
وح.ق� سل}م.ى على أ%ركان,ها الي'م'ن,

ورجل أ%ي\م.ن': م.ي\م'ونD، والمع أ%يام1ن'. ويقال: ق%د1م. فلن على
أ%ي\م.ن, الي'م\ن أ%ي على الي'م\ن. وف الصحاح: قدم فلن على أ%ي\م.ن

الي.م1ي أ%ي الي'م\ن. وال%ي\من.ة�: الي'م\ن,. وقوله عز وجل: أ�ولئك أ%صحاب
ال%ي\م.نة1؛ أ%ي أ%صحاب الي'م\ن على أ%نفسهم أ%ي كانوا م.ام1ي. على

أ%نفسهم غي م.ش.ائيم، وجع ال%ي\م.نة م.ي.ام1ن'.
والي.م1ي': ي.م1ي' النسان1 وغي,ه، وتصغي الي.م1ي ي'م.ي>ن،

بالتشديد بل هاء. وقوله ف الديث: إ,نه كان ي'ح1بe الت_ي.مeن. ف جيع
أ%مره ما استطاع؛ الت_ي.مeن': البتداء� ف ال4فعال باليد الي'م\ن
والر>ج\ل, الي'م\ن والانب ال4ين. وف الديث: فأ%مرهم أ%ن



ي.ت.ي.ام.ن'واعن الغ.م1يم أ%ي يأ}خذوا عنه ي.م1يناv. وف حديث ع.د1ي�ç: في.ن\ظ�ر'
أ%ي\م.ن. منه فل ي.ر.ى إل� ما ق%د_م؛ أ%ي عن يينه. ابن سيده: الي.مي'

ن.ق1يض' اليسار، والمع أ%ي\مان� وأ%ي\م'ن¬
وي.م.ائن'. وروى سعيد بن جبي ف تفسيه عن ابن عباس أ%نه قال ف كهيعص:

هو كاف{ هاد{ ي.م1ي¬
ع.ز,يز¬ صاد1ق¬؛ قال أ%بو اليثم: فجع.ل قول%ه كاف أ%و_ل% اسم ال

كاف{، وجع.ل% الاء أ%و_ل% اسه هاد{، وجعل% الياء أ%و_ل اسه ي.م1ي من
قولك ي.م.ن. ال� النسان% ي.مين'ه ي.م\ناv وي'م\ناv، فهو م.ي\مون، قال:

والي.م1ي' واليام1ن' يكونان بعن واحد كالقدير والقادر؛ وأ%نشد:
ب.ي\ت'ك. ف اليام1ن, ب.ي\ت' ال4ي\م.ن,

vمن الي'م\ن,، وجعل الع.ي\ن. عزيزا vقال: فجع.ل% اسم الي.م1ي مشق9ا
والصاد صادقاv، وال أ%علم. قال اليزيدي: ي.م.ن\ت' أ%صحاب أ%دخلت عليهم

الي.م1ي.، وأ%نا أ%ي\م'ن'هم ي'م\ناv وي'م\نةv وي'م1ن\ت' عليهم وأ%نا
Dم.ي\مون

عليهم، وي.م.ن\ت'ه'م أ%خ.ذ}ت' على أ%ي\مان,هم، وأ%نا أ%ي\م.ن'ه'م\
ي.م\ناv وي.م\نةv، وكذلك ش.أ%م\ت'ه'م. وشأ%م\ت'ه'م: أ%خ.ذت' على ش.مائلهم،
Dوالعرب تقول: أ%خ.ذ% فلن .vوي.س.ر\ت'هم: أ%خذ}ت' على ي.سارهم ي.س\را

ي.ميناv وأ%خذ يساراv، وأ%خذ% ي.م\ن.ةv أ%و ي.س\ر.ةv. ويام.ن. فلن:
أ%خذ% ذات. الي.م1ي، وياس.ر.: أ%خذ% ذات. الش>مال. ابن السكيت: يام1ن\

بأ%صحابك وشائ1م\ بم أ%ي خ'ذ} بم ييناv وشالv، ول يقال: ت.يام.ن\ بم
ول ت.ياس.ر\ بم؛ ويقال: أ%ش\أ%م. الرجل� وأ%ي\م.ن. إذا أ%راد الي.مي،

ويام.ن. وأ%ي\م.ن. إذا أ%راد الي.م.ن.. والي.م\نة�: خلف' الي.س\رة.
ويقال: ق%ع.د. فلن ي.م\ن.ةv. وال4ي\م.ن' وال%ي\م.ن.ة: خلف ال4ي\س.ر

وال%ي\س.رة. وف الديث: ال%جر' ال4سود' ي.مي' ال ف ال4رض؛ قال ابن
ال4ثي: هذا كلم تثيل وتييل، وأ%صله أ%ن اللك إذا صافح رجلv ق%ب_ل%

الرجل� يده، فكأن� الجر ال4سود ل بنزلة اليمي للملك حيث ي'س\تل%م
وي'ل}ث%م. وف الديث الخر: وك1ل}تا يديه يي¬

أ%ي أ%ن يديه، تبارك وتعال، بصفة الكمال ل نقص ف واحدة منهما ل4ن
الشمال تنقص عن اليمي، قال: وكل ما جاء ف القرآن والديث من إضافة اليد

وال4يدي واليمي وغي ذلك من أ%ساء الوارح إل ال عز وجل فإنا هو



على سبيل الاز والستعارة، وال منز_ه عن التشبيه والتجسيم. وف حديث
صاحب القرآن ي'ع\ط%ى الل}ك. ب,ي.م1ينه وال�ل}د. بشماله أ%ي ي'ج\ع.لن1

ف م.ل%ك%ت1ه، فاستعار اليمي والشمال ل4ن ال4خذ والقبض بما؛ وأ%ما
قوله:

ق%د\ ج.ر.ت1 الط�ي' أ%يام1ن,ينا،
قالت\ وك�ن\ت' رج'لv ق%ط1ينا:

هذا لع.م\ر' ال3 إس\رائينا
قال ابن سيده: عندي أ%نه جع ي.ميناv على أ%يان{، ث جع أ%ي\ماناv على

أ%يام1ي، ث أ%راد وراء ذلك جعاv آخر فلم يد جعاv من جوع التكسي
أ%كثر من هذا، ل4ن باب أ%فاعل وفواعل وفعائل ونوها ناية المع، فرجع

إل المع بالواو والنون كقول الخر:
فه'ن_ ي.ع\ل�ك}ن. ح.دائداتا

ل%م�ا بل%غ ناية المع الت هي ح.د.ائد فلم يد بعد ذلك بناء من أ%بنية
المع الكس_ر ج.م.عه بال4لف والتاء؛ وكقول الخر:

ج.ذ}ب. الص_ر.ار,ي>ي. بالك�رور
ج.م.ع صار,ياv على ص'ر_اء، ث ج.مع ص'ر_اء على ص.راري�، ث جعه على
صراريي، بالواو والنون، قال: وقد كان يب لذا الراجز أ%ن يقول

أ%يامينينا، ل4ن جع أ%ف}عال كجمع إف}عال، لكن ل�ا أ%زم.ع أ%ن يقول ف النصف
الثان أ%و البيت الثان فطينا، ووزنه فعولن، أ%راد أ%ن يبن قوله

أ%يامنينا على فعولن أ%يضاv ليسوي بي الضربي أ%و العروضي؛ ونظي هذه التسوية
قول الشاعر:

قد ر.و,ي.ت\ غي. الدeه.ي\د1هينا
ق�ل%ي>صات{ وأ�ب.ي\ك1رينا

كان حكمه أ%ن يقول غي الدeه.ي\د1يهينا، ل4ن ال4لف ف د.ه\داه{ رابعة
وحكم حرف اللي إذا ثبت ف الواحد رابعاv أ%ن يثبت ف المع ياء، كقولم

س1ر\داح وس.راديح وقنديل وقناديل وب'ه\ل�ول وب.هاليل، لكن أ%راد أ%ن
يبن بي 

(* قوله «يبن بي» كذا ف بعض النسخ، ولعل الظهريسوي بي كما
سبق). د'ه.ي\د1هينا وبي أ�ب.ي\ك1رينا، فجعل الض_ر\ب.ي\ن, جيعاv أو

الع.ر'وض.ي\ن ف%ع'ول�ن، قال: وقد يوز أ%ن يكون أ%يامنينا جع. أ%يام1ن� الذي



هو جع أ%ي'ن� فل يكون هنالك حذف؛ وأ%ما قوله:
قالت، وكنت' رج'لv ف%ط1ينا

فإن قالت هنا بعن ظنت، فعد�اه إل مفعولي كما تع.د_ى ظن إل
مفعولي، وذلك ف لغة بن سليم؛ حكاه سيبويه عن الطاب، ولو أ%راد قالت الت
ليست ف معن الظن لرفع، وليس أ%حد من العرب ينصب بقال الت ف معن ظن

إل� بن س'ل%يم، وهي الي'م\ن.ى فل ت'ك%س_ر' 
(* قوله «وهي اليمن فل

تكسر» كذا بالصل، فانه سقط من نسخة الصل العول عليها من هذه الادة نو
الورقتي، ونسختا الكم والتهذيب اللتان بأيدينا ليس فيهما هذه الادة

لنقصهما). قال الوهري: وأ%ما قول عمر، رضي ال عنه، ف حديثه حي ذكر ما
كان فيه من الق%ش.ف1 والفقر والق1ل�ة ف جاهليته، وأ%نه واخ\تاv له خرجا

ي.ر\ع.يان1 ناض1حاv لما، قال: أ%ل}ب.س.ت\نا أ�مeنا ن'ق}ب.ت.ها
وز.و_د.ت\نا بي'م.ي\ن.ت.يها من ال%ب,يد1 كل� يوم�، فيقال: إنه أ%راد

بي'م.ي\ن.ت.ي\ها تصغي ي'م\ن.ى، فأ%بدل من الياء ال�ول تاء إذ كانت للتأ}نيث؛
قال ابن بري: الذي ف الديث وزو_دتنا ي'م.ي\ن.ت.ي\ها مففة، وهي تصغي

ي.م\ن.ت.ي\ن تثنية ي.م\ن.ة؛ يقال: أ%عطاه ي.م\ن.ة من الطعام أ%ي أ%عطاه
الطعام بيمينه ويده مبسوطة. ويقال: أ%عطى ي.م\ن.ةv وي.س\ر.ةv إذا أ%عطاه

بيده مبسوطة، وال4صل ف الي.م\نة1 أ%ن تكون مصدراv كالي.س\ر.ة، ث سي
الطعام ي.م\ن.ةv ل4نه أ�ع\ط1ي ي.م\ن.ةv أ%ي باليمي، كما س.م_وا ال%ل1ف.

vل4نه يكون بأ}خ\ذ1 الي.مي؛ قال: ويوز أ%ن يكون ص.غ_ر ي.مينا vي.مينا
ت.ص\غ1ي. الترخيم، ث ثن_اه، وقيل: الصواب ي.م.ي>ن.ي\ها، تصغي يي،

قال: وهذا معن قول أ%ب عبيد. قال: وقول الوهري تصغي ي'م\ن صوابه
أ%ن يقول تصغي ي'م\ن.ن.ي\ن تثنية ي'م\ن.ى، على ما ذكره من إبدال التاء من

الياء ال�ول. قال أ%بو عبيد: وجه الكلم ي'م.ي>ن.يها، بالتشديد،
ل4نه تصغي ي.م1ي�، قال: وتصغي ي.م1ي ي'م.ي>ن بل هاء. قال ابن سيده:

وروي وز.و_دتنا بي'م.ي\ن.ي\ها، وقياسه ي'م.ي>ن.ي\ها ل4نه تصغي ي.م1ي،
لكن قال ي'م.ي\ن.ي\ها على تصغي الترخيم، وإنا قال ي'م.ي\ن.ي\ها ول يقل
يديها ول كفيها ل4نه ل يرد أ%نا جعت كفيها ث أ%عطتها بميع

الكفي، ولكنه إنا أ%راد أ%نا أ%عطت كل واحد كف9اv واحدة بيمينها، فهاتان
يينان؛ قال شر: وقال أ%بو عبيد إنا هو ي'م.ي>ن.ي\ها، قال: وهكذا قال



يزيد بن هرون؛ قال شر: والذي آختاره بعد هذا ي'م.ي\ن.ت.ي\ها ل4ن
الي.م\ن.ة% إنا هي ف1ع\ل أ%عطى ي.م\نةv وي.س\ر.ة، قال: وسعت من لقيت ف غطفان%
يتكلمون فيقولون إذا أه\و.ي\ت. بيمينك مبسوطة إل طعام أ%و غيه فأ%عطيت

با ما ح.م.ل%ت\ه مبسوطة فإنك تقول أ%عطاه ي.م\ن.ةv من الطعام، فإن أ%عطاه
با مقبوضة قلت أ%عطاه ق%ب\ض.ةv من الطعام، وإن ح.ش.ى له بيده فهي

ال%ث}ي.ة وال%ف}ن.ة�، قال: وهذا هو الصحيح؛ قال أ%بو منصور: والصواب عندي ما
رواه أ%بو عبيد ي'م.ي\ن.ت.ي\ها، وهو صحيح كما روي، وهو تصغي

ي.م\ن.ت.ي\ها، أ%راد أ%نا أ%عطت كل واحد منهما بيمينها ي.م\نةv، فص.غ_ر. الي.م\ن.ة% ث
ثن_اها فقال ي'م.ي\ن.ت.ي\ن,؛ قال: وهذا أ%حسن الوجوه مع السماع. وأ%ي\م.ن.:

أ%خ.ذ% ي.ميناv.وي.م.ن. به ويام.ن. وي.م_ن وت.يام.ن.: ذهب به ذات.
اليمي. وحكى سيبويه: ي.م.ن. ي.ي\م1ن' أ%خذ ذات. اليمي، قال: وس.ل�م'وا

ل4ن الياء أ%خف عليهم من الواو، وإن جعلت. اليمي ظرفاv ل تمعه؛ وقول
أ%ب الن_ج\م:

ي.ب\ري لا، من أ%ي\م'ن� وأ%ش\م'ل,،
ذو خ1ر.ق� ط�ل}س� وشخص� م1ذ}أ%ل,

(* قوله «يبي لا» ف التكملة الرواية: تبي له، على التذكي أي
للممدوح، وبعده:

خوال بأسعد أن أقبل
والرجز للعجاج).

يقول: ي.ع\ر,ض لا من ناحية اليمي وناحية الشمال، وذهب إل معن
أ%ي\م'ن, البل وأ%ش\م'ل1ها فجمع لذلك؛ وقال ثعلبة بن ص'ع.ي\ر:

فت.ذ%ك�ر.ا ث%ق%لv ر.ث1يداv، بعدما
أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء� ي.م1ين.ها ف كاف1ر

يعن مالت بأ%حد جانبيها إل الغيب. قال أ%بو منصور: الي.مي' ف كلم
العرب على و'جوه، يقال لليد الي'م\ن.ى ي.م1ي¬. والي.م1ي': الق�و_ة

والق�د\رة؛ ومنه قول الش_م�اخ:
رأ%يت' ع.رابة% ال4و\س1ي_ ي.س\م'و
إل ال%ي\رات1، م'ن\ق%ط1ع. الق%رين,

إذا ما رايةD ر'ف1ع.ت\ ل1م.ج\د{،
ت.ل%ق�اها ع.راب.ة� بالي.مي,



أ%ي بالقو_ة. وف التنزيل العزيز: ل4خ.ذ}نا منه بالي.مي؛ قال الزجاج:
أ%ي بالق�د\رة، وقيل: باليد الي'م\ن.ى. والي.م1ي': ال%ن\ز,لة.

ال4صمعي: هو عندنا بالي.م1ي, أ%ي بنزلة حس.نة{؛ قال: وقوله تلق�اها ع.رابة
باليمي، قيل: أ%راد باليد الي'م\ن، وقيل: أ%راد بالقو_ة والق. وقوله

عز وجل: إنكم كنتم ت.أ}تون.نا عن الي.مي؛ قال الزجاج: هذا قول الكفار
للذين أ%ض.ل©وهم أ%ي كنتم ت.خ\د.ع'وننا بأ%قوى ال4سباب، فكنتم تأ}توننا من

ق1ب.ل, الد>ين فت'ر'وننا أ%ن الدين. وال%ق_ ما ت'ض1ل©وننا به
وت'ز.ي>ن'ون لنا ضللتنا، كأ%نه أ%راد تأ}توننا عن ال%أ}ت.ى الس_ه\ل، وقيل:

معناه كنتم تأ}توننا من ق1ب.ل, الش_ه\وة ل4ن الي.م1ي. موضع' الكبد،
والكبد' م.ظ1ن_ة� الشهوة وال3رادة1، أ%ل ترى أ%ن القلب ل شيء له من ذلك
ل4نه من ناحية الشمال؟ وكذلك قيل ف قوله تعال: ث لت1ي.ن_هم من بي

أ%يديهم ومن خ.ل}فهم وعن أ%يانم وعن ش.مائلهم؛ قيل ف قوله وعن
أ%يانم: من ق1ب.ل, دينهم، وقال بعضهم: لتينهم من بي أ%يديهم أ%ي

ل�غ}و,ي.ن_هم حت ي'كذYبوا با تق%د_م من أ�مور ال�مم السالفة، ومن خلفهم حت
يكذبوا بأ%مر البعث، وعن أ%يانم وعن شائلهم ل�ضلن_هم با يعملون

ل4م\ر الك%س\ب حت يقال فيه ذلك با كس.ب.ت\ يداك، وإن كانت اليدان ل
ت.ج\ن,يا شيئاv ل4ن اليدين ال4صل ف التصرف، فج'ع1لتا مثلv لميع ما عمل

بغيها. وأ%ما قوله تعال: ف%راغ% عليهم ض.ر\باv باليمي؛ ففيه أ%قاويل:
أ%حدها بيمينه، وقيل بالقو_ة، وقيل بيمينه الت حلف حي قال: وتال

ل4ك1يد.ن� أ%صنام.كم بعد. أ%ن ت'و.ل©وا م'د\ب,رين.
Dن': الوت. يقال: ت.ي.م_ن. فلنeوالت_ي.م

تي.مeناv إذا مات، وال4صل فيه أ%نه ي'و.س_د' ي.مين.ه إذا مات ف
قبه؛ قال ال%ع\د1ي� 

(* قوله «قال العدي» ف التكملة: قال أبو سحمة
العراب):

إذا ما رأ%ي\ت. ال%ر\ء4 ع.ل}ب.ى، وج,ل}د.ه
كض.ر\ح� قدي�، فالت_ي.مeن' أ%ر\و.ح'

(* قوله «وجلده» ضبطه ف التكملة بالرفع والنصب).
ع.ل}ب.ى: اش\ت.د_ ع1ل}باؤ'ه وام\ت.د_، والض>ر\ح': ال1لد'،

والت_ي.مeن: أ% ي'و.س_د.



ي1ين.ه ف قبه. ابن سيده: الت_ي.مeن أ%ن ي'وضع. الرجل على جنبه
ال4ي\من ف القب؛ قال الشاعر:

إذا الشيخ' ع.ل}ب، ث أ%صب.ح. ج,ل}د'ه
كر.ح\ض� غ%سيل�، فالت_ي.مeن' أ%ر\و.ح'

(* لعل هذه رواية أخرى لبيت العدي الوارد ف الصفحة السابقة).
وأ%خذ% ي.م\نةv وي.م.ناv وي.س\ر.ةv وي.س.راv أ%ي ناحية% يي� وي.سار�.

والي.م.ن': ما كان عن يي القبلة من بلد الغ.و\ر,، الن_س.ب' إليه
Òي.م.ن,ي

وي.مان{، على نادر النسب، وأ%لفه عوض من الياء، ول تدل على ما تدل عليه
الياء، إذ ليس حكم الع.ق1يب أ%ن يدل على ما يدل عليه ع.قيبه دائباv، فإن

سيت رجلv بي.م.ن� ث أ%ضفت إليه فعلى القياس، وكذلك جيع هذا الضرب،
وقد خصوا باليمن موضعاv وغ%ل�بوه عليه، وعلى هذا ذهب الي.م.ن.، وإنا

يوز على اعتقاد العموم، ونظيه الشأ}م، ويدل على أ%ن الي.من جنسي� غي
علمي� أ%نم قالوا فيه الي.م\نة وال%ي\م.نة. وأ%ي\م.ن. القوم' وي.م_ن'وا:

أ%ت.وا الي.من؛ وقول أ%ب كبي الذل:
ت.ع\وي الذئاب' من ال%خافة ح.و\ل%ه،

إه\لل% ر.ك}ب, اليام1ن ال�ت.طو>ف1
إم�ا أ%ن يكون على النسب، وإ,ما أ%ن يكون على الفعل؛ قال ابن سيده: ول

أ%4عرف له فعلv. ورجل أ%ي\م.ن': يصنع بي'م\ناه. وقال أ%بو حنيفة: ي.م.ن.
وي.م_ن. جاء عن يي.

والي.م1ي': ال%ل1ف' والق%س.م'، أ�نثى، والمع أ%ي\م'ن¬ وأ%ي\مان. وف
الديث: ي.م1ين'ك على ما ي'ص.د>ق�ك به صاحب'ك أ%ي يب عليك أ%ن تلف له

على ما ي'ص.د>قك به إذا حلفت له.
الوهري: وأ%ي\م'ن' اسم و'ضع. للقسم، هكذا بضم اليم والنون وأ%لفه أ%لف

وصل عند أ%كثر النحويي، ول يئ ف ال4ساء أ%لف وصل مفتوحة غيها؛
قال: وقد تدخل عليه اللم لتأ}كيد البتداء تقول: ل%ي\م'ن' ال3، فتذهب

ال4لف ف الوصل؛ قال ن'ص.ي\ب¬:
فقال فريق' القوم, لا نش.د\ت'ه'م\:

ن.ع.م\، وفريق¬: ل%ي\م'ن' ال3 ما ن.د\ري
وهو مرفوع بالبتداء، وخبه مذوف، والتقدير ل%ي\م'ن' ال ق%س.م1ي،



ول%ي\م'ن' ال ما أ�قسم به، وإذا خاطبت قلت ل%ي\م'ن'ك. وف حديث عروة بن
الزبي أ%نه قال: ل%ي\م'ن'ك ل%ئ1ن\ كنت اب\ت.ل%ي\ت. لقد عاف%ي\ت.، ولئن كنت

س.لب\ت. لقد أ%بق%ي\ت.، وربا حذفوا منه النون قالوا: أ%ي\م' ال وإي'
ال أ%يضاv، بكسر المزة، وربا حذفوا منه الياء، قالوا: أ%م' ال3،
وربا أ%ب\ق%و'ا اليم وحدها مضمومة، قالوا: م' ال3، ث يكسرون.ها

ل4نا صارت حرفاv واحداv فيشبهونا بالباء فيقولون م, ال3، وربا قالوا
م'ن' ال، بضم اليم والنون، وم.ن. ال

بفتحها، وم1ن, ال بكسرها؛ قال ابن ال4ثي: أ%هل الكوفة يقولون
أ%ي\م'ن جع' ي.مي, الق%س.م,، وال4لف فيها أ%لف وصل تفتح وتكسر، قال ابن

سيده: وقالوا أ%ي\م'ن' ال وأ%ي\م' ال3 وإي'ن' ال3 وم' ال3، فحذفوا،
وم. ال3 أ�جري م'ج\ر.ى م, ال3. قال سيبويه: وقالوا ل%ي\م' ال،

واستدل بذلك على أ%ن أ%لفها أ%لف وصل. قال ابن جن: أ%ما أ%ي\م'ن ف القسم
فف�ت1حت المزة منها، وهي اسم من قبل أ%ن هذا اسم غي متمكن، ول يستعمل

إل ف القس.م وحده، فلما ضارع الرف بقلة تكنه فتح تشبيهاv بالمزة
اللحقة برف التعريف، وليس هذا فيه إل دون بناء السم لضارعته الرف،

وأ%يضاv فقد حكى يونس إي' ال، بالكسر، وقد جاء فيه الكسر أ%يضاv كما ترى،
ويؤ.كد عندك أ%يضاv حال هذا السم ف مضارعته الرف أ%نم قد تلعبوا به

وأ%ضعفوه، فقالوا مرة: م' ال، ومرة: م. ال، ومرة: م, ال، فلما
حذفوا هذا الذف الفرط وأ%صاروه من كونه على حرف إل لفظ الروف، قوي شبه

الرف عليه ففتحوا هزته تشبيهاv بمزة لم التعريف، وما ييزه القياس،
غي أ%نه ل يرد به الستعمال، ذكر خب ل%ي\م'ن من قولم ل%ي\م'ن ال

ل4نطلقن، فهذا مبتدأD مذوف الب، وأ%صله لو خ'ر>ج خبه ل%ي\م'ن' ال ما
أ�قسم به ل4نطلقن، فحذف الب وصار طول الكلم بواب القسم عوضاv من

الب.
واس\ت.ي\م.ن\ت' الرجل%: استحلفته؛ عن اللحيان. وقال ف حديث عروة بن

الزبي: ل%ي\م'ن'ك. إنا هي ي.مي¬، وهي كقولم يي ال كانوا يلفون
با. قال أ%بو عبيد: كانوا يلفون باليمي، يقولون ي.م1ي'

ال ل أ%فعل؛ وأ%نشد لمرئ القيس:
،vفقلت': ي.م1ي' ال أ%ب\ر.ح' قاع1دا

ولو ق%ط%ع'وا رأ}سي ل%د.ي\ك1 وأ%و\صال



أ%راد: ل أ%برح، فحذف ل وهو يريده؛ ث ت'ج\م.ع' اليمي' أ%ي\م'ناv كما
قال زهي:

فت'ج\م.ع' أ%ي\م'ن¬ م1ن_ا وم1ن\ك�م\
ب'ق}س.مة{، ت.م'ور' با الد>ماء�

ث يلفون بأي\م'ن, ال، فيقولون وأ%ي\م'ن' ال3 ل4ف}ع.ل%ن_ كذا،
وأ%ي\م'ن ال ل أ%فعل� كذا، وأ%ي\م'ن\ك يا ر.ب>، إذا خاطب رب_ه، فعلى

هذا قال عروة ل%ي\م'ن'ك.، قال: هذا هو ال4صل ف أ%ي\م'ن ال، ث كثر ف
كلمهم وخف_ على أ%لسنتهم حت حذفوا النون كما حذفوا من ل يكن فقالوا:

ل ي.ك'، وكذلك قالوا أ%ي\م' ال3؛ قال الوهري: وإل هذا ذهب ابن كيسان
وابن درستويه فقال: أ%لف أ%ي\م'ن� أ%لف' قطع، وهو جع يي، وإنا خففت

هزتا وطرحت ف الوصل لكثرة استعمالم لا؛ قال أ%بو منصور: لقد أ%حسن
أ%بو عبيد ف كل ما قال ف هذا القول، إل أ%نه ل يفسر قوله أ%ي\م'نك

ل% ضم_ت النون، قال: والعلة فيها كالعلة ف قولم ل%ع.م\ر'ك كأ%نه
أ�ض\م1ر. فيها ي.م1ي¬

ثان{، فقيل وأ%ي\م'نك، فل4ي\م'نك عظيمة، وكذلك ل%ع.م\ر'ك فل%ع.م\ر'ك
عظيم؛ قال: قال ذلك ال4حر والفراء. وقال أ%حد بن يي ف قوله تعال:

ال ل إله إل هو؛ كأ%نه قال وال3 الذي ل إله إل هو ليجمعنكم. وقال
غيه: العرب تقول أ%ي\م' ال وه.ي\م' ال، ال4صل أ%ي\م'ن' ال، وقلبت
المزة فقيل ه.ي\م' ال3، وربا اك}ت.ف%و\ا باليم وحذفوا سائر الروف

فقالوا م' ال ليفعلن كذا، وهي لغات كلها، وال4صل ي.م1ي' ال وأ%ي\م'ن
ال. قال الوهري: سيت اليمي بذلك ل4نم كانوا إذا تالفوا ضرب كل

امرئ منهم ي.مين.ه على يي صاحبه، وإن جعلت. اليمي ظرفاv ل تمعه،
ل4ن الظروف ل تكاد تمع ل4نا جهات وأ%قطار متلفة ال4لفاظ، أ%ل ترى

أ%ن ق�د_ام م'خالف¬ ل%ل}ف. والي.م1ي مالف للش>مال؟ وقال بعضهم: قيل
للح.ل1ف1 يي¬

باسم يي اليد، وكانوا يبسطون أ%يانم إذا حلفوا وتالفوا وتعاقدوا
وتبايعوا، ولذلك قال عمر ل4ب بكر، رضي ال عنهما: اب\س'ط} ي.د.ك

أ�باي,ع\ك. قال أ%بو منصور: وهذا صحيح، وإن صح أ%ن ييناv من أ%ساء ال تعال،
كما روى عن ابن عباس، فهو ال%ل1ف' بال؛ قال: غي أ%ن ل أ%سع

ييناv من أ%ساء ال إل ما رواه عطاء بن الشائب، وال أ%علم.



والي'م\نة% والي.م\ن.ة�: ضرب¬ من ب'رود اليمن؛ قال: والي'م\ن.ة%
ال�ع.ص_با. وف الديث: أ%نه عليه الصلة والسلم، ك�فYن. ف ي'م\نة؛ هي، بضم

الياء، ضرب من برود اليمن؛ وأ%نشد ابن بري ل4ب ف�ر\د'ودة يرثي ابن
ع.م_ار:

يا ج.ف}ن.ةv كإزاء ال%و\ض, قد ك%ف%أ�وا،
وم.ن\ط1قاv مثل% و.ش\ي, الي'م\ن.ة1 ال1ب.ر.ه

وقال ربيعة ال4سدي:
إن� ال%ود_ة% وال%واد.ة% بيننا

خل%ق¬، كس.ح\ق, الي'م\ن.ة1 ال�ن\جاب,
وف هذه القصيدة:

إن} ي.ق}ت'لوك.، فقد ه.ت.ك}ت. ب'يوت.هم
بع'ت.ي\بة% بن, الرث1 بن, ش1هاب,

وقيل لناحية الي.من, ي.م.ن¬ ل4نا تلي ي.مي. الكعبة، كما قيل لناحية
الشأ}م شأ}م¬ ل4نا عن ش1مال الكعبة. وقال النب، صلى ال عليه وسلم،

وهو م'ق}ب,لD من ت.ب'وك.: اليان� ي.مان{ والكمة ي.مان,ي.ة؛ وقال أ%بو
عبيد: إ,نا قال ذلك ل4ن اليان بدا من مكة، ل4نا مولد النب، صلى ال

عليه وسلم، ومبعثه ث هاجر إل الدينة. ويقال: إن مكة من أ%رض
ت1هام.ة%، وت1هام.ة� من أ%رض الي.من، ومن هذا يقال للكعبة ي.م.انية، ولذا سي ما

و.ل1ي. مكة% من أ%رض اليمن واتصل با الت_هائم.، فمكة على هذا التفسي
ي.م.انية، فقال: اليان� ي.م.ان{، على هذا؛ وفيه وجه آخر: أ%ن النب،

�صلى ال عليه وسلم، قال هذا القول وهو يومئذ بت.ب'وك، ومك9ة� والدينة
بينه وبي الي.من، فأ%شار إل ناحية الي.من، وهو يريد مكة والدينة أ%ي هو
من هذه الناحية؛ ومثل� هذا قول� النابغة يذ�مe يزيد بن الص_ع1ق وهو رجل

من قيس:
وكنت. أ%م1ين.ه لو ل ت.خ'ن\ه'،

ولكن ل أ%مان.ة% لليم.ان,ي
وذلك أ%نه كان ما يلي اليمن؛ وقال ابن مقبل وهو رجل من قيس:

طاف. اليال� بنا ر.ك}باv ي.مان,ينا
فنسب نفسه إل اليمن ل4ن اليال ط%ر.ق%ه وهو يسي ناحيتها، ولذا قالوا

Dس'ه.ي\ل



الي.مان9 ل4نه ي'رى من ناحية اليم.ن,. قال أ%بو عبيد: وذهب بعضهم إل
أ%نه، صلى ال عليه وسلم، عن بذا القول ال4نصار. ل4نم ي.مان'ون%،

وهم نصروا السلم والؤ\مني وآو.و\ه'م فن.سب اليان% إليهم، قال: وهو
أ%حسن الوجوه؛ قال: وما يبي ذلك حديث النب، صلى ال عليه وسلم، أ%نه

vالي.من هم أ%ل}ي.ن' قلوبا �قال لا و.ف%د. عليه وف}د' اليمن: أ%تاكم أ%هل
Dوقولم: رجل .Dي.مان,ية �وأ%ر.قe أ%ف}ئ1د.ة، اليان� ي.مان{ والكمة

يان{ منسوب إل اليمن، كان ف ال4صل ي.م.ن,ي�، فزادوا أ%لفاv وحذفوا
vياء النسبة، وكذلك قالوا رجل ش.آم�، كان ف ال4صل شأ}م1ي�، فزادوا أ%لفا

vكان ف ال4صل ت.ه.م.ة% فزادوا أ%لفا �وحذفوا ياء النسبة، وت1هام.ة
وقالوا ت.هام�. قال ال4زهري: وهذا قول الليل وسيبويه. قال الوهري:

Òالي.م.ن' بلد¬ للعرب، والنسبة إليها ي.م.ن,ي
وي.مان{، مففة، وال4لف عوض من ياء النسب فل يتمعان. قال سيبويه:

وبعضهم يقول يان9، بالتشديد؛ قال أ�مي_ة ابن خ.ل%ف{:
،vك1يا eي.ظ%ل© ي.ش'د vي.مان,ي�ا

وي.ن\ف�خ' دائ1ماv ل%ه.ب. الشeو.اظ1
وقال آخر:

وي.ه\ماء ي.س\تاف' الدليل� ت'راب.ها،
وليس با إل الي.مان,يe م'ح\ل1ف'

.vوقوم ي.مانية وي.مان'ون: مثل ثانية وثانون، وامرأ%ة ي.مانية أ%يضا
وأ%ي\م.ن الرجل� وي.م_ن. ويام.ن. إذا أ%تى اليم.ن.، وكذلك إذا أ%خذ ف

سيه ييناv. يقال: يام1ن\ يا فلن� بأ%صحابك أ%ي خ'ذ بم ي.م\نةv، ول تقل
ت.يام.ن\ بم، والعامة تقوله. وت.ي.م_ن.: تن.س_ب. إل اليمن. ويام.ن.

القوم' وأ%ي\منوا إذا أ%ت.و'ا الي.من. قال ابن ال4نباري: العامة
ت.غ\ل%ط� ف معن ت.يام.ن. فتظن أ%نه أ%خذ عن يينه، وليس كذلك معناه عند العرب،

إنا يقولون ت.يام.ن. إذا أ%خذ ناحية الي.من، وت.شاء4م. إذا أ%خذ ناحية
الشأ}م، ويام.ن. إذا أ%خذ عن يينه، وشاءم. إذا أ%خذ عن شاله. قال
النب، صلى ال عليه وسلم: إذا نش.أ%ت\ ب.ح\ر,ي_ةv ث تشاء4م.ت\ فتلك

ع.ي\ن¬غ'د.ي\ق%ةD؛ أ%راد إذا ابتدأ%ت1 السحابة من ناحية البحر ث أ%خذت ناحية%
الشأ}م. ويقال لناحية الي.م.ن, ي.م1ي¬

وي.م.ن¬، وإذا نسبوا إل اليمن قالوا ي.مان{.



والت>يم.ن,يe: أ%بو الي.من 
(* قوله «والتيمن أبو اليمن» هكذا بالصل

بكسر التاء، وف الصحاح والقاموس: والت_يمن أفق اليمن ا هـ. أي بفتحها)
، وإذا نس.بوا إل الت>يم.ن, قالوا ت1يم.ن,يÒ. وأ%ي\م'ن': إسم رجل.

�وأ�مe أ%ي\م.ن: امرأة أ%عتقها رسول ال، صلى ال عليه وسلم، وهي حاضنة
أ%ولده فز.و_ج.ها من زيد فولدت له أ�سامة. وأ%ي\م.ن': موضع؛ قال

ال�س.ي_ب' أ%و غيه:
ش1ر\كاv باء3 الذ�و\ب,، ت.ج\م.ع'ه

ف ط%و\د1 أ%ي\م.ن.، من ق�ر.ى ق%س\ر,
@يون: الي'ون� اسم موضع؛ قال ال�ذل©:

ج.ل%و\ا من\ ت1هام� أ%ر\ض1نا، وت.ب.د_لوا
بكة% باب. الي'ون1، والر_ي\ط% بالع.ص\ب,

@يي: ي.ي\ن¬: اسم بلد؛ عن كراع، قال: ليس ف الكلم اسم وقعت ف أ%و_له
ياء4ان غيه. وقال ابن جن: إنا هو ي.ي.ن¬

وقر.نه ب,د.د.ن{. قال ابن بري: ذكر ابن جن ف س1ر> الصناعة أ%ن ي.ي.ن
اسم واد{ بي ضاح1ك{ وض'و.ي\ح1ك{ جبلي أ%س\ف%ل% الف%ر\ش,، وال أ%علم.
@يده: اس\ت.ي\د.ه.ت1 ال3بل�: اجتمعت وانساقت. واس\ت.ي\د.ه. الصم':
غ�ل1ب. وانقاد، والكلمة يائية وواوية، وقد تقدمت؛ واس\ت.ي\د.ه. ال4مر'

واس\ت.ن\د.ه واي\ت.د.ه وان\ت.د.ه إ,ذا ات\ل4ب_.
@يقه: أ%ي\ق%ه. الرجل� واس\ت.ي\ق%ه.: أ%طاع وذل، وكذلك اليل إ,ذا

:�انقادت؛ قال ال�خ.ب_ل
فر.دeوا ص'دور. اليل حت ت.ن.ه\ن.هت\

إ,ل ذي النeه.ى، واس\ت.يق%ه.ت\ للم'ح.لYم,
أ%ي أ%طاعوا الذي يأ}مرهم بال1ل}م,، قيل: هو مقلوب ل4نه قد�م الياء

على القاف وكانت القاف قبلها، ويروى: واس\ت.ي\د.ه'وا. ال4زهري ف نوادر
ال4عراب: فلن م'ت_ق1ه¬ لفلن وم'وت.ق1ه¬ أ%ي هائب¬ له ومطيع. وأ%ي\ق%ه.

أ%ي فهم. يقال: أ%ي\ق1ه\ لذا أ%ي اف}ه.م\ه'.
@يهيه: ياه{ ياه{ وياه1 ياه1: من دعاء ال3بل؛ وي.ه\ي.ه بال3بل

vدعاها بذلك وقال لا ياه1 ياه1 وال4ق}ي.س' ي,ه\ياها :vوي.ه\ياها vي.ه\ي.هة
بالكسر. وي.ه\: حكاية الداعي بال3بل ال�ي.ه\ي.ه1 با، يقول الراعي لصاحبه



من بعيد: ياه{ ياه{، أ%ق}ب,ل}. وف التهذيب: يقول الرجل لصاحبه، ول يص
الراعي؛ قال ذو الرeم'4ة1:

ي'ناد1ي ب,ي.ه\ياه{ وياه{، كأ%نه
ص'و.ي\ت' الرeو.ي\ع1ي ض.ل� بالليل, صاحب'ه\

ويروى: ت.ل%و_م. ي.ه\ياه{؛ يقول: إ,نه يناديه يا ه1ياه1 ث يسكت
منتظراv الواب عن دعوته، فإ,ذا أ%بطأ% عنه قال ياه{، قال: وياه1 ياه1 نداء4ان،

قال: وبعض العرب يقول يا ه.ياه1 فينصب الاء ال�ول، وبعض العرب يقول
يا ه.ياه1

فينصب الاء ال�ول، وبعض يكره ذلك ويقول ه.ياه1 من أ%ساء الشياطي،
وتقول: ي.ه\ي.ه\ت' به. ال4صمعي: إ,ذا ح.ك%و\ا صوت الداعي قالوا ي.ه\ياه{،

وإ,ذا حكوا صوت ال�ج,يب, قالوا ياه{، والفعل منهما جيعاv ي.ه\ي.ه\ت'؛
وقال ف تفسي بيت ذي الرمة: إ,ن الداعي سع صوتاv يا ه.ياه{، فأ%جاب

بياه{ رجاء أ%ن يأ}تيه الصوت ثانيةv، فهو م'ت.ل%و>م¬ بقول ياه{ صوتاv يا
ه1ياه{؛ قال ابن بري: الذي أ%نشده أ%بو علي لذي الرeم_ة1:

ت.ل%و_م. ي.ه\ياه{ إ,ليها، وقد مض.ى
من الليل ج.و\ز¬، واس\ب.ط%ر_ت\ كواك1ب'ه\

وقال حكايةv عن أ%ب بكر: الي.ه\ياه' صوت الراعي، وف ت.ل%و_م. ضمي
الراعي، وي.هياه ممول على إ,ضمار القول؛ قال ابن بري: والذي ف ش1عره ف

رواية أ%ب العبا1س ال4ح\و.ل,:
ت.ل%و_م. ي.ه\ياه{ بياه{، وقد ب.د.ا

من الليل ج.و\ز¬، واس\ب.ط%ر_ت\ كواك1ب'ه\
وكذا أ%نشده أ%بو السن الص_ق%لYي النحوي وقال: الي.ه\ياه' صوت

ال�ج,يب, إ,ذا قيل له ياه{، وهو اسم لس\ت.ج,ب\ والتنوين تنوين التنكي وكأ%ن%
ي.هياه مقلوب ه.ي\هاه، قال ابن بري: وأ%ما عجز البيت الذي أ%نشده

الوهري فهو لصدر بيت قبل البيت الذي يلي هذا وهو:
إ,ذا از\د.ح.م.ت\ ر.ع\ياv، دعا ف%و.ق%ه' الص_د.ى

د'عاء4 الرeو.ي\ع1ي ض.ل� بالليل, صاح1ب'ه\
ال4زهري: قال أ%بو اليثم ف قول ذي الرمة ت.ل%و_م ي.ه\ياه{ بياه{

قال: هو حكاية الث©و.باء�. ابن ب'ز'ر\ج: ناس¬ من بن أ%س.د{ يقولون يا
ه.ي.اه' أ%ق}ب,ل} ويا ه.ي.اه' أ%ق}ب,ل ويا ه.ي.اه' أ%ق}ب,ل�وا ويا ه.ي.اه'



أ%ق}ب,ل1ي وللنساء كذلك، ولغة أ�خرى يقولون للرجل يا ه.ي.اه' أ%ق}ب,ل} ويا
ه.ي.اهان أ%ق}ب,ل ويا ه.ي.اه'ون% أ%قبل�وا وللمرأ%ة يا ه.ي.اه. أ%ق}بلي

فينصبونا كأ%نم خالفوا بذلك بينها وبي الرجل ل4نم أ%رادوا الاء
فلم يدخلوها، وللثنتي يا ه.ي.اه.ت.ان1 أ%ق}ب,ل، ويا ه.ي.اه.ات'

(* قوله «ويا هياهات إل» كذا بالصل والتهذيب، والذي ف التكملة:
وللجمع يا هيهات إل). أ%ق}ب,ل}ن.. ابن ال4عراب: يا ه.ي.اه' ويا ه.ي.اه1 ويا

ه.ي.ات. ويا ه.ي.ات1 كل ذلك بفتح الاء. ال4صمعي: العامة تقول يا ه1يا،
وهو مول�د، والصواب يا ه.ياه' بفتح الاء ويا ه.يا. قال أ%بو حات:

أ%ظن أ%صله بالسريانية يا ه.يا ش.ر.اه1يا، قال: وكان أ%بو عمرو بن الع.لء
يقول: يا ه.ي.اه1 أ%ق}ب,ل} ول يقول لغي الواحد. وقال: ي.ه\ي.ه\ت' بالرجل

من يا ه.ي.اه1. ابن ب'ز'ر\ج: وقالوا يا ه1ي.ا ويا ه.ي.ا إ,ذا كلمته من
قريب�، وال تعال أ%4علم.

 �@يبا: ابن بري خاصة: ي.بة
(* قوله« يبة» ضبطت الياء بالفتح ف الصل،

والذي ف معجم ياقوت بسكونا، ورست التاء فيه مرورة فمقتضاه أنه من
الصحيح ل من العتل.)

اسم موضع واد باليمن؛ قال كثي:
إ,ل ي.بة{ إ,ل ب.ر\ك1 الغ'ماد

@يدي: الي.د': الك%فe، وقال أ%بو إ,سحق: الي.د' من أ%ط}راف ال4صابع
إ,ل الكف، وهي أ�نثى مذوفة اللم، وزنا ف%ع\لD ي.د\ي¬، فحذفت الياء

تفيفاv فاع\ت.ق%بت حركة اللم على الدال، والنس.ب' إ,ليه على مذهب سيبويه
ي.د.و,يÒ، وال4خفش يالفه فيقول: ي.د1يÒ ك%ن.د1ي¼، والمع أ%ي\د{، على
ما يغلب ف جع ف%ع\ل� ف أ%د\ن الع.د.د. الوهري�: الي.د' أ%صلها ي.د\ي¬
على ف%ع\ل، ساكنة العي، ل4ن جعها أ%ي\د{ وي'د1يÒ، وهذا جع ف%ع\ل�

مثل ف%ل}س� وأ%ف}ل�س� وف�ل�وس�، ول يمع ف%ع.لD على أ%ف}ع'ل إ,ل ف حروف
يسية معدودة مثل ز.م.ن� وأ%ز\م'ن� وج.ب.ل� وأ%ج\ب'ل� وعصاv وأ%ع\ص�،
وقد جعت ال4ي\دي ف الشعر على أ%ياد{؛ قال جندل بن الثن

الط©ه.و,ي�:كأ%نه، بالص_ح\ص.حان1 ال4ن\ج.ل,،
ق�ط}ن¬ س'خام¬ بأ%يادي غ�ز_ل,

وهو جع المع مثل أ%ك}ر'ع� وأ%كار,ع.؛قال ابن بري: ومثله قول الخر:



فأ%م_ا واحداv فكفاك. م1ث}لي،
فم.ن\ ل1ي.د{ ت'طاو,ح'ها ال4ياد1ي؟

(* قوله «واحداv» هو بالنصب ف الصل هنا وف مادة طوح من الكم، والذي
وقع ف اللسان ف طوح: واحد، بالرفع.)

وقال ابن سيده: أ%ياد{ جع المع؛ وأ%نشد أ%بو الطاب:
ساءها ما ت.أ%م_ل%ت\ ف أ%ياد1يـ
ـنا وإ,شناق%ها إ,ل ال4ع\ناق,

(* قوله« واشناقها» ضبط ف الصل بالنصب على أن الواو للمعية، وقع ف
شنق مضبوطاv بالرفع.) وقال ابن جن: أ%كثر ما تستعمل ال4يادي ف الن>عم
ل ف ال4ع\ضاء. أ%بو اليثم: الي.د' اسم على حرفي، وما كان من ال4سامي
على حرفي وقد حذف منه حرف فل ي'رد� إ,ل ف التصغي أ%و ف التثنية

أ%و المع، وربا ل ي'رد_ ف التثنية، ويثن على لفظ الواحد. وقال بعضهم:
واحد ال4يادي ي.داv كما ترى مثل ع.صاv ور.حاv وم.ناv، ث ث%ن_و\ا

فقالوا ي.د.يان1 ور.ح.يان1 وم.ن.وان1؛ وأ%نشد:
ي.د.يان ب.ي\ضاوان1 عن\د. م'ح.لYم�

قد\ ي.م\ن.عان,ك ب.ي\ن'هم\ أ%ن ت'ه\ض.ما
ويروى: عند م'ح.ر>ق؛ قال ابن بري: صوابه كما أ%نشده السياف وغيه:

قد ي.م\ن.عان,ك أ%ن ت'ضام. وت'ض\ه.دا
قال أ%بو اليثم: وتمع الي.د' ي.د1ي�اv مثل ع.ب\د{ وع.بيد{، وتمع

أ%ي\د1ياv ث تمع ال4ي\دي على أ%ي\د1ين.، ث تمع ال4ي\دي أ%ياد1ي.؛
وأ%نشد:

ي.ب\ح.ث}ن. بال4ر\ج'ل, وال4ي\د1ينا
ب.ح\ث% ال�ض1ل�ت لا ي.ب\غ1ينا

وتصغر الي.د' ي'د.ي_ةv؛ وأ%ما قوله أ%نشده سيبويه لض.ر>س ابن ر,ب\ع1ي
ال4سدي:

فط1ر\ت' ب,م'ن\ص'لي ف ي.ع\م.لت{،
د.وامي ال4ي\د1 ي.خ\ب,ط}ن. الس_ر,يا

فإ,نه احتاج إ,ل حذف الياء فحذفها وكأ%نه توه�م التنكي ف هذا فشبه
لم العرفة بالتنوين من حيث كانت هذه ال4شياء من خواص ال4ساء، فحذفت

الياء ل4جل اللم كما تذفها ل4جل التنوين؛ ومثله قول الخر:



ل ص'ل}ح. ي.ي\ن، فاع\ل%م'وه، ول
ب.ي\ن.ك�م' ما ح.م.ل%ت\ عات1ق1ي

س.ي\ف1ي، وما ك�ن_ا بن.ج\د{، وما
ق%ر\ق%ر. ق�م\ر' الواد1 بالش_اه1ق,

قال الوهري: وهذه لغة لبعض العرب يذفون الياء من ال4صل مع ال4لف
واللم فيقولون ف ال�ه\ت.د1ي ال�ه\ت.د1، كما يذفونا مع ال3ضافة ف مثل

قول خفاف بن ندبة:
كن.واح, ر,يش, ح.مامة{ ن.ج\د1ي_ة{،

وم.س.ح\ت' باللYث%ت.ي\ن, ع.ص\ف. ال3ث}م1د1
أ%راد كنواحي، فحذف الياء ل%م_ا أ%ضاف كما كان يذفها مع التنوين،

والذاهب منها الياء ل4ن تصغيها ي'د.ي_ةD، بالتشديد، لجتماع الياءين؛ قال
ابن بري: وأ%نشد سيبويه بيت خفاف: وم.س.ح\ت1، بكسر التاء، قال: والصحيح

أ%ن حذف الياء ف البيت لضرورة الشعر ل غي، قال: وكذلك ذكره سيبويه، قال
،vابن بري: والدليل على أ%ن� لم ي.د{ ياء قولم ي.د.ي\ت' إ,ليه ي.دا
فأ%ما ي'د.ي_ةD فل حجة فيها ل4نا لو كانت ف ال4صل واواv لاء

تصغيها ي'د.ي_ةv كما تقول ف غ%ر,ي_ة غ�ر.ي_ةv، وبعضهم يقول لذي
الث©د.ي_ة1 ذو الي'د.ي_ة1، وهو القتول بن.ه\ر.وان%.

وذو الي.د.ي\ن: رجل من الصحابة يقال سي بذلك ل4نه كان ي.عمل بيديه
جيعاv، وهو الذي قال للنب، صلى ال عليه وسلم، أ%ق%ص'ر.ت1 الصلة� أ%م
ن.س3يت.؟ ورجل م.ي\د1يÒ أ%ي مقطوع اليد من أ%صلها. والي'داء: وجع اليد.

اليزيدي: ي.د1ي. فلن من ي.د1ه أ%ي ذ%ه.ب.ت\ يد'ه وي.ب,س.ت\. يقال: ما له
ي.د1ي. من ي.ده، وهو دعاء عليه، كما يقال ت.ر,ب.ت\ ي.داه؛ قال ابن بري:

ومنه قول الكميت:
فأ%يÒ ما ي.ك�ن\ ي.ك'، و.ه\و. م1ن_ا

بأ%ي\د{ ما وب.ط}ن. ول ي.د1ينا
(*قوله« فأي» الذي ف الساس: فأياv، بالنصب.)

وب.ط}ن.: ض.ع'ف}ن. وي.د1ين.: ش.ل1ل}ن.. ابن سيده: ي.د.ي\ت'ه ضربت يد.ه
فهو م.ي\د1يÒ. وي'د1ي.: ش.كا ي.د.ه، على ما ي.ط�ر,د ف هذا النحو.

الوهري�: ي.د.ي\ت' الرجل أ%ص.ب\ت' ي.ده فهو م.ي\د1يÒ، فإ,ن أ%ردت أ%نك اتذت
عنده ي.داv قلت أ%ي\د.ي\ت عنده يداv، فأ%نا م'ود{، وهو م'ودÝى إ,ليه،



وي.د.ي\ت' لغة؛ قال بعض بن أ%سد:
ي.د.ي\ت' على ابن, ح.س\حاس, بن, و.ه�ب�،

بأ%س\ف%ل, ذ1ي ال1ذاة1، ي.د. الك%ري,
قال شر: ي.د.ي\ت' اتذت عنده ي.داv؛ وأ%نشد لبن أ%حر:

ي.د¬ ما قد ي.د.ي\ت' على س'ك%ي�
وع.ب\د1 ال3، إ,ذ} ن.ه,ش. الك�ف�وف'

قال: ي.د.ي\ت اتذت عنده ي.داv. وتقول إ,ذا وق%ع الظ�ب\ي' ف
ال1بالة1: أ%م.ي\د1يÒ أ%م م.ر\ج'ولD أ%ي أ%و\ق%ع.ت\ يده' ف ال1بالة1 أ%م

ر,ج\ل�ه؟ ابن سيده: وأ%ما ما روي من أ%ن� الصدقة تقع ف ي.د ال فتأ%ويله
أ%نه ي.ت.قب_ل� الص_د.قة وي'ضاع1ف' عليها أ%ي يزيد: وقالوا: ق%ط%ع. ال�
أ%د.ي\ه، يريدون ي.د.يه، أ%بدلوا المزة من الياء، قال: ول نعلمها

أ�بدلت منها على هذه الصورة إ,ل ف هذه الكلمة، وقد يوز أ%ن يكون ذلك لغة
لقلة إ,بدال مثل هذا. وحكى ابن جن عن أ%ب علي�: ق%ط%ع. ال أ%د.ه،

يريد'ون ي.د.ه، قال: وليس بشيء.قال ابن سيده: والي.دا لغة ف الي.د1، جاء
متمماv على ف%ع.ل�؛ عن أ%ب زيد؛ وأ%نشد:

يا ر'ب_ سار� سار. ما ت.و.س_دا
إ,ل� ذ1راع. الع.ن\س,، أ%و كف_ الي.دا

وقال آخر:
vقد أ%ق}س.م'وا ل ي.م\ن.ح'ون.ك. ن.ف}ع.ة

حت ت.م'د_ إ,ليهم' ك%ف_ الي.دا
قال ابن بري: ويروى ل ينحونك ب.ي\عةv، قال: ووجه ذلك أ%نه رد� لم

الكلمة إ,ليها لضرورة الشعر كما رد� الخرلم دم إ,ليه عند الضرورة، وذلك ف
قوله:

فإ,ذا ه1ي ب,ع1ظام� ود.م.ا
.Òأ%ي صن.اع¬، وما أ%ي\د.ى فلنة%، ورجل ي.د1ي Dي.د1ي_ة Dوامرأ%ة

وي.د' الق%و\س,: أ%علها على التشبيه كما س_وا أ%س\ف%ل%ها ر,ج\لv، وقيل:
ي.د'ها أ%ع\لها وأ%س\ف%ل�ها، وقيل: ي.د'ها ما ع.ل عن ك%ب,د1ها، وقال

أ%بو حنيفة: ي.د' الق%و\س, الس>ية� الي'م\ن؛ يرويه عن أ%ب زياد الكلب.
وي.د' السيف1: م.ق}ب,ض'ه على التمثيل: وي.د' الر_ح.ى: الع'ود الذي

ي.ق}ب,ض عليه الط�اح1ن'. والي.د': الن>ع\مة� وال3ح\سان� ت.ص\ط%ن,ع'ه



وال1ن_ة� والص_ن,يع.ة�، وإ,نا سيت يداv ل4نا إ,نا تكون بال3ع\طاء
وال3ع\طاء� إ,نالةD باليد، والمع أ%يد{، وأ%ياد{ جع المع، كما تقدم ف

الع'ض\و,، وي'د1يÒ وي.د1يÒ ف النعمة خاص�ة؛ قال ال4عشى:
ف%ل%ن\ أ%ذ}ك�ر. النeع\مان% إ,ل� بصال1ح�،

فإ,ن� له عندي ي'د1ي�اv وأ%ن\ع'ما
ويروى: ي.د1ي�اv، وهي رواية أ%ب عبيد فهو على هذه الرواية اسم للجمع،

ويروى: إ,ل بن,ع\مة{. وقال الوهري ف قوله ي.د1ي�اv وأ%ن\ع'ما: إ,نا
فتح الياء كراهة لتوال الكسرات، قال: ولك أ%ن تضمها، وتمع أ%يضاv على

أ%ي\د{؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ت.ك�ن\ لك ف ق%و\م1ي ي.د¬ ي.ش\ك�ونا،

وأ%ي\د1ي الن_د.ى ف الصالي ق�ر'وض'
قال ابن بري ف قوله:

فل%ن\ أ%ذ}ك�ر. النعمان إ,ل بصال
البيت لض.م\رة% بن ض.م\ر.ة% الن_ه\ش.لي؛ وبعده:

ت.ر.ك}ت. ب.ن ماء السماء وف1ع\ل%ه'م،
وأ%ش\ب.ه\ت. ت.ي\ساv بال1جاز, م'ز.ن_ما

قال ابن بري: وي.د1يÒ جع ي.د{، وهو ف%ع1يلD مثل كل}ب وك%ل1يب وع.ب\د
وع.بيد، قال: ولو كان ي.د1يÒ ف قول الشاعر ي.د1ي�اv ف�ع'ولv ف الصل

vلاز فيه الضم والكسر، قال: وذلك غي مسموع فيه. وي.د.ي\ت' إ,ليه ي.دا
وأ%ي\د.ي\ت'ها: ص.ن.ع\تها. وأ%ي\د.ي\ت' عنده يداv ف ال3حسان أ%ي

أ%ن\ع.م\ت عليه. ويقال: إ,ن� فلناv لذو مال ي.ي\د1ي به وي.ب'وع به أ%ي ي.ب\س'ط
vبيد، وأ%عطيته م'ياداة vجاز.ي\ت'ه يدا :vي.د.ه وباعه. وياد.ي\ت' فلنا

أ%ي من يد1ي إ,ل يده.ال4صمعي: أ%عطيته مالv عن ظهر يد، يعن تفضلv ليس
.�من بيع ول ق%ر\ض ول م'كافأ%ة. الليث: الي.د' الن>ع\مة� السابغة

وي.د' الفأ}س, ونو,ها: م.ق}ب,ض'ها. وي.د' الق%و\س,: س1ي.ت'ها. ويد'
الد_ه\ر: م.دe زمانه. ويد' الر>يح,: س'ل}طان'ها؛ قال لبيد:

ن,طاف¬ أ%مر'ها ب,ي.د1 الش_مال
ل%م_ا م.ل%ك%ت1 الريح' تصريف الس_حاب ج'عل لا س'لطان عليه. ويقال:

هذه الصنعة ف ي.د1 فلن أ%ي ف م1ل}ك1ه، ول يقال ف ي.د.ي\ فلن.
الوهري: هذا الشيء ف ي.د1ي أ%ي ف م1ل}كي. وي.د' الطائر: ج.ناح'ه. وخ.ل%ع.



يد.ه عن الطاعة: مثل نز.ع. يد.ه، وأ%نشد:
ول ناز,ع¬ م1ن كلY ما راب.ن ي.دا

قال سيبويه: وقالوا باي.ع\ت'ه ي.داv بي.د{، وهي من ال4ساء الوضوعة
م.و\ض1ع. ال%صاد1ر كأ%نك قلت ن.ق}داv، ول ينفرد ل4نك إ,نا تريد أ%خذ%
من وأ%ع\طان بالتعجيل، قال: ول يوز الرفع ل4نك ل تب أ%نك

باي.ع\ت.ه ويد'ك ف ي.د1ه. والي.د': الق�و_ة�. وأ%ي_د.ه ال أ%ي ق%و_اه. وما
ل بفلن ي.دان1 أ%ي طاقةD. وف التنزيل العزيز: والس_ماء4 ب.ن.ي\ناها

بأ%ي\د{؛ قال ابن بري:
ومنه قول كعب بن سعد الغ.ن.وي>:

فاعم1د\ ل1ما ي.ع\ل�و، فما لك. بالذي
ل تست.ط1يع' من ال�مور, ي.دان1

وف التنزيل العزيز: ما عملت أ%يدينا، وفيه: با كس.ب.ت\ أ%يد1يكم.
وقول سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم: ال�س\ل1م'ون% تت.كاف%أ� دماؤ'هم

وي.س\ع.ى بذ1م_تهم أ%د\ناهم وهم ي.د¬ على م.ن س1واهم أ%ي ك%ل1م.ت'هم
واحدة، فبعض'هم ي'قو>ي ب.ع\ضاv، والمع أ%ي\د{، قال أ%بو عبيد: معن قوله
ي.د¬ على م.ن سواهم أ%ي هم متمعون على أ%عدائ1هم وأ%مر'هم واحد، ل

ي.س.ع'هم الت_خاذ�ل بل ي'عاو,ن� بعض'هم بعضاv، وك%ل1م.ت'هم ون'ص\ر.ت'هم
واحدةD على جيع ال1ل%ل, وال4د\يان1 ال�حاربة1 لم، يت.عاو.نون على جيعهم

ول ي.خ\ذ�ل بعض'هم بعضاv، كأ%نه جعل أ%ي\د1ي.هم ي.داv واحدةv وف1ع\ل%هم
ف1ع\لv واحداv. وف الديث: عليكم بالماعة1 فإ,ن� يد. ال3 على

الف�س\طاط1؛ الف�س\طاط�: ال1ص\ر' الام1ع'، وي.د' ال3 كناية عن ال1فظ
والد>فاع عن أ%هل الصر، كأ%نم خ'صeوا بواق1ية1 ال3 تعال وح'س\ن,

د1فاع1ه؛ ومنه الديث الخر: ي.د' ال3 على ال%ماعة1 أ%ي أ%ن� الماعة
ال�ت_ف1قة% من أ%هل ال3سلم ف ك%ن.ف1 ال3، وو,قاي.ت'ه ف%و\ق%هم، وهم
ب.ع1يد من ال4ذ%ى والو\ف فأ%ق1يموا بي ظ%ه\ر ان.يه,م\. وقوله ف

،�الديث: الي.د' الع'ل}يا خ.ي\ر¬ من الي.د1 السeف}لى؛ الع'ل}يا ال�ع\ط1ية
وقيل: ال�ت.ع.فYف%ة�، والسeف}لى السائلة�، وقيل: الان,عة�. وقوله، صلى

ال عليه وسلم، لنسائه: أ%س\ر.ع'ك�ن_ ل�حوقاv ب أ%ط}و.ل�ك�ن_ ي.داv؛
ك%ن.ى بط�ول, اليد عن الع.طاء والص_د.قة1. يقال: فلن ط%و,يل� الي.د1

وطويل� الباع, إ,ذا كان س.م\حاv ج.واداv. وكانت زينب ت'ح1بe الص_دقة وهي



ماتت ق%ب\ل%هن_. وحديث ق%ب,يصة%: ما رأ%يت' أ%ع\ط%ى للج.ز,يل عن ظ%ه\ر,
ي.د{ من ط%ل}ح.ة أ%ي عن إ,ن\عام� ابتداء من غي, مكافأ%4ة{. وف التنزيل

العزيز: أ�ول ال4يدي وال4ب\صار؛ قيل: معناه أ�ول الق�و_ة والعقول.
والعرب تقول: ما ل به ي.د¬ أ%ي ما ل به ق�و_ة، وما ل به ي.دان1، وما

لم بذلك أ%ي\د{ أ%ي ق�و_ةD، ولم أ%ي\د{ وأ%ب\صار وهم أ�ول�و ال4ي\دي
وال4ب\صار. والي.د': الغ1ن.ى والق�د\رة�، تقول: ل عليه ي.د¬ أ%ي ق�د\رة.

ابن ال4عراب: الي.د' الن>ع\مة�، والي.د' الق�و_ة�، والي.د'
الق�د\رة، والي.د' ال1ل}ك'، والي.د' الس'ل}طان�، والي.د' الطاعة�، والي.د'

ال%ماعة�، والي.د' ال4ك}ل�؛ يقال: ض.ع\ يد.ك. أ%ي ك�ل}، والي.د' الن_د.م'،
ومنه يقال: س'ق1ط ف يده إ,ذا ن.د1م.، وأ�س\ق1ط% أ%ي ن.د1م.. وف التنزيل

،�العزيز: ولا س'ق1ط% ف أ%يديهم؛ أ%ي ن.د1م'وا، والي.د' الغ1ياث
والي.د' م.ن\ع' الظ©ل}م,، والي.د' الس\ت1سلم'، واليد' الك%فالة� ف

الر_ه\ن؛ ويقال للمعات1ب: هذه يدي لك.. ومن أ%مثالم: ل1ي.د{ ما أ%خ.ذت\؛
العن من أ%خذ شيئاv فهو له. وقولم: يدي لك. ر.ه\ن¬ بكذا أ%ي ض.م1ن\ت' ذلك

وك%ف%ل}ت' به. وقال ابن شيل: له علي_ ي.د¬، ول يقولون له عندي يد¬؛
وأ%نشد:

له علي. أ%ياد{ ل%س\ت' أ%ك}ف�ر'ها،
وإ,نا الك�ف}ر' أ%ن} ل ت'ش\ك%ر. الن>ع.م'

قال ابن بزرج: العرب تشدد القواف وإ,ن كانت من غي الضاعف ما كان من
الياء وغيه؛ وأ%نشد:

فجاز'وهم\ با ف%ع.ل�وا إ,ل%ي\ك�م\،
م'جازاة% الق�ر'وم, ي.داv بي.د>

ت.عال%و\ا يا ح.ن,يف. ب.ن ل�ج.ي\م�،
إ,ل%ى م.ن\ ف%ل� ح.د_ك�م' و.ح.د>ي

وقال ابن هانئ: من أ%مثالم:
�أ%طاع. ي.داv بالق%و\د1 فهو ذ%ل�ول

إ,ذا ان\قاد. واستسلم.. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال ف
مناجاته ربه وهذه يدي لك أ%ي اس\ت.س\ل%م.ت' إ,ليك وان\ق%د\ت لك، كما يقال

ف خلف1ه: نز.ع. يد.ه من الطاعة؛ ومنه حديث عثمان، رضي ال تعال عنه:
هذه ي.دي لع.م_ار أ%ي أ%نا م'س\ت.س\ل1م¬ له م'ن\قاد¬ فلي.ح\ت.ك1م\ علي_



با شاء. وف حديث علي، رضي ال عنه: مر_ قوم¬ من الشeراة بقوم من
أ%صحابه وهم ي.د\ع'ون عليهم فقالوا ب,ك�م الي.دان1 أ%ي حاق. بكم ما

ت.د\ع'ون به وت.ب\سط�ون أ%ي\د1ي.كم. تقول العرب: كانت به الي.دان1 أ%ي ف%ع.ل%
ال� به ما يقول�ه ل، وكذلك قولم: ر.مان من ط�ول, الط�و,ي> وأ%حاق.

ال� به م.ك}ر.ه ورج.ع عليه ر.م\ي'ه، وف حديثه الخر: لا بلغه موت
ال4شتر قال للي.د.ي\ن, وللف%م,؛ هذه كلمة تقال للرجل إ,ذا د'ع1ي. عليه

بالسeوء، معناه ك%ب_ه ال لوجهه أ%ي خ.ر_ إ,ل ال4رض على يد.يه وف1يه1؛
وقول ذي الرمة:

أ%ل ط%ر.ق%ت\ م.يÒ ه.ي'وماv بذ1ك}ر,ها،
وأ%ي\د1ي الث©ر.ي�ا ج'ن_ح¬ ف ال%غار,ب

استعارةD واتساع، وذلك أ%ن� الي.د. إ,ذا مال%ت\ نو الشيء ود.ن.ت\
إ,ليه د.ل�ت\ على ق�ر\با منه ود'نو>ها نو.ه، وإ,نا أ%راد قرب الثريا من

ال%غ\رب, ل�ف�ولا فجعل لا أ%ي\د1ياv ج'ن_حاv نوها؛ قال لبيد:
حت إ,ذا أ%ل}ق%ت\ ي.داv ف كاف1ر�،

وأ%ج.ن_ ع.و\رات1 الث©غ'ور, ظ%لم'ها
يعن بدأ%ت الشمس ف ال%غ1يب، فجعل للشمس ي.داv إ,ل ال%غ1يب لا

أ%راد أ%ن ي.ص1ف%ها بالغ'روب؛ وأ%صل هذه الستعارة لثعلبة بن ص'ع.ي\ر الازن
ف قوله:

فت.ذ%ك�را ث%ق%لv ر.ث1يداv ب.ع\د.ما
أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء� ي.م1ينها ف كاف1ر,

وكذلك أ%راد لبيد أ%ن ي'صر>ح بذكر اليمي فلم يكنه. وقوله تعال: وقال
الذين كفروا ل%ن\ ن'ؤ\م1ن. بذا القرآن ول بالذي بي ي.د.ي\ه1؛ قال

الزجاج: أ%راد بالذي بي يديه الك�ت'ب. ال�ت.ق%د>مة، يعنون ل ن'ؤمن با
أ%تى به ممد،صلى ال عليه وسلم، ول با أ%ت.ى به غي'ه من ال4نبياء،

عليهم الصلة والسلم. وقوله تعال: إ,ن} ه'و إ,ل9 ن.ذ1ير¬ لكم ب.ي\ن.
ي.د.ي\ ع.ذاب� ش.د1يد{؛ قال الزجاج: ي'ن\ذ1ر'ك�م أ%ن_كم إ,ن} ع.ص.ي\ت'م

ل%ق1يت'م عذاباv شديداv. وف التنزيل العزيز: ف%ر.دeوا أ%ي\د1ي.هم ف
أ%ف}واه1هم: قال أ%بو عبيدة: تركوا ما أ�م1ر'وا به ول ي'س\ل1م'وا؛ وقال

الفراء: كانوا ي'ك%ذYبونم ويرد�ون القول بأ%يديهم إ,ل أ%ف}واه1 الرسل،
وهذا يروى عن ماهد، وروي عن ابن مسعود أ%نه قال ف قوله عز وجل: ف%ر.دeوا



أ%ي\د1ي.هم ف أ%ف}واه1هم؛ ع.ضeوا على أ%ط}راف1 أ%صابعهم؛ قال
vوا أ%ي\د1ي.هم ح.ن.قاeأ%بومنصور: وهذا من أ%حسن ما قيل فيه، أ%راد أ%نم ع.ض

وغ%ي\ظاv؛ وهذا كما قال الشاعر:
ي.ر'دeون% ف ف1يه1 ع.ش\ر. ال%س'ود

يعن أ%نم ي.غ1يظ�ون ال%س'ود. حت ي.ع.ض_ على أ%صاب,عه؛ونو ذلك قال
الذل:

ق%د. اف}ن.ى أ%نام1ل%ه أ%ز\م'ه،
فأ%م\س.ى ي.ع.ضe ع.لي_ الو.ظ1يفا

يقول: أ%كل أ%صاب,ع.ه حت أ%ف}ناها بالع.ض> فصار. ي.ع.ض' و.ظ1يف.
الذراع. قال أ%بو منصور: واعتبار هذا بقوله عز وجل: وإ,ذا خ.ل%و\ا ع.ضeوا

عليكم ال4نام1ل% من الغ.ي\ظ1. وقله ف حديث يأ}ج'وج. ومأ}ج'وج.: قد
أ%خ\ر.ج\ت' ع1باداv ل1ي ل ي.دان1 ل4ح.د{ ب,ق1تال1هم\ أ%ي ل ق�د\ر.ة% ول

طاق%ة. يقال: ما ل بذا ال4مر ي.د¬ ول ي.دان1 ل4ن ال�باش.رة% والد>فاع.
إ,نا يكونان بالي.د1، فكأ%ن� ي.د.ي\ه1 م.ع\د'وم.تان1 لعجزه عن

د.ف}ع1ه. ابن سيده: وقولم ل ي.د.ي\ن, لك با، معناه ل ق�و�ة لك با، ل يكه
سيبويه إ,ل م'ثن؛ ومعن التثنية هنا المع والتكثي كقول الفرزدق:

فك�ل© ر.ف1يق%ي ك�ل9 ر.ح\ل�
قال: ول يوز أ%ن تكون الارحة هنا ل4ن الباء ل تتعلق إ,ل بفعل أ%و

مصدر. ويقال: الي.د' لفلن على فلن أ%ي ال4م\ر' الناف1ذ� والق%ه\ر'
والغ.ل%بة�، كما تقول: الر>يح' لفلن. وقوله عز وجل: حت ي'ع\ط�وا

ال1ز\ية% عن ي.د{؛ قيل: معناه عن ذ�لð وعن اع\ت1راف{ للمسلمي بأ%ن أ%ي\د1ي.هم
فوق أ%ي\د1يهم، وقيل: عن ي.د{ أ%ي عن إ,ن\عام عليهم بذلك ل4ن� ق%بول
ال1ز\ية وت.ر\ك. أ%ن\ف�سهم عليهم ن,عمةD عليهم وي.د¬ من العروف ج.ز,يلة،

وقيل: عن ي.د{ أ%ي عن ق%ه\ر� وذ�لð واس\ت1س\لم، كما تقول: الي.د' ف
هذا لفلن أ%ي ال4مر' الناف1ذ� لف�لن. وروي عن عثمان البزي عن ي.د{ قال:

ن.ق}داv عن ظهر يد ليس بنس3يئه. وقال أ%بو عبيدة: كل© م.ن أ%طاع. لن
قهره فأ%عطاها عن غي طيبة1 ن.ف}س� فقد أ%عطاها عن ي.د{، وقال الكلب عن

ي.د{ قال: يشون با، وقال أ%بو عبيد: ل ي.ج,يئون با ر'كباناv ول
ي'ر\س1ل�ون با. وف حديث س.ل}مان%: وأ%ع\ط�وا ال1ز\ية% عن ي.د{، إ,ن} أ�ر,يد

باليد1 ي.د' ال�ع\ط1ي فالعن عن ي.د{ م'وات1ية{ م'ط1يعة غي



م'م\ت.ن,عة، ل4ن من أ%ب وامتنع ل ي'عط1 ي.د.ه، وإ,ن أ�ريد با ي.د' الخذ
فالعن عن ي.د قاهرة مستولية أ%و عن إ,نعام عليهم، ل4ن� قبول ال1ز\ية1

منهم وترك أ%ر\واح1هم لم ن,ع\مةD عليهم. وقوله تعال: فجعلناها ن.كالv لا
بي ي.د.ي\ها وما خ.ل}ف%ها؛ ها هذه ت.ع'ود على هذه ال�م_ة الت

م'س3خ.ت، ويوز أ%ن تكون الف%ع\لة، ومعن لا بي يديها يتمل شيئي: يتمل أ%ن
يكون لا بي ي.د.ي\ها لل�مم الت ب.ر.أ%ها وما خ.ل}فها لل�مم الت

تكون بعدها، ويتمل أ%ن يكون ل1ما بي يديها لا س.ل%ف. من ذنوبا، وهذا
قول الزجاج. وقول الشيطان: ث لت1ي.ن_هم من بي, أ%ي\ديه,م ومن خلفهم؛

أ%ي ل�غ�و,ي.ن_هم حت ي'ك%ذYبوا با ت.ق%د_م. ويكذYبوا بأ%مر البعث،
وقيل: معن الية لت1ي.ن_هم من جيع ال1هات ف الض_لل، وقيل: م1ن

بي, أ%ي\د1يه,م أ%ي ل�ض1ل�ن_هم ف جيع ما تقد_م ول�ض1ل�ن_هم ف
جيع ما ي'ت.وق�ع؛ وقال الفراء: جعلناها يعن السخة ج'ع1لت ن.كالv ل1ما

م.ض.ى من الذ©نوب ولا ت.ع\م.ل ب.ع\د.ها. ويقال: بي يديك كذا لكل شيء
أ%مام.ك؛ قال ال عز وجل: م1ن بي, أ%ي\د1يه,م وم1ن خ.ل}ف1هم. ويقال:

إ,ن� بي ي.د.ي, الساعة أ%ه\والv أ%ي ق�د_ام.ها. وهذا ما ق%د_م.ت\ ي.داك.
وهو تأ}كيد، كما يقال هذا ما ج.ن.ت\ ي.داك أ%ي ج.ن.ي\ته أ%نت إل أ%نك

ت'ؤ.كYد با. ويقال: ي.ث�ور الر_ه.ج' بي ي.دي الطر، وي.ه,يج'
الس>باب بي يدي الق1تال. ويقال: ي.د1ي. فلن م1ن ي.د1ه إ,ذا ش.ل�ت\. وقوله عز

وجل: ي.د' ال3 فوق أ%ي\ديهم؛ قال الزجاج: يتمل ثلثة أ%وجه: جاء
الوجهان ف التفسي فأ%حدها ي.د' ال3 ف الو.فاء فوق. أ%ي\ديهم، والخر

ي.د' ال3 ف الثواب فوق أ%ي\ديهم، والثالث، وال أ%علم، ي.د' ال3 ف
ال1ن�ة1 عليهم ف ال1داية1 ف%وق أ%ي\ديهم ف الطاعة. وقال ابن عرفة ف

قوله عز وجل: ول ي.أ}ت1ي. ب,ب'ه\تان{ ي.ف}ت1ر,ين.ه بي أ%يديهن
وأ%ر\ج'ل1ه,ن_؛ أ%ي من جيع الهات. قال: وال4فعال ت'ن\س.ب إ,ل ال%وار,ح،

قال: وسيت ج.وارح ل4نا ت.ك}تسب. والعرب تقول لن عمل شيئاv ي'وب_خ به:
ي.داك أ%و\ ك%تا وف�وك. ن.ف%خ.؛ قال الزجاج: يقال للرجل إ,ذا و'ب>خ. ذلك

با ك%س.ب.ت\ ي.داك.، وإ,ن كانت الي.دان ل ت.ج\ن,يا شيئاv ل4نه يقال
لكل من ع.م1ل% عملv كس.ب.ت\ ي.داه ل4ن الي.د.ي\ن, ال4صل ف التصرف؛ قال

ال تعال: ذلك با ك%س.ب.ت\ أ%ي\ديكم؛ وكذلك قال ال تعال: ت.ب_ت\
يد.ا أ%ب ل%ه.ب� وت.ب_. قال أ%بو منصور: قوله ول ي.أ}ت1ي. ب,ب'ه\تان{



ي.ف}ت.ر,ين.ه بي أ%يديهن وأ%رجلهن، أ%راد بالب'ه\تان ولداv تمله من غي
زوجها فتقول هو من زوجها، وكن با بي يديها ورجليها عن الولد ل4ن

فرجها بي الرجلي وبطنها الذي تمل فيه بي اليدين. ال4صمعي: ي.د' الثوب
ما ف%ض.ل منه إ,ذا ت.ع.ط�ف}ت وال}ت.ح.ف}ت.. يقال: ثوب ق%صي' الي.د1

ي.ق}ص'ر عن أ%ن ي'ل}ت.ح.ف. به. وثوب¬ ي.د1يÒ وأ%د1يÒ: واسع؛ وأ%نشد
،eالعجاج:بالد_ار, إ,ذ} ث%و\ب' الص>با ي.د1ي

eالناس, د.غ}ف%ل1ي �وإ,ذ} ز.مان
وق%م1يص¬ قصي اليدين أ%ي قصي الكمي. وتقول: ل أ%فعله ي.د. الد_ه\ر

أ%ي أ%بداv. قال ابن بري: قال الت_و_ز,يe ثوب ي.د1يÒ واسع الك�م�
وض.ي>ق�ه، من ال4ضداد؛ وأ%نشد:

ع.ي\ش¬ ي.د1يÒ ض.ي>ق¬ ود.غ}ف%ل1ي
ويقال: ل آت1يه ي.د. الد_ه\ر أ%ي الد_ه\ر.؛ هذا قول أ%ب عبيد؛ وقال

ابن ال4عراب: معناه ل آتيه الده\ر. كله؛ قال ال4عشى:
ر.واح' الع.ش1ي> و.س.ي\ر' الغ'د'و�،

ي.دا الد_ه\ر,، حت ت'لقي ال1يارا
(* قوله «رواح العشي إل» ضبطت الاء من رواح ف الصل با ترى.)

ال1يار: الختار'، يقع للواحد والمع. يقال: رجل خ1يار¬ وقوم¬ خ1يار¬،
وكذلك: ل آتيه1 ي.د. ال�س\ن.د1 أ%ي الدهر. كله، وقد تقد_م أ%ن

ال�س\ن.د. الد_ه\ر'. ويد' الرجل: جاعة� قومه وأ%نصار'ه؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

أ%ع\طى فأ%ع\طان ي.داv ودارا،
وباح.ةv خ.و_ل%ها ع.قارا

الباحة� ها: النخل الكثي. وأ%عط%ي\ت'ه مالv عن ظهر ي.د{: يعن
تفضeلv ليس من بيع ول ق%ر\ض� ول م'كافأ%ة{. ورجل ي.د1يÒ وأ%د1يÒ: رفيق¬.

وي.د1ي. الرج'ل�، فهو ي.د{: ضع'ف.؛ قال الكميت:
بأ%ي\د{ ما وب.ط}ن. وما ي.د1ينا

ابن السكيت: ابتعت الغنم الي\د.ي\ن,، وف الصحاح: بالي.د.ي\ن, أ%ي
بثمني م'خ\ت.ل1ف%ي\ن, بعض'ها بثمن وبعض'ها بثمن آخر. وقال الفراء: باع. فلن

غن.مه اليدان1 
(* قوله« باع فلن غنمه اليدان» رسم ف الصل اليدان



باللف تبعاv للتهذيب.) ، وهو أ%ن ي'سل1مها بيد ويأ}خ'ذ% ثنها بيد. ول%ق1يت'ه
أ%و_ل% ذات ي.د.ي\ن, أ%ي أ%و_ل% شيء. وحكى اللحيان: أ%م�ا أ%و_ل%

ذات ي.د.ي\ن, فإ,ن أ%حد' ال4. وذهب القوم' أ%يدي س.با أ%ي متفر�قي ف
كل وجه، وذهبوا أ%ياد1ي. س.با، وها اسان ج'عل واحداv، وقيل: الي.د'
الط�ريق' ههنا. يقال: أ%خذ فلن ي.د. ب.ح\ر� إ,ذا أ%خذ طريق البحر. وف

حديث الجرة: فأ%خ.ذ% بم ي.د. البحر أ%ي طريق الساحل، وأ%هل� سبا لا
vشت_ى، فصاروا أ%مثال vر'قا�م'ز>قوا ف ال4رض كل� م'م.ز_ق� أ%خذوا ط

لن يتفرقون آخذين ط�ر'قاv متلفة. رأ%يت حاشية بط الشيخ رضي� الدين
الشاطب، رحه ال، قال: قال أ%بو العلء ال%عري قالت العرب اف}ت.ر.قوا
أ%ياد1ي. سبا فلم يهمزوا ل4نم جعلوه مع ما قبله بنزلة الشيء الواحد،
وأ%كثرهم ل ينو�ن سبا ف هذا الوضع وبعضهم ينو>ن؛ قال ذو الرمة:

ف%ي.ا ل%ك1 م1ن\ دار� ت.ح.م_ل% أ%هل�ها
أ%ياد1ي س.باv عنها، وطال% ان\ت1قال�ها

والعن أ%ن ن,ع.م. سبا افترقت ف كل أ%و\ب�، فقيل: تفر_قوا أ%ياد1ي.
سبا أي ف كل وجه. قال ابن بري: قولم أ%ياد1ي سبا ي'راد به ن,ع.م'هم.

والي.د': الن>ع\مة ل4ن� ن,ع.م.ه'م وأ%موال%هم تفر_ق%ت\ بتفرقهم، وقيل:
الي.د' هنا كناية عن الف1ر\قة. يقال: أ%تان ي.د¬ من الناس وعي¬ من

الناس، فمعناه تفر_قوا تفرeق. ج.ماعات1 س.با، وقيل: إ,ن أ%هل سبا كانت يد'هم
واحدة، فلما ف%ر_قهم ال صارت يد'هم أ%يادي.، قال: وقيل اليد' هنا
الطريق؛ يقال: أ%خذ فلن يد. بر أ%ي طريق ب.حر�، ل4ن أ%هل سبا ل�ا

vس_اق. ي.دا�م.ز_ق%هم ال أ%خ.ذوا ط�ر'قاv شت_ى. وف الديث: اج\ع.ل, الف
ي.داv ور,ج\لv رج\لv فإ,نم إ,ذا اجتمعوا و.س\و.س. الشيطان� بينهم ف

الشر؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ف%ر>ق\ بينهم، ومنه قولم: ت.ف%ر_قوا
أ%ي\د1ي س.با أ%ي تفر_قوا ف البلد. ويقال: جاء4 فلن با أ%دت ي.د¬ إ,ل
ي.د{، عنذ تأ}كيد ال3خ\فاق، وهو ال%ي\بة�. ويقال للرجل ي'د\عى عليه

بالسوء: للي.د.ي\ن, وللف%م, أ%ي ي.س\ق�ط على ي.د.ي\ه1 وف%م1ه.
@يدي: الي.د': الك%فe، وقال أ%بو إ,سحق: الي.د' من أ%ط}راف ال4صابع

إ,ل الكف، وهي أ�نثى مذوفة اللم، وزنا ف%ع\لD ي.د\ي¬، فحذفت الياء
تفيفاv فاع\ت.ق%بت حركة اللم على الدال، والنس.ب' إ,ليه على مذهب سيبويه

ي.د.و,يÒ، وال4خفش يالفه فيقول: ي.د1يÒ ك%ن.د1ي¼، والمع أ%ي\د{، على



ما يغلب ف جع ف%ع\ل� ف أ%د\ن الع.د.د. الوهري�: الي.د' أ%صلها ي.د\ي¬
على ف%ع\ل، ساكنة العي، ل4ن جعها أ%ي\د{ وي'د1يÒ، وهذا جع ف%ع\ل�

مثل ف%ل}س� وأ%ف}ل�س� وف�ل�وس�، ول يمع ف%ع.لD على أ%ف}ع'ل إ,ل ف حروف
يسية معدودة مثل ز.م.ن� وأ%ز\م'ن� وج.ب.ل� وأ%ج\ب'ل� وعصاv وأ%ع\ص�،
وقد جعت ال4ي\دي ف الشعر على أ%ياد{؛ قال جندل بن الثن

الط©ه.و,ي�:كأ%نه، بالص_ح\ص.حان1 ال4ن\ج.ل,،
ق�ط}ن¬ س'خام¬ بأ%يادي غ�ز_ل,

وهو جع المع مثل أ%ك}ر'ع� وأ%كار,ع.؛قال ابن بري: ومثله قول الخر:
فأ%م_ا واحداv فكفاك. م1ث}لي،

فم.ن\ ل1ي.د{ ت'طاو,ح'ها ال4ياد1ي؟
(* قوله «واحداv» هو بالنصب ف الصل هنا وف مادة طوح من الكم، والذي

وقع ف اللسان ف طوح: واحد، بالرفع.)
وقال ابن سيده: أ%ياد{ جع المع؛ وأ%نشد أ%بو الطاب:

ساءها ما ت.أ%م_ل%ت\ ف أ%ياد1يـ
ـنا وإ,شناق%ها إ,ل ال4ع\ناق,

(* قوله« واشناقها» ضبط ف الصل بالنصب على أن الواو للمعية، وقع ف
شنق مضبوطاv بالرفع.) وقال ابن جن: أ%كثر ما تستعمل ال4يادي ف الن>عم
ل ف ال4ع\ضاء. أ%بو اليثم: الي.د' اسم على حرفي، وما كان من ال4سامي
على حرفي وقد حذف منه حرف فل ي'رد� إ,ل ف التصغي أ%و ف التثنية

أ%و المع، وربا ل ي'رد_ ف التثنية، ويثن على لفظ الواحد. وقال بعضهم:
واحد ال4يادي ي.داv كما ترى مثل ع.صاv ور.حاv وم.ناv، ث ث%ن_و\ا

فقالوا ي.د.يان1 ور.ح.يان1 وم.ن.وان1؛ وأ%نشد:
ي.د.يان ب.ي\ضاوان1 عن\د. م'ح.لYم�

قد\ ي.م\ن.عان,ك ب.ي\ن'هم\ أ%ن ت'ه\ض.ما
ويروى: عند م'ح.ر>ق؛ قال ابن بري: صوابه كما أ%نشده السياف وغيه:

قد ي.م\ن.عان,ك أ%ن ت'ضام. وت'ض\ه.دا
قال أ%بو اليثم: وتمع الي.د' ي.د1ي�اv مثل ع.ب\د{ وع.بيد{، وتمع

أ%ي\د1ياv ث تمع ال4ي\دي على أ%ي\د1ين.، ث تمع ال4ي\دي أ%ياد1ي.؛
وأ%نشد:

ي.ب\ح.ث}ن. بال4ر\ج'ل, وال4ي\د1ينا



ب.ح\ث% ال�ض1ل�ت لا ي.ب\غ1ينا
وتصغر الي.د' ي'د.ي_ةv؛ وأ%ما قوله أ%نشده سيبويه لض.ر>س ابن ر,ب\ع1ي

ال4سدي:
فط1ر\ت' ب,م'ن\ص'لي ف ي.ع\م.لت{،
د.وامي ال4ي\د1 ي.خ\ب,ط}ن. الس_ر,يا

فإ,نه احتاج إ,ل حذف الياء فحذفها وكأ%نه توه�م التنكي ف هذا فشبه
لم العرفة بالتنوين من حيث كانت هذه ال4شياء من خواص ال4ساء، فحذفت

الياء ل4جل اللم كما تذفها ل4جل التنوين؛ ومثله قول الخر:
ل ص'ل}ح. ي.ي\ن، فاع\ل%م'وه، ول

ب.ي\ن.ك�م' ما ح.م.ل%ت\ عات1ق1ي
س.ي\ف1ي، وما ك�ن_ا بن.ج\د{، وما

ق%ر\ق%ر. ق�م\ر' الواد1 بالش_اه1ق,
قال الوهري: وهذه لغة لبعض العرب يذفون الياء من ال4صل مع ال4لف

واللم فيقولون ف ال�ه\ت.د1ي ال�ه\ت.د1، كما يذفونا مع ال3ضافة ف مثل
قول خفاف بن ندبة:

كن.واح, ر,يش, ح.مامة{ ن.ج\د1ي_ة{،
وم.س.ح\ت' باللYث%ت.ي\ن, ع.ص\ف. ال3ث}م1د1

أ%راد كنواحي، فحذف الياء ل%م_ا أ%ضاف كما كان يذفها مع التنوين،
والذاهب منها الياء ل4ن تصغيها ي'د.ي_ةD، بالتشديد، لجتماع الياءين؛ قال

ابن بري: وأ%نشد سيبويه بيت خفاف: وم.س.ح\ت1، بكسر التاء، قال: والصحيح
أ%ن حذف الياء ف البيت لضرورة الشعر ل غي، قال: وكذلك ذكره سيبويه، قال

،vابن بري: والدليل على أ%ن� لم ي.د{ ياء قولم ي.د.ي\ت' إ,ليه ي.دا
فأ%ما ي'د.ي_ةD فل حجة فيها ل4نا لو كانت ف ال4صل واواv لاء

تصغيها ي'د.ي_ةv كما تقول ف غ%ر,ي_ة غ�ر.ي_ةv، وبعضهم يقول لذي
الث©د.ي_ة1 ذو الي'د.ي_ة1، وهو القتول بن.ه\ر.وان%.

وذو الي.د.ي\ن: رجل من الصحابة يقال سي بذلك ل4نه كان ي.عمل بيديه
جيعاv، وهو الذي قال للنب، صلى ال عليه وسلم، أ%ق%ص'ر.ت1 الصلة� أ%م
ن.س3يت.؟ ورجل م.ي\د1يÒ أ%ي مقطوع اليد من أ%صلها. والي'داء: وجع اليد.

اليزيدي: ي.د1ي. فلن من ي.د1ه أ%ي ذ%ه.ب.ت\ يد'ه وي.ب,س.ت\. يقال: ما له
ي.د1ي. من ي.ده، وهو دعاء عليه، كما يقال ت.ر,ب.ت\ ي.داه؛ قال ابن بري:



ومنه قول الكميت:
فأ%يÒ ما ي.ك�ن\ ي.ك'، و.ه\و. م1ن_ا

بأ%ي\د{ ما وب.ط}ن. ول ي.د1ينا
(*قوله« فأي» الذي ف الساس: فأياv، بالنصب.)

وب.ط}ن.: ض.ع'ف}ن. وي.د1ين.: ش.ل1ل}ن.. ابن سيده: ي.د.ي\ت'ه ضربت يد.ه
فهو م.ي\د1يÒ. وي'د1ي.: ش.كا ي.د.ه، على ما ي.ط�ر,د ف هذا النحو.

الوهري�: ي.د.ي\ت' الرجل أ%ص.ب\ت' ي.ده فهو م.ي\د1يÒ، فإ,ن أ%ردت أ%نك اتذت
عنده ي.داv قلت أ%ي\د.ي\ت عنده يداv، فأ%نا م'ود{، وهو م'ودÝى إ,ليه،

وي.د.ي\ت' لغة؛ قال بعض بن أ%سد:
ي.د.ي\ت' على ابن, ح.س\حاس, بن, و.ه�ب�،

بأ%س\ف%ل, ذ1ي ال1ذاة1، ي.د. الك%ري,
قال شر: ي.د.ي\ت' اتذت عنده ي.داv؛ وأ%نشد لبن أ%حر:

ي.د¬ ما قد ي.د.ي\ت' على س'ك%ي�
وع.ب\د1 ال3، إ,ذ} ن.ه,ش. الك�ف�وف'

قال: ي.د.ي\ت اتذت عنده ي.داv. وتقول إ,ذا وق%ع الظ�ب\ي' ف
ال1بالة1: أ%م.ي\د1يÒ أ%م م.ر\ج'ولD أ%ي أ%و\ق%ع.ت\ يده' ف ال1بالة1 أ%م

ر,ج\ل�ه؟ ابن سيده: وأ%ما ما روي من أ%ن� الصدقة تقع ف ي.د ال فتأ%ويله
أ%نه ي.ت.قب_ل� الص_د.قة وي'ضاع1ف' عليها أ%ي يزيد: وقالوا: ق%ط%ع. ال�
أ%د.ي\ه، يريدون ي.د.يه، أ%بدلوا المزة من الياء، قال: ول نعلمها

أ�بدلت منها على هذه الصورة إ,ل ف هذه الكلمة، وقد يوز أ%ن يكون ذلك لغة
لقلة إ,بدال مثل هذا. وحكى ابن جن عن أ%ب علي�: ق%ط%ع. ال أ%د.ه،

يريد'ون ي.د.ه، قال: وليس بشيء.قال ابن سيده: والي.دا لغة ف الي.د1، جاء
متمماv على ف%ع.ل�؛ عن أ%ب زيد؛ وأ%نشد:

يا ر'ب_ سار� سار. ما ت.و.س_دا
إ,ل� ذ1راع. الع.ن\س,، أ%و كف_ الي.دا

وقال آخر:
vقد أ%ق}س.م'وا ل ي.م\ن.ح'ون.ك. ن.ف}ع.ة

حت ت.م'د_ إ,ليهم' ك%ف_ الي.دا
قال ابن بري: ويروى ل ينحونك ب.ي\عةv، قال: ووجه ذلك أ%نه رد� لم

الكلمة إ,ليها لضرورة الشعر كما رد� الخرلم دم إ,ليه عند الضرورة، وذلك ف



قوله:
فإ,ذا ه1ي ب,ع1ظام� ود.م.ا

.Òأ%ي صن.اع¬، وما أ%ي\د.ى فلنة%، ورجل ي.د1ي Dي.د1ي_ة Dوامرأ%ة
وي.د' الق%و\س,: أ%علها على التشبيه كما س_وا أ%س\ف%ل%ها ر,ج\لv، وقيل:

ي.د'ها أ%ع\لها وأ%س\ف%ل�ها، وقيل: ي.د'ها ما ع.ل عن ك%ب,د1ها، وقال
أ%بو حنيفة: ي.د' الق%و\س, الس>ية� الي'م\ن؛ يرويه عن أ%ب زياد الكلب.

وي.د' السيف1: م.ق}ب,ض'ه على التمثيل: وي.د' الر_ح.ى: الع'ود الذي
ي.ق}ب,ض عليه الط�اح1ن'. والي.د': الن>ع\مة� وال3ح\سان� ت.ص\ط%ن,ع'ه

وال1ن_ة� والص_ن,يع.ة�، وإ,نا سيت يداv ل4نا إ,نا تكون بال3ع\طاء
وال3ع\طاء� إ,نالةD باليد، والمع أ%يد{، وأ%ياد{ جع المع، كما تقدم ف

الع'ض\و,، وي'د1يÒ وي.د1يÒ ف النعمة خاص�ة؛ قال ال4عشى:
ف%ل%ن\ أ%ذ}ك�ر. النeع\مان% إ,ل� بصال1ح�،

فإ,ن� له عندي ي'د1ي�اv وأ%ن\ع'ما
ويروى: ي.د1ي�اv، وهي رواية أ%ب عبيد فهو على هذه الرواية اسم للجمع،

ويروى: إ,ل بن,ع\مة{. وقال الوهري ف قوله ي.د1ي�اv وأ%ن\ع'ما: إ,نا
فتح الياء كراهة لتوال الكسرات، قال: ولك أ%ن تضمها، وتمع أ%يضاv على

أ%ي\د{؛ قال بشر بن أ%ب خازم:
ت.ك�ن\ لك ف ق%و\م1ي ي.د¬ ي.ش\ك�ونا،

وأ%ي\د1ي الن_د.ى ف الصالي ق�ر'وض'
قال ابن بري ف قوله:

فل%ن\ أ%ذ}ك�ر. النعمان إ,ل بصال
البيت لض.م\رة% بن ض.م\ر.ة% الن_ه\ش.لي؛ وبعده:

ت.ر.ك}ت. ب.ن ماء السماء وف1ع\ل%ه'م،
وأ%ش\ب.ه\ت. ت.ي\ساv بال1جاز, م'ز.ن_ما

قال ابن بري: وي.د1يÒ جع ي.د{، وهو ف%ع1يلD مثل كل}ب وك%ل1يب وع.ب\د
وع.بيد، قال: ولو كان ي.د1يÒ ف قول الشاعر ي.د1ي�اv ف�ع'ولv ف الصل

vلاز فيه الضم والكسر، قال: وذلك غي مسموع فيه. وي.د.ي\ت' إ,ليه ي.دا
وأ%ي\د.ي\ت'ها: ص.ن.ع\تها. وأ%ي\د.ي\ت' عنده يداv ف ال3حسان أ%ي

أ%ن\ع.م\ت عليه. ويقال: إ,ن� فلناv لذو مال ي.ي\د1ي به وي.ب'وع به أ%ي ي.ب\س'ط
vبيد، وأ%عطيته م'ياداة vجاز.ي\ت'ه يدا :vي.د.ه وباعه. وياد.ي\ت' فلنا



أ%ي من يد1ي إ,ل يده.ال4صمعي: أ%عطيته مالv عن ظهر يد، يعن تفضلv ليس
.�من بيع ول ق%ر\ض ول م'كافأ%ة. الليث: الي.د' الن>ع\مة� السابغة

وي.د' الفأ}س, ونو,ها: م.ق}ب,ض'ها. وي.د' الق%و\س,: س1ي.ت'ها. ويد'
الد_ه\ر: م.دe زمانه. ويد' الر>يح,: س'ل}طان'ها؛ قال لبيد:

ن,طاف¬ أ%مر'ها ب,ي.د1 الش_مال
ل%م_ا م.ل%ك%ت1 الريح' تصريف الس_حاب ج'عل لا س'لطان عليه. ويقال:

هذه الصنعة ف ي.د1 فلن أ%ي ف م1ل}ك1ه، ول يقال ف ي.د.ي\ فلن.
الوهري: هذا الشيء ف ي.د1ي أ%ي ف م1ل}كي. وي.د' الطائر: ج.ناح'ه. وخ.ل%ع.

يد.ه عن الطاعة: مثل نز.ع. يد.ه، وأ%نشد:
ول ناز,ع¬ م1ن كلY ما راب.ن ي.دا

قال سيبويه: وقالوا باي.ع\ت'ه ي.داv بي.د{، وهي من ال4ساء الوضوعة
م.و\ض1ع. ال%صاد1ر كأ%نك قلت ن.ق}داv، ول ينفرد ل4نك إ,نا تريد أ%خذ%
من وأ%ع\طان بالتعجيل، قال: ول يوز الرفع ل4نك ل تب أ%نك

باي.ع\ت.ه ويد'ك ف ي.د1ه. والي.د': الق�و_ة�. وأ%ي_د.ه ال أ%ي ق%و_اه. وما
ل بفلن ي.دان1 أ%ي طاقةD. وف التنزيل العزيز: والس_ماء4 ب.ن.ي\ناها

بأ%ي\د{؛ قال ابن بري:
ومنه قول كعب بن سعد الغ.ن.وي>:

فاعم1د\ ل1ما ي.ع\ل�و، فما لك. بالذي
ل تست.ط1يع' من ال�مور, ي.دان1

وف التنزيل العزيز: ما عملت أ%يدينا، وفيه: با كس.ب.ت\ أ%يد1يكم.
وقول سيدنا رسول ال،صلى ال عليه وسلم: ال�س\ل1م'ون% تت.كاف%أ� دماؤ'هم

وي.س\ع.ى بذ1م_تهم أ%د\ناهم وهم ي.د¬ على م.ن س1واهم أ%ي ك%ل1م.ت'هم
واحدة، فبعض'هم ي'قو>ي ب.ع\ضاv، والمع أ%ي\د{، قال أ%بو عبيد: معن قوله
ي.د¬ على م.ن سواهم أ%ي هم متمعون على أ%عدائ1هم وأ%مر'هم واحد، ل

ي.س.ع'هم الت_خاذ�ل بل ي'عاو,ن� بعض'هم بعضاv، وك%ل1م.ت'هم ون'ص\ر.ت'هم
واحدةD على جيع ال1ل%ل, وال4د\يان1 ال�حاربة1 لم، يت.عاو.نون على جيعهم

ول ي.خ\ذ�ل بعض'هم بعضاv، كأ%نه جعل أ%ي\د1ي.هم ي.داv واحدةv وف1ع\ل%هم
ف1ع\لv واحداv. وف الديث: عليكم بالماعة1 فإ,ن� يد. ال3 على

الف�س\طاط1؛ الف�س\طاط�: ال1ص\ر' الام1ع'، وي.د' ال3 كناية عن ال1فظ
والد>فاع عن أ%هل الصر، كأ%نم خ'صeوا بواق1ية1 ال3 تعال وح'س\ن,



د1فاع1ه؛ ومنه الديث الخر: ي.د' ال3 على ال%ماعة1 أ%ي أ%ن� الماعة
ال�ت_ف1قة% من أ%هل ال3سلم ف ك%ن.ف1 ال3، وو,قاي.ت'ه ف%و\ق%هم، وهم
ب.ع1يد من ال4ذ%ى والو\ف فأ%ق1يموا بي ظ%ه\ر ان.يه,م\. وقوله ف

،�الديث: الي.د' الع'ل}يا خ.ي\ر¬ من الي.د1 السeف}لى؛ الع'ل}يا ال�ع\ط1ية
وقيل: ال�ت.ع.فYف%ة�، والسeف}لى السائلة�، وقيل: الان,عة�. وقوله، صلى

ال عليه وسلم، لنسائه: أ%س\ر.ع'ك�ن_ ل�حوقاv ب أ%ط}و.ل�ك�ن_ ي.داv؛
ك%ن.ى بط�ول, اليد عن الع.طاء والص_د.قة1. يقال: فلن ط%و,يل� الي.د1

وطويل� الباع, إ,ذا كان س.م\حاv ج.واداv. وكانت زينب ت'ح1بe الص_دقة وهي
ماتت ق%ب\ل%هن_. وحديث ق%ب,يصة%: ما رأ%يت' أ%ع\ط%ى للج.ز,يل عن ظ%ه\ر,

ي.د{ من ط%ل}ح.ة أ%ي عن إ,ن\عام� ابتداء من غي, مكافأ%4ة{. وف التنزيل
العزيز: أ�ول ال4يدي وال4ب\صار؛ قيل: معناه أ�ول الق�و_ة والعقول.

والعرب تقول: ما ل به ي.د¬ أ%ي ما ل به ق�و_ة، وما ل به ي.دان1، وما
لم بذلك أ%ي\د{ أ%ي ق�و_ةD، ولم أ%ي\د{ وأ%ب\صار وهم أ�ول�و ال4ي\دي

وال4ب\صار. والي.د': الغ1ن.ى والق�د\رة�، تقول: ل عليه ي.د¬ أ%ي ق�د\رة.
ابن ال4عراب: الي.د' الن>ع\مة�، والي.د' الق�و_ة�، والي.د'

الق�د\رة، والي.د' ال1ل}ك'، والي.د' الس'ل}طان�، والي.د' الطاعة�، والي.د'
ال%ماعة�، والي.د' ال4ك}ل�؛ يقال: ض.ع\ يد.ك. أ%ي ك�ل}، والي.د' الن_د.م'،

ومنه يقال: س'ق1ط ف يده إ,ذا ن.د1م.، وأ�س\ق1ط% أ%ي ن.د1م.. وف التنزيل
،�العزيز: ولا س'ق1ط% ف أ%يديهم؛ أ%ي ن.د1م'وا، والي.د' الغ1ياث

والي.د' م.ن\ع' الظ©ل}م,، والي.د' الس\ت1سلم'، واليد' الك%فالة� ف
الر_ه\ن؛ ويقال للمعات1ب: هذه يدي لك.. ومن أ%مثالم: ل1ي.د{ ما أ%خ.ذت\؛

العن من أ%خذ شيئاv فهو له. وقولم: يدي لك. ر.ه\ن¬ بكذا أ%ي ض.م1ن\ت' ذلك
وك%ف%ل}ت' به. وقال ابن شيل: له علي_ ي.د¬، ول يقولون له عندي يد¬؛

وأ%نشد:
له علي. أ%ياد{ ل%س\ت' أ%ك}ف�ر'ها،

وإ,نا الك�ف}ر' أ%ن} ل ت'ش\ك%ر. الن>ع.م'
قال ابن بزرج: العرب تشدد القواف وإ,ن كانت من غي الضاعف ما كان من

الياء وغيه؛ وأ%نشد:
فجاز'وهم\ با ف%ع.ل�وا إ,ل%ي\ك�م\،

م'جازاة% الق�ر'وم, ي.داv بي.د>



ت.عال%و\ا يا ح.ن,يف. ب.ن ل�ج.ي\م�،
إ,ل%ى م.ن\ ف%ل� ح.د_ك�م' و.ح.د>ي

وقال ابن هانئ: من أ%مثالم:
�أ%طاع. ي.داv بالق%و\د1 فهو ذ%ل�ول

إ,ذا ان\قاد. واستسلم.. وف الديث: أ%نه، صلى ال عليه وسلم، قال ف
مناجاته ربه وهذه يدي لك أ%ي اس\ت.س\ل%م.ت' إ,ليك وان\ق%د\ت لك، كما يقال

ف خلف1ه: نز.ع. يد.ه من الطاعة؛ ومنه حديث عثمان، رضي ال تعال عنه:
هذه ي.دي لع.م_ار أ%ي أ%نا م'س\ت.س\ل1م¬ له م'ن\قاد¬ فلي.ح\ت.ك1م\ علي_

با شاء. وف حديث علي، رضي ال عنه: مر_ قوم¬ من الشeراة بقوم من
أ%صحابه وهم ي.د\ع'ون عليهم فقالوا ب,ك�م الي.دان1 أ%ي حاق. بكم ما

ت.د\ع'ون به وت.ب\سط�ون أ%ي\د1ي.كم. تقول العرب: كانت به الي.دان1 أ%ي ف%ع.ل%
ال� به ما يقول�ه ل، وكذلك قولم: ر.مان من ط�ول, الط�و,ي> وأ%حاق.

ال� به م.ك}ر.ه ورج.ع عليه ر.م\ي'ه، وف حديثه الخر: لا بلغه موت
ال4شتر قال للي.د.ي\ن, وللف%م,؛ هذه كلمة تقال للرجل إ,ذا د'ع1ي. عليه

بالسeوء، معناه ك%ب_ه ال لوجهه أ%ي خ.ر_ إ,ل ال4رض على يد.يه وف1يه1؛
وقول ذي الرمة:

أ%ل ط%ر.ق%ت\ م.يÒ ه.ي'وماv بذ1ك}ر,ها،
وأ%ي\د1ي الث©ر.ي�ا ج'ن_ح¬ ف ال%غار,ب

استعارةD واتساع، وذلك أ%ن� الي.د. إ,ذا مال%ت\ نو الشيء ود.ن.ت\
إ,ليه د.ل�ت\ على ق�ر\با منه ود'نو>ها نو.ه، وإ,نا أ%راد قرب الثريا من

ال%غ\رب, ل�ف�ولا فجعل لا أ%ي\د1ياv ج'ن_حاv نوها؛ قال لبيد:
حت إ,ذا أ%ل}ق%ت\ ي.داv ف كاف1ر�،

وأ%ج.ن_ ع.و\رات1 الث©غ'ور, ظ%لم'ها
يعن بدأ%ت الشمس ف ال%غ1يب، فجعل للشمس ي.داv إ,ل ال%غ1يب لا

أ%راد أ%ن ي.ص1ف%ها بالغ'روب؛ وأ%صل هذه الستعارة لثعلبة بن ص'ع.ي\ر الازن
ف قوله:

فت.ذ%ك�را ث%ق%لv ر.ث1يداv ب.ع\د.ما
أ%ل}ق%ت\ ذ�كاء� ي.م1ينها ف كاف1ر,

وكذلك أ%راد لبيد أ%ن ي'صر>ح بذكر اليمي فلم يكنه. وقوله تعال: وقال
الذين كفروا ل%ن\ ن'ؤ\م1ن. بذا القرآن ول بالذي بي ي.د.ي\ه1؛ قال



الزجاج: أ%راد بالذي بي يديه الك�ت'ب. ال�ت.ق%د>مة، يعنون ل ن'ؤمن با
أ%تى به ممد،صلى ال عليه وسلم، ول با أ%ت.ى به غي'ه من ال4نبياء،

عليهم الصلة والسلم. وقوله تعال: إ,ن} ه'و إ,ل9 ن.ذ1ير¬ لكم ب.ي\ن.
ي.د.ي\ ع.ذاب� ش.د1يد{؛ قال الزجاج: ي'ن\ذ1ر'ك�م أ%ن_كم إ,ن} ع.ص.ي\ت'م

ل%ق1يت'م عذاباv شديداv. وف التنزيل العزيز: ف%ر.دeوا أ%ي\د1ي.هم ف
أ%ف}واه1هم: قال أ%بو عبيدة: تركوا ما أ�م1ر'وا به ول ي'س\ل1م'وا؛ وقال

الفراء: كانوا ي'ك%ذYبونم ويرد�ون القول بأ%يديهم إ,ل أ%ف}واه1 الرسل،
وهذا يروى عن ماهد، وروي عن ابن مسعود أ%نه قال ف قوله عز وجل: ف%ر.دeوا

أ%ي\د1ي.هم ف أ%ف}واه1هم؛ ع.ضeوا على أ%ط}راف1 أ%صابعهم؛ قال
vوا أ%ي\د1ي.هم ح.ن.قاeأ%بومنصور: وهذا من أ%حسن ما قيل فيه، أ%راد أ%نم ع.ض

وغ%ي\ظاv؛ وهذا كما قال الشاعر:
ي.ر'دeون% ف ف1يه1 ع.ش\ر. ال%س'ود

يعن أ%نم ي.غ1يظ�ون ال%س'ود. حت ي.ع.ض_ على أ%صاب,عه؛ونو ذلك قال
الذل:

ق%د. اف}ن.ى أ%نام1ل%ه أ%ز\م'ه،
فأ%م\س.ى ي.ع.ضe ع.لي_ الو.ظ1يفا

يقول: أ%كل أ%صاب,ع.ه حت أ%ف}ناها بالع.ض> فصار. ي.ع.ض' و.ظ1يف.
الذراع. قال أ%بو منصور: واعتبار هذا بقوله عز وجل: وإ,ذا خ.ل%و\ا ع.ضeوا

عليكم ال4نام1ل% من الغ.ي\ظ1. وقله ف حديث يأ}ج'وج. ومأ}ج'وج.: قد
أ%خ\ر.ج\ت' ع1باداv ل1ي ل ي.دان1 ل4ح.د{ ب,ق1تال1هم\ أ%ي ل ق�د\ر.ة% ول

طاق%ة. يقال: ما ل بذا ال4مر ي.د¬ ول ي.دان1 ل4ن ال�باش.رة% والد>فاع.
إ,نا يكونان بالي.د1، فكأ%ن� ي.د.ي\ه1 م.ع\د'وم.تان1 لعجزه عن

د.ف}ع1ه. ابن سيده: وقولم ل ي.د.ي\ن, لك با، معناه ل ق�و�ة لك با، ل يكه
سيبويه إ,ل م'ثن؛ ومعن التثنية هنا المع والتكثي كقول الفرزدق:

فك�ل© ر.ف1يق%ي ك�ل9 ر.ح\ل�
قال: ول يوز أ%ن تكون الارحة هنا ل4ن الباء ل تتعلق إ,ل بفعل أ%و

مصدر. ويقال: الي.د' لفلن على فلن أ%ي ال4م\ر' الناف1ذ� والق%ه\ر'
والغ.ل%بة�، كما تقول: الر>يح' لفلن. وقوله عز وجل: حت ي'ع\ط�وا

ال1ز\ية% عن ي.د{؛ قيل: معناه عن ذ�لð وعن اع\ت1راف{ للمسلمي بأ%ن أ%ي\د1ي.هم
فوق أ%ي\د1يهم، وقيل: عن ي.د{ أ%ي عن إ,ن\عام عليهم بذلك ل4ن� ق%بول



ال1ز\ية وت.ر\ك. أ%ن\ف�سهم عليهم ن,عمةD عليهم وي.د¬ من العروف ج.ز,يلة،
وقيل: عن ي.د{ أ%ي عن ق%ه\ر� وذ�لð واس\ت1س\لم، كما تقول: الي.د' ف

هذا لفلن أ%ي ال4مر' الناف1ذ� لف�لن. وروي عن عثمان البزي عن ي.د{ قال:
ن.ق}داv عن ظهر يد ليس بنس3يئه. وقال أ%بو عبيدة: كل© م.ن أ%طاع. لن

قهره فأ%عطاها عن غي طيبة1 ن.ف}س� فقد أ%عطاها عن ي.د{، وقال الكلب عن
ي.د{ قال: يشون با، وقال أ%بو عبيد: ل ي.ج,يئون با ر'كباناv ول

ي'ر\س1ل�ون با. وف حديث س.ل}مان%: وأ%ع\ط�وا ال1ز\ية% عن ي.د{، إ,ن} أ�ر,يد
باليد1 ي.د' ال�ع\ط1ي فالعن عن ي.د{ م'وات1ية{ م'ط1يعة غي

م'م\ت.ن,عة، ل4ن من أ%ب وامتنع ل ي'عط1 ي.د.ه، وإ,ن أ�ريد با ي.د' الخذ
فالعن عن ي.د قاهرة مستولية أ%و عن إ,نعام عليهم، ل4ن� قبول ال1ز\ية1

منهم وترك أ%ر\واح1هم لم ن,ع\مةD عليهم. وقوله تعال: فجعلناها ن.كالv لا
بي ي.د.ي\ها وما خ.ل}ف%ها؛ ها هذه ت.ع'ود على هذه ال�م_ة الت

م'س3خ.ت، ويوز أ%ن تكون الف%ع\لة، ومعن لا بي يديها يتمل شيئي: يتمل أ%ن
يكون لا بي ي.د.ي\ها لل�مم الت ب.ر.أ%ها وما خ.ل}فها لل�مم الت

تكون بعدها، ويتمل أ%ن يكون ل1ما بي يديها لا س.ل%ف. من ذنوبا، وهذا
قول الزجاج. وقول الشيطان: ث لت1ي.ن_هم من بي, أ%ي\ديه,م ومن خلفهم؛

أ%ي ل�غ�و,ي.ن_هم حت ي'ك%ذYبوا با ت.ق%د_م. ويكذYبوا بأ%مر البعث،
وقيل: معن الية لت1ي.ن_هم من جيع ال1هات ف الض_لل، وقيل: م1ن

بي, أ%ي\د1يه,م أ%ي ل�ض1ل�ن_هم ف جيع ما تقد_م ول�ض1ل�ن_هم ف
جيع ما ي'ت.وق�ع؛ وقال الفراء: جعلناها يعن السخة ج'ع1لت ن.كالv ل1ما

م.ض.ى من الذ©نوب ولا ت.ع\م.ل ب.ع\د.ها. ويقال: بي يديك كذا لكل شيء
أ%مام.ك؛ قال ال عز وجل: م1ن بي, أ%ي\د1يه,م وم1ن خ.ل}ف1هم. ويقال:

إ,ن� بي ي.د.ي, الساعة أ%ه\والv أ%ي ق�د_ام.ها. وهذا ما ق%د_م.ت\ ي.داك.
وهو تأ}كيد، كما يقال هذا ما ج.ن.ت\ ي.داك أ%ي ج.ن.ي\ته أ%نت إل أ%نك

ت'ؤ.كYد با. ويقال: ي.ث�ور الر_ه.ج' بي ي.دي الطر، وي.ه,يج'
الس>باب بي يدي الق1تال. ويقال: ي.د1ي. فلن م1ن ي.د1ه إ,ذا ش.ل�ت\. وقوله عز

وجل: ي.د' ال3 فوق أ%ي\ديهم؛ قال الزجاج: يتمل ثلثة أ%وجه: جاء
الوجهان ف التفسي فأ%حدها ي.د' ال3 ف الو.فاء فوق. أ%ي\ديهم، والخر

ي.د' ال3 ف الثواب فوق أ%ي\ديهم، والثالث، وال أ%علم، ي.د' ال3 ف
ال1ن�ة1 عليهم ف ال1داية1 ف%وق أ%ي\ديهم ف الطاعة. وقال ابن عرفة ف



قوله عز وجل: ول ي.أ}ت1ي. ب,ب'ه\تان{ ي.ف}ت1ر,ين.ه بي أ%يديهن
وأ%ر\ج'ل1ه,ن_؛ أ%ي من جيع الهات. قال: وال4فعال ت'ن\س.ب إ,ل ال%وار,ح،

قال: وسيت ج.وارح ل4نا ت.ك}تسب. والعرب تقول لن عمل شيئاv ي'وب_خ به:
ي.داك أ%و\ ك%تا وف�وك. ن.ف%خ.؛ قال الزجاج: يقال للرجل إ,ذا و'ب>خ. ذلك

با ك%س.ب.ت\ ي.داك.، وإ,ن كانت الي.دان ل ت.ج\ن,يا شيئاv ل4نه يقال
لكل من ع.م1ل% عملv كس.ب.ت\ ي.داه ل4ن الي.د.ي\ن, ال4صل ف التصرف؛ قال

ال تعال: ذلك با ك%س.ب.ت\ أ%ي\ديكم؛ وكذلك قال ال تعال: ت.ب_ت\
يد.ا أ%ب ل%ه.ب� وت.ب_. قال أ%بو منصور: قوله ول ي.أ}ت1ي. ب,ب'ه\تان{

ي.ف}ت.ر,ين.ه بي أ%يديهن وأ%رجلهن، أ%راد بالب'ه\تان ولداv تمله من غي
زوجها فتقول هو من زوجها، وكن با بي يديها ورجليها عن الولد ل4ن

فرجها بي الرجلي وبطنها الذي تمل فيه بي اليدين. ال4صمعي: ي.د' الثوب
ما ف%ض.ل منه إ,ذا ت.ع.ط�ف}ت وال}ت.ح.ف}ت.. يقال: ثوب ق%صي' الي.د1

ي.ق}ص'ر عن أ%ن ي'ل}ت.ح.ف. به. وثوب¬ ي.د1يÒ وأ%د1يÒ: واسع؛ وأ%نشد
،eالعجاج:بالد_ار, إ,ذ} ث%و\ب' الص>با ي.د1ي

eالناس, د.غ}ف%ل1ي �وإ,ذ} ز.مان
وق%م1يص¬ قصي اليدين أ%ي قصي الكمي. وتقول: ل أ%فعله ي.د. الد_ه\ر

أ%ي أ%بداv. قال ابن بري: قال الت_و_ز,يe ثوب ي.د1يÒ واسع الك�م�
وض.ي>ق�ه، من ال4ضداد؛ وأ%نشد:

ع.ي\ش¬ ي.د1يÒ ض.ي>ق¬ ود.غ}ف%ل1ي
ويقال: ل آت1يه ي.د. الد_ه\ر أ%ي الد_ه\ر.؛ هذا قول أ%ب عبيد؛ وقال

ابن ال4عراب: معناه ل آتيه الده\ر. كله؛ قال ال4عشى:
ر.واح' الع.ش1ي> و.س.ي\ر' الغ'د'و�،

ي.دا الد_ه\ر,، حت ت'لقي ال1يارا
(* قوله «رواح العشي إل» ضبطت الاء من رواح ف الصل با ترى.)

ال1يار: الختار'، يقع للواحد والمع. يقال: رجل خ1يار¬ وقوم¬ خ1يار¬،
وكذلك: ل آتيه1 ي.د. ال�س\ن.د1 أ%ي الدهر. كله، وقد تقد_م أ%ن

ال�س\ن.د. الد_ه\ر'. ويد' الرجل: جاعة� قومه وأ%نصار'ه؛ عن ابن ال4عراب؛
وأ%نشد:

أ%ع\طى فأ%ع\طان ي.داv ودارا،
وباح.ةv خ.و_ل%ها ع.قارا



الباحة� ها: النخل الكثي. وأ%عط%ي\ت'ه مالv عن ظهر ي.د{: يعن
تفضeلv ليس من بيع ول ق%ر\ض� ول م'كافأ%ة{. ورجل ي.د1يÒ وأ%د1يÒ: رفيق¬.

وي.د1ي. الرج'ل�، فهو ي.د{: ضع'ف.؛ قال الكميت:
بأ%ي\د{ ما وب.ط}ن. وما ي.د1ينا

ابن السكيت: ابتعت الغنم الي\د.ي\ن,، وف الصحاح: بالي.د.ي\ن, أ%ي
بثمني م'خ\ت.ل1ف%ي\ن, بعض'ها بثمن وبعض'ها بثمن آخر. وقال الفراء: باع. فلن

غن.مه اليدان1 
(* قوله« باع فلن غنمه اليدان» رسم ف الصل اليدان

باللف تبعاv للتهذيب.) ، وهو أ%ن ي'سل1مها بيد ويأ}خ'ذ% ثنها بيد. ول%ق1يت'ه
أ%و_ل% ذات ي.د.ي\ن, أ%ي أ%و_ل% شيء. وحكى اللحيان: أ%م�ا أ%و_ل%

ذات ي.د.ي\ن, فإ,ن أ%حد' ال4. وذهب القوم' أ%يدي س.با أ%ي متفر�قي ف
كل وجه، وذهبوا أ%ياد1ي. س.با، وها اسان ج'عل واحداv، وقيل: الي.د'
الط�ريق' ههنا. يقال: أ%خذ فلن ي.د. ب.ح\ر� إ,ذا أ%خذ طريق البحر. وف

حديث الجرة: فأ%خ.ذ% بم ي.د. البحر أ%ي طريق الساحل، وأ%هل� سبا لا
vشت_ى، فصاروا أ%مثال vر'قا�م'ز>قوا ف ال4رض كل� م'م.ز_ق� أ%خذوا ط

لن يتفرقون آخذين ط�ر'قاv متلفة. رأ%يت حاشية بط الشيخ رضي� الدين
الشاطب، رحه ال، قال: قال أ%بو العلء ال%عري قالت العرب اف}ت.ر.قوا
أ%ياد1ي. سبا فلم يهمزوا ل4نم جعلوه مع ما قبله بنزلة الشيء الواحد،
وأ%كثرهم ل ينو�ن سبا ف هذا الوضع وبعضهم ينو>ن؛ قال ذو الرمة:

ف%ي.ا ل%ك1 م1ن\ دار� ت.ح.م_ل% أ%هل�ها
أ%ياد1ي س.باv عنها، وطال% ان\ت1قال�ها

والعن أ%ن ن,ع.م. سبا افترقت ف كل أ%و\ب�، فقيل: تفر_قوا أ%ياد1ي.
سبا أي ف كل وجه. قال ابن بري: قولم أ%ياد1ي سبا ي'راد به ن,ع.م'هم.

والي.د': الن>ع\مة ل4ن� ن,ع.م.ه'م وأ%موال%هم تفر_ق%ت\ بتفرقهم، وقيل:
الي.د' هنا كناية عن الف1ر\قة. يقال: أ%تان ي.د¬ من الناس وعي¬ من

الناس، فمعناه تفر_قوا تفرeق. ج.ماعات1 س.با، وقيل: إ,ن أ%هل سبا كانت يد'هم
واحدة، فلما ف%ر_قهم ال صارت يد'هم أ%يادي.، قال: وقيل اليد' هنا
الطريق؛ يقال: أ%خذ فلن يد. بر أ%ي طريق ب.حر�، ل4ن أ%هل سبا ل�ا

vس_اق. ي.دا�م.ز_ق%هم ال أ%خ.ذوا ط�ر'قاv شت_ى. وف الديث: اج\ع.ل, الف
ي.داv ور,ج\لv رج\لv فإ,نم إ,ذا اجتمعوا و.س\و.س. الشيطان� بينهم ف



الشر؛ قال ابن ال4ثي: أ%ي ف%ر>ق\ بينهم، ومنه قولم: ت.ف%ر_قوا
أ%ي\د1ي س.با أ%ي تفر_قوا ف البلد. ويقال: جاء4 فلن با أ%دت ي.د¬ إ,ل
ي.د{، عنذ تأ}كيد ال3خ\فاق، وهو ال%ي\بة�. ويقال للرجل ي'د\عى عليه

بالسوء: للي.د.ي\ن, وللف%م, أ%ي ي.س\ق�ط على ي.د.ي\ه1 وف%م1ه.
�@يهيا: ي.ه\يا: من كلم الر>عاء3؛ قال ابن بري: ي.ه\يا حكاية

الت_ثاؤب؛ قال الشاعر:
ت.عاد.و\ا ب,ي.ه\يا م1ن\ م'واص.لة الكرى

على غائرات1 الط�ر\ف1 ه'د\ل, ال%شاف1ر
@يوا: الياء: حرف هجاء، وسنذكره ف ترجة يا من ال4لف اللينة آخر

الكتاب، إ,ن شاء ال تعال.
،vف السم الص_ح1يح وإ,ن كانت حرفا Dيا: ح.ر\ف' ن,داء، وهي عام1لة@
والقول� ف ذلك أ%ن� ل1يا ف قيام1ها م.قام. الفعل خاصةv ليست للحروف،

وذلك أ%ن� الروف. قد ت.ن'وب' عن ال4فعال كه.ل} فإ,نا ت.ن'وب' عن
أ%س\ت.ف}ه,م'، وكما ول فإ,نما ي.ن\وبان1 عن أ%ن\ف1ي، وإ,ل� ت.ن'وب' عن

أ%س\ت.ث}ن، وتلك ال4فعال النائبة� عنها هذه الروف' هي الناص1بة ف
ال4صل، فلما انص.ر.ف%ت\ عنها إ,ل ال%ر\ف ط%ل%باv لل3ياز ور.غ}بةv عن

ال3كثار أ%س\ق%ط}ت. ع.م.ل% تلك ال4فعال لي.ت1م_ لك ما ان\ت.ح.ي\ت.ه من
الختصار، وليس كذلك يا، وذلك أ%ن� يا نفس.ها هي العام1ل� الواق1ع' على
زيد، وحال�ها ف ذلك حال أ%د\ع'و وأ�نادي، فيكون كل© واحد منهما هو

العام1ل ف الفعول، وليس كذلك ض.ر.ب\ت' وق%ت.ل}ت' ونوه، وذلك أ%ن� ق%ول%ك.
ض.ر.ب\ت' زيداv وقت.ل}ت' ب,ش\راv العام1ل� الواص1ل� إ,ليهما ال�ع.ب_ر'

بقولك ض.ر.ب\ت' عنه ليس هو ن.ف}س. ض ر ب ت، إ,نا ث%م_ أ%ح\داثD هذه
الروف د1للةD عليها، وكذلك الق%ت\ل� والش_ت\م' وال3ك}رام' ونو' ذلك،
وقول�ك أ�نادي عبد. ال3 وأ�ك}ر,م' عبد ال ليس هنا فعلD واقع¬ على عبد1
ال غي هذا اللفظ1، ويا نفس'ها ف العن كأ%د\ع'و، أ%ل ترى أ%نك إ,نا

Yس\ت.ق1ل�تذكر بعد يا اساv واحداv، كما تذك�ره بعد الف1ع\ل, ال
بفاع1ل1ه، إ,ذا كان م'ت.ع.د>ياv إ,ل واحد كضربت زيداv؟ وليس كذلك حرف'
الستفهام وحرف' الن_ف}ي، وإ,نا ت'د\خ1ل�ها على الملة الستقلة، فتقول: ما

قام. زيد وهل زيد¬ أ%خوك، فلما ق%و,ي.ت يا ف نفسها وأ%و\غ%ل%ت\ ف
ش.ب.ه1 الفعل ت.و.ل�ت\ بنفسها العمل؛ وقول�ه أ%نشده أ%بو زيد:



فخ.ي\ر¬ ن.ح\ن' ع1ن\د. الناس, م1ن\ك�م،
إ,ذا الد_اع1ي ال�ث%و>ب' قال%: يال

قال ابن جن: سأ%لن أ%بو علي عن أ%لف يا من قوله ف قاف1ية1 هذا البيت
يال فقال: أ%م'ن\ق%ل1بةD هي؟ قلت': ل ل4نا ف ح.ر\ف{ أ%عن يا، فقال:

بل هي منقلبة، فاستدللت على ذلك، فاعتصم بأ%نا قد خ'ل1ط%ت\ باللم
بعد.ها وو'ق1ف. عليها فصارت اللم كأ%نا جزء منها فصارت يال بنزلة قال،

وال4لف ف موضع العي، وهي مهولة فينبغي أ%ن ي'حكم عليها بالنقلب عن
واو�، وأ%راد. يال% ب.ن ف�لن{ ونوه. التهذيب: تقول إ,ذا ناد.ي\ت. الرجل%

آف�لن� وأ%فلن وآيا ف�لن�، بالد>، وف ياء الن>داء لغات، تقول: يا
فلن� أ%يا فلن� آيا فلن� أ%فلن� ه.يا فلن�، الاء مبدلة من المز ف

أ%يا فلن، وربا قالوا فلن� بل حرف النداء أ%ي يا فلن�. قال ابن
كيسان: ف حروف النداء ثانية أ%وجه: يا ز.ي\د' وواز.ي\د' وأ%ز.ي\د' وأ%يا

ز.ي\د' وه.يا ز.ي\د' وأ%ي\ ز.ي\د' وآيا ز.ي\د' وز.ي\د'؛ وأ%نشد:
أ%ل ت.س\م.عي، أ%ي\ ع.ب\د'، ف ر.و\ن.ق, الضeحى

غ1ناء4 ح.مامات{ ل%ه'ن_ ه.د1يل�؟
وقال:

ه.يا أ�م_ ع.م\ر�و، هل ل% اليوم. ع1ن\د.ك�م\،
ب.غ.ي\ب.ة1 أ%ب\صار, الو'شاة1، ر.س'ول�؟

وقال:
أ%خال1د'، م.أ}واك�م\ ل1م.ن\ ح.ل� واس1ع

وقال:
أ%يا ظ%ب\ية% الو.ع\ساء3 ب.ي\ن. ح'لح1ل�

التهذيب: ول1ل}ياء4ات1 أ%ل}قاب¬ ت'ع\ر.ف' با كأ%لقاب, ال4ل1فات: فمنها
ياء التأ}نيث ف مثل اض\ر,ب وت.ض\ر,ب,ي ول ت.ض\ر,ب، وف ال4س\ماء

ياء ح'ب\لى وع.ط}شى، يقال ها ح'ب\ل%يان1 وع.ط}ش.يان1 وج'ماد.يان1 وما
أ%شبهها، وياء ذ1ك}رى وس1يما؛ ومنها ياء الت_ثنية والمع كقولك رأ%يت'

الز_ي\د.ي\ن, وف المع رأ%يت' الز_ي\د1ين.، وكذلك رأ%يت الص_ال1ح.ي\ن
والص_ال1ح1ي. وال�س\ل1م.ي\ن وال�س\ل1م.ي.؛ ومنها ياء الص>لة ف

القواف كقوله:
يا دار. م.ي_ة بالع.ل}ياء فالس_ن.د1ي



فوصل كسرة الدال بالياء، والليل ي'سميها ياء الت_رنeم، ي.م'دe با
الق%واف، والعرب ت.ص1ل� الك%سرة بالياء؛ أ%نشد الفراء:

ل ع.ه\د. ل ب,ن,يضال,،
أ%ص\ب.ح\ت' كالش_ن> البال

أ%راد: بن,ضال؛ وقال:
على ع.ج.ل� م1ن>ي أ�ط%أ}ط1ئ� ش1يمال

أ%راد: ش1مال فوصل الكسرة بالياء؛ ومنها ياء ال3ش\باع ف ال%صاد1ر
vأ%راد ك1ذابا vوضار.ب\ته ض1يابا vوالنعوت كقولك: كاذ%ب\ت'ه كيذابا

وض1راباv، وقال الفراء: أ%رادوا أ%ن ي'ظ}ه,روا ال4لف الت ف ضار.ب\ت'ه ف
الصدر فجعلوها ياء لك%س\رة1 ما ق%ب\لها؛ ومنها ياء� م1س\ك1ي� وع.ج,يب،

أ%رادوا بناء م1ف}ع1ل� وبناء ف%ع1ل� فأ%ش\ب.ع'وا بالياء، ومنها الياء�
ال�ح.و_لة� مثل ياء اليزان وال1يعاد وق1يل% ود'ع1ي. وم'ح1ي.، وهي ف

ال4صل واو فقلبت ياء لكسرة ما قبلها؛ ومنها ياء� النداء كقولك يا ز.ي\د'،
ويقولون أ%ز.ي\د'؛ ومنها ياء الس\ت1ن\كار كقولك: م.ر.ر\ت' بال%س.ن، فيقول

ال�ج,يب' م'س\ت.ن\ك1راv لقوله: أ%ل%س.ن,يه\،مد_ النون بياء وأ%ل}ح.ق.
با هاء الوقفة؛ ومنها ياء الت_عايي كقولك: م.ر.ر\ت' بال%س.ن ث تقول

أ%خي ب.ن ف�لن{، وقد ف�س>رت ف ال4ل1فات ف ترجة آ، ومن باب
ال3شباع ياء� م1س\ك1ي� وع.ج,يب� وما أ%شبهها أ%رادوا بناء م1ف}ع1ل�، بكسر

اليم والعي، وبناء ف%ع1ل� فأ%شبعوا كسرة العي بالياء فقالوا م1ف}ع1يل
وع.ج,يب؛ ومنها ياء مد> ال�نادي كن,دائهم: ياب>ش\ر، ي.م'دeون أ%لف يا

وي'ش.د>دون باء ب,ش\ر وي.م'دeونا بياء يا بيشر 
(*قوله «ويدونا بياء يا

بيشر» كذا بالصل، وعبارة شرح القاموس: ومنهم من يد الكسرة حت تصي ياء
فيقول يا بيشر فيجمعون إل.) ، ي.م'دeون كسرة الباء بالياء في.ج\مع'ون
بي ساكني ويقولون: يا م'ن\ذ1ير، يريدون يا م'ن\ذ1ر'، ومنهم من يقول يا

ب,شي في.ك}س3رون الشي وي'تبع'ونا الياء يدونا با ي'ريدون يا
ب,ش\ر'؛ ومنها الياء� الفاص1لة� ف ال4ب\نية مثل ياء ص.ي\ق%ل� وياء ب.ي\طار�
وع.ي\هرة{ وما أ%شبهها؛ ومنها ياء المزة ف ال%طY مرة وف الل�ف}ظ

أ�خرى: فأ%ما ال%ط© فم1ث}ل� ياء قائم� وسائل وشائل ص'و>ر.ت1 ال%مزة� ياء
وكذلك من ش'ر.كائهم وأ�ولئك وما أ%ش\ب.هها، وأ%ما الل�ف}ظ� فقولم ف



جع ال%ط1يئة خ.طايا وف جع ال1رآة م.رايا، اجتمعت لم هزتان
ف%ك%ت.ب'وها وج.ع.ل�وا إ,حداها أ%لفاv؛ ومنها ياء� الت_ص\غ1ي كقولك ف ت.صغي
ع.م\رو ع'م.ي\ر، وف تصغي رجل ر'ج.ي\ل، وف تصغي ذا ذ%ي_ا، وف تصغي

ش.ي\خ ش'و.ي\خ؛ ومنها الياء ال�بدلة� من لم الفعل كقولم الامي
والس_ادي للخامس والس_اد1س، يفعلون ذلك ف الق%واف وغي, الق%واف؛ ومنها

ياء الث�عال، يريدون الث�عال1ب.؛ وأ%نشد:
ول1ض.فاد1ي ج.م>ه ن.قان,ق'

يريد: ول1ض.فاد1ع,؛ وقال الخر:
،Dف1سال Dإ,ذا ما ع'د_ أ%ربعة

فز.و\ج'ك1 خام1س¬ وأ%ب'وك ساد1ي
ومنها الياء الساكنة ت'ترك على حالا ف موضع الزم ف بعض اللغات؛

وأ%نشد الفراء:
أ%ل يأ}ت1يك. ، وال4ن\باء ت.ن\مي،

با لق%ت\ ل%ب'ون� ب.ن ز,ياد1؟
فأ%ث}ب.ت. الياء ف يأ}ت1يك. وهي ف موضع ج.ز\م؛ ومثله قولم:

ه'ز>ي إ,ليك1 ال1ذ}ع. ي.ج\ن,يك1 ال%ن
كان الوج\ه أ%ن يقول ي.ج\ن,ك1 بل ياء، وقد فعلوا مثل ذلك ف الواو؛

وأ%نشد الفراء:
vه.ج.و\ت. ز.ب_ان%، ث ج,ئ}ت. م'ع\ت.ذ1را

م1ن ه.ج\و ز.ب_ان% ، ل ت.ه\ج'و ول ت.د.ع,
ومنها ياء النداء وحذف' ال�نادى وإضماره' كقول ال عز وجل على قراءة

من قرأ%: أ%ل ي.س\ج'دوا ل؛ بالتخفيف، العن أ%ل يا هؤلء اس\ج'دوا
ل؛ وأ%نشد:

يا قات.ل% ال� ص1ب\ياناv ت1يء� بم
أ�مe ال�ن.ي\ن.ي\ن, م1ن ز.ن\د{ لا واري

كأ%نه أ%راد: يا قوم, قات.ل% ال� ص1ب\ياناv؛ ومثله قوله:
يا م.ن ر.أ%ى بار,قاv أ�ك%ف}ك1ف�ه
بي ذ1راع.ي\ وج.ب\ه.ة1 ال4س.د

كأ%نه د.عا: يا ق%و\م, يا إخ\وت، فلما أ%ق}ب.ل�وا عليه قال من رأ%ى؛
ومنها ياء نداء ما ل ي'جيب ت.ن\بيهاv لن ي.ع\ق1ل�، من ذلك؛ قال ال



تعال: يا ح.س\رةv على العباد، ويا و.ي\ل%تا أ%أ%ل1د' وأ%نا ع.جوز¬؛ والعن
أ%ن� استهزاء العباد بالرeس'ل صار. ح.س\رةv عليهم فن'ود1ي.ت\ تلك
ال%س\رة� ت.ن\بيهاv للم'ت.ح.س>رين، العن يا ح.س\ر.ةv على العباد1 أ%ين

أ%ن\ت1 فهذا أ%وان'ك، وكذلك ما أ%شبهه؛ ومنها ياء4ات¬ تدل على أ%ف}عال بعدها
ف أ%وائلها ياء4ات¬؛وأ%نشد بعضهم:

ما للظ�ل1يم عاك. كيف ل يا
ي.ن\ق%دe عنه ج,ل}د'ه إ,ذا يا

ي'ذ}رى التراب' خ.ل}ف%ه إ,ذ} رايا
أ%راد: كيف ل ي.ن\ق%دe ج,ل}د'ه إ,ذا ي'ذ}رى التراب' خ.ل}ف%ه'؛ ومنها
ياء الز\م, ال�ن\ب.س3ط، فأ%م�ا ياء الز\م ال�ر\س.ل فكقولك أ%ق}ضي

ال4م\ر.، وت'ح\ذ%ف' ل4ن قب\ل% الياء كسرة تل�ف منها، وأ%ما ياء ال%ز\م
ال�ن\ب.س3ط فكقولك رأ%يت' عبد.ي, ال ومررت بعبد.ي, ال3، ل يكن قبل

الياء كسرة فتكون ع1و.ضاv منها فلم ت.س\ق�ط، وك�س3رت للتقاء الساكني ول
ت.س\ق�ط ل4نه ليس منها خ.لف. ابن السكيت: إذا كانت الياء زائدة ف ح.رف

ر'باعي� أ%و خ'ماس1ي¼ أ%و ث�لث1ي¼ فالرeباع1يe كالق%ه\ق%رى
وال%و\ز.ل وبعي¬ ج.ل}ع.ب، فإ,ذا ث%ن_ت\ه العرب' أ%س\ق%ط%ت1 الياء فقالوا
ال%و\زلن1 والق%ه\ق%ران1، ول ي'ث}ب,توا الياء فيقولوا ال%و\ز.ليان1 ول

الق%ه\ق%ريان1 ل4ن الرف. ك�ر�ر. ح'روفه، فاستثقلوا مع ذلك جع الياء مع
ال4لف، وذلك أ%نم يقولون ف ن.ص\ب,ه لو ث�ن>ي على هذا

ال%و\ز.ل%ي.ي\ن ف%ث%ق�ل% وسقطت الياء ال�ول، وف الثلثي إ,ذا ح'ر>ك%ت\ حروفه كلها
مثل ال%م.ز.ى والو.ث%ب، ث ث%ن_و\ه فقالوا ال%م.زان1 والو.ث%بان1

ورأ%يت ال%م.ز.ي\ن والو.ث%ب.ي\ن,؛ قال الفراء: ما ل يتمع فيه ياء4ان1
vكت.ب\ت.ه بالياء للتأ}ن,يث، فإذا اج\ت.م.ع الياء4ان1 كت.ب\ت إحداها أ%لفا

ل1ثقل1هما. الوهري: يا ح.ر\ف¬ م1ن ح'روف العجم، وهي من ح'ر'وف1
الز>يادات وم1ن حروف الد> واللYي، وقد يكن با عن ال�ت.ك%لYم

ال%ج\رور,، ذكراv كان أ%و أ�نثى، نو قولك ث%و\ب وغ�لمي، وإن شئت. ف%ت.ح\ت.ها،
وإن شئت س.ك�ن\ت، ولك أ%ن ت.ح\ذ1ف%ها ف الن>داء خاص�ةv، تقول: يا قو\م,

ويا ع1باد1، بالكسر، فإ,ن جاءت\ بعد. ال4لف ف%ت.ح\ت. ل غي' نو
ع.صاي. ور.حاي.، وكذلك إن} جاءت\ بعد ياء المع كقوله تعال: وما أ%نت'م

ب'ص\ر,خي_؛ وأ%صله ب'ص\رخ1ين، سقطت النون� لل3ضافة1، فاجتمع الساك1نان1



فح'ر>ك%ت الثانية� بالفتح ل4نا ياء ال�تكلم ر'د_ت إ,ل أ%ص\ل1ها،
وك%س.ر.ها بعض' القراء3 ت.و.هeماv أ%ن9 الساكن إ,ذا ح'ر>ك. ح'ر>ك. إ,ل

الكسر، وليس بالوجه، وقد يكن با عن ال�تكلم النصوب إ,ل أ%نه ل بد�
له من أ%ن ت'زاد قبلها ن'ون� وقاية للفعل لي.س\ل%م من ال%ر>، كقولك:

ض.ر.ب.ن، وقد زيدت ف الرور ف أ%ساء م.خ\ص'وصة{ ل ي'قاس' عليها نو
م1ن>ي وع.ن>ي ول%د'ن>ي وق%طن\ي، وإنا فعلوا ذلك لي.سلم السeكون الذي

ب'ن. السم' عليه، وقد تكون الياء علمة للتأ}نيث كقولك: إ,ف}ع.لي وأ%نت1
ت.ف}ع.ل1ي.، قال: وويا حرف ي'نادي به الق%ريب' والب.ع1يد'، تقول: يا

ز.ي\د' أ%ق}ب,ل}؛ وقول� ك�ل%ي\ب, بن رب,يعة% الت_غ\ل%ب:
يا ل%ك1 من\ ق�ب_رة{ ب.ع\م.ر,،

خ.ل ل%ك1 الوe فبيضي واص\ف1ري
فهي كلمة تعجب. وقال ابن سيده: الياء حرف' هجاء وهو ح.ر\ف¬ م.ج\ه'ور

يكون أ%ص\لv وب.دلv وزائداv، وت.ص\غيها ي'و.ي_ةD. وقصيدة واو,ي_ةD إ,ذا
Dويائ1ية Dعلى الياء. وقال ثعلب: ياو,ي_ة Dكانت على الواو، وياو,ي_ة

جيعاv، وكذلك أ%خ.وات'ها، فأ%ما قولم ي.ي_ي\ت' ياء فكان حكمه ي.و_ي\ت
ولكنه شذ. وكلمة م'ي.و�اةD من بنات الياء. وقال الليث: م.و.ي_اةD أ%ي
م.ب\نية من بنات الياء؛ قال: فإ,ذا ص.غ_ر\ت. الياء قلت أ�ي.ي_ةD. ويقال:

أ%ش\ب.ه.ت\ ياؤك. يائي وأ%ش\بهت ياءك بوزن ياع.ك.، فإ,ذا ثنيت قلت
.vياء4ى_ بوزن ياع.ي_. وقال الكسائي: جائز أ%ن تقول ي.ي_ي\ت' ياء ح.س.نة

قال الليل: وجد\ت' كل� واو أ%و ياء ف الجاء ل تعتمد على شيء ب.ع\د.ها
ترجع ف التصريف إل الياء نو يا وفا وطا ونوه. قال الوهري: وأ%ما

قول�ه تعال أ%ل يا اس\جد'وا، بالتخفيف، فال%ع\ن يا ه.ؤ'لء اس\ج'دوا،
فح'ذ1ف. ال�نادى اك}ت1فاء ب.رف الن>داء كما ح'ذ1ف. ح.ر\ف' الن>داء

اك}ت1فاء بال�نادى ف قوله تعال: ي'وس'ف' أ%ع\ر,ض\ ع.ن ه.ذا؛ إذ} كان
ال�راد م.ع\لوماv؛ وقال بعضهم: إن9 يا ف هذا ال%و\ض1ع إنا هو للت_ن\ب,يه

كأ%نه قال: أ%ل اس\ج'د'وا، فلما أ�د\خل عليه يا الت_ن\ب,يه س.ق%ط%ت1
ال4ل1ف' الت ف اس\ج'دوا ل4نا أ%لف' و.ص\ل�، وذه.ب.ت ال4لف الت ف يا

لج\تماع الساكني ل4نا والسي ساكنتان؛ وأ%نشد الوهري لذي الرمة هذا
البيت وختم به كتابه، والظاهر أ%نه ق%صد بذلك تفاؤ'لv به، وقد خ.ت.م\نا

نن أ%يضاv به كتابنا، وهو:



أ%ل يا أس\ل%م1ي، يا دار. م.ي_، ع.لى الب,لى،
ول زال% م'ن\هل¾ ب,ج.ر\عائك1 الق%ط}ر'

@يأس: الي.أ}س: الق�نوط، وقيل: الي.أ}س نقيض الرجاء، ي.ئ1س. من الشيء
ي.ي\أ%س وي.ي\ئ1س؛ نادر عن سيبويه، وي.ئ1س. وي.ؤ'س عنه أ%يضاv، وهو شاذ،

قال: وإ,نا حذفوا كراهية الكسرة مع الياء وهو قليل، والصدر الي.أ}س'
والي.آس.ة والي.أ%س، وقد است.ي\أ%س. وأ%ي\أ%س\ته وإ,نه ل%ي.ائ1س¬ وي.ئ1س

وي.ؤ'وس وي.ؤ'س، والمع ي'ؤ'وس. قال ابن سيده ف خطبة كتابه: وأ%ما ي.ئ1س.
وأ%ي,س. فال4خية مقلوبة عن ال4و\س, ل4نه ل مصدر. ل4ي,س.، ول يتج

بإ,ياس اسم ر.ج'ل فإ,نه ف1عالD من ال4و\س وهو العطاء، كما ي'س.مى الرجل
ع.ط1ي_ة% الل�ه وه1ب.ة الل�ه والف%ض\ل%. قال أ%بو زيد: علياء مضر تقول

ي.ح\س3ب' وي.ن\ع1م وي.ي\ئ1س، وسفلها بالفتح. قال سيبويه: وهذا عند
أ%صحابنا إ,نا ييء على لغتي يعن ي.ئ1س. ي.ي\أ%س ويأ%س ي.ي\ئ1س لغتان ث يركب

منهما لغة، وأ%ما وم1ق. ي.م1ق وو.ف1ق. ي.ف1ق' وو.ر,م. ي.ر,م' وو.ل ي.لي
وو.ث1ق. ي.ث1ق وو.ر,ث% ي.ر,ث فل يوز فيهن إ,ل الكسر لغة واحدة.

وآي.س.ه فلن من كذا فاس\ت.ي\أ%س منه بعن أ%ي,س. وات_أ%س. أ%يضاv، وهو
افت.ع.ل فأ�دغم مثل ات_ع.د.. وف حديث أ�م معبد: ل ي.أ}س. من ط�ول� أ%ي
أ%نه ل ي'ؤ\ي.س' من طوله ل4نه كان إ,ل الطول أ%قرب منه إ,ل القصر.

والي.أ}س': ضد الر_جاء، وهو ف الديث اسم نكرة مفتوح بل النافية ورواه ابن
ال4نباري ف كتابه: ل يائ1س من طول، قال: معناه ل ي'ؤ\ي.س من أ%جل

طوله أ%ي ل ي.أ}ي.س' م'طاو,ل�ه منه ل3فراط طوله، ف%يائ1س بعن م.ي\ؤ'وس
كماء داف1ق بعن م.د\ف�وق. والي.أ}س' من الس>ل� ل4ن صاحبه م.ي\ؤ'وس¬

منه. وي.ئ1س. ي.ي\ئ1س' وي.ي\أ%س: ع.ل1م. مثل ح.س3ب ي.ح\س3ب' وي.ح\س.ب: قال
س'ح.ي\م ابن و.ث1يل� الي.ر\ب'وعي، وذكر بعض العل%ماء أ%نه لولده جابر بن
س'ح.ي\م بدليل قوله فيه: أ%ن ابن' فارس ز.ه\د.م، وزهدم فرس سحيم:

أ%ق�ول� ل%ه'م\ بالش>ع\ب, إ,ذ ي.ي\س3ر'ون.ن:
أ%ل ت.ي\أ%س'وا أ%ن اب\ن' فار,س, ز.ه\د.م؟

يقول: أ%ل تع\لموا، وقوله ي.ي\سرونن من أ%يسار ال%ز'ور أ%ي
ي.ج\ت.ز,ر'ونن وي.ق}ت.سمونن، ويروى ي.أ}س1رونن من ال4س\ر، وأ%ما قوله إ,ذ

ي.ي\س3رونن فإ,نا ذكر ذلك ل4نه كان وقع عليه س1باء# فضربوا عليه
بال%ي\س3ر يتحاسبون على قسمة ف1دائه، وزهدم اسم فرس، وروي: أ%ن ابن قاتل زهدم،



وهو رجل من عبس، فعلى هذا يصح أ%ن يكون الشعر لسحيم؛ وروي هذا البيت
أ%يضاv ف قصيدة أ�خرى على هذا الروي> وهو:

أ%قول ل4هل الش_عب إ,ذ ييسرونن:
أ%ل تيأ%سوا أ%ن ابن فارس لز,م,؟

وصاح1ب أ%ص\حاب, الك%ن,يف1، كأ%ن_ما
س.قاهم ب,ك%ف�ي\ه1 س1مام. ال4راق1م,

وعلى هذه الرواية أ%يضاv يكون الشعر له دون ولده لعدم ذكر ز.ه\د.م ف
البيت. وقال القاسم بن م.ع\ن: ي.ئ1س\ت' بعن ع.ل1م\ت لغة ه.واز,ن، وقال

الكلب: هي لغة% و.ه\ب,يل حي� من الن_خ.ع وهم رهط ش.ريك{، وف الصحاح ف
لغة الن_خ.ع. وف التنزيل العزيز: أ%ف%ل%م\ ي.ي\أ%س الذين آمنوا أ%ن لو

ي.شاء الل�ه ل%ه.دى الناس. جيعاv؛ أ%ي أ%ف%لم ي.ع\ل%م، وقال أ%هل اللغة:
معناه أ%فلم يعلم الذين آمنوا علماv ي.ئ1سوا معه أ%ن يكون غي ما علموه؟

وقيل معناه: أ%فلم ي.ي\أ%س الذين آمنوا من إ,يان هؤ'لء الذين وصفهم
الل9ه بأ%نم ل يؤمنون؟ قال أ%بو عبيد: كان ابن عباس يقرأ�: أ%فلم يتبي

الذين آمنوا أ%ن لو يشاء الل�ه لدى الناس جيعاv؛ قال ابن عباس: كتب
الكاتب أ%فلم ي.ي\أ%س الذين آمنوا، وهو ناعس، وقال الفسرون: هو ف العن

على تفسيهم إ,ل أ%ن الل9ه تبارك وتعال قد أ%وقع إ,ل الؤمني أ%نه لو
شاء لدى الناس جيعاv، فقال: أ%فلم ييأ%سوا علماv، يقول ي'ؤ\ي,سهم العلم
فكان فيه العلم مضمراv كما تقول ف الكلم: قد ي.ئ1س\ت' منك أ%ن ل

ت'ف}لح، كأ%نك قلت: قد علمته علماv. وروي عن ابن عباس أ%نه قال: ي.ي\أ%س
بعن ع.ل1م لغة للن_خ.ع، قال: ول ندها ف العربية إ,ل على ما فسرت، وقال

أ%بو إ,سحق: القول عندي ف قوله: أ%فلم ي.ي\أ%س الذين آمنوا من إ,يان
هؤلء الذين وصفهم الل�ه بأ%نم ل يؤ\منون ل4نه قال: لو يشاء الل�ه

لدى الناس جيعاv، ولغة أ�خرى: أ%ي,س. ي.أ}ي.س' وآي.س\ت'ه أ%ي
أ%ي\أ%س\ت'ه، وهو الي.أ}س' وال3ياس'، وكان ف ال4صل ال3يياس' بوزن ال3يعاس.
ويقال: اس\ت.ي\أ%س بعن ي.ئ1س.، والقرآن نزل بلغة من قرأ% ي.ئ1س.، وقد روى

بعضهم عن ابن كثي أ%نه قرأ% فل ت.اي.س'وا، بل هز، وقال الكسائي: سعت
غي قبيلة يقولون أ%ي,س ياي.س'، بغي هز. وإ,ل}ياس: اسم.

@يبس: الي'ب\س، بالضم: نقيض الرطوبة، وهو مصدر قولك ي.ب,س. الشيء�
ي.ي\ب,س' وي.ي\ب.س، ال4ول بالكسر نادر، ي.ب\ساv وي'ب\ساv وهو ياب,س¬، والمع



ي'ب_س؛ قال:
أ%و\ر.د.ها س.ع\د¬ ع.ل%ي_ م'خ\م1سا،

ب,ئ}راv ع.ض'وضاv وش1ناناv ي'ب_سا
والي.ب\س'، بالفتح: الياب,س'. يقال: حطب ي.ب\س؛ قال ثعلب: كأ%نه خ1ل}فة؛

قال علقمة:
ت'خ.ش\خ1ش' أ%ب\دان� ال%ديد1 ع.ل%يهم'،

كما خ.ش\خ.ش.ت\ ي.ب\س. ال%صاد1 ج.ن'وب'
وقال ابن السكيت: هو جع ياب,س مثل راك1ب ور.ك}ب؛ قال ابن سيده:

والي.ب\س والي.ب.س اسان للجميع.
وت.ي\بيس' الشيء: تفيفه، وقد ي.ب_س\ت'ه فات_ب.س، وهو اف}ت.ع.ل

فأ�دغم، وهو م'ت_ب,س؛ عن ابن السراج. وشيء ي.ب'وس¬: ك%يابس�؛ قال عبيد بن
ال4برص:

أ%م_ا إ,ذا اس\ت.ق}ب.ل}ت.ها، فكأ%ن_ها
ذ%ب'ل%ت\ من. ال1ن\دي> غ%ي\ر ي.ب'وس,

أ%راد ع.صاv ذ%ب'ل%ت\ أ%و ق%ناة ذ%ب'ل%ت\ فحذف الوصوف. وات_ب.س
ي.ت_ب,س، أ%بدلوا التاء من الياء، وي.أ}ت.ب,س كله كي.ب,س، وأ%ي\ب.س\ت'ه. ومكان

ي.ب\س¬ وي.بيس: ياب,س¬ كذلك. وأ%رض ي.ب\س وي.ب.س¬، وقيل: أ%رض ي.ب\س¬ قد
ي.ب,س ماؤ'ها وكلؤها، وي.ب.س.: ص'لبة شديدة. والي.ب.س، بالتحريك: الكان

يكون رطباv ث ي.ي\ب.س؛ ومنه قوله تعال: فاضرب لم طريقاv ف البحر
ي.ب.ساv. ويقال أ%يضاv: امرأ%ة ي.ب.س¬ ل ت'نيل� خ.ياv؛ قال الراجز:

إ,ل ع.ج'وز� ش.ن_ة1 الوجه ي.ب.س
ويقال لكل شيء كانت النeد'و_ة والرeط�وبة فيه خ1ل}قة: فهو ي.ي\ب.س

 vفيه ي'ب\سا
(* قوله «فهو ييبس فيه يبساv» كذا بالصل مضبوطاv.)، وما كان

فيه ع.ر.ضاv قلت: ج_ف�. وطريق ي.ب.س¬: ل ن'د'و_ة فيه ول بلل.
والي.ب.س' من الك%ل3: الكثي الي.اب,س'، وقد أ%ي\ب.س.ت ال�ض\ر وأ%رض

م'وب,س.ة. ال4صمعي: يقال لا ي.ب,س. من أ%حرار البقول وذكورها الي.ب,يس'
وال%ف1يف' والق%ف1يف'، وأ%ما ي.ب,يس' الب'ه\م.ى، فهو العرقوب 

(* قوله
«العرقوب» كذا بالصل.) والصeفار'. قال أ%بو منصور: ول يقال لا ي.ب,س من



ال%ل1ي> والص>لYي.ان وال%ل%م.ة ي.بيس¬، وإ,نا الي.ب,يس' ما ي.ب,س
من الع'ش\ب والب'قول الت تتناثر إ,ذا ي.ب,س.ت، وهو الي'ب\س والي.بيس'

 vأ%يضا
(* قوله «واليبيس أ%يضاv» كذا بالصل ولعله واليبس بفتح الياء وسكون

الباء.)؛ ومنه قول ذي الرمة:
ول} ي.ب\ق. بال%ل}صاء3 م_ا ع.ن.ت\ به

م1ن. الرeط}ب,، إ,ل ي'ب\س'ها وه.ج,ي'ها
ويروى ي.ب\سها، بالفتح، وها لغتان. والي.ب,يس من النبات: ما ي.ب,س منه.

يقال: ي.ب,س، فهو ي.ب,يس، مثل س.ل1م.، فهو س.ل1يم¬.
وأ%ي\ب.س.ت ال4رض: ي.ب,س بقلها، وأ%ي\ب.س. القوم' أ%يضاv كما يقال

أ%ج\ر.ز'وا من ال4رض ال�ر\ز,. ويقال للحطب: ي.ب\س¬، ولل4رض إ,ذا ي.ب,س.ت:
ي.ب\س¬. ابن ال4عراب: ي.ب.اس,، هي الس_و\أ%ة والف�ند'ورة. والش_ع.ر'

الياب,س: أ%ر\د.ؤ'ه ول يرى فيه س.ح\ج¬ ول د'ه\ن ووجه ياب,س¬: قليل
الي. وشاة ي.ب.س¬ وي.ب\س: انقطع لبنها في.ب,س. ض.ر\عها ول يكن فيها لب.

وأ%تان ي.ب\سة وي.ب.س.ة، يابسة ضامرة؛ السكون عن ابن ال4عراب، والفتح عن
ثعلب، وكل يابس، وقد استعمل ف اليوان. حكى اللحيان أ%ن نساء العرب

ي.ق�ل}ن ف ال�خ.ذ: أ%خ_ذ}ت'ه بالد_ر\د.بيس ت.د1ر الع1رق الي.ب,يس.
قال: تعن الذ�كر. وي.ب,س.ت ال4رض: ذهب ماؤ'ها ون.د.اها. وأ%ي\ب.س.ت: كثر

ي.بيس'ها. وال4ي\ب.سان1: ع.ظ}م.ا الو.ظ1يف%ي\ن من اليد والرجل، وقيل: ما
ظهر منهما وذلك ل1ي'ب\س3هما. وال4ياب,س': ما كان مثل ع'ر\قوب وساق�.

وال4ي\ب.سان: ما ل لم عليه من الساق%ي\ن. قال أ%بو عبيدة: ف ساق الفرس
أ%ي\ب.سان وها ما ي.ب,س علنيه اللحم من الس_اق%ي؛ وقال الراعي:

فقلت له: أ%ل}ص1ق\ بأ%ي\ب.س س.اق1ها،
فإ,ن ت.ج\4ب'ر الع'ر\ق�وب. ل ت.ج\ب'ر الن_س.ا

قال أ%بو اليثم: ال4ي\ب.س هو العظم الذي يقال له الظ©ن\ب'وب الذي
إ,ذا غ%م.ز\ته ف وسط ساقك آل%ك، وإ,ذا ك�س3ر فقد ذهبت الساق، قال: وهو اسم

ليس بنعت، والمع ال4ياب,س. وي.ب,يس' الاء: الع.ر.ق، وقيل: الع.ر.ق
:vإ,ذا ج.ف_؛ قال بشر بن أ%ب خازم يصف خيل

،vت.راها من ي.ب,يس, الاء ش'ه\با
م'خال1ط� د1ر_ة{ منها غ1رار'



،vوتنع أ%حيانا vالغ1رار: انقطاع الد>ر_ة؛ يقول: ت'ع\ط1ي أ%حيانا
وإ,نا قال ش.ه\باv ل4ن الع.ر.ق يف عليها فت.ب\ي.ضe. ويقال للرجل:

إ,يب.س\ يا رجل أ%ي اسكت\. وس.ك}ران� ياب,س: ل يتكلم من شد_ة السكر كأ%ن
المر أ%سكتته برارتا. وحكى أ%بو حنيفة: رجل ياب,س من السeك}ر، قال ابن

سيده: وعندي أ%نه س.ك1ر جد�اv حت كأ%نه مات ف%جف�.
@يوس: ال}ي.اس: الس>ل.

وإ,ل}ي.اس بن م'ض.ر: معروف؛ وقول أ%ب العاص1ي.ة السeل%مي:
فل%و\ أ%ن� داء4 الي.اس, ب، فأ%عان.ن
ط%ب,يب بأ%ر\واح الع.ق1يق,، ش.فان,ي.ا

قال ثعلب: داء# ال}ي.اس يعن إ,ل}ي.اس بن م'ض.ر، كان أ%صابه الس>ل
فكانت العرب تسمي الس>ل داء4 الي.اس.

@يصص: ف ترجة بصص أ%بو زيد: يص_ص. ال1ر\و' ت.ي\ص1يصاv إ,ذا فتح
عينيه، لغة ف ج.ص_ص. وب.ص_ص. أ%ي فق%ح.، ل4ن العرب تعل اليم ياء فتقول

للشجرة شي.رة وللج.ث}ج.اث ج.ث}ياث، وقال الفراء: ي.ص_ص. ال1ر\و'
ت.ي\ص1يصاv، بالياء والصاد. قال ال4زهري: وها لغتان وفيه لغات مذكورة ف

مواضعها. وقال أ%بو عمرو: ب.ص_ص. ويص_ص.، بالياء، بعناه.
@يضض: أ%بو زيد ي.ض_ض. ال%ر\و مثل ج.ص_ص. وفق�ح، وذلك إ,ذا فتح

عينيه. الفراء: يقال ي.ص_ص.، بالصاد، مثله. قال أ%بو عمرو: ي.ض_ض. وي.ص_ص.
وب.ض_ض.، بالباء، وج.ص_ص. بعن.ى واحد لغات كلها.

@يعط: ي.عاط1 مثل ق%طام,: زجر للذئب أ%و غيه إ,ذا رأ%يته قلت: ي.عاط1
ي.عاط1 وأ%نشد ثعلب ف صفة إ,بل:

وق�ل�ص� م'ق}و.ر_ة ال4ل}ياط1،
بات.ت\ على م'ل%ح_ب� أ%ط�اط1،

ت.ن\ج'و إ,ذا قيل لا: ي.عاط1
ويروى ي,عاط1، بكسر الياء، قال ال4زهري: وهو قبيح ل4ن كسر الياء زادها
ق�ب\حاv ل4ن الياء خلقت من الكسرة، وليس ف كلم العرب كلمة على ف1عال

ف صدرها ياء مكسورة. وقال غيه: ي,سار¬ لغة ف الي.سار، وبعض يقول
إ,سار، ت'قلب ه.م\زة إ,ذا ك�س3رت، قال: وهو ب.ش1ع قبيح أ%عن ي,سار وإ,سار،

وقد أ%ي\ع.ط% به وي.ع_ط% وياع.ط%ه وياع.ط% به. وي.عاط1 وياعاط1، كلها:
زجر لل3بل. وقال الفراء: تقول العرب ياعاط1 وي.عاط1، وبال4لف أ%كثر؛



قال:ص'ب_ على شاء أ%ب ر,ياط1
ذ�ؤالةD كال4ق}د'ح, ال4م\راط1،
ت.ن\ج'و إ,ذا قيل لا: ياعاط1

وحكى ابن بر�ي عن ممد بن حبيب: عاط1 عاط1، قال: فهذا يدل على أ%ن
vدخل عليه يا فقيل ياعاط، ث حذف منه ال4لف تفيفا�ال4صل عاط1 مثل غاق, ث أ

فقيل ي.عاط{، وقيل: يعاط ك%لمة ي'نذ1ر با الر_قيب' أ%هله إ,ذا رأ%ى
جيشاv؛ قال التنخل الذل:
وهذا ث%م_ قد عل1موا م.كان،
إ,ذا قال الر_ق1يب': أ%ل ي.عاط1

قال ال4زهري: ويقال يعاط زجر ف الرب؛ قال ال4عشى:
لقد م'ن'وا ب,ت.ي>حان{ ساط1
ث%ب\ت{، إ,ذا قيل له: ي.عاط1

،�@يقظ: الي.ق%ظة�: ن.ق1يض' النو\م، والف1عل است.ي\ق%ظ%، والنعت ي.ق}ظان
والتأ}نيث ي.ق}ظى، ونسوة ورجال أ%ي\قاظD. ابن سيده: قد است.ي\ق%ظ%

وأ%ي\ق%ظ%ه هو واس\تيقظه؛ قال أ%بو حي�ة النeم.ي\ري:
إ,ذا اس\ت.ي\ق%ظ%ت\ه ش.م_ ب.ط}ناv، كأ%ن_ه
ب.ع\ب'وءة{ واف با ال1ن\د. راد1ع'

وقد تكرر ف الديث ذكر الي.ق%ظة والس\ت1يقاظ، وهو الن\تباه من النوم.
وأ%ي\ق%ظ}ته من نومه أ%ي ن.ب�هته فت.ي.ق�ظ، وهو ي.ق}ظان. ورجل ي.ق1ظ

وي.ق�ظ: كلها على النسب أ%ي م'ت.ي.قYظ حذ1ر، والمع أ%ي\قاظ، وأ%م�ا
سيبويه فقال: ل ي'كس�ر ي.ق�ظ لقلة ف%ع'ل� ف الص�فات، وإ,ذا قل� بناء

vفه ف التكسي، وإ,نا أ%ي\قاظ عنده جع ي.ق1ظ ل4ن ف%ع1لeالشيء قل� تصر
ف الصفات أ%كثر من ف%ع'ل�، قال ابن بري: جع ي.ق1ظ{ أ%يقاظ، وجع

ي.ق}ظان ي,قاظ، وجع ي.ق}ظى صفة% الرأ%ة ي.قاظى. غيه: والسم الي.ق%ظ%ة�، قال
عمر بن عبد العزيز:

،vوم1ن الناس, م.ن ي.ع1يش' ش.ق1ي�ا
ج,يفة% الليل غاف1ل% الي.ق%ظ%ه\

فإ,ذا كان ذا ح.ياء3 ود1ين�،
راق%ب الل9ه. وات_قى ال%ف%ظه\
إ,ن_ما الناس' سائر¬ وم'ق1يم¬،



والذي سار. ل1ل}م'ق1يم ع1ظ%ه\
وما كان ي.ق�ظاv، ولقد ي.ق�ظ% ي.قاظة وي.ق%ظاv بي>ناv. ابن السكيت ف

باب ف%ع'ل� وف%ع1ل�: رجل يق�ظD ويق1ظ إ,ذا كان م'ت.ي.قYظاv كثي
التي.ق©ظ فيه معرفة وف1ط}نة، وم1ثله ع.ج'لD وع.ج,لD وط%م'ع¬ وط%م1ع¬ وف%ط�ن¬

.Dكيق1ظ، وال�نثى ي.ق}ظى، والمع ي,قاظ :�وف%ط1ن¬. ورجل ي.ق}ظان
وتيق9ظ فلن لل4مر إ,ذا تنب_ه، وقد يق�ظ}ت'ه. ويقال: ي.ق1ظ فلن

ي.ي\ق%ظ ي.ق%ظاv وي.ق%ظةv، فهو يقظان. الليث: يقال للذي ي'ثي التراب قد
يق�ظه وأ%ي\ق%ظه إ,ذا فر�قه. وأ%يقظت الغ'بار: أ%ثرته، وكذلك ي.ق�ظ}ته
ت.ي\ق1يظاv. واس\ت.ي\قظ% ال%ل}خال� وال%ل}ي': ص.و_ت كما يقال نام. إ,ذا

انقطع صوت'ه من ام\تلء الس�اق؛ قال ط�ر.ي\ح:
نام.ت\ خ.لخ1ل�ها وجال% و,شاح'ها،
وج.رى الوشاح' على ك%ث1يب� أ%ه\ي.ل,

فاس\ت.ي\ق%ظ%ت\ منه ق%لئد'ها الت
ع'ق1د.ت\ على ج,يد1 الغ.زال, ال4ك}ح.ل,

وي.ق%ظة� وي.ق}ظان: اس\مان1. التهذيب: ويق%ظة اسم أ%ب ح.ي� من قريش.
ويق%ظة: اسم رجل وهو أ%بو م.خ\ز'وم يق%ظة بن م'ر_ة بن ك%ع\ب بن ل�ؤي� بن

غالب ابن ف1هر؛ قال الشاعر ف يق%ظ%ة أ%ب مزوم:
،vر.ي\ش ت.ع'ود'ن ز'م.را�جاءت\ ق
وقد و.ع.ى أ%ج\ر.ها لا ال%ف%ظ%ه\
ول ي.ع'د\ن س.ه\م¬ ول ج'م.ح¬،

وعاد.ن الغ1رe من ب.ن ي.ق%ظ%ه\
،vفيهم' أ%بدا eل ي.ب\ر.ح' الع1ز

حت ت.ز'ول% ال1بال� من ق%ر.ظ%ه\
@يدع: ال4يدع: ص1ب\غD أ%حر، وقيل: هو خ.ش.ب' الب.ق�م,، وقيل: هو د.م'

ال4خ.و.ي\ن,، وقيل: هو الزعفران، وهو على تقدير أ%ف}ع.ل%. وقال
ال4صمعي: الع.ن\د.م' دم ال4خوين، ويقال: هو ال4يدع أ%يضاv؛ قال أ%بو ذؤيب

الذل:
ف%ن.حا ل%ها ب'ذ%ل�ق%ي\ن, كأ%ن_ما

ب,ه,ما، من الن_ض\ح ال�ج.د_ح,، أ%ي\د.ع'
�قال ابن بري: وشجر.ت'ه يقال لا ال�ر.ي\فة�، وعودها ال%ن\ج.نة



وغ�ص\نها الك}ر'وع'. وقال أ%بو عمرو: ال4ي\د.ع' نبات؛ وأ%نشد:
،vإ,ذا ر'ح\ن. ي.ه\ز'ز\ن% الذ©ي'ول% ع.ش1ي�ة

كه.ز> ال%ن'وب, ال%ي\ف1 د.و\ماv وأ%يد.عا
وقال أ%بو حنيفة: هو ص.م\غD أ%حر ي'ؤتى به من س'ق�ط}رى ج.ز,يرة1

الص_ب,ر, السeق�ط}ر,ي�، وقد ي.د_ع\ت'ه. وأ%ي\د.ع. الج_ على نفسه:
أ%و\ج.ب.ه، وذلك إ,ذا ت.طي_ب. لإ,ح\رام1ه؛ قال جرير:

ورب> الر�اق1صات1 إ,ل الث�نايا
بش'ع\ث{ أ%ي\د.ع'وا ح.ج�اv تاما

وأ%ي\د.ع. الرجل� إ,ذا أ%و\ج.ب. على نفسه ح.جìا. وقول جرير أ%ي\د.ع'وا
أ%ي أ%و\ج.ب'وا على أ%نفسهم؛ وأ%نشد لكثي>ر:

كأ%ن� ح'م'ول% القو\م,، حي ت.ح.م_ل�وا،
ص.ر,ية� ن.خ\ل� أو ص.ر,ية� أ%ي\د.ع,

قال ال4زهري: هذا البيت يدل على أ%ن9 ال4يد.ع. هو الب.ق�م' ل4نه
ي'ح\مل ف السف�ن من بلد الند؛ وأ%ما قول رؤبة:

أ%ب.ي\ت' م1ن\ ذاك. الع.فاف1 ال4و\د.عا،
كما ات_قى م'ح\ر,م' ح.ج¼ أ%ي\د.عا،

أ%ي\ن. ام\ر'ؤ¬ ذ�و م.ر\أ%ة ت.م.ق�عا
أ%ي ت.س.ف�ه وجاء با ي'س\ت.ح\يا منه، وقيل: عن بال4ي\دع الزعفران%

ل4ن� الرم ي.ت_قي الطYيب.، وقيل: أ%راد أ%وجب حج�اv على نفسه، وهذا
ينصرف، فإ,ن سيت به رجلv ل تصرفه ف العرفة للتعريف ووزن الفعل،

vوصرفته ف النكرة مثل% أ%ف}ك%ل. ابن ال4عراب: أ%و\ذ%م\ت' ي.مينا
وأ%ي\د.ع\تها أ%ي أ%و\ج.بت'ها.

وي.د_ع\ت' الشيء4 أ�ي.د>ع'ه ت.ي\د1يعاv: ص.بغ\ت'ه بالزعفران1.
وم.ي\د'وع¬: اسم فر.س, عبد1 الرث1 بن ض1رار, ابن عمرو بن مالك

الض_ب\ي>؛ وقال:
ت.ش.ك�ى الغ.ز\و. م.ي\د'وع¬،وأ%ض\ح.ى

كأ%ش\لء3 اللYحام,، به ف�د'وح'
فل ت.ج\ز.ع' من ال1د\ثان1، إ,ن

أك�رe الغ.ز\و.، إ,ذ} ج.ل%ب. الق�ر'وح'
وف الديث ذكر ي.د1يع، بفتح الياء ال�ول وكسر الدال، ناحية من ف%د.ك



وخ.ي\ب.ر با مياه¬ وعيون لبن ف%زارة% وغيهم.
@يرع: الي.ر.ع': أ%و\لد' بقر الوحش. والي.راع': الق%ص.ب'، واحدته

ي.راعةD. والي.راعة�: م1ز\مار' الر�اعي. والي.راعة�: ال4ج.مة�؛ قال أ%بو ذؤيب
ي.ص1ف' مزماراv شب_ه ح.ن,ين.ه بصوته:

س.بÒ من ي.راع.ت1ه ن.فاه'
أ%تê، م.د�ه ص'ح.ر¬ ول�وب'

س.بÒ: م.س\بÒ يعن مزماراv ق%ص.ب.ت'ه من أ%رض غريبة{ اقتلعتها
السeي'ول� فأ%تت با من مكان بعيد فكأ%نه لذلك سب�، وص'ح.ر¬: جع ص'ح\رة وهي

ج.و\بةD ت.ن\جاب' وس\ط% الر�ة، ويقال: إ,نه أ%راد بالي.راعة1
ال4ج.م.ة%، قال ال4زهري�: الق%صبة الت ي.ن\ف�خ فيها الراعي تسمى الي.راعة%؛

وأ%نشد:
أ%ح1نe إ,ل ل%ي\ل، وإ,ن ش.ط�ت1 الن_وى

ب,ل%ي\لى، كما ح.ن_ الي.راع' ال�ث%ق�ب'
وف حديث ابن عمر: كنت' مع رسول, ل، صلى ال عليه وسلم، فسمع صوت.

ي.راع� أ%ي ق%ص.ب.ة{ كان ي'ز\م.ر' با. والي.راعة� والي.راع': البان� الذي
ل ع.ق}ل% له ول ر.أ}ي.، مشتق� من القصب؛ أ%نشد ابن بري لكعب المثال:

ول ت.ك\ من أ%خ\دان1 كل9 ي.راعة{
ه.واءé ك%س.ق}ب, البان1، ج'وف¬ م.كاس1ر'ه\

وف حديث خ'ز.ي\مة%: وعاد. ل%ها الي.راع' م'ج\ر.ن\ث1ماv؛ الياع:
�الض>عاف' من الغ.ن.م, وغيها، وال4صل ف الياع, الق%ص.ب' ث سي به لبان

الضع1يف'. والي.راع' كالب.ع'وض, ي.غ\ش.ى الوجه، واحدته ي.راعةD. والي.راع':
جع ي.راعة{، وهي ذباب يطي بالليل كأ%نه نار¬. والي.راع': ف%راشةD إ,ذا

طارت ف الليل ل ي.ش'ك_ م.ن يعرفها أ%نا ش.رارةD طار.ت\ عن نار، قال
عمرو بن ب.ح\ر: نار' الي.راعة1 قيل هي نار' ح'باح1ب، وهي شبيهة بنار البق،

قال: والي.راعة� طائر صغي، إ,ن طار بالنهار كان كبعض الطي، وإ,ن طار
بالليل كان كأ%نه ش1هاب ق�ذ1ف. أ%و م1ص\باح يطي؛ وأ%نشد:

أ%و طائ1ر ي'د\عى الي.راعة%، إ,ذ} ي'ر.ى
ف ح1ن\د1س� ك%ض1ياء3 نار, م'ن.و>ر

وحكى ابن بري عن أ%ب عبيدة: الي.راع' ال%م.ج' بي البعوض والذYب�ان1
يركب الوجه والرأ}س ول يلذ%ع. والي.راعة�: موضع بعينه؛ قال الثقب:



،vر'ق� عند الي.راعة1 تارة�على ط
ت'وازي ش.ر,ير. الب.ح\ر, وه\و. ق%ع1يد'ها

قال ال4زهري: الي.ر'وع' لغة م.ر\غ�وب عنها ل4هل الش>ح\ر, كأ%ن
تفسيها الرeع\ب' والف%ز.ع'. قال ابن بري: والي.راعة� الن�عامة�؛ قال الر�اعي:

ي.راعةv إ,ج\ف1يل.
@يسع: حكى ال4زهري ف ترجة عيس عن شر قال: تسمى الريح' ال%ن'وب' بلغة

ه'ذ%ي\ل� النeعامى، وهي ال4ز\ي.ب' أضيضاv، وبعضهم يسميها م1س\عاv، وقال
بعض أ%هل الجاز ي'س\ع¬، بضم الياء، قال: وأ%ما اسم النب، صلى ال

عليه وسلم، فالي.س.ع' وقرئ الل�ي\س.ع.
@يعع: قال ال4زهري ف ترجة وعع: ول يكسر واو الو.ع\واع, كما يكسر الزاي

من الز>ل}زال, ونوه كراهية الكسر ف الواو، قال: وكذلك حكاية
الي.ع\ي.عة1 والي.ع\ياع, من ف1عال, الص>ب\يان1 إ,ذا رمى أ%حدهم الشيء إ,ل صب

آخ.ر.، ل4ن الياء خلقتها الكسر فيستقبحون الواو بي كسرتي، والواو خلقتها
الضم فيستقبحون التقاء كسرة وضمة فل تدها ف كلم العرب ف أ%صل

البناء؛ وأ%نشد:
أ%م\س.ت\ ك%هامة1 ي.ع\ياع� ت.داول%ها

أ%ي\د1ي ال4واز,ع,، ما ت'ل}ق%ى وما ت'ذ%ر'
وقال ابن سيده: الي.ع\ي.عة� والي.ع\ياع' من أ%فعال الصبيان إ,ذا رمى

أ%حدهم الشيء4 إ,ل الخر. وقال: ي.ع. وقيل: الي.ع\ي.عة� حكاية أ%صوات القوم
إ,ذا ت.داع.و\ا فقالوا: ياع ياع\.

@يفع: اليفاع: ال�ش\ر,ف' من ال4رض والبل، وقيل: هو قطعة منهما فيها
غ1ل%ظD؛ قال القطامي:

وأ%ص\ب.ح. س.ي\ل� ذلك قد ت.ر.ق�ى
إ,ل م.ن\ كان% م.ن\ز,ل�ه ي.فاعا

وقيل: هو الت_ل© الشرف، وقيل: هو ما ار\ت.ف%ع. من ال4رض؛ قال ابن
بري: وجاء ف جعه ي'ف�وع¬؛ قال الر�ار:

بن.ظ}ر.ة1 أ%ز\ر.ق, الع.ي\ن.ي\ن, باز�،
على ع.ل}ياء4، ي.ط�ر,د' الي'ف�وعا

:vش\ر,ف'؛ وقول حيد بن ثور ي.ص1ف' ظ%ب\ية�وال%ي\ف%ع': الكان� ال
وف كلY ن.ش\ز� لا م.ي\ف%ع،



وف كلY وج\ه{ لا م'ر\ت.عى
ورواه ابن بري: لا م'ن\ت.ص.ى، فسره الفسر فقال: م.ي\ف%ع¬ كي.فاع�، قال

ابن سيده: ولست أ%دري كيف هذا ل4ن9 الظاهر من م.ي\ف%ع ف البيت أ%ن يكون
مصدراv، وأ%راه ت.و.ه_م. من الي.فاع, ف1ع\لv فجاء بصدر عليه،

والتفسي ال4ول خطأD؛ ويقوي ما قلناه قوله:
وف كل9 وجه لا مرتعى

:vوالياف1ع': ما أ%ش\ر.ف. من الر_م\ل؛ قال ذو الرمة يصف خ1ش\فا
ت.ن\في الط�وار,ف. عنه د1ع\ص.تا ب.ق%ر�،

وياف1ع¬ من ف1رن\د.اد.ين, م.ل}م'وم'
وج,بالD ي.ف%عات¬ وياف1عات¬: م'ش\ر,فات¬. وكل شيء م'ر\ت.ف1ع�، فهو
ي.فاع¬، وقيل: كل© مرتف1ع� ياف1ع¬؛ أ%نشد ابن ال4عراب لبن العارم

الكلب:فأ%ش\ع.ر\ته تت. الظ�لم,، وب.ي\ن.نا،
م1ن. ال%ط%ر, ال%ن\ض'ود1 ف الع.ي,، ياف1ع'
وقال ابن ال4عراب ف قول ع.د1ي�:
ما ر.جائي ف الياف1عات1 ذ%وات1 الـ

ـه.يج, أم\ ما ص.ي\ري، وكيف. اح\ت1يال؟
:�قال: اليافعات' من ال4م\ر, ما ع.ل وغل%ب. منها. وت.ي.ف�ع. الرجل

أو\ق%د. ناره ف الي.فاع, أ%و الياف1ع,؛ قال ر'ش.ي\د' بن ر'م.ي\ض�
الغ.ن.و,ي�:

إ,ذا حان% منه م.ن\ز,ل� الق%و\م, أ%و\ق%د.ت\
ل�خ\راه' أوله' س.نÝى وت.ي.ف�ع'وا

غلم¬ ياف1ع¬ وي.ف%عةD وأ%ف%ع.ةD وي.ف%ع¬: شاب�، وكذلك المع والؤنث،
وربا كس>ر على ال4ي\فاع فقيل غلمان أ%ي\قاع¬ وي.ف%عةD أ%يضاv. وقال

أ%بو زيد: سعت ي.ف%عةv وو.ف%عةv، بالياء والواو، وقد أ%ي\ف%ع. أ%ي
ار\ت.ف%ع.، وهو يافع على غي قياس، ول يقال م'وفع¬، وهو من النوادر؛ قال كراع:

ونظيه أ%ب\ق%ل% الو\ض1ع' وهو باقل كثر بقله، وأ%و\ر.ق. النبت وهو وار,ق¬
طلع ور.ق�ه، وأ%ور.س. وهو وار,س¬ كذلك، وأق}ر.ب. الرجل� وهو قار,ب¬ إ,ذا

ق%ر'ب.ت\ إ,ب,ل�ه من الاء، وهي ليلة� الق%ر.ب,؛ ونظي هذا، أ%عن
vم.جيء4 اس\م, الفاعل على حذف الزوائد، م.جيء� اسم الفعول على حذفها أ%يضا

نو أ%ح.ب_ه فهو مبوب، وأض\أ%د.ه فهو م.ض\ؤ'ود¬ ونوه. قال ال4زهري:



Dوالقياس م'وف1ع¬ وجعه أ%ي\فاع¬. وت.ي.ف�ع. الغلم: كأ%ي\فع.؛ وجارية
ي.ف%عةD وياف1عة وقد أ%ي\ف%ع.ت\ وت.ي.ف�ع.ت\ أ%يضاv. وف الديث: خرج عبد

الطلب ومع.ه رسول� ال، صلى ال عليه وسلم، وقد أ%ي\ف%ع. أ%و ك%ر.ب.؛ قال
ابن ال4ثي: أ%ي\ف%ع. الغلم' فهو ياف1ع¬ إ,ذا شار.ف. الح\ت1لم.،

وقال: من قال ياف1ع¬ ث%ن_ى وج.م.ع.، ومن قال ي.ف%عة ل ي'ث%ن> ول يمع.
وف حديث عمر: قيل له إ,ن9 ههنا غلماv ي.ف%اعاv ل ي.ح\ت.ل1م\؛ قال ابن

ال4ثي: هكذا روي ويريد به اليافع. قال: والي.فاع' الرتفع من كل شيء،
قال: وف إ,طاق الي.فاع, على الناس غرابةD. وياف%ع. فلنD أ%مة% فلن{

م'ياف%عةv: ف%ج.ر. لا وف حديث الصادق: ل ي'ح1بeنا أهل% الب.ي\ت1 
(* هنا بياض

بالصل، وعبارة النهاية: ل يبنا أهل البيت كذا وكذا ول ولد
اليافعة.) . . . ول ول%د' ال�ي.اف%عة1 أ%ي و.لد' الزنا. وياف1ع¬: فرس وال1بة%

بن س1د\رة%.
،vوي'ن'وعا vوي'ن\عا vينع: ي.ن.ع. الث�م.ر' ي.ي\ن.ع' وي.ي\ن,ع' ي.ن.عا@

فهو يان,ع¬ من ث%م.ر� ي.ن\ع� وأ%ي\ن.ع. ي'ون,ع' إ,يناعاv، كلها:
أ%د\ر.ك. ون.ض1ج.، قال الوهري: ول تسقط الياء ف التقبل لتقويها بأ�ختها. وف

حديث خ.ي�اب�: وم1ن�ا م.ن\ أ%ي\ن.ع.ت\ له ثرته فهو ي.ه\د1ب'ها. أ%ي\ن.ع.
ي'ون,ع' وي.ن.ع. ي.ي\ن,ع': أ%د\ر.ك. ون.ض1ج.، وأ%ي\ن.ع. أ%كثر

استعمالv، وقرئ وي.ن\ع1ه وي'ن\ع1ه ويان,ع1ه؛ قال الشاعر:
ف ق1باب� ح.و\ل% د.س\ك%ر.ة{،
ح.و\ل%ها الز_ي\ت'ون� قد ي.ن.عا

قال ابن بري: هو لل4ح\و.ص, أ%و يزيد. معاوية أ%و عبد الرحن بن حسان؛
وقال آخر:

vأ%و\ف%ى س.فاهة eم�لقد أ%م.ر.ت\ن أ
ل4ه\ج'ر. ه.ج\راv، ح1ي. أ%رط%ب. يان,ع'ه\

أ%راد ه.ج.راv فس.ك�ن. ض.رورةv. والي.ن\ع': النضج'. وف التنزيل:
ان\ظ�ر'وا إ,ل ث%م.ر,ه إ,ذا أ%ث}م.ر. وي.ن\ع1ه. وث%م.ر¬ ي.ن,يع¬ وأ%ي\ن.ع'

ويان,ع¬، والي.ن,يع' واليان,ع' مثل الن_ض1يج, والناض1ج,؛ قال عمرو بن
معديكرب:

،vكأ%ن� على ع.وار,ض1ه,ن_ راحا



ي'ف%ضe عليه ر'م�انD ي.ن,يع¬
وقال أ%بو ح.ي�ة% النeم.ي\ري:

له أ%ر.ج¬ م1ن\ ط1يب, ما ي'ل}ت.ق%ى به،
ل4ي\ن.ع. ي.ن\د.ى م1ن أ%راك{ وم1ن س1د\ر,

وجع اليان,ع, ي.ن\ع¬ مثل صاح1ب� وص.ح\ب�؛ عن ابن كيسان: ويقال:
أ%ي\ن.ع. الث�م.ر'، فهو يان,ع¬ وم'ون,ع¬ كما يقال أ%ي\ف%ع. الغلم' فهو ياف1ع¬،
وقد يكن بال3يناع, عن إ,د\راك1 ال%ش\و,ي> وال%ط}ب'وخ,؛ ومنه قول

أ%ب س.م�ال� للنجاشي: هل لك. ف ر'ؤ'وس, ج'ذ}عان{ ف ك%ر,ش� من أ%و�ل,
الليل, إ,ل آخره قد أي\ن.ع.ت\ وت.ه.ر_أ%ت\؟ وكان ذلك ف رمضان، قال له

النجاشي: أ%ف رمضان؟ قال له أ%بو السم�ال: ما ش.و�الD ورمضان� إ,ل واحداv، أ%و
قال ن.ع.م\، قال: فما ت.س\قين عليها؟ قال: شراباv كالو.ر\س، ي'طي>ب'

النف}س، ي'ك%ثYر الطYر\ق، وي'د1رe ف الع1ر\ق، ي.ش'دe الع1ظام،
وي'س.ه>ل� للف%د\م, الكلم، قال: فثن رجله فلما أ%ك%ل وش.ر,با أ%خذ فيهما

الشراب فارتفعت أ%صواتما ف%ن.ذ1ر. بما بعض' اليان فأ%ت.ى علي_ بن أ%ب
طالب، كرم ال وجهه، فقال: هل لك ف الن_جاش1ي> وأ%ب س�ال

س.ك}ران.ي\ن, من المر؟ فبعث إ,ليهما علي�، رحه ال، فأ%ما أ%بو س�ال فس.قط إ,ل
ج,يان{ له، وأ%ما النجاشيe فأ�خ1ذ% فأ�ت1ي. به عليe بن أ%ب طالب، رضي

ال عنه، فقال: أ%ف رمضان% وص1ب\يان'نا ص1يام¬؟ فأ%مر به فجلد ثاني
وزاده عشرين، فقال: أ%با حسن ما هذه الع1لوة�؟ فقال: ل1ج'ر\أ%ت1ك. على

ال تعال، فجعل أ%هل الكوفة يقولون: ض.رط% النجاش1يe، فقال: كل إ,نا
ي.مان,يةD وو,كاؤ'ها ش.ه\ر؛ كل ذلك حكاه ابن ال4عراب. وأ%ما قول
الجاج: إ,ن>ي ل4ر.ى ر'ؤ'وساv قد أ%ي\ن.ع.ت\ وحان% ق1طاف�ها، فإ,نا أ%راد:

قد ق%ر'ب. ح1مام'ها وحان% ان\ص1رام'ها، شبه رؤ'وسهم لستحقاقهم القتل
بثمار قد أ%دركت وحان أ%ن ت'ق}ط%ف.. واليان,ع': ال4حر من كمل شيء. وث%م.ر¬

يان,ع¬ إ,ذا ل%و_ن%، وامرأ%ة يان,عة� الو.ج\ن.ت.ي\ن,؛ وقال ر.ك�اض¬
الدeب.ي\ري�:

ون.ح\راv عليه الدeرe ت.ز\ه'و ك�روم'ه،
ت.رائب.، ل ش'ق}راv ين.ع\ن. ول ك�ه\با

قال ابن بري: والي'ن'وع' ال�م\رة� من الد_م,؛ قال الر�ار:
وإ,ن} ر.ع.ف%ت\ م.ناس1م'ها ب,ن.ق}ب�،



ت.ر.ك}ن. ج.ناد1لv منه ي'ن'وعا
.Òقال ابن ال4ثي: ودم¬ يان,ع¬ م'ح\مار

والي.ن.عة�: خ.ر.ز.ةD ح.م\راء. وف حديث اللعنة: أ%ن النب، صلى ال
عليه وسلم، قال ف ابن اللعنة: إ,ن} جاءت\ به أ�م�ه أ�ح.ي\م1ر. م1ث}ل%

الي.ن.عة1 فهو ل4بيه الذي ان\ت.ف%ى منه؛ قيل: الي.ن.عة� خ.ر.زة ح.م\راء،
وجعه ي.ن.ع¬. والي.ن.عة� أ%يضاv: ض.ر\ب¬ من الع.ق1يق معروف، وف التهذيب:

الي.ن.ع'، بغي هاء، ضرب من العقيق معروف، وال أ%علم.
@يرف: ي.ر\فأ: حي� من الع.رب. وي.ر\فأ أ%يضاv: غلم لعمر، رضي الل9ه عنه،

والل9ه أ%علم.
@يرق: اليار.ق': ضرب من ال4س\و,رة، وقيل: اليار.ق' الس>وار؛ قال ش'بمة

بن الطفيل:
لع.م\ري ل%ظ%ب\ي¬ عند باب ابن م'ح\ر,ز�،

أ%غ%نe عليه اليار.قان1، م.ش'وف'،
أ%ح.بe إليكم من ب'يوت{ عماد'ها

س'يوف وأ%ر\ماح، ل�ن_ ح.ف1يف'
واليار.ق': ال1بارة� وهو الد_س\ت1ين.ج' العريض، معرب.

والي.ر.قان�: دود يكون ف الزرع ث ينسلخ فيصي
ف%راشاv. والي.ر.قان� مثل ال4ر.قان1: آفة تصيب الزرع أ%يضاv. وز.ر\ع

م.ي\روق ومأ}ر'وق وقد ي'ر,ق.. والي.ر.قان: داء معروف يصيب الناس؛ ورجل
م.ي\روق.

@يرمق: ف حديث خالد بن صفوان: الدرهم يطعم الد_ر\م.ق. ويكسو الي.ر\م.ق؛
هكذا جاء ف رواية وفسر الي.ر\م.ق أ%نه الق%باء بالفارسية، والعروف ف

القباء أ%نه الي.ل}مق باللم، وأ%نه معرب، فأ%ما الي.ر\مق فهو الدرهم
بالتركية، وروي بالنون، وقد تقدم.

@يسق: ال4ياس1ق': القلئد؛ قال ابن سيده وال4زهري: ل نسمع لا بواحد،
قال ابن سيده: إ,ل أ%ن يكون واحدها الي\سق؛ وأ%نشد الليث:

وق�ص1ر\ن% ف ح1ل%ق ال4ياس1ق, عنده'م\،
ف%ج.ع.ل}ن. ر.ج\ع ن'باح1هن_ ه.ر,يرا

@يقق: أ%بيض ي.ق%ق¬ وي.ق1ق¬، بكسر القاف ال�ول: شديد البياض ناصعه.
أ%بو عمرو: يقال ل�م_ارة النخلة ي.ق%ق%ة وش.ح\م.ة، والمع ي.ق%ق. وف حديث



ولدة السن بن علي، رضي ال عنهما: ول%ف�ها ف بيضاء كأ%نه الي.ق%ق'؛
الي.ق%ق': التناهي ف البياض.

@يلق: الي.ل%ق': الب,يض من البقر. الوهري: الي.ل%ق' ال4بيض من كل شيء،
ومنه قول الشاعر:

وأ%ت\ر'ك الق1ر\ن% ف الغ'بار، وف
ح1ض\ن.ي\ه1 ز.ر\قاء�، م.ت\نها ي.ل%ق'
وقال عمرو بن ال4هتم:

ف ر.ب\ر.ب� ي.ل%ق� ج.م� م.داف1ع'ها،
كأ%نن_ ب,ج.ن\ب.ي\ ح.ر\بة% الب.ر.د'

والي.ل}ق%ق': العنز 
(* قوله «واليلقق العنز» هكذا بالصل ونقله شارح

القاموس، والذي ف الصحاح ومت القاموس: اليلقة بالتحريك) البيضاء. وقال:
أ%بيض ي.ل%ق ول%ه.ق وي.ق%ق¬ بعن واحد.

@يلمق: الي.ل}م.ق': القباء، فارسي معرب؛ قال ذو الرمة يصف الثور الوحشي:
ت.ج\ل�و الب.وار,ق' عن م'ج\ر.ن\ثم� ل%ه,ق�،

كأ%نه م'ت.ق%ب>ي ي.ل}م.ق� ع.ز.ب'
وجعه ي.لمق، قال عمارة:

كأ%نا يشي ف الي.لم1ق,
@يكك: ي.ك� بالفارسي: واحد¬؛ قال رؤبة 

(* قوله «قال رؤبة» صدره:
وقد أقاسي حجة الصم الك

vأ%يضا vوبالفتح منوعا vقال شارح القاموس يروى: من يك، بالكسر منو_نا
أ%ي من واحد لواحد، فلما ل يستقم له أ%ن يقول تدي الفارسي قال: تدي

الرومي، ث إ,ن الذي بالفارسية يك، بتخفيف الكاف، وإنا شد�ده الراجز ضرورة
فل يقال: يكك بكافي كما فعله الصاغان وصاحب اللسان. ويك: بلد بالغرب

نسب إليه هج�اء العرب أ%بو بكر يي بن سهل اليكي التوف سنة ؟؟،
ويكك، مركة: موضع آخر ف بلد العرب):

ت.ح.د>ي. الرeومي_ من ي.ك¼ ل1ي.ك\
@يلل: الي.ل%ل�: ق1ص.ر ال4سنان والتزاق�ها وإ,قبال�ها على غار, الف%م,

�واختلف' ن,ب\ت.ت1ها وانع1طاف�ها إ,ل داخ1ل الفم؛ قال الوهري: الي.ل%ل



ق1ص.ر' ال4سنان الع'ليا. قال ابن بري: هذا قول ابن السكيت، وغل�طه فيه
ابن حزة وقال: الي.ل%ل� ق1ص.ر' ال4سنان وهو ضدe الر_و.ق,، والر_و.ق'
طولا، وقال سيبويه: الي.ل%ل� انث1ناؤها إ,ل داخ1ل الف%م,. وقال ابن

ال4عراب: الي.ل%ل� أ%شدe من الك%س.س,، وال4ل%ل� لغة على البد.ل؛ وقال
اللحيان: ف أ%سنانه ي.ل%لD وأ%ل%لD، وهو أ%ن ت'ق}ب,ل ال4سنان على باط1ن

الف%م، وقد ي.ل� وي.ل1ل ي.ل¾ وي.ل%لv، قال: ول نسمع من ال4ل%ل,
ف1علv فدل� ذلك على أ%ن� هزة أ%ل%ل� بدل من ياء ي.ل%ل�، ورجل أ%ي.ل©
وال�نثى ي.ل9ء�. التهذيب: ال4ي.ل© القصي ال4سنان، والمع الي'ل©؛

وقال لبيد:
ر.ق%مي_ات، عليها ناه1ض¬،

ت'ك}ل1ح' ال4ر\و.ق. منهم وال4ي.ل©
أ%ي رميتهم بسهام. ابن ال4عراب: ال4ي.ل© الطويل� ال4س\نان،

�وال4ي.ل© الصغي ال4سنان. وهو من ال4ض\داد. وص.فاةD ي.ل�ء� ب.ي>نة
الي.ل%ل,: م.ل}ساء مستوية. ويقال: ما شيء أ%عذب' من ماء3 س.حابة غ%ر_اء، ف

ص.فاة ي.ل9ء.
وع.ب\د' يال1يل%: اسم' رجل جاه1لي�، وزعم ابن الكلب أ%ن9 كل� اسم� من

كلم العرب آخره إ,لê أ%و إ,يلD كج,ب\ريل وش1ه\م1يل وع.بد يال1يل مضاف
إ,ل أ%يل� أ%و إ,لð ما من أ%ساء ال عز وجل، قال: وقد بي>نا أ%ن هذا

خطأ ل4نه لو كان ذلك لكان الخر مروراv فقلت ج,ب,يل�، وهو مذكور ف
موضعه.

وي.ل}ي.ل: اسم' جبل معروف بالباد1ية. وي.ل}ي.ل: موضع، وف غزوة بدر
ي.ل}ي.ل 

(* قوله «وف غزوة بدر يليل إل» عبارة ياقوت: يليل اسم قرية قرب
وادي الصفراء من اعمال الدينة وفيه عي كبية ترج من جوف رمل، ال ان قال:

وتصب ف البحر عند ينبع، ث قال: ووادي يليل يصب ف البحر،ث قال: وقال
ابن اسحق ف غزوة بدر مضت قريش حت نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف

العقنقل ويليل بي بدر وبي العقنقل الكئيب الذي خلفه قريش والقليب ببدر
من العدوة الدنيا من بطن يليل ال الدينة) هو بفتح الياءين وسكون اللم

ال�ول وادي ي.ن\ب'ع ي.ص'بe ف غ%ي\قة؛
قال جرير:



ن.ظ%ر.ت\ إ,ليك. ب,مث}ل, ع.ي\ن.ي\ م'غ\ز,ل,،
ق%ط%ع.ت\ ح.بائل%ها بأ%ع\لى ي.ل}ي.ل,

قال ابن بري: هو وادي الص_ف}راء د'و.ي\ن ب.د\ر� من ي.ثر,ب؛ قال: ومثله
قول حارثة بن بدر:

،vيا صاح إ,ن>ي ل%س\ت' ناس� ليلة
منها ن.ز.ل}ت إ,ل ج.وانب ي.ل}ي.ل,
وقال م'ساف1ع بن عبد مناف:

ع.م\ر'و بن' ع.ب\د{ كان أ%و_ل فار,س�
ج.ز.ع. ال%ذاد.، وكان% فارس ي.ل}ي.ل,

@يتم: الي'ت\م': النفراد'؛ عن يعقوب. والي.تيم: الف%ر\د'. والي'ت\م'
والي.ت.م': ف1ق}دان� ال4ب. وقال ابن السكيت: الي'ت\م'

ف الناس من ق1ب.ل ال4ب، وف البهائم من ق1ب.ل ال�م، ول يقال لن
ف%ق%د ال�م_ من الناس ي.تيم¬، ولكن منقطع. قال ابن بري: الي.تيم' الذي

يوت أ%بوه، والع.ج,يe الذي توت أ�مه، والل�طيم الذي يوت' أ%ب.واه. وقال
ابن خالويه: ينبغي أ%ن يكون الي'ت\م' ف الطي من ق1ب.ل ال4ب وال�م>

ل4نما ك1ل%ي\ه,ما ي.ز'ق9ان1 ف1راخ.هما، وقد ي.ت1م. الصبe، بالكسر،
ي.ي\ت.م' ي'ت\ماv وي.ت\ماv، بالتسكي فيهما. ويقال: ي.ت.م. وي.ت1م.

وأ%ي\ت.م.ه ال�، وهو ي.ت1يم¬ حت يبلغ% ال�ل�م. الليث: الي.تيم' الذي مات
أ%بوه فهو ي.تيم¬ حت يبلغ%، فإ,ذا بلغ زال عنه اسم' الي'ت\م، والمع

أ%يتام¬ وي.تامى وي.ت.مةD، فأ%ما ي.تامى فعلى باب أ%سارى، أ%دخلوه ف باب ما
يكوهون ل4ن ف%عال نظي'ه ف%ع\لى، وأ%ما أ%يتام فإ,نه ك�س>ر على

أ%فعال� كما ك%س_ر'وا فاعلv عليه حي قالوا شاهد وأ%ش\هاد، ونظي'ه شريف¬
وأ%ش\راف ون.ص1ىر¬ وأ%ن\صار¬، وأ%ما ي.ت.م.ةD فعلى ي.ت.م. فهو يات1م¬، وإ,ن

ل يسمع 
(* قولم: وإن ل يسمع؛ هكذا ف الصل، ولعل9 ف الكلم سقطا%).

الوهري ي.ت_مهم ال ت.ىgت1يماv جعلهم أ%يتاماv؛ قال الف1ن\د'
الز>م_ان9 واسه ش.ه\ل بن ش.ي\بان:

بض.ر\ب� فيه ت.أ}ي,يم'،
�وت.ي\ت1يم¬ وإ,ر\نان

قال الفضل: أ%صل الي'ت\م الغف}لة�، وسي الي.ت1يم' ي.ت1يماv ل4نه



ي'ت.غاف%ل� عن ب.ر>ه. وقال أ%بو عمرو: الي'ت\م ال3بطاء، ومنه أ�خذ الي.تىم
ل4ن الب,ر_ ي'ب\ط1ئ� عنه. ابن شيل: هو ف م.ي\ت.مة{ أ%ي ف ي.تامى،

وهذا جع على م.ف}ع.لة{ كما يقال م.ش\ي.خة للشeيوخ وم.س\ي.ف%ة للسeيوف.
وقال أ%بو سعيد: يقال للمرأة ي.تيمةD ل يزول عنها اسم' الي'ت\م, أ%بداv؛

وأ%نشدوا:
وين\ك1ح ال4رام1ل الي.تامى

وقال أ%بو عبيدة: ت'د\عى يتيمةv ما ل ت.تزوج، فإ,ذا ت.زو_جت زال عنها
اسم' الي'ت\م؛ وكان ال�ف%ض_ل ينشد:

أ%فاط1م.، إ,ن هالك¬ فتث%ب_ت،
ول ت.ج\ز.عي، كل© النساء ي.تيم'

وف التنزيل العزيز: وآت'وا الي.تامى أ%موال%ه'م؛ أ%ي أ%عطوهم
أ%موال%ه'م إ,ذا آن.س\تم منهم ر'ش\داv، وس'مeوا ي.تامى بعد أ%ن أ�ون,س. منهم

الرeش\د' بالسم ال4ول الذي كان لم قبل إ,يناس1ه منهم، وقد تكرر ف الديث
ذكر الي'ت\م والي.ت1يم, والي.تيمة وال4ي\تام واليتامى وما تصر�ف منه.

والي'ت\م' ف الناس: ف%قد' الصب� أ%باه قبل البلوغ، وف الدواب': ف%ق}د'
،�ال�م�، وأصل� الي'ت\م، بالضم والفتح، النفراد'، وقيل: الغف}لة

وال�نثى ي.تيمةD، وإذاv ب.ل%غا زال عنهما اسم' الي'ت\م حقيقةD، وقد يطلق
عليهما مازاv بعد البلوغ كما كانوا ي'س.مeون النب، صلى ال عليه وسلم، وهو

كبي¬ ي.تيم. أ%ب طالب ل4نه ر.ب_اه بعد موت1 أ%بيه. وف الديث:
ت'س\تأ}م.ر' اليتيمة ف ن.ف}سها، فإ,ن س.ك%ت.ت\ فهو إ,ذ}ن'ها؛ أ%راد باليتيمة

الب,ك}ر. البالغة% الت مات أ%بوها قبل بلوغ1ها فل%ز,م.ها اسم الي'ت\م,،
فد'ع1يت به وهي بالغةD مازاv. وف حديث الشعب: أ%ن امرأ%ة جاء4ت إ,ليه

فقالت إ,ن امرأ%ةD يتيمةD، فض.ح1ك أ%صحاب'ه فقال: النساء� كل©هن�
ي.تام.ى أ%ي ض.عائف'. وحكى ابن ال4عراب: ص.بÒ ي.ت\مان�؛ وأ%نشد ل4ب

العار,م الكلب�:
ف%ب,تe أ�ش.و>ي ص1ب\ي.ت وح.ليلت

ط%ر,ي�اv، وج.ر\و' الذYئب ي.ت\مان� جائع'
.vقال ابن سيده: وأ%ح\ر, بيتام.ى أ%ن يكون جع. ي.ت\مان% أ%يضا
وأ%ي\ت.م.ت الرأ%ة� وهي م'وت1م¬: صار ولد'ها ي.تيماv أ%و أ%ولد'ها

ي.تام.ى، وجعها م.يات1يم'؛ عن اللحيان. وف حديث عمر، رضي ال عنه: قالت



له بنت' خ'ف%اف{ الغ1فاري�: إ,ن_ي امرأ%ةD موت1مةD ت'و'فYي ز.و\ج,ي
وت.رك%هم. وقالوا: ال%ر\ب' م.ي\ت.مةD ي.ي\ت.م'
فيها الب.نون%، وقالوا: ل يا . . . . 

(* كذا بياض بالصل). الفصيل عن
أ�م�ه فإ,ن الذYئ}ب عالD بكان الف%ص1ىل الي.ت1يم. والي.ت.م':
الغ.ف}لة�. وي.ت1م. ي.ت.ماv: قص_ر وف%ت.ر؛ أ%نشد ابن ال4عراب:

ول ي.ي\ت.م' الد_ه\ر' ال�واص1ل بين.ه
عن الف%ه>، حت ي.س\ت.د1ير في.ض\ر.عا

والي.ت.م': ال3ب\طاء� ويقال: ف سيه ي.ت.م¬؛ بالتحريك، أ%ي إ,ب\طاء#؛
وقال عمرو بن شاس:

وإ,ل فس3ي,ي مث}ل% ما سار. راك1ب¬
ت.ي.م_م. خ1م\ساv، ليس ف س.ي\ر,ه ي.ت.م\

يروى أ%م.م. والي.ت.م' أ%يضاv: الاجة�؛ قال ع1م\ران ابن ح1ط9ان:
وف1ر_ عن>ي من الدeن\يا وع1يش.تها،
فل يكن\ لك ف حاجاتا ي.ت.م'

وي.ت1م. من هذا ال4مر ي.ت.ماv: ان\ف%ل%ت. وكل© شيء م'ف}ر.د{ بغي
�ن.ظي,ه فهو ي.تيم¬. يقال: د'ر�ةD يتيمةD. ال4صمعي: اليتيم' الر_م\لة

ال�ن\فردة، قال: وكل© م'ن\فرد{ ومنفردة{ عند العرب ي.تيم¬ ويتيمةD؛ وأ%نشد
ابن ال4عراب أ%يضاv البيت الذي أ%نشده الفضل:

ول ت.ج\ز.عي، كل© النساء ي.تيم'
وقال: أ%ي كل© م'ن\فرد{ ي.تيم¬. قال: ويقول الناس إ,ن�ي ص.ح_فت وإ,نا

ي'ص.ح_ف من الصعب إ,ل الي�ن, ل من الي�ن إ,ل الصعب 
(* هذه العلة

من «قال ويقول الناس» ل تتعلق با قبلها ول با بعدها). ابن
ال4عراب: ال%ي\ت.م' ال�ف}ر.د' 

(* قوله «اليتم الفرد» كذا بالصل). من كل
شيء.

@يسم: الياس1م1ي' والياس.م1ي': معروف، فارسيÒ معر_ب، قد جرى ف كلم
العرب؛ قال ال4عشى:

وشاه1س\ف%ر.م\ والياس1مي' ون.ر\ج,س¬



ي'ص.ب>ح'نا ف كل© د.ج\ن� ت.غ.ي_ما
فمن قال ياس1مون% جعل واحد.ه ياس1ماv، فكأ%نه ف التقدير ياس1مة ل4ن�هم

ذهبوا إ,ل تأ}نيث الر_ي\حانة والز_ه\رة، فجمعوه على هجاء4ي\ن، ومن
قال ياس1مي' فرفع النون جع.له واحداv وأ%عرب ن'ون.ه، وقد جاء الياس1م' ف

الشعر فهذا دليل على زيادة يائ1ه ونون,ه؛ قال أ%بو النجم:
من\ ياس1م� ب,يض� وو.ر\د{ أ%ح\م.را
ي.خ\ر'ج من أ%ك}مام1ه م'ع.ص\ف%را

قال ابن بري: ياس1م¬ جع'
ياس1مة{، فلهذا قال ب,يض، ويروى: وو.ر\د{ أ%ز\هرا. الوهري: بعض العرب
يقول ش.م1م\ت الياس1م1ي. وهذا ياس1مون%، في'ج\ر,يه م'ج\رى المع كما هو

مقول ف ن.صيبي.؛ وأ%نشد ابن بري لعمر بن أ%ب ربيعة:
إ,ن� ل عند. كلY ن.ف}حة1 ب'س\تا

ن{ من. الو.ر\د1، أ%و من. الياس1مين.ا
ن.ظ}رةv والتفات.ةv لك1، أ%ر\ج'و

أ%ن} تك�ون,ي ح.ل%ل}ت1 فيما ي.ل1ين.ا
التهذيب: ي.سوم' اسم' جبل� صخره' م.ل}ساء؛ قال أ%بو وجزة:

وس1ر\نا ب.ط}ل�ول� من الل�ه\و, ل%ي>ن�،
ي.ح'ط9 إ,ل الس_ه\ل, الي.س'وم1ي� أ%ع\ص.ما

وقيل: ي.س'وم جبل بعينه؛ قالت ليلى ال4خيل1ي_ة:
لن ت.س\تط1يع. بأ%ن ت'ح.و>ل% ع1ز�ه'م\،

حت ت'ح.و>ل% ال1ضاب, ي.س'وم.
vويقولون: ال أ%علم م.ن\ ح.ط�ها من\ رأ}س, ي.س'وم.؛ يريدون شاة

 vمسروقة
(* قوله «شاة مسروقة إل» عبارة اليدان: أصله أن رجلv نذر أن يذبح

شاة فمر بيسوم وهو جبل فرأى فيه راعياv فقال: أتبيعن شاة من غنمك؟ قال:
نعم، فأنزل شاة فاشتراها وأمر بذبها عنه ث ول، فذبها الراعي عن نفسه

وسعه ابن الرجل يقول ذلك فقال لبيه: سعت الراعي يقول كذا، فقال: يا
بن ال أعلم إل. يضرب مثلv ف النية والضمي، ومثله لياقوت). ف هذا

البل.
@يلم: ما س.م1ع\ت' له أ%ي\ل%مةv أ%ي حركةv؛ وأ%نشد ابن بري:



فما س.م1ع\ت' بعد. ت1لك الن_أ%م.ه\
م1نها، ول منه ه'ناك. أ%ىgل%م.ه\

قال أ%بو علي: وهي أ%ف}ع.ل%ة دون ف%ي\ع.لة، وذلك ل4ن زيادة% المزة
أ%و�لv كثي ول4ن أ%ف}ع.لة أ%كثر من ف%ي\ع.لة. الوهري: ي.ل%م\ل%م لغة ف

أ%ل%م\ل%م، وهو ميقات' أ%هل اليمن. قال ابن بري: قال أ%بو علي ي.ل%م\ل%م
ف%ع.ل}ع.ل، الياء� فاء� الكلمة واللم عينها واليم لمها.

@يم: الليث: الي.مe البحر' الذي ل ي'د\ر.ك' ق%ع\ر'ه ول ش.ط�اه،
ويقال: الي.مe ل�ج_ت'ه. وقال الزجاج: الي.مe البحر'، وكذلك هو ف الكتاب،

ال4ول ل ي'ث%ن_ى ول ي'ك%س_ر ول ي'ج\م.ع جع. السلمة، وز.ع.م
بعض'هم أ%نا لغة س'ر\يانية فعر�بته العرب، وأ%صله ي.م_ا، وي.ق%ع اسم'
الي.م� على ما كان ماؤه م1ل}حاv ز'عاقاv، وعلى النهر الكبي الع.ذ}ب

الاء، وأ�م1ر.ت\ أ�مe موسى حي. و.ل%د.ت\ه وخافت\
عليه ف1ر\ع.و\ن% أ%ن تعل%ه ف تابوت ث ت.ق}ذ1ف%ه ف الي.م>، وهو

ن.ه.ر' النيل بصر، حاها ال تعال، وماؤه ع.ذ}ب¬. قال ال عز وجل:
فل}ي'ل}ق1ه1 الي.مe بالساحل؛ ف%ج.عل له ساح1لv، وهذا كله دليلD على بطلن
قول الليث إ,نه البحر الذي ل ي'د\ر.ك' ق%ع\ر'ه ول ش.ط�اه. وف الديث:

�ما الدنيا ف الخرة إ,ل م1ث}ل� ما ي.ج\ع.ل
:eر\ ب,م. ت.ر\ج,ع'؛ الي.م�أ%حد'كم إ,ص\ب.عه ف الي.م> فل}ي.ن\ظ

البحر'. وي'م_ الرجل�، فهو م.ي\موم¬ إ,ذا ط�ر,ح ف البحر، وف الكم: إ,ذا
غ%ر,ق. ف الي.م>. وي'م_ الساحل� ي.م�اv: غ%ط�اه الي.مe وط%ما عليه

.�فغل%ب عليه. ابن بري: والي.مe الي_ة
والي.مام': طائر¬، قيل: هو أ%عمe من ال%مام، وقيل: هو ضرب¬ منه، وقيل:

الي.مام' الذي ي.س\ت.ف}ر,خ'، وال%مام'
هو الب>ي ل يأ}لف' البيوت. وقيل: الي.مام' البي من ال%مام الذي ل

ط%و\ق. له. وال%مام': كل© م'ط%و_ق� كالق�م\ري� والدeب\سي
والفاخ1ت.ة1؛ ولا فسر ابن دريد قوله:

،vص'ب_ة كالي.مام, ت.ه\وي س1راعا
وع.د1يÒ كمث}ل, س.ي, الطريق,

vقال: اليمام' طائر¬، فل أ%دري أ%ع.ن هذا النوع. من الطي أ%م\ نوعا
آخر. الوهري: اليمام' ال%مام' الو.ح\شي�، الواحدة ي.مامةD؛ قال



الكسائي: هي الت تأ}لف' البيوت. والياموم': فرخ' المامة1 كأ%نه من اليمامة1،
وقيل: فرخ' النعامة. وأ%ما الت_ي.مeم' الذي هو الت_و.خ>ي، فالياء فيه

بدلD من المزة، وقد تقدم. الوهري: اليمامة� اسم'
جارية ز.ر\قاء كانت ت'ب\ص1ر' الراكب من مسية1 ثلثة أ%يام، يقال:

أ%ب\ص.ر' من ز.ر\قاء اليمامة1. واليمامة�: الق%ر\ي.ة� الت قص.بت'ها ح.ج\ر¬
كان اس'ها فيما خل ج.و�اv، وف الصحاح: كان اس'ها ال%و_ فس'م>يت باسم

�هذه الارية لكثرة ما أ�ضيف. إ,ليها، وقيل: جوe اليمامة، والن>س\بة
إ,ل اليمامة1 ي.ماميÒ. وف الديث ذكر اليمامة1، وهي الصeق}ع' العروف

شر\قي_ ال1جاز، ومدينت'ها الع'ظ}مى ح.ج\ر' اليمامة، قال: وإ,نا س'م>ي
اليمامة% باسم امرأ%ة كانت فيه تس\ك�نه اسها ي.مامة ص'ل1ب.ت على بابه.

وقول� العرب: اجت.معت اليمامة�، أ%صله اجتمع. أ%هل� اليمامة1 ث ح'ذف
الضاف فأ�ن>ث الفعل� فصار اجتم.عت اليمامة�، ث أ�عيد الذوف فأ�قر_

التأ}نيث الذي هو الفرع بذاته، فقيل: اجتمعت أ%هل� اليمامة1. وقالوا: هو
Yكل �ي.مام.ت وي.مامي كأ%مامي. ابن بري: وي.مامة
شيء ق%ط%ن'ه، يقال: ال}ح.ق\ بي.مام.ت1ك؛ قال الشاعر:

فق�ل} جاب.ت ل%ب_ي\ك. واس\م.ع\ ي.مامت،
وأ%ل}ي,ن\ ف1راشي، إ,ن} ك%ب,ر\ت'، وم.طع.مي

@ينم: الي.ن.مة�: ع'شبةD ط%ي>بةD. والي.ن.مة�: عشبة� إ,ذا ر.ع.ت\ها
�الاشية� كث�ر. رغوة

أ%ل}بانا ف ق1ل�ة. ابن سيده: الي.ن.مة� ن.ب\تةD من أ%ح\رار البقول
ت.ن\بت ف الس_هل ود.كاد1ك1 ال4رض، لا ورق¬ ط1والD لطاف¬ م.د_ب'

ال4طراف1، عليه وب.ر¬
أ%غ}ب.ر' كأ%نه قطع الف1راء3، وز.ه\ر.ت'ها مثل� س'ن\بلة1 الشعي وحبeها

صغي¬. وقال أ%بو حنيفة: الي.ن.مة� ليس لا زهر¬، وفيها حبÒ كثي،
�ي.س\م.ن عليها ال3بل� ول ت.غ\ز'ر'، قال: ومن كلم العرب: قالت الي.ن.مة

أ%نا الي.ن.مه، أ%غ}ب'ق' الصب_ بعد الع.ت.مه، وأ%ك�بe ا لث©مال% فوق
ال4ك%م.ه؛ تقول: د.ر>ي ي'ع.ج�ل للصب وذلك أ%ن الصب� ل ي.ص\ب، والمع

ي.ن.م¬، قال م'ر.قYش ووصف ثور. وحش:
بات بغ.ي\ث{ م'ع\ش1ب� نب\ت'ه،

م'خ\ت.ل1ط{ ح'ر\ب'ث�ه والي.ن.م\



ويقال: ي.ن.مةD خذ}واء إ,ذا است.ر\خى ورقها عند تامه؛ قال الراجز:
أ%ع\ج.ب.ها أ%ك}ل� البعي الي.ن.مه\

@يهم: الي.ه\ماء�: مفازةD ل ماء فيها ول ي'س\مع فيها صوت¬. وقال
ع'مارة: الف%لة الت ل ماء فيها ول ع.ل%م. فيها ول ي'هتد.ى لط�ر'ق1ها؛ وف

حديث ق�س¼:
كل© ي.هماء ي.ق}ص'ر' الط�ر\ف' عنها،

أ%ر\ق%ل%ت\ها ق1لص'نا إ,ر\قال
Dوم. فيه. والي.ه\ماء: فلة�ويقال لا ه.ي\ماء. وليلD أ%ي\ه.م': ل ن

م.ل}ساء ليس با نبت¬. وال4ي\ه.م': البلد' الذي ل ع.ل%م به.
والي.ه\ماء�: الع.م\ياء، سيت به ل1ع.م.ى م.ن ي.س\ل�كها كما قيل للس_ي\ل, والبعي

الائج ال4ي\ه.مان1، ل4نما ي.ت.ج.ر\ث%مان1 كل� شيء كت.ج.ر\ث�م
ال4ع\مى، ويقال لما ال4ع\م.يان. والي.ه\ماء�: الت ل م.ر\ت.ع با، أ%رض¬

ي.ه\ماء. والي.ه\ماء�: ال4رض' الت ل أ%ثر فيها ول ط%ر,يق. ول ع.ل%م.،
وقيل هي ال4رض الت ل ي'هت.دى فيها لطريق�، وهي أ%كثر استعمالv من

ال%ي\ماء، وليس لا مذ%ك�ر من نوعها. وقد حكى ابن جن: ب.رÒ أ%ي\ه.م'،
فإ,ذا كان ذلك فلها م'ذك�ر. وال4ي\ه.م' من الرجال: الريء الذي ل

ي'ستطاع' د.ف}ع'ه. وف التهذيب: الشجاع' الذي ل ي.ن\حاش'
لشيء، وقيل: ال4ي\ه.م' الذي ل ي.عي شيئاv ول يفظ�ه، وقيل: هو

الث�ب\ت'
.vإ,ل حج�ة{ ول ي.ت_ه,م' رأ}ي.ه إ,عجابا �الع1ناد جهلv ل ي.ز,يغ
وال4ي\ه.م': ال4ص.مe، وقيل: ال4ع\مى. ال4زهري: وال4ي\ه.م'
من الناس ال4صمe الذي ل ي.سمع، بي>ن' الي.ه.م,؛ وأ%نشد:

كأ%ن أ�نادي أ%و أ�ك%لYم' أ%ي\ه.ما
وس.ن.ةD ي.ه\ماء: ذات ج'دوبة{. وس1نون ي'ه\م¬: ل كل4 فيها ول ماء4

ول شجر. أ%بو زيد: س.نةD ي.ه\ماء� شديدةD ع.س3ر.ةD ل ف%ر.ح. فيها.
وال4ي\ه.م': ال�صاب' ف عقله. وال4ي.هم': الرجل� الذي ل عقل%

له ول ف%ه\م.؛ قال العجاج:
إ,ل� ت.ضال1يل� الف�ؤاد1 ال4ي,gه.م,

أ%راد ال4ه\يم فقلبه؛ وقال رؤبة:
كأ%نا ت.غ\ريد'ه بعد الع.ت.م\



م'ر\ت.ج,س¬ ج.ل}ج.ل%، أ%وحاد{ ن.ه.م\
أ%و راجز¬ فيه ل%جاج¬ وي.ه.م\

أ%ي ل ي.ع\ق1ل. وال4ي\ه.مان1 عند أ%هل ال%ض.ر: السيل� والريق'، وعند
ال4عراب: الريق' والمل� الائج'، ل4نه إ,ذا هاج. ل ي'ست.ط%ع\

د.ف}ع'ه بنزلة ال4يه.م, من الرجال وإ,نا أ%ي\ه.م. ل4نه ليس. ما ي'س\تطاع'
د.ف}ع'ه، ول ي.ن\ط1ق في'كل�م أ%و ي'س\ت.ع\ت.ب، ولذا قيل للفلة الت
ل ي'ه\ت.د.ى با للطريق: ي.ه\ماء، والب.رe أ%ي\هم؛ قال ال4عشى:

وي.ه\ماء بالليل ع.ط}ش.ى الف%ل
ة1، ي'ؤ\ن,س'ن ص.و\ت' ف%ي�اد1ها

قال ابن جن: ليس أ%ي\ه.م وي.ه\ماء كأ%د\ه.م ود.ه\ماء ل4م\ر.ين:
أ%حدها أ%ن ال4يه.م. المل� الائج' أ%و السيل� والي.ه\ماء�

الفلة، والخر: أ%ن أ%ي\هم لو كان مذكر ي.ه\ماء لوجب أ%ن يأ}ت فيهما
ي'ه\م¬ مثل د'ه\م� ول يسمع ذلك، فع'لم لذلك أ%ن هذا ت.لق� بي اللفظ،

وأ%ن أ%ي\ه.م ل مؤن_ث له، وأ%ن ي.ه\ماء ل مذك�ر له. وال4ي\ه.مان1 عند
�أ%هل ال4م\صار,: السيل� وال%ريق' ل4نه ل ي'ه\ت.دى فيهما كيف العمل

�كما ل ي'ه\ت.دى ف الي.ه\ماء3، والس_يل� والمل� الائج' الص_ؤ'ول
ي'تعو_ذ� منهما، وه'ما ال4ع\م.يان1، يقال: ن.ع'وذ بال من

ال4ي\ه.م.ي\ن,، وها البعي'
ال�غ\ت.ل1م الائج' والسيل�. وف الديث: كان النب، صلى ال عليه

وسلم، ي.تعو_ذ� من ال4ي\ه.م.ي\ن,، قال: وها السيل� والريق. أ%بو زيد:
أ%نت أ%شدe وأ%شجع' من ال4ي\ه.م.ي\ن,، وها المل� والس_ي\ل�، ول يقال

ل4حد1ها أ%ي\ه.م. وال4ي\ه.م': الشامخ' من البال,. وال4ي\هم'
من البال: الص_ع\ب'

الطويل� الذي ل ي'ر\ت.ق%ى، وقيل: هو الذي نبات فيه. وأ%ي\هم: اسم¬.
وجبلة� بن ال4ي\هم: آخر' ملوك غس�ان.

@يوم: الي.و\م': معروف¬ م1قدار'ه من طلوع الشمس إ,ل غروبا، والمع
أ%ي�ام¬، ل يكس_ر إ,ل على ذلك، وأ%صله أ%ي\وام¬ فأ�د\غم ول يستعملوا فيه

جع. الكثرة. وقوله عز وجل: وذكYر\هم بأ%يام, ال؛ العن ذكYر\هم
ب,ن,ع.م, ال الت أ%ن\ع.م. فيها عليهم وب,ن,ق%م, ال الت ان\ت.ق%م فيها

من نوح� وعاد{ وثود.. وقال الفراء: معناه خ.و>ف}هم با نزل%



بعاد{ وثود وغي,هم من العذاب وبالعفو عن آخرين، وهو ف العن كقولك:
خ'ذ}ه'م بالشد�ة واللYي. وقال ماهد ف قوله: ل ي.ر\ج'ون% أ%ي�ام.

ال، قال: ن,ع.م.ه، وروي عن أ%�ب� بن كعب عن النب، صلى ال عليه
وسلم، ف قوله وذكYر\هم بأ%يام ال، قال: أ%يام'ه ن,ع.م'ه؛ وقال شر ف

قولم:
ي.و\ماه': يوم' ن.دىÝ، ويوم' ط1عان

وي.و\ماه: يوم ن'ع\م� ويوم' ب'ؤ\س�، فاليوم' ههنا بعن الد_ه\ر أ%ي هو
د.ه\ر.ه كذلك. وال4ي�ام ف أ%صل,

الب,ناء أ%ي\وام¬، ولكن العرب إ,ذا و.ج.د'وا ف كلمة ياءé وواواv ف
موضع. وال�ول منهما ساكنةD، أ%د\غ%موا إ,حداها ف ال�خرى وجعلوا الياء

هي الغالبة%، كانت قبل%
الواو أ%و بعد.ها، إ,ل� ف كلمات{ ش.واذ� ت'ر\و.ى مثل الف�ت'و�ة

وال�و�ة. وقال ابن كيسان وس'ئل عن أ%ي�ام�: ل% ذهب.ت الواو'؟ فأ%جاب: أ%ن
كل9 ياء� وواو� سبق. أ%حد'ها الخر.

بسكون{ فإ,ن الواو تصي ياءé ف ذلك الوضع، وت'د\غ%م إ,حداها ف
�الخرى، من ذلك أ%ي_ام¬ أ%صلها أ%ي\وام¬، ومثل�ها سي�د¬ ومي�ت، ال4صل

س.ي\و,د¬ وم.ي\و,ت، فأكثر الكلم على هذا إ,ل حرفي ص.ي\و,ب وح.ي\وة،
ولو أ%عل©وها لقالوا ص.ي>ب وحي�ة، وأ%ما الواو' إ,ذا سب.قت فقول�ك

ل%و.ي\ت'ه ل%ي�اv وش.و.ي\ت'ه ش.ي�اv، وال4صل ش.و\ياv ول%و\ياv. وسئل أ%بو
العباس أ%حد بن يي عن قول العرب الي.و\م الي.و\م، فقال: يريدون الي.و\م

الي.و,م.، ث خف9فوا الواو فقالوا الي.و\م الي.و\م، وقالوا: أ%نا اليوم.
أ%فعل� كذا، ل يريدون يوماv بعينه ولكنهم يريدون الوقت. الاضر.؛ حكاه

سيبويه؛ ومنه قوله عز وجل: اليوم. أ%ك}م.لت' لكم د1ينكم؛ وقيل: معن
اليوم. أ%كملت' لكم د1ين.كم أ%ي ف%ر.ض\ت' ما تتاجون إ,ليه ف د1ين,كم،

وذلك حس.ن¬ جائز، فأ%ما أ%ن يكون% د1ين' ال ف وقت{ من ال4وقات غي.
كامل فل. وقالوا: اليوم' يوم'ك، يريدون التشنيع. وتعظيم ال4مر. وف

حديث عمر، رضي ال عنه: السائبة والصد.قة� لي.و\م1هما أ%ي ليوم, القيامة،
يعن ي'راد بما ثواب'

ذلك اليوم. وف حديث عبد ال%ل1ك: قال للحجاج س1ر\ إ,ل الع1راق غ1رار.
النوم طويل اليوم؛ يقال ذلك ل1م.ن\ ج.د_ ف ع.مل1ه يوم.ه، وقد ي'راد'



باليوم الوقت' مطلقاv؛ ومنه الديث: تلك أ%ي�ام' ال%ر\ج أ%ي وقت'ه، ول
يتص بالنهار,

دون الليل. واليوم' ال4ي\و.م': آخر' يوم ف الشهر. ويوم¬ أ%ي\و.م'
،vوي.و,م¬ وو.و,م¬؛ ال4خية نادرة لن القياس ل يوجب' قلب الياء3 واوا

كل©ه: طويلD شديد¬ هائلD. ويوم¬ ذو أ%ياو,ي. كذلك؛ وقوله:
م.ر\وان� يا م.ر\وان� لليوم, الي.م1ي

ورواه ابن جن:
مروان مروان أ%خ'و اليوم الي.م1ي

وقال: أ%راد أ%خوا اليوم, السه\ل, اليوم'
الصعب'، فقال: يوم¬ أ%ىgو.م' وي.و,م¬ كأ%ش\ع.ث وش.ع1ث، فق�لب فصار

ي.م1و، فانقلبت العي' لنكسار ما قبلها طر.فاv، ووجه¬ آخر أ%نه أ%راد أ%خو
الي.و\م, الي.و\م' كما يقال عند الشدة وال4مر, العظيم اليوم'

اليوم'، فق�لب فصار الي.م\و ث نقل%ه من ف%ع\ل إ,ل ف%ع1ل كما أ%نشده
أ%بو زيد من قوله:

ع.لم. ق%ت\ل� م'س\ل1م� ت.ع.ب_دا،
م'ذ} خ.م\سة وخ.4م1سون عد.دا

يريد خ.م\سون، فلما انكسر. ما قبل الواو قلبت ياءé فصار الي.م1ي؛ قال
ابن جن: ويوز فيه عندي وجه ثالث ل ي'ق%ل} به، وهو أ%ن يكون أ%صله على ما

قيل ف الذهب الثان أ%خ'و الي.و\م الي.و\م ث قلب فصار الي.م\و'، ث
نقلت الضم�ة� إ,ل اليم على حد قولك هذا ب.ك�ر، فصار الي.م'و، فلما وقعت
éث من الواو ياء ،vبعد ضمة ف السم أ%بدلوا من الضمة كسرة vالواو طرفا

فصارت الي.م1ي
كأ%ح\ق� وأ%د\ل�، وقال غيه: هو ف%ع1لD أ%ي الشديد؛ وقيل: أ%راد الي.و\م

الي.و\م كقوله:
إ,ن� مع الي.و\م, أ%خاه غ%د\و.ا


